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مسرحي عرض   15
بالجزة الثقافي  بمركز  الصعيد  وشمال  الكرى  القاهرة  لفرق  اإقليمي  بالمهرجان 

والرياضة الشباب  وزير 
المرأة   لمسرح  الدولى  إيزيس  لمهرجان  دعمه  يؤكد 

للشئون  امركزية  واإدارة  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  تقيم 
لفرق  ااقليمي  امهرجان  للمرح  العامة  واادارة  الفنية، 
مرح  عى  الثقاي  الصعيد  وشال  الكرى  القاهرة  إقليم 
الخامس  الفرة من 20 فراير وحتى  بالجيزة ي  الثقاي  امركز 

من مارس 2020.
وليم  تأليف   « اآخر  الوجه   « عرض  القناطر  فرقة  قدمت  حيث 
شكسبر واخراج أحمد حجاج يوم 20 فراير، وقدمت فرقة طوخ 
وإخراج  كالديرون  تأليف   « واحد  ي  أحكام  »ثاث  مرحية  
سعيد  وإخراج  تأليف   « امقام   « فراير،   21 يوم  بحري  محمد 
ويقدم  مرحية  الفيوم  فرقة  وتقدم  فراير،   22 يوم  سليان، 
إخراج  نوشيتس،  لرانسياف   « امرحوم   « مرحية  بنها  قر 
 « مرحية  سنورش  فرقة  وتقدم  فراير،   23 يوم  طارق،  محمد 
يوم  مام،  إسام  وإخراج  الحميد  عبد  طنطاوي  تأليف   « هوس 
لصاح  الحب  كوميديا  البدرشن مرحية  فرقة  وتقدم  فراير   24
مر  فرقة  وتقدم  فراير،   25 يوم  عبيد،  مجدي  وإخراج  متوي،  
صفوت  إخراج  الربيني،  محمد   « امجانن   « مرحية  الجديدة 
صبحي، يوم 26 فراير، وتقدم فرقة كفر شكر مرحية » حكاية 
جحا والواد قلة »، تأليف يري الجندي وإخراج عي رحان، يوم 
27 فراير، وتقدم فرقة بهتيم مرحية » انا واحنا وكلنا » تأليف 
ريف صاح الدين وإخراج وليد رمضان، ييوم 28 فراير، وتقدم 
إخراج  بويرو،  انطونيو   « الحارق  الظام   « مرحية   بنها  فرقة 
 « مرحية  الفيوم  فرقة  وتقدم  فراير،   29 يوم  امهدي،  إبراهيم 

وإخراج كال  تانكريد دوريست  تأليف   « الطويلة  اإدانة  خطبة 
عطية، يوم 1 مارس، وتقدم فرقة الجيزة مرحية » يوليوس قير 
مارس، وتقدم   2 يوم  زياد يوسف،  إخراج  لوليم شكسبر ومن   «
فرقة بني سويف مرحية » ليل العاشقن » تأليف أحمد هيكل 
الجيزة  مركز  فرقة  وتقدم  مارس،   3 يوم  محمود  أسامة  وإخراج 

بيتى  اوجو  تأليف   ،« اماعز  جزيرة  ي  جرمة   « مرحية  الثقاي 
ومن إخراج محمد الطايع، يوم 4 مارس وتقدم فرقة بني سويف 
مرحية » ما وراء النهر » تأليف محمد عبد امعطي، ومن إخراج 

أحمد البنهاوي يوم 5 مارس .

أحمد زيدان

والرياضة  الشباب  وزير  صبحى  أرف  د.  التقى 
إيزيس  أمناء مهرجان  مؤخرا ممثلن عن مجلس 
تقدمه  أن  مكن  ما  لبحث  امرأة  مرح  الدوى 
امنتظر  التأسيسية  دورته  ى  للمهرجان  الوزارة 

انطاقها ى الفرة من ٢٣ إى ٢٩ مارس امقبل.
وضم وفد امهرجان من أعضاء مجلس اأمناء كل 
من السفرة مشرة خطاب وزيرة الدولة السابقة 
لطفى  عبر  وامخرجة  واممثلة  والسكان،  لأرة 
مديرة  امنعم  عبد  رشا  والكاتبة  امهرجان  رئيسة 

امهرجان.
بامهرجان  الوزارة  اهتام  عى  أرف  د.  وأكد 
الفعاليات  من  جانب  استقبال  واستعدادها 
باإضافة  بالعجوزة،  الوزارة  مقر  ى  عى مرحها 
ى  بالشباب  خاصة  أخرى  أنشطة  أية  دعم  إى 
ى  أخرى  اجتاعات  تعقد  أن  عى  امهرجان، 
وممثلن  الوزارة  ى  امسئولن  بن  امقبلة  الفرة 

عن إدارة امهرجان مناقشة كافة التفاصيل. 
أن  امهرجان  رئيسة  لطفى  عبر  الفنانة  وقالت 
الشباب  من  للمتطوعن  الباب  يفتح  امهرجان 

التنظيم  ى  للمشاركة  واأقاليم  القاهرة  أبناء  من 
حتى يكون لهم دور فاعل ى أنشطة امهرجان، و 
الوزارة مهمة  الشباب والرياضة توى  عرض وزير 

استضافتهم خال فرة امهرجان.
امهرجان  مديرة  امنعم  عبد  رشا  الكاتبة  وقالت 
التى  الجهود  دعم  امهرجان،  أهداف  من  أن 

وإقامة جسور  امرأة  لتمكن  حاليا  الدولة  تبذلها 
العام  أنحاء  مختلف   من  النساء  بن  ثقافية 
عى  مردوده  وتعظيم  الثقاى  التفاعل  وتشجيع 
التعبر عن  النساء عى  اإبداع وامرح، وتحفيز 
كامرح،  وجاى  وفكرى  فنى  إطار  ى  ذواتهن 
ومناقشة  معالجة  عى  امرح  صناع  وتشجيع 

اآخر  قبول  قيم  وتعزيز  امرأة،  وهموم  قضايا 
عر اختيار عروض تعني أساساً منطلقات السام 
يتطلع  كا  اإنسان،  حقوق  ومبادئ  العامي، 
من  أكر  قدر  تحقيق  ى  بدوره  للقيام  امهرجان 
مركزية  والا  الثقافية  والعدالة  الثقاي  التنوع 
ى  امرأة  بقضايا  امعنى  امرح  عر دعم صناعة 
امرأة  صانعها  كان  أيا  والصعيد  امهمشة  امناطق 

أو رجل. 
الفنانة  للمهرجان  الرفية  الرئيسة  أن  يذكر 
اسم  تحمل  التأسيسية  والدورة  بدر  سوسن 
الفنانة  امهرجان  وترأس  العسال  فتحية  الكاتبة 
والكاتبة  عى  عبر  امخرجة  وتديره  لطفى  عبر 
رعاية  تحت  ويقام  امنعم،  عبد  رشا  والناقدة 
الشباب  وزارى  مع  بالتعاون  الثقافة  وزارة 
السياحة   تنشيط  وهيئة  والسياحة،  والرياضة 
للمرأة  القومى  وامجلس  القاهرة  ومحافظة 

وجمعية يهمنى اانسان.

شياء سعيد
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الشيخ    شرم  لمهرجان  الخامسة  الدورة 
السيد  عصام  لجائزة  القصرة  القائمة  وإعان   جميل  سناء  القديرة  باسم 

للشباب«    المسرح  »أيام 
جال  خالد  المخرج  وتكرم  الدورة  شخصية  الصال  تختار   

برئاسة  الشباي  للمرح  الدوي  الشيخ  رم  مهرجان  إدارة  اختارت 
امهرجان  من  الخامسة  النسخة  تحمل  أن  الغرباوي  مازن  الفنان 
اسم الفنانة الكبرة الراحلة سناء جميل والتي ستنطلق يوم 1 أبريل 
وتستمر حتي يوم 7 من نفس الشهر مدينة السام » رم الشيخ » 

محافظة جنوب سيناء .
سناء  اختيار   : قائا  امهرجان  رئيس  الغرباوي  مازن  الفنان  ورح 
جميل جاء بإجاع اللجنة العليا للمهرجان أنها قيمة وقامة استثنائية 
خشبات  عي  وقدمت  العري  امرح  نجات  من  ونجمة  اابداع  ي 
اإبداع  ي  نادرة  قيمة  وهي  الناجحة  ااعال  من  العديد  امسارح 
طوال  الفني  تقديرها  تأخذ  م  أنها  بها  وااحتفاء  التكريم  وتستحق 
العري  الجديدة ي مر والعام  امهم أن تعرف اأجيال  حياتها ومن 
الفنانة الكبرة التي منحت فنها الكثر والكثر وسيخصص  قيمة تلك 
رأسهم  عي  تأي  مرحية  قامات  بحضور  كبرة  ندوة  امهرجان  لها 
الفنية  رحلتها  ورفيق  صديقتها  أيوب  سميحة  القديرة  الفنانة 
عن  للمهرجان  العليا  اللجنة  رئيس  صبحي  محمد  النجم  وسيكشف 
معه  تجربتها  تفاصيل  وسيستعرض  جميل  سناء  تخص  فنية  أرار 
كممثلة ي مرحية » زيارة السيدة العجوز » التي قام بإخراجها لها .

وف السياق نفسه أعلنت إدارة مهرجان رم الشيخ الدوي للمرح 
الشباي عن القامة القصرة امرشحة لنيل جائزة عصام السيد للعمل 
اأول للشباب من مر، وذلك وفقا ما أقرته لجنة امشاهدة الخاصة 
امقبل،  أبريل  مطلع  انطاقها  امزمع  امهرجان،  من  الخامسة  بالدورة 
د.  امنعم،  عبد  رشا  الكاتبة  الله،  فتح  رانيا  أ.د.  من  تكونت  والتي 

محمد عبد الرحمن الشافعي .
صاحب  »رورى  وهي:  عروض،   9 القصرة  اأعال  قامة  تضمنت 
لعبده  شعبية«  »حكايات  أحمد،  مصطفى  الذكر«  سالفة  القضية 
مجدي،  مايكل  »الدخان«  شبابيك،  محمد  »امشكلة«  بكري، 
»ماراصاد« أرف عي، »الشاطئ« لضياء الدين زكريا، »كلهم أبناي« 
الصمت«  و«صدى  هشام  محمد  السعادة«  »أصحاب  محمد،  لنور 

لعبد الباري سعد.

أبريل،   7 إى   1 بن  ما  الفرة  ي  تقام  امهرجان  فعاليات  أن  يذكر 
العليا للمهرجان  اللجنة  الفنانة سميحة أيوب، ورئيس  وترأسه رفيا 
تنفيذيا  ويديره  البستاوي،  إنجي  د.  ويديره  صبحي،  محمد  الفنان 
الفنان طارق صري، ويقام امهرجان تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم 
وزيرة الثقافة، اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، د. 

أرف صبحي وزير الشباب والرياضة، د. خالد العناي وزير السياحة 
الهيئة  السياحة برئاسة امهندس أحمد يوسف،  واآثار، هيئة تنشيط 
سيف  محمد  امهندس  ITI UNESCOبرئاسة  للمرح   الدولية 

اأفخم .

صفاء صاح الدين

امرح  أيام  )مهرجان  فعاليات  فعاليات  تنطلق   
الكويت  بدولة  عر  الثالثة  بدورته   ،) للشباب 
 ( شعار  تحت   ،2020 مارس   22 12ــــ  من  بالفرة 
عبدالله  امخرج  برئاسة   ،) امرحي  العرض  إيقاع 

عبدالرسول، ومشاركة 8 عروض مرحية .
 وأكد امخرج عبدالله عبدالرسول - رئيس امهرجان  
الصال،  إبراهيم  القدير  الفنان  اختيار  تم  بأنه 
الثالثة  للدورة  الرائدة  امرحية  الشخصية  ليكون 
يتم  وسوف  للشباب،  امرح  أيام  مهرجان  عر 
حفل  ي  الرائدة  امرحية  الشخصية  وسام  منحه 
 12 يوم  للمهرجان  عر  الثالثة  الدورة  افتتاح 
امرحية  للحركة  الكبر  لعطائه  مارس 2020،وذلك 
منذ  امرح  ي  البارز  ودوره  والعربية،  الكويتية 
القدير  الفنان  ويعتر  اماي،  القرن  ستينات 
امرحية  الحركة  أعام  من  علا  الصال  إبراهيم 
ي عامنا العري، واحد الرواد امرحين التي كانت 
أعالهم امرحية شاهدا عى مكانة امرح بدولة 

الكويت .
نخبه  تكريم  يتم  سوف  أنه  الرسول   عبد  وأوضح 
ي  العري  والعام  الكويت  دولة  من  امرحين  من 
القدير  الفنان  مقدمتهم  وي  الدورة  هذه  أعال 
امخرج خالد جال من جمهورية مر العربية،كا 

تم إطاق اسم الفنان القدير الراحل خالد النفيي 
عى الجائزة الكرى أفضل عرض مرحي متكامل، 
للدور  وتقديرا  اعتزازا  وذلك  امهرجان،  مسابقة 
النفيي  خالد  الراحل  القدير  للفنان  والرائد  الكبر 
منذ  الكويتية  امرحية  للحركة  الكبرة  مساهمته 

ستينات القرن اماي   .
أحمد  د.  من  للمشاهدة  الفنية  اللجنة  تكونت 
محمد  د.  الداود،  تغريد  امرحية  الكاتبة  البناي، 
اختارت  وقد  عبدالله،  يعقوب  الفنان  عبدال، 
الرسمية  امسابقة  ي  تشارك  وسوف  عروض  مانية 
للمهرجان، وهي ) الساعة التاسعة ( لفرقة امرح 
الكويتي، ) قابل لانفجار ( لفرقة امرح العري، ) 
الشعبي،  امرح  لفرقة   ) اخرى  مرة  ُيقتل  سقراط 
 ) حاويات   ( ستيج،  باك  مرح  لفرقة   ) قوتــرا   (
 ) حرجة  حالة  ي  سهرة   ( الفنون،  مرح  لفرقة 
لفرقة امحار ميديا،  ) الحذر ( لفرقة مرح تياترو، 

مرحية ) ليس ... إا ( لفرقة لوياك امرحية 
امسابقة  خارج  هناك عروض مرحية  كا ستكون 
الندوة  هناك  تكون  وسوف  للمهرجان،  الرسمية 
عر  الثالثة  الدورة  لفعاليات  امصاحبة  الفكرية 

للمهرجان 

أحمد زيدان
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امخرج  تأبن  حفل  اماي  اأسبوع  القومي  امرح  شهد 
محسن حلمي الذي رحل عن دنيانا ديسمر اماي.

الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  رعاية  تحت  التأبن  أقيم 
مختار،  إساعيل  للمرح  الفني  البيت  رئيس  وبحضور 
الفنان  منهم  الفنانن  من  ونخبة  عي،  محمد  سلوى  والفنانة 
أديب،  عادل  وامخرج  سامة  منال  الفنانة  العزيز  عبد  أحمد 
والفنان  غريب  سلمى  الفنانة  امنعم،  عبد  نار  امخرج 
هاي  وامخرج  والفنان  الصالح،  سعيد  والفنان  لبيب  لطفي 
والفنان  الوزير،  حسن  وامخرج  الروى  محمد  والناقد  كال، 
من  كبرة  ومجموعة  الكوميدي   امرح  مدير  فهمي  إيهاب 

اإعامين.
لسه  “حلمي  منها  الفنية  الفقرات  من  عددا   الحفل  شهد 
عي  الكبر  النجم  غناء  رور،  شادي  وإخراج  فكرة  عايش” 
عباس،  إسام  حسن،  حمدي  رضوان،  محمد  مثيل  الحجار، 
أبوبكر  إضاءة  هاشم،  محمد  ديكور  علوان،  مازن  الطفل 
الراحل  امخرج  حياة  عن  تسجيي  فيلم  وتم عرض  الريف،  
شهادات  عدة  قدمت  كا  عى،  محمد  سلوى  الفنانة  بصوت 
نار  وامخرج  امغاورى  سامي  ومنهم  الفنانن  زمائه  من 
امنعم والفنانة ريم حجاب، والكاتبة رشا فلتس والفنان  عبد 
وإنسانية  فنية  تحدثوا عن مواقف  الشاب  طه خليفه، حيث 

تجمعهم بامخرج الراحل محسن حلمي.
وى كلمتها قالت د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة إن مر 
حلمي  محسن  امبدع  وهو  امرح  فن  فرسان  أحد  ودعت 
أثرت  الذين  اأفذاذ  امخرجن  أهم  من  واحدا  يعد  الذي 
مدار  عى  أنه  إى  الدايم  عبد  أشارت  الفنون،  أبو  أعالهم  
فقد  عاما   04 تجاوزت  التي  و  الراحل  للمخرج  الفنية  الرحلة 
بريق  ويتجمل  السامية،  اإنسانية  والقيم  امثل  يحمل  ظل 
قدمها،   التي  الهامة  والعروض  امميزة  اأعال  عدد ضخم من 
وماذج  أيقونات  باتت  حتى  الجامعي،  امرح  من  بداية  
الراحل  امخرج  ان  الثقافة  وزيرة  أضافت  للنجاح.  مقدرة  
ميز  منذ انطاقته الفنية بتدفق أسلوبه امتفرد ى العمل وأنه  
خال  خلق  و  والعفوية،  الصادقة  بامحبة  تفيض  روحا  امتلك 
الصديق  مثابة  فكان  متميزة،  إنسانية  عاقات  الفني  مشواره 
الكوميدي  امرح  ى  العمل  شاركه  من  لكل  وامعلم  واأب 

يعد   الراحل  الفنان  إن  قائا  رور  شادي  امخرج   وتحدث 
عاتقهم  عى  حملوا  الذين  امري  امرح  رموز  من  رمزا 
يعد  كا   امرحية،   اللعبة  ى  والتجريب  التجديد  رؤى 
خاص،  نوع  من  مرح  مخيلتنا  ى  ارتبط  كبرا  مرحيا  اسا 
بعاداتها  والعربية  امرية  الشخصية  مامح  ى  يغوص  مرح 
محفزا  مخرجا  كان  أنه  إى  النفي، مشرا  وتكوينها  وطقوسها 
للكثرين ي السعي نحو مرح مري وعري جديد يعر عن 

الشخصية امرية والعربية وينافس بقوة امرح الغرى.
عبد  إيناس  د.  الثقافة  وزيرة  سلمت  التأبن  حفل  ختام  وى 
زوجة  عى  محمد  سلوى  الفنانة  إى  تذكاريا  درعا  الدايم 

امخرج الراحل .
سلمى  الفنانة  قالت  مرحنا  لجريدة  خاصة  تريحات  وى 
قريب  وفنان،   وأخ  صديق  حلمي  محسن  »اأستاذ  غريب: 
من الناس، وعندما كنا نعمل معه نشعر بأنه شقيق لنا وليس 
أصدقائه  بشهادات  كثرا  سعدت  وتابعت   . فقط  مخرجا 
وزمائه عنه، فقد كان محسن حلمي معطاء بشكل كبر، مد 

يد العون لكل من يطلب مساعدته.
الطليعة  شادي رور عن  امخرج ومدير مرح  بينا كشف 
اأستاذ  روح  من  عايش«   »حلمي  عرض  فكرة  استلهم  أنه 
محسن حلمي، مشرا إى أنه  كان إنسانا عفويا وقويا وبسيطا 
إنسانيته  من  نابعة  الفكرة  وكانت  صغر،  طفل  وقلب  بروح 
لدى  الفن  أن  وأكد   بها.  يتمتع  كان  التي  الطفولة  وروح 
محسن حلمي كان ينبع من الشارع. مضيفا : لذا فقد تصورت 
يشاهدها  التي  امرحيات  يقلد  كان  طفا  كان  عندما  أنه 
حتى أخذه امرح إى إى الشارع، لرى ما يدور به و يصيغ 
فنه عى شاكلته، ولهذا ظل حلمه ممتدا وبقي حيا حتى بعد 

وفاته.  قدمت الحفل الفنانة هبه مجدي.

رنا رأفت         

مشجعاً  كان  كا  الجاهرية،  والثقافة  التليفزيون  ومرح 
تاركا  رحل  حتى  التألق  وواصل  واموهوبن،  للشباب  وداعًا 
من  الكثر  مسجا  امرحى  الفن  فضاءات  ي  فريدة  بصات 
بالعطاء اانساى. و أشارت  عبد  الزاخرة  اإبداعات وامواقف 
الراحل  امخرج  كرمت  قد  كانت  الثقافة  وزارة  أن  إى  الدايم 
للمرح،حيث  القومي  امهرجان  دورات  من   21 الدورة  ي 

أصدرت كتاب “ محسن حلمي .. العابر للزمن “ .
إن  للمرح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إساعيل  قال  فيا 
محسن حلمي امتلك رؤية شاملة للكون وللمجتمع،  وهو ما 
بيننا وسيظل لفرات طويلة. وأشار إى أن حفل  جعله حارا 
الراحل  فقرات وشهادات عن حياة  يحويه من  ما  بكل  التأبن 
وامبدع  الفنان  تجاه  الفنانن  إحساس  انعكاس  إا  هو  ما 

الراحل، ما تركه من أثر ي حياتهم .

بالقومي   حلمي  محسن  المخرج  تأبن  في   
والتجريب التجديد  رؤى  عاتقه  على  حمل  مسرحيا  رمزا  كان 

بمسرح يغوص فى مامح  اسمه  ارتبط 
المصرية والعربية  الشخصية 
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»البخيل«  ندوة 
للمسرح  القومي  المركز  في      

. -
مرحية  دراسات  إى  الندوات  تحويات  ي  :نجحنا  صادق  يار 

معمقة تضاف اي كتيب توثيق العروض.
----------

للمرح  القومي  امركز  يقيمها  التي   النقدية  الندوات  ضمن 
أقام  صادق،  يار  الفنان  برئاسة  الشعبية،  والفنون  واموسيقى 
العرض  حول  ندوة  بالزمالك،  مقره  اماي،  ااسبوع  امركز، 
وليد  الناقد  أدارها  الشباب،   فرقة  إنتاج  من  البخيل”   امرحي” 
كالو،  وفاء  الناقدة   و  دواره  عمرو  د.   فيها  وتحدث  الزرقاي 

وحرها عدد من صناع العرض. 
خشبات  عي  يقدم  “البخيل”  نص  أن   أوضح  دواره  عمرو  د.   

امسارح ي مر، منذ القرن التاسع عر، مشرا إى أنه 
ي عام ١٨٧١ قدمة يعقوب صنوع ، و فرقة السكندري العري  عام 

١٨٩٥ ، و فرقة الروايات العربيه ١٨٩٨ ، 
كا قدمته فرقة سامه حجازى ي ١٩٠٩،  و اواد عكاشه ي ١٩١٤ 
، وفوزى الجزايري  ي ١٩١٦  ، وقدمته فرقة عبد الرحمن رشدى 
 ، “ ي 1921  غنائيا   “ ،  سيد درويش  وعمر وصفي  ي   ١٩١٨ 
كا  قدمه جورج ابيض ي  ١٩٢٣ ، وفرقة امرح امري الحديث 
زي طليات  ١٩٥١ ، و امرح القومي ١٩٦١ ، كا قدمته فرقه 

الكوميدي ١٩٩٩ وأخرجه خالد جال. 
إياه  واصفا  ؟   مولر  وماذا  ؟  البخيل”   “ ماذا   : دوارة  وتساءل    
بأنه” رجل مرح”  جمع بن التمثيل واإخراج والتأليف واانتاج، 
بينها ٣١ مرحية من  بتمثيل ٩٥ مرحية من  قام  أنه  إى  وأشار 
يكونرائدا  أن  خالها   استطاع   ، عاماً  خمسون  غضون  ي  تأليفه  
من رواد الكوميديا عي مستوى العام،  وم يستطع أحد حتي اآن 
ما قدمة من مرحيات وأعال  الفريد،    النجاح  يتجاوز هذا  أن 
مرتبطة بالناس والشعب، مليئة  بالسخرية من السلبيات. أضاف:  
بل  الحركة،   أو  اللفظ  الكوميديه عي  كتاباته  مولير ي  يعتمد  م 

اعتمد عى اموقف واستطيع أن يستغله كوميديا من خال حبكة 
درامية محكمه الصنع.

التطرف قاده  اتخذه مولير من  الذي  اموقف  وأشار دواره إى أن 
إى حكم ااعدام لوا تدخل “ لويس الرابع عر” الذي أنقذه من 

اموت شنقا  .
الجو  وعي  اإيقاع  عي  وحفاظه  العرض  مخرج  دوارة  أشاد 
اختيار  إن  وقال   العمل،  عنار  لكل  الجيد  وتوظيفه  الفرني،  
ذلك،  عى  الحفاظ  ي  كبر  دور  لها  كان  التاريخية  العرض  مابس 

اأشعار  ميز   إى  أيضا  مشرا  الباروكات”   و”  امكياج  بجانب 
واموسيقي  والديكور ، حيث منحوا العرض امرحي شخصيته. 

العمل وصناعه وعي  أبطال  أشاد  دوارة بكل  الفنانن   أداء  وعن 
رأسهم الفنان أرف طلبه، احتضانه كل هذه الطاقة اإبداعية من 

الشباب. 
عام  ي  ثورة  أطلق  مولير  أن  كالو    وفاء  الناقدة  رأت   فيا 
الكوميديا، باعتباره صاحب قدرة ابداعية مدهشة مازالت تردد ي 
السابع عر حتي هذه  القرن  منتصف  منذ  العامي  امرح  قلب 

بتقنياته  الصعبة وانتقل  المعادلة  المخرج حقق   :  وفاء كمالو 
الحالي الي عصرنا  السابع عشر  القرن  الحديثة  من 
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الجالية  لأحاسيس  تربية  مولير  كوميديا  أن  وأضافت  اللحظة،  
الفنية،  للرورة  العميق  فهمه  عن  تكشف  النقدية،   والقدرات 

وأهميتها لإنسان وامجتمع،   ورورة  تطويرها عر  التاريخ .
واوضحت أن مولير يتميز بخصائص جوهرية أعاله مثل اموضوع 

الواحد الجاد، و تريح امجتمع . 
فإنه  مولير  العامي  امرح  يقدم  عندما  أنه   عى   كالو  وأكدت 
امري،  امرح  وكذلك  ي  الكوميديا،   فن   مها ي  درسا  منح  

حيث  ترك مولير بصمة لدى الجمهور امري .
حسونه  خالد  امخرج  أن  إى  كالو  أشارت  العرض  عنار  وعن 
 “ البخيل   “ وهو  أعاله  واشهر  أجمل  من خال  مولير  عام  دخل 
وأن  هذة التجربة كشفت عن موهبته اإبداعية  وبصاته ورؤيته 
الحياه  وجعل  وسعادة  بهجة  يرسم  أن  ي  نجح  حيث  الفنية،  
ترقص عي امرح ، من خال لوحة فنية كاملة، محافظا عي سحر 
أن  وهي  والصعبة  امهمة  امعادلة  حقق  كا  الدراما،  وأصول  الفن 

الندوات  النقدية التي يقيمها امركز  تحولت من مسمي الندوة اي 
كونها دراسات مرحية نقدية، شكا ومضمونا مؤكدا أن  الندوات 
التقليدية ا تفيد العمل وصناعه،  ولكن امفيد هو الدراسة النقدية 
كتيب  اي  ستضاف  حيث   امثمرة،   الفوائد  من  مجموعة  لها  أن 
توثيق العروض امرحية، فيكون  لكل عرض سرته الذاتية الخاصة 
وهو  القومي  للمركز  غائب  دور  هناك  كان  داما  أن  إى  مشرا  به، 
تقدم  طريق  عن  وتقييمه  امري  للمرح  اسراتيجيات  وضع 
اأبحاث والدراسات الرقمية، لتعزيز النجاحات وتجنب اإخفاقات. 
ا  شكلية  عمليه  هي  عام  بشكل  الندوات  أن  أيضا  صادق  أوضح 
أشاد صادق  العرض  الواقع. وعن  أرض  فعليه عي  نتائج  اي  تؤدى 
بهذا  نجاحه   ي  العرض  بطل  طلبه  ارف  للفنان  الكبر   بالدور 
امشاركن  الشباب  اممثلن  حظ  حسن  من  أن  وأضاف  الشكل، 
بالعرض أن قائدهم عي امرح هو الفنان أرف طلبه، احتضانه 

لهم .
الناقد جال الفيشاوى فقال إن نجاح  العرض  يكمن ي حالة  أما 
الحب الواضحة بن كل عناره ، أضاف :  إن تذوق الفن  يختلف 
الكوميدي  اأداء  الشباب   بعض  عي  وعاب   آخر،   شخص  من 
قائدهم  يتدخل  أن  أنه  كان ابد من  إى  اللزوم، مشرا  الزائد عن 
خشبه  عي  يرمحون  تركهم  ولكنه    ، منعهم  طلبه،  أرف  الفنان 
من  ليست  ااستعراضات  بعض  أن  الفيشاوي   رأي  كا  امرح. 
أن هذا  كدا  استبعادها  من  ابد  وكان  مقحمة  وأنها  العمل،  نسيج 

اأمر ا يؤثر ي رأيه بأن  العرض ناجح.
 الدكتور عمرو دوارة قائا : هذه  مشكلة امرح التي ميزه  عن 
عكس  عي  يتغر،  ا  ثابت  ريط  السينا  أن   إى  مشرا  السينا، 
امرح الذي قد يتغر اأداء فيه من  يوم آخر، مؤكدا أنه عندما 
أكدته   ما  وهو   ، عناره  كل  من  كاما  التزاما  رأي  العرض  شاهد 

أيضا الناقدة وفاء كالو .
مولير  الفرني  الكاتب  نص  عن  الشباب  فرقة  إنتاج  “البخيل” 
سوزان  يحيى،  الدين  محى  متوى،  محمود  طلبة،  أرف  بطولة   ،
عصام  محى،  هادى  أحمد،  جاسمن  عبدالرحيم،  نشوى  مدحت، 
مجيب  سعد،  عبدالباري  خلف،  محمد  عبدالحميد،  نوران  أرف، 
أحمد، عمرو وليد، ياسمن عسكر، فادى سمر، ااء النادى، أشعار 
رانيا  ديكور  حسنى،  محمد  وألحان  موسيقى  السحري،  حامد 
الدخاخني، مابس ناردين عاد، استعراضات شرى أحمد،  مسؤل 
سوشيال ميديا مدحت صري ،  مكياج أمل حسام ، إعداد وإخراج 

السابع عر،   القرن  بالغربة، أنه يقدم نصا وليد  امتلقي  ا يشعر 
الكاسيكية  عي  امخرج   حافظ  حيث   ، الفرنسية  باللغة  كتب  و 
أشعر  ذاته  الوقت  وي  مولير،   أهداف  عي  و  والجال  واأناقة 
ي  ساعده  كبر،  بشكل  ومعارة  حديثة  لغة  أمام  بأنه  امتلقي 
من  نقلته  التي  الحديثة  للتقنيات  استخدامه  امعادلة  تحقيق هذه 

القرن السابع عر اي عرنا الحاي، عابرا كل العصور اماضية 
يتعامل  وكامل  محرف  فريق  إنه  كالو  قالت  العمل  فريق  وعن 
ااحرافية  اي  طلبه  الفنان ارف  قادهم  وميز،   برقي  امرح  مع 

الحقيقية.  
اموجه  امرح  عي  الفضائيات  مرح  تأثر  حول  سؤال  عي  ورًدا 
العشوائية  الفضائيات أحدث حاله من  أجابت أن مرح  للجمهور 
حرم  ى  امشاهدة  متعه  وان  للجمهور  إيجابيا  شيئا   يقدم  وم 

امرح ذاته تفوق متعه امشاهده  أمام الشاشات مراحل عدة. 
أن   إى  أشار  للمرح  القومي  امركز  رئيس  صادق  يار  الفنان 

إيجابيا العشوائية ولم يقدم شيئا  أحدث حاله من  الفضائيات  مسرح 

19 القرن  المسارح في مصر منذ  “البخيل” يقدم علي خشبات  عمرو دواره: 

خالد حسونة.

