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تشيكوف مسرحة 
إعرف«   - فكر   - إضحك   « مبادرة  ضمن 

للمونودراما« بعد  »عن 
اأولى  دورته  فى  الفائزين  أسماء  عن  يعلن 

والمهندس وهى 
الثقافة وزارة  قناة  على 
ى اطار امبادرة االيكرونية خليك ى البيت .. الثقافة بن ايديك التي أطلقتها وزارة الثقافة 
امرية برئاسة د. إيناس عبد الدايم، تضمن عروض ااجندة ى شهر رمضان فيلا تسجيليا 
رواد  سلسلة  ضمن  وذلك  امهندس،  فؤاد  الكوميديا  استاذ  وعن  وهبى  يوسف  الفنان  عن 
انتاج امركز القومى للمرح واموسيقى والفنون الشعبية والتي تروي سرة  امرح امرى 
الفنون ى مر  ابو  تاريخ  التى شكلت جزءا هاما من  اعالهم  الراحلن وأهم  الفن  عالقة 

والوطن العرى .
أحمد زيدان

النجم عادل  الزعيم  إى  للمونودراما« وامهداة  بعد  اأوى مهرجان  »عن  الدورة  نتائج  اماى  أعلنت اأسبوع 
عادل   ميدو  الشاب  والنجم  مصطفى  نشوى  الكبرة  الفنانة  من  امهرجان  تحكيم  لجنة  تشكلت  وقد  إمام، 
وامخرج الكبر أرف فاروق رئيسا للجنة التحكيم، وامخرج محمد مروك، وامؤلف محمود الحدينى، وامطرب 
أمر صاح الدين امهرجان أهدى دورته اأوى إى النجم الزعيم عادل إمام ويدير امهرجان الفنان الشاب أحمد 

صري وفكرة امهرجان انطلقت بدايتها من الفنان هشام طارق. 
الفائزين بجوائز  التحكيم ى كلمتها وقبل إعان أساء  وقد أعربت لجنة 
بتجربة  جدا  سعدنا   « يى  كا  كلمتها  وجاءت  سعادتها  عن  امهرجان 
مهرجان عن بعد والتى جعلتنا نسعد برؤية مواهب حقيقة ومتميزة  من 
الشباب والشابات وسعدنا أيضا بفكرة امهرجان التى تحدت فكرة الحظر 
وعاندت الوباء ، وجعلت اموهوبن يبدعوا ويتقاربوا مواهبهم رغم البعد 
التى  الوسيلة  ووجدت  امبدع  وجد  طاما  اأبداع  عى  حجر  فا  والحظر 
يصل بها إبداعه وى ختام كلمة لجنة التحكيم وجهت الشكر للقامن عى 

امهرجان ولجنة امشاهدة التى سبقت مرحلة التحكيم النهاى.
للشباب حصل عليها مؤمن  التميز  النتائج فكانت ما يى جوائز  وأما عن 
هشام حبى وحسن سعيد أبو بكر وزمن طاهر أما جوائز التميز للشابات 
نغم محمد  بن  مناصفة  الغناء  رضا جوائز  وريوان  اأنور  الله وسهيلة  عبد  الله عى  منه  من  كا  عليها  حصل 
لطفى ومحمد إبراهيم بينا ذهبت جائزة التميز للفكرة ماجد عبد الرازق وحصل عى جائزة أفضل ممثل خالد 
الشعر  مجال  وى  مدكور  وأرقت  خاطر  أمرة  من  كا  مناصفة  ممثلة  أفضل  جائزة  عى  بينا حصلت  حبيب 

حصلت عى جائزة التميز مى عمر 
رنا رأفت

الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  أطلقت 
 « امرحية  امبادرة  الثقافة  وزير 
ينفذها  التى   « إعرف   - فكر   - اضحك 
الفنان  برئاسة  للمرح  الفنى  البيت 
مرح  فرقة  ى  ممثًا  مختار  اساعيل 
بسيوى  سامح  الفنان  بقيادة  امواجهة 
الفنان  بقيادة  القومى  امرح  وفرقة 
عرة  تقديم  اى  وتهدف  فهمى  ايهاب 
اوى  كمرحلة  مسجلة  قصرة  مرحيات 
من  ومستلهمة  مصطفى  امن  يصورها 
القصص القصرة للمؤلف الروى العامى 
فعاليات  انطون تشيكوف وتعرض كأحد 
 .. البيت  ى  خليك  االيكرونية  امبادرة 
الثقافة بن ايديك عى قناة وزارة الثقافة 

باليوتيوب .

تشمل  العروض  ان  الدايم  عبد  قالت 
لاعال  وتحليل  تشيكوف  منهج  رح 
لتحقيق  وذلك  ودااتها  امرحية 
شعارها  يجسده  الذى  امبادرة  هدف 
احد  به  يقوم   ) أعرف   - فكر   - )أضحك 
البارزة  امرية  والفنية  اأدبية  الرموز 
الرقاوى،  جال  الكبر  امخرج  منهم 
شافع،  سناء  الدكتور  العصفوري،  سمر 
وغرهم،  الخوى  فهمي  السيد،  عصام 
مؤكدة ان مشاركتهم تعد اثراء لفعاليات 
الدولة،  مرح  اعال  واضافة  امبادرة 
تحمل  امختارة  القصص  ان  وتابعت 
الكثر من الرسائل اايجابية التى تساهم 
العليا والقيم  امثل  بصورة فاعلة ى نر 
اعال  استلهام  ان  موضحة  السامية، 

اادب العامى يعكس اهمية انفتاح مر 
اكتشاف  ويعيد  الثقافات  مختلف  عى 
كنوز امؤلفات العامية التى شكلت بعض 

مامح التاريخ الفنى لانسانية .
تراوح  الواحد  العرض  مدة  أن  يشار 
ابو  من  اانتهاء  وتم  ق،   50 اى   20 بن 
عطوة،  هشام  إخراج  جنان  عطسة 
العاي  امقام  كرم،  تامر  إخراج  العازف 
مازن  اخراج  كاس  امام،  اسام  اخراج 
سامح  اخراج  شهر  كل  أول  الغرباوي، 
اعال  لباقى  ااعداد  وجاري  بسيوي 
من  عروض  تضم  التى  ااوى  امرحلة 
جال،  خالد  زي،  ارف  الدكتور  اخراج 

مراد منر، محمد عمر ومحمد مري
أحمد زيدان
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والذى  اين”  “أون  امرح  وورش  محارات  ملتقى  خال 
تضمن  والذي   ، واإبداع  للثقافة  “س”  مؤسسة  نظمته 
كبار  من  لعدد  ااداء  فنون  مختلف  ي  امحارات  من  عدد 
 15 من  الفرة  خال  أيام   6 مدار  عى  وامرحين  اأكادمن 

حتى 20 أبريل 2020.
ي  محارة   امحارات  من   اأوى  امرحلة  تضمنت  وقد 
أستاذ  ياقوت  جال  للدكتور  امرحى  والتسويق  اإنتاج 
التأليف  محارة  إى  باإضافة  اإسكندرية،  بجامعة  امرح 
رئيس  ناصف،  عبدالحافظ  محمد  امرحى  للكاتب  امرحى 
مهندس  اإضاءة  ومحارة  الطفل،  لثقافة  القومى  امركز 
للمخرج  الشارع  مرح  عن  ومحارة  شبل،  حازم  الديكور 

العراقى د. بشار العليوى.
ياقوت  جال  للدكتور  امرحي  اإنتاج  محارات  عن  أما 
قسم  امساعد  واإخراج  التمثيل  وأستاذ  امرحي،  امخرج 
امرح جامعة اأسكندرية، وامقررة عى طلبة الفرقة الثالثة 
بقسم الدراسات امرحية بكلية اآداب بجامعة اإسكندرية، 
الدراما والنقد بجامعة عن شمس. والتي تتعلق  وطلبة قسم 
بالكتاب اأول من موسوعة اإنتاج امرحي وهو “مقدمة ي 

اإنتاج امرحي”
بصفة   – اإنتاج  عملية  أن  اموسوعة  بداية  ي  ياقوت  ويقول 
ااجتاعية  الحياة  مجاات  ي  كرى  أهمية  لها    – عامة 
وااقتصادية والثقافية والفنية، إذ ُيعُد “اإنتاج وسيلة إشباع 
امسكن،  املبس،  الراب،  “الطعام،  مثل  اإنسانية  الحاجات 
الدخل،  مصادر  أهم  أحد  اإنتاج  ُيعد  كا  إلخ”،  التعليم.. 
فالعاملون القامون باأفعال اإنتاجية يحصلون عى أجورهم، 
فإن  وبالتاي  العوائد،  عى  امال  رأس  أصحاب  يحصل  ي حن 
العملية اإنتاجية تعني بتحقيق ما يسمى بـ “القيمة امضافة” 
أهمية  ترز  هنا  ومن  البري،  العنر  بواسطة  تتم  والتي 
بهدف  امدخات  مامح  بها  تتغر  التي  اآلية  بوصفه  اإنتاج 

الحصول عى منتجات صالحة لاستخدام. 
تحقيق  هو  اإنتاج  عملية  من  اأساي  الهدف  أن  إى  مشرًا 
وامؤسسات  الركات  لجأت  فقد  امحتمل،  امستهلك  رغبات 
اإنتاجية إى وضع اسرتيجيات من شأنها تحقيق هذا الهدف، 
كانت  سواء  امؤسسات  بهذه  الخاصة  اأهداف  تتحقق  ومعه 
هذه اأهداف تتعلق بالربح امادي أو غره من اأهداف، مثل 
نر الوعي موضوع ما، أو التعليم، أو تطوير الصور الذهنية 
هناك  أن  عى  مؤكًدا  الدولية،  أو  امحلية  امؤسسات  لبعض 
مجال  ي  اإنتاجي  بالجانب  تهتم  التي  الدراسات  ي  ندرة 
الفنون عامة، وامرح خاصة ي عامنا العري، ويرجع ذلك إى 
لإنتاج  يكون  بوصفه صناعة، فقد  نتعامل مع امرح  أننا ا 
الدراسات  من  النوع  بهذا  ااهتام  ي  أفضل  حظ  السيناي 

فنون  ي  امتخصصة  والكليات  امعاهد  ي  لإنتاج  أقسام 
امرح.

لكتابة  دفع  ما  هو  وغرها  اأسباب  هذه  أن  عى  مؤكًدا 
اموسوعة، والتي تحمل عنوان “ مقدمة ي اإنتاج امرحي” 
عمليات  غى  جميعها  تطرق  فصول  ثاثة  إى  تنقسم  والتي 
عنوان  تحت  اأول  الفصل  فجاء  وعنارة  امرحي  الغنتاج 
الثاي فجاء  الفصل  أما  الوظائف واموارد”،  “اإنتاج امرحي، 
فقد  الثالث  الفصل  أما   ، امرحي”  اإنتاج  “عنار  بعنوان 
امرحي”   اإنتاج  عملية  ي  امؤثرة  “العوامل  موضوع  تناول 
ومنها  اأهمية  ي  غاية  موضوعات  عدة  خاله  تناول  والذي 
امرحية،  للعروض  التسويقية  والقدرة   ، التمويلية  القدرة 
ما  ومنها  هامة  تساؤات  لعدة  طرحه  خال  من  وذلك 
اموضوعات التي مكن أن تطرحها اموسوعة؟، والتي مكن أن 
بتحقيق  تهتم  صناعة  بوصفه  امرح  مع  التعامل  إى  تؤدي 
هذه  كانت  سواء  اإنتاجية  العملية  من  امرجوة  اأهداف 

اأهداف ربحية أو غر ربحية.
العملية  تناولت  التي  امحارات  خال  “ياقوت”  ونوه 
تفاصيله  بكل  امرحي  العرض  عنار  جميع  عى  اإنتاجية 
متخصصة  كتب  خمسة  تتضمن  اموسوعة  أن  إى  مشرًا   ،
وُتعد  اإنتاجية،  والعملية  امرحي  اإنتاج  أنواع  جميع  ي 
اموسوعة إضافة مهمة للمكتبة امرحية العربية، إذا انها ُتعد 

يتعامل مع   – اأوسط  الرق  فيه دول  ما   – العام  ذلك أن 
سواء  اأهداف  من  الكثر  تحقق  صناعة  بوصفها  السينا 
معه  نتعامل  لأسف  زلنا  فا  امرح،  أما  غرها،  أو  الربحية 
أنه نشاط ترفيهي أو خدمي، حتى ي ظل بعض تجارب  عى 

امرح التجاري امحدودة ي العام العري.
لقد واجهُت صعوبات كثرة أثناء إعدادي لبحث الدكتوراه ي 
التي  للمراجع  الشديدة  الندرة  اإنتاج امرحي بسبب  مجال 
كا  امرحية،  الفنون  دراسات  من  امهم  الفرع  هذا  تناقش 
بتدريس  تقوم  ا  امتخصصة  والكليات  امعاهد  أن  احظت 
بكلية  امرحية  الدراسات  قسم  عدا  امرحي،  لإنتاج  مادة 
اآدب بجامعة اإسكندرية الذي يدرس مادة اإنتاج امرحي 
اإنتاج  ومادة  الليسانس،  مرحلة  ي  الثالثة  الفرقة  لطلبة 
كا  اماجستر،  مرحلة  ي  العليا  الدراسات  لطلبة  والتسويق 
يدرس قسم امرح بجامعة عن شمس مادة اإنتاج بوصفها 
فهناك  الغرب  ي  أما  الليسانس،  مرحلة  ي  اختيارية  مادة 

المسرحي اإنتاج  محاضرات 
الفنون«  »أبو  في  جديدة  أفاق  تفتح 

للمنهج  المحاضرات مماثلة  ياقوت:  جمال 
أداب مسرح  الذي يقدم في  اأكاديمي 

اإنتاج،  لفلسفة  الواعي  الفهم  يبى على  الذي  الجيد  التخطيط 
الفرقة تنتهجها  إنتاجية متكاملة  لبناء منظومة  الرئيس  المحرك  هو 
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اموضوعات وهو  النوع من  لهذا  التطرق  نوعها ي  اأوى من 
عملية اإنتاج امرحي. 

الوظائف  امرحي،  “اإنتاج  عنوان  اأول  الفصل  ويرتكز 
بالعملية  ترتبط  والتي  أساسية  وظائف  ثاثة  عى  واموارد”، 
اإنتاج،  اإنتاج ومدير تخطيط  اُمنتج، ومدير  اإنتاجية وهي 
العملية  عنار  لكل  تفصيلًيا  رًحا  فيقدم  الثاي  الفصل  أما 
اإنتاجية ي امرح، وهي  اموارد التي تشكل أهم مدخات 
فنعرض  وامادي،  الفكري،  بشقيها  امرحي  اإنتاج  عملية 
اإنتاج امرحي وهي:  تعمل ي مجال  التي  البرية  للموارد 
امنتج، وامؤلف، والدراماتورج، وامخرج، واممثلون، ومصممو 
واماكياج،  وامابس  واإضاءة  الديكور  مثل  امرئية  العنار 
العنار  مصممي  يتعرض  وكذلك  ااستعراضات،  ومصممو 
وكذلك  اموسيقي،  وامؤلف  وامغني،  الشاعر،  مثل،  امسموعة 
ومنفذي  واإدارية،  امالية  الشؤون  أفراد  الفصل  يعرض 
لوظائف  نعرض  وأخرًا  امادية،  واأشغال  اإبداعية،  اأعال 
امخرج،  ومساعدي  امرح،  خشبة  ومدير  امنفذ،  امخرج 

وفريق اإدارة امرحية.
ويشر “ياقوت”: »إى أنه عندما تذكر كلمة “إنتاج مرحي”، 
امادية  العنار  تنفيذ  مرحلة  الكثرين  ذهن  عى  يخطر 

اإنتاجي  الكيان  ينطلق  النقطة  هذه  ومن  لتحقيقها،  يسعى 
القصر  الزمنى  امدى  عى  التخطيط  فكرة  ي  التغلغل  نحو 
متلكه  ما  بن  بامواءمة  يعنى  الذي  التخطيط  هذا  والطويل، 
ثابتة  أموال  ورؤوس  برية  موارد  من  اإنتاجية  امؤسسة 
ي  لتحقيقها  امؤسسة  تسعى  التي  امتطلبات  وبن  ومتداولة، 
أي شكل  أو  أو ورش مرحية،  أو مهرجانات،  صورة عروض، 

من أشكال امروعات اإنتاجية اأخرى.
الفهم  عى  يبنى  الذي  الجيد  التخطيط  ُيعد  :”لذا،  مستكمًا 
منظومة  لبناء  الرئيس  امحرك  هو  اإنتاج،  لفلسفة  الواعي 
هذا  امرحية.  امؤسسة  أو  الفرقة،  تنتهجها  متكاملة  إنتاجية 
التخصيص  مبدأ  بتحقيق  اأساس  ي  يهتم  الذي  التخطيط 
بأنواعها  اموارد  تستخدم  أن  يعني  ما  وهو  للموارد،  اأمثل 
يحدد  ولي  ممكنة.  كفاءة  وبأقى  الوقت،  طوال  امختلفة 
هذه  لتأكيد  لتحقيق خطة  ويسعى  اإنتاجية،  فلسفته  امنتج 
وعي  عى  بامؤسسة  العاملن  جميع  يكون  أن  ابد  الفلسفة، 
تام ما تعنيه عملية اإنتاج امرحي، والتفاصيل امتعلقة بكل 
العنار  أدوار  ي  اموجودة  والتداخات  وأهدافها،  مرحلة، 

الفاعلة فيها.
يقول  امرحي  اإنتاج  عملية  ي  امؤثرة  العوامل  عن  أما 
ُتعد  والتسويقية،  التمويلية،  امقدرة  امقدرة  أن   ”: ياقوت 
ومدى  امرحي  اإنتاج  عملية  عى  امؤثرة  العوامل  أهم  من 
رواج امرح بوصفه وسيًطا تثقيفًيا أو ترفيهًيا، وتتمثل هذه 
امقدرة ي تواجد ممِولن متلكون اأموال الازمة لإنفاق عى 
تخصص  عملية  وأن  اإنفاق،  هذا  بجدوى  ويقتنعون  امرح 
اإنتاجية،  العملية  مراحل  كافة  عى  لإنفاق  الازمة  اأموال 
- مصممن  العمل  فريق  بجهود  امخرج-  رؤية  تتحول  بحيث 
ينبض  ملموس  واقع  إى  النظرية  امخططات  من  ومنفذين- 
مرهون  اأمر  هذا  تحقق  وأن  امرح،  خشبة  عى  بالحياة 
إمكانية  يحقق  ما  العرض  متطلبات  كافة  عى  امنتج  موافقة 
التي  الجدوى  لدراسات  طبًقا  امنفقة  ااستثارات  استعادة 
ي  اإنتاج  مويل  مصادر  تختلف  وا  امتخصصون،   بها  يقوم 
والتمويل  الخاص  والتمويل  الحكومي  التمويل  بن  فيا  مر 
الخارجي عنها ي الغرب؛ وإن كان التمويل امرحي اأوروي 
يقدم  الذي  الحجم هو  كبرة  اإنتاج  قبل ركات  من  الخاص 
اأعال التجارية الناجحة التي تستمر لسنوات طويلة، أبرزها 
 Cameron ماكينتوش  كامرون  اإنجليزي  امنتج  أعال 
 West منطقة  ي  مسارح  سبعة  متلك  الذي   Mackintosh

. End – London
أما عن القدرة أو امقدرة التسويقية فبيقول :” يعد التسويق 
نوعها،  كان  أًيا  أية مؤسسة  مارسها  التي  الوظائف  أهم  أحد 
قيمة  فا  تهدف،   ا  أو  الربح  لتحقيق  تهدف  كانت  سواء 
نظام  لها  يتوفر  م  ما   - جودتها  درجة  بلغت  مها   - لسلعة 
تسويقي قادر عى إيصالها للمستهلك، كذلك الحال ي امنتج 
من  يحمل  لعرض  قيمة  فا  خاصة،  وامرحي  عامة  الفني 
من  تخلو  قاعة  ي  قدم  ما  إذا  يحمل،  ما  والجاليات  القيم 
جمهور امتلقن، فلو كان العرض من إنتاج جهة هادفة للربح 
ستغلق هذه الجهة العرض أن استمراره يعني تزايد الخسائر 
وامصاريف  واإيجارات  اأجور  دفع  استمرار  عن  الناجمة 
اإنتاجية اأخرى با عائد، وإذا كانت هذه الجهة غر هادفة 
قيمة  تقديم  مثل  اجتاعي  للعرض هدف  يكون  كأن  للربح- 
سيواجه    - ااجتاعية  امسئولية  بدافع  ثقافية  أو  فكرية 
الهدف  تحقيق  دون  اأموال  إنفاق  ذاته  امصر  العرض 

امخطط”.
سمية أحمد

الخامات  للعرض، وما يرتبط بها من ميزانيات تخص تكاليف 
وإكسسوارات،  ومابس  ديكور  من  والفنين،  الفنانن  وأجور 
للعرض  امادي  الوجود  تحقق  امرحلة  ذلك أن هذه  وخافه؛ 
أن  مكن  ا  امرحي  اإنتاج  مصطلح  أن  حن  ي  امرحي. 
ينحر ي هذا امفهوم الضيق، ذلك أن هذا امصطلح  ُيعنى 
بكل مراحل العرض من لحظة تفكر منتج ما ي تقديم عرض 
وجود  من  الرغم  وعى  العرض،  هذا  لياي  جميع  انتهاء  حتى 
امراحل  كافة  ي  امالية  للنفقات  مبار  غر  أو  مبار  تأثر 
اإنتاجية؛ فإن العاملن اأكر تأثرًا ي نجاح العرض من عدمه 
مامة  اسراتيجية  ووجود  امرحي،  امنتج  جودة  تحقق  ها 

لتسويق هذا امنتج الجيد«.
إنتاجية  باتباع فلسفة  إا  العامان  أنه لن يتحقق  مؤكًدا عى 
أو  فرًدا  كان  سواء   – امنِتج  رسالة  اعتبارها  ي  تضع  واضحة 
مؤسسة -  تلك الرسالة التي تحدد طبيعة الدور امنوط بهذا 
يسعى  أن  أو  الربح،  لتحقيق  يسعى  كأن  به،  القيام  امنتج 
لتحقيق أهداف أخرى مثل تقديم خدمة ثقافية فنية ممتعة 
السياسية للمجتمع،  التوجهات  التأثر ي  أو  لدافعي الريبة، 
فلسفة  تحدد  أن  يجب  كا  اأهداف،   من  ذلك  غر  أو 
التي  امرحلية  واأهداف  للمنِتج  امستقبلية  الرؤية  اإنتاج 

بالجانب  الي تهتم  الدراسات  ندرة في  هناك 
الفنون عامة اإنتاجي في مجال 

باتباع فلسفة  إا  تتحقق  لن  المسرحي  المنتج  جودة 
المنِتج اعتبارها رسالة  إنتاجية واضحة تضع في 
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جائحة    “ امستجد  الجلل   الحدث  هذا  يعيش  كله  العام  مازال 
الفروس التاجي  كورونا  COVID-19 “ و مازلنا نعايش تطوراته 
كبرًا عى  تأثرًا  العام  وقد أحدث  ذلك   بدول  تفشيه   واستمرار 
والفنية   الثقافية  الحركة  مسرة  بدورها  و  الحياة  مجاات  جميع 
 ، مر   والفنون  الحضارة  بباد  نحن    ومعها  العام   دول  بكل 
كان   الحدث   لهذا  اأخرة  العامية  ولأوضاع  للتطوارات   واحراًزا  
ااتجاه العام  وامهم  هو  الدعوة  للحجر الصحي امنزي ، وفرض 
لتحقيق  الدولة  بقرارات   والتزاًما   ، للمواطنن  الحظر  ساعات 
والفنية  الثقافية  الفعاليات  إيقاف  تم  ثم  ومن  للجميع    السامة 
الصحة   منظمة  مع  اتفاًقا   امرية  الثقافة  وزارة  قبل  من  بقرار 
مر   محافظات  مختلف  ي  الشباب  للمرحين  وكان   ، امرية  
االتزام   ورورة  كورونا   نتائج  مواجهة  نحو  عديدة   مواقف   
امواقف  وااتجاهات   أول هذه  ، وكان  الوقائية  التعليات   بكافة 
مبادرة فنية مرحية   باسم   “ امرح ي البيت “ أطلقها  اممثل 
وامخرج امرحي محمد عي من امنصورة محافظة الدقهلية  يدعو 
فيها  إى  أداء مونولوجات من نصوص مرحية مختلفة من امرح 
امرحين  ينرها   قصرة  بفيديوهات  والعامي   والعري  امري 
ااجتاعي  التواصل  موقع  بصفحات  الخاص  حسابهم  خال  من 
محافظة  أرجاء  من  امرحين  أصدقائه  ودفع   “  Facebook  “
هذه  ي  معه   ليتشاركوا  مر  محافظات  مختلف  ،ومن  الدقهلية 
أي   الشباب  امرحين  تؤكد حب  التي  الخاصة  امرحية  الفعالية 
،والسعي  بعامه  الكبر  وارتباطهم  به  وتعلقهم   “ امرح   “ الفنون 
نحو استمرار امرحين مارسة اللعبة امرحية مع  االتزام منهم 

بالبقاء ي منازلهم لتجنب  انتشار “كورونا”. 
للتواصل  اأوى   ووسيلتنا  منصتنا   “  Facebook  “  : عي  محمد 

ولنقدم مرًحا ي زمن كورونا
محمد عي : من نتائج  “  امرح ي البيت “  مكتبة  جديدة تضم  

الكثر من امونولوجات امرحية مقاطع فيديو 

المبادرة مؤسس 
القومي  بامهرجان  صاعد  ممثل  أفضل  بجائزة  الفائز  عي  محمد 
بدورة  ممثل  أفضل  لجائزة  وامرشح   ،   2015 امري  للمرح 
امهرجان اأخرة 2019 بأدواره ي عروض  من إنتاج الهيئة العامة 
عى  التمثيل  ي  اأول  للمركز  جوائز   9 وحصد   الثقافة  لقصور 

مستوى  الجمهورية مهرجانات  الهيئة العامة لقصور الثقافة .  
مع   “ البيت  ي  امرح   “ مبادرة    أطلقت  عي:   محمد  قال  
امنزي  ي  الصحي  للحجر  والدعوة  الحظر  أيام  اأول من  اأسبوع 
 “ عر  بفيديو  مرحي   مونولوج  أول  وقدمت   ، مارس   22 يوم 
من  العديد  تقديم   حاليا  واستكمل  مارس   23 يوم   Facebook
الفيديوهات  ، التي استجاب لها الكثر من شباب امرح امرين 
بداخل مر وخارجها وقام العديد منهم  منهم بتقديم مونولوجات  
وغرهم   اآخرين   امرحين  من  أصدقائهم  مع  يشاركوها 
بصفحاتهم  الخاصة وصفحات أصدقائهم بـ “ Facebook” ، وأكد 
الفن   تقديم  دون   الحياة   نحن  كمرحين امكننا   : محمد عي 
أيام  بحضور  واالتزام  امرحية  بالعروض  امستمرة   ومشاركتنا 
التزامنا  ، و امبادرة جعلتنا  نقدم  مرًحا من بيوتنا مع  الروفات 
أداء  بها  البعض فيديوهات قصرة  ، ويشاهد بعضنا  فيها    بالبقاء 
من  قدمناها  التي  امرحية  النصوص  من  منها  الكثر  مونولوجات 

وي  كأصدقاء   لنا  لقاء  بكل  عديدة   مناقشات  ي  بامرح  
ي  ،ومؤخرًا  الجاهرية  وبالثقافة  بالجامعة  امرحية   فعالياتنا 
 “ لحدث  والعامية  امحلية  لأوضاع  تطورات  من  نعيشه  ما  ظل 
ااجتاعي  التواصل  مواقع   أصبحت  وتفشيه   امستجد  كورونا” 
وي مقدمتها Facebook” “ منصاتنا للحديث  والوسيلة  الوحيدة 
للتواصل ومن ثم كانت أيًضا وسيلتنا اأوى لنقدم مرًحا ، و قناة  
ي  امرحين  بن  امرحي  الفعل  مًعا  لنتشارك  ومهمة  جديدة  
أداء  ومشاركة   ،ونستمر ي  ، ولغرهم من جمهور امرح  عزلتهم 
من  الوقائية  باإجراءات  التزامنا  ظل  ي  امرحية   امونولوجات 
باتجاهات  امبادرة  انتقلت    : عي  محمد  وتابع   ، كورونا  انتشار 
ي  منها  امرين  امرحين  مختلف  بن  ماثلت  ومظاهر  عديدة 
يتم  م  حيث  حينذاك  فقط  وتضايقت   ، ذلك  وغر  التأليف  مجال 
ذكراسم صاحب الفكرة ومن كان الداعي اأول لها  وسار بالخطوة 
بن  ونجاحها  للفكرة  اانتشار  بهذا  سعدت   لكنني   ، لها   اأوى 
بكل  امرحين  وبن   مر  محافظات  مختلف  امرحين  جميع 
بالدول  حالًيا  يعيشون  من  ومنهم  واايديولوجيات   التيارات 
مكتبة   لدينا   أصبح  أن  امهمة  امبادرة  نتائج   ومن   ، العربية 
فيديو   مقاطع  امونولوجات  من  الكثر  تضم  مرئية  مسموعة  
مفيًدا  أعده   اأمر  وهذا  قبل  من  اعتدنا  كا   “  pdf  “ وليست 
كثرًا  مختلف امرحين ،واختتم محمد عي : قدمت مونولوجات 
عديدة من بينها ثاث لشخصيات رئيسية بنصوص مرحية عامية 
 ، شكسبر  لويليام  قير  يوليوس  مرحية   من   “ “كاسيوس  هي 
الصلعاء   واأمرة  “فاوست  مرحية  من  الشيطان”   “ مونولوج 
كتابة فريد يوسف ،ومونولوج “كريستيانو” من مرحية القفص “ 
لتقدمها  مونولوجات  اختيار  وأواصل  فراي  ماريو  اإيطاي  للمؤلف 

قبل بعروضنا ممثلن ومخرجن  . 

