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تدريجيا المسرحية  الحياة  عودة 

إحرتازية  وإجراءات   % 25 اشغال  بنسبة  المفتوحة  بالمسارح  يوليو  منتصف 

بطة.. يا  وحشة  يا  كروموتو 
للحمزاوي  جديد  نص 

عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور 

مصطفى مدبوىل بعودة النشاط الثقاىف والفنى 

وزيرة  الدايم  عبد  ايناس  الدكتورة  اجتمعت 

لبدء  والقطاعات  الهيئات  برؤساء  الثقافة 

تنفيذ خطط استئناف العمل تدريجيا ىف جميع 

منتصف  من  اعتبارا  والفنية  الثقافية  املواقع 

شهر يوليو املقبل .

عودة  ان  الدايم  عبد  قالت  االجتامع  وخالل 

مردودا  يعد  والفنية  الثقافية  الفعاليات 

التحديات  مواجهة  عىل  الوطن  لقدرة  ايجابيا 

باالجراءات  تطبيق  رضورة  عىل  وشددت   ،

ىف  واملتمثلة  الدولة  اقرتها  التى  االحرتازية 

الطاقة  من  فقط    %  25 نسبة  بشغل  االلتزام 

واتخاذ  الثقافية  املنشآت  لكافة  االستيعابية 

مسافات  ومراعاة  الصحية  الوقائية  التدابري 

توعوى  ارشادى  دليل  طرح  جانب  اىل  التباعد 

 ، للجمهور  العامة  السالمة  عىل  للحفاظ 

تنفيذ  ملتابعة  لجنة  تشكيل  جارى  انه  مؤكدة 

واوضحت   ، املواقع  جميع  ىف  االجراءات  هذه 

الفنون  ومعارض  املتاحف  يشمل  القرار  ان 

مسارح   - القومى  السريك  عروض   - التشكيلية 

الندوات   - االوبرا  دار  عروض   - الدولة 

واالمسيات الثقافية والفكرية - استكامل بعض 

التى كانت قد توقفت بسبب جائحة  االنشطة 

باملصنفات  الخاصة  الرتاخيص  منح   - كورونا 

ستبدأباملسارح  االنشطة  ان  وتابعت  الفنية 

الصيف  فرتة  خالل  انشاءها  تم  التى  املفتوحة 

الخدمات  تقديم  استمرار  سيتم  انه  وتابعت   ،

قناة  خالل  من  الين  اون  االلكرتونية  الثقافية 

لها  الرسمى  واملوقع  باليوتيوب  الثقافة  وزارة 

محتواهام  واثراء  وتطوير  االنرتنت  شبكة  عىل 

والفنى  الثقاىف  الوسط  سعادة  عن  واعربت   ،

التنوير  مقرات  اىل  الجمهور  وعودة  بالقرار 

 ، االبداعى  للحراك  املولدة  الطاقة  يعد  والذى 

اعدادها تعكس  تم  التى  الربامج  ان  اىل  مشرية 

دور الثقافة والفنون ىف املجتمع باعتبارهام من 

الركائز الهامة للتنمية والتطور .

أحمد زيدان 

أعلن املؤلف والناقد املرسحي مجدي الحمزاوي 

مؤلفه  كتابة  من  انتهائه  عن  املايض  األسبوع 

يا  يا وحشة..!!  كروموتو..   (  « الجديد  املرسحي 

بطة ..!!؟(  املستلهم من جائحة » كوفيدـ 19 »  

فريوس » كورونا ».

نصويص  يف  كعاديت   : ملرسحنا  الحمزاوي  قال 

املرسحية ال أبحث عام هو شائع بني الجميع أو 

يف  سوى  يفكر  ال  الذي  الجمعي  العقل  يلحظه 

االستمتاع  أو  منها  الخروج  ومحاولة  ؛  اللحظة 

 ، أمامه  أو  ذلك  وراء  فيام  أنظر  ولكني  بها؛ 

 .. الحدث  و   ، الصورة  وراء  هو  عام  أبحث 

من  نعايشها  التي  األحداث  مع  أتعامل  فدامئا 

مرتابطة  بوصفها  مختلفة  أزمنة  ويف  ألخرى  فرتة 

يقف  عقل  وهناك   ، متشابكة  عالقات  وبينها 

من  به  منر  وما  اآلن  يحدث  فالذي  ؛  وراءها 

حدث  أو  ألمر  مقدمة  بالرضورة  هو  متغريات 

الرأساملية  أن  وأعتقد  أصغر،  أو  أكرب  قادم  ما 

العاملية هي املستفيدة األوىل من جائحة فريوس 

كوفيد 19 » كورونا » ، اضاف الحمزاوي : رغم 

الوباء  هذا  انتشار  يصاحب  ركوٍد  عن  يقال  ما 

أن  وسنجد  فقط  الصغار  سيجرف  الركود  فإن   ،

مبن  الجميع  تقود  التي  هي  العاملية  الرأساملية 

معظم  إن   : الحمزاوي  وتابع    ، القادة  فيهم 

الكتاب واملؤلفني إذا اتجهوا ملعالجة هذا الحدث 

محاكاة  عىل  فقط  يقدمون  فإنهم   ، كتاباتهم  يف 

فقط؛  آنًيا  يعايشونه  فيام  ؛  له  القريبة  النتائج 

قضايا  تنتج  رمبا  املعايشة  هذه  أن  ،ورضوري 

مرتبطة  ليست  القضايا  هذه  ولكن  اجتامعية؛ 

أن  املمكن  من  وإمنا  ؛  ذاتها  باللحظة  بالرضورة 

يحدث  كام  أو  أخرى،  متأزمة  لحظات  يف  تربز 

يف  يتجهون  وال   ، أخرى  عضال  وأمور  قضايا  يف 

األبعد  الرؤية  أو  األسباب  طرح  نحو  كتاباتهم 

املستقبلية  النتائج  دراسة  إىل  االتجاه  أو   ،

عن  معزل  أو  مبنأى  الواقع  وليس   ، املسترتة 

الحالية  وأيامنا   ، ، فحتى عامنا هذا 2020  ذلك 

ال توجد نصوص عن » يناير 2011 » وما تبعها 

الفنية  غري  الرصخات  بعض  سوى  أحداث  من 

أو  مناقشة  دون   ، الحدث حينذاك  واكبت  التي 

يتذكر  ال   ، أثر  دون  كانت  ولهذا  ووعي  دراسة 

تم  التي  النصوص  من  نص  أي  اسم  منا  أحد 

التي قد  الفرتة ، وعن املؤلفات  تقدميها يف هذه 

يقدمها البعض عن » حدث كورونا » قال:  رمبا 

يف  يوم  كل  املعاشة  األحداث  بعض  عن  ستكون 

وغريها  الوباء  هذا  من  الحامية  إجراءات  ظل 

املجتمع  أفراد  عليها  اعتاد  التي  السلوكيات  من 

يشء  عىل  اللوم  ويلقون   ، الفرتة  هذه  خالل 

الحمزاوي  وتابع    . سيمر  الحدث  ولكن   ،  .. ما 

إىل  القادمة  الفرتة  يف  سيعود  املرسح  أن  أرى   :

يحارص  الفريوس  استمر  إن  حتى  عهده  سابق 

، وستكون  بينهم  والدول ونحن من  املجتمعات 

هناك فضاءات جديدة ، ورمبا تنبعث يف الثقافة 

الجامهريية فكرة »مرسحة األماكن » حيث يقدم 

،وإذا  والساحات  املفتوحة  األماكن  يف  املرسح 

املركزية  الدولة  دور  أظهرت   « كورونا   « كانت 

يف التعامل معها ؛ وإن استمر هذا االجتياح من 

؛ فإن املرسح سيقدم  الفريوس لحياتنا  قبل هذا 

ورؤية  وقرارات   ، الدولة  لخطة  تبًعا  وينتج 

الثقافة  بوزارة  ممثلة   للدولة  املركزية   اإلدارة 

 ، ذلك  عن  واملسؤلة  املختصة  واملؤسسات   ،

السابقة  األيام  يف  التزمت   : الحمزاوي  واختتم 

بالحجر املنزيل ، كالجميع ،  ولكني خرجت منها 

بإمياين ، وبقدريت عىل االستغناء .

همت مصطفى

للجمهور وعودة  العامة  السالمة  للحفاظ على  ارشادى توعوى  : دليل  الدايم  عبد 
التحديات الوطن على مواجهة  لقدرة  ايجابيا  الثقافية والفنية يعد مردودا  الفعاليات 
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الفنان أحمد  النشاط املرسحى بساقية الصاوي  كان مسئول 

وتضمنت  للمهرجان،  التقدم  رشوط  عن  أعلن  قد  رمزي 

تصوير العرض بشكل جيد وتوافر ترت بداية ونهاية مصحوبا 

بأسامء فريق العمل املشارك يف كل عرض ، وأن  يتم إرسال 

موافقة الكاتب املرسحى عيل تقديم العمل ، وأال تقل مدة 

تزيد عن خمسة عرش دقيقة،  العرض عن سبعة دقائق وال 

وشدد رمزي عىل رضورة االلتزام بتعليامت الجهات الرقابية. 

املخرج  أبدى  املهرجان  تحكيم  للجنة  وىف ترصيحات خاصة 

نارص عبد املنعم إعجابه الشديد بانعقاد الدورة يف ظل هذا 

الظرف الراهن وهو ما يؤكد بشكل كبري عىل رغبة وحامس 

مرسحية  عروض  تقديم  ىف  االستمرار  عىل  الشباب  وإرادة 

الفضاءات  استغالل   طريق  عن  أنفسهم  عن  والتعبري 

وبأساليب  مبهر  مرسحي  بشكل  خاللها  والتعبري  املختلفة  

بسيطة. 

رئيس  الصاوي  محمد  للمهندس  الشكر  املنعم  عبد  ووجه 

ملا  املرسحى  النشاط  مدير  رمزي  أحمد  والفنان  الساقية،  

الخامسة عرش  الدورة  كبري حتى خرجت  بذاله  من  جهدا 

املنعم إىل  الجيد، كام أشار  املخرج نارص عبد  الشكل  بهذا 

مرسح  لوجود  متهد  إبداعات  قدموا  املشارك  الشباب  أن 

املسارح  من  والتحرر   “ الكورونا  بعد  ما  “مرسح  مختلف 

املغلقة بإيجاد فضاءات بديلة ومغايرة.

يف  للمونودراما  الساقية  مهرجان  تحكيم  لجنة  أعلنت 

بجائزة  الناطق”  “الحيوان  فوز عرض  الخامسة عرش،  دورته 

من  تشكلت  قد   التحكيم  لجنة  وكانت  األوىل،   املهرجان 

والناقد  املخرج  وعضوية  رئيسا،  املنعم  عبد  نارص  املخرج 

وليد الزرقاين ، والناقد يارس إبراهيم . بدأت فعاليات الدورة  

األوىل  املرة  وهي   ، اليوتيوب  منصة  عىل  املايض  األسبوع 

التي تعرض فيها عروض املهرجان “أون الين” وذلك بسبب 

الظروف الحالية .

تقدم للمهرجان أربعة عرش عرضا مرسحيا تم اختيار تسعة 

عروض  مثانية  التحكيم  لجنة  وشاهدت   للمشاركة،  منها 

فقط  حيث حذف العرض التاسع من املوقع بسبب مخالفة 

حقوق امللكية له . 

املخرج  اللجنة  رئيس  أعلنها  التي  املهرجان  نتيجة  وجاءت 

نارص عبد املنعم 

شد   “ املونودراما  عرض  الثالث  املركز  عىل  حصل  كالتاىل:  

حمدي  ومتثيل   ، مهران  هاين  وإخراج  تأليف  من   “ الحزام 

من   “ االنتظار   “ الثاين عرض  املركز  ، كام حصل عىل  حامد 

تأليف أحمد محمود ، ومتثيل أحمد خطاب ، وإخراج حسن 

، أما املركز األول فقد حصل عليه عرض املونودراما  املرصي 

“ الحيوان الناطق “ من تأليف هاين مهران ، ومتثيل وإخراج 

والء إسامعيل . 

الناطق« »الحيوان 
للمونودراما  الساقية  مهرجان  أول 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 29 يونيو 2020العدد 545 العدد 29670 يونيو 2020العدد 670

05متابعات [[

وأشاد الزرقاىن باالعتامد عىل التكنولوجيا الحديثة واملنصات 

العامل  به  مير  الذي  اإلستثناىئ  الظرف  ملواجهة  االلكرتونية 

أجمع، كام أشاد بالجهد املبذول من قبل املشاركني . 

كذلك وجه الناقد يارس إبراهيم الشكر لساقية الصاوي عىل 

احمد  والفنان  الصاوى  املنعم  عبد  محمد  املهندس  رأسها 

املبذول  الجهد  عىل  بالساقية  املرسحى  النشاط  مدير  رمزي 

يف الدورة الخامسة عرش وإىل أعضاء لجنة التحكيم املخرج 

بينام أوضح الناقد واملخرج وليد الزرقاىن أن الدورة تنافست 

لدن   من  التاسع   العرض  حجب  بعد   فقط  عروض   8 بها 

إدارة  اليوتيوب،  بسبب  املحتوى أو حقوق امللكية، مشريا 

إىل أن  هذه الدورة كانت مختلفة .أضاف: وقد راعت لجنة 

التحكيم غياب بعض العنارص عن العروض مثل الحركة عىل 

خشبة املرسح أمام الجمهور، الذي يعد عامال أساسيا وهاما 

ىف املرسح. 

نارص عبد املنعم والناقد واملخرج وليد الزرقاىن وللمشاركني 

ىف املهرجان  

تخص  األوىل  النقطة  الدورة،  هذه  ىف  نقطتني  عىل  معقبا 

الين  “اون  عروض  تقديم  تجربة  ان   : قال  حيث  التمثيل، 

املرسحى  الفراغ  ألن  وذلك  التمثيل  عىل  تأثري  لها  كان   “

يختلف بشكل كبري عن تقديم عروض أمام الكامريا موضحا 

أن لجنة التحكيم  راعت هذا األمر. أما النقطة الثانية فقال 

بعض  أن  إىل  مشريا  املونودراما  عروض  مؤلفي  تخص  أنها 

بها  البداية  فكانت  الدرامية،  للحبكة  افتقدت  العروض  

تطويل والنهاية رسيعة، مشددا عىل رضورة  مراعاة تدرج 

األحداث وتسلسلها بشكل  يحقق  التوازن للعمل.  

واملمثلة والء إسامعيل مخرجة عرض  املخرجة  أعربت  فيام 

األول  املركز  عىل  بحصولها  سعادتها  الناطق”عن  “الحيوان 

أشادت  كام  املهرجان،  ىف  لها  األوىل  املشاركة  وأنها  ، خاصة 

بفكرة إقامة مهرجان “أون الين” ملواجهة الحدث اإلستثناىئ 

الذي متر بها البالد بسبب الوباء الذي اجتاح العامل، مؤكدة 

اليسري  باليشء  ليس  الين”   “اون  عروض  تقديم  أن  عىل  

بالنسبة للممثلني،  وأن الدورة كانت متميزة بشكل كبري. 

ام”  “اتش  املخرج حسن املرصي صاحب رشكه  أعرب  بينام 

املركز  عىل  “االنتظار”  عرضه  بحصول  رسوره  عن  للميديا 

لجنه  وبآراء  عرش  الخامسة  دورته   يف  باملهرجان  الثاين 

العرض   أن  موضحا  املهرجان،  عىل  القامئة  واإلدارة  التحكيم 

إخراج،  وأفضل  ممثل  أفضل  منها   جوائز  عدة  عىل  حصل 

باإلضافة إىل إشادة لجنة تحكيم املهرجان بالعرض.  

ىف  كمخرج  له  األوىل   املشاركة  أنها  إىل   املرصي  وأشار 

من  العديد  ىف  شارك    وأنه  املهرجانات  من  النوعية  هذه 

العروض  من  بالعديد  منفذا  ومخرجا  ممثال  املهرجانات 

وأكرثها  جوائز  حصدت  وأنها   املستقلة  والفرق  املرسحية 

عن  أعرب  كام  الصاوي،  بساقية  األول  املركز  عىل  حاز 

سعادته لعودته للمرسح  من خالل املهرجان نظرا النشغاله 

وأن   ، سنوات  منذ  والربامج  واإلعالنات  الكليبات   بإخراج 

أن  متمنيا  للمرسح،  العودة  بداية  كان  “االنتظار”  عرض 

يقدم األفضل الفرتة املقبلة.   

رنا رأفت 
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كالهمس«.. »تبدو 
والغربة  التهجري  حكايات  رصد   

النسخة  الصوتية  للدراما  وإنتاجي  تدريبي  مرشوع  كالهمس”  “تبدو 
األوىل منه تم إطالقها أثناء ملتقى مهرجان )الزم مرسح ( وهو مهرجان 
مستقل من تنظيم رشكة حوار للمرسح املستقل والفنون االدائية وبدعم 
من املوسسة الثقافية السويرسية يف القاهرة  )بروهيلفتسيا ( واملرشوع 
يعد من أول املشاريع التدريبية التي تهتم بالدراما الصوتية \ اإلذاعية  

يف مرص باملفهوم الحديث للدراما الصوتية.
و  كتابة  عىل  األوىل  التدريبية  الورشة  وهو  فاعلياته  أوىل  وانطلقت 
صناعة محتوى درامي صويت \ إذاعي يف ٢٧ مارس ٢٠١٩ ضمن فعاليات 
عملية  عىل  وأرشف  الورشة  يف  بالتدريب  وقام  مرسح.  الزم  مهرجان 
والدرامتورج  املرسحي  املخرج  الصوتية  الدرامية  ملقطوعات  اإلنتاج 
من  مرسح  الزم  ملتقى  فريق  مع  بالتعاون  التوفري  إريك  السويرسي 
املرتجمني ومهنديس الصوت تم تدريب ٧ من الكتاب والكتاب املرسحني 
تناقش  مقطوعات   ٩ إنتاج  من  ومتكن  الصوتية  الدراما  تقنيات  عىل 

قضايا الهجرة والحرب والنزوح واالغرتاب.
فنيا  مديرا  يعمل  والذي  الوهاب،  عبد  عادل  املرسحي  املخرج  وقال 
عىل  حاليا  يعمل  الزم مرسح  عمل  فريق  إن   “الزم مرسح”،  ملهرجان 
بتطوير  كالهمس”  “تبدو  الصوتية  الدراما  مرشوع  من  الثانية  النسخة 
الصوتية  الدراما  أهمية  مع  يتزامن  جديد  وإنتاج  جديدة  ورش  عدة 
يف  املسارح  أنشطة  وتوقف  اإلجتامعي  التباعد  فرتة  بعد  فني  كوسيط 

مرص والعامل بسبب تفيش فريس كورونا.
ورشة  يف  املتدربني  أحد  مصطفى،  همت  والصحفية  الكاتبة  قالت 
“موجات”  مهرجان  يف  املشاركة  تجربة   إن  مرسح”،  “الزم  مهرجان 
من  وإرشاد  بتوجيه  كانت  الصوتية  للدراما  الدويل  القاهرة  ملتقى 
 Erik Altorfer املتميز  السويرسي  واملدرب  والدراماتورج  املخرج 
الدراما  ألمناط  واملؤلفني  الكتاب  واألصدقاء  الزمالء  من  ولآلخرين  يل 
للدراما  خصيًصا  املؤلف  الدرامي  والنص  املرسحي  النص  من  املختلفة 
املايض  بالعام  كالهمس”  “تبدو  ورشة  معهم  تشاركت  ممن  اإلذاعية 
ضمن فعاليات ملتقى “الزم مرسح” مبدينة اإلسكندرية، حيث تضمن 
أيام  خالل  ومتابعتها  لنا  النصوص  من  مناذج  تقديم  الورشة  برنامج 
خالل  بكتابته  قمنا  ما  حول  الحرة  واملناقشة  اآلراء  ومبادلة  الورشة 
أيام الورشة، وقد جنيت مثار هذا الربنامج بالتطور يف تجاريب   للكتابة 

واإلعداد للدراما بعد ذلك.
وتابعت همت مصطفى: وعرب مناذج مختلفة نتاج تدريبات الورشة من 
قبل “إيريك”  قرأت مع املدرب والزمالء العديد من املشاهد املرسحية 
“موجات”  مبهرجان  املشارك  النص  بينها  من  حينذاك  كتبتها  التي  أو 
العامل  من  امرأة  قصة  يحايك  نص  وهو  كثرية”  لقاءات  “بيننا  بعنوان 
وأحبت  صادقت  ملن  ترسله  أن  تأمل  منها  خطاب  عرب  ترسد  العريب 
للدراسة  سنوات  منذ  مجتمعها  إىل  وفد  الذي  الرجل  ذاك  وعشقت، 
لقاءات  وجمعتهام  واقرتبا  تعارفا  السنوات،  هذه  عرب  والتقيا  وللعلم 
ببلده  القاسية  األحداث  آثار  غبار  يزيال  أن  مًعا  فيها  يحاوالن  متعددة 
بها  ويرتاح  النفس،  فيها  تبتهج  بأوقات  ويفوزا   روحيهام  من  وبلدها 
العقل، وتكررت وامتدت هذه اللقاءات كثريًا  بعيًدا عن عوالهام األخرى 

بالحياة املزذحمة من عمل ودراسة، وتحيك هذه 
أو  أدركه  نحوه  به   تشعر  كانت  ما  عن  املرأة 
واملستمر  بينهم  الحب  ذاك  وعن  يدركه،  مل 
بداخلها حتى بعد رحيله، رغم أنها كانت تعلم 
ما  العاشقة  هذه  وترسد  ما،  يوًما  سريحل  أنه 
املختبأة  بأمنيتها  وتسعد  وعقلها،   قلبها  يحمله 
بني سطورها بأن يعود لتستكمل هذه اللقاءات 
له  حبها  عن  وتعرتف  مقدس،  تواصل  نحو 
هويته  تدرك  كانت  كم  وتوضح  عاٍل،  بصوت 
وثقافته املختلفة والخاصة مبجتمعه وتكمل معه 

يف مواجهة كل ذلك. 
مع  املراجعة  بعد  التالية  املرحلة  أن  وأوضحت 
يختار  أن  للنصوص،  املدرب  وإرشاف  الزمالء 
بتسجيله  ليقوم  له  نًصا  بالورشة  زميل  كل 

الصوتية،  املدونة  وتعريف  واملدونات  الكتابة  عىل  الورشة  يف  يتدرب 
خاصة أن األغلب ال يعرفها ويعرف فقط املدونة الكتابية.

له،  بالنسبة  الصويت جديدة  التدوين  فكرة  أن  محمود،  وأوضح رشيف 
الهجرة  أهمها  موضوعات  عدة  تتضمن  املهرجان  تيمة  أن  إىل  مشريًا 
من  يتجزأ  ال  جزء  الورشة  أن  مؤكًدا  العنرصي،  والتمييز  والحدود 

املهرجان.
التقديم،  الستامرة  كتابته  طريق  عن  الورشة  يف  شارك  أنه  إىل  وأشار 
تعاون  أنه  إىل  باإلضافة  الصوتية،  واملدونات  بالكتابة  مهتم  بأنه  منوًها 
بتنظيمه  قام  آخر  مهرجان  يف  قبل  من  التوفري  إريك  املدرب  مع 
بعنوان  مرسحي  بعرض  فيه  مشارك  وكان  السويرسي،  الثقايف  املركز 

“االتوبيس”.
التي  الورشة  والتدريبات خالل  اللقاءات  عن  محمود،  وتحدث رشيف 
يتم  وكان  املهرجان،  فرتة  يومًيا طوال  ساعات   8 مدار  تقام عىل  كانت 
خاللها مناقشة العروض التي تم رؤيتها، وتحليلها، والتعرف عىل طبيعة 
أيًضا  العمل  وظروف  وظروفهم  املرسحي  للعمل  الصانعني  وجنسيات 

كجزء من الورشة.
كالهمس”،  “تبدو  ورشة  يف  املشاركني  أحد  نور،  نرسين  قالت  فيام 
عن  ويتحدث  كارثة”،  إىل  “الهروب  بعنوان  صويت  مبقطع  شاركت  إنها 
فوتوغرافيه سورية تهرب من ويالت الحرب يف ضيعتها الصغريه فتقع يف 

يد قوات تحتجزها.
وأشارت نرسين، إىل أن املهرجان يقوم حالًيا برتجمة النصوص املشاركة 
املخرج  أن  إىل  الفتة  متخصصة،  إذاعات  يف  سويرسا  يف  إلذاعتها 
أن  حيث  موجات،  مهرجان  يف  للمشاركة  تحمس  الذي  التوفري  اريك 
اللقاءات والتدريبات متت بالفعل من خالل مهرجان “الزم مرسح” يف 
االستوديوهات  أحد  يف  التسجيل  وتم  املايض  أبريل  يف  السابقة  دورته 
أعوام،  منذ  املونودراما  هذه  كتبت  أنها  وأوضحت  باإلسكندرية. 
املخرج  عىل  كتاباتها  عرضت  حينام  أنها  مؤكدة  بها،  املشاركة  وحاولت 

السويرسي رحب كثريًا بهذه املشاركة.
إنها  كالهمس”،  “تبدو  ورشة  يف  املشاركني  أحد  عادل،  أماين  وقالت 
إىل  مشرية  املهرجان،  يف  بالتقديم  قامت  لذلك  والهجرة  بالثورة  مهتمة 
الفرتة يف مرشوع  تلك  تفكر يف  باملرسح، وكانت  لها عالقة  أنها مل يكن 
أكرث،  نفسها  من  للتطوير  الورشة  يف  بالتقديم  وقامت  التهجري  عن 

وطريقة استخدامها للمرسح للتعبري عن فكرة مرشوعها.
الورشة  يف  التي طرحت  والنقاشات  اللقاءات  أن  عادل،  أماين  وأضافت 
فيها  املشاركني  الزمالء  لجميع  مساحات  وتعطي  جًدا،  مفيدة  كانت 
كان  التورفري  اريك  السويرسي  املدرب  أن  إىل  الفتة  ذاتهم،  عن  للتعبري 

مهتم كثريًا لالستامع إىل كل شخص فيهم.
يف  حدث  الذي  التهجري  يتناول  الياسمني”  “غربة  نص  أن  وأوضحت 
تستخدم  فيلم  تقديم  يف  تفكر  أنها  إىل  مشرية   ،1957 عام  بورسعيد 
خالله املونولوج التي قدمته، باإلضافة إىل تقديم مونولوجات ألشخاص 

أخرين يكونوا عاشوا فرتة التهجري والثورة لجنسيات مختلفة.

ياسمني عباس

بصوته أو ُيرشح من يؤديه بــاستديو للتسجيالت والربامج اإلذاعية مع 
 Erik إرشاف بعض من فريق ملتقى “الزم مرسح” وتوجيهات املخرج
بالتمثيل  أشارك  ألين  بصويت  النص  بآداء  أقوم  أن  واخرتت   ،Altorfer
وتم  جديدة  تجربة  لخوض  ومحاولة  املرسحية  العروض  من  العديد  يف 
حتى  “إيريك”  يتابعها  وكان  الورشة،  برنامج  ضمن  والتسجيل  اإلعداد 
بتقدميها  وقمنا  به  الخاص  التسجيل  زميل  لكل  وإرسال  منها  االنتهاء 
اإلنرتنت  برامج  بعض  وعىل  كالهمس”،  “تبدو  للورشة  خاصة  مبدونه 
يف  مبتابعتنا  دامًئا  يسعى  وكان  بذلك  “إلتورفر”  يكتِف  ومل  املختلفة 
أنشطتنا الفنية املختلفة، وتجارب  كل الزمالء يف رحلته مع الكتابة منذ 
انتهاء برنامج الورشة يف إبريل بالعام املايض 2019، حتى كانت مبادرة 
املهرجان والتشجيع نحو املشاركة من  قبل الزمالء، وعادل عبد الوهاب، 
واقرتح علينا “إيريك” أن نشارك  بحصاد الورشة من تسجيالتنا اإلذاعية.

