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المصري

رمضاني صداع  »األلش«  كوميديا 

اإلثنين 11 مايو 2020العدد 663

أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثالثة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى
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القصر« إلى  طريقك  في  »أنت 

الثقافي  التحرير  لمركز  أونالين  فنية  مسابقة 

تكليف« »أمر 
رمضان من  العاشر  انتصارات  ذكرى  فى  الثقافة  وزارة  يوتيوب  على 

فرقة  إنتاج  من   « تكليف  أمر   « مرسحية  ُعرضت 

املرصية  الثقافة  وزارة  قناة  عىل  الحديث  املرسح 

االحتفاالت  ضمن  الدايم  عبد  إيناس  د.  برئاسة 

بذكري انتصارات العارش من رمضان وذلك يف الثامنة 

الثقافة  قناة وزارة  مايو عيل  االحد ٣  والنصف مساء 

باليوتيوب. 

https://www.youtube.com/channel/UC8McPibRT36QSjnt4eGucNw

قناوى  باسم  إخراج  من   « تكليف  أمر   « مرسحية   

جيشك  أعرف  مبادرة  فعاليات  ضمن  جاءت  والتى 

الفني  البيت  ىف  ممثلة  الثقافة  وزارة  تتبناها  التي 

القوات  وبطوالت  بإنجازات  للتعريف  للمرسح 

املسلحة املرصية ودورها يف حامية الوطن 

لعيىس  حدود  نقطة  مرسحية  من  مستلهم  والعرض 

عن  الحقيقة  الحكايات  من  مجموعة  ويضم  الجامل 

ودرماتورج  صياغة  املسلحة  القوات  رجال  بسالة 

طارق عيل ومحمد يوسف ، بطولة عزة لبيب ، كريم 

عبدالله  العجمي،  رشيف  اإلمام،  سمية  الحسينى، 

املرصي،  سليم، عيل  مدرونا  األحمدي،  محمد   ، صابر 

مالك  سعد،  صالح  أحمد  ياسني،  مريم  عادل،  تقى 

العيل، ابراهيم حسن، محمد جامل، موسيقى والحان 

أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق عيل، 

إبراهيم  إضاءة  زيد،  أبو  بلسم  الحسيني،  كريم  غناء 

ومادة  عباس  إسالم  مكياج  عيل،  عال  مالبس  الفرن، 

فيلمية محمد فاضل .

شيامء سعيد

املواهب  الثقايف عن مسابقة  التحرير  أعلن مركز 

تبدأ  والتي  القرص«  إىل  طريقك  يف  »أنت  الفنية 

من من 1 إىل 10 مايو يف تلقي طلبات املشاركة، 

هارب«،  جيتار/   / »عود  مجاالت  يف  وذلك 

»كيبورد / بيانو«، »كامن / فلوت«، »ساكسفون / 

ترومبيت«، »طبلة / درامز«، »غناء )بأي لغة(«، 

أب  »ستاند  منطوق«،  شعر   / »راب  »رقص«، 

كوميدي«، »متثيل / حيك«.

مبركز  الربامج  مدير  قابيل  سعيد  املخرج  قال 

سوف   : األمريكية  الجامعة   - الثقايف  التحرير 

التايل:  النحو  عىل  األوليتان  املرحلتان  تكون 

أفضل  للحصول عىل  اإلنرتنت  عرب  العام  تصويت 

يتم  وسوف   أدناه،  الفئات  من  كل  يف  العروض 

القامئة  يف  إدراجهم  تم  الذين  أولئك  عرض 

لجنة من  األوىل عىل  املرحلة  املخترصة من هذه 

النجوم من املشاهري واملهنيني املهرة من املجاالت 

مقاطع  يشاهدون  سوف  الذي  املختلفة  الفنية 

مرسح  يف  كبرية  شاشة  عىل  القصرية  الفيديو 

فارغة  قاعة  يف  التاريخي،  التذكاري  إيوارت 

باستثناءهم، بأسلوب درامي وممتع.

وأوضح قابيل رشوط التسابق ومن بينها مشاركة 

عىل  يجب  و   فقط،  واحد  بعمل  متسابق  كل 

)الحد  الجودة  عايل  فيديو  إرسال  املتسابق 

مرسل  الفيديو  بكون  وان  دقائق(،   3 األقىص 

فيسبوك  عىل  الشخيص  املتسابق  حساب  من 

عىل  الثقايف  التحرير  مركز  صفحة  إىل  رسالة  يف 

 ،AUC - Tahrir Cultural Center :الفيسبوك

كام يجب أن تحتوي الرسالة عىل اسم املتسابق 

األمر  ويل  موافقة  من  البد  و  والفئة،  والسن 

للمتسابقني أقل من 16 سنة، وسوف يقوم مركز 

قبل  الطلبات  جميع  بتصفية  الثقايف  التحرير 

النرش عرب اإلنرتنت.

مايو  إىل 10   1 : من  قابيل  قال  املواعيد  اما عن 

التصفية  تحدد  وسوف   ، الطلبات  قبول  يتم 

الداخلية األوىل عدد املتسابقني إىل 10 لكل فئة، 

يتم  سوف  مايو   25 إىل   15 من  من  الفرتة  ويف 

األول  األسبوع  يف  يليها  اإلنرتنت،  عرب  التصويت 

من يونيو عرض القامئة القصرية عىل لجنة النجوم 

األحد 7  الفائزين  اإلعالن عن  يتم  ثم  الخرباء،  و 

يونيو.

ورصح قابيل : تعترب مسابقة املواهب الفنية أول 

الثقايف  التحرير  مركز  بها  يقوم  التي  األنشطة  

ولكن  االنرتنت،  طريق  عن  األمريكية  بالجامعة 

املجاالت  األنشطة  من  العديد  يتبعها  سوف 

املختلفة  يف برنامج متنوع ومثري حتى ال تتوقف 

يف  البقاء  فرتة  اثناء  والثقافية  الفنية  األنشطة 

بعض  أن  كام  كورونا،  فريوس  بسبب  املنازل 

الفنية  املسابقة  مثل  االن  ننظمها  التي  األنشطة 

سيكون لها مراحل الحقة بعد العودة إىل الحياة 

الطبيعية .

الذين  أولئك  دعوة  يتم  سوف  قابيل  وأضاف 

لتقديم  مًعا  للتجمع  املرحلتني  هاتني  يجتازون 

عرض مواهب كبري، إما كفنانني فرديني، أو كجزء 

من فرقة ستتمرن مًعا، إلنتاج عمل رائد ومبتكر 

إلسعاد الجامهري املحلية واإلقليمية والعاملية.

أحمد زيدان
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فكر  “اضحك  مباردة  الدايم  عبد  د.إيناس  الثقافة  وزيرة  أطلقت 

الفني  البيت  بتنفيذها  يقوم  التي  القصرية،  للعروض  اعرف” 

املواجهة  مرسح  فرقة  بواسطة  مختار،  إسامعيل  برئاسة  للمرسح 

الفنان  بقيادة  القومي  املرسح  وفرقة  سيوىن  سامح  الفنان  بقيادة 

قصرية  تقديم عرشة مرسحيات  إىل  املباردة  وتهدف  فهمي،  إيهاب 

أمين مصطفى، مستلهمة من  الفنان  يصورها  أوىل  مسجلة كمرحلة 

عدد من القصص القصرية.

وقد رصحت وزيرة الثقافة بأن العروض مستوحاة من قصص قصرية 

وتقدميها  بها  للتعريف  وتسعى  تشيكوف،  أنطون  الرويس  للكاتب 

للجمهور املرصي أون الين كام تحاول رشح منهج تشيكوف وتحليل 

يجسده  الذي  املبادرة  هدف  لتحقيق  وذلك  ودالالتها،  أعامله 

الرموز  التي يشارك فيها عدد من  شعارها )اضحك - فكر - اعرف( 

األدبية والفنية املرصية البارزة منها املخرج الكبري جالل الرشقاوي، 

الخوىل  السيد، فهمي  الدكتور سناء شافع، عصام  العصفوري،  سمري 

وغريهم، مؤكدة أن مشاركتهم تعد إثراًء لفعاليات املبادرة وإضافة 

ألعامل مرسح الدولة.

من  الكثري  تحمل  املختارة  القصص  أن  إىل  الدايم  عبد  وأشارت 

العليا  املثل  نرش  يف  فعالة  بصورة  تساهم  التي  اإليجابية  الرسائل 

يعكس  العاملي  األدب  أعامل  استلهام  أن  مؤكدة  السامية،  والقيم 

كنوز  اكتشاف  ويعيد  الثقافات  مختلف  عىل  مرص  انفتاح  أهمية 

املؤلفات العاملية التي شكلت بعض مالمح التاريخ الفني لإلنسانية.

الكاتب املرسحى  الفنان سامح بسيوىن: “اكتشفت أهمية  فيام قال 

أنطون تشيخوف خالل فرتة دراستي باملعهد العايل للفنون املرسحية 

امتحاين  أن  وأذكر  الرشقاوي  جالل  دكتور  القدير  أستاذي  يد  عىل 

كان يف قصة “موت موظف” ومنذ هذه اللحظة أدركت أهمية هذا 

أن  وهى  املبادرة  فكرة  جاءتني  هنا  ومن  أعامله،  وأهمية  الكاتب 

نضحك ونفكر معها ونفهام من خالل قامة مرسحية تقوم بتحليل ما 

يعرض من مرسحيات لتشيخوف.

الفني  البيت  رئيس  األستاذ إسامعيل مختار  أبلغني  : وعندما  تابع 

ثقافية  حلوال  نجد  أن  برضورة  الثقافة  وزيرة  معايل  بتوجيهات 

إىل  وتحتاج  خاطئة  تكون  رمبا  التي  والسلوكيات  القيم  بعض  معه 

القصص  خالل  من  وذلك  السليم،  الطريق  عيل  نسري  حتي  تغيري، 

املتمثلة  القومي  املرسح  إدارة  تحمست  قد  و  لتشيكوف،  القصرية 

يف الفنان القدير إيهاب فهمي للفكرة، ليكون هذا املرسح العريق 

مرسحيات  عرش  وتقديم  إنتاج  يف  املواجهة  مرسح  لفرقة  مشاركا 

كمرحلة أويل.

قال  املرحلة  هذه  خالل  تقدم  التي  املرسحية  العروض  عن  وأما 

عطوه  هشام  املخرجون  فيها  يشارك  األوىل  “املرحلة  بسيوين: 

موظف  موت  قصة  عن  جنان”  عطسة  “أبو  مرسحية  يقدم  الذي 

العايل”  إمام مرسحية “املقام  املخرج إسالم  بينام يقدم  لتشيكوف، 

عن  شهر”  كل  أول   “ مرسحية  وأقدم  والبدين،  النحيف  قصة  عن 

الغرباوى يقدم مرسحية “مشهور مش  املخرج مازن  املغفلة،  قصة 

مشهور” عن قصة كلخاس،

العازف  “العازف” عن قصة  كرم مرسحية  تامر  املخرج  يقدم  بينام 

املخرجني خالد جالل،  األوىل مشاركة  املرحلة  تتضمن  وأيضا  األجري، 

د.أرشف ذىك، املخرج محمد عمر واملخرج مراد منري واملخرج محمد 

موىس.

تابع: أما القامات املرسحية املشاركة يف املبادرة وتقوم بتحليل منهج 

املخرج  الرشقاوي،  د.جالل  الكبار  أساتذتنا  فهم  وأعامله  تشيكوف 

سمري العصفوري، واملخرج فهمي الخوىل، د.سناء شافع، كام ستقدم 

كبرية،  مرسحية  قامة   20 وكذلك  مرحلتني  عىل  مخرجا   20 املبادرة 

د.إيناس  الثقافة  وزيرة  ملعايل  الشكر  أوجه  أن  أود  املناسبة  وبهذه 

عبد الدايم لدعمها الدائم للمرسح.

املبادرة  وقال:  املبادرة  أهمية  عىل  فهمي  إيهاب  الفنان  أكد  بينام 

نضعها يف إطار احتفال عام مرص روسيا، ونقدم عروضها عىل ثالثة 

منهم  كل  يقدم  املخرجني  من  مجموعة  تضم  مرحلة  كل  مراحل، 

عرضا ترتواح مدته ما بني 20 إىل 50 دقيقة، ويعرض ويبث ضمن 

أيديك”  بني  الثقافة  بالبيت  “خليك  االلكرتونية  املباردة  فعاليات 

عىل قناة وزارة الثقافة 

رنا رأفت

احرتازي  كإجراء  األنشطة  توقف  وتعويض  الراهن،  الوضع  ملواجهة 

ومبا  املرسح،  من  الجمهور  يحرم  ال  وحتى  “كورونا”  وباء  ملواجهة 

تواجه  أن  هى  الفرقة  وفلسفة  املواجهة،  مرسح  فرقة  مدير  أنني 

فقد  بخطوة،  خطوة  دامئا  املرصي  الشعب  مع  وتكون  خطر  إي 

لتذاع يف حلقات عىل  اقرتحت عمل مبادرة “اضحك- فكر- اعرف” 

قناة وزارة الثقافة، الحلقة عبارة عن مرسحية عن أعامل تشيكوف 

ترشح  كبرية  مرسحية  قامة  مع  لقاء  يعقبها  القصرية”  “القصصية 

وما  املرسحية  إليه  ترمي  ما  تحلل  وكذلك  تشيكوف  منهج  لنا 

يقصده هذا الكاتب العظيم، إذ أن تشيكوف كان ينتقد الكثري من 

السلوكيات االجتامعية يف العديد من مرسحياته وأعامله القصصية. 

و قد رأيت أنها فرصة لنقدم هذه األعامل للمجتمع املرصي، لرناجع 

اعرف« فكر  »اضحك 
بالبيت« »خليك  الثقافة  مبادرة  ضمن  قصرية  عروض 

أنطون تشيخوف

سامح بسيوىن

إسامعيل مختار
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مجال  يف  إبداع  ملهرجان  الثامنة  الدورة  فعاليات  أقيمت 

والكليات  الجامعات  لفرق  املرسحية  العروض  مسابقة 

الكثري  بحضور  والرياضة  الشباب  مبرسح  العليا  واملعاهد 

وعمداء  الجامعات  رؤساء  وبعض  بالوزارة،  القيادات  من 

وذلك   ، بها  الفنية  األنشطة  وقيادات  املشاركة  الكليات 

قسمت  املايض،  مارس   10 حتى  فرباير   24 من  الفرتة  يف 

األول  فرعني  إىل  مقسمة  باملسابقة  املهرجان  عروض 

معاهد  عروض  “،وهي  املتخصصة   “ املرسحية  للعروض 

والرتبية  اآلداب  بكليات  املرسح  وأقسام  الفنون  أكادميية 

الجامعات  فرق  من  املشاركة  للعروض  والثاين  النوعية، 

ضمن  شارك  املتخصصة،وقد  غري  واملعاهد  والكليات 

فعاليات املسابقة بقسميها 31 عرًضا مرسحًيا من مختلف 

املحافظات مبرص،و هي :

المهرجان عروض 
بورسعيد  بجامعة  التجارة  كلية  مرسح  فريق  قدم 

محمد  وإخراج  زيك،  أحمد  تأليف:   “ فينيامنييه   “ عرض 

السينام  فنون  بكلية  التمثيل  قسم  فريق  املليك،وقدم 

واملرسح بجامعة بدر عرض “ آخر املطاف “ تأليف: مؤمن 

جامعة  مرسح  فريق  وقدم  زيك،  محمد  وإخراج  عبده 

أسامة  بركات،وإخراج  عادل   : دراماتورج  داوود،  الغني 

الزقازيق  بجامعة  الصيدلة  كلية  قدمت  و  الرءوف  عبد 

ميلر،إعداد وإخراج  أرثر  تأليف:   “ “ ساحرات سامل  عرض 

اإلسكندرية  بجامعة  التجارة  كلية  أحمد،وقدمت  حسن 

املعهد  فريق  زيك،وقدم  محمد  تأليف   “ تريفوجا  عرض” 

العايل للدراسات املتطورة عرض “ ساحر الحياة “ تأليف: 

كلية  قدمت  ،و  إبراهيم  يرسي  وإخراج  جامل  محمود 

تأليف:   “ باكا  باكا   “ عرض  سعيد  بور  بجامعة  الهندسة 

محمد خليفة، وإخراج محمد املليك ، وقدم فريق مرسح 

األكادميية البحرية للعلوم والتكنولوجيا باإلسكندرية عرض 

“ سيد ــ موزارت “تأليف مصطفى سليامن، وإخراج أحمد 

سمري، وقدمت كلية الطب البرشي بجامعة القاهرة عرض 

هيلفجوت،وعن  ديفيد  حياة  قصة  عن   “ هيلفجوت   “

قدمت  كام  حسن،  محمد  وإخراج  إعداد   Shine”“ فيلم 

 “ عرض  الزقازيق  بجامعة  النوعية  الرتبية  كلية  باملهرجان 

النجار،  محمد  وإخراج  دياب  محمود  تأليف:   “ الزوبعة 

طنطا العرض املرسحي “ أيام اإلنسان السبعة “ عن رواية 

صيام  عمرو   : دراماتورج  قاسم،  الحكيم  عبد  الكاتب 

جامعة  منيس،وقدمت  السعيد  وإخراج  السباعي،  ومحمد 

اليوناين جورج  الكاتب  تأليف   “ آراتا  الفيوم عرض” جرس 

التجارة  كلية  وقدمت  السالموين،  أحمد  وإخراج  ثيوتوكا، 

إياد  تأليف:   “ أجنابيا   “ عرض  السويس  قناة  جامعة 

الخويل، وإخراج محمد سامل، وقدمت كلية الرتبية النوعية 

يرسي  تأليف:   “ ملًكا  اإلسكايف  عرض”  املنصورة  بجامعة 

الزراعة  كلية  الدسوقي،وقدمت  أحمد  وإخراج  الجندي 

توفيق  خالد  تأليف   “ ظالل   “ عرض  دمياط  بجامعة 

وإخراج كريم خليل، وقدم فريق مرسح جامعة بنها عرض 

للمؤلف   “ جراي  دوريان  صورة  “رواية  “عن  اللوحة   “

أوسكار وايلد كتابة مرسحية د. طارق عامر وإخراج أسامة 

شفيق ، وقدم معهد طيبة العايل عرض “ أحدب نوتردام “ 

عباس،وقدمت  تامر  وإخراج  فيكتور هوجو،إعداد  تأليف: 

عبد  تأليف:   “ عشق  “ملحمة  عرض  أسيوط  جامعة 

و»المأوى« الخواطر«  »جرب 
إبداع8  جوائز  يحصدان 

جرب الخواطر

الجوائز عرب »الفيس بوك«  تعلن  التحكيم  لجنة   
و»يوتيوب« 
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 “ الوادي عرض “حلم يوسف  وقدم فريق جامعة جنوب 

وقدمت  عكاشة،  وإخراج محمود  إسامعيل،  :بهيج  تأليف 

العشق  “قواعد  “ عن  العشق  قواعد   “ بدر عرض  جامعة 

:عيل  وإخراج  إعداد  شافاق،  إيليف  تأليف:   “ األربعون 

املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  فريق  وقدم  الحسيني، 

باإلسكندرية عرض”جرب الخواطر “ تأليف وإخراج :محمد 

عرض  السويس  قناة  جامعة  فريق  وقدم  الكلزة،  ممدوح 

الرويس  تأليف  أويلنشبيغل  تيل  مرسحية  “عن  تيل   “

أحمد   : إعداد  املؤذن،  توفيق   : ترجمة  غورين  غوريغري 

للفنون  العايل  املعهد  كامل،وقدم  أحمد   : وإخراج  الصباغ 

 : العاملي  األديب  “تأليف  القبة  أفراح   “ عرض  الشعبية 

وقدمت  رضوان،  ياسني  وإخراج  محفوظ،إعداد  نجيب 

وقدمت   ،“ السبعة  األحالم  “ملك  عرض  أسوان  جامعة 

نوتردام  أحدب   “ عرض  عني شمس  جامعة  الحقوق  كلية 

مصطفى  وإخراج  دراماتورج  هوجو  فيكتور  تأليف:   “

جالل،وقدمت جامعة كفر الشيخ عرض” كالبيانوال “،وقدم 

حادثة   “ عرض  شمس  عني  جامعة  اآلداب  كلية  فريق 

إبراهيم وإخراج رأفت  تأليف: إسامعيل  الليل “  منتصف 

“قاع  عرض  املنصورة  بجامعة  الهندسة  فريق  وقدم  زين، 

العايل  املعهد  محسن،وقدم  محمود  وإخراج:  “تأليف 

رضا،  عمر  تأليف:  الشاطىء”  عرض”  املرسحية  للفنون 

رؤية وإخراج ضياء الدين زكريا ،وقدم فريق جامعة الدلتا 

 “ مرسحيتي  عن   “ األفاعي   “ عرض  والتكنولوجيا  للعلوم 

الدويري  رأفت  تأليف  “لويليم شكسبري،والواغش  هاملت 

املنصور،وقدمت  يوسف  محمد   : وإخراج  دراماتورج 

منى   : تأليف   “ حجاب  وراء  من   “ عرض  سيناء  جامعة 

كلية  قدمت  حمزة،و  محمد  وإخراج  إعداد  سالمة، 

 “ شاب  شاب   “ عرض  حلوان  بجامعة  الرياضية  الرتبية 

املرشدي ، الفنان فتوح أحمد، واملخرج تامر كرم،وخلصت 

إبداع بعد  الثامن ملهرجان  املوسم  التحكيم لعروض  لجنة 

فرباير   24 من  امتدت  يوًما   16 مدار  عىل  شاهدت  أن 

فرعني،  يف”  مرسحًيا  عرًضا   31 مارس  من  العارش  وحتى 

و27  عروٍض   6 وعددها   “ املتخصصة  العروض   “ هام 

واملعاهد  للجامعات  متخصص”  غري   “ مرسحًيا  عرًضا 

 : كرم  ،وتابع  التوصيات  بعض  إىل  املختلفة  والكليات 

الشباب  لوزارة  شكرها  عميق  عن  التحكيم  لجنة  تعرب 

لجهود  صبحي  أرشف   . د  وزيرها  رأسها  عىل  والرياضة 

والثقافية  الفنية  الحركة  شأن  رفع  يف  املبذولة  وزارته 

التحكيم  لجنة  تشيد  املرصية،و  واملعاهد  الجامعات  يف 

بالطاقات  امتألت  التي  العروض  من  العديد  مبستوى 

املرسحية  العروض  بعض  أن  اللجنة  ترى  حيث  اإلبداعية، 

التي قدمت ترتقي وتزيد عن مستوى االحرتاف، وأضاف: 

مرسحية  ورش  إقامة  رضورة  عىل  التحكيم  لجنة  تنوه 

اإلخراج  ميارس  مل  الذي  للشباب  املرسحي  اإلخراج  يف 

تويص  مرسحي،  عمل  إلخراج  يتصدى  أن  ويريد  بعد 

املحافظات  عروض  مخرجو  يبحث  أن  برضورة  اللجنة 

بيئتهم  عن  تعرب  التي  والقضايا  املوضوعات  عن  واألقاليم 

يصعب  معقدة  فلسفية  قضايا  يف  الغوص  وليس  الحية، 

معنى  عىل  وتؤكد  املتخصص  الجمهور  عىل  حتى  فهمها 

املتخصصني  وليس  الناس  عامة  من  للجمهور  أن”املرسح 

فقط ، كام أكد كرم من خالل التوصيات عىل مراعاة اللغة 

قدم  و  غنيم،  محمد   : وإخراج  الحجار،  ماهر  تأليف: 

 “ عرض  شمس  عني  جامعة  التجارة  كلية  مرسح  فريق 

مكسيم  تأليف:الرويس   “ الحضيض  مرسحية  عن  املأوى” 

جودة  حسام  وإخراج  جامل،  محمود  دراماتورج:  جوريك 

“ماجيك”. 

المهرجان صفحة 
وللتطورات  املستجد   “ كورونا   “ وباء  جائحة  بسبب 

العاملية الخاصة به يف كل دول العامل وااللتزام باإلجراءات 

8،وتوصيات  إبداع  مهرجان  نتيجة  إعالن  تم  االحرتازية 

باملهرجان  الخاصة  الرسمية  الصفحة  عرب  التحكيم  لجنة 

عىل “الفيس بوك وقناة الشباب والرياضة ب “يوتيوب “، 

وأعلن التوصيات والجوائز عرب “ فيديو خاص “ باملهرجان 

والفنانة  التحكيم،  لجنة  عضو  كرم  تامر  املرسحي  املخرج 

العروض  واختيار  املشاهدة  لجنة  عضو  الحكيم  وفاء 

األول  قسمني  إىل  املهرجان  جوائز  قسمت  ،و  املشاركة 

ملجال العروض املتخصصة، والثاين للعروض غري املتخصصة 

.

