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مخرجيه عيون  في  الجامعي  المسرح 

الكحل�� صبايا 
والمضمون الشكل  بن 

مصر�� صعيد 
اابتكار  طاقات  بن   
التجريب  وغواية 
المسرحي
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كارمن«.. »أنا 
بالجزائر »المونودراما«  بمهرجان  عرض  بأفضل  يفوز     

المشاركة ومواعيد  شروط 
المسرحية للفنون  العالي  للمعهد  اأول  العلمي  بالمؤتمر 

البيت   ، امرية  الثقافة  وزارة  انتاج  كارمن”  أنا   “ امري  حصد  
وجائزة  الذهبي  القناع  جائزة  الطليعة،  مرح   ، للمرح  الفني 
افضل عرض مونودراما بامهرجان الدوي للمونودراما النسائية دورة 
الستار  تنظمه جمعية  والذي   ” الجزائرية  ” صونيا  الراحلة  الفنانة 
“امرح  شعار  تحت  الجزائر   – الوادي  بواية  امرحى  لإبداع 
إبداع يرجم الواقع”، والذي أقيم ي الفرة من 1 إى 5 فراير 2020

وقد أعرب الفنان إساعيل مختار رئيس البيت الفني للمرح عن 
الطليعة  فرقة مرح  إنتاج  من  كارمن”  أنا   ” عرض  بفوز  سعادته 
مرحي”  عرض  “أفضل  اأوى  بالجائزة  للمرح  الفني  بالبيت 

موجها التهنئة للفنانة سا إبراهيم و فريق العمل.
التهنئة  الطليعة  فرقة مرح  الفنان شادي رور مدير  و قد وجه 
للعرض  الثالثة  امشاركة  انها  حيث   ،“ كارمن  “أنا  عمل  لفريق 
الدوي  أربيل  بعد مشاركته ضمن مهرجان  دولية  ضمن مهرجانات 
للمونودراما، و مهرجان القاهرة الدوي للمونودراما ي العام اماي.

كوميدى،كا  استعراى  غناي  قالب  ى  يقدم  العرض  أن  يذكر 
يحى أن بقلب كل انثى “كارمن” الباحثة عن الحرية والحب ولو 

اختلفت ثقافاتها وقدرتها عن انثى أخرى.
،أمن  بييزيه  جورج  موسيقي   ، إبراهيم  سا  مثيل   ” كارمن  “أنا 
رشيدة  مابس  تصميم   ، حسنى  محمد  موسيقي  توزيع   ، الخياط 

عى، و من تأليف و إخراج سا إبراهيم .
كانت إدارة امهرجان الذي أسسه ويرأسه امخرج نبيل امسعى قد  
اختياراتها  ي   واعتمدت  امهرجان  ي  للمشاركة  عرض   11 اختارت 
امشهدية  الجالية  القيمة  عى  ارتكزت  بحتة  فنية  معاير  عى 
والطرح  العاي  الفني  امستوى  تحمل  والتي  امرحي  للعرض 

الفكري العميق والرؤية اإخراجية الراقية.

 ” الصمت  أوجاع   ”  : عروض  اختيار  تم  امعاير  تلك  عى  وبناء 
الثقافية  أنيس  لتعاونية   ” آهات   ” الجزائر،   – بودرقة  مرح 
بسطيف – الجزائر، ” حكاية طرابلسية ” لركة سارة لإنتاج الفني 
والكاتب  اإعامي  وإخراج   صري  خدوجة  الفنان  مثيل  ليبيا   –
امري جال عبد النار، ” امجنونة ” مركز غزة للثقافة والفنون 
 – والثقافة  الفنون  نسيج  لفرقة   ” اموت  عاشقة   ” فلسطن،   –

الطليعة –  الفني للمرح – مرح  البيت   ” أنا كارمن   ” امغرب، 
مر، ” أنياب ” لفرقة هوار امرح – العراق، ” راجلنا ” لجمعية 
التمثيي  النجم  لجمعية   ” يوم  ذات   ” تونس،    – امرحي  النهر 
 ” ” قضية فستان  القومي – سوريا،  للمرح   ” ندمة   ” تونس،   –

لفرقة فالريا نافاس – إسبانيا .
أحمد زيدان

 – امرحية  للفنون  العاي  امعهد  ينظم 
العلمي  امؤمر  مر،   – الفنون  أكادمية 
اأول والذي يحمل عنوان “اتجاهات الفنون 
رعاية  تحت  الجديدة”،  األفية  ي  امرحية 
د. أرف زي رئيس أكادمية الفنون، ويرأس 
امعهد  عميد  الكاشف  مدحت  د.  امؤمر 
حافظ  حاتم  د.  و  امرحية،  للفنون  العاي 

أمن امؤمر .
استقبال  عن  امؤمر  منظمو  أعلن  وقد 
 20  –  1 من  الفرة  ي  اأبحاث  ملخصات 
البحث  ملخص  يزيد  ا  بحيث  الحاي،  فراير 
أساء  عن  يعلن  وسوف  كلمة،   500 عن 
الفرة من 2 – 7 مارس  اأبحاث امشاركة ي 
ي  كاملة  اأبحاث  استقبال  يتم  كا  القادم، 
 3500 أدى  بحد  مايو،   15  –  7 من  الفرة 
سوف  كا  كلمة،   5000 أقى  وحد  كلمة 

ي  الجلسات  مواعيد  امؤمر  منظمو  يعلن 
اأول من يونيو .

تريح  ي  امؤمر  أمن  حافظ  حاتم  د.  قال 
الباحثن  لكافة  مفتوحة  امشاركة  إن   : خاص 
مر،  ي  امقيمن  وأجانب  وعرب  مرين 
الكتابة  اتجاهات   : هي  امؤمر  ومحاور 
النظرية  بالعرض،  النص  عاقة  امعارة، 
اأداء  فنون  اتجاهات  امعارة،  الدرامية 
امرحية،  غر  اأدائية  اأشكال  امعار، 
استخدام  الجديدة،  األفية  العرض ي  مفهوم 
امرح  سياسات  امرح،  ي  الوسائط 
امعارة،  امرح  خشبة  تقنيات  امعار، 

أفق استخدام التكنولوجيا مرحيا  .
الريد  عى  اأبحاث  ملخصات  ترسل 

atheatrical@gmail.com  : االكروي
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القصرة  بالقائمة  مصرية  عروض   7 الغرباوي: 
الشبابي للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 

العام دورةهذا  في  مسرحية  ورش   5  ..

مهرجان  ومؤسس  رئيس  الغرباوي  مازن  امخرج  أعلن 
رم الشيخ للمرح الشباي، بيانا احصائيا حول الدورة 
إبريل  من  اأول  ي  تقام  والتي  للمهرجان  الخامسة 
تقدم  الغرباوي  تريح  وحسب  الشيخ،  رم  مدينة 
و50    امختلفة،  امهرجان  مسابقات  عرض مرحي   350
سخسوخ  أحمد  لجائزة  تقدموا  متنوع  مرحي  نص 
شاب  مري  مخرج   30 تقدم  كا  امرحي،  للتأليف 

لنيل جائزة عصام السيد للعمل اأول للشباب
عن  الغرباوي  مازن  امخرج  أعلن  نفسه  السياق  وي 
للمشاركة  امرشحة  امرية  للعروض  القصرة  القامة 
مسابقة العروض الكرى للمهرجان ي نسخته الخامسة.

عروض   7 امشاهدة  لجنة  اختارت  الغرباوي:  قال 
الوحوش  والوحش،  الجميلة  وهي  القصرة  بالقامة 
حذاء  الشاطئ،  راشمون،  تأثر  ساكنة،  تاء  الزجاجية، 

مثقوب تحت امطر، نزهة ي أرض امعركة.
واحد  عرض  اختيار  يتم  سوف  أنه  الغرباوي  وأوضح 
مسابقة  ي  مر  ليمثل  القصرة  القامة  من  فقط 
واإشادة  التنويه  وجب  ولكن  الكرى،  العروض 
تقديرا  وذلك  القصرة  بالقامة  تتنافس  التي  بالعروض 

لصناع تلك العروض .
أحمد زيدان

الدوى للمرح  الشيخ  إدارة مهرجان رم  أعلنت 
مازن  امخرج  برئاسة  الخامسة  دورته  ى  الشباى 
امرحية  الورش  ى  امشاركة  باب  فتح  الغرباوى، 
ويحوي  مر،  محافظات  جميع  من  للشباب 
والسينوغرافيا  امعار  »الرقص  الورش  برنامج 
وامرح الغناي وحرفية التمثيل والكتابة امرحية 

» بقيادة نخبة من خراء امرح الدولين .  
تيلدا  الفنانة  امعار  الرقص  بورشة  تدرب   
جي  جان  العامي  السينوغراي  ويقدم  كيندسن، 
امرح  ورشة  أما  السينوغرافيا،  ورشة  ليكوت 
د.  ويقدم  نامن،  ستاس  عليها  فيرف  الغناي 
امرحية،  الكتابة  حرفية  ورشة  القحطاي  فيصل 

بينا يقدم د. عاء قوقة ورشة حرفية اممثل . 
للمرح  الدوي  الشيخ  رم  مهرجان  أن  يذكر 
 2020 إبريل   -7  1 من  الفرة  ي  ينعقد  الشباي 
لروح  امقبلة  دورته  ي  التأليف  جائزة  ويهدي 

سخسوخ  أحمد  الراحل  والكاتب  الدكتور  اأستاذ 
من  الكثر  والعري  امري  للمرح  أعطي  الذي 

الكتابات امرحية والنقدية. 
الشباي  للمرح  الدوي  الشيخ  رم  مهرجان 
مدينة  الشيخ  مدينة رم  الخامسة  دورته  تنطلق 
 2020 عام  أبريل   ٧ اي   ١ من  الفرة  ي  السام 
أيوب  سميحة  القديرة  الفنانة  رفيا  وترأسه 
الكبر  الفنان  للمهرجان  العليا  اللجنة  ورئيس 
انجي  الدكتورة  ويديره  صبحي  محمد  والنجم 
صري  طارق  الفنان  تنفيذيا  ويديره  البستاوي 
إيناس  الدكتورة  رعاية  تحت  امهرجان  ويقام 
حرب  أركان  واللواء  الثقافة،  وزير  عبدالدايم 
والدكتور أرف  فودة محافظ جنوب سيناء  خالد 
خالد  والدكتور  والرياضة  الشباب  وزير  صبحي 
تنشيط  وهيئة  واآثار  السياحة  وزير  العناي 

السياحةبرئاسةامهندس أحمد يوسف.

للمسابقة و50 نص و30  350 عرض تقدموا 
السيد لجائزة عصام  مخرج 
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أسبوع في  للمسرح  الفي  البيت 
وافتتاحات  احتفاات 

الفني  للبيت  الفني  والحراك  باإبداع  حافل  أسبوع 
انعكس  ما  مختار،  إساعيل  الفنان  برئاسة  للمرح 
عى الجمهور الذي تنوعت امامه عروضا متعددة منها 
جمهور  شهده  الذي  جاي  رايح  حب  مثل  الكوميدي 
كبر، ويراهن عى نجومه الكبار ي ادخال البهجة عى 
ومنها  الشباب   وعروض  راقية،  بكوميديا  امشاهدين 
ونقدية  جاهرية  اشادة  اقى  الذي  القبة  أفراح 
العرائس  نجد عروض مرح  آخر  جانب  كبرة، وعى 
الطليعة  مرح  وعروض  واأرة  الطفل  تجذب  الت 
واشادة،  كبرا  اقباا  يلقى  الذي  النار  جريم  امتميزة، 
ويلقى  الجوائز  عرض  الكحل  مخدة  صبايا  وعودة 
إضافة  والجمهور،  امرحين  من  جاهريا  احتفاء 

أنشطة مرح الشمس امتنوعة والجاهرية .
محمود عبد العزيز

الشتوى  الموسم  خطة  ضمن 
“فطائر  يفتتح  الغد  للمسرح 

الماضي اأسبوع  التفاح” 
وسط حشد جاهري كبر افتتح الفنان سامح مجاهد 
فطائر   “ امرحي  العرض  الغد  مرح  عام  مدير 

التفاح”
العرض  أن  الفرقة  مدير  مجاهد  سامح  الفنان  قال 
أن  مضيفا  الذهني،  امرح   فكرة  إى  ميل  ديودراما 
آدم  قضية   ي   اأسئلة  بعض  ويطرح  يناقش  النص 
من  آدم  أخرجت  التي  هي  حواء  هل   مثال  وحواء، 
الجنة؟ ام كان سيدنا ادم هو سبب خروجهم من الجنة 
هي  أنها  ليثبت  لحواء  الكاتب  ينتر  النهاية  وي  ؟، 

الجنة عي اأرض .
وأوضح الفنان سامح مجاهد أن هذا النص هو  الفائز 
العربية  الهيئة  مسابقة  ضمن  مرحي  نص  بأفضل 

للمرح لعام ٢٠١٣،
أحمد  عبدالعزيز،  تيسر  بطولة  التفاح”  فطائر   “
النار،  أحمد  موسيقى  فوكيه،  فادي  ديكور  الرافعي، 
العاء،  أبو  أمجد  تأليف   ، حلمي  عز  اضاءة  تصميم 

وإخراج محمد متوي.

 “ “المتفائل  مسرحية  تأجيل  أسباب  يوضح  إمام  إسام 
وضح امخرج إسام إمام مخرج العرض امرحي” امتفائل” والذي 
كان من امفرض أن يعرض عى مرح برم التوني باإسكندرية  
نهاية يناير اماي عن أسباب تأجيل العرض مدة أسبوع بناء عى 
طلب إدارة برم التوني  قائا : إن إدارة امرح باإسكندرية قد 
واحد  أسبوع  مدة  بالتأجيل  طلبا  للمرح  الفني  للبيت  أرسلت 
الخاصة بخشبة امرح عي  والفنية  التقنية  امشكات  لحل بعض 

أن يتم استئناف العرض ااسبوع الحاي .
إمام،   إسام  إخراج  و  إعداد  لفولتر،  كانديد  رواية  عن  العرض   
بطولة سامح حسن، يوسف إساعيل، عزت زين، سوسن ربيع، و 

العديد من نجوم فرقة امرح القومي

وتنطلق  مسرحها  من  تخرج  الشمس 
الدولية الحديقة  رواد  وسط  بعرائسها 

ااحتياجات  ذوي  لدمج  امرحية  الشمس  فرقة  عام  مدير  الحكيم  وفاء  الفنانة  أعربت 
والورش  كامرح  متعددة  فنيه  نشاطات  من  الفرقة  تقدمه  ما  سعادتها  عن  الخاصة 
خارج  مميز  يوم  بإقامة  اماي  اأسبوع  قامت  الفرقة  أن  موضحة  اأهداف،  امختلفة 
جدران امرح لتتجول داخل الحديقة الدولية ي موكب “ البهجة”  بعرائسها وماسكاتها 
انتباه رواد الحديقة والتفاعل اإيجاي وامشاركة مع اموكب ورسم  الساحرة، ما جذب 

السعادة والبهجة عي وجوهم
اليوم ورشة  منتصف  أقيمت ي  بل  الحد  عند هذا  ينته  م  اليوم  أن    : الحكيم  وأكدت 
العرض  بدأ  ثم  الشمس”،  وأبطال”  الفنانه”رحمة”  تديرها  والتي  القفاز  الشارع  مرح 
امرحي” ست الدنيا “ عى خشبة مرح الحديقة الدولية والذي نال إعجاب الجمهور 

الذي حر وملئ أركان امرح .
وبعد انتهاء العرض بدأت  ورشة اموسيقي والغناء امجانية بقيادة  د محسن صادق، وي 

الختام اندمجت هذه الورشة مع بروفات عرض “ الكنز”
 والتي أر مخرجها الفنان شادي قطامش عي الغناء الحي وامبار لكل اممثلن كل ليلة 

بل والعزف أيضا
“ست الدنيا” هو نتاج ورشة الرقص اإيقاعية للفرقة تحت إراف ميدو آدم، تأليف و 
سعيد،  محمود  الدسوقي،  أحمد  بطولة   ، النار  أحمد  غناء  و  ألحان  إمام،  بال  أشعار 

هيثم حسن، مي رضا ، و فناي فرقة الشمس ، تصميم و تدريب ميدو آدم.
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امؤمر  للثقافة  اأعى  بامجلس  اماى  اأسبوع  أقيم 
الدوى  القاهرة  أيام  الثالثة مهرجان  بالدورة  الخاص  الصحفى 
إيناس  الثقافة د.  للمونودراما والذى يقام تحت رعاية وزيرة 
الفرة من 8 إى 12 فراير امقبل حر امؤمر  الدايم ى  عبد 
امركز  ومدير  رؤوف  أسامة  د.  امهرجان  ومؤسس  رئيس 
ومجموعة  زيدان  أحمد  والناقد  الشاعر  للمهرجان  اأعامى 

من اإعامين وامرحين.
وبدأ امؤمر الصحفى بكلمة الشاعر والناقد أحمد زيدان مدير 
الطفرة  إى  كلمته  ى  أشار  الذى  للمهرجان  اأعامى  امركز 
تطورات  تشهد  والتى  الثالثة  دورته  ى  بامهرجان  الخاصة 
الدورة  لهذه  امهرجان  شخصية  أن  موضحا  فعاليته  ى  كبرة 
ى  يكرم  امهرجان  أن  كا  السعدى  صاح  القدير  الفنان  هو 
دورته الثالثة الفنان محى إساعيل وتحل روسيا ضيف رف 
 16 فيشارك  امشاركة  العروض  تنوع  إى  باإضافة  امهرجان 

عرض من 15 دولة.
مدى  زيدان  أوضح  السابقتن   للدورتن  ريعة  وبقراءة 
هناك  فأصبح  اماضيتن  الدورتن  حققته  الذى  الكبر  النجاح 
ى  حتى  مهرجان  للمشاركة  تتقدم  العروض  من  كبر  عدد 

اللحظات اأخرة وقبل غلق باب التقديم للمهرجان.
الثالثة معربا  الدورة  بينا كشف د. أسامة رؤوف عن جديد 
كبر  بنجاح  الثالثة  الدورة  إى  امهرجان  بوصول  سعادته  عن 
ومستوى متميز وذلك مساعدة العديد من الداعمن وامحبن 
للمهرجان موضحا أنه لظروف قهرية م يتمكن كا من امنسق 
امدير  باقى  وماريان  جر   محمد  امخرج   للمهرجان  العام 

اادارى للمهرجان والفنان محى إساعيل من التواجد.
فقد  كبرا  تطورا  الثالثة  الدورة  »شهدت  قائا  رؤوف  وذكر 
تقدم إلينا 63 عرضا من أكر من 24 دولة ووقع إختيار لجنة 
وامنتجة  العزيز  عبد  أحمد  د.  من  تشكلت  والتى  امشاهدة 
باإضافة  عرض   16 عى  حجاج  محمد  وامخرج  قدورة  أروى 
دول  عدة  من  والعروض  الرفية  العروض  من  مجموعة  إى 
وسلطة  والكويت  وأسبانيا  وتونس  وفرنسا  ديفوار  كوت  منها 

عان وجنوب السودان وأمانيا.
عاد  امخرج  من  الثالثة  الدورة  تحكيم  لجنة  تتشكل  كا 
الوساى من تونس، ألن بريسند من فرنسا و د.مبارك امزعل 
الديكور  ومهندس  مر  من  حبيب  د.سامية  الكويت  من 
سيقدمها  ورشة  إى  باإضافة  مر   من  فوكيه  فادى  الفنان 
امهرجان ى دورته  فرانسوا كاليكا و تحل روسيا ضيف رف 
وهناك   2020 الروى  الثقاى  بالعام  إحتفاءا  وذلك  الثالثة 
د.  امهرجان من روسيا، وكشف  عرض سيقدم خال فعاليات 
الثالثة وهو حضور حفيدة  الدورة  أسامة رؤوف عن مفاجئة 
وماثل  لتجانس  مثيا  أكر  نجيب رور وهى  الراحل  الشاعر 

الثقافة امرية والروسية.
امتميزة  العروض  من  مجموعة  مشاركة  إى  رؤوف  أشار  كا 
وهو  الغرباوى  مازن  للمخرج  معلن»  »إنتحار  عرض  ومنها 

النصوص الفائزة ى كتاب واحد.
عدد  »هناك  قائا  إستطرد  للمهرجان  الداعمة  الجهات  وعن 
مؤسسات  رأسها  وعى  لوجيستى  دعم  تدعمنا  الجهات  من 
الدايم  عبد  إيناس  للدكتورة  الشكر  فكل  الثقافة  وزارة 
برئاسة  الثقاى  اإنتاج  قطاع  وهم  الثقافة  وزارة  ومؤسسات 
الثقافية برئاسة د.فتحى  التنمية  امخرج خالد جال، صندوق 
عواض،  أحمد  د.  برئاسة  الثقافة  قصور  هيئة  الوهاب،  عبد 
الهيئة العامة للكتاب برئاسة د.هيثم الحاج عى، مركز الهناجر 
للفنون ومديره الفنان محمد دسوقى وامركز القومى للمرح 

برئاسة الفنان يار صادق.
حديثه  وإختتم  للمرح   الدولية  للهيئة  أيضا  الشكر  وأقدم 
موضحا أن امهرجان ى دورته الثالثة وصل مرحلة من النضج 
دول  عدة  من  مختلفة  مشاركات  فهناك  إليه  يصبو  ما  وهو 
الثالثة،  الدورة  تشهدها  وجديدة  مختلفة  فعاليات  وهناك 

متمنيا التميز والنجاح للدورات القادمة من امهرجان.
الشاعر والناقد أحمد زيدان  الؤمر الصحفى طالب  وى ختام 
الراحلة  الفنانة  روح  عى  حداد  دقيقة  بالوقوف  الحضور 

الفنانة نادية لطفى.

رنارأفت 

إنتاج رابطة اإنتاج العرى امشرك برئاسة د. سامى الجمعان 
والعرض مثيل الفنانة التونسية منى تلمودى وهو انتاج يجمع 
مجموعة من الدول العربية ى بوتقه واحدة كا تشهد الدورة 
الحكواى » وهى  لقاءات مختلفة فيا يسمى »منصة  الثالثة 
الفردية  الفنون  أحد  بإعتبارها  الحى  بعروض  خاصة  فاعلية 
وهناك عرض من إمانيا وهو عرض مؤلفه مرية وهى الفنانة 
كا  إمانيا،  من  جائزة  عى  به  عى  حصلت  والتى  أمن  نورا 

يفتتح امهرجان عرض من كوريا وهو عرض مثل قارة آسيا.
عروض  عليها  ستقدم  التى  امسارح  رؤوف  أسامة  د.  وذكر 
الهناجر  ومركز  جاهن،  صاح  قاعة  وهى  الثالثة   الدورة 
للفنون ويفصل بينها فعاليات منصة الحكواى والتى ستقام ى 

سينا الهناجر.
وعن الجوائز امهرجان أضاف قائا »هناك جائزة أفضل مثيل 
وأفضل إخراج وأفضل تأليف وهى جائزة تختلف عن مسابقة 
التأليف للمونودراما والتى تقام لعامها الثاى عى التواى وهى 
تعد وسيلة اكتشاف كتاب جدد للمونودراما وى العام اماى 
فازت ثاثة نصوص وى هذا العام سيتم اأعان عن الفائزين 
ى مسابقة التأليف ى حفل ختام امهرجان  وسيطبع امهرجان 

المهرجان  السعدني شخصية  النجم صاح  اختيار 

نادية لطفى« الراحلة  الفنانة  روح  »دقيقة حداد على 

15دولة من  16عرضا 
للمونودراما الدولى  القاهرة  أيام  لمهرجان  الثالثة  الدورة  فى 
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كبرًا  إهتاًما   ،51 الـ  دورته  ي  للكتاب  الدوى  القاهرة  معرض  سلط 
 ، فكرية وحوراية  ولقاءات  وندوات  مناقشات  امرحي، من  بالنشاط 
وعروض مرحية، ول ما يتعلق بأبو الفنون، والذي أقيم خال الفرة 

من 22 يناير وحتى 4 فراير 2020. 
وكان  الحديثة  باإصدارات  ااحتفاء  هو  الندوات  تلك  بن  من  وكان 
عادت  والتي  امرح،  مجلة  من  السادس  بالعدد  ااحتفاء  رأسها  عى 
الرف،  ضيف  بقاعة  وذلك  توقفها،  بعد  امري  الثقاي  امشهد  إى 
وبحضور الفنان يار صادق، رئيس امركز القومي للمرح واموسيقى 
والكاتب  دوارة،  عمرو  الدكتور  امرحي  وامؤرخ  الشعبية،  والفنون 
ويديرها  امرح،  مجلة  تحرير  رئيس  حسن،  عبدالرازق  الصحفي 
نجاء  والكاتبة  امرح،  مجلة  تحرير  مدير  مطاوع،  عاد  الكاتب 

فتحي، مدير تحرير امجلة.
وبدأت الندوة بحديث الكاتبة نجاء فتحي مدير تحرير النرة والتي 
عرت عن سعادتها بتكليفها من قبل الدكتور هيثم الحاج عى لتصبح 
أحد مديري مجلة امرح، وسط القامات امرحية الكبرة والعريقة، 
منوهة عى أهمية مجلة امرح ي الساحة امرية الثقافية، وامشهد 

امرحي امري والعري أيًضا. 
المجلة  إصدار  عرات 

امرح،  مجلة  تحرير  مدير  مطاوع،  عاد  الكاتب  استعرض  فيا 
السادس  ااصدار  من  اأوى  الخمس  اأعداد  عن  ريعة  بانوراما 
للمجلة، مؤكدا أن اإصدار الخامس من امجلة ظل يعاي لفرة طويلة، 
من  وتختفي  تظهر  التي  العنقاء”  “إطالة  ااصدار  هذا  عى  وأطلق 
رئيس  صادق  يار  الفنان  من  امبذولة  بالجهود  مشيدا  آخر،  وقت 
حسن  عبدالرازق  الصحفي  والكاتب  والناقد  للمرح،  القومي  امركز 
رئيس تحرير امجلة تجاة مجلة امرح، باإضافة إى وزارة الثقافة عى 

دعمها الدائم للمجلة.
الجهات تعاون 

أن  حسن  امرح  مجلة  رئيس  الرازق،  عبد  الناقد  قال  جانبة  ومن 
من  بدعم  تصدر  أنها   ، امرح  مجلة  بها  تتمتع  التي  امميزات  أحد 
جهتن، وها الهيئة امرية  العامة للكتاب، وامركز القومي للمرح 
بتوفر  امجلة  بدعم  تقوم  الكتاب  هيئة  أن  كا  الشعبية،  واموسيقى 
طباعة بأجود الخامات، كا أن تنفيذ امجلة يتم معرفة مجموعة كبرة 
من امنفذين عى أعى مستوى، كا أنها هي التي تقوم بتوزيع امجلة. 
تفوير  طريق  عن  امجلة  بدعم  فيقوم  للمرح  القومي  امركز  أما 
كافة  بتوفر  يقوم  أنه  كا  الشخصية،  الصور  من  الهائل  اأرشيف 

ااحتياجات امالية.
الخمسة  خال  جيد،  صدى  حققت  قد  امرح  مجلة  أن  عى  مؤكًدا 

أعداد السابقة، كا أنها باتت امكان الذي يتلقى هموم امرحين.
الجادة  اأقام  وكل  امرحين  بكل  يرحب  أنه  عى  الرازق  عبد  ونوه 
ليعروا من خال مجلة امرح عن آرائهم وأشكالياتهم، ومن مميزات 
الصحفية  صناعة  والعنار  الصحفي  اإخراج  بن  مزج  أنها  امجلة 
أجيال  أيًضا  تضم  انها  كا  اموضوعات،  عمق  إى  باإضافة  الفنية 
امرحية  الحركة  تواكب  أن  وتحاول  وامبدعن،  الكتاب  من  مختلفة 
داخل القاهرة وي امحافظات اأخرى، ونأمل أن يكون هناك مراسلن 
خارج مر متابعة اأخبار والفعاليات وامهرجانات امرحية ي العام 

العري. 
عام  بشكل  القاريء  يهم  ما  كل  تقديم  ي  امجلة  تستمر  أن  متنمنّيا 

وامتخصصن ي مجال امرح عى وجه الخصوص. 
الثقافي الوعي  تشكيل 

اأهمية ي تشكيل وعينا  أن مجلة مثل يء شديد  إى  وتابع حسن 
متطورة  فنية  وثيقة  إى  اآن  امجلة  هذه  وتتحول  والفني،  الثقاي 

تتناول العديد من اموضوعات الثقافية امتنوعة ي فنون امرح.
التي  الكتاب  كبار  من  هائلة  كتيبة  تضم  كانت  امجلة  أن  منوًها عى 
التي  وغرهم،  أردش  سعد  أمثال  اخرى،  مرة  تكرارهم  الصعب  من 

العدد  يصاحب  أن  يتمنى  أنه  إى  الرازق حسن  عبد  الناقد  أشار  كا 
الشهرى للمجلة موقع الكروي خاص بها متابعة الفعاليات امرحية، 
صادق،  يار  الفنان  من  طالًبا  بامجلة،  امدونة  اموضوعات  وكذلك 
رئيس امركز القومي للمرح، الدعم لهذا اموقع اإلكروي حتى يرى 

النور كا شاهدته امجلة امطبوعة من قبل.
دوارة، عن سعادته  الدكتور عمرو  امرحي  امؤرخ  أعرب  ومن جانبه 
هيبته  له  أعاد   بأنه  اعتره  والذي  امرح  مجلة  إصدار  بإعادة 
امرحية من جديد، مؤكًدا عى أن عودة امجلة أصبحت رورة لكل 
القومي  امركز  رئيس  صادق،  يار  للفنان  الشكر  موجًها  امرحين، 
بعد  جديد  من  امرح  مجلة  إصدار  ي  البارز  دوره  عى  للمرح 

توقفها الذي دام مدة 4 أعوام. 
الصحفي  والكاتب  الناقد  لوجود  الجاعي  بااختيار  دوارة،  وأشاد 
الفرسان  أحد  يعد  حيث  لها،  تحريرا  رئيسا  حسن،  عبدالرازق 
الخمسة ي امرح، مشرا إى أدوار  عدد كبر من الكتاب من بينهم: 
الكاتب  آخرهم  وكان  وغرهم  العزي  مختار  البارودي،  عبدالفتاح 

الصحفي عبدالرازق حسن.
وأشار دوارة إى أول مجلة للمرح كانت بعنوان “تياترو” ي -1924 
1925، عبدامجيد حلمي مجلة “تياترو امرح” التي تضم 56 عدد ي 
رمسيس،  منها  امرحية  الفرق  مجموعة  استمرار  اى  بااضافة  السنة، 
صناع  يعقوب  ريادة  فرة  ينكر  أحد  ا  أنه  موضحا  الريحاي،  نجيب 
الدكتورة  كتاب  منها  تناولت  التي  الكتب  بعض  إى  مشرا  امرحية، 
 1970 من  الفرة  ي  شعبي  مرح  صنوع  قدم  حيث  عانوس،  نجوى 
جنسيته،  ي  التشكيك  يحاول  والكثر  فرنسا،  إى  سافر  حتى   ،1972  -
مشيدا بفرقة رمسيس امرحية ي 1923 التي  قدمت خالها مجموعة 
وإنتاج  كبر  ي مر مرح  عندنا  امرحية،  العروض  من  جًدا  كبرة 
النقاش، سليم  الريادات امرحية مارون  العديد من  إى  غزير، مشرًا 
ي  امرح  مجات  توقفت  وقد  وغرهم،  القباي،  خليل  أبو  النقاش، 
الفرة،  تلك  ي  الباد  بها  مر  التي  ااقتصادية  الظروف  بسبب   1923
للمجلة  أن يكون  أنه ابد  القومية ي عملها، مطالًبا  الفرقة  واستمرت 

اسراتيجيتها كاملة وأن تدعمها الدولة التي تعد  وجها حضارًيا مر. 
اأمان لكل امرحن، مشيًدا  مؤكًدا عى أن مجلة امرح هي صام 
الذي يقدم سنوًيا عن 1800 عرض مرحي  الكني،  بعروض امرح 
بكل  ااهتام  من  وابد  للمرح،  تنوير حقيقي  مثل  ما  كني، وهو 

فرق الهواة وامرح الحر.

