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الثاثة والقروش  المحروسة  مآذن 
الثقافي الدلتا  شرق  لفرق  اإقليمى  المهرجان  فى 

لعرض جديدة  ليلة  تقدم  جرينتا 
آفاق بتياترو  النص«  عن  »الخروج   

إيزيس مهرجان 
التأسيسية  دورته  إطاق  يعلق   
الوزراء  مجلس  لقرار  وفقا 

تقدم فرقة الزقازيق امرحية اليوم اإثنن 16 مارس، 
ضمن   “ الثاثة  القروش  أوبرا    “ امرحي   العرض 

مهرجان إقليم رق الدلتا الثقاي.
ى  الحال  هو  كا   “ الثاثة  القروش   “ عرض  يدور    
اأفكار  من  مجموعة  فلك  ى  بريخت  أعال  معظم 
حالة  وأهمها  يعتنقها،  كان  التى  واأطروحات 
تغرات  لعده  كنتاج  البر  بن  استرت  التى  الر 
اجتاعية واقتصادية ى ذلك الوقت، وكمردود للفهم 
النقيض  من  تحولت  والتى  امدينة  مصطلح  الخاطئ 
أن  عى  اإنسان  تساعد  أن  من  فبدا  النقيض،  إى 
راستها  أمام  ينسحق  تجعله  أفضل  حياة  يعيش 
قوت  فكره  لتتجاوز  راع  من  تخلفه  وما  وقسوتها 
البقاء، ويتجسد ذلك من خال  يومه اى راعه عى 
ماكهيث  بقياده  اللصوص  من  مجموعة  بن  الراع 
ى  والسبب  بيتشام  بقيادة  الشحاذين  من  ومجموعة 

هذا الراع هو راع السلطة 
عتاب،  دينا  محى،  حسام  مثيل   “ الثاثة  القروش   “
مروة  الحلفاوى،  معتز  نبيل،  وليد  حسنى،  محمد 
العري،  رحيم  الشيخ،  سامه  محمد  عبدالرازق، 
يار،  أدهم  حاتم،  أمرة  سهرعثان،  فايز،  ناردين 
رضا،  الرحمن  عبد  ممدوح،  عمر  حمدى،  عاد 
بال،  إبرهيم  محمد  سمر،  محمود  عصام،  محمد 
آاء  شلبى،  أحمد  الشحات،  أحمد  عباس،  أحمد 

سعد،  ريم  سامى،  مصطفي  فوزى،  عاطف  رمزي، 
معجزه،  محمد  يري،  رأفت  زهرة،  أبو  عبدالرحمن 
الرحمن  د،عبد  ترجمة  فؤاد،  ماركو  شلبي،  أحمد 
بدوي، أشعار أحمد سامى خاطر، الحان توفيق فوده، 
تصميم  داودا،  احمد   ، معجزه  عمر   ، موده  غناء  
عبد  حسام  مابس  وفيق،  عمر  و  حلمى   عز  إضاءة 
ساندرا،  كروجراف  زيدان،  سمر  ديكور  الحميد، 
رمضان  منفذ   مخرج  ياسن،  حسام  مساعد  مخرج 

جميل، إخراج محمد صابر احمد  
امنصورة  فاحن  فرقة  تشارك  نفسه  السياق  وي 
الثقاي  الدلتا  إقليم رق  ضمن عروض مهرجان فرق 
بالعرض امرحي “ مآذن امحروسة “ تأليف ابو العا 

الساموي و إخراج أحمد عبدالجليل 
  وتدور أحداث العرض  حول الراعات التى مر بها 
ودور  الفرني مر  وااستعار  ااحتال   الباد ضد 
و  العدوانية عى مر،  الحروب  ى  الشعبية  الزعامة 

أى  ى  عروضها  بتقديم  امنصورة  فاحن  فرقة  تتميز 
مكان وى أى مناخ وبالتحديد ى القرى امرية وقد 

تجولت الفرقة ي معظم قرى محافظة الدقهلية . 
صالح,  مخلص  بطولة   “ امحروسة  مآذن   “ مرحية 
ساح سعيد, أمر طه ,محمد وحيد, مصطفي فتحى, 
,  محمود  امنشاوي  فاروق, عمرو حريز، عى  أحمد 
أحمد,  يوسف, سامر  أحمد  فاطمة مصطفي,  السيد, 
محمد السيد, صاح يس، جال دياب, رجاى الجميل, 
أحمد  عبدالوهاب,  بسمه محمود، سامر  فهمى,  نره 

أرف, محمد أكرم, أحمد سليان، جال محمد,
السيد,  أحمد  الشعبية  الفنون  فرقة  مع  باإشراك 
أحمد  أحمد,  إبراهيم  مطاوع,  محمد  محمد,  أحمد 
رحمة  يحيى,  آية  أحمد,  فاتن  أحمد,  نهى  مصطفي, 
الحان عاء غنيم،  الدرينى،  أحمد، عازف ترمبه يار 
أمن  استعراضات  غانم،  محمد  ومابس  ديكور 
عرض  إدارة  الطاروطى،  محمد  إضاءة  تصميم  عى، 
تغريد  اإخراج  مساعدو  شبانة،  آية  و  فهمى  نرة 
الجميل،  رجاى  عمرو حريز,  أحمد مصطفي,  محمد, 
السيد،   عاطف  و  ناصف  صرى  امنفذان  امخرجان 
الساموى،  العا  أبو  تأليف  حسان،  يرى  أشعار 

إخراج أحمد عبد الجليل

رمضان جميل 

تستعد فرقة “ جرينتا  “ لتقديم  الليلة الثانية من عرض “ الخروج عن 
النص “ تأليف أحمد نبيل ، وإخراج أسامة رجب عى مرح تياترو آفاق  

18 مارس الجاري ي الساعة الخامسة  مساًء  . 
قال مخرج العرض أسامة رجب : أقدم “ الخروج عن النص “ بعد إعداد 
جديد له   ليقدم رؤية ترتكز  عى تقديم  امرأة  هي الشخصية الدرامية 
بالتمثيل   مرة  أول  شاركت  عندما  حكايتها  وطرح   ، بالعرض   اأساسية 
ي العصور الوسطى ،  مع تقديم أحداث معارة  ما نعيشه و إضافة  
قصتن  فنشهد   بالعرض   امؤلفة  وهي   للنص  أخرى   درامية  شخصية 
مختلفتن يقدمها العرض  من  خال “ اميتاتياترو “ ويحدث تداخل بن 

زمنن  بأحداث العرض 
 العرض امرحي “  الخروج عن النص “ مثيل :  إمان سمر، عي نار 
،  محمد مجدي  ، همسة يري  ، تصميم وتنفيذ امابس : نرة عيى 
وتنفيذ  تصميم    ، مدكور  ومحمد    ، حافظ  أماي   : الديكور  تصميم   ،
اإضاءة وتنفيذ الديكور : مينا رضا ، مساعد تنفيذ ديكور : محمود نر 
، موسيقى   : مصطفى السيد   ، تلحن اأغاي  : سامي سمعان ، غناء 
دعايا   ، برعي  أحمد   : دراما حركية   و  استعراضات   ، العمروي  نادين   :
و  سمر،  إمان   : ،دراماتورج  نبيل  أحمد   : تأليف   ، نار  عي   : وإعان 

إخراج : أسامة رجب.
صليحة  نهاد  د.  حاضنة  منحة  عروض  ضمن  اأوى  للمرة  العرض  قدم 
عبر   / امخرجة  اأساتذة   وإراف  تدريب   ، جوته  معهد  امرأة  مرح 
عبد  رشا  امرحية  وامؤلفة   والكاتبة   ، عي  عبر   / امخرجة    ، لطفي 

امنعم  ، ومهندس الديكور د.عمرو اأرف .

همت مصطفى

أعلن منظمو مهرجان “إيزيس الدوي مرح امرأة” تعليق إطاق دورته 

لها ٢٣ مارس ٢٠٢٠  لحن  التأسيسية  وكافة فعالياته والتي كان مقررا 

وفقا  وذلك  آخر،  إشعار 

الصادر  الوزراء  رئيس  لقرار 

مارس٢٠٢٠   ٨ بتاريخ 

اأنشطة  كافة  بتعليق 

تتضمن   التي  والفعاليات 

تجمعات كبرة وذلك ضمن 

التي  ااحرازية  ااجراءات 

تتخذها الدولة ي مواجهة فروس كورونا

يأي  الفعاليات  تعليق  قرار  أن  لها  بيان  ي  امهرجان  إدارة  وأوضحت 

ضيوفها  وأمان  سامة  عى  امهرجان  وإدارة  امرية  الدولة  من  حرصا 

وجمهورها، كا شكرت إدارة امهرجان امهتمن والفرق الفنية لتفهمهم 

امحبة  كل  مع  امرمة،  التعاونات  استكال  قريبة  عودة  ومتمنين 

والتمنيات بتجاوز تلك امحنة عى خر .
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الدولي  حكاوي  مهرجان  بافتتاح 
الطفل لفنون 

حكاوي  مهرجان  من  العارة  الدورة  فعاليات  انطلقت   
الثقاي  التحرير  مركز  إيوارت  قاعة  ي  الطفل،  لفنون  الدوي 
مديري  من  كبر  جمهور  بحضور  مساًء   ٨ الساعة  مام  ي 

امهرجانات والفنانن من جميع أنحاء العام.
 بدأ حفل اإفتتاح الذي أقيم بعري تحطيب من قبل فريق 
وفريق  والتنمية   للربية  الصعيد  لجمعية  التابع  التحطيب 
التحطيب )فنون قتالية(. وقد تم  مدربن و مدربات رياضة 
الامادي  اإنساي  الراث  قامة  “التحطيب” ي  تسجيل ملف 
العروض  أعقب   .٢٠١٦ عام  الجمعية  قبل  من  اليونسكو  ي 
حكاوي  مهرجان  العارة  بالدورة  يحتفل  فيديو  مقطع 

ويأخذنا ي جولة بن العروض امقدمة ي نسخته العارة.
محمد  الفني  وامدير  امهرجان  مؤسس  رحب  كلمته  وي 
الغاوي بالضيوف وأولياء اأمور واأطفال ي الدورة العارة. 
مهمن؛  هدفن  حكاوي  مهرجان  ي  لدينا  “يوجد  وقال:  
ملحوظ،  وهو  اأطفال،  عى  تأثرنا  مدى  هو  اأول  الهدف 
اآخر  الهدف  أما  ذلك.  إثبات  القصص  من  العديد  ولدينا 
فهو امساهمة ي بناء البنية أساسية لفنون اأداء لأطفال ي 
مر”. وأضاف: “لن نتمكن من إقامة مهرجان حكاوي دون 
ركائنا العديدون، والذين قد ساهموا ي تحقيق ذلك، ومن 
منهم.  جزًءا  تصبحون  وفعالياتنا،  عروضنا  إى  القدوم  خال 
مركز  وهو  الرئيي  ريكنا  بتقديم  فخور  أنا  العام،  هذا 
تقام معظم  اأمريكية، وهو حيث  بالجامعة  الثقاي  التحرير 

فعاليات الدورة العارة.”
وسفارة  اأداء  لفنون  الهولندي  الصندوق  الغاوي  شكر   
إقامة  ي  ودعمهم  مساعدتهم  عى  القاهرة  ي  هولندا 

العروض الهولندية وامرية هذا العام. 
بقوله  كلمته  الثقاي  التحرير  استهل طارق عطية مدير مركز 
هذا  حكاوي  مهرجان  من  جزًءا  نكون  أن  لنا  لرف  “إنه   :
العام، ويسعدنا كثرًا أن نكون قادرين عى تقدم هذا النوع 
لجميع  وامتاحة  امتنوعة  و  امرحة  والفعاليات  العروض  من 
اموقع  ي  القاهرة  قلب  ي  هنا  اأعار  جميع  من  اأطفال 

التاريخي للجامعة اأمريكية بالقاهرة ي وسط البلد.”
كلمته  ي  النجار  مينا  دكتور  مر  ميدفيست  مدير  تحدث 
بالنسبة  للغاية  امهم  “من  وقال:  حكاوي  مع  راكته  عن 
ولهذا،  لأطفال.  مخصُصا  برنامًجا  نقدم  أن  مر  مدفيست 
دورته  ي  حكاوي  مع  الراكة  هذه  نقيم  أن  يسعدنا 

العارة”.
الريطاي  الثقاي  امجلس  ي  الفنون  برامج  مديرة  اعتلت  ثم 
الشئون  مستشارة  من  كلمة  وتاها  امرح.  كوستن  كاي 

العامة ي السفارة اأمريكية ي القاهرة هيلن افاي.
واموسيقى  الفموي  اإيقاع  بعرض  اافتتاح  حفل  واختتم 
الكندية   / اأمريكية  “أنفنتيس”  فرقة  من  الكاسيكية 
موسيقى  مع  الكاسيكية  اموسيقى  من  مزيًجا  قدموا  حيث 
قدمت  اأسبوع،  هذا  من  سابق  وقت  ي  هوب.  الهيب 

 ٥٧٣٥٧ اأطفال  مستشفى رطان  ي  عرًضا  “أنفنتس”  فرقة 
لأطفال  لتقدم  التاريخية  بالقاهرة  مجاورة  ي  و  القاهرة  ي 

تجربة موسيقية ا تنى.
مهرجان  استكمل  القاهرة،  ي  اافتتاح  حفل  مع  بالتوازي 
مرحية  عرض  وتم  اإسكندرية  ي  الفني  برنامجه  حكاوي 
“نرو”، وهي مرحية خيالية عن الظام من أمانيا، باإضافة 
الجيزويت  مركز  ي  هولندا  من  امعار  للرقص  عري  إى 

باإسكندرية.
من  اأطفال  لفنون  الدوي  حكاوي  مهرجان  تنظيم  يتم 
امرية،  الثقافة  وزارة  مع  بالتعاون  للفنون  أفكا  مركز  قبل 
هذه  وتأي  اإسكندرية.  ومكتبة  الثقاي،  التحرير  مركز  و 
الدورة بدعم من الصندوق الهولندي لفنون اأداء، وسفارات 
ومقاطعة  وفرنسا،  اأمريكية،  امتحدة  والوايات  هولندا، 
القاهرة،  ي  الريطاي  الثقاي  وامجلس  الريطانية،  كولومبيا 
القاهرة  ي  جوته  ومعهد  القاهرة،  ي  الفرني  وامعهد 
ي  الفنون  ومجلس  كندا،  ي  الفنون  ومجلس  واإسكندرية، 
و  اأطلنطي،  وسط  فنون  ومؤسسة  الريطانية،  كولومبيا 

مدارس الليسيه الفرنسية باأسكندرية.

سمية أحمد

بناء  المساهمة في  الغاوي: هدفنا  محمد 
لأطفال في مصر  اأداء  لفنون  أساسية  البنية 
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الدلتا شرق  بإقليم  النوعية  التجارب  مهرجان  ختام 
عروض خمسة  بمشاركة   

النوعية  التجارب  لفرق  اأقليمى  امهرجان  فعاليات  اختتمت 
الذي أقيم عى خشبة مرح قر ثقافة  الدلتا  بإقليم رق 
دمياط الجديدة ى الفرة من 5 حتى 9 مارس الجاري، ضمن 
العامة  اإدارة  نفذتها  التي  النوعية  التجارب  عروض  خطة 
للمرح التابعة لإدارة امركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة 
الكاتب  من  امهرجان  تحكيم  لجنة  تشكلت  الثقافة.  لقصور 
رأفت،   عادل  وامخرج  ممدوح  أمل  الناقدة   ، عثان  سامح 
 “ الحكاية  “حكاية  وهى  عروض  خمسة  بامهرجان  وشارك 
الدرة،  محمد  وإخراج  تأليف  الزقازيق  ثقافة  قر  لفرقة 
تأليف   ، القمح  منيا  ثقافة  قر  لفرقة   “ صوفية  “حكايات 
العاشق  “سيدنا   ، الطاروطى  محمد  إخراج  الربينى  محمد 
إعداد  كونراد  جوزيف  تأليف  ربن  ثقافة  بيت  لفرقة 
الذى شيده سويفت  البيت   “  ، السيد  وإخراج أرف فتحي 
وإخراج  إعداد  غورين  غريغورى  تأليف  ديكرنس  لفرقة   “
تأليف  دكرنس  لفرقة   “ العميان  وادي   “ عوف  أبو  ممدوح 
لقاءات خاصة مع  جورج هربرت ويلز إخراج عاء نر وى 

بعض امخرجن امشاركن ي  امهرجان قالوا..  
شيده  الذي  “البيت  عرض  مخرج  عوف  أبو  ممدوح  امخرج 
الكاتب  حياة   قصة  حول  العرض  فكرة  تدور  قال  سويفت” 
الذين  الساخرين  الكتاب  من  كاتب  وهو  سويفت  جوناثان 
يسخرون من اأوضاع ااجتاعية، و قد قرر ببساطة شديدة 
أن يعلن عن وفاته كل يوم ي الساعة الخامسة.وعن أسباب 
هامة،  أفكارا  ويضم  فلسفي  النص   “ قال:  للنص  انجذابه 
وتقريبها  عامية  نصوص  لتقديم  الشديد  حبي  إى  باإضافة 

من الجمهور ليتعرف الجمهور عليها. 
للغاية  امهرجان جيد   “ قال:  النوعية  التجارب  وعن مهرجان 

التقيد  دون  لإبداع  للمخرج  مساحة  يتيح  انه  وخاصة 
ما  وهو  تجربته،  خاله  من  يقدم  الذي  الظرف  أو  بامكان 
أخرى  بدائل  ويعطى  مختلف  بشكل  فكره  يستخدم  يجلعه 
محمد  ،ديكور  غورين  غريغورى  تاليف  العرض  لتجربته.. 
استعراضات   ، محمد  شياء  وماكياج  إكسسوار   ، طلعت 
إضاءة  السعيد،  محمد  موسيقى  تأليف   ، العظيم  عبد  أنس 
محمود الصاوي بطولة طاهر أبو حطب،محمد موى ، ريم 
،محمد  الباز  ،محمد  ،محمد سعد  ، روان هيكل  العزيز  عبد 

شاهن. 
الحكاية”  “حكاية  عرض  مخرج  الدرة  محمد  أشار  بينا 
الهوية  هى  العرض  حولها  يدور  التي  الرئيسية  الفكرة  أن 
التي  امحاوات  وإفساد  بها  للتمسك  يدعو  حيث  امرية، 
تؤدى إى طمسها،  معتقدا أن حضارتنا من أقدم الحضارات 
امرأة  دور  يبزر  العرض  أن  أيضا  مؤكدا  التاريخ،  عرفها  التي 
التجارب  مهرجان  “يعد   : الدرة  وتابع  لها.  ااعتبار  ويرد 
النوعية من امهرجانات امتميزة، و أن القامن عى امهرجان 
 ، تواجهنا  التي  الصعوبات  كل  تذليل  الطرق  بشتى  يحاولون 
الحدث  مستوى  عى  امواقع  ي  اموظفن  يصبح  أن  أمنى  و 
باإدارة  العمل  القامن عى  يقام وأن يقوموا مساعدة  الذي 
العامة للمرح ، العرض مثيل نعمت الله ،مروة فريد ،اآء 
الجال  تامر  ماكياج   ، أرف  ،محمد  السيد  ،هايدى  الخوى 
استعراضات  ،تصميم  مطرب  الرحمن  عبد  موسيقى  ،تأليف 
،ديكور  الهادي  محمد  إضاءة  وتنفيذ  ،تصميم  هجرس  يار 
ومابس حسام عبد الحميد ،تنفيذ مابس سمر شيدر وماهر 

عبد امعز ،مخرج منفذ محمد ممدوح الهادي. 
أن   “ العميان  “وادي  عرض  مخرج  نر  عاء  أوضح  فيا 

مهرجان التجارب النوعية يعد تجربة هامة ومتميزة،  خاصة 
منذ  متوقفة  اأقاليم  مستوى  عى  الفرق  بعض  هناك  أن 
20عاما  منذ  امتوقفة  دكرنس  فرقة  مثل   ، طويلة  سنوات 

وبهذه التجربة تعود من جديد. 
وعن تجربته قال “وادي العميان” تدور أحداثه حول شخص 
احد  ي  يقع   ، امغامرين  من  ومجموعة  هو  للجبال  متسلق 
الثلج،  من  وسادة  بواسطة  ُأنقذ  ولكنه  السحيقة  الوديان 
هذا  أفراد  ولكن  راقية  وحضارة  متكاما  مجتمعا  ووجد 

امجتمع من العميان. 
الكاتب  يتميز   “ قائا:   استطرد  للنص  اختياره  أسباب  وعن 
تقديم  إسهاب ي  لديه  بأن  النص  كاتب  ويلز  جورج هربت 
تحديا  مثل  ذلك  وكان  نفسه،   بالحدث  مقارنة  الحدث، 
بالنسبة ي ى خلق مجموعة من الشخصيات الجديدة،  فعى 
سبيل امثال قمت بإضافة شخصية الحكيم الذي مثل القانون 
وكيف  الروحانية،  الطاقة  مثل  الذي  والحكيم  معناه  بكل 
ويستمدان  البعض،  بعضها  مع  الشخصيتان  هاتان  تتعامل 
ارف،  أحمد  بطولة  العرض  البعض..   بعضها  من  الطاقة 
أحمد سمر، محمد عز، عبد الله عزمي، محمد حسن، أحمد 
يحيى، معاذ زكريا، فارس أرف، محمد عادل، عمر الكومي، 
وليد،  يوسف  زنون،  محمد  نر،  نرمن  صابر،  الرحمن  عبد 
جنا هاي، ياسن عاء، عبد الرحمن عاد، ليى محمد ،مابس 
عبد  حسام  دعاية  وسيم،  جون  ماكياج  اللطيف،  عبد  هبة 
مخرج  حيدر،  محمد  إضاءة  رشدي،  أحمد  ديكور  الرءوف، 

منفذ محمد حيدر.

رنا رأفت
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عروض..  9
الصعيد وشمال  الكرى  للقاهرة  النوعية  التجارب  مهرجان  في 

اإقليمي  امهرجان  فعاليات  الجاري،  مارس   14 اختتمت 
الصعيد  وشال  الكرى  القاهرة  بإقليم  النوعية  للتجارب 
مرح  عى  مارس   6 الجمعة   انطلق  قد  كان  الذي  الثقاي، 
قر ثقافة الفيوم، ضمن خطة اإدارة العامة للمرح التابعة 
لإدارة امركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة. 

شهد امهرجان مشاركة 9 عروض مرحية  من بينها ثاثة من  
تأليف محمد    “ الوحش  “ حابس  الفيوم  هي   ثقافة  فرع 
عبد الحليم ، وإخراج محمود عبد امعطي  لفرقة قر ثقافة 
الفيوم، وعرض  “ ة “ عن بيت الدمية “ تأليف هريك إبسن 
 ، العامة  الفيوم  مكتبة  لفرقة  رانده ريف  وإخراج  إعداد   ،
،وإخراج  فاروق  مروة  تأليف   “ جًدا  عادي  جنون   “ وعرض 
فرع  من  وشارك  طامية،  ثقافة  بيت  لفرقة  الساموي  أحمد 
سيف  املك   “ الفشن  ثقافة  قر  لفرقة  سويف  بني  ثقافة 
، و من  الطنطاوي  إبراهيم  تأليف طارق عار،  وإخراج    “
الخرية  القناطر   ثقافة  قر  فرقة  القليوبية   ثقافة  فرع 
أرف  وإخراج  الجاد،   مجدي  تأليف    “ السوس   “ عرض 
القاهرة  ثقافة  لفرع  أربعة عروض  الجواد، فيا شاركت  عبد 
هي “ امايسرو” لفرقة قر  ثقافة السام تأليف محمد زي 
،وإخراج عمر حسن ، وعرض “ آخر بروفة  “ تأليف مولير ، 
وإخراج هاي السيد  لفرقة قر ثقافة عن حلوان ، وعرض “ 
الهاي “ تأليف بكري عبد الحميد،  وإخراج خالد العيسوي  

 “ الحياة   “ساحر  وعرض   ، الفرج  روض  ثقافة  قر  لفرقة  
تأليف محمود جال حديني ، وإخراج باسم القرموط لفرقة 
قر ثقافة منشأة نار. تشكلت لجنة تحكيم  امهرجان من  
د. عمرو دوارة ، و مهندس الديكور محمد هاشم ،  وامخرج 

إميل شوقي. 
المهرجان مخرجو 

قال امخرج عمر حسن : تعد  فكرة التجارب النوعية نافذة 
الجديدة  امرحية  التجارب  من  كبر  عدد  لتقديم  وبوابة 
به  ومؤمن  لفنه  محب  مبدع  واِع  لشباب  ومضموًنا  شكًا 
ى  وامرح  الفن  يضع  حيث  عاتقه  عى  ثقيًا  عبًئا  ويحمل 
القاسية و ا يجد مفرًا  التطرف والرجعية والظروف  مواجهة 
يقدمها  صادقة  مرحية  فنية  بتجربة  إا  نفسه  عن  للتعبر 
مجاًا  اإقليمي   امهرجان  أجواء  وتحمل  وحرية،  بإخاص 
دون  جديد  هو  ما  وتقديم  الفكر  ولتاقى  للتعارف  مناسًبا 
محفًا  يكون  أن  ونتمنى   ، كثرًا  يحدث  ا  أمر  وهو  قيود،  
عن  فضًا  للتنافس،  مهرجاًنا  يكون  أن  قبل  وللتواصل  للحب 
امرحية  الساحة  مد  التي  والتجارب  وامناقشات  اللقاءات 
تصيبنا  تحقيقها  عند  اإنجازات  أن   : أضاف حسن  بالثقافة 
أجلها،   من  نتعب  أن  تستحق  أحامنا  وأن  عظيمٍة،  بفرحٍة 
كان  اختياري لنص” امايسرو” تأليف محمد زي الذي يدور 
يعر  ما  أفضل  “بيتهوفن”  العامي  اموسيقار  شخصية  حول 

عن قدرة اإنسان عى مواجهة .
النوعية  التجارب  امعطي:  عبد  محمود  امخرج  قال  فيا 
بامرح  ترتبط  وا  وجمهورها   ، بيئتها  تحاي  مغايرة  تجربة 
الجمهور  واستهداف  امكان،  مرحة  عى  تعمل  و  التقليدي 
 ، مميزًا  مروًعا  وأعهده    ، قضاياه  عرض  خال  من  وجذبه 
وتجربة ثقافية فنية  من اممكن أن تحقق نجاًحا غر مسبوق 
التجهيزات  توفر  ينبغي  ولكن  امتعددة،  مر  أقاليم  ي 
الجمهور  إي  امرحية  الحالة  تصل  حتى  والفنية  التقنية 
الرئيي   مقصدي   كان   : امعطي  عبد  ،وتابع  امستهدف  
بالعرض هو جمهور الشارع الفيومي الذي ا يعلم عن قر 
العرض  قدمنا   ولذا   ، حكومي  مبنى  أنه  سوى  شيًئا  الثقافة 
امرحي  “ حابس الوحش “  بساحة القر لجمهور الشارع 
يحاكيه  الذي  العرض  مع  وتفاعل  احتشد  الذي  الفيومي 
خال  من  الشعبي،  وموروثة  تراثه  ويحاي  الفيومية  بلهجته 
وما  الوحش  حابس  الشيخ  مقام  مولد  عن  شعبية  فرجة 
يشهده  من طقوس شعبية توارثتها أجيال عديدة.  تابع  عبد 
امعطي : قدمنا “ حابس الوحش “ لجمهور الشارع وتركنا  له 
تتعارض  التي  وامارسات  الطقوس  هذه  عى  الحكم  حرية 
مع الفكر والعلم، والعرض تأليف  محمد أبو الوفا،  وألحان 
عمر،   ليى  ديكور:  السويفي،  محمد  استعراضات   ، ذي  عي 

برؤية درامية، وأشعار مخرج  العرض .
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ممتعه  صورة 
وقال امخرج إبراهيم الطنطاوي  إن مروع التجارب النوعية 
التي تحققها  النجاحات  يدعم امواهب الشابة ويكمل مسرة 
وبناًءا  الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة  للمرح  العامة  اإدارة 
لزاًما  كان  للمرح  الجمهور  إعادة  نحو  اإدارة  توجهات  عى 
فكان  التوجهات  هذه  مع  يتناسب  الذي  النص  اختيار  علينا 
نص”  املك سيف “ للكاتب والناقد الدكتور طارق عار ،مع 
تقديم صورة  حاولنا  و   ، نبيل  امهندسة ساح  وأزياء  ديكور 
دوًما  ،ونأمل  للمتلقي  وذهنًيا  برًيا  وممتعه  شيقة  مرحية 
والرسالة  اإخراجية  الرؤية   : الطنطاوي  أضاف  إسعاده.    ي 
يحويه  ما  كثرًا عن  يبتعدان  ا  ، وها  واحدة  لعملة  وجهان 
النص، فطاما بقيت الحياة قامة عى ظهر هذه اأرض سيظل 
الراع أبدًيا بن الخر والر ، قد ينتر الر ي جولة، لكن 
وإن  والجال،  والخر  الحق  مثل  ما  لكل  داًما  البقاء سيظل  
 ، العام  ليس سذاجة ى هذا  السامية  اإنسانية  بالقيم  إماننا 

وإما هو إعاٌن واضٌح وريح ومبار عن إنسانيتنا  .
 “ الهاي   “ مرحية  إن  العيسوي:  خالد  امخرج  قال  فيا 
اأصول  ذات  الشخصية  وتعكس  والسرة  اأسطورة  تحتضن 

ثم م يعد الفاحون  متلكون القدرة البدنية للعمل بالزراعة 
رئيسًيا   مصدًرا  دولتنا  كانت  أن  فبعد  اأزمة،   ،وتتفاقم 
،أصبحنا   وغرها   واأرز  كالقمح  الغذائية  امنتجات  لتصدير 
نعيش عى  استراد  هذه امنتجات ما يكبد  الدولة الكثر. 
مجتمًعا  عاًما   خمسن  قبل  الخرية  القناطر  كانت  أضاف:  
الزراعية  الرقعة  تبدلت  واآن  بخراته  يفيض  فحسب  زراعياً  
العرض  أحداث  تدور    .. السكنية  العارات  محلها  وحلت 
محصول  أصابت  التي  السوس  أزمة  حول  كوميدي  إطار  ي 
الفول ومر بطل العرض “مصيلحي”  براعات سياسية حتى 
مجاات  شتي  ي  و  العقول  ي  السوس  أن  بالنهاية   يكتشف 

الحياة وليس بنبات الفول.
اختياري   بعد  اأجدر  كان   : ريف   رانده  امخرجة  قالت  و 
جمهورنا  مع  يتناسب  ما  أقدمه  أن   “ الدمية  بيت   “ نص 
امستهدف باأماكن امفتوحة، وأن يكون مناسًبا لزمننا وامكان 
امقدم فيه، ومن هنا أتت فكرة إعداد النص وترجمته للعامية 
ومصر الحدث ومحاولة اختصار بعض أحداثه،  وما ا يحدث 
أي خلل بالدراما. أضافت:  عقدت عدة  جلسات    مع فريق 
العمل، ومثلت  الرؤية التشكيلية  ي  تشكيل البيت  كبطل 
للدراما  ى صورة شفافة،  كبيت يفقد جدرانه و يقدم  ي أي 
فضاء، ويبدو دون جدران، يرى امشاهد كل ما يدور بداخله 
البيت تدريجًيا  التشكيل داخل  . وتابعت: يتطور  من أحداث 
العرض،   نهاية  العرائس ى  ننتقل  إى صورة من مرح  حتى 
دائرة  إى  البطلة عى خيوطه ومزقها وتخرج منه  تتمرد  حن 
 ، البيت  دائرية حول  العرض ي حلقة  يشاهد  الذي  الجمهور 
ارتباط   للجمهور  قرًبا  امفردات   أكر  من  اموسيقى  وأن 
الشعبية  اآات  اختيار  قررت    ، الشعبي  براثنا  وجداننا  
وألحان  الحدث،   تصاحب  خاصة  موسيقية  ومقطوعات 
،وكان   العرض  طوال  حية  موسيقى  الحركية  باللوحات  خاصة 
مستويات  مجموعة  عى  يتم  كهذا  عرض  ى  اممثل  تدريب 
التمثيل  و  البيت  أي   الحدث  مرح  داخل  التمثيل  منها 
اآخر خارج مكعب البيت مع الجمهور،وتشكيل جسد اممثل  
واأداء  امكان  سينوغرافيا  من  كجزء  وخارجه  البيت  داخل 

الحري ي اللوحات الحركية.