محمو
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استأنفت اإدارة العامة للمرح فعاليات مهرجاناتها اإقليمية  
فراير    9 اأحد  انطلقت  حيث  العام،  لهذا  امرح  لنوادي 
بإقليم  امرح  لنوادي  اإقليمي  امهرجان  من  اأوى  امرحلة 
غرب ووسط الدلتا الثقاي  بعروض من محافظات ) امنوفية ، 
والغربية  والبحرة ( وأقيم امهرجان عي مرح  امركز الثقاي 

بطنطا  واستمر  حتى  15 فراير الجاري .
ثقافة  لفرع  منها  مرحًيا  عرًضا   14 مشاركة  امهرجان  شهد 
تأليف محمد عي  بني زوال “  امنوفية عرضان ها  “ سرة 
تا  ثقافة  مرح  لنادي  الجوهري  أحمد  وإخراج   ، إبراهيم 
وإخراج  جوري   مكسيم  تأليف   “ الحضيض   “ و   ، بامنوفية 
مصطفى كامل لنادي مرح شبن الكوم ، و قدم  فرع ثقافة 
غزل  ثقافة  قر  مرح  لنادي  منها      5 عروٍض   8 الغربية 
أنطون  تأليف    6 عنر  رواية   عن   “ العنر   “ هي   امحلة 
عندما   يحدث   “ وعرض  أرف،  بسمة  وإخراج  تشيخوف، 
ندى  وإخراج  امنعم  عبد  رشا  تأليف   “ امرأة  رجل  يخدع 
الدين  نور  أسامة  تأليف  الغار”  إكليل   “ وعرض  مصطفى، 
توفيق،  خالد  “  تأليف  ظال  و”  الحراي،  هيثم  وإخراج 
الفائزون   “ وعرض  خوخة،  أبو  الرحمن  عبد  وإخراج  إعداد 
نادي  قدم  بينا  السباعي،    وإخراج محمد  تأليف   بامرض” 
مرح ثقافة زفتي عرًضا واحًدا  هو “ ساعي الريد “ إخراج 
مصطفى امقمر ، وقدم نادي مرح ثقافة طنطا عرضن ها 
“ جزيرة النور “  تأليف محمد فجل و إخراج  محمود فايد، 
إعداد وإخراج  إدريس،  تأليف يوسف   “ اأرضية  امهزلة   “ و 

سلمى مؤمن.
منها  بامهرجان   عروٍض    4 البحرة  ثقافة  فرع  قدم  فيا 
عن   “ زيدون  صفقة  ها”  دمنهور  مرح  لنادي  عرضان  
إخراج  عامر  عاد   : دراماتورج  الجندي،  نبيل  أحمد  رواية 

٢٢ عرًضا  21 منها لنوادي  مرح  فرع اإسكندرية، وعرًضا 
اأنفوي  مرح  نادي  يقدم   مطروح.  ثقافة   لفرع  واحًدا 
11عرًضا هي “ أنا وها “ تأليف وإخراج أحمد عبد الرءوف 
، و “ جبل اموت “ تأليف وإخراج محمد أحمد بهجت ،” و “ 
ي بضع دقائق “ تأليف وإخراج عبد الرحمن سعيد، أنشودة 
الطريقة   “ وعرض  الحصاي،  أحمد  وإخراج  تأليف   “ شاعوب 
امضمونة للتخلص من البقع” تأليف  رشا عبد امنعم وإخراج 
الرقص” تأليف طارق عاد  أحمد عاء، وعرض “ ثم نبدأ ي 
إخراج مصطفى   “ الجبهة  ي  نزهه   “ و  الدليل،  عي  وإخراج 
“ وإخراج كريم  إبسن  تأليف هريك   “ الحريق   “ و  العطار، 

و   ، رجب  عاء   : تأليف   “ لعبة  أوبريت”  و”  بطيشة  نور 
نادي  قدم  و  امغري،  محمد  وإخراج  عامر  عاد  دراماتورج 
تأليف عبد  النطرون عرض “ نساء با مامح “  مرح وادي 
نادي  وقدم   ، الكريم  عبد  حسن  وإخراج  الشمخي   اأمر 
تأليف   “ صيف  ليلة  حلم   “ عرض  امحمودية  ثقافة  مرح 

ويليام شكسبر ،وإخراج أحمد حسانن . 
الثانية  امرحلة  الجاري  ١٦فراير  اأحد  انطلقت  كذلك 
للمهرجان اإقليمي لنوادي امرح بإقليم غرب ووسط الدلتا 
وتقدم مرح   الجاري   فراير  حتى٢٦  تستمر  والتي  الثقاي  
قر ثقافة اأنفوي  باإسكندرية، و يشهد امهرجان مشاركة 

المسرح لنوادي  مسرحيا  عرضا   45
الثقافية  باأقاليم   تنطلق 
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وإخراج  أحمد  إبراهيم  تأليف  الجرمة”   “ عرض  زهران،  
محمد النوي، وعرض “ الحبل “ تأليف يوجن أونيل وإخراج 
مصطفى كرم، و “ سرة بني زوال” تأليف محمد عي إبراهيم 
وإخراج محمود فير، و هناك 6 عروض  يقدمها نادي مرح 
 ، مدحت  عي  وإخراج  تأليف   “ التابوت    “ وهي  الشاطبي 
السيد، و” عائله  ابتهال  تأليف وإخراج   “ بداخلنا  و “ يكمن 
“ رايا  و  رضا،  مؤمن  وإخراج  رزق  تأليف محمد  روتشليد” 
اموت “ تأليف وإخراج آاء أمن، وعرض “ عاقات خطرة “ 
تأليف وإخراج ندى محمود،  و “ جبل تقوق “ تأليف شاذي 
مصطفى  مرح  نادي  يقدم  فيا  كال،  غادة  وإخراج  فرح 
كامل 3 عروض هي “ لغز أثينا “ تأليف وإخراج حازم فتحي 
 ، ، و “ امائدة “ تأليف مصطفى عامر، وإخراج محمد عرفة 
وعرض “ حنن” تأليف عباس الحايك ، وإخراج محمد لطفي، 
و عرض “ امصحة “ تأليف أحمد سمر وإخراج محمد خميس 
ثقافة  قر  مرح  نادي  ويشارك  العرب،  برج  مرح  لنادي 
مرى  مطروح  بعرض “ بيدرمان ومشعلو الحرائق “ تأليف 

ماكس فريش وإخراج إبراهيم امهدي.
والثانية  اأوى  للمرحلة  اإقليمي  امهرجان   تحكيم  لجنة 
لغرب ووسط الدلتا تتشكل من الشاعر والناقد يري حسان، 

ومهندس الديكور وائل عبد الله، وامخرج السعيد مني. 
امهرجان  فعاليات  الجاري   فراير   15 السبت  انطلقت  كذلك 

النجوم  بعبادة  شعبها   إقناع  بذكائه  واستطاع  امدينة  كاهن 

واامتثال لها ، وقام بوضع قانون مسابقة اموت أجل الوصول 

السابق  الحاكم  حفيد  إيبور  يظهر  حينها  الحكم،  كري  إى 

وحاكم  الكاهن  قبل   من  عاماً  منذ عرين  اغتياله  تم  الذي 

الناس  تخليص  ي  إيبور  يأمل  “و  تسيجوه   “ الحاي  امدينة 

من أكذوبة النجم اأكر للكاهن هارمن  ويحقق ذلك وينجو 

واسرجاع  كلها  امدينة  إيقاظ  ي  إيبور  ينجح  وبهذا   بالناس 

وعيها.

ظال”     “ عرض  خوخة:  أبو  الرحمن  عبد  امخرج  قال  فيا 

من  مجموعة  حول  أحداثه  تدور  بامهرجان  به  شاركت  الذي 

يتمثل  امظلم،   و  امنر   جانبن:  إى  انقسمت   الشخصيات 

امظلم  يتمثل   بينا  الضوء  وصاحب  امصباح  حامل  ي  امنر 

ي بقية شخصيات العرض،  الذي تدور أحداثه حول مشكات 

حياتية وأضاف أبو خوخة : سعيت أن أوضح ذلك بالديكور 

ي صورة الجدران امتهالكة  وكذلك ببعض التكوينات والدراما 

الحركية واإضاءة وامابس. 

بتجربتي  بامشاركة   سعيد  الشناوي:  مجدي  امخرج  وقال 

سعيد،  بور  مرح  لنادي   “ الرغبة   “ الجديدة  امرحية 

جيدة  فرصة  أعدها  و   ، العام   هذا  امهرجان  ي  وبامشاركة 

جيل  لدى  اأفكار  و  الرؤى  من  الجديد  لتقديم  ومختلفة 

الجيد   والبحث  اابتكار  عى  يعتمدون  الذين  الشباب، 

الثقافية،  اأقاليم  عامة وخاصة،  ي جميع  قضايا  والواعي ي 

أضاف : كنت أحاول مشاهدة كل العروض امشاركة بامهرجان 

الثقافية  الخرات  عى  والحصول  زماي  تجارب  عى  لإطاع 

والفنية امختلفة ، وأمنى امشاركة بامهرجان الختامي ،وإسعاد 

الجمهور بالعرض الذي أقدمه مع فريق العمل.

اادارة  إنتاج  خطة  2020 ضمن  امرح  نوادي  عروض  تقدم 

العامة للمرح التابعة لإدارة امركزية للشئون الفنية بالهيئة 

ورئيس   ، عواض  أحمد   . د  برئاسة  الثقافة  لقصور  العامة 

الشافعي، ومدير  الفنان أحمد  الفنية  اإدارة امركزية للشئون 

إدارة امرح امخرج عادل حسان ، ومدير إدارة فرق نوادي 

امرح امخرج السعيد مني  . 

همت مصطفى

مرح  عى  وسيناء  القناة  بإقليم  امرح  لنوادي  اإقليمي 
حتي  امهرجان  واستمر    ، باإساعيلية  التكنولوجيا  مدرسة 
مرح  نادي  قدم  عروض،    9 مشاركة  وشهد   فراير،   17
اإساعيلية ستة منها و هي  “ أغال “ تأليف :  إياد  الخوي 
تأليف  وإخراج   ليلة ي جهنم “  ،  و “  ،  وإخراج خالد طه 
محمود  تأليف   “ الثلج  مدينة  و”    “ إبراهيم،  عي  محمد 
شكسبر”  نساء   “ و  عاطف،  خالد  وإخراج  حديني،  جال 
العاصفة   “ و  نوح،   محمود  وإخراج  عثان  سامح  تأليف 
سام،  محمد  وإخراج  الخوي  إياد    : تأليف    “ هنا  من  مرت 
وعرض”  الي ما يتسموا “ تأليف  إياد الخوي وإخراج محمد 
ثاثة عروض  بورسعيد  نادي مرح  قدم  بينا   الخالق،  عبد 
هي “ الجرمة “ تأليف عبد الفتاح البلتاجي ، وإخراج محمد 
عبد اللطيف، و “ طقوس أساك ميتة “ تأليف أسامة امري 
وإخراج أحمد السان، و “ الرغبة “ عن “ رغبة تحت شجرة 

الدردار “ تأليف يوجن أونيل وإخراج مجدي الشناوي.
أنور،  الناقدة د. مياء   وتشكلت لجنة تحكيم امهرجان  من  

ومصمم الديكور أمن مرعي وامخرج عمرو قابيل. 
المخرجن صوت  

الغار”  إكليل   “ عرض  قدمت  الحراي:   هيثم  امخرج  قال 
الذي تدور أحداثه ى مدينة  الدين  الراحل أسامة نور  تأليف 
ابتدعها  التي  اأكر  النجم  أسطورة  حول  أونو،  تدعى  خيالية 
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المطاف«  »آخر 
بالزقازيق   الحر  المسرح  مهرجان  في  اأول 

مهرجان  اأوى  الدورة  فعاليات  الجاري  فراير   12 اأربعاء  اختتمت 
امرح الحر لذي أقيم عى مرح مكتبة مر العامة مدينة الزقازيق، 
من  التحكيم  لجنة  تشكلت  فراير.   2 اأحد  ي  الفعاليات  أقيمت  و 
محمد  وامخرج  النجار،  محمد  والناقد  وامؤلف  سوكارنو،  أحمد  امخرج 

صابر، وامخرج أحمد عبد القادر .
عروض امهرجان

عرة عروض شاركت بفعاليات الدورة اأوى للمهرجان و هي : “ آخر 
تأليف  لعبة “  بلطه، و “  تأليف مؤمن عبده، وإخراج أحمد  امطاف “ 
عويس،  محمد  تأليف   “ امايسرو   “ وعرض  مصطفى،  حامد  وإخراج 
وإخراج  حافظ،  محمد  تأليف   “ ماريونيت   “ و   ، شبانة  أحمد  وإخراج 
عواد،  وإخراج رضا  تأليف   “  21 ماريستان   “ إبراهيم، وعرض  مصطفى 
امهداوي،  رحاب  وإخراج  بدر  عزة  تأليف   “ العاطفي  اللجوء  حق   “ و 
الحرة   “ وعرض  امني،  محمد  وإخراج  تأليف  إيفاجو”   “ وعرض 
“تأليف : محمد هشام و إخراج يوسف محسن، و “ ا رجولة ي زمن 
العنف” تأليف العراقي عدي امختار وإخراج محمود رفعت، و” امجانن 
ي نعيم “ عن نص “ بدون مابس “ تأليف حسام الغمري وإخراج كريم 

منر. 
جوائز امهرجان 

ي عروض امونودراما فاز بجائزة أفضل عرض “ امايسرو” إخراج : أحمد 
إخراج   “ العاطفي  اللجوء  “ حق  الثاي عرض  امركز  بجائزة  وفاز  شبانة، 
الثالث “ لعبة “ إخراج حامد مصطفى. وي  : رحاب امهداوي، وبامركز 
العنف”  زمن  ي  رجولة  ا   “ عرض  اأول  بامركز  فاز  الديودراما  عروض 
إخراج محمود رفعت، و بامركز الثاي “عرض ماريونت “ إخراج مصطفى 

إبراهيم. 
كا فاز بجائزة امركز اأول ي العروض الجاعية “ آخر امطاف “ إخراج 
الثاي عرض “ ماريستان ٢١ “ إخراج رضا عواد ،  أحمد بلطة، و بامركز 
إيفاجو” إخراج محمد امني، وفاز بجائزة  الثالث عرض “  بامركز  وفاز 

الجمهور كأفضل عرض بامهرجان عرض “ ماريستان ٢١” .
مراكز التمثيل 

للشباب محمود رفعت عن دوره بعرض “  التمثيل  بامركز اأول ي  فاز 
دوره  عن  يوسف شعان  الثاي  بامركز  وفاز  العنف”،  زمن  ي  رجولة  ا 
ي “ آخر امطاف “ و بامركز الثالث يوسف محسن عن دوره ي عرض “ 
الحرة “، كا فازت بامركز اأول نساء ماجي طه عن دورها ي عرض 
بامركز  و  مالك،  ميادة  الثاي  بامركز  و   ،“ العنف  زمن  ي  رجولة  ا   “
أما   .  “ امطاف  آخر   “ عرض  ي  دوريها  عن  الصوالحي  مريم  الثالث 
جائزة أفضل إضاءة فحصل عليها مؤمن امسلمي عن عرض “ ا رجولة 
ي زمن العنف “، وفاز بجائزة الغناء محمد أنيس عن مشاركته ي عرض 

“ ماريونيت “، و ميادة قديرة عن عرض “ ا رجولة ي زمن العنف” .
مؤسس امهرجان 

بداياي  كانت  للمهرجان:  العام  وامنسق  امؤسس  هشام  محمد  قال 
بامرح الجامعي بفريق كلية الهندسة، جامعة الزقازيق، حيث شاركت 
بالجامعة  العروض  من  العديد  ي  شاركت  كا   “ الساقية   “ عرض  ي 
وامرح الحر وامستقل وبالثقافة الجاهرية من بينها “ بدون مابس، 
سعيد  أحمد  للمخرج   “ مؤلف  إي  عفًوا  و”   ،“ الهضم  عسر  سمك   “
 “ اأفاعي  “غرام   ،“ اأنا  تجليات   “  ،“ املك  موت  أن  بعد   “ و  حسن 
، “ قولوا لعن الشمس “ و “ قول يا مغنواي “، للمخرج محمد النجار 
. كا شاركت ي عرو ض” الطوق واأسورة “ إخراج محمد عليو “ حد 
الحرة   “ كريشندو   “ فرقة  وأسست  طارق،  عاد  إخراج   “ حاجة  فاهم 
 “ رصار”،  مصر   “ منها  عروض  عدة  لها  وأخرجت  وأنتجت  للمرح 
جمعية قتل الزوجات “، “ هاتوي مؤلف “، “ نار العشق” ، “ عفًوا إي 
وقدمت   “ التغريبة   “ و   “ القبة  أفراح   “  ،“ الكبرة  الليلة   “  ،“ مؤلف 
كذلك  الزقازيق،  ثقافة  بقر  امرح  نوادي  “ ي  الغفران  “ صك  عرض 
يا  اعقل   “ أربعة ورش هي  نتاج  ٤ عروض  العامة  قدمت مكتبة مر 
دكتور” ، “ جران الهنا “، “ امصيدة “ ، و” هاتوي مؤلف “ وحصدت 
جائزة امركز اأول بالتأليف مرتن بالجامعة عن “ حد فاهم حاجة “ و “ 
أرض النفاق “ وجائزة أفضل ممثل ثاٍن عن عرض “ سمك عسر الهضم “ 

والتميز باإخراج عن عرض “ نار العشق “ .

مدرًكا  للمرح،  الكبر  لحبي  امهرجان  أسست  هشام:  محمد  أضاف 
امرحن  أصدقاي  كل  أشارك  أن  وأحلم  للمجتمع  الكرى  أهميته 
مكتبة  مع  بالتعاون  ننظم  أن  وأسعى  للجمهور  تجاربهم  تقديم  فرصة 
آخر  مهرجان  و  والديودراما  امونودراما،  لعروض  منفصًا  مهرجاًنا  مر 
وأن  القادمة  بالدورات  أكر  عروض  تشارك  أن  و   ، الجاعية  للعروض 
وائًقا  متطوًرا  ليصبح  امهرجان  تدعم  ومؤسسات  جهات  عن  أبحث 

مكانة وهوية امرح امري. 
صوت الفائزين 

أتوقعها،  أكن  م  التي  والجائزة  بالفوز،  كثرًا  سعدت   : بلطة  أحمد  قال 
حيث م يكن هدفنا تحقيق الفوز أو حصد مراكز . أضاف: يعد مهرجان 
وهو  الرقية،  محافظة  ي  يقام  مستقل  مهرجان  أول  الحر  امرح 
من  باأساتذة  اللقاء  من خال  والثقافات  الخرات  لتبادل  هامة  وسيلة 
العروض  تعقب  التي  ي  اموضوعية  ومناقشتهم  امتخصصن  امرحين 
تقدمي  وكذلك  امهرجان،  من  مكاسبي  أهم  هذه  وكانت  امرحية 

لتجربة مرحية جديدة للجمهور. 
مر  مكتبة  ي  الحر  امهرجان  تنظيم  أعد   : رفعت  محمود  قال  فيا 
ي  امرحية  للحركة  هامة  وخطوة  لنا،  قوية  بداية  بالزقازيق  العامة 
أية مهرجانات خاصة للمرح  أنه ا تقام  محافظة الرقية، و خصوًصا 
بالزقازيق للفرق الحرة وامستقلة، ونعاي من عدم توافر أي منصة حرة 
مجانية، غر قر الثقافة أو امرح الجامعي الذي نقدم عليهم عرض أو 
غالبية عروضه مخرجن شباب،  بأن  امهرجان  عرضن كل عام، وقد ميز 

قدموا تجربتهم اأوى مثي. تابع رفعت: شاركت كمخرج وممثل بعرض 
وفزنا  العرض  فريق  مع  كثرًا  واجتهدت   “ العنف  زمن  ي  رجولة  ا   “
بامهرجان،  عليه عرض  الجوائز حصل  من  عدد  أكر  وهو  جوائز  بخمس 
بجائزة  العرض  وفاز  بامهرجان،  ممثل  أفضل  جائزة  عى  حصلت  حيث 
أفضل إضاءة من تصميمي، وتنفيذ مؤمن امسلمي، وجائزة أفضل غناء 
الفتاح،  عبد  ممدوح  ألحان  و  قديرة،  ميادة  أداء   “ تعود   “ أغنية  عن 
وأشعار مصطفى سامي، وحصد العرض امركز اأول لعروض الديودراما. 
تقديم  ي  ساعدي  من  كل  إى  الشكر  كل  وأقدم  ي،  تجربة  أول  أنها 

العرض. 
امسئولية الكبرة

ي،  جديدة  تجربة  تعد  ديودراما  عرض  امشاركة ي   : طه  ماجي  وقالت 
مخرج  وكان  وجد،  جد  من  بأن  أؤمن  وأنا  بامسئولية،  شعرت  لذلك 
العرض محمود رفعت يتوقع ي الفوز بالجائزة أثناء الروفات ويدفعني 
حصد  أيًضا  توقع  كا  كبرًا،  جهًدا  معي  وبذل  والنجاح،  ااجتهاد  نحو 
العرض للكثر من الجوائز وتحقق ذلك.. أقدم كل الشكر لكل من مد ي 

يد امساعدة من أهي وأصدقاي .
العامة  مر  مكتبة  برعاية  اأوى  دورته  ي  الحر  امرح  مهرجان  أقيم 
أبو  إبراهيم  بامكتبة  امرح  نشاط  مسئول  إراف  الزقازيق،  مدينة 

امجد ، ومؤسس ومنسق عام  امهرجان امؤلف وامخرج محمد هشام.

همت مصطفى

المونودراما و»ا رجولة في زمن  اأول على  »المايسرو« 
اأفضل جماهريا الديودراما و»ماريستان«  العنف« على 
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العديد  كتبت  اإسكندرية:  »من  غناي  شاعر   « الشيخ  حسام  قال 
و  والخاص  الجامعي  بامرح  امرحية  للعروض  اأشعار  من 
عرض  منها  واأطفال  للكبار  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  بعروض 
للفنان  اأخر  امرحي  والعمل  للمرح  الفني  بالبيت   « بصمة   «
الفنان  بطولة  من  عرض  بأشعار  مؤخرا  وأشارك   ، نور  وائل  الراحل 
مكتبة  بورش  نصوص  ي  بالكتابة  وشاركت  لأطفال  ماهر  أحمد 
أضاف:   .« البلهوان  يحي  عندما   « عرض  ولنص   ، اإسكندرية 
شاركت بالورشة لتنمية مهاراي بالكتابة  حيث أسعى لكتابة النص 
العامية لجمهور  ، وأجتهد لكتابة  نص غناي كامل بشعر  امرحي 
جال  محمود  وامدرب  امؤلف  مع  بالورشة  اتفقت  وقد  امرح، 
ذلك..  بعد  بإخراجه  ويقوم  ليتابعه  النص  هذا  كتابه  ي  ـأبدأ  أن 
امرحية  الكتابة  آليات  فهم  عى  الورشة   ساعدتنا   لقد  تابع:  

كا  الثاثن..   تخطى  الذي  عددنا  رغم  متدرب  كل  مع  يتواصل 
تاريخ امرح  الذي تضمن  الجانب اأكادمي  لنا د.يار عام  قدم 
وعد  وقد   ، الشيخ   وقال  الكتابة.  أسس  عن    والكثر  ومدارسه 
فعاليات  انتهاء  بعدم  امرح    إدارة  رئيس  حسان  عادل  امخرج 
سيقومون   امدربن  وأن  لها،  امحددة  اأيام  بانقضاء  الورشة  
برشيح  امتدربن امتميزين استكال الرنامج خال ورشة مكثفة 
وختم   . أعالهم  بإنتاج  الثقافة   وزارة  تقوم  وأن  بالصيف  تقام 
امضغوط  الزمني  برنامجها  هو  بالورشة  الوحيد  العيب  بأن  الشيخ 
حتى  صباًحا  التاسعة  من  أيام:  ستة  استغرق   مرهًقا،  كان  الذي  
التاسعة مساًء ، وكنا نأمل أن تقل عدد الساعات وتتوزع  عى أيام 

أكر . كا كنت أمنى ااهتام أكر بفندق ااستضافة  .
فارقة خطوة 

بكل أماطها بشكل أكادمي واضح،  واكتسبت  الكثر من الخرات 
من خال  محمود جال  امؤلف  وقد سعى   والعملية،   اأكادمية 
متابعته  وسعدنا   لخيالنا،  العنان  نطلق  يجعلنا   أن  تدريباته 
كان  حيث  الورشة،   أيام  له  قدمناها   التي  نصوصنا  لكل  الجيدة 
 ، ثم يعقب ماحظاته عليها  التدريب،  بعد ساعات  كاملة   يقرأها 
وقامت لقاءاته عى توعيتنا بآليات واحتياجات السوق  ، وبأهمية  
القراءة وااطاع والفرجة  بوجه عام ، كا عمل عى دفع امتدربن 
امستمرة  الذخرة   مثل  التي  الكاتب  وأدوات   مصادر  اكتشاف 
لتقديم النص امرحي.. وأضاف الشيخ : كا كان امخرج واإعامي 
امرح  عن  الهامة  التاريخية   بامعلومات  مطرنا  مختار  أحمد 
جاهًدا  يحاول  العصور،وكان  كل  ي  ومذاهبه  واتجاهاته  ومدارسه 
، وكان  امميز  بأسلوبه   بها   التي مر  الفنية  الخرات  أن منحنا كل 

المسرح إدارة  ورشة  انتهاء  بعد 
الكتابة  في 

بأهمية  وإيماًنا   أيضا،  والكبار  الشباب  بن  التعلم  فرص  وانتشار  والعملية،  النظرية  الخرات  تناقل  في  مهما  دورا  الفنية  الورش  تؤدي 
المسرحية  الكتابة  ورشة  الثقافة  لقصور  العامة  بالهيئة  الفنية  للشئون  المركزية  لإدارة  التابعة  للمسرح،  العامة  اإدارة  نظمت  الدور  هذا 
المسرح  كتاب  من  جديد  جيل  خلق  بهدف  الثقافية،   مصر  أقاليم  مختلف  من  الشباب  من  العديد  ضمت  الجاري،  فراير  خال  والدراماتورج،  
من  بعدد  التقينا  كما   عليهم،  تأثرها  ومدى  برنامجها  في  آرائهم  لمعرفة  الورشة  في  المتدربن  ببعض  مسرحنا  التقت  مهارته.  تطوير  و 
.. تأثر  من  يستهدفونه  وما  برنامجهم  على  للتعرف  أيضا  المدربن  
همت مصطفى
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متخصصون  *أساتذة 
مجال  إصدارات  ي   : قنا  من  خليل  حسن  صابر  امؤلف  قال  و 
عدة  وي  الطفل  أدب  خصيًصا  أكتب  و  والرواية  القصرة  القصة 
إصدارات فيه منها  » صديقي الطفل هذا رنا الصغر« كا  صدر 
نصوص   عدة   قدمت  وللمرح    ،  « ورقة  قصة ي   « عن مروع 
للطفل منها » الصندوق وبائع اأحام » ،« البحث عن أبلة فضيلة 
الطفل  ثقافة  إنتاجها بقر  تم   « ااختيار » و« مفيش مكان   »،  «
متميزة  مجموعة  ضمن  اختياري  تم  أضاف:   أخرى.  وجهات  بقنا 
فقد  واحدا  أسبوعا  استمرت  الورشة   أن  ورغم   ، امتدربن  من 
أساتذة  فيها  امرح وحار  عن  عديدة  لجوانب  بالتكثيف  ميزت 
الورشة  اضافت  و   ، وجهدهم  بعلمهم  أبًدا  يبخلوا  م  متخصصون  
الكثر عن   ، وتعلمنا  الكتابة امرحية  مفاهيم مغايرة ومتطورة ي 
رؤية  ي  الورشة  أضافت  خاصة  وبصفة   ، وتقنياته  امرح  فلسفة 
مغايرة عن مرح الطفل ودفعت ي أن أسعى نحو تقديم الجديد 

مستقبًا. 
فيا قال مصطفى ضبع وهو رواي ومؤلف مرحي، ودراما إذاعية، 
دواوين  أربعة  ي  صدر  الثقافة:  لقصور  العامة  بالهيئة  ومحار 
شعر، وروايتن ومسلسل إذاعي وتم تنفيذ عدة نصوص ي بالوادي 
الجديد ، وأعده الورشة  فرصة مميزة ي وأنا أنتمي للوادي الجديد  
فريدة  تجربة  الورشة  أعتر  لذا  القاهرة،   عن   جغرافيا  البعيد 

تجاري  بدأت  الزقازيق:  بجامعة  الطالب  النادي  عمر  قال  فيا 
تأليف مشرك ي »  ، حيث كانت أول نصوي  بالكتابة  ي 2014 
سجن الحرية » , وتم إنتاجه 2017  ،ثم  كتبت نص » أنا »  وتم 
أليس   « نص  و   ،  2018 والرياضة  الشباب  وزارة  مهرجان  إنتاجه  
إنتاجه ضمن فعاليات  العامية، وتم  ي باد العجايب » عن القصة 
الجامعي  وبامرح  و  اأخرة،  بالدورة  امرح  نوادي  مهرجان 
نص  »عن  »طائر  عرض  إعداد  قدمت  الواحد  الفصل  مهرجان 
محمود جال 2018 , وعملت دراماتورج لنص » مر حنة » تأليف 
النار » عن نص الكاتب شاذي  إساعيل العادي , وإعداد » حريم 
فرح،  وألفت نص » بعد النهاية »  2019  ، وقمت بإعداد عرض » 
ثم غاب القمر » الذي قدم ضمن عروض امهرجان اإقليمي لنوادي 
ورشة   إن  النادي  وأوضح  الدلتا..  رق  بإقليم  العام  هذا  امرح 
تكوين  و  إعداد  ي  ومهمة   ، أوى  مرحلة  تعد  امرحية  الكتابة 
امؤلف الشاب،  وخطوة هامة من قبل إدارة امرح أمنى تكرارها  
موجهة  متخصصة  كورشة  اأوى  تعد  حيث  برنامجها،  واستمرار 
التلقن  يتبعوا  م  مدربيها   أن  ميزها   وقد  ؛  والكتاب   للمؤلفن 
التنوع  وأدى   ؛  متطور  بأسلوب  تدريباتهم   قدموا  إما  امبار 
امؤلف  و  عام  يار  د.  واأكادمي  الناقد  وهم   اختيارهم،   ي 
أحمد  امميز  وامخرج  واإعامي   ، حديني  جال  محمود  امخرج  
مختار إى تحقيق  ااستفادة الكبرة من مختلف جوانب امرح ، 
حيث قدموا برنامًجا متكاما،  فتعرفنا  عى أماط وتقنيات الكتابة 
الحديثة. ومنى النادي أن تراعي اإدارة بعد ذلك أن تقدم الورشة  

ي مدة زمنية أطول وأن تزيد ساعات التدريب بها.
فيا قال إبراهيم محمد  طالب بكلية اآداب جامعة قناة السويس: 
بدأت الكتابة للمرح منذ أربع سنوات  وي عدة نصوص من بينها  
» عرايس ماريونيت » ، » امتاهة » ، »املطخون« ، و« القضية رقم 
القامة  ي  يشارك  الذي   « امغيبون  »و«  اأخرة  الورقة   «  ،  «   13
العام  لهذا   8 إبداع  مهرجان  امرحي  التأليف  مسابقة  الطويلة 
بوزارة الشباب والرياضة ، و سعيد جًدا مشاركتي  بالورشة، وأعدها 
بالعديد من  امؤلفن الشباب من مختلف  ألتقي  فرصة جيدة أن 
استفادة  ي  حقق  ما  متخصصن،  مدربن  ،وكذلك  مر  محافظات 
امرحي  للنص  والدراماتورج   اإعداد  جانب  ي  خاصة  حقيقية 
ي    الورشة  قدمته   ما  أهم   أن  واعتر  بينها،  بالفروق  والوعي   ،
الكتابة  الدرامية، وتقنيات  الشخصية  ما عرفته  عن خلق وتشكيل 
مرح الطفل، و قد شكلت ي التدريبات وعًيا مختلًفا عن امرح  
واتجاهاته امتنوعة، وميزت الورشة بأن ضمت مدربن لهم خرات 
وسعدت   ، والنقد  واإخراج  التأليف  ي  ومختلفة  متنوعة  وتجارب 
 ، الورشة  عى  القامن  جميع  وبتعاون   ، امتدربن  مع  بالتواصل 
وآمل  أن نحظى  متابعة مستمرة كا وعدنا امخرج عادل حسان 
بذلك. وختم إبراهيم بأنه كان  يتمنى  مد  الرنامج الزمني للورشة  
حيث رأى أن الوقت  كان ضيًقا لتنفيذ كل التدريبات التطبيقية ، 

والتكليفات اليومية من امدربن. 