التحكيم لجنة  توصيات 
جاء يف محرض لجنة التحكيم الذي قرأه املخرج تامر كرم 

بعضوية  التحكيم  لجنة  اجتمعت  مارس   10 يوم  يف  )إنه 

سهري  الفنانة  الخويل،  فهمي  املرسحي  املخرج  من  كل 

لمستوى   ترتقي  العروض  التحكيم: بعض  لجنة 
االحرتاف

املأوى
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العربية للعروض الناطقة بها، ورضورة توسيع إرشاك عدد 

مسابقة  يف  املنافسة  رقعة  لتوسيع  املتخصصني  من  أكرب 

قال  التوصيات  نهاية  املتخصصة و يف  الجامعات واملعاهد 

رعاية  إدارات  مديري  جميع  التحكيم  لجنة  تشكر   : كرم 

وفرق  الشباب  وزارة  بقطاع  العاملني  الشباب،واملوظفني 

سهروا  الذين  الكواليس  خلف  كانوا  من  وجميع  التصوير 

يوًما   16 نحو  امتدت  والتي  املسابقة  هذه  إلخراج  ليايل 

وفاء  والفنانة  كرم  تامر  املخرج  وقام  وجه،  أكمل  عىل 

أحمد أسامة بجائزة »أفضل غناء «عن عرض » الشاطئ «، 

الدين بجائزة »أفضل تصميم  وفازت شريين يرسي جامل 

برنامج عرض وبوسرت« كام فاز »أبو بكر محمد أبو بكر « 

بجائزة »أفضل إضاءة « عن عرض »حادثة منتصف الليل« 

لكلية اآلداب بجامعة عني شمس. 

التمثيل مراكز 
املعز  عبد  إسالم  أمنية  فازت  طالبات  التمثيل  جوائز  يف 

بجائزة » أفضل ممثلة أوىل «،وفازت ليديا سليامن لبيب 

عرض  يف  دوريهام  عن   » ثانية  ممثلة  »أفضل  بجائزة 

»آخر املطاف « لفريق قسم التمثيل بكلية فنون السينام 

محمود  أرشف  شاهنده  بدر،وفازت  بجامعة  واملرسح 

« عن دورها يف عرض »جرب  ثالثة  أفضل ممثلة   « بجائزة 

باإلسكندرية،  املرسحية  للفنون  العايل  للمعهد   » الخواطر 

بجائزة  سعد  عامد  أحمد  فاز  للطالب  التمثيل  جوائز  ويف 

الخواطر  »جرب  عرض  يف  دوره  أول«عن  ممثل  »أفضل 

بجائزة  القليويب  الدايم  عبد  مصطفى  عبدالرحمن  «،وفاز 

»أفضل ممثل ثاٍن« عن دوره يف عرض» الشاطئ« للمعهد 

صليب  عياد  بيرت  وفاز  بالقاهرة،  املرسحية  للفنون  العايل 

املطاف«  ثالث« عن دوره يف »آخر  بجائزة »أفضل ممثل 

لجامعة بدر .

والعروض  اإلخراج 
 « الكلزة  باملهرجان ملحمد ممدوح  اإلخراج  ذهبت جوائز 

أفضل مخرج أول« عن عرض »جرب الخواطر «،وفاز ضياء 

الدين زكريا بجائزة » أفضل مخرج ثاٍن« عن » الشاطئ«، 

الخواطر«  عرض»جرب  األول  باملركز  فاز  العروض  وعن 

للمعهد العايل للفنون املرسحية باإلسكندرية، وفاز باملركز 

للفنون املرسحية  العايل  للمعهد  الشاطئ «   « الثاين عرض 

بالقاهرة، أما املركز الثالث ففاز به عرض » آخر املطاف « 

لفريق قسم التمثيل بكلية فنون السينام واملرسح بجامعة 

بدر .

»غري  للعروض  المهرجان  جوائز 
المتخصصة«

بجائزة  جامل  أمين  آية  فازت  الفردية  املراكز  جوائز  يف 

بجائزة  حسني  خالد  مصطفى  وفاز  مالبس«  »أفضل 

لفريق   » »اللوحة  عرض  «عن  بوسرت  تصميم  »أفضل 

»أفضل  بجائزة  محمد  صالح  محمود  بنها،وفاز  جامعة 

»أفضل  بجائزة  رمضان  إبراهيم  محمود  وفاز  ديكور«، 

عني  جامعة  التجارة  لكلية   » »املأوى  عرض  عن  إضاءة« 

ألحان  »أفضل  بجائزة  شحاتة  أحمد  محمد  شمس،وفاز 

للعلوم  البحرية  لألكادميية  موزارت«  ــ  »سيد  «عن عرض 

إبراهيم مصطفى  باإلسكندرية، وفاز محمد  والتكنولوجيا 

عرض»  عن  موسيقي«  إعداد  »أفضل  بجائزة  بغدادي 

القاهرة،  بجامعة  البرشي  الطب  لفريق   » هيلفجوت 

وفازت إيريني نجيب سليامن بجائزة »أفضل غناء« عن » 

حلم يوسف « لجامعة جنوب الوادي . 

الحكيم بإعالن الجوائز التي جاءت كالتايل:

*نتائج املهرجان: فرع العروض “ املتخصصة”

رشيف  فاز  املرسحي  العرض  ملفردات  الفردية  الجوائز  يف 

أحمد  وفاز  ألحان«،  »أفضل  بجائزة  إبراهيم  أرشف  يارس 

بركات محمد بجائزة » أفضل ديكور«،وفازت فاطمة أحمد 

العرض  يف  مشاركتهم  عن  مالبس«  »أفضل  بجائزة  محمد 

اللطيف  عبد  مصطفى  وفاز   ،» الخواطر  »جرب  املرسحي 

روان  وفازت  موسيقي«  إعداد  »أفضل  بجائزة  رشدي 

المتخصصني  أكرب من  هناك ضرورة إلشراك عدد 
المنافسة لتوسيع رقعة  

الشاطيء
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بجامعة  الهندسة  لفريق   » باكاباكا  طنطا،وعرض»  جامعة 

بعني  الحقوق  لكلية   » نوتردام  »أحدب  بورسعيد، وعرض 

و  بالقاهرة،  البرشي  للطب  »هيلفجوت«  شمس،وعرض 

بنها،  لجامعة   » »اللوحة  شمس،و  بعني  للتجارة  »املأوى« 

لفريق كلية  املأوى«  بفوز عرض»  املسابقة  نتيجة  وجاءت 

عرض»  وفوز  األول،  باملركز  شمس  عني  بجامعة  التجارة 

الثاين،  باملركز  القاهرة  بجامعة  البرشي  للطب  هليفجوت« 

وحصد املركز الثالث عرض » اللوحة « لجامعة بنها . 

الخاصة التحكيم  لجنة  جائزة 
الغني  عبد  الله  عبد  الخاصة  التحكيم  لجنة  بجائزة  فاز 

عن دوره يف عرض » اللوحة « لجامعة بنها، وفاز بالجائزة 

عرض  يف  دوريهام  عن  رشف  صالح،ومحمود  محمد  أيًضا 

بالجائزة  بالقاهرة، كام فازت  البرشي  »هيلفجوت« للطب 

«لفريق  شاب  »شاب  عرض  يف  دورها  عن  رضا  رحمة 

عن  نجيب  وإيريني  حلوان،  بجامعة  الرياضية  الرتبية 

الوادي،  جنوب  لجامعة  يوسف«  »حلم  عرض  يف  دورها 

أيًضا مريم صالح عن دورها يف عرض  بالجائزة  فازت  كام 

املتطورة،  للدراسات  العايل  املعهد  لفريق  الحياة«  »ساحر 

أما جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالعروض املرسحية ففاز 

أسيوط،  جامعة  لفريق مرسح  عشق«  »ملحمة  عرض  بها 

وعرض»حلم يوسف«لفريق مرسح جامعة جنوب الوادي، 

الرتبية  كلية  لفريق   » شاب  شاب   « املرسحي  والعرض 

الرياضية بنني جامعة حلون بالهرم .

للمهرجان  المالية  الجوائز 
جوائز  املسابقة  بفرعي  الفردية  باملراكز  الفائزين  ُمنح 

واأللحان  الديكور  جوائز  التايل:  النحو  عىل  مالية 

جنيه   »4000  « قدره  مبلغ  والغناء  املوسيقي  واإلعداد 

البوسرت  وتصميم  واملالبس  اإلضاءة  جوائز  فائز،  لكل 

لكل  « جنيه  التمثيل« »5000  ، ويف»مجال  »3000«جنيه 

باملركز  باملركز األول، ومبلغ »4000« جنيه لكل فائز  فائز 

ويف  التمثيل،  يف  الثالث  للمركز  جنيه  و»3000«  الثاين، 

قدرها  مالية  بجائزة   » أول  مخرج  »أفضل  فاز  اإلخراج 

جائزة  عىل  ثان«  مخرج  »أفضل  وحصل  جنيه،   »  5000«

وعن  املسابقة،  بفرعي  جنيه   »4000  « قدرها  مالية 

جرب   « األول«،وهام  »املركز  عرضا  فاز  العروض  جوائز 

 »125000« قدرها  مالية  الخواطر«،و»املأوى«بجائزة 

»الشاطئ  الثاين  املركز  عرضا  وفازا   ، فريق  لكل  جنيه 

 « قيمتها  فريق  لكل  مالية  بجائزة   » هيلفجوت  و»   »

املركز   « بـ  الفائزان  العرضان  100000« جنيه، فيام حصل 

مايل  مببلغ   » اللوحة  و»  املطاف«  آخر   « وهام   » الثالث 

قدره»75000 «جنيه لكل فريق .

لعام  املرسحية  العروض  مجال  يف   8 إبداع  مهرجان  أقيم 

واألكادمييات  العليا  واملعاهد  الجامعات  لشباب   2020

والرياضة  الشباب  وزارة  رعاية  تحت  والخاصة  الحكومية 

فيديو  تقديم  يف  شارك  والذي  صبحي  أرشف  د.  برئاسة 

للربامج  املركزية  اإلدارة  تنظيم  وبإرشاف  املهرجان،  جوائز 

الثقافية  والتطوعية بالوزارة  .

همت مصطفى

التمثيل مراكز 
عبد  املنعم  عبد  أمل  فازت  طالبات  التمثيل  جوائز  يف 

يف  دورها  عن   » أوىل  ممثلة  أفضل   « بجائزة  الحميد 

السبعة « لفريق جامعة طنطا،وفازت  عرض»أيام اإلنسان 

عن  ثانية«  ممثلة  »أفضل  بجائزة  املجد  أبو  محمود  عبري 

الوادي،  لجامعة جنوب   » دورها يف عرض » حلم يوسف 

وفازت فاتن سعيد أحمد بجائزة »أفضل ممثلة ثالثة« عن 

دورها يف عرض »هيلفجوت« ملرسح الطب البرشي جامعة 

القاهرة، ويف جوائز التمثيل طالب فاز محمد أحمد محمد 

دوره يف عرض»  عن  أول«  ممثل  »أفضل  بجائزة  السعدين 

عادل  الكريم  عبد  وفاز  القاهرة،  بجامعة  هيلفجوت« 

»أحدب  يف  دوره  عن  ثاٍن«  ممثل  »أفضل  بجائزة  أحمد 

وفاز  شمس،  عني  جامعة  الحقوق  كلية  لفريق   » نوتردام 

ثالث«  ممثل  أفضل   « بجائزة  محمد  السميع  عبد  كريم 

عن دوره يف عرض »باكاباكا« لفريق مرسح كلية الهندسة 

بجامعة بور سعيد.

والعروض اإلخراج  مراكز 
“ فاز حسام سعيد جودة بجائزة » أفضل مخرج أول« عن 

،وفاز محمد  للتجارة بجامعة عني شمس  عرض »املأوى « 

عرض  عن  ثاٍن«  مخرج  »أفضل  بجائزة  الفتاح  عبد  حسن 

»هليفجوت« للطب بجامعة القاهرة.

التي  العروض  أسامء  عن  التحكيم  لجنة  أعلنت  فيام 

املراكز  يف  باملهرجان  عرض  أفضل  جائزة  لنيل  ترشحت 

لفريق  السبعة«  اإلنسان  »أيام  عروض  وهي  الثالث، 
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آخر..  مكان  في  هي  المشكلة  أن  على  اجتمعوا 

رمضاني  صداع  »األلش«  كوميديا 
بنادول حبة  عن  يبحث 

سباق  خالل  ومن  الجمهور،  ووعى  عقل  تخاطب  ألنها  مختلفة،  حرفيه  إلى  تحتاج  فهي  الدراما  أنواع  أصعب  من  الكوميديا  تعد 
إلى  الكوميديا  تحولت  وقد  كبرية،  أمل  خيبة  بمثابة  األمر  وكان  كوميدية،  أعمال  من  يقدم  فيما   كبري  تراجع  الحظنا  الرمضانية  الدراما 
وجود  عن  وتعلن  الخطر  ناقوس  تدق  أمور  وهي  مضمون،  أو  هدف  بال  كوميديا  من  يقدم  ما  وأصبح  والقفشات،  اإلفيهات  مجرد 
من  نعانى  هل  هما:  تساؤلني  حول  الكوميديا  كتاب  إجابة  على  التعرف  حاولنا  المساحة  هذه  خالل  الكوميدية.  الكتابة  في  أزمة 

لحلها؟ السبيل  فما  األزمة  وجدت  وإن  الكوميدية؟  الكتابة  في  أزمة 
رنا رأفت

بالكوميديا     أبناء مسرح مصر  النجار: ال يمكن وصف ما يقدمه  كرم 
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يأخذ  ال  الكوميدي  المؤلف  الدين:  نادر صالح 
نادرة  أصبح عملة  لذلك  التكريم  حقه في 

مفاجأة  أو  الشخصيات  يف  التناقضات  من  الضحك  تفجر 

املشاهد بغري املألوف أو املتوقع أو نحو ذلك، وهى تحتاج 

وهو  املوهبة،  جانب  إىل  الدم  خفة  ميتلك  حاذق  لكاتب 

يشء نادر، ولكن ندرته ال تنفى وجوده مع خفة الدم التي 

ميتلكها املرصيون بشكل عام، و يبقى الوصول والعثور عىل 

يف  تجاوزها  يكمن  التي  املشكلة  هى  هؤالء  مثل  أعامل 

رأيي مع تغري آليات اإلنتاج املتبعة التي تتعامل مع العمل 

الدرامي مبنطق البقال الذي يعنيه توزيع بضاعته يف املقام 

البحث  ذلك  اىل  ونضيف  جودتها،  عن  النظر  بغض  األول 

تتبناها  مسابقات  عرب  الجيدة  الكوميدية  األعامل  عن 

أو خاصة، وهناك من يقيم مسابقة ىف  مؤسسات حكومية 

يضاف  ال  فلامذا  الفيلم  وسيناريو  والرواية  والشعر  القصة 

املتخصصني  يقوم بعض  ملاذا ال  الكوميدي؟  السيناريو  إليها 

السيناريوهات  استقبال  مهمته  تكون  ما  كيان  بتشكيل 

واملتميز  لقراءتها،  أنواعها  بكافة  والتليفزيونية  السينامئية 

منها يتم ترشيحه لرشكات اإلنتاج ويكون ذلك اإلجراء رشطا 

كثرية  حلول  وهناك  الشاشات،  عىل  العمل  بعرض  للسامح 

التنفيذ سنفاجأ بوفرة األعامل  لو فكرنا بجدية وأقبلنا عىل 

اإلنتاج،  التواصل مع  التي ال يعرف أصحابها كيفية  الجيدة 

عىل  قدرة  األكرث  هو  دامئا  األسوأ  أن  النهاية  يف  وأؤكد 

الحضور، ألن أصحابه هم أصحاب الصوت األعىل والوقوف 

أصحاب  لألسف  خلفهم  ويتوارى  األوىل،  الصفوف  يف 

الذي  حيائهم  ىف  مترسبلني  الحقيقية  واملهارات  املواهب 

مينعهم من املزاحمة

السيناريست واملؤلف مصطفى حمدي أن هناك أزمة  رأى 

يف  التمكن  عدم  منها  أسباب  لعدة  الكوميدية  الكتابة  يف 

للكوميديا  الجيد  الفهم  إىل عدم  باإلضافة  الكوميديا،  كتابة 

يف  األخرية  السنوات  يف  حدث  ما  أن  إىل  وأشار  ومعناها، 

صورت  كوميدية  إفيهات  من  يقدم  كان  وما  مرص  مرسح 

تقدم  أن  املفرتض  من  و  الكوميدية  هي  هذه  أن  للبعض 

هكذا، باإلضافة إىل تدخل املمثلني بإطالق األفيهات التي قد 

أصعب  الكوميديا  تعد   “ قائال  وتابع  املكتوب،  بالنص  ترض 

الكتاب،  حرفيه  عدم  األزمة  أسباب  فمن  لذا  الكتابة  أنواع 

فليس كل كاتب يستطيع أن يكتب كوميدي.

الكوميديا من  الهدف 
استيائه  عن  ندا  فيصل  والسيناريست  املؤلف  أعرب  فيام 

أزمة  وجود  عىل  واتفق  الكوميديا،  إليه  وصلت  ملا  الشديد 

فيصل نداأحمد هاشم

نادر صالح الدين

الناقد أحمد هاشم قال : “ لست من املولولني عىل املستوى 

املتدين الذي وصل إليه ما نشاهده من أعامل يطلق عليها 

غري  التدين  وذلك  مسمى،  غري  عىل  اسم  وهو  كوميديا”   “

معظم  يشمل  وإمنا  فقط،  الكوميدية  األعامل  عىل  قارص 

األعامل الدرامية، وما أقوله ال يتعارض مع ما ذكرته بداية 

الدرامية،  األعامل  مستوى  املولولني عىل  من  لست  أىن  عن 

من  لنا  يعرض  ما  أن  هو  و  للغاية  بسيط  لسبب  وذلك 

أعامل درامية جادة أو كوميدية ال يعكس حقيقة ما يتوفر 

للغاية حرفيا وفكريا،  عال  كتاب عىل مستوى  ىف مرص من 

إذ  املرسحية  الدراما  مجال  ىف  قرب  عن  ذلك  ملست  وقد 

توليت رئاسة لجنة قراءة النصوص باملرسح الكوميدي منذ 

متتالية،  سنوات  عرش  تجاوزت  وملدة  التسعينات  منتصف 

وكانت خالصة تجربتي ىف هذا املوقع ملن ال يعرفها مذهلة، 

إذ كانت تصلني بالربيد من املحافظات املختلفة كل أسبوع 

الجودة،  عالية  الكوميدية  املرسحية  النصوص  عرشات 

املرسح  وهوية  لطبيعة  لصالحيتها  القراءة  لجنة  وتجيزها 

بل  منها!!!  واحد  نص  تقديم  يتم  مل  ولألسف  الكوميدي 

تهبط  والقيمة  الجودة  متدنية  أخرى  نصوص  تقدم  كانت 

اإلجراءات  كافة  به  تتجاوز  باراشوت(   ( عرب  املرسح  عىل 

وآليات اإلنتاج املتبعة وهذا موضوع آخر.تابع هاشم : وما 

قلته عن املرسح ينطبق عىل األعامل التليفزيونية، إذ تكمن 

الجيد  الورق  اإلنتاج وكيفية وصول  آليات  أيضا ىف  املشكلة 

الكتاب وتدىن أعاملهم، وأذكر  املنتج وال تكمن ىف فقر  إىل 

مثاال من واقع تجربتي الخاصة أيضا، فيل أعامل تليفزيونية 

أوالها  كانت  التليفزيون  ىف  وعرضها  إنتاجها  تم  محدودة 

ورماد(  )نار  مسلسل  كتبت  حيث  التسعينات  منتصف  يف 

من  ممتازة  تقارير  عىل  وحاز  اإلنتاج  لقطاع  وأرسلته 

هناء  ودكتور  القط  القادر  عبد  وقتها)دكتور  القراءة  لجنة 

لدى  األدراج  يف  املسلسل  وظل  الله،  رحمهام  الفتاح(  عبد 

تقتىض  كانت  اإلنتاج  آليات  أن  إذ  طويلة،  فرتة  املوظفني 

تلك  أعرف  أكن  ومل  العمل،  أخرى غري جودة  أشياء  تقديم 

أحد سامرسة  قام  أمتلكها.. حتى  وال  املرشوعة  غري  األشياء 

اإلنتاج )نعم املجال به سامرسة( بالصدفة، ورسق املسلسل 

من التلفزيون بعد أن قرأ حلقتني منه وذهب به إىل رشكة 

إنتاج استدعتني وتعاقدت معي،

أنتجته  الرشكة  تلك  ان  املفاجأة  كانت  ثم  املسلسل،  وأنتج 

أجر  عىل  قد حصلت  و  اإلنتاج،  قطاع  لصالح  منفذ  كمنتج 

أضعاف ما كنت سأتقاضاه من القطاع )الذي هو املنتج يف 

الرشكات  اإلنتاج يف  تابع هاشم: تغريت رشوط   !! الحالتني( 

قدرة  وإمنا  املعيار،  هى  وجودته  الورق  قيمة  تعد  فلم 

بالبطولة،  القيام  بقبول  نجمة  أو  نجم  إقناع  عىل  املؤلف 

مهام  للعمل  ذراعيها  اإلنتاج  تفتح رشكات  الحالة  وىف هذه 

ترسبت  الفائتة  عاما  العرشين  مدار  وعىل  قيمته،  كانت 

األصعدة  كافة  عىل  متدنية  كثرية  أعامل  الطريقة  بهذه 

فيام  الرداءة،  من  اآلن  عليه  أصبحنا  ما  إىل  وصلنا  حتى 

يعرض من أعامل كوميدية وغري كوميدية، مع التأكيد عىل 

التي  الكوميدية،  الكتابة  لصعوبة  الكوميدي  الكاتب  ندرة 

الضحك عرب  استجالب  أنواع  أردأ  تعتمد عىل  اآلن  أصبحت 

قال:  ذلك..  ونحو  السمج  واالستظراف  التافهة  )اإلفيهات( 

أرقى أنواع الكوميديا ما يطلق عليها كوميديا املوقف التي 

الكوميديا أن يفهموا معىن  إما  ندا:  فيصل 
يلعبوا غريها  أو   

كرم النجار
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يف الكتابة الكوميدية فقال “ نعم، نعاىن من أزمة ىف الكتابة 

الكوميدية، وهناك مفهوم خاطئ ملعنى الكوميديا، فالبعض 

وهادفة،  كبرية  رسالة  الكوميديا  ولكن  إسفاف،  أنها  يرى 

قدمت  و  كوميدية،  بطريقة  القضايا  أكرب  عالجنا  وقد 

مرسحيات لها رسالة هامة ومنها “ “املتزوجون”و “أهال يا 

دكتور”

رمضان  يف  تقدم  التي  األعامل  عىل  القامئون  كان  وإذا 

فعليهم  الكوميديا  إىل  ينتمي  يقدمونه  ما  أن  يتصورن 

االعتزال. وتابع: “ أصبحت  أو  إعادة ما درسوه مرة أخرى 

الكوميديا مجرد ارتجال، فلم يعد هناك هدف من األعامل 

الدرامية التي تقدم، وأصبح النجم أهم من العمل، وبهذه 

“عندما  دكتور  يا  أهال   “ موقفا ىف مرسحية  أتذكر  املناسبة 

الكوميدية،  الكتابة  يف  أزمة  توجد  ال  أنه  مؤكدا  السابقة 

كانت  سواء  األعامل،  كواليس  يف  تكمن  األزمة  أن  موضحا 

الجيد  الورق  يأيت  فعندما  تابع:  مرسحية،  أو  تلفزيونية 

اإلحساس   “ وأضاف:  املمثلني.  قبل  من  تدخالت  تحدث 

املخرجني:  من  نوعني  فهناك  هام،  دور  له  أيضا  الدرامي 

يجمع  أن  املفرتض  ومن  الدرامي،  واملخرج  التقني  املخرج 

يهتم  عندما  األمر  حقيقة  ىف  ولكن  األمرين،  بني  املخرج 

املخرج بالشكل التقني عن الدراما يحدث اختالل ىف إيقاع 

املشهد.

واستطرد قائال “ يف املرسح يختلف األمر، فالتعديالت تقوم 

باتفاق أطراف العمل، املخرج واملؤلف واملمثل، حيث يتم 

التي  التغيريات  املختلفة، وفيام يخص  النظر  تبادل وجهات 

األوىل  الليايل  ىف  حدوثها  الصعب  فمن  احدهم،  بها  ينفرد 

من العروض، ولكنها تحدث بعد عدة ليايل، ولكن ىف النهاية 

ال توجد أزمة مؤلفني أو كتابات .

غزير إنتاج 
إىل  الدين  صالح  نادر  واملخرج  السيناريست  أشار  فيام 

اإلضحاك  فكرة  وأن  الكوميدية،  الكتابة  ىف  عجز  هناك  أن 

تقديم  األوائل  املؤلفني  بدأ  عندما  مضيفا:  األصعب،  تعد 

املرسحيات  من  االقتباس  عىل  يعتمدون  كانوا  الكوميديا 

نستطيع  ال  اليوم  ولكننا  غزيرا،  إنتاجهم  فكان  العاملية، 

القياس عىل هذا األمر، حيث مل يعد هناك أفكار كوميدية 

باإلضافة  استهلكت،  األساسية  األفكار  أن  كام  كله  العامل  يف 

إىل اختالف األجيال، كام أن املؤلف الكوميدي أصبح عمله 

املحافل  يف  االحتفاء  أو  التكريم  يف  حقه  يأخذ  وال  نادرة 

واملهرجانات، وعن سبيل حل هذه املشكلة استطرد قائال “ 

الكشف  املقام األول، و علينا  الكوميدية موهبة يف  الكتابة 

عاتق  يقع عىل  األمر  وهذا  الحقيقية،  املواهب  واستقطاب 

املنتجني الذين يستعينون بالكتاب الجدد ألن أجورهم أقل 

الكتابة  يف  الخربة  أهمية  متناسني  الكتاب،  كبار  أجور  من 

الكوميدية

وأن هناك ما يسمى بهندسة الكوميديا، وهى أمور تتطلب 

عىل  واملخرجني  املنتجني  العتامد  باإلضافة  واسعة  خربة 

املمثلني بشكل كبري، فيقومون بالترصف ىف الشخصيات التي 

يقدمونها يف حالة ما إذا كان السيناريو غري جيد، وهو أمر 

يحتاج اىل مخزون من الطاقة ال يتوافر لدى جميع املمثلني، 

وفيام يخص املرسح أضاف: كان املرسح يعاىن من مشكلة 

كبري،  إقباال  هناك  أصبح  األخرية  السنوات  يف  ولكن  ضخمة 

انه  نطرى  وجهة  ومن  أشكاله،  بكافة  املرسح  بعودة  يبرش 

تنوع  فمع  األزمة،  تقلصت  كلام  غزيرا  اإلنتاج  كان  كلام 

األعامل ووجود تصورات ومناذج مختلفة للكتابة الكوميدية 

تظهر مناذج جديدة من املؤلفني واملخرجني واملمثلني.

