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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

الفصحى  وقضية  المسرح 
مصر في  والعامية 

العربي المسرح  في  الهوية  إشكاليات 
االتفات تستحق  قضية 
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الدورة  ى  امشاركة   استارة  واابداع  للثقافة  س  مؤسسة  أطلقت  
الخامسة من امهرجان امرحى الدوى لشباب الجنوب  والذى يقام 

خال شهر أبريل 2020 .
قال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد امرحين اأفارقة ورئيس 
امهرجان ان الدورة الخامسة ستشهد تطورا كبرا ى فعاليات امهرجان 
تضم  والتى  الشارع  مرح  مهرجان  وهى  جديدة  مسابقات  بتقديم 
الحى  عروض  وايضا  مر   صعيد  ى  مرة  أول  تقام  تراثية   عروضا 
والتى ستقام ى امقاهى بعنوان حكاوى القهاوى باإضافة اى امسابقة 

الرئيسية والتى تتناول العروض الراثية وقضايا امرأة.
التى  التدريبية  الورش  أن  امهرجان  مدير  ياقوت  جال  د.  وأضاف 
ينظمها امهرجان ضمن فعالياته ستشهد تطوراً كبراً والتى يقوم بها 
مدربن اجانب من اوروبا وافريقيا واسيا باإضافة اى خراء امرح 

ى مر .
تقديم  بعد  خاصة  كبرا  نجاحا  شهدت  الرابعة   الدورة  أن  يذكر 
اسيوط   محافظة  ى  اأيتام  وماجئ  ومستشفيات  قرى  ى  العروض 
امهرجانات  ى  مرة  اول  التدريبية  الورش  من  عدد  تقديم  وايضا 
التعاون مع بعض  امرية باإضافة اى توقيع عدد من بروتوكوات 

الدول اافريقية  .
شياء منصور

مرح  فرقة  مدير  حسان  ع��ادل  امخرج  ق��ال 
الفرقة  أن  للمرح  الفني  للبيت  التابعة  الشباب 
لورشة  للمتقدمن  التمثيل  إختبارات  حاليا  تواصل 
» ابدأ حلمك » - الدفعة الثالثة ، وحتى ٥ أكتوبر 

تنفيذ   ب��دء  امقرر  وم��ن  ال��ج��اري، 
ي  للمقبولن  التدريبى  برنامجها  
اموافق  اأحد  مساء  الثالثة  الدفعة 
التابع  ملك  أوبرا  مرح  أكتوبر   ٦

مرح الشباب. 
النسخة  هذه  أن  حسان:   وأض��اف 
أهتمت   حلمك«  ابدأ   « ورشة  من 
فنانن  امدربن  من   ٪٩٠ يكون  بأن 
الشباب،  مرح  فرقة  أعضاء  من 
بإراف الفنانة عبر لطفى للتمثيل، 
والفنان محمد نبيل منيب للتدريب 
مجدى  أحمد  الفنان  اارتجال،  عى 
حمزة  مصطفى  الفنان  اإلقاء،  ى 

ضياء  الفنان  مثيل،  تدريب  مساعد 
شفيق لاستعراضات، اموسيقى وتدريبات الصوت 
الدكتور محمد حسنى، وهم خراء متخصصن  ي 

مختلف عنار العملية امرحية .
بطرح  قامت  الشباب  م��رح  فرقة  أن  يذكر 
»ابدأ  لورشة  الثالثة  للدفعة  التقدم  استارات 

واستمر  ام��اي  أغسطس  شهر  خ��ال  حلمك« 
سبتمر،  شهر  منتصف  حتى  للورشة   التقدم 
الشباب  من  جديد  جيل  لتخريج  الورشة  وتهدف 
واآداء  التمثيل  فنون  تعلم  خال  من  اموهوبن 
عى  تدريبهم  ويتم 
م��ه��ارات  مختلف 
واإخ���راج  التمثيل 
اارتجال  وم��ه��ارات 
والديكور  والكتابة 
واازي�����اء وال��غ��ن��اء 
والرقص،  واموسيقى 
ت��س��ت��م��ر ال��ورش��ة 
تنتهي  أشهر   ٤ مدة 
م������روع ت��خ��رج 

للدفعة.
أنه  بالذكر  ج��دي��ر 
اإعداد  حاليا  جاري 
تخرج  حفل  إق��ام��ة 
التدريب  مرحلة  تنفيذ  إنهاء  بعد  الثانية  الدفعة 
الثقافة  وزير  الدايم  عبد  ايناس  د.  بحضور  وذلك 
الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  والفنان 

للمرح .
شياء سعيد

قال امخرج عادل حسان مدير فرقة مرح الشباب التابعة للبيت الفني للمرح ان الفرقة 
العائم  امرح  الفرقة  عى خشبة  إنتاج  من  اأشباح«  بيت   “ امرحي  العرض  تقديم  تعيد 
العرض  الجاري حيث يقدم  أكتوبر  اموافق ٦  ابتداء من أمس اأحد  ، و ذلك  بامنيل  الصغر 

أيام اأحد و اإثنن و اأربعاء والخميس من كل أسبوع  ي مام السابعة مساء.
التي  إبدأ حلمك » و  الدفعة اأوى من ورشة »  العرض مثيل مجموعة من طلبة   يذكر أن 
تقيمها فرقة مرح الشباب ، و هو أول عرض إحراي لهم ،و قد  شهد العرض إقباا جاهريا  

كبرا منذ افتتاحه يونيو اماي.
لنقل  شاشات  و  الخاصة  ااحتياجات  لذوي  مخصصة  بأماكن  مزود  امرح  ان  بالذكر  جدير 

الرجمة الفورية بلغة ااشارة ، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.
»بيت اأشباح » تأليف وإخراج محمود جال حديني ، ي أول تجربة إخراج له مرح الدولة 
، وبطولة  30 شاب من خريجي الدفعة ااوي لورشة مرح الشباب » ابدأ حلمك » ، ديكور 

هبة الكومي، مابس أمرة صابر، إضاءة أبو بكر الريف، موسيقى رفيق يوسف.
رنا رأفت

»س« مؤسسة 
الجنوب شباب  لمهرجان  الخامسة  بالدورة  المشاركة  استمارة  تطلق 

الثالثة  للدفعة  التدريي  الرنامج  تنفيذ  انطاق 
حلمك« »ابدأ  ورشة 

الشباب بمسرح 

اأشباح«  »بيت 
»للعائم« يعود 
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تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة أعلنت اإدارة امركزية للرامج 
امصعدة  امرحية  العروض  فرق  نتيجة  عن  والتطوعية  الثقافية 
للتحكيم النهاي مهرجان إبداع 2 مراكز الشباب ، حيث قامت لجان 
من  امكونة  امشاهدة  لجنة  وقامت   ، عرًضا   56 برشيح  امشاهدة 
وامخرج   ، صادق  باسم  امرحي  والناقد   ، مجاهد  سامح  الفنان 
مازن الغرباوي ، باختيار 25 عرضا وتتمثل هذه العروض فيا يي :

مصرية  بمؤلفات  عروض 
أفراح   “ امرحي  العرض  بتقديم  اإسكندرية  محافظة  تشارك 
ومن   ، جال   محمود  وإخراج   ، محفوظ  نجيب  تأليف   “ القبة 
الفيوم يشارك فريق One Hand Team للتمثيل اإماي  محافظة 
ونتاج  فكرة   “ مومنتم   “ امرحي  العرض  بتقديم   “ البانتومايم   “
الجيزة  محافظة  ومن   ، إميل  أبانوب  وإخراج  الفريق  عمل  ورشة 
 “ امرحي  عرضها  بتقديم  العمرانية  شباب  مركز  فرقة  تشارك 
خسوف “ تأليف ربيع عقب الباب ، وإخراج عبد الرحمن السبي 
بالزقازيق  نار  شباب  مركز  مرح  فرقة  يشارك  الرقية   ومن   ،
وإخراج   ، إبراهيم  عي  محمد  تأليف    “ الخان   “ عرض  بتقديم  
عرضان  بامهرجان  يشارك  القاهرة   محافظة  ومن   ، سعيد  إسام 
عرض  والثاي   ، حديني  محمود جال  تأليف   “  30 سينا   “ اأول 
“ يارب ولد “ لذوي ااحتياجات الخاصة ، ومن محافظة الدقهلية 
تشارك فرقة مرح مركز شباب ميت رومي مدينة دكرنس بتقديم 
عرض “ صاحب الجالة “عن الرواية السابعة من الحرافيش لأديب 
محافظة  ومن   ، نر  عاء  وإخراج  إعداد  محفوظ  نجيب  الكبر 
عرضها  بتقديم   طنطا  شباب  مركز  موتيڨا   فرقة  تشارك  الغربية 
امرحي “ القطة العمياء “ تأليف سامح عثان وإخراج مصطفى 
الرواجح  شباب  مركز  مرح  فريق  يشارك  اأقر  ومن   ، فجل 
والدير  صفية  خالتي  رواية  عن   “ القلب  حجر   “ بعرض  بالقرنة 
امنيا  محافظة  ومن   ، النجار  محمود  وإخراج   ، طاهر  بهاء  تأليف 
 “ ومتوي  شفيقة   “ عرض  بتقديم  ملوي  نار  مركزشباب  يشارك 
تأليف أحمد يوسف عام ، وإخراج رأفت ميخائيل ، ومن محافظة 
 “ العرض امرحي  الشيخ  فرقة مركز شباب كفر  تقدم  الشيخ  كفر 
خميس  محمد  ،وإخراج  إبراهيم   عي  محمد  تأليف   “ خان  رصد 
تأليف   “ تكتمل  م  قصة  صفر/   “ عرض  يشارك  البحرة  ومن   ،
، ومن محافظة امنوفية   ، وإخراج محمد عادل  السيد فجل  محمد 
يشارك  فريق مركز شباب الحي القبي بشبن الكوم بتقديم العرض  
وإخراج   ، السروت  عي  محمود  تأليف   “ اإله  عودة   “ امرحي 
محمد امنوي ، ومن بورسعيد يشارك مركز شباب الساحة الشعبية 
بتقديم عرض “ الجنوب “ تأليف شاذي فرح ،وإخراج محمد صقر 
شباب  مركز  مرح  فريق  يشارك  الجديد  الوادي  محافظة  ومن   ،
الداخلة بتقديم عرض “ قضية ذهب الحار “ تأليف سعيد حجاج 
 “ امرحي  العرض  يشارك  سوهاج  ومن   ، سعيد  محسن  ،وإخراج 
دراما الشحاتن “ تأليف بدرمحارب ، وإخراج أحمد قرمش ، ومن 
القليوبية يشارك مركز شباب عزيز وبدوي ببنها عرض “  محافظة  
 ، إساعيل  يار  وإخراج  نبيل  أحمد  تأليف   “ النص  عن  الخروج 
ومن أسيوط تشارك فرقة مركز شباب ساحل سليم بتقديم عرضها 
، وإخراج أحمد  العمياء “ تأليف سامح عثان  القطة  امرحي  “ 
الريف ، ومن محافظة بني سويف يشارك مركز شباب صاح سام 
بتقديم عرض “ جرعة فورمالن “ تأليف وإخراج كامل كال ، ومن 
محافظة “ جنوب سيناء يقدم عرض “ حلم يوسف “ لفرقة امرح 
جال  وإخراج   ، إساعيل  بهيج  تأليف  سيناء  طور  شباب  مركز 
عاطف  شباب  مركز  فريق   يشارك   “ سيناء  شال  ومن   ، مهران 

السادات بالعريش بتقديم عرض “الوافد “ تأليف ميخائيل  رومان  
السيد  تأليف   “ الجبانة   “ عرض  يشارك  دمياط   محافظة  ومن   ،
 “ عرض   يقدم  اإساعيلية  ومن   ، شعان  محمد  وإخراج   ، فهيم 
ومن   ، طه  خالد  إخراج  ،و  عثان  سامح  تأليف   “ الرابيزة  تحت 
محافظة قنا تشارك فرقة مركز شباب مدينة العال بتقديم  عرض 
“ عساكر” عن نص” أغنية اموت” للكاتب واأديب توفيق الحكيم 
، دراماتورج محمد موى ، وإخراج محمد امعتصم ، ومن محافظة 
السيد  تأليف   “ الجبانة   “ من سفاجا عرض  يشارك  اأحمر”  البحر 

فهيم ، وإخراج حسن جاب الله محمد .
المهرجان  مخرجو 

مهمة   تاريخية  حقبة 
بعض  يقدم    “ خسوف   “ عرض   : السبي  الرحمن  عبد  قال 

حكم  إبان  اإسامي  التاريخ  ي  مهمة  تاريخية  بحقبة  اأحداث 
بيرس ي  الظاهر  اأخرة ي حياة  بالفرة  ، وخاصة  اماليك  مر 
تقديم  عى  العرض  ويرتكز   ، عديدة  أحداث  واقعية  إطالة  إطار 
اللحظات اأخرة بحياته ، ومواجهته للقدر ، وموفقه برفضه للموت 
موت  اأحداث   وتنتهي   ، قدره  بتغير  محاواته  كل  تفشل  بينا 
بالحي  اأحداث  لهذه  بعدية  برؤية  ذلك  ويقدم   ، بيرس  الظاهر 
وأضاف   ، عاًما  عر  خمسة  من  بأكر  اأحداث  وقعت  أن  بعد 
ربيع عقب  الكاتب  امحلة  ابن مدينة  تأليف   “ السبي: “ خسوف 
بامعهد  طاب  أيًضا  وهم   ، العمرانية  شباب  مركز  لفريق   ، الباب 
إيهاب محفوظ   : مثيل   ، الفنون  بأكادمية  امرحية  للفنون  العاي 
الوكيل  وعاء   ، الحناوي  مياء   ، سليان  محمود   ، يوسف  محمد   ،
،وعبدالله سعد ، ديكور: ماك رفعت ، إضاءة :محمد عي إبراهيم 

مسرحيا  عرضا   25
بمصر  محافظة   24 من  الشباب  لمراكز  إبداع2  بمهرجان  يتنافسون   

مصطفى فجلعاء نر 
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، موسيقى: كريم نيازي ، أزياء : هدير أرف .  
مًعا  ونرون  كاليجوا   

لنبش  “ هو  محاولة  اإله  “ عودة  امنوي  امخرج محمد  قال  كا 
أحد  سلطة  ي  متمثلة   ، والطاغية   ، الظامة  البرية  النفس  أغوار 
الشخصيات التاريخية “ نرون “ ومن قبله “ كاليجوا “، ومحاولة 
وتناقلها  السلطة  لتداول  صورة  بتقديم  بينها  العاقة   لتوضيح 
جاهًدا  يحاول  والعرض   ، الشعب  إرادة  واحدة ضد  بأرة  والحكم 
الشخصيتن   بهاتن  تدفع  التي  امطامع   وأصول  منبت  عن  البحث 
 ، النفسية  نرون  شخصية  أبعاد  بعض  إدراك  ومحاولة   ، للظلم 
ورغبته    ، وشبابه  طفولته   ي  نشأتها  منذ  اأبعاد  هذه  وتطور 
بالنهايه  اأحداث   تتصاعد  حتى  نزوات شخصية   تحقيق  ي  فقط 
امأساوية  له ، والثأر منه بقتله من قبل شعبه الجسور الذي تكبد 
 ، عمر  أحمد   : أشعار   “ اإله  عودة    “ امنوي  وأضاف   ، فساده 
 : إضاءة   ، عاد  أحمد   : موسيقي  تأليف   ، قطامش  شادي  ديكور: 

محمد فتحي  ، و تأليف محمود عي السروت  .
مهمة خطوة 

وقال امخرج مصطفى فجل  “ أقدم “ القطة العمياء “   بامهرجان 

برؤية  تتفق مع نص امؤلف  ، وأحداثه التي  ساعدتني عى رسم 
السعي  الشباب ي  لتجسيد معاناة  صوًرا حية عى خشبة امرح  
امنفصلة  امشاهد  من  مجموعة  خال  من   ، أحامهم  تحقيق  وراء 
عام  ي  عليهم  مغلقة  دائرة  إى  بهم  امطاف  يصل  أن  إى  امتصلة 
موسمه  إبداع  مهرجان  ي  امشاركة  أعد   : فجل  ،وأوضح  أحامهم 
العرض  فريق  مسرة  وي  اإخراجية  مسري  ي  مهمة  خطوة  الثاي 
امسابقة  والتنافس ضمن فرق  للمشاركة  الحاسة   فالفريق مأه   ،
 ، جميًعا  لنا  ومتفردة   مميزة  تجربة  تكون  أن  ونأمل   ، اأساسية 
ما  إظهار  الفرصه  ينتظرون  ما  دامًا  الشباب  من  امرح  فهواة 
للشباب  أقيم  الذي  امهرجان  وأرى   ، وإبداع  مواهب   من  لديهم 
امتعددة  إبداعاتهم  لتقديم  مناسبة  فرصة  مواهبهم  باختاف 
رسالتنا  ،وتصل  جمهورنا  يستمتع  أن  الرئيس  وهدفنا   ، وامتنوعة 
إليه ، وترك أثرًا بوعيه  وأن نصل إى التواصل الكبر  معه شعورًيا 
،وفكرًيا ي نبقى وتبقى فكرة العرض ي ذهنه بعد انتهاء مشاهدته 
 ، يوسف رجب   : مثيل    “ العميا  القطة   “ فجل  ،وأضاف   للعرض 
روان   ، زكريا  محمود  أحمد سمر،  فتحي،  محمد   ، الخواجة  إسام 

أحمد   : إضاءة  منفذ   ، السباعي  ،دعاء  السيد  ياسمن   ، ريف 
امسلاي ، منفذ موسيقي : عبد الواحد أبو الفتوح .

شائكة فلسفية  قضية 
وأكد  امخرج عاء نر: أعد “ صاحب الجالة  “ من أقوى ماكتب 
لقضية  فيها  يتعرض  حيث   “ محفوظ  نجيب   “ العامي  اأديب 
وجموحه  ورغبتة   ، باموت  اإنسان  عاقة  وهي  شائكة  فلسفية 
كل  للخلود   تطرق  رما  بل  ،والنفوذ  والسلطة  امال  تجاه  الشديد 
هذا استطاع وبراعة أن يقدمه محفوظ ي إطار الحرافيش وبيئتهم 
ويتابع  يحب  الذي  للمتلقي  يقوله  أن  يريد  ما  يبّسط  أن  لينجح 
الدنيا  إى  يأي  الذي  زهرة  ابن  جال  هو  فها  الحرافيش   ملحمة 
الذي  وطموحه  وسطوته  أبيه  وقسوة  وسمعتها  بعارأمه  محمًا 
بإجابات  ليقابل   ) ؟  بنموت  ليه   ( جدليًا  سؤاًا  ليسأل  له  حد  ا 
، وي طريقه  داخله  اشتعاًا  الجموح  نار  تزيد  بل  تروي عطشه  ا 
والجموح  التوقعات  إى عامًا مغايرًا من  امتلقي  يأخذ معه  للخلود 
ملحمي  الرواية مشهد  نهاية  عند  الصدمة  موقع  ي  الجميع  ليضع 
عظيم كا عودنا ، وأوضح نر م يكن تحويل الرواية إى مرحية 
ولكن  محفوظ  نجيب  كتابة  مع  وخصوًصا  أبًدا  وسهًا  يسرًا  أمرًا 
جموح جال أن يخرج إى امرح دفعني إى تقدمه بعمٍل مرحي 
الله  عبد   : مثيل   “ الجالة  “ صاحب   ، اإعجاب   ينال  أن  وأمنى 
عزمي ،  حازم أحمد ، عمر الكومي ، نرمن نر،  آيه أمن ،  أحمد 
أحمد  ديكور:   ، اللطيف  عبد  هبه  مابس:   ، عاء   ياسن   ، أرف 

رشدي ، إضاءة : محمد حيدر ، إعداد وإخراج عاء نر.
وقد رح امخرج خالد طه “ تحت الرابيزة “ يقدم امثلث الطبقي 
بامجتمع  ي أحداث  يتفاقم فيها الراع بن أفراد الطبقات العليا ، 
وغرهم  من امتوسطة التي تتبعها ، وكذلك الفئات امهمشة ، كا 
وعدم   ، امناصب  إى  الوصول  وراء  السعي  مناحي  العرض  يناقش 
 ، ااجتاعية  الحالة  ي  اأعى  قبل  من  التحكم  لسيطرة  ااستسام 

وااقتصادية .
أحد  فورمالن”  جرعة   “ عرض  يقدم   : كال  كامل  امخرج  وأوضح 
عى  اارتكاز  مع   ، امرى  لبعض  النفي  بالطب  العاج  ماذج 
رصد الراع بن سبل العاج باأساليب والطرق العلمية الحديثة ، 
الكهربائية وغرها من  بالصدمات  امعتادة  التقليدية  العاج  وطرق 
إطار  كله ي  ، ويقدم هذا  اإنسان  بحياة  تودي  قد  التي  امهدئات 

كوميدي  .
غره  عن  يتميز  الدورة   بهذه   2 إبداع  أن   بالذكر  الجدير  ومن   ،
من امهرجانات امرحية مر أن عدد عروض امهرجان  التي وصل 
إى 25 عرًضا منها 23 عرًضا مؤلٍف مري ، وعرض لفن البانتومايم 
خلق وأداء الفرقة امشاركة بتقدمه ، وعرض واحد مؤلٍف عري من 

دولة الكويت  . 
همت مصطفى

محمد امنوي
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تحتفي مرحنا هذا اأسبوع وتنفرد بنر متابعة للورش التدريبية 

للدورة »26« مهرجان القاهرة الدوي للمرح امعار والتجريبي، 

أمن  دينا  د.  بإراف  تدريبية  6 ورش  امهرجان  إدارة  نظمت  فقد 

جسد  أساي  بشكل  استهدفت  متنوعة  خرات  للمتدربن  قدمت 

صقل  وبهدف  وااكتشاف  للتدريب  موضوعا  باعتباره  اممثل 

يعتمدون  التي  اآلة  تلك  ي  امتدربن  تفكر  أفق  ورفع  مهارات 

للصورة امرحية، وإن كنت  لغة مغايرة وأفق آخر  عليها ي خلق 

دامة  تدريبية  ورش  ي  نطمح  امرحين  من  غري  ورما  مازلت 

إدارة  طرحته  الذي  للتدريب  الدوي  امركز  تفعيل  أفق  ضمن 

يعود  سوف  والذي  مهران،  سامح  د.  برئاسة  والتجريبي  امعار 

التعرف  حيث  من  مر  ي  امرحين  عى  الفائدة  من  بالكثر 

إضافة  امتدربن  يصقلون خرات  عامين  مدربن  مختلفة  تدريبات 

مرحية   ورش  من  امتدربون  يتلقاه  عا  مغايرة  نافذة  لفتح 

محلية.

امرحية  واإضاءة  الرقص  عر   26 الدورة  ي  الورش  تنوع  ويأي   

جريدة  من   631 بالعدد  موضوعا  لها   افردنا  والتي  والدراماتورج 

لليابانية  الجسد  فضاءات  ذاكرة  ورشة  اهتمت  فبينا  مرحنا، 

وقدراته  الجسد  ذلك  وذاكرة  اممثل  بجسد  فيوكوموري  تشيمي 

ويكشف  العملية  للدراسة  موضوعا  باعتباره  امتدرب  عى  الخفية 

عر  ااكتشافات  لتلك  مغايرة  نظرة  للمتدرب  تجعل  مختلفة  افاقا 

تدريبات احاء مساج إضافة لتدريب مخيلة امتدرب عى العاقة 

مع اأشياء واأماكن وصوا لنتاج عمي اختتمت به الورشة بساحة 

اأوبرا .

ثم نسبح مع امدرب اأوغندي جينجو إساعيل عر ورشة مروع 

كومبي والتي تهتم باستخدام تراث الحركة الراقص خاصة اأفريقي 

ايام  انفسهم بخلقها عر  امتدربون  ي خلق متواليات راقصة يقوم 

حياته  العادي ي  اإنسان  بحركات  مر  التدريب، مستخدمن خيال 

اليومية .

الجسد كمسار  الفرني سباستيان بروتيه  ميشيل ورشة »  ويقدم 

اماكن  ي  الجسد  وضع  فرضيات  عى  فيها  ركز  والتي   « للشعر 

وخياات مواقف غر معتادة، ليضع امتدرب ي صورة شعرية رما  

امتدرب  يقوم  مختلفة  أماكن  عر  واأحام   الكوابيس  حاوطتها 

امواقف  تلك  يساير  أن  يحاول  كموضوع  جسده  بطرح  عرها 

ومحاكاة  فعله  وردات  لجسده  جديدة  قدرات  واكتشاف  واأماكن 

لتدريب  النهاية  ي  امتدرب  يقود  الذي  الخيال،  ذلك  ي  منغمسة 

مخيلته وتطويع جسده لاستجابة  لتك امخيلة وابتكار ما يناسبها 

من حركة .

اأمريي دان سيفر تدريبات متنوعة حول امرح  امدرب  ويقدم 

كلغة  وابتكاراته  امصمم  مخيلة  ليجسد  الجسد  وتطويع  الراقص 

وماحظاته  تدريباته  ي  سيفر  وأفرد  الرد،  عى  تعتمد  ا  أساسية 

واعتاد  امايم،  وبن  بينه  والفروق  الرقص  ماهية  حول  للمتدربن 

يفيد  ما  وهو  فني،  مروع  بكل  مختلفة  تكنيكات  عى  امصمم 

باأساس امصممن بداهة.

الدراماتورج ورح  بانوراما حول  ايكرسول  بير  اأسراي  قدم  كا 

وظيفة  تنوع  عرها  امتدربن  يكتشف  والتي  لتعريفاته  واف 

آخر،  زمن  ومن  آخر  مرحي  مجتمع  من  الدراماتورج  ووصف 

يفرضه  الذي  الدرامي  السياق  حول  ورشته  ي  ايكرسول  واستطرد 

غر  أحداث  من  اآن  اأفراد  معظم  يعيشه  الذي  اافراي  العام 

مرابطة تتقاطع معها أحداث وأفعال كثرة لتصنع دراما  مختلفة، 

واعتاد  منطقية،  أحداث  وتراتبية  عادية،  حبكات  عى  تعتمد  ا 

لينهي  اأحيان،  من  الكثر  ي  للنص  كبديل  الصورة  عى  اأفراد 

من  استخلصوه  ما   حول  للمتدربن  تطبيقية  بتدريبات  ورشته 

الورشة عر انتاج فرضيات او مشاريع كتابة جديدة .