سمية أحمد

قاعدة  مثابة  ُتعد  وأنها  امجلة،  متابعي  من  العديد  وجدان  شكلت 
عريضة من الفنون امرحية ي مر، ووثيقة مهمة. 

وتقدير  شكر 
ووجه حسن الشكر للفنان يار صادق، رئيس امركز القومي للمرح، 
عى جهوده امبذولة تجاه عودة مجلة امرح من جديد بعد توقفها 
الثقافة،  وزير  عبدالدايم،  إيناس  والدكتورة  سنوات،   4 إى  دام  الذي 
من  بدا  شهرًيا،  تصدر  أصبحت  التي  التجربة  هذه  دعمت  التي 
عي،  الحاج  هيثم  والدكتور  أشهر،  ثاثة  كل  دورى  بشكل  صدورها 

رئيس الهيئة امرية العامة للكتاب، عى دعمه الكامل للمجلة.
امرحية،  للحركة  مار  إا  هي  ما  امرح  مجلة  أن  عبدالرازق،  وأكد 
التعرف  للمرح  وامتابعن  والكتاب،  الباحثن،  أمام  الفرصة  وإعطاء 

عى الثقافات امتنوعة التي تقدمها امجلة التي تعد مرجًعا لهم. 
عرضة  قاعدة 

العروض   وأكد “حسن” إى  أن امرح امري ينتج عددا كبرا من 
سنوًيا،  عرًضا   400 حواي  الجاهرية  الثقافة  تنتج  حيث  امرحية، 
حيث  الشباب،  ومراكز  الجامعي،  امرح  عروض  إى   بااضافة 
امرحي  اإنتاج  من  هائل  كم  بها  مرحية  ظاهرة  أمام  قال:”فنحن 
تضم  امرح  مجلة  وأن  اإصدارات،  من  العديد  إى  يحتاج  ولكنه 
امحتوي، واإخراج،  الثقافة امرحية، من حيث  مجموعة متميزة من 
حيث  من  للقارئ  تصل  ولي  بها،  يليق  الذي  بالشكل  تظهر  حتى 

امستوى الشكي والثقاي” 
الكروني  موقع 

العربي  الوطن  أنحاء  نأمل في وجود مراسلن في  الرازق حسن:  عبد 

المسرحية أعادت لي هيبي  المسرح  : مجلة  عمرو دواره 

المسرحين  لكل  أمان  صمام  المسرح  مجلة 
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امرح  لنوادي  اأقليمية  امهرجانات  فعاليات  انطلقت   
من  يناير  شهر  ي   2019/2020 الحاي  امرحي  للموسم 
 ٢٨ الثاثاء  مساء  العروض  أول  تقديم  بدأ  الجنوب،حيث 
ثقافة  قر  مرح  عي  الصعيد  جنوب  إقليم  مهرجان  يناير 
قنا،و استمرت عروض اإقليم حتي 30 يناير اماي،وقد شهد 
النجار”  منزل شهاب   “ امهرجان مشاركة خمسة عروض هي 
نار،و  أحمد  تأليف  القصر  ثقافة  بيت  مرح  نادي  لفرقة 
نادي  لفرقة   “ العبادي  ياسن   “ كال،وعرض  هناي  إخراج 
وإخراج  خنيجر  أبو  أحمد  تأليف  الطود  ثقافة  قر  مرح 
جال يونس، وعرض “ اللحاد “ لفرقة نادي مرح قر ثقافة 
الجندي،وعرض  عري  رواس،وإخراج  الفتاح  عبد  تأليف  قنا 
عي  تأليف  دشنا  ثقافة  بيت  مرح  لنادي  دايرة”  نص   “
لفرقة  الساحرات”   “ حسن،وعرض  أحمد  وإخراج  عثان، 
نادي مرح قر ثقافة أسوان تأليف مصطفى لبيب،وإخراج 
محمد عبد امنعم،وتشكلت لجنة تحكيم امهرجان من امخرج 
محمد  الحميد،والناقد  عبد  بكري  إبراهيم،والكاتب  مصطفى 
للجمهور  قنا  ثقافة  قر  مرح  عى  العروض  عام،وقدمت 

مجاًنا .
الصعيد  وسط  بإقليم  عروض   4

شهد مرح ديوان محافظة امنيا فعاليات امهرجان اإقليمي 

لفرع ثقافة أسيوط عن نص 7 ورقات كوتشينة تأليف عبده 
النجار،إعداد  محمد  تأليف  اأنا  تجليات  الحسيني،ونص 
امنيا  ثقافة  لفرع  انتحار”   “ رفاعي،وعرض  حسام  وإخراج 
من  امهرجان  تحكيم  لجنة  ربيع،وتشكلت  محمد  وإخراج 
البنهاوي،والناقد  أحمد  ابراهيم،وامخرج  مصطفى  امخرج 

أول  انطلقت  الصعيد،وقد  وسط  بإقليم  امرح  لنوادي 
مدة  اماي  يناير   31 الجمعة  مساء  امهرجان  هذا  عروض 
يومن مشاركة 4 عروض هي “آخر ساعة “ لفرع ثقافة امنيا 
تأليف أحمد سمر وإخراج مهند امهدي، وعرض “ حالة ملحة 
هون“  دقة   “ صدقي،و  جورج  إخراج  سوهاج  ثقافة  لفرع   “

اإقليمية المهرجانات 
2020 المسرح  لنوادي 

الصعيد بإقليم جنوب  5 عروض  الجنوب  اانطاقة من 
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محمد عام .
عرًضا   19

الصعيد وشمال  الكري  القاهرة  بأقليم   
امرح  لنوادي  اأقليمية  امهرجانات  فعاليات  وتستكمل 
اأربعاء  مساء  انطلقت  الجاري،حيث  فراير  ي   2019/2020
لنوادي  الثالث  اإقليمي  امهرجان  فعاليات   2020 فراير   5
مرح  عى  الصعيد  وشال  الكرى،  القاهرة  بإقليم  امرح 
امهرجان  سويف،ويستمر  بني  ثقافة  وقر  بنها،  ثقافة  قر 
عرًضا  عر  تسعة  مشاركة  امهرجان  فراير،ويشهد   14 حتى 
الحكيم،وإخراج  عبد  شوقي  تأليف  متوي”  و  شفيقة   “ هي 
مها بدر و” رجال لهم رؤوس” تأليف محمود دياب،وإخراج 
بالقليوبية،وعرض  بنها  ثقافة  قر  مرح  لنادي  عيى  خالد 
مرح  لنادي  محمود  وائل  إخراج  الثعالب”  موت  حينا   “
رومولوس   “ مرحية  عن   “ روما  سقوط  ليلة  الجيزة،و” 
محمد  دراماتورج  دورينات  فريدريش  تأليف   “ العظيم 

لنادي مرح امطرية،ويقدم نادي مرح بهتيم بشرا الخيمة 
إخراج خالد  اأبلج  تأليف أحمد   “ النهر يغر مجراه   “ عرض 
وادي   “ الفيوم  مرح  لنادي  عرضن  ربيع،ويقدم  محمد 
اموت” إخراج إميل الفونس،و “ توبة إبليس” إخراج محمود 
فريد  محمد  إخراج   “ القردة  مطعم   “ عرض  ياسن،ويقدم 
امهرجان  هذا  تحكيم  سويف،وتشكلت  بني  مرح  لنادي 
شوقي،والناقد  إميل  سليم،وامخرج  مصطفي  الدكتور  من 
الكرى  القاهرة  العروض محافظات  الرازق حسن،وتقدم  عبد 
 12 مساء  حتي  فراير   5 من  بدًءا  ي  بنها  ثقافة  مرح  عي 
سويف  وبني  الفيوم  مرح  نادي  عروض  تقدم  فراير،بينا 

عي مرح ثقافة بني سويف يومي 13،14 فراير .
الدلتا شرق  بأقليم  عرًضا   21

كا انطلقت مساء الجمعة 7 فراير 2020 فعاليات امهرجان 
الثقاي  الدلتا  رق  بإقليم  الرابع  امرح  لنوادي  ااقليمي 
عي  الفعاليات  ،وتقام  فراير   18 حتي  امهرجان  ويستمر 
كفر  بامنصورة،دمياط،و  كلثوم  بلبيس،الزقازيق،أم   ( مسارح 
 : مرحًيا،وهي  عرًضا   ٢١ مشاركة  امهرجان  ويشهد  الشيخ( 
بلبيس،و” صك  لنادي مرح  اللعبة “ إخراج ريف نصار   “
هشام،  محمد  إبراهيم،وإخراج  عي  محمد  تأليف  الغفران” 
غاب  ثم   “ هي  عروض  أربعة  الزقازيق  مرح  نادي  ويقدم 
تأليف  اأندلس”  رايات  آخر  و”  وفيق،  عمر  إخراج   “ القمر 
اللحاد”   “ فرج،وعرض  أحمد  وإخراج  إعداد  سعيد  مصطفى 
عبد  أحمد  وإخراج  رواس  عبدالفتاح  السوري  الكاتب   تأليف 
وإخراج  تأليف   “ كيشوت  دون  محاكمة   “ وعرض   “ القادر 
 “ القمح عرض  منيا  نادي مرح  ويقدم  أحمد سعيد حسن، 
عصا موي” تأليف رضا عواد وإخراج أحمد بدوي،كا يشارك 
 “ الخر  تزرع   “ هي  عروض  مانية  بامنصورة  امرح  لنادي 
مشعلوا   ( بيدرمان”   “ عرض  ويقدم  مصطفى،  أحمد  إخراج 
العراقي،“  حسن  وإخراج  فريش  ماكس  تأليف  الحرائق( 
جزيرة  ي  جرمة   “ اساعيل،  الله  عبد  إخراج   “ هربيدس 
و”  الفتاح،  عبد  محمد  وإخراج  أوجوبيتي،  تأليف   “ اماعز 
بائع  موت   “ البيومي،وعرض  خالد  إخراج  اأشباح”  كرنفال 
 “ العراقي،  الرحمن  عبد  إخراج  ميللر  آرثر  تأليف  متجول” 
 “ بياك   “ وعرض  محسن،  مينا  إخراج  والقمر”  الليل  عودة 
عرضن ها  دكرنس  نادي مرح  محمد حسن،ويقدم  إخراج 
إخراج   “ موت  املك  غالب،و”  السيد  إخراج   “ الحكشة   “
إخراج   “ الغابة   “ تقدم  امنصورة  مرح  نادي  طه،و  إيناس 
ها  عرضن  دمياط  مرح  نادي  يقدم  و  الجواد  عبد  محمد 
العرض امرحي “ مونولوج  كازيون” إخراج عبده عراي،و   “
الشيخ  نادي مرح كفر  الوداع” إخراج أحمد ضيف، ويقدم 
“أصوات اأعار” إخراج عمرو عبد امجيد البدراوي،وتتشكل 
امرحي  وامؤلف  الناقد  من  امهرجان  هذا  تحكيم  لجنة 
إبراهيم الحسيني،وامخرج أرف عي والكاتب متوي حامد . 

اادارة  إنتاج  خطة  2020 ضمن  امرح  نوادي  عروض  تقدم 
العامة للمرح التابعة لإدارة امركزية للشئون الفنية بالهيئة 
العامة لقصور الثقافة برئاسة د . أحمد عواض،ورئيس اإدارة 
إدارة  الشافعي،ومدير  أحمد  الفنان  الفنية  للشئون  امركزية 
امرح امخرج عادل حسان، ومدير إدارة فرق نوادي امرح 

امخرج السعيد مني . 

همت مصطفى 

ثقافة  قر  مرح  لنادي  مختار  محمد  وإخراج  فضل 
الحسيني  عبد  تأليف  كوتشينة”  ورقات   7  “ الجيزة،وعرض 
“جوازة  الجيزة،وعرض  مرح  لنادي  محمد  أساء  وإخراج 
الدقي،و  لنادي مرح  كال  أحمد  إخراج  اأرض”  تحت  من 
تأليف  اأول “رصد خان”  الفرج  لنادي مرح روض  عرضان 
محمد عي إبراهيم وإخراج حسام التوي لنادي والثاي “ لعنة 
الونا“ إخراج يار عاد،كا يشارك نادي مرح عن حلوان 
وردة،والثاي  صاح  إخراج  نوتردام”  “حكاية  اأول  عرضان 
حسام  وإخراج  الن  نور  أسامة  تأليف  الغار”  “إكليل  عرض 
كريم  إخراج  اأخرة”  القمرية  الليلة   “ محمد،وعرض  الدين 
فتاة   “ اأول  عرضان  يشارك  السام  مرح  ولنادي  السعدي 
شحاته  هالة  إخراج  و  الوارث  عبد  محمد  تأليف  اأقنعة“ 
عرض  محمد،ويشارك  إسام  إخراج  قبيح”  وجة   “ وعرض، 
منشية  مرح  لنادي  شعبان  محمد  إخراج   “ اموت  راع   “
نار،“ وعرض “ كنت هناك من قبل” إخراج صافيناز محمد 

ثقافية  أقاليم  أربعة  49 عرًضا  مسرحًيا في 
اإقليمية بالمهرجانات  المسرح  لنوادي 
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الليل« »فوانيس  المسرحي  النص  عن  الثقافية  ساويرس  جائزة  حصوله  بعد 

خنيجر:  أبو  أحمد  المسرحى  الكاتب 
المبدع عمل  جدية  على  تؤكد  الجائزة 

وال�������رواي�������ة  ال����ق����ص����ة  ب������ن  ك����ت����اب����ات����ه  ت����ن����وع����ت 
ل��ه  ص�������در  وال�����ح�����ك�����ي،  ال����م����س����رح����ي  وال������ن������ص 
م��ن��ه��ا  ال��ق��ص��ص��ي��ة  ال���م���ج���م���وع���ات  م����ن  ع�����دد 
ال�����ش�����ر،وم�����س�����اح�����ة  خ��������اص،غ��������واي��������ة  ح������دي������ث 
ال��ص��ح��راء،  فتنة  أي��ض��ا  مؤلفاته  م��ن  للموت 
م����دد   - ال�����ص�����ح�����راء  رح���������اب  ال������رب������اب،ف������ي  ج������ر 
وال��ط��ق��وس،  ال��م��ك��ان  ف��ي  رح��ل��ة  ي��اش��اذل��ي 
ال��ش��ع��ي،  اأدب  ف���ي  ل���دراس���ات���ه  ب��اإض��اف��ة 
من  ال��ص��وف��ي��ة،  وال���ط���رق  ال���دي���ي  واإن���ش���اد 
ال��م��ث��ال  س��ب��ي��ل  ع��ل��ى  ال��م��س��رح��ي��ة  م��ؤل��ف��ات��ه 
نصن  وي��ش��م��ل  ي���روح  ال��ل��ي  س��ك��ة  ال��ح��ص��ر  ا 
ي���اس���ن  ح����ص����ل  وق�������د  وأب��������وزي��������د”  “ي�����اس�����ن 
ال��م��ه��رج��ان  ف���ي  ع����رض  اف���ض���ل  ج���ائ���ز  ع��ل��ى 
في  أي���ض���ا  ي��ب��خ��ل  ول����م  ل��ل��م��س��رح،  ال���ق���وم���ي 
ال����س����م����اك  ود  ف����ك����ت����ب  ل����ل����ط����ف����ل  ك�����ت�����اب�����ات�����ه 
ع���ل���ى  ل�����ل�����ذئ�����ب،ح�����ص�����د  وال�������غ�������راب،وال�������ع�������ن�������ب 
ال���دول���ة  ج���ائ���زة  م��ن��ه��ا  ال���ج���وائ���ز  م���ن  ال���ع���دي���د 
ال���س���ل���ع���وة  ن����ج����ع  رواي�����������ة  ع������ن  ال���ت���ش���ج���ي���ع���ي���ة 
ع��ن  ال���ك���ت���اب  إت����ح����اد  وج����ائ����زة   ،2003 ع�����ام 
جائزة   ،2009 ع��ام  الجمال”  “خ��ور  رواي��ة 
الشباب  للكتاب  للرواية  الثقافية  ساويرس 
الرجال  أخت  العمة  رواية  عن   2006 عام 
ع��ل��ى   2019 ال�����م�����اض�����ي  ال������ع������ام  وح�����ص�����ل 
عن  الكتاب  لكبار  الثقافية  ساويرس  جائزة 
ل��رج��ل  ع��اب��ر  م��ش��اه��د  ال��ق��ص��ص��ي��ة  م��ج��م��وع��ت��ه 
ال��ث��ق��اف��ي��ة  س����اوي����رس  ج���ائ���زة  وأخ������را  وح���ي���د، 
ال��ل��ي��ل”  “ف���وان���ي���س  ال���م���س���رح���ي  ال���ن���ص  ع����ن 
ك��ان  ال��ك��ت��اب��ة  م���ع  وم����ش����واره  ال���ج���ائ���زة  وع����ن 
خنيجر  أبو  أحمد  الكبر  الكاتب  مع  لمسرحنا 

. الحوار  هذا 
حوار : روفيدة خليفة 

الثالثة  وأنها  خاصة  الجائزة  لك  تعنيه  الذي  ما 
مجالها؟ إختاف  مع  ساويرس  مسابقة  من 

عمل  عن  كونها  الكتابة  مع  مشواري  ي  جدا  مهمة  الجائزة 
أدبية  أعال  عن  كانت  السابقة  الجوائز  أن  حن  مرحي،ي 
منذ  مرحا  أكتب  هواي  ااخر  روايات،والسبب  أو  قصص 
زمن وأنها أعال ُتنتج ي قصور الثقاف والثقافة الجاهرية 
من  القليل  إا  منها  الكتاب  وخاصة  فيها  للمرحن  اينتبه 
يصابوابالدهشة  اأصدقاء  بعض  جعل  اأمر  وهذا  امهتمن 
نصوصا  أكتب  أي  ايعرفون  أنهم  الجائزة  عى  حن حصلت 

مرحية.

وفي العموم ما الذي تعنيه الجائزة للمؤلف؟
الرواية  أو  امرح  ي  كانت  سواء  للكاتب  مهمة  الجائزة 
امؤلفن  تتابع  نقدية  كتابات  لدينا  ليس  أنه  القصة  أو 
الذي  وما  يعملوا  وأين  طرقهم  عن  وتتحدث  إليهم  وتشر 
السئ،والجوائزقد  من  الجيد  الوقت  طوال  لتفرز   !! يضيفونه 
لهم  امقروئية  من  نوع  وًتكون  اموجودة  لأساء  تنبههم 
حولها،أما  واإلتفاف  لها  أعالهم،اإنتباه  قراءة  نسبة  فتزيد 
تعبه  عن  الكاتب  يعوض  حيث  مادي  فهو  اأخر  الجانب 
اأدبية  حياتنا  ي  امناسب  اأجر  عليه  ايتقاى  غالبا  الذي 
والثقافية،ورما هذا الشق يذهب ريعا بينا الجزء امعنوي 

لمشواري كونها عمل مسرحي الجائزة هامة 
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نمطية مزيفة الصعيد صورة  مايكتب عن 
هو الداعم للكاتب ويؤكد عى جدية عمله.

كلمي عن النص الفائز “فوانيس الليل” وسبب 
تسميته؟

أي  أخرك  جدا،فقد  صعب  الحكاية  وتلخيص  اإختصار  فكرة 
أتناول شئ غر  النص تجدي  تقرأ  بعينها وحن  أناقش مسالة 
القراءات  فرصة  من  أحجموأقلل  سوف  ذكرته،وبالتاي  الذي 
القول  مكنني  برؤيته،لكن  كا  يراها  وأن  للعمل  امتعددة 
وفكرة  الوجود  هموم  ويناقش  الصحراء  قلب  ي  يغوص  أنه 
البقاء والعدمواموت تلك اأسئلة اأساسية ي النص،واسميته 
فوانيس الليل أنها مهمة بطل العمل أن يضع الفوانيس أعى 

قمم الجبال لتنر وتهدي التائه للطريق.

ولماذا هذا النص تحديدا رغم ان لديك العديد 
المسرحيات؟ من 

من روط امسابقة أا يكون قد ُأنتج بشكل إحراي وإا لن 
يخضع لروط الجائزة،والنص م ينتج من قبل باإضافة أهم 
بعد  وشعرت  كتابته  أثناء  نفسه  بالنص  شعوري  وهو  عنر 

اإنتهاء منه أنه يستحق امشاركة .

غلبة  واحظت  أعمالك  من  بعض  قرأت 
السبب؟ فما  عليها  الصحراوية  الطبيعة 

عاقة  له  امبار  الشخي  تكويني  من  جزء  أنها 
ذاتها  حد  ي  إليها،فالصحراء  اذهب  يجعلني  بالصحراء،وهذا 
التفكر  وإعادة  اأفكار  وتنوع  لإبداع  جدا  خصبة  منطقة 
فيها خاصة اأفكار امستقرة لدى الكاتب،أنه داما لدينا نحن 
الثابتة  أو  الراسخة  اأفكار  مسائلة  عادة  اأدباء  أو  الُكتاب 
مرة أخرى وليس بالرورة الخروج بأشياء جديدة لكن يبقى 
ي  الوجود  كمسألة  اأهم  هو  كا  العمل  ي  الرئيي  السؤال 
نص فوانيس الليل،وبالتاي فالصحراء منحك مساحة كبرة من 
التأمل اتوفرها البيئات امزدحمة أو التي لديها قدر كبر من 

الرثرة التي امكنها منحنا التأمل أو التأويل.

لدرجة  الكاتب  على  التأثر  للبيئة  يمكن  هل 
كتاباته؟ في  منها  الخروج  ايستطيع  تجعله 

بن  أتحرك  الكتابة  شخصيا،ي  تجاري  عن  أتحدث  سوف 
النيلية “القروي والريفي “مثل رواية  البيئة  ثاثة مناطق بن 
ي  اموجودة  الصحراء  وبن  الرجال  أخت  العمة  أو  السلعوه 
لنصن  باإضافة  الرجال  أخت  العمة  من  وجزء  الجال  خور 
فاعل  بشكل  التأثر  هذا  نفس  يحملوا  حاليا  كتابتهم  جاري 
أبن  اأساس  ي  أي  امدينة  وهو  الثالث  ورئيي،والجانب 
امجموعة اأخرة  وبالتاي وجدت ي أعاي خاصة ي  امدينة 
التي حصلت عى جائزة ساويرس العام اماي “مشاهد عابرة 
ي  الكاتب  يتواجد  فقد  البيئة،  ليست  فامسالة  وحيد”  لرجل 
فيه وايكتب عنه شئ،وقد  به وايؤثر  له عاقة  مكان وليس 
وهو  الفرعوي  العر  عن  تاريخية  رواية  يكتب  كاتب  نجد 

أن  ننكر  لن  بها  يهتم  أحد  كلها ا  التي تعمل ي مر  اأهم 
عى  اتحصل  لكنها  الجاهرية  الثقافة  ي  مشاكل  لدينا 
ي  الجاهرية  الثقافة  مشاركات  ذلك  عى  مثال  فرصها،وخر 
امهرجان القومي للمرح بخمسة أو ست عروض فقط بينا 
النصيب اأكر للبيت الفني أليس ذلك تقسيٌم طبقي للمرح 
البيت  عروض  جميع  جودة  عى  أكد  الذي  والفن،ومن 
أو  جالية  قيمة  لها  ليس  أشياء  وهناك  نتابع  فنحن  الفني 
يجب  النصوص  احد  لتقديم  الفني  للبيت  أتقدم  فنية،وحتى 
أن أكون مقيا بالقاهرة ويعرض اأمر عى امسئولن لينظروا 
من  بنصوصهم  استعانوا  الذي  للمؤلفن  حر  عملنا  إذا  فيه، 
خارج القاهرة عى الرغم من شهرة تلك النصوص لن تجد،هل 
!!امسألة  الفني  البيت  مسارح  يليق  منهم  نص  هناك  ليس 

شائكة.

مركزية  لفكرة  معك  أذهب  حديثك  يجعلي 
يكون  أن  نحتاج  فهل  الفي  البيت  مسارح 

؟ مصر  بمحافظات  الفي  للبيت  مسارح  هناك 
وامحافظات  القاهرة  لسنا  واحدة  دولة  أننا  اإعراف  علينا 
أن  ومكانه،ابد  نوعه  كان  أيا  امرح  هو  اأخرى،امرح 
يكون هناك هيئة عامة تخص امرح فايكون لدينا بيت فني 
تابعة  غر  للمرح  إدارة  هناك  يكون  بل  جاهرية  وثقافة 
أيا من الهيئتن وتدير جميع امسارح اموجودة ي مر وتبدأ 
بوضع سياستها دون مسميات،أيضا فكرة أن البيت الفني هو 
قصور  فناي  بينا  للنقابة  اإنضام  لهم  فيحق  امحرفن  من 

الثقافة هواه ليس لهم الحق بالنقابات فأي منطق هذا!!

الي  الكتابات  من  وغرها  الرجال  أخت  العمة 
اإهتمام؟ هذا  سبب  فما  بالمرأة  اهتمت 

طيلة  كبرة  قدرات  لديها  أن  وأرى  الصعيدية  امرأة  أقدر 
أو  الطبائع  الضوء عى إختاف  إلقاء  الهدف  الوقت،فلم يكن 
الليل  فوانيس  حتى  أعاي  جميع  ي  مركزية  فامرأة  اأماكن 

عى الرغم من صغر دورها إا أنه محوري.

الي  اأعمال  أن  تجد  هل  المنطلق  هذا  من 
الصعيدي  والمجتمع  الصعيدية  المرأة  قدمت 
الحقيقي؟ بشكله  تناولته  المسرح  خشبة  على 

بعيون  يكتب  الصعيد  عن  مابكتب  معظم  الشديد  لأسف 
رؤيته  تريد  ما  تقدم  أنك  بالصعيد،معنى  لها  اعاقة 
ليست  غالبها  ي  والتي  لديك  التي  النمطية  الصورة  أي 
ي  امرأة  قضايا  مناقشة  فكرة  من  أبعد  حقيقية،وامسألة 
قضاياها  مناقشة  قبل  أنه  بالحياة  الدنياوعاقتها  حدودها 
ابد أن نعود للمكان بأبعاده الثاثة ثم وجود اإنسان ي هذا 
بثقافة  مايسمى  لينتجوا  معا  اأثنن  يتفاعل  وبالتاي  امكان 
أن  القول  امكان،فامكنني  بشخصية  مايسمى  فننتج  امكان 
يروج  الثأر،ما  مسألة  تحت  واقعة  كلها  الصعيد  ي  الشخصية 
الدراما  ي  تستخدم  التي  امزيفة  اللهجة  كا  مزيف  إعاميا 
تجار  أو  قتله  إما  داما  بتصويرهم  صادقة  الغر  والصور 
والتي  الصعيد  عن  النمطية  الصورة  تلك  وساح،  مخدرات 
هي ليست الصعيد ا رجال وانساء، وأبسط اأشياء إختاف 
ي  وقرية  نجع  كل  بن  اللهجات  ي  إختاف  فهناك  اللهجة 
نفس امحافظة،مايكتب بعيد عن طبيعة وفهم امكان وبالتاي 

ماينتج ماهو إا للتسويق والبيع إا القليل والنادر منه.

لإنجلزية  اأعمال  من  العديد  لك  ترجم 

بالتأكيد م يعاره،فامكان قد يكون مجرد مثر لبعض الكتاب 
من  أبعد  من  تنطلق  الكتابة  أن  ظني  أخرين،وي  ي  وايؤثر 
نظرته  ثم  وإهتاماته  ورؤيته  الكاتب  هموم  امكان،من  فكر 
إختياره  ي  حتى  توجهه  تحدد  والتي  به  امحيط  للكون 
للمناطق التي يكتب عنها،خاصة وأن اأدب والفنون الدرامية 
ومنها امرح جميعها تحتاج مكان تجري فيه اأحداث وعلينا 
هذا  وثقافة  ووعي  واإنسانية  الجغرافية  طبيعته  ندرك  أن 
امثال  سبيل  امكان،عى  مع  امؤلف  يتحاور  امكان،وبالتاي 
لن أستطيع الكتابة عن شخص يعيش ي طوكيو باليابان دون 
دراية بعاداتهم ومابسهم وثقافتهم،ثم أننا ي اأخر انكتب 
الواقع بل تصوراتنا عنه بشكل استعاري أو الصورة امنعكسة 

لدينا.

لم تقدم خارج  المسرحية  أعمالك  أن  ذكرت لي 
على  تقديمها  تحاول  لم  لماذا  الثقافة  قصر 

؟ الفي  البيت  مسارح 
تعاماته  يغلق  للمرح  الفني  الدولة،البيت  هذا  عى  ُتسأل 
مرح  مع  يتعاملون  الوقت  بعينهم،وطيلة  أشخاص  مع 
الثقافة الجاهرية كونه ي الدرجة الثانية غر مهتمن به من 
أنه  أساس  عى  ائق  بشكل  عنه  اإعان  أو  اميزانيات  حيث 
لسكان  عروضه  يقدم  الفني مرح  اأقاليم،والبيت  ي  ُيقدم 
امسارح  بينا  امناسبة  والدعاية  اميزانيات  له  فتفرد  القاهرة 

المختلفة  الشفاهي ظواهره وطقوسه  للحكي 
الكتابة عن 
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اأفكار لإبداع وتنوع  الصحراء مادة خصبة 
والفرنسية فهل تلك ربما بادرة لتقدم أعمالك 

مصر؟ خارج 
اأعال التي تخضع للرجمة وحصلت عليها بعض دور النر 
أوماذا  بها  ااستعانة  ي  السبب  ما  أدري  لست  الخارج  ي 
ترجمت لكنها خاضعة لطبيعة امرجم بعد قراءة الرواية التي 

رأى انها تستحق الرجمة.

