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الخامسة الدورة  فعاليات  تأجيل 
آخر  إشعار  لحن  الشبابي  للمسرح  الشيخ  شرم  لمهرجان 

و»التنن« »كورونا« 
٣٨ ال  دورته  في  طليمات  زكي  مشاهدات  يعطان 

اعلن امخرج مازن الغرباوي رئيس ومؤسس مهرجان 
الدورة  تأجيل  عن  الشباي  للمرح  الشيخ  رم 
عى  حفاظا  آخر  إشعار  لحن  للمهرجان  الخامسة 

السامة واأمان .
فيه  يعلن  صحفيا  بيانا  أطلق  قد  الغرباوي  وكان 
من  انطاقا   “ فيه  وجاء  الخامسة  الدورة  تأجيل 
العربية  مر  جمهورية  رئيس  السيد  فخامة  قرار 
وماشيا  والجامعات،  امدارس  بكافة  الدراسة  بتعليق 
دولة  لتعليات  وطبقا  امرية  الحكومة  سياسة  مع 
واإجراءات  التدابر  كافة  إتخاذ  ي  الوزراء  مجلس 
ااحرازية مواجهة فروس كورونا امتجدد والتي جاء 
ي مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى 
تتضمن  التى  تلك  أو  امواطنن،  من  كبرة  تجمعات 
انتقال امواطنن بن امحافظات بتجمعات كبرة يعلن 
 Sitfy الشباي  للمرح  الدوي  الشيخ  رم  مهرجان 
الدورة  تأجيل  عن  الغرباوي  مازن  الفنان  برئاسة 
السامة  وذلك حرصا عى  آخر  إشعار  لحن  الخامسة 

واأمان. “
القرار بعد مشاورات مع  الغرباوي جاء ذلك  واوضح 
كافة الجهات امعنية وتواصل مستمر مع معاي وزيرة 
الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم واللواء خالد فودة 

اهتامها  عي  أكدا  واللذان  سيناء  جنوب  محافظ 
بصحة وأمن وسامة ضيوف مر اأعزاء

الخامسة  الدورة  تقديم  حاولنا   : الغرباوي  وتابع 
مع  وتواصلنا  التجهيزات  كل  من  انتهينا  قد  وكنا 
ولكن  امهرجان  ي  ستشارك  كانت  التي  الفرق  كل 

الدورة  إقامة  صعب  كله  العام  ي  الفروس  انتشار 
نعود  أن  ونتمنى  تفهمكم  نشكر  ولذلك  الخامسة 
امرحية  الفرق  مع  امرمة  تعاوناتنا  قريبا استكال 
وتتقدم  للمهرجان  يستعدون  كانوا  الذين  والنجوم 
أصحاب  لكل  والتقدير  الشكر  ببالغ  امهرجان  إدارة 
الخرات  وأصحاب  الشباب  من  امخلصة  الجهود 

والذين أنجزوا مهامهم عى أكمل وجه.
يذكر أن مهرجان رم الشيخ الدوي للمرح الشباي 
تحمل دورته امقبلة اسم الفنانة الكبرة الراحلة سناء 
الكاتب  لروح  التأليف  جائزة  سيهدي  وكان  جميل 
امري  للمرح  أعطي  الذي  أحمد سخسوخ  الراحل 
والنقدية  امرحية  الكتابات  من  الكثر  والعري 
ورئيس  أيوب  سميحة  القديرة  الفنانة  وترأسه رفيا 
محمد  والنجم  الكبر  الفنان  للمهرجان  العليا  اللجنة 
ويديره  البستاوي  انجي  الدكتورة  ويديره  صبحي 
منصور  محسن  والفنان  صري  طارق  الفنان  تنفيذيا 

امرف العام عي ورش امهرجان.
يقام امهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم 
وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ 
الشباب  وزير  صبحي  أرف  والدكتور  سيناء  جنوب 
والرياضة والدكتور خالد العناي وزير السياحة واآثار 
وهيئة تنشيط السياحة برئاسة امهندس احمد يوسف 
برئاسة   ITI UNESCO للمرح  الدولية  والهيئة 

امهندس محمد سيف اافخم .

أحمد زيدان

ي الوقت الذي عقدت فيه ادارة مهرجان امرح 
اتحاد  ينظمه  والذي   ) طليات  )زي  العري 
برعاية  امرحية  للفنون  العاي  بامعهد  الطاب 
أ.د.مدحت  ااكادمية،  رئيس  زي  أ.د.أرف 

الكاشف عميد امعهد العاي للفنون امرحية 
والنهائية  الثانية  امرحلة  مشاهدات  عقدت 
الخميس  يوم  تنتهي  أن  امنتظر  من  كان  والتي 
١٢ مارس اماي إا أن سوء ااحوال الجوية قد 
تسبب ي تأجيل مشاهدات اليوم ااخر إى يوم 
ااحد ١٥ مارس ثم  قرار تعطيل الدراسة بسبب 
اليوم  مشاهدات  تأجيل  إى  أدى  كورونا  فروس 
تأجيل  عليه  ترتب  ما  مسمى  غر  أجل  اأخر 
من  كان  والذي  أخر،  اشعار  إى  برمته  امهرجان 

امنتظر أن تتم فاعلياته ي نهاية مارس الجاري. 
امخرجن  بعض  حفيظة  التأجيل  قرار  أثار  وقد 
والثاي  ااول  اليوم  ي  عروضهم  شاهدوا  ممن 
الوكيل  : عاء  فيقول  التأجيل،  قرار  قبل  والثالث 
أن  الفنون  اكادمية  اتحاد  وأمن  امخرجن  احد 
يرب  ااخر  اليوم  عروض  مشاهدات  تأجيل 
أصبح  وأنه  الحائط،  عرض  الفرص  تكافؤ  مبدأ 
امشاهدات  بإعادة  امطالبة  ي  الحق  له  بالتاي 

كاملة أمام لجنة أخرى 
امهرجان-طالب  مدير  هاي،  محمد  أن  إا 

التأجيل  ان  أعلن  قد    - بامعهد  العليا  الدراسات 
فيه  امهرجان  إدارة  دخل  وا  متعمدا  يكن  م 
الدراسة  بتعطيل  سيادي  لقرار  تنفيذا  هو  وإما 
والكليات،  وامعاهد  بامدارس  اانشطة  وجميع 
تأخذ  م  تأجيلها  تم  التي  العروض  ان  مضيفا: 
ميزة بل لعل التأجيل يؤثر عى العروض بالسلب 
اعادة  فكرة  أن  شدد  لكنه  باإيجاب،  منه  أكر 
مؤكدا  للنقاش،  مطروحة  غر  كاملة  امشاهدات 

أن هذا قرار لجنة امشاهدات وإدارة امهرجان.
لها  تقدم  قد  الدورة  هذه  أن  بالذكر  جدير 
منهم  وصل  وقد   مخرجا،   ٧٠ عن  يزيد  ما 
اللجنة  اختارت  و  عرضا    ٤٥ ااوى   للمشاهدة 
اأوى التي ضمت ااستاذ حازم القاي وااستاذ 
معيار  طبقا  فقط  منها  عرضا   ٢٨ حسن،  محمد 
شاهدت  وقد  العروض،  وجاهزية  الفنية  الجودة 
الثانية والتي تضم كا من ااستاذ أسامه  اللجنة 

د.سحر  و  وااخراج،   التمثيل  قسم  من  فوزي، 
وااستاذ حمدي  والنقد  الدراما  قسم  ،من  فكري 

عطية، من قسم الديكور 
٢٠عرضا  يقارب  ما  اان  حتى  شاهدت  والتي 
تم  قد  فقط  عروض   ٤ أمامها  ومازال  متقدما، 

تأجيلها كا ذكرنا. 

عاد علواي
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ايديك«  بن  الثقافة   .. البيت  فى  »خليك 
اانرنت شبكة  على  الثقافة  وزارة  أطلقتها  إليكرونية  مبادرة   

الجنوب«  »مسرح 
اين« »أون  عالمى  مسرحى  مهرجان  بتنظيم  كورونا   يتحدى    

امبادرة  الثقافة  وزير  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  تطلق 
الثقافة بن ايديك “ وذلك   .. البيت  االيكرونية “ خليك ى 

ى التاسعة مساء الثاثاء 24 مارس الجارى .
الثقافة   .. البيت  ى  خليك   “ مبادرة  ان  الدايم  عبد  قالت 
الوطنى  اابداع  ارشيف  نوادر  بث  اى  تهدف   “ ايديك  بن 
باليوتيوب  الثقافة  وزارة  قناة  عر  وامعار  الراى  وامعرى 
انها  واشارت   ، بها  الخاصة  ميديا  السوشيال  وحسابات 
الحفاظ  اى  الرامية  ااحرازية  ااجراءات  لتنفيذ  دعوة  توجه 
نظرا  امنازل  التزام  خال  من  العامة  والسامة  الصحة  عى 
البث  ان  وتابعت   ، الباد  بها  مر  التى  ااستثنائية  للظروف 
ااوبرا  دار  ى  الهولوجرام  بتقنية  اقيم  حفل  باول  يبدا 
من  عدد  جانب  اى  قلبى  حرت  كلثوم  ام  رائعة  ويتضمن 
الحكيم ومى  النجمتان ريهام عبد  اداء  اعال كوكب الرق 
ابداعية  مواد  يوميا  يتواصل  البث  ان  وتابعت   ، فاروق 
عربية  موسيقية  حفات   ، مرحية  عروض  تشمل  متنوعة 
وكاسيكية ، عروض باليه ، افام قصرة ووثائقية وغرها، كا 
يتم تزويد اموقع الرسمى للوزارة عى شبكة اانرنت بالكثر 

من عناوين الكتب واصدارات مختلف القطاعات .
امواد  بث  سابق  وقت  ي  قررت  قد  الثقافة  وزيرة  كانت 
الوطنى  اابداع  ارشيف  كنوز  مثل  التى  والفنية  الثقافية 
وارشيف  مكتبات  وامتواجدة  وامعار  الراى  وامعرى 
قطاعات الوزارة عى قنواتها باليوتيوب وحسابات السوشيال 
 “ عنوان  تحمل  جديدة  مبادرة  من خال  بها  الخاصة  ميديا 

الثقافة بن ايديك “ .
كاحد  تاى  ايديك  بن  الثقافة  مباردة  ان  الدايم  عبد  قالت 
ى  للجمهور  الجاد  اابداع  الوان  لتقديم  البديلة  الحلول 
الطارئة  للظروف  نظرا  والفنية  الفكرية  اانشطة  تعليق  ظل 
الباد ومثل اهداء ابناء الوطن ودعوة لالتزام  التى مر بها 
الصحة  الدولة حفاظا عي  اتخذتها  التي  الوقائية  بااجراءات 
انها خدمة ثقافية  ، واشارت اي  العامة جراء تداعيات كرونا 
وفنية  فكرية  جرعة  عى  الحصول  تيسر  اى  تهدف  مجانية 
كا   ، الحديثة  التكنولوجية  الوسائل  خال  من  ومعرفية 
ومتابعة  امرى  اابداعى  امحتوى  عى  ااطاع  للعام  تتيح 
ومثل  اانرنت  شبكة  خال  من  امجتمع  ى  الثقاى  الحراك 
لتنفيذه  الوزارة  تسعى  الذى  الرقمى  التحول  خطوات  احد 

لرنامج  النهائية  اللمسات  وضع  جارى  انه  وتابعت   ،
مكتبات  ان  مشرة   ، امقبل  ااسبوع  انطاقه  امقرر  البث 
اانشطة  من  ونادرة  ضخمة  مجموعة  تضم  الثقافة  وزارة 
وتم  الهوية  مامح  من  هام  جزء  تشكل  التى  والفعاليات 
انتقاء مواد منها لعرضها اليكرونيا ومنها اعال نادرة تعرض 
أول مرة وترز خالها الصورة الرائدة للقوى الناعمة امرية 
وتتنوع بن عروض مرحية منها سلم نفسك - قهوة سادة - 
الفنى  البيت  اين اشباحى بااضافة اى نخبة من اهم اعال 
اموسيقى  مهرجانات  من  حفات   ، النجوم  لكبار  للمرح 
ي  فرقة   - خرت  عمر  اموسيقار   - دوراته  مختلف  العربية 

 - زوربا   - البندق  - كسارة  الكبرة  الليلة  وباليهات  بتى شاه 
كارمن بحرة البجع وحفات مركز تنمية امواهب ، اى جانب 
عناوين  من  والكثر  والوثائقية  القصرة  اافام  من  كوكبة 
أن  واوضحت   ، الوزارة  قطاعات  مختلف  واصدارات  الكتب 
مختلف  الوعى  نر  ى  دورها  اداء  تواصل  امرية  الثقافة 
روح  ازكاء  جانب  إى  مميزة  ابداعية  الوان  وتقديم  صوره 
التفاؤل واامل وزيادة الحصيلة امعرفية والثقافية بن جموع 

امواطنن خاصة الشباب واارة امرية .
سمية أحمد

الوطى  اابداع  نوادر  ايديك تعرض  بن  الثقافة  الدايم:  عبد 
العامة السامة  للحفاظ على  ااحرازية  ااجراءات  لتنفيذ  وتدعو 

امرحى  للمهرجان  امنظمة   واابداع  للثقافة  س  مؤسسة  أعلنت 
رئيس  الهوارى  هيثم  الفنى  الناقد  برئاسة  الجنوب  لشباب  الدوى  
للمرح  الوفاء  ربيع  مهرجان  مع  بالتعاون  اافارقة   امرحين  اتحاد 
العري  ى تونس برئاسة امخرج نوار الضويوي عن اقامة الدورة ااوى 
من مهرجان امرح العامى اون اين   يتم بثها عى صفحات ومواقع 
وتحديا  العامى  امرح  بيوم  احتفاا  الحاى   مارس   27 يوم  امهرجان 

لفرس الكورونا  الذى أثار الرعب ى العام  .
قال د. حسن عطية رئيس اللجنة العليا للمهرجان : ان التحديات التى 

اتخذتها   التى   ااحرازية  القررات  مع  وماشيا  الظروف  علينا  فرضتها 
عامى   مرحى  مهرجان  اقامة  قررنا   الوطن  وامن  لسامة  الدول  
وايضا  العام  دول  مختلف  من  مرحية  عروض   يتضمن  النت  عى 
فيديوهات للورش التدريبية ى مختلف مجاات امرح . عى صفحات 
الرسمى  اموقع  وايضا  ااجتاعى  التواصل  وسائل  ى  امهرجانن  
ومواجهته  للفرس  تحديا  الجنوب   لشباب  الدوى  امرحى  للمهرجان 

بالفن والعروض امرحية .
أحمد زيدان
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النوعية  التجارب  ختام 
عروض  عشرة  بمشاركة  الصعيد  جنوب  في 

اختتم عى مرح قر ثقافة قنا، مهرجان التجارب النوعية 
حتى   24 من  الفرة  ي  أقيم   الذي  الصعيد،  جنوب  إقليم 
قدمت  حيث  10عروض مرحية،  مشاركة  اماي  فراير   28
فرقة إسنا عرض “صباحية مباركة” تأليف محمد أمن وإخراج 
 “ “إخناتون  عرض  الطارف  فرقة  قدمت  و  النجار،  محمد 
فرقة  قدمت  و  نبيه،  كرم  إخراج  فيللوتيس  أدليدادن  تأليف 
مصلحي  محسن  تأليف   “ عسكر  درب  عرض”  حادي  نجع 
وإخراج محمد سامح ، و فرقة دشنا عرض “العمة العصاية” 
و  السام،  عبد  الدين  حسام  وإخراج  سليم  رجب  تأليف 
تأليف   “ زوال  بنى  سرة   “ عرض  الشطب  فرقة  قدمت 
فرقة  وقدمت   ، لله  عطا  خالد  إخراج  إبراهيم  عى  محمد 
تأليف وليم  ليلة ي منتصف الصيف “  العقاد عرض “ حلم 
عرض  اأقالته  فرقة  وقدمت  زكريا،  إيهاب  وإخراج  شكسبر 
 ، صالح  عدي  وإخراج  عثان  عى  تأليف   “ الجبل  “قلب 
تأليف  الحزين”  القمر  “أنشودة  أرمنت عرض  فرقة  وقدمت 
كرم نبيه وإخراج أحمد الجمل، كا قدمت فرقة رأس غارب 
عرض “تبحرة البوص “ تأليف أحمد إساعيل وإخراج شاذي 
محمد صالح ، وقدمت فرقة قنا عرض “ ونيسة “ تأليف يس 

الضوي وإخراج محمد امعتصم. 
تشكلت لجنة تحكيم امهرجان من  الشاعر مسعود شومان، 
الناقدة رنا عبد القوى، امخرج عادل رأفت ؛وكان “مرحنا “ 

هذا اللقاء مع  بعض امخرجن .
العرض   : زوال”  بنى  قال خالد عطالله  مخرج عرض “سرة 
ى  أتاح  حيث   ، البرية  والصورة  امضمون  حيث  من  ثرى 
الخط  باختيار  قمت  ،كا  واقعنا  عن  بالصورة  أعر  أن  النص 
العرض  وبنيت  امتشابكة،  الدراما  تلك  يربط  الذي  الدقيق 
الجنوي،  الواقع  عن  لتعر   ، متصلة  صور  عدة  خال  من 

وقد  كانت هذه التجربة هى اأوى ي  ي مهرجان التجارب 
من  كبرة  مساحة  إتاحة   ي  يسهم  الذي  وهو   ، النوعية 
نوعية محددة  امخرج  يفرض عى  و ا  والتعبر  الرأي  حرية 
من امرح أو شكل محدد، و يعطى للمخرج مساحة كبرة 
من  نخبة  العرض  ضم  أضاف:  الخاصة..  رؤيته  عن  للتعبر 
ـ  عثان  فاطمة  ـ  الجواد  عبد  عى  منهم  الواعدين  اممثلن 
كريم  ـ  الدين حسن  ـ حسام  الرازق  عبد  ـ عى  دعاء صاح 
الرحمن جال  ـ أحمد جابرـ عبد  عصام ـجال عبد الحميد 
ألحان   ، يوسف  ندى  ـ  لله  عبد  الحسن  ـ  أحمد  بشر  ـ 
أحمد  سينوغرافيا  تنفيذ   ، عباس  امنعم  عبد  وموسيقى 

الرساوى ، تنفيذ إضاءة محمد عبد الهادي .
طبيعة امجتمع امتوحشة

أحداث  تدور   : الجبل”  قلب   “ مخرج  صالح  عدي  قال   و 
العرض حول نجع من الصعيد يقع ى قلب الجبال ، و شاب 
اأحداث  خال  ومن  رف،  جرمة  ارتكب  كبرة  أرة  من 
امنغلق  للمجتمع  امتوحشة  و  الصلبة  الطبيعة  عى  نتعرف 
 “ الجبل  “قلب   .. ترحم  ا  صارمة  عادات  عى  يسر  الذي 
كرم  ،أشعار  قناوى  أرف  وعزف  غناء   ، ماهر  علياء  ديكور 
نبيه ،بطولة أحمد عبد الفتاح ـ مرنا شلبي ـ فاطمة الزهراء 
محمد ـ بريهان صاح ـ محمود بدرى ـ محمد محيى ـ مارينا  
فخوري ـ روماي أسعد ـ إمان محمود ـ إمان محمد ـ ريهام 

مصطفى .
فيا قال محمد امعتصم مخرج عرض “ ونيسة” :  هذه أول  
مشاركة ي ي مهرجان التجارب النوعية،  وقد قمت بتدريب 
“ ونيسة “  اختيار نص  تم  و   ، الجدد  الشباب  مجموعة من 
حول  يدور  والعرض  القدمة،  الشعبية  اموروثات  لرسيخ  
باستخدام   التجربة  ميزت  أضاف:  والر.  الخر  بن  الراع 

مجموعة من اآات اموسيقية الشعبية عى خشبة امرح.
الحب ينتر أم امرض

وقال أحمد الجمل مخرج عرض “ أنشودة القمر الحزين “: 
تم اختيار النص أنه يطرح فكرة جديدة و مختلفة، تناسب 
قصة  حول  العرض  فكرة  تدور  و  أرمنت،  ثقافة  بيت  فرقة 
حب ي  قرية موبوءة مرض الكولرا ، وتصاب الفتاة بامرض 
وقبل وفاتها تقول لحبيبها “ ا تقلق سوف نلتقي ى الحياة 
حبيبته  فراق  عى  شديد  حزن  الشاب  يصيب   ، اأخرى” 
تكون هي  التي  ا   حبيبته  ليلتقي  لزمن حتشبسوت  فينتقل 
نفسها املكة فتولد قصة الحب  مرة أخرى .  “أنشودة القمر 
ـ  الستار  عبد  محمد  ـ  أحمد  السيد  مشرة  بطولة  الحزين” 
روماي  ـ  يرى  أحمد  ـ  ميخائيل  كرليس  ـ  ذى  ثابت  رامز 
عادل ـ ضياء مؤمن ـ عبد الله بدرى ـ هيثم خلف ـ يوسف 
سمر ـ جرجس سعد ـ يوسف شعبان ـ جورج راى ـ محمد 
عبد الرءوف ـ محمود نجار ـ مينا ثروت ، ألحان محمد سيد 

، غناء حسام حسنى ، ديكور ومابس شرين شايب.
وأوضح شاذي صاح مخرج عرض “ تبحرة البوص” أن عرضه 
يتناول حكاوي البحر وأساطره بن الخيال واماي والحار، 
عى  الضوء  إلقاء  مع  الصيادين  وهموم  معاناة  ويستعرض 
أحمد  غناء  العرض   . امحيطة  البيئة  ى  البرول  ظهور  تأثر 
حمدي ، موسيقى  أحمد سباق ، كريم السيى ، محمد أبو 
ـ  طاهر  مصطفى  ـ  عادل  محمود  بطولة  شيكو،  طه   ، حتبه 
محمود حادي ـ منتر محمود ـ معتز خالد جر لله ـ رويد 
يرى ـ أحمد العبادى ـ عبده شيكو ـ عمرو ـ أحمد محمود 

ـ محمد كال ـ أحمد إساعيل ـ محمد رائد .
      شياء سعيد
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عرضا..  15
الصعيد  وشمال  الكرى  القاهرة  إقليم  ختامي  في 

اختتمت عى  مرح مركز الجيزة الثقاي  8 مارس الجاري 
الكرى وشال  القاهرة  اإقليمي إقليم  امهرجان  فعاليات 
اماي،   فراير  الخميس 20  بدأت  قد  كانت  التي  الصعيد، 
لإدارة  التابعة  للمرح  العامة  اإدارة  برنامج  ضمن 
الثقافة،  لقصور  العامة  بالهيئة  الفنية  للشئون  امركزية 
من  عروض  ثاثة  منها    عرضا مرحًيا،   15 فيها   وشارك 
فرع ثقافة الفيوم  هي “ امقام “ للفرقة القومية بالفيوم 
تأليف   “ هوس   “ وعرض  سليان،  سعيد  وإخراج  تأليف 
بيت  لفرقة  مام  إسام  وإخراج  الحميد  عبد  طنطاوي 
ثقافة سنورس ، وعرض  “ خطبة اإدانة الطويلة أمام سور 
امدينة “ لفرقة صاح حامد امرحية  بقر ثقافة الفيوم 
تأليف تانكوريد دورست، وإخراج كال عطية، ومن فرع 
ثقافة بني  سويف  شارك عرضان، ها  “ ليل العاشقن“  
هيكل،وإخراج  أحمد  تأليف  اهناسيا  ثقافة  بيت  لفرقة 
سويف  بني  لفرقة  النهر”  وراء  ما   “ و  محمود،  أسامة 
ومن   البنهاوي،  أحمد  وإخراج  امعطي  عبد  محمد  تأليف 
كوميديا   “ هي   عروض  ثاثة  شاركت  الجيزة  ثقافة  فرع 
متوي  تأليف صاح  البدرشن،  ثقافة  قر  لفرقة   “ الحب 
تأليف  قير”   يوليوس   “ وعرض  عبيد،  مجدي  وإخراج 
ثقافة  قر  لفرقة  يوسف”  زياد  وإخراج  شكسبر،  وليم 
مركز  “لفرقة  اماعز  جزيرة  ي  جرمة   “ وعرض  الجيزة،  
عبد  محمد  دراماتورج  أوجوبتي  تأليف  الثقاي  الجيزة 
اموى وإخراج محمد الطايع، وقدم من فرع ثقافة القاهرة 

عرض “ امجانن “ لفرقة قر  ثقافة  مر الجديدة تأليف 
محمد الربيني،وإخراج صفوت صبحي. 

 “ هي  عروض   ستة  القليوبية  ثقافة  فرع  من  شارك  كا 
ويليم   تأليف   “ البندقية  تاجر   “ عن   اآخر”   الوجه 
القناطر  ثقافة  قر  لفرقة  حجاج  أحمد  وإخراج  شكسبر 
كالديرون  تأليف   “ واحد  ي  أحكام  ثاث  و”   ، الخرية 
ثقافة  بيت  لفرقة  بحري  محمد  وإخراج  اباركا،  دي 
تأليف  بنها   ثقافة  قر  لفرقة   “ امرحوم  وعرض”  طوخ، 
وعرض  طارق،  محمد  وإخراج  نوشيتس،  برانيساف 
وإخراج  الجندي  يري  تأليف  قلة”  والواد  جحا  “حكاية 
عي رحان لفرقة قر ثقافة كفر شكر، وعرض” أنا وإحنا 
وكلنا “ لفرقة قر ثقافة بهتيم تأليف ريف صاح الدين  
لفرقة    “ الحارق  الظام   “ وعرض  القاسم،  وليد   وإخراج 
إبراهيم  وإخراج  بوبرو  أنطونيو  تأليف  بنها  ثقافة  قر 
.محمد  د  من   امهرجان  تحكيم  لجنة  تشكلت  امهدي. 
والناقد   الشافعي،  الرحمن  عبد  ود.محمد  الخطيب،  سمر 

أحمد خميس. 
المخرجن صوت 

ي   “ “امرحوم  عرض  فلسفة  تكمن  طارق:  محمد  قال 
اأموات  إن   “ به  الخاصة  الدعاية  عى   اموجزة  عباري 
ضوء  وي  قبور”  با  أموات  واأحياء  القبور  من  يبعثون 
بن  العاقة  مناقشة  امستمرة،نطرح محاولة  الجدلية  هذه 
وصور  الفاصلة  الحدود  واستيعاب  واموت  الحياة  ثنائية 

التداخل بينها ي كثر من اأحيان، و يرتكز  العرض عى 
موضحا راعات   السائد  ااقتصادي  للنظام  صورة   تقديم 

الرأسالية.   
حكومية  مؤسسة  مع  نتعامل  طارق:  محمد  قال  فيا 
قوانا  وتضعف  طاقتنا  ُتستنزف  امؤسسات؛  من  كغرها 
الروتينية، وتبدأ  امشكات بعد موافقة   بسبب اإجراءات 
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وعدم  التعسف  من   فنعاي  لإقليم   واانتقال  اإدارة، 
فا  امخرجن   لكل  عديدة   أزمات  يسبب   ما   الوعي، 
فرد   مشكلة،  أي  لحل  امرح   إدارة  اللجوء  غر  ملكون 
حلوا  نجد  أن  ونجاهد  فقط،  إنتاج  جهة  أنها  بدورها 
نقدم   حتى   التجهيز  مراحل  بداية  من  عديدة  مشكات 
العرض  للجمهور، أضاف طارق :  ومع ذلك تشهد الثقافة  
وخصوًصا  العام   هذا   ومهمة  جديدة  مرحلة  الجاهرية 
بإدارة  امرح  التي تقدم خطًطا جديدة  برنامجها الفني،  
منها  العمل عى زيادة   إنتاج  العروض امرحية  بامواقع 
الثقافية،  و قد أعلنت  إدارة امرح أول مرة عن تنظيم 
تنظيم  عى  وتعمل   العام،  بنفس  لإنتاج   آخر  موسم 
امهرجان  تنظيم   تجربة   : تابع  امهرجانات.  من   العديد 
؛  والسفر  النقل  بسبب  امواقع   لبعض  مرهقة  اإقليمي 
بتجهيزات  لكنها تجربة  جيدة  حيث توفر مرحا واحدا  
واحدة جيدة لجميع عروض اإقليم ما  يساهم ي  تكافؤ 

الفرص للجميع عند التقييم،  ونحن ممتنون لذلك  .
وثقافي في  لقاء 

آخر  موقع  وتقدمه  نقله  يتم   وآجا   فيه  سيقدم    الذي 
لها،  مناسًبا   غر  الديكور  يكون  قد  أخرى  وبخشبة مرح 
تصل  ا  لكنها  حلول،   إيجاد   الديكور  مهندس  ويجاهد 
إى الشكل الذي يتمناه امخرج.     لذلك أمنى أن يراعي   
تقديم  لتسهيل  ذلك   واإقليم   امرح   بإدارة  امسئولن 

العروض عى نحو أفضل. 
إدارة  بشعار  نؤمن  نحن   : أسامة محمود  امخرج  قال  فيا 
كان  ولذا   “ للجمهور  امرح   “ برامجها   بجميع  امرح 
النص  اختيار  كان   للجمهور،و  العرض   تقديم   هدي هو  
نتاج مناقشة طويلة مع امؤلف أنه يقدم  أول مرة، وقد  
منينا أن نقدم العرض  عن امرح أيًضا  لتوصيل كواليس 
بتاريخنا  منشغًا  كنت  أضاف  للجمهور.   امرح   عام 
بنقل بعض  منه لجمهور امرح   الشعبي،وأحلم   ومورثنا 
الكبر  وحبي  للوطن  الحقيقي  اانتاء  عن  بالفن  تعبرًا 
له،وكان هذا دافًعا للبحث عن  نص يطرح صور الحب منذ 
وأوزوريس وصوًا  إيزيس  ثم  آدم وحواء  بن  الخلق  بداية 
وذلك   الحاي،  عرنا  إى   وبهيه  ياسن  و  ونعيمة  لحسن 
اآخر  الوجه  العرض  وليد،ويقدم  بن  حب  قصة  خال  من 
؛ فسعينا  كثرًا  الفكرة قدمت  أن هذه  نعلم  .. وكنا  للحب 
ا  حتى  امرحية  وااتجاهات  الصور  مزج   نقدمها   أن 
ي  املحمي  ااتجاه  فاعتمدت  الرد،   من  الجمهور  مل 
والغناي   اأسود  امرح  بن  مزًجا  وقدمت  العرض،   بداية 
مختلف  عر  امحبن  قصص  تقديم  عند  وااستعراي 
نحو  مهمة  خطوة  اإقليمي  امهرجان   وتابع:يعد  اأزمنة. 