همت مصطفى

الجنوبية،  وهي  تخرج من الراث لتحتفي بامظاهر الحياتية 
عي  اإخراجية  الرؤية  وتعتمد   ، بالتاريخ   تحتفي  ما  أكر 
ولعب  والدبوس  الحربة  ألعاب  فنقدم  الشعبية،  الفرجة 
تائم  التي  وااستعراضات   ، واموسيقى  الدراما  مع  السيوف 
العيسوي:     .تابع   البرية  امتعة  وتحقق  الشعبي   ااتجاه  
امهرجانات اإقليمية حدث مهم ، و تجمع مرحي كبر يقدم 
الحركة  يري  ما  امرحية  العروض  من  مختلفة  وألوان  أنواع 
للخروج  فنية جادة  امرية،  وهي دعوة ومحاولة  امرحية 
عن الشكل النمطي التقليدي  امتعارف عليه للمرح،  مثال 
ذلك أن نقدم مرحنا ي أماكن مفتوحة كالحدائق والشواطئ  
كل  ي  امرحية  الثقافة  وننر  نقدم  وبذلك     ، والساحات 

مكان، ولكل فئات الشعب. 
العقول سوس 

فيا قال امخرج أرف عبد الجواد : أقدم ي عرض “ السوس 
القناطر  موقع  طبيعة  و  الزراعية،   بالبيئة  خاصة   قضية    “
حيث  للعاصمة  الريف  أبناء  هجرة  أزمة  وخصوًصا  الخرية  
امركزية، ما  أدى إى إهال اأرض ، وسعي الكثرون مؤخرًا  
نحو  بناء العقارات دون عى انقاض اأراي  الزراعية، ومن 
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أقامت إدارة امرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، عى مرح 
التجارب  مهرجان  أسيوط،   ثقافة  بقر  النار  عبد  جال 
اأول  من  الفرة  ى   ، الثقاي  الصعيد  وسط  إقليم  النوعية 
 “ وهي  عروض  عر  مشاركة  الجاري،  مارس  من  الثامن  حتى 
أحمد  وإخراج  خميس  محمد  تأليف  صدفا  لفرقة  استغاية”  
أحمد  محمد  تأليف  ديروط  لفرقة  امخزن”    ”، الباسط  عبد 
الغنايم  لفرقة  الريم”   شاه   “ و   ، صفوت  مارك  إخراج  محمد 
التميمة   “ و   ، امري  جار  إخراج  خنيجر  أبو  أحمد  تأليف 
وإخراج غريب  تأليف سعيد حجاج  لفرقة سالوط  والجسد”  
مصطفى، و عرض “الغولة”  لفرقة بواق تأليف بهيج إساعيل 
تأليف  جرجا  لفرقة  العواجز”   أم   “ و  فهمى،  سنبل  وإخراج 
كيلوباترا  “مذكرات  وعرض  أحمد،  محمود  إخراج  عثان  عى 
عرض  و   ، حسن  محمد  أحمد  وإخراج  اأسواي  طه  تأليف   “
أندرو إسحاق وإخراج  تأليف  أبنوب  نهاية” فرقة  “البحث عن 
د.حسام  من  التحكيم  لجنة  وتشكلت    ، العظيم  عبد  أحمد 
.  وكان  الناقد  محمد عام  ـ امخرج محمد فؤاد صدقي،  عطا 

“مرحنا” هذا اللقاء مع بعض امخرجن امشاركن .
يدور   :  “ إستغاية   “ عرض  مخرج  الباسط  عبد  أحمد  قال 
العرض حول فرقة مرح تحاول تقديم  عرض مرحي ولكنها 
عن  الحديث  أعضاؤها   فيقرر   ، امناسب  النص  تجدوا  ا 
أنهم  الوقت يكتشفون  بهم، و مع مرور  التي تحيط  مخاوفهم 
خائفن أصا من الحديث عن مخاوفهم، وهكذا  يجسد العرض 
فكرة الخوف من الذات ومن الحلم والخوف من الحديث أيضاً.  
التيات  : امميز ي عرض “إستغاية” هو  خروجه عن  أضاف 
أخرج  أن  أريد  كنت  حيث   ، الصعيدي  الراث  من  امأخوذة 
بحكم  عليهم  مفروض  أصبح  الذي  امألوف  عن  اممثلن  بهؤاء 
اممثل  يلبسه  الذي  الرداء  الصعيد، فقمت بخلع هذا  أنهم من 

الصعيد ي حياته اليومية وامرحية أيضاً.
الريم”   شاه  “عرض  إن  امري  حسن  جار  امخرج  قال  و    
الغنايم وهم عثان عبد  اموهوبن أعضاء فرقة  يضم كثر من 
الرحمن ـ سيد عى ـ حبى العزب ـ وليد يوسف ـ حسن أحمد 
عفت  رامى  ـ  حسن  حسام  ماهرـ  شعراوى  ـ  محمد  عبدلله  ـ 
جاد  عار  ـ  منتر  محمد  ـ  سعدى  أحمد  ـ  آدم  امعز  عبد  ـ 
مصطفى  ـ  عثان  عثان  ـ  خلف  محمود  ـ  عفت  رمان  ـ  الله 
عبد النار ـ عبدلله شعبان ـ جابر عبد الرحمن ـ محمد أحمد 
تنفيذ مابس حسنيه  ، ومعهم   ـ محمود محمد  أية صفوت  ـ 
رأفت  صوت  مهندس  فرغل،  سعدي  ديكور  تنفيذ  و  حسان، 
ميرة، مهندس إضاءة عبد العزيز أحمد، مساعدو مخرج عبد 
امعز أحمد ،  عبد لله الشاذي،  رامي عفت.  أضاف: هذه أول 
مشاركة ي  ي مهرجان التجارب النوعية ي إقليم وسط الصعيد، 
ى  تقدمه  يتم  مرة  وأول  شعبية،  فرجة  هو  العرض  هذا  و 
صورة عرض مرحي، ما فيه من قضايا تهم امجتمع الصعيدي، 
القضايا  تلك  تقديم  ي   وأبدع  خنيجر،  أبو  أحمد  امؤلف  كتبه 
بن  اموازنة   عى  فتقوم  اإخراجية  الرؤية  أما  درامي،   بشكل 
العربية  القبائل  بعض  ثبات  تكشف  حيث  والحار،  اماي 
عى  الضوء  نسلط  كا  السلبية،  وتقاليدها  عاداتها  بعض  عى 
امجتمعات  هذا  أعضاء  عى  وتأثرها  السلبية  اموروثات  بعض 

 ،“ “الغولة  تقي  عى عرض  أن  كان مكن  التي  الصعاب  من 

الجديد  الوادي  فرقة  ممثي   من  الكثر  انسحاب  ي   وتتمثل 

قمت  حيث  لإحباط،   أستسلم  م  ولكني  معلنة،  غر  أسباب 

بكافة  تكفلت  كا  والداخلة،  الخارجة  من  ممثلن  باستدعاء 

؛ و حرصنا عى أن نقدم هذا العرض ي مجتمع مغلق ناي مثل 

امجتمع امذكور ى النص امرحى .

ى  تجربتي  إن   : الغولة  عرض  مخرج  سنبل  نار  قال   فيا 

واجهته  ما  اإطاق،  عى  سهلة  تكن  م  العام  هذا  امهرجان 

الصعيد بوسط  النوعية  التجارب  مهرجان  فعاليات  انتهاء 
عروض  عشرة  بمشاركة 
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وقمت  الخاصة،  نفقتي  عى  انتقالهم  ومستحقات  مستحقاتهم 
امرح  خشبة  بتطوير  قمت  كا  رائع،  مستوى  عى  بتدريبهم 
ويليق  اإقليم،  يرف  عرضا  نقدم  لي  الخاص،  حساي  عى 
بتاريخه الفني امشهود.  أوضح سنبل أن أحداث العرض  تدور 
داخل واحة، حيث تتعرض “وداد “ وهي فتاة من أهل الواحة 
تتميز  بثقافتها أشكال من الجهل، كانت سببا  ى ثورتها  عى  
الواقع  الذي يحياه أهل الواحة . أضاف:  تم اختيار هذا النص 
ما يحمله من قضايا تناسب امجتمع ..  “الغولة” مثيل:  رضوى 
ريهام محمد  ـ  إساعيل  غادة محمد  ـ  الغنيمى  إمان  ـ  طاهر 
رضا  ـ  ـاجد  سعيد  محسن  ـ  عوض  محمد  ـ  ميس  ـ  الصادق 

وزوج  الطفل  والد  هو  يهددهم   الذي  الشخص  أن  و  وأمه، 
عندما  نفسه،  الشخص  هذا  هو   الجرمة  سبب  وأن   ، السيدة 
لدفعه  الفاسدين  اأعال  رجال  أحد  له  قدمها  رشوة  رفض 
أثر  أن  أريد  صفوت:كنت  تابع  صالحة.  غر  بضائع  لتهريب 
العامل النفي لدى الجمهور ى يتعايش مع العرض كأنه حدث 
أماي  ـ  نبيل  إمان  ـ  لله  عبد  أحمد  مثيل  امخزن”   “ حقيقي. 
ـ  ـ محمود مصطفى  إبراهيم يوسف  ـ  أحمد محمد  ـ  عصمت 
ـ أحمد عاطف  بدر  الدين  نور  ـ  ـ مصطفى ورداى  عمر أحمد 
أحمد رور  ـ  بالله  امعتصم  ـ  فخرى  محمود  ـ  فخرى  أحمد  ـ 
تنفيذ   ، شعبان  محمد  ـ  محمد  الرحمن  عبد  ـ  رجب  أحمد  ـ 
أبتسام،  مابس  تنفيذ  فراج،  أحمد  ـ  حامد  لله  عبد  ديكور 

مهندس إضاءة مصطفى مختار ، مهندس صوت محمد متوي.
فقال  والجسد”  التميمة  عرض”   مخرج  مصطفى  غريب  أما 
عن مشاركته ي امهرجان:  هذه هى أول مشاركة ي ى عروض 
تعاون  وأول  الصعيد،  وسط  إقليم  النوعية  التجارب  مهرجان 
ميز  والجسد”  “التميمة  نص  و    “ “ سعيد حجاج  امؤلف  مع 
يتناول  و   ، الصعيدي  امجتمع  لبيئة  امائم  الشعبي  بالطابع 
قضايا الهوية وطرق الحفاظ عليها، كا  تقدم للجمهور بطريقة 
ـ  نبيل  أحمد  ـ  سيد  مجدي  مثيل   “ والعرض  وواضحة  ممتعة 
عى محمد عى ـ محمود أحمد ـ إبراهيم نادى ـ حادة خالد 
ـ عبد لله يار ـ عاد الدين عيد ـ إساعيل فوى، ياسمن زين 
مدحت  ألحان   ، مدحت  مريم  ـ  منر  عايدة  ـ  رمضان  نادرة  ـ 

نظر، سينوغرافيا محمد شعبان.
مهرجان  عن  امسؤل   “ حجاج  “سعيد  الكاتب  قال   وأخراً 
التجارب النوعية بإدارة امرح: م تكن هناك أي مشاكل تذكر 
، بل كانت هناك روح منافسة جميلة بن كل الفرق ى امهرجان 
، حيث كانت تعمل عى تقديم عروضها بطريقة  فنية  وتقنية  

ترف اإقليم .

شياء سعيد  

ـ  الدين  محمد صاح  ـ  منصور  محمد  ـ  حاتم  ـ ريف  سعيد 
حلمي،  خالد  أشعار   ، نيشو  أحمد  ـ  مصطفى  ـ  شهاب  أحمد 

ديكور علياء ماهر، موسيقى بهاء صبحي.
و قال مارك صفوت مخرج “عرض امخزن”: هذه أول مشاركة 
الصعيد، أنني  إقليم وسط  النوعية ي  التجارب  مهرجان  ي ي 
داما أقدم عروضا تجريبية حركية، أما عن عرض “امخزن” فهو 
مخزن  ي  أنفسهم  وجدوا  الشباب  من  مجموعة  حول  بيدور 
ويقوم  واحد  شخص  يجمعهم  أمتار  بعر  اأرض  سطح  تحت 
بتهديدهم: وا يتذكرون  سبب تواجدهم ي هذا امخزن. تدور 
اأحداث فنعرف أن هؤاء الشباب مشركن ى عملية قتل طفل 
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بدأنا بسؤال امخرج امرحي خالد عطا الله عن اآليات أو امعاير 
عن  فكشف  امرحية؟   النصوص  اختيار  يتم  أساسها  عى  التي 
نجد  الوقت  “طوال  يقول:  حيث  امناسبة  النصوص  اختيار  صعوبة 
حالة  تناسب  العربية  باللغة  مرحية  نصوص  اختيار  ي  صعوبات 
الهواة، وعدم معرفتهم اأكيدة باللغة العربية ودهاليزها من حيث 
الناطقة  النصوص  عن  البعد  كل  نبتعد  يجعلنا  ما  والفهم  النطق 
النص  ُتفقد  الحلول ولكنها حلول  العربية، وقد قدمنا بعض  باللغة 
الحبكة  أو  امكتوبة  الدراما  ي  خلل  وتخلق  مصداقيته،  امكتوب 
النصوص”  “مصر  الحلول  من ضمن هذه  وكان   .. للنص  امرحية 
اممثل  عى  أسهل  فتصبح  العامية  باللهجة  منطوقة  تكون  لي 
ذلك  يكن  م  ولكن   .. امتلقي  عى  أيًضا  أسهل  تصبح  لي  وأحياًنا 
هو الحل اأمثل.  فقد قدمت مرحية “مسافر ليل” وهي باللغة 
الشعري  امرح  إى  تنتمي  أنها  إى  باإضافة  الفصحى،  العربية  
قلة  هو  هي،  كا  تقدمها  عى  ساعدي  الذى  و  هي  كا  قدمتها 
امرحي  التمثيل  فعنار  النص،   ى  امرحية  الشخصيات  عدد 
السهل  من  كان  لذلك   .. شخوص  ثاثة  تتعدى  ا  فيها  والشخوص 
اختيار اممثلن وهم قلة من الهواة القادرين عى اإمساك بدهاليز 
اللغة، هذا باإضافة إى أن نص مسافر ليل بسيط من حيث اللغة 
رغم شاعريته. وأضاف أنه من وجهة نظره يرى جزءا من الحل ي 
السواد اأعظم  اللغة عند   باللغة لحل مشكلة  وجود ورش خاصة 
من هواة امرح والشباب، مع الركيز عى اإعراب للجمل والضبط 
اللغوي، وأن تعمم هذه الورش عى كل فرق اأقاليم وفرق الهواة 
التجارب  غار  خوض  من  بد  ا  اأخرى  الناحية  ومن  والشباب. 
الفاعلون  يعتاد  لي  امحي  أو  منها  امرجم  سواء  العربية  باللغة 
وهم اممثلن عى اللغة وخوض غارها . أن وجودهم ي التجربة 
بعض  هناك  وأضاف:    . الصحيح  النطق  عى  يساعدهم  سوف 
ويصححها  اللغة  يضبط  لي  لغوي  مصحح  يستعينون  امخرجن 
من  امشكلة  يستأصل  داما  وليس  مؤقتا  حا  يعتر  وهذا  للممثلن 

جذورها.
العربية  اللغة  الخوض من نصوص  لله: “الخوف من  واستطرد عطا 
وأعتقد   . العام  الذوق  تدي  إى  باإضافة  وامارسة،  ااطاع  لعدم 
أن اميديا وما يقدم عى اإنرنت للشباب قادر عى هدم أي تذوق 
أن  والقراءة  ااطاع  عن  البعد  إى  باإضافة  هذا  الفصحى.  للغة 

امعرفة اآن أصبحت سهلة وساعية أكر منها مقروءة..
وعبد  طليات  زي  مثل  الرواد  جيل  بن  امقارنة  عن  سؤاله  وعن 
الوارث عر ويوسف وهبي وغرهم وبن اأجيال الحالية للمرح، 
باأجيال  مقارنة  وإلقاًء  تحدًثا  اللغة  من  الرواد  جيل  مكن  وعن 

سبيل  عى  الحكيم  توفيق  كمرحيات  الفصحى،  العربية  اللغة 
امثال.

التمثيل  مشكلة  أن  رأى  فقد  راج  أحمد  امرحي  الكاتب  أما 
والجمل،  الكلات  نطق  اأول  امستوى  مستويان،  لها  بالفصحى 

وامستوى الثاي أداء هذه الكلات والجمل فنًيا.
من  الكلمة  ضبط  وعدم  للممثل،  اللغوي  البناء  ضعف  أن  ويرى 
العناية  عدم  مع  خاطئ  بشكل  للكلمة  اممثل  حفظ  أو  اأساس،  

بقواعد علم اللغة )الصوتيات( تاحق الكلات وتخفي امعنى. 
التغلب عى هذه امشكلة، أكد رورة تسليم  وبسؤاله عن كيفية 
النص مشكوًا من البداية باإضافة اختيار اممثل امناسب، وكذلك 
والروفات  لغوي،  مدقق  ووجود  الرابيزة،  بروفات  ااهتام 
بحاجة  لكنها  مكلفة  ليست  اللغوية  الكفاءة  أن  وأوضح  الفردية، 
إى اتباع مخلص لقواعد العمل اأساسية حيث ا وجه للمقارنة بن 

الحالية، أرجع السبب ي ذلك إى أن هؤاء العظاء كانوا يعرفون  
قيمة اللغة .وكانوا قادرين عى ااطاع وزيادة امعرفة باإضافة إى 
إى  باإضافة  هذا  يقدمون،  ما  وإمانهم  وحبهم  الكثرة  تجاربهم 
كفاعلن  قيمتهم  ويعرف  يستوعبهم،  كان  وقتها  العام  الذوق  أن 

ومؤثرين ى امجتمع، و يعترهم قدوة. أما اآن ... فأين نحن؟
الرواد  جيل  فصاحة  سبب  فأرجع  الساموي  العا  أبو  اأستاذ  أما 
التي كانت تقدم من خالها أنشطة فنية وأدبية  قدًما إى امدارس 
تعني ما يسمى جاعة الخطابة واإلقاء، يتدرب فيها الطالب كيف 
نادى  و  أخطاء   دون  نطًقا صحيًحا،  الفصحى  العربية  اللغة  ينطق 
مدارسنا،  داخل  اأنشطة  هذه  مثل  إى  العودة  برورة  الساموي 
بالنسبة  أما  الصاعدة.  اأجيال  لدى  القومية  لغتنا  عى  للحفاظ 
لفرق هواة امرح فيمكن لكل فرقة أن تستعن بأحد امتخصصن 
أداء امرحيات ذات  الفريق عى  بتدريب  ليقوم  العربية  اللغة  ى 

.. الفصحى  العربية  اللغة 
الحل؟  وما  المسرح..  غادرت  لماذا   

مرجمة  نصوص  على  معتمدة  مسرحية  عروض  تقديم  خال  من  الفصحى  العربية  باللغة  نشأته  منذ  المصري  المسرح  ارتبط 
التأليف  مجال  المصرين  واأدب��اء  الشعراء  بدخول  الشعري  المسرح  ذلك  بعد  ظهر  ثم  واإيطالية،  والفرنسية  اإنجلزية  عن 
الكبر”   ب��ك  علي  و”  كليوباترا”  و”م��ص��رع  ليلى”  مجنون  مثل”  مسرحيات  ق��دم  وال���ذي  شوقي  ب��ك  أحمد  مثل  المسرحي 
خمسينيات  حى  قائًما  العربية  واللغة  المسرح  بن  الوثيق  اارتباط  هذا  وظل  كبًرا.  نجاًحا  حققت  الي  المسرحيات  من  وغرها 
في  العربية  اللغة  ع���روض  ب���دأت  ال��ك��وم��ي��دي،  المسرح  ف��رق  و  التليفزيون  وظ��ه��ور  السيتينيات  ب��داي��ة  وم��ع  ال��م��اض��ي.  ال��ق��رن 
النصوص  كّتاب  هم  هل  اانسحاب  هذا  أسباب  على  مًعا  فلنتعرف  المقدمة،  العروض  على  العامية  زحف  مقابل  الراجع 

مًعا؟ مجتمعة  الثاثة  هي  أم  المتلقي،  الجمهور  عند  اأسباب  تكمن  أم  المخرجن،  أم  أنفسهم،  المسرحية 
هبة الورداى

أفقدنا  الهوية  التعليم وغياب فكرة  تراجع 
المسرح باللغة  فغابت عن  ااهتمام 

تحقيق
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قراء العقاد وطه حسن والجارم وامنفلوطي، وأجيال اليوم امنكوبة 
بكتابها، أو بامقارنة بن ما كان الطالب يدرسه ي الثاثينيات مثًا، 
وبعدها.  يونيو  ثورة  قبل  امرح  لنهضة  ولننظر  اآن،  يدرسه  وما 
اآن هناك تعليم ا يحقق الكفاية، وثقافة تهمل الهوية ا مروع 

متكامل.
غياب  أسباب  عن  الخوي  فهمي  دكتور  إى  السؤال  نفس  وبتوجيه 
العربية عن العروض امرحية الحديثة، كلمنا أوًا عى أهمية اللغة 
أنه  ويرى  عري،  كوطن  التي وحدتنا جميًعا  اللغة  بوصفها  العربية 
الفصحى  كانت  والخمسينيات  واأربعينيات  الثاثينيات  فرات  ي 
وأضاف  اأمية،  انتشار  من  الرغم  عى  امرح  عى  امسيطرة  هي 
امئة،  إى مانن ي  كانت تصل  امري  امجتمع  اأمية ي  نسبة  أن 
ورغم ذلك كان الجميع يعشقون اللغة الفصحى ويفهمونها بفضل 
كان  والنجوع،  حيث  الشعبية  واأحياء  القرى  ي  الكتاتيب  انتشار 
هناك شيخا معما عليا بقواعد اللغة والقرآن يعلم اأطفال كيف 
العربية  اللغة  استقبال  ويهيئهم  سليمة  قراءة   القرآن  يقرأون 
بطريقة محببة، ولكن لأسف تغر الحال حن بدأت وزارة التعليم 
أصول  تهمل  وبدأت  العربية،   اللغة  لدراسة  مغايرة  مناهج  تتخذ 
إى  واتجهت  التاميذ  عى  اللغة  تعلم  تسهيل  بهدف  القواعد 
للغة  كثرة  مفردات  فاندثرت  بسيطة،  سهلة  مفردات  استخدام 
الجاهي منغلقة عى  الشعر  مثًا كثر من معاي  الفصحى، وأصبح 
إى  وأشار  منها،  يقربون  وا  الفصحى  يكرهون  فأصبحوا  الطاب، 
برامج  تقديم  من  امرية  اإذاعة  رواد  لعبه  الذي  الكبر  الدور 
العري طه حسن،  الفصحى مثل برنامج عميد اأدب  العربية  للغة 
الدراما  استوديوهات  وانتشار  شوشة  فاروق  اأستاذ  وبرنامج 
حينها.  العري  الوطن  بلدان  لجميع  تصدر  كانت  التي  اإذاعية 
ااهتام  كان  وفرقه  التليفزيون  ظهور  مع  لآسف  ولكن   : تابع 
فرق  ثاث  هناك  كانت  أنه  رغم  الكوميدي”  “بامرح  يسمى  ما 
للمرح العامي وثاث فرق للمرح الحديث وثاث فرق للمرح 

وطالب  وفصيحة.  مفهومة  بسيطة  سهلة  بلغة  كلها  فاأبيات  تابع: 
الخوي أن يكون هناك فرقة للمرح الشعري، ا تقدم إا امرح 
الشعري الحديث لجميع شعرائنا، وأكد أن أي شاعر مري أو عري 
للمرح  يكتب  عندما  إا  شاعرا  ويصبح  اأخر  الكارت  يأخذ  ا 

أنه جواز مروره كشاعر.
اللغة  ذات  الصبور  عبد  صاح  مرحيات  أن  كيف  أيًضا  وأوضح 
لدى  كبر  بنجاح  تقابل  كانت  وامتعلم،  لأمي  امفهومة  البسيطة 
اللغة  وساسة  بساطة  وكانت  الشعر،  ي  متخصًصا  ليس  جمهور 

واأبيات من أهم أسباب النجاح وذكر لنا أبياتا منها مثل:
ي بلد ا يحكم فيه القانون

مي فيه الناس إى السجن محض الصدفة
ا يوجد مستقبل 

ي بلد يتمدد ي جثته الفقر كا يتمدد ثعبان ي الرمل
ا يوجد مستقبل

ي بلد تعرى فيه امرآة ي تأكل 
ا يوجد مستقبل

وبسؤاله أم تفكر ي تكرار عروض مرحية ناجحة قدمت من قبل؟ 
أشار إى  أنه ا يحب تكرار اأعال ولكنه منى ي قرارة نفسه لو 
إعادة تقديم مرحيات مثل “الوزير العاشق” و”النر اأحمر” و” 

وطنى عكا” و”الفتى مهران”.
أشار أيضا إى  أنه  حن قدم عرض”لن تسقط القدس” بطولة نور 
دول  من ست  أكر  طلبتها  سويدان،  ولقاء  راي  وعفاف  الريف 
وقطر  وتونس  والعراق  سوريا  منها  مهرجاناتها  بها  تفتتح  عربية 
والجزائر واليمن، فكانوا أول فرقة مرية تزور اليمن، وأو ضح أن 
وليست مر  النقاد،  من  قرأته  ما  بعد  العرض  طلبت  الدول  هذه 
الذي حدث  مع مرحيتي  نفس  اليء  التي رشحتها، وهو   هي 
اأعال مر ي  مثلت هذه  وقد  “سالومي”   و  العاشق”  “الوزير 

العديد من الدول العربية. 
وطالب الخوي أن يكون هناك فرقة للمرح الشعري، ا تقدم إا 

امرح الشعري الحديث بلغة عربية بسيطة مفهومة محببة.
عروض  إنتاج  من  امنتجن  هروب  تفسر  عن  سألناه  حن  وأخرًا، 
فصيحة   عروض  تكرار  حتى  أو  الفصحى  العربية  باللغة  مرحية 
سيطرة  إى  السبب  أرجع  قادم؟  لنجاح  كضان  قبل،  من  نجحت 
والقيادات  امنتجن  تخوف  وإى  الفضائيات،  عى  الخاص  القطاع 
النجاح  فكرة  هو  يشغلهم  ما  أهم  أصبح  حيث  مر  ي  امرحية 
الجاهري فقط، والنجاح الجاهري يعني أن امرحية قريبة من 
الربح دون  الكل يجري وراء  الكوميديا.  الهزل ومن اإضحاك ومن 

النظر إى امضمون.

مرحيات  انترت  لكن  الحكيم  توفيق  مرح  وفرقة  الكوميدي 
فؤاد  مثل  آنذاك  مر  ي  الكوميديا  نجوم  خال  من  الكوميدية 
امهندس  للدكتور زي  ابنا  كونه  الرغم من  كان عى  الذي  امهندس 
فصيًحا،  عمًا  يقدم  م  فإنه  اللغوي،  امجمع  ي  عضًوا  كان  الذي 
ماًما  كان متمكنا  أنه  الهنيدي وكيف  أمن  إى  أيضا  الخوي   وأشار 
يقدم  ا  أصبح  الكوميدي  امرح  انتشار  بعد  وأنه  الفصحى،  من 
الفصحى  من  امرح  جمهور  وتحول  الدارجة  بالعامية  أعاًا  إا 
كتابة  إى  باكثر  أحمد  عى  مثل  كبر  كاتب  دعى  ما  العامية،  إى 
مرحية” حبل الغسيل” والتي ناقشت هذه القضية وهي التحول 
بداية  هي  الفرة  هذه  كانت  حيث  العامية،  إى  الفصحى  من 
العامية  إا  الفصحى  من  قوله-   حد  عى   – اانحدار  أو  اانتقال 
بعض  عند  إا  لغة مهجورة  الفصحى  امري، وأصبحت  امرح  ي 
الرامج  بعض  وي  الثقاي  الرنامج  ي  تذاع  التي  امتخصصة  الرامج 
نفسه؟  الجمهور  هو  الراجع  سبب  أن  يرى  هل  وبسؤاله  العلمية. 
الكبر فاروق  العاشق” للشاعر  ذكر أنه حن قدم مرحية “الوزير 
جويدة التي كانت بطولة سيدة امرح العري سميحة أيوب وعبد 
امرحيات  عى  تعود  الذي  الجمهور  من  متخوًفا  كان  غيث  الله 
للغة  الجمهور كان متشوًقا  بالعامية، ولكنه اكتشف أن  التي تقدم 
الفصحى وكان راغبا ماًما ي ساع الشعر ممن يجيدون إلقاءه بلغة 
توقعاته  فاق  كبرا  نجاحا  نجحت  امرحية  وأن  معارة.  سليمة 
بكثر أنها كانت بلغة سهلة بسيطة معرة وأنه ما زال يتذكر أبيات 

كثرة علقت بذهنه وذهن الجمهور، مثل:
يعز عي يا وطني 

أراك اآن أشاء مزقها أيادينا
فات الصبح ي عيني وليل اليأس يشقينا

وآه منك يا وطني 
ستبقى الجرح ي صدري 

جراحا قد نداويها وتأى أن تداوينا. 