إى  فيها   اكتسبتها  التي  الجديدة  الخرات  بنقل  سأقوم  ومفيدة 
و  بالتفاعلية  الورشة  : ميزت  أضاف ضبع   ، محافظتي  امواهب ي 
الرتيبة  امعتادة  اأكادمية  الطرق  تعتمد  وم  تلقينية،  ليست  وأنها 
و  امستمر  والحوار  والنقاش  التفاعل  أسلوب  اعتمدت  ،بينا 
التطبيق وإعادة تقييم الذات كا ميزت بتنوع امحارين ما حقق 
،وبدا  وامدارس  واأذواق  امشارب  بتعدد  الفكري  الراء  من  حالة 
رغباتنا،  لتلبية  اإدارة  و  امحارين  بن  الوثيق  التعاون  لنا  ظاهرًا 
وتطوير  منهجية  العمل  باستمرار.  وأضاف ضبع : اتسمت الورشة  
لنا  توفر  حتى  شديدة  بعناية  منتقاة  مواضيع  بن  محاورها  بتعدد 
وجبة دسمة وغنية جًدا بكل ما يحتاجه الكاتب من معرفة بتطور 
مسرة فن امرح  ، وكيفية التحليل الدرامي والفروق التقنية بن 
وعمل  النص  تحليل   وكيفية   ، والرواية  والسينا  امرحية  الكتابة 
تضمنت  كا  امرحي،  العمل  عنار  بكافة  واإمام  الدراماتورج  
الورشة جانب التقييم بناء عى امارسة العملية التفاعلية وتجارب 
العروض  بحضور  الورشة  برنامج  وتفرد   ، الورشة  أثناء  الكتابة 
امرحية امتزامنة معها ما حقق مارسة واقعية للتحليل الدرامي 

والرؤية امرحية بعن الكاتب. 
الورشة  شكلت  غارب:  رأس  من  صالح  شاذي  امخرج  قال  فيا 
وامتباينة  امتنوعة  والثقافات  الرؤى  لتناقل  متميزًا  ومجاًا  وسيًطا 
الثقافية  مر  أقاليم   كل  من  امؤلفن  شباب   من  العديد  بن 

الحوار والتفاعل،  اعتمدنا على  المدربون: 
المتدربن عر »الواتس آب« ونتواصل مع 
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اأساتذة  الورشة   مدري  من  لنا  الخرات  نقل  ي   أسهمت  كا   ،
خرات  لنا  قدموا   حيث  أيًضا،  للمرح  وامارسن  اأكادمين، 
متنوعة ي مجاات امرح  امختلفة، وي الكتابة امرحية خاصة. 
مجاات  كل  ي  امتخصصة   الورش  من  العديد  إقامة  أمنى  لذا 
امرح اأخرى خاصة أبناء القرى واأقاليم البعيدة عن العاصمة .

الكبر *بيتنا 
جنوب  جامعة  اآداب  بكلية   طالب  الرحمن  عبد  محمد  قال  و 
وحصدت  للمرح  امؤلفات  بعض  قدمت  قنا:  محافظة  الوادي، 
امركز  وكذلك  اإفريقي  الثقاي  باملتقى  بالجامعة  التأليف  جائزة 
كانت   : الرحمن  عبد  والحوار.أضاف  السيناريو  ي  بالجامعة  اأول 
الورشة من أهم الرامج التدريبية التي منيت أن وتقام  منذ فرة 
الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  هي  أقامتها  من  أن  وممن  طويلة، 
كبرة  استفادة  ي  الورشة  قد حققت  و  الكبر،  بيتنا  أعترها   التي 
امدربن  قام  بامستقبل، وقد  لتقدمه  فيا أسعى  أظنها ستساعدي 
الفنية وأرشدنا د. يار عام إى مصادر  الكثر من خراتهم  منحنا 
واأسطورة،    ، واماحم  والقصص  التاريخ  مثل  واإلهام  الكتابة  
للتطور،  والسعي  الكتابة  أدوات  إى  امؤلف محمود جال  ووجهنا 
امرح   واتجاهات  ومدارس  تاريخ  مختار  أحمد  امخرج  لنا  وقدم 

عر كل العصور .  
المدربون   *

فالكتابة   ، أفكارهم  لتقديم  يصلح  فني  ولون  اتجاه  بأي  والوعي   ،
للمرح  هدفها اأول هو  إنتاجها للجمهور  وهو ما يرز ااختاف 
له  فالوسيط   ، الرواية  أو  القصة  كتابة  أو  للمرح  الكتابة  بن 
متطلباته،  وامؤلف يجب أن يعي وهو يكتب نصه أنه  يلزمه أن 

يدفع  مخرًجا  أو فريقا مرحيا لتقدمه.
ثقافي تاقح 

بتوجه  كثرًا   سعدت  مختار:  أحمد  واإعامي  امخرج  قال  فيا 
تنظيم  نحو  بخططها  الثقافة   بوزارة  للمرح   العامة  اإدارة  
برامج  تقديم  ي  ااستمرار  عى  وإرارها  الفنية،  الورش  وإقامة 
جميع  ي  مهارتهم  لتنمية  امرحين،  للشباب  متنوعة  تدريبية 
وتنمية   نر  هي   الرئيي   الوزارة  مهمة  أن  امرح،   مجاات 
فرات  ي   عنه  تخلت  قد   كانت  والذي   ، للمجتمع  ي    الثقافة 
سابقة ، ولكنا نشهد عودة مؤسساتها بقوة مرة أخرى لنر الثقافة  
إدارة  اختارت  مختار:  أضاف  للمجتمع.    واآداب  الفنون  وتقديم 
التي  بالورشة   للمشاركة  ومتميزًا  وموهوًبا  واعًيا  شباًبا  امرح  
جيل  لخلق  امرحية،   الكتابة  عن  تعليمية   استكشافية  أعدها 
مدينة  اإسكندرية  من  شباب  فشارك  امؤلفن،  من  مبدع   جديد 
امحلية كرأس  التحرري ،ومن مجتمعات شديدة  الطابع  الفن ذات 
وأسوان  قنا  من  الصعيد  محافظات  ومن  اأحمر،  بالبحر  غارب 
مختلف  ومن  وسيناء  القناة  محافظات  ومن   ، وغرها  وسوهاج 
محافظات الدلتا ما شكل اللقاء موذًجا مميزًا من التاقح الفكري 
لهويتهم  مدركن  الشباب  وكان  اأفكار  و  الرؤى  فالتقت  والثقاي،  
امرح  من  ومؤلفيه  امرح  مجاات  عى  مطلعن   و  وموهبتهم 
مائدة   الورشة    شكلت   : مختار  تابع  العامي..  و  والعري  امري 
كل  وامدربن،   امتدربن   بن  امثمرة  امستمرة  للمناقشة   كبرة 
منا ينقل  خرته لآخر، فعمل الناقد يار عام عى تعليم تقنيات 
وعمل   ، للمؤلف  اإبداعية  الطاقة  تفجر  ،و  الكتابة  وحرفيات 
الحديثة  الكتابة  أماط  كل  متابعة  نحو  دفعهم  عى  محمود جال 
الجانب  انا  الكتابة،وقدمت  مصادر  مختلف  وتوعيتهم   للمرح 
العرض  وناقشتهم  حول عنار  نشأته وتطوره،  للمرح  التاريخي 
وكنا   ، ذلك  وغر  واإضاءة  واموسيقى   ، والتمثيل  النص  امرحي 
نأمل أن يكتسب كل متدرب مهارات  جديدة وعديدة  ي امرح،  
و التقينا مًعا  بعيًدا عن منهج التلقن  ي مناقشات دامة ، وعصف 
ذهني  ي لقاء  فكري تبادي ،ومنى مختار  أن متد  الورشة لوقت 
الذين   ، للمتميزين  استكالية   أخرى  ورش  تنظم   أن  و   أطول 
مختار  وختم  الورشة.  برنامج  بعد  ونصوصهم  وعيهم   سيختلف 
بالتواصل  إما  ظلت ممتدة  أيامها   بانقضاء  تنته   م   الورشة  بأن 
عر  مجموعة أنشئت عى برنامج » واتس أب » متابعة امتدربن، 
ي  ااستمرار  و  استفساراتهم  عى  والرد  بدأناه،   ما  واستكال 

توجيههم كلا طلبوا ذلك . 

الورشة   اعترت  حديني:   جال  محمود  وامخرج   امؤلف  قال 
ننقل  امجتهدين،  الشباب   من  العديد  وبن   ، بيننا  مشرًكا  لقاًءا 
وينقلون  امرحية،   الكتابة  وخاصة  امرح  مجال  ي  خراتنا  لهم 
لنا تجاربهم وثقافاتهم امتعددة،  ما أكسبنا مًعا وعًيا جديًدا بهوية 
الوافدين  امتدربن  بكل  سعدت   وقد  متازجة،  وثقافة  جديدة 
من اأقاليم  ومن بينهم من له  تجارب مرحية  قدمت بالكفاح 
كالوادي  العاصمة   عن  كثرًا  تبعد  التي   أقاليمهم  ي  وامثابرة  
الجديد ورأس غارب وغرها، وقد جاهدوا كثرًا   هناك من اجل 
أوضح   .. جدا  بسيطة  بإمكانيات  للجمهور،   أفكارهم   تصل  أن 
من  فمنهم   الورشة،   متدري  ورؤى  اتجاهات  تنوعت   : حديني 
شديدة  الخاصة  قضاياهم  عى  ترتكز  التي  نصوصهم  يكتبون 
العامة  والقضايا  القاهرة  مجتمع  تأثر  من   ومنهم   ، امحلية 
للمجتمع  امري والعري والعامي، ومنهم من يحاول مثل  الفكر 
أو  عامة،  إنسانية  قضايا  عى  كتاباته  ي  يرتكز  من  ،ومنهم  الغري 
الفلسطينية.. و يكتبون ما يؤمنون به ويرون  عربية    كالقضية 
امتدربن   إيديولوجيات   كانت  حديني:   أضاف  تقدمه.   عى  
مختلفة ومتنوعة وكنا نسعى لتوجيههم  لنقل اأفكار لعام  الدراما 
خراتهم  وتباينت   ، مرحًيا  للتقديم   قابلة  اأفكار  ولتصبح   ،
الكتابة  بتقنيات  خراتنا  لنقل  وسعينا  وتجاربهم،   ومواهبهم  
الهدف  أوا  التدريب  نحو رورة تحديد  امرحية، ودعوتهم ي 

التدريب غر  المدربن وأساليب  تنوع  المتدربون: 
الرنامج زيادة مدة  اإيجابيات ونتمى  أبرز  التقليدية 
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المخرج انتصار عبد الفتاح:»صبايا مخدة الكحل« تواكب 
جديدا جزءا  اعتبارها  ويمكن   2020 مجتمع  تغرات 

؟ الكحل  مخدة  إعادة  أسباب  ما  البداية  _في 
هذه امرحية حازت عي جائزة أفضل عرض ي امهرجان التجريبي 
ي دورته العارة ، كا حازت عي جائزة أفضل عرض عام 2000 ي 
مهرجان قرطاج الدوي ، والعرض الجديد اعتره جزءا جديدا،  أنه 
امرأة الرقي  يتناول عام  .. وهو  يحمل إضافات ومشاهد جديدة 
الداخي. قدمت الجزء اأول عام 1998 و اليوم هو » صبايا مخدة 
الكحل«  ما هي أحامهم عام  2020، ما تطلعاتهم وإحباطاتهم و 
الخاص بهم .هناك تغرات سياسية واجتاعية جدت،  حتي  العام 
هذه  العرض  يواكب  ان  فابد  وبالتاي  تغرت،   والتقاليد  العادات 
 2020 الكحل  مخدة  جدا  مها  مشهدا  أضفت  لذلك   التغرات، 
لبنات  الجدة.الجزء اأول م يكن هناك حوار  وهو مشهد محاكمة 
البنات  هؤاء  من  محاكمة  هناك  امرحية  هذه  ي  بينا  الرير. 
بعض  عي  لوم  بل  امعروف  بامعني  ليست  وامحاكمة  للجدة 

العادات امتوارثة والجمود الذي كانت تعيش فيه الفتيات .
هذا  عن  نبذه  تعطينا  ان  الممكن  من  هل   _

العرض؟
العرض يتناول عام امرأة الرقي الداخي ي لحظاته الخاصة جدا، 
هو عام ملئ باإثارة و بالغموض والرية .ونحن نحاول من خال 
العام  هذا  أقدم  ان  البوليفوي  امنهج  وهو  أقدمه  الذي  امنهج 
الجانب،   أحادي  بشكل  أقدمه  ان  مكن  ا  الذي  اأعاق  متعدد 
 ، امرأة،  بداخل  اأعاق  هذه  عن  يعر  شكل  وجود  من  فابد 
لحظة  من  أكر  هناك  بان  يشعر  العرض  مشاهدة  عند  فامتفرج 

وأكر من فكرة تقدم ي لحظة واحدة .
وعاقته  المنهج  هذا  خصائص  أكر  لنا  _اشرح 

العرض؟    برسالة 
و  امستويات..  تعدد  و  اأصوات  تعدد  معناها  البوليفونية 
أحاول  أنا  و  التشكيي.  والفن  اموسيقى  ي  نجدها  البوليفونية 
تقدمها من خال امرح، فهناك ي الفضاء امرحي حتى الجمهور 
وجزء  أصوات  وجزء  إيقاع  جزء  هناك  وأيضا  معن،  بشكل  يجلس 
غناء وجزء مثيل، و جزء للرقص كلغة جسد.. رقص تعبري يعر عن 
لغة الجسد الذي يعر عن هذا العام )عام امرأة الرقي الداخي ( 
كل هذه اأشكال سواًء كانت اأصوات او اإيقاعات أو لغة الجسد 
أو التمثيل تقدم جميعا ي لحظة واحدة، و بصورة متوازية، معني 
و  اليسار  عي  رقصة  اللحظة  نفس  ي  اليمن  عي  صورة  هناك  ان 
الذى  الخلف،  ي  الرير  ي  مثيي  ومشهد  العمق  ي  حري  تعبر 

عاما،  أربعن  من  أكر  امتد  فنيا  تاريخا  و  والجوائز  المسرحية  اأعمال  من  حافا  سجا  يمتلك  الفتاح  عبد  انتصار  القدير  المخرج  و  الفنان 
الصوت  لمسرح  التجريي  اافتتاح  في  به  شارك  الذى  )ترمبية(  المسرحي  العرض  منها  الهامة  اأعمال  من  كبرة  مجموعة  خاله  قدم  
ذلك  تجاوز  إنما   افتتاح  عرض  مجرد  يكن  لم  والذي  التجريي،  للمهرجان  اأولى  الدورة  افتتاح  في  عرض  الذى  )الدربوكة(  وعرض  والضوء، 
العمل  الطليعة  علي  أيضا  قدم  ثم  مصر.  في  التجريي  العمل  فكرة  صاحب  هو  بذلك  ليكون   ، المهرجان  تنظيم  في  اأساس  كونه  إلى 
وتم  العاشرة،  دورته  في  التجريي  المهرجان  في  أيضا  وقدمه    ) الكحل  )مخدة  عرض  أنتج   1998 عام  في  .ثم  و2(   1 )ترنيمة  المسرحي 
الي  اأسباب  ومن  المشاركة.  الدول  بن  من  عرض  أحسن  جائزة   على  مرة  أول  مصر  حصلت  وبذلك  المهرجان،  في  عرض  كأفضل  اختياره 
لإنسان  رسالته  يوجه  انه  كما   ، أيضا  بارعا  موسيقيا  كونه  يقدمها  الي  اأعمال  في  ومتمزا  متفردا  الفتاح  عبد  انتصار  المخرج  من  تجعل 
أسباب  فما   ، جديد  من   ) الكحل  )مخدة  مسرحيته  ليقدم  الفتاح  عبد  يعود  سنوات  عشر  من  أكر  بعد  الثقافات.  وباختاف  مكان،  كل  في 
: الحوار  هذا  معه  لنا  ..كان  اأسئلة  هذه  على  لإجابة   .. خالها   يقدمها  الي  اإضافات  وما  العرض،  لهذا  إعادته 
حوار: منار سعد

حوار

بعقليته ااستخفاف  المصري ذواق و ا يمكن  الشعب   
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تعر  منهن  واحدة  كل   ..  2020 ي   عرائس  أو  صبايا  عر  يجمع 
بامرأة مثل  الخاصة  استقدامها لأدوات  الخاص سواء ي  عن عامها 
امكحلة وبعض اأشياء التي تستخدمها ي غرفتها الرية .كل فتاة 

تجلس ي غرفتها تعر عن طموحاتها وأحامها .
النسوية  الدراما  مسمى  تحت  يندرج  _العرض 

؟ يقدم  عما  المختلف  المضمون  هو  فما 
هذا امنهج البوليفوي ا يعتمد عى نص مرحي بامعنى امعروف 
عى  يعتمد  السيناريو  هذا  سيناريو،   عى  تعتمد  امرحية  ولكن 
فكرة ان الجدة تجلس و أمامها ماكينة خياطة، تنسج ااحام التي 
الذي  الحوار  يأي  .ثم  اماكينة  خال  من  فتاة  كل  بداخل  تكون 
كتبته  الشاعرة كوثر مصطفي، وهي شاعرة كبرة ، شاهدت العرض 
امنهج  هذا  الدرامية.  امشاهد  مع  الحوار  لتنسج  الكتابة  وبدأت 

مختلف عن أي شكل آخر. 
ثقافة  ذو  جمهور  الشكل  هذا  يخاطب  فهل   -

؟ معينة 
بدليل  معينة،  فئة  يخاطب  عرض  تقديم  فكرة  مع  اختلف  انا  ا،  
ان يوم اافتتاح كان كل الجمهور او معظمه من الشباب . ي الجزء 
تم  و  الطليعة  مرح  ي  اشهر  أربعة  حواي  العرض  استمر  اأول 

عرضه ي اكر من مكان عي مستوي العام ، ي  دول عربية و أجنبة 
لقي  و  وأمانيا  ولبنان  سوريا  وأيضا  وراييفو  وايطاليا  فرنسا  مثل 
إقبال ونجاح جاهري من كل الفئات.. أن العرض ا يخاطب فئة 
واحدة ، ويوم اافتتاح كان الجمهور محتشدا وكان هناك الكثر م 
أقدمها  التي  اأوى  ليست امرحية  الكحل  .  مخدة  أماكن  يجدوا 
 2 وترنيمة   1 ترنيمة  قدمت  ان  وسبق  البوليفوي،  للمنهج  وفقا 
امرح  مهرجان  من  دورة  أول  ي  الدربوكة  عرض  قدمت  وقبلها 

التجريبي، وجميعها اقت إقباا  ونجاحا جاهريا كبرا .
رسالة  من  يحمله  بما  عرضك   توجه  فلمن  إذن   -

؟
وامرأة  رجل  بن   افرق  ا  .انا  امرأة  لجمهور  عرضا  أقدم  ا  انا 
النهاية  ي  فاموضوع   ، لإنسان  العرض  أوجه    ، وشيوخ  وأطفال 
له خصوصيته  إنسان  كل  ولكن    ، نعم  نسوي  العرض   .) )كلنا  هو 
يتناول  كونه  من  ينتقل  العرض  وهذا  الخاصة،  وحياته  واهتاماته 
إنسان عي  .أي  انسانيا  عرضا  كونه  اى  الداخي  الرقي  امرأة  عام 
مستوي كل الثقافات يستطيع ان يتفهمه.انا أحب التواصل اإنساي 

أننا لسنا وحدنا  
)الجمهور  مقولة  في  نظرك  وجهة  هي  ما   _

(؟ كدا  عاوز 
من خال امرح الذي أقدمه او حتي من خال فرقة ساع، قمنا 
ي  بهلر  وممر  البلد  وسط  ي  عروضا  فقدمنا  الشوارع  إى  بالنزول 
الشعوب،  أجمل   من  وهو  ذواق  امري  إبداع..الشعب  ملتقي 
الرقي  له  تقدمي  وعندما  بعقليته   ااستخفاف  مكن  ا  وبالتاي 
الذوق  تربية  ي  مهم جدا  .فامرح  العكس  وليس  معك  فسيكون 
مهرجان  ي  امثال  سبيل  عي  سام«  »رسالة  عرض  بدليل  العام 
ساع، وهو م يقدم بشكل تقليدي .لقد  حاولت ان أقدم ما يسمي 
)مرحة امهرجانات( وهو مصطلح جديد حاولت ان أقدم  البهجة 
.وقدمنا  الشوارع  البهجة ي  لهذه  نحتاج  الطبول.فنحن  ي مهرجان 
كان  و  امعز،  شارع  مليونيه  وسمي  امعز  شارع  ي  ديفيليه  اكر 
اإقبال باآاف...وكانت صورة مرفة تصدر إي الخارج،  فهذه هي 
هو  وهذا  امري  الشعب  هو  وهذا  مر  ثقافة  هي  وهذه  مر 

الفن.
المستخدمة  واآات   اإيقاعات  على   _عرفنا 

؟ العرض  صياغة  في 
ي  البيئية  اأدوات  استقدام  عن  امرح  مجلة  دراسة  قدمت  انا 
املوخية  مخرطة  استخدام  .معني  امرية  الشخصية  عن  التعبر 
أقوم   اأدوات  هذه  كل   . وغره  النحاي  والهون  والطشت 
بتجميعها واخرج منها منظور صوي ومنظور مري جديد .وبامناسبة 
كانت تجربتي اأوى ي عرض« دربوكة » ي اول مهرجان للمرح 
.وكانت  والشاكوش  وامنشار  امنجد  أدوات  واستخدمت  التجريبي 
امنهج  من  جزء  حياي.وهذا  ي  قدمتها  التي  التجارب  أهم  من 
البوليفوي والصوي. فمثا القبقاب نجده ي آسيا وي أوروبا وايضا 
الثقافات  من  مجوعة  بن  مشركة  مفردات  فهناك  مر،  ي  هنا 
)الخروج  اسمها  جدا  هامة  تجربة  قدمت  .وأيضا  البلدان  باختاف 
الثاي  .والجزء  أول  جزء  ي  اموى،  كتاب  من  مستوحى  النهار(  اي 
له هو )وجوه  نعد  الذي  الثالث  الجزء  ( وهناك  امولوية  أطياف   (
امرأة  الفرعونية..  امعابد  منذ  بامرأة  مرتبط  فالقبقاب   .. الفيوم( 
امراجع  العصور ولها احرامها .و من  امرأة عي مر  الفرعونية أهم 
إي  باإضافة   ) الفرعونية  )امرأة  كتاب  إليها  بااستناد  قمت  التي 

مجموعة كتب عن الحضارة امرية القدمة .
أماكن  في  العرض  لتقديم  خطة  هناك  هل   _

؟ بالخارج  مهرجانات  في  المشاركة  أو  أخرى 
من  الثالث  الجزء  الفيوم(وهو  )وجوه  لعرض  التجهيز  بصدد  نحن 
ثاثية )الخروج اي النهار(. اما عن عرض مخدة الكحل فهو يعرض 
إي  ولكن  بالخارج،  مهرجانات  ي  يشارك  وسوف  الطليعة  ي  اآن 
بصدد عرضه ي  .فنحن  ,ولكنه مطلوب  إجراءات  اي  توجد  ا  اان 

أماكن متعددة داخليا وخارجيا.
الحالية؟ المسرحية  الحركة  في  رأيك  ما   _

وأيضا  امرح  ي  يفعله  وما  رور  شادي  بالفنان  جدا  سعيد  انا 
ي  مساهمتها  سعيد  وانا  زمياي،  مختار.وها  إساعيل  بالفنان 
تطورا  تشهد  سوف  القادمة  امرحلة  ان  أتصور  و  امرحية  الحركة 
مرة  امرحية  الريادة  تعود  هذا ي  إي  نحتاج  ونحن  كبرة،  ونقلة 
أخرى . أنا متفائل . ولكن ابد ان تكون  اى جانب هذه التجارب 
 . الجديدة والنقلة امرحية حركة نقدية موازية ومواكبة ما يقدم 
انا من امحظوظن اذين  كتبت عنهم الدكتورة نهاد صليحة،  كتبت 
الدكتور  ايضا  .و  الكحل  ومخدة  البوليفوي  وامرح  منهجي  عن 
الكحل  مخدة  عن  كتبوا   الذين   الكتاب   أهم  من  حافظ   صري 
عن  زيدان  بن  الرحمن  عبد  الدكتور  كتب  العري  امستوي  عي  .و 
أعاي وهناك دكتوراه دولة عن »مخدة الكحل » وكان هناك كتاب 
البطراوي  منحة  واأستاذة  وصفي  هدى  الدكتورة  مثل  أيضا  عظام 
.وغرهم . كانت هناك حركة نقدية واضحة وامطلوب حركة نقدية 
جديدة توازى هذه التجارب .فامرح لن تعود له زيادته اا بتلك 
امنظومة: العروض والنقد بالتوازي .فامرح بدأ ونريد أيضا للنقد 
ان يبدأ.  ما يقدم حاليا اسميه بالنقد التجاري.  نحن نريد الرجوع 

إى الريادة. 

المرأة   البوليفوني أعالج  داخل  المنهج  استخدم  

كلنا لإنسان عموما والموضوع يخصنا   العرض  أوجه 

اأعماق متعدد 
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قسم  خريجة  الشاذلي  شريهان 
العالي  بالمعهد  واإخراج  التمثيل 
في  شاركت  المسرحية،  للفنون 
المسرحية  اأعمال  من  العديد 
السياحة  بكلية   طالبة  كانت  حن 
ثم  اإسكندرية،  بجامعة  والفنادق 
بقسم  التحاقها  منذ  اأعمال  توالت 
وشاركت   ، بالمعهد  واإخراج  التمثيل 
المحلية  المهرجانات  من  العديد  في 
والدولية. 
أفضل  جائزة  على  مؤخرا  حصلت 
في  دورها  عن  ثان  دور  ممثلة 
للمؤلف  الزجاجية  الوحوش  مسرحية 
وإخراج  ويليامز  تينسي  اأمريكي 
فعاليات  ضمن  اأسدي  يوسف 
العربي  للمسرح  اإسكندرية  مهرجان 
في  المتخصصة  والكليات  للمعاهد 
هذا  معها  لنا  فكان   ، اأولى  دورته 
 . اللقاء 
 حوار: عاد علواي

عام  بوجه  والفن  المسرح  مع  رحلتك  بدأت  كيف   
؟ 

أمثل  كنت  أي  لدرجة  طفولتي،  منذ  للتمثيل  حبي  و  شغفي  ظهر 
أمام امرآة، لكن البداية الحقيقية كانت من خال امرح الجامعي 
اأسكندرية،  بجامعة  والفنادق  السياحة  بكلية  طالبة  كنت  حيث 
سبيا  أجد  وم  مدري  مرح  الخاصة  مدرستي  ي  يكن  فلم 
تعرفت  بالجامعة،  التحقت  عندما  إا  امرحي  النشاط  مارسة 
مصادفة عى شعبة امرح، وعرفت أن الكلية  بها مهرجانن سنويا 
أحدها ي مدرج الكلية ويقوم عى اإخراج فيه طالب، بينا الثاي 

هو امهرجان اأكر ويتم اختيار أحد امخرجن من خارج الكلية.   

المسرح  في  فيها  شاركِت  الي  اأعمال  أبرز  *ما 
؟  الجامعي 

رأفت  للمؤلف  الواغش  عن  امحقق  مرحية  ي  ُمرة  بدور  قمت 
بعدها،  والجمهور  زماي  من  كبر  استحسان  لقيت  وقد  الدويري، 
 ٢٠٠٧ عام  شحادة  جورج  للمؤلف  بريسبان  مهاجر  ي  شاركت  ثم 
طيلة  الجامعي  امرح  خال  من  قدمتها  التي  اأدوار  من  وغرها 
تأليف  باأحداث  مليئة  واحدة  جزمة  مثل  اأربعة،  الكلية  سنوات 

باسم رف، لله يا بر، وحصل خر من تأليف الطاب . 
المسرح  خشبة  على  لِك  ظهور  أول  عن  *ماذا 

ولكن بدرجة أقل بالطبع من أول مرة، إا أي أقرأ بعضا من القرآن 
الكريم قبل دخوي عى الخشبة ليطمن قلبي واكتسب الثقة. 