الوصول لللختامي ويزيد من قوة امنافسة بن الفرق  . 
والخر الصاح 

هوس   “ نص   اختيار  قصدت   : مام   إسام  امخرج  وقال 
فيا  وخصوًصا  اأخرة،  السنوات  ي  نعانيه   ما  ماءمته   “
إنسانيته  الحقيقية،  وإن  بقوته  اإنسان  بقلة وعي  يتصل  
ويقدم  الدمار،  و  للر  ضد  للخر  دوًما  تدفعه  أن  ابد 
الصاح  رمز  شيخها  يتوى  البلدان   إحدى  قصة   العرض  

والخر فتحيط بها الرور واأزمات .
همت مصطفى

اإنسانية  و  الفكرية  الرؤية  القاسم:  وليد  امخرج  قال  و 
 “ وكلنا   وإحنا  أنا   “ بنص  فانتازي   إطار   ي  امقدمة 
وجدنا  وقد  النص،   اختيار  نحو  قادتني   ما  هي  للمؤلف 
وكنت  الجمهور،  من  العرض   تقديم  عند  إيجابًيا   تفاعًا  
أسعى  إى توصيل رؤية خاصة  تقول أن اإنسان باختاف 
  . البقاء  نحو  ويسعى   وجوده،  عن  سبب  يبحث  ثقافته  
وتابع القاسم:  تدور أحداث العرض عن “ جال امعداوي” 
الذي يعده     أحد امخرجن  بأن يجعل منه  بطا لفيلمه 
الجديد،  لكن هذا امخرج  العائد من أمريكا يتضح ادعاؤه 
تدفع  واهية  بصورة  الفيلم  بتقديم   يقوم  كا   وكذبه، 
بفريق الفيلم  للسقوط  تحت طائلة القانون، ويتم القبض 
عليهم  بتهمة إثارة الشغب والدعوة إى قلب نظام الحكم 
وتتصاعد أحداث..  أضاف: ي امهرجانات اإقليمية  يواجه 
بعض   ابتعاد  مقدمتها   ي  امتاعب،  بعض  والفرقة  امخرج 
تحديد مرح  امهرجان،و  فعاليات  إقامة  موقع  الفرق عن 
اأوى  امناقشة  ففي  أزمة،  يشكل  العروض  لكل  واحد 
الثقاي   موقعه  تبًعا   الديكور  ميزانية  خطة  نقدم  للعرض  
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عى  فعالياته  وسيناء  القناة  لفرق  اأقليمى  امهرجان  اختتم 
الفرة من  الذي أقيم ي   مرح قر ثقافة بورسعيد،  وهو 
التي   2020 خطة  ضمن  الجاري،  مارس   8 وحتى  فراير   29
نفذتها اإدارة العامة للمرح التابعة لإدارة امركزية للشئون 

الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة. 
الناقد  امهرجان من امخرج سامي طه،  تشكلت لجنة تحكيم 
امهرجان  ي  شارك  سليم.  محمد  وامخرج  حسن  الرازق  عبد 
9 عروض كان نصيب امؤلف امري منها  7 ي مقابل نصن 
مؤلفن أجانب. والعروض هي “من الى طفى النور “ تأليف 
 “ القومية،  بورسعيد  لفرقة  زاهر  سمر  إخراج  متوي  صاح 
القومية  السويس  لفرقة  توفيق  تأليف وإخراج خالد   “ أسوار 
حمزة  محمد  إخراج  بشر  محمد  تأليف  العظمى،  لوراسيا   ،
لفرقة قر بورسعيد ، “أول من رأى الشمس “ تأليف محمد 
 ، اإساعيلية  ثقافة  قر  لفرقة  مدحت  معتز  إخراج  عادل 
الخطيب  محمد  ترجمة   ، أونيل  يوجن  تأليف   “ “الذهب 
،إعداد محمد هال إخراج خالد عبد السام لفرقة قر ثقافة 
سمر  أحمد  تأليف   “ وليلة  ليلة  ألف  من  “ليلة   ، السويس 
بريسبان  ، “مهاجر  فؤاد   بور  بيت  لفرقة  إخراج عمرو كال 
“ تأليف جورج شحادة إخراج محمد سعيد الدين لفرقة التل 
تأليف متوي حامد إخراج  ،  “رحلة حنظلة امسرى “  الكبر 
محمد حامد لفرقة بيت القنظرة رق ، “إيكواس” تأليف بير 

شافر إخراج محمد عى لفرقة اإساعيلية القومية. 
قالوا عن تجاربهم 

الى طفى  أحداث عرض “من  :تدور  زاهر  امخرج سمر  قال 
 “ “أبوح  يدعى  فنان  بقيادة  مرحية  فرقة  حول  النور” 

محمد الباز ، محمد الطبى ، سوزى العايق ، ندا زكريا ، منى 
ريف ،حسن الرى ، سينوغرافيا وإخراج خالد توفيق ، تعبر 
، مساعدو  ، موسيقى وألحان عادل عثان  حرى كريم خليل 

إخراج خالد حسن ومنصور غريب ، مخرج منفذ عادل أمن. 
رأى  من  أول   “ عرض  قدم  الذي  مدحت  معتز  امخرج  أما 

الشمس” لفرقة اإساعيلية 
ويات  من  الهاربن  من  مجموعة  حول  العرض  “يدور  فقال 
و  منعزل  قبو  إى  لجأوا  وقد  يوغسافيا  تفكك  أثناء  الحرب 
يتم استخدامهم ي إنتاج الساح تحت شعار امقاومة، الحرب 
أضاف:   يدروا.  أن  دون  القبو  ي   استمروا  ولكنهم  انتهت 
أمام  يتناولها وتوقفت   التي  اإنسانية  الحالة  للعرض  جذبني 
رأى  من  أول   “ الحب.  عكس  ماما  واضحة  الحرب  ان  جملة 
ندى   ، خليل  محمود   ، مدحت  محمود  بطولة   “ الشمس 
أسامة   ، مدحت  عمر   ، مجدى  منه   ، محمد  عاء   ، الخوى 
عبد الله ، بدر يوسف ، أحمد سعد ، نادية الحجاوى ، خالد 
حازم   ، حسن  إبراهيم   ، عاء  منار  محمد،  دنيا   ، بسيوى 
ديكور محمد  تصميم   ، ، محمد مسعد  ، سعاد سكر  حطاب 
 ، ، إضاءة شادى عزت  الزينى  تنفيذ ديكور محمود   ، طلعت 
تصوير بوسرات ، محمد حوا ، مازن محسن ، أغنية فجر يوم  
رفيق  وألحان  موسيقى  تأليف   ، مدحت  معتز  أشعار  جديد 
يوسف فريق اإخراج ،محمد مدحت ، عبد الله عاد ، مازن 
تأليف محمد   ) )عرى  ، محمد حسن  ، محمد حسن  محسن 

عادل مخرج منفذ أحمد الشاذي. 
لفرقة   “ ليلة  ألف  من  “ليلة  قدم  الذي  كال  عمرو  امخرج 
بيت بور فؤاد تأليف أحمد سمر قال : تدور أحداث العرض 

الذى يضع  امشخصاى،   تستأجر مرح من صاحب امرح 
وعدم  العامة  اآداب  عن  الخروج  عدم  وهى  الروط  بعض 
ويتدخل  الخ،  الدين  أو  السياسة  تخص  موضوعات  التعرض 
صاحب امرح ويصادر اآراء و هناك رجل “حامل الترعات” 
الذي يقتحم امرح،  فنكتشف أنه  إرهاي،  يريد أن يطفئ 
من  انه  امرح  أنوار  بإضاءة  الجاهر  ونطالب  النور، 

الروري أن يظل امرح منرا . 
مابن  مصادرا  أصبح  الفن  أن  فكرة  يطرح  العرض  وتابع: 
مثيل  النور”  الى طفى  . “من  امتطرفة  اأفكار  الرقيب وبن 
إمان   ، الحليى  محمد   ، التفاهنى  محمد  حسن،  محمد 
 ، العجيب  ميمى   ، متوى  محمد   ، العطار  هشام   ، ممدوح 
،سارة  الصفتى  ،كريم  حافظ  إراء   ، صالح  ،منه  غانم  طارق 
 ، محسب  أحمد   ، وجدى  ،عزة  سعيد  ،محمد  العظيم  عبد 
 ، مدحت  ممدوح   ، نصار  ،محمد  يار  ،محمد  عيى  محمد 
ندا محمد ، شياء حسن ، محمد الوصيف ، جايدا الجباس ، 
مساعدو اإخراج إبراهيم فهمي فاطمة هدية ، مخرج مساعد 
حسن عز الدين ، مخرج منفذ  أحمد عجيبة ، بااشراك مع 

فرقة بورسعيد القومية للفنون الشعبية. 
ا  نصوصا  يكتب  داما  إنه   توفيق  خالد  امخرج  قدم  بينا 
بشكل  ني  مع  تعاملت   وقد   ، امرة  هذه  عكس  أخرجها،  
مختلف حتى ا أصبح أحادى الرؤية. والنص يقول إن بداخل 

كل فرد سور يسجنه فيصبح منعزا عن كل امحيطن به.
وتابع: تدرو أحداثه ى إطار عبثي من خال بيت با حوائط ، 

داخله أب متسلط .
 ، بكر  محمد   ، سعد  أحام   ، غريب  أحمد  مثيل   “ “أسوار 

وسيناء القناة  مهرجان 
عروض   9 بمشاركة 
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ومجموعة  إبليس  راع  ى  متمثا  والر  الخر  راع  حول 
لشهريار.  ذاد  شهر  حواديت  عر   اإنسان،  مع  الشياطن 
عبد  محمد  بطولة  العرض   . زوجاته  لقتل  شهريار  دفع  و 
أبو  الرحمن  عبد   ، أحمد حسن   ، الرقاوى  ، محمد  اللطيف 
أحمد   ، ،حنان خر  الصياد  مصطفى   ، أسامة  محمود   ، زيد 
مندور ،محمد رمضان ، عمرو فوزى ، سيد العر ، ريم طايل ، 
مينا عزيز ، مؤثرات صوتية  محمد خلف ، إضاءة مينا كامل، 
مابس رغداء طايل ، تنفيذ ديكور سيد عى ، إدارة مرحية 
محمد جمعه ، مدير إنتاج يار بلبول ، مندوب رف مرفت 
عبد العال ، مدير ثقافة بور فؤاد مروه مغري ، رئيس الشئون 
بورسعيد  ثقافة  فرع  مدير   ، الجباس  هالة  بالفرع  الفنية 
،مدير  فاروق  ابتسام  باإقليم  امرح  ،مسئول  املى  جيهان 

 ، إبراهيم  جودى   ، محمد  إراء   ، إبراهيم  آيه   ، الرازق  عبد 
عبد   ، محمد  ساهر  حسن،  الرحمن  عبد   ، حمدى  مصطفى 
اأداء  مجموعة  محمد  عار   ، زكريا  رأفت   ، حسن  الرحمن 
عمر  محمود  محمد،  أحمد   ، القادر  عبد  مصطفى  الحري 
 ، وليد  ،هايدى  الهدى  نور   ، محمد  ، سلمى  محمد  ، سندس 
استعراضات   ، عى  محمد  إيناس  ومابس  ديكور  تصميم 
باسم رضا موسيقى وألحان محمد عبد الجليل ، أشعار أحمد 
البحارى  أحمد  ديكور  تنفيذ   ، هال  محمد  إعداد   ، رجب 
، تنفيذ  ،تنفيذ ماكياج آيه محمد ،تنفيذ مابس واء حسانن 
 ، وليد  ومؤمن  خميس  احمد  زوم   ، بال  هشام  موسيقى 
إضاءة   ، خليل  عرى  ، صوت  إبراهيم  الدسوقي  منفذ  مخرج 

عزب إبراهيم. 
عن   “ العظمى  “لوراسيا  عرض  حمزة  محمد  امخرج  قدم  و 
رواية بر أبناء الرب تأليف محمد البشر إعداد محمد حمزة 
الذي قال : قدمت التجربة ب65 ممثا وراقصا وتدور أحداث 
العرض حول مجموعة من الشباب يجلسون ي إحدى امقاهى 
اأخبار ومن  تواجدهم ير أحدهم عى ااستاع إى  وأثناء 
خالها تدور الحرب العامية الثالثة وتنتهي كل مظاهر الحياة 
من  مجموعة  ليتبقى  اأرض  النووي  الساح  ويجتاح  الحديثة 
الثلج  مناطق  ي  يعيش  شعب   : شعوب  ثاثة  يكونون  البر 

والثاي يعيش ى الغابات، وآخر ي منطقة البحر.  
كرم  سوسنا  حسن،  طارق  الحلوجى،  عمر  بطولة  العرض 
رزق،  محمد  شلبى،  عالية  رجب،  ،أحمد  زيدان  ،جال 
القادر،  إبراهيم هيكل، مرنا مصطفى، أحمد سعد، ليي عبد 
تصميم  عاد  بيشوى  منفذ  مخرج  شرين،  أحمد  سمر،  مينا 
ااستعراضات عاليه شلبي ديكور محمد اأسمر وتنفيذ ديكور 
حافظ  أماي  مكياج  كال،  هاجر  مابس  الدمياطى  محمد 

نحت فوم جابر مرى أشعار وألحان إبراهيم هيكل. 
بينا قدمت فرقة التل الكبر عرض “مهاجر بريسبان” تأليف 
جورج شحادة، أشعار وإخراج محمد سعد الدين زناي، ديكور 

عوض الخوى، ألحان ماهر كال.
مقابل  مبادئه  عن  اإنسان  تخى  حول  العرض  أحداث  تدور 

امال 
رنا رأفت

اإقليم ابتسام فريد. 
قر  لفرقة   “ “الذهب  عرض  السام  عبد  خالد  امخرج  قدم 
السام:  عبد  خالد  قال  أونيل  يوجن  تأليف  السويس  ثقافة 
مجموعة  وجده  الذهب  من  كنز  حول  العرض  أحداث  تدور 
صيد  سفينة  غرقت  بعدما  مهجورة  جزيرة  عى  البحارة  من 
هذا  أن  أخرهم  طباخ  بينهم  من  وكان  بهم  الخاصة  الحيتان 
هذه  وى  شيئا،  تساوى  ا  وخرده  نحاس  وإما  ذهب  ليس 
نكتشف  ثم  بالكذب،  ويتهمه  القبطان وحشا  ينقلب  اللحظة 
العرض مثيل محمد فتحى، جهاد  الحلم.  نفسه  الكنز هو  أن 
الله  عبد   ، فرج  محمد  أحمد   ، إبراهيم  الدسوقي   ، شوقى 
 ، محمد  ،إبراهيم  صاح  حسام   ، محمد  ساهر   ، الرازق  عبد 
الله  عبد   ، التنجرى  محمد   ، مصطفى  سيد   ، مجدى  أسامة 



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

23 مارس 2020العدد 656

10 [

الراحل  ابنة  الله  عبد  الطاهر  يحيي  أساء  سؤال  خال  من 
الكبر يحيي الطاهر عبد الله صاحب رائعة الطوق واأسورة، 
خشبة  عى  قدمت  كا  سيناي  كفيلم  قدمت  التي  الرواية 
امرح، وعن امقارنة بن العمل بأشكاله الثاثة؟ أجابت بأن  
كل وسيط يختلف عن اآخر، وأن كل وسيط منهم لعب عى 
لغة مختلفة، و يصعب أصًا امقارنة بن وسائط مختلفة، وأن 

كل له ميزاته ولغته وله تلقي مختلف عن اآخر.
ذو  ساح  تكون  رما  الرواية  مرحة  أن  ي  رؤيتها  وعن 
أن  ومكن  الرواية  لجمهور  إضافة   تكون  أن  فيمكن  حدين، 
تر حن تفشل الرواية كعرض مرحي؟ أكدت بأنها مقتنعة 
النص امرحي نص إبداعي جديد له روط  مام ااقتناع أن 
ينقص  أن  اأحوال  من  حال  بأي  مكن  وا  مختلفة  جديدة 
من قيمة العمل اأصي، أن العمل اأصي يظل كا هو، وا 
اآخر.  عن  مختلف  وسيط  كل  مع  والتعامل  عنه،  بديل  هو 
جدا  الكثرة  بتفاصيلها  أكر  حرية  عندها  الرواية   : أضافت 
أيًضا يتعامل  أما امرح _ وهو  امتلقي،  وبتعاملها مع خيال 
مع خيال امتلقي_ لكنه ي النهاية يعطيه صورة محددة، فهو 
الشخصيات  عن  محدد  وتصور  محددة  لصورة  الخيال  يقود 
وعن امكان مع  توفر مساحة أقل لخيال امتلقي تجعله أحياًنا 
بدور  تقوم  وهي  الفنانة  أرى  حن  فمثًا  الصورة،  هو  يكمل 
بشكلها  أراها  قصد  بدون  مؤكد  امرح،  ي  معينة  شخصية 
الشخصية  أنا كمتلقي شكل  الرواية أتخيل  ومامحها، لكن ي 
معاي  والسينا  امرح  يضيف  الوقت  نفس  وي  ومامحها، 

جديدة م أكن أرها أصا.
طبيعة  من خال  وامرح  الرواية  الوسيطن  بن  الفرق  وعن 
اأخر  القامة  عل السات الشخصية وأبعادها امختلفة مثل 
الطيبة والخبث وامكر وغر ذلك  كا ي مرح شكسبر، وبن 
امرح  بأن  أجابت  أكر؟  اأحداث  عى  السينا  تركيز  فكرة 
التوجه  هو  الفرق  الحدث،  عى  يركز  وهو  أرسطو  أيام  من 
فكرة  عى  تقوم  عروض  فهناك  امرحي،  العرض  به  امعمول 
الشخصية أنه قامة عى مهارة اممثل، كا ي زمن شكسبر، 
فكل  أرسطو،  أيام مرح  مثل  والحبكة  القصة  عى  قامة  أو 
له توجهه، وهناك وجه ثالث قائم عى فكرة الرؤية البرية، 
وكذا  عليها  اللعب  ومكن  الراث  مامح  ميء  النص  أن 
الشكل  عى  الركيز  فهنا  الراي،  والشكل  الراثية  الشخصيات 
عى  يقف  فهو  ولذلك  الحدث،  وا  الشخصية  ا  القائد  هو 
باآاف من  تتحول مرحية  أن  قابلة  فالرواية  امخرج،  توجه 

الرواية.. مسرحة 
المسرح؟  مصلحة  في  تصب  هل 

المسرحية  النصوص  من  الكثر  أن  ماحظة  يمكن  اأخرة،  الفرة  في  المعروضة  المصرية  المسرحية  اأعمال  استعراض  خال  من 
المسرح. خشبات  على  لتعرض  مسرحًيا  معالجتها  أعيد  ثم  كبًرا  نجاًحا  اقت  روائية  نصوص  عن  هي 

ا؟ أم  المسرح،  مصلحة  في  هذا  هل  الموضوع،  هذا  حول  المختصن  وسؤال  المسرحة  هذه  على  الضوء  إلقاء  من  بد  ا  فكان 
ا؟  أم  الجيدة  المسرحية  النصوص  في   فقر  نتيجة  هذا  يحدث  هل 

؟  اأصلي  بالعمل  اأضرار  بعض  تلحق  وربما  حدين  ذو  ساح  تكون  ربما  أم  المكتوب  العمل  صالح  في  هي  المسرحة  هذه  وهل 
هبة الورداى

له شروط جديدة مختلفة وا  إبداعي جديد  المسرحي نص  النص 
اأصلي العمل  ينقص من قيمة  أن  اأحوال  بأي حال من  يمكن 

تحقيق
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التوجهات امختلفة ويظل كل توجه له جاله، أن كل مدخل 
يختلف عن  امدخل اآخر. 

واأمر  للمرح،  تصلح  الروايات  كل  أن  أساء  وأوضحت 
مبدع  فهناك  بالرواية،  امبدع  عاقة  مدى  عى  يتوقف 
الرواية رما  استفزه ي  الرواية، يحركه يء  يتحرر من سلطة 
اشتغلت  حن  معها  حدث  كا  محاورتها،  حتى  أو  مناقضتها 
دكتور  كتبه  والذي  واأسورة  للطوق  امرحي  النص  عى 
عى  تعليقه  ويضيف  الرواية  يحاور  أنه  فرأت  مهران.  سامح 
الحدث  عى  تعلق  شخصيات  أضاف  أنه  كا  الشخصيات 
وتعلق عى الشخصية وأيًضا تعلق عى الرواية نفسها. معنى 
أخذها  أنه  فقط  وليس  الرواية  وبن  بينه  جدل  عمل  أنه 
واختزل أحداثا لي يجعلها تصلح للمرح، ا، فهو لعب معها 
امرح،  عى  لتحويلها  تصلح  رواية  أي  أن  رأيها  ي  .ولذلك 
محاورتها مثًا، برؤيتنا لها أنها عام درامي قائم سهل تحويله 
وجميلة،  واضحة  للشخصيات  رؤيتنا  مرحي،  درامي  لبناء 
وتصلح أن تقدم كا هي، أو رما أرى فيها شكا جديدا مكن 
أن  يعرض عى خشبة امرح، وبالتاي أي رواية قابلة  جدا 
واحدة.  مرحية  وليس  امرحيات  من  أاف  تتحول  أن 
أنها ا تؤمن بسلطة أي نصوص عموما، ا بسلطة  وأوضحت 
رواية وا بسلطة نص مرحي، هو من اأساس نص إبداعي، 
يتعامل مع الواقع بدون سلطة، هو ا يبني الواقع، هو يأخذ 
رؤية معينة للواقع، وجهة نظر للواقع وهذا ا يجعله مقدس، 

ا يجوز التعامل معه بشكل آخر.
عرة  للمرح  قدم  والذي  امنعم  عبد  نار  امخرج  أما   -
وعرب،  مرين  لكتاب  روايات  عن  مأخوذة  مرحية  أعال 
مروعه  يرتكز  والذي   ، واأسورة  الطوق  مرحية  منها 
امرحي عى مرحة الرواية فرى أن تحول الرواية إى عمل 

وأشار إى أنه   يرفض أن يتحول اإخراج إى وظيفة، انه هم 
يسكن امخرج فيسعى إى التعبر عنه ومشاركة جمهوره فيه ، 
لذلك فهو ا يقوم باإخراج إا لو أحس برورة لتقديم عمل 
قليلة   أعاله   نجد  ولذلك   ، محددين  وواقع  زمن  ي  معن 
متوسط يقدر مرحية كل ثاث أو أربع سنوات  وهو سعيد 

بذلك .
أما امخرج محمد يوسف والذي قدم مؤخرًا مرحية »أفراح 
تحويل  أن  فرى  محفوظ  نجيب  رواية  عن  امأخوذة  القبة« 
فهل  وخياله،   الكاتب  عى  يتوقف  مرحي  لعمل  الرواية 
يرى  فأحياًنا  ا،   امشاهد،أو  بعض  تطويع  عى  قادر  خياله 
امعد  أن بعض امشاهد ا تليق بأن تقدم عى امرح، لكن 
ذلك.  بإمكانية  يلهمه  خياله  آخر،  معٌد  يأي  قد  النهاية  ي 
إى  تحويلها  بصعوبة  قالوا  الناس  من  كثٌر  مثًا،  القبة  فأفراح 
مرح، لكنه استطاع أن يقدمها فالعرة بقدرة امعّد امرحي 
امخرج،  تقابل  قد  التي  التقنية  للمشاكل  حلول  إيجاد  عى 
رغم  امرح،  روح  استلهام  عى  العمل  تطويع  عى  وقدرته 

كتابته الروائية اأصل.
 وأشار يوسف  إى أن اختياره أفراح القبة، جاء بسبب تناوله 
وهي  الشخي،  امستوى  عى  وتهمه  تشغله  مهمة  لقضية 
اثنان  يعيش  أن  اممكن  من  أنه   أي  الحقيقة(  )نسبية  قضية 
الحدث من  يرى  منها  كاا  لكن  تفاصيله،  بكل  الحدث  نفس 
الحدث  هذا  فيؤِول  وااجتاعي،  الثقاي  بعده  من  منظوره، 
ا،  وهو يؤمن أن  تأويًا مغايرًا. هذه القضية التي تشغله جدا
امخرج ا بد أن يكون مؤمًنا بقضية العمل، وليس مجرد كونه  
أن  جانب  إى  الرواية،  لعمل  حَركه   ما  وهذا  فقط.  مخرجا  
وجد أنه سيكون لها مذاق خاص عى امرح، أنها تحي عن 

حياة أعضاء فرقة مرح.
القبة  أفراح  مسلسل  بن  الجمهور  مقارنة  من  تخوفه  وعن 
أن  واردة، خصوًصا  بالطبع  امقارنة  أن  أوضح  امرحية،  وبن 
ا، و من أهم نجوم مر، لذا  امسلسل كان أساء مهمة جدا
كان متخوًفا من امقارنة، لكنه تشجع وتوكل عى الله وقدمها، 
امرح،  عى  التجربة  بأن  شعوره  هو  أكر  شجعه  وما 
يحدث  م  أو  التليفزيون،  عى  موجود  غر  مذاق  لها  سيكون 

ي الفيديو. 
أوضح أن قضية نسبية الحقيقة هذه، من الصعب أن يستمتع 
بها أحد ي التليفزيون، أنها تقتي أن يشاهدها امتفّرج عى 
امسلسل  أما  أو مرحية،  فيلم سيناي  مرًة واحدة، سواٌء ي 
الحلقات  من  عدد  وبعد  يوم،  ي  حكًيا  امشاهد  يرى  فأن 

منها.  لكل  اأساسية  الطبيعة  مرحي عملية شاقة إختاف 
يعتمد  وامرح  الرد،  تقنيات  تعتمد  الرواية  أن  اى  مشرا 
تتطلب  شاسعة  مسافة  والفعل  الرد  وبن  الفعل،  تقنيات 
جهًدا كبرًا،  ببساطة مكن التدليل عى ذلك بأن الرد بوسعه 
التنقل الحر ي الزمان وامكان، بينا امرح  فيستقر ي زمن 

حار حضور مبارا داخل مكان محدد ب » اآن وهنا ». 
للتحليق بعيداً  الرواية - ي رأيه - منح امرح أجنحة  ولكن 
أخرنا  فهو كا  ولذلك  امرحي،  للعرض  التقليدية  البنية  عن 

عن نفسه، مولع مرحية الرواية. 
أما بالنسبة لتجربة الطوق واإسورة تحديًدا فهو يراها  قطعة 
لها  اختياره  أن  و  والعري،  امري  اأدب  تاريخ  ي  فريدة 
الله  عبد  الطاهر  يحيى  الراحل  الكبر  الرواي  مكن  من  نابع 
الشخصية امرية  ي جنوب مر  إى قلب  بقوة  النفاذ  من 
وسط  أرتها  شئون  تدير  التي  الصعيدية  امرأة  وخاصة   ،
عى  الخرافة  وتسلط  والفقر  والجهل  الحرمان  من  دوامات 
الذكورية  العقلية  اجتاعية تخدم  إطار مواضعات  العقول ي 
لقلب  البارع  النفاذ  هذا  واأحداث،  للوقائع  حاكمة  وتجعلها 

حياة البسطاء ي الجنوب هو ما دفعه لتقديم امرحية .
فليس  مرحها،  التي  للرواية  اختياره  معاير  بالنسبة  أما 
الرواية معروفة وناجحة وتم تقدمها  رورًيا عنده أن تكون 
ي السينا أو التليفزيون، امهم أن تكون رواية جيدة تتناول 
وأن  نعيشه،  الذي  والواقع  اإنساي  الوجود  مس  موضوعات 
تحمل ي نفس الوقت قيًا جالية تري وجدان امتلقي مثلا 

تحرم عقله.
أو  امرحية  امكتبة  فقر  يعني  ا  للرواية  اللجوء  أن  وأضاف 
يدور  التي  اأفكار  ي  فقر  تكون  قد  امرح،  كتاب  ي  نقص 
الرواية  تقودنا  رما  تعميم،  دون  امرح،  كتاب  بعض  حولها 

اى عوام وحيوات م يتطرق لها امرح من قبل .