اللغة وتشكيل فرقة دائمة  لتعليم  إقامة ورش   
الحل الشعري هو  للمسرح 

المنتجن وهيمنة  الخاص وتخوف  القطاع  سيطرة 
العامية انتشار  أسباب  الكوميديا من 

فهمي الخويأبو العا السامويخالد عطا الله

تحقيق
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المنصور  ي��وس��ف  محمد  أدرك  عندما 
بحب   ت���ق���دم    ، وح������دده  إل���ي���ه  ي���رن���و  م���ا 
ن���ح���و  وب����م����ج����ت����م����ع����ه  ب����ه����وي����ت����ه  ووع�����������ي 
م���غ���ام���ر  ب����ق����ل����م  ت����ق����دي����م����ه،  ي�����ن�����وي  م������ا 
ب��ال��ج��رأة   ت��ت��س��م  م���خ���رج   وإي���دي���ول���وج���ي���ة  
وروح  أك����ادي����م����ي����ة   ب�����دراس�����ة  وت���ت���ح���ل���ى  
ج��م��ه��وره  م���ح���ددا   ح��ق��ي��ق��ي،   ع���اش���ق 
ال��م��ن��ص��ور  ط������رق   ب��������دوره.  آم������ن   وق�����د 
اأدي�����ب   ال���ك���ب���ر  أس���ت���اذن���ا  ع����ال����م   أب�������واب 
رواي���ات���ه  م���ن  ل��ي��ن��ت��ق��ي  م��ح��ف��وظ  ن��ج��ي��ب 
يقدمها   أن   وي��ق��رر  ال��ق��ب��ة«.  »أف�����راح 
ق���راءت���ه  م���ن���ذ  أح���ب���ه���ا  وق�����د  م���س���رح���ًي���ا،  
ب��ه��ا  ي����خ����وض  أن  وق�������رر  ل����ه����ا   اأول��������ى 
ال��ب��ي��ت  ف����ي  اأول�������ى  ال��ف��ن��ي��ة  م���غ���ام���رت���ه 
ل��ن��ا  ك������ان  وح����ول����ه����ا   .. ل���ل���م���س���رح  ال����ف����ي 

معه.  اللقاء  هذا  معه 
 حوار: همت مصطفى

القبة«   »أفراح  عرض  مخرج 

مناسبة  أكر  المسرح  المنصور:  يوسف 
والتلفزيون  السينما  من   للرواية 

الجامعة  منتخب  مع  شاركت  كا   ،)2013 وحتى   2006( من 
مستوى  عى  مرحي  عرض  أفضل  اأول  امركز  حصد  الذي 
الحرة  امرحية  اأمل  لفرقة  رئيًسا  وكنت   2008 الجمهورية 
 2009 من  عديدة  مهرجانات  ي  الجوائز  من  العديد  حازت  التي 
بالتمثيل  امرحيات  من  العديد  ي  أشارك  كنت  2016،كا  حتى 
امختلفة  وامهرجانات  الجاهرية  الثقافة  ي  والتأليف  واإخراج 
أسعى  كنت  للمرح  الكبر  حبي  ومع  اأخرة،  سنواتنا  حتى 
أيًضا للنجاح والتميز بالدراسة فحصلت عى بكالوريوس الهندسة 
للدراسة  للتقديم  أرعت  ثم  بتقدير،   2013 عام  الجامعة  من 
بامعهد العاي للفنون امرحية قسم التمثيل واإخراج عام 2014 

وأستكمل حالًيا دراستي بامعهد .

عالم  إلى  ولجت  وكيف  الرحلة  بداية  عن  حدثنا 
؟ المسرح 

واعتدت  التلفاز،  مشاهدة  كثرًا  أعشق  كنت  طفًا  كنت  حن 
الجلوس أمامه لفرات طويلة حتى أدمنته وتسبب ذلك ي ضعف 
أشارك  اأساتذة  أحد  اصطحبني  عمري  من  الثامنة  وبعد  بري، 
ممثا بأحد عروض امرح امدري،وتكرر ذلك، بينا حلمت وقتها 
كثرة  استحسان  كلات  وسمعت  أحببته  أي  غر  طيارًا،  أكون  أن 
بامدارس  بعروض  أشارك  طفولتي  ي  ومرات  مرات  اصُطحبت  و 
يتسلل  الشغف  وبدأ  كثرًا  ذلك  فأحببت  الجاهرية،  والثقافة 
بداخي نحو امشاركة أكر حتى التحقت بكلية الهندسة و كنت قد 

حملت إليها حلمي نحو التمثيل ومنيت تحقيقه .
؟ حلمك  لتحقيق  خالها  وماذا   -

جامعة  اخرت  لكني  أري  لرغبة  احراًما  بالهندسة  التحقت 
الفنون، وانتفض حلم  القاهرة قصًدا مني لكونها العاصمة ومركز 
أظل  وكنت  بالجامعة  اأوى  أيامي  منذ  وكر  بداخي  التمثيل 
وأعد  بالكلية،  امحارات  أحر  ما  أكر  امرح  بروفات  بقاعة 
بفريق  عضًوا  كنت  حيث  الطريق  بداية  هو  الجامعي  امرح 
بالتمثيل واإخراج،  بالكلية لسبع سنوات، شاركت خالها  امرح 
الجوائز  من  العديد  عى  وحصلت  للفرقة  رئيًسا  وكنت  والكتابة 

للجوائز حاصد 
حصادك  عن  حدثنا  بالمسرح  مشاركاتك  تعددت 

؟  المشاركات  هذه  عن 
إن سعادة الجمهور أهم وأكر حصاد ي، أما عن الجوائز فقد فزت 
بامركز  وفازت  مخرج،  أفضل  بجائزة   « اأفاعي   « مرحية  عن 
و  و2014   ،2013 القصرة  للعروض  القاهرة  جامعة  مهرجان  الثاي 
امنعم  الثالث مهرجان ساقية عبد  امركز  أيًضا  حصدت » اأفاعي« 
مرحية،  وآفاق  العري،  امرح  مهرجاي  اأول  امركز  و  الصاوي، 
أفضل  بجائزة  فزت  كا  بامهرجانن،  مخرج  أفضل  بجائزة  وفزت 
مخرج عن » الدخان » مهرجان مركز اإبداع الفني باأوبرا وحصد 
مخرج  أفضل  جائزة  حصدت   2016 عام  وي  اأول،  امركز  العرض 
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الطويلة،  للعروض  القاهرة  » مهرجان جامعة  » ساحرات سام  عن 
وجائزة أفضل مخرج مهرجان امرح العري )زي طليات( بامعهد 
العاي للفنون امرحية،وي 2017 قدمت عرض » طقوس اإشارات 
العري )زي طليات(، وحصد امركز  والتحوات » مهرجان امرح 
اأول بامهرجان، و كذلك امراكز اأوى لأفضل ي التمثيل والديكور 
واموسيقى واإخراج، وعندما شارك العرض مهرجان إبداع )5( فاز 
وأفضل  ممثل  وأفضل  ديكور  أفضل  جوائز  وحصد  اأول  بامركز 
ترشح   2017 امري  للمرح  القومي  امهرجان  مخرج،وبدورة 
وحصد  موسيقى،  وأفضل  بامهرجان  عرض  أفضل  لجائزة  العرض 
جوائز أفضل ممثل و ممثلة وشهادة ميز، وحصلت عنه عى جائزة 
نقابة  مهرجان  العرض  شارك  كا  بامهرجان،  صاعد  مخرج  أفضل 
امركز اأول وجوائز اأفضل ي  العام فحصد  بنفس  التمثيلية  امهن 
التمثيل دور أول ودور ثان ) نساء / رجال (، وترشح نفس العرض 
أفضل  لجائزة   2017 اأكادمي  للمرح  الدوي  الكويت  مهرجان 
ممثل  وأفضل  ممثلة  أفضل  جوائز  وحصد  مخرج،  وأفضل  عرض 

وأفضل موسيقى وأفضل ممثل دور ثان .
أهم  عن  حدثنا  التمثيل،  كان  البدء  في   -
كممثل  تشارك  مازلت  وهل  معه،  محطاتك 

؟ مسرحي 
حصلت  وقد  ذلك،  ي  وسأستمر  بدأت  منذ  كممثل  داًما  أشارك 
مهرجانات  امتميز  اأداء  عن  التقدير  شهادات  من  العديد  عى 
عديدة بجامعة القاهرة منها عن مرحيات » هبط اماك ي بابل 
»، » إكليل الغار«، و« صاحب السعادة » كا حصلت عى امركز 
 « أدواري ي مرحية  عن  منها  كثرة  مرات  ممثل  كأفضل  اأول 
هروسرات  انسوا   « عن   2012 2010،وي   « الحسناء  مع  موعد 
مرحية  ي  دوري  وعن   ،« بيكيت   « مرحية  عن   2013 و   «
و   ،2014 عام  باأوبرا  الفني  اإبداع  مركز  مهرجان   « الدخان   «
عن   2016 التمثيل  بجائزة  فزت  امرحية  للفنون  العاي  بامعهد 
مرحية » الظلمة »، و2017 عن » ساحرات سام »،و2018 عن 
التحكيم الخاصة  » اموت والعذراء »، و2019 فزت بجائزة لجنة 
أغنية عى   « دوري ي  » عن  » زي طليات  العري  امهرجان  ي 
اممر » كا ترشحت ي نفس الدورة لجائزة أفضل ممثل بامعهد 
»،وحصدت  عيد  وليمة   « ي  دوري  عن  امرحية  للفنون  العاي 
للمعهد عن دوري  العامي  بامهرجان  التمثيل  العام جائزة  بنفس 
ي »عطيل يعود » كا شاركت كممثل بالعديد من اأفام الروائية 
 « اأحمر  الكريت   « آخرها  كان  والفيديو  والطويلة،  القصرة 

الجزء الثاي ومسلسل » الحرباية » .
؟ المسرحية  الكتابة  مع  تجاربك  عن  وماذا   -

عى   2013 عام  حصلت  القاهرة  بجامعة  امرح  مهرجانات  ي 
 2015 ي  »،و  اأفاعي   « عن  مرحي  لنص  إعداد  أفضل  جائزة 
ومهرجان  »مارلو«،  عن  مرحي  مؤلف  أفضل  جائزة  حصدت 
كأفضل  اأول  امركز  جائزي  عى  حصلت   2016 الطويلة  العروض 
أفضل مؤلف  و   ،« » ساحرات سام  إعداد مرحية  دراماتورج عن 
عن » أطانتس« لفرقة كلية الحقوق بالجامعة، وي 2019 حصدت 
 « الصاوي عن مرحية  درامي مهرجان ساقية  إعداد  أفضل  جائزة 

الدخان«.
الخاص المسرح  عالم 

نجيب   « الكبر  لأديب   « القبة  أفراح   « تقدم   -
هي  وما  الرواية  هذه  اخرت  لماذا   « محفوظ 

؟ تقديمها  عند  واجهتك  الي  التحديات  أهم 
بعد فوزي بجائزة اإخراج بالقومي 2017 وكنت أدرس بالعام الثاي 
معهد الفنون امرحية وجهني مدير مرح الشباب امخرج عادل 
مرحي  نص  فكرة  لدي  كانت  وحينذاك  نًصا،  تجهيز  نحو  حسان 

انشغالنا  حال  لكن  ليكتبها  الشباب  امؤلفن  أحد  وتوجهت  آخر، 
دون ذلك وكنت قد قرأت » أفراح القبة » من قبل وأحببتها كثرًا 
يوًما ما أنها تخص هذا  وآمنت بفلسفتها ومنيت تقدمها مرًحيا 
العام الخاص، و رأيت أن امرح أكر ماءمة لها، ففكرت ي ذلك 
ي  أرع  أن  قررت  واإعداد  بالكتابة  سابقة  تجارب  ي  كانت  وما 
وبدأت  الشباب،  مرح  وتقدمه  مرحي،  لنص  الرواية  تحويل 
اأول  التحدي  هو  النص  من  اانتهاء  وكان   ،2018 بداية  الكتابة 
منذ  إرهاًقا  تجاري  أكر  التجربة  هذه  وأعد  حينذاك،  ي  واأكر 
قبل  الرواية  عن  النسخ  عدد  وصلت  وقد  للمرح  الكتابة  بدأت 
نص العرض اأخر 12 نسخة مختلفن عن بعضهم البعض، وقدمت 
العديد منها للمخرج عادل حسان وي كل مرة أعود لنفي أكتب 

من جديد إعداًدا آخر حتى انتهيت من النص اأخر.
تقديم  من  بدلا  الرواية  لمسرحة  اتجهت  لماذا   -
من  كثر  اتجاه  تفسر  وكيف  مسرحي،  نص 

اأخرة؟ السنوات  في  لذلك  المسرحين 
فن الرواية يأري ما تحمله من تفاصيل وأعده عامًا ممتلئ بكل 
وااقتصادية،  والنفسية،  ااجتاعية  و  الدرامية  الشخصية  أبعاد 
غرها  عن  البرية  النفس  ي  بقوة  الغوص  عى  قادرة  والرواية 
امؤلفن  لدى  خاصة  بوضوح،  اأفكار  وتطرح  الكتابة  فنون  من 
الكبار ي مقدمتهم اأديب نجيب محفوظ، و الرواية تجر كاتبها 
باستفاضة كيفا  بقلمه ي تحليل شخصياته والكتابة  أن يستطرد 
يشاء أنها ا تلزمه بعدد محدد من الصفحات، وهذا ما دفعني 
لفلسفتها،  القبة”  “أفراح  الرواية،وخصوًصا  لتقديم  اتجه  أن 
زمننا  لتائم  واع  جديد  إعداد  إى  تحتاج  التي  وهي  ورؤيتها 
الحديثة  امرح  نصوص  غالبية  وأن  خاصة  ومشكاته،  امعار 
برؤية  مشكاتنا  تقديم  عى  قادرة  غر  ومبارة  بسطحية  تتسم 
حقيقية وعميقة وا ماثل الرواية، وغالبية امؤلفن الحالين تفتقر 
شبكة  ي  كاملة  بأبعادها  الدرامية  الشخصية  لتناول  كتاباتهم 

العاقات ااجتاعية بالنص. 
بعد  واجهتك  أخرى  تحديات  هناك  كانت  هل   -
القبة  أفراح   « تقديم  قبل  و  النص  من  النتهاء 

؟  للجمهور   «
أول  لكونها  بداية  التحديات  من  بالعديد  حورت  ولقد  نعم، 
للعرض  الرواية  بإعداد  قمت  من  وأي  الفني،  بالبيت  ي  مرحية 
التلفزيونية  وأنها ُقدمت بعد قراري بتحويلها بأشهر قليلة بالدراما 
للعرض  اممثلن  فريق  اختيار  فكان  متميز،  عمل  وبفريق  امرية 

وتوقفت  فيه  التفكر  عند  أرهقني  ما  وأكر  النص،  بعد  تحد  أول 
نجوم  بن  مقارنات  بعقد  الجمهور  قيام  من  وتحوفت  عنده  كثرًا 
تأي  اأخرى  العرض  عنار  بينا  بالعرض،  واممثلن  امسلسل 
أهميتها بعد اممثل ذاته. فكان عي الحذر و اختيار ممثلن أكفاء 
عن  ننأى  أن  وحاولت  امسؤولية،  من  كبر  قدر  وعى  متميزين 
عى  اعتادا  التلفزيونية،  بالدراما  ي  مثلا  الشخصيات  تجسيد 
 . ذلك  وتحقق  التقليد  وليس  للجمهور  سيصل  ما  هو  و  الصدق، 
وكان هناك تعدد امكان الدرامي وقد كنت أدرك أنه ينقل سينائيا 
شكلت  التي  باإضاءة  له  حلوًا  أضع  فكنت  امرح،  من  أسهل 
فامرح  نقلها،  يصعب  كان  درامية  أماكن  واختزلت  هاًما،  عنًرا 
ماءمة  اأكر  وهي  السينا  عام  عن  وااختزال  التكثيف  يلزمه 

لتقديم اأماكن الدرامية بالرواية . 
العرض  أفكار  لتصل  وضعتها  الي  خطتك  ما   -

؟  للجميع 
هدف  أهم  وهذا  للجمهور  امرح  أن  أؤمن  امرحية  بعقيدي 
يجب أن يسعى إليه جميع صناع أي عرض مرحي وخاصة امؤلف 
امثقفن  أو  للنخبة  فقط  اهتامها  يوليا  أن  يجب  فا  وامخرج، 
لذا  بالفن،  لارتقاء  سعًيا  يعد  هذا  بأن  ظًنا  واأدباء،  والفنانن 
وقالبه  الرية  وشخصياته  محفوظ  فلسفة  أقدم  أن  جاهًدا  حاولت 
البوليي  بالقالب  العرض  محيًطا  الرواة،  بلسان  للحكاية  السحري 
الجمهور متابعته بشغف  ليواصل  القاتل ؟  التساؤل امستمر من  و 
دون ملل حتى النهاية ويستمتع رغم تراجيديا العرض وقضيته التي 

حملت مآي عديدة. 
 : القادمة  رحلتك  في  ستتوجه  اتجاه  أي  إلى   -

؟  الكتابة  أم  اإخراج  أم  التمثيل 
للمرح  الكتابة  ثم  مرحي  كممثل  أشارك  أن  جاهًدا  سأهتم 
وكذلك للدراما التلفزيونية، خاصة أي أؤمن أن اإخراج ا ينبغي أن 
ُنقدم عليه دون أن يكون لدينا قضية أو هم كبر، ومن ثم أبحث 
عن نص أو أتجه لكتابتها إن م أجد نًصا مناسًبا، اإخراج ليس مهنة 
ولذا  اآخر  عن  البعض  فيها  يتميز  مهنة  التمثيل  بينا  ووظيفة، 
يرشح اممثل لأدوار يقبلها أو يرفضها، والكتابة هي نقل ما نحمله 

من أفكار نسعى لتقدمها. 
دوره  ترى  كيف  الجامعي،  بالمسرح  عملت   -

المسرحية؟  الحركة  في 
تعليمًيا  وسيظل  والتحفيز  اإعداد  ي  الجامعي  امرح  قيمة  يرز 
هدفه اأساي والرئيس مشاركة الطاب وتنمية مهاراتهم خصوًصا 
الكثر من  لقد تعلمت  السابق عى ذلك،  اموهوبن، وقد نشأنا ي 
متابعتي  أن  ؛غر  بالجامعة  كليتي  مرح  محمود  حسن  أستاذي 
امستمرة ي اآونة اأخرة أرى ضعًفا ي العروض، وتحول هدف كل 
من يشارك فيها هو الفوز وحصد امراكز فقط، ونلحظ هذا بوضوح 
عندما نتابع عروض امهرجانات الطابية التي يخرجها أحد الطاب 
وامخرج  الكلية  خارج  من  امخرج  تجربة  بن  كبرة  فروقا  فلنلحظ 
ي  يشارك  واعًيا  ومدرًبا  معلًا  الجامعة  مخرج  كان  لقد  الطالب.. 
إعداد الطاب ثقافًيا وفنًيا وا يقتر تواجده بالجامعة إنتاج عرض 

للمنافسة فقط كا يحدث ي السنوات اأخرة . 
تقديمها  وتنوى  تشغلك  قضايا  هناك  هل   -

؟ جديد  مسرحي  عرض  في 
طرحت  التي  الحديثة  الروايات  أحد  عى  اختياري  ووقع  نعم 
قريب  عن  تقدمها  وأنوي  وأعجبتني  تقريًبا،  عامن  منذ  باأسواق 
أقدمه   ما  أصل  أن  دوًما  وأمنى  النص،  بكتابة  أقوم  أن  بعد 

للجمهور  بكل فئاته وأن يسعد ما أقدمه دامًا .

بكل فئاته  للجمهور   الوصول   أتمى 
وأن أسعده  دائما
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 ي لحظة فارقة داخل اتون الراع امجازي بن الفرقة السيمفونية 
تتعاى  التي  وامدافع  الرصاص  اصوات  وبن  قويا  لحنا  تعزف  التي 
مع اشتباك ميليشات امتطرفن ضد الجيش النظامي وذلك ي ذروة 
العرض امرحي سيمفونية اموت والحياة للمخرج محمد العمري- 
ي لحظة فارقة داخل هذه امواجهة الصوتية والبرية الشيقة التي 
تقسم امرح إى نصفن -وتتداخل فيها اصوات العزف مع طلقات 
الرصاص- ينسجم القائد العسكري امتطرف للدرجة التي يبدأ فيها 
يقود  الذي  امايسرو  لذلك  فينتبه  الطويل  ساحه  عى  بالعزف 
امتطرف(  )الجرال  يدي  من  ليسحب  امجازية  امواجهة  ي  الفرقة 
اانتصار  لحظة  عى  دالة  امايسرو  عصا  منه  بدا  ويضع  الساح 
الرائعة للفن والقيم الجالية والعقائد اإنسانية اإبداعية عى كل 
سياقات التخريب والتطرف والكره والرفض النفي لكل ما هو راق 

وملون ومختلف.
ولكن لأسف ا يتوقف العرض عند هذه الذروة الفكرية والنفسية 
والبرية الجيدة ولكنه يستمر فيا مكن أن نطلق عليه )انتكاسة 
ما بعد الذروة-anti-climax( ليستعرض لنا تاريخ الجرال امتطرف 
 – زمنيا  أو  دراميا  امرر  وغر  امفاجئ  تحوله  ثم  تطرفه  واسباب 
النهاية  لحظة  إى  اإقناع وصوا  لتحقيق  امطلوب  التحول  زمن  اي 
التي يريد فيها أن يسمع عزف الفرقة التي أطلق راحتا موسيقى 
بحرة البجع بينا تغادر الفرقة مرعة وهو يلوح لها قبل أن يلقى 

مرعه.
هذا التحليل اموجز للعرض امقدم من فرقة مرح الشارقة الوطني 
الشارقة  أيام  الثاثن  بالدورة  الخاصة  الجوائز  بغالبية  والفائز 
غر  من  ممثل  وأفضل  مخرج  وأفضل  عرض  )افضل  امرحية 
أن  مكن  درامي(  إعداد  وأفضل  موسيقي  إعداد  وأفضل  امواطنن 
هذه  تقييم  ي  البارزة  العنار  من  واحد  عى  أيدينا  نضع  يجعلنا 
عى  الوقوف  متابعتها  عر  مكن  التي  الهامة،  امرحية  التظاهرة 
قراءة واضحة للحركة امرحية اإماراتية، والتي با شك قد قطعت 
شوطا ا بأس به ي سبيل الوصول إى ما مكن اعتباره مستوى من 

النضج ينضح بالخرة امراكمة.
التي  التظاهرة  ايام  لعدد  واضح  تخفيض  ي   – فقط  أيام  ستة  عر 
الدورات السابقة- عرضت اأيام  اثنا عرة يوما ي  كانت تصل إى 
وثاثة مرحيات خارج  الرسمية  داخل مسابقتها  سبعة مرحيات 
امسابقة باأضافة إى ثاثة عروض مستضافة منها عرض واحد فقط 
الجزائري  العرض  وهو  اأمارات  لدولة  امحي  اإنتاج  سياق  خارج 
الفائز  العرض  وهو  رشال  محمد  وإخراج  إعداد  من  أس  ي  جي 
نظم  الــذي   – للمرح  العربية  الهيئة  مهرجان  بجائزة  مؤخرا 
لأعتناء  اأمــارات  حكومة  اسستها  التي  الهيئة  وهي  اأردن-  ي 
الوجه  الشارقة  إمارة  ي  اعضائها  واستقر  العري  امرح  بسياقات 

الثقاي وامرحي اأبرز أتحاد اأمارات.
اأيام مكن  ابرز عروض  بداية حديثنا عن  إليه ي  ما سبق وارنا 
اعتباره سمة اساسية من سات العروض التي شاركت ي مسابقة 
تجلياته  مختلف  الشكل  عى  الركيز  به  ونعني  الثاثن،  الدورة 
)ديكور وسينوغرافيا وحركة ممثلن وإضاءة وحتى ريط الصوت( 
العمق  أسئلة  استبعاد  أو  مبارة  أو  للمضمون  تواضع  مقابل  ي 

والثقل والطزاجة سواء ي الطرح أو التناول أو امعالجة امرحية.
الجيد  الكاتب  وان  ااستبعاد  فن  بأنه  الكتابة  فن  ماركيز  يعرف 
يعرف ما يستبعده وليس ما يضيفه، وعليه مكن القول أن غالبية 
عروض اأيام مع تفانيها البري الواضح ي محاولة تحقيق صورة 
الفكرة  قوة  إى  أوا  كبر  حد  إى  افتقدت  ومؤثرة  قوية  مرحية 
إليه  ارنــا  ما  ذلك  عى  مثال  وابــرز  اأستبعاد،  فن  إى  وثانيا 
العام،  هذا  اأهم  الجوائز  غالبية  عى  الحائز  العرض  بخصوص 
فهناك فرق شاسع بن الذروة الدرامية وامعنوية والفكرية للعرض 
الجرال  يد  من  للساح  امايسرو  سحب  لحظة  ي  تتجى  والتي 
فنية وجالية  لها من داات  ما  امايسرو  امتطرف ووضعه عصا 
وبن استكال العرض مجرد تحقيق ذروة أخرى برية أو شكلية 
يرد  لي  واحد(  ممثل  )اداء  كامل  مونودرامي  مقطع  ي  تتمثل 
الجرال تاريخ شخصيته ثم امشهد اأخر حيث ترحل الفرقة وهي 
والجرال  امتفجر  امعسكر  اطال  عى  تشايكوفسي  لحن  تعزف 

القتيل.
ايا  أنه  الفكرة  وا  النص  تعني  ا  الحقيقة  ي  الجرال  فخلفية 
كانت خلفيته فهو رمز أيقوي واضح لكل ما هو متطرف ومنغلق 
تربية  ترى  وسواء  والسلوك،  الفكر  ظامية  ي  وغارق  وسوداوي 
ايا  أو  التدين  أو  امصلحة  بدافع  إى  اراداته  دون  انضم  أو  سوية 
يتخى  التي  واللحظة  أو غرهم  للدواعش  موذجا  يظل  فإنه  كان، 
فيها عن الساح ي مقابل عصا امايسرو هي لحظة انتصار الفرقة 
ورقي  وإنسانية  وابداع  وجال  نور  من  مثله  ما  بكل  اموسيقية 
وليست لحظة عزفها موسيقى بحرة البجع بينا تبتعد هاربة بعد 

أن اطلق الجرال امتحول أو امرتد عن ظاميته راحها.

