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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الثانية عشرة

رئيس مجلس اإدارة

د.أحمد عواض
رئيس التحرير

محمد الروبى

ااحتياجات  ذوي  مسرح 
المزان في  الخاصة 

في المسرح 
التعليمية  المؤسسات   
والتطبيق النظرية  بن  ما 

والمتفرج والشخصية  الممثل 
الوسائطية بن  العروض  في 
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دوليا.. واإسورة«  »الطوق  تفوق  الدايم:  عبد 
المصرى اابداع  تمز  لرحلة  استمرارًا 

الثلج  مدينة 
باإسكندرية  الفي  كريبتون  لفريق  جديد  عرض 

الطوق   “ عرض  عمل  فريق  الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  كرمت 
واإسورة” السبوع قبل اماي وذلك بحضور الفنان خالد جال 
رئيس قطاع اانتاج الثقاى ، الفنان اساعيل مختار رئيس البيت 

الفنى للمرح والفنان شادى رور مدير فرقة مرح الطليعة
الطوق  عرض  حصول  إن   : الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  قالت 
وااسورة عى جائزتن خال عام 2019 يأى استمراراً لرحلة ميز 
الدوى  التمثيل  ي  العرض  تفوق  أن  وأضافت   ، امرى  اابداع 
التهنئة  ووجهت   ، امستويات  كافة  عى  امرية  الريادة  يؤكد 
بهم حيث  لتكرمهم وااحتفاء  بهم  التقت  الذين  العرض  لصناع 

اهدتهم شهادات تقدير وذلك.
واعداد  امنعم  عبد  نار  اخراج  من  وااسورة  الطوق  ان  يشار 
الله  الطاهر عبد  الكاتب يحيى  الدكتور سامح مهران عن رواية 
وبطولة فاطمة محمد عى، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد 
محمد  محمد،  شراوي  القزاز،  ريف  شكري،  أرف  طارق، 
عي،  نائل  مصطفى،  سارة  عمر،  عادل،سلمى  سارة  حسيب، 
ديكور  فرقته،  و  القط  إبراهيم  الربابة  عازف  مراد،  كرم  غناء 
رشاد  موسيقية جال  رؤية  نعيمة عجمي،  أزياء  فهمي،  محيي 

ومجسات أسامة عبدامنعم .

لعرضه  جديدة   ليال  لتقديم  الفني  كريبتون  فريق  يستعد 
امرحي اأخر » مدينة الثلج » تأليف محمود جال حديني 
وإخراج  عبد الرحمن أرف )عبقرينو(  يومي 23 ، 24 يناير 

الجاري مرح تياترو النيل باإسكندرية  .
: نحن اآن بصدد تقديم  الرحمن عبقرينو   قال امخرج عبد 
قالبه   ي    « الثلج   مدينة   « امرحي  للعرض   ليال جديدة  
مرح  باإسكندرية  جديد  لجمهور  والغناي  الكوميدي   
لفريق  اأخر   العرض  هو   « الثلج  مدينة  و«   ، النيل  تياترو 
كريبتون  الذي قدمته لجمهور امرح أول  ليلة له  ي شهر 
ديسمر اماي  بالقاهرة ، بعد عدة عروض مرحية  متنوعة 
بدأت تقدمها منذ ثاثة أعوام ، منها  » ليلة من ألف ليلة » 
كا   ، سمر  أحمد  الشاب  امرحي   وامؤلف  الكاتب  تأليف 
وهوالقراءة   ، مختلف  واتجاه  لتيار  مرحية  تجربة  قدمت 
تأليف إريك  الوردية  »  امرحية  لنص » أوسكار والسيدة  
حادة  الفنان  بها  العمل  شاركني  والتي   ، شميت  إمانويل 
حسن  مثيل    « الثلج  مدينة   « عبقرينو  وأضاف    ، شوشة 
أبو  وليد   ، الكتبي  تامر   ، عبقرينو  الرحمن  عبد   ، السيد 
عاء  ريهام   ، سليم  مريم   ، محمد  واء   ، فتحي  عمر   ، طبل 
اإخراج   ، فريق  ، وآاء صاح   الله  نانا عبد   ، بكري  ، محمد 
ومنتر   ، قنسوة   ندى   ، الله   عبد  مرام   ، عصام  مازن 
 ، عصفورة  وأحمد   ، نادي  واي    ، اأنصاري  شادي   ، بركات 
 ، ، تصوير  عادل رجب  بيومي  للعرض  شاكر  التصوير  مدير 
وكريستن سعادة ، مونتاچ بيرس فريد ، تدريب استعراضات   
 ، رودينا  ديكور   مساعد   ، شلبي  غادة  ديكور   ، محمد  واء 
مكياچ  فريدة السيد  ، إضاءة  رامي عادل  ، موسيقى  أسامة 

إعامي  منسق   ، إبراهيم   الله  عبد  منفذ   مخرج   ، محمود 

، وإخراج عبدالرحمن  تأليف  محمود جال   ، إسام جمعة  

عبقرينو ، ويقدم العرض من إنتاج  فريق كريبتون  الفني .

 كريبتون  كيان مرحي حر مستقل يهدف منذ تأسيسه إى 

بن  امزج  و   ، ااتجاهات  مختلف  امرحية  العروض  إنتاج 

مختلف  فنون اآداء  امتنوعة  ، ويقدم  الفريق  العديد من 

الرحمن  عبد  امخرج  الفريق   أسس  وقد   ، امرحية   الورش 

ي  عمره  من  عر  السادسة  وي  طالًبا  يزل  م  وهو  عبقرينو 

25 يناير 2017 ، وقدم  عبقرينو مع فريقه  كريبتون  العرض 

امرحي »  ضحكة باستيك  » ي إبريل 2016 كأول تجربة 

إخراجية له كا قدم العرض امرحي« الوردوس » ي  2018 

 ، مر  محافظات  من  العديد  وي   ، رومانس  مرح  عي 

 « امرحي  للعرض  عديدة  ليال   2018 بعام  أيًضا  قدم   كا 

الله  لدين  امعز  بشارع  الثقاي  بالربع   « ليلة  ألف  من  ليلة 

الفاطمي.

همت مصطفى
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مصر«  »سينما  لـ   100 الـ  الليلة  فى 
عرفة«  »سعد  المخرج  اسم  تكريم 

التمثيلية   المهن  نقابة  مهرجان 
الفائزين علي  جوائز  يوزع  و  لبلبة  يكرم 

شهد جمهور الليلة الـ ١٠٠ للعرض امرحى 
امخرج  تكريم  اأحد،  أمس  مر”  “سينا 
اإنتاج  شؤون  قطاع  رئيس  جال،  خالد 
اإبداع  مركز  عى  العام  وامرف  الثقاى، 
الفنى إسم امخرج “سعد عرفة” وذلك عى 
لقطاع  التابع  الفنى،  اإبداع  مركز  مرح 
الدكتور  برئاسة  الثقافية  التنمية  صندوق 

فتحي عبد الوهاب  .
شهادة  عرفة  عمرو  امخرج  تسلم  حيث 
إى   “ عنوان  تحمل  التى  والده  تكريم 
نادية  الفنانة  بحضور  ليبقى”،   عاش  من 
امخرج  العزيز،  عبد  طارق  الفنان  مصطفى، 
وكوكبة  كشك،  أحمد  الفنان  عابدين،  عمرو 

من اإعامين والصحفين .
نجوم  تخرج  عرض  هو  مر”  “سينا 
امواهب مرح  استوديو  الثانية من  الدفعة 
امشاهد  أهم  ويتناول  الفني،  اإبداع  مركز 
تعد  التى  اأفام  من  للعديد  السينائية 

متخذا  امرية،  السينا  تاريخ  ى  عامات 

فيلم  ى  حامة  فاتن  للفنانة  نادية  شخصية 

اأساى  الدرامي  الخط  اأخرة”  “الليلة 

للمرحية، ليؤكد عى أن قوة مر وعظمتها 

وحضارتها ستظل إى نهاية الدهر مها حاول 

وأن  قوتها،  وإضعاف  تاريخها  محو  أعدائها 

الفن هو ذاكرة الوطن وتوثيق لتاريخه الذى 
لن محى أبدا .

أحمد زيدان

التمثيلية  امهن  نقابة  مهرجان  من  الرابعة  الدورة  كرمت 
مسرتها  احتفاء  لبلبة،  الفنانة  الختامي  حفلها  ي  امرحي 
الفنية الناجحة، وذلك عى خشبة مرح النهار، بحضور رئيس 
امهرجان ونقيب اممثلن د. أرف زي، ومدير امهرجان امخرج 

سامح بسيوي.
والتي  امهرجان،  جوائز  عن  اإعان  الختامي  الحفل  تضمن 

تضمنت اآي:
امرحي  للعرض  ومنحت  الخاصة  التحكيم  لجنة  جائزة 
“اأسانسر” للمخرج فادي نشأت، جائزة أفضل إضاءة وجائزة 
العرض  عن  عامر  فتحي  أحمد  عليها  حصل  ديكور  أفضل 
حصلت  ثان  دور  ممثلة  أفضل  جائزة  حواء”،  “حياة  امرحي 
دورها  عن  النار  عبد  وجميلة  حمدي  منة  مناصفة  عليها 
مناصفة  ثان  دور  ممثل  أفضل  جائزة  “اأسانسر”،  عرض  ي 
هاي  ومحمد  “بوهيميا”  عرض  ي  دوره  عن  عادل  هشام  بن 
أول  دور  ممثلة  أفضل  جائزة  “اأسانسر”،  عرض  ي  دوره  عن 
الخالق عن دورها ي عرض  حصلت عليها مناصفة هنادي عبد 
تحت  “رغبة  عرض  ي  دورها  عن  كال  وإنجي  “اأسانسر” 
باسم  جاءت  مرحي  مؤلف  أفضل  جائزة  الدردار”،  شجرة 
مساهمة  امالية  قيمتها  دفع  الذي  سامة  أمن  السيناريست 
“حياة  عليها محمد حلمي عن عرضه  امهرجان وحصل  منه ي 
حواء”، جائزة أفضل ممثل دور أول وحصل عليها عاء جاد عن 
امالية  وقيمتها  إخراج  أفضل  جائزة  “بوهيميا”،  عرض  ي  دوره 
جاءت مساهمة من امخرج محمد سامي وحصل عليها مناصفة 

محمد حلمي عن عرض “حياة حواء” وفادي نشأت عن عرض 
العرض  عليها  حصل  متكامل  عرض  أفضل  جائزة  “اأسانسر”، 

امرحي “حياة حواء”.
وجاءت  التميز،  شهادات  من  عدد  التحكيم  لجنة  ومنحت 
عن  اموسيقى  واإعداد  الحري  التعبر  ي  ميز  شهادة  كاآي: 
عن  هاي  هايا  التمثيي  لأداء  “بوهيميا”،  امرحي  العرض 
رجال  مثيي  أداء  حواء”،  “حياة  امرحي  العرض  ي  دورها 
العرض امرحي “عقد  وحصل عليها أحمد بسيم عن دوره ي 

مع الشيطان”.
الجدير بالذكر أن مهرجان نقابة امهن التمثيلية يرأسه د. أرف 
أكادمية  رئيس  مهران  سامح  د.  التحكيم  لجنة  ويرأس  زي، 
الفنون اأسبق، وتضم اللجنة ي عضويتها امخرج أحمد شفيق، 
فاخر،  هالة  الفنانة  امالك،  عبد  سليان  محمد  السيناريست 
الغرباوي  مازن  امخرج  السيد،  صبحي  د.  السينوغرافيا  أستاذ 
امخرج  الشباي،  للمرح  الدوي  الشيخ  رم  مهرجان  رئيس 

محمد مري، امخرج مصطفى فكري وامخرج مرقس عادل.
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يزن«  ذى  »سيف   
الفشن ثقافة  بيت  في 

العرض  بروفات  الفشن  ثقافة  ببيت  امرح  فريق  يجري   
امرحي “ سيف بن يزن”  

تأليف طارق عار، إخراج إبراهيم عبد امجيد طنطاوي، الحان 
مابس  وتصميم  ديكور  هيكل،  أحمد  أشعار  مصطفى،  أحمد 
،محمد  جال  هدى   ، العا  أبو  أحمد   : مثيل  نبيل..  ساح 
شلقامى  ،رجب حسن عبد العزيز صاح، يرى خليل ،وصابر 
صالح ،عبد اللطيف  محمد شلقامى وسحر ربيع ، عبد العزيز 
الدين،  ،عاء صاح  أحمد  صاح ومحمد هشام، فروز ورغدة 
العظيم، محمد  ، محمد أحمد عبد  محمد هشام، لؤي هشام 
محمد  الشيخ،  محمد  نور،  محمد  الفتاح،  عبد  محمد  عباس، 

رضا، رنا أحمد، رغدة أحمد، محمود حادة، رياض أحمد .
 و يقول طارق عار مؤلف العرض إن  أحداث العرض تنتمي 
اى القصص اأسطوري  وتدور القصة حول شخصية فارس أمن 
،يقال  يزن(  ذي  بن  )سيف  يسمى  اليمن  بأرض  معن  حضارة 
اإنس  مملكتي  بن حكم  يجمع  أن  أستطاع  الذي  الوحيد  إنه 
موت  بعد  الجنيات  إحدى  يد  عى  تربيته  تم  حيث  والجان 
أن  استطاع  نضوجه  ومع  الجان  من  عشرة  له  فأصبح  والديه 
يحكم مملكه من امالك التي كانت مطمعا إحدى شخصيات 

النص، وهو املك أرعد الشخص الرير بداخل القصة .
املك  ابنة  شامه  حب  ي  سيف  يقع  عار:   طارق  ويضيف 
يزن  ذي  بن  سيف  مقاطعة  حاية  تحت  يقع  الذي  افراح 
،ويقوم سيف بطلب شامه بينا يستشر املك “ارعد” ليكون 
رأس  وعليه  النيل  كتاب  يكون  ان  ابد  شامه  مهر  ان  رده  
سعدون الزنجي الذي نكتشف فيا بعد ان أرعد يود التخلص 
منه بسبب مرده حال قتله لوالد سيف ) ذي يزن( وطمعه ي 
امالك كلها، وي ذلك الحن يبدأ سيف ي رحلته للحصول عى 

مهر شامه .وتسمر القصة، لتكشف عن مفاجآت كثرة .
للنص  رؤيته  ان  طنطاوي  إبراهيم  العرض  مخرج  ويقول 

امرحى تعتمد عى الراث الشعبي امرى امتمثل ى إحدى 
الحكايات اأسطورية الواردة بالسر الشعبية، 

امرية  بالعامية  شعرا  كتب  النص  ان  العرض  مخرج  أضاف  
اتساقا مع اأجواء اأسطورية للسر الشعبية وهو يحمل اللغة 
التعرف  اممثلن  عى  مايير  امجاز  عى  امعتمدة  التعبرية 
بسهولة عى تفاصيل الشخصيات امرحية ،وكذلك  ثاثة عوام 
السحرة  وعام  والجن  اإنس  عام  وهى  النص  داخل  مختلفة 
والحكاء. أوضح أيضا أن  الحركة امرحية يغلب عليها امنهج 
عدم  يتيح  ما  الثاثة  العوام  لفصل  امناسبة  وأنها  التعبري 

الخلط بينها .
التعبري  الحرى  اأداء  يصمم  أنه  عى  أيضا  امخرج  وأشار 
“الكوربوجرافيا” لكافة امناطق التي تقتى ذلك داخل العرض 

امرحى بنفسه .
أما هدى جال التي تلعب دور  “ شواهى”  أقوى الساحرات  
من  التخلص  عى   “أرعد”  مع  تتفق  انها   فتقول  الريرات 
عى  يسيطر  خاله  من  الذى  التسخر  لوح  باعطائه   سيف 
اأحداث  تواى  ومع  ساحرة،   اكر  هى  وتكون  جميعا  امالك 
تنقلب الساحرة  شواهى عى “ارعد” وتقتله مخالفته أوامرها 
شامة  حبيبته  من  للزواج  لسيف  امجال  لترك  وتختفى، 

وااستعانة بكتاب النيل اعار امجرى وتأسيس ملك مر.
ذى  “سيف  يجسد شخصية   الذى  شلقامى  محمد  يقول  فيا 

ذى  سيف  بن  راع  حول  أحداثه  تدور   العرض  إن  يزن”  
اليمن واملك سيف أرعد ملك الحبشة الذي  يزن ملك حمراء 
والحرب  قمرون  قلعة  من  النيل  كتاب  لجلب  رحلة  يرسله ى 
عى سعدون الزنجي صاحب القلعة الريا ليأى بالكتاب كمهر 
ابنته الجميلة شامة ، بينا كان يرسله ليلقى حتفه وااستياء 

عى مملكته .
ويضيف شلقامى:  سيف ذى يزن استعان ى رحلته باثنن من 
الجن وهم عاقصة بنت املك اأبيض وتعتر اخته ى الرضاعة  
امخلص، حسب  اأحمر وهو خادمه  الجن  ملك  ابن  وعروص 
التي  الصعبة  امهام  من  العديد  له  ينجزا  ي  وذلك  اأسطورة 
سيف  املك  يستعن  اأخرى  الجهة  ومن  البر،  عنها  يعجز 
وسقرديس  سقدريون  والساحران  شواهى  بالساحرة  أرعد 
وبينا   ، يزن  ذى  سيف  من  الخاص  كيفية  له  يدبران  اللذان 
اانكشاف  ى   ارعد  يبدأ  الزنجى  سعدون  سيف  املك  يواجه 

حتى يعلم سيف أنه قرر غزو باده لتحدث امواجهة بينها .
الديكور  ان  وامابس  الديكور  مصممة  نبيل  ساح  وتقول 
ي  ويسهم  الكتابة  عى  الغالب  ااسطورى  امناخ  مع  يتسق 
التى  اأسطورية  وامعارك  اأحداث  تجسد  مبهرة  توليد صورة 
يزخر بها النص.. و منهجه ينهله من ااتجاهات التعبرية، من 
حسب  والركيب  للفك  القابلة  اموتيفات  من  مجموعة  خال 
امشهد امقدم، و أنه سيتم استخدام  ديكور ينقسم إى ثاث 
وارعد،  وسعدون  يزن،   امرح:  قر سيف ذى  أجزاء عى 
بجعله  والجمهور  امرح  بن  الذي  الجزء  من  تستفيد  وأنها   ،
امرح  عى  مستويات  وهناك  أضافت:    خياي..  وهو  للجن 
قالت:   امابس  وعن  الدرامية،  اأحداث  احتياج  حسب  للجن 
تصميمها حسب الحقبة التاريخية بشكل مرحي يتناسب مع 

العر .
 صفاء صاح الدين 
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فعالياته   سوهاج   بجامعة  اأول  الطاي  امرح  مهرجان  اختتم 
مساء 17 ديسمر اماي، الذي نظمته اللجنة الفنية العليا اتحاد 
بقاعة   ، ديسمر   ١٧ حتى   ١٥ من  الفرة  ي  بالجامعة  الطاب 

امؤمرات الكرى بامقر القديم للجامعة، مشاركة 8   كليات .
المهرجان عروض 

عرضن   ديسمر   15 اأحــد  بامهرجان  اأول   اليوم   ي  ــدم   ق
لفريق مرح  جورج   أبانوب  إخراج   » بلدنا  حواديت   « اأول   
 « الثاي   العرض   العلوم   كلية  فريق مرح  وقَدم  اآداب   كلية 
 16 للمهرجان  الثاي  وباليوم   ، كال  فاطمة  إخراج   » الغرة  نران 
إخراج   » السقوط   « عرض  هي  عــروض  أربعة  قَدمت  ديسمر 
كلية  مرح  فريق  وقَدم  الحقوق  كلية  لفريق  عبدالباسط  محمد 
 » امقرة  شاعر   « الثاي  العرض  الصناعي  والتعليم  التكنولوجيا 
الصيدلة   مرح  فريق  ،وقَدم  الرحمن  عبد  حسام  وإخراج  تأليف 
جال  محمود  تأليف   طالع  وأنت   ١٩٨٠ نص  عن   » الرحلة   «
حديني، وإخراج آاء نادي وكان العرض الرابع هو » مبادئ الحياة 
الثالث  وباليوم   ، الزراعة   مرح  لفريق  صاح  كوثر  إخــراج   »
الربية  مرح   لفريق  اأول  عرضان   قدم  ديسمر  للمهرجان17 
،واختتمت  مجدي  أمن  وإخراج  فكرة   “ الرابع  الجيل   “ الرياضية 
الظل  عرض»  البري  الطب  كلية  مرح  فريق  بتقديم  العروض 
لجنة  ،وتشكلت    ، سمر  أحمد  وإخــراج  حسن  أوس  تأليف    »
الفرقة  مخرج  إبراهيم  مصطفى  اأساتذة  من  امهرجان  تحكيم 
الديكور  ومهندسة   ، سوهاج  محافظة  امرحية  للفنون  القومية 

الرحلة   “ عرض  ي  دوريها  عن  وهيب  عاطف   جون  و   ، أديب 
عن  سليم  صاح  وكوثر  محمد  أحمد  وعمر   ، الصيدلة  لفريق    “
وفاز    ، الزراعة   لفريق    “ الحياة  مبادئ    “ عرض   ي  دوريها 
 “ عرض  ي  دوره  عن  أديب  أسامة  استيفن  التمثيل   ي  بالتميز 
عبد  محمود  وعمر   ، الرياضية  الربية  لفريق    “ الرابع  الجيل 

الحميد  عن دوره ي عرض  “ الظل” لفريق كلية  الطب البري .
العرض مفردات 

النص  تأليف  عن  التميز  بجائزة  خليفة  الرحمن  عبد  حسام   فاز 
التكنولوجيا   لكلية   “ امقرة   شاعر    “ امرحي  للعرض  واأشعار 
ي  التميز  جوائز  التحكيم   لجنة  ومنحت   ، الصناعي   والتعليم 
الدراما الحركية أبانوب جورج شكري  عن عرض  “ حواديت بلدنا 
“  لكلية اآداب ، و بسام محمود  عبد الله  عن عرض “ الظل “   
اموسيقي  ثاث  التميز ي اإعداد  فاز بجائزة  ، و  البري   للطب 
طاب : عي حسن محمد عن  “ شاعرة امقرة “ لكلية التكنولوجيا   
والتعليم الصناعي ، و أحمد حسام  صديق عن عرض “ الرحلة “  
للصيدلة ، وجال صري جال  عن عرض “ الجيل الرابع “  للربية 
الرياضية ، وفازت شياء منصور عبد الله بجائزة التميز عن الغناء  

فاطمة أبو الحمد بالهيئة العامة لقصور الثقافة ومحمود أبو زيادة 
مخرج فريق منتخب الجامعة للمرح ، وقد أعلنت اللجنة نتائج 

امهرجان بحفل الختام وكانت كالتاي :
العروض الفائزة 

حصد امركز اأول عرض “ الظل “ لكلية الطب البري  ، وحصد 
امركز الثاي  عرض “ الرحلة “ لفريق مرح الصيدلة ،وفاز بامركز 
 ، الرياضية  الربية  مرح  لفريق   “ الرابع  الجيل   “ عرض  الثالث 
وفاز بجائزة لجنة التحكيم  الخاصة العرض امرحي” شاعر امقرة 

“ لفريق  كلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي .
التمز  جوائز  

ذهبت  جوائز  التميز ي التمثيل  إى منار مراد كامل عن دورها 
رأفت  ذي عن دورها ي  ،  وشياء   “ بلدنا  “ حواديت  ي عرض 
عبد  الباسط  عبد  محمد   ، العلوم  لكلية   “ الغرة  نران   “ عرض 
التواب  وريف أرف رجب عن دوريها ي عرض “  السقوط “ 
للحقوق  ، ومرنا مهنى نعيم ، وعمر محمود حافظ عن أدوارها 
ي عرض  “ شاعر امقرة  “ لكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي ، 
كا منحت اللجنة جائزة التميز ي التمثيل أيًضا إى أندرو روميل 

أحد  المسرح    : أحمد عزيز  الجامعة   رئيس 
اانتماء  لغرس قيم  المهمة  الفنية  المنصات 

البشري  الطب 
سوهاج جامعة  مهرجان  جائزة  يحصد 
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الخارجية  القمية  اللقاءات 
وأوضح  منسق امهرجان  امخرج مصعب صري أنه سيتم اختيار 
ي  الجامعة  لتمثيل  بامهرجان  امشاركن  من  ميزت   التي  العنار 

اللقاءات القمية الخارجية. 
فيا قال عبد الوهاب عي رئيس اتحاد الطاب أن نجاح امهرجان 
اأنشطة  بكافة  امشاركة  ي  الطاب  اتحاد  دور  أهمية  يؤكد 
الجامعة،  إدارة  الطاب وبن  ،باعتباره حلقة وصل بن  والفعاليات 
الطاب  مواهب  اكتشاف  ي  دوره  امهرجان  أدى  لقد  عي:  وتابع 
التنافس  روح  ،وبث  وتشجيعها  وصقلها  ومهاراتهم  وقدراتهم 

الريف فيا بينها 
الفائزين  صوت 

ا   : اأول  الفائزبامركز   “ الظل   “ عرض  مخرج  سمر  أحمد  قال 
أرغب ي وصف شعوري بالنجاح والفوز فقد رأيت الزمن يتوقف 
للحظات وجدتني داخل رؤية مشهد خاص  أرى فيها كل محاولة 

بالتميز ي   أحمد سمر  وفاز   ، البري  للطب    “ الظل   “ ي عرض 

السينوغرافيا عن نفس العرض .  
المهمة الفنية  المنصات 

قال الدكتور. أحمد عزيز رئيس الجامعة ي كلمته  بامهرجان  إن 

تسعى  الجامعة  وتقيمها   تنظمها  التي  الطابية  اأنشطة  جميع 
ودعمها،  الطاب  ومواهب  إبداعات  اكتشاف  إى  اأول  امقام  ي 
التي  الفنية امهمة  وخاصة أنشطة امرح باعتبارها أحد امنصات 
د  وتابع  وااخــراج،  والتأليف  التمثيل  من  الفنون  مختلف  تضم 

.عزيز : أن هذا امهرجان يهدف إى صقل الطاب ي جميع الفنون 
الوطني،  واانتاء  الواء  تعزز  هادفة  عروض  وتقديم   ، اأدائية 

ويعمل  وثقافته،  وفكره  امجتمع  عقيدة  من  موضوعاتها  وتستمد 

النشاط امرحي إى اجتذاب الطاب الذين لديهم الوعي بأهمية 
امرح الجامعي ورسالته ،وأوضح د. عزيز أنه قد شارك بامهرجان 

8 فرقة مرحية من كليات الجامعة ، بواقع ١٦٠ طالًبا وطالبة .

