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03متابعات [[
طالق«.. »أنت 

رومانس على  الزواج  حدييث  مشكالت  تقدم  كوميديا 

الصاوى بساقية  يناير  في  المسرح  برنامج 
المونودراما  واستعدادات  شفيق  وفؤاد  رياض  حسني  وتكريم  المظلوم«  و»تياترو  »المكتوب« 

املرسحي  عرضها  لتقديم  املرسحية  املشاغبني  فرقة  تستعد   

الجديد “أنت طالق” )جالل ومنه( تأليف وإخراج محمد ماهر 

وسيقدم  الجاري،  30يناير  الخميس  يوم  رومانس  مرسح  عىل 

حتى  مساًء  الخامسة  يف  األول  العرض  مرتني  للجمهور  العرض 

حتى  مساًء  الثامنة  ىف  الثاين  للعرض  الستار  وتفتح  السابعة، 

العارشة مساًء. 

وقال مؤلف ومخرج العرض محمد ماهر: “أنت طالق” يناقش 

التي  املشكالت  أهم  وأراها  الحالية  االجتامعية  املشكالت  أحد 

ويتعرض  الشباب،  األزواج  بني  املبكر  االنفصال  وهي  نعايشها 

الزواج  تواجه حديثي  التي  االنفصال  العرض إىل مسببات هذا 

ويدعو  ومنه،  جالل  العرض  أبطال  عىل  قصة  رسد  خالل  من 

العرض إىل توعية املشاهد والتفكري بوعي عند مواجهة العديد 

عن  بالبحث  مواجهتها  يلزم  والتي  الزوجية  املشكالت  من 

بالطالق  وليس  والنقاش،  والوضوح  بالرصاحة  عديدة  حلول 

حديثي  العرض  يدعو  كام  ماهر:  وتابع  فقط،  االنفصال  أو 

كتجربة مشاركة يف  الصرب وتحمل مسؤلية زواجهام  إىل  الزواج 

بإدراك  كوميدي  إطار  ىف  العرض  ونقدم  الحياة  مجاالت  كل 

حياة  نحو  باملجتمع  لإلرتقاء  يسعى  املرسح  أن  جميًعا  منا 

محمد   / صوتية  هندسة  طالق”  “أنت  ماهر:  وأضاف  أفضل، 

الفريق / محمود وليد،  الفتاح، مكياج / مي ماهر، إدارة  عبد 

العرض  ويقدم  ماهر،  محمد  وإخراج  تأليف  عمرية  محمود 

مجموعة من الشباب املوهوبني مبشاركة الفنان أرشف الغنام .

الخاصة  املرسحية”  “املشاغبني  فرقة  ماهر:  أوضح  وقد 

الذين  الهواة  الشباب  من  مجموعة  من  تكونت  واملستقلة 

يقومون بتنمية مواهبهم بالكثري من التدريبات يف فن املرسح، 

اسكتشات  بتقديم  بدأنا  وقد   ،2012 عام  تأسست  ولقد 

عروًضا  قدمنا  لذلك  التالية  املرحلة  ويف  قصرية  كوميدية 

مرسحية طويلة منها عرض “متحف الفنون” و“الكنز املنتظر” 

مرسح  7يف  ليال  لسبع  قدم  الذي  العريب”  “الحلم  وعرض 

الهوسابري للجمهور وكذلك “جوزينى بنت” قدم مرتني، وعرض 

وما  الجديد  عرضنا  تقديم  بصدد  ونحن  ميت”  لقلب  “حب 

نأمله إعجاب الجمهور وإسعاده .

همت مصطفى

العام الجديد بعرضني يقدمان خالل شهر يناير  تبدأ ساقية الصاوى 

عىل خشبة مرسح قاعة الحكمة األثنني من كل أسبوع حيث يعرض 

املرسحى  العرض  الحكمة  قاعة  مرسح  خشبة  عىل  يناير   13 اإلثنني 

“املكتوب” لفرقة فنون برودواى عن مرسحية “الست هدى” تأليف 

عن  قال  الذى  محمد  رضوان  وإخراج  شوقى  أحمد  الشعراء  أمري 

عمرها  فتاة  عن  كوميدى  قالب  ىف  العرض  أحداث  تدور   “ العرض: 

وتنتقل  أهلها  جميع  ويتوىف  فدان  ألف   30 تتسلم  عاما  عرش  ستة 

للعيش من القرية إىل حى الحنفى ىف السيدة زينب وذلك ىف مطلع 

الخادم  الوحيد  مرافقها  مع  وذلك  املاىض  القرن  من  الخمسينيات 

“عوض” وتتواىل األحداث وتصبح هذة الفتاة مطمع للكثريين. 

الفنان  ميالد  بعيد  إحتفاال  ندوة  عقب  العرض  يقدم  رضوان:  وتابع 

ملشوارها  شفيق  فؤاد  الفنان  لجدى  وتكريم  رياض  حسني  الراحل 

أمري  مرسحيات  أشهر  من  املرسحية  هذة  أن  كام  املرسحى  الفنى 

كوكبة  مع  العمالقان  هذان  بها  شارك  والذى  شوقى  أحمد  الشعراء 

من النجوم ومنهم يوسف وهبى، ومارى منيب، ورساج منري وتوفيق 

الذقن.

حسني،سارة  سلطان،جاال  مريم  وهم  جامعية  بطولة  العرض 

شوقى،  محمد  جرجس،  سيد،شريين  ندى  خليفة،  عصام،رغد 

أسامة،  إسالم  جامل،  خالد،وليد  مروان  نبيل،  مهنا،عمرو  محمد 

طارق،محمد  الحليم،محمود  عبد  محمد  جميل،  عزيز،ماركو  أندرو 

فرقة  تقدم  بينام  حمزة،  الكيالىن،عمر  سيد،أحمد  أحمد  مصطفى، 

دواير يوم 20 يناير املقبل  عرض “تياترو مظلوم “ تأليف وإخراج 

سندباد سليامن٬ وتدور أحداث العرض حول حول املجتمع منذ 100 

العنارص  من  العديد  يحوى  املجتمع  كان  فقد  إندماجه  وكيفية  عام 

وإتحاد  إندماج  أكرث  كان  املجتمع  أن  إال  الحالية  بالفرتة  مقارنة 

نادر  سليامن،  سندباد  بطولة  العرض  جيدة   حياة  هناك  وكانت 

جالل، محمد عبد الحميد، جنة محمد، محى الشاعر، تامر عصفور، 

محى فتحى. 

املرسحى  النشاط  مدير  رمزى  أحمد  الفنان  أعلن  جانبه  ومن 

والذى  املونودراما  ملهرجان  التقديم  باب  فتح  عن  الصاوى  بساقية 

رشوط  عن  رمزى  وكشف  املقبل  إبريل  شهر  ىف  إقامته  املقرر  من 

 20 عن  العرض  مدة  التزيد  :أن  تتضمن  والتى  املونودراما  مهرجان 

األثنني  تقام املشاهدات يومى  املرقب كام  النص  دقيقة،ونسخة من 

الساعة  متام  ىف  املشاهدات  تبدأ  حيث  أسبوع  كل  من  واألربعاء 

الرابعة عرصا .

رنا رأفت  
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[ 04متابعات

المتمرد«.. »الفيل  مسرحية 
بورسعيد   بمحافظة  الشباب  مراكز  في 

همام   العرب  شيخ 
فرشوط بثقافة  يستعد    

ومتولي   شفيقة 
فرباير   5 بنها  مسرح  لنادي 

يف  الثقافية  القوافل  لربنامج  استمرار 

شعار  تحت  تقام  والتي  مرص  محافظات 

إيناس  الدكتورة  رعاية  تحت  “عيالنا”، 

أرشف  الدكتور  الثقافة،  وزير  عبدالدايم 

صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل 

إرشاف  وتحت  بورسعيد،  محافظ  الغضبان 

الدكتور هشام عزمي أمني عام املجلس األعىل 

الطفل  لثقافة  القومي  املركز  نظم  للثقافة؛  

 15 األربعاء  ناصف  محمد  الكاتب  برئاسة 

برنامج  فعاليات  بورسعيد  محافظة  يف  يناير 

الشباب  وزارة  مع  بالتعاون  الثقافية  القوافل 

بعرض  وذلك  بورسعيد،  ومحافظة  والرياضة، 

تأليف  املتمرد”  “الفيل  األطفال  مرسحية 

املوسيقار  وألحان  كامل،  وليد  السيناريست 

عبد  إسامعيل  أحمد  وإخراج  عوض،  وائل 

مدار  عىل  املرسحية  عرض  ويستمر  الباقي، 

الشباب  مراكز  من  العديد  يف  أيام  أربعة 

ومركز  اإلستاد،  شباب  مركز  منها  باملحافظة 

شباب السالم، ومركز شباب الحرفيني.

لألطفال  موجهة  املتمرد  الفيل  ومرسحية 

حيث  سنة   12 وحتى  سنوات   3 سن  من 

والتمرد  األم،  التمرد عىل نصائح  تتناول فكرة 

يشء  كل  عىل  للتمرد  ووصوال  الطعام،  عىل 

الصغري  الفيل  يجسده  ما  وهو  الحياة،  يف 

حياة  ويجرب  فراشة،  يصبح  أن  يجرب  الذي 

أن  دون  والبقرة،  والقرد  واألرنب  الكلب 

أن  حيث  وعواقب  مخاطر  لذلك  أن  يدرك 

فيقع  بيئته،  أو  طبيعته  مع  يتناسب  ال  ذلك 

شجر  يكرس  حني  املشكالت  من  العديد  يف 

أكل  يجرب  حني  أسنانه  وتتكرس  الغابة، 

التي  املياه  الكلب، ويكرس ساقية  العظام مع 

من  للعقاب  يعرضه  ما  وهو  البقرة،  تحركها 

غابة  يف  الحبس  ويواجه خطورة  الغابة،  ملك 

يحلم  كان  الفيل  أن  املفاجأة  لتكون  غريبة، 

ولكنه يف الحقيقة تعلم من حلمه كيف يكون 

التمرد  دون  لألفضل  ويطورها  بحياته  راضيا 

عليها، ويدرك أهمية أن يكون نافعا يف غابته 

وهو  األشجار،  زراعة  يف  زمالئه  مع  ويتعاون 

تحصد  كتري  “ازرع  الختام  أغنية  عنه  تعرب  ما 

كتري، تصبح غابتنا يف الحياة مالهاش مثيل”.

القومي  املركز  رئيس  ناصف  محمد  ورصح 

تستمر  القافلة  فعاليات  أن  الطفل  لثقافة 

تأيت  القافلة  وأن  يناير،   18 السبت  يوم  حتى 

ضمن توجيهات وزيرة الثقافة وإعالنها اختيار 

بورسعيد عاصمة للثقافة املرصية عام 2020، 

كل  قلب  يف  بورسعيد  مكانة  عىل  تأكيدا 

الثقافة  وزاريت  بني  التعاون  إطار  ويف  مرصي، 

والشباب والرياضة.

صفاء صالح الدين

يستعد فريق املرسح ببيت ثقافة فرشوط للعرض املرسحي 

للهيئة  املرسحي  النشاط  خطة  ضمن   “ الجنوب  أمري   “

العامة لقصور الثقافة – اإلدارة العامة للمرسح.

يوسف”  بن  هامم  الجنوب  “أمري  حول  العرض  يدور 

العثامين  الحكم  أيام  الذي استقل بجنوب مرص  الفرشوطي 

الفرتة،  هذه  يف  االستعامرية  والقوة  املامليك  أمام  ووقف 

إىل  أدى  ما  اخرتاق صفوفه،  لوال  بالكامل  يحكم مرص  وكاد 

هي  الناس  بأن  يحلم  وكان  حلمه،  تحقيق  وعدم  تراجعه 

التي تدافع وتتصدى للعدوان، وفتح معاهد وكتاتيب وعلم 

والبنادق  بالغدارات  نفسهم  عن  الدفاع  كيفية  البلد  أهل 

وكون جيشا استطاع أن يصمد فرتة طويلة.

و  الرويب  الباسط  عبد  بطولة   “ الجنوب  أمري   “ مرسحية 

غريب  و جامل  جابر  محمود  و  هارون  عالء  و  بدر  حنان 

محمد  و  عزقالين  محمد  و  عثامن  عالء  و  الصارف  بالل  و 

و  وعالء صبحي  عزقالين  و سعد  النور  عبد  و مالك  جمعه 

ديكور  الطمري،  محمد  و  املطلب  عبد  وامين  جابر  ادهم 

موسيقي  الصعيدي،  الله  عوض  اشعار  الحمد،  ابو  فاطمه 

والحان رافت موريس، تأليف د. طارق عامر، إخراج احمد 

الدايل

سمية احمد

حاليا  بنها  ثقافة  قرص  مرسح  نادي  يستعد 

االقليمي   النوادي  مهرجان  يف  للمشاركة 

مبرسحية  “شفيقة و متوىل “ وذلك  يوم  5 

فرباير القادم 

مرسحية  “شفيقة و متوىل “ تأليف شوقي 

ال  والعرض  بدر،  مها  إخراج  الحكيم،  عبد 

املعروفة  الصورة  و  التقليدية  الفكرة  يقدم 

املوروث  يف  متوىل  و  شفيقة  حكاية  عن 

الشعبي و لكن  يقدم بشكل فانتازيا فكرة 

النهاية  نعلم  عندما  هل  املوت  انتظار 

أننا  أم  منها  الهرب  نحاول  و  نواجهها 

نستسلم لها 

هو  العرض  إن  بدر  مها  املخرجة  وتقول 

أحمد  الراحل  املخرج  لروح  منها  اهداء 

شهور،  منذ  عاملنا  عن  رحل  الذي  خرض 

قبل  املرسحية  بعرض  ستقوم  أنها  مؤكدة 

موعد عرضه باملهرجان اإلقليمي الذي يقام 

وحتى  فرباير   5 من  ابتدأ  بنها  ثقافة  بقرص 

12 فرباير 

سعاد  بطولة   “ متوىل  و  “شفيقة  مرسحية  

و  عادل  عمرو  و  سعيد  أمرية  و  السعيد 

مصطفى  و  تامر  محمود  و  يوسف  محمد 

و جامل حمدي  حلمي  أحمد  و  طالب  أبو 

بندق  محمد  حركيه  دراما  السيد،  إميان  و 

 - الشاعر  إضاءة  محمد  العال،  أبو  - سامح 

ديكور  سمك،  محمد  صوت  الهادي،  جوده 

أحمد رضوان، مخرج منفذ عمرو عادل .

شيامء سعيد
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05متابعات [[
األقنعة«.. »فتاة   

التمثيلية بالمهن  ندوة 

عىل  ديسمرب،  من  األخري  األسبوع  التمثيلية  املهن  نقابة  أقامت 

د.  فيها  تحدث  األقنعة”  “فتاة  عرض  حول  ندوة  النهار،  مرسح 

سامية حبيب أستاذ يف املعهد العايل للنقد الفني، و الفنان محسن 

صربى واملخرج محمد عبد الوارث، وأدارها الفنان جالل الهجريس 

مهرجان  ندوات  ضمن  تقام  الندوة  أن  إىل  بإشارة  استهلها  الذي 

نقابة املهن التمثيلية يف دورته الرابعة وقدم العرض الذي هو من 

تأليف وإخراج  محمد عبد الوارث، كام قدم أول املتحدثني وهي 

الناقدة  الدكتورة سامية حبيب .  

أنه  األقنعة “ مؤكدة  فتاة   “ بالعرض  إعجابها   أعربت عن  حبيب 

وفريق  واملمثلني  املخرج  من  كثرية  اجتهادات  يتضمن   ثرى  عرض 

رسالته  توصيل  يف  أسهمت  العرض  عنارص  كل  أن  أضافت  العمل، 

إىل  حبيب  وأشارت  املمتنع.   السهل  مبثابة   جعله  ما  للجميع،  

محمد  املخرج  بها  يهتم  أن  الرضوري  من  كان  أنه  رأت  مالحظة 

لجعل  أخرى  شخصية  توظيف  عليه  كان  أنه  وهي  الوارث  عبد 

و  “ساندى”  قصة  تلتبس  ال  وحتى  وضوحا،  أكرث  العمل  دراما 

“كرون” عىل الجمهور خاصة يف توضيح  الظروف التي جمعتهام. 

الكتابة عىل جدران  حبيب قالت أن املرسح املرصي مستمر منذ  

املعابد و شكوى الفالح الفصيح،  وأنها  ضد تسنني املرسح املرصي 

واالحتفال مبرور مائة وخمسون عاما عىل نشأته، ألنه تراث كبري ال 

ميكن إحصاءه. 

عنه  االستغناء  يمكن  ما 
بينام قال الفنان جالل الهجريس: نحن بصدد مؤلف يقوم بتجربة 

كثرية  مخاوف  ولدية  املرسحى  لنصه  عاشق  لنصه،وهو  إخراجية 

درامى،  ومعلم  ناقد  فهو  كذلك   داخله  كلمة  تغيري  فكرة  حول 

يدرك جيداً أن ما ميكن االستغناء عنه يجب االستغناء عنه .

بينام قال الفنان محسن صربى أن  العرض مثري كثرياً للجمهور، ألنه 

مملتيء بكثري من األحداث الرائعة، برغم افتقاره لبعض التفاصيل 

تقدم تسلسال  فإنها  الدرامي  السياق  إذا وضعت يف  أنها  نرى  التي 

املؤلف  من  تقصريا  ليس  االفتقار  أن هذا  إىل  دراميا جميال، مشريا 

ما  كل  رسد  يستطيع  ال  فإنه  ما  لنص  املؤلف  كتابة  عند  ألنه  إمنا 

الذي ميثل  بداخل عقله،  وهو ما تطلب بعد ذلك وجود املونتري، 

أهم عنرص من عنارص العمل املرسحى، أو السنيامىئ. 

فتاة   “ عرض  مبشاهدة  كثريا  رسورت  خالد:  أحمد  قال  بينام 

هذا  عىل  الشكر  تستحق  العرض  عنارص  كل  أن   وأرى   “ األقنعة 

الدرامية  التفاصيل  بعض  وجود  من  الرغم  عىل  العظيم،  الجهد 

التي شعرت أنها غائبة،  كام يف املشهد الذي قالت فيه ساندى أن 

كرون هو والدها الذي فقدته..  فلم أدرك هذا املعنى إال يف نهاية 

العرض.

شيامء سعيد 

اجتهادات  يتضمن  ثرى  سامية حبيب: عرض 

النص ومخرجه يدرك جيدًا  الهجرسي: مؤلف   جالل 

العمل المخرج والممثلني وفريق  كثرية من 

االستغناء عنه االستغناء عنه يجب  أن ما يمكن 
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هشام  د.  و  الثقافة،  وزيرة  الدايم  عبد  إيناس  د.  رعاية  تحت 

عزمي األمني العام للمجلس األعىل للثقافة، نظم املركز القومي 

ناصف  الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  برئاسة  الطفل  لثقافة 

والعرائس  األراجوز  “فن  بعنوان  نقاشية  حلقة  املايض  األسبوع 

التقليدية.. رؤى مستقبلية”.

عقدت الحلقة باملجلس األعىل للثقافة عىل جلستني أدار األوىل 

الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  فيها  وتحدث  نسيم  محمود  د. 

ناصف وفنان األراجوز نارص عبد التواب، كام تضمنت مجموعة 

والعبي  فناين  من  لعدد  واملداخالت  والتجارب  الشهادات  من 

األراجوز، وكان املركز القومى لثقافة الطفل قد أصدر كتابا من 

إعداد الكاتب أحمد عبد العليم والفنان نارص عبد التواب يضم 

الراهن  الوضع  مناقشة  متت  كام  والتجارب،  الشهادات  هذه 

العرائس  فناين  من  كبرية  نخبة  بحضور  وذلك  األراج��وز،  لفن 

واملرسحيني، منهم الفنان ناصف عزمي، د. جامل املوجى، الفنان 

حجاج،  سعيد  الكاتب  فيهم،  السيد  الكاتب  شهبه،  أبو  عاطف 

سيد  الفنان  الجيزاوى،  عمرو  الفنان  زي��دان،  أحمد  الشاعر 

عبد  الناقد  قادوس،  أرشف  د.  لبيب،  عزة  والفنانة  السويىس، 

الفنانة  منري،  محمد  الفنان  مايض  عادل  الفنان  حنفي،  النارص 

عزة لبيب.

الحافظ  عبد  محمد  الكاتب  ألقاها  للحلقة  االفتتاحية  الكلمة 

املجلس  أن  موضحا  الطفل  لثقافة  القومي  املركز  رئيس  ناصف 

الطفل أخد عىل  لثقافة  القومي  املركز  للثقافة متمثال يف  األعىل 

األراجوز،

و نقل عبد التواب تحية فنانة العرائس د. زينب عبد األمري من 

العراق و قرأ املقالة التى كتبتها عن فن األراجوز بهذه املناسبة، 

العرائسية”  األيقونة  املرصي  “األراجوز  بعنوان  املقالة  وكانت 

عىل  مرص  ىف  العرائسني  جميع  أهنيء  قولها:  املقالة  وتضمنت 

األراجوز  وإدراج  بضم  اليونسكو  عنه  أعنلت  الذي  التتويج 

املادي  غري  الثقايف  للرتاث  العاجل،  الصون  قامئة  عىل  املرصي 

هذا  ومحبي  الباحثني  من  واملثابرين  املخلصني  لجهود  استجابة 

الفن .

عرب  كان  األراجوز  عروسة  عىل  تعريف  بداية   ”: الكاتبة  وذكرت 

الكبرية “ ىف  الليلة  العراق من خالل أوبريت “  شاشة تلفزيون 

مثانينيات القرن املايض، وقد جذبني إليها إيقاعها الحريك الذى 

ال  التى  الحادة  ونربة صوتها  األوبريت  عرائس  باقي  عن  ميزها 

الغرابة، ومبرور السنني شاءت األقدار أن أتخصص يف  تخلو من 

السيام  شاغل،  أهم  الدمية  لتصبح  العرائس  أو  الدمى  مرسح 

التهميش”  و  اإلهامل  الدمى  فنون  فيه  تعاىن  التي  العراق  يف 

الجمعية  الذاكرة  نتاج  هو  امل��رصي  األراج��وز  إن   : أضافت 

مثلام  معه  والوقوف  وتقديره  واحرتامه  األراجوز  محبة  عاتقه 

الذين  األراجوز  العبي  و  هذا  محبي  من  كبري  عدد  معه  وقف 

حفظوا هذا الفن من الضياع واالندثار.

املهتمني  وللباحثني  األراج��وز  العبي  لكل  الشكر  حافظ  ووجه 

بهذا الفن يف جمهورية مرص العربية،وىف الوطن العريب.

الفن حتى يصل إىل  لبنه يف رصح هذا  وأضاف: “جميعنا نضع 

آفاق أكرب وأرحب من الواقع الذي نحياه، ونقل ناصف تحية د. 

هشام عزمي رئيس املجلس األعىل للثقافة ودعمه لفن األراجوز 

موضحا  الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزي��رة  تحية  نقل  كام 

دعمها لجميع املشاريع الخاصة بفن األراجوز.

بالحديقة  األراج��وز  لفن  مدرسة  تأسيس  عن  ناصف  وأعلن 

عن  فيلم  تقديم  تم  الكلمة  عقب  زينب،  بالسيدة  الثقافية 

األراجوز ىف محافظة الوادي الجديد صاحبته أغنية األراجوز من 

كلامت الشاعر أحمد زيدان.

وىف مداخلته أشاد الفنان نارص عبد التواب بدور املركز القومي 

خالله  من  تقدم  حيث  العرائس،  فن  فريعاية  الطفل  لثقافة 

فنون  من  الشعبني  الالعبني  يقدمه  عام  مختلفة  أطروحات 

تأسيس مدرسة  يعلن عن  ناصف  الحافظ  عبد 
زينب بالسيدة  األراجوز  لفن 

التقليدية«..  والعرائس  األراجوز  »فن 
للثقافة  باألعلى  ندوة 
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“الطفل  وهى  هامة  إسرتاتجية  عىل  املركز  ارتكاز  إىل  باإلضافة 

الخاصة  األنشطة  ىف  خاصة  مهام،  توجها  يعد  والذي  املشارك” 

ملتقيا  النشاط وليس  فاعال يف  الطفل  بالطفل والت تجعل من 

له فقط.

كام أشاد د نسيم بالفيلم الخاص بفن األراجوز مبحافظة الوادي 

الجديد وما قدمه األطفال من رسومات وغناء وأنشطة متنوعة.

هام  مهمني  يشيئني  رؤيتها  تقاس  ثقافة  أي  إن  نسيم:  أضاف 

أن  الثقافة  وزارة  فقط  وليس  املثقفني  وعىل  وامل��رأة،  الطفل 

املوروثات  بعض  تتجاوز  متقدمة  تصورات  صياغة  يف  يجتهدوا 

وبعض املامرسات االجتامعية يف هذا االتجاه.

وضبط  املصطلحات  متييز  أهمية  عن  أيضا  نسيم  د.  تحدث 

أن  إىل  وأشار  األراجوز،  و  بالعرائس  الخاصة  املختلفة  املفاهيم 

األراجوز جزء من فنون الفرجة الشعبية، التي تعد قضية شائكة 

السينام  أن  نسيم  الحظ  وقد  املرسح،  وىف  املرصية  الثقافة  يف 

وخالصة وعى الشعب املرصي عىل مدى آالف السنني عرب خاللها 

املرصي  األراجوز  فن  حافظ  إذا  النابض،  ووجدانه  ضمريه  عن 

طبيعة  ىف  املتمثل  الشعبي  امل��وروث  ثوابت  عىل  نشأته  منذ 

منه  جعل  ما  والحريك  الصويت  إيقاعه  وأسلوب  وهيئته  إطاره 

أيقونة جاملية تاريخية تستحق أن تدرج ضمن قامئة اليونسكو 

“ كام ذكرت أن “ األراجوز كلمة مشتقة من كلمة قبطية هي 

“أرجوس” وتعنى فعل الكالم أو صانع الحكايات وهى معلومة 

من  نابعة  كانت  تسميته  أن  أي  سامل،  نارص  الفنان  بها  أفادين 

سطوته  ميارس  تعبرييا  شعبيا  وسيط  بوصفه  وجوده  رضورة 

الذى  الفكاهة  والحريك  اللغوي  األداء  بأسلوب  الالذعة،  النقدية 

ال يخلو من السخرية من كل ما هو سلبي من أوضاع”

والتنوع  النشاط  حالة  إىل  نسيم  محمود  د.  أشار  مقدمته  ويف 

يف  يشهدها  والتي  الطفل،  لثقافة  القومي  املركز  يف  القامئة 

وفكري،  أدارى  تصور  ضمن  املدرجة  والفعاليات،  األنشطة 

يدعو  أمرا  اعتربه  ما  باملرسح،  مقارنة  األراجوز  استخداما  أكرث 

املخرج  الثانية” وتوظيف  “الزوجة  فيلم  إىل  لالستغراب، مشريا 

وكذلك  الشخصيات،  مسار  وتحويله  لألرجواز  سيف  أبو  صالح 

فيلم “األراجوز” للنجم عمر الرشيف واملخرج هاين الشني.. وىف 

املرسح أشار إىل تجربة املخرج حسن الجريتىل يف فرقة الورشة، 

و تأسيس الفنان الراحل بهاء املرغنى لفرقة الطيف والخيال.

الخاصة بفن  بإيذاء مجموعة من اإلشكاليات  تابع نسيم: نحن 

األراجوز متعلقة بالطبيعة والتوظيف، كام أن من الهام أن نفكر 

عامل  يف  الفرجة  فنون  من  مياثله  وما  األراجوز  وجود  كيفية  يف 

الفضاء  وتغري  اللحظة  اختالف  إىل  منوها  جذري،  بشكل  متغري 

واالنرتنت  األلكرتوىن  الفضاء  اآلن  نشهد  نحن  قال:  حيث   “

الرابعة  الصناعية  بالثورة  يسمى  وما  الرقمي  للعامل  والتحول 

التى تغريت فيها مفاهيم جذرية يف فكرة الزمن واملكان واملوت 

و  والعلم  املعرفة  مستوى  عىل  هائلة  تحوالت  وجرت  والحياة، 

يف  األراج��وز  فن  نناقش  أن  علينا  لذا  واملعرفة،  والثقافة  الفن 

ظل التغريات الجذرية الحادثة، متسائال : األراجوز الذي أنتجته 

االستجابة  عىل  قادرا  يزال  هل  املراحل  من  مرحلة  ىف  الجامعة 

للتغريات الراهنة؟

فناين  من  ملجموعة  شهادات  نسيم  محمود  د.  كلمة  أعقبت 

والعبي األراجوز.

