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»المتفائل« 
اإسكندرية  جمهور  مع  الجديد  بالعام  يحتفل 

الحكايات«  »ظل 
يوم  15 لمدة  الغد  مسرح  على  يعود 

بداية  يناير   30 شبل:  حازم 
 World في  التسجيل 

2021  Stage Design

امرحى  العرض  ان  للمرح  الفني  بالبيت  القومي  امرح  فرقة  مدير  طلبة  أرف  الفنان  قال 
امتفائل” من إنتاج الفرقة، يقوم بأوى جواته خارج القاهرة،  وذلك محافظة اإسكندرية ابتداء من 
التونى  الثامنة مساء عى مرح برم  اأحد  اموافق ٢٢ديسمر  الجاري و مدة أسبوعن ي مام 

باإسكندرية. 
الجمهور  يتمتع بعدة عنار تساعده عى جذب  العرض امرحي “امتفائل”  ان  و أضاف “طلبة” 
من أهمهم امستوى الفني الراقي و جودة  العنار الفنية بالعرض امرحي ما يجذب  الجمهور 
و متعه  بوجبة فنية دسمة، وأعرب عن سعادته إحتفال جمهور اإسكندرية بالسنة الجديدة مع 
فريق عمل العرض امرحى” امتفائل”، و الذي يبث مزيدا من التفاؤل و البهجة  و السعادة مع  
بداية عام جديد.  جدير بالذكر ان عرض “امتفائل” حقق نجاحا جاهرا مبهرا منذ افتتاحه ى يوليو 
اماي، وطوال  ٧٥ ليلة عرض متواصلة عى خشبة امرح القومي بالعتبة رافعا افتة كامل العدد ، 
و يأي قرار عرضه بااسكندرية   لوصول العرض لجمهور مختلف، و تطبيقا مبدأ العدالة  الثقافية، 

حيث من امقرر ان يجوب العرض محافظات الغربية،  قنا، أسوان، قبل عودته مرة أخرى بالقاهر .
ى  اموجودة  اأمراض  و  امشاكل  كل  حارب  حول شخص  أحداثه   تدور  “امتفائل”  عرض  أن  يذكر 
يوسف  حسن،  سامح  بطولة  من   العرض  التفاؤل،  صفة  خال  من  هدفه  إى  للوصول  مجتمعه 
إساعيل، سوسن ربيع، عزت زين، حنان عادل، آيات مجدي، تامر الكاشف، زكريا معروف، طارق 
راغب، أحمد سمر عامر، امطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب امرح القومى، موسيقى 
و ألحان هشام جر، ديكور حازم شبل، مابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الريف، مكياج إسام 
عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق عى، عن رواية كانديد للكاتب فولتر، إعداد و إخراج 

إسام امام.

أحمد زيدان

العرض  أن  الغد  فرقة مرح  مدير  مجاهد  سامح  الفنان  قال 
مرح  عى  أخرى  مرة  عاد  قد  الحكايات”  ظل   “ امرحي 
الجاري  ديسمر   ١٩ اموافق  الخميس  يوم  من  بالعجوزة  الغد 
للنجاح  نظرا  ذلك  و  يوم،   ١٥ ومدة  مساء  الثامنة  الساعة  ي 
شهر  ي  اأول  موسمه  خال  العرض  حققه  الذي  الجاهري 

نوفمر اماي .
فانتازي  عام  ي  رحلة  هي  الحكايات”  “ظل  أن  بالذكر  جدير 
يؤدي  اإنسان،  بها  يشعر  التي  والكوابيس  اأحام  خال  من 
رحلة  فالعرض    أخرى،  أحام  لعام   اإنسان  دخول  إى 

امرئيةو   الصورة  مرتبكة ومن خال  لحظاتها   تعيش   انسانية 
مع  يغوص   والتعبريةو  الواقعية  أجواء   ي  يبحر   اموسيقى 
الشخصيات إي العوام السريالية من كوابيس وأحام و كذلك 

العام الفانتازي وصوا لفهم هذا الواقع البسيط امعقد
الطوخي،  عبر  الطمباري،  رامي  بطولة  من  الحكايات”  “ ظل 
الزيات، خالد محايري، ديكور ومابس محمد فتحي،  محمود 
موسيقى وألحان صاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم 

الحسيني وإخراج عادل بركات.

سمية أحمد

دعا السينوغراف حازم شبل مصممي امرح امرين والعرب  للمشاركة بتصمياتهم 
 World Stage Design العامية  امرحية  التصميات  معرض  الخامسة  الدورة  ي 
2021 )أحد أهم أنشطة الهيئة العامية للسينوجرافيا OISTAT(،والذي يبدا التسجيل 
فيه 30 يناير 2020،  و سوف يقام امعرض ي مدينة كالجوري بكندا ي الفرة من 5 

اي 15 أغسطس 2021
يتقدم للمعرض كل مصمم “ بنفسه “ لتسجيل أعاله عر اأنرنت، ويختار امعرض 
برسوم  ـ  تحكيم  لجنة  طريق  عن  كندا  معرض  ي  فعليا  لعرضها  اأعال  من  عددا 

تسجيل 
قدرها 25 دوار كندي لتصميم للمرحية الواحدة 

صفاء صاح الدين
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 21 قرطاج  بأيام 
الست  وكلب  عرض  أفضل  واأسورة  الطوق   
سينوغرافيا أفضل  الحناء  ومدق  نص  أفضل 

2019م عام  خال  الشعبية  والفنون  والموسيقى  للمسرح  القومي  المركز  حصاد   

النقدية  الندوات  واستمرار  المسرح  مجلة  وعودة  توثيقية  وإصدارات  أهلك  اعرف 

عن دوريها ي مرحية »كلب الست« – فلسطن، وفاز بالجائزة اممثل 
رائد محسن عن دوره ي مرحية »أمكنة إساعيل« - العراق.

 - واإسورة”  الطوق  مرحية:  إى  وذهبت  متكامل:  عمل  أفضل  جائزة   
مر

ناطق  عمل مرحي  أفضل  جائزة  األكسو  لجنة  منحت   - خاصة:  جوائز 
والثقافة  للربية  العربية  امنظمة  منحها  والتي  الفصحى  العربية  باللغة 

والعلوم )األكسو( مرحية »رسائل الحرية« من تونس.
امقّدم  لطيفة  السّيدة  من  وامتكّونة  امنّظمة  جائزة  لجنة  أعضاء  قّرر   -
والسّيدة سنية زرق عيونة والسّيد خالد بوزيد٬ بعد مشاهدتهم لأعال 
الفرنسّية  الّلغة  إنجازها  تعتمد ي  والتي  اموازية  العروض  امدرجة ضمن 

نتائجها  أعلنت  والتي  امرحية  قرطاج  أيام   21 الدورة  اأحد  اختتمت 
وننر  واإسورة”  “الطوق  عرض  عن  متكامل  عمل  بأفضل  مر  وفازت 
الفنان  امكونة من  التحكيم  لجنة  الجوائز كا صاغتها  بالتفصيل  مرحنا 
كواي  كوي  السيد  – مر،  ياقوت  ود.جال  رئيسا  عمر،  رؤوف  التوني 
يار-  ابن  الواحد  د.عبد  العراق،   – القصب  د.صالح  ديفوار،  الكوت   -

امغرب، الفنان كال العالوي مقرر اللجنة
العراقي  للكاتب  »أمكنة إساعيل«  لها نصوص  ترشح  أفضل نص:  جائزة 
 - الطاهر  يحى  رواية  عن  وإسورة«  »الطوق  و  وزيري،  هوشنك 
للكاتب  الست«  »كلب  و  مهران،  سامح  د.  امري  الكاتب  دراماتورجيا 

العراقي عى عبد النبي الزيدي وهو النص الفائز بالجائزة  .
 جائزة اإخراج امرحي: وقد ترشح لها كل من امخرج محمد عى سعيد 
مخرج عن مرحية »تطهر« – تونس، و محمد الحر مخرج عن مرحية 
امخرج  إى  اإخراج امرحي  امغرب، و وذهبت جائزة  »ساء أخرى« – 

محمد الحر .
»الطوق  مرحيات:   مصممو  لها   وترشح  سينوغرافيا:  أفضل  جائزة 
واإسورة« – مر، »أمكنة إساعيل« – العراق،  »مدق الحناء« - سلطنة 
سلطنة   - الحناء«   »مدق  مرحية  السينوغرافيا  جائزة  وذهبت  عان، 

عان.
ي  دورها  عن  بوستة،  نادية  اممثات  لها  ترشح  ممثلة:  أفضل  جائزة   
مرحية »سيكاتريس« – لتونس،  فاطمة محمد عي، ومارتينا عادل عن 
دوريها ي مرحية الطوق وااإسورة – مر، وذهبت الجائزة إى اممثلة 

نادية بوستة  - تونس
رائد محسن، عن دوره ي  لها كل من   ترشح  أفضل ممثل: وقد   جائزة 
مرحية »أمكنة إساعيل« – العراق، و أحمد أبو عراضة، و نبيل امازي 

الفنان  برئاسة  الشعبية  والفنون  واموسيقى  للمرح  القومي  امركز  أصدر 
القدير يار صادق  بيانا حول حصاد امركز  خال عام 2019 أوضح فيه 

عبد  إيناس  الدكتورة  اأستاذة  الثقافة  وزير  وتوجيهات  دعم  إطار  ي  أنه 
الدايم وإراف رئيس قطاع شؤون اإنتاج الثقاي اأستاذ خالد جال استطاع 
القدير  الفنان  برئاسة  الشعبية  والفنون  واموسيقى  للمرح  القومي  امركز 
نر  ي  وتأثره  امركز  مكانة  استعادة  قوية  انطاقة  يحقق  أن  صادق  يار 
الثقافة امرحية مع الحفاظ عى الراث امرحي واموسيقي والفن الشعبي 
موسيقية  إقامة عر حفات  من خال  الثاثة  امجاات  تراث  إحياء  وكذلك 
لفرقة امركز اموسيقية ي مناسبات وأعياد رسمية وقومية باإضافة إى تكريم 
أعظمهم  بعنوان  دينية  وامسية  وااسورة،  الطوق  امرحي  العرض  أرة 
محمد،وماي ندوات ودراسات نقدية مناقشة العروض امرحية التي قدمت 
عى مسارح البيت الفني للمرح مع حلقات نقاشية تتناول الشأن امرحي 
كورش إعداد اممثل ومستقبل امرح امستقل،وي ظل ااحتفاء بعام مر-

برنامج  الشعبية  والفنون  واموسيقى  للمرح  القومي  امركز  أقام  أفريقيا 
بعنوان إعرف أهلك والذي حرص  اأفريقية  الدول  بثقافات  للتعريف  شهري 
سفارة  ومستشار  والرواندي  اأثيوي  السفر  استضافة  عى  خاله  من  امركز 
الثقافات  بعض  تقديم  مع  النيل  وادي  حوض  دول  لبعض  كممثلن  إريريا 

امادية لدول نيجريا والكامرون والسنغال بحضور مستشاري سفاراتها.
بطباعة  امتخصص  النر  مروع  استئناف  عى   امركز  رئيس  وحرص 
امتخصصة  الفنية  الدوريات  ي  اموسيقي  النقد  إتجاهات  التالية:  اإصدارات 
ي مر خال الفرة من 1974م2004-م، توظيف اموسيقى امرية الشعبية 

)اموسم  امرحي  التوثيق  كتاب   * 1952م1970-م،  الغناي  امرح  ي 
الجزئن  امري 1925م  امرح  إصدار  إى  باإضافة   ،)2007-2008 امرحي 
الثالث والرابع ضمن سلسلة توثيق امرح امري 1876م1952-م والذي تم 

النسخ  بعض  مع  مدمجة  أسطوانات  عى  بالفعل  طبعه 
الورقية.

شهادات  الحياة.  مع  الرقص  درويش،  سيد  الشعب  فنان 
مجلة)ألوان  من  والثاي  اأول  العدد  ووثائق،  وحكايات 
أعداد  أربعة  شعبية(،  فنؤن  ..موسيقى،  الفنون  من 
بالتعاون  امركز  يصدرها  التي  امرح  مجلة  من  شهرية 
رحلة  يتضمن  كتيب  للكتاب،  العامة  امرية  الهيئة  مع 
عطاء الفنانة الراحلة شادية، كتيب يتناول السرة الذاتية 
للقامن عى العرض امرحي الطوق وااسورة ويستعرض 

الرواية.
امركز  إنتاج  من  تسجيلية  أفام  أربعة  إعداد  تم  كا 
يستعرض  الشعبية  والفنون  واموسيقى  للمرح  القومي 
يتضمن  وآخر  شادية  للراحلة  الفنية  امسرة  أحدها 

تم  والثالث  وااسورة  الطوق  امرحي  العرض  عى  للقامن  الذاتية  السرة 
عرضه خال افتتاح امرح الكوميدي والذي يتناول تاريخه منذ نشأته حتى 
افتتاحه ي 11أبريل2019م وآخرهم فيلم تسجيي يستعرض فرقة رضا للفنون 

الشعبية وااستعراضية عر ستن عاما.
ووثق امركز فعاليات امهرجان القومي للمرح امري بدورته ال12 وحفي 

ال26  بدورته  التجريبي  امرح  مهرجان  وندوات  وورش  وختام  افتتاح 
افتتاح  وحفي  ال17  بدورته  باإسكندرية  الهواة  مرح  مهرجان  وفعاليات 
ملتقى  وكذلك  الفنون  بأكادمية  العري  امرح  وختام 
الثقافية  بالحديقة  التقليدية  والعرائس  اأراجيز 
للمونودراما مرح  القاهرة  زينب ومهرجان  بالسيدة 
الساحة  برنامج هل هالك مرح  وفعاليات  الهناجر 
للهيئة  العري  امرح  مهرجان  وختام  افتتاح  وحفي 
اإسكندرية  ومهرجان  بالقاهرة،  للمرح  العربية 
امتخصصة مكتبة  والكليات  للمعاهد  العري  امرحي 
إى  ثورة 1919.باإضافة  ذكرى  واحتفالية  اإسكندرية 

توثيق 19 عرض مرحي تابع للبيت الفني للمرح.
ونظم امركز اجتاعا مع رؤساء امركز القومي للمرح 
الرنامج  لعرض  السابقن  الشعبية  والفنون  واموسيقى 
اأستاذ  الحاي  امركزية  اإدارة  لرئيس  امستقبي 
إنشاء  بامركز عى  للعاملن  تدريبيتن  أقام مؤخرا دورتن  يار صادق والذي 
داخل  للعاملن  التوثيقي  اأداء  تطوير  أجل  من  البيانات  قواعد  واستخدام 

منظومة امركز القومي للمرح واموسيقى والفنون الشعبية.

صفاء صاح الدين 

أو النصوص امرجمة عنها٬ إسناد الجائزة إى مرحّية »سوق سوداء« عن 
نص »ي عزلة حقول القطن« للكاتب برنار ماري كلتاز ترجمة لسعد بن 

حسن٬ دراماتورجيا وإخراج عي اليحياوي - تونس
جائزة نجيبة الحمروي لحرية التعبر عن نقابة نجيبة الحمروي وذهبت 

مرحية »زوم« للهادي عباس
للشغل وذهبت مصمم  التوني  العام  ااتحاد  تقنية منحها  أفضل  جائزة 

اموسيقى زين عبد الكاي عن امرحيتن قمرة دم وسوق السوداء
عبد  التوني  للكاتب  ذهبت  امرحي  لإبداع  القصب  صاح  -جائزة 

الحليم امسعودي

أحمد زيدان
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المنياوي  المسرح  في  نشاط 
الجديد   للموسم  استعدادا 

إليها،  التى يعيد تشكيلها وإضافة عنار شبابية   أبو قرقاص 
وشباب  الثانوية  وامدارس  نار  شباب  مركز  من  بها  استعان 
هال  ديكور  سمر،  يار  ألحان  العرض  امرح.  نوادي 
الرقاوي، أزياء رمزي توفيق،  مخرج منذ رضا كامل..  وير 
أسامه طه ًعى تقديم امرح العامي  هذا اموسم أيضا، إمانا 
منه برورة اانفتاح عى ثقافات أخرى وتعريف الجمهور بها 
و أا ينحر دور مرح الثقافة الجاهرية ي النصوص التي 
البيئة، مؤكدا أنه ا يحب تكرار النصوص خاصة تلك  تناسب 

التي استنفدت أغراضها . 

غزال”  كفر   “ بـ  تستعد  ملوي 
كذلك  تستعد فرقة ملوي امرحية لتقديم نص ) كفر غزال 
(  تأليف سعيد حجاج إخراج عاء سيد عمر  ديكور الحسينى 
فرج  وائل  مخرج  مساعد  ماجد صفوت،،  ماكياج  العال،  عبد 
بطولة رضا عبد الرحيم، جال عبد القادر، ماجد صفوت مراد 

مزار  بي  في  البهنسا  أطياف 
حيث  اموسم،  هذا  ملحوظا  نشاطا  امنياوي  امرح  يشهد 
امرح  مسابقة  ي  للمشاركة  مزار(  )بنى  فرقة   تستعد 

ااقليمى موسم 2020-2019، وذلك 
بعرض ) أطياف البهنسا ( تأليف إسام فرغى وإخراج حمدي 
فتحي  محمد  ألحان  العيون  أبو  سهر  الدكتورة  ديكور  طلبة، 
مخرج  ومساعد  الشوى  محمود  منفذ  مخرج  الوهاب،  عبد 

إبراهيم نار،  

سمالوط  في  حجاج  سعيد  تميمة 
بقوة   غريب مصطفى  الواعد  امخرج  ينافس   ) )سالوط  وى 
ألحان  حجاج  سعيد  تأليف   ) التميمة   ( بعرض  فرقته  مع 

مدحت نظر، ديكور ومابس محمد شعبان ..
تقديم  طه  أسامه  امخرج  اختار  فقد   ) قرقاص  أبو  ى)  أما 
ثقافة  بيت  لفرقة  العامي،   اأدب  من   ) تيل  امهرج   ( عرض 

مرح  من  جديدة  نسائية  وعنار  حطب،  ابو  كامل  مكرم، 
من  الفرقة  قوام  إى  باإضافة   ) آية  مريم،  دعاء،   ( الجامعة 
الرهان  وهو  امرحى   ملوى  لفرقة  امؤسس  القديم  الجيل 
مرقص  ملوي  فرقة  مدير  اموسم.  هذا  امخرج  أعلنه  الذي 

شوقي

في  التوهة”   “ بـ  يراهن  جمال  محمد  المخرج 
المنيا  قومية 

وإى )امنيا( جاء من ااساعلية امخرج محمد جال سليان 
فرقة  لتقدمه   تأليف أرف عريس،   ) التوهة   ( نص  واختار 
القومية امرحية ديكور محمد عى،الحان ماهر كال،  امنيا 
تعبر حري يحيى عبد العليم، مخرج منفذ عاد التوى، مدير 
مساعد  الخطيب،  وائل  لهجة  تصحيح  حسن،  محمد  الفرقة 

مخرج عصام أسامة 
محمد  طه،  :زينب  القومية  امنيا  فرقة  نجوم  بطولة  العرض 
الكردى،  سمر  محمد  قطب،  ليى  محمد،  إراء  عجيزى، 
صفاء قطب، حسام مصطفى، مينا ميمى، عثان محمد، سيد 
حسنى، مجدي أبو زيد، نادى مختار، منتر فراج، يار فؤاد، 

إسام، كريم، وعنار جديدة من شباب النوادي والجامعة ..
ونعيمة،  حسن   ) امنياوي  اموال   ( حول  النص  فكرة  تدور 
امغنواى  حسن  فرقة  تقاوم  حيث  جديدة  معالجة  ولكن 
يتوارث  قبي  مجتمع  ي  للناس  بالغناء   ) العمدة   ( تسلط 
عادات اانتقام والثار والعنف با داع . يستعن امخرج بحيلة 
مرحية جديدة وديكور غر تقليدي ومابس غر مطية وهو 
ما رح به ي حديث معه حول العرض وااستعداد له. يقوم 
حسن  خالد  الفنان  الروفات  قبل  اممثل  وإعداد  بالتدريب 
رشدي الذى جمع العديد من كوادر شباب الجامعة ليستعن 
حتى  قاما  الرهان  ويظل   .. اموسم  هذا  امنافسة  ي  بهم 
اموسم  انطاق  بداية  عن  ويعلن  اأنوار  وتضاء  الستار  تفتح 

امرحي الجديد ي منيا الفوى – عروس الصعيد .
أرف عريس 

حمدي طلبة
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واأسورة الطوق  لفوز  واسعة  أصداء 
المسرحية قرطاج  أيام  بجائزة   

الطوقواإسورة  العرض امري »  أصداء واسعة أعقبت إعان فوز 
» بجائز افضل عمل متكامل ضمن فعاليات مهرجان قرطاج الدورة 
بامهرجان  امري  للمرح  نوعها  من  اأوى  الجائزة  وهي   21
بعد  وذلك  العام،  هذا  والثانية  دوي  محفل  ي  للعرض  والثالثة 
نظمتها  والتي  عرة  الحادية  النسخة  ي  العري  امهرجان  جائزة 

الهيئة العربية للمرح بالقاهرة .
الذي  الكبر  الفوز  عقب  الرسمية  اأصداء  التقرير  هذا  ي  ونرصد 
مري  عرض  أي  مشاركة  عدم  عن  البعض  جراح  يضمد  رما 
بامسابقة الرسمية للمهرجان العري ي نسخته القادمة  التي تقام 
انكسار  بها  امشاركة  عدم  اعتبار  البعض  ذهب  والتي  باأردن، 
للمرح امري و دعا البعض لرورة اإصاح، وكأن دخول مر 
مهرجان او فوزها بجائزة حجة عى  تاريخ مر امرحي أو يؤثر 

عى ريادتها التاريخية العربية ي مجال امرح .
عرض  افضل  بجائزة  الفوز  ي  وااسورة  الطوق  عرض  نجاح   إن 
مرحي متكامل ي قرطاج يعد  إنجازا  جديدا يضاف إى سجات 
الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  أبدت  فقد  لذلك  امرية،  الثقافة 
وزير الثقافة سعادتها وأعربت عن فخرها  بالحصول عى الجائزة،  
اابداع امري  تفوق  تؤكد  فنية  يعد ملحمة  بها  الفوز  ان  وقالت 
عن  وعرت  للوطن،  الحضارية  الريادة  ويعكس  وعامياً،  إقليميا 
قوية  ذراعاً  تشكل  التي  الناعمة  القوى  انتصارات  بتواي  سعادتها 
العرض  لصناع  التهنئة  موجهة  العام،  ي  الثقافية  للدبلوماسية 
للنجاح وحثتهم عى استمرار بذل الجهد إبقاء  باعتبارهم موذجاً 
تشكيل  تسهم ى  التي  التعبر  كأحد وسائل  امرح مضاءة  شعلة 

وجدان وهوية الشعوب .
الدورة  اأوى ي  للمرة  قدم   قد  كان  اأسورة«  و  الطوق   « عرض 
التجريبي 1996، وحصل  للمرح  الدوي  القاهرة  الثامنة مهرجان 
امسابقة  ي  إخراج  أفضل  جائزة  عى  امنعم  عبد  نار  مخرجها 
تحصدها مر ي  التي  اأوي  الجائزة  فكانت  للمهرجان،  الرسمية 
ااحتفال  عام 2018 ضمن  العرض   إنتاج  إعادة  و مت  امهرجان، 
باليوبيل الفي للمهرجان التجريبي،و شارك العرض ضمن العروض 

القاسمي  محمد  بن  سلطان  الشيخ  سمو  جائزة  عى  امتنافسة  
ي  للمرح  العربية  الهيئة  نظمته   الذي  العري  امرح  مهرجان 
أول  لتصبح  عري،  عرض  أفضل  جائزة  عى  فحصل   ،2019 يناير 
تم  امناسبة  بهذه  و  العري،  امهرجان  ي  مري  لعرض  جائزة 
عرضه افتتاح أيام الشارقة امرحية بدولة اإمارات،  كا شارك ي 

أغسطس اماي  بدورة امهرجان القومي للمرح امري .
» الطوق و اأسورة« تدور  أحداثه  ي صعيد مر، حيث يصور 
تصبح  و  والفقر  الحرمان  من  تعاي  التي  الفقرة  اأرة  معاناة 
يحيي  رواية  عن  العرض  الشعبية،  والخياات  للخرافات  ضحية 

فاطمة  بطولة  ومن  مهران،  سامح  دراماتورج  عبدالله،  الطاهر 
أرف  طارق،  أحمد  عادل،  مارتينا  الزيات،  محمود  عى،  محمد 
سارة  حسيب،  محمد  محمد،  شراوي  القزاز،  ريف  شكري، 
عادل،سلمى عمر، سارة مصطفى، نائل عي، غناء كرم مراد، عازف 
نعيمة  أزياء  فهمي،  محيي  ديكور  وفرقته،  القط  إبراهيم  الربابة 
عجمي، رؤية موسيقية جال رشاد، نحت أسامة عبد امنعم، ومن 

إخراج نار عبد امنعم.

أحمد زيدان

للدكتورة  التهنئة  الثقاي،  اإنتاج  شؤون  قطاع  رئيس  جال،  خالد  امخرج  قدم  فيا 
إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، مناسبة حصول »الطوق واأسورة« عى جائزة أفضل 

عرض مرحي متكامل مهرجان أيام قرطاج امرحية بتونس .
الفني للمرح، ولفريق  البيت  التهنئة أيضا للمخرج إساعيل مختار رئيس  كا وجه 
العرض عى هذا النجاح الكبر، حيث حصل العرض هذا العام أيضا عى جائزة أفضل 
عرض مرحي مهرجان امرح العري »جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
أفضل عرض عري«  وأشار جال إى أن حصول العرض عى مثل هذه الجوائز، ما هو 
إا حصاد نجاح الثقافة امرية بصفة عامة وامرح بصفة خاصة، وإشارة تأكيد عى 

أننا عى امسار الصحيح نحو مستقبل أفضل للثقافة والفن ي مر .

الثقافية  للدبلوماسية  المصرية ذراع قوية  الناعمة  القوى  الدايم:  عبد 

أننا  تؤكد  الجائزة  جال:  خالد 
الصحيح   الطريق  على 
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العرض  بجائزة  امري  الفوز  امنعم  عبد  نار  امخرج  أهدى 
محسن  الراحل  القدير  الفنان  لروح  قرطاج  مهرجان  امتكامل 
راع  بعد  اماي  قب  ااسبوع  عامنا  عن  رحل  والذي  حلمي 

مع امرض .
امخرج  رحيل  توقيت  ي  جاءت  الجائزة  امنعم  عبد  واعتر 
بقوله   اموت  غيبها  التي  لروحه  واهداها  حلمي  الكبر محسن 
امخرج  النبيل  الحبيب  روح صديقي  اى  إهداء  الجائزة  »هذه 

القدير / محسن حلمي . »

 وده د. سامح مهرجان دراماتورج العرض امرحي » الطوق واإسورة »  الشكر بالنيابة عن كل امرحين امرين إى إدارة 
الكبر حاتم دربال وكل فريقه امعاون، وذلك ما بذلوه من جهود مخلصة لخروج  الفنان  مهرجان قرطاج ممثلة ي رئيسه 

امهرجان بالصورة التي تليق بتونس الخراء، 
واوضح مهران : أن تونس أسست داما مرح مغاير كنا ومازلنا نتفاعل معه ونغرف من خراته ى مسرتنا امرحية – عى 
حد قوله – كا وجه مهران التحية لكل امرحين العرب واأفارقة واأجانب الذين حازوا الجوائز أم م يحزوا عليها؛مثمنا 

حهودهم ى اارتقاء بفن امرح الذى هو شغلنا الشاغل جميعا واختتم حديثه بقوله : دامت تونس الحبيبة ودام امرح

الذي  مرحنا  جريدة  تحرير  رئيس  الروي  محمد  الناقد  أما 
شارك ي ندوة حول العرض مهرجان قرطاج فأعرب عن سعادته 
بفوز  فرحتك  اجمل  ما  و   ... الفوز  فرحة  أجملها  ما   : بالقول 
عمل م تشارك به لكنك تنتمي إليه أنه مثل بلدك مثل مرح 
بلدك.... أضاف:  للطوق واأسورة معزة خاصة ي قلبي، توجت 
اليوم بفوزها بالجائزة اأكر ي أيام قرطاج امرحية ٢١ لتصبح 
العربية  الهيئة  بجائزة  ...افتتحته  العام  مرحية  هي  بذلك 
الروي  وختم   . ديسمر  ي  قرطاج  بجائزة  واختتمته  يناير  ي 
مختار  اساعيل  ..شكرا  رور  شادي  شكرا  بالقول:    كلمته 
د.إيناس  ..شكرا  امنعم  عبد  نار  . شكرا  مهران  سامح  ..شكرا 
عبد الدايم ... وشكرا لكل فريق العمل نساء ورجال ... فنانن 
وفنين .. وشكر كبر للكبرين إنعام سالوسة وسمر العصفوري 
بصورة  الفرحة  واأسورة  الطوق  فريق  مشاركة  عى  إرارها 
تنطق وحدها معنى ) تواصل اأجيال (...ي قرطاج كانت مر 
..والطوق  متوجا  العصفوري  ..سمر  بها  تليق  وبقوة  موجودة 

واأسورة فائزة .... سلمت مر دوما.