وقال الكاتب عمر توفيق، أحد املشاركني يف ورشة “تبدو كالهمس”، إن 
املقاطع نتاج ورشة دراما ىف مهرجان “الزم مرسح” باإلسكندرية خالل 
عام 2019، وتحت إرشاف املخرج السويرسي اريك التورفري الذي تعرف 

عليه ضمن احدى الورش باملهرجان التجريبي خالل عام 2018.
مشاركته  طلب  من  هو  السويرسي  املخرج  أن  إىل  توفيق،  عمر  وأشار 
مستوى  عىل  جًدا  مميز  املهرجان  أن  مؤكًدا  خاص،  بشكل  الورشة  يف 
العروض املرسحية والورش، كام أنها تعتمد عىل كتابة نصوص مرسحية 
الوحدة  مثل  رئيسية  خطوط  عن  وتتحدث  أسايس،  بشكل  لإلذاعة 

واالغرتاب.
مسرت  باعتبار  خاصة  جًدا،  مفيدين  كانوا  واملهرجان  الورشة  أن  وأكد 
اريك التورفري رجل دراما حقيقى استفدت منه كثريًا سواء خالل ورشة 
يكون  أن  متمنًيا  أو ورشة مهرجان “الزم مرسح”،  التجريبي،  املهرجان 
قادمة ألنه معلم حقيقي  بأن يكون ضيف مهرجان  السويرسي  املدرب 

للدراما والكتابة املرسحية.
بينام قال رشيف محمود، أحد املتدربني يف ورشة “تبدو كالهمس”، إن 
عبد  عادل  يديره  الذي  مرسح”  “الزم  مهرجان  فعاليات  ضمن  الورشة 
كان  أنه  إىل  الفًتا  التوفري،  إريك  السويرسي  املخرج  وتدريب  الوهاب، 
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وممثلني  مخرجني  ومبدعيه  ومسرحياته  عروضه  بكل  المسرح  تاريخ  على  شاهدا  ليبقى  وأسرار,  حكايات  له  مسرح  كل 
عملية  هو  والفن  شيئا,  إبداعاتهم  وعن  عنهم  الالحقة  األجيال  تعرف  ال  أبدعوا  ومخرجني  تألقوا   نجوم  من  فكم  وفنيني, 

بالمسارح  انتقاء  بداية  بمصر  المسرحي  العرض  دور  أهم  من  بعض  على  الضوء  نسلط  أن  رأينا  هنا  من  تراكمية,  إبداعية 
وإمكانياتها  وتاريخها  نشأتها  حيث  من  وذلك  آخر,  مجال  في  الباقني   استكمال  حىت  نماذج  كمجرد  حاليا,  والفاعلة  القائمة 

نهاية  وفي  حلقات  عدة  على  ذلك  وسيكون  بها.  تألقوا  الذين  المبدعني  وأهم  وجدت,  إن  التقنية  ومشاكلها  ومتطلباتها 
بها. االستعانة  تمت  اليت  والمراجع  المصادر  قائمة  أذكر  سوف  األخرية  الحلقة 

أحمد محمد الرشيف 

السامر مسرح 
الجيزة.  العجوزة مبحافظة  النيل بحي  السامر عىل كورنيش  يطل مرسح 

للحكومة  األصل ملك  القومي وهي يف  والسريك  البالون  أرض  عىل نفس 

الفنان  الراحل  عليها  أقام  وقد  لها.  ملكا  اآلن  حتى  ومازالت  اإليطالية 

السيد بدير ناديا للتزحلق عىل الجليد, وكان رواده من الجاليات األجنبية 

مبرص. لكن النادي مل يستمر  ففي عام 1971 شيد مرسح السامر بقرار 

السادات. وكان املخرج عباس أحمد هو  أنور  الراحل  الرئيس  السيد  من 

أول مدير لفرقة مرسح السامر. وتم بناء السامر عىل غرار مرسح البالون 

وتم االستعانة بالفائض من أقمشة غطاء مرسح البالون لتغطيته. وكان 

قد شيد ببدائية شديدة. وكانت صالة الجمهور تسع ألف متفرج. لكنه 

كبرية  ومهرجانات  كثرية  أنشطة  فيها  عليه  أقيم  طويلة  سنوات  استمر 

لهيئة الثقافة الجامهريية وكان أشهرها مهرجان املائة ليلة. 

ورغم أن املرسح يحمل اسم السامر إال أنه تم تصميمه عىل شكل العلبة 

اإليطالية دون أي اعتبار لفلسفة وفكر السامر الشعبي الذي يجب عليه 

أن يحمل لواءه. وذلك لعدم االستعانة بخرباء مرسحيني لتشييده. ومبنى 

السبعينات  خالل  قدم   أنه  السامر  من  أيضاً  تبقي  وما  املقاومة  يف 

والثامنينات مئات العروض. 

عودة  الغفار  عبد  املخرج  مع  التعامل  يف  الفرقة  بدأت   1980 عام  يف 

بعده مرسحية  ثم  األحمر”  “النرس  أو  األوان”  “آن  قدم مرسحية  الذي 

“شبيك لبيك” لرؤوف االسيوطي ثم “الناديني يف هوجة الزعيم” وبدأت 

العصفوري  وسمري  أحمد  عباس  مثل  الكبار  املخرجني  مع  التعامل  يف 

املنعم  عبد  نارص  مثل  الفرتة  هذه  يف  الشباب  واملخرجني  يس  وكامل 

الستار  وعبد  طه  وسامي  السيد  وعصام  سعد  وصالح  حسن  وسالمة 

وإميل  حافظ  أحمد  حافظ  الجامهريية  الثقافة  أبناء  ومن  الخرضي 

جرجس وحسن الوزير وغريهم. ومن املمثلني الذين قدموا عروضا عىل 

خشبة مرسح السامر سواء كانوا نجوما أو كانوا شبابا برزوا من خاللها: 

الرازق  عبد  وإبراهيم  حسني  ورجاء  مرعي  وأحمد  إسامعيل  محيي 

وهناء  الوزير  وعبد  الوزير   وحمدي  شلبي  ويونس  حافظ  وحمدي 

الشوربجي وغريهم الكثري.

اليهودي  السامر:  مرسح  خشبة  عىل  قدمت  التي  العروض  أهم  من   

املركزية,  الفرق  إدارة  األقاليم,  إدارة  املرسح,  إدارة  يضم  كان  السامر 

لفرق  الوحيد  املنفذ  هو  وكان  الشعبية,  اآلالت  وفرقة  السامر,  وإدارة 

الثقافة الجامهريية.

إعادة  تم  لكن  بأربع سنوات،  تأسيسه   بعد  السامر  احرتق مرسح  وقد 

إعادة  كبريا جدا  يف  الدين وهبه  مجهودا  الراحل سعد  بذل  بنائه وقد 

ترميم وبناء مرسح السامر بعد عدة شهور من حريقه. ومل يحدث به أية 

افتتاح املرسح مبرسحية  إعادة  تم  ثم  بعد ذلك.  أو تجديدات  تعديالت 

الرحمن  عبد  وإخراج  الجندي  يرسي  تأليف  من  املداحني”  “عاشق 

يقرب من  ما  التاريخ  قبل هذا  الفرقة  كانت قد قدمت  الشافعي حيث 

العرشين عمال مرسحيا وبعد افتتاح السامر بعاشق املداحني قدم األستاذ 

النبي” ثم “الناس اليل خافت  الشافعي “يا عني صيل عيل  الرحمن  عبد 

من الفلوس”. 

 الذي قدم من خاللها أهم عروض املرسح الشعبي املأخوذة عن السري 

فرقة  إدارة  الثاين  وتويل  الجندي  ويرسي  الحكيم  عبد  لشوقي  الشعبية 

السامر وهو الذي كان شاهداً عىل إخالء  املرسح وفشلت كل محاوالته 

للمسارح 
وأسرار)6( ..حكايات 
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الهاليل،  زيد  أبو  ومتويل،  شفيقة  الزيبق،  عىل  الرشقاوي،  أدهم  التائه, 

التائه،  اليهودي  ومعيط،  زعيط  والعة،  يأكلونها  البعض  وناعسة،  أيوب 

الهالفيت،  الزوبعة،  امللح،   وادي  من  حكاية  الفصيح،  الفالح  شكوى 

مبيت  راجل  املوال،   وكلمة  حسان  الفتوح،  باب  متريا،  قرية  من  رسول 

ألف،  العمر لحظة، األرض، الدخان،  لعبة الزمن، جحا باع حامره،  مولد 

القصري، حكاية قابيل وهابيل،  الرشيد،   ليلة يف قرص  الشحاتني،  يا سيد، 

مدرسة العساكر، عنرت يف الساحة، تحت التهديد، سلطان زمانه “ وعرض 

الجندي  يرسي  كتبه  الذي  التونيس  بريم  الشاعر  عن  املداحني  عاشق 

وأخرجه عبد الرحمن الشافعي وكان أول عرض يحرضه الرئيس السادات 

وينقله التليفزيون املرصي عىل الهواء مبارشة، ومن أسامء هذه العروض 

نعرف أن السامر قدم كبار الكتاب محمود دياب ميخائيل رومان، يرسي 

الجندي، عبد الرحمن الرشقاوي، أبو العال السالموين.

املتعارف  الخشبات  مبقاييس  كبرية  خشبة  السامر  مرسح  خشبة  كانت   

عليها وكان لها سوفيتا عالية فكانت خشبة مرسح كاملة وخلفيتها غرف 

واملمثلني  املؤديني  تبدد صوت  لألسف من  يعاين  كان  أنه  للممثلني. كام 

العجوزة  كورنيش  منطقة  يف  يوجد  كان  به.  التقنيات  لضعف  الهواء  يف 

بالبالون قبل  السامر أشبه  السامر والسريك والبالون وكان  ثالث خيامت 

عن  عبارة  املرسح  مدخل  كان  الحالية.  الفيرب  الخيمة  وعمل  تجديده 

غري  فارغة  مساحة  ثم  درجات  عدة  يليه  النيل  كورنيش  عىل  يطل  باب 

مستغلة تم وضع فيها متثال لزكريا الحجاوي, وعىل مينها ويسارها غرفا 

ملوظفي اإلدارات, ثم سلم أمين يؤدي إىل غرفة مدير املرسح, وسلم عىل 

بابني  السلمني  وبني هذين  املياه,  ودورات  الكافيترييا  عىل  يؤدي  اليسار 

املسارح  يعد من ضمن  السامر  وكان مرسح  العرض.   صالة  إىل  يؤديان 

من  وكثري  املدينة  أضواء  حفالت  عليه  تقام  كانت  حيث  مبرص  الكبرية 

دامئا  وكانت  االستوديو.  عن  بديال  تستخدمه  كانت  التليفزيون  برامج 

ليلة  املائة  مهرجان  وخصوصا  الجامهريية  الثقافة  مهرجانات  عليه  تقام 

سلطان   “ أثناء مرسحية   1992 زلزال  بعد  هدم  لكنه  لألسف  مرسحية. 

أن  وبعد  الشافعي  الرحمن  عبد  وإخراج  الجندي  يرسي  تأليف  زمانه”  

املرصي.  املجتمع  املؤثرة يف  املرصية  املرسحية  العروض  من  العديد  قدم 

ويشكك معظم املعارصين يف نية إزالة مرسح السامر برغم أنه مل يتأثر 

بالزلزال حيث أنه ليس مبنى تقليدي ألنه خيمة. وقد ظل مهمال وظل 

األسبق  الرئيس  قرار  صدر  حتى  ملعداته  كمخزن  يستغله  عالم  حسن 

عروس”  “ابن  مرسحية  عليه  وقدمت  2010م.  عام  بعودته  مبارك 

2011م.

واملحرتفة  الكبرية  الفرقة  هي  بل  وقتها  وليدة  ليست  السامر  وفرقة 

بالثقافة الجامهريية وهي صاحبة التاريخ الكبري يف تقديم أعامل الرتاث 

أكادميية  خريجي  من  األعضاء  وغالبية  الشعبية  والكوميديا  الشعبي 

أنشئت  الدفعات.  أوائل  وكذلك  اآلداب  بكليات  املرسح  وأقسام  الفنون 

فرقة السامر سنة 1971 وكانت وقت ذاك تحمل اسم الفرقة النموذجية 

كونها تضم أسامء كبرية من النجوم وعيل سبيل املثال ال الحرص الفنانني 

أحمد زيك ويونس شلبي وعيل الغندور وهناء الشوربجي وحمدي حافظ 

األعضاء وإمنا الفرقة ال متلك دار عرض لتقديم أعاملها.

يف  أعامل  ثالث  السامر  فرقة  لدى  كان   2018 عام  يف  املثال  سبيل  عىل 

واحد  عرض  تقديم  من  إال  الفرقة  تتمكن  ومل  املايل.  العام  هذا  الخطة 

ناجح وهو عرض مرسحية )ُمرَّة( عيل خشبة مرسح مركز الجيزة الثقايف 

املشاهدة  من  الكثري  العرض  أفقد  والذي  للعرض  صالحيته  عدم  برغم 

ولكن مل تتمكن الفرقة من تقديم العرضني التاليني وهام )بتول( واآلخر 

الفنان جالل  واقرتح  بالعاصمة  لعدم وجود مسارح  فيلم عريب(  )بروفة 

باملحافظات  التجوال  الوقت  ذلك  يف  السامر  مرسح  عام  مدير  العرشي 

برغم تكلفته من إقامة واعاشة وما إىل ذلك.

مرسح  بتجديد  وعد  عواض  أحمد  د.  حينها  الهيئة  رئيس  السيد  ولكن 

الفنان القدير هشام عطوة وبالفعل  السامر, وأيضا أكد عيل ذلك نائبه 

يتم  أن  عيل  املكان  وعاينت  رفيع  مستوي  ذات  كبرية  نخبة  جاءت 

حتى  السامر  فرقة  وظلت   .2019/2018 املايل  العام  من خالل  تجديده 

كتابة هذه السطور تعاين من عدم وجود مرسح لتقديم أعاملها.

متآكلة   الخشبة  أن  حيث  سنوات  منذ  معطل  للمرسح  الحايل  الوضع 

والحديد تآكل بفعل الصدأ, ودورات املياه متهالكة, وأيضا بال كهرباء و 

ال يوجد عداد للكهرباء, وفشل الجميع ىف تركيب عداد أو العمل بنظام 

املامرسة ويتم تأجري  مولد كهربايئ وقت العروض. وقد جرت محاوالت 

السامر يف  أبناء مرسح  قبل عدة سنوات وفشلت. ويظل  لتجديده من 

املرسحية  والخطط  تشغيله.  إعادة  أو  بديل  مرسح  توفري  إما  انتظار  

تبقى معطلة تنتظر اإلفراج لتظهر للنور.

السبعينات.  يف  املتألقني  النجوم  من  وكثريا  قنديل  وحياة  أباظة  وفكري 

أيضا كانت تضم أفضل العنارص املرسحية واملتألقني باألقاليم املرصية من 

منهم  املخرجني  من  كبري  عدد  الفرتة  هذه  يف  لها  وعمل  التمثيل  حيث 

الفنان  كذلك  السالم   عبد  الشافعي وحسن  الرحمن  وعبد  أحمد  عباس 

الراحل عيل الغندور و ناجي كامل . 

وقد توىل إدارة مرسح السامر عدد من املخرجني بدءا من املخرج عباس 

سامل  ومحمد  الشافعي  الرحمن  وعبد  السالم  عبد  بحسن  مرورا  أحمد 

ويرسي الجندي وغريهم.

ووصوال إيل اليوم تكون الفرقة قد قدمت ما يقرتب من أكرث من مائتي 

سوء  لسبب  األخرية  سنواتها  يف  الفرقة  تتعرث  أن  األقدار  وشاءت  عمل 

عيل  والعمل  مبنهجها  اإلميان  او  الفرقة  سيكولوجية  فهم  وعدم  اإلدارة 

واملعارصة  الحداثة  تحتمل  وأعامل  الشعبي  الرتاث  من  أعامل  تقديم 

ولكن مل يكن ذلك السبب الوحيد.

للفرقة  السنوي  اإلنتاج  خطط  يحبط  والذي  رئييس  السبب  هناك  إمنا 

وكلام  الفرقة  عروض  ليستقبل  صالح  وغري  جاهز  غري  السامر  أن مرسح 

تحتاج  عالية حيث  التكلفة  تكون  عليها  لتقديم عروض  جرت محاوالت 

وهيئة  الدولة  يحمل  مام  شهر  من  أكرث  لفرتة  باملكان  تظل  فراشة  إيل 

بها  أماكن  للبحث عن  القامئني عليه  الثقافة عبئا كبريا مام يضطر  قصور 

دور للعروض املرسحية والسيام بالعاصمة فأحيانا تصيب وأحيانا تخفق 

هذا  كان  ورمبا  الفرقة.  تأخر  عيل  يساعد  مام  األعامل  تؤجل  وبالتايل  

السبب  الرئييس يف تعطل الفرقة وعطل مرسح السامر يف الفرتة السابقة 

اللتقاء  مقرا  مجرد  أصبح  أي  وإدارتها  الفرقة  أعضاء   تواجد  من  إال 
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والناشط  التشكيلي  الفنان  مؤخرا  عالمنا  عن  رحل 
الكوادر  أهم  أحد  يعد  الذي  جراب  ياسر  الثقافي  

حمل  والذي  الثقافية،    المؤسسات  إدارة  فى  المتمزية 
. التنموية  الثقافية  المشروعات  تطوير  عاتقه  على 

بدوره  ومؤمنا  المستقل  بالمسرح  مهموما  جراب  كان 
مؤسسات  أداروا  من  وأكفأ  أهم  من  وكان  الكبري  

وشريكا  للفنون  روابط  لساحة  مديرا  كان  فقد  ثقافية، 
واستطاع  هاوس”  “التاون  لجالريى  ويلز  وليم  مع 

أدارت  اليت  الشابة  األجيال  من  العديد  وإعداد  تدريب 
ثقافية. مؤسسات  بعد  فيما 

كانت  فقد  المستقلة  الفرق  من  العديد  مع  تعاون 
وكان  المستقلة،  بالفنون  تزخر  مساحة  روابط  ساحة 

من  الرغم  وعلى  شديد،   وبدأب  بصمت  يعمل 
كان  أنه  إال  واجهته  اليت  المالية  والصعوبات  المعوقات 

المسرح  تطوير  وهو  األكرب  هدفه  تحقيق  جاهدا  يحاول 
المستقل  المسرح  شباب  كفاءة  ورفع  وتدريب  المستقل 
العالي  المعهد  من  تخرج  لهم،  بديلة  مساحات  وإيجاد 

المهن  نقابة  إلى  وانضم  سيناريو،  شعبة  للسينما 
حىت  بالنقابة  الثقافية  اللجنة  لرئيس  نائبا  وأصبح  السينمائية 

في  الحرة  الدراسات  من  بالعديد  وقام   ،2001 عام 
معنية  عمل  مجموعات  إلى  وانضم  االجتماعية،  العلوم 

أقام  اآلن  وحىت  التسعينيات،  ومنذ  الثقافية.  بالتنمية 
وخارجها.  مصر  في  وجماعية  فردية  معارض  عدة 

للفنون  هاوس  تاون  تأسيس  في  جراب  شارك 
برنامج  مسؤولية  وتولى   ،1998 عام  المعاصرة 

تأكيد  على  وعمل  الثقافية.  التنموية  المشروعات 
لتجهزي  والمجموعات  األفراد  وتمكني  مساندة  أهمية 

في  وتخصص  الجمهور،  على  وعرضها  أعمالهم 
ثقافية  تنموية  مشروعات  تنفيذ  ومتابعة  تخطيط 
عرب  المجتمع  من  فئات  وتطوير  تحسني  تستهدف 

متنوعة،  فنية  لورش  مدربًا  عمل  كما  الفنون،  ممارسة 
للفنون  “روابط”  مساحة  تأسيس  في  وشارك 

من  عدد  في  تحكيم  لجنة  عضو  بصفته  شارك  األدائية. 
إدارة  مجلس  عضويات   حمل  كما  الفنية،  المسابقات 

المجموعة  و  المستقل،  المسرح  فرق  دعم  مشروع 
مصر،   في  الثقافية  للسياسيات  الوطنية 

الثقافي  والناشط  الفنان  هذا  لدور  وتكريما 
دربه  ورفقاء  زمالئه  من  بمجموعة  التقينا 

. الراحل  المبدع  هذا  على  أكرث  لنتعرف 
 رنا رأفت 

صمت.. في  ورحل  صمت  في  عمل 

جراب  ياسر  وداعا 

المستقل وتدريب  المسرح  األكرب تطوير  كان هدفه 
بديلة لهم الشباب وتوفري مساحات  ورفع كفاءة 
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والثقافة  الفنون  ىف  تعمل  التي  املستقلة  الكيانات  كل  وجمع 

والتي نتج عنها فعالية “الفن ميدان “ التي مازالت أفتخر بأىن 

إال  جهدا  أو  وقتا  يدخر  ال  جراب  يارس  وكان  مؤسسيها  أحد 

وقدمه ىف هذا اإلتجاة.

لتصوره  للغاية  مهم  تجىل  روابط  ساحة  كانت   “ وأضافت: 

ىف  تقام  املستقل  باملرسح  الخاصة  األوىل  االجتامعات  وكانت 

التاون هاوس وساحة روابط، كنا نسعى لتكوين رابطة لفرق 

به وزير  الذي وعد  الدعم  املستقل حتى نحصل عىل  املرسح 

الثقافة األسبق فاروق حسنى، فكانت هناك 10 فرق ستحصل 

أنها مل يكن لها كيان  العائق  التأسييس ولكن كان  الدعم  عىل 

فرق  بتجميع  وقمنا  القانوين  الشكل  دراسة  ىف  فبدأنا  قانوين، 

اجتامعات  هاوس  التاون  شهد  كام  املحافظات،  جميع  من 

كيان ماريونت حيث أقيمت اجتامعات تعريفية لفن العرائس 

جراب  يارس  الفنان  بدور  أشادت  املنعم  عبد  رشا  الكاتبة 

الفنان يارس جراب، فقد  وقالت “ كان هناك تعاون كبري من 

 “ هاوس  “التاون  جالريى  ىف  وفعاليات  اجتامعات  نقيم  كنا 

واملكتبة الخاصة به وقد كان جراب يؤمن بدور الفن املستقل 

كمدير  إمكانياته  كل  يطوع  وكان  املستقلني  الفنانني  ومتكني 

ثقايف، فكان نشطا قويا ىف مجال الثقافة والفنون.

الوطنية  املجموعة  يناير  ثورة  قبل  “تشكلت  وتابعت: 

الثقايف  املورد  مؤسسة  شكلتها  التى  الثقافية  للسياسات 

املسئولني  من  كبري  عدد  تجمع  قد  وكان  أعضائها  أحد  وكنت 

الحكوميني والفنانني املستقلني وقد انضم لها يارس جراب بعد 

الثقايف  الثورة وكانت أول مجموعة يشارك بها املجتمع املدين 

أحد  كان  و   2013 عام  الثقافية  للسياسة  مسودة  أنجزنا  وقد 

مؤسيس ائتالف الثقافة املستقلة الذي تكون عقب ثورة يناير 

قال الفنان محمد عبد الخالق : نظرا لخلفيتي كفنان تشكييل 

“ذائع  جالريي  هاوس  التاون  كان  للمرسح  احرتايف  قبل 

الصيت” ولكني مل انسجم يف عالقتي بالرشيك الظاهر ومدير 

كامل  بيارس  لقاء  أول  من  ولكن  وليم،  وقتها  هاوس  التاون 

جراب وجدتني أمام شخص يتمتع بقدرات تنظيمية وإدارية 

أي فكرة  احتواء  قادرا عيل  كان  امتالكها.  أمتني  ما كنت  دامئا 

الوقوف  ثم  وتصبح مرشوعا  تنمو  ورعايتها حتي  بسيطة  ولو 

يف  معه  اتعاون  جعلني  الذي  األمر  مؤثرا،  كيانا  ليصبح  عليه 

املرسح  ملهرجان  فنيا  مديرا  كنت  حيث  الفعاليات،  من  عدد 

للتعاون يف إنجاح لقاءات  أتواصل  املستقل منذ 2001 وكنت 

شخص  السياق  هذا  يف  جراب  يارس  وكان  املستقل  املرسح 

ايجايب قادر عيل املشاركة بجهد وأفكار وروح مميزة جعلتني 

اطمح دامئا للمشاركة معه يف كيان ميثل مبادرة كربى.

الذي  املستقل  باملرسح  أكرث  إميانه مرتبط  قائال “ وكان  وتابع 

يكن  فلم  املألوف،  تجاوز  عىل  قادرة  جديدة  لغة  ميتلك 

التقليديني،  املرسحيني  خيال  ميثل  تقليدي  مرسح   “ “روابط 

من  قطاع  مع  التعامل  يف  كبريا  هام  يحمل  يارس  كان  ولهذا 

االستقالل،  مدعو  أو  الفن  مدعى  أو  املوهوبني  املستقلني 

ثبات  مع  الفرص،  إتاحة  عادل يف  فرز  إقامة  استطاع  وبذكائه 

املدير  متثل  سامت  وجميعها  التطبيق،  مرونة  و  األسلوب 

الجديدة،  والفنون  املدين  املجتمع  أنشطة  يف  املميز  الثقايف 

ثم تحولت تجربة يارس املمتدة من نهاية التسعينيات وحثي 

قيام ثورة 25 يناير لتجربة قابلة للنسخ والتكرار، ولعل شبابا 

األول  الجيل  مثلوا  جراب  يارس  يد  عيل  تدربوا  ممن  كثريين 

الفن يف مرص،  الثقافيني املنتظمني داخل مجاالت  يف املديرين 

كربي  وجهات  مؤسسات  اهتامم  إيل  املجال  تحول  قبل  حتي 

محلية ودولية، اى أن التدريب الذي منحه يارس للبعض كان 

أول منهج عميل لتدريب املديرين الثقافيني يف مرص

واستطرد قائال :” تحدثنا مؤخرا بعد إغالق تاون هاوس، كان 

أفكاره وقد تعجبت بشده عيل إرصاره ومتسكه  يستشريين يف 

الثقافيني  املديرين  لتدريب  رشكة  تأسيس  رضورة  عن  وبحثه 

يهتم  الخاص  القطاع  أن  تتصور  كيف  سألته  الخاص.  للقطاع 

ما  وهو  تقريبا  بشهر  وفاته  قبل  يل  فقال  وإدارتها؟  بالثقافة 

الجديدة  األلفية  مطلع  يف  بدأنا  حينام  تذكر  هل  أنساه:  لن 

اغلب جهات املؤسسة  الفنون املستقلة، وكانت  نفكر يف نرش 

الثقافية الرسمية تتعامل بتجاهل وحساسية، ثم تحول الحلم 

لحقيقة وتعاونت معنا كل جهات الدولة. اآلن يجب ان نوجه 

التنمية الثقافية للقطاع الخاص.

قوى ثقافي  ناشط 

المستقل وتدريب  المسرح  األكرب تطوير  كان هدفه 
بديلة لهم الشباب وتوفري مساحات  ورفع كفاءة 

أبرز مواهبه  الثقافية من  المؤسسات  إدارة 
إسرتاتيجية بصرية رؤية  له  وكانت 

محمد طلعت محمد عبد الخالق رشا عبد املنعم
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روابط أن ليارس جراب تأثري كبري ىف الفن املستقل مبرص، قال 

الخارجية  العالقات  قسم  ومدير  هاوس  بالتاون  رشيك  هو   :

يف  تخرج  أنه  إىل  وأشار  والالجئني،  بالشباب  كثريا  يهتم  وكان 

سوري  أصل  من  و  السيناريو،  قسم  للسينام  العايل  املعهد 

فنان تشكييل متميز  الجنسية املرصية،وإنه  ولكنه حصل عىل 

يهتم طوال الوقت بشكل كبري بالعمل مع الشباب عىل إدارة 

كبري  بنشاط  يتمتع  و  الثقافية وتطوير مشاريعهم  املؤسسات 

وجهد عظيم.

إقامة  ىف  فكرنا  وعندما  الحامس،  شديد  كان   “ قائال  وتابع 

مرشوع ساحة روابط عام 2006 بعد حريق بنى سويف، كان 

سعيدا ومتحمسا برشاكة التاون هاوس وروابط وكان ما مييزه 

يهتم  فكان  مشاريعهم،  تطوير  عىل  الشباب  مع  العمل  هو 

بشكل كبري بفكرة التجربة وتطويرها وهو أهم ما مييزه.

الهامة الرموز  من 
فيام أوضح الفنان عمرو قابيل أن الفنان يارس جراب يعد من 

أهم رموز املرسح املستقل، موضحا أنه تعاون معه يف العديد 

من الفعاليات واملبادرات، وأنه كان لجراب دورا بارزا ومؤثرا 

يف حركة املرسح املستقل و يعد منوذجا لن يتكرر مرة أخرى. 

وأشار قابيل إىل تجاهل اآللة اإلعالمية للفنون املستقلة وعدم 

تسليط الضوء االعالمى عىل هذه الكيانات التى لها دور بارز 

وفعال.

ماريونت كيان 
للفنان  ماريونت  كيان  اجتامعات  أوىل  هاوس  التاون  شهد 

العرائس، وىف  بفن  التعريفية  االجتامعات  محمد فوزي وأوىل 

هذا الصدد قال الفنان محمد فوزى “ كان للفنان يارس جراب 

أفكار جيدة ومشاريع ثقافية هامة وكان أول لقاء جمعني به 

وكان  للعرائس  ماريونت  لكيان  اجتامعاتنا  أوىل  بدأنا  عندما 

جراب  يارس  الفنان  مع  وجلست  هاوس”  ب”التاون  ذلك 

فكان  تقدميه،  أود  وما  أفكاري ومشاريعي  معه ىف  وتناقشت 

إلقامة  املكان  بتوفري  فقط  ليس  كبري،  بشكل  معي  متعاونا 

اجتامعات ولكنه وضع ىل بعض الخطوات التنفيذية واملحاور 

التي أعمل من خاللها، باإلضافة إىل طرحه بعض األفكار التي 

يجب أن أناقشها قبل البدء يف العمل خاصة بالربنامج الخاص 

الفكرة إعجابه وأقمنا  العرائس مبرص، وقد نالت  بتجمع فناىن 

أول  املكان  هذا  وكان  هاوس،  بالتاون  اجتامعات   4 من  أكرث 

تجمع لفناين العرائس.