والتوتر؟  القلق  هذا  سبب  ما  ترى   *
امسئولية الكبرة، مسئولية أن تحقق للجمهور امتعة والصدق 

معهم  شاركت  الذين  المخرجن  أبرز  هم  من   *
؟  بداياتك  في 

؟  حالتك  كانت  وكيف 
رعب شديد بالطبع وخوف، كان قلبي يدق بشدة رغم أنني كنت 

أقول جملة واحدة فقط. 
والتوتر  الخوف  هذا   نفس  تواجهن  وهل   *

؟  اآن  حى 
والقلق،  التوتر  أواجه  مازلت  امرح  عى  مرة  كل  ي  أخفيك  ا 

والكليات  للمعاهد  اإسكندرية  مهرجان  في  ممثلة  أفضل 

أن أحاول  الشاذلي:  شريهان 
أنتظرها  ا  و  للشخصية  أصل   

حوار
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رامي نادر، محمد عبدالقادر، محمد امري، محمد عبداموي 
المسرحية  للفنون  العالي  بالمعهد  عرفت  *كيف 

؟  به  والتحقت 
أكن  م  لكني  بالطبع  امرحية  للفنون  العاي  بامعهد  أعلم  كنت 
أعلم أن له فرعا أو وحدة محافظة اإسكندرية، ولكن ما إن علمت 
به  لالتحاق  بالتقدم  بادرت  والفنادق  السياحة  كلية  وتخرجت من 
انتقلت  ثم  قبوي.  تم  حتى  سنوات  ثاث  طيلة  له  اتقدم  وظللت 
د.أمن  قوقة،  عاء  د.  أساتذي  بفضل  القاهرة  لوحدة  ذلك  بعد 

الشيوي، د. أرف زي . 
؟  ذلك  بعد  فيها  شاركِت  الي  العروض  أبرز  *ما 
للمرح  الفني  البيت  إنتاج  من  لأطفال  عملن  ي  شاركت 
بااسكندرية وها أطفال رحلة نور إخراج د. جال ياقوت، وعرض 
كممثلة  وساعدت  الشفيع،  عبد  اسام  إخراج  صيني  بقى  الفانوس 
ي أكر من مروع تخرج منها الغريب مع د. سامي عبدالحليم. و 

الوردة والتاج مع د. أمن الشيوي . 
أهم  و   ، فيها  شاركت  الي  المهرجانات  أبرز  *ما 

عليها ؟  حصلت  الي  الجوائز 
ال٣٦  دورته  ي  طليات  زي  العري  امهرجان  ي  بعرضن  شاركت 

اماضية 
وحدة  عن  الكلزة  محمد  واخراج  تأليف  الخواطر  جر  وها 

اإسكندرية، والجميلة والوحش تأليف محمد زي واخراج مصطفى 
ي  واخراج  ويليامز  لتيني  الزجاجية  والوحوش  الكتبي،  حسني 
اإسكندرية  مهرجان  وي    ٣٧ الدورة  العامي  امرح  مهرجان 
الجوائز  أبرز  ومن  امتخصصة،  والكليات  للمعاهد  العري  امرحي 
جائزة افضل ممثلة دور ثان ي مهرجان با انتاج عن عرض بوهيميا 
اخراج ابراهيم حسن عام ٢٠١٢، وشهادة ميز عن دوري ي عرض 
و  عسكر،  أحمد  واخراج:  اعداد  طاهر،  عمر  نص  عن  الجيل  ابن 
أفضل ممثلة دور ثان مرحية جر الخواطر مهرجان زي طليات 
الوحوش  عن مرحية  أول   مركز  ثان-  دور  ممثلة  وأفضل   ،٢٠١٩
مؤخرا  ثم   ،  ٢٠١٩ بامعهد  العامي  امرح  مهرجان  ي  الزجاجية 
أفضل ممثلة عن نفس الدور مهرجان اإسكندرية امرحي العري 

للمعاهد والكليات امتخصصة. 
على  اأكاديمية  الجائزة  هذه  لك  تعي  ماذا   *

؟  الخصوص  وجه 
الجائزة مثل قيمة كبرة اسيا وهي ضمن سباق أكادمي عري وأنا 
أمثل اسم امعهد العاي للفنون امرحية   ي تنافس احراي، اضف 
إى ذلك أن دورة امهرجان تحمل اسم استاذي امخرج الكبر جال 

الرقاوي. 
عنها؟  الجائزة  على  حصلت  الي  الشخصية  ما   *

؟  فيها  فكرِت  وكيف 

الوحوش  ي مرحية  اأم  شخصية  وهي  وينجفيلد  أماندا  شخصية 

الزجاجية، وأنا داما أسعى أن أذهب للشخصية وا أنتظر الشخصية 

أن تأي ي من تلقاء نفسها، فأدرس مشاعرها جيدا والظروف التي 

تحيط بها وأضع نفي ي مكانها وأتساءل كيف أترف ي ذلك ؟! 

ثم  امخرج.  ورؤية  والنص  وامكان  الزمان  مع  بالطبع  يتناسب  ما 

والفهم  اأمثل  الحل  إى  للوصول  امخرج  مع  النقاش  مرحلة  تأي 

اربعينية  فهي سيدة  وينجفيلد  أماندا  عن  أما  الدور.  أداء  اأعمق 

جدا  رومانسية   ، ارستقراطية  لطبقة  تنتمي   زواجها  قبل  كانت 

ثم  وجذابة،  حلوة  ابتسامته  أن  وينجفيلد  تزوجت  أنها  لدرجة 

أن بعث  إى  عاما  تعلم عنه شيئا طيلة ١٦  تركها فجأة ورحل، وم 

ووداعا(  )مرحبا..  ظهرها  عى  ومكتوب  البحر  عى  من  صورة  لها 

فكرة  من  تخاف  فهي  التكشف،  ي  الشخصية  مامح  تبدأ  هنا  من 

الرحيل، وتحب أوادها حبا مرضيا وخاصة ابنها وينجفيلد .. إى أن 

تصل للذروة تدريجيا مع اأحداث. 

في  المصري  المسرح  حركة  في  رأيك  ما   *
الراهن؟  الوقت 

الحركة امرحية امرية أراها مي ي طريقها الصحيح نحو زيادة 

وعي الجمهور بامرح بل أن كان اأمر مقتر عى بعض عروض 

مرح القطاع الخاص، فاان أصبح مرح الدولة جمهوره ورواده 

والذي يزيد يوما بعد يوم، بعد أن كان يفتقد للجمهور. 

لمهرجان  اأولى  الدورة  في  رأيك  *ما 
؟  اأكاديمي  العربي  اإسكندرية 

الدورة اأوى كانت مرفة جدا، وهو ما ليس جديدا عى د.أرف 

زي فهو داما يبذل الجهد محاوا النهوض بالحركة امرحية، اصف 

إى ذلك أن امهرجان ضّم عروضا عى مستوى فني متميز باإضافة 

للمحاور الفكرية والورش وغرها، والتنظيم كان جيدا جدا وأتوقع 

للدورة القادمة مزيد من النجاح والتطور، فهذا امهرجان له أهمية 

مع  وااحتكاك  والتواصل  للتفاعل  يتيحها  التي  الفرصة  ي  كرى 

طاب وأساتذة  أكادمين من العام العري ، لذا فالشكر واجب لكل 

الدورة  الذين ساهموا ي تنظيم هذه  الطاب  أساتذي وزماي من 

وكانوا عى قدر هذه امسئولية. 

لهذا  اإسكندرية  مدينة  اختيار  في  رأيك  *ما 
؟  المهرجان 

وأنا  اإبداع  عى  تبعث  وملهمة  ساحرة  مدينة  اإسكندرية 

أنها  فكفى  جدا.  موفق  بالطبع  واختيارها  لها  ومنحازة  اسكندرانية 

أنبتت الفنان العظيم سيد درويش . 

رحلته  في  الممثل  تواجه  الي  اأزمة  هي  ما   *
؟  والتليفزيون  السينما  لعالم 

ااوديشن،  قبل  تسكينها  يتم  اأعال  فأغلب  الوهمي،  ااوديشن 

والحل  الشباب،  بأحام  تتاجر  الكاستنج  مكاتب  اغلب  فلأسف 

امرحية  امهرجانات  متابعة  امخرجن  يتجه  ان  رورة  ي  يكمن 

اختيار  امتخصصة  امعاهد  ي  التخرج  ومشاريع  والسينائية 

اممثلن بديا عن مكاتب الكاستنج وغره.       

وللمسرح  لنفسك  وطموحاتك  أمنياتك  ما   *
؟  المصري 

وادراك  وعي  يشكل  ما  التقدم  من  مزيدا  امرحية  للحركة  أمنى 

وثقافة الشباب

أن  لنفي  وأمنى  اإطاق،  عى  اأصدق  الفنون  ابو  امرح  فهو 

أترك بصمة وأثرا ي الحركة امرحية بوجه خاص والفنية بوجه عام.

المهرجان  الشرقاوي على دورة  - اسم جال 
للجائزة قيمة كبرة جعل 

حوار
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اإيقاع  أفسدها بطء  بصرية سينمائية  لغة   
الممثل وضعف صوت 

     أحمد محمد الريف

هبوطه  ي  تسببت  التي  التفاحة  تلك  قضم  لزلة  آدم  انتبه  لو  ماذا 
تناولها؟  عدم  سيقرر  كان  فهل  جنسه؟  بني  بعده  ومن  اأرض  إى 
الجنة؟  السكنى ي اأرض وترك  له وهو مسر نحو  اختيار  أنه ا  أم 
لغواية حواء يضعه  استسامه  إن مجرد  باختياره؟  الجنة  ترك  أنه  أم 
العمر كله يندب  يبقى  أن  ااختيار. من هنا مكن  ي مرتبة صاحب 
حظه متأسيا عى حياته التي بدأ يشعر باقراب نهايتها بعد هبوطه 
من الجنة. جدلية فلسفية ا تنتهي قد تبحث عن إجابات, لكن تلك 
اإجابات إما تكمن ي داخل كل شخص بجواب مختلف عن اآخر. 
فرضية فكرية فلسفية بني عليها النص إثارة ذهن امتلقي ومحاولة 

إحداث تأثر التطهر النفي مشاعره.
التفاح(  )فطائر  امرحي  العرض  ومحاور  أسئلة  تنطلق  هنا  من 
الفنان  برئاسة  الغد  مرح  عرض  والــذي  للمرح  الفني  للبيت 
العاء,  ومن  أبو  أمجد  السوداي  الكاتب  تأليف  سامح مجاهد, من 
مسابقة  جائزة  عى  الحائز  هو  النص  وهذا  متوي.  محمد  إخــراج 
الهيئة العربية للمرح عام 2013. يقدم العرض وجبة نصية دسمة 
تدور ي جدل فكري وراع نفي بن زوجن حول أسباب السعادة 
قد  والتي  وامرأة  الرجل  بن  اأبدية  العاقة  تلك  خال  من  والشقاء 

تسمو أحيانا وقد تتدهور أحيانا أخرى باختاف الظروف. 
عزلته  ي  منفردا  والزوجة(  )الزوج  منها  كل  بجلوس  العرض  يبدأ 
الذي يعر عن حياته وأفكاره ومشاعره, فالزوجة ي غرفة  ي مكانه 
التفكر  حياتها  عى  يغلب  حيث  تام  إظام  ي  ريرها  وعى  نومها 
لب  عن  امعر  اموقع  هذا  ي  والجسدية  الحسية  امشاعر  إطفاء  ي 
الطرف  إشباع  وانتظار  شبق  حالة  ي  داما  وهي  الرجل  مع  العاقة 
عن  ينفصل  ا  جزء  معي.  يبقى  ذهب  أينا  )جسدك  لحبها  القوي 
الزوجة  تسميها  كا  أو  يجلس ي صومعته  فهو  الزوج  أما  جسدي(. 
قى  ككاتب  حياته  مسرة  عن  تعر  التي  وأوراقــه  كتبه  مع  قبوه 
الفكر  وإماء  القراءة  ي  منهمكا  واأوراق  الكتب  بن  كلها  حياته 
أي  مقنعاً  كاتباً  كنت  اسًا.  )كنت  والحكمة  امعرفة  عن  والبحث 
عرفت  وعرفتها.  برجولتي.  مؤمناً  رجًا  كنت  أكتب.  كنت  ما  مقتنع 
البداية يضعنا العرض أمام طرفن  معها الشك ي كل الحقائق(. منذ 
استكشاف  الزوجة  امرأة  عى  كان  هنا  من  وسلوكا.  فكرا  متناقضن 
تنشيطها  ومحاولة  واستخراجها  الرجل  داخــل  امجهولة  الدوافع 
إذن  فهي  بها.  الخاص  الشعوري  الجانب  يخص  فيا  بها  لاستفادة 
إنه  بل  عليه  يبدو  الذي  الظاهر  فقط  الزوج ا ملك  أن  تعلم جيدا 
عنها  والرفع  التنزه  باب  من  وكبتها  بإخفائها  يقوم  احتياجات  لديه 

لصالح الجانب الخاص بإعاء القيمة الفكرية لديه.
متنزها  سنوات  منذ  الحالة  تلك  يعيش  أنه  يتضح  الحوار  تطور  مع 
عمله  ي  الوهن  وأصابه  اأضواء  عنه  انحرت  أن  بعد  لقاءها  عن 
)الزوجة:  العزلة  تلك  إى  به  أدى  ما  وشهرته,  بريقه  وفقد  ككاتب 
الصعود.  تزهد  وأنت  تشنقني.  امعلقة  الغرفة  وتلك  سنوات  خمس 
أجر  وأنا  سنوات  خمس  وذنوب.  وحب  كتب  وبقايا  بقبوك  معجب 
الهزمة والندم(. فالزوجة هنا صار عليها أن تعمل عى إحياء  ذيول 

مشاعره أنها ي طريقها إى الذبول. امهمة قد تبدو صعبة. يجلس 
الحياة  عن   تعر  لقطات  عرض  شاشة  خال  من  يشاهد  الــزوج 
وصرورتها وتطورها وتدل عى أن  الزمن يتقدم دون توقف )قطار 
وبينا  وهكذا...(.  تتحرك,  زمنية  ساعة  مرعة,  سيارات  ينطلق, 
يدور  ما  هو  هذا  فإن  العرض  شاشة  عى  هذا  كل  امتلقي  يرى 
باخراق  محاواتها  أوى  الزوجة  تبدأ  حتى  عزلته.  ي  الزوج  بذهن 
الزوج  قوقعة  اقتحام  اأنثوية  اسراتيجيتها  لتستعمل  العزلة  تلك 

واستخراجه منها. فتبدأ الخطط واحدة تلو اأخرى.
من  خروجه  ي  تسببت  التي  آدم  تفاحة  فكرة  امؤلف  يستلهم   
الزوجة  تعلن  حيث  فكرته,  خيوط  لنسج  رئيس  كموروث  الجنة  
أنه  أخرتها  قد  العرافة  وأن  تحل قضيتها  بالعرافة ي  استعانتها  عن 
حينا تصنع فطائر التفاح ويلتهمها الزوج سوف يحدث تغرا كبرا 
التفاح  هذا  فيه  سأصنع  الذي  اليوم  إن  العرافة  )تقول  حياتها  ي 
فطائر سيحدث ي حياتنا شيئاً ما(. بينا أن الزوج ي خضم ااعراف 
عزلته  سنوات  سنوات, هي  منذ خمس  بيتها  يدخل  م  التفاح  أن 
بيتنا  يدخل  م  سنوات  منذ  ؟  بتفاحة  رأيك  )ما  الزوجة,  واعتزاله 
الليلة  تلك  بأن  قوي  شعور  لديه  يتولد  حلو(  ومذاقه  أحمر  تفاح 
التفاح,  فطائر  صنع  عى  الزوجة  فيوافق  اأخرة  ليلته  ستكون  إما 
ي حن يعمل عى تأنيب نفسه عى ما قضاه من حياته بن الكتب 
تلك  بسبب  هباء  كانت  كلها  حياته  أن  متوها  واأوراق  واأقام 
الصور  )الجدران,  الذكريات  اجرار  سوى  لنفسه  يجد  وا  اأنثى. 
التفاح  الغالية، رائحة  الفرنسية  امعلقة, كتبي التي كرهتها. رائحتها 
الذي مأ به مسامات امنزل، رائحة الحياة والحب(, إما يفصح بهذا 
الحقيقية وإما يعمل عى محاسبة نفسه لتطهرها ي  عكس رغبته 
هنا  التناص  امؤلف عى  عمد  التي  حياته,  نهاية  قبل  اأخرة  ليلته 

بن آخر لحظات آدم ي الجنة مشبها خروجه من الجنة ونزوله إى 
اأرض وبن تناول الزوج فطائر التفاح لتأي بعدها وفاته التي هي 

مثابة خروج من الجنة.
كلات  بن  ما  الــراع  يتجسد  حتى  بينها  الراعات  وتتصاعد   
الكراهية من الزوجة والتي تخفي ي طياتها العشق امجنون بالزوج 
والهيام به وما بن ردود الزوج التي تحتوي الزوجة وغضبها بكلات 
بتبادل  ذروته  ي  الرع  هذا  وتجسيد  وااحتواء  والحنن  الحب 
فهو  أخرة  ناحية  من  وبالكتب  ناحية  من  بالتفاح  بينها  التقاذف 
راع بن الغواية والفكر, ورغم إبداء الزوج سعادته باحراق فطائر 
امرأة سبب  التي هي  التفاحة  تلك  من   التشفي  من  كنوع  التفاح 
امستمرة  الزوج مع جدليته  خروجه من جنته وشهرته وكتبه, لكن 
والغضب  مرة  التدلل  بن  ما  وتنوعها  محاواتها  وتعدد  الزوجة  مع 
العقي ي  ثالثة والتحاور والتفاهم  الرقص ي محاولة  مرة أخرة ثم 
مرة أخرى ثم الغواية, والتي استسلم لها ي  النهاية ) خمس سنوات 
يء(,  كل  عى  نفي  أعاقب  أرقص  وأنا  امجنون  البوهيمي  أيها 
آدم؟(,  يا  الحد  لهذا  مقززة  رائحتي  ؟  الدرجة  لهذه  أنا  )أمقرفة 

)أحبك كا م تحب امرأة رجًا من قبل(.
 وهكذا تغرت لغة الخطاب كل مرة وتنوعت حتى نجحت خططها 
كانت  لو  حتى  التفاح  فطائر  لتناول  نومها  غرفة  إى  معها  فصعد 
وما  قبل  من  التهامها  لسبق  عنده  أهميتها  انتفاء  لبيان  محرقة 
أقوى  والتفاح  العاطفة  غواية  أن  إى  يؤدي  تكرار  هو  إما  يحدث 
وقضاء  العزلة  حاجز  كر  عى  فيعمل  العقل,  جمود  من  تأثرا 

ليلتها معا.
هي  امرأة  هي  حياته  طوال  الحقيقية  جنته  أن  الزوج  اكتشف   
زوجته فاعرف بذلك )ها أنا بن التفاح الذي قطفته معها وخرت 
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للتطهر  امبعرة أقف وحيداً(, وكان ذهابه  امرض واأفكار  وبن آام 
محاولة  ي  زوجته  مع  حياته  شاب  ما  كل  من  تطهر  هو  إما  باماء 
للتخلص من همومه وأحزانه قبل قضاء نحبه كا يظن )أعرف بأي 
عى  كتبتها  التي  وهمجيتي  اأدبية  نكساي  بأن  أعرف  أعمى.  كنت 
الورق انعكست عى حياتنا(, حتى أنه كثرا ما ينهكه امرض ويأخذه 
الدوار ويكاد يقع عى اأرض من شدة امرض لكن الزوجة دوما هي 
التي تقف بجانيه لتسانده من هذا الوقوع حتى أثناء  التطهر تحت 
يكن  م  لكنه  وينشدها  فيها  يعيش  كان  التي  جنته  داما  فهي  اماء, 
وجوهاً  أريد  )ا  مكانته  وانزواء  ومرضه  أفكاره  لسيطرة  بها  يشعر 
أخرى غر وجهك. اغسليني من كل الذنوب(. ومع ذلك يعرف ويقر 
ما كان بعدما فات وقت الندم وتصحيح اأوضاع وهنا كان تصل بنا 
نحو  ومشاعره  ذهنه  تثر  للمتلقي  تحفيزية  دراما  كونها  إى  الدراما 
التفكر وإعادة النظر وفعل ما م يدرك البطل فعله مراجعة خطوات 
حياته وتصحيح أوضاعه وااعراف بحقيقة جنته وعدم التفريط فيها.

برية  جالية  لغة  تكوين  أساس  عى  رؤيته  بناء  امخرج  حاول 
سينائية من خال تعبرات الوجه والنظرة واإماءة واإشارة وحركة 
إبراز  مع  الديكور,  تشكيات  مع  تناسقا  امستوين  عى  اممثلن 
لحظات الصمت  كمعر أساي يصل إى حس امتفرج بشكل أقوى 
وارع لكنها انفرط عقدها منه وزادت عن الحد لدرجة أنها تحولت 
أنها  حيث  ترشيد  إى  تحتاج  فكانت  املل,  من  طويلة  فرات  إى 
املل  ترب  مؤداه  فكان  كبر  بشكل  العام  اإيقاع  هبوط  إى  أدت 
بالحدة والبطء  أنه م يكن هناك تنويعا ي اإيقاع  إى امتفرج. كا 
عى مدار العرض لخلق هارموي متكامل يجذب امتلقي فكان اإيقاع 
يسر عى وترة واحدة طوال العرض. كا ازدادت لحظات املل تأثرا 
أداة  أهم  افتقد  الذي  الزوج  صوت  مستوى  ي  الشديد  باانخفاض 

من أدوات اممثل وهي الصوت. بشكل عام فإن العرض قدم قراءة 
برؤية شبه كاسيكية كانت بحاجة إى مزيد  الدرامي  للنص  حركية 
لكن  امتلقي.  حواس  وتجذب  النص  روح  لترز  امتعة  عنار  من 
الرؤية اإخراجية بشكل عام ميل إى البساطة ي التناول والرقي ي 

طرح الفكرة دون مبالغة أو افتعال.
رسم فادي فوكيه رؤية تشكيلية بسيطة التزم فيها  بتقسيم الفراغ 
اأعى  امستوى  حمل  النص.  ي  جاء  كا  مستوين  إى  امرحي 
غرفة النوم واحتل الرير فيها حيزا كبرا مع تغليف الحجرة بجدار 
امرح  أعى  من  ممتدة  طويلة  قاشية  رائط  من  مكون  وهمي 
حتى أرضيته وهي ذات لون أبيض ي يتم استغالها ي تغير األوان 
باإضاءة. أما امستوى اأسفل فاحتوى مدخًا لاستقبال عى مينه 
فطائر  الزوجة  فيه  تطهو  حيث  مفتوح  أمريي  طراز  عى  مطبخ 
الزوج  صومعة  توجد  اليسار  ي  أما  وامروبات,  اماء  وتعد  التفاح 
كثرا  عليه  يجلس  هزاز  وكري  للكتب  كبرة  مكتبة  من  مكونة 
اليسار شاشة عرض يتم استخدامها بثاثة  ويواجه ذلك ي منتصف 
تضف  م  وهي  مصورة  مشاهد  لبعض  عرض  كشاشة  اأول  طرق: 
وجود  أثناء  سلويت  والثاي  داعي.  أي  لها  يكن  وم  للعرض  شيئا 
الرجل  بالحام فكان مناسب ي ظاله ودااته حيث تحول  الزوج 
واكتشافه  امحرقة  الفطائر  تناوله  بعد  حقيقة  با  ظل  مجرد  إى 
تاي ما سبق من حياته وارتفاع نرة الندم نحو ااستسام لحقيقة 
التوظيف  أما  حتمي.  كأمر  اأرض  إى  والهبوط  الجنة  من  الخروج 
بالظال  عليه  ارتسمت  لإضاءة حيث  كمؤثر ظال  للشاشة  الثالث 
أوا تشكيا جاليا  ي لحظات درامية عديدة شجرة جرداء أضفت 
معرا  الدرامي  الحدث  مع  ومتازجا  اممثلن  حركة  مع  متداخا 
يعيشه  الذي  العاطفي  الخواء  عن  الشجرة  تلك  فعرت  عنه جاليا 

الخلد  شجرة  هي  تلك  هل  التساؤل:  تثر  إشارة  إنها  كا  الزوجان 
اأمان  لها  توفر  أن  عليها  كان  التي  أوراقها  كل  من  تعرت  وقد 
منها  قطفت  أن  بعد  ماما  وتعرت  معا  حياتها  طوال  والحاية 
التفاحة؟ وهل كانت تلك هي التفاحة اأخرة عى الشجرة أم أنها 
الوحيدة لتجذبها إى الغواية والهبوط إى اأرض أداء آدم رسالته 
سعادته؟  نهاية  له  بالنسبة  عنت  والتي  اأرض  عى  عليه  امكتوبة 
الجهد  من  مزيد  بحاجة  وكان  جدا  بسيطا  الديكور  كان  وهكذا 
وااهتام لطرح رؤية أكر عمقا وتفاصيل ذات داات أقوى توازي 

قوة النص امكتوب.
معرة  التشكيلية  بالرؤية  حلمي  عز  صممها  التي  اإضاءة  ارتقت 
بشكل جاي عن الحدث الدرامي فتنوعت ااستخدامات والداات 
امستوى  باأخص عى  رأسية  األوان مساقط  استخدام  ي  بالتنويع 
العلوي الذي يحتوى غرفة النوم ما يشمل الجدار القاي الوهمي 
اأحمر  بن  ــوان  األ تغير  مع  الغرفة  لتلك  خاصا  سحرا  أضفت 
واأزرق والوردي طبقا للحوار والحدث. كا كان لإضاءة دور جيد 
والتي ذكرناها  العرض  العارية عى شاشة  الشجرة  توضيح ظال  ي 
جوا  اإضاءة  أضفت  كا  السلويت.  توظيف  ي  وكذلك  سبق  فيا 
بسيطا متميزا ذو خصوصية لصومعة الزوج عى اأخص عند عزلته 
هذا  حياة  انحسار  نحو  للمتلقي  امطلوب  التأثر  أعطت  حيث 

الكاتب ي تلك البقعة الصغرة بجوار كتبه.
أما امابس فكانت مابس منزلية ارتدت فيها الزوجة قميص النوم 
اأحمر كباعث لغواية الزوج باستمرار حتى تنجح الزوجة ي غرضها. 
أما الزوج فارتدي بيجامة عادية كاسيكية واضعا فوقها روب شتوي 
وتقليدية حياته ورتابتها طوال  ثقيل معرا عن كاسيكيته  كاسيي 

سنوات العزلة وامرض.
ي  التنوع  بداخلها  وحملت  ومعرة  رقيقة  النار  أحمد  اموسيقى 
خال  من  العرض  أحداث  خاصا  سحرا  وأضفت  الحسية  امشاعر 
عنار  أهم  من  اموسيقى  فكانت  ومعر  جيد  موسيقي  توزيع 

العرض التي ا مكن أن ينفصل عنها.
اختبار  أمام  اممثل  تضع  العميق  النص  اسيا  العنار  تلك  كل 
بكافة  وااهتام  والتوجيه  الجهد  من   مزيد  إى  وحاجة  صعب 
أدواتــه  كل  عى  اممثل  تركيز  مع  وأبعادها  الشخصية  تفاصيل 
امتلقي.  الفلسفي لذهن ومشاعر  الحوار  توصيل  وتدريبها لصعوبة 
أداء  أدواته  توظيف  حاول  وقد  الرافعي  أحمد  الزوج  بدور  قام 
الشخصية واجتهد ي تفسرها, وأجاد التعبر عن مختلف انفعاات 
وسعادته  وندمه  وغضبه  وتفكره  وصمته  ومرضه  ورغباته  الزوج  
ببعض  ااهتام  من  مزيد  إى  بحاجة  كان  لكنه  زوجته,  بالتقاء 
امناطق التمثيلية أو إى مزيد من الروفات, إضافة انخفاض صوته 
حتى أنه م يصل إى الصالة كثرا ما هبط مستوى العرض واإيقاع 
بنسبة خمسن بامائة مسببا قدر من املل. أما دور الزوجة قدمته 
نوازعها  بكل  الزوجة  عن  بصدق  معرة  فكانت  العزيز  عبد  تيسر 
واخراق  الــزوج  قلب  إى  الوصول  ومحاواتها  ومكرها  ورغباتها 
تقليدي  بشكل  ذلك  كل  قدمت  أنها  رغم  مناسبة  فكانت  انعزاله  
كاسيي ا جديد فيه كا لو كان قالبا متكررا من قبل. ومع ذلك 
اإخراج  تنفيذ  ولهيئة  العرض  طوال  امبذول  للجهد  التقدير  فلها 

داليا حافظ وأحمد  نبيل. 
برتابة  الخاصة  اماحظات  مراعاة  مع  مقبول  مجمله  ي  العرض 
مسابقات  تفوز  التي  النصوص  حول  تساؤا  يثر  لكنه  اإيقاع. 
امخرجون  يتناولها  ا  ماذا  كرتها  فمع  امكتوب.  امرحي  التأليف 
ي أعالهم؟ هل هو تكاسل من امخرجن؟ أم عدم اقتناع لصعوبة 
تحقيقها عى إخراجا امرح لكونها نصوصا درامية بحتة ا تحتوي 
لجان  إى وجود مشكلة ي  ذلك  يشر  امخرج؟ حيث  يثر خيال  ما 
تحكيم تلك امسابقات أنها داما تتشكل من أساتذة الدراما والنقد 
أو بعض امؤلفن دون وجود أي مخرج بلجان التحكيم للحكم عى 
للتشكيل  قابلة  برية  ورؤية  فنية  نظر  وجهة  من  امكتوب  النص 
أدراج  حبيسة  النصوص  تلك  تظل  ا  حتى  وذلــك  امــرح,  عى 

مؤلفيها والقامن عى تنظيم امسابقات.
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ى  شلجم،  فتحية  تجرعته  الذى  واام  والعذاب  القهر  برغم 
والزوج  ااب  اغتيالها  ي  شارك  روحها،التى  واغتيال  حياتها، 
العجوز  الرى  من  تزويجها  ى  ااب  طمع  خال  من  والعادات، 
بالحب  احامها  عى  قى  والذى  عاما،  بأربعن  يكرها  الذى 
والزوج  وسعادة،  متعة  تحب  ممن  الحب  ومارسة  والزواج 
الحياة  ى  حقوقها  ادى  من  وحرمانها  بحبسها  عليها  اطبق  الذى 
النهار، وعجزه عن تعويضها بحنان او حب،  ان ترى مجرد ضوء 
راح  ولكنه  وغريزتها،  انوثتها  اشباع  من  اادى  الحد  حتى  او 
يعاملها كٓمعون ا غر وكبهية ُيعرها حتى تنجب، فأنجبت له 
الكرة ويزوجها برى عجوز  ااب  يعيد  ثم  بنتا واحدة، وموت،  
الباقية من روحها وانوثتها بعجزه، ومرة  البقية  آخر،  قى عى 
شلجم  فتحية  تطلعنا   .. بنات  اربع  إنجاب  وعاء  تكون  اخرى 
تسلطها عى  رأينا  بعدما  ذاى  تلك من خال حوار  مأساتها  عى 
بناتها .فرغم كل هذا ااستاب والقهر اا ان فتحية شلجم تعيد 
داخل  والسجن  العزلة،  عليهن  وتفرض  بناتها،  عى  قهرها  انتاج 
تجد  اذ  والزواج،  الحب  قى  واامل  الروح  فيهن  فتقتل  منزلهن، 
الفرصة ى موت ااب لتعلن الحداد سبع سنوات  وتفرض عليهن 
التي  البرية  اإرادة  وانكسار  الروح  حصار    .. مشددا  حصارا 
ذاتها  داخل  بنتا  كل  فتعيش  للبر،  الطبيعية  الفطرة  تخالف 
ااخت  النجع  شباب  احد  يخطب  وحن  امكبوتة،،  رغباتها  مع 
التى يشفع لدمامتها ثراؤها، م يكن شابا عاديا  الدميمة  الكرى 
ولكنه زينة شباب النجع  »أحمد عي« إذ تتعلق الفتيات كلهن 
به، فهو  الذي مثل لهن الفارس اُمٓخلص. ويتجسد هذا ي حوار 
للنور«.  الفراشات  عشق  »أعشقه   : فتقول  عنه  القلوب  قوت 
والذى راح يلعب عى وتر احام كل البنات .. ويفرز هذا امناخ 
القاى ؛ غياب الحب والتعاطف، ويحل مكانها الضغينة والغرة 
وتسًلط  بالتقاليد  وامحارات  امعذبات  الشقيقات  بن  والحقد 
اعز  ى  امنكوبة  اارة  هذه  نتابع   .. امستبدة/اام  السلطة 
حريم   ( امرحى  العرض  من خال   .. الروح  ؛  اانسان  ملك  ما 
ااسباى  للكاتب   ) البا  برنارد  بيت   ( نص  عن  امأخوذ    ) النار 
بعمل  قام  فرح  شاذى  امعد  كان  وان   . لوركا  جارثيا  فيديريكو 
دراماتورج ومصر للنص بتقنية عالية وبديعة، اذ  احالنا مبارة 
نقل  ى  الديكور  وابدع مصمم  النجوع،  احد  اى جنوب مر ى 
مع  الصعيدية  البيئة  ألوان  مزج  منزل  بتصميم  الطقس  هذا 
امش  وباليص  الخافتة،  الجاز  مصابيح  وأضواء  النخيل  جذوع، 
والعسل ..  فالسينوغرافيا هنا توظف العنار كافة بشكل جيد،، 
وجاء ربط كل جزع من النخيل بعامة، تعبرا عن الرجل الغائب 
وعشيق  بنات  الثاث  احام  فارس  وكالحبيب  كاأب،  الحار 
الصغرى احمد عى الذى كان حضوره طاغيا وم يظهر ابدا، وهنا 
نجد ذكاء الكاتب لوركا والذى حافظ عليه ممر العرض شاذى 
مصمم  تبارى  وتفوقن،  العرض  ى  اممثات  تبارت  وكا  فرح، 
الديكور ومصمم ااضاءة  اللذان  جعا امنزل قطعة من صعيد 
مر برحابته وتعدد مداخله ومخارجه، وتلك النافذة امطلة عى 