عبد  ناصر  المخرج 
الجائزة  يهدي  المنعم 

حلمي«  »محسن  لروح 

أجملها  ما  الروبي: 
الفوز فرحة 

قرطاج  مهرجان  إدارة  الشكر  يوجه  مهران  سامح 
بالمهرجان المشاركن  المسرحين  جهود  ويثمن 

الدايم   عبد  إيناس  الفنانة  مختار  إساعيل  الفنان  هنأ  كذلك 
بالبيت  الطليعة  مرح  فرقة  إنتاج  من  وهو  العرض،  بفوز 

الفني للمرح
وأشار  مختار إى أن الجائزة تعد الثانية التي يفوز بها العرض 
عرض  أفضل  جائزة  وحصد  سبق  حيث   2019 العام  هذا 
الدورة اماضية مهرجان امرح العري خال  الثاي ي  بامسار 
يناير اماي، وأوضح أن  العرض رشح أيضا لجوائز أفضل نص 

للفنانتن  نساي  مثيل  وأفضل  سينوغرافيا،  أفضل  مرحي، 

الجائزة  ان  عى   مؤكدا  عادل،  مارتينا  و  عى  محمد  فاطمة 

تعر عن ميز امرح امري ومكانته و تطوره خاصة عندما 

تأي من مهرجان عريق كأيام قرطاج امرحية، الذي شهد ي 

اعتر  وقد  مختلفة،  دول  من   متميزة  مشاركات  الدورة  هذه 

مختار فوز العرض بالجائزة إنجازا للثقافة امرية.

بأفضل  اأسورة«  و  »الطوق  فوز  مختار:  إسماعيل 
المصري المسرح  مكانة  يؤكد  بـ»قرطاج«  عرض 
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اإسكندرية بمهرجان  اإخراج  ورشة  في 

في  الكلمة  صاحب  هو  المخرج  الوهايي:  حمادي 
زئبقيا اإخراج  مفهوم  يزال  وا  الحديث  المسرح 

التي  ااستفهام  عامات  كل  عى  إجاا  الوهايبي   وأجاب 
طرحها مؤكدا أن وظيفة امخرج اأساسية هي إظهار )النص( 
ينطلق  أن  امكتوب،  حيث مكن  أن يكون  ليس رطا  ولكن 

من الفكرة أو من فضاء ومكن أن يبدأ باختيار اممثلن .
قال إن وظيفة امخرج بدأت ي الظهور ي أواخر القرن التاسع 
عر )ساكس مننجن(  وذكر أمثلة عديدة للراع بن امؤلف 
وامخرج، منها القديم ومنها الحديث،  مشرا لتجربة امؤلف 

د. سامح مهران مع امخرج نار عبد امنعم ي مر . 
وأن  العمل  مفردات  من  مفردة  امؤلف  بأن  حديثه  أجمل 
له م تعد موجودة، والعمل سيد نفسه،  النظرة “السبحانية” 
امرحي  العمل  أن  و  أخرى،   عى  لوظيفة  فضل  ا  وأن 
توليفة من مجموعة من الوظائف، افتا إى أنه مازالت هناك 
امؤلف  بن  املتبسة  العاقة  ي  مفهومية  و  معرفية  إشكالية 

شهد مهرجان اإسكندرية امرحي العري للمعاهد والكليات 
الفرة  التي نظمت ي  التأسيسية  اأوى  امتخصصة ي دورته 
التدريبية  الورش  الجاري  مجموعة من  إى ٨ ديسمر   ٣ من 
د.  التوني   وامخرج  للممثل  امرحي  اإخراج  ورشة  منها 
العاي  بامعهد  اإخراج   و  التمثيل  خريج   الوهايبي،  حادي 
والعلوم  اآداب  بكلية  اأستاذ   و  بتونس  امرحي  للفن 
ربيع  لجمعية مهرجان  السابق  الرئيس  و  بالقروان.  اإنسانية 
مخرجا  التجارب  من  العديد  وله  بالقروان،  الدوي  الفنون 
والسينائية  امرحية  اأعال  من  العديد  ي  وممثا  ومنتجا 

والتليفزيونية. 
وقد استغرقت هذه الورشة  ٤ أيام متتالية. 

الورشة    أيام  أول  في 
امتدربن،  مجموعة  بن  بالتعارف  حديثه   الوهايبي  استهل   
بنبذه قصرة عن  نفسه  تعريف  متدرب  كل  من  حيث طلب 
من  امجموعة  ي  كان  وإن  واميداي،  امهني  وتكوينه  تعليمه 
تعلا،  وليس  مارسة  اإخراج  أت  مؤكدا  اإخراج،  مارس 
هي  إما  اإخراج،  لتعليم  طريقة  أو  منهج  هناك  ليس  وان 
مارسة الوظيفة اإخراجية، باإضافة إى مجموعة التدريبات 
امتدربن  عى  التعرف  أهمية  افتا   ذلك،  قبل  والتطبيقات 
أغلبهم  أن  أم  امرح،  دراسة  ي  امتخصصن  من  هم  هل  و 
من آفاق واختصاصات أخرى؟ و هو ما سيحدد طبيعة العمل 

داخل الورشة. 
و يعرف الوهايبي نفسه بأنه ممثل ومخرج ويقوم بالتدريس 
اآداب  وكلية  امرحي  العاي  وامعهد  التونسية  الجامعة  ي 

بالقروان.
 تساءل: ما هو اإخراج ؟ ومن هو امخرج ؟ وأجاب بأن كلمة 
اإخراج ملتبسة امفهوم، تتعدد مناهج اإخراج و لكل تجربة 
حينا  ينفلت  زئبقي،  اإخراج  مفهوم  أن   إى  مشرا  ظروفها، 
يعني  اللغة  ي  اليء  إخراج  أن  وأوضح  نفهمه،  أن  نحاول 
ويستطرد  اموجود،  غر  الي  إظهار  عى  يطلق  وهو  إظهاره 
أن  رغم  اأمور  نعقد  أحيانا  لكننا  امبار،   الفهم  هو  هذا   :
الباغة ي اإيجاز، ومسحة التبسيط وليس التعقيد لذا يجب 

اانطاق ما هو سهل لنعمق فهمنا . 
أضاف: إذا كان اإخراج هو إظهار اليء، فا هو هذا اليء؟ 
فهل هو النص؟ ما الذي يجعلنا نر عى إخراج يء قرأناه؟ 
أو إظهار جملة ي خيالنا عى الشاشة أو الخشبة ونظهر هذا 
اأمر للعيان ؟!ألسنا بذلك نعيد قراءة أخرى؟ بل ونعيد كتابة 

أخرى؟
عى  مفتوحا  داما  النص  يبقى  امؤلف  كتب  مها  واصل: 
التأويل وهذا هو مكمن الراع بن امؤلف وامخرج من زمن، 

أضاف: يبدو أن امرح الحديث قد تجاوز هذه امسألة . 

امخرج  سحب  حيث  الحديث  امرح  ي  انتهت  وامخرج،  
الريادة لنفسه. 

هناك   : قال  يستخدمه  الذي  وامنهج  امخرج  وظيفة  وعن 
امنهج الذي يعتمد عى  )نص( ثم يأي  اختيار اممثلن وإدارة 
الروفات وتوزيع اأدوار والتدريبات والتي يحدد فيها دخول 
اممثل وخروجه وعاقته بالسينوغرافيا وعملية  القراءة  عى 
حيث  الثاي  وامنهج  ..الخ..  الطاولة  حول  اإيطالية  الطريقة 
يدحض  أن  ذلك  معنى  وليس  نص،  عى  امخرج  يعتمد  ا 
يكون  أن  وامهم  أسلوب مختلف  بل هو محض  اآخر،  منهج 
مؤطرا ومقنعا، لذلك فمن امهم أن يكون لدى امخرج خلفية 

معرفية. 
امجتمع،  يّرح  عارف،  عام  مثقف  الناضج  امخرج  أضاف: 
اأسواق  ي  يبحث  بوعي..  وهنا(  )اآن  مفهوم  يتجاوز  قد  و 

العالم لإقامة في  يخلق شكا جديدا 
أن  يمكنه  يمتلك خياا واسعا خصبا  الجيد  المخرج 
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الفنية  الثقافة  من  ولديه  واأشياء،  واأخبار  وامجتمعات 
معري  رصيد  عن  فضا  وااقتصادية  السياسية  و  والرياضية 
ما  اإخراجية  اأنساق  عى  واطاع   العام،  بالوضع  ونظري 
 - ستانيسافسي  بريخت-   - )ارتو   : تابع  للارسة.  يؤهله 
مايرهولد ..الخ( هذه هي اأرضية اأساسية للمخرج الناضج 
. لذا ليس بالرورة أن يكون امخرج خريج معهد متخصص 

بل إن أغلب امخرجن كونوا أنفسهم ويتعلمون. 
قام امدرب بتقسيم امجموعة إى مجموعات صغرة متجانسة 
وطلب من كل مجموعة تقديم فكرة يفتح حولها نقاش حول 
بطريقته عى  كل شخص  فيها  سيفكر  وكيف  إخراجها،  كيفية 
سيتم  التي  العملية  الناذج  إحدى   الفكرة  هذه  تكون  أن 

التطبيق عليها داخل الورشة . 
امجموعات  تجتمع   .. حدة  عى  امجموعات  مناقشة  بعد 
ثقافة  عن  حديثه   الوهايبي   ويستكمل  واحدة  مجموعة  ي 

ما  وهو  رورة،  الفن  ي  ااختاف  أن  موضحا  ااختاف، 
عى  انه  إى  مشرا  امرحية،  اأعال  إعداد  ي  الراء  يحقق 
الخافات الفكرية والسياسية والجدل تقوم امفارقة، لكنه أكد 
بكام  والرد  للنهاية  اإنصات واإصغاء   نتعلم  أن  أهمية  عى 
تكريس  الواجب  من  وأنه   الوقت،  نربح  ي  ودقيق  موزون 

مفهوم التحاور والتشارك. أنه اأساس . 
نفتح  أن  يتطلب  ما  وهو   .. فرجة  امرح  إن  ويضيف:   
خافاتنا  أغلب  أن  مؤكدا  والعطاء  وامحبة  للحلم  مساحات 

نفسية ويجب أن نتفق ي النهاية. 
وطلب من كل متدرب تجهيز مشهد من إحدى الكاسيكيات 
تكون  ان  مراعاة  مع  إخراجه،  خطته  عليه  يضع  امرحية 
الفكرة واضحة ومكتوبة بشكل مؤطر ينم عن منطق، فالرابط 

يتأى من وجهات النظر امختلفة .

تطبيقي
 ي اليوم الثاي تحدث الوهايبي عن مناهج اإخراج امتعددة 
أهم  مشرا  ميدانية،  تجارب  من  مستوحاة  أغلبها  ي  والتي 
آرتو،  أنتونان  العام  ي  ااحرافية  والتجارب  امناهج  هذه 
وغرهم..  جروتوفسي  مايرهولد،  ستانسافسي،  بروك،  بير 
أن  و  السيكولوجي،  امنهج  يعتمد  ستانسافسي  أن  فأوضح 
ذهنيا  رياي  ممثل  ويحتاج  الشكانية  يعتمد  مايرهولد 
وقد  القسوة  مرح  يعتمد  فهو  آرتو  أنتونان  بينا  وبدنيا 
استلهم منهجه من روح الرق و يتحدث عن قدسية اأداء، 
وهو مرح قاس عى نفسه وله تأثر كبر عى بقية التجارب، 
مؤكدا عى  أن مرح آرتو قريب الشبه بفلسفة نيتشه، وأنه 
جاء من جزيرة من أقى الرق قامة عى الروحانيات، تابع: 
إلغاء كل  يعني  الذي  الفقر  فيعتمد امرح  أما جروتوفسي 
يروح  العدد  قليل  جمهور  أمام  مرحه  يعرض  وكان  الزوائد 
أساه  ما  فيعتمد  بروك  بير  بينا  متفرجا،   ٤٠ و   ٣٠ بن 
امساحة الفارغة ويعّد بروك آخر عنقود الكبار..  وقد اعترت 
مرحيته  وشاهدت  مرحه  دخلت  عندما  محظوظا  نفي 

)why( ي باريس والتي أهداها مايرهولد . 
مع  بدأ  وقد  ستانسافسي  مع  مايرهولد  عاش   : ويضيف 
خارج  الفن  أن  يرى  أنه  انسحب  ثم  الشيوعي  النظام 
أنها  بعده  حبيبته  اغتيال  ثم  اغتياله  وتم  اايدولوجيا،  

عارضت ستالن. 
الكونية  امواضيع  بير بروك يحث عى  ثم يوضح  أن مرح 

والبحث عن اآخر . 
الذي يجعل  الجيد فيقول: هو  امخرج  الوهايبي عن  يتحدث 
الفريق عى استعداد تام ليس جسديا فقط بل إن ااستعداد 

إنما  المخرج  يختاره  الذي  المنهج  المهم   ليس 

الذي يجعل فريقه على  الجيد هو  المخرج 

لديه خلفية معرفية يكون  أن  المهم 

تام جسديا وذهنيا استعداد 
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يدعمه  الفكري  ااستعداد  أن  موضحا  أهمية،  أكر  الذهني 
ممثليه  يختار  هو  وكذلك  واصل:  الجسدي،  ااستعداد 
داخليه  رغبة  توفر  رط  الوقت،  طال  مها  ويعّدهم  بعناية 
إحدى  الوهايبي  يستعرض  و  جديد،  عمل  تقديم  ي  للتفكر 
هذا  إن  فيقول:  )الصابرات(  بعنوان  له  اإخراجية  التجارب 
باليهود  عاقتنا  ي  النظر  إعادة  حول  التساؤات  يثر  العرض 
موضحا: نحن نبتعد عن امفاهيم اأساسية ي الدين فنذهب 
للتأويل والسيف ونتغافل عن اموعظة الحسنة، فا مكننا أن 
أمر  فااختاف   لباسنا...الخ  أو  أفكارنا  تبني  عى  اآخر  نجر 
عي  نتفق  ا  ولكن  امرح  حول  نجتمع  أننا  كا  طبيعي، 
امواضيع  كانت  ولو  حتى  بيئة  من  ينطلق  فامخرج  منهج، 

تتأسس من بيئة أخرى .
وهى  سفالت  إييار  آن  الفرنسية  الكاتبة  أن  امدرب  يذكر 
واحدة من أهم امنظرين والنقاد ي فرنسا تحدثت ي كتابها 
العامين  امخرجن  أغلب  ان  عن  امشاهدين”  “مدرسه 
والتجارب امرحية العربية سليلة الثقافة العربية مثل مارون 
النقاش ورحلته ي مر وي شال إفريقيا حيث نشأ امرح 

العري .
منذ   : يقول  وأهميتها  العربية  امرحية  امهرجانات  عن  و 
دمشق  ي  العربية  امهرجانات  تظهر  بدأت  عندما  الستينات 
العرب يشاهدون بعضهم  و قرطاج وغرها أصبح امرحيون 
وهذا  الكري  امهرجانات  ظهرت  عندما  التعارف  هذا  وازداد 

أمر مهم .
الحقيقة  عن  يبحثون  الفاسفة  أن  وكا  يقول:  اإخراج  وعن 
يساعد  وهذا  امرح،  شكل  عن  يبحثون  أيضا  امخرجن  فإن 
عن  البحث  هو  امبدع  هاجس  أن  جديدة،  آفاق  فتح  عي 
يجعانا  والفلسفة  العام..والفن  هذا  ي  اإقامة  شكل  تغير 

نفكر ي شكل جيد .
إما أن ينطلق من نص جاهز  الوهايبي أن امخرج  ثم يوضح 
نص  ا  من  اانطاق  أو  امرح  /خشبة  الركح  فوق  سيقع 

تكون  وبذا  حكاية،  عى  قامة  تكون  التجربة  ولكن  مكتوب 
الدراما هي خرافة العمل، ويقصد بذلك حكاية العمل، وهي 

الطريقة التي اعتمدها ي تدريبات اليوم. 
رؤيته  بطرح  متدرب  كل  ويبدأ  فكرتها  مجموعة  كل  تطرح 
اإخراجية لهذا امشهد وتنفيذها مجموعة امتدربن ثم يقوم 

الوهايبي بتطوير هذه امشاهد والرؤى . 
ثم يعلق عى هذه التجارب مؤكدا أن العروض الناجحة هي 
العرض،  طوال  ومتعته  دهشته  وتثر  امتلقي  تجذب  التي 
فعندما مؤكدا أن كل فكرة تحتوي عى العديد من امقرحات، 
ا  حيث  توقعاته،  وكر  الجمهور  إرباك  امخرج   عى  وأن 

يجب أن يتاهى معه. 
كن  فيقول:  والتفاعل  امشاركة  عى  امتدربن  الوهايبي  يحفز 
نحاول  وأن  بسيطا،  كان  لو  حتى  إليه  وصلت  فيا  تلقائيا 
الغاية من  الثاي مؤكدا  أن  اليوم  أنفسنا. ثم  ينهي  اكتشاف 
امرح هو الوصول للهدف بطرق تعبرية، ومخاتلة الجمهور 
وإرباكه، فا تكشف أوراقك وا تكشف الحقيقة مرة واحدة، 

ما يعني ا تتعرى أمامه بل دعه يتساءل.

اأيام  ثالث 
تطوير  ومحاولة  امقرحات  طرح  عى  العمي  التطبيق 
نص  من  انطاقا  الثالث  اليوم  شغل  ما  هو  كان  امشاهد، 
الواجب  ضحايا  مرحية  الوهايبي  اختار  وقد  مكتوب،  
عى  العمي  التدريب  مثابة  لتكون  يونسكو   يوجن  للكاتب 

وضع امقرحات إخراج افتتاحية هذا العرض. 
ي البداية قرأ افتتاحية النص عى امتدربن ثم قسمهم إى ٦ 
من  فرد  فيلعب  ثاثة،  من  مكونة  مجموعة  وكل  مجموعات، 
ويقوم  مادلن  دور  فتاة  تلعب  و  شوبر،  دور  مجموعة  كل 

الثالث بإخراج امشهد لها. 
مرح  تنتمي  يونسكو  يوجن  كتابات  أن  الوهايبي  ويوضح 
حيث  للمتلقي  القلق  مرر  الذي  امرح  ذلك  وهو  العبث، 

هو  امخرج  دور  إن  أضاف:  الرتابة.  من  بنوع  يشعر  يجعله 
اأسئلة  وطرح  امقرحات  خال  من  النص  عمق  إى  الولوج 
ويؤدي  عبثية،  مسحة  ذو  النص  وأن  اسيا  حولها،  والجدل 

الجدل إى طرح اأسئلة العميقة حول كل ما يحيط به. 
وعن سات مرح العبث قال إن ظاهرة التكرار تعدمن أبرز 
السات، حيث يحدث هذا التكرار بالحركة أو بالكلمة للتأكيد 

عى مفهوم العبث والقلق . 
واسعا  خياا  متلك  من  هو  الجيد  امخرج  أن  يوضح  ثم 
خصبا، مكنه أن يخلق شكا جديدا لإقامة ي العام، مضيفا: 
أي  آخر  مختلف  واقع  عن  يبحث  بل  الواقع  ينقل  ا  الفنان 
ينطلق  امخرج  أن  إى  مشرا  جديدة،   دينامية  عن  يبحث 
كاإنتاج  عمله،  فيها  سينتج  التي  اموضوعية  الظروف  من 
وفقا  يتحرك  حيوية  مسائل  جميعها  و  وامشاركن،  والفضاء 
لها، مستدركا: إما امغامرة اإخراجية فهي أا ننطلق من نص 

جاهز.
امشهد  وتنفيذ  ومقرحاتهم  رؤاهم  امتدربون ي طرح   رع 
امطلوب برؤى، ويعّقب الوهايبي عل  امشاهد بطرح اأسئلة 

وفتح باب النقاش . 
ويستطرد  مفرداتها  اإخراج  عملية  عن  الحديث  يستأنف  ثم 
ي  وأساسا  حيويا  موضوعا  بوصفها  امرحية  اإنارة  حول 
امشهدية امرحية الجديدة، لكنه يستدرك:  إذا أراد امخرج 
خياراته  فهذه  الطبيعة  اإنارة  عى  ويعتمد  يحذفها  أن 

الجالية، ولكن  ابد أن تكون مدروسة . 

ارتجالية 
طرح  امتدربن  من  الوهايبي  طلب  واأخر  الرابع  اليوم  ي 
بعض امقرحات لعمل مشهد مرحي دون اانطاق من نص 
عديدة  أفكارا  امتدربون  فاقرح  اارتجال،  عر  بل  مكتوب، 
فكرة  تعالج  موضوعات  أو  النفسية،  لأمراض  عيادة  منها 
عى  ااتفاق  وتم  وغرها  واآخر  وقبول  والعنرية  ااختاف 
فكرة طرحتها امتدربة نجاء نبيل تدور حول حافلة )أتوبيس( 
تضم أماط وشخصيات متنوعة من امجتمع، كالسائق والنجار 
وامدرسة وست البيت والبائع والخادمة والطالبة ي الجامعة 
..الخ.. ويقوم الراع بن  اأمريكية، وعازفة موسيقية ومحام 
الركاب والسائق امستغل إذ يطالبهم بزيادة ي أجرته، ويظهر 

ي امشهد زحام شديد . 
من  أكر  الفكرة  حول  باارتجال  اممثلن  الوهايبي  كلف  وقد 
امناسبة  الحركة  بعض خطوط  لها  ورسم  نضجت  أن  إى  مرة 
بتنفيذ  آخر  وكلف  دراميا،  بصياغتها  امتدربن  أحد  وكلف 
خلفية  فيها  استخدم  التي  لإضاءة  وآخر  امناسبة  اموسيقى 

زرقاء للتعبر عن اانتظار
ظهور  يتواى  ثم  البداية  ي  السائق  عى  مركزة  إضاءة  وبؤرة 
الركاب مع امشهد، وقامت إحدى امتدربات بعمل اماكياج ي 

حن قامت أخرى بإحضار مابس مامة للشخصيات . 
ويلفت الوهايبي أن الورشة هي سياق بحثي تدريبي نحاول 

فيه سويا أن نصل ما عرفه بأنه “إنشائية العرض امرحي”. 
مدة  تكون  رما  أنه  إى  الوهايبي  أشار  الورشة  ختام  وي 
بامناهج  للتعريف  التكثيف  حاول  لكنه  كافية،  غر  الورشة 
مثابة  وامهرجان  الورشة  وأن  امتعددة،  اإخراجية  واأساليب 
فرصة للتعارف والتواصل ورحب بتواصل جميع امتدربن معه 

عر حسابه اإلكروي أو هاتفه . 
عاد علواي 

أغلب  المخرج خريج معهد متخصص و  يكون  أن  بالضرورة  ليس 
بالممارسة أنفسهم ويتعلمون  المخرجن كونوا 

تحقيقات



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 23 ديسمبر 2019العدد 545 العدد 643

11 [ تحقيقات]

الكبر  الــمــخــرج  رحــيــل   عقب  المسرحى  الــوســط  على  خيمت  الــحــزن  مــن  شــديــدة  حــالــة 
مشوارا    قطع  قد  الكبر  المخرج  وكان  المرض.   مع  طويل  صراع  بعد  حلمي،  محسن 

. الفنانن  كبار  مع  الناجحة  العروض  عشرات  خاله  قدم  حافا  فنيا 
وتقديمه   باكتشافه  واشتهر  للمسرح،  الكبر  عشقه  حلمي  محسن  الراحل  عن  عرف   
السيد  عــصــام  الــكــبــر  الــمــخــرج  وصــفــه  واأســـتـــاذ..  المعلم  فــهــو  الــنــجــوم،  مــن  للعديد 
قدم  تجارب.  مــن   يقدمه  ما  اختيار  في  الدقة  شديد  كــان  حيث  نجاح،  أيقونه  بأنه 
الفي  البيت  منها  اإنــتــاجــيــة،  الــجــهــات  مــن  للعديد  مسرحيا،  عــرضــا   30 عــن  يــزيــد  مــا 

الخاص.                                              القطاع  ومسرح  الجماهرية،  والثقافة  للمسرح 
دائما  وكــان   2001 عام  وحى   1997 عام  من  الطليعة  مسرح  مدير  منصب  شغل 
ومن  الشعي  الــمــســرح  فــي  ومــمــز  كبر  أثــر  لــه  كــان  كــمــا   الــشــابــة،  بــالــمــواهــب  يــدفــع 
»عريس  تزحلق«،  أن  دون  تتسلق  »كيف  الفيل،  محمد  تأليف  زار«  »دقــة  أعماله 
»اللهم  الجندي،  يسرى  تأليف  الساحر  الرحمن،  عبد  محفوظ  »تأليف  السلطان  لبنت 
»وليلة  الــعــســال،  فتحية  تأليف   « كــام  غــر  الــرمــلــي،«مــن  لينن  تأليف  خــر«  أجعله 
فــرج،  ألــفــريــد  تــألــيــف  والــزيــتــون«  »الــنــار  الــتــونــســي،  بـــرم  تــألــيــف  ولــيــلــة«  ليلة  ألـــف  مــن 
لينن  المؤلف  مع  مسرحية  عروض   6 قدم  كما  محمد،  السيد  تأليف  »المحبظاتية« 
وغلب«،  »مجد  وحوا«،  »آدم  دماغ«،  »وجع  »العار«،  »الكابوس«،  ومنها  الرملي 
الهناجر  بمركز  فلتس  رشــا  تأليف  »بــارانــويــا«  عــرض  أخــرج  كما  صـــورة«  عــاوزيــن  »كلنا 

الفخراني.  يحى  للنجم  ليلة«  ألف  من  »ليلة  أعماله  آخر  وكانت  للفنون، 
وصنعت  الــمــصــري،  الــمــســرح  تــاريــخ  فــي  كــبــرة  بصمه  تــركــت  مهمة  مسرحية  أعــمــال 
رصــــدت  الـــمـــســـاحـــة  هـــــذه  فــــي  واألــــــــــم..  الــــحــــزن  مــــن  مـــوجـــة  رحـــيـــلـــه  أثــــــار  كـــبـــرا  اســـمـــا 
حول  الفنانن  من  وتامذته  أصدقاؤه  قدمها  الي  الشهادات  من  عددا  »مسرحنا« 

على. محمد  سلوى  الفنانة  زوجته  شهادة  كذلك  الفي،  مشواره 
 رنا رأفت 

فقالت  الراحل  زوجها  عن  عى  محمد  سلوى  الفنانة  تحدثت 
» تعلمت من محسن حلمي العديد من اأشياء عى امستوى 
تقديم  قبل  بأعاله  شغوفا  داما  كان  وقد  واإنساي،  الفني 
بحث  بعمل  يقوم  جيد،  بشكل  له  يحر  مرحي  عرض  أى 
العديد  ويقابل  الكتب،  من  العديد  ي  ويقرأ  ويبحث  ميداي 

من الشخصيات التي لها عاقة ما يقدمه .
يقدسه،  كان  حيث  امرح،  وأحرم  أحب  جعلني  أضافت: 
ي  ينغمس  يقدمها،  التى  النصوص  اختيار  ي  دقيقا  وكان 
حلمى  محسن  جمعني  عمل  أول  تابعت:  ويعايشها.  تجربته 
هو عرض »دقة زار«، وكان كل حدث ي حياتنا مرتبط بعرض 
تقلد  معه، وعندما  العمل  أمنى  داما  يقدمه، وكنت  مرحي 
الفرص  من  العديد  أعطى  الطليعة  مرح  مدير  منصب 
للمواهب الشابة، كان داما يهتم بالبدايات التي ينطلق منها 
النجوم والفنانن، فكان بحق  العديد من  الفنانن، شهد مياد 

مكتشف النجوم.

نجاح أيقونه   
فيا قال امخرج الكبر عصام السيد إن الحديث عن محسن 
أو  الهواة،  فرة  الجامعة  عروض  ى  سواء  كمخرج،  حلمي 

العرض توقف لفرة وعندما عدنا لتقدمه اختفى محسن ليلة 
العثور  أو  به  ااتصال  ى  وفشلنا  يحر،  وم  الجرال  الروفة 
عليه، وقررنا أن يقوم ممثل آخر بدوره، إا أنه يوم اافتتاح، 
ضادات  تغطية  ووجهه  محسن  يظهر  الستار  رفع  وقبل 
عدة، خاصة ى منطقة اأنف، وكان قد تعرض لحادث سيارة 
وظل  الجرال  عى  السابقة  الليلة  ى  الروفة  من  عودته  عند 
دوره،  ليؤدى  امرح  عى  الصعود  عى  وأر  بامستشفى، 
به يخلع  أمام إراره وافقت، وإذا  وكنت مشفقا عليه ولكن 
أن  أجل  من  للتلوث  جروحه  ويعرض  الضادات  من  بعضا 
إختيارى محسن  كان  الطليعة  وتابع: وى مرح  دوره  يؤدى 
الكاتب  الى دوغرى » عن نصوص  الناس   « كممثل ى عرض 
امنعم،  عبد  نار  امخرج  إعداد  ومن  عاشور  نعان  الكبر 

حيث قدم عدة شخصيات من شخصيات العم نعان.

الصفحات.  فرة ااحراف حديث طويل يحتاج إى مئات من 
أضاف: » يكفى أن أقول تقديرا مكانته كمخرج أنني م أتول 
امرح  ي  فيه.  عما  محسن  وكان  إا  مكان  أى  مسئولية 
إن  الجاهرية.  الثقافة  وى  التليفزيون  ومرح  الكوميدي، 
النجاح، ومحسن كان أيقونه  أي مسئول ابد وأن يبحث عن 
دومة  أبو  محمود  قدمها  التي  الجادة  الدراسة  وبرغم  نجاح، 
أنني  إا  حلمي  محسن  ومنهم  الجيل  هذا  مخرجي  لبعض 
مستوى  عى  ليس  نقديا،  مظلوم  جيل  أنه  أعتقد  مازلت 
م  وللحقيقة  والتنظر،  الدراسة  مستوى  عى  ولكن  التقييم 
ممثا  أيضا  أراه  كنت  بل  فقط،  متميزا  مخرجا  محسن  يكن 
كا  والجسدي،  الصوي  التعبر  يجيد  خاص  طابع  ذو  حساسا 
أبعد حدود  إى  ملتزما  طيعا  ممثا  كمخرج جعلته  مهنته  أن 
أول  ي  معي  له  متميزة  مشاركة  أول  كانت  ولذلك  االتزام، 
عروضه بامرح القومي عرض »عجبي » ي 1986، وأذكر أن 

حلمي محسن  وداع  في 

النجوم وتقديم  اكتشاف  في  تخصص 

يبحث عنها كل مدير  نجاح  أيقونة  كان 
ينجح أن  يريد 
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تنسى ا  أفضال  صاحب   
فهو  أستاذي،  : محسن حلمي  امخرج هشام عطوه  قال  فيا 
أول من قدمني كمخرج وكان ى دور معه ي مرح الجامعة، 
تخرجي  وعقب  القاهرة،  جامعة  منتخب  من خال  إكتشفنى 
قدمت معه عروضا مرحية، كا عملت معه مساعدا ي عدة 
عروض، كا أر أن يتم تعييني ي مرح الدولة، وساندى ي 
مديره  كان هو  الطليعة  عينت ى مرح  وعندما  اأمر،  هذا 
أول عرض مرحي ي وهو  لتقديم  آنذاك، وهو من رشحني 
» أبو الهول يبى را » كا قدمت معه عرض »اللهم اجعله 

خرا« وكنت ازلت طالبا ي الجامعة.
أضاف عطوة : أدين بوجودي فنيا ي الساحة امرحية له، كا 
كان له أياد بيضاء عى الكثر من امرحين الشباب، خاصة ي 

جيي، ولن ننى له هذا الفضل.