ساحة  مسئويل  إحدى  عصمت  نهلة  أوضحت  شديد  وبحزن 

الفنان يارس جراب يعد صدمة كبرية  روابط للفنون أن رحيل 

يارس  الفنان  مع  العمل  بدأت   “ وقالت  معه  تعامل  لكل من 

إدارة قسم املرشوعات  جراب منذ عام 2008 كمساعد له يف 

إدارة  نقلت   2008 عام  وبحلول  هاوس،  بالتاون  التنموية 

عىل  روابط  ساحة  نشأت  و  هاوس،  التاون  مع  روابط  ساحة 

عبد  محمد  الفنان  وهم  املستقلني  الفنانني  من  مجموعة  يد 

طلعت  محمد  والفنان  الفتاح  عبد  محمد  والفنان  الخالق 

والفنان يارس جراب

الفنان يارس جراب،  وىف عام 2010 بدأت اإلدارة املبارشة من 

يبخل  ومل  الجميع  يساعد  وكان  ومتعاون  عظيم  وهو شخص 

مفتوحا  مكتبة  وكان  مساعدة،  أو  بنصيحة  األيام  من  يوم  ىف 

ساحة  وكانت  ويدعمهم  الشباب  يساند  وكان  للجميع، 

إلدارة  الكوادر  يعد  كان  كام  املستقلة،  الفنون  ملتقى  روابط 

بها  متيز  التي  األمور  من  واحدة  وهى  الثقافية  املؤسسات 

وكانت له رؤية وإسرتاتجية ىف هذا الشأن   

للفنان محمد فوزي.

كبري تأثري  صاحب 
بالفنان  عالقته  أن  إىل  أشار  طلعت  محمد  واملخرج  الفنان 

الراحل يارس جراب متتد لسنوات طويلة وقال “ بدأت عالقتى 

كان  النهاية  ىف  لكن  كثريا  واتفقنا  اختلفنا  عاما،   20 منذ  به 

وزمالئه  أصدقائه  يحب  الذى  الحقيقي  اإلنسان  يارس  يبقى 

التشكييل،  الفن  خدمة  يف  ينصب  دامئا  جهده  وكان  ورشكائه 

فقد بنى نفسه بنفسه فيه وكان سببا ىف تحول فارق ىف مشهد 

بداية  القاهرة ومرص بشكل عام، وذلك ىف  التشكييل ىف  الفن 

الثانية  املرحلة  هاوس،وكانت  بالتاون  ويلز  وليم  مع  رشاكته 

وقد  واملرسح،  املرئية  بالعروض  املستقل  الفن  يف  تأثريه  هي 

عبد  محمد  والفنان  الفتاح  عبد  محمد  الفنان  مع  شاركته 

الخالق يف تأسيس وبناء مرسح روابط، و كان الداعم الرئييس 

اى جهود يف  التاون هاوس، ومل يدخر  للفكرة، ألنه رشيك ىف 

املرسح  ملساعدة  وجهود  وقت  من  لديه  ما  بكل  يشارك  أن 

املستقل.

بالشباب اهتم 
أحد مؤسيس ساحة  الفتاح  عبد  واملخرج محمد  الفنان  ورأى 

لتخريج   األول  العملي  المنهج  كانت  تدريباته 
الثقافيني في مصر المديرين 

محمد فوزي عمرو قابيل محمد عبد الفتاح
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من  واحدة  وصفي،  هدى  د. 
المسرحية  الحركة  في  األسماء  أبرز 

كلية  خريجة  المعاصرة،  المصرية 
بتقدير  شمس  عني  جامعة  اآلداب 
حصلت  ثم  الشرف  مرتبة  مع  امتياز 

المقارن  المسرح  في  ماجستري  على 
للمسرح؛  الكثري  قدمت  الدكتوراه.   ثم 

إدارة  في  الممزي  دورها  خالل  من 
مثل:  المسرحية؛  الهيئات  من  عدد 

الهناجر«،  ومسرح  القومي،  »المسرح 
المواقع  هذه  خالل  من  عملت  وقد 

الجديدة  األجيال  تقديم  على 
طويلة،  لسنوات  التجريبية  بعروضها 

منصب  شغلت  أنها  إلى  إضافة 
األعلى  بالمجلس  المسرح  لجنة  مقرر 
رئاستها  عن  فضاًل  لسنوات،  للثقافة 
ومستشارة  »فصول«،  مجلة  لتحرير 

اللغة  قسم  عن  الصادرة  )ألف(  مجلة 
بالجامعة  المقارن  واألدب  االنجلزيية 

األعلى  المجلس  عضو  األمريكية، 
الجامعة  أمناء  مجلس  وعضو  للثقافة 

دراسات  جمعية  و  بالقاهرة،  الفرنسية 
ان   – اكس  بجامعة  العربي  األدب 

اللغة  قسم  رئيس  بفرنسا،  بروفانس 
جامعة  اآلداب  بكلية  وآدابها  الفرنسية 

وزير  ومستشار  سابقا،  شمس  عني 
الفرنكوفونية  وملف  لليونسكو  الثقافة 

الخارجية  العالقات  ومسئول  سابقا، 
عضو  سابقا،  الكبري  المصري  للمتحف 

العربي  العالم  دراسات  جمعية 
باريس،  السوربون-   – واإلسالمي 

بالعربية  عديدة  مؤلفات  ولها 
األدبي  النقد  تيارات  منها.  والفرنسية 

القرن  من  االول  النصف  في  الفرنسي 
الكتابة  في  الحوار  فاعل  العشرين، 

ادريس،  يوسف  الفرافري   : المسرحية 

الفنون: فى  التقديرية  الدولة  جائزة  على  حصولها  بعد 

المسرح ثم  المسرح  ثم  بالمسرح  الشباب  أنصح  وصفى:  هدى 

.. ولكن  حصلِت على جوائز وتكريمات عديدة 
؟  الجائزة  هذه  لك  تعين  ماذا 

جائزة الدولة التقديرية لها معنى كبري، وقد سعدت كثريا  بحصويل 

عليها، واسعدين كثريا التهاين التي تلقيتها بعدما ابلغني د. مصطفى 

أنها  ولو  باإلجامع،    عليها  حصلت  أين  زيك  أرشف  د.  و  الفقي 

جاءت متأخرة بعض اليشء، فقد كنت أتوقع أن تأتيني قبل ذلك، 

ويل  عاما    15 طيلة  الفنون  بأكادميية  جامعية  أستاذة  وأين  السيام 

ملركز  إداريت  بني  متنوع  املرصية  الثقافة  وزارة  يف  ملحوظ  نشاط 

واملؤمترات  الندوات  من  والعديد  القومي  واملرسح  للفنون  الهناجر 

النيل  لجائزة  ذلك  قبل  رشحت  وقد  والدولية،  املحلية  والفعاليات 

ثم حصلت   ، اآلداب ومل أحصل عليها  للتقديرية يف  أيضا  ورشحت 

تخرجت  التي  الجامعة   لها  رشحتني  وقد  الفنون  يف  مؤخرا  عليها 

من  العديد  عىل  حصلت  ولكني  شمس،  عني  جامعة  وهي  منها 

الجوائز منذ بداية حيايت العملية .

؟ الجوائز  هذه  أبرز  ما   
فقد  النارص،  عبد  الرئيس جامل  العلم من  عيد  حصلت عىل وسام 

تحليل  أوديب،  وأسطورة  حسني  طه 
في  الحرب  في  االيدولوجية  البين 

في  سارتر  القعيد،  ليوسف  مصر  ارض 
باإلضافة  المعاصر،  العربي  الشعر  مصر، 

 ، كانتور  لتادوش  العذبة  الليلة  للرتجمات: 
ليجوف  لجاك  التاجر  وزمن  الكنيسة  زمن 

من  العلم  عيد  وسام  على  .حصلت 
الناصر  عبد  جمال  الرئيس 

الدولة  جائزة  على  مؤخرا  حصلت  ثم 
معها  لنا  ،فكان  الفنون   في  التقديرية 

. اللقاء  هذا 
حوار : عامد علواين 

المستقلني  نتيجة النخراط  المستقل  المسرح  تراجع 
الدولة في مسرح 
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والتكرميات   الجوائز  من  وغريها   ، األمريكية  املتحدة  الواليات  من 

املحلية والدولية . 

للفنون  الهناجر  مركز  إدارة  في  تجربتك  عن  ماذا 
؟ 

وقد   1992 عام  تأسس  منذ  للفنون  الهناجر  ملركز  مديرة  كنت 

كانت فكرته تقوم عىل املزاوجة بني الفنون املرسح والسينام والفن 

وقد  حسني،  فاروق  وقتها  الثقافة  وزير  فكرة  وهي  التشكييل 

ظللت عىل إداراته حتى 2012 . وقد حاولت التقدم باستقالتي اال 

قدمنا  أن  بعد  سنوات  ثالث  املرسح  هذا  أغلق  وقد   . رفضت  أنها 

مرسحية ) القضية 2007( عن اليهودي التائه ليرسي الجندي، وقد 

بحجة  العاديل  حبيب  فأغلقه  اإلرسائييل  السفري  انزعاج  لعرض  اثأر 

تدعو  عروضا  يقدم  املرسح  ان  وقيل  الرتميم  ثم  املدنية  الحامية 

لقلب نظام الحكم .. الخ اىل ان افتتح مجددا يف عام 2012 ، وكان  

وكنا  الفرتة  هذه  طوال  كاملة،  ميزانيته  له  يرصف  حسني  فاروق 

نستأجر مرسح )روابط( للفرق املستقلة التي ظلت تقدم عروضها 

لسنوات، فكنا نقدم 100ليلة عرض وكل فرقة كانت تعرض 3 ليال 

الهناجر  فساهم  جنية   ألف   25 فرقة  لكل  ،ويرصف  املرسح  عىل 

بشكل كبري يف تقديم الخدمة والحفاظ عىل هذه الكيانات . 

هذه  تكونت  كيف  المستقلة  الفرق  ذكر  على   *
؟ األخرية  اآلونة  في  دورها  تراجع  ولماذا  الفرق 
حيث  الفكرة  هذه  تنشيط  يف  ساهم  الذي  هو  التجريبي  املهرجان 

املوجود، فتالقى  لتغيري شكل املرسح  الشباب  أفق توقع  تالقى مع 

مع رغبة الشباب يف التغيري، إذ مّل الشباب صيغ املرسح التقليدية، 

عنارص  وكل  البرصي  التشكيل  و  بالسينوغرافيا  االهتامم  إىل  ومالوا 

العرض. 

داخل  للتجريبي   مديرا  كنت  حني  الفرق  بهذه  أدفع  كنت  وقد 

تنظيم املهرجان نفسه، حيث كانت كل فرقة أجنبية تصاحبها فرقة 

مام  املرسح،  عىل  عرضها  تجهيز  يف  لتساعدها  املستقلة  الفرق  من 

يتيح لهم الفرصة باالندماج مع هذه الفرق األجنبية. 

وكان من ابرز هؤالء الشباب  هاين عبد املعتمد، خالد جالل، خالد 

الصاوي والراحل خالد صالح والراحل محمد ابو السعود، واذكر أن  

 ) الهناجر ) مشاجرة رباعية  التي قدمت وقتها عىل  العروض   أول 

الوجني يونسكو بطولة خالد جالل وإخراج هاين عبد املعتمد . ثم 

مرسحية )هذا هو انفي ( بطولة خالد صالح ، و مرسحية ) ديالو( 

لخالد سعيد . اما الرتاجع فجاء نتيجة النخراط املستقلني مع مرسح 

الدولة مثل طارق الدويري وعبري عيل ورشا عبد املنعم  وغريهم ، 

رمبا ألنهم مل يجدوا املناخ الذي كنا نوفره لهذه الفرق يف الهناجر أو 

روابط كام وضحت لك. 

القومي؟  المسرح  إدارة  تجربتك في  - وماذا عن 
عمال   46 قدمت  فقد  عظيمة،  كانت  القومي  املرسح  مع  تجربتي 

تاريخ  يف  مرة  ألول  ولعلها   ،2001 وحتى   1995 عام  منذ  مرسحيا 

مرسح الدولة أن يتنافس القطاع الخاص لرشاء مرسحيات من انتاج 

)جوازة  و  الرشيف  لنور   ) وحدك  مسافر  يا   ( مثل  الدولة  مرسح 

طلياين( و امللك لري ليحيى الفخراين وهي مرسحيات حققت نجاحا 

دعوتنا  متت  أنه  طلياين  جوازة  مرسحية  عرض  بعد  انه  اذكر  كبريا، 

الدول  من  مجموعة   استضافت  دولية،  فاعلية  وكانت  ايطاليا  يف 

قدمت مرسحيات للمؤلف االيطايل ادواردو دي فيليبو ، وتقدم كل 

دولة مشهد من مرسحياته بلغة البلد . كان املرسح القومي  يقدم 

ثالث عروض يوميا، عرض سوارية للمرسحيات الكبرية وعرض ماتنية 

عبارة عن ريربتوار مرسحي يقدمه مخرج شاب، وعرض ثالث بقاعة 

عبد الرحيم الزرقاين للمرسحيات املرتجمة وكنا نشرتط تقديم النص 

كام هو دون مساس بالنص األصيل. وكان املرسح صباحا يعمل عىل 

مرسحة املناهج . 

ولينني  فرج  والفريد  ونوس  الله  لسعد  متنوعة  أعامال  قدمنا  كام 

الرميل والست هدى ألحمد شوقي . 

كورونا  جائحة  بعد  المسرح  مستقبل  ترين  -كيف 
؟  اآلن  العالم  بها  يمر  اليت 

عىل  فقط  وليس  كله  العامل  مستقبل  عىل  سيؤثر  كورونا  أن  الشك 

البرش،  عدد  لتقليص  مؤامرة  أنها  يشري  البعض  املرسح،  مستقبل 

هي كارثة الشك، فمن غري املعقول ان العامل بكل هذه املعرفة وال 

يستطيع عمل مصل . 

ولطالبك  لتالميذك  رسالة   .. الختام  في   -
للسينما  والوصول  التمثيل  الى   يطمحون  ممن 

التليفزيون  وشاشات 
أنصح  الشباب أن يبدأ باملرسح ، فاملرسح التزام وتدريب ومترين 

مستوى  عىل  ممثال  تصنع  جيدة  كأرضية  النطق  آلة  استخدام  عىل 

جيد .

بتقدير  شمس  عني  جامعة  اآلداب  بكلية  دفعتي  عىل  األوىل  كنت 

سنوات  ثالث  ملدة  التجريبي  للمهرجان  مديرا  كنت  وحني  امتياز، 

الفنون  يف  فارس  )وسام  متنحني  الفرنسية  الثقافة  بوزارة  فوجئت 

واآلداب(عام 1993 ، ثم حصلت من فرنسا أيضا عىل )وسام ضابط 

يف الفنون واآلداب (عام 2002  ، ومنحتني ايطاليا بعد ذلك ) وسام 

قائد يف الفنون واآلداب ( ألنني كنت اعمل ) كوميسري ( ملجموعة 

من األنشطة والفعاليات يف عام 2004 عام )مرص- ايطاليا(، وقدمت 

الهرم،  سفح  تحت  عايدة(  )أوبرا  عرض  وقتها  االيطالية  الفرقة 

املؤسسة  قبل  من  دعيت  ثم  األقرص    مبدينة  أخرى  مرة  وقدمته 

هذه  وكانت   ، اليابان  يف  أسبوعني  وقضاء  للسفر  اليابانية  الثقافية 

توثيق  يف  ثقافية  بصمة  لها  التي  للشخصيات  جائزة  مبثابة  الدعوة 

مرسحية  الهناجر  يف  قدمنا  ان  بعد  واليابان  مرص  بني  العالقات 

)النو(  تنتمي ملرسح  اليابان مرسحيات  يف  وشاهدت   ،) )راشومون 

واملرسح الحديث والحقيقة أنها  كانت رحلة ثرية وممتعة .

التي  ماريا  ايفا  ومنهن  أملان  مخرجات  ندعو  كنا  أيضا  أملانيا  ومع 

ومن  املرصيني  الباليه  راقيص  من  مبجموعة  بالهناجر  ورشة  أقامت 

والتي  باألوبرا  الحديث  الرقص  فرقة  تأسست  املجموعة  هذه 

التونيس  كريم  ومنهم  اآلن  عروضه  عوين  وليد  املخرج  بها  يقدم 

برنامج  يف  أملانيا  من  دعويت  العام متت  هذا  يف  و  ومنصور،  وكرمية 

قدمنا  ثم   ، أملانيا  من  كجائزة  املشهورة  أو  املعروفة  للشخصيات 

أيضا  دعيت  وقد   ، بوشرن  لجورج  )فويتسك(  مرسحية  ذلك  بعد 

يتنافس  القومي عظيمة، فألول مرة  المسرح  تجربيت مع 
الدولة إنتاج مسرح  لشراء مسرحيات من  الخاص  القطاع 

بدأت  الجوائز منذ  العديد من  حصلت على 
العملية حياتي 
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هذه  في  مشاركتك  كيفية  عن  حدثينا 
العمل  هذا  على  اختيارك  وقع  ولم  الجائزة؟ 

به؟ للمشاركة 
أمتنى  وُكنت  طويلة،  فرتة  منذ  الجائزة  هذه  ُأتابع  ُكنت 

يف  تتخصص   دامًئا  كانت  ولكنها  عليها،  الحصول  بالتأكيد 

فيها  بالفعل  وقدمت  فقط،  باألزياء  وليست  السينوغرافيا 

بتخصص  عنها  اإلعالن  تم  أن  إىل  االختيار،  يقع عىل  مل  ولكن 

تقدير  أى  ألن  فيها،  لالشرتاك  تقدمت  وبالفعل  األزياء، 

ُتتيح  واملسابقة  بشدة.  يسعدين  ويشء  يل  رشف  بلدي  من 

عروض  بأربع  شاركت  وبالفعل  عرض،  من  بأكرث  امُلشاركة 

والجلسة  الغرباوى  مازن  إخراج  السعادة  بالد  وهم حدث ىف 

واإللياذة  إخراج هاين عفيفي  الناس  ُمناضل عنرت وزى  إخراج 

إخراج محمد ُحزين، وهذه العروض هى التى انطبقت عليها 

رشوط امُلسابقة، التى من ضمنها أن تكون حديثة تم إنتاجها 

و  للمسابقة،  التقدم  موعد  من  األخرية  سنوات  الثالث  ىف 

تم  الله  والحمد  قبل،  أى جوائز من  تحصل عىل  مل  تكون  أن 

الدولة.. تشجيعية  على  حصولها  بمناسبة 

الدولة مذاق مختلف لجوائز  مروة عودة: 

الشخصيات  إخراج  ىف  وساعدين  متاثيل،  كأنهم  يظهرون  حتى 

ىف  أبدع  فقد  عباس،  إسالم  املاكري  أمتناه  ُكنت  الذي  بالشكل 

أضاف  واملاكياج  جًدا،  ملحوظ  بشكل  للشخصيات  املاكياج 

باقي  اختيار مالبس  بدأت ىف  ذلك  بعد  أبهرين،  بشكل  للمالبس 

امُلتفرج  مع  يتناسب  ما  اختار  أن  فحاولت   ، العرض  شخصيات 

ىف  موظفني  العرض  ىف  املمثلني  جميع  أن  وبخاصٍة  العادي 

ىف  امُلعتاد  الجمهور  عن  مختلفا  سيكون  الجمهور  أن  أي  البنك، 

املرسح، من عاشقني املرسح أو صحفيني أو ُنقاد يستطيعون أن 

أي  مع  تتناسب  لون  بالتة  بعمل  قمت  لذلك  أقدمه،  ما  ُيحللوا 

شخص عادى، يستطيع من خاللها بشكل بسيط أن يتعرف عىل 

الفريقني دون أي إجهاد لرؤية امُلتفرج.

ظل  فى  الجائزة  في  افتقدتيه  الذي  -ما 
الحالية؟ الظروف 

بالتأكيد أن أتسلم الجائزة بنفيس عىل املرسح، وأترشف بسيادة 

ولكن  جًدا،  بها  أعتز  التي  الجائزة،  تسلمني  وهى  الوزيرة 

الظروف الحالية حتمت علينا ذلك، وليس لدى أى تفاصيل عن 

الصحفيني  عنها، ألن  اإلعالن  بعد  ما  تفاصيل  أو  استالمها  كيفية 

عىل  ُمبارشا  بثا  شاهدت  ثم  بالجائزة،  بفوزي  أبلغوين  من  هم 

حصويل من خالل عرض »اإللياذة« عىل جائزة الدولة التشجيعية 

التى  هى  املسابقة  ورشوط  املرسحية،  األزياء  تصميم  فرع 

أيًضا  للمشاركة  تقدمت  كام  العروض،  بهذه  لها  أتقدم  جعلتني 

من  حصلت  ولكن  عفيفى،  هاىن  إخراج  دخول  تسجيل  بعرض 

مصممة  أفضل  جائزة  عىل  املسابقة  ىف  به  مشاركتي  بعد  خالله 

عليه  تنطبق  ال  وبذلك  للمرسح،  القومي  املهرجان  من  أزياء 

رشوط املسابقة.

وكيف  »اإللياذة«؟  لعرض  ترشحىت  -كيف 
العرض؟  هذا  أزياء  صممىت 

وهو  مرص،  بنك  وإنتاج  ُحزين  محمد  إخراج  »اإللياذة«  عرض 

ُحزين  محمد  امُلخرج  وأخربين  الرشكات،  عروض  تحت  يندرج 

أقوم  وبدأت  النص،  وقرأت  معه  جلست  وبالفعل  العرض  عن 

التنفيذ،  وبدأت  الله،  الحمد  إعجابه  القت  تصميامت  بعمل 

ُموثقة  غري  التاريخ  من  ُحقبة  ولكنها  أكرث،  تاريخي  والعرض 

وأعطاين  ُمختلف  بشكل  فيها  العمل  ىل  أتاح  بشكل جيد، وهذا 

آلهة،  العرض  ىف  الرئيسية  الشخصيات  اإلبداع.  من  مساحة 

ليست  خامات  اختيار  ىف  فبدأت   ، ذلك  ُأظهر  أن  أرغب  فُكنت 

من قامش عادى، استطيع من خالله أن ُأظهر أنه قامش معدين، 

الروحي خالد جالل الجائزة ألبى  أهدى 

مروة  د.  المسرحية  األزياء  مصممة 
الفنون  بكلية  ُمدرس   .. عودة 

خريجة  المنصورة،  جامعة  الجميلة 
ديكور  قسم  الجميلة  الفنون  ُكلية 

من  وتليفزيون  وسينما  مسرح  وأزياء 
خريجة  أيًضا  وهى  حلوان،  جامعة 

أو  الثانية،  الدفعة  الفين  اإلبداع  مركز 
»الُدفعة  اسم  عليها  هى  تطُلق  كما 
العرض  قدمت  اليت   وهي  الذهبية« 
سادة«..  »قهوة  الشهري  المسرحى 
من  للعديد  المسرحية  األزياء  صممت 

والزائر  نفسك  سلم  منها  المسرحيات  
ملًكا  واإلسكافي  دخول  وتسجيل 

السعادة  بالد  في  وحدث  والجلسة 
حصدت  كما  واإللياذة،  الناس  وزى 
بتصميم  الخاصة  الجوائز  من  العديد 
ُمصممة  أفضل  جائزة  ومنها  األزياء 

للمسرح  القومي  المهرجان  فى  أزياء 
أخرها  وكان  لإلبداع،  الدولة  وجائزة 

التشجيعية  الدولة  جائزة  على  حصولها 
عن  المسرحية  األزياء  تصميم  فرع 

الجائزة  تلك  وعن  »اإللياذة«،  عرض 
معها  لـ«لمسرحنا«  كان  أخرى  وأسئلة 

الحوار. هذا 
حوار: إيناس العيسوي
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الجائزة اليت كانت نقطة تحول في حياتك؟  -ما 
قلبك؟ إلى  الجوائز   أقرب  وما 

حصويل عىل جائزة الدولة لإلبداع عام 2015 عن ُمجمل أعاميل، 

وهى عبارة عن ستة أشهر يدرس الطالب ىف أكادميية الفنون يف 

»تكنيكات«  تعلمت  فقد   ، حيايت  عىل  تأثري  لها  كان  وقد  روما، 

ألعاميل،  معرًضا  وقدمت  روما،  ىف  األزياء  ورش  ىف  مختلفة 

الُخرافية ىف ألف  الشخصيات  أزياء عن  لتقدميي عرض  باإلضافة 

كل  ىل  وفروا  فقد  ُهناك،  شديدا  دعام  ووجدت  وليلة،  ليلة 

اإلمكانيات وُكل ما احتاجه لتقديم تلك الشخصيات بالشكاللذي 

أعاميل  اللحظة  هذه  وحتى  الجميع،  من  وتقدير  إعجاب  القى 

يرسلون  أعرف  من  بعض  ُيسافر  وعندما  ُهناك،  األكادميية  ىف 

جائزة  فإن  كذلك  بشدة.  يسعدين  وهذا  أعاميل  مع  صورهم  ىل 

لجنة التحكيم الخاصة التى حصلت عليها من املهرجان القومي 

أقرب  هى   »1 رقم  »عنرب  عرض  عن   ،2007 عام  للمرسح 

فلم  حيايت،  يف  عليها  أحُصل  جائزة  أول  ألنها  قلبي،  إىل  الجوائز 

ىب،  الخاص  التخرج  أقوم مبرشوع  وُكنت  بعد،  تخرجت  قد  أُكن 

وأنا مازلت طالبة يف  العرض  بهذا  أقوم  ود. خالد جالل جعلني 

نفس  ىف  التخُرج  مبرشوع  أقوم  أن  سهاًل،  يُكن  مل  األمر  الُكلية، 

وقد  أول عرض ىف حيايت،  أزياء  بتصميم  فيه  أقوم  الذى  الوقت 

سابًقا  القومي  املهرجان  ألن  نظرًا  الجائزة  هذه  عىل  حصلت 

شاملة  جائزة  به  كان  أزياء،  تصميم  أفضل  جائزة  به  يُكن  مل 

بها  كان  التحكيم  لجنة  أن  وأتذكر  فقط،  بالسينوغرافيا  خاصة 

لحام، ونظرًا  ُدريد  الكبري  والفنان  أيوب  القديرة سميحة  الفنانة 

خالله  من  العرض، حصلت  بأزياء  وإشادتهم  بالعرض  إلعجابهم 

عىل  خاللها  من  أحصل  مرة  وُكل  الخاصة،  التحكيم  جائزة  عىل 

خاصة  فرحة  لها  يكون  للمرسح  القومي  املهرجان  من  جوائز 

ومختلفة، فقد حصلت بعدها من املهرجان القومى عىل جائزتني  

ألفضل تصميم أزياء، لذا هذا املهرجان له مكانة خاصة ىف قلبي، 

ألننى حصلت من خالله عىل أول جائزة يف حياىت.

األزياء  تصميم  مجال  فى  تخصصك  سبب  -ما 
المسرحية؟ األزياء  وبخاصٍة 

د. داليا فؤاد هى من جعلتني أُحب مجال تصميم األزياء، كانت 

ُمتميزة، و تشجعني  الُكلية، وكانت ترى أن أعاميل  ُتدرّس ىل ىف 

جًدا، وهذا ما أفعله اآلن مع طاليب ىف الُكلية، عندما أجد شخصا 

موهوبا وُمبدعا ُأساعده قدر املستطاع بكل طاقتي، ألننى ملست 

جًدا فكرة التشجيع، وأدركت متاًما مدى تأثريها النفىس والعمىل. 

مختلفة،  مجاالت  ىف  األزياء  تصميم  مارست  تخُرجى  بعد 

سيناميئ  فيلم  أزياء  تصميم  إىل  باإلضافة  كليب،  الفيديو  منها 

جًدا،  ُمجهدا  وكان  العّناب«،  »الرجل  وهو  تليفزيوىن  ومسلسل 

وليس  كـ«ستايلينج«  أيًضا  امُلمثلني  مالبس  باختيار  أقوم  وكنت 

يكاد  للمرسح  املايل  التقدير  أن  من  الرغم  وعىل  فقط،  تصميم 

يكون الربع ُمقارنًة بالسينام والتليفزيون، إال أن املرسح له سحٌر 

ىف  ترتديها  لن  أزياء  تقدمي  أن  تستطيعني  املرسح  ىف  خاص، 

الحياة العادية، وتستطيعي أن تبتكري كام تشائني، .