توجد  ال  أنه  البلتاجي  الفتاح  عبد  املرسحي  الكاتب  ورأى 

الكوميدية،  الكتابة  يف  أزمة  توجد  ال  “الحقيقة  فقال:  أزمة 

إمنا األزمة يف اإلنتاج املوجه بقصد تغييب العقل، وميكن أن 

اختيارها  تم  التي  أو  املطروحة  األسامء  ان  بسهولة  نالحظ 

أضاف:   .. اإلنتاج  يف  التوجه  لهذا  متاما  خاضعة  للكتابة 

كبرية مخرضمة،  أسامء  وكلها  الكوميديا  بكتاب  زاخرة  مرص 

ال  الذين  واملمثالت  املمثلني  يف  فتكمن  األخرى  الكارثة  اما 

النص  عن  والفنان جورج سيدهم  غانم  الفنان سمري  خرج 

فقمت مبقاضاتهم.

هناك  كان  املايض  القرن  من  الستينيات  فرتة  ىف  وأضاف: 

“املدبوليزم”  الضحك  أجل  من  الضحك  مبدرسة  يسمى  ما 

مرسحية  أعامال  قدمت  وعندما  ناجحة،  مدرسة  وكانت 

ودرامية رفعت شعار “الضحك من أجل الهدف “ ولكن ما 

وسبب  الضحك،  أجل  من  التفاهة  تقديم  هو  اآلن  نعيشه 

مرسحية  قدم  حيث  مرص،  مرسح  قدمه  ما  الظاهرة  هذه 

كل أسبوع، وال أنكر أن القامئني عىل مرسح مرص موهوبني. 

من  يبدأ  األزمة  هذه  حل  أن  “اعتقد  قائال:  واستطرد 

السيناريو أو النص الجيد باإلضافة إىل وجود املنتج واملؤلف 

الواعي.

فطرية موهبة 
النجار  كرم  السيناريست  قال  مختلف  منظور  ومن 

مصنع  هناك  ليس  وانه  فطرية،  موهبة  الكوميديا  أن 

هو  الكوميديا  كاتب  بيه  يتصف  ما  أهم  وأن  للكوميديا، 

التي  الكوميديا  وليس  الكوميدي  املوقف  خلق  عىل  قدرته 

الدارج  باملصطلح  أو ما يسمى  اإلفيه واأللفاظ  تعتمد عىل 

كوميديا  بني  التفرقة  أهمية  عىل  مشددا  األلش”  “كوميديا 

للظاهرة  رسيع  وصف  وىف  االفيهات،  و  واأللش  املوقف 

مرسح  أبناء  يقدمه  ما  وصف  ميكن  ال  قال  حاليا  املنترشة 

مرص بالكوميديا

الكواليس
النظر  وجهات  مع  عثامن  سامح  املرسحى  املؤلف  اختلف 

سامح عثامن

لدينا  يتوفر  أحمد هاشم: ما يعرض ال يعكس حقيقة ما 
من كتاب كوميديا على مستوى عال واسألوا »الرباشوت«

الورق  يلعبون في  الممثلون   : سامح عثمان 
المشكلة الجيد وهم سبب 

السيد فيهم

أحمد هاشم
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القروض  زيادة  مشكالت  هناك  وكذلك  صارخة،  كوميدية 

وغريها و كلها قضايا تلمس املواطن بشكل مبارش، وميكنها 

أن تفرز أعامال كوميدية رائعة.

انتاج مشكلة 
بوجود  القول  فيهم  السيد  املرسحي  الكاتب  رفض  كذلك 

مرص  يف  املرسح  كتاب   “ قائال  للكوميديا  الكتابة  يف  أزمة 

جديد  جيل  ظهر  كام  ليقدموه،  الكثري  لديهم  والزال  بخري 

يؤهله  ما  والوعي  املوهبة  من  ميلك  الشباب  الكتاب  من 

لتقديم ما هو أفضل لكن األزمة الحقيقية يف عدم التحمس 

األول من  الصف  نجوم  اإلنتاج ومن  لنصوصهم من جهات 

املخرجني واملمثلني، وكذلك غياب خطة واضحة وبروتوكول 

يقدم  مل  الكوميدي   : أوضح  الفني،  البيت  ملسارح  محدد 

مرسحية كوميدية حقيقية منذ سنوات.

إن  فقال  الناقد طارق مرىس  أما  أشار  نظر مخالفة  بوجهة 

األزمة تكمن ىف الثقافة املرصية بشكل عام، وأوضح:

العام  واملناخ  التلقي  وىف  املرصية  الثقافة  ىف  أزمة  هناك   “

عىل  واإللحاح  والتكرار  واإلرصار  ما  أسلوب  فرض  وىف 

الرمضانية  الدراما  يخص  وفيام  ذوقه،  يغري  حتى  املتفرج 

عىل  الدرامية  لألعامل  الشهر  هذا  ىف  شديدة  كثافة  فهناك 

الرغم من أن لدينا أثنى عرش شهرا وليس شهرا واحدا فقط، 

يؤثر  ما  وهو  رمضان،  ىف  العرض  عىل  يتهافت  فالجميع 

يصيغ  فال  الكاتب  عىل  يؤثر  كام  املقدم  املنتج  جودة  عىل 

أفكاره بشكل جيد وال يبلورها بشكل متقن يف بناء درامى 

محكم،يفجر من خالله الكوميديا .. فضعف البناء الدرامي 

يتسبب ىف لجوء الكاتب إىل الكوميديا املصطنعة املدسوسة 

كوميدية  مربرات  مجرد  الكتابة،  يف  حرفية  دون  العمل  ىف 

تستجلب الضحك . تابع: ىف األفالم القدمية كانت الكوميديا 

ولكن  الدرامي  املوقف  وواقع  الشخصية  واقع،  من  تخلق 

النكتة يضحك عليها الجمهور  الكوميديا اآلن أصبحت مثل 

يف توقيتها ولكن إذا تم تكررها ال يلتفت إليها مرة أخرى..

الكتابة املرسحية  أزمة يف  لدينا   “ قال  وفيام يخص املرسح 

بشكل عام، إال بعض االستثناءات، عىل سبيل املثال الكاتب 

املتميز سامح عثامن وعدد قليل معه من الكتاب الجيدين 

وهم استثناء وليسوا القاعدة.

عند  الضحك  أن  يوسف  وليد  السيناريست  كشف  بينام 

الجيل الجديد تغري مفهومة، فعىل سبيل املثال عندما تقام 

قراءة  أو  متهل  دون  اإلفيه  املمثل  يضع  القراءة  بروفات 

يحرتم  ال  و  األفيهات،  يطلق  عجالة  يف  ولكن  للنص،  دقيقة 

الورق املكتوب.

فالدراما  أزمة،  من  تعاىن  ال  الكوميدية  الكتابة  وأضاف: 

مسلسل  ومنها  جيدة  أعامل  وجود  عن  كشفت  الرمضانية 

عىل  يعتمد  الذي  املتامسك  للعمل  مثال  وهو  اللعبة 

ذلك  عىل  والدليل  باقية  كوميديا  وهى  املوقف،  كوميديا 

فاملوقف  القدمية،  يس  وإسامعيل  الريحاين  نجيب  أفالم 

الكوميدي يظل محفورا ىف ذاكرتنا حتى وفاة صاحبه، حتى 

سبيل  عىل  ومنها  الكوميديا،  من  أخري  أنواع  ظهرت  وإن 

وفيام  محددة،  فرتة  لها  هذه  ولكن  األلش  كوميديا  املثال 

أوائل  الكتابة  بدأت يف  قائال: “ منذ  استطرد  يخص املرسح 

التسعينيات أكتب نصوصا كوميدية باستثناء نص أو نصني

سبيل  عىل  منها  تقدم  والزالت  بالغ  أثر  لها  أعامل  وهناك 

املثال “مواطن مهرى “ و “ الحالة 94 “، “ ومتبحكوهاش “ 

ونصوص أخرى الزالت تقدم حتى اآلن، والزلت أرى صداها 

وردود أفعال الجمهور عليها حتى هذه اللحظة. تابع :

يرجع  املرسح  يف  الكوميديا  كتاب  ندرة  نظري  وجهة  من 

السينام والتلفزيون، حيث  إىل استقطابهم برسعة كبرية إىل 

للسينام  الكتابة  ورش  إىل  الجدد  الكتاب  استقطاب  يتم 

يستهلك  حيث  وقفة  إىل  يحتاج  األمر  وهذا  والتلفزيون، 

يرض  ىشء  وهو  خربتهم  محدودية  مع  الجدد،  الكتاب 

بالكتاب الجدد فيخرج مؤلفني بال رؤية أو شخصية يتبعون 

رغبات النجوم.

عبد الفتاح البلتاجي

الجديد تغري  الجيل  الضحك عند  وليد يوسف: 
المكتوب                                 الورق  للضحك و ال يحرتم  مفهومة 

الكامريا  أمام  يقفون  حتي  اختيارهم  قواعد  هي  ما  نعرف 

ويتحولون لنموذج يحتذي بها .

وتابع “ أعود وأؤكد ان الهدف هو استهالك الوقت بهدف 

ميثل  الفن  فإن  نعرف  فكام  التفكري،  عن  العقول  رصف 

القوي الناعمة وال يقل أهمية عن السالح يف املعركة، وهنا 

النصوص  اختيار  املشكلة يف  لألسف  يقدم،  ما  تقع خطورة 

التافهة السطحية وليست أزمة كتاب.

يرتك  وان  األقالم  عن  الوصاية  لرفع  رضورة  هناك  تابع: 

حالة  عن  والتعبري  يقدمه،  فيام  اإلبداع  حرية  للكاتب 

نالحظ  فمثال  عليها،  املتفق  األعراف  حدود  يف  املجتمع 

سبيل  عيل  وهناك  السياسية،  الكوميديا  اختفاء  بسهولة 

أعامال  تنتج  أن  ميكنها  التعليم  قضايا  يف  مسخرة  املثال 

الموجه  اإلنتاج  األزمة في  البلتاجي:  الفتاح  عبد 
العقل  تغييب  بقصد 

طارق مرىس

وليد يوسف مصطفى حمدي
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إيهاب فهمي: كرهت دوري في »االختيار« 
كربى  مسؤولية  القومي  وإدارة 

ال���ف���ن���ان���ني  م������ن  ف���ه���م���ي  إي������ه������اب  ال����ف����ن����ان 
حجز  نحو   ثابتة  بخطوات  يسري  المتمزيين، 
وقد   ، األول  الصف  نجوم  بني  ل��ه   مكان 
المسرحي  العرض  في  بالفعل  ذلك  أثبت 
للفنون  الفين  البيت  إنتاج  من  حب،  سرية 
ال��ف��ن��ان  إخ����راج  و  واالس��ت��ع��راض��ي��ة  الشعبية 
دور  ج���س���د  ح���ي���ث  ع����ب����ده،  ع������ادل  ال����ق����دي����ر  
إل��ى  ال������دور  ت��ق��م��ص  ق���د  و  ح���م���دي،  ب��ل��ي��غ 
بليغ  يشاهد  أن��ه  المتلقي  شعر  أن  درج��ة 
يقدم  حاليا   .. المسرح  على  فعال  حمدي 
التليفزيون  ش��اش��ة  ع��ل��ى  ف��ه��م��ي  إي��ه��اب 
في  ع���ل���ي���ه،   ت��م��ام��ا  وج����دي����دا  ص��ع��ب��ا  دورا 
م���ؤخ���را  ت�����ول�����ى   ك���م���ا  االح�����ت�����ي�����ار،  م���س���ل���س���ل 
حول  القومي..   المسرح  إدارة  مسؤولية 
و  ال��ط��وي��ل  ال��م��س��رح��ى  و  ال���ف���ين  م���ش���واره 
خ��ط��ة  ع����ن  و  ال���ف���ن���ي���ة،  أع���م���ال���ه  آخ�����ر  ح�����ول 
خالل  المصري  القومي  المسرح  مشاريع 
هذا  معه  لمسرحنا  كان   , القادمة  الفرتة 

. الحوار 
حوار : جامل الفيشاوي

كان حلمي منذ صغري المسرحية  الفنون  المرور من جنب سور معهد 
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أون الين”  أعمال “ تشيكوف”  لتقديم  نجهز   
القومي من 

القومي بمئوية  االحتفال  أجلنا   
بعد “كورونا”  لما   

؟  بالتمثيل  عالقتك  بدأت  كيف   -
يف  كنت  منذ  مبكرة  مرحلة  يف  بدأت  بالتمثيل  عالقتي 

أن  إىل  معي  يكرب  للتمثيل  حبي  وبدأ  االبتدائية  املدرسة 

انتهيت من املرحلة الثانوية ، وعندما التحقت بكلية الرتبية 

حيث  مرسح،  فرقة  بها  يكن  مل  حلوان  بجامعة  املوسيقية 

، فقمت بتكوين  كان االهتامم باملوسيقي أكرث من املرسح 

بجامعة  األول  املمثل  جائزة  عىل  وحصلت  مرسح  فرقة 

حلوان. 

للفنون  العالي  المعهد  خريج  أنت   
التحاقك  قصة  هي  فما  المسرحية، 

؟   بالمعهد 
كان  حبي للتمثيل يكرب معي وازداد أثناء املرحلة الثانوية، 

لكنى   ، للفنون املرسحية  العايل  باملعهد  التحق  أن  فتمنيت 

و  العامة  الثانوية  عل  حصلت  حيث  صغري  سن  يف  كنت 

سبعة  من  أقل  أي  شهور،  وعدة  سنة  عرشة  ستة  سني 

يل  قال  مطاوع  كرم  أستاذنا  شاهدين  وعندما  عاما   عرش 

املعهد  تعايل  تكرب شوية  ملا   “ لكن سنك صغري  ممثل  أنت 

للفن  لحبي   - التحقت  ولذلك   ، كبرية”  حكاية  وهتبقى 

انتهاء  وبعد   ، حلوان  جامعة  املوسيقية  الرتبية  بكلية    -

األول،  حلمي  أنس  مل  البكالوريوس  عىل  وحصويل  دراستي 

وبالفعل دخلت  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  التحق  أن 

املعهد، ال أخفي رسا،  فقد كنت منذ صغري أحلم بأن أمر 

فقط من جنب سور املعهد ، وأخري تحقق الحلم وحصلت 

عىل بكالوريوس املعهد العايل للفنون املرسحية .

في  وبخاصة  أدوارك  أهم  عن  حدثنا   -
؟ المسرح 

قدمته  الذي  الدور  هو  املرسح  يف  أدواري  أهم  أن  أعتقد 

منذ عامني تجسيدا لشخصية بليغ حمدي يف مرسحية سرية 

حب من إنتاج قطاع الفنون الشعبية واالستعراضية .

؟ التجربة  هذه  عن  حدثنا   -
عندما قام املخرج عادل عبده برتشيحي لدور بليغ حمدي 

يف مرسحية سرية حب ، مل أتردد لحظة ووافقت عىل الفور 

 ، الشخصية  هذه  بتجسيد  أقوم  أن  حيايت  حلم  كان  لقد   ،

الشخصيات  من  شخصية  حمدي  بليغ  أعترب  أنني  حيث 

الشعب  باسم  الرسميني  املتحدثني  من  تعترب  التي  الفنية 

 ، قوي  فني  حس  لديه  كان  كفنان  فهو   ، الفن  يف  املرصي 

عرب عن أحاسيس كثرية لهذا الوطن يف وقته، وقد  حققت 

الشخصية،  هذه  تقديم  يف  كبري  حد  إيل  ونجحت   ، حلمي 

نسبة  وتحقيقها  املرسحية  نجاح  عىل  أيضا  الله   وأحمد 

إن  وأمتنى  اإليرادات.  أعيل  حققت  كام   ، كبرية  مشاهدة 

نستأنف عرض  أن  إىل طبيعتها  الحياة  عودة  بعد  الله  شاء 

مرة  البالون  إىل مرسح  بها  نعود  تم  باملحافظات  املرسحية 

أخري ونقوم بتصويرها .

حدثنا   ، المسرحية  هذه  في  تغين  كنت   -
؟  ذلك  عن 

الرتبية  أنا تخرجت من كلية  الحديث  بداية  كام أخربتك يف 

أنواع  لكل  دراستي  وكانت   ، حلوان  جامعة  املوسيقية 

أعترب  فإنني  مطربا  لست  كنت  إن  وأنا  والغناء،  املوسيقي 

نفيس مؤديا متميزا، و الحمد لله مل أخطئ وكنت أقول مع 

اآللة املوسيقية . 

مسرحي  عمل  تقديم  في  تفكر  هل   -
شاء  إن  لطبيعتها  الحياة  عودة  بعد  جديد 

؟  الله 
يف  بالتمثيل  أقوم  لن  القومي  املرسح  لفرقة  مديرا  بصفتي 

اإلداري  بدوري  أقوم  فأنا  القومي،  املرسح  إنتاج  من  عمل 

فقط، كام كنت مديرا لفرقة املرسح الكوميدي ومل أقدم به 

أن  رشطي  لكن  مرسح  أمثل  أن  من  مينع  ال  وهذا   ، شيئا 

بعيدا عن  أكون  إدارته، وذلك ليك  أتوىل  يكون يف مكان  ال 

اللغط و القيل والقال. 

توفيق  رشوان  القدير  الفنان  شاهدنا   -
المسرح   عن  طويل  غياب  بعد  يعود 
 ، الكوميدي  المسرح  خشبة  علي  للتمثيل 

؟  التجربة   هذه  عن  حدثنا 
طول  بعد  توفيق  رشوان  القدير  الفنان  عودة  تجربة  طبعا 

الفنان   . متميزة  تجربة   ، املرسح  العمل يف  غيابه عن  فرتة 

القدير رشوان توفيق قيمة وقامة كبرية جدا ، له تاريخ يف 

 ، املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  أنه خريج   املرسح حيث 

لفرقة  أنضم  وكذلك  التليفزيون  لفرق  املؤسسني  من  وكان 

املرسح الحديث ، ثم أصبح عضوا يف فرقة املرسح القومي 

يف  صادق  يارس  القدير  الفنان  مع  أتناقش  كنت  عندما   .

تصورت  جاي”  رايح  “حب  ملرسحية  للفنانني  ترشيحاته 

ووجدت  عليه،  واقرتحته  الجد  دور  يف  رشوان  األستاذ 

الله يف  وبالفعل وفقنا  يارس صادق  الفنان  كبريا من  ترحيبا 

 ، املرسحية  يف  للعمل  توفيق  رشوان  القدير  الفنان  إعادة  

وعودة األستاذ شئ عظيم ، وأنا دامئا كنت أقول إن البطل 

مسألة  يف  ليس   ، رشوان  األستاذ  هو  للمرسحية  الحقيقي 

مبثابة  كان  املرسحي  العرض  لكن وجوده يف   ، فقط  الدراما 

القيمة  هذه  املرسح  يقدم  فأن  للجمهور،  جذب  عامل 

تقديري  كل  مع   ، مهم  و  عظيم  شئ  لهو  العمر  هذا  ويف 

واحرتامي لكل الزمالء يف العمل . 

وكلفت  الكوميدي  إدارة  تركت  عندما   -
بماذا   ، القومي  المسرح  فرقة  بإدارة 

؟  شعرت 
عظيم  مديرا شئ  القومي  املرسح  رأس  عىل  وجودي  طبعا 

ورشف ما بعده رشف ويرشفني ويسعدين ذلك . فأنا أعترب 

املرسح القومي هو املتحدث باسم املرسح املرصي . لكنني 

يف الحقيقة خفت من املسؤولية الكبرية،  فأنا أجلس مكان 

أيوب  سميحة  العريب  املرسح  وسيدة  مطاوع  كرم  أستاذنا 

ونجم املرسح والسينام محمود ياسني وغريهم من العاملقة 

إدارة  تويل  من  فكل  حد”   إسم  انيس  عاوز  مش  الكبار” 

فرقة املرسح القومي فهو قيمة كبرية . 

لفرقة  مديرا  وعملكم  التكليف  قبول  بعد   -
خطة  في  فكرت  هل  القومي  المسرح 

؟  العريق  المسرح  بهذا  تليق 
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[ [15 حوار

إعادة رشوان توفيق  نجحنا في  أنا وياسر صادق   
للمسرح وهو مكسب كبري 

كانت بالفعل لدي خطة كبرية وطموحة وذلك قبل انتشار 

استكامل  البداية  كانت  فقد  عامليا،  اللعني  كورنا  فريس 

إخراج  من  “هوالكو”  املرسحي  العرض  تنفيذ  عىل  اإلرشاف 

أقول  أن  والبد  للنور.  يخرج  حتي  الرشقاوي  جالل  أستاذنا 

ال  حتي  العرض  صاحب  لست  ألنني  اإلرشاف  استكامل 

الفرقة  إدارة  يف  سبقوين  الذين  فالزمالء  يل،  الفضل  ينسب 

أصحاب  هم  ألنهم  الفضل   هذا  لهم  ينسب  من  هم 

الربوفات  كانت  القومي  إدارة  توليت  عندما   ، املرشوع 

مستمرة ، وادعو الله أن تنتهي أزمة فريس كورنا من العامل 

ويخرج العرض “هوالكو” إيل النور، وهو من بطولة أعضاء 

عبد  أرشف  األستاذ   رأسهم  وعىل  القومي  املرسح  فرقة 

جالل  أستاذنا  إخراج  ومن  شعيب  عفاف  ومدام  الغفور 

أخرى  عروض  ثالث  تجهيز  فكانت  خطتي  أما   . الرشقاوي 

ومن  السعدين  صالح  أحمد  الفنان  بطولة  هاملت  وهي 

بطولة  أماديوس  ومرسحية   ، السيد  عصام  األستاذ  إخراج 

قهوة  فنجان  ومرسحية  الحميد،  عبد  توفيق  القدير  الفنان 

القدير  والفنان  أيوب  سميحه  العريب  املرسح  سيدة  بطولة 

عبد الرحمن أبو زهرة ومن إخراج خالد جالل . يارب تزول 

الغمة ونقدم أعامل متميزة تليق باملرسح القومي املرصي . 

 “ مبادرة  فرتة  منذ  الثقافة  وزارة  تقدم   -
الدولة  خطط  ضمن  أيديك”  بني  الثقافة 
المصري  المواطن  صحة  على  للحفاظ 
عن  اإلعالن  تم  أيام  بضعة  منذ  لكن   .
القومي  المسرح  بتنفيذه  سيقوم  مشروع 
وهو  المواجهة  مسرح  مع  باالشرتاك 
مدير  وبصفتك   . أعرف”  فكر  “أضحك 
نتعرف  أن  نريد  القومي  المسرح  فرقة 

هو  ومن  التجربة  هذه  على  بالتفصيل 
؟  الفكرة  صاحب 

بتقديم  نقوم  سوف  لذا  روسيا،  مرص  عام  هو  العام  هذا 

يف  املرصية  العامية  باللهجة  تشيكوف  للكاتب  مرسحيات 

العرض”  نقدم  ساعة، حيث  النصف  يتجاوز  ال  محدد  زمن 

عىل  العمل  ويعتمد  االنرتنت،  شبكة  خالل  من  الين”  أون 

اإلجراءات  بسبب  عرض،   كل  يف  املمثلني  من  فقط  اثنني 

املخرجني  من  مختلفة  ومجموعة  كورنا  وباء  من  االحرتازية 

صاحب  أما   ، قريبا  النور  املرشوع  يري  أن  ونتمنى  الكبار، 

أعجبت  وقد  بسيوين،   سامح  واملخرج  الفنان  فهو  الفكرة 

البيت  الفنان إسامعيل مختار رئيس  بالفكرة وعرضتها عىل 

اإلنتاج  قطاع  رئيس  جالل  خالد  الفنان  ثم  للمرسح  الفني 

الفنانة  من  الفور  عيل  الفكرة  عىل  املوافقة  وتم  الثقايف 

أن  وأمتنى   . الدايم  عبد  إيناس  الثقافة  وزير  الدكتورة 

الشعب املرصي  إعجاب  الفكرة عىل  ينجح املرشوع وتحوز 

وتسعدهم ، نحن نفعل ذلك للخروج من حالة الركود التي 

نجاح  حالة  يف  و   . اللعني  الفريوس  بسبب  العامل  بها  مير 

الله بعد أن ينتهي  التجربة من املمكن أن نقدمها إن شاء 

هذا الوباء .

