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مسرحية.. عروض   10
العام هذا  اأقاليم  فرق  مهرجان  فى 

إقليم  لعروض  ااقليمي  امهرجان  ضمها  مرحية  عروض  عرة 
ي    ، اأقر  ثقافة  قر  مرح  عى  أقيم  ،الذى  الصعيد  جنوب 
“يس”  عرض  وهى   ، مارس   3 حتى   فرابر   23 يوم  من   الفرة 
ساقية   “ وعرض   ، فرح  شاذى  وإخراج  خنيجر  أبو  أحمد  تأليف 
أمر   “ وعرض   ، فهمى  هاى  وإخراج  اأسواى  طه  تأليف   “ عام 
تقدم  كا   ، الداى  أحمد  وإخراج  عار  طارق  تأليف   “ الجنوب 
فرقة حوض الرمال عرض “انت الى قتلت شفيقة” تأليف درويش 
الطود عرض  فرقة  وتقدم   ، العاطى  عبد  وإخراج عاد  اأسيوطى 
 ، نار محمد رمضان  اأسواى وإخراج  تأليف طه  “ حكاية ورد” 
كا تقدم فرقة الغردقة عرض مرحى “ الراكضون تحت الراب “ 
، وتقدم فرقة قوص عرض  القزاز  تأليف أحمد يحى إخراج أسامة 
مرحى “ بركات” تأليف مجدى الحمزاوى وإخراج عصام رمضان 
 “ الصحراء  ساحر   “ مرحى  عرض  القومية  أسوان  فرقة  وتقدم   ،
تأليف أحمد العباى وإخراج محمد شحات ، وكا تقدم فرقة قنا 
العزيز وإخراج  الدين عبد  تأليف حسام  الهانم”  عرض مرحى “ 
تأليف  الكبر”   “ عرض  امعنا  فرقة  وتقدم   ، إبراهيم  مصطفى 
التحكيم  لجنة  تشكلت  وقد  ؛  عطا  محمد  وإخراج  شكسبر  وليم 
مرعى  أمن  الديكور  مصمم   ، فرغى  صاح  والخرج  الناقد  من 
امخرجن  مع  اللقاء  هذا  مرحنا  وكان  ؛  مرى  طارق  والكاتب   ،

امشاركن ى مهرجان فرق اأقاليم ...
قال الكاتب وامخرج شاذى فرح مدير فرق اأقاليم: عرض “ يس 
من   ، أوبريت  شكل  ى  عرض  وكان   ، اأقر  ثقافة  قر  لفرقة   “
أشعار يس الضوى ،موسيقى وألحان حازم الكفراوى ، ديكور نار 
عبد الحافظ ، توزيع محمد الكاشف ؛ وبطولة صباح فاروق ـ إميل 

ميشيل ـ جوهر ـ حجاج ومجموعة من فناى  اأقر .
ى  مشاركتى  أوى  تكن  م  :هذه  فهمى  هاى  امخرج  ويضيف 
، وكان  السابقة  ، فقد شاركة فيه ى دوراته  اأقاليم  مهرجان فرق 
عرض “ساقية عام “ من العروض امتميزة التى تقدمها ى مهرجان 
فرق اأقاليم ، حيث كان يضم كافة امواهب لدى فرقة كوم أمبو 

تأليف ومثيل وإخراج وأعداد موسيقى وديكور .
مهرجان  ى  تجارى  أوى  هذه   : الداى  أحمد  امخرج  أوضح  كا 
فرق اأقاليم ، حيث كانت هذه التجربة نوعية لبيت ثقافة دشنا 
وقد   ، النوعية  للتجارب  الختامى  امهرجان  إى  تصعيدها  وتم 
لفرقة  العام  هذا  ترشيحى  تم  ثم   ، جوائز  أربع  عى  فيه  حصلت 
بيت ثقافة فرشوط وقمت إختيار نص لشيخ العرب هام ، هذه 
تؤسس  أن  أستطاعت  والتى  أثرت ى صعيد مر  التى  الشخصية 

تساعدها  التى  والتقاليد  العادات  كافة  تحمل  التى  الفاحن  دولة 
اإخراجية  رؤيتى  وكانت  يضيف   ، بالعدل  الناس  بن  الحكم  عى 
العرب هام  اإنسانية ى شخصية )شيخ  الجوانب  إبراز  تتمثل ى 
بن  والتفاهم  بامحبة  إا  يتم  ا  الحكم  أن  فكرة  عى  والتأكيد   )
الجنوب “ بطولة عبد  بالذكر  “ أمر  الحاكم وامحكومن ،وجديراً 
ـ  الصارف  بال  ـ  غريب  جال  ـ  هارون  عاء  ـ  الروى  الباسط 
عاء عثان ـ محمود جابر ـ حنان جريو ـ محمود شلبى ـ محمد 
النور ـ محمد جمعه ـ محمد  عزقاى ـ سعد عزقاى ـ ماك عبد 
لله  عوض  أشعار   ، الحمد  أبو  فاطمة  ومابس  ديكور   ، الطمر 

الصعيدى ، موسيقى د. رأفت موريس .
إفتتاح قر ثقافة حوض الرمال 

بينا قال امخرج عاد عبد العاطى : م تكن هذه أوى مشاكتى ى 
مهرجان فرق اأقاليم ، فقد شاركة ى هذا امهرجان من عام 2000 
مع   “ شفيقة  قتلت  التى  انت   “ عرض  أقدم  حيث   ، اآن  حتى 
فرقة جديدة مع إفتتاح قر ثقافة حوض الرمال ، فمنطقة حوض 
الرمال ا تعلم ىء عن امرح فكان ابد من إختيار نص قريب 
ممزوج  الشعبى  الراث  النصمن  هذا  ،وأختار  القرية  ثقافة  من 

بأات عزف شعبية ) الربابة (  لى يائم البيئه الذى يعرض فيها 
؛ جديراً بالذكر عرض “ أنت التى قتلت شفيقة” من بطولة مريان 
سامى ـ أحمد عبد الفتاح ـ إبراهيم حسان ـ أحمد أنور ـ محمود 
ـ  كريم  ـ حسن  أحمد  ـ محمود  أمرة كال  ـ  فراج  ـ سعيد  سعد 
محمد موى ـ مريم محمود ـ آية عبد الفتاح ـ نعمة صاح ـ أمل 
ـ محمد يوسف ـ مصطفى أرف ـ مصطفى  ـ محمد عى  حجاج 
وإضاءة   ، رياض مصطفى  ـ  ـ مدحت أرف  أحمد أرف  ـ  عاد 
عبد  بكرى  أشعار   ، محسب  هشام  ديكور  نتفيذ   ، عاد  صاى 

الحميد ، ديكور فراج عبد الراى .
أقدمها  تجربة   أول  هى  هذه   : القزاز  أسامة  امخرج  أضاف 
هى  اإخراجية  الرؤية  أما   ، العام  هذا  اأقاليم   فرق  مهرجان  ى 
أو  سيدات  سواء  امرى  امجتمع  امشاكل  من  مجموعة  رد 
امطلق  التعاطف  ، ليس من الرورة  رجال ولكن منظور شخى 
عنه  اماى والحار معراً  اإعتاد عى  بل  امجتمع   أفراد  بينهم 
باأبيض الحار داخل امقابر واأسود اماى ى الحياة ،تابع القزاز 
ديكور   ، قمصان  حازم  فكرة  الراب”  تحت  الراكضون   “ عرض   :
خالد عطالله ، تنفيذ ديكور أحمد الرساوى ، مابس زينب تاج ، 
موسيقى معتز مجدى ، تنفيذ موسيقى منى أحمد ، مكياج أحمد 
 ، زياد مدحت  كروجراف   ، زياد سمر  وإعان  دعاية   ، الرساوى 

إضاءة مصطفى عمرة ، مخرج منفذ فادى خالد .
لنص  مصر  الهانم”   “  : إبراهيم  مصطفى  امخرج  أوضح  وقد   
أحداث  وتدور   ، لدورنيات   “ العجوز  السيدة  زيارة   “ مرحية 
السيدة  وتقوم   ، الصعيد  جنوب  ى  مرية  قرية  حول  العرض 
أهل  بن  اأقاويل  وتكر   “ الهانم   “ العرض  أبطال  مفاجأة  بزيارة 
تظهر  أن  لحن  هى  ومن  السيدة  هذه  حضور  سبب  عن  القرية 
الحقيقة التى تقول بأن هذه السيدة قد أتت لى تنتقم من قتل 
ألحان   ، كال  محمد  أشعار  من  الهانم   “  : تابع   ، الرضيعة  أبنتها 

عبد امنعم عباس ، إستعراضات أحمد فؤاد  .
شياء سعيد  
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الشارع.. لمسرح  النصية  الكتابة  إشكالية 
للمسرح العالمي  باليوم  ااحتفاء  في 

اأحزان  وسط  مرة  وأول  للمرح  العامي  باليوم  ااحتفاء  مّر 
القادمة،  اأيام  به  ستأي  الذي  امجهول  من  والخوف  والقلق 
فجاءت معظم رسائل امرح حزينة ، وقابضة، ي ظل الظروف 
ولهذا  كرونا،  فروس  مواجهة  ي  العام،  يواجهها  التي  الراهنة 
دشن نخبة من امرحين امرين والعرب أعضاء ملتقى مرح 
مرح  النصّية  الكتابة  إشكالية   “ بعنوان  ندوة   بإقامة  الشارع، 
امرح  يوم  ي  وذلك  ااجتاعي  التواصل  مواقع  عر  الشارع” 
صباح  من  اأوى  الساعات  حتى  النقاشات  واستمرت  العامي، 
من  امرحين  من  كبر  لعدد  مداخات  تتضمن  الثاي،  اليوم 
ومختلف  امهرجانات  بعض  ومديري  والباحثن  وامخرجن  النقاد، 
العاملن  ي الحقل امرحي، باإضافة إى عدد من اإعامين، من 

مختلف البلدان. 
الهدف  أن  عى  أكد  والذي   ، عليوه  بشار  الدكتور  النقاش  أدار 
هَو   , ااحتفاي  بطابعها  اافراضية  الفكرية  الندوة  من  اأساي 
خصوصاً  الشارع  مرح  ي  امرحية  اُمارسة  ُتعانيه  ما  تبيان 
عديد  ي  واضح  نقص  من   , عموماً  العري  امرحي  امشهد  ي 
أهميتِه  ُرغَم  امرح  هذا  لعروض  اُمخصصة  امرحية  النصوص 
انُه  معرفية  أهداف  من  ُيحققُه  أن  ُمكن  ما  مع  اُمبار  وتأثرِه 
الوحيد الذي يعني أن تذهَب بامرِح اى الناس حيثا يتواجدوا 

 .
ُندرة  وهي  بنود  عدة  إى  ستطرق  الندوة  محاور  أن  إى  مشرًا 
النصوص امكتوبة خصيصاً مرح الشارع ؟ ، وماذا يعزف الُكتاب 

امرحين ي العام العري عن تأليف النصوص مرح الشارع ؟
عى  تحوى  أن  يجب  الشارع  مرح  الكتابة  الحسيني:  إبراهيم 

قضية اجتاعية 
وبدأت الندوة مداخلة للكاتب والناقد امرحي امري إبراهيم 
الشارع  أكد عى  أن كتابة نص مرحي لفضاء  الحسيني والذي 
قضية  عى  النص  احتواء  اأحوال  معظم  ي  بالرورة  يتطلب 
الناس امختلفة، سواء كانت مثارة ي وقت  اجتاعية، تهم فئات 
لـدرجـة  حـيـوية  ولكنها  مثارة  غر  أو   ، إعامياً  العرض  تقديم 

تجـعـلها جذابة ومحط أنظار الجميع . 
وتابع “الحسيني” قائًا:”إى أن مثل هذه القضية هو ما سيجعل 
من  بعضاً  لك  لُيـعطي  إليه  ذاهب  هو  ما  تاركاً  يقف  امتفرج 
العرض  إليها  يذهب  التي  اأماكن  كل  إى  يتتبعك  ورما   ، وقته 
نفسه  يشغل  ا  النص  هذا  مثل  وبالطبع  الشارع  فضاء  داخل 
بوجود إرشادات لإضاءة وا لدخول وخروج اممثلن كا هو ي 
اممثل  العرض هنا تختر نفسها ي  ؛ فأدوات  امرح اأرسطي 
مفتوح  بشكل  يتميز  ونص  والخارجية  الداخلية  امختلفة  بأدواته 
منقوطة  مساحات  بوجود  يسمح  نص   ، بنيته  ي  مغلق  غر   /
داخله ما يتيح للممثل مارسة اارتجال وااحتكاك مع جمهور 
القضية  أو  امشكلة  ي  وإراكه  إليه،  والتحدث  بإيقافه،  الشارع 
للشارع  بامرح  التمرد والخروج  العرض، فمحاولة  التي يطرحها 
ابد وأن تستلزم مردا موازيا ي كتابة النص امرحي امائم لذلك 
عليه، إذاً هناك خطة أو مروع لنص مرحي غر مكتمل يحتوي 
عى قضية هامة أو ُمـثارة إعامياً لها جاذبية عند مناقشتها أمام 
الجميع، ومكن من خال إثارتها توريط متفرج الشارع بامشاركة 

داخل العرض. 
مضيًفا :”أن كتابة نص مرحي يقدم ي فضاء مفتوح مكان أثري 
يختلف قليا عن نص مرحية الشارع من حيث وجود جغرافيا 
لها مامح محـددة داخل امكان اأثري مكن توظيفها عند كتابة 
مرحية  ي  الجغرافيا  هذه  مثل  وجود  وانتفاء  امرحي،  النص 

أعمدة   ، الرصيف   ، امتفرجن  أجساد  الشارع  ؛ فجغرافيا  الشارع 
اممثل  لتحرك  بالنسبة  متحرك  كله  وهذا   …  ، البيوت   ، اإنارة 
ي حن أن جـغـرافـيا امكان اأثري سواء كان ذلك امكان معبداً 
زينب  كبيوت  أثرياً  بيتاً  أو  ــ  وأسوان  اأقر  كمعابد  ــ  قدماً 

خاتون ، الهراوي ، السحيمي بالقاهرة”.
مرح  لنصوص  بالتنظر  ااهتام  من  ابد   : امرزوق  عامر   •

الشارع
ومن جانبه أكد الدكتور عامر صباح امرزوق من العراق عى أننا 
العرب  امرحين  من  الكثر  أن  ااعراف  علينا  يجب  البداية  ي 
وتداوله  ودوره  الشارع  مرح  بأهمية  يعرفون  ا  يزالون  ا 
عى  أنعكس  قد  بدوره  وهذا  كافة،  العام  أنحاء  ي  وانتشاره 

له، وفن  الشارع وكتابة نصوص  التأليف امرحي مرح  ظاهرة 
اارتجال كان هو امساعد والساند اأكر مرح الشارع ي بداياته 
التي  العربية عى اأقل، ومن ثم بدأوا الكتاب يكتبون النصوص 
ااهتام  من  ابد  وعليه  منها،  كبراً  جزء  اارتجال  يكون  أيًضا 
بالتنظر للنص امرحي والحاجة املحة له اليوم عى وفق انتشار 
وندوات  وورش  ومهرجانات  كعروض  الشارع  مرح  نشاطات 
يقدم  لكونه  الشارع  مرح  الكتابة  اشكالية  تكمن  مضيًفا:”   .
والتفاعل  الجمهور  لتدخل  عرضه  يكون  ولذلك  عام  مكان  ي 
اي  احيان كثرة  امشاركن ي  قيود رسمية وهذا يدفع  معه دون 

اارتجال .
عزة القصاي: ابد من وضع أطر عامة للكتابة مرح الشارع

العانية  امرحية  والباحثة  الناقدة  أكدت  متصل  سياق  وي 
مثلة  الشارع  مرح  التنظر  أهمية  عى  القصاي  عزة  الدكتورة 
مثل أنواع امرح، مشرًا إى أنه ابد من وضع أطر عامة للكتابة 
لهذا  العامة  اماح  سيحدد  التاطر  وهذا  معينة  محاور  وتحديد 

امرح كا  سيساعد الجمهور عى فهم رسالة العرض .
النص  كاتب  أن  :”أظن  الكشو  نزار  التوني  الفنان  قال  فيا   
امرحي يكون مواكًبا للفريق أو حتى عنًرا من امجموعة حتى 
أننا  وأعتقد  والحدث,  والزمان  امكان  خصوصية  حسب  يكتبه 
امرحي،  العرض  أركان  بوصلتنا  لتعديل  اآن  الحاجة  أمس  ي 
امفهومي  امعار  بناء  ي  تساهم  وتيات  مفردات  عن  والبحث 
لعنار عرض مرح الشارع ما فيه الكتابة النصية اللفظية وغر 

اللفظية وحتى اإمائية”.
كل  ي  يعاي  الشارع  مرح  اأمر:  عبد  أحمد  الدكتور   •

مكان والبعض يرونه من أرخص الفنون 
عبد  محمد  أحمد  الدكتور  العراقي  امرحي  الفنان  أكد  فيا 
وعربية  غربية  مكان  كل  ي  ُيعاي  الشارع  مرح  أن  عى  اأمر 
وااهتام  التقييم  فقر  اَي   ، البسط  الفرق  مع  نسبًيا  واحد  فهو 
كونه من أرخص الفنون تقنًيا وا يحتاج اى كلفة ادائية وإنتاجية 
مرجمة  أو  مكتوبة  علمي  حسب  نصوص  يوجد  وا  وتقانية 
يعود  ذلك  وسبب  واحدة  فاإشكالية  الشارع،   لفن  مخصصة 
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لتغر الحياة وتعقدها ونظرة الفنان والشارع لقيمته الفنية .
 مضيًفا:” أن القضية اأخرى امهمة أن الكتابة مرح الشارع لها 
رح  تشمل  والكتابة  جاعي،  عمل  باعتبارها  أدائية،  خصوصيه 
وخصوصية  التقليدية  الكتابة  أعراف  ينفي  وهذا  والفعل  الحركة 
التأليف الفردي لهذا أرى أن النص امكتوب مرح الشارع يجمع 
“السيناريو”  وصف  إى  أقرب  وهو  والفعل  الحركة  وصف  بن  ما 
عى  يشتمل  النص  هذا  يصبح   ، الجاعي  الحوار  لها  يضاف 
مكتوًبا   درامًيا  نًصا  اعتباره  اممكن  من  أي  والحوار  السيناريو 

للشارع وممكن اقرح أيضا عنواًنا له “دراما الشارع”.
هي  التي  اإشكالية  أى  أرى   ”: مسعد  حسام  الفنان  قال  فيا 
امنتج  هذا  لنر  تسويقيه  آلية  إيجاد  ي  تكمن  حديثنا  موضوع 
الثقاي التوعوي الذي اقتحم امتلقي امهمش الفقر وناقش قضاياه 
قام  ما  للنص وعي غرار  التسويقيه  اآلية  إن وجدنا  لذا  اليومية، 
بذهابهم  امرحي  منتجهم  تسويق  من  الشارع  مرح  صناع  به 
امرحي  عرضهم  ي  اراكه  بقصد  “امتلقي”  امستهدف  للعميل 
إنني   , إنسانية  قيم  ذات  داليه  لغايات  امتلقي  هذا  يصل  حتي 
إجراء مسابقات  نريدها هي  التي  التسويقيه  اآليه  أن هذه  أرى 
لعروض  امختلفه  امهرجانات  ي  الشارع  مرح  النصيه  للكتابه 
الشباب حتي نستطع خلق جيل  الكتاب  الشارع وتشجيع  مرح 
لفكرة  اميل  كنت  وإن  الشارع  مرح  ي  النصيه  للكتابة  جديد 

اإرتجال الذي يتم تدوينه كنص أوي.
طرح  رورة  إى  قابيل  عمرو  امري  امرحي  امخرج  وأشار 
التفريق  الكتابة مرح الشارع كا يجب  التساؤل عن مواصفات 
بن الكتابة “كعمل أدي باأساس” والعرض امرحي “كعمل فني” 
فهل  علبة  مرح  أو  حجرة  مرح  أو  شارع  مرح  كان  سواء 
الكاتب امرحي باأساس عند كتابته أي نص يختار نوع امرح 

الذي سوف يقدم فيه؟؟
متسائًا :”هل كان شكسبر مثا يتصور أن نصوصه من اممكن أن 
تقدم داخل قاعات مرح الحجرة ؟؟ ، لذلك فإن رأيي أن اأساس 
النوعية  الشارع وإدراك أهميته وقيمته  الفنية مرح  الرؤية  هو 
وامهارات التي يتطلبها خاصة مهارات التواصل واارتجال وأي نص 

كثرة  ارهاصات  أمام  الباب  سيفتح  أظنه  اأعمى،  التقليد  وعدم 
من ضمنها كتابات وتجارب مرح الشارع.

النص  ندرة  أزمة  أن  , عى  الدكتور طارق عار  أشار  جانبة  ومن 
اعتبار  من  اأساس  ى  تنبع  أنها  الشارع  امكتوب خصيًصا مرح 
فضاًءا  وليس  اايطالية،  العلبة  عن  بديل  مرحى  فضاء  الشارع 
أصيا احتضان عرض مرحى، وتعتمد عروض الشارع عى اآنية 
لن  ببغداد  فشارع  نفسه  الشارع  جانب خصوصية  إى  والتفاعلية 
يكون كشارع ى امسردام مثا هنا يحجم امؤلف عن الكتابة نظرًا 
احتياج العرض إى وضع إطار عام للقضية امطروحة وإطار خاص 
شخصياته  بناء  فرصة  يحرمه  ما  نفسه  الشارع  خصوصية  يراعى 

وأحداثه . 
متابًعا :” أرى أن الخطوة اأوى هى التأصيل لدراماتورجيا الشارع 
والتفاعلية  بامرونة  يتسم  نص  إى  النهاية  ى  بنا  يصل  كمدخل 
الازمن لتقدمه داخل فضاء الشارع كفضاء مرحى أصيل وليس 

بديا عن العلبة. 
رورة  عى  توفيق  شياء  امرية  امرحية  الناقدة  وأكدت 
تخصيص مساحة لكل ما يخص مرح الشارع ي إطار الفعاليات 
العري  وطننا  ي  تقام  التي  واملتقيات  بامهرجانات  الخاصة 
امرح  نواة  الشارع هو  كون مرح  ثابتة  أرضية  مستندين عى 

عموًما، وكونه يلقى ترحيب من رجل الشارع العادي.
اشكالية  أن  إى  شامخ  صاح  محمد  اموريتاي  الفنان  أشار  فيا   
ولرما  العامية  اهتام  أوًا  تفتقر  وندرتها  الشارع  مرح  كتابة 
واضح  بشكل  الفن  من  النوع  هذا  معرفة  عدم  إى  ذلك  يعود 
وأوسع لدى الجمهور امتلقي وهو ما أتفق فيه مع أحد امتدخلن 
ي أنها بحاجة أوا لرويج هذا الفن الراقي لدى الساحة الثقافية 

بشكل أكر.
تعودوا  قد  اأخرة  اآونة  ي  امرحين  الكتاب  أن  كا   ”: متابًعا 
من  حد  لديهم  شكل  ما  امغلق  الفضاء  أو  العلبة  مرح  عى 
“أغداج”  ب  موريتانيا  ي  لدينا  نسميه  أوما  الفكري  العزوف 
هذه  امتلقي  لدى  ولد  ما  وهو  العرض  ذروة  امخرجن  غرار  عى 
الفنانن  من  آخر  لعدد  ُمداخات  الندوة  .وشهدْت  العدوى 
العراق  من  هارف  عي  حسن  الدكتور  منهم  العرب  والباحثن 

والدكتور سناء فرح من الجزائر… وآخرين .
, إى  الراك  الدكتور يار  العراقي  وأشار امخرج والناقد امرحي 
 – الشارع  الكتابة مرح  عن  العري  امرحي  الكاتب  عزوف  أن 
مع استثناءات نادرة – يرتبط مفهوم الحرية ي عامنا العري أن 
امرح ي بادنا “مؤسسة رسمية” ما فيها الفرق اأهلية امستقلة 
العربية،  الحكومات  بعض  من  إنتاجية  إعانات  عى  تحصل  التي 
متمرد  نشاط  انه  معنى  رسمي  غر  نشاط  الشارع  مرح  وأن 

عى الفرجة امرحية امحصورة ي القاعات امغلقة “العلبة” .
حول  رؤيتِه  النبهاي  إدريس  الُعاي  امرحي  الفنان  حدد  فيا 
أن  البعض  يرى  رما  قال:”  حيث  الشارع  الكتابة مرح  إشكالية 
مرح  امرحي  ااشتغال  مستوى  عى  امكتوب  النص  وجود 
ومنها  امتلقي،  مع  التفاعل  وبن  بينه  فاصل  حاجز  يعد  الشارع 
فإن اارتجال ي صنع امشهدية امرحية يكون هو الحل بالنسبة 
اممثل  ان  بحيث  الكتاب  لدى  اشكالية  يولد  لرما  وهذا  للممثل 
مع  تفاعل  خلق  بغية  امكتوبة  الفكرة  روح  يغيب  لرما  للنص 
التي  اأسباب  من  سبب  هو  يكون  أن  مكن  وبالتاي  امتلقن، 
من  للمرح  الكتابية  اأفكار  بناة  من  العديد  عزوف  إى  تضاف 
إى  أشر  وأن  ابد  وهنا  الشارع،   مرح  نصوص  لكتابة  التوجه 
خال  من  الشارع  مرح  نص  حضور  حول  السلطنة  ي  تجربتنا 
امسابقة التي ننظمها ضمن مهرجان الدن الدوي فمن خال ثاث 
ي  الكاتب  لدى  أشكالية  شبه  هناك  أن  جليا  تبن  سابقة  دورات 
ناحظ  حيث  امرح  من  النوع  بهذا  خاص  نص  أي  طرحه  ي 
من  النواع  وباقي  الشارع  مرح  الكتابة  فن  ي  الواضح  التقاطع 

الكتابة الدبية للمرح”.
متابعة : سمية أحمد

من اممكن وفقا للرؤية اإخراجية أن يتحول مرح شارع , لكن 
أعتقد أن تراجع ااهتام بهذا امرح النوعي الهام، والذي من - 
ارتباط وثيق بفلسفة  وجهة نظري - يقدم حالة غنية جدا ترتبط 
يرجع  الجمهور  مع  والفاعل  الحقيقي  التحامه  حيث  من  امرح 
لعدة أسباب منها لها عاقة باأنظمة الحاكمة ي بعض الدول التي 
تدرك خطورة تأثر هذا امرح عى الجاهر وأيضاً هناك أسباب 
تتغر،  بدأت  التي  الجديدة  العربية  امهرجانات  بثقافة  تتعلق 
 ٪  90 صارت  أن  لدرجة  امضمون  عن  بالشكل  تعتني  وأصبحت 
من امهرجانات امرحية نسخة واحده با أي تنوع أو خصوصية 
ورفع  فالجرأة  ومغايرة  جديدة  ورؤى  واتجاهات  أفكار  طرح  أو 
سقف الحريات واقتحام بعض امهرجانات لعوام أخرى أكر رحابه 

 . الفنون  أبو  يجتمعون في حب  العرب  المسرحيون 
الشارع تواجه مسرح  الي  ااشكاليات  ويناقشون 
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تدابر  ضمن  الباد  بها  مر  التي  الحظر،  لظروف  نظرا 
إقليم رق  مهرجان  يستكمل  م  كورونا”    “ وباء  مواجهة 
الدلتا عروضه التي أقيمت عى مرح قر ثقافة الزقازيق،  
العامة  لإدارة  التابع  اإقليم  فرق  عروض  خطة  ضمن 
العامة  بالهيئة  الفنية  للشئون  امركزية  واإدارة  للمرح، 
تشكلت   . العروض  بعض  تأجلت  حيث  الثقافة،  لقصور 
وامخرج  بدوى  عز  الناقد  من  امهرجان   تحكيم  لجنة 
فيه  شارك  والذي  رضوان،  محمد  والفنان  العا  أبو  حمدي 
فاقوس،  لفرقة   “ النخيل  زعف   “  : هى  عرضا مرحيا   17
إخراج  كبر،  أبو  لفرقة  العميان”،   “ إبراهيم،  إخراج هشام 
إخراج  بلبيس،  لفرقة   ،“ وعفريت  أصل   “ سوكارنو،  احمد 
رفيق محمود، “ حيضان الدم “، لفرقة ديرب نجم، إخراج 
الرقية،  قومية  لفرقة  وتوي”،  شفيقة   “ الدمري،  السيد 
إخراج سامح بسيوي، “ سهرة مع أي خليل القباي “، لفرقة 
بيا، إخراج السيد الحسيني، “ حريم املح والسكر “، لفرقة 
 “ الفرحان  الرحمن امري، “ حرفوش  إخراج عبد  دسوق، 
البوتقة”، لفرقة  لفرقة ساد طلخا، إخراج محمد فتحي، “ 
لفرقة   “ الحشاشن  أمر   “ النجار،  إخراج حسن  كفر سعد، 

إمان خميس، أشعار محمد  العرض ديكور  الجبل.  مطاريد 
منفذ  مخرج  الدمسيي،  سامي  وألحان  موسيقي  الشاعر، 
سامي  خطاب،  تغريد  سامي،  ماريان  بطوله  الباشا،  أحمد 
استعراضات  الفلنكي،  كريم  اميجو  الباشا،  أمن  سام، 

همت مصطفي. 
أمر   “ العام  هذا  تجربته  رأفت رحان  امخرج  قدم  بينا 

الحشاشن “ مع فرقة قر ثقافة دمياط الجديدة،  
ما  ظهور  العرض حول  فكرة  تدور  قال:  التجربة  تلك  وعن 
مر،  الفاطمي  الحكم  فرة  ي  الحشاشن  بجاعة  يسمي 
الدينية  امعتقدات  استغال  تحاول  متطرفة  جاعة  وهي 
بعد تحريفها لفرض سيطرتها عي امجتمع ولتحقيق أهداف 
ي  مستثمرين  اغتصابا،  الحكم  سدة  إي  والوثوب  سياسية 
تنكشف  التدين حتي  إي  الشعب امري فطريا  ذلك ميل 
يعيد  التاريخ  وكأن  امواجهة،  وتحدث  الجاعة  أهداف 
العا  أبو  محمد  تأليف  العرض  مختلفة.  صور  ي  نفسه 
الساموي أشعار الشاعر الراحل محمد الزي .ألحان توفيق 
كريم  كروجراف  رجال،  الله  عبد  موسيقي  توزيع  فوده، 
خليل، ديكور ومابس محي فهمي،  بطولة  نار البشوي، 

هوجو”،  لعبة   “ رحان،  رأفت  إخراج  الجديدة،  دمياط 
رأس  مغامرة   “ امالي،  إخراج محمد  دمياط،  قومية  لفرقة 
الرحمن  عبد  إخراج  غمر،  ميت  لفرقة   ،“ جابر  امملوك 
إخراج  الزقازيق،  لفرقة  الثاثة”  القروش  اوبرا   “ امري، 
فاحن  لفرقة   “ امحروسة  مآذن   “ احمد،  صابر  محمد 
امنصورة، إخراج احمد عبد الجليل، “ النبي امقنع “ لفرقة 
قومية كفر الشيخ، إخراج محمد عي إبراهيم، “ ابن الريح 
مذكرات   “ فتحي،  رجاي  إخراج  امنصورة،  قومية  لفرقة   “
ريف  إخراج  امنصورة،  هواة  لفرقة   ،“ امري  سنوحي 

صاح. 
من   شاركوا  الذين  امخرجن  بعض  مع  مرحنا  حوار  وى 
اإقليم قال امخرج هشام إبراهيم:  أقدم هذا العام تجربة 
وتدور  العزيز  عبد  الدين  حسام  تأليف  النخيل”  زعف   “
عي  القامة  والراعات  البدو  حياة  حول  العرض  أحداث 
وفنونهم  البدو  ومعتقدات  وعادات  الواحة  ي  السلطة 
والحرب  والر  الخر  بن  والراع  الخرافات  ي  وااعتقاد 
لسطوه  إخضاعهم  الواحة  أهل  عن  ومنعها  امياه  عي 
الشيخ غانم كبر الواحة، وكذلك  راعات أهل الواحة مع 