تحولها  الرواية من  لم تستفد  إن  المنعم:  رشا عبد 
التليفزيون فلن يضرها ذلك أو  السينما  أو  للمسرح 

قابلة  للمسرح فالرواية مادة  الروايات تصلح  أسماء يحي: كل 
المخرج ورؤيته للمسرح والمهم حساسية  للتحول بسهولة 

محمد يوسفمحمد يوسفنار عبد امنعمأساء يحيي الطاهر

تحقيق
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يسمع  لحي شخصية أخرى، فإن انقطاع التواصل هذا يضّيع 
امرح  عى  الرواية   أن  أدرك  لذلك  ااستمتاع،  من  جانًبا 

سيكون لها بريق مختلف. 
محفوظ  لنجيب  نص  مع  التعامل  كيفية  عن  سؤاله  وعن 
البعد  بجانب  نصوصه  ي  كثرة  أبعاد  يشر  أنه  امعروف  
عند  بالرمزية  النقاد  يسميه  ما  وهو  اأحداث  لخط  امبار 
عنده  داًما  أنه  محفوظ  نجيب  عظمة  أن  أكد  محفوظ؟  
لإبداع  مساحة  للقارئ  يرك  ما  دامًا  هو  كثرة،  خطوط 
من  كبر  جزء  وهذا  كبر،  بشكل  يفكر  فيجعله   الفكري، 
إسقاطات  أو  درامية  خطوط  هناك  دامًا  يكون  أن  إبداعه، 
بخطه  اموضوع  يتناول  أن  للمخرج  مكن  ا  وبالطبع  أخرى، 
امبار فقط، لكن رما يأخذ بإرادته جانب الخط امبار، وا 
الخطوط  أن  يرى  لكنه  اموجودة،  الفرعية  للخطوط  يلتفت 
فإذا  الحسابات،  ي  وضعها  من  بد  وا  ا  جدا مهمة  الفرعية 
كان  وإذا  لذلك،  واعًيا  يكون  أن  بد  فا  بإرادته  تهميشها  أراد 
سيحّمل عليها، فا بد أيًضا  أن يكون منتبًها، لكن ا ينبغي أن 

يعمل دون االتفات لها.
»قواعد  رواية  قدمت  والتي  امنعم  عبد  رشا  الكاتبة  أما 
العشق اأربعون« للمرح فرى أنه إذا  م تستفد الرواية من 
التليفزيون  أو  السينا  مثل  مري  لوسيط  تحويلها  و  الدعاية 
أو امرح، فهي لن تضار بيء ، أنها مكتوبة و محفوظة، و 
الوسيط ضعيًفا أم  قوًيا، فهو يخاطب حواسا  سواء كان هذا 

مختلفة عند امتلقي بعد ما صنعت الرواية آثارها عنده . 
غر  أوقات  من  الدراما  تخليق  عى  قادر  رأيها  ي  امرح 
درامية، فا بالنا لو كان من نص درامي من اأساس، فالرواية 
عمل  مكن  مثلا  مرح  تحويله  مكن  درامي،  عمل  أساًسا 

مرح من خر ي جرنال.
وغر  الرواية  ي  للكاتب  تتاح  التي  امساحة  ي  رأيها  وعن 
امعالجة  أن  أوضحت  امرح،  عى  التمثيل  ي  امتاحة 
ستحوله  الذي  العمل  ي  معينة  روطا  تتطلب  ا  امرحية 
يقوم  كيف  نفسه:  امعد  عند  معينة  مهارات  تتطلب  لكنها   ،
بالنقلة الدرامية، كيف يستنطق الشخصيات، ويخلق حوارات 
أو   الرواي،   النص  بينه وبن  يخلق حوارا  أنه  متوازية، معنى 
عبد  رشا  الرواي.  النص  خارج   أخرى  وسائط  وبن  هو  بينه 
امنعم ترى أن مرحة أي يء يتطلب بحث، شغل معالجات 
البحث،  قائم ع  اأساس شغل  »الدراماتورج« هو  ي  درامية 
والبحث ليس معناه أخذ النص ومرحته بشكل مبار، ولكن 
النوعية وغرها.  النقات  ا بد من امعالجة الدرامية ومراعاة 
أن  فبجانب  اأربعون«  العشق  »قواعد  تجربة  ي  اضافت:  
النص  ممتع كان ا بد من عمل قراءات كثرة ي كتب جال 
قبل  ألفها  التي  الكتب  ومعرفة  منظم،  بشكل  الرومي  الدين 
دراسة  ثم  اللقاء،  بعد  ألفها  التي  و  التريزي،  بشمس  لقائه 
اختاف أسلوب الرومي، وذلك تطلب قراءة  مصادر كثرة عن 
الرومي،  كتب  أن   أن  إى  الرومي.وأشارت  الدين  حياة جال 
كان  الرواية  أن  كا  مرجمة.  عليها  العثور  جًدا   صعًبا  كان 
نحًتا  والتريزي  الرومي  الدين  جال  شخصيتي  نحت  ينقصها 
درامًيا لتقدمها عى خشبة امرح، بينا قام  العمل بالركيز 
عى الشخصيات وأبعادها، ثم كتابة أوى ثم كتابة ثانية وثالثة 

كل ذلك استغرق حواي ستة شهور. 
الزمني  الخط  مع  مي  الكتابة  كانت  أن  وبعد   : تابعت   
و  نهائًيا،  امعار  الخط  استبعاد  تم  بالرواية،  الخاص 
العمل  بعد ذلك  ثم جاء  التريزي.  الرومي مع  ااكتفاء بخط 

كثرة،  راعات  وفيها  معقدة،  تاريخية  فرة  ي  تدور  أنها 
العوام.  كل  يستسيغه  ا  أدي  واأسلوب  ثقيلة،  فيها  واللغة 
خواطر  عن  عبارة  نفسها  الرواية  فكتابة  ثانًيا  أما  أوًا،  هذا 
ليست  فيها  والدراما  الرواية،  بطل  هيبا  للراهب  مسرسلة 

مقسمة بشكل واضح، يسهل تحويله.
لذلك استمر التحضر لعزازيل اسمر شهوًرا، ي مرحلة الكتابة 
فقط قبل بدء الروفات، و أعتقد أنها خرجت بالشكل الائق 

وتركت أثرًا مع الناس جاهرياا ونقدياا.
امفخخة،   والقضايا  الرواية  ي  الكثرة  الراعات  عن  وبسؤاله 

التي حملتها، هل كان مكن أن مثل ويناقش عى امرح؟
قال  أنه م يناقش ذلك عى امرح، وإما مر عليه فقط، مر 
عى مراحل الراع دون الخوض ي تفاصيلها أنه رما يسبب  
لكنه  مناقشته،  مكان  هو  ليس  امرح  أن  أو  املل،  بعض 

هي  وما  تقول؟  أن  تريد  وماذا  تبدأ؟  أين  من  الرؤية:  عى 
الراعات  خلق  ثم  وهكذا  ستصدرها،  التي  الشخصيات 
والتريزي،  )عاء(  الرومي  بابن  الخاص  كالراع  وإبرازها 
فالرواية م تكن تركز عى الجزء العاطفي ي الراع، فكان ا 
بد من  إبراز امعالجة للمشاعر ي الراع. أضافت :ي تجربة 
امرحية  تنحر  م  اأربعون  العشق  قواعد  رواية  مرحة 
أخرى  مصادر  عى  اانفتاح  تم  ولكن  فقط  الرواي  النص  ي 

والدخول ي عاقة جدلية مع الرواية نفسها.
عليه  ليس  الدرامية  بامعالجة  يقوم  من  أن  بهذا  وامقصود 
باحًثا  يوسع  أن يكون  أيًضا عليه  كاتبا ولكن  أن يكون  فقط 
الروط  إطار  ي  العمل  يستطيع  ذلك  كل  بعد  ثم  مصادره 
و  خاله  من  يعمل  الذي  الوسيط  يحددها  التي  الدرامية 
بن  أكر  حوار  مساحات  يحتاج  فامرح  هنا،  امرح  هو 
إى  الكثرة  الردية  اأجزاء  تحويل  يتم  فكيف  الشخصيات، 
حوار، وكيف مكن خلق مساحات تفسر وجدل، عر الوسيط 
امرحي، فا يكون هناك مستوى تفسر واحد، بل مستويات.

مرحية  أخرج  الذي  غباي،  صري  أحمد  للمخرج  وبسؤال 
اعتمد   ، امرحية  نجاح  هل  زيدان،  يوسف  للكاتب  عزازيل 
وأداء  مثيًا  مسقًا  نجاًحا  كان  أم  سلًفا  الرواية  نجاح  عى 

وإخراجا؟
أن  إى  أشار  معا،  اأمرين  نتيجة  كان  امرحية  نجاح  أن  أكد 
هو  هذا  وكان   ، مبيعات  أعى  حققت  ناجحة  كانت  الرواية 
التحدي الذي أمامنا، ، و لو م يكن العمل قوًيا ما لقَي قبوًا 
العنرين  بسسب  فالنجاح  نجحت،  أنها  لله  والحمد  مطلًقا، 
الخاصة  الفنية  العنار  ي  امبذول  والجهد  الرواية،  مًعا 

بامرحية.
جدا،  وصعبة  جدا  وضخمة  جدا  مهمة  رواية  عزازيل  اضاف: 

بعيدًا عن  بها  يحلق  أجنحة  المسرح  تمنح  الرواية 
للعرض التقليدية  البنية 

الرواية عملية شاقة جدا إختاف  تحويل  المنعم:  ناصر عبد 
السرد والفعل مسافة شاسعة السردي وبن  طابعها 

أحمد صري غبايرشا عبد امنعم

عبد الله الشاعر 
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استعرض هذه اللمحات فقط.
ذلك   يكون  هل  مرحية،  الروائية  النصوص  تحويل  وعن   
بسبب افتقارنا لنصوص مرحية جيدة؟ أجاب:  نعم .. هناك 
أو  أخر عرين  ي  امرحية  النصوص  ي  وفاضح  رهيب  فقر 
بشكل  يعر  منتج  هناك  فليس  سنة.  أربعن  حتى  أو  ثاثن 
تليق.  مرحية  كتابات  توجد  ا  حالياا.  الناس  عن  حقيقي 
أضاف : ا شك أن هناك  فلتات تظهر كل بضع سنن، لكنها 
للرواية  اللجوء  يكون  لذا  امطلوب،  امستوى  عى  ليست 
متن،  عمل  الرواي  العمل  أن  ا،  جدا عبقريا  حا  وتحويلها  
والشخصيات مبنية جيًدا،  عى حسب الكاتب أيًضا، والرواية 
عادًة تحفظ لنا طابع اأصالة، و تكون نابعة من قلب امجتمع 
مزايا، أن  امرحي  العمل  قلب هويتنا،  وهذا يكسب  ومن 
ثقافة  عن  جًدا  بعيدة  عامية  أعاا  اآن  يقدم  ما  معظم 
لتقديم  اآن  داع  وا   تفكره،  وطريقة  واحتياجاته  امجتمع 

أعاا عامية.
الرواي  النص  تحويل  ي  امخرج  تواجه  التي  الصعوبات  وعن 

خشبة  عى  زيكوا«  »أرض  قدم  الذي  الشاعر  الله  عبد  أما 
خشبة  عى  الرواي  النص  تقديم  إعادة  أن  فرى  امرح 
فرة  منذ  امرحية  النصوص  ي    شديد  فقر  نتيجة  امرح 
أضاف:   كوم  »السيت  موضة  ظهور  منذ  رما  جدا   طويلة 
الطبيعي  من  كان  لذا  كبرة  أرباًحا  يحقق  يعد  م  امرح 
كثرة  أوقات  قضاء  بعد  أنه  للمرح،  كاتب  يبتعد   أن 
تدر  أن  دون  تعرض  أو  امرحية،   تعرض  ا  رما   العمل،  ي 
الثاي هو أن  أن يكمل، والشق  ، فا يستطيع  امنتظر  الدخل 
كل  مخرج يبحث عن فكرة، باإضافة إى أنه ي اأصل يبحث 
بعض  إن  فكرة  إغفال  مكن  وا  نجاحا،  ليحقق  جمهور  عن 
فكرة  يسهل  بدوره  وهذا  كبرا  نجاحا  حققت   قد  الروايات 
الحكم،  الجمهور هو  النهاية  ي  لكن   و   ، للمرحية  الدعاية 
الذي  الرواية  جمهور  أن  قلنا،  كا  حدين  ذو  ساح  وهو 
أقل  امرحي  العرض  أن  وجد  لو  وشخصياتها  الرواية  عاش 
هنا  اممكن  فمن  مختلفة،  الشخصيات  أن   أو  طموحاته  من 
وكل  أنه   نفسها.وأضاف  للمرحية  سلبية  الدعاية  تكون  أن 
امخرجن دامي البحث عن نصوص جيدة بأفكار جديدة، أن 
كثر من اأفكار مت مناقشتها أكر من مرة، والجمهور يعرف 
اأفكار  عن  يبحثون  امخرجن  يجعل  وهذا  جيًدا،  الحدوتة 
الجديدة، و عن مؤلفن شباب أو يكتبون  أنفسهم كا يفعل 
الجديدة فا مكن أن نستمر ي  الفكرة  : امهم هو  تابع  هو، 
مناقشة نفس اأفكار التي مت مناقشتها من خمسن أو ستن 

سنة 
أضاف أنه يرى حالة ثراء مرحي عى مستوى مرح الهواة 
ي  أو  الرقابة  ي  يواجهونها  التي  امعوقات  عن  النظر  بغض 
التذاكر  نسبة  ي  امتحكمن  امسارح  أصحاب  من  أو  اإنتاج 
و  وامعاهد  الجامعة  مهرجانات  وهناك  فلكية.  أرقام  بطلب 
عدم  ي  امشكلة  لكن  حديًثا،  مؤلفة  نصوصا  يقدم  معظمها 
من   تجعل  بأن  الدولة  اهتام  وعدم  عليهم  الضوء  تسليط 

امرح امحرك اأساي للشباب.
 وبالنسبة مرحة )أرض زيكوا( أكد أنه قارئ عاشق للرواية 
وكاتب  ومؤلفا   للمرح  مخرجا  كونه   بحكم  أنه  و  عموًما، 
سيناريو وشاعر غناي ، فالطبيعي أن يكون قاريء لكل أنواع 

الفنون.
فكرة  يكن  م  زيكوا«    « اخراج  نحو  حركه  ما  أن  إى  وأشار 
امكسب امادي أو  ضان جمهور الرواية،  لكنه أحب الفكرة 
وتواصل مع دكتور عمرو عبد الحميد، كاتب الرواية الذي كان 
مستاءا من تقدمها  من فرقة أخرى  أساءت للنص من وجهة 

نظره،  لدرجة أن الجمهور ترك العرض وغادر قبل اانتهاء.  
فشلت  و   ، الرواية  مرحوا  كثرين  مخرجن  أن  أوضح  
ا  يفهموها  م  مخرجن  ومنهم  ااستسهال،  بسبب  تجربتهم، 

جيًدا، لكنهم جروا وراء نجاحها . 
أجاب  صعوبتها،  أو  اممرحة  الروايات  تقديم  سهولة  وعن 
يقوم  ثم   رواية  عن  البحث  يفضل  مخرج  يوجد  ا  بأنه 
بتحويلها إى نص مرحي، وأن  توفر النصوص امرحية يوفر 
الرواية ا تحكمه معاير  كاتب  إن  التحويل، خصوًصا  مجهود 
بالبحث  فنبدأ  امرح  التنفيذ عى  ما يصعب  مرحية، وهو 
عن حلول كثرة لتحقيق فكرة الرواية ، باإضافة إى امشكات 

الكثرة التي تقابل اإنتاج.

تجارب  له  وأن  ا،  جدا صعب  اموضوع  أن  أوضح  مرحية، 
كثرة ي هذا اموضوع، حيث  أخرج سبع مرحيات معظمها 
أدي  أو نص  ثاثة  عن رواية  أو  ،  منهم تجربتن  كاتبها  هو 
وتجربة   ،2012 ي  عزازيل،  أشهرهم  مشهور،  كبر  لكاتب 
محفوظ  لنجيب  وقصة   محفوظ.  نجيب  عن  حارتنا(  )أواد 
أيًضااسمها )حارة العشاق( ا يعتقد هو أن  أًحًدا  تطرق لها، 
ا أن طريقة بناء الرواية غر  وأشار إى أن اموضوع صعب جدا
أسلوبها، وتعتر وسيطا  لها  بناء امرحية، كل واحدة  طريقة 

مختلفا.
وشكل  ورده،  كتابته  ي  ا  جدا حر  الكاتب  الرواية  ي  تابع: 
الزمن كا يشاء، وكل رواية تختلف  كتابته، يروح ويجيء ي 
امرح  ي  بري  وسيط  إى  تحويلها  أردنا  فإذا  اأخرى.  عن 
بد  فا  أساي،  بشكل  وللدراما  للفكر  مكان  أنه   تحديًدا، 
سهلة،  روايات  توجد  أنه  وأوضح  امشاهد،  صياغة  إعادة  من 
رواية  لكل  إن  بل  مطلقة،  قاعدة  فا  ا،  جدا صعبة  وروايات 

ظروفها الخاصة.

نعم هناك فقر  في  أحمد صري غباشي: 
ثاثن سنة أخر  المسرحية في  النصوص 

المسرح  إغفال محاولة  الشاعر: ا يمكن  الله  عبد 
الرواية ااستفادة من شهرة ونجاح 
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ال��م��س��رح��ى   ل��ل��ن��ش��اط  م���دي���را  ع��م��ل��ه  م��ن��ذ 
اس���ت���ط���اع   200٣ ال������ص������اوي  ب���س���اق���ي���ة 
ال���ف���ع���ال���ي���ات  م������ن  ال�����ع�����دي�����د  اس�����ت�����ح�����داث 
م���ه���رج���ان  وم����ن����ه����ا   ، ب����ه����ا  ال���م���س���رح���ي���ة 
وم���������ه���������رج���������ان  ال����������ص����������ام����������ت  ال�������ت�������م�������ث�������ي�������ل 
ف��ي  س���ب���اق���ا  ك�����ان  ال������ذي  ال����م����ون����ودرام����ا 
بحث  ح��ال��ة  ف���ي  دائ���م���ا  وه����و  إق���ام���ت���ه، 
وم���خ���ت���ل���ف  ج������دي������د  ه��������و  م��������ا  ك��������ل  ع��������ن 
من  ت��ب��ذل��ه  وم���ا  ال���ح���رة  ب��ال��ف��رق  إي��م��ان��ه 
اس���ت���ط���اع���ت  وق����������د    ، ذات������ي������ة  ج�����ه�����ود 
تسليط  ط��وي��ل��ة  س��ن��وات  م��ن��ذ  ال��س��اق��ي��ة 
ال����م����خ����رج����ن  م�������ن  ع���������دد  ع�����ل�����ى  ال�������ض�������وء 
ذل��ك  ب��ع��د  ان��ط��ل��ق��وا  ال���ذي���ن  ال��م��ب��دع��ن 

الفنية.  للساحة 
ال��ن��ش��اط  م��دي��ر  م��ع  ال���ح���وار  ه���ذا  أج��ري��ن��ا 
ال��ف��ن��ان  ال����ص����اوي  ب��س��اق��ي��ة  ال���م���س���رح���ى 
ااستعداد  أه��م  لمعرفة  رم��زي  أحمد 
عشر  الخامسة  النسخة  بإطاق  الخاصة 
م��ن  ال�����ي  ال����م����ون����ودرام����ا  م���ه���رج���ان  م����ن 
المقبل                                              إبريل  في  إقامتها  المزمع 
حوار : رنا رأفت

بالساقية    المسرحي  النشاط  مدير 

الشباب  المخرجن  تشجيع  رمزي:  أحمد 
لنا بالنسبة  أساسية  مهمة 

فكرة  بدأت  ..كيف   2003 منذ  الصاوي 
لم  أنها  خاصة   ، المونودراما  مهرجان  إقامة 

؟  قبل  من  مطروحة  تكن 
قبل عمي مديرا للنشاط امرحى ي ساقية الصاوى كان لدى 
خاص  مروع  الدين  سعد  عبر  زميلتي  و  أنا  وتقدمت  فرقة 
مع  مشاورات  عدة  وبعد  امرحى  الساقية  مهرجان  إقامة 
وقد  امرحى  الساقية  مهرجان  أقمنا  الصاوي  محمد  امهندس 
وأقيمت  امساعدات  كل  لنا  وقدم  كبر  بشكل  بالفكرة  رحب 
إقامة  ى  فكرت  ذلك  وبعد  امهرجان  دورات  أقوى  من  دورة 

في  سراها  الي  المتغرات   أهم  ما   -
؟ دورة  عشر  خمسة  بعد  المهرجان 

نعلم  فكا  بامهرجان،  ثابت  هو  ما  هناك  نقول  أن  نستطيع 
وجميع  بالساقية،  امرحى  للنشاط  مويل  هناك  ليس  أنه 
وعى  النشاط  عن  امسئولن  عى  قامة  والجهود  ااجتهادات 
بها  تقوم  التي  الدعاية  أو  الساقية  من  الدعاية،   سواء  جهود 
الفرق. نحن لسنا جهة إنتاج، إما جهة استقبال ، و منذ اأيام 
وامشاركة  مشاهدته  الفنانن  ندعو  ونحن  للمهرجان  اأوى 
جيدة  عروض  فهناك  مستمر  تفاوت  ي  داما  العروض  و  فيه 
وعروض متميزة وعروض أقل ي الجودة الفنية، كا أن العمل 

الفني يعكس حالة امجتمع بشكل عام. 

ساقية  في  المسرحى  النشاط  بدأت   -

تخوف  هناك  كان  وقد  الواحد،   واممثل  امونودراما  مهرجان 
ى  العروض  من  كبرا  كا  وجدنا  ولكننا  اأمر  بداية  ى  شديد 

امهرجان وكانت دورة قوية للغاية.   

؟ للمهرجان  القادمة  الدورة   عن  وماذا   -
الدورة  تقدم خال هذه  العروض  من  متميزة  هناك مجموعة 
كا أن روط امهرجان هى أا تزيد مدة العرض عن عرين 
دقيقة واستخدام قطعن ديكور صغرة وذلك أن اليوم الواحد 
بسيط  ديكورا  يتطلب  ما  وهو  العروض  من  كبر  بعدد  يكتظ 

حوار
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نعطى  أن  يتطلب  ما  وهو  يومن  يقام خال  امهرجان  أن  كا 
العروض  أن  كا  للمشاركة،   العروض  من  عدد  أكر  فرصة 
بالساقية،  اخرى  عرض  ليال  لها  سنمنح  امهرجان  من  الفائزة 
لتشجيع  الجاهر  من  عدد  أكر  امهرجان  يتابع  أن  وأمنى 

امخرجن الشباب. 

هذه  بالعروض  خاصة  تيمة  هناك  هل   -
الدورة؟

ى الفرة الحالية نحن ى بداية امشاهدات وستنتهي 15 مارس 
امقبل، وا استطيع تحديد تيمة أو عنر مشرك يعر عن حالة 
تقدم  التي  النصوص  ولكن  الجامعة،  التيمة  فكرة  من  تقرب 
جيدة  نصوص  وهى  اإجتاعى  التواصل  مواقع  عى  منترة 

وهناك عروض مؤلفة من قبل امخرجن. 

ظاهرة  المونودراما  عروض  فى  تنتشر   -
فقرا  اأمر  هذا  يعكس  هل  المؤلف  المخرج 

؟  المونودراما  نصوص  في 
ليس بالرورة،  ولكن ى بعض اأحيان تفرض التجربة أن يقوم 
العديد  الندرة  أن هناك  العمل وهذا ا يعكس حالة  بكتابة 

من الكتابات الخاصة بامونودراما،  
امونودراما،  كتابات  ى  نقصا  هناك  أن  نقول  أن  نستطيع   فا 
وإقامة  امونودراما  بكتابة  ااهتام  من  امزيد  نريد  ولكننا 
مسابقات خاصة بها، فعى سبيل امثال الهيئة العربية للمرح 
أعاا  ويصدرون  بامونودراما،  الخاصة  للكتابة  مسابقة  تقيم 

متميزة وتجمع اأعال الفائزة وتصدر ى كتاب. 

