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الثقافة وزيرة 

الثقافى اإلنتاج  قطاع  نشاط  استئناف  تشهد   

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، 

استئناف نشاط قطاع اإلنتاج الثقاىف برئاسة الفنان 

الخاصة  الزمنية  للخطة  تنفيذاً  وذلك  جالل،  خالد 

بعودة الفعاليات اإلبداعية، حيث انطلقت عروض 

اسامعيل  الفنان  برئاسة  للمرسح  الفنى  البيت 

للفنون  الهناجر  مركز  ساحة  مرسح  عىل  مختار 

»الليلة  الشهري  العرائس  عرض  استضاف  الذى 

الكبرية« ومرسحية »البخيل«.

الثقافة،  وزير  الدايم،  عبد  إيناس  الدكتورة  علقت 

الثقافية عقب جائحة فريوس  األنشطة  عىل عودة 

والنشاط  رجعنا،  أننا  لله  »الحمد  قائلة:  كورونا، 

أول  من  أننا  فخورين  وإحنا  ملرص،  رجع  الفني 

لنشاطها  عادت  الذي  العريب  العامل  يف  الدول 

الثقايف«، مؤكدة عىل التزام جميع املواقع الثقافية 

بتطبيق االجراءات االحرتازية املطلوبة.

األوبرا  بدار  أسبوع  منذ  بالفعل  »وبدأنا  وتابعت: 

عظيم  إنجاز  الثقافة  وزارة  قدمت  حيث  املرصية، 

ونفذنا  قررنا  أننا  يف  وهيئاتها  قيادتها  بجميع 

املسارح  أن  وامتنى  ثالث مسارح مكشوفة،  افتتاح 

املكشوفة تظل مستمرة حتى بعد رجوعنا لجميع 

املسارح«.

شؤون  قطاع  رئيس  جالل،  خالد  املخرج  وقال 

بأسطورة،  نبدأ  أننا  »اخرتنا  الثقايف:  اإلنتاج 

عرض  وهذا  الكبرية«،  »الليلة  هي  واألسطورة 

له  تأيت  والناس  املرصيني،  أذهان  يف  مرتسخ 

العرائس من  مخصوص، مؤكًدا أن مسؤوىل مرسح 

أكفأ الفنانني الذي يقومون بتصميم هذه العروض 

يف العامل العريب كله، ثم سنقدم مرسحية »البخيل« 

التابعة ملرسح الشباب.

أن  إىل  الثقايف،  اإلنتاج  شؤون  قطاع  رئيس  وأشار 

الصيف،  فصل  نهاية  حتى  مستمر  الربنامج  هذا 

سبتمرب  شهر  برنامج  عن  اإلعالن  املقرر  ومن 

املسارح  بأن  منوًها  املقبلة،  الفرتة  خالل  وأكتوبر 

توجد  حيث  االحرتازية،  اإلجراءات  بتطبيق  تقوم 

أثناء  وتعقيم  واآلخر،  كريس  كل  بني  مرت  مسافة 

الدخول، وقياس درجات الحرارة، ورش املكان بعد 

كل عرض يومًيا.

البيت  رئيس  مختار،  إسامعيل  الفنان  وعلق 

مسارح  عىل  العروض  عودة  عىل  للمرسح،  الفني 

الدولة بعد جائحة فريوس كورونا، قائاًل: إن هناك 

»البخيل«  مثل  املرسحية  العروض  من  مجموعة 

البيت  عروض  إىل  باإلضافة  الكبرية«،  و«الليلة 

أن  مؤكًدا  رضا،  وفرقة  الشعبية  للفنون  الفني 

هناك تناغم يف قطاع اإلنتاج لتقديم وجبة دسمة 

املسارح  عودة  نبدأ  أننا  حيث  املرصي،  للجمهور 

الله  »إن شاء  االحرتازية، معقًبا:  اإلجراءات  بكامل 

تكون فتحة خري ملوسم جديد«.

هناك  أن  للمرسح،  الفني  البيت  رئيس  وأضاف 

حسني  سامح  للفنان  »املتفائل«  ملرسحية  عودة 

القومي،  املرسح  خشبة  عىل  إمام  إسالم  واملخرج 

حسان،  عمرو  للمخرج  »الحادثة«  عرض  وإعادة 

الدولة  بجائزة  فوزه  مبناسبة  الرميل  لينني  واملؤلف 

عىل  »فركش«  عرض  وعودة  الغد،  مرسح  عىل 

املرسح  عىل  »القطط«  وعرض  العرائس،  مرسح 

عىل  سعيدة«  »رحلة  وعرض  لألطفال،  القومي 

عىل  النار«  »حريم  وعرض  اإلسكندرية،  مرسح 

مرسح الطليعة.

الفني  البيت  رئيس  عبده،  عادل  املخرج  قال  فيام 

الساحة  عروض  يف  يشارك  إنه  الشعبية،  للفنون 

بفرقة رضا، وفرقة أنغام الشباب، والسريك القومي، 

أن  إىل  مشريًا  الشعبية،  للفنون  القومية  والفرقة 

الراحل محمود  الفنان  لتأبني  احتفالية كبرية  هناك 

رضا، ومن املقرر اإلعالن عنها خالل األيام املقبلة.