ي  وهو  اأستبعاد،  بفن  تحديدا  ماركيز  قصده  ما  هو  هذا  أن 
الحد  ايصال  اجل  من  الشكل  تكثيف  منه  الغرض  عنر  اأساس 
سبق  كا  وضوحا  اأكر  اأشكالية  وهي  امضمون،  من  اأقى 
اأمكانيات  استعراض  ي  فالرغبة  الدورة،  اعال  غالبية  ي  وارنا 
ي  وتتسبب  التكثيف  مبدأ  مع  تتعارض  البري  بالخيال  الخاصة 
الشكل ي جاليات  يتبلور  أن  مجرد  تسطيحها  أو  اأفكار  تشوش 
مؤثرة دون أن يكون لها قوة النفاذ إى ما هو ابعد من امتاع العن 

أو بهاء الرؤية.
تجدر اإشارة أيضا إى أن عمل سيمفونية اموت والحياة هو عمل 
قام  وقد  سيليو(  آان  ل  الجرال  )روايــة  رواي  نص  عن  مقتبس 
غمرة  ي  ولكنه  الله  عبد  اساعيل  الكاتب  لها  امرحي  باأعداد 
عسكري  بقائد  الفاي  الجرال  استبدال  عى  القائم  اإعداد  هذا 
بالحرب  الرواية  اأهلية ي  الحرب  استبدال  متطرف وعى  داعي 
القامة بن الدواعش والجيوش النظامية ي سوريا والعراق، ي هذا 
السياق م يقم الكاتب بتعريب كافة العنار التي مكن أن تقرب 
اأفكار والواقع الخاص بالنص من امتفرج العري أو امحي ! حيث 
للجبهة  أرسلت  فرقة سيمفونية  الفرقة هي  أن  حافظ عى عنر 
كانت  التعريب  نصائح  أن  حن  ي  النظامي  الجيش  عن  للرفية 
لشكلت  تراثية  موسيقى  فرقة  كونها  حالة  ي  الفرقة  أن  إى  تشر 
سياق فارق مع العرض شكا ومضمونا خاصة عى مستوى التلقي 
لاقتناع  امشاهد  لتمهيد ذهنية  امطلوبة  اإيهام  وتحقيق مساحة 
النور  بن  الحرب  عى  القامة  وسياقاته  العرض  بأفكار  والتشبع 
والظام أو بن اموسيقى/الحياة التي مثلها الفرقة واموت/التطرف 
مخدر  اموهومة  للميليشيات  العسكري  الجناح  قائد  مثله  الذي 

الحرب امقدسة ورفع راية الدين والله.
النشاط  من  حالة  وجود  انكار  مكن  ا  سبق  ما  كل  مع  ولكن 
امتمثلة  التعبرية  والطزاجة  اموحي  بالخيال  الخاص  اإبداعي 
العرض  حصل   – العرض  داخل  والسينوغرافيا  الديكور  عنار  ي 
باستخدام  يتعلق  فيا  خاصة   – ديكور  افضل  جائزة  عى  أيضا 
سواء  الفراغات  لتشكيل  الخشبة  جانبي  مطاطة عى  بيضاء  ألواح 

اأفكار.. من  قليل  السينوغرافيا  من  كثر 
المسرحية  الشارقة  أيام  الثاثون  الدورة  هامش  على  ماحظات 

رامي عبد الرازق 
-الشارقة 
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افكار  تهوم  حيث  امتطرفن  شباب  وعي  كا  امجازي  مستواها  ي 
أو  الدين«  »اعداء  او  غرف  هيئة  ي  لقتال  يحشدهم  الذي  القائد 
كتشكيل رمزي لساحات امعسكر أو قضبان القطار الذي كان يحمل 
التعريب،  ايضا بامناسبة من سياق  الجبهة والذي سقط  الفرقة إى 
حيث أن القطارات ليست وسيلة مواصات »عربية« شهرة ولكنها 
العري  الواقع  بينا ي  الرواي،  العمل  ترد ي  التي  الغربية  الوسيلة 

فإن الشاحنات هي الوسيلة ااكر قربا لذهنية امتلقي.
اأيام هامش  على 

 كا سبق وأرنا فإن امتابع أيام الشارقة ي دورتها الثاثن مكن 
له أن يلتقط بسهولة عدة ماحظات عى هامش العروض امقدمة 
أن  مكن  التي  اماحظات  وهي  امسابقة،  خارج  أو  داخل  سواء 
تشكل نصائح مبارة لصناع امرح ي اأمارات خاصة مع تكرارها 

بشكل اقرب للظاهرة منها للمظاهر الفردية.
ي  امرحي  اأداء  امؤدي  يتمثل  ان  رورة  هي  اأوى  اماحظة 
من  تعاي  العروض  فغالبية  ومتقن  واضح  بشكل  الحواري  شقه 
يؤدي  اممثل  كأن  والدمج  امضغ  حتى  جدا  كامية ريعة  اداءات 
ي  اممثلن  غالبية  يعاي  يطارده،  من  ومة  الحوار  ينطق  أو  الدور 
سواء  والجمل  الكلات  نطق  ي  الغريبة  الحالة  تلك  من  العروض 
مثل  ما  وهو  الدارجة  امحلية  باللهجة  أو  فصحى  عربية  كانت 
صعوبة ي امتابعة وفقدان املتقى للشعور بالشخصية أو مكنه من 
فهم ما تقول وبالتاي انفصاله التدريجي عن الحالة امرحية ككل 
العروض  ي  خاصة  سينوغرافيا  أو  ديكورات  أي  تعوضها  ا  والتي 
التي تعتمد باأساس عى الحوار ي رد الحكاية وتطوير اموضوع 

الدرامي.
سواء  العروض  صناع  قبل  من  اميل  ذلك  هي  الثانية  اماحظة 
التجريد  من  اشكال  باتجاه  الذهاب  إى  الكبار  أو  منهم  الشباب 
والفانتازيا والواقعية السحرية وهو ما يتجى ي عروض مثل صبح 
ومسا إخراج حافظ أمان واشياء ا تصلح لاستهاك اأدمي إخراج 
عقي  وأين  الهرش  سعيد  إرخراج  النحاتن  ملك  ولر  رجب  حسن 
يا قلب إخراج أحمد اأنصاري، حيث تدور أحداث وتفاصيل هذه 
العروض ي فضاءات اجتاعية ونفسية وسياسية مجرد ومبهمة أو 

عليها  غبار  ا  اتجاهات  بالطبع  وهي  الخيال،  ي  مغرقة  فانتازية 
السؤال هو مدى ما تخدم به هذه  الشكل ولكن يظل  ناحية  من 
وقوتها  طزاجتها  ودرجة  اأعال  تطرحها  التي  امضامن  اأشكال 
الفكرية، ففي عرض صبح ومسا يصبح السياق العام هو اننا أمام 
مجتمع يعاي من ازدواجية كبرة نتيجة أن السلطة السياسية تقرر 
وكبار  للمجانن  مصح  إى  اللوتس(  )زهرة  للعاهرات  بيت  تحويل 
اأحداث  فيها  تدور  التي  للمدينة  الحاي  امجتمع  ان  رغم  السن 
تشكل بناء عى ما تقرر ي هذا البيت الغريب قبل سنوات ولكن 
نكرت جميل هؤاء وحولتهم  الحكم  إى  السلطة  ان صعدت  بعد 

مجموعة من امجانن!
الوقوف عى  العمل  يحاول  اأدمي  اشياء ا تصلح لاستهاك  وي 
بقليل  سوى  تستمر  أن  مكن  ا  الحياة  أن  مفادها  فلسفية  فكرة 
من الرور والخصال غر الحميدة التي يحتاجها البر من أجل أن 
يتمكنوا من البقاء عى قيدها، وهو اقرب معالجة مرحية لرواية 
اأديب امري يوسف السباعي ارض النفاق، حيث يقرر أحدهم 
ان يقوم مع مجموعة من زمائه بجمع النفايات البرية امتمثلة 
من  يتمكنوا  أن  وبعد  الفاسدة  واأخاق  الحميدة  الخصال غر  ي 
تطهر امجتمع منها يكتشفون أن عليهم إخراج بعضها من برميل 
البعض من أجل الحصول عى حقوقهم  النفايات لي يساعدوا به 
تصبح  وبالتاي  ذلك  إى  وما  والنفاق  كالقسوة  مشاكلهم  وحل 
للتحقق  قابلة  غر  فكرة  اليوتوي  امجتمع  أو  امفرضة  امثالية 
امنظومة ااجتاعية كلها  الواقع أنها ستؤدي إى فشل  عى ارض 
وضياع حقوق البعض وفشل اآخرون ي نيل ما يستحقون، وهي 
التناول  ي  الفكرية  الحساسية  من  درجة  إى  تحتاج  جدلية  فكرة 
خاصة مع مثل امجتمع سينوغرافيا ي صورة مكب نفايات ضخم 
إعادة  ثم  جمعها  يتم  زبالة  اكياس  إى  الفاسدة  اأخاق  وتحويل 
توزيعها بل واسقاطها عى الجمهور ي الصالة ي نهاية العرض عى 
اأخاقية  النفايات  هذه  من  بعض  إى  يحتاج  منها  كل  أن  اعتبار 
لي يتمكن من العيش والنمو ي الحياة!- حصل العمل عى جائزة 

افضل أزياء 
ي  ااندلس  برثاء  الخاص  الخطاب  ظهور  هو  الثالثة  اماحظة 

إنتاج مرح ياس وتأليف وإخراج مرعي  عرضن وها سمرة من 
والراث  للثقافة  الحصن  دبا  جمعية  إنتاج  العري  وبكاء  الحليان 
يتباكيان  العرضن  فكا  كريم،  مهند  وإخــراج  وإعــداد  امرحي 
والغزل  بالشعر  امفعمة  وأيامها  اأندلس  واضح عى ضياع  بشكل 
واموسيقا اأول عر فرقة تراثية تنتظر دورها ي مهرجان موسيقى 
استعادة  عر  التدريب  ي  افرادها  يبدأ  الدخول  يتأخر  وعندما 
اشعار ابن زيدون الوزير العاشق وشعره الرومانتيي ي غزل وادة 
ليلة سقوط غرناطة حن  أمام  التوقف  بنت امستكفي والثاي عر 
تسليم  عى  معه  يتفق  لي  فرناندو  إى  الصغر  الله  عبد  يذهب 
بعد  الكبر  الخروج  ليلة  اأندلس  ي  العرب  مدن  أخر  مفاتيح 

مامئة سنة من الوجود العري ي اسبانيا.
بشكل  الدرامي  والغرض  الرؤية  تشوش  من  العرضن  كا  يعاي 
واضح، فاأول يقفز من امعاناة الخاصة أفراد الفرقة مع سياقات 
امرح  خشبة  إى  صعودهم  -قبل  والتأخر  واإهــال  اانتظار 
لتقديم فقرتهم- إى تلك ااستعادة غر امررة لحكاية ابن زيدون 
ووادة دون أن يكون مة رابط واضح بن امعاناة وااستعادة مجد 
والقصدية  اأفيهات  من  الكثر  وجود  ومع  ذاهب،  تراث  أو  زائل 
ي اأضحاك دون مرر، بينا ي العرض الثاي ا نتمكن من العثور 
ا  التي  السقوط  لحظة  باستدعاء  الخاص  الدرامي  الغرض  عى 
مكن  الذي  فا  نهضتها،  وقت  العربية  الحضارة  تاريخ  ي  تنى 
ضياع  لحظة  عر  البعيد  اماي  من  الحاي  الواقع  عى  اسقاطه 
وفرديناندو  الصغر  الله  عبد  من  كل  مثل  وماذا  نهائيا،  اأندلس 
فيا عامنا امعار؟ هذا عغى مستوى امضمون أما عى مستوى 
الفنية لحديث اممثل  الشكل فثمة تلك التساؤات حول الرورة 
مع  اأسبانية  امخارج  ذات  بالعربية  فرديناند  بدور  يقوم  الذي 
لثغة واضحة غر طريفة بل ومرهقة ي متابعة الحوار عر وجودها 
عى لسان اممثل طول الوقت، باإضافة إى التساؤل حول السبب 
نفس  ي  وخائنه  الله  عبد  املك  ر  أمن  بهلول  امهرج  جعل  ي 
هذا  ي  هل  امغربية!  اللهجة  ويتحدث  مغري  أصل  من  الوقت 
وما  ؟  الضياع  اسباب  تخص  نوع  أي  من  مبارة  أو  باطنية  إشارة 
الديكور  مستوى  عى  والرمزية  التجريد  من  الهائل  الكم  فائدة 
الكبرة  التعبري ي مقابل امبارة  والسيوغرافيا والتصميم الحري 
وراء  من  والسياي  الفكري  الهدف  وغياب  والحوار  الطرح  ي 
صناعة عمل يرفع خطاب الرثاء وااستعادة دون انعكاس حقيقي 

عى اللحظة اآنية واقعيا أو تاريخيا!!
أما اماحظة الرابعة واأخرة فتخص غياب النصوص الفائزة بجائزة 
الشارقة للتأليف امرحي عن خشبات العروض داخل اأيام، وهي 
اأيام  تعلن  عام  كل  ففي   ! امرح  دائرة  إى  بها  نتوجه  ماحظة 
عن فوز أحد الكتاب امحلين بجائزة التأليف امرحي ومبلغ ماي 
إى  طريقها  تجد  ا  أنها  يبدو  الفائزة  النصوص  هذا  ولكن  محرم 
أن تتحول لعروض حية وتقدم عى خشبة امرح خال اأيام ي 
مع  خاصة  الدراسة  ويستحق  غريب  امر  وهو  التالية!!  الدورات 
وشكوى  اأيام  ي  امشاركة  النصوص  من  العديد  مستوى  تواضع 
إى  اللجوء  أو  امحي من عدم وجود نصوص قوية!  صناع امرح 
سياقات رمزية وفانتازية كا سبق وارنا أو خطابات ا محل لها 

من اأعراب الواقعي والتاريخي كا تحدثنا ي اماحظة السابقة.
التأليف  بجوائز  الفوز  سياق  يصبح  أن  رورة  مة  أنه  نتصور 
الجانب  الجانب امادي ولكن عى  امرحي شاما ليس فقط عى 
الجانب  للنص من  وتأثرا وحضورا وتخليدا  اأكر قوة   – اإنتاجي 
تغذية  ي  حقيقي  دور  ولأيام  للجائزة  يصبح  وبالتاي  امــادي- 
بروافد درامية وفكرية تساهم ي تطور  اإماراي  امشهد امرحي 
مثا  وتصبح  بل  عام،  بعد  عاما  باإتحاد  امرحية  الحركة  ومو 
امحي  امستوى  عى  اماثلة  وامسابقات  الجوائز  ي  به  يحتذى 

واإقليمي عى حد سواء.
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قد تستمر الحياة الرتيبة بن الزوجن من تلقاء نفسها طاما م يعطلها 
حدث جلل وم تتعرض لكوارث من أحدها فقبول اأخر يتعلق عادة 
تأي ي  قد  التي  القدر  معجزات  وإنتظار  الراهن  الوضع  مع  بالتكيف 
لحظات الهزمة واإنكسار، وقد تكون امسألة برمتها متعلقة بامصالح 
إفشال  يسعي  أن  منها  أي  صالح  من  فليس  إا  ليس  امتبادلة 
مقابلة  عي  نفسه  يعود  أن  وعليه  والنفسية  ااجتاعية   الوضعية 
نفس امشاكل ونفس ردود الفعل ويقبل بأي شئ طاما أن الحياة تسر 
ويحصل من ااخر عي ما يؤمن وجوده حيا حتي لو كانت الضغوط 
وغر  والفاشلن  للمهزومن  بالنسبة  فامسألة  اأخر،  بعد  يوما  تزيد 
فيها  توجد  ا  عادة  السيئة  للظروف  الجذري  التغير  عي  القادرين 
قرارات حاسمة أو هجران مفاجئ أو حتي تغير مط حياة وإما رضا 

وتكيف وبادة ا متناهية 
العاقة  طبيعة  أونيل«  »يوجن  الشهر  اأمريي  الكاتب  ضمن  هكذا 
من جديد  هناك  فليس  رواند(  السيدة  وزوجته  )الفريد  بن  البائسة 
القدر  أن  لوا  السئ  بامنطق  لتتطور  تكن  م  برمتها  والحكاية  بينها 
كان له تدبر أخر حرك امياة الراكدة ودفع العاقة نحو نهاية مأساوية، 
ي  وجدته  إحداهن  من  لخطاب  الزوجة  إكتشاف  أدي  باأحري  أو 
لإنفات  دفعا  ودفعها  الكامنة  الهواجس  إنفجار  زوجها  مابس 
غر  الرضا  وفضح  البائسة  العاقة  كوامن  كشف  الذي  اأمر  العصبي 
القاص  الشاعر  الفريد  النهاية إنتحار  الزوجن وادي ي  امروط  بن 
غر امشهور والذي كان يعيش حياته كيفا إتفق فا يعمل وا يسعي 
للتغير وإما فقط ينتقل من هزمة لهزمة جديدة ومن عشق لعشق 
ببساطة  هكذا  مكشوف،  فاقع  وكذب  معسولة  كلات  مع  جديد 
يحدث اإنتحار من قبل الزوج الذي يبدو انه كان يهرب من التوبيخ 
الفاقع ومن مرارة اموقف ومن الفلس امزمن ومن محبوبته الجديدة 
فقرر ي لحظة إنكسار وزهق أن يتخلص من حياته البائسة وهو اأمر 
إا  ليس  حياته  مط  لتغير  تسعي  كانت  إذ  الزوجة،  تتوقعه  م  الذي 

ولكنه فاجأها بالترف الريع وتخلص من حياته ي لحظة مفاجئة 
الهوسابر  قاعات مرح  إحدي  مؤخرا عي  قدم  اإفطار(  )قبل  عرض 
أونيل«  »يوجن  تأليف  من  وهو  )فنون(  لفرقة  خاص  إنتاج  وهو 
دراماتورج أحمد عامر وبطولة هبة سامي وديكور ومابس يارا سعيد 
روق  وإخــراج  الريف  بكر  أبو  وإضــاءة  وحيد  محمود  وموسيقي 

أحمد 
اارة  تلك  لوضعية  كاشف  إفتتاحي  مشهد  عر  الدرامية  اللعبة  تبدا 
امملوء  الكئيب  للمكان  إستعراض  عر  بالكاد  تعيش  التي  البائسة 
خال  ومن  أيضا  امطبخ  تتضمن  امعيشة  فحجرة  والفقر،  بالفوي 
حركات الزوجة ومحاولتها إيقاظ زوجها تتكشف العاقات شيئا فشيئا 
تقريبا  يوميا  يحدث  اموقف  ذلك  أن  فكرة  مرر  البداية  أن  ويبدو 
امبكر  لإستيقاظ  أمرها تضطر  تغير طفيف، زوجة ي عجلة من  مع 
السكر  زوجها  وتدعو  للعمل   مضطرة  تذهب  أن  اافطارقبل  لتحر 
امزري  الوضع  لتغير  دفعه  ي  أما  امستمر  نعاسه  من  يفيق  أن 
العقار  مالك  يطردها  قد  التي  اارة  وضعية  ينقذ  عمل  عن  بالبحث 
مهامها  وضمن  السكن،  أجرة  دفع  عن  تخاذلوا  أنهم  لو  لحظة  أي  ي 
محبوبة  من  خطاب  بالصدفة  تجد  للمكان  الريع  للتوضيب  اليومية 
زوجها التي تبلغه بأمر حملها وتسأل عن كيفيات التعامل مع اموقف، 
ذلك  من  تتوقعها  كانت  التي  الخيانة  عي  دامغا  دليا  الزوجة  لتجد 

فج  بشكل  إيامه  عر  منه  لنفسها  تنتقم  أن  وتقرر  امستهر  الرجل 
عله يفيق ويعود إليها من جديد كرجل رضيت به، رجل كانت تتصور 
فيه فتي أحامها فقد خدعها بعباراته الراقة وكلاته الرنانة وتحققه 

اإجتاعي ولكنها إكتشفت الحقيقة عر التعامل اليومي معه 
والتهكم  اايام  نحو  ويدفعها  الزوجة  لتهور  بالطبع  يؤدي  ااكتشاف 
عي حال اأرة التي ا تجد قوت يومها وبامرة تطلب من زوجها أن 
يحلق ذقنه حتي ا يبدو كامترد وشيئا فشيئا تعرض عليه معرفتها 
تعرف  أن  حقها  ومن  زوجته  بكونها  موقفها  وترر  الخطاب  بفحوي 
كل شئ عن زوجها وخباياه التي يخفيها عنها، من هنا تبدأ الحكاية 

ي التبدل 
القوي  التقديم  ي  ســواء  اموندراما  روط  بدقة  يحقق  العرض 
كون  عي  الحفاظ  مع  الرئيسية  النص  بنية  تطوير  أو  للموضوع 
الذي  اامر  وهو  اامريي  امجتمع  من   وفتاة  فتي  عن  الحكاية 
أحيي عليه الدراماتورج » أحمد عامر« الذي م يتدخل بحيث يحول 
اموضوع )لهنا واأن( وإما ترك الفعل الدرامي »أونيل« كا هو مع 
امشاهد عي  ترتيب  أو  اانفعال  البسيط سواء ي مرير  الغير  بعض 
إعتبار ان ما حدث مكن أن يجري ي أي وقت وي كل مكان وظني 
هنا أن تدخله ااساي كان عر ترير امواقف واأفعال وربطها بقوة 
نشأتها  منها بحسب  يخرج  أن  وما مكن  الدرامية  الشخصية  بطبيعة 
الوضع  قلب  الذي  الخطاب  موقف  من  له  تعرضت  وما  اإجتاعية 
يتدخل  فعادة  نجدها  ما  قليا  مسألة  رأسا عي عقب وهي  الساكن 
امعد عندنا ي يفسد الحدث بإضافة تفاصيل ا مثل الشخصيات أو 

التيمة امتضمنة 
التفاصيل  تقديم  لحد  منضبطا  كان  سامي«  »هبة  اداء  أن  ي  ويبدو 
يناسب  تلوين صوي  مع  الدرامية  الشخصية  بها  تتمتع  التي  الدقيقة 
عي  تخاف  التي  امــرأة  تلك  لها  تعرضت  التي  امختلفة  امواقف 
مستقبل عاقتها مع زوجها وتخي من فشل تلك العاقة كا أنها ي 
الوقت ذاته تدافع عن اانثي التي فقدت الثقة ي نفسها رغم كدها 
السخيفة، والتحول  الحياة بكل رهاناتها  امستمر والدئوب ي تستمر 
التي  فامرأة  متوقعا  ي  بدا  الدرامي  الحدث  نهاية  ي  جاء  الذي 
ضغطت عي زوجها بكل قوة ودفعته لإنتحار بدت منهارة من هول 
اموقف الذي م تكن تتوقعه ففي ااصل كانت تقوم بتلك اافعال من 
اجل عودة الرجل إليها بكليته ليس إا، ورغم قرب امتلقي ي القاعة 

أمر  وهو  الرابع  الحائط  منطق  وتؤدي  تنفصل  ا،  إستطاعت  الضيقة 
للغاية خاصة وكل تفصيلة من جانب امشاهدين كانت تصل  صعب 

لها وهو اإختبار الصعب الذي نجحت فيه هبة سامي 
من  فعي  كبر  حد  اي  بسيطا  بدا  سعيد«  »ليارا  امرحية  ديكور 
وي  فقرة  أرة  بائس  مطبخ  يساره  وعن  الزوج  غرفة  باب  امتلق 
وحتي  وي  زمن  من  وحيدة  كقطعة  تبدو  وحيدة  اريكة  امنتصف 
زي امرأة جاء فقرا كتعبر واقعي عن حال اأرة وي الخلفية بعض 
ااطباق ومعدات امطبخ امعلقة، فالحكاية برمتها ا تعدو أن تكون 
للنهاية  أدي  خطر  موقف  واجهت  فقرة  أرة  ي  معتادة  حكاية 
امأساوية، فقط زحمة امكان بالتفاصيل أربك الحكاية التي كان مكن 
الغرق  عي  الديكور  مهندسة  ولكن حرص  ذلك  من  أبسط  تكون  أن 
التي تضع  الكثرة  بتفاصيله  امعتني  امنظر  لهذا  بنا  أدي  الواقعية  ي 
امتلق مبارة ي صلب الحكاية وتعطيه اكر من إشارة عن فقر اارة 
تفاصيل  بذوق عن  وتعر  متقنة  فكانت  الريف  بكر  أبو  إضاءة  أما 

الحكاية مع البحث الطيب عن مصادر غر معتادة للمنظر امرحي 
قد  كان  يبدو  ما  عي  الذي  وحيد«  »محمود  موسيقي  كانت  وكذا 
امتعاقبة  امواقف  تناسب  بطريقة  الحكاية  لحظات  ي  كثرا  فكر 
الحكاية فالرجل يعرف ما يضمنه  الجلل ي جسد  والتشويق للحدث 
ما  ويعرف  امقدمة  الحكاية  ي جسد  الفارقة  للحظات  موسيقي  من 
يناسبها من موسيقي ا ترهق امتلق وتضعه مبارة ي قلب ما يقدم 

من حدث درامي 
الحكاية  قدرة  من  واثقا  العرض  لدراما  أحمد«  »روق  إخراج  وجاء 
وعي  بكل  الواقعي  الدرس  وتضمن  امتلقي  لقلب  للمرور  امعتادة 
خال  من  مكن  إذ  امناسبة،  بالتعابر  التفاصيل  ملئ  عي  وقــدرة 
زوجها  عي  الحفاظ  تريد  التي  امرأة  مأساة  تقديم  الواقعي  التناول 
ضغطت  قد  أنها  النهاية  ي  لتكتشف  اأخرة  اللحظة  حتي  الكسان 
التي  للكارثة  ليصل  أدي إنهياره  بكل قوة ما  أعصابه وكشفته  عي 
م تكن متوقعة، فقط أهمس ي أذنها ما معني تزيد امشهد بالدم ي 
نهاية الحدث الدرامي ؟ لقد كانت لحظة مهمة ومكن مرير امصيبة 
غر  لنتيجة  يؤدي  قد  فاافراط  اممثلة  يد  دم مأ  دون  التي حدثت 
مناسبة من قبل امتلقي وكان يرجي ي مشهد كهذا ااكتفاء بالكارثة 

التي حدثت من خال تعبر امرأة عن الكارثة التي امت بها 

اإفطار«.. »قبل 
فقرة  أسرة  متوقعة  غر  كارثة 
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رؤى



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 16 مارس 2020العدد 545 العدد 655

[ [[ [17

الكرى  القاهرة  إقليم  مهرجان  ى  امرحية  سويف«  »بنى  فرقة  شاركت 
عبدامعطى«  »محمد  تأليف  النهر«  وراء  »ما  بعرض  الصعيد  وشــال 
دراماتورج »أسامة بدر« !! وأخرجه امخرج الكبر »أحمد البنهاوى« ويطرح 
امحتلة, وتكتسب  الدفاع عن اأرض  تتمثل ى رورة  العرض قيمة وطنية 
أرجل  تدنسها  العربية  اأراى  من  العديد  كون  حال  أهميتها  التيمة  تلك 
امنطقة  هيكلة  إعادة  مع  بل  امدنسة,  وحدها  فلسطن  تعد  وم  اإحتال, 
ماسعوا  عر  الجديد«  اأوسط  »الرق  اأمريكان  عليه  أطلق  فيا  العربية 
اى تسويقه ى امصطلح امسموم »الفوى الخاقة« التى نجحوا ى إشاعتها 
اليمن, وليبيا« تعاى  ى امنطقة, أصبحت مناطق كثرة ى »العراق, سوريا, 
الروى,  الفارى, وحتى  الرى,  اأمريى,  امحتل  بأرجل  أرضها  تدنيس  من 
خراء  شكل  ى  مبار  غر  أو  مبارا  اإحتال  هذا  كان  ســواء  وغرهم 
عسكرين, فكاها )امبار وغر امبار( له أطاعه وفقا مصالحه بامنطقة, 
وى ظل هذا الواقع يتم تحجيم اإهتام بالقضية الفلسطينية, لتتوارى عن 

بؤرة اإهتام.
إليها  يأخذنا  بل  امبارة,  بتلك  النهر« موضوعه  وراء  »ما  يتناول عرض  وا 
الرابض كشاهد عى العصور  النهر _ الغر محدد الهوية«  عر إحدى حكايا 
والراعات, وقيام واندثار الحضارات وامالك بجواره وعى ضفتيه, وإحدى 
التى يحكمها املك القوى »جابورو«  تلك امالك هى امملكة »الجابورية« 
لحكمه,  أيضا  النهر  ماوراء  ومالك  امجاورة,  امالك  إخضاع  ى  الطامع 
اأصغر  شقيقه  اإنتصارات  له  ويحقق  الجيش  ويقود  امعارك  ويخوض 
أن  إا  اأطــراف  امرامية  وامملكة  الدامة  اإنتصارات  ورغم  »جيلفون« 
املك ا يفارقه الحزن واأرق لعدم وجود وريث له من صلبه كونه عقيم, 
ومن ثم يخى نسيانه وكل إنجازاته وفتوحاته بعد موته, ويخى أن يقوم 
شقيقه محو اسمه من عى كل تلك اإنجازات ونسبها اى نفسه, ولهذا فهو 
يؤجل ويسوف داما إعان اسم الشقيق كوى للعهد رغم مطالبة »جليفون« 
يطوى  »جابورو«  املك  فإن  تلك  امأساة  تلك  جانب  واى  بذلك,  الدامة 
بداخله مأساة أخرى ذات بعدين. اأول منها: أنه أحب ى شبابه فتاة من 
امرأة  السابق( كوخ  )املك  والده  منها طفا, وأحرق رجال  العامة, وأنجب 
امعبد  كاهن  يقوم  أن  أيضا  اأكر  املك  أمر  كا  الطفل,  مع  موتها  لضان 
مع العراف بعمل تعويذة تجعل »جابورو« عقيا دون أن يعرف, وهذ هو 
ثم  ومن  »بابيتا«  حبيبته  ى  الشك  إليه  يتسلل  إذ  مأساته  من  الثاى  البعد 

الطفل الذى أنجبته له!
عهدة  ى  والدته  تركته  الذى  »باهاروى«  الطفل  وعاش  ترى  الغابة  وى 
تدربا  طاما  الذى  »حرو«  ولدها  مع  بربيته  قامت  التى  »بابيا«  صديقتها 
عن  يبحث  التعويذة  بأمر  املك  يعلم  وحن  بالسيف,  القتال  عى  سويا 
ولده ويعلنه وليا للعهد ى غياب الشقيق الذى م يعد من الحرب بعد, وما 
لعهده,  وليا  وتنصيبه  له  بوعده  بالر  املك  يطالب  حتى  منترا  يعود  إن 
قيادة  توى  الذى  انتصارات ولده  النهر يشاهد  ماوراء  املك ى  يكون  بينا 
اأرض  يتعامل مع أصحاب  أنه  إا  انتصارات كرى,  الجنوب, وحقق  جيش 
اأصلين بكل نبل واحرام, بل ويعجب بشجاعة العجوز »أريو« الذى يقود 
مقاومة اإحتال برجال ونساء »قلعة اأرض« التى احتلها جنود »جابورو« 
بل ويقوم »باهاروى« بالعفو عن اأرى ى مقابل دفعهم لخراج كا كانوا 
ولده  يعطى  الذى  املك  والده  يغضب  ما  السابق,  امحتل  مع  يفعلون 
اليافع درسا ى التعامل مع امهزومن كعبيد, واتهام من يقوم من أصحاب 
اأرض بالخيانة, بينا ولده يعارضه ى تلك الرؤية, فهم بر قبل كل شيئ, 
السجاات  تلك  وسط  وى  امحتلة,  أرضه  عن  يدافع  من  كل  خائنا  ليس 
أن  بعد  متخفية  تعيش  حية  ازالت  ولده  وأم  حبيبته  أن  املك  يكتشف 
اإبن(  )املك, زوجته,  وبينا هم  بعيد,  منذ زمن  سلمت طفلها لصديقتها 
»جليفون«  يأى  الطويل  والحرمان  الفراق  بعد  والعتاب  اللقاء,  فرحة  ى 

وحن  بالسيف  نزال  ى  »باهاروى«  معه  ويدخل  العرش,  بواية  مطالبا 
مع  النزال  ويتوى  جانبا  ولده  منحيا  املك  يتدخل  بينها  الحمية  تشتد 
شقيقه حتى يقتل منها اآخر, ليتوى »باهاروى« بكل قيمه التى استقاها 
العامة من فاحن وصيادين وحدادين وغرهم ممن ترى وسطهم ى  من 
واحرام  القيم  باستمرار  ومبرا  الر  ممثى  بنهاية  العرض  لينتهى  الغابة, 
بصوته  أخرى  مرة  النهر  وليذكرنا  الشاب,  الجديد  املك  يد  عى  اإنسان 
العميق ما سعى العرض لبثه اى مشاهديه : »إن اأرض ترخ حن تدوس 
أمهاتهم  بطن  ى  اأجنة  تسمعها  التى  الرخة  هذه  عليها،  غريبة  قدم 
يتبناها  التى  امقولة  وهى  أرضهم«  يحرروا  حتى  راحتهم  تقلق  وتظل 

امخرج »أحمد البنهاوى« ى كلمته التى تتصدر »بانفليت« العرض.
التى  امشكلة  تلك  العرض,  نص  العرض ى  لهذا  اأساسية  امشكلة  وتكمن 
تفرق دمها بن كل من »محمد عبدامعطى« الذى جاء اسمه كمؤلف ـ كا 
جاء بوسائل دعاية العرض ـ وبن الدراماتورج »أسامة بدر« وإن كنا ا نجد 
مررا وا نستطيع أن نفهم أن يتناول أحد كدراماتورج نصا مرحيا صاحبه 
ا زال حيا يرزق, ويستطيع هو بنفسه إجراء التعديات التى تتطلبها رؤية 
امخرج, وامؤلف سيكون أقدر من غره ى التعامل مع نصه  أنه هو من 
الفاعلة  البداية عى مستوى اأحداث والشخصيات  ابتعث فيه الحياة من 