الغائب الحاضر 
الشديد  حزنه  عن  الغرباوى  محمد  الديكور  مصمم  أعرب  و 
من  هو  كان  الراحل  يقدمه  عرض  آخر  وان  خاصة  لرحيله، 
بطولة   « ليلة  ألف  من  »ليلة  عرض  وهو  له،  الديكور  صمم 

يحيى الفخراي، وظل يعرض مدة ثاثة أعوام بنجاح كبر.
حلمي  محسن  بالفنان  التقيت   « قال  معه  تجربته  وعن 
باأوبرا، وكان ى هذا التوقيت يقدم عرض »ليلة من ألف ليلة 
العرض، وكان من بطولة  فيها  التي يقدم  اأوى  امرة  » وهى 
عى  آنذاك  يقدم  وكان  أنغام،  وامطربة  الحجار  عى  امطرب 
اأوى  للمرة  عنه  انطباعى  وكان  الجمهورية،  مرح  خشبة 
من  يعطى  كبر،  بشكل  ومتعاون  الطباع،  هادئ  مخرج  بأنه 
يتعاون  من  قدر  كبر  بشكل  ويعي  امساحة،  معه  يتعاونون 
معهم فنيا، فقد كان له طابع مميز ي أعاله وهى خروجها 

بحب وشغف شديد.
ليلة  ألف  من  »ليلة  ديكور  لتصميم  رشحت  عندما  أضاف: 
وحقق  متميزا،  فنيا  لقاءا  أيضا  قدمنا  القومي  امرح  عى   «
الغائب  كان  أنه  إا  مرضه،  ظروف  رغم  كبرا  نجاحا  العرض 

الحار.

القلب أبيض  الوجه  أسمر   

محسن حلمي أحد امناضلن السياسين، تم اعتقاله ي احدى 
امظاهرات واإعتصامات التي يقوم بها طاب الجامعة، وكان 
التحق  لذلك  امرح،  وحب  واأخاق  بالطيبة  يتميز  حلمي 
بامعهد العاى للفنون امرحية. تابع: ساعدي ى إخراج عرض 
»جبل امغناطيس » عى خشبة مرح الطليعة » وشكسبر ى 
أيضا، وقد ميز محسن حلمي  العرض  » وكان مثل ي  العتبة 
مختلف،  بشكل  امرحية  العروض  ى  ااكسسوارت  بتقديم 
كا ميز بعمل تشكيات مختلفة عى خشبة امرح، وكان له 

خيال خصب.

للمؤلف بالرجوع  إا  حرفا  يغر  ا 
وعن تجربته مع محسن حلمي قال الشاعر والكاتب امرحي 
الطليعة  مرح  مديرا  كان  عندما  به  التقيت   : حجاج  سعيد 
ينتج عرضا ى ي بعنوان »فانتازيا  ى عام 1997، وكان وقتها 

الخوى ى عروض  امخرج فهمي  الراحل محسن حلمي  شارك 
امرحلة الجامعية بكلية الحقوق جامعة عن شمس، وعن تلك 
واأخ  والصديق  الحبيب  عى  تعرفت   « الخوى:  قال  التجربة 
بيني  فني  لقاء  أول  الستينيات وكان  أواخر  محسن حلمي ي 
عرض  أخرجت  حيث  شمس،  عن  جامعة  منتخب  ى  وبينه 
ومديحه  امغاورى  سامى  مع  بطولته  من   « اأشباح  »بيت 
حنفي، وفازت هذه امرحية بامركز اأول وأشاد بها د. كال 
حلمي  محسن  وبن  بينى  اللقاءات  توالت  وبعدها  ياسن، 
أخرجت  أضــاف:   . الجديدة  مر  منطقة  جاري  كان  الذي 
ثانية منتخب جامعة عن  الفتوح ثم أخرجته مرة  عرض باب 
وفاروق  السيد  وعصام  حميدة  محمود  بطولة  وكان  شمس، 
الفيشاوي وآثار الحكيم، وكان معنا أيضا محسن حلمي الذي 
كان   « الخوى  تابع  شديد.  بإتقان  ولعبه  دوره،  تقديم  أجاد 

ااكسسوارت وعمل تشكيات  تمز في توظيف 

التقييم  نقديا على مستوى  لجيل ظلم  ينتمي 

المسرح مبتكرة على 

والدراسة

عصام السيد فهمي الخوى

سلوى محمد عى
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تدريب وكتابة من خال فريق عمل يعشق الحكاية ويحرص 
عي تجويدها , والثانية جاءت كنموذج دال للمرحيات التي 
كان الاعب امرحي امري متمرسا فيها، ومثل بالنسبة إليه 

روح اللعبة الدرامية وبوابتها الشعبية الشيقة,
أكر  تاريخه  عر  متعلقا  كان  امري  امرحي  الفن  أن  إذ 
التقليدي  بامعني  امرح  يعرف  يكن  م  و  أدائية،  بناذج 
امحبظن،  من  مجموعة  بها  يقوم  درامية  ألعاب  إما  للكلمة، 
حتي  أو  الحصاد  لياي  ي  امقلداي  بها  يقوم  أخري  ماذج  و 
يجيد  الــذي  الحكواي  يقدمها  عرض  لياي  ثالث  مــوذج  ي 
مع  اأمر  وكذا   , امقدمة  الحكاية  شخصيات  بن  اانتقال 
اأراجوز. أضاف خميس: ومن الجدير بالذكر هنا أن مرحية 
تقديم  عي  وقدرتها  الجالية  أهميتها  ونظرا  )امحبظن( 
الهناجر  مرح  افتتحت  قد  امرحي  للتجريب  عري  موذج 

العام الرابع » إخراج ريف صبحي..
 2007 عام  وى  أصدقاء.  وأصبحنا  به  عاقتي  توطدت  وقد 
يوم  »ي  مرحيتي  إخراج  امعدول  فاطمة  الكاتبة  رشحته 
البالون، فتعامل مع  التي قدمت عى مرح  ي شهر سبعة” 
جملة  أى  تغير  عدم  عى  حريصا  وكان  راقي  بشكل  النص 
دون الرجوع إى، وهو ما يثبت احرامه الشديد لعمله ولعمل 

امبدعن.
تجربة  لخصنا  أننا  لو  فقال:  الحكيم  خميس  أحمد  الناقد  أما 
لها  سيكتب  التي  اأعــال  عي  فقط  وركزنا  حلمي  محسن 
الخلود عر الزمن، حتا سيكون ي مقدمة تلك اأعال ما قام 
به ي امرح الشعبي، وي هذا امجال سنجد أمامنا )دقة زار، 
ومتابعة  فائق  تحضري  جهد  بعد  قدمها  اأوي  وامحبظاتية( 
معملية دءوبة لبعض لياي الزار التي تقام ي القاهرة، وإعادة 

التدريب  عي  معملية  نــواة  ليكون  خصيصا  أنشئ  الــذي 
والتطوير من خال الورش والعروض امرحية.

المصري المسرح  عامات  من   
الكبار  امخرجن  الراحل كان من  إن  الفنانة مها عفت  وقالت 
القائل الذين م ينالوا ما يستحقون من شهرة، وقد كان فنانا 
كانت   : أضافت  ومعلا.  بشدة  للمرح  ومحبا  ومثقفا  واعيا 
امرحلة  و  السبعينات  أواخر  منذ  كبرة  صداقة  به  تربطني 

الجامعية،
وحتى اآن ا أصدق خر رحيله . فهو شخص محبوب من كل 

امرحين والكلات لن توفيه حقه..

لقاء أول   
متد  الكبر  بامخرج  عاقتي  الصري:  إمان  امخرج  قال  كا 
العاي  بامعهد  فعندما كنت طالبا  عاما،  يقرب من 45  ما  إى 
للفنون امرحية كان الراحل قد تخرج فيه آنذاك. أضاف: كا 
كان هناك »لقاء نار الفكري« الذي يعقد كل عام ي سبتمر 
ي إتحاد طاب جامعة عن شمس.. وكان نشاطا طابيا بارزا، 
اللقاء،  خال  فعاليات  عدة  إقامة  النشاط  إدارة  قررت  وقد 
الفنان سامي صاح  وكان ذلك ى سبتمر 1976، وكان زميلنا 
رحمه الله عليه يقدم عرضا بعنوان » النجدة » وكان محسن 
»النار  وهو  شمس  عن  جامعة  منتخب  عرضا  يقدم  حلمي 
والزيتون » عى خشبة مرح محمد فريد، وكان عرضا متميزا 
للغاية حيث كان الراحل يتمتع بحاس كبر، وكانت تلك هي 

امرة اأوى التي أرى فيها محسن حلمي. 
ذلك  ى  الجاهر  مشاعر  أن  العرض  تقديم  أعيد  وقــد 
أضاف  كبر.  تأثر  للعرض  كان  و  متأججة،  كانت  التوقيت 

الصري: 
»«والنار  »النجدة  امرحيتن  فيه  تناولت  مقاا  كتبت 
والزيتون«، وى تلك اأثناء توطدت عاقتي برسام الكاريكاتر 
سعيد الفرماوى الذي طلب منه الراحل أن يلتقي ى إعجابه 
مقاي، ومنذ تلك اللحظة بدأت صداقتنا، وقد شاركني الراحل 

ي ليلة تأبن الشاعر الراحل نجيب رور. 

الرجوع  بعد  إا  للنص جعله ا يغر حرفا  احرامه 

كان ممثا   بل  يكن مخرجا متمزا فقط،  لم 

للمؤلف

أيضا حساسا ذو طابع خاص 

مها عفت

إمان الصري

أحمد خميس

هشام عطوهسعيد حجاج
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شعرية  مسرحية  الغابة«  »مطرب  منها  اإصـــدارات  من  مجموعة  له  صدر  المسرحي،  والتأليف  والقصة  الشعر  بن  جمع  عقاب،  محمود 
الــمــفــقــود«،ولــه  وتــاجــه  اأســـد  الــســلــطــان«،«  وجــائــزة  وأشــعــب  »جــحــا  اأطــفــال  وقــصــص  شــعــر،  ديـــوان  الــمــرايــا«  ُتــجــِمــُلــُه  ا  لــأطــفــال،«خــيــاٌل 
العربي  للشباب  أفــرابــيــا  جــائــزة  الشعر  فــي  الــثــانــي  الــمــركــز  منها:  الــجــوائــز  مــن  الــعــديــد  على  حصل   .. العجيبة«  والحيلة  »الــغــابــة  النشر  قيد 
اأطفال  أدب  فرع  القصرة  القائمة  العجيبة«،  والحيلة  »الغابة  قصة  عن  الخليج  لدول  العربي  الربية  مكتب  بالسودان،وجائزة  واإفريقي 
إحسان  والــريــاضــة،جــائــزة  الــشــبــاب  وزارة  مــن  المسرحي  التأليف  فــي  اأول  الــمــركــز  بالفجرة،  ـ  لــإبــداع  الــشــرقــي  حمد  بــن  راشـــد  الشيخ  جــائــزة 
الشعرية   المسرحية  عن  اأدبية  المواهب  بمسابقة  الطفل  أدب  في  للثقافة  اأعلى  المجلس  القصرة،جائزة  القصة  في  القدوس  عبد 
والرياضة  الشباب  جائزة  الشعر«،  رصيد  من  تبقى  »ما  ديوان  عن  الشعر  لجنة  بمسابقة  أيضا  المجلس  الغابة«،جائزة  محكمة  في  »ثعلوب 
الشرق.. شاعر  بمسابقة  الشرق  شاعر  لقب  بالكويت،  الثقافية  البابطن  بمؤسسة  العرب  بملحمة  النشر  جائزة  إبــداع،  بمهرجان  الشعر  في 

المسرحي  التأليف  فــي  اأول  الــمــركــز  على  حصل  وأخـــرا  ظــي،  بــأبــو  الــثــامــن  الــمــوســم  الــشــعــراء  أمــر  لــرنــامــج  اأولـــي  التصفيات  فــي  شـــارك 
الحوار هذا  معه  لمسرحنا  كان  اأخرى  القضايا  وبعض  الجائزة  للمسرح،وعن  العربية  الهيئة  من  للطفل  الموجه 

حوار : روفيدة خليفة 

؟  البدايات  عن  كلمنا   -
بدأت مع الرسم وامشاركة ي تقديم بعض عروض مرحية ي امدرسة، 
منذ  للرسم  لعشقي  كان  و  واأناشيد،  الطريفة  القصص  بعض  وتأليف 
الربية  النهائية ي  الدرجة  الطفولة أهمية كرى، فقد كنُت أحصل عى 
تقدم ي  التي  اأشعار  أعشق حفظ  كنُت  عام، وبجوار ذلك  الفنية كل 
تنفيذ  مكن  بالكتابة  أَن  بعد؛  فيا  أعرف  وبدأُت  العربية،  اللغة  كتاب 
الكتابة،  ي  انطاقي  بدأت  هنا  ومن  الفنية،  باللوحات  عمله  يتم  ما 
بشكل  أدبية  كتابة  ي  توظيفها  ليتم  تتواى  اإبداعية  اأفكار  وأصبحت 
بداية  ي  الدرامية  ميوي  اكتشاف  وعند  الرسم،  ي  توظيفها  من  أوسع 
كتابتي للشعر، انطلقت ي كتابة امرح الشعري والغناي، ومرحيات 

وقصص اأطفال. 
فماذا  للمسرح،  العربية  الهيئة  جائزة  على  حصلت   -

؟ للمسابقة  تقدمت  وكيف  الجائزة  لك  تعي 
مجهوده  مار  امبدع  فيه  يحصد  الذي  اموسم  مثل  امسابقات  نتائج   
مثل امزارع ماًما، ففيها يرى نتيجة ما رماه من بذور إبداعية ي حقل 
النتيجة، ورما تأي جائزة  البذرة لكن ا يضمن  امعاناة، فهو يرمي  من 
يحالفها  م  أخرى  أعال  تتويج  مثابة  تكون  معن  عمل  عن  واحدة 
الحظ ي الفوز، لذا أعتر فوزي بالجائزة انتصار لكل مروعي امرحي. 
سبق  وقد  الهيئة  موقع  السنوية  متابعتي  خال  من  للمسابقة  تقدمت 
اموجه  التأليف  مسابقة  ي   2016 عام  امسابقة،  إى  مرتن  تقدمت  أن 
للكبار ودخلت القامة القصرة، و عام 2018 ي مسابقة الطفل ودخلت 
مسابقة  ي  العام  هذا  الفوز  ي  الله  قدر  أن  إى  القصرة،  القامة  أيًضا 
التجويد  من  حالة  لدَي  الجوائز  هذه  خلقت  وقد  للطفل،،  التأليف 
الذاتية حتى ا أستمر عى مستوى معن  امنافسة  امستمر، وحالة من 

من اإبداع.
الــمــســتــقــبــل«  أســــاطــــر   « الـــفـــائـــز  نـــصـــك  عــــن  كــلــمــنــا   -

بالمسابقة؟ للمشاركة  تحديدا  له  اختيارك  وسبب 
عى  الركيز  ظل  ي  والتعليم،  الرعاية  ي  الطفل  حقوق  يتناول  النص 
حاات اجتاعية يعيشها الطفل امعار، والتطرق إى معالجتها بشكل 
التي  القدمة  باأساطر  امتعلق  الطفل  خيال  ي  النص  عاش  وقد  فني، 
أن  إى  الواقع،  ي  ياقيه  ما  مرارة  من  إنقاذه  الوحيد  اماذ  أنها  رأى 
استطاع بااعتاد عى الذكاء واابتكار أن يوظف هذه اأساطر بشكل 
تفعيل  خال  من  امستقبل  ي  حقيقية  أساطر  إى  تحويلها  ليتم  فني، 

للطفل   الكتابة  في  العربية  الهيئة  جائزة  على  حصوله  بعد 

 محمود عقاب: توجد حالة من ااستسهال 
للطفل الكتابة  في  الشديد 

إذا  إا  للنص  العمرية وأترك ذلك  الفئة  أحدد  ا 

انتشارا اأكر  الطفل مهمشن ومع ذلك هم   كتاب 

لذلك اضطررت 
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؟ أقل  مرتبة  في  ووضعهم 
يوجد هذا التهميش من مؤسسات كثرة اهتامها اأول باأدب اموجه 
أولوية،  الكَتاب  لهؤاء  يجعل  وهذا  للكبار  يكتبون  الكبار  أن  للكبار، 
الحياة  أَن  وأكر حضوًرا  أكر شهرة  اأطفال  كاتب  نجد  الواقع  لكَن ي 
معينة،  لريحة  يكتب  للكبار  يكتب  الذي  الكاتب  فإَن  وطلب،  عرض 
قبله  وإن  أخري،  عنه  ترى  لن  ذائقة  به  أعجبت  إن  محددة،  ولذائقة 
عقول  مع  يتعامل  الكاتب  هذا  أَن  آخر،  يقبله  فلن  معن  أدي  توجه 
تشكلت، بينا كاتب اأطفال يكتب لكل طفل ي كل بيت ي كل مكان، 
ي  موَحد  اأطفال  وجدان  أن  الجميع،  متناول  ي  نصه  يصبح  وبالتاي 
تتشكل  الكاتب  يكتبه  وما  والصدامات،  الراعات  يعرف  ا  براءته، 
وأكر حًظا ي  أكر مسؤولية،  اأطفال  كاتب  يكون  لذلك  العقول،  عليه 

اانتشار بامجهود الفردي وإن همشت امؤسسات دوره.
من  الطفل  مسرح  تواجه  الي  المشاكل  أهم  وما   -

؟ نظرك  وجهة 
 تهميش الكتاب البعيدين عن العاقات وامجامات، ما يجعل الكاتب 

الجيد يكتفي بنر نصه للقراءة، أو تقدمه للحصول عى جائزة.
طفل  لــتــواكــب  الطفل  كتابة  تطوير  يمكن  كيف   -  

الحالي؟ العصر 
النص  كتابة  وهو  أدي  شق  شقن  إى  ينقسم  اأطفال  مرح  تطوير   
النص عى خشبة امرح، لذلك  عى  امرحي، وشق فني وهو تنفيذ 
النص  بتنفيذ  الخاص  الفني  الشق  أما  الطفل،  الكاتب أا يستهن بعقل 
الجهات  من  الازم  الدعم  بتقديم  إا  يتطور  فلن  امرح  خشبة  عى 
الكبار، وأن  لها ميزانيات مثل  مسارح  العروض لتكون  بإنتاج  امختصة 

يقدم العرض لأطفال بنفس جدية العروض التي تقدم للكبار. 
اأعــــمــــال  تـــقـــديـــم  فـــــي  الــــمــــبــــاشــــرة  مـــــع  أنــــــت  هـــــل   -  

؟ اأمس  عن  اليوم  طفل  يختلف  وفيما  للطفل، 
ا أحب التوجيه امبار، وإا اكتفي بتقدمها ي صيغة خطبة وعظية، أو 

دور العلم الذي كان ينفر منه ي البداية، واختياري لهذا النص تحديًدا 
النصوص  ي  الهيئة  اشرطتها  التي  الرؤية  مع  كبر  حد  إى  يتفق  أنه 

امتقدمة .
سر  فــمــا  بــالــمــاضــي  وعــيــنــا   فـــي  تــرتــبــط  اأســـاطـــر   -  

المستقبل؟ أساطر  تسميته 
اماي والحار وامستقبل، أن  الربط بن  العمل هي  إضافتي ي هذا 
حكايات  عى  ينشأ  فالطفل  مهمة،  مكانة  الطفل  حياة  ي  للموروث 
وأشعب  جحا  ونــوادر  السحري  الدين  عاء  ومصباح  وليلة  ليلة  ألف 
اموروث  هذا  جعل  ي  ينجح  أن  الفنية  النص  محاولة  وكانت  وغرها، 
سيجعل  الذي  اابتكار  روح  وبث  الحار،  عقبات  عى  لانتصار  دافًعا 

للمستقبل أساطر موازية أساطر اماي، ومن هنا كان عنوان النص .
فهل  المعاناة،  لرحلة  تتويج  بأنها  الجائزة  وصفت   -

الدرجة؟  لهذه  صعبة  للطفل  الكتابة 
عشقتها  أي  جــًدا  سهلة  امرحية  الكتابة  أن  أقــول  أن  اممكن  من 
وتعودت عليها؛ لكَنها ي اأساس صعبة جًدا أن الكاتب امرحي يقوم 
و  امابس  ومصمم  الديكور  مهندس  و  امخرج  و  امؤلف  اأدوار،  بكل 
اليومية  الحياة  إى تحجيم حركة حكاية متشعبة من  باإضافة  اممثلن، 
ي خشبة مرح محددة، مرتبطة بعدة مشاهد أو فصول، وكذلك فإن 
الحدث والخط الدرامي لن يظهرا إا من خال الحوار امتقن.. الكاتب 
امرحي ي ينجح ابد أن يفكر ويخطط بأكر من ذهن ي وقت واحد، 
فاأمر يحتاج إى قدرة فوق القدرة، الكتابة للطفل ليست مهمة سهلة 
بن  فيتنقل  »الرموت«  متلك  أن  للكاتب  فابد  البعض،  يتخيلها  كا 
امراحل العمرية ويكتب للطفل بحرفية ي كل مرحلة، لذلك أعتر هذه 

الجائزة تتويًجا لرحلة من امعاناة اللذيذة أي أعشق هذا امجال.
محددة؟  عمرية  لمرحلة  تكتب  هل   -

 عندما أكتب للطفل أكتب نًصا صالًحا للبالغن أًيًضا، ي غالب النصوص 
والعقلية،  النفسة  الطفل  متطلبات  أهم  عى  الركيز  يتم  أكتبها  التي 
التي  اأحام  ومعرفة  امتطلبات  هذه  معرفة  من  للكبار  ابد  وبالتاي 
الطفل  يستطع  وم  أدي،  نص  ي  اأطفال  كاتب  يرجمها  أن  استطاع 
ترجمتها بشكل مبار.. رما يناقش النص اهتامات اأطفال ي مرحلة 
عمرية محددة، لكنه كنص أدي يخاطب الصغر والكبر مًعا، ومع ذلك 
ا أحب أن أحدد بنفي الفئة العمرية للنص، أترك ذلك التحديد للنص 

نفسه،  إا إذا كنت مضطرًا للتحديد ي حال اشراط امسابقة.
المسرح؟ خشبة  على  نصوصك  تنفذ  لم  لماذا   -

سبق وتقدمت مرح العرائس وم يتم الرد، وقصور الثقافة بطيئة وا 
بامسابقات  فاكتفيت  عليهم،  اعتادوا  لكتاب  معينة  بنصوص  إا  تهتم 
حتى أطور قدراي وأصنع لنفي اسا رما يكون ذلك ي امستقبل معينا 

ي.
؟ الطفل  وعروض  كتابات  ترى  كيف   -

مواكبة  وعدم  للطفل،  الكتابة  ي  الشديد  ااستسهال  من  حالة  توجد   
ميزانيات  تغطية  أجل  من  هشة  نصوص  تقديم  يتم  وأحياًنا  تطلعاته، 
معينة، وكثر من امخرجن يتحكمون ي اختيار النصوص التي من وجهة 
اإخراج  ي  اأسهل  النصوص  اختيار  ويتم  أكر،  إقباًا  تجلب  نظرهم 
مختلطن  الكتاب  من  كثر  نرى  ولذلك  التكاليف،  ي  اأقل  أو  والتنفيذ 
بامخرجن، يكتبون وفق ما يتاى معهم، كا يحدث عى سبيل امثال 
ي ترجيح امخرج لنص مكتوب باللهجة امحلية عن آخر مكتوب باللغة 
عى  بالسلب  تؤثر  اأمور  هذه  ومثل  ااستسهال،  من  كنوع  العربية 
هذا  وإبداًعا،  وفكرة  قيمة  أعى  فضاءات  ي  الطفل  بنصوص  التحليق 
مثلها  أدي،  للطفل بشكل  يكتبون  الكتاب  ا منع من وجود قطاع من 
العريقة،  امكتبات  أرفف  إا  لها  ليس  والشعر،  والقصص  الروايات  مثل 
أقل  إا  امرح  خشبة  من  نصيب  لها  يوجد  ا  لكن  الكبرة،  والجوائز 

القليل.
الـــتـــهـــمـــيـــش  مـــــــن  الـــــطـــــفـــــل  مـــــبـــــدعـــــو  يـــــعـــــانـــــي  هـــــــل   -

درس، فامرح يجِسد القيمة ي صياغة فنية معينة، واأمر يختلف من 
الطفل  العناية بعقل  الخيال ودرجة  اموهبة وخصوبة  كاتب آخر وفق 
وخاصة  الغالب،  ي  الجميع  منها  ينفر  الوعظية  فامبارة  ووجدانه، 

الطفل الذي مل من تكرار النصائح ويعدها قيوًدا عى حريته. 
يــكــتــبــون   جـــيـــلـــك  أبـــــنـــــاء  بـــعـــض  أن  مـــــؤخـــــرا  احــــظــــت   -
اارتـــــبـــــاط،  هـــــذا  ســــر  فـــمـــا  الــــمــــســــرح..  بـــجـــانـــب  الـــشـــعـــر 

المسرح؟ على  الشعر  يؤثر  وهل 
عن  يبعد  ا  والشعر  شاعرًا،  أو  روائًيا  يكون  أن  إما  امــرح  كاتب 
اأشعار  تقدم  الشعر، فعى خشبته  مع  تاريخ عريق  للمرح  امرح، 
واموسيقى، بخاف امرحيات الشعرية كمرحيات شوقي وصاح عبد 
الصبور عى سبيل امثال، لكن الشاعر امرحي إذا م يكن لديه اميول 
امرجوة كمرحي  امكانة  يحقق  لن  فهو  الرواي  لدى  امتوفرة  الدرامية 
لتجربته  إثراء  امرح  يكتب  رما  الشاعر  امرح،  عام  ي  بصمته  له 
الشعرية ا للمرح، امرح ي اأساس عمل درامي، وقد كان لدَي من 
الدرامية ما يؤهلني للرواية لكِني ريع املل من طول  الكتابة  موهبة 
الرد، وكثر الشغف بالحوار، هذا ما دفعني دفًعا إى الكتابة امرحية، 
وبالتأكيد  والرواي،  وامرحي  الشاعر  بن  امرحي  جمع مروعي  لذا 
للشعر تأثر كبر جًدا ي امرح طاما أَن امرحية قامة عى بناء درامي 

محكم، فيصبح الشعر مثل الزخارف والنقوش البديعة داخل امتحف.
والــتــواشــيــح  لــابــتــهــاات  بـــاإضـــافـــة  الــفــصــحــى  تــكــتــب   -
على  ديــــي  عــمــل  تــقــديــم  فـــي  تــفــكــر  ألــــم  الـــديـــنـــيـــة.. 

؟ المسرح  خشبة 
 كثرًا ما أكتب لأطفال اأشعار امرتبطة بامناسبات واأعياد وامواسم، 
تحمل  التي  اأشعار  تلك  والعربية،  امحلية  اأطفال  مجات  وأنرها 
الطابع الفلكلوري وااحتفاي كا يحدث ي ااحتفاات برمضان واأعياد 
وامولد النبوي وامناسبات الدينية والوطنية، وللمرح دور ا يغفل ي 
مثل هذه امناسبات، لكن الكتابة امرحية هنا ا تأخذ الشكل الدرامي 

امتعارف عليه، إما يتم تقديم اأوبريتات الغنائية واإستعراضة .
أفــــرابــــيــــا  جــــــائــــــزة  عــــلــــى  يـــحـــصـــل  مـــــصـــــري  أول  كــــنــــت   -

؟ عنها  كلمنا  اإفريقي  العربي  للشباب 
الشعري  مشواري  ي  اأهم  الحدث  الجائزة  هذه  عى  حصوي  مثل 
تاجا  مثل  وهذا  انطاقها،  منذ  بها  يفوز  أول مري  كنت  فقد  واأدي، 
فريدا من نوعه وضع عى رأي، وكان ذلك  ي نسختها الرابعة، حيث 
القيادة  كانت  ولذلك  النسخة،  هذه  ي  الوحيد  امري  اممثل  كنت 
هذه  مثل  وظلت  التتويج،  حفل  حضوري  عى  حريصة  السودانية 
اإبداع  من  جديد  عام  عى  منها  أطل  عليا  نافذة  ي  بالنسبة  الجائزة 
القسوة  شديدة  مراحل  عى  والتغلب  بالنفس  والثقة  والفرح،  وامجد 

عشتها من امعاناة واإحباطات.
الخليج  لدول  العربي  الربية  مكتب  جائزة  عن  وماذا   -
عن  أم  أعمالك  مجمل  عــن  كانت  وهــل  اأدب  فــي 

معن؟  عمل 
جائزة مكتب الربية العري لدول الخليج هي أول جائزة عربية أحصل 
قصة  عن  وكانت  السعودية،  العربية  امملكة  الرياض  ومقرها  عليها، 

لأطفال بعنوان) الغابة والحيلة العجيبة( .
وعــمــلــك  الــمــخــتــلــفــة  إبــــداعــــاتــــك  بــــن  تـــجـــمـــع  كـــيـــف   -  

إليك؟ اأقرب  وأيها  اأساسي 
 كل مبدع لديه مروع جاد يتمَنى أن يكون متفرًغا تفرًغا تاًما إبداعه، 
لكن لقمة العيش داًما تبارز امبدع بسيفها، فرما يتحَصن امبدع أحياًنا 
الجوائز وغرها، لكَن هذا الحصاد موسمي غر مأمون،  ما يحصده من 
ومهمته  اأدبية  طبيعته  يخالف  آخر،  بعمل  مرتبًطا  يجعله  ما  هذا 
اإبداعية من أجل توفر لقمة عيش آمنة لأرة، غالًبا العمل بطبيعته 
الحرية،  عى  إا  يقوم  ا  الذي  امبدع  عمل  يعرقل  الضيقة  الروتينية 
ومن أجل ذلك أحاول الجمع بشكل معن بن العمل اإبداعي والعمل 
الله،أما  من  اأمرين  بن  التوفيق  لكن  صعًبا،  يبدو  فاأمر  الوظيفي، 

اأقرب إَي فهو أدب اأطفال خاصة امرح. 
لديك؟ الجديد  ما 

إى  بها  انتهيت من كتابة مرحية جديدة لأطفال، وتقدمت  أيام  منذ 
مسابقة راشد بن حمد الرقي لإبداع باإمارات.