األزياء  مصممي  تواجه  اليت  المشاكل  هى  ما 
المسرح؟ فى 

الفنية،  الورش  تواجهنا هى  التى  املشاكل  أكرب  من وجهة نظري 

منهم  الفنيني  من  يتوىف  من  للمرسح،  الفنى  البيت  ورش  حتى 

الورش  له،  بديل  يأيت  ال  ُهناك  موجودا  كان  الذى  دار  كاملقص 

املرسحية،  األزياء  طبيعة  مع  تتناسب  ليك  كبري  لتطوير  تحتاج 

وهذا يجعلنا نعتمد عىل ورش خارجية، ما  يعد إهداًرا للوقت 

باألزياء  خاصة  ورش  املرسح  خارج  يوجد  ال  ألنه  واملجهود، 

املرسحية، و  أمتنى أن يصبح لدينا ورشة أزياء متخصصة كورشة 

فقط،  األوبرا  بعروض  متعلقة  الورشة  هذه  ولألسف  األوبرا، 

وأمتنى بالفعل أن يتم تجديد ورشة األزياء التابعة للبيت الفني 

للمرسح.

فى  السينوغرافيون  يفتقده  الذي  -ما 
الدولة؟ وتكريمات  مهرجانات 

للشخص،  الدولة  من  تقديرا  تكون  التكرميات  هذه  بالتأكيد 

أمتنى  بالسينوغرافيني،  خاص  متخصص  مهرجان  يوجد  ال  ولكن 

أن يكون لنا مهرجان خاص بالـ«السينوغرافيني« ممن هم خلف 

ىف  عام  ُكل  ُيقام  معرض  بعمل  نقوم  فنحن  املرسح.  كواليس 

وتقنيي  واملعامريني  للسينوغرافيا  العاملية  للهيئة  تابع  الهناجر 

مجلس  وعضو  رئيسها  نائب  يشغل   الذى   OISTAT املرسح 

مع  وبالتعاون  شبل.  حازم  م.  واإلضاءة  الديكور  ُمصمم  إدارتها 

وزارة الثقافة تم االتفاق عىل إقامة معرض دوىل للسينوغرافيني 

مصممي  من  العديد  وسيجمع  مرص  ىف  مرة  ألول  سيُقدم 

الديكور واألزياء واإلضاءة عىل مستوى العامل، وسيكون مساحة 

الطلبة  الستفادة  باإلضافة  أعاملهم،  لعرض  للسينوغرافيني 

ومحبي السينوغرافيا من هذه األعامل، ولكن  لألسف الظروف 

أعتقد  الله  شاء  إن  ولكن  اليشء  بعض  نتوقف  جعلتنا  الحالية 

عامل  ىف  نقلة  سيكون  الذى  الحدث،  هذا  سنُقدم  عام  خالل 

السينوغرافيا ىف مرص.

الدائم،  عبد  إيناس  الدكتورة  الوزيرة  ملعايل  الثقافة،  وزارة  قناة 

واسمي تم ذكره ضمن الحاصلني عىل جوائز الدولة التشجيعية، 

ولكن رسميًّا مل يتم إخباري بذلك، وسعاديت بالجائزة مل تجعلني 

ُأفكر يف أى أشياء أخرى.

من  غريها  عن  الجائزة  هذه  لِك  تمثل  ماذا 
ُتهديها؟ ولمن  عليها؟  حصلىت  اليت  الجوائز 

لألمام  دفعة  وتعطيني  ىل،  الدولة  من  تقدير  الجائزة هى  هذه 

ىف  ليس   ، العمل  ىف  تواجهني  صعوبات  أى  أتجاوز  تجعلني 

هذه املرسحية فقط، وإمنا ىف كل أعاميل واملجهود املبذول فيها، 

قد  سلبية  جوانب  أى  عن  تتغاىض  تجعلك  والتكرميات  الجوائز 

عىل  حصويل  من  الرغم  وعىل  العمل،  ىف  حامًسا  أقل  تجعلك 

لها  الدولة  من  امُلقدمة  الجوائز  أن  إال  مرص،  خارج  من  جوائز 

ُأهدى  بالتأكيد  وُمختلف.  خاص  بشغف  وانتظرها  آخر،  مذاق 

يكن  مل   فبدونه  جالل،  خالد  د.  الروحي  ألىب  الجائزة  هذه 

ُهناك مروة عودة، فهو أول من آمن ىب وأعطاين فرصة تصميم 

أزياء أول عمل ىف حيايت »عنرب رقم واحد«، وجعلني أيًضا أقوم 

القومي،  املرسح  عىل  ملًكا«  »اإلسكايف  مرسحية  أزياء  بتصميم 

تخُرجى،  بعد عىل شهادة  قد حصلت  أُكن  مل  التوقيت  وىف هذا 

ىف  ىل  ُيدرس  كان  عليه  الله  رحمة  شاكر  ناجى  د.  أن  وأتذكر 

جًدا  بالعرض  أشاد  بعد حضوره  الفني،  اإلبداع  مركز  الُكلية وىف 

الفني مل ُيقدم عرًضا يف املرسح  وقال مازًحا أنه مع كل تاريخه 

القومي، وأنا التي مل أحصل بعد عىل شهادة تخرجي ُفزت بهذه 

الُفرصة، وكانت هذه العبارة إشادة منه ووسام عىل صدري.

للمسرح الفين  للبيت  التابعة  األزياء  تجديد ورشة  أتمىن 

له مكانة خاصة في قليب فمن  القومي  المهرجان 
أول جائزة في حياتى خالله حصلت على 
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في  التشجيعية  الدولة  جائزة  على  لِك  -تهانينا 
التمثيل المسرحى، حدثينا عن كواليس تقدمك  
بهذا  للمشاركة  اختيارك  سبب  وما  ؟  للجائزة 

العمل؟
الرسمية  الصفحة  عىل  للمسابقة  الرسمي  اإلعالن  شاهدت  لقد 

وبعد  »فيسبوك«،  االجتامعي  التواصل  موقع  الثقافة عىل  لوزارة 

قراءة اإلعالن وجدت أن جميع الرشوط الحمد الله تنطبق عىل، 

أو  امُلقدم  العمل  يكون  أن  بد  ال  أن  الرشوط  هذه  ضمن  ومن 

السبب  وهذا  حديثا،  إنتاجا  للمسابقة  به  تقدمت  الذي  الدور 

الحقيقة  ولكن  العرض،  بهذا  للمسابقة  تقدمت  جعلني  الذي 

من  تقييمي  يكون  أن  أمتنى  كنت  كثرية  وأدوار  عروض  لدى  أن 

وأن  التقدير  يستحقون  نظري  وجهة  من  جميعها  ألن  خاللها، 

.. المسرحى  التمثيل  فى  التشجيعية  الدولة  جائزة  على  حصولها  بعد 

سلوى أحمد: اعترب الجائزة اعرتاف رسمي من الدولة بموهبيت

ما  كل  عن  متاًما  مختلفة  نظري  وجهة  من  أراها  الجائزة  هذه  أن 

مبوهبتى.  الدولة  من  وتقدير  اعرتاف  فهذا  سابًقا،  عليه  حصلت 

فأنا  عليه،  الله  رحمة  والدى  لروح  الجائزة   هذه  أهدى  وبالتأكيد 

دامًئا أهديه كل جوائزي، ألنه كان أول من آمن ىب واقتنع مبوهبتي، 

وكان يشجعني ويدعمني دامًئا. و شكرًا لكل شخص وقفت أمامه أو 

الشكر لكل دكتور درّس  أو بسببه عىل خشبة املرسح، جزيل  معه 

يل يف كلية اآلداب قسم مرسح ولكل املخرجني الذين عملت معهم 

ولكل زماليئ وُكل املرسحني، فهذه الجائزة هى جائزتنا جميًعا، جائزة 

ُكل املرسحني وُكل السكندريني، وتكفيني فرحة ُكل من هنأين بهذه 

الجائزة، فهم مل يفرحوا ىب بقدر ما فرحوا معى، وهذا ىشء أسعدين 

بشدة.

ترشحك  قبول  أو  للدور  اختيارك  مقياس  هو  -ما 
له؟ 

من  استطيع  أنني  وإحسايس  معه  وانسجامي  للعمل  قراءيت  مبجرد 

إىل  باإلضافة  ىل،  إضافة  سيكون  وأنه  مختلف،  ىشء  تقديم  خالله 

ُتنسب إليهم جميًعا الجائزة، لذلك أرى أن هذه الجائزة عن مجمل 

أعاميل املرسحية، التي اعتز بها جميًعا وأترشف بكل مخرج عملت 

معه، دون التحيز ملخرج عن اآلخر، فالعمل املرسحى أساس نجاحه 

أنه عمل متكامل، دون التحيز لعنرص عن اآلخر. 

»شق  مسرحية  في  »الخالة«  دور  عن  حدثينا   -
القمر« الذى حصلىت من خالله على جائزة الدولة 

التشجيعية؟
كوميدي   ، وُمتنوع  ثرى  ُمختلف،  دور  هو  »الخالة«،  »مريم«  دور 

وتراجيدي ، هو دور ُمختلف وجديد عىل، فلم ُأقدم هذه النوعية 

وبدأت  جًدا،  أحببته  للدور  قراءيت  ومبجرد  قبل،  من  األدوار  من 

العمل عليه، وُكنت بالفعل مستمتعه به جًدا.

و كان ضمن عروض الثقافة الجامهريية، إنتاج الهيئة العامة لقصور 

الثقافة عام 2016.

تهديها؟  ولمن  الجائزة؟  هذه  لِك  ُتمّثل  -ماذا 
إال  ذلك،  قبل  الجوائز  من  العديد  عىل  حصويل  من  الرغم  عىل 

الجامعة الجماهريية ومسرح  الثقافة  ابنة  بكوني  افتخر 

أحمد،  سلوى  السكندرية  الممثلة 
مسرح،  قسم  اآلداب  كلية  خريجة  هى 

عرًضا  خمسني  من  يقرب  ما  قدمت 
وميس  السالمة  سكة  منها  ا  مسرحيًّ
وسالومى  ومتولي  وشفيقة  جوليا 

بالمى  للدكتور  المزدوجة  والقصة 
وقواعد  ازمريالدا  و  سالم  وساحرات 

شكسبري  ونساء  األربعون  العشق 
أسوار  فيلم  في  شاركت  القمر،  وشق 

كما  بعد،  ُيعرض  لم  الذى  عالية 
المسلسالت  من  العديد  فى  شاركت 

وممنوع  عائلي  وقيد  رسائل  منها 
العروسة  وأبو  التصوير  أو  االقرتاب 
حياة،  وحكاية  ومالك  األول  الجزء 

أبرزهم   جائزة  عشرة  أربع  على  حصلت 
القومي  بالمهرجان  ممثله  أفضل 

نقابة  بمهرجان  ممثله  وأفضل  للمسرح 
على  ممثلة  وأفضل  التمثيلية  المهن 

مرة،  من  أكرث  الجامعات  مستوى 
العديد  على  حصولها  إلى  باإلضافة 
وكان  والمحلية،  الدولية  الجوائز  من 

الدولة  جائزة  على  حصولها  أخرها 
المسرحى  التمثيل  في  التشجيعية 

شق  مسرحية  في  »الخالة«  دور  عن 
العامة  الهيئة  إنتاج  من  وهى  القمر، 

الجائزة  تلك  وعن  الثقافة،  لقصور 
معها  لـ«لمسرحنا«  كان  أخرى  وأسئلة 

. الحوار  هذا 
حوار: إيناس العيسوي
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يليق به.

الكتابة  في  أزمة  لدينا  هل  نظرك  وجهة  -من 
نعالجها؟  فكيف  كان  وإن  المسرحية؟ 

معظم  ألن  رمبا  املرسحية،  الكتابة  يف  أزمة  لدينا  أن  أعتقد  ال 

بإعدادها،  نقوم  ُرمبا  عاملية،  روايات  عن  نقدمها  التي  الروايات 

ولكنني أرى أن لدينا ما نقدمه من نصوص مرسحية.

الجماهريية؟ الثقافة  مسرح  في  رأيك  ما   -
املواهب  فيه  النابض،  املرسح  قلب  هو  الجامهريية  الثقافة  مرسح 

الحقيقية واألشخاص الذين يقدمون الفن للفن، وليس من منطلق 

وإمنا  املادة،  أجل  من  يعملون  ال  رزقهم،  مورد  هو  املرسح  أن 

مجهوًدا  يبذلون  و  وباهتامم،  بروحهم  ويعملون  أعاملهم  يقدمون 

عىل مدار شهور عدة حتى يخرجون للجمهور ليلة أو ليلتني عرض.

وبخاصٍة  المسرحني  ومشكالت  قضايا  أبرز  ما   -
الساحة؟ على  اآلن  المطروحة  الممثلني 

عرض  يشاهد  منا  فكٌل  البعض،  بعضهم  جمهور  هم  املرسحيون 

اآلخر، فاملرسح أصبح مظلوما ىف اآلونة األخرية وبخاصٍة مع انتشار 

هناك  يُعد  مل  فلألسف  االجتاعى،  التواصل  ووسائل  اإلعالم  وسائل 

عروض  ُيشاهدون  ممن  هم  املرسحني  النهاية  يف  للمرسح،  جمهور 

بعضهم البعض، ولكن هذا ال مينع أن كثريًا منا أصبح يخرج للفيديو 

والسينام والدراما.

من  المزيد   الى  يحتاج  المسرح   مازال  -هل 
والمهرجانات؟  بالجوائز  الدولة  اهتمام 

انتعاش  لدينا  بالفعل  فنحن  كثرية،  وجوائز  مهرجانات  بها  الدولة 

للمرسح  القومي  املهرجان  فلدينا   ، والجوائز  باملهرجانات  واهتامًما 

ضمنها  من  التى  الدولة  جوائز  إىل  باإلضافة  التجريبي،  واملهرجان 

جائزة الدولة التشجيعية.

كورونا؟ أزمة  بعد  المسرحيون  يحتاجه  الذي  ما   -
بالتأكيد يحتاجون إىل أن يعودوا للمرسح من جديد، فرغم األزمة 

أونالين،  املشاهد   بعض  وُيقدمون  يستسلموا  مل  أنهم  إال  الحالية، 

ُرمبا بهدف الضحك أو اللعب، ولكن ىف حد ذاته أجده شيًئا حسًنا، 

ألن املرسح ىف دمائنا جميًعا، فنحن ُنحاول أن نعمل باملتاح، وأمتنى 

أن تنتهي األزمة الحالية، وتعود الحركة املرسحية من جديد، وتلك 

األزمة جعلت لدينا وعى أكرث، وجعلت ُكٌل منا يستغل فرتة تواجده 

ىف املنزل ويبحث عن ما يفتقده وُيحاول إصالحه.

الدراما  فى  المسرحني  من  العديد  تمزي  بعد   -
أدوارهم؟ وفى  فيها  رأيك  ما  الرمضانية، 

رمضان  دراما  ىف  يل  كان  فقد  أمل،  يعطينا  التميز  هذا  الله  الحمد 

العام املايض وما قبله عملني هام مسلسل رسائل وممنوع االقرتاب 

أو التصوير، وبالفعل كان ُهناك أكرث من مرسحي ُمشارك ىف الدراما 

الرمضانية لهذا العام، وهذا يجعلنا نشعر أن ُكل ما سبق مل يذهب 

اليشء،  بعض  ُمتأخرة  كانت  وإن  حتى  خطوات،  هى  وإمنا  هباًء، 

أكرب  ومكانة  خربة  نكتسب  تجعلنا  متىض  التى  والسنوات  فالوقت 

عىل املرسح.

يهجرون  ال  حىت  المسرحيون  يحتاجه  الذي  -ما 
الدراما  فى  والمال  الشهرة  عن  بحًثا  المسرح 

والسينما؟
املرسح  ممثل  لحظات  أسعد  جيد،  بشكل  املرسحي   ُيرى  أن 

وكأنه  التحية،  ىف  وبخاصٍة  بالجمهور  مواجهته  لحظة  هى  تحديًدا، 

يحصل عىل مكافأته وهى الـ«سوكسيه«، ولكن السينام والتليفزيون 

ىشء وقتي، ورمبا يقوم بذلك ألنه يحتاج للامل أو يحتاج للمشاركة 

والتواجد، إمنا املرسح فهو حالة مختلفة متاًما.

بهم؟ تأثرت  الذين  المسرحني  هم  من   -
وُسهري  البابىل  ُسهري  والقديرتني  جميل  سناء  العظيمة  أعشق 

بالكثريين،  تأثرت  لقد  بالتأكيد،  األلقاب  حفظ  مع  امُلرشدى، 

أيام  من  األزل،  قديم  من  وهذا  املرسح،  هو  الفن  أساس  ألن 

مرسحني،  هؤالء  ُكل  ُمنيب،  مارى  والفنانة  الريحاين  نجيب  الفنان 

ُنشاهدهم منذ نعومة أظافرنا ونتعلم بالتأكيد منهم جميًعا.

في  ويوجد  المصري  المسرح  يفتقده  الذي  -ما 
والعالمية؟  العربية  المسارح 

زمالئنا  جمهور  نحن  لألسف  سابًقا،  ذكرت  كام  رأيي  عند  مازلت 

ويحتاج  أكرث،  الضوء  عليه  ُيلقى  أن  يحتاج  املرسح  جمهورنا،  وهم 

نعمل  املرسحى  العرض  املثال،  سبيل  فعىل  أكرب،  بشكل  اهتامم 

عليه لشهور عدة، وبعد ُكل ذلك أطول فرتة ُممكنة لتقديم العرض 

فقط  مرسحية  ليلة  ثالثون  أي  شهر،  الدولة  مرسح  ىف  املرسحى 

وينتهى، ولكن عندما ُأقدم عماًل يف السينام أو التليفزيون يف النهاية 

دون  كثريًا  ُيذاع  أن  امُلمكن  ومن  عالية،  بجودة  ُمصور  عمل  هو 

توقف، نحن نحتاج وبشدة ىف املرسح تصوير جيد ألعاملنا ووسيلة 

بتقنيات وجودة جيدة ال  أو عرضه  بشكل حي  لعرضه سواء  دامئة 

تفقده الصورة الحقيقية له.

لديك؟ الجديد  -ما 
مالك  مسلسل  فخر  إبراهيم  األستاذ  مع  ُأصور  الحظر  قبل  ُكنت 

الكورونا  ظروف  مع  لألسف  ولكن  فهمي،  كريم  الفنان  بطولة 

الستكامل  اآلن  نستعد  ونحن  توقفت،  األعامل  من  الكثري  والحظر 

الله، وليس لدى خطة مرسحية جديدة بعد، وذلك  العمل إن شاء 

 ، خاصة  وتحضريات  تجهيزات  له  واملرسح  الحالية،  للظروف  نظرًا 

املرسح  أفتقد  ألنني  قريًبا،  عماًل مرسحيًّا  ُأقدم  أن  أمتنى  وبالتأكيد 

بشدة.

أنني يجب أن أشعر أن الدور ملس روحي وقلبي.

في  الُنقاد  رأى  إلى  باالستماع  تهتمني  -هل 
أعمالك؟

النقاد والجمهور، ألنهم هم مرآيت، واهتم جًدا  بالتأكيد أهتم برأي 

يجعلني  فهذا  سلبيا،  النقد  كان   أن  حالة  ففى   ، برأيهم  باألخذ 

النقد  ، أما إن كان  النقاط السلبية  أكرث حامًسا لتعديل األخطاء أو 

إيجابيا، فبالتأكيد يعطيني طاقة وسعادة ودفعة لألمام.

وبخاصٍة  التمثيل  في  أزمة  لدينا  أن   ترين  -هل 
المسرح؟  في 

ومنهم  املوهوبني،  املمثلني  من  جًدا  الكثري  ُهناك  متاًما،  بالعكس 

و  عظيمة،  مرسحية  طاقات  لديهم  ومتميزة،  عادية  غري  مواهب 

التفاصيل  بأدق  ويهتمون  للمرسح،  جًدا  شديد  بإخالص  يعملون 

تكون  كثرية  وأحياًنا  الخاصة  أموالهم  من  أعاملهم  عىل  وينفقون 

عاشوا  الذين  الناس  من  واحدة  أنا  الخاص.  إنتاجهم  من  األعامل 

ومرسح  الجامهريية  الثقافة  ابنة  بأنني  افتخر  و  التجارب،  هذه 

الجامعة، باإلضافة إىل أنني شاركت بالعديد من العروض ىف البيت 

عروٍض  عىل  نعمل  يجعلنا  للمرسح  عشقنا  إن  للمرسح.  الفني 

لشهوٍر طويلة وننفق من أموالنا الخاصة عليها ونهتم بكل التفاصيل 

بأيدينا،  ذلك  صنعنا  لو  حتى  وديكور،  ومالبس  إكسسوارات  من 

أزمة متثيل  لدينا  أن ليس  ليلتني عرض، وهذا يؤكد  أو  ليلة  لُنخرج 

مرسحية، ُرمبا األزمة ىف عدم تسليط الضوء عىل املرسح ، فاملرسح 

والثقافة  للمرسح  الفني  البيت  خالل  من  اآلن  الدولة  ىف  حارض 

كعروض  ُتجارية  عروض  لدينا  يُعد  مل  حتى  فقط،  الجامهريية 

النجوم الكبار عادل إمام وسمري غانم وفؤاد امُلهندس )يرحمه الله(، 

الذي  بالشكل  تسويقه  يتم  ال  ولكن  كبرية  طفرة  به  اآلن  فاملرسح 

للمسرح النابض  القلب  الجماهريية هو  الثقافة  مسرح 

المسرحيني له جمهور من غري  ليس  المسرح  لألسف 
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بطاقة العرض 

اسم العرض: 

الزوبعة 

جهة اإلنتاج: 

الرتبية النوعية 

جامعة 

الزقازيق

عام اإلنتاج: 

2020

 تأليف : 

محمود دياب

إخراج : محمد 

النجار 

من  هامة  مرحلة  العرشين  بالقرن  الستينيات  حقبة  شكلت 

تاريخ مرص الحديث، وكذلك بالفن والثقافة باملجتمع املرصي 

والعريب أيًضا، وانتقلت بدورها إىل املرسح املرصي يف نصوصه 

حاولوا  الذين  املؤلفني  من  بالعديد  زخر  حيث  وعروضه، 

محاكاة قضاياهم السياسية واالجتامعية حينذاك بنقل واقعي 

ملختلف البيئات املرصية يف نصوصهم، و التعمد مع ذلك إىل 

جديد  من  ونقله  التاريخ  كتابة  يف  الشعبي  املوروث  استلهام 

أحد  هؤالء  بني  من  وكان  املرسح،  فن  مقدمتها  ويف  بالفنون 

الذهبية  مرحلته  حيث  الستينيات  ىف  املرصي  املرسح  أقطاب 

القصيص  إنتاجه  يف  قصد  الذي  دياب  محمود  الراحل  املؤلف 

ببالده،  الحقيقية  الحياتية  لألزمات  يتعرض  أن  واملرسحي 

وللقضايا املرصية و العربية املتفاقمة التي عارصها، وكان من 

بني نتاجه اإلبداعي ،أن قدم مرسحية “ الزوبعة “ عام ١٩٦٦، 

منظمة  جائزة  عنها  حاز  كام   ، لغة  من  ألكرث  ُترجمت  التي 

واستمر  وعرًضا،  نًصا  حينذاك  الكثري  بها  وأشاد  اليونسكو 

انجاذب الكثري من املرسحيني لتقدميها دوًما يف مختلف العقود 

املاضية بالقرن العرشين وحتى سنواتنا وأيامنا األخرية، فنشهد 

إبداع املرسحي يف  تقدميها من جديد ضمن فعاليات مهرجان 

دورته الثامنة لعام 2020 الذي تنظمه وتقيمه وزارة الشباب 

ثقافة  من  تنهل  حداثية  برؤية   “ الزوبعة   “ لتكون  والرياضة 

العرص بوعي يقظ ، وهوية املجتمع املرصي الحايل من إعداد 

وإخراج محمد النجارلفريق الرتبية النوعية لجامعة الزقازيق .

 ، اتفاًقا مع نص محمود دياب   “ الزوبعة   “ ارتكزت مرسحية 

وغريه من نصوصه عىل طرح ثنائية الشأن الداخيل، والخارجي 

ضيقة  مجتمعية  عالقات  نقل  مستهدًفا  املجتمعات،  ألحد 

 ، املجتمع  لهذا  التواصل  أمناط  من  متباينة  ومناذج  خاصة 

ضوء  كشعلة  الحقيقة  يحمل  غريب  أو  وافد  صورة  وطرح 

 “ مبرسحية  واتضح  بنصه،  دياب  اعتمد  كام  دامس،  ظالم  يف 

أخرى هي صورة  لثنائية  الفن  للنجار عىل محاكاة   “ الزوبعة 

نحو  ودفعه  الفعل  يف  املشاركني  بني  متمثلة  واألطراف  املركز، 

التطور، ومن ثم التصاعد والتأزم متثلت يف غالبية أهل القرية 

انتشار  أحياًنا منع  الرافض  يقاومه، ويحاول هذا  له  ، ورافض 

عدوى  ملحاربة  بقوة  والوقوف  متاثله،  وسلوكيات  الفعل 

ويقدم  وجامثة،  وخيمة  عواقبه  ما  مجتمعي  سلوك  انتشار 

بعامل مرسحية “ الزوبعة“ نًصا وعرًضا هذا الحصار القائم بني 

همت مصطفى

الزوبعة..
يقظ بوعي  العصر  ثقافة  من  تنهل  حداثية  برؤية 

مركز وهن هش ملجتمع قروي، و أطراف طامعة لها مكاسب 

تسعى لتحقيقها تدفع باآلخرين بالعيش والحصار يف غياهب 

الجامعة  وسلوك  الفرد،  فعل  نشهد  كام  الشائعات،  وظلمة 

القطيع  هوة  يف  كاإلنزالق  تفكري  أو  وعي  دون  املتوارث 

أوتدفع  بقصد  الجامعة  هذه  فيها  تسقط  والتي  السحيقة، 

أحد  لنا حال  يقدم  بالنص والعرض  البداية  إليها قرًسا، فمنذ 

القرى باملجتمع املرصي، وأبنائها من الصبية واآلباء والجدود، 

وتعاقب أجيالها وتشابه سلوكياتهم، فبتصاعد األحداث نشهد 

تأكيد الظلم الواقع عىل إحدى أرس هذه القرية والتي ُيتهم 

أياديه، ويحكم  تقرتفها  بارتكاب جرمية مل  وعائلها ظلاًم  ربها 

ضده  الزور  شهود  بسبب  عاًما  عرشين  ملدة  بالسجن  عليه 

الصمت  حالة  تطغى  ذلك  مقابل  يف  القرية،  أهل  بعض  من 

أو  الجامعة  صورة  ميثلون  الذين  القرية  أهل  من  الكثري  من 

القطيع إزاء ما يحدث .

ويف مرسحية “ الزوبعة “ ُتقدم لنا الجامعة وهي مجتمع من 

وهي  الشائعات  بصريتهم  سلبت  عمياًنا  املرصي  الريف  أهل 

بها  ،وهم معصوبني  بني رشدهم  كانت حاجزًا  التي  الُعصابة 

املتوحش  سلوكهم  قادهم  طاغية  هنا  الجامعة  كانت  متاًما، 

شامة”  أبو  “حسني  املسامل  القرية  أبرياء  بأحد  دفعوا  عندما 

لجرمية  بارتكابه  ظلاًم  اتهموه  أن  بعد  عاًما  عرشين  للسجن 

 ، عليه  يستدل  مل  ففاعلها  مجهول  ضد  بالبداية  قيدت  قتل 

القايس، سلبوا أرضه من  الطويل  وبعد أن قادوه نحو سجنه 

بني أيادي أبنائه، و منعوا عنهم حقوقهم ، وبعد قضائه ملدة 

فرتقب  بعودته  قواًل  سمعوا  يداه  تقرتفها  مل  التي  العقوبة 

ملا  املنتظر  انتقامه  وخشية   ، أهلها  وكل  القرية  وجهاء  ذلك 

ومن  منه  سلبوه  ما  رد  نحو  يهرولون  فرشعوا   ، منهم  تلقاه 

عودته  شائعة  تنقيض  لكن  وأرٍض،  وماٍل  منزٍل  من  أبنائه 

من  مات  أنه  لهم  ويتبنّي   ، ومعيشتهم  حياتهم  زلزلت  التي 

ظلم  من  عليه  كانوا  ما  إىل  فيعودوا   ، كبًدا  سجنه  يف  قبل 

نار  إشعال  وتبدأ  الحقيقية،  مأساتهم  مدركني  غري  آلخر  جور 

ال  بكلامت  آذانهم  يصم  وابل  ُتسقط  جديدة  بإشاعة  أخرى 

وهواء  جديد  وبوار  ألحدهم،  كبري  ظلم  وتحدث  لها  صحة 

لوثته األفواه بالكلامت ، واستكملوا حياتهم نحو عمى جديد 

تحديًثا   “ الزوبعة   “ يف  النجار  محمد  امُلعد  املخرج  .قدم 

معارًصا عن شخصيات دياب يف نص الستينيات، واعًيا ألمناط 

املجتمع  يف  الفالحني  الجديدة،ولبيئات  الدرامية  شخصياته 

املرصي الحايل ، مبتعدا عن نقل صوًرا لهؤالء الفالحني الذين 

وأفالم  التلفزيونية،  الدراما  خالل  من  عليهم  املشاهد  اعتاد 

بلهجة  الخارجي  الشكل  سامت  مالمح  تنقل  حيث  السينام 

أو  للمرأة  واحد  وملبس  األذهان،  يف  استقرت  ثابتة  واحدة 

الرجال بصورة متكررة، فاتكأ النجار إىل استحضار مجتمعات 

الرشقية  محافظة  ومراكز  قرى  مختلف  من  متبانية  داخلية 

وابتعد   ، املحافظة  أقايص غرب  متباينة من  بلهجات  الحالية 

مبا  محدًثا  العاصمة  لهجة  متاثل  التي  “الزقازيق”  لهجة  عن 

قدم الدهشة ، والغرابة باملحلية الشديدة بحوار الشخصيات 

وقوة،  بوضوح  الكوميديا  صنعت  والتي  باملرسحية  الدرامية 
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أمناط  ومتازج  غريها  عن  مرصية  محافظة  وبكل  متجاورة، 

شخصياته بني شخصيات تحيا وتعيش بالريف أو وافدة عليه 

جديدة  أمناًطا  العرض  ليقدم  عليه  متعارف  بقالب  التتسم 

للشخصية وتخصه وحده .