ُبذلت للتقليل من ذاي تتساقط ، وتابع سمر : لقد وجدت عقي 
الصحيح  الطريق  أي عى  أدركت  وقتها   ، الندبات  تلك  من  يتعاى 

وفوزي هذا هو خر بدايًة . 
واحدة   عائلة 

قالت آاء نادي مخرجة  “ الرحلة “ الفائز بامركز الثاي : سعدت 
وإقامة  تنظيم  هو  أكر  أسعدي  وما  بالفوز  و  بامشاركة  كثرًا 
مهرجان طاي للمرح  ي جامعتنا وأعدها خطوة إيجابية ومهمة 
لتقديم  الطاب فرصة كبرة  ، فقد منحت  الفني  بالنشاط  ،وجادة 
امرحي  العرض  مفردات  صنع  ي  مشاركاتهم  الذاتية  تجاربهم 
ويكسبهم   مواهبهم  تنمية  عى  يساعد  ما  كمخرجن  ،وخاصة 
الطالب  بشخصية  كثرة   نواحي  ويرز   ، مميزة  جديدة  مهارات 
سيظل  امــرح   أن  نــادي  أكــدت  كا  ،وعلمه  بفكره  الجامعي 
الرؤى  مختلف  بتوصيل  تعنى   التي  الهادفة  الفنون  مقدمة   ي  
واأفكار دون الخطاب امبار وواصلت نادي: ممتنة كثرًا لتجربتي 

امرحية مع فريقي بكلية الصيدلة .
الجامعة بمسرح  اأولى  الجائزة 

قال امخرج أمن مجدي : سعيد بالفوز والتميز حيث حصدت مع 
الجيل   “ عرض  عن  الثالث  امركز  جائزة  الرياضية  بالربية  فريقي 
قبل جامعتي  غالية وعزيزة عي أنها من  وأعدها جائزة   “ الرابع 
الطاي  ومهرجاننا  كمخرج  ي  والرسمية  اأوى  والتجربة  سوهاج 
واجهت  ما  رغم  بالتجربة  فخور  مجدي:  وأضاف   ، للمرح  اأول 
من الصعوبات عند تقدمها، أقدم كل الشكر  لكل من قدم ي يد 

امساعدة وساهم ي نجاح العرض من الزماء واأساتذة .
الدكتور.أحمد  اأستاذ  الختام   وحفل  امهرجان  فعاليات  شهد 
نائب رئيس  ، والدكتور/أحمد سليان  عزيز رئيس جامعة سوهاج 
عمداء  من  والعديد   ، والبحوث  العليا  الدراسات  لشئون  الجامعة 
هيئة  أعضاء  من  العديد  وكذلك   ، بامهرجان  امشاركة  الكليات 
التدريس ومسؤي  اأنشطة الفنية والثقافية بالجامعة والكثر  من 

الطاب وأرهم  .

همت مصطفى 
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التمثيلية  المهن  نقابة  مهرجان  فعاليات  ضمن 
»المنعزل«  عرض  ندوة 

أقيمت  الرابعة  دورته  ي  التمثيلية  امهن  نقابة  مهرجان  فعاليات  ضمن 
وإخراج  الساموى  العا  أبو  محمد  تأليف  “امنعزل”  عرض  عن  ندوة 

سلمى رضوان
الصري  إمان  وامخرج  الحكيم  خميس  أحمد  الناقد  بالندوة  تحدث 

بحضور امخرجة سلمى رضوان.
التهديد  تحت   : قال  الذي  خميس  أحمد  الناقد  مداخلة  الندوة  بدأت   
مرحية للكاتب محمد أبو العا الساموى حصل بها د. عاء قوقه عى 
جائزة التمثيل بإحدى دورات امهرجان القومي وحصل الكاتب محمد أبو 
العا الساموى عى جائزة التأليف كا حصل عن العرض امخرج محمد 
الهناجر  مركز  أحدها  مرتن  العمل  هذا  وقدم  ميز،  شهادة  عى  متوي 
للفنون وامرة الثانية مرح الغد واليوم نرى النص مرة أخرى تحت اسم 

“ امنعزل “ .
بقيت  بحيث  اأصي  النص  مواقف  من  للعديد  اختزال  هناك  أضاف: 
اأساسية  العامات  ماهى  اآن:  وتساؤلنا  هى،  كا  اأساسية  العامات 
داخل  سنوات  أتم عرة  الذي  الزوج  بن  الداخي  الراع  تشمل  ؟ هي 
السجن ى جرمة م يقرفها وطوال الوقت يفكر بأن زوجته هى السبب 

الرئيي للزج به ى السجن.
وهذان  وامعد  امخرجة  من  كا  عليها  راهن  عامن  العرض  ى   : وتابع 
يبدأ  الذى  الحلم  عام  هو  اأول  فالعام  راع،  بينها  يحتدم  العامان 
العرض  ببطل  تحيط  التي  اأشباح  مشهد  خال  من  وذلك  به  العرض 
وتنتهي امرحية عند نفس الحالة ى بناء دائري، والراع الثاي هو بن 
الزوج والزوجة، وامحاكمة الرئيسية التى يقيمها الزوج مجموعة القضاة 
الذين حاكموه وى نفس الوقت امحاكمة التي يقيمها لزوجته التي تعد 
امخرجة  عليه  عملت  الرهان  وهذا   ، السجن  لدخوله  الرئيى  السبب 
منطق التصور الذي رأته وكان هذا التصور ى عقلها يعد أكر أهمية من 

الذي خرج عى خشبة امرح.
استقبال  وى  الحركة  ى  امشكات  بعض  هناك  كانت   : الحكيم  وأضاف 
بعض اأفكار التي يتم مريرها للمتلقي بأننا ى عام الحلم، والشخصيات 
من  وكان  الحقيقي،ة  الشخصيات  عن  تختلف  و  الحلم  عن  تعر  التى 
الهام أن يتضح للمتلقي أننا ى عام الحلم، وأن يتضح هذا العام جاليا 
الذهاب  فيجب  الطرح  ى  الرهان  هذا  إى  ذهبنا  فطاما  امتلقي  عن  ي 

إليه بكفاءة.
العرض  بها  بدأ  التي  الحركية  الدراما  بتجنيب  قمنا  إذا   : قائا  واستطرد 
امرحى وانتهى بها الحدث الدرامي فقد كان يجب العمل عى مستوى 
آخر وهو امشاهد الداخلية ، وهى توضح لنا الحياة الصعبة التى عاشها 
ما  بداخلها، ففى وقت  الشخصيات  تتعدد  التي  بالزوجة  الزوج وعاقته 
توضح لنا أنها محبة لهذا الزوج وتنتظره مدة عر سنوات، وى مشاهد 
امحامى  مع  عاقة  تقيم  فهي  سوية  غر  السيدة  هذه  أن  يتضح  أخرى 
الخاصة بالزوج وكا سبق وأرت فهناك رهان عى الكابوس والحقيقة ى 
نفس الوقت، وهى تركيبة معقدة تتطلب تدرج ى اأداء ووعى مختلف 
تقديم  ى  هناك خشونة  تبدو  كا  أضاف:  أخرى..  لحظة  إى  لحظة  من 
للمتلقي  واأفكار  القضايا  من  النوع  مرير هذا  الشخصيات وخشونة ي 

ليتشبع بهذه القصة،
كذلك يجب عى امخرج الذي يقدم تجربته اأوى أن يكون مخرجا فقط 
وليس مخرجا وممثا ى العرض نفسه ، فهو رهان صعب للغاية، يجعل 
امرحى،  للعرض  الداخي  التكوين  من  هامة  لحظات  يرى  ا  امخرج 
أن  امفرض  من  الذي  امعنى  وما  اممثل  أداء  يظهر  م  مشهد  فهناك 

يقدمه، تابع :
عى  ااشتغال  وهى  كبرة  صعوبة  ى  وقعت  امخرجة  أن  أعتقد  كا 
خاص  نوع  من  تركيبة  ولها  معقدة  شخصية  وهى  الزوجة  شخصية 
تداخل  عى  وااشتغال  اممثلن  مجموعة  مع  الحركة  عى  وااشتغال 
العنار مع بعضها البعض مثل اموسيقى وكفاءة الديكور والحركة وأداء 
اممثل، ولذلك يفضل للمخرج الذي يتصدى إخراج عمل للمرة اأوى أن 
يقلل من مهامه ويتفرغ فقط لإخراج والحقيقة أى مشفق عى مخرجة 

العرض والضغوط التى تعرضت لها.
مر  العمل  أن  وخاصة  العمل  وفريق  امخرجة  خميس  حيا  النهاية  وى   
اممثلة أكر أهمية من  الصعوبات” وأضاف: سلمى رضوان  بالعديد من 

التي  الدرامية  الشخصية  ى  كثرا  اجتهدت  أنها  امخرجة  رضوان  سلمى 
اهتامه  رائعا خاصة ي  دور  العينن  أبو  يار  الفنان  قدم  وقد  قدمتها، 
اأدى  الحد  الديكور  عنر  حقق  وقد  الفصحى،  العربية  اللغة  بجانب 
التي  الدراما ،كا ميز عنر اأزياء واماكياج ى تقديم الشخصيات  من 

ترتدى أقنعة، وهو أمر جيد يوضح ما وراء الشخصيات،
بتقديم عروض  الفني  أن تستكمل سلمى رضوان مشوارها  أمنى  وأخرا 

أهم بوعى أكر وبامتاك أكر لعنار العرض امرحى.
أحمد  للناقد  الشكر  الصري  إمان  والناقد  امخرج  وجه  مداخلته  وى 
العرض  مفردات  لكل  الواعي  النقدي  لتحليله  وذلك  الحكيم  خميس 
مؤكدا عى أهمية الندوات ى إفادة جميع عنار العملية امرحية وقال 

الصري إن العرض أصابه بصدمة حيث هرب من يد فريق العمل .
إن   : قال  عروضه  داخل  بالتمثيل  نفسه  امخرج  يشغل  أن  فكرة  وحول 
يسبب  قد  ما  دقيقة  متابعة وماحظة  تتطلب  امرحى  العمل  مفردات 
العمل  مخرجة  عى  ظهر  ما  وهو   ، مثل  عندما  امخرج  عى  ضغوطا 

فالتمثيل يتطلب درجة من درجات الثبات غر العادية.
؟  ماذا  أدرى  وا  كبر  مأزق  ى  العمل  مخرجة  وقعت   “ قائا  واستطرد 
 ، الرئيسية  التوصيل  الصوت أحد أدوات  أنها كمخرجة تدرك أن  وخاصة 
فهناك ألفاظ غر واضحة ى بعض امشاهد، باإضافة إى حركتها امرددة 
اللحظة  حساب  عى  أخرى  بتفاصيل  واهتامها  والعودة  الذهاب  بن 
الفنان  وجود  وبرغم  أضاف:   . كبرة  خطورة  مثل  ىء  وهو  الدرامية 
العربية الفصحى إا  اللغة  العينن امتمكن من أدواته ، خاصة  أبو  يار 

أن بعض اممثلن م يجيدوا نطق اللغة بشكل صحيح من حيث إيقاعها 
وجرسها وجالياتها الخاصة باإضافة إى أن الشخصيات امحيطة وقعت 
ى نفس امأزق وهو عدم وضوح األفاظ وهو ما أدى إى تناثر همسات 
تم  فقد  العزف  ى  اموسيقين  كفاءة  وبرغم  امرح،  ى  وضحكات 
استخدام بعض الجمل اموسيقية من عرض سبق وهي الجمل التى تحوى 

قلق وتوتر.
الكواليس  ظهور  عدم  ومنها  امرحى  للعمل  أبجديات  هناك   : وتابع 
ولكننا كمشاهدين رأينا الكواليس خال أحداث العرض وكان من اممكن 
تجارب  تقديم  خال  من  عليها  التغلب  مكن  أمور  وجميعها  إخفائها 
التي  العمل  مجموعة  لكل  الشكر  بتقديم  مداخلته  ،وأختتم  أخرى 

تحمست للتجربة متمنيا تقديم تجارب متميزة ي امرات القادمة. 
العا  أبو  محمد  الكاتب  لنص  حبها  إى  رضوان  سلمى  أشارت  بينا 
الساموى موضحه أن النص فلسفي ما يجعله متعدد وجهات النظر لكل 

من يشاهد. 
وأوضحت: “هناك خط درامى كنت أمنى أن يتضح وهو أن بطل العرض 
النص  قدمت  وقد  للغاية،  هام  وهو خط  وأحامه  فنان سجن أوهامه 

برؤيتي الخاصة امختلفة عن ما تم تقدمه من قبل. 
بقسم  طارق  وليد  النص  معد  مع  عمل  جلسات  بعدة  قمت  تابعت 
ففكرة  وامتخصصن،  اأساتذة  نظر  وجهات  وأحرم  النص  عى  الدراما 
كثرا  عانيت  وقد  الصعوبة،  بالغ  أمر  العمل  ي  كممثل  امخرج  عمل 
نظرا لظروف العديد من اممثلن ، وهو ما جلعنى أقدم دور الزوجة و 

إراري عى تقديم هذه التجربة وحبي لها. 

رنا رأفت

للمرة  لإخراج  الذي يتصدى  الحكيم: على  أحمد خميس  الناقد 

سلمى رضوان: 
النص  قدمت 
برؤية خاصة 
تم  تختلف عما 
تقديمه  من قبل

العرض   لإخراج  فقط  أنه يظلم  يتفرغ  أن  اأولى 

بالعرض اللغة عيوب أضرت  انضباط  الكواليس وعدم  الصرفي: ظهور  إيمان 
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التعطف فقط أو  الخانات  يأتي من منطق سد  الخاصة  القدرات  لذوي  التجارب: ما يقدم من مسرح  أصحاب 

ااهتمام  بنفس  يحظوا   ان  ويــجــب  اأصــحــاء  حــقــوق  كــل  لهم  المجتمع،  نسيج  مــن  أســاســي  جــزء  الخاصة  ااحــتــيــاجــات  ذوو  يعد 
يجب  بــالــتــالــي  قليلة،  ليست  نسبة  وهـــي  الــســكــان،  تــعــداد  مــن   %  20-15 يــقــارب  مــا  يمثلون  إذ  الــفــئــات.  كــل  بــه  تحظى  الـــذي 
فعالة  نــمــاذج  يــكــونــوا  لــكــي  الــمــجــاات  شــى  فــي  طــاقــاتــهــم  إخــــراج  عــلــي  ومــســاعــدتــهــم  احــتــيــاجــاتــهــم  ومــعــرفــة  إلــيــهــم  االــتــفــات 
إفــرادا  بوصفهم  المجتمع  داخــل  دمجهم  نستطيع  ولكي  المجاات  شى  في  طاقاتهم  من  ااستفادة  يمكن  المجتمع  داخــل 
يلجأون  وبالتالي  النفسية  حالتهم  تدهور  سوء  شيئا  لهم  تقدم  ا  الي  التعاطف  أو  الشفقة  نظرة  إليهم  النظر  وليس  فاعلن، 
الدعم  هــم  بعضهم  فمنحو  المسئولن  أنــظــار  إليهم  لفت  وفنيا  وريــاضــيــا  علميا  تمزا  منهم   العديد  حقق  وقــد  الــعــزلــة،  إلــى 
الــلــقــاءات   مــن  مجموعة  لنا  كــان  المنطلق  هــذا  ومــن  الــفــنــون،  مــجــال  فــي  خــاصــة  ينتظر،  منهم  الكثر  مـــازال  ولــكــن  والتشجيع، 
داخل  اانــدمــاج  يستطيعوا  لكي  ينقصهم  ما  على  للتعرف  الخاصة  الــقــدرات  بــذوي  والمهتمن  المسرحين  من  مجموعة  مع 
تحدثنا   .. ومتنوعة  متعددة  أنشطة  ولها   1929 عام  أنشئت  حيث  المجتمع  لتنمية  جمعية  أول  تعد  الرواد  جمعية  المجتمع. 
لها  الجمعية  فقالت:  الجمعية  تقدمه  الي  المسرحي  النشاط  عن  الجمعية  داخل  التأهيل  مديرة  جاويش  أسماء  الدكتورة  مع 
وقت  يمتلكون  فمعظمهم  وضواحيها،  البلد  وسط  في  ااحتياجات  ذوي  يخدم  منها  جزء  المسرحي  والنشاط  كثرة  أنشطة 
الــعــروض  لمشاهدة  نستقطبهم  فــبــدأنــا  التمثيل.  ويــريــدون  الموهبة  لديهم  منهم  الــعــديــد  وجــدنــا   2008 ومــنــذ  كــبــر.  فـــراغ 
تؤهلهم  مسرحية  ورش  عمل  في  التفكر  في  بدأنا  منهم  كبرا  تفاعا  وجدنا  وعندما  المسرح،  على  يتعرفوا  حي  المسرحية 
منهم  كان  ولكن  وغرها،  والسمعية  البصرية  اإعاقة  وذوي  اأقزام  منهم  كان  هؤاء  فرقة.  وعمل  المسرح  على  للوقوف 
باإضافة  السنوي  الــرواد  مهرجان  في  ااشــراك  و  بالتدريج  المسرحيات  في  إشراكهم  في  فبدأنا  يمثل  ومن   يغي  من  أيضا 

لهم. دافعا  ذلك  ليكون  المسرح  خشبة  علي  ذويهم  ومشاهدة  المهرجان  لمشاهدة  للمعاقن  أخرى  فرق  استضافة  إلي 
من   %90 لــأســف  قــائــلــة:  ردت  الــفــئــة  لــهــذه  الــمــســرحــيــة  اأنــشــطــة  تــقــديــم   عــنــد  تــواجــهــهــا  الـــي  الــمــعــوقــات  أهـــم  عــن  وبــالــســؤال 
توقف  .ولكنه  المسرحي  للنشاط  كدعم  جنيها  آاف  خمسة  لنا  يقدم  الثقافية  التنمية  صندوق  كان  .فقد  مادية  المعوقات 

 .  2013 منذ 
 منار سعد 

ااحتياجات  ذوي  مسرح 
المزان في  الخاصة 
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سامي شاكرمحمود عطية

باهتمام  المسرح  من  النوع  هذا  يحظى  هل   -
المسرحين؟

ا، إطاقا.امرحيون الذين متلكون السلطة والقرار ا يهتمون 
واذا  لتشجيعهم،  عروضهم  يحر  احد  يوجد  فا  الفئة،  بهذه 
امرح  إمكانيات  فقر  بسبب  ثالثة  يأي  ا  اثنن  أو  مرة  جاء 
لذوي  وماما  جاهزا  يكون  لي  ماديا  دعا  يحتاج  الــذي 
ولجمهورهم  لهم  مناسبة  كراي  هناك  تكون  أن  ااحتياجات، 
وأيضا  الحركة  معاق  متحرك  رامب  اى  باإضافة  امعاقن  من 

إضاءة وستارة بشكل مناسب .
تتولي تطوير هذا  أو جهات  أا توجد ترعات   -

المسرح؟ 
وبالتاي  الترعات،  جمع  بها  منوط  ليس  ــرواد  ال جمعية   -

النشاطات هي التي تنفق عي الخدمات. 
- ما الحلول الي تقرحينها لحل تلك المشكلة ؟

من  ومواهب  قدرات  ملكون  فهم  إليهم،  النظرة  تغير  أوا 
إا  يأي  لن  وهذا  اأصحاء  لدى  موجودة  تكون  ا  ان  اممكن 
وهؤاء  يقدمونه.  ما  واإمان  معنويا  ودعمهم  بهم  بااقتناع 
لفرقه  اموجه  اإعامي  الشو  وليس  الفعي  ااهتام  ينقصهم 
يتوفر  وان  ابد  الثقافة  قصور  وأيضا  اأخــرى..  دون  بعينها 
ليندمجوا  ااحتياجات داخل كل محافظة  لذوى  فرقة  بداخلها 
دوارات  بإعطائهم  امدربن  دعم  .وكذلك  امجتمع  داخــل 
تدريبية لي يستطيعوا التعامل معهم ، وبالتاي يجب دعمهم 

ماديا .
التي  حياة«  »الفن  مبادرة  مؤسسة  شوقي  أمرة  امخرجة  
انبثق عنها مرح ذوى اإعاقة الذي تم تقدمه للجنة امرح 
تابعة  فرقة  إنشاء  إي  يهدف  والذي  للثقافة  اأعى  بامجلس 
دورا  لها  وكان  اسمهم،  يحمل  مهرجان  وإنشاء  الفني  للبيت 
هاما ي وادة فكرة مرح الشمس وإنشاء فرقة الشكمجية.. 
فنية  فرقة  كأفضل  مصنفة  فرقتها  إن  قائلة  تحدثت  ذلك  عن 
قدمنا  »حيث  اأوســط  الــرق  مستوى  عي  اإعاقة  لــذوى 
لذوى  »ايفنت«  و60  مرحية  عروض   تسعة  من  يقرب  ما 
الشعبية  للفنون  مهرجان  التحضر  بصدد  ونحن  ااحتياجات 
والبالية  امــرح  تشمل  فنية  ورش   4 بتحضر  نقوم  .كا 
اأستاذ  من  بتوجيه  و  والتفصيل..  العرائس  وفن  واموسيقي 
جال عثان رئيس قطاع قر ثقافة الجيزة تم ترشيحنا لعمل 

فرقة بقر ثقافة بهتيم .
وعن  أهمية امرح بالنسبة لذوى اإعاقة قالت : من خال 
وليس  وتهذيبه  السلوك  تعديل  عي  جاهدين  نعمل  الفرقة 
ما  ..وهو  اأساس  هو  وهذا  الفنية  بالنواحي  ااهتام  فقط 
لفت إلينا اانتباه فقد سعت مؤسسة ترك أكادمي السعودية 
فيلم يعد  للتعاون معنا ونحن بصدد عمل  ااحتياجات  لذوي 

هو اأول عن ذوى ااحتياجات الخاصة من إخراج رائد ترك . 
بهذا  يهتمون  هل  المسرحين  عن  وماذا   -

المسرح؟ من  النوع 
ليس كل امرحين يهتمون بذوي اإعاقة،  وا يجد هذا النوع 
دعا ماديا فنحن نعمل بالنفقات الشخصية، فالعرض اأول لنا 
عي  عرضته  جنية  ألف   37 بتكلفة  كان  الشمس  مرح  عي 
نفقتي الشخصية .ولكن ا ننكر ان من امرحين من يهتمون 
لدية  قطامش  شادي  امخرج  فمثا  حقيقي،  بشكل  ويدعمون 

ا  السلطة والقرار  يمتلكون  الذين  المسرحيون 

أقسام في  نقدية تدعمهم وا   ا توجد حركة 

الخاصة ااحتياجات  بذوي  يهتمون كثرا 

معاهد وكليات فنية تهتم بهم

وحلوان  وأســوان  شرا  مثل  إعاقة  نسبة  بأعى  تحظي  التي 
للمتدربن لي  تدريبية  .كا أرى رورة عمل دورات  وغرها 
تستطيعوا التعامل مع اشكال مختلفة من ااعاقة داخل العمل 
خال  من  وذلك  منهم  واحد  كل  حالة  لتطوير  الواحد  الفني 
واخرا   ، معها  التعامل  وكيفية  اإعاقة  بنوع  امتدرب  معرفة 
بالتساوي  يوزع  ان  من  ابد  الدولة  تقدمه  الذى  اماي  الدعم 
لي يأخذ كل واحد منهم حقه وفرصته كاملة هذا شق .والشق 
اآخر ان يصل الدعم مستحقيه من ذوي اإعاقة فقط .مثلا 

يحدث ي الرياضة والتعليم وغرها .
القاهرة  ثقافة  قر  عام  ومدير  الشاعر  شاكر  سامي  يرى  كا 
بشكل  للتعامل  توجيهات  تعطى  الدولة  سياسة  ان  اأسبق 
امشكلة  .ولكن  الخاصة  ااحتياجات  ذوى  مع  وعمي  محرف 
الثقاي  التمكن  إدارة  إى  .وأشار  وامتابعة  التنفيذ  ي  تكمن 
حيث   القدرات  ذوى  مع  ونشاطاتها  بكر(  )فادية  ومديرتها 
تصطحبهم  ي رحات للمتاحف واأماكن السياحية وتقدمهم 
وذلك  شعبية  وفنون  ومثيل  غناء   : اأماكن  تلك  ي  فعاليات 
الخاصة والتي  القدرات  بالتعاون مع فرقة )احنا واحد( لذوى 
مقرها قر ثقافة الريحاي وهي تابعة لإدارة العامة للتمكن 
 ، زغلول  .محمد  اأستاذ  الوقت  ذلك  ي  يرأسها  وكان  الثقاي 
يفيد  ان  استطاع  وبالتاي  امناسب،  مكانه  ي  امناسب  الرجل 
هؤاء ااطفال ويستفيد معهم .ولكن داما ما تظهر مشكات 
الدعم ،  فاميزانيات  امخصصة إدارات التمكن الثقاي ضعيفة 
بعرض  تأي  ا  اميزانية  هذه   ، إلف  20اي30  من  تراوح  جدا 
جيد  وابد من إعفائها من الرائب ..وبسؤاله عن حلول تلك 

امشكات رد قائا :
بدات  عي  حصولهم  من  ابد  ااحتياجات  ذوي  اأشخاص 
دورات  عي  حصولهم  من  ابد  امدربن  وكذلك   ، لانتقال 
من  قادمن  يكونوا  وان  الفئة  تلك  مع  للتعامل  تؤهلهم 
.أيضا  خرات  ولديهم  ااحتياجات  لذوي  تعليمية  مؤسسات 

فرقة بالكامل جميعهم من ذوى ااحتياجات ويعملون بشكل 
انشئت  فرقته   الشمس  مرح   : أضافت   .. ــم  ودائ منظم 
موجها   الدعم  يكون  ان  ابد  وكــان  اإعاقة  لــذوي  خصيصا 
أقوم  فعندما  ذلك  عكس  يحدث  ما  .ولكن  بالكامل  إليها 
اكتشف   ، مثا  وفنانة  فنان   50 أفــراده  عدد  مرحي  بعمل 
كذا  اأصحاء،  من  والباقي  اإعاقة  ذوى  من  هم  فقط   11 ان 
النفسية  الحالة  امقدم ليس ي مكانه .فضا عن  الدعم  يكون 
وي  يوم  كل  الروفات  اي  يأتون  الذين  تنتاب  التي  السيئة  
النهاية ا يتم اراكهم ي العرض،  وعندما يشركون ا يأخذون 
نقطة  وهناك  اأصحاء.  من  غرههم  مثل  كاملة  مستحقاتهم 
لذوى  الدولة  وضعتها  التي  التمكن  ميزانية  ان  هي  أخري 
يكون  ان  وابد  جنيها،  ألف    400 هي  الخاصة  ااحتياجات 
الدعم شامل جميع امناطق داخل الجمهورية .ولكن ما حدث 
وهو  جنية  ألف   800 ميزانية  واحدا حصل عي  عرضا  أن  هو 
اكر من اميزانية امخصصة ي اأساس ليقوم بها مفرده، وهذا 
بالتأكيد قد اثر عي باقي الفرق والعروض التي تحتاج الدعم .