الدايم  عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  أن  يذكر 

املايض  الخميس  مساء  شهدت  قد  الثقافة  وزير 

بعد  الحية  للمرسح  الفني  البيت  عروض  أول 

أربعة  دام  الحية  املرسحية  للعروض  تام  توقف 

املستجد،   ١٩ كوفيد  فريوس  جائحة  بسبب  أشهر 

إنتاج  من  الكبرية«  »الليلة  عريض  شهدت  حيث 

»البخيل«  وعرض  للعرائس،  القاهرة  مرسح  فرقة 

بحضور  ذلك  و  الشباب،  مرسح  فرقة  إنتاج  من 

الثقايف،  اإلنتاج  قطاع  رئيس  جالل  خالد  الفنان 

العامة  الهيئة  رئيس  موىس  محمد  نيفني  الدكتورة 

الجهاز  رئيس  سعدة  أبو  محمد  املهندس  للكتاب، 

عطوة  هشام  الفنان  الحضاري،  للتنسيق  القومي 

الفنان  الثقافة،  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس  نائب 

 ، للمرسح  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل 

للمرسح  القومي  املركز  رئيس  صادق  يارس  الفنان 

عبده  عادل  الفنان  الشعبية،  والفنون  واملوسيقى 

رئيس البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية، 

الهناجر للفنون،  الفنان محمد دسوقي مدير مركز 

الشباب،  فرقة مرسح  مدير  عادل حسان   املخرج 

القومي  املهرجان  رئيس  إسامعيل  يوسف  الفنان 

الثقافية  وزارة  قيادات  من  عدد  و  للمرسح، 

ال  الذي  العرض  جمهور  وسط  ذلك  و  والفنانني، 

للمرسح  االستيعابية  القدرة  من   ٪٢٥ الـ  يتعدي 

طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء .

ياسمني عباس

المصريني أذهان  الكبرية« عرض مرتسخ في  »الليلة  خالد جالل: 

اإلنتاج  تناغم في قطاع  إسماعيل مختار: 
المصري للجمهور  لتقديم وجبة دسمة 
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جنان«  فى  »جنان 
الريحانى ونجيب  خريى  بديع  بأعمال  يحتفى  المنعم  عبد  ناصر  للمخرج  جديد  عرض 

ونجيب  خريى  بديع  الثنائى  أعمال  على  إضاءات 
الريحانى

نارصعبد املنعم : الكوميديا صنعة وحرفة وفلسفة لها قواعدها

“جنان  املرسحى  العرض  بروفات  املنعم  عبد  نارص  املخرج  يجرى 

ىف جنان “ عن مرسح بديع خريى ونجيب إنتاج فرقة مرسح الغد 

بقيادة الفنان سامح مجاهد ويقدم العرض عىل قناة وزارة الثقافة 

ضمن مبادرة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم.

الطوخى،  عبري  أحمد،  ريم  حسن،  الرحيم  عبد  بطولة  العرض 

محمود  نائل عىل،   ، أبو رسيع  نورهان  عزت،  يارس  عاطف،  سامية 

محمد  ومالبس  ديكور  الشحات،  عمر  حسيب،  محمد  الزيات، 

ودينا  حافظ  داليا  منفذ  مخرج  رشاد،  جامل  هاشم،موسيقى 

محمود.

العرض  جنان”  ىف  “جنان  عرض  عن  املنعم  عبد  نارص  املخرج  قال 

كان  التى  القدمية  والكوميديا  الحاىل  الوقت  ىف  الكوميديا  يتناول 

بني  مقابلة  فهناك  الريحاىن  ونجيب  خريى  بديع  العمالقان  يقدمها 

إفيهات ولكنها صنعة  ليست مجرد  فالكوميديا  الكوميديا  زمنني ىف 

للفنانني  الرجوع  فضلت  وقد  وقواعد  أصول  ولها  وفلسفة  وحرفه 

من  إقتباساتهم  من  الرغم  عىل  الكوميديا  مفاهيم  رسخوا  الذين 

الكوميديا الفرنسية إال أنهم نجحوا ىف إستنبات هذة الكوميديا من 

داخل الرتبة املرصية.