واسع  فن  األراج��وز  فن  أن  عزمي  ناصف  الفنان  أوضح  حيث 

الذي  الخاص”  “أراج��وزه  له  شعب  كل  وأن  العامل  ىف  االنتشار 

الشكل  نفس  وله  العصا  نفس  ومعه  األمانة  بنفس  يتحدث 

ذات  الخشنة  الشعبية  الشخصية  وأنه  االجتامعية  والوضعية 

الخصوصية رسيعة القفزات املزاجية، والذي يتعرض دامئا لظلم 

ومؤامرة ينجح ىف فضها برسعة باستخدام العصا.. أشار إىل أن

الالعبني  يقدمه  أراجوز  قسمني”  إىل  ينقسم  مرص  ىف  األراجوز 

وأن  ان��زوى،  التقليدي  الشكل  وأن  حديث،  وآخ��ر  الشعبني، 

يقدمه  حيث  مختلف،  بشكل  األراجوز  يقدم  التقليدي  الالعب 

مهذبا وبعيدا عن كل الرصاعات.. وطالب عزمي برضورة إقامة 

منصات وأماكن عروض ىف الشارع لالراجوز الشعبي.

ىف  تجربته  عىل  شهادته  يف  ارتكز  فقد  فهيم  السيد  الكاتب  أما 

“كانت  قال  حيث   ،“ الكسالن  األراج��وز   “ املرسحى  العرض 

أرحب  تكون  و  األراج��وز  بطلها  يكون  مرسحية  كتابة  فكريت 

يف  وتعدد  االنتقال  يف  سهولة  هناك  يكون  حتى  ومكانيا  زمنيا 

الشخصيات فقمت بكتابة مرسحية “األراجوز الكسالن” و نالت 

قبوال و استحسانا داخل مرص وىف أكرث من دولة منها فلسطني، 

بعد  بالنارصة  نسختني  يف  البلدى  الجوال  فرقة  قدمته  وقد 

إعداده باللهجة الفلسطينية من مخرج العرض فؤاد عوض، وتم 

سبتمرب  ىف  للدمى  الدويل  قرطاج  مهرجان  ىف  للعرض  ترشيحه 

برؤية   “ الكسالن  الكراكوز   “ اسم  تحت  ليعرض   2018 عام 

تقنية مختلفة كام قدم يف أكرث من دولة، وكان اإلخراج يحاول 

املحافظة عىل الروح املرصية التى كتب بها العرض.

أما الفنان عاطف أبو شهبة مؤسس فرقة “الطيف والخيال لفن 

متابعة  عىل  حريصا  كان  أنه  إىل  فأشار  الظل”  وخيال  العرائس 

الله(  املريغني)رحمه  بهاء  للفنان  والخيال  الطيف  فرقة  عروض 

فرقة  بتأسيس  قمت  الفرقة  توقفت  “وعندما  تابع:  بشكل، 

دفعني  للغاية  غنى  اسم  وهو  العرائس  لفن  والخيال  الطيف 

مع  تحدثت  وقد  العريقة،  بالفرقة  أسوة  به  فرقتي  لتسمية 

الفنان بهاء املريغني يف هذا فوافق عىل الفور.

أكون  حتى  للفرقة  الظل  وخيال  العرائس  بإضافة  “قمت  وتابع 

أكرث تخصصا وحتى يكون هناك فرق بني املرحلتني وقد واجهت 

خاصة  ف��رق  هناك  تكن  مل  حيث  كثرية،  صعوبات  تجربتي 

بالعرائس وخيال الظل يف اإلسكندرية و كان إرصاري كبريا عىل 

يزال قادرا ال  نعم  األراجوز:  فنانو والعبو 

يجتهدوا  في صياغة   أن  المثقفني  نسيم: على 

الراهنة المرحلة  لتغريات  االستجابة   على 

للطفل الموروثات حول ما يقدم  تتجاوز بعض  تصورات 
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تأسيس فرقة متخصصة لهذا الفن، وشاركت بإحدى املسابقات 

ووجدت  املوجى،  جامل  د.  تحكيمها  لجنة  يرأس  كان  التي 

عروض  تقديم  عن  توقفت  فرتة  وبعد  منه،  كبريا  استحسانا 

مؤمن  الفنان  رحيل  منها  الظروف،  من  العديد  بسبب  للفرقة 

انتقل  ثم  سويف،  بنى  حريق  يف  الفرقة  مؤسيس  أحد  عبده 

أجواء  وسط  عروض  تقديم  يحاول  الذي  شادي  البني  األمر 

املركزية،  وهي  الفن  هذا  تواجه  كبرية  إشكالية  وهناك  صعبة، 

يقدم يف مرص  مل  فن  الورقي وهو  املرسح  إىل  اتجهت  ومؤخرا 

من قبل.

األراج��وز  فن  وعراقة  بأصالة  املوجى  جامل  د.  أش��اد  فيام 

إقامته ىف حي  أثناء  منه  الكثري  وتعلم  عليه  نشأ  الذي  املرصي 

الغورية وقال : كان هناك أحد الحواة يدعى عم نعامن يعمل 

العرض  ويقدم  األزهر  بشارع  الغورية  ناصية  عىل  الصباح  يف 

لرؤيته  أسابق  وكنت  الشعبية  األحياء  كل  يف  للحواة  الشهري 

وكنت فخورا بهذا الرجل.

فن  مع  الطفولة  مرحلة  يف  ذكرياته  عن  املوجى  وتحدث 

األراجوز فقال إنه عىل الرغم من كون والده من رجال الدين 

يقطنه  وكان  والشعراء،  والفنانني  للفن  معقال  كان  بيته  فإن 

أمام  يقدم  كان  كام  نجم،  فؤاد  أحمد  والشاعر  إمام  الشيخ 

تتخللها بعض  ساحته مشاهد فكاهية متنوعة بطلها األراجوز، 

االغاىن الشعبية الفكاهية.

مبسابقات  الخاصة  الربامج  ىف  أشارك  طفولتي  يف  “كنت  وتابع 

موهبة  لدى  كان  فقد  الرسم،  ومنها  املختلفة  للفنون  األطفال 

البسطاء  من  األراجوز  العبي  أقابل  كنت  و  الفن  وحب  كبرية 

الظل  وخيال  األراج��وز  أن  إىل  وأشار  الكثري،  منهم  وتعلمت 

ىف  تخصص  حتى  الفني  وجدانه  شكلت  التى  البداية  ميثالن 

فنون مرسح العرائس إلميانه العميق بأن األراجوز احد العنارص 

الشعبية التى ميكن استخدامها ىف عمل تنموي جاد.

األراجوز  فن  بدايات  عن  السويىس  سيد  الفنان  تحدث  فيام 

يقم  مل  مرص  إىل  دخوله  منذ  أنه  إىل  مشريا  مرص  يف  ونشأته 

الفن وبداياته، وعقب عىل مداخلة  أحد بعمل بحث عن هذا 

أو  “بالوى”  شخصية  أن  فيها  ذكر  التى  فيهم  السيد  الكاتب 

وأشار  غري صحيح،  وهو ىشء  دور،  لها  ليس  لألراجوز  املالغي 

فصال  عرش  أربعة  يتضمن  األراج���وز  فن  أن  إىل  السوييس 

مضحكا، يقوم بكتابتها “املالغي” الخاص باألراجوز.

األراجوز  الحالية فن  األجيال  تعليم  السوييس برضورة  ونادي   

بصوت  الخاصة  األداة  وهى  “األمانة”  ان  الجميع  يعلم  أن  و 

األراجوز تم تصنيعها عام 1899، وعام 1805 تم عمل الفاصل 

شخصية  قدمت   1939 عام  ويف  الشنطة”،  “بحرامي  الخاص 

توثيقها  الهام  ومن  الفن  هذا  يف  فاصلة  تواريخ  وهي  زنوبة، 

لألجيال القادمة، حتى يتم الحفاظ عىل هذا الفن من االندثار. 

فن  تعميم  أهمية  عىل  الفتاح  عبد  محمد  الفنان  شدد  و 

نوار  أحمد  د.  لتوصية  تطبيقا  الثقافة  قصور  بجميع  األراجوز 

فرقة  هناك  كان  أنه  إىل  مشريا  عاما،   11 منذ  بها  أوىص  التي 

لألراجوز والعرائس بالهيئة العامة لقصور الثقافة أخرجت ثالثة 

العبني “أمانة” ومدربها هو الفنان نارص عبد التواب .

فن  يف  كثريا  وأجتهد  عرائس  ومصّنع  أمانة  العب  أنا  وتابع: 

هذا  توثيق  رضورة  عىل  الفتاح  عبد  وأكد  والعرائس  األراجوز 

األراجوز،  يعرفون العبي  ال  العرائس  فناين  أن  إىل  الفن، مشريا 

مايراه  وهو   “ األراجوز  “أمانة  به  ليس  العرائس  مرسح  وأن 

مشكلة كبرية، إضافة إىل أن مرسح العرائس ىف مرص بعيد كل 

عمرو  الفنان  كشف  بينام  والخاصة  املستقلة  الفرق  عن  البعد 

عىل  وتتلمذه  جد  عن  أبا  األراجوز  لفن  وراثته  عن  الجيزاوى 

أيدي كبار الفنانني، منهم الفنان صابر املرصي، وأضاف: “كانت 

هذا  ىف  مرجعيتي  تكون  أن  يل  املرصي  صالح  الفنان  نصيحة 

األراجوز  فن  بتقديم  يقوم  انه  إىل  مشريا  الشارع،  هي  الفن 

مثل  مختلفة  أماكن  يف  تقدميه  يستطيع  حتى  تربوي  بشكل 

عن  الكثري  الناس  يعرف  أن  ومتنى  وغريها،  واملدراس  الفنادق 

معلومات  إى  الناس  يعلم  ال  اآلن  فحتى   “ األصيل،  الفن  هذا 

عن فناين األراجوز، فأىب وجدي غري معروفني بالنسبة للجمهور.

“الطيف  فرقة  مؤسيس  أح��د  منري  محمد  الفنان  وكشف 

أن  الله(  رحمه  املريغني)  بهاء  الفنان  أسسها  التي  والخيال” 

أشكال  تقديم  عىل  اعتمدت  الفرقة  قدمتها  التي  التجارب 

الرتاث  من  االستلهام  كيفية  يف  الظل،  وخيال  لألراجوز  مغايرة 

أضاف: كان للفنان بهاء املريغني مرشوعه الخاص بخيال الظل 

الظل،  خيال  بابات  إع��داد  خالل  من  ال��رتاث  استلهام  وهى 

املريغني  تجارب  إىل  أشار  جديد.  بشكل  لألراجوز  والكتابة 

 “ الصفرة  الرسايا  “سكة  و  الظل”  وخيال  األراجوز  مع  “سهرة 

البرش  دراما  و   “ كيشوت  “دون  و  الظل”  وخيال  “يونسكو  و 

والعرائس .

لكتاب  األراجوز  فن  افتقاد  إىل  مايض  عادل  الفنان  أشار  فيام 

تقديم  بعد  للعرائس  القاهرة  له، مشريا إىل أن مرسح  يكتبون 

مل  لألراجوز  قدمت  التى  الشهرية  والجزئية  الكبرية”  “الليلة 

يقدم سوى عرض واحد، قدمه عام 2008 بعنوان “مننم” ملدة 

خمسة وسبعني ليلة عرض، وحقق نجاحا كبريا كام قدم مبرسح 

آخر. أضاف:  حتى مرسح القاهرة للعرائس ال يهتم باألراجوز 

الذي يعد أحد عرائسه القفازية وكذلك األمر يف الهيئة العامة 

 25 من  يقرب  ما  قدم  أنه   إىل  مايض  وأشار  الثقافة.  لقصور 

عرضا مرسحيا يف البيت الفني للمرسح ومرسح السامر احتوت  

عىل األراجوز.

وقد   1990 عام  بدات  باألراجوز  وعالقتي  ممثل  أنا   “ وتابع 

وقام  املريغني،   بهاء  الفنان  األراج��وز  تقديم  عىل  شجعني 

منا  وطلب  الفرصة  جاءت  حتى  الظل،  خيال  عىل  بتدريبي 

األراجوز  بطلها  عروض  أربع  تقديم  البديلة  الدراسات  مركز 

البحث  وزماليئ  أنا  الوقت  هذا  يف  وبدأنا  باملحافظات،  تقدم 

سيقوم  ومن   “ باألراجوز  الخاصة  الصوت  أداة   “ األمانة  عن 

وذهبنا  التواب  عبد  نارص  بالفنان  استعانا  وقد  عليها  بتدريبنا 

حصلنا  وبالفعل  الله”  “رحمه  املرصي  صابر  الكبري  الفنان  إىل 

منه عىل األمانات،  و قدمنا العروض التي حققت نجاحا كبريا  

وكانت تتوجه إىل الطفل املهشم األكرث فقرا، كام  قدمنا عروضا 

منى،   جزءا  العروسة  أصبحت  حتى  املحافظات  من  العديد  ىف 

وكانت تجربتي مع األراجوز ضمن إطار الدراما .

ووجه د. أرشف قادوس رئيس اإلدارة املركزية للمراكز العلمية 

الشكر للمركز القومي للطفل لنشاطه الواسع ىف فنون الطفل، 

كام أشاد بفكرة تأسيس مدرسة لتعليم فن األراجوز التي أعلن 

عنها الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف.

برضورة  قادوس  أرشف  د.  طالب  الطفل  أدب  ملجال  وكباحث 

األراجوز  يعد  إذ  لألراجوز،  الرتبوي  الدور  حول  بحث  عمل 

توصية  نادى برضورة وجود  لها خصوصيتها، كام  ثقافة شعبية 

إىل   باإلضافة  الفنية،  النقابات  إتحاد  إىل  األراجوز  فناين  لضم 

الطفل  لفنون  العايل  املعهد  يف  قسم  بتخصيص  هامة  توصية 

لتدريس فن األراجوز.

أحد  األراج��وز  فن  أن  إىل  حجاج  سعيد  الكاتب  أشار  بينام 

فقد  أنه  و  املرسح،  غياب  يف  انترشت  التى  املرسحية  الظواهر 

دوره  النقدي والساخر مع تطور املرسح.

رسالة  يقدم  األراجوز  فن  أن  أر  مل  طفال  كنت  “عندما  أضاف 

أنه فن ضاحك وساخر، ال يشكل سخرية  نحو  سوى  إى  عىل 

به  نحتفظ  فنحن  ظلم،   أو  قضية  عن  يدافع  أو  السلطة  من 

كتيمة تراثية ليس إال،  وعلينا أن نبحث يف كيفية تطويرها ىف 

األعامل املرسحية

رنا رأفت

النقابات  إتحاد  إلى  األراجوز  قادوس: هناك ضرورة لضم فناني 
األراجوز لفن  الطفل  الفنية وتخصيص قسم في معهد 
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ليبيا..
»ميڤيوال« لمهرجان  الثانية  الدورة  في  تشارك 

الثانية  ملهرجان “ميڤيوال املرسحي”  الدورة  فعاليات  تنطلق 

صالح  خالد  الراحل  الفنان  دورة  والديودراما(   _ )املونودراما 

إدارة  أعلنت  وقد  الجاري،   29 حتى  وتستمر  يناير    27

املهرجان أسامء العروض  املشاركة بالدورة، فقال أحمد أمني  

للمشاركة  تقدمت  التي  العروض  جميع  إن   املهرجان  مدير 

محافظات  مختلف  ومن  واملستقلة،  الحرة  للفرق  كانت 

مرص، وأنها تنوعت مابني املونودراما والديودراما تبًعا لالئحة 

املهرجان، ووصل عددها إىل  25 عرًضا  مرسحًيا وهي: فرقة 

“الخروج  املرصي  هاين  إخراج  من  بعرضني  تقدمت  “برميريا” 

عصام  تأليف  و“بورتريه”  فاضل،  وليد  تأليف  املرايا”  من 

“تأليف   505 “زنزانة  بعرض  أوتار  فرقة  وتقدمت  نبيل، 

بعرض   خياالت  وفرقة  حبيب،  خالد  وإخراج  جامل   محمود 

سيد،كام  الرحمن  عبد  محمد  وإخراج  تأليف  إضايف”  “وقت 

تأليف   بالقوارير”  “رفقا  بعرضني  كومبارس  فرقة  تقدمت 

سليم،  مصطفى  إخراج  من  والثاين  حسن،  محمد  وإخراج 

تأليف  نفايات”  “مجرد  عرض   ”DARK“ فرقة  وتقدمت 

“عرض  “نغم  وفرقة  جامل،  عمرو  وإخراج  مطرود  قاسم 

وفرقة   أحمد،  الرحمن  عبد  فتحي  وإخراج  تأليف  “املخترب”  

نهاوند عرضني “أعداء “تأليف نيث بويس / هتشنس هيمود 

وإخراج أحمد صالح، و“آخر جوزاء عىل األرض” تأليف أحمد 

صالح وإخراج روان أمين، كام تقدمت فرقة  “All in”عرض 

متويل،  محمد  وإخراج  فرنكاراما،   / داريفو  “تأليف  “دنيا 

املرسحية  ب”   500“ لفرقة  الدم”  “أنشودة  عرض  وُقدم 

تأليف مصطفى محمود وإخراج أحمد زيك وُقدم عرض “اسم 

مؤقت “تأليف وإخراج محمد أبو الدهب لفرقة هوليود، كام 

 “ امليعاد  “فات   املرسحية  عرض  تيم  تاون  فرقة   تقدمت  

  Error فرقة   و  محمد،  مهاب  وإخراج  مهران   هاين  تأليف 

404  عرض “مسافر ليل” تأليف صالح عبد الصبور وإخراج 

كريم الجندي، و فرقة  Famile  عرض “H. T. S.    “تأليف 

الوداع  “أغنية  عرض  ُقدم  كام  زيك،  مجدي  أحمد  وإخراج 

“تأليف أنطوان  تشيخوف، وإخراج عبد الرحمن أحمد عبد 

 Black Art  الفتاح  لفرقة “وتر مشدود  “و قدمت  فرقة

عمر هاين،  وإخراج  يوسف  أحمد  “تأليف  برد  “ليلة  عريض  

حازم،  محمود  وإخراج  عمر  محمد  تأليف  األخري”  و”العرض 

الرحمن  عبد  وإخراج  “تأليف  األوىل  “العيادة  عرض  وتقدم 

تأليف  “البلياتشو”  وعرض  نظرية،   كاست  لفرقة  بكري  

جيل  فرقة  وتقدمت  ممثل،  أنا  لفرقة  النمر  غريب  وإخراج 

الراقص   / رواية  عن  القبور”  “عازف  األول  بعرضني  جديد  

“دكتور  و  طارق،  الرحمن  عبد  وإخراج  إعداد  الخبز،  عىل 

قدم  كام  عامد،  أحمد  وإخراج  عمرو حسام  تأليف  سويني” 

عرض “تراجيديا ديالريت” تأليف وإخراج رشيف أرشف لفرقة 

املمثل، وقدمت فرقة فنون برودواي عرض “املشنقة” تأليف 

عادل أرضييس وإخراج رضوان محمد رضوان جالل . 

 وأشار أمني إىل ان  لجنة مشاهدة واختيار العروض تشكلت 

يارس  والدراماتورج   والفنان  غايل   أمين  واملخرج  الناقد  من 

أبو العينني، واملؤلف واملخرج طارق حمدي.. وتم اختيار 14 

عرًضا لتشارك مبسابقة املهرجان وهي :

 ،”.  H. T. S“ إضايف”،  “وقت    ،“ األوىل  “العيادة  عرض 

“فات امليعاد” وعرض “مسافر ليل”، “عازف القبور” “دكتور 

وعرض  برد”،  ليلة  و”  ديالريت”،  “تراجيديا  و  سويني”، 

البلياتشو “، و “دنيا “ وعرض “أغنية الوداع” و “الخروج من 

املرايا”، ويشارك من ليبيا العرض  املرسحي “بكاء  املوناليزا” 

وإخراج  رشح  الفقار خرض،  ذو  تأليف  الحر  املرسح  لفرقة  

البال عبد الهادي.  

كام قال أمني  إن لجنة التحكيم تتكون من  املمثل واملخرج 

والناقدة  التهامي  مصطفى  الديكور  ومهندس  فوزي،  أسامة 

رنا عبد القوي .

كام أوضح أمني  أن مهرجان “ميڤيوال” أسسه وينظمه ستديو 

أمرية  الدورة  هذه  املهرجان  مدير  نائب  أن  و  البلد،  وسط 

الثقافة  من  كبري  قدر  نرش  إىل  يهدف  املهرجان   أن  و  جابر، 

إىل   مشريا  الئقة،  فنية  صورة  يف  للجمهور  وتقدميها  املرسحية 

عمل  فريق  أنجزها   لذلك،  محاولة  كانت  األوىل  الدورة  أن 

فريد  الكبري  الراحل  الفنان  اسم   حملت  وأن  وجاد  مخلص 

خالد  الراحل  الفنان  اسم  الثانية  الدورة  تحمل  فيام  شوقي، 

صالح . 

أضاف:  نقدم مهرجاننا تحت شعار جيل جديد من الشباب، 

أهدافه،  مهرجاننا  يحقق  أن  إىل   ساعني  الطريق  ونستكمل 

محققا  مزيداً من النجاح .

عرص  الرابعة   املهرجان   من  الثانية  الدورة  فعاليات  تنطلق 

أيام األسبوع “  يناير عىل مرسح رومانس بعرض “ثامن   27

وإخراج  الزيدي،  النبي  عبد  عيل  تأليف  جديد   جيل  لفرقة 

أحمد سليامن،  وهو العرض الحائز عىل جائزة أفضل عرض يف 

الدورة األوىل للمهرجان. 

همت مصطفى

االفتتاح  األسبوع« في  أيام  »ثامن 
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محمد فوزيهشام السنباطي

قال املخرج هشام السنباطي رئيس مؤسسة »يف عشق مرص« :

األسعار،وكان  الرتفاع  نظرا  التعريفة  ترتفع  أن  الطبيعي  من  إنه 

مناسبة  رسوم  وهي  بدايته،  يف  الجميع  شمل  القرار  ألن  االعرتاض 

تكاليف  لتكبدهم  نظرا  واملستقلني  للهواة  وليس  التجاري  للمرسح 

و  املسارح  إيجار  أسعار  ارتفاع  لتحملهم  باإلضافة  املرسحي  العرض 

بعضها خيايل، كام أنه يف نفس اليوم 5 يناير ارتفعت رضيبة التذاكر 

مام  ال10%  بجانب  تدفعها  الفرقة  تذكرة،  كل  عىل  جنيهني  بواقع 

العرض.  ميزانية  من   الفرقة  تنفقه  ما  مجموع  يف  زيادة   يشكل 

أضاف: أقدر طبعا إعفاء مسارح الدولة وذوي القدرات الخاصة .

حل  يف  تساهم  أن  ميكن  هامة  مسألة  هناك  تابع«السنباطي«: 

من  أكرث  تقدمه  »هاملت«  نص  املثال  سبيل  عىل  الرتقيب،  أزمة 

فيها،ملاذا ال يكون  ُيقدم  ترقيبه يف كل مرة  املربر إلعادة  فرقة، فام 

ترقيبها  ُيعاد  ال  بحيث  املرقية  بالنصوص  الرقابة  يف  أرشيف  هناك 

أيضا يف  إذا كان نصا معدا بشكل مختلف، ويحفظ  إال  مرة أخرى، 

النصوص  من  الكثري  تقدم  مثال  الجامهريية  فالثقافة  األرشيف، 

تنشأ  النصوص  مئات  قراءة  من  وبدال  الجامعات  وكذلك  املكررة 

قاعدة بيانات عىل اإلنرتنت لتسهيل األمر وحل مشكلة الرقابة.

قال ايضا: هناك بعض األشياء الغري مفهومه من الرقابة مثل فرضها 

عليها  املالحظات،  كتابة  وبعد  الرقباء  عىل  النسخ  الفرق  تعرض  أن 

ما  الحالة  هذه  النهائية،يف  الربوفة  ملشاهدة  الرقابة  إخطار  أيضا  

الذي يضمن للرقابة التزام الفرقة مبا جاء يف الربوفة النهائية، كيف 

تستطع  ال  الواحدة، وهي   الليلة  الفرقة يف عرض  الرقابة  ستعاقب 

األشياء  أيضا من  لها،  قانوين  توافر شكل  لعدم  تحرير محرض  حتى 

الغري مفهومة التفرقة بني األماكن التي متارس األنشطة مثل الشباب 

و  واملستقلني  الهواة  مثل  مثلهم  أنشطة  يقدمون  فهم  والرياضة 

ليسوا محرتفني،  فكيف يتساوون مع املحرتفني!!

واحدة  ليلة  للعرض  الرقابة  ترصيح  الفرق  بعض  استغالل  وعن   

والعرض ألكرث من ليلة، علق السنباطي: عىل الرقابة التوضيح كتابيا 

ألن ما كتب غري واضح للبعض )يرصح له رقابيا بليلة عرض ويجب 

إخطارنا يف حالة تقديم العرض(الصيغة مبهمة ونحن نفرتض ُحسن 

الرقابة حسم  أرادت  إذا  األمر،أما  يجهل  الفرق ألن معظمهم  نوايا 

املسألة متاما فلتكتب رصاحة أنه يف حالة إعادة العرض ليلة أخرى 

تدفع  الفرقة رسوما إضافية. 

االعتامد  فكرة  قال:  الفرق  هذه  إليه  تحتاج  ما  حول  السؤال  أما 

الكامل عىل الدولة ماتت يف العامل كله، هناك تنمية ثقافية تعتمد 

عىل عدة اتجاهات،نحن مثال مؤسسة مجتمع مدين هدفها التنمية 

آفاق  املشاريع مثل مهرجان  بعض  الدولة يف  ونتعاون مع  الثقافية 

الشباب  وزارة  مع  التعاون  خالل  من   cairo star مسابقة  أو 

مؤسسات  بل  لها  التابعة  املسارح  فقط  ليست  والرياضة،الدولة 

وأطلب  أكرر  ولن  أخرى،  وكيانات  خاصة  ومسارح  املدين  املجتمع 

الرسمية ويعاقب  للمؤسسات  ينحاز  القانون  

بقطاعيه المحرتف  المسرح  الشباب يصب في مصلحة  دعم 

المستقلني الهواة.. والحل في وحدة دعم 
الفني  البيت  التعامالت مع  القرار يشمل كل  تلك املؤسسات، فهل 

باملجان حتى وإن مل يكن املؤلف عامال به.؟

وأضاف »فوزي«: األغلبية العظمى من الفرق املستقلة ماتت ويأس 

للمشاكل  باإلضافة  اإلنتاج،  يف  الكبرية  املشاكل  بسبب  مؤسسوها 

وأن  الرقابة  بإلغاء  نطالب  كنا  مستمر،  بشكل  تطرأ  التي  األخرى 

الدعم  وحدة  خالل  من  للثقافة  األعىل  املجلس  من  الرقابة  تكون 

التي من املفرتض أن تدعم الفرق، أما اآلن فال أدري من أين تخرج 

املؤسسات؟  عىل  حكر  املرسح  فهل  عليها؟   يوافق  ومن  القرارات 

إن الدستور قال إن حرية اإلبداع من حق املواطن املرصي ومل يقل 

بفرض  املرسح  لتقنني  سعى  القرار  يعد  فهل  الحكومي..  املوظف 

الكثري من التعقيدات والرسوم.