ا  الثقافة  يردوا وقصور  العرائس ولم  لمسرح  تقدمت 

بأكر من ذهن في وقت واحد يفكر ويخطط  المسرحي  الكاتب 

بكتابها إا  تهتم 
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فيا يبدو أن مرح العبث سيظل  واحدا من أهم ااتجاهات امرحية 
مثلون  كتابه  كان  وإن  امعارة  امجتمعات  هاما ي  دورها  التي سيبقى 

ندرة ليس ي مر فقط بل ي العام العري.
 فقد ظل العبث هو الشكل اأقرب للجاهر والذي كان مقدوره التعبر 
امتفاقمة عر ضغوط كبرة  عن  واقعهم ااجتاعي امؤم بكل مشكاته 
فيها،  اإنسان  وانعزالية  الحديثة  أوروبا  وفكرية  نفسية  دراسة  فقدم 
وفشله ي بناء عاقات اجتاعية سوية، حيث صارت امادة هى  امقياس 
قيم  تضاءل  أن  يحدث  وعليه..  امعتمد،  وامحك  اأساي  وامعيار  اأول 
طبيعيا  أمرا  يعتر  ما  تسود غرها.. وهو  أو  أخرى  وتتاي  ما  اجتاعية 
بشاعته  بكل  العنيف  امــادي  الوجود  هذا  وتعاظم  تنامي  مع  خاصة 

وتوحشه.
امرعب،  العبثي  الواقع  هذا  ي  حقيقيا  يكون  أن  مكنه  إذن  يء  أي 
دافعا  يكون  أن  مكن  يء  أي  بالجنون؟  وامختلط  باأوجاع  امشوب 
للحياة ونحن جميعا نرى اموت يقف عى الحافة منتشيا والبذاءة ترفع 

رايات انتصارها أمام امثل العليا وتدهسها بأحذيتها امتسخة؟ 
أي يء مكن أن يرقف نزيف الزيف بإشارة منه ليكف عن الغوص ي 
دهاليز الوعي الواقع تحت توغل سلطة  الجر القاتل والضياع امتغلغل، 
فا مسارات مفتوحة منح حلوا أو تشر لفض اشتباكات الواقع/ العرض.. 

أو كاها بوصف كل منها مرآة/ أصل لآخر.. وتلك هى امعضلة!!
عى  ُتستخدم  أن  يحدث  ما  عادة  بالدراما  والعاج  السيكودراما  وي 
مستوى الكتابة ثم آليات اأداء من بعد تكنيكات معينة استكشاف عام 
متعددة  بطريقة  والجاعي  الفردي  الداخي  بالوجع  اموصوم  الشخص 
اكتشاف  محاولة  مع  امكبوتة  مشاعره  عن  التعبر  ي  مساعدته  اأبعاد 
التي  واأحوال  امواقف  عن  التعبر  عى  تساعده  جديدة  طرق  وإيجاد 
ذواته  وبينه  بينه  مرير  راع  ي  منه  خارجة  فتنتفض  داخليا  يرفضها 
دعمت  و  اإشكالية  تلك  ي  تسببت  التي  امتكاثرة  وشخوصه  امتعددة 

وضخمت ذلك الكبت!
النفسية  الدراما  جانب  من  التدخل  يكون  بالدراما  العاج  عمليات  وي 
بحالتهم  امصابن  اأشخاص  مواجهة  تتم  خاله  من  دقيق  بقدر  مصما 
التي يوجدون عليها ي الواقع ثم مساعدتهم عى معرفة مخاوهم ومسها 

اخراج أفضل ما لديهم، فهى استثاركل ما مور داخل النفس البرية.
إخراج  جاعيا  أو  فرديا  أو  ثنائيا  يكون  بالسيكودراما  العاج  واستخدام 
مؤسس”  مورينو  “ليفي  لـ  الفضل  ويعود  النفسية.  عزلته  من  الفرد 
تقدم  تزال  ما  والتي  العاج  لهذا  أول جمعية  الذي أسس  دراما،  السيكو 

هذا النوع من العاج. 
سيكودرامية العبث!

والسيكودراما  العبث  وعمق..  بقوة  امنهجن..  العامن/  بن  الجمع  ويأي 
ي العرض امرحي”ظل الحكايات”  وامعروض حاليا عى خشبة مرح 
الغد بالعجوزة التابع للبيت الفني للمرح  ويديره امخرج الكبر سامح 
مجاهد الذي يدعم التجارب امغايرة وامميزة.. فرى  تجسيد امنهجن ي 
تضافر وشيج.. ا يكاد أحدها ينفصل عن اآخر فرى كا منها متداخا 

ي نسيج اآخر فيا يشبه الخيوط امتشابكة كالعاشق وامعشوق!
تساؤات وجودية!

“منصور” ذلك الظل الذي يدور حول نفسه وحول اآخرين وهو امريض 
الذي تتمركز حوله أحداث امرحية ويقوم بتمثيل وقائع حدثت له من 

أجل إيجاد مشكلة ما.
من أين يبدأ منصور؟ من محطة القطار الخاوية عى عروشها من سواه؟ 
التواهيم  وتحيطها  الظام  يغلفها  بقعة  ي  وحيد  مقعد  فوق  من  أم 
بالنسبة ي عى  تجاور غريب وغر مرر  الفراشات ي  والوحوش وحتى 
لانطاق مشاركة صديقه  العدة  أعد  الذي  منصور  يبدأ  أين  اأقل؟ من 
بليلة زفافه ليجد نفسه مدانا بخيانته مع عروسه.. ذلك  القديم فرحته 
الصديق الذي رما ا وجود له ي الواقع ككامل الشخصيات التي تخرقه 
لتكر من خاله أو موت ثم تعود كالوحش  بحرفية وقسوة وتولد منه 

الكار.. 
للمقال  القاريء  أيها  نفسك  أنت  هو  الــذي”  منصور..  يبدأ  أين  من 
ي  محارا  نفسك  تجد  حينا  تفعل  ماذا  للعرض”  القبي  وامشاهد 
وحارك  ماضيك  كل  فيها  يدور  بقعة  السنتيمرات؟  تتعدى  ا  بقعة 
وأمانيك..  وتواهٍيمك  وكوابيسك  بأحامك  ومعجونا  مختلطا  ومستقبلك 
مخيف..  لكابوس   العام  يتحول  تعرفهم،  م  وأخرين  عرفتهم  بأناس 
مفزعة..  وتكوينات  حيوانية  وجوها  تحمل  وأجساد  أسطوية  وحوش 
أشخاص موجودون وغر موجودين ي ذات الوقت.. كل يء هو مجسد 
ي وعيك وأمامك وعكسه ماما، كل أمل اقرب منك وطاف حول روحك 
وضده ماما، احتدام امشاعر واغراب النفس وتكالب اأفكار واموروثات 
وتعانق اميثولوجيا مع اأساطر وتكالب العاقات التي تدافع عنك حينا 
وتدينك أحيانا..موج بأرواح طفت من عمق اماي، رما هو حارك،.. 

ماضيك القريب، أو ماضيك القدري القديم!
اأنا واآخر.. والذوات امتعددة

مازال “منصور” الهارب من ظاله التي تخرج من داخله وتحاره يلهث 
حن يسأله الصوت امتسارع والضارب ي أعاق ذاته مرددا ي صداه: 

ـ  من أنت؟ 
ي  زاوية  كل  استنطاق  محاولة  ي  حالكة،  لحظة  ي  منصور  فيجيب 

روحه امكللة بالتواهيم وصنوف اأم لرد:

 أنا ابن هذه اللحظة امرتبكة/ انا من يقف عى رصيف الحياة ي انتظار 
ان يحدث شئ../ أنا الذي با ذاكرة ../ كل أحامي مؤجلة/ لقد أصبحت 

طريد اأحام والكوابيس!
عامنا  ي  فرد  وكل  وأنت  أنا  هو  وهمومه  وظاله  “منصور”  الـ  ذلك 
داخل  كانت  سواء  باأزمات  تصيبه  عبثية  ظروفا  يعيش  والذي  العري 

بيته أونفسه أوعائلته. 
الكتابة.. و محايلة الحكاية! 

الذي  العرض  بانفلت  غاف  عى  جاء  ما  بعض  السابق  كامنا  يؤكد  ما 
إبراهيم الحسيني حالة بطله امأزوم من  الكبر  الكاتب امرحي  لخص 

خاله قائا:
 “الرحلة هنا خرافية تتخذ من هذا العام وما ينتجه من حكايات وأسئلة 
كأشباح...  أفكارها  وتخفي  كأطياف  تتحرك  التي  ولشخصياتها  لها  رفيقاً 
قارئها  ـُـحددها  ي ونهايتها  بدايتها  كظال  نفسه  ـُـقدم  ي ذلك  كل 

ومشاهدها فهو وحده امسئول عنها.”
وقد استطاع الحسيني صياغة عام بطله الكابوي امزدحم بامتضادات؛ 
الكراهية،  الحب/  العدم،  الوجود/  الطأنية،   / الخوف  الحياة   / اموت 
بهذا  بطله  الفشل.. وعمد ي رسم شخصية  التحقق/  الضياع،   / اانتاء 
الشكل امتنامي ليصنع منه جذرا مغروسا ي عمق اأرض ومع كل تذكر 
وتأي وحي، وقص تنبت له أفرع جديدة.. فرع مثل اأصدقاء، وفرع 
مثل اأب،آخر مثل السلطة، وغره مثل مجموعة القيم واأخاق، وغره 
الذي يهاجمه ي لحظات غيابه، وآخر مثل وجوده  الغيبوي  العام  مثل 

وآماله وأمانيه والنقطة امضيئة ي حياته.
إن بناء الشخصية الرئيسية ي هذا العمل أشبه ببناء النص امونودرامي 
ثنايا بطله شخصياته امتعددة لتشارك ي فعل الحدث  الذي تخرج من 
أبيض  وتؤثر فيه وتتأثر، تهاجم وتراجع، تقدم وتتفاعس، تقاوم بضمر 
السلطة  تلك  أو  ماضيها،  تثتل  بنفسها،  نفسها  تقتل  بارد؛  بدم  وتقتل 
اأبوية التي تتسلط ي غشم تارة وي رجاء تارة.. إنه بطل مأزوم.. ليس 

صفاء البيي

بطاقة العرض
اسم العرض: 
ظل الحكايات
جهة اإنتاج: 
فرقة مرح 
الغد
عام اإنتاج: 
2019
تأليف: 
إبراهيم 
الحسيني
اخراج: عادل 
بركات

الحكايات..  ظل 
مخيف! كابوس  إلى  الحياة  تتحول  حيث  العبث..  سيكودرامية 
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قاتا فقط.. بل مقتوا كذلك.
ي واقع اأمر وكا ذكرت ي بداية امقال أن امرح العبثي قلا لجأ إليه 
كاتب ليعر عن أفكاره، رما أن امنتج ي ذلك الوقت رما يحتاج متلقيا 
متأم  أو  مثقف  متلقي  والترير،  والتفسر  التفكر  يستطيع  متلق  خاصا، 
اليونانية  اموجودة ي  يستطيع قراءة  ما يراه من اموروث واميثولوجيا 
جاء  ما  ضمن  من  الكاتب  به  استعان  الذي  ـ  الدرامي  ااسقاط  ـ  النص 
الحي عى  وتتابع  اأسطورية  والوحوش  الفكرية   الغيوم  لحظات  به ي 
عدة مستويات باستخدام حيل التداخل الدرامي والفكري.. ي حن يظل 
حتى  الحكاية”  برورة”محايلة  يبارزه  ومن  ونحن  نفسه  يجاهر  البطل 
.. أي محايلة الحياة واانفتاح عليها والتعامل معها بالبصرة طاما  ترى 
كان البر كليا بسبب القسوة امتجذرة ي كل يء.. طاما مي مرجا 

ي رحلة راع متنامية ا تنتهي إا موته .. ونشك!
اأشعار امغناة.. واألحان:

كونها  من  تنبع  امرحية  العروض  تصاحب  التي  امغناة  اأشعار  قيمة 
هو  نفسه  النص   كاتب  أن  وهنا  عدمه..   من  الدرامي  البناء  تتمم 
الشاعر.. فقد كان خبرا مواظن البوح الذي يستشعر أن يكون مموسقا.. 

أو  الدرامي،  والتنامي  لأداء  مناطق  تفتح  رما  درامية  لحظة  عن  ومعرا 
تنغلق بها مناطق بوحية.. فها هى كلات اأوفرتر وهو ي أول لحظات 

انتظاره بامحطة وحيدا: 
والريح  ومحطته،  زفته  دي  رقصته/  برقص  لساه  امطر  بره  شتا،  “ليلة 
ضاقت   / ويذلنا  بيغلنا  ضهرنا  ويقسم  يزيد  إكتئابنا  وما  مشيته/  مهاود 

دوايرنا ودرنا وخدنا غصب ف سكته”
قدرته  لعدم  عليه  حانقة  مضت  ثم  تعاتبه  سلمى  قدمت  حن  هو  وها 

عى القبض عى حلمها وتحقيقه:
“مابن الربكة والربكة بعيش وباكون/ وبرسم دنيتي بالورد واما الكون/ 
وأنا   / امفتون  وأنا  اممسوس/  أنا  فتافيت/  واروح  حلمي  ف  وبتكعبل 

برضه إلي جوه الكابوس مسجون” .
من  الرغم  وعى  الععرض  إثراء  ي  ومــؤازر   داعم  بدور  اأشعار  كانت 
النزعة ااكتئابية واجرار اأم التي موج بها إا أنها كانت موفقة خصوصا 
شجية  لحنية  تيات  املحن  باستخدام  ماما  موفقة  جاءت  األحان  وأن 
هادئة تعر بشدة عن مكنون تلك الكلات امعرة.. وتأكيد عى التأليف 
خصوصية  للعرض  أعطى  والتقليدما  النقل  عن  واابتعاد  اموسيقي 

وأناقة. 
السينوغرافيا.. الصورة البرية..

صورة  عمقها  ي  يستقر  امرح  صدارة  تحتل  التي  الريجكتور  شاشة 
اموجودين  كل  سيدوس  كا  سيدوسك  أنه  فتشعر  يسر  الذي  القطار 
فتفكر هل هذا امشهد حقيقي فتهرب..أم أنه .. والصورة عى اليمن التي 

مثل تكأة العرض فالبطل طوال العرض يسعى لقتل اأب / الرمز .. 
الامعة  والرائط  الفسفور  وموجات  اأسود  اللون  شيوع  خال  ومن 
اإضــاءة  وتنوعات  التلقي  مساحات  عى  أسفل  أعى  من  والنازلة 
النفسية  أبعاده  السطوع للخفوت لإظام.. منحت للعرض  بدرجاتها من 
الكابوسية.. فاللون اأسود أعطى إيحاء بالقتامة وأدخل امتلقي ي الحالة 

امرادة.. عاوة عى اأبواب العديدة امغلقة وتفي إى كل ااتجاهات.. 
ااستعانة بتعدد مستويات العرض الجزء اأمامي والذي يحتله البطل وا 

فارغةإا  مقعد صغر حقيبة  قرش،  أو سمكة  لوحش  رأس  يحتله سوى 
من بعض امابس،سجادة حمراء تشغل وسط امرح ومساحات والجزء 
الكثر من اأحداث  الذي تفصله ستائر شفافة تدور من ورائها  الخلفي 
أو  الخيال  منطقة  ي  يدور  ما  بالذات  الجزء  هذا  يعني  وكأما  الغامة 

الباطن أو الداخل أو امتوهم.
التي  الفسفورية  للفراشات  مكانا  أرى  ا  النفي  الضغط  هذا  كل  مع 
إن  وأرى  للعرض،  الشعورية  الحالة  لكثافة  أحيانا مخلخلة  تزقزق  كانت 
الوحش  وبن  بينها  ما  تصارع  حالة  إحداث  وجودها..  من  وابد  كان 
ومحاولة البطل الزود عنها عى أساس أنها نقطة مضيئة وبريئة ي ذلك 

العام التعس.
وامابس  وكذلك  مرزوق  فتحي  للفنان  واماسكات  اأقنعة  جاءت  كا 
معرة عن روح الحكايا والظال امتداخلة.. فأعطت ثراء مع غرائبيتها.. 

وأثرت الصورة البرية وخفت من حدة اأسود.
الرؤية اإخراجية..  ثنائية النص والعرض:

إنني أومن أن الكاتب هو مؤلف النص ا شك ي هذا.. فيا امخرج هو 
مؤلف العرض امرحي وا شك ي ذلك أيضا.. وامخرج هنا هو الفنان 
استطاع  ومبدعن..  إبداعا  تنز  التي  امنصورة  ابن  بركات  عادل  امبدع 
بركات أن يضيف إى نص إبراهيم الحسيني العديد من امسارات الحية 
بالحركة  فراغاته  وملء  امرح  اتجاهات  وشاغا  مشتعا  جعلته  التي 
والغناء والحلم والكابوس والتقمص والقتل والتمثيل بالجثث، بالحكمة، 
تفاعلية حقيقية فا  استطاع كذلك خلق مناطق  باللعنات والتوهات.. 
تفرق بن الحلم والواقع أو الكابوس والحياي بسهولة وانسيابية.. ساعده 
من  الشخصيات  توليد  ي  استخدمه  الذي  الدقيق  التكنيك  ذلك  عى 
الشخصية الرئيسية “منصور” وضبط حركة دخولها وخروجها واندماجها 
وانفصالها .. كل ذلك حدث بانسيابية وبا تباطؤ ما يوحى مدى ترابط 
فريق العمل بقيادته سواء كانوا ممثلن أو تقنين أو صانعو السينوغرافيا 
مابس/  ديكور/  )إضــاءة/  وامؤثرة  الدالة  البرية  للصورة  مكوناتها 

وموسيقى مصاحبة(
حالة  خلق  إى  والجمهور  الخشبة  بن  الفاصلة  امساحة  أدت صغر  وقد 
ااقراب  حد  إى  وصلت  والجمهور  اممثلن  بن  العاقة  حميمية  من 

وامعايشة.
اممثلون.. مبارة للمحبة..

م يكن ظل الحكايات ليأي بأكله لوا تضافرت جهود اممثلن داخل هذا 
الحيز امحدود.. استطاعوا جميعا أداء أدوارهم باحرافية شديدة.. 

م  اأداء،  والتمرد..وحرفية  باإبداع  مسكون  فنان  الطنباري  رامــي 
لغة  إمكانياته عر  كل  استخدم  بل  أدواته فقط  أداة من  يركز قط عى 
استخدام  عى  يعتمد  م  فهو  تأثرا   أكر  تواصل  لغة  التي هي  الجسد  
للمواقف  تبعا  الصوي  اأداء  درجات  مختلف  امنطوقة  الكامية  اللغة 
بن  والبوح،وما  الحي  بن  فا  مضغوط،  مــأزوم  كبطل  عايشها  التي 
اللوم والعتاب، وبن ااستجداء والبكاء، ما بن التوجس والخوف،ما بن 
ااقراب واابتعاد..  لقد استطاع امخرج توظيف قدرات رامي باستخدام 
تعبراته الجسدية امحددة، ونحن نعرف مام امعرفة أن السلوك  الحري 
للممثل غر امنطوق اللفظي فهو  من اأمور الدقيقة وامعّقدة، إا إنه 
امخرج  استخدم  حالة  مارها ي  تعطي  بدقة  وإدارته  فهمه  اممكن  من 

قواعد ومهارات تساعد ممثله و تدريبه للوصول به إى النتائج امرجوة 
من اانفعال والتفاعل عى حد السواء. 

طريق  عــن  والجمهور  الحالة  مــع  ااشتباك  ــي  رام استطاع  كــا 
ااستاع،  جزئية  مغذيا  بالصوت  فمرة  والعامات  لإشارات  استخدامه 
الهمس  وعى  اإبصار،  جزئية  عى  مؤكدا  والدخول  بالخروج  ومــرة 
التواصل  استطاع  كا  اإحساس،  مرمى  والبكاءليدعم  والبوحوالجنون 
مع الجمهور  بعدد من اأفعال غر اللفظية من أجل تعزيز أو استبدال 
لها دور  اممثلن  الجسد ي كل مثاتها عر  لغة  إن   .. الكامية  الرسائل 
العمل وصناعه وتقريب  بن  التواصل  كبر ي خلق حاات متعددة من 

امسافات بينهم وبن امتلقي. 
الفنانة  أداء  كان  والتمكن  والهدوء  الجدة  بن  يجمع  عفوي  أداء  وي 
أسباب  امرح  خشبة  عن  كثرا  تغيب  التي  الطوخي  عبر  امتميزة 
اأدوار  أداء  عى  وقدرتها  الشديد  مكنها  من  الرغم  عى  معروفة  غر 
الحاات  بن  اانتقال  مكنهامن  وأدائية  حركية  بانسيابية  امركبة،ومتعها 
بشكل  شعوريا  فصلها  مع  متقاربة  جدا  لحظات  ي  امتعددة  النفسية 

احراي..
ذاته  عى  تفوق  السيكودرامي  العرض  هذا  ي  فهو  الزيات  محمود  أما 
وميز براعة اانتقال بن الشخصيات التي يؤديها عى تباينها .. كا امتاز 
برعة البديهة واملحةوالفكاهة  والجدية، تستمع إى صوته حن ينطق 
اللغة العربية فتشعر بها منسابة كاماء الزال تروي العطاى با أخطاء.. 
كا أن بناءه الجسدي ووقفته اممشوقة تذكرنا بشخصية الراحل الكبر 
عبد الله غيث بوقامته اممدودةوصوته الصادح كالسهم ي كبد الساء 

يشقها بفرح.
اأدوار  وتبادل  والتبديل،  اإحال  ورورة  امكعبات..  لعبة  يشبه  فيا 
جاء دور خالد محايري الذي أدى عدة أدوار متميزا فيا بينها براعة.. 
كذلك قدم أسامة جميل دور الصديق الذي تعد زيارة البطل له محور 
وقوفه عى خشبة  أن  عى  تدل  مقدرة  الدور  أدى  ومبتداها..  الحكاية 
بروح  ااحرافية  عام  إى  ينطلق  أن  له  وآن  كثرا  تأخر  الدولة  مرح 
امرتي  الحارس  بدور  الخلفاوي  محمد  قام  كا  تسكنه.  التي  الهواية 
مثل  التي  العروسة  تحريك  ي  واقتدار  ونعومة  ببساطة  الوجهن  ذي 
وجهه امزدوج.. ومن أجمل العبارات التي جاءت عى لسانه وعر عنها 
التاريخ طوال حياي رشوة واحدة فيا هو  الذي م يسجل ي  بقوله:أنا 

رمز للرشوة والنفاق بدا ذلك ي أداء الخلفاوي بقوة.
أما غادة صفوت فيبدو أنها عى حداثة سنها وأمامها الكثر من  الوقت 
عادل  امخرج  أعاد  لو  أمنى  امــرح..   بخشبة  العهد  حديثة  تزال  ما 
كذلك  بقوة..   استخدامه  من  لتمكنت  صوتها  طبقات  تدريب  بركات 
 .. الذراعن  خاصة  جسدها  حركة  استخدام  يخص  فيا  تدريبها  تكثيف 
عى  السليم  اأداء  من  ــراب  وااق الراجع  بن  جسديا  تتأرجح   فهى 
إقبال  عليه  يقبل  ا  من  يبتلع  كبر  غول  وخشبته  وامــرح   خجل.. 

امحب الشغوف الجريء.
عقله  ويحاور  امشاهد  عقلية  يحرم  متكامل  أمام عمل  نحن  النهاية  ي 
النهاية  نقطة  إى  به  يصل  بل  للنهاية  الضبابية  طريق  ي  يأخذه  وا 
الفارقة التي تؤكد عى محبة الحياة ومجابهة كل ما يدعو إى اموت من 

مخاوف ومهالك وظنون.
حقيقته  عن  يبحث  سيظل  امتناقضة  اان  تراكيب  اختلفت  مها 
السطور  هذه  ولنختتم  وحيدا..  ذلك  فعل  وإن  داخله  ي  وحقيقةكونه 

بكلات اأغنية اآملة التي خطها الحسيني:
الكون  خي  بالكلمة/  الصوت  عي  امعني/  شوف  حكايتك  جوه  “دّور 
وارخ/  خوفك  أرفض  موت/  شجرة  ف  الناشفه  الورقة  إنت  يسمعنا/ 
لسه الحلم دا هوه بتاعنا/ رغم اللون والدين والعرق/ ازم شمس الكون 

دا تساعنا.”
“ارفع جبٍينك ف السا وما تنسنيش/ رغم املل واللخبطة والنور مفيش 

/ اصنع يقينك واسكنه
 .. حلها  قــوم  كلها،  حكايتك  امسك  والعنه/  ضعفك  ف  وارفــض 

وماتنحنيش”
حكاية  عن  والبحث  بالحياة  وااستمتاع  التعايش  دعوة  تتجى  وهنا 
كل  ي  اإنسان   / البطل  “منصور”   يعيشها  أن  تستحق  جديدة مرقة 
التي  الحكايا  تلك  الحكايا حقيقة ا ظاا..  أبطال  زمان ومكان مع كل 

أسقطتنا رغا عنا ي هوتها السحيقة.!
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عبور  كبوابة  بعدها  وما  قبلها  ما  فاصل  كحد  امرية  الثورة 
ونفس  مشاكلهم  ونفس  البر  نفس  هم  آخــر.  عــام  من 
من  كبر  كم  غريب،  أصبح  هذا  كل  وقع  ولكن  أخبارهم 
الفوى ي امشاعر ينتاب كل من شارك ي الثورة أو عارها 
الحقيقة.  انهيار  بعد  تحديًدا  تأي   امشاعر  فوى  بها،  وتأثر 
كل من شارك ي الثورة لديه قناعة أنه لديه حقيقة ما، وحتى 
الحقائق  تتقاطع  وأحيانا  مضادة  حقائق  لديهم  الثورة  أعداء 
)امعروف  العجيب  امري  الكائن  هذا  تناقض  عن  لتعر 
تناقضاته. هل هو شعب مميز جدا لجمعة  بجروته( طغيان 
هذه  لنفس  ممسوخ  أو  مشوه  هو  أم  كبرة  تناقضات  بن 
عرض  وتحليل  لفهم  مدخل  هي  امقدمة  هذه  التناقضات. 
مرحي اسمه “قبل الثورة”، وموضوعه عن قبل الثورة وأنتج 

وتم عرضه بعد الثورة . 
للمخرج  الحديثة   العروض  أحد  هو  الثورة”  “قبل  عرض 
أنه  القول  مكننا  ورما   ،2017 إنتاج  العطار  أحمد  امرحي 
العرض امرحي اأخر عن الثورة واأخر هنا معنى اأحدث 
للثورة  يتعرض  ا  ولكن  الثورة  حول  يدور  والــذي  إنتاًجا، 

نفسها. 
العرض ببساطة هو رد أحداث حدثت قبل الثورة. 