الحوارات الشهرية لبديع خريى قال فيها “ إحنا عايزين  ففى أحد 

مرسح بريحة الفول والطعمية “ فقد إستطاع الثناىئ برباعة شديدة 

نطورها  ومل  إليها  نلتفت  مل  األسف  مع  كوميدية  مفاهيم  تأسيس 

العام اليحتمل  الظرف  وذلك ألن  كوميديا  تقديم  يرغبون ىف  فهم 

الكوميديا  ىف  املرسح  لرتاث  فيلجأون  تراجيدية  موضوعات  تقديم 

مشاهد  ويقدمون  الريحاىن  ونجيب  خريى  بديع  أعامل  ويقدمون 

“،”أستنى  املرصى  “الجنيه  ومنها  مختلفة  مرسحيات  من  متباينة 

بختك”، “جناين “

ونجيب  خريى  بديع  قدمها  التى  الكوميديا   “ قائال  وإستطرد 

الريحاىن تعتمد عىل بنية محكمة ىف املوقف الذى يخلق بالرضورى 

ىف  املتمثل  الطبقى  الخلل   “ املرصى  “الجنيه  ففى مرسحية  ضحك 

ىف  األرض  دوران  عىل  يعرتض  أمى  رجل  وهو  “السامك”  شخصية 

املقابل الرجل املتعلم الفقري وهو تابني يخلق موقف كوميدى وهنا 

تتجسد براعة الثناىئ بديع خريى ونجيب الريحاىن ىف خلق تباينات 

نشعر  أن  ميكن  فال  مرصى  بشكل  الفرنسية  الكوميدية  وإستنبات 

إقتباس فرنىس ولكنك تشعر أنك ىف حى من األحياء الشعبية  إنها 

املرصية القدمية

وأضاف ستظل تجارب هذا الثناىئ محفورة ىف وجداننا ونحن نقرتب 

للكوميديا  حقيقة  لصناعة  نقتقد  وتألقهم  أعاملهم  مئوية  من 

لألعامل  مشاهدىت  بعد  وخاصة  العرض  لتقديم  دفعنى  ما  وهو 

الكوميدية ىف رمضان والتى يغلب عليها اإلستسهال وعدم الحرفيه 

لها  ليس  متنافرة  إفيهات  يقدم  ما  وأغلب  واعية  كتابة  توجد  فال 

عالقة بالكوميديا .

الكوميديا عرش  على  تربعوا  المبدعان 
الرحيم حسن أربعة شخصيات ىف عرض “جنان  الفنان عبد  يجسد 

سبيل  عىل  الشخصيات  هذه  ومن   “ وطحينة  “عسل  و  جنان”  ىف 

ومرحلة مرسح  اإلستستهال  بثقافة  يسمى  ما  البعض عىل  وإعتمد 

القطاع الخاص وما أعقبها من مراحل.

وتابع قائال عرض “جنان ىف جنان” ينقسم إىل جزئني هام “جنان ىف 

الغد  فرقة  األحداث حول  تدور  “ حيث  و”عسل وطحينة   “ جنان 

ولكن  الين  اون  مرسحية  عرض  تقديم  ىف  أعضائها  يرغب  والذى 

ليس لديهم أفكار وتحدث بعض اإلرتجاالت ألعامل قدمتها الفرقة 

بأزمة  فيشعرون  هزيلة  كوميديا  من  قدم  ما  أن  فيكتشفون  سابقا 
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املثال يجسد شخصية السامك ىف مرسحية “الجنيه املرصى “ املعلم 

دسوقى الرجل الجاهل الذى يذهب ليتسلم شهادة أبنه فيكتشف 

فهو  واحد  صفر  عىل  حصولة  عىل  فيتعرض  صفر  عىل  حاصل  أنه 

ابنه  يرتك  أن  عىل  ويرص  صفر  من  أكرث  عىل  يحصل  أن  ىف  يرغب 

املدرسة .

ال  والذى  الفرقة  ىف  سنا  واألكرب  املشهور  املمثل  شخصية  ويقدم 

حصوله  هو  به  يهتم  ما  ودامئا  للمخرج  العشواىئ  اإلختيار  يعجبه 

عىل دور البطولة فقط

 “ قائال  حسن  الرحيم  عبد  الفنان  تحدث  الشخصيات  هذة  وعن 

تقديم أربع شخصيات يعد مجهود ذهنى كبري ولكنى سعدت كثريا 

بعمىل مع املخرج نارص عبد املنعم فهذة املرة األوىل التى نعمل بها 

سويا ولكنه مخرج عبقرى ولديه رؤية مختلفة والحقيقة أن العرض 

تنال  أن  بالعمل معهم وأمتنى  يحوى فريق عمل متميز إستمتعت 

التجربة إعجاب الجمهور

البلطجة  عن  إنتجت  سينامئية  أعامل  هناك   “ قائال  وإستطرد 

وما  العام  بالذوق  ترتقى  أعامل  مقابلها  ىف  يكن  ومل  واملخدرات 

والحقيقة  املشاهد  بعقل  إستخفاف  يعد  مؤخرا  كوميديا  من  قدم 

نتيجة  وهو  ىشء  كل  يتقبل  أصبح  الذى  املشاهد  عىل  أعتب  أىن 

أن  كفنانني  واجبنا  ومن  متواجد  اصبح  الذى  الثقاىف  الوعى  عدم 

الراقية  الهادفة  الكوميدية  نقدم للجمهور وجبه آخرى من االعامل 

فاملبدعان نجيب الريحاىن وبديع خريى تربعوا عىل عرش الكوميديا 

فقد إستطاعوا تقديم الكوميديا الراقية التى تعيش معنا حتى األن 

وهو ما يشجع الكتاب وخاصة أن لدينا مجموعة كبرية من الكتاب 

يقدمون كوميديا راقية وهادفة ولكن علينا أن نبحث عنهم ونطلق 

العنان للمؤلفني لتقديم أعاملهم.