القومي  المسرح  مئوية  مرت  أيام  منذ   -
تخططون  فهل   .. بها  االحتفال  يتم  لم  و 

؟  الحظر  ينتهي  أن  بعد  لالحتفال  
الحقيقة إننا قمنا بالتجهيز فعال لهذه االحتفالية الكربى يك 

نشأته  عيل  مر  فقد  العريق  القومي  املرسح  بتاريخ  تليق 

سيقوم  عطوه  هشام  القدير  الفنان  وكان  الزمان  من  قرن 

كام   ، املوضوع  توقف  لألسف  لكن   ، االحتفالية  بإخراج 

يف  املنترش  كورونا  فريس  بسبب  عديدة  توقفت مرشوعات 

العامل ، وإن شاء الله عندما تعود الحياة لطبيعتها لن ننيس 

هذا االحتفال املهم وإن شاء الله يليق بهذا املرسح العريق 

، وأعدك وأعد الجمهور املرصي بأننا سنوجه الدعوة لتكريم 

خشبة  عىل  وقفوا  مام  الحياة  قيد  عىل  املوجودين  كل  

املرسح القومي أو قاموا بإدارته .

التليفزيون  شاشة  علي  لك  يعرض   -
أبو  شخصية  فيه  تجسد  االختيار  مسلسل 
عليك  تماما  جديدة  شخصية  وهي  مصعب 
وكيف   ، الدور  قبول  في  ترددت  هل   .

؟  لتنفيذه  نفسك  أعددت 
فعال ترددت عندما عرض عىل هذا الدور،  لكن من وجهة 

بتجسيد  يقوم  أن  الفنان  عىل  أن  كممثل   وقناعتي  نظري 

سواء  للفنان،  الحقيقية  الرسالة  هي  وهذه  شخصية،  أي 

من  تقدم  فهي   رشيرة،  أو  خرية  الشخصية  هذه  كانت 

خالل عمل يخدم املجتمع ويرتقي به ، وكان ترددي سببه: 

كيف أتعامل كممثل  مع البعد النفيس لهذه الشخصية؟ . 

والحمد لله ربنا وفقني ومتكنت من تجسيد هذه الشخصية 

الكريهة، ومن كرهي لهذه الشخصية نجحت يف  تقمصها .

التمثيلية  المهن  نقابة  وكيل  اآلن  أنت   -
أهمها   ، عديدة  مشاكل  وتواجهون 
المجلس  رؤية  هي  فما  التشغيل  مشكلة 

المشكلة؟  هذه  على  للتغلب 
هذه  أن  مبعني   ، جديدة  قدمية  مشكلة  دي  الحقيقة 

عليها صعب  والتغلب  زمن طويل  منذ  منها  نعاين  املشكلة 

منابع  عيل  للسيطرة  الجهود  كل  تضافر  من  والبد  جدا 

دور  بني  جيدا  نفرق  أن  والبد  اإلنتاج  قواعد  كل  ومنافذ 

النقابة  دور  بأن  أقول  أنني  ، مبعني  املباحث  ودور  النقابة 

يتمثل يف دور كل زميل بالنقابة يقف للتمثيل أمام شخص 

غري نقايب البد أن يبلغ النقابة بذلك، فهو عندما يقبل ذلك 

فهو  وبالتايل  نقايب  زميل  وحق  النقابة  حق  يف  يفرط  فهو 

يبذل  كبري  ومجهود  محاوالت  توجد  كذلك   ، حقه  يف  فرط 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  وكل  ذيك  الدكتور أرشف  النقيب  من 

وكانت   ، النقابيني  تشغيل  يف  اإلنتاج  جهات  تتعاون  ليك 

هذه املحاوالت ال تجد استجابة كبرية ، لكن مجلس اإلدارة 

رشكات  مع  االتفاق  العام  هذا  استطاع  مبالغا  أكون  وال 

هناك  أن  القول  من  البد  كام   ، النقابيني  لتشغيل  اإلنتاج 

اإلنتاج،   منافذ  عىل  والسيطرة  العمل  قلة  بني  كبري  فرق 

كان   ، ومتعددة  كثرية  اإلنتاج  منافذ  كانت  املايض  ففي 

وكان  الخاص  والقطاع  القاهرة  وصوت  اإلنتاج  قطاع  يوجد 

اإلنتاج كثري عىل مدار السنة ، و بحسبة بسيطة نقول كان 

يتعدى  فال  اآلن  أما   ، العام  مائة مسلسل يف  اإلنتاج حوايل 

، أي تقلص اإلنتاج إىل ما  عدد املسلسالت أربعني مسلسال 

يقرب من الثلث أو أكرث قليال ، وأيضا  زادت أعداد الفنانني 

النقابيني أكرث من األول بكثري ، عموما القضية شاقة وشائكة 

نعقد  أن  كامال  واملجلس  ذيك  أرشف  الدكتور  ويحاول 

اتفاقيات ونتمكن قريبا وبشكل جديد أن نقىض عىل هذه 

املشكلة .
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[16 رؤى

استيقظت كريستني  لتجد ذلك الشاب املغطى نصفه بقناع 

غريب أرادت كريستني أن تعرف ما وراء ذلك القناع وملاذا 

عنه  القناع  نزعت  ثم  ببطء.  منه  كريستني  اقرتبت  يضعه؟ 

فجأة لكنه خبأ وجهه بيده رسيعاً وتحول ذلك الرقيق فجأة 

ايل حالة غضب شديد فقد غضب من كريستني كثريا ألنه ال 

يريد ألحد أن يري وجهه. 

بغرفتها  انتظارها  يف  جريي  مس  ووجدت  كريستني  عادت 

الشبح  من  األخرية  الرسالة  وأخذت  الغرفة  من  وأخرجتها 

فيها  الشبح  يقول  والتي  املأل  عيل  قرأتها  التي  الرسالة 

دور  كريستني  تؤدي  أن  الجديدة  املرسحية  يف  يريد  إنه 

الكونتيسة وهو دور البطولة. 

ايل  كارلوتا  عودة  عيل  أرصا  الجديدان  املالكان  ولكن 

الشبح  بكالم  ورضبوا  الكونتيسة  دور  هي  وتلعب  األوبرا 

يف  الصامت  الدور  فستلعب  كريستني  أما  الحائط  عرض 

املرسحية الجديدة وقد أغضب هذا األمر الشبح كثرياً ويف 

ايل  كارلوتا  تذهب  كانت  الجديدة  املرسحية  عرض  أثناء 

وال  تغني  فهي  فمها  لتعطر  واآلخر  الحني  بني  الكواليس 

تريد أن تفوح من فمها أي رائحة كريهة وكانت خادمتها 

ترتك املعطر عيل طاولة بالقرب منها لتكون جاهزة عندما 

تأيت كارلوتا واذ بيد الشبح تأخذ زجاجة املعطر ثم تعيدها 

لتقوم  الكواليس  ايل  كارلوتا  ذلك  بعد  وذهبت  أخري  مرة 

تبدأ  أن  وقبل  للمرسح  عادت  ثم  وعطرته  فمها  بتعطري 

ويتفاجأ  الديكورات  بجوار  األعىل  يف  الشبح  ظهر  الغناء 

مخيف  جهوري  بصوت  الشبح  يقول  ثم  لظهوره  الجميع 

)أمل أصدر تعلياميت بأن تبقي املقصورة رقم خمسه فارغة( 

الضفدعة  أيها  )أصمت  وتقول  كارلوتا  املغرورة  عليه  فرتد 

ودعنا نكمل عملنا( فريد عليها الشبح يف نربة خبث ويقول 

فجأة  يختفي  ثم  الضفدعة(  أنت  بل  ضفدعة  لست  )أنا 

مثلام ظهر فجأة وعندما بدأت كارلوتا بالغناء تخن صوتها 

كثرياً ومل تستطع االكامل ألن صوتها أصبح فعاًل مثل صوت 

تغني  أنها  مرددا  عايل  بصوت  الشبح  فيضحك  الضفادع, 

اللحظة تسقط فجأة  تلك  النجفة, ويف  لتتسبب يف سقوط 

النجفة الضخمة املثبتة يف وسط سقف صالة املرسح حيث 

تنفلت من السالسل الحديدية التي تثبتها وتسقط سقوطا 

الرعب  صيحات  بني  الصالة  وسط  الجمهور  عىل  مروعا 

املختلطة بضحكات الشبح املتصاعدة, وتعد تلك من أقوى 

األطنان  من  اثنان  يبلغ  وزنها  فالنجفة  العرض  املؤثرات يف 

مام  مبارشة  املتفرجني  رؤوس  فوق  تتوقف  وعند سقوطها 

يحدث حالة الرعب الحقيقي بينهم.

الديكورات الشبح أرص عيل أن يعرف   وعندما رأي عامل 

الستارة  اغالق  تم  الشكل  بهذا  ويختفي  يجئ  أين  من 

يجد  مل  األعىل  إيل  الديكورات  عامل  صعد  وعندما  رسيعاً 

يف  ويدور  يبحث  فظل  فيه  رآه  الذي  املكان  يف  الشبح 

ثم  مطاردة  وبعد  خلفه  يقف  الشبح  يجد  به  واذا  األعىل 

ويقوم  الرجل  عنق  حول  حبل  ويلف  بحبل  الشبح  يأيت 

عندها  املرسح  عيل  الراقصات  بني  معلقاً  وانزاله  بقتله 

رأته  وعندما  كريستني  بينهم  ومن  بالرصاخ  الجميع  يبدأ 

فهو  الجميل  ومالكها  معلمها  يف  كثرياً  صدمت  كريستني 

اآلن يف نظرها ليس إال قاتل. ثم يأخذها راؤول ويصعدان 

برسعة ايل سطح دار األوبرا  ويضمها ايل صدره ولكن كان 

لتنهمر  بينهام  يدور  يشء  كل  ويسمع  يري  يقف  الشبح 

دموعه حزنا عيل خيانة كريستني له. 

ثالثة  ملدة  العمل  عن  األوبرا  توقفت  املرسح  حادثة  بعد 

احتفاال  الجدد  املالك  وأقام  أمورهم  ترتيب  ليعيدوا  أشهر 

بعدم  يحتفلون  أنهم  كام  جديد  من  االوبرا  فتح  بإعادة 

أحمد محمد الرشيف

مشاهدة  للعالم  تتيح  الجائحة 

الين  أون  األوبرا«  »شبح  رائعة   )2-2(

بطاقة العرض
اسم العرض: 
شبح األوبرا
جهة اإلنتاج 
: مرسح 
ماجيستك 
عام اإلنتاج : 
2010
تأليف: ريتشارد 
ستيلجو وأندرو 
لويد ويب
اخراج: هارولد 
برينس
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استغل  وقد  املاضية  أشهر  الثالث  طوال  الشبح  ظهور 

يف  ولكن  خطبتهام  ومتت  ظهوره  عدم  و)راؤول(  كريستني 

يدها  يف  الخاتم  تلبس  أن  من  كريستني  خافت  وقد  الرس 

ظهر  الحفلة  يف  العرض  وبعد  كقالدة  عنقها  يف  فعلقته 

الشبح  ليخربهم  الصمت  وساد  تنكريا  ثوبا  مرتديا  الشبح 

)انتصار دون خوان(  أوبرا جديدة تدعي  لهم  أنه قد كتب 

دورا  تؤدي  سوف  كارلوتا  أن  لهم  وقرر  النص  وأعطاهم 

صامتا يف املرسحية. أما بالنسبة كريستني فقد غضب الشبح 

عندما رأي الخاتم املعلق يف رقبتها وقال لها يف غضب وهو 

ينزع الخاتم من رقبتها )أنت ملك يل وحدي ولن يشاركني 

فيك أحد( ثم انفتح باب رسي يف األرض ليختفي خالله لكن 

)راؤول( نزل خلفه برسعه قبل أن يغلق الباب لكنه مل يصل 

تتبعه  )جريي(  مس  وجد  لكنه  الشبح  يجد  ومل  يشء  إىل 

املكان ووجدت  وتعجب كيف نزلت مس )جريي( ايل هذا 

ال  رسي  باب  من  دخل  )راؤول(  أن  من  بالرغم  )راؤول( 

الشبح  هو  من  تعلم  رمبا  دخوله!  بعد  وأغلق  أحد  يعلمه 

وجهه  عيل  يضعه  الذي  القناع  هذا  ورس  رسه  وتعلم  حقا 

أخريا  استسلمت  حتي  لتخربه  عليها  يلح  )راؤول(  فظل 

األوبرا وهو صغري  إىل  أىت  أن  منذ  وبدأت يف رسد حكايته 

أنه كان مظلوما وأنه يتخذ من أسفل األوبرا سكنا له طوال 

السنوات وأنه فنان موسيقي رائع يف األساس وليس  هذه 

شبحا رشيرا. وأنه يبدو أن الشبح يحب كريستني ومستعد 

لقتل كل من يقف يف طريقه. 

عن  االجابة  تجد  رمبا  والدها  قرب  زيارة  كرستني   قررت 

هو  وهل  الشبح  هذا  هو  من  وهو  يؤرقها  الذي  السؤال 

روح والدها حقاً .. ويذهب إليها الشبح ليسحرها بكلامته 

وجعلها  املناسب  الوقت  يف  راؤول  يحرض  لكن  كالعادة 

مبارزة  وتحدث  لطبيعتها  وتعود  الحالة  تلك  من  تستفيق 

بالسيف بينهام وكاد راؤول أن يقتل الشبح لكن كريستني 

الشبح  قرر  بينام  كريستني  مع  وانرصف  فرتكه  أوقفته  

االنتقام منهام.

وانسان ضعيف  انسان  اال  ليس  الشبح  بأن  )راؤول(  أدرك 

يهزمه  أن  أراد هزميته يجب  واذا  قناع  يختبئ خلف  أيضاً 

يف  العاملني  مع  وقرر  يوقعه  فخاً  له  ينصب  وأن  بالذكاء 

األوبرا تقديم مرسحية انتصار دو خوان التي كتبها الشبح 

بطلة  هي  كريستني  لتكون  أرادها  التي  األدوار  وبرتتيب 

الذي يستدرج  الطعم  العرض وسوف تكون كريستني هي 

الرشطة  ستكون  حيث  املرسح  ايل  للمجيء  الشبح  به 

مختبأه يف ظالم القاعة ليقبضوا عليه يف الوقت املناسب. 

بالشبح  تفعله  سوف  ما  عيل  حزنا  تبيك  كريستني  كانت 

يعاملها  كان  لكن  قاتل  ولكنه  بيشء  يؤذها  مل  فالشبح 

تلك  طوال  معلمها  وكان  تنجح  حتي  ويساعدها  بلطف 

تسمح  ولن  )راؤول(  تحب  كانت  كريستني  لكن  السنوات 

تكون  أن  عيل  وافقت  لذلك  بينهام  يفرق  بأن  للشبح 

الطعم.

الشبح  خوان يرضب  دون  انتصار  األول ملرسحية  اليوم  يف 

)بانجي( البطل وهو يف الكواليس ويدخل عىل املرسح بدال 

الغناء  وبالطبع عرفته وجارته يف  كريستني  ليغني مع  منه 

الحب  حالة  يف  يهيم  الشبح  بينام  يشك يف يشء   ال  حتي 

ثم  تداعبه  وكأنها  وجهه  ايل  يدها  كريستني  مدت  الزائفة 

مشوه  فهو  املشوه  وجهه  ليظهر  فجأة  القناع  عنه  نزعت 

أعني  عن  يختفي  كان  لذلك  الوالدة  منذ  هكذا  ومنبوذ 

النجفة  يربط  كان  الذي  بالحبل  وأمسك  فغضب  الناس 

يف  ونزل  ذراعيه  بني  كريستني  وحمل  وجذبه  الضخمة 

الفتحة التي كانت موجودة يف وسط املرسح انطلق خلفه 

راؤول مبساعدة مس جريي التي تعرف خبايا املرسح.

فستان  وألبسها  مبارشة  مخبأه  ايل  كريستني  الشبح  أخذ 

زواج  خاتم  وأعطاها  التمثال  عيل  كان  الذي  الزفاف 

بعض  بعد  النجاة  من  بصعوبة  )راؤول(  متكن  عنها.  رغام 

األحداث يف البحرية املاء التي تحت دار األوبرا, حتى متكن 

منه الشبح يك يخنقه بالحبل فتقرتب منه كريستني ببطيء 

وتقبله قبله تجعله من خاللها ينيس قسوته ويدع دموعه 

أنه لن يقف  الحبل من يده ويرتكهام مؤكدا  تنهمر ويرتك 

يف طريقهام وأنه سيظل يحبها حتي النهاية. 

وتذهب كرستني مع راؤول ايل األعىل بينام الشبح يذهب 

األثناء  هذه  ويف  الجدران.  أحد  يف  رسي  باب  خالل  من 

تذهب ابنة مس جريي ومعها الرشطة من خالل باب املرآة 

الشبح  به  املوجود  املكان  إيل  كريستني  غرفة  يف  املوجود 

كان  التي  القرد  ولعبة  قناعه  فقط  وتجد  تجده  ال  حيث 

يلعب بها.

اشرتي  حيث   1919 عام  ايل  بالزمن  أخري  مرة  نعود  ثم   

العلني  املزاد  من  اللعبة  تلك  العجوز  الفيكونت  )راؤول( 

ليضع  كريستني  زوجته  قرب  حيث  املقابر  ايل  بها  ويذهب 

تلك اللعبة بجوار قربها ولكنه يجد ما يدهشه وهو وردة 

يرتكها  كان  تلكالتي  تشبه  أسود  برشيط  ملفوفة  يانعة 

يزال  ال  الشبح  أن  عيل  فتدل  دامئا,  رسائله  مع  الشبح 

موجودا يضع الورود عيل قرب كريستني كل يوم.
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وخلق  واحدة  نفس  من  خلقه  االنسان  الله  خلق  عندما 

منها زوجها لتؤنس وحدته فاالنسان بطبيعة الحال مخلوقا 

ذاك  عن  خروج  واي  وطبيعته  وطباعه  بطبعه  اجتامعيا 

الفطرة وغالبا ما يفشل هذا  انقالبا عيل  اال  الناموس ليس 

االنقالب ويخرس معتنقه كل ما حاول ان يكسبه 

فعاليات  وضمن  العامة  مرص  مكتبة  مرسح  خشبة  عيل 

مرص  مكتبة  نظمته  والذي  الحر  للمرسح  األول  املهرجان 

املكتبة  تقوم  بأن  نوعها  من  االويل  هي  سابقة  يف  العامة 

بتنظيم مهرجانا تنافسيا للمرسح وتكوين لجنة عليا الدارة 

املهرجان  لفكرة  الطارح  الشاب  بعضوية  املهرجان  هذا 

ابواملجد  )ابراهيم  األستاذ  وبإرشاف   ) هشام  محمد   (

العرض  قدم  باملكتبة  املرسح  ملهرجان  العام  املنسق   )

املرسحي ال رجولة يف زمن العنف من تأليف عدي املختار 

قالبه  ينتمي  عرض  وهو  رفعت  محمود  وإخراج  متثيل 

وخطورة  سحر  من  القالب  هذا  يحمله  مبا  الديودراما  إيل 

اعتامدا كبريا  القالب يعتمد  الوقت حيث أن هذا  يف ذات 

إن مل يكن إعتامدا كليا عيل الطاقات البرشية ) املمثلني ( 

األمر  واقع  يف  و  والرئيسية  األساسية  االجادة  بوصلة  فهم 

به  املنوط  التمثييل  الدور  ( يف لعب  نجح) محمود رفعت 

عن  فضال  وإمكاناته  طموحه  مع  يتناسب  بشكل  وأجاده 

ال  أخاذ  بشكل  الفتاة  دور  لعبة  التي   ) طه  ماجي   ( متيز 

الفكرة  ايل  اضافا رونقا  واالنضباط مام  الصدق  عنه  يغيب 

التمثيل األويل )  االساسية للعرض املرسحي وحصدا جائزتا 

مكتبة  اقيم يف مرسح  الذي  املهرجان  يف   ) وآنسات  رجال 

ايل  باالضافة   2020 فرباير  يف  بالزقازيق  العامة  مرسح 

ذات  يف  الديودراما  عروض  يف  األول  املركز  عيل  الحصول 

املهرجان .

اإلنسان  عالقة  تجسد  ديودراما  العنف  زمن  يف  رجولة  ال 

التسلط   ، بالخشونة  الرقة   ، باملادية  الرومانسية   ، بذاته 

بني  عالقات  بالتايل  فهي  باملرأة  الرجل   ، الناعمة  بالقوة 

االضداد وباالضداد تتبلور األشياء وتتضح وتتأكد . 

منتقاه  موسيقي  عيل  ناعمة  تعبريية  برقصة  العرض  يبدأ 

محمد النجار

العنف   زمن  في  رجولة  ال 
النفس  إنسحاق 
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اسشعر  أن  لبس  وما  اغفائته  من  يفيق  لرجل  بعناية 

وانتزعه  ضلعه  من  فدنا  والوحدة  والغربة  الوحشة 

وتجسدة من ذاك الدنو انثي رقيقة املالمح شاركته الرقص 

حينا  الخلود  شجرة  تشكيليا  معا  وكونا  واألحالم  والنعومة 

القوالب  من  عدة  وتشكيالت  حينا  الطيور  وتشكيالت 

استخدامها  كان  وان  التعبريية  الرقصات  يف  املعروفة 

الرصاع  وبدأ  مصممها  اجتهاد  عيل  حقيقي  دال  وتنفيذها 

وان  فكانا ضدين  وواضحا  والفتا  واالنثي رسيعا  الذكر  بني 

كانت االنثي اكرث رقيا يف الخالف وال تهني بل حاولت قدر 

مجسدا  االضداد  تأكيد  املخرج  وحاول  تعني  ان  استطاعتها 

رصاعا مركبا بني النفس والذات ؛ بني الروح ممثلة يف االنثي 

/ املمثل  الذكر صاغ املخرج  املتعالية ممثلة يف  الكينونة  و 

بجوهر  وعي  عن  منت  الفته  بسينوغرافيا  املرسحي  عرضه 

القضية مؤكدا حيادية املكان والزمان ومبتعدا عن االفتعال 

 ) قديرة  ميادة   ( آخااذ  غنايئ  بصوت  ومستعينا  الحريك 

ساهم يف اضفاء عمق ودفء للعرض املرسحي

الذي  والثقايف  االيدولوجي  الخطاب  من  املخرج  خفف 

عيل  العرض  يف  االساسية  فكرته  وارتكزت  النص  يطرحه 

واملرأة  الرجل  بني  والسالم  الحرب  بني  الشائكة  العالقة 

وتسهيل  القضية  تبسيط  نجح يف  اسلوبا  البساطة  واعتمد 

فاستعان  الطرق  أقرص  من  املتلقي  ايل  والوصول  الخطاب 

خشبة  فراغ  رحابة  عيل  محافظا  بسيطة  بسينوغرافيا 

املرسح وقاطعا الفراغ بستارة رأسة عمودية حمراء اللون 

وأخري بيضاء اللون ويف الوسط استعان مبشنقة استخدمها 

يف صنع تشكيالت عديدة اهمها عندما استخدمها كنافذة 

كانت  عندما  املرأة  عيل  التلصص  او  للمراقبة  مصدرا  او 

االحداث  نهاية  قبيل  املرأة  بها  شنق  ثم  نفسها  تناجي 

التاريخ  ليسطر  وحده  املجد  عن  باحثا  وحيدا  ليبقي 

وحده ويكتبه وحده أو هكذا توهم وملا استشعر الوحدة 

والوحشة مل يجد مفرا من انهاء حياته بنفس املشنقة التي 

قتل بها املرأة / الروح / الحياة / النفس

التشكيل  منحدر  ايل  الولوج  ودون  البساطة  وبذات 

عيل  معتمدا  امليزانسن  خطوط  كانت  املتشابك  والرتكيب 

ميزان املرسح التقليدي وهاربا من عبء التشكيالت التي 

االضاءة  عيل  بالتبعية  األمر  سهل  مام  وتخطأ  تصيب  قد 

عن  وابتعدت  جيل  بشكل  املرسح  خشبة  انارت  التي 

التعقيد والتشكيل العميق فظهرت الصورة املرسحية نقية 

متثيليا  او  تشكيليا  سواء  منهجها  يف  متكاملة  بساطتها  يف 

واملتدفق  الرسيع  العرض  ايقاع  كان  وان  موسيقيا  وحتي 

يرجع ايل التكثيف يف الحوار بشكل واضح مام افقد بعض 

يف  الرصاع  وانحرس  قوتها  والفلسفية  الفكرية  الخطوط 

واشارة  وكينونتهام  واملرأة  الرجل  حول  املرسحي  العرض 

رسيعة ان الرجل هو مصدر الحروب ومؤجهها فظهر هذا 

اال يف  الحوار ومل يجسد تشكيليا  الدرامي مبتور يف  الخط 

 ) والبيضا  الحمراء  الستارة   ( الثابته  السينوغرافيا  اشارة 

الفلسفية  بالقضية  املخل  التكثيف  العرض  بالتايل  فعاب 

املعقدة يف الصياغة والطرح وانقذ العرض الثبات االنفعايل 

للممثلني وانضباط النطق باللغة العربية الفصحي واتخاذ 

ينبأ  الذي  العرض  هذا  انتاج  يف  ومنهجا  اسلوبا  البساطة 

الخربات  بعض  يلزمه  كان  وان  قدراته  يعي  مخرج  عن 

الكتساب شجاعة هدم الثابت وبناء الخيال وممثل يفوقه 

يف الخربات خاصة ان ممثل العرض هو مخرجه 

عيل  الحاصل  العنف  زمن  يف  رجولة  ال  املرسحي  العرض 

مبكتبة  الحر  املرسح  مهرجان  يف  للديودراما  االول  املركز 

مرص العامة بالزقازيق تأليف عدي املختار متثيل وإخراج 

محمود رفعت

بطاقة العرض
اسم العرض: ال 
رجولة يف زمن 
العنف
جهة اإلنتاج: 
مهرجان املرسح 
الحر مبكتبة 
مرص 
عام اإلنتاج: 
2020
تأليف: عدي 
املختار
اخراج: محمود 
رفعت
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كتاب  مقدمة  يف   ) إسامعيل  عيل  الدكتورسيد  األستاذ  يقول 