هذه  لتجاوز  تقدمينها  الي  الرؤية  ما  إذن   -
؟  المشكات 

التمثيلية  امهن  نقابة  ي  بهم  ااعــراف  من  البداية  ي  ابد 
وإعطائهم تريح فنان أنهم اى اآن ا يسخرج لهم تصاريح 
كثرة  وحقوق  مميزات  عنهم  يسقط  ما  أقزام  بوصفهم   اا 
يتمتع بها اأصحاء من النقابة ، وأيضا إعطاءهم  أماكن وفرص 
القاهرة  وليس  الجمهورية  مستوي  عى  الثقافة  قصور  داخل 
اأماكن  ي  خصوصا  أنشطتهم  خالها  من  ليارسوا  فقط، 

المسرح  الذي يقدمه  الدور اأكر  بالفن هو  العاج   
لذلك ابد من دعمه ااحتياجات خاصة  لذوي 
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ابد من وجود أماكن للعروض مجهزة لهم ي كل إقليم ثقاي 
يفعل  ان  التي يجب  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  دور  و هو 
للتعامل  متخصصن  وموظفن  إدارات  لديهم  ويكون  دورها 
معهم وان نعن منهم ي أماكن مناسبة لي نستطيع ااستفادة 
أعضاء  منهم  تضم  بأن  النقابة  ي  حقهم  يأخذوا  وان  منهم. 

ليستفيدوا من مميزاتها التي تقدمها لأعضاء اأصحاء .
لقصور  العامة  الهيئة  ي  عطية  محمود  وامؤلف  امخرج 
متفرقة  سنن   6 مدار  عي  عروض   6 .أخرجت  قال:  الثقافة 
بالتهميش  أقابل  كنت  .والحقيقة  امرحية  )ياسمن(  بفرقة 
و  اميزانية.  ونقص  اإمكانيات  فقر  أعاي  و  والفني  اإعامي 
تقدمنا بطلبات اى إدارة امرح ولكن دون جدوى ،فاإعاقات 
مييز  إي  تحتاج  وبالتاي  معها  مرافق  إي  تحتاج  معظمها 
أتعامل  حيث   ومدرب  كمخرج  معاناي  هناك   .كذلك  مادي 
مجهود  إى  يحتاج  فاأمر  اإعاقات،  من  متعددة  ماذج  مع 
إمكانياته،  من  أعى  دور  ي  احدهم  وضع  إذا  خصوصا  كبر 
لذا  أقوم بتدريب ذوي الحاجات امختلفة مع بعضهم البعض 
وهذا  معه  ويتفاعل  اآخر  يكمل  ان  منهم  كل  يستطيع  حتي 
يحتاج لجهد شاق وكبر جدا ووقت أطول من الروفات.أضاف 
ي   ) والعميان  امائكة  )صاة  مثل  مرحية  عروضا  قدمت   :
قر ثقافة الجيزة وكانت لجنه التقييم تحر عي مضض وم 
الجيزة وا أي من امسئولن وم يهتم  يأي ا مدير عام ثقافة 

احد من بهذه العروض 
عروض  في  تتحكم  محددة  رؤية  هناك  هل 

الفئة؟  هذه 
ا توجد رؤية مرح ذوي ااحتياجات الخاصة .فهناك تهميش 
أقسام  حتى  أو  تدعمهم  نقدية  حركة  توجد  .ا  لها  متعمد 
وااهتام  بالتدريس  تعني  الفنية  والكليات  امعاهد  داخل 
التصاريح  تعطيهم  ا  الفنية  النقابات  الفئة حتي  بفنون هذه 
أعضاء  عضويات  تعطي  ا  بل  عضويات  تعطيهم  وا  الازمة 
الهيئة العامة لقصور الثقافة من ممثلن او مخرجن .وبالتاي ا 

يوجد مسارح مؤهلة خاصة بهم . .وما الحل؟  
لفرق  امرحية  العروض  إنتاج  الثقاي  التمكن  إدارة  دعم 
متخصصن  إراف  تحت  الجمهورية  مستوي  عي  امعاقن 
عي  الضوء  وإلقاء  حقيقي  بشكل  وامتابعة  الطفل  شئون  ي 
فنهم  تعرض  خاصة  وبرامج  إعانات  خال  من  مرحهم 
للحديث مع هؤاء اأفراد عن مهاراتهم  ..وأيضا عمل ندوات 
وما إستفادوه من تجاربهم  ليكون ذلك حافزا لهم وأمثالهم 

من متحدى اإعاقة .
أوبرا  مرح  السابق  امدير  السيد  احمد  امرحي  امخرج 
القدرات  ذوي  مرح  يهتمون  ا  امرحين  ان  قال  ملك  
تعداد  من   12% عن  يزيد  ما  مثل  امجموعة  .فهذه  الخاصة 
سكان مر وبالتاي فابد من ان يكون لهم نفس النسبة من 
مناسب  بشكل  يتم  ا  الفني  النتاج  هذا  ولكن  الفني،  النتاج 
امجتمع  داخل  الفئة  ندمج هذه  ان  نريد  نحن  أضاف:   . لهم 
.ومن  بأهميتهم  يشعرون  وبالتاي  منه  جزء  اي  ونحولها 
يقدمونه   خاصة  قدرات  ذوى  مرح  بن  التفريق  يجب  هنا 

..إذن  الطفل  مرح  يواجهها  امشكات  تلك  نفس   : السيد 
حل امشكات يكمن ي التعامل مهنية مع الفئات امستهدفة  
.ان  مستحقيه؟  إي  يصل  حقا  وهل  الدعم  مشكات  ..نأي 
استقطابها  من  أوا  ابد   . اإعاقة  من  مستويات  أيضا  هناك 
اي  ننتقل  ثم  اأولية،  امروعات  هي  وتلك  الفنون  مارسة 
آخر  ومستوي  اأصحاء  مع  إدماجهم  وكيفية  منهم  اموهوبن 

وهم اموهوبن والفلتات و كيفية ااهتام بهم خاصة.
من  البرية  التنمية  ومدرب  امخرج  عليه  أكد  ما  أيضا  هذا 
عدم  عي  يؤكد  حيث  الحجار  صبحي  اأستاذ  امرح  خال 
من  سواء  اإعاقة  بذوي  الفنية  اأوساط  من  الكاي  ااهتام 
.أضاف:  الدولة  مؤسسات  داخل  من  او  امستقلن  الفنانن 
مساحات  و  جدا  كبرة  ااهتام  وتستحق  اموجودة  اأعداد 
جدا  ضيقة  مساحات  لأصحاء  حتي  أو  لهم  امتاحة  العرض 
كبرة  اعــداد  امرحي  العمل  ي  الرغبة  متلك  من  وبالتاي 
ااعامية غر  التغطية  و  الساحة امرحية،  لهم  تتسع  جدا ا 
. وعن تجربته ي محاولة  دمج مجموعة  موجود وغر معرة 
من امرى النفسين داخل امجتمع استهدفت دمج حواي 30 
قام بعمل ورش عمل مدة ستة أشهر« وقمت  انه  قال  منهم 
مستشفيات  التمريض  مدارس  طلبة  وبعض  اممرضن  بدمج 
واسكندرية  وحلوان  والخانكة   بالعباسية   النفسية  الصحة 
دمج  واستطعت  العباسية  مستشفى  داخل  بالعمل  وقمنا 
بعض  التجربة  ي  وتــواجــد  معهم  اأصــحــاء  من  مجموعة 
طبيعة  برح  ليقوموا  الحاات  هذه  عي  امرفن  الدكاترة 
الفرة امحددة كان هؤاء  امرض وطبيعة كل حالة .وى ختام 
عرض  بتقديم  وقاموا  امجتمع  داخل  مندمجن  فعا  امرى 
وبتمويل  النفي  للطب  العامة  اأمانة  رعاية  تحت  مرحي 
الجمهور  مع  ذويهم  حره  و  العامية،  الصحة  منظمة  من 
أخرى  مرة  امجتمع  اي  عودتهم  اي  التجربة  وساعدت هذه   ،
القدرات  ذوي  مواهب  تنمية  من  اكر  دور  له  .فامرح 
العمل  وان  خاصة   ، بالفن  العاج  دائرة  ي  ويدخل  الخاصة 
.وهذا  الجمهور  مواجهة  بالنفس ي  الثقة  يقوم عى  امرحي 
مع  يتصالحوا  لي  الخاصة  القدرات  ذوي  مداخل  اول  هو 
مشكاتهم ويتقبلوا إعاقاتهم امختلفة .و هنا يأي دور الدولة 
الفني أنه واجب تنظمه حقوق اإنسان  امنتج  والقامن عي 
والدستور وامعاهدات الدولية ، لذا ي 2018 كان هناك اهتا 
م من وزيرة الثقافة بهذا النوع من امرح و قدم بالفعل ي 
مجموعة  ي  العروض  من  عدد  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة 
كان  وهذا   ، اأكر  النصيب  للقاهرة  وكان  امحافظات  من 
يعد مثابة طفرة وانتهت .و نحن نحتاج مزيدا من ااستمرار 
لهذا  كتمويات  أموال  ورؤوس  العمل  وخطط  اأكر  والجهد 
النوع من الفن وان تكون لها خطط مدرجة ي مسارح الدولة 
.اما  امحافظات  كافة  لتغطى  الثقافة  لقصور  العامة  والهيئة 
ممنهجة   غر  عشوائية  تجارب  تكون  تكاد  تتم  التي  التجارب 
انه ا يوجد مرحين لديهم  ومبادرات فردية  .هذا ا يعني 
رؤى بل بالعكس هناك تجارب قام بها مجموعة من امخرجن 
بدمج مجموعات مختلفة من مستويات  فيها  اهتموا  الشباب 
النوع  وهذا   . واحد  مرحي  عرض  ي  بهم  والخروج  اإعاقة 
هائلة  طاقات  لدينا   . ومويل  وورش عمل  تدريب  إي  يحتاج 
وفنانن حقيقين ولكن تنقصنا التمويات والدعم ، و منظات 
تهتم  والتي  قليل  عددها  بامرح  امهتمة  امدي  امجتمع 
بالتنمية  تهتم  والتي  اقل  امرح  خال  من  البرية  بالتنمية 
جدا،   اقل  عددها  اإعاقة  لذوي  امرح  خال  من  البرية 
ان  نستطيع  لي  أكر  ومويات  اكر  عدد  اي  نحتاج  وبالتاي 

نقوم بعمل تجارب حقيقية و استيعاب اكر لذوي اإعاقة ..

وما  يقومون  من  هم  وامغنين  اممثلن  ان  معني  بأنفسهم 
الخاصة  بقدراتهم  لتوعيتهم  القدرات   لذوى  اأصحاء  يقدمه 
الجمهور  لتوعية  ثالث  نوع  .وهناك  أمراضهم  بأنواع  أو 
من  ابد  استيعابهم،..إذن  امجتمع  وتأهيل   بوجودهم  
اأنواع  هذه  من  أي  يوجد  ا  ولأسف  نوع،  من  أكر  تواجد 
الخاصة  القدرات  لذوي  مرح  من  يقدم  مر،فا  ي  هنا 
منطق  من  يأي  أنفسهم  هم  أو  اأصحاء  به  يقوم  ما  سواء 
فلتات  منهم  هناك  ان  الرغم  ، عي  التعطف  أو  الخانات  سد 
أنه   ، معهم  التعامل  ي  متخصصن  لدينا  يوجد  ا   .. عبقرية 
الفنية امتخصصة عن  ا توجد مواد داخل امعاهد والكليات  
الخاصة  الفنون  ي  يعمل  من  حتي  وا   ، معهم  التعامل  فن 
بهم ،  فهذه التجارب التي نشاهدها ومن يعمل عي إخراجها 
 : السيد  ..تابع  فردية  ــدرات  وق شخصية  خــرات  نتاج  هي 
القدرات  بذوي  امعنية  الجمعيات  هل   : أخرى  لنقطة  ننتقل 
الخاصة  لها سقف واحد تعمل من خاله ؟ اإجابة أيضا ا.. 
إذن فامشكات تكمن ي انعدام الرؤية و عدم توفر اآليات.. 
الخاصة  القدرات  ذوي  مرح  عي  القامن  هل  آخر:   سؤال 
أو  داون  مازمة  معاق  أو  الحركة  معاق  مع  للتعامل  مؤهلن 
الكفيف أو مريض التوحد ...الخ؟  ا ..أننا ا نعرفها كمجتمع 
ذوى  ماهية  للمجتمع  توعية  حمات  إي  نحتاج  فنحن  .إذن 
للمدربن  وتأهيل  توعية  حمات  إي  و  الخاصة  القدرات 
مرحا  ينتجون  الذين  للمخرجن  وتطوير  معهم   امتعاملن 
وليس  أماكنهم  ي  اليهم   ونذهب  نتحرك  ان  ونحتاج  لهم 
الفنية والكليات  امعاهد  .، باإضافة إي دور  القاهرة  فقط ي 
التطبيقية التي تعمل ي الفنون، ابد من عمل دورات تدريبية 
وحمات توعية وورش عمل وايجاد مواد تدرس للطاب تهتم 
وتأهيل  متأنية  دراسة  إي  يحتاج  .اموضوع  أيضا.  الفئة  بهذه 
اإعامي  الشو  منطلق  من  فقط  وليس  حقيقي  واتجاه  فعي 
اإعاقة وهذا هو كل شئ،  لذوي  نقدم مرح  بأننا  والتباهي 
.. نحن   الفئة غر موجود  الواقع امرح امعني بتلك  أنه  ي 
نهدر طاقات وحقوق ذوي القدرات الخاصة و أرهم .. واصل 

لنا اأول  الشخصية، فالعرض  بالنفقات  نعمل   

الدستور  ينظمه  الخاصة فنيا واجب  القدرات  رعاية أصحاب 
.  . أحد  الدولية وليس تفضا من  والمعاهدات 

صبحي الحجار
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أخرى وأشياء  »اهزاز«  عرض  في  دوره  عن 
شادي سرور: ا أتدخل في رؤية المخرج وينصب 

أجسدها   الي  الشخصية  على  إهتمامى 
العديد  صــانــع  وهــو  الــفــنــان،  بالمدير  لقب 
ومــمــثــا  مـــديـــرا  الــمــســرحــيــة،  الـــنـــجـــاحـــات  مـــن 
مـــســـرح  مـــــديـــــر  مــــنــــصــــب  شــــغــــل  ومــــــخــــــرجــــــا.. 
منصب  يشغل  وحاليا  ملك  وأوبرا  الشباب، 
فنية  أعــمــاا  قـــدم  الــطــلــيــعــة،  مــســرح  مــديــر 
 « أعــمــالــه  ومـــن  بــالــمــســرح..  الــنــجــوم  لــكــبــار 
وغريب  »قــريــب   ،« السميع  عبد  يــا  أســمــع 
ا  أرض   « الغار«،  إكليل   « »بلقيس«،   ،«
والــمــحــروســة  »،«الـــمـــحـــروس  الـــزهـــور  تــنــبــت 
قـــام  ومـــــؤخـــــرا   « الــــحــــيــــوانــــات  »،«مـــــؤتـــــمـــــر 
رشــــا  تــــألــــيــــف  اهـــــــــــــزاز«   « عــــــــرض  بــــبــــطــــولــــة 
أجــريــنــا  وقــــد  الــــوزيــــر  حــســن  وإخـــــــراج  فــلــتــس 
في  دوره  على  لنتعرف  الحوار  هذا  معه 
القضايا  مــن  عـــدد  فــي  ونــنــاقــشــه  الــعــرض 

. مديرا  بوصفه  بالمسرح  الخاصة 
حوار : رنا رأفت

السيكودراما..  على  »اهزاز«  عرض  يعتمد   -
من  النوعية  هذه  تقديم  لك  سبق  هل 

؟ العروض 
هذه  مثل  قدمت  أى  غر  مرحية  عروض  ى  تقدمها  ى  يسبق  م 
بعنوان »ملفات رية”  بهجت  إخراج خالد  اأدوار ي مسلسل من 
تكون  امرحية  النصوص  ى  فداما  امرح،  ى  يختلف  اأمر  ولكن 
يوجد  ا  النص  هذا  ي  ولكن  ثراء،  أكر  الدرامية  الشخصية  سات 
غنى ي اإبعاد النفسية للشخصية وهو بدوره ما يتطلب من اممثل 
وقد  يجسدها  التي  للشخصية  نفسية  أبعاد  إيجاد  أكر  اجتهاد 
التحضر  أثناء  الوزير  حسن  العرض  مخرج  مع  مناقشات  عقدت 
أمراض  إضافة  خال  من  الشخصية  مامح  وإيضاح  حلول  إيجاد 
شخصية  قدم  أن  عى  اإتفاق  وتم  شخصية  لكل  محددة  نفسية 
يؤثر  ما  بنفسه  لثقته  كبر  وفقدان  الهوس  مرض  من  يعاى  رجل 
حاول  وقد  بأهميته،  ليشعر  بالنساء  عاقاته  و  سلوكياته،  عى 
من  وذلك  للنص  مرى  تشكيي  معادل  عمل  الوزير  حسن  امخرج 
ذلك  العرض،  ومابس  وديكور  موسيقى  من  العرض  عنار  خال 
البعد النفي لشخصية واحدة من  أن مؤلفة النص قامت بإيضاح 
شخصيات العرض وهى شخصية »نسمة« التى تجسدها دنيا النشار.

هذه  اختيار  دفعتك  الي  اأسباب  ما   -
وتقديمها؟ الشخصية 

من  يعاى  الذي  الشخص  وهو  خاصة  تركيبة  لها  “سيف”  شخصية 
ما  وهو  بجرأته،  يتميز  والنص  تقليدية  غر  شخصية  وهو  الهوس 
مختلفة  شخصية  لتقديم  شخي  بشكل  أجتهد  بأن  شغوفا  جعلني 
أقيمها  التي  الفنية  الورش  خال  من  أحرص  بامرح،كا  وجديدة 
التي  للشخصيات  أبعاد  إيجاد  إى  توجيه  و  اممثل  تدريب  عى 
يقوم بأدائها بنفسه، من خال بحثه ورؤيته الخاصة حتى يشعر ما 

يجسده عى خشبة امرح.
 ما أهم ما يمز كتابات رشا فلتس المسرحية؟

ى  بالجرأة  تتميز  كا  الكتابة،  ى  خاص  بأسلوب  فلتس  رشا  تتميز 
تناول موضوعاتها فهى قادرة عى كر القوالب الثابتة وامعتادة ى 

طرح القضايا.
خرة  لك  أن  خاصة  كممثل  سلوكك  عن  ماذا 

كبرة؟ إخراجية 
التي  الشخصية  عى  إهتامى  وينصب  امخرج  رؤية  ي  أتدخل  ا 
الشخصية  تحمله  فيا  امخرج  وأناقش  لها فقط  رؤيتى  و  أجسدها 
من تفاصيل، وأقدم الشخصية تبعا لتوجيهات امخرج وأثق ى رؤية 

امخرج حسن الوزير فهو يحمل خرة مرحية كبرة
؟ السيكودراما  عروض  صعوبات  أبرز  ما   -

ومن  السيكودراما،  اتجاه  عى  تعتمد  أعال  تقديم  ى  ندرة  هناك 
أهم التحديات التى تواجهها التخوف من تقبل الجمهور لها، وامثال 
واضح عى ذلك ى السينا امرية، فهناك أفام قدمت تعتمد عى 
فيلم  مثل  تقدمها  يتكرر  نجاحا جاهريا وم  تلقى  م  السيكودراما 
»أين عقي« و »اأخرس« فمجتمعنا الرقي ا يتقبل امرض النفي 
ي  ااتجاه  لهذا  كتابا  نجد  ا  ولهذا  اأجنبية،  بامجتمعات  مقارنة 

الكتابة امرحية.
أيهما أحب لك وجودك كممثل على خشبة   -

؟ كمخرج  أم  المسرح 
امخرج  تنقل رؤية  التي  اأدوار  العديد من  تقديم  اممثل يستطيع 
ابد  عمل  تقديم  عى  يقبل  حتى  امرحى  امخرج  بينا  امرحى 
أن يحمل رؤية وقضية ملحة يود تقدمها، فعندما أقبل عى تقديم 
مرحي  نص  وقراءة  كبر  بحث  بعد  ذلك  يكون  إخراجية  تجربة 

محمل برؤية وفكر خاص أود طرحه.
- قدم مرح الطليعة خال اموسم امرحى امنتهي مجموعة من 
العروض امرحية امتميزة منها عرض »نوح الحام« للمخرج أكرم 

مصطفى، »شباك مكسور« للمخرج شادي الداى
أن  ترى  هل  الطليعة  لمسرح  مديرا  بصفتك 
الذي  المسرح  هوية  توافق  العروض  هذه 

؟ طليعية  تجارب  تقديم  يستهدف 
فمفهوم  اأساس،  هذا  عى  العروض  هذه  إختيارى  وكان  بالطبع، 
يعنى  فالتجريب  مر،  ى  عليه  امتعارف  بالشكل  ليس  التجريب 
التجريب عى أصول امرح التى بنى عى أساسها وعليه بدأ البعض 

يجرب لتغير امفاهيم الثابتة، وسأرب مثا بعرض “نوح الحام”
ولكنها  تتغر  ا  ثابتة  الدراما  أن  تجريب  بها  العرض  ى  فالدراما 
خلق  نستطيع  كيف  وهو:  التجريب  معنى  وهذا  باأحداث،  مليئة 
من  العديد  يضم  ولكنه  به  تتحرك  ا  به  الدراما  مرحي  عمل 

يديرها فنان أن  المسرحية يجب  المؤسسات 
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اأكر  بالكوميديا وااهتمام   ا يوجد وعى 
الفكرة اإفيه على حساب  ينصب على 

مختلف  تكنيكا  يحمل  مكسور  شباك  وعرض  والداات..  اأحداث 
وهو كيفية تقديم امأساه ي إطار ملهاه.