أكر من مستوى:  الثورة مقسم عى  النص ي عرض قبل  بناء 
مامكن  أو  الوقت  ذلك  ي  نسمعها  كنا  التي  العادية  اأخبار 
أن يطلق عليه )امانشيت( بلغة تقريرية وصحفية رما يكون 

الكاتب قام بتجميعها وتكثيفها. 
امستوى الثاي هو أخبار الوفيات ي الحوادث وهو ذكر اسم 
لها  ينتمي  التي  القرية  أو  امدينة  واسم  والحادثة  الضحايا 
عى  مرت  التي  امروعة  الحوادث  ضحايا  راح  الذي  الشخص 
مر ي الفرة من سنة 2000 حتى 2010، والتي تعد كوارث 
وحادث  امحرقة،  الصعيد  قطارات  حــوادث  مثل  مفجعة 
من  مقرب  أعال  لرجل  مملوكة  كانت  التي  الغارقة،  العبارة 

النظام الحاكم . 
لعرض  اافتتاحية  الطريقة  هذه  أن  أشر  أن  يجب  وهنا 
مرحي أحالني إى عرض مرحي مري آخر وهو )ا وقت 
عى  قائم  وثائقي  مرح  عرض  وهو  للشهداء(  ..تحية  للفن 
وشاب  واحتجازه  عليه  القبض  تم  ممثل  حقيقية  شهادات 
ذهب  وشــاب  يناير  ثــورة  أحــداث  أثناء  السجن  من  هرب 
بشكل  واستخدمت   يحدث  عا  شيئا  يعلم  ا  وكان  للتجنيد 
اسم  بها  امتفرجن  عى  ورقــة  تــوزع  كانت  حيث  مختلف 
الوفاة  الشهيد وسبب  اسم  بقراءة  الشهيد ويقوم كل متفرج 
مثل  الناجحة  اإرهابية  العمليات  أخبار  هو  ثالث  امستوى   .
إغتيال الكاتب وامثقف فرج فودة ومجزرة معبد حتشبسوت 
باأقر. امستوى الرابع هو حبكة امسلسات التلفزيونية قبل 

فاسد  اأعال  لرجل  موذج  موذجن  الكاتب  ويختار  الثورة 
خال  من  فقرة  لفتاة  طبقي  لصعود  وموذج  الذاكرة  يفقد 

الزواج برجل أعال يكرها ي السن.
زوج  بن  مواقف  عن  خيالية  كتابة  وهو  الخامس  امستوى 
وتوبيخهم  شجارها  أثناء  ي  متوسطة  طبقة  من  وزوجــة 
بعضيها وتعبرهم عن الكره الشديد وااحتقار وموقف أخر 
مارسة  عليها  سلطته  بحكم  ويجرها  خادمته  يستغل  لرجل 

الجنس الفموي معه. 
هذه امستويات جاءت من خال تتابع يبدو غر مرابط، هو 
تتابع غر خطي ا يؤدي اى تصاعد درامي تقليدي ولكن كل 
جملة من اممثل واممثلة تحمل شحنة درامية قليل من التوتر 
الحوار  أو  القادم  السطر  وانتظار  اللعبة  ي  للتورط  تدفعك 
خر  أحدهم  بذكر  بغتة  يبر  الذي سوف  واممثلة  اممثل  بن 

ما ليس له عاقة بالحوار بينها وكل هذا يحدث برعة فا 
الخلط   / امزج  خال  من  امرحي  للمنظر  تغير  وا  توقف 
إى  الجمهور  العرض  هذا  ينقل  الخياي،  والغر  الخياي  بن 
يسمح  ما  الحتمي)الثورة(،  الغليان  تسبق  التي  اللحظة 
لهم بفهم وشعور اأسباب التي أدت إى الثورة، ضمن بيئة 

برية وتصميم صوي خاص.
بالطبع  تحصل  سوف  بتكثيف  امستويات  هذه  مزج  تم  لو 
النص  ترجمة  تقرأ  كنت  إذا  عاطفي  أو  ما معري  عى سياق 
من  كم  لديك  يتوفر  سوف  اأوى.  لغتك  ليست  والعربية 
بعض  بتواريخ مع  التي مرت مر  الحوادث  امعلومات عن 
التي  امواقف  أو  امرية  امسلسات  عن  الدرامية  الفواصل 
كتبها الكاتب عى نفس مط امسلسات ولكن حملت مفارقة 
السيد والخادمة ومارسة  السلطة كمشهد  أكر ي إستخدام 

عادل عبد الوهاب

 .. الثورة  قبل 
معاصر  مصري  مسرحي  عرض 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
قبل الثورة 
جهة اإنتاج: 
فرقة مرح 
امعبد
عام اإنتاج: 
2017
تأليف 
وإخراج: أحمد 
العطار
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امرة  من  تفهمها  ا  قد  التي  امواقف  وهذه  الفموي  الجنس 
اأوى وعاقتها بامعلومات عن مر ولكن مع التكرار والنسق 
العاطفي  هو  الثني  والسياق  النهاية،  ي  الربط  من  ستتمكن 
وهو يتكون مع تذكرك بكل هذه الحوادث التي مرت عليك 
ومانشيتات  امروعة  امشاهد  واأسامي  الوجوه  هذه  كل 
يبدأ  وإجــراءات.  أرقاما  تذكر  التي  الجافة  امرية  الجرائد 
العرض بكلمة قبل الثورة وتتكرر الجملة كثرا قبل الثورة كان 
وصف  ذلك  ويي  الذاكرة  فقد  أعال  رجل  عن  مسلسل  ي 
لبعض أحداث امسلسل، وبعد ذلك مانشيتات أو اسم شخص 
من  معلومات  بعض  أو  ذكرها  اآنف  الحوادث  أحد  ي  مات 
قتلة  أقوال  من  مقتطع  جزء  أو  اأقر  حادثة  عن  ويكيبديا 

مرية  جرائد  أو  ويكيبيديا  امصدر  يكون  رما  فودة  فرج 
موسيقية  مقطوعة  يصاحبه  العرض  وأثناء  أخرى،  مصادر  أو 
بعناية،  ومعدة  محكمة  الوقت  طول  الخلفية  ي  إلكرونية 
حسن  تأليف  من  امقطوعة  العرض,  هذا  وحدة  عى  لتؤكد 
)رمزي  امري  .اممثل  وترقب  توتر  ي  للبقاء  وتدفعك  خان 
أحيان  ي  التوثيقية،  الجافة  امقاطع  أداء  ي  مميزًا  كان  لير( 
كانت  نرته  ُيحملها شحنات غضب كهتاف، ولكن  كان  كثرة 
أشبه  بهتاف الجنود النمطي، أو إعانات عى امأ ي حشد، 
كان  بالطبع  وهذا  مثيلية  محاكاة  كان  مكتوما،  كان  ولكن 
تتكلم  كانت  السورية  اممثلة  محمد  ناندا  مثيلية،  تقنية 
باللهجة امرية طوال الوقت وكانت أيضا مساحات التمثيل 

متنوعة مابن الزوجة الساخطة والخادمة مميزة جدا ي نقل 
الشخصية امسطحة \ النمط وتحميل الحوار مشاعر مختلفة 
وظهر هذا بوضوح ي مشاهد الزوجة ومشاجرتها مع الزوج 
أغنياته  بذكر  والذي  األراس  أغنية  أحيانا  الغناء  ي  وأيضا 
هذه   ودور  الثورة   بعد  السياي  للراع  بالرورة  يحيلنا 
امجموعات من امشجعن  ي الراع السياي بعد ثورة  ٢٥ 
شكلت  ومشاهد  أحداث  بانوراما  العرض  يعد  لذلك  يناير، 
الغضب والذي هواإرادة الحرة * للفعل امرحي إذا أعترنا 
أن كل فعل مرحي يحتاج إرادة حرة وإرادة أخرى مضادة 

لحدوث راع .
البري  التصميم  أن  نجد  امرحي  امنظر  مستوي  عى 
اممثل  يرتدي  حيث  بسيط  جد  امرح  خشبة  عى  للمنظر 
وبابيون  أبيض  وقميص  رمادي  بنطلون  الزي  نفس  واممثلة 
مليئة  مستطيلة  ديكور  قطعة  داخل  ويقفون  للمثل  حمراء 
الذين  الهنود  بالسحرة  ترتبط  التي  القطعة  تلك  امسامر  ب 
مسامر  عى  وينامون  الطويل  بامزمار  اأفاعي  مع  يرقصون 
امشهد  وهذا  امسامر.  رير  تسمى  يتأذوا  أن  بدون  حادة 
واممثلة  اممثل  ساعة،  مــدة  العرض  مــدار  عى  يتغر  ا 
متجاوران ا يوجد بينها أي تواصل جسدي ينظران ي اتجاه 
الشحنات  يحمل  الذي  هو  وصوتها  الوقت،  طوال  الجمهور 
ا  ولكن  إذاعية.  مرحية  وكأنها  محايًدا  يكون  أو  الدرامية، 
أن  الطريقة  بنفس  العرض  وتتلقى  عينك  تغمض  أن  مكن 
الصورة حتى لو كانت ساكنة هي أساسية أن تحدث عليك 
من  سيختلف  والذي  امناسب  الوقع  امرودة  السطور  تلك 
هذا  من  الصورة  إغفال  مكن  ا  لذلك  العرض  آخر.  متلقي 
عن  ليعر  فني  اختيار  هو  السكون  اختيار  وبالطبع  العرض 
للطبقة  موذج  واممثلة  اممثل  الثورة،  قبل  امجتمع  سكون 
وتراكيب  السباب  وطريقة  انفعااتهم  امرية  الوسطى 
أيها  نعرف  ا  التي  حدته   ضعفه  أو  الصوت  وقوة  الجمل 
أسبق هل هذه الطريقة تكونت من التليفزيون أم التلفزيون 
به  أقصد  والتليفزيون  ولغته  الشعب  عن  حقيقي  معر  هو 
الدراما التليفزيونية والرامج الحوارية هل هذا امزيج هو ما 
الوسطى  الطبقة  شخصية  كلنا،  نلبسها  شفافة  شخصية  كون 
أن  يريد  العرض  كان  إن  أعرف  ا  إليها،  ننتمي  م  لو  حتى 
لتجربة  امهم  اأثــر  هو  هذا  ولكن  لذلك  امتفرج  يدفع 
تعر  كانت  ما  شخصية  هناك  أن  هو  العرض  هذا  مشاهدة 
عن الطبقة الوسطى وأعتقد إنها تنتمي لعام قبل الثورة، وأن 
الشخصيات بعد الثورة متلك تراكيب لغوية مختلفة وهيئات 

متعددة أكر تطرفا .
قبل الثورة ا يتخذ جانبا سياسيا أو يقوم بالحكم عى عر 
للثورة  مهد  الكاتب  رآها  ظواهر  يكثف  هو  الثورة  ماقبل 
فقط  الثورة،  عى  حكم  يوجد  فا  للثورة  يتطرق  م  أنه  وما 
التي يحاول الكثر  هي محاولة رصد مرحلة الغليان الفريدة 

تفسرها أو إعادة تخليقها .
هوامش 

بناء  لكيفية  بــوال  أوجوستو  تفسر  من  الحرة  اإرادة   *
الشخصية ص ٤٠ البناء الجدي لتفسر اممثل أحد اأدوار 

بوال   أجوستو  تأليف  اممثلن  وغر  اممثلن  العاب  كتاب 
Augusto Boal  ترجمة وتقديم وليد أبوبكر إصدار مرح 

عشتار ٢٠٠٥
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اإبداع  مركز  مرح  عى  يوميا  تقدم  مر«  »سينا  مرحية 
الثامنة مساًء، رؤية وإخراج خالد جال، وهى عبارة  الفني، ي 
عن مجموعة  من امشاهد امأخوذة من أهم كاسيكيات افام 
السينا امرية.. وتفكر صائب من امخرج خالد جال )والذى 
الفنية  الذاكرة  فهى  للسينا..   يتجه  ان  يقدم(  ما  جيدا  يعي 
ااحداث  كل  ..وتحفظ  اآبدين  أبد  تعيش  من  ..وهى  للوطن 
بكل جوانبها.. فالفن يشكل الوجدان لكل ابناء الوطن.. وعندما 
العرض مشاهد من  يبدأ   . ااشياء  الفن ستستقيم كل  يستقيم 
لكل  الدرامى  والرابط  العام  ااطار  ليكون  ااخرة  الليلة  فيلم 
ذاكرة  بفقدان   .. وداخله  العرض  بداية  ى  امقدمة  امشاهد 
ليبقى  للذاكرة  فاقدة  تظل  بان  زوجها  شاكر  واهتام  نادية 
مجدى  والدكتور  صاح  وراع  ذلك..  من  اأساي  امستفيد 
بن  موازى  خط  وعمل  الذاكرة..  لها  ويعيدا  الحقيقة  ليظهرا 
بتغييب  امرى  السيناى  للفن  حدث  وما  لنادية  حدث  ما 
الهوية طوال العرض ومحاولة ايقاظ الضمر الفنى اممتع الذى 
أغاي  )من  شمسنا  حاوة  بأغنية  وختاما  ..بدءا  الذاكرة  يحفظ 
لتأكيد  امحسن  عبد  لعاد  موازية  اشعار  وعمل  رضا(  فرقة 
ما  كل  نحافظ عى  اننا  اا  سنشاهده  ما  كل  من  وبالرغم  بأنه 
اموجود  الحب  مع  السينائية  امشاهد  بتاس  جميل  هو 
ممتع  إرادي  غر  بشكل  الوجدان  ى  وتغلغله   .. الجمهور  لدى 
إيقاظ  ريعة  وبنتيجة  الناعمة  للقوة  أساي  كدور  ومؤثر 
الضمر الجمعى لكل امشاهدين وزيادة الوعى الوطنى كهدف 
مر  سينا  مرحية  لنا  ...تعرض  الفنى  العمل  وراء  أساي 
الجميع  ذاكرة  ى  محفورة  مختلفة  ومشاهد  لشخصيات  ماذج 
ااماكن  مختلف  امري  لإنسان  ومــاذج   .. بعيد  زمن  منذ 
.. تضحكنا وتبكينا.. والعزف  ومشاهد تعر عن الحب والرابط 
عى تيمة كل جانب .. فنضحك ونبى ونسعد ونحزن .. مع كم 
ونبتهج  به بشكل واضح..ونسعد  نشعر  والذى  اموجود  الشجن 
لداخل  ويغوص  معه  نتحد  منه..   جزء  أننا  الوقت  نفس  ى 
ى  الجمعى  التوحد  من  كم  ليشكل  العرض  يشاهد  من  كل 
الصميمة  امرية  للسينا  الحب  هذا  من  النابع  الوطن  حب 
اموجودة داخل ذاكرة كل منا .. وتداخل امشهد الرئيى لنادية 
الذاكرة..ومشاهد من افام منها:  انها م تفقد  اثبات  ومحاولتها 
ابن حميدو،  الحرية،  ياسمن، من  الشياء،  بنات وضابط،   ٤  “
جعلوي  ونهاية،  بداية  الدين،  صاح  النار  الثانية،  الزوجة 
ي  يس  امتوحشة،إساعيل  الحفيد،  الخوف،  من  شئ  مجرما، 
البحرية،لعبة الست، معبودة الجاهر، الشقة من حق الزوجة، 
الشموع  ومتوي،  شفيقة  امليونر،  البلح،  امدينة،عرق  أضواء 
بوحريد،  جميلة  اممر،  عى  أغنية  واإسورة،  الطوق  السوداء، 
نادية )مر ى  يعتر  دعوة مساعدة  .. والعمل  السادات  أيام 
القمة(  ى  عالية  هى  كا  داما  تبقى  وان  ذاكرتها  تفقد  ا  ان 
ودعوة للحفاظ عى الذاكرة الفنية الكلية للوطن الحبيب الذى 

يجمعنا.. نتمسك سويا منطلقن من دعوة سينا مر.. لنكون 
 / )نادية  عى  للحفاظ  ـ  مر  إحياء  واحد..  رجل  قلب  عى 
مر( البهجة والسعادة والضحكة.. وكل قصص الحب واأغاي 
الثمينة  اأشياء  من  وغرها  الكوميدية  والسينا  الجميلة 
يحاول  من  وكل  شاكر  كل  ضد  ـ  ذلك  كل  ـ  ملكها مر  التى 
فاقدة  نادية  يبقى  ان  يحاول  من  كل  و  الحقيقة  يخفى  أن 
للذاكرة .. وكم مر عى نادية / مر من حاول ان يقوم بذلك.. 
هؤاء  عن  بالرغم  القمة  ى  وستظل  محفوظة  مر  ولكن 
الشباب  من  وفنانة  فناًنا   67 يقدمه  مر«  سينا   « عرض   ..
يفهم  منهم  كل   .. قوة  بكل  والنجومية  الفن  لساء  القادمن 
منطلقن  ومعنويا  فنيا  يشاركه  من  بكل  ممسكا  به..  يقوم  ما 
بأحاسيس  فيهم  يؤثرون  امتفرجن  قلوب  ليصيب  كالسهم 
واضــح... بشكل  ذلك  ويتحقق  مبالغات  أي  دون  مناسبة 
الفن  لرموز  تقدير  شهادات  عرض  كل  نهاية  ى  امخرج  يهدى 
.. وافنوا حياتهم ليشاركوا ى  العطاء  الذين شاركوا ى  العظاء 
إى من  عنوان”  الشهادة  .. وتحمل  الفنية  ذاكرة مر  تشكيل 
الفنان  هذا  لقيمة  والتقدير  للحب  رمزا  لتكون  ليبقى”   عاش 
شارك  من  لكل   .. تحية   .. جميعا  ومنا  العمل  مجموعة  من 
امايسرو  قيادة  تحت  مثيي  بهارموى  السيمفونية  هذه  ى 
توليفة  بعمل  داما  يقوم  الذى  النجوم(  صانع   / جال  )خالد 
بشكل  فنيا  وتوظيفهم  وتدريبهم  الشبان  هؤاء  باختيار  فنية 

العرض ان يعرض  : ابد لهذا  .. كلمة اخرة  يظهر امكانياتهم  
والحب  والتقدير  الفن  قيمة  نقل   ى  ليساعد  مر  اقاليم  ى 
للحفاظ عى ذاكرة الوطن.. ومنياي مزيد من التفوق والتألق 
 – الشنواى  ريهام   – ماهر  مايا   : وهم  امشاركن  الغد  لنجوم 
احمد سعد واى – ريهام عباس– محمد عبده – هالة مرزوق 
 – عيد  مروة   – فوزى  أحمد   – غنيم  امان   – طلعت  غادة   –
حسن   – فتحى  نيهال   – امرحومى  نورهان   – النويهى  باهر 
امل   – العرى  محمد   – زعر  زياد   – محيي  ريهام   – الله  عبد 
اميل –  محمد ماى –  بسنت صيام – رامى عبد امقصود – 
امان الريف – امرة ابو زيد – امرة رضا – احمد الحسينى 
 – الشاذى – حبيبة حاتم  منار   - آاء عى   – الجندى  – مريم 
معتصم   – الظاهر  عبد  محمد   – السيد  دينا  قاسم–  فاروق 
يحيي  أحمد   – زين  رأفت   - التهامى  الله  عبد   – العزيز  عبد 
– ابراهيم صابر – نيقن بطرس – ريف عبد ربه - عمرو بهى 
– دال الخميى – امر الحسينى – فرح عناى -  صالح عبد 
النبي  - خالد الشامى -  خالد ابراهيم – سيف الديب – عمرو 
نر  رحاب   – ماهر  بسمة   - الفرماوى  محمود   – بدير  كال 
ابراهيم طلبة – ربيعة رفيع – بال عى –  القعيد –  – رباب 
النقيب  هيثم حسام – سلمى خطاب – ميشيل مياد – عاء 

– عبد الله التهامى – عبر طنطاوى – شياء منصور..

مصر« »سينما   
الوطن  ذاكرة  على  والحفاظ 

صاح فرغى

بطاقة العرض

اسم العرض: 

سينا مر 

جهة اإنتاج: 

مركز اإبداع 

الفني

عام اإنتاج: 

2019

رؤية وإخراج: 

خالد جال
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فرع  قدم  امخرجن،  لشباب  الثالث  القاء  عروض  برنامج  إطار  ي 
نور  اخراج  من  جنيه  لجان  الخادمات  امرحي  العرض  الجيزة  ثقافة 
الخادمات  بنص  عاقة  له  وليس  خالصا  تأليف  والعرض  اساعيل، 
تأليف جان جنيه،  كا تم ااعان ي الكتيب أو ي برنامج العروض، 
“شتاء”  العمل  اسم هذا  بأن  وافصحت  العمل  تداركت مخرجة   وقد 
وتدور   “ الذكوري  التسلط   “ وجه  ي  رخة  هو  العمل  هذا  بأن 
ما  مكان  ي  وجدا  أختن  حول   ) شبانة  أمرة   ( تأليف    اأحــداث  
أو  قر  ي  الضيوف  استقبال  متسع  وامكان  محدد،  غر  وزمــان 
داخل  حفلة  ستقام  أنه  حيث  بتنظيفه  اأختان  تقوم   . كبرة  شقة 
اأوامر  وإصدار  السلطة  مارس  الكرى  ااخت  أن  ونجد  امكان  هذا 
موجدان  غر  ووالدتها  والدها  أن  حيث  الصغرة  أختها  والتعليات 
فرسخ  والدتها  عى  سلطة  من  والدها  مارسه  ما  شاهدت  أنها  كا   ،
مكشوف،  شعرك   ( الكلات  بعض  تسرجع  ونجدها  بداخلها  ذلك 
اأنوثة ( ومن  أمى برعة، باش امشية دي، مبقاش فيي شئ من 
تكون  أن  تتمني  فهي  الحنان  من  بركان  بداخلها  نجد  أخري  ترفات 
أم وتهدد طفلها عى الرغم من أنها عذراء، أو عندما تنام أختها عى 
كتفها وتطلب منها أن تحي لها عن أمها أو تحي لها حدوته، والسؤال 
هل العمل رخة ي وجه التسلط الذكوري كا قالت امخرجة  أم ا! 
فتقص  القسوة  بداخلها  الكرى  ااخت  أن  نجد  امشاهدة  خال  فمن 
والتقاليد فهي شخصية غر  باأوامر والعادات  أختها، وتحارها  شعر 
الصغرى  اأخت  نجد  أننا  كا  معا،  والحب  القسوة  داخلها  ي  سوية 
الحامة امحبة للحياة تتضيق امكان باستخدامها قطع الديكور لتصنع 
شخصية  إى  تحولت  فقد  بداخلة  نفسها  تسجن  منعزل  ضيق  مكان 
تصيب  البرية  النفس  أعاق  ي  للداخل  رخة  فهي  أيضا   مريضة 
ولي   . آخر  شخص  عى  يتسلط  بأن  أمرأه  أو  رجل  سواء  أنسان  اي 
اساعيل وروق  نور   ( اممثات  تضع  نجدها  رؤيتها  امخرجة  تحقق 
من  مكون   ) فتحي  أحمد  واضاءة  ديكور   ( مرحي  فضاء  ي  عامر( 
اأرض  إى  امرح  أعي عمق  تنزل من  عبارة عن ستارة  واحد  منظر 
أنها مفتوحة، وبعدها صفان من  امنتصف ي دالة عي  مربوطة من 
الرائط تنزل من أعي مسافة تساوي ثلث اارتفاع تقريبا، كا يوجد 
عدد ستة فريم عى عجل منهم أثنان مثبت عليهم رائط تصنع عددا 
من امربعات الصغرة مثل ابواب واستخدمتها اأخت الكرى شاعات 
الشخصية امعتدلة بداخلها، واثنان  تضع عليهم امابس ي دالة عى 
مثبت عليهم رائط غر منتظمة مثل أبواب وكذلك تعر عن التشوش 
اطول  لكنه  والرابع  الثالث  الخامس  الفريم  الشخصيتان ويشبه  داخل 
الكواليس  ناحية  وضع  للمكان  عمومي  لباب  يستخدم  قليا  وأعراض 
من منتصف امرح،  واأربعة  السابقن وضعوا من ويسار امرح 
بزاويه مواجهة امتلقي ي بداية ونهاية منطقة منتصف امرح تقريبا، 
أما الفريم السادس فكان مفرغ وضع ي منتصف من مقدمة امرح 
وما  الخارجي  العام  عي  لاطاع  مثل رفة  أو  مرأة  يستخدم  تقريبا 
الكرى  ااخت  تخرج  وعندما  سجن  مثل  فامكان  امرأة  خلف  يدور 
أما  موجود،   غر  عام  ي  تعيش  باأمومة،فهي  تحلم  امنفذ  هذا  من 

والرعد  الرق  فرى  الحقيقة  تشاهد  تخرج  عندما  الصغرى  اأخت 
الحياة  تحب  فهي  معها  وتتحدث  وتلعب  العصافر  وتشاهد  وامطر 
الفرمات اأربعة  بالتسلط مثل أختها فتجدها تسحب  أنه تصاب  إا 
وتشكل بهم غرفة ضيقة تعر عن السجن أو مكان معزول تعزل فيه 
امسيطر  السائد  اللون  اازرق هو  اللون  اإضاءة فكان  أما   . مفردها 
التي تعيش  الرودة والخمول والرتابة   العرض وااحساس مدي  عى 
فيها اممثلتان ولكن استخدمت ي بعض اأحيان االوان الدافئة متل 
ااحمر وااصفر واسقاطه عى الديكور وخاصة عى الرائط الساقطة 
أن  اممكن  من  وان  الحب  وحالة  اأمل  بارقة  عن  للتعبر  أعى  من 
يأي ناس وتتم الحفلة وكذلك ي مشهد ااخت الكرى وحلمها بطفل 
وان  الرفة  اى  فستانها وخروجها  ورد عى  الصغرى ووضع  وااخت 
كل  فكانت   ) سيد  ندي   ( امابس  أما   . ستنتهى  امملة  العيشة  هذا 
لسهولة  كلوش  به  رمــادي  لونه  اأخر  يشبه  فستان  ترتدي  ممثلة 
لون  فهو  النفسية  حالتها  عن  يعر  الرمادي  اللون  أن  كا  الحركة 
فالحالة  أو حزن  فرح  حالة  ليسا ي  فها  واأسود  اأبيض  بن  وسط 
للصق  استخدم  اصق  الصغرى  اأخت  فستان  عي  ويوجد  رمادية 
الورد ليعر عن أنها غرت الفستان وكذلك فرحتها بأنها ستخرج من 
الكرى  أختها  لكن  الحياة،  لتعيش  مفتوح  مكان  إى  امغلق  امكان 
اأرض  عى  والقاءه  الفستان  عى  من  ــورد  ال بنزع  حلمها  تهدم 
محسن  أحمد   ( الصوتية  وامؤثرات  اموسيقي  وكانت   . وتوبيخها 
التي  الحالة  عن  ماما  معرة  الوتريات  كانت  فقد  للعرض  مناسبة   )
تنتابها وكذلك امؤثرات الصوتية التي استكملت بها اأحداث وايضا 
متون مش  كان  منشز  ملون عود  رمادي مش  ) مش  اأغنية  كلات 
رمه  هون  مره  هايم  مره  الطريق  ي  مركز  مش  مخون  مش  مأمن 

تم  الدين(  عاء  داليا  ومكياج  غناء   ( امكياج  أما   .  ) بالبطئ  ميت 
الصغرى  اأخت  وجه  وربع  الكرى  ااخت  وجه  ارباع  ثاث  تلوين 
الرمادي فاأخت الكرى عانت واصطدمت بالحياة وشاهدت  باللون 
القهر بعينيها أكر من اأخت الصغرى فيتضح ذلك عى وجها ويديها 
وبالتاي  واحد صحيح،  الناتج  يكون  ربع  إى  ارباع  ثاثة  اضافة  وعند 
النتائج  إى  تؤدي  فامقدمات  واحد  ومصرها  اأختان  سلوك  يصبح 
اأربعة  الفرامات  تسحب  العرض  نهاية  ي  الصغرى  اأخت  فنجد 
وتشكل بها حجرة ضيقة تجلس فيها مفردها لتسجن نفسها بداخلها 
اممثات  نفذت  وقد  وحيدة  وتصبح  بها  يحيط  ما  كل  عن  وتعزل 
اأداء الحري ) نادين خالد ( بدقة شديدة لدرجة أنك عندما تشاهد 
التوقيت كا  نفس  تفعلها ي  اأخرى  أن  تجد  أحدهن  تنفذها  حركة 
كانت امعايشة واأداء التمثيي منضبط ومحسوب حتي امل امتلقي 
ويتسلل للخروج من صالة العرض، أن الدايو دراما عموما إن م تكن 
مصنوعة جيدا تهوي بصانعيها إى أسفل كا أن هذا العرض كان حالة 
لشخصيتي  النفسية  الحالة  طريق  عن  املل  حالة  يصدر  فهو  خاصة 
وبخاصة  الشديد  ااتقان  لوا  بالعرض  يهوي  أن  الجائز  ومن  العرض 
عندما عرض هذا العرض ي اليوم التاي ففي اليوم  اأول كان اايقاع 
هي  أم  أختان  ها  هل  امتلقي  حرة  كان  وكذلك  ما  حد  إى  بطئ 
الحوار  كانت  حيت  امرضية  اانفصام  حالة  تعيش  واحدة  شخصية 
ملتبس ولكنني أعتقد أنه ي اليوم التاي وبتوجيهات اللجنة والقضاء 
 . افضل  العرض  اصبح  التقييم  لجنة  من  اممثلتان  عند  الخوف  حالة 
التحية لكل من شارك ي العرض وكل من بذل جهدا لخروج امهرجان 

للنور بهذا التنظيم الجيد وااهتام بالشباب.