اأمريي  للمصمم  امرحية  لإضاءة  نوعية  بورشة  الورش  وتختتم 

جاي رايان والذي  حمل امتدربن عى التعرف عى معدات اإضاءة 

يتعامل  أن  مكن  مختلفة  وحدة  كل  تحتويه  ما  ومعرفة  وتفكيكها 

معها امصمم، وهي خرات عملية رورية للمصمم، إضافة لروح 

تفكر  وكيفية  اإضاءة،  تصميم  برامج  أشهر  باأساس  عملية 

امصمم والحلول غر امعتادة ي إيضاح امعنى الدرامي .

حيث  من  كافية  غر  أنها  البعض  يرى  قد  ثرية  تدريبية  تنويعات 

مدة الورشة امكثفة، وقد ا يشعر بها سوى امتدربن الذين عاينوا 

من  وبات  منها،  مستفيدين  تدريباتها  ي  وانغمسوا  الورش  تلك 

ونتاجاتها  أفكارها  لطرح  مرحنا  محرري  عر  توثيقها  الروري  

بشكل  أكر  لفرات  امتدادها  بتفعيل  أمنيات  وصوا   للمهتمن، 

يحقق فائدة أكر عملية لساحة امرح امري والعري .

ملف: أحمد زيدان

والتجريي المعاصر  ورش 

مغايرة وأفاق  ..تنوع 
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ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدوي للمرح امعار والتجريبي 
كمسار  “الجسد  ورشة  أقيمت   ، والعرين  السادسة  دورته  ى 
للشعر” للمدرب الفرني “ سباستيان بروتيه ميشيل” ى الفرة من 
16 إى 18 من سبتمر اماي ، وقام بالرجمة فيها نوال عبد العزيز.

؛  للمتدربن  نفسه  بتقديم  الورشة  أيام  أول  سباستيان   استهل 
به عن  والتعبر  الجسد عى امرح  استخدام  وتوضيح كيف مكن 
موقفاً  نعيش  امرح هى حن  الحقيقة عى  أن  مشراً   ، مشاعرنا 
ما مشاعرنا بكل إخاص دون أن نأبه أية قيود جسدية أو صوتية ؛ 
مضيفا : وحن تتوافر هذه الحقيقة، يستمتع الجمهور بالركيز عى 
الحالة العميقة لذاك اممثل . ثم قدم سباستيان عدة تدريبات عى  
كيفية وضع الجسد ي مواقف خيالية،  مع  اموسيقى التي تساعد 
الوسائل  بعض  عن  فضا  تفاصيله،  بكل  اموقف  تخيل  عى  اممثل 
، ثم يسأل  الخياي  اموقف  التي تساهم ى خلق  امساعدة اأخرى 
الحياة  ، ومدى جال  الذي رأى  ما   ، اممثل عن شعوره  سباستيان 

امدرب  ونبه  اموقف..  ى  التفكر  عدم  مع  خياله   ى  عاشها  التى 
، دِع مشاعرك تجاه ما  : دٍع اموقف يأى لك دون تفكر  منك  أن 
رخوة  أجسدنا  فلندع   ، جسدك  حركات  ي  تتحكم  التي  هى  تراه 
يذهب  ا  الخيال  هذا  أن  إى  مشراً  ؛  تحب  كا  امشاعر  تحركها 
إليه الشخص بل هو من يقتحم ، ويصور له مخاوفه أو أحزانه أو 

أفراحه . 
بتدريبات  للشعر”  كمسار  “الجسد  لورشة  الثاي  اليوم  وبدأ   
رياضية تساعد ي ارتخاء عضات الجسد ، مدة نصف ساعة ؛ تلتها 
يتخيلون  امتدربن   الفرني  جعل  أن  ومنها  الخيال(   ( تدريبات 
بيوتهم ، يذهبوا إليها ، وفجأة تحرق هذه امنازل وموت عائاتهم 
، وعليهم محاربة من تسبب ى ذلك، جعلهم يتخيلون أنهم سوف 
يركبون أحصنة وكل منهم مسك ي يده ساحه امختلف و يقاتلون 
ذلك  بتخفيض  سباستيان  قام   ثم   ، وعائاتهم  منازلهم  أحرق  من 
أن  العام  ي  مرح  ممثل/ة  لكل  ابد   : وقال  التمثيي،  الثوران 

ويحث   ، العام  بلدان  كل  ي  امختلفة  امرح  ثقافات  عن  يبحث 
 ، به  خاصا  مرحيا  طرازا  لنفسه  يخلق  لي   ، تعلمها  عى  نفسه 
وسأل امتدربن هل يعرف أحد شيئا عن مرح الشمس ى فرنسا 
، وهل يعرفني أحدكم ، وكيف اخرتم امدرب الذين ترغبون فيه ، 
طالبا من امتدربن البحث عن تاريخه ومعرفة من يدربهم، بعدها 
ي  بالتحكم  يقوم  شخصا  يختار  حيث   ، اماريونيت  بتدريب  قام  
نظرات  تظل  أن  عى   ، وابتسامته  وجهه  ومامح  جسمه  حركات 
عينه متوقفة دون حركة . وقال سباستيان أن عى راقص اماريونت  
وحث  فيه؛  يتحكم  من  لحركة  ماماً  مستسلا  رخوا  يكون  أن 
عى  الصحيحة  السر  حركة  عى  أنفسهم  تدريب  عى  امتدربن  

امرح  .
وي اليوم اأخر ي الورشة  قدم امدرب الفرني  تدريب التعمق 
فرنسية  ومرحية  فيلم  بإحضار  امتدربن  فاجأ  وقد   ، الخيال  ي 
أن  منهم   طالب  ثم   ، لهم  تذكارية  كهدايا  باانجليزية  مرجمة 
صديقن  كل  يتجمع  وأن   ، جسمه  عى  وحشا  منهم  كل  يرسم 
إنسان  إى  الوحش  بلمسه سحرية منه يحول  ثم  ؛  بجانب بعضها 
 ، التدريب إى تصور حديقة خيالية  ؛ و طور سباستيان  مرة أخرى 
يبتعد  بأن  اإنسان  من  يطلب  ثم  اإنسان،  وصديقه  الوحش  تضم 
يتجسد  أن  مكن  كيف  وتصور   ، ماماً  يتفرقا  حتى  الوحش  عن 
الخوف ي أعن الوحوش لفقدان أصدقائهم ، ثم يعود اأصدقاء مرة 
.وعلق سباستيان  ، فتعود الحياة والفرحة لكل منهم مجدداً  أخرى 
يشعر  لي  للكام  يحتاج  ا  اممثل  بأن:  القصر  العرض  هذا  بعد 
اآخر بأنه يحبه، إما يستطيع القلب واأعن قول ما يريده. يضيف: 
نحن ي مرح الشمس ا نعتمد عى الكام فقط، إما نعتمد عى 
امرح  فضاء  ى  تتطاير  التي  امختلفة  الحاات  ي  الجسد  حوار 
اأدوار  كل  جيداً  نحفظ  جميعاً  نحن   ، الدور  اممثل  يحفظ  وا   ،
اموجودة ي العرض ، وهذا هو الفرق بن امرح العامي وامرح 
التقليدي امري ؛ وطلب سباستيان أن يقوم  كل متدرب باختيار 
أحد امنولوجات ويقدمه مع إظهار الحاات اموجودة ي امنولوج، 

مساعدة اموسيقى لرى  كيفية تعامل جسد اممثل مع الحالة.

شياء سعيد  

والتجريي المعاصر  ورش  ضمن 
المسرح   على  شعر  إلى  يتحول  حن  الجسد 
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 6 وامعار  التجريبي  للمرح  الدوي  القاهرة  مهرجان  شهد 
ورش فنية مرحية ي مختلف عنار امرح، من بينها قدم 
إضاءة  “ورشة  رايان”  “جاي  الشهر  اأمريي  اإضاءة  مصمم 
أقيمت  خال الفرة من 16 وحتى 18 سبتمر اماي مرح 

الفلي بالجامعة اأمريكية. 
أربعة  عى  اإجابة  البداية  بفي  امتدربن  من  “ريان”  طلب 
أسئلة وهي : ان يقوم امتدرب بكتابة  موضوع يشغل ذهنه 
يقوم  أن  و  مخيلته،  ي  يدور  يء  أي  عن  يكتب  او  اآن، 
يكون  ورما  امتدرب،  يغره  ان  يريد  يء  أي  عن  بالكتابة 
تغير  او  العام،  تغير  او  نفسه،  بامتدرب  خاص  اليء  هذا 
الحروب، او رما تغير زوجته، ثالثا: ما هي القصة التي يريد  
أكر  عن  الكتابة   : رابعاً  امرح،  خشبة  عى  رؤيتها  امتدرب 

اأشياء جاًا. 
إى     the design process التصميم  عملية  قسم   ثم 
 ، البحث  ثم   ، التحليل  ،و  االتزام  هي:   هامة  مراحل   7
التي  امواد  التنفيذ واختيار  ، فااختيار، ثم  عملية  والتوقيت 
كا   . التقييم  عملية  وأخرا  التصميم،  ي  استخدمها  سيتم 
خال  من  التفصيي  بالرح  امراحل  هذه  كل  “رايان  تناول 

إحدى التجارب امرحية التي قام بعمل تصميم لها. 
وأوضح رايان أن عملية االتزام تتمثل ي الشغف الذي يكون 
يستطيع  لن  الشغف  هذا  لديه  يكن  م  فإذا  امصمم،  لدي 
او “امال” عامل من  تقديم أي يء، مشرا إى  أن “امادة” 
لن  تتوفر  م  إن  وإنها  رؤيته،  تنفيذ  ي  امصمم  مكن  عوامل 

يستطيع امصمم تنفيذ عرضه. 
أن  امصمم  عى  يجب  أنه  فأوضح  التحليل  عملية  عن  أما 
التي  الحكاية  معرفة  مجرد  اولية  قراءة  النص  بقراءة  يقوم 
البيانات  جمع  ي  يبدأ  وبعدها  لها،  تصميات  بعمل  سيقوم 
بتدوين  يقوم  أن  يجب  انه  كا   ، الخاصة  وامعلومات 
وتكون  للنص،  قراءته  خال  ذهنه  عى  تطرا  التي  اماحظات 
تلك التدوينات خال القراءة الثانية، أما القراءة الثالثة للنص 
التفاصيل امصاحبة للنص، مشرا  فيتم من خالها الركيز عى 
أن يكون  امصمم  ان  عى  أساسية، هي  قاعدة  أن هناك  إى 

دائم اإطاع والبحث، حتى ا يقوم بتكرار نفسه. 
أربعة  إى  امتدربن  بتقسيم  للورشة  اأول  اليوم  وانتهى 
منهم  وطلب   ، أفراد   4 من  مكونة  مجموعة  كل  مجموعات 
“جاي رايان” أن تقوم كل مجموعة بتكوين مشهد من خال 
اإجابة عليها ي  التي طلب منهم  أسئلة  اأربعة  اإجابة عى 
ااجابات  افضل  باختيار  امتدربن  يقوم  وأن  امحارة،  بداية 

التي مكن عمل حكاية مرحية منها. 
امجموعات  مع  بتدريب عمي  الثاي  يومها  ي  الورشة  بدأت 
التي تم تقسيمها ي اليوم اأول حيث تم عرض مجموعة من 
الصور التي قام امتدربون باختيارها وطلب رايان من كل فرد 
ي امجموعة أن يكتب رأيه ي هذه الصورة أو ما الذي شعر 

به تجاهها عندما نظر إليها.
اى  امتدربن  رايان  أخذ  اأول  التدريب  من  اانتهاء  وبعد 
خشبة امرح للتعرف عى أجهزة اإضاءة امختلفة مع تقديم 
رح تفصيي لكل جهاز وما اإمكانيات التي مكن أن تقدمها 
الريجكتور  أنواع من  لعدة  تطرق  امرحي، حيث  العرض  ي 
فتحها  وطرق  استخدامها  وكيفية  امختلفة  اإضاءة  ووحدات 
اللمبات  وأنواع  تعليقها  يتم  وكيف  بداخلها  القطع  وتغير 

امختلفة، مع  وتأثراتها  إضاءة ووظيفتها  بكل جهاز  اموجودة 
تركيب  عند  اتباعها  يجب  التي  اأمان  وسائل  رح  تقديم 

وحدات اإضاءة بداخل امرح. 
وحدات  وتثبيت  تركيب  لكيفية  عمي  رح  بتقديم  قام  كا 
اإضاءة عى “الهرسة” اموجودة عى خشبة امرح،  وكيفية 
طريق  عن  امطلوبة  بالنسبة  اإضاءة  درجة  وضبط  إتقان 
امناسبة  األوان  اختيار  ي  تساعد  التي  الجياتن  استخدام 
التاثيل.  كا طلب من امجموعات  للمشهد، مستعينا بأحد 
استخدام  إى  باإضافة  وتثبيتها،  الوحدات  بركيب  القيام 

الجياتن واختيار فتحات ااضاءة بالشكل امناسب. 

اإضاءة  وحدات  على  عملية  تطبيقات 
ماهية  عن  بسؤال  الثالث  اليوم  رايان  جاى  اأمريي  استهل 
للضوء،  البرية  العن  استقبال  وكيفية  الضوء  وطاقة  اللون، 
أو  الجهاز  نوع  حسب  تختلف  الضوء  طاقة  أن  إى  مشرا 
الذى  الجهاز  حسب  تتغر  وأنها  منه،  تصدر  الذى  امصدر 
توضع بداخلة اللمبة. كا أشار رايان إى أن هناك طرقا عدة 
استخدام  مكن  حيث  امرحى؛  العرض  ى  الضوء  استخدام 
األوان التي تنتمى لعائلة واحدة مثل مشتقات اللون اأزرق 
أوضح  كا  به.  الخاصة  والتدريجات  البنفسجى  أو  اأحمر  أو 
أنه مكن استخدام ألوان مختلفة تنتمى لنفس العائلة اللونية،  
اانتباه  جذب  عى  يعمل  مختلفا  تأثرا  لون  لكل  أن  مؤكدا 
ألوان  ثاثة  هناك  أن  و  اأخرى،  األوان  عن  مختلفة  بطرق 
لون  باختيار  يقوم  أن  امصمم  البعض، وعى  لبعضها  مقابلة 

رئيي يبدأ من خاله التصميم.

اإضاءة  ورشة  من  النظري  الجزء  خال  رايان  امصمم  أكد  و 
يقوم  مرحي  عرض  لكل  لإضاءة  مخطط  بعمل  يقوم  أنه 
يقوم  حيث  Vectorworks؛  برنامج  مستعينا  بتصميمه 
بتحديد  ويقوم  الرنامج  هذا  عى  امرح  مخطط  بوضع 
لها  امخصصة  اأماكن  ي  امختلفة  اإضاءة  وحدات  مواقع 
مخطط  وضع  ذلك  صاحب  امرحى.  العرض  لسيناريو  وفقا 
وحدات  استخدم  وكيف  الفلي  مرح  التخطيطي  الرسم  أو 
اأمريي  العرض  خدمة  ى  بامرح  اموجودة  اإضاءة 
العرض   وهو    surveys of the prairie of your room
كتابة  رورة  إى  رايان  نوه  امهرجان.كا  ضمن  قدم  الذي  
أرقام وحدات اإضاءة وموضعها ى الهرسة ولون الضوء الذى 
من  بها،  خاص  رقم  لها  إضاءة  وحدة  كل  أن  منها،  يخرج 
حيث قوة الطاقة الضوئية امنبعثة منها أو حسب التأثر الذى 
تقوم به. كا طلب رايان من امتدربن أن ينظروا عى بعض 
وانعكاس  للقمر  ومنها صورة  بها،   اموجودة  واإضاءة  الصور 
يقوموا  أن  منهم  كا طلب  امشهد،  منه عى  امنبعث  الضوء 
الجياتن  نوع  وتحديد  بأنفسهم  اإضاءة  وحدات  بركيب 

ولونه الذى سيتم استخدامه ى صنع إضاءة امشهد.
منها  اموضوعات  من  متنوعة  مجموعة  الورشة  وتناولت  
عن  العمي،  التدريب  أسلوب  باستخدام  اإضاءة  ي  مقدمة 
أفضل  لتحقيق  امختلفة  اإضاءة  وحدات  استخدام  طريق 
اإضاءة  مفاهيم  وتوضيح  معن.  موقف  ي  للضوء  استخدام 
وأنواع  اإضاءة،  تصميم  ووظيفة  اإضاءة،  لغة  اأساسية: 

مختلفة من أدوات اإضاءة، وأهداف التصميم الجيد. 

سمية أحمد 

والتجريي  بالمعاصر  اإضاءة  ورشة  في 

المسرحي  العرض  إضاءة  لتصميم  عملية  مبادئ   7 يقدم  رايان«:   »جاي  اأمريكي   
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للمرح  الدوي  القاهرة  مهرجان   26 ال�  الدورة  فعاليات  ضمن 
الراقص”  امرح  “إخراج  ورشة  أقيمت  والتجريبي،  امعار 
بالجامعة  الثقاي  التحرير  مركز  سيفر،  دان  اأمريي  للمدرب 

اأمريكية واستمرت عى مدار 3 أيام.
الورشة بطلب  أن يقوم امتدربون بعمل حركات  واستهل “سيفر” 
أكر، مع رفع  التحرك بشكل  بأجسادهم، ما يساعدهم ي  دائرية 

رأسهم لأعى.
الوقت  مرور  مع  الدائرة  توسيع  يجب  أنه  “سيفر”،  وأوضح 
بالتمرين، ثم انحناء الظهر مع اإمساك بالكوع، ثم محاولة الخروج 
الجسد  عاقة  ببناء  كثرا  مهتم  أنه  إى   وأشار  الدائرة.  تلك  من 
بامكان وما حوله.وأنه يرى أن تصميات الرقص تعد لغة جسدية، 
من  معرفتها  امشاجرة مكن  أن  مؤكدا عى  وليست مجرد حركات، 
من  تتمكن  م  إن  حتى  الشارع،  ي  تشاهدها  التي  الحركات  خال 
ساع ما يقال. وواصل “سيفر”، عمل تدريبات تحتاج  إى امرونة 
ثبات  الظهر مع  انحناء  إى  تحتاج  أنها  والحركة بشكل كبر، خاصة 
القدمن، وهو ما يشكل صعوبة عى بعض امتدربن، ولكن “سيفر” 

يقوم بتعليم الحركة لكل شخص يواجه صعوبة ي القيام بها.
مابس  يرتدون  أنفسهم  يتخيلوا  أن  امتدربن  من  امدرب  وطلب 
غالية جًدا وا يريدون إفسادها، فكيف سيتعاملون مع ذلك اأمر 
إذا  وقعوا، كيف سيحاولون أن ا تفسد مابسهم وا تلمس اأرض، 

وتفاعل امتدربون بشكل كبر مع هذا التمرين رغم صعوبته.
كل  مجموعات  أنفسهم  امتدربون   يقسم  أن  “سيفر”،  وطلب 
مجموعة تضم 5 أشخاص، للقيام بعمل مرينات عى عاقة الجسد 
الفراغ  مساحة  ي  البعض   بعضهم  بأجساد  وعاقتهم  بامكان، 
بهم،  الخاصة  اانفعاات  مع  التعامل  خال  من  بالغرفة،  الخاصة 

وتأثرها عليهم. 
وأوضح أن الورشة سوف تركز عى ما يحدث ي الغرفة التي أمامنا، 
ما يسمح لنا باكتشاف ما يحدث معنا، وإخبارنا ما نريد أن نكون 

عليه، بدًا من فرض خطة محددة مسبًقة عى ما نفعله. 
امتدربون  بها  يقوم  التي  التارين  إن  قائًا:  اأول  اليوم  واختتم 
تعمل عى أن نرى ما بداخل أجسادنا، حتى تصل للعاقة بن اليء 

الذي تقدمه وارتباطه بامكان الذي توجد فيه.
الحركة،  ي  جداً  محدود  أنه  امايم  رقص  تجاه  الفكرة  أن  وأوضح 
ونحن ا نريد ذلك ، بل نريد أن يتحرك جميع أجزاء الجسد. وأكد 
أن تقليد الرقصات والتارين ا يؤثر عى انفعااتنا الداخلية، فكل 
إى  مشرا  اآخر،  تقليد  رغم  به  الخاصة  انفعااته  له  يكون  شخص 
امعنى،  توصيل  ي  تفرق جداً  التارين  بها  تقدم  التي  الطريقة  أن 

إضافة إى ملء الفراغ ي الحيز الذي يشغله الراقص.
ولفت “سيفر”، إى أن امرح الراقص ا يعتمد كثرا عى الديكور، 

حيث أن الراقصن يشغلون الحيز اأكر عى خشبة امرح.
وبدء اليوم الثاي للورشة بعمل مجموعة من التارين التي تعتمد 
عمل  سيفر”  “دان  طلب  حيث   ، للمشاركن  الجسدية  امرونة  عى 
كثرا  تساعد  والتي  والجسد   الروح  رياضة  وهي  “اليوجا”  مارين 
والعقل  للجسد  مفيد  رياّي  نظام  أنها  مؤكًدا  حركته،  ي  الراقص 
والروح؛ لذلك ا تعّد مجرد رياضة فقط، افًتا إى أنها تتميز بعدم 
حاجتها إى أي معدات أو تجهيزات، ومكن مارستها ي أي وقت 

وي أي مكان، كا أّنها مناسبة لجميع اأعار.
كا طلب من امتدربن الوقوف بشكل مستقيم دون اعوجاج، مع 
طولها  عى  الذراعن  مّد  مع  القدمن،  بن  امسافة  عى  امحافظة 
اليمنى، عن  للساق  الذراع اأمن  للخارج، ومامسة  الجانبن  ناحية 

مد  ثم  الساق،  هذه  فوق  الجسم  من  اأمن  الجانب  إمالة  طريق 
مدة  الوضعية  هذه  عى  وامحافظة  السقف  ناحية  اليرى  الساق 

30 ثانية، ثم العودة لوضعية البداية.
وأكد “سيفر”، أن امرح الراقص يختزل الدراما ي التعبر الجسدي 
امواقف  التفكر ي  أن  الجسد، مشرًا إى  الذي يعتمد عى  الراقص 
بينها وبن  يربط  امخ  تجعل  امرح  بأدائها عى خشبة  نقوم  التي 
ما يحدث أمامنا، لذلك فإن الحالة امقدمة تكون مختلفة ماًما عا 

نشعر به.
وقام بعرض عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به، والتي تعتمد عى 
حركات الرقص إضافة إى عدد من امشاهد التمثيلية، مشرا إى أن 

الحركة يجب أن تكون منضبطة مع اإحساس.
أو  الكام  عى  تعتمد  ا  الراقص  امرح  عروض  أن  إى  وأشار 
وتشكيات  الرقص  فنون  تعتمد  بل  للتعبر،  كأداة  امونولوجات 
الجسد بإيحاءاتها امختلفة، والتي تعتر أداة رئيسية للرد والحوار، 
موضًحا  الجمهور،  مع  والتواصل  الدرامي  الفضاء  تكوين  إى  إضافة 
العروض  عن  تختلف  والحركية،  كاإمائية  الصامتة  العروض  أن 
الراقصة،  اللوحات  من  مجموعة  عى  تقوم  التي  ااستعراضية 

وبالتاي يختلفان عن عروض امرح الراقص.
ي ثالث أيام الورشة التي أقيمت مركز التحرير اونج قال “سيفر”، 
عامن  منه  تستغرق  يحرها  التي  الراقصة  امرحية  العروض  إن 
كاملن، خاصة أنه يعمل عليها بطريقة متقطعة حتى يرى ااختاف 
فيا يقدمه، مؤكداً أن التكنيك يجب أن يكون مختلفا ي كل حبكة 
درامية، خاصة أننا ا نعتمد عى الكام، وأن كل ما يهمنا هو حركة 

الجسد التي يصل من خالها اإحساس ما يحدث للمتلقي.
وقام “سيفر” بعمل عدد من مارين اإحاء، التي تعتمد عى جعل 
القدمن متباعدين قليًا، مع وضع اليدين عى البطن، وثني الركب 
التارين تساعد  إى أن هذه  الجزع، افتاً  والنزول ببطء دون ثني 
عى تهيئة الجسم للبدء بالتارين، ومد الجسم بالحيوية والنشاط، 

الجسم، وتحافظ  أعضاء  إى جميع  الدم  تدفق  تعمل عى  أنها  كا 
عى اللياقة البدنية.

يء  كل  عمل  يتقن  ا  شخص  يوجد  ا  أنه  عى   “سيفر”  وأكد  
يستطيع  حتى  داماً  والخطأ  امحاولة  من  ابد  لذلك  كامل،  بشكل 
افتاً  وجه،  أكمل  عى  لديه  ما  أفضل  تقديم  الراقص”  “الشخص/ 
الرقصات،  عى  امستمر  التمرين  إى  يحتاج  الراقص  امرح  أن  إى 

إضافة إى تغير التكنيك بن وقت وآخر.
كا أشار إى  أن امرح الراقص يقوم عى عنرين أساسين ها 
اممثل والجمهور، حيث يقوم اممثل امرحي اموجود عى الخشبة 
مجموعة أفعال صوتية وحركية وامائية، كا يقوم العنر الثاي أي 
مغادرته  لحظة  من  تبدأ  وصوتية  حركية  أفعال  مجموعة  الجمهور 
بالتصفيق  أما  الفعل  ويستمر  امرح،  إى  وصوله  حتى  البيت 
والهتاف ي حال إعجابه بالعرض، أو ااستنكار وااستهجان ي حال 

حدوث العكس.
محرفن  ممثلن  قيام  عى  يعتمد  الراقص  امرح  أن  أوضح  كا 
وبانتومايم  وأكروبات  ورقص  مثيل  من  امهارات  كل  باستخدام 
ارتجاا  التمثيل  يكون  حيث  بهلوانية،  وحركات  مرحية  وحيل 
الرئيسية  الفكرة  عى  ااتفاق  يتم  فقط  مسبق،  لنص  وجود  ا  أي 
خال  من  الجمهور  أمام  أدوارهم  بارتجال  اممثلون  بعدها  ويقوم 

شخصيات مطية ثابتة.
من  كل  يدمج  أن  يجب  الراقص  امرح  أن  إى  “سيفر”  ولفت 
خشبة  عى  امسيطر  العنر  هو  يعد  فلم  معا،  والصوت  الصورة  
العنار امرحية اأخرى استطاعت  امرح، منوها إى أن أن كل 

احتال أهمية موازية عى خشبة امرح.