الجلباب  بني  متنوعة  مالبس   “ الزوبعة  شخصيات”  ارتدت 

بألوان  متداخلة  مالبس  وبني  البدوي،  الزي  وبني  الفالحي 

جلية  تظهر  تعد  مل  املرصي  الريف  مالمح  أن  ليوضح  زاهية 

لآلخرين بامللبس الواحد فقط كالسابق وتداخل ثقافة امللبس 

شخصية  لسامت  خلًقا  و  أداًءا،  الشخصيات  بني  من  وامتاز 

بيئة  مبفردات  امتألت  التي  اللفظية  باللغة  املغايرة  الفالحة 

ولغتها   ، غريها  عن  ومتيزها  تخصها  بالرشقية  معارصة  قروية 

أكرث  سامت  ألبسها  التي   “ زكية  الخالة   “ املميزة  الجسدية 

شخصيات  مع  وتواصال  دياب  شخصية  عن  ووضوًحا  تفصياًل 

ملجتمع  معارصة  حداثية  محاكاة  لينتج  األخرى  املرسحية 

ولينبهنا  لها  الحرص  درامية  بشخصيات  يزخر  الذي  الرشقية 

قرى  أو  بيئة  بكل  املرصي  بالريف  الكبري  االختالف  نحو 

يف  متثلت  التي  العرض  قضية  لحدوث  وتأكيًدا  للمرصيني، 

حدًثا  لإلنسان  الداخيل  والسالم  لألمن  واخرتاقها  الشائعات 

املجتمع  وبيئات  الشخصيات،  ملختلف  يحدث  مجتمعًيا 

كام   ، مًعا  تتعايش  متعددة  بأمناط  تزخر  التي  الواحد 

كشخصية  املمثلني  اكسسورات  الزوبعة  مبرسحية  استخدمت 

ووظفت   ، وتحريكها  األحداث  دفع  يف  دورها  لها  درامية 

التي  السوداء  الرأس  عصابة  فمثلت  فكرية  داللة  من  ألكرث 

أحاطت رؤوس جميع الشخصيات كوابيس خانقة لهم ، ويف 

وحملوها   ، العضال  كاملرض  رؤوسهم  ُتصدع  أخرى  صورة 

رابعة  و  ثقيلة،  أكفان  جسدية  تعبريات  مع  ثالثة  بصورة 

يلوحون بها يف عديدهم عىل املوىت مظهرًا للحداد ، ويف صورة 

غاممات  لألعني  السوداء  العصابات  شكلت  أخرى  مرسحية 

حاجبة كونها الشائعات تحيل بني رؤيتهم للحقيقة وتسلبهم 

بصريتهم. 

بعام  لنا  املقدمة  الزوبعة  ملرسحية  الدرامي  الزمن  تخطى 

يف  قدمه  الذي  دياب  محمود  بنص  األحداث  زمن   2020

الحايل  الدرامي بزمننا  الزمن  القرن العرشين، ليقدم  ستينات 

ونتائجها  مظاهرها  تغريت  التي  الشائعات  قضية  بطرح 

ومل  كثرية  زمنية  بحقب  استمرت  بينام  وللجامعة  للفرد 

يف  أبدا  التختفي  اجتامعية  أزمة  أنها  تأكيد  يف  أبدا،  تختفي 

العربية  باملجتمعات  وخصوًصا  كلها  اإلنسانية  املجتمعات 

النمطية  الشخصيات  قالب  املرسحية  واملرصية،وكرست 

ونقلت  جديدة،  مالمح  يف  عنها  مبتعدة  املرصي  بالريف 

حياة الريف من اإليقاع الهادئ املعتاد إىل الصخب ، و خلق 

كإيقاع  بإيقاع رسيع متدفق  الشخصيات مغايرة  عالقات بني 

إطالق  خطر  عيل  مؤكًدا  والعرشين  الواحد  بالقرن  الحياة 

الربئ أصابت حياة أرسة  بيد  الربئ  ، فشائعة قتل  الشائعات 

أهل  حياة  أهلكت  الحي  من  امليت  انتقام  ،وشائعة  بالدمار 

نريان  منها  انترشت  التي  كالرشارة  الشائعة  فكانت  القرية 

عالية التخمد أبًدا بينام ال تذر دوًما غري الهشيم بال فائدة ، 

النشغالهم  وأراضيهم  الفالحني  سامء  لتحارص  النريان  وتنتقل 

النار  ،و  بالبوار  بالقيل والقال فتصاب أرضهم وكنزهم األكرب 

تشتعل و كثريًا من مستصغر الرشر، وانتشارها يصبح كالوباء. 

عن  مغايرًا  طابًعا  غايث  آالء  تصميم  املرسحية  ديكور  قدم   

فقط  الجمعي  العقل  لها  يذهب  التي  الريف  بيئة  مالمح 

الزراعية  األرض  بنقل  املستهلكة  الفالحي  املجتمع  رموز  نحو 

متثلت  رمزية  تجريدية  رؤية  ونقلت   ، القرية  وحيوانات 

تداخل  وإيضاح  العقل  إلثارة  متداخلة  فسفورية  بألوان 

الحقيقة الغائبة بحياة ضبابية، واعتمدت موسيقي املرسحية 

والوتريات  الرشقية  اآلآلت  عىل  أحياًنا  ناجي  محمد  تأليف 

افتتاحية  يف  الجامعي  بالغناء  املمثلني  أداء  صاحبها  التي 

الرتاث  من  التناص  عىل  اعتمدت  بأشعار  العرض  ونهاية 

ومازالت  كانت  التي  املرصي  الريف  أغنيات  الشعبي إلحدى 

العرض وانتامئه  لتأكيد هوية  العرس  ليايل  الكثري من  ترتد يف 

للمجتمع الريفي .

بكلية  املرسح  فريق  قدمها   2020 يف   “ الزوبعة   “ مرسحية 

تنهل  حداثية  جديدة  برؤية  الزقازيق  بجامعة  النوعية  الرتبية 

إعداد  من  الحايل  املرصي  املجتمع  وهوية  العرص  ثقافة  من 

وإخراج محمد النجار بفريق ينقل هويته املحلية و املعارصة .
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بطاقة العرض

أسم العرض: 

كوميديا األيام 

السبعة

جهة اإلنتاج: 

فرقة دمنهور

عام اإلنتاج: 

2020

تأليف: عىل 

عبد النبى 

الزيدى

اخراج: محمد 

الحداد                                                   

العامة  اإلدارة  أنتجتها  التى  املرسحية  العروض  إطار  ىف 

الثقاىف  املركز  قدم   2020  /2019 املوسم  هذا  للمرسح 

السبعة”  األيام  “كوميديا  الهام  املرسحى  العرض  بدمنهور 

كتاباته  تشكل  التى  الزيدى”  عبدالنبى  “عىل  العراقى  ملؤلفه 

من  يعالجه  ملا  متفردا  عاملا  واملرسحية  والشعرية  الروائية 

أفكار، وكذلك كيفية معالجته ألطروحاته الفكرية فيام يعرض 

مهمة  بجوائز  رواياته  بعض  فازت  وقد  موضوعات,  من  له 

محليا وعربيا, وكذلك معظم نصوصه املرسحية التى تشكل ىف 

اكتامله,  اىل  ويسعى  مالمحه  الكاتب  يعرف  مرشوعا  مجملها 

مطر  الخايبة,  أوالد  تحوير,  “يارب,  املرسحية  أعامله  ومن 

اىل  باإلضافة  سعيدة”,  عيشة  وعاشوا  رأت,  التى  هى  صيف, 

التى قدمتها فرقة “دمنهور” إخراج  السبعة”  األيام  “كوميديا 

استحدثه  ما  إطار  أوىل تجاربه ىف  الحداد” ىف  الشاب “محمد 

أحمد هاشم

السبعة.. األيام  كوميديا 
السوداء العبث  بكوميديا  والوعى 

للمرسح  العامة  اإلدارة  توليه  منذ  حسان”  “عادل  الفنان 

مبسمى التجارب النوعية, اىل جانب عروض “نوادى املرسح, 

والفرق املرسحية برشائحها املختلفة

املرسحية  الزيدى”  عبدالنبى  “عىل  املؤلف  أعامل  وكمعظم 

اإلستبداية  األنظمة  لشعوب  الصادم  الواقع  العرض  يتناول 

ىف  اإلستبدادية  األنظمة  تلك  وعبث  ملواطنيها,  وسحقها 

عبثية  فرمانات  من  تصدره  وما  الحكم,  لشؤون  مامرساتها 

يكون  املراجعة,  أو  للمناقشة  قابلة  وغري  التنفيذ  واجبة 

يرتعون  هم  بينام  شعوبهم  سحق  من  مزيدا  نتيجتها  من 

مستمتعني بكل ما حرموه عىل مواطنيهم. 

بني  تتشابك  محدودة  عالقات  بنيته عربشبكة  العرض  ويقيم 

تطرحه,  ما  وخطورة  أهمية  من  الرغم  عىل  شخصيات  ثالث 

كطاه  نفسه  فارضا  شابني  زوجني  بيت  طاه  يقتحم  حيث 

املنتمى  اإلجتامعية  الرشيحة  يعكس  الذى  املتواضع  للمنزل 

ينجبا  ومل  سنوات,  من خمس  املتزوجني  البيت,  صاحبا  إليها 

املتوسطة  الطبقة  رشائح  من  ما  رشيحة  اىل  وينتميان  بعد, 

اىل  يحتاجان  ال  ثم  املجتمعات,ومن  كل  لعصب  املشكلة 

وليتعرف  للبيت  كطاه  ـ  يخربهام  كام  ـ  جاء  قد  أنه  إال  طاه 

التى  املرتدية  اإلقتصادية  وأحوالهام  البائسة  حياتهام  عىل 

وهو  األبدى,  حلمه  هو  فهذا  األفضل  اىل  تتحول  أن  يجب 

له,  الحارس  املخلص  كلبه  بصحبة  السامية  املهمة  هذه  ىف 

وهى مهمة عامة حيث انطلق زمالئه الطهاة بصحبة كالبهم 

ترك  وقد  السامية..  املهمة  لنفس  مكان  كل  ىف  الحارسة 

أن  بعد  طعام,  من  به  ما  كل  ليلتهم  باملطبخ  كلبه  الطاهى 

وأن  سبق  إذ  الكلب  وفاة  اىل  أدى  ما  محتوياته,  بكل  عبث 

والقطط  الفرئان  من  للخالص  باملطبخ  السم  الزوجان  وضع 

يصبح  مل  الكلب  وبوفاة  والحرشات,  القوارض  من  وغريها 

ىف  يتهمهام  إذ  الطاهى,  مهمة  لرفض  فرصة  الزوجني  أمام 

للعقوبة  يخضعا  أن  عليهام  ثم  ومن  الكلب,  بقتل  التورط 

أو  السجن  دخول  فعليهام  بالبالد,  القوانني  تحددها  التى 

قضاء أسبوع دون تناول الطعام, ومع اختيارهام الخيار الثاىن 

للمراقبة  األسبوع  طوال  معهام  يقيم  أن  الطاهى  عىل  كان 

بات  إذ  األوضاع  وتنعكس  العقوبة,  تنفيذ  عىل  واإلرشاف 

عىل الزوجني إعداد الطعام للطاهى الذى كان قد جاء إليهام 

يلتهمها  أطعمة  من  به  يرغب  ما  يختار  فبات  للبيت  كطاه 

مستمتعا,  بينام هام يكتفيان بالنظر إليه رغم الجوع املتزايد 

كل يوم عن سابقه, وال يتوقف األمر عند هذا الحد, بل كان 

فراغه,  أوقات  ىف  بتسليته  يقوما  أن  ألوامره  خضوعا  عليهام 

اإلعياء, ومرة  بالرقص حتى  عنه  الترسية  منهام  يطلب  فمرة 

يطلب منهام تقديم مشهد متثيىل لتسليته للتخلص من حزنه 

وانسياقهام  بخضوعهام  مستمتعا  هو  بينام  كلبه,  وفاة  عىل 

عىل  املسال  ولعابهام  الذليلة  عيونهام  ىف  والنظر  ألوامره, 
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مطاوع,  “كرم  ـ  حينها  ـ  الشباب  للمخرجني  التيار  بهذا 

كتاب  أن  للنظر  الالفت  أن  إال  عيد”  كامل  أردش,  سعد 

كتاباتهم  التيار ىف  ذلك  مجاراة  اىل  يسعوا  مل  املرصى  املرسح 

غري  تظل  لكنها  أوهناك,  هنا  تجربة  باستثناء  املرسحية, 

اىل   يعود  ذلك  مرجع  ورمبا  به,  اإلعتداد  ميكن  لتيار  مشكلة 

اإلشرتاكية  بتجربته  السياىس  واإلتجاه  اإلجتامعية,  التحوالت 

وما  املرحلة,  تلك  مرسح  لكتاب  جذبا  أكرث  كانا  ـ  ساعتئذ  ـ 

النظر  ‘إعادة  اىل  أدت  التى  العسكرية  الهزمية  من  ذلك  تىل 

التنقيب  عرب  الجريحة  العربية  للهوية  التأصيل  عن  والبحث 

اىل  تسعى  مرسحية  كتابات  ىف  واستلهامه  العرىب  الرتاث  ىف 

فرج,  ألفريد   ( ـ  ومضمونا  شكال  ـ  عرىب  ملرسح  التأصيل 

الجندى, شوقى عبدالحكيم( لإلبتعاد  يوسف إدريس, يرسى 

عن الشكل الغرىب.. ذلك الغرب املساهم ـ بشكل أو آخر ىف 

معقول  الال  تيار مرسح  أن  اىل  باإلضافة  هذا  ـ  املرة  الهزمية 

كان ناتجا عن ظرفية تاريخية خاصة بالغرب عىل إثر ماتركته 

الحرب العاملية الثانية من خراب ودمار مادى ونفىس وتشوه 

ىف  املشاركة  الغربية  الدول  شعوب  لدى  ونفىس  إجتامعى 

ىف  تشبهنا  التاريخية  الظرفية  تلك  تكن  ومل  الحرب,  تلك 

الحركات  حيث  الصحيح,  هو  كان  العكس  ورمبا  بل  شيئ 

بطنيهام  عىل  قرصا  يشتد  والجوع  منه,  املحرومني  الطعام 

الكالب  بحياة  الهتاف  عىل  قرسا  ودفعهام  آخر,  بعد  يوما 

“منوت منوت وتحيا الكالب”, وتستمر تلك املامرسات العبثية 

الطاهى عن حزنه إلنتهاء  فيه  الذى يعرب  السابع  اليوم  حتى 

بعد  الصعداء  الزوجان  يتنفس  بينام  السامية,  املهمة  تلك 

داخل  لحركتهام  وتقييد  وهزال,  إنهاك  من  أصابهام  ما  كل 

ووطأة  والرشفات,  النوافذ  مغلقة  )الصالة(  املعيشة  غرفة 

ورغبات  وأوامر  وسلطة  جربوت  أمام  واإلنسحاق  اإلنهزامية 

مستندين  مقعدين  عىل  الزوجني  ويتهاوى  العبثية,  الطاهى 

اىل  مايشري  وسامع  الجديد,  اليوم  إرشاقة  حتى  الطاولة  اىل 

األسامع  اىل  تتناهى  املنزل حيث  خارج  طبيعية  حياة  وجود 

زقزقة عصافري وصياح ديك ال يتفاعل معها الزوجني فقد فارقا 

الحياة.

العبثى  املرسح  تيار  اىل  تنتمى  النحو  هذا  عىل  واملرسحية 

عرب  املنرصم  القرن  ستينيات  من  بداية  العرب  عرفه  الذى 

أربال”  كتابات “يوجني يونسكو, صمويل بيكيت, وفريناندو 

باملرسح  املرصى  املرسح  ىف  أعاملهم  بعض  قدمت  الذين 

التجارب  تقدم  كفرقة  تواجده  بداية  منذ  )الجيب(  العاملى 

املرصيني  تعريف  ىف  الريادة  كانت  وقد  العاملية,  الطليعية 

الغرىب  اإلحتالل  عن  العربية  بالدول  املتتابعة  اإلستقاللية 

من  تعكسه  وما  املاىض,  القرن  وستينيات  خمسينات  طوال 

روح وثابة ترنو اىل تنمية الشعوب و‘إعادة بناء مجتمعاتها, 

والسعى اىل عدم اإلنحياز الرشقى أو الغرىب, كل ذلك وغريه 

عام  بوجه  العربية  الثقافية  الرتبة  مالءمة  عدم  اىل  أدى  مام 

ىف  العبثى  التيار  ذلك  لتبنى  الخصوص  وجه  عىل  واملرصية 

املرسح.

سياسية  أنظمة  واعتالء  جرت,  إجتامعية  تحوالت  ومع 

ورغبة  العربية,  بالدول  الحكم  لسدة  ومتباينة  مختلفة 

إمربيالية ىف إعادة صياغة العامل ـ ومن بينه املنطقة العربية 

الكيانات  مصالح  مع  يتساوق  مبا  ـ  الخصوص  وجه  عىل 

عىل  ذلك  كل  وأثر  العامل,  قيادة  ببطشها  املعتلية  اإلمربيالية 

“عىل  العراقى  الكاتب  ارتأى  وشعوبها  العربية  املجتمعات 

العراق,  بجنوب  “النارصية”  مدينة  ابن  الزيدى”  عبدالله 

وهو دارس للمرسح بجامعة “بابل” أن الواقع املعاش أصبح 

تلك نفسها عىل  الواقع  عبثيا وال معقوال, وقد فرضت عبثية 

معالجاته املرسحية لذلك الواقع, وهو ال يتناول سوى الواقع 

ىف جل كتاباته املرسحية, وإن كان واقعه املرسحى ليس ذلك 

يلتقط  بل  اليومية  الحياة  نرثيات  تفاصيل  ىف  املوغل  الواقع 

كل  ىف  إنسان  كونه  ـ  اإلنسان  عىل  الضاغطة  مفارقاته  منه 

زمان ومكان ـ ولعل تلك الخصوصية ىف كتابات املؤلف هى 

أوربا,  مسارح  بعض  ىف  مكانا  لها  تجد  مرسحياته  جعلت  ما 

مبا  ـ  مرسحه  إنتشار  دون  تحول  التى  نفسها  األسباب  وهى 

يتالءم مع مايستحقه ـ ىف منطقتنا العربية!!

حريته  سلب  من  أكرث  اإلنسان  عىل  ضغطا  هناك  وليس   

عىل  وإجباره  الحياة  سبل  من  وحرمانه  عليه  األوامر  وإمالء 

الهتاف بحياة الكالب / كالب الحراسة األوفياء.

للمطبخ  الحقيقى  املالك  هو  منزل  أى  ىف  الطاهى  إن 

أمة  عىل  السيطرة  أراد  ومن  أصحابه,  بطون  ىف  واملتحكم 

عليه التحكم فيى بطونهم, وجاء اختيار املؤلف عىل الطاهى 

ليتوارى خلفه مبتعدا عن املبارشة من جهة ومن جهة أخرى 

مستبدة  سلطة  أى  مع  متوقع  صدام  أى  عن  خلفه  التوارى 

تحكم سيطرتها عىل معظم بالدنا العربية. 

إقدامه  الحداد”  “محمد  الشاب  املتميز  للمخرج  يحسب  ومام 

تجاربه  أول  ليكون  السبعة”   األيام  “كوميديا  نص  تناول  عىل 

صعوبة  من  الرغم  عىل  الجامهريية  الثقافة  مبرسح  النوعية 

سطور  بني  الفكرى  طرحه  وحقيقة  فلسفته  تكمن  الذى  النص 

مع  التعامل  املخرج  عىل  يفرض  مام  ظاهرها  ىف  وليس  كلامته 

املرسحية  عربعنارصه  مرهف  وحس  ووعى  بخصوصية  النص 

به  قام  الذى  املرسحى  الفضاء  تشكيل  من  بداية   , املختلفة 

“محمد نوار” الذى جعل جدران غرفة املعيشة )الصالة(  تتلون 

ومجموعة  املكان,  لوحشة  العاكس  القاتم  نحو  املتدرج  بالبنى 

من الشقوق العاكسة للتصدع ـ ليس الحياة بني الزوجني فقط 

ـ  أنظمتها  املتسلطة  املجتمعات  تلك  ىف  الجمعى  التصدع  بل 

وخلو املكان من أثاث بإستثناء طاولة صغرية, ومقعدين وكنبة 

الحياة املوحشة , والحرص  وترك الفضاء خاويا ليؤكد عىل تلك 

الوقت بواجهة زجاجية ضخمة  عىل جعل الرشفة مغلقة طوال 

خوف  وتعكس  وحشة  األكرث  رمبا  خارجه  عام  املكان  تفصل 

عرب  منه  يظهر  ال  الذى  الخارج  هذا  مع  التواصل  من  الزوجني 
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وال  آخر,  اىل  آن  من  تظهر  اللهب  من  كتل  سوى  الرشفة  زجاج 

التواصل معه عرب  الرغبة ىف  الخارج وعدم  اإلنعزال عن  يتوقف 

ميجموعة  محاطا  جعله  بل  فقط  الضخم  الزجاجى  العازل  ذلك 

من األطر الخشبية جاءت كالقضبان الحديدية لزنازين السجون 

بالحالة  وموحيا  مؤرقا  مجمله  ىف  املرسحى  الفضاء  ليكون 

بني  وجودهام  من  الرغم  عىل  للزوجني  املحكمة  اإلنعزالية 

باألمان  اإلحساس  يحقق  أن  املفرتض  من  الذى  منزلهام  جدران 

ألصحابه, ويستخدام مصمم الديكور خامة قامش “املاش” وهى 

خامة تتكون من مجموعة من اللدائن غري املصمتة, بل الشفافة 

وتتميز بقدرتها عىل كشف ماخلفها إذا ماوضعت خلفها إضاءة 

املاش  من  وجعل  الخاصية,  تلك  نوار”  “محمد  واستثمر  قوية, 

لنا  محتويات  جدارا عازال بني حجرة املعيشة واملطبخ ليكشف 

لتغيري  الحاجة  ودون  املشاهد,  ببعض  داخله  يدور  وما  املطبخ 

أو نقل أى من “املوتيفات” ومع إطفاء اإلضاءة الخلفية وإنارة 

ماخلفه  وخافيا   , عليه  النقوش  تظهر  للقامش  أمامية  إضاءة 

قام  وقد  املعيشة,  وغرفة  املطبخ  بني  القائم  الجدار  ومشكال 

بالدور ذاته مع الصالة والحامم  بخلفية يسار املرسح.

معظم  األحمر  اللون  عىل  مرتكزة  العرض  إضاءة  جاءت  كام 

الالمتناهية  الرشيرة  السلطة  تلك  مع  متامهية  الوقت 

اللحظات  بعض  الباهت ىف  األصفر  اللون  اىل جانب  للطاهى, 

مؤكدة عىل تآمرية عبثية جاء بها الطاهى من الخارج ميارسها 

ضد الزوجني ليسحقهام حتى يفارقا الحياة.

الدرامى  للدور  ووعى  مبهارة  عبدالحليم”  “أحمد  يختار  كام 

لتصاحب  العاملية  املوسيقية  الجمل  من  مجموعة  للموسيقى 

الراقصة  اللحظات  ىف  تعميقه  عىل  تؤكد  التى  املشهد  منها  كل 

يحدث  كونه  حال  مؤدييه  عىل  قاسيا  الرقص  فعل  من  لتجعل 

باألمر من الطاهى ملجرد الترسية عنه, وكذلك الجمل املوسيقية 

املتوترة الباعثة عىل التوجس مع طرقات باب الشقة املحتميني 

بها من العامل الخارجى الذى ال نعرف عن تفاصيله شيئا وال يأىت 

بغري الرشور )مجيئ الطاهى الذى قلب حياتهام رأسا عىل عقب 

أدوارهم  ىف  املمثلني  تسكني  ويأىت  للحياة(,  مبفارقتهام  وانتهت 

سليامن”  “إبراهيم  للمثل  باختياره  املخرج   براعة  عاكسا 

غاشمة  سلطة  من  ماميثله  مع  ليتواءم  القوي  الجسدي  ببنيانه 

بنعومة  الطاهى  شخصية  بأبعاد  وعيه  يعكس  للدور  وآدائه 

اآلداء  فيتغري  رويدا  رويدا  البيت  يحتل  حتى  البداية  ىف  آدائة 

مع كل مرحلة مبا يتناسب مع متكنه وتوريط الزوجني ىف جرمية 

الحياة,  مفارقتهام  حتى  مصريهام  تغيري  ثم  ومن  يرتكباها,  مل 

للشخصية  آدائه  ىف  سليامن”  “إبراهيم  وعى  عن  يغيب  وال 

ىف  عبثية  شخصية  الطاهى  فشخصية  السخرية  عىل  مايبعث 

تكوينها ومامرستها, تلك العبثية املفجرة للكوميديا من املفارقة 

بعكسه,  يأىت  الذى  الطاهى  فعل  من  للمتوقع  النقيضني  بني 

اللوحة  تشكيل  ىف  الحناوى”  “محمد  يساهم  اإلطار  نفس  وىف 

خاشيا  بيته  داخل  املترشنق  الشاب  للزوج  بتمثيله  اآلدائية 

أن  )علينا  منه  لتوجسه  بإحكام  عنه  نفسه  عزل  الذى  الخارج 

الرغبة  يعكس  باملنزل مام  تليفون  أو  تلفاز  عدم وجود  نالحظ 

ىف عدم التواصل بالعامل خارج الشقة( وحرص “محمد الحناوى” 

بالزوجة,  عالقته  طبيعة  يعكس  أن  املمتع  السهل  بآدائه 

ذكورية  رشقية  ثقافة  تعكس  وال  حميمية,  عالقة  ليست  فهى 

لفتح  زوجته  دفع  الزوج  )محاوالت  املقدمة  ىف  الذكر  تضع 

بني  تعايش  عالقة  مجرد  بل  املجهول(  الطارق  من  رعبا  الباب 

املشرتكة  والرغبة  عاملهام  خارج  تجاه  الرعب  يجمعهام  زوجني 

عدم  نغفل  أال  أيضا  )علينا  الخارج  هذا  مع  التواصل  عدم  ىف 

للتأكيد  وزوجة  زوج  مجرد  بل  األسامء,  ىف  خصوصية  وجود 

األشخاص  بكل  بل  بهام  خاصة  فردية  ليست  الحالة  أن  عىل 

كام  املهمة(,  بنفس  للقيام  كالبهم  مع  الطهاة  انطلق  الذين 

استطاعت “آمال عبدالعزيز” بتنميطها آدائيا للزوجة؛ الوقوف 

وعكست   , محددة  مييزها سامت  ال  التى  الشخصية  تلك  عىل 

كذلك طبيعة عالقتها النمطية بالزوج ىف معرض اعرتافها بعدم 

ساحرة  ظل  وبخفة  سنوات,  خمس  من  الزواج  رغم  اإلنجاب 

عرض  إن  الوقت  طوال  للشخصية  ادائها  من  الكوميديا  تفجر 

عالمة  يظل  الحداد”  “محمد  إخراج  السبعة”  األيام  “كوميديا 

بعض  قيام  من  الرغم  فعىل  “دمنهور”  لفرقة  مضيئة  مرسحية 

أن  إال  قبل  النص من  بتقديم هذا  الجامهريية  بالثقافة  الفرق 

عىل  يؤكد  النص  هذا  مع  تعامله  ىف  الحداد”  “محمد  املخرج 

يدها عىل  النص ووضعت  أغوار  كبرية سربت  أمام موهبة  أننا 

بجدارة وكوميديته  العبث  تيار مرسح  خصوصيته, وخصوصية 

املوجعة.     
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  [ [23 نوافذ]

أراها  كما  المسرح  في  العاملني  »مهمة   
طريق  عن  رمانية  ال  فكرة   التعبري  هي 

زماننا  أدوات  نستخدم  ال  ونحن  زماننا.  أدوات 
جونز( ادموند  )روبرت   »المسرح في 

من  أميال  عدة  مسألة  هو  »الفيلم   
الصفيح«  من   صندوق  في  السلولويد 

بريخت( )برتولت  

فناين  من  العديد  ويناقشون  اآلخرون  الكتاب  يوثق  بينام   

هذا  فان  األداء،  فنون  يف  املعارصين  الجديدة  الوسائط 

املتأججة  التاريخية  بالسوابق  أسايس  بشكل  معني  املقال 

يف التقنيات الجديدة التي تشق طريقها إىل املرسح، وكيف 

األداء  إنتاج  وأساليب  طرق  الجديدة  التقنيات  هذه  تغري 

املرسحي .