شتاء« أو  »الخادمات   
البشرية    النفس  أعماق  في  للداخل  صرخة   

جال الفيشاوي

بطاقة العرض
اسم العرض: 
شتاء

جهة اإنتاج: 
فرع ثقافة 
الجيزة

عام اإنتاج: 
 2019
تأليف: أمرة 
شبانة 
اخراج: نور 
إساعيل 
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)هورل(.  من  استخلصتها  التي  امفاهيم  من  الكثر  وهناك 
“تقديرات  كتاب  ي  )هورل(  بقية حجة  مقارنة  بالنسبة  أما 
ليس  )ستاتس(  أن  الفور  عى  للقارئ  يتضح  فسوف  كبرة”، 
التي  العلمية  اموضوعية  مثل  يء  أي  تجاه  حجج  لديه 
جاز  إن  يتخذ،  فلم  اأمانية؛  الفينومينولوجية  إليها  طمحت 
عادا  كان  رما  موقفا  الفاسفة،  من  عنيدا  موقفا  التعبر، 
يثر  ا  العلمية  للموضوعية  الفينومينولوجيا  ادعاء  أن  أيضا، 
أي إشكالية: فـ)جان بول سارتر( مثا يحتج با شك بأن هذه 
مغامرة دون كيشوتية ي أنها تحاول تعين غر القابل للتعين. 
صرورة  حالة  هو   »Being »الوجود  الوجودية،  الرؤية  ففي 
تدفق  فقط  بل  تعايش،  ثابتة  ذات  توجد  ا  وبالتاي  دامة؛ 
للتجربة نفسها. ورغم ذلك، م يدِع )ستاتس( تقديم أي يء 
مثيا  باعتبارها  الخاصة  تجاربه  مناقشة  من  موضوعية  أكر 
لعاقة كل إنسان بخشبة امرح، وبالتاي يتجنب هذا امأزق 

– سواء بالدهاء أو الحياء.
وقد يجعلنا مفهوم )هورل( للقصدية نلقي نظرة عى بعض 
فقرات كتاب »اعتبارات كبرة« من أجل تجارب مثل »الصدمة 
ا  التي   »preconventional shock مسبقا  عليها  امتفق 
بامعنى  متعمدة  تبدو  كبرة  ذخرة  يضع  )ستاتس(  تجعل 
العادي للكلمة – معنى أنها مقصودة. ومن خال القراءة عن 
للكلمة هو لإشارة  الواضح أن استخدام )هورل(  كثب، من 
ما  أكر  باإرادة  أقل  عاقة  له  يء  نحو  الوعي  توجه  إى 
مع  يتعارض  ا  مفهوم  وهو   – ما  ليء  ماحظة  أنه  يعتقد 

أفكار )ستاتس(.
)ستاتس( و)هورل( ي  بن  التزامن  ي  نقطة  أهم  تكمن  قد 
افراضها بأن الفعل الواعي قد يقال إن له وجود مستقل ي 
التفسر )ومكن أن نضيف، اافراض امتمم بأن هذه الحقيقة 
أن  ببساطة  هي  الرجلن  بن  ااختاف  نقطة  أهمية(.  لها 
كبر ي  بشكل  يغامر  بالطبع  أو  امرح،  يناقش  ا  )هورل( 
)ستاتس(  يتعمق  ا  جانبه  ومن  مطلقا،  الجال  علم  مجال 

كثرا ي ظاهراتية الوعي. 
وإذا كان لنا أن نفرض سؤال إى أي مدى مكن ترير تأكيدات 
النص  من  نوعا  الفنيومينولوجيا  توفر  ما  بقدر  )ستاتس( 
لاستفادة  )هورل(  نتجاوز  أن  الروري  فمن  الفرعي؟ 
فإن  الحالية،  وأغراضنا  امجال.  هذا  ي  أتباعه  أعال  من 
 Mikel دوفرين  )مايكل  مقولة  هي  اموضوع  ي  مقولة  أهم 
الجالية  التجربة  »فينومينولوجيا  كتابه  ي   )Dufrenne

.»Phenomenology of the Aesthetic Experience
يقيم )دوفرين( حجته عى مييز مستنتج بعناية بن »العمل 
 Aesthetic الجاي  و»اموضوع   »the work of art الفني 

:»object
اموضوع  عى  السابق  البنيوي  اأساس  هو  الفني  العمل   

بينا  متمرسا،  كونه  عى  يعتمد  ا  ثابت  وجود  وله  الجاي. 
باعتباره متمرسا  أعني  الجاي ا يوجد إا كمظهر،  اموضوع 
يصبح  ذلك،  رغم  جاليا،  متصور  هو  وكا  امتلقي.  بواسطة 
أو  جاليا  بعدا  ويكتسب  جاليا.  موضوعا  الفني  العمل 
معنى  مروط  التحول  وهذا  فني.  كعمل  يفتقده  محسوسا 
بقدر  مروط  غر  ولكنه  بعينه،  إدراك  فعل  عى  يعتمد  أنه 
ما هو غاية وحقيقة ودعوة للعمل الفني اموجود ي التجربة 

الجالية.
امرح  بن  )ستاتس(  يقيمه  الذي  التمييز  مع  يتوازى  وهذا 

فاأداء  فينومينولوجي.  وموضوع  سيميوطيقي  كموضوع 
مكن  )داليا(  سيميوطيقيا  موضوعا  باعتباره  امرحي 
العامات  من  ثابت  مقدار  عى  يحتوي  أنه  عى  ُيفهم  أن 
من  بعينه  متلٍق  بواسطة  عليها  التعرف  تم  سواء  امحتملة، 
مييز  اممكن  فمن  فينومينولوجيا،  موضوعا  وباعتباره  عدمه. 
والفرق  فقط.  معايشته  تتم  ما  بقدر  بعينه  مرحي  أداء 
يعاي  بينا  أنه  هو  )دوفرين(  وتناول  )ستاتس(  تناول  بن 
)دوفرين( ي توضيح أن اموضوع الجاي يضم كل من الحي 
وتحليل  تحليله  بن  امسافة  لتأكيد  )ستاتس(  يجاهد  البارز، 

  )2-2( المسرح              فينومينولوجيا   
تأليف: كريج ستيوارت ووكر 
ترجمة: أحمد عبد الفتاح  
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معالجة خاصة  يتيح  ولكنه  البارز  إى  وينظر  السيميوطيقين، 
للصور الحسية ي التجربة امرحية.

راحة  نطالب  أن  النقطة  هذه  عند  اإنصاف  من  ويبدو 
سوف  الذي  وما  فينومينولوجي.  بشكل  الفن  مقاربة  بفائدة 
السيموطيقي  التحليل  ي  وامفقود  امنهج  هذا  من  نكسبه 
السؤال  عى  جزئيا  )دوفرين(  أجاب  لقد  بالطبع،  البحت؟. 
يتضمن  الجاي  اموضوع  آنفا:  بها  استشهدنا  التي  الفقرة  ي 

وظيفة العمل الفني. ويطور هذه الحجة أكر عندما يقول:
وشكلها  الحسية  امادة  وحدة  فإن  امدرك،  اليء  تأملنا  إذا   
الشكل  هو  فالشكل  للتحلل.  قابلن  غر  الواقع  ي  يكونان 
بهاءه. وهي  أيضا ي إعطائه  ليس فقط ي توحيد الحي بل 
خاصية الحي.. فبسبب الشكل، يتوقف اموضوع الجاي عن 
فحقيقته  بذاته.  ويوجد  حقيقي  لتوليد يء  كوسيلة  الوجود 
ليست خارجه، وي الواقع الذي يحاكيه, بل بداخل ذاته. هذا 
الذي  الحي  عاتق  عى  الشكل  يضعه  الذي  الذاي  ااكتفاء 
طبيعة.  هو  الجاي  اموضوع  إن  نقول  أن  لنا  يسمح  يوحده 
النهاية  ي  ويصبح  وحياة،  شكل  وله  ثابتا،  باعتباره  فالحي 

موضوعا ينشئ الطبيعة التي لها قوة الطبيعة العمياء.
الذاي  ااكتفاء  مفهوم  يكون  فقد  الصعوبة،  من  قليل  ومع 
اموضوع  خال  من  معاشا  باعتباره  للحي  اأنطولوجي 
باعتباره  )ستاتس(  تحدث  الذي  بامفهوم  مرتبط  الجاي، 

اليء امذكور ي امقطع التاي، حيث يقول:
الوظيفة  ي  اختافها  رغم  البداي،  والطقس  امرح   

ااجتاعية، فإنها يشركان ي طاقة وبنية مكننا تحريها
 ي فرقة أربعاء القراءة امرحية امسائية بأرع ما مكن أن 

نرى ي تجسيد العواطف ي عيد الفصح. فالطقي ي امرح 
وي  امرح  يتضح ي  الذي  لليء  الجاعة  يكمن ي حاجة 
أو  لسبب  يوافقون،  معينن,  أفراد  الذاي  التعين  أو  التعين 

آخر، أن يكونوا تجسيدا لهذا اليء.
يجب  ولكن  صوفيا،  فها  باعتباره  الفهم  هذا  رفض  يتم  قد 
ااعتبار،  من  النوع  قوله ي هذا  يكون هناك يء مكن  أن 
امرح  كفاءة  يكون  أن  مكن  الوحيد  اهتامنا  فإن  وإا 
ي  مها  جانبا  ااتصال  يعد  الحال،  بطبيعة  للتواصل.  كأداة 
اهتامنا بامرح، ولكن من الواضح أن أحد الجوانب امهمة 
أو  العاطفية  قدرتنا  تشكيل  عى  امرح  قدرة  هو  تقريبا 
الحسية بطريقة تثر اهتامنا، أو كا يقول )ستاتس(، قدرتها 
لتبادل طاقات  توفر يء  معينة من خال  عى ملء حاجة 

بعينها.
لقد وصل النقاش، بشكل ا مفر منه، إى النقطة التي يجب 
فعندما  خرتنا.  مع  )ستاتس(  تأكيدات  عندها  نقارن  أن 
يقال كل يء، فإن هذه هي أهمية أرضية اختبار، أن نوع 
بالتعريف،  هي  )ستاتس(،  يصفها  أن  يحاول  التي  التجارب 
من  عددا  ميز  أن  نستطيع  أننا  بافراض  إذن،  ذاتية.  تجارب 
ممثل  براعة  مثل   – )ستاتس(  عنها  يتحدث  التي  الظواهر 
الكلب،  دغدغة  يؤديها،  التي  الشخصية  فعل  مع  إليها  ينظر 
الذي يرفض أن يتحول إى ما هو مجر أن مثله  ي أذهاننا، 
ي  صواب  عى  )ستاتس(  كان  هل  هو  السؤال  يصبح   –
وقد  الظواهر؟  لهذه  السيموطيقا  عن  خارجي  دور  تحديد 
مت اإجابة عى هذا السؤال جزئيا فعا؛ ولكن مع اختاف 
السياقات الفلسفية والنظرية التي نوقشت اآن، فمن امفيد 

مواجهة بعض امشكات ي حجة )ستاتس( بشكل مبار. 
إذا افرضنا أن )ستاتس( جانبه الصواب، فهناك عدد محدود 
من الطرق التي مكن أن نكون فيها عى خطأ. ولتحقيق هذه 
تشمل  أنها  يبدو  التحديات  أعددت سلسلة من  فقد  الغاية، 
أن  تكون معقولة ضد )ستاتس(. وأعتقد  أن  أي حجج مكن 
السيميوطيقي  أن يقدمها  التي مكن  الحجج  نوعا من  هناك 
أن  أحاول  وسوف  الفرصة؛  لها  تتاح  عندما  )ستاتس(  إى 
أبحث إى أي مدى مكن مواجهة هذه التحديات بااستجابة 

امامة.
ا  اللتان  السيميوطيقي،  امنهج  ي  متأصلتان  حجتان  أول 
التقديم  مجمل  من  أقل  يء  بأي  مهتمتان  بأنها  تعرفان 
من  ماما  كامل  شبه  بشكل  تقدمه  يتم  عندما   – امرحي 
خال العامات التي يقارنها. والحجتان التاليتان مكن اعتبار 
عن  أنفسنا  لعزل  امنطقية  التعقيدات  عى  ترتكزان  أنها 
ي  تفسرها  مكن  مجملها  ي  امرحية  التجربة  بأن  ااعتقاد 
قدمنا  نضع  أين  السيموطيقية. وهي مشكلة  الشفرات  إطار 
وجهة  من  مسح  اأخرة  والحجة  التعبر.  جاز  إن  اأخرى، 
بأهميتها  )ستاتس(  ادعاء  مع  الدرامية  النظرية  تاريخ  نظر 

كمشارك جاد ي نظرية الدراما.
1 - يعرف )ستاتس( السيميوطيقا بشكل ضيق جدا:

التحليل  بأنه  للسيميوطيقا  الحاي  السياق  نعرف  أن  مكننا   
العلمي لوسيلة أو أداة العملية التمثيلية. معنى أن ما

أنها  هو  والسيميوطيقا  التمثيل  نظرية  فيه  تشرك  ما   
والثقافة,  الفنان  بن  توسيط  عملية  باعتباره  امرح  يريان 
امعنى  إذ يصبح امرح هو ممر حمولة  وامتكلم والسامع؛ 
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كل  مع  يتعامل  الذي  اليء  إن  القول  ومكن  السليمة. 
يعاي  قد  سيميوطيقية  بطريقة  الواقعية  الحالية  ي  تصوراته 
 »Nabokov البطل ي قصة »نابكوف من مرض ماثل مرض 
»عامات ورموز«. وما يبدو أكر منطقية هو القول إن هناك 
أن  من  الرغم  عى  سيميوطيقي  بشكل  تفسره  مكن  إدراكا 
أن  أيضا،  امنطقي  ومن  مفهومة.  غر  كثرة  تصورات  هناك 
بشكل  امفر  اإدراك غر  مثل  كان هناك يء  إذا  أنه  نؤكد 
التخلص  أنه مكن  نتخيل  أن  الواقعي  فمن غر  سيميوطيقي، 

منه نهائيا بواسطة امشاهدين.
3 - لنفرض أن هناك لحظات ينهار فيها فهم الظواهر كدوال، 
أكر  اأشياء  بعض  أن  خاطئ  بشكل  )ستاتس(  يقرح  إذ 

فينومينولوجية من أخرى.
والنافورات  واأطفال  والساعات  الكاب  أن  )ستاتس(  يجادل 
ويقرح  امرحي.  لاستخدام  مقاومة  اأكر  اأشياء  بن  من 
روابط  قوة  بسبب  امرحي،  التأطر  تقاوم  اأشياء  هذه  أن 
نتصدى  لي  غريبة  فكرة  الحجة  لنا  وتقدم  الفعلية.  حياتها 
للتأطر  امقاومة  تحدث  اأقل  عى  الساعة  حالة  ي  أنه  لها، 
الحياة  من  مع يء  السيميوطيقية  اارتباطات  أن  امرحي 
بالنظر  التمثيلية.  وظيفتها  تغلب  أنها  لدرجة  قوية  اليومية 
الفينومينولوجيا  بن  جدليا  مييزا  ألغى  قد  )ستاتس(  أن  إى 
حجته  رفض  إى  الحالة  هذه  ي  نكيل  فإننا  والسيميوطيقا، 
اأخرى  اأشياء  إى  بالنظر  ذلك،  ومع  السيطرة.  عن  البعيدة 
اارتباط  فكرة  عن  نبتعد  فإننا   – والكاب  النافورات   –
رغم  الحي،  اارتباط  إى  وأقرب  نقي  بشكل  السيميوطيقي 
آخر  تعقيد  وهناك  شك.  با  مهمة  زالت  ما  السيميوطيقا  أن 
فيها  يقاوم  التي  الطرق  إى  )ستاتس(  ينظر  عندما  الحجة  ي 
الشخصية  مع  الكامل  تطابقه  أوليفييه«  »لورانس  مثل  ممثل 
التصورات  أن ذلك بسبب عدد من  الواضح  التي يؤديها. من 
فإن »أوليفييه« وهذه  نجلبها إى امرح معنا،  التي  امسبقة 

طريق  عن  الفنية(  التنقية  )بعد  للمجتمع  إعادته  تتم  الذي 
قادر  أنه  هو  اللغوي  التناول  خطر  )ولكن(  العامات.  لغة 
غر  بأشيائها  الحسية  مشاركاتنا  موقع  وراء  ما  إى  النظر  عى 
العملية. وهذا اموقع هو النقطة التي م يعد فيها الفن مجرد 
لغة. فعندما يضع الناقد تصنيفا لصورة الفن، فقد يقول شيئا 
عن اللغة، ولكنه م يعد يتحدث عن الفن، أو عى اأقل قوة 

الفن امؤثرة.
فمن  الشأن.  هذا  ي  )ستاتس(  اهتام  تقييم  بالتأكيد  مكننا 
الذي  السيميوطيقي  التحليل  من  الكثر  هناك  أن  به  امعرف 
يبدو وسيلة أقل كفاءة وأقل تأثرا ي فهم اأداء امرحي أكر 
ولكن هل هذا هو خطأ  نفسها.  امغلقة عى  اللغة  لعبة  من 
مؤلفن  أسلوبية  ركاكة  مجرد  أنها  أم  ذاتها،  ي  السيميوطيقا 
معينن؟ وضد دليل بعض الكتاب اأكر قسوة واأكر غموضا 
موضوعهم،  العاطفي  النظر  حساسية  إى  يفتقرون  الذين 
)ستاتس(  به  استشهد  الذي  بارث(،  )روان  هو  مثال  هناك 
ذلك،  رغم  )بارث(،  الدقيق أعال  الفحص  ويكشف  بكثافة. 
أنه يفرض غالبا ما مكن أن يسميه )ستاتس( »موقف  كيف 
فينومينولوجي«، كا أن )ستاتس( مكن رؤية أنه جلب امنهج 
السيموطيقي ليضعه ي عمله. ورما من الجيد أننا نحتفظ ي 
ذهننا برؤية )دوفرين(، التي تقول إن التجربة الجالية تضم 
اماحظة  بأن  يوحي  وهذا  والبارز.  الحي  من  كا  بالرورة 
الرؤية  من  نوعا  ينشئان  منهجن  عن  )ستاتس(  قدمها  التي 
الناحية  ومن  البصمة.  من  معقول  بشكل  قريبة  امجهرية 
إى  )ستاتس(  فيها  ينجرف  التي  امجاات  تلك  فإن  اأخرى، 
تناولها  فينبغي  السيميوطيقا  نظرية  ضد  جدلية  أكر  مواقف 

مع بعض املح.
مرحي  إطار  ي  امرح  خشبة  عى  يوجد  يء  كل   -  2

وبالتاي له مغزى كمرجع لنسق من الشفرات.
سيميوطيقي،  بشكل  للتفسر  قابل  يء  كل  أن  امؤكد  من 
فعا؟  متسق  بشكل  امرحي  اإطار  هذا  نطبق  هل  ولكن 
عنار  كانت  عندما  معينة  مناسبات  جميعا  عايشنا  بالتأكيد 
اإيهام.  مناسبات كر  للمشاهدين وهي  أداء معينة مذهلة 
)ستاتس(  يوضحها  التي  اممثل  براعة  هناك  ذلك  عى  عاوة 
يقرح  كا  نشاهد،  رما  باختصار  كتابه.  ي  الثاي  الجزء  ي 
عى  عاوة  الحقيقي  العام  ي  كحدث  امرحية  )ستاتس(، 

مشاهدتها كإيهام بعام غر حقيقي.
أنساق  وهناك  انكر،  قد  امرحي  اإيهام  أن  ا شك  واآن، 
شفرات أخرى التي مكن ااستفادة منها ي التجربة امرحية، 
ي  هوة  كل  فعا  مأون  امشاهدون  هل  سؤال  يبقى  ولكن 
فيها  مارس  لحظات  هناك  كانت  إذا  أو  الشفرة،  أنساق  أحد 

الشفرات بشكل حي، وليس بشكل له مغزى؟
نفكر  أن  مكن  أخرى،  نظر  وجهة  من  السؤال  إى  وبالنظر 
امرحي  اإدراك  إى  الخارجية  السياقات  إحضار  معنى  ما 
اإيهام  مجال  خارج  توجد  التي  الشفرات  أنساق  معنى،   –
امرحي  اايهام  بقي  إذا  النظرية،  الناحية  ومن  امرحي. 
مؤطرا  العام  فيصبح  وجوده،  عن  النظر  بغض  كر  بدون 
امحدودين،  غر  وامكان  الزمان  أداء  يسمى  فيا  مرحيا 
أن  ومكننا  بامفاجأة.  علم  عى  كان  امشاهد  أن  افراض  عى 
نتوقع هفوات ي انتباه امشاهد، ولكنها نظريا ا تختلف عن 
الهفوات التي جادل )ستاتس( بأنها تحدث لكل مشاهد ي كل 
أداء. منطقيا، إذن، لو كان كل اإدراك امرحي سيميوطيقيا، 
فإنه يستتبع بالرورة أن يكون كل اإدراك سيميوطيقيا. وأنا 
الحقيقة،  ثقة أن هناك منظرين محددين يؤكدون هذه  عى 
ولكن مثل هذا التأكيد يبدو ي أنه يجري عى عكس الفطرة 

ما هي  امحاكاة ماما، ولكن  يقاومون وظيفة  اأخرى  اأشياء 
الطريقة التي تجعلهم أكر فينومينولوجية؟

أننا  أعتقد  أوا،  الحجة.  بناء  إعادة  تتطلب  امشكلة  أن  يبدو 
يجب أن نفهم، مع )دوفرين( فينومينولوجيا التجربة الجالية 
نوافق  أن  نستطيع  ثم  والحي،  البارز  من  كل  نضم  لي 
يقدمها  التي  السيميوطيقية  الشفرات  مختلف  بن  من  أنه 
ويبدو  أهمية.  اأكر  بأنه  التمثيي  يصنف  امرحي،  العرض 
التمثيلية  الشفرات  نجاح  أن  نفرض  أن  إذن  الصواب  من 
العرض  ي  اأشياء  فيها  تقدم  التي  الدرجة  عى  يعتمد  الذي 
هذا  وي  ُممثل.  ليء  عامات  باعتبارها  ُتفهم  امرحي 
السياق إذن، مكن أن نقول إن هناك أشياء معينة أو مؤدين 
من  مقاومة  أكر  يبدون  آنفا(  بهم  استشهدنا  الذين  )مثل 
البارزة والحسية(  اآخرين امتاك ارتباطاتهم امعتادة )سواء 
باعتبارهم  بنعومة  يوظفوا  أن  لهم  تسمح  بطريقة  تغروا  قد 
عن  إذن  يقال  أن  ومكن  التمثيلية.  الشفرة  داخل  عامات 
تلك اأشياء إن لها ارتباطا فينومينولوجيا بقوة كافية مقاومة 

امعالجة السيموطيقية.
فإنه  ماما،  الفينومينولوجيا  التجربة  )ستاتس(  يرح  ا   -  4

يجعلها غامضة ي ما يتعلق بطبيعتها الحقيقية.
الرامة  نوع  )ستاتس(  حجة  ينقص  إذ  شك.  با  هذا صحيح 
نر  أسلوب  بسبب  جزئيا  هذا  يكون  وقد  فيها.  نأمل  التي 
جامعة  مطبوعات  سلسلة  ي  الكتاب  ظهر  فقد  الكتاب: 
امنفردة. والنتيجة أشبه  امسائية  بالقراءات  امعنية  كاليفورنيا 
حقيقة  وهي  مستنر،  متلق  يلقيها  التي  الدردشة  مثل  بيء 
من  كثر  ي  واأسلوب  امقدمة.  ي  )ستاتس(  بها  يعرف 
اأحيان يجعل القراءة جذابة للغاية، ولكن هناك أوقات يرك 
فيها )ستاتس( القارئ دون موطئ نظري قوي، إن جاز التعبر.

جانب  ي  )ستاتس(،  منهج  أوسع  لسياق  مخططي  كان  وقد 
منه، محاولة للتعويض عن أي قصور ي الدقة النظرية. ولسوء 
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الحظ، هناك الكثر الذي مكن فعله ي هذا الصدد، أنه فيا 
كان  ولكن  )ستاتس(،  حجة  نفر  نعد  م  بعينها،  نقطة  وراء 
العلمي.  الخطاب  معاير  مع  تتناسب  لي  تغيرها  من  بد  ا 
صياغة  محاولة  أنه  اموضوع،  ي  جزئيا  متأصلة  فامشكلة 
ي  فحص  بدون  فينومينولوجيا،  كا  باعتبارها  اليء  تجربة 
درجة  بأي  يقال  أن  مكن  ما  حدود  هناك  الواضحة،  أجزائها 
تفسر  بعيد ي  إى  نذهب  أن  أنه مكننا  الوضوح. معنى  من 
الظاهرة قبل أن نبدأ ي تحليل ما تعنيه، وعند هذه النقطة، 
سيكون  وهذا  سيميوطيقي.  بشكل  اليء  إى  النظر  ي  نبدأ 

أكر عائق أمام أي تحليل فينومينولوجي.
امشركة  التجارب  غموض  مع  بامقارنة  اأخرى،  الناحية  ومن 
التي مكن أن نواجهها ي أعال الفينومينولوجين اأمان، فإن 
)ستاتس(  يكن  م  فإن  رائع.  بوضوح  يحتفظ  )ستاتس(  كتاب 
فقد  منطقية،  نظرية  إى  علميا  حجته  من  كثرا  أسند  قد 
حاول للمصداقية أن يضمن كثرا من اانطباعات الغامضة ي 

استحضار وقائع امرح كا يعايشها امتلقي الحقيقي.
مهم  لدور  مع  تجربتنا  ي  عنرا صغرا  )ستاتس(  يوسع   -  5

غر متناسب.
نجيب  أن  الصعب  من  أنه  لدرجة  جدا  ذاتية  الفكرة  هذه 
البعض أن )ستاتس(  بالطبع، قد يشكو  عليها بشكل منطقي. 
التاريخية.  الظواهر  عى  يضعها  التي  بالحدود  التقيد  شديد 
أجل  من  اأقل  عى  نوافق  أن  استطعنا  إذا  حال،  أية  عى 
الفينومينولوجيا  ي  السيميوطيقية  غر  الصور  بأن  الحجة 
فمن  اأقل،  عى  ما  بدرجة  امرحية  التجربة  مع  تتكامل 
اإنصاف لـ)ستاتس( هذه امرة أن نراجع مختلف التضمينات 
حول  حكمه  القارئ  يقدم  أن  قبل  امنطلق  هذا  عن  الناتجة 

أهميتها.
فيه  يشرك  الذي  للرأي  ثانية  مرة  ننظر  رما  كالتاي،  ولنبدأ 
ااختافات  بأن  القائل  الرأي  هو  )ليسينج(،  مع  )ستاتس( 

التي  امؤثرات  تتجى ي  اأخرى  والفنون  امرح  بن  الكبرة 
تنتج من استخدام الفعل البري الحقيقي. وإذا كانت هذه 
امجاات  وراءه  يحمل  الذي  التمييز  فإنها  مهمة،  الفكرة 
يكون  أن  مكن  هذا  أن  )ليسنج(،  إليها  نظر  التي  امحددة 
السينا  وجوهر  امرح  جوهر  بن  التمييز  وسائل  أحد 
التمييز  هذا  نظر  وجهة  من  ذلك،  عى  عاوة  والتلفزيون. 
لدينا وسيلة من أن قراءة امرحية، بغض  الفينومينولوجي، 
وبإرشادات  تخيله،  مكن  وصف  بكل  امتائها  عن  النظر 
خشبة امرح، فا مكنها أن تكرر تجربة امشاهد ي التقديم 

امرحي.
لاعتبار  )ستاتس(  مفهوم  هو  امتساوية  اأهمية  ذو  واأمر 
للبنية  ونظرا  امرح.  يتيحه  الذي  الزمن  مع  التطهري 
التعاقبية للمرحية، فا بد أن نربط هذا مفهوم )دوفرين( 
الحسية.  الوعي  لصور  ووحدة  شكا  تعطي  التي  للصيغة 
مثيل  يتم  الظاهرة:  نفس  من  جزء  فعا  الفكرتان  وهاتان 
اأداء،  خال  اأدوار(  من  عدد  )أو  معن  دور  ي  الجمهور 
يصبح  فيه،  ويشارك  الحدث  هذا  به  يقبل  الذي  وبالقدر 
امرحي.  العمل  وهو  أا  الفني،  العمل  مادة  مع  متخيا 
الرغم  عى  اإيهام،  أر  ي  الوقوع  مجرد  من  أكر  وهذا 
)أو  فهمت  فإذا  شك.  با  التجربة  من  جزء  هذا  أن  من 
الوعي  ي  صحيح  بشكل  ودفرين(  )ستاتس  بن(  مزجت 
السؤال  موضوع  اأشياء  مادية  اأساي  الفينومينولوجي 
اأنا  عمل  يتيح  ذلك  فإن  اإيهام،  معالجة  ي  امصاحبة 
الفرصة لتغير  لنا  التعبر، مرين يتيح  امتعاي. فإنه، إن جاز 
)ستاتس(  أن  التأكيد  من  بد  وا  امادي.  العام  مع  العاقات 
لن يصبح أبدا صوفيا بامعنى الريح، ليس عى هذا النطاق 
عى أية حال. فأقرب ما وصل إليه هو مناقشته لليء الذي 

يشرك فيه الطقس وامرح.
غر  الصور  منطلق  من  ينشأ  آخر  مفهوم  هناك  النهاية،  ي 

السيميوطيقية لفينومينولوجيا امرح التي تحمل تضمينات 

تصل إى ما وراء امجال الحاي للدراما مع مناقشات الكيفية 

كانت  إذا  باختصار:  وهي  الوعي.  بها  ُيفهم  أن  مكن  التي 

التي ا مكن،  التجربة امرحية  لغوية ي  هناك صور خارج 

معنى آخر، اختزالها إى شفرات سيميوطيقية – وهذا يعني 

أن موذج العاقة اإنسانية باأداء امرحي )ولو ي موذجها 

اافراي اأكر تفصيا(، مكن أن تكون ناقصة. وهذا يتناظر 

إى حد كبر مع مع إحدى الحجج الحالية حول استحالة خلق 

من  ماما  كاإنسان  تفكر  آلة  بناء  أي  قوي:  اصطناعي  ذكاء 

حيث اإبداع والحدس وكذلك امنطق والذاكرة.

امفردات  من  الكثر  ي  تشرك  التي  التحكم،  هندسة  تصف 

من  آلة  أي  مكن  الذي  الشفرات  نظام  السيموطيقا،  مع 

تطورا  اأكر  الكومبيوتر  اللوغاريتات. وحتى  تشغيل  خاله 

مكن اختزاله إى تسلسل لوغاريتمي وكذلك إى نسق شكي 

للشفرات الرياضية. ورغم ذلك، هناك نظرية تسمى »نظرية 

النسق  كان  مها  أنه  تقر  التي   ،»Godel theorem جودال

الشكي الذي يتبناه عام الرياضيات كمعيار للحقيقة، فسوف 

لن  لوغاريتاته  وأن  رياضية..  فرضيات  داما  هناك  يكون 

تستطيع أن تقدم اإجابة عليها. وقد حاول عدد من العلاء 

ولعل  الكل.  شمول  استحالة  إظهار  النظرية  هذه  استخدام 

أحد امحاوات الناجحة ورما أشهرها تلك امحاولة التي قام 

بها )روجر بروز Roger Penrose( ي كتابه »عقل اإمرطور 

الجديد Empror’s New Mind«. إذ تتحرك نظرية )بروز( 

الكمية،  والفيزياء  الكونيات،  وعلم  النسبية،  نظرية  خال 

اإلهام  أن  استنتاج  إى  يصل  لي  امجهرية،  اأحياء  وعلم 

جالية  رؤى  ضمنها  ومن   – البديهيات  ومختلف  واإبداع 

واأكر  لوغاريتمي.  نظام  أي  هدف  وراء  تكمن   – بعينها 

بن  من  الحيوانات،  ووعي  الفكر  شفهية  ا  أمثلة  ماءمة، 

الراهن التي استشهد بها ي حجته.