فرقة  أننا  الرقابة  موظف  سيتأكد  كيف  فوزي:  تساءل  تعجب  ويف 

الجريدة  القرار نرش يف  الخاص؟  القطاع  بني  و  بيننا  مستقلة، ومييز 

الستجابتها  التقدير  كل  ولها  تدخلت  الوزيرة  أن  قيل  ثم  الرسمية 

لصالح   وعنرصية  متييز  هناك  أن  ينفي  ال  ذلك  كل  ولكن  لنا، 

الفن ضمن   أن من حقنا مامرسة  مراعاة  الرسمية دون  املؤسسات 

أي جهة، وتابع:  بدأنا مامرسة الفن كنا يف مراكز الشباب والشوارع 

ويتابعنا أبناء املناطق الشعبية ومنهم الطبيب واملهندس واألكادميي 

للمسئولني  الزائفة  الصور  عن  بعيدا  حقيقي  األمر  والصنايعي،كان 

والنجوع  القرى  يف  فنهم  قدموا  الفنانني  من  كثري  الزائف،  واإلعالم 

إيجايب  بدور  قاموا  لكنهم  أحد شيئا   يعرف عنهم  واملحافظات وال 

االعرتاف  وعلينا  الدولة،  ملسارح  أوال  فلُتفتح  للفرق  املسارح  فتح 

وانهارت  الدولة  فيها  استنزفت  عجاف  سنوات  من  نخرج  بأننا 

نفس  يف  لكن  للقوى،  بناء  إع��ادة  حاليا  ويجري  التحتية،  البنية 

وإن  املستقبل،  ألنهم  للشباب  الفرصة  نعطي  أن  يفرتض  الوقت 

ال  ملاذا  أعلم  وال  سينفجروا،  وقدراتهم  لطاقاتهم  منفذا  يجدوا  مل 

ينتبه املسئولني لهذا األمر،  خاصة وأن األعداء  يرتبصون بالشباب 

ال  الشباب  أن  حني  يف  خيالية،  بأموال  استقطابهم  ويحاولون  

تدفع  أن  دون  ورعايتها  الدولة  مظلة  تحت  العمل  سوى  يريد 

كبتها  تم  إن  أنشطة  عموما  والفن  والتمثيل  والغناء  الرياضة  له.. 

ستتحول لقنبلة، وال أقصد منحها الحرية املطلقة،  إمنا  مع التنبيه 

مجتمعنا  بأخالقيات  وااللتزام  والسياسة  الدين  عن  بالبعد  عليها 

الرشقي،وحتى وإن قدم سياسة يقدمها بدون تجريح.

ماريونيت:  كيان  فرقة  صاحب  ف��وزي  محمد  املخرج  قال  فيام 

دعم  وحدة  تفعيل  هو  املستقلة  الفرق  ملساعدة  الوحيد  الحل  إن 

وزير  عصفور  د.جابر  عليها  وواف��ق  سبق  التي  املستقلة  الفرق 

الثقافة األسبق، إنهم يتربأون من هذه الفرق وما جاء يف نص قرار 

الرقابة يؤكد ذلك، حيث أعفيت املسارح التابعة للدولة من الرسوم 

الثقافة،  وليس  املالية  لوزارة  يرجع  منها  العائد  أن  من  الرغم  عىل 

وهناك نقطة هامة أيضا وهي أن املؤلفني املتعاملني ال يعملون يف 

للرقابة.. الجديدة  الرسوم 
المسرحيني  بني  الجدل  باب  تفتح 

نظرا  المسرحيني،  غضب  والمستقلة  الحرة  الفرق  على  إضافية  رس��وم  بفرض  الفنية  المصنفات  على  للرقابة  األخ��ر  القرار  أح��دث 
المنظمة  الالئحة  ص��دور  عليها،وبرغم  ال��م��ادي  ال��ع��بء  م��ن  المزيد   يضيف  م��ا  ال��ذات��ي،  ال��دع��م  على  تعتمد  ال��ف��رق  ه��ذه  ل��ك��ون  
من   %10 و  احرتافية،  تجارية  أه��داف  لها  اليت  لألعمال  جنيها  ألف  المسرحية  والعروض  النصوص  لرتخيص  حددت  وقد  للقرار 
دعم  من  بالفعل  الفرق  تحتاجه  ما  ظل  في  القرار،  هذا  والمستقلني،..حول   للهواة  جنيه   100 مايعادل  أي  الرسوم  هذه 

. اللقاءات  من  المتنوعة  المجموعة  هذه  لنا  كان  الدولة  
 روفيدة خليفة 
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بعض  بها  تقوم  التي  واإلسرتاتيجيات  الخطط  من  أكرب  وحقيقي 

ترشيعات  وهناك  منا  أفضل  ليس  املوظف  فالفنان  املؤسسات، 

وقوانني نحرتمها، لكن لتطبق عىل الجميع دون متييز.

إجراءات  وتعقيد  لكرثة  امللل  أصابهم  املؤلفني  من  كثري   : وأكمل 

تنفق  التي  الفرق  حال  هو  فكيف  الفكرية  امللكية  حقوق  ورسوم 

وديكور  موسيقى  من  املرسحي  العرض  عنارص  جميع  لتسجيل 

وتأليف، خارج مرص ال فرق بني فرق الدولة و بني الفرق املستقلة، 

املستقل ال  العروض، و  الدولة يحصل عىل راتبه ومكافآت  موظف 

يعني أنه يرتزق ويكسب أمواال، بل هو مستقل بأدواته وإمكانياته 

عن  ابحثوا  ال��دول��ة،  عن  مستقال  ليس  أن��ه   ونؤكد   .. وأف��ك��اره 

الذي  الدعم  عىل  وتعرفوا     Germany independent theatre

تقدمه الدولة لها .. كفرقة مستقلة أطلب من الوزارة إنتاج العرض 

غري  ألين  أو  مرسحها  خارج  ألين  تلفظني  ال  و  مكانا  متنحني  وأن 

أحب  الوقت،و  طيلة  الفن  أمام   العراقيل  نخلق  نحن  بينام  نقايب، 

أن أشيد باملخرج عصام السيد الذي  كان يستضيف الفرق املستقلة 

حني كان مديرا للمرسح، فأين الدور الحقيقي ملديري املسارح اآلن. 

قطاع  ليسوا  واملستقلني  الهواة  قالت:  زين  منار  الشابة  املخرجة 

وزير  من  أكرث  إقرار  من  الرغم  وعىل  دعم،  لديهم  ليس   و  خاص 

الثقافة  وزارة  أن  واستغرب  تطبق،  مل  لكنها  املستقلني  بوحدة دعم 

ترهقهم  أن  من  بدال  الفرق  دعم هذه  عليها  أنه  فكرة  لديها  ليس 

ضوابط  ووضعت  األول  القرار  عن  تراجعت  ال��وزارة  وكون  أكرث، 

لحامية الفرق الحرة واملستقلة فتلك شجاعة تحسب لوزيرة الثقافة  

للهواة  دعم   هناك  يكون  أن  يف  نطمع  الدايم،لكننا  عبد  د.إيناس 

لتحمل  توافر مسارح مام يضطرهم  لعدم  لوجستيا،  كان  ولو  حتى 

باستضافة  هذه  وذلك  يحبونه،   ما  لتقديم  مرتفعة  إيجار  نفقات 

املسارح  الذي ال يعطل هذه  للنظام  الدولة وفقا  الفرق يف مسارح 

عن عملها. 

كل  وأجد  املعارص  املرسح  عن  أقرأ  حني  »أستاء   : »زين  وتابعت 

املادي  للدعم  نتيجة  مختربات  أقاموا  أوربا  يف  املعارصين  املرسحني 

الرغم من  الوزارة عىل  لهم  وأخر متنحه  منه خاص  كان جزء  الذي 

االصطدام  لتجنب  سبيلنا  هو  املرسح  هذا  خاصا،  مرسحا  كونه 

فنانة  تكون  أن  قبل  إنسانة  وزيرة  لدينا  وجاهل،  متطرف  بشباب 

وأمتنى أن تحتوي الفرق أكرث من ذلك.

الدايل فأكد عىل رضورة توفري تسهيالت للشباب  أما املخرج شادي 

الرسوم التي تستحقها منه ومن السينام، ومن حق الرقابة تحصيل 

رسم بسيط جدا من الفرق املستقلة والهواة،ولكن علينا تشجيعهم 

حتى تكرب الحركة املرسحية والسينامئية وتعود مرص ملكانتها الفنية.

منذ فرتة غري  الثقافة  وزارة  أن  أشعر  البنا:  أحمد  املؤلف  قال  فيام 

راغبة يف مرسح الهواة واملستقلني، وتريد تقليص دور املرسح عيل 

ما تعرضه الثقافة الجامهريية والبيت الفني، و مع األسف يتم غلق 

تعديل  أخبار  تكون  أن  أمتني  وأضاف:    . الهواة  عن  الهواء  منافذ 

القرار صحيحة وسيظهر ذلك حني تبدأ الفرق يف خوض تجربة رقابة 

املصنفات، ألن جميعها عناوين و واجتهادات شخصية للبعض عىل 

صفحاتهم .

املرسحي:   كيان  فريق  مؤسسة  عامر  منال  املخرجة  قالت  فيام 

رواتبنا  و  وقتنا  من  نستقطع  الذاتية،  بالجهود   نعمل  كهواه  نحن 

تحت  الشباب   وق��وع  دون  يحول  ومرسحنا  هوايتنا،  لنامرس 

وتستعني  بنا  تهتم  الدولة  كانت  وأضافت:   املتطرف.  الفكر  وطأة 

مبخرجني ومصممني إضاءة وديكور وتعلمنا مجانا، لكن مل يعد لديها 

اهتامم بعمل ورش لدعم الشباب فنيا، كام نضطر لتأجري القاعات 

لقصور  العامة  للهيئة  تابعة  مسارح  هناك  أن  حني  يف  واملسارح 

الثقافة مغلقة، أيضا نضطر لدفع ترصيح الرقابة عن كل ليلة عرض 

وإخطار الرقابة قبل العرض بأسبوع. 

وخصصت  الخاصة  القدرات  ذوي  دعم  يف  الدولة  بدأت  تابعت:  

واملستقلني  الهواة  فرق  تدعم  مل  وإذا  املرسح،  ملامرسة  أماكن  لهم 

البيت  مسارح  الدولة  أعفت  وكام  مخيفة،  متاهة  يف  بهم  فستلقي 

ألنه  الرسوم  كافة  من  أيضا  واملستقلني  الهواة  إعفاء  عليها  الفني 

مرسح ال يهدف للربح.

 : املرسحية  مسود  أبيض  فرقة  مدير  الطيب  عمرو  املخرج  وقال 

أثر  لها   و  وهدف،  رسالة  ولها  الفن  أجل  من  الحرة  الفرق  تعمل 

نبيل  بدور  تقوم  الجمهور،و  وذائقة  فكر  تغيري  يف  يساعد  إيجابيا 

من  يدفعون  متاما  العكس  عىل  بل  املادية  للمكاسب  سعي  دون 

جيوبهم ومن جهدهم من أجل تفريغ طاقاتهم وحبهم يف املرسح.

من  وذلك  الفرق  هذه  بدعم  الدولة  اهتامم  رضورة  عىل  وأك��د  

لهم  بدون  الشباب والنوادي  الثقافة ومراكز  استقبال قصور  خالل 

مقابل،باإلضافة لتنظيم مهرجانات داخلية تحت رعاية وزارة الثقافة 

لهم  تتح  مل  ممن  املواهب  يدعموا  والرياضة،وأن  الشباب  ووزارة 

فرصة االلتحاق باملعهد العايل للفنون املرسحية.

أما  الناقد واملخرج املرسحي محمد النجار فقال: مام يستحق الفخر 

بعد  أنه  ذلك  تحميه،  إدارة  الجامهريية  الثقافة  ملرسح  يكون  أن 

الجريدة  يف  ونرشها  الرقابة  رسوم  بزيادة  الخاصة  القرارات  صدور 

القرار،  أصحاب  ملخاطبة  رسمي  بشكل  اإلدارة  تحركت  الرسمية 

فكان إعفاء مرسح الثقافة الجامهريية من كافة الرسوم هي بادرة 

طيبة وراقية.

املستقلة  الحرة  الفرق  بني  الفارق  نعرف  أن  البد  وأضاف«النجار«: 

ترتبح من  التي  الخاص  القطاع  فرق  وبني  للربح،  تسعي  ال  ال  التي 

فإذا  بذاك،  هذا  مساواة  يجوز  ال  ذلك  الجامهريية،وعيل  العروض 

عيل  الرسوم  تلك  تكون  أن  فاألحرى  رسوم  فرض  من  والبد  كان 

األقاليم  يف  خاصة  الشباب  عروض  فقط،أما  الخاص  القطاع  عروض 

ألنها   والتشجيع،  بالدعم  األوىل  فهي  الجامعي  املرسح  وعروض 

عروض غري ربحية والبد من تحركات من أدارة الجامعات واملجتمع 

لقصور  العامة  بالهيئة  املرسح  إدارة  تحرك  يضاهي  بشكل  املدين 

الثقافة.

وأكد النجار عىل أن املرسح هو الرئة اليل يتنفس بها الشباب،ومن 

غري املنطقي أن يدفع أمواال وال  يدر أي مكاسب مادية.

املحرتف  املرسح  مصلحة  يف  تصب  مرسحية  حركة  ويخلق  ليبدع 

نرصح  أن  املنطقي  غري  من  وأض��اف:    والخاص،  العام  بقطاعيه 

البناءة  األنشطة  ومامرسة  العمل  عىل  الشباب  نشجع  بأننا  دامئا 

تشغل  األنشطة  هذه  بأن  ذلك،علام  عىل  نساعدهم  وال  الفن  مثل 

الشباب و تقدم للمجتمع رؤية الشباب التي نحن يف أشد الحاجة 

إليها.

والهواة واملستقل مرسح محرتف،  الجامعة  »الدايل«: مرسح  أضاف 

الخاص  والقطاع  الدولة  مرسح  عن  بعيدا  إنتاجيا  مستقل  ولكنه 

الرقابة  قوانني  عن  وينتعش،أما  يعود  أن  وأمتنى  نادرا  أعتربه  الذي 

الوقائع  يف  القرار  ُنرش  وقد  اآلن  حتى  يل  بالنسبة  مبهم  فاألمر 

من  كان  و  ذلك،  بعد  سوى  االستثناءات  عىل  نتعرف  ومل  املرصية 

املنطقي إعفاء  مسارح الدولة وال أرى أزمة يف القرار بعد التعديل، 

حيث  كانت التكلفة قبل ذلك  مائة جنيها أيضا،   لكن ما ال أفهمه 

هو : هل نأخذ أذنا بالعرض أم أنها رضيبة؟!!وهل األموال أهم أم 

الرؤية الفنية للعمل؟ فمن حق كل الناس أن تعمل وتعرض أعاملها 

جميعا  نفعل  كام  بعملها  تقوم  أن  الرقابة  حق  ومن  الرقابة  عىل 

الخاص فمن  بالنظام املعمول به يف مرص منذ زمن،أما عن املرسح 

حق الدولة إذا كان يقدم عروضا مرسحية ناجحة جامهرييا تحصيل 

المستقلة والحرة؟!  الفرق  الثقافة  الفين وقصور  البيت  لماذا ال يستضيف 

بها والتضييق عليه خطر يتنفس  اليت  الشباب  رئة  المسرح 

رعايتهم الدولة  ليسوا »أرزقية« وعلى  المستقلون  الهواة و 
شادي الدايلمنار زين

منال عامر
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12 ]حوار
 مفيد عاشور: »رسائل العشاق« تقدم 

بالحب يعالج  نفسيا  طبيبا  »موالنا« 
ج���الل  دور  ع����اش����ور  م��ف��ي��د  ال���ف���ن���ان  ي���ق���دم 
رس�����ائ�����ل   “ ع���������رض  ف�������ي  ال��������روم��������ي  ال�������دي�������ن 
ح���ال���ي���ا،   م����ي����ام����ي  م����س����رح  ع����ل����ى  ال�����ع�����ش�����اق” 
ال���ع���دي���د  ال���ث���م���ان���ي���ن���ي���ات  م���ن���ذ  ع�����اش�����ور  ق������دم 
ق�����وي�����ا  أث��������������را  ت�������رك�������ت  ال�����������يت  األع����������م����������ال  م���������ن 
ال������درام������ا  ف������ي  م����ن����ه����ا  م�����ش�����اه�����دي�����ه،  ل��������دى 
ب���ك���زة  ع���ل���ى  ال���ق���ب���ض  ل���ي���ل���ة  ال���ت���ل���ي���ف���زي���ون���ي���ة: 
ليالي  البشري،  العال  أب��و  ورح��ل��ة  وزغ��ل��ول، 
ال��ه��ج��ان،  رأف����ت  ع��ظ��م��اء،  ق��ض��اة  ال��ح��ل��م��ي��ة، 
وله  م���ره،  وح��دوت��ه  رح��ي��م،  ال���دم،  سلسال 
الشهبندر،  شتات  الحادثة،  اإلذاع��ة:   في 
س��ي��ن��م��ائ��ي��ة  أف�������الم  ع������دة  ف�����ي  ش�������ارك  ك���م���ا 
على  دم�����اء  ل��ل��س��ق��وط،  آي���ل���ة  ام�����رأة  م��ن��ه��ا: 
ش���ارك  ف��ق��د  ال���م���س���رح  ف���ي  أم����ا  األس���ف���ل���ت، 
ال��م��س��رح��ي��ة  ال���ع���روض   م���ن  ك��ب��ر  ع���دد  ف���ي 
وأخرا  عسل،  العسل  األيام،  التنوير،  رحلة 
في  ي��دور  ال��ذي  ال��ع��رض  العشاق،  رس��ائ��ل 
ال���ع���الق���ة  م���ش���اك���ل  ح������ول  اج���ت���م���اع���ي  إط�������ار 
ل��ل��ح��دي��ث  ب���ه  ..ال��ت��ق��ي��ن��ا  وال����م����رأة  ال���رج���ل  ب���ني 
القضايا  وبعض  المسرحية  في  دوره  عن 

األخرى.
حوار : روفيدة خليفة 

في  الرومي  شخصية  للعب  جذبك  الذي  ما   -
العرض؟ 

عالقته  دراما  وليس  الرومي،  الدين  وفلسفة جالل  فكر  أجسد 

قواعد  مرسحية  يف  يقدم  كام  التربيزي  الدين  شمس  بأستاذه 

العشق األربعون التي تعرض حاليا.. التناول هنا مختلف وهو 

ماذا إذا بعث جالل الدين الرومي من قربه يف تركيا بعد 800 

سنه من وفاته، وجاء إىل املكان والزمان الحايل، وُطرحت عليه 

الحلول،  لها  يوجد  كيف  واملرأة!!  الرجل  بني  الدائرة  املشاكل 

أنا  أسميتها  عيادة   لديه  نفسيا  طبيبا  بوصفه  نقدمه   فنحن 

لها  ويقدم  ومشاكلها  الحاالت  عليه  وتعرض  الحب،  عيادة 

الروشته الناجعة .  قدمناه من تلك الزاوية ملا له من مقوالت 

مستفيضة جداً عن املرأة.

للشخصية؟ التاريخي  البناء  على  عملت  كيف   -
الرومي البد من قراءة كل  الدين  حني تكتب عن موالنا جالل 

من  أيا  ولتقدم  ملؤلفاته،  باإلضافة  مقاالت  من  عنه  كتب  ما 

الشخصيات التاريخية فإنك تقدم فكر وفلسفة الشخصية، وقد 

ورباعيات  املثنوي،  فيه،  ما  فيه   : منها  كتبه  العديد من  قرأت 

جالل الدين الرومي.. الرومي يف رسائل العشاق ليس منغمسا 

بني  عرصه،  عن  مختلف  عرص  يف  موجود  هو  بل  التاريخ،  يف 

كانت  فلسفته  أن  لنكتشف  مختلفني،  وفكر  بثقافات  أشخاص 

يف  فلسفته  طبقنا  ما  إذا  وأننا  اآلن،  البرش  مشاكل  لحل  تصلح 

والزمالء  موظفيهم  املدراء  وألحب  الحروب،  وجدت  ملا  الحب 

بعضهم البعض، وساد الحب بني الناس.

واستعنتم   الرومي  بأشعار  تستعينوا  لم  لماذا   -
خصيصا؟ مؤلفة  بأشعار 

الشديد، فعىل سبيل  لعمقها  املتفرج  ألنها ستكون صعبة عىل 

مستجد”  عمر  تنفصل،  قطرة  كل  فانغمر،  نبع  املثال”العشق 

كذلك  بها،  العارف  سوى  يفهمها  لن  التي  رباعياته  من  تلك 

الجزء  قراءة  من  البد  الثاين  الجزء  فهم  لتستطيع  “املثنوي” 

األول وحتى تفهم الجزء السادس عليك بقراءة األجزاء الخمسة 

السهل  من  ليس  صفحة،  خمسامئة  منهم  كتاب  وكل  األوىل، 

عىل املتلقي العادي فهم أشعار الرومي .

لمؤلفاته  المخرجني  تجاهل  سبب  هذا  هل   -
الشخصية؟ ثراء  مع  الرغم  على 

بالفعل هو شخصية ثرية جدا، وهناك الكثري ميكن تقدميه عىل 

أمتنى  زوايا مختلفة  تناولها من  و  خشبة املرسح من مؤلفاته، 

االنتباه إليها والبدء يف تقدميها، حيث كان هناك تجاهل تام له، 

وسعيد جدا لوجود عملني عنه عىل الرغم من اختالف التناول 

مرسحية  عرض  للمرسح  الفني  البيت  أعاد  وقد  واملضمون 

اعتربها  والتي  ملرسحيتنا  باإلضافة  األربعون،  العشق  قواعد 

يف  مشاكلنا  ليحل  الرومي  الدين  جالل  نحرض  أن  رائعة  فكرة 

العرص الحديث.

فهل  الزوجية  المشاكل  تناقش  المسرحية   -
الوسائل  أفسدته  ما  إصالح  للمسرح  يمكن 

والمرأة؟ لألسرة  تشويه  من  األخرى 
بعض  ويطرح  املشكلة  عن  الغطاء  الفن  يكشف  أن  املفرتض 

بني  العالقات  تناول  مثال  الحلمية  ليايل  فمسلسل  الحلول، 

الرجل واملرأة، منها العالقات السوية وأخرى غري السوية، وكان 

الشخصية  بناء  عىل  القدرة  عكاشة  أنور  أسامة  الراحل  لدى 

التي  الحكيم  آثار  شخصية  لنا  فعرض  النفيس،  املستوى  عىل 

عىل  فهي  الوقت،  طيلة  حائرة  وظلت  مفككة  أرسة  يف  نشأت 

الجانب  وعىل  سوية  غري  تراكامت  تحمل  النفيس  املستوى 

سوية  غري  لشخصية  تجسيدا  يعد  العليم  عبد  ممدوح  األخر 

البندقية تاجر  أتمىن تقديم شايلوك في 
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13 ]حوار]
الرتبية  بحجم مزيانية  تكون  أن  المسرح يجب  مزيانية 

المجتمع والتعليم لعظم دوره في 
البناء  ألن  أنتهت  عالقة  أقاموا  وحني  النفيس،  املستوى  عىل 

للشخصيات  النفيس  البناء  وهذا  معقد،  للشخصيتني  النفيس 

ال  ذلك  من  الرغم  وعىل  اليوم،  املقدمة  األعامل  يف  تجده  ال 

تشكيليا  فنانا  أو  مؤلفا  أو  ممثال  كان  أيا  فنانا  هناك  أن  أتخيل 

واستخدامه؟ويف  توظيفه  ميكنه  من  لكن  النفس،  علم  يعرف  ال 

الصدد قدمت يف رمضان مسلسل”حدوته مره” وأزعم أن  هذا 

رائع.. بشكل  املتشابكة  الشخصية وعالقاتها  بنى  الشاب  مؤلفه 

من املهم أن نقدم أعامال تناقش ذلك وال ميكننا غض البرص عن 

املرأة، ولهذا  املجتمع وخاصة  بالرجل ألنهام هام  املرأة  عالقات 

قال شوقي : األم مدرسة .

الفصحى  جانب  إلى  العامية  استخدمتم  لماذا   -
المسرحية؟ في 

ال ميكننا جعل جالل الدين الرومي يتحدث بالعامية، فجئنا به 

ميكن  كان  بالعامية،  يتحدث  عرص  يف  ولغته  بهيئته  عرصه  من 

األنسب  أن  وجدنا  لكن  بالفصحى  التحدث  الفريق  لباقي 

عىل  معنا  موجود  أنه  املتلقي  أو  املتفرج  يشعر  أن  واألجمل 

منها  املجتمع،  من  مختلفة  رشائح  بست  استعنا  ألننا  املرسح 

ثم ُيصدم  الفيس بوك  تتعرف إىل شاب عن طريق  التي  الفتاة 

أحدهام أو االثنني معا حني يلتقيان ألن الصورة التي يف مخيلة 

كل منهام عن األخر اختلفت عن الحقيقة متاما فيحدث استنكار 

توحد  إن   .. زوجته  يف  يشك  الذي  الرجل  وأيضا  واستنفار، 

األداء؟ في  األسلوبية 
ونور  يس  ومحمود  ذيك  وأحمد  نريو  ودي  باتشينو  آل  أحب 

جالل  أقدم  حتى  و  التمثيل،  يف  املدرسة  تلك  أحب  الرشيف، 

الدين الرومي قرأت كثريا جدا له وعنه، أنت مضطر أن تدخل 

الشخصية  عن  عليها  حصلت  التي  واملعلومات  املعطيات 

الفلسفة  هذه  لتحرك  االسكريبت  تقرأ  ثم  وأفكارها،  فلسفتها 

خطوة  وتبنى  بداخلك  تختمر  الشخصية  ترتك  ثم  خالله،  من 

من  والتي  املمثل،  استوديو  كازان  إيليا  مدرسة  إنها  بخطوة، 

وجون  هانكس  وتوم  باتشينو  وآل  نيلسون  جاك  خريجيها 

البحث  يتعني  فيها  سرتيب..  ومرييل  ديب،  جوين  كازافيتيس، 

بأسلوبك،  تقدمها  وان  للشخصية  مشابهه  مشاعر  عن  داخلك 

خاللك  من  الشخصية  تخرج  أن  االندماج،  عىل  تعتمد  مدرسة 

تلبسها وتخرج محملة بكل ما جمعته عنها وقد تخرج دون أن 

الواعي  االندماج  مدرسة  الشخصية،  يف  مستغرقا  فتكون  تدري 

التمثيل،، والشخصية هنا  أرقى مدارس  الكامل، هي من  وليس 

ُتعرض  ألنها  املواصفات،  لتلك  تخضع  ال  العشاق”  “رسائل  يف 

حالة أمام جالل الدين الرومي ويقدم هو الروشته فهو مندمج 

مع الحالة ويصف العالج، وليس يف عالقة رصاع أو دراما مبا فيها 

من شد وجذب.

ثالثة  في  حسني  د.طه  شخصية  جسدت  لماذا   -
؟ والتليفزيون  المسرح  في  أعمال 

كان لطه حسني موقع ومكانة خاصة يف حيايت، ولدي فكرة عن 

مؤلفاته، يف  املرحلة اإلعدادية درست قصة األيام ثم يف املرحلة 

وسائل  هناك  يكن  مل  الوقت  هذا  ويف  الشيخان،  قصة  الثانوية 

من  العديد  سامع  واعتدت  والتليفزيون،  اإلذاعة  سوى  إعالم 

هذه  ضمن  وكان  املذاكرة-  -أثناء  اإلذاعة  يف  والربامج  الفقرات 

لدكتور طه حسني والذي كان يقدمه  الربامج مسلسل “أديب” 

بصوته، وقد لفت انتباهي هذا الصوت، وتابعت املسلسل كامال 

ألعرف القصة واستمتع بصوته، وبعد تخرجي من املعهد العايل 

الله”  للفنون املرسحية مبارشة رشحني د.حسني جمعة “رحمه 

ألجسد شخصية طه حسني يف مرسحية “رحلة التنوير”، وكانت 

عن جزء من حياته وهي ما قبل سفره لباريس و حتى عودته 

الفنان محمود يس  إىل مرص، وألنه سبقني يف تقديم شخصيته 

األمر  شكل  فقد  التليفزيون،  يف  ذيك  أحمد  والفنان  السينام،  يف 

من  الزمالء  بعض  حذرين  و  الفنية،  بدايايت  يف  كبري  تحد  يل 

نجاحا  والقت  التحدي  قبلت  له  الشديد  لحبي  لكن  تقدميها 

جيدا، وشاهد املرسحية الراحل إسامعيل عبد الحافظ يف املرسح 

ثم  “الوسيه”،  يف  حسني  طه  دور  تقديم  مني  وطلب  القومي، 

منذ ثالثة أعوام قدمت مرسحية “األيام”عن قصة حياته كاملة، 

طه حسني كنموذج من النامذج املتحدية، الطفل الكفيف الذي 

للرتبية  العلم والتقدير حتى صار وزيرا  وصل إىل أقىص مراتب 

والتعليم يف مرص، وهو صاحب املقولة العظيمة: التعليم كاملاء 

والهواء. 