”“  Facebook اأولى  الوسيلة 
مانقدمه  حول  اآراء  نتبادل  قبل  من  كنا  عي:    محمد  أوضح 

البيت« في  »المسرح 
لـ»كورونا« تحديا  العربية  والدول  مصر   لمحافظات  الدقهلية  من  انطلقت  فنية   مبادرة 
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بالقريب .

العربية  بالدول  البيت”   في  “المسرح 
اممثل وامخرج أحمد عبده حائز عى جائزة أفضل ممثل بجامعات 
قال  مرات  لعدة  امنصورة  بجامعة  ممثل  وأفضل   2007 عام  مر 
الفنان  محمد  الصديق   “ البيت  ي  “امرح  مبادرة  ودعا  أطلق   :
ومخرًجا  ممثًا  مرحًيا   امتميزين  الشباب  أحد  يعد  الذي  عي  
مكنهم   ا  امرحين   غالبية  من   كغره  وهو   ، ومر   محافظته 
تقدم مرًحا   تستعد أن  أو  تقدم مرًحا  أن  دون   بالحياة  امي 
الفعاليات  بالحضور ي  مختلف  أو تشارك   بالروفات والتدريبات 
امرحية ومشاهدة العروض  وبدأت امبادرة  “ بالكتابة من قبل  
محمد عر “ Facebook “ نحو اإعداد  لتقديم مونولوج مرحي  
التاي  قدم   اليوم  نعيشها جميًعا  وي  التي  الصحي  الحجر  أيام  ي 
تتابع   بعده  مونولوج  ومن  أول  يؤدي   ڤيديو قصر  عي مقطع   
تقديم  مونولوجات مرحية من قبل  الكثر من امنصورة وغرهم 
مختلف  ومن  الدقهلية   محافظة  ومراكز  وقرى  مدن  مختلف  من 
امرحين ي كل محافظات مر ، وحدث تفاعل كبر مع امبادرة 
عدد  الشباب  من  الكثر  قدم   بأن  والتفاعل  امشاركة  كانت   و    ،
التفاعل  كان مظهر  بينا   ، منهم  واحد  لكل  ڤيديوهات   قليل من 
كبرة  ومحبة  شغف  يصاحبه  و  كبر  اختاف  ذو  لدي  وامشاركة 
أقدم   بدأت  واميديا    السيناي  بالتصوير  مهتم  وأنني  للمرح 
اإيجاي  التفاعل  كثرًا من  السينا وسعدت  ،بجاليات  ڤيديوهات 
برأي  ،وسعدت  امتخصصن  غر  وغرهم  امرحين  قبل  من  الكبر 

الكثر من النقاد وامتابعن  . 

والهدف  المقصد 
إضاعة  عدم  هو  امبادرة   من  الهدف  إن  عبده:  أحمد  أوضح  
وإيقاف  منازلنا  طويلة  أوقاًتا  نبقى  أن  ُقرر  أن   بعد  الوقت   
تبًعا   الدول   من  وغرها  مر  والفنية   الثقافية  الفعاليات  جميع 
فيه  نتعلم  أن  نأمل  طويل  وقت  فلدينا  الحظر  بساعات  لالتزام 
الجديد  أوأن نكتشف أنفسنا من جديد ونطور مهاراتنا ،وسيمنحنا 
الذي   ، اإبداع   نحو  ومتفردة  ومتباينة  مغايرة  اتجاهات  ذلك 
ي  ولسنا   ، التحرر  ترفض  جامدة   أوأسس  قواعد  أي  ايحده  
،وتابع  اإبداع  نحو  كبرة  إنتاج  ميزانية  تتطلب  إمكانيات  احتياج 
امرحين  الشباب  فيديوهات  شاهد  الذي  الجمهور  :إن  عبده 
 ”Facebook  “ مقدمتها  وي  ااجتاعي  التواصل  مواقع  وغرهم  

وأزمات قضايا 
الديكور شادي قطامش والذي يشارك مؤخرًا كمخرج  قال مهندس 
الكثر  : يستكمل  الشمس   إنتاج مرح  الكنز “   “ مرحي لعرض 
ي  امرح   “ مبادرة  ي  عي  محمد  الفنان  بدأه  ما  امرحين  من 
مونولوجات  أداء   نحو  طريقته  امشاركن  عى   وساروا    “ البيت 
من نصوص مرحية  بفيديوهات  وتقدمها Facebook””  وقمت 
بدوري بامشاركة فيها من خال فيديوهات قصرة أشاركها بصفحتي 
الخاصة وتلقى إعجاًبا واستحساًنا من العديد من اأصدقاء امتابعن  
بأسلوب  معالجتها   وطرق  باأفكار  مايقدم  صياغة   ي  وإشادة  
يسر يصل للجميع ، وقدمت حتى اآن 12 فيديو بطريقة مغايرة  
وأغاي    وموسيقى  صوتية   مؤثرات  ساخرمصاحبة  نقدي  وأسلوب 
امرية   الثقافة  هوية  مامح   من  بعًضا  الفيديوهات   تطرح 
امؤسسات  إليه  آلت  وما  امرية  الثقافة  الحركة  وأزمات  وقضايا 
الثقافية   ،وخصوًصا  الفجوة الكبرة بن  امؤسسات ، والكثر من 
الفنانن وامواطنن غر  امتخصصن أو العاملن بهذه امؤسسات  ، 
تجعل  أفضل  مسلًكا   امؤسسات   تسلك  أن  رورة  نحو  ودعوت 
وسائل  تقدم  وأن   ، امواطنن  لكافة  اأمثل  بالطريقة  تصل  الثقافة 
وطرًقا  جديدة  مبتكرة  ، ومن بن هذه الوسائل التي أطمح  أن 
تأخذ عن ااعتبار أن ُترسل  رسائل قصرة كخدمة خاصة من وزارة 
لكافة  ومفيدة  مهمة  معلومات  تضم  امحمولة  للهواتف  الثقافة  
امواطنن أوموقًعا إلكرونًيا  أو صفحة خاصة تحدث التشارك الجاد 
امواطنن  من  وغرهم   الفنانن  بن  الحرة  وامناقشات  واموضوعي 

والجمهور.
همت مصطفى

هو أكر عدًدا من جمهور صاات  امسارح من قبل  ، وأكد عبده: 
ومن   ، عي  محمد  فكرة  من   “ البيت  ي  امرح   “ مبادرة  بدأت 
وتحٍد  مباراة  ي  ومثلت  نحوه  ودعا  مابدأه  الكثر  استكمل  بعده  
من  امحافظات   مختلف  ، ي  بفيديوهاتهم  والتمثيل  اأداء  فن  ي 
،والرقية  والغربية   ، الصعيد  ومحافظات  واإسكندرية  القاهرة 
وامنوفية بالثقافة الجاهرية ومرحين الجامعات و انتقلت أيًضا 
بسلوك ماثل بأساء أخرى مشابهة ،وانتقلت لنا كمرحين نعيش 
حيث  اأخرة  السنوات  العربية   الدول  من  العديد  ي  خارج مر 
التفاعل  أعيش ي  السعودية ، وهذا أمر أسعدنا جميًعا  أن يصل 
وامشاركة للكثر   من بينهم أكادمن ونجوم ،ويتباين  كل مايقدم  
تبًعا لتفاوت  الخرات واموهبة ، وكان امقصد والهدف من امبادرة  
لتحمل  جميًعا  بنا  تدفع  إيجابية  طاقة  وبث   ، الفن  مارسة  هو 
فنان  كل  وأدعو  امرحين   وخصوًصا  بامنازل  بامكوث  اإجراءات 
أن يستثمر هذه اأيام  ي التعلم والتطوير وتقديم الجديد ،واختتم 
أحمد عبده : أقوم باإعداد  لحلقات برنامج  استلهمت فكرته من 
الوقت  الچوكر “ يطرح  كيفية استغال  ، باسم “  تطورات كورونا 

ي أيامنا الحالية. 

كبر  حب 
 “ مبادرة   أطلق   “ مراد  مصطفى  وامؤلف  وامخرج   اممثل  قال 
امرح ي البيت “من الدقهلية  اممثل وامخرج امتميز محمد عي  
محافظات  ي  واأكادمين  امرحين  من  للكثر  بدورها  وانتقلت 
مر امتعددة وإلينا خارج مر ومن يعيش   ي السنوات اأخرة 
بتقديم  وشاركت   ، منهم  واحًدا  ،وكنت  كاإمارات  العربية  بالدول 
“املك   ويليام شكسبر  رائعة  من   “ إدموند    “ لشخصية  مونولوج 
لر “  ،وتابع مراد : ويشهد موقع “ Facebook” مشاركات عديدة 
للمونولوجات  ومخرجن  ممثلن  امرحين  يؤديها  فيديو  مقاطع 
ماذج  نحو  امبادرة   وانتقلت   ، للمرح  كبر  بحب  امرحية 
امرحين  والكتاب  امؤلفن  قبل  من  مشاركات  لها  مشابهة  أخرى 
الكثر  أسعدت  نصوصهم  من  مرحية  ومونولوجات  مقاطع 
مبادرة خاصة  العزيز   عبد  عاء  د.  قدم  كا    ، للتفاعل  ودفعتهم 
مونولوج  مشاركة  “وهي  البيت  ي  “امرح  لــ  مشابهة  للمرح 
بفيديوهات  لتقدمها  اممثات  بعض  ودعوة  نصوصه  أحد  من 
الجديد  يوم  كل  تقديم  ي  امبادرة  وتستمر     ””Facebook عر 
من  أجزاء  وبعض  للمونولوجات  الفيديو  مقاطع  امشاركات   من 

النصوص امرحية امميزة  واأكر شهرة .
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النمطية..  لتجاوز  الخيال  نطلق 
المسرحي  التأليف  لمسابقات   13 النسخة  في  للمسرح«  »العربية  شعار 

أن يكون النص امرشح للمسابقة جديداً وم يسبق فوزه ي مسابقة 
أو  نره  يسبق  وم  نفسها  امسابقة  ي  شارك  أن  يسبق  وم  أخرى، 
تقدمه ي عرض مرحي،  وأن ا يكون النص مونودرامياً، واا يكون 
ديودراميا ي  ايضا ي مسابقة نصوص اأطفال  كا يجب أن يحدد 
كاتب النص الفئة العمرية امستهدفة بهذا النص، وا تقبل النصوص 

التي ا تحدد الفئة امستهدفة.
يقل  ا  فيا  الفصحى،  العربية  باللغة  مكتوباً  النص  يكون  أن  عى 
ا  بينية  ومسافات   Arial 14 ببنط  مطبوعة  صفحة   )15( عن 
 )Word( بصيغة  مطبوعاً  امرحي  النص  يقدم  أن  و   ،15 تتجاوز 
كا  أدناه،  امدون  العنوان  عى  اإلكروي  الريد  بواسطة  ويرسل 
والتزامه  للنص  إقرارا ملكيته  للمسابقة  امقدم  النص  يقدم صاحب 

بالروط )حسب الصيغة امرفقة بهذا اإعان(.
صورة  اإلكروي  الريد  بواسطة  امرشح  النص  صاحب  يرسل  أن 
ذاتية  سرة   + السفر  جواز  هوية/  إثبات  بطاقة  وصورة  شخصية 

مخترة + العنوان كامًا ما ي ذلك الهاتف النقال
Script@ التاي:  اإلكروي  الريد  إى  وامرفقات  النص  يبعث  أن 

atitheatre.ae
لعناية منسق مسابقة تأليف النص امرحي، و كتابة اسم امؤلف 

اإلكروي،  الريد  سطح  عى  )اموضوع(  خانة  ي  النص  وعنوان 
وإرسال النص والوثائق امطلوبة ي إرسالية واحدة.

اإعان عن  يتم  يي   امشاركة كا  واجراءات  مواعيد  تحددت  كا 
باب  يفتح   ،2020 مارس  مطلع  امسابقة  من  الثالثة عرة  النسخة 
التقديم وقبول النصوص التي يرغب أصحابها بالتنافس من خالها 
شهر  نهاية  ي  التقديم  مهلة  وتنتهي    ،  2020 مايو  شهر  مطلع 
أغسطس 2020، وسوف تشكل الهيئة لجنة تحكيم وتكون قراراتها 

نهائية، وتعلن النتائج النهائية للمسابقة ي منتصف نوفمر 2020.
وتتنافس النصوص التي سوف ترشح لفوز عى ثاث جوائز: الجائزة 
اأوى   5000 دوار، والجائزة الثانية 4000 دوار، و الجائزة الثالثة 
الفضية  اأيقونة  للمرح  العربية  الهيئة  منح  كا   دوار،   3000
الفائزة  النصوص  الطبعة اأوى من  للفائزين، و للهيئة حقوق نر 
النصوص  ونر  طباعة  يجوز  ا  كا   منشوراتها،  ضمن  بامسابقة 
الفائزة من قبل أصحابها أو جهات غر الهيئة العربية للمرح قبل 

مرور 3 سنوات عى إعان الفوز.

أحمد زيدان

مسابقتيها  ومواعيد  روط  عن  للمرح  العربية  الهيئة  أعلنت 
الثالثة  النسخة  ي  واأطفال  سنة   18 فوق  للكبار  امرح  للتأليف 
لتجاوز  الخيال  )نطلق  شعار  تحمل  واليت   2020 للعام  عرة  
ومواعيد  للتسابق  عاملة  روطا  الهيئة  حددت  وقد  النمطية( 

التقديم 
والتقديم المسابقة  شروط 

مسابقة  من  عرة  الثالثة  النسخة  للمرح  العربية  الهيئة  تنظم 
للعام 2020  )فوق سن 18(   للكبار  اموجه  امرحي  النص  تأليف 
مؤكدة  واُمَعاش،  الحار  ي  النصوص  هذه  تحفر  أن  يتعن  حيث 
وذلك  والتغير؛  التقدم  إحداث  ي  لإنسان  اإيجاي  الدور  عى 
النصوص  ان تكون  التالية وبالنسبة مسابقة اأطفال  وفق الروط 
متفاعلة مع الحار خاصة ااجتاعي وتفتح أفق امستقبل، نصوص 
إيجابية  درامية  ماذج  خال  من  الطفل  شخصية  بناء  ي  تساهم 
لشخصية الطفل ي النصوص امؤلفة؛ موجهة للفئة العمرية من سن 

6  إى 18 سنة، ضمن الروط التالية:
امرشح  النص  يكون  أن   : للتسابق وهي  عامة  وقد حددت روطا 
للمرح  العربية  الهيئة  اعتمدتها  التي  الثيمة  عى  مبنياً  للمسابقة 

للعام 2020 و هي : )نطلق الخيال لتجاوز النمطية(.
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منه..  اإيجابي  الجانب  رأوا 

تتعوضش ما  الحظر  ساعة  النقاد: 
اغتنامها الحق  الناقد  وعلى   

أصابت  الــي  الملل  حالة  على  للقضاء  اأساليب  من  العديد  عموما  الناس  ابتكر  الماضية  الفرة  خــال  فرضت  الــي  الحظر  حالة  ظل  في 
وأخــرون  التحدي،  من  كنوع  بــوك  الفيس  عر  تمثيلية  وفــقــرات  مونولوجات  لعمل  لجأ  البعض  الثقافية،  اأنشطة  توقف  مع  الجميع 
تطوير  فــي  الــحــالــة  هــذه  مــن  يستفيدوا  أن  يمكن  وكــيــف  الــحــظــر،  لتحدي  الــنــقــاد  يفعل  مـــاذا  ولــكــن:   ، مجانية  أونــايــن  ورش  أطــلــقــوا 
الذي  وما  تركزا،  أكر  بشكل  الرمضانية  التليفزيونية  اأعمال  لمتابعة  فرصة  تلك  تكون  أن  يمكن  وهل  والتحليلية،   النقدية  أدواتهم 
التقينا  البعض؟  نظر  وجهة  مــن  اأدوات  تلك  هــي  ومــا  وأدواتــهــم  أساليبهم  لتطوير  الــدراســة  توقف  بعد  بــه  القيام  للطاب  يمكن 

.. اأسئلة  تلك  عن  لإجابة  والمسرحين  النقاد  من  بمجموعة 
روفيدة خليفة 

ثم  جدا،  صعب  السؤال  إن  بالقول  حديثه  اإمام  سيد  د.  بدأ 
إما  وعقل،  وعمق  منطق  يفكر  أن  يجب  الجميع  أن  أكد عى 
ان ننتظر اموت أو نعترها أزمة ومر ونبدأ ااستعداد للعمل، 
أدواته  لتحديث  يحتاج  الحاات  الناقد ي جميع  أن  إى  مشرا 
ااتجاهات  أحدث  عى  والتعرف  والقراءة  بااطاع   ، باستمرار 
“بعافية”  نقادا  لدينا  وأن  خاصة  معارفه،  واستكال  النقدية، 
بالنقد  يتعلق  ما  بكل  أموا  أنفسهم  اعتروا  تخرجهم  ،مجرد 
واعتروا أنفسهم نقادا، ومازال ينقصهم الكثر، باإضافة أنهم 
النقد  منهج  لقضية  فهمهم  حيث   من  منهجيا،  مؤهلن  غر 
،وكيف  امناهج  بن  يخلطون   ا  ،وكيف  التحليلية  واإجراءات 
يقدمون أعاا متكاملة، كا يجب أن يكون لديهم لغة أجنبية 
يكون  أن  واأهم  امختلفة،  امناهج  عى  ااطاع  من  مكنهم 
يفعل  كا  باأرقام  حسابات  مجرد  وليست  فنية  حركة  لدينا 
امسئولون، ويجب استغال فرة الحظر أيضا بقراءة ومشاهدة 
وتطوير  البحث  ي  الوقت  واستغال  متابعته  لنا  يتح  م  ما 

اأدوات أي معرفة امناهج، فالناقد الحقيقي منهج.
الناقد  تحتاج من  والبرية ا  امرئية  الفنون  “إمام”:   وأضاف 
ضعيفة-  الدراما  معرفة  فحتى   – فقط  بالدراما  ملا  يكون  أن 
لكن ابد أن يكون دارسا جيدا للدراما ويعرف الفنون اأخرى 

باستمرار  أدواته  لتحديث  يحتاج  الناقد  اإمام:  سيد 
لذلك والحظر فرصة سانحة 

سيد اإمام
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يلتفتوا أهمية  أن  النقاد  : على  أحمد هاشم   
بيت  إلى كل  تتسلل  التليفزيونية أنها  الدراما 

يفيد  ما  اإلكرونية  وامواقع  الجرائد  صفحات  عر  اأعال 
العملية اإنتاجية لسوق الدراما التليفزيونية مريا وعربيا، أما 
طاب النقد والدراما فلديهم فرصة رائعة متابعة الورش الفنية 
امخرج  بقيادة  الشباب  فرقة مرح  مثا  تتيحها  التي  امجانية 
اليوتيوب  عى  الثقافة  وزارة  موقع  عى  بامجان  حسان  عادل 
وهى ورش ى التمثيل والتأليف امرحى واموسيقى واإخراج، 
ومشاهدة  امستمرين  وااطاع  القراءة  محاولة  إى  باإضافة 
كتابة  ومحاولة  أوناين  العامية  العروض  من  ممكن  قدر  أكر 

مقاات أو ماحظات نقدية عليها وعرضها عى أستاذتهم.

مشرا  استيائه  عن  فرح  شاذي  وامخرج   امؤلف  أعرب   فيا 
ي  النقد  وأن   ، اليد  أصابع  يتعدوا  ا  امميزين  النقاد  أن  إى 
فإن   التجارب  كرة  من  الرغم  عى   : أضاف  امرح”بعافية”، 
مصاحبة  من  فابد  ذلك  ومع  مميزا،  يعد  فقط  منها   30%
تجد  فلن  أسوان  ي  مميز  عرض  عن  تحدثنا  فإذا  نقدية، 
ما  مقالته  عن  يتقاى  فهو  عذره  وللناقد  له،  نقدية  متابعات 
لن  لذا  كاملة-   عليها  - ي حال حصل  امائتي جنيه  يتعدى  ا 

يكلف نفسه ويذهب أسوان وينفق أمواا لكتابة مقالة.
متابعة  ي  نفعا  تجدي  لن  الحظر  فرات  “فرح”:   وأضاف 
امرح  أن  التصوير،  لضعف  عنها  والكتابة  القدمة  العروض 
لكن هناك شئ هام كشفه  مبارا،  كان  إن  إا  نقده  ا يصلح 
توقفت  إن  لكن   ، بامرح  تشعر  ا  الناس  أن  وهو  الحظر 
لرجل  فارقا  فستشكل  السينائية  أو  التليفزيونية  الدراما 
أن  امسألة  لكن  النقدية  امقاات  من  الكثر  هناك  الشارع، 
اأمر اختلط بن الصحفي الفني وبن الناقد ، ونقاد التليفزيون 
ي  كثرة  تغطيات  هناك  لكن  معدودين،  أيضا   والسينا 
الصحف بعكس امرح، الجريدة الوحيدة امختصة به م يعد 

لها إصدار ورقي.

وتابع:  كنا نأمل أن تنشئ الوزارة قناة خاصة بها ولكنها تعرض 
النقد  طاب  عن  أما  فقط،  الفني  البيت  وليس  الجهات  لكل 
ومشاهدة  للمرح  القومي  بامركز  ااستعانة  فعليهم  والدراما 
ويقدموا  رؤيتها  لهم  يتح  م  والتي  القدمة  امصورة  العروض 
التليفزيونية  للدراما  متابعتهم  باإضافة  عنها  نقدية  تطبيقات 

والكتابة عنها أيضا. 
شاذي  امؤلف  قال  التليفزيونية  للمتابعة  النقاد  تفرغ  وعن 
ليس  مر،  ي  معدومة  الشامل  الناقد  فكرة  تكون  رما  فرح: 
الطرح  يختلف  حيث   الثاثة  للوسائط  يكتب  من  هناك 
وهو  النقد  ي  الثاثة  بن  يربط  خط  هناك  ولكن  النقدي، 
والتليفزيون  السينا  أعال  يقتحموا  ان  النقاد  وعى  الصورة 
وهو  كبرة   متابعة  حاليا  يحظى  مسلسل  وهناك   ، ويحللوها 
الحظر  ومع  القبايل”  “بت  سبقه  قد  وكان   “ القلوب  “قوت 
التي  وامسلسات  اأفام  من  بعدد  محاطن  أنفسهم  سيجدوا 
فليس  امرح  أنشطة  توقف  مع  بينا  عنها،  الكتابة  مكنهم 
تنتج  بلد  اموجودة ي  الفضائيات  لها وسط فوى  قناة  هناك 

أكر من خمسة أاف مرحية ي العام.