 – بينيري  دي  بول  تأليف:  صنوع(  )يعقوب  أبونظارة  البوم   “

سيد عيل  دكتور  وتعليق  دراسة   – إبراهيم  د. حامده  ترجمة 

إسامعيل )أسطورة العب القراقوز ( – صـ 9 حتي صـ 43 

،واملرسح  املرصي  املرسح  تاريخ  حول  طحن  بال  ضجة  وهي 

)مبارون  بدايته  ان  واملؤرخون  الباحثون  اجمع  الذي  الغريب 

النقاش( يف لبنان عام 1848,النه قدم عرضا بعنوان “البخيل” 

منط  –عيل  الشهرية  )موليري(  الفرنيس  مرسحية  من  املقتبس 

االيطالية   عرض)العلبة  الغريب:أي  االورويب  املرسح  عروض 

عيل  العربية  املنطقة  يف  انترشت  التي  الفرجة  فنون  (،وكأن 

مدي القرون مل تكن مرسحا !!! ويف مرص هناك املزيد واملزيد 

عن  كتب  مؤثرة  وجود شخصية  ايل  تشري  واالخبار  االدلة  من 

نفسه الكثري والكثري ،وكتب عنه الكثريون منذ منتصف القرن 

جميعا  واشاروا   - املسترشقون  بعض  فيهم  مبا   – التاسع عرش 

هذا  يف  اعامله  لتكون  الشعبية:  املرسحية  عروضه  بعض  ايل 

الشكل الغريب هي بداية تاريخ املرسح يف مرص ،والتي قدمها 

االوروبية  الدول  يف  عليه  واملتعارف  به  تاثر  الذي  بالشكل 

نابليون  انجلرتا وفرنسا وايطاليا – بعد غزو  االستعامرية مثل 

هدف  كان  فقد   -) الفرنسية  )بالحملة  يسمي  فيام  ملرص 

تأسيس  وراء  )1801-1798(من  الحملة  هذه  قائد  نابليون 

مرسح فرنيس يف مرص يرتكز عيل ايجاد مرسح ترفيهي يلعب 

املقيمني  الحملة  جنود  عيل  الرتفيه  وسائل  من  وسيلة  دور 

لية  )كولونيا  كمؤسسة  للمرسح  ،وإسناده  املستعمرة  يف 

إستعامرية (،الهدف منها املساهمة يف تطبيق تغري جذري عيل 

املهمة  املحلية وتنفيذ مخطط شعار  الشعبية  الثقافة  مستوي 

يف  عنيفة   ) )صدمة  احدثت  التي  الحملة  وهي   ، الحضارية 

بعد  )ما  حداثتنا  ان  بل   – وفنوننا  ومجتمعاتنا  تفكرينا  بنيان 

باالخر  جمعتنا  التي  العالقة  ظل  يف  انبثقت   – الكولونيالية( 

التاريخ  عرب  التاريخي  طريق)التناسج(  عن  )سواء  االورويب 

واالجتامعي  واالقتصادي  الثقايف  االحتكاك  طريق  عن  او 

كام   – الغريب  االستعامري  التواجد  اثناء   – اليومي  والسيايس 

يشري )د. خالد امني(يف كتاب “دراما تورجيا” العمل املرسحي 

واملتفرج” – املركز الدويل لدراسات فرجة 14- – ص )34( ومل 

يكن ذلك معناه ان مرص مل تكن بها )فنون الفرجة ( متنوعة 

كاملحبظني واوالد رابية االراجوز وخيال الظل وغريها من فنون 

وظلوا  ومارسوها وعشقوها  املرصيون  بها  تعلق  التي  الفرجة 

فيها ولالسف كان  الفرجة عليها واملشاركة  املتعة يف  ميارسون 

 . واُلهمل  والبسطاء  الفقراء  الشعب  عامة  من  هؤالء  معظم 

ومن يطلق عليهم الصعاليك والحرافيش ، ومن ال شهادة لهم 

فهم  لذا   – مقدار  وال  قيمة  وال  لهم  اهلية  فال  املحاكم  امام 

من املطاردين واصحاب املجون والهزل ، وكان رد الفعل عند 

وقد   ، بهم  الزراية  واحيانا  الجميع  من  السخرية  هو  هؤالء 

تكتل يف وجه هؤالء رجال االمن خدم للسلطة وطبقة النخبة 

 ، حكام  من  االستقراطية  والطبقات  الرسميون  واملثقفون 

ومثقفون   ، متزمتون  وسلفيون   ، ازهر  ومشايخ   ، وذوات 

و)العنعنة   ، القدمية  والبالغة  القول  بفنون  يهتمون  رجعيون 

( يف مجال الشعر والتاريخ ،وينظرون لفنون الفرجة الشعبية 

السوقه  فنون  انها  اساس  عيل  وامتهان  احتقار  نظرات  هذه 

بالفحش  بل  والسطحية  بالتفاهة  ويتهمونها  والدهامء, 

الصحف  يف  عنهم  اخبار  اي  ُتنرش  تكن  مل  وبالتايل  والفجور, 

الرسمية وغري الرسمية املشكلة أنذاك – لذلك كانت مشكلة 

االخبار  من  املزيد  العثورعيل  هي  املوضوع  هذا  يف  الباحثني 

الصحيفة  عن  والبحث  صنوع  يعقوب  مرسح  بدايات  عن 

أوالصحف التي تم تداولها يف الفرتة من )1870حتي 1872( 

سيد  الدكتور  االستاذ  به  يتمسك  ما  وهو  الرجل:,  حول 

هذه  يف  االخبار  تلك  عيل  العثور  تم  حتي   – اسامعيل  عيل 

برتكيا  بتكسيم  اتاتورك  مكتبة  يف  الجوائب  صحيفة  يف  الفرتة 

عبد الغني داود

المصري..  المسرح  ريادة  مسألة  في 
المصري؟ السرح  رائد  هو  صنوع(  )يعقوب  القراقوز  العب  أسطورة  تكون  ال  لماذا 
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عليها  والتي عرثت  الشدياق  فارس  أحمد  ينظرها  كان  ،والتي 

املرسح  رائد   – )يعقوب صنوع  كتابها  ( يف  نجوي عنوس  )د. 

سلسة  جية(  بسمولو  دراسة  املجهولة  ومرسحياته  املرصي 

اصدارات خاصة الهيئة العامة لقصور الثقافة – 2019 ، والتي 

تؤكد فيه ريادة صنوع – وهو ما قد يتفق عليه الكثريون من 

موسوعة  يف   ) دواره  عمرو  )د.  الجاد  والناقد  الباحث  امثال 

املرسح املرصي املصورة م الهامة موسوعه املرسح املرصي من 

من  اكرث  وتصنيفها  توثيقها  يف  والتي قيض   2019 1870 حتي 

املرسح  ذاكرة  )حارس  بالفعل  يعد  عاما وهو  مثانية وعرشين 

العال  ابو  محمد   ( الكبري  املرسحي  الكاتب  وكذا  املرصي(  

لالهامل  واهمية  داللة  تفسري ذي  الذي عرث عيل   ) السالموين 

الذي لحق بذاكرة املرسح املرصي ، وهو ما يجعلنا تؤكده بعد 

ان اكتشفنا هذه الحقيقة فهو يري ان مرسحنا مرسح شفاهي 

عامي كان ميارسه العامة والسوقة والبسطاء من ابناء الشعب 

الحاكمة  والطبقة  االستقراطية  الطبقة  باحتقار  ، وكان يحظي 

يعنيهم  ال  كان  الذين  الثقايف..  املجال  يف  السطوة  واصحاب 

او  القدمية  العربية  الرتاثية  االشكال  منوال  عيل  السري  سوي 

االجانب يف سلوكياتهم من شعر ونرثأو يف مظاهرهم  محاكاة 

الشكلية, ولكنهم مل يهتموا بفنون الحرافيش والعامة والغوغاء 

السامر والعوامل  ، وفرق  املحبظني  رابيه وفرق  اوالد  مثل فرق 

عيل  وتتعايل  تستنكف  مام   – املوالد  ومنشدي  والغوازي 

ان  ايل  باالضافة   – الرسمية  وغري  الرسمية  الصحف  اخبارهم 

اعامل )صنوع( ليست من النوع التقليدي األمن تلك االعامل 

االعيان  السادة  يؤمها  التي  الخديوية  االوبرا  تقدمها  التي 

التي  وغريها  فرانسيز  الكوميدي  ومرسحيات   ) و)املفرتنجون 

املرتجمة  االعامل  او   ، واآلخر  الحني  بني  مرص  تزور  كانت 

تختلف  جميعاًً  وهي  االحيان  بعض  يف  الفصحي  العربية 

الفالحني  السنة  عيل  صنوع  يستخدمها  التي  العوام  لغة  عن 

والصنايعية واوالد البلد ، واالمناط البرشية املختلفة من خدم 

وخواجات وشوام وعوامل الذين كانوا يعيشون يف الظل داخل 

طبقات  من  واالجران  واملصاطب  والشوارع  واالذقة  الحواري 

التي  الرسمية  الثقافة  بهم  تعرتف  ال  والتي   ، الدنيا  الشعب 

الفنون  تنظر  كانت  التي  املثقفة  النخبة  عليها  يتسلط  كان 

والرواة  واملحبظني  الظل  وخيال  الدنيا  وصندق  االراجوز 

الذكر واالنشاد  ، وفنون  الشعبية  ، والسامر والسري  والحكائني 

بانها  ،وتشعر  والخاصة  العامة  واالحتفاليات   ، املوالد  يف 

لتقوم برضبها  السلطة  لذا كانت تستعدي عليهم  خطر عليها 

ولنذكر  الظل  يف  تعيش  لتظل  ومطاردتها  واخصائها  وقمعها 

الشعراء  امري  او  شوقي  ألحمد  الشاعر  قول  املثال  سبيل  عيل 

الزجلية هي  العامية  اشعاره  ان  من  التونيس  بريم  أزجال  عن 

خطر عيل لغة الضادا – رغم ان احمد شوقي نفسه قد كتب 

نجايش  النيل   ( مثل  الجميله  العاميه  االغنيات  من  مجموعه 

عبد  )محمد  املطرب  صديقه  ليغنيها   ) خيل  ملا  الليل  ,ويف   )

الفردية – بعيدا عن اعامله  الوهاب ( يف زمن سطوة االغنية 

املرسحية الشعرية – بعد ان ادرك اهمية التعبري بهذه اللهجة 

ام   ( ايل ظهور  باالضافة   – الخاصة  الجامليات  ذات  االنسانية 

كلثوم ( وطغيان االغنية الفردية مبا قيض عيل املرسح الغنايئ 

الذي كان مزدهرا منذ بداية القرن العرشين .

الذي قدم   ) ) سيد عيل اسامعيل  الدكتور  ان  اتصور  من هنا 

عرشات الكتب يف تاريخ املرسح املرصي – وهو ما نحمده له 

يعقوب  ملرسح  محاكمته  يف   – املجال  هذا  يف  الغزير  جهده 

صنوع او مقولته ) اسطورة العب القراقوز (يف مقدمة الكتاب 

الذي أرشنا إليه يف البداية “ البوم ابو نظاره يعقوب صنوع “

التي  الطبقة  كتاب  ايل  وانضم  موضوعيته  عن  تخيل  قد   -

مرصيا  كاتبا  مهاجام   , القدمية  البسطاء  هؤالء  فنون  تحقر 

حني   ( مبرصيته  فخور  مرص  ارض  عيل  ولد  الديانه  يهودي 

تخلو  ال  اشارة  )يف   – فرعونيه  مسله  مقربته  راس  عيل  وضع 

من داللة واضحة عيل حبه واخالصه لهذا الوطن(.. حتي ولو 

الذي  عيل   محمد  ابن  حليم  لالمري  انحيازه  يف  مشتبها  كان 

يتهمه  كام  مرص..  حكم  عيل  اسامعيل  الخديوي  ينافس 

بذلك .. لكن الدكتور )سيد( تعامل معه من منظور مباحثي 

وامني, ومشككاً يف نواياه – فتوقف طويال عند االسامء التي 

، وانكر عليه مرصيته رغم  بها مثل )جاك أوجيمس(  تسمي 

لكن  إيطايل  واب  يهودية  ام مرصية  من  ارضها  ولد عيل  انه 

هذا ال يبدو كافيا ويحرمه من مرصيته – ُمتهاًم إياه بالدجل 

خوفاً   ( مرص  من  خروجه  بعد  كتب  انه  ملجرد  والشعوذه 

واتقاءا لرش حاكهام الخديوي اسامعيل( 

عدم  ينفي  هذا  فهل  الجهنمية  السياسة  لعبة  يف  تورط  قد 

يسمونه  كان  كام  ترو(-  )تيا  او  مرسحا  قدم  وانه   ، وجوده 

الدراما  كتاب  وابرز  كبري  كاتب  ذلك  ،ويشهد  العرص  ذلك  يف 

التاريخية ) محفوظ عبد الحمن ( يف مسلسله الشهري )بوابة 

ابن الشعب يهرع لالنضامم  البسيط  الفالح  الحلواين( وجعل 

املمثل  برباعة  دوره  قدم  الذي  التياترو(  أو  )فرقه صنوع  ايل 

اسامعيل  الخديوي  ابن  وجعل  بل  لبيب(-  )لطفي  القدير 

الكاتب  جاء  الوقت  نفس  ويف  ترو(،  )التيا  بهذا  يغرم  نفسه 

مرسحية  وقدم  السالموين  العال  ابو  محمد  الكبري  املرسحي 

ابو نضارة ، استلهاما من شخصية صنوع ، وقدمت املرسحية 

عيل مرسح محمد فريد عام 1993 من اخراج الراحل محسن 

وعهدي  طرابيك  وسعيد  صالح  سعيد  النجم  ،وبطولة  حلمي 

ودراما  مرسحيا  املبدعني  كتابات  عن  النظر  وبغض  صادق 

تليفزيونية – امل تلفت نظر باحثنا الكبري ) سيد عيل اسامعيل 

قدمها  التي  والهزلية  امللهاوية  البرشية  النامذج  تلك   )

االن من  والهزيل حتي  امللهاوي  يقدمها مرسحنا  صنوع وظل 

وادوار   , البلد  وابن   ، والرببري   ، الشام  وابو  امثال)الخواجة( 

والناقد  الشاعر  يقول  كام  او   . وغريهم(  بالحواري  الردح 

املرسحي الكبري 

رائد   ، صنوع  )يعقوب  كتاب  مقمة  يف  شكري(  جرجس   (

نجوي  د/   ( تأليف  املجهولة  ومرسحياته   – املرصي  املرسح 

الشخصيات  حول   -  2019  – الثقافة  قصور  هيئة   – عانوس 

املصورة  الصحفية  الدراما  سواء  اعامله–  حول  تدور  التي 

مجموعة  فيها  يقدم  التياترية(والتي  املسامة)اللعبات 

اسامء  ومينحها  الواقع  من  يستعريها  التي  الشخصيات  من 

فرعون  او  الحارة  شيخ  اسامعيل  فالخديوي  رمزية  وصفات 

نفسه  اسامعيل يطلق عيل  كان  السباع رصاحة – كام  ابو  او 

اليهودي  املرايب  روتشيلد  و   ، باشا  غبار  اصبح  باشا  ونوبار   ،

سلطان الكنوز وقدمه يف لعبة خاصة ، ويؤكد جرجس شكري 

قوله حني يردف ) فهي تدل عيل وعيه ووطنيته الن العائلة 

ممحونه  باشا(  )فالوالدة  ونقده  لسانه  من  تنُج  مل  الخديوية 

هانم ، واحدي بناته ) خياله هانم ( باالضافة ايل خلخال أغا 

واخرين ( 

اسامعيل مرص  د. سيد عيل  الصديق  فان  ما سبق  ورغم كل 

وجوده  انكار  بل  دوره  وانكار  صنوع  يعقوب  مطاردة  عيل 

مجالته  بها  تحتشد  التي  الفوتوغرافية  الصور  تعدد  رغم   –

ال  قراقوز  فهو  اعامله  ثنايا  يف  قدمها  التي  الرسومات  وتلك 

وهو   ، الذكر  سالف  الكتاب  مقدمة  يف  اشار  كام   – اكرث 

الكثري من  والذي يضم  عام 1886  فرنسا  املنشور يف  الكتاب 

والغزو   ، عرش  التاسع  القرن  يف  مرص  عن  صنوع  محارضات 

فصال  عرشين  ايل  باالضافة   – املهدي  ،وثورة  ملرص  الربيطاين 

صنوع  نرشها  والتي  والُدعابات  الخواطر  ايل  اقرب  مكتوبا 

الكتاب  ذلك  تفاصيل  يتناول  سيد(  فنجد)د.  صحيفته–  يف 

ما  كل  يف  االخطاء  عن  والبحث  والريبة  التشكك  باسلوب 

يقال ، ويرتقب ما يقوله الرحل او ما يقوله غريه عنه بتوجس 

ما  ويتهم)   ، يصدق  ان  يريد  ال  فهو   – وارتياب  ثقة  وعدم 

والخيانة  والزيف  الخداع  مباسونية  ويلعنها  صنوع(  سونية 

للمبادئ الدينية سواءا كانت يهودية او اسالمية او مسيحية 

بني  فرقا  يري  وال  )علامنيا(  كان  الرجل  ان  ببساطة  وذلك   ،

دعوي  ان  رغم  بالصهيونية  ويتهمه  بل   .. الثالثة  األديان 

التعبري  اليهود وينكر عليه شجاعته يف  الصهيونية  عيل يدي 

عن رأيه برصاحه ووضوح  قد اثريت بعد ذلك بكثريعن رأيه 

برصاحة ووضوح ودون تقنع باي قناع مزيف خوفا او تقية – 

فالرجل قادم الطغيان باالسلوب املتاح يف ظل نظام الطغيان 

يحيط  ما  بكل  واالستهزاء  والسخرية  بالنقد  املطلق  والحكم 

يف  يري  الذي  سيد  بالدكتور  فإذا  من سلطة وجربوت  بهؤالء 

بدعوي  املقاومة  دور  علية  فينكر  قراقوز(  مجرد   ( صنوع 

أنه كان )مسنوداً( من األمري حليم بن محمد عيل الذي كان 

العداء –  . ويناصبه  طامعا يف عرش مرص بدال من اسامعيل 

كام يرص عيل تجاهل فنون الرجل وانتاجه الفني ذي السامت 

الشعبية ، وادخلنا يف دهاليز السياسة ومؤامرات القصورالتي 

ان  له  فهل   ، وتدور يف كل عرص  العرص،  بذلك  تحيط  كانت 

والكلمة  الراي  واصحاب  واالبداع  الفن  عالقة  يف  النظر  يعيد 

االمور.  زمام  ميلكون  ومن  والساسة  بالحكام  وعالقتهم 

يفرضون  االن-  وحتي   – ظلوا  الذين  السلطان  وصولجان 

يف  واملفكرين  املبدعني  عيل  وافكارهم  واذواقهم  احكامهم 

بهؤالء  توحد  قد  سيد  د.  ان  اظن  وال   ، االستبدادية  النظم 

عنه  يقال  ما  كل  فينعت  للقراقوز(   ( عداءه  !!ويواصل 

 ، مرص  من  ينفي  مل  املثال  سبيل  عيل  فهو  والزيف  بالكذب 

هاربا.!  بل خرج   – قال  – كام  نفاه  الذي  الخديوي هو  وان 

للمرسح  صنوع  ريادة  قضية  اثرت  قد  سيادتك  ان  واذكر 

 ) املسايئ  االهرام   ( سنوات يف صحيفة  منذ  وانكرتها  املرصي 

يف 5/3/2001 ، والنك ذكرت انك قد راجعت نفسك ) ست 

ان  بعد  ذلك  بعد  تبني  فلقد   .. القضية  هذه  حول  مرات   )

بذلتها  التي  الجهود  يف  النظر  واعادة  عليها  الضوء  تسلط 

هذه  تاكيد  الجادين  الدارسني  من  وغريها  عنوس  د.نجوي 

الريادة ومن قبلهم) د. محمد يوسف نجم ( ومؤرخ املرسح 

القضية  هذه  ايل  اشاروا  ممن  كثريون  (وغريها  رشيد  فؤاد   (

ووضحوا هذه الرياده ، وتايب سيادتكم غري ذلك !! ملاذا ؟ الله 

اعلم . 

اال تري – هل ان االوان ان نكف جميعا عن اللغو حول هذة 

القضية ونعرتف بأن يعقوب صنوع هو رائد املرسح املرصي 

جهدا  قدم  الذي  الكبري  املرسح  مؤرخ   – ياصديقي  ،املهم 

مرسحنا  االن  اين  نسال  ان  املجال–)علينا  هذا  يف  مشكورا 

؟  الطويل  املشوار  به  وصل  مرحلة  اي  وايل  ؟(  األن  املرصي 

املشرتك  القلب  وهو  وظيفته  وأدي  املرسح  هذا  تطور  وهل 

لألنسانية, مازال حيا ينبض باالبداع – بعد ان قاوم مرسحنا 

العواصف  كل  ضد  الزمان  من  ونصف  قرن  طوال  املرصي 

اجهاضه  حاولت  التي  الرشسة  العدوانية  والهجامت  واالنواء 

والقضاء عليه – لكنه مازال ثابتا يقاوم ويتحدي بفضل رجاله 

املخلصني وعاشقيه عيل مر السنني ؟ ! 
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البطل  يجلس   “ كلامت  بدون  متثيل   “ من  األخري  الجزء  يف   

أن  يختف  ومل  البيئة  يف  مرئيا  يظل  الذي  املكعب  حافة  عيل 

من  املكعب  يتم سحب  متوقع  غري  وبشكل   . منها  ينسحب 

تحته . فيسقط . ويختفي املكعب من عيل خشبة املرسح .

بيئة  هي  األداء  يف  اللحظة  هذه  يف  فيها  أقيم  التي  البيئة   

خالية، فيام عدا حضور املكعب الثالث . أجلس عيل املكعب، 

غري  الخارجي  الرتكيز  باستخدام  ركبتي،  عيل  مرفقي  وأضع 

املبارش – وعيناي إيل أسفل قليال جهة اليسار باتجاه األرض. 

صمت . عيل الرغم من أين أشعر بوجود املساعد عيل خشبة 

انتباهي  يرتكز   . بحضوره  أبايل  ال  مبارشة،  من خلفي  املرسح 

خلو  عيل  السمعي  وعيي  أفتح  وعندما  التنفس  متابعة  عيل 

من  فعال  عليه  أجلس  الذي  املكعب  سحب  يتم   . الفراغ 

بينام  املكعب  عن  بعيدا  ملقى  بنفيس  أشعر  وفجأة  تحتي، 

مواجهة  يف  وركبتي  يدي  عيل  فأسقط   . األمام  إيل  أسقط 

ويبدو  مفتوحتان،  عيناي   . ايل  ينظرون  وهم  املشاهدين 

تركيزي  أن  رغم  األمام،  ايل  املشاهدين  منظور  من  نظري 

البرصي غري مبارش . فأنا ال أنظر إيل أي يشء يف املكان . وبدال 

أعني  الفراغ من خلفي،   – بالفراغ من حويل  أشعر  ذلك  من 

من االتجاه الذي سقطت منه، وباتجاه املحيط ومن فوقي . 

ينفتح وعيي السمعي، أصغي بانتباه، وأفتح وعيي الحيس ملا 

ميكن أن يوجد يف هذه البيئة . واذا كان وعي اللمس مفتوحا 

عيل راحتي /يدي فإنهام يف تالمس مع األرض .

التالية  األربعة  حركايت  مبارشة،  أبدأ  الوضع،  هذا  يف  أبقي   

 . الحالية  البيئة  يف  يحدث  ملا  استجابة  منها  كل  يكون 

ال   “ الحدث  )بيكيت(  يدون  كام  صفارة،  لكل  واستجابة 

يتحرك “ . أجسد متاما كل إرشادات “ ال تتحرك “، مبعنى يف 

أن  ينشأ من  باعث  السكون بعد كل صفارة، وبداخيل  نبضة 

ال أتحرك . ويكون باعث “ال تتحرك “ هذا محسوسا كموجه 

أنها   – عقل جسمي  داخل  يتحرك  تيار  أو  حيوية   / دينامية 

عيني  أصابعي وقدمي، وخالل  وأطراف  راحتي  محسوسة يف 

وخاللهام . ففعل “ ال تتحرك “ هذا يحركني من الداخل عيل 

الرغم من أنه ال توجد حركة مادية رصيحة . وعندما يختفي 

اليشء األخري من خشبة املرسح – الشجرة – أظل ناظرا عيل 

يدي وركبتي مبارشة . شخصية وحيدة يف بقعة ضوء . يصدر 

يديه  إيل  ينظر   “ وهي  األخرية  وحركتي   . دقتني  قلبي  من 

إيل  ثقيل  ينتقل  يديه”،  إيل  “ينظر  لتجسيد  الدافع  ويف   .  “

الخلف باتجاه قدمي ليك تتحرر يداي من حمل وزين . ومع 

يتغري  باألرض،  اتصال  حالة  يف  كانا  حيث  براحتي  إحسايس 

ظهري  خلف  خالية  مساحة  من  الخارجي  البرصي  تركيزي 

وضع  يف  قدمي  عيل  الجلوس  يف  ببطء  أبدأ  بينام   . ويدي 

الركوع تدور راحتا يدي ليك أنظر ايل باطن يدي اليرسى ثم 

أغري تركيزي عيل راحة يدي اليمنى . يظل تركيزي عيل راحة 

يدي اليمنى . يشعر جسمي كله وكأنه يهتز . تبدأ اإلضاءة 

 . متاما  تظلم  حتى  ثوان  عرشة  خالل  تدريجيا  الخفوت  يف 

ينتهي األداء . ال يوجد ضحك .