اصوات  يأى منها  والتى  الذى ورد ذكره مرات،  الخلفى  الشارع 
خالها،  من  يحدث  ما  اارة  وتسمع  الحصاد،   ايام  الرجال 
عليها  ويتكالب  عرضها  ى  فرطت  التى  الفتاة  عن  كساعهن 
فيه نرين يوسف ى شخصية  ابدعت  لقتلها، ى مشهد  ااهل 
بصياحها  اطلعتنا عى رها  التى  القلوب   الصغرى قوت  اابنة 
ا تقتولوها،، كا ان البيت له باب تخرج منه مواعدة عشيقها 
/ احمد عى . تفوقت  كل اممثات  ى اداء ادوارهن من خال 
ادواتها،فكانت  من  منهن  كل  فتمكنت  للشخصيات،  تفهمهن 
الشخصية  وتابيب  بزمام  مسك  فهمى  عايدة  امبدعة  اممثلة 
هذا  كل  قوتها،  عى  وامحافظة  والضعيفة  امسٓتلبة  امتسلطة 
ونضج  فكر  ولديه  متمكن  فنان  اا  يؤديه  ا  بارع  تنوع  ى 
الوقت  امستبدة، وى نفس  السلطة  ان تؤدى  فنى، فاستطاعت 
اطلعتنا من خال مونولوج عى ضعفها واستابها، فأثارت شجننا 
الفنانة  تفوقت  كا  الضحك،  فجرت   ايضا   امشاعر  هذه  ومن 
منال زى ى شخصية الخادمة وردانا  التى كانت بأدائها السلس 
من  امرحة  بروحها  تخفف  فكانت  الضحك  بعض  تثر   ومكنها 
حدة الكآبة امعششة بامنزل  فهى تارة تظهر متملقة للسلطة/ 
نراها  اخرى  وتارة  لها،  كره  من  تضمره  ما  رغم  شلجم،  فتحية 
تسلية  مصدر  وتكون  لها،  يرتحن  والتى  للبنات،  اأمن  الناصح 
معها  نضحك  وتجعلنا  زوجها،  عن  حكاياتها  ى  لهن   وتنفيس 
امصيبة  من  وتحذيرها  لفتحية  مواجهتها  مشهد  ويأى  ومعهن، 
لها يسجل  البيت ثم صفع ااخرة  اركان  التى ستقوض  القادمة 
قوت  الصغرى   اابنة  اما   .. ااداء   مباراة  ى  لها  جيدا   هدفا 
عى  الثورة  عن  فعرت  يوسف  نرين  قدمتها   والتى  القلوب 
ضحية  وراحت  امستبدة  للسلطة  والتحدى  والحصار   التقاليد 
جيدا  الشحصية  تتفهم  ان  استطاعت  فقد  التحدى،   هذا 
ووظفت ادواتها بإقتدار، فكانت تستخدم صوتها وتلونه حسب 
ي  عشق  وحالة  مشهد،  ى  عالية  برجسية  وتظهر  موقف  كل 

مع  اخرى  احيانا  ونلعنها  احيانا  معها  نتعاطف  فجعلتنا  آخر، 
تفوقت  كا  تكايدها،  كانت  حن  امريضة  الوسطى  شقيقتها 
اممثلة عبر لطفى  ى تجسيد شخصية اابنة الوسطى امريضة  
تحقد  فكانت  قوت،  مثل  بجال  تتحى  ا  والتى  محبات  روح 
وقد  والضغينة  الحنق  كلها  للدنيا  تضمر  بل  منها،  وتغار  عليها 
عرت بصوتها وجفاء ضحكتها التى تقطر  كرها، نشوى اساعيل  
ى  تفوقت  الشقيقة  غر  رسمية  الكرى  ااخت  جسدت  التى 
بخطبتها،  فرحا  تطر  والتى  الرية  الدميمة  الشخصية  تجسيد 
ماما  تعى  الذى  بخطيبها  الصغرى  شقيقتها  عاقة  تعرف  وحن 
تعر عن صدمتها  عاطفة،  اى  لها  يكن  وا  ثروتها  ى  طامع  انه 
كرستن  واممثلة  كامل  امرة  اممثلة  وقدمت  وابداع،   بإقتدار 
امحتدم حول احمد  امحايدات ى الراع  الشقيقات  عشم دور 
عى، ولكن بتنوع رائع، اذ ظهرت ااوى تحيك لشقيقتها الكرى 
فستان الزفاف رغم انها تحقد عليها وعى ثرائها، فتعر عن هذا 
وجاءت   . بتمكن  للحب  افتقادها  عن  عرت  كا  بارع،  بأداء 
وا  الراعات  هذه  كل  تشاهد  التى  البنت  عن  لتعر  الثانية 
تعلق عليها فقط شاهد عيان، وكانت تستخدم صوتها وضحكتها 
راع  اى  ي  تشارك  وم  باهة،  نسبة  عن  تعبرا   ) )امرسعة 
ريحة  عن  لتعر   .. اام  السلطة/  ديكتاتورية  من  تتأزم  م  بل 
من امجتمع ا تباى بشئ اللهم اطعام واشباع امعدة . العرض 
مؤلف  امحنك  امدرب  بقيادة  التشويق  شديد  كمباراة  جاء 
العرض امخرج محمد مى الذى استطاع ان يوظف كل مفردات 
العرض ويسيطر عليها  فجاءت الحركة جيدة وانسيابية وسلسة، 
وعرت كل حركة عن امواقف والراع والشخصيات  بشكل جيد 

..واستطاع توجيه اممثات ليبدعن ى تجسيدهن لشخصياتهن
خشبة  عى  امتعنا  الذي  العمل  لفريق  التحية  كل  التحية 
وجيدة  جادة  عروض  وننتظر  امرح،  مدير  والشكر  الطليعة، 

اشتقنا إليها . 

النار«..   »حريم 
الذكورى المجتمع  ديكتاتورية  نتاج 

فاتن محمد عي
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المناهج لمسرحة  والفنية  الربوية  المفاهيم 
والتعليمية: الربوية  المفاهيم  أوًا: 

)مرحة  التعليمي  امرح  عليها  يعتمد  التي  اأفكار  معظم  تعتر 
العقلية  أبدعتها  التي  العامة،  الربوية  الفلسفة  من  جزءا  امناهج(، 
اإنسانية عر السنن، ومن أهم هذه الفلسفات ما يدور حول )اعتبار 
 ،Education as child centered التعليمية(  العملية  محور  الطفل 
 Jean Jacques والذي يرجع الفضل ي امناداة به إى جان جاك روسو
والذي   – الفلسفي  امبدأ  وهذا  عر،  الثامن  القرن  ي   Rausseaa
والتعليم  الربية  عليها  تقوم  التي  اأسس  أهم  من  واحد  اليوم  يعتر 
– يقول: “ا يجب أن نعامل الطفل بوصفه كائنا صغراً، بل يجب أن 
ااحتياجات  هذه  من  ننطلق  وبالتاي  واهتاماته،  احتياجاته  نفهم 
وااهتامات التعليمية باعتبار أن الطفل هو محور العملية التعليمية، 
من  الطفل،  من  تنطلق  أن  يجب  برمتها  التعليمية  العملية  أن  معنى 

خصائصه، واحتياجاته، واهتاماته”. 
يكون  ما،  ليء  الفعي  اأداء  بأن   “ ااعتقاد  جاء  آخر،  جانب  من 
التعليم، عن أن نكتفي بتلقن امعلومات عنه، جاء هذا  أكر تأثرا ي 
ااعتقاد ليشكل مدخا هاماً مرحة امناهج وامرح التعليمي بشكل 
 Learning“ عام، ارتباطه بامفهوم الربوي “التعليم من خال الخرة
أجمع،  العام  تقبله  الذي  اأسلوب  وهو   ”hrough experience
اأنشطة،  مارسة  ي  امستمرة  الطفل  “مشاركة  عى  يعتمد  والذي 
النشاط  بن  ما  الربط  عى  القدرة  له  يحقق  ما  امعلم،  إراف  تحت 

)الذي يدور حول خرة حياتية( وما يتعلمه من موضوعات أكادمية”.
ومعارف  قيم  من  ويتعلمه  الفرد  يكتسبه  ما  “محصلة  هي  والخرة 
ومهارات سلوكية، من خال تعرضه مواقف من الحياة يتفاعل فيها مع 
وتظهر ي  أفعاله،  وردود  واتجاهاته  سلوكه  وتؤثر ي  وامجتمع،  اآخر 

مواقف مشابهة مستقبا، وتصبح سمة من سات الشخصية”.
الجاعة،  واتجاهات  ثقافة  مع  تتفق  التي  هي  اإيجابية  والخرة 

وتحظى موافقتها وتساعد عى تطور الفرد والجاعة.
ويرتبط اكتساب الخرة وتعلمها عن الطريق غر امبار، بقدرة امصدر 
ما  الفرد، وهو  التأثر ي  الخرة ويتمثلها عى  الفرد  الذي يستقي منه 
يقولون  فهم  “بالنموذج”.  ااجتاعي  التعلم  نظريات  أصحاب  يعرفه 
بأن الفرد يتعلم أنشطته وسلوكه عن طريق ماحظة الغر وتقليدهم 
ي  إيجابية  أكر  اأطفال  وأن  معهم،  التوحد  ثم  بهم  ااقتناع  عند 
تعلمهم، فالطفل ياحظ ويتوحد، ويقلد، ما يراه ويسمعه من خرات.

اأفكار  من  الكثر  ظهرت  الخرة  خال  من  التعليم  بدأ  من  وانطاقا 
ااستشارية  اللجنة  تقرير  تضمن  والتي  الحديثة،  الربوية  والنظريات 
 Report of the consultative – للتعليم اأوى عام 1930 معظمها
أهم  committee on the primary school, HM SO1930 ومن 
تلك اأفكار ما ارتبط باأدوار الحديثة التي مكن للمدرسة أن تلعبها 
التقرير: “ليست امدرسة الجيدة، مكانا  ي حياة الطفل، وكا جاء ي 
الكبار  من  مجتمعا  تكون  وأن  ابد  بل  اإجباري،  والتعليم  لإرشاد 
co- امشركة  الخرات  خال  من  ويشاركون  يتفاعلون   – والصغار 

operative experiments ي العملية التعليمية..
كا اقرح التقرير أيضاً، بالنسبة للمناهج التعليمية، أن تعتمد عى ما 
التي  الحقائق،  امعلومات  تلقن  من  بدا  والخرات،  باأنشطة  يعرف 

تخزن ي عقول اأطفال، وكان من أثار هذا امنهج، ظهور الركيز حول 
موضوعات  عى  اعتمد  والذي   )Center of interest( ااهتامات 

تحفز عى العمل الجاعي.
عى  كبياجيه،  النفس  علاء  أعال  بجانب  الفلسفات  هذه  ساعدت 
الطفل، وعى بدء توظيف  لتعليم  بالنسبة  اللعب  التأكيد عى أهمية 
الدراما ضمن عنار اأنشطة التعليمية، خاصة دراما الطفل أو الدراما 
“دراما  حول  وتجاربه  بكتاباته  بيرسليد،  لها  قنن  والتي  اإبداعية، 
الطفل”، وما أن جاء عام 1970، حتى بدأت فكرة استخدام امرح ي 
التعليم )T.I.E( theatre in education وظهرت الفرق امحرفة التي 
مارس هذا الفن، بشكل مغاير للدراما اإبداعية، واعتمدت ي برامجها 
ذكرنا  والتي  والتعليمية  الربوية  امناهج  من  العديد  ومرحياتها عى 
أهمها.. بجانب بعض النظريات امرحية والتي تشكل امفاهيم الفنية 

مرحة امناهج.
)المسرحية(: الفنية  المفاهيم  ثانيًا: 

التي  والتقنيات  واأجناس  والنظريات  اأفكار  ي  الكبر  للتطور  كان 
امرح  ظهور  ي  الكبر،  الــدور  ــا،  أوروب ي  امرحية  الحركة  أثرت 
التعليمي، خاصة ما جاء به الشاعر وامخرج امرحي اأماي برتولت 

بريخت ي مرحه املحمي.
امرح  وأثرت عى  بريخت  بها  جاء  التي  اأفكار  أهم  تحديد  ومكن 

التعليمي ي :
وسيط  هو  بل  ــه،  ذات ي  هدفا  ليس  امــرح  بأن  بريخت  آمن   .1
وثيقة  اموضوعات  تلك  يتناول  أن  يحقق هذا، يجب  للتواصل، وحتى 
الصلة مفهوم وقضايا اإنسان العادي حتى يتمكن من فهمها، وتناول 
ي مرحة عدد امرحيات ذات الطابع التعليمي، التي تدعو الجاهر 

إى إعال الفكر بالنقد والتحليل وامناقشة للموضوعات التي تقدمها.
مفهوم  التعليمي  امرح  منها  استفاد  التي  الهامة  اأفكار  من   .2
ااغراب Alination  عند بريخت، والذي يعتمد عى تقديم الخرات 
العلية،  مبدأ  تبعا  أسبابها،  عى  يؤكد  بأسلوب  امرح  عى  الحياتية 
ما  مع  الكامل  بااندماج  للمشاهد  يسمح  ا  الذي  بالشكل  ويقدمها 
ا  جالية،  مسافة  امرحي  والعرض  امشاهدين  بن  ليخلق  بل  يراه، 
عام  وكأنه ي  يشعر  تجعله  بل  يراه  فيا  الكامل  باإندماج  له  تسمح 
مع ما فيه من واقعية، إا أنه يبدو غريبا عنه، وامطلوب منه أن يفكر 

فيا يراه من أجل مناقشته ومحاولة تغيره.
وهكذا حاول امرح التعليمي ي أعاله أن يخلق عام مكن ااعتقاد 
ي  التفكر  إى  امشاهد  يدفع  لكنه  الواقع،  من  أساس  له  وجوده،  ي 
أمامه،  تعرض  التي  بامشكلة  وعي  عى  بذلك  فيصبح  يراه،  ما  علية 

ويحاول التفكر فيا يناسبها من حلول.

3. كا دعا بريخت أيضاً ي مرحة إى استخدام أقل عدد من اممثلن، 
والديكورات،  اأدوات  من  عدد  أقل  واستخدام  اأحداث،  عن  للتعبر 
حتى يبعد عن اإيهام الكامل ويبدو ما يراه امشاهد مألوفا له، لكنه 
النو”  “مرح  من  هنا  بريخت  تأثر  وقد  الوقت.  نفس  ي  عنه  غريباً 
الياباي الذي كان يقدم عروضه من امرحيات التقليدية ي حيز خال، 
وي  فقط،  مبارة  دالة  لها  يكون  التي  الديكور  من  قليلة  وبعنار 
الجمهور بحديثة، كا  كثر من اأحيان كان اممثل يتوجه مبارة إى 

كان اممثلون يستخدمون عادة اأقنعة الخالية من أي تعبر.
بها  جاء  التي  الراوي  ظاهرة  من  التعليمي  امرح  استفاد  وأخرا   -  4
امرح املحمي تلك الشخصية التي تقدم اأحداث الرئيسية، وتربط 
بن امشاهد وامرح، ويوجه امناقشات، وتتعدى شخصية الراوي هنا 

مجرد الرواية وربط اأحداث وامشاهد إى.
باأحداث  يذهب  قليلة  فبكلات  الرد،  خال  من  الزمن  تلخيص   أ- 

سنوات.
 ب- إحداث التأثر امكاي، فمن خال الوصف والتعبر بالحركة، ينقلنا 

إى العديد من اأماكن دون الحاجة إى تغير مناظر أو ديكور.
 ج- التعليق عى اأحداث وإدارة امناقشات بن امرح وامشاهدين.

 د- التدخل ي سر اأحداث والتجاوب معها.
أن  أو  التعليمية.  امرحية  ي  امعلم  بدور  يقوم  هنا  الراوي  أن  أي 

امعلم يقوم بدور الراوي ي امرح الريختي.
والفنية  الربوية  امفاهيم  أهم  وهــذه  امناهج،  مرح  هو  هذا 
للمناهج،  مرحته  ي  التعليمي  امرح  عليها  اعتمد  التي  امرحية 
الشق اأهم من امرح التعليمي داخل امؤسسات التعليمية، والذي 
امرحية  خال  من  التعليمية  العملية  ي  امساعدة  ي  جدواه  أثبت 

التعليمية، والعرض امرحي داخل الفصل امدري. 
؟ التعليمية  بالمسرحية  المقصود  ما 

أوضح  أن  لزاما  أرى  التعليمية،  امرحية  كتابة  لفنية  التعرض  قبل    
ي البداية بعض امفاهيم والقواعد اإرشادية والخصائص، التي يفضل 
من  مزيد  عى  وتساعد  التعليمية،  امرحية  كتابة  قبل  بها  ااسرشاد 

الفهم لها وهي تأي ي محورين:
أوًا: امفاهيم والقواعد اإرشادية لعملية كتابة امرحية التعليمية.

ثانياً: خصائص “عنار البناء الدرامي” للمرحية التعليمية.
أوًا: امفاهيم والقواعد اإرشادية لعملية كتابة امرحية التعليمية:

لتوظيف  بالنسبة  عليها،  امتفق  امفاهيم  من  مجموعة  هناك  بداية،   
خاصة،  التعليمية  وللمرحية  عامة،  التعليمية  العملية  ي  امرح 
التعليمية،  امرحية  كتابة  يرغب ى  كل من  بها  يؤمن  أن  ابد  والتي 
هذا  ي  جامداً  ثابتاً  دستوراً  تعتر  امفاهيم  هذه  أن  يعني  ا  وهذا 

والتطبيق  النظرية  بن  ما  التعليمية  المؤسسات  في  المسرح 
التعليمي)6( للمسرح  للتنظر  محاولة 

كال الدين حسن
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وبالتاي  امناسب،  للعمل  تقود  مؤرات  عن  عبارة  هي  بل  امجال، 
التي  وامبادئ  امفاهيم  كل  مثل  مثلها  التطور  لعوامل  تخضع  فهي 
امرشدة  امفاهيم  كانت  امثال،  سبيل  وعى  اإبداعية،  اأعال  ميز 
للعمل ي مرحة امناهج وخضوعا لحتمية التطور امؤسس عى النقد 
أكر  شكل  ي  اأن  لتصبح  وامفاهيم،  القواعد  هذه  تطورت  العلمي، 
م  امطاف  كان  وأن  التعليمية،  امرحية  أهداف  ومناسبة  معقولية، 

ينتهي بها بالطبع عند هذا الحد. 
امرتبطة  وامفاهيم  اإرشادية  القواعد  أهم  أن  اليوم  نرى  لذلك 

بامرحية التعليمية تتضمن:
1. إعتبار امرحية التعليمية عنرا من عنار امرح التعليمي، فهي 

تجمع ما بن خصوصية الكتابة امرحية، والوسيلة التعليمية.
2. حتى ولو رأى البعض أن هناك اختافا ي الهدف العام بن كل من 
إى  يسعى  )الذي  والتعليم  والتسلية(  للمتعة  يسعى  )الذي  امرح 
تتشابه بشكل  النهاية  العمليتن ي  أن  إا  اأكادمية(  امعرفة  اكتساب 
كبر ي هدف أساي عام، وهو تقديم الخرة الحياتية وتسهيل الفهم. 
لذلك ابد وأن يكون هناك توازنا ي استخدام عنار امرح والعنار 
وابداع  الدرامية،  الكتابة  تقنيات  ي  ااغــراق  أن  معنى  التعليمية، 
النظر عن  الدرامي، قد ترف  البناء  عوامل جذب وتسلية وإمتاع ي 
ااهتام بالعنار التعليمية، وااغراق ي التعليمية، ومناقشة العنار 
عى  القدرة  ويفقدها  التعليمية،  امرحية  بناء  يضعف  قد  الدراسية، 

جذب التاميذ.
الدراسية  امناهج  مصادر  من  عنارها  التعليمية  امرحية  تستمد   .3
من  مزيدا  تحقيق  عى  امعلمن  مساعدة  وتوظف  التعليمية،  والنظم 

التفسر والفهم، للموضوع الدراي الذي تتناوله امرحية.
امعلمن  بن  للمشاركة  كنتاج  تأي  وأن  ابد  التعليمية،  امرحية   .4
تسبق  عمل  ورش  ي  إبداعها  ويتم  وامؤلف،  والتاميذ  والفنانن 
إبداعها، ويجب أن تلحق بجلسات متابعة ونقاش لتطويرها وتصحيح 

أي قصور يظهر بها بعد الكتابة.
الدرامية  وامناهج  واأساليب  اأجناس  كافة  استخدام  مكن   .5
امعروفة، ي فنية كتابة امرحية، لكتابة امرحية التعليمية، وإن كان 

اأسلوب الواقعي هو اأكر شيوعاً ي ااستخدام.
لبعض  امجازي  ااستخدام  التعليمية،  امرحية  صياغة  ي  مكن   .6
الكوميديا،  ااستعراضات،  العلمي،  الخيال  التاريخية،  ــداث  اأح

اميلودراما، أو أي عنر فني آخر. يساعد عى تحقيق اأهداف.
هذه أهم امفاهيم التي تشكل القواعد اأساسية إرشاد فرق امرح 
ي  اليوم  تتبع  وكا  التعليمية،  امرحية  كتاب  أو   ،T.I.E التعليمية 

معظم الفرق العامية عامة واإنجليزية خاصة.
ثانياً: عنار البناء الدرامي للمرحية التعليمية:

الداخي  الدرامي  البناء  لعنار  العامة  الخصائص  هو  هنا  يهمنا  وما 
للمرحية التعليمية.

1 - الفكرة: عندما نحاول أن نعد مادة تعليمية إى نص درامي يجب 
أوًا أن نهتم بالفكرة وهي تعني التيمة التعليمية اأساسية أو امفهوم 
التعليمي اأساي الذي نحاول من خال توظيف فن العرض امرحي 

تبسيطه ورحه للمتلقي”.
هناك عدة روط يجب توافرها ي هذه الفكرة:

أوًا: بالنسبة للمؤلف 
ثانيا: بالنسبة للمتلقي
أوًا: بالنسبة للمؤلف:

هناك رطن أساسن بالنسبة للفكرة لدى امؤلف:
أ - وضوح الفكرة.

ب - التزود بامعلومات حول الفكرة.
أ- وضوح الفكرة:

من منطلق أن فاقد الشئ ا يعطيه فيجب أن تكون الفكرة أو التيمة 
التعليمية التي يود امؤلف التعرض لها واضحة ماماً ي ذهنه ويتمثل 
امركبة  العنار  كافة  وتحديد  معامها  كافة  وضوح  ي  الوضوح  هذا 

وامتداخلة ي تكوين الفكرة.
اماء.  خصائص  تقديم  فيجب  اماء،  حول  اموضوع  كان  فإذا  مثال:  

فوائدة كيف مكن الحافظ عليه.
بالنسبة  واضحة  تكون  أن  فيجب  التعليمية  الفكرة  إى  انتقلنا  ولو   
للمعد ويجب عى امعد أن يجمع كافة امعلومات والحقائق والثوابت 
ثم  أبعادها  بكل  ماماً  لديه  واضحة  لتكون  الفكرة  حول  التاريخية 
رؤيته  مع  يتناسب  ما  خالها  من  يبدع  أن  يستطيع  الخيال  بإعال 

حول هذه الفكرة.

 ب- التزود بامعلومات العلمية حول الفكرة: 
التي تتيح له ااختيار  الكافية  العلمية  امادة  يجب أن تتوفر للمؤلف 
ي  الفكرة  أن  درامياً  العلمية  التيمة  إعداد  عى  يساعده  ما  بحرية، 
ذاتها وي حدود امعلومات التي يستقيها من مصدر واحد، - قد يكون 
امنهج الدراي الذي يعتمد عليه- قد ا تكفي إثارة خياله سواء كان 
صياغة  مكن  الذي  الفني  الشكل  أو  اموضوعي  امعادل  اختيار  ذلك 
هذه الفكرة من خاله ولكن الراء ي امعلومات وامعرفة حول الفكرة 

يسمح له بحرية أكر ي ااختيار واإبداع.
ثانيا: خصائص الفكرة بالنسبة للمتلقي:

1. أن تكون هذه الفكرة ضمن اهتامات هذا امتلقي معنى أنه يجب 
أن يشعر امؤلف أو امعد بأن هذا امتلقي يهتم بهذه الفكرة وأنه ي 
اهتاماته  تحتل من  وأنها  فهمها  أو  فعًا إى رحها وتبسيطها  حاجة 

مكان ذو أهمية.
2. أن تكون صياغة الفكرة ي مستوى النمو العقي واإدراي وامعري 
توجد مجموعة من  الصغر  الطفل  أخاطب  فعندما  للمتلقي،  بالنسبة 
العوامل يفضل التعامل بها وهي الحوار البسيط – امعلومة البسيطة- 
لو  العنار  هذه  ستختلف  وبالرورة  العرائس،  مرح  استخدام 
حاولنا أن نخاطب طفًا ي مرحلة عمرية أكر فلن تبهره العروسة أو 

امعلومة البسيطة.
تستطيع  ا  التي  الفكرة  أن  تساؤاته حيث  الفكرة عى  تجيب  أن   .3
أنها  التاميذ من خالها  التي يشعر  أو  التاميذ  اإجابة عى تساؤات 

اتقدم إليهم امزيد عا يعرفوه حولها، ينرفوا عنها.
2 - اموضوع:

 يقصد باموضوع الحدث العام الذي سنحاول من خاله عرض الفكرة 
امراد إعدادها درامياً بشكل يسمح بعرضها عى التاميذ داخل الفصل 
وفن  الكتابة  لفن  الدرامية  القدرات  عى  يعتمد  مبار  غر  بأسلوب 
امرح، لذلك يجب أن يكون اموضوع معادا موضوعيا للفكرة التي 
مساويا  اموضوع  يشكل  الذي  الحدث  يكون  أن  معنى  عاجها،  نريد 
وشارحا لهذه الفكرة. وعى سبيل امثال لو كانت الفكرة التي سنحاول 
أن نطرحها من خال امرح التعليمي هي : التعريف بأنواع البكريا 
بشكل  ويطرحه  التعريف  هذا  عى  قاما  اموضوع  يكون  أن  فابد 
أو حدث  موقف  من خال  الفكرة  هذه  نقدم  قد  أننا  معنى  مبارة 
الجائلن  الباعة  يدور بن صديقن أحدها يريد أن يتناول طعاما من 
)أ( ير  الصديق  ولكن  الطعام  هذا  من خطر  يحذره  اآخر  وصديقة 
عى رأيه وفعا يتناول طعاماً من أحد الباعة الجائلن وبعد فرة يبدأ 
يشعر باأم ي بطنه وعند عرضه عى الطبيب تكتشف أنه قد أصيب 
بنوع من التسمم نتيجة وجود نوع من البكريا الضارة التي تعرض لها 
الطعام امكشوف من جهة أخرى يوي له الطبيب بنوع من اأمصال 
مثا فيسأل الصديق)ب( وكيف مكن أن نتجنب أخطارها فيرح له 

الطبيب أن هناك نوع من البكريا ا ير بل يفيد اإنسان.
درامي  موقف  خال  من  اأساسية  الفكرة  قدمنا  اموقف  هذا  ي   

متضمنا للراع بن فكرتن وها:
- الرغبة ي تناول طعام مكشوف  2 - رفضه

الضارة،  البكريا  باكتشاف  ويحل  الثاي  الرأي  لصالح  الراع  ويحسم   
وي سياق اأحداث نتعرف أيضا عى نوع أخر من البكريا النافعة.

الجيد: الموضوع  خصائص   
. أن يكون معادا للفكرة شارحا لها بشكل غر مبار.

. أن يكون ي حدود الواقع وامنطق امناسب لقدرات الطفل العقلية.

. أن يكون من السهل إعداده دراميا بقدر إمكانيات أخصاي امرح.
. أن يكون سهل التنفيذ بأقل اإمكانات.

العقلية  واإمكانات  والفكرة  للادة  مناسبة  عناره  تكون  أن   .
واإدراكية والخرات للتاميذ امستهدفن.

3 - الحبكة:
ي  أنه  معنى  للزمن  بالنسبة  اموضوع  عنار  ترتيب  بها  ويقصد   

اموضوع السابق نجد أن عنار اموضوع مكن تقسيمها كا يي:-
1. إحساس الصديق )أ( بالجوع.

2. رغبته ي تناول طعام مكشوف.
3. الصديق )ب( يعارض هذه الرغبة.

4. الصديق )أ( ير ويتناول طعاما مكشوفا.
5. الصديق )أ( يصاب بأم ي امعدة.

6. الطبيب يقرر بأن )أ( أصيب بالتسمم.
7. الطبيب يعالج )أ(.

8. الصديق )أ( يعرف بخطأه ويقرر بأا يتناول طعاما مكشوفا.
هذه هي عنار اموضوع مرتبة حسب امنطق الواقعي لحدوثها لكن 
قد يأي كاتب ويحاول أن يعيد ترتيب هذه العنار فقد يبدأ ترتيب 
عناره بدخول التلميذ )أ( إى امستشفى وبالكشف عليه يتبن إصابته 
بالتسمم فيسأله الطبيب فيحاول )ب( اإجابة و )أ( يحاول منعه من 

قول الحقيقة والتلميذ )ب( يخر الطبيب بالحقيقة.
ويشرط ي الحبكة ما يي:

نهاية”   – وسط   – “بداية  أجزاء  ثاثة  من  بالرورة  الحبكة  تتكون 
البداية أن تكون ذلك الجزء من اأحداث الذي يستعرض  ويشرط ي 
 – بامكان  التعريف  مثل:  أحداثه  اأساسية  العنار  امؤلف  فيه 
التعريف برغبات اأفراد. لذلك يعرف هذا الجزء  التعريف بالزمان – 

بـ “العرض وفيه يتم استعراض العنار اأساسية” ويشرط فيه:
 أ. أن يكون مكثفا ا إطالة فيه.

 ب. أن يعتمد عى الطرح غر امبار لأفكار.
 ج. أن مهد للجزء اأوسط.