 ياسمن عباس 

والمعاصر  بالتجريي  الراقص”  المسرح  “إخراج  ورشة  في 

حركات مجرد  وليس  لغة  الرقص  سيفر:  دان  اأمريكي   
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اإبداع،  مركز  فيوكوموري،  تشيمي  اليابانية  امدربة  قدمت 
ورشة  بعنوان “ذاكرة الفضاءات اأصلية” وذلك ي الفرة من 
11 وحتى 15 سبتمر اماي ضمن فعاليات  مهرجان القاهرة 
السادسة  دورته  ي  التجريبي  و  امعار  للمرح  الدوي 

والعرين . 
ان  امتدربن  عى  بالتنبيه  الورشة  فيوكوموري  استهلت   
منها،  يعانون  قد  أوجسدية  صحية  مشكات  بأية  يخروها 
وتعرقل تدريباتهم وذلك حتى تضع برنامجا تدريبيا مناسبا ا 

يسبب الرر للمتدرب . 
وريعة  بسيطة  بحركات  التدريبات  فيكوموري  وبدأت 
كحركة اأطفال، ثم ينخفض امتدربون ببطء بحيث يشعر كل 
متدرب بكل حركة يقوم بها ويتنفس ببطء، وطالبت امتدربن 

بتذكر كل حركة قاموا بها مع زمائهم. 
ترح   حركية  فيديوهات  للمتدربن  فيكوموري  عرضت 
امتدربن  قسمت  ثم   ، أجسادهم  ي  التحكم  كيفية  للممثلن 
حتى  أنفسهم  عن  التحدث  منهم  وطلبت  مجموعات  إى 
أو عن  داخل جسده عن شخص  انطباعات  يكون كل شخص 
عر  أصولهم  عن  البحث  امتدربن  من  وطلبت  امجموعة، 
العنان  وتركت  حقيقة،   متلكه  ليء  متدرب  كل  إحضار 
وذكرياتهم  أصولهم  عن  للحديث  دقيقة   15 مدة  للمتدربن 

مع تلك اأشياء التي تخصهم. 
وبعد انتهاء تدريب تكوين اانطباعات  طلبت من امتدربن 
بالورشة،  زمائهم  تجاه  انطباعاتهم  عن  راحة  يتحدثوا  أن 

مدة 15 دقيقة.

امتدربن إحدى  اليوم اأول بطلب تشيمى أن يؤدي  واختتم 
الحركات “بانكا” بأوضاع مختلفة ليعيدوا اكتشاف أجسامهم 

وقدراتهم وقدرات زمائهم واختافها .
اأصلية  الفضاءات  ذاكرة  ورشة  من  الثاي  اليوم  بدأ  ثم 
دائري،  بشكل  اليد  لف  طريقة  عن  الجسد،  اسرخاء  بتمرين 
اليد  هز  ثم  للخلف،  وأخذها  الكتف  عضلة  عى  الضغط  ثم 
جيداً لي يحدث اسرخاء لأيدي،  وانتقلت تشيمى إى مساج 
عى  أصابعهم  بوضع  امتدربون  يقوم  حيث  والظهر،  الرأس 
ثم  متصلة،  دوائر  ي  اأصابع  ويلفون  الرأس  منتصف  منطقة 
ثم  الرقبة  إى  باأصبع  والنزول  الظهر،  بأصابعهم عى  ينزلون 
وذلك   ، خفيفة  دائرية  حركات  ي  الظهر  وأسفل  الظهر  إى 
اكتشاف أماكن التواءات الفقرات عند الشخص اآخر، ونبهت 
فيكوموري إى أنه  ابد أن يكون امتدربن ي وضع ااسرخاء 
ذلك  يقوم  ثم    ، امتدرب  فقرات  بإصبعهم عى  ينزلون  ثم   ،
حتى  للرقبتن  خفيف  التواء  مع  أسفل  إى  بالنزول  الشخص 
ويقوم  جيداً  الحوض  منطقة  مسك  ثم   ، اأرض  إى  يصل 
بسحبها إى الخلف ؛  ثم يستمر ي عمل هذا امساج واسرخاء 
خفض  امتدربون  ويتابع  دقيقة،  عرة  خمسة  مدة  الفقرات 
جيداً  الحوض  منطقة  واإمساك  اأرض،  إى  لتصل  رؤوسهم 

والقيام بسحبها إى الخلف.
حد  عى  و  الجسد،  اسرخاء  بتدريب  فيوكوموري  أكملت  ثم 
تعبرها “حتى تشعر بأنك ى الجنة” وذلك من خال تسطيح 
اكتشاف  عى  التدريب  ويعمل  اأرض  عى  امتدربن  أجسام 

امتدرب لعضات جسمه.

واقرحت فيكوموري أن يتدرب امشاركون ي الورشة بحدائق 
امتدربن  ما يجعل  امفتوح والخرة  امكان  اأوبرا حيث  دار 

أكر اسرخاء واستجابة للتدريبات 
طريق  عن   ، الذاكرة  منطقة  عى  العمل  تشيمى  بدأت  ثم 
منذ  بامتدرب  متصلة  ذكرى  له  مادي  امتدربن ليء  إحضار 
امتدربن،   من  منفصلة  مجموعات  تكوين  تم  ثم  الصغر، 
يقوم كل شخص بأخذ هذه الذكرى ويجعل جسده يحى من 
ذاكرته عاقته مع هذا اليء، و يحاول باقي أفراد امجموعة 
مخترة  جملة  ي  وذلك   ، الشخص  هذا  قال  ماذا  اكتشاف 

واضحة .
الورشة  أيام  ثالث  امرية  اأوبرا  دار  حدائق  استقبلت  و 
إى  مشرة  القدم،   مساج  بتدريب  فيكوموري  استهلتها  التي 
أن أجسامنا تحتوى عى 202 عظمة، بينا تحتوى القدم عى 
ستة وعرين عظمة فقط، وهو معدل كبر، وحذرت من أن 
أي حركة خاطئة ي التدريب تؤدى إى عواقب كثرة. وأشارت 
التى  امنطقة  ي  خاطئة  بحركة  قامت  يابانية  امرأة  أن  إى 
ترتبط بالجهاز التناسي عند اأنثى ، أدت إى موتها. أضافت: 
عن  ونبحث  أقدامنا  اكتشاف  نحاول  التدريبات  هذه  ي 
العظام ونقوم بعمل التواء أصابع القدم إى أسفل وإى أعى 
التمرين  االتواء ونستمر ى هذا  الجسد مع هذا  مع تحريك 

مدة خمسة عر دقيقة ثم نبدل القدم اأخرى.  
التمرين الثاى كان هو الجلوس عى امؤخرة ومحاولة اكتشاف 
باستخدام  دائرية  بحركات  امتدربون  بقيام   الجلوس  عظمتي 
استخدام  عدم  مع  اأمام  إى  امتدرب  يتحرك  و  القدم،  فخذ 

والمعاصر:  التجريي  فعاليات  ضمن 

فيوكوموري  تشيمي  اليابانية 
اأصلية« الفضاءات  »ذاكرة  تستعيد 
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أعى  اأيدي  ورفع  امؤخرة  بعظمة  الدفع  بواسطة   ، اليدين 
مدة خمسة عر دقيقة ؛ مع تكوين مجموعات خلف بعضها 
عى شكل القطار ، تتحرك إى اأمام ثم إى الخلف مرة أخرى 

أعقب ذلك تدريب التنفس بحيث يقوم زميان بأخذ النفس 
الصدري  القفص  عى  والربت  بالتبادل  اأنف  من  وإخراجه 
التدريب  يجري  الذي  الزميل  يقوم  بينا  التدريب  أثناء 
يسرخي  لي  صحيح  بشكل  وتوزيعه  النفس  إخراج  محاولة 

ويحاول تتشيط كافة عضات القفص الصدري
أشارت   تشيمى إى أن ي حالة أن يظل الفرد جالساً ي نفس 
امكان مدة طويلة فإنه سوف يشعر بأن طاقته  انتهت، ولكنه 
إذا ذهب إى أماكن أخرى فسوف يشعر بأن طاقته فد عادت 
وأنه  اليء،  نفس  مثل  اإنسان  ذاكرة  أن  موضحة   ، مجدداً 
قميص  أو  عصر  )علبة  ماديا   شيئا  اإنسان   يحر  عندما 
قديم (  له ذاكرة مع طفولته أو مع شخص عزيز عليه، فإنه 

يسرجع كل امواقف التي ترتبط به . 

حال  عن  امتدربن  امدربة  بسؤال  فبدأ  الرابع  اليوم  أما 
بأنهم  فأجابوها   ، الورشة  من  أيام  أربع  بعد  أجسامهم 
وعظامهم  عضاتهم  حركة  ي  وخفة  بتحسن  يشعرون 
ليقوم  امقعدة،  لعظام  مساج  بتمرين  الورشة  بدأت  ،و 
 ، دقائق  عر  مدة  ببطء  دائرية  نصف  بحركة  امتدربون 
اآخرى  الجهة  إى  واانتقال   ، كاملة  دائرة  بعمل  القيام  ثم 
أيادي  رفع  مع   ، التمرين  نفس  وتكرار  امقعدة  عظمة  من 
 ، كاملة  دوائر  شكل  عى  بالكامل  أجسامهم  ولف  امتدربن 
بالتمرحج عى  القيام  و  القدمن لأعى مع ضمها،  ثم رفع 
عى  الجلوس  ثم   ، متتالية  مرات  ثاث  والظهر   امقعدة 
دقائق،موضحة  خمس  مدة  أعى  مرفوعة  واأقدام  امقعدة 

أن هذا التمرين يجعلهم يشعرون باماء الذي بأجسامهم .
مجففة  يابانية  حلويات  بتقديم  امتدربن  تشيمي  فاجأت 
ماذا سوف  منها وتوقعوا  قالت خذوا قطعة صغرة  ثم  لهم، 
سالت  تذوقها  وبعد   ، مالح  أم  حلو  هل   ، طعمها  يكون 

مرة  تناولها  ي  بالرغبة  تشعرون  هل   ، امتدربن  فيكوموري 
هذه  تركت  هل  بالتدريب:  الخاص  للسؤال  لتعود  أخرى؟ 

الحلوى ذاكرة لديك ؟
امكان،  ي  الفراغات  اكتشاف  حول  كان  الجديد  التدريب 
واأماكن  الفراغات  اكتشاف  ويحاول  شخص  يدخل  حيث 
يخرج  حتى  ااكتشاف  ي  ويستمر  اآخر،  يكتشفها  م  التي 

الشخص اأول فيخرج الشخص الثاي. 
وعظام  القدم  مساج  بتمرين  الخامس  اليوم  تشيمى  بدأت 
العينن  وإغاق  اأرض  عى  ااستواء  طريق  عن  امقعدة، 
اأرض  عى  الكليتان  لتستقر  الصدر،  خارج  النفس  وإخراج 
القيام بحركات دائرية عى اأرداف وعظام  ، ثم  الجسم  مع 

امقعدة.
امتدرب  يجعل  التدريب  هذا  أن  إى  فيوكوموري  أشارت 
يتحكم أكر ى عضات البطن، ثم انتقلت إى التدريب الثاى 
عكس  عى  القدم  باقي  وفرد  الصدر،  حتى  الركبة  رفع  وهو 
باليد،  القدم  من  الكبر  باإصبع  اإمساك  مع  الجسم  وضع 
القدمن  فتح  عدم  مع  أخرى،  مرة  امتدربن  أقدام  ورفع 
الغاضب أو  اليدين بشكل يشبه الطفل  الوادة ورفع  كوضع 
الرصور امقلوب وهز اأيدي واأقدام معا مدة عر دقائق 
ي  امؤخرة  دفع  باستخدام  امقعدة  عظام  عى  الزحف  ثم   ،

شكل قطار.
امتدربن إى  مجموعات أدت  مرين  و قسمت فيكوموري 
تقوم  مجموعة  كل  أن  عن  عبارة  وهو   ، الواحدة  الكتلة 
ثم   ، سرها  ي  السمكية  امجموعات  تشبه  واحدة  بحركات 
أعطت ساعة متدري الورشة ى يختاروا أماكن العروض التي 
 ، اأصلية  الفضاءات  ذاكرة  ورشة  نتاج  من  يقدمونها  سوف 

بحيث تعرض كل مجموعة عر دقائق فقط .
عى  عملية  تطبيقات  لعمل  اأوبرا  لساحة  الورشة  وانتقلت 
ضيوف  بعض  وشاهدها  الحركة،  عى  اعتمدت  التدريبات 

ومتابعي امهرجان امارين بالساحة ا.
تشيمي فيوكوموري مراقبة للفنون امعارة ومعلمة مجلس 
مديرة  ومؤدية،  وراقصة   ، رقصات  مصممة  اوكازاي،  مدينة 
الرياضية  األعاب  امعار،  الرقص  الرقص،  مناهج  برامج 

اإيقاعية، اليوجا ااحرافية، كا أنها مدربة لياقة بدنية.
تابعتها: شياء سعيد
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شهدت فعاليات مهرجان القاهرة للمرح التجريبي وامعار 
الورش  من  متنوعة  حقيبة  والعرين   السادسة  دورته  ي 
كومبي  مروع  ورشة  ومنها  امهرجان  صاحبت  التي  الفنية 
الفرة  ، والتي عقدت ي  للمدرب اأوغندي جينجو إساعيل 

من ااثنن 16 سبتمر وحتى الخميس 19 سبتمر . 
منذ  وراقص  كمدرس  الفنية  مسرته  إساعيل  جينجو   بدأ 
٢٠١٥ من خال مروعات فرقة باكيس، ستديوهات الرقص 
أشكال  عدة  ي  متخصص  وهو  للرقص.  جالكي  مروع   ،
امعار،  الرقص  التقليدية،  اأوغندية  الرقصات  مثل  للرقص 
الهيب هوب، الريك دانس مع تحليه بقدرة فائقة عى الدمج 
بن اأشكال امختلفة. قدم إساعيل موهبته الفنية عى عدد 

من مسارح العام. 
ويتعاون إساعيل مع عدد من الفنانن امحلين واأجانب ي 
دولية  وفرق  منظات  مع  يتعاون  كا  امختلفة  التخصصات 

وهو ما ميز مسرته بشدة. 
ومنها  بسيطة   إحاء  مارين  من  مجموعة  ورشته   استهل 
اإفريقي  للرقص  تنتمي  التي  الحركية  الجمل  بعض  أداء  إى 
)اليدين والقدمن  بأكمله  الجسد  .. وهي حركات تعتمد عى 
وقدرات  إمكانات  اكتشاف  منه   كمحاولة   .  ) والخر 

امتدربن.
اليومية  ستتنوع بن مارين  التدريبات  أن  ثم يوضح جينجو 
اإفريقي  الرقص  من   الحركية  الجمل  وبعض   .. اإحاء 

التقليدي. 
والتدريب عى خلق   .. الجسد  بالتأكيد عى شكل  اهتم  وقد 

التي  أثناء أداء هذه الجمل الحركية  )حركة موجية ( بالجسد 
تعّد مثابة تكنيك ريع لإحاء ، افتا إى أن هذه الحركات 
اإفريقية  القبائل  بعض  بها  تشتهر  خاصة  رقصات  من  هي 

ومارسونها ي  بعض امناسبات وخاصة  حفات ) الختان ( . 
تم  التي  الحركات  جميع  تأدية  امتدربن  من  طلب  ثم 
 ، متتابعة  الورشة  من  اأوى  الساعتن  خال  عليها  التدريب 
وتتنوع هذه الحركات فتارة تؤديها امجموعة بشكل جاعي، 
تؤديها  ثم   ، امجموعة  أمام  حدة  عى  فرد  كل  يؤديها  ثم 

امجموعة ي شكل ثنائيات .. وهكذا.
بعض  إضافة  عى  سيعتمد  الورشة  محتوى  أن  إى  ولفت  
حركات  متدرب  كل  لرصيد  ليضيف  يوميا  الجديدة  الحركات 
جديدة متقنة كا لو كنا بصدد تصميم تابلوه راقص سيكون 

معّدا ي اليوم اأخر للورشة . 
هذه  بناء  عى  أساي  بشكل  ترتكز  الورشة  أن  أوضح  وقد 
 . وامعار  التقليدي  الرقص  بن  الدمج  تعتمد  التي  الحركات 
ويضيف أن كلمة ) كومبي ( kumpe  تعني التذكر والبناء ، 
متتابعة،  بناء مجموعة حركات  عملية  الرقص هو  أن  موضحا 
وأنه يساعد عى التواصل مع اآخر بل مع اأشياء ، إضافة إى 

أن الراقص يستطيع أن يشعر بجسده ماما . 
الرقص  بن  الدمج  يعتمد  الورشة  هذه  ي  مروعه  أن  وأكد 
التقليدي سواء ي مر أو أوغندا أو إفريقيا بشكل عام ، وبن 
ما هو معار، وذلك  عن طريق  البناء الذي يبدأ من حركة 
، لتصبح حركة  ثالثة  لها حركة أخرى ثم حركة  بسيطة تضاف 

راقصة . 

حذائه،  خلع  متدرب  كل  من  يطلب  الثاي  اليوم  بداية  ي 
موضحا أنه عى  امتدرب أن يكون حاي القدمن .. ليتخفف 
ويكتسب حرية الحركة،  ثم يبدأ  بالحركة العشوائية ي امكان 

.. ثم الثبات والحركة ..  مع إشارة امدرب  وهكذا .. 
ثم ينتقل إى الحركة البطيئة ليستطيع كل متدرب التحكم ي 
جسده، واستمر ذلك مدة ٢٠ دقيقة تقريبا .. ويواصل  مارين 
دائرة ويبدءون ي عمل حركة  امتدربن ي  بأن يقف  اإحاء 
جاعية بالقدمن  لعمل إيقاع واحد متناغم .. يبدأ بطيئا ثم 
..  ويعود بطيئا مرة أخرى وهكذا..  يكتسب رعته تدريجيا 
وهي  القدمن  حركة  مع  جديدة  حركة  إساعيل  يضيف  ثم 
حركة اليد اليمني كجناح طائر .. ويبدأ مجموعة امتدربن ي 
نحو  التقدم  أو   .. الدائرة  مركز  حول  والدوران  الحركة  تنفيذ 
.. مع  الدائرة مرة أخرى  امركز والعودة أماكنهم عى محيط 
ثم   . اليرى  اليد  حركة  ثم  اليمني  اليد  حركة  بن  التبديل 

تكتسب التارين حيويتها  أكر .
و ينتقل امدرب إى حزمة جديدة من مرينات اإحاء تعتمد 
عنيفة  حركة  لها  يضيف  ثم   .. واليدين  الكتفن   حركة  عى 

متتابعة وريعة بالقدمن .. ليعّم التأثر جميع أجزاء الجسد
ثم تنتهي مارين اإحاء التي استغرقت قرابة الساعة ونصف 

مجموعة من مارين التنفس .  
ويوضح  اأنثوي،  الرقص  مارين  من  جديدة  مجموعة  وتبدأ 
إساعيل أن هذه الرقصات تعتمد عى حركة الخر .. وطلب 
الحركات معا  أداء جميع  الذكور واإناث  امتدربن  من جميع 

بشكل جاعي.

والمعاصر  التجريي  ورش  ضمن 

الرقص  بن  والمزج  بالحركة  البناء 
والمعاصر التقليدي 
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عن  سمعتم  هل  يتساءل   الورشة  من  الثالث  الجزء  ي  و 
أدوات الكوريوجراف ؟ كم أداة تعرفونها منها ؟ 

التصميم  مفاتيح  بعض  الورشة  هذه  ي  سنتعلم   : ويجيب 
الحري وهي تصلح لجميع أشكال الرقص كالرقي واإفريقي 

وامودرن وغرها. 
هي  الحري  التصميم  أدوات  من  اأوى  اأداة  أن  ويوضح 
وأن  امكان،  بالفراغ/  الراقص  لعاقة  مشرا   الحري،  اارتجال 
الراقص عليه استخدام امكان والحركة. وأن الرقص هو عملية 
بناء مجموعة من الحركات امتتابعة، ليكّون جملة حركية وهو 

ما اساه مستويات الحركة . 
مجموعة  عى  الحركة  ارتجال  متدرب  كل  من  يطلب  ثم 
األحان  متباينة  اإفريقية  واأغاي  اموسيقات  من  متنوعة 

واإيقاع .
أثناء  خياله  ي  قصة  يخلق  أن  الراقص  عى  إن  امدرب  ويقول 
اارتجال  مارين  أداء  ي  امتدربون  ويستمر  الحركة.  ارتجاله 
الحري متنوعة بن اارتجال وقوفا، ثم ارتجال الحركة مع ثني 
الحري  اارتجال  ثم    . والوقوف  الجلوس  بن  توسطا  الركبتن  
عى اأرض.  الخ من التنويعات التي يتسم بها الرقص امعار.

مجموعة  عى  إساعيل  يعرض  الثالث   اليوم  بداية  وي 
صممها  التي  الراقصة  الفنية  العروض  أحد  فيديو  امتدربن 
الذي  اأسلوب  فيه   يستخدم  والعرض  لفرقته،   قبل  من 
يعتمده ي الرقص وهو الدمج بن الرقص التقليدي وامعار، 
واإبداع،   لابتكار  امتدربن  خيال  إثارة  منه  محاولة  ي 
جديدة  حركات  تصميم  ي  التفكر  منهم  كل  من  طلب  فقد 

انتقل  ثم   . الفيديو  ذلك  ي  شاهدوه  ما  مستعينا  ومبتكرة 
إى مارين اإحاء اليومية امعتادة، والتي يبدأ فيها بالرقص 
الجسد.  أجزاء  باقي  ثم  اليدين  ثم  القدمن،  مستخدما 
استطالة  بتارين  اإحاء  وينهي إساعيل  مجموعة مارين 

واسرخاء الجسد. 
وي الجزء الثاي من الورشة يستكمل ما بدأه حول اارتجال 
الحري، حيث قام بتقسيم امجموعة مجموعتن، وطلب من 
كل مجموعة ابتكار حركة ثم تقوم بالبناء عليها حركة أخرى 
 .. السابقن  اليومن  ي  وضح  كا  لحركات  لثاث  نصل  حتى 
وبعد ذلك يقوم هو بدمج الحركات الثاث من كل مجموعة 
الحركات  تنوع  أهمية  إى  مشرا  واحدة،  رقصة  معا  ليكونوا 
وعى   ، امنتصف  وي  وقوفا،   ( ثاث   مستويات  بن  الثاث 
البطيئة  الحركة  بن  الثاث  الحركات  إيقاع  وتنوع   ) اأرض 
هي  اارتجالية  الحركة  أن  أوضح  وقد  الريعة،   والحركة 
هي  البناء  عملية  أن  و  التمرين  هذا  ي  اأساسية  الركيزة 
البناء  مكن  كانت  أيا  حركة  أي  وأن  فيه،  امستخدمة  اآلية 
أمامهم  بنفسه  ارتجل  ثم  رقصة،  لتصبح  وتطويرها  عليها 
مجموعة من الحركات ليثر خيالهم لتطويرها لتصبح رقصة، 
وإما  الحركات،  نفس  تقليد  الروري  من  ليس  أنه   موضحا 
خلق  بهدف  والزمن  امساحة  استخدام  كيفية  عى  التعرف 

حركات ورقصات مبتكرة. 
واستمرت امجموعتان بابتكار الحركات وبناءها لتكّون رقصة، 

وهو يتابعها ويطورها معهم .
ثم طلب من كل مجموعة أن تجهز قصة للغد ليتم تقدمها 

الركيز  عى رورة  مؤكدا   ، دقائق   10 مدة  راقص  شكل  ي 
عى اارتجاات الحركية التي ابتكرها امتدربون اليوم إعادة 

تقدمها ي الغد .
بدأ ببعض مارين اإحاء  الرابع واأخر وكامعتاد  اليوم  وي 
التي استمرت مدة الساعة تقريبا، ومن اماحظ أن مجموعة 
امتدربن قد اعتادوا هذه التمرينات مرور الوقت، فلم تعد 

ترهقهم، بل أصبحوا يؤدونها بكل ير .
باأمس؟  إليها  أرنا  التي  القصص  أعددتم  هل  تساءل  ثم 
عنها  يعر  قصة  إعداد  مجموعة  كل  من  طلب  قد  وكان 
من   كل  فبادرت  راقص،  شكل  ي  امتدربن  مجموعة 
امجموعتن  برد القصص و  اأفكار  ليختار منها امدرب ما 

هو أنسب للتعبر الراقص .
فاختار إساعيل قصة تعر عن الحرب، وقام بتشغيل مقطعا 
الحري  اارتجال  ي  وبدأ   ، ذلك  عن  معرا  يراه  موسيقيا 

وتقلده امجموعة .
قام  امرتجلة   الحركات  هذه  أداء  امتدربون  أتقن  وعندما 
بتوزيع هذه الجمل الحركية عى مجموعة امتدربن ليؤدونها 
الجملة  أداء  ي  امتدربن  مجموعة  واستمرت  التواي..  عى 
الحركية عى التواي ، كل متدرب حركة واحدة يبدأ بها ويظل 
ي وضع الثبات ) جست ( حتى ينتهى الجميع من حركاتهم 
حالة  ي  ينطلقون  وبعدها  الجاعي.  الرقص  ي  يبدأون  ثم 
كتعبر عن  حالة رعب وخوف   ( مكان  كل  ركض عشواي ي 

الحرب (  كا لو كان كل منهم يبحث عن مكان لاختباء
ثم قاموا بتوزيع اأدوار فيا بينهم، فمنهم الجندي وامصاب 