لتلك اأحداث! ومن ثم مكن محاسبته ى سلبيات نصه.   
أن  استطاع  ماهر  حكاء  بالطبع  هو  النهر«  »مـــاوراء  نص  مؤلف  إن 
بامفاجآت  تفيض  وليلة  ليلة  ألف  حكايات  اى  أقرب  هى  حكاية  يغزل 
اى  تستند  ا  راعات  ببعض  امغلفة  الصارخة  والفواجع  اميلودرامية, 
الطرح  النسيج  هذا  تضمن  وقد  والــرورة,  الحتمية  تحكمه  درامى  بناء 
هذا  أن  ونعتقد  النهر,   / الــراوى  لسان  عى  جاء  الذى  للعرض  الفكرى 
الطرح وأهميته ـ عى النحو الذى ذكرناه ى البداية ـ هو ما جذب امخرج 
امخرم »أحمد البنهاوى« لهذا النص الذى م يستطع الدراماتورج إنقاذه 
من كبوته وعدم ماسكه دراميا, إا أن امخرج بخرته الطويلة وهو صاحب 
الكثر من العروض امتميزة للغاية كان يعرف كيفية التعامل مع مثل هذا 
عر  تحقيقه  محنك  كمخرج   « »البنهاوى  استطاع  ما  وهو  الضعيف  النص 
امختلفة  امسحية  بالعنار  ثريا  متاسكا  عرضا  ليخلق  امرحية  عناره 
الصوت  من  بداية  الوقت,  طوال  امتفرج  انتباه  به  جذب  ـ  النص  دون  ـ 
بالصوت  وانتهاء  ضفتيه,  عى  مايجرى  عى  كشاهد  )صوت  للنهر  العميق 
وإيصال  لعرضه  امخرج   أراده  الذى  الطرح  العرض  نهاية  ى  يبث  ذاته 
مصمم  اختياره  ى  كذلك  »البنهاوى«  حنكة  وتبدت  لجمهوره,  رسالته 
ديكوره الدكتور«محمد سعد« الذى خطف عن امتفرج مع اإطالة اأوى 
اأمن  رئيسين,  قسمن  امرح  خشبة  من  جعل  الذى  الديكور  ذلك  عى 
عر  اى  تشر  التى  والهوية  امامح  محدد  غر  الداخل  من  معبدا  جعله 
بوابة  امرح  من  اأير  الجانب  وعى  امطلق,  ى  معبد  هو  بل  محدد, 
مع  والغائرة  البارزة  منحوتاته  أن  إا  أيضا  امطلق  ى  لقر  وجدار ضخم 
ثم مع إطالة »محمد  لأبصار,  تنفيذها جعلتها خاطفة  ضخامتها وجودة 

عبدالعزيز« ى دور املك »جابورو« ببسطة جسده الفارع وصوته امرحى 
الدرامية,  اللحظة  تقتى  حسبا  الصوت  هذا  تلوين  ى  ومهارته  القوى 
الكاهن  لشخصية  بآدائه  أضفى  الذى  محمود«  محمد  »مصطفى  وكذلك 
مداهنا  كان  ذلك  سبيل  وى  فقط,  هو  مصالحه  اآلهة  باسم  يعمل  الذى 
تلك  ثعلبيته  تتحول  ولكن  وشقيقه,  املك  بن  للمشاعر  ومؤلبا  ومتملقا, 
يعرف  مطامعه,  الكاشف  العراف  مع  يلتقى  حن  هصور  أسد  سات  اى 
متى يهاجم ومتى يتقهقر اى الوراء, كان الفنان »مصطفى محمد محمود« 
اى  ووقف  عالية,  مهارة  وأداهــا  الشخصية,  تلك  أبعاد  بكل  وعى  عى 
قارئ  مجرد  ليس  العراف  من  ليجعل  عبدالعليم«  »أحمد  اآداء  ى  جواره 
إخاص  من  يدعيه  ما  امملكة  أمور  تسير  ى  يشارك  هو  بينا  للطالع, 
أكسبه ثقة  املك, وكانت امشاهد التى تجمعه مع الكاهن مباراة ملتهبة 
ى  عنها  يقل  وا  الكبران,  الفنانان  هذان  يجيده  الذى  التمثيل  فن  ى 
مدرسة  من  كان  وإن  »أريو«  دور  ى  شاهن«  »إساعيل  اآدائية  القدرة 
طبيعة  تقتى  حسبا  بالعمق  امغلف  الهدوء  حيث  اآداء  ى  مختلفة 
الكبار  الاعبن  هؤاء  جوار  واى  امحتلة,  أرضه  عن  يدافع  عجوز  رجل 
اممتلئان  جابر«  أسامة  الدين,  نجم  »جويد  بالفرقة  الواعد  الشباب  يقف 
امخرج  إستطاع  »باهاروى, حرو«.  لـدورى  آدائها  امنعكسة ى  باموهبة 
امخرج  مهارات  عليهم  انعكست  الذين  الفرقة  شباب  مهارات  يوظف  أن 
ى التدريب فكان كل من »آية سامح, منة الله يار, داليا عصام, مصطفى 
امملكة  الذين جسدوا شعب  عاء«   عصام, مصطفى  محمد  العزيز,  عبد 
عبدالنار,  إسام  يحيى,  محمد  نور  عبدالحليم,  »إمان  وكذلك  باقتدار, 
هشام  محمد,  أحمد  محمد  ربيع,  محمد  عاد,  نورهان  محسن,  مازن 
»محمد  امتميز  السكندرى  وشكل  اأرض,  قلعة  أهل  تجسيد  ى  محمد« 
ـ   قلتها  رغم  امتميزة  تجاربه  له  أيضا  مخرج مرحى  وهو  ـ  عبدالصبور« 
لوحاته اإستعراضية لتتضافر ى لوحة كلية للعرض بوعى وبساطة جالية, 
كا اعتمد »محمد عبدالوهاب« ى موسيقاه وألحانه عى الجمل اموسيقية 
ووالدته,  »باهاروى«  وبن  وحبيبته,  املك  بن  اللقاء  لحظات  ى  الشجية 
املك وشقيقه, ما جعل من موسيقاه موسيقى  لقاء  امتوترة ى  والجمل 
ى  بوعيه  حلمى«  عز   « إضاءة  واتسمت  فقط,  غنائية  وليست  درامية 
التى جمعت  امشاهد  والدسائس ا سيا ى  امؤامرات  تعكس جو  جعلها 
بن العراف والكاهن فكانت تأى خافتة مكسوة بالصفرة والحمرة الخفيفن 
الوضوح إن  التى جعلها قوية وشديدة  الغابة والقرية  عى عكس مشاهد 
»عز حلمى كان له تواجدا كبرا ومؤثرا ى كثر من عروض هذا امهرجان, 

وأصبح من مصممى اإضاءة القلة امتميزين.
وإجاا فإن »أحمد البنهاوى« با شك قد استطاع أن يصنع عرضا محكا 
مديكور  امرحى  العرض  عنار  من  والجيد  بالعديد  وثريا  الصنع  جيد 
وإضاءة ومابس, وموسيقى واستعراضات باإضافة للتمثيل الجيد لفرقته, 
تجاوزه  أنه  إا  النص  تهافت  رغم  متلقيه,  انتباه  عى  ذلك  بكل  ليستحوذ 

عى مستوى العرض بحنكته ومهارته وخرته الطويلة.

النهر«.. وراء  »ما 
المحتلة اأرض  وصرخة 

رؤى

 أحمد هاشم
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عى خشبة امرح العائم الصغر بامنيل التابع لفرقة مرح 
الشباب 

عرضت مرحية افراح القبة عن رواية ااديب العامي نجيب 
محفوظ وبعيدا عن الرواية كمصنف أدي .. علينا التعامل مع 

ما هو معروض عى خشبة امرح.
 ... وأعضائه  بكواليسه  مرح  داخل  امرحية  أحداث  تدور 
شاب  مؤلف  كتبها  جديدة  مرحية  بإنتاج  القرار  كان  حيث 
العاقات  ي  الدرامي  النص  كتب   .. العجوز  املقن  ابن  هو 
الجد   .. أجيال  ثاث  مدار  عى  الفريق  أعضاء  بن  اإنسانية 
الهاي صاحب  املقن رحان  عائلة  انطاقا من  واأب واابن 
يعرض  اممثل  رمضان  وطارق   .. العمل  انتاج  يقرر  امرح 
لزوجة  قتل  جرمة  نرى  بينا   .. واارار  الفضائح  نر  عى 
امؤلف ي اأصل وكيف تم قتلها وماهى قصتها .. انها القصة 
الغفران  وادعاء   .. بااغتصاب  تنتهى  التي  الغواية   .. امتكررة 
تطابق  ي  الدرامية  العاقات  تتم  وعليها   .. قواد  من  والسر 
فام   ... بالعرض  الدرامية  والعاقات  الفريق  افراد  بن عاقات 
استثمرها  وفنانة  موهوبة  فتاه  كانت  املقن  وزوجة  امؤلف 
احباط  بعد  إنسانيا  وحطمها  جنسية  عاقة  ي  الهاي  رحان 
امابس  مسئولة  هاي  ام  سهلت  وقد   .. منها  بالزواج  وعده 
ليلة  وبعد صدمته   .. أحبها  الذى  املقن  من  زواجها  بامرح 
وعاشت  السعادة  انها  وتصورت  عنها  الغفران  اعلن  الدخلة 
زوجة فقط لتنى اماي امؤم... إا أنها تفاجأ بتاريخه حيث 
تركه ابوه طفا وعملت أمه بالدعارة لي تربيه؟؟؟ واعتاد هذا 
ومخدرات  خمور  مدمن  انه  وما   .. امعاناة  بعض  بعد  اامر 
وخمور  قار  كصالة  بيته  فتح  مستمرة  مالية  أزمــات  وي 
ومحاولتها  برفها  امه  مسك  رغم  عليها  ابنه  تري  وتوابعها 

البائسة ي تربيته تربية سوية .. 
هذا  يرعى  من  هو  الفنان  طارق  كان  ااخر  الجانب  وعى 
التي م تسلم من  الفنانة  الفتاه  الصبي فكريا وثقافيا ويحب 
حب  قصة  وعاشا  بينها  انتر  الحب  ان  اا  الهاي  رحان 
الحقيقة ريك  ي  انه  رغم  رمضان  طارق  فقر  بسبب  يائسة 
عملية  لرحان  وسهل  ساهم  حيث  عرفيا  امرح  ملكية  ي 
عاش  فقد  اأصي  امرح  مالك  واغتيال  وااحتيال  النصب 
أم  واشتهته  أمره  يفتضح  ا  حتى  رحان  من  بضغوط  فقرا 
.. وبينا  له  السكن والطعام  هاي أنها تحبه ي مقابل توفر 
فيه  وطمعت  رمضان  طارق  محبوبة  عشق  وكر  الصبي  شب 
رمضان  طارق  من  عليها  الغرة  بركان  وسط  وتزوجته  الفنانة 
وينظر  عميقه  وعاقات  حقيقية  حب  قصة  معها  عاش  الذى 
املقن  ااب  وافق  بينا  وتلميذه  وابنه  ربيبه  باعتباره  للفتى 
الدور  الهاي  يلعب رحان   ... اام برف  ورفضت  باستهتار 

ويزيد  الــزوج  غرة  ليثر  أخــرى  مرة  استقطابها  ي  القذر 
اراره  وكامة  ريكته  تكشفه  هذا  كل   .. طارق  غرة  من 
فيها  امحمومة  رغبته  استغلت  التي  الوحيدة  وعشيقته 
التي  النجمة  وأصبحت  امرح  ملكية  نصف  عى  واستولت 
قتل  يتم  وفجاة   .. امؤلف  زوجة  اموهوبة  الفتاه  من  تغار 
القاتل  زوجها  من  لها  الثار  يريد  طارق   ... الفنانة  الزوجة 
الريك  باعتباره  امرحية  انتاج  ويرفض  الهارب  امختفي 
عى  عالة  وحياته  الشديد  فقره  رغم  الفرقة  ملكية  العري 
تلك  تكتمل خيوط   .. مقابل عاقة جنسية محرمة  ام طارق 
القاتل  وهو  الهاي  رحان  يد  ي  القذرة  الريرة  اللعبة 
التي  الفنانة  ومن  ركائه  من  التخلص  قرر  الذى  الحقيقي 
 .. الزوج  امؤلف  ليقتل  بالثار  بايهامه  طارق  ومن   .. رفضته 
ليفوز  القذرة  اللعبة  تلك  تعرف ر  التي  قتل ريكته  ودبر 
الحياه  بان  رؤيته  انطاقا من   ... بالفرقة وامرح  النهاية  ي 
عن  امختلفة  ادوارهـــم  فيها  ــؤدون  ي البر  كل  مرحية 

حقيقتهم ...
كيف وصلت إلينا هذه العاقات عر الفرجة امرحية ؟

 .. الحار  الزمن  ي  البداية  ي  بااستعراض  امعالجة  قامت 
التي  امرحية  انتاج  عى  يوافق  السن  كبر  الهاي  رحان 
 .. الدرامي  السؤال  ويتفجر   .. بغضب  طارق  عليها  يعرض 
ماذا ااعراض وماهى طبيعة هذه العاقات .. نعود للاي 
يطلب  رمضان  طارق   .. الحار  ي  الحالية  القتل  جرمة  مع 
اموهوبة  الفتاه  اى  اماي  وينطلق  امؤلف  الزوج  من  الثار 
الحامة التي غواها رحان الهاي .. وهى اام الحالية للشاب 
الهارب  ابنهم  عن  الباحثن   .. العاطل  املقن  وزوجة  امؤلف 
.. بينا تتواى احداث اماي امامهم ي احباطها من رحان 
الذي يوقع عقد الراكة مع خليلته التي نصبها نجمة الفرقة 
امرحية فراها املقن حزينة باكية تثر عطفه وحبه وتسهل 
ام هاى الزيجة التي تتم عى الفور .. فليس الفاش باك هو 
تكنيك بناء ااحداث بل التوازى والتقابل بن اماي والحار 

كل  يشمل  والــذي  العاقات  تلك  عن  التدريجي  للكشف 
بن  امنحرفة  والعاقات  بالفرقة  الفنية  العاقات   .. امواقف 
لدى  امستمرة  والثورة  الغضب  الفريق وحالة  ونساء  رحان 
طارق الوحيد الذى يرى غرمه الذي يظن انه القاتل ويحاول 
اتفقوا ي مؤامرة قذرة عى وهمه  الجميع  ان  اا  مرارا  قتله 
ان غرمه هارب وهو يراه ي خياله فقط اى ان يقرب طارق 

من الجنون .. 
تطلبت هذه ااحداث أماكن متعددة .. خشبة امرح وبيت 
مونولوجات  ي  والامكان  والغرام  العشق  وأماكن  املقن 
والرد  السوداء  والخلفية  اإضاة  ببؤرة  امعزولة  الشخصيات 
الدرامي من الصالة امام امرح .. وتجريد امكان ي التقابل 
بانوهات  باستخدام  الوقت  ذات  ي  والحار  اماي  بن 
لسهولة  امنظر  ثاثية  والرياكوتا  شاريوهات  عى  متحركة 
التغير واانتقال من مكان اخر ي لحظات الرؤية وببساطة 
وسهولة وير .. حيث يجعلنا نرى املقن طفا وصبيا وشابا 
فتاه  اام  ونرى   .. وشابا  طفا  امؤلف  نرى  وكذلك  وعجوزا 
حال  ي  اإباء  جيل  اأطفال  يري   .. كبرة  وسيدة  منطلقة 
مسمي  تحت  القيم  كل  وتسقط  ااعتياد  حد  اى  اانحراف 
نظرية  تلعب  رما  او   .. والسلوك  والطبائع  الحياه  مرحة 
 .. والواقع  الحقيقة  بن  الفصل  الية  النفس  علم  ي  الدور 
امجرم  رمضان  طارق  حتى   .. استثناء  اى  با  مزيف  فالكل 
القديم والذي يعيش حياة محرمة مع سيدة تكره ي مقابل 
ام  ان  رغم  محرمة  جنسية  عاقة  اجل  من  والطعام  السكن 
هاي تحبه بالفعل وتشتهيه عى الدوام اا انها تسعى لعودة 
عاقته محبوبته حتى اتفقده من شدة حزنه عى محبوبته 

التي فقدها وضعف دوره الداعر معها .
قام  الــذي  امخرج  لدى  العالية  بالحرفية  العرض  يتميز   
باستخدام  الديكور  ي  اأماكن  وحلول  الدرامي  بااعداد 
اأماكن  بن  وامزج  الضوي  والعزل  والرياكوتا  الشاريوهات 
اأحيان  بعض  ي  الراقص  الحري  والتعبر  وااضاءة  بالحركة 

القبة«.. »أفراح 
اإبداع   مصنع 

 جال الهجري
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ولحظات  امعارك  ي  بالفار  الضوي  بالخداع  والعنف 
ااغتصاب .

الشخصيات  اغلب  ي  اإنسانية  الر  قوى  العرض  لنا  قدم 
تلك  خاطب  الذى  النصاب  امجرم   .. الهاي  رحان  بقيادة 
القوى ااجرامية ي طارق وأخرجها إى سطح سلوكه اختطاف 
عى  واستوى  اأصي  مالكه  من  امرحي  العرض  دار  ملكية 
مستغا  والعقاب  السجن  بشبح  طارق  واها  مفرده  املكية 
فنيا  واستغله  الفنية  الفرصة  عن  وبحثه  للفن  وحبه  موهبته 
القرن  سبعينيات  ي  وتجلت  الستينات  نهاية  فرة  ي  بامجان 
العرين حيث كان اابداع خاليا من الطموحات امادية عند 
اغلب الفنانن .. وبالتاي من السهل ان يضحي الفنان بحياته 
امعيشية من اجل فنه وابداعه واجاد رحان الهاي استغالها 
ي طارق رمضان وي حليمة التي تزوجت املقن - كرم - بعد 
ان نهش رحان عذريتها .. بينا استغلت تحية شهوة رحان 
ماديا فشاركته ي ملكية امرح باعتبارها منحرفة دخيلة عى 

الفن وتعلمت من ماساة حليمة بنت شارعها وصديقتها ... 
طمع  وتلميذه  طارق  وربيب  امؤلف  حليمة  ابن  عباس  أما 
ي محبوبته ... التي تكره ي السن والتي اشتهته وهى نافرة 
اأخاقية  القيم  اسقط  .. ما  تعامل طارق معها  من خشونة 
ي  طفا  عاش  فقد   .. امنحرفة  بيئته  من  اأصل  ي  الساقطة 
وشاهد   . أخرى  وافعال  الخمور  وتعاطى  للقار  يدار  بيت 
رحان يتحرش بامه .. واستكاا للصورة نرى ام هاي قوادة 
رحان التي كرت ي السن وكامة اراره وامخرج الذي يفعل 

عديم  ااستعراضات  ومصمم  امصلحة  اجل  من  يء  اى 
ي  الداخلية  امرحية  عصب  الحقيقين  واممثلن  اموهبة 
علينا  يطل  امزدجمة  العاقات  هذه  خضم  وي   .. ااحداث 
الذى يستغل رمزيا بتمثيل الضمر   .. البوفيه الصامت  عامل 
العام .. وقد اكد امخرج هذه الرمزية ي انه الوحيد ي نهاية 
امستقبل  رمز  الرئ  امولود  الطفل  حمل  الذى  ااحــداث 
اى   / امرح  خارج  اى  ومنها  امتفرجن  صالة  اى  به  وخرج 
 .. النقي  الطاهر  امستقبل  يديه  .. حيث يحمل بن  امجتمع 
 .. تاها  العرين وما  القرن  .. سبعينيات  الزمن  خارج هذه 

ورما يحمل ي رمزيته تفسرا سياسيا 
كل التحية لفناي العرض اممثلن ..

امخرم  الفنان   ... الهاي  رحــان   .. ريــاض  امنعم  عبد 
وسيطر  الشخصية  ي  الزمنية  الفواصل  راعى  الذى  العظيم 

بروحه وادائه عى العام الدرامي .. شابا وعجوزا .. 
اإبداعية عالية  الكتلة   ... .. طارق رمضان  القادر  ميدو عبد 
 .. الدوام  عى  وثائرا  وغيورا  عاضبا   .. وناضجا  شابا  الطاقة 
وصل اى حد الجنون ي لياقة ادائية حركيا وصوتيا .. وعاقة 
ذات  بن  ــدور..  ال مع  وراعــه  اممثل  شخصية  بن  جدلية 
الفنان والشخصية اإبداعية .. بن اانكسار والضعف والثورة 
والصعوبة   ... امحرمة  والعاقة  الطاهر  الحب  بن   .. والقتال 
انفعالية  امواقف  كل  ان  التمثيي  اأداء  من  النوع  هذا  ي 
يوقع  قد  ما  انفعاليا  ومتشابهة   .. الغضب  بطاقات  مليئة 
لنا  القادر صنع  .. اا ان ميدو عبد  التكرار واممل  اممثل ي 

الوانا متنوعة من اانفعاات .. بنفس طاقة الغضب والثورة 

.. كل التحية له . 

ااستعراضية  الفنانة   .. الشابة  الصغرة  حليمة  عادل  فاطمة 

 .. بها  امغرر  والفتاه  امكسورة  والزوجة  امربية  واام   ..

عالية  ادائية  بجودة  اأحوال  هذه  كل  أدائها  ي  استغرقت 

امستوى 

جسد  الذى  العبقري  الفنان  هذا   ) اوزو  يوسف)  محمد 

وشابا  مراهقا  القواد  امقامر  السكر  املقن  كرم  شخصية 

وناضجا وعجوزا ... كوميديا وتراجيديا .

الزمن  هدها  التي   .. اام  حليمة   .. الخالق  عبد  هايدي 

وقوادة  انتهازية  وضحية  رحان  من  اانتهازية  ضحية   ..

وحضور  لياقة   .. امرية  اام  وجه   .. كرم  زوجها  وانحراف 

طاغي 

عبر الطوخي .. ام هاي .. النفس الهادئ الحكيم .. العاشقة 

 .. اتغار  عاشقة   .. كبر  انتهازي  حد  اى  اارار  كامة   ..

لتلك  الواضح  البيان  ي  ادائيا  عبر  اجــادت   .. وزوجــة  ام 

التناقضات ي امشاعر وامواقف 

بالدعارة من  التي عملت  اام  .. زبيدة  ياسمن ممدوح واي 

عظيم  تراجيدي  مشهد  ي   - املقن   - كرم  ابنها  تربية  اجل 

امام ابنها امراهق الغيور عى امه من الرجال .. وهى ترح 

البهاء  شديد  مونولوج  ي  اإنساي  والقهر  امؤم  الواقع  له 

والجال ولحظة صدق فني عميقه

حرفيا  أدائهم  ي  اممثلن  جميع  اجاد  فقد  ااطالة  ولتجنب 

وانفعاليا 

 تحية : سمر عام 

درية : چيهان انور 

امخرج : احمد صاح 

سنوى اممثل : باسم سليان 

حميد الجعر الراقص : احمد عباس

 اساعيل : رمضان 

صفيه اللبيسة : هدير 

جوليت : مارتينا

عباس الطفل : حمزة

 عباس امراهق : محمد تامر 

عباس الشاب : مينا نبيل 

احمد برجل : مينا نادر

 الرجل مع زبيده و عى اممثل : حسام

مع خالص التحية لصانع هذا العام امرحي الحي ... امخرج 

/ يوسف امنصور .. فهو فنان واعد واضافة حقيقية لاخراج 

امرحي ي مر وأمنى له مزيدا من التوفيق والنجاح .

عرض افراح القبة .. فن امرح كا يجب ان يكون .. ومصنع 

اابداع . 
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الفنية  للحركة  اموثقن  أهم  من  دواره  عمرو  الدكتور  يعد 
كانت  سواء  تليفزيون«  إذاعة،  سينا،  مرح،   « امرية 
التي  الشخصيات  خاصة  شخصيات،  أو  قضايا  أو  مدارس 
ي  امؤلفات  من  العديد  قدم  الفنية،  الحركة  ي  كبر  دور  لها 
عاشق  دوارة  »فؤاد  أهمها:  ومن  امرحية  الفنون  مجال 
امرحي  »اإخراج  للمرح(،  القومي  )امركز  الرصن«  امرح 
با  انطفأت  مرحية  »شموع  والهواة«،  امحرفن  مسارح  بن 
العامة  امرية  )الهيئة  اأطفال  مسارح  »اإخراج  وداع«، 
»يوسف  الطريق«،  عى  وعامات  اأقاليم  »مرح  للكتاب(، 
قصور  )هيئة  وقضايا«  هموم  »امرح  الشعب«،  فنان  وهبي 
الكرى  )أمانة عان  العربية«  امرحية  »امهرجانات  الثقافة(، 
امرحي  التجريب  فارس  الفتاح  عبد  هناء  اأردنية(،  امملكة 
»حكاية   ،)2012  - السادس  القومي  امهرجان  )مطبوعات 
عبد  »أحمد   ،)2013  - الثقافة  قصور  )هيئة  القومي«  امرح 
الحليم قائد فيلق الفنانن العرب« )دار الكتب العلمية للنر 
الغناي  ومرحها  العواطف  مطربة  ملك   ،)2013  - والتوزيع 
وعامه  األفي  محمود   ،)2014  - للمرح  القومي  )امركز 
كرم   ،)2015  - والتوزيع  للنر  العلمية  الكتب  )دار  امرحي 
مطاوع مؤلف العرض امرحي )مهرجان رم الشيخ - 2017(، 
للمرح  القومي  )امهرجان  السحري  الرقاوي وامرح  جال 
امري - 2018(، حسن رياض الفنان صاحب اأف وجه« )دار 
ذهبية للطباعة والنر(، وأخرًا امرح امري مئة وخمسون 

عاًما من اإبداع )امهرجان القومي للمرح 2019(.
امئة  تقسيم  تم  حيث  فصل  عر  خمسة  ي  يقع  الذي 
وبالتحديد  من  بداية  عقًد  عر  خمسة  إى  عاًما  وخمسون 
الكتاب  هذا  يكن  وم   ،2019 إى   1870 من  الفرة  خال 
قدمها  ودعوه  تبناه  كبر  مروع  ولكنه  فحسب  كتاب  مجرد 
مئة وخمسن عام عى  لإحتفال مرور  بامرح  امهتمن  لكل 

امرح امري وقد اقت هذه الدعوة استجابة كبرة.
منذ  ظل  امري  امرح  أن  دوارة  د.  يؤكد  الكتاب  هذا  ي   
انعكاسا واضحا ومتميزا أحداث  بداياته عر سبعة اآف سنة 
صادقا  إنعكاسا  امري  امرح  ظل  أيضا  وكذلك  الواقع 
واانسانية  وااقتصادية  السياسية  والتطورات  للمتغرات 
واإجتاعية، ولكن هذا اإنعكاس يعد فقط أول أدواره والتي 
تقدمه  أهمها  من  ولعل  اأخرى،  أدواره  مع  وتتكامل  تنمى 
وكشفه  الحاكمة  لأنظمة  ونقده  امختلفة  للقضايا  وتناوله 

اأخطار  من  واإنذار  التحذير  وأيضا  والتجاوزات،  للسلبيات 
للتطوير  الدامة  بدعوته  وهو  حدوثها،  امحتمل  امستقبلية 
لكيفية  الطريق  إيضاح  ولتحقيق غد أفضل يساهم كذلك ي 
مواجهة هذه الخطار، كا يعمل عى حث ودعوة الجميع إى 
وقدرته  الساحر  تأثره  طريق  عن  وذلك  اإيجابية،  امشاركة 

عى شحذ الهمم وتجميع الطاقات.
بسهولة  مكنه  امري  امرح  مسرة  امتتبع  أن  ويضيف   
الثورة  راية  رافعا  طويلة  ولسنوات  ظل  قد  امرح  أن  رصد 
الديكتاتورية،  النظم  بتغير  ومطالًبا  والطغيان  الظلم  ضد 
عن  والدفاع  الوطنية  الثورية  الرموز  مساندة  داعيا  وكذلك 
ي  اأغلبية  حقوق  إى  بانحيازه  الشعبية  الثورات  مكاسب 
كتابات  خال  من  واضحا  ذلك  كان  وقد  الكرمة،  الحياة 
وعروض كل من مسارح امحرفن والهواة عى السواء، حيث 
استطاع امرح من خال مبدعيه الكبار ي مختلف مجاات 

الفنون امرحية أن يقوم بتقديم كثر من امعالجات الدرامية 
امتميزة التي تطالب بالحرية وحق تقرير امصر، كا تطالب 
عنار  من  والتخلص  وامساواة  اإجتاعية  العدالة  بتطبيق 
العقود  خال  أيضا  قام  كا  والسياي،  اإجتاعي  الفساد 
تنتقد  أخرى  درامية  معالجات  بتقديم  اماي  بالقرن  اأخرة 
ومع  اإرهاب،  قوى  وتحارب  ااقتصادي  اانفتاح  مظاهر 
بدايات هذا القرن ي التعبر عن أهداف الثورة الشعبية التي 
قادها الشباب ي يناير 2011، وعن ثورة تصحيح امسار التي 

قادها امثقفون ي يونيو 2013.
كا يؤكد أن الظاهرة امرحية ككل الظواهر الثقافية والفنية 
من  ليس  متعددة،  واجتاعية  فنية  تراكات  نتاج  اأخرى، 
امستحيل  من  كذلك  كاملة،  علمية  بدقة  حرها  السهل 
عن  تاما  فصا  فصلها  أو  محددة،  زمانية  فرة  ي  دراستها 
باإيجاب،  أو  بالسلب  سواء  فيها  امؤثرة  السابقة  مراحلها 

نور الهدى عبد امنعم

اإبداع  من  عاما  وخمسون  مئة  المصري  المسرح 
دوارة عمرو  د.  يتبناها  ودعوة  جديد  كتاب 
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ي  تتفاعل  التعقيد،  شديدة  الفنية  الظواهر  ككل  وأنها 
شخصة  عن  يعر  ذاي  بعضها  عديدة،  عنار  منجزها  تحقيق 
الحياة،  من  وموقفه  الشخي  ومزاجه  وثقافته  امبدع  الفنان 
وعاقة  العر،  طبيعة  يعكس  موضوعي  اآخر  وبعضها 
بل  الفني،  اإبداع  بهذا  الحكومية  وغر  الحكومية  امؤسسات 
ويجب التنويه إى أن الظاهرة امرحية أكر تعقيدا من بقية 
الظواهر الفنية، وذلك نظرا لطبيعة الفن امرحي كفن مركب 
مفرداته  مختلف  ي  امبدعن  من  مجموعة  إبداعه  ي  يساهم 
من  كل  إبداع  نتاج  الواحدة  فامرحية  والسمعية،  البرية 
السينوغرافيا)الديكور/امابس/ ومصممي  وامخرج  امؤلف 