والدلوعة الذكية  الزوجة 
تجسد الفنانة سامية عاطف شخصيتان ىف عرض “عسل وطحينة “ 

قائلة  و “جنان ىف جنان” واما عن عرض “جنان ىف جنان” فذكرت 

عبد  نارص  املخرج  مع  بها  أتعاون  التى  األوىل  املرة  ليست  وهذة 

قرأت  وعندما  معه  عمل  من  أكرث  قدمت  وأن  سبق  فقد  املنعم 

الجميع  وتساعد  فتاة مرحة ومبهجة  فهى  كثريا  الشخصية سعدت 

منذ  تقدميها  أمتنى  كنت  نقدمها  التى  الزمنية  الحقبة  أن  كام 

لدى  الخاص  رونقها  لها  القديم  الزمن  أعامل  فدامئا  طويلة  فرتة 

الجامهري.

“ البطلة  صديقة  “عدالت 
ىف  “جنان  عرض  ىف  شخصيتان  أيضا  تجسد  الطوخى  عبري  الفنان 

فتقدم شخصية عدالت صديقة   “ “ وعرض “عسل وطحينة  جنان 

البطلة التى قدمتها الفنانة مارى منيب وذكرت قائلة عن الشخصية 

كبري  بشكل  الشخصية  درست  فقد  مختلف  بشكل  عدالت  أقدم 

ووضعت لها شكل يختلف عام قدمته الفنانة القديرة مارى منيب 

ورغم  آخرى  ومفردات  مختلفة  تفاصيل  عدة  عىل  بالرتكيز  وقمت 

حبى الشديد ملارى منيب إال أىن حاولت بقدر اإلمكان أن ال أقلدها 

صديقتها  وتحث  ومكائد  خطط  تدبر  مستهرتة  سيدة  فالشخصية 

وأضافت  لها  لخيانته  وذلك  الباشا  زوجها  لعاقب  تنفيذ خطة  عىل 

الشخصية متثل تحدى كبري وأمتنى أن ينال العرض إعجاب الجامهري 

الهام تقديم أعامل كوميدية لها هدف مضمون وذلك لنعيد  فمن 

لإلذهان الكوميديا الراقية ذات املعزى والرسالة.

الرومى وعكوش  أفندى  ياقوت 
عرض  نقدم  قائال  فأشار  التجربة  عن  تحدث  عزت  يارس  الفنان 

مرسحية  فنقدم  الريحاىن  ونجيب  خريى  بديع  تراث  من  مرسحيا 

“جنان ىف جنان” والتى تتناول مشاهد من ثالثة مرسحيات مختلفة 

مرسحية “جنان ىف جنان“ و“جناين “ و“الجنيه املرصى “ وأقدم ىف 

فنان محب  الرومى”وهو  مرسحية “جنان ىف جنان” دور “عكوش 

للتمثيل ولكنه ممثل مبالغ ىف أدائه “ أوفر “ فيقدم مشهد متثيىل 

يقدموا  مل  الريحاىن  ونجيب  خريى  بديع  بأن  عليه  التعليق  ويتم 

هذة األجواء من التمثيل وهو األداء املبالغ فيه،وهومشهد متواجد 

بالفعل ىف مرسحية “جنان ىف جنان “ األصلية.