وامختبئ وامساعد الذي يساعد امصابن وامستسلم ... الخ.
ويضيف امدرب بعض الحركات لكل شخصية عى حدة .. ثم 
بعض الحركات الجاعية .. التي تنتهي بهيسريا بن الضحك 
اللوحة  تكّونت  حتى  وأهوالها،   الحرب  عن  معرة  والراخ 
وأتقنها جميع   .. الورشة  أيام  أول  ي  بها  وعد  التي  الراقصة 

امتدربن ..
أن  عى  وأجمعوا  سعادتهم   عن  امتدربون  عر  الختام  وي 
اليوم اأخر كان اأكر متعة .. حيث استطاع إساعيل خلق 

تابلوه راقص منتهى البساطة والخفة.
وعّقب امدرب: أنتم اآن تستطيعون ابتكار حركات ورقصات 

جديدة وهذا ما فعلتموه اليوم.
الركيزة  هو  كان  الصور  وخلق  التجريب  عى  ااعتاد 
تم  راقص  تابلوه  كان  والنتاج  الورشة  أيام  طوال  اأساسية 

خلقه وابتكاره من أفكاركم رغم ضيق الوقت .
تابع الورشة: عاد علواي
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ال��م��س��رح��ي��ة  ال�����ورش�����ة  ف����رق����ة  ع�������روض  ض���م���ن 
ت���ج���رب���ة  م�������ؤخ�������را  ق������دم������ت   ,  2019 ل������ع������ام 
 « ب����ع����ن����وان  م��خ��ت��ل��ف��ة  و  ج�����دي�����دة  م���س���رح���ي���ة 
ع���رض  ع����ن  ع����ب����ارة  ه����ى  و   « اأوب��������را  ج������راج 
الجسد  ل��غ��ة  ع��ل��ى  ي��ع��ت��م��د  راق����ص  م��س��رح��ي 
تقديمه  ف���ي  ش����ارك  اأول،  ال��م��ق��ام  ف���ي 
ب��ال��ف��رق��ة  ال����ج����دد  ال���م���ت���درب���ن  م����ن  م���ج���م���وع���ة 
م��ح��م��د  م���ه���ن���ا،  م����ن����ال  رخ�������ا،  م���ح���م���د  ه����م  و 
ريهام  منصور،  منة   ، ش��ه��اب  شهد  زي���ن، 
س���ام���وئ���ل،  ج������ون  ال������زي������دي،  دع�������اء  ف���ت���ح���ي، 
 , ال�����دال�����ى  ش����ري����ف  إض���������اءة   , ج��������ورج  م�����ري�����ان 
التجربة  ه��ذه  ح��ول   , رخ��ا  محمد  موسيقى 
ل��ن��ا  ك�����ان  ت��خ��ص��ه��ا  ع����دي����دة  ت���ف���اص���ي���ل  ع����ن  و 
الراقص  و  الفنان  مخرجها  مع  الحوار  هذا 

. كاتولدو  سلفاتورى  اإيطالي 
حوار: أرزاق رمضان

الجسد  ت���دري���ب  ف���ي  ع��ل��ي��ه  ت��ع��ت��م��د  ال����ذي  م���ا   -
؟ والصوت 

أعتمد عى شخصية الفنان وبدايتي معه أن موهبته ليس لها 
حدود وكيف يتخلص من خوفه ومن الحصار الداخي والقلق 

وان يثق ى نفسه
ال��ف��ن��ان��ن  وت����ط����ور  اس���ت���ي���ع���اب  اح����ظ����ت  ه����ل   -

؟ سريع  بشكل  معك 

ف���رق���ة  ع����ل����ى  ت����ع����رف����ت  ك����ي����ف  ال�����ب�����داي�����ة  ف�����ي   -
الورشة؟	

كانت  فرنسية  صديقة  خال  من  الورشة  فرقة  عى  تعرفت 
تعلم أن فرقة الورشة موجوده ى فرنسا لتقدم أحدى عروض 
لفنون  التابعة مركز مدحت فوزي  الراقصة  امنيا  فرقة ملوي/ 
الرقص بالعصا و من هنا تعرفت عى امخرج حسن الجريتى 

و عى أعضاء فرقة ملوى  .
؟ الورشة  مع  للتعاون  مصر  إلى  جئت  مى   -

منذ  لحبي مر  سنوات   8 حواي  منذ  كانت  زيارة مر  اول 
جيد  بشكل  العربية  اللغة  أتعلم  أن  أريد  وكنت  الطفولة  
ومازلت أتعلم اللغة حتى اآن ومنيت أن أجد فرصة عمل ى 

امجال الفني  ى مر .
م��ع  اأوب������������را  ج��������راج  م����ش����روع����ك  ط���ب���ي���ع���ة  م�����ا   -
على  ال���ت���دري���ب  ف���ك���رة  ك���ان���ت  ك��ي��ف  و  ال����ورش����ة 

؟  الصوت 
كنت أغني بأمريكا أ وانتبهت ي مدرسة باأوبرا وطلبت منى 
ان  نتدرب عى الصوت وافقت وكنت عى علم أى بعد أشهر 
وتدربت  فتعلمت  مر  ى  الورشة  فرقة  مع  سأتواجد  قليلة 
ممثلة  شاركت  بالفعل  و  إيطاليا  ى  ورشة  عن  وبحثت  جيدا 
ومغنية ايطالية ورشة تدريب تعلمت منها كثرا ثم قررت ان 

أوثق هذه امعلومات بشكل عمي مع فرقة الورشة 

أثناء  احظ  أ  وكنت  منهم  ريع  تطور  هناك  كان  فقد  أكيد 
اقول  كنت  وهنا  تسعدي  كانت  منهم  ارتجاات  التدريب 

لنفي أن التدريب أضاف لهم يء جديد 
؟  الورشة  فى  للمتدربن  رؤيتك  ما   -

ابتسامة جميلة  لهم  الجديد  منفتحة ومتطلعة عى  مجموعة 
الفنان و لديهم روح  الوقت و هذا من أهم مميزات  معظم 
جاعية متميزة جدا ستساعدهم ى وصولهم أهدافهم ريعا 

كاتولدو: سلفاتورى  اإيطالي  المخرج 

مختلف تجريي  عرض  اأوبرا«  »جراج   

واع  المصري  والجمهور 
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, باإضافة لروحهم التعاونية داما و إنكار الذات .
؟ مصر  فى  المسرحية  الحركة  تتابع  هل   -

أتابع  لكننى  و  امري  للمرح  جيد  متابع  لست  لأسف 
فرقة  تقدمها  التي  الفنية  و  امرحية  الفعاليات  و  العروض 

الورشة مع امخرج حسن الجريتى .
م��ص��ر  ف�����ي  ال�����ف�����ن  ب�����ن  ت����ش����اب����ه  ي�����وج�����د  ه�����ل   -

وايطاليا؟ 
ى  كثرا  يساعدي  هذا  و  مشركة  نقاط  بينها  الثقافتان   
توضيح رؤيتي بسهولة و أمنى أن افيد كل امتدربن ي مر 

وأن استفيد 
الى  الورش  من  ااساسى  هدفك  هو  ما   -  

؟ تقدمها 
جسده  مع  الفنان  يتعامل  كيف  هو  الرئيى  ورشتي  هدف 
وكيف يربط بن الصوت والجسد , و هذا ما ياحظه امتفرج 
رقص  العرض  خال  من  نقدم  فنحن   , اأوبرا  جراج  عرض  ى 
معظم  به  شامل  عرض  فهو  ومثيل   مايم  وعرض  استعراي 
خمسة  من  اكر  مدته  طالت  تدريب  بعد  امرحية  الفنون 

أشهر .
ال��ت��دري��ب��ات  ب���داي���ة  م��ن��ذ  م��س��ت��ع��دا  ك��ن��ت  ه���ل   -

؟ المتدربن  بهؤاء  عرض  لتقديم 
للمتدربن  مكافأة   هي  التدريب  بعد  العرض  تقديم  فكره   
بدون  يكن  م  تدريبهم   ان  عى  للتأكيد  لهم  قوي  وحافز 
هدف ,  فالجديه ي التزامهم  بوجود عرض وجمهور يحفزهم 
العرض  فكره  ان  وخصوصا  الفنية  النتائج  أفضل  بخروج 
عروض  من  عليه  اعتادوا  ما  كل  عن  مختلف  يء  التجريبي 

مرحيه شاركوا فيها أو شاهدوها سابقا .
ف��ى  ع���ل���ي���ه���ا  رك��������زت  ال�������ى  ال����ن����ق����اط  أك�������ر  م�����ا   -

؟ التدريبات 
التعبر  ليس  و  امجرد  التعبر  مثل  مختلفة  أفكار  به  العرض 
ي  عاليه  وثقه  ايجابيه  طاقة  امتدربن  منح  هذا  و  امبار 

الجمهور  أمام  أنفسهم  اختبار  كبره  فرصه  وأعطاهم  فنهم 
 , الفن  هذا  تجاه  أكر  حاسهم  يقوي  بالنجاح  وإحساسهم 
القيود و  التحرر من  و أهم ما وجهته من خال ورشتي هو 
وجسدهم  أنفسهم  عن  ليعروا  امتدربن  داخل  من  الخوف 
يكتشف  من  هو  الفنان  صحيحة  بطريقه  أنفسهم  ويكتشفوا 

ان  ويستطيع  سهوله  بكل  موهبته  منها  ويستخرج  نفسه 
إما  بالقول  ليس  امختلفة ولكن  وأفكاره  بفنه  الجمهور  يبهر 
عليهم  عرضت  انا  بكثر  القول  من  أصعب  والفعل  بالفعل 
و   , ااختيار  حرية  لهم  وتركت  امعار  الرقص  وهو  فني 
أكر ما أحببته ي امتدربن أنهم استمروا معي رغم ضغطي 
للغاية  وملتزم  شغي  ي  صعب  مدرب  فأنا  عليهم  امستمر 
من  أحد  اسمح  ا  أنني  خاصة  معي  يستمر  من  وقليل 
امتدربن ان يتدخل فيا ا يعنيه أثناء التدريب وهذا ليس 
رحب  صدر  بكل  تقبلوه  ولكنهم  الفنانن  معظم  عي  سهل 

واحرامهم للقواعد استكال ورشتهم وحبهم للفن. 
أثناء  للعرض  الدرامية  الفكرة  جاءت  كيف    -

؟ التدريبات 
استلهمت الفكرة عند زياراي امتكررة للعتبة فعندما علمت 
من  حزنت  الخديوية  اأوبرا  اأصل  ي  كان  العتبه  جراج  ان 
فكرة تحولها لجراج , فأنا أكر ما يحزن قلبي انتهاء أي يء 
كان يتعلق بالفن وخصوصا نوعيه الفن الراقي مثل اأوبرا و 
من هنا بدأت أفكر هل مع انتهاء اأوبرا تغر فكر امجتمع 
عن الفن وبدأت أبحاي و قراءة مراجع عن اأوبرا وعن فكر 
العرض  عنوان  جاء  البحث  بعد  و  امري   امجتمع  وثقافة 

امرحي  جراج اأوبرا. 
م��ن  م���ع���ي���ن���ة  م������خ������اوف  ل�����دي�����ك  ك�����ان�����ت  ه������ل   -

؟ للفكرة  الجمهور  استقبال 
شخص  يتحدث  أن   الجمهور  تقبل  فكره  أخافني  ما  أكر 
مختلف الجنسية عن تاريخهم الفني و هل سيتقبلون فكره 
العرض و هل استطيع نقل أفكاري بشكل صحيح لهم و هل 
ولكنني  فيه  الكام  قله  رغم  العرض  فهم  الجمهور  يستطيع 
اكتشفت أن الجمهور امري واعي ولديه حس فني عاي و 

راقي .
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عروض  مابن  العروض،  ي  واختاف  تنوع   هناك  وذكرت 
يخلق  ما  وهو  وعامية  عربية  وعروض  والعامية  الفصحى 
هو  الجيد  واليء  ميوله  عن  النظر  برف  امتلقي  لدى  رضا 
وجود عروض من امرح الجامعي ولفرق حرة ومراكز شباب 
بن  احتكاك  حدوث  ي  يساهم  ما  وهو  ثقافية  ومؤسسات 
الفرق..  وعن أهمية امهرجان قال » يساهم امهرجان ي عمل 
حراك مرحي وثقاي و خلق جو من اإبداع وامنافسة ويتيح 

قال امخرج هاي مهران مخرج عرض امساعيد لفرقة :« أمنى  
إثراء  ي  تساهم   و  امرح  لحركة  إضافة  الدورة   تكون  أن 

الحركة امرحية،
هذا  لعروض  تضاف  امميزة  العروض  من  مجموعة  تفرز  وأن 
العام التى كانت سببا ى تشجيع جمهور مختلف عى متابعة 

امرح والسعي لحضور عروضه امختلفة.
وعن توقعاته قال » أتوقع أن تكون دورة مختلفة وكا سبق 

الجمهور  جذب  عى  ويساعد  مختلفة  فنية  وجبة  للجمهور 
يتم  حتى  الهام  من   « قال  للتطوير  مقرحاته  وعن  للمرح، 
تطوير امهرجان أن يتم ربطه بامهرجانات اأخرى، عى سبيل 
مثل  أخرى  مهرجانات  ي  الفائزين  امخرجن  يشارك  أن  امثال 

امهرجان القومي وهو ما سيعزز امنافسة بشكل أكر.
اإعامية *التغطية 

امشارك  نهاوند،  فرقة  مخرج  صالح  أحمد  امخرج  ووصف 

م��ه��رج��ان  ت��ق��دم  ف��ه��ي  ال��م��س��رح،  وأن������واع  أش���ك���ال  ل��م��خ��ت��ل��ف  وم��ه��رج��ان��ات  م��س��رح��ي��ة  ف��ع��ال��ي��ات  إق���ام���ة  ع��ل��ى  دائ���م���ا  ت��ح��رص  ال���ص���اوي  ال��م��ن��ع��م  ع��ب��د  س��اق��ي��ة 
.. الصامت  للتمثيل  مهرجان   عمل  في  أيضا  اأولى  كانت  كما   ، أقامته  الي  الثقافية  المؤسسات  أولى  كانت  وقد   المونودراما 

وعالمين.  وع��رب  مصرين  لكتاب   ، شهرية  مسرحية  عروضا  فتقدم  المختلفة،  بأنواعها  المسرحية  اأعمال  تشجيع  و  بتقديم  الساقية  تهتم  كذلك 
هذا  دورات  شهدت  وق��د  والمستقلة  ال��ح��رة  للفرق  ت��ق��ام   ال��ي  المهرجانات  أه��م  م��ن    2003 ع��ام  أس��س  ال��ذي  المسرحى  الساقية  مهرجان  ويعد 
مصيلحي  محسن  الدكتور  منهم  تحكيمه،  لجان  في  المبدعن  و  اأس��ات��ذة  من  نخبة  بمشاركة  ش��رف  كما  المتمزة،  العروض  من  العديد  المهرجان 
فى  المسرحى  الساقية  مهرجان  ساهم  كما  جميعًا(  الله  )يرحمهم  صليحة  نهاد  الدكتورة  و  مطاوع  هاني  والدكتور  الشيى   اللطيف  عبد  والدكتور 
وإخراج  تمثيل  من  المسرحية  العملية  عناصر  في  متمزة  شابة  وجوه  عن  المهرجان  كشف  و  المستقلة  والفرق  الهواة  فرق  شباب  إبداعات  تقديم 
الدورة  لهذه  توقعاتهم  عن  فيه،   المشاركن  المخرجن  أراء  باستطاع  قمنا  الساقية  لمهرجان  ال17  الدورة  انعقاد   وبمناسبة  وإض��اءة،   وديكور 

أقيمت. دورة  عشر  سبعة  بعد  المهرجان  دور  أهمية  وعن  المهرجان  لتطوير  مقرحاتهم  وعن 
 رنا رأفت 

المسرحى: الساقية  ال�17لمهرجان  الدورة  انعقاد  بمناسبة 

عرض  بليالي  يطالبون  العروض  مخرجو 
التذاكر قيمة  وتخفيض  للفائزين  إضافية 
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ومختلفة  ثرية  دورة  بأنها  الدورة  هذه  الهوامش  بعرض 
وستحقق تنافسا شديدا بن الفرق.

اإعامية  التغطية  من  وافرا  قسطا  امهرجان  ينال  أن  ومنى   
وعن  الشبابية.   الفرق  عى  أكر  بشكل  الضوء  يسلط  وأن 
الهواة  لفرق  الفرصة  امهرجان  منح   « قال  امهرجان  أهمية 
عى  تعتمد  أنها  و  خاصة  هام  ىء  وهو  إبداعاتها  لعرض 

اإنتاج الذاي.
العرض لعناصر  *جوائز 

لفرقة  القاع  عرض  مخرج  جال  رضوان  امخرج  وأعرب 
القاع  يكون عرض  أن  متمنيا  بامشاركة،  سعادته  عن  برودواى 
مجموعة  هناك  وأن  خاصة  امنافسة،  من  جيد  مستوى  عى 
وامؤسسات  والجامعات  الهواة  لفرق  امتميزة  العروض  من 

الثقافية.
أضاف » أمنى أن تخصص جوائز لكل عنر من عنار العرض 
العمل  وصناع  التحكيم  لجنة  بن  مناقشة  تقام  وأن  امرحى 
عى  ويتعرفون  العمل  صناع  ليستفيد  امهرجان   انتهاء  عقب 
اى  إقامة  عند  غالبا  يحدث  الذي  الجدل  ولحسم  أخطائهم،  

مهرجان مرحي
لفريق  الدخان  عرض  مخرج  مجدي  مايكل  أشار  فيا 
أول  يعد  امرحى  الساقية  مهرجان   « أن   إى  اإعام  كلية 

امهرجانات التي أقيمت لفرق الهواة ، وأن مشاركته
تعد امشاركة الثانية له فيه. حيث سبق وأن شارك منذ عامن. 
العام  هذا  بامهرجان  الخاصة  التذكرة  سعر  ارتفع  أضاف: 

فأصبحت 40 جنيه للعرض الواحد
ارتفاع سعر  أن  وأعتقد  كله،  اليوم  كانت لحضور عروض  فيا 
أن  كا  الجاهرى،  الحضور  عى  كبر  بشكل  سيؤثر  التذاكر 

سير  والقومي  التجريبي  امهرجان  عقب  امهرجان  انعقاد 
الفرجة،  من  الجاهر  تشبعت  حيث   ، عليه  اإقبال  بحجم 
الدراي.  العام  بداية  يوافق  امهرجان  توقيت  أن   فضا  عن 
تابع: يقدم امهرجان عرضن أو ثاثة ى اليوم الواحد وهو ما 
فنيا  العروض  تجهيز  ي  يؤثر  للوقت  ضغطا  يسبب  أن  مكن 
من  العديد  جعل  ما  وهو  العروض  جودة  عى  بالتاي  فيؤثر 
لفرق تعزف عن امشاركة. هذا فضا عن عدم  وجود جوائز 
مادية  جوائز  توجد  ا  كا  اأوى،  مراكز  للثاث  سوى  مادية 
يعد  ذلك  من  الرغم  عى  ولكن  واستدرك:  اأخرى..  للعنار 
االتفات  تم  إذا  امهرجانات  أفضل  من  الساقية  مهرجان 
إدارة  عى  القامن  وأن  خاصة  ومعالجتها  السابقة  للنقاط  

امهرجان عى قدر كبر من الوعي والخرة امرحية، كا
مشاهدة  للجمهور  فرصة  إتاحة  امهرجان  فرة  مد  أمنى 

العروض بشكل أكر.
دراكوا«  مأساة   « عرض  مخرج  عرض  مخرج  الداي  صاح 
أن  ، خاصة  التذاكر  أسعار  النظر ي  إعادة  اتفق عى رورة 

الغالبية العظمى من  الجمهور من طاب الجامعة ،
الجاهرى،  اإقبال  ي  أقل  تكون  أن  للدورة  الداي  وتوقع  
أضاف:  للنجاح،   الحقيقي  امقياس  هو  اإقبال  أن  مشرا 
تذكرته   أسعار  تبدأ  حسن  سامح  النجم  بطولة  »امتفائل« 
تزويد  الساقية  أهداف  أحد  أن  امفرض  ومن  جنيه،  من30 
روادها بالفكر والثقافة، فكيف سيتحقق ذلك وسعر التذكرة 

للعرض الواحد 40 جنيه.
أهم  من  الساقية  مهرجان   « قال  امهرجان  أهمية  وعن 
ي  ساهم  وقد  وامستقلة  الحرة  للفرق  امرحية  امهرجانات 
الفرق  الشباب وساند  الكثر من امبدعن  الضوء عى  تسليط 

مثابة  كان  و  الدولة  مهرجانات  ي  امشاركة  تستطيع  ا  التي 
املجأ .

البشرى *العنصر 
واتفق امخرج مصطفى عى ي أهمية تخصيص جوائز لعنار 

العملية امرحية
عضويتها  ي  التحكيم  لجنة  تضم  أن  رورة  أرى   « وأضاف: 
أحد كبار فناي امرح و نجوم الدراما. وعن أهمية امهرجان 
البرية  بالعنار  ويهتم  منظم  بشكل  يقام  امهرجان   « قال 
إدراك  وذلك  امرحى،  للعمل  اأخرى  العنار  عن  فضا 
أن  ومنى   . الذاي  اإنتاج  عى  تعتمد  الهواة  فرق  أن  إدارته 

تحصل الفرق الفائزة عى لياي عرض إضافية  .
فيا أكد محمد حافظ مخرج عرض خارميدس لفرقة يوتوبيا 
الهواة  مرح  ي  رائدا  يعد  امرحى  الساقية  مهرجان  أن 

وامرح امستقل، أضاف:
بوجود  قوية  منافسة  تقديم  ي  كمخرجن  نوفق  أن  وأمنى 
أعال  تقديم  هو  اأهم  حيث  ومختلفة،  متنوعة  عروض 
الضوء  تسليط  وأقرح  امستوى،  عالية  ومختلفة  جيدة  فنية 

اأعامى بشكل أكر عى العروض امشاركة.
كرامازوف  آل  عرض  مخرج  العيسوي  خالد  امخرج  أشاد  و 
لفرقة امرواية بأهمية مهرجان الساقية امرحى موضحا أنه 

من أوائل امخرجن الذين  شاركوا ي أوى دوراته عام 2005
أحمد  ومديره  بالساقية  النشاط  إدارة  العيسوي  ووصف   
العروض  اختيار  ى  وخرة  كبر  وعى  عى  إدارة  بأنها  رمزي 
هناك  أن  رأى  نقاط  عدة  عى  العيسوي  وشدد  امشاركة، 
باإضافة  الدعاية،  قاعدة  توسيع  منها   بها  لاهتام  رورة 
إضافية  عرض  لياي  منحها  الفائزة  الفرق  تشجيع  رورة  إى 
، وتسويق عروضها بشكل جيد. أضاف:  رواد ساقية الصاوي 
من الجمهور الواعي الذي يهتم بالحركة الفنية والثقافية وهو 

ما ميز ساقية الصاوي
*تعقيب

فيا قال  الفنان أحمد رمزي مدير النشاط امرحى بساقية 
قيمة  العام  هذا   « التذكرة  بسعر  يتعلق  فيا  أنه  الصاوي 
الحد اأدى هى 40 جنيها، وأود أن أشر إى أننا عندما قمنا 
الجاهر  بعض  هناك  كان  الواحد  لليوم  التذكرة  بجعل سعر 
عليه حضور  ترتب  ما  وهو  الحضور  بالتشويش عى  يقومون 
العروض. و هناك  يؤثر عى  ماكان  القاعة وهو  اأمن لضبط 
سعر  بجعل  قمنا  امونودراما  مهرجان  مثل  أخرى  فعاليات 
التذكرة لليوم الواحد، أن مدة عروض امونودراما ا تزيد عن 

20 دقيقة والوقت هنا محكم بشكل كبر.
وعن فكرة تخصيص جوائز مالية لعنار العرض امرحى قال 
جيد  ىء  امرحى  العرض  لعنار  مالية  جوائز  تخصيص   «
ولكن الفكرة تتطلب وجود ممول باإضافة إى أننا ا نستطيع 

تقسيم القيم امادية للجوائز الخاصة بامراكز الثاثة.
قائا  عقب  إضافية  عرض  لياي  الفائزة  الفرق  منح  وعن 
تخصيص  هو  الجائزة  من  جزء  كان  امهرجان  تأسيس  منذ   «
هذا  توقف  ولكن  الفائزة،  للعروض  إضافية   عرض  لياي 
الوقت  ضيق  فكرة  عن  و  بالساقية..   متعلقة  أسباب  اأمر 
روط  أحد  قال:  بالفرق  الخاصة  للتجهيزات  امخصص 
بسيطة  الديكور  قطع  تكون  أن  هو  تأسيسه  منذ  امهرجان 
روط  ضمن  أساي  رط  وهو  وتركيبها  فكها   لسهولة 

امشاركة وكل الفرق عى علم به.