أو  وامؤلف  اإستعراضات  ومصمم  اإكسسورات/اإضاءة( 
العاملن  امعد اموسيقي واممثلن باإضافة إى باقي مجموعة 

وراء الكواليس.
الكبر  الجهد  ذلك  من  بالرغم  أنه  هي  هامة  حقيقة  ويذكر   
مراحل  بعض  لتوثيق  وامؤرخن  اأساتذة  بعض  بذله  الذي 
امرح امري )وي مقدمتهم كل من اأساتذة/ محمد تيمور، 
فؤاد رشيد، د.محمد يوسف نجم، د.يوسف داغر، د.رمسيس 
الفيل،  دوارة، سمر عوض، محمد  فؤاد  الراعي،  د.عي  عوض، 
بتاريخنا  كبرة  مساحات  هناك  أن  إا  إساعيل(  عي  د.سيد 
الفني قد ظلت مجهولة، كا أن هناك بعض الفرق والعروض 
وأننا  خاصة  امرحية،  ذاكرتنا  من  ماما  ساقطة  مازالت  التي 
اموسوعات  أشكال  لجميع  العربية  مكتبتنا  نفتقد  لأسف 

امرحية.
الصورة  أجزاء  استكال  محاولة  إى  الكتاب  هذا  ويهدف 
وخاصة  ااستفسارات  من  كثر  عى  اإجابة  ومحاولة  امبعرة، 
تلك امرتبطة ببدايات الحركة امرحية ي مر، وكيفية انطاق 
ي  ونجاحها  امرحية  الظاهرة  تشكل  وكيفية  اأوى،  الرارة 
استقطاب الجمهور مختلف فئاته والتعبر عنه بتقديم عروض 
بفضل  وذلك  والسياي،  والثقاي  اإجتاعي  واقعه  عن  تعر 

جهود عدد كبر من امبدعن مختلف امفردات امرحية.
وترسيخ  امرحية  الظاهرة  انتشار  اأول  الفضل  يتناول 
بالدرجة  تعود  أنها  يؤكد  والعربية  امرية  بالربة  جذورها 
للعروض  التاريخي  التصنيف  من  يتضح  كا   – اأوى 
النقاش،  سليم  صنوع،  )يعقوب  الفرق  أصحاب   - باموسوعة 
خليل  أبو  حداد،  سليان  قرداحي،  سليان  خياط،  يوسف 
منرة  الشامي،  أحمد  حجازي،  سامة  فرح،  اسكندر  القباي، 
يوسف  صدقي،  نجيب  الكسار،  عي  أبيض،  جورج  امهدية، 

أو  بالرجمة  سواء  اأقام  أصحاب  الكتاب  ومجموعة  وهبي(، 
أنطون  الحداد،  نجيب  أنطون،  فرح  بينهم:  ومن   ( بالتأليف 
عام،  عباس  عاصم،  إساعيل  جال،  عثان  محمد  الجميل، 
صدقي،  أمن  رمزي،  إبراهيم  تيمور،  محمد  مطران،  خليل 
بديع  السيد،  حامد  القاي،  يونس  محمد  التوني،  برم 
وآخرين(،  الحكيم  توفيق  وهبي، طه حسن،  إساعيل  خري، 
طليات،  زي  عيد،  عزيز  بينهم:  )ومن  امخرجن  ومجموعة 
وآخرين(،  نشاطي  فتوح  وصفي،  عمر  خليل،  العزيز  عبد 
محمد  فهيم،  أحمد  بينهم:  )ومن  اممثلن  كبار  من  والنخبة 
عي  الريحاي،  نجيب  رياض،  حسن  عام،  أحمد  بهجت، 
فايق،  حسن  القدوس،  عبد  محمد  واكيم،  بشارة  الكسار، 
إستيفان روستي، عباس فارس، عبد الوارث عر، فؤاد شفيق، 
شطاح،  )اسر  اممثات  ومجموعة  وآخرين(،  البارودي  حسن 
عبد  لطيفة  استاي،  وأمظ  إبريز  مريم ساط،  قاصن،  صالحة 
فكتوريا  اليوسف،  روز  مصابني،  بديعة  امهدية،  منرة  الله، 
فاطمة  فاطمة ري،  حبيقة،  فكتوريا  كوهن،  فكتوريا  موى، 
دولت  صدقي،  زينب  ولعة،  نعيمة  رشدي،  وأنصاف  ورتيبة 

أبيض، علوية جميل، أمينة رزق وأخريات(.
بل  فحسب  امري  امرح  تاريخ  برصد  الكتاب  يهتم  م   
السياسية  بالظروف  امرحي  اانتاج  تأثر  مدى  تناول  أنه 
خال  من  جليا  يتضح  ذلك  ولعل  واإقتصادية،  واإجتاعية 
وبداية  العرابية  الثورة  خال  تقريبا  امرحي  اانتاج  توقف 
اإحتال اإنجليزي )-1882 1884(، وكيفية مشاركته ي التعبر 
مصطفى  الزعيم  جهود  ومؤازرة   1906 دنشواي  أحداث  عن 
وكيفا  كا  تأثره  كيفية  وكذلك  الوطني،  الحزب  مؤسس  كامل 
وإقالة  زغلول  سعد  زعيمها  بنفي  ثم   ،1919 ثورة  بأحداث 
ااقتصادية  اأزمة  تأثر  مدى  أيضا  يتضح  كا  الوفد،  حكومة 
اانتاج  عى  اماي  القرن  ثاثينيات  منتصف  ي  العامية 
امرحي ما دفع كثر من الفرق إى وقف نشاطها أو تنظيم 
هذا  امتد  وقد  خاصة  العربية،  الدول  بعض  إى  فنية  رحات 
تأسيس  وأيضا  الصاات«،  »مرح  وانتشار  ظهور  إى  الـتأثر 

أول فرقة تابعة للدولة )الفرقة القومية عام 1935(.
ليس  الهامة  القضايا  ي  ي  امري  امرح  دور  تناول  كا   
العري  »الراع  لقضية  بالتصدى  بدأ  لكنه  فقط،  الداخل  ي 
بعروضه  نكبة فلسطن عام 1948، كا واكب  الصهيوي« منذ 
الحروب وامعارك الهامة التي خضناها معه وبالتحديد معركة 
 ،1967 عام  يونيو  من  والخامس   ،1956 عام  »بورسعيد« 

امري  للمرح  ويحسب   .1973 عام  أكتوبر  من  والسادس 
العسكري  العبور  أحداث  انعكاس  مجرد  فقط  يكن  م  أنه 
العظيم ي أكتوبر 1973، بل كان أيضا مشاركا فعاا ي صنعه 
والتمهيد له، حيث استطاع امرحيون أن يقوموا بدور حيوي 
بتقديم  قاموا  حينا  وذلك   ،1967 يونيو  نكسة  بعد  ومؤثر 
مشاعر  مواجهة  ااستنزاف،  حرب  أثناء  الوطنية  عروضهم 
جديدة  معركة  الجاهر  تعبئة  عى  والعمل  واإحباط،  اليأس 

اسرداد الكرامة.
الداخل  ي  حدثت  التي  امحورية  التغرات  أهم  تناول  كا 
»جمهورية  وإعان  يوليو   23 ثورة  نجاح  أهمها:  من  ولعل 
معركة  والتصدي  السويس«  »قناة  وتأميم  العربية«،  مر 
امرحية  التلفزيون  فرق  تأسيس  وكذلك  الثاي،  العدوان 
الكرامة  عودة  ثم   1967 بنكسة  مرورا  الستينيات،  بداية  ي 
اانتصار خال  ماأعقب ذلك  ثم  أكتوبر 1973،  بنر  امرية 
فرة النصف الثاي من السبعينيات من تغرات سياسية باتخاذ 
سياسة اإنفتاح اإقتصادي منهجا وماتبع ذلك من تغر أساي 
امشاهد  لنوعية  أيضا  تغر  وبالتاي  امري  امجتمع  لطبقات 
ولذ  امرحية،  العروض  طبيعة  عى  كثرا  أثر  ما  امرحي، 
فقد كان من الطبيعي أن تنتر ظاهرة العروض التجارية التي 
العرب،  للرفيه عن اأشقاء  الفنون  تعتمد عى أرخص أشكال 
تنتج  التي  امصورة  امرحيات  ظاهرة  انتشار  إى  باإضافة 
أفضل  أو عرضن فقط ي  واحد  للتصوير خال عرض  خصيصا 
منتصف  منذ  سلبياتها  وتعاظمت  تفاقمت  والتي  اأحوال، 
العقد اأخر )بالتحديد منذ عام 2014( بتنافس بعض القنوات 
»مرح  أو  مر«  ب«تياترو  سمي  ما  انتاج  عى  الفضائية 

مر«.
حياتنا  من  مجهولة  مناطق  اقتحامه  الكتاب  لهذا  ويحسب   
ومثال  مرة  أول  امرحية  الظواهر  بعض  ورصد  امرحية 
لذلك »مسارح الصاات« ي منتصف الثاثينيات واأربعينيات 
وخمسن  ثامائة  عن  يزيد  ما  قدمت  التي  اماي  القرن  من 
أمن  التوني،  )برم  الكتاب  كبار  تقدمها  ي  شارك  مرحية، 
بإخراجها  وقام  اإبياري(،  السعود  أبو  خري،  بديع  صدقي، 
خليل(  العزيز  وعبد  واكيم  وبشارة  عيد  )عزيز  امخرجن  كبار 
النجوم وي مقدمتهم  كبار  نخبة من  فيها  بالتمثيل  كا شارك 
أحمد،  فتحية  مصابني،  بديعة  رشدي،  فاطمة  الكسار،  عي 
عبد  آمان،  فهمي  الدين،  عز  ببا  رشدي،  وأنصاف  رتيبة 
وأيضا ظاهرة  كاريوكا،  تحية  يس،  إساعيل  القلعاوي،  الحليم 
امصطلح  بهذا  ويقصد  »امصورة«،  أو  امعلبة«  »امرحيات 
العرض  بهدف  خصيصا  انتاجها  يتم  التي  امرحيات  تلك 
التليفزيوي، وبالتاي يتم تقدمها عى خشبة امرح مدة ليلة 
واحدة أو ي أفضل الظروف مدة ثاث أيام ي وجود الجمهور.

الفرق  بعض  لعروض  اإشارات  بعض  الكتاب  تضمن  كذلك 
بعضها  وقدمت  النجوم  بعض  بتأسيسها  قام  التي  امجهولة 
عرضا واحدا أو ثاثة عروض عى أكر تقدير، ومن بينها فرق 
امري  كامل  محمد  فايق،  حسن  البارودي،  حسن  النجوم: 
بدر  شوقي،  فريد  مظلوم،  نيلي  إبراهيم،  نجمة  )رفنطح(، 

الدين جمجوم، كال الشناوي، حسن يوسف، ليى طاهر.
من  بداية  وامخرجن  الكتاب  أساء  أيًضا  بالكتاب  ورد 

الخمسينيات حتى 2019.
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العا  أبو  محمد  امثقف  الركاي  الفارس  أن  الفن  ضمر  اعرف 
الساموي، هو غيمة مثقلة - - إذا أجهشت بامطر أرسلت الصواعق 
والحقيقة  الزهو  امرح معنى  فقد عرف معه جمهور  ي وجودنا، 
البوح  وأدركوا سحر  واللهفة،  الشوق  جبال  وتسلقوا   ،-  - واانتصار 
تأي  السياق  هذا  وي   ،-  - وامعرفة  الوعي  وجموح  والكشف 
الخافة  فقه  تراجيديا   – داعش«  تكلم  »هكذا  اأحدث  مرحيته 
الروح والجسد،  الناري عى ذاكرة  والغزو والجهاد --، تأي كالوشم 
عن  والحرية،  والحب  اإنسان  عن  لروي  العماق،  الزمن  تختر 
القهر والتسلط وااستبداد والغياب، وعن الحقيقة والليل والهمس 
للدهشة  مسارات  تفتح  التي  ااستثناء  الحالة  تلك   ،-  - وااكتال 
حن نواجه قسوة الجهل ودعارة الفكر ومراوغات التاريخ، ونصبح 

أمام اختيار مخيف بن اموت قهرا، أو البحث عن مياد جديد.
هذه امرحية »هكذا تكلم داعش »- صادرة عن امطبعة اأمرية 
باعتباره  أمامه  التوقف  يستحق  فكري  كسبق  تأي   ،2019 يناير  ي 
الفكر  فلسفة  تتناول  التي  امستوى،  رفيعة  اإبداعية  اأعال  من 
الجهادي،ي سياق درامي متوهج، متلك مقدرة هائلة عى الوصول 
للقاعدة العريضة من الجمهور، وإذا كان العباقرة من كبار امؤلفن 
متلكون امقدرة الجدلية عى قراءة امستقبل والتاريخ، فإن اأستاذ 
بكر  أبو   - داعش  دولة  خليفة  شخصية  تناول  الذي  الساموي 
قد  فإنه   ،2019 يناير  ي  الصادرة  امرحية  هذه  ي   ،- البغدادي 
الواقع  شهد  وقد  الدامي،  ومصره  وسقوطه  وجوده  تفاصيل  رسم 
هذا السقوط بالفعل ي نوفمر 2019، عندما قرر الرئيس اأمريي 
عى  كله  العام  تابعها  التي  الحادثة  تلك  البغدادي،  قتل  ترامب، 

شاشات التليفزيون .
وأسلوب  أزمة عقل جامد،  والفكرية هي  الثقافية  أزمتنا  كانت  إذا 
هذه  فإن  امطلقة،  الحقيقة  امتاك  منطق  تبنى  أحادي،  تفكر 
اأزمة تتخذ اآن ، شكل تفجرات فعلية وضمنية متوالية ي العام 
استبعاده  قررنا  النقدي،  العلمي  بالعقل  نهتم  ا  فنحن  العري، 
وعدم ااقراب منه، فانتفت الفعالية اإنسانية، وضاع العقل الذي 
الطبيعية  الحياة  قانون  إن  وما  والحضارة،  والتقدم  التطور  ينتج 
ذلك  التجديد،  هو  الفكر  قانون  فإن  التغير،  هو  وااجتاعية 
تجديد الذي يصبح مطلبا ملحا حن تتأزم الظروف عي امستويات 
ااجتاعية والثقافية والفكرية، ومن امؤكد أن التجديد ي أي مجال 
من  ينبع  ا  أنه  وااجتاعي،  التاريخي  سياقه  ي  يكون  أن  يجب 
الفكر  رغبة شخصية، وهو أيضا ليس حالة فكرية طارئة، لكنه هو 
يتضح  وهكذا  منها،  ينبع  التي  اأصول  مع  يتجاوب  حن  ذاته  ي 
الخاق بن اماي والحار، وهو  التواصل  التجديد هو تحقيق  أن 
ومن  اماي،  إنتاج  إعادة  ومن  والكائن،  السائد  أر  من  الخروج 
التبعية الفكرية الاواعية، ويأي ذلك عر التحليل العلمي التاريخي 
الهزائم  أزمات  نتجاوز  حتى  امعار،  والفكر  للراث  والنقدي 

واانكسارات العربية .

داعش،  تكلم  هكذا  مرحية  تقدمه  ي  الساموي  اأستاذ  يشر 
إى أن هذه التجربة الدرامية هدفها تحليل الركائز اأساسية لفكر 
امنطقة  عى  خطرا  أصبحت  التي  والتطرف،  اإرهاب  جاعات 
ينتهي  لن  الخطر  وهذا  امتحر،  والعام  والبرية  بل  العربية، 
بنيته  بتفكيكه وكشف  الفكر  مناطحة هذا  نعجز عن  مازلنا  طاما 
القضاء  عن  عاجزين  تجعلنا  التي  امعضلة  أن  شك  وا  الريرة، 
يتناولون  من  أن  هي  الدرامي،  اإبداع  مجال  ي  خاصة  عليه، 
القضية ا يقربون من البنية الفكرية، لكنهم يتجهون إى نتائجها، 
توظيفها  يتم  التي  اإرهابية،  والعمليات  واأحداث  الوقائع  حيث 
امتطرفن  عى  تضفي  والتشويق،  باإثارة  مسكونة  أعال  لتقديم 
الوهمية،  والبطولة  وااستشهاد  التضحية  هاات  واإرهابين 
القتل  لعمليات  استمرارا  يشهد  يزال  ا  اليوم  واقعنا  أن  والدليل 
امثقف  امؤلف  ، وكا يؤكد  والتفجر وااغتياات  والدم والدهس 
هذا  عى  للقضاء  امثى  الوسيلة  فإن  الساموي،  العا  أبو  محمد 
اأيديولوجية،  بنيته  بتفنيد  اإرهاي  الفكر  معالجة  هو  الخطر 
بأسلوب اإبداع الدرامي ومخاطبة العقل، وليس التاعب بامشاعر 

واأحاسيس .
تقدم تراجيديا هكذا تكلم داعش، معالجة خاصة لدراما مرحية، 
وأعمدته  اإرهاي  الفكر  عليها  يستند  التي  التحتية  البنية  تكشف 
الرئيسية، وعى رأسها نظرية الجاهلية، وتكفر امجتمعات الحديثة 
حيث  وضاات،  بدع  باعتبارها  والثقافية  العلمية  ومنجزاتها 
يزعمون أن الجهد اإنساي امبذول لتعمر اأرض هو جهد باطل، 
الجنة  أجل  من  العمل  وتجاهل  الدنيا،  ي  الجنة  لتحقيق  يسعي 
تكفر  امتطرفة،  الجاعات  لهذه  يحق  ذلك  عى  وبناء  اآخرة،  ي 

العام وانتهاج سياسة إرهاب الخلق وإحراق اأرض، مستخدمن ي 
امجتمعات  لسحق  والخافة،  والجهاد  للغزو  الثاثية  الفتاوى  ذلك 
التضحية  غايات  أسمى  باعتبارها  الحديثة،  الحكم  ونظم  البرية 
اانتحارية  بالعمليات  اموت  استعذاب  ثم  ومن  الله،  سبيل  ي 
حور  من  بالسبعن  واإغراء  والطاعة  السمع  مباديء  تأثر  تحت 
العن، التي يغررون بها الشباب امراهق امشغول بالهوس الجني، 
الذهني  ااستهواء  إي  تكون  ما  أقرب  أساليب  ذلك  ي  متخذين 
مثل  امشبوهة  االكرونية  األعاب  ي  امستخدمة  العقول  وغسل 
اموت  وحب  الحياة  بكراهية  تنتهي  التي  اأزرق،  الحوت  لعبة 
اتبعته  الذي  القديم،  امنهج  نفس  هو  وهذا   ، اانتحار  وحتمية 
التخدير  وسائل  استخدمت  ألف سنة حن  منذ  الحشاشن  جاعة 
مادة الحشيش مهيدا للتمتع بحور العن ي الجنة، التي اصطنعها 
امنتحرين  الشباب  للمجاهدين من  الصباح ي قلعة اموت،  حسن 

باسم الدين - -، والدين منهم براء .
ساخنة  مواجهة  إى  امرحية  قراءة  من  اأوى  اللحظات  تأخذنا 
إدانة  أبعاد  الحقيقة، ترسم  الواقع ومجون  صادمة، تامس خطايا 
وي  والدمار،  اانهيار  نحو  بقوة  يتجه  مستحيل  لوجود  صارخة 
نفس السياق تنطلق موجات الوعي والفكر لتخرق وقائع الجمود 
إبداعية جريئة ساخنة  لغة  لتكشف عن  مغايرة،  آفاق  إى  وتتجه 
تشتبك بقوة مع مامح زمننا الوحي امسكون بالقسوة والرور 
الكبر  امؤلف  عام  إى  تنتمي  التي  امتوهجة  الحالة  تلك  اآمة، 
التي  الناضجة،  الرية  اإبداعية  القامة  الساموي،  العا  أبو  محمد 
إنتاج غزير موج  تاريخ امرح امري، عر  فارقة ي  مثل عامة 

بالفكر والفن والوعي والثقافة .
امتوقد،  الناري  الراع  بذلك  لتواجهنا  امرحية  شخصيات  تاي 
فنحن أمام الخليفة أبو بكر البغدادي، خليفة الدولة اإسامية ي 
أوهامه  ينسج  أن  يحاول  داعش،  باسم  امعروفة  والشام،  العراق 
أيديولوجيا  عن  تكشف  الغزيرة  امثرة  التفاصيل  الدنيا،  قلب  ي 
امكان، مجلس الخليفة يزخر بالبيارق واألوية السوداء والسيوف 
العنيفة  الدموية  الرقصات  والدروع،  وامدافع  والبنادق  والخناجر 
الصيحات   ، البيضاء  واأسلحة  النارية  األعاب  باستخدام  تتم 
الوحشية تتضافر مع اأغنيات امرعبة امسكونة بالتهديد والوعيد 
الشهر  امرحي  امخرج  يقودون  املثمون  والحراس  واإرهاب، 
ماجد، امقيد بالساسل ويقربون من صدر مجلس الخليفة، الذي 
يرتدي العامة وامابس السوداء، وقد أخفى وجهه باللثام اأسود، 
بالتحية  الحراس  ينحني  وحن  حادتان،  عينان  منه  يطل  الذي 

ينسحبون، بعد أن تركوا ماجد مقيدا أمام الخليفة.
امدهش  الرشيق  الحوار   ،-  - قوية  بعاصفة  ينذر  الصمت  كان 
ماجد ي  زميا  كان  الخليفة  بكر  أبا  أن  لنعلم  الرجلن،  بن  يجمع 
ألعاب  ي  تشاركا  البدري،  عواد  إبراهيم  اسمه  اأوى،  امدرسة 
الصغرة   ،« وتنافسا عى« قصواء  الكرة وفرق امرح واموسيقى، 
زوجة  هي  واآن  اأخاذ،  بحسنها  الخليفة  تدهش  كانت  الجميلة 
لكن  معا،  امرح  عشقا  فقد  الجميل  حبها  قصة  وبطلة  ماجد 
زميلها الخليفة أنكر كل الفنون واتهمها بالباطل والبدع والرجس، 
التنظيات  إى  ينضم  ي  امرح،  فريق  بكل  صلته  وانقطعت 

السلفية --، وي هذا السياق يدور الحوار التاي- -
الخليفة-- هل تنكر أي كنت زميا لك ؟

ماجد - - هذا زمن قد وى – ما عاد هناك ما يربطني بك

وفاء كالو

الساموني العا  أبو  حضرة  في 

داعش  تكلم  هكذا 

قراءة
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الخليفة- - بل فن امرح هو ما يجمعنا، ودعاي أن آي بك
ماجد - - ا أفهم ماذا يعني امرح بالنسبة لك ؟

الخليفة - - أعني ما شاهدت من استعراض، أطلب فيه الرأي ؟
استعراض  هذا  مرح،  ليس  هنا  شاهدت  ما   -  - الصدق  أتريد 

للرهبة والعنف
أرسطو  قال  كا  امأساة  أن  تؤمن  أوا  ؟  منع  ماذا   -  - الخليفة 

صاحبكم تدعو للشفقة والخوف ؟
ماجد - - هي تدعو لتطهر النفس، وليس للرهيب أو القتل

الخليفة - - سيان أوليس الرهيب أو القتل ها جوهر فن امأساة ؟ 
أوم يقتل أوديب اأب ؟

ويقتل أورست اأم ؟ وذبحت ميديا اأبناء؟ أهنالك أفظع من هذا 
عنف ؟

 ماجد - - ذلك مجرد تصوير لحوادث ي التاريخ اأسطوري، لنأخذ 
منها

العرة واموعظة الحسنة وسداد الرأي .
ي  موهبتك  تصقله  ن  أ  وأريدك  ذلك  أفعل  أيضا  أنا   -  - الخليفة 

اإخراج وشهرتك العابرة عى وجه اأرض .
ماجد - - أنا ا أفهم ماذا أتيتم ي، وعى هذا الوضع ؟

الخليفة - - أنت صديقي منذ لصغر، وا أنى أنك من رغبتني ي 
فن امرح والتمثيل، وإذا كنت هجرت

امرح والعام أجمع - -، فأمر أكر، ذلك أي أسعي أصوغ العام 
وفق رؤاي وأحامي - -، هل
تعرف ما رؤاي وما أحامي ؟

ماجد - - ما أعرفه أن هي إرهاب العام ودمار الدنيا، وقتل البر 
ي كل بقاع اأرض .

-، فليس   - بالحق  ليحكم  أبنيه  العام كله ي  - بل هدم   - الخليفة 
هناك بناء غر بناء الحق عى اأرض،

وهو بناء الحكم ما أنزله الله --، وفق مقولته الرعية - - أا حاكم 
سوى الله - -.

ماجد - - لكنك أنت اآن الحاكم و ليس الله .
الخليفة- - أن أحكم باسم الله .

ماجد - - كل طغاة الحكام قدما وحديثا زعموا هذا الزعم .
الخليفة - - ما من أحد منهم ملك ما أملكه أنا من حق وحقيقة، 

أعني الحق امطلق ي الحكم .
أ يخرج له  الخليفة يطلب من ماجد  الحوار، ونعلم أن  هكذا متد 
والتاريخ  اأرضية  الكرة  خشبته  عرض  العام،  كل  يبهر  كونيا  عرضا 
العبثي،  امجنون  امطلب  هذا  ليصدق  مثا  له  ويرب  البري، 

اأحداث  فيها  الدموية،  اإرهابية  العمليات  كل  أن  يرى  حيث 
امؤثرات  واميلودراما،  وامآي  الراجيديا  والتشويق،  والشخصيات 
هذه  وكل  والحديثة،  القدمة  واأزياء  والسينوغرافيا  الصوتية 
اميديا،  ي  العام  كل  يتابعه  كونيا،  عرضا  اإرهاب  تجعل  امفردات 
مبهورا تتقطع منه اأنفاس - -، باختصار يطلب الخليفة من ماجد 
أن يقدم عرضا يحي عن نظريته ومقوات خافته ي حكم العام، 

ليرح معنى دولة داعش وحقيقتها امطلقة عى مجرى التاريخ .
ويتفق  ماجد،  يوافق  واموت  والسيوف  الخناجر  تهديد  تحت 
لتلك  مناقضا  تأويا  ويقدموا  يتحايلوا  أن  عى  قصواء،  زوجته  مع 
مع  لخافتهم،  مجيد  أنه  ورجاله،  الخليفة  يظن  بحيث  اأفكار، 
الحكم،  نظام  استبداد  فضحا  العرض  سيكون  صحيح،  العكس  أن 
وكشف لفساد الخلفاء، وتعرية مؤامراتهم ومكائدهم وسط جواري 
اأخاق،  وفساد  الصارخ  الجني  الهوس  ي  الغارق  القر  وحريم 
وهكذا يقرران خوض التجربة ما فيها من أخطار أو أخطاء، ويطلب 
منها أن تثق بحبه الجارف لها، وعر اانتقاات امدهشة واأحداث 
تدور  غريبا،  أسطوريا  عاما  ندخل  امتوترة،  والحوارات  الصاخبة 
امهيب  ااستعراض  وينتهي  وكواكب،  ونجوم  وشموس  أقار  فيه 
موج  مضطرب  واقعي  عام  قلب  ي  لنصبح  بالداات،  امسكون 

بالجهل والفوى والغياب .
الخافة،  بدايات  عن  وتحي  الراوي  دور  لتلعب  قصواء  تأي 
صاحب  نفسه  يعتر  اإرهاي  والخليفة  نفسها،  تفرض  التقاطعات 
ويرفض  وااستبداد،  للطغيان  فيكرس  يشاء،  كا  يكتبه  التاريخ، 
تناول ما حدث حن اختلطت أوراق الدين، بأوراق الحكم وهذا ما 
، وكذلك  إذا ما أخطأ  التقويم  الناس  ابوبكر، وطلب من  حذر منه 
فعل عمر بن الخطاب،أما عثان فقد رفض النقد بحجة أن الله هو 
التاريخ  فن  أكر  بدأت  وهنا  الناس،  وليس  الحكم  رداء  ألبسه  من 
خصوصا ي عر عي بن أي طالب --، وعر امتداد الحوار الجدي 
الثائر يحاول ماجد أ يثبت للخليفة الداعي، أن نظام الخلفاء هو 
نظام للحكم البري، وليس نظاما للحكم الديني، وأن الخلفاء بر 
ليس لهم قدسية أو عصمة، منهم من يحكم بالعدل، كا فعل أبو 
أقاربه كا صنع عثان و ومنهم  بكر وعمر، ومنهم من ينحاز إي 
ومن  طالب  أي  بن  عي  كرأي  البيت،  آل  الحكم  أن  يزعم  من 
الخلفاء  كدين،وبن  اإسام  بن  فرقا  هناك  وأن  الشيعة،  من  يتبعه 
كحكام --، لكن الخليفة اإرهاي ا يوافق عى التفريق بن ااثنن، 
مؤكدا أن خافة داعش ، متلك كل الحق امطلق ي الحكم، وتستند 
تلك  والشياطن،  الجان  الكون وهو ساح  أعظم ساح ي هذا  عى 
التي  والجسد،  الحركة  لغة  عر  أبعادها  عى  نتعرف  التي  الحالة 

يحمل  جني  صورة  ي  سيزيف،  رحلة  تتخللها  مخيفة،  غامضة  تأي 
الصخرة، ي محاوات عديدة حتى يضعها فوق القمة دون سقوط، 
وكيف  فاوست  قصة  ويتذكر  بالجن،  عاقته  يؤكد  الخليفة  ويظل 
ما  الكاشفة  امتميزة  الحوارات  متد  هكذا  و  الشيطان،  عي  انتر 
يحدث ي واقعنا اممزق، ليعلم امتلقي أن أمريكا تسعى منذ ربيع 
امنطقة  الخاقة، وتعيد تقسيم  الفوى  أن تحقق  العربية  الثورات 
الفرصة  وأمثاله  البغدادي  بكر  أبو  ويجد  ليتنازعوا،  وقبائل،  شعوبا 
واإمارات  الوايات  عليها  ليقيموا  الساقطة  الدول  عى  لانقضاض 