»كورونا« من  الحماية  تدhبر 
الدلتا   شرق  مهرجان  عروض  بعض  تؤجل 
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نادر مصطفي، كريم خليل،عمرو الزغبي،أمل إبراهيم، دينا 

ااتري، محمود الحفني ، إسام جال. 
املح  “حريم  فقدم عرض  امري  الرحمن  عبد  امخرج  أما 
العرض  “يناقش  قال:  تجربته  وعن  دسوق  لفرقة  والسكر” 
فكرة الثأر ي صعيد مر وذلك من خال قصة حب تنشأ 
زوجها  ثأر  أمها  تطلب  التي  عمه  بنت  ومليحة  جميل  بن 
تضعه  ما  وهو  قرها..  ي  جثته  تهدأ  حتى  ابنتها،  مهرا 
وتستمر  ى  اأم  تنجح  فهل   ، ابنتها  لزواج  وحيدا  رطا  
عملية الثأر، أم سيكون للعلم رأى آخر.. هذا ما تجيب عنه 

امرحية .. 
القشان،  نورا  إبراهيم،  سها  بطولة  والسكر”  املح  “حريم 
،عمرو  هيكل  ،محمد  توفيق  ،ندا  عباس  رشا   ، عاطف  عا 
وحيد ،محمد سام ، إسام عار، شوقى أماظ، ديكورحسن 
بهاء  ،غناء  منر  أحمد  ،ألحان  جاويش  أحمد  ،أشعار  راشد 
الطمبارى ، موسيقى ومؤثرات حسن امري ، استعراضات 

حنان أحمد عبد اموجود ،مخرج منفذ كرم نر.
بعرض  نجم  ديرب  ثقافة  قر  فرقة  تعود  توقف  وبعد   
السيد  وإخراج  موى  محمد  تأليف   “ الدم  “حيضان 
يناقش   “ أنه   الدمرى  ذكر  العرض  أحداث  وعن  الدمرى 
ان  تريد  التي  جميلة  من خال  ي صعيد مر  الثأر  فكره 
وكل  أنوثتها  عن  تتخي  لذلك  سبيلها  وي  أبيها  لقتل  تثأر 
عملية  بالثار، ي  لأخذ  أختها  تجهيز طفل  وتبدأ ي  حياتها 
بعمليه  تقوم   وكيف  إرهاي،  أي  لتجهيز  ماما  مشابهة 
غسيل مخ له وتلقينه ما يتناسب مع الفكرة امراد تجهيزه 
امتسامح امحب  الفنان  الربابة  امقابل هناك عازف  لها. ي 
بينا   شقيقه،  مقتل  بالثأر  يطالبه  والجميع  والخر،  للحياة 
وعندما  والخر،  والحب  للتسامح  داعيا  ذلك  هو  يرفض 
والدعوة  الخاف  لنبذ  قاتله شقيقه يدعوها  بجميلة  يلتقي 
للحب والخر والحياة من خال العزف والغناء عي الربابة، 
الفن ي نر الحب والطأنينة بن البر،  كاشفا عن  دور 
وبعد استجابة جميلة لدعوته ونبذها للعداوة و احتفالها 
بتجهيزه  وقامت  كر  الذي  الصغر  الطفل  يظهر  بحبها 

ومخرج  وهبه  وكريم  إبراهيم  مصطفى  مخرج  ومساعد 
العرى  مثيل صالح  وفيق.  القادر وعمر  عبد  أحمد   ، منفذ 
، رضا مطر ، محمد بركات ، أمجد عامر ، يوسف شعان ، 
مريم   ، مصطفى  إيناس   ، الرقاوى  محمود   ، بلطه  أحمد 
 ، أحمد  ، عار  العاطى  عبد  أحمد   ، أمن  محمد   ، الصوى 
ميادة مالك ، أحمد جاويش ، إبراهيم الجوال ، محمد أبو 
كال   ، ربيع  ، جال  محرم  ،السيد  رضوان  محمود   ، العا 
عيد ، يرى أبو لن ، عبد الرحمن حازم ، منه الدق،ونسمة 

أرف ، أحمد سامى ، 
أما امخرج محمد امالي فقدم هذا اموسم “لعبه هوجو” 
مؤلف  عن  العرض  أحداث  وتدور  دمياط،   قومية  لفرقة 
الحوار  ويدور  عروضه،  من  شخصيات  يستحر  مرحي 
أحدثت  التي  وهى  امؤلف  صاغها  درامية  أحداث  حول 
شخصيات  نظر  وجه  من  هو  الذي    ، الدرامي  الراع 
امؤلف من فعل امؤلف نفسه. العرض بطولة محمد سعيد 
إبراهيم   ، زقزوق  محمد   ، سامى  ،أحمد  الخطيب  أحمد   ،
رجب ، محمد الغضبان ، شياء عجوة ، منى خالد ، أمرو 
اأطروش ، مى اأطروش ، هدى رزق ، عبر عاد ، محمد 
القون ، كريم العزى ، أحمد العرباى ، أحمد رف ، أرف 
استعراضات   ، امغرى  مروة  ديكور  الباسطى،   آيه   ، مؤمن 

عمرو عجمى، إعداد أحمد آدم . 
فاحن  فرق  مع  الجليل  عبد  أحمد  امخرج  قدم  بينا 
العا  أبو  محمد  تأليف   “ امحروسة  “مآذن  امنصورة 
الساموى وتدور أحداثه ى فرة الحملة الفرنسية عى مر 
وكيفية تصدي اأزهر لها، وتعاون الفن مع اأزهر للتصدي 
أن  العمل عى  ويؤكد  الثورة،  الشعب عى  للعدوان وحث 
إيقاظ  ي  كبر  دور  له  وكاها  يتعارضان  ا  والدين  الفن 
الفرنسية، من خال مجموعة  الحملة  إبان  الشعب امري 
عى  الشعب  وتشجيع  الهمم  لشحذ  الفنية  اأاعيب  من 
اأزهر  باستغال  له  الساح  وعدم  نابليون  ضد  الثورة 

إضفاء رعية عى احتاله مر. 
غنيم،  عاء  ألحان  حسان،  يري  أشعار  من  العرض 
استعراضات أمن عي، ديكور ومابس محمد غانم، بطولة 
يوسف،  أحمد  امنشاوي،  عي  رور،  كريم  صالح،  مخلص 
فتحي  مصطفى  طه،  أمرة  سعد،  ياسمن  مصطفى،  فاطمة 

وباقة من الفنانن الشباب .
“حرفوش  طلخا  لفرقة  فقدم  فتحى  محمد  امخرج  أما   
الفرحان “ قال امخرج محمد فتحي  تدور أحداث العرض 
وتصديه  وبطولته  باى  طومان  اماليك  ساطن  آخر  حول 
الشخصية  هذه  عى  العرض  يرتكز   ، العثانين  للغزاة 
بشنقه  الحزينة  ونهايته  مر،  شعب  أحبها  وقد  وجسارتها 
امرى،  إسام  بطولة  الفرحان  حرفوش  زويله.   باب  عى 
سند  ،إسام  الحامى  ،منه  مواى  ،محمد  عادل  محمد 
كرى  ،عمرو  الشوبى  ،حبيبة  أمر  ،رامى  رشاد  ،رامى 
،محمد  العزيز  عبد  ،عى  سعد  البارى  عبد   ، هاى  ،أحمد 
،إعداد  غانم  محمد  ديكور  فتحى  محمد   ، النار  عبد 
ومنر  أرف  ساح  مخرج  ،مساعد  ذى  أحمد  موسيقى 
تأليف  ،العرض  حلمى  سعيد  أحمد  منفذ  مخرج   ، ميشيل 

نادر خليفة 
رنا رأفت

مع  شاهده  أن  بعد  الربابة  عازف  حسان  ويقتل  للثأر 
جميله يتبادان كلات عن الخر والتسامح. “حيضان الدم 
،عى  محمد  تغريد   ، علوان  فخري   ، ذى  فاطمة  بطولة   “
فكرى ،محمد البنا ،يحيى زكريا ، حازم محمود ،تغريد عار 
حسن  أمينة  ربل،  محمد   ، محمود  ،كرمة  الجال  ،حازم 
 ، جال  ،أاء  السيد  ،ياسمينا  محمود  ،دينا  مجدى  ،شهد 

مساعدو اإخراج سمر عبد العظيم وحادة عبد السام. 
“ابن  تجربته  العام  هذا  فيقدم  فتحى  رجاي  امخرج  اما 
منصور  إعداد  العرض  امنصورة  قومية  لفرقة   “ الريح 
ترجمة  شحاده،  جورج  للكاتب  برسبان  مهاجر  عن  مكاوي 
فتحي العري وتدور أحداث العرض ي أحدى القرى التي 
جثة  وجود  ليكتشفوا  أصوات صاخبة  أهلها  عى  يستيقظ 
هذه  وبجانب  للقرية  اموصل  الكوبري  بجوار  غريب  رجل 
القتيل  وصورة  واأموال  بامجوهرات  مليئة  حقيبة  الجثة 

وهو صغر. 
مواي،  يار  بجري،  محمد  عوده،  أرف  بطولة  العرض 
ريف سعيد، أمل شوقي، ندا كال، دعاء عبد الباقي، عبد 
الله بريك ومجموعة من شباب امرح اموهوبن، مساعدو 
اإخراج مينا محسن أحمد فوزي امخرج امنفذ محمد عبد 
محمود  الفرقه  مدير  نصار  أرف  العرض.  مدير  الجواد 
دويب، ديكور محمد قطامش أشعار سيد اأباصري، ألحان 

عبد الله رجال . 
أصل   “ امرحى   العرض  محمود  رفيق  امخرج  قدم  بينا 
عن  عبارة  العرض  بلبيس  ثقافة  قر  لفرقة   “ وعفريت 
بقايا  لفرقة محبظن، شخصياتهم مزيج من  فرجة مرحية 
أدواتهم  تعد  م  العيش،  عى  يحتالون  الشعبي،  امرح 
لحكايتهم  مرآه  أصبحوا  حتى  جديدة  حكايتهم  أو  جيدة،  
وبن  بينهم  فيا  اأدوار  ويتبادلون   ، املفقة  القدمة 
شخصياتهم التي يقدمونها إى أن يفهم كل منهم ماله وما 
عليه.. “ أصل وعفريت “ تأليف متوي حامد وأشعار عى 
أبو امجد، ألحان وغناء أحمد هاشم ، وديكور محمد غانم 
الحميد  عبد  حسام  ومابس  نصار،  ريف  استعراضات   ،



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

6 أبريل 2020العدد 658

08 [

قال هيثم الهواري مؤسس مهرجان شباب الجنوب الدوي، 
مهرجان  إقامة  ي  نفكر  جعلتنا  بها  مر  التي  الحالة  إن 
أي  بإقامة  تسمح  ا  الحالية  الطارئة  فالظروف   ،online
نشاط مرحي أو ثقاي بشكل عام، ونحن كمؤسسة »س« 
متنوعة،  أنشطة  عمل  عى  داما  نحاول  واإبــداع  للثقافة 
مهرجان  إقامة  فكرة  فكانت  امــرح،  مجال  ي  خصوصا 
مع  التواصل  بعد  اأمر  وجاء   ،online العامي  امرح 

أصدقائنا امرحين عى مستوى الوطن العري.
امهرجان كمرح  إقامة  قررنا  هنا  »الهواري«: من  وأضاف 
عرض  كل  انتهاء  وبعد  محددة  مواعيد  يعرض  افــراي، 
يكون هناك مناقشات مفتوحة، أي نفس فعاليات امهرجان 
امبار، وما أن الظروف فرضت علينا عدم اللقاء فلنتواصل 
عن طريق اإنرنت، وأنني وجدت استجابة من امرحين 

بشكل  امهرجان  يستمر  أن  قررنا  فقد  العام  مستوى  عى 
دائم، وبدءا من الدورة الثانية سيكون هناك نظام ومعاير. 
العام  بينا  مسجلة،  العروض  ستكون  الدورة  هذه  تابع: 
خشبة  عى  من  امبار  البث  خال  من  تكون  قد  القادم 
العرض  أا مس  معاير سوى  أو  نضع روطا  وم  امرح، 

معتقدات الغر وا تزيد مدته عن ساعة.
وأوضح: كان مكن تقديم الفكرة من خال مؤسستنا فقط، 
ولكن أن لدينا بروتوكوات مع الكثر من امهرجانات فقد 

الدويري،  نوار  الربيع ومديره  بالتنسيق مع مهرجان  فكرنا 
ودوره يقتر فقط عى جلب عدد من العروض من الدول 
وأوروبا،  أمريكا  من  مشاركات  وهناك  معها،  يتعاون  التي 
بعرض  تشارك  أنها  إا  أزمتها  من  الرغم  عى  إيطاليا  حتى 
أخرى  وعروض  جامايكا،  من  عرض  ولدينا  سعيدة«،  »أيام 
بعدد مميز  تشارك مر  العري، كا  الوطن  أنحاء  من كل 
من العروض، كا أن نجاح الفكرة تسبب ي إعان عدد من 
رشد  ابن  قال  وكا  اإنرنت،  عر  مهرجانات  إقامة  الدول 

اين.. أون  مهرجانات 
المسرح خشبة  عن  بديا  تكون  أن  يمكن  هل   

ليس  خاصة،  والمسرحي  عامة  الفي  النشاط  توقف  العالم،  اجتاح  ال��ذي  كورونا  وب��اء  انتشار  بأزمة  مؤخرا  الثقافي  النشاط  تأثر 
وكذلك   online لقاءات  لعمل  اللجوء  البعض  قرر  فقد  أفكارا،  اأزمات  تخلق  وكعادتها  الدول،  شى  في  إنما  فقط،  مصر  في 
أوناين  مهرجان  أول  ف��وزي  محمد  المخرج  قدم  أن  سبق  اأزم��ة.  خلقته  ال��ذي  الحظر  حاجز  لكسر  اإنرنت  عر  مهرجانات  تنظيم 
بعد  الفكرة  تعمم  أن  يمكن  ك��ان  إذا  وعما  ال��راه��ن،  الوقت  في  المهرجانات  ه��ذه  أهمية  عن  كبر.  بشكل  ونجح  العرائس  لفن 
القادمة،  المسرحية  المهرجانات  طابع  هو  ذلك  يكون  أن  يمكن  وهل  وملتقى،  مهرجان  من  أكر  هناك  ويكون  اأزمة  انتهاء 
كان  الموضوع  هذا  عن  المباشر؟!  للقاء  الحاجة  ودون  المسافات  عن  النظر  بغض  العالم  مستوى  على  نلتقي  أن  علينا  فيسهل 

باأمر.. والمهتمن  مهرجاناتهم  أجلت  ممن  بعض  مع  اللقاءات  هذه  لنا 

روفيدة خليفة

المسرحيون: »كام فارغ« ومن يقرحها 
المسرح ا يعرف معى 

تحقيق
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للناس”  توصل  منعها  يقدر  حدش  ما  أجنحة  لها  “اأفكار 
ي  نشاط  حركة  سيخلق  أنه  سعادتنا،  من  زاد  ما  وهذا 
الوقت الراهن، وقد اخرنا 27 مارس بداية انطاق امهرجان 

أنه اليوم العامي للمرح.
مهرجان مرح  أول  أسس  إنه  فوزي  محمد  امخرج  وقال 
إلكروي أون اين عى شبكات التواصل فيسبوك ويوتيوب، 
الفكرة  الراحل د. ناجي شاكر. أضاف: نشأت  ورأسه رفيا 
تجوال  رحلة  وبعد  العامية،  امرحية  الحالة  رصد  بعد 
وامعاهد  وامــؤمــرات  وامحلية  العامية  امهرجانات  ي 
والعرائس،  الدمى  فنون  ي  امتخصصة  واأكــادمــيــات 
التي  امبهجة  القرية  هذه  بن  كبرة  فجوة  احظت  وقد 
وقد  العرائسيون،  هم  العام  أنحاء  كل  من  فنانن  تضم 
ااجتاعية  للظروف  نظرا  معدوم،  شبه  التواصل  أصبح 
وااقتصادية والسياسية، رأيتها تبث العروض الحية والورش 
والــورش  مسارحهم  من  اين  أون  وامعارض  والندوات 
امهرجان،  صفحة  عى  العروض  نقل  ويتم  بهم،  الخاصة 
الفرصة  أتاح  ما  للجمهور،  ساعة   24 العرض  ويستمر 
وعدد  اإشعارات  خال  من  الجمهور  توجه  عى  للتعرف 
كونها  العامية  امجات  ي  الفكرة  ووثقت  امشاهدين، 

وسيلة مبتكرة لكر حواجز الزمن وامكان.
الفرق  من  ــوات  دع نتلقى  أصبحنا  »فـــوزي«:  ــاف  وأض
امهرجان  بدعم  العامين  الفنانن  بعض  وقام  للمشاركة، 
آيسلندا  من  أوردينك  برند  وامخرج  العرائس  فنان  منهم 
والفنان  أمريكا،  من  فورد  هوي  وامخرج  العرائس  وفنان 
امشاركة،  عى  الكثرين  شجع  ما  اند،  سكود  العرائي 
أيضا شاركت منظمة اليونيا العامية للعرائس عر موقعها 

وحاليا  اين،  أون  للعرائس  العامي  امهرجان  مع  الفنانن 
العروض من مسارحها عن بعد، ونحن  الدول تبث  معظم 
وسيلة  كان  ورمــا  ــة،  اأزم قبل  امهرجان  فكرة  أوجدنا 
وقد  للمرح،  العربية  الهيئة  مثل  أخرى  منصات  ساعدت 
للعام، وبها كرنا  العروض بعد طرح فكرة امهرجان  بثت 
سيكون  اأزمــة  بعد  أنه  وأعتقد  والزمان.  امكان  حاجز 
وهو  العام،  مستوى  عى  وملتقى  مهرجان  من  أكر  هناك 
الفكر الجديد القادم ي التواصل وتبادل امعلومات وتحاور 

الثقافات امتعددة ي شكل مهرجانات مرحية.
امهرجانات  فكرة  إن  مني  سعيد  امخرج  قــال  فيا 
امسارح  ولكون  الحالية،  اأزمة  بسبب  اقرحت  اأوناين 
يكون  أن  محاولة  وهي  ممنوعة،  والتجمعات  مغلقة 
ولكني  امنزل،  ي  بقائنا  فرة  طيلة  مرحي  عمل  هناك 
أن  أو  اأزمة،  انتهاء  بعد  الفكرة  تعميم  مكن  ا  أنه  أرى 
متعته  امرح  أن  امستقبل،  ي  لذلك  اتجاه  هناك  يكون 
الثقافة  ومهرجانات  مبار،  بشكل  وامشاركة  امشاهدة  ي 
معنويا  حافزا  امشاركن  اجتاع  يعد  تحديدا  الجاهرية 
لهم، يخلق لديهم الحاس للسفر ومشاهدة عروض أخرى 

من محافظات أخرى بأساليب وأداء مختلفن.
بساقية  امرحي  النشاط  مدير  رمزي  أحمد  الفنان  أما 
الصاوي، فقال إن إقامة مهرجان online خال اأزمة أمر 
ي  امشاركة  الكبرة  اأعداد  مع  لست  لكني  ومفيد،  جيد 
امهرجانات، أن العروض سيتم تصويرها ما يجعل هناك 
تفادي  ومكن  امرح،  خشبة  عى  الناس  من  كبرة  أعداد 

ذلك بعروض امونودراما أو الديودراما.
أكد  فقد  اأزمة  انتهاء  بعد  تعمم  الفكرة  تعميم  عن  أما 
امرح  ي  اأساي  العنر  أن  صعب  اأمر  أن  »رمزي« 
اماء  لتحريك  اأزمة  خال  مضطرون  وأننا  الجمهور  هو 
الذي  للمونودراما  الساقية  مهرجان  عن  أما  وتابع:  الراكدز 
كان مقررا إقامته يومي السادس والسابع من أبريل، فنظرا 
لأزمة الحالية فإنه تأجل ما بعد اأزمة، وإذا كان لها آثار 
العروض  تقدم  اأزمة  تنتهي  وحن  بدون جمهور،  فسيقام 
الفكرة  إن  فقال  أوناين  إقامته  عن  أما  للجمهور،  الفائزة 
أي  تصدر  ا  مغلقة  والرقابة  رقابية،  موافقات  ستحتاج 

موافقات حاليا.
وأشاد رمزي مبادرة وزارة الثقافة، وطرحها لقناة خاصة بها 
خرت  عمر  اموسيقار  حفلة  ومنها  امختلفة،  الفنون  تبث 

التي اقت نجاحا ومتابعة كبرة من الجمهور.
صفحة  مؤسس  السعيدي  نزار  التوني  امخرج  يرى  فيا 
امرحية،  العروض  مشاهدة  امخصصة  مساء  الرابعة  بعد 
أن  اين  اأون  امهرجانات  عى  فإن  اأزمة  انتهاء  بعد  أنه 
ا  حيث  امرحية،  للعروض  رقمية  مكتبات  إى  تتحول 
مكن أن نستغنى عن امرح امبار، وسحره الذي ا مكن 
أن نستغنى عنه بالشاشة فقط، أضاف: »السعيدي«: »بعد 
امرحيات  تقدم  الفيسبوك  عى  مجموعة  مساء«  الرابعة 
الفراغ  مأ  أن  محاولة  ي  والعامية،  والعريية  التونسية 
وذلك من خال  وقاي،  كإجراء  الصحي  الحجر  فرضه  الذي 
امرحية،  اأعال  وأصحاب  امتابعن  بن  والنقاش  النر 
ثاث  الرابعة  الساعة  من  انطاقا  ننر  يــوم  كل  ففي 
هذه  خال  أضفنا  كا  عربية،  وواحدة  تونسية  مرحيات 

خر امهرجان ما أتاح الفرصة للتواصل عر هاشتاج يجمع 
300 عرض  من  أكر  ثقة  ونلنا  امشاركة،  ي  يرغب  من  كل 

و15 ورشة و15 لقاء بعد كل عرض ايف أمام الجمهور.
وتابع »فوزي«: وانطلق من منصة امهرجان منصة للعروض 
أون  العامية  للعرائس  الفنية  للورش  ومنصة  امرحية، 
العروض،  يتابع  صغرا  مجتمعا  الصفحة  وأصبحت  اين، 
مشاهدة  ي  يرغب  ومن  الورش  من  التعلم  يرغب  ومن 
العامية،  امهرجانات  العرائس من خال  فن  إليه  توصل  ما 
الذي  العام  ي  نوعه  من  اأول  هو  امهرجان  هذا  ويعتر 
التقليدية  للنظم  كبديل  الجديدة  التقنية  تلك  يستخدم 
فنون  وإتاحة  لنر  أفضل  فرصة  يوفر  ما  للمهرجانات. 
واإقامة  السفر  ومشقة  تكلفة  تكبد  ــدون  ب العرائس 

واانتقاات.
ليست  امهرجان  فكرة  أن  إى  فوزي  محمد  الفنان  وأشار 
السنة  طول  يهتم  فامهرجان  مكان،  أو  وقت  عند  متوقفة 
عى  والعروض  الورش  واستضافة  العامية،  العروض  بنر 
صفحته مده شهر، وكان الهدف هو وصول الفن مستحقيه 
امطحونة  واأر  وامدرسة  بالدور  امكدسن  اأطفال  من 
العروض،  مشاهدة  الفرد  يستطيع  وقت  أي  ي  العمل.  ي 
ذوي  ومؤسسات  الشباب  مراكز  الوصول  استهدفنا  كا 
ااحتياجات الخاصة، وي امرحلة القادمة نأمل ي ااستعانة 
الــدورة  ي  امهرجان  من  اآخــر  الجزء  يتحملون  برعاة 
القادمة، والحلم هو أن يستمر امهرجان أون اين 30 يوما 
وأن نستقطع 10 أيام من امهرجان ليقدم عى أرض الواقع 

ي مر.
أضاف: بالفعل تم تعميم الفكرة بعد أزمة كورونا وتواصل 

سعيد منيهيثم الهواري

اأون  الحي.. مهرجانات  المسرح  بديل عن   ا 
اين تصلح كدعاية فقط

اأزمة..  انتهاء  بعد  الفكرة   ا يمكن تعميم 
بديا مؤقتا تكون  أن  يمكن 
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اأيام قسا مرح الطفل.
وبدأ امخرج سمر العصفوري حديثه باإشادة بدور وزارة 
الثقافة الذي تلعبه من خال قناتها عى الـ»يوتيوب« التي 
أن  إى  وأشار  جيدة،  فكرة  أنها  مؤكدا  للجمهور،  طرحتها 

الجمهور يتابعها باهتام.
إقامة مهرجانات أون اين “كام  وتابع »العصفوري: فكرة 
معنى  يعرف  ا  هكذا  امرح  عن  يتحدث  ومن  فــارغ” 
امرح، أن امرح ببساطة هو الفن الوحيد الذي يتفاعل 
الشاشة،  هو  امرح  أفسد  وما  امشاهد،  مع  امؤدي  فيه 
الحضور  هو  طويلة  قرون  منذ  تاريخه  بداية  من  امرح 
اممثلن،  حالة  مع  والتعايش  العرض  وقت  للناس  الفعي 
أمامه ويعتره حقيقة فينسجم  وامشاهد يصدق ما يجري 
ي  حدث  كا  “مكنة”  إى  امرح  يتحول  وحن  ويتفاعل، 
امرحيات  كل  وأصبحت  والتسعينات  الثانينات  نهاية 
امرح  نتحدث عن  كنا  فإذا  الحي،  امرح  مات  مسجلة، 
نتحدث  حن  أما  اين،  أون  امرح  عن  فلنتحدث  اميت 
امبدع مع  يلتقي فيه  الذي  الحي فهو امرح  عن امرح 
ي  أننا  الوقت  طيلة  نردد  بقينا  إذا  ثم  مبارة،  الجمهور 
بعد  سيحدث  فاذا  اين  أون  امرح  لنقدم  وحرب  أزمة 

أن مر اأزمة.
يتاجر  من  بها  يقول  سيئة،   online فكرة  سمعة  وأضاف: 
انتشار  ظهروها  ي  ساهم  وقد  ــوال  اأم لجمع  ويسعى 
اأون اين.. وتلك سكة خفية ورية  الشعبية  امهرجانات 
ليست رعية للتواصل الفني، قد تصلح مروع سيناي أو 
التفاعل، حتى قناة  مداعبات فكاهية ولكن امرح معناه 
وزارة الثقافة فهي ا تنتج جديدا أن هذا مجرد إرسال فن 
وعرض،  وأنتج  سبق  ريبورتوار  تقدم  فهي  ميت،  مرحي 
واملكة  املك  يعرف مرحية  ا  فمن  عاما،  يكن  م  ولكنه 
امرحيات  من  وغرها  مشاهدتها  للكثرين  يتح  م  التي 
الحالية، وليس معنى ذلك  اأزمة  مكنه مشاهدتها ي ظل 

ااستغناء بالقناة فيا بعد عن امسارح أو اأوبرا.
هناك  الراهنة  الظروف  ظل  ي  أنه  قوقة  د.عاء  رأى  فيا 
اأون  امهرجان  فكرة  أن  نعتر  وقد  ااستنفار،  من  حالة 
حالة عدم  امؤقتة، وي  امنطقية  البديلة  الحلول  أحد  اين 
العام  فليكن  الواقع،  أرض  عى  حقيقية  فعاليات  وجود 
اافراي هو البديل، وإن كان للمرح بالتأكيد خصوصية 

وهذا ا ينفي رورة الفن والثقافة ولكن ي ظل الظروف 
الراهنة يصبح اأمر صعب.

أما د. السيد فهيم فقال إن متعة امهرجان سواء ي امرح 
لحضور  آخر  مكان  من  الجمهور  ينتقل  أن  السينا  أو 
وامتلقي،  امبدع  بن  الوصل  حركة  ي  امتعة  عروضه، 
مهرجان  إقامة  فكرة  حاليا  مطروحة  كانت  إن  وأعتقد 
كيف  قلنا  وحن  استثنائية،  حالة  ي  أننا  فذلك  اين،  أون 
من  أن  اقرحنا  للمرح  العامي  باليوم  لاحتفال  سنلتقي 
لديه عروض أو موضوعات فيمكننا مناقشتها أوناين، أننا 
أصبحنا نعيش ي جزر منعزلة، ولكن أن تكون امهرجانات 
أساسها  من  امرح  فكرة  يهدم  فذلك  مستقبا،   online
امبدع  وبن  البعض  وبعضهم  امبدعن  بن  التفاعل  أنه 

وامتلقي.
فهو  الــوزارة  طرحته  الــذي  اموقع  عن  أما  فهيم:  تابع 
تقوم  وأنها  الحالية،  للظروف  نظرا  امسكنات  من  نوع 
فيا  عملها  القناة ي  تستمر  أن  وأمنى  كمؤسسة،  بدورها 
الخروج  يستطع  ا  من  منها  ليستفيد  اأزمة  انتهاء  بعد 
والذهاب للمسارح أو اأوبرا، فقد تعرف جيلنا عى الباليه 
واموسيقى العامية من خال الرامج البسيطة جدا، والرية 
أن  ي  امشكلة  فا  الثانية،  القناة  عى  تقدم  كانت  التي 
بعد  القناة  عى  وتذاع  وتسجل  امرح  عى  الحفلة  تقدم 
تلك  للفن،  وعاشق  وواٍع  مثقف  جديد  جيل  لخلق  يومن 

هي الحرب الحقيقية ضد اإرهاب.  
عى  أكد  حيث  الخاص  رأيــه  سليم  ماهر  للفنان  وكــان 
مر  التي  الراهنة  الظروف  النظر عن  بغض  الفكرة  عبقرية 
بها، أنها فكرة جديدة توفر اقتصاديا ما ينفق سنويا عى 
باد  كل  من  امشاهدة  نسبة  ارتفاع  باإضافة  امهرجانات، 
العام، ما سيتيح مساحة للمرح والنشاط الثقاي امري 
أن يصل للعام، ويساعدنا بسهولة ي التعرف عى أحدث 
مازن  امخرج  يقيم  أن  اقرحت  أضاف:  اموجودة.  امدارس 
الغرباوي مهرجان رم الشيخ الدوي للشباب عر اإنرنت، 

الوجود الحي، وبالتأكيد سيختلف كثرا إذا قدم عن طريق 
وسيط آخر وسيفقد بريقه لكنه جيد كأحد البدائل.