إذا  إا  النقد  مارس  ا  الناقد  إن  أحمد هاشم  الناقد  قال  فيا 
ي  القراءة  أو  بالدراسة  سواء  النقدية  اأدوات  لديه  توافرت 
التخصص، و الناقد امرحي تحديدا ابد أن يكون دارسا عكس 
من  مكنه  وموهبة  فطرة  لديه  يكون  قد  الذي  مثا  اممثل  
الكثر  مشاهدة  أو  الورش  خال  من  وتطويره  عمله  مارسة 
للفنون  العاي  امعهد  ازال  رأيي  وي   : أضاف   ، العروض  من 
، ليس  التي ُتدرس امرح  امرحية أفضل اأماكن امتخصصة 
هذه  بأن  لنعرف  ولكن   ، اأخرى  الكليات  قيمة  من  تقليا 

الكليات تدرس امرح من الناحية النظرية فقط.
د.إبراهيم  والراحل  فهمي  د.فوزي  كان  “هاشم”  وأضاف 

باسم صادقأحمد هاشم

كبرة  أساء  ،فهناك  امرح  بتاريخ  لوعيه  ،باإضافة  امختلفة 
لأسف  ونحن  تقدمه،  الذي  الفن  بتاريخ  وعيها  بسبب  عرفت 
بالتاريخ، حن  وعي  فالناقد   ، بالتاريخ  الوعي  هذا  لدينا  ليس 
أفقد إحساي أفقد عمي ،علينا البحث عن الناذج اإيجابية 

وااحتذاء بها.
وتابع: الدراما التليفزيونية ليست منفصلة عن العمل السيناي 
ملا  الناقد   يكون   أن  يجب  لكن   ، متخصصن  تحتاج  ،وا 
بالفروع الدقيقة بن كل “مبديا” وأخرى، و عى النقاد متابعة 
 ، ذهبية  فرصة  فهي  الحظر،  فرة  ظل  ي  التليفزيونية  اأعال 
أما عن ما أنصح به طاب أقسام النقد والدراما ممن تعطلت 
 ، قراءاتهم  بتنظيم  عليهم  بامناهج  معرفتهم  ،فبعد  دراستهم 
وأن يكون لديهم قراءات تاريخية للحقب والفرات والتطورات 

وقراءة النصوص امرحية ، ويلموا  بها ويغذون بها عقولهم.
فيا يقول باسم صادق الناقد امرحى باأهرام  إن الناقد من 
باكتساب  له  تسمح  اطاع مستمرة  حالة  يكون ي  أن  امفرض 
وجهة  تكوين  إى  تؤهله  التي  اموسوعية  وامعلومات  امعارف 
نظر أو رؤى لها خصوصيتها للعام من حوله، وهو ما يساعده 
إيجابيا  تفاعا  معه  والتفاعل  امرحى  العمل  تلقى  عى 
باعتباره وسيطا بن النص والعرض امرحى من جهة وامتفرج 
من جهة أخرى، وباعتباره أحد عنار الحالة اإبداعية، وبالتاى 
امتلقي  يعن  عميقا  تحليا  امرحى  العمل  يحلل  أن  يستطيع 
العرض  ي  امتضمنة  للرسائل  متعددة  قراءات  تكوين  عى 
وجدانه  يشكل  الذي  امستمر  اإيجاي  التفكر  عى  وتحريضه 
الفكر  يفرز  أن  يستطيع  نقديا  عقا  لديه  ويخلق  وتفكره 
حال  هو  هذا  كان  وإذا    : أضاف  امتطرف.  الفكر  من  السوي 
تعد فرصة ذهبية  الحظر  فإن فرة  الناقد امرحى بشكل عام 
امختلفة، سواء أحدث اإصدارات  امعارف  لاستزادة من زخم 
إعادة  حتى  أو  وامحلية  العامية  امرحية  والنصوص  النقدية 
وقد  اكتشافها،  إعادة  بهدف  قراءتها  له  سبق  أعال  قراءة 
بن  الثقافة  بيتك..  ى  “خليك  الثقافة  وزارة  مبادرة  لنا  فتحت 
التأمل ى عرض سبق وشاهدناها  أرحب إعادة  آفاقا  إيديك” 
مشاهدتها  فرصة  الوقت  لنا  يتح  م  رائعة  عروض  أو  قبل  من 
امرحى  العمل  أن  ورغم  مواقعها،  ى  عرضها  لدى  قبل  من 
من  خرج  إذا  وحميميته  قيمته  يفقد  تفاعى  حى  عمل  هو 
متابعة  لنا  تسمح  م  امبادرة  تلك  أن  إا  امرح  جدران  بن 
وتقييمها  بتأملها  لنا  سمحت  بل  فحسب،  وتقييمها  العروض 

هى ذاتها.
امرحية  لعروضها  مستمرة  متابعة  فبعد   : “صادق”  وتابع 
عى  الشديدين  واإقبال  النجاح  حالة  وماحظة  والغنائية 
مهمن،  أمرين  لتحقيق  احتياجا  أكر  بتنا  أوناين،  مشاهدتها 
أولها هو رورة تصوير عروض مرح الدولة الحديثة بإخراج 
،لكن  وأفضل  أوضح  بشكل  بعرضها  يسمح  احراي  تليفزيوى 
التوثيق  ،وإما  التوثيق  مجرد  يعد  م  اأمر  أن  أثبتت  التجربة 
القابل للعرض لتعريف اأجيال الجديدة براثنا امرحى، مثلا 
التليفزيوى  التصوير  عر  فنانينا  كبار  أعال  عى  نحن  تعرفنا 
أعال ظلت خالدة ى وجداننا مثل  أعال عادل خري وفؤاد 
امهندس وعبد امنعم مدبوى وسميحة أيوب وغرهم،أما اأمر 
الثقافة  وزارة  بن  امثمر  التعاون  استمرار  رورة  فهو  الثاي 
تلك اأعال تصويرا  أمام تصوير  العقبات  لتذليل  والتليفزيون 
دعت  حينا  ذلك  إمكانية  أثبتت  التجربة  وان  خاصة  احرافيا 

الحاجة.
أضاف أيضا : وا شك أن فرة الحظر ستدفع النقاد إى متابعة 
أكر  بشكل  رمضان  شهر  خال  التليفزيونية  الدرامية  اأعال 
تعمقا وتركيزا ،وبالتاى ستكون فرصة أكر لتقييم وتحليل تلك 

الحظر فرصة ذهبية  : فرة  باسم صادق 
المختلفة المعارف  لاسزادة من زخم 
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حادة يخرانا داما أن الناقد مثل النجار الذي يستطع تفكيك 
هكذا  أنه  علمونا  تركيبه،  إعادة  عى  القدرة  ولديه  “الكري” 
تؤدي  اأدوات  من  مجموعة  خال  من  امرحي  الناقد  يكون 
لذلك، والتي هي من وجهة نظري: امعرفة العميقة بالتخصص، 
بامجتمع،  تحيط  التي  بامشاكل  وشاملة  عامة  ثقافية  ومعرفة 
إذا كنا نتحدث تحديدا عن الناقد امري فابد أن يكون ملا 
ان  وااجتاعية،  وااقتصادية  السياسية  وقضاياه  مجتمعه 
امخرج  نظر  ووجهة  امؤلف  نظر  وجهة  يطرح  فني  عمل  أي 
يتطرق أي  بكل ذلك حتى حن  يكون ملا  أن  الناقد  ، وعى 
خال  من  شفراته  تفتيت  عى  قادرا  يكون  مرحي  عرض 
، باإضافة معرفته العميقة  معرفته العامة بكل ما يدور حوله 
ممن  البعض  ضد  لست  ذلك  ومع    : هاشم  وتابع  بتخصصه، 
فهم  متخصصن،  وليسوا  امرحية  للعروض  قراءات  يكتبون 
بأخر،  أو  بشكل  النقدية  العملية  بالتأكيد  تري  أخرى  روافد 
مستوى  عى  قسم مرح  آداب  خريجي  من  الكثرين  وهناك 
عال من الحرفية، طوروا من أنفسهم عى فرة طويلة، والناقد 
بغض  أدواته  من  يطور  رحيله  حتى  تخرجه  منذ  عام  بشكل 
ي  امتعددة  قراءاته  خال  من  وذلك  الحظر،  فرة  عن  النظر 
عى  واطاعه   ، امختلفة  امرحية  والفنية  النقدية  ااتجاهات 
النصوص امرحية، سواء إقليمية أو محلية أو عامية ،ومتابعة 
لديه  الدرامية  الحاسة  لتغذية  وامحلية  العامية  العروض 
اأيام  خال   – الندوات  ي  وزمائه  بينه  للمناقشات  ،باإضافة 
جديد  من  يحصله  ما  حول  تدور  التي  امناقشات  أو  العادية- 

هذا وذاك.
مبادرة  فاجأتنا  الحظر  فرة  خال   : هاشم  أحمد  الناقد  وقال 
وزارة الثقافة بإتاحة العروض امرحية عى قناتها، ومن امهم 
أن يتابعها النقاد، أما عن الدراما التليفزيونية فلنتفق أوا أنها 
مظلومة نقديا ي مر، وحينا أقول نقاد الدراما التليفزيونية 

فأنا   – تابع هاشم   - والنقد  الدراما  أقسام  لطالب  بالنسبة  أما 
أعتره مروع ناقد منذ التحاقه بامعهد ، و من خال دراسته 
وإراف أساتذته يتم العمل عليه لتحويله من مروع إى ناقد 
بعد التخرج، فامعهد رغم أهميته الكبرة وقسم النقد تحديدا 
العديد من خريجيه م  ، وهناك  امفاتيح فقط  ا يعطي سوى 
يكمل  أن  الطالب  عى  ولذلك  النقد،  مارسة  مؤهلن  يكونوا 
العمل عى نفسه ، مشاهدة أكر عدد من العروض،  والعديد 
للنصوص  باإضافة  قدمة،  مرحيات  تعرض  القنوات  من 
ذاته  لبناء  والعمر  الخرة  ي  سبقوه  من  وامقاات  امرحية 

النقدية.
عن  بعيدا   - للتأمل  فرصة  لدينا  الشافعي:   د.محمد  قال  فيا 
مارس  أو  ناقد  كان  سواء  عام،  بشكل  للفنان  العمل-  ضغط 
دراما  يحدث  فا  مؤلف،  أو  ممثل  أو  مخرج   ، عمي  بشكل 
عظيمة صنعها الله وعلينا التأمل ي كيفية حدوثها، وإن فكرنا 
مليا سنجد أن هذه امراحل التي مر بها مر بها العام كله عى 
ونصوص  ُكتاب  خالها  من  وظهر  امختلفة  التاريخية  امراحل 
مجااتهم  بشتى  للمبدعن  مثرة  اأزمات  فهذه  مرحية، 
خال  من  فانتازيا  أنه  عى  الوباء  مع  تتعامل  بدأت  والناس   ،
الكوميكس واإسقاطات عى السوشيال ميديا، كل هذه حاات 
عى  ،وهنا  مقصود  غر  بشكل  امجتمع  عى  ظهرت  مرحية 
الطبيعية  والكوارث  الغريبة  الظواهر  لهذه  يلتفت  أن  الناقد 

التي تولد نوع جديد من الدراما.
نسرجع  يجعلنا  الهادئ  التوقيت  هذا  “الشافعي”:  وأضاف 
به،   مر  ما  لكل  مشابهة  موضوعات  تناولت   التي  امرحيات 
أو  باأوبئة فقد تكون أحداث سياسية  ترتبط  بالرورة  وليس 
دينية ، وهناك أعال ارتبطت بالفروسات واأوبئة ي مختلف 
ي  ذهني  عصف  لعمل  امناسب  الوقت  هو  وهذا  العصور،  
جديد،  تجريب  عمل  يتم  كيف  نرى  وأن  كله،  اماي  التاريخ 
الجيل  يعارها  وم  علينا  جديدة  وتجربة  موضوع  هو  فها 
اماي ، وما ميزها أننا نعلم كيف تعامل معها من سبقونا من 
مرحية  ي  جاء  ما  هو  يحدث  ما  أليس  اأعال،  هذه  خال 
الكثرين  وفقد  طيبة  ي  الطاعون  فجأة  ظهر  حن  أوديب، 
حياتهم، وتلك مرحية كتبت ي القرن الرابع قبل امياد ، تلك 
امابسات التي تشبه ما يحدث اآن إذا تأملنا وفكرنا سنجد أن 
الدراما الجيدة تحاي الطبيعة وتحاي امشاكل الحقيقية وليس 

امشاكل السطحية التي تتناولها بعض اأعال الضعيفة.
وتابع د.محمد الشافعي: علينا الركيز فيا حدث حولنا لعمل 
الراهنة  باأحداث  ومرتبطة  قدمت  التي  اأعال  بن  مقارنات 
والحديث منها، أيضا مكن للنقاد استغال فرة الحظر متابعة 
متاحة  تكن  م  حيث  عروضها  نرت  التي  العامية  امسارح 
عام، هذه  بشكل  للمرحن  ولكن  فقط  النقاد  ليس  قبل،  من 
العروض قد تكون جديدة بالنسبة لنا لكتابة مقاات عنها،أيضا 
هناك عروض يعاد عرضها تابعة للبيت الفني للمرح ومرح 
فرصة  وتلك  يشاهدها،  م  كامل  جيل  عام،  بشكل  الدولة 
وها  طالبا  كنت  حن  عنها  قرأت  تكون  ونقدها،فرما  متابعتها 
هي الفرصة قبل أن تغلق هذه القنوات بعد انتهاء اأزمة أنها 

تعرض اآن بشكل إنساي.
إى  الشافعي  أشار  فقد  التليفزيونية  بالدراما  يتعلق  وفيا 
القنوات  إذاعتها عى  ُتعاد  التي  النقاد اأعال  إمكانية متابعة 
، فقناة القاهرة والناس مثا تقدم برنامج مدة ساعتن “رمضان 
وكذلك  القدمة،  واإعانات  والفوازير  الرامج  يعرض  زمان” 
أنك  متابعتها  للنقاد  مكن  مسلسات  تعرض  زمان  ماسبرو 
الجيد  العمل  ميز  ما  أضاف:  مختلفة،  بقراءات  منها  ستخرج 
تشاهده  مرة  كل  ي  أنه  السينائية  أو  التليفزيونية  الدراما  ي 

كانت  للدراما،سواء  النقدية  بالعملية  امختص  الناقد  أعني 
فلدينا  للسينائية  وبالنسبة  مرح،  أو  تليفزيون  أو  سينا 
سبيل  عى  امعهد  خريجي  من  معظمهم  النقاد  من  مجموعة 
النقاد  أهم  من  وهو  فريد  سمر  الناقد  الحر:  ا  امثال 
مارسها  التي  الصحفية  الكتابة  استبعد  وهنا  السينائين، 
عبد  الراحل  عاتقه  عى  أخذ  عاما  عرون  ،فمنذ  الكثرون 
اأعال  وتناول  النقدية  الكتابة  ي  البدء  مهمة  القط  القادر 
م  تحريرها،  رأس  التي  إبداع  مجلة  خال  من  التليفزيونية 
يهتم أحد قبله أو بعده بذلك  سوى د.حسن عطية الذي كتب 
العديد من امقاات لدرجة أنه خصص كتابا  منذ عامن اساه 
القادر  عبد  وبكتابات  به  فليستعينوا  التليفزيونية،   الدراما 

القط.
بالدراما  النقاد  اهتام  عدم  سبب  يرجع  رما   : هاشم  وعلق   
عى  يصعب  حيث  الحلقات  عرض  فرة  لطول  التليفزيونية 
لهذا  مرحنا  جريدة  طرح  خال  ومن   ، متابعتها  الناقد 
اموضوع ندعو النقاد إى االتفات أهمية الدراما التليفزيونية 
أنها تتسلل إى كل بيت وتتمتع مشاهدات عالية، و أذكر ي 
هذا الصدد ما قاله ي أسامة أنور عكاشة أنه بدأ حياته بكتابة 
القصة القصرة قبل أن يتحول لكتابة الدراما التليفزيونية ،أنه 
م يهتم بإصدارته القصصية سوى عدد قليل ي حن أنه عندما 
تليفزيونية،  لسهرة  القصرة  قصصه  إحدى  أصدقاءه  أحد  حول 
يكتبون  والصحفين  النقاد  كبار  وجد  لعرضها  التاي  اليوم  ي 
عنها ، و عى رأسهم أنيس منصور. فوضع الراحل عكاشة يده 
بالكتابة  قراره  أخذ  هنا  ومن  التليفزيونية،  الدراما  أهمية  عى 
يضع  أن  ابد  كاتب  وأي  أكر،  مستهلكيها  أن  التليفزيونية 
نصب عينيه الجمهور.  وأمنى أن يتحمس مجموعة من النقاد 
اإذاعية  والدراما  التليفزيونية  اأعال  تناول  لرورة  ويلتفتوا 

كذلك  بالنقد والتحليل. 

شاذي فرحمحمد الشافعي

إلهية عظيمة  الشافعي: ما يحدث دراما  محمد 
العر تأملها وتحليلها واستخاص  علينا 

ااستعانة  النقد والدراما  : على طاب  شاذلي فرح 
القديمة العروض  للمسرح ومشاهدة  القومي  بالمركز 
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اأكادمية ي نضع اآن معاير كاتب النقد التليفزيوي؟ لأسف 
ي  العبث  مكنه  ا  الناقد  أن  من  الرغم  وعى  مخزية،  اإجابة 
العبث ي  حقل مهني آخر، إا أن أي منتم مهنة أخرى مكنه 
أو  يحب  ينفر،  أو  يعجب  بإنسان  ليس  الناقد  النقدي،  الحقل 
يكره، يستلطف أو ينبذ عمل ما، الناقد من الروري أن يحمل 
بها،  معرف  تعليمية  مراحل  ي  تخصص  قد  يكون  وأن  علا، 
نهل  متخصصن  أساتذة  له  تدرب،  نصوص، شاهد عروض،  قرأ 
ابد  الذي  العلم  بجانب  الناقد  النقدي،  امجال  ي  علمهم  من 
وأن يستند إليه، ليس بإنسان عادي، هو ذو حس مختلف، ذو 
وبناء  الدرامية،  اأحداث  وقراءة  والتحليل  التفسر  عى  قدرة 
البعض، وإيجاد العاقة بن ما يقرأه  اأحداث وربطها يبعضها 
والنقد  الدراما  قسم  طاب  وعن   . الواقع  وبن  يشاهده  وما 
للتعلم  الرئيي  وامصدر  اماذ  هي  الدرامية  النصوص   : قالت 

وامران اآن، وأمهات كتب النقد خر دليا ومرشدا.

من  العمل  فرة  أثناء  قال:   العا  أبو  الدين  د.عصام  الناقد 
الوقت،  الكتب الحديثة بالركيز امطلوب لضيق  الصعب قراءة 
العامي  امرح  جاعة  من  الكتب  تحميل  السهل  من  اآن  و 
حتى  الصحيح  الفهم  فهمها  و  ورزانة  بتأي  قراءتها  و  وغرها 
النقد  عليها  يقوم  التي  النظرية  باأسس  التسلح  يتسنى 
نفس  علم  وخاصة  النفس  علم  لكتب  باإضافة  امرحي، 
الشخصية وعلم الجال ،وأعتقد ان فرة الحظر ستكون فرصة 
متابعتها  لهم  التي ايتسنى  التليفزيونية  الدراما  متابعة  للنقاد 
بتلك  العاملن  عى  بالفائدة  يعود  ،ما  العادية  اأيام  خال 

اأعال من ممثلن ،مهندي ديكور، ومؤلفن. 
أو  كلمتن  ي  تعلم  ا  النقدية  امارسة   :“ العا  “أبو  وأضاف 
تكون  العلوم  من  مجموعة  تداخل  النقدية  ،امارسة  كتابن 

عقلية الناقد ما يرى من أعال درامية.

الكتابات  من  كثر  يتابع  من  خميس:   أحمد  الناقد  قال  فيا 
محنة  ي  أننا  سيجد  اأخرة  السنوات  ي  امنشورة  النقدية 
امطروحة  اموضوعات  فمعظم  ري،  رحم  من  إا  حقيقية 
حقيقي  تحليي  مقال  تجد  ما  وقليا  اانطباعي  للنقد  تنتمي 
هناك  أن  كا   , العلمية  ومرجعياتها  بالدراما  الوعي  يعتمد 
أو  الكاتب  قبل  من  ا  تراجع  م  التي  الريعة  الكتابة  كارثة 
التي ينر لديها،  وحتي أكون مخترا ،كل ما  حتى امؤسسة 
أرجوه من النقاد سواء الجدد منهم أو القدامى هو مراجعة ما 
كتبوا قبا ومراقبة شخصياتهم النقدية ي عاقتها بفنون العرض 
امشاكل  حتا  منا  لكل  سيكشف  الذي  اأمر  امرحي،وهو 
التي نعاي منها ومدي عاقتنا بعلوم العمل النقدي, مع اأخذ 
مراجعة  يرجي  فارقة  وأقام  مرجعيات  هناك  أن  اإعتبار  ي 
أخطاي  من  التعلم  اإمكان  قدر  أحاول  نفي  موضوعاتها،عن 
ذاي  من  قليا  ولو  أطور  حتي  فاتني  ما  اإمكان  قدر  والتزود 

وأتعلم من أخطاي.

ى  جعلنا  امستجد  كرونا  فروس   : فقالت  بسام  د.أساء  أما  
ى  التفكر  بن  الطريق  مفرق  ى  وضعنا  مستمر  هلع  حالة 
ترتيب  نعيد  وجعلنا  نفسها،  الحياة  وجدلية  والحياة  اموت 
حساباتنا الفكرية والنقدية؛ لنسرجع اماي بالحار وربطها 
ويعد  الكورونا،  بعد  ما  نقدية  أسس  وضع  ظل  ى  بامستقبل 
امرض  انتشار  للحد من  الحظر  الوزراء بوضعنا ي  قرار مجلس 
قراًرا  أنه  من  بالرغم  للناقد  الحياة  لثبات  امهمة  القرارات  من 
عند  والصحة  والسياسة  ااقتصاد  برمتها،أوقف  الحياة  أوقف 
التفرغ  مكنه  ا  اأدي  والناقد  امفكر  أن  إا  الكورونا  مرحلة 
لهذا الوضع امأزوم أو توقف فكره اإبداعي عند هذا الحد من 
من  أصعب  آخر  مزمن  مرض  انتشار  حالة  ي  ونصبح  اانتشار 

أحمد خميس

أخطائي  التعلم من  أحاول  أحمد خميس: 
بما فاتي حي أطور ذاتي والزود 

امختلفة  امراحل  ي  متابعته  خال  من  ،أنك  جديدا  تكتشف 
خراتك  تطبق  تجعلك  حياتية  خرات  تكتسب  حياتك  من 
فعى  منه،  جديدة  وأفكار  برؤى  فتخرج  الجديدة  امعرفية 
سنوات  بعد خمس  ثم  لر  املك  أشاهد مرحية  امثال  سبيل 
أشاهدها مرة أخرى، بالتأكيد خال تلك السنوات تتغر خراي 
الرمضانية فقد  الدراما  ،أما متابعة  وبالتاي تظهر رؤى مختلفة 
اعتدنا خال العر سنوات اماضية عى تقديم أعداد كبرة من 
امسلسات معظمها استهاكية وليست عائلية، فيكون اُمنتج ي 
، لكن هل يقدم وحيد حامد  النهاية مسلسل أو أثنن جيدين 
تحظى  أن  وأمنى   ، أعتقد  ا  أو هاي خليفة عما ي رمضان؟ 
متابعة النقاد لها فرما يؤثر ذلك ي صناعة الدراما التي تحتوي 

عى البلطجة وامخدرات والعنف.
قد  الطالب  كان  وإن  ليتعلموه  الكثر  فأمامهم  الطاب  أما 
فرصة  فأمامه  نصوصه  كل  يدرس  وم  بعينه  كاتب  درس 
لدراستها جميعا، باإضافة للبحث عن النظريات الحديثة التي 
السابقة  للدورات  التجريبي  امهرجان  كتب  أن  يدرسها، كا  م 
فعليهم   ، للمرح  القومي  امركز  أو  امعهد  مكتبة  ي  متاحة 
نصوصا  تنر  حاليا  بوك  الفيس  صفحات  أيضا  بها،  ااستعانة 

مرحية، إن هذه الفرة فرصة للطاب ومن يعمل للتجديد.

أنحاء  كافة  ي  اإنسان  القوي:   عبد  رنا  الناقدة  قالت  فيا 
كورونا،  فروس  انتشار  بسبب  وترقب  توتر  بحالة  مر  اأرض 
امشهد  جعل  ما  له،  عاج  إيجاد  ي  اآن  حتي  عجز  وقد 
عي  وامتوفين  امصابن  أعداد  تزايد  بسبب  مرعب  العام 
الكرة اأرضية كل يوم، وكا ان الطبيعة و كل من عى سطح 
امعمورة يأخذ اآن هدنة ونقاهة وفرصة إعادة إنتاج اأفضل، 
وقراءته  واقعه  عن  وعلمه  عمله  ينفصل  ا  الفني  فالناقد 
فرة  تعد  الفرة  هذه  فإن  لذا،   ، فيه  الحادثة  للمستجدات 
ذهبية مراجعة الناقد لذاته وأفكاره و قناعاته، وإعادة تقييمه 
وما  الفن  يقدمه  ما  بن  الحقيقية  الروابط  وإيجاد  لأوليات، 
الواقع، وكذلك تجديد نظرته للمهن  يعيشه اإنسان عى أرض 
وأصحابها  ثانوية،  واعترتها  امجتمعات  أهملتها  التي  اأخرى 

بالتاي أصحاب أدوار ثانية وثالثة ي مجتمعاتهم.
ليطور  فرصة  ليست  الحظر،  “فرة  القوي:   “عبد  وأضافت 
عمل  تطور  من  حتمية  هناك  ببساطة  أن  أدواته،  من  الناقد 
الفكري  والحراك  الحياة، ومستجداتها،  الناقد مع ريان عجلة 
ينتمي  إنسان  أي  كمثل  مثله  ،الناقد  التقني  والتطور  الحادث، 
فلي،  كيمياي،  جيولوجي،  مهندس،  طبيب،صيدي،  مهنة،  أي 
جميعهم يطورون من أنفسهم بشكل دائم وتلقاي ، فمن غر 
ي  يبدأ  ي  كونية  أو  أرضية  كارثة  أحدهم  ينتظر  ان  الطبيعي 
إذا  للناقد  بالنسبة  الحال  نفس  امفرض  من  و  نفسه،  تطوير 
طالت فرة الحظر و انتشار الوباء، فالدراما التليفزيونية بالطبع 
يكون  ولكن  القادمة،  الفرة  الغزيرة  النقدية  بالكتابة  ستحظى 
لنقد  العلم  لديه  نقاد امرح  السؤال اأهم هنا هو )من من 
باعتبار  التليفزيوي،  النقد  بأدوات  التليفزيونية  امسلسات 
يختلف  فني  وسيط  التليفزيون  شاشة  و  التليفزيونية  الدراما 
عند  أي  وهنا،  امرح؟(  عن  وتقنياته  وآلياته  معطياته  ي 
وفقا  النقدية  الكتابات  تقديم  يتم  أن  يستلزم  اإجابة  إيجاد 
لإمكانيات العلمية التي تتوفر ي كاتب امقال، وهذا إن أردنا 
مأ  وليس  اإبداعية  الحركة  عي  بالنفع  ذلك  يأي  أن  بالفعل 

اأوراق والصفحات فقط .
وتابعت:  ولكن، لنكن واقعين و حتي ا نضحك عى أنفسنا، 
امرحية  النقدية  الكتابة  من  الحد  البداية  ي  استطعنا  هل 
العلمية  امعاير  و  امتخصص  النقدي  العلم  ملكون  ا  ممن 

رائع، وعلى  اأنشطة عمل  إيقاف  عمرو دوارة: 
بشكل جيد الوقت  استغال  النقاد 

عمرو دوارة
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والتصدع  الفكري  واانحباس  اأيدي  تكلس  وهو  أا  الكورونا 
الثقاي .