بفرص  الذاتية  السرة  أعمال  تحظى  ال  لماذا   -
هناك  ..وهل  المسرح  خشبة  على  مناسبة 
شخصية تتمىن أن تجسدها على خشبة المسرح؟
املجتمع  عىل  تأثري  لها  تاريخية  شخصيات  لتقديم  نحتاج 

يل  وبالنسبة  الرومي،  شخصية  مثل  وتوجه  فكر  وصاحبة 

يف  األفغاين  الدين  جامل  التليفزيون  يف  وقدمت  سبق  فقد 

هنا  ومن  األمئة،  عرص  يف  داوود  أيب  بن  وأحمد  الحلواين  بوابة 

تجعل  معارصة  الغري  التاريخية  الشخصيات  أن  القول  استطع 

مايربطه  كل  ألن  الشخصية  عن  التعبري  يف  الحرية  املمثل  لدى 

التاريخية  الشخصيات  بينام  مخيلته،  يف  صورة  مجرد  بها 

يف  جسدتها  التي  السادات  أنور  الرئيس  شخصية  مثل  الحديثة 

املتلقي مع املشكلة سيجعله معنا ولذلك كان لزاما أن يتحدث 

الرومي الفصحى واملمثلني اآلخرين بالعامية.

؟ بالفصحى  أعماال  كثرا  نرى  ال  لماذا   -
الدينية، وليس هناك  أو  التاريخية  إنتاج لألعامل  يعد هناك  مل 

عملية  عىل  القامئني  لألسف  هذا  يف  وُيسأل  بالفصحى  مرسح 

ذلك  عن  الحديث  ومع  التليفزيوين،  واإلنتاج  املرسحي  اإلنتاج 

إنتاج  قرروا  سنوات  عرشة  من  ألكرث  غياب  بعد  مرة  ألول 

العام  يكون  أن  فأمتنى  الوليد،  بن  خالد  عن  تاريخي  مسلسل 

وشوق  شغف  لديها  الناس  ألن  عمل  من  أكرث  هناك  القادم 

لألعامل التاريخية.

مع  الصوفية  لألعمال  حاجة  في  أننا  أترى   -
المجتمع؟ في  العنف  هذا  كل  انتشار 

تحمل  ال  حالة  العمل  الرومي،  الدين  جالل  لصوفية  نتطرق  مل 

عالقته  لتقديم  سنضطر  كنا  وإال  كله  للعرض  الصويف  الغطاء 

استقطاب  ميكننا  أردنا  وإن  وتالميذه،  التربيزي  الدين  بشمس 

لإلنسان  تدعو  الصوفية  النهاية  ويف  الصوفية،  مبدرسته  الرومي 

البرشية  الصفات  وكل  البرشية،  األطامع  من  املتجرد  الكامل، 

الحقيقي  الصويف  نجد  ولذلك  رقيق،  شفاف  لشخص  ليتحول 

األعامل  من  الكثري  تقدم  أن  بالتأكيد  أمتنى  الجميع،  يحب 

الصوفية يف ظل ما متر به املجتمعات اآلن.

للمدرسة  عاشور  مفيد  حب  في  السر  ما   -

بشكل خاص  الصعيدية  الدراما واللهجة  أحب 
اللهجات يجيد جميع  أن  الممثل  وعلى 
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جامل  اإلذاعة  ويف  العندليب،  يف  املوحي  ومحمد  الدعاة،  إمام 

الناس  عرفها  معارصة  تاريخية  شخصيات  فهي  النارص،  عبد 

الفني  البيت  يقدم  أن  أمتنى   .. تقدميها  يف  األصعب  هي  وتلك 

املجتمع ومتثل قدوة  تأثريها يف  لها  تاريخية معارصة  شخصيات 

للشباب عىل خشبات مسارحها، ومرص زاخرة بتلك الشخصيات، 

املرسح  خشبة  عىل  تقدميها  أمتنى  التي  للشخصية  وبالنسبة 

لدور “شايلوك” يف  لكنني عاشق  بعينها،  فليس هناك شخصية 

مرسحية تاجر البندقية لوليام شكسبري وأحب أن أقدمها.

البعض  أن  للشاعر  فؤاد حداد حىت  أنت  محب   -
لك  يعنيه  ماالذي  دراويشه..  من  يعتربك 

ذلك؟ 
أقدمه  حني  األمر  يختلف  لكن  جميل  شعر  بيت  له  أقرأ  قد 

وكان  القومي،  املرسح  خشبة  عىل  قدمناها  كالتي  أمسية  يف 

البناء  عىل  ألتعرف  شعره،  قراءة  قبل  جيدا  عنه  أقرأ  أن  البد 

قىض  وكيف  شعره،  كتب  كيف  أعرف  حتى  للشخصية  النفيس 

كل  خروجه،  بعد  له  حدث  الذي  وما  املعتقل،  يف  السنوات 

املالبسات التي تدور حول الشخصية، ثم أقرأ دواوينه وأشعاره، 

التي  تختلف يف إحساسها عن  فإنها   “الله”  أقول معجبا  وحني 

الله  وبني  بينه  صله  هناك  ألن  الصوفيني  من  درويش  يقولها 

وهذا ماقصدته، حني قلت أين أصبحت من دروايشه فهذا ألين 

“استطعمت” أشعاره، ويف رأيي إذا كنت وزيرا للرتبية والتعليم 

سأجعل ضمن املقرر الدرايس قصائد لفؤاد حداد وصالح جاهني 

ن لدى الطفل ذائقة متيز بني  واألبنودي، وسيد حجاب حتى أكوِّ

ما يقوله حمو بيكا وبني الشعر الحقيقي.

فما  الكبار  النجوم  من  عدد  وعاصرت  عملت   -
الفرق بني أسلوبهم في األداء وما يقدم اآلن؟

وجالل  مطاوع  كرم  األلقاب  حفظ  مع  أساتذيت  من  كان 

أسلوبه  منهم  ولكل  شافع  وسناء  أردش  وسعد  الرشقاوي 

اآلن  فلدينا  عندهم  التوقف  العدل  من  وليس  اإلخراج،  يف 

ومرص  واملمثلني،  الشباب  املرسح  مخرجي  من  جيد  جيل 

املثال ال الحرص  باستمرار وعىل سبيل  “والدة”وتنجب مبدعني 

املخرج عصام السيد، نارص عبد املنعم، إسالم إمام، تامر كرم، 

وهناك الكثري غريهم حتى ال ننىس أحدا.

؟ للمسرح  الحقيقية  األزمة  تكمن  أين  إذن   -
املجتمع،  يف  املرسح  برسالة  اإلميان  واإلنتاج،  اإلميان  يف  األزمة 

خبزا  للمرسح-اعطني  كبرية  ميزانية  تخصص  بأن  إنتاج  وأزمة 

منه،  مادي  عائد  انتظار  دون  مثقفا-  شعبا  أعطيك  ومرسحا 

فوزارة الثقافة من مهامها األساسية التوعية والتنوير والتثقيف 

باحثة  غري  أنها  واملفرتض  الشعب،  اتجاه  رسالة  لها  يكون  وأن 

الراحل جامل  الرئيس  الربح املادي كام كانت حني أنشأها  عن 

ميكنهم  كان  ولهذا  عكاشة،  ثروت  وزيرها  وكان  النارص  عبد 

ألن  شكسبري  مرسحيات  أو  قيرص  يوليوس  عن  عمل  تقديم 

الهم األكرب أن يدخل الناس للمرسح حتى يرتقي فكرهم، ألن 

الفن عموما يرتقي مبزاج املتفرج إذا كان فناً حقيقياً، بينام اآلن 

وطنطة  إيرادات  املليون  حاجز  لكرس  فرحني  يحزنني سامعهم 

برسالته  اوال  اإلميان  عليهم  الثقافة،  بدور  لها  عالقة  ال  فارغة 

الفني  البيت  ميزانية  رأيي  ويف  العروض،  من  الكثري  وإنتاج 

إذا  والتعليم،  الرتبية  ميزانية  بحجم  تكون  أن  يجب  للمرسح 

كانوا يتلقوا العلم يف املدارس، فأنت تلقن الشعب كله دروس 

يف السلوك والرقي من خالل فن املرسح.

- في الرتبية والتعليم ال يهتمون جديا  بالمسرح، 
؟ مارأيك 

لألسف الشديد تلك حقيقة، أذكر أنه كان لدينا يف كل مراحل 

بالنشاط  اهتامم  هناك  وكان  املدارس،  يف  مسارح  التعليم 

املرسحي بشكل كبري بينام اآلن ُتحول املسارح لقاعات وفصول 

دراسية، فللمرسح املدريس دور هام يجب االنتباه إليه أيضا.

الدراما  أعمال  تقديم  على  تحرص  لماذا   -
أحيانا  صعوبتها  من  الرغم  على  الصعيدية 

ألخر؟ مكان  من  اللهجات  الختالف 
املشاهدين  ولدى  لدي  خاصة  مكانة  لها  الصعيدية  الدراما 

بشكل عام، ألنها شديدة الخصوصية واملرصية، باإلضافة لكونها 

تحمل عادات وتقاليد تجعل من يتابعها يجد نفسه فيها، أحب 

الدراما واللهجة الصعيدية بشكل خاص، وعىل املمثل أن يجيد 

جميع اللهجات بأن يكون لديه أذن موسيقية تستطيع التفرقة 

الريفية  عن  تختلف  الصعيدية  فاللهجة  املختلفة  اللهجات  بني 

وعن البدوية والسورية والسعودية..ألخ، جميعها لها موسيقى 

من  ان  وأذكر  منها،  أي  تجيد  فلن  موسيقية  أذنا  متلك  مل  إن 

الشاعر  أخت صديقي  الصعيدية   للهجة  وإتقاين  إعجايب  شدة 

عزت الطريي قالت له: هذا صعيدي مثلنا.

؟ السينما  من  أنت  أين   -
مثانية  من  يقرب  ما  التخرج  وبعد  باملعهد  دراستي  أثناء  قدمت 

رسي،  وتيمور  السباعي،  مدحت  الطيب،  عاطف  مع  فيلام  عرش 

متفرج  أين  هي  بالسينام  عالقتي  أعوام  ومنذ  اآلن  أما  وغريهم، 

أشاهدها فقط يف دور العرض إن ذهبت إليها، لكني حريص عىل 

متابعة أفالم بعينها لبعض املمثلني الذين أحب متابعتهم.

أم  التليفزيون  األكرب  شغفك  يمثل  أيهما   -
اإلذاعة؟ أم  المسرح 

لكل وسيط وسائله الخاصة يف التعبري، لكن التمثيل ال يختلف 

ففي  التعبري،  أداة  تختلف  غريه،  او  املرسح  عىل  كان  سواء 

بل  أشعر  أال  ذلك  يعني  ال  لكن  الصوت  عىل  تعتمد  اإلذاعة 

أمثل كام لو كنت أمام الكامريا، لكن يبقى املرسح أبو الفنون، 

فحني ُيصور مشهد للسينام أو التليفزيون ويكون تعبريي دون 

التصوير  أو  اإلضاءة  مستوى  عىل  مشاكل  هناك  أو  املستوى 

اإلطالق،  عىل  ُيعاد  ال  املرسح  بينام  أخرى،  مرة  املشهد  ُيعاد 

لو  كام  عمال  يقدم  ألنه  الرتكيز،  شديد  يكون  أن  املمثل  وعىل 

املتفرج  إجامال ويكون  املتفرج  يشاهده   one shot نصور  كنا 

يف  الفنية،  املعادلة  يف  الهام  الطرف  وهو  قوي،  بشكل  حارضا 

يتم  حيث  متأخرة  مرحلة  يف  يأيت  املتفرج  األخرى  الوسائط 

املتفرج  املرسح  بينام  املشاهد،  عىل  يعرض  ثم  أوال  التصوير 

أن  كام  نهائيا،  العرض  تستطيع  لن  يحرض  مل  وإذا  املقدمة،  يف 

املمثل يحصل عىل تقديره فورا دون مجاملة أو طنطنة ولهذا 

أعشق املرسح ألنه اللقاء الحي بني املمثل واملتفرج.

اآلن؟ له  تجهز  الذي  ما  العشاق  رسائل  بخالف 
أشارك يف مسلسل سيف الله املسلول خالد بن الوليد للمخرج 

باإلضافة  رمضان،  شهر  خالل  وسيعرض  العزيز  عبد  رؤوف 

ملسلسل جوارح الغربان للمخرج حسني صالح والذي سيعرض 

بدأ من يناير 2020.

لجعلت قصائد فؤاد حداد  للتعليم  لو كنت وزيرا 

العادي  المتلقي  الرومي صعبة على  أشعار 

المناهج وصالح جاهني ضمن 

للعرض بأشعار مؤلفة خصيصا  استعنا  لذلك 
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يعترب املرسح هو الوعاء الفنى القادر عىل احتواء كل الفنون 

قدرة  عىل  يحتوى  أيضاً  ولكنه  بديهي  أمر  وه��ذا  األخ��رى 

خاصة ىف متازج األزمنة واألمكنة فيصبح أمامنا حالة مرسحية 

منطقة  اىل  املرسح  جذبه  مرسحجى  والحسينى  )زمكانية( 

الكتابة  العشق والهيام والجنون به حتى أنه تخىل عن غواية 

للعشق  ولكن  وشهرة..  وربحاً  نفعاً  األكرث  وهى  للتليفزيون 

ضحاياه .. نعم أقر واعرتف بأن ابراهيم الحسينى أحد ضحايا 

األنفاس  عهد  ىف  جاء  ألنه  رمبا   .. الجاد  الحقيقى  امل��رسح 

وسافرت  موهبته  عىل  وأك��د  أرص  لكنه  للمرسح..  األخ��رية 

أعامله اىل جامعات الواليات املتحدة األمريكية وتم مناقشتها 

ودراستها هناك.. وبالطبع كان ذلك بعد عرضها .

خلف  يختبأ  لكنه  رفيع  طراز  من  شاعر  الحسينى  ابراهيم 

 .. العمل  من  جزءاً  شعره  ويصبح  املرسحي  الدرامي  النص 

ولنعد اىل ظل الحكايات.

لذلك  ميتافيزيقية  قضايا  تناقش  مرسحية  الحكايات  ظل 

والفلسفة  املرسح  بني  تجمع  سحرية  خلطة  اىل  املؤلف  لجأ 

املعارصة  الحياة  أو  املعارصة  التجربة  وبني  القدمية  اليونانية 

يلعب عىل عدة مستويات  أمام عرض مرسحى  فأنت  للفرد.. 

وال��الواق��ع  ال��واق��ع  بني  الحلم  ويتداخل  وال��ح��ارض  امل��اىض 

والفانتازيا.. هى تركيبة مرسحية تجريبية اكرر تجريبية.. ألنها 

ال تخضع ملقاييس النص الكالسيىك العادى األرسطى املألوف 

.. هو نص يحتوى عىل مناقشة  اإليطايل  العلبة  أو اىل مرسح 

والهروب  الوجود  ورس   .. الحياة   .. املوت   .. الوجود  قضايا 

هذه  ألن  تلخيصه  ميكن  ال  فالعمل   .. واملقدر  املحتوم  من 

النصوص التجريبية ال تلخص مثل النصوص التقليدية بل هى 

.. والتأويل هنا مباح بل رشعي وليس ضعفاً ىف املتلقى  تأول 

املشاركة  عىل  بالقدرة  لك  يسمح  إنه  املخرج  وال  الكاتب  وال 

ثقافة  من  داخلك  ىف  تبقى  ما  واستحضار  والفكرية  الذهنية 

وقراءة ومعرفة ..

أنه استخدم  النص  الحسينى ىف هذا  ابراهيم  املؤلف  إن ذكاء 

األغاىن باللهجة املرصية بينام النص باللغة العربية الفصحى إذ 

أنه يقدم لك :

 • مزيجاً من العصور املختلفة .

 • مزيجاً من الفلسفات الفكرية عن الوجود، عن األلهة.

 • مزيجاً بني الفصحة والعامية.

 • مزيجاً بني األسطورة والواقع .

كل هذا يجعلنا أمام نص يستحق الوقفة والتحليل واإلشادة .. 

حيث قدم هذا العمل مخرجاً متميزاً هو الفنان عادل بركات 

ابراهيم  املبدع  املؤلف  مثل  استثناىئ  مخرج  بركات  وعادل   ..

الحسينى فاللقاء متميز فنياً والفرقة التى قدمت العرض هى 

فرقة مرسح الغد التى يقودها الفنان سامح مجاهد ورغم ان 

العرض فقري ىف اإلنتاج فهو غنياً باألدوات الفنية والفكر ونحن 

قليل  فكر خاص  له  ومخرج  باع طويل  له  مؤلف  عرض  أمام 

االنتاج لظروف املرسح وليس تقصرياً منه. 

فقد نجح املخرج ىف تقديم عرض مرسحى متميز من مجموعة 

من املمثلني بطولة الفنان رامى الطمبارى ىف دور منصور وكان 

متمكناً ىف األداء والحركة وتجسيد فكر املؤلف ورؤية املخرج 

.. أما الفنان محمود الزيات الذى أدهشنى ىف تطوره الخطري 

قام  فقد  املرسح  عىل  غيث  الله  بعبد  يذكرنا  أصبح  حيث 

محمود الزيات بعدة ادوار دور العجوز – دور حفار القبور- 

املوهبة  كبري  ممثل  الزيات  إن  الحكيم..   – العدالة  مالحظ 

يحتاج اىل فرصة عىل الشاشة الفضية أو الشاشة الصغرى.

وأجادت  ليل  دور سلمى  الطوخى ىف  عبري  الفنانة  قامت  كام 

فيام رسم لها وكذلك الفنان خالد محاديرى ىف دور سامل وكان 

موفقاً ىف التعامل مع الشخصية وأشيد باملجموعة التى قامت 

بأدوار مثل أسامة جميل ىف دور هامم وقزم 2 وقناع ومحمود 

طيف  دور  ىف  صفوت  وغادة  وقناع  القزم  دور  ىف  خلفاوى 

سلمى وقناع، وعىل أمين ىف دور ظل منصور، كام يجب تحية 

ديكور وأزياء الفنان محمد فتحى الذى بذل جهداً مميزاً ىف 

العرائس  مصمم  مرزوق  فتحى  الفنان  وكذلك  مميز..  عرض 

رشف..  طارق  للفنان  السينامئية  الرؤية  وكذلك  واملاسكات 

وكذلك املوسيىقى واأللحان للفنان صالح مصطفى ..

وأحيي الفنان سامح مجاهد مدير عام مرسح الغد عىل هذا 

ىف  املطلق  الحيى  الجامل  هو  املرسح  .. ألن  الجميل  العرض 

يجب  وكان  طويلة  العرض  مدة  أن  أنوه  أن  وأحب  الفنون 

ال  التجريبية  العروض  هذه  فمثل  منه  ساعة  نصف  حذف 

 50 اىل   45 من  تكون  ان  فاألفضل  طويل  وقت  اىل  تحتاج 

دقيقة .

نصوصه  ىف  ي��وم  بعد  يوماً  يؤكد  الحسينى  ابراهيم  إن 

ادواته  وميلك  للمرسح  متفان ىف عشقه  عاشق  أنه  املرسحية 

ولغته محماًل بشعر وهاجس جامىل ليس له حدود.

عىل  أسمه  رأي��ت  اذا  ال��ذى  الفنان  املخرج  بركات  وع��ادل 

)أفيش( مرسح البد أنك ستدخل املرسح فوراً وتشاهد عرضاً 

متميزاً.

السيد حافظ

الحكايات.. ظل 
الحسيىن وإبراهيم 

بطاقة العرض

بطاقة العرض

اسم العرض: 

ظل الحكايات

جهة اإلنتاج: 

فرقة مرسح 

الشباب

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: إبراهيم 

الحسيني

إخراج: عادل 

بركات
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عيل خشبة مرسح أوبرا ملك قدم املخرج  خالد حسونة عرضه املرسحي 
املخرج  الشباب واستعان  انتاج مرسح  النص األشهر ملوليري من  البخيل 
والتعريب  الرتجمة  ثقل  تخفيف  فيه  حاول  للنص  اعدادا  وصاغ  بقلمه 
فكانت النسخة املعروضة عيل خشبة مرسح أوبرا ملك بالعامية املرصية 
شخصيات  الستنطاق  منه  محاولة  يف  التحديد  وجه  عيل  القاهرية 
موليري ) افهات( تقرتب من الذائقة املرصية اآلنية وهي مخاطرة كانت 
الدعابة  روح  امتلكوا  ممثلني  الحال  بطبيعة  وعاونه  باملخاطر  محفوفة 
العرض  تقريب  يف  ونجحوا  منه  اقرتابهم  قد  الجمهور   منهم  فاقرتب 
بيئته  من  ذلك  العرض عيل  يكتسب  فلم  املرصي  الجمهور  ايل  الفرنيس 
كان  فقد  املحتوي  أما  الشخصيات  واسامء  االح��داث  ومكان  زمان  اال 
مجردا ايل حد كبري وانساين بشكل كامل فاحتفظ املخرج/ املعد باملزاج 
الخارجي  واالطار  السياق  عيل  محافظا  موليري  ل  املرسحي  للنص  العام 
مطابق  األحداث  ومكان  زمان  فكان  كبري  بشكل  وتسلسلها  لالحداث 
التشكيلية  اعتامدا كبريا عيل  للنص االصيل واعتمدت الصورة املرسحية 
التي  التاريخية  املالبس  أولهام  هامني  بعنرصين  والتفاصيل  الفخامة 
والوانها  بتفاصيلها  الكامل  االهتامم  بدأ  والتي  عامد  ناردين  صممتها 
وتفصيلها املقرتبة بشكل أسايس من الشخصية التي أداها املمثلني شكال 
كال  للشخصية  وابعاد  مضمونا  اضافة  يف  الشبان  املمثلني  نجح  ان  بعد 
عيل حدا يوازي السعي الطامح ايل التميز وجاء العنرص الثاين يف الصورة 
الدخاخني  رانيا  صممته  الذي  بالديكور  خاص  املرسحية  التشكيلية 
والذي وان بدا ثابتا واستاتيكيا اال انه امتاز بالتفاصيل املبهرة واملحاكاة 

الواقعية ملنزل ثري فرنيس
إيل  واإلش��ارة  املكان  وصف  يف  األساسية  بوظيفته  الديكور  واحتفظ 
زمن األحداث بشكل ال شك فيه فاكتسب العرض من ثم عنرص االبهار 
الجمهور وصناع  بني  الواصل  الجرس  عدة  أحيان  يعد يف  والذي  البرصي 
للحياة  موازية  حياة  يف  االستغراق  ايل  الجمهور  سعي  مع  خاصة  الفن 
الحقيقية  وحاول املخرج يف اوقات عديدة كرس االستاتيكة التي ُفرضت 
الرثي  منزل  يف  صالة  وهي  املرسحية  الح��داث  واحد  مبكان  بااللتزام 
العجوز فاقتطع اماكن افرتاضية ببؤر االضاءة ليفصل البؤرة الضيقة عن 
( يفصل  ) بوف  اقتطاع ميني املرسح ويساره ب  ايل  املنزل وعمد  باقي 
اقتطع  كام  اللحظات  بعض  يف  وعمقه  املرسح  وسط  عن  ومكانا  زمانا 
مقدمة ) االفانسيه ( منفصال عن عمق املرسح وميينه ويساره يف بعض 
االوقات فضال عن االستخدام البسيط والغري معقد لدرجات السلم ميينا 
لفراغ خشبة  استكاميل  ملوتيف  النظارة  جمهور  صالة  واستخدام  ويسار 
املرسح فعد يف بعض االوقات مكانا لدخول االب الرثي البخيل واملحقق 

متعة  تضاهيها  ال  متعة  ذلك  يف  ويري  األم��وال  يكنز  اب  هو  البخيل 
واحتل املال يف عقله وقلبه مكانة تزيد عيل مكانة ابنه وابنته ويري يف 
ذلك حق وحقيقة فالولد يذهب واملال هو السند والباقي طاملا احتفظ 
فالجدوي  جدوي  ذات  ليست  بنود  يف  رصف  حتي  أو  ارساف  دون  به 
األساسية هي االحتفاظ باملال امام العني وملا كانت االبنه وكان االبن يف 
ريعان شبابهام فقد احتفظوا بحقهم يف الحياة والحق األصيل يف السعي 
الفتاة  وقعت  ان  وكان  سعي  ملن  حق  فالحياة  بالحياة  االستمتاع  نحو 
يف حب شاب بادلها الحب وارتيض ان يعمل خادما عند االب بغية ان 
والده  عن  البحث  ايل  الساعي  وهو  ممكنه  فرتة  اطول  بجانبها  يصبح 
وحاول  الجارة  أحب  االبن  كذلك  حياته  صدر  يف  فقدهام  التي  وثروته 
االم دون جدوي وفوجئ  البخيل حقه يف مرياث  االب  أن يستقطع من 
بعرشات  تصغره  التي  الشابة  وهي  الجارة  من  ال��زواج  االب  بسعي 

ثري عجوز حتي  من  االبنه  زواج  البخيل عيل  ارصار  السنني فضال عن 

ال يدفع أموال يف هذا الزواج ومع إرصار املحبني عيل االحتفاظ بحقهم 

وان  حتي  األحباب  انترص  الحق  ذلك  ايل  الدؤوب  والسعي  الحياة  يف 

الشاب / انه والد  العجوز  العريس  اكتشف  بان  النرص ميلودراميا  كان 

العروس  وملا كانت   / الحبيبة   / الجارة  الحبيب وكذلك والد   / الخادم 

انتصار  هذا  ويف  االحبة  زواج  عيل  البخيل  وافق  مربحة  صفقة  هذه 

الرومانسية والعواطف أمام املادية

قد  االبن  كان  التي  امواله  اسرتد  انه  ذلك  العجوز  البخيل  يخرس  ومل 

بعض  من  بعضهم  املحبني  يتزوج  ان  عيل  ووافق  بغته  عليها  استويل 

ووافق  وسعدوا  املحبني  ووافق  اموال  اي  الزواج  يف  يدفع  اال  رشيطة 

االب وسعد 

موليري  األشهر  الكوميديا  لكاتب  البخيل   املرسحي  العرض  اغاين  عدت 

وصمم  حسني  محمد  دكتور  ولحنها  السحريت  حامد  كتبها  والتي 

استعراضاتها شرييل أحمد 

أحيان عدة وحلت محل  معه يف  وتقاطعت  االصيل  للنص  موازي  نصا 

تارة  باملرسحية ككل  الخاصة  لالحداث  مثايل فقدمت  الجوقة كمتفرج 

أحيانا  االح��داث  عيل  علقت  أنها  عن  فضال  أخري  تارة  مشهد  ولكل 

املرسحي  العرض  األهم من  األفكار  أخري وصاغت  أحيان  لها  ومهدت 

االساسية  الحبكة  مع  ذلك  عيل  االشعار  فتداخلت  األحداث  نهاية  يف 

ملوليري واالعداد الخاص بالعرض لخالد حسونة سواء بسواء مام اضفي 

يخلو  مل  الذي  االيقاع  وطأة  تخفيف  يف  نجح  وبهاء  بهجة  العرض  عيل 

واالستعراضات  االغاين  تداخلت  اذا  االوقات حتي  بعض  الرتابة يف  من 

عاد التدفق لاليقاع بشكل كبري وخلقت حالة من التواصل املحمود بني 

كانوا  العرض  يف  الراقصني  وان  خاصة  النظارة  وجمهور  التمثيل  منصة 

هم املمثلني مام اضاف للعرض كونه عرب عن امكانيات املمثل يف االداء 

والتعبري الجسدي بشكل مميز

بطاقة العرض

اسم العرض: 

البخيل

جهة اإلنتاج: 