عى  ويقبل  أرته  هو  يعاى  مواطن  حول  أحداثه  تدور  فالعرض 
عن  التخي  دون  كوميدي  بشكل  الفكرة  هذه  قدمت  وقد  اانتحار، 
امأساة، والعرضان يقدمان فكر له أهمية للمجتمع ويحمان تجديدا 
وتجريبا.. والنقطة الهامة التي أرتكز عليها هى تقديم أعال خاصة 

بهوية امرح وتجذب الجمهور .
بهويات  التام  االزام  الضروري  من  هل   -

؟ المسارح 
ليس  الهوية  تصحيحها،  ويجب  امغلوطة  امفاهيم  بعض  هناك 
من  امثال  سبيل  عى  امرح..  خشبة  عى  يقدم  ما  عاقة  لها 
و  القومي،  وامرح  الكوميدي  امرح  عى  هاملت  تقديم  اممكن 
الفني ولكن كيف سيتم  البيت  الطليعة وى كل مرح من مسارح 
هاملت  تقدم  فعندما  كل مرح؟  هوية  مع  يتناسب  بشكل  تناوله 
ستكون  الطليعة  عى  تقدم  وعندما  كاسيكية  ستكون  القومى  عى 

تجريبية وى امرح الكوميدي ستكون كوميدية وهكذا
المسرحية  المؤسسة  يدير  أن  تفضل  هل   -
باللوائح  واسعة  خرة  على  إداري  أم  فنان 

؟ والقوانن 
أفضل ى إدارة امؤسسات امرحية أن يديرها فنان فكل مرح له 
واإدارية  امالية  الشئون  مدير  مع  يعمل  امرح  فمدير  منظومة، 
أهمية  تظهر  وهنا  الفنية  اأقسام  رئيس  و  العرض  دار  ومدير 
واإدارية  امالية  الشئون  مدير  امثال  سبيل  فعى  اإختصصات، 
امالية واإدارية واللوائح والقوانن ويقوم بعرض  مسئول عن اأمور 

هذه اأمور عى مدير امرح الذي يعتمدها.
امشاريع  باختيار  يقوم  فني  مدير  هو  امرح  عام  فمدير 
اإدارين  من  كبر  عدد  وهناك  امرح  ي  تقدم  التي  واموضوعات 
مدير  عى  ويجب  اإدارية  اأمور  بتخليص  معنن  الفني  البيت  ى 

اإجتاعى بتسهيل مشكلة الدعاية والتسويق، فهناك ركات تختص 

نفتقد  ولكننا  معها  التعاقد  يتم  للعروض  وتسويق  دعاية  بعمل 

كانت  ااجتاعي  التواصل  وسائل  ظهور  وقبل  الخارجية  للدعاية 

الدعاية والتسويق أكر صعوبة.

الشباب  لمسرح  مديرا  كنت   2011 عام  في   -
أهم  من  عرضا  التوقيت  هذا  في  أنتج  الذي 
عروضه وهو » شزلونج« للمخرج محمد الصغر 

؟ التجربة  تلك  عن  حدثي 
اإيرادات  أعى  حققت  كا  جاهريا  نجاحا  التجربة  هذه  حققت 

التكلفة  من  الرغم  عى  يومى  بشكل  العدد  كامل  امرح  وكان 

اإنتاجية الضئيلة لهذا العرض التى م تتخطى 30 ألف جنيه ولكننا 

الدول  من  عدد  ى  جوات  بعدة  وقمنا  عرض  ليلة  ال200  تخطينا 

بشكل  اارتجال  ى  متميزين  العمل  هذا  ى  اممثلن  وكان  العربية، 

كبر وقد أصبح أغلبهم نجوما عى الساحة الفنية وكان أهم ما ميز 

مخرج  كان  و  الواحدة  واأرة  الواحد  الفريق  روح  هو  العمل  هذا 

مع  ويطورها  ومقرحاي  توجيهاي  إى  يستمع  الصغر  محمد  العمل 

أبطال العرض.

الفنان  لبطولته  رشح  تاني«  »واحد  عرض   -
؟ التجربة  تستكمل  لم  فلماذا  آدم  أحمد 

امقرر  من  وكان  شهر  مدة  الطليعة  ى مرح  التجربة  هذة  قدمت 

بعض  معه  حدثت  ولكن  آدم  أحمد  النجم  العمل  ببطولة  يقوك  أن 

العمل  وقدم  التجربة  يستكمل  م  ما  ولظروف  الفنية  ااختافات 

قمت  وقد  شيحة،  وإيناس  العزيز  عبد  وعمرو  صيام  أحمد  الفنان 

وعندما  امرح،  هوية  مع  يتناسب  طليعي  فكر  إى  النص  بتحويل 

أسعى  وحاليا  العرض  بإيقاف  قمت  الطليعة  مرح  مديرا  أصبحت 

لتقدمه عى امرح الكوميدي وسيقوم ببطولته الفنان أحمد صيام 

عى  يعتمد  والعرض    .. تيخه  مدحت  الفنان  مع  اإتفاق  وجارى 

كوميديا اموقف والدهشة .

- هل نعانى من ندرة في الكتابة الكوميدية؟
نعم، ا يوجد وعى بالكوميديا وذلك أن ااهتام اأكر ينصب عى 

الذي  تاي«  »واحد  بعرض  مثا  وسأرب  الفكرة  عى حساب  اأفيه 

وهنا  متناقضة،  مواقف  حدوث  وعى  اإدهاش  عى  فكرته  تعتمد 

تعتمد الكوميديا عى اموقف، لذلك انجذبت للنص.

- هناك انتعاشة كبرة يشهدها مسرح القطاع 
لمسرح  كبرا  تحديا  هذا  يحمل  هل   .. الخاص 

؟ الدولة 
إطاقا، فكل منها له مجاله، مرح القطاع الخاص يقدم نجوما كا 

ولكن  العادي  امشاهد  متناول  ى  وليست  الثمن  باهظة  تذكرته  أن 

 20 اأدى  والحد  جنية   100 للتذكرة  اأقى  الحد  الدولة  ي مرح 

جنية وهى ي متناول امشاهد وعى امستوى الفني فمرح القطاع 

الخاص هو مرح منتج ونجم من الدرجة اأوى، ولكن كل ما علينا 

فعله ي مرح الدولة هو تحسن امنتج امرحى.

؟ المقبلة  الفرة  الطليعة  مسرح  خطة  ما 
الفتاح،  عبد  انتصار  للمخرج  الكحل«  »مخدة  عرض  لتقديم  نستعد 

إبراهيم  للمخرج  »القفص«  عرض  منها  أخرى  تجارب  وهناك 

السان، وعرض »امفتش« إخراج باسم قناوى كا نحرص عى عمل 

»ريبورتوار« أهم العروض التي حققت نجاحا كبر.

كبرة  درجة  عى  وتكون  تساعده  التي  عناره  يختار  أن  امرح 
السليم ويجب عى مدير  ااختيار  الثقة، فهى منظومة يحكمها  من 
الذي يديره،  امرح أن متلك إسراتجية ويكون عى وعي بامرح 
بالعملية  تتعلق  التي  اأمور  عاتقهم  عى  يحملون  اإدارين  أن  كا 

اإنتاجية واإدارية.
- ها ازلنا نعانى من ضعف الدعاية والتسويق 

؟ الدولة  مسرح  لعروض 
بالطبع وهى مشكلة معرف بها لدى الجميع، نظرا أن فكرة توصيل 
امنتج للجمهور فكرة شائكة وى اآونة اأخرة قامت مواقع التواصل 
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ي اطار الدورة الرابعة ) التجربة اأوي( مهرجان نقابة امهن 
النهار  عى مرح   ٢٠١٩  /  ١٢  /  ٢٢ يوم  امرحي  التمثيلية 
محمد  وامخرج  للمؤلف  اأقنعة  فتاة  امرحي  العرض  قدم 

عبد الوارث  . 
صالة  ي  الجمهور  عى  اقنعة  توزيع  تم  العرض  بداية  قبل 
العرض ي دالة عى أنه سيكون جزء أصيا مشاركا ي العرض 
اأسئلة:  من  عدد  حول  للعرض  ااساسية  الفكرة  تــدور   .
معينة  لحظات  ي  الحقيقة  عرف  إذا  لإنسان  يحدث  ماذا 
هل  عرفها  واذا  ؟  يعرفها  أن  امفرض  من  هل  ؟  حياته  من 
 ( ساندي    حول  اأحداث  تدور  ؟   حياته  مسار  عى  ستؤثر 
عليه  أطلقت  الذي  امجتمع  من  هربت  التي   ) الصري  لقاء 
الذي  والدها  مات  أن  فبعد   ) السخيف  الرجال  عام   ( اسم 
للحياة  وخروجها   ، الطيبن  الفرسان  عام  عن  لها  يحي  كان 
فهو   ، فقط  طيبن  فرسان  ليس  العام  أن  اكتشفت  مفردها 
 ، العام  هذا  من  هربت  لذلك   ، أيضا  القبيحة  بالوجوه  ملئ 
 ) الدين  أحمد صاح   ( كلون  مسر  كهف  إى  ساندي  ذهبت 
وحدوته  تحقيق   ( وهي  الكهف  لدخول  قواعد  وضع  الذي 
حياة  تاريخ  عى  نتعرف   ، التحقيق  خال  فمن   ) واختيار 
الكهف  إى  تأي  أن  قبل   ، خطيبها  وعن  والدها  وعن  ساندي 
عن  وحديثه  كلون  مسر  حياة  من  جزء  عى  أيضا  ونتعرف   ،
يرتديها  التي  اأقنعة  تشبه  فهي  الكهف  ي  اموجودة  اأقنعة 
 ( اقنعة  مثل  يومي  بشكل  تظهر  والتي  حياتهم  ي  الناس 
تحاول   ) الخ   ... الحب   – القدر   – اموت   – الخيانة   - الغدر 
الفتاة تغير قواعد اللعبة ، فهي ا تريد أن تحي عن حقيقتها 
تتعرف  ي  حكايته  كلون  مسر  يستكمل  أن  تريد  لكنها   ،
مع  ويتفاعلوا  الصالة  اى  اممثان  ينزل  وهنا   ، حقيقته  عى 
الجمهور ويطلبا منهم ارتداء ااقنعة حتي يكون الركيز شديد  
، نعلم أن مسر كلون كان اعبا ي السرك ، يقفز ومي عى 
يوما  يستيقظ  لكنه   ، له  فيصفقون  الجمهور  ويسعد  الحبل 
من النوم فيجد ابنته تقلده وتقفز عى الحبل لكنها تسقطت 
وموت ، وبعد دفنها يريد أن يجلس منزله لحزنه عليها ، لكن 
صاحب السرك يطلب منه أن يقدم فقرته أن الجمهور يهتف 
بأسمه ، وبالفعل قدم الفقرة ، وضحك الجمهور ، ويصدم أنه 
أكتشف أنه يرتدي قناع امهرج امبتسم عى الرغم من بكائه 
هذه  وي   ، أبنته  يجد  وم  الحبل  أسفل  نظر  عندما  الشديد  
 ، الكهف  مغادرة  ساندي  من  ويطلب  لنفسه  ينتبه  اللحظة 
،  فتخره  أنها وجدت رجا حقيقيا  اللعبة  فقد غرت قواعد 
مشوها  وجهه  فنجد  وجهه  من  املون  القناع  ينزع  لكنه   ،
فالحقيقة مرعبة ، عندما كان ينظر للمرأة يشاهد ابنته وهي 

وكذلك   ، تقلده  أن  تريد  كانت  فقد  وفاتها  سبب  أنه  تبلغه 

العام  لها  يكشف  م  أنه  مذنب  بانه  والدها  تتهم  ساندي 

للكهف وترك شيئا  يتفقان عى مغادرة ساندي   ، بها  امحيط 

أبيها  وقلب  قلبه  يشبه  فهو  لها  أعطاه  قناع  ترك  فتقرر   ، ما 

 ، ااخر  قصة  منهم  كل  يكمل  كلون   ومسر  ساندي  كانت   .

كلون  مسر  وكلات  كلاتها  ساندي  تردد  العرض  نهاية  وي 

الخيال.                                                                            من  أب  صنعت   فقد  حقيقية  غر  شخصية  فهو 

مني   ( ديكور  أن  نجد   ، البرية  الصورة  عن  تحدثنا  اذا 

عن  ،عبارة  واحــد  منظر  من  مكون   ، تعبريا   ) الشاذي 

كثرة  بالوان  ملونه  جدرانه   ، الداخل  من  لكهف  بانوراما 

باأقنعة  تغطي  ( ومليئة  برتقاي – أحمر – أصفر  بني –   (

فالديكور  الصخور  بعض  وتوجد  امرح  ويسار  وعمق  من 

يتسق مع   ما يعر عنه العرض ، أما مابس ) هاجر سعيد 

( فكانت مناسبة لكل شخصية فنجد أنه ي العرض شخصان 

من  خرجا  فقد  مثان  انهم  (اعتقدنا  واحسان  خالد  أحمد   (

تشبه  مابس  ارتديا  الحري  اأداء  ي  واشركا  الكهف  داخل 

جال الفيشاوي

اأقنعة.. فتاة 
الخيال  من  أب  صنعت   

بطاقة العرض

اسم العرض: 

فتاة اأقنعة 

جهة اإنتاج: 

نقابة امهن 

التمثيلية 

عام اإنتاج: 

2020

تأليف 

وإخراج: 

محمد عبد 

الوارث
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الوان الديكور لكنها أغمق قليا كانت متسخة ي دالة عى 

فستان  ترتدي  ساندي  وكانت   ، طويل   زمن  منذ  وجودها 

كان  لكنه   ، والنقاء  والصفاء  الطهارة  عى  دالــه   ، ابيض 

متسخا ، وترتدي حزام احمر تلفه حول وسطها ما يدل عى 

اأحداث السيئة التي مرت ي حياة هذه الراءة والطمع فيها 

كأنثى ، أما مسر كلون فكان يرتدي مابس باهتة ،  قميص 

برتقاي وبنطلون رمادي يتناسب مع مكياج ) أماي حافظ ( 

وعندما  واأبيض   اأحمر  بالون  كلون  ماسك مسر  فرسمت 

وجه  عى  البني  بالون  تشوهات  رسمت  نجدها  يخلعه 

وجهه  الجمهور  يسعد  الذي  كلون  مسر  هو  هذا   ، اممثل 

تعر  ( فكانت  وليد درويش   ( اإضاءة  أما   . مشوها وحزين 

من  فتكونت  الدرامية  الحالة  لخدمة  سينائية  صورة  عن 

وكذلك  والرتقاي(  واأزرق  اأخر  و  اأحمر   ( ألوان  عدة 

عى  الركز  وتم   ، األرا  اضاءة  استخدمت  اأحيان  بعض  ي 

لحظات  ي  الخر  عن  معرا  غر ريح  بشكل  اأخر  اللون 

كثرة أثناء حكايات ساندي ومسر كلون عن حياتها. كانت 

( موظفة إبراز حالة  ) عاء غنيم  وألحان وتوزيع  موسيقى 

تحي  عندما  بالبيانو  امبطن  الكان  فنجد  والحزن  الراءة 

تم  ابنته  عن  كلون  مسر  تحدث  وعندما   ، حكايتها  ساندي 

مسر  تحدث  وعندما   ، الحزن  حالة  لتعمق  التشيلو  اضافة 

الكاخون  اإيقاعية مثل  السرك استخدمت اآات  كلون عن 

ساندي  عزفت   عندما   . البهجة  عي  لتدل  والرق  والطبلة 

وتقول  تجلس   وهي  العرض  أخر  ي  عزف حي  الكان  عى 

يقف  عنها  بعيد  مكان  وي   ، الحاي   يسمع  أن  يجب  كان 

مسر كلون ممسكا العروسة ويقول أكمي ما كنتي تعزفينه 

ساندي  بن  يربط  والكلات  بالعزف  الربط  فهذا  أبنتي  يا 

 ( الحركية  الدراما  اما   . خيالها  من  صنعته  الذي  ووالدها 

امرح  عمق  ي  الواقفان  التمثان  أن  علمنا   ) عنر  مناضل 

واشركا مع ساندي  الكهف  انفصا عن جدران  ها شخصان 

أن  فبعد   ، القرش  سمكة  استعراض  منها   ، ااستعراضات  ي 

إى  يتحول  ثواي  مدة  خطيبها  مع  ترقص  ساندي  شاهدنا 

بسمكة  الحدث  تجسيد  تم  وقد   ، اغتصابها  يريد  شخص 

القرش عندما تنقض عى اانسان ، واستعراض أغنية األوان 

) الوان تشبه دنيانا ، الوان مثل اأزهار( فهي تحي عن فكرة 

 ( اأقنعة  داات  عن  تعر  كذلك   ، الشخصيات  عند  األوان 

بعامنا  الحب  وقناع   ، اأمان  بأغى  يباع  بعامنا  الغدر  قناع 

يصل  أن  ــراد  ام امعني  عن  معرا   ) أسعار  بأرخص  يباع 

للمتلقي من خال العرض فنحن نستخدم اأقنعة مع بعضنا 

البعض وأن الحياة بها أكر من وجه.

عى الرغم من بعض الهنات البسيطة التي تحدث ي عروض 

ي  الدقة  عدم  او   ، اممثلن  احد  تلعثم  مثل  الواحد  اليوم 

او  اممثل  صوت  عى  اموسيقي  صوت  ارتفاع  او  ااضــاءة 

حذفها  ممكن  أخري  بصورة  الدرامية  امواقف  بعض  تكرار 

وصهرها  أدواته  كل  استخدم  امخرج  ان  اا  عنها  وااستغناء 

ي بوتقة واحدة وتم توظيفها لخدمة الفكرة الدرامية للنص 

للنور  العرض  هذا  خروج  ي  ساهم  من  لكل  واجبة  فالتحية 

وامخرج الواعد محمد عبد الوارث 
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    ا يطل هذا العرض من عام الصحراء، بل يأي إليك بعامها 
ا  قدما  مقيا  ليبدو  اللحظي  والزمن  الفضاء  يفرش  كاما، 
بأبعاده،  امكان  عى  مهيمنا  الفعي  عامها  يبدو  مؤقتا،  ضيفا 
ما  أكر  وهو  دار،  صاحب  وثقة  بهيمنة  ويجول  بك  يصول 
لفرقة  الرمال”  مهاجي  ـ  امها  “زين  اأردي  العرض  هذا  ميز 
مادبا للمرح والفنون، امستمد من القصة البدوية الحقيقية 
“زين امها” التي حدثت ي البادية ي زمن قديم، آخر عروض 
الخامسة، من  دورته  الصحراوي ي  للمرح  الشارقة  مهرجان 
الغنم  أبو  معتز  وبطولة  الشوابكة،  عي  د.  وإخــراج  تأليف 
عي  وتيسر  الشوابكة  وطارق  جرار  وساح  عبده  ورسمية 

وآخرين.
   يبدأ العرض الذي يفرش الصحراء؛ بيئة مواضيع امهرجان، 
أماكنها  اختيار  ي  نوعا  مبتكرة  تبدو  واثقة  بتكوينات 
اثنتان،  منها  تخفت  خيام  سابقة،عدة  عروض  عن  وتوزيعاتها 
الخلفي  اليمن  ي  أحدها  ظهورا،  وأقل  إضاءة  با  فتبدوان 
كبرة  خيمة  اثنتان،  ترز  بينا  الخلفي،  اليسار  ي  وأخــرى 
وسطى وأخرى أصغر عى اليسار، أمام كليها حطب مشتعل، 

العرض  بدء  قبل  اممثلن  من  بعضا  نرى  لها،  الركيز  ينبه 
الخيمة  داخل  وامرأة  الوسطى  الخيمة  أمام  ساكنن  جالسن 
التال  إحدى  أعى  الرجال  من  ومجموعة  وحدها،  اليرى 
توحي  للزرقة  ميل  التال  خلف  إضاءة  مع  كالظال،  يبدون 
بامتداد  الليل، كتكوين عام يوحي  مع ضخات دخان برودة 
فالحياة  ااستطراد،  تنتظر  العرض  بدء  لحالة سارية من قبل 
مشتبكة  بحركة  العرض  يبدأ  ثم  البداية،  قبل  من  تتسلل 
البعيد  اأمن  التل  أعى  اأشخاص  مجموعة  بن  بالسيوف 
صهيل  نسمع صوت  بالبعد،  ذكيا  إحساسا  معطية  كخياات، 
أمام  لضيوف  القهوة  صب  ونرى  الرياح،  وصوت  الخيول، 
حياة  بتفاصيل  موج  مزيج  ي  امحورية،  الوسطى  الخيمة 

حقيقية.
ابن  الشيخ “وهدان”  نرى  امركزية  الوسطى  الخيمة  أمام     
ونسمع  ضيوفه،  وسط  الراحل،  القبيلة  شيخ  مرشود  الشيخ 
الغائب،  أخيه  الغنم(  أبو  معتز   ( “ركان”  بدويا متدح  شعرا 
أحاديثهم،  ونسمع  لضيوفه  القهوة  وهــدان  الشيخ  يصب 
لتأنيبها  التي يذهب  الخلفية  ) ساح جرار( ي  لرى زوجته 
الغناء  هذا  ضد  صدره  توغر  للضيوف،  القهوة  تقديم  لعدم 
لزوجة  بكراهية  مشرة  أخيه،  متدح  بينا  متدحه  ا  الذي 
أخيه الغائب “زين امها” )رسمية عبده(، التي نراها وحيدة 
الفارس  ركان  زوجها  انتظار  ي  تعيش  اليرى،  الخيمة  ي 
قبيلتهم ورق  عى  اعتدى  طريق  قاطع  يطارد  ذهب  الذي 
أي  “الحال”  مسردا  منترا  ظافرا  ركان  ليعود  أغنامهم، 
ليحتفل  بطولية عى فرسه،  بهيئة  منهم،  ماشيتهم وما رق 

به أخوه وهدان والجميع بأغان بدوية مبتهجة، لكن وهدان 
الذي أوغرت صدره زوجته يعنف أخاه لركه إحدى متعلقات 
أخيه  من  اللهجة  هذه  النفس  عزيز  ركان  فرفض  والدهم، 
رأسه  ويدس  وهدان  يندم  بينا  زوجته،  مع  الرحيل  فيقرر 
الجال  شديدة  امها”  تتعرض”زين  الرحيل  بعد  الرمال،  ي 
ذات العزة واأصالة، مغازلة وتعرض من “بطيحان” ) طارق 
فتتصدى  غازيا لرقتها،  جاء  الذي  الطريق  قاطع  الشوابكة( 
بزوجها،  وزهو  وفاء  أبيات  وإباء  فخر  ي  منشدة  بقوة  له 
ماهرة  مبارزة  ي  ركان  له  ليتصدى  بديعة،  شعرية  وصلة  ي 
أخوه  إليه  يرسل  الذي  الوقت  ي  الفارسة،  زوجته  تسانده 
ي  متصالحن  وقبيلته  أخيه  ركان  فيعود  اسرضائه،  وهدان 
الربابة  أصوات  عى  الجميع  من  بدوي  احتفاي  ورقص  غناء 

اأخاذة.
    قصة عى بساطتها ملحمية مثرة للمتابعة، تعزز ببساطة 
ذات  والشجاعة،  واأصالة  كالوفاء  والصحراء،  البدو  قيم 
ترجع  سعيدة  ونهاية  ور  خر  واضح،  وراع  واضحة  دراما 
الراثية  الحكايات  مذاق  لظلم،  تعرض  من  وُتنصف  الحقوق 
متكاملة  حية  فرجوية  حالة  ضمن  وامثرة،  اأثرة  والشعبية 
والحري ميزت  البري  والتنوع  والتفاصيل  الشخصيات  غنية 
ويطوعها  الصحراء  يستخدم  كمن  يظهر  م  الذي  العرض، 
أفرزت  حقيقية  بيئة  الصحراء  بدت  بل  وموضوعه،  لحكايته 
ترب  مكانيا  مفعلة  مواقعها  كل  بدت  به،  وجاءت  عامها 
قريبة وبعيدة، واضحة ومهملة  ارتفاعات  الحياة،  ي جنباتها 
إيقاعا  بذاته  يحقق  ما  تــال،  أو  مستوية  أرض  منزوية، 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

زين امها ـ 

مهاجي الرمال

جهة اإنتاج: 

فرقة مادبا 

للمرح 

والفنون

عام اإنتاج: 

2019

تأليف 

وإخراج:  د. 

عي الشوابكة

.. المها  زين 
الحية البادية  بأنفاس  مشهدي  زخم 

أمل ممدوح 
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ضمنيا، ظهرت مكونات البيئة مكانيا وثقافيا؛ الخيول والجال 
الشعر  والقهوة،  والدلة  والربابة  والنار،  والنخل،  والسيوف، 
بالروح  الزخمة  امتناثرة  البدوية  البدويان، اأحاديث  والرقص 
نشم  نكاد  امشهدية،  الحالة  الحواس حرت ي  كل  البرية، 
القهوة، نسمع صهيل الخيول والربابة، ووقع أقدام الخيل، م 
عى  معينا  منضبطا  كان  بل  عائقا  هنا  امسجل  الصوت  يكن 
التجسيم، خاصة ي ظل توافق لفظي وحري، مع حضور جيد 
للمثلن وإلقاء مقنع ومعارك صيغت جيدا خاصة ي ظل مكن 

اممثلن من فروسية ركوب الخيل حتى اممثلة رسمية عبده.
الرؤية       يرز حضور اإخراج ي العرض بشكل كبر، فتعد 
القوة، فاإخراج نجح ي بث  اإخراجية بحد ذاتها أهم نقاط 
حيوية وحياة شاملة ي أرجاء الفضاء الصحراوي، ليحيله براحا 
حرا داعا، بتكوين زخم يجمع بن الحالة امشهدية امرحية 

بشكل سلس  امكان  توظيف  مكنه من  بتكنيك  والسينائية، 
والحركة،  التنقات  فيها  تكر  ملحمية  بدت  حالة  مع  خاصة 
فأجاد استخدام امكان بتنوعات ارتفاعاته، مع إنارة إرشادية 
اإضاءة  فيها  تقم  م  مشاهد  عدة  عدا  فيا  الحدث،  أماكن 
بهذا الدور، ما أحدث نوعا من اارتباك لحن عثور امتلقي 
عدد  وجــود  ظل  ي  خاصة  الصوت،  مصدر  امتحدث  عى 
من  شيئا  أحدث  وما  امشاهد،  معظم  ي  اممثلن  من  كبر 
من  مزيد  بحاجة  كانت  امشاهد  بعض  أن  كذلك،  اارتباك 
مكتمل،  منطقي  إحساس  لوصول  أنفاسها  وإمهال  اإشباع 
من أمثلة ذلك اانتقال الفجاي الريع ووصول ركان لقبيلته 
بعد هزمة خصمه ي حالة احتفالية، بشكل ا يحقق الشعور 
الزمني أو التدرج الدرامي الكاي، لكن هذا يظل ا يقلل من 

عنار جودة العرض وماسكه بشكل عام.