الهشة، ويصبح بذلك ظل الله عى اأرض .
متد الروفات وتبعث قصواء وهجا جميا عر اعراضها الدائم عى 
تزييف اأحداث، ويتضح للمتلقي أن الخليفة يعيش عشقا مجنونا 
مؤامرته  فيدبر  اقتناصها،  ويريد  ويرغبها  يهواها  قصواء،  بالجميلة 
إغواء  نظرية  أنه صاحب  مؤكدا  لزوجها،  حبها  ليدمر  الشيطان  مع 
الله  لذلك فضله  والفردوس،  الجنة  إى  اأرض  اإنسان من  وإخراج 
وهبت  التي  الدنيا  فاتنة   ،« »بعيناء  يأتيان  وهكذا  الشيطان،  عى 
جهاد  أجل  من  رجاله  لكل  وهبها  لكنه  وسحرها،  حياتها  للخليفة 
القادم  امشهور  الرجل  ماجد،  اآن  يهديها  وسوف  رعي،  نكاح 
أن يجذب اآاف، ما يصنعه من  الذي يستطيع  الكافر،  العام  من 
يضمن  حتى  عامهم،  إى  تجتذبه  أن  وعليها  واإخراج،  امرح  فن 
عيناء  مشاهد  أن  ويذكر  العام،  شباب  من  كثرين  إليه  ينضم  أن 
واإبهار  بامعنى  الجال مسكونة  وقصواء، جاءت خابة  ماجد  مع 
وامشاعر الحارة امتناقضة، وجاليات الثقة والحب و التي تبلورت 
وتسلطه  عنفه  رغم  ورغباته،  الخليفة  حب  قصواء  ترفض  حن 
إا  يتقن  وا  الحب،  معنى  يعرف  ا  أمثاله  أن  مؤكدة  وسطوته، 
كمفارقة  تأي  التي  الحالة  تلك  الحرب،  وسبايا  البغايا  مضاجعة 
عن  يعجز  أن  امطلق  الحق  متلك  من  عى  الصعب  فمن  ساخنة، 

امتاك امرأة يهواها .
يؤكد الخليفة أن فلسفته أعظم من فلسفة زرادشت ونيتشة، حيث 
للسيطرة  وسيلة  الضعفاء  وأخاق  اأوهام  يجعل  أن  هو  استطاع 
انقادوا خلفه  الكائن ي أعاق البر، ما  العام، فلوا الضعف  عى 
كل  بها  يقتحمون  ناسفة  وأحزمة  ورصاصا  بارودا  منهم  كا  يحمل 
كا  ليس   -  - داعش  خليفة  به  تكلم  ما  هو  هذا   ،-  - جبار  عنيد 
الخليفة  يأمر  امتوتر  العنيد  السياق  هذا  وي  زرادشت،  يتكلم 
يستغني  حتى  امخرج،  أفكار  غسل  مهمة  تقوم  أن  امثرة  جاريته 
مقوات  بغرس  ستقوم  التي  جاريته،  يقاوم  وا  زوجته  عن  ماما 
الخاصة  العمليات  مرحلة  إى  يصل  حتى  كيانه  ي  والطاعة  السمع 
والنوعية- -، مرحلة إذا قيل له مت فيموت . وعر تصاعد اأحداث 
تتكشف جاليات الكتابة الدرامية امبهرة، وتتفجر مفارقات الوعي 
إليها  أعاد  التي  أن ماجد م يسقط ي قلب غواية عيناء،  و ونعلم 
قلبها  إى  النبض  وعاد  امهزوم،  وجودها  حقيقة  فأدركت  وعيها، 
سيمفونية  موسيقى  تأخذنا  السياق  هذا  وي  حرة،  امرأة  لتصبح 
اأوبرا امرية، حيث  دار  تأخذنا إى  الفردوس،  إى  دانتي والرحلة 
اأوبرا  دار  ينسفا  وم  داعش،  خليفة  والعيناء خداع  ماجد  استطاع 
اآن  وها  امرية،  اأمن  أجهزة  ساعدتها  التنظيم،  أمرها  كا 

يقومان بعرض فني مثر يحي خطة التفجر .
 ا يزال الخليفة يشعر باستبداد الرغبة ي قصواء، مؤكدا أن حقيقة 
الحب الوحيدة هي امتعة والجنس وسادية العذاب، بينا تواجهه 
هي أن حقيقة خافته هي غزو وجهاد وفتوحات من أجل الروة، 
وغرام  وقيان،  وعبيد  وجواري  وسبايا  ونكاح  باسرقاق  وامتعة 
بالولدان والغلان --، وهنا يهجم عليها الخليفة ليقتلها، لكن عودة 
الخليفة أن  ماجد تغر امسارات فيتصاعد الراع امخيف، ويقسم 
يحرقهم جميعا،ويخر قصواء أنه سيمثل بجثتها  بعد اموت، ويظل 
يعد  من  حتى  أخرا  سأنالك   ،--- ياقصواء  أنالك  سوف   ،--- يردد 

اموت . 
ثقافيا  حدثا  مثل  التي  امدهشة،  الرية  امرحية  تنتهي  هكذا 

إبداعيا رفيع امستوى، عرف معه امتلقي  كيف تكلم داعش ..

قراءة
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التى تنافس جائزة لورنس أوليفييه.  وكان ذلك عن مرحية 
»القصة الرابعة عر« وهى مرحية ذات ممثل واحد يجسد 
شخصيتن  وفصل واحد. وكتبها وهو ى الخامسة والعرين 
يوم  ى  نيجريا  رأسه  مسقط  ى  احداثها  وتدور  عمره.  من 

استقالها عن ااحتال الريطاى.
فتدور  الحاقة«  »ذكريات محال  امبتكرة  امرحية  فكرة  اما 
فكرة  وهــى  السود  حياة  ى  الحاقة  محات  دور  حــول 
عالجها  امؤلف وامخرج باسلوب مبتكر  وشيق اضفى عليها 
فاجون«  »الفريد  لجائزة  امرحية  رشحت  وقد  الجاذبية. 
السود.  يكتبها  التى  امرحية  ااعال  عن  منح  جائزة  وهى 

وهو     )1986  –  1937( فاجون  الفريد  اسم  تحمل  وهى 
م  لكنها  جاميكا.   من  هاجر  بريطاى  وشاعر  كاتب مرحى 

تحصل عليها.
دول ست 

بن  موزعة  للحاقة  محال  ست  ى  امرحية  أحداث  دارت 
افريقيا  جنوب  ى  والباقى  بريطانيا  ى  احدها   مدن  ست 
وهو  واحد  وقت  ى  وزمبابوى(  وأوغندا  وكينيا  ونيجريا 
دعوة  واما  امبارة  عن  بعيدا  براعة   ااخــراج  عالجه  ما 
للمشاهد اعال تفكره.  وبشكل اكر تحديدا تبدا ااحداث 
وبرشلونة  تشيلى  فريقى  بن  مباراة   مع  الستة  امحال  ى 
اسفرت  والتى  اوروبــا  ابطال  لدورى  النهاى  قبل  الدور  ى 
بن  مناقشات  تبدأ  امباراة  نهاية  وبعد  فوزتشيلى.  عن 
رواد امحال حول امباراة ثم تتطرق اى  الحديث ى مسائل 
متنوعة منها  اوضاع امهاجرين اافارقة ى بريطانيا  والذكورة 
واانوثة   والدين وغرها  ليتضح ى النهاية ان محال الحاقة 
تعد ى حقيقة اامر منتدى للسود لتبادل ااراء حول  كافة 

القضايا ما فيها الفن واموسيقى . 
يكتشف  حيث  لندن  ى  للحاقة  محل  ى  البداية  وتكون 
الشاب صاحب امحل ان اباه مسجون فيخوض مناقشات مع 

زبائنه بعد انتهاء امباراة حول هذا اموضوع.
وجسد شخصيات السود ى امرحية عدد من اممثلن السود 
مثل الريطاى  بير بانكوى و النيجرى الريطاى سريل نرى  
صاحب  الريطاى  للمثل  الفنى  ااسم  وهو  ساليس  وعبده 
اكينادى  وفيسايو  موموى  الوهاب  عبد  الغانية  ااصــول 

العالمي المسرح  شارع  فى  جولة 

صحيفة  جعلت  عديدة  أسباب 
مسرحية  تختار  الريطانية  الجارديان 
افضل  بن  الحاقة«  محل  »ذكريات 
المسارح  على  قدمت  مسرحية   50
)قدمت   2000 عام  منذ  الريطانية 
لهذا  يكفى  وا   .)2017 فى 
جميعا  وأبطالها  مؤلفها  أن  التصنيف 
إلى  السبب  يرجع  ربما  السود.  من 
وإلى  الطريف  المبتكر  الموضوع 
المبتكرة. الجيدة  المعالجة 

اأفارقة ...تكشف دورها فى حياة  الحاقة  ذكريات محال 
مازق جيى ااخر

اليس برش

امرحى   والكاتب  الشاعر  تأليف  من  امرحية  البداية  ى 
»إينوا  امولد  والنيجرى  واإقامة  الجنسية  الريطاى  الشاب  
إيامز« )36 سنة(.  ويتمتع ايامز موهبة ى الكتابة للمرح 
الصغرة.  السن  تلك  ى  الجوائز  من  بالعديد  للفوز  اهلته 
امرح  وفرقة  امرحية  لفرقة شكسبر  كا كتب مرحيات 
»ثاث  تشيكوف  مرحية  معالجة  منها  الريطانية  القومى 
بنات«. وكتب ايضا عددا من امرحيات التليفزيونية  لهيئة 
ادوار  ى  التمثيل  ى  يشارك  احيانا  وكان  الريطانية.  ااذاعة 
ثانوية ى بعض مرحياته. وهو زميل منذ عامن »للجمعية 
مرموقة  ادبية  مؤسسة  وهى   « لادب  املكية  الريطانية 
اتضم اا صفوة اادباء. وكان ايامز من اوائل اادباء الذين 
استفادوا من تخفيف روط اانضام حيث كانت تشرط اا 

يقل سن العضو الجديد عن 40 عاما. 
وسبق له الفوز بجائزة فرينج امرحية امرموقة ااسكتلندية 

هشام عبد الرءوف
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اخرى  اعال  ولهم  ااصل. وكلهم ممثلون ومؤلفون  النيجرى 
تليفزيونية وسنيائية. وساليس هو اشهرهم حيث يلعب دور 

اممرض كورتيس ى الحلقات الطبية »امصابون«. 
شخصيات عدة 

الشخصيات  حتى  شخصيات  عدة  يجسد  ممثل  كل  وكــان 
لو  اافضل  من  كان  انه  الجارديان  ناقد  ويــرى  النسائية. 
وهناك  النساء  من  ممثات  اى  النسائية  الشخصيات  اسندت 
تجسيد شخصيات  القادرات عى  السود  اممثات  من  كثرات 
عالية  بدنية ورشاقة  بلياقة  اممثلن  ويتمتع جميع  امرحية. 
اليها  يحتاجون  انهم  كا  امتعددة.  الشخصيات  مع  للتعامل 
من   يريد  من  مع  التقليدية   اافريقية  الرقصات  بعض  اداء 
جو  الجمهور  يعيش  حتى  ونهايته  العرض  بدايه  ى  امتفرجن 

امرحية الذى يريده امؤلف.
اانجليزية  العامية  ايلاس  استخدم  الفكرة  ايضاح  سبيل  وى 
امبسطة التى يقول انها تحوى عبارات وكلات قوية تنقل ما 
بريطانيا  ى  امرحيات  تستخدم  ما  وعادة  معان.  من  يريده 

لهجة الكوكاى التى يتم الحديث بها ى لندن وضواحيها.
الكاتبة امرحية الشابة تهتم باانتحار

واحد  وقت  فى  زمنية   فرات  ثاث 
الكثر  تضيف  الصلى  النص  قراءة 

افضل  بن  الجارديان  اعترتها  اخــرى  مرحية  مع  ونلتقى 
نسخ«. ثاث  ى  ام  اانتحار:  وهى«تريح  مرحية  خمسن 

مثل  ايضا  الشابة)  امرحية  الكاتبة  تاليف  من  امرحية 

بدات  كاتبة  عاما(.وهى   34( اليس برش  السابقة(  امرحية 
عر.  السادسة  ى  كانت  عندما  مبكرا  امرحية  ابداعاتها 
ومارست ايضا التمثيل الصامت )البانتومايم( لسنوات قليلة 

قبل ان تتفرغ للكتابة امرحية. 
باتت  ان  بعد  امهم  اموضوع  هذا  برش  تختار  ان  وطبيعى 
دول  ى  القلق  عى  تبعث  زيــادات  تشهد  اانتحار  حاات 
الغرب ى السنوات ااخرة. وى هذه امرحية تناقش برش 
وتناقش  الظاهرة.  تلك  وراء  تكون  ان  مكن  التى  ااسباب 
تدور  النساء  من  اجيال  ثاثة  خــال  من  القضية  بــرش 

مناقشات بينهن حول الحياة وجدوى استمرارها.
و45  ساعة  استغرقت  التى  امرحية  الجارديان  واختارت 
الجانب  امتحدة عى  الوايات  ى  انها  عرضت  رغم  دقيقة  
بريطانية  كاتبة  ابداع  من  انها  باعتبار  ااطلنطى  من  ااخر 
وقد عرضت  اامريى.  امرح  عاصمة  برودواى  ى  وعرضت 
رؤية  وبنفس  التقييم  صــدور  بعد  بالفعل  بريطانيا  ى 

مخرجتها اامريكية.
امرحية  سميث  سوزان  بجائزة  امرحية  فازت  ان  وسبق   
وتم  الرجال.  دون  النساء  من  امرح  لكاتبات  امخصصة 
الكاتبة  لذكرى  تخليدا   1978 عام  منذ  الجائزة  هذه  اطاق 
بعام  قبلها  رحلت  التى  سميث  سوزان  الريطانية  امرحية 

عن عمر يناهز 42 عاما فقط.
واحد فى  ثاثة 

تدور امرحية بشكل مبتكر عر ثاث فرات زمنية ى 1970 
سابقتان   -اثنتان  الثاث   الفرات  وخال  و2030.  و1990 
تجعل  التى  ااسباب  الكاتبة  تستعرض  مستقبلية-  وثالثة 
الشخص ينهار من داخله فيصبح من الطبيعى ان يقدم عى 

اانتحار.
تعاى  التى  بكارول  السبعينيات  حقبة  ى  امرحية  تبدا   
تجلس  وهى  بالكابة  توحى  مابس  وترتدى  ااكتئاب  من 
بانها  يتهمها  الذى  زوجها  معها  ويجلس  منزلها.  حديقة  ى 
رب  ى  وااراف  الطعام  عن  باامتناع  اانتحار  اى  تسعى 
ذلك  يعجل  ان  امل  ادوية دون رورة عى  وتعاطى  الخمر 
بوفاتها انها ا تجد لديها الجرأة عى اانتحار دفعة واحدة. 
ى  يجد  ا  انه  حيث  ذلك  ى  السبب  عن  الــزوج  ويتساءل 

حياتها سببا يدفعها اى ذلك.
وبعد ذلك تتحول ااضاءة اى ابنتها » انا« وينتقل الزمن اى 
1990 حيث  تعالج  ى احدى امستشفيات وهى تحاول نزع 
يقاومها  والطبيب  عنوة  ذراعها  من  وريدى  محلول  انبوب 

ويؤكد انها مكن ان موت لو فعلت ذلك. 
 2030 عام  ى  اخر  مستشفى  اى  ذلك  بعد  ااضاءة  وتتحول 
حيث تظهر بوى ابنة انا وحفيدة كارول وقد اصبحت طبيبة 
بانها سعيدة  وتتظاهر  امرى  احد  الكشف عى  توقع  وهى 
وهى تعاى اكتئابا يكاد يدفعها لانتحار. وبذلك تكون خشبة 
وقت  ى  اأحــداث  وتدور  اجــزاء.  ثاثة  اى  مقسمة  امرح 

واحد ى ثاث فرات زمنية.  
فيه ااحداث  تتحرك  الحوار وامشاهد  بشكل سلس  ويتواى 
واحدة  كل  بها  مرت  صعبة  تجارب  فيه  لتظهر  وراسيا  افقيا 
امجتمع  سلبيات  تفاقمها  ى  وساهمت  ذلك  اى  دفعتها 
او  الغرب  مجتمعات  عى  تنسحب  ان  مكن  التى  الريطاى 
امجتمعات اانسانية بشكل عام. وتم خال الحوار استخدام 
تظل  امشكلة  ان  عى  للتأكيد  والعبارات  الكلات  نفس 

واحدة رغم تعاقب الزمن.
وقد تم اختيار امخرجة اامريكية ليليانا بلن كروز لاستفادة 
والتى  اامريى  امرح  بها  يتميز  التى  اايقاع  رعة  من 

برعت ى عرض تعقيدات النفس البرية.  
وينصح ناقد الجارديان كل من يشاهد امرحية بقراءة نصها 

ااصى انها سوف تضيف اليه الكثر.

النسائية لأدوار  أفضل  البدنية مطلوبة..والمرأة  اللياقة 

انتحار

إينوا إيامز
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عندما  امعهد،  طاب  أقوال  أغلب  ذكرت  السابقة،  الحلقة  ي 
والعام  معهد مرحي ي مر  بأول  التحاقهم  أسباب  عن  تحدثوا 
لهذا  امستقبلية  رؤيتهم  حول  أقوالهم  ذكرت  وكذلك  العري، 
أن  اأقوال؛  هذه  أتدخل ي  أا  وتعمدت  فيه،  ووجودهم  امعهد 
توثيقها ونرها بعد تسعن سنة، مفيد لأجيال الحالية، والقادمة، 
ي  للمرح  اأوائل  الدارسون  يفكر  كان  كيف  شبابنا  ليتعرف 
مر!! والحقيقة أنني أرجأت أقوال طالبن لهذه الحلقة، ما لهذين 
يرتدي  ُمعمم،  طالب  هو  فاأول  خاصة!!  خصوصية  من  الطالبن 
بل  مرياً  ليس  واآخر  والقفطان(،  والعمة  )الجبة  اأزهري  الزي 
عراقياً، وهو أول طالب عراقي يدرس امرح ي امعهد، وي تاريخ 

امرح العراقي!!
اأزهري الطالب 

الصورة  ي  وبجاء  واضح  اأزهري،  الزي  اُمعمم، صاحب  الطالب 
الجاعية لطاب امعهد، وأقول هذا أنني م أعرف اسمه تحديداً؛ 
أسباب  حول  امنشورة  الطاب  أقوال  قراءة  خال  من  ولكن 
أقوال،  أقرب  أن  وجدت  فيه،  ومستقبلهم  بامعهد،  التحاقهم 
القرماي(!!  عزت  )محمد  هو  امعمم،  الطالب  هذا  مع  تتناسب 
الحياة  معنى  شملتا  كلمتان  وأم،  أمل  الحياة   ...“ قال:  الذي 
وقد  فيها.  فرد  كل  نفس  عليه  تنطوي  وما  حقيقتها،  وأوضحتا 
كان ميي منذ الطفولة أن أكون خطيباً. وما كرت، وكرت اميول 
مجاًا  وجدت  الثانوية،  الدراسة  إى  اابتدائية  الدراسة  وتركت 
والخطابة  التمثيل  جمعيات  بفضل  ذلك،  ي  لاستفادة  واسعاً 
الخطابة  ي  فاشركت  الثانوية،  بامدارس  اموجودة  واموسيقى 
ي  ما  وقد  اأخر.  النوع  إى  نفي  من  ميًا  ووجدت  والتمثيل، 
قلبي حب التمثيل منذ ذلك الوقت؛ وبدأ يرعرع حتى صار قوة 
أيام الصيف اماي، قرأت  كامنة ا مكن مقاومتها. وي يوم من 
الحكومة  عزم  وعن  الحكومي،  التمثيل  فن  معهد  عن  الصباح  ي 

عى فتح هذا امعهد ي أول السنة الدراسية الحالية، وعن جعله 
هذا  أن  دخوله؛  عى  العزم  فوطدت  العليا.  امدارس  مصاف  ي 
للقطرة  الذابلة  الزهرة  تلهف  إليه،  تتلهف  نفي  كان  الذي  هو 
الهاطلة، ورت أتتبع ما يكتب عن هذا امعهد، ثم قدمت طلباً 
القبول  امتحان  عقد  فلا  الجميلة.  الفنون  إدارة  إى  باالتحاق 
التمهيدي، توجهت إى معهد اموسيقى الرقي، وكان مقراً للجنة 
إا  قام مساعدي. وما هي  الذي  أحد أصدقاي،  اامتحان بصحبة 
عن  ينبئ  خطاب،  جاءي  حتى  اامتحان  تأدية  بعد  قائل  أيام 
 19 يوم  ي  للحضور  دعوة  وفيه  التمهيدي،  اامتحان  ي  نجاحي 
أن  ووجدت  فذهبت  التفضيي،  اامتحان  لتأدية  اماي  أكتوبر 
عدد الناجحن ي اامتحان، يربو عى امائة. نودي اسمي فدخلت 
اللجنة، وكلهم  أمام أعضاء  كل خوف وراء ظهري. ومثلت  طارحاً 
بعض  الرئيس  حرة  إّي  وجه  أن  وبعد  اأفذاذ.  اأدباء  كبار  من 
أسئلة. وكذلك الدكتور طه حسن وأجبتها عليها، ابتدأت ي إلقاء 
ي  تم  وبذلك  وجل.  وا  هياب  غر  الجأش  ثابت  وأنا  قطعتّي، 
قبول عرين  النتيجة عن  وأسفرت  التفضيي،  اامتحان  الفوز ي 
طالباً من الـ 329 الذين تقدموا، وأنا من بينهم طبعاً. وإي أشعر 

سيد عي إساعيل

الطالب اأزهري مع طاب معهد التمثيل

)5( مصر  في  مسرحي  معهد  أول  المجهولة  التفاصيل 

اأصدقاء وعتاب  الطاب  حديث 
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ي  نشأوا  أخوة،  وطلبته  وطالباته  آباؤنا  هم  امعهد،  أساتذة  بأن 
منزل واحد وتربوا ي صعيد واحد. فمنذ اليوم اأول، ابتدأنا بتبادل 
التحية والعطف، وكل منا يقدم امساعدة الفعلية أخته أو أخيه 
إن  النظرية. وأمي  أو  العملية  الدروس  عن طيب خاطر، سواء ي 
إمام  من  أمكن  أن  العاي،  امعهد  هذا  من  تخرجي  بعد  الله  شاء 

دراستي ي أوروبا حتى أوفق مام التوفيق ي جهودي”.
شغل  التمثيل،  معهد  ي  اُمعمم  اأزهري  الطالب  هذا  وجود 
الكثرين، ومنهم صاحب جريدة الرشيد، الذي كتب عنه كلمة ي 
امعهد،  سيشهده  الذي  التطور  مدى  عن  فيها  أبان   ،1930 نوفمر 
الشهادات  حملة  من  أزهرياً  طالباً  طابه  إى  ضم  أنه  بدليل 
فيه  وترى  التمثيل،  تستهجن  اأزهر  تعاليم  وكانت  اأزهرية، 
العقلية  أن  يعني  ما  الرقية!!  والعادات  التقاليد  عى  خروجاً 
الزي  عن  التخي  دون  امرحية،  الدراسات  تتقبل  بدأت  اأزهرية 
الرسمي؛ أن الطالب كان يذهب إى امعهد بزّيه اأزهري )بالجبة 
عاته  عى  بالقديم  التمسك  أن   “ يرى  أنه  والقفطان(؛  والعمة 
ي  يقاوم  أن  من  أشد  وتياره  الجديد  أن  نفعاً،  يجدي  ا  أصبح 

بعض الوجوه”.
وي ديسمر 1930، كتب عباس أحمدي الشلبي ي جريدة اأنيس 
معهد  جدران  بن  فضيلة  )صاحب  عنوان  تحت  كبرة،  مقالة 
بدأ  الذي  اأزهري،  وبالنظام  الطالب،  بهذا  فيها  أشاد  التمثيل(، 
يطور أفكاره!! ومن أهم ما قاله كاتب امقالة: “... إن هذا )الشيخ 
اأزهري،  ذكاء  عى  برهن  قد  التمثيل،  فن  ي  بنبوغه  اأزهري( 
كان  مها  بأي عمل  والقيام  أي حرفة،  مزاولة  العظيم  واستعداده 
الذين  )السادة(  قول  فا  بأدى يء!!  م مس رفه  مادام  نوعه، 
الكاتب  وجه  ثم  والجمود؟!”.  بالتأخر  اأزهرين  يرمون  يزالون  ا 
الرأي  اهتم  لقد   .. مواي   “ قائًا:  الطالب،  لهذا  مبارة  نصيحة 
أما  اممثلن  سلك  ي  باندماجك  اختافها،  عى  والصحف  العام 
اهتام. وا تكاد هذه الصحف تنر اسمك أي مناسبة حتى تضع 
بجانبه شهادة )العامية النظامية(. فرهن للعام أجمع الذي أصبح 

يتجاهل قيمة حاملها، أن اأزهرين أكفاء ذو مواهب نادرة”.
ي  الناجحن  أحد  وهو   - عمون  ألبر  فجرها  التي  امفاجأة  أما 
اأفضلية،  امتحان  ي  اختياره  يتم  وم  التمهيدي،  القبول  امتحان 
فيها  هاجم  كلمة  كتب  أنه   – بعد  فيا  مشهوراً  صحافياً  وأصبح 

امسامرات،  مجلة  ي  اأزهري  والطالب  وامعهد  طليات  زي 
وقبل نهاية العام الدراي ي أبريل 1931 – أبان فيها أن الطالب 
زي  وأن  امعهد،  ي  للدراسة  صالح  وغر  كفيفاً،  ُيعد  اأزهري، 
 .. امعهد  عى  تتواى  التي  “الهجات  به  ليصد  اختاره  طليات 
الله  منه  جردها  التي  اممتازة،  مواهبه  أو  النادرة  لكفاءته  وليس 

منذ وادته. مع ماحظة أنه نيف عى اأربعن”.
العراقي الطالب 

أنه أول طالب عراقي وعري ي امعهد، فكان ا بد له من تقديم 
خاص، قامت به مجلة الصباح، عندما قدمت ما ذكره بكام، حول 
حضوره إى مر لدراسة امرح قبل إنشاء امعهد، وعندما أنشئ 
التحق به، واسمه )محمد تقي شمس الدين(، الذي قال: “... معهد 

التمثيل هو ضالتي امنشودة، هي تلك الضالة التي تركت من أجلها 
وراء  سعياً  مر  إى  ووفدت  الحكومية،  ووظيفتي  وأهي  بادي 
فن  من  عطي  أروي  مر  إى  العراق  من  أتيت  لقد  تحقيقها. 
التمثيل، الذي أمسيت بعد تعلقي به، مكروهاً من أهي وأصدقاي. 
تقاوم  ا  التي  القوة،  بهذه  مدفوعاً  مر  إى  العراق  من  أتيت 
الفن  هذا  إى  تؤدي  التي  السوية،  الجادة  وجدت  وجدت؟  فاذا 
عاقبتها.  إى حسن  أدّيا ي  وتفكر،  بعد محيص  فسلكتها  الجميل، 
بتأسيسه  العزيزة  مر  خطت  الذي  التمثيل،  معهد  وجدت  نعم 
خطوة، ستجعلها ي امستقبل القريب إن شاء الله ي مصاف اأمم 
الراقية. وأما آماي فواسعة بعيدة، فإذا قدر ي وأبحرت إى العراق 
حث  هو  به  أبدأ  عمل  أول  فسيكون  امعهد،  من  تخرجي  بعد 
شبه  تأسيس  ي  الروع  عى  امحبوب  وشعبي  اموقرة،  حكومتي 

هذا امعهد”.
نرته   - امجلة  إى  خطاباً  فأرسلوا  العراق،  شباب  الكام  هذا  قرأ 
ي يناير 1931 تحت عنوان )أصوات من العراق( - جاء فيه اآي: 
معهد  ي  الطالب  أفندي  الدين  تقي  محمد  العراقي  الشاب  إى   “
التمثيل ي مر. قرأنا ي الصباح خر دخولك ي معهد فن التمثيل، 
وا  النبأ،  هذا  من  صدورنا  وانرحت  مر،  حكومة  أسسته  الذي 
كان  ما  وهذا  وطالبة.  طالباً   300 بن  من  اامتحان  اجتيازك  سيا 
الناهض  أيها  لك  فهنيئاً  وطنك.  أبناء  من  مخلص  كل  لك  يتمناه 
امجد ما أصبت من النجاح. وأننا عى يقن من أنك ستقوم بخدمة 
هذه امهنة بأمانة ونشاط، ونتذرع بها إى بث أنوار الفن ي بادك 

امقدسة، ]توقيع[ فريق من شباب العراق”.
اأصدقاء عتاب 

كام الطاب امقبولن ي امعهد، جعل غر امقبولن يشعرون مرارة 
وامجات،  الصحف  ي  امقاات  بعض  نر  ي  وبدأوا  نفوسهم،  ي 
قبولهم،  عدم  وراء  كان  بأنه  واتهموه  طليات،  زي  فيها  هاجموا 
ا سيا وأنه صديقهم، وكافح معهم، ولكنه تنصل منهم، وا يريد 
لجنة  أن  جميعاً  حجتهم  وكانت  امرتقب!!  مجده  ي  يزاحموه  أن 
بكل  التقيد  أو عدم  الروط  ببعض  التقيد  القبول من حقها عدم 
ونتساءل:  نتعجب،  امقبولن  عدم  أساء  نقرأ  وعندما  الروط!! 
كيف م يقبلوا، وكل فرد منهم يستحق أن يكون أستاذاً ي امعهد 
الوارث عر، محمد  عبد  اأساء:  أمثلة هذه  ومن  طالباً!!  وليس 
توفيق، عبد الحميد زي، عبد القادر امسري، عباس رحمي، أمينة 

رزق، صالحة قاصن!!
ولو أخذنا عباس رحمي مثًا عى الطاب غر امقبولن ي امعهد، 
والفنون  لآداب  الحكومة  موظفي  نادي  أعضاء  أحد  سنجده 
و)كدبة  والواجب(  )الغريزة  مرحيتي  ي  مّثل  الذي  الجميلة، 
وزى  القدوس،  عبد  محمد  من:  كل  بجانب   ،1922 عام  إبريل( 
ثم  رشدي.  وفاطمة  شطاح،  وأسر  اليوسف،  وروز  طليات، 
أفهم(  )أحب  مرحية  فيها  ومّثل  عكاشة،  بفرقة  ممثًا  وجدناه 
مؤلفاً  وجدناه  كا  فوزي.  وعلية  وصفي،  عمر  بجانب   1926 عام 
 .1926 عام  عكاشة  لفرقة  )الحاة(  مرحية  ألف  حيث  مرحياً، 
فيها  مّثل  حيث  رمسيس؛  بفرقة   1929 عام  ممثًا  أخراً  ووجدناه 
لعباس  يشفع  م  التاريخ،  هذا  كل  الخراء(!!  )امائدة  مرحية 
رحمي ليكون طالباً ي امعهد، ما جعله ي نوفمر 1930، يكتب 
كلمة عتاب لزي طليات ي مجلة )أنت وهو(، تحت عنوان )حول 