مايكل مجدي هاي مهران

أحمد رمزيصاح الداي
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بطاقة العرض
اسم العرض: 
الساعة الرابعة

جهة اإنتاج: 
فرقة امرح 
الحديث 
بالشارقة

عام اإنتاج: 
2019
تأليف:

 طال محمود 
إخراج: 
إبراهيم سام

18 [ رؤى

م تكن امرة اأوى التي أشاهد فيها عرض “الساعة الرابعة” 
للفنون  الشارقة  لجمعية  التابع  الحديث  امرح  لفرقة 
وهو  سام،  إبراهيم  وإخراج  محمود  طال  تأليف  الشعبية 
بعنوان  باي،  لوران  الفرني  للكاتب  مرحية  عن  مأخوذ 
السادسة  الدورة  فعاليات  خال  ُقدم  الذي  تك(،  )تك 
والتجريبي  امعار  للمرح  القاهرة  مهرجان  والعرون 
العائم  امرح  خشبة  عى  القريب-  باأمس  انتهى  –الذي 
للفنون  الشارقة  معهد  شاهدته  أن  سبق  حيث  الكبر، 
امرحية خال فعاليات الدورة التاسعة والعرون مهرجان 
اماي،  مارس  شهر  ي  عقدت  التي  امرحية  الشارقة  أيام 
أبهري  كا  النسخة  هذه  ي  يبهري  م  العرض  فإن  وللحق 
أنني  ذلك  ي  السبب  يكن  وم  الشارقة،  ي  شاهدته  حن 
نفسها  بالقوة  يكن  م  اممثلن  آداء  أن  ولكن  شاهدته، 
شاهدتها  كا  الشخصيات  مع  والتوحد  اإقناع  ودرجة 
بااغراب  اممثلن  شعور  بسبب  ذلك  حدث  فرما  هناك، 
عن وطنهم أو تخوفهم من مواجهة لجنة التحكيم، ا أدري 
اأقنعة  يستخدمون  وجدتهم  أنني  كا  الحقيقي  السبب 
تضف  وم  مقحمة  أنها  شعرت  والتي  وجوههم  إخفاء 

للعمل أي شئ. 
نفي  طبيب  عيادة  انتظار  غرفة  ي  العرض  أحداث  تدور 
منها  كل  شخصيات  خمسة  وجود  حيث  نادر  الدكتور  هو 
ذلك  مع  دوره  منهم  كل  وينتظر  ما،  مشكلة  من  تعاي 
ي  امعلقة  الساعة  هو  الغرفة  هذه  ميز  ما  أهم  الطبيب، 

عمق امرح وأريكتن وكرسين. 
تقريًبا يسمى جليل  الشخصيات هي: رجل خمسيني  هذه 
بوسواس  مصاب  جمعة،  محمد  الفنان  شخصيته  ويجسد 
قهري ويظهر ذلك بوضوح من مامحه وجمله الحوارية ي 
كل امشاهد تقريًبا منذ بداية العرض، يشك بأنه ترك موقد 
احرقت،  تكون  قد  شقته  وأن  مشتعًا  شقته  ي  مثًا  الغاز 
اأخرى  الشخصية  نادر،  للدكتور  وانتظاره  ذلك  بن  ويردد 
هي محام يدعى فؤاد ويجسد شخصيته الفنان فيصل عي، 
دون  يتحدث  أن  يستطيع  فا  الشتم  بعادة  مصاب  وهو 
شتائم وهو ُيحمل عمله مسئولية ذلك فيقول ي حوار مع 
ونراه  يشتم،  أن  عَلمه  عمله  إن  بالوسواس  امصاب  ارجل 
دون  الشتائم  تلك  يضبط  أن  يحاول  وهو  العرض  طيلة 
جدوى، الشخصية الثالثة هي السيدة يارا وتجسد شخصيتها 
ا  فهي  خاصة،  بفوبيا  مصابة  وهي  شاكر،  آاء  الفنانة 
إى  وتجري  إا  يء  أي  أو  شخص  أي  تلمس  أن  تستطيع 
الحام لغسل يديها ونجدها من حن أخر تنظفها بسائل 
التي تحملها ي حقيبة صغرة  التنظيف وبامناديل امعقمة 

والشخصية  ذلك،  سوى  تحوي  وا  العرض  طيلة  تازمها 
ماي  نفن  الفنانة  شحصيتها  وتجسد  منال  هي  الرابعة 
ي  ينعكس  مرض  بدورها  مصابة  السن  فتاة صغرة  وهي 
كل  وي  دائم  بشكل  ولأجوبة  ولأسئلة  للجمل  تكرارها 
حديث معها وهي تحاول التغلب عى ذلك بأن تغني كل 
فتى  هي  الخامسة  والشخصية  تكرار،  دون  قوله  تريد  ما 
العادية فيضطر  امستوية  أن يسر عى اأرض  ا يستطيع 
شخصيته  ويجسد  سامي  ويسمى  امقاعد  فوق  للتقافز 
شخصيته  تفصيات  من  ويبدو  محمد،  الله  عبد  الفنان 
الكومبيوتر  أجهزة  عى  مدمن  أنه  العرض  يكشفها  التي 
ومواقع التواصل ااجتاعي واإنرنت بشكل عام، باإضافة 
نور  الفنانة  شخصيتها  جسدت  التي  أسمهان  اممرضة  إى 

الصباح.
وآداء  جًدا  راق  كوميدي  قالب  ي  بينهم  الحوارات  تدور 
خال  من  فكري  عمق  يحمل  العرض  أن  كا  رائع،  مثيي 
الجمل الحوارية بن هذه الشخصيات منها: ما هو مفهوم 
ما  يخرجنا  أن  مكن  الذي  اليء  ماهو  عندكم؟  الحياة 
مرضه  أن  منا  واحد  كل  اعتر  لو  يحدث  ماذا  فيه؟  نحن 
تنتهي  الناس؟  بقية  عن  ميزه  ويء  خارقة،  قوة  هو 
تتغلب  أن  بإمكانها  أن  شخصية  كل  باقتناع  اأسئلة  هذه 

وتنسحب  الحاجة  غر  من  النفي  ومرضها  أزمتها  عى 
يكتشف  الذي  امحامي  ليبقى  اأربع  الشخصيات 
نادر  الدكتور  هو  كان  أنه  العرض  نهاية  ي  امتفرجون 
أن  امتفرد  بأسلوبه  وأراد  امحامي،  شخصية  ي  متخفياً 
وهو  الطبيب،  هو  بأنه  يشعرهم  أن  دون  مرضاه  يعالج 
الشارقة  ي  حدث  كا  القاهرة  ي  الجمهور  يدهش  م  ما 
هو  الشخص  هذا  يكون  أن  متوقع  الجميع  كان  وقد 
امفاجأة  لعنر  العرض  فافتقد  ينتظرونه،  الذي  الطبيب 
يكن  م  اممثلن  آداء  فإن  وأرت  سبق  فكا  الدهشة،  أو 

بنفس القدر والتمكن الذي رأيته ي الشارقة.
امابس  بساطة  ي  امتمثلة  العنار  كل  أن  شك  وا   
إبراهيم  الفنان  العرض  مخرج  صممها  الذي  والديكور 
جال،  محمد  الفنان  صممها  التي  واإضاءة  سام، 
التمثيي  اآداء  مع  تكاملت  البلوي،  موى  وموسيقى 
وجبة  لنا  فقدمت  شخصية  لكل  النفسية  اأبعاد  لقراءة 

فنية متكاملة ا مكن فصلها عن بعضها البعض. 
وا شك أن العرض نجح ي تسليط الضوء عى قضايا هامة 
أهمها  جَدا  شديدة  بحرفية  العربية  مجتمعاتنا  منها  تعاي 

عى اإطاق قضية التنسامح والتعايش بن اأديان. 

نور الهدى عبد امنعم

الرابعة«.. »الساعة 
والقاهرة الشارقة  بن  اآداء  واختاف 
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ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدوي للمرح امعار والتجريبي 
الكويتي  امرح  فرقة  قدمت  والعرون  السادسة  نسخته  ي 
تأليف مريم نصار إخراج عبدالعزيز النصار )جزء من الفانية( وهو 
لغة  امنطوق  الدرامي  والحوار  العربية  اللغة  اعتمد  عرض مرحي 
تجريبية اكر اتساقا والتصاقا بالثقافة العربية وهو امدخل الحقيقي 
استرافية   / واقعية   / حقيقية  قراءة  امعاش  العري  الواقع  لقراءة 
واعتاد  واملفوظة  امنطوقة  اللغة  تحييد  إي  امبدعن  التجاء  فمع 
لغة الجسد كوسيلة مثي للتواصل مع اأخر لعامية لغة الجسد من 
هي  العربية  اللغة  إن  الفانية  من  جزء  مبدعو  رأي  نظرهم  وجهة 
مع  ذلك  يكفل  بشكل  اعتادها  حال  التواصل  عامية  لغة  اأخري 
وصدق  التمثيل  بآليات  وااهتام  اللفظية  الزخرفة  عن  اابتعاد 
وعمقها  الحركة  وبساطة  والفعل  الكلم  ناصية  وإمتاك  اإحساس 
عندها لن تقف اللغة عائق أمام غر الناطقن بها ولن يصبح التعبر 

الحري عائق أمام الساعي إي قراءة اللفظ دون إلتباس . 
جزء من الفانية لفرقة امرح الكويتي وامشارك ي فعاليات الدورة 
إحتوي  بالقاهرة  والتجريبي  امعار  للمرح  والعرون  السادسة 
داات سينوغرافية وفكرية تنم عن اهتام مبدعو العرض بالقضايا 
اأخر  تحليلها  ي  العامية  واإنسانية  الظاهري  شكلها  ي  امحلية 
وعدم  الديكور  بساطة  فرغم  اأحوال  مقتي  التصاقا  أكر  بشكل 
هذه  أن  إا  بسيطة  منضدة  اإا  بي  امرح  خشبة  فراغ  شغل 
امنضدة تشكلت ي العرض امرحي بشكل افت واستطاعت نقل 
الزمان وامكان ي اقل من الثانية مع نجاحها ي اإحالة إي داات 
رجان  أمام  نجدنا  اأحداث  بداية  ففي  ظاهرها  من  عمقا  أكر 
بالتوتر  امستمع  ويعلو شهيقها وزفرها بشكل يصيب  يتسابقان 
ما  يطارد شخص  أو  ما  يهرب من شخص  أو  يستبق  وكأنه هو من 
التوقف  إي  الهارب  داعي  )التمبو( صوت خشن  هذا  يخرق  حتي 
ثم لحظة صمت ا تخلو من الشهيق والزفر ليتغر امنظر امنقطع 
وضيقا  اتساعا  أكر  لبؤرة  امرح  مقدمة  يسار  بؤرة ضيقة عي  ي 
اايقونة  تلك  امنضدة  حيث  امرح  عمق  منتصف  ي  وشحوب 
التي استخدمها امخرج بشكل افت وعي الرغم من خلو امنضدة 
إا من الرجل الهارب ي منصتفها إا أن تشكيل امنضدة أحال إي 
أمام  وكأننا  اأخر  العشاء  دافني(  ل�)ليوناردو  العظيمة  اللوحة 
الهارب  أو  امخلص  أمام  به  غدر  أو  خان  من  خدع  أو  خدع  من 
وهي  معا  والضد  الضد  تحمل  داات  وكلها  الظام  إي  النور  من 
ليست داات دينية ي معناه الحقيقي وإما نراها داات فنية ي 
معناها امجرد والتي جسدت خيانة يهوذا للسيد امسيح فهل خان 
وعند  إاه  الجميع  من  امنضدة  فرغت  فلهذا  أصدقاؤه  كل  الرجل 
الزوجة تدين  املفوظ دورا هاما حيث  الحوار  بدأ اأحداث يلعب 
فقر زوجها وعدم وجود طعام ي امنزل للائدة / امنضدة الفارغة 
عن  امنضدة   / امائدة  ااضاءة حيث طري  بؤرة  تتسع  مفارقة  وي 
وتخمة  الغني  من  يعانيان  أخري  وامرأة  أخر  رجل  واليسار  اليمن 
امنضدة  فوسط  العيش  دفء  لها  يحقق  ا  هذا  ولكنها  اأموال 
العيش والحياة وطرفاها  الفقر والعوز وبرودة  عي ذلك يعاي من 

ليس أحسن حاا عي الرغم من وجود اأموال التي تكفل الحياة 
عي  تعاونا  الناذج  من  ضدين  أمام  هنا  أننا  تكفلها  فلم  الكرمة 
الحوار  من  اتضح  كا  القتل  عي  فتعاونا  مأزقيها  من  الهروب 
املفوظ والدرامي الذي شخص وروي أحداثا م نراها ًفعدد الرجل 
اإعداد  من  إلخ  ف...  فخمسة  فاثنان  واحد  كانوا  قتل  من  عدد 
وأجل  الكنيات  من  إلخ  و...  وثوار  وصحفين  ونساء  رجاا  وكانوا 
ماذا قتلوا أجل الفقر تارة واللهو تارة وأهداف غر ملفوظة تارة 

أخري .
البناي  تشكيلها  بتغير  أشكال عدة  إي  امائدة   / امنضدة  تشكلت 
لرسم امخرج الحركة امرحية أمامها وورائها وفوقها وأسفلها مع 
تغير شكلها من مائدة إي متكأ إي كري إي ما استطاع تشكيله 
من أشكال هندسية أثرت الصورة التي غلب عليها اإضاءة الخافتة 
نشاهد  فكأننا  الدرامية  الدالة  وعنف  امرحية  الصورة  لقتامة 
كالليل  أسودا  وا  كاأحام  باأبيض  هو  ا  اللون  رمادي  كابوسا 
إليها  اإشارة  العرض  مبدعو  استطاع  التي  امسافة  وهي  الحالك 

بشكل مميز .
وامابس  الدرامي  الحوار  من  الظاهر  والعوز  والجوع  الفقر  إن 
وهو  بنتيجته  ورح  له  اأساي  امسبب  وراؤه  أخفي  واإضاءة 
م  كان  ما  ان  ذلك  العرض  مبدعو  نظر  وجهة  من  اإرهاب  القتل 
استخدام  من  وبدا  الدماء  وسفك  القتل  عقيدة  إتباع  إا  يكن 
الراخ والعويل ومشاهد تقطيع نياط القلوب كامعتاد ي معالجة 

واستخدام  امجرد  الفلسفة  إي  العرض  مبدعو  لجأ  اأمور  تلك 
جرعة  هذا  يخفي  م  وأن  تفسرها  ي  وامرهقة  امعقدة  الداات 
التي  الشموع  وأهمها  الداات  تلك  حققتها  التي  ااستمتاع 
استخدمت للتعذيب اللحظي أحيانا وامناجاة تارة أخري فكم من 
أشخاص أزعجهم ضوء الشموع أنها تكشف مامحهم وكم سعي 
الكثرين إشعال الشمعة لرؤيتها تحرق دون جدوي ومن أشعلها 
بعض  حياة  ي  الشخصيات  بعض  كانت  وكم  مقفر  طريقا  لتنر 
الرجل  أن  حتى  حياة  تحرق  ونارا  حياة  تنر  شموع  الشخصيات 
الذي يقتل قيل إنه كان ينظف أحذية السادة من الشمع امنسحق 
تحتها فالحياة ي هذا العرض تجزئة وتقطعة أوصالها حتي أن أحد 
واألف  يأس  والياء  حصار  فالحاء  أحرف  إي  الكلمة  مزق  أبطالها 
لإنسان  اإنسان  وأن  أشاء.  القلوب  تقطع  تنهيدة  والهاء  أرق 
الرجل  من  كان  فا  وصدق  بحب  إضاءها  أن  حياته  تنر  شمعة 
إا  امال  من  القليل  وراء  ولهثا  لسيده  إرضاء  يقتل  الذي  امغيب 
وكانت  كانت  التي  زوجته  موت  أعقبها  يده  ي  الشمعة  كر  أن 
ومع  انطفأت  الشمعة  كر  فمع  الحياة  ي  رغبته  بالتاي  ففقد 
ي  الحكاية  لتبدء  البداية  مشهد  ليعقبها  الحياة  انطفأة  انطفائها 
الدنيا والدنيا ي  حلقة دائرية مفرغة وكأننا نجسد جزء يسرا من 
منتهي اأحوال فانية ليس لها خلود أو وجود إا لصاحب الذكري 

وا يخاف اأموات كلمة الفناء.

محمد النجار

الفانية«.. من  »جزء 
تحرق ونار  تنر  شموع 
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»شن ي: أها بكم.. اسمي شن ي، سأكون سعيدة جدا لو 
وافقتم عى امبيت ي منزي.

الوحيدة ي هذه  أنت  الفتاة،  أيتها  لك  العلاء: شكرا  أحد 
امدينة التي قبلت أن نبيت عندها... أنِت فتاة طيبة جدا«.

الطيب  »اإنسان  عرض  أبطال  العلاء؛  أحد  قال  هكذا 
السعيد  وإخراج  بريخت،  برتولد  تأليف  من  ستشوان«،  ي 
ميامي،  مرح  عى  امرحية،  الشيخ  كفر  لفرقة  مني، 
ضمن مشاركات امهرجان القومي للمرح ي دورته الثانية 

عرة. 
يبدأ العرض بزيارة ثاثة علاء من أعاق التاريخ، يبحثون 
بن سكان قرية صينية فقرة، عن إنساٍن طيب. يقول أحد 
دفعتهم  فقد  اللعينة،  امدينة  طيبة ي هذه  ا  أنه  العلاء 
من  يتمكنوا  ي  امال،  عى  للحصول  ااحتيال  إى  الحاجة 
إنسان طيب  ولو  إيجاد  اأمل ي  يفقدوا  لكنهم م  العيش، 

واحد بن سكان هذه القرية الغارقة ي اانحال اأخاقي. 
يرى »بريخت« أنه ا يوجد إنسان طيب عى السواء، وا 
رئيًسا: كيف مكن  العرض سؤاا  امطلق، ويطرح  ريٌر ي 
يتعرض  وهو  رقيقا،  اأخاق  دمث  طيبا  يكون  أن  للمرء 

داًما إى ضغط عام مملوء بالفساد وامفسدين؟ 
والتي  ي«  »شن  الفتاة  بيت  رحلتهم  ي  العلاء  يقصُد 
لكنها  السلوك،  سيئة  فتاة  أنها  عى  القرية  ي  ُتعرف 
مقابل،  أي  دون  منزلها  ي  استضافتهم  بقبولها  تفاجئهم 
ونتيجة إقرارهم بطيبتها، منحوها مبلًغا من امال ي ترك 
منه، ريطة  تعتاش  عمل ريف  ي  وتبدأ  امذلة،  مهنتها 

أا تخر أحدا بهذه ااتفاق.
النسيج،  امال وتشري دكانا لصناعة وبيع  تقبل »شن ي« 
من  بالطامعن  محارة  نفسها  تجد  أن  تلبث  ما  لكنها 
دكانها،  إيجار  دفع  ي  تتعر  ما  ورعان  القرية،  أهل 
ينقذا ما  أن  قادر  تتزوج من شخص  أن  الرطي  فيقرح 
صورة  ي  تظهر  هؤاء  مجابهة  من  تتمكن  ولي  فيه.  هي 
صوتها  نرات  وتبدل  وجهها،  عى  قناعا  واضعة  عمها  ابن 
ما  وصلفة،  حادة  طباًعا  وتبدي  قاسية،  بأخرى  الرقيقة، 
يضعنا ي قلب التغريب الذي يبدأ مجرد ما يفرج الستار 
عن الديكور الصامت الذي عجز عن أن يرح لنا مكانية 
الحدث امرحي إجاا أو تفصيا، ولوبإشارة هامشية ي 

مستوى  مستوين،  إى  امرح  انقسم  فلقد  بسيط،  إيجاز 
وستارة  الغاب،  عي  تحيطه  ي«  »شن  منزل  وهو  أعى 
عى  كان  الثاي  وامستوى  ليا،  القمر  ضوء  تعكس  مضيئة 
الدكان  أنه  »يوهمنا  »بالرفان  شبيهة  خشبية  ستائر  شكل 

الذي استأجرته الفتاة لبيع السجاد وتصنيعه.
امتفرجن  جعل  امحيطة  الظروف  واقعية  غياب  إن 
للعرض،  امرئية  الصورة  مكونات  ي  ااندماج  يتجنبون 
داما عن  يبحث  امتفرج  أن  ذلك  امصاحبة،  الحوادث  وي 
محاوا  امرحي  العرض  صور  خال  من  ومعنى  هدف 
فقدها  وإن  اكتاا،  جميعها  العرض  مكونات  استنطاق 
امشاهد ي الديكور، فإن حوار الشخصيات جاهد معالجة 
ترتب  ما  ماهية،  با  مجرًدا  رمزا  امكان  ظل  لكن  ذلك، 
العرض  تربط  التي  الزمانية  الخصوصية  صفة  انتفاء  عليه 
بزمن بعينه، ولكن »رب رة نافعة« لعل هذا اأمر يطلق 
ي  التفكر  إى  مرعا  يذهب  ي  امتفرج  لذهن  العنان 
التي تحكم قيا بعينها مرفوضة، وتقر ما  امبادئ امطلقة 

يجب أن يتوافر ي امجتمع من قيم ي امستقبل.
ا شك أن اإضاءة عامل مهم ومساعد ي التأثر ي نفوس 
غلبة  لكن  امري،  النص  لغة  مع  والتشابك  امتفرجن، 
اإضاءة الحمراء عى معظم مشاهد العرض م تكن مررة 
ي  اُمشاهد  ذهن  تشتت  عليه  ترتب  ما  الكاي،  بالشكل 

داليا الدسوقي

الفضيلة.. عن  البحث 
اللعينة المدينة  في 

بطاقة العرض 
اسم العرض: 
اإنسان 
الطيب
جهة اإنتاج: 
فرقة كفر 
الشيخ القومية
عام اإنتاج : 
 2019
تأليف : 
برتولد بريشت 
إخراج : 
السعيد مني
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متابعة اأحداث، ورما أراد امخرج من ذلك تسليط الركيز 
للحصول  به  تقوم  الذي  امخل  والعمل  الفتاة،  منزل  عى 
لرمزية  وينتمي  فقر جدا،  ااستخدام  لكن هذا  امال،  عى 

عفا عليها الزمن.
وللموسيقي امصاحبة للعرض دور هام ي إحداث التناغم، 
التي  العواطف  تفريغ  ي  يساعد  الذي  الشجي،  والتازج 
العرض  موسيقي  منحتنا  فلقد  العرض  أحداث  تحملها 
اأحداث،  مضمون  ي  والتأمل  التفكر  فرصة  وأغنياته 
معظم  وجاءت  لأحداث،  ومعمقا  مكما  عنرا  فأضحت 
كلات اأغاي ناقدة لبعض اأفعال والترفات التي قام بها 
العرض بل ادت  القرية، فلم تأي مستقلة بذاتها عن  أهاي 

وظيفتها ي إكال صورة ميكانيزم العرض النهائية، وإعال 
عنر الفكر لدي امتفرج، ودلت عى ذلك أغنية »ا فائدة 

ي قرية بائسة« وأغنية »الفينال«.
فقد  متناهية،  بدقة  اأدوار  بعض  اختيار  امخرج  أجاد 
لعب ممثلو العرض أدوارهم براعة، مثل »ياسمن حمدي 
السيد« صاحبة امامح الطيبة بالفعل والتي جسدت دور 
»شن ي«، ما ساعدها عى إقناع امشاهد بالحالة الدرامية، 
العم«،  »ابن  إشباع دور  امامح ي  أعاقتها هذه  لكن رما 
والذي كان يتطلب مهارات خاصة ي تتاى مع طبيعته 

الحادة ونرات صوته الصارخة داما.
من  بقربه  اأول  الثلث  ي  خصوًصا  العرض  أغلب  يتسم 

اعتادا  الكوميديا  اعتمدت  الدياري«، حيث  »فن  أدوات 
عى  كبر  بشكل  وينطوي  اإضحاك،  عنار  عى  كليا 
البعض  يحسن  أن  اممكن  من  ومتعددة،  واسعة  إمكانات 
استخدامها، ومن اممكن أن ييء استغاله، فيضفي نوعا 

من الرتابة واملل عى أجواء العرض.
اأقاليم  ي  وتغلغل  مر،  إى  امرحي  الرافد  هذا  أى 
كبرا  امتزاجا  وامتزج  الريف  إى  وصل  كا  امختلفة، 
بعادات الناس وتقاليدها، وأصبح مزاجا فولكلوريا يقصده 

من يفضله من كتاب امرح ومخرجيه.
بشخصياته  العرض  عر  الدياري  الطابع  هذا  ميز 
ي  ااجتاعي  بالنقد  تقوم  والتي  الثابتة،  الكاريكاترية 
شبيهة  وحيل  بالشتائم،  امقفى  وبالتلفظ  اأحيان،  أغلب 
اعتمد  فقد  امثال  سبيل  وعى  أحياًنا،  السرك  مهرجي 
مثل  استخدام  العرض  طيلة  السقا  دور  ي  السيد«  »أحمد 
بألفاظ  والتلفظ  امختلفة،  بانحناءات جسده  الحيل،  هذه 
نجح  رما  أفعالهم،  بسبب  القرية  أهل  السباب  من  فيها 

بعض اليء، وأخفق ي البعض اآخر. 
ولقد لجأ مخرج العرض إى هذا النوع كذلك، حينا عرض 
امواقف وامآزق عى لسان ممثي العرض ورواته، متبادلن 
والسخرية  التهكم  من  فيها  بنغات  الحديث،  أطراف 
تشن  ضحكات  استخدام  ذلك  وصاحب  ملحوظ،  بشكل 
بشئ من افتقار صفة اأدب ي الحديث امتبادل، فلم يكن 
الحوادث،  عى  بالتعليق  قاموا  كا  تذكر،  رورة  أية  لها 
جاءت  التي  النهاية  خال  الجمهور  إى  خطابهم  موجهن 
شبه مفتوحة، فكانت عى هيئة تساؤات خطابية موجهة 
امدينة؟  الطيب ي هذه  كيف سيعيش  ومنها:  للمتفرجن 
الطريقة  بهذه  مني  السعيد  أراد  ولعل  مصره؟  هو  وما 
تجاه  انتقاديا  موقفا  امتفرج  لدى  يثر  أن  الفجة  امباِرة 

من متلك الطيبة ي هذا الزمان.
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وي  السلم..  لحالة  ومغايرا  مخالفا  مرحا  الحروب  تنجز  ما  عادة 
أمريكا أثناء حرب فيتنام ظهر مرح الحي )Living heater( هذا 
الذين  اأمريكين  من  واأمهات  اآباء  حاات  وناقش  عرض  امرح 
اإنساي  بالتحول  يسمى  ما  وعرض  فيتنام،  حرب  ي  أبناءهم  فقدوا 
وحش  إى  اإنسان  الجندي  فيتحول  الحرب،  أثناء  الاإنساي  إى 
الوطنية  بشعارات  دماغه  بغسيل  قاموا  قد  أنه  سبب  دون  غاضب 
يفر  الذي  اللغز  هو  الوطن..  هو  وما  الوطن،  سبيل  ي  والشهادة 
ويفر  الروح  بإنه  شاعريا  تفسرا  ويفر  اأرض  بأنه  ساذجا  تفسرا 

تفسرا اجتاعيا بأنه الذكريات واأهل والجران واأصدقاء.
عى أية حال هذا حسن حنتوش قد جاءكم مرح الحي ي العراق 
من تأليف وإخراج عي عصام مرحية )فريد(، وفريد هذا هو الفرد 
اإنسان امطحون امجنون امسحوق الصادق امعر عن ضمر الشعب 

العراقي.. والغاضب من كل يء حتى من قدره.
راح  وهسه  وصمت..  صيام  وصليت..  “صاة  امرحية:  ي  فيقول 
اطوف.. لبيك اللهم لبيك.. إن الدجلة والفرات لك.. واموت ا ريك 
لك.. أنا ذلك امخلوق الذي ينام ي القر.. القر الذي دفن فيه عامي 
عند  ما  أزيز  تسمعونه ي  الذي  الصوت  ذلك  أنا  اآام  ونافذي عى 

الغليان.. أنتمي لهذه الحروب عى هذه اأرض..”.
اموجوع  العراقي  الشباب  ماين  هو  امرحية  هذه  بطل  فريد  إن 
اموسوم بالحزن والتضحية وااستسام لواقع مر.. إن حسن حنتوش 

ليس صوت امؤلف عي عصام بل هو صوت يومي الشارع الدكان 
والحداد  والنقاش  والبقال  الجران  صوت  امدرسة  الجامعة  امقهى 
والجندي الذي يحمل ساحا دون تدريب.. وامحكوم عليه باإعدام 
شنقا أو تجاها أو هجرة إى الخارج وقد كتب عليه أن يخون أهله 
ويخون  حمقاء  محدودة  بطائفية  وطنه  ويخون  ويسافر  ويركهم 

نفسه تاركا أحامه عى ضفتي دجلة والفرات.
حرب  أثناء  أمريكا  ي  ظهر  الذي  الحي  مرح  بن  شديد  التقارب 
ي  أمريكا  حرب  بعد  ظهر  الذي  حنتوش  حسن  ومرح  فيتنام 
ينترون  الجنود  با سبب حقيقي.. فركت  العراق.. حرب مجنونة 

ي الحواري واأزقة والشوارع..
إن الغريب أن حسن حنتوش وبالتأكيد قد ولد بعد حرب فيتنام وا 
ولن يكون متابعا لهذا النوع من امرح.. إن هذا امرح ولد وادة 

طبيعية أثناء الحروب أو بعدها.