أمام  أصبحنا  ااضطراري  الحظر  حالة  ى  “بسام”:  وأضافت 
أي  لديه  ليس  آخر  ونوع  هواية  له  نوع  البر:  من  نوعن 
هواية وهو الذي يشعر باملل ويتطور املل لديه إى أن يصبح 
فروس قاتل رما يقوده إى اانتحار، أما عن النوع اأول الذي 
الذي  النوع  ، وهو  والنقد  القراءة  وليكن  معينة  بهواية  يتمتع 
، ومحاوله  الفروس براسة نقده ووعيه  يطور نفسه مواجهة 
التفاعل مع اأحداث وتطورها الريع وربطها ما يقرأ، جعلنا 
الحظر نفكر ي وضع جداول يومية لرتيب مكتبتنا واستخراج 
غر  أخرى  قراءة  قراءتها  إعادة  ومحاولة  بها  القيمة  الكتب 
عروض  مشاهدة  نستعد  جعلنا  كا  قبل،  من  قراناها  التي 
ثقافية مرحية قدمة وجديدة عر شاشات التلفاز أو الهواتف 
نتواصل   – أيًضا   – وجعلنا   ، الكمبيوتر  أجهزة  أو  امحمولة 
امتعلقة  القضايا  بعض  فهم  محاولة  كنا؛  ماا  أكر  بعد  عن 
مكانًيا  امثقف  حظر  أنه  الحظر  هذا  ى  والواقع  نشاهده،  ما 
واجتاعًيا وم يحظره عن التواصلية الثقافية أو الخطاب امعرى 
التواصى، بل كَثف جهده أكر ماا يلزم مواجهة هذا الفروس، 
والتفكر أكر ى نقد ثقافة امجتمع والبحث ى مفاهيم تتعلق 

بجدلية الحياة واموت عند امثقف العرى والغرى.
وتابعت: ولعل الثابت والواضح أن هذه الفرة هى فرة الجهد 
اآخر  توعية  خالها  من  يرز  الذى  الواعي  للمثقف  الحقيقي 
بشكل مبار أو غر مبار بخطورة اموقف وباالتزام بالقواعد 
والباء  الوباء  انتشار  من  للحد  امرية  الحكومة  أقرتها  التي 
الواقع  ونقد  للهوايات  الواعية  وامارسات  امناقشة  خال  من 
ونبذ الجهل واستعاضة نقص امعلومات لدى امتلقي كا مكن 
خال  من  النقدى  أدائهم  تطوير  والدراما  النقد  أقسام  لطاب 
مفاهيم  عن  الحظر،والبحث  أثناء  امجتمع  ثقافة  نقد  مارسة 

وكا  تتفاقم،  أن  وقبل  مهدها  ي  وهي  واأزمات  امشكات 
بصدق  امعرة  )تلك  الشعبية  واأمثال  العربية  الحكم  يقال ي 
العاج”،  من  خر  “الوقاية  أن  وحكمته(  الشعب  وجدان  عن 
آخر  بتعبر  أو  امصالح”  جلب  عى  مقدم  امفاسد  “درء  وأن 
الصحية  فاأزمة  امنافع،  جلب  عى  مفضل  الخطر  تجنب 
الحيطة  استثناء تستلزم  با  العام  التي تهدد حاليا جميع دول 
الوقائية  التدابر  كافة  اتخاذ  تتطلب  كا  الشديد،  والحذر 
وباء  إى  الله  قدر  ا  اأزمة  تتحول  ا  حتى  واإحرازية ريعا 

يتفى ويخرج عن السيطرة.
الوزيرة  معاي  واجبة  التحية  أن  الحقيقة   :“ “دوارة  وأضاف   
ولجميع قيادات وزارة الثقافة الذين بادروا بتنفيذ القرار، وإى 
الفضائية  القناة  إيديك” من خال  بن  “الثقافة  مبادرة  تفعيل 
الثقافة، والتي تتضمن تقديم مجموعة متميزة  الخاصة بوزارة 
من امرحيات واأفام الوثائقية والقراءات الشعرية والندوات 
الثقافية  اإصدارات  أهم  استعراض  إى  ،باإضافة  الفكرية 

امهمة وامتنوعة ي كافة مجاات امعرفة.
لجميع  رائعة  وبصورة  جدا  متاحة  الفرصة  أن  أعتقد  وتابع:  
القناة  هذه  متابعة  والنقد  الدراما  أقسام  وطاب  النقاد 
وذلك  تقدمها،  التي  وامعلومات  اموضوعات  من  وااستفادة 
زمنية  جداول  بعمل  القراءات  تنظيم  إمكانية  بجانب  بالطبع 
اأدب  مجاات  ي  امتخصصة  وامراجع  الكتب  بعض  لقراءة 
عى  الحرص  مع  وذلك  النقدية،  وامناهج  امرحية  والفنون 
أو  امرجمة  أيضا سواء  العامية  اإصدارات  اإطاع عى أحدث 
بلغاتها اأساسية طبقا إمكانية كل ناقد واللغة أو اللغات التي 

يتقنها.
التقييم  هي  اأوى  النقد  مهمة  “دواره”:  واسرسل 
تناوله  ي  موضوعيا  الناقد  يكون  أن  يجب  والتقويم،وبالتاي 
لأعال وللمشاركن ي تقدمها - كل ي مجال تخصصه - حتى 
مقااته  وأنه  خاصة  امهنة،  مستوى  معهم  يرتفع  أن  يستطيع 
نقدية  رؤية  للمقال  القارئ  للمشاهد  يقدم  أن  يجب  النقدية 
مستوى  من  العمل،وترفع  شفرات  بعض  فك  عى  تساعده 
ولأعال  خاصة  بصفة  النقد  موضوع  الفني  للعمل  تذوقه 

الدرامية بصفة عامة.
التكنولوجية  الوسائل  تطور  مع  أنه  البعض  يرى  قد   : تابع 
الحديثة وإتاحة هذا الكم من امعلومات فإن امساحة الفارقة 
بن الفنون تتاى، خاصة مع تصوير عدد كبر من امسلسات 
مخرجي  إسهامات  عى  وأيضا  السينا  تكنيك  عى  اعتادا 
السينا ي إخراجها، ولكنني أختلف معهم ماما حيث أرى أن 
مزيدا  تتطلب  الريعة  وتطوراتها  الحديثة  التكنولوجيا  وسائل 
دقيقة  تخصصات  هناك  أصبح  وكا  الدقيق،  التخصص  من 
محددة  عملية  ي  متخصصا  فأصبح  العيون  طبيب  للدكتور 
كذلك تحتاج القوالب واأشكال الفنية لتخصصات دقيقة طبقا 
فنية عن اأخرى طبقا لطبيعتها وإمكانياتها  قناة  اختاف كل 
امتلقن  مجموعة  تناسب  التي  اموضوعات  اختاف  وأيضا 
الفطري  ااستعداد  بخاف  الناقد  أدوات  عن  لعروضها،أما 
طريق  عن  والثقافة  الدراسة  الشخصية  وامهارات  واإمكانيات 
مع  وذلك  امتخصصة،  الورش  وحضور  وامشاهدة  القراءة 
مختلف  وأيضا  الفني  العمل  مفردات  جميع  دراسة  رورة 

مناهج وأساليب النقد.

امرض  وتفى  والباء  الوباء  حول  امجتمع  دخلت  جديدة 
ودعم،  توعية  أساليب  عن  واموت،والبحث  الحياة  وجدلية 
تنفيًذا أوامر الدولة للحد من انتشار امرض، ووعى بامسئولية 
وثقافًيا  وسياسًيا  اجتاعًيا  الراهنة  لأزمة  ومنظرين  كمتابعن 
واستخراج  والنقد  والثقافة  بالفن  ربطها  ومحاولة  واقتصادًيا 
أدوات جديدة نستطيع من خالها استنباط مصطلحات نقدية 

معرة عن الحالة التواصلية مع امجتمع ككل أثناء اأزمة.
الذي  الصائب  القرار  مع  ماما  أتفق  فقال:   دواره  د.عمرو  أما 
بغلق  الوزراء  مجلس  رئيس  مدبوي  مصطفى  الدكتور  اتخذه 
أماكن  جميع  وكذلك  السيناي،  العرض  ودور  امسارح  جميع 
امناسب ماما،  أنه جاء ي وقته  التجمعات، ومن وجهة نظري 
بتطبيقه  وسعادي  تقديري  عن  أعلن  الفرصة  أنتهز  كذلك 
الدايم  القديرة د.إيناس عبد  الفنانة  الفوري والحاسم من قبل 
جميع  مواجهة  برورة  أؤمن  أنني  وذلك  الثقافة،  وزيرة 

أساء بسام

التواصل  يمنعنا من  لم  الحظر  بسام:  أسماء 
المعرفي الخطاب  الثقافي  وتطوير 

العالمي من  المنتج  العا:  فرصة لاطاع على  أبو  عصام 
كتب وعروض متاحة

عصام أبو العا

رنا عبد القوي
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البخيل  شخصية  طلبة:  أشرف  الفنان 
لي بالنسبة  تحدى  كانت 

الــمــســرح  مـــن  الــفــنــيــة  رحــلــتــه  وبــــدأ  ومــمــثــا  مـــديـــرا  الــفــنــيــة  الــنــجــاحــات  مـــن  الــعــديــد  صــنــع  خـــــاص،   طــــراز  مـــن  مــســرحــي  و  فــنــان  طــلــبــة  أشــــرف 
والسينمائية  المسرحية  اأعمال  من  العديد  قدم   .. الفنية  الساحة  إلى  وانطلق  المسرحية،  للفنون  العالي  بالمعهد  التحق  ثم  المدرسي 
ويشغل  المتمزة  والــعــروض  النجاحات  مــن  العديد  للمسرح  إداراتـــه  فــرة  خــال  وحقق  الــســام  مسرح  مدير  منصب  شغل  والتلفزيونية، 
مسرح  فرقة  مع  حسونه  خالد  إخراج  لمولير  البخيل  بمسرحية  “هاربجون”  البخيل  دور  مؤخرا  قدم  القومي،  المسرح  مدير  منصب  اآن 
تمثيلية  وطاقة  ظل  وخفة  شديدة  براعة  البخيل  دور  تجسيد  طلبة  أشرف  الفنان  استطاع  وقد  ملك،  أوبرا  مسرح  خشبة  على  الشباب 

أخرى  ومسرحية  فنية  قضايا  لعدة  الباب  فتح  الذي  الحوار  هذا  معه  أجرينا  كبرة.  مفاجأة  فكان   كبرة، 
                                                   حوار : رنا رأفت

من  العديد  في  قدمت  البخيل  شخصية 
فى  ولكن  والمسرحية  الدرامية  اأعمال 
النمطية  عليها  يغلب  كان  اأحيان  بعض 
من  قدمته  الذي  الجديد  فما  اأداء  في 

؟ “هاربجون”  شخصية  خال 
مختلف،  جانب  من  البخيل  أو  هاربجون  شخصية  تناولت   
عندما  ولكن  البر  باقي  مثل  طبيعي  شخص  هو  فالبخيل 
يتعلق اأمر بامال فالوضع يختلف، بالنسبة له وهو ما أكدت 
بهذا  يجعله  ما  هو  امال  فإنحرصه عى  كوميدي  بشكل  عليه 
الشكل ولكن جميع جوانبه اإنسانية اأخرى مثل باقي البر.

الكتابات  من  العديد  له  عالمي  كاتب  مولير 
ما  أكر  ما  خصوصية،  له  ومسرحه  المتمزة 
كتابات  فى  الممز  وما  النص  فى  جذبك 

مولير؟
عندما يقدم عمل مرحي مولير فهو أمر مميز وجيد للغاية 
شخصية  وهى  ي،  بالنسبة  تحديا  مثلن  البخيل  وشخصية 
مغرية كثرا بتقدمها، فمرحية البخيل قدمت ى جميع أنحاء 
امجتمع  يأخذ من  أن مولير كاتب كوميدي ساخر  العام كا 

ويطرح رؤيته وهو يعد من أشهر كتاب فرنسا.

الشباب  مسرح  مع  تجربتك  عن  وماذا   -
؟ حسونه  خالد  والمخرج 

وهو  العمل  فريق  بن  والتفاهم  الحب  روح  كثرا  جذبني 
امخرج  عرض  أن  فمنذ  العرض،   لتقديم  أتحمس  جعلني  ما 
عادل حسان مدير مرح الشباب عي تقديم شخصية البخيل 
رحبت كثرا بالفكرة،  وامخرج خالد حسونه مخرج له العديد 
وهى  الجوائز  من  العديد  عى  وحصل  امتميزة  اأعال  من 
بدأت  وعندما  فني  عمل  ي  معه  أتعاون  التي  اأوى  امرة 
الروفات وجدت اجتهادا كبرا  وتآلف من فريق العمل، وهو 
أمر هام يظهر أثره عى خشبة امرح، فأهم ما ميز اممثلن 

عى خشبة امرح وجود حالة من الحب والتعاون امتبادل.

ما  صعوبات  الممثل  يجسدها  شخصية  لكل    -
؟ “هاربجون”  شخصية  صعوبات  أبرز 

زاوية مختلفة،  أنني قدمت هاربجون  من  كا سبق وأرت 

إلى حرفيه ومهارة  تحتاج  الكوميدية  الكتابة 
خاصة 
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معى  تعاون  وقد  الجانب،  هذا  إبراز  كثرا  اجتهدت  وقد 
عديدة  قراءات  خال  ومن  حسونه  خالد  امخرج  كبر  بشكل 

ومشاهدات استطعت الوصول لركيبة مختلفة وكوميدية.

عروض  تقديم  نفتقد  هل  رأيك  في   -
؟ هادفة  كوميدية 

ى  يرجع  والسبب  النوعية،  هذه  يقدم  قليل  عدد  هناك 
له هدف  فالفن    ، الفن  بدور ووظيفة  الوعي  إى عدم  رأيى 
الفن والبعض ليس  اختفى  الوظيفة  ووظيفة وإذا غابت هذا 
عرض  تقديم  بن  الصعبة  امعادلة  تحقيق  عى  القدرة  لديه 

كوميدى ولكن له رسالة وهدف.

كوميدية  أعماا  قدموا  كتاب  هناك   -
اليوم  نفتقد  هل  نظرك  وجهة  من  ناجحة.. 

؟ للكوميديا  كتاب  لوجود 
فمن  اليسر،  باأمر  ليست  الكوميديا  كتابة  أنه  وخاصة  نعم 
حرفية  إى  تحتاج  والكوميديا  امشاهدين  إضحاك  الصعب 
ومهارة خاصة، وخاصة إذا كان اأمر يتعلق بالكوميديا الراقية 

ونحتاج إى ضخ دماء جديدة ى الكتابة الكوميدية

من  يقلل  باإدارة  الفنان  انشغال  هل   -
؟ واأبداعى  الفي  رصيده 

منه،  وشاق  كبر  مجهود  بذل  تتطلب  ولكنها  ذلك  أعتقد  ا 
يتجدد  الفن  عشقه  فالفنان  ينضب،  ا  الفني  إبداعه  ولكن 

بشكل داما ومستمر.

فما  القومي  المسرح  مدير  منصب  تشغل   -
خطتك؟ هى 

جال  للمخرج  “هواكو”  عرض  تقديم   امقبلة  خطتي  ي 
الرقاوي تأليف الشاعر فاروق جويدة .

وتسويقية  إعانية  مساحات  هناك  تصبح  حتى  والتسويق 
أكر وأعتقد أن هناك اجتهاد كبر ى الدعاية والتسويق الفرة 

الحالية.

أغلب  يتجه  لماذا  نظرك  وجهة  من   -
على  عالمية  نصوص  لتقديم  المسرحين 
من  كبرة  مجموعة  لدينا  أن  من  الرغم 

؟ المتمزين  المسرحين  الكتاب 
 قائل من يقدمون كتابات جيدة ولها عمق، ولكن عدد كبر 
يقدمون كتابات مطية با عمق وهو ما يجعل عدد كبر من 
مثل  العامي  النص  أن  العامية   للكتابات  يتجهون  امخرجن 
والفكرة  الدرامية   الحبكة  حيث  من  للمرحي  كبر  إغراء 
يقدم  كان  عندما  وقدما  مدروسة،  أشياء  وجميعها  امقدمة 
سنوات  تتطلب  شديدة  وحرفية  مهارة  يكتب  كان  نص 

لخروجه بشكل متميز ومكتمل ويتم مراجعته أكر من مرة

ضرورة  هناك  هل  نظرك،  وجهة  من   -  
القضايا  تمس  مسرحية  عروض  لتقديم 
ا  الجمهور  أن  أم  واإنسانية  المجتمعية 

؟ العروض  من  النوعية  لهذا  يحتاج 
الهام أن يقدم امرح جميع اموضوعات والقضايا ولكن  من 
لنوعية  انجذاب  زمنية  فرة  فلكل  الجمهور،  هو  هنا  الفيصل 
ااجتاعية  الظروف  وبحسب  امرحية،  العروض  من  معينة 
تخبط  حالة  هناك  كانت  يناير   25 ثورة  فعقب  والسياسية 
العروض  من  لنوعية  ينجذبون  جعلهم  ما  وهو  للجاهر 
هذه  ومعنى  هدف  ى  التفكر  دون  والضحك  وللكوميديا 

الكوميديا امقدمة.

بعض  تقديم  فى  المباشرة  مع  أنت  هل   -
؟ القضايا 

امبارة  وأنا ضد  يذكر  تأثر  أى  لها  ليس  فامبارة  ا  بالطبع 
فكلا كانت رسالة العرض غر مبارة كلا كان ذلك له تأثر 

كبر عى الجمهور ي التفكر وإعال العقل والبحث

عرض  بها  تسبب  الي  اأزمة  فى  رأيك  ما   -
؟ مؤخرا  “هواكو” 

عى  أطلعت  أي  وذلك  حدث  ما  كل  يستحق  يكن  م  اأمر 
كتبه  للغاية  متميز  نص  وهو  جويدة  فاروق  للشاعر  النص 
تم  خاف  عليه  حدث  الذي  وامشهد  راقي،  بشكل  الشاعر 
حذفه من النص منذ البداية، والحقيقة ا أعلم ما هى أسباب 

الخاف الذي نشب

القومي  المسرح  اتجاه  فى  رأيك  ما   -
لمخرجن  مسرحية  أعمال  لتقديم  مؤخرا 

شباب؟
ما امانع أن يقدم امرح أجياا مختلفة من امخرجن، خاصة 
لهم  فهم  اأوى   تجربتهم  يقدمون  ا  الشباب  امخرجن  وأن 
اأمور  موازنة  الروري  ولكن  امختلفة  التجارب  من  العديد 

وخاصة أن امرح القومي هو مرح له تاريخ كبر وعظيم

“المتفائل”  عرض  تجربة  في  رأيك  ما   -
؟ إمام  إسام  للمخرج 

كانت تجربة هامة و م مكن من مشاهدة العرض .

يدير  أن  الضروري  من  هل  رأيك  فى   -
إداري  أم  فنان  والثقافية  الفنية  المؤسسة 

؟ والقوانن  باللوائح  واسع  علم  على 
بالطبع أفضل أن يدير امؤسسة الفنية فنان ، فمن الصعب أن 
يدير امؤسسة الفنية إداري فالفن ا يخضع لقوانن و قواعد 
يحتاج  داما  متغر  والفن  واأنظمة  القواعد  من  نعاى  فنحن 

إى أن يتفهمه فنان أنه يكون عى علم واسع متطلبات الفن

وتسويق  دعاية  في  أزمة  نعانى  هل   -
؟ المسرحية  العروض 

بالدعاية  الخاصة  اميزانية  لزيادة  رورة  هناك  وأعتقد  نعم 

العمل الحب والتفاهم بن فريق  روح  جذبتي 
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من  اأوبرا(  )شبح  اأوبرالية  ااستعراضية  امرحية  تعتر 
التي  العروض  أقدم  ومن  برودواي  عروض  وأضخم  أنجح 
سنوات  منذ  امرح  خشبة  عى  تقدم  ومازالت  قدمت 
ي  وقدمت  1986م.  عام  ي  إنتاجها  بدأ  والتي  طويلة. 
الفرني ي  العام. وهي من روائع اأدب  العديد من دول 
سكان  لتلزم  كورونا  جائحة  جاءت  وقد  العرين.  القرن 
سلبي  بشكل  أثر  ما  منازلهم  ي  بامكوث  اأرضية  الكرة 
قامت  أن  ذلك  نتائج  من  وكان  وماديا,  عمليا  الجميع  عى 
مشاهدة  أبريل   17 الجمعة  يوم  بتخصيص  الفرقة  إدارة 
العرض مجانا عر اليوتيوب وذلك مدة ثاثة أيام, مع فتح 
ماديا  معاونتهم  العمل  فريق  أعضاء  لصالح  الترعات  باب 
ي الظروف ااقتصادية الصعبة التي تواجههم بسبب انتشار 
لعشاق  وممتعة  جيدة  فرصة  كانت  فقد  وبالتاي  الوباء. 
استعراي  عرض  أكر  مشاهدة  له   يسبق  م  ومن  امرح 
رواية  عن  مأخوذة  امرحية  امنزل.  ي  يتابعه  العام ي  ي 
امجات  إحدى  ي  ونرت  لرو  غاستون  للمؤلف  فرنسية 
الفرنسية عام 1909م. وقدمت كفيلم سيناي مرتن اأوى 
أنجح  من  كمرحية  وهي   .2004 عام  والثانية   1925 عام 
أنحاء  جميع  ي  تقدم  مازالت  التي  برودواي  مرحيات 
العربية  إى  القصة  وترجمت  طويلة.  سنوات  منذ  العام 
امرحية  وترجم  بركة.  وفدى  فرانسيس  بولن  بواسطة 

للعربية د. سمر رحان. 
امتعة  تلك  من  وعظمتها  شهرتها  اأوبرا(  )شبح  اكتسبت 
عوامل  عدة  روعتها ي  تبدو  للمشاهدين حيث  تبثها  التي 
تم  التي  الحب  قصص  أقوى  من  تعتر  القصة  أن  أولها 
من  هائل  كم  عى  احتوائها  ثم  امرح,  عى  تجسيدها 
والخدع  الضخم  التفاعي  الديكور  ي  البري  اإبهار 
امؤثرات  من  عديد  ي  التكنولوجيا  واستخدام  البرية 
امبهرة باإضاءة والصوت وخلق عام سحري يجذب قلوب 
وأكر  أجمل  من  قصة  خال  من  ينفذ  امتفرجن  وعقول 
قصص الحب والتضحية وامشاعر الرقيقة ومن خال عظمة 
اموسيقى والغناء الجميل وفخامة اأزياء وامابس وامناظر 
هي  ومبهرة.  عالية  تقنيات  طريق  عن  تتم  التي  الضخمة 

قصة من عام ساحر وخيال رائع.
الذي  بامكان  تختص  مهمة  تفاصيل  عى  نتعرف  أن  علينا 

والتي  باريس  ي  اأوبرا  دار  وهو  اأحداث  فيه  تدور 
امعاري  امهندس  أنشأها  وقد   .1875 عام  افتتحت 
الديكورات  وفخامة  امعار  بروعة  تتميز  وهي  جارنييه, 
الداخلية. والكثر من تفاصيل هذا امبني وما به من ماثيل 
مثل  أسفله  تكونت  التي  البحرة  اأخص  وعى  ودهاليز 
جزءا هاما من جغرافية الحدث الدرامي ي هذه امرحية. 
الحجم, وهو مازال  امبني  بحيث يكون هائل  وقد صمم 
أضخم دار أوبرا ي العام. أما الصالة فتسع 2156 متفرج. 
وامساحة الكرى للدار تتمثل ي مساحة الخشبة التي هي 
اممثلن  وغرف  والسام  الردهات  ومعها  الصالة,  من  أكر 
إنشاء  ي  العمل  بدء  عند  أنه  حيث  الروفات.  وأماكن 

امبنى عام 1861م أسفرت الحفريات اأوى لوضع اأساس 
بشفط  تجفيفها  وتم  الجوفية,  امياه  من  بحرة  وجود  عن 
قميص  وضع  ثم  ونهارا  ليا  كاملة  أشهر  مانية  مدة  امياه 
خرساي عى اأرض منع ترب امياه. وقد استغل امهندس 
جارنييه مصمم الدار امياه الجوفية فحولها إى ميزة وأنشأ 
عى عمق بعيد تحت خشبة امرح عند مستوى البدروم 
آات  تشغيل  ي  مياهها  تستخدم  صغرة  بحرة  الخامس 
الرفع الهيدروليكية التي تحرك امناظر عى خشبة امرح 
هي  البحرة  هذه  أن  ي  امعلومة  هذه  أهمية  وتبلغ 
العرض  ي  هامة  درامية  أحداث  فيها  ويدور  الشبح  مقر 
لرجمة  مقدمته  ي  رحان  سمر  د.  ويذكر  امرحي. 

أحمد محمد الريف

مشاهدة  للعالم  تتيح  الجائحة 

اين  أون  اأوبرا«  »شبح  رائعة   )2-1(
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امرحية أن فكرة امرحية جاءت للمؤلف جاستون  لرو 
بعد زيارة خاصة لدار اأوبرا ي باريس والتجول ي أدوارها 
السفلية  والقاعات  والدهاليز  باممرات  بهر  وأنه  السفلية 
التي  السفلية  بالبحرة  وكذلك  امتاهة  تشبه  التي  امتشعبة 
مكن رؤيتها من خال قضبان حديدية. وقد برع امؤلف ي 

إدماج  كل هذا ي اأحداث موحيا بجو غامض ومثر.
نفوس  ي  القوي  التأثر  ذات  امهمة  اأحداث  ومن 
النجفة  العمل هو مشهد سقوط  أيضا ي هذا  امشاهدين  
العرض,  أثناء  امتفرجن  رؤوس  فوق  الصالة  أعى  الكبرة 
حادث  من  الفكرة  تلك  اتخذ  أنه  ذلك  عن  امؤلف  ويذكر 
سقف  تتوسط  التي  الكرى  النجفة  سقطت  حيث  حقيقي 
الصالة عى رؤوس امشاهدين بالفعل عام 1896م وقد نتج 
عنه هلع ورعب شديدين. فاستغل لرو ذلك  وأخذ يدرس 
طريقة تركيب النجفة ي السقف ووسائل الوصول إليها ي 
التي  الساسل  إى  امعار من خال ممرات ودهاليز تصل 
تحمل النجفة, لذا فقد جعل الشبح ي امرحية عى دراية 

بفن الهندسة امعارية.
الشبح  ويؤكد امؤلف لرو واقعية اأحداث وحقيقة وجود 
ي  الوثائق  من  عديد  ي  بالبحث  قام  أن  بعد  وذلك  فعا, 
قد  وأنه  للموسيقى  القومية  باأكادمية  الخاص  اأرشيف 
الوقت  نفس  ي  الشبح  وجود  عن  الناس  شائعة  بن  ربط 
الذي انترت فيه أحداث غامضة متمثلة ي خطف امغنية 

ومقتل  راؤول  الفيكونت  واختفاء  داييه  كرستن  الشابة 
أسفل  اموجودة  البحرة  جثته  عى  والعثور  اأكر  شقيقه 
دار اأوبرا. كا يؤكد عى قراءته بنفسه لخطابات موجهة 
عال  بعض  شهادة  وعى  الشبح  إى  كرستن  امعنية  من 
أنه  يظنون  لشخص  عظمي  هيكل  عى  بعثورهم  اأوبرا 

الشبح نفسه.
قبل رد اأحداث علينا أن نذكر فريق العمل الذي يتكون 
تشارلز  ااغاي:  كلات  وير,   لويد  أندرو  موسيقى:  من 
ويب,  لويد  وأندرو  ستيلجو  ريتشارد  كتاب:  هارت,  
لن,  جيليان  الرقصات:  مصمم  برينس,   هارولد  إخراج: 
مصمم اأزياء وامابس: ماريا بيورنسون, مصمم اإضاءة: 

جر أندرو,  مصمم الصوت: مارتن ليفان. 
تبدأ أحداث العرض ي عام 1919 حيث تباع ي مزاد علني 
مقتنيات دار اأوبرا الفرنسية. ومن ضمن امزايدون كانت 
يدعي  وشخص  )جري(  مس  تدعى  عجوز  سيدة  تقف 
شديد  بحزن  اأشياء  اي  ينظراًن  وكانا  )راؤول(  الفيكونت 
وهي  يصفق  قرد  هيئة  عي  لعبة  عى  تنافسا  ولكنها 
وقد  اأوبرا  دار  راديب  أحدي  ي  موجودة  كانت  اللعبة 
لعبة  أنها  من  بالرغم  عال  مبلغ  الفيكونت  عليها  حصل 
النجفة  وهي  القطع  أمن  تعرض  ذلك  بعد  تستحق.  ا 
ينظر  وعندما  اأوبرا   صالة  ي  تعلق  كانت  التي  الضخمة 
الفيكونت راؤول اي تلك النجفة تعود به ذكرياته اي عام 

عظمتها  أوج  ي  الفرنسية  اأوبرا  دار  كانت  عندما   1880
عي  النهائية  الروفات  تقام  كانت  اليوم  ذلك  ومجدها 
فرنسا  مغنيات  أشهر  بها  ستغني  التي  هانيبال  مرحية 
الوقت وتدعي )كارلوتا(. ويفلس مالك دار أوبرا  ي ذلك 
ي  شابا  وكان  )راؤول(  ويأي  جديدان.  مالكان  ويبيعها 
حبه  ويتذكر  )كريستن(  صوت  إى  ويستمع  الوقت  ذلك 
القديم لها حيث قد نشئا معا منذ الطفولة. و أثناء العرض 
اأماكن  بجوار  تظهر  خفية  بيد  اذ  الغناء  بدأت  أن  مجرد 
ضخمة  قطعة  وتحل  باأعى  الديكورات  بها  تعلق  التي 
لكنها  بأذى  تصب  م  و  )كارلوتا(  عي  لتقع  الديكور  من 
للالكن  رسالة  اأوبرا  شبح  ويرك  وترحل.  بشدة  تغضب 
وهي  اأوبرا  دار  مديرة  )جري(  مس  طريق  عن  الجدد 
وخباياها,  أرارها  بكل  دراية  وعى  زمن  منذ  بها  تعمل 
لها,  ابنة  مثابة  وتعترها  )كريستن(  تحب  كانت  أنها  كا 
وهي  الشبح  تعليات  بعض  هو  الرسالة  محتوي  وكان 
يركوا  بأن  ثانياً   ، اافتتاح  حفل  ي  تغني  لن  كارلوتا  أوًا 
امقصورة رقم خمسه فارغة دوماً أجله ، ثالثاً بأن يدفعوا 
له مبلغ عرون ألف فرنك كإيجار وبالطبع هذا م يعجب 
شخص  من  هي  الرسالة  هذه  أن  واعترا  الجدد  امالكان 