بداية  ويكون  اأمر  يعمم  أن  فكرة  أما  »قوقة«:  وأضاف 
حن  فامرح  امستقبل  ي  امهرجانات  شكل  ي  لتغير 
العرض، وسيكون من  دار  أن يكون ي  بد  اأزمة ا  تنتهي 
الصعب نقله من خال وسيط آخر، أنها لن تنقل عنار 
العرض امرحي بشكل متساٍو، فمثا هناك حاات إضاءة 
ينبغي،  كا  وتصويرها  إظهارها  من  تتمكن  لن  الكامرا 
فهناك لحظات تحتاج أن تصبح close أكر لتظهر أو أنها 
ي  كل يء  يتغر  نفسه،  الصوت  حتى  بعد،  عن  تظهر  ا 
امرح، وا يجوز من وجهة نظري عرض امرح من خال 

وسائل أخرى.
أون  والتجريبي  القومي  امهرجان  إقامة  ي  رأيه  عن  أما 
اأزمة  وسط  إقامتهم  إن  فقال  اأزمة  استمرار  حال  اين 
اهتام  حالة  ي  ستكون  البلد  أن  خصوصا  شيئا،  يعني  ا 
امسألة عند حد  تقف  لن  أنه  وأعتقد  أخرى كرى،  بأشياء 
حذرا،  أكر  نكون  وأن  للتكاتف  حاجة  ي  أننا  امهرجانات 

العرض ومن غره  أساسي من عناصر  الجمهور عنصر 
المسرح معناه يفقد 

نزار السعيدي

عبر لطفي

سمر العصفوري
أحمد رمزي
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الشيخ،  رم  عن  سياحي  فيلم  أي  خاله  من  يعرض  وأن 
يشاهدوها  أن  نريدهم  كا  مر  العام  يشاهد  بحيث 

بشكلها الجميل، وهناك الكثر من الدول التي تقوم بذلك.
التجربة  ي  الشباب  كل  مشاركة  أمنى  »سليم«:  وأضاف 
الوجه  فيها  وليشارك  امحي،  امستوى  عى  سهلة  وستكون 
أماكن  ي  يقطن  من  فرصة  وهي  البحري،  والوجه  القبي 
كا  العادية،  امهرجانات  ي  وامشاركة  امجئ  عن  تعوقه 
أنها ستجذب نوعا جديدا من امتابعن للسوشيال ميديا ا 
يهتم بالثقافة أو امرح أو السينا، فيتابع مرة صدفة وي 

اأخرى يتابع متعمدا.
عى  إيجاي  مردود  لها  سيكون  عممت  إذا  الفكرة  تابع: 
والجاهري،  والسياي  وااقتصادي  الثقاي  امستوى 
العامية..  الخريطة  عى  موجودة  الثقافية  مر  وستصبح 
لدينا  نجد  فقد  للنور  الفكرة  خرجت  فإن  سهل،  اأمر  إن 
أما  تقليدي،  غر  إنتاج  لدينا  ويكون  أسبوع،  كل  مهرجانا 
وتافهة..  ضعيفة  أصبحت  فقد  عدمه  من  التسابق  فكرة 
عى  ترجات  لوضع  يجتهد  من  فستجد  اأمر  يبدأ  وحن 
من  بأكر  مرحيات  عمل  ي  سيبدأون  وآخرين  النصوص 
لغة، وسُتخلق أفكار وتكون هناك طفرة ثقافية ومرحية، 
واتصال  تحديث  حالة  ي  الثقافة  وزارة  تصبح  وحينها 

بالعام.
نظرا  الفكرة جيدة  أن  فأكد  عز حلمي  اإضاءة  أما مصمم 
بعد  التعميم  حالة  ي  لكن  العام،  بها  مر  التي  للظروف 
وليس  فن طازج  امرح  تنجح، أن  لن  فإنها  كورونا  أزمة 
منتهي  أصبح  وإا  التخزين،  أو  للتجميد  يصلح  وا  معلبا 
امرح،  ي  ليس  ولكن  السينا،  ي  يصلح  هذا  الصاحية، 
مختلف  بشكل  ترى  فالعن  والصورة  الرؤية  مستوى  عى 

عن ما تراه الكامرا.
تبثها  التي  الطاقة  عى  يعتمد  امرح  »حلمي«  وأضاف 
وإضاءة  وديكور  ممثل  من  تحويه  ما  بكل  امرح  خشبة 

دورات سابقة كنا أقمناه هذه الدورة أوناين.
واتفق عى عدم جدوى الفكرة امخرج سعيد سليان، وأكد 
مرفوضة  والفكرة  اتجاه،  كونها  من  أكر  دعاية  فرة  أنها 
ماما خاصة لفن امرح، وقد ينطبق اأمر عى السينا أو 
اموسيقى، فإذا قدم عر وسيط آخر ا نكون أمام امرح. 
الحالية،  الظروف  بسبب  إليها  نضطر  ظاهرة  هي  أضاف: 
الفكرة  عامة،  سمة  تصبح  لن  ولكنها  متوقفون،  وأننا 
أو  للمهرجانات  دعائية  وسيلة  تصبح  وقد  ماما  مرفوضة 

العروض.
امهرجان  إقامة  فكرة  أيضا  أحبذ  ا  »سليان«:  وأضــاف 
عى  يعتمد  فالقومي  ايــن،  أون  التجريبي  أو  القومي 
فيها  عمل  التي  لأشهر  وبالنظر  السنة،  إنتاج  من  عروض 
اإنتاج  من  أشهر  ثاثة  تعرض  فسوف  العام  امرح خال 
تقدمه  مكن  وا  التجاوب  عى  يعتمد  والتجريبي  فقط، 

أون اين.
الفن  إن  الخطيب  سمر  محمد  د.  الناقد  قــال  ــرا  وأخ
وسائل  يبتكر  داما  بها  مر  كالتي  الحرجة  اللحظات  ي 
مليون شخص   40 عن  يقل  ا  ما  فلدينا  للوصول،  مختلفة 
مكن  وهــؤاء  ااجتاعي،  التواصل  مواقع  يستخدمون 
التنشيط  من  كنوع  مهرجانات  وعمل  فنيا  معهم  التعامل 
هذه  عن  ااستغناء  تستطيع  ا  الناس  معظم  أن  الفني 
هذه  ي  اآن  ومكنك  بدونها،  بنقص  ويشعرون  امواقع 
نقطة  وتلك  جديدا  جمهورا  تجذب  أن  الحرجة  اللحظات 
امبار  اللقاء  عى  يعتمد  امرح  مثل  فن  ولكن  مميزة، 
مهم  عامل  عنه  ننفي  اين  أون  عى  نضعه  وحن  والحي 
لو  كا  ونصبح  امعايشة،  فكرة  وهو  امرحية  العملية  ي 
كنا نقدم دراما تلفزيونية مختلفة أو مرحيات تلفزيونية، 
أضاف: هناك بعض التجارب عى اإنرنت مكن أن تدخل 
وتشارك ولكن ستظل مشاركة فردية، فيا العمل امرحي 

جاعي يقوم عى اللقاء الحي.
ي  جــدا  مهمة  الفكرة  تكون  قد  »الخطيب«:  ــاف  وأض
يقدمون  الشباب  لبعض  تجربة  وهناك  اللحظات،  هذه 
فيا  مونولوجا  يقدم  منهم  كل  اإنرنت،  عر  مونولوجات 
مع  التفاعل  أنواع  من  وهي  امونولوجات،  تحدي  يسمونه 
للجمهور  للوصول  مهمة  وسيلة  الفكرة  اآنية.  اللحظة 

واستغال وسائل التواصل ااجتاعي.

خال  من  الــرؤيــة  ي  يتحقق  ا  هــذا  وكــل  وموسيقى، 
عى  أما  نفسه،  الفني  العرض  مستوى  عى  هذا  الفيديو، 
فلن  اآخر  ثقافة  ومعرفة  الشعوب  بن  العاقات  مستوى 
تتحقق أيضا، ولهذا لن تجد من يهتم ويشارك ي مهرجان 
وليس  غر  ا  فقط  فنه  عرض  هدفه  كان  إذا  إا  أوناين 

الهدف مجرد »الفسحة« خارج مر.
الفكرة جيدة مهرجان  أن  أيضا  لطفي  عبر  امخرجة  ورأت 
مرح العرائس الذي يقيمه الفنان وامخرج محمد فوزي، 
بينا ا تتاى مع كل أنواع امرح اأخرى، حيث عندما 
أساسه  بريقه..  يفقد  فإنه  آخر  وسيط  عر  امرح  ينقل 
الحالية كبديل  اأزمة  الحي، لذلك قد يصلح بسبب  اللقاء 
الصعب  فمن  اأزمة  انتهاء  بعد  لكن  التنشيط  من  ونوع 

إقامة مهرجان أون اين للمرح.
فكرنا  فقد  إيزيس  مهرجان  عن  أما  »لطفي«:  وأضافت 
امسألة  أن  وجدنا  ولكنا  اين،  أون  الدورة  هذه  إقامة  ي 
ومن  للمهرجان،  التأسيسية  الــدورة  أنها  مجدية  ليست 
للمهرجان  كان  لو  رما  اإنرنت،  عر  نبدأها  أن  الصعب 

التخزين أو  للتجميد  المسرح فن طازج ا يصلح 
عز حلميعاء قوقة

سعيد سليان

ماهر سليم

المشاهدة المال وترفع نسب  توفر   فكرة عبقرية 
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بصدد  أن���ه  م��ؤخ��را  م��اري��ون��ت  ك��ي��ان  أع��ل��ن 
ال���دول���ي  اإل����ك����رون����ي  م���ه���رج���ان���ه  إق����ام����ة 
ش��ب��ك��ة  ع����ل����ى  ال�����ع�����رائ�����س  ل����ف����ن����ون  اأول 
 face book ااج����ت����م����اع����ي  ال����ت����واص����ل 
ال����م����ب����اش����ر.  ال������ب������ث  خ�����اص�����ي�����ة  ب������اس������ت������خ������دام 
ع��ام  اأول������ى  ال���م���ه���رج���ان  دورة  ق���دم���ت 
ن����وع����ه  م�������ن  م�����ه�����رج�����ان  ك�����������أول   2017
يعود  وه��اه��و   . العالم  مستوى  على 
ال���ج���دي���دة  دورت��������ه  ع����ن  ل����إع����ان  م����ج����ددا 
ويرأسه  المهرجان  .أسس   2021 للعام 
ف��وزي  محمد  وال��م��خ��رج  ال��ع��رائ��س  ف��ن��ان 
ح��ول  ال���ح���وار  ه���ذا  م��ع��ه  ل��ن��ا  ك���ان  ال����ذي 

.. المهرجان 
حوار : روفيدة خليفة 

صاحب  أنا  فوزي:  محمد  المخرج 
اين أون  المسرح  مهرجانات  فكرة 

سبقت  وهل  المهرجان  إقامة  دفعك  الذي  ما   -
الفكرة؟ تقديم  في  العالم  دول  من  أي 

امهرجان العامي أون اين للعرائس هو اأول من نوعه عى مستوى 
الجمهور  بن  للتواصل  ااجتاعي  التواصل  شبكة  استخدم  العام، 
الذي دفعني  ، والسبب  العرض و تقديم امعلومات  والفرق وطريقة 
بتأسيس مهرجان  أننا منذ فرة طويلة نحلم  امهرجان هو  للتفكر ي 
التي  الفنية  الورش  فكرة  لدينا عراقيل ي نر   و  للعرائس ي مر، 
اميزانية،  عن  طرحته  سؤال  أول  كان  امحافظات،ثم  ي  بها  أتجول 
لوجود   جدا،ونظرا  مكلفة  الواقع  ارض  عى  مهرجان  إقامة  ففكرة 
مع  الخارجية  الثقافية  العاقات  وموافقة  السفر  مسألة  ي  مشكات 
عى  فنية  ورش  ي  الفرق   مشاركة  بن  تحول  أخرى  مشاكل  وجود 
وألهمتني   2015 ي  امبار،   البث  ي  فكرت  فقد   العامـ  مستوى 
الحالة فكرة استغال خاصية التواصل بن الفنانن وبن الجمهور عى 
مونديال   2012 ي  وحرت  سبق  إذ  محظوظا  كنت  العام،  مستوى 
العام،  مستوى  عى  العرائس  فناي  %90من  فيه  شارك  الذي  الصن 
بعض  مع  تواصلت  امهرجان  فكرة  بلورة  من  انتهيت  فحن  لذلك 
للعرائسين،  اليوما  إتحاد  رئيس  دادي  مسر  مثل  امهتمن  الفنانن 
آسيا  رق  عن  وأخر  اأوري  اإتحاد  عن  مسئول  مع  تواصلت  كا 
وأخرتهم عن إسستعدادي لعمل امهرجان العامي للعرائس أون اين،  
وبدأت  اإنرنت،  خال  من  موجوده  ستكون  العرائس  شبكة  وأن 
أماكنها  من  وتبث  اين  أون  العروض  ستكون  وكيف  الفكرة  رح 
ما يحدث  إن   ، أون اين.  يوما  ثاثون  ،وكيف سأقدم مهرجانا مدته 
اآن ليس مهرجان أون اين، إما هو مجرد إعادة نر  الفيديوهات 
أن  يعني  اين  اأون  مشاركتها..  و  الفنانن  صفحات  عى  اموجودة 
العروض  هذه  وأصحاب  بيننا  التواصل  ويكون  حيا،  العرض  نشاهد 
امستويات  جميع  عى  الفنانن  بن  كبرة  غربة  نعاي  أننا  ،حيث 
لبث  الوصل  همزة  امهرجان  كان  لذا  الجمهور.  و  النقاد  بن  وكذلك 
حتى  أيضا   للفكرة  لجأنا  بيننا،  ثقة  جسور  صنع  والورش  العروض 
تكون العروض ملكا للجمهور وليكون لدى الفنان الحقيقي ما يقدمه، 
الفرجة  عى  مجرون  نحن  ااختيار،  حرية  هنا  لدينا  ليس  ولأسف 

بينا   ، متعددة   مسارح  لدينا   ليس  و  العرائس،  عرض مرح  عى 
الفرق  تحدد  حيث  العروض،  من  الكثر  بن  ااختيار  منح  اين  أون 
الفئات العمرية امستهدفة لعروضها، وبذلك يكون  لدينا ماي فئات 
إنتاجا   ضخا  ونقدم  عقلياتهم،  نحرم  أو  نخاطبهم  نكن  م  عمرية، 
ليكون  امهرجان  ي  للتفكر  دفعني  ذلك  كل  مردود.  له  ليس  ولكن 

ثقة  هناك  أصبحت  وقد  يرفضها  من  تجد  لن  التي  امحرمة  البوابة 
وبن  العام،  مختلف  من  والخراء  وامتدربن  وامهرجان  الجمهور  بن 
للعرائس  آخرين  فنانن  امهرجان   قدم  وقد  البعض،  بعضهم  الفنانن 
أمام  اأفاق  السقا ود.ناجي شاكر، وفتح  الراحل صاح  ي مر،  غر 

الكثر،  وشاركت فرق من محافظات الصعيد ليشاهدها العام كله.

حوار

نوعه  اأول من  للعرائس هو  العالمي  المهرجان 
العالم في 
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المهرجان؟ فكرة  توثيق  تم  هل   -
بالتأكيد،  وكان ليرى الرقاوي دور كبر ي هذا اأمر، حيث كتب 
كثرة  أمواا  ووفر  والزمان  امكان  حاجز  كر  استطاع  امهرجان  أن 
حواي  الواقع  أرض  عى  إقامته  بفرض  سيتكلف  كان  وأنه  للدولة، 
خمسون مليون جنيها، تنفق عى  80 فرقة ، و20 ورشة فنية، وتذاكر 
ووثق  ودعاية  ولقاءات  وندوات  واجتاعات  وأمن  وإقامات  طران 

ذلك بأن  كتب أنه مهرجان  ليس له مثيل عى مستوى العام .
وقرارك  المهرجان  توقف  في  السبب  ما   -

أخرى؟ مرة  بعودته 
امسارح  أن  وجدت  قد  و  الحظر،   أزمة  بعد  امهرجان  عودة  قررت 
وتبثها  و  تسجلها  أن  عروضا مكن  لديها  أن  منطق  تعمل  الخارج  ي 
حية للجمهور، أو مسجلة، ولكن معظم الفرق بدأت السر عى النهج 
الذي اتبعناه،  وهو البث امبار الحي ، أما التوقف فقد كان بسبب 
لجهد  يحتاج  أنه  اإنرنت  لدعم  حاجة  ي  فنحن  الدعم،  انعدام 
الورش  من  للعديد  إقامتنا  من  الرغم  الرعة..فعى  مرتفعة  وشبكة 
أشياء م نستطع  للتطوير،  و هناك  الذي يحتاج  الكثر  إا أن هناك 
شاشات  بها   البلد  وسط  كبرة  عامة  أماكن  نفتح  أن  مثل  تحقيقها، 

تبث عليها العروض للجمهور عامة ، وي مراكز الشباب والنوادي.
موعدا  ليكون  مارس  شهر  اختيار  سبب  ما   -

للمهرجان؟
أن  اخرت  فقد  لذلك  للعرائسين،  العامي  اليوم  هو  مارس   21 يوم 
يقام امهرجان خال مارس، وقد كان لنا السبق أيضا للمرة الثانية أن 
قد  و  إفريقيا،  وقارة  اأوسط  الرق  مستوى  اليوم عى  بهذا  نحتفل 
الصغرة  الفيديوهات  العام  مشاركة مجموعة من  الفنانون هذا  قام 
يهنئون فيها أصدقاءهم،  مع دعوة “خليك ي بيتك” بسبب الظروف 

الحالية.
فرق  مع  التعامل  في  اللغة  حاجز  كسرت  كيف   -

العالم؟ أنحاء  جميع  من 
عر  أرسلت  وقد  مرجمن،  تواجد  من  ابد  اأخرى  امهرجانات  ي 
اإميل لجوجل وإدارة فيسبوك فكرة امهرجان، وتساءلت عا إذا كان 
الرجمة،   لدي مشكلة ي  أن  لهم  امهرجان ورحت  مكنهم  تشجيع 
وجاءي الرد بعد أسبوع بأن أخرع مارك خاصية جديدة ، أعتقد أننا 
أول من طبقناها، وهي أن نضع نصا حتى وإن بلغ خمس صفحات 
ونعطيه أمر الرجمة، فتتم ترجمته إى اللغات التي نختارها، ونرسلها 
لكل امشاركن بلغاتهم، بذلك أصبحت الصفحة مرجمة إى كل لغات 
العام ، وبذلك استغنينا عن امرجمن ووفرنا العالة، فقوة امهرجان 

8 أشخاص فقط.
للمهرجان؟ المستقبلية  طموحاتك  عن  كلمنا   -

أون  سنوات  خمس  أو  أربع  عام،  كل  امهرجان  يقام  أن  طموحي 
الواقع،   الدورات دورة كل عامن تتم عى  أرض  اين، ويتخلل هذه 
وأراء  تحققها   التي  امشاهدات  نسبة  بحسب  معينة  فرق  باختيار 
باإقامة عى أرض مر مدة  الدورة 2021  ان تحظى  النقاد، وأمنى 
نحظى   وأن  يوما،   20 مدة  اين  أون  بثها  إى  باإضافة  أيام،  عر 
نستضيف  حن   ، الرسمن  الرعاة  من  عدد  من  أو  الدولة  من  بدعم 
هذه الفرق ي مر نخصص لهم ميزانية كبرة، إذن لنوفر لهم تكلفة 
اين،   أون  فنية  ورش  تقديم  نظر  يحروا  أن  دون  فقط  اإقامة 
يعادل  للفرق  إنتاج  منح  وتوفر  مبار،  ثاثة  أو  عرضن  وتقدمهم 
ثاثة أاف جنيها عى سبيل التشجيع، ولدينا مكان للعروض السنوية 
ومعهد متخصص أون اين ي فن العرائس ويستطع امشارك الحصول 
منه عى شهادات، و سبق و أن تواصلت معهم ي رومانيا فيا يخص 

الحصول عى منح دراسية عن طريق أون اين.
أول  إقامة  فكرة  صاحب  أنه  البعض  يزعم   -
تعاملت  ..كيف  اين”   أون  إلكروني”  مهرجان 

اأمر؟ مع 
ضد  ولست  سويا،  الحياة  لنكمل  به  خاص  بشئ  فرد  كل  الله  خص 

و   ، بناعتي”  دي  “بالفكرة  يسمى  ما  يوجد  وا  الفكرة  عى  الفكرة 
امكان  واحرام  الفكرية  املكية  حقوق  باحرام  يسمى  ما  هناك  لكن 
الذي أعمل فيه، فمن امفارقات الشديدة أثناء متابعتي للقناة اأوى 
العام  إلكروي ي  أول مهرجان  أنه صاحب  ادعى ضيفها  أن   ، صدفة 
أن  قانونا  ذلك  يصلح  فهل  العرائس،  مهرجان  اسم  بنفس  واستعان 
يحصل عى اموافقة عى إقامة امهرجان بنفس ااسم . و أسأله كيف 
أنا قبله بسنوات عديدة،  ابتكر فكرة امهرجان وقد سبق وأن قدمته 
كا أن ما أعلن عنه هو  ليس أون اين ، و الغريب أن الرنامج نفسه 
للعرائس،   أوناين  عامي  مهرجان  أول  عن  اإعان  أثناء  استضافني 
وأعلن ذلك ي الرنامج ، ومع ذلك  استضافه وقدمه كأول من ابتكر 
اندهش  للمهرجان ولكني  توثيق  .. هناك  ليس صحيحا  الفكرة وهذا 
البعض ممن يعلمون جيدا الحقيقة وا  التي لدى  من ذاكرة السمك 

يعلقون عى اأمر.
كما  للطفل  مهرجان  قريبا  نرى  ان  يمكن  هل   -

العرائس؟
أي  بالتخصص  يسمى  ما  هناك  لكن  كثرة،  عروضا  امهرجان  يضم 
عروض مرح الطفل وعروض مرح العرائس، و هناك اأحدث مثل 
أننا  هذا  وجود،  العرائس  مهرجانات  يعد  وم  اأنيمشن  مهرجانات 
إلغاءه..  تم  قد  يكون  اليوم  إليه  نصل  وما  متأخرة،  بخطوات  نخطو 
وأنا بدأت امهرجان أون اين كخطوة أوى لأنيمشن الذي يجمع كل 
و  الظل،  وخيال  والقفاز   3d وال  والكارتون  والعرائس  الطفل  فنون 
بالتأكيد مكن أن يقام مهرجان يضم الشعبتن معا: عروض مخصصة 
العرائس  ي  للكبار  عروض  فهناك  للعرائس،  وأخرى  الطفل  مرح 

وأخرى ا مكن للطفل مشاهدتها سوى ي وجود الوالدين.
قناة  بعمل  الثقافة  وزارة  مبادرة  في  رأيك  ما   -

؟ يوتيوب  على 
التي   العروض  أون اين أن  أعترها  بالفكرة، ولكني ا  كثرا  سعدت 
ا  أنها  امرح،  مكتبة  تسميتها  مكن   لذا  مسجلة،  عليها    تقدم 

تقدم عروضا حية يتم التفاعل معها مبارة ، ومع ذلك فهو مجهود 
رائع للتوثيق ، وقد سبق و أن توجهت مدير مرح العرائس باقراح 
ملكية وابد  أن هناك حقوق  رده  وكان  امرح،  مبار من  نبث  أن 
اللحظة  تلك هي  أن  ورأيي  الصعوبة..  غاية ي  واأمر  موافقات،  من 
اللوائح  تقف   ما  داما  ولكن   أخرى،  أفاق  بأفكارك  تصل  التي 
والقوانن أمامك ، وحن تنفذ اأفكار التي سبق و طرحناها، ا يذكر 

أحد  أننا أصحابها.
من  المباشر  البث  خاصية  تطبيق  يمكن  هل   -

المسارح؟ 
يعرض  امسجلة،  العروض  تقديم   وهي  للبث  أخرى  طريقة  هناك 
لأطفال،  عروضا  صباحا  العارة  ي  يوميا  و  اآن  ساندريكا  مرح 
مجهزة  غرف  هناك  الجمهور،  أمام  مبارة   تقدم  عروض  وهناك 
بينا  التجمعات،   عن  بعيدا  البث  ي  استغالها  مكن  بامرح 
مسارحنا ليست مجهزة لذلك، حتى اإنرنت ا يوجد ي امرح من 
يوم  كل  مسجلة  عروض  من  لديه  ما  مرح  كل  يبث  أن   . اأساس 
خميس وجمعة ، وقتها سنعود للمرح ونسوق للعروض، و لأسف 
فيديوهاته  جودة  فإن   فيه   بذل  الذي  الجهد  رغم  الوزارة  موقع 

ضعيفة.
شمس  عن  طلبة  مع  اين  أون  تجربة  عن  كلمنا   -

؟
حاليا أنقل خري لهم “أون اين” كا استضفت أكر من ثاثة خراء 
مكان  هناك  أصبح  خراتهم،   للطلبة  ينقلون  العام،  مستوى  عى 
حيث  تبث،  فيديوهات  مجرد  وليس  حقيقي،   بعد  عن  للتعليم 
وناقل  امتدربن  بن  الحقيقية  وامناقشات  امعلومات  تبادل  امفرض 
امعلومة، يكفي اقتباس ، و يحدث ذلك من خال جروب عى الفيس 
بوك، حيث يتجمع الطلبة الذين أدرس لهم،  ولدي شبه منهج خاص 
ونتناقش  أشاركها معهم  والكتب  امعلومات  كبرة من  و مجموعة  ى 
امسارح  مشاهدات  اسمه  معهم  شاركته  لرنامج  باإضافة   ، حولها 
والفنانن والعروض والفرق، ثم بدأت التواصل مع امخرج نار عبد 
التواب من مر وهناده من سوريا ونروز من اإمارات والتي تعمل 
التي يعمل  امدرسة  ناقشت كل منهم حول  امحمولة،  العروسة  عى 
اللقاء الحي بن  العرائس، وحدثونا عن خراتهم،  هناك  عليها ي فن 
الفنان والطالب، أون اين، ويظهر الطاب وكأننا داخل قاعة، الطاب 
وقد  كتاب،   مجرد   ليس  الفن  أن  تعلموا  وقد   ، اأسئلة  يوجهون 
للعرائس.. نحن ليس لدينا  تعرفوا  عى  ثاث مدارس فنية ومناهج 
الخراء  من خال هؤاء  لها  نؤسس  علمية  قاعدة  هناك  إما   ، منهج 

حول العام ،وسوف نستضيف خمسة خراء آخرين.
؟ اأشياء  بمدرسة  المقصود  ما   -

خياات  عرض  امثال  سبيل  ،عى  ما  معنى  عن  يعر  الذي  الشئ  هو 
هذه  ولكن  شئ.  القلم  يكون  قد   ، شئ  هو  الشاي،  براد  يضم  الذي 
اأشياء تتحول بعد ذلك من خال الصياغة الدرامية ليكون لها روح 
واسم ، ومكن ان يكون لها تصور ما، فتجد اأستك مثا بطا يتشكل 
ي جبل ومرة ي تليفزيون وأخرى ي هيئة منزل، الشئ يتحول ي عام 
التحوات الخاصة الذي نعيشه لنوع من الدراما ،أشكل هذه اأشياء 

وأحولها لشخصيات لها روح وثقافة .
؟ الدنيا  صندوق  فيلم  في  مشاركتك  عن  حدثنا   -

تحدث معي صديقي امخرج عاد البهات عن رغبته ي عمل مدخل 
يريدها،  التي  الدرامية  الفكرة  و  السيناريو،  ،وناقشنا  العرائس  لفن 
بطريقة  العرائس  فن  فيها  استخدم  التي  امرات  من  هذه  وتعتر 
مشهد  ي  كا  مشهد  موازيا  امشهد  يأي  فقد   ، الشئ  بعض  مختلفة 
للفيلم  الدرامية  الفكرة  يخاطب  فهو  الثانية،  الزوجة  ي  اأراجوز 
باإضافة   ، الفضل  أبو  شعبان  صديقي  مع  العرائس  صنعنا  ،وبالفعل 

لعمل الروفات وكانت تجربة ناجحة جدا واقت ردود أفعال قوية.

حوار

المهرجان كسر حاجز 

2021 أرض مصر في  نسعى إقامة دورة واقعية على 

المكان والزمان
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ومن  الفنون  مستقبل  فيهم  وأرى  للهواة  انحاز  ما  داًما 
وامشاركة  التعبر  عى  قادر  شباب  فيه  وطن  مستقبل  ثم 
فنون  صور  ي  نحن  نتلقاها  وطموحات  بأحام  اإيجابية، 

تحقق لنا امتعة البرية والسمعية والفكرية.
كا أنني أراهن عى الهواة الذين يثبتون كل يوم أن الفن 
الجميل ليس له زمان أو مكان معن، بل موجود ي هؤاء 
خال  فمن  والرعاية،  التوجيه  يحتاجون  الذين  الشباب 
مرح  وعى  برعاية  يقام  الذي  »إبداع«  مهرجان  فعاليات 
بعنوان  مرحًيا  عرًضا  شاهدت  والرياضة،  الشباب  وزارة 
لطلبة  إبراهيم  إساعيل  تأليف  الليل«  منتصف  »حادثة 

شمس،  عن  جامعة  اآداب  بكلية  والنقد  الدراما  قسم 
أمرة  مياد،  ميشيل  موهوبن:  ممثلن  مجموعة  ويضم 
أرف، محمد رؤوف، محمد السيد، شرين يري، رنا أمر 
رضوى  محمد،  هدير  إبراهيم،  دينا  أسامة،  إراء  رياض، 
أرف، محمد حسن، معتز سيد، يارا أرف وياسمن أمن، 
يقف خلفهم مخرج واع »رأفت زين« استطاع أن يقود هذا 
الفريق، بل ويجعل لكل منهم شخصية »كراكتار« ميزه عن 
للمرة  اإخراج  تجربة  يخوض  أنه  من  الرغم  عى  اآخرين، 
فهو  الحسن  أبو  محمد  صممه  الذي  الديكور  أما  اأوى، 
بسيط ومائم جًدا لطبيعة امكان الذي تدور فيه اأحداث 
حيث غرفة تستخدم كمخزن مصحة لأمراض النفسية وي 
مستوى أعى مكتب مدير امصحة، كذلك امكياج وامابس 
فهي  اإضــاءة  أما  شهدي،  كريم  وموسيقى  أمن  لنجوى 
البطل الحقيقي للعرض من وجهة نظري ومشارك أساي ي 
الدراما أو دراما موازية حيث تنوع األوان بن بارد وساخن 
امشاهد وأخرى متقاطعة  متوازية ي بعض  ورسم خطوط 

ي البعض اآخر، وقد تصل إى حد التشابك العنكبوي، رما 
لكون مصممها هو امحرف الوحيد ي فريق العمل أو أنه 
أبو بكر الريف الذي اعتدت عى إضاءته امتميزة ي كل 
العروض التي يشارك فيها، كا لعبت اموسيقى وامؤثرات 
ي  هاًما  دوًرا  أيًضا  شهدي  كريم  صممها  التي  الصوتية 

إحداث اإثارة والرعب امسيطران عى العرض. 
حيث  والرعب  ــارة  واإث الغموض  اأحــداث  عى  يسيطر 
نزائها  كل  نفسية  مصحة  داخل  قتل  حوادث  عدة  وقوع 
مهارة  وكانت  قتل،  جرائم  ي  باإعدام  عليهم  محكوم 
امحامن هي امنقذ لهم من تنفيذ اأحكام وإيداعهم بهذه 
بالتحقيق ي هذه  الطبيب  البوليس يقوم  امصحة، ولتأخر 
الجرائم حتى يتورط هو شخصًيا ي ااتهام بالقتل أو عى 

أقل تقدير التواطؤ مع القاتل.
أنه  هو  العرض  هذا  أشاهد  بينا  انتباهي  أثار  شئ  أول 
غري  مجتمع  أحداثه ي  وتدور  جامعي  طالب  تأليف  من 
العامية  الحرب  أثناء  غربية-  اممثلن  أساء  أن  حتى   -

الليل«.. منتصف  »حادثة 
جديدة مسرحية  مواهب  يقدم 

نور الهدى عبد امنعم
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كلمة  عن  البانفلت  ي  التفتيش  من  ابد  فكان  الثانية، 

ترجمة أو إعداد أو دراماتورج، فلم أجد سوى كلمة تأليف، 

جًدا،  عال  بركيز  العرض  متابعة  سوى  شئ  أمامي  يكن  م 

من  كبرة  مساحة  تحتل  بــاك«  فاش  ال«  تقنية  أن  كا 

مشاهد العرض، وهي تقنية تتميز بها أفام السينا وقلا 

أستخدمت ي امرح.

مع  خاصة  مبهر  يكن  م  فهو  العرض  مستوى  يشغلني  م 

لكنه  جــًدا،  الكثرة  العربية  اللغة  وأخطاء  الزمن  طول 

حًقا  شغلني  ما  الطريق،  بداية  ي  هاو  فريق  من  محاولة 
عى  اإجابة  عى  عرت  حتى  مقتبس،  أم  مؤلف  هو  هل 
هذا السؤال بينا أشاهد الفيلم اأجنبي »مصحة منتصف 
أنني  إا  كاف  وحده  العنوان  أن  من  الرغم  وعى  الليل«، 
نهاية  مع  ماما  تطابقت  التي  نهايته  حتى  الفيلم  أكملت 
العرض امرحي، فشعرت بأسف شديد فكيف يبدأ طالب 
جامعي حياته الفنية بالغش وااستياء عى مؤلفات الغر 
خاصة أنها أول تجربة له عى حسب ما قيل ي؟ وهل فعل 
الكتابة  موهبة  لديه  بالفعل  فهو  بجهل؟  أم  بقصد  ذلك 
التي ا مكن إنكارها، فقد استطاع أن يكتب نص مرحي 
التفاصيل، وحذف  من  كثر  يغر  خيال جعله  ولديه  جيد، 
أنه  تكمن ي  الحقيقية  امشكلة  أخرى،  وإضافة  شخصيات 
الكلمة  هذه  من(  مقتبس  أو  عن  )مأخوذ  كلمة  يذكر  م 
الذي  الجهد  من  أبًدا  تقلل  م  البانفليت  إى  أضيفت  لو 
بذله بل عى العكس ماًما كانت ستضيف إليه أنه إنسان 
لنفسه  ينسب  الحق أصحابه وم  موهوب وصادق يعطي 
أجنبًيا م يره عدد كبر  فيلًا  به غره، وإن كان  قام  عمل 

من الناس.
من  احرافية  أكر  وأراهم  بالهواة  جًدا  مهتمة  أنني  فكا 
بحقوق  مهتمة  أيًضا  فأنا  اأحيان،  من  كثر  ي  امحرفن 
مها  اخراقه  يجوز  ا  أحمر  خط  وأراها  الفكرية  املكية 

كانت امررات التي تقال ي هذه اأحوال.