الذي  الجسم  هذا  هو  ما   :  )1( التأمل   •
جسمي أسميه 

عرض  أداء  يواجه   . ؟  آنفا  وصفته  الذي  الجسم  هو  ما 

مشكلة  أو  بسؤال  املمثل  كلامت”  بدون  متثيل   “ )بيكيت( 

املتكلم  بضمري  السابق  الرسد  من  يتضح  أن  يجب   . الجسم 

فالجسم   . واضح  جسم  سوى  ليس  جسمي  أو  الجسم،  أن 

الذي تدحرج عيل خشبة املرسح هو بالطبع جسمي، ولكنه 

مشاهدته،  تتم  جسم   – آخر  جسم  الوقت  نفس  يف  أصبح 

هو  وكام   . مستجيب  موقف،  يف  موجود  معاش،ومقروء، 

والسجل  السجل  بنية  فان  لعرض،  سجل  أي  مع  الحال 

جيدا  عليهام  التدريب  تم  آنفا  وصفته  الذي  الفرعي، 

يف   . ووعيي  شعوري  هامش  عيل  منها  كل  يتوفر  بحيث 

التدريبات تعلمت تدريجيا أن أفتح انتباهي ووعيي الحيس 

أبدا  أتوقع  مل   . الدراماتورجيا  يف  لحظة  لكل  مالمئا  باعتباره 

ولكني  يحدث،  أن  ينبغي  كان  ما  أو  بعد  فيام  سيحدث  ما 

باألحرى يف حالة استعداد لالستجابة أو التفاعل مع الصفارة 

من خارج ميني خشبة املرسح، أو استجيب لباعث ينشأ من 

  تأليف: فيليب زاريليل

ترجمة: أحمد عبد الفتاح

دافع:  أو  معىن  بدون  التمثيل 
المعاشة)2-2( الحية/  التجربة  عن  التعبري  قبل  ما  عالم  في  المتكلم  بضمري  التمثيل  اعتبارات      
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داخيل مثل النهوض من عيل األرض .

اليومي  جسمي  هو  جسمي  يكون  أن  إما  الحي،  األداء  يف   

جسدي  أنه   . كذلك  يكون  ال  أو  فيه  أسكن  الذي  املعتاد 

ووعيي  وانتباهي،  وعاطفتي،  وحوايس  إدرايك  ألن  اليومي 

  . خاللها  من  ويتشكلون  املواجهة  هذه  يف  يشاركون  خربيت  

عيل قدم املساواة، هذا هو عقل جسمي الذي يجب أن يراه 

املشاهد ألنه يف إطار ذلك باعتباره أداء .

 من منظور كممثل داخل األداء، فان جسمي مدرب ومستعد 

 . ويتحرك  يتأثر  أن  تعلم  الذي  الحي/املعاش  جسمي  لعقل 

ولكن  بدن،  باعتباره  املادي  جسمي  ليس  ببساطة  وهذا 

حيس  ووعي  باهتامم  املتناغم  الحي/املعاش  جسمي  عقل 

مفتوح خالل سنوات طويلة من التدريب النفيس وتدريبات 

التمثيل . ويؤسس سجل األداء والسجل الفرعي اللذان تطورا 

متثيل   “ لعرض  أداء  كل  مدة  الحي ألن  عاملي  التدريبات  يف 

التطور  يف  )هورسل(  انطالق  نقاط  أحد  هي  كلامت”  بدون 

وعندما   . استفسار  عملية  باعتبارها  للفينومينولوجيا  األدايئ 

بأنه  الحي  العامل  تفسري  يتم  فينومينولوجي،  بشكل  نتحدث 

العامل كام نعايشه، أو هو األشياء نفسها . ولكن العامل الحي 

ليس ساكنا، انه دينامي بدال من ذلك ومتغري باستمرار وفقا 

لك بيئة نسكنها ونشارك فيها ونستجيب لها .

 وعامل املمثل الحي هو عيل حد سواء مزدوج وجديل . فهناك 

يتشكل  الدينامي  الحي  العامل  وهذا  الدينامي،  الحي  عاملي 

ينشأ  وأسلوب  جاميل  وأداء  معينة،  بدراماتورجيا  ويتحدد 

 “ لعرض  اإلبداعية  العملية  التدريبات/  خالل  بناءه  ويتم 

عامل  معايشة  تحدث  األداء،   فعند   .  “ كلامت  بدون  متثيل 

املمثل الحي باعتباره “كليهام/مبصاحبة Both/And”، مبعنى 

سواء  حد  عيل  هم  وتجربتي  ووعيي  وحوايس  انتباهي  أن 

وصفه  ميكن  وهذا   . بداخله  أقيم  الذي  اآلخر  وملك  مليك، 

بأنه امتالك ظل ذات حيث يوجد معنى مستمر للصدى بني 

الذات واآلخر خالل مدة األداء .

املتكلم  بضمري  الرسد  هذا  من  واضحا  يكون  أن  يجب  كام   

وتشكيله  وتحديده  بناءه  يتم  الحي كمؤدي  املمثل  عامل  أن 

يتحدد  أنه  مبعنى  الفرعي،  والسجل  األداء  سجل  بواسطة 

دراماتورجية محددة  واالنتامءات  والحدود  البنيات  بواسطة 

املمثل  عامل  ويتشكل   . بعينه  أداء  تشكل  التي  والجامليات 

وبخربات  املؤدي،  عليه  حصل  الذي  بالتدريب  أيضا  الحي 

محدد  تدريب  كل  بساعد   . األداء  وخربة  السابقة  العروض 

مؤدي   / كممثل  لعمله  مفهومه  صياغة  يف  املمثل  ميارسه 

باإلضافة إيل تجربته فيام يتعلق باألداء .

هذا  تجاه  مثايل  نحو  عيل  فعاال/خامال  أكون  العرض،  ففي   

عندما  فمثال،   . األداء  لحظة  يف  املزدوج/الجديل  الحي  العامل 

الصفارة  أسمع  أنني  مبعنى  سلبيا  أكون  للصفارة،  أستجيب 

ولكني أكون فعاال يف استيعاب الصفارة حركيا . وباالستجابة، 

وعندئذ  مرة،  ألول  جانبا  التفت  عندما  فعاال/خامال  أكون 

الفرعي  والسجل  للسجل  أداء  خالل   . فعال  بشكل  أتأمل 

نفسه يل  يقدم  أستوعب كل يشء  أكون خامال حركيا ألنني 

ايل داخيل  فعاال – وأصغ  أكون  البيئة وعندئذ  عيل حدة يف 

الرتابط  أمارس   . للتأمل  الباعث  مثل  دافع،  كل  ينشأ  بينام 

الدينامي الذي يربط كل فعل يف السجل والسجل الفرعي . 

فهناك شكل وإحساس بهذا السجل ألنني تعلمت التأثر به، 

مع أنه ٌيؤدى يف كل مرة بحركة دينامية يف هذا األداء .

• التأمل )2( : التمثيل يف حارض قبل تعبريي قبل الكلامت، 

وبدون معنى أو دافع  .

)بيكيت  مرسحية  يف  كلامت”  بدون   “ املمثل  يؤدي  مثلام 

بأنها تقيم دامئا  (، أود أن أصف مهمتي األساسية ظاهراتيا 

مبعنى،  الكلامت”،  “قبل  الحالية  التعبري  قبل  ما  لحظة  يف 

 Taylor كارمان  تايلور   ( يصفه  الذي  املتجسد  الوعي  منط 

الذي  العامل  مع  الالواعي  مع  التواصل  من  نوع   )Carman

أجادل  أن  وميكن   . والعاطفة  اإلحساس  عامل  بالرضورة  هو 

أعني،  كلامت،  بدون  التعبريي  قبل  الحارض  يف  العمل  بأن 

أو  معنى  عن  بحث  وبدون  دافع،  أو  مسبق  فكر  بدون 

اللحظة  يف  يقيم  أو  يسكن  ألن  للممثل  يسمح  تعريف 

 . الفورية  البيئة  مع  املواجهة  يف  الحية   / املعاشة  الحارضة 

أو  املعرفة،  أو  الكامل،  الفهم  ايل  الحاجة  عدم  خالل  فمن 

الوصول إيل استنتاجات للعامل الذي أعايشه وأقيم فيه، فان 

غرابة مواجهتي مع هذا العامل التي ال أستطيع أن أفهمها يف 

ومن   . غرابتها  مع  بلحظة  لحظة  املواجهة  يف  تتأكد  النهاية 

النوايا أو الدوافع املعدة مسبقا، فأنا  خالل عدم العمل مع 

لحظة  يف  املجسد  الحيس  تصوري  أعيش  أن  يف  حرا  أكون 

املواجهة ذاتها .

عند   ”Befundlickeit املزاجية  الحالة   “ مفهوم  ويصف   

قبل  ما  عامل  يف  نعيش  عندما  املقدم  املنظور   ) هيدجر   (

يف  يف  الكلامت  ظهور  قبل  والعاطفة  اإلحساس  عن  التعبري 

هي  املزاجية  فالحالة   . املرسح  وعيل خشبة  اليومية  الحياة 

)هيدجر(  بحث  يف  تطورت  التي  األساسية  املفاهيم  أحد 

 – هناك(  املوجود  ذلك  أو   ( لالنسان  الوجودي  للرشط 

 Befundlickeit كلمة  وجذر   . )مجربا(  العامل  يف  املوجود 

وقد   .  “ يكتشف  أو  يجد   “ مبعنى   –  Funden الفعل  هو 
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كتاب  ترجام  اللذان  )روبنسون( – وهام  و  )ماكواري(  الحظ 

ايل   ”Being and time والزمان   الوجود   “  ) )هيدجر 

رصاحة  تعني   Befundlickeit كلمة  أن   – االنجليزية  اللغة 

كيف  أيضا  والحظا   .  “ عليها  نوجد  أن  ميكن  التي  الحالة   “

 wie “ أنها كلمة شائعة االستخدام يف التعبري األملاين . فمثال

هو  ما   “ أو  ؟  حالك  كيف   “ تعني   ”?befunden sie sich

الطريقة  بهذه  يستخدمها  ال  )هيدجر(  ولكن   .  “ ؟  شعورك 

ف   .“ حالك  كيف   “ شخص  لسؤال  الشائعة   / املبتذلة 

العملية  عن  للتعبري  طريقة  عن  يبحث  باألحرى  )هيدجر( 

الحاالت  أكرث  يف  أنفسنا  إيجاد  أو  وضع  فيها  نصل  التي 

أساسية، وهي الحالة التي نجد أنفسنا فيها .

يف  يف  املتمثلة  األساسية  العملية  األملانية  اللغة  تلتقط   

املحاولة املستمرة لتحديد املوقع أو املوضع أو توجيه أنفسنا 

بلك  داخل  ووضعنا  ببيئتنا،  يتعلق  فيام  نكون  حيث  إيل 

كلامت  يف  يوضع  مل  ولكنه  نقوله  أن  نوشك  ما  ومع  البيئة 

بعد . فنحن يف نفس الوقت يف حالة استجابة لبيئتنا ومعرفة 

فاكتشاف  سواء.  حد  عيل  نحن  وكيف  نحن  أين  اكتشاف  أو 

للنفس  ضبط  عملية  هو  اللحظة  يف  نحن  وكيف  نحن  أين 

 das التناغم  أو   ،die Stimmung املوسيقية  اآللة  مثل، 

Gestimmsein مع أين / كيف .

 ويعرب )اي يت جيندين E.T. Gendin(  عن خاصية ما قبل 

 “  : كالتايل  للعامل  مواجهتنا  أو  ملشاركتنا  املحسوسة  التعبري 

نحن ال نصل إيل املواقف كام لو كانت مجرد حقائق، فإننا يف 

الحارض قبل التعبريي :

والكالم   . املعقدة  بل  الواضحة  غري  األشياء  خالل  منر  ال   

املعنى، ببساطة،  بالتأكيد يتعلق بفهم معنى موقفنا، ولكن 

هو محصلـة الكلامت. فاملعنى موجود باألحرى يف شكل خام 

ولكنه يحتــاج التنقية والعمل .

“اإلصغاء  من  نوع  بأنها  املزاجية  الحالة  توصف  أن  وميكن 

الذايت “ أو “ اإلصغاء اليقظ “ – ضبط الذات باتجاه أين / 

املزاجية كعملية  الحالة  . واذا أخذنا  اللحظة  كيف نكون يف 

اإلصغاء  لحظة  يف  يحدث  الذي  املجسد  الذايت  لالستفسار 

التأميل للداخل، فلن نعرف كيف أو أين نحن حتى نستغرق 

الوقت يف اكتشاف أين /كيف نحن يف اللحظة .

 وضعت عملية التدريب عيل “ متثيل بدون كلامت” وعرضه 

حالية  لحظة  كل  مع  املجسدة  الحسية/  الفورية  مواجهتي 

الفرعي خالل  والسجل  األداء  وكام ظهر سجل   . املقدمة  يف 

عملية التدريب، كان لدي الوقت الكايف لتكرار السجل عدة 

 – العميق  لإلصغاء  بأنه شكل  وصفه  ميكن  ما  أكدت  مرات 

 ( الفيلسوف  وصفتها  التي  عميق  إصغاء  يف  الوجود  حالة 

الكلمة  باستخدام   )Jean –luk Nancy نانيس  جان-لوك 

حالة  ويف   .  ”ascoltando العميق  االستامع   “ االيطالية 

الذي  نفسه  لليشء  منتبها  أكون  هذه،  العميق  االستامع 

يرتدد صداه داخيل، وأملس مخزون ما قبل وما مل يأت بعد 

. فكل فعل أو استجابة يف سجيل تنشأ عيل نحو أفضل من 

عقل  وتوضح  الجسم  من  الوقت  نفس  يف  وتخرج  الجسم، 

ففي   . نفسه  من  يخرج  الجسم  تجعل  بطريقة  الجسم 

البيئة  صوت  عيل  السمعي  وعيي  أفتح  اليقظ،  اإلصغاء 

الفورية . ويف مقاله “إصغاء Listening” يسأل ) جان لوك 

نانيس( سؤال : “ ما معنى أن ينغمس كائن متاما يف اإلصغاء، 

أو  اإلصغاء،  خالل  من  يتشكل  أو  اإلصغاء،  يف  يتشكل  أو 
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ذاته  يرتك  أن  هي  املمثل  ومهمة   . ؟  كيانه  بكل  اإلصغاء 

ما  كل  حيث  العميق  اإلصغاء  حالة  إيل  متاما  عنها  ويتخىل 

يوجد هو سؤال . ويسأل ) نانيس( ما هو الرس يف أن نصغي، 

وبالتايل نواجه الصوت بدال من الرسالة ؟ . فنحن نصغ، ولكن 

ما الذي هناك ليبقى رسا – غري معروف لكل منا . فال توجد 

السؤال  . وال يوجد يشء، وال يظهر يشء كإجابة عيل  رسالة 

يكون  املجسد  املمثل  / شعور  وعي   . املطروح  السيكولوجي 

ال  والفهم  املعنى  فان  ذلك  ومع  املعنى،  حافة  عيل  دامئا 

يظهران أبدا. وتوضح نانيس :

     االستامع دامئا عيل حافة املعني، معنى متوتر، وكأن

     الصوت ليس سوى هذه الحافة .

هذا النوع من اإلصغاء الذي أصفه هنا ليس فعال معزوال أو 

كامل  استيعاب  فعل  باألحرى  فهو  تسمع،  التي  لألذن  خامال 

 / املواجهة  لحظة  يف  متداخل  املجسد  وعينا  أن  لدرجة  وتام 

لألذن  املجسد  الضبط  عملية  فان  أمثل،  وبشكل   . التجسيد 

يف  ووعينا  طاقتنا  توجيه  تعيد  ثم  طاقتنا  تستوعب  هذه 

خصوصية  أن   . واالستفسار  والبحث  االستيعاب  عملية 

األداء  سجل  داخل  النفسية  املهام  هذه  يف  انخراطنا  وشده 

بالحيوية  أشعر  كمؤدي  أنني  تعني  الفرعي  والسجل 

أو  النفيس  باملعنى  ليس  وهذا   – الداخل  من  والتفاعل 

ملا  وفقا  املجسد  وعيل  أضبط  أنني  حيث   – التحفيزي 

االنخراط  هذا  ونتيجة   . البيئة  يف  موجودا  يكون  أن  ميكن 

مجال  وطفيفة يف  دقيقة  تعديالت  املكثف  الداخيل  النفيس 

االحتامالت .

حالة  فهم  يف  يساعدنا  أن  ميكن  الذي  اآلخر  واملفهوم       

اتصال الوعي املجسد يف الحارض قبل التعبريي هو مفهوم “ 

 . )Mark Rowlands ذاكرة ريلكه “  عند ) مارك روالندز

اذ يبدأ )روالند( باإلجابة عيل سؤال يبدو بسيطا طرحه ابنه 

“ أين تذهب ذكرياتنا عندما نفقدها ؟ . ويهتم ) روالندز( 

الذاكرة  بأن فقدان  . وجادل  الذاكرة  بحدود وفشل وفقدان 

نحمله  االفرتاض  هذا  أن  من  الرغم  عيل  دامئا  سلبيا  ليس 

عادة . ويؤكد روالندز( أن :

 ميكن أن بتقي أفعال التذكر بعد فقد املحتوى، حيث ميكنها 

أن

وهذه   . املظهر  ومتغري  ومتحول  متحور  بشكل  تعيش   

األفعــال

يف  آخــر  شــيء  أي  مثل  مهـام  دورا  تلعــب  املتحــولة   

بناءنــا

 – الذاكرة  محتوى  فقد  يتم  عندما  وحتى   ... كأشخاص   

نسيانه-

 ميكن أن يشكنا فعل التذكر وفقا لهذا املحتوى .

روالندز(   ( يجادل  األفعال،  عيل  املحتوى  تفضيل  من  وبدال 

أن األهم هو :

قد  الذاكرة  محتوى  أن  برغم  أنه  مبعنى   . التذكر  فعل    

اختفى،

  يعيش فعل التذكر يف شكل متحول جديد .

حول  ريلكه(   ( األملاين  الشاعر  لتأمالت  قراءته  ومبتابعة 

لتمييز  ريلكه”  ذاكرة   “ مصطلح  روالند(   ( يقرتح  الذاكرة، 

حدود ذاكرة ال حرص لها .

نــوع  من  ذاكرة  تضمحل  عندما  ريلكه  ذاكرة  تحدث     

معياري .

   مبعنى أنه عيل الرغم من أن محتوى الذاكرة قد اختفى، 

فان

   فعل التذكر يعيش يف شكل متحول جديد .

بشكل  باستمرار  أعمل   “ كلامت  بدون  متثيل   “ عرض  ويف 

للتجربة املحسوسة/ ذاكرة ريلكه ألن هناك تكثيف وتراكم 

الذاكرة،  أملس  أن  وأحاول   . محتوى  لها  ليس  التي  املعاشة 

ولكن ال يوجد فيه يشء، مثلام ال يوجد يشء مريئ ) بالنسبة 

يل ( يف البيئة املرسحية التي أدت ايل تدحرجي وسقوطي .. 

الخ .

عندما  والتجارب  والذكريات  لألفكار  يحدث  الذي  ما       

أننا ال نستطيع،  أو حالة  أو عندما نكون يف وضع  ننساهم، 

فهم  عيل  قادرين  نكون  أن  نحتاج  ال  أو  لدينا،  يكون  ال  أو 

املنيس،  هذا  أبعاد  كل   . ؟  كلامت  يف  التجربة  وتشكيل 

معلوما، يف  يكون  أن  الرضوري  من  ليس  أو  املعروف،  وغري 

تجربتنا يصبح جزءا من مخزون االتصال الالواعي يف الحارض 

قويا  مصدرا  باعتباره  للممثل  متاحا  ويكون  التعبريي  قبل 

للمسكوت عنه .

     عيل الرغم من أنه ميكن وصف “ متثيل بدون كلامت” 

يقوم  ال  حيث  شفهي  غري  لسجل  أذاء  ألنه  متطرف  بأنه 

ككلامت،  شكله  يأخذ  أن  ميكن  ما  تنقية  بعمل  املمثل 

فيمكنني أن أجادل بأن الحالة املثالية للممثل/ املؤدي حتي 

يف حالة التمثيل املبني عيل الشخصية هي دامئا حالة اإلقامة 

هناك،  كانت  أن  الكلامت،  تأيت  حتى  تعبريي  قبل  حارض  يف 

فانها تأخذ شكلها يف الفم يف لحظة قولها . ولكنها دامئا حالة 

أننا فقدان للكلامت .

........................................................................................

باململكة  اكسرت  جامعة  للتمثيل يف  استاذا  يعمل  زاريليل  فيليب   •

املتحدة

 “ كتاب  من  عرش  الرابع  الفصل  يف  املقالة  هذه  نرشت   •

 Palgrave دار  عن  الصادر    Performance Phenomenology

Macmilan  عام 2019
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وزير  جعلت  التي  الظروف  السابقة،  املقالة  يف  قرأنا 

عامة  قاعة  إىل  التمثيل  فن  معهد  ُيحّول  التقاليد، 

التي  املتشددة،  الكتابات  قرأنا مناذج من  للمحارضات! كام 

رشساً!  هجوماً  املعهد  وهاجمت  التحويل،  بهذا  رحبت 

تقول  سؤااًل،  تطرح  أن  اآلن  تريد  القارئ،  عزيزي  ولعلك 

فيه: هل جميع الكتابات رحبت بتحويل املعهد وهاجمته؟! 

أمل يدافع عن املعهد أحد، أو عىل األقل رفض فكرة تحويله 

كثريين  هناك  أن  الحقيقة  العامة؟!  للمحارضات  قاعة  إىل 

هم   – قالوه  وما  والمعة،  كبرية  أسامء  ومنهم  ذلك،  فعلوا 

وغريهم - هو موضوع مقالتنا هذه.

العقاد محمود  عباس 
مع  لها  حواراً  الصباح  مجلة  نرشت   ،1931 سبتمرب  يف 

ترقية  لجنة  أعضاء  أحد  بوصفه  العقاد؛  محمود  عباس 

العقاد   أقّر  لذلك  املعهد،  إنشاء  اقرتحت  التي  التمثيل، 

ال  التي  القاعة  من  أفضل  املعهد  نظام  بأن   - حواره  يف   –

بل  مرشوبات،  ُيقدم  ال  الذي  باملقهى،  وشبهها  لها،  نظام 

فيها  يجتمع  قهوة  أي  أن  “وعندي  قائاًل:  ذلك  عىل  وأكد 

هي  فهم،  حديث  بينهم  ليتطارحوا  واملمثالت  املمثلون 

العقاد  وخالف  املحارضات”.  قاعة  من  التمثيل  عىل  أجدى 

اتقاه  الذي  ما  أفهم  ال  “إنني  قائاًل:  التقاليد،  وزير  رؤية 

قاعة  يبيح يف  أنه  التمثيل؟ مع  بإلغاء معهد  املعارف  وزير 

مانعاً  يرى  وال  والطالبات،  الطالب  يجتمع  أن  املحارضات 

هناك  ليتلقني  أوروبا،  إىل  املرصيات  البنات  يرسل  أن  من 

بيئة املعهد يف يشء، إن مل  بيئة ال تختلف عن  الدروس يف 

وزير  العقاد  خالف  كام  الحرية”.  يف  إفراطاً  أكرث  إنها  نقل 

بقوله:  ذلك  التوقيعي، مربراً  الرقص  التقاليد يف منعه ملادة 

“إن حلمي عيىس باشا لن يكون أكرث غرية عىل اإلسالم من 

النبي عليه السالم، الذي شهد رقص النوبة يف املسجد وإىل 

جانبه السيدة عائشة أم املؤمنني. وأعتقد أن الرقص البعيد 

واجبة  هي  كام  الرجال،  عىل  واجبة  فريضة  الخالعة  عن 

ال  والنفسية،  الجسدية  الرياضة  من  نوع  ألنه  النساء؛  عىل 

الحركات  وال  الخيل،  ركوب  وال  السيف،  لعب  عن  يختلف 

برر  وأخرياً  األعضاء”.  مرانة  بها  يقصد  التي  الجمبازية، 

يحرضن  كن  النساء  “إن  قائاًل:  املعهد،  يف  االختالط  العقاد 

الحربية  الغزوات  الصالة، وكن يحرضن  الدروس يف مساجد 

مع الرجال يف صدر اإلسالم. فال أدري ماذا مينع أن يجتمع 

نعلم  كنا  إذا  سيام  وال  املدرسة،  يف  واملتعلامت  املتعلمون 

أنهم يجتمعون يف الخارج، وال سبيل إىل الفصل بينهام بأية 

حال”.

تيمور محمود 
تيمور،  محمود  عىل  نفسها  األسئلة  الصباح  مجلة  طرحت 

الذي رفض فكرة تحويل املعهد إىل قاعة محارضات عامة، 

قائاًل: إن الدراسة املنتظمة - التي كانت مطبقة يف املعهد 

بشهادة  وتنتهي  املدارس،  دراسة  نظام  عىل  تسري  والتي   -

حرة،  بدراسة  تقارنها  أن  ميكن  ال  الحكومة،  من  رسمية 

دراسة  يف  كام  نظامية  غري  بطريقة  يشاء  من  يحرضها 

ُحذفت  التي  املواد  أن  عن  فضاًل  هذا  املحارضات.  قاعة 

للثقافة  الرضورية  املواد  من  كانت  املعهد  تحويل  بعد 

الرقص  أن  تعتقدون  هل  املجلة:  سؤال  أما  التمثيلية”. 