فرقة مرسح 

الشباب

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: موليري

إخراج: خالد 

حسونة

البخيل..
سعي  لمن  حق  السعي 

محمد النجار 
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يف إطار الدورة الرابعة )التجربة األويل( ملهرجان نقابة املهن التمثيلية 
وإخراج  تأليف  حواء  حياة  املرسحي  العرض  قدم  النهار  مرسح  عىل 
املرأة يف  للعرض عن كيف تقهر  الرئيسية  الفكرة  محمد حلمي. تدور 
والعطاء  للتضحية  رمز  املرأة  أن  من  الرغم  عىل  الرشقية،  املجتمعات 
عن  مميز  الرشقية  املجتمعات  يف  الرجل  ان  اال  شيئا،  تنتظر  أن  دون 
املرأة فيقوم بفرض سيطرته عليها وتكون له الكلمة العليا. حواء هي 
)الحياة، الكون، االبدية، النور الذي ال ينطفئ أبدا( هذا العرض كاشف 
مبوسيقي  األحداث  تبدأ  املجتمع.   بها  يشعر  مل  التي  املقهورة  للمرأة 
أغنية ألف ليلة وليلة للسيدة أم كلثوم من كلامت مريس جميل عزيز، 
لحن بليغ حمدي. نتعرف عىل سيدة تدعي حواء )ايناس عزت( تقدم 
الحقيقي، تجلس يف منزلها وضمن مقتنيات  العمر وال نعلم سنها  بها 
 ) هاين  هيا   ( حياة  منه  تخرج  املنزل،  باب  بجوار  كبري  برواز  املنزل 
تتفاعل معها ويدور بينهام حوار، حواء تزوجت رجل مثل كل الفتيات 
طفال  أنجبت  األهل،  اختاره  فقد  شيئا،  عنه  تعلم  أن  دون  الرشقيات 
الطفل  برعاية  قامت  تركها،  وملاذا  ذهب  أين  نعلم  وال  الزوج  وتركها 
نعلم  ال  أطفال،  وأنجب  وسافر  وتزوج  هجرها  رجل  أصبح  أن  وبعد 
منتظم  غري  بشكل  ذكرياتها  حواء  تستدعي   . االطفال  وماعدد  أين 
تتذكر   . املايض  يف  لها  حدثت  التي  السلبية  املواقف  كل  تحاكم  فهي 
 : لها  قال  الشارع،  بها يف  بان رجل تحرش  والدها عندما علم  كلامت 
االرسة، ستجلسني  الجامعة حفاظا عىل رشف  اىل  تذهبني  ال  اليوم  من 
يف املنزل حتى يأيت رجل مينحك بكالوريوس يف األعامل املنزلية . داللة 
هي  حياة   . للمتحرش  وليس  لها  العقاب  فكان  عريس،  انتظار  عىل 
واالنطالق، شخصية  الطموح  الشباب، سن  يف سن  كانت  عندما  حواء 
حاملة تحب الحياة، حواء مل تستطع تحقيق رغباتها نظرنا للقيود التي 
تعيش  أنها  من  الرغم  وعىل  والتقاليد،  العادات  بحكم  عليها  فرضت 
حاليا مبفردها وتقدم بها العمر، اال أنها تغلق األبواب وتسجن نفسها 
املزعومة، فعندما ترقص مع حياة داخل  بالعادات والتقاليد  متمسكة 
مبا حدث سيقولون  أحد  تخربي  : ال  لها  تقول  أحد،  يراهم  منزلها ومل 
ان عقيل  يقولون  بل  العمر  وتتاميل وهي يف هذا  ترتاقص  السيدة  أن 
الذكريات،  صندوق  مع  حواء  تعيش   . متصابية  أنني  أو  أختل  قد 
تخرج منه دمية كان يلعب بها طفلها، وأحذية محتفظة بها لحفيدتها 
وقصة  ذكريات،  فيها  يدون  ونوتة  سنها،  ألتعرف  أنها  من  الرغم  عىل 
قرأت منها حياة ) يحيك أن أسد كان يخرج من عرينه كل نهار يظل 
ايل  يوم  كل  يذهب  وحيدا  ذلك  بعد  األسد  عاش   ..... الغابة  يف  يزأر 
 ) الشمس  املاء ويظل حتي تغيب  انعكاس صورته يف  لينظر إىل  النهر 
حواء  وحيدا،  يعيش  منهام  فكل  واألسد  حواء  بني  ارتباط  نجد  هنا   .
تناجي نفسها وتجلد ذاتها، فكلام حثتها حياة عىل الخروج من املنزل 
ظهرها  مثل  الحجج  فتخلق  السجن،  هذا  خارج  العامل  وتري  لتعيش 
الشباك  من  عليها  يتلصص  أحدا  أن  فتخربها  املوضوع  تغري  أو  يؤملها 
 ، حياة  وتغطي شعر وجسد  الشباك  وتسد  عارية  يراها  أن  يجب  وال 
اعتبار  املرسحي عىل  املنظر  تخرج خلف   ( أنها خرجت  تخيلت حواء 
اضاءة(  استخدام  يجب  كان   - بجسدها  وليس  بروحها  خرجت  أنها 
 . نفسها  بشنق  الصامت   بالتمثيل  تقوم  ثم  الدبدوب،  تشنق  نجدها 
حياة تكرر عىل حواء بأن تخرج فتبلغها أنها فقدت املفتاح، ويف نهاية 
الربواز،تبحث حواء  العرض تقول حياة  لحواء لن تتحرري وتدخل يف 
فات  لكنه  عزلتها  من  وتتحرر  تتغري  سوف  بانها  لتخربها  حياة  عن 
األوان، وتفجر حواء مفاجئة بأن املفتاح معها لكنها ال تريد الخروج .                                                                                 

منزل  عن  يعرب  واحد  منظر  فنجد  البرصية  الصورة  عن  تحدثنا  اذا 
واإلضاءة  الديكور  مصمم   – عامر  فتحي  أحمد   ( الداخل  من  حواء 
الخطوط  من  العديد  به  تعبرييا،  تجريديا  الديكور   ) واملالبس 
ايل  اليمني  من   املرسحي  الفراغ  متأل  مجدولة  لحبال  املستقيمة 
ومستطيالت  مربعات  بينهام  يربط  املرسح  بعمق  م��رورا  اليسار  
معقدة  خيوط  توجد  كام  امللونة،  األوراق  بعض  بوضع  بعضها  حدد 
والشباك،  املنزل  باب  عيل  تدل  التي  األماكن  بعض  فوق  متشابكة 
الخارجي،  العامل  مع  واملعقدة  املتشابكة  النفسية  للداللة عىل حالتها 
والباب حدد بورق أسود مقوي رسم عليه طفلة بيدها خيط ترفعه 
يسمح  من  هم  االطفال  ان  عىل  ليدل  البالونات،  بعض  به  ألعىل 
حواء  الحياة،  مفتاح  لرني  العرض  أثناء  الرسم  ويتغري  بالخروج،  لهم 
اطار  نجد  املرسح  يسار  أسفل  و  الحياة،  نفسها من  هي من حرمت 
حياة  بداخله  تقف  ب��رواز  شكل  عيل  الخشب  من  مصنوع  مفرغ 
مكان  املرسح  منتصف  ميني  يوجد  شبابها،  يف  صورتها  عن  تعرب  التي 
من  صغرية  كرة  عليها  صغرية  ومنضدة  كرسيان  عن  عبارة  للجلوس 
الخيوط  بني  نربط  وهنا  ما  شيئا  لغزل  حواء  تستخدمها  الصوف 
الحياة  هذه  صنعت  من  هي  حواء  أن  ونؤكد  املعقدة  املتشابكة 
وبجوارها  كاسيت  عليه  وض��ع  سفيل  رف  بها  واملنضدة  بيدها، 
رمزت  كريس  يوجد  امل��رسح  منتصف  ويسار  الذكريات،  صندوق 
عزلت  التي  السجن  عن  يعرب  عام  بشكل  املنزل  لوالدها،  حواء  به 
وجودها  من  النفسية  االضطرابات  من  تعاين  فهي  بداخله  نفسها 

األلوان  بني  متنوعة  فكانت  اإلض��اءة  أما   . املكان  هذا  يف  مبفردها 

سامع  عند  االسرتخاء  حالة  يف  األزرق  اللون  فنجد  والساخنة  الباردة 

عندما  حياتها  عن  للتعبري  الربتقايل  اللون  وكذلك  كلثوم  أم  أغنية 

املؤملة  األحداث  بعض  تذكرت  عندما  األحمر  واللون  أرستها،  تتذكر 

وعىل  الرسومات  إلظهار  الباب  عيل  الضوئية  والبؤر  بها،  مرت  التي 

وأحيانا  أيضا،  خلفية  اضاءة  عليه  سلط  والذي  الربواز  وعىل  الكرايس 

وتغطي  اسود  جلباب  حواء  ترتدي  عرصية  واملالبس   . كاملة  انارة 

املرصيات  من  الكثري  تشبه  فهي  ومظاهرة  كوفية  وترتدي  شعرها 

تدل  الركبة  فوق  حمالت  فستان  ترتدي  حياة  أما  السن،  هذا  يف 

بني   ) عالء  أحمد   ( املوسيقي  االعداد  تنوع  والشباب،  التحرر  عىل 

الف   أغنية  يف  الرشقية  املوسيقي  استخدمت  فقد  والغربية،  الرشقية 

نظر  وجهة  وهي  األحذية،  حياة  ارتدت  عندما  والغربية  وليلة،  ليلة 

خالصة  رشقية  املوسيقي  تكون  ان  امتني  كنت  انني  حيث  تحرتم 

.                                                                                   عىل 

الرغم من أن هذا العرض يصلح متاما أن يكون من عروض املونودراما 

هي  حواء  جعل  شديد  وبذكاء  املؤلف  ان  اال  حياتها،  تعرض  فحواء 

ان  كام  الداخلية.  الصورة  هي  وحياة  املجتمع  يف  الخارجية  الصورة 

األخطاء،  بعض  من  بالرغم  التميز  من  حالة  حققت  العربية  اللغة 

التحية  أن  اال  الواحد  اليوم  الهنات يف عروض  الرغم من بعض  وعىل 

واجبة للمخرج الواعد محمد حلمي.

بطاقة العرض

بطاقة العرض 

اسم العرض: 

حياة حواء

جهة اإلنتاج: 

مهرجان نقابة 

املهن التمثيلية 

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف وإخراج: 

محمد حلمي   

حواء.. حياة 
الذكريات  داخل  سجن 

جامل الفيشاوي
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[ 18رؤى

املرقسية  بالكاتدرائية  القبطي  الثقايف  املركز  مرسح  عىل 

)عني  املرسح  لخدمة  أنطونيوس  األنبا  فريق  قدم  بالعباسية 

الوردية.  والسيدة  أوسكار  مرسحية  القاهرة(   – شمس 

الفرنيس  للكاتب  االس��م  ذات  تحمل  رواي��ة  عن  املرسحية 

بيشوي  وأخرجها  للمرسح  أعدها  شميت.  إميانويل  إيريك 

من  الكثري  تحمل  أنها  إال  قصرية  كانت  وإن  ,والرواية  برسوم 

العميقة  واألفكار  والصوفية  الروحية  والقيم  اإلنسانية  املعاين 

والتصالح  املرض واألمل  الحياة واملوت وفكرة  والفلسفية حول 

اإلنسان  سيفونية  باإلجامل  إنها  الله.  ومع  واآلخر  النفس  مع 

الخالدة املفعمة بالتعاسة والشقاء واألمل والرجاء.

الطفل  حياة  من  األخرية  أيام  العرشة  قصة  تحيك  املرسحية 

املستشفى  يف  احتجز  الذي  العرش  السنوات  صاحب  أوسكار 

العالج  كل  بعد  آم��ل  ال  لكن  الرسطان  م��رض  من  ليعالج 

أيام  أن  الوالدين  الطبيب  ويخرب  النخاع،  وزرع  والعمليات 

والديه  مع  الطبيب  حديث  يسمع  أوسكار  معدودة.  الطفل 

الذي  عليه  الحنونة  للدادة  ويشكو  حالته  حقيقة  ويدرك 

يومية  رسالة  يكتب  بأن  تنصحه  التي  الوردية  ماما  يسميها 

إىل الله ويتمنى فيها أمنية واحدة منه كل يوم. تحيك الدادة 

يوما  عرش  االثني  من  تجعل  قدمية  أسطورة  عن  ألوسكار 

سنوات  عرش  مبثابة  يوم  كل  فيها  يصري  ديسمرب  من  األخرية 

ليعيش  األسطورية  الحيلة  بتلك  أوسكار  يقتنع  عمره.  من 

كل يوم من أيامه العرشة الباقية كل يوم منها بعرش سنوات 

ونعيش نحن معه حكاياته وآالمه ومعاناته اليومية من خالل 

هي  الرسائل  هذه  الله.  إىل  يرسله  الذي  اليومي  الخطاب 

التقنية التي اعتمد عليها املؤلف ليرسد علينا قصته. يف اليوم 

طبًقا  عمره  يصبح  حيث  لخطاباته  أوسكار  لكتابة  التاسع 

الله:  إىل  البساطة  بالغ  خطابا  يكتب  عاما  تسعني  لألسطورة 

اللحظة  اخرتت  أنت  زرتني..  أنك  متشكر  أنا  ربنا..  »عزيزي 

اللحظة اليل كانت فيها كل حاجة يف حيايت ماشية  املناسبة.. 

ولقيت  أنا عندي تسعني سنة  إن  افتكرت  ملا صحيت  غلط.. 

دماغي ناحية الشباك أبص عىل الثلج والصبح طلع.. شوفتك 

بينك  الفرق  فهمت  ساعتها  الرشوق.  تعمل  بتحاول  وانت 

وبينا أنت واحد عمره ما بيزهق. عمره ما بيتعب. داميا قاعد 

هايبقى  دلوقت  ليل.  أدي  أدي صبح  عندكم  بتشتغل. خدو 

فتحت  أنت  الوردية:  وماما  أوسكار  أدي  شتا  ودلوقت  ربيع 

العامل وكأنك بتشوفه ألول مرة.. ملا  يل رسك.. بص داميا عىل 

سمعت نصيحتك حسيت إن أنا عايش واترعشت من الفرحة 

ربنا.  يا  لك  شكرا  الوجود.  سعادة  من  اترعشت  الحقيقية. 

أوسكار«.

أننا  هو  يقدمها  التي  والقصة  املرسحي  العرض  هذا  روعة 

نشاهد عرضا مرسحيا من عيني طفل ومن بساطته وعفوتيه 

بالغة  الطفولية  الله ويف طرح أفكاره وأسئلته  يف تعامله مع 

العمق والرباءة أنه طفل يكتب إىل الله بعفوية مطلقة دون 

محاذير الكبار.

استطاع املخرج بامتياز أن يحقق قاعدة اإلخراج األوىل وهي 

مليئة  بالحياة  نابضة  مرئية  إىل صورة  املكتوب  النص  تحويل 

اإلبهار  وجامليات  والحركة  والتشويق  واإلث��ارة  باألحداث 

الكثري  بإتقان املعد ورؤية املخرج تحويل  املرسحي واستطاع 

تتصاعد  درامية  أحداث  إىل  الرسدية  أوسكار  خطابات  من 

املتفرج يف  وتتصارع لتصل من ذروة إىل ذروة يلهث خلفها 

متعة فنية وجاملية وموسيقية وتشكيلية.

بنية  من  جزءا  لتكون  للموسيقى  توظيفه  للمخرج  يحسب 

العرض املرسحي نفسه دون افتعال أو مبالغة. استخدم بذكاء 

الرئيسية  التيمة  ليكون  لتشايكوفسيك  البندق”  لحن “كسارة 

الرومانيس  الحب  العرض، فهو لحن يجمع مشاهد  ملوسيقى 

امليالد.  وعيد  هدايا  بأجواء  يرتبط  كام  وحبيبته  أوسكار  بني 

إحساسا  أعطت  التي  فريوز  ألغاين  استخدامه  يف  وفق  كام 

“الثلج وعم  أغنية  وكانت  به.  واالحتفال  العيد  لليلة  حقيقيا 

بدأت  التي  ودورت��ه  الحب  لحالة  تجسيدا  الدنيا”  تشتي 

بطاقة العرض

اسم العرض: 

أوسكار 

والسيدة 

الوردية 

جهة اإلنتاج:

 فريق األنبا 

أنطونيوس 

لخدمة املرسح

عام اإلنتاج: 

2019

تأليف: إيريك 

إميانويل شميت 

إخراج:  بيشوى 

برسوم

الوردية.. والسيدة  أوسكار 
القبطي الثقافي  بالمركز  الميالد  عيد  عرض 

منترص ثابت
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[ 19رؤى]
وانتهت بني شتاء وشتاء.

كذلك كونت اإلضاءة والديكور واملالبس وحدة واحدة مكنت 

املمثلني من التحليق يف ساموات من السحر املرسحي وكأنهم 

يف  األشجار  عىل  الوردية  اإلضاءة  أسطوري.  عامل  يف  ميثلون 

والرمادي  األخرض  اللون  إىل  تحولها  ثم  املشتسفى  حديقة 

عامل  من  وكأنها  والصقيع  والشتاء  الثلج  صورة  يعكس  الذي 

جانبي  عىل  التي  الكريسامس  أشجار  عىل  اإلض��اءة  آخ��ر. 

املرسح التي كانت تتوهج يف لحظات إنسانية خالصة. كانت 

اإلضاءة موظفة فهي تشتعل لتوحي بالدفء والسالم، وكانت 

أمسك  والتعاسة. هكذا  اليأس  بدرجة  الحياة  لتصور  تشحب 

املخرج ومهندس اإلضاءة بخيوط أدواتهام لتنعكس عىل قطع 

تعكس  مختلفة  حاالت  يف  املستشفى  حديقة  فرنى  الديكور 

العرض. نجح  النفيس ألبطال وأحداث  النفسية والجو  الحالة 

لها  ليكون  الديكور  وحدات  تصميم  يف  السينوغرفيا  مصمم 

بسيطة  أخرى  موتيفات  إليها  يضيف  وأن  استخدام  من  أكرث 

يتحول  بسيطة  إضافات  مع  فالرسير  جديدة  مشاهد  ليقدم 

املكان  إىل  اآلخر  املقابل  يف  يتحول  أو  الطبيب  مكتب  إىل 

أماكن  إىل  أو  ويتسامرون  يلعبون  املرىض  فيه  يتجمع  الذي 

التنظيف.  أدوات  مخزن  مثل  أوسكار  الطفل  فيها  يختبئ 

وظيفتها  عىل  تؤثر  أن  دون  ببساطتها  املالبس  متيزت  كذلك 

قدمها  التي  والحركية  البرصية  التشكيالت  حتى  الدرامية. 

التي  العادية  الخرج بأجساد املمثلني كان التشكيل مبالبسهم 

بداية  يف  املخرج  استطاع  اختالفهم  ورغم  أدواره��م  تعكس 

املمثلني  جميع  فيه  يتجمع  مبهرا  تشكيال  يقدم  أن  العرض 

وتنتهي  املرسحية  أح��داث  تدور  ثم  أوسكار  وفاة  معلنني 

وينتهي  يبدأ  الذي  الدائري  اإلطار  التشكيل وكأن هذا  بذات 

والنهاية  والنهاية  البداية  الحياة  لنا دورة  املنظر يقدم  بذات 

التشكيل أن يقدم  والبداية. واستطاع املخرج من خالل هذا 

ليبدأ  الحدث  منتصف  يف  فيه  أوسكار  يضع  هرميا  شكال 

عرضه وينهيه بنفس هذه الصورة القوية املبهرة.

قام  الذي  خليل  فادي  وبخاصة  متميزا  عرضا  املمثلون  قدم 

بتقدميه  مقنعا  وكان  واقتدار  وتلقائية  ببساطة  أوسكار  بدور 

شخصية طفل يف سن العارشة. كذلك كانت ماما الوردية التي 

السن حنونة  كبرية  مارينا ظريف موفقة يف شخصية  قدمتها 

املرىض  بأدوار  قاموا  الذين  الشباب  فريق  أجاد  كام  املالمح. 

وأضفوا عىل العرض مزيجا من املرح والبهجة يتنفس خاللها 

املتلقي خالل األحداث الصعبة.

يف الختام نحن أمام عرض متميز يف جميع عنارصه املرسحية 

الذي يحسب بالطبع ملعد ومخرج العرض املرسحي ومصمم 

السينوغرافيا بيشوي برسوم ولفريق العمل من املمثلني الذي 

نجح برباعة يف نقل رسائل وأفكار املؤلف واملخرج للجمهور، 

كام ال بد أن نذكر بالشكر تصميم وتنفيذ املوسيقى د. ماريا 

واملالبس  الديكور  مصممو  كذلك  بباوي،  وهيالنة  مجدي 

وفادي  وديفيد  سامي  وأبانوب  ريدج  العبقرية  واإلض��اءة 

نبيل. ولفريق اإلدارة املرسحية الذي تحمل عبئا كبريا يف تغيري 

املناظر املتالحقة.
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[ 20نوافذ

انطلقت مساء السبت املوافق 21 ديسمرب 2019 باملرسح القومي 

الوطني  السودان  ملهرجان  الثانية  الدورة  فعاليات  بأمدرمان 

الشيخ  لسمو  الكرمية  املبادرة  تحت  يندرج  والذي  للمرسح 

حاكم  االعىل  املجلس  عضو  القاسمي  محمد  بن  سلطان  الدكتور 

لتنظيم  الرامية  للمرسح  العربية  للهيئة  االعىل  والرئيس  الشارقة 

مهرجانات مرسحية وطنية يف عدد من الدول العربية. 

صالح  محمد  فيصل  األستاذ  الثقافة  وزير  بترشيف  الحفل  افتتح 

الله.  واالمني العام للهيئة العربية للمرسح االستاذ اسامعيل عبد 

الكتاب  معرض  بافتتاح  العام  االمني  بصحبة  الوزير  قام  البدء  يف 

املرسحي املصاحب لفعاليات املهرجان. يف الحفل الرسمي تحدث 

العربية عىل دعمهم ورعايتهم  الشيخ والهيئة  الوزير شاكرا سمو 

املرسح  هذا  عىل  أقف  وانا  باملهابة  احسست  وقال  للمهرجان 

السودانيني  واملرسحيات  املرسحيني  من  اجيال  عليه  وقفت  الذي 

احايني  االعامل وعملوا يف ظروف صعبة وىف  أجمل  قدموا خالله 

كثرية كانت تقف ضد حركة املرسح كام عرب عن سعادته بتزامن 

ديسمرب  ثورة  وذكرى  االستقالل  ذكرى  مع  املهرجان  افتتاح 

املجيدة.

االستاذ اسامعيل عبد الله نقل تحيات سمو الشيخ سلطان الذي 

يتابع مجريات املهرجان وكذا رجاء سموه ان يتكلل بالتوفيق وان 

الذي  االثر  لعل  واضاف  السوداين.  للمرسح  الروح  رد  يف  يسهم 

املج  يف  املرسح  تغلغل  عىل  دليل  لخري  منر  املك  مرسحية  تركته 

السوداين وكيف ال واملاليني كانت تحفظ والزالت االبيات الشهرية 

وتدعو  القبلية  لنبذ  تدعو  والتي  السوداين  املرسح  تاريخ  يف 

للوحدة عىل لسان العبادي القائل:

جعيل دنقالوي وشايقي ايه فأيداين 

غري ورثت خالف خلت اخوى عاداين

خلون البينا يرسى مع البعيد والداين

يكفي النيل ابونا والجنس سوداين

اشارة انطالق املهرجان جاءت رمزية برفع العلم السوداين بواسطة 

الوزير االستاذ فيصل محمد صالح واالمني العام االستاذ إسامعيل 

عبد الله.

بعنوان  ورقة  احمد  سيد  محمد  االستاذ  قدم  الفكري  الجانب  يف 

السوداين  املرسح  للمرسح عن  العربية  الهيئة  اصدارات  قراءة يف 

الجانب  بني  تنوعت  السوداين  املرسح  عن  كتابا   25 باستعراض 

عن  وكتاب  مرسحية  نصوص   5 وعدد  كتابا   16 لعدد  التوثيقي 

وكتاب  علمية  شهادة  وكتاب  الديكور  عن  واخر  املرسحي  املكان 

ببيوغرافيا املرآة يف املرسح السوداين وكتاب ببيوغرافيا شخصيات 

يف املرسح السوداين.

من  ملجال  وثق  االصدارات  من  عدد  أكرب  تعترب  االصدارات  هذه 

بإصدارات  مقارنة  املرسح  وهو  السودان  يف  الفنون  مجاالت 

التوثيق يف فنون املوسيقى والفن التشكييل والسينام يف السودان. 

املرسح  تخصيصه يف  نوعي ملوضوعات  بتوثيق  االصدارات  متيزت 

2019 ديسمرب  للمسرح  الوطين  السودان  مهرجان 

سعيد الفاضل  دورة 

محمد سيد أحمد مصطفى
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[ 21نوافذ]]
املرسح  دور  وتوثيق  النقد  وتوثيق  التأليف  توثيق  مثل  السوداين 

الجامعي وتوثيق الفرق والجامعات املرسحية.

املرسحي  الراحل  عن  جلسة  الفكرية  الندوة  يف  قدمت  كذلك 

املرسحي  الفنان  دربه  رفيق  فيها  تحدث  سعيد  الفاضل  الكبري 

من  وعدد  دليبة.  ابو  ود  بشخصية  الشهري  حميدة  عثامن 

مع  االبتدائية  املدرسة  يف  وبداياته  سعيد  الفاضل  عن  املرسحيني 

مبستقبل  له  وتنبأ  شجعه  والذي  الروس  ابو  خالد  الرائد  االستاذ 

ثم  االعدادية  االقباط  ملدرسة  انتقاله  بعد  ثم  التمثيل  يف  كبري 

ملعة  ابو  هنيدي  امني  املرصي  باملرسحي  تأثر  فاروق  مدرسة 

مخرجا  فيها  عمل  عاما   50 الفنية  مسريته  لتمتد  معه  وعمل 

ومؤلفا وممثال ملا يزيد عن 15 عرضا مرسحيا طاف بها كل ارجاء 

ثالث  مجسدا  مرسحا.  ترى  مل  ومدن  قرى  اىل  ليصل  السودان 

صاحبة  العجوز  قضيم  بت  شخصية  أشهرها  منطية  شخصيات 

الساذج  الغرير  الفتى  وهو  العجب  وشخصية  والفكاهة  الحكمة 

لعيوب  الكاشف  بالحقيقة  واملحدث  الضمري  صاحب  الذيك 

املجتمع وسلبيات شخصياته والنمط الثالث شخصية شيخ كرتوب 

الرجل القروي يف املدينة. نجح الفاضل بعصامية وجهد يف تدوين 

اسمه يف خارطة املرسح السوداين وظل وفيا لعشقه املرسح حتى 

سقط ميتا عىل خشبة مرسح بورتسودان.

)بعنوان  املهرجان  مجلة  من  اعداد  ثالثة  املهرجان  ايام  اصدرت 

اسم  وهي  املرآة  تعنى  السودانية  باللهجة  واملنرضة  املنرضة( 

ملرسحية سودانية ذائعة الصيت. عربت املجلة عن نبض املهرجان 

بالحوارات واالستطالعات واملواد النقدية.

اعقبت العروض املرسحية ندوات تطبيقية يف اليوم التايل للعرض 

الحفيظ  عبد  د  النقاد  نقدية مبشاركة  اوراق  فيها  تقدم  املرسحي 

احمد.  محمد  ميسون  فكاك  محمود  محمد.  بوطالب  الله.  عىل 

ياسمني  مخاوى.  الخليفة. محمد عىل  الدين  هيثم مضوي. محى 

عثامن. ايهاب الرس. عبد الله عبد الرحيم. سهري عبد الرحمن.