بمناسبة الفرنسية كلمي عن تجربتك مع جمال 
من  الكتاب  من  العديد  مع  والسفر  الغيطاني 
فرنسا؟وهل  إلى  شهر  لمدة  الدول  مختلف 

لدينا؟ التجارب  هذه  لمثل  نحتاج 
بدعوة  يقوم  سنوي  مهرجان  فلديهم  مختلفة  فرنسا  تجربة 
عام،وبعد  كل  الفرنسية  للغلة  امرجمة  الثقافات  من  ثقافة 
عرة أعوام من امهرجان قرروا أن يدعوا كاتب كبر من كل 
الدول التي ترجمت لهم أعاا للفرنسية خال العر سنوات 
الرحلة  مشاركته  صغر  كاتب  إختيار  كاتب  كل  عى  ،وكان 
وكنت الكاتب الذي اختاره الراحل جال الغيطاي،وم يحدث 
بيننا والكتاب اأخرين تاقي معنى الكلمة لكن كانت لقاءات 
قليلة جدا ،وعن إمكانية عمل ذلك لدينا فبيوت الكتابة هي 
معا  ويقيموا  البلدان  مختلف  من  الكتاب  بجمع  تقوم  من 
التفاعل  هذا  نتيجة  نص  ينتج  وكل  ويتحاورون  ويتناوقشون 
امختلفة  الثقافات  الكتاب خاصة من  ،فالتفاعل هام جدا بن 
لنقوم  الخارج  من  بكتاب  ااستعانة  ي  نفكر  أن  قبل  ،لكن 
بهذه امبادرة من داخل مر أوا وننشأ هذه البيوت للكتاب 
امرين ثم نستعن بالكتاب العرب واأجانب ،فحن أخذهم 
مكان م يسبق لهم التعرف عليه وهذا التاقح سيكون مثمر 
عى مستوى الكتابة والوعي لكن هم ايريدون أن نكتب من 

اأساس،فالكتاب فعل فن وليس فعل مؤسي .

؟ ياسن  مسرحية  مع  تجربتك  عن  كلمي 
من  التأليف  ي  جوائز  عى  مرحيا  إنتاجه  قبل  النص  حصل 
أبوضيف،ثم  خالد  امخرج  قدمه  ،ثم  الجاهرية  الثقافة 
بامهرجان  فتحي وشارك من خاله  امخرج سامح  به  استعان 
تتعلق  أسئلة  داما  لدي  كان  النص  ،وعن  للمرح  القومي 
البطل  فكرة  حول  الشكوك  وتنتابني  ووعينا  بثقافتنا 
بطا  كونه  وليس  »للتلهية«  يقدم  هو  ي  ،وبالنسبة  الشعبي 
وكنت  أسوان  من  الشعبي  البطل  ياسن  عى  شعبيا،وركزت 
حكاية  ثم  عنه  الحكايات  بعض  منهم  ،جمعت  عائلته  أعرف 
أن  إى  باإضافة  اهله  رواه  ما  لها  اعاقة  اخرين  من  أخرى 
الرجل الذي قتل ياسن كتب ي مذكراته أمر مختلف ،فأصبح 
لدي ثاث روايات لواقعة واحدة ،وهذا ماجعلني أحر يس 
البطل الشعبي فيعرض امثقف أنها ليست الحكاية الحقيقية 
امواجهة  ي  ثم  وجمعها  عنها  بحث  التي  القصة  بقول  فيبدأ 
اأخرة مع ياسن حن أى الرجل لقتله أوقف الحكاية ليسأل 

من أنا هل انا الحرامي وقاطع الطريق أم البطل.
أبوزيد  حتى  الشعبية  البطولة  نقدم  الوقت  طيلة  أننا  الفكرة 

الشعبي.
»الطرق  لك  لدراسة  عنوان  إنتباهي  لفت 
طرق  للصوفية  »فهل  أسوان  في  الصوفية 
مكتوب  سواء  في  عمل  في  تقديمها  يمكن 

المسرح؟ خشبة  على  أو 
كنت  فقد  بعضها  مع  واتختلف  ممتدة  الصوفية  الطرق 
أشاهده من ظواهر،فهذا  ما  اسوان بسبب  تواجدها ي  أرصد 
هؤاء  أين  نبحث  ،أن  ووعينا  وثقافتنا  تكويننا  من  جزء 
واأحمدية  الرفاعية  لدينا  ان  نعلم  ،فنحن  يفعلون  وماذا 
الطريقة  ي  اموجود  اأساي  مفهومها  موجودة  الطرق  وكل 
،رجل  مركزية  بطريقة  تدار  الصوفية  تلك  نفسها،فحتى 
منهم  كل  يرأس  امحافظات  ي  نوابه  وله  بالقاهرة  موجود 
الطرق موجودة ي  ،نفس  الطريقة  ثم هناك خائف وهكذا 
كل مكان ،ومن ااشياء التي جعلتني أدرس هذه الحالة لدينا 
للصحابة  مقابر  تضم  وهي   – بأسوان  »الجبانة«العتيقة  ي 
وخارجها  مر  ي  ااولياء  لكل  يكون  يكاد  فاطمية-  ومقابر 
كانت  ،وتلك  يقيمونها  حلقات  هناك  وأسبوعيا  فيها  مقامات 
يفعلون،أعرف  وماذا  هم  وأين  هم  من  لدي  التساؤل  بداية 
الروحي  التسامح والصفاء  لديهم قدر عال من  انهم أشخاص 

ومحبب للنفس.

مع تعدد كتاباتك لم تبخل على الطفل بنصيب 
تختلف  وكيف  عنها  حدثي  الكتابات  هذه  من 

تكتبها؟ أخرى  أعمال  أي  عن 
للذئب« وتلك إعداد  ، منها »العنب  التجارب ليس كبر  عدد 
أعترها  أخرى  مرحية  ،وهناك  شعبية  حكاية  عن  مرحي 
أكر أهمية وهي »ود الساك والغراب«أنها تناقش مفاهيم 
بن  حكاية  طريق  عن  اأطفال  عند  والتشاؤم  التفاؤل  مثل 
التشاؤم  فكرة  بداية  من  بالغراب  ،واستعنا  والطفل  الغراب 
وترقص  تغني  بسيط  للطفل  امقدم  العمل  يكون  أن  به،ابد 
معه وي نفس الوقت ترب مناقشاتك بشكل لطيف ،بحيث 
،تناقشه  أوجامع  مدرسة  ي  تدور  و  وحادة  مزعجة  اتكون 
،ونعم  رقصة  أو  أغنية  أو  لعبة  خال  من  أفكاره  وتناقش 

الفكرة للطفل تكون مجهده اكر من امرح للكبار.

فهل  الشعبية  الحكاية  هنا  أيضا  استخدمت 
للطفل؟ اأقرب  هي 

للحكاية  تصلح  الفكرة  أن  شعبية  حكاية  خال  من  قدمتها 
سبق  الطفل  أن  الشعبية  الحكاية  ماميز  الشعبية،فرما 
وبالتاي  مختلف  ستكون  أخرى  مرة  تعيدها  وحن  وسمعها 
امرح  ،وي  تناقشه  أن  البسيطة  معرفته  خال  من  تحاول 
العادي أنت تخلق حكاية معه وتناقشه أيضا فا أدري أيها 

اأقرب إليه فكا تحر حالة الكتابة هي من يقرر.

؟ عموما  الطفل  كتابات  في  رأيك  وما 
وأخرى  امستوى  متواضعة  كتابات  نجد  سوف  الوقت  طيلة 
ي  وانناقشه  له  نكتب  الذي  الطفل  نراعي  أن  امهم  جيدة 

موضوعات أكر من قدراته أو اتتناسب ومرحلته العمرية.

الشارع  مسرح  مثل  تجارب  أهمية  ترى  كيف 
والمقاهي؟ والغرفة 

ي  موجود  يكون  أن  امهم  للشارع؟؛من  يخرجه  سوف  ومن 
كل مكان لكن ليس هناك إمكانية لوجوده ،الفكرة مهمة أن 
أنك  فكرة  من  ستقلل  حيث  امرح  من  اأنواع  هذه  نقدم 

لاراي  ومنتهك  وغازي  لص  كان  فهو  الشعبية  الحكاية  تلك 
،وليس  ليملكها  الغر  أراي  يغزوا  من  وبن  بينه  الفرق  فا 
بطل  ونعتره  نقبله  أن  العرب  لدى  امصوغ  أنه  بالرورة 
فكرة  مصداقية  حول  التساؤل  العمل  مضمون  وهذا  شعبي 

البطل الشعبي .

كتاباتك  جميع  في  الشعي  باأدب  تهتم 
مازال  النوع  هذا  أن  تجد  فهل  ودراساتك 
طيلة  شكوانا  مع  خاصة  باإهتمام  يحظى 

الشعي؟ مأثورنا  تركنا  أننا  الوقت 
لأسف نحن متنكرين لأدب الشعبي أن ثقافتنا ترى أن هذا 
اأدب هو ي مرتبة متدنية،وترى أنه حتى من يقدم عما فهو 
من  القادمة  الثقافة  عى  قامة  كلها  أوربا  أن  حن  ي  فلكلور 
عاقة  وا  كبر  عاميا  شاعرا  يكون  من  نسمي  ،فاذا  اليونان 
له باأدب الشعبي ويسخر من الراث الشعبي !!وكأنها ليست 
لهذا  امدارس  ي  ماتعلمناه  فقط  الثقافة  ،هل  بر  ثقافة 
امأخوذة  اأعال  له،أين  فلكلور ومايقدم عنها اقيمة  يرونها 
البيت  ي  تناقش من خاله  التي  والقضايا  الشعبي  تراثنا  من 
الفني للمرح ،وحتى وإن قدموا شئ يتعلق بالراث يقدمه 
وليس  دوره  عى  يحصل  وبالتاي  متواجدين  أنهم  امهتمن 
إهتاما من القامن عى امرح بهذا النوع وي النهاية أمنى 
وامأثور  بامرح  اإهتام  يأي  ثم  أوا  بامرح  يهتموا  أن 

للكتاب  بيت  إنشاء  أتمى  لفرنسا  على غرار رحلي 
الثقافات يجمعهم من مختلف 



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 10 فبراير 2020العدد 545 العدد 650

13 [ حوار]

أعمالي المرأة مركزية في 
ي  ماتريده  تقديم  ومكنك  عليه  للعرض  العلبة  مرح  تريد 
الشارع وامقهى وامحطة والحديقة لكن لن يسمح لك بذلك 

إذن كيف نتحدث عن أشياء ليست متاحة من اأساس.

صورة  هي  هل  وحيد  لرجل  عابرة  مشاهد 
أسوان؟

لها  عاقة  ،ا  واأمر  مختلفة  بطريقة  يراه  ما  يرصد  مشاهد 
بامكان إطاقا أو بفكرة التعرف عى أسوان كنوع من الرواج 
أو  أسوان  داخل  سواء  باإنسان  عاقة  لها  ،بل  السياحي 

خارجها.

العامية  اللغة  فيه  امزجت  الحكي  ديوان 
في  فكرت  وهل  المزيج  هذا  لماذا  والفصحى 

مسرح؟ تقديمها 
بالفصحى  كتبت  الليل  فوانيس  أن  أوا  التوضيح  أحب   
الكتابة  ي  مختلفة  تجربة  هي  إعتقادي  ي  الحي  ،وديوان 
تحتوي  التي  امضيفه  »امندرة«أي  تكوينها  من  نابعة  أنها 
عى جلسات نسميها ديوان أي امكان الذي يجلس فيه الناس 
يبدأ  الحي،وحن  الحكايات ومن هنا أسميتها ديوان  ويقصوا 
الحي فايهتم أحد بكونه بالفصحى أو العامية بقدر أن ُتخلق 

الكتابة،ومغامرة  موهبة  مغايرة  وموهبة  إستقاله  له  فن 
حكائن  يواجه  الحكاء  أن  حقيقية  لشجاعة  تحتاج  الحي 

بالفطرة لهم رؤيتهم وتصوراتهم الخاصة عن العام.
نظرك؟ وجة  من  للجمهور  أقرب  اللغتن  أي 

الجمهور سيقبل ما ُيقدم له بشكل فني وجاي جيد لكن ان 
يقبله حتى  الجمهور يريد ذلك فلن  بالجمهور وتردد  تستهن 
إحرام  ،علينا  ويرحل  سركك  يحبها  التي  بالعامي  كان  وغن 
الذي  الفن  طبيعة  نحرم  وأن  له  ومانقدمه  امتفرج  عقول 

نقدمه .

تنوعت  وإن  خاصة  يكتب  حن  تحوات  للكاتب 
وتوقفت  رواية  كتبت  أن  حدث  فهل  كتاباته 

مسرح؟ أكتبها  ا  لماذا  لتقول  منتصفها  في 
ذاك  أو  هذا  ايكتب  الكاتب  تجعل  التي  اأشياء  من  هذه 
ي  توقفت  الليل  لفوانيس  كتابتي  أثناء  حدث  ،وبالفعل 
وظل  أفضل  رواية  اتكتبها  ماذا  معي  وتحدثت  منتصفها 
الحوار دائر حتى وصلنا لرضية أن يكتبها مرح وبعد اإنتهاء 
منها يكتبها رواية وتحايلت عى اأمر وخرجت كنص مرحي 
إذا  أنه  البداية  من  تعلم  أن  ،فعليك  الجائزة  عى  وحصلت 

حدث ذلك وذهبت مع رغبتك فلن تنجز شئ .

الكتابة  في  تفكر  ألم  كتاباتك  تعدد  مع 
السينما؟ أو  للتليفزيون 

لتفرغ  تحتاج  أنها  الشئ  بعض  وصعبة  كبرة  مسألة  تلك 
»وطولة بال« وقد ا أملك هذه الروح،وجديا م أختر القيام 

بذلك .

الفصحى  »القعدة«بن  والتي تضم عنار  نفسها  الحي  حالة 
والعامية والتصوف والشعر واأداء والرسم الذي هو جزء من 
الذي  اموجود  لإسكتش  امصاحبة  اللوحة  فهو  الحي  ديوان 
رسمه عي امريخي فحن رسمها كان يعمل عى فكرة اسمها 
الشعبية  للقاءات  »العصا والعامة » ،وتجولنا وإلتقطنا صور 
أن  قبل  اإسكتش  أعجبني  والِذكر  والرماح  التحطيب  لياي  ي 
أوسع  التخيل  من  مساحة  منحتني  خطوط  هو  لوحة  يكون 
والتحديد،فقلت  باللون  تقيدها  حن  اللوحة  حدود  من  كثرا 
وخرجت  امندرة  فكانت  عليها  أعمل  اإسكتشات  سأخذ  له 
بعيدين  ليسوا  و  بالفصحى  مضفرة  ،العامية  الحي  ديوان 
الفصحى اأقرب  العامية موجودة ي سياق  فأحاول أن تكون 
التعقيدات  عن  وبعيدا  مقعرة  الغر  العامي  وروح  للشعر 
اللغوية حتى انشعر بالخلل ي اإنتقال من الفصحى للعامية 
لعمل  لتحويلها  حاليا  عليه  اعمل  مروع  هناك  ،وبالفعل 

مرحي . 

؟ تمارسه  الذي  الحكي  فن  عن  كلمي 
طقوسها  للكتابة  الكتابة  فكرة  عن  ماما  مختلفة  الحي  فكرة 
من  الكثر  فهناك  امعروفة،  ظواهره  الشفاهي  للحي  كا 
أنه  الجمهور  مع  الحي  مغامرة  دخول  ايستطيعون  اأدباء 

تكوينها  الحكي مختلفة ونابعة من  ديوان 
“المندرة”
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بجاهزية  ااهتمام  يجب  الجامعى:  المسرح  مخرجو 
العروض مزانيات  ورفع  الجامعات  مسارح 

تقديمه بعد  العرض  مزانية  على  حصلنا 
عى  والحاصل  القاهرة  جامعة  اآداب  كلية  مخرج  محمد  محمود 
والذي  معوض  كريم  تأليف  من  الدين«  »عاء  بعرض  الثاى  امركز 
اآداب  كلية  فريق  أعضاء  أحد  أنا   « تجربته  صعوبات  عن  قال 
هو شغوف  من  كل  يتعلم  الفريق  وى  عامن  منذ  القاهرة  جامعة 
وقد  بالفريق  إلتحاقه  سنوات  مدار  عى  اإخراج  أسس  باإخراج 
قمت باإشتغال عى النص منذ فرة طويلة، وانقسمت الصعوبات 
الداخلية  بامعوقات  يتعلق  اأول  شقن  إى  العام  هذا  وامعوقات 
من  بالخرات  محملة  كانت  التى  اأجيال  رحيل  ى  تتمثل  والتى 
أن  الجامعة وخاصة  أغلب فرق  تواجه  الجامعة وهى مشكلة  فرق 
أعالهم  ى  التوجيهات  إى  الطلبة  بها  يحتاج  الطابية  امهرجانات 
اأجتاعية  بالظروف  عاقة  لها  آخرى  صعوبة  أيضا  وهناك  اأوى 
الفنية  للمشكات  وبالنسبة   ، دراستهم  وظروف  بالطلبة  الخاصة 
أن  وخاصة  الواسعة  الفريق  لخرة  وذلك  عليها  التغلب  إستطعنا 
ولكنه  اأوى  بالدرجة  التمثيل  عى  ايعتمد  الدين«  »عاء  عرض 
نص يعتمد عى اإبهار ى امقام اأول فالدراما بسيطة تم إختزالها 
حصولنا  ى  امعوقات  كرى  »مثلت  وتابع  إستعراضات  خمس  ى 
كفريق  إضطررنا  ما  وهو  العرض  تقديم  عقب  العمل  ميزانية  عى 
من  ومابس  وموسيقى  ديكور  من  العمل  عنار  عى   ننفق  أن 
نفقات  تحمل  نستطيع  وا  طابا  زلنا  ما  ونحن  الشخصية  نفقتنا 
عنار عرض مرحى كامل كا ساهم تأخر خروج اميزانية ى إنهاء 
التجهيزات الخاصة بالديكور ى توقيت متأخر وقبل تقديم العرض 
بيوم واحد فقط والعرض يعتمد ى امقام اأول عى عنر اإبهار 

وهو ما يتطلب فرة كافية للعمل عى تجهيزاته .
من  القاهرة  جامعة  ى  الذاتية  امهرجانات  تعاى   « قائا  وإستطرد 
مشكلة كبرة وهى عدم وجود مرح مجهز سوى ى كليتن فقط 
من الجامعة وهى كلية الحقوق وكلية التجارة، أما باقى الكليات ى 
الجامعة ليس بها مرح خاص بها كا أن مرح امدينة الجامعية 

أحدب نوتردام لفيكتور هوجو لكلية حقوق جامعة عن شمس أن 
الثاى  النصف  تقام ى  التى  امهرجانات  اأكر ينصب عى  ااهتام 
ى  ذلك  ويتمثل  الطابية،  بامهرجانات  مقارنة  الدراى  العام  من 
وإضاءة  ديكور  من  امرحى  العرض  لعنار  جوائز  تخصيص  عدم 
العنار  هذه  ميز  من  الرغم  عى  الطابية  بامهرجانات  ومابس 
وعن تجربته قال : كانت هناك حالة من التعاون الكبر بن أعضاء 
الفريق، ولكنني واجهت بعض الصعوبات الفنية ى تجربتى ومثلت 
ى إختيار اممثلن الذين سيقدمون الشخصيات وتناسبها مع الفريق 
وقد بدأت اإعداد للعرض منذ فرة طويلة وقد واجهتنى صعوبة ى 
بعض مستلزمات  بدخول  الخاصة  التصاريح  ومنها  اأداريات  بعض 
بالكلية  الشباب  رعاية  إدارة  من  إهتام  هناك  كان  ولكن  العرض 

وتعاونت معنا بشكل كبر.
الشباب  رعاية  تعاون  عدم 

اأشباح«  »كرنفال  عرض  مخرج  سمر  إسام  امخرج  واجه  بينا 
العام  هذا  تجربته  ى  صعوبات  عدة  بطنطا  اأداب  كلية  لفريق 
الشباب  رعاية  إدارة  قبل  من  تعاون  هناك  يكن  »م  قائا  فأوضح 
اإهتام  بها  امنوط  اأدارة  هى  الشباب  رعاية  أن  امفرض  فمن 
ى  طوا  وقتا  أضعنا  ولكننا  للمخرجن  الصعوبات  جميع  وتذليل 
التجرية عانينا  الحديث عن اإدرايات الخاصة بالعرض ومنذ بداية 

إقامة  يتحمل  وا  مرحية  عــروض  إستقبال  مجهز  غر  مرح 
لديها  التى  للكليات  القاهرة تحتاج وجود مرح  مهرجان فجامعة 
الريادة عى أن تستضيف هذة الكليات بقية الكليات اآخرى التى 

امتلك مرحا.                                                      
جيد  بشكل  الكلية  دعمتنا 

عن  بجامعة  ومعلومات  حاسبات  كلية  مخرج  عى  مروان  كشف 
شمس عن تجربته هذا العام فقال : قدمت هذا العام عرض »من 
أجل البرية » تأليف محمد السورى و مثلت معوقات تجربتى ى 
بكلية  بالعمل  الخاصة  الروفات  إقامة  مخصص  مكان  وجود  عدم 

حاسبات ولكن عى الجانب اآخر كان هناك دعم كبر من الكلية.
وتابع: تطلب العرض مجهود كبر وخاصة عى امستوى الفنى وذلك 
لتحويل النص إى أفكار وصورة برية عى خشبة امرح وخاصة  

أن النص مؤلف .
أن  وخاصة  اإعامية  للتغطية  الطابية  امهرجانات  تفتقد  وأضاف: 
عروض  من  أقوى  وتعد  مغايرة  رؤى  عى  تعتمد  العروض  هذه 
مرح الثقافة الجاهرية وعروض مرح الدولة.                                                        

الذاتية  المهرجانات  بن  واضحة  التفرقة 
الكرى  والمهرجانات 

أشار امخرج مصطفى جال والذى قدم تجربة »نوتردام« عن رواية 

أو  ال���ط���اب���ي���ة  ال���م���س���رح���ي���ة  ال���م���ه���رج���ان���ات  
اأول���ى  اإك��ت��ش��اف  ت��ج��رب��ة  ت��ع��د  ال��ذات��ي��ة 
يتحسس  حيث  الجامعات  فى  للمخرجن 
خ��ال  م��ن  ط��ري��ق��ه��م  ال��ش��ب��اب  ال��م��خ��رج��ن 
فى  ي��ع��ت��م��د  ال�����ذى  ال����ذات����ى  ال���م���ه���رج���ان 
ف��ى  ال����ج����ام����ع����ة  ط��������اب  ع����ل����ى  أس������اس������ه 
األ�������ف  م�������ن  م�����س�����رح�����ى  ع���������رض  ت�����ق�����دي�����م 
التجارب  ه��ذه  اخ��ت��اف  ورغ���م  ال��ي��اء  إل��ى 
ال����ج����ام����ع����ات  م������ن  ع��������دد  ف������ى  وت�����م�����زه�����ا 
قد  ص��ع��وب��ات  ي��واج��ه��ون  صناعها  ل��ك��ن 
ح��ل��م��وا  ك���م���ا  ع���روض���ه���م  خ�������روج  ت���ع���رق���ل 

بها.
ه��ذا  م��خ��رج��ي  ت���ج���ارب  ب��ع��ض  اس��ت��ع��رض��ن��ا 
مختلفة  جامعات  بعدة  الدراسى  العام 
وص��ع��اب  م��ع��وق��ات  م���ن  واج���ه���وه  وم���ا 

وغرها. وإدارية  فنية  كبرة 
رنا رأفت 
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العرض  أن  العمل وخاصة  بروفات  من توفر مكان مخصص إقامة 
يحوى 25 ممثل وبعد عدة مفاوضات إستطعنا الحصول عى قاعة 
عناء  بعد  وذلك  العرض  بروفات  عمل  نستطيع  حتى  للمناقشات 
وهو  العرض  تقديم  بعد  العرض  ميزانية  عى  حصلنا  وقد  طويل، 
بسلفة  إمدادنا  الشباب  رعاية  رفضت  فقد  كبرة  صعوبة  ماشكل 

بسيطة لتقديم العرض.
وإستطرد قائا » لدينا قاعة مؤمرات كبرة ومن الفرض إستغالها 
غر  وهو  امرح  ى  عرى  وقدمت  الجامعة  مهرجانات  إقامة 
مجهز وهو ما م مكننى من استقبال ضيوف مشاهدة العرض وعن 
ولكنى  الفنية  الصعوبات  بعض  واجهتنى   : تابع  الفنية  الصعوبات 
إستطعت التغلب عليها مفردى وخاصة أن ذوة الخرة من الفريق 

م يصبحوا متواجدين.
؟! المهرجان  بعد  ماذا 

عرض  امنوفية  جامعة  اآداب  كلية  لفريق  خالد  أمر  امخرج  قدم 
»التوتو كيا« من تأليفه وعن تجربته قال : النص من تأليفى وهو 
نص فانتازى كوميدى وقد حصل عى امركز اأول بجامعة امنوفية، 
الحقيقة  ؟  امهرجان  بعد  ماذا  ، ولكن  أيضا  العروض  كا عددا من 
وتقوم  امتميزة  العروض  الجامعة  تدعم  أن  رورة  هناك  أن 

بتحريكها فلاذا ا يحدث هذا الدعم.
وهذا  بالعرض  الخاصة  الصعوبات  كل  تجاوز  إستطعت  وأضاف 
التى  الكرى  الصعوبة  تظل  ولكن  اآداب  كلية  فريق  ى  لخرى 
عليها  نقدم  حتى  جيدة  مرح  لخشبة  إفتقادنا  وهى  تواجهنا 
عروضنا فقد كان امرح يعاى من عدة مشكات خاصة باإضاءة 

امنصورة  جامعة  ى  الطابية  للمهرجانات  العام  هذا  اأمر  إختلف 
فقد أشادت بعض الفرق ومنها فريق كلية التجارة بتعاون الجامعة 
السعيد  محمد  امخرج  قال  الصدد  هذا  وى  بها  النشاط  وإدارة 
تذكر  صعوبات  تواجهنى  م  امنصورة:  جامعة  التجارة  كلية  مخرج 
ى تجربتى هذا العام ى كلية التجارة جامعة امنصورة فقد قدمت 
نوعية  وهو  السورى  محمد  تأليف  اأخرة«  الشتاء  رقصة   « عرض 
فداما  امنصورة  قبل ى  تقدمها من  النصوص م يسبق  جديدة من 
غرها  أو  التاريخية  أو  اإنسانية  الدراما  تقديم  عى  نعتمد  كنا 
كتابة  كثرا  جذبنى  وقد  النص  هذا  بتقديم  شغوف  كنت  وتابع: 
يقدمه  ما  متابعة  عى  حريصا  كنت  فقط  السورى  محمد  امؤلف 
بهذة  إستمتعت  وقد  شمس  عن  بجامعة  الهندسة  كلية  فريق 

التجربة التى تعد نقلة مختلفة ى عام الدراما امرحية.
إختلف اأمر ى جامعة اأسكندرية والتى يقدم مخرجينها عروض 

امدرج.
ضغط تحت  عملنا 

والفنادق  السياحة  كلية  فريق  مخرج  سليان  مروان  امخرج  فقال 
تقوم  التى  الكليات  بعض  هناك  عن  فقال:  اأسكندرية  بجامعة 
الثاى  والنصف  الدراى  العام  من  اأول  النصف  ى  عرضن  بإنتاج 
ى  فقط   الرسمية  امسابقة  ى  عروض  بإنتاج  تقوم  كليات  وهناك 
النصف الثاى من العام الدراى عى أن تقوم ببيع تذاكر ى عروض 
قدمت  وتابع:  تقدمه  الذى  العرض  نفقات  بتغطية  لتقوم  امدرج 
تجربة عرض »عفوا أننى امؤلف تأليف محمد عى والحقيقة أننى 
واجهت عدة ضغوط مثلت ى تقديم العرض ى إثنن وعرين يوما 
العرض  إلغاء  بالغة فقد كان اممكن أن يتم  وهو ما شكل صعوبة 
العرض وخرج بشكل جيد ومرف ى هذه  تقديم  استطعنا  ولكن 
امدة القصرة وهناك إشكالية آخرى وهى أننا حتى نستطيع إنتاج 
العرض وقد  ببيع تذاكر لتغطية نفقات  العرض كان علينا أن نقوم 
قدمنا العرض مرتن ى يوم واحد وهو ما أعفانا من تكلفة نفقات 
أمكان  توفر  هو  لنا  الكلية  قدمته  الذى  الوحيد  والدعم  العرض 

للروفات بخاف العديد من الكليات ااخرى.
داخل  الشباب  رعاية  إدارة  مساندة  أهمية  عى  سليان  وشدد   
النشاط  مارسة  الرئيسية  البوابة  يعدون  فهم  للطاب  الجامعة 
قائا   وإستطرد  اأنشطة  من  غرها  أو  رياضة  أو  كان مرحا  سواء 
يقدمون  ا  أنهم  الشباب  رعاية  موظفو  يعى  أن  رورة  »هناك 
مجرد عمل إدارى فهم يتحكمون ى طموح وأحام طلبة قد يصل 
أنهم  يعوا  أن  فعليهم  الواحدة  الفرقة  ى  طالب   50 إى  عددهم 
يديرون فن فيجب دعم الطلبة واإهتام بهم بشكل أكر وخاصة 
الذين  والفنانن  النجوم  من  العديد  منه  خرج  الجامعة  مرح  أن 

تركوا بصمة كبرة ى آذهان الجاهر.
اإسكندرية جامعة  فى  المسرح 

فرد ل200  يسع  ا 
جامعة  الهندسة  كلية  فريق  مخرج  مرى  محمد  امخرج  أشار 
ى  الجامعة  فرق  تواجه  التى  امشكات  كرى  إى  اأسكندرية 
أن  كا  جيدة  مرح  خشبة  لوجود  إفتقادهم  هى  اأسكندرية 
شخص   200 إستقبال  يسع  ا  اإسكندرية  جامعة  ى  امــرح 
بتقديم عروضهم ى  امخرجن  فيقوم  بالغة  ما يشكل صعوبة  وهو 
امدرجات فتكون التقنيات امتاحة ليست بالجودة امطلوبة وأضاف 
تعاونت معنا إدارة الكلية إستأجار بعض امعدات الخاصة باإضاءة 
والصوت وى حالة توفر مرح لجامعة اإسكندرية فستحدث نقلة 