يبدأ الوسط ببداية الراع بن اإرادات امتضادة ي اموضوع ويستمر 
هذا الجزء ي التصاعد إى أن يصل الراع إى قمته وهي النقطة التي 
ي  اأكر  امساحة  الجزء  هذا  ويشكل  بعدها  الراع  يحسم  أن  يجب 
وتصارعها  امختلفة  النظر  وجهات  عرض  ويتضمن  امرحية،  زمن 
عى  التنوير  نقاط  بعض  إضافة  الخارجية  العنار  بتدخل  ويسمح 
ذروته  إى  يصل  حتى  الحدث  تصعيد  أجل  من  اأســاي  اموضوع 
إى  بالوصول  الجزء  هذا  وينتهي  اأســاي.  بالراع  الفهم  وتعميق 
القمة أو الذروة التي تطرح ما يعرف بالسؤال الدرامي وهو ماذا بعد؟

النهاية واإجابة عى هذا السؤال هي التي تشكل نهاية الحبكة والتي 
العقول  وتنر  الراع  وتحسم  التساؤات  كل  عى  تجيب  أن  يجب 
ويشرط ي النهاية أن تكون ريعة وحاسمة وا يعقبها شئ معنى أنه 
نقدم  أن  بخطأه ا مكن  )أ(  التلميذ  اعرف  أن  بعد  السابق  امثال  ي 
شئ بعد ذلك أن كل ما يأي بعد ذلك يعرف أنه مضاد للذروه وهي 
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.anticlimax ما يسمى باإنجليزية
4 - الشخصيات:

وهي العنار الدرامية التي تحمل اأفكار الواردة ي اموضوع، ويجب 
أن تكون هذه الشخصيات ممثلة لهذه اأفكار بشكل جيد حتى مكن 
من خال تجسيدها ي العرض أن تساعد عى تعميق الفكرة أو اأفكار 
التي تحملها كل شخصية، ويجب أن يراعي ي بعض الشخصيات وجود 
الحس امرح والفكاهي حيث أن هذا الحس سيخلق نوعاً من التشويق 
ينحر  وا  العلمية.  الفكرة  وملل  جمود  ويكر  وامتعة  ــارة  واإث
جانب امرح عى الشخصية بل يجب أن يبدأ من التخطيط للموضوع 
غر  بشكل  اموضوع  عى  مقحمه  الشخصية  هذه  تكون  ا  حتى  ذاته 

منطقي. 
5 - الحوار:

الشخصيات  طريق  عن  امستخدمة  )امنطوقة(  امسموعة  اللغة  هو 
الحوار ي عمومة حسب نوعية  أفكارها إى اآخرين، ويصاغ  لتوصيل 
أن  فيفضل  اأطفال  لصغار  امرحي  العمل  نقدم  كنا  فإذا  امتلقي 
العربية  اللغة  ألفاظ  ببعض  تطعيمها  مع  العامية  باللغة  نقدمها 
العلمية  امصطلحات  وخاصة  للطفل  اللغوي  القاموس  إثراء  الفصحى 

التي يجب أن تنطق كا هي.
العربية  باللغة  الصياغة  تكون  أن  فيجب  اأطفال  لكبار  بالنسبة  أما 
ويفضل  التاميذ  هؤاء  واستيعاب  إدراك  امناسبة  البسيطة  الفصحى 
لإعداد  هامتان  سمتان  وها  وااقتصاد  التكثيف  الدرامية  اللغة  ي 

الدرامي، 
فالحوار هو  وبأبعادها  الشخصية  الحوار بسات  يرتبط  أن  كا يجب 
للشخصية،  وااجتاعية  النفسية  لأعاق  وصورة  الشخصية  مفتاح 
الكام  يكون  وأن  ابد  وبذلك  تجاهها  العام  لفكرة  صورة  أنه  بجانب 
الشخصية  يخرج عن سياق  وأا  واضحة  دالة  ذو  الحوار  ي  امتضمن 

بأبعادها، 
؟ تعليمية  مسرحية  نكتب  كيف 

امرحية  كتابة  ي  للبدء  اإرشادية  القواعد  عى  تعرفنا  أن  بعد 
التعليمية، كذلك خصائص عنار البناء الدرامي لها، اعتقد أنه قد آن 

اأوان لنعرف كيف مكن كتابة مرحية تعليمية ؟
كتابة  خطوات  حر  مكن  ذكرها،  السابق  القواعد  عى  تأسيسا 

امرحية التعليمية ي مرحلتن أساسيتن:
-1 مرحلة ما قبل كتابة النص:

الكاتب اإمام موضوعه والتعرف عى  التي يحاول فيها  وهي امرحلة 
أن  يجب  فيا  والنقاش  اآراء  وجمع  مفاهيمه،  وتحديد  جوانبه  أهم 

يكون عليه هذا اموضوع.
-2 مرحلة كتابة النص:

من  تجميعه  تم  ما  كل  مع  الكاتب  فيها  يجلس  التي  امرحلة  وهي 
الدراسية،  ــادة  ام حــول  وآراء  نظر  ووجهات  ومعارف  معلومات 
واموضوع امعادل لها، واضعا نصب عينيه أهم خصائص عنار البناء 
أو  الدراسية  امادة  صياغة  ي  ليبدأ  التعليمية،  للمرحية  الدرامي 

التعليمية ي نص تعليمي مرحي.
 Prescription phaseأوا: مرحلة ما قبل كتابة النص

من  عدد  عى  اإجابة  امرحي،  الكاتب  يحاول  امرحلة  هذه  وي 
ووسيلته ي  التعليمية،  امرحية  وموضوع  بفكرة  امرتبطة  التساؤات 
والخرات  امراجع  من  مزيد  عى  ااطاع  عليها،  اإجابة  عى  الحصول 
التاميذ  مع  امتعددة  واللقاءات  العمل  ورش  خال  من  أو  السابقة، 

وامعلمن والربوين والفنانن..
وتتنوع هذه التساؤات إى :

من  القبول  لتلقي  الدراسية  للادة  الكاتب  يضيفه  أن  مكن  ما   .1
التاميذ ؟

قد  التي  اإضافات  من  امدرسة  إدارة  أو  امعلم  يهدف  مــاذا   .2
يقرحوها إى موضوع امرحية؟

3. هل مكن أن يتضمن موضوع امرحية عوامل جذب قوية وكافية 
لجذب انتباه التاميذ ؟

4. هل ما تحاول امرحية إضافته – سواء من وجهة نظر الكاتب أو 
امعلم – يتوافق مع اأهداف التعليمية بامنهج الدراي ؟

5. ما هي ااحتياجات الفعلية للتاميذ مثل هذه اإضافات ؟
عى  قادرة  اموضوع،  لصياغة  امنتفاه  وامعلومات  اإضافات  هل   .6
إثارة التفكر النقدي للتاميذ، أم ترتبط ما يعرفونه فعا من معلومات 

فقط ؟
وامتابعة، خال ورش  للمناقشة  الازمة  التعليمية  العنار  ما هي   .7

العمل ؟
الدراسية،  امــادة  بن  امطلوب  التوازن  يتحقق  أن  مكن  كيف   .8

وعنار البناء الدرامي امرحي؟
9. هل تصلح امادة الدراسية، إقامة مواقف درامية جيدة؟

التي  العامة  الخطة  نسميه  ما  اأسئلة  هذه  عى  اإجابة  وتشكل 
أهداف  عينيه،  نصب  واضعاً  للعمل،  الكاتب  منها  ينطلق  أن  يجب 
به،  يتعامل  الذي  وامنهج  امدرسة  وأهداف  لها،  يكتب  التي  الفرقة 
ووجه نظر ورؤيا امعلمن، واأمر بهذا الشكل يختلف بالرورة عند 
كتابة مرحية تعليمية عن كتابة موضوع عام مرح اأطفال والذي 
متنوع  كبر  لجمهور  يكتب  حتى  سابقة.  خرة  به  للكاتب  يكون  قد 

امراحل العمرية، وبدافع تعليمي أقل.
المستهدف؟ الجمهور  هو  من 

بنوعية  يرتبط  السابقة،  ااسئلة  عن  أهمية  يقل  ا  أخر  ســؤال 
التلقي  وطبيعة  الكاتب،  لهم  سيكتب  الذين  التاميذ  وخصائص 
عملية  ي  طرفا  يشكل  هنا  التلقي  وأن  خاصة  لديهم،  امرحي 
أن  الكاتب  يستطيع  وحتى  آخــر،  جانب  من  امرحية،  التواصل 
اإهتام  تلقي  حياتية،  خرة  أو  موضوع  الدراسية،  الفكرة  يعادل 
ومشكاتهم،  بظروفهم،  بهم،  ملا  يكون  أن  يجب  التاميذ،  من 

وتوقعاتهم بالنسبة للموضوعات العامة والدراسية.
 Scripting phase :ثانياً: مرحلة كتابة النص

مثل أي عمل مرحي فإن النص التعليمي يجب أن يكون جيد البناء، 
ونهايته،  لوسطه  بها  الحدث  ويتصاعد  واضحة  متاسكة  بداية  له 
والراع،  اأبعاد  محددة  وشخصيات  واضحة،  وحبكة  مرابط  وفعل 
وامزاج  والسخرية،  واانعكاسات،  الذروة  إى  تتصاعد  التي  واأزمة، 
العنار  تشكل  وجميعها  والحل.  اأساسية،  الفكرة  وتكرار  العام 
من  تأي  هنا  أهميتها  أن  إا  الدرامي،  للبناء  والتقليدية  امعتادة 
امحتوى  اعتباره  ي  يضع  الذي  التعليمي  للمرح  كإطار  استخدامها 

التعليمي.
خطة النص:

يكون  التعليمية،  النظم  مع  التعليمية  للمرحية  امتكاملة  وللطبيعة 
وهذه  الكتابة،  ي  البدء  قبل  كاملة  النص  خطة  وضع  الروري  من 
الكاتب  بها  يصل  التي  العمل  وورش  للمناقشات  نتيجة  تأي  الخطة 
امخرج  مع  ناقشها  والتي  الفعي  للنص  العريضة  الخطوط  وضع  إى 

وااستشارين امسئولن عن امحتوى التعليمي. 
 Content : امحتوى

القصة  فبجانب  التعليمية،  امرحية  عنار  أهم  من  امحتوى  يعتر 
اموضوعات  هناك  العمل،  عصب  تشكل  التي  امؤثرة،  الدرامية 

التعليمية التي تجئ متضافرة مع نسيج القصة الدرامية بشكل كبر.
يرى  قد  التي  الكلات  بعض  نطق  من  التعليمي  امحتوى  ويتدرج 
امعلمون اهميتها مرحلة عمرية معينة، إى تجسيد شخصية تاريخية 
أكر  بشكل  امرحية  تتناوله  والذي  امدري،  امنهج  ي  تدرس  ممن 

نقدا أو تحليا.
dialogue : اللغــة

اأطفال،  مرح  يكتب  من  كل  فيه  يقع  الذي  الشائع  الخطأ  إن 
أن  الصغار، محاولته  يكتب مستمعن من  أن  يحاول  فرد  أي  وبامثل 

يبسط بشكل كبر اموضوع بحبكته، وفعله، وحواره. 
التي  كامرآة  تكون  أن  يجب  التعليمية  امرحية  ي  اللغة  أن  مع 
تعكس الجمل، واأساليب العامية، والرموز التي يتعامل بها امشاهد 
مناسبة  وأساليب  كلات  للمشاهد  تقدم  الوقت  نفس  وي  امعار، 
التي  امختلفة،  الشخصيات  سلوك  يفهم،  أن  عى  تساعده  للحوار، 
متلك  أن  يجب  اللغة  أن  يعني  وهذا  امختلفة،  اأزمنة  ي  عاشت 

مصداقيتها خاصة، أن كان اموضوع ذو طبيعة تاريخية أو وثائقية.
وبالنظر إى استخدام اللغة امعارة ي النص، يجب أن يكون كاتب 
للجاعات  امميزة  التعبرات  استخدام  قادرا عى  التعليمية  امرحية 
امختلفة، واللغة الشائعة، وامعاي التي مكن أن تعر عنها الكلات، 
والثقافة،  ااعام  وسائط  من  يختارها،  التي  امعارة،  واللهجات 
والتاميذ أنفسهم. كل ما سبق من شأنه أن يغلف امرحية باإطار 
التاميذ  لدى  مباراً  توحداً  يخلق  ما  اللغة.  تحققه  الذي  الواقعي 

عند استخدامهم هذا النوع من اللغة امعارة خال تدريس الدراما.
كا يجب أيضا أا تكون اللغة ذات بعد واحد، معنى أنه ي محاولة 
يجعل  عندما  يخطئ  فإنه  الشباب،  حول  مرحية  تقديم  الكاتب 
الشباب،  بن  الشائعة  أو  السوقية  باللغة  تتحدث  جميعا  شخصياته 
من  عنار  وجــود  تتطلب  الدرامية  اللغة  أن  امرحية  طــوال 

ااضحاك، وامجاز، وامقارنة، بجانب قدرتها عى التصوير.

للمراحل  اللغوية  التعليمية  للمتطلبات  وتبعا  أخــرى،  جهة  من 

الربويون،  امستشارون  أو  امعلمون  يطلب  قد  امختلفة،  الدراسية 

يشكل  وهذا  النص،  امقاطع ي صياغة  أو  الكلات  ببعض  امساهمة 

بشكل  الكلات  هذه  وضع  يتجنب  أن  يجب  الذي  للكاتب،  تحدي 

حري مفتعل عى لسان الشخصيات غر امناسبة.

وهناك أيضاً امونولوج الذي يعتر من أفضل اأساليب التي مكن بها 

تثبيت العنار التعليمية للمشاهدين من التاميذ، كا يعتر وسيلة 

والذي  يعرض.  الذي  اموضوع  حول  الهامة  امعلومات  لتقديم  هامة 

يجب  ذلك  كل  مع  آخر،  درامي  مشهد  من  لانتقال  أيضا  يستخدم 

أن نضع ي ااعتبار عامل املل والضيق هنا، فامونولوج الذي أحسن 

ومشاعر  ومرح،  بقوة،  امعلومات  تعكس  بتفاصيل  صياغته،  الكاتب 

متنوعة، ولغة جذلة يكون أكر تأثرا.

 Characters :الشخصيات

ترتبط الشخصيات باللغة ي امرحية التعليمية بوصفها حاملة وناقلة 

التي مكن  الشخصيات  أهم  ومن  للنص،  والتعليمي  الفني  للمحتوى 

امعلومات،  تقديم  عى  مقدرته  الــراوي  شخصية  هنا،  استخدامها 

)التسجيلية( حيث  الوثائقية  ويصدق هذا بشكل كبر ي امرحيات 

مكن تقديم اإطار والشخصيات، وامشاكل الكرى بوضوح من خال 

الراوي كا مكن للراوي أن يعمل كمفر أو موجه للعملية الدرامية، 

تدخل  تتطلب  أو  العرض،  بعد  مناقشات  إى  الدراما  تتحول  عندما 

الجاهر أثنائه.

الواقع  تاريخية أو من  التعليمية قد تكون  والشخصيات ي امرحية 

وعدم  للشخصيات  غموض  أي  تجنب  يجب  ذلك  ومع  رمزية،  أو 

وضوح أبعادها بالدرجة التي قد يصعب عى امشاهدين من التاميذ 

فهمها وبالتاي فهم الحدث.

أن  فيجب  التعليمية،  امرحية  ي  الرئيسية  للشخصيات  وبالنسبة 

ترتبط  وكيف  الراع  ي  دورها  عى  امشاهد  يتعرف  واضحة،  تكون 

ي  اأبطال  أو  البطل  ظهور  تأخر  أن  ذلك  البداية.  منذ  بامرحية 

الدخول ي الراع مبارة قد يربك امرحية، وهذا ا يعني التبسيط 

امفرط أو اإراع الفائق لعرض امشكلة.

تكون  أن  يفضل  ا  امساعدة  والشخصيات  امضادة  والشخصية 

اانفعاات  تثر  إنسانية  شخصيات  تكون  وأن  ابد  بل  البعد  أحادية 

والعواطف.

والتحول ي حياة الشخصيات امختلفة، يجب أن يكون واضحا ليساعد 

لتحليل  امشاهدين  التاميذ  لدى  التحليلية  القدرة  عى  الحفاظ  عى 

التي  واأجزاء  الشخصيات،  هذه  اتخذتها  التي  امختلفة  ااختيارات 

عانوا منها ي امرحية.

بعملية  التعليمية  امرحية  الشخصيات ي  كافة  مر  أن  يجب  وأخرا 

التحول ي أسلوب حياتهم، أو مواقفهم السابقة.

يساعد هنا عى أن يفكر التاميذ، ي الشخصيات التي تقف أمامهم 

عى خشب امرح، ومصائرهم، ما يشجع عى تنمية التفكر الناقد 

لديهم. كا يسمح لهم هذا بإعادة النظر ي دوافعهم الشخصية، وأن 

يروا كيف تكون اأفعال نتاج لاختيارات، وكيف يتبعها نتائج ترتبط 

نقاش ي  من  يتم  ما  الجوانب  كل هذه  التأكد عى  يساعد عى  بها. 

ورش العمل وحلقات النقاش التي تتم قبل وأثناء وبعد العرض.

اكون  ان  وامنى  التعليمي،  امرح  النص ي  بتعليمية  يرتبط  ما  هذا 

الهدف،  هو  فهذا  البعض  وأفــدت    التنظري  الجانب  اوضحت  قد 

والله  التعليمية،  امؤسسات  ي  التعليمي  بامرح  امهتمن  إفادة 

اموفق .
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كنت  رما  فقط،  والتسلية  امتعة  وليد  الفن  أن  يظن  من  يخطئ   
وامرح  عام،  بوجه  الفن  بأن  راسخاً  أماناً  تؤمن  التى  الفئة  من 
الحياة  أوجه  بالتعبر عن جميع  بوجه خاص، مرتبط وبشكل كبر، 
اأساسية، والفرعية، والتعبر عنها، ونجاح أى عمل فنى بوجه عام، 
يكون أساسه هو التفاعل والتاحم مع امشاكل واأحام والظروف 
الفن، لهذا جعل أرسطو الشعر  التى مر بها جمهور هذا  الحياتية، 
يشاهده  ما  يذكر  امؤرخ  أن  التاريخ،  من  وأصدق  أعى  مقام  ى 
دون تحليل، أما الشاعر - ويقصد من ضمن الشعراء كتاب امرح 
أن  أرسطو  يرى  لهذا  التحليلية،  نظرته  نتيجة  ويكتب  يحلل  فهو   -
ينطبق  ما  ماماً  وهذا  امؤرخ،  من  العامة  النظرة  ى  أصدق  الشاعر 
بتطور  ارتباطا كبراً  أرتبط  الذى  تاريخ وتطور امرح امرى،  عن 
كانت مصاحبة ى  والتى  السياسية، وااجتاعية ى مر،  اأحداث 
التخلص من  والرغبة من  اأنجليزى مر،  بااحتال  الفرات  أغلب 
هذا امستعمر، حتى إن كثر من الكتاب وامؤلفن، وأصحاب الفرق، 
عاى من اضطهاد القوة الحاكمة، ومطاردة جنود النظام ى اأحقاب 
ااحتال  أوجنود  وعثانين،  ماليك،  من  بدء  امختلفة،  التاريخية 

اأنجليزى. 
بعض  داخلها  التى حملت ى  اأوى  البدايات  من هذا  استثنى  وا 
وثيقاً  ارتباطا  ارتبطت  اأعال  هذه  فحتى  امرحية,  امامح 
تدور  كانت  التى  وااجتاعية  والسياسية  التاريخية  باأحداث 

حولها، ومن هنا أبدأ. 
للمسرح الحقيقية  البدايات  قبل  ما 

ااجتماعية  بالنواحى  وعاقته  الظل  خيال 
والسياسية: 

طويلة  لفرة  أخرت  التى  العنار  أحد  الظل  خيال  كان  رما   
أن  إى  ذلك  ويرجع  العرى،  العام  ى  البرى  التشخيص  فن  ظهور 
فحسب،  جاهره  بن  ليس  كبرة،  بشعبية  يحظى  كان  الفن  هذا 
بقدر  له،  عشقهم  وبقدر  عاروه،  اللذين  الحكام  بن  أيضاً  ولكن 
ما كانت هناك رهبة منه، لتأثره امبار و الكبر عى جمهور هذا 
بعض  عندهم  من  يضيفون  كانوا  الظل،  خيال  اعبى  أن  الفن، 
ترتبط  والتى  الفن،  هذا  جمهور  تداعب  التى  وامواقف  الجمل 
امعيشية  اأوضاع  تنقد  كانت  عبارات  ومنها  وبامشاهدين،  بهم 

وااجتاعية، ما كان يزعج فئة من الحكام وقتذاك.
ومن مميزات مرح خيال الظل أنه حل امعادلة التى ظلت باقية 
البرى، وهى  الظل وظهور امرح  اندثار مرح خيال  بعد  حتى 

مشكلة ظهور امرأة عى خشبة امرح. 
لسنا  هنا  ولكننا  الظل،  خيال  موطن  حول  امقوات  تعددت  وقد 
بصدد مناقشة أصوله التاريخية، فالذى يعنينا هو عاقته بالنواحى 
امراجع  العديد من  أشارت  والتاريخية وااجتاعية، وقد  السياسية 
إى أن مر هى التى أخذت خيال الظل عن اأتراك، إا أن هناك 
عن  الظل  خيال  أخذوا  من  هم  اأتراك  أن  إى  تشر  أخرى  دائل 
الظل ى  خيال  اأول شاهد اعبى  السلطان سليم  أن  ذلك  مر1, 

امخايل صنع  أن  قيل  للفرجة  فلا جلس   “ هـ   923 عام  مر ى 
عليه،  شنق  عندما  باى  طومان  السلطان  وصفة  زويلة،  باب  صفة 
وقطع به الحبل مرتن، فأنرح السلطان سليم اأول لذلك، وأنعم 
عى امخايل ى تلك الليلة بثانن ديناراً، وخلع عليه قفطاناً مخمًا 
مذهباً، وقال له، إذا سافرنا إى إسطنبول فأمض معنا، حتى ُيفرج 
أياس نفسه تشكك ى حقيقة هذه  ابن  أن  ابنى عى ذلك، ورغم 
الرواية، إا أن كل اأحداث وامراجع م تشر إى وجود أى عاقة 
ومن  اأول،  سليم  قبل  وتركيا  مر  بن  جمعت  وثقافية  تاريخية 
أن  بدليل  لركيا،  بالفعل  نقلهم  تم  قد  الاعبن  هؤاء  أن  امرجح 
خيال الظل الرى، قد أستعار بعض اأساء والشخصيات امشهورة 

ى خيال الظل امرى. 
ويقول إدوار لن ى كتابه امرين امحدثن وعادتهم ى منتصف 
القصور،  ى  بدايته  كانت  الظل  خيال  فن  أن  عر،  التاسع  القرن 
ثم تحول بعد ذلك إى قهاوى اأزبكية، كا كان يقدم ى اأفراح 
وأثناء تجمعات امرين ى اأعياد أو ى مواسم الحج، ومتد منها 
إى الساحات والقهاوى خاصة، ومن هنا نلمس أن خيال الظل بدأ 
كفن أرستقراطى، ثم أنتر بعدها ليكون هو الفن الشعبى اأول 
لو ظل محتفظاً  أو أى فن آخر،  الفن،  للمرين، وأعتقد أن هذا 

بارستقراطيته، ما أمتد حتى اليوم. 
عن  يعر  مر  ى  اأراجوز  ومع  الظل  خيال  مع  حدث  وما 
من  مر  إى  الوارد  الظل  خيال  أمتزج  فقد   .. امرية  الشخصية 
مكن  حتى  امرية  الشخصية  بروح  الصن،  أو  اليابان،  أو  الهند، 
أن نقول أن امرين، أعادوا تشكيل امفردات اأساسية لهذا الفن 
ُصدر  ثم  أعادت صياغته،  التى  امرية،  الشخصية  بروح  ومزجوه 
منها، إى سائر دول أوربا بهذا النموذج امرى، وقد عرف العرب 
خيال الظل ي العر العباي ودخل إى مر ي العر الفاطمي. 

مع  حدثت  التى  الواقعة  تلك  أذكر  الظل  خيال  تأثر  مدى  وعن 
إليه  ذهبوا  قد  امشايخ  بعض  أن  ذلك  الدين،  صاح  السلطان 
يرجونه أن ينقذهم من هذه البدعة التى تفسد اأخاق وامساه 

مع  الظل  لخيال  عرضا  وحر  الدين،  صاح  فنزل  الظل،  بخيال 
وزيره القاي الفاضل، فلا انتهى العرض سأله صاح الدين: كيف 
القاي: رأيت موعظة عظيمة، رأيت دوا مي  رأيت ذلك؟ قال 
جعلت  التى  هى  الحادثة  هذه  كانت  ورما  تعود،  وا  تأي  ودوا 
أحمد تيمور يقرن نشأة خيال الظل ى مر مع العر الفاطمى، 

“ أنه كان من ماهى مر أبان العر الفاطمى2. 
وى أشارة أخرى تشر إى سيطرة خيال الظل، عى الساحة .. نجد 
وهو  يفارقه  أن  يستطيع  وا  الظل  بخيال  يغرم  الساطن  أحد  أن 
أولع  أنه  شعبان،  السلطان  عن  روى  فقد  الحج،  بفريضة  يقوم 
بخيال الظل حتى حمله معه مع ما حمل من اماهى عندما حج 

عام 778 هـ . فأنكر الناس عليه ذلك 3 
وما يدل عى رواج خيال الظل، تلك الرواية التى تسجل اضطهاد 
عام  من  حديثهم  ى  امؤرخن  ذكر  فقد  عليه،  للقامن  السلطان 
855هـ . أن السلطان “ جقمق “ أمر بأبطال اللعب بخيال الظل، 

وأحرق شخوصه، وكتب عى الاعبن العهود بأا يعودوا إليه4. 
العهد م ينحر دوره  الظل ى هذا  الرواية تؤكد أن خيال  وهذه 
النقدى  الجانب  إى  الدور  هذا  تعدى  بل  فقط،  التسلية  عى 
لسلطان  مؤثرة ما دفعت  له شعبية  وكان  واأجتاعى،  السياى 
الباد بأن يقوم منعه ومصادرة عرائسه، ما يثبت أنه كان وسيلة 
ى  مها  دوراً  الظل  خيال  لعب  وبالتاي  ااجتاعي،  للنقد  مؤثرة 
ااحتفاليات  إحياء  ي  شارك  كا  امرية،  ااجتاعية  الحياة 

امختلفة مثل اموالد واأعياد وحفات الزواج . 
اأراجوز: 

من  وكثر  بل  اأجنبية  امراجع  مع  التعامل  عند  الباحثن،  أحذر   
فكلمة  الظل،،  وخيال  اأراجوز  بن  خلط  بوجود  امرية،  امراجع 
الظل، عى عكس مر، وهذا  تركيا عى خيال  أطلقت ى  أراجوز 
كلمة  أن  امراجع  أغلب  تشر  لهذا  ورما  بينها،  الخلط  أحدث  ما 
هى  أراجوز  كلمة  أصل  أن  عى  اعتادا  ترى،  أصل  ذات  أراجوز 
قره  لفظن  من  مركبة  كلمة  فهى   ، )  Karagöz  ( الرى  الكلمة 

 سمر حنفى محمود 

السياسية بالتطورات  وتأثره  المصرى  المسرح  تاريخ 
البدايات قبل  ما 
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يكون  ذلك  وعى  عن،  معنى  جوز  لفظ  وثانيها  أسود،  ومعناها 
معنى كلمة قراجوز هو العن السوداء، ولكنهم يختلفون بعد ذلك 
اللذين  أن  السوداء  العن  سمى  أنه  البعض  يرى  ذلك،  سمى  م 
البعض  ويرى  العيون،  سود  والغجر  الغجر،  من  كانوا  به  يقومون 
اأخر أنه سمى بالعن السوداء أنه ينظر عى الحياة بعن سوداء، 

أو من خال منظار أسود.
أحوالها،  الحياة ومشاكلها، ونقد  الشكوى من  يقوم عى  فالقراجوز 
ويرى امسترق ااماى ليتان أن كلمة قراجوز تحريف ترى لاسم 
العر  ى  الوزراء  أحد  به  يسمى  كان  الذى   “ قراقوش   “ العرى 
اأيوى، والذى أشتهر بالظلم، وبالغ بعض امؤرخن ى وصفه بالظلم 
والجور، حتى أصبح لفظ قراقوش رمزاً للظلم، فبعد ان أنتهى حكم 
قراقوش أخذت الجاهر تسخر من مظامه، وتتندر بسلوكه الجائر 
. وأمعاناً ى اانتقام من ذلك الحاكم الجائر، فقد أطلقت الجاهر 
حرف  الذى  قراقوش  لفظ  السخرية  هذه  مثل  الذى  الشخص  عى 
إى قرجوز، بفضل التأثر الرى ثم حرف بعد ذلك إى أراجوز بفضل 
التفسر  هو  اأخر،  التفسر  أن  وأرى  امرية5،  امدن  أهل  تأثر 

اأكر أقناعاً 
وقد   )  1517  ( مر  العثاى  الغزو  قبل  موجوداً  كان  الفن  وهذا 
 )1517  -  1250( امملوى  العر  أواخر  ى  مر  الفن  هذا  إزدهر 
وهذا الفن أستخدم أساسا للتعبر عن مشاكل اجتاعية وى بعض 
أن  إا  امرى  للشعب  سياى  وطنى  حس  عن  يعر  كان  اأحيان 
كثر من امراجع تؤكد أن اأراجوز كان فن فرعوى أصيل بل ترجع 
تسمية أراجوز إى الكلمة الفرعونية التى تطورت ى اللغة القبطية 

ومنها   اشتقت   يصنع   كاما   معينا  الذى  معنى  وهى   Erougos إى 
 كلمة أراجوز العامية   الشائعة، ويقال أن النساء كانوا يحملن بعض 
عرائس اأراجوز تندراً ورغبة ى اإنجاب، أو رما للدالة عى اأمان 

بالبعث. 
عا  والتعبر  الحكام  لنقد  أداه  كان  اأراجوز  أن  هنا  يهمنا  الذى 
ما  الزمن،  من  طويل  ردح  عر  امرى،  اإنسان  ريرة  ى  يجول 
وكذلك   ( اأراجوز  اعبى  عى  الخناق  يشدد  الحكام  بعض  جعل 
خيال الظل ( لتحوله للنقد ااجتاعى والسياى الذى كان متواجداً 

عر الفرات الزمنية امختلفة. 
امرية  الساحة  عى  انترت  أخرى،  مرحة  شبه  أشكال  هناك 
قبل تقديم أعال مرحية برية بشكل كامل نذكر منها: صندوق 

الدنيا، وامداحن، والحكائن ومنها: 
لنا لنداو مشاهدة اإيطاى  : ينقل  التحبيشات والفارسات امرية 
حفل  ى  شاهدها  امرى  الفارس  اعال  من  عملن  عى  بلزوى 

زفاف عام 1815 فيقول 
مكة،  إى  السفر  أعتزم  الحجاج،  أحد  حول  يدور  اموضوع  وكان   
وأوعز إى جال أن يؤمن له راء جمل يسافر به، فقبل السمسار 
من  مستهدفاً  الراء،  مصدر  معرفة  إى  الحاج  يسعى  أا  مشرطاً 
الذى   - الجمل،  اموافقة، وأحر  وما مت  السعر،  امبالغة ى  ذلك 
الحاج  وجده  القاش،  من  بقطعه  ُغطيا  شخصن  عن  عبارة  هو 
هزيًا، وا يصلح لتلك الرحلة، فرفض أستامه , وطلب برد نقوده، 
وهنا وقعت مشاده عنيفه بن الحاج والسمسار، مر خالها صاحب 
الجمل الحقيقى الذى ُدهش حن م يجد الجمل امباع لتلك الغاية، 

قام  بل  الجمل،  سعر  برفع  يكتف  م  الذى  السمسار  حقيقة  فتبن 
باستبداله بأحد الجال الهزيلة، وعقاباً له ينا ل هذا السمسار علقة 

ساخنة هرب عى أثرها جاريا6ً 
شديد  كان  امرحية  عى  امتفرجن  جمهور  إن  بلزوى  ويقول 
العام ا مكن أن تدل فرحته  ى  له أن شيئاً  بد  بها، حتى  اابتهاج 
.. وبعد ذلك قدمت مرحية قصرة عى سبيل الختام . وفيها ظهر 
أحد أواد البلد وهو يصطحب سائحاً أجنبياً إى بيته، مستضيفاً إياه 
مظهر  يظهر  أن  يريد  ولكنه  فقر،  هذا  البلد  وأبن  طعام،  لوليمة 
بأن تذبح للضيف شاه، فتختفى  أوامره إى لزوجته  الغنى، فأصدر 
الزوجة ثم تعود لتعتذر , بان الشاه قد جنحت، وأن القبض عليها 
يحتاج إى وقت طويل، فيأمرها بأن تذبح شيئ من الطر، فتعتذر 
بعذر شبيه بسابقه، فيأمرها بذبح شيئ من الحام، فتعتذر ايضاً ن 

إى أن ينتهى اأمر بتقديم امش والخبز للضيف.
الهزلين  الهزليون ) الساجة( وهم مجموعة من اممثلن  اممثلون 
يقلدون بعض أفعال الناس ومثلونها ى حركات بهلوانية ى مظاهر 

مضحكة . 
نوروز،  امتوكل ى يوم  إبراهيم، عى  وتصادف أن دخل إسحق بن 
فوجد هؤاء الساجة بن يديه، وقد قربوا منه للقط الدراهم التى 
تنر عليهم، وجذبوا ذيل امتوكل . فلا رأى أسحق ذلك، وى مغضباً 
هذا  مع  امملكة  حراستنا  تغنى  فا   ! وتف  أف،   « يتمتم  وهو   !