 “ أفندى  “ياقوت  شخصية  هى  أقدمها  التى  الثانية  الشخصية  أما 

الراحل  التى قدمها  الشخصية  “الجنيه املرصى “ وهى  ىف مرسحية 

بالسامك  يتلقى  “،وعندما  الفنى  “السكرتري  بعنوان  املهندس  فؤاد 

املهندس  لفؤاد  الشهري  املشهد  وهو  األرض  دوران  حول  ويختلفنا 

والحقيقة أن املشهد كتب بعبقرية شديدة

املنعم  عبد  نارص  املخرج  مع  بالتعاون  كثريا  “سعدت  قائال  وتابع 

فهى املرة األول التى نتعاون ىف عمل واملخرج نارص عبد املنعم هو 

مخرج له ثقل كبري وأتعشم أن نقدم عمل ميتع الجمهور والعرض 

به طابع مختلف عام قدمته سابقا فهذا الرتاث قدم ىف أوائل القرن 

املاىض ىف اإلربعينات والثالثنيات من القرن املاىض والتمثيل يشابه 

ألقدم  جيدة  فرصة  وهى  قبل  من  أقدمه  مل  ما  وهو  املرحلة  هذة 

بينه وبني  والتجانس  بالثنائية  مبهر  بديع خريى ألىن  للعظيم  عمل 

وشاهدات  قراءت  فقد  عظيمة  أعامال  قدموا  فقد  الريحاىن  نجيب 

األعامل  هذا  عمق  مدى  إكتشفت  ولكنى  املبدعان  هذان  أعامل 

عندما قدمتها عىل خشبة املرسح

ىف  “جنان  لديكور  تصوره  عن  قال  هاشم  محمد  ديكور  مهندس 

البساطة الشديدة وبه روح كوميدية  الديكور عىل  جنان “ يعتمد 

مرسحية  اعامل  تقديم  الهام  ومن  واملالبس  اإلضاءة  بني  وتناغم 

تعتمد  أصبحت  األن  املقدمة  فالكوميديا  هادفة  كوميديا  تحمل 

عىل األفيهات واألسكتشات وهذة ليست الكوميديا ونريد أن نحى 

نوعيات  هناك  أن  الجمهور  ونعرف  الهادفة  الكوميدية  األعامل 

من  النوعية  هذة  تقديم  الرضورى  فمن  الكوميديا  من  آخرى 

الكوميدية حتى وإن أستعنا بالريبورتوار

رنا رأفت 

أجسد شخصية الزوجة التى تحب زوجها كثريا ولكن زوجها مزواج 

تكون  ان  وتخىش  ذكية  سيدة  وهى  مرات  تسع  تزوج  وأن  وسبق 

تلقينه  وتقرر  غريته  إلشعال  حيلة  فتدبر  السابقات  زوجاته  ضمن 

عرض  ىف  أجسد  وأيضا  يرتكها  وال  بها  يتمسك  حتى  قاسيا  درسا 

فتقرر  زوجها  يخونها  التى  هانم  وطحينة” شخصية رشيفة  “عسل 

إثارة غريته فتتعرف عىل شخص ما إلثارة غريته ولكنه زوجها  أيضا 

يعجب به كثريا ويقرر تعينه ىف منصب كبري.

النوعية  لهذة  تقدميى  يسبق  مل  ىل  بالنسبة  جديدتان  الشخصيتان 

والشخصيتان متقاربتان إىل حد كبري وهذا ما ميثل تحدى بالنسبة ىل 

لتقديم كل منها بشكل مختلف وطريقة أداء مختلفة

كام أن فكرة العرض التى تستعرض كوميديا الزمن الجميل ورائدان 

هامان ىف الكوميديا أرسوا قاعدة هامة لفن الكوميديا وهام بديع 

وجدان  ىف  محفورة  أعاملهم  التزال  التى  الريحاىن  ونجيب  خريى 

الشعب املرصى حتى األن

ومبهجة مرحة  شخصية   “ “بنانه 
عرض  من  كال  ىف  أحمد شخصيتان  ريم  الشابة  الفنان  تجسد  بينام 

“عسل  عرض  ىف  فتقدم   “ وطحينة  و”عسل   “ جنان  ىف  “جنان 

والتى   “ بختك  أستنى   “ مرسحية  ىف   “ بنانه  شخصية   “ وطحنية 

الكبري وهو يشبه دور  الباشا  أبنة شقيق  أقدم شخصية  قالت عنها 

األحداث  ىف  تغيري  هناك  ولكن   “ البنات  “غزل  فيلم  ىف  مراد  ليىل 

بداية  تتشابه  وبالفعل  الباشا  مع  ليعمل  املعلم  تساعد  فهى 

الكبري  الباشا  أبنه شقيق  فتفقد   “ البنات  فيلم “غزل  األحداث مع 

مساعدته  فتقرر  براءته  تثبت  وعندما  برسقته  وتتهمه  سوارها 

أن  يثبت  ما  وهو  كبري  منصب  ويتقلد  الباشا  مع  يعمل  وبالفعل 

الحياة سعيدة وعلينا أن نتفائل.

وعندما  املنعم  عبد  نارص  املخرج  مع  بالعمل  سعيدة   “ وتابعت 

قدير  مخرج  فهو  به  الكبرية  لثقتى  قبلت  الشخصية  عليه  عرض 

ويقدم أعامال لها رونقها الخاص وفكرها املتميز وهى أعامل هادفة 
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مامرىس  من  كبري  عدد  هناك  ألن  وذلك  للمهرجان  األوىل 

العروض وذلك  يشاهدوا هذة  الشباب مل  املرسح السيام من 

عن  تناقشنا  وقد  التجريبى  املهرجان  بدايات  ىف  كانت  ألنها 

التى سيتم إختيارها وقد وقع إختيارنا ثالثة عروض  العروض 

دور  من  أساىس  جزء  ألنه  وذلك  الشباب  ليشاهدها  رئيسية 

او  عاملية  سواء  املرسحية  التجارب  عرض  التجريبى  املهرجان 

 “ الندوة  يشبه  ما  يقدم   أن  عىل  مرصية  عروض  أو  عربية 

متواجدة  الين  أون  عرض  تقديم  فكرة  فكانت   ،  “ الين  اون 

ولكن بشكل هامىش أو مخترص وكان مقرتحى يقع عىل ثالثة 

عروض هامة ىف ذاكرة املهرجان وهم عرض “حلم ليلة صيف 

“ وهو عرض أسباىن وعرض “فاميىل” من تونس إخراج فاضل 

املمثلة جليلة بن بكار وعرض “عنرب رقم 6  الجعيبى وبطولة 

وكان  الشخىص  إقرتاحى  هذا  وكان  األسدى  جواد  للمخرج   “

الحصول  كان  كام  املهرجان  إدارة  مع  للنقاش  مطروحا  االمر 

ولكننا  كبرية  صعوبات  به  أمر  العروض  هذة  من  نسخة  عىل 

إستطعنا حل هذة املشكلة.