   من أهم السات اإخراجية املحوظة ي العرض، استخدام 
معظم أرجاء الفضاء ي صياغة امشاهد، مع تكثيف مشهدي، 
مكان  مشهد  يلغي  وا  بعيد  مكان  ي  مشهد  ينشط  حيث 
مشهد  يتصدر  بينا  بعيد  مكان  ي  الحركة  فنشاهد  آخر، 
متابعة  امتلقي  ذهن  تنشط  اإيقاع  متدفقة  كحالة  مركزي، 
نهمة تستعرض كل محتويات الفضاء، هذا التكنيك التكثيفي 
يلتقي أيضا مع أسلوب سيناي ي الصورة من حيث الجمع 
)باك  الخلفية  والصورة  جراوند(  )فور  امتقدمة  الصورة  بن 
جراوند(، فتتقدم حالة وتتأخر أخرى ي نفس امكان والزمان 
بحسب الرؤية الدرامية، مع بقاء عمل اإثنن، وهو ما أجاد 
امخرج استخدامه إبداعيا بالتداخل أو امزاوجة بن مشهدين 
بحيث  العرض،  مناطق  أفضل  من  أراه  منضبط  بشكل 
كان  وقد  الهمس  كا  وصوتيا  حركيا  أهمية  أقلهلا  خفت 
يحدث  خلفي  مشهد  ي  حوار  وبدأ  بروزا،  وأكر  امقدمة  ي 
اانسحاب  من  كنوع  اأول،  عى  عا صوته  امكان،  نفس  ي 
درامية  لحالة  كالخلفية  لتصبح  عامة  حالة  من  التدريجي 
ينبع  بينا  اأوى،  وجود  نفي  دون  امقدمة،  ي  تصبح  أهم 
به،  يرتبط  ومازال  امراجع  اأول  من  امتصدر  الثاي  امشهد 
فالتداخل ليس مجانيا أو عشوائيا، يظهر هذا ي أحد امشاهد 
بينا كان ضيوف وهدان معه أمام الخيمة يتحدثون، فُيبقى 
هامشيا،  مشهدا  يصبح  لكنه  وجودهم  عى  العام  امشهد 
ُيعد  وزوجته،  وهــدان  بن  الخلف  ي  حوار  مشهد  لصالح 
والراع  الشخصيات  طبيعة  عى  الضوء  يلقي  حيث  اأهم 
البيئة ي  أو بآخر أصوات مكونات  الدرامي، كا ترز بشكل 
عادة  ااكتفاء  امكان، مع  الخلفية، كحضور مستمر مكونات 
التي  املونة،  لإضاءة  اللجوء  دون  عامة،  إنارة  أو  إنارة  ببؤر 
الصورة وتزيدها تحميا، وهو ما كان حساسا  كانت سرهق 
اأشعار  تخلل  مع  امشهدي،  الزخم  هذا  ضوء  ي  ومناسبا 
بدوي  سياق  ضمن  عذب،  بصوت  للمشاهد  البدوي  والغناء 
عروض  وأفضل  أهم  من  عرض  ي  الصحراء،  امتلك  خالص 

امهرجان. 
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[ 18نوافذ

متغري  عامل  يف  والتنمية  الطفل  مؤمتر” مرسح  بحضور  رشفت 

“ والذى عقد يف نقابة اتحاد كتاب مرص يف الثامن والعرشين 

 ، الشجون  من  العديد  بداخيل  أثار  وقد   ،2019 ديسمرب  من 

طوال   عشقته  ىل  معشوق  نحو   ، الهموم  من  بكثري  وحملني 

فاإلعدادية   ، االبتدائية  باملدرسة  تلميذا  كنت  منذ   ، عمرى 

الجامعة  دخويل  مع  هيام  إىل  العشق  وتحول   ، فالثانوية    ،

، و مؤلف  كناقد  ثم عميل يف مجال املرسح   ، منها  وتخرجي 

ومخرج ، وأخريا استاذا لفن املرسح يف كليات الرتبية للطفولة 

املبكرة ، والرتبية النوعية قسم االعالم الرتبوي شعبة املرسح ، 

، أي تحول  بالدراما  للمعالجني  الربيطانية  الجمعية  وعضوا يف 

الهيام إىل اقرتان .. بفنون املرسح .. يف املؤسسات لتعليمية ، 

من مرحلة الحضانة اىل الجامعة .

لذلك مل يكن غريبا أن أشعر باألىس والغرية ملا أصاب املرسح 

من  عدوى  تكون  قد   ، تعرث  من  التعليمية  املؤسسات  يف 

للكثريين  املساعد  ، بعد أن كان  اسبابه  له  او   ، العام  املرسح 

يف التنشئة االجتامعية والثقافية ، والوطنية ، والتميز العلمي 

واملعريف ، واملهني .

من  الكثري  الثانوية  املدارس  ف  املرسح  عباءة  من  خرج  لقد 

فرق  إنشاء  مع  خاصة  الستينان  يف  والسنيام  املرسح  نجوم 

 ، الله  رحمه  صالح  سعيد  منهم  وأذكر   ، املرسحية  التلفزيون 

ياسني  ومحمود   ، امام  وعادل   ، املحسن  عبد  الدين  محى 

وحسن يوسف ، وسناء شافع وغريهم مام ال تسعفني الذاكرة 

بتذكر مناملتهم ىل يف مرسح املدارس الثانوية ، حيث مل يكن 

هناك ورش لتدريب املمثل ، او دورات تدريبة خاصة ألعداد 

املمثل .

به  وصل  فكيف   ، آنذاك  املدرسة  واملرسح  املدرسة  كانت 

الحال ليوم ؟ أو ما هو الواقع الذى يعيشه ومعاناته اليوم ؟

هذا ما سنحاول التعرف علية من قراءة لبعض األبحاث التي 

قدمت يف املؤمتر بواسطة بعض املتخصصني والعاملني يف مجال 

املرسح يف املؤسسات التعليمية .

أوال : مشكلة اضطراب الهوية واملصطلح : 

  ما الشك فيه أن التعامل مع أي منهج علمي للتفكري ،  أو 

اسلوب فنى للتعبري ، أو وسيط للتواصل ولنقل خطاب ثقايف 

الجميع  عليه  يتفق  ومصطلح  هوية  من  له  البد   ، للجمهور 

املنهج  عامل  واسلوب  وخصائص  لطبيعة  استخدامه  يف  ليشري 

بال  واضحا  املصطلح  كان  وكلام    ، الوسيط  أو  االسلوب  أو 

لبس ، كانت الهوية محدده بشكل علمي دقيق ، يساعد عىل 

الفهم والتفاعل معه واالستفادة منه ، وبالتايل يعترب اضطراب 

املصطلح من أهم معوقات التعامل مع املرسح يف املؤسسات 

للتعرف  املؤمتر  اوراق  قراءة بعض  نحاول  ، وسوف  التعليمية 

 ، الطفل  مرسح  مفهوم  حول  املتخصصني  ذهن  يف  يدور  مبا 

واملرسح يف املؤسسات التعليمية . 

“:يعد  يقول   ، الزراع  عبده  الشاعر  املؤمتر  امني  كلمة  يف   •

يحدثه  ،ملا  العرشين  القرن  انجازات  اهم  من  الطفل  مرسح 

الطفل  ومخيلة  عقل  عىل  مبارش  تأثري  من  الرفيع  الفن  هذا 

املتلقي من خالل عنارص العرض املختلفة “ ) ص 3 ( 

يعاىن  بأهميته  امياننا  رغم  الطفل  “مرسح  ان  اىل  يشري  ثم 

ومهتم  متخصص  كل  يلمسها  بأزمات  ،ومير  شديدة  معاناة 

امليزانية  ،وقلة  الجيدة  النصوص  ندرة  ،متمثلة يف  املرسح   يف 

محاور  أربعة  اخرتنا  ثم  ...ومن  املوهبني  املخرجني  ...وندرة 

مهمة وهى ) املرسح املدريس- آفاقه واشكالياته  ( ،)القضايا 

(، )مستقبل املرسح وتحدياته (،)  الطفل  التوعوية يف مرسح 

والتجارب املرسحية للطفل (”) ص 3-4(.

املرسح  وادماج   ، الطفل  مبرسح  املقصود  تحديد  فعدم 

املدريس مع مرسح الطفل ، مع اختالف القضايا واالشكاليات 

ورقة  ورمبا يف   ، املصطلح  تحديد  ارتباك يف  يسبب  كل هذا   ،

رئيس املؤمتر املزيد من التحديد .

بالقول  املصطلح  املعدول  فاطمة  ا.  املؤمتر  رئيس  تحدد   •

الكالسييك  املرسح  االساس  ىف  تعنى  الطفل  مرسح  “وكلمة 

التقليدي الذى يقدم عىل مسارح العلبة اإليطالية يف الكيانات 

بعض  او يف  للمرسح  الفني  :البيت  :مثل  للمحرتفني  املرسحية 

قصور الثقافة “) ص 6 (،

ثم تضيف “انه املكون األسايس الذى تنبثق منه كل االشكال 

املرسح  ،مثل  االطفال  مع  متارس  التي  االخرى  املرسحية 

والورش  التجارب  ،او  اللعب  من  كنوع  املرسح  ،او  البسيط 

املرسحية ،وبالطبع املرسح املدريس او مرسحة ملناهج ..وهى 

صيغ موازية وليس بديلة “ ) ص 6 (.

للمرسح  التقليدي  الشكل  االطفال عىل  نجد قص مرسح  هنا 

فقط  املحرتفني  عىل  ،وقرصه  اإليطالية  بالعلبة  ترتبط  كعامرة 

الدرامية   – بالرضورة  وتقصد   ، املرسحية  األشكال  تعدد  ثم   ،

التقليدي  املرسح  أن  طاملا  الهواة  طريق  عن  متارس  التي   _

اللعب   ( الدرامية  االنشطة  واحدة  سلة  وتجمع يف   ، احرتايف  

الدرامي ولعب االدوار ( مع املرسح املدريس ) يف املؤسسات 

لتعليمية ( ومرسحة املناهج ، باعتبار أن مرسحة املناهج يشء 

واملرسح املدريس يشء آخر . 

• يف ورقة بحثية بعنوان “حتمية الرقابة االدارية عىل املرسح 

اخصائية  ،وهى  جادو  منري  :اميمة  الدكتورة  “تشري  املدريس 

الرتبية  لوزارة  ،التابع  للمناهج  القومة  املركز  يف  تربوية 

فنية  وسيلة  يعد  املدريس  “املرسح  ان  إىل   ،تشري  والتعليم 

من وسائل االثارة والجذب للتالميذ ،كام يشكل النص مرتكزا 

“) ص 12  ونفسية  تربوية  يتضمنه من مقومات  ..مبا  اساسيا 

قدمته  ان  بعد  التعليمية  املؤسسات  يف  املرسح  تعرف  ثم   .)

كمرسح مدريس بانه املرسح الرتبوي ،فتشري اىل ان:

املرسح الرتبوي :اسلوب يجمع عنارص املرسح والتعليم ،ذلك 

منها  ،الهدف  تجربة  لتقديم  مرسحية  وسائل  يستعمل  ألنه 

والتطبيق النظرية  بني  ما  التعليمية  المؤسسات  في  المسرح 
التعليمي)1( للمسرح  للتنظري  محاولة 

كامل الدين حسني  
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[ 19نوافذ]
ومكان  )من جمهور  املرسح  عنارص  يحتوى عىل  ،فهم  تربوي 

للمرسح  اخرى  (ليس صورة  الرتبوي   ( التعليم  يف  (”واملرسح 

اإلعداد  حيث  من  جوهريا  اختالفا  يختلف  انه  ،بل  العادي 

واالهداف واملضمون “ ) ص 18 (

ثم تعرف املرسح يف مؤسسات لتعليمية اجرائيا بانه :

من  يتخذ  الذى  الرتبوي  “الوسيط  وهو  املدريس  املرسح 

املرسح شكال ومن الرتبية وتعاليمها مضمونا ،ومن خصوصياته 

التي  الرتبوية والدينية والتاريخية  عرض املوضوعات والقضايا 

وتهذيبها  الطاب  يعام عىل صقل شخصية  ...كام  الطالب  تهم 

وتعليمها السلوكيات االيجابية ،وتنفذ عروضه املرسحية ضمن 

والطالب  املعلم  من  يتألف  فريق  خالل  ،من  املدرسة  نطاق 

االوىل  بالدرجة  تربوي  هو  املدريس  فاملرسح  ذلك  وعىل   “  “

واالخرية “) ص 19 (. 

اما مرسحة املناهج فإنها “وضع املواد الدراسية يف حوار متثييل 

مشوق للطالب “)ص 19 (.

منها  عدة  “أنواع  اىل  املدريس  املرسح  أنواع  تحدد  ثم 

،االستعراض  التمثييل  ،اللعب  الحرة  ،التمثيلية  :املرسحية 

التاريخي ،التمثيلية الصامتة “ ) 40 (.

الرتبوي  املرسح  بني  الخلط  يف  هنا  املصطلح  اضطراب  يبدو 

املرسحي  النشاط  كمكان ملامرسة  املدريس  واملرسح   ، كهدف 

، ومل تحدد الباحثة هنا ما املقصود بعنارص املرسح او عنارص 

 ، نص  من   ، املرسح  فنون  تقصد  انها  الظن  وأغلب  التعليم 

واملؤثرات  واالضاءة  املناظر  باستخدام   ، للمكان  واعداد  واداء 

، فعنارص املرسح ليست )جمهور ومكان فقط( ، كام ذكرت .

املادة  اعداد  عىل  تعتمد  هي  املناهج  ملرسحة  بالنسبة  ثانيا 

او  مرسحي  نص  يف  اعدادها  اما   ، فقط  حوار  يف  الدراسية 

اطار مرسحي من منظر ومؤثرات عن  تقدم يف  خربة حياتية 

طريق مؤدين قد يكونوا من الطالبة او املعلمني ، علام بأنه 

يوجد يف العامل الغريب اآلن ما يعرف بفرق املرسح التعليمي 

تقديم عروضها  تتخصص يف  التي   Theatre in Education

كام سنعرف بعد يف املؤسسات التعليمية . 

أيضا  وتقوم  العربية  للغة  مدرس  ،وهى  بركات  عفت  أما   •

اىل  فتشري  التعليمية  املؤسسات  يف  املرسح  يف  باإلخراج 

يقوم  الذى  املرسح  “ذاك  بانه  املدريس  املرسح  مصطلح 

بالتمثيل فيه االطفال انفسهم ،فضال عن انه موجه للطفل “) 

ص 55 ( .كام ان له “فلسلفته الخاصة التي متيزه عن املرسح 

الدائم  الدرايس  التقدم  تحقيق  يف  يسهم  أنه  ،ذلك  عامة 

العلمي واألديب والفني “) 57  التحصيل والتزود  ،ويعني عىل 

.)

انواع  بأنه نوع من  البعض  الذى يقول به  كام تتبنى الرتيف 

تحت  الطالب  يؤديه  النشاط  من  لون   “ و   الطفل   مرسح 

ا او خارجه يف صالة املدرسة  ارشاف معلميهم داخل الفصل 

وعىل خشبته او خارج الصالة يف حديقة املدرسة او ساحتها 

.) 57 (“

فنون  عىل  يعتمد  كنشاط  املرسح  بني  الخلط  بخالف  هنا 

التعليمية  العملية  للتالميذ يف  بانه مساعد  ، يوصف  املرسح 

وصف  عىل  العرف  جرى  قد  انه  ،كام  الدرايس  والتحصيل 

املدرسة  قبل  ما  مرحلة  بعد  باملدارس  املقيدين  االطفال 

الجامعة  يف  االلتحاق  بعد  عرش  الثامنة  وبعد   ، بالتالميذ 

بالطلبة ، وهذا خلط ثان ،قد ندرك اسبابه عندما تحدد انواع 

املرسح املدرىس من وجه نظرها .

) املدرسة  داخل   ( التعليمية  املؤسسات  يف  املرسح  فتصف 

االطفال  ميارسها  التى   “ املدرسية  األنشطة  من  نوعا  بأنه  

فنون  من  متعددة  أنواع  مامرسة  عىل  خالله  من  يتدربون 

ومواجهة  والتمثيل  والنشيد   ، والخطابة   ، كاأللقاء   ، األداء 

 .... املسئولية  وتحمل  الجامعي  العمل  ...ومامرسة  الجمهور 

الخ “ ) ص 58 ( .  

 تقسم الباحثة يف دراستها انواع املرسح املدريس اىل : 

بأرشاف  الطالب  به  يقوم  نشاط  :وهو  الرتبوي  املرسح  ا-   

معلم الرتبية املرسحية

الفئات  لطالب   يقدم  نشاط  :وهو  التعليمي  املرسح  ب- 

متخصص  ومعلم  املرسحي  النشاط  معلم  بأرشاف   ، الخاصة 

االشارة  لغة،  عىل   يقوم  وهو   ... واالمياءات  اإلشارات  يف 

واإلمياءة. ... وإتاحة الفرصة لذوى الفئات الخاصة يف التعامل 

مع   البيئة  “ ) 59 ( .

مرسح  يسمى   ( مرسحي  نشاط   : العرائس  مرسح   – ج    

، ويعتمد عىل  املدرسة  قبل دخول  لألطفال  يقدم  العرائس( 

املمثلون  الفصحى ويقدمه  العربية  باللغة  املكتوبة  النصوص 

الكبار املحرتفون مرتدين مالبس الشخصيات )األقنعة() 59 (.

 د –املرسح الغنايئ : وهو الذى يعتمد عىل حوار غنايئ عن 

طريق االناشيد والحوار  شعرا .

التعليمي  املرسح  وظيفة  بني  خلطا  هناك  أن   هنا  نالحظ 

للفئات  يقدم  الذى  فاملرسح   ، الخاصة  الفئات  ومرسح 

الخاصة هو مرس ايضا مع االختالف يف توظيف فنون املرسح 

من نص ، وأداء ممثل ،لكنه ليس تعليميا فقط . 

ثانيا املشكالت :

والضمري  الرقابة  “غياب  اىل  املشكالت  جادو  اميمة  تحدد   •

،وضعف  التعليم  ،فوىض  املناهج  ،تكدس  الطالبية  ،الكثافة 

امليزانية ،...كل هذه التحديات أدت اىل تراجع دور األنشطة 

....وعى راسها املرسح املدريس “) 13 (.

• اما عفت بركات كمامرسة لإلخراج املرسحي فاملشكالت من 

وجهة نظرها تحدد يف :

• عدم اقتناع ادارة املدرسة احيانا مبامرسة النشاط املرحى .

 • ضعف االمكانات املادية .

• عدم وجود أخصايئ مرسح مدريس يف املدارس .

• اعتامد التوجيه املرسحي عىل نفس الخطة السنوية التي ال 

تتغري تقريبا .

• غياب الوعى النفيس والرتبوي من قبل القامئني عىل العمل 

املرسحي واملدريس .) 65-66 (.

املوظفة  واملصطلحات  املفاهيم  يف  الخلط  من  بعض  هذا 

واعتبار   ، التعليمية  املؤسسات  داخل  باملرسح  للتعريف 

العرائس  مرسح  أو  التعليمي  املرسح  هو   ، الرتبوي  املرسح 

استخدامها  من  يتضح  هكذا   ، الدرامية  االنشطة  او   ،

بالتبادل عند الحديث عن توظيف املرسح داخل املؤسسات 

محور  يف  البحثية  االوراق  بعض  يف  قرأنا  “كام    ، التعليمية 

تعددت  كذلك   ،  “ ومشكالته  آفاقه  املدريس-  املرسح 

املشكالت التي يعاىن منها املرسح داخل املؤسسات تعليمية 

واكتفينا مبا ورد يف الدارستني التي تم قراءتهام  ،  أألمر الذى 

املفاهيم واملصطلحات بشكل  لتوحيد  له من نظرة  كان البد 

بفنونه  لكيفية توظيف املرسح  ، ووضع اساس علمي  علمي 

منظور  خالل  من   ، التعليمية  املؤسسات  داخل   ، املختلفة 

علمي يشمل كافة األنشطة الدرامية واملرسحية ، التي متارس 

داخل املؤسسات التعليمية .

 وسنبدأها بالتفكري يف ملاذا املرسح يف املؤسسات التعليمية ؟ 

وهذا محور الجزء الثاين .
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اختار الكاتب نقطة مبتكرة للتعبر عن فكرته ى مرحيته التى عرضت 
عام 2006. وكانت عبارة عن عدة مقابات تليفزيونية اجراها الرئيس 
اامريى ااسبق الراحل ريتشارد نيكسون عام 1977 بعد ثاث سنوات 
من  استقالته  حتى ا يتعرض لاقالة بعد ان بدأت اجراءات محاكمته 
باسم  التى عرفت  الفضيحة  بالتنصت عى خصومه وهى  اتهامات  عن 
ووترجيت  . ووجد نيكسون – الذى كان ى فرة رئاسته الثانية وسبق 
انتخابات  ى  كنيدى  جون  امام  وخر  ايزنهاور  للرئيس  نائبا  كان  ان 
وقد  سيئا  سيكون  التحقيقات  هذه  ى  موقفه  ان    1960 عام  الرئاسة 
ينتهى بعزله فقرر ان يكون اامر بيده ا بيد عمرو واستقال قبل ان 
عاما  بعرين  بعدها  ورحل  الظل  دائرة  ى  نيكسون    وتوارى  يقال. 
هذه  مثل  طريق  عن  الضوء  دائرة  اى  احيانا  يخرج  1994.وكان  ى 

ااحاديث. 
صاحب  الشهر  الريطاى  امذيع  مع  ااحاديث  هذه  نيكسون  اجرى 
الرامج الحوارية وقتها  ديفيد فروست )-1939 2013 ( لحساب شبكة 

سيناريو  كاتب  ايضا  فروست   وكان  الريطانية.  ااخبارية  نيوز  فيز 
شهرا وممثا كوميديا.

دروس
واختار مورجان هذه امقابات بالذات من بن امقابات التى اجراها 
رجال  يتعلمها  ان  مكن  دروسا  فيها  راى  انه  نيكسون  ريتشارد 
انها تكشف كيف  امرئية بشكل خاص. كا  الصحافة  السياسة ورجال 
عديدة  مقابات  ففى  امتحدة.  الوايات  ى  والسياسة  الصحافة  تدار 
التعاطف  استدرار  حاول  استقالته   بعد  نيكسون  ريتشارد  اجراها 
ما  وتجاهلوا  حوله  من  عليه  تامر  الذى  الضحية  مظهر  والظهور 
اللقاءات  هذه  وى  قبلها.  وما  ايزنهاور  نائبا  كان  منذ  لباده  قدمه 
اما  تعليق.  دون  يشاء  ما  يقول  يركه  امذيع  وهو  ااخر  الطرف  كان 

فروست فلم يفعل ذلك بل كان يتدخل للتعليق عى اجابات نيكسون 
عندما تحوى مغالطات  مثل حديثه عن انقاب جواتياا ضد حكومة 
تصدى  ان  بعد  الوايات  فيه  تورطت  الذى   1953 عام  اربنز  جاكوبو 
اياها  امتيازات منحها  اربنز لنفوذ الركات اامريكية ى باده والغى 
ى  للتورط  الركات حكومتها  يوبيكو. وحرضت هذه  سابقه خورخى 
كان  نيكسون عندما  ريتشارد  انقاب ضده ارف عليه شخصيا  تدبر 
نائبا ايزنهاور. وكان اانقاب بداية مرحلة دامية من تاريخ جواتياا 
اصحاب  ااصلين  السكان  من  معظمهم  كان  االوف  مئات  فيها  قتل 
اانقاب  قاد  انه  قال  الحديث  وخال  النزاع.  محل  الزراعية  ااراى 
واستخدم  رايتها.  اربنز  حمل  التى  الشيوعية  من  جواتياا  لحاية 
توليه  بعد  فيتنام  ى  جرامه   ترير  ى  ايضا  الشيوعية  محاربة  ورقة 

العالم مسارح  فى  جولة 

مشهد من فروست نيكسون 

20

نيكسون”  - الصحافة والسياسة من “فروست  درس فى 

هشام عبد الرءوف 

تستحق  الى  المسرحيات  من   
مسرحية   50 افضل  بن  وقفة 
ربما   – الجارديان  استفتاء  فى  فازت 
“فروست  مسرحية  المبتكرة  لفكرتها 
للسيناريست  المسرحية  نيكسون”. 
بير  الريطانى  المسرحى  والكاتب 
حاليا(. سنة  مورجان.)57 
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الرئاسة التى اضيفت اى جرائم سابقه ليندون جونسون.   وتحول اامر 
النهاية  اى ما يشبه  حلقة ماكمة  لفظية جعلت نيكسون يعرف ى 

اول مرة بفضيحة ووترجيت. 
 . سنة(   82( انجيا  فرانك  اامريى  اممثل  نيكسون  شخصية  جسد 
انه  البعض  ليظن  حتى  اجاد شخصيته  انه  قال  حيث  النقاد  به  واشاد 
يشاهد نيكسون الحقيقى رغم انه ا يشبهه. وجسد شخصية فروست 
اممثل الويلزى مايكل شن)53 سنة(. وكان يظهر ااثنان وها يتحدثان 
من  مجموعة  ويظهر  كبرة  شاشة  عى  ااثنان  يظهر  واحيانا  احيانا. 