التضييع ! » 
خرج  فقد  الحسن،  أبا  ردوا  ويلكم،   : فقال  وى  قد  امتوكل  ورآه 
ُيسمع وصيفاً  الحجاب والخدم خلفه. فدخل وهو  ! فخرج  مغضباً 
. فقال »ما أغضبك وم  امتوكل  وزرافة كل مكروه، حتى وصل إى 
خرجت » فقال : » يا أمر امؤمنن عساك تتوهم أن هذا املك ليس 
له من اأعداء مثل ماله من اأولياء ! تجلس ى مجلس يبتذلك فيه 
بصورة  متنكر  منهم  واحد  وكل  ذيلك،  تجاذبوا  الكاب  هؤاء  مثل 
ديانه  نفسه  أحتسب  وقد  عدو،  فيهم  يكون  أن  يؤمن  فا  منكرة، 
وله نية فاسدة، وطوية ردية، فيثبت بك ! » فقال امتوكل » يا أبا 
الحسن، ا تغضب فو الله ا تراى عى مثلها أبداً » . وبنى امتوكل 

بعد ذلك مجلس مرف ينظر منه للساجة . 
وهكذا م يتخل امتوكل عن حبه لتمثيل الساجة، وأما صنع لنفسه 
 . بدائياً  مرحاً  بنى  أنه  أى   . ُبعد  عن  العرض  منها  يرى  مقصورة 

ممثلوه هم الساجة ومتفرجه الوحيد هو امتوكل . 
النواحى  مع  تتفاعل  م  اأخرة  الفنون  هذه  أعال  أن  ورغم 
مرحية  بوادر  وجود  إى  تشر  أنها  إا  وااجتاعية،  السياسية 
بوادر  اأوائل،  امرحين  أو غره من  النقاش،  مارون  قبل  مرية، 
امرح،  فن  هو  بينهم،  جديد  فن  وجود  ى  امرين  رغبة  تؤكد 
وقتذاك،  شعبية  أكر  كانوا  الظل،  وخيال  اأراجوز  أن  وواضح 
وخيال  اأراجوز  غرض  يكن  فلم  الجاهر،  مع  التفاعل  لقدرتهم 

الظل مجرد اإضحاك أو السخرية، عكس الفارسات امرية. 
واأراجوز،  الظل،  خيال  اعبى  يعنيه  كان  الذى  ااضطهاد  ورغم 
إا أن تأثره عى امتلقى امرى كان كبراً، وأكر كثراً من أكذوبة 

مرح الحمله الفرنسية، وهذا ما سنتعرض أليه ى امقالة التالية. 
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انتهينا ي مقالتنا السابقة إى أن دي دينيس – رئيس الكوميدي 
فرانسيز – عندما زار مر، تحدث عن تخطيط لارتقاء بامرح 
امري، أهم ما جاء فيه » إيجاد معهد لتعليم فنون التمثيل«! 
فكتب  وتره،  عى  وعزف  طليات،  زي  تبناه  الذي  اأمر  وهو 
سلسلة مقاات بعنوان »امرح امري«، نرتها جريدة اأهرام 
– ي إبريل 1930 – يهمنا منها ما ذكره طليات – تلميحاً – عن 
فرعي  عنوان  تحت  قائًا  للتمثيل ي مر،  معهد  إيجاد  رورة 

)حاجة اممثل واممثلة وامخرج إى التعليم الفني والتهذيب(: 
وااستعداد  الذكاء  من  كثر  عى  إنه  امري  اممثل  »أثبت 
العقل  يعوزها  مواهبه  إن  غر  التمثيل،  فن  ي  والنبوغ  للتفوق 
امخرج  امهذب عى  الجمهور  النقاد وصفوة  وينعي  والتهذيب. 
امرح  بصناعات  والعلم  ااستقراء  من  القار  نصيبه  امري 
السليم  امنطق  به  يوحي  عليه جنوحه عا  ويأخذون  امختلفة، 
الرجل  ذلك  به  أعني  فإما  امخرج،  ذكرت  وإذا  الحس.  وإصابة 
الخاق، قائد امرح، الذي يرز الرواية فوق امرح، ويقّر بها 
ويعطيها  سطورها،  بن  فيا  الحياة  وينفخ  النظارة،  أذهان  ي 
من  وحيه  مستمداً  ويزخرف،  وينحت  فرسم  الصائبة،  الحركة 
وبظاهر  النفس،  بخبايا  عليم  مثقف  وذهن  خصب،  خيال 
العلم  من  وطيد  أساس  إى  هذا  عمله  ي  مستنداً  نزعاتها. 
اإضاءة،  وتنظيم  امرحية،  امناظر  كإشادة  امرح،  بفنون 
فيه  تقع  الذي  الجو،  إحياء  إى  يرمي  ما  وكل  امشهد،  وتنسيق 
اأخصائين ي  إى  افتقارنا  ذكرناه  ما  إى  أضف  الرواية.  حوادث 
فاقة  يعاي  هذه  والحالة  فمرحنا  ذكرتها.  التي  امرح،  فنون 

)تكنيكية(«.
معهد  إيجاد  هو  الوحيد  العاج  إن  يقول:  الكام،  هذا  وخاصة 
لفكرة إنشاء  للتمثيل ي مر!! وما كتبه طليات، كان تعضيداً 
امعهد، التي كانت معروضة أمام الحكومة ي ذلك الوقت!! ففي 
منتصف إبريل 1930، نرت مجلة روز اليوسف مقالة بعنوان 
ي  امعهد  هذا  إنشاء  أمنية  أن  فيها  أبانت  التمثيل(،  )معهد 
مر، تكاد تتحقق، وسيكون هذا امعهد تحت إراف الحكومة 
اللجنة  الكونسرفتوار ي فرنسا. فقد وافقت  امرية، مثله مثل 
هذا  إنشاء  امطلوب  ااعتاد  عى  امعارف  لوزارة  الرمانية 
الدراي  العام  ي  الدارسن  أمام  أبوابه  سيفتح  الذي  امعهد، 

القادم!
غر  أخرى  معلومات  أيه  تحمل  ا  امجلة  أن  من  الرغم  وعى 
بدأت  إنها  إا  امعهد،  هذا  إنشاء  عى  الرمان  موافقة  معلومة 
الشائكة،  اأسئلة  بعض  وإثارة  امعلومات،  بعض  تريب  ي 
اليوسف،  ومصدرها موثوق فيه – حيث إن صاحبة امجلة روز 
روط  أن  التريبات،  هذه  ومن   – طليات  زي  زوجة  هي 
 .. والسن  والشهادات  امؤهات  مثل:  بعد،  توضع  م  االتحاق 
إلخ! كذلك الرنامج الدراي غر معروف، إا إن امجلة سمعت 

وجورج  طليات،  زي  منهم  سيكون  امعهد،  هذا  أساتذة  بأن 
فيها:  قالت  نقطة مهمة،  امجلة  أثارت  عيد. كا  أبيض، وعزيز 
»بقيت نقطة أخرى م يلق عليها أحد بعد الضوء الكاي، وهي 
االتحاق  امرية  للفتاة  سيباح  هل  النساء!  أو  البنات  عنر 
بامعهد أم ا؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يتوى التدريس نفس 
اأساتذة الرجال؟ وهل ستجلس الفتاة امرية إى جانب الفتى 

امري، أم تنشأ لها فصول دراسية خاصة؟«.
بعد أيام من نر خر موافقة الحكومة عى إنشاء امعهد، كتب 
الدكتور  امرحوم  والد  غن  الفتاح  عبد  وأظنه   – غن  اأستاذ 
هناء عبد الفتاح، والفنان انتصار عبد الفتاح – مقالة ي مجلة 
إنشاء  مناسبة  التمثيلية  والنهضة  )الحكومة  بعنوان  العروسة 
معهد التمثيل(، تحدث فيها عن أمرين: اأول، عن عدم تحديد 
قائًا: » أول ما يلفت  أو تجهيزه وتأسيسه،  مكان هذا امعهد، 
نظرنا ي هذا العمل أنه نواة مهددة بالزوال، وأنها ستظل هكذا 
ما م يهيأ لها مكان خاص بها، شأن دور العلم ومعاهد الثقافة، 
العلوم  ونفعه، سائر  أهميته  يضارع ي  الفن  وأن هذا  ا سيا 
امستقر  الصالح  امستديم،  امكان  تهيئة  أن  والفنون. فضًا عن 
لتدريس هذا الفن، فيه الكثر من عوامل الطأنينة وااستقرار. 
السياسات  تقلب  ور  اأهواء،  خطر  النواة،  هذه  نأمن  وبهذا 
عى  أقدمت  الحكومة  دامت  وما  الباد.  ي  الحكم  ورجال 
وحسن  الحزم  فإن  العام؛  والصالح  واتفاقه  نفعه  تعتقد  عمل، 
اإدارة، يحتان عليها أن تحوط عملها هذا بخر وسائل الحفظ 

والصيانة، وبهذا تأمن عليه غوائل الزمن«.
ترقية  لجنة  قررت  حيث  عيد،  بعزيز  فيتعلق  اآخر،  اأمر  أما 
طليات  بزي  أسوة  التدريس،  ي  به  ااستعانة  عدم  التمثيل 
أن  نوده  كنا  ما  ذلك  إى  »ونضيف  غن:  فقال  أبيض،  وجورج 
يكون، وذلك بأن يشرك ي التدريس ي هذا امعهد أستاذ جليل 
وامران،  الدرس  وبن  والعمل،  العلم  بن  جمع  قدير،  وممثل 

وهو اأستاذ عزيز عيد، الذي تخرج عى يديه الغالبية الغالبة 
براعة وحنكة ي  أنه ذو  الحالين. فضًا عن  الكبار  من ممثلينا 
الكرى  الخسارة  من  وإنه  أحد.  عليه  ينكرها  يكاد  ا  اإخراج، 
أن يحرم طلبة امعهد من خرة عزيز، طوال مرانه وسابق خرته 
بهذا الفن، الذي نبغ فيه من عرات السنن. وا أظن أن هذا 
امعهد، عى رحبه وعى كرة من سيلتحقون به، يضيق عن أن 
يتسع لأساتذة الثاثة زي طليات وجورج أبيض وعزيز عيد«.

ونظامه،  امعهد،  هذا  إنشاء  حول  التريبات  بدأت  وهكذا 
حتى كتب عبد الله حسن مقالة ي جريدة اأهرام ي سبتمر 
الحكومة  إنشاء  الجديدة  امرحية  )النهضة  بعنوان   ،1930
الحكومة  رسمياً  أعلنته  ما  فيها  ناقش  التمثيل(،  لفن  معهداً 
هذا  »أنشئ  قالت:  عندما  التمثيل؛  فن  معهد  إنشاء  بخصوص 
امعهد لتدعيم أساس امرح امري، ولنر ثقافة فن التمثيل، 
تعينها  التي  الفرق،  ي  يشتغلن  وممثلن  ممثات  بإعداد 
التمثيل  نوادي  إدارة  ااشتغال ي  لهم فرصة  الحكومة، ويكون 
بامدارس«. واشرطت الوزارة ي طالب االتحاق من الذكور أن 
يعادلها  ما  أو  ثان،  الثانوية قسم  الدراسة  لشهادة  حائزاً  يكون 
سنة  و25  أدى،  كحد  سنة   18 سنه  يكون  وأن  الشهادات،  من 
كحد أقى. وم تشرط الوزارة ي الطالبات الحصول عى شهادة 
التفضيل من حصلت عى  بل ستكون ضمن عوامل  البكالوريا، 
للطالبات،  شهرية  مالية  مكافآت  منح  الوزارة  وقررت  شهادة، 

تشجيهاً لهن ي الدراسة بامعهد«.
وبدأت أخبار امعهد تنتر، ومنها: أن الدراسة ستكون مجانية 
عامة وخاصة، والعامة للجميع، والخاصة للحاصلن عى شهادة 
الفرقة  تشكيل  سيتم  الخاصة  الدراسة  طاب  ومن  البكالوريا، 
والدراسة  أوروبا.  إى  امتفوقن  ابتعاث  وسيتم  الحكومية، 
ي  سيكون  امعهد  ومقر   ،1930 أكتوبر  ي  ستبدأ  بامعهد 
اختيار  لجنة  تشكيل  وتم  الدين،  عاد  بشارع  موصري  راي 

سيد عي إساعيل

محمد لطفي جمعةفاطمة رشدي

)2( مصر  في  مسرحي  معهد  أول  المجهولة  التفاصيل 

التمثيل فن  لمعهد  الرسمي  اإعان 
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امتقدمن .. إلخ!! وهذه اأخبار - باإضافة إى روط االتحاق 
– م تلق ترحيباً عند اممثلن الهواة، فقام أحدهم بكتابة مقالة 
– ووقع عليها هكذا: »ممثل من اممثلن امبتدئن« - نرتها له 
مجلة الصباح، تحت عنوان )فلتسمع وزارة امعارف آراء اممثلن 

والهواة ي روط االتحاق معهد التمثيل(، قال فيها: 
لحامي  خاص  قسم  قسمن:  إى  امعهد  الوزارة  قسمت   ...«
الحكومية.  الفرقة  وتتألف  البعثات،  ترسل  ومنه  البكالوريا، 
فرقة  فأي  اممثلن!  من  معلوماته  يزيد  أن  شاء  من  عام  وقسم 
ي  يعمل  ثم  امعهد،  ي  أفرادها  أحد  يتعلم  أن  تقبل  مثيلية 
نظر  وجهة  له  فني  مدير  فرقة  كل  ففي  كممثل؟!  مرحها 
أن  فني  مدير  يقبل  فهل  التمثيل،  وبأصول  باإلقاء  يتعلق  فيا 
مواقف  أو  إشارات  أو  إلقاء  أو  مثيل  طريقة  ما  ممثل  يتعلم 
عى امرح من غره، ثم يعمل معه بطريقة مخالفة لطريقته 
دخول  عن  اممثل  تعجيز  هي  امسألة  أن  أم  نظره؟  لوجهة  أو 
بدخول  أحق  إننا  أخرى.  دون  فئة  عى  قاراً  وجعله  امعهد، 
امعهد، والفرقة الحكومية والبعثة، من طالب البكالوريا؛ إذ إننا 
مارسنا هذا الفن بضع سنن، فضًا عن إننا متعلمون. ففينا من 
الفنون والصناعات، وم يبق له إا سنتن للحصول  ترك مدرسة 
راسبو  وآخرون  الكفاءة،  عى  حاصل  والبعض  دبلومها،  عى 
كفاءة، وهل يتعلم طلبة البكالوريا أشياء، يستفيد منها الطالب 
ي امعهد غر تلك التي تعلمناها؟ إن كان عى اللغات فمنا من 
ويتفوق  اإنكليزية  يتقن  من  ومنا  واإنكليزية،  الفرنسية  يتقن 
بن  ما  فتراوح سننا  السن  كان عى  وإن  البكالوريا.  عى طاب 
العربية  اللغة  عى  كان  وإن  والعرين.  والخامسة  العرين 
مدة هذه  عملنا  بحكم  إننا  كا  الكثر،  اليء  منها  درسنا  فقد 
فقد  العلوم  باقي  عى  كان  وإن  وعملياً.  علمياً  خرناها  السنن 
إي  أذكر  وا  للمرح،  فائدة  أي  منها  نجد  وم  أيضاً،  تعلمناها 
ص   – )س  للجمهور  أرح  أن  أدواري  من  دور  ي  اضطررت 
عليها  مر  التي  اموانئ  لهم  أرح  أن  أو  كم!!(  تساوي  ع  زائد 
شيئاً  لهم  أو رحت  برنديزي،  إى  اإسكندرية  من  قامة  باخرة 
من الكيمياء أو الطبيعة!! ا أنكر أن هناك مواداً يجب أن يلم 
بها طالب التمثيل، كالتصوير والرسم والكهرباء وتاريخ كل أمة، 
وكل عهد مّر بها، وتاريخ املوك وعظاء اأمم ومابسهم إلخ .. 

وهذه أشياء يجب أن تدرس ي امعهد ويجهلها طاب البكالوريا 
شهادات؛  نحمل  ا  إننا  سوى  وبينهم  بيننا  فرق  وا  أنفسهم. 
يضع  البكالوريا  وطالب  عملنا،  ي  يلزمنا  ما  كل  برؤوسنا  ولكن 
تحت أبطه ورقة هي شهادته، دون أن يكون لديه أي فكرة عن 
أو  الطبيعي،  استعداده  أو  روطه،  أو  مستلزماته،  أو  التمثيل، 
التي تدرس  امزخرفة  الحكايات  تلك  الحياة، سوى  أي فكرة عن 
له! آن لنا ي عطف امنصفن من الُكّتاب ما يطمئنا نوعاً ما عى 
البكالوريا ي  مستقبلنا. وإننا ا نطلب سوى أن نتساوى وطلبة 
كل الحقوق من البعثات إى أقسام امعهد بل اأفضلية عليهم ي 

دخول امعهد واالتحاق بالفرقة الحكومية والبعثة«.
رشدي فاطمة 

ومن  امحرفن  اممثلن  من  بوصفها   – رشدي  فاطمة  أما 
أصحاب الفرق القوية والشهرة – فقد نرت لها مجلة الصباح 

له  كان  كبر،  بهجوم  فيه  قامت  امرتقب،  امعهد  حول  حواراً، 
الخراء  إى  ترجع  م  أنها  الوزارة؛  هاجمت  فقد  الفعال!!  أثره 
ي  مشككة  امعهد،  لهذا  التخطيط  ي  فكرت  عندما  والفنين، 
أفراداً  امعهد  متخرجي  من  ستجعل  التي  التمثيل،  ترقية  لجنة 
الحكومة غر معرفة بوجود  الحكومية، ما يعني أن  للفرقة  ي 
ااعراف  عدم  وبالتاي  امعهد،  إنشاء هذا  قبل  التمثيل ي مر 
وهبي  يوسف  فرقة  مثل  مر،  ي  امرحية  الفرق  أكر  بوجود 
امعهد،  لهذا  مؤسسن  أهم  هاجمت  ثم  رشدي!  فاطمة  وفرقة 
وها: جورج أبيض وزي طليات، قائلة: » كلمة أقولها ريحة 
آرائهم،  عى  تعتمد  الذين  اأشخاص  إن  وهي  اأمور،  لواة 
وتظن أنهم معلوماتهم، يستطيعون أن يكونوا فرقة كبرة، تغني 
الجمهور عن الفرق اأخرى القامة، ليسوا ممن يصح أن ُيعتمد 
عى رأيهم ي هذا. فهم بن قديم عفى عليه الزمن وأصبح فنه 
التي هي ريعة  الحديثة،  امرحية  النهضة  تطور  مع  يتفق  ا 
ي  يزال  ا  حدث  أو  أبيض[،  جورج  ]تقصد  والتغر  التقلب 
التدريب  إى  يزال ي حاجة  بعلمه، وما  ينضج  التكوين، م  دور 
والتمرين؛ أن يكون ممثًا أوًا ا أستاذاً ]تقصد زي طليات[«.

هذا الكام الذي نرته فاطمة رشدي – بوصفها النجمة امتألقة 
أغلب  عند  قبوًا  اقى   – الوقت  ذلك  ي  فرقة  أشهر  وصاحبة 
الوادي،  جريدة  ي  عليها  يرد  أبيض  جورج  جعل  ما  اممثلن، 
حيث أبان أنها مدفوعة من قبل آخرين للهجوم عى امعهد قبل 
افتتاحه، وهذا أمر متوقع، أن جميع اأعال امفيدة، ا بد أن 
تتخيل  امعهد  بادئ اأمر، ا سيا وأن نجاح  بالهجوم ي  ًتقابل 
فاطمة رشدي إنه ضد مصلحتها الشخصية. والحقيقة أن جورج 
أبيض تأثر كثراً بهجوم فاطمة رشدي عى شخصه، واتهامه بأن 
أنقله  أن  يجب  مؤثراً،  رداً  عليها  رد  لذلك  اممثلن!!  ضد  يعمل 

بنصه ما فيه من إفادة، وفيه يقول جورج أبيض:
مروعاً  وضعت  بأي  أبيض  جورج  أنا  السيدة  تتهمني   ...«
أحارب فيه مجهودات أبناي اممثلن، الذين أفنيت زهرة شباي، 
راي  قاسموي  والذين  وتدريبهم،  تعليمهم  ي  حياي  وأيام 
أعمل  أي  فزعمت  هذا  ي  وغالت  بل  ورخاي،  وشدي  وراي، 
عى هدمهم وإنكار استعداد اأكفاء امرزين منهم، وأول مرة 
لنسفه  )الديناميت(  بيديه  ثم وضع  أقام رحاً،  باٍن  أسمع عن 
التهمة  توجه  أنها  يؤمني  بعد.  الرح  هذا  ينته  وم  وهدمه، 
راحة وعى صفحات الجرائد لجورج أبيض اممثل، بأنه يحاول 

هدم اممثلن امرين؟«
ذلك  ي  معروفة  تكن  م  مفاجأة  الطويل،  رده  جورج  ويختتم 
]يقصد  تهمة  إّي  وجهت  قد  دامت  ما   ...« عنها:  قال  الوقت، 
أنتهزها،  أن  فيجب  عليها،  الرد  فرصة  وعندي  رشدي[،  فاطمة 
إى رح  غامضاً، وي حاجة  يزال  ا  كان  إن  موقفي  وأن أرح 
أممت  أن  بعد  فرنسا،  من  عودي  أثر  عى  أذكر  إنني  جديد: 
أرسل  أن  سيلفان،  امرحوم  أستاذي  يدي  عى  هناك  تعليمي 
الخديوي السابق استقباي سعادة أحمد شفيق باشا، وكان ناظر 
أيضاً  استقبلني  من  امرية  الحكومة  وأوفدت  العاي،  ديوانه 
عى ظهر الباخرة، التي قدمت عليها مع فرقتي الفرنسية اأوى. 
وكان أول ما كلفتني الحكومة يعمله، أن أكتب مذكرة عن رأيي 
قدمت  وقد  مر،  ي  التمثيل  بها  يخدم  التي  الوسائل  خر  ي 
كانت  ماذا  أتدري  ملفاتها.  بن  تزال  وا  فعًا،  امذكرة  هذه 
عاماً؟  تقدمها عرون  مّر عى  التي  امذكرة،  عليه هذه  تحتوي 
هذه  فليست  التمثيي!  امعهد  إنشاء  فكرة  عى  تحتوي  كانت 
إليها  تدعو  التي  امسائل  من  وا هي  فقط،  اليوم  بنت  امسألة 
منذ  رأي  ي  اختمرت  وفكرة  قدمة،  مسألة  ولكنها  الحوادث، 
تنفيذها  يكون  حتى  أجي  ي  مّد  أن  الله  وأحمد  عاماً،  عرين 

عى يدي«.
للمعهد الرسمي  اإعان 

والتشاحن  والردود  امهاترات  إيقاف هذه  ُبّداً  الحكومة  تجد  م 
إا بإصدار إعانها الرسمي الخاص بامعهد، والذي نرته أغلب 

أحمد شفيق باشا

الخطاب الرسمي لتدريس مرحية خر زرعك
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الصحف، وهذا نصه: »أنشئ هذا امعهد لتدعيم أساس امرح 
وممثلن،  ممثات  بإعداد  التمثيل،  فن  ثقافة  ونر  امري، 
فرصة  لهم  ويكون  الحكومة،  تعينها  التي  الفرق  ي  يشتغلون 
يكون  أن  ويجب  بامدارس.  التمثيل  نوادي  إدارة  ي  ااشتغال 
الثانوية )قسم ثان(،  الدراسة  طالب االتحاق حائزاً عى شهادة 
أول  ي  سنه  يقل  ا  أن  ويشرط  الشهادات.  من  يعادلها  ما  أو 
وا  سنة.   25 عن  تزيد  ا  وأن  سنة   18 عن   1930 سنة  أكتوبر 
يشرط ي الطالبات الحصول عى الشهادة امذكورة، وإما ُتعطى 
اأسبقية ي االتحاق من يحملن شهادات دراسية. أما امفاضلة 
فترك  دراسية،  شهادات  عى  الحاصات  وغر  الحاصات،  بن 
الكتابة  تحسن  أن  الطالبة  عى  يتحتم  أنه  إا  ااختبار،  للجنة 
مقتضاه  منح  نظاماً  امعهد  إدارة  وستضع  العربية.  والقراءة 
أثناء سني  امعهد  طلبة  من  وامتفوقن  للمتفوقات  مالية  جوائز 
اختبار  ي  نجاحه  بعد  بامعهد  نهائياً  الطالب  ويقبل  الدراسة، 
السبت  يوم  ي  وذلك  مختارة،  لجنة  أمام  يعقد  الذي  القبول، 
اموافق 4 أكتوبر سنة 1930 بدار امعهد براي موصري بشارع 
روط  من  ُيعفى  بأن  توي  أن  اللجنة  ولهذه  اأول.  فؤاد 
االتحاق كلها أو بعضها من يبدو منه استعداد ظاهر ي اختبار 
القبول. وتبدأ الدراسة بامعهد ي يوم السبت اموافق 18 أكتوبر 

غاف مخطوطة مرحية خر زرعك

الشعراء أحمد شوقي بك، وروايات البدوية، والحاكم بأمر الله، 
ودخول الحام لأستاذ إبراهيم رمزي، ورواية أخناتون لأستاذ 
والهاوية  أفندي  الستار  عبد  وروايتا  داود،  بشارة  ميخائيل 
للمرحوم محمد بك تيمور، ورواية الذكرى لأديب عبد العزيز 
أبدع  من  الواقع  ي  العر  الروايات  وهذه  الخانجي.  أفندي 
اللجنة  من  تشجيع  وهذا  امرية.  القرائح  أخرجته  ما  وأنضج 
نقرها عليه، ونحمده لها وإن كان هناك عدا هؤاء من امؤلفن 
رواياتهم  أهملت  أو  اللجنة  أهملتهم  ومن  البارزين،  امرين 
بالتفوق،  أنها قطع مرحية ناضجة، شهد الجمهور لها  ي حن 
أين  امري:  امرح  عى  ظهر  ما  خر  من  بأنها  الفنيون  وأقر 
والعواصف؟  والذبائح،  بيت،  ي  عاصفة  أمثال  يزبك  روايات 
وأين روايات اأستاذ إبراهيم امري واأستاذ حامد الصعيدي، 

وغر هذين من أفاضل الكتاب امرين؟!«.
اختيار  تم  مؤلف،  كل  إى  اُمرسل  للخطاب  موذج  وهذا 
امعهد.  ي  الطاب  يدرسها  بأن  جديرة  لتكون  مرحيته 
محمد  إى   18/9/1930 يوم  طليات  زي  أرسله  والخطاب 
لطفي جمعة مؤلف مرحية )خر أرضك(، أو )خر زرعك(، 
امحامي،  جمعة  لطفي  محمد  اأستاذ  »حرة  نصه:  وهذا 
طلبة  يقوم  أن  التمثيل،  فن  معهد  اإلقاء  فن  دراسة  تقتي 
ما  قيمة،  روايات  من  مختلفة  أدوار  ومثيل  بدراسة  امعهد 
الوزارة  التأليف امرحي. وقد رأت  أخرجته اأقام امرية ي 
الخطاب،  ترويسة  امذكورة ي  ]أي  امذكورة  روايتكم  تكون  أن 
بامعهد.  ُتدرس  التي  الروايات  ضمن  زرعك«[  »خر  وهي 
بصورة  موافاتنا  التفضل  رجاء  حرتكم،  إى  تحريره  فاقتى 
قبل  مثيلها  يجري  لن  الرواية  هذه  بأن  العلم  مع  هذا  منها. 
الفرقة الذي ملك حق  استئذانكم والحصول عى موافقة مدير 

مثيلها«.
أول من بارك هذه الخطوات، كان الكاتب الكبر محمود كامل 
امحامي، الذي نر كلمة ي جريدة امقطم ي منتصف سبتمر 
يتحقق(،  جميل  حلم  التمثيل  )معهد  عنوان  تحت   ،1930
حيث  طويًا؛  تحقيقه  تأخر  الذي  الحلم  هذا  عن  فيها  تحدث 
النصوص امرحية وعروضها.  من  كبراً  إن مر أخرجت عدداً 
كا تحدث عن مشكلة عمليه، عر عنها بقوله: »... لقد عانينا 
اأمرين من جهل اممثلن امرين، واممثات امريات؛ جهًا 
كان يوحي إليهم أن القدرة عى قراءة الدور، ثم إلقاءه بصوت 
مفخم، وحركات مرسلة كيفا اتفق، وتقلص ي عضات الوجه، 
إننا  الفن بعينه!!  أو م تطابقه، هي  الدور،  سواء طابقت روح 
اأوى،  مهمته  أن  ويقن  عقيدة  عن  يعرف  الذي  اممثل  نريد 
هي أن يخرج العمل الفني، كا يريده واضع هذا العمل، وأن 

يرضيه قبل أن يري الناس أجمعن«.
أن  وهي  مهمة،  نقطة  إى  الجميع  ينبه  الكاتب  وجدنا  وأخراً 
ولكن  وتدريبه،  وتعليمه  اممثل  بتكوين  فقط  سيهتم  امعهد 
قال  ذلك،  وي  امعهد؟!  هذا  من  امري  امرحي  امؤلف  أين 
امرح  سيوافون  الذين  امؤلفون  هم  فأين   .. »وبعد  الكاتب: 
إنشاء  الحكومة ي  تفكر  إن  فنية.  قيمة  ذات  بروايات مرية 
يقرن  أن  يجب  كان  وممثات،  ممثلن  سيخرج  الذي  امعهد، 
مجهود لتشجيع إنشاء القصة امرحية امرية، تشجيعاً صادقاً 
إخراج امؤلف امري برعة، وعى أساس صالح. أما أن يخرج 
إلخ،   .. وباتاي  برنشتن  قصص  مثيل  إى  ليعود  الجديد  الجيل 

سيعكر صفو الحلم الجديد«.
معرفة  متشوق  القارئ  عزيزي  ولعلك  الُكّتاب،  أحد  رأي  هذا 
الريحاي،  أمثال: نجيب  امعهد،  آراء مشاهر امرحين ي هذا 
روستي  واستفان  فوزي،  وعليه  رستم،  وزي  الكسار،  وعي 
إقامة هذا  امتشددين ي  رأي  معرفة  أكر شوقاً  ولعل  إلخ!!   ..
 .. القادمة  امقالة  ي  عليها  سنتعرف  اآراء،  هذه  امعهد!! 