عىل  كاىف  وقت  اليوجد  أنه  تيقنا  “عندما  قائال  وإستطرد 

إلنتهاء  مؤكد  أشياء  واليوجد  للمهرجان  دعوة  لعمل  اإلطالق 

اإلجراءات  حدة  لتخفيف  اإلتجاه  من  الرغم  عىل  الجائحة 

مطمئنة  غري  الغرب  من  لنا  تأىت  التى  اإلنباء  ولكن  اإلحرتازية 

منها  الحظر  رفع  التى  أوروبا  عواصم  ىف  مدن  عدة  ىف  وذلك 

ولكنه عاد مرة آخرى ومنها مدينة “ملبورن” بإسرتاليا وبالتاىل 

بتطوير  قمنا  هنا  ومن  يحدث  أن  ميكن  فيام  يقني  اليوجد 

املهرجان  ذاكرة  من  واحدا  عرضا  يقدم  أن  من  فبدال  الفكرة 

ذاكرة  من  عروض   9 بعرض  االمر  هذا  نستغل  أن  قررنا 

الهامة  اإلصدارات  من   مجموعة  نرش  ويصاحبها  املهرجان 

هدف  حققنا  قد  نكون  وبالتاىل  األوىل  دوراته  ىف  للمهرجان 

لها  يسبق  مل  التى  األجيال  من  العديد  تتطلع  أن   وهو  هاما 

املهرجان  من  األوىل  الدورات  ىف  املرسحية  العروض  مشاهدة 

ففى  الغرب  ىف  يحدث  مبا  فوجئنا   “ قائال  وتابع  التجريبى  

يوم 23 مايو املاىض عرض ىف أمريكا مرسحية “ أنتيجون األن 

سان  كاليفورنيا   جامعة  ىف  مساعد  أستاذ  إخراج  املرسحية   “

للمرسح واملرسحية عبارة  أكادميى ومامرس  فنان  ديفيد وهو 

أثنى عرش ممثل وممثلة من أماكن مختلفة ىف قارات مختلفة 

تصور  قدموا  واليابان  وسينغافورة  املتحدة  والواليات  من 

ألنتيجون ىف زمن إجتياح وباء الكورونا وهى فكرة ربطت بني 

اإلحداث التى تدور ومرسحية أنتيجون 

وىف يوم 19 يونيو متت دعوىت ىف برستون بربيطانيا ملجموعة 

بجامعة  واملرسح  الدراما  قسم  لخريجى  جديدة  مرسحيات 

الين   أون  تقدميها  يتم  املرسحيات   وهذة   ،  “ “بريستول 

مهرجان  رئيس  رئيس  سليامن  العزيز  عبد  عالء  دكتور  أعلن 

الدورة  مالمح  أهم  عن  التجريبى  للمرسح  الدوىل  القاهرة 

من  الفرتة  ىف  إنعقادها  املقرر  من  والذى  للمهرجان  الجديدة 

املهرجان  مبارش عىل صفحة  11 سبتمرب وذلك عرب بث  إىل   1

دقيقة   35 مدار  وعىل  خالله  قدم  بوك  الفيس  عىل  الرسمية 

طرفا من مالمح الدورة القادمة، كام  تحدث عن تطور عملية 

بحث إدارة املهرجان عن شكل لتقدميه مع تفىش وباء كورونا.

فريوس  ظهور  بداية  منذ  العامل  بها  مر  التى  “الظروف  وقال: 

كورونا املعروف بأسم “كوفيد 19 “ الذى تسبب ىف إجراءات 

وتحديدا  املرسح  ضمنها  وكان  العامل  ىف  وإحرتازية  صحية 

والعروض  الجمهور  بني  املبارش  االلتقاء  وفكرة  الحى  املرسح 

مستحيل  شبه  أصبح  وقت  ىف  املرسحيني  واملؤدين  املرسحية 

وبالتاىل أصبح علينا الرتيث ىف إعالن تفاصيل الدورة الجديدة 

ومسابقات  الدورة  تفاصيل  عن  اإلعالن  الصعب  من  فكان 

ىف  ملقاه  جثث  أوروبا  ىف  كانت  الذى   الوقت  ىف  املهرجان 

الشارع فكان من قبيل العبث أن نعلن عن تفاصيل املهرجان 

مجلس  وكان  الظروف  تتحسن  حتى  وإنتظرنا  الوقت  هذا  ىف 

هذا  ىف  وتفكري  بحث  حالة  ىف  الوقت  طوال  املهرجان  إدارة 

املشكلة وكيف نستطيع التعامل معها.

بشكل  املهرجان  إقامة  حالة  فكرة ىف  لدينا  “كان  قائال:  وتابع 

“وهو  املهرجان  “ذاكرة  مسمى  تحت  مقرتح  وهو  طبيعى 

إختيار عرض واحد من العروض التى تم تقدميها ىف السنوات 

التجريىب  للمسرح  القاهرة  مهرجان  رئيس 
الجديدة  دورته  تفاصيل  عن  يكشف 

5 سبتمرب«  المهرجان« و»إحتفالية  2020 »ذاكرة  التجريىب  جديد 
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العرض  مشاهدة  أثناء  معهم  يكون  أن  وآباءهم  األطفال  من 

بعمل  يقومون  حتى  املقرمشات  من  وكيس  مياة  زجاجة 

منهم  وطلب  باملرسحية  الطوفان  لحظة  ىف  الصوتية  املؤثرات 

التى  املرسحية  تناسب  “فانتازيا”  معينة  أزياء  يرتدون   أن 

يقدمونها.