خاصة  مسابقة  الساقية  تقييم  ا  لماذا   -
؟ المونودراما  بتأليف 

الخاصة  للكتابة  نقيم مسابقة  ، و حتى  التمويل  أزمة ى  لدينا 
تجميع  ويجب   ، فقط  الفائز  بالنص  نكتفي  فلن  بامونودراما 

تكلفة  يتطلب  ما  وهو  نره  يتم   ، كتاب  ي  الفائزة  النصوص 
أننا جهة خاصة وهو ما يختلف  باهظة تحتاج إى ممول، كا 
عن الجهات العامة التي ترصد ميزانيات خاصة بالنر ويكون 

لها اتجاه وخطة ى هذا اأمر. 
مع  طويلة  سنوات  منذ  عملك  واقع  من   -
تقييمك  ما  الحر  المسرح  حركة  و  الهواة 

؟ تتجه  أين  وإلى  الحركة  لهذه 
يتم  أن  يجب   امتنفس  هذا   ، الشباب  لهؤاء  متنفس  الفن 
كبر  بشكل  تشجيعهم  ويجب   ، تشجيعه  و  ودعمه  تعزيزه 
من  أنه  ،كا  امهرجانات  عدد  وزيادة  امتميزة  اأعال  وتبنى 
امزيد  وتستوعب  العون  يد  الثقافة  وزارة  مد  أن  الروري 
ى  نطمح  ولكننا  بالفعل  بهذا  تقوم  وهى  الشباب  من  وامزيد 

امزيد. 

مصطلح  بن  التفرقة  حول  جدل  هناك 
؟ رأيك  ما   “ و”المستقل  “الحر” 

لدرجة  ترقى  فرق  هي  مر  ي  امستقلة  الفرق  عام  بشكل 
والغالبية  الرسمية   للمؤسسة  تابعن  غر  ولكنهم  ااحراف 
العظمى منهم  أكادمين،  أما الفرق الحرة فكل من ا ينتمي 

مرح الدولة يعد فرق حرة. 

على  السطو   ظاهرة  مؤخرا  انتشرت   -
المخرجن  بعض  قبل  من  المؤلفن  نصوص 

؟  اأمر  معالجة  نستطيع  كيف   ..
 ، فقط  امرحية  بالنصوص  مرتبطة  ليست  اأزمة  هذه  أوا   -
فكل حقوق التأليف بشكل عام مهددة ي هذه الفرة ، وذلك 
هناك  ولكن  اانرنت،  عى  مطروحة  النصوص  جميع  أن 
مخرجن يحصلون عى موافقة امؤلف ويحرمون حقه اإبداعي 
والفكري، وهناك من ا يلتزمون بهذا اأمر،  ونحن قبل إقامة 
موافقة  امخرجن عى  نحرص عى حصول  بالساقية  مهرجاناتنا 

امؤلف أنها حقوقه الفكرية ويجب حايتها. 

للسينوغرافيا  جوائز  تخصصون  ا  -لماذا 
؟  المونودراما  بمهرجان 

أن أحد روط الساقية بامهرجان  وجود عدد بسيط من قطع 
الديكور ،  لسهولة فكه وتركيبه بسبب  صغر امساحة امحددة 
ا  وبالتاى  الواحد،  اليوم  خال  امقدمة  العروض  وكم  للوقت 
وضع  نستطيع  ا  لذلك  كامل،  بشكل  متحققا  الديكور  يكون 

عنر الديكور ى امنافسة. 
المهرجانات  بعض  اتجاه  في  رأيك  ما  	-
و  دولية،    تكون  أن  بالمونودراما  الخاصة 
مع  برتوكوات  تقيم  أن  الممكن  من  هل 

؟  المهرجانات  هذه 
إقامة أى مهرجان عى امستوى الدوي أو امحى ينشط الحركة 
امرحية وإقامة برتوكول تعاون بن مهرجان مقام ى مؤسسة 
من  العديد  عى  العمل  يحتاج  خاصة  مؤسسة  مع  رسمية 
اأمر  و  والقانونية،  امادية  التفاصيل  منها  امختلفة  التفاصيل 
من  ولكن  اليسر  باأمر  ليس  وهو  اأمور  من  العديد  يتطلب 
اممكن إقامة برتوكوات، ففي النهاية الخر ينصب عى الحركة 

امرحية. 

لجان  اختيار  في  خاصة  اعتبارات  هناك  هل   -
؟ بالساقية  تقام  الي  المهرجانات  تحكيم 

داما  ولكننا  عنها  اإعان  مكن  محددة  اعتبارات  توجد  ا 
كان  امثال  سبيل  فعى  مستمر،  بشكل  التغر  عى  نحرص 
كبار  بالساقية، وهو  التحكيم  لجان  د. هاي مطاوع يرى  داما 
رجال امرح ى مر، وداما ما كنا نحرص عى وجوده بلجان 
التحكيم الخاصة كا أننا أيضا نحرص عى وجود عنر الشباب 

بلجان التحكيم .

من  كان  الذي  التعاون  برتوكول  عن  وماذا   -
عام  للمسرح  الفي  البيت  مع  إقامته  المفرض 

؟   2011
بن  تكاتف  يحدث  بأن  يحلم  د. أرف ذى  كان  الثورة  قبل   -
وعى  امرح،   لخدمة  الرسمية  وغر  الرسمية  امؤسسات 
هذا  ي  بنفسه  يتحدث  كان  وانشغااته  مسئولياته  من  الرغم 
يحمل  فنان  وهو  شخي  بشكل  معي  وتحدث  ويتابعه  اأمر 
وطنية كبرة، وبالفعل أقيم اجتاع بحضور كل مديري امسارح 
اأمر ولكن عند  بهذا  الخاصة  الحيثيات  النقاش ي جميع  وتم 

قيام الثورة توقف امروع. 

جميع  فى  مسرحية  ورشا  تقيمون  ا  لماذا   -
؟ المسرحى  العمل  مفردات 

ى عام 2005 تم ااتفاق مع بعض اأساتذة من اأكادمية عى 
بعمل  وقمنا  امرحى،  العمل  مفردات  جميع  ى  ورش  إعطاء 
إعان ولكن م يحدث اإقبال الذي كنا ننتظره،  أن التوقيت م 
يكن مناسبا،  ولكننا نقيم ى الساقية ورشة إعداد اممثل. وكا 
ثقاي ولكننا  قرار  أو صناع  إنتاج  لسنا جهة  سبق وأرت نحن 
نعنى فقط بتنشيط الحركة الثقافية عن طريق استقبال اأعال 

امرحية ولنا أحقية الرفض أو القبول . 

بالعروض  الخاصة  الدعاية  أن  البعض  -يرى 
هذا  على  ردك  فما  كافية  غر  المسرحية 

اأمر؟ 
نقدم كل السبل لعمل الدعاية للعروض، وذلك عن طريق عمل 
ومن  اأخرى،  الدعاية  ووسائل  والفايرز  العروض  بوسرات 
يرى أن الدعاية غر كافية عليه أن يجتهد بشكل أكر ي توفر 

دعاية خاصة بعمله بجانب الدعاية التي تقدمها الساقية.

حوار

إنما مؤسسة تشجيع وترويج  إنتاج  لسنا جهة   
اأولى  بالدرجة 
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صعود  شهد  الذي  عر  التاسع  القرن  بن  الطرق  مفرق  ي 
بدأت  العرين  القرن  وبداية  اأوربية  الرجوازية  وتسيد 
اكتشاف  إع��ادة  محاولة  صوب  التحرك  ي  اأوربية  امسارح 
امرح  سادت  التي  الواقعية  الدرامية  التقنيات  ومساءلة 
اليأس  حالة  مثيل  عى  ق��ادرة  غر  أضحت  والتي  اأوري، 
بالتاريخ  امبدي  التفاؤل  تفتت  مع  س��اد  ال��ذي  التاريخي 
واقع  عن  للرجوازية  الكرى  الشعارات  مخض  مع  واإنسان 
شديد  البؤس، حيث م تتحقق الوعود الكرى باإخاء والعدالة 
وحش  إى  الصناعية  اآل��ة  تحولت  بل  البر  بن  وامساوة 
اإنتاج  ماكينة  ي  الدخول  البر  عى  ويفرض  يء  كل  يلتهم 
ي  منها،  جزء  البر  من  وجعلت  اإنسانية  الروح  مزقت  التي 
الحداثية  الفنية  ااتجاهات  من  العديد  ولدت  اإط��ار  هذا 
العام  بناء  إعادة  وحاولت  اليأس  ذلك  ضمن  انطلقت  التي 
تم  ما  رعان  التيار  ذلك  لكن  ومختلفة،  جديدة  قواعد  وفق 
ومناهضتها  مقاومتها  ظهرت  التي  النظم  من  جالياً  استيعابه 
اأمر الذي أدي مياد ما بعد الحداثة التي قامت وعى نقيض 
فنية  وأشكال  طرز  بن  والتجاور  بالتنوع  بااحتفاء  الحداثة 
هو  الهدف  يعد  م  حيث  مختلفة،  ثقافات  عن  تعر  متنوعة 
عام  بناء  امستهدف  يعد  م  كا  الجديد  لصالح  القديم  هدم 
الرأساي بل  والنظام  للرجوازية  ومقاومة  أكر طهراً  أو  جديد 
السكن داخله وكشف تناقضاته وأزماته العميقة، ولكن لظروف 
الحداثة ي  دولة  وبناء  الوطني  التحرر  بحركة  متعلقة  تاريخية 
اكتال  لعدم  أدت  أزمات  من  صاحبها  وما  العربية  امنطقة 
ما  تقنيات  عن  بعيداً  ظل  العري  امرح  فإن  امروع  ذلك 
الفنية حتى وقت قريب، بل وحتى عندما حاول  الحداثة  بعد 
مهند  للمخرج  العري«  »بكاء  عرض  نجد ي  كا  منها  ااقراب 
الشارقة  أيام  مهرجان  فعاليات  ضمن  عرض  والذي   – كريم 
امرحية الدورة الثاثون- فإن التقنيات ما بعد الحداثية ظلت 
مرتبطة بحالة الخذان التاريخي مروع الحداثة العربية الذي 
مخض عن حروب واحتال وبناء دول قمعية وانتفاء للحريات 

واأحام القومية ي كثر من الدول العربية.
العري«   إليه عرض »بكاء  الذي ينتمي  التيار امرحي  إن ذلك 
القرن  من  التسعينيات  بداية  ي  اأوي  تجلياته  ظهرت  والذي 
العرين رما يكون أقل دعوية وثورية وأكر قرًبا من محاولة 
استكشاف ومساءلة ذلك الواقع والطبقات التاريخية والثقافية 
التي تشكله، والتي تحر بشكل متزامن ومتداخل داخله، لقد 
أصبحنا أمام مرح يجمع بن تقنيات امرح الغري وطبقات 
كان  ما هو مختلف كا  نفي  تحاول  ثقافية وجالية عربية ا 
ي  رؤيته  تحاول  بل  التقليدي،  الشعبي  امرح  زمن  ي  الحال 
ظل تصورات متحررة من الثنائيات التقليدية، وذلك ي مواجهة 

شمولية  رؤى  لصالح  ورؤيته  الفرد  من  يهمش  أصبح  واقع 
تؤسس لنفسها بوصفها هي الحقيقة الوحيدة وامطلقة. 

التلقي الخاص به منذ لحظة  يفتتح عرض« بكاء العري« أفق 
هي  رئيسية  ألوان  ثاثة  عى  يرتكز  الذي  بالبانفلت  امساكنا 
شكلت  التي  األ��وان  نفس  وهي  واأحمر  واأبيض  اأس��ود 
الفضاء امرحي ي استهاله شديدة التجريد، تخرنا أننا أمام 
التشكيلية ي مقابل اهتامه  بالزخارف والحى  عرض ا يهتم 
هي  فقط  األوان  تكن  وم  أمامنا..  يطرحه  الذي  عامه  ببناء 

أهم ما مكن لنا التوقف أمامه.
العرض  بناء  تم  الذي  النص  ماهية  حول  التساؤل  يكون  رما 
وقصائد  مرحية  نصوص  بن  مصادره  تتنوع  وال��ذي  عليه  
سمة  وهي  تشكيلية،  ولوحات  وأغاي  موسيقي  وكونشرتو 
اانسان،  بعد  )ما  مثل  سابقة  للمخرج  أعال  ي  تكرارية 
ريتشارد الثالث، DNA( حيث يعمد امخرج ي تشكيل عرض 
عروض  ي  أعتمده  الذي  اأسلوب  ذات  إى   « العري  بكاء   «
سابقة وهي التجاور والتازج بن عنار ثقافية وفنية ولغوية 
وموسيقية تنتمي إى مصادر مختلفة ومن ثم إعادة التجميع  
للعديد من امصادر التاريخية والثقافية وامرحية واموسيقية 

والتشكيلية وحتى اأدائية العامية وامحلية.
الذي يعتمده مهند كريم ي تشكيل عرض  إن ذلك اأسلوب 

ناحية  من  تجريدي  نزوع  بن  يجمع  والذي  العري«  بكاء   «
التنوع والتجاور رما يكون هو مدخل  لبناء قائم عى  وتوجه 
العودة  تلك  مقابل  ي  بنائه،  وكيفية  العرض  لرؤية  جيد 
بعد  ما  امسارح  ي  تقليدية  تقنية  )وهي  للتاريخ  التقليدية 
الحساسية  أمام لحظة شديدة  والتوقف  العربية(  الكولونيالية 
بالنسبة لتلك الثقافة حيث يتوقف العرض بشكل أساي أمام 
لحظة  العربية  الذاكرة  ي  مثل  والتي  اأندلس  سقوط  لحظة 

السقوط اأخر والهزمة النهائية.
إننا إذن أمام عرض يقوم عى تناقض أساي فمن ناحية يلجأ 
امقابل  وي  داخله  مركزية  لحظات  استعادة  ويحاول  للتاريخ 
أي  مركزي  خطاب  أي  هدم  عى  الفنية  تقنياته  عر  يعمل 
مصدر قد يعتمد عليه ي محاولة منه لفتح مدلوات لأنساق 

التي يطرحها أمامنا ليصبح امعنى أكر اتساًعا. 
شديد  امرحي  الفضاء  من  بداية  واضح  بشكل  يتجى  وذلك 
التجريد والتقشف والخاي من أي عنار تشكيليه عدا لوحن 
اأسود  اللون  من  البري  امستوى  يتشكل  حيث  امرايا  من 
والذي يسيطر عى الفضاء وعى امابس واللون اأبيض الذي 
يتخطى  التجريد  هذا  إن  أحمر،  ووشاح  امؤدين  احد  يرتديه 
الحدث  انتزاع  وبالتاي  للحدث،  امكاي  أو  الزماي  التحديد  بنا 
من إطاره الواقعي/ التاريخي ليتحول إى حالة عامة مكن ان 

العربي«.. »بكاء 
حداثية  بعد  ما  عربية  مرثية   

هبة بركات

رؤى

بطاقة العرض
أسم العرض: 
بكاء العري
جهة اإنتاج: 
فرقة جمعية 
دبا الحصن 
للثقافة والراث 
وامرح
عام اإنتاج: 
2020
إعداد وإخراج: 
مهند كريم 
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تتكرر ي أي زمان وي أي مجتمع.
البرية  الصورة  مستوى  عى  التقشف  هذا  العرض  ويتخطى 
يفتتح  مؤديان  عر  ديناميي  بشكل  الفضاء  تشكيل  خال  من 
يرتدي  زجاجي  لوح  بداخل  محار  وهو  بأحدها  العرض 
الجسدي،  اأداء  خال  من  يصارع  والذي  زهر(  )زين  اأبيض 
للفكاك من حصار  يناضل  كلثوم وهو  أغنية أم  بينا تصاحبه 
تنشطر هذه  الخروج  نجاحه ي  فيه.. وعند  الذي وضع  اإطار 
الذات ويظهر امؤدي الثاي )عمر صفر( مرتدياً اأسود ي ثنائية 
عبد  أي  للملك  الصدى(  )الصدى/ رجع  تسميتها  امخرج  فضل 
»نبيل  دوره  بأداء  قام  والذي  اأندلس  ملوك  آخر  الصغر  الله 

امازمي« 
الصغر«  الله  » عبد  التشظية لجسد وذات شخصية  تلك  وعر 
عر امؤديان الراقصان، يقوم العرض بتجسيده أزمات ومعاناة 
وتراثها  اللغة  ومتحرر من عبء  بشكل صامت  الشخصية  تلك 
وبنيتها وتعبراتها، حيث أستطاع امؤديان التعبر بحرفية عالية 
من  امرحي  الفضاء  شغل  ليتم  الحركية،  الدراما  خال  من 
قد  التي  الحدود  تلك  الراقص  الجسد  يتخطى  حيث  خالها، 
واانفعاات  امشاعر  لنقل  سهلة  وسيلة  ويصبح  اللغة  تخلقها 
والتي جاءت ي بعض اأحيان معلقة عى الحدث أو مساعدة 

له أو منسحقة تحت وطأته. 
تاريخية  لحظة  من  ينطلق  العرض  فإن  آخر  مستوى  عى 
اأندلس  الله  عبد  املك  تسليم  وهي  العري  التاريخ  ي  فارقة 
التاريخي  الحدث  لهذا  رؤيته  لنا  يقدم  انه  إا  فرديناند..  إى 
الله  )عبد  الديكتاتور  موذج  مناقشة  تكأة  باعتباره  امفصي 
لعبة  باعتبارها مجرد  اأندلس  تعامل مع قضية  الذي  الصغر( 
يلهو بها فإما يكسب أو يخر دور شطرنج بينه وبن فرديناند 
وتكون اأندلس هي الجائزة، حاكم ا يرى من دولته ومستقبل 
شعبها سوى ذاته فيحاره بداخل لوحن من امرايا، ا يرى من 

منها  يخرج  وا  يسمع سوى صوته..  وا  ذاته  خالها سوى 
أو  البهلول،  مع  لحظات حديثه  فارقة وهي  لحظات  سوى ي 
لتنعكس صورة جمهور  لنفسه  لحظات خسارته ومواجهته  ي 

العرض فيها ليورطهم ي الحدث.
الوهلة  منذ  بسيطة  تبدوا  التي  البرية  الصورة  هذه  إن 
بن  ديناميكية  حركة  ي  يتغر  قلق  لفضاء  تتحول  اأوى 
امرايا  أو حركات  اممثلن  أو أجساد  الحركيان  امؤديان  أجساد 
تحار  بجعلها  امخرج  يكتفي  م  والتي  الجميع،  تحار  التي 
املك عبد الله فقط ولكنها أيضا تحار املك فرديناند الثاي، 
وا  يرى  ا  الذي  الديكتاتور  للحاكم  مثالية  صورة  فكاها 

يسمع سوى ذاته. 
امرحي  الفضاء  شكلت  التي  الحركية  الديناميكية  تلك  إن 
عرادة  أبو  أحمد  من  بداية  اممثلن  أداء  أيضا  فيها  ساهم 
تنقل  ي  والبهلول  فرديناند  املك  شخصية  بأداء  قام  والذي 
بعباءة حمراء  ااستعانة  يلزمه سوى  م  الشخصيتن  بن  بديع 
التي يرتديها  مثل شخصية املك يضعها عى امابس السوداء 
البهلول والذي يتعدى دوره الرفيه عن املك وحاشيته ليقوم 
اأمن،  والناصح  الحكمة  ممتلك  اأمور  ببواطن  العام  بدور 
الدارجة(  امغربية  اللهجة  يتحدث  )وال��ذي  البهلول  فنجد 
أن  إى  وشعبه  بأرضه  ويذكره  داما  الله  عبد  أبو  املك  ينصح 
يقرح عليه ان يقوم بتحدي املك فرديناند ي لعبة الشطرنج 
انه  ورغم  املك  له  ويستجيب  اأندلس،  حكم  هي  والجائزة 
يكسب اللعبة إا ان فرديناند ينكث بعهده معه ويستوي عى 

ااندلس.
مخطأ  البهلول  هل  مناقشة  العرض  يتحول  اللحظة  تلك  عند 
شفرات شخصية  أحد  لنا  وتتكشف  اأرض،  لخسارة  متآمر  أم 
البهلول ي نهاية العرض عندما ينفى عبد الله الصغر ويتقدم 
به العمر ويتيه ي اأرض نادًما عى ما فعل راثًيا حاله وحال 

أخرة  مواجهة  ي  أخرى  مرة  البهلول  فيقابل  أجمعن،  العرب 

بينها يحمله فيها املك وزر ما حدث قبل أن موت.

لكنه  لر  املك  بهلول  ما  حداً  إى  يشبه  رما  هنا  البهلول  إن 

مكن  ما  وهو  الواقع   صناعة  ي  التورط  من  متحرراً  ليس 

ممثًا  بوصفه  البهلول  يقدم  تأويل  إى  ما  بصورة  يحيل  أن 

املك  نصح  يحاول  كان  الذي   ) الشعب  )أو  العري  للمجتمع 

ومازمته، هو هذا الذي ا يشيخ أو موت أبًدا مها ما تعاقب 

عى حكمه حكام ومستعمرين، وكان اقراحه مجرد ثقة عمياء 

عى  الشعب  هذا  من  اختبار  كان  رما  أو  وقدراته  حاكمه  ي 

والتي  امرحية  نهاية  كانت  فقد  ولذك  له،  املك  حب  مدى 

مدى  حول  الشاعرية  شديد  منولوًجا  امازمي  نبيل  فيها  قدم 

حبه للبهلول/ الشعب وثقته فيه وانه امسؤول عا حدث هي 

البداية  منذ  العرض  تبناه  الذي  اأساي  الخطاب  ضد  نهاية 

قد  ورما  الله،  عبد  أبو  املك  وحكاية  لشخصية  تقدمه  حول 

الحاكم  صورة  بن  محايدة  منطقة  ي  يقف  أن  امخرج  أراد 

الديكتاتور الذي يحمل ي داخله الكثر من الضعف والتناقض 

ثقة عمياء  متمثا ي حبه لشعبه وبن شعب وثق ي حاكمه 

حاكم  لنزع  انتصار  باعتباره  ااستعار  مع  تعامل  أيضا  لكنه 

ضعيف ليستمر الشعب ي امقاومة حتى ينتر ي النهاية.

كريم  مهند  بديعة  عربية  مرثية  هو  العري«  »بكاء  عرض  إن 

وكل فريق عمله، يقدمه كحجر أساس ي مروعه امرحي ي 

يقدمه  الذي  الفني  للشكل  والحساسية  الصعوبة  رهان شديد 

للمجتمع العري، وهو طريق ليس بالهن وا اليسر فهو يشيد 

بناء مختلًفا ومتايزًا عن الذائقة العربية التقليدية، ولكنه بناء 

النهاية  ي  لنا  سيتكشف  حتى  سابقه  عن  عمل  كل  ي  ينضج 

امرحي  واقعنا  ي  أثرًا  سيرك  هام  مخرج  مرحي  مروع 

العري. 

رؤى
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اسم العمل واسم الفرقة التي تقدمه له دور كبر ي مدى 
متابعة  عي  السهل  من  يكن  فلم  مشاهدته،  عى  حري 
يومي،  بشكل  ما  مهرجان  يقدمها  التي  امرحية  العروض 
إقليم  مهرجان  قدمها  فقط  عــروض  ثاث  شاهدت  لذا 
مرح  عى  ُعقد  الذي  الصعيد  وشال  الكرى  القاهرة 
لفرقة  النهر«  وراء  »ما  عرض  العروض  هذه  من  الجيزة، 
بني سويف، تأليف محمد عبد امعطي، دراماتورج وأشعار 
البنهاوي، فحن يذكر مرح بني  أسامة بدر، إخراج أحمد 
امرحين،  كل  يعرفها  أليمة  ذكرى  استدعاء  يتم  سويف 
كر  عى  اعتدت  حيث  العرض  مشاهدة  عى  لذا حرصت 

النهر«.. وراء  »ما 
ولكن! بحرفية..  رسمت  متكاملة  فنية  لوحة   

نور الهدى عبد امنعم



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 23 مارس 2020العدد 545 العدد 656

[ [19

بطاقة العرض
اسم العرض: ما 
وراء النهر

جهة اإنتاج: 
قر ثقافة بني 
سويف

عام اإنتاج: 
2020

تأليف: محمد 
عبد امعطي

إخراج: أحمد 
البنهاوي

رؤى

العرض  عنوان  كذلك  يء،  وأي  بيني  النفي  الحاجز 
وسوف أتناول ما يتعلق به ي نهاية امقال.