يريد فقط التاعب بهم. 
كانت )كريستن( هي نجمة ليلة اافتتاح وي أثناء غنائها 
رآها )راؤول( من مقصورته التي كان يجلس بها وم يصدق 
التي م  )كريستن(  القدمة  أن هذه هي حبيبته  اذ  عينيه 
)كريستن(  انتهت  وعندما  اليوم  حتي  حبها  عن  يتوقف 
ذهبت  بل  مبارة  غرفتها  اي  تذهب  م  اأغنية  اداء  من 
جاءت  عندما  فيه  تنام  كانت  الذي  القديم  امهجع  اي 
صورة  فيه  تضع  كانت  فلقد  صغرة  وهي  اأوبرا  دار  اي 
ي  تنجح  أو  بالسعادة  أو  بالحزن  تشعر  وعندما  لوالدها 
بجوار  الشموع  لتيء  الغرفة  هذه  اي  تذهب  ما  يء 
صورة والدها لكن ليس هذا فقط هو سبب نزولها اي تلك 
العظيم  الغرفة بل أنها عندما تنزل تسمع صوت معلمها 
حيث  اموسيقى  ماك  تسميه  والذي  الغناء  علمها  الذي 

يأي إليها ي هذا امكان دوما ويقوم بتدريبها..
ذهبت كريستن بعد ذلك اي غرفتها لرتاح قليًا . ليزورها 
ويحبها  يتذكرها  ازال  أنه  كريستن  تصدق  م  )راؤول( 
الباهر  بنجاحها  احتفاًا  للعشاء  بدعوتها  قام  وقد  كذلك 
لكن )كريستن( كانت تعلم بأن ماك اموسيقي لن يري 
ويهدد  وتسمع صوته  إليها  يحر  وبالفعل  معه  بخروجها 
بإيذاء راؤول. وعندما نظرت كريستن ي امرأة رأت رجًا 
لها  ويقول  يده  لها  مد  وجهه.  نصف  يغطي  قناعا  يرتدي 
وقع  كريستن  عي  وقعت  كلات  الرخيم  بصوته  كلات 
رداب  اي  أخذها  ثم  مغناطيسيا  نومها  وكأنه  السحر 
ووصل بها لبحرة صغرة تحت اأرض و م يكن هذا الرجل 
قد  مثاًا  وأراها  رائعة  أغنية  لها  وغني  اأوبرا  شبح  سوي 
صنعه لها يشبهها ماماً ولكنه يرتدي مابس عروس وعندما 
يدي  بن  وسقطت  الحال  ي  وعيها  فقدت  كريستن  رأته 
الشبح الذي حملها ووضعها عي رير عي شكل طاووس 

يتبعموجود ي الغرفة. 
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والذي  الحر  للمرح  اأول  الزقازيق  مهرجان  فعاليات  ضمن 
قدم   2020 فراير  ي  بالزقازيق  العامة  مر  مكتبة  نظمته 
امطاف  آخر  بلبيس عرضه امرحي  ثقافة  فريق مرح قر 
حالة  مجسدا  بلطة  أحمد  واخراج  عبده  مؤمن  تأليف  من 
الشهيد  امبدع  اختارها  والتي   اارادي  الجري  اانسحاب  من 
قبل  كتبه  والذي  امطاف  اخر  مؤمن عبده  ي نصه امرحي 
نحبه مع رفقاء  اشتعل جسده ولقي  االيم عندما  استشهاده 

امرح  ضحايا ااهال ي محرقة بني سويف االيمة
عشاق  امبدعون  بها  احتمي  مظلمة  حجرة  هو  امطاف  اخر   
وم  موهبتهم  يثمن  م  امرارة  شديد  واقع  من  هربا  امرح 
منها  سلب  مرحية  فرقة  فهم  كيانهم  أو  كينونتهم  يحرم 
ازالته وهدمه وبناء برج حجري أصم بدا من  بغية  مرحها 
والجال  والفن  الكلمة  عشاق  ارتقاه  طاما  الذي  امنر  هذا 
الذي  الزمان  غر  اخر  زمان  ولكن ي  وامتاعهم  الناس  لثقيف 

لهث الجميع فيه وراء امال وتجاهلوا الفن ومريدوه 
واابنة  اممثلة  وزوجته  ومؤلف  ديكور  ومهندس  مخرج  هم 

سلمي وشقيقها الرضيع وراقصة وزوجها 
الفنية  عائلته  اعالة  بغية  للعمل  حياته  وهب  شاب  يعولهم 
الواقع  عن  امنفصلة  امظلمة  الحجرة  هذه  ي  تقطن  التي 
تحب  فتاة  اقتحمت  الوقت  مرور  ومع  والزمن   والحياة 
امجتمع  عن  طواعية  امنفين  الفنانين  مخبأ  العائل  الشاب 
وحاولت ان تنضم اي عامهم واشتبكت مع احامهم وواقعهم 
ااجتاعي  اانساي  الواقع  من  ااخري  هي  وانسحبت 
ابنة  سلمي  الطفلة  ان  اا  عزلتهم  اي  وانضمت  الخارجي 
خارج  اي  اأمل  الصغر/  شقيقها  اخذت  واممثلة  امؤلف 
به  ارتي  الذي  الواقع  هذ  من  به  وهربت  امظلمة  الحجرة 
النجاة  وحده  ففيه  النور  عن  البحث  واختارت  وأمها  والدها 
من  اانسحاب  وان  للحياة  يكفي  نور  من  بصيص  ان  ورأت 

الحياة يفقد الكينونة وينهي الحياة 
بدأ العرض امرحي بلوحات متقطعة لواقع الفرقة امرحية 
امرح  امخرج  فقسم  الواقع  عن  اانعزال  اختارت  التي 
التي  ااصغر  وشقيقها  سلمي  رابعهم  رئيسية  بؤر  ثاث  اي 
وأول  ذلك سبيا  اي  استطاعت  ما  اممثلن  كتلة  ابتعدت عن 
خشبة  يسار  عن  زوجته  واممثلة  امؤلف  كان  البؤر  تلك 
البؤر ي عمق  الذي كان وثاي  يتناجيان عن ماضيهم  امرح 
منتصف امرح فكان امخرج ومهندس الديكور الذي ارتي 
ان يجلس لرسم لوحة للمخرج ويستعيدا ذكريات عرت أما 
الذي  الطبال  وزوجها  نهار  الراقصة  فكانت  امرح  من  عن 

اتضحت تسليمه مقاليد شخصيته لزوجته حبا وانقيادا لها 
استخدم امخرج أحمد بلطة خشبة مرح مكتبة مر العامة 
وااحداث  والفكرة  النص  مع  يتناسب  سينوغراي  كموتيف 

بالزقازيق  مر  مكتبة  مرح  ي  التمثيل  منصة  ان  ذلك 
النص  فكرة  مع  كامل  بشكل  تناسب  وذاك  امساحة  صغرة 
حالة  بالرورة  وجسد  باممثلن  جدا  ضيقا  امرح  فبدا 
من  والهاربن  الظام  ي  القاطنن  منها  يعاي  التي  السجن 
النص  داات  قراءة  ي  امخرج  واجتهد  والحياة   الزمن 
الذي  الشهيد مؤمن عبده  للراحل   ) امطاف  ) آخر  امرحي 
الغن  جراء  امرح  فنانو  يقاسيه  نفي  واقع  بامتياز  صاغ 
ااجتاعية  باأبعاد  ملتزما  به   امحيط  الواقع  ي  القابع 
تقريب  ي  اممثلون  واجتهد  اأدوار  توزيع  ي  وامادية 
عي  قياسا  منضبطا  العرض  فجاء  للشخصيات  النفي  البعد 
ما  العرض سينوغرافيا  تفسر  وان تخي عن  امتاحة  الخرات 
عي  ااوراق  من  العديد  وضع  فقد  التشكيلية  الرؤية  يثقل 
الستائر امتاحة ي فراغ خشبة امرح متخذة ابعاد تشكيلية 
يتم  اممثلون ولكن م  التي شخصها  النصوص  كأنها  سيمرية 
صاء  لكتلة  حولها  ما  اميزانسن  طريق  عن  معها  التفاعل 
منها  بالحركة  عليها  الضوء  من  امزيد  اسقاط  احتاجت 
حالتها  من  لتخرج  بآخر  او  بشكل  محتواها  قراءة  او  واليها 
التشكيلية الصاء اي حالة درامية اكر حياة وحيوية  واهتم 
ما  تلقت  ان  قادمة  مثيلية  بالتعبر عن مواهب  بشكل جي 
ذالك  امراكمة  امرحية  والخرات  التدريب  من  يصقلها 
اتضاح امتاكهم الكثر من اادوات الخاصة بااجادة والتميز 
للنص امرحي  اادبية  الدرامية  ابعاد موازية لابعاد  واتخاذ 
الجسدية  التفاصيل  بعض  بابراز  وممثلوه  امخرج  فاهتم 
عي  لها  واضاف  فاثقلها  الشخصية  صاحبة  التي  واللزمات 

مستوي الفكرة العامة للعرض امرحي . 
مركبة  الغر  البسيطة  اميزانسن  بخطوط  امخرج  التزم 
اختارها  التي  التشخصيصة  بالبؤر  واحتفظ  امعقدة  او 
والتزم  امكانه  قدر  امرح  خشبة  عي  جغرافيا  لشخصياتها 

انعكاسا  الشخصية  فبدت  حرفيا  اميزانسن  باداء  اممثلون 
وم  الجميع  حركات  خطوط  واتفقت  واحدة  لشخصية 
الحركة  خطوط  وتنتهي  منها  تبدء  التي  مناطقها  اا  يفرقها 
امرح  خشبة  بيسار  وزوجته  امؤلف  فالتزم  شخصية  لكل 
بعمق  الديكور  ومهندس  وامخرج  بيمينها  وزوجها  والراقصة 
وهكذا  امرح  منتصف  وحبيبته   العائل  والشاب  امنتصف 

ي استاتيكية واضحة 
النفسية  الحالة  تجسيد  عن  امرحية  ااضاءة  ابتعدت 
خشبة  بانارة  اساسيا  اهتاما  واهتمت  الدرامية  للشخصيات 
وتم  جي  بشكل  هذا  ي  ونجحت  اممثلن  ووجوه  امرح 
والتحديد  للتأكيد  اللحظات  بعض  ي   ) الزوم   ( استخدام 
بعض  من  اعدادا  التصويرية  اموسيقي  وجاءت  والتأطر 
الدرامية  امشاهد  لبعض  كخلفية  الشهرة  امقطوعات 
يا  علينا  عيني   ( الشهر  بامونلوج  امرحي  العرض  واختمت 

أهل الفن ( 
اامكانيات  حدود  ي  منظبطة  شبابية  محاولة  امطاف  آخر 
امتاحة وأعلنت عن مواهب مثيلية واعدة   والبرية  امادية 
  - الجاعية  العروض  امركز ااول –  العرض عي  وحصل هذا 
امرح  مهرجان   ( بالزقازيق  العامة  مكتبة مر  مهرجان  ي 
الحر ي دورته ااوي ( ي فراير 2020 كا حصد عي جوائز 

التمثيل ااوي رجال وآنسات وجائزة ااخراج 
إخراج  عبده  مؤمن  تأليف  امطاف  آخر  امرحي  العرض 

أحمد بلطة

المطاف..  آخر 
يكفي نور  من  بصيص 

محمد النجار 

 بطاقة العرض
اسم العرض: 
آخر امطاف

جهة اإنتاج: 
فريق مرح 
قر ثقافة 
بلبيس

عام اإنتاج: 
2020

تأليف: مؤمن 
عبده

اخراج: أحمد 
بلطة
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وكانت  الثانية  الطبعة  مدبوى  مكتبة  ى  حديًثا  صدر 
ى  ــات  دراس عنوانه  كتاب  من   2001 اأوى  الطبعة 
سيمياء امرح وقامت فيه أ. د. نجوى عانوس بالرجمة 

د.   . أ  الرجمة  هذه  وراجع  والتعليقات،  والدراسة 
محمد عناى .

الكتاب عبارة عن ترجمة لعدة دراسات ى سيمياء 
امرح:

أما الدراسة اأوى؛ فعنوانها ديناميكيات العامة ى 
أعضاء  من  وهو  هونسل  يندرتش  للكاتب  امرح 
التطبيقية  امعرفة  بن  وجمع  اللغوية  براغ  دائرة 
 – امرح  الرورية مارسات خشبة  امعرفة  أى 
وصحفًيا  ومدرًسا  كاتًبا  وكان  النظرية،  والدراسة 
الحياة  ى  الخاصة  بصمته  له  مرحًيا  ومخرًجا 
الفرق  نجوى  د.  وأوضحت  التشكيكية،  امرحية 
وبالرغم  امرحى،  والفضاء  امرح  فضاء  بن 
الذى  هو  امرح  فضاء  داخل  العرض  أن  من 
عن  منفصان  أنها  إا  امرحى  الفضاء  يخلق 
الخارجى  بالفضاء  البناء  نعرف  كا  بعضها، 
والخشبة بالفضاء الداخى، يتحول إذن الفضاء 

امرحى إى شخصية درامية .

امرحى  اآداء  عامات  بعنوان  والثانية 
ى  متخصص  إيطاى  عام  وهو  إيكو  أمرتو 
الخطاب  معهد  مديرًا  وكان  اللغة  عامات 
عام  منذ  بولونيا  جامعة  ى  اآداء  وفنون 
1959، وترجمت د / نجوى تصور إيكو حول 
علم العامات بأنه وصف لأنظمة امتنوعة 
وخصائصها  بينها  امزدوجة  الفروق  مؤكًدا 

الصناعية .

اسلن  مارتن  امرح  خشبة  عامات  بعنوان  والثالثة 
الذى  الحى  امرح  بن  الفرق  للكاتب  ترجمت  وفيها 
ينبذ فكرة الديكور امرحى وامابس امرحية وامكياج 
اإنسان  سيكولوجية  عن  ويعر  تقليدى  هو  ما  وكل 
واموت،  والحرب  الرعب  عام  ى  يعيش  الذى  امعقد 
ويعتمد عى  اأخرة  امكانة  الحوار  يعطى  وهو مرح 
الحركة بدًا منه كا يفرق بن عروض الشاشة وامرح.

وهذه الدراسات من كتاب نظريات الدراما الحديثة .

الشخصيات  الرابعة بعنوان عامات أساء  الدراسة  أما 
الدراما مارفن كارلسون من كتاب سيمياء  ى 
امرح، عامات الحياة للكاتب نفسه، وفيها 
ترجمت للكاتب الحركة الطليعية التى ا تثق 
مستشهًدا  منها  تتحرر  أن  وتحاول  العامة  ى 
الفرنى  والشاعر  امرحى  وامخرج  باممثل 
مادية  لغة  آرتو خلق  استطاع  إذ  آرتو،  أنتونان 
بدًا من  واإيقاع  اأصوات  تعتمد عى  جديدة 

الكلات .

اأساء  عامات  فهى  الخامسة  الدراسة  أما 
أهمية  للكاتب  فيها  ترجمت  كارلسون،  مارفن 
اإسمية ى علم عامات امرح، فهى  الشفرات 
امستمع  إدخــال  عى  امرحى  الكاتب  تساعد 
عن  معلومات  تـــزوده  كــا  عامه  إى  برعة 
أيًضا  وتعرفه  معيًنا  اسًا  تحمل  التى  الشخصية 
الدراما وعاقة  الشخصية ى  به  الذى تقوم  بالدور 

هذه الشخصية بالشخصيات اأخرى .

وى النهاية أود أن أشكر أ . د. نجوى عانوس عى 
رغم  امرح  سيمياء  ى  مهمة  لدراسات  ترجمتها 
الخامسة احتوائها عى  الدراسة  ترجمة  الصعوبة ى 
والفرنسية  اإيطالية  مثل  مختلفة  بلغات  أســاء 
من  بالكثر  تستعن  جعلها  ماا  واأسبانية  واأمانية 
امعاجم للتفسر، كا أود أن أشكر أ . د. محمد عناى 
أهم  من  تعتر  التى  الرجمة  هذه  مراجعة  لتفضله 

الرجات ى سياء امرح .

البنائية، من لغة لفظية إى إماءات ومن صور مرئية إى 
أوضاع جسدية ومن اأصوات اموسيقية إى اأزياء، فهو 
تقاليد  التى تحكمها  اللغات  نطاًقا واسًعا من  يستعرض 
اأولية  للعنار  دراسته  ترجمت  كا  مختلفة،  وقوانن 
الفيزيائية  البنيات  مثل  اأنظمة  هذه  لوحدات  امكونة 
الجسد  من  معينة  لناحية  البنيوى  والركيب  لأسوات، 
اأقاليم وغرها،  تاريخ  أو  الطوبوغرافية مكان معن  أو 
عند  امرح  عامات  بعلم  امقصود  أيًضا  ترجمت  كا 
إيكو، كا ترجمت قضية عاماتية مهمة عند إيكو وهى 
الفرق بن ما يسمى بالعامات الطبيعية والعامات 

أساء بسام

دراسات..
المسرح سيمياء  فى   
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    “ قبل أن يكون لدينا وجهة نظر مكن أن نسميها وجهة 
نظرنـا فإننا نكون داما ي نوع من التواصل الا شعوري مع 
الذي هو بالرورة عام الحـس والعاطفــة واللمـس  العام 

والراي وامري .”
Edmound Husserl ( )1859- هورل  ايدموند   ( بدأ  عندما 
نقل  عر،  التاسع  القرن  ي  الفينومينولوجيا  1959(تطوير 
كا  العام  باتجاه  أي  نفسها،  اأشياء  باتجاه  الفلسفي  ااستفسار 
عملية  هي  فالفينيومينولوجيا   . امحسوسة  فوريته  ي  ارس  مم
يحاول  وا  امطلقة  الحقائق  ينشئ  أن  يحاول  ا  الذي  ااستفسار 
 / امعاش  عامنا  وخلفيات  لبنية  كاما   / نهائيا  وصفا  يقدم  أن 
)ديفيد  يوضح  كا  الفينومينولوجيا،  محاوات  عن  فضا  الحي، 
نفسه  العام  تجعل  التي  الطريقة  لوصف   ،)David Ibram ابرام
واضحا للوعي بأقى قدر ممكن، والطريقة التي تنشأ بها اأشياء 
استفسار  كعملية  والفينومينولوجيا   . امبارة  الحسية  تجربتنا  ي 
والوعي،  واإدراك،  التجربة،  أن  كيف  تفهم  أن  تحاول  مفتوحة، 
يتم تشكيلهم ونحن نواجه العام بكل تعقيداته وتعر عنهم، من 
خال بحث اأبعاد النوعية الدقيقة ما نعايشه، اي جانب ااهتام 
بالطبيعة الذاتية أفعال التجريب ي ذاتها . ونتيجة لذلك، عندما 
نتذوق   أو  نشم  أو  نسمع  أو  نرى  عندما   –  “ معنى  ما   “ نبحث 
نشعر  عندما  أو   – العميق  الحري  الحس  نستقبل  أو  نلمس  أو 
أو نفكر أو نتخيل أو نتأمل أو نتذكر أو نذكر، معنى ماذا نشعر 
أو  نتحرك  أو عندما  بلمسة،  أو شفهيا،  العام بريا  نواجه  عندما 

نتذكر أو نتخيل ... الخ .
: الفينومينولوجيا  ممارسة   •

     باعتبار أي مخرج وممثل ودرس لفن التمثيل/ اأداء، أمارس 
سمحا  كليها  أن  معنى  امهنية،  رحلتي  خال  الفينومينولوجيا 
التمثيل  فن  ي  امجسدة  مارساي  توضح  أن  للفينومينولوجيا 
باعتبارها  الفينومينولوجيا  من  واستفدت  والتدريس،  واإخراج 
الحياة  الحي /امعاش ي  العام  لتأمل كيف نواجه  عملية مفتوحة 
ونقيم فيه، ي اأستوديو وعي خشبة امرح وخارجها . وعندما 
مواجهة  مفتوحة  بعملية  مشغوا  أكون  الفينومينولوجيا،  أمارس 
وأعرف)مؤقتا(  أفهم  أن  ي  يسمح  الذي  /الحي  امعاش  العام 
انعكاسيا   / مدركا  و  مجسدا،  وجودا  باعتباره  العام  ي  وأتفاعل 
بشكل  أفهم  أن  ساعدتني  الفينومينولوجيا  أن  عي  واعتادا   .
الشعور   / الحواس  عام  ي  ونعايشها  أنفسنا  نواجه  كيف  أفضل 
وخارجها  امرح  خشبة  وعي  التدريب،  استديو  ي  نعيشه  الذي 
أيضا . عملية ااستفسار الجدي هذه – بن امارسة امجسدة ي 

قد   – امارسة  أثناء  التجربة  بنية  ي  والتأمل  التدريب  استديو 
فيا  والطاب  اممثلن  مع  أوضح  بشكل  التواصل  ي  ساعدتني 
يتعلق بتعقيدات اأداء باعتباره ظاهرة ومارسة، وطبيعة وعينا، 
وتوجيه وعينا وفتح وعينا الحي . فكل من الوضع الحاي امبني 
عي ااستفسار امجسد ي اأستوديو ومناقشاي الفينومينولوجية 
الحالية كلها فلسفية بطبيعتها  امقالة  السابقة وي  ي اإصدارات 

. فكل من مارسات التمثيل وأيضا الكتابة / التأمل يستتبعان :
نوعا معينا من اانفتاح، أو امعرفة امدركة “ للجهل “ فيا 

يتعلق باأداء  الذي يقاوم تصوراته داما  .
ذاتها  حد  ي  اأداء   / التمثيل  اي  طويلة  فرة  منذ  نظرت  ولقد 
كعملية فعالة لاستفسار امجسد حيث يكون اممثل / امؤدي ي 
 ،)Dylan Trigg تريج  )ديان  يوضح  وكا   . معرفة  عدم  حالة 
قد  العام  مع  مواجهتنا  الفينومينولوجي  ااعتبار  متابعة  أن  رما 
فاذا   . ظاهراتيتها  اأشياء ي  غرابة  اكتشاف  إعادة  يساعدنا عي 
درسنا بعناية وبالتفصيل كيف يتم بناء أي تجربة زمنيا ومكانيا 
وحسيا .. الخ فرما ننتقل إي فراغ / مكان حيث مكننا اكتشاف 
اأشياء من جديد –  فا يبدو كل يوم مكن تحويله إي تجربة 
تكون  أن  مكن  هذه  جديدة  التجربة  جعل  عملية   . جديدة 
مفيدة لعمل اممثل عندما تتعامل باستمرار مع مشكلة مواجهة 

جديد سجل أداء اممثل/امؤدي ي لحظة تجسيده اأدائية . وقد 
اكتشاف  عملية  إي  الحاجة  بالتأكيد  نفسه  ستانسافسي  أدرك 

اأشياء من جديد عندما ناحظ ي الوقت الحار كيف :
الحياة   ي  لنا  امألوفة  أبسطها،  حتى  أفعالنا،  كل  تصبح   
ولهذا    ).....( جمهور  أمام  نظهر  عندما  متوترة  اليومية 
ثانيــة   ونتعلـم  أنفسنا  نصحح  أن  الروري  من  السبب 
كيف مي ونتحرك ونجلس ونرقد. من الضـروري أن نعلم 
امرح،  خشبــة  عي  ونرى  ننــظر  أن  جديد  من  أنفسنا 

وأن نستمع ونسمع .
وكجزء من عمليتي امتمثلة ي ااستفسار امجسد وإعادة التعليم 
مفصل  فينومينولوجي  ردا  امقال  هذا  ي  أقدم  النقل،  وإعادة 
 1 كام  بدون  مثيل   “ عرض  ي  امتكلم  بضمر  التمثيي  لأداء 
Act Without words 1” من تأليف )صامويل بيكيت(، وأختم 
امسكوت  رسول  باعتباره  الحي   / امعاش  اممثل  لجسم  بتحليل 
عنه – مع ماحظة كيف أن عام – حياة امؤدي تنشأ ي الحار 
قبل التعبري ي ما قبل الكلات أو امعاي أو الدوافع . وسوف 
الحالة   “ مفهوم  عي  عنه  للمسكوت  الختامي  تحليي  ي  أعتمد 
امزاجية “ Beindlickeit” عند ) هيدجر Heidegger( – وهي 
رواند  مارك   ( ومفهوم   – عليها  أنفسنا  نجد  رما  التي  الحالة 

  تأليف: فيليب زاريلي
ترجمة: أحمد عبد الفتاح

دافع:  أو  معى  بدون  التمثيل 
المعاشة)2-1( الحية/  التجربة  عن  التعبر  قبل  ما  عالم  في  المتكلم  بضمر  التمثيل  اعتبارات      



  
ن

يي
رح

س
م

ال
ل 

 ك
ة

د
ري

ج

05 فبراير 2018 04 مايو 2020العدد 545 العدد 662

21 [[[ نوافذ

Mark Rowlands( “ ذاكرة ريلكا “ .
ملحوظة عي اعتبارات تجربة ضمر امتكلم:

 اليء اأساي ي الفينومينولوجيا هو اشراك منظور ضمر
تجربتنـا  ي  يوجد  أنه  معنى  التجربة،  بحث  ي  امتكلم   
أي  ففي   . معينـة  تجربة  لدينا  بأن  شعورنا  معنى  دامــا 
فإننا   “ شــعورنا  هو  “ما  “لخاصية  امتكلم  لضميــر  سـرد 
نحــس ومتلك مــن الداخل تجربة معينة، وهذه العـملية 
ا تعني ببســاطة اختزال فهمــنا للتجربة إي ما نعتقده أنا 

وأنت أو نشــعر به كأفــراد .
 ويشــرح )دان زهاي   Dan Zahavi( –  وهـو أحـد أبرز

ليســت  الفينيومينولوجيـا  أن   – اليوم  الفينومينولوجين   
وليست   . للذات  النفسية  اماحظة  من  لنوع  آخر  اسمــا 
امتكلــم  . عند توليد ســرد بضمـر  الوسطية  للنظرة  شكا 
فــروق  مع  رما     – آخــر  بواسطة شخص  الوصـف  يتولد 
اأبعاد  حول  وملحوظة  قليا  مختلفة  مختلفــة  طفيفــة 

امحددة للتجربة الحسية .
وجهـة  من   “ يشبـه  ما   “ وصــف  يقتر  أن  ينبغي  فا   

نظـر
 ضمر امتكلم . امهم ليس هو أن محاولتي لوصف الشكـل

الشخصــية،  تجربتي  هي  التجـربة  هــذه  عليــه  الذي   
والتحليـل  للمناقشــة  متاحة  يجعــلها  الوصــف  ان  بل 
نوع  يشــبه”  ما   “ وطبيعــة  وخاصــية  البنيــة   وفهــم 
التجــربة الحســية / اإدراكية . ونتيجة لذلك يركز البحث 
الفينومينولوجي عي ما هو متاح بشكل ذاي مشرك، معنى 
هو  ما  بل  الشخصية،  تجربتي  ي  فقط  متاحا  ليس  هو  ما 
امتكلم  ضمر  تجربة  نظر  وجهة  من  أيضا  لآخرين  متاح 

الخاصة بهم .
عام  ي  الفرنسية  باللغة   “ كلات  بدون  مثيل   “ نص  قدم  وقد 

 )John Beckett 1956، مع موسيقي من تأليف ) جون بيكيت
بيكيت(   ( ترجمة  ونرت   .  1957 عام  باريس  ي  ونرت   .
 .  1958 عام  جروس”   “ مطبوعات  ضمن  للنص  اانجليزية 
 .  1957 أبريل   3 يوم  لندن  ي  كورت  رويال  وعرضت ي مرح 
الفرعي  اأداء  وسجل  اأداء  لسجل  امتكلم  بضمر  التاي  والرد 
عامي 2000 ي مرح جروف ي  بن  قدمت  مبني عي عروض 
انجلوس واسيا ي مرح جلرت هيمسي، ي ماديسون،  لوس 
جزءا  كان  اموصوف  واأداء   .  2008 عام  ي  ويسكونسن  وي  
اأمريكية  للممثلة  مستمرة  مشاركة   –  “ بيكيت  مروع   “ من 
نستكشف  كنا  والذي   )   Patricia Boyette بوييت  باتريشيا   (
اأسيوية  القتال  فنون  باستخدام  النفي  التدريب  استخدام  فيه 
القصرة  )بيكيت(  مرحيات  التمثيل  مشكات  مع  واليوجا 

التالية.
بدأ  وقد   . ي صمت  يحدث   “ كام  بدون  مثيل   “ وعرض       
السجل الفرعي الذي طورته عي أساس رد ضمر امتكلم، عندما 
عملت أول مرة مع الطلبة اممثلن ي عام 1990 باعتباره تدريبا 
عي التمثيل . ثم طورت السجل / السجل الفرعي خال تدريبات 
مرح  ي   2000 عام  بيكيت  مروع  اأول  العرض  أجل  من 
. واستمرا عروض مروع  “جروف ثياتر سنر” ي لوس انجلوس 
عام 2001 ي مرح جرير  امتحدة  امملكة  بيكيت ي جولة ي 
ثياتر ) ي كورك بأيرلندا ( ي عام 2004 . ويقوم منهجي ي أداء 
فنون  باستخدام  التمثيل  ي  اأداي  قبل  امنهج  عي  البطل  دور 
ها  الحي  والوعي  اانتباه  كان  حيث  واليوجا  اأسيوية  القتال 
بؤرة الركيز اأساسية ي التدريبات اليومية . وقد اختارنا لعرضنا 
أن نجعل أداة امرح، التي مكن تضم كل اأشياء التي يواجهها 
الشجرة وامقص والحبل وامكعبات  للمشاهدين –  البطل، مرئية 
يرتدي مابس سوداء  ذلك من خال وجود مساعد  فعلنا  وقد   .