كبرة للنشاط امرحى بالجامعة.
وعن تجربته قال » قدمت ى جامعة اإسكندرية عرض »ليلة من 
تأليف أحمد سمر وقد مثلت صعوبات تجربتى  ليلة وليلة«  ألف 
التعامل مع فريق كبر يتكون من 30  التجربة اأوى ى فكان  أنها 
الخاصة  الدراسية  ظروفه  طالب  فالكل  اليسر  باأمر  ليس  ممثا 
وتدور  الهندسة  كلية  فريق  من  شديد  إلتزام  هناك  كان  ولكن 
امعروفة  اأسطورية  القصة  وشهرزاد  العرض حول شهريار  أحداث 
ولكننا نتناولها بشكل جديد وعرى                                                   

من  امعدات  بعض  بإستأجار  أقوم  جعلنى  ما  وهو  والكواليس 
جوائز  عدة  عى  حصل  متميزا  عرضا  قدمنا  الله  وبفضل  الخارج 

وأشاد به الجميع.
أكر  تطورات 

جامعة  العلوم  كلية  فريق  مخرجة  رسان  لبنى  امخرجة  إتفقت 
مع   « بعنوان »حدث ى هولوسبوروا  قدمت عرض  والتى  امنوفية 
امخرج أمر خالد ى رورة توفر مرح ى جامعة امنوفية يتوافر 
فيه الحد اأدى من التجهيزات الفنية حيث أن امشكلة اأكر التى 

واجهتها هذا العام هى اإضاءة.
يختلف  اأمر  أن  وخاصة  مختلفة  كانت  تجربتى   « قائلة  وذكرت 
ولكنى  كامل  لفريق  عــرض  تقديم  عى  مخرجة  تقبل  عندما 
اللحظة  منذ  الخاص  أسلوى  ى  وكان  الفريق  أقود  أن  إستطعت 

اأوى ى التجربة.
ى  واجهتها  التى  الفنية  الصعوبات  بعض  عن  لبنى  وكشفت 
العرض  أن  ى  تجربتى  مثلت صعوبات   « قائلة  فأوضحت  تجربتها 
يفكر  أن  إنسان  كل  حق  من  أن  فكرة  يناقش  فهو  جديدة  فكرته 
لبعض  نفتقد  ازالنا  أننا  إا  لنا  الجامعة  مساندة  من  الرغم  وعى 
التطورات وخاصة أننا كأجيال جديدة أكر تطورا ى أفكارنا والرؤى 
مواهب  بوجود  متاز  امنوفية  جامعة  أن  وخاصة  نقدمها  التى 
وجود  يتطلب  ما  وهو  امرحى  العمل  عنار  جميع  ى  متعددة 
إمكانيات أكر ولكن بشكل عام كان امهرجان هذا العام أفضل من 

اأعوام السابقة.
صعوبات  هناك  تكن  لم 

مصطفى جال

إسام سمر

مروان عى

أمر خالد
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ُقدمت  التواي  عي  الرابعة  وللسنة  الحديث  امرح  إنتاج  من 
رشا  دراماتورج  السام  مرح  خشبة  عي  اأربعن  العشق  قواعد 
استغاا  التقنيات  استغل  الذي  حسان  عادل  وإخراج  عبدامنعم 
أو  مادية  التقنيات  هذه  أكانت  سواء  قراءتها  ي  كفاءة  عن  نم 
اافكار  من  العديد  واخــرق  ذهنيا  مرهق  مرحي  عرض  برية 
لتعديل كنيتها دون فظاظة أو عنف بأن  واايدلوجيات ي محاولة 
بداات  امشبع  الروحاي  الجو  عي  محافظا  بالحجة  الحجة  قارع 
البري  واابهار  السمعي  اابهار  عنري  ومستخدما  راقية  إمانية 
القلوب  اخرق  الذي  اانشاد  ي  فتمثل  السمعي  اابهار  عن  أما 
ونجح ي خلق حالة من التواصل مع الجمهور ولعب دور امشاهد 
أحيان  لها  والتمهيد  أحيانا  اأحداث  بالتعليق عي  )الجوقة(  امثاي 
اانشاد  مع  تناسبت  التي  للموسيقي  الواعي  وااستخدام  أخري 
اللحنين ودمجمها  الخطن  ربط  اخري مع  تارة  الرانيم  تارة ومع 
وصوت  للرانيم  دافئ  نساي  صوت  واستخدام  واحدة  مقطوعة  ي 
وجبة  وكأنه  العرض  فبدأ  لإنشاد  ومشع  ومبهج  مريح  رجــاي 
إبهارا سمعيا حقيقيا  وتحقق  الروحانيات  ملكوت  تسبح ي  إمانية 
واابهار البري مثل  ي اإضاءة والتي أضفت جوا بهيجا ونجحت 
إسقاط  مصادر  فتعددت  امفردات  بباقي  والتمتع  العن  إراحة  ي 
الضوء ونجح امصمم نجاحا واضحا ي اختيار كثافة الحزم الضوئية 
امامة لقرب اممثل من اأجهزة الضوئية بشكل كبر فلم يحدث ان 
اختلفت الصورة قربا أو بعدا من اأجهزة مع الحفاظ عي الداات 

الدرامية لكل مشهد باختاف اللون وزاوية اإسقاط.
اأربعن  العشق  قواعد  روايــة  فحوي  نقل  ي  الدراماتورج  نجح 
للكاتبة إليف شافاق وحكايات جال الدين الرومي وشمس الدين 
الحوار  فجاء  والخطابة  اميلودرامية  فخ  ي  السقوط  دون  التريزي 
وتعديل  تصحيح  إي  وسعت  القضية  جوهر  وعت  بأنامل  منسوجا 
مفاهيم متداخلة ومتشابكة فكان رؤية الله وااستاع لله واإمان 
بالله أهم من اإمان بالدين فالغاية هي الله والوسيلة هي العقل 
واإنسان. والدين سلوك وممر وطريق للوصول وليس غاية للوصول 
اإخراجية  الرؤية  فكانت  امبتغاة  اأهداف  هي  هذه  كانت  وما 
واضحة دون تشويش وسعت إي تخطي اأجساد امادية والنفاذ إي 

الروح فتنقيها من انفعااتها البرية امرتبطة بالفناء ارتباطا أفناها 
البر  اأساسية ي عاقات  السمة  البرية هي  الراعات  فعدت 
العقل  فوقف  العرض امرحي قواعد العشق موقف امدافع عن 
واحتمي  للتخريب  منعا  العقل  اعال  بروة  ونادي  معا  والقلب 

بكينونة فن امرح كرخة ناعمة ضد دعاوي اعتناق العنف.
هي  العشق  قواعد  مبدعوا  أطلقها  التي  الناعمة  الرخة  فكانت 
أكر  حقيقية  إي  للوصول  أدرانه  من  يتخفف  ي  إانسان  رخة 
حملها  ارتي  التي  اأمانة  لحمل  حقيقي  بشكل  يتهيأ  وأن  نقاء 
التي خاضها شمس  الحقيقة امطلقة  الوصول إي  عن طريق رحلة 
الدين التريزي تلك الشخصة التاريخية امعقدة دراميا فأداها بهاء 

ثروت بهدوء الواثق وإمان حقيقي بقضية حقيقية.
إي  افت  بشكل  ووصــل  القلب  من  حــوار  يرتجل  وكأنه  فبدأ 
القلب دون أي مغااة ي اأداء أو اكليشيات معتادة ميز ساعده 
الذاكرة  عي  معتمدا  امخرج  رسمه  الــذي  الهادي  اميزانسن 
الحياة  ي  وزهدها  الحقيقية  للشخصية  الحقيقية  اانفعالية 
ناعمة  امرسومة  اميزانسن  خطوط  فكانت  ذاتها  فوق  وارتقائها 
وهادئة اقربت من التحليق ي الهواء أكر من التحرك فوق خشبة 

خشبة  عي  اأول  امستوي  من  شمس  انتقال  مع  حتي  امرح 
امرح إي العمق حيث مكتبة الرومي كانت خطي شمس ا تكاد 
تلمس اأرض من فيض الروحانيات التي يحملها ي قلبه قبل عقله 
وكأن  أوقات  وناعمة  أوقات  ثقلية  للرومي  اأقدام  حركة  وكانت 
طبقا  اأرض  عي  خطواتهم  بالتقاء  التمثيل  عي  اتفقوا  اممثلون 
ومحبوبته  لشمس  والناعم  الكامل  الهدوء  فمع  النفسية  لحالتهم 
ابنة الرومي والهدوء النسبي للرومي وزوجته وولده الداعم كانت 
والرطي  الرافض  لابن  الخطي  ي  وخشونة  مستعرة  نران  هناك 
بشكل  أدت  امرح  عي  الديناميكية  الحالة  هذه  ذلك  إي  وما 
اتفق ومضمون الطرح ما ساهم ي رسوخ اإيقاع ونعومته فبدا 
متدفقا رغم الحالة الحامة امطروحة وابتعد امخرج - بوعي بالغ 
الحركية  والتشكيات   - –عامدا  القاسية  الحركية  التشكيات  عن   -
الحبكة  ي  اموجودة  امساحات  من  الرغم  عي  والعنيفة  الداعمة 
الحقيقة  عن  وبحثا  مريره  يحاول  الذي  امثاي  الواقع  مع  اتساقا 
أو  غضب  وراء  يحتمي  ليس  حبيب  لإنسان  اإنسان  أن  امجردة 

قسوة أو عنف وإما حايته اأساسية قلب نابض بالعشق.
اتسقت  والحذف  باإضافة  تتغر  ثابتة  ككتلة  الديكور  بساطة   
إننا ي مكان واحد مها  الرؤية ااخراجيه وبدا إرار امخرج  مع 
إننا تظلنا  النص وامؤكد  بالرورة مع  اتسق  بقاعه وهذا  تعددت 
ساء واحدة فتعددت امناظر الحياتية من منر الداعي إي مكتبة 
إي  البغاء  بيت  إي  الرومي  بيت  إي  امدينة  ي  شارع  إي  امتعبد 
وكل  الساوي  الرقص  ساحة  إي  متخيل  مكان  إي  امسجد  صحن 
هذه امناظر م تقتطع من امكان الواحد الذي ظلل الجميع بدفئه 

حتي بعد موت جسد شمس فموت الجسد ا ميت الروح.
العرض امرحي قواعد العشق دعوة واضحة لإنسان أن يتخفف 
حملها  ارتي  التي  الحقيقة  لحمل  البرية  وخطاياه  أدرانه  من 
بشكل  ربه  اإنسان  يعرف  أن  تستلزم  أرضه  ي  الله  خافة  فأمانة 

جي وأن يطلب امدد بشكل حقيقي فمن بغي ا يبتغي.

بطاقة العرض
اسم العرض: 
قواعد العشق 
اأربعون 
جهة اإنتاج : 
فرقة امرح 
الحديث
عام اإنتاج : 
 2017
تأليف: ورشة 
إعداد عن رواية 
قواعد العشق
إخراج : 
عادل حسان

اأربعون«   العشق  »قواعد 
الحقيقية وحمل  اأدران  من  التخفف    

     محمد النجار
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يعلو اإيقاع بشكل تدريجي حيث يبدأ باآات اموسيقية كالطبلة 
مخرطة  أخرى:  إيقاعات  معها  تتداخل  ثم  والرق،  والناي  والقانون 
لها  أدوات  )وكلها  الهون  الغسيل،  طشت  الصينية،  مع  املوخية 
عاقة بدور امرأة داخل منزلها( مع التصفيق وهو قادم من الراث 
نفسه، مع  اإيقاع  ترقصان عى  فتاتان  تجد  ذاته  الوقت  النوي، ي 
آداء حركات فرعونية لرجل أخذ لنفسه موضًعا م يتحرك منه خال 
تجلسن عى أرة  الفتايات  من  ذلك مجموعة  العرض، خلف  زمن 
يجعل  حيث  منفصلة  لكنها  ببعضها  ملتصقة  )فورفرجيه(  بأعمدة 
وأمامهن  اأخريات،  عن  منعزل  بشكل  حياتها  مارس  منهن  كل 
وتتسارع   أنفاسك  تتعاى  ماكينة،  عى  مابس  تحيك  سيدة  تجلس 
قلبك  ربات  معها  وتتعاى  والزفر  الشيق  حركتي  صدرك  داخل 
حيث يتحول اإيقاع إى ضجيج، وأنت تتابع كل هذه التفاصيل ي 
اتجاه ي توتر وعيونك حائرة بن هذا وذاك. فجأة يصمت كل  كل 
شئ تهدأ أنفاسك وتعود إى طبيعتك مسريًحا أو معنى أدق أكر 
راحة عن حالتك التي دخلت بها، من هذا السكون امفاجئ يخرج 
صوًتا عذًبا هادًئا يروي الحكاية بجملة “الدايرة ازم تلف”، حكاية 
وأنت  عميًقا  نفًسا  فتأخذ  امات،  حتى  طفولتهن  منذ  البنات  قهر 
الحكمة والهدوء  القادم من اماي يحمل  الصوت  تستمع إى هذا 
ويتداخل  جديد  من  الضوضاء  تعود  ثم  صعيدية.  بلهجة  والدفئ 
نفسه  بالتصاعد  الراقص  اآداء  ويتنوع  اللحن  ويتنوع  الغناء  معها 
وتستكمل الراوية الحكاية التي بدأتها مع دوران الدايرة “اماكينة”   
فهو  اإيقاع  إى  ميل  بطبيعته  فاإنسان  امتعة  تتحقق  هنا  من   
فإذا  وامزاجية،  النفسية  الحالة  عى  كبر  تأثر  وله  وروحي  مادي 
منتظم  نقر  إى  يستمع  وهو  الوادة  فعل طفل حديث  رد  احظنا 
حركات  جسده  يحرك  فنجده  منضدة  أو  طبلة  عى  كان  ســواء 
راقصة، خاصة أنه قد تعرف عى اإيقاع منذ وادته سواء من خال 
جنيًنا  كان  منذ  اإيقاع  عرف  أنه  بل  الرير،  حركات  أو  الهدهدة 
ي بطن أمه مع حركتها، فاإيقاع  يعطي شعوًرا بالبهجة، وهو ابن 
اإيقاع  مِيز  أن  تستطيع  )إنك  قائًا:  أفاطون  عرفه  الطبيعة حيث 
ومقاطع  الرقص،  وخطوات  العروق،  نبض  وي  الطيور،  تحليق  ي 
الكام(، كا عرفه القديس أوغسطن ي أوائل العصور الوسطى بأنه 
الحديث  العر  ي  النفس  علاء  وأجمع  الجيدة(،  الحركات  )فن 
البرية  امتعة  كذلك  الطبيعية.  الحركة  قانون  هو  اإيقاع  أن  عى 
امتمثلة ي الديكور وامابس واألوان واأدوات امستخدمة إحداث 
اإيقاعات امختلفة وامتناغمة ي ذات الوقت، كذلك استلهام الراث 

النوي والفرعوي امتمثل ي بعض الرقصات واآداء الحري.
التي عايشتها ي قاعة صاح عبد الصبور مرح   هذه هي الحالة 
فنية  حالة  الكحل” هي  “صبايا مخدة  أشاهد عرض  بينا  الطليعة 
رائعة با شك تحقق امتعة البرية والسمعية، ولكن ابد من وقفة 
طويلة مع الدراما التي أراها تسر ي اتجاه مختلف عا تم التعبر 
امجتمع  امرأة خاصة ي  قهر  فالحكاية  السابقة،  الوسائل  بكل  عنه 
أعال  ومارسة  الحريات  لكل  تحريم  من  الجنوي،  أو  الصعيدي 
شاقة وتحقيق رغبات الرجل، مثلت ي جلوس عى أرة ا يفعلن 

استخدمن  التي  باإيقاعات  التمرد  ُيعلن  ثم  التزين،  سوى  شئ 
تلويح  ي  القبقاب  باستخدام  انتهن  أن  إى  أدوات  عدة  معها 
نسمع  وأخرًا  الغضب،  من  الذروة  مرحلة  إى  وصولهن  إى  يشر 
الواقع  لهذا  رفضهن   عن  معن  نفسها  الحكاية  يرددن  أصواتهن 
الذي يعيشنه، وقد عرت الرقصات عن هذا الواقع ي الوقت ذاته 
يذكرنا  الذي  اإسم  منها  داات  عدة  إى  تشر  التي  امخرطة  مع 
الريفية،  مجتمعاتنا  ي  تقال  التي  خرطها”  البنات  “خراط  بعبارة 
وطشت  الذبح،  عن  تعر  حادة  كآلة  واستخدامها  امنزل  وأعال 
ااستعانة  وااستحام، مع  امابس  لغسل  يستخدم  الذي  الغسيل 
بعدد من الدميات القاش، كلها أدوات تعر عن قهر امرأة، ورغم 
هذا الراخ والزعيق من أجل الحرية تعود الدائرة لتبدأ من جديد 
القهر  فأين  باختيارها،  للتزين  أتت  حيث  إى  واحدة  كل  وتعود 

إذن؟
فيجلس  امرأة”  “قهر  الجرمة  لهذه  اأول  امتهم  وهو  الرجل  أما 
ا  إمرأة،  سبعة عر  بن  وحده  اأحداث  كل هذه  من  جانب  ي 
حركات  عن  دوره  يتعدى  ا  مكانه  من  واحــد  سنتيمر  يتحرك 
والقدرة عى  العدد  فمن حيث  أي شئ،  بفعل  يقوم  فرعونية وا 

الفعل فالرجل هو امقهور ي هذه الحالة.
عبد  سمرة  القديرة  الفنانة  الحكيمة  امــرأة  شخصية  جسدت   
العزيز باقتدار شديد جًدا، وهي بالفعل أثرت هذه الحالة شديدة 
الروحانية والخصوصية، وجسد شخصية الرجل الفنان حري الطائر 
الذي عاد بعد غياب طويل عن خشبة امرح بلياقة ومرونة وكأنه 
عن  يزيد  رما  بل  مطلًقا  يقل  ا  حري  بأداء  معرًا  أبًدا،  يركها  م 

شهرة  الفنانات  السياق،  هذا  ي  تقال  أن  اممكن  من  عبارات  أي 
كال، آيات محمود وآن توماس رائعات وبذلن جهد جبار، كذلك 
رشا  الجميات:  والصبايا  مندور،  نهى  يونس،  نجاء  الحارستان 
صبحي،   مارينا  جابر،  شياء  القاي،  نهال  حميدو،  مياء  سامي، 
فروز انتصار، سمر حسن، ندى أرف، سحر حسن، نورا حسني، 
ترز  قادمة  أعال  ي  أكر  مساحات  لهن  وأتوقع  رائعات  كلهن 

مواهبهن أكر.
ندى  عام،  أسامة  وحيد،  محمود  ستونة،  النوبية  للفنانة  الغناء 
عجايبي،  أرف  طموم،  خالد  واإيقاعات:  نبيل،  وغادة  عاصم 
ديكور  فوزي،  وليد  خالد  سارة  العريان،  عاطف  أوغلو،  محمد 
ومابس الفنانة الكبرة نعيمة عجمي، وحوار كوثر مصطفى، كلها 
عوامل تتضافر لتصنع حالة مرحية ممتعة جًدا، يقف خلفها فنان 
مروعه  الراث  يعتر  الذي  الفتاح  عبد  انتصار  الدكتور  هو  كبر 
يعيش  حًيا  كائًنا  يعتره  حيث  حياته،  طوال  عليه  يعمل  الذي  
أبعاد  اكتشاف  حيث  اماي  وليس  امستقبل  فهو  معه  ويتفاعل 
جديدة، وا يأخذه كا هو بل يستلهمه لينطق العمل ببيئته وهو 
الذي يعتمد فيه عى منهج امرح  العرض،  ما ظهر جلًيا ي هذا 
التعددية من صوت،  الهارموي داخل  الركيز عى  البوليفوي حيث 

حركة، أداء مثيي وسينوغرافيا.
النسخة  فهو  الطليعة  مرح  ريبوتوار  الكحل”  مخدة  “صبايا   
الثانية من “مخدة الكحل” الذي تم إنتاجه وُعرض بالقاعة نفسها 
عام 1998، وحصد الجائزة اأوى مهرجان القاهرة الدوي للمرح 

التجريبي. .

بطاقة العرض

اسم العرض: 

صبايا مخدة 

الكحل

جهة اإنتاج: 

مرح 

الطليعة

عام اإنتاج: 

2020

رؤية فنية 

وإخراج: 

انتصار عبد 

الفتاح

الكحل«   مخدة  »صبايا 
نفسها القضية  عن  يعران  ا  والمضمون  الشكل    

     نور الهدى عبد امنعم
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[ 18رؤى

نوادي  مهرجان  اُمقدمة  للعروض  اإقليمية  التصفيات  تشهد 
امرح هذا العام، عى طابع رئيي ينمو دورًة بعد دورة، وهو 
بشكل  اإخراجية  الرؤية  مستوى  عى  سواء  بالتجريب،  الولع 
الولُع  هذا  ويــزداُد  نسبًيا،  أقل  بشكل  الدرامي  والتعبر  كبر، 
عنها ي  الشال  تنتمي محافظات  التي  العروِض  بالتجريب؛ ي 
للجنوب؛  وااجتاعية  الطبيعية  امكونات  تساهم  بل  الجنوب، 
الفريدة  بخصائصها  التجريب  طبع  ي  بقليل  ليس  بنصيب 

واُمميزة عن باقي ربوع مر. 
اأحمر والبحر  اأقصر 
العبادي”  “ياسن 

“ياسن  عرض  باأقر  الطود  ثقافة  قر  مرح  نــادي  قدم 
العبادي” ، من تأليف الكاتب الكبر أحمد أبو خنيجر، وإخراج 
يضع  امــرح  خشبة  عى  شاهدناه  ما  ولكن  يونس،  جال 
نص  اختلف  درجة  أي  إى  رئيي:  اتهام  ي  والكاتب  امخرج 
نصف  من  أكر  منذ  نجيب رور  قدمه  ما  عن  العبادي  ياسن 

قرن ي رائعته ياسن وبهية؟ 
غابت  امخرج  ولكن  الشخصيات،  استنطاق  ي  اممثلون  اجتهد 
لديه القدر عى إحكام رؤيته عى عنار امنظر امرحي، فلم 
ي  الديكور  بدور  لإيفاء  الشارب  مفتوي  الرجلن  صورتا  تكِف 
الفراغ امرحي، خاصة  العرض، فحمل اممثلون مسؤولية شغر 
امتلقي  بن  التواصل  شّتَت  الصوت  تقنيات  إجادة  عدم  وأن 

والعرض. 
منزل شهاب النجار 

م تتاَش مشكلة تعبر مفردات الديكور عن العرض، ي مرحية 
اانتقال  ي  أزمة  جي  بشكل  ظهرت  فقد  النجار،  شهاب  منزل 

تكوين  عند  ثابٌت  امنظُر  بينا  آخــر،  حدث  إى  حدث  من 
الحد  يواكب  أن  الطبيعي  تصميمه  يستطع  م  الذي  امقهى 
عند  النص  ي  الفانتازي  والزمن  الواقعي  الزمن  بن  الفاصل 
السحر من أجل  الذي مارس  النجار  الشهاب  الشيخ  اللقاء مع 
الوعظية  رك  ي  امخرج  سقط  كا  شخصية،  مطامع  تحقيق 
ظاهرة  مواجهة  أجل  من  للجمهور  ُمبارة  نصائح  وتقديم 
الدرامية  امساحة  من  لديه  كان  أنه  رغم  الشوارع،  أطفال 

والزمنية -غر امستغلة- أن ُيضمن ذلك داخل دراما العرض. 
قنا

دايرة  نص 
عى  دايــرة«  »نص  عرض  ي  الراع  حسن  أحمد  امخرج  ركز 
اأبيض  امابس:  ألوان  تباين  من  ُمستخدما  والعراف،  الفتاة 
وااختيار،  وحرية  لإقدام  ترمز  دالة  للعراف؛  واأسود  للفتاة 
عثان  عي  الكاتب  قدم  وقد  والخنوع.  لاستسام  وأخــرى 
اإرادة  حول  منطقيا  تسلسا  امتسلسلة  اأفكار  من  مجموعة 

محايًدا،  رمادًيا  لوًنا  ترتدي  شخصيات  لسان  عى  اإنسانية، 
وهي ترمز لأفكار التي تدور داخل عقل الفتاة محور الراع، 
ثم  الذهنية،  وامحاجاة  النفي،  الراع  بن  تتأرجح  فالدراما 
والشجاعة  التعاون  مثل  القيم  من  مجموعة  باانتصار  تنتهي 
بعض  تقليدًيا  كان  -وإن  وعي  بروز  ورغم  امسؤولية،  وتحمل 
اليء- مفهوم السينوغرافيا ومدى أهمية تعبرها عن العرض، 
فغاب  عليها،  امخرج  سيطرة  فقدت  اموتيفات  بعض  أن  إا 
تبدو  جعلها  ما  امرحي،  امنظر  عنار  بعض  مع  التفاعل 

وكأنها مهملة أو زائدة عن الحاجة. 
اللحاد 

لعبد  صعب  نص  ي  الجندي  عري  يقودها  التي  امغامرة  إن 
الفتاح رواس قلعه جي؛ جديرة بالتقدير، خاصة وأنه م يرهق 
امرح بحمل زائد عن حاجة الصورة امرحية، أو خارج عى 
السيطرة، بل عّر بوعي عن الراع بن اللحاد والرسام، محاوا 
الراع  فيدور  الحياة،  مفهوم  الفلسفي  امضمون  عى  القبض 

مصر.. صعيد 
المسرحي التجريب  وغواية  اابتكار  طاقات  بن   
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ي لحظة زمنية ُمبهمة بن الرسام واللحاد حول ماهية الوجود 
اموت،  رمزية  اللحاد  فيه  يتخذ  محاكمي؛  حوار  ي  والعدم، 
والرسام هو الحياة التي مها بلغت حقيقتها فإنها تظل صغرة 
يء  كل  سيبتلع  الذي  اموت  وجال  سطوة  أمام  متضائلة 
العدمية  النظرة  هذه  حول  اختلفنا  أو  اتفقنا  وإن  النهاية،  ي 
للنزعة  امتداًدا  الفتاح رواس ي نصوصه مثل  عبد  فإن  للعام، 
وما  حدث  ما  كل  رغم  أنه  ترى  والتي  الدراما  ي  الكافكاوية 

يحدث وما سيحدث فيا بعد، فإنه ا يء باٍق حتى النهاية. 
المنيا

ساعة  آخر 
عنوان  يحمل  الــذي  سمر  أحمد  اأصــي  النص  عن  بعيًدا 
»امصحة«  رؤية  أعاد  امهدي  مهند  امخرج  فإن  »امصحة«، 
إى  اأمور  تؤول  فعندما  الزمن،  فلسفة  خال  من  جديد،  من 
الزمن  أن  منطلق  من  الحقيقي،  وجهها  عن  تكشف  النهاية، 
جاء  ولذلك  الوقت.  طــوال  ُمتغرة  الحقيقة  بينا  رمــدي، 

بطاقة العرض
اسم العرض: 
امهرجان 
اإقليمي 
لنوادي امرح 
جهة اإنتاج: 
اقليم وسط 
الصعيد، اقليم 
جنوب الصعيد

عام اإنتاج: 
2020

التي  العرض  أحداث  عن  ُمعرًا  ساعة«  »آخر  الجديد  العنوان 
تدور ي آخر ساعة من السنة والتي ُينتظر فيها قدوم بابا نويل 

ليوزع الهدايا عى امرى. 
تدور  وحولها  والقدرة،  العجز  ثنائية  عى  العرض  دراما  ترتكز 
فمع  وانكساراتها،  وكوابيسها  وآمالها،  بأحامها،  الشخصيات، 
مركزية  وتتفتت  الشخصيات،  تتداعى  العام،  نهاية  اقــراب 
الحدث امرحي. ولقد نجح امخرج ي توظيف طاقة اإضاءة 
جانب  وصقل  الشخصيات،  كوامن  فضح  ي  الحري  والتعبر 

جديد منها ي كل مرة.
ي  اآنية  لحظته  ي  اُمجّسد  امشهد  لتشمل  الصورة  وتتسع 
عن  باأداء  التعبر  ويساًرا  ميًنا  يجري  حيث  امرح،  مقدمة 
تدور  العمق  وي  اآي،  الحدث  عن  متقابلتن  نظر  وجهتي 
شخصيتان  تؤديها  ريالية  لوحات  امنتصف،  ي  برواز  داخل 

متباينتان ي النمط العام.
بلورة  عى  وإحكامها؛  التمثيلية،  الطاقات  تنوع  ساهم  رما 
اأماط التي انتخبتها الدراما، فظهر اأبكم والكفيفة، والرير، 
ما  والامباي،  وامستنر،  امندفع،  واُمثقف  وامتشدد  والحام، 

جعل العرض أشبه متحف ثري بالشخصيات. 
انتحار 

يقدم محمد عجيزي رؤية جديدة لنص خربشة مروة فاروق، 
ثم  القطار،  الفتاة  ركوب  منذ  تبدأ  فرضيات،  عدة  عى  ترتكز 
إقدامها عى اانتحار، تعمل كل فرضية منهم عى تصعيد نزعة 
ااتهام القائم عى أن امرأة عاٌر اجتاعي، فا نكاد نستقر عى 

الفرضية  ي  نسفها  يتم  حتى  الفتاة،  انتحار  أسباب  حقيقة/ 
وتصبح  اإدانة،  من  تنتهي  ا  دائرة  ي  امرأة  وتسقط  التالية، 

-اإدانة- هي اليقن الوحيد ي عام يدعي الفضيلة واُمُثل.
الحوار  مستوى  عى  -ســواء  بالكاب  الذكور  ترميز  ساعد 
اُمستِغلة  امتوحشة  الذكورية  بلورة  عى  اممثلن-  هيئة  أو 
لهذه  رمز  نفسه  الكلب  هل  ولكن  اأشكال،  بكافة  للمرأة 
أن  ي  شك  ا  بلورتها؟  الدراما  أرادت  التي  امتوحشة  الصورة 
باأساس،  شعبي  وعي  عى  قائٌم  الدراما  أنتج  الذي  الوعي 
وقد  والقطط.  بالكاب  الشعبي  الوعي  أو  امرأة،  مكانة  سواء 
جعل  ما  تكلف،  ودون  ببساطة  ذلك  عن  السينوغراف  عرت 
عى  العجز  من  مكنونها  البوح  عى  براعة  قادرة  الشخصيات 
شخصية  أداء  ي  سلًفا  اُمقدر  والقهر  النساي،  العنر  مستوى 

اُمحقق. 
أسيوط

هون  دقة 
ني  ي  الدراما  ُمنطلقات  تجديد  إى  الرافعي  ُحسام  يسَع  م 
لـ عبده الحسيني، وتجليات اأنا لـ محمد  7 ورقات كوتشينة 
فأتت  النصن،  بن  بالتوفيق  مهموًما  كان  ما  بقدر  النجار؛ 
لدور  كمعادل  فسفورية  بألوان  امغطى  الجوكر  شخصية 
العرض  عى  أضفى  ما  سلًفا،  اُمعد  امصر  السلطة/  الــراوي/ 
طابًعا قوطًيا رعان ما يتداخل مع امََشاهد الواقعية ثم يعود 