إن مرح حسن حنتوش )الحي( جعل الجمهور ينتقل غالبيته عى 
خشبة امرح وهذا ما حدث ماما ي مرح الحي اأمريي حيث 
الحرب  وجه  ي  بالراخ  وقاموا  امرح  خشبة  إى  الجمهور  انتقل 
الفقر.. لحظة عبقرية  الفيتنامي  للشعب  اأمريي  الظلم  وي وجه 
فيصبح  وبالقضية  وباممثل  امرح  بخشبة  الجمهور  يتوحد  أن 
تلك  ي  وهو  معا،  الثاثة  يصبح  أو  واحدة  قضية  واممثل  الجمهور 

الحالة يحقق امرح الحقيقي.
ي أمريكا قامت الدولة بتكوين فرق مرحية حتى تقي عى فرقة 
مرح الحي من الحياة وليس من امكان.. أما ي العراق فقد هوجم 
العراقي..  الشعب  وجه  عى  الجرح  يفتح  أنه  رما  حنتوش  حسن 
من هجرة وفتنة طائفية والقتل با من والخيانة التي تنتر كاماء 

والهواء.
وحنن إى بغداد والعراق الذكرى العظيمة ي التاريخ وهذا الشجن 
لذكرى  والدموع  والنحيب  وامواويل  اأغاي  ي  ينتر  الذي  الخفي 

الحسن وذكرى اغتصاب بغداد من اأمريكان.
ي  ستبقى  ولكنها  لدقائق  امرح  تاريخ  دخل  حنتوش  حسن  إن 
جنون  لحظة  تكون  وقد  العراقي  للمرح  الجمعي  الوعي  ذاكرة 
لن  الجاهر..  مرح  بحلم  أصيبوا  الذين  كل  يحرمها  مرحية 
الخونة  من  وكثر  النقاد  وبعض  الساسة  بعض  امرح  هذا  يعجب 

ولكنه يبقى ي الذاكرة.
عزيز  منهم  عباقرة  العري  للمرح  أنجب  الذي  العظيم  العراق 
خيون وقاسم محمد وإبراهيم جال ويوسف العاي وعوي كرومي 
وصاح القصب، وغرهم وغرهم مئات من اأساء وامصابيح التي 
والبحث  والحوار  والصدق  بالجال  العراقي  امرح  فضاء  أضاءت 

عن اأفضل.

الحي مسرح 
حنتوش وحسن 

السيد حافظ
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ستي  العري  الواقع  عى  عميقة،  وغر  وريعة،  محايدة،  نظرة  إن 
لنا عن عمق التناقضات القامة ي امنطقة العربية. هذه التناقضات 
نحن  تسميته  عى  إعتدنا  فا  التاريخ،  ي  كا  الجغرافيا  ي  تتجذر 
يعيد   ، العري”  اإقليم   “ أو  العربية”  “امنطقة  بإسم  عن جغرافيتنا 
الرق  “منطقة  بإسم  توابعه  من  والعديد  الدوي  البنك  تسميتها 
أزال  العري أي  أزال منها صفة  أفريقيا”، وهوبذلك  اأوسط وشال 
وهي  الراث.   قبل  اللغة  منها  وأزال  الجغرافية  قبل  التاريخ  منها 
العري  الخليج  أما  اأدى،  بالرق  اآخر  البعض  عند  تسمى  كذلك 
بالخليج دون صفة  بتسميته  البعض  فيكتفي  له إسان آخران  الذي 
امنطقة  ي  وااجتاعية  ااقتصادية  التنمية  صعيد  وعى  العري. 
وأطاع  شهية  تفتح  غنية  بلدان  بن  هائلة  فوارق  فهناك  العربية، 
قوى كرى، وأخرى ي قاع الفقر تتصدر قامة امساعدات “اإنسانية” 
العربية،  البلدان  التناقضات فيا بن  اكر هذه  القوى. وتتضح  لتلك 
بل وتزداد وضوحاً داخل البلد الواحد حيث تنقطع، ي أحيان كثرة، 
امعاش  الواقع  ي  كبراً  تبايناً  نرى  ثم  السلطة والشعب.  الصات بن 
وبلدان  العام  حضارة  ي  ساهمت  كونية  حضارة  أنتجت  بلدان  بن 

أخرى لها تاريخ اكر تواضعاً. 
ينتصب ويرخ  الوقائع  ركام هذه  ومن  امتناقضات،  كل هذه  بن 
به  ومالذي سنساهم  بادنا؟  نريد ي  وماذا  نحن؟  من   : فينا سؤال 
وتقدم  لحضارة  اارضّية،  الكرة  من  الحيز  هذا  نشغل  الذين  نحن، 
إننا  مختنقاً:  السؤال جواباً  ُتذيب عى جوانب  العام؟ هذه الرخة 
بكل  ويكتمل  لنا  يتحقق  ي  الوجود  هذا  أن  غر  موجودون.  هنا 

نشوته، وي ميزه اآخرون، يجب ان ُينشئ هوية خاصة ِبَنا. 
إبن  العرب،  لسان  معجم  حسب  الجواب  الهوية؟  مامعنى  ولكن 
منظور، الهوية هي “إسم منسوب اى هو” وي ذات امعجم تكون 
ثراء  مع  يتناغان  والتعريفان  القعر”.  البعيدة  “البر  هي  الهوية 

اللغة العربية وما ينحدر من ثناياها من عمق صوي.
واللغة هي امكون اإساس ي بلورة الهوية امجتمعية، وي مجتمعنا 
امحلية  امجتمعات  بنكهات  العربية  اللغة  تستخدم  الكبر  العري 
اللغة،  بهاء  بهّية. وي  امحلية تكون  نكهاتها  لكنها وي كل  امختلفة 
إذن  هو  واإنسان  لغة،  إنسان  لكل   “ إن  أدونيس  الشاعر  يقول 
برزخي:  اللغة  ّر  أن  غر  محوها.  أو  تخطيها  امكن  لغة  تحديداً 
هذه  تنقله  ما  وتوحّد  ونطقها،  بحروفها  تفرّق  تفرق.  لحظة  ُتوحّد 
الحروف من أفكار وما تفتح هذه اأفكار من آفاق وما تؤسس من 

عاقات” 
ي  مختلفة  مصادر  من  الهوية  معاي  لبعض  ريع  إستعراض  لعل 
الفردية  الهوية  فهم  ي  تساعد  وااجتاع  النفس  وعلوم  الفلسفة 
ي  ااتجاه  لنا  يؤر  ذلك  عى  امجتمعية.  او  امشركة  والهوية 

الهويات  لجميع  يتسع  عري  مرح  امفقودة  الهوية  عن  البحث 
الوطنية.  

فريه  إستيفان  حسب  بالذات”  “الوعي  هي  ببساطة  فالهوية 
الحار  ايشمل  هنا  “الوعي  بان  يضيف  ثم  “الهوية”.    كتابه  ي 
فقط بل متد اى اماي” )صفحة 30 و 31(.  غر ان وعي الكائن، 
ذلك  إحساس  يعزز  ثم ماضية  بحاره  أم مجتمعاً،  فرداً  كان  سواء 
ااساسية  امعاير  أحد  هو  بالوجود  واإحساس  بوجوده.  الكائن 
ي  الحار  عى  تطرأ  التي  التغرات  فإن  وعليه  الهوية.  تشكيل  ي 
الزمان وي امكان “تتم بشكل متناسق ومتوافق مع الهوية التي ي 
الهوية، أليكس  أصلها م تتولد من هذا الشئ الذي تغّر”.  )ماهي 
الهوية إّا حن يكون  التغير ايتعارض مع  موكيلي ص27 ( اي ان 
تتبلور  وحن  الهوية.  منه  تولدت  الذي  الشئ  أصل  ي  التغير  هذا 
عر  منقطع  وغر  ثابت  ما  شيئ  عن  متميزة  “فكرة  أعاقنا  ي 
تغيرات مفرضة للزمان تكون هذه الفكرة هي الهوية أو التاثل أو 

النفسوية )mêmeté( “.            )نفس امصدر ص 132 (
أو  التوحد  يتوقف  حن  بالتشكل  الهوية  تبدأ  النفس  علم  وحسب 
النفي  وامحلل  النفس  عام  تأكيد  )وفق  الطفل  عند  التقمص 
النفس  عام  يرى  حن  إركسون(.ي  إريك  اأمريي  ااجتاعي 
امتأي  الشعور ااجتاعي  أدلر Alfred Adler أن  ألفرد  النمساوي 
من اإحساس بالثقة والناتج عن العاقة الطفولية امبكرة باأم هو 
اأساس ي صوغ الهوية الفردية ثم الهوية ااجتاعية التي تتبلوري 
الريطاي وامنظر  النفس  بينا يرى عام  ااخر.    العاقة مع  سياق 

الهوية إشكاليات 
العربي المسرح  في 

عي ماجد شبو
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لهوية  النواة  تكون  ان  تستطيع  قد  وبذلك  والخليجية.  امغاربية 
جامعة للمرح العري. 

مجتمع  امشركة  او  الجامعة  الهوية  أن  عى  التأكيد  أعيد  أن  أوّد    
محددة.  ومعاير  العنار ضمن روط  من  مجموعة  من  تتكون  ما 
وطنية  هويات  من  تنسج  للمرح  العربية  القومية  الهوية  وعنار 
العربية،  البلدان  كافة  مثل  والتي  الوطنية،  الهويات  هذه  مختلفة. 
هي هويات ي غالبها متكاملة وتحمل خصوصياتها. وهنا يأي الدور 
الذي يحتضن كل  امجتمع اأوسع، امجتمع اأكر، أي امجتمع  عى 
حالياً  الغائب  امجتمع  هذا  الخصوصيات،  هذه  وكل  الهويات  هذه 
سيتوجب إستحضاره  ليخطو أبعد من تجميع هذه الهويات الوطنية 
كقطع  تشكيلها  يعيد  أن  من  وأبعد  الفرعية،  الهويات  لنسميها  او 
ي  البحث  عليه  سيرتب  والغائب  الشامل  امجتمع  هذا  موزائيكية. 
اإختافات  لكل  جامعة  هوية  لتشكل  متعددة  عنار  عن  ذاكرته 
واإيديولوجية.  وامذهبية  والدينية  القومية  اإنتاءات  ولكل 
يحرم  بساطة،  بكل  الذي،  امرح  به  وأقصد  هنا،  الجاد  وللمرح 
بالهوية  البحث واإمان  الذاكرة الجمعية ي  جمهوره، مهمة إستثارة 

امشركة. 
ذلك  خاصوصاً  اليه،  اإشارة  مايجدر  العربية  امنطقة  ماي  ي  إن 
أفرز  والذي  الغرب،   وعلوم  وثقافة  حضارة  ي  ساهم  الذي  اماي 
علاء كبار ي الفلسفة والطب والفلك وعلم ااجتاع وسائر العلوم 
الدولة  فرة  أن  غر  عموماً.  واأدب  الشعر  ي  وبالتأكيد  ااخرى 
العثانية خلقت حالة من التباعد الثقاي وامعري بن الغرب والرق 
كانت  ففي حن  بااتساع.  التباعد  أستمر هذا  الزمن  العري، ومرور 
وبتأكيد  امعرفة  من  جديدة  فروع  إستكشاف  تسعى  الغرب  دول 
كانت  بالذات  الوقت  ذالك  ي  معارف.  من  موجود  ماكان  وتعميق 
من  وأحالتها  بل  العربية،  الدول  عى  ماماً  مهيمنة  العثانية  الدولة 
دول منتجة للمعرفة اى دول تعيش خارج الزمن.  هذه الحالة هي 
العري.  الغرب والرق  بن  الحقيقية  الحضارية  الفجوة  التي شكلت 
ذلك الغرب الذي يتعمق ي العلوم والطب والفلسفة، ي حن توقف 
ي  اأسئلة  وغابت  والحركة،  التقدم  عن  العري  الرق  ي  الزمان 
الحرب  نهاية  بعد  العثاي  الدور  إنتهاء  اى حن  العربية  امجتمعات 

العامية ااوى وبداية الوهم ي عر جديد يرع ي التحرر و تقرير 
إتفاقية  الراعية  الدول  منظور  من  الوطنية  الهويات  وخلق  امصر 
العربية  امنطقة  جغرافية  فتت  التي  ااتفاقية  هذه  بيكو.  سايكس 
ضيقة  هويات  اى  امشركة  الهويات  معها  فتفتت  تاريخها  وخدرت 
متناحرة. أعقب ذلك مبارة بداية عر الخافة اأوربية ي امنطقة 
بعيدة  عواصم  من  إنطاقاً  مستقبلنا  لنا  ترسم  اتزال  التي  العربية 

وعصية امنال بالنسبة اى غالبية سكان امنطقة العربية.
إطاقاً،  اماي  عى  فقط  ينصب  ا  ان  يجب  هنا  البحث  أن  غر   
كا  للفرد  وعاطفياً  فكرياً  نبعاً  اماي  فيه  يكون  الذي  الوقت  ففي 
الروع  ذلك  ومقابل  اماي  مجيد  من  الحّد  يجب  إما  للمجتمع، 
الذاكرة،  وي  اماي  ي  جذور  للهوية  كانت  فإذا  امستقبل.  بتمجيد 

فإن لها أيضاً مجّسات تغور ي امستقبل. 
وي هذا الصدد أشر اى مقالة الباحث واأكادمي هشام زين الدين 
والتي يذكر فيها “ أن البحث عن هوية للمرح العري ي غر محله 
وي غر زمانه كونه ينطلق من أساس وهمي غر موجود ي الواقع- 
أي الهوية العربية- إا ي أحام الشعوب التي ملك كل منها هويته 
أبعاد قومية وثقافية وعرقية  الخاصة بكل ما تعنيه كلمة هوية من 
واجتاعية”  وأنا إذ أتفق ماما مع الدكتور زين الدين أوُد أن أشر 
الهوية وأعني بذلك:  اى عامل آخرهام وأساي ي تأكيد أو إستاب 

العومة.  
والتجارة،  ااقتصاد  عند  اتتوقف  العومة  مسارات  أهم  كانت  إذا 
ستكون  وللتجارة  لاقتصاد  اممنوحة  الواسعة  الكونية  الحرية  فإن 
اارضّية.   الكرة  وجنوب  شال  بن  لها  ريع  ناقل  بدون  عاجزة 
بل  واحدة،  ثقافة  تفرز  ا  العومة  أن  غر  الثقافة.  هو  الناقل  وهذا 
الثقافات التي تعممها العومة سواء  عدة ثقافات. لذلك فإن أشكال 
وأسلوب  امطاعم  ي  او  والغناء  اموسيقى  ي  أو  واموظة  املبس  ي 
ااخبار  تناول  وي  الرواية  وي  السينا  وي  اللغة  وي  الطعام،  تناول 
التي  الثقافات  صيغ  عن  إيرادها  مكن  كثرة  أمثلة  هناك  السياسية. 
يتعلق  فيا  ااول  واضحن:  مثالن  سأكتفي  ولكني  العومة  تفرزها 
أن  أن  بدأت شبكة ي  السياسية، حن  واآراء  والحوارات   باأخبار 
بثها ي كافة قارات العام وعقبها بعد ذلك، بسنوات، بل وخرج من 

بالثقة  ااحساس  مبدأ  اى  جوهرياً  ترتكز  الهوية  بأن  لينغ    رونالد 
الوجودي  فاأمن  الوجودي.  باأمن  اإحساس  من  ينبثق  والذي 
الطبيعية للراكم امعري  الثقة يساهم ي تأكيد السرورة  امرتكز اى 
إصدار  عى  القدرة  اي  التقييم  عى  والقدرة  القيم  بن  والتكامل 

أحكام بّناءة عى التكامل الحاصل أو امنجز.              
، هكذا،   “هويتي هي مايجعلني غر متاثل مع أي شخص آخر”  
“الهويات  الهام  كتابه  ي  معلوف  أمن  ذلك  يقول  بساطة  وبكل 
ان  أي  الفردية.  او  الذاتية  الهوية  حرياً  هنا  يعني  وهو  القاتلة”، 
عند  تكرارها  امكن  حرية  خصوصية  صاحبها  منح  هنا  الهوية 
التي  امعاير  او  العنار  او  العوامل  مجموع  هو  والسبب  اآخر. 
الهوية. عنار اتجتمع مع بعض إّا حن تشكل هذه  شكلت هذه 

الهوية الحرية. 
ولي نتوقف عند معاي الهوية اذكر، عى عجالة، بعضاً من تعقيدات 
عن  كتعبر  الذاتية”  “الهوية  فهناك  امعايشة.  وي  الفكر  ي  الهوية 
معتقدات الشخص. وهناك “اإحساس بالهوية” وهو نابع عن شعور 
ي  الثقة  من  والنابعة  امؤكدة”  “الهوية  وهناك  الفرد.  عليه  هو  ما 
هناك  ان  كا  امظهرية  والهوية  اآنية  الهوية  وهناك  عنها.   اإعان 
الذاي  بالوعي  تتعلق  بإشكالية  ويرتبطان  وإيجابية  سلبية  هويات 

لسات الهوية.
وكمدخل لفهم صعوبة تشكيل هوية جامعة للمرح العري كأقليم 
وواضحة  محددة  اإقليمية  دون  هويات  عنه  تتفرع  واحد  جغراي 
امغاري والذي يشكل هوية،  امثال، نذكر امرح  امعام، عى سبيل 
وهناك  أفريقيا،  شال  بلدان  لتشمل  متد  متجانسة  ما،  حّد  اى 
الخليجي وهو بدوره يشكل هوية، رما، أكر تجانساً يشمل  امرح 
الهويتن  هاتن  أن  غر  العري.   الخليج  عى  الواقعة  البلدان  كافة 
ي  اإحساس  أو  الوجود  ي  ومتطابقتن  الخصائص  ي  متباعدتن 
أوسطي  الرق  امرح  هوية  هناك  الهويتن  هاتن  ومابن  الوجود. 
وهي هوية م تأخذ شكلها النهاي بعد أو لعل من اأفضل القول انها 
الحار  الهوية ي  التكوين. غر إن حالة عدم إكتال  هوية ي طور 
امعاش سيسمح للهوية – وهي كا ذكرت اتزال ي إطارها التكويني 
الهويتن  وأقصد  امتباعدتن  الهويتن  بن  فيا  لربط  متد  ان   -
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واآسيوية  اأوربية  التلفزيون  محطات  من  محدود  عدد  عبائتها، 
لشبكة  وكان  متعددة.  بلغات  امرة  هذه  ولكن  العربية  وحتى 
واإعامي  السياي  الخر  تحويل  ي  الريادة  أن  أن  ي  تلفزيون 
واآراء والحوارات السياسية من صيغ ثابتة وجامدة وغر جاهرية 
وأسست   .)entertainment( والتسلية  والرفيه  امتعة  صيغ  اى 
بذلك  “لثقافة امتعة” ي مشاهدة حروب مبارة عى الهواء، وقتل 
مبار عى الهواء، ومعارك حوارية سياسية مبارة عى الهواء. هذه 
اآن  لكنها  الرقية  وااخاق  السلوك  عن  غريبة  جدائل  ذات  ثقافة 

مأسست ي الوجدان الجمعي للمشاهدين. 
وامثال الثاي يتعلق بحّمى إنشاء امراكز التجارية ي امنطقة العربية 
مشوه،  شكل  هو  وامول  أيضاً.  تعبرأمريي  وهو  “مول”  امساة 
من  مجموعة  عى  القائم  القديم  العري  للسوق  حديث،  ولكن 
الطرقات الضيقة واأزقة إما جميعها تصب ي بعضها. طرقات تزدحم 
وأخرى  والذهب  الفضة  بصياغة  تزدحم  طرق  فهنا  امختلفة،  بامهن 
بطارقي النحاس، وهناك طرق ممتلئة بألوان الحرير وسائر اأقمشة 

وامابس، وأزقة متلئ بالعطور والبخور وأخرى بالتوابل امتنوعة.
عن  قليل  قبل  ُذكر  وما  امثالن،  هذين  من  امنتجة  الثقافة  إن 
الثقافات  هذه  ُتنيء  العومة،  تفرزها  التي  امتعددة  الثقافات 
مجموعها ثقافة شمولية محو إمتيازات الهوية الفردية أو امجتمعية 
بلورة  نحو  ينحو  تنميطاً  الثقافات،  هذه  كل  عر  وُتنشئ،  الخاصة، 
بأن  التأكيد، هنا،  الجغرافيا. وأعيد  أو  امكان  اى  تفتقد  هوية مطية 
موضوعية  إسنادات  عى  ترتكز  مجتمعية،  أم  كانت  فردية  الهوية، 
تاريخية وأخرى مادية وهي بالتاي عنار معروفة وممكنة التحديد. 
الثقافية تتشكل من خيارات ذات مط واٍع يكون  الهوية  ي حن إن 
للثقافة  تعريفاً  نعتمد  ولي  اإنساي.  وامجتمع  اانسان  محورها 
متفق عليه عامياً، ُأورد هنا تعريف اليونسكو )منظمة اأمم امتحدة 
يشكل  أن  إّي،  بالنسبة  مكن،  ذاته  وهو  والثقافة(  والعلوم  للربية 

الصيغة امثى للهوية الفردية وامجتمعية. الثقافة هي :
التي  والعاطفية  والفكرية،  وامادية،   ، الروحية  السات  “جميع     
ميز مجتمعاً بعينه، أو فئة اجتاعية بعينها، وتشمل الفنون واآداب 
القيم  ونظم  لإنسان  اأساسية  الحقوق  تشمل  كا  الحياة،  وطرائق 

قدرته  اإنسان  منح  التي  هي  والثقافة  وامعتقدات.  والتقاليد 
امتمثلة  باإنسانية  يتميز  كائناً  منه  وتجعل  ذاته،  ي  التفكر  عى 
طريقها  وعن  اأخاقي،  واالتزام  النقد،  عى  والقدرة  بالعقانية، 
للتعبر عن  اإنسان  ااختيار، وهي وسيلة  القيم ومارس  إى  يهتدي 
ي  النظر  وإعادة  مكتمل  غر  كمروع  ذاته  عى  والتعرف  نفسه، 
فيها  يتفوق  أعال  وإبداع  جديدة،  مدلوات  عن  والبحث  إنجازاته، 

عى نفسه”
الهويتن  عن  تعبر  أفضل  ذكرت،  كا  هو،  امتكامل  التعريف  هذا 
الفردية وامجتمعية. فهو يؤكد أيضاً عى العاقة الجدلية القامة بن 
العقي  وااستقال  اإنصهاراإنفعاي  بن  أي  “نحن”  وال  “أنا”  ال 
الفرد  أحاسيس  اى  تستند  امجتمعية  أو  الجمعية  فالهوية  الواعي. 
عميقة  متد كجذور  ااحاسيس  وإن هذه  والثقة.  والتقدير  باإنتاء 
ي داخل الهوية اإجتاعية والتي تشكل العمق اإنروبولوجي للفرد 

ي إطار مشاركته الوجدانية داخل مجموعته اإنسانية.  
هذه التوصيفات للهوية امجتمعية تبتعد بدرجات متفاوتة عن واقع 
الهوية  ما، عى  اى حّد  ينطبق،  أيضاً  بلد عري وهذا  مانجده ي كل 
ومشركة  جامعة  هوية  غياب  عن  ذكره  ماسبق  مايعزز  أي  الفردية. 
العري  للمرح  غياب  بالتاي  وهو  العربية،  امنطقة  ي  للمرح 

كهوية وكيان إفتقاده السات ااساسية التي تشكل جوهر هويته. 
لعل من البديهي القول إن اللغة العامية، او اللهجة امحلية، ا منح 
امحلية  اللهجة  إستخدام  أن  أي  الوطنية.  البلد  أهل  هوية  امرح 
امرح ستتجذر،  امرح هوية خاصة.  إن هوية  ليمنح  كاف  غر 
وطنياً وإقليمياً،  حن يكون قادراً عى فهم كل مايدوروكل ما يؤثر ي 
حركة امجتمع. وان يكون قادراً عى طرح ومناقشة هذا الفهم بنظرة 
الواضحة  الحدود  وراء  ما  اى  تحمله  الحساسية  ي  موغلة  إنسانية 
التجريب ي امرح سيكون  إن  السياق،  للمجتمع امحي. وي ذات 
توقد  أساليب  ي  وكذلك  والتقنية  الفنية  امجاات  ي  وإبداعيا  هاما 
الوعي ولكن ليس، بالتأكيد، بتمويه اأفكار وتغييب العقل ي الرؤيا 