نعش،  هيبنات  املنافسة  يف  عروض  املرسح عرشة  شهدت خشبة 

حق  فارقة.  عالمة  تورو،  جبال  النساء،  لحن  تيه،  العم  حكاية 

ىب,  اى  ىف  الرصة،  سيد   ,89 زنزانة  النقارة،  نداء  دبل،  املشوار 

جاءت  املهرجان  نتائج  املسابقة.  خارج  إجباري  تجنيد  ومرسحية 

ممثلة  أفضل  امني  امنة  ثاين  دور  ممثلة  أفضل  التايل  النحو  عىل 

الرحمن محمد ونضال اسحاق أفضل نص  دور اول مناصفة هبد 

جبال تورو لعمر عقال أفضل ممثل دور اول بوبكر فيصل أفضل 

مهند  موسيقى  أفضل  مهدى  الرحمن  وعبد  عقال  عمر  اخراج 

املاحي وأفضل عمل متكامل مرسحية جبال تورو

مرسحية تجنيد إجباري

او كيف يختبئ البستان يف الوردة

املسابقة  خارج  االفتتاح  يوم  يف  قدمت  إجباري  تجنيد  مرسحية 

دراماتورجيا  ورشة  نتاج  اللطيف  عبد  يارس  االستاذ  اخراج  من 

نرص  اداء  ومن  املشهدي  والكتابة  االرتجال  يف  متارين  املمثل 

يونس،  عىل  الرس،  رفعت  خليفة،  النيل  حمد  الله،  عبد  الدين 

فاروق،  محمد  عثامن،  غازي  عثامن،  حسني  القاسم،  ابو  جسور 

نوع  من  املرسحية  امني.  وامنة  الرحمن،  عبد  بشري  جابر،  محمد 

عدد  اغتيال  وهو  معروف  لحدث  التسجييل  التوثيقي  املرسح 

150 طالب يف معسكر العيلفون لتجنيد الشباب بتاريخ 2 ابريل 

1998 قبل ايام قليلة من عيد األضحية املبارك.

الة  من  عذب  موسيقى  عزف  اىل  نستمع  الستار  رفع  قبل 

مبشهد  تبدأ  مشاهد  ستة  اىل  العرض  بناء  قسم  الساكسفون. 

ثم يرسد  الرس عثامن  الحقيقي رفعت  اسمه  يذكر  دخول ممثل 

حسني  يظهر  ثم  والبنات،  االوالد  اطفاله  ارسته  عن  معلومات 

فاروق،  محمد  عثامن،  حسني  جابر.  محمد  بشري  محمد  ادم، 

الخاصة  حياته  عن  واحد  كل  يحىك  النيل  حمد  يونس،  عىل 

الخرطوم  املختلفة  السودان  مدن  كل  من  جاءوا  انهم  لنكتشف 

امدرمان بورتسودان، نياال، االبيض، الحاج يوسف، سنار، يحكون 

املسلسالت  مشاهدة  مثل  صغرية  ذكريات  عن  بسيطة  حكايات 

االبيض  يف  املطر  وسقوط  كهرباء  دون  وحياة  التلفزيون  يف 

مالمح  فيه  تبدو  افتتاحي  مشهد  سنار.  يف  العيش  كسب  وسبل 

شخصيات العرض وشخصيات املعسكر.

التدريب والشباب يرددون جالالت  الثاين داخل معسكر  املشهد 

الجيش:

الليلة وى وى يابنية

زاندوية يا بنية

الليلة انا جيت يا بنية

شغل بدمو يابنية غلبني صمو يا بنية

شغل ىب صوفوه يا بنية غلبنى اشوفو يا بنية

ثم مرة اخرى منولوجات كل واحد منهم يحىك كيف تم اعتقاله 

وصادقة  بسيطة  قصص  اإلجباري.  التجنيد  ملعسكر  وسوقه 

فيقع  لخاله  الصعود  لرشاء  ذهابه  عن  يحىك  أحدهم  وعفوية 

فتة  لتناول  صديقه  مع  ذهابه  عن  يحىك  واخر  االعتقال  يف 

الدواء.   عن  بحثا  والدته  مع  خروجه  عن  يحىك  وثالث  البوش. 

يقوده  السوق  قهوة يف  بفنجان  الكيف  اكامل  يبحث عن  ورابع 

لالعتقال.

العرض  ومخرج  املمثل  يدخل  تقريري  بأسلوب  الثالث  املشهد 

يارس عبد اللطيف متقمصا دور املذيع ويبدا بقراءة خرب وتعليق 

من  الثاين  يف  يقرا  الرعاش  الدرامي  بصوته  العلفون  مجزرة  عن 

من   150 عدد  ارواح  الرصاص  حصد   1998 العام  من  ابريل 

قائد  ان  بالذكر  الجدير  ويرصح  العليفون  معسكر  مجندي 

املعسكر هو القيادي يف املؤمتر الوطني كامل عبد اللطيف والذى 

متت مكافاته برتقيته كأمني عام للمؤمتر الوطني بوالية الخرطوم 

جرائم  ان  العربية...واملعروف  بالجامعة  للسودان  مندوبا  ثم 

سرياليون  يف  حدث  كام  عيها  ويحاكم  بالتقادم  تسقط  ال  القتل 

ورواندا من قبل محكمة العدل الدولية.

التدريب  وقائد  بالحزن  السخرية  اختلطت  الرابع  املشهد  يف 

يستعرض خصوصية االفراد من خالل تفتيش اغراضهم الشخصية. 

يعاقب أحدهم عىل حمله نشا ))وهو مرشوب شعبي(( اهدته 

اليه خالته بالطواف يف ارجاء املعسكر وهو يردد خالتي الخرقاء 

فتيل  معه  حمل  شاب  عىل  قسوة  أكرث  وعقوبة  نشا.  يل  سوت 

جلرسين ان يتجرع الجلرسين. وسخرية من وجود كتاب للطيب 

صالح وكتاب لعىل امللك يف بعض الحقائب ليعلن قائد املعسكر 

هنا ال نحتاج لكتب ونعرف كتاب واحد فقط هو القران الكريم.

الحكايات  تنثال  التدريب  من  اسرتاحة  وىف  الخامس  املشهد  يف 

بالزواج من ممثلة سورية  والذكريات. أحدهم يحىك عن حلمه 

بوالده  أحدهم  حلم  عن  وحكاية  مسلسل.  يف  ظهرت  جميلة 

وامامه جثث مقطعة واشالء ودماء وكأنه يتنبأ بالكارثة القادمة 

وحكاية  الهند.  يف  السينام  بدراسة  حلم  عن  للمعسكر...وحكاية 

عشق اغنيات الفنان الراحل خوجيل عثامن. واحدهم يفاضل بني 

وأكره  الدخن  ومديدة  الحلبة  ومديدة  الطحينة  أحب  االطعمة 

مالح ام تكشو وام رقيقة...وقصيدة شعر غزلية تتىل يف السمر.

ارى  يخاطبهم  املؤدلج  الدين  رجل  يدخل  السادس  املشهد  يف 

يف  العني  والحور  شهداء  مشاريع  فيكم  وارى  النرية  وجهكم 

انتظاركم.

منهم  واحد  كل  واما  االرض  عىل  يجلسون  السابع  املشهد  يف 

لتجهيز  الخبز  قطع  فيه  يقسمون  االملنيوم  من  كبري  صحن 

البهارات... الفول وبعض  ماء  الفقرية واملكونة من  البوش  وجبة 

عن  ذكرياتهم  تتداعى  املبارك  األضحية  عيد  ايام  اقرتاب  ومع 

مع  مفارقة  يف  واللحوم  بالشواء  العامر  الدسم  والطعام  العيد 

واقع حالهم يف اعداد وجبة البوش يتذكرون ايام العيد والشواء 

بطيء  وايقاع  خافت  بصوت  الجريان.  مع  والتجمع  والرشاب 

يرددون اغنية الفنان النور الجيالين جانا العيد وانت بعيد ابيت 

عزف  ويدخل  الغناء  ايقاع  يتصاعد  العيد  تبارك  ما  تعود  ما 

من  نوبة  يدخلون يف  الشجي  بلحنه  االداء  يصاحب  الساكسفون 

الداعية  صائحا  يدخل  فجاءة  والرقيص.  والتصفيق  االنسجام 

التدريب  قائد  اىل  اوامره  فورا  يصدر  املعسكر  يف  غناء  املؤدلج 

املعسكر  قائد  يرفض  والعمليات  الحرب  مناطق  اىل  بأرسالهم 

محتجا بانه يستلم االوامر فقط من ادارة املعسكر.

عسكريا  زيا  مرتديا  املؤدلج  الداعية  يعود  الثامن  املشهد  يف 

ويصدر االوامر يف اشارة ذكية الندماج السلطة الدينية والسلطة 

العسكرية.

يف املشهد التاسع يذكر أحدهم زمالئه بأحد زمالئهم سب الدين 

للمدرب وقدا سلك ))قدا سلك تعنى هروبه عرب السلك الشائك 

للمعسكر((.. يحملون شطنهم الحديدية ويبذؤن يف الطرق بقوة 

عىل اسالك املعسكر اشارة الستعدادهم للهروب.

عىل  يرقدون  قوى  صويت  مؤثر  مع  متزامنة  قوية  ضوئية  بقعة 

خشبة املرسح جثث مغاطاه باألكفان البيضاء.

سور  عىل  معلقة  امني  امنة  املمثلة  واالخري  العارش  املشهد 

ضمن  من  عوض  ابنها  تندب  ومؤثر  بايك  منولوج  وىف  املعسكر 

ضحايا املعسكر تنوح الليلة حي ووب الليلة حي وووب الرصاص 

مطر مطر مطر.

ومع ابتهاالت العيد الله الله الله أكرب ال إله اال الله

الله أكرب كبرية وسبحان الله بكرة واصيال
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تختم مشاهد املأساة

بأحداث  مشحون  والجمهور  طازجا  سياسيا  وترا  المس  العرض 

القيادة نجح املخرج  الثورة والجمهور شاهد عىل مجزرة اعتصام 

مجزرة  صورتها  عكست  العيلفون  مجزرة  امام  مرآة  وضع  يف 

القيادة لتخاطب جرحا مل يزل ينزف يف ذاكرة جمهور تفاعل مع 

العرض بالهتاف والتصفيق.

الفنية  جودته  عىل  خصام  العرض  يف  والتوثيق  التقريرية  تكن  مل 

فانقضاء فرتة زمنية طويلة من الحدث مكن من نضوجه فنيا لدى 

املؤلف واملخرج.

عنه  واستعاض  الحوار  اخترص  العرض  لنص  الدرامي  البناء 

شخصية  وكل  االفتتاحي  املشهد  يف  للشخصيات  مبنولوجات 

اقتياده  طريقة  عن  شخصية  كل  رواية  مشهد  وىف  نفسها  تقدم 

للمعسكر وىف مشهد حديث الذكريات عن ايام العيد يف كل هذه 

الحديث  ففي  واالنفصال  االتصال  معادلة  نجد طريف  املنولوجات 

ذكرى  كل  تفاصيل  اختالف  يف  االنفصال  نجد  العيد  ذكريات  عن 

االشتياق  وهو  بينها  رابط  خيط  نجد  االتصال  وىف  االخرى  عن 

الوقوع يف قبضة  الحديث عن وقائع  والفرحة وبهجة االعياد وىف 

العسكر لاللتحاق باملعسكرات نجد االنفصال يف احداث وطريقة 

الشباب  يطلبه  ما  وبساطة  انسانية  يف  االتصال  ونجد  االعتقال 

من فنجان قهوة او وجبة جامعية مشرتكة او رشاء دواء للحبوبة. 

مبتور  خطاب  او  فردية  كحاالت  ظاهريا  بدأت  وان  املنولوجات 

ولكنها يف سياق عام عربت عن عقل مشرتك ومشاعر متقاربة.

وصغرى  كربى  متعددة  ضدية  ثنائيات  عرب  عرضه  املخرج  نسج 

مثل ثنائية الفرد وحريته وذاتيته يف مقابل جامعية قمع السلطة 

بها  ويأكل  باألوامر  لينام  والقهر  بالقمع  الفردية  تسحق  وهي 

بإجازة  التمتع  حق  يف  البسيطة  املطالب  ثنائية  بها.  ويصحو 

بني  ثقافية  ضدية  والحرمان...ثنائية  املنع  سلطة  مقابل  يف  العيد 

تفرض  سلطة  مقابل  يحبها  التي  الكتب  اختيار  يف  املواطن  حق 

سلمية  محاولة  بني  ضدية  ثنائية  الكريم.  القران  هو  واحدا  كتابا 

للهروب مقابل سيل منهمر من الرصاص او غرق يف النيل فالبحر 

من االمام والرصاص من الخلف.  

اجاد طاقم االداء وبرز عىل نحو خاص املمثل املخرضم نرص الدين 

قائد  دور  يف  النيل  حمد  واملمثل  الداعية  الدين  رجل  دور  يف 

التدريب واملمثل رفعت الرس يف دور مجند والفنانة القديرة امنة 

امني يف منولوج الختام.

اقتصد املخرج يف استخدام عنارص العرض فالسينوغرافيا اخترصت 

تارة  املعسكر  سور  واىل  تارة  خيمة  اىل  يتحول  للنوم  رسير  يف 

قدمية  حديدية  شنطة  من  بسيطة  إكسسوارات  وقطع  أخرى. 

من  املجندين  تدريب  زي  املالبس  االملونيوم،  صحون  من  وعدد 

الدمورية الرخيصة باهتة االلوان وزى عسكري للمجند والداعية. 

الساكسفون  بالة  العرض  يف  ايجابيا  عنرصا  شكلت  املوسيقى 

وعزفها الحي الشجي املصاحب.

لحظات  الجامل يف  كثريا من  وكثفت  اخترصت  التي  املشاهد  من 

عن  ابراهيم  امليك  محمد  الكبري  شاعرنا  عبارة  مع  ومتاهت  قليلة 

اختباء البستان يف الوردة. 

مأساة  ليخترص  العسكري  الذي  مرتديا  الداعية  دخول  مشهد 

الديكتاتورية  بني  جمعت  سلطة  استبداد  من  عاما   30 استمرت 

العسكرية واالدلجة السياسية االخوانية.

ضوء  بقعة  تسقط  املعسكر  سلك  عىل  الشباب  طرق  ومشهد 

وىف  بسيطة  بأدوات  بيضاء.  اكفان  ثم  قوى  صويت  مؤثر  وصوت 

طويلة  احداث  برشيط  املتفرج  ذاكرة  املخرج  أشعل  قليلة  ثوان 

املراكب  اىل  والصعود  والرصخات  النار  وإطالق  الهروب  فيها 

ومحاوالت السباحة والغرق يف النيل وثكالت االمهات وبكاء االباء 

واليتم يف ليلة العيد.

الليلة  ابنها  لفقدان  تنوح وتبيك  امني وهي  امنة  ومشهد منولوج 

الرصاص مطر كتلوهم  الرصاص مطر  الليلة حي ووب  حي ووب 

كتلوهم. 

وهي  وعطرها  اريجها  يفوح  التي  الوردة  هذه  عىل  يارس  شكرا 

تتفتح عن خباء الحديقة.

تورو جبال  مسرحية 
تأليف واخراج عمر عقال واداء عمر عقال ونضال اسحاق ويارس 

محمد ادم

بهتافات ورصاخ من قوات النظام اإلسالمي وغناء من ثوار دارفور 

يقول:

مشينا فوق جبل

ياى ياى ياى

كان تجيبوا طيارات ما بهمنا

كان تجيبوا دبابات ما بهمنا

نحنا جيش تحرير

يضعنا املخرج يف رصاع املرسحية املركزي بني ثوار دارفور وقوات 

الحكومة املتأسلمة قبل رفع الستار. وبعد ارتفاعها نشاهد ديكور 

ساحتها  وىف  االشجار  وفوقها  الجبال  من  لعدد  ضخم  واقعى 

احجار وشجريات صغرية واملمثل عمر عقال يف دور تورو ونضال 

اسحاق يف دور زوجته تستى الحامل لتبدا حوارات فيها اإلنساين 

وفيها السيايس الثوري.حوارات يف جانبها اإلنساين يعرب فيها تورو 

عىل  محتجا  ينتفض  ما  فبعد  الخاصة  بطريقته  لزوجته  حبه  عن 

سؤال زوجته انت برت يدىن أي هل تحبني يقدم مرافعة شاعرية 

ان  بعد  اال  انام  ال  ويقول  عمليا  حبه  يجسد  كيف  فيها  يرشح 

تنامى  يك   مالبيس  لك  افرش  الجبل  حجارة  قسوة  وسط  تنامى 

الوالدة يف  أتأمل اكرث منك. ويقارن لها بني كيفية  لو طعنك شوكة 

واالجهزة  والتمريض  الطبية  الرعاية  حيث  العاصمة  مستشفيات 

مشهد  يف  يحاكيها  والتي  الجبال  يف  الوالدة  وكيفية  الحديثة 

وهي  املرأة  وسط  حول  يلف  الحبل  طريق  عن  لوالدة  كوميدي 

تأن وترصخ، يحدثها عن حلمه يف ان يصنع لها فرحا اوان الوالدة 

خروف  بذبح  ونذره  الجديدة  واملالبس  العطور  بإحضار  واعدا 

يقنع زوجته بالذهاب اىل القرية لتعود بعد قصف من الطائرات. 

وتبدأ بتقديم دفوعات منطقية يف لحظة ضعفها اإلنساين تطالبه 

فهو  وصدقه  حرارته  الحوار  ليكتسب  الطبيعية  لحياته  بالعودة 

كرمية  حياة  يف  والحق  والنضال  الثورة  عن  حججه  يقدم  ايضا 

بالرغم  املرسحية  حوار  املستقبل.  عن  والبحث  للشهداء  والوفاء 

عنرصا  كان  يتغري  مل  سينوغراف  مشهد  يف  واستمراره  طوله  من 

تواصل  بلحظات  باإلمساك  النجاح  وىف  الدرامي  البناء  يف  اساسيا 

النظيفة  الكوميديا  نكهات  مع  والجمهور.  الصالة  مع  حميم 

وهو يطلب منها تردد سورة يسني ألف مرة وتردد عبارة حسبنا 

مرة  ألف  عرشون  أكرب  والله  مرة  ألف  ثالثون  الوكيل  ونعم  الله 

اخر  كوميدي  مشهد  وىف  الوالدة.    االالم  تجنب  يف  ملساعدتها 
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يأخذ قشة من االرض ويكرسها ردا عىل سؤال زوجته هل تحبني 

حوارها  يف  وتسخر  القشة..  هذه  اكرس  كام  حبك  كرست  ويقول 

من حرصه عىل اصالح راديو عتيق يعمل بالشحن اليدوي. ليجيب 

االنتونوف وهم  طيارين  اصوات  به  اسمع  هام جدا  الراديو  هذا 

يحددون اماكننا للقصف وحرق القرى استمع منه لبيانات الثورة 

استمع منه ألغنيات فناين املفضل. 

وىف قرار مفاجئ تلقى مبا تحمله عىل االرض وتعلن انها لن تغادر, 

وتبدا يف الغناء  ليصيح بالسؤال  املستنكر تغنني, فتجيب صارخة 

ذهبت  اذا  واموت  انجبت  اذا  اموت  وان  اغنى  ال  ملاذا  اغنى 

قوات  من  ضابط  ويتسلل  قصف  يحدث  حالة,  كل  يف  واموت 

ويستجوبه  يقيده  تورو,  ارس  يف  ليقع  تورو  موقع  اىل  الحكومة 

ويحاول  الحرب  يف  والداها  مقتل  معرفة  بعد  الزوجة  وتنفعل 

تبني  بعبارات  املعتقل  الضابط  تورو  يحاور  الضابط,  من  االنتقام 

يف  التفرقة  ويستنكر  للسالح  حمله  واسباب  السيايس  موقفه 

ابناء  وهم  الهامش  ابناء  بني  الحكومي  الجيش  داخل  املعاملة 

ذكية  اشارة  وىف  الوسط.  يف  املركز  ابناء  والضباط  دارفور  هامش 

يكتفى  فلم  دارفور  ثورة  يف  الجديدة  االجيال  افاق  سعة  تعكس 

بان  طالب  بل  الدولة  مال  من  وجزء  السلطة  يف  منصب  مبطلب 

عن  وخرب  املركز  اذاعة  يف  وصوته  املركز  تلفزيون  يف  صورته  يجد 

بطريقة  الحوارات  بعض  جاءت  املركز.  دارفور يف صحف  مواطن 

القتل  الحرب ومايس  تقريرية مبارشة ولكنها صادقة وفقا لوقائع 

والدمار.

عن  املخرج  وغفل  بسيطة  واقعية  بسينوغرافيا  العرض  متيز 

وان  الجبال،  كتل  فوق  اعىل  اىل  املستويات  استخدام  امكانية 

مع  القصف.  اثناء  زوجته  اختباء  يف  الجبل  أسفل  كهفا  استخدم 

التي  املالبس  وبقجة  بندقية  قطعة  من  بسيطة  اكسسوارات 

العتيق ومجموعة من االحجبة احاطت  الزوجة والراديو  تحملها 

بيضاء  فنلة  تورو  ارتداها  بسيطة  ومبالبس  وذراعيه  تورو  وسط 

وبنطال جنود واكتفت الزوجة بثوب منزيل سوداين بسيط.

الرشيق  جسده  مستعرضا  تورو  دور  يف  عقال  عمر  اداء  متيز 

الرقص ونجحت نضال يف دور تستى وهي  الطويل وموهبته يف 

تحافظ عىل جسد املرأة الحامل طوال فرتة العرض يف حركة امليش 

مناصفة  استحقاق  لتحصل عن  الجبل  والقيام وصعود  والجلوس 

املهرجان كام حصل عمر عقال عىل  عىل جائزة أفضل ممثلة يف 

جائزة أفضل اخراج وأفضل نص نجح يف الوصول للمشاهد بلهجة 

اهل دارفور وارتكز عىل عنرص الحوار.

المهرجان عروض  حول  عامة  مالحظات 
راهنة  سياسية  املهرجان مبوضوعات  احتشاد معظم عروض   -  1

وهتافاتها  الثورة  شعارات  فأقحمت  سبتمرب  ثورة  حدث  مثل 

فبذات  الدرامي  السياق  عىل  خصام  النصوص  يف  ومشاهدها 

باستثناء  النص.  نسيج  عن  ومنفصلة  الخرج  من  معلقة  وكأنها 

سنوات  مرت  سيايس  موضوع  تناول  الذي  إجباري  تجنيد  عرض 

عىل حوثة يف قالب مرسحي جيد الصنع جمع بني تفاصيل الحياة 

كذلك  كربى.  سياسية  ومقوالت  وموضوعات  البسيطة  اليومية 

عرض جبال تورو فبالرغم من مقوالته السياسية الصارخة اال انها 

مزجت بحكاية ارسة عن زوج وزوجة يف حلمهم بأنجاب طفل يف 

اجواء السالم.

2 - يف معظم العروض ظهر الضعف يف جامليات عنارص العرض 

ذلك  البض  عزى  وان  وديكورات  ومكياج  اضاءة  من  الفنية 

يف  عقبة  املرسح  لخشبة  املتواضعة  الفنية  التجهيزات  لقصور 

االدارية يف تسليم  العقبات  وجه املخرجني والفنيني كذلك بعض 

الديكور واملعينات الفنية قبل فرتة كافية.

3 - ظهور عدد كبري من املواهب املرسحية فمع تألق املخرضمة 

امنة امني برزت هبة الرحمن محمد ونضال القايض.

الندوات  يف  العروض  عن  املقدمة  النقدية  االوراق  متيزت   -  4

بعمقها وطابعها العميل مام يبرش بجيل مبرش من النقاد الشباب 

رجاال ونساء.

املرسح  مشكالت  أكرب  من  مشكلة  املهرجان  عروض  -عالجت   5

جيدة  مرسحية  عروض  عرشة  االنتاج...لتتألق  وهي  السوداين 

فنية  جوالت  يف  االقاليم  مسارح  كل  عىل  تقدم  ان  تستحق 

ينتظرها جمهور كبري عاشق للمرسح فشكرا لسمو الشيخ سلطان 

وللهيئة العربية يف جعل هذا ممكنا.

هوامش
*مفردة صعود: بالعامية تعنى نوع من التبغ املخمر يضع تحت 

الشفاه.

*فتة البوش: وهي وجبة شعبية فقرية مكونة من الرغيف وماء 

الفول مع البهارات والزيت.

*نشا: مرشوب شعبي يصنع من دقيق الذرة والسكر.

السور  اخرتاق  تعنى  الشباب  يستخدمها  مفردة  سلك:  *قدا 

والهروب.
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تكونت ىف املدينة جمعية  اهلية غري ربحية  من بعض املثقفني 

الجمعية   العامة وغريهم. وتهدف  االعامل والشخصيات  ورجال 

املدينة  ان  باعتبار  فرجينيا”  وست  “جنوب  اسم  تحمل  التى 

تقع جنوب الوالية  اىل دعم الثقافة بكل اشكالها وىف مقدمتها 

املرسح وتحويل املدينة اىل مركز ثقاىف للوالية ولواليات الوسط 

االمريىك مبا يساهم ىف دعم اقتصادها. كام تسعى الجمعية اىل 

الفرصة  واتاحة  الوالية  ابناء  بني  الفنية  املواهب  عن  الكشف 

بالذات  لوجود عدد من املسارح  الرتكيز عىل املرسح  لها  وتم 

تاسيسها  من  شهرا   18 وبعد  االن  وحتى  املدينة.  ىف  العريقة 

املرسحيات  من  عدد  تقديم  ىف  الرابطة  او  الجمعية  نجحت 

الوالية. وحققت كلها نجاحا كبريا ساعد عىل دعم  عىل مسارح 

اقتصاد املدينة من خالل توفري فرص عمل مبارشة ىف املرسحيات 

تحقق  التى  املبارشة  غري  الفرص  عن  فضال  املرسحيات  وعوائد 

وقد  السياحية.  املنشات  من  وغريها  واملطاعم  للفنادق  الدخل 

نشات بالفعل مرشوعات صغرية ومتوسطة حول مسارح املدينة 

لخدمة السائحني.

الصغري الرعب  دكان 
 كانت ابرز هذه املرسحيات  مرسحية “دكان الرعب الصغري” 

الذى   الشامن”  هوارد  الغناىئ”  والشاعر  املرسحى  للكاتب 

صغرية  سن  ىف  ايضا  ورحل  صغرية  سن  ىف  موهبته  توهجت 

تتجاوز االربعني بقليل عام 1991.

حول   1983 عام  الشامن  كتبها  التى  املرسحية  احداث  وتدور 

سيمور صاحب محل الزهور الذى يكتشف وجود زهرة غريبة 

سيمور  ويخوض  منها.  يقرتب  من  كل  تلتهم  ورشهة  محله  ىف 

بعد  الغريبة  الزهرة  ضد  رصاعا  اودرى  املحل  ىف  ومساعده 

ذلك  ويكون  بارسها  البرشية  عىل  خطرا  تشكل  انها  اكتشاف 

كالسيكيات  من  تعد  التى  الغنائية  املوسيقية  املرسحية  محور 

املرسح االمريىك. وقد سبق عرض املرسحية عدة مرات وفازت 

بعدة جوائز ىف حياة مؤلفها وبعد وفاته وتحولت اىل فيلم.

تتفق  ال  مرسحيات  احيانا  تعرض  انها  الجمعية  عىل  ويؤخذ 

الوالية . من هذه املرسحيات  مع تقاليد املجتمع  املحافظ ىف 

“هيد ويج والجزيرة الغاضبة” للكاتب املرسحى االمريىك جون 

جنسيا  املتحولني  مشاكل  تدور  املرسحية  وكانت   . كامريون 

املانيا  ىف  احداثها  لتدور  تعديلها  وتم  املتحدة.  الواليات  ىف 

الرشقية سابقا من خالل فرقة موسيقية من املتحولني  ىف العهد 

معظمهم  لكن  الوالية،  ىف  املحافظني  غضب  لتهدئة  الشيوعى 

رفضها رغم االقبال املتوسط عىل مشاهدتها. 

كبري  مرسح  النشاء  تربعات  جمع  اىل  حاليا  الجمعية  وتسعى 

املسارح  استضافتها  التى تعجز عن  الكربى  العروض  الستضافة 

العالم مسارح  فى  جولة 

مرسح - وست فرجينيا

بيكلى  المسرح فى  لنشر  أهلية  جمعية 

هشام عبد الرءوف 

ابوابه  مسرح  يفتح  عندما   
المسرح  عشاق  يسعد  خرب  فهو 
عام.  بوجه  الثقافة   وعشاق 
فهو  ابوابه  مسرح  يغلق  وعندما 
الواليات  وكانت  يحزنهم.  امر 
حدث  مع  موعد  على  المتحدة 
فى  حزين  واخر  سعيد  مسرحى 
واحد. وقت 

من  فكان  السعيد  الحدث  اما 
الرئيسية  المدينة  بيكلى  نصيب 
وست  بوالية  راليغ  مقاطعة  فى 
كاحدى  تصنف  الىت  فرجينبا 
االمريكى.  الوسط   واليات 
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جودة  عىل  تؤثر  العروض  ىف  تعديالت  دون  حاليا  املوجودة 

العرض.