فتابعونا!!

بعدها  للطالب  يسمح  عامان،  فيه  الدراسة  ومدة   ،1930 سنة 
بسنة  له  يسمح  رسب  وإذا  للمعهد.  النهاي  لامتحان  بالتقدم 
ثالثة، وهي اأخرة. وقد حددت الوزارة يوم 30 سبتمر الجاري 

آخر ميعاد لتقديم الطلبات«.
المقررة المسرحيات 

مكتبة  تجهيز  ي  الحكومة  بدأت  الرسمي،  اإعان  عى  بناء 
بأن   -  11/9/1930 ي   – امقطم  جريدة  أخرتنا  فقد  امعهد، 
موافاتها  أجل  من  امطبوعات  إدارة  إى  كتبت  امعارف  وزارة 
مكتبة  ي  لحفظها  التأليف،  مرية  مرحية  كل  من  بنسخة 
التاي  اليوم  وي  وزائروه!  امعهد  طاب  عليها  ليطلع  امعهد، 
شوقي،  أحمد  كليوباترا(  )مرع  مرحية  أن  الجريدة  كتبت 
ستكون ضمن امرحيات امقرر تدريسها ي امعهد. أما جريدة 
امؤلفن  الوادي فقالت يوم 29/9/1930، تحت عنوان )نصيب 

امرين من التشجيع من اأمة وواة اأمور(:
امعهد  ي  مرية  روايات  عر  تدريس  اللجنة  قررت   ...«
امعارف  وزارة  إليهم  كتبت  وقد  مرين،  مؤلفن  التمثيي 
الروايات هي: رواية  فعًا تستأذنهم ي مثيل رواياتهم. وهذه 
زرعك  خر  ورواية  عام،  عباس  لأديب  النار  الرحمن  عبد 
أمر  كليوباترا  مرع  ورواية  جمعة،  لطفي  محمد  لأستاذ 
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ولد الفنان القدير أحمد الناغى فى 20 ديسمر عام 1940، وهو فنان حقيقى 
بمجرد  القومى”  “المسرح  فرقة  عضوية  شرف  نال  أصيل  ومسرحي  واع  ومثقف 
بكالوريوس  درجة  على  حصوله  بمجرد  وبالتحديد  الفنون،  أكاديمية  من  تخرجه 
فى  مشاركته  أعماله  قائمة  وتتضمن   .196٣ عام  للسينما”  العالى  “المعهد 
اإذاعية  الدراما  )المسرح،  الفنية  القنوات  بمختلف  اأعمال  من  العديد  بطولة 
والتليفزيونية(. وهو فنان على درجة كبرة من الحساسية وإنسان رقيق المشاعر، 
اللغة اانجلزية،  للغات وخاصة  وقارئ جيد جدا وصاحب ثقافة موسوعية وعاشق 

مرسى. فريده  القديرة  الفنانة  القومي”  “المسرح  بفرقة  زميلته  من  تزوج  وقد 

الناغي أحمد 
شكسبر بجوار  دفن  الذي  الوحيد  العربي  الفنان 

تجسيدها  ي  برع  التي  الدرامية  الشخصيات  أهم  ومن 
البلد”،  بامرح: شخصية صاحب خيال الظل مرحية “إبن 
وشخصية  الفرج”،  “روض  مرحية  باشا  عزيز  وشخصية 
خارج  “رحلة  ى  حامد  القلعة”،  ى  “رجل  مرحية  القاى 

السور”، وأمر الربر ى “النر اأحمر”. 
الدرامية  اأدوار  بعض  بأداء  مشاركته  إى  اإشارة  وتجدر 
التليفزيونية  امتنوعة بعدد كبر من امسلسات والتمثيليات 
امهمة، والتي من خالها قام بأداء بعض الشخصيات الدرامية 
من  اإستفادة  السينا  تستطع  م  حن  ي  وذلك  الرئيسة، 

موهبته الكبرة بسبب كريائه الفني وعدم سعيه للشهرة. 
عمر  ي  وهو  عامنا  عن  برحيله  الفنية  مسرته  انتهت  وقد 
مدينة   ،٢٠٠٠ عام  أغسطس   ٨ ي  وبالتحديد  عاما،  الستن 

“لندن” عاصمة امملكة امتحدة أثناء رحلة عاجه.
هذا ومكن تصنيف مجموعة امشاركات الفنية للفنان القدير 
أحمد الناغي طبقا اختاف القنوات الفنية مع مراعاة التتابع 

الزمني كا يي:
المسرحية: إسهاماته   - أوا 

فهو  الناغي،  أحمد  للفنان  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
كا  التمثيل،  لفن  هوايته  خاله  من  مارس  الذي  امجال 
تفجرت من خاله أيضا موهبته التي أثبتها وأكدها من خال 
ي  يشارك  أن  امنطقي  من  كان  ولذا  امتتالية،  الفنية  أعاله 
بعدما  خاصة  امتميزة،  امرحيات  من  كبر  عدد  بطولة 
له  أتاحت  والتي  القومي”،  “امرح  فرقة  بعضوية  حظى 
وامحدد  امهمة  الدرامية  الشخصيات  من  عدد  تقديم  فرصة 
أبعادها بقلم كبار امؤلفن بكل دقة، وفيا يي بيان تفصيي 

مشاركاته امرحية:
الحلم، الخر  - بفرقة “امرح القومي”: رحلة خارج السور، 
)1964(، سليان الحلبي )1965(، الغريب، الدنس )1967(، 
 ،)1968( القوقازية  الطباشر  دائرة  با ظال،  رجل  امسامر، 
الساعة  سبتمر   28 والزيتون،  النار   ،)1969( البلياتشو 
الناعمة  اأيدي   ،)1970( الله  بأمر  الحاكم  ر  الخامسة، 
الله )1972(، حدث ي أكتوبر  )1971(، مقالب عطيات، ثأر 
يا  باحلم  اأحمر،  النر   ،)1974( الزمن  من  أقوى   ،)1973(
وكليوباترة  أنطونيو   ،)1976( ونهاية  بداية   ،)1975( مر 
)1977(، ليلة جواز سرتو )1978(، الفارس واأسرة )1979(، 

رجل ي القلعة، ابن البلد )1987(،
- “وزارة الثقافة”: روض الفرج )1982(.

التي  امرحيات  مجموعة  خال  ومن  أنه  بالذكر  وجدير 
الذين  امخرجن  من  نخبة  مع  تعاون  قد  بطولتها  ي  شارك 

وهبي،  يوسف  اأساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من  أكر  مثلون 
سعد  األفي،  نبيل  الزرقاي،  الرحيم  عبد  نشاطي،  فتوح 
أيوب،  سميحة  زي،  أحمد  عيد،  كال  مطاوع،  كرم  أردش، 
نبيل  عوض،  محمد  عوض  الخوي،  فهمي  عودة،  الغفار  عبد 
إى  باإضافة  وذلك  الحكيم.  فتحي  هاشم،  عادل  منيب، 
عرض  )ي  فيت  كورت  اأماي  امخرج  من  كل  مع  تعاونه 
“دائرة الطباشر القوقازية”(، وامخرج اإنجليزي برنارد جوس 
خال  من  تعاون  كذلك  وكليوباترة”(.  “أنطونيو  عرض  )ي 
وي  القومي  امرح  فرقة  نجوم  كبار  مع  امرحيات  تلك 
الله  عبد  غيث،  حمدي  وهبي،  يوسف  اأساتذة:  مقدمتهم 
الدين،  الدقن، شفيق نور  غيث، عبد امنعم إبراهيم، توفيق 
الريف،  نور  ياسن،  محمود  السبع،  محمد  امهدي،  رشدي 
نبيل  شعبان،  يوسف  زهرة،  أبو  الرحمن  عبد  الهنيدي،  أمن 
محمود  العزيز،  عبد  صري  الشامي،  إبراهيم  الدسوقي، 
الغفور، حسن عبد  الحديني، عبد السام محمد، أرف عبد 
نبيل  عزت،  وحيد  عناي،  محمد  إساعيل،  محيي  الحميد، 
الحلفاوي، أحمد مرعي، محمد خري، أحمد ماهر، نبيل بدر، 
سمر حسني، خالد الذهبي، خالد زي، وكذلك مع مجموعة 
الفنانات: أمينة رزق، ناهد سمر، سميحة أيوب، عايدة عبد 
سهر  توفيق،  محسنة  محمود،  سلوى  حسن،  رجاء  العزيز، 

عمرو دوارة
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امرشدي، سمرة عبد العزيز، فاتن أنور، نادية رشاد، فردوس 
عبد الحميد، عفاف شعيب، تهاي راشد، هالة فاخر.

 - مطاوع  كرم  القدير  امخرج  مع  تعاونه  إى  اإشارة  وتجدر 
أكر  - ي بطولة خمس مرحيات، فكان  الذي آمن موهبته 
امرح،  مخرجي  بباقي  مقارنة  مرحي  مخرج  مع  تعاون 
سبتمر   28 بها هي:  شارك  التي  الخمسة  امرحيات  وكانت 
اأحمر،  النر  أكتوبر،  ي  حدث  الله،  ثأر  الخامسة،  الساعة 

روض الفرج. 
التلفزيونية: أعماله   - ثانيا 

الناغي  أحمد  القدير  للفنان  التليفزيونية  الدراما  أتاحت 
بعدد  امتنوعة  الدرامية  اأدوار  بعض  بأداء  امشاركة  فرصة 
فنجح  امهمة،  التليفزيونية  والتمثيليات  امسلسات  من  كبر 
قدراته  وتأكيد  الفني  اانتشار  بعض  تحقيق  ي  خالها  من 
وتسجيل  رصد  يصعب  لأسف  ولكن  الفنية،  ومهاراته 
لأعال  العلمي  التوثيق  لغياب  نظار  مشاركاته  جميع 
التليفزيونية!!، هذا وتضم قامة إسهاماته اإبداعية مشاركته 
العاصفة  امهداة  الرحمة  التالية:  الدرامية  بامسلسات 
بن  عمرو   ،)1981( امرفة  الكعبة   ،)1979( اأيام   ،)1977(
محمد   ،)1984  4- )ج  الله  رسول  محمد   ،)1983( العاص 
الله )ج -5 1985(، والتي من خالها قام بأداء بعض  رسول 
امثال:  سبيل  عى  بينها  ومن  الرئيسة  الدرامية  الشخصيات 
وشخصية  امرفة”،  “الكعبة  مسلسل  “الحجاج”  شخصية 

“تيودور” مسلسل “عمرو بن العاص”. 
اإذاعية: إسهاماته   - ثالثا 

الدرامية  الشخصيات  بعض  بأداء  الناغي  أحمد  الفنان  شارك 
امهمة بصوته امميز وقدراته اأدائية العالية ي عدد كبر من 
ولكن  اإذاعية،  والسهرات  والتمثيليات  الدرامية  امسلسات 
لأسف يصعب بل ويستحيل حر جميع امشاركات اإذاعية 
امرية  اإذاعة  إثراء  ي  ساهم  والذي   - القدير  الفنان  لهذا 
بأعال كثرة عى مدار مايزيد عن ثاثن عاما - وذلك نظرا 
العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  الشديد  نفتقد ولأسف  أننا 
اإذاعية  أعاله  قامة  وتضم  اإذاعية،  لأعال  بالنسبة 
ومن  اإذاعية  والتمثيليات  امسلسات  من  كبرة  مجموعة 
الحياة، حكاية مرية )حسن طوبار(، الطوفان،  بينها: إرادة 
سواء  اإذاعية  امرحيات  من  كبر  عدد  إى  باإضافة  وذلك 
مرحية  امثال:  سبيل  عى  بينها  ومن  العري  امرح  من 
بهاء  وإخراج  الصبور،  عبد  صاح  تأليف  الحاج”  “مأساة 
مكاوي  الغفار  عبد  تأليف  وامرآة”  “الحار  مرحية  طاهر، 
بينها  ومن  العامي  امرح  من  أو  عامر،  أبو  هال  وإخراج 
اإيرلندي(  اأدب  )من  الحساء”  “إناء  امثال:  سبيل  عى 
أنفاق  خاطر،  الريف  وإخراج  ييتس،  بتلر  ويليام  تأليف 
أبو  هال  وإخراج  دوراس،  مارجريت  تأليف  والواز  السن 
إخراج  فورسر،  سميث  سيسل  تأليف  أقتلها  م  أنا  عامر، 
فاروق لطيف، “محاكمة حول ظل الحار” تأليف فريدريش 
تأليف  امزهر”  “الكرز  عامر،  أبو  هال  إخراج  دورينات، 

روبرت بولد، إخراج الريف خاطر.
إسهاماته  مجموعة  توثيق  محاولة  عند  التنويه  ويجب  هذا 
باللغة  اأعال  من  كبر  بعدد  مشاركته  إى  اإشارة  اإذاعية 
بالحديث  ويستمتع  يجيد  كان  التي  الفصحى  العربية 

والتمثيل بها. 
الكواليس: وراء   -

“امرح  فرقة  عروض  من  كبر  عدد  متابعة  الحظ  أسعدي 
ببطولتها  شارك  التي  امرحيات  بعض  بينها  ومن  القومي” 
بإخراجها  قام  التي  تلك  وخاصة  الناغي  أحمد  القدير  الفنان 
يلفت  أن  الطبيعي  من  وكان  مطاوع،  كرم  امبدع  أستاذي 
الكبرة  معايشته  انتباهي  ويشد  امؤكدة  موهبته  نظري 
الدرامية  الشخصيات  تجسيد  ي  وقدراته  ومهارته  أدواره 
من  اإقراب  فرصة  ي  تتاح  أن  ومنيت  وامتنوعة،  امركبة 

العام الفني لهذا امبدع اأصيل. وتحققت اأمنية ي منتصف 
بالتعامل معه من قرب  القرن اماي حينا رفت  مانينات 
بفرقة  البلد”  “ابن  أثناء عمي كمخرج منفذ مرحية  وذلك 
امتميزة  امرحيات  من  وهي   ،1987 عام  القومي  امرح 
النقدي  امستوين  من  كل  عى  كبرا  نجاحا  حققت  التي 
نالت رف مثيل “مر” مهرجان “بغداد  والجاهري، كا 
د.عبد  تأليف  من  وامرحية   .1988 عام  الدوي”  امرحي 
وإخراج  آنذاك(،  القاهرة  آداب  كلية  )عميد  حمودة  العزيز 

مرعي،  أحمد  النجوم  وبطولة  زي،  أحمد  امتميز  امخرج 
 - النص  ولصعوبة  نصار.  زين  ماهر،  أحمد  شعيب،  عفاف 
الذي يتناول فرة تاريخية هي حكم اماليك وبالتحديد فرة 
حكم “الظاهر بيرس” - والذي تطلب طبقا للرؤية اإخراجية 
سميث  جريجوري  اإنجليزي  الديكور  مهندس  ااستعانة 
وبفرقة موسيقى شعبية ومطربن ومداحن شعبين استغرقت 
فرصة  فكانت  أشهر،  ثاثة  من  أكر  طويلة  فرة  الروفات 
الذي  امبدع  الفنان  هذا  عام  من  لإقراب  ي  بالنسبة  طيبة 

أكر من خمسة  الرئيسة في  اأدوار  بأداء  شارك 
القومي” بفرقة “المسرح  وعشرين مسرحية 
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الكبرة  اإستفادة من موهبته  السينما  لم تستطع 
للشهرة الفي وعدم سعيه  بسبب كريائه 

31 [[[ بين الظل والضوء

امرحيات  لجميع  الكبر  وعشقه  اموسوعية  بثقافته  بهري 
وبالتزامه  شكسبر،  وليم  امبدع  العامي  للكاتب  الرائعة 
الشديد بجميع التقاليد امرحية. كانت ثقته ي نفسه كبرة 
تعاماته  أسلوب  ي  الثقة  تلك  انعكست  فقد  وبالتاي  جدا، 
وامظاهر  الشكليات  بتلك  اهتامه  وعدم  الشديد  بتواضعه 
الخادعة، م يختلف يوما حول طريقة كتابة اسمه باأفيشات 
حول  حتى  أو  العرض،  نهاية  ي  الجمهور  بتحية  ترتيبه  أو 
بالكواليس،  وامكياج  وامابس  اممثلن  غرف  توزيع  كيفية 

فقد كان عى يقن بأن الحلبة اأساسية هي خشبة امرح، 
أن  عليه  بصدق  الفنية  مكانته  تحديد  يريد  من  عى  وأن 
يكسب ثقة وإعجاب الجمهور الذي ا مكن خداعه. وشهادة 
حق أنه م يتغيب أو حتى يتأخر عن موعد بداية أي بروفة 
يحر  فكان  العرض،  وتقديم  الروفات  فرة  طوال  عرض  أو 
التي تعود عليها، خاصة وأنه  مبكرا داما كنوع من الطقوس 
أن   - القومي  امرح  أرة  أعضاء  وكأغلبية   - يشعر  ظل 
الذي  الطبيعي  امكان  وأنه  حياته  من  أساي  جزء  امرح 

الذاكرة  وتضمن  زمائه.  باقي  مع  فيه  بالتجمع  يستمتع 
عى  الكبر  حرصه  مقدمتها  وي  ي  بالنسبة  كثرة  مفاجآت 
توظيف جميع أوقات فراغه بغرفته ي تجويد معرفته باللغة 
يوم  كل  ساعات  بضع  يخصص  كان  أنه  لدرجة  اإنجليزية، 
الكلات  )جميع  التواي  عى  القاموس  أجزاء  بعض  لحفظ 
ذلك  وكل  اإنجليزية!!(،  اللغة  حروف  من  بحرف  تبدأ  التي 
امفضل  كاتبه  وبحوارات  الشاعرية  باللغة  ااستمتاع  بهدف 

وليم شكسبر بلغتها اأساسية.
تتضمن ذكرياي أيضا عدة مواقف مرفة له خارج “مر”، 
“ابن  مرحية  “مر”  مثيل  ي  معا  مشاركتنا  أثناء  وذلك 
البلد” مهرجان “بغداد امرحي الدوي” عام 1988، فبمجرد 
الثاث  العرض  ونجوم  الدوي”  بغداد  “مطار  إى  وصولنا 
يحظون بعدة مزايا استثنائية، بدأت بذلك اإستقبال الحافل 
شعيب  عفاف  الفنانة  وأن  خاصة  بنجوميتهم،  يليق  الذي 
“الشهد  الرائع  مسلسلها  بعد  آنذاك  تألقها  قمة  ي  كانت 
تألقه  قمة  ي  كان  أيضا  مرعي  أحمد  والفنان  والدموع”، 
العراقي  التليفزيون  كان  حن  ي  والتليفزيوي،  السيناي 
يعرض للفنان أحمد ماهر آنذاك مسلسي: أواد أدم وملحمة 
اإستقبال  مراسم  تضمنت  اأوى  اللحظات  منذ  كريت، 
أجنحة  تخصيص  ثم  منهم،  نجم  لكل  تخصيص سيارة خاصة 
فاخرة خاصة لهم بفندق “شراتون عشتار”، مع تنظيم عدة 
واإسثناءات  الحفاوة  تلك  أثارت  وقد  تليفزيونية،  لقاءات 
وي  أحدهم  أن  حتى  اآخرين،  العرض  أبطال  بعض  ضغينة 
أصول  عن  فخرج  مكانته  وإى  إليه  اأنظار  لفت  محاولة 
ذلك  عن  خارجة  وألفاظ  فجة  بطريقة  واعرض  اللياقة 
تهدئة  ي  مساندي  الناغي  أحمد  الفنان  بادر  وهنا  التمييز، 
اأوضاع وكبح جاح ذلك الزميل، وأتذكر جملته امقنعة جدا 
له  تجد  ولن  يجدي  لن  تفعله  ما  )كل  له:  قال  حينا  يومها 
صدى سوى ااستنكار ولن يحقق لك أي مكاسب .. الوسيلة 
الوحيدة لي تحقق هدفك  وتسرد مكانتك وتحظى بالتقدير 
هو التألق ي العرض .. ساعتها فقط ستحصل عى كل امزايا(، 
نالوا  حيث  العرض،  نجوم  لباقي  بالفعل  تحقق  ما  وهو 
العراق  نجوم  وبن  بالصحافة  جدا  امتميزة  وامكانة  الشهرة 

وجمهوره بتميزهم وتألقهم بالعرض.
أحمد  القدير  الفنان  خالها  نجح  ثرية  فنية  مسرة  أنها  حقا 
القومي”،  “امرح  بذاكرة  له  خاصة  مكانة  حفر  ي  الناغي 
امتنوعة  وإبداعاته  امحببة  وتلقائيته  امؤكدة  موهبته 
الرفيعة،  واأخاقيات  السامية  بالقيم  الشديد  والتزامه 
وحرصه الدائم بامحافظة عى تقاليد امهنة والتمثيل امرف 
مقفارقة  إى  اإشارة  تجدر  وأخرا  والعري.  امري  للفنان 
الوحيد  العري  الفنان  أنه  الكثرون وهي  يعرفها  قد ا  كرى 
وبالتحديد  اإنجليزية،  “سراتفورد”  مدينة  دفن  الذي 
بناء  وذلك  شكسبر  وليم  امفضل  كاتبه  بجوار  “بالريكان” 
للعاج  إنجلرا  إى  ذهب  حينا  تحققت  والتي  وصيته،  عى 
يقيم  كان  الذي  الطبيب  ابنه  ولزيارة  اأخر  مرضه  أثناء 
عى  حرص  والذي  “الدكتوراه”،  درجة  عى  للحصول  هناك 
والدته  اإجراءات معاونة  وأنهى جميع  والده  تحقيق وصية 
امرح  )وإدارة  امرية  الثقافة  وزارة  بن  وبالتنسيق 
رحم  امحي(.  )امجلس  “سراتفورد”  مدينة  وإدارة  القومي( 
وحبه  للفن  الصادق  عشقه  جزاء  القدير  الفنان  هذا  الله 
العميق للمرح ووفائه له، وإخاصه وتفانيه بصفة عامة ي 

جميع أعاله.



    

مؤخرا مرح  إنتاجه  أعاد  الذي  الكحل(،  )مخدة  عرض  يحقق 
إليها،  اانتباه  أجل  من  مرارا  رخنا  قد  كنا  هدفن  الطليعة، 
أولها: هو أهمية )الريبورتوار( امرحي، سواء بتقديم العرض 
اماضية،  السنن  خرة  من  مستفيدة  إضافات  بعد  أو  هو  كا 
إليه  مضافا  اأول  إخراجه  من  عاما(   22( بعد  يعود  فالعرض 
كلمة »صبايا« للتدليل عى أن القضية ا تزال مطروحة ولترير 
الغياب ااضطراري لعدد من بطاته السابقات الاي تجاوز سن 
بعضهن الحدود القصوى أعار شخصياته، محققا بهذه العودة 
ي  امرح  حق  ي  امتمثل  للـ)ريبورتوار(  الحقيقي  امعنى 
استعادة أيقوناته امرحية كل حن ليعرضها عى أجيال م ترها، 
وليمنح من رأوها ي عروضها اأوى فرصة التأمل واكتشاف ما 
إى  أم  لأمام  كانت  سواء  قفزات  من  امري  امرح  إليه  آل 

الخلف ومن ثم التفكر فيا يجب أن يفعل ي كل حالة.
هنا  نفسه، وهو  امبدع  يخص  فهو  العودة  ثاي هدي هذه  أما 
طويلة  سنوات  منذ  عكف  الذي  الفتاح  عبد  انتصار  الفنان 
معنى  البولوفوي(  )امرح  أساه  خاص  عى مروع مرحي 
التازج بن اأصوات امتعددة والتشكيات امتعددة ي اللحظة 
مرحيا.  اموسيقي  امصطلح  معنى  من  مستفيدا  نفسها، 
للمبدع  العودة، ستمنح  التفكر ي  باأحرى مجرد  أو  فالعودة، 
فرصة تأمل مروعه السابق متسلحا بخرة السنن فيضيف إليه 
إليه  آل  ما  عن  واضح  بتصور  اأخر  ي  ليخرج  منه  يحذف  أو 

مروعه الفني وما يحتاج إليه من تعديل أو ترسيخ.
الكحل« ا معنى إطاقا لبحثك عن )الدراما(  ي »صبايا مخدة 
ذلك  بتطور  تطور  شخصيات  وا  حدث  فا  التقليدي،  معناها 
الحدث. إنه فقط رؤية فكرية ي واقع وعادات وتقاليد يختلف 
معها العرض لكنه ي الوقت نفسه يستفيد من آلياتها )الراثية( 

ي التعبر عن هذا ااختاف.
)حالة  عليه  تطلق  أن  فيمكنك  للعرض  مريحا  وصفا  أردت  إذا 
عى  وتتكئ  الصوت  مع  الصورة  توافق  عى  تعتمد  مرحية( 
وأساور  بقيود  امكبل  العربية  امرأة  واقع  تخص  بسيطة  فكرة 

انتصار  ا تزال تضغط عى رغبتها ي اانطاق. ولذلك سيختار 
عبد الفتاح تشكيا ومابس وإكسسوارات وموتيفات ما يحيلك 
مبارة إى امكان اأكر تجليا لهذه اأطواق وتلك اأساور، وهو 
فجر  بزوغ  بانتظار  إا  للفتاة  يسمح  ا  حيث  الجواي  الصعيد 
حلمها، بينا ا تفعل هي شيئا إا بإعداد جسدها من مكن أا 

يأي أبدا.
اختار انتصار عبد الفتاح لعرضه قاعة صاح عبد الصبور مرح 
مع  متفرجيه  إدماج  ي  مساحتها  صغر  من  ليستفيد  الطليعة 
من  بعض  بإجاس  الحالة  هذه  عى  ويؤكد  بل  بطاته،  حالة 
متفرجه  ليدخل  متفرجيه  مع  متجاورين  ومغنييه  موسيقييه 
للعرض.  الطقسية  الحالة  اأوى ي سياق  اللحظة  مبارة ومنذ 
ما  بأن  اإحساس  يزيدان  اأنفاس  وتقارب  اأجساد  فالتصاق 

تشاهده يخصك ماما، أنت مشارك فيه وشاهد عليه.
روحها  وحزن  امرأة  لياي  بسواد  يليق  سواد  ي  تغرق  القاعة 
امحيطة  الحوائط  عى  موتيفات  إا  تكره  ا  سواد  السقيم، 
نحاي  تشكيل  منها  الصدر  ي  ومتفرجيه.  العرض  ببطات 
بيوت  به  امعروفة  الراي  الرير  ذلك  إى  مبارة  يحيلك 
كإرث  به  تحتفظ  بعضها  تزال  وا  بل  فائتة،  أزمنة  ي  امرين 
متجاورة  أرة  عدة  إى  ينقسم  الرير  فيه.  التفريط  يصح  ا 
تجلس عى كل منها فتاة مارس طقس انتظارها وتجهيز نفسها 
من قد يأي أوا يأي ليصنعن معا تشكيا يقرب من معنى آخر 

وهو السجن.
الفتيات مارسن طقسهن اأنثوي البسيط، أهم ما فيه هو رسم 
عيونهن مكحات تزيد عيونهن بهاء، لكنهن أيضا يندبن حظهن 
بإيقاع متوافق ويرددن معا وبتداخات مع القابعات عى أرض 

القاعة تعويذة لفك نحسهن وطرد غراب الشؤم.
أكر سنا)  امرأة  النائحات تجلس  القاعة أسفل رير  عى أرض 
أمام ماكينة خياطة  العزيز(  القديرة سمرة عبد  قامت بدورها 
مع  اآخر  هو  يتوافق  بإيقاع  اليدوية  عجلتها  تدير  تقليدية 
إيقاع ندب الفتيات ويتأرجح إراعا وإبطاء وكأنه يشر إى أن 

لعنة  إا  هو  ما  الفتيات  وتعانيه  عانته  وما  سراه  وما  نراه  ما 
وخرتها  سنها  بحكم  امرأة  واانتظار.  بالصر  إا  منها  فرار  ا 
عن  وتحفظها  سابقات  جدات  عن  ورثتها  حكم  من  تلقيه  وما 
ناسجة  اانتظار  امرأة  اليونانية  بينلوي  إى  تحيلك  قلب،  ظهر 
أخرى  زاوية  من  لتؤكد  أبدا،  ترتديه  لن  أنها  تعرف  التي  ثوبها 
حلولها  لعقم  وتأكيدا  الراجيدي.  مفهومها  اللعنة  معنى  عى 
أمام ماكينتها قبل أن تتم تطريز  ووصاياها ستموت ي مكانها 
لها ولبنات وحفيدات من بعدها.  الذي رما كان  اأبيض  ثوبها 
ا  أن  تكتشف  وقد  كفنا؟  أم  عرس  ثوب  أكان  أنت  لتتساءل 

فارق كبر بينها.
عى أرض القاعة أيضا تقبع أخريات ورجل وحيد، يتحرك حول 
ذاته رافعا إحدى يديه وضاما اأخرى خلف ظهره ي اشارة إى 
العن  بفاشية ا تخطئها  يديره كيف يشاء  العام  أنه سيد هذا 
القابعات  أمااأخريات  النائحات.  امنتظرات  عيون  به  وتتعلق 
باليه( وكأن  )راقصة  فتاة  بينهن  أجياا ثاثة من  أمامه فيمثلن 
ا  )العرية(  الفتاة  تلك  حتى  إن  يقول  الفتاح  عبد  انتصار 
تحاول  هي  القديم.  القيد  إرث  من  بعضا  بداخلها  تحمل  تزال 
من  وأثقل  أرسخ  قيدها  لكن  الفاي  ذلك  أر  من  اانطاق 

قدرتها عى اانطاق والهروب.
يزيده  الفتاح،  عبد  انتصار  عرض  قلب  هو  اإيقاعي  التوافق 
يحي  التي  البيئة  ابنة  هي  بسيطة  آات  من  ينبع  أنه  جاا 
أو وعاء  الن  آلة طحن  أو  )قبقاب(  الخشبي  الحذاء  مثل  عنها 
تحركه  حن  خرطوم  أو  القديم  النحاي  وااستحام  الغسيل 
اأصوات  هذه  كل  أرواحهن.  بعواء  أشبه  صوتا  يصدر  الفتيات 
تخرج منفردة ومجتمعة وتتداخل معها حركة اأيادي واأقدام 
ي معزوفة صوتية حركية محسوبة بدقة تجذبك كمتلق لتكون 

بإحساسك وإيقاعك مشاركا أساسيا فيها ا مجرد شاهد عليها.
»صبايا مخدة الكحل« حالة مرحية خاصة تستفيد من الطقس 
وا تقع ي حبائله، تقول دون كلات – أو بكلات قليلة – ما 

تشعر به يثقل روحك وتتمنى أن يتبدل.

الكحل«  مخدة  »صبايا 
حبائله في  تقع  وا  الطقس  من  تستفيد 

مشهد 

محمد الروى
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