مطلقاً،  قائاًل:  تيمور  عليه  أجاب  الفضيلة؟  ينايف  التوقيعي 

الجمبازية  الحركات  أنواع  من  نوع  التوقيعي  فالرقص 

الرشاقة  عىل  وتعودها  الصحة  الفتاة  تكسب  الرشيقة، 

من  النوع  هذا  إىل  أحوج  وممثالتنا  السليم.  والذوق 

الرياضة؛ ليتحررن من الرتهل والخمول الجسمي، وليهذبن 

يف  الرقص  هذا  أدخلت  املعارف  وزارة  أن  كام  حركاتهن. 

راٍق  رقص  بأنه  اعرتفت  وقد  بالبنات،  الخاصة  مدارسها 

قال  الجنسني،  اختالط  سؤال  عىل  ورداً  الفضيلة.  ينايف  ال 

تيمور: “النظرية الجديدة يف الرتبية تنارص مسألة اختالط 

الجنسني  باختالط  فقط  تقول  ال  النظرية  وهذه  الجنسني، 

بل بتزويدهام تدريجياً مبعلومات خاصة بالعالقة الجنسية! 

بني  الجمع  علينا  تحتم  فالرضورة  التمثيل  معهد  يف  أما 

يف  والطالبة  الطالب  بني  نفصل  أن  ميكننا  وال  الجنسني، 

اشرتاكاً  مشرتكة  املرسح  يف  املستقبلية  وحياتهام  املعهد، 

تاماً، فمن الواجب علينا والحالة هذه، أن منهد لهام سبيل 

العلة  هو  الذي  الخجل،  بينهام  من  ليسقط  االشرتاك  هذا 

األساسية يف التمثيل”.

رمزي إبراهيم 
املعنيني،  عىل  أسئلتها  طرح  يف  الصباح  مجلة  استمرت 

ونرش أجوبتهم، حتى وصلت إىل الكاتب املرسحي إبراهيم 

لجنة  يف  وتحديداً  املعهد،  لجان  يف  عضواً  بوصفه  رمزي؛ 

مشابهة  ستكون  أجوبته،  أن  نتوقع  ورمبا  الطالب!!  اختيار 

ملا سبق وقرأناه، أي تعضيد املعهد ورفض تحويلة إىل قاعة 

والحقيقة  تيمور!!  ومحمود  العقاد  عند  قرأناه  ما  إلخ   ..

 - متوقعة  وغري  صادمة  كانت  رمزي،  إبراهيم  إجابات  أن 

أراد  وكأنه  والحسم؛  والرصاحة  الوضوح  عدم  من  بها  ملا 

وتحديداً  فيه،  املسئولني  أحد  من  أو  املعهد  من  االنتقام 

“ليس  قائاًل:  مبدحه،  حواره  بدأ  الذي  طليامت،  زيك  من 

يخدمه  كام  التمثيل،  خدمة  يستطيع  من  البلد  هذا  يف 

بالتمثيل  أشتغل  كرجل  وأنا  أفندي.  طليامت  زيك  األستاذ 

األستاذ  أقدر  كنت  إذا  أحد،  مقداره  يعرف  ال  حباً  وأحبه 

سيد عيل إسامعيل

)13( مصر  في  مسرحي  معهد  ألول  المجهولة  التفاصيل 

الموءود المعهد  عن  دفاعا 

عبد العزيز خليلإبراهيم املرصي
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رأس  عىل  الطيبة  العناية  جعلته  الذي  الشخص  فألنه  زيك 

من  كذلك طول عمري مساعداً  اإلصالحية، وسأظل  الحركة 

وهي  الدامئة،  القدمية  فكريت  لتحقيق  يسعى  ملن  قلبي  كل 

خلق التياترو الوطني”.

قال:  للمحارضات،  قاعة  إىل  املعهد  تحويل  يف  رأيه  وعن 

يحول  ما  للمحارضات،  قاعة  إىل  املعهد  تحويل  يف  أرى  “ال 

حرفية  محارضات  أن  إذ  إنشائه.  من  الغرض  تحقيق  دون 

املرسح واإللقاء لن تكون إال عملية، فهي سُتخرج املمثلني 

بال  املعهد  ُيخرج  أن  منتظراً  كان  املستقبل، كام  الالزمني يف 

أقل تغيري أو نقص!! وقد أفاد تغيري منهج املعهد من جهة 

ضمني،  بطريق  وقرر  أعلن  أنه  وذلك  عظياًم،  شيئاً  أخرى 

ودعاهم  أمثاله،  وإىل  إليه  حاجة  يف  واملمثالت  املمثلني  أن 

أن  منه بحضورهم محارضاته”. وحول سؤال  االستفادة  إىل 

الرقص التوقيعي يتناىف مع الفضيلة، قال: “الرقص التوقيعي 

ال يتناىف مع الفضيلة يف نظري، ولكني أعتقد متام االعتقاد 

للمعهد مطلقاً! وقد كان األستاذ  أنه مل يكن من الرضوري 

زيك طليامت، يريد يف الواقع إلغاءه؛ ولكن نظراً إىل أسباب 

تدخل يف املجامالت، مل يسعه إال أن يعدل عن فكرة إلغائه، 

الواجب  من  جعلت  العيون  أبو  الشيخ  هجمة  أن  كام 

عىل  جنى  الذي  أن  أظن  ذلك  ومع  حني.  حتى  استبقاءه 

هذه املادة، هو ما شاءوا لها من التسمية، إذ الواقع أنهم مل 

يكونوا يدرسون رقصاً توقيعياً، بل رقصاً ريفياً فقط”. وعن 

بأي  الرضوري  كان من  “إذا  قال:  الجنسني،  اختالط  رأيه يف 

األقل  إنه يجب عىل  فاعتقادي  الجنسني،  اختالط  حال منع 

استثناء طلبة التمثيل”.

بدر علي 
املجالت  نرش  املعهد عىل  بقاء  عن  املدافعني  أمر  يقترص  مل 

عىل  باإلجابة  ومطالبتهم  واملثقفني،  املرسح  أعالم  لحوار 

وكلامت،  رسائل  نرش  إىل  األمر  تطور  بل  جاهزة!!  أسئلة 

بالفنون  املدرس  بدر«  »عيل  ومنهم  املعنيني،  بعض  أرسلها 

فنية  مقاالت  بنرش  قام  وقد   - الفن  هواة  وأحد  الجميلة، 

األستاذ  هذا   -  1925 عام  منذ  املرصية  الصحف  يف  كثرية 

نرشت له مجلة »الرصخة« كلمة تحت عنوان »حول معهد 

بعض  وفصل  املعهد  عىل  اإلبقاء  فيه  طالب  التمثيل«،  فن 

الطالب غري املرغوب فيهم. ورحب بافتتاح قاعة املحارضات 

للممثلني  مخصصة  وتكون   – املعهد  وجود  بجانب   -

الهواة  باإلضافة إىل  العاملة،  الفرق املرسحية  واملمثالت من 

واملثقفني والراغبني يف تلقي الفنون؛ رشيطة أال تكون القاعة 

بديلة عن املعهد؛ ألن بقاء املعهد، يعني، كام قال:

وإمداد  واملمثالت.  املمثلني  بنوابغ  التمثيلية  الفرق  “إمداد 

الطلبة  ذوق  وتربية  لتكوين  للتمثيل،  مبعلمني  املدارس 

واألخذ  التمثيل،  تشجيع  عىل  يشبون  وبذلك  الفني، 

بنارصه، والرتدد عىل دوره، ويف ذلك فائدة ألصحاب الفرق. 

وإمداد الصحافة بخربة النقاد، الذين يخدمون الفن بصدق 

املرسح  وأن  سيام  ال  باملخرجني،  الفرق  وإمداد  وإخالص. 

وإمكان  املاهر.  املخرج  إىل  الحاجة  مسيس  يف  املرصي 

املديريات  تجوب  املعهد،  خريجي  من  متجولة  فرق  إنشاء 

الفرق  عىل  فتقيض  سمعته،  وتحسني  الفن،  لنرش  والقرى 

وإمكان  سمعته.  وتشويه  الفن  لهدم  تعمل  التي  املتجولة، 

املمثلني  ونوابغ  املعهد،  خريجي  من  حكومية  فرقة  إنشاء 

الحاليني، تعمل لصالح الفن املحض. وإقالع أصحاب الفرق 

مستقباًل عن مجاراة الجمهور يف رغباته غري الفنية. وترجمة 

أحسن الروايات ترجمة صحيحة، عوضاً عن تشويه ترجمتها 

ممكن  مجهود  أكرب  الحكومة  وبذل  وتحويرها.  بتبديلها 

لتشجيع  مجهودها  رصف  من  بداًل  املحيل،  التمثيل  لرتقية 

أي  تستحق  ال  املرصية  الفرق  أن  بحجة  األجنبية،  الفرق 

يف  السيناميئ  التمثيل  وإدخال  لتأخرها.  مطلقاً  تشجيع 

دقيقاً.  إخراجاً  مرصية  روايات  إخراج  لنستطيع  املعهد، 

الروايات  اختيار  وُحسن  املرصية.  القصة  وترقية  وتشجيع 

شهور،  ثالثة  ملدة  متثيلها  يستمر  حتى  بإخراجها،  والعناية 

اإللقاء واإلخراج وغري  وارتقاء فن  أسبوع.  بداًل من  أكرث  أو 

باملالبس  االهتامم  يفوق  اهتامماً  باإلخراج  واالهتامم  ذلك. 

إىل  بعثات  وإيفاد  املمثل.  ضعف  تسرت  التي  واملناظر، 

الخارج، ويف ذلك نهوض بالفن إميا نهوض”.

متنوعة آراء 
الحاد  االنقسام  املقالة  السابقة، ويف هذه  املقالة  يف  أظهرنا 

وبني  قاعة،  إىل  املعهد  بتحويل  املرحبني  املتشددين  بني 

التحويل. ولكننا مل نتطرق إىل  الرافضني لهذا  أعالم املثقفني 

املعهد  حول  آرائهم  وبيان  أنفسهم،  واملرسحيني  املمثلني 

كثرياً؛  لذلك  أتحمس  أنني مل  والحقيقة  قاعة!!  إىل  وتحويله 

ألنني وجدت أغلب اآلراء، قيلت من خالل أمرين ال ثالث 

املعهد،  من  للمتحدث  الشخصية  املصلحة  هو  األول  لهام، 

هل وجوده يف صالحه أم ضده، وبناء عىل ذلك أدىل برأيه!! 

يريد  املتحدث من زيك طليامت، هل  اآلخر، موقف  واألمر 

منه!!  الشخيص  ملوقفه  تبعاً  وذلك  مهاجمته؛  أم  دعمه 

وهذه اآلراء منشورة يف مجلة الصباح - يف سبتمرب وأكتوبر 

املعهد  حول  اآلراء  باستطالع  املجلة  قامت  حيث   –  1931

وتحويله إىل قاعة محارضات، وهذه مناذج مام ُنرش:

املعهد  بتحويل  رحبت  مجموعة  هناك  املثال،  سبيل  فعىل 

إىل قاعة، ومنهم: إبراهيم الجزار، الذي عّد املعهد جرثومة 

إىل  بهم  فتصل  والطالبات،  الطلبة  رؤوس  تحتل  ُمعدية، 

وإبراهيم  الفن.  عىل  ستقيض  التي  الهسترييا  من  نوع 

الذي  االنقالب،  التأييد  كل  أؤيد  “أنا  قال:  الذي  املرصي، 

دامت  ما  عليها  وأقرتح  التمثيل.  معهد  يف  الوزارة  أحدثته 

إللقاء  ُتعنّي  أن  للمحارضات،  صالة  املعهد  من  ستجعل 

زيك  أحمد  أسامؤهم:  اآلتية  األساتذة  املحارضات  هذه 

رشيد  الشيخ  التفتزاين،  الشيخ  العيون،  أبو  الشيخ  باشا، 

وعبد  الرفاعي”.  حسني  السيد  األغر،  املنار  صاحب  رضا 

الطالب  تلقاها  التي  الدروس  أن  أبان  الذي  املجيد شكري، 

رأى  الذي  فايق،  وحسن  بالغرور.  أصابتهم  املعهد،  يف 

لالستفادة.  ممكن  عدد  ألكرب  الفرصة  ستعطي  القاعة  أن 

أية  القديم  للنظام  يكن  “مل  قال:  الذي  القايض،  ويونس 

فائدة يرجى منه باملرة؛ ألن التمثيل قبل كل يشء موهبة، 

ال ُتكتسب بالتعليم أو املران”. وزينب صدقي، التي قالت: 

“كنا نؤمل أن يكون املعهد سبياًل لإلصالح املنشود، أما وقد 

فإن  فإذا هي غرور وطيش،  واحد،  عام  بوادره من  ظهرت 

وأمينة  حسن،  فردوس  وقالت  بالفن”،  رحمة  كان  إغالقه 

رزق املعنى نفسه، أما حسن صديق، وحسن البارودي فقد 

تحدثا بأقوال مشابهة ملا قاله هذا الفريق.

قاعة،  إىل  املعهد  تحويل  رفضت  ثانية،  مجموعة  وهناك 

الجديد مصيبة  النظام  “إن  قال:  الذي  مثل: مختار عثامن، 

لقد  فيه.  السبب  كانوا  من  الله  سامح  الفن،  عىل  كبرية 

وإين  بالتمثيل،  الحكومة  الهتامم  رمزاً  املعهد  بقاء  يف  كان 

أعزي أهل الفنون جميعاً بضياع أمل عظيم، كنا نرجوه من 

نظام  إن  يقول  “ومن  قال:  الذي  فهمي،  ومنىس  املعهد”. 

عىل  بقضائهم  إنهم  الرسمي؟  النظام  من  أفضل  الفوىض 
حسن فايق إبراهيم رمزي
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املعهد، كمن قيض عىل الجنني يف أحشاء أمه”. وعبد العزيز 

إنهم  ولو  بكثري،  أفضل  األول  “النظام  قال:  الذي  خليل، 

أقاموه عىل أساس تقدير جهود األفراد، الذين خدموا الفن 

األبد  إىل  املعهد  لعاش  أوروبا،  معاهد  يف  الحاصل  هو  كام 

عىل أحسن النظم”. أحمد عالم، الذي قال: “ال يجب مطلقاً 

يكون  ما  ألزم  هو  جلياًل،  عماًل  لنهدم  بالتقاليد  نتسلح  أن 

لرقي املرسح املرصي، الذي نتشدق جميعاً بخدمته، ونقول 

إننا نعمل عىل رقيه. ما هي التقاليد؟ أليست هي مجموعة 

مرص  يف  التقاليد  أكانت  السنني؟  بتغري  تتغري  وآراء  عادات 

أكانت  بدعوته؟  أمني  قاسم  قام  يوم  البنت  بتعليم  تسمح 

التقاليد تسمح يف القرن املايض أن يبني الخديوي إسامعيل 

داراً للتمثيل يف مرص؟”. وقد شارك كل من: محمد إبراهيم، 

وعبد العزيز حمدي، ودولت أبيض آراء هذا الفريق. 

من  املعهد  تحويل  معها  يفرق  مل  ثالثة،  مجموعة  وهناك 

عدمه، ومنهم: فؤاد سليم، الذي عاب عىل الحكومة إنشاء 

للمعهد  راسخ  أسايس  نظام  وجود  دون  وتحويله  املعهد 

يفيد  ال  هبة،  “التمثيل  قال:  الذي  رستم،  وزيك  للقاعة.  أو 

واملحارضات  ُتلقى.  محارضة  أو  يؤسس،  معهد  إيجادها  يف 

جديداً.  ممثاًل  ُتكّون  أن  ميكن  ال  لكنها  املمثل؛  تثقف  قد 

الفائدة”.  عدم  حيث  نظري  يف  يتساويان  والقاعة  فاملعهد 

واملعنى امُلتبنى لهذا الفريق، تبناه كل من الزجال والشاعر 

محمود رمزي نظيم، واملرسحي حبيب جامايت.

الملغي بالمعهد  طالب 
يف  طالبه  أحد  كتبه  ما  املعهد،  عن  للدفاع  لهذا  ختام  خري 

أم   .. ذكرى  »إحياء  عنوان  تحت  الرشق«،  »كوكب  جريدة 

عىل  املعهد  لغلق  السلبية  اآلثار  فيه  أبان  مصدور؟«،  نفثة 

لكانت   – استمر  لو   – املعهد  أن  وكيف  املرسحية،  الفرق 

التمثيل حدثت بالفعل، كام كان يأمل كل من عمل  نهضة 

يف هذا املعهد. وألهمية املقالة، سأذكرها كاملة، ملا فيها من 

معرضة  أدوارهم  أن  وأولئك  هؤالء  نىس  ولقد  الحلق.  يف 

لفظة  كل  كانت  إذا  إال  غري شك،  من  والسخرية  للسقوط 

يقولونها أو كلمة يرسلونها، تكون واضحة جلية ومسموعة 

جيداً يف جميع أنحاء املرسح والصالة، وأن الرس يف جودة 

وال  والجمل  األلفاظ  تفخيم  يف  ليس  والتمثيل  اإللقاء 

أن  الواجب  من  كان  وأصواًل،  قواعد  لذلك  أن  بل  ترقيقها، 

منهن  أو  منهم  واحد  يعتيل  أن  قبل  بها  ويعنوا  يدرسوها 

الذي  القبيح  املشني  التحايل  بداًل من هذا  املرسح،  خشبة 

أصوات  يف  تارة  فيرصخون  النظارة،  أسامع  به  يقتحمون 

أخرى  تارة  تخفت  ثم  مؤمل،  نشاز  يف  حيناً  تعلو  نكراء 

من  أذنك  يطرق  بينام،  وفحيح  همهمة  بني  تضيع  أن  إىل 

يف  أولها  متيز  أن  تستطيع  ال  مضطربة،  كلامت  آخر  ممثل 

حني ينتهي آخرها يف صوت غليظ قوي، يدوي كأنه الرعد، 

التمثيل  يسب  حانق  مغيظ  الحالتني  كلتا  يف  واملشاهد 

املؤلف  أغراض  من  شيئاً  يتبني  مل  إذ  املمثلني  ويشكو 

املمثلني.  أصوات  من  املتنافر  الخليط  هذا  وسط  ومراميه 

اقرتاحاً  ورؤسائها  الفرق  هذه  مديري  عىل  ألقرتح  وإين 

متواضعاً، ال أقصد به اإلساءة إىل فنهم وواسع علمهم، أن 

قالها  التي  الكلمة  هذه  وممثالتهم  ممثليهم  مع  يتذاكروا 

بعد  املمثلني  بها  ينصح  عرش،  السادس  القرن  يف  شكسبري 

إلقائهم وقبيح حركاتهم، وهي والله جديرة  أن هاله سوء 

بها  يعملون  العرشين  القرن  يف  ملمثلينا  دستوراً  تكون  بأن 

ويسريون بقانونها، قال شكسبري:

بهؤالء  تشبهتم  إذا  أما  فصيحة،  لبقة  ألسنتكم  “لتكن 

املنادون  يتوىل  أن  ألود  فإين  لفظهم،  ولفظتم  املتهوسني 

وتهبط.  تعلو  كاملنشار  ليدكم  ما  كلاميت.  إلقاء  األسواق  يف 

تكونوا  أن  بكم  جدير  فإنه  وتلطفوا،  إشارتكم  من  قللوا 

الطرب.  مواقف  أقىص  يف  حتى  االعتدال  من  يشء  عىل 

األصوات  بأنكر  عقريته  يرفع  ممثل  رؤية  يسؤين  ما  أسوأ 

وأقبحها، ميزق العاطفة التي ميثلها وميزق آذان املشاهدين 

وتحريك  الرصاخ  تجنبوا  بفاهمني.  املشاهدين  هؤالء  وما 

اإلشارة عىل مقتىض  كيفوا  رائدكم،  متيزكم  وليكن  األيدي. 

تبعدوا  أن  إياكم   .. اإلشارة  مقتىض  عىل  والكالم  الكلمة، 

تصوير  التمثيل  من  الغرض  فإن  املألوف؛  الطبيعي  عن 

من  فرتى  مبرارة  إليها  تنظر  كأنك  حقيقتها؛  عىل  الطبيعة 

ذلك  خالفتم  إن  صورتها.  الرذيلة  ومن  مكوناتها  الفضيلة 

فقد يضحك لكم األحمق أما العاقل فيستاء ويغضب”.

نحن،  حالتنا  عىل  ينطبق  ما  كلها  الكلامت  هذه  يف  أليس 

منذ  ممثليه  شكسبري  ينصح  أن  الدنيا  نكد  من  وأليس 

يف  نحن  نقرأها  ثم  النصائح،  بهذه  تزيد  أو  عام  أربعامئة 

ذلك  مع  وأننا  إليها،  الناس  أحوج  فرتانا  العرشين،  القرن 

ال نعرفها، وإذا عرفناها فال نعمل بها!! وبعد، فهذه كلمة 

أقولها عن بعض عيوب اإللقاء يف مسارحنا، أرجو أن يفسح 

إنهم  دامئاً  يذكروا  وأن  صدورهم،  املمثلون  إخواننا  لها 

طالب  ]توقيع[   .. جريرة  وال  ذنب  بال  بالعدوان  بدأونا 

باملعهد امللغي. 

به عىل  يدلل  الطالب يك  يذكره  بكالم لشكسبري،  استشهاد 

حال التمثيل يف مرص!! قال الطالب:

يف مثل هذه األيام من صيف سنة 1931، صدر قرار وزير 

املعارف بغلق معهد التمثيل، واآلن وقد مىض عىل املعهد 

رصيحة  كلمة  نسجل  أن  من  ُبداً  نرى  ال  سنتان،  املرحوم 

عىل  عملوا  الذين  أولئك،  آذان  إىل  تصل  لعلها  حاسمة، 

مرور  بعد  املعهد  عن  نتحدث  أن  غريباً  وليس  حياً.  وأده 

يف  مدرسوه  تركه  الذي  واألثر  إنشائه  فكرة  فإن  عامني، 

له  تشيعاً  قلوبنا  ميآلن  قويني  يزاالن  ما  وطباعنا،  نفوسنا 

الذي يهدد  العنيف  به، كلام شاهدنا هذا الطغيان  وتعلقاً 

كطلبة،  فواجبنا  الجمهور.  ذوق  ويفسد  البيئة  هذه  كيان 

أساس متني، ودعائم  وقواعده عىل  الفن  أصول هذا  تلقوا 

قوية من جميع نواحيه الفنية والعلمية واألدبية والرياضية 

أيضاً، يحتم علينا أن نستنهض الهمم ونسترصخ الغيورين 

يضعوا  ليك  ومحبيه،  أنصاره  من  الفن  هذا  سمعة  عىل 

من  املرسح  إليها  وصل  التي  السيئة  املظاهر  لهذه  حداً 

تحكم بعض أفراد، جعلوا همهم األول واألخري جمع املال 

الوسائل  أوىل  من  كوسيلة  التمثيل،  فن  باسم  واملتاجرة 

عىل  محاوالتهم  دلت  فقد  هذا  ومع  إليها.  يسعون  التي 

القصة،  تأليف  يف  وفقوا  هم  فال  التام،  واإلفالس  الفشل 

وال هم أحسنوا اختيارها. وقد عجز معظم هؤالء املمثلني 

بحيث  األدوار،  من  ميثلونه  ملا  تكوين شخصية سليمة  عن 

رواية  يف  أحدهم  به  قام  آخر  دور  عن  مستقلة  تكون 

أخالقه  أو  الخاصة  األقل عن طباعة  بعيدة عىل  أو  أخرى، 

من  أنىك  هو  ما  الفرق  إحدى  يف  شاهدنا  لقد  بل  الذاتية، 

بأسلوب  مماًل  واحداً  روياً  الجميع  اتخذ  إذ  وأمر،  هذا 

أو  أنفسهم،  من  ذلك  يفعلون  والتمثيل،  اإللقاء  يف  خاص 

طبقاً ملا يشري به عليهم مديرهم الفني. أما املمثالت فليس 

بينهن من تستطيع فهم دورها وأداءه بعيداً عن اللحن أو 

أو حرشجة  النطق  تعرث يف  أو  اللسان،  تلعثم يف  بال  الخطأ 

محمود تيمورزينب صدقي
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29 بين الظل والضوء]

الفنانة الكبرية الراحلة ناهد سمري ممثلة مصرية قديرة، واسمها طبقا لشهادة 
عام  يوليو   29 مواليد  من  وهي  جمعة،  محمود  محمد  عنايات  الميالد: 
التمثيل  بقسم  التحقت  العامة  الثانوية  شهادة  على  حصولها  بعد   .1920
عام  البكالوريوس  درجة  على  وحصلت  المسرحية”  للفنون  “العالى  بالمعهد 
تألقوا  الذين  الفنانني  من  نخبة  ضمت  اليت  الثالثة  الدفعة  ضمن   ،1949
إبراهيم،  المنعم  عبد  األساتذة:  بينهم  )ومن  ذلك  بعد  النجومية  وحققوا 
محمود  سرحان،  صالح  الجزيري،  أحمد  كاسب،  عدلي  مدبولي،  المنعم  عبد 

الزرقاني(  علي  يس،  كمال  الطوخي،  محمد  عزمي، 

سمري ناهد 
والحزم الحنان  رمز 

بدأت  وقد  األكادميية.  بالدراسة  موهبتها  صقل  لتستكمل 

العروض املرسحية  الكبرية من خالل  األنظار إىل موهبتها  تلفت 

واإلذاعة  )السينام  الفنية  القنوات  بباقي  للعمل  انتقلت  ثم 

والتليفزيون(. 