ليبسط نفوذه عى امنظر امرحي ي النهاية. 
شواهد  تداعي  عر  الصعيد،  ي  الذكورية  قضية  العرض  يطرح 
قبور أربع فتيات، لإحالة من اموت امادي إى اموت امعنوي 
الذي تعمل الدراما عى بلورته ي مشاهد من الحياة اليومية، 
امبكر،  ــزواج  وال والكبت  التحرش  مثل  لظواهر  والتعرض 

والتعاي الذكوري، وإلخ. 
يتخذ امنظر امرحي اتجاًها رياليا عى مستوى الصورة، وإن 
إى  الولوج  عند  إهالها  بسبب  ُمبهمة  اموتيفات  بعض  بدت 
الحدث امرحي، ولكن يظل مركز الدراما ي العرض هو طقس 
دق الهون، كتعبر عن لحظة التلقن التي تدفع كل شخص ي 
مصره، وقد نجح امخرج لحد كبر ي توجيه معالجته الدرامية 
وتوظيف  اإخاقي،  واانفات  ااختيار  حرية  بن  الصدع  لردأ 
للشخصيات،  النفسية  امونولوجات  لبلورة  واإضاءة  اموسيقى 

ما حقق تفاعا ملحوًظا مع الصالة. 
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: مختصرة  نبذة   •  
امرح  اتصاات  بيئة  التفسر ي  مفهوم  الدراسة  تحلل هذه 
الفهم  أنواع  امصطلح ي مختلف  معنى هذا  . وجوهرها هو 
والنظرية  امرحية  السياقات  وي  امعجمية،  امراجع  ي   –
فهم  ي  التغرات  اي  أيضا  تشر  كا   . والفنية  والتاريخية 
وا   . مستخدمه  موضع  عي  اعتادا  امصطلح  هذا  مضمون 
تحدد الدراسة فقط أوجه فهم هذا امصطلح ي بيئة اتصاات 

امرح بل تحدد أيضا امامح الرئيسية للتفسر امرحي . 
 : المقدمة   •  

معنين  امرح  علوم  ي  حاليا  التفسر  مفهوم  يستخدم   
التفسري  امرح  بعبارة  اأول  ااستخدام  يرتبط   . أساسين 
فهم  الثاي  امفهوم  ويعالج   .  interpretative theater
أو  الدرامي  النص  تفسر  ي  ومبتكرة  خاصة  كطريقة  التفسر 
أي نص آخر مفهوم العرض عي خشبة امرح . وا شك أن 
النوع  أو  القصي  غر  الفن  أنواع  أحد  باعتباره  التفسر  فهم 

امرحي هو اأقل شيوعا . 
إى  غالبا  التفسري”  امرح   “ وهو  اأول  امصطلح  يشر   
أو   – مرحية  أعال  إى  استنادا  امبتكرة  امرحية  العروض 
بامعنى الواسع – أي نوع من النصوص الدرامية . فامعنى – 
مع  سيانطيقي  بشكل  امتطابق  اأقدم  امصطلح   – التفسر 
له  يكون  أن  مكن  والذي   ،literary theater اأدي  امرح 

 reproductive التوليدي  امرح  مصطلح  ي  متدنيا  معنى 
 Dramatic الدرامي  امرح  مصطلح  ويستخدم   .  theater
theater ي هذا السياق ي نظرية امرحن اأماي والبولندي 
السلوفاكية  النظرية  وملك   . اأخرى  امرح  أنواع  بعض  وي 
النظرية  مثل  التفسر  مصطلح  استخدام  ي  التقاليد  نفس 

التشيكية . 
سياقات  مختلف  ي  الثاي  السيانطيقي  امعنى  ويستخدم   
اى  رئيس  بشكل  التفسر  معنى  يشر  اذ   . الفهم  وتحوات 
أنه  من  الرغم  وعي   . امرحي  الشكل  وإبداع  نشأة  عملية 
م يتم ترسيخ هذا امصطلح جيدا ي مجال اانعكاس الحي 
بالعبارات  عنه  التعبر  اممكن  فمن   ،receptive relection
التالية : “ الشخصية امرحية ي تفسرها، أو تفسر امخرج، 
للنصوص  امخرج  تفسر  أو  لسريندبرج،  امخرج  تفسر  أو 
العرض  وتفسر  الكاسيكية،  امرحيات  وتفسر  الدرامية، 

اممثل( امرحي ... الخ . فا هو معنى هذه امصطلحات :  تفسر  معنى   ( ما  شخص  تفسر  ي  الشخصية   •  
الشخصية  يؤدي  عندما  للممثل  الشخي  الفهم  عي  تؤكد 
كمرادف  غالبا  تستخدم  وهي   . درامي  نص  عي  تقوم  التي 
 actor’s للشخصية  اممثل  تصوير   “ اأقدم  للمصطلح 

 . ”portrayal of the character يشر ولكنه  اأداء،  إى شكل  فقط  امخرج  تفسر  يشر  ا   •  
اي تصوير امخرج ي إطار اأسلوب والتفرد التعبري لتفسره 
النظري  الفهم  إى  أيضا  مبار  غر  بشكل  امصطلح  ويشر   .

 • تفسر امخرج لسراندبرج يعني أنه عند اإشارة إى إخراج للمخرج وموذج اأداء امرحي. 
مرحية سراندبرج هناك مقارنة مفهوم امخرج مع امرحية 
امرحي  الكاتب  أعال  كل  اعتباره  ي  يأخذ  بينا  امختارة، 

)هذا هو امعنى اأكر شيوعا، ولكنه مكن أن يشر إى أعال 
 • عرض تفسر النص الدرامي عي خشبة امرح هو اإشارة سراندبرج امفعمة بالحيوية ( . 

التي تركز عي محتوى الكلمة وتفسرها ي العرض امرحي . 
وتشر هذه العبارة ي نفس الوقت إى التغرات السيانطيقية 
الشكل  الدرامي، بداية من ذريعة شكله، وصوا إى  النص  ي 

 • امفهوم التفسري، والتناول التفسري، والدراسة التفسرية النهاي . 
تناول  أن  تعني  التعبرات  هذه  كل   . ...الخ  امرحي  لأداء 
ي  يكمن  امرح  خشبة  عي  امقدم  للنص  اأساي  التلقي 
الكتابة  إسراتيجية  وأن  امتلقي،  بواسطة  طبيعته  فهم  رح 
أعني   ( معن  أدي  لنوع  حسم  مسألة  مبدئيا  هي  امختارة 

مسألة تفسر ( . 
ظل  عي  التفسر  فيها  يوجد  عبارة  كل  تتخذ  تركيبة  كل  ي   
ينطبق  يزال  ا  جوهره  ي  التفسر  فان  ذلك  ومع   . مختلف 
عي طريقة تناول النص وتصفه ما يجعل من اممكن رحها 
سياقاتها  وبرغم   . امفر  النص  لغة  مثل  أخرى،  بطريقة 
الثابت  ااتصال  أساس  داما  توفر  فانها  امختلفن،  وفهمها 

للفهم . 
 : المسرح  تفسر  سيمانطيقا   •  

أن  نستطيع  التلقي،  وجاليات  النص  نظرية  مع  بالتوافق   
يتعلق  فعل  أنه  باعتبار  مختلفة  بطريقة  امفهوم  هذا  نفهم 
ي  التفسر  مفهوم  مكن  ا   . امرحي  العمل  وجود  بجوهر 
النص  إى  الوصول  كيفية  طرق  إحدى  تسمية  امرح  بيئة 
فقط، أو نوع أدي يتحقق فيه برهان النص . وهذا يعني أن 
التفسر حار ي فهم امتلقي للعمل امرحي عاوة عي فهم 
 . التحقق(  النشأة أو اابداع أو  امؤلف  ) سواء عي مستوى 

المسرح  تفسر  سيمانطيقا 
تأليف: داجار انستيتوريسوفا
ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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ولذلك مكننا أن نقول ان التفسر حار ي كل نوع من أنواع 
أشكال  من  شكل  كل  ي  وأيضا  مرحلة  كل  وي  النص،  تفسر 

وجوده . 
من  انطاقا  التفسر  مصطلح  فهم  اي  ننظر  أوا  دعوتا   
أكر  فهم  اي  نصل  ثم  اأساسية  للمعاجم  العام  التعريف 
تحديدا وفقا استخدامه ي مختلف مجاات العلوم اإنسانية، 
امرح  نظرية  ي  تعريف  أضيق  اتجاه  ي  ننتقل  النهاية  وي 
معنى  بوضوح  نعرف  أن  التناول  هذا  لنا  يسمح  وسوف   .
أن  يساعدنا  وسوف  امرح،  ي  التفسر  ومكانة  ووظيفة 
اي  بعد  فيا  ننتقل  وسوف   . امرحي  شكله  بدقة  نعرف 

تعريف مضمونه الوثيق الصلة بامرح . 
العاقات  التي تصف  العامة وامعاجم اأخرى  امعاجم   تشر 
امفرداتية  الوحدات  بن  اأخرى  والتعبرات  السيانطيقية 
امتطابقة مع معاي  اأساسية اى مجموعات امعاي اأساسية 

كلمة “ تفسر “ . 
اأساس  هذا  وعي   . مجموعتن  اي  نقسمها  أن  ونستطيع   
وتعبر  علمي،  مصطلح  باعتباره  التفسر  نتأمل  أن  مكننا 

اتيني يشر اى : 
1 - التفسر الجاي، ورح أو توضيح )تحليل( العمل الفني ) 

النص بامعنى الواسع( الخ . 
شخصية  تجسيد  معنى  جمهور،  أمام  فني  عمل  أداء   -  2

مرحية، عزف اموسيقى. 
لكلمة  يكون  أن  اممكن  من  السابقة،  امعاي  إى  باإضافة   
. وهذه امعاي ا تعمق  “يفر to interpret” معاي أخرى 
بدقة  أيضا  تصف  ولكنها  امصطلح،  لهذا  امبدي  الفهم  فقط 

أكر استخدامها العمي الحاي ي علم امرح. 
أوضح  وتحظى امجموعة اأوي بالتنويعات امرادفة التالية :  التفسر  التي تجعل رح  املموسة  الظروف  تحدد   •  

وتوضحها وأكر فها .  امرحية  قواعد  وتصف  امؤلف،  عمل  تفر   •  
لتقديم  ما  شخص  عن  بالنيابة  وتتواصل  عنها  وتعر  وتنقلها 

تفسر للعمل الفني . 
مثل  أفعال  بواسطة  تتحدد  امعاي  من  الثانية  وامجموعة   
دور  بنجاح  ومثل  ويولد،  مرحية،  ويؤدي  فنيا،  عما  يقدم 

تفسر   “ لكلمة  الاتينية  الرجات  وتري   . الشخصية 
interpretation”، سواء كانت ي شكل اسم أو فعل، خطا 
امثر  الجديد  امعنى  مع  واسع  نطاق  عي  ومقبوا  راسخا 

لاهتام . 
إى  باإضافة  ملك   ”interpretation التفسر   “ فااسم   
النقل  أو  الرجمة  هو   – آخر  ومعنى  الرح  السائد  امعنى 
مجموعة   ”interpretari يفر   “ الفعل  يحظى  وبامثل   .
ويفر،  وينقل،  يرح،  مثل  امساوية  الرجات  من  واسعة 
التي  اأفعال  من  امزيد  بينها  ومن   . الخ  ويعرف،  ويفهم، 
هذا  تلمس  أو  أخرى،  لغة  اي  اأصي  النص  برجمة  ترتبط 
اأدي  امنظر  فطبقا استشهاد   . فقط  بشكل هامي  امعنى 
الرجمة تعني “  )أنطون بوبوفيش Anton Popovic(، فان 
فك رموز شفرة نص لغوي لخلق لغة وشكا أسلوبيا جديدين 
بأقى قدر من ااحرام للمعلومات التعبرية والسيانطيقية 
السياق  أسلوي، ي هذا  أيضا موذج  فالرجمة  للنص اأصي. 

يكون نشاط الرجمة عملية تجريبية ) إبداع شارح ( . 
احرام  أقى  نتحدث عن  أن  بالكاد  امرح  بيئة  تستطيع    
بالنص  يتعلق  فيا  والسيانطيقية  التعبرية  للمعلومات 
اأصي والرجمة، أنه مفهوم من خال علم اأدب مادامت 
التعريف  نحدد  أن  أردنا  وإذا   . امعنية  الرجمة هي  مسائل 
الدقيق للرجمة ي سياق امضمون امرحي الدقيق ونحافظ 
 . تحويل  بكلمة  ترجمة  كلمة  نغر  أن  فابد  صياغاتها،  عي 
بؤرة  عن  بعيدا  للمصطلح  اللغوي  الشكل  يكون  أن  ويجب 
الركيز اأدبية الضيقة ويجب أن متد من خال فهم اللغة اي 
أوسع امعاي الجالية والفلسفية، واسيا ي معناه امرحي 
. والتعريف الذي قدمه )بوبوفيتش( آنفا، يلفت انتباهنا إى 
بشكل  يوضح  بينا  التفسرية  العملية  خال  اإبداع  حضور 
تظهر  رما  التي  امرحي  اإبداع  وأسلوب  نوع  ماهية  بارز 
أي  وي  بالضبط،  أين  يخرنا  أنه  كا    . امرحي  التفسر  ي 
موقف، يتحقق الفهم اإبداعي للموقف من خال امرح : 
وأن ذلك يحدث بدقة ي ترجمة امعلومات اأصلية إى لغة 

مرحية .  
تفسر   “ كلمة  تظهر  الاتينية،  اللغة  معاجم   اى  بالعودة   
امعاجم  من  النوع  هذا  وي   . إضاي  بعنى  الرجمة  معنى   “
اايتمولوجية  النظر  يساعدنا تفسر هذا امصطلح من وجهة 

محددا  آخرا  وضعا  فهم  ي  ودالتها(  األفاظ  تحليل  )علم 
بأن هذا امصطلح يحظى ي امرح ويفهم بوضوح السات 
ااتصال  أثناء  يحدث  فا   . التفسرية  للعملية  العامة 
امرحي ليس فقط تفسر النص أو جزء من العمل امعروض 
 ( الدرامي  النص  تفسر  أو  إظهار  وليس مجرد   . آخر  متلقي 
الشخصية  تصوير  أيضا  بل  امرح،  خشبة  عي  ومضمونه( 
مفهوم  يعكس  والذي  امرح  خشبة  عي  اممثل  بواسطة 
التقديم عي خشبة امرح . الرجمة أيضا هي جوهر هذه 
بعينه  جزء  ترجمة   : اأدي  وبامعنى   . التفسرية  الفعاليات 
أخرى  لغة  شفرة  إى  اأصي  العمل  من  امعلومات  بعض  أو 
الحقيقة،   ( فاليء   .  ) جديدة  لغة  شفرة  شك  با  وهي   (
نود  الذي  الخ(   .. اموضوع   الشخصية،  الحدث،  العنر، 
نرجمه  امرحي،  اأداء  ي  اأصي  العمل  من  به  ااحتفاظ 
ونصوره،  ونوضحه،  امرحية،  العامات  من  نسق  إى 
نفر  فنحن   . لأصل  ومغاير  مختلف،  تعبر  نسق  بواسطة 
الزمن وامكان، من خال  الفني امرحي ونوضحه ي  العمل 
أساليب الكام أو الكتابة التي نستخدم فيها عمليات ابداعية 
مختلفة ماما التقاط امادة السيانطيقية . ثم يصور اممثل 
الدرامي  بالفن  امرتبط  امفهوم  اطار  ي  لفظيا  الشخصية 

والفن اإخراجي . 
: المسرح  بيئة   •  

اأكر  هو  التفسر  للمرح،  التنظري  التفكر  تاريخ  ي   
لتقديم  التقليدي  النهج  عكس  عي  أنه  باعتبار  شيوعا 
النصوص الدرامية عي خشبة امرح التي تقوم عي السعي 

اى تحقيق ااحرام الكامل لها عي خشبة امرح . 
امخرج  يوافق   – امرحي  التأمل   – امؤلف  بيئة  ففي   
الرأي  عي   )Jean Vilar فيار  )جان  الفرني  امرحي 
اأساي،  النص  عي  الدرامي  النص  احتوى  اذا  انه  القائل 
ما  . وحتى ي حالة  الحالة هو تفسره  ااخراج ي هذه  فان 
اذا كان التفسر غائبا عن عملية اإخراج، فان حضور اممثل 
امخرج  ذهب  وقد   . نفاق  مجرد  يكون  امرح  خشبة  عي 
ذلك  من  أبعد  اى   )Luca Ronconi رونكوي  )لوكا  اايطاي 
ففي   . له  تفسر  أنه  باعتبار  واإخراج  النص  عاقة  تأمل  ي 
يأخذ  الذي  امرح  التقديم عي خشبة  بناء  يفضل   أعاله 
ي اعتباره العديد من التفسرات التي تتحفز مبارة بواسطة 
امخرج  يصف  التفسر،  مصطلح  خال  ومن   . نفسه  النص 
 Sergei ايزنشتاين   )سرجي  الروي  والسيناي  امرحي 
رؤية  عي  يقوم  الذي  اممثل  عمل  أنواع  أحد   )Eisenstein

واضحة للشخصية وصورتها عي خشبة امرح . 
 Ratajizak دوبروشنا  )راتايزاك  البولنديان  امنظران  ويتبع   
 Andrzje هاوزبرانت  و)أندريه   )Dobrochna
يعتقد  ا  اذ  أيضا.  الخطاب  نفس   )Hausbrandt
عي  لأدب  امضاد  الدرامي  النص  تقديم  أن  )دوبروشينا( 
خال  من  مثلها  التي  الرؤية  جزئيا  يحقق  امرح  خشبة 
باأدب  الكامل  ااعراف  الروري  من  أنه  يرى  اذ   . امرح 
الدرامي وامرح أيضا . فامرح ) عرض النصوص الدرامية( 
)هاوزبرانت(  ل  بالنسبة  والتفسر   . التفسر  هو  له  بالنسبة 
والشكل   . فتحه  أو  النص  إثراء  بها  يتم  التي  الوسيلة  هو 
ليس  تفسري  عمل  نتيجة  هو  الدرامي  النص  لعرض  النهاي 
ويقوم  اممثل  جانب  من  أيضا  بل  امخرج،  جانب  من  فقط 
يعتر  فهو   . حولها  وامناقشات  للنصوص  عميق  تحليل  عي 
تفسر القصص القصرة ونصوص النر اأخرى أكر حرية من 

تفسر النص الدرامي . 
ايرينا   ( وامنظرة  امرحية  امؤرخة  ي  التفكر  ويشر   
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إى  يشر  السياق  هذا  ي   )Irena Slawinska سافينسكا 
تاريخ  ي  التفسر  وأهمية  أنواع  حول  الحداي  بعد  التفكر 
 )Paul Ricoeur الفكر امرحي . فهي تتفق مع )بول ريكور
تأويل   -  1  } التفسر  ي  اأساسين  لأسلوبن  ومفهومه 
إعادة  تأويل   -  2 الغموض،  توضيح  وأسلوب  فيه  امشكوك 
كل  أن  ذلك،  رغم  تعتقد،  فهي   .  { الركيز(   ( والتذكر  البناء 
مع  وتستنتج  متبادل  بشكل  تتعاون  أن  يجب  التفسر  أنواع 
تأخذ  أن  يجب  اذ   . البعض  بعضها  وتكمل  البعض  بعضها 
التفسر  مسألة  أن  إا  سيميوطيقيا،  تحديا  اموضوع  فلسفة 

ليست القضية امركزية عند ) سافينسكا ( . 
مفهوم   )Jan Cisar سيزار  جان   ( امرح  منظر  ويتأمل   
التفسر للمفهوم الذي ينتمي اي اإخراج أن محتوى اإخراج 
الدراما،   ( الفرعي  الشفهي  النسق  يفر  أن  يجب  اموضوعي 
ثانوية  ذات خاصية  تفسر  كعامة  والرح   . الدرامي(  النص 
تنفيذ  ففي   . الدرامي  الفن  مجال  ي  رئيس  بشكل  موجود 
عندما  حارة  الثانوية  التفسر  خاصية  تكون  الفني  العمل 
فالتفسر   . التفسر  من  مختلفة  أنواع  تندمج  أو  تتداخل 
يفر  أن  يريد  كان  إذا  الحالة،  هذه  ي  تحديث  عملية  هو 
اإبداعية  الطبيعة  يزيد  وعندئذ  متدفقا.  نصا  باعتباره  النص 
الشارحة للعمليات التي يتم تنفيذها بواسطة النسق الفرعي 
ما  يء  عن  التعبر  عي  القدرة  وتعتر   . امرح  لخشبة 
للتفسر  طبيعيا  ملمحا  اظهاره،  فقط  وليس  مناسب،  بشكل 
امرحي، ي رأي امخرج الروي )سرجي ايزنشتاين(، وبالتاي 
فان الذين يراعونها هم اممثلون / امفرون . ويتحدث عام 
Vladimir Mikes  ( مايكس   )فادمر  التشيي  امرح 

بالسفسطائين  عاقتهم  ي  امفرين  عن  أيضا  سلبي  بشكل 
عن  وتتوقف  تعرض  بطريقة  امعاي  يغرون  الذين  أولئك   –
الكام – عندما يستغلها امفر لنفسه . وقد أجريت تحليات 
امرح  عام  بواسطة  التفسري  امرح  ي  التفسر  لحدود 
وكانت   .  )  Jan Sotkovsky سوتكوفسي  )جان  والدراما 
نتيجة دراسته تفسرات تقريبية غر دقيقة وغر متسقة . فهو 
 Peter بافلوفسي  )بير  مع  بالتناظر  يفر،  للمرح  كمفر 
Pavlovsky( ذلك امرح الذي يقوم عي النص الدرامي وأن 

كل ما يأخذه ي اعتباره هو غالبا مرح الدراما . 
 Marvin ويعالج امنظر امرحي اأمريي ) مارفن كارلسون 
 heories o ( ي كتابه ) نظريات ي تاريخ امرحCarlson
فتاريخ   . بارز  بشكل  التفسر  مفهوم   )   heater History
تاريخ  هو  رأيه،  ي  بامرح،  يتعلق  فيا  النظري  الفكر 
الجاليات  ي  امركزية  امفاهيم  تفسرات  أنواع  مختلف 
الراع،  التطهر،  امحاكاة،   ( أسلوبية  فرة  كل  ي  امرحية 
االتباس، الروح ( . فهو يغطي مجموعة من داات األفاظ 

استخدامها ي سياق غر مرحي . 
امرحي  امنظر   )Patrice Pavis بافيس  )باتريس  ويفهم   
 ”heater Dixtionary امرح  “قاموس  كتابه  ي  الفرني 
 / القارئ  أو  امشهد  أو  للنص  نقدي  تناول  بأنه  التفسر 
والهدف  الفهم(   ( امعنى  تحديد  ي  يكمن  والذي  امشاهد، 
جانب  من  اأداء  خلق  عملية  أيضا  ويتضمن   . )الدالة( 
 . امتفرجن  جانب  من  التلقي  عملية  عي  عاوة  امؤلف، 
خشبة  عي  اممثل  عمل  عي  أيضا  امفهوم  هذا  ويطبق 
والعامات  التفسر  خال  من  امعنى  تخلق  التي  امرح، 
نتيجة  وليست  النسق،  لبناء  نتيجة  تظهر  التي  امرحية 
وجوده . ومتد ) بافيس( أيضا اي ثاثة أنواع لتفسر امتلقي : 
تفسر تأويي – داي، وسيانطيقي وتعددي . والتفسر عنده 
أيضا هو فن الفهم، الذي يقوم عي ااعتقاد بأن النص يلفت 

إلينا . ورغم ذلك يعرف امشاهد برعية النص، أن امتلقي 
عندما يقرأ النص أو يشاهد العمل الدرامي ينفذ إى الوظيفة 
تخيله  يطور   ) النص  مخطوطة  مصادر   ( مبدعيه  الخيالية 
بفكره   )Umberto Eco ايكو  أمرتو   ( ويتناول   . بنفسه 

التفسري مسألة التفسر السيميوطيقي للعرض امرحي . 
لويس  جورج   ( اأرجنتيني  الكاتب  لقصة  وباستخدامه   
بورخيس Jorge Luis Borges( عن “ ابن رشد “ الفيلسوف 
تفسر  اي   ) )ايكو  يصل  الوسطى،  العصور  ي  امهم  العري 
التصنيف  منظور  من  والدراما(  العرض   ( امرحي  اأداء 
يكتشف  القصرة  القصة  هذه  وي   . للعامات  التقليدي 
له  مجهولتن  كلمتن  وبالتاي  أرسطو،  أعال  رشد”  ابن   “
الفيلسوف  يستطع  م  اللذان   “ والراجيديا  الكوميديا   “ ها 
مع ريك  امبارة  امرح  تجربة  باستخدام  حتى  تعريفها 
كان  الغامضان،  امفهومان  هذان  يتأمل  وبينا   . مناقشته 
 “ ويقول  امبنى،  نفس  فناء  ي  امؤذن  لعبة  يلعبون  الصبية 
امرح  طبيعة  فهم  أمثلة  أكر  هو  وهذا   .  “ امؤذن  أنا 
التفسر  ايكو(  أمرتو   ( . وقد فهم  النموذجية ومادة عامته 

عام  أمثلة  طريق  عن  امرحية  للعروض  السيميوطيقي 
السيميوطيقا اأمريي ) تشارلز ساندرز برس( حول السكر، 
ضد  علني  كتحذير  الخاص  جيس  بواسطة  فضحه  تم  الذي 

الرجل إدمان الكحول . وقد جاءت استنتاجات ) ايكو( كالتاي :  وكلمة سكر، أن  السكر  بن صورة  فرق  يوجد  • ا   
السكر ) عند برس( عامة ) تتمثل بواسطة شخص ما سكر، 

 • رما تشر صفة السكر أيضا اى عدد من امضامن اأخرى ويشر حضوره امادي اي يء غائب ( . 
؛ منها أن تفسر الحضور امادي لحالة السكر تحت أي بدائل 

اأجسام يعتمد عي تقاليد مرحية وتركيب العروض امرحية .  من  الشخصية  اختيار  تم  السكر  حالة  بحضور   •  
أنها  يعني  ما  وواضحة،  معروضة  فهي  اموجودة،  امادية 
كل  مثل  أن  مكن  حتي  اليء  تحقق  عدم  )أسلوب  ظاهرة 

 • حالة السكر هي عامة عي امربع الثاي ) امربع الداي( النوع ( 
عروضه أن السكر يؤدي دور أنه ليس سكرانا .  ي  يقدم  الداي  امربع  هذا  فان  اممثل  حالة  ي   •  
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أنا  بيان أداي – “  أنه    -  1 : الكام  الدرامية نوعن من فعل 
من  يعلن  لكنه  الحقيقة،  يقول  ضمنا  فهو   .  “ الدور  ألعب 
اممثل  مثيل  يتم   -  2  . يكذب  سوف  أنه  أيضا  نظره  وجهة 
بواسطة بيان زائف، الذي يؤدي اممثل الشخصية من خاله ) 
)بيوتر  الروي  والفولكلور  ااثنوجرافيا  وهذا مأخوذ عن عام 
ي  العامات  أن  إى  يشر  الذي   ) بوجاتريف  جريجوفيتش  
تحيل  أن  مكن  امرح  ففي   .) أشياء  عامات  هي  امرح 

اإشارة إى دالة والعكس بالعكس . 
 Zdenek (وقد درس عام امرح التشيي )زيدنيك هورنيك 
التفسر   “ مقاله  ي  بعمق  التفسر  مشكلة  بعمق   Horinek
تناقش  اذ   ،”Interpretation and creation واإبداع 
دور  وفهم  التفسر،  تعريف  معنى  التفسر  مفهوم  أهمية 
ومقارنتها  تفسر  كلمة  فقد وصلته داات   . والرجمة  اممثل 
التمييز  أهمية  عن  حجة  اي  امرحية  البيئة  ي  ي  باموقف 
أعال  من  عمل  كل  أن  أيضا  ويعتقد   . واإبداع  التفسر  بن 
ومع   . التفسر  يعني  أيضا،  عمل مرحي  وكل  امدركة،  الفن 
ذلك ا نعتر طبيعتها اإبداعية  تفاصيل خاصة بالتفسر عي 
خشبة امرح، ولكن يرجع ذلك إى حقيقة أن هدف العمل 
لخلق  يل  الدرامية  للنصوص  الدقيق  التفسر  ليس  امرحي 

التسمية، ويعني ذلك امرح الحي بأصدائه . 
التفسر امرحي  أيضا مسألة  اأكر جوهرية هي   والطريقة 
بافلوفسي( ي تعريف  )بير  الباحث امرحي  التي عر عنها 
اأساسية  امرح  تعريفات   “ قاموس  ي  التفسري  امرح 
)مثال  الفنية  لأعال  تفسر  بأنه  التفسر  يفهم  حيث   “
)وهو  ااتصال   لوسائل  تحقيق  أو  النقدية(  امراجعة  ي  لها 
التفسري  امرح  عمل  أن  وحيث   . ما(  حد  اي  تفسر  أيضا 
أداء  كل  فان  موسيقي،  أدي  عمل  أو  أدي  لعمل  تفسر  هو 
فان  التفسري  امرح  ي  ولكن  لعرضه،  )تفسر(  تنفيذ  هو 

التقديم عي خشبة امرح هو التفسر نفسه . 
امتطلب  أن  بروشيزكا(  )مروساف  السيميوطيقي  ويقول   
أدي  ناتجا عن علم  كان  الدرامي – سواء  النص  لتفسر  الهام 
أو علم مرحي – فهو فكرة أن الكام ي العمل الدرامي هو 
وسائل  فيها  ترابط  التي  أكر،  درامي  حدث  من  جزء  فعا 
نوع  أي  أن  أيضا  ويقرح   . الشفهية  وغر  الشفهية  ااتصال 
من تفسر أو تحليل النص الدرامي يجب أن يعتمد أيضا عي 
ازدواجيته . فازدواجية وظيفته تعني أن النص داما هو الذي 
يتم تحديده مبدئيا بواسطة اميل اي التصوير امرحي . ثانيا 
مكنه أيضا أن يعمل ي ااتصال اأدي باعتباره موضوع تلقي 

القارئ . 
 وبالتاي من وجهة نظر ااتصال اأدي فان النص اأدي يتجه 
اى امرح، فهو أساس العرض امرحي، وهو امكون اأساي 
الدرامي،  النص  أن   . اأدبية  والقراءة  امرحي  لاتصال 
وحدته  فان   ، غالبا  وهجن  مجزأ  اأدي،  ااتصال  إطار  ي 
الدالية تتحقق من خال ماحظات امؤلف . وي إطار نظرية 
باعتباره حلقة وصل  الدرامي  النص  )بروشيزكا(  يتأمل  النص، 
استمرارية النص : وهذا يعنى نوع النص، الذي يبني العاقات 
مع أنواع الفن اأخرى بشكل طبيعي . وهو أيضا النص الذي 
واأفكار  واموضوعات  الفنية  امارسات  مشكات  يعكس 
الرئيسية ووسائل التعبر .. الخ وكذلك أيضا امشكات اأدبية 