ااشخاص يعلقون عى ما يدور بن مؤيد ومعارض.  
دون باسكوال برؤية جديدة

الناس  اضحك  اايطالى  الموسيقار   
الماساوية  حياته  رغم 

كانت اوبرا زيوريخ عى موعد مع حدث ثقاى وفنى مهم جذب اليها 
امشاهدين من سويرا ومن خارجها. وهذا الحدث هو عرض امرحية 
للموسيقار  باسكوال”  “دون  ااوبرالية  الكوميدية  الغنائية  اموسيقية 

اايطاى “ دونيزيتى”.
1848(احد   –  1797(  – دونيزيتى  ماريا  دومينيكو  او   - ودونيزيتى   
عى  البسمة  رسم  انه  عشاقه  دهشة  ويثر  اايطالية.  اموسيقى  اعام 
فقد  عاشها.  التى  اماساوية  الحياة  من  الرغم  عى  مشاهديه  شفاه 

بنات من ى طفولتهن وم ينجب غرهن. وماتت زوجته     انجب ثاث 
عمره  من  ااخرة  سنواته  وامى  ابويه  وفاة  من  شهور  مانية  بعد 
عاناه  مرض  بداية  ى  امرح   النص   هذا  كتب  انه  كا  وحيدا.  القصر 
مدة ست سنوات وانتهى برحيله. ومع كل ذلك كان يرسم الشفاه عى  
شفاه جمهوره. وهذا ما اتضح من العرض ااول مرحيته حال حياته 
ى 1843. كا انه اثر ى جيل من اعام اموسيقى اايطالية مثل  فردى 
صاحب اوبرا عايدة. ومنذ ذلك التاريخ عرضت امرحية ى عدد كبر 

من دول العام مختلف اللغات. وتحولت اى فيلم عام 1940 .
وتدور احداث امرحية اموسيقية حول رجل من النباء يرفض الزواج 
الوحيد   ابن شقيقه ووريثه  السن. وبعد خافات مع  به  حتى تقدمت 
يرث  طفا  ينجب  ان  امل  عى  السن  ى  كثرا  تصغره  فتاة  من  يتزوج 
عى  راسا  حياته  تنقلب  وهنا  ايرنستو.  اخيه  ابن  عن  ويحجبها  ثروته 
ااثنان  يتزوج  بان  تنتهى  عديدة  كوميدية  مواقف  وتدور  عقب. 

الشقيقتن نورينا وسوفرينا.
ولكن جيدة 

من  كبرا  عددا  شاهد  انه  لوى  كريستوف  ااوبرا  مخرج  ويقول   
عروضا  كانت  جميعا  لكنها  اعجابه.  معظمها  ونال  السابقة  العروض 
تقليدية م تحاول ان تقدم جديدا ى هذا العمل اموسيقى الكوميدى 
عى  تساعد  ان  مكن  التى  واايحاءات  بالداات  غنى  عمل  انه  رغم 

العمل  هذا  مع  يتعامل  ان  قرر  وهنا  متعددة.  برؤى  العرض  تقديم 
منها  تعاى  التى  التعقيدات  كشف  عى  تعتمد  جديدة  برؤية  الرى 

شخصيات العمل. 
ويقول انه يحاول ى رؤيته الجديدة تحقيق التوازن الذى حاول مبدع 
قد  الحياة  عن  الرحيل  رحلة  بان  شعوره  بن  يحققه  ان  نفسه  العمل 
بدأت مع امرض الذى يعانيه وبن امرح الذى يتيحه وجوده عى قيد 

الحياة.
نورينا  الشابة  الجميلة  الزوجة  يظهر  ان  حاول  امثال  سبيل  وعى 
خال  من  واخاقا  ضمرا  نفسها  ى  اكتشفت  التى  امرأة  شخصية  ى 
مواجهات مع زوجها الرى العجوز وبدأت تراعى ااخاقيات ى تعاملها 

مع ااخرين. 
التحول  هذا  ان  شخصيتها  جسدت  التى  اايطالية  السوبرانو  وتقول 
الشخصية.  تجسد  وهى  كبرة  متعة  مصدر  كان  نورينا  به  مرت  الذى 
ومى قائلة ان ما اعجبها ى هذا العمل انه يريد ان يوجه رسالة اى 
مشاهديه تقول ان الحب هو اساس الحياة وان الحب ا مكن ان يغزو 

اا قلوبا مفتوحة.
موعدها ...فى  البندق  كسارة 

العقبات.  كل  عى  التغلب  يتم  للمرح  امرح  عشاق  يخلص  عندما 
هذا ما حدث ى مقاطعة اوكاا بواية فلوريدا اامريكية وهى واحدة 

من 167 مقاطعة تضمها الواية التى تعد رابع اكر واية امريكية. 
قبل ستة  مادية  ابوابه اسباب  بامقاطعة  الشهر  ماريون  اغلق مرح 
اسابيع من تقديم عرض مرحى اوبراى مبسط ومختر لباليه كسارة 
تقليد  العرض  يناير. وهذا  امقرر تقدمه مدة شهر ى  البندق كان من 
اختيار عمل  امتطوعون ى تقدمه بعد  الطلبة والشباب  سنوى يشارك 

اوبراى يقدم بشكل مرحى يجمع بن الباليه وامرح.
هنا اجتمعت مجموعة من اار التى يشارك ابناؤها وبناتها ى العرض 
لبحث امشكلة. واتفقت اار عى تكوين “جمعية غر ربحية” تكون 
لاعوام  أو   العام  لهذا  سواء  موعده  ى  وتقدمه  العرض  انقاذ  مهمتها 
اربعة  شهور ويحر  بروفات شاقة  مدة  يحتاج  انه  ،خاصة  القادمة. 

اليه جمهور 
وبدات الجمعية الجديدة خطتها بترعات من اار نفسها بلغت نحو 
مائتى الف دوار. كا تم جمع ترعات  من رجال ااعال والركات 
العرض  لهذا  بالترع  جميعا  رحبوا  مجاورة  ومقاطعات  امقاطعة  ى 
كبر  عدد  وتقدم  الخرية.  لاغراض  عوائده  تخصص  الذى  الجاهرى 
مدار  عى  بروفات  قاموا  والعازفن   امتطوعن  والشباب  الطلبة  من 
الساعة حتى بدا العرض ى موعده. وساعدهم ان ادارة امرح امغلق 
م تتخلص من الثياب والديكورات. وتم ااتفاق مع مالك امرح عى 
الطالبات  احدى  والدة  برى  جانيت  وكانت   مخفض.  بايجار  القبول 
امشاركات ى العرض  اكر امترعن للمرحية حيث ترعت ب25 الف 
ما  امجتمع  تعاون  لوا  انه  وتقول  امرح.  باهمية  تؤمن  انها  دوار 

خرج هذا العمل اى الوجود.
فرانك انجيااربنز

ديفيد فروست
االشقيقتان ى مرحية دون باسكوال

21

لفظية بن انجيا وشن  ماكمة 
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مرح  خشبة  وأسميها  خالية  مساحة  أي  تناول  مكنني   “  
عارية .

يشـاهده  بينمــا  الخالية  امساحـة  هذه  عر  يتجـول  رجـل   
آخـر،

 وهذا هو كل امطلوب أداء امرح .”  
اافتتاحية  السطور  هذه  نظرة ريعة عي  نلقي  دعوتا       
 he الخالية   امساحة   “  ) بروك  )بير  كتاب  ي  الشهرة 
التي أثرت هنا  الضمنية  الصورة   .  )empty space ” )1968
هي صورة شخص ينظر اي شخص آخر ٌمقّدم باعتباره ملمحا 
التي  الطريقة  عادة  هي  اممثل  اي  والنظر   . للمرح  مميزا 
اممثل  تصوير  يتم  عندما  ذلك،  ورغم   . اأداء  إى  بها  ندخل 
ي  الصورة  هذه  وتعرض  الفيديو  بكامرا  امرح  خشبة  عي 
الركيز  بؤرة  هو  اممثل  يكون  فلن  شاشة،  عي  اللحظة  نفس 
للممثل  الحي  الحضور  مع  الحي  الفيديو  يتداخل   . الوحيدة 
عي خشبة امرح . وهذا منح امتفرج رؤية متعددة اأبعاد، 
الحي  والفيديو  اممثل  بن  العاقة  تستكشف  امقالة  وهذه 
وامتفرج، وسوف نتناول سؤال ما اذا كانت الشخصية ما تزال 

امفهوم امائم عندما نحلل هذه العاقات . 
 : التضاعف  في  الممثل   • 	

عرض  ي  يتضح  امرح  ي  الفيديو  استخدام  امائم  امثال   
 STUKGOED – اأسد  من  يأي  الذي  الكذب   – البضائع   “
A BEAU QUI VIENT DE LION” عام 1996، قدمتها 
الفرقة البلجيكية TgSTAN . ي هذا العرض تبحث فتاة عن 
هويتها، التي ترجم بأنها شوق للسفر . وتتلكأ ي ترك وطنها، 
ثاث  أمام  نفسها  اممثلة  بها  التي  الطريقة  ي  ينعكس  الذي 
داخل  بحرص  تحرك   . بامشهد  تحيط  مختلفة  فيديو  كامرات 
وجهها  تعبرات  الشاشة  عي  تظهر   . الكامرات  بؤرة  وخارج 
قريبة  ولقطة  وظهرها،  جزي،  بروفيل  ضمنها  ومن  البديلة، 
من  الفتاة  بها  تقرب  التي  الطريقة  تستخدم   . لها  بعيدة  أو 
من  السفر  تريد  الفتاة  كانت  إذا  ما  لسؤال  كمجاز  الكامرا 
الطريقة  أيضا  . وتعكس  ذلك  تفعل  أن  ولكنها خائفة  عدمه، 
 . القصة، من خال منظورين موضوعي وذاي  بها  التي تروى 

وكمتفرج، يجب أن متزج كل هذه الصور إنتاج معنى . 
للممثل  البدي  الحضور  يواجه  هذه،  مثل  عروض  ي       
محل  ولكنه  به،  مسلم  حضوره  يعد  م  اذ   . الغائبة  وصورته 
سؤال . وأن اممثل م يعد هو امسئول الوحيد عن حضوره، 
وهذه   . أيضا  سؤال  محل  سلطته  أن  اآن  نقول  أن  مكننا 
امتفرج  وأن   . وامتفرج  بالتكنولوجيا  جزئيا  مستبدلة  السلطة 
هو امدعو لدمج صور وخصائص اممثل  امختلفة أو صورته، 

استخدم  وقد   . امعنى  انتاج  يقارنها  لي  غالبا،  امتناقضة 

و”السلطة”،    “الحضور”  مصطلحي  الدمج  أوساندر(  )فيليب 

ما  أكر  سياسيا  الحداي  بعد  اأمريي  اأداء  أن  إثبات 

الجانب  من  تجريدها  وعند  امنظرين.   من  الكثر  اعتقد 

للغاية  أدوات مفيدة  اأمريكية  امفاهيم  تعد هذه  السياي، 

عاوة   . الوسائطي  اأداء  ي  للممثل  امتغر  الوضع  تحليل  ي 

امتفرج، واسيا فيا  اي دور  اانتباه  فانا تجذب  عي ذلك، 

يتعلق بإدراكه للفهم وبناء امعنى . فغياب السلطة الواضحة 

 . امتوقعة  غر  العرض  اي  الدول  طرق  مختلف  يكشف 

وبالتاي يستشهد ) أوساندر( بكلات ) جوزيت فرال ( عن 

والمتفرج والشخصية  الممثل 
الوسائطية بن  العروض  في 

تأليف: ليزابيث جروت نيبلينك
ترجمة: أحمد عبد الفتاح  
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 .   “ إخراجا  وأقل  مثيا  وأقل  تأليفا  أقل  أساسية  “مرحانية 
واآن مكن استبدال هذه امرحانية اأساسية ببن وسائطية، 
مفاهيم  مرتبطة  أنها  الكلمة،  بهذه  ااحتفاظ  يجب  ولكن 
وانصهار  الحمراء،  تحت  اأشعة  وأضواء  التحتية،  البنية 
امجاات السابقة . وبامثل أفهم بن الوسائطية : إذ أنه وسيط 
الذي  التداخل  يتداخل مع وسيط آخر أو يخرقه . وهذا هو 

يثر امعنى أو الخرة  
  : الشخصيات  عن  البحث    •  

النوع  هذا  ي  الشخصية  مفهوم  هي  امثرة  الدرامية  امسألة 
التقليدي يلعب  للتمثيل  . وبالنسبة  الوسائطي  اأداء بن  من 
ورائها  اختفي  سواء  الشخصية،  يخلق  وبالتاي   : دورا  اممثل 
أم بم يختف . ورغم ذلك، ماذا يحدث مع مفهوم الشخصية 
الوحيد امسئول عن خلق  عندما ا يكون اممثل هو الريك 
هذا  من  جزء  يستبدل  عندما  امثال  سبيل  عي  الشخصية، 
 . ؟  يواجهها  اأقل  عي  أو  بالتكنولوجيا  والسلطة  الحضور 
امرأة   “ بعنوان  وهي  كسرز(  )جاي  قدمها  التي  اأوبرا  وي 
التي دخلت اأبواب” )2001(، يتم مثيل الشخصية الرئيسية 
أوبرا  ومغنية  اممثلة،  لهذه  فيديو  وعروض  ممثلة،  بواسطة 
ملمح  يظهر  واأصوات  امشاهد  ي  ااختاط  هذا  أثناء   .
لشخصية . ولكن اأهم أن هذه اأوبرا ا تهدف بالرورة إي 
الصور والنصوص واأصوات  اذ تكشف   . خلق شخصية كاملة 
الذي  زوجها  مع  امرأة  كفاح  عن  قصة  امستقلة  واموسيقي 
طبيعي  منظر  إظهار  خال  من  ذلك  يفعل  ولكنه  يربها، 
وبدون  البعض  بعضها  مع  اأجزاء  هذه  كل  تتداخل  حيث 
الصعب  من  باختصار،  الشخصيات.  تثره  درامي  لعام  مثيل 

اإشارة إي شخصية هنا . 
التي  اأمثلة  من  العديد  العرين  القرن  قدم  وقد       
بينها  ومن  والشخصية،  اممثل  بن  العاقة  فيها  ٌتناقش 
أن  اعتقد  الذي  بازان(،  أندريه   ( السيناي  امنظر  ماحظات 
بسبب  الشخصية  خلف  ماما  يختفي  ا  امرح  ي  اممثل 
باعتباره  للممثل  كريج(  جوردون   ( ورؤية  البدي،  حضوره 
الذي  بريخت،  اي  امنسوب  التمثيل  وأسلوب  ماريونت”،   “
امرحية  الفرق  من  كثر  عند  الشفاف  التمثيل  عي  يعيش 
 “ فوكس(  الينور   ( كتاب  ويجادل   . والبلجيكية  الهولندية 
ي  بأنه   ”he Death of Character الشخصية   موت 
بنموذج  الشخصية فعا  استبدلت  العرين، قد  القرن  أوائل 
وتكرارا  مرارا  تغر  الذي  النموذج  وهو   . هيمنة  أكر  درامي 
ي  تشكل  الشخصية  مثيل  ي  حقبة  كل   : القرن  ذلك  خال 
نفس الوقت مظهرا من التغير ي الثقافة اأوسع فيا يتعلق 
مفهوم الذات وعاقتها بالعام . وقد تغر اليوم مفهوم الذات 
يتحرك  اي  الطريقة  من خال  أساي  بشكل  الذاتية  بناء  أو 

بها اأفراد ويعيشون ي ثقافة وسائطية . 
     فا هي امفاهيم التي ينبغي استخدامها اذن بعد موت 
الدراماتورج  يقدمها  امحتملة  اإجابات  أحد   . ؟  الشخصية 
 ( مع  سنوات  لعدة  تعاول  والذي   ) جانز  اروين   ( البلجيي 
ي  الجديدة  التمثيل  طرق  عن  كتاباته  ففي   . كاسرز(  جاي 
مفهوم  الشخصية  أن  جانز(   ( يقرر  الوسائطية،  بن  العروض 
بعد  امرح  ي  اممثل  بينا  الدرامي،  امرح  اي  ينتمي 
وي   . سواء  حد  عي  وجسم  مؤدي  باعتباره  يظهر  الدرامي 
هذه الحالة ا يجب تفسر اممثل كمؤدي بامعنى التقليدي 

ي فن التمثيل، بل باعتباره اممثل الذي يتظاهر بأنه شخص 
آخر والذي يكون اهتامه اأول هو ذاته عي خشبة امرح 
. ومكن توسيع تناول ) جانز( أكر . فمن اممكن اقراح أن 
الوسائطية  بن  العروض  ي  الشخصية  مفهوم  استبدال  يتم 
مفهوم اممثل كمؤدي، واممثل كجسم، والتكنولوجيا، وأدائية 
امتفرج ) معنى فعاليته امادية وامفاهيمية ( . وهذه امقالة 
اممثل  مفهوم  الشخصية  مفهوم  استبدال   : بحجتن  ملتزمة 
فسوف  ذلك  نفعل  ولي   . امتلقي  أدائية  ومفهوم  كمؤدي، 
الهولندية “ Space” . ففي هذا العرض  الفرقة  نصف عرض 
يتحقق استخدام التكنولوجيا وصور الحضور والسلطة بشكل 
 .  TsSTAN لفرقة ذكره  السابق  امثال  عن  ما  نوعا  مختلف 

ورغم ذلك فانه يلقي ضوءا مثرا عي صور اأدائية . 
التليفزيوني  )واأداء  التليفزيوني  اأداء   •  

المضاد 
امكان   “ بعنوان  عرضا   )Space( فرقة  قدمت   2005 عام  ي 
 “  he Place Where We Belong اليه  ننتمي  الذي 
مبني  ي  الرابع  الدور  ي  غرفة  ي  الجمهور  وضع  تم  وقد   .
إداري سابق خلف نافذة من الزجاج، تطل عي الشوارع من 
أسفل . وقد تم وضع أحد عضوي الفرقة ) وهي بيرا آندري 
تعيش ي  فنانة مجرية  آندري” هو  بيرا  و”  الشارع.    ( ي 
هولندا منذ سبعة عرة سنة مضت . وبسبب زيادة العداء 
الصارمة  الهجرة  سياسات  ي  انعكس  الذي   – اأجانب  ضد 
تضخمت  والتي  الهولندية  الهوية  حول  الشديد  والجدال 
شعورها  ازداد    – اإعام  وسائل  ي  التريحات  خالها  من 
هولندي  سفر  جواز  تحمل  أنه  من  الرغم  عي  أجنبية،  بأنها 
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امصدر والصورة امعروضة . فالشاشة ا توجه انتباه امتفرجن 
اي مكان آخر، بل تؤكد “ هنا واآن “ . ومكن مقارنة الشاشة 
بامصدر . فامشهد الحي امعروض عي الشاشة، وامشهد الحي 
بن  وامسافة   . بامفارقات  ومليئان  متشابهان  كاها  نفسه 
صور  بينا  التأمل،  عي  تحث  الخارج  ي  وامؤدي  امتفرجن 
امسجلة  امذكرات  وشذرات  الصغرة  الشاشة  أب عي  الكلوز 
وامفارقة  الحميمية.  تجربة ي  الرأس هي  مسبقا ي ساعات 
مقابل  ي  بالداخل  موجود  هو  ما  اآمن  الوضع  هو  الثانية 
الوضع الهش نسبيا للمؤدي بالخارج . ويتطابق هذا التناقض 
امادي مع مفارقات أخرى، مثل الهولندي / اأجنبي امنتمي /

الامنتمي ثقافيا ويشاهد التمثيل . وهذه اأحاسيس امختلفة 
ويتأكد هذا   . الشخي  امستوى  للمشاهد عي  بقوة  موجهة 
القصة  أن  انطباع  تؤكد  التي  الساعات،  باستخدام  التوجه 

ٌتحى لكل متفرج شخصيا . 
      ورغم أنها مصورة بشكل مختلف نسبيا، فاننا نرى مرة 
غائبة   “ أدريا  بيرا   “ ف   . والسلطة  الحضور  تفكيك  أخرى 
ولكنها  الغرفة،  نفس  ي  امشاهدين  مع  وليست  الحقيقة،  ي 
وساعة  واميكرفون  والشاشة،  الكامرا  طريق  عن  حارة 
بنفسها  تضطلع  أنها  سؤال،  محل  اممثلة  وسلطة   . الرأس 

بأدوار مختلفة، كا سرى فيا بعد . 
 : الشخصية   •  

اممثل  لنموذج  واضح  مثال  العرض هي  هذا  اممثلة ي       
كمؤدي . فاممثلة “بيرا أدريا” تقدم نفسها باستخدام اسمها 
الحقيقي . وأسئلتها الشخصية هي امدخات الرئيسية للعرض 

ومتزوجة من هولندي ) والذي هو ي الواقع العضو الثاي ي 
مزودة  الشوارع،  ي  تجولت  العرض،  . وخال   )  Space فرقة 
الناس هل يجب أن تعود  بكامرا فيديو وميكروفون، وتسأل 
خلف  ومن   . امهيمن  السياي  ااتجاه  تقاوم  أم  امجر  اي 
اللقاءات  هذه  ويشاهدون  سعيها  امتفرجون  يتابع  النافذة، 
وكانت   . أمامهم  موجودة  صغرة  فيديو  شاشات  طريق  عن 
مع  بالتناوب  الرأس  ساعات  خال  من  مسموعة  اللقاءات 
هولندي  رجل  وهو  زوجها  وإرشادات  مذكراتها  من  شذرات 
“بيرا”  يرشد  وكان   . امتفرجن  مع  الغرفة  نفس  ي  موجود 
عندما  عارض  بشكل  تترف  وأن  هولندي  بشكل  تترف  أ، 
الذين مت مقابلتهم كانوا غر  . واأشخاص  امارة  تقرب من 
مدركن للجمهور امتفرج . ) ي اأداء الذي حره امؤلف، م 

ينصحها أي شخص بالعودة إي امجر ( . 
واآراء  الوسائطي  امجتمع  عي  العرض  هذا  ينعكس        
وسائل  ولكن  اإعام،  بوسائل  بشدة  تنعكس  التي  العامة 
هذه  أشكال  استخدام  عي  تعتمد  أيضا  بقوة  ذلك  فعل 
والصور  الحية  الصور  بن  التفاعل  اكتشاف  ويتم   . الوسائط 
اموجودة عي الشاشة  باستخدام منهج مثر لاهتام . فعي 
العادي ي الشارع ي  الشاشة الصغرة، يرى امتفرجون الرجل 
يقرب رجل  امرة  ذلك هذه  . ورغم  مميز  بشكل  التليفزيون 
امتوقع  بخاف  اأفق  ضيق  فعل  رد  ويقدم  شخصيا  الشارع 
مشاهدة  استعارة  هناك  النافذة  وعند  يشاهد  والجمهور   .
تصدر  أين  من  يروا  أن  يستطيعون  وأنهم   . التليفزيون 
بن  العادية  امسافة  تختفي  الشاشة،  عي  امعروضة  الصورة 

واللقاءات . إنها بالطبع تحول نفسها اي يء يشبه الشخصية 
؛ اذ تصبح “بيرا أدريا “ اأجنبية – كا ينظر اليها الهولنديون 
مسألة  الشخصية  عن  الكام  أن  يبدو  امثال،  هذا  ي  ولكن   .
ساخر  وبشكل   . فقط  محددا  دورا  تتبنى  فهي   . درامية  بعد 
الذي ا تريد أن  الدور  الدرامي، هذا هو  عي مستوى الرد 
تبني  بأنها  بدور  القيام  عملية  توصف  أن  مكن  اذ   . تلعبه 
دور كامن بقوة ي السرة الذاتية للمؤدي أو الشخصية . وهو 
مفهوم مأخوذ أيضا من ) فيليب أوساندر( الذي قدم مفهوم 
“ شخصية اأداء Performance Persona”  . فهو يشر اي 
“ ويليام دافو Willem Dafoe”، الذي أصبح ممثا سينائيا 
معرفة  امرح  خشبة  عي  حضوره  مفهوم  ويتأثر  مشهورا 
دافو”    “ أداء  لفعل  إدراكهم  ويتأكد   . كمؤدي  له  امتفرجن 
وراء  يختفي  ا  فهو   . للتمثيل  الذاتية  امرجعية  ي  أسلوبه 
موقف  ويوجد   . يفعل  ا  فانه  ذلك  أراد  لو  وحتى  شخصية، 
امرح  ممثي  من  الكثر  أن  الهولندي،  امرح  ي  مشابه 
ااعانات  ي  ظهورهم  خال  من  الجمهور  قبل  من  معروفن 
ذلك  ورغم   . واأفام  التليفزيونية  وامرحيات  وامسلسات 
“ شخصية  فان  ولذلك   . مشهورة  ليست   “ أرديا  بيرا   “ فان 
اأداء “ ليست امصطلح امائم لهذا اموقف، بل رما مصطلح 
“ الشخصية “ . وكلمة “ شخصية Persona” ترتبط اشتقاقيا 
الشخصية  فان  وبالتاي   .  “ منح صوت   “ و   “ قناع   “ بكلمة 
)أوساندر(  مصطلح  ويكشف   . امرح  ي  برامة  متجذرة 
الشخصية  ااجتاعية  بالحياة  الوثيقة  عاقته  اأداء  شخصية 
للمؤدي، وي هذه الحالة، هي مهنة “ دافو “ كممثل سيناي 
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الشخصية   “ فان  وبالتاي  الشخي واأداي(.  التي تكثف   (  “

الحياة  أنفسهم ي  اأفراد  بها  يقدم  التي  الطريقة  اي  “ تشر 

لي  يستخدمها،  التي  امختلفة  اأقنعة  ضمنها  ومن  اليومية، 

بها  وينظر  أنفسهم  بها  ينظرون  التي  للطريقة  صوتا  يعطي 

اليهم اآخرين . ففي عرض “ امكان الذي ننتمي إليه” تذيب 

والشخصية  الحقيقية  الشخصية  بن  الحدود   “ أرديا  بيرا   “

اأدائية وتعرض الذات اأدائية وتفككها . ومن أجل امقابات 

ي الشارع، تقدم نفسه كأجنبية، وتظهر ي شذرات مذكراتها، 

كإنسانة عادية وأم؛ ي الحوار الحي مع زوجها، فهي الريك 

الحدث  خلق  ي  تشارك  الوقت  نفس  وي  يتعارك،  الذي 

الوسائط  تداخل  مع  امختلفة،  الشخصية  وهذه   . امرحي 

امختلفة، تثر سؤال سلطة اممثل/ امؤدي . 