يقنعني  أن  البنهاوي  أحمد  امخرج  نجح  العرض  هذا  ي 
إى  ينتمون  هواة  ا  محرفن  مرحًيا  عرًضا  أشاهد  أنني 
الهواة  بأن  نظري  وجهة  يدعم  ما  وهو  اأقاليم،  مرح 
من  احرافية  أكر  يكونون  جيد  بشكل  تدريبهم  يتم  حن 
إداري  تصنيف  لكنه  بالفعل  محرفن  أنهم  بل  امحرفن، 
عى  اعتمد  حيث  بالفن،  عاقة  لها  ليس  لحسابات  يخضع 
عنار مثيلية متميزة جًدا، فاستطاع كل منهم أن يقنعني 
يجسدها،  التي  الشخصية  مع  توحده  خال  من  يقدمه  ما 
العزيز)جابورو(،  عبد  كامل  الفنان  العرض  بطل  خاصة 
العليم  عبد  أحمد  )الكاهن(،  محمود  محمد  مصطفى 
نجم  جويد  )جيلفون(،  مجدي  الرحمن  عبد  )العراف(، 
فاروق  سيدة  )حــرو(،  جابر  أسامة  )بــاهــاروي(،  الدين 
فأنا  ي،  بالنسبة  بالعرض  الكرى  امفاجأة  وهى  )بابيا( 
أرها  وم  شاعرة  باعتبارها  سنوات طويلة  منذ  جيًدا  أعرفها 
بل متميزة  ليست ممثلة فحسب  بها  فإذا  قبل ممثلة،  من 
جًدا خاصة ي تجسيد شخصية اأم وهو دور محوري وهام 

جًدا ي اأحداث. 
عصام،  داليا  يار،  الله  منة  سامي،  آية  من:  كل  كذلك 
عصام،  محمد  العزيز،  عبد  مصطفى  ــاء،  ع مصطفى 
نور  الحليم،  عبد  إمان  شاهن،  إساعيل  الرنس،  محمد 
نورهان  محسن،  مازن  النار،  عبد  إسام  يحيى،  محمد 
محمد،  هشام  محمد،  أحمد  محمد  ربيع،  محمود  عاد، 

عي،  إبراهيم  عادل،  سعد  الجارحي،  شادي  فكري،  كريم 
جميعهم عنار مثيلية جيدة تستحق اإشادة، عى الرغم 
أو  تجاوزها  مكن  ا  العربية  اللغة  ي  أخطاء  وجود  من 

العبور عليها من دون اإشارة.
النيل  جعل  هو  للعرض  امميزة  العنار  أهم  من   
الكبر  الفنان  بصوت  ااستعانة  خال  من  لأحداث  راوي 
ما  وهو  السينائية  للصور  امصاحب  الوهاب  عبد  فتحي 

أضفى عى العرض بعًدا جالًيا وفنًيا.
بحرفية  رسمها  تم  متكاملة  فنية  لوحة  العرض  بالفعل 
الوهاب  عبد  محمد  وألحان  موسيقى  مع  خاصة  عالية 
أيًضا،  امابس  بتصميم  قام  الذي  سعد  محمد  د.  ديكور 
بطًا حقيقًيا.  الصورة  من  التي جعلت  عز حلمي  وإضاءة 
الصبور  عبد  محمد  الفنان  صممه  الذي  الكريوجراف  أما 
فعى الرغم من كونه أضاف عنًرا هاًما هو حالة البهجة 
التي اكتملت بها الصورة امرئية بتشكياته الرائعة ورشاقة 
التي عملت  القصور  بعض  بها  كان  الحركة  أن  إا  اممثلن 

عى إخفاء بعض الشخصيات خاصة اأم معظم الوقت. 
أما ما يتعلق بالعنوان »ما وراء النهر« وهو ما أرجأته إى 
نهاية امقال فهذا العنوان استدعى إى ذاكري رواية لعميد 
اأدب العري الدكتور طه حسن تحمل العنوان نفسه، عى 
الفور أعدت قراءة الرواية بعد سنوات طويلة كانت كفيلة 
بينها،  تربط  التي  العاقة  تفاصيلها، أعرف مدى  بنسيان 
يستلهم  العرض  أن  أم  صدفة  مجرد  العنوان  هذا  وهل 
بن  تربط  قوية  عاقة  فوجدت  الرواية،  هذه  من  أحداثه 

اأحــداث،  فيه  تدور  الذي  امجتمع  من  بداية  العملن، 
الصفوة  إى  روايته  ي  امجتمع  حسن  طه  د.  قسم  حيث 
وأهل  امرتفعة  التبة  فوق  فاخر  قر  ي  يعيشون  الذين 
وهو  التبة،  هذه  أسفل  يعيشون  الذين  الفقراء  القرية 
حيث  امرحي  العرض  عليه  اعتمد  الذي  ذاته  التصنيف 
نشأت  التي  الحب  قصة  كذلك  اأرض،  وناس  القلعة  ناس 
القرية، هي نفسها  ابن صاحب القر وفتاة من أهل  بن 
أهل  من  وفتاة  عهدة  ووي  املك  ابن  بن  الحب  قصة 
امرحي،  والعرض  الرواية  ي  الفتاة  هذه  وموت  اأرض، 
أنها  لنكتشف  النهاية  العرض أظهرها مرة أخرى ي  أن  إا 
والتحاور  وتأمله  النهر  عشق  عن  أما  اموت،  من  هربت 
رواية  ي  الشاعر  حيث  العملن  ي  ملمح  أهم  فهو  معه 
هذه  كل  امرح،  ي  املك  ابن  وبهاروي  حسن،  طه  د. 
أنكره  ما  وهو  واضح  استلهام  وجود  عى  تؤكد  التفاصيل 
كاتب العمل بعدم اإشارة إليه، وذلك عى الرغم من أنه 
وهنا  منه.  ينتقص  وم  كرى  أهمية  لعمله  سيضيف  كان 
ابد من طرح سؤاًا هاًما هل استخدام اساًء غريبة عى 
مجتمعنا، أو تغير بعض التفاصيل وإضافة عنار م تكن 
موجودة ي عمل إبداعي يعطينا الحق بنسبه إلينا وحذف 
اسم الصانع الحقيقي لهذا العمل؟ إنه مجرد سؤال وليس 

اتهام أحد
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بدايات الفن امرحى العرى: يجب أن نذكر جيداً، أن بدايات 
ى  القباى  خليل  أبو  يد  عى  الشام  ى  بدأت  الحقيقية  امرح 
نتيجة  السبق  كان هذا  ورما  لبنان،  ى  النقاش  ومارون  سوريا، 
الباد  ومع  اأوربية،  الحضارة  مع  الشام  لباد  اأكر  اأحتكاك 
الشام  له  تعرضت  الذى  اأحتال  نتيجه  بالفرنسية،  امتحدثة 
الشام  أبناء  إجادة  إى  أدى  الفرنسين، ما  ولفرات طويله من 
بجانب  الفنية،  ثقافتهم  عى  اأتطاع  وبالتاى  الفرنسية،  للغة 
الطريق  لهم  مهد  ما  واماحة،  بالتجارة  الشام  أبناء  أشتغال 
عى اأتطاع و رؤيه هذه الفنون والثقافات اأوربية عن قرب، 
الشامية، إا أن اأستمرار م  التجربة امرحية  لكن رغم نجاح 
مهيئة  تك  م  واأجتاعية،  السياسية  الظروف  أن   ، لها  يكتب 
الجديد، عكس مر،  الوافد  الفن  هذا  الشام أستقبال  باد  ى 
فقد مهد محمد الساحة منذ بداياته، أستقبال هذا الفن الوافد 
بعد  تحدثت  والتى  أرسلها،  التى  البعثات  طريق  عن  الجديد، 
أسمه  أوربا  ى  جديد  أدى  نوع  وجود  عن  الخارج  من  عودتها 
امرحية،  الرجات  من  مجموعه  ما  نوعاً  ونشطت  مرسح، 
نوع  هناك  أن  امرين  فأدرك  أدى،  نوع  امرح  أن  بأعتبار 
امرح  أدراك  أن  قوياً  مهيداً  فكان  مرسح،  أسمه  جديد  أدى 
ضمن اأدبيات، ثم يأى بعد ذلك دور الخديوى أساعيل، الذى 
فنى  منتجع  إى  اأزبكية  منطقة  بتحويل  العام،  امشهد  أكمل 
ثقاى أحتفاى، وهو ما سنتحدث عنه بالتفصيل ى مقاله أخرى، 
وكا نعرف أن الخديوى أساعيل، كان مهتم بتهيئة مر لهذا 
من  قدمت  ريادتها  أن  رغم  امرحية،  الريادة  وهذه  امشهد، 
باد الشام، فأهتم الخديوى برجال العلم ورجال الثقافة والفن، 
الطهطاوي،  رافع  رفاعة  الشيخ  بنيهم  من  فرز  اأجواء  وتهيئة 
عندما  نوعها،  من  اأوى  كانت  فريدة،  فنية  تجربة  ليقِدم 
عام  أوفنباخ  أوبريت  عن  الجميلة«  »هيانة  مرحية  عرَب 
١٨٦٨م،  وهي مرحية افتتاح مرح الدولة الرسمي اأول — 
العري  امرح  رسمياا  مر  عرفت  وبذلك  الفرني،  الكوميدي 

ا ُمعَرًبا قبل أن تعرفه عرًضا ُممَثًا.   نصا
مر  عى  العثاى  الحكم  لفرة  الوحيدة  اميزة  كانت  ورما 
بلد  والشام  أن مر  تعتر  كانت  العثانية،  الدولة  أن  والشام، 

واحد، ومن حق أبنائه السفر بدون قيود. 
ريادتها:  رغم  الشام  فى  المسرحية  التجربة  فشلت  لماذا 
ى  عروضها  لتقديم  الشامية،  الفرق  من  العديد  مر  إى  أتت 
مر، لكنى هنا سأقتر عى فرقتى سليم النقاش، وفرقة أحمد 

أبو خليل القباى كنموذج. لدراسة أسباب قدومها إى مر. 
أصطدم  أنه  إا  للنقاش  وامحسوسه  الجيده  البدايات  رغم 

أهتم  أنه  إا  فنياً  النقاش  نجاح  ورغم  مرير،  أجتاعى  بواقع 
عينيه عى  نصب  يجعل  وم  القوم،  وعلية  والسفراء  بالقناصل 
لكن  النقاش،  سرة  ى  أسرسل  أن  أريد  وا  العادى،  الجمهور 
له  يسمح  عاٍل  فرمان  عى  صيته، حصل  ذاع  أن  بعد  النقاش، 
عرض  امرح  هذا  شهد  وقد   ، بيته  بجوار  مرح  بإنشاء 
1853م،  عام  ي  السليط”  “الحسود  واأخرة  الثالثة  مرحيته 
بروت،  ي  أحداثها  تدور  عرية  اجتاعية  مرحية  وهي 
مولير،  أسكابان  مقالب  أحداث مرحية  من  أحداثها  وتقرب 
واأنحراف  بالرجوع  وأتهمته  طاردته،  الرجعية  حمات  ولكن 
هذا  مارسة  عن  التوقف  فقرر  امسيحى،  الدين  أهداف  عن 
طرطوس  إى  سافر   1854 سنة  أيلول   19 وي  الفنى،  النشاط 
أجل التجارة واستقر بها مانية أشهر، وي 23 آيار سنة 1855 
قام  وقد  حزيران،  أول  بتاريخ  وتوى  شديدة  بحّمى  مرض 
اللبناى ى عام 1977، وى أحتفال مهيب بأزاحة  الثقافة  وزير 
عليها  كتب  الجميزة  ى  السانتا  كنيسة  عى  لوحة  عن  الستار، 
لبنان والعام  “ي هذا امكان تم تقديم أول عرض مرحي ي 

العري، وهي مرحية “البخيل” للرائد امرحي اللبناي مارون 
إى  منزله  بتحويل  موته  قبل  أوى  وقد   ،”1847 عام  النقاش 

كنيسة حيث اشراه القاصد الرسوي . 
كان  القاهرة:    إى  النقاش  مارون  ريادة  يحمل  النقاش  سليم 
وتحويل مرحه  بوفاته  النقاش  مارون  ريادة  تنتهى  أن  مكن 
إى كنيسة، لوا أرار أبن أخيه سليم النقاش الذى حمل لواء 
النَقاش  خليل  سليم  عزم  وعندما  القاهرة  إى  النقاش  مارون 
بروت  ي  ونرها  »مي«  مرحية  ترجم  مر  إى  الحضور 
سيخدم  أنه  بقوله،  مقدمتها  ى  الخديوى  مغازًا  ١٨٧٥م،  عام 
الخديوي إساعيل »بإدخال فن الروايات ي اللغة العربية إى 
الريادي  عمله  عى  النَقاش  سليم  أَكد  كا  امرية”،  اأقطار 
مجلة  مقالته  ي  إساعيل  الخديوي  عن  تحدث  عندما  هذا 
»الجنان« ى أغسطس ١٨٧٥م قائًا: “بلغُت فوق ما مَنيُت من 
أفضال جنابه العاي، وأحسن إى بقبول طلبي، وذلك بأن أدخل 
من  بتشجيع  امرية  اأقطار  إى  العربية  باللغة  الروايات  فن 

رجال الخديوى أساعيل”.
فكانت فرقة سليم النَقاش هي أول فرقة مرحية عربية ُتقِدم 
العربية ي مر، منذ قدومها  باللغة  عروًضا مرحية منتظمة 
هذه  ضمن  ومن  ١٨٧٦م،  عام  اإسكندرية  إى  لبنان  من 
بخيل  النقاش عن  مارون  عربها  التى  البخيل  روايات  العروض 
غنائية  شعرية  بصوره  عربها  قد  النقاش  مارون  وكان  مولير، 
ذلك  بعد  قدم  ثم  لأوبريت،  تنتمى  ما  أكر  لأوبرا  تقرب 
مرحية أبو الحسن امغفل، ثم رواية السليط الحسود، كذلك 
النَقاش  سليم  وتعريبها  برجمتها  قام  روايات  الفرقة  قدمت 
مثل ، مي وهوراس، وهارون الرشيد، والكذوب، وعائدة. فمن 
خال ذلك نستطيع ماحظة أن امرحيات التى قدمتها الفرقة 

ى معظمها أما مرجم، أو معرب.
كاها  القباى  ومرح  النقاش  مرح  أن  كذلك  وسناحظ 
لقالب  أقرب  فهو  الغاى،  اموسيقى  الشكل  عى  يعتمد  كان 

سمر حنفي محمود

الشامية..  الفرق 
مصر إلى  لهجرتها  أدت  الى  والسياسية  ااجتماعية  الظروف 

20 نوافذ
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اأوبريت.
بدعته  بهجر  النقاش  التى طالبت مارون  تعالت اأصوات  وكا 
أبو  أحمد  حال  كان  كذلك  بصيدا،  منزلة  لصحن  جلبها  التى 
الجديد،  للواى  شكوى  امشايخ  بعض  رفع  حيث  القباى،  خليل 
تعافه  السورية، ما  الباد  التمثيل ي  “إن وجود  فيها،  يقولون 
ثقيًال  جلياًورزءاً  خطباً  الناس  عى  ونراه  اأبية،  النفوس 
البديع من األحان،  الخصيان، ينشدن  الفتيان  استلزامه وجود 
الفتيان  من  حر  من  أفئدة  ي  اللذات  أعن  توقظ  بأصوات 
والفتيات فيمثل عى مرأى من الناظرين، ومسمع من امتفرجن 
احوال العشاق، فتطبع ي الذهن سطور الصبابة وامجون، وميل 
بالنفس اى انواع الغرام والشجون والتشبه بأهل الخاعة، فكم 
سلب  وكم  والعشاق  العواذل  الغرةبن  حرب  قامت  بسببه 
الشيخ  وقف  كذلك  عقد”  وحل  ناسك،  عقل  وفن  عابد،  قلب 
سعيد الغرا ي وجود السلطان عبد الحميد أثناء صاة الجمعة 
)البدعة(  من  وامصلن  امسلمن،  خليفة  محذراً  باأستانة، 
الجهنمية، التي تهدد العقيدة الدينية، وما تحدثه هذه البدعة 
ي نفوس الناس من فسق وفجور وفحشاء، ورخ قائًا، “أدركنا 
يا أمر امؤمنن فإن الفسق والفجور، قد تفشيا ي الشام فهتكت 
النساء  وأختلطت  الرف،  ووئد  الفضيلة،  وماتت  اأعراض، 
بالرجال، ى مرح هذا اأفاق امدعو أحمد أبو خليل القباى”، 
أبو   “ ويغنون  بالحجاره  يرشقوه  وهم  يطاردوه  اأطفال  ما 
أحسن  لكارك  إرجع  دّلك..  من  وعالكوميضة  قّلك..  من  خليل 

لك.. إرجع لكارك قباي.
رحيل القباى إى مر: ى عام 1883، زار عبده الحاموى سوريا، 
التى  إى مر،  للحضور  فدعاه  القباى،  أمر  أليه  آل  ما  وأحزنه 
النهاية بداً  القباى ى  فنياً وقتذاك”، م يجد  كانت تشهد رواجاً 
أن شجعه  بعد  عام 1884،  إى مر، وكان هذا ى  الرحيل  من 
وهو  حابة،  سعد  الشيخ  هو  باأسكندرية  مقيم  سورى  تاجر 
باأرة  تربطه  كانت  الذى  طليات،  زى  الفنان  والد  خال 

)عبد  امري  الفنان   يقول  و  ونسب،  قرابة  صات  الحاكمة 
أن  القباي،   خليل  أي  يدي  عى  تعلم  الذي  الجاهي(  العزيز 
فنانن سورين هم  أربع  بصحبة  إى مر  أى  القباي  أبو خليل 
وخليل  )ها   آخران  وإثنان  دمشقية  وتوفيق  لهيق  أبو  موى 
عام  فرقته  مع  اأسكندرية  إى  مهدوجاد(  ومحمد  مرشاف 
1884، كا نرت جريدة اأهرام ى 23 يونيو 1884، وقدم أول 
الجليس، ثم قدم  الدانوب هى رواية أنس  رواية له عى قهوة 
الباغى  عى  مرحيات  زيزينيا،  مرح  عى  ذلك  بعد  أعاله 
الرياض،  وزهر  محمود  اأمر  الجليس،  أنيس  الدوائر،  تدور 
عنره العبى، ثم عى مقهى الدانوب مرحيتى، عائدة، حمزة 

امحتال. 
القاهرة،  إى  اأنتقال  عى  نجاحه  وشجعه  القاهرة:   ى  القباى 
قدم  التى  البولتيتياما،  مرح  وأستأجر   ،1884 أواخر  ى 
يشاركانه  وأمظ،  الحاموى،  عبده  وكان  الغنائية،  عليهاعروضه 
سامة  فرقة  أفراد  بعض  كذلك  الروايات،  بعض  ى  بالغناء 
طلباً   1884 عام  نهاية  الحاموى  عبده  مع  ليقدم  حجازى، 
اموافقة  ورغم  الخديوية،  اأوبرا  عى  للعمل  اأشغال  لنظارة 
عى الطلب، إا أن القباى والحاموى م يقدما أى عمل مشرك 
بينها عى دار اأوبرا الخديوية، ولكن قدم عى مرح حديقة 

اأزبكية، عدة مرحيات منها وادة، وقيس وليى. 
بالتقاليد  ألزامه  عدم  نتيجة  القبانى  على  الهجوم 

ااجتماعية: 
اذعاً  نقداً  اأزبكية  العمل عى مرح حديقة  من  نصيبة  كان 
عنوان  تحت   1885 عام  ديسمر   22 بتاريخ  الزمان  جريدة  ى 
“ التشخيص العرى ى تياترو الجنينه” وم يكن النقد نقداً فنياً 
النساء  بزى  اممثلن  ظهور  ينتقض  أخاقياً  نقداً  كان  ما  بقدر 
نتيجة  بنفسة،  القباى  وكان  الجارحة،  األفاظ  ببعض  وتلفظهم 
وعادت  بنفسه،  النسائية  اأدوار  ببعض  يقوم  اممثات  ندرة 
 1885 عام  ديسمر   26 بتاريخ  الفرقة  تهاجم  الجريدة  نفس 

الجريدة مدح  اأزبكية” ثم عادت ذات  تحت عنوان “حديقة 
مارس  الخديوية ى  اأوبرا  ى  مثيلها  بدأت  عندما  القباى  فرقة 

من عام 1886، 
الفرقة أكر  أخبار  وأنقطعت  القباى:  الخديوى عن دعم  تخى 
يرى ى  كان  الذى  الخديوى  دعم  لعدم  رما  ثاث سنوات،  من 
أخبار  عادت   1889 عام  نهاية  وى  عليه،  للرأى  اثارة  أعاله 
الفرقة قوية، بعد أنضام امطربة ليى للفرقة، ثم قامت الفرقة 
اممثلتن  أنضام  بعد  وذلك   1890 عام  ى  أقليمية  بجوات 
الفرقة  أخبار  تنقطع  ثم   ،) ساط  ولبيبة  مريم   ( الشقيقتن 
القاهرة ى عام 1894، وتستمر مسرته ى  لتعود بعد ذلك إى 
عبد  وهو  مرى،  فنى  منتج  اول  فرقته  تبنى  أن  بعد  القاهرة 
الخضار  سوق  مكان  القباى،  مرح  وساه  عنايت،  الرازق 
بالعتبة، لكن امرح يحرق، فيقوم بجوله ى شيكاغو بالوايات 
الوايات  ي  شيكاغو  اى  ممثًا   20 مع   1892 عام  امتحدة 
ومصطفى  بالدرويش  املقب  بك  صالح  بينهم  كان  امتحدة، 
امنجد،  وابراهيم  اأصيل  وامن  النجارن  الخر  وابو  القاري 
ستة  وفرقته  القباي  واقام  الساعاي،  وحسن  الهيء  ابو  وموى 

أشهر ي معرض شيكاغو.
القباى ى تقديم عروضه عى  القباى إى سوريا: وأستمر  عودة 
توقفت  حيث   1900 عام  من  مارس   18 حتى  بالعتبة  مرحه 
بالفرقة، وعى آثر ذلك عاد  الخاص  الفرقة بعد أحراق امرح 
القباى إى سوريا، وتوسط له صديقه أحمد عزت العابد، رئيس 
كتاب الباب العاى، لأفراج عن أماكه وأجرت له اأستانه راتباً 

شهرياً. 
من هذا يتضح لنا أن اأجواء اأجتاعية والثقافية التى مهد لها 
محمد عى ومن بعده الخديوى أساعيل هى التى أهلت مر 
مر،  أرض  عى  أعاله  يقدم  أن  يريد  فنان  أى  ماذاً  لتكون 

ولتوجد مر ريادة فنيه مستحقه. 

سليم النقاش الذى أطلق ريادة من زيزينيا

نوافذ
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منذ بضعة أعوام شاركت ي مسابقة لتأليف النص امرحي، عن نص 
سبق وان تداولته مع عرات النقاد العرب  وناا استحسانا منهم ، 
النص م يحظى بأية جائزة وا حتى ترتيب يذكر  لكن لأسف هذا 
ضمن النصوص العرة اأفضل التي وصلت للمسابقة، كان بإمكاي 
الكتابة  أجيد  ا  انني  لفكرة  استسلم  وان  أقامي  أرمي  ان  حينها 
اأوى  الجائزة  ي  أتاحت  أخرى  مسابقة  ان  اا  ادواتها،  أعرف  وا 
انها احرافية  النص ولدى لجنة تحكيم أقل ما يقال عنها  عن نفس 

واكادمية .
هذه امقدمة ليست بداعي الخوض مسالة تخصني، أنني ي النهاية 
مجرد كاتبة هاوية، أكتب حن يكون القلم منرا ي أعر عا يجول 
من  أية  تستطيع  ا  قد  ومشاعر  احاسيس  من  وجداي  و  قلبي  ي 

أدواي اأخرى التعبر عنه وا أكتب بهدف امشاركة ي مسابقة.
مسابقات  بالنسبة  وخاصة  الكتابة  ان  اكتشفت  سنوات  بعد   
اابداع  حسب  وليس  الطلب  حسب  غالبا  تأي  امرحية  النصوص 
اأقل  إبداعية، آنها عى  نتاجاتها  اأحيان  أغلب  لو جاءت ي  حتى 
فصحى  عربية  بلغة  كتبت  بنصوص  يأتيها  ان  امشارك  عى  تشرط 
للمشاركة  مخصصة  كتابه  هي  فهل  نرها؟   أو  طباعتها  يسبق  وم 
ي مسابقه ؟ ومن هو الكاتب الحقيقي  الذي ا يسعى لنر اعاله 
سواء كجنس أدي أو كنص ركحي حال جهوزيتها، ويجعل هدفه او 
تكون  للتأليف  مسابقة  ي  امشاركة  عى  مقترا  الكتابة  من  همه 
نهايتها جائزة مالية كبرة او اصدار مرحيته، لرمى احقا ي اادراج  
دون ان يقرأها أو يراها الجمهور الذي كتبت عنه و له، وانا هنا ا 
التأليف والتي رما  التي تفرضها مسابقات  لوما عى الروط  أوجه 
تكون لصالح الكتابة وليس ضدها، ولكنني اتيت عى زكرها كرط 
ا مكن للكاتب تجاوزه ما يجعلها اى حد كبر كتابة تحت الطلب، 
امسابقات  تلك  محكمي  من  بعضا  ان  هامه  ماحظة  باإضافة 

يجمعون ما بن مهنتهم كمنظمن وبن دورهم كلجنة قراءة
يتساءل الكاتب وامخرج امرحي بوسلهام الضعيف ي كتابه )راس 
بامغربية  كتبها  مرحيات  مجموعه  ضم  كتاب  وهو  الحانوت( 
الفرجة  لدراسات  الدوي  امركز  منشورات  ضمن  ونرت   الدارجة 
هل  تشغلنا؟  أشياء  عن  للتعبر  هل  أصا؟  نكتب  ماذا  امغرب،  ي 
لنقول شيئاً للناس ؟ أم اسرجاع توازننا النفي، ويأي رده عى تلك 
التساؤات من منطلق شخي، فهو يكتب ضدا عن اموت،من أجل 
ونكتشف  منه،  نحرس  نظل  لكننا  يغرينا  اموت  ان  ورغم  الحياة 
يكتب  او  كتب  انه  يقل  وم  تعاش،  ان  وتستحق  الحياة شاسعه  ان 

ليشارك مثا ي مسابقة للتأليف، او بطلب من مخرج او منتج .
بعد كل ما سبق يبدو واحدا من محاور املتقى الفكري الذي اقامته 
والصنعة،  اابداع   “ حول  الثاثن  دورتها  ي  امرحية  الشارقة  أيام 
بإمكانه  كان  ورما  جدا  هاما   ،“ الطلب  تحت  امرحية  الكتابة 
امرحية  الكتابة  هل  الكثرين،   حر  الذي  السؤال  عى  الجواب 

إبداعية حقا أم انها كتابة تحت الطلب ؟

ادي  كجنس  امرحية  الكتابة  ان  اانكار  مكننا  ا  الحال   بطبيعة 
خاصة  مساحة  اعتبارها  عى  إبداعية،  و  خاّقة  تكون  ان  يجب 
ما تشغلها  فيها عن قضية  ليعر  او وعظ   للكاتب دون أي ضغط 
او تهمه، لكنها ي الوقت عينه قد تكون تحت الطلب وابداعية  ي 
حال اتفق القامن عى أسسها، فكم من عمل سيناي او تلفزيوي 
وليتناسب  ما  احداث  ليناسب  تفصيليا  بناؤه  تم  حتى مرحي  او 
مع ممثل ما، ورغم ذلك نجح نجاحا مبهرا بن صفوف النخبة قبل 

الجاهر، فكيف ي ان ا اعتره ابداعيا .
 من هذه النقطة تحديدا أختلف مع امداخلة التي قدمتها الكاتبة 
عدة  نالت  وان  سبق  كويتية  كاتبة  وهي  الداود  تغريد  امرحية 
امرح،  منها عى خشبة  أي  يظهر  م  امرحي،  التأليف  جوائز ي 
النص  تعتر  ككاتبه  قبلها  من  امرونه  عدم  سببه  ذلك  ان  واعتقد 
ان  ورغم  تعديله،  عى  العمل  مكن  ول  مقدس  امرحي  اادي 
مناظرتها قد ميزت بالبعد عن الكام التنظري او التأريخي للكتابة 
امنتجن  مع  الشخصية  تجربتها  عن  الحديث  ي  انها  اا  امرحية، 
عمل،  تفصيل  أو  كتابة  منها  يطلبون  الذين   وخاصة  وامخرجن 
اعترت ذلك أمراً محزنا وذا شجون، انه  يحول الكاتب  اى مجرد 
والتطبيق،  النظرية  بن  ما  الشاسع  الفرق  إى  ؟؟، مشرة  كاتبة  آلة 
اإنتاجية عى جيل  اآلية  كا عرت عن خوفها  من سيطرة هذه 
الشباب، فتكون الكتابة حسب الطلب ظاهرة، وأوضحت أن صناعة 
نجوم امرح ي الكويت، ساهمت ي خلق هذا النمط بشكل كبر، 
النجوم لضان شباك  امنتجن يّرون عى وجود هؤاء  أن  خاصة 
التذاكر،  رغم ان بعضا منهم  ا يعملون ي الفن واكتسبوا شهرتهم 
مطالباً  الكاتب  يصبح  وبالتاي  ااجتاعي،  التواصل  مواقع  عر 

بتفصيل الدور عى مقاس النجم. 
منطلق  من  ورقته  قدم  فلقد  الراري   هزاع  اأردي  امرحي  أما 
الكاتب  صاحب  ان  الكاتب، “ورأى  الكتابة وأهمية  تاريخي حول 
للتاريخ  اعتباره حافظاً  السلطة اأوى والنهائية، وتأي أهميته عى 
كبرة  حظوة  ذو  فيها   أصبح  لدرجة  للمعرفة،  ومدون  والحضارة، 
يستغرب  امنطلق  هذا  ومن  النباء،  فئة  من  وصنف  امجتمع  ي 
فهذا  تفصيلية،  نصوصاً  الكاتب  من  امخرج  يطلب  ان  مكن  كيف 
ومع  اليوم  بات  هزاع   اأستاذ  كام  ولكن   ،“ ابداعيا  ليس  اامر 
تطور التكنولوجيا وسيطرة وسائل التواصل ااجتاعي  غر صحيح 
وا  اادب  يقرؤن  ا  الشباب  من  كامل  لجيل  بالنسبة  وخاصة 