وبالتاي كان خفيا عن امشاهدين بينا بقي مرئيا ماما بوضوح .

أن  أيضا  اخرنا  كام  بدون  نص  عي  نعمل  كنا  أننا  ونظرا       
نعمل عي نص “مثيل بدون كلات “ من خال تجريد الكلات 
تحليل  بدون  )بيكيت(  نجسد سجل  أن  أردنا  وقد   . عمليتنا  من 
النص، وبدون مناقشة الظروف امعينة أو دوافع اأفعال، وبدون 
كان  وقد   . الفرعي  السجل  أو  اأداء  سجل  ي  كلات  أي  وضع 
 . )بيكيت(  نص  العمل عي  لكيفية  تفسر  أو  اختيار  القرار  هذا 
وعلتنا ي هذا ااختيار هي أن تسمح ي أن أعمل بشكل خاص 

عي التاي :
امستوى  عي  الحي  وإدراي  انتباهي  ينشأ  أن  مكن  كيف   )1(
واستجابة  من حوي،  للبيئة  استجابة  اإدراي  /قبل  التعبري  قبل 

ما يحدث ي .
)2( الساح لكل فعل حري أن ينشأ من دافع ي اللحظة الحالية 

/ الفورية . واخرنا أن نرك امعنى والتفسر للمشاهدين .
 * رد بضمر امتكلم من الداخل : أداء مرحية بيكيت “مثيل  

بدون كلات”
اأسود،  الصندوق  مرح  خشبة  من  اأمن  الجناح  ي  أقف 
غر  بيكيت(  )صامويل  نص  أداء عرض سجل  أبدأ  أن  عى وشك 
الشفهي القصر “ مثيل بدون كلات” . وخال العرين دقيقة 
أي  بتجريد  )بيكيت(  قام  وقد   . فعا  كلات  بدون  أمثل  التالية 

كلات مكنني من خالها التعايش أو التواصل مع امشاهدين .
 وأرتدي بدلة رمادية مقلمة، وقميص أبيض ورباط عنق وحذاء 
أسود . أضغط راحتي عي الجدار الجانبي مبنى امرح،  أتحقق 
الشعور  من  أمكن  حتى  قفلها  وعدم  ركبتي  ثني  عدم  من 
باطن  خال  /من  بالنزول  أشعر  كا   . قدمي  ي  الطاقة  بحيوية 
قدمي، وأتابع الشهيق والزفر، وانتظر – مستعدا للدافع الداخي 
الذي يتحرك خال الحركة اأوي ) أتقهقر إي الخلف عي خشبة 
عرض  أداء  سجل  ي  للحركات  امبدي  التتابع  ضمن  امرح( 

)بيكيت( :
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      يتقهقر الرجل إي الخلف من الجانب اأمن . ويسقط،
ويلتفت  الغبار،  نفسه  عن  ينفض  الفور،  ي  وينهض       

جانبا، يفكر مليا .
 يصفر من الجانب اأمن .

 يفكر مليا ويخرج من جهة اليمن .
 وعي الفور يتقهقر إي الخلف ويسقط عي خشبة امرح

 ينهض فورا، وينفض عن نفسه الغبار، يلتفت جانبا، ويفكر 
مليا .

انتباهي عي أنفاي واستشعار قدمي، أفتح من خلفي  مع تركيز 
خشبة  باتجاه  امحسوس  كتفي  عي  ثانويا  وعيا  الوقت  نفس  ي 
الوعي  ي  التغر  هذا  يواكب   . ورائها  من  وامشاهدين  امرح 
خشبة  أعي  اإضاءة  شدة  ي  تغرا  مبار(  غر  بشكل  )امري 
امرح وتزيد حدتها . ا أنظر إي اإضاءة مبارة : يدا من ذلك، 
السمعي  ياحظ وعيي  وبامثل،   . استشعر شدة سطوعها   / أرصد 
تتضاءل   – اإضاءة  تتغر  بينا  الصمت  إي  ميلون  امشاهدين  أن 
خشبة  أعي  اإضاءة  تلمع  عندما  )افراضا(  الداخلية  اأضواء 
امرح  خشبة  عي  أملمقى   – فجأة  الخلف  إي  أتقهقر   . امرح 
محسوس  بدافع   – داخي  من  نشأ  الذي  ااندفاع  زخم  بواسطة 

جدا  قوي  الدافع   . وراحتي  قدمي  خال  /من  /باتجاه  ي/أسفل 
عن  بعيدا  الخلف  إي  ويدفعني  قدمي  عر  يندفع  أنه  لدرجة 
امرح،  خشبة  خارج  الجانب  من  تقهقرت  أن  وبعد   . قدمي 
انزلقت قدمي – التي ارتعشت داخل الحذاء الناعم – من تحتي 
. وشعرت بنفي ي الهواء للحظة . ها أنا ذا ي حالة سقوط حر . 
سقطت عي ظهري بصوت مكتوم وعيني مفتوحتن . .. الهزمة .

 من منظور امشاهدين الجالسن ي مجموعة امقاعد ي امرح، 
بقعة  بحدة  الدائري  الكشاف  وينر  الداخلية  اإضاءة  تخبو  بينا 
يتدحرج  يسارهم،  عي  امرح  أرضية  عي  مستديرة  ضوئية 
فجأة رجل ) با اسم(  إي الخلف عي الجانب اأير من خشبة 
. وتنزلق قدماه من تحته، ويسقط عي ظهره – وكأنه  امرح  

شبح . فعادة يضحك امشاهدون .
أتقهقر،  كنت  أنني  هو  أعرفه  ما  كل  حدث،  ما  أدري  ا       
وأسقط عي ظهري . أنني رما شعرت لثانية أو اثنن بأن أجزاء 
الظهر  وأسفا  اأرداف   : اأرضية  مع  اتصال  حالة  ي  جسمي 
وامرفقن والساعدين والكعبن . شعرت ي نفس الوقت بأن أجزاء 
جسمي تلك تضغط عي اأرض من جراء السقوط، بينا تضغط 

اأرض عي جسمي .

ودافع  اأرض،  مع  اتصال  حالة  ي  جسمي  بأن  اإحساس  ينشأ 
عي  يسارا  ألف  الدافع  هذا  ومع   . داخي  من  واقفا  النهوض 
أقف  أكاد  وأنا  نفي  أساعد  لي  يدي  واستخدم  ويدي  ركبتي 
...أشعر  الفوز  أجل  من   ... مستقيا  أقف  اآن  الفور(.  )عي 
 . قدمي  وعي  اأرض  عن  بعيدا  بنفي  أشعر   – واقفا  بنفي 
لحظة من التذكر امجسد لأرض، والتأثر الحي لتدحرجي . من 
عي  كنت  اأماكن،  تلك  ي  امتبقي  الحي  بالوعي  العمل  حال 
اتصال ريح مع اأرض قبل لحظات فقط وأنا أنفض الغبار عن 
خلف رواي وسرة البدلة الذي كان متصا باأرض . تم تنظيف 
الغبار .. انتصار آخر . نشأ باعث من الداخل . انحني قليا عي 
إى  الخارجي   تركيزي  عي  امحافظة  مع  برأي  وأميل  اليسار 
اأسفل قليا، ولكن ليس إى اأسفل حتى اآن لدرجة أن عيناي 
مبار،  غر  الخارجي  تركيزي  ويكون   . امشاهدين  عن  تختفيان 
 . بعينه  وايء  امدى  عي  يء  أي  عي  نظري  يركز  ا  معنى 
بدا من ذلك يتجه نظري اي داخل ذاي . وأتذكر حركيا، معنى، 
الشفهي ي رأي حيث  الوصف  ليس  الشعور ولكن   / اإحساس 
يسأل  بجسمي  أحس   . الفعل  حدث  ما  حيث  أو  جسمي  كان 
هذه  ماذا”   “ ولكن   . ؟  ماذا   – عام  سؤال  ولكنه  بسيطا  سؤاا 
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أيضا  وليست  ذهني،  ي  فكريا  عنه  عرت  الذي  السؤال  ليست 
كلات  بدون  أنها   ) بيكيت   ( مرحية  من  تذكرته  الذي  الخط 
أفكار  أو  كلات،  أبتكر  وا  كلات،  فيه  ليس  أداي  فسجل   .
فعل  ولكن   . “أتأمل”  أنني  داخي  من  اآخر  والدافع   . رأي  ي 
التأمل الحري هذا ليس مكتوبا ي كلات . ففعل تأمي، بدا من 
ذلك، هو إحساس / تجسيد لعقل جسمي الذي هو قبل تعبري، 
وتأمي،   . اآن  كلات حتى  ذاته ي  أجل  من  يصاغ  م  أنه  معنى 
مثل انحناي جانبا، هو الفعل  الطارئ ويتجسد بدون تفكر مسبق 
أنني لن أستطيع أن أحس بهذه ال “ماذا” وأعر عنها حتى اآن .

 أسمع صوت الصفارة من اليمن [ ي هذا العرض تكون الصفارة 
ثنائية النرة، من نغمة مرتفعة إي نغمة منخفضة لصفارة برية، 
“آندي  وهو  اأمن،  الجانب  من  حي  بشكل  زميي  من  تصدر 
كوك “ ] الصفارة تلفت انتباهي، ولكني ا أنظر ي ااتجاه الذي 
وااتجاه  الصوت  استيعاب  انتصار  وهذا  الصفارة.  منه  صدرت 
الذي جاءت منه. ينشأ باعث – أدير رأي قليا إي من امنتصف 
وارفع نظري قليا، ولكني ما زلت ا أستخدم الركيز امري امبار 
السؤال  باتجاه  داخي  موجهن  ووعيي  وانتباهي  جانبا،  التفت   .
الحري أو “ماذا” امدفوع بالصفارة . أحس أن مكان الصفارة هو 
متجسد،  فعال/  تأمل  حالة  ي  أنا   . منه  تدحرجت  الذي  ااتجاه 
معنى أنه بوجد يء ما هناك، ولكني ا أعرف ما هو فلم أفصح 
أغر   – ورائه  من  باعث  أو  تفكر  بدون  داخي  آخر  دافع  نشأ   .
تركيزي البري لي أنظر باتجاه الجانب اأمن، معنى  أنني أخرج 

من اليمن .
 بينا أخرج من خشبة امرح، أضغط بيدي عي حائط امرح 
ثانية  مرة  داخي،  من  آخر  باعث  ينشأ   . بقدمي  وأشعر   .. ثانية 
قدماي  تنزلق   . امرح  خشبة  عي  أسقط   – الخلف  إي  أتقهقر 
ثانية  وأسقط عي ظهري  وأكون ي حالة سقوط حر  تحتي،  من 

بصوت مكتوم . يضحك الجمهور بصوت أعى مع سقوطي الثاي .

 بعد أن أتدحرج واسقط ثانية، أكرر التنويعات الرورية بحسب 
أنهض   . تحديدا  امرة  هذه  وكيفيته  ظهري  عي  سقوطي  مكان 
تكرار   . وأتأمل  ألتفت جانبا  الغبار،،  أنفض عن نفي  الفور،  عي 
مجموعة هذه اأفعال  هو نفسه مثل امجموعة اأوى، رغم ذلك، 
الحري/ بتذكري  تتميز  كلها  هذه  اأفعال  مجموعة   . فارق  مع 
وأنفض  الفور،  عي  أنهض  اأول،  والسقوط  للتدحرج  امجسد 
أكثف  بشكل  محسوس  فعل  كل  أن  وأفكر  جانبا  وألتفت  الغبار، 
الوقت  بالتاي،  ؛  بكل حركة  أو شعور  . هناك خاصية حسية  قليا 
وقتا  يستغرق  وكأنه   ي  بالنسبة  يبدو  حركة  كل  ي  أقضيه  الذي 
أكر إمامه بسبب وجود أثر حي للتكرار – عا كان عليه زمنيا 
بدأ   . اماثلة  السابقة  الحركة  لها صدى مع  . فكل حركة  قبل  من 
تاريخ  وتفعيل  إنشاء  ي  اآن  بداخي  يسكن  الذي  امجسد  سؤال 
الذي  اأداء  التكافؤ  والكثافة خال  حري وحي سوف يراكم ي 
هناك  اأداء،،  يستمر  وبينا   . دقيقة  وعرين  خمس  يستغرق 
خاصية محسوسة بشكل أتم تدريجيا/ أثقل ي كل حركة مجسدة .

     أول يء يجب أن أاحظه ي مرحلة الوصف بضمر امتكلم 
مجرد  ليس  امرح  خشبة  عي  اموجود  الجسم  أن  هو  هذا 
جسدي البدي/ امادي بل جسم عقي امعاش/الحي كا أشعر به، 
 . امحددة  البيئة  يحدث ي هذه  ما  واستجيب  به،  واعيا  وأصبح 
من  لكل  بالنسبة  أنه  هو  أاحظه  أن  يجب  الذي  الثاي  واليء 
عي  الجسم  فان  كمؤدي،  نظري  ووجهة  امشاهد  نظر  وجهة 
انه جسم يقع بحزم داخل ما يتم   . خشبة هو جسم عقل قائم 
وأثناء مسار   . للغاية  امحددة  البيئة )امرحية(  تقييده ي هذه 
امرح    خشبة  عي  اممثل  من  كل  فان  تراكمي،  وبشكل  اأداء، 
الكامنة  اأفعال  من  باستمرار    متقلصا  عاما  يعايشان  امشاهد 
امتاحة للبطل . ومجرد أن يتدحرج عي خشبة امرح، فان أي 
للبطل تبدأ استجابة ما هو بداخل أو ما هو  حركة أو كل حركة 

متاح بواسطة هذه البيئة امحددة .

• يتدحرج الرجل ي البيئة عي خشبة امرح . عندما/ إذا حاول 
أو يساره، ي كل  للصفارة من من امرح  استجابة  يبقي ي  أن 

مرة يتدحرج اي الخلف ي بيئة خشبة امرح .
من  دائرة  لتخلق  فتحها  ويتم  أعى  من  تهبط  صغرة  شجرة   •
مظلة  عن  عبارة  وهي  العرض،  ونهاية  اأداء  نهاية  وعند  الظل، 
خراء كبرة يفتحها امساعد ويغلقها وتتدى منها افتة تقول “ 

شجرة “ .
من  ياردة  بعد  عي  الشجرة،  أمام  يأي  أعى،  من  مقص  ينزل   •
لقص   – استخدامه  يحاول  لي  للبطل  امتاحة  وامنطقة  اأرض 

اأظافر، ولقطع حبل، أو محتمل قطع رقبة .
 “ مياه   “ علية  مكتوب  ضخم  ملصق  بها  مرفق  صغرة  قنينة   •
تنزل من أعي وتقرب عي بعد ثاث ياردات من اأرض، ولكنها 

تظل بعيدة عن متناول البطل حتى يتم سحبها ي النهاية .
• ينزل حبل من أعى ويصبح متاحا لاستخدام .

تنزل  وصغرة(  ومتوسطة  كبرو   ( مكعبات  ثاث  من  سلسلة   •
مرة من أعى وي النهاية يتم اخفاءها  ) بواسطة مساعد خشبة 

امرح( .
يواجه البطل كل من هذه اأشياء، فإما يستخدمها أو يحاول أن 
اماء عندما  . فمثا يحاول أن يصل اي قنينة  يستخدمها فيفشل 
بشكل  يفشل  ذلك،  ورغم  ؛  مغر  بشكل  فوقه  تتدي  تظهر وهي 

مستمر ي الوصول إليها .
........................................................................................

بامملكة  اكسر  جامعة  للتمثيل ي  استاذا  يعمل  زاريلي  فيليب   •
امتحدة

 “ كتاب  من  عر  الرابع  الفصل  ي  امقالة  هذه  نرت   •
 Palgrave دار  عن  الصادر    Performance Phenomenology

Macmilan  عام 2019
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والتجربة ى هذه امرة تدور ى يافا إحدى زهرات فلسطن التى كانت 
العاصمة الثقافية والفنية لها قبل النكبة وقبل ان تجتاحها العصابات 
الجال  معنى  فينيقية  كلمة  ويافا  سكانها.  معظم  وترد  الصهيونية 
عى  يقف  من  كل  يطالعه  كان  الذى  للبحر  الرائع  امنظر  بسبب 

الصخرة التى بنيت يافا فوقها.
تم  فلسطينية  مرحية  فرقة  وهى  الرايا”  “مرح  اسمها  التجربة 
تاسيسها عام 1998. واستمدت اسمها من مبنى اثرى وتاريخى ضخم  
يافا.  ى  الرئيى  اميدان  وهو  الساعة  ميدان  من  بالقرب  امدينة   ى 
ويحمل امبنى اسم “الرايا القدمة” وم يدمره الصهاينة لحسن الحظ 
امدينة. ويحتل امرح جزءا  احتلوا  ضمن ما دمروه من معامها منذ 
مائتى  أو   150 من  أكر  فيه  امتفرجن  مقاعد  تسع  وا  منه.  صغرا 

متفرج عى اأكر. 
 شيد امبنى  ي مطلع  القرن الثامن عر  ليكون مقرا للحاكم الري 
فلسطينية  عائلة  وهي  دمياي،  عائلة  اشرته   1733 عام  وي  للمدينة. 
وأقامت به مصنعا للصابون. وحقق نجاحا كبرا. وقد تم هجر امبنى 
ي حرب 1948. وبعد ذلك  أقيم به  متحف يافا لآثار، وتم تخصيص 

جزء أخر من امبنى   مرح  الرايا. 
سنوات  3 بعد 

عى  عرض  موسيقى  مرحى  عرض  بسبب  نظرى  امرح  هذا  لفت 
كانت  ثورتن “.  بن  درويش  سيد  باسم”  أيام  منذ  امرح  خشبة 
درويش  سيد  بها  قام  زيارة  عى  عام  مائة  مرور  مناسبة  امرحية 
الوضع  استعرض  أنه  اأول  لسببن.  ااسم  هذا  اختيار  وكان  يافا.  إى 
أن  والثاى   .  1919 وثورة   1882 عام  العرابية  الثورة  بن  مر  ى 
ثورة 1919 ى مر.  اأوى  كانت  ثورتن.  بالفعل مع  تزامنت  الزيارة 
مدن  باقى  إى  يافا  من  انطلقت  التى   1920 ثورة  فكانت  الثانية  أما 
مع  زادت  التى  فلسطن  إى  اليهودية  الهجرة  عى  احتجاجا  فلسطن 
مساعدة  لأسف  تم  الذى   1917 عام  لفلسطن  الريطاى  ااحتال 

عربية بناء عى وعد وهمى بااستقال. وم تعط كتب التاريخ هذه 
أهميتها  ى  تقل  ا  أنها  رغم  لأسف  اهتام  من  تستحقه  ما  الثورة 
عام  الكرى  الثورة  أو   1929 عام  الراق  ثورة  مثل  أخرى  ثورات  عن 
وتعتمد   1920 ثورة  رقيق  بشكل  أو مس  امرحية  وتتعامل   .1936

عى ااإسقاط غر امبار.    
جورج  ومثيل  جبارين،  سميح  الفنان  وإخراج  كتابة  من  والعمل 
وجسد  بدر.   وأمجد  أشقر  وغسان  نفار  وتامر  حوا  ومنى  إسكندر. 
قدم  الذي  حّنا،  شحادة  حبيب  اموسيقي  درويش   سيد  شخصية 
موسيقى حية عى امتداد العمل امرحي مأخوذة عن موسيقى سيد 

درويش بتوزيعات عرية.  
الحكومة  مع  التفاوض  إى  يدعو  اأّول  نهجن؛  بن  امرحية  وتدور   

الريطانّية حول  “الجاء”، والثاي الذي تبّنى النهج الثوري.  
السياسين،  النهجن  بن  درويش  سيد  تخبط  مع  امرحّية  وتتعامل 
كا تبّن رؤية درويش الفكرية، والتي أثرت بشكل واضح عى أعاله 
هامة  شخصيات  ألحقته  الذي  الكبر  والتأثر  واموسيقّية،  الفّنية 

خاصة  عامة  تركت  التي  “جليلة”،  عشيقته  مثل  الفنية،  مسرته  ي 
ااحتال  ايدى  عى  مر  معاناة  امرحية  تعكس  كا  مسرته.   ي 

الريطاى. وامرحّية  
والروح واآذان  العيون 

  ويقول سميح جبارين أن امرحية  تخاطب العيون واآذان والروح 
بالحياة  يتعلق  ما  درويش  للسيد  اإنساي  الجانب  الضوء عى  تلقي 
امرحية  أن  ويضيف  النساء.  مع  وحكايته  والسياسية  ااجتاعية 
تكشف أنه رغم قر عمره )32 سنة( تفجرت مواهبه برعة فائقة. 
بعدما  بذلك  ساهمت  قد  ولبنان  وفلسطن  لسوريا  زياراته  وكانت 
تعلم العزف عى العود والنوتة ومن توزيعاته تلحن أغنية : زوروي 
امري  الوطني  النشيد  الخالد  الفني  عمله  ويبقى  مرة.   سنة  كل 

بادي بادي الذي لحنه ي مطلع العرين.  
فعله  ملها. وما  زال  قرن وما  قبل  ...مات سيد دروش  قائا  ومى 
مرح الرايا إنه  أغلق دائرة من النسيان عمرها مائة عام عى هذه 
الزيارة امهمة إى يافا التى تجاهلها معظم من أرخوا لحياته أو للفن 

هشام عبد الرءوف

السرايا  ثورتن« على مسرح   »سيد درويش بن 

فلسطينية  مــســرحــيــة  لــتــجــارب  قــبــل  مــن  عــرضــنــا   
المسرح  استخدام  إلى  تهدف   48 أراضى   فى 
واقع  عن  التعبر  فى  مزايا  من  به  يتمتع  بما 
أبـــشـــع  مـــــواجـــــهـــــة  فــــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــى  الــــشــــعــــب 
هذه  من  التاريخ.  يعرفه  استيطانى  استعمار 
ومـــســـرح  حـــيـــفـــا،  فــــى  الـــمـــيـــدان  مـــســـرح  الـــتـــجـــارب 
فى  العربية  المدن  كرى  رهط  فى  المهباش 
بر  من  بالقوة  إسرائيل  أجلتهم  أن  بعد  النقب 

وعاصمته. النقب  مدن  كرى  السبع 

سيد درويش 
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يافا   فى  الشعب  موسيقار 

مرح الرايا من الخارج
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امرى.  
ويستعد امرح بعد ذلك لتقديم مرحية “وطن  ع وتر “ لفرقة من 
الضفة الغربية عن معاناة اارى الفلسطينين ى سجون ااحتال. كا 
تصور  وهى مرحية  امنع”  بعد  “ما  لعرض مرحية  امرح  يستعد 

معاناة الفنان الفلسطينى عى أيدى السلطات اإرائيلية.
وحمات  تقاليد 

لها  الرايا. فهو مؤسسة غر ربحية  تقاليد مهمة مرح  وهناك عدة 
مويا  وتتلقى  الترعات.  عى  مويلها  ى  تعتمد  وهى  ثقافية.  رسالة 
عن  التذكرة  قيمة  تزيد  وا  امالية.  وزارة  ومن  ابيب  تل  بلدية  من 
ومكن  تخفيض.  الشباب عى  ويحصل  دوارا(.   12 )حواى  شيكل   50

لتاميذ امدارس الدخول مجانا إذا توافرت مقاعد.
مع  امتعاطفن  اليهود  من  فنانن  مشاركة  ى  امرح  مانع  وا   
الفلسطينين ى أعاله. كا مكن أن يعرض أعاا مرجمة عن العرية 
عن  وتعر  الفلسطينى  الشعب  إى  تسئ  ا  كانت  إذا  العربية  إى 

مشاكله. ويقدم امرح أعاله باللغتن العربية والعرية.
وشخصيات  أحزاب  من  متعددة  لحمات  الرايا  مرح  ويتعرض 
إرائيل  يهاجم  أنه  باعتبار  عنه  التمويل  بحجب  تطالب  يهودية 
وزيرة  ريجيف  مارى  حاليا  الحملة  وتقود  اإليها.  اإساءة  ويحاول 
أن  إى  أشارت  امالية  وزارة  إى  به  تقدمت  طلب  أخر  وى  الثقافة. 
ى  اإرائيى  للعلم  أساءت  إلعاد”  فينو  “ساريت  اليهودية  اممثلة 
أاخرجت  عندما  ذلك  وكان  درويش.  محمود  النسيان  ذاكرة  مرحية 
وحجاب  كتنورة  مختلفة،  بأشكال  به  نفسها  ولفت  اإرائيي  العلم 

وغطاء للرأس. 
وهى  أخرى  بطريقة  امرح  عى  القضاء  ريجيف  مرى  وحاولت 
وساعدته  اليهودى.  العرى  يافا  مرح  باسم  وفرقة  مرح  تأسيس 
منافسا مرح  ليكون  ااثرى   امبنى  نفس  ى  مكان  الحصول عى  ى 
التعاون  تسعى  الجديدة  الفرقة  بدأت  أن  امفاجأة  وكانت  الرايا. 
العرى  يافا  مرح  الفنى  امدير  وقال  الرايا.  مرح  مع  والراكة 
تكون  وان  التنافس  وليس  التعاون  يفضل  إنه  يهودى  وهو  اليهودى 

هناك “لغة فلسطينية حرة” ى إرائيل. 
“دفاتر  أمسية  قادمة  مرحلة  ى  العري  الرايا  مرح  ويستضيف 
وزيرة  اعرضت  أن  بعد  كبرة  ضجة  مؤخرًا  أثارت  والتي  السجن” 
الثقافة مري ريغيف، عى عرضها، وهّددت بقطع مويل مرح يافا 

الذي يشارك مرح الرايا استضافة اأمسية.
الذى  امراة  مرح  مهرجان  مثل  امهرجانات  بعض  امرح  وينظم 
الفنون  امهرجان مجموعة من  عام. وتقدم ى  ايام كل   3 يعقد مدة 

الشعبية الفلسطينية. 
الجميع مسرح 

امرح  هذا  أن  للمرح  اإدارى  امدير  سكسك  عمر  ويقول 

والصادقة  امتميزة  أعاله  بفضل  العامية  إى  يتجه  الفلسطينى 
تقديم  عى  امرح  ويحرص  اارائيلية.  لاماءات  الخضوع  ورفضه 
مثل  الكتاب  كبار  من  لعددد  العرى  اأدب  عيون  من  مرحيات 
بسيسو  ومعن  الرمي  ولينن  اماغوط  ومحمد  الحكيم،  توفيق 

وممدوح عدوان. 
اليوم، مرح  يافا  الرايا ي  يعتر مرح  قائا  ومى عمر سكسك 
مدينتنا  ي  هام  تغير  أحدث  مرحنا  أن  أؤكد  أن  بد  وا  الجميع، 
إلينا  وطوائفه  فئاته  بكل  العري  الجمهور  تقريب  استطعنا  فقد 
الفني  العمل  بهذا  تؤمن  تكن  م  التي  اإسامية  الجهات  وخاصة 
أعضاء  امثال،  سبيل  عى  امرح  إى  بكميات  تردد  اليوم  وأصبحت 
باإضافة  ملتزمة  مرحيات  لحضور  يأتون  الذين  اإسامية  الهيئة 
العام امنرم  امهرجانات اإسامية، حيث عرضنا ي  إى مشاركتنا ي 
لتوفيق  اموت  أنشودة  مرحية  العام  وهذا  ملثمون  مرحية 
إنتاج مرحيات هادفة ملتزمة منها  نهتم ي  الحكيم.. ونحن بدورنا 
أفراد  جميع  لتائم  والتعليمية،  والثقافية  وااجتاعية  السياسية 

امجتمع.
ويقول أن امرح تفاعل منذ نشاته مع اأوضاع الصعبة ى يافا. فقد 
وتجارة  والقتل  العنف  اجتاحها  عندما   فرة صعبة جدا،  عليها  مرت 
السموم واستعالها وي السنوات اأخرة اجتاحتها ظاهرة العنف عى 
خلفيات عائلية.. اليوم هبطت نسبة العنف والسموم ونسبة الطاب 
وأصبحنا  آخر  إى  عام  من  تزداد  امختلفة  الجامعات  ي  الجامعين 
نرى ي الشارع الياي نساء ورجال أطباء ومهندسن ومحامن وحكام 

وغرهم. 
ااصل  امرى  للمدير  خلفا  منصبه  توى  الذى  سكسك  ويضيف   
الفن  النوع من  لهذا  اليافاوي متعطش  الجمهور  أن  محمود دسوقى 
كا ان امرح   يعمل عى جذب  الجمهور ى الجنول والوسط مثل  
وكل  قاسم  وكفر  والرملة  واللد  وحورة  السبع  وتل  وكسيفة  راهط  
يافا،  من  أكر  يافا  خارج  من  الجمهور  عى     يعتمد  وهو   . امثلث 
ننظم حمات ورحات وزيارات تشمل عروض مرحية ومشاركة ي 

ورشة عمل مع جولة ي مدينة يافا وآثارها وزيارة للميناء.  