وتتعطل،  وتتحول،  وتتكاثر،  تأيت،  الجديدة  فالتقنيات   

وتتطور، وتنتقل، وتتقادم، وتنزوي . فعندما تصل التقنيات 

تأليف: كرييب مالون 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

سوداوي  فعل  وهو  تقديسها،  إىل  منيل  األوىل،  للمرة 

محموم . وهذا الحامس لآلالت ميكن أن يلطخ ما يهم فعال 

.. املعنى واملضمون والرسد والقصة .

املتحركة  والرسوم  الكمبيوتر  رسومات  مجموعة  ومتثل   

والتصميم  والرشائح  األفالم  وعرض  والبيانات  والفيديو 

والتحكم  ومعالجته  الصوت  وتضخيم  للصوت  الرقمي 

واملعالجات  الصيغ  بعضا من  املشاهد  الحاسويب يف عنارص 

والفنيني  املصممني  ترصف  تحت  هي  التي  الجديدة 

 . العرشين  القرن  أوائل  يف  املرسح  فناين  من  وغريهم 

املوسيقية  والحفالت  واألوبرا  املرسح  نوع جديد من  ومع 

األدوات  هذه  باستخدام  صياغتها  ميكن  التي  واملعارض 

كيفية  يف  التحديات  من  كاملة  مجموعة  تأيت  املبتكرة، 

املوجودين  املؤدين  مع  دمجها  كيفية  والسيام  استخدامها، 

فعال عيل خشبة املرسح .

اليوم  الجديد  الوسائط  مرسح  يف  املغني  املمثل  يتعلم   

تصميم  ويعالج  الالسليك،  امليكروفون  مع  يتعامل  كيف 

الشخصيات  مع  يتحدث  وأن  أخرى،  كشخصية  الصوت 

املعروضة عيل الشاشة ويتفاعل معها، وأن يصبح شخصية 

التزامن  إىل  جديد  من  ينتقل  ثم  شاشة،  عيل  معروضة 

املرسحية،  يف  ميثلون  مثلام  ميثلون  ال  فاملمثلون   . الشفهي 

وال ميثلون كام ميثلون يف السينام. إنهم ميثلون كام يفعلون 

نوع  نفس  من  أشباح  تتلبسهم  متضافرين  حي،  فيلم  يف 

اليشء نسكنه يف مجال تقنيات الوسائط .

أمامهم مهمة مختلفة يف  الذين  املمثلون هم  ليس فقط   

املرسح، بل أيضا املخرجون واملؤلفون وامللحنون ومصممو 

مهمة  أيضا  أمامهم  املرسح  ومديري  واملنتجون  الديكور 

 . تركيبية  أجزاء  يف  النصوص  الكتاب  ويصوغ   . مختلفة 

املتعددة(  الوسائط  أو   ( الجديدة  الوسائط  تصميم  يظهر 

يف عملية السينوغرافيا وال أحد متأكد مام يفعله، وما الذي 

يفعله بها .

 . السينام  األساس من مخرجي  الوسائط هم يف   مصممي 

ثنائية  صورة  مستويات  بإنشاء  منهم  املميزون  يتمتع  وال 

األبعاد  األبعاد ورباعية  ثالثية  أيضا صور  بل  األبعاد فقط، 

. فبعض مصممي املشاهد واإلضاءة متشككون  الزمن  عرب 

يقاومونها،  وبعضهم  املرسح،  يف  الجديدة  القوة  هذه  يف 

الحية األفالم 
الوسائط المسرحي..متعدد  لألداء  الشخصي  التاريخ 
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وبعضهم يحاول أن يقوم بها بنفسه . ولكنه وسيط ومجال 

مدى  ولذلك، عيل  فيه،  برعوا  أو  عليه  تدربوا  مختلف عام 

العرش سنوات املاضية يتدرب املزيد من أعداد الفنانني عيل 

الرتكيز عيل تصميم الوسائط املتعددة .

 ومن املهم إزالة الغموض عام يسمى “الوسائط الجديدة” 

مع إدراك أنها مجرد أدوات وسوف يتم استيعابها قريبا من 

واإلضاءة  البحري  التالعب  مثل  املرسح  إنتاج  أجهزة  قبل 

الرشائح  وعرض  والسينام  املؤازرة  واآلليات  الكهربائية 

ببساطة  هي  اإلسقاطات   . والتضخيم  الصوت  ومعالجة 

ويؤدي   . الشاشات  تشكل  واملالبس  اإلضاءة،  من  آخر  نوع 

هذا التكافل بالرضورة إىل تناول جديل موحد للسينوغرافيا 

وأسطورة مجموع الفنون، والعمل الفني الشامل، واملرسح 

الشامل .

ويف  األمرييك  املرسح  يف  املتعددة،  الوسائط  تصميم  يجد   

واملرسح  األخرى  الشعبية  والفرق  التجريبية  الجامعات 

كان  الذي  فيه  الذي كان  املوقف  نفسه يف نفس  الجامعي، 

عاما،  عرشة  خمسة  أو  عرشة  قبل  الصوت  تصميم  فيه 

ألداة  ودينامييك  جديد  وجه  عن  الكشف  أجل  من  يكافح 

اإلنتاج  ومديرو  املخرجني  أغلب  يسأل  ال  واليوم   . اإلنتاج 

ما  يسأل  بل  للصوت،  تصميم  يحتاج  العرض  كان  إذا  عام 

الصوت ؟ وبعد عرشة أو عرشين  لذي يكون عليه تصميم 

عام من اآلن سوف يكون تصميم الوسائط املتعددة ) بكل 

الوسائط الجديدة التي ال ميكن تخيلها ( يف مكان متمم يف 

تدرج التصميم . ويف نفس الوقت، انه أمر مسيل ومفيد أن 

السباق  املتزايدة وحروب حلبات  نشاهد ونشارك يف اآلالم 

والتجريب والتكيف وفجر جديد آخر من التغري االجتامعي 

والفني املعزز تقنيا .

: الحية  األفالم   •
الصيغ  الملحمي  األسلوب  يستخدم   “  

نضيف  ولكننا  فعال،  اكُتشفت   اليت  الدرامية 
كان  كلما  الصناعة   عالــم  من  تقنية  ابتكارات 

عـروض  استخدمـنا  وقد   .. ممكنا  ذلك 
 . التقليدية  الجوقة  من  كنوع  األفــالم  

بدال  يستخدم  الفيلم   كان  ذلك،  علي  عالوة 

دينامي  عالم  لخلق  الخلفية  الستارة  من 
خشبة  علي  الحدث  أجل  من  متحرك  

 “ المسرح 
بسكاتور( )ايروين 

فإنني  ومخرج،  متعددة  وسائط  مصمم  أين  باعتبار   

املرسح  يف  الجديدة  التقنيات  تكامل  أجل  من  أعمل 

وأصممها  الحية  األفالم  أكتب  فأنا   . واألداء  واألوبرا  الحي 

واملوسيقية  املرسحية  العنارص  بني  تجمع  والتي  وأخرجها، 

والسينامئية . وأقدم عيل خشبة املرسح أفكارا من مصادر 

غري روائية أعتقد أن لديها أشياء مهمة تقولها، والتي أدرك 

متاما أن أغلب الناس لن تقرأها .

التي  الحرضية  املجموعات  مع  األداء  يف  حيايت  بدأت   

 CoAccident، مثل   – بلتيمور  يف  تأسيسها  يف  شاركت 

 “ مصطلح  استخدمت  )حيث   Impossible Theater

 Impossibleو  ،)1985 عام   “Live Movie الحي  الفيلم 

ومن   .  Desire productionsو  industrial action

فرق بلتيمور هذه امتد عميل إىل التعاون مع فرق األوبرا 

واملسارح اإلقليمية، وفرق املرسح عرب البالد، اذ عملت يف 

أنظمة  إنشاء   ( السينامئية  للعروض  كمصمم  األمر  أول 

 ،) الكمبيوتر  مع  متزامنة  18 جهاز عرض رشائح  إىل  تصل 

أنظمة  وتوظيف  متعددة،  وسائط  كمصمم  أعمل  وحاليا 

ونظام  متعددة  فيديو  عرض  وأجهزة  العرض،  يف  التحكم 

صوت رقمي . وقد تعلمت تسلسل هذه التقنيات بطريقة 

كان  عندما  منتظمة  بحث  جلسات  ويف  والخطأ،  الصواب 

ذلك ممكنا .

 Live يعتمد مفهوم شكل املرسح الجديد، “ الفيلم الحي 

واملرسح  األداء  وفنون  املرسح  بأن  الوعد  عيل   ،”Movie

العرائس  وفن  والرقص  املوسيقية  والحفالت  املوسيقي 

وأشكال الفن الحي األخرى يجب أن تعكس املجتمع الذي 

الفوتوغرايف  التصوير  تحدى  وكام   . أجله  ومن  منه  نشأت 

العديد من الوظائف التقليدية لفن الرسم والطباعة، فقد 

فعلت السينام والتليفزيون نفس اليشء مع املرسح واألداء 

الحي .

الفريوسات  مثل  املرسح  يف  الجديدة  الوسائط  تعمل   

 . التفاهة  يف  به  تزوي  أو  يشء  كل  تغيري  ميكنها  حيث 

الصورة  أو  اللغة  مثل  متناقضة  الفريوس،  مثل  تعمل  فهي 

الوسائط  مرسح  تقنيات  الكثريون  يستخدم   . الوامضة 

الجديد وينسبونها إىل أنفسهم، إللقاء الضوء عيل الطريقة 

التي يشكلون بها عاملنا ويعيدون تكوينه . انها تجربة مع 

والتقليدية، وتطوير مناهج واسعة  الجديدة  املرسح  آالت 

وموسيقى  الحية  الحركة  مع  التقنيات  هذه  لدمج  الخيال 

املرسح . ويف حني أن كثري من الفنانني يستمتعون بالجامل 

العروض  تجلبه  أن  ميكن  الذي  الرسدي  والتحرر  القوي 

والتقنيات السينامئية ايل املرسح، فقد يستقرون عيل تعلم 

اآلالت.  استخدام  من  يتمكنوا  حتى  جزئيا  الوسائط  هذه 

وحب  منه،  جزء  يف  متهور  هجني،  منهج  هي  والنتيجة 

للتقنية يف جزء آخر .

ونرقص  بالطني  ملطخني  املرسح  خشبة  عيل  وقفنا  وإذا   

نكره  نحن   “ نهتف  ونحن  املشاعل  باستخدام  بعنف 

ولكن   . أحد  ال  ؟  بنا  يهتم  أو  يصدقنا  فمن   “ الكمبيوتر! 

والوسائط  الحي  األداء  من  متطورة  فسيفساء  أنشأنا  إذا 

بيع  يف  املستخدمة  األدوات  نفس  باستخدام  الجديدة 

 . املصداقية  نقدنا  يحقق  فرمبا  املراقبة  أنظمة  وترويج 

البحث الجامعي حول البرش  ميكننا نصيا أو فرعيا تشجيع 

وآالتهم أو حتى تقنياتهم يف أفضل األحوال . فهل املرسح 

مسكن ومخدر وقاتل للوقت ؟ أو ان مل يكن املرسح دعوة 

للفعل، فهل هو عيل األقل دعوة للتأمل والبحث والتحليل 

والتخيل ؟ .

الجديدة  بالوسائط  الرتحيب  يتم  األحيان  من  كثري  يف   

يشء  العدم،  من  كيشء  املرسحية  الفنون  ايل  تدخل  التي 

للمونتاج  الخفي  التاريخ  ولكن   . للمزج  قابل  جديد  رائع 

التقنيات  ودمج  األسلويب  واألداء  السينامئية  والعروض 

الجديدة يف خشبة املرسح يصل عمره عيل األقل ايل مائة 

وأملانيا  روسيا  يف  ظهرت  التي  التجارب  ايل  وصوال  عام، 

املرسح  مرشوع  يف  املتحدة  الواليات  يف  أخريا  وانترشت 

املقصلة  ثل  الثانية  العاملية  الحرب  . وقد جاءت  الفيدرايل 

والباحثني  الفنانني  معظم  ووجد  التجارب  لهذه  بالنسبة 

يف  مدرجني  أو  مغمورين  أو  ومسجونني  منفيني  أنفسهم 

الخمسينيات  ايل  ودخلنا   . اسكاتهم  تم  أو  سوداء  قوائم 

أصبحت  التي  والواقعية  التجريد  من  محدود  مبزيح 

الجامليات السائدة يف النص الثاين من القرن املايض .

: المفقودين  األشباح   •
الواقعية  أعارض  كنت  حياتي  طوال   “  

المسرح” في 
)1952 جونز  أدموند  )روبرت   

ظهرت  عندما  املايض،  القرن  وثالثينيات  عرشينيات  يف   

الوسائط الجديدة عيل خشبة املرسح، نهض املرسح البنايئ 

عند فيسفولد مايرهولد، والواقعية الفنتازية عند ايفجيني 

بسكاتور،  اروين  عند  امللحمي  واملرسح  فيختانجوف، 

الفيدرايل، وغريها من  والصحيفة الحية يف مرشوع املرسح 

التقنيات الجديدة املستخدمة يف إلقاء الضوء عيل القضايا 
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االجتامعية . وانغمسوا يف عمليات البحث عن طرق جديدة 

. وقادتهم هذه االكتشافات  أدائها  العروض وكيفية  إلعداد 

ايل البناء العريض، وايل أمناط األداء الجديدة التي ترتاوح بني 

أعىل درجات الهجاء اىل التجاور الجذري مع االغرتاب املقيد 

. ورفضوا أيضا التصميم الواقعي للمشاهد، واستنبطوا بدال 

الداديني  من  وتكوينات  جديدة  مكانية  أفكار  ذلك  من 

واملستقبليني التكعيببني والتعبرييني.

 وميكننا أن نرسم خلفيات زخرفية عيل العروض التقليدية، 

إدخال  استخدام  ميكننا  املرسحي،  السلف  ألمثلة  وفقا  أو 

تشكيل  وإعادة  تأمل  خالل  من  األداء  يف  جديدة  وسائط 

جديدة  رسديات  وخلق  العروض  بها  نكون  التي  الطريقة 

لألزمنة التي تتأرجح بني االندهاش والضجيج .

 واملرسح الذي ازدهر ليك يهيمن ) عيل الساحة األمريكية 

الواقعية  تبنى  قد  الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  األقل(  عيل 

الوسائط  اكتشافات  انجرفت  وقد  والسينوغرافية،  النفسية 

تواريخ  ايل  والثانية  األويل  العامليتني  الحربني  بني  املتعددة 

مبرسح  التنبؤ  محاولة  ولكن   . خفية  أشباح  تسكنها  خفية 

املستقبل، ميكننا أن ننظر اىل ما يسميه ) لورانس ليفني( “ 

املايض غري املتنبأ به “ .

 وبدال من العيش يف الزمن الذي نصنع فيه مرسحا جديدا 

أن  ميكن  الذين  التاريخيني،  إسالفه  له  نفعله  ما  فان  متاما، 

أن  ويكننا   . نتعلمه  ليك  الكثري  لديهم  والذين  نستشريهم 

نتحدث مع الراحلني، أو عيل األقل نستمع اليهم .

: العالم  نهاية  من  شعراء  أربعة   •
المسرح  كتابة  ينبغي  ال   ! المؤلف  مع   “  
علي  بنائه  يجب  بل   المكتب،  غرفة  في 

)1922 ايهرنربج  )ايليا   “ المسرح  خشبة 

باعتار أين شاعر ) قبل أن أصبح مخرج ومصمم ( تعلمت 

قد  أوروبا  يف  العرشين  القرن  يف  شعراء  أربعة  هناك  أن 

أنطونني  وهم   – أكرب  يشء  أجل  من  املرسح  ايل  تحولوا 

و  أملانيا  يف  بريخت  وبرتولت  فرنسا  يف  كوكتو  وجان  أرتو 

الشعراء  يتحول  وعندما   . روسيا  من  ماياكوفسيك  فالدميري 

ايل املرسح فان ذلك يعني أن الكلامت ليست كافية، وأن 

القرن   (  . اللغة  يف  الثقة  عدم  عيل  تربوا  الشعراء  هؤالء 

هذا  ايل  الكتاب  من  كثري  لتوجيه  طريقة  له  العرشين 

فقد  املرسح،  اىل  االنجذاب  ايل  وباالضافة   . االستنتاج( 

نفجار  ال  وماياكوفسيك  وكوكتو  وبريخت  أرتو  استجاب 

كل  أن  حتى  الثقايف،  الرادار  شاشة  عيل  املتحركة  الصورة 

الجانب “، باستثناء  منهم قد خاض تجربة السينام “ عيل 

كوكتو الذي وقع أسريا للوسيط، وأخذ معه السرييالية .

لبعض  أرتو  نّظر  بايل  جزيرة  أهل  طقوس  استلهام  مع   

املبادئ األساسية يف مرسح املستقبل حيث يتحرك الرسد ) 

وغالبا ما يكون متعددا( والرتكيز بسالسة بني املمثل/ املغني 

واإلضاءة  واملوسيقيني  واملوسيقى  والعرائس  والراقصني 

تضمني  علينا  يجب  واليوم  واألشياء،  النحتي  والتصميم 

األخريين  وهذين   ( الصويت  والتصميم  السينامئية  العروض 

املرسح  يف  الجوقة  مثل  متنوع  بشكل  العمل  عيل  قادرين 

التي  املرسح  نظرية  أن  للسخرية  املثري  ومن   . اليوناين( 

صورها الشاعر يجب أن تثبت مركزيتها فيام بعد يف مرسح 

الطليعة األخرى حيث أخذ  البيئي وروافد  الصور، واملرسح 

النص واللغة مكانهام بجانب عنارص العرض األخرى .

يف  النظر  العادة  التعبري،  جاز  ان  الطريق،  ميهد  وهذا   

يشل  يزال  ال  والذي  املرسح”  خشبة  عيل  “النص  هيمنة 

سلوك  جانب  ايل  اليوم،  املرسح  من  لكثري  الراهن  الوضع 

عيل  غريب  منهج  وهو   ( الشخصية  تصوير  يف  املحاكاة 

وعيل   .  ) امللحمي  واملرسح  السرييايل  املرسح  يف  املمثل 

التقليدي،  املرسح  يف  الواقعي  النفيس  املعيار  من  النقيض 

فان التنقية الشعرية والتصوير امللحمي يحرران املمثل من 

الرضورة الخاطئة ملحاكاة السلوك يف العامل الحقيقي .

 وقد شجعني تورط هؤالء الشعراء املرسحيني يف الرسيالية 

التكعيبية  والحركات  األملانية  وامللحمية  والتعبريية 

املستقبلية والبنائية الروسية، عيل السعي ايل انشاء هياكل 

الفردي  الكتابة  عمل  تحويل  خاللها  من  أستطيع  تعاونية 

وقد   . الحي  واألداء  املرسح  لصناعة  جامعية  تجربة  ايل 

نقد  هو  الذي  املرسح  يف  املساهمة  مبحاولة  أيضا  ألهموين 

عامل  يف  مثايل  ومنوذج  هجينة،  ومشاركة  فني،  ونقد  ثقايف 

غري مثايل . وقد دفعني ماياكوفسيك ايل مايرهولد وبريخت 

وبسكاتور .

مسرحية  إلى  األسرار  مسرحية  من   •
التاريخ:

كانت  والتصميم  املرسح  يف  فلسفتي  يف  التأثريات  أول 

القرن  التي نشأت يف روسيا وأملانيا يف عرشينيات  األعامل 

وبريخت  وفيختانجوف  مايرهولد  مثل  فنانني  عند  املايض 

وبسكاتور، وسألت نفيس ما الذي دفعهم إىل دمج األفالم 

والرشائح، واملشاهد املتحركة، ومكربات الصوت والدراجات 

إىل  وتوصلت  عروضهم،  يف  النارية  واأللعاب  النارية 

استنتاج مفاده أن االبتكار األسايس لهذا املنهج هو تأكيد 

وليس  الناس  قوة حيوية معارصة يف حياة  املرسح هو  أن 

وسيطا غري متزامن مع عرصه .

 هناك كثري من األشياء املشرتكة بني مايرهولد وبسكاتور : 

االجتامعي،  للتغيري  قوة  املرسح  أن  ورأيا  الواقعية،  رفضوا 

والنحاتني  )الرسامني  البرصيني  الفنانني  أفضل  مع  وعمال 

عرصهام،  يف  واملصممني  الضويئ(  التصوير  وأخصائيو 

املرسح،  عليه  يكون  أن  يجب  ملا  قوية  رؤية  لهام  وكانت 

ولكنهم أيضا أنشئوا مجموعات دراماتورجية وسينوغرافية 

الكتابة الجامعية والتقنيات الجديدة  واكتشفوا مرشوعات 

واألشكال الرسدية التي كانت تتناسب مع عرصهم .

هؤالء  جسد  املعارصة،  التقنيات  يف  املكثف  البحث  ومع   

عمل  كيفية  يف  جيدة  تجريبية  مفاهيم  أيضا  املخرجني 

الريت  دي  الكوميديا  من  واستمدوا   . وتقدميه  املرسح 

وقاعات  والصيني،  الياباين  واملرسحني  األرسار  ومرسحيات 

املوسيقي وحلقات املالكمة، عالوة عيل السينام والصحافة 

أسلوب ال  بحثا عن  أحيانا  والسريك، إلنشاء عروض هزلية 

ميكن أن يتواجد ويزدهر إال يف حضور جمهور . وقد احتاج 

الجمهور  خيال  من  املزيد  الجديد  امللحمي  املنهج  هذا 

الرصاعات  تصوير  إىل  موجها  يكن  ومل  النقدية،  وقدراته 

الشخصية الفردية، ولكن التصدعات يف النسيج االجتامعي.

ال  الذين  أولئك  رؤية  فقدان  من  دائم  خطر  يف  كنا  وقد   

فان  حالتنا،  ففي   . السائدة  الثقافة  تاريخ  يف  لهم  فائدة 

واملحافظة  املستهلك  رعاية  يف  مصلحة  لها  الثقافة  هذه 

عليه ) وليس املواطن( الذي يتم توصيله وإغراقه وشعوره 

الحياة  أو حتى عيل  التاريخ  التأثري عيل  بالعجز عن  نسبيا 

اليومية . 

................................................................................

• نرشت هذه املقالة ) وهي متثل الفصل األول ( من كتاب 
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للفرقة  التابع  التمثيل  معهد  لطالب  سأخصصها  املقالة،  هذه 

وجدت  حيث  السابقة،  املقالة  يف  وعدتكم  كام  القومية، 

حوارات كثرية متت معهم، كام قاموا هم بالحديث عن أنفسهم 

أو  باملعهد  التحاقهم  قبل  سواء  كثرية،  مناسبات  يف  ومعهدهم 

بعد التحاقهم به!! وطلبة هذا املعهد، هم: سامية فهمي، راقية 

حسن  يونس،  عباس  توفيق،  محمد  الغزاوي،  محمد  إبراهيم، 

حلمي، حسن عيل سامل، عبد العليم خطاب، محمود السّباع.

طرحت  مجلة  أول   -  1937 فرباير  يف   - »الصباح«  مجلة  كانت 

لهواية  دفعك  الذي  الدافع  ما  فيه:  قالت  سؤااًل  الطالب  عىل 

التمثيل، وما هو أملك من الدراسة يف املعهد؟! وقد أجاب بعض 

الطالب عىل هذا السؤال، ومنهم الطالب »عباس يونس«، الذي 

العلم،  من  جديدة  بأسلحة  التزود  إىل  بحاجتي  شعرت  قال: 

وأخذت  به.  أهيم  الذي  الفن  وأنرص  الباطل،  الحق عىل  ألنرص 

بزتنا!! وقد أضفت  السفر إىل بالد أخذت عنا ثم  أعمل متمنياً 

ومباريات.  حفالت  عدة  يف  به  ظهرت  الذي  التمثيل،  ذلك  إىل 

آمايل  ليحقق  التمثيل،  فن  معهد  بوجود  الفرصة  حانت  وأخرياً 

املنشودة. وكل ما أرجوه أن يوفقنا الله تعاىل يف قطع مرحلتنا 

لورود  إيفادنا  يتم  وإن  بنجاح،  املرصية  الجامعة  يف  األوىل 

اسم مرص  مع  يتناسب  ما  بكل  لرنجع  الخارج،  يف  الفن  مناهل 

الفن.  أنواع  من  به  اختص  فيام  كل  وفخار،  العظيمة من مجد 

فأدخل  الغنايئ«،  »التمثيل  نوع  يتأسس  أن  أمتنى  ما  ونهاية 

امليدان الذي أسجل فيه نرصاً ملرص.

أما الطالب »عبد العليم خطاب« فقال: إن كانت يل أمنية من 

معهد فن التمثيل الحكومي، فتلك األمنية هي تحقيق ما أمتنى 

أكون  أن  عىل  يعاونني  ما  العامة،  الدراسات  من  أستكمل  بأن 

ممثاًل يعتز يب الجمهور يف يوم ما. فلقد خطوت عدة خطوات 

أضيف  فإذا  اجتهادية.  خطوات  أعتربها  لكني  الفن؛  هذا  نحو 

هذا إىل دروس أتلقاها عىل يد أساتذة نابغني، اختارتهم وزارة 

األيام  تؤكد  سوف  لحلم  مغتبطاً  يجعلني  فهذا  لذلك.  املعارف 

خلف  من  األيدي  تلعب  أال  أرجوه  ما  وكل  تحقيقه.  املقبلة 

املعهد  نصيب  من  كان  ما  املعهد  هذا  نصيب  فيكون  الستار، 

األول امللغي.

رجايئ  الله  استجاب  وقد  أما  حلمي«:  »حسن  الطالب  وقال 

فإين  باملعهد؛  لاللتحاق  املتقدمني  بني  من  االختيار  عىّل  ووقع 

الفن وإشباع  إىل خدمة هذا  تؤهلني  إىل درجة  أن أصل  أمتنى 

هوايتي، التي طاملا ضحيت وسأضحي من أجلها بكل ما أوتيت 

واسعة،  خطوات  املرصي  باملرسح  نخطو  أن  وآمل  قوى.  من 

كان  أن  بعد  الغريب،  املرسح  نرشه  الذي  النور  بذلك  لنلحق 

الرشق مهد التمثيل ومستقره.

منذ  التمثيل  هويت  سامل«:  عيل  »حسن  الطالب  قال  كام 

التاسعة من عمري، وكنت إذ  إحدى عرشة سنة وأنا مل أتجاوز 

حيث  باإلسكندرية؛  االبتدائية  بك  طاهر  مبدرسة  تلميذاً  ذاك 

أفرادها،  بني  من  وكنت  للتمثيل،  فرقة  بإعداد  املدرسة  قامت 

الوقت  ذلك  ومنذ  التاريخ«.  األوىل »صوت  روايتنا  مثلنا  حيث 

سيد عيل إسامعيل

)20( مصر  في  مسرحي  معهد  ألول  المجهولة  التفاصيل 

القومية بالفرقة  التمثيل  معهد  طالب 

طاهر حقي بني عزيز عيد وأدمون توميا يف اجتامع إداري بالفرقة القومية
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نفيس.  التمثيل يف  ملكة  وأقوي  الجميل،  الفن  بهذا  أعنى  رصت 

الدائرة املدرسية، وأخرجت بعض  واندمجت يف جمعيات خارج 

يف  وانتظمت  باإلسكندرية.  املسلمني  الشبان  روايات يف جمعية 

يرجع  وفيها  بالثغر،  الحكومة  موظفي  لرابطة  التمثيلية  الفرقة 

البكالوريا،  عىل  حصلت  وحينام  الفنية.  مداريك  إمناء  يف  الفضل 

علمت  حينام  ولكن  املرصية؛  بالجامعة  الحقوق  بكلية  التحقت 

ملييل  العايل،  تعليمي  إمتام  عىل  آثرته  التمثيل  معهد  بافتتاح 

ذا لحسن حظي أصبحت طالباً  أنا  الفن. وها  العظيم نحو هذا 

يف املعهد، وما أميل إال رفعة فن التمثيل وارتقائه يف مرص، وأن 

نجني  طيبة  وبذوراً  نواة صالحة،  املعهد،  أكون مع زماليئ طلبة 

مثارها والله ويل التوفيق.