يعرفون من هم كتابه .
يتفق  الذي م  الوحيد  امغرب فكان  الدكتور كال خاوي  من  اما 
الكتابة  فكرة  أن  أكد  حن  جمهورها،  مع  اتفاقه  بقدر  منصته  مع 
تحت الطلب ا تزعجه كموضوع، ولكنه يخاف ان يتحول الكاتب 
الرواي  غاليانو  ادواردو  ذكر  عى  وأى  مقاتل،  اى  مقاوم  من  معها 
والكاتب ااوروغواي، وقال متى تحول اى كاتب، بطبيعة الحال م 
يكن اأمر قرارا منه، لكنه جاء بعد ان تم تكليفه بتصوير البحر من 
م ولن يراه ي حياته، وعندما قبل ان يستضيف الجميع اى رفته 
فقط  ذلك  كثرة، حن  أمور  تنفع  الكتابة  ان  أيقن  وعندما  لروه، 

كان قراره بأن يصبح كاتباً قرارا نافعا وممتعاَ.
نكتب  ماذا  اساسن  بسؤالن  تتعلق  الكتابة  مساله  ان  يرى  وهو 
وماذا سأكتب، مؤكدا عى ان السؤال اأول وعى اهميته ا يؤدي 
مبارة وتلقائيا اى جريان الحروف والنصوص عى اأوراق او عى 
وما  اكتب  ماذا  حول  يبقى  اأهم  السؤال  وان  الحواسب،  شاشات 

عساها تكون الكتابة غر التفكر ي الحياة امشركة .
بن  ما  الحرة  ترويض  ي  تكمن  الكتابة  مهمة  بأن  كامه  ويختتم 
زمن  ي  الرغبة  هذه  تحقيق  واستحالة  السعادة  تحقيق  ي  الرغبة 
بن  ما  جوهريا  فرقا  هناك  ان  نعرف  ان  وعلينا  امعممة،  السيولة 
الكاتب والكتابة، فاذا كان أساس الحاجة اى الكتابة ي زمننا الراهن 
هو ترميم الحياة امشركة وتحقيق أفضل العوام اممكنة، فإن هذا 
امحيطن  جميع  فيه  يشرك  واما  لوحده  الكاتب  يخص  ا  الهدف 
بالكاتب أو الذين يعيشون معه، وهذا ما يؤكد لنا ان  كال خاوي 

يرى ي مسألة الكتابة تحت الطلب هي كتابة مفيدة ومثمرة .
النص  بن  ما  كبر  فرق  هناك  انه  اإقرار  من  لنا  بد  ا  النهاية  ي 
كتابته،  انتهاء  مع  فيه  الكاتب  دور  ينتهي  أدي  كجنس  امرحي 
عليه  واللعب  بتعديله  امخرج  يقوم  الذي  الركحي  النص  وبن 
ما  بااختاف  اإقرار  كان  واذا  امتخيل،  امرحي  عرضه  ليناسب  
بن  النص امرحي كجنس أدي والنص الركحي كعرض قدي يكون 
فإن  الكاتب،  لعمل  مشوها  ورما  وظاما  مجحفا  كثرة  مرات  ي 
او  لجمع عقليتن  اأمثل  الحل  الطلب ستكون هي  الكتابة حسب 
أكر )امخرج والكاتب وامنتج ( لتقديم عمل متناغم تقبل به كل 

اأطراف .
ان  مشاهدين  او  كقراء  لنا  كيف  اأهم،  السؤال  يبقى  بالنهاية 
تحت  كتبت  التي  والنصوص  ااصيلة  اإبداعية  النصوص  بن  ميز 
وسيلة   هناك  وهل  نرها،  يتم  مام  تفصيي  شبه  وبشكل  الطلب 
لدى الكاتب  الذي ا تنر اعاله أو تنر وا يتم تداولها ليعرف 

معاير نجاح عمله وتقبله لدى الجمهور ؟ 

  مى طيارة - الشارقة

الطلب تحت  الكتابة 
صالحه؟ في  أم  المؤلف  ضد  هي  هل 
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استمرت  التي  الثاثن  دورتها  امرحية  الشارقة  أيام  أقفلت   
امسابقة  بن  ما  عرضا مرحيا،   13 مشاركة  أيام،  سبعة  مدة  
الله  عبد  إساعيل  امخرم  الكاتب  بفوز  وخارجها،  الرسمية 
)سيمفونية  امعنونه  مرحيته  وفوز  تأليف،  أحسن  بجائزة 
اموت والحياة(  من اخراج محمد العامري بجائزة أفضل عرض 
العمري  أحمد  ابطالها  أحد  حصل  كا  فنيا،  متكامل  مرحي 
عى جائزة الفنان امرحي من غر أبناء الدولة ، وكانت هذه 
امسابقة  من  النهاي  اليوم  ي  لتعرض  برمجت  قد  امرحية 
اأخر  واانطباع  اأيام  ختام  بالتاي  مسك  ولتكون  الرسمية،  
العام  الجمهور  من  الضيوف  ذاكرة  ي  محَما  سيبقى  الذي 

والخاص من ممثلن ومخرجن ونقاد.
عرضن  ي  كمؤلف  شارك  قد  الله  عبد  إساعيل  وكان 
اأول  العرض  لأيام،  الرسمية  امسابقة  ضمن  مرحين 
بعنوان )سيمفونية اموت والحياة ( والثاي بعنوان )ليلة مقتل 
توجت  التي  العامري   محمد  اإماراي  للمخرج  العنكبوت( 
بدورها بجائزة لجنة التحكيم الخاصة ، وهو عمل مرحي من 

انتاج فرقة امارة الشارقة ي مدينة خورفكان.
فرقة  حول  والحياة،  اموت  سيمفونية  مرحية  أحداث  وتدور 
لكنها  عنهم،  والرفيه  مؤازرتهم  الجنود  اى  أرسلت  موسيقية 
من  مجموعه  تعرضها  لهدفها  الوصول  وقبل  رحلتها  وأثناء 
الجاعات اإرهابية  امتطرفة، وبعد ان تكتشف تلك الجاعة 
الجاعة  قتلها، لكن أحد قادة هؤاء  انها فرقة موسيقية تقرر 
الذي أوعز له بالقضاء عى تلك الفرقة، يردد كثرا خاصة بعد 
منه  محاولة  ي  قادته  عى  ويتمرد  موسيقاهم،   يستمع  ان 
للتكفر عن ذنوبه السابقة )حيث نفهم من مجريات ااحداث 
اموت  من  الفرقة  انقاذ  فيحاول  الجاعة(،   تورط ي هذه  انه 
طالباً منها تقديم معزوفة بحرة البجع، وأثناء قيامهم بالعزف 
يساعدهم عى  الرحيل هرباً من اموت عر احدى امقطورات، 

بينا يلقى حتفه وعقوبته وحيدا .
عمله هذا عى  استند ي  الله  عبد  إساعيل  الكاتب  ان  ورغم 
رواية الكاتب اإنجليزي  أان سليتو)الجرال ( واحتفظ بالخط 
النص  معالجة  قام  انه  إا  بالنهاية،  وحتى  والعقدة   الدرامي 
التي  الظروف وااحداث   يتناسب مع  اأصي وتحويره بشكل 
امنطقة  عى  فرضت  التي  أو  العربية  امنطقة  حالياً  بها  مر 
الرواية  فولف    ، التكفرية  والجاعات  اإرهاب  تغلغل  نتيجة 
مع  لتتناسب  الحوارات  وبعض  الفنية  مسحته  عليها  وأضاف 
البيئة الجديدة، لدرجة انه استطاع تحويل هذا الرواية اموجعة 
اى نص ا يخلو من بعض الكوميديا وحتى الضحك، خاصة ي 
اشد امواقف مأساوية، ولقد نجح ي توليفته تلك اى حد  لن 

وم  يتلمس معها  الجمهور أي نفس أجنبي أو أرضية غريبة  .
وبالعودة اى رواية الجرال، هناك أيضا فرقة مرحية توجهت 
للرفية عن الجنود أيام الحرب العامية، ولكنها ولسوء مصرها 
وقبل ان تصل اى مقصدها، تتبدل الظروف وخاصة  العسكرية 
اأعداء،   صفوف  ضمن  بدورها  لتصبح  الفرقه  وتتحول  منها، 
من  وتتمكن  حرب،  أرى  اى  أعضاءها  يتحول  حن  وأكر  بل 
أيضا  الذي  القادة  أحد  مساعدة  امحتوم  مصرها  من  الفرار 

معزوفات  من  واحدة  له  قدمت  ان  بعد  موسيقاها  يعجب 
تشايكوفسي الشهرة .

ونرتها  سنوات  من  العربية  اى  امرحية  هذه  ترجمت   
والتلفزيوي  امرحي  الكاتب  من  حينها   باقراح  كنعان  دار 
ترجمة  ي  الرغبة   تلك  ان  ويبدو  عدوان،  ممدوح  السوري  
أعتر  راودت ممدوح عدوان، ان سيليتو  الرواي  العمل  ذلك 
 “ أنفسهم  عى  أطلقوا  الذين  الروائين  من  واحداً   حينها 
الشباب الغاضب” لشعورهم بخيبة اامل التي خلفتها الحرب 

العامية الثانية .
التي  الجديدة  التوليفة  فقط  ليس  العرض  هذا  ي  الجميل 
النص  قربت  والتي  الله  عبد  إساعيل  الكاتب  منها  مكن 
لتائم البيئة العريبة، بل أيضا اإخراج امبتكر الذي حاول من 
خاله امخرج محمد العامري الحاصل هذه الدورة عى جائزة 
أحسن مخرج،  تطويع السينوغرافيه ي خدمة العرض بطريقة 
منسجمة  ومميزة من حيث اإضاءة والديكور وحتى اموسيقا 
ضمن  عليه  واإبقاء  الجمهور  لجذب  روري  بات  أمر  وهو 
للفضاء امرحي  العرض، كا تحسب للمخرج استغاله  قاعة 
ي  العرض  )قدم  ضخامته  من  الرغم  عى  كامل  شبه  بشكل 
مرح دائرة الثقافة (، حتى انه استثمر مقدمه الصالة حيث 
يجلس الجمهور، حي جعل اممثل ي نهاية العرض يلقى حتفه 

ي امنصة بشكل ماصق لبعض من الجمهور، 
واستغال امكان استخدام امخرج عدداً من البانويات الكبرة  
أخر  جانب  ومن  جانب  من  عرض  مساقط  دور  لعبت  التي 
جالية،  من  تخلو  ا  ومتعددة  كثرة  درامية  أغراض  خلفية 
تتوسط  متحركة   صغرة  حديدة  منصة  استخدامه  باإضافة 

البانويات، تدخل وتخرج اى الخشبة كبديل عن القاطرة .
 ا مكنا ي هذا العرض وغره من عروض امسابقة ان نتجاوز 
واإخراج  النص  ان  الخشبة، صحيح  عى  اممثل  وجود  أهمية 
يشكان أساس أي عرض مرحي، لكن اممثل يبقى هو اأداة 
التي ستحمل العرض ي نهاية اأمر، واليوم بات واضحا وجود  
الحضور  من  عالية  درجة  عى  اماراتين  مرحين  ممثلن 
بن  ما  بينهم   فيا  الكبر  التفاوت  من  الرغم  عى  امرحي 

عرض وأخر تحديداً عى صعيد الجسد واأداء الصوي .
ويبقى السؤال هل تنتهي تلك العروض بعد مشاركتها ي أيام 
مرحية  عروض  مع  جديدة  رحلة  لتبدأ  امرحية،  الشارقة 
أقباا  اقت  التي  وخاصة  العروض  متل  بعضا  ان  جديدة،ام 
جاهريا لديها جولة داخل اامارات كا اخرنا مدير امهرجان 

السيد أحمد بورحيمة.
وتقديرا  منحت  امرحية  الشارقة  أيام  ان  بالذكر  الجدير 
للعاملن  جوائز  امسابقة  عروض  مجال  ي  العاملن  لكل  منها 
الصوتية  وامؤثرات  واازياء  وااضاءة  وامكياج  الديكور  ي 
مسابقة  عن  جوائز  ثاثة  منحت  كا  واممثات،  وللممثلن 
الشارقة للتأليف امرحي وهي مسابقة أتت كمبادرة لتحفيز 
امؤلفن والكتاب امرحين ي دول مجلس التعاون،  وجاءت 
سليان  محسن  ااماراي  الكاتب  نصيب  من  الثالثة  الجائزة 
من  فكانت  الثانية  الجائزة  اما  امريخ(،  )اموت عى  نصه  عن 
نصيب السعودي عباس الحايك عن نص بعنوان )ر من رأى 
العاي  الكاتب  نصيب  من  فكانت  اأوى  الجائزة  اما  موته(، 

هال بن سيف البادي عن نص بعنوان )الشواهد امنسية( 

  مى طيارة - الشارقة

المسرحية الشارقة  أيام  اختتام  في 
فنيا متكامل  مسرحي  عرض  والحياة«  الموت  »سيمفونية 

الله إسماعيل عبد  نصيب  تأليف من  أفضل   
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شهدت  التي  امرية  امدن  أوائل  من  اإسكندرية  مدينة  تعتر 
الغري  بالشكل  امرح  فن  انتقال  أصح  معنى  أو  ظهور  بدايات 
إى مر، حيث حظيت اإسكندرية بوجود عدد كبر من الجاليات 
دعاهم  ما  أيضا،  واستوطنت  بل  بها  أقامت  التي  اأجنبية 
عليها  تربوا  التي  الثقافية  امارسات  أشكال  كافة  مارسة  إى 
امرح،  فنون  أهمها  من  فكان  بادهم،  ي  أحضانها  ي  ونشأوا 
“سعيد”  عهدي  ي  اإسكندرية  إى  اأوروبين  تدفق  بدأ  وقد 
العقد  وبدايات  السادس  العقد  نهايات  ي  خاصة  و”إساعيل” 
والتجارية  امالية  للعروض  نتيجة  عر  التاسع  القرن  من  السابع 
والزراعية  الصناعية  وامروعات  القطن  بازدهار  ارتبطت  التي 
أولئك  من  كبرة  سكانية  بنسبة  اإسكندرية  فامتازت  امتعددة. 
نشاط  مصدر  امدينة  جعل  وما  دامة،  إقامة  امقيمن  اأوربين 
فني ومرحي كبر.  وبالطبع كان لهذه البدايات امبكرة عن باقي 
فيا  السكندري  امرح  وميز  تطور  ي  اأثر  أكر  امرية  امدن 
امرح  وكيفا ي  كا  كيان جغراي مرحي  كأعرق  بعد ورسوخه 
ومكثف  كبر  بنشاط  ذلك  بعد  أيضا  أنها حظيت  امري. اسيا 
من الفرق امرحية الشامية التي كان لها الفضل ي دخول امرح 

العري إى مر ي العقدين اأخرين من القرن التاسع عر.
وقد اعُتِمد ي تحديد تلك البدايات فقط عى ما تم توثيقه حينها 
اليومية وامحلية  سواء اسيا ي الصحف سواء من خال اأخبار 
امطبوعات،  تلك  امرحية ي  العروض  عن  إعانات  أو من خال 
امرحية  اأنشطة  من  كثر  وجود  حتمية  ااعتبار  ي  اأخذ  مع 
التي  الهواة  مستوى  عى  أو  امحرفة  الفرق  مستوى  عى  سواء 
أوا  فنستعرض  اآن.  بها  العلم  استحالة  وبالطبع  توثيقها  يتم  م 
ي  للمدينة  الزائرة  امحرفة  اأوروبية  للفرق  امرحية  العروض 
امقيمن  لأجانب  عروضها  تقدم  كانت  والتي  عر  التاسع  القرن 
أنشأها  التي  والجمعيات  الهواة  لفرق  عرضا  نقدم  ثم  بالثغر. 
امرح  عند  نتوقف  ثم  اإيطالين.  أو  الفرنسين  سواء  اأجانب 
دور  عى  نتعرف  أن  ابد  كان  وأخرا  الوقت،  ذلك  ي  امدري 
التاسع عر  القرن  اإسكندرية ي  اموجودة ي  )امسارح(  العرض 
نظرا أهميتها بعد ذلك ي استضافة الفرق الشامية وامرية عى 

خشباتها والتي شهدت البدايات الحقيقية لفن امرح ي مر.
واأوبرا المسرحية  العروض 

افتتح الفرنسيون امقيمون باإسكندرية )امرح الفرني( ي يوم 
3 نوفمر 1829  لاحتفال بعيد مياد ملك فرنسا، حيث تم عرض 
تأليف  من  امفلس(  و)الذواقة  باتان(  )امحامي  ها  مرحيتان 
امصاحبون  الفنانون  الديكور  بتصميم  قام  وقد  سكريب،  يوجن 
للعام شامبليون، وكان الجمهور مكونا من اأوربين وبعض ضباط 

الباشا اأتراك وبعض النساء امسلات.
ي  كبرا  انتعاشا  التالية  السنوات  ي  اإسكندرية  شهدت  وقد 
الفرنسية  وكانت  أيضا،  واإيطالية  الفرنسية  امرحيات  عرض 
القنصل  نائب  حاسة  إى  ودعمها  نشأتها   وترجع  اأفضل  هي 
الهولندي )رانياين(، وعندما كان امرح الفرني مغلقا عرضت 
كان  امرحيات  تلك  أن  ويذكر  الفرني.  القنصل  ببيت  مرحية 
يكتبها ومثلها فنانون هواة واستخدمت فيها الديكورات وامناظر.

منزله  ي  اأوروبية  باأفكار  اندهشوا  ممن  الباشوات  أحد  قدم 
عرضا مرحية ساخرة عى نحو يثر ااستياء عرضها شخص ضخم 
السكندري،  امجتمع  من  مدعوة  نخبة  أمام  محي  تاجر  الحجم، 
وقام بعض اأتراك وامرين من الطبقات العليا امتعلمة تعليا 

أوروبيا بتشكيل جزء من جمهور هذا امرح اأوروي ي مر.
التاسع  يوم  ي  كان  اإسكندرية  ي  قدم  إيطاي  عرض  أول  أما 
أوبرا  وكان   محرفة  زائرة  فرقة  قدمته   1841 عام  أكتوبر  من 

دونيسيتي )إكسر الحب(.
الكرنفال  ي  أوبرات  ثاث  اأقل  عى  عرضت   1842 عام  وي 
معام  من  مألوفا  معلا  الكرنفال  هذا  وكان  باإسكندرية، 
امتوسط،  البحر  مدن  من  العديد  مثل  بامدينة  ااحتفال 
و)لوتشيا  لريتي،  روزنرج(  من  )كيارا   : هي  الثاث  واأوبرات 
العقد  وي  لدونيسيتي.  و)بليزارو(  لدونيتسيتي،  امرمور(  من 
الخامس من نفس القرن كانت تقام مرحيات هزلية من ضمن 

فقرات الكرنفال.
آخر  آخر  من  تقدم  إيطالية  فرقة  توجد  كانت  الرابع  العقد  ي 
أوبرا ما عى نحو يء، وأحيانا كانت تقدم مرحيات كوميدية 
امحطة   ي  يقع  كان  الذي  الصغر  امرح  ي  وذلك  لجولدوي، 
التجارية اإنجليزية ي ميدان القناصل. وكانت الفرقة تحصل عى 
حظيت  قد  اإسكندرية  وكانت  امشركن.  اكتتابات  من  أجرها 

لكنها  منتظم  بشكل  اأوبرا  تعرض  التي  امدن  ضمن  باختيارها 
صادفها سوء العروض باإضافة إى أنها كانت عنر جذب للفرق 

امرحية اأقل شأنا.
وقد عرضت اأوبرا اإيطالية )الجدة( التي ألفها بلليني ي نوفمر 
شاهدها  وقد  )اأوبرا(  باإسكندرية  الصغر  امرح  عى   1849
يوليو  ي  أيضا  شاهد  والذي  فلوبر.  جوستاف  الفرني  الكاتب 
اإخوان  كتبها  التي  امنافق  )برونو(  الهزلية  امرحية   1850

كونيارد باإيطالية. 
)اللقيط(  أوبرا  باإسكندرية  عرضت   1855 عام  ربيع  وي 
لفردي، وي عام 1856 أصدر سعيد باشا توجيهاته بعرض اأوبرا 
وامرحيات للحي اأوروي قرب قر القباري باإسكندرية كجزء 

من ااحتفال بذكرى توليه العرش.
تراجيديا من خمسة فصول  باإسكندرية عام 1862  كا عرضت 
بعنوان )جروا موسافونا روا( كتبها لويجي تشامبي. وكان ذلك 

عى مرح زيزينيا.
اممثلن  من  فرنسية  فرقة  توجد  كانت   1863 عام  صيف  وي 
الجوالن قدمت عروضها عى مرح هزيل شيد عى الرمال أمام 
بالخشب  ومحاطة  مستديرة  أرض  قطعة  ي  اإسكندرية  قر 
الذي سعد  الباشا  أمام  وقدموا عروضهم  تشييدا هزيا  ومشيدة 

بهم وكافأهم وكانت عروضهم ممتزجة بالرقصات.
أما أول إشارة مساهمة مرية باإسكندرية ي أنشطة مرحية 
فقد  عر  التاسع  القرن  من  السادس  العقد  ي  فكانت  اجنبية 
البطلة  كانت  إيطالية  مرحية  الطلق  بالهواء  مرح  ي  عرضت 

فيها مرية سمراء الوجه لكنها باللغة اإيطالية.
كانت العروض امرحية اإيطالية، هي العروض اأوى، التي تم 
عرضها عى مرحي زيزينيا وروسيني عند افتتاحها ي ديسمر 
هذين  عى  امهيمنة  هي  اإيطالية  العروض  وظلت   .1864

أحمد محمد الريف

اإسكندرية في  المسرح  إرهاصات 
)1( عشر  التاسع  القرن  في   

اأجنبية الجاليات  اأوربي وأعمال  المسرح  أوا: 

مرح زيزينيا
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امرحن طوال الثلث اأخر من القرن التاسع عر.
يعرف  كان  الذي  )روسيني(  مرح  انشغل   1868 عام  شتاء  وي 
لأوبرا  بعرضن  )زيزينيا(  مرح  ومعه  )ديباي(  مرح  أيضا 
مرح  عى  عرض  كا  إيطاليا.  من  قادمتن  لفرقتن  اإيطالية 

)روسيني( عروض دراما وكوميديا مجموعة مرحيات إيطالية.
اأوبرا  عرض  تم   1871 مارس  ي  زيزينيا  تياترو  مرح  وعى 
الكوميدية )ماسات التاج( ي ثاثة فصول، من تأليف دانيال أوبر، 

وهي اأوبرا التي ُعرضت أول مرة ي باريس عام 1841.
وي منتصف العقد السابع بالتحديد ي مارس 1875 ترعت إحدى 
الزعيم  لوفاة  الثالثة  الذكرى  بليلة مرحية ي  الخرية  الجمعيات 
اإيطاي )جوسبي ماتزيني( من أجل توزيع ريعها عى خمس أر 
)الزوج  مرحية  زيزينيا  تياترو  ي  قدمت  الليلة  هذا  وي  فقرة. 
باولو  فرقة  قبل  من  الفصول  بن  موسيقي  عزف  مع  الريف(  ي 

فراري.
كا قدم الفنان الراجيدي اإيطاي الكبر )إرنستو روي( بصحبة 
اثنى   1881 عام  يناير  ي  وممثلة  ممثل  أربعن  من  مكونة  فرقة 
عر مرحية مدة شهرين، مرح زيزينيا، حيث بدأها مرحية 
ل”أ. كوراي(  )أبناء  الكوميدية  امرحية  منها  وكان  )كن(،  

تلك   اقت  وقد  عر(.  الحادي  )لويس  ومرحية  ديلبيت”، 
أهاي  أن  لدرجة  عظيمة  شهرة  وحازت  كبرة  نجاحا  العروض 
بحضور  وطالبوا  اإسكندرية،  أهاي  من  بالغرة  شعروا  القاهرة 
اأمر  وهو  بالقاهرة،  الخديوية  اأوبرا  ي  عروضها  لتعرض  الفرقة 

الذي حدث بالفعل.
وي مارس 1881، جاءت الفرقة اإيطالية – التي كانت تعرض ي 
زيزينيا  مرح  ي  وعرضت  اإسكندرية،  إى   – الخديوية  اأوبرا 
مرحية »لوسيادي امرمور«. كا قدمت مرحية أخرى، ُخصص 
البنات اإيطالية.  دخلها - والذي بلغ عرة آاف فرنك - مدارس 
امسيو  بقيادة  اإيطالية  الفرقة  عرضت   ،1881 ويونيو  مايو  وي 
بن  تبادلية  بصورة  اإسكندرية،  ي  مرحية  عروضا  )اليراندي( 

مرحي زيزينيا وروسيني.
مرح  اليراندي(  )امسيو  فرقة  احتلت   ،1881 سنة  موسم  ي 
عدة  خالها  قدمت  سبتمر.  إى  مايو  من  أشهر:  خمسة  روسيني 
والتي  أربعة فصول،  مرحيات منها مرحية »تريز راكن«، ذات 
بارد«   »حام  بعنوان  واحد  فصل  ذات  مرحية  بعدها  ُعرضت 
)وامعروفة عربيا بالفصل امضحك(، ومرحيات )كوزي أدافيني(، 
النساء(، و)جويف أران(. وُتعّد مرحية  و)ابن كوراي(، و)مقاتلة 
حيث  عرضها؛  ي  فريدة  مرحية  كريستو(،  مونت  دي  )الكونت 

يوم فصل من فصولها  كل  أيام،  أربعة  مدار  الفرقة عى  عرضتها 
اأربعة.

مياد  بعيد  اإيطالية  الجالية  احتفلت   ،1882 سنة  مارس  وي  
ملك إيطاليا )هومرت اأول(، وذلك بإقامة احتفال فني كبر ي 

تياترو زيزينيا، اشتمل عى عروض مرحية وفقرات راقصة.
مرح  عى  عروضها  اإيطالية  كاستابنا  امسيو  فرقة  قدمت  كا 
البوليتياما ي أوائل 1882 مدة أربعة أشهر من يناير وحتى إبريل 
العروض  ليلة عرض، وكان من ضمن  ثاثن  وبلغ عروضها حواي 
مرحية )إرناي(. وتعد تلك أول فرقة إيطالية تقدم عروضها عى 

مرح البوليتياما.
بطوفان،  اإيطالية  امدن  بعض  أصيبت   ،1882 عام  أواخر  وي 
مرح  اإيطالية  الفرقة  فقامت  ومصابن،  جرحى  عن  أسفر 
دخلها  خصصت  مرحية،  عروض  ثاثة  بعرض  البوليتياما، 

مساعدة الجرحى وامصابن ي إيطاليا من جراء هذا الطوفان.
التي  الركية  الفرق  أحد  وهو  الري  الجوق  نذكر  أن  يجب  كا 
كانت تزور مر ي القرن التاسع عر، حيث حرت عدة فرق 
اإسكندرية  إى  حرت  فرقة  ومنها  ااسم،  نفس  عليها  أطلق 
وقدمت بها مرحية )ليلة بدجي خورخور أغا( ي 27/4/1885. 
ي  ومثلت   ،1888 مارس  ي  بنليان  اممثل  بقيادة  أخرى  وفرقة 
ي  و)الزيبك(   ،27/3 ي  جروفا(  )جروفليه  رواية  الشهر  نفس 

29/3، و)البلبيجي خوخور أغا( ي 31/3.
 كا حر إى مر ي يناير 1886 الجوق اإيطاي )مناسة( ومثل 
ي مرح زيزينيا وقدم روايات منها )بارب بلو( ي يناير 1886، 

و)ترافياتا(، و)له دروادي سنيور( و)ريجوليتو(.
 1888 عام  ي  مر  إى  حر  فقد  الفرني  كوكلن  جوق  أما 
بإدارة امسيو كوكلن اممثل الفرني، وقدم عروضه باإسكندرية 
مرح زيزينيا، منها رواية )الدون سزار( ورواية )الباريزيان(، ثم 
انضمت إليه اممثلة وامطربة سارة برنار وقدمت عر روايات ي 

تياترو زيزينيا ي عام 1889. 