بطاقة العرض
اسم العرض: 
حادثة منتصف 
الليل
جهة اإنتاج: 
جامعة عن 
شمس
عام اإنتاج: 
2020
تأليف: 
إساعيل 
إبراهيم
إخراج: رأفت 
زين



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

6 أبريل 2020العدد 658

[16 رؤى

يقول أرسطو: »إننا مطمئنون إى أن هذا الفن لو انقرض يوما اخرعه 
اأطفال من ذوي السنتن والثاثة، فاأطفال ي هذا العمر إذ يقطعون 
الكوميديا  ي  اعبن  ممثلن  وبالتاي  بامحاكاة،  كبارا  كونهم  ي  اأمل 
العملية  من  جزءا  الكثرون  اعتره  كا  هذا  اعتبار  ومكن  اإنسانية، 

الربوية«)1(.
ويقلد  يحاي  للطفل أنه  أقرب  فهي  تقليد،   - - محاكاة  الدراما: فعل 
ما يتلقاه، فينفعل مشاعر الشفقة والفزع متفاعا مع الشخصية أثناء 
تتحكم ي  معاير  لديه  تخلق  اأحداث  ما، فمشاهدة  لحدث  متابعته 
أنه خاص  يعتقد  يتقمص موذجا  ثم  ومن  امتعة،  عن  فيبحث  سلوكه 

به أو أنه يصفه.
تأثرا عقليا ما  الذي ينشأ فيه اأطفال تؤثر فيهم  امجتمع  ثقافة  إن 
عى  ذلك  فيؤثر  والتقاليد،  العادات  من  امجتمع  من  امتصاصه  يتم 
ميولهم  وتنمية  أنفسهم،  عن  التعبر  طريقة  فيتعلمون  نشاطهم، 

واتجاهاتهم، إى جانب التأثر الحري وااجتاعي.
باعتبارها  اللغة  طريق  عن  يكون  وامجتمع  الطفل  بن  فالتواصل 
التي  الثقافة  عنار  أهم  من  وهي  الثقاي،  للنقل  الرئيسية  الوسيلة 

يتعلمها اأطفال.
ي امرح، الحوار أي اللغة هي وسيلة ااتصال وامعرفة والرفيه، إى 
كلها  وإضاءة،  وموسيقى،  وأزياء،  ديكور،  من  اأخرى  الفنيات  جانب 

وسائل إيضاحية تحمل للطفل رسائل نور امعرفة والتنمية.
الحدوتة:

فالهدهدة  وثيقا،  ارتباطا  بالطفل  الحدوتة  يرتبط مفهوم  الحدوتة؟  ما 
امقفى  أو  امسجوع  الكام  أو  من رد  بها،  الجدة  أو  اأم  تقوم  التي 
الربية من إرشاد  الحكواتية تتضمن مناحي  أو امحي، هذه اأشكال 

توجيه تحذير.. إلخ، نحو السلوك القويم.
بامأثورات  ألصق  حدوتة  مصطلح  »أن  يونس  الحميد  عبد  د.  يرى 
الشعبية من غره،وهي ي أصلها اللغوي.. تعني الحدث واأخبار عنه 

ي وقت واحد«)2(.
اافتتاحية:

باإضافة  الزاهية  واأزياء  باإضاءة  ملونة  استعراضية  لوحة  عبارة عن 
الراقصن  من  امميز  الرائع  واأداء  امنسجمة،  والحركة  الخلفية  إى 

وامصحوب باموسيقى امعرة عن ذلك.
يسمو  أن  العزب(  محسن  )أ.  امبدع  امخرج  استطاع  امقدمة  بهذه 
الراوي  بدخول  تجسدت  التي  والجال،  الفنتازيا  دنيا  إى  بامشاهد 
بإطار  اللوحة  فتشكلت  امعرفة.  اأراجوز، وشجرة  وبيت  زمان(،  )عم 

مرحي أدى إى تهيئة امتلقي استام الرسالة امرجوة.
الراوي:

بالحس  ميز  الذي  زمان  عم   - خلف(  عادل  )الفنان  الراوي  شخصية 
العاقة  فنسج  اأداء،  والخرة ي  التمكن  إى  باإضافة  العاي،  الدرامي 
الجمهور  وبن  وعباراته،  اأراجــوز  وبن  ومفرداته،  النص  بن  الفنية 

وانفعااته.. فأبدع مؤكدا أن لأطفال إحساسا فنيا راقيا.
امبارة،  اأسئلة  خال  من  لذلك،  امدركة  الفنية  الوسائل  توقظه 
الربوية،  التعليمية  الرسائل  وبث  الحاجز  بكر  امتداول  والحوار 

ليستلمها اأطفال ي الحال.. فالتعليم هو )امعرفة امكتسبة(.

اأشجار: غابة  حدوتة 
وكان  الخراء،  باأشجار  مليئة  غابة  الزمان  قديم  ي  كان  ياما  كان 
ويحبونه،  يحبهم  اأشجار  صديق  عصام(  أحمد  )الطفل  يوسف 
يلعب معهم ويلعبون معه، ففي ذات يوم بينا اأصدقاء يتحدثون 
الزيتون  شجرة  عن  يوسف  تحدث  لإنسان،  وفوائدها  اأشجار  عن 
زيت  منه  ونصنع  نأكله  الذي  الزيتون  نبات  تعطينا  »إنها  وقــال: 
)الفنان مجدي عبيد(  زيتون  العم  لكن  قوية«،  الزيتون، فهي شجرة 
م  ضعيفة..  فروعها  ولكن  قوية  الزيتون  شجرة  بان  ليوسف  وضح 
وبدافع حب  زيتون  العم  كام  من صحة  يتأكد  ولي  يوسف،  يقتنع 
ااستطاع لدى اأطفال.. شد يوسف فرع الزيتون فقطعه.. تأم العم 

زيتون وبى وغضب.. فغضبت اأشجار من يوسف.
اجتمعت اأشجار وقررت تشكيل محكمة معاقبة يوسف أنه أخطأ 
ي حق اأشجار، عقدت امحكمة امكونة من اأشجار، ووقف يوسف 
الزيتون  شجرة  عى  اعتدى  يوسف  أن  امحكمة  قضائها..ذكرت  أمام 
يقصد  يكن  م  أنه  وذكــر:  يوسف  تحدث  يعاقب.  أن  يجب  لذلك 
يريد  وأنه  أم ضعيف؟  قوي  الفرع  يتأكد هل  أن  يريد  كان  بل  ذلك 
أن يتأكد من كام عم زيتون.. اعرف يوسف بأنه أخطأ واعتذر لكل 
وبالتاي  يوسف  اعتذار  زيتون  عم  قبل  زيتون..  عم  وأولهم  اأشجار 

قبلت اأشجار اعتذار يوسف وسامحته.
اأراجوز:

اأراجوز  أما  الحدوتة،  هي  امرحية  ي  الفنية  الربوية  القيمة  إن 

)الفنان عادل خلف( فلقد كان أداة الجذب الحي الذي يشد انتباه 
وسلوك  حركات  من  يؤديه  وما  والصوت،  الكام  طريقة  ي  اأطفال، 
الطفل  فإدراك  اأطفال،  لدهشة  مثرة  كل ترفاته  بالغرابة،  ممزوج 

يتجسد وينمو ي عام أبعد من الخيال نفسه أي ما وراء الخيال.
الراوي  هو  امتفعل  الخط  لكن  متوازيان،  خطان  والراوي  اأراجوز 
صديقا  ها  وبالتاي  صديقه  أنه  اأراحوز  يحاور  الذي  الوحيد  فهو 

اأطفال.
من  اماثلة  امعرفة  شجرة  ويقدم  نفسه  بتقديم  امشهد  الراوي  يبدأ 
امرح ثم يشر إى بيت اأراجوز يسار امرح، فيلفت نظر اأطفال 
إى أن اأراجوز داخل بيته ويطلب منهم أن ينادوه، وبالفعل يظهر 
اأرجوز فيفرح اأطفال ويتجاوبون معه وبذلك يرد الراوي سيناريو 

شخصياته: الراوي، اأراجوز، اأطفال.
تنمية  مثل  كثرة  أهداف  تتحقق  بينهم  امشرك  الحوار  خال  ومن 
والبر  بالسمع  مداركه  وتوسيع  مهاراته،  وإثــراء  الطفل،  قــدرات 

فيكتسب الشجاعة اأدبية وامواجهة.
من خال العبارات: شجرة امعرفة، العلم ساح، الكتب، القراءة.. الخ. 
تلك القيم انتقلت إى خشبة امرح ومن ثم إى طفل اليوم ليصبح 

إنسان الغد امعاى جسديا وحسيا واجتاعيا.
اأشجار: محكمة 

شخصيات امشهد، هم: النخلة )الفنان محمد البسيوي( شجرة الصبار 
التفاحة  عبيد(  مجدي  )الفنان  الزيتون  شجرة  نجيب(  خالد  )الفنان 

 سمية الطيب حسن

اأراجوز  حواديت 
حدوتة في  الفنية  الربوية  القيمة 
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)الفنانة راندا إبراهيم( الرتقالة )الفنانة راندة قطب( حاجب امحكمة 
)الفنان فوزي امليجي( والطفل يوسف )الفنان أحمد عصام(.

اأشجار،  شخصيات  مابس  يرتدون  اممثلن  بدخول  امشهد  يبدأ 
الجميلة،  الخراء  اأشجار  من  غابة  إى  امرح  خشبة  يحول  تقمص 
وهم يرقصون فرحن يغنون أغنية الصباح وكلهم أمل وتفاؤل، بينهم 

صديقهم يوسف يغني ويجري حولهم.
)الصداقة  عالية تحت عنوان  إخراجية  بحرفية  امشهد  أحداث  تنساب 
بن اإنسان واأشجار(، يدور الحوار عن أهمية اأشجار لإنسان التي 
الضوي  التمثيل  فبعملية  والهواء،  وامأوى،  والكساء،  الغذاء،  تتمثل ي 
يأخذ النبات الضوء والحرارة من الشمس واأماح امعدنية من اأرض، 

فيصنع غذاءه وهو الكائن الوحيد امنتج لغذاء اإنسان والحيوان.
الطفل  تربط  روحية  رسالة  الحدوتة  هذه  ي  امبارة  غر  الرسالة 
وخصوصا  موجوداته،  الكون  له  وخلق  اإنسان  خلق  الذي  بالخالق 
بقية  عن  ميزه  إى  حضارته  ويصنع  ليعمرها  فيها  استخلفه  اأرض 

الكائنات.
أو  الدرامية بن اأطفال وامشهد فينتج عنها أن كل طفل  العاقة  أما 
يوسف  بأنه  ويشعر  اأشجار،  صديق  نفسه  يعتر  امرح  ي  طفلة 
نفسه، لذلك لن ينى هذه اللحظات.. هذا النوع من التوجه يجعله 
وعدم  بها  وااهتام  اأشجار،  عى  امحافظة  بسلوك  متشبعا  ينشأ 
ااعتذار،  الصداقة،  ي  تتمثل  اأخرى  الربوية  الرسائل  أما  إتافها، 

التسامح، امحافظة عى البيئة. أهمية التعليم.
والحمار: والثعلب  اأسد  حدوتة 

عى  معا،  واإخــراج  التمثيل  ي  عاٍل  تركيز  إى  الطفل  مرح  يحتاج 
من  أصعب  فيه  ــاأداء  ف وحركة،  حيوية  من  به  يتصف  ما  الرغم 

امرح الكبر، وذلك أن الطفل متابع جيد وناقد ممتاز.
يوم  ذات  ي  أنه  والحار..  والثعلب  اأسد  بن  الحدوتة  حكاية  تحي 
بأعى  يزأر  منزله  الغابة جائعا، فخرج من  ملك  اأسد  كان  اأيام  من 
صوت ويقول: )أنا جائع.. أريد أن آكل( مر به الثلعب.. اأسد يفرح 
الثلعب بدهائه يقنع اأسد بأنه سيحر  الثعلب ليأكله،  ويهجم عى 
أنه  الثعلب  لكام  مطمئنا  يكن  م  اأسد  وممتعة،  لذيذة  وجبة  له 

مكار.
يقابل  الحار،  ي  فيفكر  لأسد؟  بالطعام  يأي  أين  من  يفكر  الثعلب 
يرتاح،  أن  ويريد  متعب  فهو  الكثر  العمل  من  يشتي  الذي  الحار 
يستغرب  الحار  الكثر،  العمل  من  يرتاح  سوف  بأنه  يخره  الثعلب 
الغابة،  يتنازل عن ملك  أن  بأن اأسد قرر  الثعلب يخره  كيف ذلك؟ 
وأن  جبار  اأسد  أن  يعلم  فالحار  للغابة،  ملكا  سيصبح  الحار  وأن 
الثعلب مكار، فهو غر مقتنع بكام الثعلب الذي أقنعه ي آخر اأمر 
اأسد  بن  اللقاء  يتم  وبالفعل  ذلك،  له  ليؤكد  باأسد  سيقابله  بأنه 

والحار فيفقد الحار أذنه.
غضان  الثانية  للمرة  الثعلب  ويقابل  اأسد،  من  فارا  الحار  يهرب 
رورة  هنالك  ليس  بأنه  يقنعه  الثعلب  أذنه،  فقد  أنه  عى  وحزينا 
لوجود اأذن أنه سوف يلبس تاج املك، يقتنع الحار ويقابل اأسد 

وهذه امرة يفقد ذيله. أخرا ينجح الثعلب ي إعداد وجبة من لحم 
الذي  الفخ  الثعلب ي نفس  الحار بعد أن يقتله اأسد. وأخرا يقع 

دبره للحار. فيفرسه اأسد.
عام  إى  والنبات  اإنسان  عام  من  امشاهد  نقلت  الحدوتة  هذه 
العزب(  محسن  )أ.  امخرج  بها  رسم  التي  الريشة  وبنفس  الحيوان، 
اللوحة السابقة، يظهر امكان ي الغابة أمام بيت اأسد.. ليتم امشهد 
عبد  مصطفى  )الفنان:  والثعلب  الكومي(  عادل  )الفنان:  اأسد  بن 

الفتاح( والحار )الفنان: مجدي عبيد(.
فيها(  وقع  أخيه  حفرة  حفر  )من  امشهد  هذا  نسمي  أن  مكن 
عى  والضحك  وامكر  الكذب  من  تحذير  رسالة  تحمل  فالحدوتة 
الرسالة  أما  والخيانة..  امكر  من  ننجو  وامعرفة  وبالعلم  اآخرين.. 
أن تكون  فامعالجة مكن  الضعيف..  القوي عى  انتصار  السلبية هي 
بإشارة ي تعليق الراوي بأنه يجب علينا أا نستخدم قوتنا ي القضاء 

عى الضعفاء وأن الخر داما ينتر عى الر.
اأخرين،  للحدوتن  موازية  فكرة  أو  كمضمون  الحدوتة  تكن  م 
مثيي  وأداء  وأزياء  ديكور  من  درامية  معالجة  من  بها  تم  ما  ولكن 
الحار وخصوصا ي  دور  عبيد( ي  )مجدي  الفنان  أبدع  فلقد  حري، 
الرؤية  إى  باإضافة  هذا  الطفل..  مع  فيه  انصهر  الذي  الحري  اأداء 
جذاب،  ديكور  من  فنية  وتقنيات  عنار  أبدعت  التي  اإخراجية 
وأزياء متناسقة، وحركة مدروسة وحوار هادف نسج كل العنار ي 

خط درامي ممتع.
والربط بن الواقع والخيال خاصة ي أداء اممثلن الحري الذي كان له 

كبر اأثر ي تعميق روح امتعة وجال الفرجة.
المسحور: والطبق  منصور  عم  حدوتة 

بن  الوصل  حلقة  ها  ـــوز  واأراج الــراوي  اأرجــوز  حواديت  ي 
عى  يعلقان  واأراجوز  فالراوي  راٍق،  وفني  تربوي  مط  الحواديت، 
الحدوتة السابقة بأسلوب يضع خطن تحت ما هو مطلوب ومن ثم 

اانتقال إى الحدوتة القادمة.
نورة  وزوجته  الطيب  الرجل  عامر(  محمود  )الفنان:  منصور  عم 
معزة  لديها  ولكن  أطفال  لديها  يكن  م  قطب(  رانــدا  )الفنانة: 
امعزة  أن  يعتران  فها  إبراهيم(،  راندا  )الفنانة:  مندورة  تسمى 
الخر  يعمل  خر،  صانع  رجل  منصور  عم  حبا جا.  ويحبانها  ابنتها 

ويساعد امساكن، وداما يردد جملة »من يعمل الخر يجد الخر«.
ي ذات يوم كان عم منصور ومعزته يسران ي الطريق، عم منصور 
يعمل  منصور  عم  أن  امعزة  تحتج  للمسكن،  لديه  ما  كل  يعطي 
امعزة،  ويداعب  منصور  عم  يضحك  للمساكن،  لديه  ما  كل  ويعطي 
مؤكدا لها أنه يعمل الخر ليجد الخر. فجأة تشاهد امعزة طبقا ينزل 
من فوق تخاف امعزة وتلفت عم منصور للطبق.. عم منصور يشاهد 
الطبق فيأخذه ويفرح به، خصوصا أن الطبق مكتوب عليه »صنع ي 

مر« يفتخر عم منصور ببلده مر فرحا سعيدا.
هذه  ي  نــورة،  لزوجته  الطبق  يهدي  سوف  أنه  منصور  عم  يقرر 
عليه..  يسلم  الله(  عبد  حمزة  )الفنان:  فاح  رجل  يقابله  اأثناء 

عم  يفرح  محمود..  الولد  اسم  وأن  ولدا  زوجته وضعت  بأن  فيخره 
منصور ويبارك امولود. أبو محمود يخر عم منصور أن زوجته تعبانة 
مدة  مندورة  يعطيه  أن  منه  فيطلب  الطفل،  ترضع  أن  تستطيع  وا 
يستشر  منصور  عم  له،  يرجعها  سوف  وأنه  الولد،  ترضع  شهرين 
سرعاها  أنه  تأكد  أن  بعد  إا  إياه  يعطها  م  لكنه  فتوافق،  مندورة، 
منصور  عم  ويرك  مندورة  امعزة  محمود  أبو  يأخذ  عليها.  ويحافظ 

حزينا عى فراقها.
بينه  دار  ما  فيخرها  نورة  زوجته  ويجد  بيته  إى  منصور  عم  يعود 
وبن أبو محمود.. تحزن نورة عى فراق مندورة.. عم منصور يطلب 
سوى  لديهم  ليس  بأنه  تخره  نورة  الطعام..  له  تحر  أن  نورة  من 
جبنة.. عم منصور يعطيها الطبق ويطلب منها أن تضع فيه الجبنة، 
تذهب نورة إى امطبخ وتعود حاملة الطبق وامفاجأة أن الجبنة حن 
وضعتها ي الطبق تحولت إى بطة.. عم منصور يفرح ويرجع هذا إى 
عمل الخر الذي يقدمه للمساكن، عم منصور يطلب من زوجته أن 
فاكهة  إى  القمح  يتحول  الطبق..  نفس  القمح ي  له شيئا من  تحر 

يفرح عم منصور فيؤكد لأطفال أنه عمل الخر فوجد خرا.
أم  تكون  أن  إى  بها  ارتقت  مضامن  ميزت  الحدوتة  هذه  أن  أرى 
حواديت اأراجوز، وذلك ما حوته من قيم ومعاٍن عكست أحاسيس 
 - الكرم   - العطاء   - العطف   - الحب  ي  مثلت  حياتية،  وانفعاات 

ااحرام - واإحساس باآخرين.
تفردت أحداث الحدوتة ي تحويل الخيال إى واقع من خال أيقونة 
اأطفال  لدى  تشكل  مسحور  كلمة  امسحور«.  »الطبق  الحدوتة 
الدهشة وااستغراب إذ إنهم ينتظرون الحدث الذي ينتج عن سحر 

الطبق. فيدركون أنه ليس هنالك مستحيل فعمل الخر يأي بالخر.
ومنذ  منصور..  العم  شخصية  عامر(  )محمود  القدير  الفنان  جسد 
وذلك  قلوبهم،  ودخل  معه  الجمهور  أخذ  امرح  عى  اأوى  هلته 
فتميزت  وبكاء،  حزن  ولعب،  وحب  فرح  من  اأحاسيس  برجمة 
أدوار:  معه  لعبت  التي  الشخصيات  باختاف  وتنوعت  أدائه  طريقة 
مندورة، نورة، أبو محمود، الشحاذ، واأطفال أنفسهم. أما نورة زوجة 
ي  ممتعة  متمكنة  رائعة  ممثلة  قطب(  راندا  )الفنانة  منصور  عم 
أدائها صوتها وحركتها.. ولقد كان ااتصال الوجداي بينها وزوجها قمة 

ي اأداء امرحي الراقي، فها مدرسة فنية درامية.
اأوطان حب  في  بيضاء  صفحة  الطفل 

من أجل طفل معاى.. يكتب امخرج اأستاذ )محسن العزب( حروفا 
أن  وأب  أم  كل  ويدعو  اأدب،  معاي  من  أحب  لكلات  ذهب  من 
يرسموا عى صفحة الطفل البيضاء درب مستقبلهم ونهضة أوطانهم 

حارها ومستقبلها عر الزمن ي التاريخ والكتب.
الرسائل الوطنية تأكدت ي العلم امري، واأغنية مر. مع رسائل 

الوحدة الوطنية والتآخي بن اأديان.
لتساير  اموروثة  الراكات  استدعت  اأراحــوز  حواديت  مرحية 
العر وتطوراته سعيا وراء الوعي الثقاي لدى الطفل فالثقافة تهذب 

سلوك اإنسان.
أعتقد أن مرحية حواديت اأراجوز مؤمر علمي ثقاي عقد مشاركة 
يكن  م  امخرج  إن  إذ  اإخراجية  الرؤية  خال  من  وذلك  اأطفال، 

منفذا للنص امرحي ولكنه مبتكر خاق مبدع ي دنيا اأطفال.
وبنظرة عامة ميزت امرحية بالحيوية وتشكيلة العنار الفنية مثل 
مشهد السرك الذي كان مثابة ترويح لأطفال حيث امتعة البرية.. 
اأطفال  سعادة  إى  أدى  الذي  وأدائهم  الاعبن  حركة  خال  من 

والكبار معا.
الهوامش:

ص  جرا،  إبراهيم  جرا  ترجمة  الدراما:  قي  الحياة  بانتي:  إريك    •
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•  د. عبد الحميد يونس: الحكاية الشعبية، القاهرة امؤسسة العامة 
للتأليف والنر..1968م.
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الهدف  وحقق  مسمي  عى  اسم  امواهب  وتنمية  اابداع  مركز 
منه بالكامل متجليا ي عرض  سينا مر .. وبالتأكيد ي عروضه 

السابقة
...؟ مسمي  على  اسم  أقول  لماذا    

فنون  الشباب  وتعليم  تدريب  عى  فقط  يقتر  ا  النشاط  ان 
ااداء التمثيي .. بل عى خلق رؤية وشخصية مستقلة ... وليس 
رؤية  وفق  اابداعية  طاقاته  بكل  اممثل  وضع  بل  فحسب  هذا 
فكرية وتوجه فلسفي لكل ممثل ... ووعي بهذه الرؤية والتوجه 

كل ي دوره .
امرية  الهوية  اســرداد  حتمية  عى  الفكرية  الرؤية  وتقوم 
بدايات  من  الهوية  هذه  اعمدة  احد  السينا  عر  امفقودة 
احد  امرية  فالسينا  ومستقبا...  اليوم  وحتى  العرين  القرن 
وتوثيقا  ابداعا  امري  للمجتمع  وامهمة  العريضة  العناوين 

وتأريخا منذ بدايتها وحتى اليوم
باب  من  الدخول  لحظة  من  العرض  بدا  فقد  التوجه  هذا  وعى 
تعرض  السيناي  العرض  شاشة  امتفرج  يرى  العرض حيث  قاعة 
امتفرجن  ,, وكلا يزيد عدد   - الليلة ااخرة   - مقاطع من فيلم 
لخلق  الشاشة  امام  امظلم  التمثيل  مكان  ي  اممثلن  عدد  يزيد 
فاتن حامة  بطولة  والفيلم  وامتلقي...  امؤدي  بن  التوحد  حالة 
نادية  فقد  ي  ااحداث  وملخص  مظهر  واحمد  مري  ومحمود 
عليها  يسطو  ى  الحالة  لهذه  اختها  زوج  واستغال  للذاكرة 
ويضعها مكان زوجتة التى توفيت ي انفجارات الغارات الجوية 

فأصبحت فوزية لسنوات طويلة مع محاوات طبيبها للعاج
من  بادائها   .. نادية  شخصية  تعميم  عى  العرض  رؤية  قامت 

اغلب ممثات العرض وكذلك بقية ابطال الفيلم لتصبح شخصية 
واصالتها  اصلها  عن   .. ذاتها  عن  الذاكرة  فقدت  التى  مر 
امرحية  احداث  وطوال   .. لعمر طويل  كبر  زيف  وعاشت ي 
كانت عنار الذاكرة هى افام السينا امرية الدالة عى مر 
اافام  من  مجموعة  من خال  وسياسيا  وثقافيا  وفنيا  اجتاعيا 
ووجدان  وعى  شكلت  التى  القيمة  عالية  الراسخة  امرية 
العرض  بانفلت  طالعنا  حيث  كثرة  وعربية  مرية  اجيال 
العرض  اكر منهم ي قاعة  بثاثة عر فيلا سينائيا تم عرض 
الدين  وصاح  الثانية  الزوجة  امثال  سبيل  عى  اشهرهم  ..ومن 
القاهرة  واساعيل يسن ي ااسطول وابن حميدو وسكر هانم 
30 وبن القرين وغزل البنات وللرجال فقط والحفيد والشقة 
من حق الزوجة وعرق البلح وغرها من اافام التى تم اختزالها 

صوي  وركام  غنائية  بفواصل  وقصرة  جدا  ريعة  مشاهد  ي 
تركيزا  الرئيي  الفيلم  اصل  من  درامية  بفواصل  وكذلك  لحنى 
امبدع  امخرج  التى وصفنا  نادية  الذاكرة عند  عى حالة فقدان 
الذاكرة  عن  والبحث   .. نادية  كلنا  بان  العرض  بداية  ي  الفنان 
مر  به  تقوم  ما  هو  الذات  أصل  العودة  بهدف  واستعادتها 
هى  اانسانية  الذاكرة  نقاط  وابلغ   ... ااصعدة  كافة  عل  اان 

النقاط اابداعية التى تجلت ي السينا امرية الخالدة ...
الحرفية  يعلم  ا  وامــري  التمثيل  معلم  جال  خالد  امخرج 
الفكر  .. بل يضعهم عى محك  امتألقن  فقط للشباب امبدعن 
والهوية الوطنية امرية .. مستعرضا مناهج ااداء التمثيي عند 
نجوم السينا الكبار فاتن حامة محمود مري اساعيل يسن 
النابلي والقري والسيد احمد عبد الجواد الشهر يحي شاهن 
نرى  م  حيث  الفنانن  من  وغرهم  شوقي  وفريد  وشادية   ..
لكل  ااداء  منهج  عى  ااداء  بل   .. النجوم  لهؤاء  تقليد  مامح 
امروع  هو  .. ي عرض  الشهرة  السينائية  وللشخصيات  نجم 
الرؤية  ذات  اممنهجة  العلمية  الفنية  الورشة  لهذه  النهاي 

والتوجه الفكرى
الرائعة  الكبرة  الدفعة  هذه  من  الفنانن  لشباب  التحية  كل 
الذين بلغ عددهم قرابة السبعن فنان عبقري ي صورة عظيمة 
ومثقفي مر عى  واعاميي  فناي  .. وقد حرص  والتألق  البهاء 
العروض  مشاهدة  عى  حرصهم  مثل  العرض  هذا  مشاهدة 
بل  بالعرض  فقط  يكتفي  ا  الــذي   .. ــداع  ااب مركز  السابقة 
بالرعاية التسويقية لهذا اموهوب حيث خرج من هذه الورشة 
وحتى  سنوات  من  امرية  الدرامية  الساحة  نجوم  من  العديد 
التنموي  امؤسي  الفكر  انه   .. الله   شاء  ان  ومستقبا  اان 
امتألق الفنان خالد جال صانع النجوم ومبدع امرح ومؤسس 

مركز اابداع وراعي النجوم ... كل التحية والتقدير له

جال الهجري

مصر«  »سينما 
توجه  - منهج   - اإبداع..رؤية  مركز 
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أورودرام   Eurodram امرجمة  للدراما  اأوربية  الشبكة  أعلنت 
لغات  إى  للرجمة  امرشحة  امرحية  النصوص  قامة  عن  مؤخراً 
هي  عربية  نصوص  ثاثة  الشبكة  واختارت   .2020 لعام  العام 
سامر  محمد  و)الخوف(  جابر،  نعمة  عار  العراقي  للكاتب  )قاع( 
لكرمة  امرية  للكاتبة  مرية(  وجوه  خمسة  و)بهية-  إساعيل، 
التي  اأصلية  لغاتها  ي  امكتوبة  النصوص  قامة  هي  وهذه  سامي. 
ترشحها الشبكة للرجمة اى اللغات اأخرى. وتضمنت القامة التي 
نرتها الشبكة، اى جانب النصوص العربية الثاث، نصوصاً مرحياً 
والركية  الروسية  اللغات  من  للرجمة  مرشحة  أخرى  لغات  من 

واأمانية وغرها. 
أن  أهمها  لعل  أسباب،  لعدة  انتباهي  اسرعى  الخر  أن  الحقيقة 
هذه الشبكة، وهي جمعية غر حكومية ا تسعى اى الربح، تهدف 
الثقاي  والتبادل  الرجمة  وتشجيع  امرحية  للدراما  الرويج  اى 
السبب  ذاته.  ي  رائع  هدف  وهو  امتوسط،  البحر  ودول  أوربا  ي 
الثاي هو أن هذه الشبكة داخلة ي راكات عديدة مع مؤسسات 
خلط  ثالثاً:  واحدة،  عربية  مؤسسة  بينها  من  ليس  أوربية،  ثقافية 
البعض بينها وبن الهيئة العامية للمرح، مع أنها مؤسسة أوروبية 
يراجعه  أن  البن دون  الخطأ  امواقع هذا  وليست عامية، وتداولت 

أحد.
مؤسسات  بامقارنة  نسبياً  جديدة  مبادرة  الشبكة  هذه  وأن 
مرحية أوربية أخرى، فكانت تلك فرصة للتعرف والتعريف بهذه 
عى  الرسمي  موقعها  خال  من  عملها،  وآلية  وأهدافها  الشبكة 

شبكة اإنرنت.
بالنصوص  التعريف  هو  الرئيي  هدفها  أوروبية  شبكة  ٱورودرام 
ولغات  اأوروبية  اللغات  وإى  من  ــ  بالرجمة  الجديرة  امرحية 
خراء  نظر  وجهة  من  ــ  امتوسط  البحر  ومنطقة  الوسطى  آسيا 
وجمهوره.  امــرح  صناع  إى  إيصالها  يتم  ي  امــرح  وأساتذة 
تأسست الشبكة ي 2001 كمؤسسة أوربية لكنها وسعت من نطاق 
البحر امتوسط، ولغات آسيا  عملها ي 2011، بحيث ضمت حوض 