أما الطالب »محمد حسن توفيق« - وهو الفنان القدير »محمد 

بنرش  القامئني  ضمن  أكون  أن  أمتناه  ما  كل  فقال:   - توفيق« 

الثقافة املرسحية، والعاملني عىل رفع مستوى األدب املرسحي يف 

مرص إىل مثيله يف البالد األجنبية كإنجلرتا وفرنسا.

تعريف بالطالب

بعد شهر – وتحديداً يف مارس 1937 – قامت جريدة »الجهاد« 

بنرش مجموعة مقاالت قصرية بتوقيع الكاتب »خ.ع«، عبارة عن 

الطالب  عن  الكاتب  قال  فمثاًل  املعهد.  طالب  ببعض  تعريف 

ناجحاً،  ومغنياً  موفقاً  موسيقياً  عباساً  عرفت  يونس«:  »عباس 

التمثيل  وملا سألته عن مدى هوايته للتمثيل أجابني، أنه يهوى 

ألنه  والرياضية؛  الجميلة  الفنون  من  غريه  يهوى  كام  وميارسه، 

رضوباً  واحد  وقت  يف  مارس  فقد  التخصص.  بوجوب  يؤمن  ال 

من  بالرغم  جميعاً  فيها  ونبغ  الرياضية،  األلعاب  من  مختلفة 

التي  املزايا  مع  تتناقض  الريايض،  من  مزايا  يتطلب  بعضها  أن 

الرياضة األخرى. وقد كان عباس إىل سنة 1928 - وهي  تطلبها 

آخر سني دراسته الثانوية - بطاًل من أبطال »الجمباز« يف مرص، 

املنعم  ُتعقد عليه اآلمال يف متثيل مرص مع بطلها »عبد  وكانت 

سياسية.  لظروف  ُألغيت  التي  األفريقية  األلعاب  يف  مختار« 

إعجابه  أبدى  الله خان«،  »أمان  السابق  األفغان  أن ملك  ونذكر 

وأعلن  السعيدية،  املدرسة  أقامتها  التي  الرسمية،  الحفلة  يف  به 

لفريق األفغان يف ألعاب الجمباز. ولكن  رغبته يف تعيينه مدرباً 

أمان الله ُعزل قبل أن يحقق رغبته وأمنية عباس. وكانت هاتان 

الصدمتان - إلغاء األلعاب األفريقية، وعزل أمان الله قبل تعيينه 

مدرباً لفريق األفغان - شديديت الوقع عىل نفسه، فطلق الرياضة 

كامناً.  كان  نبوغاً  فيها  فأظهر  املوسيقى،  دراسة  إىل  وانرصف 

واحرتف عباس الغناء والتلحني، وظهر يف بعض املسارح الكبرية، 

يجرفها  مل  محرتمة،  فنية  شخصية  لنفسه  ُيكّون  أن  واستطاع 

هذا  يف  الفنانني  أكرث  فيه  يرتدى  الذي  الدرك،  إىل  االحرتاف  تيار 

الوسط. وهو يفخر بأنه من املغنني القليلني، الذين حظوا بالغناء 

إعجابه  وحازوا  فؤاد[،  امللك  ]يقصد  الراحل  امللك  جاللة  أمام 

فهو  الطموحة،  نفسه  يف  تجيش  كبرية  آمال  ولعباس  السامي. 

يرجو من التحاقه باملعهد أن يدرس يف الخارج األوبرا، ويرى أن 

يوم تحقيق آماله أصبح وشيكاً، إذ ينتظر أن تبعثه الحكومة يف 

العام القادم إىل أملانيا لدراسة التمثيل واملوسيقى.

هي  »خ.ع«:  الكاتب  عنها  فقال  فهمي«،  »سامية  الطالبة  أما 

املعارف،  وزارة  إعالن  أجابت  التي  الوحيدة  املرصية  الفتاة 

وتقدمت إىل امتحان املعهد، الذي ألحق بكلية اآلداب بالجامعة 

إحدى  يف  امللكية  األوبرا  دار  يف  مرة  ألول  رأيتها  وقد  املرصية. 

األوبرا  مرسح  عىل  اآلن  متثل  التي  اإلنجليزية،  الفرقة  حفالت 

يف  تجيش  كبرية  آمال  ولتحقيق  جنسها،  بنات  بني  مرموقاً  مركزاً 

نفسها منذ زمن طويل، بأن تصبح إنساناً نافعاً عظيم األثر. وقد 

املدرسة  تركت  أن  بعد  إنها  إذ  طيباً،  قسطاً  التعليم  من  تلقت 

عىل أثر حصولها عىل شهادة الكفاءة، مل تقطع الصلة بينها وبني 

وميولها من كتب  يتفق  ما  تلتهم  انكبت  بل  والتعليم.  الدراسة 

الدراسات األدبية والعلمية بشغف ولذة.

شاب  الكاتب:  عنه  فقال  سامل«،  عيل  »حسن  الطالب  أما 

العام،  هذا  املرصية  بالجامعة  الحقوق  بكلية  التحق  إسكندري 

عىل  التمثيل  يف  التخصص  مفضاًل  باملعهد،  لالمتحان  تقدم  ثم 

القالئل  الطلبة  من  كان  أنه  مع  القانون،  لدراسة  التخصص 

زيك  شاب  وحسن  الجامعة.  يف  املرصوفات  دفع  من  املعافني 

بنجاح  والثانوي  االبتدايئ  بقسمه  التعليم  مراحل  قىض  مجتهد، 

االبتدائية  التني  رأس  مدرسة  يف  فرقته  أول  كان  فقد  تام. 

الشهادة  امتحان  ترتيبه يف  وكان  امتحاناتها،  والثانوية يف معظم 

االبتدائية الثامن عرش بني جميع الناجحني، وكان ترتيبه الحادي 

البكالوريا.  امتحان  يف  الثامن عرش  ثم  الكفاءة  امتحان  يف  عرش 

بإشباع  العناية  من  مينعه  مل  العلمية  الناحية  من  التفوق  وهذا 

الفنية، إذ كان يرصف كل فراغه، بل ويقتطع من أوقات  ميوله 

اهتاممه  وبدأ  هوايته.  إىل  منرصفاً  يقضيها  ساعات  دراسته 

التاسعة  يتجاوز  مل  وهو  أي  سنة،  عرشة  إحدى  منذ  بالتمثيل 

من عمره. وكان ذلك يف مدرسة طاهر بك االبتدائية، إذ أنشأت 

رواية  يف  هاماً  دوراً  له  واسندت  للتمثيل،  فرقة  املدرسة  إدارة 

اللجنة  وجعل  األنظار،  إليه  لفت  تفوقاً  فيها  أظهر  املدرسة، 

إىل  تضمه  باإلسكندرية،  الحكومة  موظفي  لرابطة  التمثيلية 

فرقتها التمثيلية، مع أن أفراد الفرقة التمثيلية كلهم من موظفي 

الحقوق،  كلية  عىل  التمثيل  معهد  تفضيله  أثار  ولقد  الحكومة. 

وتضحيته بدراسة القانون يف سبيل ثقافته الفنية عاصفة شديدة 

يوفقه  أن  يرجو  إنه  يقول:  وهو  ذويه،  بني  والتأنيب  اللوم  من 

الله يف الوصول إىل املكانة التي ينشدها، حتى يحقق ُحسن ظن 

القامئني بأمره.

أحمد  محمد  األديب  الغزاوي«:  »محمد  عن  الكاتب  وقال 

الغزاوي  احرتف  لقد  بل  املمتازين،  الهواة  املمثلني  من  الغزاوي 

الفرق،  من  غريها  ويف  أبيض،  جورج  األستاذ  فرقة  يف  التمثيل 

يفخر  أن  وللغزاوي  ممتازاً،  ممثاًل  املحرتفني  املمثلني  بني  وكان 

الخالدة  شكسبري  مرسحية  يف  »ياجو«  دور  بنجاح  مّثل  بأنه 

وأعقدها،  التمثيلية  األدوار  أصعب  من  ياجو  أن  مع  »عطيل« 

جورج  األستاذ  أمام  ياجو  ميثل  كان  إنه  نجاحه  قيمة  يف  ويزيد 

فيقول:  للتمثيل  هوايته  قصة  الغزاوي  يقص  »عطيل«.  أبيض 

كنت أسمع عىل أستاذي - الشيخ التميمي أستاذ اللغة العربية 

التي  شوقي،  قصيدة  املحفوظات  حصة  يف   - أغا  خليل  مبدرسة 

 .. القمر  وما  الضياء  وما  السامء  شكل  ما  أمي  »يا  مطلعها 

بإلقايئ،  الرجل  فأعجب  أثر«.  منها  أرى  وال  تتحدثون  بجاملها 

ثم  تأثريه،  وشدة  نرباته  وكامل  صويت  قوة  عن  يتحدث  وأخذ 

املدرسة يف  تقيمها  التي  الحفلة  القصيدة يف  ألقي  أن  إيّل  طلب 

كان  كبرياً  نجاحاً  القطعة  إلقاء  يف  ونجحت  الدرايس.  العام  آخر 

التي  املديح واإلطراء  الطالب واملدرسني وعبارات  دليله تصفيق 

أخذ الجميع ميطرونني بها. وفكرت حينئذ يف فن التمثيل، وكنت 

كلام خلوت إىل نفيس، أتصورين ممثاًل يجول ويصول فوق خشبة 

الله من  املرسح والجمهور يصفق يل! وكان والد الغزاوي رحمه 

تعلق  عرف  فلام  دوره،  عىل  ويرتددون  التمثيل  يعشقون  الذين 

فاطمة رشدي

عبد العليم خطاب

]وهي فرقة دبلن جيت[، وتحدثت معها حديثاً قصرياً. وأول ما 

واالحتشام  والجامل  الذوق  توفر  مع  ثيابها  بساطة  نظري  لفت 

من  العرشين  تتجاوز  ال  وأظنها  الجامل  متوسطة  وهي  فيها، 

عرش،  الرابعة  يف  غالم  كوجه  يبدو  وجهها  كان  وإن  عمرها، 

عيب  يكون  وقد  والطفولة.  السذاجة  إمارات  من  كثرياً  يحمل 

كام  الفنية  الناحية  من  عيوبها  وأبرز   - الوحيد  سامية  اآلنسة 

يبدو لرائيها ألول وهلة - قرص قامتها، غري أن جسمها مع ذلك 

بديع التكوين متناسق األعضاء. وهذا راجع إىل مامرستها بعض 

األلعاب الرياضية، وعىل الخصوص التنس. وهي متيل إىل الفنون 

املرسحية مياًل غريزياً، وتقول إن سبب التحاقها مبعهد التمثيل - 

بالتقاليد عرض الحائط - رغبتها يف أن ترى نفسها تحتل  ضاربة 
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ولده بالتمثيل أخذ يصحبه معه إىل فرقتي األستاذ جورج أبيض 

واألستاذ نجيب الريحاين، وكانت األمنية الوحيدة التي تعتلج يف 

صدر الغالم الغزاوي حينئذ، هي أن يصبح صاحب فرقة متثيلية 

كاألستاذ جورج أبيض، أو عىل األقل ممثاًل يف فرقته، وكان أحب 

دور  ميثلها  أن  يتمنى  التي  الغزاوي  نفس  إىل  التمثيلية  األدوار 

حينئذ  ميثله  وكان  عرش«،  الحادي  »لويس  رواية  يف  »تيمور« 

كانت  الثانوية  باملدارس  التحق  وعندما  رياض.  حسني  األستاذ 

البكالوريا رواية متثيلية كل عام،  وزارة املعارف تقرر عىل طلبة 

الروايات  للطلبة  خاصة  حفالت  يف  متثل  الهواة  من  فرقة  فألف 

دور  فيها  ومّثل  قيرص«،  »يوليوس  رواية  حينئذ  فأخرج  املقررة، 

ثم  »شيلوك«  دور  فيها  ومّثل  البندقية«  »تاجر  ثم  »أنطونيو«، 

»الهاوية«  رواية  ثم  كريولينس،  دور  فيها  ومّثل  »كريولينس« 

فيها  ومّثل  القفص«  يف  و»العصفور  بك«،  »أمني  فيها  ومّثل 

الستار،  عبد  فيها  ومّثل  أفندي«  الستار  و»عبد  بك«،  »حسني 

وعرف  تيمور.  بك  محمد  تأليف  من  الثالث  الروايات  وهذه 

الغزاوي صديقاً من بني إرسائيل ]أي اليهود[ رسعان ما توطدت 

بينهام أوارص عالقة متينة، ونصحه هذا الصديق بأن يؤلف فرقة 

»أستري«  روايتي  ومثلت  الفرقة  وألفت  اليهود.  أعياد  يف  متثل 

اليهود[  ]أي  اإلرسائيليون  وكان  يعقوب«،  و»سيدنا  امللكة 

وأنشئ  لقدم.  مكان  فيه  يعد  ال  بحيث  املرسح  عىل  يتدفقون 

وكان  به  الغزاوي  والتحق  أغلق[،  ]الذي  التمثيل  فن  معهد 

ُألغيت  لبعثة  وُرشح  به،  االلتحاق  امتحان  يف  الناجحني  ضمن 

لسفر وزير املعارف حينئذ »مراد سيد أحمد باشا« إىل بروكسل، 

يف  بها  األول  وكان  املعهد،  إلغاء  بعد  املحارضات  بقاعة  والتحق 

املعهد  طلبة  اشرتك  املعهد  إلغاء  وبعد  الدراسية.  السنة  نهاية 

فرقة مثلت روايات »لويس  أبيض يف  األستاذ جورج  امللغي مع 

رمسيس.  ومرسح  األوبرا  مرسح  عىل  و»عطيل«  عرش«  الحادي 

فكرت  أن  إىل  ذلك  بعد  باملرسح  الغزاوي  صلة  انقطعت  ثم 

الفرقة القومية يف إنشاء معهد التمثيل، فتقدم لاللتحاق به. 

احرتف  خطاب«:  العليم  »عبد  الطالب  عن  الكاتب  قال  وأخرياً 

سكرتري  حقي  طاهر  األستاذ  رأى  فقد  و»ضيوف«،  »زوار«  كله 

الفرقة القومية أن يستدعي الطلبة ليقوموا بتمثيل هذا املشهد. 

فام كان من الطلبة إال أنهم انتظروا حتى آخر وقت ستمثل فيه 

الرواية، ورفضوا الظهور احتجاجاً عىل هذا األمر املوجه إليهم! 

املالبس،  وصانعي  املخازن،  موظفي  بجمع  حقي  طاهر  فقام 

والباروكات والفراشني، وأمرهم بتمثيل هذا املشهد - رغم أنهم 

مشهد  بتمثيل  قاموا  وفعاًل   - اآلن  قبل  املرسح  عىل  يظهروا  مل 

الفصل الثالث من رواية »اليتيمة«، وبهذا تم إنقاذ املوقف.

ونتيجة لهذا الفعل، أصدرت إدارة الفرقة أوامرها بعدم اشرتاك 

العليم  عبد  تحذير  وتم  متثيلية.  فرقة  أية  يف  املعهد  طلبة 

فرقة  بروفات  إىل  يذهب  إنه  اإلدارة  علمت  عندما  خطاب، 

مرسح  إىل  حقي  طاهر  ذهب  األيام  أحد  ويف  رشدي!  فاطمة 

رشدي،  فاطمة  لفرقة  معذبة«  »قلوب  رواية  ليشاهد  برنتانيا 

فقام  العرض!  يف  ميثل  توفيق«  »محمد  بالطالب  يفاجأ  به  فإذا 

»الصباح«  مجلة  نرشته   – إليه  فصل  خطاب  بإرسال  طاهر 

لجنة  بأن  نخربكم  أفندي،  توفيق  محمد  “حرضة  فيه:  قال   -

املعهد  طلبة  هيئة  من  فصلكم  قررت  املرصي،  املرسح  ترقية 

بأن هذا  العلم  تاريخه، بسبب عملكم يف فرقة أخرى، مع  من 

محظور. والرجاء التفضل بتسليم ما بعهدتكم من كتب وأدوات 

إىل إدارة الفرقة القومية، وتفضلوا بقبول فائق االحرتام”. 

 “ فيه:  قالت  خرباً،  »البالغ«  جريدة  نرشت  قليلة  أيام  وبعد 

توفيق من معهد  األديب محمد  القومية قد فصلت  الفرقة  إن 

بفرقة  ممثاًل  واشتغل  ولوائحها،  قوانينها  خالف  ألنه  التمثيل؛ 

الكبري خليل مطران  األستاذ  سألنا  وقد  فاطمة رشدي.  السيدة 

فيه  يعرف  ملا  الطالب  لهذا  شفع  بأنه  فأخربنا  الفرقة،  مدير 

الشفاعة،  التمثيل  ترقية  لجنة  فقبلت  واجتهاد،  استعداد  من 

امتحانه، وشهد له أساتذته  الطالب إىل املعهد، وأدى  وقد عاد 

بالجدارة”.

التمثيل قبل أن يلتحق باملعهد. فقد حصل خّطاب عىل شهادة 

الثانوية قسم أول – الكفاءة – سنة 1930، وتقدم يف  الدراسة 

التمثيل فنجح يف االمتحان  املتقدمني إىل معهد  السنة مع  تلك 

التمهيدي، ومل يتقدم المتحان التصفية، ألن أهله حينام علموا 

برغبة ولدهم يف عدم إمتام الدراسة الثانوية واحرتاف التمثيل، 

 – طنطا   – بلده  إىل  وأعادوه  القاهرة  من  خطفاً  اختطفوه 

العام  ينرصم  فلم  بدمه  امتزجت  قد  كانت  التمثيل  غّية  ولكن 

فاطمة  السيدة  فرقة  ممثيل  ضمن  العليم  عبد  أصبح  حتى 

األول  وكان  املحارضات،  بقاعة  التحق  ثم  هاوياً.  ممثاًل  رشدي 

بفرقة  محرتفاً  ممثاًل  اشتغل  ثم  الدرايس.  العام  آخر  امتحان  يف 

التي مثلها  األستاذ يوسف وهبي يف سنة 1935، وأهم األدوار 

»بنات  رواية  يف  »عويس«  دور  يوسف  فرقة  يف  العليم  عبد 

الريف«.

كمبارس طالب 
مشكلة  حدثت  الجمهور،  مع  املعهد  لطالب  مواجهة  أول  يف 

القومية!  بالفرقة  ُملحقني  هواة  ُيعدون  املعهد  فطالب  كبرية! 

مشاركة   – حقي  طاهر   – الفرقة  سكرتري  أراد  ذلك  عىل  وبناًء 

الطالب، بوصفهم كمبارس يف أحد مشاهد مرسحية »اليتيمة«، 

ولكنهم رفضوا، وقال أحدهم: “ نحن مل ندخل املعهد إال لنكون 

 ،1937 إبريل  ويف  املمثلني”!  هؤالء  قدر  نفس  وعىل  أساتذة، 

الفرقة  إن  قائلة:  األمر،  تفاصيل  »الصباح«  مجلة  أوضحت 

الفن  هذا  لتدريس  التمثيل  معهد  إيجاد  إىل  سعت  القومية 

عىل  وافقت  عندما  العليا  اللجنة  وقررت  والهواة.  الطلبة  عىل 

إيجاد املعهد، أن يشرتك الطلبة مع أعضاء الفرقة القومية أيضاً 

الذي  الوقت،  نفس  يف  ليستفيدوا  والتمثيل،  الربوفات  بحضور 

أبوابه،  املعهد  افتتح  عندما  ألنه  ونظمها؛  الدروس  فيه  يتلقون 

تأمرهم  باإلدارة. فقد رأت اإلدارة أن  الفرقة يف بروفاتها  كانت 

إىل  اإلدارة  من  الفرقة  تنتقل  أن  إىل  وحدها  للدروس  بالتفرغ 

األوبرا. وعندما انتقلت الفرقة القومية إىل األوبرا، بدأت عملها 

املذكورة  الرواية  الثالث من  الفصل  كان  »اليتيمة«. وملا  برواية 

إعالن مرسحية اليتيمة محمد الغزاوي 
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إبراهيم الشامي ممثل مصري قدير، وهو من مواليد 21  المتمزي  لفنان 
والده  وكان  “الغربية”،  محافظة  في  صري  أبو  بقرية   1920 عام  يناير 
لقي  فقد  عاما  عشر  بستة  يكربه  كان  شقيقه  ألن  ونظرا  بالتجارة،  يعمل 
كما  الكريم،  القرآن  وحفظ  القرية  بكّتاب  التحق  والديه.  من  كبريا  تدليال 
بمحافظة  الثانوي  تعليمه  تلقى  ثم  بالقرية،  االبتدائية  دراسته  أنهى 
من  قريبة  ثانوية  مدارس  وجود  لعدم  عمه،  عند  أقام  حيث  “دمياط”، 

قريته. 

الشامي.. إبراهيم 
الجاد الرصني  الفنان 

فن  عشق  حيث  طفولته،  منذ  للفنون  محبا  كان  أنه  اويذكر 

ما  كل  وتقليد  عروضه  تقديم  يف  يبدع  وكان  الظل”،  “خيال 

يشاهده. كام مارس هواية التمثيل من خالل املرسح املدريس 

وقد  ليىل”،  و”مجنون  “قمبيز”  مرسحيتي  ببطولة  قام  حيث 

الفصحى  العربية  باللغة  للتمثيل  إجادته  التميز  عىل  ساعده 

لحفظه  طبيعية  نتيجة  وهي  ألفاظه،  مخارج  لسالمة  نظرا 

القرآن الكريم باإلضافة إىل حفظه للكثري من الشعر العريب. 

 بعد حصوله عىل دبلوم املدرسة الثانوية الصناعية، ثم عمله 

انتقل مع أرسته وعاش فرتة شبابه  الجيش  الصيانة يف  بسالح 

“القاهرة”.  مبحافظة  والحسني  الجاملية  بحي  حياته  وطوال 

ومشاركته  هوايته  خالل  من  بالفن  الكبري  ارتباطه  بدأ  وقد 

بعروض املرسح الديني، وكان ذلك من خالل انضاممه لفريق 

البنا  الرحمن  عبد  أسسه  الذي  املرسحي”  املسلمني  “اإلخوان 

القرن  ثالثينيات  يف  البنا(  حسن  الجامعة  مؤسس  )شقيق 

املايض، وكان الفريق يضم كوكبة من نجوم املرسح والسينام 

املنعم  عبد  منري،  املثال: رساج  سبيل  عىل  بينهم  ومن  آنذاك 

السبع،  العريب، محمد  البديع  املليجي، عبد  مدبويل،  محمود 

الشهرية  النسائية  العنارص  بعض  أيضا  يضم  الفريق  كان  كام 

أن  ويذكر  أمري.  عزيزة  رشدي،  فاطمة  الفنانات:  بينهن  ومن 

أهمها:  من  مرسحيات  مثاين  مسريته  خالل  قدم  الفريق  ذلك 

تأليف عبد  الدين بطل حطني، وهي من  بثينة، صالح  جميل 

الرحمن البنا ، وقد عرض أغلبها بدار األوبرا املرصية )والجدير 

املرصية  اإلذاعة  عرب  إذاعتها  تم  املرسحيات  هذه  أن  بالذكر 

املعارف  وزارة  تتحملها  انتاجها  تكاليف  وكانت  مبارش  كبث 

إىل  الفرتة  تلك  عن  الحديث  أثناء  التنويه  ويجب  املرصية(. 

أن الفنان إبراهيم الشامي كان من بني املمثلني الثالثة الذين 

وقد  بفلسطني،  املقاتلة  اإلخوان  كتائب  مع  للقتال  ذهبوا 

وإعالنات  عرض  برنامج  يف  للجمهور  وإعالنه  ذلك  توثيق  تم 

أعضاء  الدين” حينام كتب يف هامشه: “من  مرسحية “صالح 

إبراهيم  الزمالء:  من  كل  اآلن  الحرب  ميدان  يف  الفريق 

الشامي، فطني عبد الحميد، إبراهيم القرش”. وإن كان هناك 

السابقة  املعلومات  صحة  يف  تشكك  األخرى  الكتابات  بعض 

وترى أنها من أكاذيب “األخوان املسلمني”، بل وتؤكد أنه كان 

فلسطني”  “حرب  يف  اشرتك  فقد  وبالتايل  بالجيش،  التحق  قد 

لواء  تحت  )وليس  املرصي،  الجيش  لواء  تحت   1948 عام 

تحت  تطوع  قد  بالتحديد  وأنه  يدعون(،  كام  اإلخوان  كتائب 

عليه  وحكم  أرسه  تم  كام  العزيز،  عبد  أحمد  البطل  لواء 

يف  نجحوا  زمالئهام  لكن  عابدين  حسن  واملمثل  هو  باإلعدام 

وتجدر  األرسى.  مجموعة  باقي  مع  وتهريبهام  تحريرهام 

مل  الشامي  إبراهيم  الفنان  أن  إىل  الصدد  هذا  يف  اإلشارة 

من  فرتة  أي  يف  املسلمني  اإلخوان  جامعة  إىل  تنظيميا  ينتمي 

عدد  متثيل  يف  فقط  شارك  ولكنه  البعض،  يردد  كام  الفرتات 

من املرسحيات بفرقتهم من تأليف صديقه عبد الرحمن البنا، 

التي يؤمن  املبادئ والقيم  وذلك ألنها كانت تحمل كثريا من 

بها وتتفق مع رؤيته للفن الهادف. 

تحققت انطالقته املرسحية الحقيقية يف مسريته بانضاممه إىل 

اكتسب  حيث  العروبة(،  )مرسح  العسكري”  “املرسح  فرقة 

كثري من الخربات الفنية من خالل تلك الفرقة، التي تأسست 

تحت إرشاف الضابط الفنان صالح املرصي عام 1952 - عقب 

نجاح ثورة يوليو - بهدف الرتفيه عن ضباط وجنود “القوات 

وبالتحديد  ذلك  بعد  الكربى  انطالقته  ولتتحقق  املسلحة”، 

“املرسح  فرقة  إىل  بانتقاله  املايض  القرن  ستينيات  أوائل  يف 

بعدما  نجومه  من  يصبح  أن  يف  نجح  بعدما  وذلك  القومي”، 

انتدبه املخرج القدير فتوح نشاطي عام 1959 للعمل ببعض 

املرسحيات، حيث وفق خالل السنوات األوىل من التحاقه بها 

عمرو دوارة
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األدوار  بعض  وأداء  املهمة  املرسحيات  من  بعدد  املشاركة  يف 

الرئيسة فيها.

اإللتحاق  له  الشامي قد سبق  إبراهيم  العصامي  الفنان  وكان 

وحصل  املرسحية”،  للفنون  العايل  “املعهد  يف  التمثيل  بقسم 

التي  دفعته  أوائل  من  وكان   ،1959 عام  البكالوريوس  عىل 

بعد  نجوميتهم  حققوا  الذين  املوهوبني  من  عددا  ضمت 

عبدالرحمن  حسني،  رجاء  العالييل،  عزت  بينهم:  ومن  ذلك 

أبو زهرة، عايدة عبد العزيز، عبد السالم محمد، عبد العزيز 

مكيوي، واملخرجون أحمد توفيق، حافظ أمني، إسالم فارس. 

مبكرة  فرتة  خالل  أيضا  السينام  يف  العمل  بدأ  قد  أنه  يذكر 

من حياته، حيث كانت أول أعامله فيلم “آمال” عام  1952، 

رسحان،  محسن  شادية،  وبطولة  معلوف،  يوسف  إخراج  من 

السينامئية  مشاركاته  آخر  كانت  حني  يف  وذلك  شوقي،  فريد 

بفيلم “كتيبة اإلعدام” عام 1989، من إخراج عاطف الطيب، 

العليم، ومن  زايد، ممدوح عبد  الرشيف، معايل  نور  وبطولة 

اليمن،  ثورة  الجزاء،  الثانية،  الزوجة  السينامئية:  أعامله  أبرز 

إعدام  السكرية،  القرصين،  بني  األرياف،  يف  نائب  يوميات 

ميت، كتيبة اإلعدام. 

أعامله  توالت  السينامئية  وانطالقته  املرسحي  تألقه  وبعد 

ومن  التليفزيونية،  والدراما  اإلذاعية  األعامل  بني  ما  أيضا 

القط  والناس،  القاهرة  التليفزيونية:  بالدراما  أعامله  أبرز 

األسود، أرض النفاق، أنهار امللح، عودة الروح، األيام، الرحاية، 

املرشبية، أيوب البحر، الشهد والدموع، عيل الزيبق، غوايش، 

صابر يا عم صابر، القضاء يف اإلسالم، محمد رسول الله، ال إله 

إال الله.