ومن أنشطة الفرق اإيطالية امرحية مرح زيزينيا عام 1890، 
بطولة مدام  ملكة مر«  »كليوباترا  إيطاي مرحية  عرض جوق 

البونورة روز، التي مثلت دور كليوباترا. 
امسيو شارل  بإدارة  اإسكندرية   إى  الفرني   الجوق  كا حر 
مرحيات  عدة  زيزينيا  مرح  ومثل  ماركورين  واممثلة  ديلر 
ثم    ،1890 مارس  ي  )الفافوريت(  ومنها   1890 عام  أوائل  ي 

رواية)كارمن(، ثم رواية )مينيون(. 
)كارمن(،  رواية  زيزينيا  مرح  عى  قدم   1892 مارس  ي  ثم 
ثم  أرنو،  فيليس  اآنسة  بطولة  ي  سيفيل(  دي  )باؤييه  ورواية 
رواية  و  روستيك(  )شفالر  ورواية  روستيك(،  )كافالري  رواية 

)امر دي شابيل(، ورواية )مانون(، ورواية )أرناي(.
حفلة  اليونانية  الفقر  محب  جمعية  أقامت   ،1898 مارس  وي 
الفرقة اإيطالية مرحية  خرية ي مرح زيزينيا، وعرضت فيه 
للروم  الخرية  الجمعية  احتفلت  نفسه  الشهر  وي  »الحامتن«. 
الكاثوليك، بإحياء ليلة باهرة ي مرح زيزينيا. مثل فيها الجوق 

اإيطاي رواية من نخبة رواياته.
وقد تشجعت امرحية العربية ي إقامة تعاون فني غر مسبوق 
القرداحي  سليان  قام   ،1894 عام  ففي  اأجنبية.   الفرق  مع 
صاحب الفرقة امرحية الشهرة باسمه – وعى مرحه – بتمثيل 
دور البطولة ي مرحية )عطيل(، التي عرضتها الفرقة اإيطالية. 
حيث مثلت الفرقة باللغة اإيطالية، ومثل القرداحي دور البطولة 

فيها باللغة العربية.
فرقة  بن   1897 عام  ي  تم  أيضا،  امسبوق  غر  اآخر  والتعاون 
امضحكة  الفصول  بتقديم  اشتهرت  إيطالية،  إسكندر فرح وفرقة 
بعد  أو  امرحية،  فصول  بن  الراقصة  والفقرات  والبانتومايم 
انتهائها. حيث قدم إسكندر فرح مدير الجوق العري عى تياترو 
عباس باإسكندرية مرحية )حفظ الوداد( بطولة الشيخ سامة 
)العفريت  بعنوان  رقص  فصل  امرحية  فصول  وتخلل  حجازي، 
مرة  ُقدم  الذي  الفصل  وهو  اإيطالية،  الفرقة  قدمته  اأسود(، 
بتسع  فرح  إسكندر  وأتبعها  اأسود،  )الشيطان  بعنوان  أخرى 
الجوقة  بها  تقوم  وبانتومايم،  رقص  فصول  تخللها  أخرى  روايات 
الغرام(،  اأيوي(، و)شهداء  الدين  اإيطالية، منها روايات )صاح 
امكنون(،  و)الر  اأسود(،  و)الشيطان  دواندا(،  و)لوسيفروس 

و)عظة املوك(.
نشاط  عن  ووثقت  سجلت  التي  اإرهاصات  بعض  تلك  كانت 
اأجنبية  الجالية  مشاهدتها  اختص  والتي  الزائرة  امحرفة  الفرق 

باإسكندرية.
 باإضافة إى ذلك كانت هناك أنشطة مرحية للهواة تم تقدمها 

من خال جمعيات أهلية واجتاعية.
)يتبع(

المراجع:
عر،  التاسع  القرن  ي  امري  امرح  سادجروف،  فيليب   -
امري،  امرح  ي  دراسات  سلسلة  العيوطي،  أمن  د.  ترجمة 

امركز القومي للمرح واموسيقى، 2007. 
سيد  أ.د.  عر،  التاسع  القرن  ي  مر  ي  وامرح  إيطاليا   -
بتاريخ  صدر   623 العدد  مرحنا،  جريدة  إساعيل،  عي 

5أغسطس2019.
عي  سيد  د.  أ.  عر،  التاسع  القرن  ي  ي مر  امرح  تاريخ   -

إساعيل، مكتبة اأرة، الهيئة امرية العامة للكتاب، 1998.
إساعيل،  عي  سيد  د.  أ.  باإسكندرية،  زيزينيا  مرح  تاريخ   -

جريدة )مرحنا( - عدد 469 - 8 أغسطس 2016.

اسكندر فرح

أرنست روي ي دور عطيل
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قبل  من  وبعده،  افتتاحه  قبل  امعهد  عن  قيل  ما  الرغم  عى 
بصورة  بدأت  الدراسة  أن  إا  به،  يلتحق  م  قبل من  أو من  طابه 
بل  والطالبات،  الطاب  بأساء  الرسمية  القامة  وأعلنت  فعلية، 
امنتظمون  الطاب  أما  أيضاً.  امستمعن  الطاب  أساء  وأعلنت 
فرج  محمد  أحمد  البدري،  أحمد حسن  الدين،  عز  إبراهيم  فهم: 
النحاس، إساعيل نظمي أمن، حسن حسن عفت، حسن محمود 
حسن، صالح إبراهيم، عبد الحميد الطلياوي، عبد السام النابلي، 
الفتاح عزو، يوسف فهمي حلمي،  الفتاح حسن محمد، عبد  عبد 
محمد  الغزاوي،  أحمد  محمد  حنا،  فهمي  القرماي،  عزت  محمد 
عزمي،  طلعت  محمد  الدين،  شمس  تقي  محمد  شاكر،  أحمد 

محمود  إحسان  الله.  عبد  حسني  محمد  القدوس،  عبد  محمد 
حمدي  زوزو  عزت،  دولت  خالد،  عي  محمد  روحية  الريعي، 
الحكيم، رفيعة السيد أحمد الشال، فاطمة محمد محمد، نفيسة 
سيد، نعات بولس، منرة أحمد هيكل. أما طاب ااستاع، فهم: 
صفية  بهجت،  محمد  عازر،  حنا  وهبة،  حنا  توفيق  حسن  محمد 
أحمد، علية أحمد صادق، ليى حكيم .. وهؤاء يسمح لهم فقط 
الحصص  عدا  ما  النظرية،  والدروس  امحارات  جميع  بحضور 

العملية مثل: األعاب الرياضية، حمل الساح، الرقص التوقيعي.
كا تم إعان أساء اأساتذة ومقرراتهم الدراسية، وهي: الدكتور 
طه حسن: تاريخ أدب امرح، وتاريخ أدب عام، والدكتور أحمد 
امرح،  وحرفية  إلقاء  طليات:  وزي  العربية،  اللغة  ضيف: 
ومسيو  التوقيعي،  الرقص  صري:  ومنرة  إلقاء،  أبيض:  وجورج 
ماكلور:  بيو  كوسناي: سولفيج،  ومسيو  الفرنسية،  اللغة  فاسياس: 
الدراسة،  مواعيد  أما  رياضة.  ألعاب  أحمد:  أحمد  الساح،  حمل 
عدا  ما  يومياً  التاسعة  إى  الخامسة  الساعة  من  تثبيتها  تم  فقد 
اإراف  يتوى  للمعهد،  إدارة  مجلس  تشكيل  وتم  الجمعة.  يوم 
مدير  من:  ويتكون  وامالية،  واإدارية  الفنية  أعاله  جميع  عى 

عام الفنون الجميلة رئيساً، وعضوية كل من: الدكتور طه حسن، 
وعن  طليات،  زي  اأستاذ  بك،  مطران  خليل  بك،  شوقي  أحمد 

أحمد حسن سكرتراً للمعهد.
اأساسية،  امعهد  دروس  إى  أضيفت  التي  امقررات  وبخصوص 
فكان لها ما يررها، مثل تدريس اللغة الفرنسية، التي قالت عنها 
الفرنسية  )اللغة  عنوان  تحت   ،1930 ديسمر  ي  العروسة  مجلة 
امعارف  اتخذتها وزارة  التي  السديدة،  القرارات  امعهد(: “من  ي 
فيا يتعلق بامعهد التمثيي، القرار الخاص بتعليم اللغة الفرنسية 
اللغة هي اآن با شك أغنى لغات  للطلبة والطالبات. فإن هذه 
ملمون  واحد،  آن  ي  هم  بها  واملمون  امرحي.  باأدب  العام 
عن  َقيم  مؤَلف  يوجد  ا  أنه  اللغات؛  جميع  ي  امرح  بآداب 
اأخرى  اللغات  بعكس  الفرنسية،  اللغة  إى  ُنقل  وقد  إا  امرح 
كاللغة  الفن  طرائف  كل  احتواء  امرحي  أدبها  يتسع  ا  التي 

الفرنسية”.
باأصوات  اموسيقية  النوتة  قراءة  وهي   - السولفيج  مادة  أما 
وتحسن  اموسيقية،  النوتة  الطلبة  تعريف  منها  فامقصود   –
نجد  نوفمر 1930. وأخراً  الضياء ي  قالت جريدة  أصواتهم، كا 

سيد عي إساعيل

هيئة التدريس جورج أبيض ومنرة صري وطه حسن وزي طليات وأحمد أحمد والعشاوي بك

)6( مصر  في  مسرحي  معهد  أول  المجهولة  التفاصيل 

ومحاضراتها الدراسة  انتظام 
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الوزارة ُتفكر ي تعليم الطاب الشعر التمثيي، حيث قالت جريدة 
امعارف جعل طلبة معهد  وزارة  “رأت  اأخبار ي ديسمر 1930: 
بأن  أداء،  أحسن  وأدائها،  التمثيلية  القصائد  تعرف  التمثيل،  فن 
للشاعر  مثيلية  قصائد  ترجمة  مطران  بك  خليل  اأستاذ  إى  تعهد 

الفرني الفريد دي موسيه، وهي )ليلة مايو( و)ليلة أكتوبر(”.
مؤهات أساتذة امعهد

جريدة  نرت   ،1930 نوفمر  من  اأول  وهو  دراي،  يوم  أول  ي 
فنية  كلية  أهو  امزعوم  التمثيل  )معهد  بعنوان  مقالة  السياسة 
عبد  حسني  )محمد  كتبها  أهلية(،  إعدادية  مدرسة  أم  محرمة 
الله( أحد الطاب امقبولن ي امعهد!! ناقش ي نصفها اأول خطأ 
ووجه  فنياً،  أو  علمياً  مؤهلن  غر  لطاب  امعهد  قبول  ي  الوزارة 
كا  القبول،  روط  ُتطبق  م  التي  القبول،  لجنة  عى  اللوم  سهام 
السابقة،  امقاات  ي  إليه  تعرضنا  اأمر،  وهذا  اإعان!!  ي  جاءت 
فا داعي لتكراره. أما نصف امقالة اأخرى، فقد ناقش فيه الطالب 
أبيض  وجورج  طليات  زي  أهلية  مدى  وهي  خطرة،  قضية 
للتدريس ي معهد عاٍل، وها م يحصا عى الشهادة، التي سُتمنح 

لطابهم ي هذا امعهد؟!
امقالة،  هذه  بسبب   - رما   – الطالب  هذا  أن  اأمر،  ي  امريب 
ظهرت نتيجته )غائب( ي جميع امواد، وبالتاي الفصل من امعهد، 
وكان  فيه،  ونجاحه  العام  نصف  امتحان  اجتيازه  من  الرغم  عى 
ترتيبه السادس كا سرى ي امقاات القادمة!! فهل الطالب كان، 
ينوي  كان  وإن  الثاي؟!  الدراي  الفصل  من  ابتداء  الغياب  ينوي 
ي  سينتظم  وطاما  اأساس؟!  من  امعهد  لدخول  تقدم  ماذا  ذلك، 
فلاذا  الدراسية،  السنة  من  اأول  النصف  شهور  طوال  الدراسة 
امعهد،  دخول  من  منعته  امعهد  إدارة  فهل  امقالة؟!  هذه  كتب 
دخول  من  منعته  أم  وتأثرها؟!  امقالة  لهذه  انتبهت  عندما 

امحارات ي الفصل الدراي الثاي من أجل ترسيبه وفصله بسبب 
الغياب، وم تفعل هذا ي الشهور اأوى، حتى ا ُيقال إنها تعمدت 
إيزاء الطالب؟! الحقيقة أن كل هذه أسئلة ا أملك اإجابة عليها؛ 
الله(،  عبد  حسني  )محمد  الطالب  أن  وهي  واحدة،  النتيجة  أن 
وهذا  امعهد،  تؤرق  ظلت  خطرة،  قضية  فيها  ناقش  مقالة،  كتب 
من  الجزء  هذا  وأهمية  امعهد!!  من  فصله  وتم  رسب  الطالب 
امقالة، سأنره هنا، توثيقاً للقضية، ونسبتها أول من فجرها، وهو 

الطالب امفصول!!
الكليات  أساتذة  أن  الوزير  معاي  يا  تعلم   ...“ الطالب:  يقول 
الخطرة؛  مهمتهم  مبارتهم  أمر  إليهم  ُيعهد  ا  العليا،  وامدارس 
أو مراعاة لخاطر وسيط، أو مجرد إمامهم بيء قّل أو أكر  عفواً 
من العلم أو الفن امطلوب منهم أداؤه، بغر قيد ومن غر رط. 
يكونوا  أن  العليا يجب  امدارس  أساتذة  أن  الوزير  يا معاي  وتعلم 
لتحمل  يؤهلهم  ما  بها،  امعرف  العلمية  الشهادات  من  حائزين 
الوزير، برغم  يا معاي  امسؤولية. وامفروض  مسؤولية شاقة كتلك 
ما هو كائن، أن معهد التمثيل امزعوم كلية فنية، أو مدرسة عليا، 
أو يء من هذا القبيل، ا يخرج عن كونه فرعاً تثقيفياً من فروع 
التعليم،  كرامة  عن  اأول  امسؤول  وأنت   - تقرون  فهل  الجامعة، 
أن   - اأقل  عى  عليها  الحريص  أو  امري،  الثقافة  مستوى  ورفع 
يتوى أمر التعليم ي هذا امعهد - وهو كا قلنا فرع تثقيفي من 
العلمية،  الفنية  الروط  فيهم  تتوفر  - بعض ممن  الجامعة  فروع 
لحامليها  تخول  التي  الشهادة،  مثل  عى  حتى  الحائزين  غر  ومن 
والليسانس  كالدبلوم  الثانوية،  امدارس  ي  التدريس  مبارة 
طه  الدكتور  الوزير  معاي  استثنينا  إذا  إننا  وغرها؟  والبكالوريوس 
حسن، وحسبه عميد كلية اآداب، والذي يخيل إلينا أنه )مظلوم( 
غرها  ترى  ضيف،  اأستاذ  وكذلك  الفنية،  امهزلة  هذه  ي  بحق 

بكل  التمثيل  وهو  امعهد،  ي  أهم يء  تدريس  إليهم  عهد  ممن 
امطلوب  الروط  من  رط  أير  فيهم  يتوفر  ا  به،  يتعلق  ما 
توفرها ي أساتذة الجامعة. فبعضهم وهو زي طليات أفندي غر 
حاصل إا عى شهادة البكالوريا، وم مض ي فرنسا إا سنن ثاث، 
هواة  يكونوا  لي  الطاب؛  إعداد  وظيفته  مرح،  ي  خالها  درس 
عالين  طاباً  يكونوا  لي  أي  الرسمية.  التمثيلية  باريس  معاهد  ي 
الدراسة  حد  حاز  أفندي  طليات  أن  فرضنا  وإذا  عليا.  مدرسة  ي 
الثانوي، فمعنى هذا  اإعدادي  امعهد  ي هذا امرح، أي ي هذا 
أنه م يصبح أو م ُيعّد أن يكون أستاذاً مدرسة عليا، بل معناه أنه 
وفق أن يكون تلميذاً أولياً ي تلك امدرسة، مثله ي ذلك إذاً كمثل 
معاي  يا  يجوز  فهل  امبتدئن.  وامعلمن  والهندسة  الطب  طالب 
الوزير أن يعهد إى أحد من أولئك الطاب امبتدئن أمر التدريس 
أبيض  اأستاذ  زميله  أما  امعلمن؟  أو  الهندسة  أو  الطب  كلية  ي 
العلم امدري جد ضئيل.  فغر حاصل عى شهادة ما، ونصيبه ي 
فرنسا،  ي  ما  حيناً  قى  فقد  بسواء،  سواء  كزميله  بدوره  وهو 
ي  عنه  قّل  رما  بل  يء،  ي  عنه  متاز  ا  صاحبه،  عاد  كا  وعاد 
كثر من اأشياء. إّنا ا نحاول أن ننتقص من قدر هذين اأستاذين؛ 
نعلم.  أكر ما  نفسها  امعارف  وزارة  بها  تعلم  نقرر حقيقة  ولكّنا 
الرقي  بأسباب  اأخذ  من  أو  الحق،  من  أو  الائق،  من  يكن  أم 
طليات  من  كل  يعتر  أن  الصحيحة،  الصادقة  والثقافة  العلمي 
أو  أستاذ  مساعد  أو  امعهد،  ي  معيد  مثابة  أفندي  وأبيض  أفندي 
يء من ذلك! وأم يكن اأجدر بك يا معاي الوزير، وأنت امشهور 
يقي  كا  اأساتذة  عن  أوًا  تبحث  أن  نظره،  وُبعد  علمه  بسعة 
الصدد،  املكية ي هذا  العلمية وامراسيم  اللوائح  القانون، وتقي 
إى  قلم،  بجرة  وترقيهم،  وامساعدين  امعيدين  تبحث عن  أن  قبل 
نذهب  بالنا  وما  العليا؟  امدارس  أو  الجامعات  أساتذة  مستوى 
ومعاهد  امرية،  الجامعة  نظام  ي  الجديد  التعديل  وهذا  بعيداً، 
الربية فيها، ما يزال حديث العهد وحديث الناس ي وقت واحد! 
أم يتقرر بصفة نهائية أن مدري امدارس الثانوية، يجب أن مضوا 
أربع  الجامعة،  بكالوريوس  عى  حصولهم  بعد  الربية(  )معهد  ي 
سنوات كامات، وأن مدري امدارس العليا يجب أن يحصلوا بعد 
سنتن،  عن  يقل  ا  إليها  التوفيق  ومدى  الدكتوراه،  عى  كله  ذلك 
وقد يقل عنها قليًا أو يزيد قليًا؟ هذا كله واضح جي بن يدي 
وتستطيع  منه.  شك  ي  كنت  إن  إليه  ترجع  أن  تستطيع  معاليك، 
عّن  ما  بعض  هذا  الجادة.  سبيل  تجنبنا  كنا  إن  فيه  تحاججنا  أن 
لنا من اآراء فيا يختص بأمر من أغنى أمور الثقافة الفنية، التي 
تحاول وزارة امعارف أن تغرس ي هذا العام غرسها اأول، ندي بها 
الوليد الصغر، أي  العلمية وإحاطة هذا  غر ناظرين إا للمصلحة 
ي  موت  أن  خشية  الجوانب،  سليم  قوي  بسياج  التمثيل(  )معهد 
مهده، أو ينشأ عقيًا، أو كثر الرر قليل الخر، وا زال ي الوقت 

متسع لإصاح”.
هذه امقالة، كان لها تأثر كبر فيا بعد – سنتحدث عنه كثراً – 
نر  بعد  أي   –  1931 يناير  ي  تقول  الصباح  مجلة  وجدنا  فمثًا، 
مثيلية  فنية  )بعثة  عنوان  تحت   – تقريباً  بشهر  الطالب  مقالة 
اقراح  عى  امعارف  وزارة  وافقت   “ الخارج(:  ي  التمثيل  لدراسة 
العام  هذا  ي  مثيلية  بعثة  بإيفاد  الخاص  التمثيل،  معهد  إدارة 
العواصم اأوروبية،  الناجحن، من طلبة هذا امعهد إى  أوائل  من 
وذلك استكال دراستهم، وعى رط أن يعودوا، فيتولوا وظائف 

التدريس ي معهد فن التمثيل”.
اإلقاء بن طليات وأبيض

ومن آثار مقالة الطالب أيضاً، فيا يخص تأهيل طليات وجورج 
هذين  بن  الطاب  تقسيم   – رما   – امعهد  ي  للتدريس  أبيض 
فقد  )اإلقاء(!!  مقرر  وهو  بينها،  امشرك  امقرر  ي  اأستاذين 
تحت  كلمة   –  1930 نوفمر  منتصف  ي   – الصباح  مجلة  نرت 
طلبة  ُوزع   “ فيها:  قالت  الرسمي(،  التمثيل  معهد  )ي  عنوان 
له  يدرس  قسم  قسمن،  عى  الحكومي  التمثيل  معهد  وطالبات 
اأستاذ زي طليات، وقسم يدرس له اأستاذ جورج أبيض. ويظهر 

خليل مطران
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[ نوافذ

أن لكل من اأستاذين حرية التدريس للطلبة التابعن له بالطريقة 
قبل  رأى  طليات،  زي  اأستاذ  أن  بنا  اتصل  فقد  يراها.  التي 
محارات  لهم  يلقي  أن  عملية،  دروساً  والطالبات  الطلبة  إعطاء 
وإخراجه،  الصوت  تربية  وكيفية  الفن،  قواعد  فيها  لهم  يرح 
هو  ما  ذلك،  إى  وما  حنجرته،  سامة  عى  اممثل  يحافظ  وكيف 
أن  رأى  فقد  أبيض،  اأستاذ جورج  أما  يعرفه.  أن  للممثل  روري 
اإلقاء  عى  عملياً  بتمرينهم  له  التابعن  الطلبة  مع  دروسه  يبدأ 

والتمثيل”.
لهم  علمي  بظلم  الطاب  شعر  التقسيم،  هذا  من  أسبوع  بعد 
تختلف عن طريقة  التقسيم، أن طريقة طليات،  من جراء هذا 
طالبوا  لذلك  الطريقتن،  من  ااستفادة  يريدون  وهم  أبيض، 
بالساح لهم بحضور درس اإلقاء عى اأستاذين، حتى ا يحرموا 
الصباح  مجلة  أشارت  ديسمر،  منتصف  وي  العامة.  الفائدة  من 
بحضور  لهم  وسمحت  الطاب،  لرغبة  استجابت  امعهد  إدارة  بأن 

حصص مقرر اإلقاء عند اأستاذين زي طليات وجورج أبيض.
وصف عام للمحارات

ُتلقى داخل معهد  بأول محارات  كبراً  اهتاماً  الصحافة  اهتمت 
للمرح  دارسن  أول طاب  علمية  دروس  أول  بوصفها  التمثيل؛ 
مجلة  فقالت  العري.  والعام  مر  ي  للتمثيل  معهد  أول  داخل 
الشاعر ي ديسمر 1930: “ قصد طاب امعهد التمثيي دار اأوبرا 
امرح،  تركيب  معاينة  طليات،  زي  اأستاذ  بصحبة  املكية، 
التمرينات  أول  وتعتر هذه  ذلك.  وقد شاهدوا  عليه،  ينطوي  وما 
قام  فقد  الصباح،  مجلة  مندوب  أما  امعهد”.  لطاب  التطبيقية 
نوفمر  - ي  ما رآه  الدراسية، ونر  اأيام  أحد  أثناء  امعهد  بزيارة 
اإلقاء، واحظ  مادة  ي  طليات  لزي  درساً  – حيث حر   1930
أقامهم،  وبيدهم  يتحركون!  وا  تختهم،  عى  يجلسون  الطلبة  أن 
وأمامهم كراساتهم! واأستاذ زي يحارهم! فاكتشف أن امحارة 
وعن  والزفر،  الشهيق  وعن  التنفس،  وعن  الحنجرة،  تركيب  “عن 
طبقاته  ي  الصوت  تأثر  وعن  الحنجرة،  من  الصوت  إخراج  كيفية 
امختلفة، وعن الطرق التي يتبعها اممثل ي إخراج صوته، بحيث ا 
يصاب فيه، وعن اأوقات التي يصح أن يتنفس فيها، وعن الصوت 

الصادر من الرأس”.
امرحي  اأدب  تاريخ  ي  محارة  أيضاً  امجلة  مندوب  وحر 
شاهدت  عندما  ررت  “ولكم  عنها:  قال  حسن،  طه  للدكتور 
 - امناقشة  امحار، ويشركن ي  لأستاذ  أسئلة  يوجهن  الطالبات، 
تجرأ  الذي  والتطور  فرنسا؛  النقد ي  بدء حركة  تدور حول  وكانت 

الفريد دي موسيهالدكتور أحمد ضيف

طه حسن

زي طليات

لأستاذ  درساً  باأمس  وحرنا  اممثلن.  من  رسمية  طبقة  أول 
وكان  بباريس،  رجاله  كبار  عى  الفن  تلقى  الذي  طليات،  زي 
يديه خمسة عر  بن  فرأينا  فاضًا،  وأديباً  بارعاً  ممثًا  ذلك  قبل 
العدد يؤكد عى أن  بينهم خمس آنسات نجيبات - ]وهذا  طالباً 
تقسيم  أثناء  الدراسة،  بداية  من  اأوى  اأيام  ي  كانت  امحارة 
أن  وألفينا   - أبيض[  وجورج  طليات  بن  الثاثن  الطاب  عدد 
من  مروكاً  كان  كا  ا  منظمة،  طريقة  عى  يقوم  أصبح  اإلقاء، 
رح  عى  مبنية  امحارة  أن  واحظنا  )الركة(.  أو  للصدفة  قبل 
ومخرجه،  وماهيته  بالصوت  فبدئ  اممثل،  عند  التأدية  وسائل 
وتقرير صوت اممثل، لي مثل بصوت طبيعي، ا يجهده إخراجه. 
ذخرة  فهو  الصوت  مادة  هو  الهواء  أن  الكام عى  ثانياً  واحظنا 
للممثل،  اكتسابية  ملكة  أصبح  وكيف  التنفس  دور  وجاء  اممثل، 
الشخص  ي  اختيارية  وظيفة  كونه  عن  وخرج  وظيفته،  بحكم 
للتحدث  مضطر  أنه  يؤديه؛  الذي  العمل  بحكم  وذلك  العادي. 
سبق  قد  أنه  احظنا  قد  وكذلك  النظارة.  أمام  أكر  أو  ساعتن 
والزفر،  الشهيق  وخصائص  التنفس  ي  محارات  امحارة،  هذه 
الطالب واممثل. وانتهت امحارة  إليه نظر  وما يجب أن يلفت 
بن  التوفيق  إى  بهذا  امحار  عمد  وقد  األفاظ،  مخارج  برح 
اللغة  ي  اإلقاء  فن  يحتمه  ما  وبن  العرب،  لدى  التجويد  علم 
الفرنسية. وهكذا أول مرة يرتقي فن التمثيل إى أن يصبح علًا 
مستقًا له قواعد وأنظمة يتعلمها الطالب. وهذا ما يعرف ي فن 
الذي  اابتداي،  القسم  وهو  اإلقاء،  فن  ميكانيكية  باسم  اإلقاء 
أدواره،  يخرج  أن  اممثل  معها  يستطيع  الصوت،  موهبة  يجهز 
الذي  اماكم،  أو  امصارع  ي  الحال  هو  كا  لهث،  أو  تعب  دون 
يقوى عضاته.  أن  اماكمة  أو  بامصارعة  القيام  قبل  عليه  يتحتم 
وأنا نهنئ اأستاذ زي طليات ما يبذله من جهود كبرة ي إعداد 
تاميذه، لفن صعب امراس؛ ولكن كل صعوبة ي سبيله هينة عند 

من يحب الفن ويريد أن يعيش له”.
وإذا كان ما سبق، هو وصف محتوي أو مضمون إحدى محارات 
زي طليات ي معهد فن التمثيل؛ فهناك نصوص كاملة محارات 
ألقيت ي هذا امعهد ومن الدكتور طه حسن نفسه، وُتعد نصوص 
امقالة  ي  منها  ماذج  ستقرأون  كبراً!!  كشفاً  امحارات  هذه 

القادمة .. فتابعونا!!