الوسطى.
وتتألف شبكة أورودرام من ثاثن لجنة لغوية مختلفة، تضم حواي 
التي  امرحية  النصوص  قراءة  عى  لجنة  كل  وتعمل  عضو.   300
تتوفر لها، لرشيح الجديرة بالرجمة من بينها. ويقوم نظام مؤسسة 
أورودرام عى ااستقال اإداري لأقسام اللغوية امختلفة اموجودة 
به، بحيث يحمل القامون عى كل قسم أعباء البحث عن التمويل 

امادي الازم للنهوض بالدور امنوط بهم.
امرحية  النصوص  اختيار  بها  امنوط  العربية  اللجنة  عن  وماذا 
وكتابه  امــرح  داري  من  ــدداً  ع تضم  اللجنة  هذه  العربية؟ 
امهجر  باد  ومن  مختلفة  عربية  بلدان  من  ومخرجيه  ومرجميه 
امغيث،  عبد  وأنــور  صقر،  ومنتجب  ــرازي،  ال حنن  مثل  أيضاً، 
إمان عون، ودينا نعان، وغرهم.  آّنا عّكاش،  الوهاب،  عادل عبد 

دوره  يتوقف  أا  ينوي  أنه  العري  القسم  يؤكد  اموقع،  وبحسب 
وإما  اإبداعية،  أعالهم  والرويج  امرح  بكّتاب  التعريف  عند 
لغتها  ي  ونرها،  اأعال  تلك  برجمة  ااضطاع  إى  ذلك  يتجاوز 
امرحيات  بعض  إنتاج  وكذلك  إليها،  امرجمة  اللغة  أو  العربية 
مصادر  إى  القسم  توصل  بإمكانية  مرهون  كله  وذلك  الجديرة؛ 

مويل تفي بتلك اأغراض ، آملن أن تعطي مساعينا مارها.
بالعمل  أعضائها  تسمح  عمل  آلية  لنفسها  الشبكة  واختارت   
لجنة  كل  تقوم  حيث  اختياراتهم،  سامة  ويضمن  مريح  بشكل 
ــ بالطرق  : بتجميع النصوص امرحية  الزوجية  لغوية ي اأعوام 
نصوص  ثاثة  اختيار  ثم  ومناقشتها،  قراءتها  ليتم  ــ  لها  امتاحة 
اللجنة  فتقوم  الفردية  اأعوام  ي  للرجمة.أما  لرشيحها  بينها  من 
اللغوية بتلقي النصوص امرجمة إى لغتها، ثم اختيار ثاثة نصوص 

من بينها لعرضها عى دور النر وعى امخرجن .
الواقع أن هناك مبادرات دولية عديدة ي مجال ترجمة اأعال   
معهد  مروع  أشهرها  لعل  العام،  لغات  إى  امرحية  اإبداعية 
ولكن  العام.  لغات  اى  الجديدة  امرحية  النصوص  لرجمة  جوته 
ي ظني أن شبكة أورودرام، بدعمها للغة العربية وامرح العري 
مروع ثقاي هام جداً . هذه مبادرة تستحق الدعم وامؤازرة من 

قبل مؤسساتنا الثقافية العربية سواء الحكومية أو غر الحكومية. 
العام  لغات  إى  بالرجمة  الجديرة  النصوص  ترشح  أنها  ليس 
ورداً  الجدد،  لكتابنا  وتشجيع  احتفاء  ذلك  ي  أن  وإما  فحسب، 

لاعتبار إى النص والكاتب امرحي.
الكتابة  ي  والجوائز  امسابقات  من  العديد  العري  عامنا  ي  لدينا 
اإبداع  ترجمة  لكن  أيضُا،  بالرجمة  امعنية  وامؤسسات  للمرح، 
وهي  العام،  لغات  وإى  من  خصوصاً  امرحي  واابــداع  العري 
هذه  قبل  من  الكافية  العناية  تلقى  ا  اأهمية،  ي  غاية  مسألة 
النصوص  مجموعات  كل  أن  ذلــك  عى  والدليل  امؤسسات. 
امرحية امرجمة التي نرت ي العقد اماي تبنت ترجمتها دور 

نر أجنبية ي اأساس.
وأسهم  بداياته،  ي  مرحنا  عى  عظيم  فضل  للرجمة  كان  لقد 
العربية،  الثقافة  إى  الغرب  ابداعات  نقل  ي  اأوائل  امرجمون 
مائة  من  أكر  عر  العري  امرح  مسرة  ي  برجاتهم  وشاركوا 
نظرية  وكتب  العامي،  امرح  بروائع  العربية  امكتبة  وأثروا  عام. 
يستمر  أن  ويجب  امرح،  وتاريخ  امرحية  الكتابة  وفن  امرح 
أيضاً،  والدراسات  امرحية،  النصوص  ترجمة  بتشجيع  الدور  هذا 
العربية  وترشيحها بل ومويل ترجاتها، ي ضوء إلتزام دور النر 
بحقوق الرجمة وحقوق املكية الفكرية، وعدم ااهتام بالكتاب 
الغري  ااهتام  هذا  نستثمر  وأن  بغره.  مقارنة  عموماً  امرحي 

بإبداعنا امرحي. 
القرية  هذه  ي  العام  مع  للتواصل  الهامة  أداتنا  هي  الرجمة 
ي  واهالها  العام.  هذا  ي  نقف  وأين  موضعنا  ولنتبن  الصغرة، 

ظني هو فقدان للبوصلة. 
كل التهنئة للفائزين ي مسابقة أورودرام لهذا العام، وكلنا أمل أن 

نرى نصوصهم بكل لغات العام.

سباعي السيد

واآخر.. نحن 
العربي ومسرحنا  أورودرام 
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إليه  النظر  يتطلب  الرقمي،  العر  إن ظهور كتاب ورقي جديد ي 
بطريقة جديدة تربطها بسياقات هذه العر بحيث ا تقتر عى 
التي  السياقات   أبرز  الكتاب، ولعل  الذي يحمله  الفكري  امضمون 
الذي  والخطاب  القراء  بن  تداوله  طريقة  الكتاب  إى  بها  ننظر 
يشكل أرضيته الفكرية ويوطد أركانه ي سياقنا امرحي. إن النظر 
للكتاب من خال هذه السياقات يجعل القارئ يتعامل مع الكتاب 
مثابة حدث معري أنه إضافة نوعية للمجال الذي متهنه الكاتب 
النر  بقضايا  يرتبط  آنه  ثقاي  حدث  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 

والتوزيع وقضايا التلقي وااستقبال. 
أحمد  للدكتور  الجديد  الكتاب  نتناول  سوف  الوضعية  تلك  من 
مرية  مرحيات  يتناول  الذي  امرحي«،  النص  »قراءة  مجاهد 
وهي حكاية من وادي املح محمد مهران السيد، ومرحية سكان 
السعداوي،  لنوال  إيزيس  ومرحية  صدقي،  لجاذبية  العارة 
نقدية  وأدوات  مناهج  الكتاب  هذا  ي   – مجاهد   – ويستخدم 
وامجتمع  النص  بن  تربط  والتي  لكل مرحية،  دراسته  مختلفة ي 
بعاقات مختلفة تجعلها قراءات الكتاب للمرحيات امختلفة تتخذ 

موقع بيني بن الداخل والخارج وا يطغى طرف عى آخر.
عوامل  تفاعل  طريق  عن  نشأ  الكتاب  إن  القول  مكن  البداية،  ي 
ينتمي  اموضوعية  للعوامل  والنسبة  ذاتية،  وعوامل  موضوعية 
الدكتور أحمد مجاهد إى زمرة الحداثة النقدية بصفة عامة وخاصة 
النقد امرحي، وهو من الجيل الذي تتلمذ عى يد اآباء الحداثين 
الذين  فضل  صاح  والدكتور  اساعيل  الدين  عز  الدكتور  مثل 
النقدية ي الشعر والرواية، ثم يأي  ساهموا بارساء دعائم الحداثة 
الدكتور مجاهد وحازم شحاتة وسامية حبيب وقاموا بتطبيق  جيل 
العرض  أو  النص  امرح، سواء عى  الجديدة عى  النقدية  امناهج 

امرحي. 
»قراءة  كتاب  موقع  تحدد  التي  الذاتية  العوامل  نحدد  أن  ومكن 

النص امرحي« للدكتور أحمد مجاهد إى سببن:
فري  وهي  العري  اإبــداع  تاريخ  ي  امهمة  الفرات  دراســة   -  1
الخمسينيات والستينيات، لذلك درس شعر أمل دنقل وأحمد عبد 
عبد  صاح  مرح  للدكتور  رسالته  ي  درس  كا  حجازي،  امعطي 

الصبور
ذلك  ويرجع  امرح  إى  الشعر  من  النقدي  إنتاجه  تنوعه   -  2
التايز بن اأنواع واأجناس  معرفته الجيدة بالنقد الحديث يدرك 

اإبداعية وطبيعته.
وا يشذ كتاب »قراءة النص امرحي« عن هذا التوجه، فهو يقوم 
اأفق  إى  ينتمون  مرين  مرح  كتاب  ثاثة  لنصوص  بدراسة 
الخمسيني والستيني، كا يطبق عدة منهجية مستمدة من أقطاب 
الكثر  تبدو عصية ي تطبيقها عى  التناص والنسوية وهي  منظري 
والرواية  الشعر  من  بدأت  مناهج  معظمها  أن  نظرًا  الباحثن  من 
ي حن أن امرح له طبيعة خاصة مغايرة لها. هذا ما يستدعي 

فحص مفهوم القراءة النقدية التي تظهر من خال الكتاب 
المسرحي: النص  قراءة  مفهوم   -  1

النقد  ي  القراءة  مفهوم  ارتبط  امرحي  واقعنا  إى  نظرنا  إذا 
هذا  وكان  النص.  ي  الرسالة  مضمون  التقاط  بفكرة  امرحي، 
النص  مفهومي  جعل  ما  النقاد،  أغلب  ذهن  ي  راسًخا  التصور 
مواجهة  ي  ثابت  مضمون  عى  داما  دالن  كانا  الثابت  وامعنى 
الحقيقة ي كل  باعتباره  إليه  أن يصلوا  قراء متعاقبن عليهم داما 
من  إليها  ينظر  اماي  ي  القراءة  كانت  لقد  واأحــوال.  الظروف 
امؤلف  تجربة  قبله  ومن  النص  لسلطة  والخضوع  التبعية  زاوية 
ترتكز عى أسبقية  نقدية  قراءة  أي  وسلطتها هذا ما جعل هدف 

امضمون عى التجربة اإبداعية.
بالنصوص  عاقتنا  ي  النظر  إعادة  إى  الكتاب  هذا  هدف  لذا،   
اإبداعي  النص  مع  تتعامل  التي  الفكرة  تلك  وخاصة  اإبداعية 
هذا  وساعد  العصور.  عر  وثابت  محدد  مضمون  حاضًنا  باعتباره 
امنحى الدكتور مجاهد عى أن يتعامل مع النص امرحي وخلق 
نحس  أخرى  بداات  لايحاء  التعبري،  مظهره  تتجاوز  له  ابعاد 
محمد  مرحيات  التناص  )مثل  ااحتال  وجه  عى  بوجودها 
مهران السيد مرحيات صاح عبد الصبور( ا عى وجه التريح  
بن  بالتمييز  انطلقت  للمرحيات  قراءته  أن  أي  امرحيات  ي 
الطبيعة اإخبارية والتخييلية لها، فانحاز مجاهد إى الثانية ولعب 
جعل  ما  هذا  النصوص،  تفكيك  عملية  ي  دوًرا  الخارجي  السياق 
الفني  الداخل/  بن  ما  الساعة  كبندول  تراوح  امرحيات  قراءة 

والخارج /ااجتاعي.
وإذا نظرنا إى امنهجية النقدية التي اتبعها الدكتور أحمد مجاهد 
جرار  مفاهيم  حسب  التناص   بن  تراوحت  أنها  نجد  قراءته  ي 
التناص ينسحب عى فصول  جينيت وجوليا كريستيفا ولكن يظل 
»سكان  مرحيتي  قراءة  ي  استخدامه  ي  حتى  جميعا  الكتاب 

النسائية والنسوية. هذا  العارة« و«إيزيس« والتعرض للفرق بن 
انتاجها  سياق  وخاصة  العام  عى  امرحيات  يفتح  جعله  امنحى 
عى  تعمل  التي  كريستيفا  منهحية  من  الزاوية  هذه  من  واستفاد 
وضع النص ي إطار السياق ااجتاعي العام بوصف السياق مكون 

كمجموعة من النصوص تتقاطع ي النص امدروس ذاته.
النقدية القراءة  2-طبيعة 

محمد  املح  وادي  من  حكاية  مرحية  ي  التناص  مستويات  ا- 
مهران السيد

مع  التناص  ي  كاتب  يرع  عندما  أن  بقوله  الفصل  مجاهد  يبدأ 
تشغله،  معارة  قضية  عن  للتعبر  لتوظيفه  يسعى  فإنه  الراث، 
الحذف  من  فيها  وامستقبل  والحار  اماي  بن  مكوكية  وحركة 
مع  ويتفق   .. جدلياً  عقًا  كله  ذلك  ويتطلب  والتطوير،  واإضافة 
ي  يتمثل  الذي  الني  التعاي  مفهوم  حول  جينيت  جرار  مفهوم 
من  غره  مع  جلية  أم  خفية  عاقة  ي  النص  يجعل  ما  كل  معرفة 

النصوص.
إى  ويقسمه  التناص،  يدرس  خالها  من  التي  السياقات  ويحدد 
وحذف  اضاف  ماذا  الراثية:  الحكاية  مع  اأول:  مستويات،  ثاث 
الفصيح  الفاح  موضوع  شكاوي  مع  التناص  الثاي:  الكاتب،  منها 
الصبور،  عبد  صاح  مرحيات  مع  التناص  الثالث:  اما  ــه،  ذات
خاصة حينا حول الفاح إى زعيم ثوري من أجل تحقيق الحرية 

والعدالة 
ويبدأ الدكتور مجاهد تحليله ي تحليل تقنية الراوي ي امرحية، 
ا  هنا  الحكاية  مجمل  أن  منها:  اأول  أشياء؛  ثاثة  عى  وركز 
حرص  أجل  من  بعد  فيا  اختلف  وإن  الراي،  أصلها  عن  يختلف 
الذي  الــراوي  أن  الثاي:  امعارة.  رسالته  توصيل  عى  الكاتب 
ظهر هنا بوظيفته فقط، قد أقر بأنه كان راّويا، وبوصفه شخصية 
نفرو.  وهو  خاًصا  اســًا  وتحمل  اأحــداث،  ي  تشارك  درامية 
ومدن،  حضارة  فرة  بأنها  الفرعونية  الحقبة  وصف  أن  والثالث: 
الوقت  عى  ماًما  ينطبق  ا  لكنه  جملتها،  عليها ي  ينطبق  وصف 

الذي وقعت فيه حادثة الفاح الفصيح.
ويرصد الدكتور مجاهد ستة تناصات مع مرح صاح عبد الصبور 
السادس مع مرحية  أما  الحاج  مأساة  منها خمسة مع مرحية 

مسافر ليل
الفقر ذاته إى  الفقر، ورد  الفاسد إى  امجتمع  يرد سلبيات  اأول: 

الظلم.
الثاي: ي تحويل الفاح من صاحب حق يتهم الحاكم بظلمه، إى 

شخص كافر ملحد يجب تطبيق عليه الحد
التي  للعدل،  الشكلية  باإجراءات  تحديًدا  تتعلق  والتي  الثالث: 
ترسخ ي جوهرها مضمون الظلم.وعقد الصلة بن فراني وتحوي 

مع عاقة عامل التذاكر وامسافر ي مرحية مسافر ليل
الرابع: ويتمثل ي الحديث عن الرشوة التي ابتكارها مهران السيد 
اسقاط عى الواقع امعار وغر موجودة ي اأصل الراي. مثل ما 
حدث مع الحاج حن تم رشوة جاعة الفقراء ليشهدوا عليه زوًرا 

أنه كافر. 
النص  ي  موجود  غر  وهو  امحاكمة  مشهد  ي  ويتمثل  الخامس: 

الراي أساًسا.
دالة  ليعطي  امشهد،  ختام  ي  الفاح  صلب  لوحة  السادس: 
لظلم  امعار  امتلقي  تنبيه  ي  يتمثل  والذي  مرحيته  معارة 

محمد سمر الخطيب

المسرحي..  النص  قراءة 
مسرحيات ثاثة  في  والثقافة  المسرح  بن  العاقة  جدلية 
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السلطة ودعوته للثورة عليها.

مرحية  ي  التناص  أهمية  برصد  الفصل  هذا  مجاهد  يختم  ثم 
حكاية من وادي املح ويجملها: 

1 - معرفة نهاية قصة الفاح ي امرحية امعارة
2 - تعمد التأكيد عى أن ما تذكره كتب التاريخ عن وقائع القصة 
تفسرًا  هناك  بأن  امتلقي  إقناع  محاوًا  للحقيقة،  وتشويه  كذب 

جديًدا للتاريخ
3 - الرسالة التنويرية للمرحية امعارة 

ب- الخطاب النساي ي مرحية »سكان العارة« لجاذبية صدقي
من  أكر  الكيفية  بسؤال  وينشغل  بسؤال  فصل  أي  يبدأ  ما  داما 
فصله  مجاهد  الدكتور  يبدأ  منه  موقعيته  وتحديد  اماهية  سؤال 
لجاذبية  العارة  سكان  مرحية  ي  النساي  بالخطاب  امعنون 
صدقي، ي تحديد موقعيتها من الكتابة امرحية وهل هي تنتمي 
الحديثة  للنسوية  تاريخي  عرض  ي  ويبدأ  النساي.  أو  للنسوية 
اآراء  واستعراض  والنسوي،  النسائية  مصطلحي  حول  اللغط  وفض 
بتحديد  يقوم  أن  وبعد  النسوي.  التيار  بدايات  حول  امختلفة 
للمرح  تنتمي  بأنها  صدقي  جاذبية  مرحية  يصنف  امصطلحات 
يبدأ  ثم  امــرح  خشبة  عى  يقدم  مرحي  نص  وأول  النساي 
بإطار تحليي يجيب فيه عن سؤاله ماذا ينتمي النص امرحي إى 
مستوى  ها  مستوين  طريق  عن  ذلك  ويفحص  النساي  الخطاب 

اموضوع ومستوى الشكل.
وامرأة،  رجًا  بن  ليس  امرحية  الراع ي  ان  بقوله  التحليل  وبدأ 
ما  النوع،  عن  النظر  بغض  اأول  امقام  ي  طبقًيا  راًعا  كان  بل 
التي  الحديثة  ااشراكية  النسوية  النزعة  مع  عام  بشكل  مع  يتفق 
تضع عاقات التمييز الجني ي نطاق العاقات الرأسالية. ويقسم 
امرحية إى ثاث طبقات اأوى الطبقة اارستقراطية، اما الطبقة 
الطبقة  مثل  الثالثة  الطبقة  أما  الروليتاريا،  طبقة  مثل  الثانية 

الوسطى الرجوازية.
الزواج،  )حقوق  فيه  متناوًا  اموضوع  مستوى  عى  التحليل  ويبدأ 

حقوق الطاق، العمل، التعليم، الربية(.
التحليل  بطريقة  يشتغل  كيف  يستعرض  للشكل  بالنسبة  أما 
بامضمون  الشكل  عاقة  النقد وهي  ي  اساسية  قضية  إى  ويتطرق 
الشكل  فصل  عدم  الروسية وهي  بالشكانية  متأثر  موقعه  ويحدد 

عن امضمون. 
حقوق  أوًا:  منها  مستويات  عدة  إى  للمرحية  دراسته  وقسم 
فيه  تدور  الذي  الدرامي  الفضاء  تحديد  به  )وامقصود  امنصة: 
الخدم  حجرة  ي  السطوح  فوق  يدور  اأول  فالفصل  اأحــداث( 
الفصل  أما  الدرامي..  الراع  بذور  تحمل  التي  الازمة  وامعلومات 
أما  أيًضا.  للخدم  مساحة  وفيه  بك  بكر  منزل  ي  فيدور  الثاي 
بطه  خدامتها  غرفة  وأمام  دال  عائلة  مطبخ  ي  الثالث  الفصل  ي 
للفضاء  أيقونة  الدرامي  الفضاء  كان  كيف  مجاهد  الدكتور  ويؤكد 
الذي  الصغر  الصالون  ي  يدور  كان  الرابع  الفصل  أما  ااجتاعي. 

يسمح فيه بجلوس الخدم.
الحوار  ي  التواصل  اسراتيجيات  ويرصد  الحوار  بتحليل  يقوم  ثانًيا: 
التواصل،  )همهات  الحوار  وهي  امرأة  لطبيعة  طبقا  امرحي 
الحواري،  الرابط  السؤال،  اسراتيجية  )اإماءة(،  التمثيل  إشارات 
استخدام الطلب بدل اأمر، التهذيب اللفظي، النميمة(. ثم تتعدد 
التدليل،  اساء  الساخر،  التقريع  قافية  من  ذلك  بعد  امستويات 
بالتدليل عى  بذلك  ويقوم  السان.  فلتات  الشعبية،  اأمثال  الغناء، 

هذه امستويات ي امرحيات.
ج- الخطاب النسوي ي مرحية ايزيس »نوال السعداوي«

النسوية تعتمد عى الوعي وامنظور أكر من اعتادها عى الجنس 
بالرؤية  متشبعة  وهي  نساء  تكتب  أن  فيمكن  وبالتاي  النوع  أو 
السعداوي  نوال  وتعيد   .. امرأة  ويحرروا  رجال  ويكتب  الذكورية 
الذكورية  بالرؤية  امتشبع  الحكيم  أن  وترى  ايزيس  كتابة مرحية 
ا  التاريخية  اأدبيات  أن  ي  الرغم  عى  حقها  إيزيس  يعطي  وا 

يظهر أوزيريس إإ ي النهايات ويتناول مجاهد كيف تنقض نوال 
)التمييز  البطريركية  السلطة  وهدم  الذكورية  الرؤية  السعداوي 
للمرأة(،  السياسية  امشاركة  اماركسية،  النزعة  اإلهة،  إيزيس  ضد 
القيمة  إعاء   – الرف  مفهوم   – ااغتصاب   – اإخصاء   – الختان 

عى الفعل.
ويستعرض  امجتمع  ي  امرأة  صورة  إنتاج  مجاهد  الدكتور  يوضح 
الغري  النسوي  للنموذج  السعداوي  نوال  ورفض  امختلفة  اآراء 
الرئيي  السبب  الدين  يرى  والذي  لاسام  عداء  من  ينبع  الذي 
نوال  أن  كيف  السابق  امقطع  ومثل  للمرأة..  امتدي  للمركز 
السعداوي أدخلت تحويرات عى اأسطورة لتصبح معارة ويتخذ 
منها سبيًا مهاجمة السلطة البطريركية العربية التي ا تجد للمرأة 

لها مكاًنا بنسقها ي الساء أو اأرض عى حد تعبرها
ويرصد الدكتور أحمد مجاهد كيف دخل الخطاب الفكري للكاتبة 
الجديد  التناول  عى  وقدرتها  امرحية،  كتابة  ي  السعداوي  نوال 
يحلل  ثم  اآلهة  ساحة  إى  البر  ساحة  من  الراع  نقلت  حيث 
الدكتور مجاهد خطاب كل شخصية وكيف أن خطاب أيزيس كان 
موت  ا  اآلهة  أن  وهي  اإنساي  العقل  مع  اتساقا  وأكر  مقاوًما 
امرأة  أصبحت  أنها  ترى  التي  امتخاذل  ماعت  خطاب  عكس  عى 
من  البطريركية  البنية  نقل  تم  هنا  ومن  حقها..  مهضومة  مهمشة 
العامات امتداول بدًا من  البر إى اآلهة أي تقوم بقلب نظام 
ااستسام  عدم  تقرر  فإنها  مقاومة  باآلهة  اإنسان  يستعن  أن 
التي  وايزيس  ماعت  بن  الحوار  الظلم.  مقاومة  من  بدًا  للقهر 
تصل  أن  تستطيع  البطريركية  اأنظمة  امرأة ي ظل  أن  تشكك ي 

إى مرتبة اإنسان ي اأساس.
نجد  لكتابه،  مجاهد  اختارها  التي  امرحيات  استعرضنا  وبعدأن   
ونظرتها  القارئ  تغر من مسلات  عليها  يستند  التي  امنهجية  ان 

للنصوص امرحية وينسحب ذلك عى طرق تفكره ي الحياة. 
ااستقبال: اإنتاج  وقضايا  القراءة   -  3

نوعية  أن  هي  اأهمية  غاية  ي  نقطة  مجاهد  الدكتور  وعى  لقد 
اإبداعية  اأمــاط  ي  القراء  عن  مختلفة  الكتاب  هذا  ي  قارئه 
مردًدا  يكون  ما  غالًبا  امرح  ي  فالقارئ  الشعر،  خاصة  اأخرى 
التلقي  عكس  عى  جاعية  تلقي  عملية  ي  فهو  امسارح  عى 
يؤكد  كان خطابه  امعقدة  العملية  الشعر ي ظل هذه  الفردي ي 

عى أنه توجه  ينفي حضور القارئ
مفتوحة  بل  مغلقة  القراءة  تكن  م  النص:  ي  القارئ  حضور   -  1
ثم  تحلياته  يتلقى  معها،  تناصاته  يفتح  أن  ي  القارئ  تستدعي 
نقوم عى  النقدية  القراءة  الخاص، أن  نصه  ليكتشف  بنائه  يعيد 

مبدأ الكيفية أي معنى كيف تركب النص 
الهموم  عن  الكشف  امرحي،  للنص  امواكبة  امعرفة  دالة   -  2
السلطة  وضعية  مثل  امدروسة  امرحية  النصوص  ي  التعبرية 

ومن  الفكرية،  الناحية  من  ومشكاتها  امرأة  إخضاعها،  وآليات 
امرحي  الفني  التشكيل  آليات  القدرة عى كشف  الفنية  الناحية 
وبراعة ي الكشف عن الحوار والشخصيات وبنائها الدرامي وطرح 
قراءة  عى  الجديدة  امناهج  تطبيق  كيفية  أهمها  نقدية  قضايا 

النصوص امرحية وهي إشكالية يعاي منها دارس النقد امرحي.
3 - ااقتصاد تشكيل الفضاء

عملية  ي  اأبــرز  الجزء  باعتباره  امرحي  النص  بفضاء  العناية 
تشكيل  ي  حاسم  دور  يلعب  الدرامي  الفضاء  أن  خاصة  اإبداع، 
العاقة بن النص والقارئ ويحدد التفاعل مع النصوص من بدايتها 
إى نهايتها، ليضع مسافة بينه وبن النقد التقليدي الذي يرى النقد 

مثابة حي للحدوتة، ويرسخ مفهوم اإنتاجية ا امنتج.
وضعية الكتاب ي عر الثقافة السمعية والبرية عى الرغم من 
ان الكتاب كبر نسبًيا يبلغ حواي 250 ورقة إا أنه لجأ إى آليتن 

ها
1 - اإغراء والتشويق

دوائر  عى  يفتحه  أنه  امتخصص  القارئ  الكتاب  عنوان  يجذب 
كتاب  مثل  تناصية  عاقات  ويفتح  ذاكرته  ي  سلطة  لها  وعناوين 
الخطاب  تشكيل  فيه  تتناول  الذي  سفيلد  أوبر  آن  امرح  قراءة 
خشبه  لدريني  امعارة  امرحية  امذاهب  مثل  وكتب  الدرامي 
الدرامية  التيارات  منظور  امرحية  النصوص  يتناول وضعية  الذي 
لكن الدكتور مجاهد يقلب عامات هذا الكتاب ويتناول النصوص 

امرحية من زاوية امناهج النقدية الحديثة. 
كا أن هناك صيغ لغوية أو جمل مفتاحية ي بداية كل فصل قد 
وظيفة جذب  تؤدي  لكنها  نتيجة  أنها  اأوى  للوهلة  القارئ  يظن 
امتلقي العادي، بل هي جملة مفتاحية تثر فضول القارئ وتجعله 
 – لتوظيفه  الكاتب يسعى  النصوص مثل  تحليات  يسبح ي غار 
الجديد  معنى  تحمل  أو  تشغله.  معارة  قضية  للتعبر  التناص- 
امرح  عى  نسوية  لكاتبة  مرحية  ثاي  يعتر  النص  هذا  وأن 
امري، أو اإغراء الذي يستفز القارئ ويخلخل معرفته عن طريق 

السؤال مثل هل كل أدب تكتبه النساء بالرورة نسوي.
2 -  اجتذاب القارئ إى سياقه 

النص،  غار  ي  الغوص  يشجع  الذي  امكثف  التحليل  طريق  عن 
وهو أن لغة الكتاب تلجأ إى حبكة ادائية تنتهج أسلوب علمي ي 
طريقة وصوله إى استدالته وتتأرجح القراءة كبندول الساعة بن 
السياق الخارجي والسياق الداخي ي رحلة شيقة للقارئ ا يشعر 
الفصل  نهاية  ي  يصل  الطريق حتى  وفقدان  بالتشتت  من خالها 

ليؤكد الجملة امفتاحية التي بدأ بها الفصل .
م يقع الدكتور مجاهد ي نفس الخطأ الذي وقع فيه العديد من 
النظرة  فخ  ي  وقوعهم  إى  أدى  الذي  امرحي  سياقنا  ي  النقاد 
اأحادية، وم يعمل عى تعويض مكانة ودور النص وامؤلف التي 
اعتمدت عليها امناهج التقليدية مكانة ودور القارئ والقراءة التي 
أغفلت    - اأحادية  –النظرة  الحداثية، هذه  امناهج  عليها  تعتمد 
تجربة  اأصح  عى  أو  تفاعلية  إنتاجية  ســرورة  هو  اإبــداع  أن 
عى  طرف  فيها  يهيمن  ا  متعددة.  أطراف  فيها  تساهم  دينامية 
آخر ولكن تتم عملية القراءة عن طريق التفاعل بن كافة اأطراف 

امؤلف والنص والقارئ. 
ومكن القول من خال مجاهد أن القراءة تتجه نحو تنمية خيال 
نجح  لذلك  الجدلية.  والنظرة  التفكر  لدينامية  دفعه   امتلقي عر 
من  يتحرر  أن   امختلفة  امنهجية  لــأدوات  تطبيقه  ي  مجاهد 
ي  كلمته  لتتحقق  امرحية  اأعال  لتقويم  الجاهزة  النظريات 
إعادة  القادرة عى  الحقة هي  النقدية  القراءة  أن  الكتاب  مقدمة 

احياء الحياة الغنية بالعطاء للنصوص. 