وأضاف عىل املستوى األكادميى هناك مجموعة من املؤمترات 

واللقاءات والتى تدور حول هذة املشكلة هل سيظل املرسح 

كمرسحيني  نؤمن  بالتأكيد  جميعنا  كورونا  بعد  هو  كام 

الحى  املرسح  يعادل  الىشء  انه  ونعى  املرسح  ومامرىس 

واضح ورصيح  بشكل  ذلك  بكتابة  املاىض   13 يوم  قمت  وقد 

وذكرت أنه تكرر يكاد أن يصبح مضجرا فال ىشء يعادل عمل 

املمثلني ىف بروفات حية وال ىشء يعادل الصمت الذى نسمعه 

وإنفعالنا  العاطفة  ولحظات  الرتقب  لحظات  ىف  ونتأمله 

من  قدم  ما  تزامن  وقد  مؤكدة  حقيقة  هذة  وبالتأكيد 

وامريكا  اوروبا  ىف  واملحرتفني  والدراما  املرسح  لطالب  تجارب 

علامء  أحد  قام  فقد  القضية  هذة  ناقشت  التى  والدراسات 

األجتامع بتقديم محارضة ملناقشة هل سيختفى املرسح الحى 

بالتأكيد لن يختفى املرسح الحى وعندما إستمع  وكام  نعلم 

بالقضاء  الين”  “أون  املرسح  يقوم  أن  ىف  البعض  ملخاوف 

وال  الحى  املرسح  اليعرف  ذلك  يقول  من  الحى  املرسح  عىل 

يعرف قيمته فلن يختفى املرسح الحى فسيظل املرسح الحى 

العامل سيختلف بعد كورونا فال يستطيع  ولكن من املؤكد أن 

املمثلون وال الجمهور أن يلتقيا ىف املرسح الحى وبالتاىل كان 

من  وأفضل  الصمت  من  أفضل  وسيلة  عن  البحث  من  البد 

عدم الفعل.

ودراسات  نقاشات  هناك  أن  إىل  العزيز،  عبد  عالء  د.  وأشار   

أنفسنا  نسأل  أن  والبد  والكامريا،  املرسح  بني  تدمج  وعروض 

ألنه  املنزل  يف  يبقى  أن  عليه  وجب  من  أسعد،  الطفلني  أي 

“نوح  مرسحية  شاهد  الذي  الطفل  أم  مرسح  هناك  ليس 

وشارك،  استمتع  ألنه  األونالين،  خالل  من  والطاووس” 

أن  وبني  العام،  هذا  املهرجان  نلغي  أن  بني  الفرق  هو  هذا 

به  يكون  املهرجان  أن  مؤكًدا  متاح،  هو  ما  حدود  يف  نقدمه 

الرضورة،  بفعل  متاح  هذا  أن  تتجاوز  الحظر  مسابقة ملرسح 

التعرف عىل  التجريبي يف األساس هو  وتصل إىل أن املهرجان 

لتأكيد  املسابقة  تلك  من  أفضل  يشء  وال  والتجارب  الخربات 

يف  جًدا  كثرية  انتقادات  هناك  كان  أن  متابًعا:  املوضوع،  هذا 

يعرف  ملا  شيوع  هناك  كان  بأنه  للمهرجان  األوىل  الدورات 

للمرسح  باتهام  األمر  ووصل  الحركة،  أو  الصورة  مبرسح 

التجريبي بالقضاء عىل املرسح، إذا كان هذا األمر يتكرر اآلن 

فهذا يشء يدعو للتفاؤل.

يوم  ذكري  ملناسبة  خاصة  إحتفالية  يعد  العام  هذا  أن  وأكد 

به  اإلهتامم  تراجع  الذي  الحدث  وهو  املرصي،  املرسح 

املهرجان  أخري كجزء من دور  بريقه مرة  إحياء  ليأيت  مؤخرا، 

البكائية  التجريبي، الفًتا إىل أن االحتفالية ستكون بعيدة عن 

وذكري  يتوافق  الذي  اليوم  هذا  يف  الحدث  جراح  واستدعاء 

الفكرة  جاءت  بل  الشهري،  سويف  بني  ثقافة  قرص  حادث 

وسط  املرصي  باملرسح  االحتفاء  باب  من  املهرجان  إلدارة 

املهرجان  التي غريت شكل  اإلجراءات االحرتازية  ،لكن  ضيوفه 

املخرج  إىل  اسنادها  تم  التي  االحتفالية  مالمح  لتغري  أدت 

نارص عبد املنعم، مستطرًدا: “ال زلنا نعمل عيل قامئة املكرمني 

بني  محرقة  شهداء  بعض  أسامء  ستضم  والتي  اليوم  هذا  يف 

سويف إضافة إيل عدد من الناجني”.

إدارة  يف  سيلونه  ممن  التجريبي،  املهرجان  رئيس  ومتني 

املهرجان أن يحافظوا عىل االحتفالية كسنة وقاعدة من ثوابت 

املهرجان، ورحب يف ختام كلمته بكافة اآلراء واالقرتاحات من 

شباب املرسحيني املرصيني والعرب، من أجل الخروج مبهرجان 

شبابه  وأحالم  وتاريخه،  مرسحها  بإسم  و  مرص  بإسم  يليق 

وكباره.