من  أخذه  أردن  ما  أو  ماحظات،  من  ما احظته  فيكتن   - عليها 
فقلت  وممثاتنا؛  ممثلينا  عن  بعدت  عالية  ثقافة  درس  مذكرات 

حقيقة أنني أمام بناء حديث متن الجانب موطد اأركان”.
محارة إلقاء لطليات

أيام  أحد  عامة ي  بصورة  ما شاهدة  الصباح، نر  مندوب مجلة 
امعهد  زار  فقد  الشعب،  مسامرات  جريدة  مندوب  أما  الدراسة. 
ليحر خصيصاً محارة زي طليات ي مقرر اإلقاء، ونقل إلينا 
التي  الوحيدة،  امقالة  وأنها  واضحة.  بصورة  امحارة  مضمون 
التوثيق  تكون  ورما  التدريس،  ي  طليات  أسلوب  عن  تتحدث 
فن  تدريس  ي  طليات  أسلوب  الواضح   - الوحيد  التاريخي 
يقول  وفيها  هنا،  سأثبتها  لذلك   – القديم  امعهد  هذا  ي  األقاء 
مندوب الجريدة، تحت عنوان )دروس اأستاذ طليات ي معهد 

التمثيل(:
“ ما كان معهد التمثيل الذي فتح حديثاً، هو اأول من نوعه ي 
ُتْقنا إى معرفة مناهج اأساتذة امتولن، تخريج  هذه الباد، فقد 
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بين الظل والضوء

ولدت الفنانة القديرة زهرة العا )وأسمها بشهادة المياد: زهرة العا محمد 
وهي  باأسكندرية،  بك  محرم  بحي   19٣4 عام  يونيه   10 في  رسمي(  بكر 
بينهم( وشقيق  الرابعة  )ترتيبها  تتكون من ستة شقيقات  تنتمي أسرة كبرة 
طفولتها  فرة  وخال  المسنن.  )دار(  لملجأ  ناظرا  يعمل  والدها  وكان  وحيد، 
مع  انتقلت  الماضي  القرن  بأربعينيات  الجوية  الغارات  فرة  خال  وبالتحديد 
ظروف  بسبب  “القاهرة”  محافظة  إلى  ومنها  الكرى  المحلة  إلى  عائلتها 

والدها.  عمل 

العا زهرة 
المصرية الدراما  ماك 

وهي  وبالتحديد  مبكرة  بفرة  التمثيل  موهبة  عليها  ظهرت  وقد 
وتولت  بل  التمثيل  فريق  ي  فاشركت  للدراسة،  اأوى  امراحل  ي 
عى  قدمتها  التي  باأعال  وحصلت  أيضا،  اإخراج  مسؤولية  وقتها 
لوالدها  ويحسب  اأخرى.  امدارس  من  العديد  منافسة  اأول  امركز 
حيث  موهبتها،  وتنمية  شخصيتها  تكوين  ي  اإيجابية  مساهمته 
الكبر يوسف  الفنان  الثاثة عر عاما لصديقه  قدمها وهي ي عمر 
وهبي، لكن “وهبي” رفض تشجيعها بسبب صغر سنها، ولكنها بعد 
طلب  الذي  طليات  زي  الرائد  انتباه  لفت  ي  نجحت  سنوات  عدة 
أول  وكان  أعجب موهبتها،  الفور  أمامه وعى  تقدم مشهدا  أن  منها 

من شجعها عى التمثيل ونصحها بالدراسة اأكادمية.
فالتحقت  بالدراسة  موهبتها  صقل  العا”  “زهرة  قررت  وبالفعل 
بامعهد “العاي للتمثيل”، وحصلت عى دبلوم التمثيل واإخراج عام 
1951، ضمن دفعة ضمت عدد من اموهوبن الذين نجحوا ي تحقيق 
نجوميتهم بعد ذلك )وي مقدمتهم: توفيق الدقن، كرمة مختار، سعد 
العملية  حياتها  بدأت  وقد  عفيفي(.  عمر  العزيز،  عبد  أردش، صري 
الحديث”  امري  “امرح  بفرقة  كممثلة  بالتعين  تخرجها  مجرد 
وقد  اأول.  موسمه  بعروض  وشاركت   ،1951 عام  القومي(  )امرح 
تألقت ي بطولة بعض امرحيات ومن أهمها: “حورية من امريخ”، 
بعض  بأداء  ذلك  بعد  شاركت  ثم  بالوهم”.  و”مريض  و”البخيل”، 
اأدوار الرئيسة ببعض اأفام السينائية، فشاركت عى مدار تاريخها 
من  يقرب  فيا  عاما،  وخمسن  خمسة   )55( من  أكر  اممتد  الفني 
التي تعد  بينها عدد كبر من اأفام  )120( مئة وعرين فيلا، من 
“رد  الكروان”،  “دعاء  أهمها:  ومن  امرية  السينا  كاسيكيات  من 
“أيامنا  الخالية”،  “الوسادة  رجل”،  بيتنا  “ي  “جميلة”،  قلبي”، 
الناظرة”،  “الست  البرول”،  “ملك  اإخفاء”،  طاقية  “ر  الحلوة”، 

و”سواق اأتوبيس”.
أيضا  العا  زهرة  الفنانة  تألقت  والسيناي  امرحي  تألقها  وبخاف 
مشاركتها ببطولة مجموعة من السهرات وامسلسات اإذاعية وعدد 
التلفزيوي  وتألقها  شهرتها  التي حققت  التلفزيونية،  اأدوار  من  كبر 
أرار،  البيوت  وأشواك،  زهور  مسلسات:  بينها  ومن  خالها  من 
زينب،  بنات  ناس طيبن،  وفيه  راحلة،  إي  العروسة،  أم  الحتة،  بنت 
الحب والطوفان، ي بيتنا رجل، ويذكر أن رصيدها الفني قد بلغ 50 
التليفزيونية  الدراما  ي  مشاركاتها  آخر  وكانت  تليفزيونيا.  مسلسا 
حيث   ،1998 عام  اإسام”  ي  “القضاء  مسلسل  من  الثامن  بالجزء 
الفن وامتنعت عن الظهور ي وسائل اإعام  انقطعت بعد ذلك عن 
وامهرجانات وااحتفاات الرسمية، زذلك قبل رحيلها عن عامنا - بعد 

راع مع امرض - ي 18 ديسمر عام 2013.
نسجل  أن  العا  زهرة  للفنانة  الفنية  امسرة  رصد  خال  من  ومكن 
لها حرصها عى تنوع أدوارها والتي اتسمت جميعها بالجدية، حيث 

ورسالة  مضمون  ذات  هادفة  أعال  تقديم  عى  تحرص  داما  كانت 
امجتمع،  الفن ي خدمة  بدور  الشخصية  وقناعتها  إمانها  مع  تتواءم 
وإن كان هذا م منعها من تقديم بعض اأعال التي مكن تصنيفها 
الهادفة”،  “الكوميديا  أو  اإجتاعية”  “الكوميديا  مسمى  تحت 
بنفس  الكوميدية  اأدوار  أداء  ي  مهاراتها  خالها  من  أثبتت  والتي 
سبيل  عى  بينها  ومن  واميلودرامية،  الراجيدية  لأدوار  أدائها  كفاءة 
امثال مرحيات: تسمح من فضلك، إبتسامة مليون روبل، غراميات 

عفيفي، حواء الساعة 12.
منها  مرات،  أربعة  تزوجت  العا  زهرة  الفنانة  أن  بالذكر  جدير 
مرتن وهي صغرة من عائلتها، وكان الزواج ي امرتن ينتهي بالطاق 
الريع لرفض الزوج انشغالها بالفن، حتى تعرفت عى الفنان صاح 
بينها وتزوجا  الحب  قلبي” وربط  فيلم “رد  أثناء تصوير  الفقار  ذو 
ي نهاية التصوير ليتم اإنفصال بعدها بعام، أما الزواج الذي استمر 
وقد  الصيفي،  امتميز حسن  امخرج  من  وااخر  الرابع  زواجها  فكان 
استمر أكر من خمسة وأربعن عاما )حتى تاريخ رحيله عام 2005(، 
وخال رحلتها معا أسند إليها البطولة ي عدد كبر من أفامه ومنها: 
أنفه”،  رغم  نشال  الثاثة”،  “امجانن  الحتة”،  “ابن  الحتة”،  “بنت 
العرضحالجي ي قضية نصب”، “سرك يا رب”، “شيطان من عسل”، 
النساء”،  سجن  ي  “رجل  حرامية”،  مش  “أنا  الشوارع”،  “مائكة 
الباشا  “بنت  الجدعان”،  “زمن  أفامها:  آخر  وكان  الغرباء”،  “اأخوة 

عمرو دوارة
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30 بين الظل والضوء]

 ،1992 عام   - رف  كضيفة   - ورطة  ي  أزواج   ،1991 عام  الوزير” 
كا أنجبت منه ابنتيها: أمل )والتي تزوجت من شقيق الفنانة إلهام 
شاهن(، ومنال والتي احرفت اإخراج مثل والدها )وتزوجت الفنان 
قد  العا  زهرة  للفنانة  الفنية  العائلة  أن  ويذكر  مصيلحي(.  أرف 
اكتملت بزواج شقيقتها من اممثل النجم سعيد عبد الغني، وبالتاي 

فهي خالة اممثل أحمد سعيد عبد الغني.
طبقا  الفنية  القنوات  مختلف  أعالها  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 

لطبيعة اإنتاج مع مراعاة التتابع الزمني كا يي:
السينمائية: اأفام   - أوا 

عام  أي”  “خدعني  فيلم  ي  السينائية  أدوارها  أول  زهرة  قدمت 
كاريوكا  تحية  صباح،  وبطولة  الفقار  ذو  محمود  إخراج  من   1951
ناس”  بنت  “أنا  فيلم  ي  شاركت  العام  نفس  وي  شكوكو،  ومحمود 
رحان،  شكري  حامة،  فاتن  وبطولة  اإمام  حسن  إخراج  من 
الجمهور من خاله  عليها  تعرف  الذي  الفيلم  ومحسن رحان، وهو 
كان  حن  ي  وذلك  الفني،  مشوارها  ي  جديدة  محطة  مثابة  ليكون 
فاروق  إخراج  من   1991 عام  أرض”  “أرض  فيلم  هو  أفامها  آخر 

الفيشاوي، إلهام شاهن وبطولة إساعيل مراد.
هذا وتضم قامة أعالها السينائية مجموعة اأفام التالية: خدعني 
أي، أنا بنت ناس )1951(، آمنت بالله، صورة الزفاف، حرة امحرم، 
طريق  عائشة،  الوداع،  بعد   ،)1952( اإستعار  يسقط  اإمان، 
السعادة، ريك حياي، اللقاء اأخر، نافذة عى الجنة، جحيم الغرة، 
الظام، أسعد  اماك  الحب،  أنا  أفندي،  العمر )1953(، بحبوح  غلطة 
الرمال،  آثار ي  إرحم دموعي،  ليلة من عمري،  والبنون،  امال  اأيام، 
العمر،  أماي  النساء،  مملكة   ،)1954( الجران  بنت  الحب،  إنتصار 
 ،)1955( الحلوة  أيامنا  مر،  كابن  الروح،  عاشق  الربيع،  أحام 
إساعيل يس ي البوليس، الغريب، دعوة امظلوم، نداء الحب، قتلت 
الخالية، سجن  الوسادة   ،)1956( حائرة  قلوب  غرام،  موعد  زوجتي، 
اأسطول،  إساعيل يس ي  بور سعيد،  والعقاب،  الجرمة  زعبل،  أبو 
رد قلبي، طريق اأمل )1957(، حتى نلتقي، توحة، جميلة، أبو عيون 
جريئة، سواق نص الليل )1958(، الله أكر، حياة إمرأة، بفكر ي إلي 
ر  اأخر،  الحب  الطران،  ي  يس  إساعيل  الكروان،  دعاء  ناسيني، 
امترد،  الزوج  الحب،  نهر   ،)1959( امجهولة  امرأة  اإخفاء،  طاقية 
الرباط امقدس، رجل با قلب، ثاث وريثات )1960(، ي بيتنا رجل، 
زوج  الدافئة،  اللياي  اأسد،  قلب  عاشور  اأبطال،  طريق  وبناي،  أنا 
باإيجار، الرجان، غدا يوم آخر )1961(، جمعية قتل الزوجات، أنا 
أجل  من   ،)1963( نعيم  ي  امجانن   ،)1962( البرول  ملك  الهارب، 
حنفي، بنت الحتة )1964(، الشقيقان )1965(، مبى العشاق، الزوج 
أشجع   ،)1967( الثاي  اللقاء   ،)1966( أغسطس  ي  غرام  العازب، 
أنفه  رغم  نشال   ،)1968( الناظرة  الست  الحتة،  ابن  العام،  ي  رجل 
)1969(، امجانن الثاثة )1970(، الحب الذي كان، السكرية )1973(، 
يوم اأحد الدامي، الرداء اأبيض، الضحايا )1975(، من أجل الحياة، 
حساب  العمر،  أيام  أحى  العاشقن،  سكة   ،)1977( امظلومن  دعاء 
السنن، ضاع العمر يا ولدي، القضية امشهورة )1978(، خطيئة ماك 
ولكني  أكذب  ا  أنا   ،)1980( الغرباء  اأخوة  الجبل،  فتوة   ،)1979(
اأتوبيس،  العشاق )1981(، وضاع حبي هناك، سواق  أتجمل، راع 
رجل ي سجن النساء )1982(، أنا مش حرامية )1983(، حادي بادي 
السيف،  حد   ،)1985( الشوارع  مائكة  عسل،  من  شيطان   ،)1984(
يا  سرك  عمر،  مشوار  ايصة،  وناس  هايصة  ناس  القمر،  يبتسم  من 
رب )1986(، العرضحالجي ي قضية نصب )1987(، أيام الرعب، بنت 
 ،)1989( الرجل  ترويض  العجب،  لها  حكاية   ،)1988( الوزير  الباشا 
الحب  سفينة   ،)1992( ورطة  ي  أزواج   ،)1991( الجدعان  ومن 
 ،)2014( الكريت  عود  زي   ،)1998( أرض  أرض   ،)1993( والعذاب 
مؤخر  يء،  وبقى  مثل:  اأخرى  اأفام  بعض  إى  باإضافة  وذلك 

صداق. 
مع  السابقة  اأفام  مجموعة  خال  من  تعاونها  إى  اإشارة  وتجدر 
بينهم  ومن  جيل  من  أكر  مثلون  الذين  امخرجن  كبار  من  نخبة 
بدرخان،  أحمد  صدقي،  حسن  عامر،  حسن  كامل،  عباس  اأساتذة: 
حسن،  إلهامي  الحفناوي،  كامل  مدكور،  جال  الدين،  ضياء  أحمد 

حسن  إساعيل،  محمود  كوستانوف،  زيادة،  السيد  بدير،  السيد 
نيازي مصطفى، هري  الدين شوكت،  معلوف، سيف  يوسف  فوزي، 
الفقار،  ذو  الدين  عز  الوهاب،  عبد  فطن  سيف،  أبو  صاح  بركات، 
يوسف شاهن، محمود ذو الفقار، حسن اإمام، حسن رضا، إبراهيم 
حليم،  حلمي  رف،  الدين  بهاء  رمزي،  حسن  سام،  عاطف  عارة، 
مصطفى،  الدين  حسام  الشيخ،  كال  الصيفي،  حسن  رفلة،  حلمي 
حلمي  حسن  امحامي،  حسن  كامل  محمد  بكر،  زهر  عطية،  كال 
جال،  نادر  بدرخان،  عي  نجيب،  ألبر  كرامة،  عيى  امهندس، 
أحمد  ثروت،  أحمد  الطيب،  عاطف  الخالق،  عبد  عي  خان،  محمد 

السبعاوي، يحيى العلمي، إبراهيم الشقنقري، علوية زي، عبد امنعم 
شكري، سعيد مرزوق، إساعيل مراد، حسن اإمام.

المسرحية: مساهماتها   - ثانيا 
ظل امرح هو امجال امحبب للفنانة زهرة العا، فهو مجال دراستها 
وامجال الذي مارست من خاله هوايتها للفن، كا تفجرت من خاله 
مشاركتها  خال  من  وأكدتها  أثبتتها  والتي  التمثيل  ي  موهبتها  أيضا 
أن  إى  التنويه  ويجب  امتميزة.  امرحيات  من  كبر  عدد  بطولة  ي 
من خال  وبالتحديد  الدولة  مسارح  من خال  كانت  الفنية  بداياتها 
أسسها  التي  القومي(  )امرح  الحديث”  امري  “امرح  فرقة 

التليفزيونية  السينما والدراما   قدمت من خال 
المهمة الدرامية  الشخصيات  بعض 
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بنفس  الكوميدية  اأدوار  أجادت تقديم بعض   
الراجيدية لأدوار  كفاءة تقديمها 

بين الظل والضوء

من  فرق  بعدة  ذلك  بعد  عملت  كا  طليات،  زي  الرائد  أستاذها 
الجيب،  مرح  العسكري،  امرح  فرق:  بينها  ومن  الدولة  مسارح 
امرح الحديث، مرح الحكيم، امرح العامي، امرح الكوميدي، 
وذلك باإضافة إى مشاركتها بعروض بعض الفرق الخاصة الكرى وي 

مقدمتها فرقتي: إساعيل يس، الفنانن امتحدين. 
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعالها امرحية طبقا للتتابع التاريخي 

مع مراعاة إختاف الفرق امرحية وطبيعة اإنتاج كا يي: 
 1 - بفرق مسارح الدولة:

البندقة، كدب  الحديث(: تاجر  القومي” )امرح امري  - “امرح 
ي كدب، حورية من امريخ، ي خدمة املكة، مريض الوهم، البخيل 
أواد  امزيفون،   ،)1952( الحمراء  دنشواي  الجران،  بنت   ،)1951(
سيأي   ،)1956( الزوجة  قاتل   ،)1954( الشيطان  مع  صفقة  الفقراء، 

الوقت )1958(.
- “امرح الحديث”: قطط وفران )1962(.

- “مرح الحكيم”: بيجاليون )1963(، اأرانب )1964(،
- “امرح العامي”: يأجوج ومأجوج )1964(، بنيولوي )1965(، 

ينتهي  ا  حب   ،)1966( فضلك  من  تسمح  الكوميدي”:  “امرح   -
مجنونة  مواقف  أربع   ،)1970( روبل  مليون  إبتسامة   ،)1969(

.)1971(
امغاطيس  جبل   ،)1972( الجنينة  )الجيب(:  الطليعة”  “مرح   -

 ،)1974(
2 - فرق القطاع الخاص: 

بيختي  جوزي   ،)1954( كده  عايزة  الست  يس”:  “إساعيل   -
)1955(، أنا عايزة مليونر، خميس الحادي عر )1956(، امجانن ي 

نعيم، يا قاتل يا مقتول )1962(.
- “ساعة لقلبك”: ما كان من اأول )1959(.

العش  ي  برغوت   ،)1967(  12 الساعة  حواء  امتحدين”:  “الفنانن   -
الذهبي، غراميات عفيفي )1969(.

- “أحمد اإبياري” )كوميك تياترو(: الغبي وأنا )1981(.
- “امرح الجديد”: فتش عن امرأة )1982(،

- “الفور إم”: عرة عى باب الوزير )1984(.
- وذلك باإضافة إى بعض امرحيات امصورة ومن بينها: عيلتن ي 
مع حاي،  أجازة  ماما،  خطيب  والقطة،  وبابا  أنا  حنان،  مراي  شقة، 

يوم راجل ويوم أرنب، عازب ي شهر العسل، من ضحك عى من.
كبار  من  نخبة  مع  السابقة  امرحيات  خال  من  تعاونت  وقد 
فتوح  وهبي،  يوسف  طليات،  زي  اأساتذة:  بينهم  من  امخرجن 
حمدي  الزرقاي،  الرحيم  عبد  األفي،  نبيل  بدير،  السيد  نشاطي، 
غيث، كال يس، نور الدمرداش، سعيد أبو بكر، عي الغندور، جال 
امهندس، محمود  امنعم مدبوي، فؤاد  الرقاوي، كامل يوسف، عبد 
الغني  عبد  الخوي،  فهمي  راي،  السيد  السام،  عبد  حسن  السباع، 

زي، شاكر خضر.
امرح  نجوم  من  كبر  عدد  البطولة  شاركت  قد  أنها  بالذكر  وجدير 
النجات:  من  كل  الحر  ا  امثال  سبيل  عى  مقدمتهم  وي  الكبار 
هدى  ماي،  زوزو  صدقي،  زينات  محمد،  فردوس  راتب،  عقيلة 
ملك  وصفي،  نعيمة  زايد،  آمال  سام،  نجوى  حلمي،  ثريا  سلطان، 
شويكار،  الحميد،  عبد  برلنتي  جميل،  سناء  أيوب،  سميحة  الجمل، 
راشد،  تهاي  ثروت،  زبيدة  فؤاد،  نجوى  البابي،  سهر  طاهر،  ليى 
من  كل  النجوم  ومن  يونس،  إسعاد  فهمي،  ليى  راشد،  عزيزة 
إساعيل  فايق،  حسن  القري،  الفتاح  عبد  طليات،  زي  اأساتذة: 
الدمرداش،  نور  األفي،  نبيل  الزرقاي،  الرحيم  عبد  فاخر،  فاخر  يس، 
منصور،  صاح  الجزيري،  أحمد  رحان،  صاح  امليجي،  محمود 
الحريري،  عمر  بكر،  أبو  سعيد  إبراهيم،  امنعم  عبد  عزمي،  محمود 
عبد امنعم مدبوي، فؤاد امهندس، أمن الهنيدي، محمد رضا، أبو بكر 
عزت، بدر الدين جمجوم، محمد أحمد امري، نظيم شعراوي، عادل 
إمام، أحمد مظهر، يوسف شعبان، صاح قابيل، عزت العايي، صاح 
سعيد  الغفور،  عبد  أرف  الربيني،  السعدي، حسن  نظمي، صاح 
عبد الغني، عبد الله فرغي، محمد يوسف، وحيد سيف، سيد زيان، 
يونس شلبي، فؤاد خليل، نجاح اموجي، مظهر أبو النجا، إبراهيم عبد 

الرازق، 
التليفزيونية: الدراما   - ثالثا 

العا  زهرة  القديرة  للفنانة  عامة  بصفة  التليفزيونية  الدراما  أتاحت 
وضع  ي  فنجحت  مهمة،  درامية  شخصيات  عدة  تجسيد  فرصة 
الرئيسة ي عدد  بصمة مميزة لها من خال مشاركاتها ببعض اأدوار 
خمسة  من  يقرب  ما  مدى  عى  امتميزة  التلفزيونية  امسلسات  من 
وأربعن عاما، خاصة بعدما قدمت عدة شخصيات إنسانية مرسومة 
بعناية ومحددة أبعادها الدرامية بكل دقة بعدد من اأعال امهمة 
البيوت  وأشواك،  زهور  عمري،  أين  التالية:  امسلسات  بينها  ومن 
متاعب  امباحث،  مفتش  الوهم،  الحتة،  بنت  البنات،  جواز  أرار، 
لقيطة،  راحلة،  إي  العروسة،  أم  امصر،  لعبة  الثقيل،  الضيف  امهنة، 
القدر،  لعبة  اأحام،  طائر  اأحام،  فارس  تهجري،  ا  الحب  أيها 
رحلة  وهي،  هو  حكايات  الطريق،  وتاه  طيبن،  ناس  وفيه  الخبايا، 
السيد أبو العا البري، الحب وأشياء أخرى، الزوجة أول من يعلم، 
الحب مستمرا،  يزال  تنطفئ، وا  ا  زينب، شموع  بنات  الدكة،  كوم 
الحب والطوفان، ي بيتنا رجل، كلهن طيبات، فوازير عجايب صندوق 
)ج1،2،3،4،8(،  اإسام  ي  القضاء  كرباء،  شهيد  اإمان،  نور  الدنيا، 
)ج1(.  الله  رسول  محمد  السرة،  هامش  عى  واإنسان،  اإسام 
بينها: ا  التلفزيونية ومن  والسهرات  التمثيليات  بعض  وذلك بخاف 
تسألني عن الغرباء، ليمون حلو، أرملة ي مصيدة، قضية بدون متهم، 
اأحام،  بحر  عائلية، حب وطب،  الئ، صور  كدبة،  آخر  إنسان،  انه 
أبناء عى  وأنا،  والدنيا  العجوز  الليل،  منتصف  أعمدة  فقط،  لأزواج 

الطريق، 
اأذاعية: مساهماتها  رابعا- 

الفنانة  لهذه  اإذاعية  امشاركات  جميع  حر  ويستحيل  بل  يصعب 
من  كبر  بعدد  امرية  اإذاعة  إثراء  ي  ساهمت  والتي  القديرة 
اأعال الدرامية عى مدار مايزيد عن نصف قرن، وذلك أننا نفتقد 
لأعال  بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  الشديد  لأسف 
اإذاعية، وتضم قامة أعالها اإذاعية مجموعة كبرة من امسلسات 
سمن  الرهيب،  الر  خاصة،  حياة  بينها:  ومن  اإذاعية  والتمثيليات 
سام  صائم،  إي  أللهم  لتهلك،  أهلك  هانم،  يا  جوزك  عسل،  عى 
لحرة الناظر، أبو الحسن العبيط، ي بيتنا رجل، صيف حار جدا، لن 

أعيش ي جلباب أي.
عى  بحصولها  الرية  الفنية  امسرة  تلك  تتوج  أن  امنطقي  من  وكان 

بعض الجوائز ومظاهر التكريم ومن بينها: 
- حصولها عى )7( سبعة جوائز من الدولة عن مشاركاتها السينائية، 
وذلك عن أفام: طريق اأمل، اللياي الدافئة، جميلة، إرحم دموعي، 
“ارحم  فيلم  عن  عليها  تحصل  جائزة  أول  وكانت  امجهولة،  امرأة 

دموعى”.
- تكرمها من قبل “مهرجان جمعية الفيلم” عام 2001. 

عام  امرية”  للسينا  التاسع  “امهرجان  افتتاح  بحفل  تكرمها   -
2003، الذي أصدر عنها كتاب “زهرة العا.. بنت الحتة”. 

عام  مارس(   21( اأم  عيد  ي  بالقاهرة   الكاثوليي  بامركز  تكرمها   -
حفل  حضور  من  صحية  أسباب  تتمكن  م  لأسف  ولكنها   ،2010

التكريم.
السيناي  اإسكندرية  “مهرجان  فعاليات  إطار  ي  كذلك  كرمت   -

الدوي” عام 2011.
الخامس  باموسم   2013 عام  رحيلها  بعد  أسمها  تكريم  تم  كا   -

للفنون امستقلة، والذي تولت رئاسته الرفية الفنانة يرا.
- وجدير بالذكر أن للفنانة زهرة العا ستة أفام ى قامة أفضل 100 
 1996 عام  النقاد  إستفتاء  حسب  امرية  السينا  ذاكرة  ى  فيلم 
ي   ،)14( الكروان  دعاء   ،)13( قلبي  رد   ،)8( اأتوبيس  سواق  وهي: 

بيتنا رجل )23(، جميلة )54(، أيامنا الحلوة )83(.