المتفرج  أدائية   •  
كاتنبلت  )شيل  الهولندي  والسيناي  امرحي  امنظر  ميز 

يدخل  الحاات  بعض  ففي   . امتفرج  أدائية  طريقتن  بن   )

العازل  .ويختفي  اأداء  مكان  أو  امرحي  امكان  امتلقي 

 . مشاركا  يصبح  امتفرج  أن  وامتفرج،  امؤدي  بن  امادي 

الدور  يصبح  عندما  تحدث  اأدائية  ي  الثانية  والطريقة 

وفعالية امتفرج اموضوع الرئيس لأداء . وعندئذ يصبح فعل 

الرئيس للمؤدي  الفهم وامعايشة وخلق امعنى هم امحتوى 

مشاهدة  عي  امتفرجن  حث  العروض  هذه  وتحاول   .

وتكتسبها  امعلومة  تفهم  التي  الذوات  باعتبارهم  أنفسهم 

قدمته  الذي  العرض  ي   . ادراكها  موضوعات  جزئيا  وتخلق 

فرقة “Space” يتم مييز كا اأسلوبن، حيث تكون الطريقة 

الثانية هي اأهم . وتحر الطريقة اأوي أن مكان امؤدين 

وامتفرجن مختلط . ويحر التصنيف الثاي بسبب مسئولية 

لي   . الحي  باأداء  الشاشة  عي  الصور  يقارن  أن  امتفرج 

يربطها شخصيا  لي  الشخصيات،  مختلف  يفكك(  أو   ( يبني 

النافذة  خلف  موضعه  واعيا  يكون  ولي  امطروحة  باأسئلة 

 . اأضواء  عليه  تسلط  بل  الظام،  ي  يجلس  ا  فامتفرج   .

وعي الرغم من كل تلك الصور امختلفة يصبح اممثل واعيا 

يكون  الشخصية،  الناحية  ومن   . تفهم  ذاتا  باعتباره  بنفسه 

أدرك  عندما  امادية  الصدمة  بتجربة  مصحوبا  الوعي  هذا 

مارسة  امتفرج  وباستدعاء   . كمسلمة  جنسيتي  أتناول  أي 

اي  امرحي  ااتصال      Space فرقة  تنقل  وتأمله،  مفهومه 

يواجه  خيالية،  بشخصية  اارتباط  من  وبدا   . الواقع  مجال 

امتلقي نفسه باعتباره موضوعا مدركا . 

     وقد أثارت الدراماتورج )ماريان كركهوفن( سؤال الكيفية 

ي  اأدائية  بتوسيع  اأداء  فناي  خالها  من  يرتبط  التي 

امجتمع الحديث . ويقدم عرض “امكان الذي ننتمي إليه “ 

إجابة محتملة عي السؤال . وبتقديم شخصية مختلفة، يدعو 

واعية،  بأنفسهم كذوات  واعن  أن يصبحوا  امتفرجن  العرض 

داخل  امختلفة  الشخصية  ويكشف  اإدراك  ماذج  يفتح  إذ 

بدوره  يقوم  امجتمع حن  أن  امدهش،  . ومن  أيضا  امتفرج 

اأداي، يتم إعادة هذه اأدائية اليومية وتقدمها عي خشبة 

امرح . ومع أكر رؤية نظرية، تصل ) كاتنبلت( اي ماحظة 

أكر  العامات  فيها  تكون  التي  “الثقافة  أن  وهي  ماثلة، 

حقيقة  امجتمع  يصبح  إليها،  تشر  التي  اأشياء  من  واقعية 

اأماكن  أحد  هو  امرح  يكون  حيث  التكرار،  ي  مفرطة 

ومكن   . تفكيكه  ويتم  الواقع  هذا  فيها  يعرض  التي  القليلة 

عي  والضغط  كمؤدي  اممثل  تقديم  امناهج  أحد  يكون  أن 

أدائية امتلقي . ومن خال غياب الشخصيات يصبح امرح، 

كا قال ) أمرتو ايكو ( ذات يوم فعل للعرض ومكان لادراك 

الحي والتأمل والتجربة . 

للمرح ................................................................................. مساعدا  استاذا  تعمل  نيبلينك   جروت  ليزابيث   •  
ودراسات اأداء ي جامعة أوتريخت بالرويج . . وأهم كتبها 

“ امرح الرويجي : تقديم الحركة عي خشبة امرح “، و 

“ الحركة ي اأداء امعار “ . 
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امرية  الجامعة  بتحويل   1925 مارس  ي  املي  امرسوم  صدر 
فؤاد  جامعة  اسم  تحت  الحكومية،  امرية  الجامعة  إى  اأهلية 
والطب،  والعلوم،  اآداب،  كليات:  أربع  تضم  وكانت  اأول، 
اآداب  كلية  عميد  ألقى   1925 ديسمر  من  وابتداء  والحقوق. 
مرح  ي  للجمهور  محارات  مجموعة  جريجوار  هري  الدكتور 
أخرتنا  وقد  الجامعة.  ترف  تحت  كان  الذي  اأزبكية،  حديقة 
عند  التمثيل   “ حول  محارات  أربع  ألقى  العميد  بأن  الصحف 
اليونان “، ومنها محارة بعنوان “عبادة باكوس إله الخمر وأثرها 
مرحية  فيها  رح  أخرى  ومحارة  يوربيديس”.  مرحيات  عى 

بعض  الشهرة  اممثلة  كريتو  السيدة  فيها  وألقت  أجاممنون، 
محارات  كانت  امحارات،  وهذه  امرحية.  من  مقطوعات 
أخرتنا  هكذا  العادي،  الجمهور  من  وللمستمعن  للطاب  عامة 

جريدة البصر.
ي  الفنية  الصباح  مجلة  طرحته  سؤال،  عنه  نتج  النشاط،  هذا 
الفتيات  لظهور  الوقت  حان  “هل  فيه:  قالت   ،1927 أغسطس 
امريات امتعلات عى مسارح التمثيل اأدي الراقي ي مر؟”. 
من  وكان  امجلة.  ونرتها  والرافضن،  اموافقن  إجابات  وجاءت 
ي  أشك  ما   “ قال:  الذي  شادي،  أبو  زي  أحمد  الشاعر  اموافقن 
أن الوقت قد حان لتقدم الفتاة امرية امتعلمة الرشيدة، أخذة 
يتوانوا ي  لن  الفرق  أن مديري  ...... ويقيني  بيد امرح امري 
اكتساب الفتيات امتعلات، ووضعهن موضع ااحرام، متي آنسوا 
هذه الرغبة من الجمهور. فعي الجمهور إذاً أن ينر السبيل وأن 
راقية،  فنية  مدرسة  امرح  كان  ومتي  رغبته.  راحة  ي  يعلن 
يكون  لن  فسؤالكم  الحار،  بانحطاطه  نشعر  جميعا  كنا  ومتي 
موضع اختاف، إا إذا كان الجمهور امري غر مقدر حتى اآن 

القديرة، فلن  امتعلمة  الفتاة  إذا عرفها واحرم  أما  الحقيقة.  هذه 
يصيبها بفضل حايته أي رر من جراء اعتائها خشبة امرح”.

الذي  امرية،  الجامعة  من  دمري  نري  كان  امعارضن،  ومن 
قال: “ إن مستوى ممثاتنا اأخاقي، يبعث عى اأى واأسف، 
إذا نحن قارناه مستوى مثياتهن الغربيات. قد ا يرى تريحي 
هذا كثراً من ممثات اليوم، بل قد يغضبهن إى حد أن يرن حول 
وراحة:  هدوء  ي  كلمتي  أقول  ولكني  جوفاء؛  ضجة  تريحي 
بنفسها  تجازف  اممثات،  تدخل ي زمرة  التي  امتعلمة  الفتاة  إن 
ي  بنفسها  تقذف  أنها  إذ  تضحية؛  أكر  وتقدم  خطرة،  مجازفة 

ميدان، ا يزال ملوثا باأمراض اأخاقية”.
والجامعة والمسرح  الفتاة 

سنوات،  ثاث  امرح  إى  امتعلمة  الفتاة  دخول  دعوة  استمرت 
مثيي  معهد  أول  بافتتاح  اأمر  ُحسم  حتى  ورافض،  مؤيد  بن 
طليات.  زي  يد  عى   1930 عام   – العري  العام  وي   – ي مر 
الطالب،  زميلها  بجانب  امتعلمة  الفتاة  درست  امعهد،  هذا  وي 
وأصبحت  معه،  مشاهد مرحية  وقدمت  وعملياً،  نظرياً  امرح 

سيد عي إساعيل

)2( الجامعي  المسرح  وبدايات  الفتاة 

افتتاح كلية اآداب عام 1925 وصورة أحمد لطفى السيد مدير الجامعة من، وصورة جريجوار عميد كلية اآداب عى اليسار
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تجلس بجواره وتحاوره، طوال عام دراي كامل، وهو العام الوحيد 
ي عمر هذا امعهد، الذي أغلق ي نهاية سنته اأوى!!

افتتاح هذا امعهد، شجع هواة التمثيل من طاب الجامعة امرية 
فرقة  شكلت  التي  اآداب  كلية  مثل  مرحية،  فرقاً  يشكلوا  بأن 
والفرنسية  العربية  باللغات  امقطوعات  بعض  لتمثيل  مرحية 
ي  امفقود   – النساي  العنر  ي  امشكلة  وكانت  واإنجليزية، 
والتقاليد  للعادات  تبعاً  للتمثيل  وجوده  يصح  ا  والذي  الجامعة، 
- لذلك تغلبوا عى هذه العقبة بااستعانة بطالبات معهد التمثيل 
عنه،  كلمة  امقطم  جريدة  كتبت  الحدث،  هذا  وأهمية  املغي!! 
ي  التمثيل  فن  )معهد  عنوان  تحت   ،1931 عام  إبريل  ي  نرتها 

كلية اآداب(، قالت فيها:
الخميس،  مساء  ي  شائقة  مثيلية  حفلة  اآداب  كلية  أقامت   “
العشاوي  محمد  واأستاذ  امعارف،  وزير  امعاي  صاحب  حرها 
العام  السكرتر  بك  جوهر  صادق  واأساتذة  العام،  السكرتر  بك 
وكبار  الثانوي،  التعليم  مراقب  بك  إبراهيم  وعوض  للجامعة، 
وغره  اآثار،  مصلحة  مدير  اكر  امسيو  وجناب  امعارف،  رجال 
عميد  حسن  طه  الدكتور  الجميع  يستقبل  وكان  اأجانب،  من 
الكلية. ومثلت فرقة التمثيل العري للكلية الفصل اأول من رواية 
طالبات  بعض  ذلك  ي  معهم  واشرك  العربية،  باللغة  )السيد( 
مثلت  مرة  فأول  خاص.  مظهر  للرواية  فكان  التمثيل،  فن  معهد 
طالبات امعهد عى امرح، وقوبل ظهورهن بتصفيق شديد. وُمثل 
وصفق  امعارف،  وزير  معاي  استحسان  فنال  بإتقان،  الفصل  هذا 
دور  ي  خالد(  عي  محمد  )روحية  اآنسة  فكانت  الحارون.  له 
دورها  ي  أجادت  فقد  امتفرجن.  حديث  موضع  املك(،  )بنت 
إجادة غر منتظرة من ممثلة طالبة. وكذلك مثلت باقي اآنسات 
ومنرة  الحكيم[،  حمدي  ]زوزو  وزوزو  الشال[،  ]رفيعة  رفيعة 
محمودة.  كفاءة  واثبن  مثيل،  خر  أدوارهن  مثلن  فإنهن  هيكل، 
الوزير  إعجاب  اأستاذ زي طليات،  العشاوي بك  اأستاذ  وأبلغ 
اللواي اشركن ي الحفلة. فقابلت الطالبات هذا  مجهود الطالبات 

مرة  وأول  واامتنان.  الغبطة  من  مزيد  الكريم  اأبوي  العطف 
إخراج  ي  طليات  زي  اأستاذ  عناية  مظاهر  من  مظهراً  شاهدنا 
يبر،  اأصيل  الفن  مظاهر  من  باهر  مظهر  وهو  الرواية،  هذه 
التمثيل منطق سليم  بأننا سنلقى فناً جديداً، يكون مطلعه معهد 
باإنكليزية،  فوست(  )دكتور  رواية  الطلبة  مثل  ثم  كثرة.  ومهارة 
فرواية )جرنجوار( بالفرنسية، فحازوا استحسان الجمهور. ثم كانت 
طه  الدكتور  لحرة  يذكرون  وهم  الجميع،  وانرف  الشاي  حفلة 

حسن عميد الكلية عنايته بنر فن التمثيل وإحيائه بن الطلبة”.
النشاط  نحو  ااتجاه  عى  الكليات  باقي  شجعت  الحفلة،  هذه 
الكليات  جعل  ما  التمثيل،  معهد  غلق  بعد  سيا  ا  امرحي، 
التي  الجامعية،  الفتاة  عن  عوضاً  عروضها،  ي  بطالباته  تستعن 
زميلها  بجانب  امرح  خشبة  عى  للظهور  اآن  حتى  تتشجع  م 
الهول  أبو  مارس 1932، نرت جريدة  السابع من  ففي  الطالب!! 
مقالة بعنوان )حفلة كلية العلوم بالجامعة امرية(، أوضحت فيها 
بالعباسية،  الجامعة  نادي  ي  سمر  حفلة  أقامت  العلوم،  كلية  أن 
بعزف  الحفلة  وبدأت  وطالباتها.  وطابها  الكلية  أساتذة  حرها 
امنولوجات  بعض  وإلقاء  الجامعة،  نادي  أوركسرا  من  موسيقي 
أستاذ  وارين  الدكتور  وألقى  أمن.  العزيز  وعبد  كامل،  محمد  من 
ومثلت  غنائيتن.  مقطوعتن  قرينته  والسيدة  بالكلية،  الكيمياء 
التوفيقية مرحية  وامدرسة  العلوم  كلية  طلبتي  من  مكونة  فرقة 
الفرقة.  رئيس  إبراهيم  السيد  رمزي  تأليف  من  أفندم(  يا  )حار 
حفلة  مقالة حول  الهول،  أبو  جريدة  أيضاً  التاي نرت  اليوم  وي 
كلية الحقوق، التي تم فيها تقديم فقرات موسيقية، وفصل مثيي 
وفصل  الخائنة(،  )الزوجة  ومنولوج  مثيل(،  وغاوي  )تلميذ  بعنوان 
ليى(  )مجنون  قطعة  أما  ومليجي(.  )عامر  بعنوان  آخر  مثيي 
زوزو  امغلق  التمثيي  امعهد  طالبة  مثلتها  فقد  شوقي،  أحمد 

حمدي الحكيم.
عاشت مر ي هذه الفرة، انقساماً كبراً أمام إغاق معهد التمثيل 
بوزير  املقب  باشا  عيى  حلمي  محمد  امعارف  وزير  من  بأمر   -

بالفعل،  أغلق  امعهد  أن  الغريب  ومعارض!!  مؤيد  بن   – التقاليد 
الذي  الجامعة،  ي  امرح  نشاط  انتعش  بينا  نشاطه،  وتوقف 
للجامعة لجان فنية  اُمغلق، بل وأصبحت  استعان بطالبات امعهد 
وفرق مرحية!! فكيف يترف رئيس الجامعة، أو عمداء الكليات 
الحقيقية  التناقض؟!!  هذا  حيال   - التقاليد  وزير  هو  ووزيرهم   –
أنني وجدت مقالة، منشورة ي جريدة كوكب الرق بتاريخ إبريل 
برنتانيا(!!  مرح  عى  بالجامعة  التمثيل  )فرقة  عنوانها   ،1933
الكبر،  بالتفصيل!! وبسبب حجمها  لنا اموقف  هذه امقالة ترح 

سأقتبس منها هذه اأجزاء:
العام،  امرية أول مرة هذا  بالجامعة  التمثيل  فرقة  تكونت   ...“
بالرغم من أن ي اتحاد الجامعة لجنة اسمها لجنة الفنون الجميلة، 
وفرقة  اموسيقى  وفرقة  التمثيل  كفرقة  الفنية  الفرق  تكوين  تتوى 
عى  يعدون  أفراد  من  تتألف  التمثيل  وفرقة  وغرها.  التصوير 
]الذين[   ....... بالجامعة  التمثيل  هواة  الطلبة  من  اليدين  أصابع 
الرواية، ويتوى تعليمهم  رجوا اأستاذ زي طليات أن يختار لهم 
)ألفونس دوديه(،  تأليف  )اأرليزية(  رواية  لهم  فاختار  وإخراجها. 
واستمر يعلمهم شهراً وبعض الشهر، معتمداً عى أن وزارة امعارف 
الجامعة بأن مثلوا عى مرح اأوبرا.  لن تردد ي الساح لطلبة 
امرح  أخرجها  التي  القيمة  اأدبية  القطع  من  الرواية  وهذه 
أن  من  للطلبة  بد  يكن  وم  لسيدتن،  شخصيتان  وفيها  الفرني. 
يختاروا من اممثات اثنتن تقومان بهذين الدورين، فا أن سمع 
فرفض  عينها،  وأحمرت  التقاليد  زمجرت  بهذا، حتى  امعارف  وزير 
عنار  الرواية  ي  أن  اأوبرا؛  مرح  للطلبة  يسمح  أن  معاليه 
فإذا  التقاليد،  وزير  معاي  حجة  هي  هذه  الجامعة!!  عن  خارجة 
ي  يشركن  بأن  الجامعة  لطالبات  يسمح  فهل  إذن  الطلبة  قال 
هزت  السيدات،  بأدوار  يقوموا  أن  للطلبة  يجوز  هل  أو  التمثيل، 
فلم  اأوى!!  ي  زئراً  زمجرتها  وانقلبت  الثانية  ي  رأسها  التقاليد 
مرح  عى  الحفلة  ]ومت   ....... امسارح  أحد  يؤجر  أن  إا  يبق 
فأدته  ماماي(،  )اأم  بدور  أبيض  دولت  السيدة  وقامت  برنتانيا[ 

زوزو حمدي الحكيم هدى شعراوي
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كلات  من  الفرقة  أعضاء  به  تطالب  كانت  ما  يستحق  جيداً  أداء 
لتقوم  لحظة  آخر  عليها ي  التي عروا  الصغرة  اممثلة  أما  الثناء!! 
النجاح  مع  جنب  إى  جنباً  مي  أن  تستطع  فلم  )فيفيت(  بدور 
الوقت  ضيق  أن  إى  راجع  هذا  ولعل  اممثلن،  بقية  صادفه  الذي 
تنطوي  أنها  ذلك احظنا  مع  ولكننا  الكاي،  التمرين  من  مكنها  م 
الطلبة  أهنئ  أن  أنى،  أن  أستطيع  وا  بها.  بأس  ا  مواهب  عى 
محمود،  زي  ومحمد  قاسم،  امنعم  عبد  ومحمد  ناشد،  سامي 
كامل  وأحمد  الدين،  سيف  وأحمد  عطية،  وأيوب  أسعد،  وشفيق 
مري، وصبحي أمن، وحامد عبد امجيد، أهنئهم أوًا عى صرهم 
من  وجههم  ي  قامت  التي  الصعوبات  عى  للتغلب  ومثابرتهم 
 ....... استثناء  بغر  جميعاً  نالوه  الذي  النجاح  عى  ثم  ناحية  كل 
الجميلة  الفنون  لجنة  أعضاء  أذن  ي  بها  نهمس  أخرى  كلمة  ومة 
أمام  اللجنة  أقامتها  التي  العراقيل  فإن  الجامعة،  اتحاد  مجلس 
فرقة التمثيل، والتي شكا إلينا منها بعض الطلبة، ا مكن أن تكفل 
بأن  ونكتفي   ...... القادمة  اأعوام  ي  نشاطها  ي  الفرقة  استمرار 
نهمس بهذا إى الدكتور عي مرفة رئيس لجنة الفنون ]وهو العام 

الكبر الدكتور عي مصطفى مرفة املقب بأينشتاين العرب[”.
السعيد أمينة 

ي يوليو 1934، كانت أمينة السعيد طالبة ي كلية اآداب، وكانت 
“كوكب  بجريدة  النسائية  الصفحة  ي  محررة  نفسه  الوقت  ي 
الرق” – وهو جانب مجهول ي حياتها – فكتب الكاتب الشهر – 
والناقد امرحي لجريدة كوكب الرق – محمد عي حاد مقالة 
إى  كامه  ووجه  امرح”،  بشئون  امرأة  اشتغال  “وجوب  حول 
ا  “امرح  عنوان  تحت  عليه  رداً  فكتبت  السعيد!!  أمينة  زميلته 
بشئون  لاشتغال  الفتاة  دعوة  أن  فيه  أبانت  لفتاة”،  مهنة  يصلح 
امرح أمر سابق أوانه؛ أن مر ليس بها مرح يحتاج إى أن 
أن  كا  مهزلة!!  ي مر  التمثيل  إن  حيث  فيه؛  تنخرط  أو  تنقده 
اللياي،  وسهر  امرحي  الوسط  ي  الفتاة  اندماج  يستوجب  النقد 
وهذا ا يتير لفتاة مرية مسلمة. كا أن اشتغال الفتاة امرية 

الشعب امري؛ أننا وإن  يتفق وطبيعة أخاق  أمر ا  بالتمثيل، 
كنا عرين ي أقوالنا وأفعالنا فا زلنا رجعين بالقلب وامبادئ!! 
وأن الساعة م تحن بعد لدخول الفتاة الراقية الجو امرحي، أنه 

جو ملبد بغيوم الفساد، وبأدران ا تكفي إزالتها السنوات!
ي  طالبة  وبوصفها  بنفسها؛  السعيد  أمينة  أن  والعجيب  الغريب 
الحكيم،  لتوفيق  الجنون(  )نهر  مرحية  ببطولة  قامت  الجامعة، 
الجامعة  مدرجات  بأحد  الجامعة  اتحاد  أعضاء  مع  مثلتها  عندما 
بعض  ومع  رفعت  زينب  الطالبة  مع  مثلتها  وقد   ،1935 عام 
مثل  جامعية  طالبة  أول  السعيد  أمينة  تكون  وبذلك  الطاب، 
داخل الجامعة!! وأهمية هذا الحدث، كتبت مجلة امصور كلمة 

ي مارس 1935، تحت عنوان )حفلة مثيلية(، قالت فيها:
الحفات وامباريات،  الجامعة أخراً ي عقد  اتحاد  “ نشط أعضاء 
الروح  مو  عى  وتساعدهم  الكليات،  طلبة  بن  تقرب  التي 
بن  كانت  التي  القدم  كرة  ي  الطريفة  امباراة  فبعد  الجامعية. 
طلبة الحقوق والطب ..... يعتزمون إحياء حفلة مثيلية بعد عطلة 
يوسف  إى  وكلوا  وقد  بالجيزة.  الجامعة  مدرجات  بأحد  العيد 
فهمي حلمي أفندي الطالب بكلية الحقوق وتلميذ معهد التمثيل 
ااختيار  ووقع  إخراجها.  عى  واإراف  الرواية  اختيار  القديم، 
مرحية  وهي  الحكيم،  توفيق  لأستاذ  الجنون(  )نهر  رواية  عى 
ي فصل واحد مع فصل آخر من رواية )مجنون ليى(، وقد ُعرض 
عى بعض فتيات الجامعة كاآنسة أمينة السعيد، واآنسة زينب 
باأدوار  القيام  والحقوق  اآداب  طالبات  من  وغرها  رفعت 
للتمثيل  هواة  الجامعة  طلبة  بن  كان  وما  الفصلن.  ي  النسائية 
اعتزموا  باهرة، ا سيا وقد  الحفلة  أن تكون  فامنتظر  متفوقون، 

دعوة بعض الشخصيات الكبرة إليها”.
تقف  جامعية  طالبة  أول  السعيد،  أمينة  تكون  رما  الخر،  وبهذا 
لتوفيق  مرحية  وُمثل  الجامعة،  داخل  امرح  خشبة  عى 
الحكيم! ورما يشكك البعض ي قيام أمينة السعيد بالتمثيل؛ أن 
العرض أصًا ي عام 1935!!  العرض، ورما م يتم  الخر ُنر قبل 

أقّر  قد  نفسه،  الحكيم  توفيق  أن  إا  الشك؛  هذا  وجاهة  ورغم 

بأن أمينة السعيد مثلت مرحية أخرى له ي العام نفسه 1935، 

ومثلت مرحية ثالثة ي عام 1938، ما يرجح أن أمينة السعيد 

مثلت بالفعل )نهر الجنون( عام 1935!!