من  مؤلفني  ابداع  من  عروض  تقديم  اىل  الجمعية  تسعى  كام 

ابناء الوالية. وستقدم قريبا مرسحية باسم “املفاجأة”.  

العام  املدعى  داى  مارك  وهو  الجمعية  مؤسىس  احد  ويقول   

اىل  وتسعى  عملها  ىف  االقتصادى  الجانب  تراعى  انها  للوالية 

نشاط  ىف  ذلك  بعد  تدويرها  يعاد  ارباحا  عروضها  تحقق  ان 

يثري  امر  الخسائر  لكن  ربحية،  مؤسسة  ليست  فهى   الجمعية. 

تحاول  ما  وعادة  رسالتها.  اداء  عىل  قدرتها  من  ويحد  القلق 

توفري النفقات عن طريق املتطوعني وحقوق العرض التى تلتهم 

نحو ربع تكاليف العروض ىف املتوسط. ولحسن الحظ يتجاوب 

معها اصحاب االمتياز ىف اغلب االحوال. وقد تنازل ورثة االديب 

ملرسحية  االمتياز  حقوق  عن   )1915-2005( ميلر  ارثر  الراحل 

الجمعية  لدور  تقديرا  متجول”  بائع  “وفاة  قصته  عن  مأخوذة 

الثقاىف والفنى.

شكسبرياالمريكى
وكام اسعد انشاء جمعية غري ربحية عشاق املرسح ىف الواليات 

من  ويزيد   . ابوابه  مرسح  يغلق  ان  كذلك   املتحدة،احزنهم 

اكرث  ويحزنهم  متعمد.  حريق  بسبب  ذلك  يكون  ان  احزانهم 

مالمح  من  يعد  تاريخيا  مرسحا  املرسح  ذلك  يكون  ان  واكرث 

الحياة الثقافية ىف والية كونكتكت وىف الواليات املتحدة بارسها.

مغلق  انه  رغم  سرتاتفورد  ىف  االمريىك”  شكسبري  مرسح”  انه 

النار  ارضام  تم  الرتميم.    اىل  حاجته  بسبب   2005 عام  منذ 

نفسيا   املرىض  املنحرفني  املراهقني  من  ثالثة  بواسطة  فيه 

مدن  من  بعدد  العامة  املباىن  من  النار ىف ست   ارضموا  الذين 

االيقاع  من  الرشطة  متكنت  حيث  املرسح  اولها   وكان  الوالية. 

التواصل  مواقع  عىل  بثوها  ومواد  العيان  شهود  مبساعدة  بهم 

االجتامعى لتبدا محاكمتهم بعد ايام. 

ويعود بناء املرسح اىل 65 سنة مضت ىف عام 1955 حيث اقيم 

عىل نفس طراز مرسح جلوب الشهري ىف لندن  الذى احرتق عام 

   .1613

العاملية  املرسحية  العروض  من  كبريا  عددا  املرسح  وشهد 

املمثلني  مشاهري  من  كبري  عدد  ووقف عىل خشبته  واالمريكية 

واملمثل  اودرى هيبورن  السويدية  االصول  ذات  االمريكية  مثل 

واملمثل  املوسيقى  صوت  فيلم  بطل  بلومر  كريستوفر  الكندى 

االمريىك الزنجى جيمس ايرل جونز. 

تم اغالق املرسح ومنع العروض به واقتصاره عىل الربوفات عام 

مل  لرتميمه  خطط  عدة  ووضعت  الرتميامت.  اىل  لحاجته   2005

الوجود حتى تم اغالقه متاما بعد تدهور حالته  تخرج اىل حيز 

ىف 2017.

امريكى مسرح  على  بريطانية  مسرحية 
صنفتها  التى  املرسحيات  من  اخرى  مرسحية  اليوم  ونعرض  

الجارديان كواحدة من افضل 50 مرسحية بريطانية ىف العرشين 

عىل  املتحدة  الواليات  ىف  عرضت  انها   رغم  هذا  االخرية.  سنة 

ومل  االطلنطى.  من  االخر  الجانب  عىل  مانهاتن  مسارح  احد 

وكانت  االمريىك.  املرسح  عاصمة  برودواى  ىف  حتى  تعرض 

للجارديان مربراتها.

عيون  من  فريما”  “تريا  وهى  املرسحية  ان  املربرات  هذه  واول 

هاموند  باربرا  واملؤرخة  للكاتبة  الربيطاىن  املرسحى  االدب 

)1873 – 1961(. وتريا فريما تعبري التينى معروف يعنى االرض 

الصلبة.

وتدور املرسحية ىف مملكة افرتاضية صغرية للغاية  تسعى امللكة 

عن  سكانها  عدد  اليزيد  التى  للمملكة  دستور   كتابة  اىل  فيها 

اصابع اليدين كام جاء ىف املرسحية بدال من االعتامد عىل قواعد 

سبيل  وىف  مكتوب(.  غري  الربيطاىن  )الدستور  عليها  متعارف 

االمة  اليهم سؤاال محددا...ماهى  برعاياها  وتوجه  تلتقى  ذلك 

بطريقة  االحداث  وتدور  تتبناها  ان  يجب  التى  القيم  وماهى 

مرسحية جذابة وساخرة  نالت اعجاب النقاد. 

مرسحية  بفرق  مرات  عدة  بريطانيا  ىف  املرسحية  عرضت  وقد 

بها  االهتامم  لكن  تليفزيوىن.  مسلسل  اىل  وتحولت  مختلفة 

تهتم  ان  غريبا  يكن  مل  لذلك   .21 القرن  بدء  مع  متاما  تالىش 

انه يسعى الحياء  باعتبار  االمريىك  بالعرض  الربيطانية  الجريدة 

عمل من عيون االدب املرسحى الربيطاىن.

جديدة رؤية 
ويقول ناقد الجارديان ان هناك سببا اخر وهو الرؤية الجديدة 

فرقة  املرسحية  قدمت  املرسحية.  بها  عرضت  التى  واملبتكرة 

تقديم  ىف  متخصصة  الفرقة  وهذه   .Coop اسمها  حديثة  

بشكلها  وليس  مخترص  تجريبى  بشكل  الكالسيكية  االعامل 

الثناىئ كيت هاميل واندروز نيكولز.  االصىل. شكل هذه الفرقة 

املعالجة  ىف  تخصصت  معروفة  مرسحية  وكاتبة  ممثلة  واالوىل 

املعالجة  كتبت  التى  وهى  الكالسيكية  للنصوص  التجريبية 

وتشارك  ومخرجة مرسحية  ممثلة  والثانية  فريما.  لتريا  املرسحية 

احيانا.  وهى مخرجة املرسحية وقامت فيها  النصوص  ىف كتابة 

بدور امللكة. 

االعامل  عرض  ىف  متخصصة  فرقة  اعضاء  ضمن  االثنتان  وكانت 

الكالسيكية تعرف باسم بيدالم. لكنهام فضلتا االستقالة وتكوين 

افضل  بشكل  املرسحية  رؤيتهام  عن   للتعبري  بهام  خاصة  فرقة 

لتأسيس  مدخراتهام  مبعظم  االثنتان  وضحت    . حرية  واكرث 

الفرقة الذى تكلف مع بعض التربعات نحو مليون دوالر.
جيمس ايرل جونس

اودرى هيبورن

املرسح اثناء احرتاقه

أبوابه وآخر يحرتق واحرتاق مسرح شكسبري فى كونكتكت يفتح  مسرح 
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ظل النشاط املرسحي داخل الجامعة يف تقدم متصاعد؛ حيث وجدنا 

 ،1936 عام  )الذبائح(  مرسحية  ميثل  الحقوق  بكلية  التمثيل  فريق 

وقام بتمثيلها طالب الكلية، واستعانوا بالعنرص النسايئ من طالبات 

حلمي،  آمال  وهن:  املرصية،  القومية  للفرقة  التابع  التمثيل  معهد 

التمثيل  فريق  طالب  أما  الدين.  نور  وشورى  إبراهيم،  ورسينا 

حسيب،  محمود  محمد  رشايب،  عديل  شكري،  عيل  فهم:  بالكلية، 

مجلة  ذكرت  كام  أحمد،  حسني  مرتىض،  يحيى  كامل،  يوسف 

فرقة  نشطت  التايل  العام  ويف   .1936 مارس  يف  املصورة  اللطائف 

كلها  واحد،  فصل  من  مرسحيات  أربع  مثلت  حيث  الحقوق؛  كلية 

من تأليف الطالب أنفسهم، وهي: “تكونيش غلطة” و”قضية كعب 

النسايئ  العنرص  أما  زلنطحي”.  و”املرت  زوزو”  أبلة  و”املرت  الغزال”، 

واملنولوجست  عيل،  نجاة  املطربة  مثل:  الجامعة،  خارج  من  فكان 

نعامت املليجي، وفردوس محمد - الشهرية بدور األم يف السينام – 

كام ذكرت مجلة الجامعة يف مارس 1937.

عندما  كثرياً،  الجامعي  املرسحي  النشاط  تقدم   ،1938 مارس  ويف 

أن  استطاعت  واملوسيقى”،  للتمثيل  “جمعية  اآلداب  لكلية  أصبح 

إبسن  لهرنيك  الشعب(  امللكية مرسحية )عدو  األوبرا  تعرض داخل 

الجامعة،  خارج  من  كان  النسايئ  والعنرص  عالم،  أحمد  إخراج  من 

مثل: زوزو حمدي الحكيم خريجة املعهد التمثييل القديم، ونجمة 

طالب  قام   1938 إبريل  ويف  البالغ.  جريدة  ذكرت  كام  إبراهيم، 

مرسحية  بتمثيل  اآلداب  بكلية  اإلنجليزية  اللغة  قسم  وطالبات 

يف  وشاركت  برنتانيا،  مرسح  عىل  اإلنجليزية  باللغة  الشبح(  )قطار 

العرض،  حرض  الذي  الكلية  عميد  حسني  طه  الدكتور  ابنة  التمثيل 

بفتاتني،  واستعانوا  بالكلية.  األستاذ  هودج  املسرت  باإلخراج  وقام 

القومية  للفرقة  التابع  التمثيل  فن  مبعهد  الطالبة  )سامية(  األوىل 

العرض،  الطالب  وحرض  نجيب(.  )صويف  الفتاة  واألخرى  املرصية، 

الصحافة  إيجار املرسح، مام جعل  ودفع كل طالب قرشني، لسداد 

تنادي بوجوب وجود مرسح داخل الجامعة.

العزيز عبد  ملكة 
أيضاً  انتعش  الجامعة املرصية،  النشاط املرسحي داخل  انتعاش  مع 

املناهضون له، واملانعون لظهور املرأة يف عروض املرسح بالجامعة، 

بحجة أن املرأة املمثلة ال تنتمي إىل األرسة الجامعية، وال ُتعد طالبة 

الجامعية  املرسحية  الفرق  استعانة  قرار مبنع  لذلك صدر  جامعية!! 

منعت  نفسه  الوقت  ويف  الجامعة!!  خارج  من  محرتفة  ممثلة  بأية 

املخنثني!!  مبظهر  الظهور  أو  النساء  بأدوار  الرجال  قيام  التقاليد 

الحل متثل  الجامعي؛ ألن  القرارات، جاءت يف صالح املرسح  وهذه 

يف قيام الطالبة الجامعية بأدوار النساء يف العروض املرسحية، وهذا 

عىل  جامعية  طالبة  أول  ظهور  يف  متثل  الحل  وهذا  املطلوب!!  هو 

والقول  )شهرزاد(!!  دور  ومثلت  الجامعة،  داخل  املرسح  خشبة 

بأن هذه الطالبة هي أول طالبة جامعية تقف عىل خشبة املرسح 

داخل الجامعة؛ ال يتناقض مع قولنا السابق بأن أمينة السعيد هي 

األوىل، حيث إننا مل نجد تأكيداً عليه!! أما متثيلها ملرسحية )جنسنا 

كان  بل  الجامعة،  لصالح  يكن  فلم  الحكيم،  لتوفيق  اللطيف( 

لصالح االتحاد النسايئ!!

عىل خشبة مرسح  وقوفها  من  تأكدنا  التي  الجامعية،  الطالبة  أما 

داخل  جامعي  عرض  يف  شهرزاد  دور  ومثلت  مرة،  ألول  الجامعة 

بقسم  الطالبة  العزيز(  عبد  )ملكة  فهي  يناير 1939،  الجامعة، يف 

العربية بكلية اآلداب، والتي أصبحت شاعرة وأديبة وناقدة  اللغة 

مرموقة فيام بعد، وهي أيضاً زوجة املرحوم الدكتور محمد مندور 

سيد عيل إسامعيل

)3( الجامعي  المسرح  وبدايات  الفتاة 

درية شفيق
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داخل  بالتمثيل  تقوم  طالبة  أول  أنها  يثبت  ومام  النقاد!!  شيخ 

الجامعة، احتفاء مجلة )اللطائف املصورة( بها يف عددها املؤرخ يف 

يناير1939، حيث نرشت موضوعاً بعنوان )هل تشرتك الطالبات مع 

الطالبة  العزيز  عبد  ملكة  اآلنسة  قيام  مبناسبة  التمثيل؟  يف  الطلبة 

بكلية اآلداب بتمثيل دور شهرزاد عىل مرسح الكلية(، قالت فيه:

فن  إنهاض  يف  املفكرين  أذهان  شغلت  طاملا  املسألة  هذه   ..“

التمثيل  تفتيش  يف  أثريت  وقد   .. واملدارس  الجامعة  يف  التمثيل 

املدرسية  التمثيل  فرق  استعانة  ملنع  العمومية،  املعارف  بوزارة 

التخنث  إىل  التالميذ  بعض  يلجأ  ال  وحتى  املحرتفات،  باملمثالت 

األسطر  يف  نبحث  أواًل،  نحن  وها  النسائية.  األدوار  يف  والظهور 

طريقة  أحسن  أن  رأينا  وقد  الهام.  الحيوي  املوضوع  هذا  التالية 

لدراسة هذا املوضوع، تكليف اآلنسة ملكة عبد العزيز الكتابة فيه، 

فهي التي اشرتكت يف التمثيل مبحض إرادتها، وهي أيضاً من آنسات 

منها  وقد وصلتنا  أكرث من غريها.  الشأن  يهمها هذا  التي  الجامعة، 

الرسالة التالية. قالت: كانت املرأة يف مرص إىل حني قريب، محجبة 

بحجابني: خامرها وعقر دارها .. ثم جهلها وخمولها .. وظلت كذلك 

املصلحني  أثر. حتى دوت صيحة  لها  لها ذكر، وال يحسن  ال يسمع 

أصفاد  من  كبلتها  ما  ويحطمون  املرأة،  يحررون  فقاموا  اآلفاق،  يف 

.. غري  واضطهاد  عناء  الحق من  إىل  .. وكم القوا يف سبيل دعوتهم 

وتثقفت،  املرأة  فتعلمت  بعد حني،  أكله  وأىت  أمثر،  قد  غرسهم  أن 

وجلست مع الرجل يف مكان واحد تتلقى العلم، وخاضت معه غامر 

الحياة، وأصبح ما كان باألمس، عاراً وكفراً ُيرى اليوم مغفرة ومجداً. 

الكربى.  للقضية  ذيول  تبدو  تزال  ال   .. والفينة  الفينة  بني  أنه  غري 

ينبغي أن  الطالبة املرصية مع زمالئها. وال  ولعل أحدثها هو متثيل 

للفتاة  السامح  هي  البحث،  بساط  عىل  املعروضة  القضية  تكون 

لها  السامح  يكون  أن  ينبغي  وإمنا  أو عدمه؟!  زمالئها  مع  بالتمثيل 

حوار  كان  فإذا  اآلخر.  البعض  دون  بعضها  أو  األدوار  كل  بتمثيل 

القصة ليس فيه ما ينبو عن الذوق، أو تستحي منه الفضيلة، وإذا 

كان موضوعها أدبياً ال خروج فيه عىل الرشائع واآلداب العامة، ثم 

الفتاة، ومع  أن متثل  يف  بأساً  أرى  فإين ال  إذا كانت حركاتها مهذبة 

رصني  إلقاء  عن  املرسح  عىل  تؤديه  ما  يخرج  فلن   .. أيضاً  الشبان 

قصيدة  تتلو  فتاة  يسمع  مل  طالباً  أحسب  وما   .. بسيطة  وحركات 

بإحدى الروايات املقرر درسها.  نرثياً  شعرية أثناء الدرس، أو حواراً 

تسري وتتحرك وتبتسم وتقطب!! وإذا كنا  أيضاً  وما أحسبه مل يرها 

نسمح للفتاة الجامعية بأن تنفرد بزميلها تحدثه بلسانها وفكرها يف 

أن تخاطبه بلسان غريها  شتى املوضوعات، فال أظن أن هناك عاراً 

أمام جمع غفري من الناس .. بل ولو أن الحوار الروايئ به أحاديث 

غزل ال تصحبه حركات من نوعه، فال أظن أن تلك األحاديث تزيد 

عام تقرأه الفتاة يف قصيدة غزلية لُكثري .. أو جميل .. أو شكسبري. 

وُحسن اختيار الرواية هو ما أدعو إليه قبل كل يشء .. وال أعتقد 

أن فتاة تتمتع من قراءة مثل هذه القصائد، أثناء الدروس إذا طلب 

من  بالرغم  يحسن  أنه  عىل  غزلية.  أنها  بدعوى  ذلك  منها  األستاذ 

ذلك أن يكون اختيار الروايات املدرسية بعيداً عن هذه األمور أي 

متثيل  معارضة  من  الغرض  كان  وإذا   .. املستطاع  بقدر   .. الغزلية 

إيّل  يخيل  فال  الفضيلة،  عىل  املحافظة  هو  زمالئهن  مع  الطالبات 

شيئاً  فقدت  اعتلته  من  وأن   .. فاضلة  املرسح  تعتل  مل  من  كل  أن 

وما  الفتاة  شخصية  عىل  يتوقف  الواقع  يف  فاألمر   .. فضيلتها!  من 

أن  عىل   .. املدرسة  يف  ثم  بيتها  يف  ودينية  خلقية  ثقافة  من  نالته 

التمثيل بوجه عام فن جميل، أدركت الحكومات خطره فعممته يف 

 .. مدربني  ومفتشني   .. خاصة  مصالح  أجله  من  وأنشأت  مدارسها. 

فهو يقوي الشخصية، ويقّوم اللسان ويعلم النشء الشجاعة األدبية. 

أرى  .. فال  بريئة  .. وتسلية  هذا إىل جانب ما فيه من عظة وعربة 

بينام  العايل،  تعليمها  مرحلة  يف  منه  الفتاة  حرمان  إىل  يدعو  سبباً 

يظل الفتى متمتعاً به”.

الممثلة الجامعية  الطالبة 
الطالبات  أمام  مرصاعيه  عىل  الباب  العزيز  عبد  ملكة  فتحت 

 – واختفت  الجامعية،  املرسحية  العروض  يف  للتمثيل  الجامعيات 

بعض اليشء - ظاهرة االستعانة باملمثالت املحرتفات؛ لذلك اهتمت 

الطالبات  مع  الحوارات  تعقد  وبدأت  الظاهرة،  بهذه  الصحافة 

املمثالت، مع نرش أقوالهن. ومن أمثلة ذلك، ما نرشته مجلة املصور 

لطالبات  واملرسح:  السينام  يف  )آراء  عنوان  تحت   ،1944 يونية  يف 

اآلنسة  كانت  ومنهم  املرسح(،  خشبة  اعتلني  اللوايت  اآلداب  كلية 

يف  البطولة  بدور  قامت  والتي  اآلداب،  بكلية  الطالبة  تكال،  نادية 

التي مثلتها فرقة القسم اإلنجليزي بالكلية، وقد  مرسحية )عطيل(، 

التخرج؟  بعد  فقط  باملرسح  االشتغال  تقبلني  هل  املجلة:  سألتها 

وذلك  التخرج  بعد  فقط  بالتمثيل  االشتغال  أرفض  “إنني  فقالت: 

به  أقوم  مبا  الخريية  الحفالت  يف  أساهم  ألنني  أواًل:  أسباب،  لعدة 

من التمثيل، ومل يدر بخلدي قط أن أكون يف يوم ما ممثلة. وثانياً: 

القيام  دامئاً  أشرتط  وإمنا  األدوار  من  دور  أي  متثيل  أقبل  ال  ألين 

)ديدمونة(  كان دور  ولو   .. والطهارة واإلخالص  الرباءة  بأدوار متثل 

النوع  ذلك  من  امللكية  األوبرا  مرسح  عىل  بتمثيله  قمت  الذي 

الجامعية  الحفالت  بالتمثيل يف  فإن املقصود  لرفضت متثيله. وأخرياً 

هو الثقافة والتعليم .. وأنا كطالبة يف القسم اإلنجليزي، أقوم دامئاً 

اللغة،  بتلك  يزيدين معرفة  اإلنجليزية، وهذا  باللغة  األدوار  بتمثيل 

وإتقاناً للهجتها الصميمة”.

)محدث  مرسحية  بتمثيل  قامت  التي  رمزي،  روحية  اآلنسة  أما 

“هل  املجلة:  سألتها  فقد  اآلداب،  بكلية  املالئكة(  و)صالة  نعمة( 

إن  فقالت:  الفرصة،  لك  سنحت  إذا  الشاشة  عىل  الظهور  تقبلني 

املرسح  التمثيل عىل  أما  االحرتاف،  فيه معنى  الشاشة  الظهور عىل 

املرسح  والظهور عىل  لعمل خريي جليل، هذا  التطوع  ففيه معنى 

النشاط  أنواع  نوع من  فهو   .. االحتفاالت  يكون عادة يف مناسبات 

ميمي شكيب رسينا إبراهيم
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أفضل  أنني  إال  اإلنجليزية،  اللغة  بقسم  إين طالبة  الجامعي. ورغم 

لهوايتي  إرضاء  أرى يف ذلك  الفصحى، وإين  العربية  باللغة  التمثيل 

اللغة  العربية بقسم  اللغة  للنقص الذي نلمسه يف دراسة  وتعويضاً 

إن  الشاشة  الظهور عىل  مانع من  ال  إنه  كذلك  وأعتقد  اإلنجليزية، 

كان املقصود بذلك هو العمل الخريي البحت”.

الفنان  شقيقة   – املهندس  زيك  صفية  الطالبة  فكانت  املفاجأة،  أما 

 “ املصور:  مجلة  عنها  وقالت   – الشهرية  واإلعالمية  املهندس  فؤاد 

ساهمت  وقد  اآلداب،  بكلية  اإلنجليزي  القسم  طالبات  من  هي 

هل  سألناها:  ولقد  العام،  هذا  عطيل  مرسحية  متثيل  يف  بنجاح 

إن  فقالت:  الطلبة؟!  مع  التمثيل  يف  اشرتاكك  أمر  أرستك  عارضت 

ظهرت  فقد  الثانوية.  الدراسة  إىل  يرجع  املرسح،  عىل  ظهوري  أمر 

جزء  التمثيل  أن  أعتقد  زلت  وما  وكنت  منها،  مرسحيات  عدة  يف 

من برنامج الدراسة .. ولهذا فإن أفراد أرسيت مل يلمسوا شيئاً جديداً 

بدار  )عطيل(  مرسحية  فعاًل  حرضوا  بل  للمعارضة،  سبباً  يكون 

األوبرا، وشاهدوين أمثل دوري مع الطلبة، وكان إعجابهم يب شديداً 

فعاًل من  تقرأ  الحصة  تقف يف  التي  فالطالبة  ذلك،  غرابة يف  .. وال 

املرسح،  الطلبة عىل خشبة  بجانب  أن تقف  )شكسبري(، ال يضريها 

تلقي نفس الفصل أمام الجمهور”.

وأخرياً أشارت املجلة إىل اآلنسة سندس الطيب جميل، وهي الطالبة 

مرسحيات  عدة  يف  شاركت  وقد  اآلداب،  بكلية  الجغرافيا  بقسم 

حني  شعورها  “عن  املجلة  سألتها  وقد  الكلية،  مرسح  عىل  عربية 

مرة  ألول  ظهرت  حينام  فقالت:  مرة،  ألول  املرسح  خشبة  اعتلت 

أخىش  وكنت  شديد،  بخوف  شعرت   – سنتني  من  ذلك  وكان   –

أم  الناس  إىل  أأنظر  حائرة،  وكنت  الغفري  الجمع  هذا  أمام  الفشل 

لو  ألقي دوري كام  وأن  إليهم،  أنظر  بأال  ولكنهم نصحوين  أتكلم؟! 

بنجاح  دوري  وأديت  بالنصيحة،  فقبلت  الدراسة،  حجرة  يف  كنت 

باب  ولوج  عىل  ذلك  وشجعني  النجاح،  بهذا  كثرياً  ففرحت  كبري. 

املناظرات”.

رسميًا الجامعي  المسرح 
حتى  وطاليب  فني  نشاط  مجرد  املرصية،  الجامعة  يف  املرسح  ظل 

عام 1948، عندما أهدى يوسف وهبي مجلس إدارة الجامعة كأساً 

تفوز  الجامعية،  املرسحية  العروض  ملسابقة  جائزة  لتكون  فضية، 

الجامعة  قبلت  وبالفعل  مرسحي.  عرض  أفضل  صاحبة  الكلية  بها 

من:  تكونت  املسابقة،  إلدارة  لجنة  وشكلت  والفكرة،  الكأس 

الدكتور إبراهيم أنيس رئيس اتحاد الجامعة، ومحمد حسن مراقب 

الكأس  صاحب  وهبي  ويوسف  املعارف،  بوزارة  الجميلة  الفنون 

ذهبية  ميداليات  اللجنة  أعدت  املسابقة،  بداية  وقبل  والفكرة. 

وبالفعل  ملحوظ.  بنجاح  دوره  يؤدي  طالب  لكل  ُتعطى  وفضية، 

 ،1949 عام  التجارة  كلية  بالكأس  وفازت  األوىل،  املسابقة  أقيمت 

كام ذكرت مجلة األستوديو.

حسني  من:  للمسابقة  تحكيم  لجنة  تشكلت  التايل،  العام  ويف 

الحميد، وعثامن  عبد  نشاطي، وعامد  وفتوح  منري،  رياض، ورساج 

قرارات،  عدة  املسابقة،  لجنة  وأصدرت  فهمي.  ويوسف  أباظة، 

منها: “ حرية الكليات يف اختيار املرسحية، التي تتقدم بها يف هذه 

املسابقة، وجواز اشرتاك طلبة الجامعة املنتسبني إىل املعاهد الفنية 

االستعانة  جواز  مع  املحرتفني  من  يكونوا  أال  برشط  املباريات  يف 

أيضاً ببعض املمثالت املحرتفات ..... واقرتحت لجنة املباريات عىل 

مرسحياتها”،  إخراج  عىل  فنياً  مرشفاً  كلية  كل  تختار  أن  الكليات 

هكذا قالت جريدة البالغ يف فرباير 1950. 

ميمي شكيب يف  بالفنانة  التجارة  كلية  استعانت  ذلك،  وبناًء عىل 

عرضها، كام استعانت كلية اآلداب يف عرضها بالفنانة زوزو نبيل يف 

التمثيل، ومبحسن رسحان يف اإلخراج، هكذا قالت مجلة الكواكب 

أيضاً،  التجارة  كلية  العام  بالكأس يف هذا  وفازت  إبريل 1950.  يف 

وجاء يف تقرير اللجنة – املنشور يف مجلة األستوديو يف مايو 1950 

باقي  امتاز بشخصية مستقلة عن  الفريق  الفوز: “إن  - عن سبب 

اختار رواية جديدة مل يسبق ظهورها  أنه  .. ذلك  الجامعة  كليات 

برتجمتها  التجارة  كلية  خريجي  أحد  وقام  املرصي،  املرسح  عىل 

بالشخصيات  االستعانة  يحاول  مل  الفريق  أن  كام  وإخراجها. 

النسائية من الخارج كام فعلت باقي الكليات، بل قام بكل األدوار 

النسائية طالبات من الكلية”.