أن  مكننا  البحث،  قيد  امناقشة  إى  التشبيه  هذا  وإعادة 

أنه لن  نستنتج بااستدال أن رياضيات )بروز( تقرح أيضا 

يشمل  أن  السيميوطيقية  للشفرات  نظام  أي  مقدور  يكون 

محظور  عنر  داما  هناك  يكون  فسوف  امتفرج؛  عقل 

الشفرات  جانب  من  التعبر،  جاز  إن  الوعي،  ي  العمل  من 

الراسخة ثقافيا. وإذا كان هذا صحيحا، إذا كان هناك يء ي 

التجربة امرحية غر قابل لاختزال إى شفرة سيميوطيقية، 

وبافراض أن هذه الصورة للتجربة لها بعض اأهمية، فيصبح 

السؤال الطبيعي هو من أين مكن لنا أن نجد دليا عى هذا 

كانت  مها  امأمولة،  اإجابات  أغلب  أن  يبدو  حاليا  الوعي. 

فينومينولوجيا امرح  أن توجد ي  بد  فيها ا  القصور  أوجه 

كا ساعدنا )برت( أو )ستاتس( عى فهمها.

...................................................................................
جامعة  في  للدراما  أستاذا  يعمل  ووكر  ستيوارت  كريج   •
 Theater في  بحوثه  وينشر  بكندا.  كينجستون  في  كويز 
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ي  )الفنون  مؤمر  ي  به  ااشراك  أجل  من  كتبته  اموضوع  هذا 
التعليم والتنمية والعاج(، التي نظمته )رابطة أوريجم امرحية( 
 .2017 أكتوبر  من  اأول  إى  سبتمر   28 من  الفرة  ي  بالرازيل 
بعد  استلمتها  التي  التأشرة،  استخراج  إجراءات  تأخر  وبسبب 
موعد السفر، فلم أسافر إى الرازيل، وقمت بنر اموضوع ورقياً 
)تجربة  عنوان  تحت   ،2018 يناير  ي  اإماراتية  امرح  مجلة  ي 

مرية ي القرن التاسع عر: امرح بوصفه مصحة عاجية(.
مقدمة

ي القرن التاسع عر اشتهر البارون الروي )يوهان فون كنوب 
النسيج  مصانع  أكر  صاحب  بوصفه  Yahann Von Knoop(؛ 
)الُسل(،  الرئوي  التدرن  مرض  ماتت  ابنة  له  وكانت  أوروبا،  ي 
به إى مر لاستشفاء،  بامرض نفسه، سافر  ابنه  وعندما أصيب 
يشفى  أن  القدر  وشاء  حلوان.  قصد  أقاليمها، حتى  ي  به  وتنقل 
البارون  فقام  البديع،  الشتوي  حلوان  جو  بفضل  مرضه،  من  ابنه 
ربوة  أحد وجهاء حلوان – ويقع عى  براء منزل محسن بك – 
كّون  عام  وبعد  ممكنة.  فرة  أطول  حلوان  بجو  ليستمتع  عالية، 
البارون ركة مساهمة، اشرت مساحة كبرة من أماك الحكومة 
 ،)Hotel sanatorium( ي حلوان، وأقامت عليها مصحة فندقية
عبد  الدكتور  قال  كا   - الحياة(  )فندق  اسم  عليه  وأطلقت 
الرؤوف حسن ي كتابه )مصحة فؤاد( - وأعلنت الركة عن هذا 
الفندق باللغة اأمانية عام 1905، وهو اإعان امنشور - والذي 
ترجمه الدكتور شوقي مرشدي بكلية األسن جامعة عن شمس – 

ونص اإعان يقول:
“ فندق ساناتوريوم )مصحة( الحياة، يقع ي الصحراء عند مدينة 
من  فقط  ساعة  نصف  ي  إليه  الوصول  مكن  القاهرة.   – حلوان 
القاهرة. مكان من الطراز الفريد، يصلح للزيارة ي فصل الشتاء، 
هذا  الكى.  مرى  وخاصة  ااستجام،  ولراغبي  للصحة،  مفيد 
بجميع  مزود  مر،  ي  يقع  نوعه،  من  فريد  منزل  هو  امكان 
بهو  امنزل  حجرات  من  حجرة  كل  أمام  الحديثة.  الراحة  وسائل 
كبر دائري مغطى، وكذلك ممر يبلغ طوله 750 قدم. كا يوجد 
بامنزل حامات بها ماء بارد وساخن، حامات شمس، وحامات 
غرف  الشتاء(،  فصل  )ي  ااصطناعية  للشمس  وحامات  رمل، 
غذاي  نظام  حلوان،  ي  كريتية،  مياه  عيون  )امساج(،  للتدليك 
مجانية.  لألعاب  قاعات  طبي،  إراف  تحت  الكى  مرى  خاص 
عى  أو  الصحراء  ي  الخلوية  والرحات  للتنزه،  أماكن  عن  فضًا 
والحمر،  الخيل،  بركوب  ااستمتاع  إمكانية  مع  النيل،  ضفاف 
غنية  للقراءة،  مخصصة  قاعات  بامنزل  توجد  كا  والجال. 
صغرة  كنيسة  وبه  بامنزل،  خاصة  موسيقية  فرقة  )وبه  بالكتب، 
من  طلبها  مكن  دعائية  مطبوعات  أيضا  وهناك  بامنزل(،  خاصة 

اإدارة”.
مصحة فؤاد

ظل هذا الفندق يعمل، ويستقبل نزاءه من جميع أنحاء العام، 
السلطات  عليه  فاستولت  اأوى،  العامية  الحرب  قامت  حتى 

اإنجليزية – امحتلة مر ي ذلك الوقت – بحجة أنه من أماك 
ثم  والنمساوين،  اأمان  اأرى  إيواء  فاستخدمته  اأعداء؛ 
الحرب، وموت  انتهاء  اإنجليز. وبعد  للجنود  خصصته فيا بعد 
امبنى  وعرض  ورثته،  أحد  مر  إى  جاء  كنوب،  يوهان  البارون 
وزارة  إى   – حينها  ملك مر   – اأول  فؤاد  املك  فأوعز  للبيع، 
)السل(.  الرئوي  التدرن  مرى  مصحة  وجعله  برائه  اأوقاف 
وبالفعل اشرته الوزارة عام 1924، ووضعته تحت إدارة الدكتور 
السويري )رينيه برناند Rene Burnand(، واستقبلت امصحة 
أول مريض يوم 9/10/1926 مناسبة عيد جلوس صاحب الجالة 

اكتال  بعد   – رسمياً  امصحة  افتتاح  وتم  اأول،  فؤاد  املك 
أدواتها – يوم اأحد 19/2/1928 باسم )مصحة فؤاد اأول( ملك 

مر، الذي حر اافتتاح.
وي هذا اافتتاح، تفقد املك فؤاد امصحة وأقسامها، “ فأعجب 
إى  برناند  الدكتور  فدعاه  رآه،  ما  كل  عى  وأثنى  شاهده  ما 
وقد  امرى.  لتسلية  خصصت  التي  الكبرة،  القاعة  مشاهدة 
عليها  تنعكس  التي  الفضية،  السينا  لوحة  أمام  الكراي  صفت 
الصور امتحركة. وقال الدكتور برناند: إن امرى يتسلون ي هذه 
القاعة بالتفرج عى الروايات السينائية”، هكذا قال كريم ثابت 

سيد عي إساعيل

البارون يوهان فون كنوب

بالمسرح  العاج 
حلوان مصحة  في 
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ي كتابه )املك فؤاد ملك النهضة(.
التي  الكبرة،  الفائدة  إى  امصحة  هذه  عى  القامون  فطن  إذن 
بغرض  السينائية،  اأفام  مشاهدة  من  امرى  عى  ستعود 
وبكل  اأمراض.  بعض  من  وعاجها  النفس  عن  والرويح  التسلية 
هذه  ي  السينائية  اأفام  عرض  اأوقاف  وزارة  منعت  أسف 
من  نوعاً  لهم  ُمثل  الذي  الفن،  هذا  من  امرى  فُحرم  امصحة، 

العاج، كا أخرتنا جريدة أبو الهول.
تسلية امرى بامرح

ي  وامرى  اأطباء  فكر  السينائية،  اأفام  منع  من  فرة  بعد 
فرقة  معاً  فألفوا   – مشاهدتها  عن  يعوضهم   – جديد  أسلوب 
جمهور  عى  ُتعرض  التي  الشهرة،  امرحيات  لتمثيل  مرحية 
بالقاهرة؛ حيث قامت فرقة امصحة  الشهرة  اأصحاء ي امسارح 
عام  رمسيس  فرقة  عرضتها  التي  )ااستبعاد(،  مرحية  بتمثيل 
1924، وتدور أحداثها حول كفاح امراكشين – بقيادة الزعيم عبد 
)الصباح(  مجلة  وقد نرت  امستعمرين.  – ضد  الخطاي  الكريم 
امبتكر، تحت عنوان  الحدث  ي فراير عام 1931 كلمة عن هذا 
الكلمة؛  هذه  وأهمية  فؤاد(.  مصحة  مرح  عى  )ااستعباد 
بوصفها أوى امقاات امكتوبة عن عروض هذه امصحة، سأذكرها 

كاملة هنا، وهذا نصها:
اأفئدة.  ي  وينساب  النفوس  ي  يتغلغل  التمثيل  فن  رأينا   “
اجتاع.  وقاعات  ومنازل  مسارح  بن  مكان  كل  ي  وشاهدناه 
امستشفيات  باب  تطرق  الفن  روح  نرى  أن  لنا  آن  واليوم 
امرى  من  نفر  استطاع  فقد  وتقوى.  تشتد  وهناك  وامصحات، 

من  فيها  ما  عى  الخالدة،  )ااستعباد(  قطعة  بتمثيل  يقوم  أن 
قاعة  فدخلت  الرواية،  مشاهدة  إى  دعيت  وقد  فنية.  صعوبات 
نظام  امرى ي  ورأيت جموع  اأطراف.  مرامية  اأرجاء  فسيحة 
اأطباء من كل  لهفة، ويرف عليهم  الستار ي  إى  ينظرون  تام، 
من  امتصاعدة  الزفرات  إا  بالصالة  يسمع  يعد  م  وما  جانب. 
معلوم  هو  كا  الحانة  منظر  عن  الستائر  رفعت  الجميع،  صدور 
القراء. وما لفت نظري أن رأيت )محمود أفندي فايد( ي  لدى 
وما  التأثر.  من  عيناي  أدمعت  حتى  ويجيد  يجيد  )عار(،  دور 
فقد  التمثيل؛  ي  اآنسات  أن ترك  الفرقة  امتعذر عى  من  كان 
أما  فأبدع  حبيب(  أفندي  )إسكندر  حرة  )سمرة(  بدور  قام 
وإن  واستحسانهم.  امرى  تصفيق  من  جانب  أكر  وحاز  إبداع، 
)عي  الدكتور  البارع  النطاي  بالثناء  أخص  أن  أنى  فا  أنس 
الرحمن  أفندي عبد  )كرادو(، وأحمد  القادر( ي دور  أفندي عبد 
دور  ي  الذروة  بلغ  فقد  لوي  أفندي  مري  أما  )ألونزو(.  دور  ي 
إى  بالشكر  أتقدم  أن  عّي  واجباً  أرى  النهاية  ي  وإي  )حمد(. 
صاحب  وحرة  زمري(،  )إريك  الدكتور  امصحة  مدير  جناب 
اأطباء  حرات  وباقي  امصحة،  وكيل  حسن(  بك  )رؤوف  العزة 
والرئيسة، عى العطف وامساعدة التي قاموا بها نحو امرى خر 

قيام”.
العاج بامرح

العرض  ونجاح  الفرقة،  ونجاح  الفكرة،  نجاح  أن  الواضح  من 
امرحي اأوى، أدى إى قيام مجلة )امصور( مطالبة الوزارة ببناء 
مرح متسع ي امصحة، قائلة ي فراير 1931: “ نقرح عى واة 

شيئاً  القادمة  اميزانية  ي  يخصصوا  أن  اأوقاف  وزارة  ي  اأمور 
لبناء مرح متسع ي امصحة”. وهذا اأمر جعل الفرقة تنجح ي 
عرضها الثاي، الذي عرضته يوم 14/3/1931، وهو مرحية )رحلة 
الدكتور فؤاد رشيد –  التي أهداها إى امصحة  امسيو بريشون(، 
ومن  )ابيش(،  تأليف  من  وهي   – املك  بجالة  الخاص  الطبيب 
تعريب عبد الحليم داور، وعرضتها فرقة جورج أبيض أول مرة 
كلمة،  اُمشاهدين  أحد  كتب  امصحة،  مثلتها  وعندما   .1918 عام 

نرتها له مجلة )امصور( ي مارس 1931، قالت فيها:
“.. ويقول الكاتب بأنه حن رأى مرى امصحة، مثلون ي رواية 
ااستعباد، أعتقد أن نفسيتهم قد تشبعت بروح الدرام، وأنه من 
العسر عليهم أن يخرجوا رواية من نوع آخر؛ ولكنه دهش حن 
وهي  اأخرة.  الرواية  هذه  روح،  وخفة  بنجاح  يقدمون  رآهم 
الفن  ي  الراسخن  غر  عى  يصعب  الذي  الكوميدي،  نوع  من 
الناقد  حرة  أبدى  وقد  النظارة.  قلوب  قرارة  إى  به  يصلوا  أن 
أعجابه بالشاب النشيط حسن فياض، الذي مثل دور )بريشون(. 
تعذر  )هريت(؛ حيث  الفتاة  بدور  قام  الذي  الزغبي،  ومصطفى 
ما  أيضاً  ارتياحه  أظهر  كا  امصحة.  ي  النساي  العنر  إراك 
وغريال  فؤاد  وأحمد  )مانييه(،  منصور  الحسيني  من:  كل  بلغه 
دميري ورياض العمري، حسن سام، حسن بيومي، عبد العظيم 
الديب من نجاح. ولقد ألقى ي تلك الحفلة كل من نجيب صادق 
اأدب  لفقيد  القتيل(  وطيف  )القاتل  ديالوج  العمري  ورياض 

امرحي امرحوم محمد تيمور بك”.
الطبيب  سفر  مناسبة  حفلة  امصحة  أقامت   1931 مايو  وي 
بعثة علمية، وصفتها  - ي  امصحة  أطباء  أحد  العري –  محمود 
ومرى  أطباء  حرات  أقام   “ فيها:  قالت  بكلمة  امصور  مجلة 
الرؤوف؛  عبد  الدكتور  حرة  رعاية  تحت  حفلة،  فؤاد  مصحة 
الخارج.  إى  سفره  مناسبة  العري  محمود  الدكتور  لوداع  وذلك 
الحفلة، فذكر  إلينا حرة محمود مطاوع يصف هذه  وقد كتب 
إنها بدأت بقصيدة من حرة الدكتور عبد الرؤوف، وعقبه مدير 
الصحة بكلمة إنجليزية، ثم تعاقب الخطباء بعد ذلك إى أن جاء 
دور الفرقة التمثيلية، فقامت بتمثيل رواية )الشيخ عدس(. وهي 
بالقر  الطبيب  الحميد  عبد  محمد  الدكتور  تأليف  من  كوميديا 
العيني. وأجاد اممثلون أدوارهم وخصوصاً حرات حسن فياض 
ي  والشناوي  بك،  أحمد  دور  ي  صادق  ونجيب  عدس،  دور  ي 
دور العبيط، ومري إلياس ي دور إنصاف، وحسن بيومي ي دور 

سمرة”.
امصحة،  داخل  امرحي  النشاط  هذا  نجاح  عى  عام  مرور  بعد 
امرى  واشرك  بامصحة،  الدورية  الحفات  لتنظيم  لجنة  تكونت 
واأطباء ي تكاليف هذه الحفات؛ حيث كانت اللجنة تقدم كل 
واأطباء  امرى  تكاليفها  ي  يشرك  حفلة مرحية،  أسابيع  ثاثة 
واموظفن بواقع قرش صاغ من كل فرد. وقد نرت جريدة )أبو 
قالت   ،1932 فراير  ي  اللجنة،  هذه  حفات  أوى  وصفاً  الهول( 
فيها  مثلت  مثيلية،  حفلة  بإحياء  اللجنة  هذه  ابتدأت  فيها: “.. 
تأليف  من  اأمم(  أخاق  ي  الطاطم  )تأثر  رواية  امصحة  فرقة 
فصل  بتمثيل  الخديوية  امدرسة  طلبة  بعض  وقام  كساب.  سيد 
اليتامى  مدرسة  أوركسر  وأحر  اإبداع.  ي  غاية  كان  كوميدي، 
اللجنة  أرادت  وما  شائقة.  حفلة  فكانت  اأوقاف،  لوزارة  التابع 
أفندي  مام  قام  غنائية،  تكون  أن  عى  الثانية  حفلتها  تحيي  أن 
رئاسة  كامل،  أوركسر  وأحر  الحفلة،  هذه  بإحياء  إساعيل 
محمود أفندي زي حسن، يساعده فؤاد أفندي جمجوم، وجميل 
أفندي مراد، وأحمد أفندي سعيد، وفهمي أفندي سيد. وقد حازوا 
أحمد  الحفلة  هذه  إحياء  ي  اشرك  وكذا  العام.  اإعجاب  جميعاً 

أفندي فهيم الفار”.
اأطباء  كلمة أحد  يونية 1932،  )الكواكب( ي  كا نرت مجلة 
قال  امصحة،  اللجنة داخل  ممن شاهدوا حفلة من حفات هذه 
فيها: “.. كنت ممن أسعدهم الحظ مشاهدة الحفلة الكرى، التي 
أقامتها لجنة الحفات الدورية مصحة فؤاد بحلوان، والتي أحيتها 

ممثلو مرحية رحلة امسيو بريشون

املك يفتتح مصحة فٔواد
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رواية  بتمثيل  الحفلة  ابتدأت   .. نجم  أبو  أفندي  فرحات  فرقة 
)اابن العاق(، فكان اأعضاء الذين قاموا باأدوار موضع إعجاب 
إذا  عفواً،  الحفلة  تلك  بشئون  القامن  استميح  إي  إا  الجمهور. 
برواية  الدرام  الرواية  تلك  عن  ااستعاضة  اأجدر  كان  إنه  قلت 
أخرى – كوميدي – إذ ا يخفى عى حراتهم أن امقام ا يسمح 
إى  حاجة  ي  هم  امرى،  من  جمهور  أمام  الدرام  نوع  بتمثيل 
ا  أننا  الضعيفة. عى  لقلوبهم  الهم  يجلب  ما  ا  عنهم  ما يري 
ننى أن نذكر إن الحفلة انتهت بتمثيل رواية )عم شعبان(، وهي 
كوميديا راقية مسلية ومضحكة. وقبل ذلك ألقى امطرب الهاوي 
أحمد أفندي مأمون قطعة غنائية فحاز اإعجاب وانتزع التصفيق 

الشديد مراراً عدة”.
عراقيل أمام النجاح

هذا النجاح الكبر لحفات امصحة، كاد أن يتوقف بسبب خوف 
يتحاشون  امارة  كان   “ حيث  )الُسل(،  مرض  اإصابة  من  الناس 
الدكتور  قال  كا   – العدوى”  خشية  امصحة  أبنية  من  ااقراب 
عبد الرؤوف حسن ي كتابه )مصحة فؤاد( - فا بالنا من خشية 

داخل  أعالها  تعرض  كانت  التي  الفنية،  الفرق  وأعضاء  اممثلن 
الُسل؟!  مرى  من  جمهور  مع  مبارة  وتتعامل  امصحة،  أبنية 
الحضور  عن  امرحية  والجمعيات  الفرق  بعض  أحجمت  لذلك 
إى امصحة والعرض فيها، فقامت امصحة بإنشاء مرح ي الهواء 
الطلق، ونرت إدارة الحفات بامصحة نداًء ي مجلة )الصباح( 
– سبتمر 1932 - قالت فيه: “.. دعوة لجمعيات الهواة عساها 
رواياتها  بعض  بتمثيل  وترفنا  اإنساي،  النداء  هذا  تلبي 
امناظر  وإعداد  اانتقال  نفقات  بتحمل  تعهدنا  مع  الكوميك 
كاما  اآن مرحان  وبامصحة  الرواية. هذا  إخراج  يتطلبها  التي 
العدة أحدها ي الهواء الطلق واآخر ي إحدى صاات امصحة 

الفخمة”.
الرابطة الفنية

النداء، طوال  لهذا  الفرق امرحية  الشديد م تستجب  ولأسف 
الوضع،  هذا  من  استيائهم  عن  امرى  عر  وقد  كامل،  عام 
يفيد هذا ااستياء ي يونية 1933،  ونرت مجلة )الفنون( خراً 
مرة  الحفات  فعادت  امرى،  مع  يتعاطفون  الفنانن  جعل  ما 

أخرى، وتحديداً ي سبتمر 1933، كا أخرتنا جريدة أبو الهول، 
تشكلت  التي   – بحلوان(  للتمثيل  الفنية  )الرابطة  أحيت  حيث 
ي هذه الفرة – حفلة بامصحة، مثلت فيها مرحية )العصفور 
الرابطة  رئيس   – فياض  وألقى حسن  تيمور،  محمد  القفص(  ي 
امنولوجات  من  مجموعة  نعات  وزوجته  امليجي  وحسن   -

الفكاهية.
وي مارس 1934، نرت مجلة )الصباح( كلمة عن هذه الرابطة، 
 – بحلوان(  الفنية  )الرابطة  عنوان  تحت   – امصحة  وعروضها ي 
امثقف  الشباب  خاصة  من  فنية  رابطة  تكونت   “ فيها:  قالت 
مدينة  الحكومة  وموظفي  والثانوية،  العليا،  امدارس  طلبة  من 
حلوان؛ وذلك لنر الثقافة امرحية، وإلقاء امحارات العلمية، 
الطلبة، ويرفع  ناٍد أدي ورياي، يضم شمل  والتمثيلية، وإنشاء 
مستواهم اأدي واأخاقي. وقد نظموا بعض الحفات التمثيلية، 
التي كانت ي منتهى الدقة والكال. فمثلوا بعض روايات مرى 

مصحة فؤاد كخدمة إنسانية، وأظهروا بذلك نبل أغراضهم”.
أقامت حفلة  امصحة  بأن  الصباح  مجلة  أخرتنا   1934 مايو  وي 
مثيلية عى مرحها، افتتحها امدير الدكتور عبد الرؤوف بكلمة، 
وعرضت  فايد،  محمد  فايد  الشاب  امطرب  الحضور  أطرب  ثم 
هذه  وكانت  لإيجار(.  )شقة  مرحية  التمثيلية  الجوهري  فرقة 
خر  أي  أجد  م  إنني  حيث  حلوان؛  مصحة  حفات  آخر  الحفلة 
وجدت  حتى  ونصف،  عام  طوال  وامرحي  الفني  نشاطها  عى 
فؤاد  مصحة  )حفات  عنوان  تحت  مقالة  ي  منشوراً  السبب 

بحلوان(، نرتها مجلة الصباح ي يناير 1936، هذا نصها:
التمتع  من  فيه  هم  ما  عى  امصحة  هذه  مرى  نغبط  كنا   “
به  يتمتع  م  الذي  اأمر  والتمثيل.  الطرب  بحفات  والتسلية، 
]أي  النطاي  عناية  من  كان  فلقد  ذاتها،  حلوان  مدينة  سكان 
مدير  حسن  الرؤوف  عبد  الدكتور  البارع  اماهر[  الطبيب 
التسلية  أسباب  كل  لهم  هيأ  أن  مرضاه،  واهتامه  امصحة 
امرى،  عى  الرور  إدخال  ي  أن  يعتقد  أنه  الريء،  واللهو 
امختلفة،  التسلية  بأنواع  وإيناسهم  عليهم،  بالعطف  ومواساتهم 
هو  يدخر  م  لذلك  الطبي.  العاج  بجانب  لهم  طبيعياً  عاجاً 
وزماؤه اأفاضل دكاترة امصحة وسعاً ي عمل كل ما من شأنه 
لدى مصلحة  الهناءة ي عزلتهم، من ذلك سعيه  لهم  أن يجلب 
الصحة إنشاء محطة صغرة لإذاعة بامصحة، ومّد هذه امحطة 
كل غرفة من غرفها باإذاعة بواسطة مكروفونات خاصة؛ بحيث 
يسمع كل مريض هذه اإذاعة، وهو ي ريره مبالغة ي راحتهم 
التام،  عى  امروع  هذا  وأوشك  حرته  وفق  وقد  جميعاً. 
وعاوة عى ذلك أخذ يضحي بالتضامن مع الدكاترة بامال، ومد 
تشجيعهم.  ي  رغبة  للحفات  امرى  كّونها  التي  اللجنة  تلك 
مرضاه،  إسعاد  فكره  زناد  يقدح  الوي  امخلص  هذا  وبينا 
والذين  منهم،  امتطفلن  بأحد  إذا  الرور؛  سبل  لهم  ويهيئ 
التهم  يكيل  الفتاكة،  اآفة  بهذه  وأصابه  الحسد،  قلبهم  أكل 
ضد  )الصباح(  ومجلة  الصحة،  مصلحة  قدمها  عريضة،  ي  جزافاً 
والناكر  اأبلة،  لهذا  يكن  وم  مصلحتهم.  الغيور عى  امدير  هذا 
باسمه،  مفرياته  يذيل  يجعله  ما  اأدبية  الشجاعة  من  للجميل 
من  أراد  بل  وزن.  وأوهام[  ]أكاذيب  لتخرصاته  يكون  حتى 
مكيدته هذه إثارة غضب امدير فحرمان زمائه امرى من هذه 
إذ  الجهنمي،  الحفات لحاجة ي نفسه. وفعًا نجح ي مروعه 
الحفات، وأصبحت امصحة يسودها اآن  أبطل امدير كل هذه 
يضجون  وأخذوا  واملل،  بالسآمة  امرى  وشعر  رهيب،  سكون 

بالشكوى”.

إعان الفندق بأامانية

أطال مدخل مصحة حلوان اآن
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األول  الرعيل  أفراد  أحد  هو  عفيفي  حسن  والممثل  اإلستعراضات  مصمم  الفنان 
صادق  محمد  حسن  الميالد:  لشهادة  طبقا  واسمه  الشعبية«،  للفنون  »رضا  لفرقة 
بكالوريوس  على  حصل  وقد   ،1940 عام  فرباير  أول  مواليد  من  وهو  عفيفي 
جدا  مبكرا  الفنية  مسريته  بدأ  قد  أنه  حظه  حسن  ومن   ،1964 عام  في  العلوم 
إطار  في  تزال  ما  فيها  الفرقة  كانت  اليت  الفرتة  تلك  خالل   1959 عام  وبالتحديد 
التكوين وفرتة البدايات، وبالتالي فقد أصبح بمجرد انضمامه أحد األعضاء المؤسسني 
في  شاركوا  الذين  السبعة  الراقصني  أحد  بأنه  التوثيق  بالدقة  ويمكن  بل  للفرقة، 
بالتمثيل والرقص في بطولة الفيلمني:  تأسيسها وتقديم أول عروضها، كما شارك 
من  ويعدان  لنشأتها،  يوثقان  اللذين  الكرنك«  في  و«غرام  السنة«  نصف  »أجازة 

المصرية.  السينما  تاريخ  في  االستعراضية  األفالم  أهم 

اإلستعراضات  ملك   .. وداعا 
عفيفي حسن 

واملتتبع ملسرية الرقص الشعبي مبرص ميكنه رصد أن الفنان حسن 

مبارشة  الثانية  املكانة  الرقصات  تصميم  مجال  يف  يشغل  عفيفي 

بعد الفنان القدير محمود رضا، بل ويحتل املرتبة األوىل يف مجال 

وجوده  إثبات  يف  نجح  بعدما  خاصة  التليفزيونية،  اإلستعراضات 

ومتيزه يف تصميم استعراضات »الفوازير« عىل مدى عدة سنوات 

نجاحها،  عوامل  أحد  أنه  حقيقة  له  سجلنا  إذا  نبالغ  وال  متتالية، 

بعدما وفق بتعاونه املستمر مع الراحل املبدع فهمي عبد الحميد 

معا  فحققا  والتفاهم،  األلفة  روح  تسوده  فني  ثنايئ  تكوين  يف 

النجاح بصفة دامئة، وذلك بالرغم من تبديل البطولة بني كل من 

الفخراين«،  »يحيى  غانم«،  »سمري  رشيهان«،  »نيليل«،  الفنانني: 

استعراضاته  متيزت  نرص«. حيث  »جيهان  فؤاد«،  وهالة  »صابرين 

الفنون  بني  املزج  مع  اإليقاع  وبرسعة  املبتكرة  بالتشكيالت  دامئا 

توظيف  يف  مهارته  مع  وذلك  العالية،  واإلستعراضات  الشعبية 

إمكانيات النجوم يف الجمع بني التمثيل واإلستعراض.