قال توفيق الحكيم ي أول صفحة من مرحيته )جنسنا اللطيف( 

وهي من فصل واحد وألفها عام 1935: “ ُكتبت خصيصاً بناًء عى 

طلب السيدة هدى هانم شعراوي، لُتمثل ي دار ااتحاد النساي، 

مرة ي سنة 1935  امرأة أول  بدار  مثلتها   .1935 وذلك ي سنة 

ااتحاد  مرح  عى  الراقية  الطبقة  آنسات  السنوية  حفلتها  ي 

لطفي،  ريفة   .. الطيارة  مجدية  الرواية(:  )أشخاص  النساي. 

كرمة امحامية .. نادية نصيف، سامية الصحفية .. أمينة السعيد، 

مصطفى زوج مجدية .. سليان نجيب”.

مرحيته  من  صفحة  أول  ي  أيضاً  الحكيم  توفيق  كتب  كا 

حفلة  ي  امرية،  اأوبرا  مرح  عى  “ُمثلت  صحفي:  )حديث 

به  قام   .. هو  الرواية(:  )أشخاص   .1938 عام  النساي  ااتحاد 

السعيد،  أمينة  السيدة  به  قامت   .. هي  نجيب،  سليان  اأستاذ 

السكرترة .. قامت به اآنسة عظيمة السعيد”. ومرحية )حديث 

صحفي(، تم عرضها باسم )عدو امرأة(؛ أن مجلة امصور، نرت 

يوم 20/5/1938، خراً بعنوان )جالة املكة ترف حفلة ااتحاد 

السنوية  حفلته  النساي  ااتحاد  أقام   “ فيه:  قالت  النساي(، 

فرفت  املكة  جالة  تفضلت  وقد  الجاري،   10 يوم  اأوبرا  بدار 

من  امرأة(  )عدو  برواية  الحفلة  وبدأت  بحضورها.  الحفلة  هذه 

وأمينة  نجيب  سليان  بطولة  الحكيم،  توفيق  تأليف  واحد  فصل 

وقد  خرى.  بديع  وضعه  )امولد(  أسكتش  عرض  ثم  السعيد. 

شعراوي  هدى  السيدة  ااتحاد  زعيمة  فهنأت  املكة  تفضلت 

مجهودها”

رفيعة الشالروحية خالد
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 18 الموافق  اأبعاء  يوم  عالمنا  عن  رحلت  والي  محمود  عصمت  القديرة  الفنانة 
والعربي  المصري  الفن  إثراء  في  ساهمت  متمزة،  مصرية  ممثلة   )2019( ديسمر 
الفنية )مسرح، سينما، إذاعة، تليفزيون(. وهي من مواليد 14 سبتمر  القنوات  بجميع 
حيث  اأكاديمية،  بالدراسة  موهبتها  صقل  على  حرصها  لها  ويحسب   ،1937 عام 
درجة  على  بالحصول  فيه  وتخرجت  المسرحية”،  للفنون  “العالي  بالمعهد  التحقت 
ضمت  الموهوبن  من  دفعة  ضمن  وذلك   ،1957 عام  واإخراج  التمثيل  البكالوريوس 
بينهم  ومن  ذلك  بعد  الفنية  المجاات  بمختلف  تفوقهم  أثبتوا  الذي  الفنانن  من  نخبة 
شفيق  مكرم  حسن،  بثينة  مصطفى،  حسن  قابيل،  صاح  يوسف،  حسن  اأساتذة: 
بالدراما اإذاعية والتليفزيونية: فايز حجاب،  المصري، عبد الفتاح شعراوي، والمخرجون 
فايق إسماعيل، مصطفى أبو حطب، المذيعة فايزة واصف، والموسيقارحسن أبو زيد.  

  .. وداعا 
محمود  عصمت 

عى  وحصولها  امرحية  الفنون  معهد  من  تخرجها  ومجرد 
الفور  عى  بدأت  واإخراج  التمثيل  قسم  بكالوريوس  شهادة 
انتقلت  ثم  امرية،  باإذاعة  الدرامية  اأعال  ببعض  العمل 
 ،1957 عام  الخالية”  “الوسادة  فيلم  ي  لتشارك  للسينا 
ولتشارك من بعده ي عدد من اأفام امهمة ولعل من أهمها: 
“حديث  والصيف”،  “البنات  الحديد”،  “باب  “الخرساء”، 

امدينة”، “ا وقت للحب”، “عروس النيل”. 
ومكن من خال متابعة قامة مشاركاتها الفنية رصد غيابها عن 
الساحة الفنية ما يقرب من عرين عاما كاملة، حيث انتقلت 
لإقامة  اماي  القرن  سبعينيات  وبداية  ستينيات  نهاية  ي 
امشرك  “الرامجي  مؤسسة  وعملت  الشقيق  الكويت  بدولة 
لدول الخليج العربية” وشاركت بدبلجة عدد من أفام الرسوم 
الكبرة  وخراتها  اأدائية  مهاراتها  توظيف  تم  حيث  امتحركة، 
بعدد  امميزة  الشخصيات  من  عدد  تجسيد  ي  امؤثر  وصوتها 
كبر من اأفام واأعال الكرتونية امدبلجة، وبالتاي فهي تعد 
تسعينيات  بداية  ومع  امجال.  هذا  ي  امتميزين  الرواد  من 
القرن العرين اتخذت قرارها بالعودة بصورة نهائية إى بلدها 
شاركت  وبالفعل  جديد،  من  الفني  نشاطها  ومعاودة  “مر” 
بعدد من اأعال مجاي الدراما التليفزيونية والسينائية ومن 
وغاضبات”،  “غاضبون  عابدين”،  ي  “أمرة  مسلسات:  أهمها 
)ج4(،  الحلواي”  “بوابة  يعقوبيان”،  “عارة  كاف”،  “اآنسة 
“القضاء ي اإسام”، وكانت آخر أعالها التليفزيونية مسلسل: 
الفنان عادل إمام وأنوشكا وأحمد  الله” مع  “فرقة ناجي عطا 

السعدي، ومن إخراج رامي إمام عام 2012.
كا شاركت ي عدة أفام من أهمها فيلم “هام ي أمسردام” 
والذي جسدت من خاله شخصية والدة إمان )رحاب الجمل(، 
وفيلم “جاءنا البيان التاي”، والذي جسدت من خاله شخصية 
آخر  هو  الفيلم  هذا  وكان  هنيدي(،  )محمد  نادر  والدة 
إخراج  ومن   2001 عام  إنتاج  من  وهو  السينائية  مشاركاتها 
سعيد حامد وبطولة محمد هنيدي وحنان ترك ولطفي لبيب.  

فرة  أثناء  امرحية  مشاركاتها  آخر  فكانت  امرح  ي  أما 
مرحية  وذلك    ،1984 عام  “الكويت”  بدولة  إقامتها 
الكويت  نجوم  وبطولة  سويد،  مبارك  إخراج  من  “القرقور” 
كانت  العقل، ي حن  الرحمن  عبد  امفيدي،  الفهد، عي  حياة 
الورد”  “خشب  مرحية  هي  مر  امرحية  مشاركاتها  آخر 
عام 1988 من إخراج هاي مطاوع وبطولة عبد امنعم مدبوي، 

محمود عبد العزيز، إلهام شاهن، أحمد راتب.
ميزت  التي  القديرة  الفنانة  هذه  أن  إى  اإشارة  وتجدر 
الطيبة  وتقاطيعها  الصافية  الجميلة  وبابتسامتها  برقتها 

ومامحها  بألفة،  معها  الجميع  يشعر  التي  البشوشة  السمحة 
لأذن  امريح  امعر  وصوتها  اأصيل  امري  ووجهها  الرقية 
بفرصة  اإطاق  عى  تحظ  وم  الثانوية،  اأدوار  حبيسة  ظلت 
البطوات امطلقة وخاصة مجاي السينا والدراما التليفزيونية، 
التي يطلق  اأدوار  امنتجون وامخرجون ي تلك  حيث حرها 
مع  ويتشابه  يتاثل  حظها  فكان  امساعدة،  اأدوار  عليها 
مجموعة كبرة من الفنانات الاي تخصصن ي أداء شخصيات 
لوا  الحر:  ا  امثال  سبيل  عى  بينهن  ومن  البطلة  صديقة 
زيزي  سنبل،  منرة  كرمان،  العا،  زهرة  سنبل،  منرة  صدقي، 
مديحة  محمود،  سلوى  مظهر،  سناء  البابي،  سهر  البدراوي، 
نادية  الجداوي،  رجاء  شعر،  ليى  الريف،  كرمة  سام، 
عزيزة  محمود،  جليلة  مصطفى،  زيزي  راشد،  تهاي  النقراي، 
هياتم،  طه،  شاهيناز  شكري،  سامية  إساعيل،  مشرة  راشد، 

ليى حادة، مادلن طر، نهى العمروي، ألفت إمام.
أدوار  تجسيد  الفنانة عصمت محمود ي  تألقت  عامة  وبصفة 
الطبقات  سواء  اإجتاعية  طبقاتها  مختلف  امرية  الفتاة 
الطبقات  ابنة  امتعلمة  العرية  الفتاة  أو  امعدمة  الشعبية 
قامت  وأيضا  العليا  اارستقراطية  الطبقات  ابنة  أو  امتوسطة 
امستوى  عى  ميزت  وقد  اأجنبيات.  أدوار  بعض  بتجسيد 
واإطاع  للقراءة  عاشقة  فهي  الحقيقية  بثقافتها  الشخي 

عمرو دوارة
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البسيط  السلس  بأدائها  ميزت  كا  امعرفة،  فروع  مختلف  ي 
الفنية  وبطاقتها  والتلقائية،  بالطبيعية  يتسم  الذي  امحبب 
جميع  متلك  فهي  العالية،  اأدائية  ومهاراتها  وقدرتها  الكبرة 
مختلف  أداء  وتجيد  رائعة،  بصورة  كممثلة  الفنية  مفرداتها 
تنوع  عى  بشدة  حرصت  فقد  لذا  الدرامية،  الشخصيات 
العربية  باللغة  التمثيل  ي  تفوقت  بعدما  خاصة  أدوارها، 
كا  العامية،  باللهجة  أدائها  وجودة  درجة  بنفس  الفصحى 
كفاءة  بنفس  واميلودرامية  الراجيدية  اأدوار  مثيل  أجادت 
خاصة  وتلقائية،  ببساطة  الكوميدية  لأدوار  تجسيدها  وجودة 
الراقية  الكوميديا  تقديم  عى  وقدرتها  ظلها  بخفة  ميزت  وقد 
إلقاء  مجرد  عى  وليس  الدرامي  اموقف  عى  تعتمد  التي 
امفتعلة  بالحركات  القيام  أو  اللفظية  النكات والقفشات  بعض 

امبتذلة.
“الكويت”  دولة  ي  الطويلة  إقامتها  أن  فيه  اشك  وما 
الشقيقة )ما يقرب من عرين عام( قد أفقدها جزءا كبرا من 
ريعا  حققتها  التي  نجوميتها  من  أيضا  وخفض  الفنية  فرصها 
العمل  وفضلت  اختارت  ولكنها  مر،  الفنية  حياتها  بداية  ي 
وااستقرار مع زوجها بالكويت، ويذكر أنها كانت تعيش حياة 
عبداللطيف  طارق  الراحل  الفنان  زوجها  مع  هادئة  زوجية 
يعمل  كان  والذي  القومي”(  “امرح  لفرقة  السابق  )العضو 
أستاذا بقسم التمثيل بامعهد العاي للفنون امرحية بالكويت.

هذا ومكن تصنيف مجموعة امشاركات الفنية للفنانة القديرة 
مراعاة  مع  الفنية  القنوات  اختاف  طبقا  محمود  عصمت 

التتابع الزمني كا يي:
المسرحية: مشاركاتها   - أوا 

محمود،  عصمت  للفنانة  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
التمثيل،  لفن  هوايتها  خاله  من  مارست  الذي  امجال  فهو 
وأكدتها  أثبتتها  التي  موهبته  أيضا  خاله  من  تفجرت  كا 
كان  ولذا  امرحية.  للفنون  العاي  بامعهد  اأكادمية  بدراستها 
امرحيات  من  كبر  عدد  بطولة  ي  تشارك  أن  امنطقي  من 
امتميزة. ويجب التنويه إى أن بدايات الفنانة عصمت محمود 
امرحية كانت من خال فرقة “امرح الحر”، وذلك قبل أن 
تحقق انطاقتها امرحية من خال بعض فرق مسارح الدولة 

وبالتحديد فرقتي: “امرح العسكري” و”مرح الجيب”. 
امتميزة  مرحياتها  بعض  أن  والعجب  الدهشة  يثر  وما 
وخاصة بفرقة “مرح الجيب” م تصور تليفزيونيا، وحتى تلك 
التي ت تصويرها ا تذاع من خال القنوات امختلفة، وبالتاي 
فقد ارتبطت ي أذهان الجمهور من خال أدارها ببعض الفرق 
الحب”  “مطار  مرحيتي:  خال  من  وبالتحديد  الخاصة  
الطران  مضيفة  “سيلفانا”  شخصية  خالها  من  جسدت  والتي 
وإخراج  السيد  الفتاح  عبد  إقتباس  من  وامرحية  اإيطالية، 
عبد امنعم مدبوي وبطولته مع يوسف شعبان ومرفت أمن، 
و”خشب الورد” التي قامت من خالها بتجسيد شخصية والدة 
هاي  وإخراج  سام  عي  تأليف  من  وامرحية  شاهن(،  )إلهام 

مطاوع.
اختاف  طبقا  امرحية  مشاركاتها  مجموعة  تصنيف  ومكن 

الجهات اإنتاجية )الفرق( مع مراعاة التتابع الزمني كا يي:
1 - بفرق مسارح الدولة:

- “امرح العسكري”: خلود )1957(، مافيش تفاهم )1958(، 
لسه نونو )1961(.

- “مرح الجيب”: لعبة النهاية )1962(، يرما )1964(، خادم 
محاكمة   ،)1966( الشهاب  امعلق،  السيف   ،)1965( سيدين 

رأس السنة، أ - ب، امسر الطويل )1967(، اأستاذ )1968(.
- “امرح العامي”: بلدتنا )1965(.

2 - بفرق القطاع الخاص:
- “امرح الحر”: مراي بنت جن )1956(.

- “الفنانن امتحدين”: ري جدا جدا )1969(.

- “امرح الضاحك )فاروق بيومي(: مطار الحب )1968(. 
- “النجوم” )سعيد حري(: خشب الورد )1988(.

القرقور   ،)1973( الثالث  إبراهيم  الكويت:  دولة  بفرق   -  3
 .)1984(

التي  امرحيات  مجموعة  خال  ومن  أنها  بالذكر  وجدير 
امخرجن  من  نخبة  مع  تعاونت  قد  بطولتها  ي  شاركت 
اأساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من  أكر  مثلون  الذين  امتميزين 

فتوح نشاطي، صاح امري، سعد أردش، كرم مطاوع، نجيب 
مدبوي،  امنعم  عبد  الدمرداش،  فاروق  عيد،  كال  رور، 
الرحمن  عبد  الكويت:  ومن  مطاوع،  هاي  العصفوري،  سمر 
الضويحي، مبارك سويد. وتجدر اإشارة ي هذا الصدد أنها قد 
القدير  الفنان  أخرجها  التي  العروض  من  كبر  عدد  ي  تألقت 
كرم مطاوع، ورما تكون من أكر ممثات امرح التي حظت 
مرحيات  أربعة  ي  معه  تعاونت  حيث  معه،  العمل  بفرصة 

بالدراسة  نجحت في صقل موهبتها  فنانة قديرة 
المخرجن كبار  اأكاديمية والعمل مع 
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هي: يرما، خادم سيدين، محاكمة رأس السنة، امسر الطويل.

السينمائية: أفامها   - ثانيا 
إمكانيات  من  كاملة  بصورة  اإستفادة  السينا  تستطع  م 
فتنوعت  الكبرة،  وموهبتها  القديرة  الفنانة  هذه  وخرات 
التجارية  اأفام  من  مجموعة  بن  بشدة  السينائية  أدوارها 
التذاكر!!  وشباك  الجمهور  رغبات  إرضاء  منتجوها  حاول  التي 
بدايتها  كانت  الجادة.  السينائية  اأفام  من  مجموعة  وبن 
إخراج  من   ،1957 عام  الخالية”  “الوسادة  بفيلم  السينائية 
صاح أبو سيف وبطولة عبد الحليم حافظ، لبنى عبد العزيز، 
فيلم  وهو   ،2001 عام  أفامها  آخر  كانت  العا، ي حن  زهرة 
محمد  وبطولة  حامد  سعيد  إخراج  من  التاي”  البيان  “جاءنا 
رصيدها  وصل  وقد  هذا  لبيب.  ولطفي  ترك،  حنان  هنيدي، 
ثاثة  إى  عاما  وأربعن  خمسة  من  يقرب  ما  خال  السيناي 
وعرين فيلا فقط، وتضم قامة مشاركاتها السينائية اأفام 
نلتقي  حتى  الحديد،  باب   ،)1957( الخالية  الوسادة  التالية: 
والصيف  البنات  بهية،  العائلة،  شجرة  الحب،  لوعة   ،)1958(
ا  النيل،  عروس   ،)1961( الخرساء  الحب،  شاطئ   ،)1960(
ثورة  امدينة،  حديث  رجا،  كنت  لو   ،)1963( للحب  وقت 
البنات )1964(، نساء با غد )1968(، أكاذيب حواء )1969(، 
 ،)1990( عفريت  كف  عى  شباب   ،)1975( ضائعات  نساء 
مراهقون ومراهقات )1991(، دنيا عبد الجبار )1992(، فرسان 
البيان  جاءنا   ،)1999( أمسردام  ي  هام   ،)1993( زمن  آخر 

التاي )2001(.
وقد شاركت من خال مجموعة اأفام السابقة نخبة من كبار 
الدين، هند  فاتن حامة، مريم فخر  النجات وي مقدمتهن: 
عزيزة  راتب،  عقيلة  العزيز،  عبد  لبنى  أحمد،  سمرة  رستم، 
حلمي، شويكار، نادية لطفي، نجوى فؤاد، إلهام شاهن، عايدة 
بينهم  ومن  النجوم  كبار  من  نخبة  وكذلك  ترك،  حنان  رياض، 
الشناوي،  كال  اأطرش،  فريد  حافظ،  الحليم  عبد  اأساتذة: 
أحمد مظهر، عمر الريف، رشدي أباظة، فريد شوقي، شكري 

إبراهيم، عاد حمدي، حسن رياض، زي  امنعم  رحان، عبد 
النابلي، يوسف شعبان،  طليات، عمر الحريري، عبد السام 
أدهم،  عادل  الدين،  فخر  يوسف  يوسف،  قابيل، حسن  صاح 
محمود عبد العزيز، فاروق الفيشاوي، مصطفى فهمي، محمد 

هنيدي، أحمد السقا، محسن محيي الدين، وائل نور.
ويذكر أيضا أنها قد تعاونت من خال مجموعة اأفام السابقة 
الذين  العربية  السينا  مخرجي  كبار  من  متميزة  نخبة  مع 
مثلون أكر من جيل وي مقدمتهم اأساتذة: صاح أبو سيف، 
زاي،  ريف  نجيب،  رمسيس  شاهن،  يوسف  بركات،  هري 
كال  الدين،  ضياء  أحمد  الوهاب،  عبد  فطن  اإمام،  حسن 
محيي  محسن  يحيى،  أحمد  مصطفى،  الدين  حسام  عطية، 

الدين، عبد اللطيف زي، مدحت السباعي.  

التليفزيونية: أعمالها   - ثالثا 
اأدوار  بعض  بأداء  محمود  عصمت  القديرة  الفنانة  شاركت 
الرئيسة ي عدد من امسلسات التلفزيونية امتميزة عى مدى 
الدراما  لها  أتاحت  وقد  عاما،  وثاثن  خمسة  من  يقرب  ما 

التليفزيونية بصفة عامة فرصة تجسيد عدة شخصيات درامية 
مهمة، هذا وتضم قامة أعالها بالدراما التليفزيونية مجموعة 
الكبر،  الحب  والقفص،  العصفور  اأنصار،  التالية:  امسلسات 
الوهم، تركة جدو، إسألوا اأستاذ شحاتة، أنجح زواج ي العام، 
اآنسة  وغاضبات،  غاضبون  اأسوار،  حياتنا،  الغامض،  الرجل 
ع  والسياحة،  فؤاد  عمو  فوازير  صور،  وخمس  أصل  كاف، 
الحلوة وامرة، ما التعلب فات، خالف تعرف، أمرة ي عابدين، 
الشيطان ا يعرف الحب، عارة يعقوبيان، كام نسوان، امرأة 
ي ورطة، فرقة ناجي عطا الله، بوابة الحلواي )ج4(، القضاء ي 

اإسام )ج1،3(. 
والسهرات  التمثيليات  بعض  ي  مشاركتها  بخاف  وذلك 
ي  حفظ  حب  امثال:  سبيل  عى  بينها  ومن  التليفزيونية 
يء  اأستاذ،  منى،  والسحاب،  الرمال  بن  الحب  اأرشيف، 
من الحب، حب ي اأندلس، الشمس فوق البطاح. ومشاركاتها 
ومسلسات  اأجنبية  امسلسات  لبعض  الدوباج  بعمل  أيضا 
جورجي،  امثال:  سبيل  عى  بينها  ومن  امتحركة  الرسوم 
مغامرات نوال، السيارة امرحة بومبو، ليدي أوسكار، مغامرات 
الحديدي، صفر صفر واحد، لوي، اأمرة  الرجل  نحول بشار، 

والنهر، أحى اأيام، توم سوير، مغامرات رنا.

اإذاعية: إسهاماتها   - رابعا 
الشخصيات  بعض  بأداء  محمود  عصمت  الفنانة  شاركت 
امعر  وصوتها  امميز  وأدائها  ظلها  بخفة  امتميزة  الدرامية 
الدافئ ي عدد كبر نسبيا من امسلسات الدرامية والتمثيليات 
بل  يصعب  الشديد  لأسف  ولكن  اإذاعية،  والسهرات 
ويستحيل حر جميع امشاركات اإذاعية لهذه الفنانة القديرة 
أننا  نظرا  وذلك  عاما،  وثاثن  خمسة  من  مايقرب  مدار  عى 
نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لأعال اإذاعية، 
امسلسات  من  كبرة  مجموعة  اإذاعية  أعالها  قامة  وتضم 
الهارب  التاريخ،  عى  نافذة  بينها:  ومن  اإذاعية  والتمثيليات 
ثورة  ننى،  لن  بصات،  با  أصابع  أهمية،  ذو  رجل  الصغر، 
عراي، راجل مغرور، شهر اإنتقام، الر الرهيب، جزيرة الحب، 

أوعى امصيدة، الطعام لكل فم، جفت الدموع.
مجموعة  “دوباج”  مجال  ي  الرية  مشاركاتها  بخاف  وذلك 
امؤثر  صوتها  توظيف  تم  حيث  امتميزة،  العامية  اأعال  من 
لتجسيد عدد من الشخصيات امميزة امؤثرة دراميا بعدد كبر 
امتحركة  )الرسوم  الكرتونية  اأعال  ببعض  وأيضا  اأفام  من 
لأطفال  امبسطة  الفصحى  بالعربية  للنطق  امدبلجة  لأطفال( 
أوسكار”،  “ليدي  “جورجي”،  سوبر”،  “توم  بينها:  ومن 

“مغامرات رنا، “السيارة امرحة بومو”، “مغامرات نوال”. 
القديرة  للفنانة  نسجل  أن  واموضوعية  الحقيقة  وتقتي 
الفني  مشوارها  طوال  عامة  بصفة  ميزها  محمود  عصمت 
امواعيد،  وإحرام  الشديد  واإلتزام  والجدية  الخلق  بدماثة 
ولكن  والزماء،  اأصدقاء  واحرام  الظل  بخفة  أيضا  وكذلك 
مختلف  والتألق  للشهرة  تحقيقها  وبرغم  أنها  له  يؤسف  ما 
لها،  الجمهور  وحب  وتقدير  بإعجاب  ومتعها  الفنية  القنوات 
وبرغم عطائها الفني الكبر ومشاركتها ي أكر من مئة وسبعن 
عما فنيا م تحظ بأي مظهر من مظاهر التكريم، كا أنها قد 
عانت خال سنوات عمرها اأخرة من جحود كثر من الزماء 

بالوسط الفني. 
وجنة  وامغفرة  بالرحمة  له  الدعاء  إا  يسعني  ا  وأخرا 
مسرتها  طوال  عملها  ي  أخلصت  ما  جزاء  الله  بإذن  الخلد 
شخصيات  بتقديم  إسعادنا  طاقتها  بكل  وسعيها  الفنية، 
اأدوار  بعض  تقديم  وأيضا  ومتنوعة  مختلفة  انسانية  وأماط 

الكوميدية امتميزة.

الي حققتها  النجومية  أفقدتها  الكويت  الطويلة في  اقامتها 
بمصر الفنية  بداية حياتها  في 