21 نوافذ
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تعد قضية دراما الطفل قضية حيوية ينبغى عدم التهاون فيها 
امرح  سيغذى  الذى  اأساى  الرافد  أنها  عنها  التغاى  أو 
عبئه  حمل  عى  القادرين  وفنانيه  الواعى  بجمهوره  مستقبًا 
بدراما  ااهتام  يجب  ا  وانه  ثابتة  خطى  ى  تطوره  ودفع 
أرض  ى  يحرث  كمن  كنا  وإا  اأطفال  دراما  وإغفال  الكبار 
بوار نهتم بسطحها ونرك أعاقها التى تضم الجذور وترعاها 
لتخرجها فيا بعد مراً وتكون النتيجة جدباً ا ينتج وا يثمر 
ثم أن دراما الطفل  ااّن صارت جزء اً من العملية التعليمية 
وتنشئتهم  صغاره  لتقويم  امجتمع  بها  يقوم  التى  والربوية 
النهاية  ى  وهو  عليها   ومتفق  محدودة  ومبادىء  قيم   وفق 

وسيلة هامة تساعد عى تطور امجتمع 
مرحاً  علمية  أسس  عى  نقيم  كيف  إى  يقودنا  هنا  واأمر 

للطفل ..نقول أن 
ذلك يتحدد  بأربع خطوات  هى :

: /التخطيط  أوا   
 ويقصد بها وضع الخطوط العريضة التى  يسر عليها امرح 
والتى ابد من توافقها مع القيم الربوية امتفق عليها مسبقاً 
فمن امعروف أن امثلث اإنساى  يتكون من : العقل والبدن 
حسبانهم  ى  امخططون   يضع  أن   يجب  لذلك   ، والوجدان 
بتشجيع  القوى  البدن  وتنشئة  سليًا  ليكون  العقل   تنمية 
امشاعر  ترقية  ثم  والخمول  الكسل  ونبذ  الحركة  اأطفال عى 
الصدد  هذا  ى  ومكنا  والتسلية  الرفيه  طريق  عن  والوجدان 
مضيعة  البعض  يتصوره  كا  وليس  هدفاً  الرفيه  نعتر  أن 
للوقت والتخطيط ومن هنا يجب أن يتواه الربويون وعلاء 
النفس وامتخصصن ى امرح وا نرك للمبادرات الفردية لها 
للخطأ  معرضة  فهى  النوايا  حسنت  فمها   ، ذلك  ى  الفرصة 

الذى يؤدى إى اّثار سلبية 

التنفيذ:   / ثانيا 
العريضة  الخطوط  التى ترجم  العلمية  الخطوات   به  ويقصد 
امرحية  العروض  تتضمنها  تفاصيل  تشمل  والتى  للخطة 
فإنهم  اأطفال  انتباه  الحدث  يشد  م  وإذا  للطفل  امقدمة 
بتبادل  او  الجانبية  بالحوارات  إما  بينهم  فيا  سينشغلون 
يجب  ومن   .. عليهم  السيطرة  صعب  يصبح  وبالتاى  اأيدى 
للعملية  العملة  وجهى  وها  وامضمون   الشكل  إى  اإشارة 

الدرامية 
  : الشكل 

أن  فيجب   ، الشكل  إى  نأى  ومرحتها  الخطة   تنفيذ  فبعد 

يراعى فيه مايأى 
محبباً  جرساً  تحمل  وأن  ابد  امستخدمة  للغة  بالنسبة  ــ 
عن  وبعيدة  التغريب  عن  بعيدة  ببساطة  وتصاغ  للطفل 
بدون  يفهمها  وبلغة  عامنا  إى  أدخلت حديثاً  التى  امفردات 

ضجر
ــ ان متزج الحوار بالحركة، فالحوار مفرده يبعث عى املل 
أن   الخيار اأفضل هو  استغرق فرة زمنية طويلة ويبقى  إذا 

متزج ااثنان معاً ويتوافقا
ــ  أن تزيد اأحداث ويقل الحوار حتى تصبح الحركة مررة 

مرتبطة  الحركة  كانت  فكلا  امعنى  من  مفرغة  وليست 
بحدث  قلت أو تنعدم نسبة املل التى مكن أن يتسلل إى 
الحدث  متابعة  ى  الوقت  طوال  ينشغل  حتى  وذلك  الصغر 

ومساره حتى يصل إى نهايته 
 

الى   الطفل  دراما  فى  بارزًا  دورا  تلعب  الى  اأمور  ومن 
هى: مسرحى  عمل  إلى  ترجم 

السليم امؤدى ى ساسة وتلقائية  يلقى  أــ اأداء..فــاأداء   
ان  لوحظ  ، وقد  إعجابهم  اأطفال وينال عى  استحسانا من 
امبالغة الكوميدية ى حركة اممثل تفجر طاقة الضحك لديهم

مجدي مرعي

الطفل دراما  إشكاليات 
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معقد  وغر  تكويناته  ى  بسيطا  كان  ...كلا  الديكور  ــ  ب 
ويشيع  اإبهار  عنر  فيه  ويتحقق  الجذابة  بألوانه  ومشوق 
بالسعادة  الشعور  عى  ويحمله  البهجة   من  جو  الطفل  ى 
بالنسبة  الىء  نفس  يتحقق  أن  ،  ويجب  العرض  فرة  طيلة 
وإضافة   ، الديكور  مع  وتناغمها  وتناسقها  بألوانها  للمابس 
لذلك فإن األوان الداكنة إن م يكن لها مرر درامى ستحمل 

الطفل إى عدم الراحة 
إبراز جاليات   ى  رئيسياً  تلعب دوراً  ... وهى  ا إضاءة  ــ  ج 
مشاهد  من  اإمكان  بقدر  التقليل  ويجب  وامابس  الديكور 
لتغير  كحيلة  امخرجون  إليها  يلجأ  التى  الكامل  اإظــام 
الرعب  بداخله  يثر  للطفل  بالنسبة  الدامس  فالظام  الديكور 
من  الديكور  كدخول  أخرى   وسائل  استخدام  يفضل  لذلك 
الذى  اأمر  أسفل   من  صعودها  أو  أعى  من  او  الكواليس 

يجعل الطفل يشعر باإنبهار.

المضمون:  
دراما  بن  امشرك  القاسم  هى  امعروفة  الدراما  قواعد  تظل   
التى  الطفل  دراما  عند  اختلفت  وإن  الطفل  ودرامــا  الكبار 
التعقيد   إى  اللجوء  وعدم  الحبكة  ببساطة  تتميز  نجدها 
الدرامية  الخطوط  أو   lash back مشاهد  ى  كاإفراط 
من  أكر  أمور  وهى  شديد  تركيز  إى  تحتاج  والتى  امتقاطعة 
رتيب  اأحداث ى رد  تسلسلت   فإذا  الطفل،  يستوعبها  أن 
فقدت جاذبيتها للطفل وإذا تحولت اأحداث إى راع يجعله 
أكر  واأداء  الحركة  مع  اللغة  تلعب  وهنا  وتشوقاً  إثارة  أكر 
،ريطة  الــراع   جانبى  إحدى  إى  اأطفال  إنحياز  ى  اأثر 
تقليدها  إى  اأطفال  تدعو  الر ى صورة محببة  يقدم  أن ا 

عليه  نحرص  الــذى  امضمون  هــذا   هو  يكون  ذلك  وعى 
مفهوم  بن  تربط  التى  اأحــداث  خلق  هو  الطفل  فمرح 
عن  واابتعاد  مبارة  مواعظ  دون  القدوة  ومفهوم  الربية  
امبارة  ،والتبسيط هنا ا يعنى السذاجة ى عرض اأحداث 
وتشابكها..اأمر الذى يجعلها غر منطقية ولن تثر ى الطفل 
سوى ااستخفاف وعدم ااقتناع ما يقدم وهذا خطأ يقع فيه 
الدراما مكن  بتبسيط  إنه  الطفل حن يتصورون  كتاب دراما 

أن يصل بالطفل ريعا اى عقل ووجدان الطفل

المتابعة:  / ثالثا   
وهى عملية تتم طوال مراحل التنفيذ اى ان يكتمل ويصبح 
عرضا مرحيا يشاهده ااطفال  ، وامتابعة يقصد بها مطابقة 
الخطة مع ما يجرى تنفيذه ورصد العقبات الطارئة والبحث 
التى ظهرت والتى رما تحتاج اى  عن حلول لها  والسلبيات 
تعديات ى الخطة  وتقسيم العمل  اى مراحل وخطوات ا 
يعنى ذلك الجمود بل هى من امرونة ما يسمح لها بالنظر 

فيها عى ضوء معطيات الواقع .

التقييم:  / رابعا   
 ويتم ذلك بقياس رأى امشاهدين لتحديد مدى استجابتهم 
للعمل وما اذا كانت القيم امستهدفة ى الخطة قد تحققت 
الكبار يحرص  اأمر يختلف ماما  ففى  مرح  أم ا  وهنا 
من  اإنسانية  ااعتبارات  عى  الفنى  للعمل  امشاهدون  
 ، بهم  عاقاتهم  وتأثر  إحباطهم  فيه خشية  للعاملن  مجاملة 
أما جمهور امشاهدين من ااطفال فاامر يختلف ماما انهم 

مازالوا ى سن التطهر الذى م يلوث بعد.

أساليب عدة  هناك  الطفل  مسرحية  ولتقييم  
امناطق  اكر  العرض معرفة  اثناء  ااطفال  فعل  رد  تسجيل   •

التى نالت اعجابهم 
• ادارة حوار مع ااطفال بعد انتهاء العرض معرفة انطباعهم 

عن العمل ككل ثم عن تفاصيله 
من  ويطلب  بسيطة  أسئلة  عى  تحتوى  استارة  تصميم   •
العمل   تفاصيل  اإستارة  وتشمل  عليها  ااجابة  اأطفال 

سواء من ناحية النص ومضمونه او من ناحية الشكل 
وعملية التقييم هذه ستمكننا من تحديد مسار هذا امرح 
للخطوات  وفقا  امرح  سار  وإذا  أهدافه  تحقيق  ومدى 
نقطة  مة  وانه  منه  مرجو  ماهو  كل  سيحقق  حتا  السابقة 
أخرة  وهى أن هذا مرح  الطفل ا يتسلط عليه اأضواء 
شهرة  نفس  ينالون  ا  فيه   العاملن  وأن  الكبار  مثل مرح 

مرح الكبار
امجتمع  وأن  له,  امرصودة  اميزانيات  تدى  ذلك  إى  إضافة 
ى  العاملون  وسيظل  لأطفال  الفوقية  النظرة  تحكمه  مازال 
مرح الطفل وكتاب دراما الطفل أشبه أو أقرب إى أصحاب 
واابتسامة  الضحكة  صنعوا  فنانيه  ان  ويكفى  الرساات 
ااهتام  نفس  امرح  هذا  يحظى  ان  ى  امل  وكلنا  للطفل 
الذى يحظى عليه مرح الكبار  وبنفس ااهتام الذى يوليه 
النقاد مرح الكبار ورصد اإمكانيات امناسبة من ميزانيات 
ودور عرض وتحريك للعروض ى كافة بقاع الوطن ليشاهده 

كل اأطفال ليحدث الحراك امطلوب والهدف اأسمى 
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الثامن العقد 
الثامن  العقد  ي  باإسكندرية  العري  امرح  بدايات  ترجع 
التي تكونت ي  النقاش  التاسع عر إى فرقة سليم  القرن  من 
أول فرقة عربية مرحية  بروت ثم حرت إى مر، فكانت 
تأي إى مر. ومن الصعوبات التي واجهت الفرقة ي البدايات 
ينظرون  زالوا  ما  كانوا  امرين  أن  سادجروف(  يذكر  )كا 
كان  سيئة،  بسمعة  تتسم  فكانت  بازدراء  التمثيل  مهنة  إى 
امسلمون امحافظون عى دينهم بكل صابة ا يزالون عاجزين 
اأوروبية  امسارح  ليدخلوا  ضمرهم  وبن  بينه  يقفوا  أن  عن 
القاهرة واإسكندرية حيث يرون الرجال يختلطون بالنساء  ي 
مثلتها  مرحية  أول  وكانت  مييز.  بدون  العن  رأي  السافرات 
 /22 ي  الرشيد(  هارون  أو  امغفل  الحسن  )أبو  مرحية  هي 
12/ 1876، وكانت قصتها قامة عى قصة النائم واليقظان من 
الثالثة  الليلة  ي  زاد  شهر  حكتها  التي  وليلة  ليلة  ألف  قصص 
عربية  مرحية  عرض  أول  هذا  وكان  امائة.  بعد  والخمسن 
باإسكندرية. وكان يعاون سليم النقاش أديب إسحاق. ويذكر 
قدمت  ثم  الفرقة.  أعضاء  أبرز  من  كان  الخياط  يوسف  أن 
الفرقة ي نفس الشهر مرحية )السليط الحسود( وتحي قصة 
التنافس عى طلب يد فتاة للزواج، وقد نال العرض استحسان 
حدث  حتى  اموعد  عن  أعلن  أن  ما  أنه  حد  إى  الجمهور 
 1877 يناير  ي  ثم  امقاعد.  كل  وحجزت  امرح  عى  اندفاع 
التي  وهوراس(  )مي  مرحية  زيزينيا  مرح  ي  الفرقة  مثلت 
تأسست عى مأساة كوري )هوراس(.، ثم مثلت الفرقة روايات 
و)عايدة(،  )الكذاب(،  كوري  من مرحية  امأخوذة  )الكذوب( 
باسم  أيضا  النقاش  سليم  فرقة  عرفت  وقد  وعي(.  و)الظلوم 
ممثا  عر  اثنى  من  الفرقة  تكونت  وقد  العري(.  )التياترو 
وأربع ممثات، وهم أديب إسحاق ويوسف الخياط وسليان 
وهند،  ومريم،  باربرا،  وسعيد،  الخياط،  وانطون  قرداحي، 
ولبنى، وإبراهيم الخادم ويوسف رعد. ثم توقف نشاط سليم 
إسحاق  أديب  عاد  الصحافة. وقد  إى  النقاش امرحي وتحول 
وسليم النقاش عودة قصرة إى امرح ي يوم اأحد 17 مايو 
الرشيد(  )هارون  مرحية  قدما  حيث  زيزينيا  مرح   1977
دمشق  ي  الحرائق  ي  الجرحى  مساعدة  للجنة  الخر  أجل  من 
واموسي بالقاهرة. وحر العرض جمهور عريض تضمن حاكم 

اإسكندرية مصطفى فهمي وجال الدين اأفغاي.
 1877 عام  ي  الخياط)(  يوسف  فرقة  ذلك  بعد  تكونت  وقد 
)صنع  رواية  فقدمت  النقاش،  سليم  فرقة  وبقايا  أنقاض  من 
ي  عرضها  وأعيد   ،1877  /9  /29 ي  زيزينيا  مرح  الجميل( 

الخانقة، وي  الجو  أمام جمهور ضعيف بسبب حرارة  سبتمر 
ثم  امؤلف،  )البخيان( وهي مجهولة  كوميديا  قدمت  نوفمر 

)البخيل والشيطان( وهي مجهولة امؤلف أيضا.
ثم قدمت الفرقة ي العار من يناير 1878 عرضا عى مرح 
زيزينيا لجمع أموال للجمعية الوطنية مساعدة جرحى الحرب 
ترفيها  اأمسية  تضمنت  الروسية.  الركية  الحرب  ي  امرين 
)الحكيم  موسيقيا ويانصيب ومرحية عربية من فصل واحد 
امغصوب( ورما كانت هذه من إعداد محمد عثان جال عن 
مرحية مولير طبيب رغم أنفه. وكانت تلك امرة الوحيدة ي 
مؤلف مري  فيها مرحية  التي عرضت  امبكرة  السنن  تلك 
رواية  الفرقة  قدمت  ثم  السورية.  الفرق  من  فرقة  قبل  من 
أداء  براعته ي  الخياط  اشتهر  وقد  مارس 1878.  )الجبان( ي 
أدوار النساء، وظل يسند أدوار نساء لصبية أنه م يستطع أن 

يجد نساء لتمثيلها.
لصالح  زيزينيا  مرح  الفرقة  قدمت   1878 أكتوبر  شهر  وي 
امتحاربن(  )اأخوين  رواية  باإسكندرية  الخرية  الجمعية 
امعروفة برواية )أبثاسيد( للفرني راسن. ولكن جاءت نهاية 
الفرقة  انتقلت  عندما   1879 فراير  ي  مر  ي  الفرقة  وجود 
لكن  )الظلوم(،  رواية  الخديو  أمام  اأوبرا  ي  لتعرض  للقاهرة 
الخديو شعر أن يوسف الخياط يرمز بها إى ظلمه ي الحكم، 

فأمر بإخراجه من مر وانقطعت أخباره.
التاسع العقد 

بفن  ااهتام  نحو  تطورا  القرن  هذا  من  التاسع  العقد  شهد 
وامرين،  الشوام  العرب  قبل  من  باإسكندرية  امرح 
بدأ نشاطه ي  الذي  الحداد  البداية مع جوق سليان  فكانت 

عام 1881، حيث قدمت رواية )الغيور( ي تياترو زيزينيا ثم 
اختفى وظهر مرة أخرى ليقدم عروضه باإسكندرية ي عامي 

1887، و1888.
هذا  ي  باإسكندرية  وجودها  ظهر  التي  الثانية  الفرقة 
 1882 عام  تكونت  التي  قرداحي  سليان  فرقة  كانت  العقد 
حينا  قرداحي  إخراج  من  مرحية  أول  وكان  باإسكندرية. 
مرحية  هي  والخياط،  النقاش  فرقتي  ي  ممثا  عضوا  كان 
)حسن وحسان( عى مرح ألفيري ي 10 يونيو 1877 وهي 
ي الغالب مرحية مدرسية وغر معروف من مؤلفها. )سوف 
بامرح  الخاص  الجزء  ي  امرحلة  تلك  عن  الحديث  نستطرد 
زيزينيا  مرح  ي  القرداحي  فرقة  مثلت  وقد  امدري(. 
 .1882  /5  /25 ي  العرب(  )فرسان  منها  مرحيات  عدة 
وقدمت  الفرقة  ي  ريكا  رومانو  مراد  امطرب  أصبح  ثم 
قدمت  حيث  باإسكندرية،  البوليتياما  مرح  عى  عروضها 
مضحك،  فصل  وأعقبها   ،1886 يناير  ي  )زنوبيا(  مرحيات 
رواية  ثم  )يوسف(  مرحية  ثم  الرشيد،  هارون  مرحية  ثم 
رواية  الفرقة  مثلت  أيضا  الشهر  نفس  وي  العبي(,..  )عنرة 
من  منتخبة  فصول  عدة  الفرقة  عدة  قدمت  ثم  )تلياك(، 
الصدف(  )محاسن  مرحية  قدمت  ثم  امرحيات،  بعض 
وأعقبتها بفصل مضحك بعنوان )الصيدي( قام به محيي الدين 
الدمشقي.، وي 31/ 1/ 1886 قدمت الفرقة أيضا عدة فصول 
للعمل  الفرقة  انتقلت  حتى  امرحيات.  بعض  من  مختلفة 

بالقاهرة حيث اقت نجاحا كبرا.
مرح  عى  الفرقة  فيه  فقدمت  التاي  اموسم  جاء  ثم 
إليها  حجازي  سامة  الشيخ  بانضام  باإسكندرية  البوليتياما 

أحمد محمد الريف

اإسكندرية في  المسرح  إرهاصات 
)3( عشر  التاسع  القرن  في   

المصرين الشامية واندماج  الفرق  العربي  المسرح 

مرح زيزينيا
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ملكة  )زنوبيا  مرحية   1887  /1  /5 ي  وقدمت  للفرقة  كبطل 
البناء  وشفق  اأقدمن  )عشق  مرحية   1  /12 ي  ثم  تدمر( 
ي  ثم  امغفل(  الحسن  )أبو  مرحية   1  /20 وي  بالوالدين(، 
أو )فيدر(، وي 27/ 1 مرحية  النفس(  24/ 1 مرحية )عفة 
بعد  األعاب  بعض  تقدم  وكانت  مان(.  الصدف،  محاسن 
امرحية بواسطة فرقة جوق إيطاي، وي 31 / 1 قدمت الفرقة 
مرحية )حفظ الوداد( وي شهر فراير من نفس العام قدمت 
ذلك  وبعد  )عائدة(  مرحية  ثم  الوهمي(،  )امريض  مرحية 
قدمت  ثم  امرحيات،  بعض  من  فصول  عدة  الفرقة  قدمت 
مرحية )شارمان( وكانت تلك آخر مرحية للفرقة عى مرح 

البوليتياما باإسكندرية ثم انتقلت إى القاهرة.
وي اموسم التاي كانت الفرقة قد أصابها بعض الوهن فقدمت 
أعالها ي اإسكندرية ضمن حفات بعض الجمعيات كجمعية 
الروم الكاثوليك ي 1/ 2/ 1889، فعادت إى القاهرة مرة أخرى 

واستمر نجاحها بعد ذلك بالقاهرة واأقاليم.
بدأت  فقد  القباي،  خليل  أي  أحمد  لصاحبها  القباي  فرقة  أما 
 /26 ي  الجميل(  )نكران  مرحية  باإسكندرية  عروضها 
زيزينيا  مرح  عرضت  ثم  الدانوب،  مقهى  عى   ،1884  /6
مرحية )عى الباغي تدور الدوائر( ي يوليو 1884، ومرحية 
محمود  )اأمر  مرحية  ثم  الشهر،  نفس  ي  الجليس(  )أنس 
ثم  العبي(.  )عنرة  ثم   ،1884 أغسطس  ي  الرياض(  وزهر 
قدمت  الدانوب حيث  مقهى  ي  عروضها  لتقدم  الفرقة  عادت 
بعد ذلك  الفرقة  وانتقلت  )عائدة( ي 8/ 10/ 1884،  مرحية 
إى القاهرة. وكانت الفرقة تضم من أعضاءها أحمد أبو العدل، 
أحمد،  وإبراهيم  الوهاب،  عبد  وعي  العزيز،  عبد  ومحمد 
ويوسف  فائق،  وعمر  امغربل،  وأحمد  البشبيي،  ودرويش 
محمد،  وحسن  فكري،  الخالق  وعبد  رحمي،  وإبراهيم  فهمي، 
والسيد  امحاوي،  ومصطفى  أحمد،  وحسن  حسنن،  وعي 

طنطاوي، ومحمد بهجت.
السابق  العقد  الخياط ي  انقطعت أخبار فرقة يوسف  بعد أن 
مرحية  بالقاهرة  لتقدم   1881 عام  أواخر  ي  للظهور  عادت 
أواخر  حتى  أخرى  مرة  أخبارها  وتنقطع  امغفل(،  الحسن  )أبو 
عام 1884، حيث ألف الخياط فرقة جديدة من بعض امرين 
مرحية  قدمت  حيث  اإسكندرية  إى  وحرت  والشوام 
ثم   ،1884  /12  /10 ي  زيزينيا  مرح  عى  الرشيد(  )هارون 
عى  )الكذوب(  مرحية  ثم   .12  /24 ي  )الظلوم(  مرحية 
مرح برنتانيا ي 11/ 1/ 1885، ومرحية الظلوم عى مرح 
وهوراس( عى مرح  )مي  ثم مرحية   ،1  /16 ي  البوليتياما 
2، وكانت من خال مشاهدة خمس مرحيات  زيزينيا ي 5/ 
الثانية )شارمان(  للجمهور، وعرضت امرحية  باشراك  متتالية 
ثم   ،2  /  12 ي  )الكذوب(  الثالث  والعرض   ،1885  /2  /7 ي 
ي  الوي(  )الخل  وأخرا مرحية   ،2  /14 ي  )الظلوم(  مرحية 
19/ 2، واقت الفرقة إقباا جاهرا فقدمت أعاا أخرى مثل 
امتكلم  وامعلم   ،2  /28 ي  و)شارمان(   ،2  /21 ي  )أندروماك( 

وأتبعتها بأحد الفصول امضحكة ي 7/ 3 من نفس العام.
جديدة  فرقة  الخياط  يوسف  كون   1886 عام  موسم  ي  ثم 
الفرقة عدة مرحيات ي  مراد رومانو، وقدمت  بااشراك مع 
برواية   ،1886  /2  /18 من  بدءا  باإسكندرية  زيزينيا  مرح 
ثم  )عايدة(،  ثم  )شارمان(،  ثم  )أندروماك(،  ثم  )عايدة( 

انتقلت الفرقة لتعرض ببعض امحافظات.
الشيخ سامة  الخياط فكان منهم  أما عن أعضاء فرقة يوسف 
حجازي، وفتح الله الرباوي، ونجيب شكيب، والشيخ مصطفى 
والسيدة  أنسطاس،  ونجيب  بيطارو،  هيانة  واممثلة  عارف، 
كاترين، ونجيب طنوس، والشيخ محمد درويش، ومحمد عزت، 

وأبو العدلو ويوسف عي، وحبيب مسك، ورحمن بيبس.
العاشر العقد 

والفرق  امرحية  العروض  عدد  ازداد  العار  العقد  بقدوم 

فرقة  حضور  ذلك  ومن  كبر،  بشكل  باإسكندرية  العربية 
عام  بداية  ي  عروضها  لتقديم  اإسكندرية  إى  فرح  إسكندر 
1892، وكان من أبطال الفرقة الشيخ سامة حجازي وسليان 
بعد  )الرجاء  مرحية  زيزينيا  مرح  عرضت  حيث  الحداد، 
)مي  ثم   ،2  /13 ي  )الظلوم(  ثم   ،1892  /2  /11 ي  الياس( 
وهوراس( ي 15/ 2، ثم )ميريدات( ي 18/ 2، ثم )عائدة( ي 

20/ 2، ثم )هارون الرشيد( ي 21/ 2، ثم )أوتلو( ي 23/ 2.
منطقة  البوليتياما  مرح  إى  ذلك  بعد  الفرقة  انتقلت 
2، ومرحية   /29 )شارمان( ي  وقدمت مرحيات  العطارين 
الغرام( ي 3/ 3  الخليفتن( ي 2/ 3، مرحية شهداء  )ملتقى 

من نفس العام.
وي العام التاي قدمت الفرقة عى مرح زيزينيا عدة حفات 
وعرضت   .1893  /5  /5 ي  الجليس(  )أنس  مرحية  منها 
موسم  وي  والسكران(.  )البخيل  امضحك  الفصل  نهايتها  ي 
عادت  كا  باإسكندرية.  أيضا  عروضها  الفرقة  عرضت   1894
ي موسم 1896 أيضا إى اإسكندرية لتقدم عروضها صيفا ي 
من  بدعوة  اإخاء(  )صدق  مرحية  فقدمت  أغسطس  شهر 
الكولرا،  وباء  منكوي  دخلها  ليخصص  العذب  امنهل  جمعية 
و)الر  امنصور(  جعفر  و)أبو  النساء(  )مطامع  ومرحية 
عى   ،1897 موسم  ي  امرحيات  نفس  إعادة  وتم  امكنون(. 
تقديم مرحيات أخرى منها  مرح عباس، ي شهر مايو مع 
)حفظ الوداد( و)شهداء الغرام(، )أبو الحسن امغفل(، و)عظة 

املوك(.
)غانية  مرحيات  عباس  مرح  عى  قدمت   1898 عام  وي 

اأندلس( و)ثارات العرب(.
 /9 ي  وذلك  صادق  فارس  جوق  تكوين   1892 عام  شهد  كا 
رواية  منها  البوليتياما  تياترو  روايات ي  3/ 1892 وقدم عدة 

)عايدة( ي 2 أبريل  1892.
 1893 سبتمر  نهاية  ي  القرداحي  سليان  فرقة  عودة  وكانت 
إى اإسكندرية لتعرض عى مرح الراديزو أعالها، فعرضت 
ي 23/ 9/ 1893، مرحية )هاملت( وي اليوم التاي مرحية 

)مونتجمري(.
القرداحي: مسرح  إنشاء 

أرض  قطعة  القرداحي  لسليان  الحكومة  أعطت   1894 عام  ي 
ليقيم  بامنشية،  الريد  هيئة  بجوار  اإسكندرية  شاطئ  بجوار 
الفرقة  وبدأت  القرداحي،  مرح  عليه  وأطلق  مرحا،  عليها 
تعرض عليه أول العروض وكان مرحية )أوتلو( ي أول نوفمر 

وقدم   .1895  /1 ي3/  امنتقم(  )الراف  مرحية  ثم   ،1894
مرحية  باإسكندرية  العام  هذا  ي  أيضا  القرداحي  سليان 
لعد  كثرا  امري  الجمهور  تعجب  م  لكنها  النساء(  )مدرسة 
لكن  الوقت.  ذلك  ي  امري  بامجتمع  موضوعها  صلة  وجود 
بشكل عام اقت الفرقة نجاحا كبرا عى هذا امرح حتى آخر 
أبريل 1895 حيث انتقلت الفرقة للقاهرة. وي أوائل عام 1896 
 /25 ي  امفلس(  )العاشق  مرحية  باإسكندرية  الفرقة  قدمت 
1/ 1896. ثم مرحية )محمد عي باشا( والتي كانت من أهم 
امرحيات وكانت من تأليف زين أفندي زين. وظل القرداحي 
ي جواته بالقاهرة وامحافظات حتى عاد مرح القباي واستمر 

يعرض مرحياته فيه حتى أوائل نوفمر عام 1899.
امنتخب(  )الجوق  فرقة  القرداحي  سليان  كون  ذلك  وبعد 
صقيي  إسكندر  اممثلن  من  وضمت  الحداد  سليان  مع 
وسليم عطا الله وأمن بهجت وأحمد عبد الفتاح والشيخ عي 
وقدمت  بيبس،  ورحمن  حجازي  سامة  أخت  ابن  إساعيل 
مرح  إى  اسمه  تغير  بعد  القرداحي  مرح  عى  عروضها 
اابتهاج، وكان أول عرض للفرقة مرحية )حمدان( ي 4/ 11/ 
)أوتلو( ي  مثل مرحية  ذلك  بعد  العروض  توالت  ثم   1899
9/ 11/ 1899 ومرحية اأسد امتملق ي 18/ 11 ثم مرحية 
فرنسا  ملك  )شارمان  مرحية  وأخرا   ،11  /26 ي  )عائدة( 
وإمراطور أمانيا(، ثم انفصل الحداد عن القرداحي الذي عاد 

يدير فرقته بنفسه.
كورنيش  لتوسيع طريق  قرداحي  الحكومة مرح  ثم هدمت 

اإسكندرية ي عام 1900م.
نوفمر 1896  اإسكندرية ي  إى  عادت  فقد  القباي  فرقة  أما 
 /27 ي  )الكوكاين(  مرحيات  القرداحي  مرح  عى  لتعرض 
ومرحية   ،12  /1 ي  الوي(  )الخل  مرحية  ثم   ،1896  /11
الغيور(،  )الفيلسوف  امضحك  الفصل  مع  حسن(  )السلطان 

ومرحية )أسد الري( ي نفس الشهر.
فرقة  وهي  الرور  جوق  عن  ذلك  بعد  الحديث  يأي 
الذي  جرجس  مرقص  أخيه  مع  جرجس  ميخائيل  أنشأها 
بواق  حي  ي  بدايتها  وكانت  والتمثيل  التأليف  يهوى  كان 
امسارح  عدة  عى  عروضها  وقدمت   ،1887 عام  ي  بالقاهرة 
استأجرت  حيث   1894 عام  جاء  حتى  وامحافظات،  بالقاهرة 
مرحيات  بها  وقدمت  باإسكندرية  كونيليانو  قاعة  الفرقة 
 /11 ي  بلقيس  ومرحية   ،1894  /3  /9 ي  العرب(  )كرم 
)املكة  ومرحية   ،3  /14 ي  حسن(  )اأمر  ومرحية   ،3
ومرحية   ،3  /17 ي  )أوتلو(  ومرحية   ،3  /15 ي  كليوباترا( 

)الفتاة امفقودة( ي 19/ 3، و)العلم امتكلم( ي 29/ 3.
وقدم  سليان  داود  اأستاذ  كونه  فقد  ااتحاد،  جوق  أما 
 /4  /20 ي  الدانوب  حام  مرح  املوك(  )غرام  مرحية 
ي  الوطن  بحب  امعروفة  يحيى(  )اأمر  ومرحية   ،1894
اليوم التاي، ثم )اأمر محمود( ي 26/ 4. ومرحية )محاسن 
الصدف( ي 28/ 4 واختتمها بفصل مضحك بعنوان )من جائن 

بالليل(، ومرحية )يوسف الصديق( ي 5/ 5/ 1894.
نيقوا  صاحبه  وكان  الشامي  الجوق  عن  الحديث  يفوتنا  وا 
عليه  يطلق  وكان   ،1896 مارس  ي  مر  إى  وحر  مصابني 
كامل  اممثل  أعضاءه  من  وكان  الدمشقي،  الجوق  أيضا 
نظرة،  والسيدة  شيحة،  ومر  مصابني،  وجورجي  اأوصاف، 
باقي  بخاف  خاصة  فنية  بأمور  يختص  الجوق  هذا  وكان 
البانتومايم  وفصول  امضحكة  الفصول  مثيل  منها  الفرق، 
وقام  امسلية.  األعاب  وبعض  )الدبكة(  الشامي  والرقص 
اإسكندرية  مسارح  عى   1896 يوليو  ي  عروضه  بتقديم 
القرداحي، فقدم عدة فصول مضحكة منها:  الدانوب ومرح 
)أصان بك(، و)اللوكاندة(، و)الدب( وذلك حتى أواخر أكتوبر 