100 سنة بعد  لالهام  جبارين: ايزال مصدرا 

[ [25 نوافذ]



    [

ن
يي

رح
س

م
ال

ل 
 ك

ة
د

ري
ج

04 مايو 2020العدد 662

[26 نوافذ

الحكيم  حمدي  زوزو  الطالبة  كتبته  ما  السابقة،  امقالة  ي  قرأنا 
ضد الفنان يوسف وهبي، وكيف أهانته وسخرت منه، أثناء وجود 
زي طليات ي أوروبا لتجهيز ما يحتاجه امعهد ي عامه الجديد، 
مع  وااتفاق  للطاب،  اإضاءة  فن  تعليم  أدوات  راء  وتحديداً 
منرة  السيدة  من  بدًا  فرنسا،  من  التوقيعي  الرقص  مادة  معلمة 

صري، التي هاجمها مفتش اأزهر الشيخ محمود أبو العيون!! 
ي هذا الوقت، حاول البعض التغطية عى ما فعلته الطالبة زوزو، 
محاولة  ي  الناس،  غضب  امتصاص  معلومات  نر  ي  وبدأوا 
إيهامهم بأن امعهد مستمر، وأن ااستعداد للعام الدراي الجديد 
يسر عى قدم وساق، فأخرتنا مجلة الصباح - ي يونية 1931 – 
بوجود تعديل ي امناهج سيتم مع العام الدراي الجديد؛ بحيث 
امرحي،  واأدب  العام  اأدب  بتدريس  الدكتور طه حسن  يقوم 
واأستاذ أحمد أمن سيدرس الثقافة العامة، واأستاذ زي طليات 
لإلقاء  أبيض  جورج  واأستاذ  امرح،  وحرفية  اإلقاء  سيدرس 
مكلور  واميجور  الفرنسية،  اللغة  لدروس  ماسياس  وامسيو  أيضاً، 
زي  فسيحرها  الفرنسية؛  الرقص  معلمة  أما  الساح.  لتعليم 

طليات من فرنسا.
الُحسبان  ي  يكن  م  ما  حدوث  بسبب  تنجح،  م  امحاولة  هذه 
افتتح  الذي  باشا«،  أحمد  سيد  »مراد  امعارف  وزير  تغر  فقد   ..
»محمد حلمي عيى  آخر هو  بوزير  ووافق عى وجوده،  امعهد 
الوزير  أن  امحتمل  ومن  التقاليد«!!  »وزير  باسم  امشهور  باشا«، 
امعهد،  مهاجمة  وامجات  للصحف  اأخر  الضوء  أعطي  الجديد 

ي  الضعف  مواطن  أكر  وما  بعد؛  فيا  إغاقه  مرراً  يجد  حتى 
يعني  ما  ملي،  بقرار  وليس  وزاري،  بقرار  مثل صدوره  امعهد، 
الجنسن  اختاط  كذلك  منه!!  بقرار  إلغائه  يستطيع  الوزير  أن 
وزير  قبل  من  إقرارها  يجوز  ا  التي  اأمور  من  وهو  امعهد،  ي 
التقاليد، وإن وافق عليها، فلن يوافق عى تعليم البنات الرقص! 
وإن وافق عى الرقص، فلن يوافق عى ترفات طالبات امعهد، 

كإهانة الطالبة زوزو حمدي الحكيم ليوسف وهبي .. إلخ!
بامبادرة اأوى، ونرت  وبناًء عى ذلك، قامت جريدة الصاعقة 
وترين:  عى  فيه  وعزفت  التمثيل«،  معهد  »إلغاء  بعنوان  مقالة 
من  امعهد  يضمه  ما  سيئة  ماذج  امعهد  طاب  بعض  أن  اأول 
ذكر  دون  الحكيم  زوزو حمدي  إى  إشارة  ي   .. وطالبات  طاب 
الجنسن،  اختاط  من  اإسام  موقف  كان  اآخر  والوتر  اسمها!! 
“يوم  الجريدة:  قالت  اأمرين  هذين  وحول  امرأة!  مثيل  ومن 
كنا  أنفقت،  ما  عليه  وأنفقت  التمثيل  معهد  الحكومة  أنشأت 
قبل  عملها  ي  تعجلت  بأنها  نحس  وكنا  نجاحه!  من  واثقن  غر 
معرفة  وقبل  نواحيه،  جميع  من  للمروع  الوافية  الدراسة 
من  داخلنا  ما  رغم  ولكننا  فيه!  بالدراسة  يلتحقون  الذين  أخاق 
العامة أن نظهر تشاؤمنا، فنتهم  للمصلحة  ُحبنا  الشك، أى علينا 
نتيجة  ننتظر  مضض  عى  فسكتنا  النافعة،  امروعات  محاربة 
العام اأول لهذا امعهد، ونرقب ما تجئ به اأيام من الحوادث. 
لفن  نجاحاً  ورائه  من  نرقب  وا  امعهد،  لهذا  فائدة  ندري  لسنا 
امسلات  الفتيات  أن تخرج  أننا نستنكف  الجميل! كا  التمثيل 
عى تقاليد امسلمن، فتقف عى أعن الناس، تتعلم كيف يضمها 
رجل أجنبي عنها، وكيف ُيحسن تقبيلها عى أعن النظارة. وهذا 
بالطبع من مستلزمات الفن الحديث العاري، الذي يبيح التقبيل 

بأوقح معانيه”.
فنرت  امعهد،  عى  الهجوم  حملة  إى  الصباح  مجلة  وانضمت 
محمد  امعاي  صاحب  تسلم  أثر  عى   “ فيها:  قالت  كلمة، 
ي  التمثيل  معهد  كان  امعارف،  وزارة  زمام  باشا  عيى  حلمي 

قراراً  يصدر  م  ولكنه  ببحثها؛  معاليه  اهتم  التي  امسائل  مقدمة 
ببحث  باشا  حلمي  معاي  اهتام  أسباب  أما  بعد.  امعهد  بشأن 
التمثيل، فمنها ما أشيع عن سلوك بعض الطالبات  مسألة معهد 
أن  مكن  ا  امعروفة،  الرسمية  بصفته  امعهد  وأن  وسمعتهن، 
تسمح الوزارة ببقائه، بينا يضم بن جوانبه طالبات ُتقال عنهن 
دمن  ما  غداً  يكون مصرهن  ماذا  الحكومة  تضمن  وا  اأقاويل، 
ي  الكرى  امشكلة  أو  الحساسة  النقطة  هي  هذه  هكذا.  اليوم 
موضوع امعهد. وأرجو من الطالبات أن يغفرن لنا ذنب راحتنا 
يفهمن  أن  إلغاء، فيجب  أو  أصابه تعديل  إذا  امعهد  إن  قلنا  إذا 

إنهن امتسببات ا غرهن وهن أدرى طبعاً بأنفسهن”.
التغير مرحلة 

فأرسلت  التقاليد،  وزير  تعليات  تنفذ  امعارف،  وزارة  بدأت 
أية  يشري  وا  ريعاً،  يعود  بأن  أوروبا،  ي  طليات  زي  إى 
مع  يتفق  أن  وا  امعهد،  ي  الدراسة  أجل  من  لإضاءة  أدوات 
من  اختيارها  سيتم  حيث  فرنسا،  من  التوقيعي  للرقص  معلمة 
قراراً، صدر  الوزارة  ألغت  امقيات ي مر. كا  الفرنسيات  بن 
أوروبا  إى  امعهد  من  اأوى  السنة  ي  امتفوقن  بإرسال  بالفعل 
الوزارة،  سحبته  الجديد،  امعهد  مقر  حتى  استكشافية!!  بعثة  ي 
وألغت فكرة انتقال امعهد من مقره الحاي، إى مقر آخر أرحب 
بجوار امتحف امري!! وأخراً خفضت الوزارة ميزانية امعهد إى 
الثلث .. هكذا أخرتنا أغلب الدوريات امرية الصادرة ي يوليو 

.1931
بنر  الصحف  سارعت  أغسطس،  شهر  من  اأوى  اأيام  وي 
التمثيل، وتحويله إى قاعة  بإلغاء معهد فن  التقاليد  قرار وزير 
أخرتنا  كا   – امعارف  وزارة  إن  حيث  العامة؛  للمحارات 
تلقتها  التي  العديدة،  الشكاوى  فحصت   “  - الرشيد  جريدة 
العمل  اعتبار  إى  تشر  وكلها  ونظامه،  امعهد  بهذا  يختص  فيا 
ي  امرعية  والعادات  للتقاليد  مخالفاً  الحارة،  بحالته  فيه 
البيئة امرية. لذلك رأت الوزارة من الواجب العمل عى تاي 

سيد عي إساعيل

الوزارة الجديد ووزير امعارف )وزير النقاليد( الثاي من اليسار

)12( مصر  في  مسرحي  معهد  أول  المجهولة  التفاصيل 

محاضرات قاعة  إلى  المعهد  يحول  التقاليد  وزير 
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اآتية:  النتيجة  إى  البحث  بعد  الوزارة  وانتهت  العيوب!  هذه 
الذي  ااستاع،  بنظام  واستبداله  الحار،  امعهد  نظام  تغير 
فيستطيع  مساوئها؛  إى  ُيجر  أن  غر  من  نفسها،  الغاية  يحقق 
ااختاف  الفنية،  النوادي  أعضاء  من  الحاليون وغرهم  اممثلون 
ي  للمحارات  قاعة  جعله  بعد  دروسه،  من  وااستفادة  إليه 
وحرفية  اإلقاء  امرحي،  اأدب  تاريخ  وهي:  امرحية،  الفنون 
امرح، اللغة العربية. وُيلغى تعليم األعاب الرياضية، والرقص 
انتقاد  أثارت  التي  امواد  من  وغرها  الساح  وحمل  التوقيعي، 
عامة،  مباراة  عام  كل  نهاية  ي  للمستمعن  وسُتعقد  الجمهور. 
الفن  ي  بتفوقه  له  شهادة  مثابة  تكون  جائزة  فيها  الناجح  منح 

امرحي”.

موقفه يشرح  الوزير 
انقساماً  أحدث  عامة،  قاعة محارات  إى  وتحويله  امعهد،  إلغاء 
كبراً ي الرأي العام؛ لذلك حاول الوزير تلطيف اأجواء، من خال 
حوار معه – نرته عدة صحف – ي أغسطس 1931، وبدأ الوزير 
يرر قراراته بأنه عندما توى الوزارة، تلقى شكاوى كثرة بخصوص 
إى  وعاد  بها،  فاهتم شخصياً  وطالباته.  امعهد  طلبة  بعض  سلوك 
وسيلة  كانت  إنشائه،  فكرة  إن  حيث  امعهد؛  إنشاء  فكرة  أصل 
التمثيل ي مر! إذن اإساس  للنهوض بفن  ضمن وسائل عديدة 
وسيلة  امعهد  كان  وسائل،  عدة  خال  من  بالتمثيل  النهوض  هو 
تغير  مع  الوسائل،  بقية  نحقق  أن  نستطيع  وطاما  منها!!  واحدة 
دون  امطلوبة،  النهضة  نحقق  أن  نستطيع  إذن  امعهد،  وسيلة  ي 

ااعتاد عى معهد فن التمثيل بصورته القدمة، وااستعاضة عنه 
بالوسائل  اهتامه  عى  الوزير  أكد  كا  عامة!!  محارات  بقاعة 
لجنة  قرار  ي  امذكورة  الوسائل  وهي   – التمثيل  لنهضة  اأخرى 
وهي   – البداية  منذ  امعهد  إنشاء  اقرحت  التي  التمثيل،  ترقية 
وإرسال  امرح،  مجال  ي  القديرين  وامرجمن  امؤلفن  تشجيع 
اممثلن  من  امتفوقن  ومكافأة  الخارج،  إى  امرحية  البعثات 

واممثات.
هذا الترير م يكن مقنعاً لعموم امهتمن باموضوع، لذلك توسع 
إى  امعهد  تحويل  من  الغرض  أن  وأبان  اأمر،  رح  ي  الوزير 
من  يستفيد  أن  أجل  من  العامة،  امنفعة  هو  للمحارات،  قاعة 
امحارات - التي سُتلقى ي القاعة – اممثلون العاملون ي الفرق 
بجانب  لاستفادة،  استعداد  عنده  فرد  وكل  والهواة  امرحية، 
شأن  من  يقلل  أن  الوزير  أراد  وعندما  وطالباته!  امعهد  طاب 
بترير غريب، قال  امعهد، جاء  التمثيل ي  امنتظمة لفن  الدراسة 
امنتظمة  الدراسة  يأي عن طريق  التمثيل، ا  النبوغ ي  “إن  فيه: 
وحدها. وليس شأن التمثيل شأن غره من مهن الطب وامحاماة، 
تلقى دراسة  إذا كان قد  إا  إليه  نطمن  فنحن اآن ا نجد طبيباً 
التمثيل علًا ُيكسب،  ي كلية الطب، وحصل عى درجتها. فليس 
كلثوم  أم  اآنسة  مثل  ظاهر  نبوغ  اآن  وأمامنا  موهبة!  هو  بل 
يقول  أن  مكن  ا  وغرها.  الوهاب  عبد  أفندي  محمد  وامطرب 

أحد إن نبوغهم كان نتيجة دراسة منتظمة”.
اأسئلة  من  بوابل  مطره  أن  الصحافة  شهية  فتح  الوزير  كام 
امثال:  سبيل  عى  ومنها  لهم،  صادمة  إجاباته  فكانت  امحرجة، 
سؤال، ماذا م تنتظر الوزارة انتهاء الثاث سنوات امقررة للدراسة 
أوى  تخريج  بعد  للتجربة  الوزارة  تقييم  يأي  ثم  ومن  امعهد،  ي 
نتائج  مسئولية  تتحمل  لن  الوزارة  بأن  الوزير  فأجاب  دفعاته؟ 
والسؤال  امتبقيتن!  السنتن  طوال  وطالباته  امعهد  طلبة  سلوك 
نوع من  إى  يحتاج  التمثيل  بإن  يقال  فيا  رأيك  ما  يقول:  اآخر، 
اممثلن؟  عمل  لطبيعة  نظراً  أخرى،  مهنة  أية  من  أكر  الحرية، 
ا  ولكن  الحكومة؛  عن  خارجاً  هذا  “فليكن  قائًا:  الوزير  فأجاب 
أن الحكومة تخالف التقاليد القومية، واآداب اإسامية، وأن تعد 
يقول:  الثالث،  والسؤال  الحرية”.  لهذه  ومالها  بإرافها  الحكومة 

مجلس إدارة امعهداُمغلق

زي مبارك
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ماذا ألغت الوزارة الرقص التوقيعي” فأجاب الوزير قائًا: “إذا كان 
الرقص ازماً ي التمثيل فليتعلمه من يشاء ي أماكنه، وعى نفقته، 

ا ي دور الحكومة وعى نفقتها”.
المتشددة لأقام  حملة 

أثلج صدور  قاعة محارات،  إى  التمثيل، وتحويله  إلغاء معهد 
بعض امتشددين، فبدأوا حملة ا مثيل لها ي تاريخ التشدد ي 
إبراهيم اأزهري  الفنون؛ حيث نر أمن  مر ضد أي فن من 
مقالة ي جريدة »الدفاع الوطني«، نقتبس منها هذه العبارات، 
حيث قال: “ كنا أول من أهاب بوزارة امعارف أن تنشئ معهداً 
من  النوع  ذلك  تعلمهن  مريات  طالبات  فيه  تقبل  للتمثيل، 
الساح.  وحمل  الرياضية  األعاب  وتلك  التوقيعي،  الرقص 
وصيانة  والربية  التعليم  عى  امسيطرة  امعارف  وزارة  إن  وقلنا 
الباد  تقاليد  امعهد  هذا  مثل  تتجاوز  أن  يصح  ا  اأخاق، 
اإسامية، وامحافظة عى الروح الدينية. وقد عززنا أقوالنا بكثر 
عرفنا  ي  امرح  مسألة  إن  ذكرناه  ما  أخص  ومن  الحجج.  من 
أدب  يسع  ا  ما  التمثيل  بيوت  ي  وأن  شهوانية.  غاية  تزال  ا 
بامسارح  يتحكم  ما  كثراً  إذ  امحتشمن.  احتشام  وا  امتأدبن، 
أرباب اأهواء والغوايات الدنيئة. إن الذين أسند إليهم تدريس 
طلبة هذا امعهد هم اممثلون واممثات عندنا، ونحن عى علم 
نزال نرى فيها ومنها ما يخالف ديننا  الحالية، وا  من مسارحنا 
رما  أناس  حق  ي  مقصود  غر  ونقول  مقصود.  وغر  مقصوداً 
حسن  مع  للتسلية  وبناتهم  بنسائهم  امسارح  تلك  إى  يذهبون 
منعت  وقد  اأنظار،  إليهم  تتوجه  جلوسهم  مجرد  ولكن  قصد، 
الريعة الغراء ذلك ريحاً قال تعاى: “قل للمؤمنن يغضوا من 
أبصارهم”. لقد كنا ي عجب ودهش، حن أعلنت وزارة امعارف 
وا  الفن  هذا  عى  اآنسات  بإقبال  وفخرت  الناجحات،  أساء 
تتادى هذه  أن  التوقيعي. وخشينا  الرقص  تتعلمن  الاي  سيا 
ويدخلون  مرض،  قلوبهم  ي  الذين  فيطمع  الرغيب،  ي  الوزارة 
إى  الدين  من  امرية  البيئة  فتنرف  أفواجاً،  التمثيل  فن  ي 
اللهو واللعب، الذي يتحكم به كا قلنا أرباب الغايات السافلة 
عند  كانت  الحالية  امعارف  وزارة  أن  إا  الدنيئة.  والشهوات 

حسن ظننا فألغته”.
»الدفاع  جريدة  ي  امنشورة  اأزهري  مقاات  أوى  هذه  كانت 
حيث  امعهد؛  إلغاء  امؤيدة  امتشددة  الحملة  راعية  الوطني«، 
عام  عنوان  تحت  لأزهري،  الثانية  امقالة  الجريدة  نرت 

إلغائه،  والرافضن  امعهد،  عن  امدافعن  كل  ضد  حملتها 
 - مقاات  عر  من  أكر   ،1931 وسبتمر  أغسطس  ي  فنرت 
من يجمعها، يستطيع أن يكتب بحثاً كبراً عا فيها من أساليب 
والتمثيل  امرح  ضد  امتشددين،  بعض  قبل  من  الحجاج 
وامعهد - وهذه بعض عناوينها: بكاء امادين األيم حول إلغاء 
معهد التمثيل، وتهويش امادين وتلبيسهم حول الذكر الحكيم، 
وقتل امادين الخراصون ما أضلهم عن الحق، وهل هذا مسلم، 
من  امادين  وغنم  التمثيل؟،  معهد  عى  اماديون  يبي  وحتام 
وسط  وجدتها  مقالة  وأطرف  إلخ!!   .. اإسامي  الدين  محاربة 
برأي  علينا  يحتجون  »اماديون  عنوانها  كان  امقاات،  هذه 

الحاخام ي التمثيل والرقص التوقيعي«!!
الكتابات  حملة  تبنت  الوطني«،  »الدفاع  جريدة  كانت  إذا 
صحف  فهناك  امعهد،  إلغاء  قرار  يعارض  من  ضد  امتشددة 
مثل  أيضاً،  امتشدد  وباأسلوب  الحملة  هذه  ي  كتبت  أخرى 
 –  1931 أغسطس  ي   – مقالتن  نرت  التي  »امساء«  جريدة 
ُخلقت  وإما  والتمثيل  للرقص  ُتخلق  م  »امرأة  عنوانها  اأوى 
من  كثرة  أدلة  الكاتب  استخدم  وفيها  الشعب«،  مربية  لتكون 
عنوان  مع  تتوافق   – النور  سورة  وباأخص   – القرآنية  اآيات 
دينياً.  محموداً  أمراً  كان  امعهد،  غلق  أن  عى  للدالة  امقالة، 
أما امقالة اأخرى، فكانت بعنوان »ليست وظيفة امرأة الرقص 
الكاتب  استكمل  وفيها  الشعب«،  لربية  هي  وإما  والتمثيل 

فكرته السابقة، مع ذكر اآيات القرآنية الدالة عى ما يقول.
ما  قراءة  السهل  من   – كثرون  عارضها  امتشددة،  الحملة  هذه 
عند  سأتوقف  ولكنني   – الفرة  هذه  ومجات  بصحف  كتبوه 
 – كبرة  مقالة  نر  اأول  اسمها!!  أعرف  ا  اثنن،  معارضن 
 - امتشددة  الكتابات  الرخة، رداً عى  - ي مجلة  توقيع  بدون 
باسم اأخاق والدين – اختتمها بهذا السؤال: “هل من اأخاق 
الحكومة  تبيح  أن  اإسام،  الرسمي  دينه  بلد كمر  والدين ي 
)الدعارة(! وأن يكون بن موظفيها من ا عمل له سوى  رسمياً 
الرخيص مزاولة هذه الرذيلة البائسة؟ وهل من اأخاق والدين 
أجراً  الحكومة  تتناول  أن  اإسام،  الرسمي  دينه  كمر  بلد  ي 
ومن  خزانتها،  اأجر  هذا  يدخل  وأن  بالدعارة،  الرخيص  عى 
هذه الخزانة ترف امرتبات للموظف الكبر والصغر، ولعلاء 
أفقر  الذين يتحدثون ي مر عن اأخاق، وما  أكر  الدين؟ ما 
النفاق  أيتها اأخاق، كم نقاي من   .. نصيب مر ي اأخاق 

باسمك ومن أجلك!”.
»كوكب  مقاات، نرتها جريدة  ثاث  فكتب  اآخر،  امعرض  أما 
التمثيل« - دون ذكر  الرق«، ووقع عليها بعبارة »طالب معهد 
اسمه - منشورة تحت عنوان عام »بعد إلغاء معهد التمثيل«، أما 
مر«،  ي  الفنية  »الفوى  فكان  اأوى  للمقالة  الخاص  العنوان 
وعنوان الثانية »فوى التمثيل واإخراج .. آمال معهد التمثيل«، 
والعنوان  امحبوب«،  امعهد  أيها  اللقاء  »إى  اأخرة  وعنوان 
اأخر كان آخر عبارة كتبها الطالب ي ختام امقالة الثالثة؛ حيث 
أسلوبه  أخرى، وكان  افتتاحه مرة  امعهد سُيعاد  بأن  كتبها مؤمناً 
مؤثراً جداً، وأجدي مضطر إى ذكرها، حيث قال فيها: “.. وبعد، 
سني  من  سنة  )التقاليد(  منك  اغتصبت  لن  التمثيل!  معهد  فيا 
لي  إا  ذلك  فا  مهدك.  ي  وأنت  القدر،  عاكسك  ولن  حياتك، 
تعود أصلب عوداً وأقوى من أن تقهرك التقاليد مرة أخرى. ولن 
النهضة  سطور  بن  يرخ  بات  معناك  صميم  فإن  اسمك  غاب 
غر حقيقة  الحديثة  امرية  فالنهضة  الوجود  إى  يقفز  أن  يريد 
بأن تسمي نهضة إذا م تهزأ ي وقت قصر بأولئك الذين يحاولون 
لخدمتها  جميعاً  تسخرهم  م  وإذا  سناها  وحجب  تيارها  صد 

والعمل لنرها. وإى اللقاء أيها امعهد امحبوب”.