وامرحية . 
اأدي  امجالن  ي  الدرامي  للنص  امزدوج  وااستهداف   

وامرحي كالتاي :
النص الدرامي باعتباره أدبا  النص الدرامي كنص مرحي
اإثبات )اإظهار(  الكام 

فعل متكامل  شبيه الجذع 
تكافل الوسائل الشفهية وغر الشفهية التهجن 
الحوارية / الحضور/ الركيز امناجاة /اماي/ الركيز 
عي مهارات الكام / اإجازة عي مصادر اللغة امكتوبة / 
ومصادر لغوية نظرة .. الخ التحليلية/ مختلف ملحوظات 
ماحظات كوصف مشهد  اأسلوب اأدي/ ان وجدت 
الفراغ امرحي، وسائل   
اممثلن، وإرشادات امخرج  
الكام جزء من الحدث  الكام كفعل 
مواجهة مع الكام وإشارة مع الشخصية محددة بشكل نهاي 
رؤية مشهدية / شخصية،  أو محددة ي إشارة أو محة ي 
الكام             ومفهوم للشخصية الدرامية 
مواجهة مع قوى التعبر  متابعة الدمج ووحدة 
امرحي  التعبر عي مستوى اللغة 
القصة كفعل فوري  التي تحدث كتدفق 
الركيز عي الشخصية الشخص الدرامي /الشخصية 
الدرامية عر امستقلة : ااستقال النسبي للنص 
معالجة نص امخرج –   
العرض عي خشبة امرح  
مثيل جاليات اللغة /  مثيل جاليات اللغة 

عرضيا / ااعتاد عي   
الوظيفة ي تشكل جاي أوسع  

مواجهة مع أنواع امرح    مواجهة مع اأنواع اأدبية 
             وإجراءات العرض
 Albert برازاك  )ألرت  السينوغرافيا  منظر  تعامل  وقد   
السينوغرافية  امساحة  “تفسر  دراسته  ي   )Prazak
مع   ”Interpretation of Scenographic Space
امساحة  ان  ويقول   . السينوغرافية  امساحة  تفسر  مشكلة 
تخيلها،  ي  يدخل  امشاهد  أن  كتفسر  توجد  السينوغرافية 
ي  وامشاهد  اممثل  الفني  العمل  اتحاد  يصادف  عندما 
الزمن وامكان . وبالتاي فان الرط امسبق لتكوين امساحة 
اطار  ي  داما  التفسر  ويحدث  تفسرها  هو  السينوغرافية 
مفاهيم فكرية – وبالتاي ماشيا مع روح امنهج السينوغراي 
. تعتر امنطقة امشهدية التي تم ادراجها عي خشبة امرح 

هي داما نتاج فراغ سينوغراي فحسب . 
 Vaclav سيبيك  )فساف  امرح  عام  استخدم  وقد   
اأسود  اماك   “ عنوان  يحمل  الذي  عمله  ي   )Cejpek
فعندما   . كليا  تفسريا  منهجا مرحيا   ”he Black Angel
توماس   ( النمساوي  امرحي  الكاتب  أعال  ي  امعنى  فر 

سرته  اعتباره  ي  يضع  م   )homas Bernhard برنهارد 
الذاتية، بل أيضا أعاله اأدبية والفلسفية والتأثرات اأخرى 
)برنهارد(،  مرحيات  ولغة  بنية  أيضا  )سيبيك(  وحلل   .
وأحد  لحياته  امرحي  الكاتب  توجه  تحليات  وضمنها 
)برنهارد(  شخصيات  يتأمل   فهو   . مرحيته  شخصيات 
ورموز  السوداء،  امائكة  عن  امجهول  التعبر  باعتبارها 
يفقدون  ا  ولكنهم  امتنامية  اإنسانية  ذوي  اأشخاص 

رؤيتهم الضبابية للعام . 
باعتباره  التفسر   )Martin Bazil بازيل  مارتن   ( ويفهم   
اأدي  التفسر  ضمن  ويشمله  النص،  لتناول  منفصا  منهجا 
نفسها  النص  طبيعة  تكون  أن  مثا،  مكن،  حيث  اأساي، 
نقاش حول  . ي  أصله  أو  مشكلة، سواء عي مستوى حفظه 
أنواع التفسر مكن أن نضيف أيضا تعريف للتفسر امرحي 
بصوت  تقرأ  عندما  ينشأ  بافلوفسي(،  بير   ( قدمه  للدراما 
القدمة  النصوص  الراجيديا ي  أو سات   . للمشاهدين  عال 
 ،)Zdenek Horinek هورينيك  زيدنيك   ( قدمها  التي 
والتي تنشأ من تفسر ميتافيزيقي للنوايا واأفعال اإنسانية 
البطل  وتضحية  وسقوط  موت   – الراجيدية  فاأحداث   .
تشاهد  عندما  متحرر  ايجاي  معنى  يستقبلون   – الراجيدي 
ي سياق موضوعي وا زمني، سواء كان أساسه أسطورة  أو 
عقيدة أو نظام علاي معياري لأوامر والنواهي امامة وغر 

امروطة . 
بير   ( السلوفاي  الباحث  عمل  امرح  علم  سياق  وي   
مجال  ي  التفسر  مفهوم  مع   )Peter Karvas كارفاش 
مع  امخرج  عمل  أن  ويرى   . الدرامي  والعمل  اإخراج 
امرحيات هو التفسر، أن امخرج ليس مؤديا للدراما فقط، 
بل إنها مفرها أيضا . فالنص هو نتيجة عمليات مركبة وأن 
امخرج يتخذ قرارات معقدة، عي أساس اإرشادات امشفرة 
ي النص، بينا أثناء اأداء يؤثر امشاهدين داما ي التجسيد 
النهاي، الذي يكون داما تفسرا مميزا للدراما  غر  امرحي 
قابل للنقل والرجمة  . فامخرج يفر الدراما للممثل الذي 
يفرها بدوره للمشاهد . لذلك فان اممثل هو شكل التفسر 

الشخي للدراما . 
 : الخاتمة   •  

 التفسر ي البيئة امرحية له خصائصه التي يكمن جوهرها 
ي حقيقة أن التفسر ليس فقط للنوع الفني الذي يفر من 
لوجود  اإجرائية  للطريقة  أيضا  بل  امرحي،  النص  خاله 
عملية  ي  يدخل  فامشاهد   . أيضا  ومبدعه  العمل  متلقي 
التلقي باعتباره امفر امبار والفعال لعامة بنيات اأعال 
هو  اتصاله  فموقف   . سلبي  كمتلقي  فقط  وليس  امرحية 
موقف تفسري، معنى الطريقة التي يتم بها فهم العمل ي 

سياق عاقات اجتاعية وذاتية . 
الدرامي  النص  قراءة  ي  أو  العرض  ي  امشاهد  ومشاركة   
هي داما فعل ابداع النص أن النص الذي يتم تفسره من 
جديد ي رؤية شكل ونتيجة هذا التفسر هو رد فعل للتعبر 

امرحي، مساعدة القراءة الواعية للمشاهد . 
.............................................................................................

 )Dagmar Institorisova( انستيتوريسوفا  داجار   •  
مؤرخة ومنظرة للمرح ي سلوفاكيا. وهي تعمل استاذا ي 
“تفسر  أعالها  أبرز  ومن  براتسافا.  ي  اأوروبية  الجامعة 

امرح Interpretation of theater” عام 2010 . 
 Xlinguae Journal  • وقد نرت هذه امقالة ي مجلة “ 

ي امجلد رقم 8 الصادر ي أبريل عام 2015 . 
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؟ المسرحية  الربية  ننشط  كيف 
المسرح  واقع  عليه  يكون  أن  يمكن  لما  تصور 

؟ التعليمي 
 خلصنا اى ان هناك مشكات فنية ،  وادارية،  ومالية، تسبب تراجع 
سنحاول  واآن   ، التعليمية  امؤسسات  ي  التعليمي  امرح  توظيف 
مناقشة ااقراحات التي مكن ان تدعم امرح ي امؤسسات التعليمة 

فيا يرتبط بأنشطة الربية امرحية .
: المسرحي  الوعي  تنمية   : أوًا 

ي  امرح  دور  نحو  ايجاي  اتجاه  خلق  عى  العمل  هنا  ويقصد   
التاميذ  لدى  الوعي  تنمية  خال  من  وذلك   ، التعليمية  امؤسسات 

وأولياء اأمور والربوين، بأهمية امرح تربوياً، وتعليمياً، وتثقيفياً.
هو  بل  وحدها،  والتعليم  الربية  وزارة  له  تتصدى  ا  الدور  وهذا   
وقضاياه،  بالشباب  ااهتام  تدعى  التي  امؤسسات  كافة  بن  مشرك 
والشباب  ااعام  وزاري  هنا  وأقصد  ااتجاهات،  توجيه  عى  والقادرة 

بجانب التعليم طبعاً ومكن أن يتم ذلك من خال :
الدراسية: المقررات   -1

خال  من  الوعي  يبدأ  وأن  ابد   : والتعليم  الربية  لوزارة  بالنسبة   -1
)مقررات  اأدبية  الطبيعة  ذات  امقررات  ي  خاصة  الدراي،  الكتاب 
اللغات(، وأسوة ما يتم ي كافة دول العام نجد أن هناك مقرر داخل 
مناهج تدريس اللغات يهتم باإبداعات الدرامية كإبداعات أدبية، ففي 
تدريس  ي  هاماً  ركناً  تشكل  شكسبر  إبداعات  نجد  اانجليزية،  اللغة 
الدراما اانجليزية مثًا. وغرها من اابداعات الدرامية وبامثل ماذا ا 
يتضمن منهج اللغة العربية جانب لتدريس اابداعات الدرامية العربية 
الصبور. وهم  الحكيم، الرقاوي، صاح عبد  لكبار اأدباء، طه حسن، 

من كتبوا باللغة الفصحى.
ما  بجانب  والتحليل،  والنقد  بالدرس  اابداعات  هذه  مثل  تناول  إن   
خلق  عى  قادرة  تكون  اإبداعات،  امبدعن  حول  معارف  من  تقدمه 

تذوق عام بالنص الدرامي امرحي.
من  بدا  للقراءة  اأدبية  امرحيات  احدى  تقرر  أن  من  منع  وما   
اإنجليزية  اللغة  للمقررات  بالنسبة  حتى  اأخرى.  اأدبية  الكتب 
الدرامية  اإبداعات  من  واحد  تقرر  ا  ماذا  الحكومية  امدراس  ي 
امراحل  لكافة  مبسطة  صياغات  وهناك  مثا،  لشكسبر  اإنجليزية 
لتبسيط  مسابقة  الوزارة  تقيم  ا  ماذا  وبامثل  أعاله.  معظم  العمرية 
عدد من امرحيات امرية والعربية امؤلفة باللغة العربية، لتتناسب 
لتدريس  العمرية. وتكون منطلقاً  امراحل  كافة  لغوية مع  ي صياغات 
بدا  العربية،  اللغة  ومقررات  مناهج  ضمن  والعربية  امرية  الدراما 

من كثر من الحشو الذي ا طائل منه.
لتدريس  امدري  الرنامج  داخل  ساعات  باعتاد  الكثرون  طالب   -2
الوزارة محقة  تكون  وقد  الدعوى صدى،  تجد هذه  امرح، وم  فنون 
واقعية  اأكر  امطلب  لكن  امختلفة  بامقررات  ملئ  فالرنامج  ذلك  ي 
اإبداعية، كطريقة من طرق  الدراما  الوزارة منهج  تعتمد  هنا، ماذا ا 
الدراما  الفصل؟  فمن امعروف أن أنشطة  التي تؤدي داخل  التدريس 
اأدوار  ولعب  بالحركة  والتعبر  اارتجال  عى  تعتمد  التي  اإبداعية 
بجانب  التواصل  ومهارات  التعليمية،  القدرات  من  العديد  تنمي 

القضايا  ومناقشة  اأدوار  لعب  خال  من  فيه  تساهم  أن  مكن  ما 
الثقافية والنمو امعري للتاميذ، من  التنشئة  ااجتاعية والسياسية ي 
خال ااطار الدرامي الذي يتم به تجسيد ومناقشة هذا القضايا، وهذا 
العام  التعليمية ي  امؤسسات  كافة  به ي  اأنشطة معمول  امنهج من 
من الروضة حتى نهاية امرحلة الثانوية، ومعتمد هنا ي مر ي مرحلة 
الطفولة امبكرة ، وقد اثبت جدواه سواء مع اأطفال اأسوياء أو ذوي 

ااحتياجات الخاصة.
تربوية: انتاج مسرحيات   -3

عدد  امرحية  الربية  وتوجيه  إدارة  ي  العاملن  بن  الوزارة  تضم   
كليات  أو  الفنية  امعاهد  خريجي  من  سواء  فنياً  امؤهلن  من  كبر 
إنتاج عدد من  امشاركة ي  منهم ي  يستفاد  ا  فلاذا  النوعية،  الربية 

امرحيات الربوية الهادفة امسايرة لخطة الوزارة واإدارة. 
حسب  كل  والفنية  واموسيقية،  امرحية،  الربية  إدارة  فيها  يشارك   

تخصصه الفني وجميعها إدارات تتبع وكيل الوزارة للخدمات الربوية.
 ويتم تقدمها عى مسارح الوزارة سواء مرح اتحاد الطلبة أو امسارح 
)الفيديو  بأسلوب  وعرضها  تسجيلها  يتم  ثم  صيفا.  بامدارس  اموجودة 
بالعنار  الوعي  استشارة  نقاد،  خراء  من  لها  مناقشة  مع  كونفرس( 
الفنية امشركة. وبالطبع مثل هذه اأعال لن تتكلف الكثر، فالفنانون 
امكافآت  ضمن  من  مكافأة  لهم  ترف  أن  يضار  وا  بالوزارة  عاملون 
يء  تتكلف  لن  والخامات  بالدولة،  للعاملن  ترف  التي  الكثرة 

وامرح موجود. امهم النية ي العمل.
المحرف: بالمسرح  ااحتكاك   -4

يقدم  والذي  الدولة  مرح  خاصة  امحرفة  بامسارح  وااحتكاك   
ضعف  الوقت  ذات  ى  ويشكو  وهادفة،  مضمون  ذات  مرحيات 
وإدارة  والتعليم،  الربية  وزارة  بن  التنسيق  يتم  ا  فلاذا  امشاهدة، 
هذه امسارح أو وزارة الثقافة عى تخصيص حفات للطلبة أيام الجمع 

واأحد )ااجازات الدراسية( بأسعار زهيده.
العروض  امسارح مشاهدة  لهذه  زيارات  امدارس  تنظم  أن   كا مكن 
الفنية امختلفة. ويا حبذا لو أعقب مثل هذه العروض مناقشات وحوار 
بن التاميذ والفنانن امشاركن وأحد النقاد، حول امرحية وشخصياتها 

وعنارها الفنية0.
: بالتليفزيون  التعليمية  القنوات  5- توظيف 

امري  التليفزيون  يبثها  فضائية  تعليمية  قنوات  سبع  هناك  وبامثل   

بالتعاون مع وزارة الربية والتعليم ، والتعليم العاي، فلاذا ا يخصص 
مشاهديها  واحتياجات  توجهاتها  وحسب  منها  كل  ى  الوقت  بعض 
الربية  عن  أكر  أو  برنامج  لتقديم  والدراسية.  العمرية  مرحلتهم  تبعاً 
نقده  يتم  مرحياً  عرضاً  أو  امرح  فنون  من  واحد  أو  امرحية 
والفيديو  ااتصال  تكنولوجيا  من  ااستفادة  مكن  وأيضاً  ومناقشته. 
امدارس  ي  الجمهورية  أنحاء  كافة  عى  وعرضها  توزيعها  ي  كونفرنس 

التابعة للوزارة.
المسرحية: المسابقات والعروض   -6

ووزاري  والتعليم  الربية  وزارة  بن  والتنسيق  التعاون  خال  ومن   
امكانيات  من  ااستفادة  مكن  الجاهرية(  )الثقافة  والثقافة  الشباب 
العروض  لتقديم  الجمهورية  محافظات  كافة  ي  اموجودة  امسارح 
وااستفادة من  امختلفة.  امدارس  بن  تقام  التي  امرحية  وامسابقات 
الشباب  مسارح  داخل  الصيفية  اإجازة  ي  وتقدمها  الفائزة  العروض 
الوعي  وتنمية  الفائزة،  وامدارس  الطلبة  ،لتشجيع  الجاهرية  والثقافة 

امرحي لدى الشباب ورواد مثل هذه امسارح.
إنشاء دور عرض مسرحي:  -7

 أن تسعى الوزارة عى إنشاء دوراً للعرض امرحي بسيطة ى العارة، 
التصميم  من  ذلك  ي  مستفيدة  اأقل  عى  تعليمية  منطقة  كل  ي 
اأوبرا  دار  ي  امفتوح  امرح  ي  كا  للمرح،  البسيط  امعاري 
)مرح اأرينا الروماي( أو تصميم خشبة مرح سهلة الفك والركيب 
تجهيزها  مع  الفناء،  أو  امدرسة  ي  قاعة  أي  ي  بها  ااستفادة  مكن 

معدات إضاءة ومؤثرات صوتية مناسبة.
: الدرامي  للتأليف  المسابقات  إقامة   -8

 عى الوزارة أيضاً القيام باإعان عن مسابقات ي التأليف امرحي بن 
برامج  للتأليف ي موضوعات تقدم ضمن  الخارج،  أو من  بها  العاملن 
الربية امرحية، تتناسب مع احتياجات التاميذ امعارة، نطرح لهم 
مشكاتهم وحلولها ونجيب لهم عن كثر ما يعانون منه من مشكات 

محلية – عامية، اجتاعيه  وسياسية.
عروض  ي  انتاجه  ومحاولة  منها،  امتميز  عى  قيمة  مكافآت  ورف   

تضمن لها اانتشار.
وامؤسسات  والتعليم  الربية  وزارة  به  تساهم  أن  مكن  ما  بعض  هذا 
امرحية  الربية  مجال  ي  امرحي  الوعي  تنمية  محور  ي  اأخرى 

بامؤسسات التعليمية.

والتطبيق  النظرية  بن  ما  التعليمية  المؤسسات  في  المسرح 
التعليمي)4( للمسرح  للتنظر  محاولة 

كال الدين حسن
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المتخصصة: الكوادر  إعداد  ثانيًا: 
1- الكوادر امؤهلة أكادمياً :

محور  وفعال،  جدي  بشكل  تسهم  أن  مكن  التي  امحاور  أهم  من   
إعداد الكوادر امتخصصة وامؤهلة أكادمياً للعمل ي امرح التعليمي. 
الجامعية  التعليمية  امؤسسة  توجد  ا  اآن  وحتى  أنه  امعروف  فمن 
للمرح  )اخصاي  وتأهيل  تخريج  إى  تهدف  أنها  راحة  تعلن  التي 
معلمي  وتخرج  تؤهل  التي  النوعية  الربية  كليات  حتى  التعليمي(، 
اقتصاد  تربية فنية – تكنولوجيا تعليم –  )تربية موسيقية-  أو اخصاي 
الربوي،  اإعام  شعبة  وتدمجه ضمن  امرح  تخصص  إى  تأي  منزي( 

دون تخصص أو اهتام واضح بإعداد الطالب فيه.
 ومن هذا امنطلق نجد أن معظم من يلتحق بشعبة امرح مع غياب 
مرحياً  نجًا  يوماً  ذات  يكون  سوف  أنه  يعتقد  البداية،  منذ  الهدف 
مجال  ي  العمل  أما  مرحياً،  ناقد  ااحتاات  أسوء  ومع  مخرجا  أو 
امرجأة.  اآمال  من  واحد  فهو  مرح،  كأخصاي  العمل  أو  التدريس 
ااعذار  يختلق  به  يعمل  وعندما  الرورة،  عند  إليه  يضطر  والذي 

ويستسلم للمعوقات ويعيش نادباً حظه واعناً اأيام والظروف.
أو  اآداب  بكليات  امرح  أقسام  لخريجي  بالنسبة  الحال  نفس   
عى  وعيونهم  يدرسون  الجميع  امرحية،  الفنون  معهد  خريجي 
عند   .. البداية  منذ  يبدأ  الحل   .. والحل  فقط.  والسينا  التليفزيون 
اخصاي  تأهيل  ي  تساهم  أن  مكن  كلية  وأنسب  بالكليات  االتحاق 
امرح التعليمي، هي كلية الربية النوعية، وحتى مكن أن تحقق هذا 

الهدف، مكن أن نتبع هذا امقرح.
 أ- انشاء شعبة خاصة للمرح التعليمي.

 ب- ااهتام بفصل شعبة امرح التعليمي عن اإعام الربوي.
 ج- قبول الطلبة لشعبة امرح التعليمي بناء عى:

- التميز ي امرح امدري والحصول عى جائزة أو شهادة تقدير من 
إدارة الربية امرحية.

- عقد اختبار قدرات أدائية وثقافة فنية مرحية يحقق من يتجاوزها 
االتحاق بشعبة امرح التعليمي.

مرح  اخصاي  إعداد  ي  تسهم  التي  اأكادمية  امقررات  إعداد  د. 
تعليمي )مرح داخل امؤسسات التعليمية( مع التأكيد عى.

- تدريس حرفية أعداد امرحية التعليمية )مرحية امناهج(.
- تدريس حرفية اخراج امرحية التعليمية.

- تدريس حرفية إعداد اممثل داخل امرح التعليمي.
- تدريس حرفية توظيف وتدريس الدراما اإبداعية داخل الفصل.

- تدريس استخدام امرح ي اإرشاد النفي وتعديل السلوك.
-  تدريس أحدث الخرات العامية ي امرح التعليمي.

والازمة  امكملة  والفنية  والنفسية  الربوية  امقررات  بجانب  هذا   -
مارسة العمل كأخصاي مرح تعليمي.

و- ااهتام بالجوانب التطبيقية وورش العمل ي الرامج التدريسية.
التعليمي للعمل مدارس  هـ-التكليف االزامي لخريجي شعبة امرح 
التخرج  بعد  اأقل  عى  سنوات  خمس  مدة  والتعليم  الربية  وزارة 

لاستفادة من خراتهم.
2- إعداد الكوادر من امعملن اأكادمين :

 وحتى تستكمل إدارة الربية امرحية احتياجاتها من اخصاي امرح 
امعلمن  من  بعدد  لاستعانة  الظروف  تضطرها  قد  أكادمياً،  امؤهلن 
من مدري امواد اأكادمية الراغبن ي العمل كمرف نشاط مرحي 

أو أخصاي مرح. ويفضل اختيار هؤاء.
أ . أعداد اختبار قدرات وثقافة فنية للراغبن واختيار من يصلح منهم، 

ولديه حد معن من الخرة وامعرفة الفنية والثقافية مجال امرح. 
للعمل  مرح  كأخصاي  العمل  ي  للراغبن  تأهيلية  برامج  إعداد  ب . 
عى تنمية مهاراتهم الفنية، وقدراتهم، عى هذا العمل، وتنقسم هذه 

الرامج :
- دراسة نظرية لفنون امرح وتطورها مدارسها.

- دراسة نظرية وتطبيقه لفنون اأداء.
- دراسات تطبيقية لإخراج امرحي.

- دراسات نظرية وتطبيقية للدراما اإبداعية داخل الفصل.
- دراسات نظرية وتطبيقية إعداد امرحية التعليمية.

- دراسات حول امرح واارشاد النفي.
التي  العروض  من  ااستفادة  ومكن  امرحي.  لإنتاج  عمل  ورش   -
انتاج  عى  عملياً  لتدريبهم  بامحافظة  الجاهرية  الثقافة  فرق  تقدمها 

العرض امرحي.
- التقويم امستمر أدائهم من خال النشاط امرحي الذي يقدمونه 

عى مدار العام. تبعاً للخطة اموضوعة من قبل الوزارة. 
ااختصاصات: من  مزيد  المسرح  اخصائي  منح  ثالثًا: 

للعرض امرحي،  الحقيقي  امبدع  أو  امؤلف  امخرج هو  أن   يقولون 
هو  امرحي،  العمل  عنار  كافة  عن  امسئول  هو  أيضاً  وامخرج 
العرض، والذين يعملون  إبداع عنار  امشاركن ي  امنسق بن جميع 
هو  هذا  امخرج.  رؤية  النهاية  ي  ليجسدوا  وبإبداعه  مجاله  ي  كل 

امخرج.
التعليمية  امؤسسة  ي  امرح  اخصاي  من  نطلب  عندما  وبالتاي   
اختصاصاته،  من  كثر  من  الوقت  نفس  ي  ونحرمه  مخرجاً،  يكون  أن 
يعمل  أن  أو  امطلوب،  بالقدر  يبدع  أن  يستطيع  لن  فبالرورة 
يصبح   ، للمتعة  مصدراًَ  العمل  يكون  أن  من  وبدا  الازمة.  بالجدية 
جهة،  من  امدرسة  إدارة  وبن  بينه  اإدارية  والخافات  للنكد  مصدراً 
وبينه وبن التوجيه من جهة أخرى، لذلك ابد أن منح اللوائح اخصاي 
الحقيقي،  باإبداع  له  تسمح  التي  ااختصاصات  من  العديد  امرح 
وإثراء العمل ي امرح التعليمي عامة والربية امرحية خاصة. ومن 

هذه ااختصاصات:
امرحية  النصوص  وتحديد  اختيار  ي  دوراً  امرح  اخصاي  منح   .1

امطلوبة.
أو  امحلية  اإدارة  ي  امرح  إخصاي  دورية  اجتاعات  عقد   .2

ااقليمية مناقشة مشكاتهم وحلها.
ااخصاي  بن  امرحي  باإنتاج  الخاصة  اإدارية  العاقة  تحديد   .3
ااخصاي  بن  ما  الفنية  النواحي  مناقشة  وحر  امدرسة.  وإدارة 

وتوجيه امرح امدري.
وامؤسسات  الجهات  مع  التعاون  عى  امرح  اخصاي  تشجيع   .4
ومويله  امرحي  العرض  تقديم  عى  يساعد  ما  واأهلية  الحكومية 

بالشكل الائق – القانوي.
ومناقشة  امتميزة،  العروض  عى  للتعليق  دورية،  نرات  اصدرا   .5
الساح لأخصائين  مشكات اأخصائين امرحن، ووسائل حلها مع 
يحقق  قد  ما  ومشاكلهم.  أعالهم،  عن  صفحاتها  من  عدد  بتحرير 

مناخاً من التعاون وامعرفة بن الجميع، ويقرب من وجهات النظر.
6. مشاركة اخصاي امرح ي وضع الخطة السنوية لإدارة من خال 
وحرها  واقراحاتهم،  أرائهم  عى  بالتعرف  الخاصة  ااستبيانات 
وتضمينها للخطة السنوية للوزارة، ما يشعر كل إخصاي بأنه مسئول 
عى  العمل  عليه  وبالتاي  وضعها،  ي  شارك  التي  الخطة  هذه  عن 

إنجاحها.
التي  امرحية  النصوص  عى  التوجيه  خارج  فنية  رقابة  أي  رفع   .7
لنص،  ااختيار  عى  قدراته،  ي  الثقة  يكسبه  ما  ااخصاي  يختارها 

واخراجه. 
امرحي  الراث  من  نصوص  باختيار  امؤهل  لأخصاي  الساح   .8
العامي أو العري لتقدمه، خاصة ي امدارس الثانوية. ما يعمل عى 
اأدب  بروائع  من  التاميذ  وتعريف  امرحي،  بالراث  الوعي  زيادة 

العامي.
المشاركة: على  التاميذ  تحفز  رابعًا: 

 امرح با ممثل، ا يء، وامرح با جمهور أيضاً ا يء. فامرح 
اممثل،  التلميذ  بالتلميذ،  يتعلق  هنا  واأمر  وجمهور.  وممثل  كلمة 
عن  تحدثنا  عندما  عنه  تحدثنا  الجمهور  والتلميذ  الجمهور،  والتلميذ 
تنمية الوعي امرحي، أما التلميذ اممثل عصب العرض امرحي، فهو 

موضوعنا هنا.
عزوف  من  التعليمية  امؤسسات  ي  امرح  اخصاي  من  كثر  يشكو   
التاميذ عن امشاركة ي هذا النشاط، وتراوح أسباب هذا العزوف، ما 
تتعلق  التعليمية، وأسباب  بالعملية  التلميذ  ترتبط بعاقة  بن أسباب 
بعض  السببن مكن حسمها عن طريق  وكا  بوالديه.  التاميذ  بعاقة 
وأولياء  النشاط،  ي  ااشراك  عى  التاميذ  تحفز  التي  وامنح  القوانن 
التعليمي.  أبنائهم ي نشاط امرح  اموافقة عى مشاركة  اأمور عى 

وتقرح أن تحاول هذه القوانن أو امنح أن تحقق بعض ما يي:
لالتحاق  وامؤهلة  امتميزة  اأنشطة  من  امرحي  النشاط  اعتبار   .1
ببعض الكليات وامعاهد الفنية )مثل كليات الربية النوعية أو معاهد 

وأقسام امرح بالجامعات(.
تضاف  ميز  درجات  امرح  نشاط  ى  امتميزون  الطلبة  منح   .2

مجموعهم ى نهاية العام.
)من  النصوص  اختيار  ي  امرح  بفرق  امقيدون  التاميذ  مشاركة   .3

بن قامة الوزارة( أو النصوص العامية التي سيقدمونها.
امشاركن  منح  مع  الصيفية،  اإجازة  ي  امرحي  النشاط  استمرار   .4

الفرصة للمشاركة ي معسكرات ترفيهيه صيفية. أو رحات صيفية.
تسمح  الدولة  مسارح  عضوية  بطاقات  أو  كارنيهات  استخراج   .5
مع  مخفضة  بأسعار  بالدخول  التمثيل  فرق  ى  امشاركن  من  لحاملها 

مرافقن من أولياء اأمور.
بإلحاقهم  النشاط،  التاميذ امشاركون ي فرق  6. تتعاون امدرسة مع 
التقوية بأسعار مخفضة. ما يخفف العبء اماي عى  ي مجموعات 

أولياء اأمور.
ي  اأنشطة  رسوم  دفع  من  النشاط  ي  امتميزون  الطلبة  إعفاء   .7

امصاريف السنوية )امدرسية(.
منهم  يرغب  من  ومناقشة  التدريبات  لحضور  اأمور  أولياء  دعوة   .8

فيا يتم.
بعض  إنتاج  ى  للمشاركة  بامرح  امهتمن  اأمور  أولياء  دعوة   .9
العروض بأى جهد متميز )تصميم – تنفيذ الديكور – التمثيل إذا لزم 

اأمر(.
: للتمويل  جديدة  مصادر  عن  البحث   : خامسًا 

 كل مخرج يأمل أن يكون إبداعه امرحي عى أفضل ما يكون لكن 
أما  أماله،  كل  تحقيق  أمام  حائل  تقف  قد  وامادية  البرية  العقبات 
العقبات البرية فيمكن التغلب عليها – وأقصد هنا قدرات الفنانن 

– من خال التدريبات امستمرة وتفسر ورح تفاصيل العمل.
اآمال،  تحقيق  أمام  العقبات  أهم  فتشكل  امالية،  العقبات  أما     
عروضاً  هناك  أن   ، الدراسات  بعض  أثبتت  كا  وأنه  خاصة  واأحام. 
عى  وللتغلب  لذلك  الوزارة.  قبل  من  مخصصة  ميزانية  بدون  تتم 
مشكلة التمويل اماي للعرض، مكن إدارة الربية امرحية، أن تنظر 
الحياة امرحية  التي جاءت بها دراسات من واقع  لبعض ااقراحات 
هذا  ي  اأخرى  الخرات  من  أو  مر،  ى  التعليمية  امؤسسات  ي 

امجال، ومكن أن رصد بعض هذه ااقراحات ى :
إدارة  مع  بااتفاق  بالوزارة  التعليمية  الوسائل  إدارة  تقوم  أن   -1
الربية امرحية بإعداد امؤثرات الصوتية مثًا، أو أن تساعد من خال 
تطلب  أن  الديكور، خاصة  تنفيذ بعض وحدات  بامساعدة ى  خرائها 
اأمر رائح أو أفام أو تسجيات وثائقية تعرض من خال جهاز عرض 

فيديو.
2- أن تقدم إدارة الربية الفنية مثًا بامساعدة ى تصميم الديكورات 
العرض  ويرى  التكلفة  من  كثر  سيوفر  بالطبع  وهذا  وامابس. 