الشخصيات  بأداء  اشتهر  املتميزة  األعامل  تلك  وخالل 

التاريخية والشخصيات املثالية الرصينة ومن بينها شخصيات: 

الرشطة  ضابط  الروحية،  بالقيم  امللتزم  الورع  الدين  رجل 

عىل  املحافظ  امللتزم  األرسة  رب  الريفي،  العمدة  الحاسم، 

يف  أيضا  برع  كذلك  الصارم،  القانون  ورجل  القايض  التقاليد، 

تجسيد شخصية الرجل العنيف الحاد بالغ القسوة.

مبحافظة   1990 عام  سبتمرب   13 يف  حياتنا  عن  رحل  وقد 

“القاهرة”، بعدما أثرى حياتنا الفنية مبشاركته بأداء عدد كبري 

بينهم  من  فنيا  عمال  مائتي  من  أكرث  يف  الرئيسة  األدوار  من 

مرسحية،  عرشين  من  وأكرث  فيلام،  خمسني  من  يقرب  ما 

وقد  واإلذاعية.  التليفزيونية  املسلسالت  إىل عرشات  باإلضافة 

وبعدها  القومي”،  “املرسح  من   - كوصيته   - جنازته  خرجت 

تم الصالة عىل جثامنه مبسجد “الحسني”، ثم تم دفنه بجوار 

ابنه “محمود” مبدافن األرسة مبدينة نرص.

القدير  للفنان  الفنية  املشاركات  مجموعة  تصنيف  وميكن 

مراعاة  مع  الفنية  القنوات  الختالف  طبقا  الشامي  إبراهيم 

التتابع الزمني كام ييل:

المسرحية: إسهاماته   - أوال 
الشامي،  إبراهيم  للفنان  املحبب  املجال  هو  املرسح  ظل 

كام  التمثيل،  لفن  هوايته  من خالله  مارس  الذي  املجال  فهو 

خالل  من  وأكدها  أثبتها  التي  موهبته  خالله  من  تفجرت 

يشارك  أن  املنطقي  من  كان  ولذا  أيضا،  املرسحية  العروض 

التنويه  ويجب  املتميزة.  املرسحيات  من  كبري  عدد  بطولة  يف 

عروض  مسمى  تحت  إدراجها  ميكن  أعامله  جميع  أن  إىل 

تلك  هي  قيمة  وأرفعها  عددا  أكرثها  وأن  الدولة”،  “مسارح 

وذلك  القومي”،  “املرسح  فرقة  خالل  من  بتقدميها  قام  التي 

الفرق  إحدى  إنتاج  من  وحيد  بعرض  مشاركته  عدا  فيام 

تقدميه كام رفض  االستمرار يف  الخاصة، ومع ذلك مل يستطع 

بالنص.  نجمه  التزام  لعدم  وذلك  تليفزيونيا،  تصويره  بشدة 

املرسحية  للمسرية  واملتابع  املتخصص  املرسحي  للناقد  وميكن 

سبعينيات  فرتة  بأن  يقرر  أن  الشامي  إبراهيم  للفنان  الرثية 

تألقه  فرتة  خاصة  بصفة  تعد  العرشين  القرن  ومثانينيات 

من  عدد  تجسيد  يف  خاللها  نجح  التي  الفرتة  تلك  مرسحيا، 

كبار  بأقالم  دقة  بكل  املرسومة  الرثية  الدرامية  الشخصيات 

مبرسحية  الراهب  شخصيات:  بينها  ومن  املرسحيني  الكتاب 

العمدة  رجل”،  بيتنا  “يف  بك مبرسحية  الكهف”، هامم  “أهل 

رب  الحائر”،  “السلطان  يف  القايض  “املحروسة”،  مبرسحية 

السلطان  “القضية”،  مبرسحية  أفندي  مسعود  الطيب  األرسة 

النهار”،  “شمس  مبرسحية  الوزير  بغداد،  حالق  يف  العادل 

وكذلك  مرص”،  يا  “باحلم  مبرسحية  الطهطاوي  رفاعة  الرائد 

شخصية العراف الرضير تريزياس مبرسحية “عودة الغائب”. 

للتتابع  طبقا  املرسحية  أعامله  مجموعة  تصنيف  وميكن  هذا 

التاريخي مع مراعاة إختالف الفرق املرسحية وطبيعة اإلنتاج 

بكل منها كام ييل: 

العسكري(:  )المسرح  العروبة”  “مسرح   -
“املرسح  فرقة  تأسيس  يف  الشامي  إبراهيم  الفنان  شارك 

ومن  “الريحاين”  مرسحيات  بعض  بتقديم  وقام  العسكري”، 

بينها: “قسمتي”، “حسن ومرقص وكوهني”، وكان يقوم بدور 

أمامه  النسائية  البطولة  بأدوار  تقوم  كانت  حني  يف  الريحاين، 

أن  الريحاين  وفاة  بعد  رفض  ولكنه  شكيب،  ميمي  الفنانة 

بشخصية  العتزازه  وذلك  “الريحاين”،  ألدوار  تقدميه  يستكمل 

ذلك  بعد  شارك  ومكانته.  لفنه  الكبري  وتقديره  “الريحاين” 

نهضة  مرسحيات:  بينها  ومن  الفرقة  عروض  بعض  ببطولة 

تفاهم، عروسة رشيد، عقل وزينة،  املشلول )1953(، مفيش 

شمس الخريف، كرباج أفندينا )1956(.

تلميذ   ،)1956( فرحات  جمهورية  القومي”:  “املرسح   -

بيتنا  يف   ،)1959( كليوباترا  مرصع  ونهاية،  بداية  الشيطان، 

 ،)1961( الحائر  السلطان  القضية،  املحروسة،   ،)1960( رجل 

النهار  شمس   ،)1963( بغداد  حالق   ،)1962( السبنسة 

القوقازية  الطباشري  دائرة   ،)1965( الحلبي  سليامن   ،)1964(

النار  الله،  بأمر  الحاكم  رس   ،)1969( البلياتشو   ،)1968(

 ،)1973( األيويب  الدين  )1970(، صالح  والزيتون، 28 سبتمرب 

عىل  دماء   ،)1977( الغائب  عودة   ،)1975( مرص  يا  باحلم 

أيضا  مشاركته  إىل  باإلضافة  وذلك   .)1987( الكعبة  أستار 

ببعض املرسحيات التاريخية ومن بينها: قمبيز، عنرتة. 

وهي   ،)1985( غايب  وصاحبه  مولد  الكوميدي”:  “املرسح   -

السائق  املحورية  الشخصية  خاللها  من  جسد  التي  املرسحية 

دهب.

- “وزارة اإلعالم”: أفراح النرص )1989(.

املرسحية  وهي   ،)1970( عبود  عبده  عبود  “الهنيدي”:   -

الوحيدة التي شارك بها من إنتاج فرق القطاع الخاص، وبعد 

تقديم  عىل  وارصاره  باألسكندرية  الصيفي  املوسم  انتهاء 

الحاسم  رفضه  وكذلك  بالعرض  االستمرار  عن  نهايئ  اعتذار 

محمد  القدير  بالفنان  االستعانة  تم  تليفزيونيا،  تصويره 

الدفراوي الستكامل العروض.

وجدير بالذكر أنه ومن خالل مجموعة املرسحيات التي شارك 

ميثلون  الذين  املخرجني  من  نخبة  مع  تعاون  قد  بطولتها  يف 

السيد  نشاطي،  فتوح  األساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من  أكرث 

كامل  األلفي،  نبيل  الزرقاين،  الرحيم  عبد  فاخر،  فاخر  بدير، 

مطاوع،  كرم  أردش،  الدمرداش، كامل حسني، سعد  نور  يس، 

شاكر  عودة،  الغفار  عبد  الدمرداش،  فاروق  الرشقاوي،  جالل 

عبد اللطيف، هاين مطاوع، نبيل منيب. 

السينمائية: أعماله   - ثانيا 
إمكانيات  من  كاملة  بصورة  االستفادة  السينام  تستطع  مل 

وخربات هذا الفنان القدير وموهبته الكبرية، فتنوعت أدواره 

الثانوية  الدرامية  الشخصيات  من  مجموعة  بني  السينامئية 

واملؤثرة يف األحداث، وبني مجموعة من الشخصيات املساعدة 

مشاركاته  قامئة  وتضم  هذا  الجادة.  السينامئية  األفالم  ببعض 

مجلس  قلبني،  بني   ،)1952( آمال  التالية:  األفالم  السينامئية 

بني   ،)1958( الله  )1953(، سهم  الرسول  بالل مؤذن  اإلدارة، 

 ،)1964( وليلة  ليلة  ألف  املفقود،  االبن   ،)1962( القرصين 

 - اليمن، ثالث لصوص  ثورة  املجهول )1965(،  الرجل  الجزاء، 

الثانية  الزوجة  الدخيل،    ،)1966( آدم  تفاحة  عمته،   سارق 

»الريحاني«  أدوار  بها بعض  العسكري« وقدم  تأسيس فرقة »المسرح  شارك في 
بمسرحييت »قسميت« و»حسن ومرقص وكوهني« النجمة ميمي شكيب  أمام 
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القرن  أوائل ستينيات  الكربى في  الفنية  انطالقته  تحققت 
القومي« إلى عضوية فرقة »المسرح  بانضمامه  الماضي 

31 بين الظل والضوء]]]

األرياف،  يف  نائب  يوميات   ،)1968( وخيانة  حب   ،)1967(

امرأة   ،)1970( هروب  األرض،   ،)1969( للحب  وجوه  ثالث 

الصمت،  مدينة   ،)1972( خوف  لحظات   ،)1971( ورجل 

البلد  وسط  يف  شقة   ،)1973( السكرية  كان،  الذي  الحب 

الكلمة  مبعنى  رجل   ،)1977( الحب  دنيا  يا  حلوة   ،)1975(

خطايا  بال  دموع    ،)1979( املجتمع  يف  مني  ابن   ،)1978(

دري،  من  وال  شاف  من  وال   ،)1981( املختار  عمر   ،)1980(

الكلية،  يف  مغاوري  املساء،  يأيت  عندما   ،)1983( أيوب 

يشء  كل  أنياب،  له  عصفور   ،)1985( ميت  إعدام  الطوفان، 

قبل أن ينتهي العمر )1987(، األب الثائر، الحب أيضا ميوت 

بعض  إىل  باإلضافة  وذلك   ،)1989( اإلعدام  كتيبة   ،)1988(

األفالم األخرى ومن بينها: البحث عن جرمية.

مع  السابقة  األفالم  تعاون من خالل مجموعة  قد  أنه  ويذكر 

نخبة متميزة من كبار مخرجي السينام العربية ويف مقدمتهم 

األساتذة: السيد بدير، عباس كامل، صالح أبو سيف، يوسف 

عبد  فطني  الشيخ،  كامل  اإلمام،  صالح، حسن  توفيق  شاهني، 

حسن  عطية،  كامل  الصيفي،  حسن  سامل،  عاطف  الوهاب، 

محمد  الخمييس،  الرحمن  عبد  مصطفى،  الدين  حسام  رضا، 

معلوف،  يوسف  املحامي،  حسن  كامل  محمد  الجواد،  عبد 

نور الدمرداش، يحيى العلمي، محمد فاضل، أحمد طنطاوي، 

أحمد الطوخي، حسن يوسف، بشري الديك، مصطفى العقاد، 

الطيب،  عاطف  الخالق،  عبد  عيل  بدرخان،  عيل  جالل،  نادر 

هاين الشني، طارق النهري.

التليفزيونية: مشاركاته   - ثالثا 
إبراهيم  للفنان  التليفزيونية  املشاركات  كرثة  عدم  برغم 

الشامي مقارنة ببعض أبناء جيله من الفنانني إال أنه قد نجح 

بعدما  التليفزيونية، خاصة  بالدراما  له  يف وضع بصمة مميزة 

هذا  بدقة،  ومرسومة  متنوعة  انسانية  شخصيات  عدة  قدم 

وميكن تقسيم مشاركاته التليفزيونية إىل قسمني كام ييل:

-1 املسلسالت: حيث شارك بأداء بعض األدوار الرئيسة بعدد 

النيل،  بينها: يوميات مدينة عىل  من املسلسالت املهمة ومن 

ولدي،  يا  غريب  آخر،  يوم  غدا  الشعراء،  فواكه  حارتنا،  والد 

الشاطئ  بوجي وطمطم يف رمضان، جرمية عىل  سلف ودين، 

لها  أيام  الجبل،  ابن  هبنقة،  األحمق  العاصفة،  بعد  الهادئ، 

الكنز،  املطاردة،  الفالح،  وحده،  السائر  األسود،  القط  ذكرى، 

املاء، شهادة  والناس، بصامت عىل  القاهرة  بعيد، كروان،  من 

ميالد، أرض النفاق، أنهار امللح، الهاربان، هروب، اللسان املر، 

الحب  أيها  مرتني،  عاش  رجل  يحرتقون،  الذين  الروح،  عودة 

أيام  بقية،  للزمن  األيام،  األخري،  الفارس  املرشبية،  تهجرين،  ال 

اإلنسان  ساعة،  الزمن  من  الباقي  البحر،  أيوب  املايض،  من 

قلب  سبيل،  عابر  )ج1(،  والدموع  الشهد  أديب،  واملجهول، 

الجوارح،  غوايش،  الزيبق،  عيل  الزهور،  أجمل  ذهب،  من 

عم  يا  صابر  اآلخر،  الوجه  يحرتق،  ال  النهر  األكابر،  برج 

باإلضافة  وذلك  الظهرية.  يف  أحالم  اآلوان،  آن  الرحاية،  صابر، 

رمضان  بينها:  ومن  الدينية  املسلسالت  من  كبري  عدد  إىل 

الرشيف  األزهر  إسالمية،  مواقف  الشهداء،  بعثة  والقاهرة، 

الخليل  الله،  فرسان  )ج1(،  اإلسالم  يف  القضاء  اإلسالم،  منارة 

بكر، خامس  الرحمن بن أيب  بن أحمد، موىس بن نصري، عبد 

الله  رسول  محمد  العزيز،  عبد  بن  عمر  الراشدين  الخلفاء 

)ج3(، ال إله إال الله )ج1،2،3(.

أعامله  قامئة  تضم  التليفزيونية:  والسهرات  التمثيليات   2-

بالدراما التليفزيونية أيضا مجموعة من التمثيليات والسهرات 

التليفزيونية ومن بينها عىل سبيل املثال: قطر الندى، فكرية، 

الخامسة، زوجة وسكرترية، شندويل يبحث عن  الساعة  شاي 

عروسة، العجوز والدنيا وأنا، بيت يسء السمعة، أمانتك مهر 

ألبنتي، الرجل املناسب، ابن القرية، العجوز والدنيا وأنا، زائر 

بن سعد،  الله  عبد  أحد،  يعرفها  مل  التي  فهمي  دولت  الليل، 

اإلمام العادل عمر بن عبد العزيز.

اإلذاعية: إسهاماته   - رابعا 
الشخصيات  بعض  بأداء  الشامي  إبراهيم  الفنان  شارك 

من  نسبيا  كبري  عدد  يف  املميز  بآدائه  املتميزة  الدرامية 

اإلذاعية،  والسهرات  والتمثيليات  الدرامية  املسلسالت 

املشاركات  جميع  حرص  ويستحيل  بل  يصعب  لألسف  ولكن 

أربعني  من  مايقرب  مدار  عىل  القدير  الفنان  لهذا  اإلذاعية 

عاما، وذلك نظرا ألننا نفتقد ولألسف الشديد لجميع أشكال 

التوثيق العلمي بالنسبة لألعامل اإلذاعية، وتضم قامئة أعامله 

اإلذاعية  والتمثيليات  املسلسالت  كبرية من  اإلذاعية مجموعة 

الطاولة، مدرسة  أنا؟، ملك  ومن بينها: قلوب من دهب، من 

سبعة  الخوف،  ميوت  عندما  الصرب،  عىل  عيني  املشاغبني، 

وجوه للحب، حمزة البهلوان، املؤلف املوهوب برغل خروب، 

يف  الشك  قصرية،  أجازة  السعادة  ويوم،  يوم  ألف  الصفقة، 

عيون بريئة، اإلنتقام، أغرب القضايا، إرادة الحياة، شخصيات 

تبحث عن مؤلف، سنة أوىل حب، 

الشخصية: حياته   -
قصة  بعد  عمه  ابنة  من  مبكرا  الشامي  إبراهيم  الفنان  تزوج 

والصغرى  الكربى  ابنتان هام  أبناء:  مثانية  منها  وأنجب  حب، 

مجدي،  عديل،  )محمد،  أبناء  ستة  وبينهام  وثناء(،  )جزاء، 

اسم  اختار  أنه  إىل  اإلشارة  إبراهيم، ونارص(. وتجدر  محمود، 

الكبري  لحبه  نظرا   1956 عام  ولد  الذي  األصغر  البنه  نارص 

حكمه،  فرتة  بدايات  يف  النارص  عبد  جامل  للزعيم  وتقديره 

طلب  أنه  لدرجة   ،1967 هزمية  بعد  جدا  منه  غضب  ولكنه 

من ابنه أن يختار له اسام آخر يناديه به.

له  كانت  لذا  بلده،  تراب  يعشق  وطنيا  الله  رحمه  كان  فقد 

“قطار  حملة  عىل  إرشافه  بينها  ومن  بارزة  اسهامات  عدة 

الرحمة” اعتبارا من ديسمرب 1952، وكان هذا القطار يطوف 

التي شارك فيها  الحملة  لتأييد ثورة يوليو. وهي  باملحافظات 

معظم فناين مرص، ومن أبرزهم الفنانني: يوسف وهبي، وأنور 

شكيب،  وميمي  جميل،  وعلوية  املليجي،  ومحمود  وجدي، 

منيس،  الفتاح  عبد  واملوسيقي  منري،  ورساج  عاكف،  ونعيمة 

واملصور حسني بكر.

الفنون،  لكل  محبا  ظل  الشامي  إبراهيم  الفنان  أن  ويذكر 

أغانيهام  يف  الوهاب  عبد  ومحمد  كلثوم،  أم  لصوت  وعاشقا 

رسم  يجيد  كان  كام  أيضا،  الرسم  يجيد  كان  وأنه  القدمية، 

ويختار  املكياج  لها  ويضع  بتمثيلها،  سيقوم  التي  الشخصية 

الشخصية  تنتسب  محافظة  أي  إىل  ويحدد  املناسبة،  املالبس 

بها. فقد كان بصفة عامة يعشق  التي يتكلم  اللهجة  ويدرس 

أنه شارك يف كتابة فيلم  السيناريو”، حتى  ويجيد فن “كتابة 

روى  كام  اسمه،  كتابة  دون  الجيش”  يف  ياسني  “إسامعيل 

قد  الشامي  إبراهيم  الفنان  أن  حامد  وحيد  الكبري  الكاتب 

له.  إذاعية  قصة  أول  عىل  مبوافقته  التعديالت  بعض  أجرى 

الفني  لإلنتاج  رشكة  إنشاء  يف  مساهمته  أيضا  بالذكر  وجدير 

واملخرج  بدير  السيد  واملخرج  املوجي،  محمد  امللحن  مع 

فادحة،  خسارة  خرست  الرشكة  أن  إال  عقيل،  نذير  السوري 

وضاعت مدخراته ومصوغات زوجته فيها.



    

املنحز  وعظيمة  التفكري  رفيعة  حية  مبادرة 
القومي  للمرسح  مرسحيات   10 انتاج  يتم  ان 
ا  دايمٔ والخالقة  املبادرة  العزيزة  مرص  يف  العريق  
وقدمت  العريب  للمرسح  الحي  االمنوذج  رسم  يف 
خالل  من  املرسحي  الفعل  تطوير  آلية  يف  مناذج 
بالواقع  وتغليفها  وتطويعها  تشيخوف  نصوص 
النه  بالسهل  ليس  جهد  وهذا  العريب  املرصي 
تدير  رفيعة  فنية  عقول  املبادرة  هذه  وراء  يقف 
ذايمٔقة  يحرتم  الذي  العارف  بوعي  الفنية  الحكاية 
بهذه  قدمهم  الذين  املرسح  فناين  ويحرتم  الناس 
املرسحيات العرش وهم سناء شافع وفهمي الخويل 
الغرباوي  ومازن  السيد  وعصام  امام  واسالم 
وهشام  بسيوين  وسامح  عبدالعزيز  عالء  والكاتب 
العروض  قوة  مدى  يرى  لالمر  واملتتبع  عطوة 
والجامل  املتعة  بني  مزجت  والتي  املرسحية 
اليها  استندت  التي  الراقية  والكوميديا  البرصي 
تشغييل  مبدامٔ  مجرد  االمر  يكن  ومل  العروض  هذه 
يف  جديد  سيناريو  اىل  يستند  االمر  ان  يبدو  وامنا 
يف  عظيمة  فرصة  وهي  املرصي  املرسح  بناء  اعادة 
الوعي امنوذجا العادة  الكورونا ان يكون هذا  زمن 
املرسحي  بالحقل  املشتغلني  لدى  املفهوم  بناء 
القبعات  ترفع  انه  والحقيقة   ، العريب  عاملنا  يف 
املستوى  الرفيع  الحضاري  املرشوع  هذا  الصحاب 
الفريق  رامٔس  وعىل  املبادرة  باصحاب  واملتمثل 
قطاع  وريمٔيس  عبدالدايم  ايناس  الثقافة  وزيرة 
للمرسح  الفني  البيت  وريمٔيس  جالل  خالد  االنتاج 
ايهاب  القومي  املرسح  ومدير  مختار  اسامعيل 
الكبري  واالستاذ  امام  واسالم  بسيوين  وسامح  فهمي 
ان  فقط  ليس  االمر  يف  يعنينا  وما  الرشقاوي  جالل 
تكون يف اي منصب بل ان متتلك القدرة عىل الخلق 
نراه  ما  فعال  وهذا  واالنجاز  والتطويع  والتطوير 
حني نقرامٔ ونشاهد املشهد من الخارج والذي اعطانا 
وفق  مرسحنا  يف  ايضا  لنبادر  قوية  ايجابية  دفعة 
االمكانات املتاحة بعيدا عن مبدامٔ التشغيل ونستند 

اىل مبدامٔ اعادة البناء والتطوير .
مشاهدة  هو  املرشوع  حول  للكتابة  دفعني  ما 
مرسحية “ مشهور مش مشهور “ للمخرج املخرضم  
الشاب مازن الغرباوي الذي امٔخذ املرسح يف حياته 
طريقة جادة ومبسار يحرتم فيه ما يقدم من ابداع 
يطرح  والذي  العرض  هذا  جاء  حيث  مرسحي 
املايض  القرن  من  الستينيات  يف  املرسح  مضمونه 
يحايك  وقتها  كان  ومن   67 هزية  يحايك  والذي 
 73 عبور  اىل  سنوات   6 بعد  وصوال  العريب  الواقع 
العظيمة  االسامء  ويطرح  النرص  بفرح  والشعور 
عبدالله غيث وسميحة ايوب ومحسنة توفيق وكرم 
مطاوع ومحمود ياسني ونور الرشيف وسعد اردش،
انه الرسد الحكايمٔي لسرية ذاتية ملمثل مغمور اوحى 
وما   ، مغرور   ، عظيم   ، نجم   ، مشهور  انه  لذاته 
االمس  اشبه  ما  انه  مستقاة  ققيمة  العرض  طرحه 
ومن  الفعلية  قيمته  وما  رايمٔدا  كان  ومن  باليوم 
يقدم االن مرسحا من جيل الشباب الحايل فال نجد 
عىل  املرسح  تامٔخذ  التي  املثقفة  العارفة  القلة  اال 
ان املرسح بحد  لذاتها ووطنها  الجد وتبنى  محمل 
ذاته هو  فعل ثقايف حضاري ومن ثم تامٔيت املكمالت 

االخرى .

يف  نايشء  مرسحي  جيل  من  االن  السايمٔد  لنفحص 

يقدم   ، التلفزيون  عىل  وعينه  يعمل مرسحا  اغلبه 

مسلسل  يف  ريمٔييس  دور  وفجامٔة  اخرى  او  مرسحية 

اذا  ينطق  هكذا   !!! اتراجع  لن   ، انتاجيا  ضعيف 

املرسح  ويضيف  مرسحي  بعمل  لالشتغال  دعي 

بالنسبة يل اصبح من املايض وكان وسيلتي للوصول 

عىل  تنطبق  قد  التي  هذه  حكاية  اية   !!! ووصلت 

يصبح  عندما   !! املطية  حكاية   !! عريب  قطر  كل 

فارغا من  فنانا  املطية  يبقى صاحب  املرسح مطية 

املحتوى مجرد وجه بال مالمح،  جسد بال روح، لن 

ادوارا   يتعبط  ورمبا  فقط  مشهورا  بل  نجام  يكون 

اكرب من حجمه فيصغرها ويبقى مكانك رس  والرس 

بينام  النجومية  بحكاية  عليه  كذب  الذي  املنتج  يف 

الفنان  يبقى  بينام  املنتج  امٔي  املاليني  بجيبه  يضع 

مش  مشهور  مرسحية   ، يرح  الجهالة  حوض  يف 

بروح  االن  نعيشه  الذي  الواقع  هذا  عرت  مشهور 

الفنان سامي مغاوري ما هو  الستينيات فام رسده 

اال يحدث االن .

املرسحية  لفريق  ترفع  املستوى  رفيعة  جهود 

املخرج  بقيادة  راق  فن  من  قدم  ما  عىل  القبعات 

الشاب مازن الغرباوي .

أجمع  العامل  أصابت  والتي  كرونا  جائحة  ظل  يف 

أن  اال  وعشاقه  جمهوره  انتظار  يف  املرسح  ظل 

الجائحة أعاقت الحضور وتسابقت مواقع التواصل 

االجتامعي والقنوات الخاصة من ملء هذا الفراغ 

من  الكثري  الثقافية  املنصات  من  العديد  فقدمت 

مرص  يف  الثقافة  وزراه  واستطاعت  الفاعليات 

فاطلقت  املستقبل  آفاق  فتح  يف  وبثقل  التواجد 

لسد  وذلك   ) ..أعرف  ..فكر  اقراء   ( املبادرة  تلك 

ومواصلة  والخشبة  الجمهور  بني  الفجوة  تلك 

جمهور املرسح متابعة األعامل الفنية وكان ضمن 

مش  مشهور   / املرسحي  العرض  الفاعليات  هذه 

مشهور .

إنسانية  حالة  املجتمع  يف  املهمشني  واقع  يعترب 

املتعددة  بجوانبه  األيديولوجي  رصاعهم  تعكس 

ومدي تأثري القدرة العقلية التي يفكر بها املهمش 

نفسك  فتجد  متشابكة  إنسانية  قضايا  يف  ليضعك 

ونفسية  وفلسفية  اجتامعية  معطيات  أمام 

مهميش  من  الكثري  يالمس  الواقع  وهذا  متشابكة 

 . التساؤالت  من  الكثري  علينا  فيطرح  املجتمع 

القضية  هذه  ملثل  شاب  مخرج  يتصدى  حني  لذا 

وبدون  الخشبة  تقديها عيل  ويستطيع  املتشابكة 

من  قضيته  ويطرح  الحدث  مع  يتفاعل  جمهور 

البرشية  النفس  دواخل  المس  إنساين  واقع  خالل 

الداخلية  وخالفاتها  وانعكاساتها  تفاعالتها  ورصد 

ايل  ذلك  فأدي  املجتمع  مع  النفيس  ورصاعها 

جمهور  وبدون  الخشبة  عيل  املمثل  طاقة  تفجري 

يبني  قدرة املخرج عيل توظيف أدواته واالشتغال 

إعداد  والقدرة عيل  مناسب   وبشكل  املمثل  عيل 

الرؤية املحلية وبفكر وأسلوب  النص ليتوافق مع 

وروح مرصية ليظهر العرض بتلك الرؤية الجاملية 

أعطي  الجمهور  عدم  رمبا   ، املشاهدة  خالل  من 

واقعي  تفاعل  مغاورى   سامي  القدير  الفنان 

، كل  يؤديها  التي  الشخصية  واغرتاب حقيقي مع 

الشكر لطاقم العمل ومخرج العرض لتقديم تلك 

الرسائل املهمة للمشاهد ، ورغم أنني كنت أمتني 

العرض  إلطالة  الكاف  الوقت  للمخرج  يتاح  أن 

املرسحية  الشخصيات  باق  ابعاد  عيل  للتعرف 

بأعاده  املخرج  يقوم  أن  الجائحة  بعد  وأمتني   ....

العرض عيل الخشبة للجمهور وبوقت أطول .

مشهور«  مش  »مشهور 
باليوم األمس  أشبه  ما  الكورونا  زمن  في 
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