.1896
)يتبع(

سامة حجازي
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تحدثنا ي امقاات السابقة عن افتتاح معهد التمثيل ي اأول 
من نوفمر 1930، وكيف انتظمت الدراسة فيه، وتحدثنا عن 
أصبح  امعهد  أن  يعني  ما  إلخ،  بعضها..  ونرنا  امحارات، 
حقيقة ملموسة، فتم التعامل معه عى هذا اأساس، فوجدنا 
)إعانة/  أصل  من  جنيه   2600 مبلغ  له  تخصص  الحكومة 
البالغ  التمثيل  بتنشيط  الخاصة  امعارف،  وزارة  ميزانية( 
مقدارها خمسة آاف جنيه، ما يعني أن ميزانية امعهد أكر 
يوسف  فرقة  فميزانية  امرحية!!  الفرق  جميع  ميزانية  من 
نجيب  وفرقة  800ج،  رشدي  فاطمة  وفرقة  800ج،  وهبي 
مجلة  قالت  كا  400ج،  الكسار  عي  وفرقة  400ج،  الريحاي 

العروسة ي ديسمر 1930.
امعهد  لطاب  خصصت  بل  بذلك،  امعارف  وزارة  تكتِف  م 
دار  ي  العروض  مشاهدة  مجانية  مقاعد  عرة  أسبوعيا 
ي  داما  الجديد  عى  الطاب  يطلع  حتى  املكية،  اأوبرا 
اثنا عر  التمثيلية  الفرق  وبامثل خصصت  العامية.  العروض 
كان  النظام،  لهذا  تطبيق  وأول  أيضا.  امعهد  لطاب  مقعدا 
مشاهدة الطاب مرحيات الفرقة الفرنسية باأوبرا، والفرقة 
بقية  لعروض  مشاهدتهم  مع  الكورسال،  مرح  اإنجليزية 
ومجلة  الثغر  جريدة  لنا  أوضحت  هكذا  امرية..  الفرق 

الصباح ي ديسمر 1930، ويناير 1931.
التحريض نتيجة 

ي الحلقة الخامسة – وعنوانها »حديث الطاب وعتاب اأصدقاء« 
– تحدثت عن قيام الناقد محمود طاهر العري بالتحريض الديني 
عى معهد التمثيل، عندما طالب الشيخ محمود أبو العيون مفتش 
اختاطهن  وعدم  التمثيل  تعلم  من  الفتيات  منع  بالتدخل  اأزهر 
للشيخ  اختياره  الناقد محقا ي  امعهد. ورما كان  بالطاب ي هذا 
أبو العيون لهذه امهمة؛ أن الشيخ – كا جاء ي الجزء الثاي من 
كتاب »اأزهر ي ألف عام« للدكتور محمد عبد امنعم خفاجي - 
مرب اأمثال ي الغرة الدينية، والجهاد الوطني، وحب اإصاح، 
وكان ركنا من أركان اأزهر، وعلا من أعامه؛ حيث أحبه الجميع، 
وقد  اللسان.  وحاوة  القلب  وطيبة  والنزاهة  العفة  فيه  وقدروا 
البغاء  عى  الحرب  فأعلن  يحاربها،  ااجتاعية  الرذائل  إى  اتجه 
امصايف  ي  وااستهتار  التبذل  وعى  امجون،  وعى  والخمر، 

والشواطئ.. إلخ.
إحدى  فكتبت  امعهد،  إى  العيون  أبو  الشيخ  ذهب  وبالفعل 
صاحب  إى  وأرسلتها  الزيارة،  هذه  تفاصيل  امستمعات  الطالبات 
جريدة الضياء، الذي نرها ي أوائل ديسمر 1930، تحت عنوان 
ي  فاضلة  مدرسة  علنا  وسبابه  العيون  أي  الشيخ  فضيلة  )أدب 
يأي،  ما  أمس  »جاءنا  اموضوع:  نص  وهذا  التمثيل(!!  فن  معهد 
أرجو  الضياء،  تحرير  رئيس  اأستاذ  صحته: حرة  من  تثبتنا  وقد 
أن  أخواتها  وكرامة  كرامتها  عى  تغار  مرية  لفتاة  تسمحوا  أن 
تنصف لهذه الكرامة عى صفحات جريدتكم من رجل كان خليقا 
به أن يكون ي طليعة الذين يحرصون عى كرامة الناس وا سيا 
أحد  العيون  أبو  اأستاذ محمود  يا سيدي هو  الرجل  النساء. هذا 
رجال الدين. فقد رأيت اأستاذ أول مرة مساء أمس ي معهد فن 
التمثيل، رأيته صدفة إذ كنت جالسة بجوار حجرة امدير فسمعت 

صوت رجل يقول العبارة اآتية بحروفها تقريبا موجهة إى السيدة 
الفاضلة منرة هانم صري امدرسة بامعهد: »أنا قلت لهم يا سيدة 
عند ساع  أمالك  فلم  الدعارة!«  البنات  تعلمن  الوزارة،  ي  منرة 
أستاذا  الكام  هذا  قائل  فرأيت  فنظرت  عواطفي  الكلمة  هذه 
معما فأرعت بااستفهام عمن يكون الشيخ فعلمت أنه اأستاذ 
أبو العيون. ثم سمعت السيدة منرة ترد ي لهجة باكية عى ألفاظ 
اأستاذ وم أسمع شيئا بعد فقد أرعت هاربة من مكاي أي م 
ويحفظ  الله  كتاب  يحمل  عام  من  العبارة  هذه  أسمع  أن  أطق 
الكلات  هذه  أطق ساع  م  أنني  هربت  الكريم.  نبيه  أحاديث 
بعض  يحر  اأستاذ  رأيت  ذلك  بعد  الدين،  رجال  من  شيخ  من 
حر  التي  الصفة  وا  حضوره،  من  الغرض  ما  أدر  وم  الدروس 
التحقن  اللواي  وأخواي  إنني  هو  اآن  أقوله  أن  أريد  والذي  بها. 
م  وامستمعات  اأصيات  الطالبات  منا  سواء  التمثيل  فن  معهد 
نلحق به إا عى أنه معهد راق يعلم اأدب ويثقف العقل وتصان 
فيه الكرامة كل الصون. وم يكن يخطر ببالنا أن نسمع مثل هذه 
امعهد وعى  الدين ي حجرة مدير  يقولها رجل من رجال  الكلمة 
مسمع منه ومن أستاذ آخر هو اأستاذ أحمد ضيف، ولكن الكلمة 
قيلت وسمعها امدير واأستاذ، وما يدعو إى اأسف الشديد أنه 
م يتحرك أحدها للرد عى فضيلة اأستاذ امؤدب، ولسنا ندري إذا 
كانت هذه الكلمة قد وصلت إى مسمع سعادة وزير امعارف أو 
م تصل، فإذا م تكن وصلته فها أنا أبلغها إليه علنا. وقبل أن نقول 
كلمتنا التي يجب أن نقولها نحب أن نسمع رأي سعادة الوزير ي 
هذا الكام الذي قاله اأستاذ أبو العيون. وهل يوافق سعادته عى 
أن السيدة منرة صري تعلمنا )الدعارة( ي هذا امعهد الرسمي؟ 
فإذا كان موافقا عى هذا الكام فليرح موافقته لنرك له امعهد 
ما  ننتظر  فنحن  يوافق  ا  كان  وإذا  وسمعتنا.  بكرامتنا  خالصات 
التي وجهت إى سيدة وإى فتيات  سيفعله سعادته لدفع اإهانة 

سيد عي إساعيل

من أنواع الرقص التوقيعي

)8( مصر  في  مسرحي  معهد  أول  المجهولة  التفاصيل 

التمثيل فن  معهد  يزور  اأزهر  مفتش 
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إى  اطمئنان  امعارف وي  امعهد تحت رعاية وزارة  يعملن ي هذا 
فهل  باأذى.  إنسان  ينالها  أن  من  وسمعتهن  كرامتهن  عى  حرصها 
نسمع كلمة سعادة الوزير قريبا. ]توقيع[ طالبة مستمعة بامعهد«.

فتصدى  اموضوع،  هذا  تجاهل  الوزارة  عى  الصعب  من  كان 
جريدة  ي  توضيحا  يومن  بعد  ونر  امعارف،  وزير  سكرتر  له 
اأول  أمرين:  ي  امتمثلة  امشكلة،  أساس  عن  فيه  تحدث  اأهرام، 
التي يدرسها تطبيقيا وعمليا الطاب مع  التوقيعي(،  مادة )الرقص 
عن  وقال  التمثيل!!  بدراسة  للفتاة  الساح  اآخر  واأمر  الطالبات، 
والبنن،  البنات  بن  امشرك  التوقيعي  الرقص  »دراسة  اأول:  اأمر 
التوقيعي  الرقص  دراسة  وضعت  أجله  من  الذي  اأساي  الغرض 
النوع  هذا  وأن  الطلبة،  نفوس  ي  امتناسق  التوقيع  ملكة  إماء  هو 
الشبه  الشائع، وهو قريب  العري  الرقص  الرقص يختلف عن  من 
عى  موسيقاه  وتوقيع  )بالدبكة(  امعروف  القديم  العري  بالرقص 
بتدريب  وتقوم  البعض،  يتوهم  كا  )الجازباند(  عى  ا  البيانو 
امادة  هذه  تدرس  برحت  ما  مسلمة  مرية  مدرسة  عليه  الطلبة 
الرقص خروج  النوع من  اأمرية، وليس ي هذا  البنات  ي مدارس 
خطوات  عن  عبارة  هو  بل  البعض  روع  ي  ألقى  كا  اآداب  عى 
الحياة«. وقال  موقعة ودورات متناسقة، وا يوجد فيها ما يخدش 
سكرتر الوزير عن اأمر اآخر: »وقد رسمت الوزارة بقبول الفتيات 
خشبة  اعتلت  قد  امسلمة  امرية  الفتاة  أن  رأى  أن  بعد  بامعهد 
امرح، وأصبحت تجد فيه مجاا للنشاط الذهني، ووسيلة لكسب 
تعطي  أن  امعارف  فالواجب عى وزارة  العيش من طريق ريف، 
هذه الفتاة قسطا وافرا من التعليم والتهذيب يصونها ومكنها من 
القيام مهمتها عى الوجه الذي تحسن معه سمعة امرح امري 

أدبيا وفنيا«.
الشيخ  عليها  بالرد  قام  الوزير،  سكرتر  تريحات  من  يومن  وبعد 

أما عن   ...« قائا:  أيضا –  العيون – ي جريدة اأهرام  أبو  محمود 
الخلقية، وا  امألوف عندنا، وا عاداتنا  فإنه ليس من  اأمر اأول، 
العذارى  تهجر  أن  بها  نحتفظ  أن  يجب  التي  القومية  آدابنا  من 
أو غر  الخليع  الرقص  فن  فيه  يتعلمن  معهد رسمي  إى  خدورهن 
الخليع، عى )الجازبند( أو عى )البيانو(. إن للفتاة ي خدرها لها أن 
تلهو ما شاء اللهو الريء، أما أنها توجد بن فتيات وفتيان يضمهم 
حلقة  ي  متشابكن  الرقص  دروس  ويتلقون  واحد،  معهد  جميعا 
واحدة!! إن قلوبنا تخفق غرة عى اأخاق حينا نسمع همسا أن 
بعض )الصالونات( ي بيوت رانا تقام فيها حفات الرقص امشرك، 
ويتأسس  الجهر  إى  الهمس  يخرج  حينا  الشأن  يكون  فاذا عى 
معهد علمي ترف عليه وزارة ي دولة دينها الرسمي اإسام أعلم 
الطريق  إى  الجنسن  إعداد  امشرك  التوقيعي  للرقص  دروسا  فيه 
أما عن  ذلك.  تجيز  اأخاق  أي ريعة من رائع  الريف، وأخرا 
ا  امرح،  خشبة  عى  امسلمة  امرية  الفتاة  ظهور  فإن  الثاي، 
ظهور  فإن  رسميا،  ونقرّه  واقعا  أمرا  ذلك  تعتر  أن  للوزارة  يسوغ 
بعض الفتيات متسلات من امجموع بهذا امظهر، ا يجعل الشأن 
ثم  يبنى عليها حكم صحيح،  قاعدة صحيحة  واقعا وا يعطي  أمرا 
نعلم  ونحن  اممثلة،  تلجه  الذي  الطريق  ذلك  ريف  طريق  أي 
وهناك  هنا  بأرها  أرة  يلحق  عار  وأي  والغرب،  الرق  ي  حالها 
وهل  امرح،  خشبة  عى  فتياتها  من  غريرة  فتاة  ظهور  من  أكر 
الوزارة لها،  الفتاة من هذا الطريق امعروف الذي تعده  ما تحوزه 
سمعنا  بثدييها(!  تأكل  وا  الحرة  )تجوع  العري  امثل  مع  يتفق 
ما  ثيابها  تقر  امرأة  كل  به  يعاقب  تريعا  أصدر  موسوليني  أن 
جسمها.  عن  يشف  رقيقا  لباسا  تلبس  أو  ساقيها،  عن  يكشف 
له.  وجود  ا  عدما  معها  أصبح  قيودا  للرقص  وضع  أنه  وسمعنا 
وسمعنا أن رجال الدين ي اليونان أصدروا أمرا بأن ا تدخل كنيسة 

وأن  والصدر،  الذراعن  عارية  الثياب  قصرة  امرأة  الكنائس  من 
مثل  فعلوا  أنهم  وسمعنا  اأمر،  هذا  تنفيذ  تولت  اليونان  حكومة 
ذلك ي بولونيا. ورحت راقصة شهرة بأن خمسا وتسعن ي امائة 
الراقصات يسقطن بسبب الرقص، وقد منعت بناتها من اتخاذ  من 
علاء  تزال رخات  ا  كله  ذلك  وفوق  للحياة،  طريقا  امهنة  هذه 
عواقب  الشعوب  تلك  تنذر  وأمركا  أوروبا  ي  واأخاق  ااجتاع 
وي  خلقية  عادات  عن  تقلع  م  إذا هي  الخلقي  والتفكك  اانحال 
نهاية  إى  وصلوا  أن  بعد  الغربين  أن  هذا  معنى  الرقص.  مقدمتها 
الشوط، وأدركوا نتائجه، ابتداوا أن يعالجوه بامطاردة، فهل يحسن 
الوقت  ي  والثقافة  والرقي  امدنية  باسم  الخطر  هذا  نبدأ  أن  بنا 
منه.  أنفسهم  لعاج  يعملون  وأخذوا  ره،  أصحابه  أدرك  الذي 

]توقيع[ محمود أبو العيون«.
الشيخ ي جريدة  امحامي ردا عى  وبعد يومن نر حسن عفيف 
العيون( قال فيه  اأهرام، تحت عنوان )الرد عى مقال اأستاذ أي 
اآي: »... ولقد بلغ من إراف اأستاذ بالتمسك بالتقاليد أنه بعد 
خليع،  غر  امعهد  ي  ُيدرس  الذي  التوقيعي  الرقص  بأن  اعرف  أن 
مع  يتناى   – فقط  وأنه   – أنه  خلقية،  جرمة  ذلك  مع  اعتره 
أن نحكم  ينبغي  ااختبار تحكمي كا ترى، أنه ا  تقاليدنا! وهذا 
تقاليدنا  مع  يتمى  ا  أو  يتمى  أنه  خطأ  أو  صوابا  ما  أمر  عى 
بل ليكن حكمنا بحسب ما إذا كان يتاءم أو ا يتاءم مع التقدم 
ميزان  هي  الفائدة  نظرية  فلتكن  أي  اإنسانية  والفائدة  البري 
اأمور. أما ما يتصادف من عدم تائم بعض اأنظمة ااجتاعية مع 
امدنية  إذا كانت مجاراة  به  التقاليد فهذا ما ا بد من ااصطدام 
هي رائدنا، أن التقاليد معناها ثبات قوم عى حال معن، وامدنية 
تقاليد  أن  عى  نقيضان.  والثبات  والتطور  التطور،  اضطراد  معناها 
بينا  كا  التطور  لسنة  خاضعة  تكون  أن  يجب  التي  امرية  اأمة 
قد خضعت له فعا. ولذا فإن اأمر الواقع اآن، هو أن الرأي العام 
التي  امظاهر  من  مظهر  أي  تستهجن  ا  منه،  امتنورة  اأغلبية  أو 
دافع  التي  التقاليد  يرى  فاأستاذ  وإذن  امرأة،  تحرير  عى  تنطوي 
من  امجردة  بالعن  إليها  نظر  أنه  ولو  عليه،  هي  ما  غر  عى  عنها 
التمثيل  بأن  اأستاذ  ويسلم  حقيقتها.  عى  لرآها  للرجعية  التحزب 
رورة اجتاعية، ومن امسلم به أيضا أن الرقص التوقيعي روري 
وإشاراته  اممثل  حركات  ي  التناسق  حاجة  ينمي  أنه  للتمثيل 
وإلقائه فإذا كان التمثيل روريا بالدولة، والرقص روريا للتمثيل، 
ازم  الرقص  أن  إى  ننتهي  أن  نستطيع  بسيط  منطقي  فباستنتاج 
اشراك  لزوم  نثبت  أن  امنطق مكننا  التمثيل. ومثل هذا  ي معهد 
قيامه  يتصور  ا  التمثيل  أن  التمثيل  معهد  االتحاق  ي  الفتيات 

بغرهن«.
صري  منرة  رغبة  عن  الجميع  بن  الهمس  وبدأ  اأمر،  اشتعل 
تلطيف  الشيخ  فحاول  العيون،  أي  محمود  الشيخ  ضد  دعوى  رفع 
عن  كلمة  الصباح  مجلة  فكتبت  أخرى!!  مرة  امعهد  فزار  اأجواء، 
الزيارة، قائلة: ».. دعت إدارة امعهد التمثيي اأستاذ الشيخ  هذه 
امعهد  أساتذة  يلقيها  التي  امحارات،  لساع  العيون  أبو  محمود 
الدكتور طه حسن عن  الدعوة وسمع محارة  الطاب، فلبى  عى 
حرفية  عن  طليات  زي  اأستاذ  ومحارة  امرحي،  اأدب  تاريخ 
الذي  التوقيعي،  الرقص  حصة  حضور  ي  رغبته  وأبدى  امرح، 
تعلمه للطاب والطالبات السيدة منرة صري. وما علمت السيدة 
منرة صري بزيارة الشيخ أبو العيون لحصتها رفضت ذلك احتجاجا 
دروس  والطالبات  الطلبة  )تلقن  إنها  عنها  قوله  ي  لها  إهانته  عى 
وم  امعهد  من  العيون  أبو  اأستاذ  وانرف  امدارس(  ي  الدعارة 
رفع  ي  تفكر  صري  منرة  السيدة  إن  ويقال  الرقص.  حصة  يحر 
دعوى عى فضيلة الشيخ محمود أبو العيون حيث اعترت الجملة 

التي وجهها إليها إهانة«.
نرت  عندما  مفاجأة،  الصاعقة  مجلة  فجرت  أيام  أربعة  وبعد 
حوارا مع الشيخ أي العيون، تحت عنوان )ااعراف بالحق فضيلة(، 
قالت فيه: »... تقوم ي معهد التمثيل حركة غريبة وفتنة ا نعرف 
العيون  أي  للشيخ  أذنت  امعارف  إن وزارة  قالوا  أي حد تصل.  إى 
حالة  ي  رأيه  وإبداء  فيه  يجري  ما  عى  وااطاع  امعهد  بزيارة 
بناته وشبانه  والرجال من  النساء  اختاط  التعليم، وبنوع خاص ي 

اأزهر الريف
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أثناء التمثيل........ حدثني اأستاذ ]يقصد الشيخ أي العيون[ قال: 
وبعد أن تجولت ي أنحاء امعهد وحرت فصا ما مثله التاميذ 
امعلمة  السيدة منرة صري  قصدت غرفة ااستقبال فوجدت فيها 
الصحف  كتاب  أحد  جانبها  وإى  بالوزارة  األعاب  بامعهد ومفتشة 
فوجهت كامي إى السيدة منرة وهنأتها بنجاح امعهد وما احظته 
عى بناته من كال اأدب. وقلت لها قبل أن آي إى هنا كنت أظن 
مدرسة  أنه  من  وتأكدت  ظني  فخاب  للدعارة  مدرسة  التمثيل  أن 
حر  الذي  الصحاي  أن  والظاهر  قال:  اآداب.  وترقية  للفضيلة 
حديثي م يفقهه أو أراد نكايتي أو إحداث فتنة ي البلد، فكتب ي 
صحيفته رسالة عزاها إى فتاة من الطالبات قالت فيها إنني سبيت 
التاي  اليوم  وي  الدعارة.  البنات  بتعليم  واتهمتها  منرة  السيدة 
واتهامي  القضاء  إى  اأمر  رفع  منرة عزمت عى  السيدة  أن  قرأت 
مواطنيها  بن  لحقرها  عليها  ثبت  إنه  لو  أمرا  إليها  وجهت  بأنني 
ودعا إى عقابها. قلت: وماذا أنت فاعل إذا صدقت رواية الصحيفة 
أنكر  الحال  هذه  ي  قال:  القضاء؟  إى  اأمر  منرة  السيدة  ورفعت 
به  اتهمتني  ما  أن  امحكمة  أمام  وأقّر  امعهد،  قاعة  قلته ي  ما  كل 
دعارة..  التمثيل  تعليم  أن  عى  وأر  صحيح  صري  منرة  السيدة 
العيون،  أبو  اأستاذ  يقوله  ما  هذا  تشاء.  ما  تفعل  أن  وللمحكمة 
إا  هي  أن  ترى  كا  وامسألة  اأخاق!  حملة  من  اأخاق  وويح 
مكابرة ي الحق وإرار عى التمسك بالباطل من باب العند ا أقل 
للفضيلة  مدرسة  التمثيل  بأن  يعرف  العيون  أبو  فالشيخ  أكر!  وا 
الكاذبة  الشهرة  حب  أو  الكاذب  الكرياء  ولكن  اآداب،  وترقية 
الحقيقة.  بهذه  الناس  يصارح  أن  عليه  يأى  الدين  باسم  وااتجار 
فا رأي علاء الدين ي زميلهم أي العيون، وهم يعلمون طبعا أن 

امكابرة ي الحق رب من الكفر؟«.
يناير  ي  امساء  جريدة  ي  منشورة  مقالة  القضية  هذه  نختتم 
إحسان  امعهد  طالبة  من  رد  أنها  مهمة؛  مقالة  وهي  1931؛ 
تعكس  مهمة،  وثيقة  وامقالة  العيون!!  أي  الشيخ  الريعي عى 
ي  اأزهر  مشايخ  عى  ردهن  ي  العلمية  الطالبات  قدرة  مدى 
عنوان  تحت  الطالبة  قالت  معهدهن!!  عن  دفاعا  الفرة،  هذه 
الرجعيون  »طنطن  والعرية(:  التاريخية  الوجهة  من  )التمثيل 
وهولوا عى صفحات الجرائد عن هذا امعهد والغرض من إنشائه 
الغرة  أعمت  وقد  نواحيه  من  ناحية  كل  من  بالسوء  فتناولوه 
جادت  ما  يهذون  فصاروا  أفئدتهم  بالحقد  وامتأت  أبصارهم 
اإنسان  أمعن  ولو  الفضيلة.  عى  الخوف  بادعائهم  قرائحهم  به 
جانب  من  إا  تكن  م  الشعواء  الحمات  تلك  أن  لوجد  النظر 
من  هم  أخرى  بعبارة  أو  امعهد  قيمة  من  الحط  يهمهم  أناس 
علا  منهم  أكر  ممن هم  مراكزهم  يخافون عى  الذين  اممثلن 
منهم  كا  أتناول  أن  أريد  كنت  وإن  الجميل.  الفن  بهذا  ودراية 
واقعية  بأمثلة  أقوالهم  كل  سأدحض  أي  إا  افراه  ما  عى  بالرد 

عمله كا أنها كانت تأخذ عى عاتقها جزءا كبرا من امهام أثناء 
مألوفا  كان  ااختاط  هذا  امعابد.  ي  الصاة  ي  زوجها  غياب 
امرية  اأساطر  من  أسطورة  ي  يذكر  م  أنه  حتى  وعاديا 
دخول  بعد  إا  الفاضحة  الحوادث  من  واحدة  حادثة  القدمة 
إذ كان  نفوسهم  الفساد ي  أعينهم ودب  فتفتحت  الفرس مر 
امرأة  يشتهي  أن  ي  ليفكر  أحد  يكن  وم  مألوفا  شيئا  ااختاط 
من  وخوفهم  الدينية  بعقائدهم  لتمسكهم  إا  ذلك  وما  يراها 
غضب اآلهة وكانت بعض حفاتهم الدينية ي الحقيقة حفات 
مثيلية لتكريم اآلهة أو لطلب عفوها إذا ما أمت بالبلد كارثة 
عدا  بديعا  رقصا  الجميع  ويرقص  بالنساء  الرجال  يختلط  وفيها 
واان  اآلهة.  أنها تر  يعتقدون  التي  امضحكة  الحركات  بعض 
أن  ونجد  العرية  الوجهة  من  الشخصية  الحرية  عى  أتكلم 
ابتدائيا ا ينطوي إا عى  الفتاة اأجنبية يعلمها ذووها تعليا 
الحداثة  منذ  اأصلية  الربية  ولكن  الحياة  ي  بسيطة  مبادئ 
الجنسية  بالرابطة  الفتاة متى شعرت  فتجد  للكر  كانت تازمها 
من  تجد  فا  وروحاتها  غدواتها  كل  ي  معها  خطيبها  تصحب 
تامة  الحرية  أمامها  الفتاة  فتجد  تأنيب  أو  معارضة  أية  ذويها 
استعالها  تيء  أن  ذهنها  إى  يتطرق  فا  استخدامها  فتحسن 
عندنا  أما  ذلك.  من  عليها  يعود  الذي  الرر  تفهم  هي  حيث 
والعالية  امتوسطة  الشهادات  لتأخذ  تتعلم  كالسجينة  فالفتاة 
وهي ا تفهم من أمور الحياة شيئا عدا أنها تجد نفسها أسرة 
ي امنزل كالعصفور تنتظر أمر والديها إى أن من عليها الدهر 
بخطيب م تره قبا ومن ثم تتزوج به وبعد أسبوع إن م يكن 
مزاجه  عن  يختلف  مزاجها  أن  ماذا  امحتم  الطاق  يومن  بعد 
ي  الحديث  التمثيل  يفهمها.  وم  تفهمه  م  فهي  ااختاف  مام 
اأقطار اأوروبية – م يكن يوما من اأيام محطا لهجو مراسي 
أعالهم  هل  الكتابة.  لغرض  سبب  وبدون  بسبب  الجرائد 
وحريتهم ي امخالطة رجعت بهم وبأخاقهم فتدهورت بادهم 
بسببهم إا أنهم رغم ذلك بقوا ولهم السيطرة عى العام وهم 
يتطرق  ما  مثل  أذهانهم  إى  يتطرق  ا  أنه  ماذا؟  امدنية،  نور 
التي تفتح أعن الشباب اممتلئ  إى أذهاننا من اأفكار السيئة 
لستم  فأنتم  وشأننا  فاتركونا  عرنا  غر  عركم  قوم  يا  حمية. 
فستضيع  بالراخ  حناجركم  امتأت  إذا  بسيطة  أقلية  سوى 
هذا  من  السباع.  زئر  بن  القطة  صوت  يضيع  كا  رخاتكم 
مكننا أن نفهم فوائد اختاط الجنسن إذا ما أزيلت تلك اأفكار 
السيئة التي تنتاب بعض ذوي العقول الوضيعة من طبقة خاصة 
إحسان  ]توقيع[  امنقرضة.  بقوميتها  البلد  عى  جنت  رجعية 

محمود عفت الريعي الطالبة بامعهد«.

منها ما هو تاريخي ومنها ما هو عري وأتناول اآن الكام عى 
الرقص التوقيعي من الوجهة التاريخية وهو امقصود بكل هذه 
الحمات وذلك ردا عى ما أدعاه اأستاذ أبو العيون. كان قدماء 
يبتدعونها  كان  التي  الرقص  أساليب  بتدوين  يعنون  امرين 
بتسطرها ي  أو  القبور  امألوفة عى جدران  القصص  بنقش  إما 
التي  الردية  اللفائف  مجموعة  هو  اموى  )وكتاب  اموى  كتاب 
وقصص  واأدعية  بالصلوات  وامملؤة  اميت  مع  ترك  كانت 
يعتقدون  ما  فتمكنه عى  اميت  اآلهة وروح  التي تر  الرقص 
اآلهة  لدى  شفيع  مثابة  وتكون  العدل  محكمة  دخول  من 
الجنة( والرقص م يكن  براءته وتساعده عى دخول  فيحكمون 
يتناول امخارة الشائعة اآن بل كان عبارة عن حركات منظمة 
وامرأة  الرجل  يؤديها  الحرب  ي  امستعملة  الطبول  دق  عى 
باأيدي  إا  بينها  تامس  أي  يحصل  ا  أن  عى  بعضها  أمام 
عند الدوران أو عند تغير امواضع وهذا النوع من الرقص يشبه 
رقص البولكا الذي كان شائعا ي القرنن السادس عر والسابع 
لهذه  آخر  وتقدم  مثا  امعابد  كهنة  من  كاهن  توى  فإذا  عر. 
الوظيفة كان عليه أن يؤدي امتحانا صعبا وشاقا جدا. كان عليه 
إنهم  وقيل  الفيوم  من  بالقرب  موجود  إنه  قيل  بر  ي  مر  أن 
يؤدي  والذي  اأكر  بالهرم  الذي  العميق  البر  يستعملون  كانوا 
وا  طعام  بدون  الظام  ي  بجرأة  ومي  الهول  أي  معبد  إى 
قد تعرضه  التي  امؤذية  الزواحف  أو  الحرات  يقيه من  ساح 
ي طريقه ويستمر ي سره يومن أو ثاثة حسب رعته بدون 
البر فيجد  الفتحة اأخرى من  طعام أو راب إى أن يصل إى 
رقصا  يرقصن  مر  بنات  أجمل  من  عذارى  فتيات  انتظاره  ي 
ابتدعته عى أن يكون جديدا لديه م يره ا ي الحفات الدينية 
ساعات  عدة  أمامه  الرقص  ي  الخاصة. ومضن  الحفات  وا ي 
والعبيد  يحملنه  ثم  وطاب  لذ  ما  امأكوات  من  يعطينه  وهن 
الذين ي انتظاره إى معبد اآلهة حيث يتوج كاهنا لهذا امعبد. 
اامتحان  هذا  إى  يتقدم  كان  أنه  اأساطر  بعض  ي  ذكر  ولقد 
حيث  الطريق  وسط  الخوف  من  موتون  فكانوا  الكثر  الصعب 
يذكر  لامتحان وم  أرسل غره  امقررة،  اأيام  الثاثة  إذا مضت 
من  اأيام.  مر  عى  كهنة  ثاثة  سوى  التجربة  تلك  ي  نجح  أنه 
نفوس  ي  الكامنة  السعادة  تصور  القارئ  مكن  اأسطورة  هذه 
وخوفا  رعبا  اموت  لخطر  حياتهم  يعرضون  حيث  القوم  هؤاء 
وهذه من أشنع اميتات للرغبة امتأججة ي نفوسهم ي يصروا 
التوقيعي  الرقص  عليه  أطلق  ما  الرقص  أنواع  من  فرون  كهنة 
الوجهة  من  الكام  اآن  أتناول  اآن.  بامعهد  يدرس  ما  لشبهه 
ي  امرية  امرأة  كانت  فنقول:  القديم  إى  ونرجع  ااجتاعية 
وتختلط  الوجه  سافرة  اأسواق  إى  تخرج  التاريخية  العصور 
ي  زوجها  تساعد  الحقل  ي  ترى  فكانت  لوازمها  لراء  بالرجال 

امرأة تعمل بجانب لرجل
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بمحافظة   1929 عام  يونيو   6 مواليد  من  حلمي  عزيزة  القديرة  الفنانة 
انتقلت بعد فرة مع أسرتها لإقامة بمدينة “القاهرة”.  “الشرقية”، ولكنها 
للتمثيل  العالي  بالمعهد  التحقت  العامة  الثانوية  وبعد حصولها على شهادة 
 1946 عام  الثالثة  الدفعة  ضمن  حاليا(  المسرحية  للفنون  العالي  )المعهد 
نظرا  به  الدراسة  تكمل  لم  ولكنها   ،)1949 عام  تخرجت  الي  الدفعة  )وهي 

مبكرا.  الفن  احرافها 

حلمي عزيزة 
والعطاء الحنان  رمز 

امخرج أحمد  أنطلقت سينائيا بعد تعرفها عى  أنها قد  ويذكر 
الفنانتن  مقدمتهن  )وي  صديقاتها  بعض  طريق  عن  بدرخان 
فردوس محمد وزينب صدقي(، حيث قدمها ي فيلم “قبلني يا 
أي”، ومن بعدها قدمت العديد من اأفام حتى تجاوز رصيدها 
الرسول،  مؤذن  بال  القطار،  سيدة  بينها:  من  فيلم  امائتي 
أين عمري،  امراهقات،  الفاتنة، دهب،  الزهور  الخالية،  الوسادة 

ابنتي العزيزة، سواق اأوتوبيس. 
الفقرة  الزوجة  شخصية  تجسيد  ي  ميزها  إى  اإشارة  وتجدر 
امغلوبة عى أمرها، وكذلك شخصية اأم الطيبة الحنون ي فرة 
جسدن  الاى  الفنانات  أوى  من  تعد  فهي  وبالتاي  جدا،  مبكرة 
باموهبة  لتمتعها  نظرا  وذلك  امرية،  السينا  ى  اأم  شخصية 
والحنان  بالرقة  وصوتها  الدافئة،  اأمومة  وجهها مامح  ميز  مع 
“ست  الجميع”،  “أم  بلقب  اشتهرت  حتى  الجياشة،  والعاطفة 
 1947 عام  مرة  “اأم” أول  دور  قدمت  أنها  ويذكر  الحبايب”، 
عمرها  وكان  أى”،  يا  “قبلنى  فيلم  ى  فوزى  محمد  الفنان  مع 
آنذاك م يتجاوز العرين عاما، وطبقا لأحداث الدرامية بالفيلم 
قدمت مرحلتن ى حياة اأم )اأم وهى ي مقتبل العمر ولديها 

أطفال صغار ثم مرحلة أخرى حينا تقدمت ى السن(.
دور  أداء  تجيد  الفنية  مسرتها  طوال  ظلت  أنها  بالذكر  وجدير 
اأم مختلف مستواياتها اإجتاعية واإقتصادية ومختلف مراحل 
عمرها، حتى أنها كثرا ما قامت بتجسيد دور اأم أبناء ي مثل 
الفنية  الجودة  داما مثل عامة  فقد ظلت  ولذا  أكر،  أو  عمرها 
ورمز للحنان والعطاء والطيبة، وذلك بالرغم من أن هناك عدد 
بالسينا  اأمهات  دور  بتجسيد  أشتهرن  قد  اممثات  من  كبر 
مقدمتهن  وي  بالطيبة  اشتهرن  الاي  اأمهات  سواء  امرية، 
دولت  صدقي،  زينب  رزق،  أمينة  محمد،  فردوس  السيدات: 
أبيض، ثريا فخري، عقيلة راتب، آمال زايد، هدى سلطان، ناهد 
سمر، مديحة يري، تحية كاريوكا، علية الجزيري، رفيعة الشال، 
العزيز.  كرمة مختار، علية عبد امنعم، نادية رفيق، سمرة عبد 
أدوار  ي  تخصصن  السيدات  من  أخرى  مجموعة  بخاف  وذلك 
اأم القاسية أو الحاة ومن بينهن: نجمة إبراهيم، علوية جميل، 
زوزو  إبراهيم،  زكية  منيب،  ماري  زوزو شكيب،  ميمي شكيب، 
حمدي الحكيم، زوزو نبيل، إحسان ريف، زوزو ماي، سامية 
رشدي، نعيمة وصفي، ملك الجمل، نعيمة الصغر، ومن اأجيال 
التالية قامت أيضا بأداء أدوار اأمهات مهارة كل من الفنانات: 
زهرة العا، ليى فوزي، عايدة عبد العزيز، فتحية شاهن، مريم 

فخر الدين، ليى طاهر، رجاء الجداوي. 