امرحي فنياً.
العروض  بعض  لدعم  اأعال  ورجال  اأهلية  امؤسسات  دعوة   -3
امرحية، ولو بقصد الدعاية واإعان عن منتجاتهم بالصورة الائقة، 
يضمن  الذى  وبالشكل  امحرفة،  الرياضية  الفرق  مع  يتم  ما  أسوة 

قانونية تريف اأمور.
4- اتباع نظام الراعي الرسمي مسابقات امرح امدري، مقابل عائد 
لربوية  تسئ  ا  مروعة  بأساليب  عليه  يحصل  الراعي  لهذا   ، مادى 
مواز  كتب  معرض  أو  كتابية  أدوات  معرض  إقامة  مثل  امرح، 

للعروض.
الجمعيات  بعض  مع  بااتفاق  تربوية  مرحية  عروض  تقديم   -5
ترعى  التى  )الجمعيات  وامجتمع  الربية  بقضايا  تهتم  التى  اأهلية 

ذوى ااحتياجات الخاصة مثًا(.
النشاط  ومو  إحياء  ي  تساهم  أن  مكن  التي  ااقراحات  بعض  هذه 
الربية  بنشاط  يعرف  فيا  التعليمية  امؤسسات  داخل  امرح 

امرحية. 
الربية  انشطة  تطور  عى  تساعد  قد  التي  ااقراحات  بعض  هذه 

امرحي .
ي  التعليمي  امرح  من  الثاي  الشق  امناهج  مرحة  عن  ماذا  لكن 

امؤسسات التعليمية ؟ 
هذا سيكون محور ااجزاء التالية . 
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الفرني،  النص  عى  وبناًء  بقوي:  السابقة  امقالة  أنهيت 
يتضح لنا أن الخر صحيح؛ ولكن تاريخه هو الخطأ!! فامجلة 
مايو   19 عدد  )امؤيد(  جريدة  من  اموضوع  نقلت  الفرنسية 
1910، وليس 19 مارس كا كتب يعقوب لنداو!! فعدت إى 
الكتب مرة أخرى، أجد عدد 19 مايو غر موجود ضمن  دار 
الدوريات الورقية؛ ولكنه موجود عى )ميكروفيلم(!! وعانيت 
اأمرين حتى حصلت عى صورة العدد، وبالتاي حصلت عى 
ي  امنشور  امرحي  العرض  خر  وهو  التاريخي،  ااكتشاف 
صورته  وتشاهد  ستقرأه  والذي  الجريدة،  من  اأوى  الصفحة 
اأسبوع  ي  نحن  وها  القادم!!  اأسبوع   .. القارئ  عزيزي 

القادم، وهذا هو النص كا وعدتك عزيزي القارئ:

المنورة المدينة 
1328 سنة  اأولى  جمادى   1 في 

الفاضل لمراسلنا 
المنورة المدينة  في  التمثيل 

مرة أول 
خرية  ليلة  إحياء  عندنا  والرقي  ااتحاد  جمعية  فرع  أراد   «
الصناعي،  ااتحاد  مدرسة  ريعها  يخصص  وأن  منتداه،  ي 
وطرز  ااستبداد  عهد  عى  الدولة  حال  مثل  رواية  فاختاروا 
الحكومة ي ذلك الوقت، ثم كيف أعلن الدستور ي السلطنة 
الدرجة  درجات.  ثاث  إى  الدخول  قسموا  وقد  العثانية. 
اأوى بجنيه. والدرجتن التاليتن بأقل. وقد أجاد اممثلون ي 
الفن من  معاناة هذا  لهم  كانوا م يسبق  وإن  أدوارهم  إلقاء 
قبل. وكان ي مقدمة امجيدين حرة طاهر بك رئيس جمعية 
بأمر  الحضور  الذي سحر  الصناعية،  ااتحاد والرقي وامدرسة 
واأعيان  الناس  وكان  قبل.  من  مشاهدته  أكرهم  يسبق  م 
كثري العدد، يتقدمهم سعادة امحافظ الذي كان السبب لهذا 
الجمع مرورين شاكرين.  العمل. وبعد ثاث ساعات أرفض 
الله  جنيهاً، جزى  ستون  الرواية  من هذه  للمدرسة  كان  وقد 

أهل الخر خر الجزاء«.
يجب   – التاريخي  ااكتشاف  هذا  أو   - امقال  هذا  وأهمية 
التحليل والتوضيح، من خال  التوقف عند عباراته بيء من 

عدة ماحظات، وهي:
يوم  امنورة  امدينة  ي  بالفعل  تم  امرحي  العرض  أن  أوًا: 
10/5/1910 - أو قبله - والجهة التي قدمته هي فرع جمعية 
الجمعية  أن هذه  يعني  امنورة. ما  بامدينة  والرقي  ااتحاد 
ي  العثاي  للحكم  الخاضعة  امدن  بقية  ي  أخرى  فروع  لها 
الجزيرة العربية – وتحديداً ي مدن امملكة العربية السعودية 
عروض  عن  للبحث  امجال  يفتح  ما   – الحالية  بحدودها 
ي  للجمعية  الخاضعة  امدارس  ي  عرضها  تّم  أخرى  مرحية 

مدن أخرى غر امدينة امنورة. علًا بأن قادة جمعية ااتحاد 
للدولة  الفعلين  الُحكام  كانوا   – الوقت  ذلك  ي   – والرقي 
العثاي،  للحكم  الخاضعة  اأخرى  الباد  ولكافة  العثانية، 
الثاي عى إعان  الحميد  السلطان عبد  بإجبار  قاموا  أن  بعد 
الدستور عام 1908 – موضوع العرض امرحي - ثم أجروه 
السلطان محمد  الحكم إى أخيه  التنازل عن  مرة أخرى عى 

رشاد أو محمد الخامس عام 1909!
عرضاً  كان  بل  مدرسياً؛  عرضاً  امرحي  العرض  يكن  م  ثانياً: 
جاهرياً مقابل مادي من خال ثاث درجات بسعر مختلف 
لكل درجة! وأقول جاهرياً؛ أن الخر أشار راحة إى ذلك 
ي قول: )وكان الناس واأعيان كثري العدد، يتقدمهم سعادة 

امحافظ(! 
امدرسة  من طاب  يكونوا  م  العرض  هذا  ي  اممثلون  ثالثاً: 
الصناعية، وإا كانت الجريدة ذكرت ذلك وأشادت بالطاب، 
ويؤكد  امدري،  امرح  صفة  العرض  عن  ينفي  ما 
شباب  من  كانوا  اممثلن،  أن  اأرجح  وااحتال  جاهريته! 
ي  والرقي  ااتحاد  جمعية  أعضاء  من  أو  امنورة،  امدينة 
امدينة امنورة، وهم من الهواة، وكان هذا العرض هو اأول 
لهم .. بدليل قول امراسل عنهم: )وقد أجاد اممثلون ي إلقاء 

أدوارهم وإن كانوا م يسبق لهم معاناة هذا الفن من قبل(!
الرغم من أن جريدة )امؤيد( من أشهر الصحف  رابعاً: عى 
ي هذا الوقت، واموضوع منشور ي الصفحة اأوى، وعنوانه 
أن  إا   – مرة(  أول  امنورة  امدينة  ي  )التمثيل   - جداً  مثر 
إا  والتاريخية  امرحية  أهميته  وإى  إليه  ينتبه  م  أحداً 
 )Revue du Monde Musulman اإسامي  العام  )مجلة 
الفرنسية! والسبب ي ذلك راجع إى أن العرض تّم ي امدينة 
امرين  جميع  انشغال  أثناء  مر،  ي  تم  والنر  امنورة، 
الوزراء  رئيس  اغتيال  بقضية   - الصحف  جميع  وبالتاي   –
)بطرس باشا غاي( عى يد الطالب )إبراهيم ناصف الورداي( 
امدينة  ي  امرحي  العرض  تم  وعندما   .1910 فراير  ي 
ي  يتابع   - الخر  نر  مكان   – مر  ي  الجميع  كان  النورة، 

م  لذلك  الجرمة!  أسباب  معرفة  القضية  تحقيقات  الصحف 
ينتبه أحد لهذا الخر ي حينه، وا فيا بعد؛ أن عام 1910 
بوصفها  هذه؛  ااغتيال  بحادثة  امري  التاريخ  ي  ارتبط 
امسلمن  بن  مر  ي  الطائفية  الفتنة  أشعلت  حادثة  أول 

واأقباط!
الذي  امنورة،  امدينة  ي  )امؤيد(  جريدة  مراسل  خامساً: 
شاهد العرض وكتب عنه، هو )محمود عي شويل(، امعروف 
قال  الذي  1953م(،   -  1885( امدي  شويل  محمود  بالشيخ 
مري  بالحرمن.  »مدرس  )اأعام(:  كتابه  ي  الزركي  عنه 
امنورة. قام برحات طويلة  امدينة  اأصل. مولده ووفاته ي 
امدينة  ي  بالتدريس  له  وأذن  وبخارى.  وتركيا  إسبانيا  إى 
)سنة 1327( فاستمر إى آخر حياته. ووي نيابة القضاء. وكان 
رسائل  له  العوز.  لذوي  معواناً  لإصاح،  الدعوة  أهل  من 
مطبوعة، منها )القول السديد ي قمع الضال العنيد( و)منزلة 

الحديث ي الدين(«.
الدستور فتاة  مسرحية 

سوى  التاريخي  ااكتشاف  هذا  يكتمل  حتى  أمامنا  يبق  م 
معرفة اسم امرحية التي تم عرضها؛ بناًء عى قول الجريدة: 
» فاختاروا رواية ُمثل حال الدولة عى عهد ااستبداد وطرز 
الحكومة ي ذلك الوقت، ثم كيف أعلن الدستور ي السلطنة 
هي   - )فاختاروا(   - العبارة  هذه  ي  كلمة  وأول  العثانية«. 
اختارت  والرقي  ااتحاد  جمعية  أن  تعني  أنها  امفتاح!! 
لعرض  نصاً مرحياً، كان جاهزاً من قبل، وم ُيكتب خصيصاً 
باللغة  كان  النص  أن  ذلك  إى  أضفنا  ولو  امنورة!  امدينة 
العربية - وليس بالركية – بدليل حضور أهل امدينة امنورة 
 – العدد(  كثري  واأعيان  الناس  )وكان  الخر  ي  جاء  كا   –
النص  أن  أي  بثاث ساعات؛  العرض  فرة  الخر حدد  أن  كا 
مرحية  عن  نبحث  فنحن  ذلك  عى  وبناء  الحجم!!  كبر 

مواصفاتها كالتاي: 
إعان  عام  بن  أي  و1910،   1908 عامي  بن  مكتوبة   -  1
الدستور العثاي، وبن عام عرض امرحية ي امدينة امنورة.

سيد عي إساعيل

زعاء جمعية ااتحاد والرقي

السعودي الوطي  المسرح  تدشن  بمناسبة 

)2(  1910 عام  مرة  أول  المنورة  المدينة  في  التمثيل 
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عرضها  أن  الحجم؛  وكبرة  العربية،  باللغة  تكون  أن   –  2
يستغرق ثاث ساعات.

اختيارها  السهل  كان من  لذلك  )مطبوعة/منشورة(؛  أنها   –  3
من قبل الجمعية.

يبدأ موضوعها ي عهد ااستبداد، وينتهي بكيفية إعان   – 4
الدستور ي السلطنة العثانية.

اأنشط  بوصفها  امرحية،  مر  عروض  ي   – وبالبحث 
مرحياً ي تلك الفرة - وجدت ثاث مرحيات من امحتمل 
أن تكون إحداها امرحية امطلوبة: اأوى بعنوان )الدستور(، 
وأخرتنا بها جريدة )اأخبار( يوم 28/8/1908، قائلة: »عزمت 
الثاثاء  يوم  مساء  كبرة  حفلة  إحياء  عى  مرجريتا  جمعية 
العثانين.  من  لجنة  رعاية  تحت  اإسكندرية  أعياد  قاعة  ي 
وسيمثل أعضاؤها رواية )الدستور(. وهي ذات فصلن أنشأها 
فيها  يتجى  مشاهد  وضمنها  منى،  جورج  الفاضل  حرة 

جهاد العثانين وطلب الحرية وامساواة«.
وهذه امرحية ا أظن أنها امرحية التي ُعرضت ي امدينة 
امنورة؛ أنها من فصلن – وا أظن أن مثيلها يستغرق ثاث 
ساعات – كا أن موضوعها ا ينتهي بكيفية إعان الدستور، 
امنورة!  امدينة  عرض  نهاية  عى  امؤيد  جريدة  خر  نص  كا 
بهذا  )مطبوعة/منشورة(  عربية  مرحية  أجد  م  أنني  كا 
اختيارها ي عرض  ويتم  الناس،  بن  تداولها  يتم  ااسم، حتى 

امدينة امنورة.
امرحية الثانية، كانت بعنوان )كيف ينال الدستور(، وأخرتنا 
القارئن  »نذكر  قائلة:   ،10/10/1908 ي  )امنر(  جريدة  بها 
العري  التمثيل  مجتمع  سيحييها  التي  امثال  النادرة  بالليلة 
العري،  التمثيل  دار  ي  الجاري   10 ااثنن  يوم  مساء  الشهر 
الليلة  تلك  فتمثل ي  اأورشليمي،  اأكر  امحفل  رعاية  تحت 
أجدها  م  امرحية  وهذه  الدستور(«.  ينال  )كيف  رواية 
فكرتها  أو  مؤلفها  اسم  الخر  يذكر  وم  )مطبوعة/منشورة(، 
وبالتاي  وانتشارها،  شهرتها  استحالة  يعني  ما  موضوعها،  أو 

صعوبة تداولها أو اختيار نصها لعرض امدينة امنورة.
وأخرتنا  الدستور(،  )فتاة  كانت  واأخرة،  الثالثة  امرحية 

نذكر   « قائلة:   ،17/12/1908 ي  )امؤيد(  جريدة  بها 
برواية  العثاي  الجيش  وأنصار  الصادقة  الغرة  أصحاب 
تياترو  ي  الجاري   22 مساء  مثل  التي  الدستور(،  )فتاة 
وبعد  باشا«.  الدين  جال  أحمد  عطوفة  رعاية  تحت  عباس 
مثيلها  عن   6/1/1909 ي  )امقطم(  جريدة  أعلنت  أسبوعن 
ُمكاتب  كنعان  نجيب  اأديب  »عزم حرة  قائلة:  أخرى،  مرة 
مرة  الدستور(  )فتاة  روايته  مثيل  اأغر عى  البصر  ]جريدة[ 
مساء  العري(  التمثيل  )دار  سامة  الشيخ  تياترو  ي  ثانية 
مرة  أول  مثلت  الرواية  هذه  أن  القارئ  ويذكر  الجاري.   11
وعظاء  أمراء  من  عظيم  جمهور  بحضور  عباس  تياترو  ي 
)اأخبار(  جريدة  أعلنت  شهر،  وبعد  والعثانين«.  امرين 
دار  ي  مثل  قائلة:  الثالثة،  للمرة  مثيلها  عن   12/2/1909 ي 
مؤلفها  الدستور(  )فتاة  رواية  امساء  هذا  ي  العري  التمثيل 
من  الرواية  أحرزت هذه  وقد  كنعان.  نجيب  الفاضل  الكاتب 
ما  إليها.  امؤلف  يشر  التي  الخطرة  الحوادث  بسبب  الشهرة 
مشاهدة  عى  اإقبال  ي  الناس  ترغيب  عن  غنى  ي  يجعلنا 

مثيلها«.
وهذه اأخبار امنشورة حول مرحية )فتاة الدستور(، تدفعنا 
امنورة؛  امدينة  ي  عرضت  التي  امرحية  بأنها  ااعتقاد  إى 
عرضها  وتم  العثاي،  بالدستور  تتعلق  مرحية  أشهر  أنها 
 1908( امطلوبة  الفرة  ضمن  أشهر  ثاثة  ي  مرات  ثاث 
كنعان(  )نجيب  وهو  مؤلفها،  اسم  عن  ناهيك   !)1910  –
مؤلف مرحية  فهو  الفرة؛  تلك  ي  امرح  ُكتاب  أشهر  أحد 
حول  )الطواف  مرحية  ومعرب   ،1894 عام  الغرام(  )معاناة 

اأرض( عام 1905، ومرجم مرحية )اليتيمتن( عام 1927. 
أما ما يجعلنا نتأكد بأنها امرحية التي تم عرضها ي امدينة 
الفصحى  العربية  باللغة  ومنشورة  مطبوعة  إنها  امنورة؛ 
أن  يعني  ما  فصول،  خمسة  ي  وتقع   ،1908 عام  مر  ي 
عرضها عى امرح يستغرق ثاث ساعات! كا أنها امرحية 
يعني  ما  العثاي؛  الدستور  عن  عربياً  امنشورة  الوحيدة 
اموجود  النص  ذلك  الناس!  بن  امنشور  نصها  وانتشار  تداول 

حتًا مع أعضاء جمعية ااتحاد والرقي ي امدينة امنورة!!

السلطان العثاي محمد الخامسالسلطان عبد الحميد الثاي

غاف مرحية فتاة الدستور
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أما أكر دليل يؤكد أن مرحية )فتاة الدستور(، هي امرحية 
ماماً  يتطابق  موضوعها  أن  امنورة،  امدينة  ي  ُعرضت  التي 
امدينة  )امؤيد( عن عرض  لنا جريدة  نقلتها  التي  الفكرة  مع 
الدولة عى عهد  الرواية )مثل حال  إن  قالت:  امنورة، عندما 
أعلن  كيف  ثم  الوقت،  ذلك  ي  الحكومة  وطرز  ااستبداد 
عنه  ما تحي  بالضبط  العثانية(! وهذا  السلطنة  الدستور ي 
كا  ملخصها  القارئ  عزيزي  وإليك  الدستور(.  )فتاة  مرحية 
ذات خمسة  الدستور  فتاة  )رواية  عنوان  تحت   - منشور  هو 
فصول( - ي الصفحة اأوى من نسخة امرحية امطبوعة ي 

مر ي أول أكتوبر 1908:
منشئ  باشا  مدحت  سجن  منها  اأول  الفصل  »يتضمن 
وصول  كيفية  والثاي  فيها.  وخنقه  الطائف  قلعة  ي  الدستور 
والثالث  عليه.  عائلته  وحزن  وصيته  مع  عائلته  إى  نعيه 
بك  الدين  صباح  الرنس  برئاسة  باريز  ي  اأحرار  اجتاع 
يوليو.   24 ي  الجيش  بواسطة  الدستور  إعان  وتقريرهم 
والرابع اتحاد نيازي بك وأنور بك ي سالونيك وإدارة الحكومة 
حاكم  باشا  حلمي  تلغراي  وصول  والخامس  الدستور.  باسم 
مجلس  وانعقاد  امابن  إى  بك  وأنور  بك  ونيازي  مقدونيا 
وكيفية  طويل  جدال  بعد  الدستور  إعان  وتقريره  الوزراء 
امابن  باشكاتب  باشا  تحسن  وحرة  العابد  باشا  عزت  فرار 
ووصول  امستمر  وهتافه  يلديز  راي  حول  الشعب  وتجمهر 
ساحة شيخ اإسام وإعانه إرادة جالة السلطان وحلفه من 

امحافظة عى الدستور«.
ماذا امدينة امنورة؟

ااكتشاف  هذا  يكتمل  حتى   - أسئلة  عدة  طرح  إا  يبق  م 
ااتحاد  جمعية  قامت  ماذا  ومنها:   - التاريخي  امرحي 
الدستور  عن  مرحية  بعرض  امنورة  امدينة  ي  والرقي 
مدن  من  أخرى  مدينة  أية  ي  تعرضها  م  وماذا  العثاي؟ 
السعودية  العربية  امملكة  مدن  أو  العربية،  الجزيرة 
إعان  ضد  امنورة  امدينة  كانت  هل  الحالية؟  بحدودها 
الوضع  تفضل  امنورة  امدينة  كانت  هل  العثاي؟  الدستور 
امنورة  امدينة  أهل  كان  هل  الدستور؟  إعان  قبل  السياي 
ااتحاد  جمعية  جعل  ما  وامدنية،  التحر  إى  ميلون  ا 
مرحية  شكل  ي  التحر  هذا  رؤية  عى  تجرهم  والرقي 
منها،  وأكر   .. كلها  اأسئلة  هذه  مرة؟  وأول  أمامهم  تعرض 
عنوان  تحت  منشورة  صغرة  مقالة  ي  عليها  اإجابة  وجدت 
)امدينة امنورة( ي الصفحة اأوى من جريدة )امؤيد( بتاريخ 
28/5/1910، أي بعد تسعة أيام فقط من نر موضوع مثيل 
)مراسلنا  شويل  عي  محمود   – كاتبها  بأن  علًا  امرحية؛ 
امرحية.  مثيل  موضوع  كتب  من  نفسه  هو   - الفاضل( 

شعار الدولة العثانية  جنيه عثاي زمن امرحية

خر جريدة امٔويد بالتمثيل ي امدينة امنورة ٔاول مرة - عام 1910

وأهمية هذه امقالة – فيا نحن بصدده – سأذكرها بنصها:
الفاضل. جاء ي  مراسلنا  الثاي  ربيع   27 امنورة ي  امدينة   «
كلها  رسالة  الركية  أفكار(  )تصوير  جريدة  من   319 العدد 
طعن وسباب ي أهل امدينة امنورة عامة. قال صاحبها )إن 
أهل امدينة أناس ا يرضخون أوامر الدولة وهم متعصبون 
الشنعاء ما  الوصمة  القديم(. واستشهد عى هذه  لاستبداد 
كان من رفض أهل امدينة امروع الذي كان يريده محافظنا 
وأمة  مختارين  وتعين  امدينة  تقسيم  وهو  باشا  رضا  عي 
لها. وما رمانا به مراسل تصوير أفكار أن امدنين ا يحبون 
أول  أنهم  امسكن  الحديث وقد نى هذا  الرقي  امدنية وا 
من استبر بالدستور وأشد الناس احتفاًا به وروراً. وكيف 
أثقاًا  عواتقهم  عن  رفع  قد  والدستور  كذلك  يكونون  ا 
عثان  عهد  ي  كالكابوس  عليهم  تنهال  كانت  طاما  جساماً 
فريد شيخ الحرم وأمثاله. وما أيقنوا أن الدستور قاصم ظهر 
للدستور  أقاموها  التي  الزينة  كانت  الجبارين  هؤاء  أمثال 
مراسل  قال  كا  ليسوا  امدنين  إن  أخرى.  زينة  ماثلها  ا 
تصوير أفكار الركية همج أعداء للرقي. وا يكون كذلك قوم 
وأول  اأعظم.  ورسوله  حبيبه  جران  ليكونوا  الله  اختارهم 
هو  عثان(  )آل  ساطن  من  سلطان  كل  به  يقوم  واجب 
بلدهم  لخدمة  انتسابه  يعد  وهو  الريفن.  الحرمن  خدمة 
السلطان  امحبوب  الدستوري  سلطاننا  فعل  وكذلك  له.  رفاً 
زاد  بل  بسوء  البلدين  هذين  مس  م  الذي  الخامس  محمد 
الذي نسمع  الكتاب  العكس من هؤاء  لها عى  احرامه  ي 
ورسوله.  الله  جران  سب  ي  جديدة  نغمة  يوم  كل  ي  لهم 
الرسالة امنترة ي جريدة تصوير  وما قرأ أهل امدينة تلك 
أفكار بتوقيع )الرشاش( هاج هائجهم ووفد من أعيانهم وفد 
امدينة  أهل  باسم  يحتج  أن  إليه  وطلب  البلدة  رئيس  عى 
الجريدة  وعى  امقالة  صاحب  عى  اأستانة  ي  مبعوثها  إى 
نفسها. فصدع رئيس البلدية باأمر. وحسب الكاتب امختبئ 
الله  يكون شاتم جران حبيب  أن  وباًا  الرشاش  توقيع  وراء 
والطاعن بسكان مدينة رسول الله. وما كان امؤيد اأغر هو 
لتكون  الكليات  هذه  فيه  أثبتنا  الكرى  اإسامية  الجريدة 

شجاً ي حلق الرشاش ومؤازريه«.
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حمدي(  الحميد  عبد  الدين  عماد  )محمد  حمدي  عماد  القدير  البارع  الفنان 
 .1909 عام  نوفمر   25 في   - مصر  بصعيد   - “سوهاج”   مدينة  مواليد  من 
خاصة  “القاهرة”،  بمحافظة  الثانوية  دراسته  مرحلة  أثناء  التمثيل  فن  عشق 
عمل  عسر.  الوارث  عبد  القدير  الفنان  يد  على  اإلقاء  فنون  تعلم  بعدما 
لكنه  الريش”،  “أبو  مستشفى  فى  للحسابات  كاتبا  العملية  حياته  بداية  في 
التمثيل  أنصار  “جمعية  إلى  يوم  كل  يذهب  فكان  التمثيل  عن  يبتعد  لم 
العالمية  للموسيقى  “تيجرمان”  بمعهد  التحاقه  إلى  باإضافة  والسينما”، 

للموسيقى. حبه  ليشبع 

حمدي عماد 
الرومانسي الشاشة  فى 

فيلم  خال  من   1945 عام  السينا  ي  مرة  أول  ظهر 
واسع،  نطاق  عى  الشهرة  له  حقق  الذي  السوداء”  “السوق 
التي  اأفام  من  يعدونه  السينا  نقاد  من  كثر  وأن  خاصة 
خال  قدم  امرية.  السينا  ي  الواقعية  للمدرسة  رسخت 
حتى  الرومانسية  اأفام  من  كبرا  عددا  الخمسينيات  حقبة 
أهم  )من  الفرة  هذه  خال  أعمدتها  أهم  من  واحدا  صار 
ا  راحلة،  إي  أنام،  ا  اأطال،  بن  حبي،  إرحم  اأفام:  تلك 
كثافة  من  بالرغم  ولكنه  الذكرايات(،  الشمس، شاطئ  تطفئ 
الشخصيات  تلك  أداء  عن  ابتعد  التالية  الفرات  ي  أعاله 
لقب  الفنية حتى  بداياته  بأدائها ي  اشتهر  التي  الرومانسية، 
التنويه  ويجب  عاما.  ثاثن  من  أكر  اأول”  الشاشة  “فتى 
إى أن لقب “فتى الشاشة” ظل مقرونا بنجوم السينا خاصة 
فنان  كل  عى  يطلق  وكان  الجميل،  الفن  زمن  ي  الشباب 
كثر  وي  وجاذبية  وسامة  من  النجومية  صفات  فيه  تتوافر 
من اأحيان شقاوة وخفة ظل، لكن الفنان عاد حمدي نجح 
ي تغير تلك الصفات وامواصفات، وأصبح فتى أول للشاشة 
مواصفاته الخاصة، فهو الشاب الجاد الرزين وامثقف الوقور 
هادئ الطباع صاحب الصوت الحام والرجولة الطاغية، وهي 
التي  الشخصيات  من  كبر  عدد  عى  غلبت  التي  السات 
جسدها عى الشاشة، فنال من امجد والشهرة ما م ينله فنان 
مثل  وهو  سواء  امرية،  السينا  نجوم  من  معاريه  من 
وهو  أو  امراهقات،  قلوب  يستهوي  الذي  اأول  الفتى  دور 
يؤدي أدوار اأب أو الجد، أو العجوز التائه الضائع ي دوامة 

الحياة.
جيل  حياة  عن  التعبر  من  حمدي  عاد  مكن  عامة  وبصفة 
التي جسدها، وذلك بفضل  امختلفة  اأدوار  كامل من خال 
الدائم ومعايشته  واجتهاده  امميزة  امؤكدة وصفاته  موهبته 
تلك  جميع  مع  تكيف  فقد  قدمها،  التي  الشخصيات  لجميع 
تخيل  يصعب  حتى  به  وارتبطت  بها  وارتبط  الشخصيات 
وتفوقه  نجاحه  له  ويحسب  بتجسيدها.  يقوم  آخر  فنان 
فائقة،  براعة  امتباينة  الشخصيات  من  كبر  عدد  تجسيد  ي 
امثقف،  امدرس،  اموظف،  اأفندي،  شخصيات:  بينها  ومن 
اأعال،  رجل  اأرستقراطي،  الباشا  والبائع،  امعلم  العاشق، 
اأب، الجد، كذلك برع ي تجسيد  عدد من اأدوار التاريخية 
الرئيس  شخصية  امثال:  سبيل  عى  بينها  ومن  والوطنية، 
النار” ي فيلم “الله معنا” عام 1955  الراحل “جال عبد 
الضباط  تنظيم  وتأسيس  يوليو”  “ثورة  تاريخ  تناول  الذي   ،
اأحرار ، كا جسد من خال فيلم “مرامار” شخصية “عامر 

وجدي” امثقف امري الوسطي والصحفي امتقاعد. 