من:  املسابقة  تحكيم  لجنة  تكونت   ،1951 الثالث  العام  ويف 

وحسني  بدرخان،  وأحمد  جودت،  وصالح  شفيق،  درية  الدكتورة 

الثانية  وباملرتبة  التجارة،  كلية  أيضاً  بالكأس  وفازت  رياض. 

بها  فاز  التي  امليداليات،  أما  العلوم.  كلية  وبالثالثة  اآلداب،  كلية 

الطالب والطالبات، فقد فاز من كلية التجارة، عبد الرحمن هندام 

بامليدالية الذهبية، واآلنسة ناهد خورشيد بامليدالية الفضية، وعز 

عيل  فاز  اآلداب،  كلية  ومن  أيضاً.  الفضية  بامليدالية  حنفي  الدين 

أصبحت  التي   – فهمي  آمال  واآلنسة  الذهبية،  بامليدالية  بدران 

 - الناصية”  “عىل  اإلذاعي  برنامجها  خالل  من  شهرية  إعالمية 

بامليدالية الفضية .. هكذا أخربتنا مجلة عامل الفن يف مايو 1951.

خامتة

تظن  كنت  ألنك  املوضوع!!  بهذا  تفاجأت  القارئ  عزيزي  أظنك 

الفتاة  وأن  املايض،  القرن  ستينيات  يف  بدأ  الجامعي  املرسح  أن 

الستينيات؛  مرسح  إىل  تنتمي  التي  الفرتة،  هذه  يف  به  التحقت 

قراءة  بعد  أظنك  املرصي!!  املرسح  تاريخ  يف  فرتة  أهم  بوصفه 

أخرى،  مرة  ذهنك  يف  األحداث  ترتيب  ستعيد  املوضوع،  هذا 

النظر  ستعيد  ورمبا  مختلفة،  بنظرة  املرأة  دور  إىل  تنظر  وستبدأ 

هذا  من  هديف  هو  وهذا   .. أخرى  مرة  املرصي  املرسح  تاريخ  يف 

فيه من  به، ومبا  يليق  مبا  التاريخ املرسحي  كتابة  إعادة   .. البحث 

حقائق موثقة، دون تكرار للمعلومات، ودون تصديق ألي كتابات 

النظر إليها بدقة  سطحية، تجعلنا نعيش طول عمرنا نرددها دون 

ومتحيص!!

أحمد عالمحسني رياض
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خليل  بشارة  الميالد:  بشهادة  )واسمه  واكيم  بشارة  القدير  الفنان 
عام  مارس   5 في  ولد  األصل،  لبناني  ومرتجم  ومخرج  ممثل  يواقيم( 
مدارس  في  درس  الشعرية”،  “باب  بحي  القاهرة  بمحافظة   1889
يتم  لم  لكنه  الفرنسية  الحقوق  بكلية  التحق  ثم  بالخرنفش،  “الفرير” 

فيها. دراسته 

واكيم بشارة   
للشوام المنافس  المصري 

عام 1912 يف مرسحية “مطامع  املرسح  ظهر ألول مرة عىل 

العريب”.  التمثيل  “إحياء  جمعية  قدمتها  التي  الرجال” 

حيث  أبيض”،  “جورج  بفرقة   1917 عام  التمثيل  احرتف 

شارك بالتمثيل يف مرسحياتها العربية والفرنسية، وكشف من 

خاللها عن موهبته الفنية. وقد رفضت عائلته عمله يف الفن 

الدرامية  املفارقات  ومن  القانون،  لدراسة  استكامله  وعدم 

اضطرته  أبيض  جورج  فرقة  إىل  انضم  عندما  أنه  حياته  يف 

األكرب  أخيه  وطرده  شاربه،  حلق  إىل  التمثيل  مشاهد  أحد 

الرجولة  رمز  عن  تخىل  قد  “بشارة”  أن  رأى  ألنه  املنزل  من 

كام  املرسح.  أروقة  ىف  للمبيت  فاضطر  “مشخصايت”،  ليعمل 

كان عمله يف الفن سببا أيضا يف فسخ خطوبته من أول فتاة 

وذلك  نهائيا،  الزواج  عدم  لقرار  اتخاذه  يف  وكذلك  أحبها، 

بعدما فشله يف الحب مرة أخرى بعدما أحب بصدق الفنانة 

وبالفعل  رفضته.  ولكنها  الزواج  عليها  وعرض  منيب  ماري 

التزم طوال حياته بقراره وعاش وحيدا )أعزبا( إخالصا لقصة 

حبه التي مل تكتمل بالزواج كام كان يحلم.

التي  شارك بعروض معظم الفرق املرسحية آنذاك سواء تلك 

الفرق التي تقدم مرسحيات تراجيدية أو مرسحيات كوميدية 

“أمني  رشدي”،  الرحمن  “عبد  فرق:  بينها  ومن  واستعراضية 

املهدية”،  “منرية  عكاشة”،  “أوالد  الكسار”،  وعيل  صدقي 

“أمني صدقي”، “بديعة مصابني”، “فاطمة رشدي”، “عقيلة 

بفرقة  الفنية  مسريته  من  األخرية  السنوات  وأختتم  راتب”، 

خاللها  عمل  قصرية  لفرتت  إال  عنها  يبتعد  ومل  “الريحاين”، 

مصابني”،  “بديعة  فرقتي:  عروض  لبعض  وممثال  مخرجا 

و”عقيلة راتب”. 

وبخالف موهبته األصيلة وقدراته األدائية متتع بعدة مواهب 

عشقه  بينها:  ومن  وتفوقه  متيزه  يف  ساهمت  أخرى  ومزايا 

الشعر،  نظم  مبوهبة  ومتتعه  املوسوعية  وثقافته  للقراءة 

التي  العربية،  للغة  أتقانه  وأيضا  الفرنسية،  للغة  وإتقانه 

فبالرغم  الكريم،  للقرآن  حفظه  من  قلب  ظهر  عن  تعلمها 

“إن  تقول:  التي  النظر  وجهة  اعتنق  أنه  إال  قبطي  أنه  من 

من ُيريد أن يتثقف يف اللغة العربية يجب أن يحفظ القرآن 

للهجة  إتقانه  بخالف  وذلك  آياته”،  معاين  ويفهم  الكريم 

ألصول  ولد  بأنه  اعتقدوا  الكثريين  أن  حتى  برباعة،  الشامية 

شامية، لكن حقيقة األمر إنه كان دائم االختالط والصداقات 

ما  للشام  السفر  دائم  كان  كام  بالفجالة،  الشوام  بجريانه 

أكسبه اللهجة بسهولة.

“الفرقة  باسم  مرسحية  فرقة  بتكوين   1927 عام  قام 

املستقلة” ولكنها لألسف مل تستمر إال لفرتة قصرية، ويف عام 

طويلة  برحلة  قامت  التي  “مرص”  فرقة  بتكوين  قام   1930

العام  الشقيقة ثم توقف نشاطها يف  العربية  البالد  إىل بعض 

التايل.

برع  التي  “الشامي”  أدوار  يف  خاصة  الفكاهي  بأدائه  اشتهر 

يتجه  مل  كان  وإن  طويلة،  لفرتة  يؤديها  وظل  تجسيدها  يف 

إلداء هذه الشخصية إال يف مرحلة متأخرة من حياته الفنية، 

وبالتحديد بعدما انضم لفرقة “الريحاين”، حيث ارتدى قناع 

هذه الشخصية الظريفة خفيفة الظل وسليطة اللسان أحيانا 

وصديق البطل يف أغلب األحيان.

عىل  بينها  من  مرسحيات  عدة  الفرنسية  عن  واقتبس  ترجم 

سبيل املثال: “أحب أفهم” )عن حالق أشبلية”(، “أنا وهو”، 

“فوت”، “بسالمته بيصطاد” )للكاتب الفرنس جورج فيدو(، 

“شمشون  أوبرا  شكسبري(،  لوليم  النمرة  )ترويض  الجبارة 

“بحد  “اللؤلؤة”،  بوملان”،  “الرئيس  صانس(،  )سان  ودليلة” 

برغوت”.  “األستاذ  كده”،  “أهو  الحق”،  “الجزاء  السيف”، 

وقد قدمت تلك املرسحيات عدة فرق من أهمها فرق: “أوالد 

عمرو دوارة
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عكاشة”، “رمسيس”، “فاطمة رشدي”.

املرسحيات  من  كبري  عدد  املرسحية  مشاركاته  قامئة  تضم 

باسم  بريشون،  رحلة  التالية:  األعامل  مقدمتها  ويف  املتميزة 

سريانو  الزمان،  قمر  الياباين،  الرشف  هانم،  حورية  القانون، 

الحميد،  عبد  السلطان  بيزنطة،  والرشف،  الوطن  برجراك، 

أهو  ودليلة،  شمشون  الغندورة،  هملت،  كليوباترة،  مرصع 

كده، الرئيس بوملان، اللؤلؤة، أحب أفهم، مطامع ويص، الدنيا 

ملا تضحك، حكم قراقوش، حسن ومرقص وكوهني.  

التي  األفالم  أوائل  من   1934 عام  الشعب”  “ابن  فيلم  كان 

موهبته  إىل  األنظار  لفت  خاللها  من  واستطاع  فيها  شارك 

سينامئية  شهرة  بعده  من  فحقق  وخرباته،  األدائية  ومهاراته 

أيضا  املهمة  أفالمه  ومن  نجوميته،  تحقيق  يف  ونجح  كبرية 

الحب  الكوميدية:  وقدراته  ظله  وخفة  موهبته  أكدت  التي 

املرستاين، عريس من إسطنبول، الدفاع، ملكة املدارس، بواب 

العامرة، الغندورة، ليىل بنت مدارس، ليىل بنت الريف، ليلة 

لعبة  اإلخفاء،  طاقية  غني،  كنت  لو  بغداد،  يف  بحبح  الفرح، 

غرام  الفلوس،  القلب،  يف  رصاصة  األبرياء،  رابحة،  الست، 

وانتقام، الحب األول، عودة طاقية اإلخفاء. 

صحية  لوعكة  تعرض  واكيم  بشارة  الفنان  أن  بالذكر  جدير 

تضحك”  ملا  “الدنيا  دوره يف مرسحية  بتمثيل  قيامه  أثناء  يف 

وانحبست  جدا  دمه  ضغط  وارتفع  الريحاين،  نجيب  مع 

الفنان  منه  طلب  الصحية  حالته  تأزمت  وعندما  أنفاسه، 

عىل  وأرص  يقبل  مل  ولكنه  قليال،  يسرتيح  أن  الريحاين  نجيب 

حجزه  استدعى  مام  يوما  انهار  حتى  العمل  يف  اإلستمرار 

داخل املستشفى، ولكنه مع ذلك نجح يف إقناع الطبيب بأنه 

إذا سمح له بالذهاب إىل املرسح يوميا للفرجة فسوف تتقدم 

ملدة  يوميا  املرسح  إىل  بالذهاب  له  سمح  وبالفعل  صحته، 

استمر  وقد  الصحية.  حالته  تحسنت  وبالفعل  واحدة،  ساعة 

يف العمل باملرسح حتى بعد إصابته بالشلل، ثم انتهاء رحلة 

عطائه برحيله عن عاملنا يف 30 نوفمرب عام  1949 )عن عمر 

يقرب من ستني عاما(.

هذا وميكن تصنيف مجموعة املشاركات الفنية للفنان القدير 

بشارة واكيم طبقا الختالف القنوات الفنية مع مراعاة التتابع 

الزمني كام ييل:

المسرحية: إسهاماته   - أوال 
فهو  واكيم  بشارة  للفنان  املحبب  املجال  هو  املرسح  ظل 

التمثيل،  لفن  هوايته  مامرسة  خالله  من  بدأ  الذي  املجال 

أثبتها وأكدها من  التي  كام تفجرت من خالله أيضا موهبته 

الفرق وتعاونه مع عدد كبري من  خالل عمله بعدد كبري من 

بطولة  يف  يشارك  أن  املنطقي  من  كان  ولذا  املخرجني،  كبار 

عدد  بتجسيد  يقوم  وأن  املتميزة،  املرسحيات  من  كبري  عدد 

كبري من الشخصيات الدرامية املتنوعة. ويجب التنويه إىل أن 

بدايات الفنان بشارة واكيم املرسحية كانت من خالل مسارح 

الكسار”، “أوالد  الرحمن رشدي”، “أمني صدقي وعيل  “عبد 

أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا  “الريحاين”،  عكاشة”، 

الفرق  إختالف  مراعاة  مع  التاريخي  للتتابع  طبقا  املرسحية 

املرسحية وطبيعة اإلنتاج إىل ثالث أقسام طبقا لطبيعة عمله 

ممثل أو مخرج أو مرتجم أو معد كام ييل: 

1 - يف مجال التمثيل:

- فرقة “عبد الرحمن رشدي” )رشكة التمثيل العريب(: توسكا 

  .)1918(

- فرقة “بشارة واكيم” )وداي النيل(: تعالييل يا بطة )1919(.

األرض،  حول  الرببري  الكسار”:  وعيل  صدقي  “أمني  فرقة   -

التلغراف )1922(. 

املرأة  بابا،  عيل  التمثيل(:  )ترقية  عكاشة”  “أوالد  فرقة   -

الجديدة، الحامة، الربوكة )1926(. 

- فرقة “فاطمة رشدي”: تيودورا )1927(، توسكا )1933(.  

عرسان  ثالثة   ،)1928( بيصطاد  بسالمته  “رمسيس”:  فرقة   -

وعريس )1935(، بنت ذوات )1943(.

جواز   ،)1937( املسحورة  الجبة  مصابني”:  “بديعة  صالة   -

بالجملة )1939(، بطيخة حا تتجوز، بنت رومية )1940(،  

ملا  الدنيا   ،)1940( السجن  يف  يوم   30 “الريحاين”:  فرقة   -

تضحك، حكم قراقوش، حسن ومرقص وكوهني. 

وجدير بالذكر أنه ومن خالل مجموعة املرسحيات التي شارك 

ميثلون  الذين  املخرجني  من  نخبة  مع  تعاون  قد  بطولتها  يف 

أكرث من جيل ومن بينهم األساتذة: عزيز عيد، عيل الكسار، 

يوسف وهبي، عمر وصفي.

2 - يف مجال اإلخراج:

الشخصية  الشام إلتقانه تجسيد هذه  أبناء  أنه من  الكثريون  إعتقد 
أنه مصري صميم بالرغم من  الشامية  باللهجة  والحديث 
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املرسحيات  من  عددا  بإخراج  واكيم  بشارة  الفنان  ساهم 

واألوبريتات واإلستعراضات الغنائية واإلسكتشات الكوميدية 

ومن بينها العروض التالية:

- بفرقة “منرية املهدية”: الربيكول )1925(.  

 ،)1939( مقلب  وتسعني  تسعة  مصابني”:  “بديعة  بصالة   -

بطيخة حا تتجوز، جنان أصيل )1940(. 

3 - يف مجال الرتجمة أو اإلعداد:

- بفرقة “فاطمة رشدي”: بسالمته بيصطاد )جورج فيدو(، 

- بفرقة “رمسيس”: الجرمية والعقاب )فيودور ديستوفسيك(، 

- بالفرقة “القومية”: الجزاء الحق )ترجمة(.

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

الكبرية،  وموهبته  واكيم  بشارة  القدير  الفنان  وخربات 

األفالم  من  مجموعة  بني  بشدة  السينامئية  أدواره  فتنوعت 

التجارية التي حاول منتجوها إرضاء رغبات الجمهور وشباك 

وإن  الجادة.  السينامئية  األفالم  من  مجموعة  وبني  التذاكر!! 

املبكرة  بداياته  برغم   - املطلقة  البطولة  بفرصة  كان مل يحظ 

كنت  “لو  فيلم  خالل  من   1942 عام  إال   - الصامتة  باألفالم 

غني” من إخراج هرني بركات.

السينام  ىف  عملوا  الذين  املمثلني  أوائل  من  كان  أنه  ويذكر 

الصامت  بالفيلم  السينامئية  بدايته  كانت  حيث  املرصية، 

محمد  إخراج  من   ،1923 عام   وظيفة”  عن  يبحث  “برسوم 

بيومي وبطولة فردوس حسن، فيكتوريا كوهني، عبد الحميد 

فيلم “حلم  أفالمه عام 1949، وهو  آخر  كانت  زيك، يف حني 

نور  فهمي،  منىس  وبطولة  بدرخان،  صالح  إخراج  من  ليلة” 

الصباح، وجيه بدرخان. 

هذا وقد وصل رصيده السيناميئ خالل ما يقرب من خمسة 

وعرشين عاما إىل أكرث من مئة فيلام. وتضم قامئة مشاركاته 

السينامئية األفالم التالية: برسوم يبحث عن وظيفة )1923(، 

الدفاع   ،)1934( الشعب  ابن   ،)1928( مرص  سامء  تحت 

 ،)1936( يتجوز  عايز  بسالمته  الراديو،  أنشودة   ،)1935(

العقول  الباشمقاول، أصحاب  الليل،  يف  رصخة  متمردة،  فتاة 

األيويب، انتصار  الدين  صالح  إسطنبول،  من  عريس   ،)1940(

بنت  ليىل  املدارس،  بنت  الثالثة، ليىل  الشباب، الفرسان 

الخامس، بحبح  العريس  الشباب،  أحالم   ،)1941( الريف 

غني، بنت  كنت  الغلط، لو  أحب  البلد،  ليىل، ابن  بغداد،  يف 

اليوم، نداء  كليوباترا، قضية   ،)1942( الفرح  ذوات، ليلة 

الشيخ  رابحة، بنت  املستقيم،  الطريق  النجوم،  وادي  القلب، 

الستات، شهداء  كدب، تحيا  وانتقام، كدب يف  غرام   ،)1943(

الهنا، طاقية  عريس  وحيدة،  األبرياء،  الجالد،  الغرام، سيف 

أول   ،)1944( القلب  يف  البؤساء، رصاصة  اإلخفاء، حنان، 

طيب، قصة  اللطيف، الصرب  السعيد، الجنس  الحظ  الشهر، 

األول، البني  دامية، الحب  العظيم، قلوب  الفنان  غرام، 

الحظ،  الفلوس، ليلة  ودالل،  بوسة، جامل  آدم، اآلنسة 

حسن  اللطافة،  الحب، كازينو  الفقراء، أحالم  بنت  ليىل 

بنت  ليىل   ،)1945( الجمعة  ليلة  املزيف،  البيه  وحسن، 

الست،  لعبة  الرحمة،  مالك  مالكا،  لست  أيب،  رس  األغنياء، 

ودموع،  مجد  بالني،  صاحب  بيتي،  لإليجار، هدمت  عروسة 

طاقية  عودة  املستقبل،  رجل  بدوية،  غرام  املجهول،  املغني 

ابن   ،)1946( السعد، الغرية  أم  املجهول،  املايض  اإلخفاء، 

قبلني  بغداد،  القاهرة  الجامعة،  يف  لبناين  الرشق، الربميو، 

غني  األحمر،  القناع  وسيفي،  قلبي  دلييل،  قلبي  أيب،  يا 

أجازة،  يف  العقل  ستوتة،  السامء، أنا  من  نور  حرب، املنتقم، 

 ،)1947( السعادة  كنز  اإلسكايف،  معروف  البحر،  عروسة 

حائرة،  حياة  الجزيرة،  هانم، خلود، أمرية  سعاد  طالق 

عنرب، سكة السالمة )1948(، حلم ليلة )1949(.

السابقة مع  أنه قد تعاون من خالل مجموعة األفالم  ويذكر 

نخبة متميزة من كبار مخرجي السينام العربية ويف مقدمتهم 

محمد  وهبي،  يوسف  عريف،  وداد  بيومي،  محمد  األساتذة: 

إستيفان  مزراحي،  توجو  سليم،  كامل  الما،  إبراهيم  كريم، 

نيازي مصطفى، أحمد بدرخان، أحمد  روستي، أحمد جالل، 

التلمساين،  كامل  سامل،  أحمد  وجدي،  أنور  مريس،  كامل 

إبراهيم عامرة، حسني فوزي، عباس كامل، ويل الدين سامح، 

فؤاد الجزايريل، السيد بدير، عبد الفتاح حسن، حسن رمزي، 

حسن  الفقار،  ذو  الدين  عز  سيف،  أبو  صالح  رفلة،  حلمي 

املخرجني  بعض  إىل  باإلضافة  وذلك  مدكور،  جامل  حلمي، 

موريس  كاريني،  توليو  األساتذة:  بينهم  ومن  األجانب 

أوبتكامن، الكسندر فاركاش، ماريو فولبي. 

الرثية  الفنية  املسرية  تلك  تتويج  يتم  أن  املنطقي  من  وكان 

أهمها حرص جميع  ولعل من  التكريم مبرص،  ببعض مظاهر 

عىل  السينامئيني  املنتجني  وكذلك  املرسحية  الفرق  أصحاب 

التي  الكبرية  الجامهريية  تلك  وأيضا  أعاملهم،  يف  مشاركته 

وتقدير  واحرتام  وإعجاب  نجح يف كسب حب  حققها، حيث 

فهو حقا صاحب  مسرية  حياته،  يوم يف  آخر  الجمهور حتى 

قلوب  يف  له  خاصة  مكانة  حفر  يف  خاللها  نجح  ثرية  فنية 

األجيال املتتالية مبوهبته املؤكدة وتلقائيته املحببة وإبداعاته 

واألخالقيات  السامية  بالقيم  الشديد  والتزامه  املتنوعة 

املهنة  تقاليد  عىل  املحافظة  عىل  الدائم  وحرصه  الرفيعة، 

والتمثيل املرشف للفنان املرصي والعريب. 

بالرتجمة  الفرنسية وإسهاماته  للغة  إتقانه  البعض  ال يعرف 
باسمه لتأسيسه فرقة  باإلضافة  باإلخراج  وأيضا 



    

كام عادة أي متابع ألي مهرجان مرسحي، تحاورت مع بعض 

التي  الـ12  دورته  يف  العريب  املهرجان  حضور  من  األصدقاء 

مبسار  سواء  املشاركة  العروض  حول  عامن،  بالعاصمة  أقيمت 

اختلفنا  حواراتنا  وكعادة  الهامش.  عىل  التي  تلك  أو  املسابقة 

مستوى  حول  األكرب(  وللوطن  للمرسح  حب  أرضية  )عىل 

)الهامش(  من  فيها  ينتقل  أن  يفضل  كان  الذي  وما  العروض 

منا  كل  ترشيحات  يف  واتفقنا  اختلفنا  وكذلك  )املسابقة(.  إىل 

العرض  أن  رأى  من  فمنا  بالجائزة.  بالفوز  املستحق  للعرض 

التونيس )سامء بيضاء( هو األفضل، ومنا من رأى أن الجزائري 

املغريب  العرض  أن  رأى  من  ومنا  األجدر،  هو  إس(  يب  )جي 

)النمس( هو املستحق، و.. و..

ذكرها  السابق  الثالثة  العروض  أرشح  كنت  شخصيا  وعني 

ملستوى الجائزة، إال أنني كنت أرتبهم ترتيبا ال يجعل من )جي 

يب  )جي  ليخرج  اإلعالن  لحظة  جاءت  ثم  األول.  هو  إس(  يب 

بعدهم  ومن  العرض  أصحاب  إىل  جميعنا  فسارع  فائزا.  إس( 

أعضاء لجنة التحكيم لتهنئتهم سواء بالفوز أو بالتحكيم.

األسبق  مبقايل  جاء  ما  عىل  ألؤكد  قلته  اآلن،  ذلك  أقول  ملاذا 

أحدنا  يظن  أن  من  فيه  أحذر  كنت  الذي  الخطأ(  )املقولة 

أن  املرسح. ومن  يقني  أنه ميلك وحده  مبدعا(  أو  كان  )ناقدا 

بالجائزة يعود لسبب من سببني ال  يظن أحدنا أن عدم فوزه 

عىل  أو  عليه شخصيا  لـ)مؤامرة  تحقيقا  إما  وهام:  لهام  ثالث 

عن  عجزوا  الذين  التحكيم(  لجنة  لـ)جهل  وإما  بلده(  مرسح 

رؤية ما يراه هو يف عرضه!

الوحيدة  بالجائزة  الجزائري  العرض  فوز  بعد  اآلن  ذلك  أقول 

يكون  أن  تقرر  أن  منذ  للمرسح  العربية  الهيئة  تقرها  التي 

تقديري  يف  يكن  مل  الذي  العرض  وهو  جائزة،  للمهرجان 

الشخيص يستحق الرتتيب األول ومن ثم الوحيد )رغم إعجايب 

)الناقد  رأي  أن  صادقا  إميانا  أؤمن  ألنني  وذلك  به(.  الكبري 

رأي  مجرد  هو  بل  األصوب،  الرأي  هو  ليس  الرويب(  محمد 

العريب  باملثل  أيضا  وأؤمن  الخطأ.  يحمل  كام  الصواب  يحمل 

الشاطئ  عىل  )الجالس  أو  شديد(  العاركة  عن  )البعيد  القائل 

عوام(، فلرمبا لو كنت عضوا باللجنة وبعد مناقشات مع زماليئ 

يب.  )جي.  اختيار  عىل  ووافقت  اختيارايت  ترتيب  ألعدت  فيها 

إس( ليفوز بالجائزة.

)كل  املسابقة  وأن  نظر،  وجهة  املرسح  أن  وأكرر  أقول  وأخريا 

مسابقة( تخضع لرشوطها ولتوافق آراء أعضاء لجنة تحكيمها، 

عىل  الجالس  شخيص  وأهواء  وآراء  لرشوط  أبدا  تخضع  ال 

ميلك  من  وحده  بأنه  يقينه  منا  كل  يراجع  فياليت  الشاطئ. 

)صك( املرسح.

فرح أنا من كل قلبي لفريق )جي يب إس( وللمخرج الصديق 

)محمد رششال(.. وسيكون يل وقفة قريبة وأطول مع مفردات 

عرضه الذي أصفه بـ)خارج صندوق التوقع(.

القاسمي السلطان  جائزة  على  حصل 
خطأ المقولة  أن  يؤكد  الجزائري  إس(  بي  )جي  فوز 

مشهد 

محمد الروىب
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قطاع  رئيس  جالل،  خالد  املخرج  قدم 

العام  واملرشف  الثقاىف  اإلنتاج  شؤون 

وورشة  ندوة  الفنى،  اإلبداع  مركز  عىل 

االبداع  مركز  “تجربة  عنوان  تحت  عمل 

جالل”  خالد  تجربة  يف  الفنون  وتكاملية 

الثقاىف،  إربد  مركز  مبقر  األربعاء،  اليوم 

وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ١٢ ملهرجان 

الهيئة  تقيمه  الذي  باألردن،  العريب  املرسح 

رعاية  تحت  بالشارقة،  للمرسح  العربية 

إيل   ١٠ من  الفرتة  ىف  الثاين،  عبدالله  امللك 

١٦ يناير الجاري . 

بكلية  الدراما  قسم  طلبة  الورشة  ىف  شارك 

الفن  فرقة  وطلبة  الريموك،  بجامعة  الفنون 

مبحافظة إربد باململكة األردنية، وقد أعرب 

حققته  وما  بالندوة  سعادته  عن  جالل 

الورشة من نتيجة مبهرة وتفاعل رائع بينه 

وبني الطالب، وقد أدار الندوة الفنان باسم 

صالح  الفنان  الندوة  ومنسق  الدلقموين، 

حمدوين .

املهرجان  فعاليات  ضمن  جالل  قدم  كام 

بناء  ندوة “اإلرتجال والعمل الجامعى - ىف 

بجانب  اإلبداع”  مركز  تجارب  ىف  العرض 

اليوم، وحازت ندوة اإلرتجال  ندوة وورشة 

الحضور  إعجاب  عىل  الجامعى  والعمل 

الذين أشادوا بها، وحققت تجاوبا كبريا جدا 

من جميع ضيوف املهرجان .

يذكر أن املخرج خالد جالل، اختاره أعضاء 

لها،  رئيسا  باإلجامع  املهرجان  تحكيم  لجنة 

شذى  الدكتورة  من  كال  اللجنة  ضمت  وقد 

لبنان،  من  خوري  ولينا  العراق،  من  سامل 

الدكتور عادل الحريب من السودان، وإيهاب 

زاهدة من فلسطني .

أحمد زيدان

الفنون«.. وتكاملية  اإلبداع  مركز  »تجربة 
العربي المسرح  بمهرجان  جالل«  لـ»خالد  ندوة   