الفنون  أكادميية  العملية مبجرد تخرجها من  بدأت حياتها  حيث 

بالتعاون مع زمالئها من خريجي املعهد يف بطولة بعض عروض 

دفعتها  من  ضمت  والتي   ،1952 عام  الحر”  “املرسح  فرقة 

الفنانني: عبد املنعم مدبويل، كامل يس، ومن الدفعات السابقة 

الصاوي، رشاد  أمينة  الفنانني: زكريا سليامن، صالح منصور،  لها 

التطاوي،  الحفيظ  عبد  الفنانني:  التالية،  الدفعة  ومن  حجازي، 

بالفرقة  لها  مرسحية  أول  وقدمت  سعيد.  أحمد  الغندور،  عيل 

ثم  موهبتها،  إىل  األنظار  فلفتت  أفندي”  السالم  “عبد  وهى 

تألقت بعد ذلك يف بطولة بعض املرسحيات األخرى من أهمها: 

“الناس إليل تحت” عام 1956. وتضم قامئة مرسحياتها املتميزة 

النجم  )مع  الجيب”  “مرسح  بفرقة  “الكرايس”  مرسحية  أيضا 

الله غيث(، وبفرقة “املرسح القومي مرسحيتي: بري السلم  عبد 

)مع الفنانني: أمينة رزق، سميحة أيوب أحمد الجزيري، وشفيق 

توفيق  الفنانني:  )مع  السهرة”  مالبس  و”دماء عىل  الدين(،  نور 

الدقن، محسنة توفيق وعزت العالييل(. 

ويذكر أنها قبل التحاقها باملعهد وقبل لفت اإلنتباه إىل موهبتها 

األدوار  بعض  بأداء  شاركت  قد  كانت  مرسحيا  نجاحها  وتحقيق 

املساعدة يف عدد من األفالم السينامئية. ويحسب لها يف مسريتها 

الفنية بعد ذلك تجسيدها لعدة شخصيات درامية متنوعة عىل 

مهاراتها،  وأظهرت  موهبتها  خاللها  من  أكدت  الفضية  الشاشة 

وأغلبها شخصيات محورية ومرسومة بدقة بالرغم من أن أغلبها 

بينها عىل سبيل  ثانوية ومن  أدوار  األم، وبالتايل فهي  لشخصية 

املثال: شخصية أم وردة )نبيلة عبيد( بفيلم “الغرقانة”، أم عبد 

الجبار”،  العزيز( بفيلم “دنيا عبد  القناوي )محمود عبد  الجبار 

أم  والرعب”،  “الحب  بفيلم  )رشيهان(  الدرميل  هند  أم  زينب 

سبع  أحمد  أم  ستيتة  “اإلمرباطور”،  بفيلم  زيك(  )أحمد  زينهم 

)عزت  الديب  عادل  والدة  “الربيء”،  بفيلم  زيك(  )أحمد  الليل 

بدير(  )أحمد  الله  عبد  والدة  الرش”،  “طريق  بفيلم  العالييل( 

صربي  جالل  العقيد  والدة  صفر”،  عن  تزيد  ال  “الرسعة  بفيلم 

)كرم مطاوع( بفيلم معركة النقيب نادية”، والدة مريفت )يرسا( 

الفيشاوي(  )فاروق  أحمد  املحامي  والدة  “كابوس”،  بفيلم 

بفيلم  غانم(  )سمري  عبده  إبراهيم  والدة  “التحدي”،  بفيلم 

كامل(  )مديحة  هدى  والدة  نصب”،  قضية  يف  “العرضحالجي 

يف فيلم “من يدفع الثمن؟”، والدة رباب وفتحي )مريفت أمني 

ومجدي وهبة( بفيلم “ميهل وال يهمل”. 

األم  أدوار  تجسيد  يف  ومهاراتها  متيزها  مدى  سبق  مام  ويتضح 

األمومة  مشاعر  تربز  أن  استطاعت  حيث  ورسوخ،  برصانة 

التأثري  ذات  املعربة  ونظراتها  ولفتاتها  الحنون  بصوتها  الصادقة، 

الرصني، خاصة  األداء  الصوتية يف  إمكانياتها  توظف  وأن  القوي، 

املرسح  خشبة  عىل  التمثيل  بني  الفرق  مبكرا  أدركت  بعدما 

يف  متيزها  لها  نذكر  أن  ويكفي  السينام،  كامريات  أمام  والتمثيل 

ومختلف  اإلجتامعية  مستوياتها  مبختلف  األم  شخصية  تجسيد 

العاملة  الشعبية  البلد  ابنة  الفالحة  )الصعيدية  تنويعاتها 

يف  األمهات  أشهر  من  واحدة  تصبح  أن  فأستطاعت  املثقفة(، 

السينام املرصية مع الفنانات: فردوس محمد، أمينة رزق، آمال 

قدمن  والاليت  منيب،  ماري  رشدي،  سامية  حلمي،  عزيزة  زايد، 

والتي  املتوسطة،  بالطبقات  ولألم  الشعبية،  لألم  متنوعة  مناذج 

يف  برعت  التي  األرستقراطية  األم  تلك  عن  بالطبع  تختلف 

حمدي  زوزو  جميل،  علوية  صدقي،  زينب  الفنانات:  تقدميها 

الحكيم، زوزو شكيب، زوزو مايض، زوزو نبيل، ثريا فخري.

سمري  ناهد  الفنانة  تألقت  والسيناميئ  املرسحي  تألقها  وبخالف 

عمرو دوارة
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30 بين الظل والضوء]

وأيضا  اإلذاعية،  واملسلسالت  السهرات  من  مجموعة  بطولة  يف 

بعدما  خاصة  التليفزيونية،  األدوار  من  كبري  عدد  يف  مبشاركتها 

من  التليفزيوين  وتألقها  شهرتها  تحقيق  يف  مبكرة  بفرتة  نجحت 

خالل مسلسيل: “الضحية، والرحيل”، ثم مشاركتها بعد ذلك يف 

املثال:  سبيل  عىل  بينها  ومن  املسلسالت  من  كبري  عدد  بطولة 

هي  الجبل،  مارد  آنسايت،  سيدايت  املرة،  البحريات  املر،  العسل 

نوح،  أحزان  العطش،  أبناء  أديب،  صيام،  صيام  واملستحيل، 

القضاء يف اإلسالم.

أن  سمري  ناهد  للفنانة  الفنية  املسرية  رصد  خالل  من  وميكن 

جميعها  اتسمت  والتي  أدوارها  تنوع  عىل  حرصها  لها  نسجل 

بالجدية، حيث ظلت طوال مشوارها الفني حريصة عىل تقديم 

األعامل الهادفة ذات املضمون والرسالة التي تتواءم مع إميانها 

وقناعتها الشخصية بدور الفن يف خدمة املجتمع، وإن كان هذا 

تحت  تصنيفها  ميكن  التي  األعامل  بعض  تقديم  من  مينعها  مل 

والتي  الهادفة”،  “الكوميديا  أو  اإلجتامعية”  “الكوميديا  مسمى 

أثبتت من خاللها مهاراتها أيضا يف أداء األدوار الكوميدية بنفس 

عىل  بينها  ومن  وامليلودرامية،  الرتاجيدية  لألدوار  أدائها  كفاءة 

راقصة  إليل جاي،  الجيل  فيهم،  أنا مني  املثال مرسحيات:  سبيل 

قطاع عام، وفيلمي: الرسعة ال تزيد عن صفر، العرضحالجي يف 

قضية نصب.

مشوارها  بداية  يف  مبكرا  تزوجت  قد  أنها  بالذكر  وجدير 

بفرتة  انفصالها  وبعد  االستمرارية،  يف  توفق  مل  ولكنها  الفني، 

 371921-( الشامي  إبراهيم  القدير  الفنان  من  تزوجت  طويلة 

العسكري”،  “املرسح  فرقتي:  من  بكل  زميلها   )591990

سنوات،  مدة خمسة  زواجهام  استمر  وقد  القومي”،  و”املرسح 

ابنة عمه )التي انجبت  والذي كان متزوجا منذ فرتة شبابه من 

له مثانية أبناء(. وقد رحلت الفنانة ناهد سمري عن عاملنا يف يوم 

28 مايو عام 1996، بعدما ساهمت يف إثراء مسرية الفن املرصي 

برصيد كبري من األعامل الفنية يزيد عن )250( مئتني وخمسني 

مائة  من  وأكرث  مرسحية،  ثالثني  من  أكرث  بينهم  من  عمال، 

التليفزيونية  املسلسالت  عرشات  إىل  باإلضافة  فيلام،  وعرشين 

واإلذاعية.

الفنية  القنوات  مبختلف  أعاملها  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

طبقا لطبيعة اإلنتاج مع مراعاة التتابع الزمني كام ييل:

المسرحية: مساهماتها   - أوال 
مجال  فهو  ناهد سمري،  للفنانة  املحبب  املجال  املرسح هو  ظل 

كام  للفن،  هوايتها  خالله  من  مارست  الذي  واملجال  دراستها 

أثبتتها  والتي  التمثيل  يف  موهبتها  أيضا  خالله  من  تفجرت 

وأكدتها من خالل مشاركتها يف بطولة عدد كبري من املرسحيات 

الفنية كانت من خالل  بداياتها  أن  إىل  التنويه  املتميزة. ويجب 

ثم   ،1952 عام  نهاية  يف  تكونت  التي  الحر”  “املرسح  فرقة 

الحديثة”،  بالفرقة “املرصية  الدولة وبالتحديد  التحقت مبسارح 

الرثية.  الدرامية  الشخصيات  بعض  خاللها  من  قدمت  والذي 

املرسحية  للمسرية  واملتابع  املتخصص  املرسحي  للناقد  وميكن 

والستينيات  الخمسينيات  فرتة  بأن  يقرر  أن  ناهد سمري  للفنانة 

تصنيف  وميكن  هذا  املرسحي.  تألقها  فرتة  خاصة  بصفة  تعد 

مراعاة  مع  التاريخي  للتتابع  طبقا  املرسحية  أعاملها  مجموعة 

إختالف الفرق املرسحية وطبيعة اإلنتاج كام ييل: 

-1 بفرق مسارح الدولة:

 ،)1955( الناعمة  األيدي  علبة،  يف  عريس  القومي”:  “املرسح   -

بري   ،)1964( الفرافري   ،)1963( فانيا  الخال  الناموس،  كوبري 

مرص  يا  باحلم   ،)1970( الله  بأمر  الحاكم  رس   ،)1966( السلم 

السهرة  مالبس  عىل  دماء   ،)1976( ونهاية  بداية   ،)1975(

)1978(، املسرية النبوية )1980(، بيت األصول )1983(.

- “املرسح العسكري”: خلود )1957(.

- “مرسح الجيب”: الكرايس )1962(.

القديم  البيت   ،)1963( والطريق  الرجل  الحديث”:  “املرسح   -

)1964(، رحلة مع الحبايب )1974(، الزفاف )1975(.

- “املرسح العاملي”: بلدتنا )1965(.

-2 ببعض فرق القطاع الخاص: 

املغامطيس،   ،)1954( أفندي  السالم  عبد  الحر”:  “املرسح   -

كوكتيل العجايب )1955(، الناس إليل تحت )1956(.  

- “ساعة لقلبك املرسحية”: أنا مني فيهم )1958(.

- “مرسح الفن”: راقصة قطاع عام )1985(. 

مقامات  الناس   ،)1977( إليل جاي  الجيل  - مرسحيات مصورة: 

)1987(، رابعة العدوية.

كبار  من  نخبة  مع  السابقة  املرسحيات  من خالل  تعاونت  وقد 

املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل من بينهم األساتذة: فتوح 

مدبويل،  املنعم  عبد  سكر،  إبراهيم  رشيف،  محمود  نشاطي، 

جالل  مطاوع،  كرم  أردش،  سعد  منصور،  صالح  يس،  كامل 

العصفوري،  سمري  الغندور،  عيل  العزيز،  عبد  محمد  الرشقاوي، 

الحكيم، رشاد عثامن،  الغفار عودة، فتحي  محمد مرجان، عبد 

نبيل منيبباإلضافة إىل املخرج الرويس لسيل بالتون.

الكبار  املرسح  نجوم  من  كبري  عدد  شاركت  أنها  بالذكر  وجدير 

ال  املثال  سبيل  عىل   - مقدمتهم  ويف  املرسحيات  تلك  بطولة 

رزق،  أمينة  الحكيم،  حمدي  زوزو  النجامت:  من  كل   - الحرص 

حمدي،  وداد  الحميد،  عبد  برلنتي  أيوب،  سميحة  نبيل،  زوزو 

السبع، عايدة  نادية  السبع، محسنة توفيق، رجاء حسني،  نادية 

العزيز،  عبد  سمرية  دميان،  تريز  مظهر،  سناء  العزيز،  عبد 

نادية رشاد، تهاين راشد، خريية أحمد، ليىل علوي، ليىل فهمي، 

عصمت محمود، نادية الجندي، سامح أنور، فايزة كامل، وكذلك 

يوسف  األساتذة:  بينهم  ومن  املرسح  نجوم  كبار  من  نخبة 

أبو  سعيد  حمدي،  عامد  فاخر،  فاخر  البارودي،  حسن  وهبي، 

نور  شفيق  غيث،  الله  عبد  حسني،  كامل  الحريري،  عمر  بكر، 

الدين، محمود الحديني، توفيق الدقن، محمد الدفراوي، أحمد 

الجزيري، محمد السبع، إبراهيم الشامي، عبد الحفيظ التطاوي، 

بيجو(،  )الخواجة  راتب  فؤاد  ملعة(،  )أبو  املرصي  أحمد  محمد 

عبد  أرشف  العالييل،  عزت  قابيل،  صالح  محمد،  السالم  عبد 

الفخراين، حسني الرشبيني، رشوان توفيق، وحيد  الغفور، يحيى 

عزت، محمد خريي، صالح السعدين، جالل عيىس، محمد خريي، 

عامد رشاد، فؤاد خليل.

السينمائية: األفالم   - ثانيا 
املوهبة  من  اإلستفادة  لألسف  الفضية  الشاشة  تستطع  مل 

تشارك  مل  حيث  سمري،  ناهد  للفنانة  الكبرية  والخربات  املؤكدة 

من  جدا  كبري  عدد  يف  الثانوية  األدوار  من  مبجموعة  سوى 

الفنية. كانت أوىل  األفالم السينامئية مبا ال يتناسب مع مكانتها 

مشاركتها السينامئية بفيلم “ابن الحداد” عام 1944 من إخراج  

مديحة يرسي، محمود  البطولة  وشاركه  يوسف وهبي،  وبطولة 

املليجي، فؤاد شفيق، يف حني كانت أحدث مشاركاتها السينامئية 

مرزوق،  محمد  إخراج  من  الرش”  “طريق  بفيلم   1995 عام 

وبطولة عزت العالييل، بويس، حسني الرشبيني.

إبن  التالية:  األفالم  السينامئية  إسهاماتها  قامئة  وتضم  هذا 

قلوب   ،)1945( العسل  شهر   ،)1944( كدب  يف  كدب  الحداد، 

حب   ،)1957( الليل  عشاق  إغراء،  سعيد،  بور   ،)1956( حائرة 

شباب  أجازة،  يف  مجرم  عواطف،  الصغرية،  الشيطانة  نار،  من 

سجن  مرايت،  عريس  الكروان،  دعاء   ،)1958( سلطان  اليوم، 

العذارى، أحالم البنات، حياة إمرأة، أنا حرة )1959(، بني السامء 

واألرض، نساء وذئاب، عاملقة البحار، أبو الليل )1960(، يف بيتنا 

رجل، شاطئ الحب، عاشور قلب األسد، حياة وأمل، حيايت هي 

الثمن، وحيدة، بال عودة، جوز مرايت، إغفر يل خطيئتي )1961(، 

)1962(، طريق  الغائب  أحبه، رس  الرجل  الثالثة، هذا  األشقياء 

الباب  للنهاية،  النشال، حياة عازب، بطل  الحب،  الشيطان، مثن 

باسم  ضائعة،  أيام   ،)1964( البنات  ثورة   ،)1963( املفتوح 

الحب، أغىل من حيايت )1965(، سيد درويش، 3 لصوص، أجازة 

بعدد من  البطولة  أدوار  المسرحيني في  كبار  شاركت 
المهمة المسرحيات 
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التليفزيونية بعض  السينما والدراما  قدمت من خالل 
المهمة الدرامية  الشخصيات 

31 بين الظل والضوء]]]

السيد  الحرية،  اليمن )1966(، مثن  صيف، رجل وامرأتان، ثورة 

البوسطجي  الحتة،  إبن   ،)1967( املخربون  العيب،  البلطي، 

للحب،  وجوه   3 فقط،  للمتزوجني  الشجرة،  فوق  أيب   ،)1968(

 ،)1972( الغضب  اإلنتقام،  طريق   ،)1969( جوه  إليل  الناس 

الجبان   ،)1974( الهارب   ،)1973( املالطييل  حامم  غرباء، 

املنحرفون،   ،)1975( املطر  تحت  الحب  توبة،  يارب  والحب، 

عندما يسقط الجسد )1976(، إبتسامة واحدة تكفي، إمرأة يف 

دمي، أسياد وعبيد، الكلمة األخرية، رحلة داخل إمرأة )1978(، 

الحب،  يعرفون  ال  رجال  يهمل،  وال  ميهل  الدموع،  من  عاصفة 

حيايت عذاب، إبن مني يف املجتمع )1979(، مخيمر داميا جاهز، 

من يدفع الثمن؟، األخرس )1980(، أنا ال أكذب ولكني أتجمل 

 ،)1983( املترشدان  أرنب،  نص   ،)1982( املحاكمة   ،)1981(

الحريم،  قفص  الربيء،   ،)1985( الزمار   ،)1984( القايض  بيت 

الدم،  الهرم )1986(، نداء  البنات واملجهول، الحب فوق هضبة 

 ،)1987( نصب  قضية  يف  العرضحالجي  تساوي،  كم  صديقي  يا 

التحدي  مهم،  رجل  زوجة  لإلزعاج،  آسف  الحب،  مدرسة 

 ،)1989( كابوس  عفت،  األستاذ  قضية  برجوان،  حارة   ،)1988(

اإلمرباطور، الربكان، معركة النقيب نادية )1990(، قبضة الهاليل، 

الحب والرعب )1991(، دنيا عبد الجبار، درب البهلوان، الرسعة 

الهاربان  الغرقانة،   ،)1992( غليظة  شفاة  صفر،  عن  تزيد  ال 

مجموعة  إىل  باإلضافة  وذلك   ،)1995( الرش  طريق   ،)1993(

أخرى من األفالم من بينها: بني اللهب، مالك الحب.

وتجدر اإلشارة إىل تعاونها من خالل مجموعة األفالم السابقة 

جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني  كبار  من  نخبة  مع 

حسني  مزراحي،  توجو  وهبي،  يوسف  األساتذة:  بينهم  ومن 

فوزي، أحمد بدرخان، نيازي مصطفى، صالح أبو سيف، هرني 

بركات، عباس كامل، حسن اإلمام، عز الدين ذو الفقار، محمد 

يوسف  عطية،  إبراهيم  عطية،  كامل  املحامي،  حسن  كامل 

محمود  سامل،  عاطف  زيادة،  السيد  بكري،  زهري  معلوف، 

محمود  مصطفى،  الدين  حسام  صالح،  توفيق  الفقار،  ذو 

حسن  الشيخ،  كامل  رشف،  الدين  بهاء  حافظ،  نجدي  فريد، 

درويش،  وصفي  القايض،  إسامعيل  كامل،  حسني  الصيفي، 

حسن  فرنسيس،  يوسف  الرشقاوي،  جالل  الدمرداش،  نور 

خان،  محمد  فهمي،  أرشف  جالل،  نادر  رضا،  عيل  يوسف، 

الطيب،  عاطف  فؤاد،  أحمد  شامية،  شفيق  بسيوين،  محمد 

حسن  شبل،  محمد  الشقنقريي،  إبراهيم  العلمي،  يحيى 

يحيى،  رشيف  الدين،  ضياء  كريم  النرص،  أبو  هشام  حافظ، 

اللطيف  عبد  السبعاوي،  أحمد  الشناوي،  أنور  ثروت،  أحمد 

طارق  الدغيدي،  إيناس  حمزة،  نادية  عفيفي،  إبراهيم  زيك، 

العريان، محمد مرزوق، إسامعيل حسن، سيد سيف.

التليفزيونية: الدراما   - ثالثا 
ناهد  القديرة  للفنانة  عامة  بصفة  التليفزيونية  الدراما  أتاحت 

ومتنوعة،  مهمة  درامية  شخصيات  عدة  تجسيد  فرصة  سمري 

ببعض  مشاركاتها  لها من خالل  مميزة  بصمة  فنجحت يف وضع 

املتميزة  التلفزيونية  املسلسالت  من  عدد  يف  الرئيسة  األدوار 

قدمت  بعدما  خاصة  عاما،  ثالثني  من  يقرب  ما  مدى  عىل 

أبعادها  ومحددة  بعناية  مرسومة  إنسانية  شخصيات  عدة 

تبخل  مل  لذلك  املهمة،  األعامل  من  بعدد  دقة  بكل  الدرامية 

التليفزيونية  الدراما  يف  إسهاماتها  قامئة  وتضم  جهدها،  مبنحها 

القضية 512،  املر،  العسل  الرحيل،  الضحية،  التالية:  املسلسالت 

املرة،  البحريات  أدهم،  القدر،  واملطر، كف  الحلم  الحب،  عودة 

الكنز،  وجوه،  الخمسة  ذو  الرجل  فكاهية،  حلقات  العابثة، 

سيدايت آنسايت، صابرين، الشاطئ املهجور، خان الخلييل، اللسان 

دمعة  املجهول،  الروح،  عودة  الجبل،  مارد  الغروب،  بعد  املر، 

الحزينة، هي واملستحيل، صيام صيام، العمالق،  الدمعة  أمل، إال 

العرندس،  العطش، حكاية  أبناء  الغضب،  أديب، مرياث  الربيء، 

من  زهرة  والنهار،  الليل  حلم  الشيطان،  خطوات  سامل،  الزير 

اآلخر،  الوجه  رشوق،  الليل  من  الخديعة،  املنعطف،  بستان، 

حبا،  يكن  مل  أبدا  نوح،  أحزان  ودخان،  نار  املناسبات،  فوازير 

خلدون،  بن  الرحمن  عبد  القناوي،  الرحيم  عبد  سيدي  الربميو، 

املهاجرون، القضاء يف اإلسالم، رسول اإلنسانية.

ومن  التلفزيونية  والسهرات  التمثيليات  بعض  بخالف  وذلك 

بينها: زكنا ثالثة، ال وقت للضياع، وتبقى الذكريات، كيد النسا، 

وكان وهام، زوجة وسكرترية، زهرة العيد، تجربة يف الحب، زواج 

سعيد جدا، صعود بال نهاية، ال تحرقوا الخبز.

األذاعية: مساهماتها  رابعا- 
لهذه  اإلذاعية  املشاركات  جميع  حرص  ويستحيل  بل  يصعب 

بعدد  املرصية  اإلذاعة  إثراء  يف  ساهمت  والتي  القديرة  الفنانة 

عاما،  أربعني  من  مايقرب  مدار  عىل  الدرامية  األعامل  من  كبري 

وذلك ألننا نفتقد لألسف الشديد لجميع أشكال التوثيق العلمي 

بالنسبة لألعامل اإلذاعية، وتضم قامئة أعاملها اإلذاعية مجموعة 

وتاه  بينها:  ومن  اإلذاعية  والتمثيليات  املسلسالت  من  كبرية 

العيد،  وقفة  الزيارة،  األحالم،  مدينة  الطريق، كالم رس،  مني يف 

إبتسامة يف بحر الدموع، خميس وجمعة، السعادة أجازة قصرية، 

لتهلك،  أهلك  لييل،  سطو  مني؟،  إبن  الثالث،  الشقيقات  قصة 

العيلة، زوجة مبائة  كبري  قلوب من دهب،  للحب،  سبعة وجوه 

ألف دوالر، اإلنتقام، أريد أن أقتلك يا حبيبتي، عبري الذكريات، 

رصاع مع الحب، القاتلة الرحيمة، أغرب القضايا، اإلنسان يعيش 

مرة واحدة، الشقة الجديدة، حبيبي خذ بيدي، العصافري، حالوة 

الشعراء،  فواكه  صدق،  لحظة  خدامة،  مطلوب  جروح،  الروح، 

اآلخر،  الوجه  املرشوع،  سعيدا،  زواجا  وكان  وأشواك،  زهور 

شخصيات تبحث عن مؤلف، سنة أوىل حب، كل هذا الحب.

والتكريم: الجوائز   -
بحصولها  الرثية  الفنية  املسرية  تلك  تتوج  أن  املنطقي  من  كان 

عىل بعض الجوائز ومظاهر التكريم ومن بينها: 

- حصولها عىل عدة جوائز عن أدوارها الثانوية ببعض األفالم. 

- حصولها عىل جائزة “املركز الكاثولييك للسينام” عام 1980.

- كام يذكر أيضا أن للفنانة ناهد سمري ثالثة أفالم ىف قامئة أفضل 

)100( مئة فيلم ىف ذاكرة السينام املرصية طبقا الستفتاء النقاد 

عام 1996 وهم: يف بيتنا رجل )23(، زوجة رجل مهم )30(، أيب 

فوق الشجرة )88(.