معهد التمثيل(، قال فيها:
العمل،  حيز  إى  طليات  أستاذ  يا  فكرتك  وقد خرجت  اآن   ...  “
خياًا.  كان  أن  بعد  يقيناً  أمَلك  وأصبح  القديم،  حلمك  وتحقق 
موظفاً  كنت  أن  بعد  فنياً،  سكرتراً  وعينت  نفسك،  لك  وطابت 
نسياً  الخفاء  ي  كنت  أن  بعد  الشهرة  ي  غرضك  لك  وتم  كتابياً. 
وفياً.  لهم  كنت  أن  بعد  القدماء  الفن  إخوان  واعتزلت  منسياً. 
اآن  قصياً.  عنهم  كنت  أن  بعد  والعظاء  اأكابر  زميل  ورت 
وقد أصبح لك الرأي اأعى ي معهد التمثيل، بعد أن كنت تطلب 
ي  له  كنت  عتيق  لصديق  تسمح  فهل  والتبتيل.  الصاة  ي  البقية 
الزمن  من  غفلة  وي  اأيام  دارت  ولكن  رفيق.  اأيام خر  من  يوم 

نادي اموسيقى الرقي

زوزو حمدي الحكيم
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يتقدم أمامك كتلميذ صغر يلتمس منك حكًا ورأياً أن يهمس ي 
وأصحابك  القدماء  امرح  ورفاق  الصبا  إخوان  تركتم  ماذا  إذنك. 
امتحان  ي  وأسقطتموهم  تركتموهم  ماذا  والشقاء.  البؤس  أيام 
أم  للسن  هل  ونبوغ.  بتفوق  جازوه  أنهم  اليقن  علم  تعلم  أنت 
للمؤهات؟ إن كان اأول وأنه ا ينفع فيهم تعليم فكم كان عمرك 
نحن  )بالكونرفتوار(؟  والتحقت  فرنسا  إى  سافرت  يوم  أستاذ  يا 
فرنسا  معاهد  امتنعت  فهل  الثاثن  تتعدى  كنت  بأنك  يقن  عى 
عدت  هل  أم  وبينك.  التعليم  بن  سنك  حالت  وهل  قبولك؟  عن 
كا أنت زي طليات م تزدد علًا وم تزدد فناً. كا ومطلقاً فقد 
جئت وقد أضيف إى اسمك لقب اأستاذ وعدت وقد تغر كل ما 
فيك حتى عاداتك وعدت وقد تثقفت عقليتك وتهذبت عبقريتك 
إيه.  عارف  واسم مش  )دنيس(  اسم  إا  فيك  من  نسمع  ا  ورنا 
بامعهد  وأستاذاً  اإضاءة  ي  ونابغاً  امكياج  ي  نابغاً  أيضاً  ثم عدت 
ومع ذلك فقد حصلت عى كل هذا وذاك وأنت ي سن اليأس كا 
اأستاذ  بامعهد  قبلتم  وقد  بعيداً  نذهب  وماذا  بحق.  اآن  تلقبنا 
)كندس( ]أي محمد عبد القدوس[ رغم اأنوف وهو عى وشك أن 
يدخل ي سن الكهولة. وإن كان الثاي فا نظن مؤهاتنا الدراسية 
تحول دون االتحاق بهذا امعهد أننا أوًا ليس فينا من ا يحمل 
ي  أمى  من  فينا  ليس  وثانياً  اابتدائية  الدراسة  شهادة  من  أقل 
الوظائف الحكومية أقل من عر سنوات وثالثاً وهذا ما ا يتوفر 
فيمن انتخبتموهم ليس فينا من أمى أقل من خمسة عر عاماً 
نوابغ  رأسه  عى  والشعب  والغية  ااحراف  بن  ما  امرح  فوق 
الفن كاأستاذ أبيض وأنتم تشهدون لنا بالتفوق والنبوغ. فهل بعد 
كل هذا اإيضاح يحكمون علينا بالسقوط وأننا ا نصلح أن نكون 

ضمن طلبة أول معهد ينشأ للتمثيل؟”.
ُيصدق!! فقد نرت مجلة  ما ا  أمينة رزق، فقد حدث معها  أما 
يوم  طليات  زي  إى  أرسلته  لها،  خطاباً   ،1931 يناير  ي  الصباح 
السكرتر  الفاضل  اأستاذ  حرة   “ فيه:  قالت   ،24/11/1930
التكرم بأن  التمثيل. بعد السام، بصفتي ممثلة أرجو  الفني معهد 
امرح،  حرفية  ومحارة  اإلقاء،  محارة  بحضور  ي  تسمحوا 
ولكم  واأربعاء  ااثنن  أيام  ي  امرحي  اأدب  تاريخ  ومحارة 
مزيد الشكر”. فكتب عليه زي طليات: “يعرض عى سعادة البك 
العام”. وبالفعل تم عرضه عى صاحب العزة محمد بك  السكرتر 
النظر  برجاء   “ عليه:  فكتب  للوزارة،  العام  السكرتر  العشاوي 
م  الذي  اأمر  وهو  العامة”.  الدراسة  تنظيم  لحن  الطلب  هذا  ي 
بكل  رزق  أمينة  قبول  رفضت  امعهد  إدارة  أن  يعني  ما  يحدث، 

عبد القادر امسريأمينة رزقعبد الوارث عر

 – أكر  أقول  وا   – السليم  الذوق  ذي  الكاتب  اأديب  حرة 
أدراك ما  اأستاذ، وما  يا سيدي  بقوله “والتمثيل  التمثيل،  لفن 
)كذا(”.  بالساق  الساق  والتفاف  والعناق  التقبيل  هو  التمثيل، 
ثم استطرد يقول: “وتقف الفتاة امسلمة أمام الشاب عى مرأى 
من الناس فتبثه غرامها، ووجدها، أو يركع الشاب تحت قدميها 
يبادلها الهوى والهيام، ثم ا يلبثان أن يتعانقا والشفاة ملتصقة 
بالشفاة” ما شاء الله! هل هذا هو التمثيل؟ لست أدري ما إذا 
كان حرة اأديب الكاتب قد شاهد التمثيل. وهل إذا كان قد 
شاهد رواية مثيلية – فهل كانت تقبيًا وعناقاً والتفاف الساق 
بالساق؟ ا نظن أن هذا الوصف ينطبق عى رواية مثيلية، فا 
التمثيل؟ إن امرح امري محتاج إى  بالك إذا قيل ي وصف 
تعبراتها  وي  مزاجها،  وي  إلقائها،  أسلوب  ي  امرية  اممثلة 
وقد كفانا خموًا، واستعانة بالغر ي فن أثبتت اأيام أن اممثلة 
كانت  وإذا  اأخرى.  الجنسيات  من  شقيقاتها  من  أبرع  امرية 
تدرس  قريب  وعا  الطب،  تدرس  اآن  أصبحت  امسلمة  الفتاة 
امحاماة، وغرها من العلوم والفنون. فلاذا يحرم عليها دراسة 
انتهال  من  ومنعها  الفتاة  عى  التعليم  حظر  إن  التمثيل؟  فن 
الخطر كل  أكانت مسلمة أم غر مسلمة – فيه  مورده – سواء 
لهن  عائل  ا  وحيدات  وكثرات  وحيدة  كانت  إذا  أنها  الخطر 
الفتاة  كانت  إذا  أما  الفساد!  سوى  للكسب  طريقاً  تجد  م   –
بأود نفسها، استطاعت أن  لتقوم  العمل  متعلمة وي حاجة إى 
بسواء.  سواء  الرجل  شأن  شأنها  الريف،  العمل  سبيل  تسلك 
سيزدهر  امري  امرح  أن  وأمثاله  الكاتب  لحرة  أؤكد  وإي 
ومطربة  ممثلة  امرية  الفتاة  بدخول  الزمن  من  قليل  بعد 
بكثر  أعظم  امري  بامرح  سيلحق  الذي  الخر  وأن  وراقصة 
وأمثاله. وي كل صناعة  الكاتب  يخاله حرة  الذي  الفساد  من 
الفساد  امهن  من  ومهنة  الحرف،  من  وحرفة  الصناعات،  من 
الذي يخشاه حرة اأديب الكاتب. أليس ي امحاماة لصوص؟ 
مختلسون؟  اموظفن  ي  أليس  أرار؟  دجالون  الطب  ي  أليس 
مكن  الاي  الفاسدات  بعض  اممثات  بن  كان  لو  ماذا  إذن: 
تطهر امرح منهن بعد قليل من الزمن؟ الحق نقول إن حرة 
ولكنه  مسلم،  وهو   – اأقى  الحد  إى  غيور  اأديب  الكاتب 
ي  إنه  نقل  م  إن  امسلمون  يفهمه  ما  غر  عى  اإسام  يفهم 
حرة  نبر  وإّنا  يقولون.  كا  املك(  من  أكر  )ملي  الفضائل 
النجاح،  التمثيي سيسر ي خطوات  الكاتب اأديب بأن امعهد 

وسيكون له مستقبل زاهر باهر بإذن الله فليطمن”.

عى   – نظامية  وليست   - مستمعة  طالبة  لتكون  وتاريخها،  فنها 
مّر  كا  تسعة،  امستمعن  الطاب  من  َقَبَل  امعهد  أن  من  الرغم 

بنا سابقاً!
معهدها عن  تدافع  طالبة 

طاهر  محمود  الناقد  نر  امعهد،  افتتاح  عى  أيام  مرور  بعد 
معهد  عى  ديني  تحريض  بها  الصباح،  مجلة  ي  مقالة  العري 
التمثيل، قال فيها: “... إى فضيلة اأستاذ أي العيون، وإى السادة 
الذين  أحد  فإي  وبعد،  وإجاي  تحياي  اأستاذ،  سيدي  العلاء. 
إلغاء  سبيل  ي  الجريء  الشاق  جهادك  اإعجاب  مزيد  تتبعوا 
اتصل بعلم فضيلتكم أن  أنه قد  ............ ا شك  الرسمي  البغاء 
وزارة امعارف العمومية، وهي جزء من الدولة امرية اإسامية، 
يتلقى  أن  برنامجه  ي  قررت  التمثيل،  لتعليم  معهداً  أنشأت  قد 
الفتيات امسلات فيه دروس التمثيل. والتمثيل يا سيدي اأستاذ 
الساق  والتفاف  والعناق  التقبيل  هو  التمثيل،  ما  أدراك  وما 
الناس  من  مرأى  عى  الشاب  أمام  امسلمة  الفتاة  تقف  بالساق. 
فتبثه غرامها ووجدها، أو يركع الشاب تحت قدميها يبادلها الهوى 
 ....... والهيام. ثم ا يلبثان أن يتعانقا، والشفاة ملتصقة بالشفاة 
امسلات  الفتيات  تستحث  للتمثيل  معهداً  امعارف  وزارة  تنشئ 
الكر  إحدى  فتلك  مالية.  مكافآت  وترغبهن  عليه،  اإقبال  عى 
العلاء،  سادي  ويا  الفضيلة  صاحب  يا  نظر!!  فيها  مسألة  وتلك 
الذي تقرون  أترون إى أي طريق نحن مسوقون، وأي منكر هذا 
إصاح  العلاء عى  السادة  يعمل  أن  أمي  كل  فإن  وأخراً   ........
الله  رسول  قول  وليذكروا  منكر.  من  فيه  ما  وتغير  الخطأ،  هذا 
فليغره بيده، فإن م  الله عليه وسلم: من رأى منكم منكراً  صى 

يستطع فبلسانه، فإن م يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإمان”.
الناقد،  رداً عى هذا  الصباح، وجدت  التاي من مجلة  العدد  ي 
طالبات  رد إحدى   .. التمثيل  معهد  ي  امسلمة  )الفتاة  عنوانه 
وقالت  الحكيم،  حمدي  زوزو  كانت  الطالبة،  وهذه  امعهد(، 
أصحاب  حرات  مقاله  ي  الكاتب  حرة  طالب  ردها: “...  ي 
الذي  الخطأ  إصاح  عى  يعملوا  أن  العلاء،  السادة  الفضيلة 
التمثيل،  معهد  امسلات  الفتيات  التحاق  ي  وجوده  يعتقد 
إى  العيون  أبو  اأستاذ  وهو  الفضيلة،  أصحاب  أحد  مستنهضاً 
محاربة امعهد! وقد كنت أظن أن الكاتب يتوجه بهذه الدعوة 
التمثيل  معهد  مساواة  إى  فيه  يسف  ا  بأسلوب  العلاء  إى 
محاربة  إى  العيون  أبا  اأستاذ  ويدعو  الرسمي.  البغاء  بأماكن 
وصف  أماً،  يزيدنا  وما  البغاء!  لبؤر  محاربته  أسوة  امعهد 
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والراهبة  المسرح  لعاشقة  فريد  نموذج  الجواد  عبد  عايدة  القديرة  الفنانة 
بها  أقنعت  الي  المؤكدة  الفنية  موهبتها  وبرغم  فهى  محرابه،  في  الورعة 
إا  الفنية  بداياتها  أكر من مسرحية منذ  الكبر في  المسرحي  الجميع وتألقها 
التليفزيونية،  وبالمسلسات  السينما  فى  للعمل  أو  الشهرة  إلى  تسع  لم  أنها 
العربى  الوطن  فى  المسرحية  الفرق  أعرق  وإنتسابها  بعضويتها  وإكتفت 
كبر  عدد  بطولة  فى  مشاركتها  الى  باإضافة  القومى”،  “المسرح  وهو 

اإذاعية. المسلسات  من 

الجواد عبد  عايدة 
القومي المسرح  نجمة 

وجيزة  زمنية  فرة  ى  تنحر  الفنية  مساهمتها  فإن  ولأسف 
جدا وبالتحديد خال الفرة من نهاية الخمسينيات إى بداية 
الستينيات، ومع ذلك فقد نجحت ي وضع بصمة مميزة جدا 
أدائها  ي  وفقت  ومركبة،  ثرية  درامية  شخصيات  بعدة  لها 
الذاكرة  من  إسقاطها  أبدا  مكن  ا  بحيث  وبراعة  مهارة  بكل 
امرحية وي مقدمتها شخصيات: “جميلة” ى رائعة اأديب 
وكذلك  جميلة”،  “مأساة  الرقاوى  الرحمن  عبد  الكبر 
شخصية “نفيسة” مرحية “بداية ونهاية” رائعة أديب نوبل 

امبدع نجيب محفوظ. 
أدركت مبكرا رورة  قد  أنها  الفنية  لها ي مسرتها  ويحسب 
بامعهد  اإلتحاق  عى  فحرصت  بالدراسة،  موهبتها  صقل 
الفنون، لتتخرج ي قسم  “العاي للفنون امرحية” بأكادمية 
“التمثيل واإخراج” عام 1961 ضمن دفعة ضمت عددا كبرا 
بعد  النجومية  تحقيق  ي  أغلبهم  نجح  الذين  اموهوبن  من 
ذلك ومن بينهم: السيد راي، فايزة واصف، يوسف شعبان، 
سمرة  أمن،  مختار  عزت،  وحيد  أحمد،  فؤاد  أحمد،  حمدي 

البدوي، إعتدال امري.
وبالتاي فإن الفنانة عايدة عبد الجواد تنتمي إى جيل فنانات 
اممثات  جيل  وهو  اماي،  القرن  وستينيات  خمسينيات 
للفنون  العاي  “امعهد  ي  أغلبهن  تخرجن  الاي  امثقفات 
امرحية” )بأكادمية الفنون(، وهو الجيل الذي يضم كل من 
الفنانات: عصمت محمود، بثينة حسن، سلوى محمود، أزهار 
الريف، عايدة عبد العزيز، رجاء حسن، رجاء راج، فاطمة 
صالح،  السيد  نجوى  حلمي،  عواطف  دميان،  تريز  عارة، 

إنعام سالوسة.
امبكر ي تحقيق  الجواد نجاحها  للفنانة عايدة عبد  ويحسب 
امرح  سيدات  قامة  إى  وانضامها  امرحية  نجوميتها 
القديرات  من  نخبة  مع  العرين  القرن  ستينيات  ي  امري 
الفنانات:  من  كل   - ذكرهن  سبق  من  بخاف   - ضمت  التي 
سهر البابي، ليى طاهر، نادية السبع، محسنة توفيق، سمرة 
عبد العزيز، مديحة حمدي، نادية رشاد، سهر امرشدي، فاتن 
الجيل  وهو  راشد.  عزيزة  سعيد،  مرفت  أمن،  سامية  أنور، 
ضم  والذي  له  السابقة  واأجيال  الخمسينيات  لجيل  التاي 
كل من الفنانات: أمينة رزق، فردوس حسن، إحسان ريف، 
كرمة  ناهد سمر،  الجمل،  ملك  نعيمة وصفي،  راتب،  عقيلة 

مختار، روحية خالد، هدى عيى، زهرة العا، سميحة أيوب، 
عبد  برلنتي  القلعاوي،  إحسان  كامل،  عايدة  سناءجميل، 

الحميد.
وتعد الفنانة عايدة عبد الجواد - بشهادة عدد كبر من نقاد 
الفنية، فهي من  الجودة  بالستينيات - رمز من رموز  امرح 
أصحاب امواهب امتفردة، وتتميز كفنانة بحساسيتها امرهفة 
وأنها  خاصة  اأدوار،  مختلف  وتجسيد  معايشة  عى  وقدرتها 
تجيد أيضا أداء الشخصيات امركبة، كا متلك مهارة توظيف 
بتجسيدها  تقوم  شخصية  كل  لطبيعة  طبقا  بدقة  إنفعااتها 
طبيعة  مراعاة  وكذلك  الثاث(،  الدرامية  أبعادها  )مراعاة 
ي  فتنجح  تؤديها،  التي  الشخصية  به  مر  درامي  موقف  كل 
اانتقال من قمة القوة إى لحظات الضعف، وبالتاي اانتقال 
الهامس  الصوت  وتوظيف  الهدوء  إي  اإنفعال  قمة  من 
تفضل  الفني ظلت  بالصدق  لتميزها  ونظرا  ومرونة.  بساسة 
التي  الشخصيات  من  لكل شخصية  الكاملة  امعايشة  أسلوب 
تستطيع  الكبرة  الفنية  بخرتها  فكانت  خلجاتها،  بكل  تؤديها 
توظيف جميع حواسها ي التعبر عن امواقف امختلفة حتى 

عمرو دوارة
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ولو استدعت البكاء وترفض توظيف الحيل الفنية ومن بينها 
فقد  ولذلك  الصناعية،  الدموع  استخدام  امثال  سبيل  عى 
ميزت وبصفة عامة بتفوقها ي تجسيد شخصية امرأة امرية 
التعبر  عى  بقدرتها  وكذلك  اإجتاعية،  مستواياتها  مختلف 
عن الشخصيات النسائية امقهورة، وذلك بنفس درجة كفاءتها 

ي تجسيد شخصيات امرأة القوية أو امناضلة السياسية.
الجواد ظلت طوال  الفنانة عايدة عبد  التنويه إى أن  ويجب 
الجمهور  ومواجهة  امرح  لخشبة  عاشقة  الفنية  مسرتها 
فخورة  ظلت  كا  معه،  امنشود  التواصل  ذلك  وتحقيق 
بالعمل  ذاتها  القومي” وتحقيق  بانضامها إى أرة “امرح 
مع كبار نجوم الفرقة، وذلك ي حن أنها م تنجذب إى باقي 
التليفزيونة(،  والدراما  السينائية  )اأفام  الفنية  القنوات 
وذلك باستثناء ميكرفون اإذاعة الذي انجذبت إليه وعشقته 
اأعال  جاهرية  أو  السينا  أضواء  تنجح  م  حيث  أيضا. 
بحواراتها  تكرر  ظلت  فقد  وبالتاي  جذبها،  ي  التليفزيونية 
وا  الصادقة  اانفعاات  ي  التواصل  تعشق  بأنها  اإعامية 
واإضاءة  التصوير  )فنون  الصناعة  وسيطرة  تدخل  تحبذ 

وامونتاج( ي ضبط مشاعر وأحاسيس امبدع. 
ي  الجواد  عبد  عايدة  الفنانة  نجاح  أن  فيه  شك  ا  وما 
مشاركة نجوم فرقة امرح القومي: )نجمة إبراهيم، سميحة 
إبراهيم  رحان،  صاح  السبع،  محمد  رستم،  زي  أيوب، 
“تلميذ  شو  برنارد  جورج  برائعة  يوسف(  حسن  الشامي، 
قد  الدمرداش  نور  الفنان  إخراجها  ي  أبدع  والتي  الشيطان” 
فرصة  منحها  عى  الزرقاي  الرحيم  عبد  القدير  امخرج  شجع 
البطولة - بالتبادل مع الفنانة القديرة نادية السبع - لتجسيد 
بعد  وليمنحها  ونهاية”،  “بداية  مرحية  “نفيسة”  شخصية 
البطولة  فرصة  أخرى  مرة  غيث  حمدي  القدير  امخرج  ذلك 
بوحرد  جميلة  الجزائرية  امناضلة  شخصية  وتجسيد  امطلقة 
“مأساة  الرقاوي  الرحمن  عبد  الكبر  اأديب  رائعة  ي 
جميلة”. ويجب ماحظة أن كل شخصية منها متناقضة ماما 
تتسم  “نفيسة”  شخصية  كانت  فإذا  اأخرى،  الشخصية  مع 
الجزائرية  الثائرة  شخصية  فإن  والخنوع  واإنكسار  بالضعف 
فقد  ذلك  ومع  والكرياء،  والشموخ  بالقوة  تتسم  جميلة 
نجحت بل وتفوقت الفنانة عايدة عبد الجواد ي أداء كل من 

الشخصيتن.
جميلة”  “مأساة  مرحيتي  من  كل  عن  الحديث  ويقتي 
امرحي  اإعداد  من  كل  ميز  إى  نشر  أن  ونهاية”  و”بداية 
لكل رواية منها، بصورة ا تقل عن ميز امعالجة السينائية 
نفس  الفيلمن ي  من  كل  تقديم  تم  أيضا، حيث  منها  لكل 
فرة تقديم امرحيتن تقريبا، حيث قدم فيلم “جميلة” من 
عام  ماجدة  الفنانة  وبطولة  شاهن  يوسف  العامي  إخراج 
1958، كا قدم فيلم “بداية ونهاية” من إخراج القدير صاح 

أبو سيف وبطولة سناء جميل عام 1960.
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعالها مختلف القنوات الفنية 

طبقا لطبيعة اإنتاج مع مراعاة التتابع الزمني كا يي:
المسرحية: مساهماتها   - أول 

الجواد،  عبد  عايدة  للفنانة  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
الذي مارست من خاله هوايتها  فهو مجال دراستها وامجال 
التمثيل  ي  موهبتها  أيضا  خاله  من  تفجرت  كا  للفن، 
أثبتتها وأكدتها من خال مشاركتها ي بطولة عدد من  والتي 
الفنية  بداياتها  أن  إى  التنويه  ويجب  امتميزة.  امرحيات 

فرقة  خال  من  وبالتحديد  الدولة  مسارح  خال  من  كانت 
“امرح القومي”، والذي قدمت من خاله أهم الشخصيات 

واأعال الدرامية الرية ومن بينها عى سبيل امثال:
جميلة،  مأساة   ،)1958( اموى  ثورة  القومي”:  “امرح   -

تلميذ الشيطان، بداية ونهاية )1959(.
بعض  ببطولتها  شاركت  التي  امرحيات  قامة  وتضم  هذا 
امرحيات اأخرى - طبقا ما جاء ببعض امراجع - ومن بينها: 

زواج عري )1958(، قمبيز، اأيام السعيدة.

وقد تعاونت من خال امرحيات السابقة مع نخبة من كبار 

اأساتذة:  بينهم  من  جيل  من  أكر  مثلون  الذين  امخرجن 

نور  غيث،  حمدي  الزرقاي،  الرحيم  عبد  يونس،  عباس 

الدمرداش. 

امرح  نجوم  من  كبرا  عددا  شاركت  قد  أنها  بالذكر  وجدير 

 - مقدمتهم  وي  ذكرها  السابق  امرحيات  بطولة  امتميزين 

عى سبيل امثال ا الحر - كل من الفنانات: نجمة إبراهيم، 

أمينة رزق، سميحة أيوب، رجاء حسن، محسنة توفيق، ومن 

المسرحي فتألقت في “مأساة  التمثيل   عشقت 
جميلة” و”بداية ونهاية”
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البارودي، زي رستم،  اأساتذة: حسن  امرح كل من  نجوم 

محمد  الجزيري،  أحمد  الزرقاي،  الرحيم  عبد  غيث،  حمدي 

غيث،  الله  عبد  رحان،  صاح  السبع،  محمد  الدفراوي، 

كال  الدقن،  توفيق  إبراهيم،  امنعم  عبد  الشامي،  إبراهيم 

أبو  الرحمن  عبد  محمد،  السام  عبد  يوسف،  حسن  حسن، 

زهرة.
اأذاعية: مساهماتها  ثانيا- 

عايدة  القديرة  للفنانة  عامة  بصفة  اإذاعية  الدراما  أتاحت 
درامية  شخصيات  عدة  لتجسيد  كاملة  الفرصة  الجواد  عبد 
أمام  لها  مميزة  بصمة  وضع  ي  فنجحت  ومتنوعة،  مهمة 

ي  الرئيسة  اأدوار  ببعض  مشاركاتها  خال  من  اميكروفون 
عدد كبر من امسلسات اإذاعية امتميزة عى مدى ما يقرب 
شخصيات  عدة  قدمت  بعدما  خاصة  عاما،  عر  خمسة  من 
الدرامية بكل دقة  أبعادها  إنسانية مرسومة بعناية ومحددة 
بعدد من اأعال امهمة، ولكن لأسف يصعب بل ويستحيل 
التي  القديرة  الفنانة  لهذه  اإذاعية  امشاركات  جميع  حر 
اأعال  من  كبر  بعدد  امرية  اإذاعة  إثراء  ي  ساهمت 
العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  وذلك  الدرامية 
بالنسبة لأعال اإذاعية!!. هذا وتضم قامة أعالها اإذاعية 
الدبوس،  التالية:  اإذاعية  والتمثيليات  امسلسات  مجموعة 
بلدنا،  رجالة  الحقيقة،  وتبقى  وعام،  صبيحة  الحب،  جزيرة 
لقان،  ابن  دار  وبديعة،  عايدة  القصص،  أحسن  القصاص، 
مائكة  الشعراء،  فواكه  الدخان،  ستائر  القطار،  الخيام،  عمر 
بخاف  وذلك  كده،  القسمة  الغناي  والرنامج  الرحمة، 
مجموعة من امرحيات العامية امرجمة وامعدة إذاعيا ومن 
“امرح  برنامج  خال  من  تذاع  )التي  الثقاي  الرنامج  إنتاج 
العامي”( ومن بينها: امخرب، دم آل بامرج، بيت آل روزمر، 
الخليج  الدرس،  الحب،  السعيدة، معجزة  اأيام  يعقوب فكر، 
تبحث  “شخصيات  برنامج  من  حلقات  عدة  وأيضا  العاشق، 
الحر:  وليس  امثال  سبيل  عى  بينها  ومن  مؤلف”  عن 

الفطاطري.
 وتجدر اإشارة إى رحيل الفنانة عايدة عبد الجواد عن عامنا 
أبدا  ا   يتناسب  كبر  وتجاهل  وهدوء  ي   صمت   ٢٠٠٦ عام 
مع إسهاماتها امرحية الرية واإذاعية امهمة، وا مع حجم 
مقدمتهم  بها وي  الجميع  التي شهد  امؤكدة  الفنية  موهبتها 
كبار النقاد وامتخصصن.  والحقيقة أن مسرتها الفنية تكشف 
عدم  مقدمتها  وي  الفنية،   حياتنا  سلبيات  بعض  عن  بوضوح 
تناسب امكانة والشهرة التي  يحققها بعض الفنانن مع حجم 
عى  دليل  وأكر  وخراتهم.   ومهاراتهم  وقدراتهم  مواهبهم 
ذلك أن الفنانة عايدة عبد الجواد  - والتي  تنتمي   إي  أصحاب 
اأنظار إى مهارتها  الحقيقية والتي  نجحت ي  لفت  امواهب 
تستطع  م   - عمل  من  ي   أكر  جدارتها  وأثبتت  بداياتها  منذ 
التي   تستحقها، مثلها كمثل  أن تحقق الشهرة أو تنال امكانة 
“امرح  سيدات  من  امتميزات  الفنانات  من  كبر  عدد 
القديرات:  الفنانات   امثال  عي   سبيل  بينهن  ومن  القومي” 
الكرى”  “اإبنة  ونهاية،  )“ نفيسة ”  ي   بداية  السبع    نادية 
)“ ياسمينة ”  و”هيانة ”  مري   ألبا ( ،   فريدة  برنارد  بيت  ي 
“ سيزونيا ”  ي   برزت  )التي  أنور   ي   القلعة ( ،   فاتن   ي   رجل 
حاوة  مرحية  القمر،   ” بهية ”  ي  مرحية   اإمراطور   يطارد 
زمان،  و” هرمن ” ي  الفارس واأسرة ( ،   مرفت الجندي  )التي 
جسدت “ ماشا ” مرحية   طائر البحر،   و”لوتيا ”  ي   دماء عي  
) امرأة  أيضا  الفنانة عصمت محمود   السهرة ( ،  وكذلك   مابس 
الحب ( ،   ورما   ي   مطار  الجيب،   اإيطالية  مرح  أ -  ب  ي 
 يعود ذلك بالدرجة اأوي   إي  تلك امشاعر امرهفة التي تتميز 
الشديدة  الحساسية  تلك  إى  باإضافة  منهن  فنانة  كل  بها 
التي تتعامل بها كل منهن مع امخرجن وامديرين وامنتجن، 
منهن موهبتها وإرارها  إى  إعتزاز كل  إرجاعها  والتي مكن 
أو  متشددة  تكون  قد  بصورة  الفني  بكريائها  عي   اإحتفاظ 
مبالغة أحيانا ، والتزامهن الشديد بالقيم السامية واأخاقيات 
امهنة  تقاليد  عى  بامحافظة  الدائم  وحرصهن  الرفيعة، 

والتمثيل امرف للفنان امري والعري. 