امرحية النهائية. 
ببعض  يتعلق  فيا  أسجل، ماحظتن  أن  أود  تقدم،  ما  من  وإنطاقاً 
العروض وامهرجانات امرحية التي تزين العديد من عواصم ومدن 

امرحية  العروض  من  الكثر  يخّص  فيا  اأوى  العربية:  امنطقة 
فاقدة  بالرورة  يجعلها  ما  امشركة  الهوية  اى  تفتقد  أراها  والتي 
النمط  هذا  مجمل  فإن  ذلك،  اى  إضافة  العري،  الوجداي  للمعنى 
امشوه،  والجاي  الفكري  ااستنساخ  وبسبب  امرحيات،  من 
الذي  الجمهور  بااستعاء عى  تتلخص  أخاقية  بكارثة  محمًا  يكون 
الري  التشارك  روط  عنها  يلغي  ما  تقديري،  ي  وهو،  تناشده. 
ي  البحث  ولعل  امعروفة.  وتقاليده  امرح  وخشبة  الجمهور  بن 
جذور الهم اإنساي ي امنطقة العربية مكن ان يفرز أعاا تتجاوز 
بهوية  امنطقة  حدود  تتعدى  ورما  الواحد  للبلد  القطرية  الحدود 
العري.  امجتمع  وحداثة  وتطلعات  هموم  تحمل  شاملة  إنسانية 
يء  وهو  امرحية  امهرجانات  تعدد  تخص  الثانية،  واماحظة 
يدعو اى السعادة بذاته، إّا ان معظم هذه امهرجانات تفتقد أيضاً 
التي  اأهداف  من  اأقل،  عى  تنبثق،  ان  يجب  التي  الخصائص  اى 
تشكيل  خصائص  بذلك  وأعني  أجلها،  من  امهرجانات  هذه  إنشأت 
ذلك  الواضح عى  الدليل  ولعل  ومّيزه.   وفرادته  مهرجان  أية  هوية 
كذلك  تقدم  ان  مكن  كذا  مهرجان  ي  تقدم   التي  امرحية  ان  هو 
ي مهرجان آخر وغره. أي وبإختصار شديد، ان تعدد امهرجانات ي 
امنطقة العربية يستدعي وبإلحاح بإن تكون لهذه امهرجانات معاير 
منبثقة من خصوصية كل مهرجان، معاير ّمكن هذه امهرجانات من 
رفض حتى ااعال الجيدة التي ا تتوافق وهويتها. معاير تعيد لكل 

مهرجان خصوصيته وفرادته وميزه.    
وهي  العومة  بها  وصفت  التي  الطريقة  اى  اإشارة  أوُد  وأخراً، 
السلبية  اارتدادات  أهم  بعض  أبرز  أن  فأردُت  مقصودة.  بالتأكيد 
انكون  أن  أيضا  أوُد  ماقلت  قلُت  وقد  ولكن  الهوية.  عى  للعومة 
الكبرة  امقطورة  هي  أبينا،  أم  شئنا  فالعومة،  التاريخ.  حركة  خارج 
واأهم  متنوعة  وثقافات  متناقضة  مجتمعات  وراءها  تسحب  التي 
من ذلك إنها تسحب أزمنة التاريخ وتعيد صياغتها ما يتناسب معها. 
فالهوية النمطية الرقية للعرب وامنطقة العربية، بحسب هوليوود 
وخزين الذاكرة الجمعية الغربية، تبدأ بحكايات الف ليلة وليلة، ومر 
بالحريم  تزخر  مدن  وتنتهي  السحري  والبساط  السندباد  مغامرات 
امتشحات بالحرير املون الشفاف وبالفرسان السمر الذين متشقون 
السيوف ومتهنون الخيانة والغدر. هذه هي الهوية النمطية العربية، 
امعادلة ونرسم نحن هويتنا يجب  نقلب  الغرب.  ولي  كا رسمها 
تلك  رسم  ي  الغرب  استخدمها  التي  اأدوات  ذات  نستخدم  ان 

الهوية.
العربية  للهوية  العومة  بتهديدات  جميعاً  نشعر  كّنا  إذا  الختام،  وي 
ان  فيجب  والجغرافيا،  امكان  إطارات  خارج  تنميطها  ومحاوات 
طريقة  اامرعى  معالجة  مايعيننا  العري  تاريخنا  من  نستلهم 
“وداوها بالتي كانت هي ألداء”.  وهذا النوع من العاج، وامسمى 
بالعاج التجاني، وهو أن تأخذ من مسببات امرض لقاحاً معالجته. 
أي العودة اى “البر اإوى” ي تاريخنا. حيث أن إرارنا عى الوجود 
وبَقدرّيتها  غموضها  وبسحر  بوضوحها  العربية،  الرقية  بكينونتنا 
وبروحانّيتها،  هو بذاته هوية منيعة امام ابتاع العومة لخصوصياتنا 
لنا اى ثقافات  او محوها تدريجياً. فالعومة تستطيع ان تكون جراً 
للمرح  جامعة  هوية  صياغة  ي  إضافياً  عنراً  تكون  ولعلها  أخرى 
العري.  صياغة تنبثق من روح امجتمع العري التواق للحداثة ومن 
الروح الرقية العربية امختبئة بن ثنايا امعنى، وِبِساٍت اتخلو من 
حشمٍة وغموض، هي كل تركة التاريخ والجغرافيا عى هذه امنطقة 

العربية. 
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الرسمي الحكومي  الموقف 
أمراً  بالعامية،  والتمثيل  الكتابة  وجوب  عى  اإجاع  أصبح 
الواقع  أن  من  بالرغم  الرسمي،  امستوى  مقبول عى  وغر  مقلقاً 
والكتاب  الجمهور  عند  مرحياً  امقبولة  هي  العامية  إن  يقول 
لها  التابع   – العمومية  اأشغال  وزارة  حاولت  لذلك  واممثلن!! 
العامية،  تحّد من طغيان  أن   – الوقت  ذلك  امرحي ي  النشاط 
واقتباساً  وتعريباً  تأليفاً   – امرحية  الكتابة  ي  مسابقة  فأقامت 
أن  منها  وعلمنا   ،1926 أبريل  ي  ااتحاد  جريدة  عنها  حدثتنا   -
لجنة امسابقة اشرطت بأن الكتابة تكون بالفصحى مع الرخيص 
باستخدام بعض العبارات العامية للشخصيات غر امتعلمة. “ أما 
ا  أن  اللجنة  آثرت  فقد  العامية،  باللغة  كلها  امكتوبة  الروايات 
تقبل منها ي امباراة إا التي تشفع لها ي القبول، مزايا مرحية 
لوجود  مهد  ما  العامية،  لغتها  نفس  ي  منها  ويستشف  بارزة، 
بها  نطق  وإن  الفصاحة،  إى  أقرب  تكون  وسطى،  مرحية  لغة 

اممثلون من غر شكل ليسهل عى الجمهور فهمها”.
وي عام 1928، خصص املك فؤاد 1500 جنيه؛ إقامة مسابقة ي 
التأليف امرحي عى مدار ثاث سنوات، وأرفت وزارة امعارف 
عى هذه امسابقة، وشكلت لها لجنة، تكونت من: ويصا واصف 
بك رئيس مجلس النواب رئيساً، وصاحب امعاي جعفر واي باشا 
امستشار  بك  عطية  لبيب  محمد  العزة  وصاحب  الحربية،  وزير 
بوزارة  امفتش  الجارم  عي  والشيخ  اأهلية،  ااستئناف  محكمة 
بالجامعة  الرازق اأستاذ امساعد  امعارف، والشيخ مصطفى عبد 
اأخبار  امسبقة – كا نرتها جريدة  أما روط  امرية أعضاء. 
يوم 10/6/1928، تحت عنوان )اللغة الفصحى وامرح( – فهي: 
الرواية مرحية فا تقبل رواية سينائية.  “ 1 - يجب أن تكون 
رواية  تقبل  فا  صاحبها،  وضع  من  الرواية  تكون  أن  يجب   –  2
معربة وا مقتبسة. 3 - يجب أن تكون الرواية مصوغة ي قالب 
عري سهل فصيح، فا تقبل رواية مرسلة ي لغة عامية، وا بلغة 

أخرى غر العربية”.
 – امرحية  الكتابة  ي  بالفصحى  الحكومة  اهتام  من  وبالرغم 
ما  العامية  إن  يقول:  الواقع  أن  إا   – الرسمية  امسابقات  بإقامة 
وعروضها!!  امرحيات  كتابة  ي  وقبوًا  شيوعاً  اأقوى  هي  زالت 
)صاد  بتوقيع  مقالة  البصر  جريدة  نرت   ،1928 يوليو  ففي 
نجاح  عن  كاتبها  تحدث  العربية(،  )امسارح  عنوان  تحت  شن(، 
ي  )عاصفة  مرحية  مثل  بالعامية،  امكتوبة  امرحية  العروض 
ذلك،  ورغم  امري؛  إبراهيم  و)الفريسة(  يزبك،  أنطون  بيت( 
الكتابة  بالعامية، وشجع عى  الكتابة  استمرار  امقال  كاتب  رفض 

بالفصحى، إذا أردنا نهضة مرحية. 
عنوانها  مقالة  امرح،  مجلة  محرر  نر   ،1929 مارس  وي 
بلغة  تتعلق  نظريات  ثاث  عن  فيها  تحدث  امرح(،  )أساليب 
أسلوب  هل  السؤال:  لهذا  طرحه  خال  من  امرحي  التأليف 
أم  القوية.  اآداب  بلغة  يكون  أن  “يجب  امرحي  التأليف 
ليست  التناول والفهم  بلغة متوسطة سهلة  أن يكون  يستصوب 
أم يستحسن  القوة وامتانة.  الذروة ي  ببالغة  بعامية واطئة وا 
يرح  الكاتب  وراح  العامة”.  لغة  الجمهور،  بلغة  يكون  أن 
التفضيل  السهل  من  ليس   “ أن  فاحظ  حدة؛  عى  نظرية  كل 
أخرى،  دون  نظرية  باتخاذ  البت  السهل  من  وا  اموازنة،  وا 
واأخذ منحى دون سواه”!! ورغم ذلك انتهى إى نتيجة، تتمثل 
اانتصار  أن  نظن   ...“ قائًا:  الوسطى،  النظرية  استخدام  ي 

تتفق  أنها  امتوسطة؛  العملية  اللغة  أنصار  النهاية  ي  سيكون 
وتصوير  إدراك،  وحسن  فهم  ي  امستساغة  امحبوبة  واأساليب 
جهدهم  قصارى  يبذلوا  أن  مسارحنا  من  ونأمل  للواقع.  صحيح 
بامبالغة  ننصح  وا  امتوسطة،  اأدبية  اأساليب  استخدام  ي 
الفصحى[،  ]يقصد  القدمة  اأساليب  استخدام  ي  واإغراق 
]يقصد  العملية  اأساليب  استخدام  ي  باانحطاط  ننصح  وا 

العامية[، وإما ننصح باللغة امتوسطة وخر اأمور الوسط”.
القضية حول  مناظرة  أول 

انتشار  من  للحد  الحكومة  محاوات  أن  لنا،  يتضح  سبق  ما 
الجامعة  تدخل  لزاماً  فكان  تنجح،  م  امرح  مجال  ي  العامية 
الجامعة  اتحاد  مجلس  أقام  حيث  للموقف؛  إنقاذاً  امرية 
للفصحي،  امؤيدين  بن  القضية،  حول  مناظرة  أول  امرية 
أن  يجب  امرحي  )التأليف  عنوان  تحت  العامية،  وامؤيدين 

المسرح
مصر  في  والعامية  الفصحى  وقضية 

سيد عي إساعيل

)2(

املك فٔواد 
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موجه  عنوان  وهو  بالعامية(،  ا  الفصحى  العربية  باللغة  يكون 
 ،1930 فراير   24 يوم  امناظرة  هذه  وأقيمت  الفصحى.  لصالح 
بقاعة امحارات بدار الجمعية الجغرافية املكية، برئاسة الدكتور 
الحقوق.  بكلية  الجناي  القانون  أستاذ  زهدي  إحسان  محمود 
إبراهيم  امرحي  الكاتب  من  للفصحى  امنار  الفريق  وتكّون 
رمزي، والطالب سليم فريد بقسم العلوم ااجتاعية. أما الفريق 
محمد  امحامي  امرحي  الكاتب  من  فتكّون  للعامية،  امنار 

لطفي جمعة، والطالب محمود رياض بقسم اللغات الحية.
هذه  تفاصيل   ،1930 مارس  ي  الصباح  مجلة  لنا  نقلت  وقد 
الطلبة  من  وامتأدبن  امتعلمن  جمهور  حرها  التي  امناظرة، 
واموظفن واأدباء وأساتذة امدارس والصحفين. وبدأها إبراهيم 
حية؛  راقية  لغة  العربية  اللغة  بأن   – للفصحى  امؤيد   – رمزي 
الثقافة  عن  بها  وتعر  امرحي،  الفن  بها  ترجم  أن  تستطيع 
امرية؛ أنها لغة القرآن. أما اللغة امرية – ويقصد بها العامية 
الطبقات  نواحي  بعض  وذكر  العامة،  لغة  إنها   “ عنها:  فقال   –
الدنيا، الذين ا يعرفون سواها وسيلة للتخاطب والتفاهم، ودلل 
بصفة  منه  امتعلمن  وجمهور  الشعب،  نفس  ي  مكانتها  عى 
أن  السامعن  من  أحد  يقبل  ا  دنية  مكانة  إنها  وقال  خاصة، 

ينتسب إليها، وا أن تنتسب إليه”.
أما محمد لطفي جمعة – امنار للعامية – فذكر ي كلمته بعض 
امسترقن – أمثال كارل نالينو – قائًا: إن أولئك م يعتروا اللغة 

امرية امحكية، لغة ضعيفة رخيصة الثمن؛ ولكنها لغة راقية لها 
قواعدها، وباغتها، وعذوبتها، وساستها. وأخذ يدلل عى منطقه 
امستمعن.  ضحك  من  عاصفة  أثارت  الشعبية،  اأمثال  ببعض 
عر  التاسع  القرن  ي  امرية  العربية  اللغة  أمة  بعض  وذكر 
كعبد الله النديم والشيخ محمد النجار وسواها، وقال ي شأنهم: 
من  إنهم  ومع   - العامية  أي   – اللغة  هذه  ي  نبوغهم  مع  إنهم 
بالجمهور  يتصلوا  أن  يريدوا  م  إنهم  إا  الريف،  اأزهر  مار 
فكتبوها   - العامية  أي   – امرية  باللغة  إا  عن طريق صحفهم، 

وأذاعوها بتلك اللغة العذبة امستساغة امأنوسة.
ثم تحدث الطالب سليم فريد مؤيداً رأي إبراهيم رمزي، كا أيد 
من  كل  ووفق  جمعة  لطفي  محمد  رأي  رياض  محمود  الطالب 
الحارين  امتناظرين ي منطقه وأسلوبه. وتداخل بعض  الشابن 
الكياي،  وكامل  الهراوي،  محمد  ومنهم:  الختامية،  التعليقات  ي 
النتيجة،  وأعلنت  الجميع،  صّوت  الختام  وي  يزبك.  وأنطون 

وكانت 185 صوتاً أنصار الفصحى، و85 أنصار العامية.
بالعامية شكسبر 

وهكذا كانت نتيجة امناظرة الجامعية فوز الفصحى عى العامية 
بالتصويت!! ورغم هذه الحقيقة؛ إا إن الواقع قال بفوز العامية 
عى الفصحى ي مجال امرح!! بل ووصل اأمر إى حد التحدي 
فرقة  فعلت  بالعامية، كا  ترجمة مرحيات شكسبر ومثيلها  ي 
فاطمة رشدي ي مرحية )الجبارة(!! فقد نرت جريدة الوادي 
ي نوفمر 1930 مقالة بعنوان )العامية ي روايات شكسبر(، برر 

صاحبها ذلك بقوله: “عظمة شكسبر الحقيقية، والر ي خلوده 
الخلقية  امبادئ  وإى  رواياته،  ي  نرها  التي  امبادئ،  إى  يرجع 
وااجتاعية التي يذيعها ي قصصه، وهذه امبادئ وتلك الدعاوى 
مكن التعبر عنها بأية لغة كانت، مادام الجمهور يفهم من هذه 
 ....... إليه  ويدعو  شكسبر  يقصده  الذي  الدقيق  الغرض  اللغة 
أن إظهار رواياته عى مرح برنتانيا  من كل هذا يثبت لنا جلياً 
كرامة  عى  اعتداء  شبه  وا  اعتداء  فيه  ليس  العامية،  باللغة 
ي  اليء  وضع  أنه  نرى  بالعكس  بل  الكاتب،  ومكانة  امؤلف، 
هي  تلك  أن  دام  ما  له  والوفاء  امؤلف  تقرير  ي  وإمعان  محله، 
الطريقة الوحيدة لنر آرائه وفلسفته ....... ما الفائدة من عرض 
عقله  يستطيع  ا  جمهور  عى  الفصحى  العربية  باللغة  رواية 

وإدراكه الوصول إى مبادئها وغاياتها”.
وجدت وزارة امعارف – امسؤولة عن الفرق امرحية ي مر ي 
تلك الفرة – ي هذه الجرأة، والتطاول عى كاسيكيات شكسبر، 
وّزعته  رسمي،  منشور  إصدار  القوي  امرر  عامية،  إى  وتحويلها 
عى جميع الفرق امرحية، ونرته مجلة الصباح ي فراير 1931، 
ترقية  ي  أثر  من  للمرح  ما  عليكم  بخاف  “ليس  يقول:  ونصه 
وقد  بيانها.  وآيات  آدابها  إذاعة  وي  بل  أسلوبها،  وتهذيب  اللغة 
توخت الوزارة فيا توخته من تشجيعها امرح الجدي والعناية 
فاشرطت  الرعاية،  العربية نصيب موفور من  للغة  يكون  أن  به، 
واليوم  تختارونها.  التي  للمعربات  الراقية  اأمينة  الرجمة  عليكم 
وأسلوب  بالرجمة،  العناية  رورة  إى  نظركم  فنوجه  نعود 
أسلوب  يستقر  بحيث  والركاكة؛  السقم  عن  بها  والرفع  التأليف، 
وجوب  إى  نظركم  نلفت  وكذلك  راق.  أدي  مستوى  ي  الرواية 
اجتناب اللحن اللغوي من جانب ممثي وممثات فرقتكم، إذ أن 
الرواية، وجال أسلوبها.  اممثل مدعاة إى تشويه جال  ي لحن 
وفيه إشارة إى عدم مكن اممثل من علم، هو أوى الناس معرفة 

أصوله وقواعده”.
العصر أعام  آراء 

الواضح أن منشور الوزارة م يؤثر ي الواقع امرحي، حيث صار 
كذلك  بينها.  مزيج  أو  بالفصحى  أو  بالعامية  يكتبون  الُكتاب 
ويناسب  يناسبها،  الذي  باأسلوب  تعرض  امرحية،  الفرق  كانت 
بن  امحسوم  غر  الوضع  هذا  الصحافة  فاستغلت  جمهورها!! 
وامؤلفن  الُكّتاب  كبار  آراء  باستطاع  فقامت  والعامية،  الفصحى 
 1931 أبريل  ي  الصباح  مجلة  قامت  امثال  سبيل  فعى  واأدباء. 
باستطاع رأي اأستاذ عمر عارف، الذي قال: “.. يجب أن تكون 
العربية  الروايات  ولغة  )عامية(،  العرية  امرية  الروايات  لغة 
لغة  للمرح  نخلق  أن  يجب  أو  عربية،  اأدبية  أو  التاريخية، 

اصطاحية تجمع بن العربية والعامية”.
وي مايو 1931، نرت جريدة مر رأي الكاتب امرحي عباس 
عام، وفيه قال: “ ... ا مكننا أن نستعيد سيطرتنا عى الجاهر، 
القالب  ي  ووضعناها  الفكاهية،  الكوميديات  كتبنا  إذا  إا 
امسؤولن،  إى  حديثه  وجه  ثم  ]العامية[”.  الكام  لغة  الصحيح، 
نشعر  التي  باللغة،  رواية  كل  نكتب  تركونا  أن  نرجو   “ قائًا: 
نوع  ومع  الرواية،  موضوع  ومع  الرواية،  لغة  إنها  الكتابة،  ساعة 
الرواية. ثم حاسبونا بعد ذلك عى الرواية ي مجموعها فنياً وأدبياً 
وكانت  العاي،  نظركم  ي  روايتان  تساوت  فإن  وبسيكولوجيا، 
بلغة  واأخرى  الفصحى[،  ]أي  الصحيحة  العربية  باللغة  إحداها 
تفوز  أن  من  العري  لأدب  خدمة  بأس  فا  العامية[،  ]أي  الكام 
اأوى عى الثانية. ثم ليعلم من ا يعلم، أن لغة الكام ]العامية[ 
للغة  وأن  ]الفصحى[،  الكتابة  لغة  من  الكتابة  ي  صعوبة  أكر 

الكام أدباً كاأدب العري، وأساليب يتميز بها كل كاتب”.
مقالة،  من  أكر  الرق  كوكب  جريدة  نرت   ،1934 يناير  وي 

طه حسن
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والعامية  الفصحى  قضية  حول  اأعام  بعض  آراء  استطاع  حول 
اللغة  “إن  قال:  الذي  طه حسن،  الدكتور  منهم  كان  امرح،  ي 
الفصحى وحدها، هي لغة اأدب والعلم، ويجب أن تظل كذلك. 
اللهجة  فقل  شئت  وإن  العامية  اللغة  يؤثرون  الذين  أكر  وأن 
العامية؛ إما يدفعون إى ذلك ...... ]بسبب[ الكسل، أن اإنشاء 
العر  يكرهون  الناس  وهؤاء  عسر،  الفصحى  اللغة  ي  اأدي 
وامنتجون  الكتاب  يعدل  أن  إى  يدعو  ما  أجد  لست  ]و[   .....
اأدباء  أن  امبتذلة، واأصل  اللهجات  تلك  اممتازة إى  لغتهم  عن 
وقادة الرأي، يجب أن يرفعوا الشعب إليهم، ا أن يهبطوا هم إى 
الشعب؛ أن عملهم إما هو ترقية الشعب ا مجاراته ي الضعف 
فأنت مفهوم  الفصحى  باللغة  كتبت  فإذا   ..... فيه  واإغراق معه 
كتبت  إذا  ولكنك  العربية،  اللغة  تتكلم  التي  اأقطار،  جميع  ي 
أصحاب  إا  الفهم  يفهمك حق  فلم  العامية  اللهجات  من  بلهجة 
الناس حرصاً عى أن  .... إذن فأنا من أشد  اللهجة وحدهم  هذه 
وامدرسة  املعب  ي  اأدب  لغة  الفصحى  العربية  اللغة  تكون 
والصحيفة والكتاب، ا أقبل ي ذلك هوادة وا أجنح ي ذلك إى 

ساهل”.
همنا  يكون  أا  أرى  فقال: “..  الرازق،  عبد  مصطفى  الشيخ  أما 
فيها من خر ور، حتى ا  ما  بكل  العامية  اللغة  أن نقي عى 
ينبغي أن يكون همنا، هو  الذي  إا لغة واحدة. ولكن  لنا  تبقى 
والقوة،  الحياة  عنار  من  العامية  اللغة  ي  ما  بكل  نحتفظ  أن 
لنضمه إى ما ي اللغة الفصحى من عنار القوة والحياة. وذلك 
اللغة الفصحى.  يقربها من  العامية نهوضاً  باللغة  بالنهوض  يكون 

ومن وسائل ذلك أن يكون عندنا مثيل باللغة العامية، يصور من 
شئون الحياة عندنا ما قد تضيق به اآن اللغة الفصحى”.