من  عدد  إلستعراضات  تصميمه  أيضا  أعامله  قامئة  وتضم  هذا 

رشيهان  بطولة  فل«  »ميت  أهمها:  ومن  الجامهريية  األفالم 

فريد  رانيا  بطولة  رشبات«  من  وآه  »آه  امليهي،  رأفت  وإخراج 

بطولة  والكابنت  »املشاغبات  العزيز،  عبد  محمد  وإخراج  شوقي 

آثار الحكيم وممدوح عبد العليم وإخراج حسام الدين مصطفى، 

وإخراج  ولبلبة  صبحي  محمد  بطولة  أحبتني«  التي  »الشيطانة 

أدهم  وعادل  عبده  فيفي  بطولة  العيون«  »نور  سيف،  سمري 

وإخراج حسني كامل.

تصميم  مبجال  عفيفي  حسن  الفنان  إبداعات  أن  بالذكر  وجدير 

اإلستعراضات مل تقترص عىل مجايل التليفزيون والسينام، بل شارك 

أيضا بتقديم عدة إسهامات مهمة يف مجال املرسح.

رضا:  فرقة   -
تعد فرقة »رضا« من الفرق الرائدة يف مجال الفنون الشعبية ليس 

العربية أيضا، وقد بدأت فكرة  مبرص وحدها ولكن بجميع الدول 

تكوين الفرقة من خالل الشقيقني الراقص األول واملصمم محمود 

وبرعاية  رضا  والراقص عيل  واملصمم  املوسيقي  واملؤلف  رضا 

)زوجة  فهمي  فريدة  الفنانة  والد  فهمي،  د.حسن  وإرشاف 

للفرقة، والتي  أوىل  كراقصة  اختيارها  تقرر  التي  رضا(  الفنانعيل 

و13  راقصا  و13  راقصة   13 التأسيس  عند  أعضائها  عدد  بلغ 

عازفا، أغلبهم من املؤهلني خريجي الجامعات، كام قامت الفنانة 

فهمي  فريدة  وشقيقة  رضا  محمود  الفنان  )زوجة  فهمي  نديدة 

الفرقة أول  العرض األول للفرقة. قدمت  الكربى( بتصميم مالبس 

وصمم  عام 1959،  أغسطس  يف  األزبكية  مرسح  عىل  عروضها 

الريف  فنون  من  استوحاها  التي  رضا الرقصات  محمود  الفنان 

الفنية  انطالقتها  الفرقة  حققت  ثم  والبدو.  والصعيد  والسواحل 

بفضل ذلك اللقاء الفني بني الفنان محمود رضا واملوسيقار املبدع 

أوركسرتا  أول  تكوين  عىل  اللقاء  هذا  أمثر  وقد  إسامعيل،  عىل 

إعادة  والذي نجح من خالله يف  بقيادته،  الشعبية  بالفنون  خاص 

عدد  بتلحني  قام  كام  السابقة،  الفرقة  ألعامل  املوسيقى  توزيع 

من األوبريتات االستعراضية البديعة من أهمها: وفاء النيل، عىل 

الفني  التكوين  هذا  وبفضل  الخلخال.  رنة  حرامي،  واألربعني  بابا 

كافة طبقات  وتقدير  احرتام  الرقص ألول مرة  فن  اكتسب  الراقي 

مميزة  منهجا خاصا ومالمح  للفرقة  أصبح  بعدما  املجتمع، خاصة 

إصدار  الفرقة  بناء عىل طلب  تم  وقد  الرشقي.  الرقص  يف عروض 

قرار جمهوري عام 1961 بضم الفرقة إىل وزارة الثقافة، فأصبحت 

الشقيقني  من  كل  بإدارتها  يقوم  أن  عىل  للدولة  تابعة  الفرقة 

محمود وعيل رضا. 

يف  للفرقة  انضاممه  مبجرد  شارك  عفيفي  حسن  الفنان  أن  ويذكر 

التي  األوبريتات  بعض  تقديم  يف  وأيضا  الشهرية  رقصاتها  تقديم 

خاصة  للفرقة،  فني  »كريربتوار«  مستمرة  بصفة  تقدم  كانت 

والقومية  الفنية  املناسبات  من  كبري  بعدد  الفرقة  مشاركات  أثناء 

أهم  قامئة  وتضم  واملهرجانات.  الدولية  واملؤمترات  والعاملية 

الرقصات  عفيفي  حسن  الفنان  فيها  شاركت  التي  الفرقة  رقصات 

بحري،  أوالد  الحجالة،  بلدنا،  األقرص  النوبة،  العصايا،  التالية: 

العرقسوس،  بائع  األربعة،  زوج  عطية،  الشاويش  القفة،  حرامي 

عمرو دوارة
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املراكبي، زينة البدو، خمس فدادين.

ويذكر أن الفنان حسن عفيفي قد زامل أثناء فرتة انضاممه للفرقة 

الراقصني:  املثال  سبيل  عىل  بينهم  )من  الزمالء  من  متميزة  نخبة 

محمود رضا، فريدة فهمي، الجداوي رمضان، نبيل مربوك، محمد 

حسام الدين، أحمد عثامن، حسن السبيك، هناء الشوربجي، نيفني 

السيد، محاسن حسن، واملطربني كارم محمود، شهرزاد،  ببا  رامز، 

محمد العزيب(، كام أتيحت له - من خالل الفرقة - فرصة التجوال 

بجميع دول العامل تقريبا والعرض عىل أكرب املسارح العاملية، وأمام 

عدد كبري من زعامء ورؤساء وملوك تلك الدول.

الفنية: إسهاماته   -
حسن  القدير  للفنان  الفنية  املشاركات  مجموعة  تصنيف  ميكن 

السينام،  )املرسح،  الفنية  القنوات  الختالف  طبقا  عفيفي 

التليفزيون( مع مراعاة التتابع الزمني كام ييل:

أوال - إسهاماته املرسحية:

الذي  املحبب،  املجال  عفيفي  حسن  للفنان  بالنسبة  املرسح  ظل 

بدأ من خالله مامرسة هوايته لفن الرقص، كام تفجرت من خالله 

اإلستعراضات لعدد كبري من املرسحيات  أيضا موهبته يف تصميم 

إسهاماته  خالل  من  ذلك  بعد  وأكدها  أثبتها  والتي  املتميزة. 

بتصميم اإلستعراضات بجميع القنوات الفنية األخرى.

املرسحية  عفيفي  حسن  الفنان  بدايات  أن  إىل  التنويه  ويجب 

خالل  من  وبالتحديد  الخاص«  »القطاع  فرق  خالل  من  كانت 

مرسحية »طبيخ املاليكة« لفرقة »ثاليث أضواء املرسح«، من إخراج 

حسن عبد السالم، وبطولة الثاليث، أسامة عباس، وآمال زايد )عام 

»فيصل  بفرقة  املرسحية  مشاركاته  آخر  كانت  حني  يف   ،)1964

»املدرسني  مرسحية  إستعراضات  تصميم  خالل  من  وذلك  ندا« 

نيليل،  وبطولة  رايض  السيد  إخراج  من  الخصوصية«  ودروسهم 

أحمد راتب، وائل نور )عام 2001(.

اإلنتاج  جهات  الختالف  طبقا  املرسحية  إسهاماته  تصنيف  وميكن 

مع مراعاة التتابع الزمي كام ييل:

-1 بفرق »القطاع الخاص«:

 - »ثاليث أضواء املرسح«: طبيخ املاليكة )عام 1964(.

- »مرسح الفن«:  الجوكر )1979(.

- »أستديو 80«: أنت حر )1982(. 

أمريكا )عام  الشوارع )عام 1987(، ماما  أوالد  - »محمد فوزي«: 

.)1994

- »مرسح النهار«: سوق الحالوة )عام 1990(.

- »النيل املرسحية«: أخويا هايص وأنا اليص )عام 1992(.

لفرقة  والوحشني  الجميلة   ،)1993 )عام  بالطة  عىل  »أوسكار«:   -

»أوسكار« )عام 1994(، بهلول يف إسطنبول )عام 1995(.

- »عصام إمام«: باللو باللو )عام 1995(.

- »فيصل ندا«: املدرسني ودروسهم الخصوصية )عام 2001(. 

-2 بفرق »مسارح الدولة«:

- »املرسح القومي«: الست هدى )عام 1996(، يا مسافر لوحدك 

)عام 1998(.

وجدير بالذكر أنه ومن خالل مجموعة املرسحيات التي شارك يف 

أكرث من  الذين ميثلون  املخرجني  نخبة من  تعاون مع  بطولتها قد 

السالم،  عبد  حسن  الرشقاوي،  جالل  األساتذة:  بينهم  ومن  جيل 

صبحي،  محمد  كامل،  حسني  العصفوري،  سمري  رايض،  السيد 

خالل  من  أنه  يذكر  كام  العزيز،  عبد  محمد  مطاوع،  د.هاين 

الذين  النجوم  من  نخبة  مع  تعاون  السابقة  املرسحيات  مجموعة 

صبحي،  محمد  الفنانني:  مقدمتهم  ويف  اإلستعراضات  يف  شاركوا 

سمري غانم، جورج سيدهم، الضيف أحمد، نيليل.  

السينمائية: أعماله   - ثانيا 
إمكانيات  من  كاملة  بصورة  اإلستفادة  السينام  تستطع  مل 

مجال  يف  وخاصة  الكبرية  وموهبته  القدير  الفنان  هذا  وخربات 

ومتيزه  وخرباته  موهبته  من  استفادت  قد  كانت  وإن  التمثيل، 

وقد  هذا  األفالم.  من  نسبيا  كبري  لعدد  اإلستعراضات  تصميم  يف 

األفالم  من  مجموعة  بني  بشدة  السينامئية  مشاركاته  تنوعت 

التي حاول  التجارية  األفالم  أخرى من  الجادة ومجموعة  املتميزة 

أن  ويذكر  التذاكر!!  وشباك  الجمهور  رغبات  إرضاء  منتجوها 

»أجازة  فيلم  خالل  من  وممثل  كراقص  كانت  السينامئية  بدايته 

ماجدة،  وبطولة  رضا  عيل  إخراج  من   ،1962 عام  السنة«  نصف 

يف  الشعبية«،  للفنون  »رضا  فرقة  ونجوم  إبراهيم،  املنعم  عبد 

عام  شاقة«  »أشغال  بفيلم  السينامئية  مشاركاته  آخر  كانت  حني 

ماجد  الحكيم،  آثار  وبطولة  السبعاوي،  أحمد  إخراج  من   ،1998

خالل  السيناميئ  رصيده  وصل  وقد  هذا  العدل.  وسامي  املرصي، 

أكرث من ثالثني عاما إىل خمسة وثالثني فيلام، وتضم قامئة مشاكاته 

السينامئية األفالم التالية: 

هذا وميكن تصنيف مشاركاته السينامئية طبقا لطبيعة اإلبداع مع 

مراعاة التتابع الزمني كام ييل:

-1 يف مجال »تصميم اإلستعراضات«:

والجسد  العاطفة   ،)1971( والنساء  أدم   ،)1970( زوجي  امرأة 

 ،)1974( للحب  عايشني  بدور،   ،)1973( الحب  صوت   ،)1972(

الحياة  البنات،  إخواته   ،)1975( الجميلة  سيديت  حيايت،  يف  نغم 

ألف  ضاحكة،  عيون  يف  الدموع   ،)1976( للدموع  وقت  ال  نغم، 

امرأة  الذكريات،  وادي  املشهورة،  القضية   ،)1977( وبوسة  بوسة 

 ،)1979( مالك  خطيئة   ،)1978( مجنون  شهادة  الحب،  قتلها 

 ،)1982( النار  يطفئ  من   ،)1981( العزيز  ألستاذي  تحيايت  مع 

حبيبي   ،)1985( األنس  محطة   ،)1984( رسمية  أوراق  يف  تزوير 

الشيطانة  األبهة،  حنفي   ،)1988( املشاغب   ،)1987( مني  أصغر 

الزنايت،  شمس  الشاي،  بائعة  العيون،  نور   ،)1990( أحبتني  التي 

امرأة   ،)1992( رشبات  من  وآه  آه   ،)1991( والكابنت  املشاغبات 

تدفع الثمن )1993(، ميت فل )1996(، أشغال شاقة )1998(.

نجوم  من  نخبة  مع  تعاون  األفالم  تلك  خالل  من  أنه  ويذكر 

رشيهان،  نيليل،  فؤاد،  نجوى  الفنانني:  مقدمتهم  يف  اإلستعراض 

مشرية إسامعيل، لبلبة، يرسا. 

يف  غرام   ،)1962( السنة  نصف  أجازة  »التمثيل«:  مجال  يف   2-

أدم   ،)1969(  70 سنة  الحب  اإلستعراض،  فتاة   ،)1967( الكرنك 

الجميلة  سيديت   ،)1972( والجسد  العاطفة   ،)1971( والنساء 

)1975(، من يطفئ النار )1982(.

يوسف  حسن  الفنان  بطولة  االستعراض«  »فتاة  فيلم  ويعد 

فيها  ظهر  التي  األفالم  أهم  من  حسني  سعاد  القديرة  والفنانة 

الرقصات واالستعراضات  إبداعاته على تصميم  تقتصر  لم 
الدرامية باألعمال  نسيجا مهما  أصبحت تشكل  بل 
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حسني«  »سعاد  زميل  شخصية  بتجسيد  قام  حيث  أيضا،  كممثل 

ثالثة  بالفيلم  معا  وقدما  معها،  ويرقص  يغني  استعراضية  بفرقة 

وهي:  مراد  منري  وألحان  السيد،  حسني  كلامت  من  إستعراضات 

واالستعراض  روبابيكيا«،  »أشكال  واستعراض  »مرجحني«،  أغنية 

الثالث بعنوان »شوف من إمتى؟«.

األفالم  مجموعة  خالل  من  تعاون  قد  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر 

ويف  العربية  السينام  مخرجي  كبار  من  متميزة  نخبة  مع  السابقة 

رفلة،  حلمي  اإلمام،  حسن  بركات،  هرني  األساتذة:  مقدمتهم 

حسن رمزي، محمود ذو الفقار، أحمد ضياء الدين، حسام الدين 

مصطفى، عيل رضا، نادر جالل، محمد عبد العزيز، أرشف فهمي، 

محمد  نبيه،  محمد  العلمي،  يحيى  سيف،  سمري  كامل،  حسني 

سلامن، رأفت امليهي، أحمد السبعاوي، طلعت عالم، عبد الرحمن 

رشيف، حسن إبراهيم، محمد دياب، إسامعيل حسن.

التليفزيونية: إبداعاته   - ثالثا 
باألعامل  اإلستعراضات  تصميم  يف  املشاركني  الفنانني  كرثة  برغم 

ببعض  مقارنة   - عفيفي  حسن  الفنان  أن  إال  التليفزيونية 

بصمة  وضع  يف  نجح   - اإلستعراضات  مصممي  من  جيله  أبناء 

تقديم  يف  وفق  بعدما  خاصة  التليفزيونية،  بالدراما  له  مميزة 

الرقصات  عن  البعد  كل  البعيدة  املبتكرة  التصميامت  بعض 

)ويف  الشعبية  الفنون  فرق  بها  اشتهرت  التي  واالستعراضات 

مقدمتها فرقتي: »رضا«، و«القومية«(.

رئيسيني  قسمني  إىل  التليفزيونية  مشاركاته  تصنيف  وميكن  هذا 

طبقا لطبيعة األعامل كام ييل:

-1 الفوازير: شارك يف مرحلة البدايات بتقديم فوازير »ثاليث أضواء 

متتالية،  سنوات  عدة   - الكريم  رمضان  شهر  خالل   - املرسح« 

ومن أهم الفوازير التي أبدع يف تقدميها خالل السنوات املتتالية: 

وإنت  أنا   ،)1978( فزورة  و30  صورة   ،)1975( وفزورة  صورة 

 ،)1981( الخاطبة   ،)1980( عروستي   ،)1979( التمبوكا   - فزورة 

 ،)1983( األفالم   - فطوطة   ،)1982( الشخصيات   - فطوطة 

عروس   - وليلة  ليلة  ألف    ،)1984( العامة  املعلومات   - فطوطة 

البحار )1985(،  ألف ليلة وليلة - وردشان وماندو )1986(، حول 

العامل - رشيهان )1987(، املناسبات - يحيى الفخراين، هالة فؤاد، 

صابرين )1988(، عامل ورق ورق ورق )1990(، عجايب صندوق 

املتزوجون   ،)1992( نيليل   - العريف  أم   ،)1991( نيليل   - الدنيا 

 ،)1995( نيليل   - لعبة  الدنيا   ،)1993( غانم  سمري   - التاريخ  يف 

زي النهارده - نيليل )1996(، النص الحلو - سمري غانم، الحلو ما 

يكملش - جيهان نرص )1997(. 

هذا ويجب التنويه إىل أنه قد بدأ رحلته مع الفوازير عام 1980 

بتصميم استعراضات فوازير نيليل، التي تعاون معها ملدة 17 عاما 

»الخاطبة«،  »عروستي«،  بينها:  ومن  الفوازير  من  مجموعة  )يف 

»عامل ورق ورق«، »صندوق الدنيا«، »الدنيا لعبة«، وأخريا فوازير 

يف  تعاون  كام  جمعهام،  عمل  آخر  كانت  التي  النهاردة«،  »زي 

هي:  فوازير  ثالث  يف  غانم«،  »سمري  مع  االستعراضات  تصميم 

التاريخ«، يف حني كان أول تعاون له  »فطوطة«، و«املتزوجون يف 

مع »رشيهان« من خالل خالل مسلسل »ألف ليلة وليلة«، ليقدما 

بعدها فوازير »حول العامل« عام 1987.

بعض  إستعراضات  بتصميم  شارك  كذلك  املسلسالت:   2-

ليلة   ،)1980( ولد  جالك  مربوك  بينها:  ومن  املهمة  املسلسالت 

الثالث   - وليلة  ليلة  ألف  الطربي،   ،)1984( فاطمة  عىل  القبض 

وليلة  ليلة  ألف   ،)1987( املليون  بعد  سنبل  األكابر،  برج  بنات، 

 - الهاللية  السرية   ،)1990( السمندل  بنت  وجوهرة  باسم  بدر   -

ج1 )1997(، السرية الهاللية - ج2، يوميات ونيس - ج5 )1998(، 

التامم )2000(، جحا املرصي  ليلة وليلة - ضوء املكان وبدر  ألف 

 .)2005( عادية  أحالم  وغانم،  سامل   - وليلة  ليلة  ألف   ،)2002(

وذلك بخالف بعض املسلسالت األخرى ومن بينها: ابن عامر، نادي 

اإلستعراضات  تصميم  وأيضا  شهرزاد،  امللكة  وفوازير  الخالدين، 

لبعض الربامج ومن بينها: كان زمان تقديم سمري صربي.

والجوائز: التكريم 
كان من املنطقي أن تتوج تلك املسرية الفنية الرثية للفنان القدير 

حسن عفيفي بحصوله عىل بعض الجوائز والدروع وبعض مظاهر 

التكريم مبرص وبعض الدول العربية الشقيقة، وأيضا ببعض الدول 

قامئة  وتضم  »رضا«(،  فرقة  بعروض  مشاركته  )من خالل  األجنبية 

جهات التكرميات ما ييل:

وشهادات  التذكارية  وامليداليات  الدروع  بعض  عىل  حصوله   -

التقدير يف بعض املسابقات املحلية وأيضا يف متثيل »مرص« ببطولة 

»البحر األبيض املتوسط« يف رياضة »القفز بالزانة«.

- »قطاع الفنون الشعبية واإلستعراضية« يف إطار اإلحتفاالت بكل 

من اليوبيل الفيض واليوبيل الذهبي لفرقة »رضا«.

- املهرجان »األول للمرسح اإلستعرايض« )الذي نظمته »الجمعية 

املرصية لهواة املرسح«( عام 1995.

- »دار األوبرا املرصية« عام 2019 مبناسبة افتتاح الدورة السابعة 

من مهرجان »دمنهور الدويل للفلكلور«.

حقا أنها مسرية فنية ثرية نجح خاللها الفنان القدير حسن عفيفي 

يف حفر مكانة خاصة له يف قلوبنا مبوهبته املؤكدة وخرباته الكبرية 

واألخالقيات  السامية  بالقيم  الشديد  والتزامه  املتنوعة  وإبداعاته 

والتمثيل  املهنة  تقاليد  عىل  باملحافظة  الدائم  وحرصه  الرفيعة، 

الفنية  املتتبع ملسريته  للفنان املرصي والعريب. خاصة وأن  املرشف 

وتطور  املستمر  نضجه  مدى  ويرصد  يكشف  أن  بسهولة  ميكنه 

عىل  الرسيعة  قدراته  مدى  وكذلك  آلخر،  فني  عمل  من  أدائه 

قناة  كل  وتقنيات  طبيعة  مع  للتعامل  الالزمة  الخربات  اكتساب 

يتناسب مع طبيعة كل عمل،  تلفزيون( ومبا  فنية )مرسح سينام 

فهو حقا من الفنانني الذين أصقلتهم التجارب وفرص التعاون مع 

نخبة كبار املخرجني والفنانني مبختلف القنوات الفنية، خاصة وأنه 

الفرق  تلك  مع  تعاونه  الفني عىل حرص  قد حرص طوال مشواره 

والتي  الفنية،  التقاليد  جميع  عىل  املحافظة  اإلنتاجية  والجهات 

تعد منوذجا من النامذج املرشفة لتقديم الفن الراقي.

ويذكر أن الفنان حسن عفيفي قد تزوج من زميلته بفرقة »رضا« 

الزيجات  من  زواجهام  ويعد  عام 1967،  الشوربجي  هناء  الفنانة 

األكادميية  خريج  )هشام  ابن  انجاب  عىل  أمثر  وقد  املثالية، 

تزوج  وقد  الحقوق(،  كلية  خريجة  )ياسمني  وابنة  البحرية(، 

سارة،  )هم:  أحفاد  ثالثة  عفيفي  للفنان حسن  وأصبح  منهام  كل 

حسن، كارمن(.

رحم الله هذ الفنان الذي عشق عمله وحرص عىل تطوير أدواته 

الذاكرة طويال خاصة وأنه لعشقه  بصفة دامئة، ولذلك سيبقى يف 

السنة،  نصف  )أجازة  »رضا«  فرقة  بأفالم  مشاركته  منذ   - للتمثيل 

شخصيات  عدة  بتجسيد  املشاركة  عىل  حرص   - الكرنك(  يف  غرام 

وأمناط كوميدية بعدد كبري من أعامله وخاصة بالفوازير.

اليت  بتوظيف خرباته  الدرامية  االستعراض  نجح في تطوير فنون 
الحديثة األجنبية  الشعبية واالستعراضات  الفنون  بني  جمعت 



    

أفضل  بجائزة  العام  هذا  واأسورة(  )الطوق  عرض  يفوز  أن 

العري  الوطن  ي  اأكر  ها  مسابقتن  ي  متكامل  عرض 

نسأل  أن  فابد  ديسمر(   - قرطاج  يناير،  العري-  )امرح 

العرض  إذا ما تذكرنا أن  إلحاحا  السؤال يزداد  ماذا-؟ بل إن 

دورته  ي  التجريبي  امهرجان  بجائزة  فاز  وأن  سبق  نفسه 

الـثامنة أي منذ  23 عاما !!

البعض اتخذ من هذا الفوز امتتاي دليا عى )إفاس امرح 

ربع  يقارب  ما  منذ  أنتج  عرضا  أن  عى  معتمدين  امري( 

القرن ومازال قادرا عى امنافسة بل ويحقق فوزا كبرا فهذا 

يعني أن امرح امري مات منذ )ربع قرن(. وهي وجهة 

نظر أصفها بامتطرفة ولنا ي ذلك حديث تفصيي.

)الطوق  فوز  أن  رأى  إذ  ماما  النقيض  عى  كان  آخر  بعض 

قوة  عى  ناصع  دليل  هو  )تحديدا(  قرطاج  ي  واأسورة( 

وأظنها  بل  متطرفة  نظر  وجهة  أيضا  وهي  امري.  امرح 

ساذجة. 

إخفاقه  أو  مرحي  عرض  نجاح  أن  نعرف  أن  ابد  بداية 

حكا  يكون  أن  يصح-  ا  -بل  أبدا  يكفي  ا  ما  مهرجان  ي 

أهمها  الخاصة  ظروفها  فللمهرجانات  امرح.  مكانة  عى 

امشاركة  العروض  مستوى  مرهونان  واإخفاق  النجاح  أن 

أمامها.  امعروض  من  تختار  التحكيم  فلجان   ، امهرجان  ي 

الجائزة  عى  الحصول  ي  جيد  عرض مرحي  يخفق  رما  إذ 

تلك  العام وي  كانوا عى مستوى عال ي هذا  أن منافسيه 

ينجح  أن  اممكن  من  إذ  صحيح  أيضا  والعكس  امسابقة. 

عرض ما ي الحصول عى جائزة رغم كونه عرضا عاديا وذلك 

وذلك  امسابقة  هذه  ي  التحكيم  لجنة  أمام  امعروض  أن 

والخسارة  الفوز  أن  نتفق عى  دعونا  إذن  أكر ضعفا.  العام 

ليسا دليا عى مستوى امرح ي بلد الفائز أو الخار. 

)الطوق واأسورة( بجائزة قرطاج  ما يهمني شخصيا ي فوز 

ومن قبلها جائزة امرح العري ي العام نفسه أمران أراها 

والتوقف  بااهتام  اأجدر  امتواضعة ها  من وجهة نظري 

الـ)ريبورتوار(.  أهمية  يخص  اأول  اأمر  طويا.  عندها 

تقديم  فإعادة  وتكرارا.  مرارا  عنه  كتبت  وأن  سبق  ما  وهو 

أكر من مستوى،  العامات من عروضنا امرحية مهم عى 

امبدعون  بعده  ومن  للجمهور  الفرصة  اتاحة  من  بدءا 

بأن هذه  قبل. مرورا  ما م يشاهدوه من  الشباب مشاهدة 

امشاهدة ستفتح بابا للنقاش حول كيف كنا وماذا علينا أن 

أي  ي  امرحية  امكانة  بأن  انتهاء  طريقنا،  لنستكمل  نفعل 

بلد ما تقاس دوما ما قدمه هذا البلد عى مدار تاريخه.

اأمر الثاي يخص العمل نفسه وما يطرحه )فنيا واجتاعيا(. 

ما  هو  واأسورة  الطوق  عرض  طرحه  ما  أجمل  أن  وبرأيي 

ماذا؟(.  )امرح  اأزي  السؤال  عن  باإجابة  وصفه  مكن 

قدم  )رغم  تشغلنا  تزال  ما  اجتاعية  قضية  طرح  فالعرض 

أنه قدم  .. وثانيا  العرض(  التي يدور حولها  تاريخ اأحداث 

وباختزاات  يطرحه  وما  يتسق  فني  بأسلوب  القضية  هذه 

ااستغناء  )ما مكن  تقول  التي  الذهبية  القاعدة  تؤكد  فنية 

للزوائد  افظا  العرض  فخرج  عنه(  ااستغناء  يجب  عنه 

موجبات  من  اآن  امخرجن  بعض  يظنها  التي  اإخراجية 

اإبهار واستعراض العضات.

بالجائزة  واأسورة  الطوق  فوز  أن  عى  أؤكد  أخرى  مرة 

نتخذه  أن  أبدا  يجعلنا  ا  عربين  مهرجانن  أكر  ي  الكرى 

النظرتن  حكا عى حال امرح امري اآن وفقا أي من 

كثرة  عنار  فيه  تتحكم  امري  امرح  فحال   . امتطرفتن 

عدد  قلة  إى  وصوا  اإنتاج  بآليات  مرورا  الرقابة  من  بدءا 

أا  )الطوق واأسورة( عى  بفوز  العرض. فدعونا نفرح  دور 

يغيبنا هذا الفرح عن مشكات يجب أن نواجهها بصدق مع 

النفس وبعلم ... فهل نفعل؟

؟ لماذا   .. واأسورة  الطوق 
مشهد 

محمد الروى
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قطاع  رئيس  جال،  خالد  امخرج  وصف 

من  تكرمه  عقب  الثقاى،  اإنتاج  شؤون 

رئيس  السيى  الفتاح  عبد  الرئيس  فخامة 

شباب  منتدى  ختام  ى  أمس،  الجمهورية، 

العام برم الشيخ، إنه »تكريم التكرمات« 

الذي فاق كل ما سبق .

الله  رحمه  لوالديه  الشكر  جال  ووجه 

من  ولكل  وبناته،  وزوجته  وأخوته  عليها 

أبنائه  لكل  الشكر  وجه  كا  حرفا،  علمه 

الفن،  عام  ى  نجوما  صاروا  الذين  وبناته 

التكريم، وأيضا  فاستحق عن تعليمهم هذا 

مس  الذي   ) امحاكمة   ( مرحية  لفريق 

أرواح الحضور بإنسانيته .

قائا  حديثه  جال  خالد  امخرج  واختتم 

سعادة  روحي  ي  ترفرف  كانت  أرواحكم   :

السيد  تكريم  لحظة  اأمان  بشعور  وتفيض 

الذي  السيي،  الفتاح  عبد  الفخر  الرئيس 

الشكر  كل  فخر،  كل  وفاق  تكريم  كل  فاق 

الله .. ماشاء الله وا قوة اا  والحمد لكرم 

بالله الحافظ » .

قد  السيى  الفتاح  عبد  الرئيس  أن  يذكر 

ختام  ى  امتميز  الشباب  من  عددا  كرم 

شباب  منتدي  من  الثالثة  النسخة  فعاليات 

 ١٤ من  الفرة  ى  انطلقت  التى  العام، 

رم  مدينة  الجارى  ديسمر   ١٧ حتى 

أنحاء  جميع  من  الشباب  والتقى  الشيخ، 

السام  حول  اأفكار  وتبادل  مناقشة  العام 

القضايا  من  والعديد  واإبداع  والتنمية 

الدولية  اأجندة  عى  واملحة  الجديدة 

والثورة  امناخ،  وقضية  الغذاى،  كاأمن 

الصناعية الرابعة والذكاء ااصطناعى .

زيدان أحمد 

التكريمات تكريم  إنه  السيسى:  تكريم  عن  جال  خالد 