»حول إلغاء معهد التمثيل«، وعنوان خاص »املحدون ينفثون 
سمومهم فاحذروهم«. وفيها هاجم اأزهري محاوات البعض 
الوزير، وإعادة امعهد مرة أخرى!! وبعد عدة أيام  إلغاء قرار 
تحت  »مرحي«،  باسم  موقعة  ثالثة  مقالة  الجريدة  نرت 
زي  امرحي  فيها  هاجم  مبارك«،  زي  الشيخ  »وأيضاً  عنوان 
امرحي  فقام  إلغاءه!!  ورفض  امعهد  نار  اأخر  أن  مبارك، 
بالسخرية من زي مبارك، وعّره بأنه كان فاحاً أزهرياً، فأصبح 
إى  بعثة  ي  سافر  أنه   - صورة  وا  له  صفة  ا  أي   - هيولياً 

فرنسا!! ونقتبس من هذه امقالة، هذه العبارات:
زي  اليوم  وأفندي  مبارك،  زي  اأمس  شيخ  إلينا  يجئ  “اليوم 
طباعها  تغرت  وإن  سحنتها،  تتغر  م  هيوي  هو  وهو  مبارك، 
وتقاليدها. هذه الهيوي كانت مرية أزهرية باأمس القريب، 
إا  لها  يروق  ا  متفرنسة،  اليوم  فأصبحت  جداً،  والقريب 
بقيام  الرسمي،  اأمة  دين  وقواعد  البيئة  تقاليد  عى  الخروج 
امعهد  وطالبات  طاب  ليشبع  ظهرانيها،  بن  التمثيل  معهد 
طريقة  وهي  الباريسية،  الطريقة  عى  عواطفهم،  التمثيي 
الشيخ مبارك ابن اأزهر وسليل عنر الفاحن. وم هذا؟ أن 
إى  بالذهاب  السيئة  الظروف  له  سمحت  مبارك،  زي  الشيخ 
امرح  خشبة  ومناظر  فيها،  الخاعة  مظاهر  والتمتع  باريس، 
اآدمية، فعاد إى مر يرطن بالفرنسية وهو م مكنه أن يحسن 
اإسام  ووزير  التمثيل  معهد  إلغاء  عى  فأنحى  العربية،  لغته 
الظن  نحسن  كنا  لقد  باشا.  عيى  حلمي  معاي  التقاليد  وزير 
بصفته   .. اللياقة  من  بيء  مسك  أنه  لو  مبارك  زي  بالشيخ 
معهد  كان  وإن   .. اأزهرية  الثقافة  معنى  من  قديم  فيه يء 
إشباعاً  فيه  بأن  مبارك  زي  الشيخ  اأستاذ  يشهد  كا  التمثيل 
للعواطف من امناظر امرحية، فا كان هذا امعهد، وا كانت 
فكرته، مادام الغرض من إنشائه استئصال التقاليد والسفور من 
)عى  الفتيان  وحولهن  هناك  الفنيات  تجتمع  الفضيلة،  حجاب 
الذي  امتفرنس،  مبارك  زي  الشيخ  عن  وعى  تاجر(  يا  عينك 
الباريسين.  أكر من  باريسياً  الفرنسين،  أكر من  أصبح فرنسياً 
ا حول وا قوة إا بالله، تغر الشيخ زي مبارك فخلناه أوروبياً 
بعدما خلناه مرياً، واعتقدناه إباحياً، بعد ما اعتقدناه أزهرياً 
مقلب  فسبحان  الله،  إا  واحدة  حالة  عى  يدوم  وا  متديناً، 

اأحوال”.
م تتوقف جريدة »الدفاع الوطني« عند هذا الحد، بل واصلت 

زوزو حمدي الحكيم
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الحفيظ  عبد  القدير/  الفنان  للمسرح  الحقيقي  والهاوي  اأصيل  الفن  راهب 
المصري،  والفن  اإبداع  عامات  من  مهمة  وشخصية  كبرة  قامة  التطاوي 
مختلف  في  اإبداعية  مشاركاته  وكم  موهبته،  حجم  إلى  اإشارة  ويكفي 
مدى  على  واإذاعية(  والتليفزيونية  والسينمائية  )المسرحية  الفنية  القنوات 
واأصالة  الخلق  ودماثة  للوداعة  مثاا  فيها  كان  عاما،  خمسن  من  أكر 
منرا،  والفن  منهجا  اإلزام  بداياته  منذ  اتخذ  فلقد  اإبداعي.  والتمز  الفنية، 

التالية. لأجيال  قدوة  المشرف  والسلوك 

التطـاوي الحفيـظ  عبــد 
المسـرح راهـب 

هاو  كل  حياة  قصة  هي  جوهرها  ي  حياته  قصة  أن  والحقيقة 
أن  أو ضغوطها  الحياة  إغراءات  للفن م تستطع  محب وعاشق 
مارسة  تفرغه  من  فبالرغم  هوايته،  صدق  عن  يتخى  تجعله 
الفن كمحرف مبكرا إا أنه ظل محتفظا بروح الهواية الخالصة، 
وسيلة  واانتشار  الجاهري  للنجاح  تحقيقه  من  واتخذ  بل 
فإننا  لذلك  الجميلة،  وامعاي  الفاضلة  القيم  من  الكثر  لغرس 
معه  امسجلة  واللقاءات  امنشورة  اأحاديث  من  كثر  باسرجاع 
غر  الدخاء  من  امهنة  تطهر  برورة  امطالبة  دائم  نجده 
والتقاليد  اآداب  عى  امحافظة  إى  ويدعو  مرحيا،  امؤهلن 

الفنية الراقية.
منوف”  “محلة  ببلدة   1922 عام  نوفمر   29 مواليد  من  وهو 
محافظة الغربية. وقد ظهرت ميوله الفنية وهو تلميذ بامرحلة 
كان  التي  العرب”  “شهامة  مرحية  شاهد  عندما  اابتدائية 
يقدمها سرك/ حسن الحلو مولد “السيد البدوي” مدينة طنطا، 
توجه  ثم  شاهدهم،  الذين  الفنانن  جميع  بتقليد  آنذاك  فقام 
الهواة،  فرق  خال  من  التمثيل  هواية  مارسة  إى  ذلك  بعد 
فريق  ثم  اابتدائية،  بامدرسة  التمثيل  بفريق  البداية  وكانت 
وتألقه  الجامعية  بامرحلة  ذلك  بعد  ومن  الثانوية،  امدرسة 
التمثيل  فريق  رئاسة  مسئولية  لتوي  أختر  أنه  حتى  امرحي 

بكلية الحقوق )جامعة فؤاد اأول( التي تخرج منها عام 1949.
بالدراسة  موهبته  صقل  قرر  الجامعة  من  تخرجه  ومجرد 
اأكادمية فالتحق بامعهد “العاي للفنون امرحية” وتخرج منه 
عام 1950، وكان أول دفعته )الدفعة الرابعة التي ضم نخبة من 
امبدعيم من بينهم: نور الدمرداش، ملك الجمل، عي الغندور، 
أحمد سعيد(، ونظرا لتفوقه رشح للسفر ي بعثة دراسية ولكنه 
أضطر لإعتذار نتيجة ارتباطاته العائلية والوظيفية، حيث كان 

يعمل موظفا بوزارة امالية أثناء دراسته بامعهد.
 1950 عام  العملية  حياته  التطاوي  الحفيظ  عبد  الفنان/  بدأ 
بانضامه إى فرقة “امرح امري الحديث” التي كونها الفنان 
الفنون امرحية، هذا  القدير/ زي طليات من خريجي معهد 
الفن.  التفرغ وإحراف  لعدم قدرته عى  بوظيفته  احتفاظه  مع 
الفنون  معهد  خريجي  زمائه  من  مجموعة  شارك  ذلك  وبعد 
عام 1952، وكان من  الحر”  فرقة “امرح  تكوين  امرحية ي 
إبراهيم  سليان،  زكريا  جمعة،  حسن  الغندور،  عى  بينهم: 
امنعم  عبد  الزرقاي،  عى  رحان،  شكري  أردش،  سعد  سكر، 
التطاوي  للفنان/  ويحسب  محمد،  أنور  الدقن،  توفيق  مدبوي، 
رئاسة  توليه مسئولية  وأيضا  الفرقة،  مشاركته ي معظم عروض 

الفرة:  هذه  ي  أدواره  أهم  ومن  سنوات،  عدة  اإدارة  مجلس 
السام  عبد  تحت”،  الي  “الناس  مرحية  الكمساري  شخصية 
بصدمة  أصيب  قد  أنه  ويذكر  أفندي”.  السام  “عبد  مرحية 
عن  الفرقة  توقفت  حينا   1963 عام  السكر  ومرض  نفسية 
العمل بأمر الدولة ومنعت عنها اإعانة )بالطبع كان هذا امنع 
بشكل غر مبار(، وذلك حتى ا تستمر كمنافس قوي مسارح 

التليفزيون.
من  كل  إى  الستينيات  وأوائل  الخمسينيات  نهاية  ي  انضم 
للقوات  )التابع  العروبة”  و”مرح  الشعبي”،  “امرح  فرقتي 
منها،  كل  عروض  ي  واإخراج  بالتمثيل  وشارك  امسلحة(، 
وكان يشاركه البطولة ي عروض فرقة “مرح العروبة” كل من 
عصمت  مصطفى،  زيزي  زايد،  أمال  الفتوح،  أبو  نوال  الفنانن: 

محمود، نادية عزت، كامل أنور، زين العشاوي.
انضم ي أوائل الستينيات إى مسارح التليفزيون شعبة “امرح 
ي  الحكيم”  “مرح  فرقة  عروض  ي  شارك  كا  الحديث”، 
هذه  ي  أدواره  أهم  ومن   ،1971 عام  إى   1966 من  الفرة 
الفرة شخصيتي/ خالدالنعان، وعبد العال ي مرحية “اتفرج 
يا  “بلدي  مرحية  ي  الحاوي  الدهب  أبو  وشخصية  سام”،  يا 

عمرو دوارة
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بلدي”، وشخصية رئيس الوزراء ي مرحية “سلطان زمانه”.
امحاماة  مهنة  وترك   ،1970 عام  من  بدءا  التمثيل  مهنة  تفرغ 
آخر  وكان  الفنية  أعاله  ي  كثرا  أفادته  قد  كانت  وإن 
أوائل  ومنذ  الزراعي.  باإصاح  قانوي  مستشار  تقلده  منصب 
الكوميدي”،  “امرح  فرقة  عروض  بعض  شارك ي  السبعينيات 
ومن   1974 عام  منذ  الحديث”  “امرح  فرقة  إى  انتقل  ثم 
بواحدة”،  “واحدة  مرحية  ي  سليان  شخصية/  أدواره:  أهم 
ي  حميد  وشخصية/  بلية”،  الواد  “حكاية  مرحية  ي  واأستاذ 

مرحية “ميت حاوة”.
الخاص  القطاع  بفرق  امرحيات  بعض  بطولة  ي  أيضا  شارك 
ومن أهمها: البغل × اإبريق لفرقة “تحية كاريوكا” عام 1968، 
“مر  بفرقة  وكعبلون  الفن”،  “مرح  فرقة  مع  البغبغان 

امرحية” مع الفنان/ سعيد صالح.
عبد  القدير/  الفنان  شارك  الرية  امرحية  مشاركاته  وبخاف 
امتميزة،  السينائية  اأفام  من  كبر  عدد  ي  التطاوي  الحفيظ 
عام  امسيح  السيد  وآام  حياة  هو  فيه  يشارك  فيلم  أول  وكان 
“الكام  بفيلم  السينائية  مشاركاته  آخر  كانت  حن  ي   ،1939
عددا  السينائية  مشاركاته  وتضم   .1999 عام  اممنوع”  ي 
وبهية،  مطاوع  اإسام،  ظهور  بينها:  ومن  امهمة  اأفام  من 
اللعب  السنوات اأخرة فيلمي:  اأرياف، وي  نائب ي  يوميات 
 ،1996 عام  صعبة  ظروف  ي  الحب   ،1991 عام  الكبار  مع 
من  العديد  ي  شارك  التليفزيونية  الدراما  إنتاج  بدايات  ومنذ 
أعاله:  أهم  ومن  الستينيات  بداية  منذ  التليفزيونية  اأعال 
مسلسل “عادات وتقاليد” الذي جسد من خاله شخصية اأب 
مسلسات:  وكذلك  التقاليد،  عى  امحافظ  الحكيم  اأرة  رب 
“الضوء   ،”85 “امحروسة  الدوغري”،  “عيلة  امآتة”،  “خيال 
“برج  “زينب”،  ونعيمة”،  “حسن  الحلواي”،  “بوابة  اأسود”، 
والسهرات  - ج4”،  “يوميات ونيس  زفتى”،  الحظ”، “جمهورية 
أعاله  آخر  وكانت  “الرباط”.  الستار”،  “عبد  التليفزيونية 

التليفزيونية مسلسل “رياح امدينة” من إخراج / رائد لبيب.
 )75( من  يقرب  ما  بلغ  قد  الفني  رصيده  أن  بالذكر  وجدير 
 )50( فيلا،  وثاثن  خمسة   )35( مرحية،  وسبعن  خمسة 
إذاعيا، وذلك  )50( سهرة ومسلسا  تلفزيونيا،  خمسن مسلسا 
خمسن  تقارب  التي  الفن  مع  ورحلته  الذاتية  سرته  خال 
التمثيل  مادة  أستاذا  طويلة  لفرة  أيضا  خالها  عمل  عاما، 
بعض  بإخراج  قام  كا  امرحية”،  للفنون  “العاي  بامعهد 
يذكر  كا  واأقاليم.  بالجامعة  الهواة  لفرقة  امرحية  العروض 
مشاركته  أثناء  مفاجئة  قلبية  بأزمة   1991 عام  أصيب  قد  أنه 
“مر  لفرقة  الكام”  “حلو  عرض  بطولة  ي  باإسكندرية 
عملية  بإجراء   1996 عام  قام  وأنه   ، صالح  لسعيد  امرحية” 
بذبحة  أصيب  وكذلك  القلب،  راين  بعض  لتغير  جراحية 
صدرية ألزمته الفراش قبل وفاته بأسابيع، حيث رحل عن عامنا 

ي 18 مارس عام 1998، عن عمر يناهز خمسة وسبعن عاما. 
القنوات  اختاف  طبقا  الفنية  أعاله  مجموعة  تصنيف  ومكن 
للتسلسل  التليفزيون( وطبقا  السينا/ اإذاعة/  الفنية )امرح/ 

الزمني كا يي:
المسرحية:  أعماله   - أوا 

ظل امرح لسنوات طويلة وبالتحديد خال فرة البدايات هو 
إبداعه  ومجال  التطاوي  الحفيظ  عبد  للفنان/  امحبب  امجال 
خاله،  من  هوايته  وصقل  اكتشف  الذي  امجال  فهو  اأساي، 
من  يقرب  ما  محرف  ومخرج  كممثل  به  العمل  ي  قى  ثم 
خمسن عاما، شارك خالها بعضوية أهم الفرق امرحية وهي 
الحكيم”،   “مرح  الحديث”،  “امرح  الحر”،  “امرح  فرق: 
كا عمل مع كرى الفرق الخاصة )ومن بينها: “تحية كاريوكا”، 

تصنيف  ومكن  هذا  امرحية”(.  “مر  الفن”،  “مرح 
وإختاف  الزمني  التتابع  مراعاة  مع  امرح  مجال  إسهاماته ي 

الجهات اإنتاجية كا يي:
1 - فرق مسارح الدولة:

عن  الله  فتح  أنور  إعداد/  من  الحصاد  الحديث”:  “امرح   -
قصة عبد الحميد جودة السحار )1962(، حتى يعود القمر من 
البيت  السعدي،  محمود  قصة  عن  شوقي  الرحمن  عبد  إعداد/ 
القديم )1963(، جواز عى ورقة طاق من تأليف/ الفريد فرج 
)1974(، الزفاف )1975(، برج امدابغ من تأليف/ نعان عاشور 
)1976(، حفلة طاق من تأليف/ فتحي سامة )1977(، واحدة 
بواحدة من تأليف/ أحمد عفيفي )1979(، حكاية الواد بلية من 
إعداد وأشعار/ سيد حجاب )1981(، ميت حاوة من تأليف/ د. 

محمد عناي، البنت الي بتحلم من تأليف/ إمر رايس )1982(.
تأليف/  من  وشوف  اتفرج  )العسكري(:  العروبة”  “مرح   -
عارف  الدين  محيي  تأليف/  من  امرايا   ،)1965( مري  محمود 

.)1966(
رشدي  رشاد  تأليف/  من  سام   يا  اتفرج  الحكيم”:  “مرح   -

)1966(، بلدي يا بلدي من تأليف/ رشاد رشدي )1968(.
- “امرح الكوميدي”: أنت الي قتلت الوحش من تأليف/ عى 
سام )1969(، الجيل الطالع من تأليف/ نعان عاشور )1971(، 

مخالفة يا هانم )1972(، مولد وصاحبه غايب )1985(.
- “مرح الحكيم”: وابور الطحن )1965(، سلطان زمانه )هبط 
سلم  سام  يا   ،)1970( دورينات  تأليف/  من  بابل(  ي  اماك 
نور   ،)1970( وهبه  الدين  سعد  تأليف/  من  بتتكلم  الحيطة 

الظام من تأليف/ رشاد رشدي )1971(.
- “مرح الجيب”: ياسن وبهية تأليف/ نجيب رور )1965(، 

جواب من تأليف/ ناجي جورج )1971(.
- “وزارة الثقافة”: روض الفرج: )امرأة العزيز( تأليف/ د. سمر 
رحان )1982(، ليلة حب عرية )أمسية مرحية( من تأليف/ 
أحمد عز الدين )1989(، عودة اأرض من تأليف/ الفريد فرج 

.)1989(
2 - الفرق الخاصة:

قزمان،  أنور  تأليف/  أفندي:  السام  عبد  الحر”:  “امرح   -
نعان  تأليف/  امغاطيس:   ،)1954( منصور،  صاح  إخراج/ 
نعان  تأليف/  تحت:  الي  الناس   ،)1955( إخراج/  عاشور، 
الصاوي،  أمينة  إعداد/  امدق:  زقاق   ،)1956( إخراج/  عاشور، 
النبع:  فيضان  ياسن،  كال  إخراج/  محفوظ،  نجيب  رواية  عن 
تأليف/  الفراشة:   ،)1958(  / إخراج  السعدي،  محمود  تأليف/ 
قزمان،  أنور  تأليف/   :11 مرة  مراي   ، إخراج/  رشدي،  رشاد 
إخراج/  رشدي،  رشاد  تأليف/  الحب:  لعبة   ،)1959( إخراج/ 
رواية نجيب محفوظ،  الصاوي عن  أمينة  إعداد/  القرين:  بن 
إخراج/ كال ياسن )1960(، قر الشوق: إعداد/ أمينة الصاوي 

عن رواية نجيب محفوظ، إخراج/ كال ياسن )1961(.
حاوة  فايز  تأليف/  من  اإبريق   × البغل  كاريوكا”:  “تحية   -

.)1968(
- “مفيد مرعي”: عاشق امظاهر )عى بيه مظهر(: تأليف/ لينن 

الرمي )1979(.
- “مرح الفن”: البغبغان من تأليف/ مصطفى سعد )1982(.

محمد  تأليف/  من  كعبلون  صالح(:  )سعيد  امرحية”  “مر   -
رر  محمد  تأليف/  من  الظروف  نشكر  نحن   ،)1985( رر 

)1987(، حلو الكام من تأليف/ محمد رر)1991(.
أنتجت  التي  - “امرحيات امصورة”: وذلك باإضافة إى بعض 
عائلية،  مرافعات  بينها:  ومن  التليفويوي  للعرض  خصيصا 
السعادة  فخ  تجنن،  عروسة  اموسم،  كومبارس  عينك،  ي  عيني 
الزوجية، كام خواجات، جواز مع امشاركة ي اأرباح، ليلة من 

اللياي.  
تعاون  السابقة قد  أنه من خال مجموعة امرحيات  - ويذكر 
ومن  جيل  من  أكر  مثلون  الذي  امخرجن  كبار  من  نخبة  مع 
بينهم اأساتذة: عبد الرحيم الزرقاي، نبيل األفي، سعد أردش، 
السام،  عبد  حسن  مطاوع،  كرم  ياسن،  كال  سكر،  إبراهيم 

الفنية  إثراء حياتنا  فنان قدير وموهوب ساهم في 
الفنية القنوات  بجميع 
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شارك في بطولة ما يقرب من خمسة وسبعن مسرحية 
تليفزيونيا وإذاعيا وخمسة وثاثن فيلما ومئة مسلسا 
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سمر  مدبوي،  امنعم  عبد  الرقاوي،  جال  رور،  نجيب 
فايز  الغندور،  عي  منصور،  صاح  سعيد،  أحمد  العصفوري، 
حاوة، فوزي درويش، عبد الحفيظ التطاوي، عبد الغفار عودة، 
مجاهد،  مجدي  توفيق،  جال  زي،  الغني  عبد  عثان،  رشاد 

جال الشيخ، أحمد بدر الدين، عصام السيد. 
السينمائية: مشاركاته   -

اأدوار  بعض  بأداء  التطاوي  الحفيظ  عبد  القدير/  الفنان  شارك 
الرئيسة وبعض اأدوار الثانوية امساعدة فيا يقرب من خمسة 

وثاثن فيلا، 
اأفام  امتميزة مجموعة  السينائية  قامة مشاركاته  هذا وتضم 
اإسام  ظهور   ،)1938( امسيح  السيد  وآام  حياة  التالية: 
شيطان  الحسينية،  فتوات   ،)1953( بثينة  غرام   ،)1951(
وسكينة  ريا  يقابل  يس  إساعيل   ،)1954( الوحش  الصحراء، 
مفتش   ،)1958( الوليد  بن  خالد  عذراء،  الزوجة   ،)1955(
الفردوس،  طريد   ،)1960( يجننوي  حا   ،)1959( امباحث 
 ،)1969( اأرياف  ي  نائب  يوميات   ،)1965( اأيام  من  هارب 
وبهية،  مطاوع   ،)1980( اأحمر  الدرب   ،)1976( امنحرفون 
إمرأة  يوميات   ،)1986( أخرة  قصة  للحب   ،)1982( امر  الخبز 
القانون )1988(، إغتصاب )1989(،  عرية )1987(، رجل ضد 
الكبار  مع  اللعب  الرخة،  والسفر،  العشق  )1990(، ي  الركان 
ي  الحب   ،)1995( النهاردة  واد  إحنا  رخيص،  لحم   ،)1991(

ظروف صعبة )1996(، الكام ي اممنوع )1999(.
التليفزيونية: مشاركاته   -

ستينيات  أوائل  ي  بداياتها  منذ   - التليفزيونية  الدراما  منحت 
التطاوي  الحفيظ  عبد  للفنان/  كاملة  الفرصة   - اماي  القرن 
تلك  وامتنوعة،  الرئيسة  الدرامية  الشخصيات  بعض  لتجسيد 
إعجاب  نجح من خالها ي حصد  تجسيدها، كا  أبدع ي  التي 
وتقدير الجمهور وبالتاي تحقيق شهرته وجاهريته. هذا وتضم 
قامة أعاله التليفزيونية امسلسات التالية: خيال امآتة، عادات 
مرزوق،  متاعب  هنداوي،  النيل،  عى  مدينة  يوميات  وتقاليد، 

قرية الرعب، فوتوغرافيا، عودة الحب، ضحكة كل يوم، سنوات 
الوسادة  الثانوية،  بنات  البيوت،  خفايا  الخريف،  العمر، شمس 
الخالية، الفدان اأخر، الضوء اأسود، الزائرون، الخاص، اأرض 
امهجور، فارس اأحام،  الشاطئ  امطاردة،  العيال،  الطيبة، رزق 
برج الحظ، إصاحية جبل الليمون، العماق، غريب ي امدينة، 
رحلة  الحب،  عر  ولدي،  أجل  من  الريء،  الدوغري،  عيلة 
الليل  جدا،  ريف  رجل  الر،  حصاد  للحب،  دعوة  امليون، 
والقمر، زينب، حكايات هو وهي، بوابة امتوي، امحروسة 85، 

الحياة مرة أخرى، اأبناء، من الليل روق، كوم الدكة، الساقية 
اللقاء  والحب،  والوهم  الكهف  الضائع،  الوقت  مولود ي  تدور، 
ليلة  ألف  عام ورق ورق،  فوازير  الناصح،  مغامرات زي  الثاي، 
ا  عنر، شموع  إسطبل  وليلة،  ليلة  ألف  اأسية(،  )حال  وليلة 
موعد  السحت،  امزاد،  امرآة،  ي  مروك،  ألف  مروك  تنطفئ، 
كو،   .. أحام  اأيام،  لعبة  يوما،  يعود  الشباب  الغائب،  مع 
الزيني بركات، الرجل والليل، إعرافاي، القنفذ، جمهورية زفتى، 
الرحمن  عبد  النديم،  )ج4(،  ونيس  يوميات  اآن،  يعود  اماي 
اأفيال،  القدس،  إى  الطريق  سمرقند،  إى  الطريق  خلدون،  بن 
عذراء مكة، رابعة تعود، اأزهر الريف منارة اإسام، القضاء 
محمد  العزيز،  عبد  بن  عمر  مالك،  اإمام  )ج1،8(،  اإسام  ي 
التمثيليات  من  عدد  إى  باإضافة  وذلك  )ج1،3(.  الله  رسول 
قلب  إليها،  أعود  لن  نوارة،  بينها:  ومن  التليفزيونية  والسهرات 
الربابة، زواج سعيد جدا، تجربة  ي مأزق، الئ، عجيبة، عاشق 
ي الحب، بحر اأحام، بقايا اماي، أنغام عى وتر الشيخوخة، 
الزحام، الحفل اأخر، الجدول، اأستاذ، أحام رجل موت بطيئا،  

أبناء القرية، أبناء الغربة،
اإذاعية: مشاركاته   -

العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لأسف 
جميع  حر  يصعب  وبالتاي  اإذاعية،  لأعال  بالنسبة 
إثراء  ي  ساهم  الذي  القدير  الفنان  لهذا  اإذاعية  امشاركات 
مايقرب  مدار  عى  الدرامية  اأعال  من  بكثر  امرية  اإذاعة 
اإذاعية  والتمثيليات  امسلسات  بينها  ومن  عاما  خمسن  من 
عم  قضية  قولي،  وابور  يا  اأرياف،  ي  نائب  يوميات  التالية: 
الكفر،  طبيب  الر،  العريس؟، طريق  ي  ومكتوب،  قدر  عبده، 
بيت  خديجة،  السواقي،  دموع  بلدنا،  رجالة  الدخان،  ستائر 
البحرة،  أمواج  أمال،  أمورة،  اأصول،  بنات  امحطمة،  القلوب 
اأم  الدجال،  السباق،  السيل،  العزوة،  العقرب،  اأخرة،  الليلة 

واأرض، شخصيات تبحث عن مؤلف، الراري والحامول.
وأخرا يجب التنويه إى أن الفنان القدير/ عبد الحفيظ التطاوي 
اأدوار  من  كبر  عدد  تجسيد  ي  الفنية  مسرته  خال  وفق  قد 
شخصيات:  أشهرها  من  ولعل  امتنوعة  والشخصيات  امركبة 
اأرة  رب  الصعيدي،  الرى  أمره،  عى  امغلوب  الريفي  الرجل 
امري  الرجل  وامسامة،  والعطف  بالطيبة  امتميز  امتوسطة 
أدوار  وكذلك  الكادحة،  امتوسطة  للطبقة  ينتمي  الذي  البسيط 
الرجل امثاي امحافظ عى التقاليد والعادات، وإن م منعه ذلك 
بالطبع من أداء بعض أدوار الر والخداع، وكذلك بعض اأدوار 

الكوميدية.
بحصوله  الرية  الفنية  امسر  تلك  تتوج  أن  امنطقي  من  وكان 
أهمها:  من  ولعل  التكريم،  وشهادات  الجوائز  من  العديد  عى 
عام  السادات  انور  محمد  اأسبق/  الرئيس  من  تقدير  شهادة 
امتحدة” عام  العربية  التميز من دولة “اإمارات  1976، ودرع 
1983، وكان آخرها شهادة تكريم من “مهرجان امركز الكاثوليي 
لأفام السينائية”. وإن ظل داما - رحمه الله - يردد أن جائزته 
الكرى هي حب وارتباط الجمهور به، كا أن أفضل اأدوار التي 
قام بأدائها ي حياته هو دور اأب أرته الصغرة، حيث تزوج 
مبكرا من السيدة الفاضلة/ سمرة الحجاوي وأنجب أربعة أبناء 
والدكتورة/  ومحمد،  تامر  وامهندسان/  الله،  رحمه  يار  هم: 
وزيرة  منصب  تشغل  مر  سيدة  أول  وهي  التطاوي  نوال 
الدكتور/ عاطف عبيد ي  الدوي )ي حكومة  ااقتصاد والتعاون 

منتصف التسعينات(.