إن  قال: “...  وفيه  الحكيم،  توفيق  رأي  الجريدة  نرت  كذلك 
اأدب التمثيي كأدب، ينبغي أن تكون لغته ي مر هي اللغة 
الرسمية لأدب أي اللغة العربية ]الفصحى[. هذه هي القاعدة 
والقانون .... ]و[ اللغة العربية هي القاعدة، واللغة العامية هي 
سامية  اموضوع،  عالية  قصة  امقصود  كان  فإن   ..... ااستثناء 
السليمة  العربية  باللغة  يكتب  أن  الكاتب  عى  تحتم  التفكر، 
]أي الفصحى[، دون االتفات إى أشخاصه إذ كانوا من الحوزية 
كوميدية  أو  فكاهية  قصة  اموضوع  كان  إذا  أما  العلاء،  من  أو 
كل  يتكلم  أن  فيحسن  وعوائدهم،  اأشخاص  أخاق  ي  تبحث 
باللغة التي تصور هذه اأخاق وهذه العوائد تصويراً دقيقاً ]أي 

بالعامية[”.
أن  بها  أريد  إذ  امرح  لغة   “ فقال:  العقاد،  محمود  عباس  أما 
من  كان  وإذ  الفصحى،  باللغة  كتابتها  عن  غنى  فا  أدباً  تكون 
الفهم إى جميع  أن تكتب بلغة سهلة قريبة  امشرط فيها أيضاً 
إذن  فهي  هي،  كا  الطبيعة  نقل  بها  أريد  إذا  أما  الطبقات. 
أو ليست أدباً أن الفن هو ترجمة الطبيعة والتعبر  ليست فناً 
عنها. وليس هو نقلها أو محاكاتها محاكاة حرفية ...... أما إذا م 
يكن بد من الكتابة بالعامية للروايات امرحية فلنفصل إذن بن 
مستقًا ا  أسلوباً  لكل منها  اأدب ولغة امرح، ولنجعل  لغة 
يختلط باأسلوب اآخر. أو ليكن الفن امرحي غر الفن اأدي 
الدكتور محمد حسن هيكل:  قال  التعبر”. كا  التصوير وي  ي 

الحرية امطلقة، فا أرى أي ضر ي أن يكتب  “... إي أميل إى 
مؤلف مرحي باللغة الفصحى وآخر باللغة الدارجة. وبأية لغة 
دارجة من مختلف اللهجات التي نسمعها ي مر وي غر مر 

من الباد التي تتكلم العربية”.
والعمل  اللغة،  من حق  إن  البري: “...  العزيز  عبد  قال  وأخراً 
ألسن  عى  فصحها  تجري  أن  فعالة  نافذة  بطريقة  إشاعتها  عى 
حتى  التمثيل  ألوان  من  لون  أي  ي  جميعاً  واممثات  اممثلن 
األسن  بها  فتتحرك  املكات  لها  وتسترف  اآذان  لها  تسرخي 
]ويجب[   ...... اللغة  من حق  وا شك  هذا  اأقام،  بها  وتنظف 
لغة  بتجويد  العناية  أشد  وامرجمون  امؤلفون  يعنى  أن 
 ..... البليغ  السهل  عام، ويطبعوها عى  بوجه  الجدية،  الروايات 
أن  عاميتها،  عى  اآن  تظل  أن  فأرى  الهزلية،  الروايات  وأما 
فيها  فات  فإذا  عنهم  والتسلية  إضحاكهم  يطلبونها  أينا  الناس 
الجميل  الفن  ي  له  فن  وبطل  عنها،  الناس  انرف  الغرض  هذا 

خطره”.
القومية الفرقة 

تكون  الذي  اممثلن،  اتحاد  ظهور  مع  تزامنت  السابقة،  اأقوال 
من شتات أغلب الفرقة امرحية امرية، التي تفككت وتفرق 
دور  أغلب  وتحويل  العامية،  ااقتصادية  اأزمة  بسبب  أصحابها 
 – وغره   – ااتحاد  هذا  خال  ومن  للسينا.  دور  إى  امسارح 
اأوى  الحكومية  الفرقة  بوصفها  القومية؛  الفرقة  تتكون  بدأت 
تتبناه  اللغة،  لقضية  الجميع خراً؛ بوضع حد  فاستبر  ي مر؛ 
ي  الصباح  مجلة  قامت  وبالفعل،  الحكومية.  القومية  الفرقة 
مرحية  عرض  من  فقط  واحد  أسبوع  وقبل   –  1935 ديسمر 
 – القومية  الفرقة  افتتاح  مرحية  بوصفها  الكهف(؛  )أهل 
بالحديث عن قضية اللغة، ووجوب أا تعرض الفرقة مرحيات 

عامية، بل يجب التزامها بالفصحى ي عروضها.
وقد قام خليل مطران مدير الفرقة القومية بنر كلمة له - يوم 
اافتتاح  مرحية  عرض  وقبل  امقطم،  جريدة  ي   6/12/1935
تتمسك  أن  يجب  قومية،  الفرقة  إن  فيها  أبان   – الكهف  أهل 
باسمها )قومية(، فا تعرض إا امرحيات امكتوبة بالفصحى “ 
أرتقى  ما  بعد  سيا  وا  وتثقيفه،  الجمهور  تهذيب  مهمتها  أن 
من  فيهم  يكن  م  نضجاً  عقولهم  ونضجت  امريون  الشبان 
عرين عاماً. وليس معقوًا فرقة قومية تؤلف ي عروس بلدان 
اللغة  الحكومة امرية، تعمل عى موت  الرق، وترف عليها 
أو  هذا،  يصدق  الذي  ذا  فمن  محلها.  العامية  وإحال  العربية 
يعقله بعد ما يعرف أن مر هي الوحيدة بن أمم الرق التي 
ينرون  وكادوا  نفوذهم،  الرك  بسط  عندما  القرآن،  لغة  صانت 
لغتهم ي امالك التابعة لها، فاستطاعت مر وحدها أن تحافظ 
أن  الزاعمون  زعم  فإذا  قوة.  من  فيها  ما  بكل  العرب  لغة  عى 
التمثيل صعب وغر مستساغ بالعربية الفصحى، فسرون ويرى 
الجمهور معكم أن هذه اللغة الفصحى التي نقدمها ي رواياتنا 
ا تفرق كثراً عا تتكلم به اأوساط الراقية ي مجتمعاتنا، ولن 
الشوارع  أبناء  من  نفراً  أن  بالعامية؛  مثل  أن  بحال  نستطيع 
ولكنا مع الرور  يريدون هذا. قد يصدر هذا منا إذا كنا تجاراً 

والحمد لله لسنا هم”.
الخاتمة

امري  امرح  ي  والعامية  الفصحى  قضية  تاريخ  كان  وهكذا 
مثارة  القضية  أن  أبرهن عى  كتبته   ،1935 إى   1894 عام  منذ 
منذ زمن بعيد، وأبرهن أيضاً عى أن كل من حاول، وسيحاول 
القضية، لن يأي بأي رأي أكر ما جاء  اإداء بأي رأي ي هذه 
ي  والعامية  الفصحى  قضية  إن  أقل  أم  آراء.  من  السابقون  به 
امرح  تاريخ  ي  وامزمنة  اأزلية  القضايا  إحدى  هي  امرح، 

العري!!

محمد حسن هيكل 
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أحمد  القومي:  بالرقم  )واسمه  سليم  فؤاد  أحمد  القدير  الفنان 
بمحافظة   1947 عام  فراير   6 في  مواليد  من  علي(  سليم  فؤاد 
“الشرقية”،  لمحافظة  جذورها  تعود  أسرة  وينتمي  “القاهرة”، 
وقد بدأت هوايته لفن التمثيل من خال المسرح المدرسي وبالتحديد 
من  ذلك  بعد  ثم  الثانوية،  المرحلة  وحى  اإبتدائية  المرحلة  من  بدءا 

الشباب.  بمركز  التمثيل  لفريق  انضمامه  خال 

سليم فؤاد  أحمد 
المركبة اأدوار  نجم 

بينا عى صعيد الدراما التلفزيونية شارك ي عرات اأعال 

أتجوز،  عايزة  أخي،  الضابط  حرة  الخلق،  باب  أبرزها:  من 

آدم،  أواد  الهجان،  رأفت  وآخره،  الليل  الجواسيس،  حرب 

النون  ذو  عنر،  إسطبل  اماحات،  الصر ي  والحصان،  الرجل 

امري، قاسم أمن، امواطن إكس، الخواجة عبد القادر.

من  يعد  سليم  فؤاد  أحمد  الفنان  أن  إى  اإشارة  وتجدر 

بالكيف عى  يهتمون جدا  الذين  النادرين  اممثلن  مجموعة 

حساب الكم، ولذا فقد برع ي أداء تلك اأدوار امركبة التي 

تتطلب الفهم العميق للشخصية بجميع أبعادها الدرامية كا 

كثرا  يهتم  ا  وهو  اإندماج.  عى  والقدرة  للمعايشة  تحتاج 

تضيف  التي  باإدوار  اهتامه  بقدر  امادي  وامقابل  بامادة 

يقوم  التي  اأدوار  أبدا عدد  يعنيه  ا  الفني، كا  إى رصيده 

بروح  محتفظا  زال  ما  أنه  نظرا  وذلك  عام،  كل  بتجسيدها 

الهواية الصادقة، ولذا فهو يحرص بشدة بل وير أيضا عى 

إختيار جميع أدواره بكل دقة وعناية، وا يقبل امشاركة إا 

ي تلك اأعال القيمة التي تحافظ عى مكانته وتؤكد قيمته 

الفنية. 

يرصد  أن  مكنه  امتميز  الفنان  هذا  أعال  امتتبع  والناقد 

تكرار  عدم  عى  وحرصه  أدواره،  تنوع  مدى  بسهولة 

تسجيل  مكنه  كا  بتجسيدها،  يقوم  التي  الشخصيات 

ويحسب له نجاحه ي صقل موهبته بالدراسة حيث وفق ي 

تخرج  والذي  امرحية”،  للفنون  “العاي  بامعهد  اإلتحاق 

فيه بحصوله عى درجة “بكالوريوس التمثيل واإخراج” عام 

اأشقاء  بها عدد كبر من  1978، وذلك ضمن دفعة متميزة 

الخاي،  ماهر  (الكويت)،  امسلم  بينهم: حسن  العرب من 

غسان امثيني (امملكة اأردنية)، جهاد سعد (سوريا) وأيضا 

عدد من الفنانن الذين تخصصوا بعد ذلك ي مجال اإخراج 

عادل  فهمي،  سمر  مهدي،  منصور  زي،  فاروق  بينهم:  ومن 

التمثيل  ي  تخصصوا  الذين  أما  إساعيل،  كال  القشري، 

ومن  هو  حققها  التي  النجومية  أحدهم  يحقق  م  فالأسف 

سعيد  حفني،  الله  عبد  ريحان،  محمد  اأساتذة:  بينهم 

كل  أيضا  ضمت  قد  الدفعة  أن  بالذكر  وجدير  هذا  رضوان، 

من اأستاذة اأكادمية د.منى صادق (إنراح رشاد صادق)، 

وامؤلف امتميز محمد عبد القوي الغلبان. 

وجدير بالذكر أنه قبل انضامه إى امعهد قام بتأدية الخدمة 

 ،1968 عام  ي  امسلحة  بالقوات  التحق  فقد  العسكرية، 

وبالتاي فقد نال رف امشاركة ي كل من حرب اإستنزاف، 

كان  والتي    ،1973 عام  أكتوبر  ي  الكرامة  اسرداد  وحرب 

خالها مشاركا ضمن أبطال الدفاع الجوي ي أثناء الحرب.

من  كبر  عددا  فقدم  امرحي  بالعمل  الفني  مشواره  بدأ 

مرح  بفرق:  (وبالتحديد  الدولة  مسارح  بفرق  امرحيات 

عام  من  بدءا  القومي)  امرح  امتجول،  امرح  الطليعة، 

وكان  الخاص  القطاع  فرق  عروض  ببعض  شارك  ثم   ،1974

وصلوا”  “الصعايدة  مرحية  البدايات  مرحلة  أهمها  من 

عقد  عن  تزيد  مدة  السينائية  بداياته  تأخرت   .1989 عام 

“الحدق  بفيلم  مشاركته  البدايات  كانت  حيث  الزمان،  من 

محمود  وبطولة  فؤاد  أحمد  إخراج  من   ،1986 عام  يفهم” 

ي  ذلك  بعد  شارك  الهنيدي.  أمن  فؤاد،  هالة  العزيز،  عبد 

بعدما  خاصة  اأفام  من  بعدد  امتميزة  اأدوار  بعض  أداء 

إختاره امخرج الراحل يوسف شاهن من أجل امشاركة بفيلم 

ي  متميزة  تحول  نقطة  كان  والذي   1994 عام  “امهاجر” 

“امصر”  أفام:  ي  معه  تعاون  ذلك  بعد  ثم  الفني،  مشواره 

عام  نيويورك”  “إسكندرية   ،1999 عام  “اآخر”   ،1997 عام 

اأفام  آحدث  أن  ويذكر   .2007 عام  فوى”  “هي   ،2004

التي يشارك ي تصويرها حاليا فيلم العنكبوت للمخرج أحمد 

عابدين،  ظافر  زي،  منى  السقا،  أحمد  وبطولة  جال  نادر 

محمد لطفي.

عمرو دوارة
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كفاءة  بنفس  الفصحى  العربية  باللغة  التمثيل  ي  مهارته 

الجغرافية  امناطق  الخاصة مختلف  العامية  باللهجة  التمثيل 

(الصعيد البدو السواحل اأرياف)، وكذلك مهارته ي التمثيل 

“كوميديا  خال  من  الضحك  إثارة  عى  وقدرته  الكوميدي 

امفارقات  عى  تعتمد  التي  الراقية  الكوميديا  تلك  اموقف”، 

الدرامية، وتبتعد كل البعد عن اأساليب الرخيصة لإضحاك 

العصبية  والتشنجات  الشديدة  الحركية  امبالغات  بينها  ومن 

تخدش  ما  غالبا  التي  امسفة  والكلات  األفاظ  استخدام  أو 

الكوميديا  أداء  ي  مهارته  مثاا  أعطي  أن  ومكنني  الحياء. 

الراقية بتجسيده لدور والد الدكتورة عا (الفنانة هند صري) 

امرح  وي  أتجوز”،  “عايزة  الناجح  التليفزيوي  بامسلسل 

“دستور  وصلوا”،  “الصعايدة  مرحيات  ي  مشاهدته  مكن 

ياأسيادنا”، “تحب تشوف مأساة”. 

المسرحية: أعماله   - أوا 
للتألق  سليم  فؤاد  أحمد  للفنان  كاملة  الفرصة  امرح  أتاح 

بعض  وتجسيد  امطلقة  البطولة  بأدوار  مشاركات  خال  من 

الشخصيات الدرامية امهمة ولعل من أهمها شخصيات: مراد 

ابن الطبقة اأرستقراطية مرحية “جواز عى ورقة طاق”، 

شخصية  الفاحن”،  زعيم  “عراي  مرحية  توفيق  الخديوي 

طالع  “يا  مرحية  الزوج  شخصية  “اآخر”،  مرحية  اآخر 

املك  قبل  بعر  سنوحي  املي  الطبيب  شخصية  الشجرة”، 

“إثنن  مرحية  اأمن  مدير  “سنوحي”،  مرحية  أخناتون 

سامر)  (والد  الشيال  رفعت  الكبر  السياي  اأرض”،  تحت 

أستاذ  جورج  شخصية  مأساة”،  تشوف  “تحب  مرحية 

مرحية  الكلية  عميد  ابنة  مارتا  وزوج  بالجامعة  التاريخ 

“السهرة” (أو من يخاف فرجينيا وولف).  

هذا ومكن تصنيف مجموعة أعاله امرحية طبقا اختاف 

الفرق امرحية وطبيعة اإنتاج وطبقا للتسلسل الزمني كا 

يي:

الدولة: مسارح  فرق   -  1
- “مرح الطليعة”: حسن ونعيمة (1976)، يا طالع الشجرة 

(2003)، السهرة - من يخاف فرجينيا وولف (2012).

- “امرح امتجول”: جواز عى ورقة طاق (1984)، مدرسة 

امشاهدين، غدا ي الصيف القادم، رجال الله (1985)، حلم 

يوسف (1986).

- “وزارة الثقافة”: عراي زعيم الفاحن (1985).

حكايات   ،(1987) اأرض  تحت  اتنن  القومي”:  “امرح   -

منمنات  اآخر،   ،(1990) سام  الزير   ،(1988) صوفية 

تاريخية (1995)، سنوحي (1997)، محطة هاملت (2001)، 

 ،(2006) وغريب  قريب   ،(2002) مأساة  تشوف  تحب 

الشبكة (2007)، امحاكمة (2014).

- “امرح الحديث”: رحلة حنظلة (1994).

- “مركز الهناجر”: مشعلوا الحرائق (2002).

- “مرح الغد”: أطياف امولوية (2009).

خاص: قطاع  فرق   -  2
- “امرح الجديد”:  حاول تفهم يازي (1979).

- “مينوش”: الصعايدة وصلوا (1988).

- “مرح الفن”: دستور ياأسيادنا (1995). 

- “امتحدة للخدمات اإعامية”: أها رمضان (2016). 

- “كايرو شو”: املك لر (2019).

- مرحيات مصورة: بيت ي الهوا (1988).  

وقد تعاون من خال امرحيات السابقة مع نخبة من كبار 

بينهم اأساتذة:  الذين مثلون أكر من جيل ومن  امرحين 

سعد أردش، جال الرقاوي، أحمد زي، السيد راي، سمر 

الخوي،  فهمي  شافع،  سناء  عودة،  الغفار  عبد  العصفوري، 

منصور  سيف،  أبو  ليى  الشيخ،  جال  الحميد،  عبد  حسن 

مهدي، عصام السيد، خالد جال، إنتصار عبد الفتاح، محمد 

أباشيدزي،  تيمور  القشري،  عادل  إساعيل،  أحمد  دسوقي، 

عوي كرومي.

نجاحه  نرصد  أن  السابقة  امرحيات  قامة  من خال  ومكن 

بل وميزه ي مشاركة كبار نجوم امرح بالبطولة ومن بينهم 

عى سبيل امثال اأساتذة: أمينة رزق، حمدي غيث، سميحة 

أيوب، شكري رحان، عبد الرحمن أبو زهرة، يحيى الفخراي، 

بدر،  سوسن  امهدي،  رشدي  عي،  نجاة  الغفور،  عبد  أرف 

حمزة  العينن،  أبو  محمد  الحلفاوي،  نبيل  ماهر،  أحمد 

مري،  خليل  كامل،  عبلة  التالية:  اأجيال  ومن  الشيمي، 

نار  الريطي،  سامح  مسعود،  محمود  البحري،  مخلص 

من  وأيضا  سامة،  منال  بلبع،  عزة  شعبان،  مصطفى  سيف، 

نجوم القطاع الخاص: ميمي جال، يونس شلبي، أحمد بدير، 

حنان شوقي، هويدا، أحمد حاوة، فتوح أحمد.    

السينمائية: إسهاماته   - ثانيا 
الرئيسة  اأدوار  بعض  بأداء  سليم  فؤاد  أحمد  الفنان  قام 

يفهم  الحدق  بينها:  من  امتميزة  اأفام  من  كبر  عدد  ي 

تو  حكاية   ،(1987) ؟  من  عن  بالنيابة  الهانم   ،(1986)

السينمائية  انطاقته   فنان مسرحي قدير حقق 
المسرح التليفزيونية من خال  وبالدراما 
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امهاجر   ،(1992) شخصية  أحوال  الحكومة،  ضد   ،(1989)

 ،(1999) اآخر    ،(1997) امصر  النهار،  عفريت   ،(1994)

 ،(2000) امدينة  امتعة،  سوق  امغلقة،  اأبواب   ،2000 عمر 

 ،(2001) برم  رم  اأرض،  تحت  جحيم  السادات،  أيام 

من  واحد   ،(2005) عي  أبو   ،(2004) نيويورك  إسكندرية 

عى  آسف   ،(2007) فوى  هي  يوم،   45  ،(2006) الناس 

اإزعاج (2008)، إحي يا شهرزاد، بدل فاقد (2009)، عائلة 

ميي (2010)، 18 يوم، امركب، إي. يو. ي (2011)، اأنسة 

مامي (2012)، ، القشاش (2013)، النبطي، سعيد كاكيت 

خاويص   ،(2016) وبقلظ  حسن  سنة،   30 من   ،(2014)

(2018)، ر الحليم، الفارس، العنكبوت (2019).

وذلك باإضافة إى بعض اأفام القصرة ومن بينها: امايسرو.

اأفام  مجموعة  خال  من  تعاون  قد  أنه  بالذكر  وجدير 

السابقة مع نخبة متميزة من امخرجن الذين مثلون أكر من 

جيل ومن بينهم اأساتذة: يوسف شاهن، نادر جال، محمد 

خان، أحمد فؤاد، سمر سيف، عاطف الطيب، رأفت اميهي، 

شامية،  شفيق  اأعر،  عادل  العلمي،  يحيى  خر،  أحمد 

أبو لن، وائل إحسان، خالد يوسف،  الله، عثان  يري نر 

جال،  نادر  أحمد  فريد،  أكرم  عاطف،  أحمد  عرفة،  عمرو 

ميمي،  بير  فاروق،  إساعيل  حتاتة،  عاطف  مرعي،  خالد 

أحمد  سامي،  محمد  العزيز،  عبد  رؤوف  الحلفاوي،  خالد 

عاء، مازن الجبي، أحمد يري، أمن اأمر. 

التليفزيونية: مشاركاته   - ثالثا 
من  كبر  عدد  بطولة  ي  سليم  فؤاد  أحمد  الفنان  شارك 

وتضم  هذا  التلفزيونية،  والسهرات  والتمثيليات  امسلسات 

قامة أعاله التليفزيونية امسلسات التالية: العزبة، الهروب 

أخي،  الضابط  حرة  ثالث،  طرف  الخلق،  باب  السجن،  إى 

الجواسيس،  حرب  أتجوز،  عايزة  الجاعة،  إكس،  امواطن 

الليل وآخره،  الحلوة،  الطيب، أحامنا  الرجل والطريق، درب 

ممنوع  والحصان،  الرجل  آدم،  أواد  (ج2)،  الهجان  رأفت 

إسطبل  اماحات،  ي  الصر  جو،  أرض  والتصوير،  اإقراب 

الرفا،  حارة  كيمو،  الغربة،  والقطار،  الرجل  امعدية،  عنر، 

وغرها،  هي  الجفاف،  عر  ي  الحب  روق،  الليل  من 

بداية  با  حكاية  الوزير،  باب  عى  وليلة،  ليلة  ألف  الخطر، 

أمن،  قاسم  (ج4)،  الحلواي  بوابة  القمر،  نور  نهاية،  وا 

شمس يوم جديد، حكاوي طرح البحر، يا ورد من يشريك، 

الطيب،  درب  شعب،  حكاية  العندليب  البوابة،  ي  أحام 

أطلق  من  عزو،  يرى ي  العادة،  فوق  امرأة  الزعفراي،  حارة 

شبابية،  صفحات  العنكبوت،  عام،  هند  عى  الرصاص 

ابن  فرعون،  ثالث،  طرف  القادر،  عبد  الخواجة  فرتيجو، 

النعام،  أرض  (ج2،1)،  الجنوب  ساحرة  وصايا،  السبع  حال، 

حواري بوخاريست، الكيف، واد السيدة، السبع بنات، أستاذ 

اأوى،  السيدة  الخائن،  أنا   .. أنا شهرة  فوبيا،  قسم،  ورئيس 

الحب  الحال،  جبل  الحفار،  مر،  باب  عى  فاروق،  املك 

قبل السيف (صقر قريش)، ظل امحارب، الخيول تنام واقفة، 

رياح  امري،  النون  ذو  الفرسان،  اأبطال،  بيرس،  الظاهر 

(ج1،2)،  الرق  نر  الرق،  نحو  الطيور  وحلقت  الرق، 

موى  الهدى،  أمة  اأمة،  عر  العرب،  فارس  اليقن،  سيف 

بن نصر، اإمام ابن حزم، اإمام اأعظم أبو حنيفة النعان، 

وجاء اإسام بالسام. 

التليفزيونية  والسهرات  التمثيليات  بعض  إى  باإضافة  وذلك 

ومن بينها: حال امشاكل، صفقة مضمونة، الدليل. 

اإذاعية: مشاركاته   - رابعا 
العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لأسف 

جميع  حر  يصعب  وبالتاي  اإذاعية،  لأعال  بالنسبة 

امشاركات اإذاعية لهذا الفنان القدير، والذي ساهم ي إثراء 

الدرامية  واأعال  امنوعات  برامج  ببعض  امرية  اإذاعة 

سبيل  عى  بينها  ومن   - عاما  أربعن  عن  مايزيد  مدار  عى 

امثال - امسلسات والتمثيليات اإذاعية التالية: أحببت فيك 

عدد  إى  باإضافة  امستحيل،  رجل  عصابة،  زعيم  بابا  عذاي، 

“الرنامج  إذاعة  إذاعيا  امعدة  العامية  امرحيات  من  كبر 

الثقاي”.

بالتعليق  سليم  فؤاد  أحمد  الفنان  شارك  ماسبق  وبخاف 

عى  بينها  ومن  التسجيلية  اأفام  من  عدد  عى  الصوي 

الرئيس  بإنجازات  الخاص  فيلم “حكاية وطن”،  امثال:  سبيل 

فيلم  وكذلك  اأوى،  رئاسته  فرة  خال  السيي  الفتاح  عبد 

للقوات  الـ29  التثقيفية  الندوة  ي  عرض  الذي  “القرار” 

امسلحة.

والجوائز: التكريم   
كان من امنطقي أن يتم تتويج تلك امسرة العطرة وامشوار 

مظاهر  بعض  عى  بحصوله  القدير  الفنان  لهذا  الري  الفني 

وشهادات  واأوسمة  الجوائز  من  كبر  عدد  وعي  التكريم 

التقدير امحلية والدولية، ولعل من أهم مظاهر تكرمه:

السينائية  امهرجانات  من  عدد  ي  أفامه  بعض  مشاركة   -

كان،  مهرجانات:  بينها  ومن  والعامية)  (امحلية  الكرى 

فينسيا، برلن، القاهرة الدوي، اأسكندرية السيناي.

مئة  أفضل  قامة  امهمة ضمن  أفامه  من  فيلا  اختيار  تم   -

فيلم باستفتاء الجمهور والنقاد الذي أجري عام 1996، وهو 

فيلم “امهاجر” الذي جاء ترتيبه بالقامة رقم (52).

ببعض  التحكيم  لجان  من  عدد  ي  امشاركة  رف  نال   -

امهرجانات السينائية وامرحية العربية. 

(الذي  العري”  “امرح  مهرجان  العارة  بالدورة  كرم   -

تنظمه “الجمعية امرية لهواة امرح) عام 2012.

لإعام  “النخبة  مهرجان  اأوى  الدورة  إطاق  بحفل  كرم   -

 ،2016 عام  للمؤمرات”  الدوي  “القاهرة  مركز  العرى” 

الفن وااعام (من  وذلك ضمن مجموعة متميزة  من نجوم 

بينهم الفنانن فاروق الفيشاوى، عفاف شعيب، فردوس عبد 

الحميد، عزت أبو عوف، مها أبو عوف ، لطفي لبيب، أحمد 

عبد الوارث).

“مهرجان  إطار  ي   2017 عام  الكويت  بدولة  التكريم   -

تنشيط السياحة امرية بدولة الكويت” ووذلك ضمن الوفد 

امري الذي ضم مجموعة الفنانن: بوي، نجوى فؤاد، رجاء 

سلوى  العمرى،  صفية  الجيار،  هادي  الجداوي، سمر صرى، 

الخطاب، إيهاب توفيق، نادر أبو الليف.

الذى  هالك”،  “هل  برنامج  فعاليات  ضمن  تكرمه  تم   -

ذكرى  مناسبة   2018 عام  الثقاي  اإنتاج  شئون  قطاع  نظمه 

أبطال  الفنانن  من  مجموعة  مع  وذلك  رمضان،  من  العار 

لطفى  الجندى،  ومحمود  بينهم:  (ومن  امجيد  أكتوبر  حرب 

لبيب، والكاتب يوسف القعيد).

- كرم بالدورة السابعة عر مهرجان “مرح الهواة” (الذي 

تنظمه “الهيئة العامة لقصور الثقافة) عام 2019.

المسرحيات بن كل  بالبطوات  تنوعت مشاركاته 
الخاصة الفرق  الدولة وكرى  من فرق مسارح 