ويحسب للفنانة عزيزة حلمي بخاف تألقها امرحي والسيناي 
وكذلك  التليفزيونية،  اأدوار  من  كبر  عدد  ي  أيضا  تألقها 
اإذاعية.  وامسلسات  السهرات  من  مجموعة  ببطولة  مشاركتها 
امسلسات  خال  من  التلفزيوي  وتألقها  شهرتها  حققت  وقد 
اأوى للتليفزيون امري ومن بينها: هارب من اأيام، الضحية، 
من  كبر  عدد  بطولة  ي  ذلك  بعد  شاركت  ثم  الحتة،  بنت 
امسلسات امهمة ومن بينها عى سبيل امثال: القاهرة والناس، 
فيظل  اإذاعة  مجال  أما  الهجان،  رأفت  وقحة،  عيون  ي  دموع 
اأشهر  اإذاعي  العمل  هو  أفندي”  مرزوق  “عائلة  برنامج 

بالنسبة لها.
للفنانة عزيزة  الفنية  وبصفة عامة مكن من خال رصد امسرة 
وإن  حتى  أدوارها  تنوع  عى  حرصها  لها  نسجل  أن  حلمي 
اأمهات، فقد ظلت حريصة طوال مشوارها  أدوار  تخصصت ي 
والرسالة  امضمون  ذات  الهادفة  اأعال  تقديم  عى  الفني 
الفن ي خدمة  بدور  الشخصية  إمانها وقناعتها  تتواءم مع  التي 

امجتمع. 
تعرفت  قد  أنها  إا  بامعهد  دراستها  تكمل  م  أنها  من  وبالرغم 
من خاله عى زميلها الفنان والسيناريست القدير عي الزرقاي، 

عمرو دوارة
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وما  الفني.  مشوارها  بداية  ي  وتزوجته  به  ارتبطت  والذي 
عى  ير  كان  موهبتها  الكبر  إمانه  برغم  أنه  للدهشة  يدعو 
فيلم  وهو  وحيد  بإستثناء  وذلك  أعال،  أي  معا  تجمعها  أا 
عى  وإلحاحها  ماجدة  الفنانة  إرار  نظرا  وذلك  “امراهقات”، 
مشاركة الفنانة عزيزة حلمي ي الفيلم لتجسد دور والدة الفنانة 
عام  وفاته  تاريخ  حتى  زواجها  استمر  وقد  مصطفى،  زيزي 

  .1978
الحياة  الفنانة عزيزة حلمي دور اأم ي  القدر أن مارس  ويشاء 
الله  بقضاء  وإمانا  مبكرا،  الوحيد  ابنها  توى  قصرة، حيث  لفرة 
قررت تكريس حياتها للفن وتجسيد شخصيات اأم بتلك امهارة 
من  الواقع  ي  أيضا  اأمومة  مارسة  وكذلك  بها،  اشتهرت  التي 
طوال  عنها  عرف  وقد  الخرية،  باأعال  امستمر  عطائها  خال 
والتضحية  والعطاء  والتواضع  والطيبة  وااحرام  اإلتزام  حياتها 
وحب الخر لكل الناس. وقد رحلت عن عامنا ي 18 أبريل عام 

1994 عن عمر يناهز 65 عاما.
الفنية  القنوات  مختلف  أعالها  مجموعة  تصنيف  ومكن  هذا 

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

فهو  حلمي،  عزيزة  للفنانة  امحبب  امجال  هو  امرح  ظل 
للفن  هوايتها  خاله  من  مارست  الذي  وامجال  دراستها  مجال 
أثبتتها  والتي  التمثيل  ي  موهبتها  أيضا  خاله  من  وتفجرت 
وأكدتها من خال مشاركتها ي بطولة عدد كبر من امرحيات 
من خال  كانت  الفنية  بداياتها  أن  إى  التنويه  ويجب  امتميزة. 
فرقة “امرح الحر” ي بداية خمسينيات القرن اماي، ثم من 
“امرح  فرقة  خال  من  وبالتحديد  الدولة  مسارح  فرق  خال 
من  قدمت  والذي  العرين،  القرن  ستينيات  ببداية  الحديث” 
خاله بعض امرحيات امهمة ومن بينها عى سبيل امثال: سهرة 

مع الحكيم، الشيخ رجب، عيلة اأستاذ ربيع.
امرحية  للمسرة  وامتابع  امتخصص  امرحي  للناقد  ومكن   
وسبعينيات  ستينيات  فرة  بأن  يقرر  أن  حلمي  عزيزة  للفنانة 
القرن اماي تعد بصفة خاصة فرة تألقها امرحي. هذا ومكن 
مع  التاريخي  للتتابع  طبقا  امرحية  أعالها  مجموعة  تصنيف 

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

ي  الساعة،  دقت   - الحكيم  مع  سهرة  الحديث”:  “امرح   -
الناس )1962(، الشيخ رجب )1963(، عيلة اأستاذ ربيع  بيوت 

.)1972(
- “مرح الجيب”: حكاية ثاث بنات )1972(.

2 - ببعض فرق القطاع الخاص: 
- “امرح الحر”: حسبة برما )1953(. 

 ،)1958( عري  زواج  مصورة:  ومرحيات  أخرى  مرحيات   -
خيوط العنكبوت.

كبار  من  نخبة  مع  السابقة  امرحيات  خال  من  تعاونت  وقد 
امخرجن الذين مثلون أكر من جيل من بينهم اأساتذة: محمد 
توفيق، عبد الرحيم الزرقاي، عبد امنعم مدبوي، محمود مري، 

فايز حاوة، محمود األفي.
نجوم  من  كبر  عدد  البطولة  شاركت  قد  أنها  بالذكر  وجدير 
كل  الحر  ا  امثال  سبيل  عى  مقدمتهم  وي  الكبار  امرح 
ليى  حمدي،  وداد  شكيب،  زوزو  شكيب،  ميمي  النجات:  من 
طاهر، نادية السبع، إنعام الجريتي، أمال رمزي، عواطف حلمي، 
نادية الشناوي، ومن النجوم كل من اأساتذة: عبد الوارث عر، 
الغني  الزرقاي، عبد  الرحيم  توفيق، محسن رحان، عبد  محمد 

قمر، عزت العايي، أنور محمد، أبو بكر عزت، مختار أمن.
السينمائية: اأفام   - ثانيا 

م تستطع الشاشة الفضية لأسف اإستفادة من اموهبة امؤكدة 
والخرات الكبرة للفنانة عزيزة حلمي، حيث م تحظ أبدا بفرصة 
البطوات امطلقة أو اأدوار الرئيسة، ما ا يتناسب مع مكانتها 
اأدوار  من  مجموعة  عى  مشاركاتها  اقترت  حيث  الفنية، 
أوى  كانت  السينائية.  اأفام  من  جدا  كبر  عدد  ي  الثانوية 
إخراج  عام 1942 من  الفرح”  “ليلة  بفيلم  السينائية  مشاركتها 
وفردوس  الفقار  ذو  ومحمود  أمر  عزيزة  وبطولة  كريم،  محمد 
محمد وبشارة واكيم، ولكنها م تستطع لفت اأنظار إى موهبتها 
يا  “قبلني  الثاي  فيلمها  وذلك من خال  بعد خمس سنوات  إا 
أي” عام 1947 من إخراج أحمد بدرخان، وبطولة محمد فوزي 
آخر  أن  ويذكر  واكيم.  وبشارة  امليجي  ومحمود  الهدى  ونور 
بفيلم “خادمة ولكن”   - كانت عام 1993  السينائية  مشاركاتها 

ومصطفى  شاهن  إلهام  وبطولة  الخالق،  عبد  عي  إخراج  من 
فهمي، وأسامة عباس.

هذا وتضم قامة إسهاماتها السينائية اأفام التالية: ليلة الفرح 
الشباب،  ليت   ،)1947( أي  يا  قبلني  امجتمع،  عدو   ،)1942(
الكبر،  البيت  الساء )1948(، ر اأمرة، حاوة،  نرجس، عدل 
الناس،  ظلموي  البال،  ع  كانش  ما  شباب،  أيام   ،)1949( القاتلة 
زوجة أي، بابا عريس )1950(، أوادي، ساعة التليفون، وداعا يا 
غرامي، حاي قنبلة ذرية، إبن حال، ليلة غرام، البنات ربات 
السعيد،  البيت  امساكن،  أب،  غلطة  العذاب،  كاس   ،)1951(
اإستعار،  يسقط  الزفاف،  صورة  ونار،  جنة  الفاتنة،  الزهور 
 - امسيح  السيد  وآام  حياة  القطار،  سيدة  أنت،  حياي  النمر، 
آداء صوي )1952(، كلمة الحق، دهب، بنت الهوى، غرام بثينة، 

البطولة وفي مقدمتهم عبد  أدوار  المسرحين في  كبار  شاركت 
الزرقاني ومحسن سرحان الرحيم  الوارث عسر ومحمد توفيق وعبد 
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الحازمة والقاسية  اأم  أدوار  أجادت تقديم بعض 
الحنون الطيبة  اأم  بنفس كفاءة تقديمها أدوار 

31 بين الظل والضوء]]]

اأبطال،  أرض  جنيه،  مليون  عائشة،  الغرة،  جحيم  امستهرة، 
السيد البدوي، بال مؤذن الرسول )1953(، آثار ي الرمال، وعد، 
امجرم، شيطان الصحراء، إنتصار الحب، حسن ومرقص وكوهن، 
أيامنا  القدر،  ضحكات  عينيه،  من  أغى   ،)1954( الظام  اماك 
مدرسة  الجنة،  عصافر  بقليله،  رى  من  الحب،  لياي  الحلوة، 
وإعدام،  حب  اميناء،  ي  راع  حائرة،  قلوب   ،)1955( البنات 
راع   ،)1956( عمري  أين  الحب،  من  هارب  زوجتي،  قتلت 
إغراء،  وقلبي،  أنا  الخالية،  الوسادة  العظيم،  الحب  الحياة،  مع 
اأرار،  شاطئ   ،)1957( اأمل  طريق  لواحظ،  اموت،  تجار 
دهب،  من  قلب  حبي،  إرحم   ،)1958( سلطان  نلتقي،  حتى 
اأبد،  الحب، معا إى  الغرام، عاشت للحب )1959(، لوعة  عش 
العشاق،  نداء  والصيف،  البنات  وإمرأة،  رجال  ثاثة  امراهقات، 
الزوج امترد )1960(، نصف عذراء، أنا العدالة، طريق اأبطال، 
القط  مخلب  بنات،  السبع  الله،  إى  رسالة  اماي،  مع  موعد 
الغرام )1962(،  أحبه، قاي  الرجل  آه من حواء، هذا   ،)1961(
الكرى،  امغامرة  الحتة،  بنت   ،)1963( ممنوعة  قصة  امتمردة، 
أدهم  امفقود،  اإبن  جواز،  حكاية  حب،  أول  امدينة،  حديث 
ا  الرجال   ،)1964( رجا  كنت  لو  حنفي،  أجل  من  الرقاوي، 
حب  الجزاء،  الشقيقان،  الفردوس،  طريد  الجميات،  يتزوجون 
 ،)1966( العازب  الزوج  حمدان،  بني  فارس   ،)1965( للجميع 
الطريق  عى  حواء   ،)1967( الطويلة  اللياي  اأخرة،  القبلة 
العزيزة  إبنتي   ،)1970( رجال  لخمسة  زوجة  الراب،   ،)1968(
زهور  بديعة،  بنت  يوم،  كل  لعبة  عيون،  وثاثة  أنف   ،)1971(
تتجوز،  ازم  البنات  القاهرة،  من  إمرأة   ،)1972( الشياء  برية، 
الزواج  الدافئة،  اأحضان  الليل )1973(،  نساء  كان،  الذي  الحب 
الزائر  واأخر،  اأول  حبي   ،)1974( حب  ساعة   24 السعيد، 
الغريب، ليلة وذكريات، حب أحى من الحب، امرأتان )1975(،  
حب  أوى  سنة  الطبع،  تحت  نساء  ميامي،  شاطئ  عى  حب 

قلب،  يا  كفاي  العسل،  بحر  ي  وسقطت  امفر؟،  أين    ،)1976(
)1977(، شفاه  إمرأة  العذاب  امرأة من زجاج،  امظلومن،  دعاء 
ا تعرف الكذب، لياي ياسمن، اأقمر، امليونرة النشالة، عيب يا 
لولو يا لولو عيب، قلوب ي بحر الدموع )1978(، عشاق تحت 
مشاكل  غاوي  الجالية،   ،)1979( حد  قتلش  ما  قاتل  العرين، 
القانون  ضد  أشياء  اأتوبيس،  سواق   ،)1981( دندش   ،)1980(
مخدر   ،)1983( امدمن  الهوى،  درب   ، أرنب  نص   ،)1982(
التحدي،  أيام  إنقاذه،  مكن  ما  إنقاذ  أسد،  أصله  القط   ،)1984(
امحرفون  الخطأ،  لهذا  نأسف   ،)1985( عقلك  من  بالك  خي 
الطعنة، مهمة صعبة جدا، زمن حاتم زهران )1987(،   ،)1986(
اأغبياء   ،)1989( الرير  الفتى   ،)1988( القانون  ضد  رجل 
الثاثة، الذل )1990(، الفاس ي راس، الخطوة الدامية )1992(، 
ولكن  خادمة  والعذاب،  الحب  سفينة  الشيطان،  مع  الرقص 
)1993(، وذلك باإضافة إى بعض اأفام اأخرى ومن بينها: إلي 

حصل ده معقول، العاشقان.
وتجدر اإشارة إى تعاونها من خال مجموعة اأفام السابقة مع 
نخبة من كبار امخرجن الذين مثلون أكر من جيل ومن بينهم 
بدرخان،  أحمد  الوهاب،  عبد  حسن  كريم،  محمد  اأساتذة: 
كامل  أحمد  عارة،  إبراهيم  بركات،  هري  سيف،  أبو  صاح 
مري، نيازي مصطفى، عمر جميعي، السيد بدير، جال مدكور، 
حلمي  رفلة،  حلمي  اإمام،  حسن  فوزي،  حسن  صدقي،  حسن 
الفقار، يوسف شاهن، فطن  ذو  الدين  حليم، حسن رمزي، عز 
الدين رف،  بهاء  حسن،  إلهامي  الصيفي،  حسن  الوهاب،  عبد 
محمود ذو الفقار، كال الشيخ، عاطف سام، حسن كال، كامل 
عطية، أحمد ضياء الدين، عبد الرحمن الخميي، حسن يوسف، 
رضا،  عي  جال،  نادر  حافظ،  نجدي  عرفة،  سعد  عارة،  حسن 
العزيز،  العلمي، سعيد مرزوق، عي بدرخان، محمد عبد  يحيى 
أحمد فؤاد، محمد خان، عي عبد الخالق، أنور الشناوي، هشام 

سيد  النجار،  محمد  الطيب،  عاطف  يحيى،  أحمد  النر،  أبو 
حسن  العزيز،  عبد  عمر  ياسن،  أحمد  عمر،  جال  طنطاوي، 

إبراهيم، حاتم راي، وحيد مخيمر.
قامة  ى  فيلمن  ناهد سمر  للفنانة  أن  إى  التنويه  يجب  وأخرا 
أفضل 100 فيلم ى ذاكرة السينا امرية حسب إستفتاء النقاد 

عام 1996 ها: سوق اأتوبيس )8(، أيامنا الحلوة )83(.
التليفزيونية: الدراما   - ثالثا 

عزيزة  القديرة  للفنانة  عامة  بصفة  التليفزيونية  الدراما  أتاحت 
ومتنوعة،  مهمة  درامية  شخصيات  عدة  تجسيد  فرصة  حلمي 
ببعض  مشاركاتها  خال  من  لها  مميزة  بصمة  وضع  ي  فنجحت 
امتميزة  التلفزيونية  امسلسات  من  عدد  ي  الرئيسة  اأدوار 
عدة  قدمت  بعدما  خاصة  عاما،  ثاثن  عن  يزيد  ما  مدى  عى 
الدرامية  أبعادها  ومحددة  بعناية  مرسومة  إنسانية  شخصيات 
بكل دقة بعدد من اأعال امهمة، لذلك م تبخل منحها جهدها. 
وتضم قامة إسهاماتها ي الدراما التليفزيونية امسلسات التالية: 
هارب من اأيام، الضحية، بنت الحتة، اأبواب امغلقة، ثم ترق 
دكتور، جاد  يا  أدركني  الضائع،  الحب  وأشواك،  زهور  الشمس، 
سيداي  البر،  عدو  الخالية،  الوسادة  العاصفة،  بعد  لحم،  من 
القاهرة  والصقر،  الحامة  امنفى،  إى  العودة  أشجان،  آنساي، 
اماي،  من  أيام  إمرأة،  مأساة  لقيطة،  الحلبي،  سليان  والناس، 
النديم،  وقحة،  عيون  ي  دموع  بقية،  للزمن  ولدي،  أجل  من 
القرين، إراقة  بن  الجبل،  اأسمنت، زهور  غابة من  الحوت، 
القمر، أذكياء ولكن، حكاية ماما زوزو، قر الشوق، أم البنات، 
ألف  الهجان،  رأفت  الحب،  بيت  أمهات ي  وثاثة وجوه،  إمرأة 
ليلة وليلة، ي قافلة الزمان، عبد الرحمن بن أي بكر، القضاء ي 
والسهرات  التمثيليات  بعض  بخاف  وذلك  )ج1،3،4(،  اإسام 
إنه  للضياع،  وقت  ا  املك،  صاحب  بينها:  ومن  التلفزيونية 

إنسان، الرجل الذي أحبه، وبرنامج حياي.
اأذاعية: مساهماتها  رابعا- 

لهذه  اإذاعية  امشاركات  جميع  حر  ويستحيل  بل  يصعب 
بعدد  امرية  اإذاعة  إثراء  ي  ساهمت  والتي  القديرة  الفنانة 
عاما،  أربعن  عن  مايزيد  مدار  عى  الدرامية  اأعال  من  كبر 
وذلك أننا نفتقد لأسف الشديد لجميع أشكال التوثيق العلمي 
بالنسبة لأعال اإذاعية، وتضم قامة أعالها اإذاعية مجموعة 
دندش،  بينها:  ومن  اإذاعية  والتمثيليات  امسلسات  من  كبرة 
بالجملة،  جواز  ولدي،  أجل  من  الروح،  عودة  امرحوم،  مذكرات 
ردت الروح، العز واحد، اإبن، الديك الرومي، أريد هذا الرجل، 
آمال، قاتل يبحث عن نفسه، خديجة، صاح الدين اأيوي، عابد 
مرزوق  عائلة  الضحية،  الرهيب،  الر  اأسود،  الفارس  امداح، 
أيام  تبحث عن مؤلف، حياي،  بيتنا رجل، شخصيات  أفندي، ي 

معه، اأعاق البرية، هيام وفارس اأحام.
بكل  ساهمت  التي  حلمي  عزيزة  القديرة  الفنانة  الله  رحم 
موذج  خر  بحق  فكانت  العري،  الفن  مسرة  إثراء  ي  إخاص 
مرف للفنانة امثقفة التي تعي جيدا دورها ي خدمة امجتمع، 
الوعي  نر  ي  امساهمة  ي  الجاد  الفن  قدرة  مدى  تعي  كا 
طوال  حرصت  فقد  لذا  للجاهر،  الفكري  بامستوى  واإرتقاء 
الفنية عى إختيار أدوارها بكل دقة، وأيضا امشاركة ي  مسرتها 
ثقة  لكسب  أهلها  ما  العامة  بالحياة  الخرية  اأعال  من  كثر 
طوال  وطبقاته  فئاته  مختلف  الجمهور  وحب  وتقدير  وإحرام 
العطرة حتى بعد رحليها  الذكرى  حياتها، كا ظلت تتمتع بتلك 

بسنوات طويلة.



    

يبدو أن الحظر الذي فرضه عىل العامل ذلك الفريوس املستحدث، قد 

للتفاعل مختلفة عن  فرض أيضا علينا – نحن املرسحيني - محاوالت 

مرسحية  عروض  ملشاهدة  استعادة  منها  قبله،  عاهدناها  التي  تلك 

نقالة(،  وهواتف  كومبيوتر  )أجهزة  األصغر  الشاشات  عرب  بثها  أعيد 

الوقت  بذلك فرصة أطول ملشاهدة عروض مل يسعفنا ضيق  فمنحنا 

- ورمبا ُبعد املسافة - أن نشاهدها مشاهدة مبارشة. بل ومنحنا هذا 

إجراء  يف  بعد  عن  التواصل  تقنيات  تتيحه  مام  أكرب  استفادة  الحظر 

أن  وأظن  عامة.  أو  خاصة  مجموعات  عرب  املرسح  حول  مناقشات 

يف  املرسحي  التواصل  هذا  من  عالية  استفادة  استفاد  قد  مّنا  الكثري 

تأمل أفكاره املرسحية ومراجعتها. لكن يبقى أن أكرث ما لفت نظري 

يف هذا التفاعل هو ظهور ما أسامه البعض بـ)مهرجانات أون الين(، 

أو  )الجديد( سواء عىل مستوى مدى صحته  وهنا يل وقفة مع هذا 

من  أول  أنه  إثبات  يف  البعض  بني  رصاع  من  ملسته  ما  مستوى  عىل 

ابتكر الفكرة.

الفكرة( فأظن أن  الثانية )من هو أول من طرح  النقطة  فيام يخص 

الصفحات  تابعناه عىل  الذي  الرصاع  أن يستأهل هذا  أقل من  األمر 

اإللكرتونية طوال الفرتة السابقة. لكن ويف الوقت نفسه ال بد من أن 

األمر ومنذ  إن أول من طرح هذا  للتاريخ وأقول  أديل هنا بشهاديت 

الفريوس(  ذلك  فرضه  إجباري  بحظر  مدفوع  غري  )أي  سنوات  ثالث 

بتدشني مهرجان دويل لعروض  فاجأنا  الذي  الفنان محمد فوزي  هو 

بشغف  الكثريون  تابعه  ماريونيت(،  )كيان  مؤسسته  عرب  العرائس 

ممن  أفراد  فيه  وشارك  بل  محاوره،  مناقشات  يف  بعضنا  وشارك 

يعلنون أنفسهم اآلن )األول الذي اكتشف النار(!

التي تخص مدى  أما النقطة األهم بالنسبة يل واألوىل بالنقاش فهي 

صحة مشاهدة املرسح عن ُبعد. يف ظني أن هذا األمر يرضب طبيعة 

اللقاء  فن  هو  جميعا  نعرف  بد  وال  كام  فاملرسح  مقتل،  يف  املرسح 

الحي املبارش، بل هو يف تعريفه املجرد )مكان يجمع املتلقي واملؤدي 

املبارش يف  البث  تقنيات  نجحت  ثم فمهام  نفسها(. ومن  اللحظة  يف 

العرض  أماكن مختلفة سيظل  إىل مشاهدين يف  نقل عروض املرسح 

مفتقدا ألهم رشوطه وهو اللقاء الحي املبارش. وهنا سأجدين مضطرا 

عرض  ملشاهدة  العرب  أشقايئ  أحد  دعاين  تخصني حني  واقعة  لذكر 

أرسله يل عرب حجرة الدردشة الخاصة مبوقعي اإللكرتوين مطالبا إياي 

أمر  قائال »هذا  للشقيق  اعتذرت  أن  إال  كان مني  بالكتابة عنه. فام 

املرسح«  لطبيعة  فهمي  يتناقض مع  إنه  إذ  النقدية  قدرايت  أكرب من 

وقد تقبل الشقيق مشكورا اعتذاري بصدر رحب.

ألنه  الشاشة  عرب  عرض  ملشاهدة  املرء  يضطر  أنه  أتفهم  أن  ميكنني 

عامة،  فكرة  عنه  ليأخذ  فقط  حيا،  ملشاهدته  الفرصة  له  تتح  مل 

ألن  أتفهمه،  أن  ميكن  ال  ما  فذلك  النقدية  بالقراءة  يتناوله  أن  أما 

لنا مشاهدة كل  تتيح  لن  وأننا نعرف –  بد  الشاشة – وأيضا كام ال 

املبارشة،  املشاهدة  لنا  تتيحه  كام  نفسها  اللحظة  يف  العرض  عنارص 

إذ إن الكامريا سرتكز مثال عىل املمثل الذي يتحدث وستغيب عنا رد 

فعل املمثل أو املمثلني اآلخرين، وستغيب عنا عالقة ما يقول بتغري 

عنارص  من  وغريها  و....  و...  املرسحي  املنظر  من  جزء  عىل  اإلضاءة 

هي يف مجموعها تشكل طبيعة العرض املرسحي.

لدرجة  مداه  إىل  الخيط  هذا  مد  البعض  أن  يل  بالنسبة  املدهش 

هذه  ومعها  املشاهدات  هذه  بعده  ومن  الحظر  بأن  تنبأ  أنه 

الـ)املهرجانات( ستكون بداية لتغيري وتطوير لشكل العرض املرسحي! 

التي  الطبيعة  أسس  أن ميسا  والتجديد ال ميكن  التطوير  أن  متناسيا 

يختص بها عامل العرض املرسحي وإال تحول إىل فن آخر غري املرسح.

فلنشاهد العروض عىل الشاشات كيفام نشاء، مضطرين أو مخريين، 

أن  يصح  ال  وبالتايل  ناقصة،  عروضا  نشاهد  أننا  ننىس  أال  علينا  لكن 

نطلق عىل مجموعة عروض تعرض يف أيام محددة عرب هذه التقنية 

اسم )مهرجان مرسحي( حتى وإن أضفنا إليه وصف )أون الين(.

الحظر زمن  في  الناقص  المسرح 
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ىف  واالبــداع  للثقافة  س  مؤسسة  أعلنت 

الفتاح  عبد  السيد  لتوجيهات  استجابه 

مع  ومتاشيا  الجمهورية  رئيس  السيىس 

الخاصة ملواجهة فريوس  القررات الحكومية 

الين  أون  فنية  مشاريع  اقامة  عن  كورونا 

خالل الفرتة املقبلة.

املرسحيني  اتحاد  رئيس  الهوارى  هيثم  قال 

مؤسسة  أن  املؤسسة:  ورئيس  االفــارقــة 

مؤسسات  اول  كانت  واالبــداع  للثقافة  س 

قدمت  التى  الثقافية  ــدىن  امل املجتمع 

استجابة  ىف  اليــن  أون  فنية  مــروعــات 

لتوجيهات السيد عبد الفتاح السيىس رئيس 

الذى  الكبري  النجاح  ان  كام  الجمهورية 

الين  اون  العاملى  املرسح  مهرجان  حققه 

مرص  داخــل  من  كبرية  افعال  ردود  ــار  واث

خطة  لوضع  املؤسسة  إدارة  دفع  وخارجها 

اون الين  الفنية  املشاريع  لتقديم عدد من 

بإقامة عدد من  املقبل  االسبوع  تبدا خالل 

مجال  ىف  التدريبية  ــورش  وال املحارضات 

متخصىص  كبار  من  عدد  مبشاركة  املرسح 

ملتقى  اول  وهو  والخارج  مرص  ىف  املرسح 

للورش التدريبية يتم تنظيمها بهذا الشكل.

الثاىن هو “مرسح س“ وسيتم  أما املروع 

ىف  الفائزة  الــعــروض  تقديم  خالله  مــن 

الجنوب  لشباب  الدوىل  املرسحى  املهرجان 

طوال دوراته السابقة.

ملتقى  وهو  الثالث  املروع  ان  وأضاف   

والذى  اليــن“  أون  املــرصى  للمرسح  “س 

والــهــواء  املستقلة  الــفــرق  فيه  تتنافس 

الحكومية  الجهات  وايضا  املرصية  املرسحية 

وسيتم  اليــن  أون  عروضها  تقديم  عىل 

االعالن عن تفاصيله بداية شهر مايو املقبل 

ليتم بثه خالل شهر يونيو القادم .

أحمد زيدان

الين  أون  المسرح  نجاح  وبعد  السيسى  الرئيس  لتوجيهات   إستجابة 

الين أون  فنية  مشاريع   3 عن  تعلن  »س« 