وتجدر اإشارة ي هذا الصدد إى أن الفنان عاد حمدي قد 
فائقة  وبراعة  بكفاءة  الكوميدية  اأدوار  بعض  تقديم  أجاد 
امراهقان، شقاوة  بأفام:  أدواره  امثال  بينها عى سبيل  ومن 
الكبر، 13 كدبة وكدبة، جناب السفر، أمرة  رجالة، امراهق 

حبي أنا.
الشيخوخة  أمراض  من  أيامه  آواخر  ي  عاى  قد  ويذكر 
يناير   28 عامنا ي  البر، حتى رحل عن  واإكتئاب وضعف 

عام 1984 عن عمر يناهز 74 سنة.
هذا ومكن تصنيف مجموعة امشاركات الفنية للفنان القدير 
عاد حمدي طبقا اختاف القنوات الفنية ) السينا امرح 

التيفزيون اإذاعة( مع مراعاة التتابع الزمني كا يي:
السينمائية: أفامه   - أوا 

السوداء”  “السوق  بفيلم  السينائية  مشاركاته  أوى  كانت 
راتب، زي رستم،  التلمساي وبطولة عقيلة  إخراج كامل  من 
فيلم “سواق  أفامه  القري، ي حن كانت آخر  الفتاح  عبد 
اأتوبيس” من إخراج عاطف الطيب عام 1982، وبطولة نور 

الريف، مرفت أمن، حسن حسني. 
اأفام  مجموعة  بطولتها  قام  التي  اأفام  قامة  وتضم  هذا 
غرام   ،)1945( السوداء  السوق   ،)1942( عايدة  التالية: 
أزهار  الكرى،  التضحية   ،)1946( قلبي  ي  داما  بدوية، 

عمرو دوارة
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وأشواك )1947(، شمشون الجبار، ليت الشباب، سجي الليل، 
الواجب )1948(، السجينة رقم 17، البيت الكبر، ست البيت 
اإسام،  ظهور   ،)1950( الصحراء  ي  دماء  الصقر،   ،)1949(
وداعا يا غرامي، أنا اماي، ساعة التليفون، ضحيت غرامي، 
امنزل   ،)1951( بغري  شغول  من،  أشي  وداع،  غر  من 
مكتوب  رجال،  با  نساء   ،)1952( القطار  سيدة   ،13 رقم 
الحب،  أقوى من  وفاء،  امال،  الليل، عبيد  الجبن، قطار  عى 
الحبايب،  ظلموي  الظام،  ي  حب  الوداع،  بعد  الحرمان، 
موت،  أو  حياة  عزيزة،   ،)1953( اأخر  اللقاء  الزمن،  حكم 
جنون الحب، الظلم حرام، رف البنت، موعد مع السعادة، 
عمري  من  ليلة  الرمال،  ي  آثار  الوداع،  رقصة  هواك،  من 
)1954(، جرمة حب، إي راحلة، الله معنا، شاطئ الذكريات 
موعد  وإعدام،  حب  زوجتي،  قتلت  اأحام،  أرض   ،)1955(
الحب  وقلبي،  أنا  امخدوعة،  أبدا،  أبي  لن   ،)1956( غرام 
العظيم، السابحة ي النار، ا أنام )1957(، رحمة من الساء، 
ي  مجرم  نلتقي،  حتى  العذراء،  الزوجة  اأيام،  مع  توبة، 
قلب  قلب من ذهب،  الحب،  )1958(، صخرة  أجازة، غريبة 
يحرق، آخر من يعلم، هدى، أم رتيبة، امرأة امجهولة، سجن 
ر   ،)1959( اأطال  بن  حبي،  ارحم  امروك،  العذارى، 
أقوى  وذئاب،  نساء  امقدس،  الرباط  الخالدين،  جر  امرأة، 
 ،)1960( العماق  أتهم،  إي  الشارع،  من  زوجة  الحياة،  من 
تطفئ  ا  الحب،  معبد  الكبر،  امراهق  الخرساء،  إساماه،  وا 
 ،)1961( تذكريني  ا  آخر،  يوم  غدا  دموع،  با  الشمس، 
حرير،  من  ساسل  دوامة،  ي  امرأة  لأبد،  وفاء  الخطايا، 
أنساه،  ا  حب  غدا،  يصل  العريس   ،)1962( الحساب  يوم 
مع   ،)1963( العدوية  رابعة  العروسة،  أم  والطلبة،  الحسناء 
نص  حكاية  ومرح،  وحب  شباب  اللهب،  امراهقان،  الناس، 
الليل )1964(، الحب الخالد، الشقيقان، الراهبة، أيام ضائعة، 
سكون العاصفة، مدرس خصوي، طريد الفردوس، اماليك، 
الوديعة، آخر جنان )1965(، خان الخليي، ثورة اليمن، فارس 
بني حمدان، غرام ي أغسطس، شقاوة رجالة، جناب السفر، 
النصف اآخر  الهوى،  الجنة، كرم  كنوز )1966(، الخروج من 
الناظرة،  الست  الزجاجي،  الهول  أبو  والحياة،  النيل   ،)1967(
عفريت  املعون،  بنات،   3 حكاية  مجنونة،  مجنونة  مراي 
همسة   ،)1968( الحب  روعة  ظله،  فقد  الذي  الرجل  مراي، 
حياي،   ،)1969( نادية  الشجرة،  فوق  أي  مرامار،  الشيطان، 
الرفيع،  الخيط   ،)1970( رجال  لخمسة  زوجة  الشيخ،  بنت 
الزائرة،  أخرة،  ليلة حب   ،)1971( النيل  فوق  ثرثرة  الضياع، 
الشياطن  الروح،  عاشق   ،)1972( سكن  أزمة  وكرياء،  حب 
الوجهن،  ذات  السمعة،  سيئة  امرأة  مراهقن،  شلة  والكورة، 
البحث عن فضيحة،  الحب،  للبيع، صوت  أبناء  الرجل اآخر، 
للحب،  عايشن  الحب،  وكان   ،)1973( امخادعون  غرباء، 
اأحضان الدافئة، ي الصيف ازم نحب، اأخوة اأعداء، عنر 
فارس الصحراء، الساعة تدق العارة، أين عقي، امهم الحب، 
للحب )1974(،  امرأة  الحب،  أيام  اأبرياء، مبة كر، أجمل 
ليلة وذكريات، امرأتان، الخدعة الخفية، حبي اأول واأخر، 
أمرة  بالوراثة،  مجانن  وأنا،  املكة  امطلقات،  أعود،  لن  أبدا 
امطر،  تحت  الحب  وحدي،  تركني  ا  الضحايا،  أنا،  حبي 
يوم  الجميلة،  سيدي  امذنبون،  الكرنك،  العمر،  قطار  ومى 
بديعة  العمر،  آخر  حتى  صابرين،  شهرة،  الدامي،  اأحد 
شفايف،  له  الكروان  قلب،  دقة   ،)1975( عزيزة  مصابني، 
اأيام،  اأبد، رحلة  إى  الحياة، وداعا  با حنان، وعادت  بيت 
عام عيال عيال، شلة اأنس، مراهقة من اأرياف، امنحرفون، 
شاطئ  عى  حب  الطيبن،  العيال  مجنونة،  وا  عاقلة  ا  أنا 
ميامي، شوق، الحساب يا مدموازيل، ليتني ما عرفت الحب 
كدبة   13 الحب،  عن  تبحث  فتاة  وامجنون،  سونيا   ،)1976(
وكدبة، اأبطال يولدون مرتن، الشياطن )1977(، الصعود إى 
شفاه  مجنون،  شهادة  تنى،  ا  ليلة  اأخرى،  امرأة  الهاوية، 

البنات، أسياد وعبيد، مكامة  الكذب، بنت غر كل  ا تعرف 
أها  الذكريات،  وادي  العمر،  أيام  أحى  الليل،  منتصف  بعد 
 ،)1978( معدودة  العمر  أيام  ولدي،  يا  العم  ضاع  كابن،  يا 
ا يا أمي، اماعن، خائفة من يء ما )1979(، شعبان تحت 
الصفر، الباطنية )1980(، أشياء ضد القانون ، اعتداء، وضاع 
إى  باإضافة  وذلك   ،)1982( اأتوبيس  سواق  هناك،  حبي 

فيلمي خريف امرأة، النشالة. 
اأفام  مجموعة  خال  من   - تعاونه  إى  اإشارة  وتجدر 
مثلون  الذين  امخرجن  كبار  من  نخبة  مع   - ذكرها  السابق 
أحمد  كريم،  محمد  اأساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من  أكر 
بدرخان، السيد بدير، نيازي مصطفى، عبد القادر التلمساي، 
الجواد، هري  عبد  أبو سيف، محمد  التلمساي، صاح  كامل 
بركات، حسن عبد الوهاب، عمر جميعي، أحمد كامل مري، 
فريت شينو، أندرو مارتون، إبراهيم عز الدين، جال مدكور، 
عارة،  إبراهيم  الدين،  ضياء  أحمد  الفقار،  ذو  الدين  عز 
عاطف  الوهاب،  عبد  فطن  الشيخ،  كال  شاهن،  يوسف 
زيادة،  السيد  اإمام، حسن فوزي،  رفلة، حسن  سام، حلمي 
ذو  محمود  عطية،  كال  نجيب،  رمسيس  الصيفي،  حسن 
الفقار، عباس كامل، محمد كامل حسن امحامي، رضا مير، 
ألبر  إساعيل،  محمود  مصطفى،  الدين  حسام  رضا،  حسن 
نجيب، حسن رمزي، عبد الرحمن ريف، سعد عرفة، سيف 
بهاء  بكر،  زهر  حافظ،  نجدي  كرامة،  عيى  شوكت،  الدين 
حلمي  سلان،  محمد  امهندس،  حلمي  حسن  رف،  الدين 
فريد،  محمود  شوكت،  الدين  سيف  طنطاوي،  سيد  حليم، 
حسن كال، عي رضا، نادر جال، محمد عبد العزيز، أرف 
عبد  عي  فؤاد،  أحمد  مرزوق،  سعيد  بدرخان،  عي  فهمي، 
يحيى  يحيى،  أحمد  الطيب،  عاطف  راي،  محمد  الخالق، 
كيخيا،  الرحمن  عبد  خليل،  عدي  القاي،  إساعيل  العلمي، 
عام،  طلعت  يوسف،  حسن  ذهني،  صاح  الشناوي،  أنور 

كال صاح الدين، أحمد ياسن، تيسر عبود، نار حسن.
ومكن من خال مجموعة اأفام السابقة أن نرصد مشاركته 

السينا وي مقدمتهن سيدة  البطولة لعدد كبر من نجات 
تسعة  ى  البطولة  شاركها  التي  حامة  فاتن  العربية  الشاشة 
عر فيلا، وذلك بدءا من فيلم ست البيت عام 1949، ثم 
أنا اماى، أشى من، وداعا ياغرامى )1951(، امنزل رقم ١٣ 
)1952(، بعد الوداع، حب ى الظام، عبيد امال )1953(، أثار 
ى الرمال  ، موعد مع السعادة )1954(، الله معنا )1955(، 
حتى   ،)1957( أنام  ا  أبدا،  أبى  لن   ،)1956( غرام  موعد 
ا   ،)1959( اأطال  بن   ،)1958( العذراء  الزوجة  نلتقى، 

تطفئ الشمس )1961(، الخيط الرفيع )1971(.
القدير عاد  للفنان  السينائية  امساهات  أن  بالذكر  جدير 
من   - أيضا  ساهم  بل  التمثيل  مجال  عى  تقتر  م  حمدي 
السينا  إثراء  ي   - بتأسيسها  قام  التي  اإنتاج  ركة  خال 
)عام  عمري  من  ليلة  وهم:  أفام  أربعة  بإنتاج  العربية 
شادية،  للفنانة    )1955 )عام  الذكريات  وشاطئ   ،)1954
وخان الخليي )عام 1966( من إخراج عاطف سام، مبة كر 

)عام 1974( من إخراج حسن اإمام للفنانة ناية الجندي.
التليفزيونية: بالدراما  مشاركاته   - ثانيا 

أيضا  له  مميزة  بصمة  وضع  ي  حمدي  عاد  الفنان  نجح 
الكمي  امستوين  من  كل  عى  وذلك  التليفزيونية،  بالدراما 
شخصيات  عدة  تقديم  ي  وفق  بعدما  خاصة  والكيفي، 
انسانية متنوعة. وتضم قامة أعاله التليفزيونية امسلسات 
الوسادة  الشارد،  امملوك  الضائع،  الحب  العمر،  أيام  التالية: 
عمري،  أين  مؤلفن،  وعر  قصة  القضبان،  وراء  ما  الخالية، 
الشاطئ  العيال،  رزق  أموت،  لن  أبدا  الرجال،  لعبة  الحائرة، 
امهجور، النمس، سليان الحلبي، أم العروسة، بعد الغروب، 
عيلة  الريح،  مهب  ي  الحزينة،  الدمعة  إا  عنرة،  لقيطة، 

الدوغري، من الجاي، الوليمة، الحصاد امر.
كبرة  مجموعة  كذلك  التليفزيونية  أعاله  قامة  وتضم  هذا 
من التمثيليات والسهرات التليفزيونية ومن بينها عى سبيل 

امثال: السهرة التليفزيونية: الوهم.
اإذاعية: إسهاماته   - ثالثا 

بكل من  أكر من تسعة مسرحيات  اشرك في بطولة 
الخاص الدولة والقطاع  فرق 
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شارك الفنان عاد حمدي بصوته امميز وأدائه الرصن ي أداء 
من  نسبيا  كبر  عدد  ي  امتميزة  الدرامية  الشخصيات  بعض 
خاصة  اإذاعية،  والسهرات  والتمثيليات  الدرامية  امسلسات 
العربية الفصحى بنفس مهارته ي  باللغة  التمثيل  وأنه يجيد 
التمثيل باللهجة العامية، ولكن لأسف يصعب بل ويستحيل 
حر جميع امشاركات اإذاعية لهذا الفنان القدير عى مدار 
ولأسف  نفتقد  أننا  نظرا  وذلك  عاما،  ثاثن  عن  مايزيد 
لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  الشديد 
بها  شارك  التي  اإذاعية  اأعال  قامة  وتضم  هذا  اإذاعية. 
ابنة  أنا؟،  الدموع، من  ابتسمت  السارق،  التالية:  امسلسات 
ا  أرجوك  صابرين،  العروسة،  أم  عيال،  دستة  نص  الطريد، 

تفهمني برعة. 
المسرحية: إسهاماته   - رابعا 

قد  امرح  أضواء  أن  إا  الكبر  السيناي  تألقه  من  بالرغم 
ببطولة  للمشاركة  حمدي  عاد  الفنان  اجتذاب  ي  نجحت 
إى  التنويه  ويجب  الجاهرية.  امرحية  العروض  بعض 
“مسارح  فرق  بدايات  مع  كانت  امرحية  بداياته  أن 
الحديث”  “امرح  فرقة  خال  من  وبالتحديد  التليفزيون” 

عام 1962.
للتتابع  طبقا  امرحية  أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن 
التاريخي مع مراعاة إختاف الفرق امرحية وطبيعة اإنتاج 

بكل منها كا يي:
-1 فرق “مسارح الدولة”:

- “امرح الحديث”: خان الخليي )1962(، الرجل والطريق، 
خطيئة حواء )1963(.

- “امرح الكوميدي”: الراجل إلي قال أ )1970(.
- “مرح الحكيم”: شاهن ما مات )1971(.

-2 فرق “القطاع الخاص”:
- “تحية كاريوكا”: أم العروسة )1969(.

سكاكن  وثاث  موزة  سام(:  )نجوى  الساخر”  “امرح   -
.)1970(

- مرحيات مصورة: كله عايز من كله.
وجدير بالذكر أنه قد تعاون - من خال مجموعة امرحيات 
الذين  امخرجن  من  نخبة  مع   - بطولتها  ي  شارك  التي 
مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة: كال يس، جال 
السيد  حاوة،  فايز  محمود ريف،  كال،  الرقاوي، حسن 

راي، أحمد طنطاوي.
تلك  بطولة  ي  امرح  نجوم  من  لنخبة  مشاركته  يذكر  كا 
تحية  راتب،  عقيلة  اأساتذة:  مقدمتهم  وي  امرحيات، 
سمر،  ناهد  زايد،  جاات  زايد،  آمال  سام،  نجوى  كاريوكا، 
الجندي، أحمد عام،  نادية  الفتوح،  أبو  نوال  سمرة محسن، 
صاح قابيل، محمد نجم، بدر الدين جمجوم، أنور إساعيل، 
حسن حسني، حسن عابدين، محمود أبو زيد، مجدي وهبة، 
محمود  عزت،  وحيد  الشويحي،  محمد  الدين،  بدر  عادل 

العراقي.
الشخصية: حياته   -

كتاب  ي  حياته  قصة  نظمي  إيريس  الفنية  الكاتبة  سجلت 
بعنوان: “مذكرات عاد حمدي أشهر فتى شاشة”. وقد جاء 
الراقصة حورية  من  اأوى  مرات،  أربعة  تزوج  قد  أنه  فيها 
محمد ، والثانية من الفنانة فتحية ريف والتي أنجب منها 
ابنه نادر، ثم امرة الثالثة من النجمة الكبرة شادية وهي من 
أسعد فرات حياته انسانيا وفنيا، والرابعة واأخرة من الوجه 
عر  ثاثة  معها  استمر  والتي  الجندي،  آنذاك نادية  الجديد 

عاما، وأنجب خالها ابنه الثاي هشام. 
اسمه:  ماما  يشبهه  توأم  شقيق  حمدي  عاد  للفنان  كان 
سنوات  بثاثة  قبله  توأمه  توى  وقد  حمدي.  الرحمن  عبد 
ما أثر عى نفسيته تأثرا كبرا، حيث أصابه مرض اإكتئاب 
النفي، وترتب عى ذلك عزلته ي بيته حتى تدهورت حالته 
الفنانة  بطاق  قام  بسنوات  قبلها  كان  وقد  خاصة  الصحية، 
شقة  لها  كتب  بعدما  ثروته،  كل  بعدما خر  الجندي  نادية 
 1974 )عام  “مبة كر  فيلم   - باسمها   - لها  وأنتج  الزمالك، 
أي قبل وفاته بعر سنوات(. وبعد طاقه اأخر عاد ليعيش 

مع زوجته اأوى وابنه اأكر امخرج السيناي نادر حمدي، 
وقد تأثر كثرا بعد ذلك برحيلها )قبل وفاته بـ9 شهور(، ففقد 
الشهية للطعام والرغبة ي الحياة خاصة مع حرمانه من متعة 

القراءة أو حتى مشاهدة التليفزيون بسبب فقدانه لبره.
والجوائز: التكريم   -

حياته  خال  الكبر  الفنان  هذا  يحوز  أن  امنطقي  من  كان 
الفنية الحافلة ببعض مظاهر التكريم وأيضا بأكر من جائزة 
- بخاف إعجاب وتقدير الجمهور له - ومن أهمها: حصوله 
من  وتسلمه  اأوى  الدرجة  من  واأداب  الفنون  وسام  عى 
الزعيم جال عبدالنار ، وكذلك عى وسام الفنون والعلوم 

من الدرجة ااوى ي عهد الرئيس محمد أنور السادات. 
“مهرجان  من  اأوى  الدورة  ي  ممثل  أفضل  جائزة  حصد   -
فيلم  ي  دوره  عن  وذلك   ،1976 عام  السيناي”  القاهرة 
“امذنبون” إخراج سعيد مرزوق. كذلك نال عدد من الجوائز 
فوق  ثرثرة  العروسة،  أم  أفام:  ي  أدواره  عن  والتكرمات 

النيل. 
من  بالرغم  بها  يعتز  جائزة خاصة ظل  الجوائز  قامة  تضم   -
وهذه  فنية،  مؤسسة  أو  مهرجان  من  عليها  حصوله  عدم 
عبد  جال  الزعيم  له  أرسله  الذي  الخطاب  هي  الجائزة 
وإعجابه  شكره  عن   - الفيلم  أرة  دون  له-  ليعر  النار 
الذي عرض عام 1955  الفيلم  “الله معنا”، وكان هذا  بفيلم 
هو أول فيلم يتناول أحداث ثورة يوليو 1952 بشكل مبار، 
الرئيس  شخصية  خاله  من  حمدي  عاد  الفنان  جسد  وقد 
يوليو، ما جعل  ثورة  قيادات  أبرز  كأحد  النار  عبد  جال 
وتعريف  الثورة  مبادئ  بنر  امساهمة  ي  فنيا  ثقا  الفيلم 

الناس بأهميتها. 
امهمة  اأفام  مجموعة  من  فيلا  عر  أربعة  اختيار  تم   -
باستفتاء  فيلم  مئة  أفضل  قامة  ضمن  ببطولتها  شارك  التي 
لرتيبها  الذي أجري عام 1996، وهي طبقا  والنقاد  الجمهور 
مرامار   ،)17( العروسة  أم   ،)8( اأتوبيس  سواق  بالقامة: 
الكرنك   ،)38( موت  أو  حياة   ،)34( السوداء  السوق   ،)28(
اأطال  بن   ،)64( امذنبون   ،)48( النيل  فوق  ثرثرة   ،)39(
رقم  امنزل   ،)88( الشجرة  فوق  أي   ،)87( إساماه  وا   ،)73(

13 )92(، الخطايا )93(، الرجل الذي فقد ظله )98(. 
الذي  الرصن  اأداء  صاحب  القدير  الفنان  هذا  الله  رحم 
مدى  عى  الفنية  القنوات  بجميع  امتنوعة  بأدواره  أمتعنا 
أكر من أربعن عاما، كان خالها رمزا من رموز قوتنا الناعمة 
بالقيم  املتزم  امري  للفنان  طيبة  وقدوة  مرفا  ومثاا 
اختياراته  دقة  عى  الحرص  كل  والحريص  السامية،  النبيلة 
مسرته  طوال   - مشاركته  عدم  له  نسجل  أن  ويكفي  الفنية. 
الفنية - إا بتلك اأعال القيمة رفيعة امستوى التي تتناول 
وتعالج القضايا اإجتاعية امهمة. حقا أنه فنان قدير متلك 
أدواته الفنية بجدارة ويعي دوره التنويري جيدا، ويكفي أن 
نذكر له تفرده ي إجادة أداء بعض اأدوار الراجيدية بنفس 
وي  الكوميدية،  اأدوار  بعض  أداء  ي  وتألقه  إجادته  درجة 
التنويه إى أن نجاحه امبكر جدا ي وضع  هذا الصدد يجب 
السينائية -  الفنية - وبالتحديد من خال مشاركاته  بصمته 
موهبته  وذاكرتنا  قلوبنا  ي  له  خاصة  مكانة  لحفر  أهله  قد 
عى  الدائم  وحرصه  امتنوعة  وأدواره  الرصن  وأدائه  امؤكدة 

تقاليد امهنة والتمثيل امرف للفنان العري. 

أداء بعض  نجح وتفوق في  الفنية  خال مسرته 
أيضا الكوميدية  اأدوار 



    

ي تجربة تستحق اإشادة والتشجيع، كون مجموعة من الشباب 
فريقا مرحيا أسموه (امرح امؤقت)، وا أعرف إن كانت صفة 
(امؤقت) هي اعراف بأن استمرارهم مشكوك فيه ي ظل ضيق 
من  اأيام  مع  يزداد  رقاي  تعنت  ظل  وي  ناحية،  من  اليد  ذات 
ناحية أخرى؟.. أم أنه مجرد اسم ا يحمل دالة بعينها؟ لكن ما 
مرحي  عرض  من  قدموه  ما  وعر  الشباب،  هؤاء  أن  فيه  أثق 
وما  اآن  الواقع  به  مر  ما  وعيا  ويعكس  بالبساطة  يتميز  متقن 
ليكون  ااستمرار  يستحقون  متنوعة،  مثيلية  قدرات  عن  كشف 

مؤقتهم داما.
بالجامعة  امرح  قسم  خريجي  من  هم  علمت  كا  الفريق 
عبد  الطاهر  يحيى  (أساء  معلمتهم  مع  اتفقوا  اأمريكية، 
نال  قد  كان  كوميديا  نصا  معا  واختاروا  يستمروا،  أن  عى  الله) 
أيقونات  من  واحدة  جعله  ما  مرة  أول  خرج  حن  الشهرة  من 
امرح امري. النص هو »أنت الي قتلت الوحش« لعي سام، 
الذي كتبه ي أعقاب نكسة 67 محاوا فهم الذي حدث، ومبديا 
الخوف  يسيطر  تأي حن  الكرى  »الهزائم  أن  ي  يتمثل  فيه  رأيا 
عى الشعوب فتفقد إمانها ما يجب أن تدافع عنه وتراجع إى 
خلف لثقتها بأن ا أحد يشاركها فيا يحدث ومن ثم هي ليست 

منوطة بامواجهة، فقط انتظار مخلص والتهليل له«.
النص كا هو معروف يتخذ من أسطورة أوديب متكئا للكشف 
مزج  ساخر  كوميدي  لكن ي شكل  يحدث،  زال  وما  عا حدث 
التي  الضحكات  تناقضاتها  من  تنفجر  والواقع،  اأسطورة  بن 
لن تضيع ي الهواء بل ستكون حافزا مزيد من تفكر وبحث عن 
تردد بن حن وآخر  الواقع، وستجعلك كمشاهد  إجابات أسئلة 

»نعم هذا ما يحدث.. نعم نحن كذلك«.
فقط  ليال  لثاث  قدم  الذي  العرض،  هذا  عنوان  كانت  البساطة 
امخرجة  حرصت  فقد  بالقاهرة.  الجيزويت  جمعية  مرح  عى 
ديكور  مصمم  من  معاونوها  ومعها  الطاهر)  يحيى  (أساء 
وأن  اموضوع،  هو  البطل  يكون  أن  وممثلن،  مابس  ومصممة 
أسلوب  كان  لذلك  والواقع،  نشاهد  ما  بن  امقارنة  هو  الهدف 
يتجاوز  ا  امرحي  فامنظر  امكشوف)  (اللعب عى  هو  العرض 
جزءا من جدار ي خلفية الخشبة محاطا بعمودين يقربان دون 
مر  هي  التي  طيبة  ي  فنحن  الفرعوي،  الزمن  من  تام  تحديد 

(القدمة امعارة).
ترتيب  حيث  اأوى  اللحظة  منذ  يتأكد  امكشوف)  عى  (اللعب 
لصالة  اأمامية  امقاعد  عى  العرض  أبطال  من  بعض  جلوس 

امتفرجن مابسهم ذات اإيحاء الفرعوي، تجاورها مابس أخرى 
(أوالح)  رأسهم  وعى  الشخصيات  بعض  يرتديها  ماما  عرية 
يكشفه  ما  حسب  الذي  يء،  كل  ي  امتحكم  الرطة  رئيس 
تزال  ا  عائلة  عن  السنن  مئات  منذ  امهنة  هذه  ورث  حواره 

تحافظ عى النهج امتمثل ي (بالخوف وحده تستقر الباد).
أسلوب  دعائم  من  أيضا  هو  اأماكن  تغر  رغم  الثابت  امنظر 
(اللعب عى امكشوف) وكذلك دخول وخروج من وإى الخشبة 
عر الصالة يقول بوضوح إننا امقصودون بالنداء الذي يردد كل 
(أنت  مسخرة  أن  لشك  مجال  ا  إذن،  طيبة).  أهل  (يااااا  حن 
الي قتلت الوحش) ا تستهدف ما الذي حدث أوديب (أيقونة 
الراجيديا اليونانية) بقدر ما تستهدف ما الذي يحدث لنا (نحن 

أبناء طيبة اآن).
أصحاب  سواء  مبرة  مثيلية  قدرات  عن  العرض  سيكشف 
كم  عن  بالتاي  وسيكشف  الثانوين،  أولئك  أو  الرئيسية  اأدوار 
التدريبات والوعي منهج أداي يقف عى الحافة ما بن التقمص 

والتعليق.
أن  متمنيا  امؤقت)  (امرح  أصحاب  بقدرات  أنا  وأخرا.. سعيد 

يطول (مؤقتهم) إى أبعد مدى.

الوحش« قتلت  اللي  »أنت 
 نقطة ضوء ا نتمناها )مؤقتة(

مشهد 

محمد الروى

650 �10 ���א�� 2020א���

التابعة  للمرح  العامة  اإدارة  أعلنت 

بالهيئة  الفنية  للشئون  امركزية  لإدارة 

عن   - لها  بيان  ي   - الثقافة  لقصور  العامة 

للموسم  الثانية  (امرحلة  تدشن  بدء 

امرحية  اأقاليم  بفرق   2020 امرحي 

الخطة  ضمن  وذلك  الصيفي،  اموسم   -

وذلك  الحاي،  اماي  العام  لنفس  اإنتاجية 

انجاز  ي  للمرح  العامة  اإدارة  نجاح  بعد 

الشتوي  اموسم   / اأوى  للمرحلة  اانتاج 

2020 ي وقت قياي و غر مسبوق .

اإعداد  حاليا  يجري  أنه  البيان  وتابع 

والتجارب  للفرق  اإقليمية  للمهرجانات 

النوعية امقرر انطاقها خال فراير الجاري 

كيفا  يحتمل  اأمر  بأن  منا  إمانا   : وأوضح 

ااقاليم  ي  امري  امرح  وان  وكا، 

يستحق ان يستمر طوال العام، كان ااتجاه 

لبدء العمل ي مرحلة ثانية لانتاج /اموسم 

موسمن  عام  كل  لدينا  ليكون  الصيفي، 

موسم  ا  الواحدة  امالية  السنة  ي  انتاج 

واحد..وعي هذا :

فيا يخص فرق اأقاليم بفرعيها :

( العروض التقليدية - التجارب النوعية )

التقدم  باب  للمرح  العامة  اإدارة  تفتح 

(امتخصصن  امرين  امخرجن  لكافة 

ضوابط  عليهم  تنطبق  وممن  وامعتمدين 

عروضهم  انهوا  ممن  حتي  بفرقنا)،  العمل 

الشتوي  اموسم   / ااوي  امرحلة  عروض  ي 

جديد)،  آخر  مروع  التقدم  لهم  (يحق 

وكذلك   .. وجد)  (إن  تشغيلهم  يتم  م  ومن 

أيضا  وشبابهم  امخرجن  كبار  كل  تدعو 

العامة  اادارة  إي  مشاريعهم  للتقدم 

الزمنية (من  الفرة  للمرح بقاعة منف ي 

٥فراير إى ٢٨ فراير ٢٠٢٠).

امقرح  والنص  امروع  يقدم  أن  عى 

عي  ااستقرار  حالة  وي  أوى،  كخطوة 

امروع تقدم اسكتشات الديكور وامقايسة 

مع  بالتنسيق  اإدارة  تقوم  ثم  امالية، 

امناسب  الثقاي  اموقع  باختيار  امخرج 

مروعه وفقا لطبيعة العمل .

اإدارة  مقر  وامروعات  النصوص  تقدم 

العامة للمرح بقاعة منف بالعجوزة .

أحمد زيدان

الثقافة  قصور 
السنة( طوال  اإبداع  )مواسم  اأقاليم  فرق  لعروض  صيفيا  موسما  تطلق 