ياسمني عباس – رنا رأفت

ىف  كان  التوقيت  نفس  وىف  أسبوع  ملدة  عرضها  ويستمر 

األخرس”  “الخادم  بنرت  هارولد  ملرسحية  قراءة  نيويورك 

التواجد  وجميعها تجارب لفتت انظارنا بأن املرسح يرص عىل 

باإلضافة  الكامريا  مع  متفاعل  أو  مستعينا  كان  وإن  حتى 

توظيف لربامج التواصل عىل االنرتنت ومثال عىل ذلك تجربة 

تحمل مسمى “عرض حى تفاعىل ىف زمن الحظر “ وكان ذلك 

لألطفال  مرسحية  قدموا  فقد  بريطانيا  نوتينغام  مدينة  ىف 

حيث  بتذاكر  املرسحية  وكانت  والطاووس”  “نوح  بعنوان 

تسابق الجامهري ملشاهدة العرض بواسطة برنامج “زووم” ىف 

 1000 من  يقرب  ما  إىل  املشاهد  تتيح  التى  األحداث  نسخته 

متفرج والطريف هذة املرسحية أن القامئني عىل العرض طلبوا 
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رضا ..محمود  وداعا 
الشعيب   الفن  أيقونة  الراقص.. 

االستعراضات  ساحر  ايام  منذ  عالمنا   عن  رحل 
الصحف  وصفته  الذي   رضا  محمود  الفنان 
الفن  فى  المبدعني  أهم  أحد  بأنه  العالمية 

بالراقص  شبهوه  أنهم  من  الرغم  وعلى  المصري، 
“رضا”  فإن  كلى”،  “جني  الشهري  األمريكي 

مصريته،  من  وشهرته  نجاحه  يكتسب  أن  استطاع 
المصري  الفلكلور  وإبداع  روح  ينقل  أن  واستطاع 

ورقصاته  استعراضاته  عرب  نجح  كما  الخارج،  إلى 
الهوية  على  يتعرف  بأكمله  العالم  يجعل  أن 
سفرية  االستعراضية  الفنون  وجعل  المصرية، 
بأكمله. لعالم  في  المصري  الفلكلور  و  لمصر 

كلية  من  وتخرج   1930 عام  رضا  محمود  ولد 
رضا  على  شقيقه  مع  وأسس   ،1954 عام  التجارة 

الشعبية،  للفنون  فرقة  الخمسينات  نهاية  فى 
“رضا”  واشتهر  رضا”،  “فرقة  اسم  عليها  أطلقوا 

األقصر  منها  الفنية  االستعراضات  من  بعدد 
فى  مشاركته  إلى  باإلضافة  وحتشبسوت،  بلدنا 

حرامى  ومنها  السينمائية  األفالم  من  العديد 
السنة،  نصف  وإجازة  الكرنك  فى  وغرام  الورقة 

ليتعرف  واألرياف  الصعيد  بلدان  يطوف   كان 
مالبسهم  وطريقة  وتقاليدهم  عاداتهم  على 

بذلك  ليصبح  والمناسبات،  األفراح  فى  ورقصهم 
المصرى،  الشعىب  الرقص  أساطري  من  أسطورة 
التقت  عرفوه..  من  كل  حياة  فى  بصمة  تارًكا 

ذكرياتهم  وعن  عنه  ليحدثونا  ببعضهم  “مسرحنا” 
معه.

 أحمد محمد الرشيف _ إيناس العيسوى
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وعالمة  بصمة 
الفنون  ألكادميية  األسبق  الرئيس  يحيى  عصمت  د.  يرثيه  وبحزن 

اإلبداع,  التاريخ,  األستاذ,  هو  رضا  محمود  الكبري  الفنان  بقوله: 

العادات  الشعبية,  األلعاب  الرقصات,  األزياء,   مرص,  الفن, 

واملعتقدات للشعب املرصي. وأهم ما قام به يف حياته هو زيارته 

لجميع محافظات مرص وتوثيق وتدوين جميع الرقصات واأللعاب 

الذي  وهو  وغربا.  ورشقا  وجنوبا  شامال  فيها  الشعبية  واألناشيد 

مع  البيئة  من  النابع  األصيل  املرصي  الشعبي  الرقص  منهج  أسس 

استلهامه لبعض الحركات التي تضفي جامال عىل خشبة املرسح.

الفنون  أكادميية  ناحية  من  أما  التاريخ،  ناحية  من  هذا  وأضاف: 

سنة2006,  رضا  محمود  الراحل  باسم  دكتوراه  مناقشة  متت  فقد 

الرشف  يل  وكان  حوله،  الفنون  أكادميية  يف  دكتوراه  أول  فكانت 

وقد  علنية.  مناقشة  وكانت  الدكتوراه  هذه  عىل  مرشفا  أكون  أن 

الفنون. وتناولت  أكادميية  نفقة  الكتاب عىل  اللجنة بطبع  أوصت 

التلفزيونية  وأعامله  املرسحية  وأعامله  تاريخه  الرسالة  هذه 

والسينامئية والقومية وأعامله يف اإلستاد املفتوح واالستاد املغلق. 

نجد  أن  البد  كان  الحريك  النشاط  وأفرع   أوجه  كل  يف   : تابع 

محمود رضا موجودا, فهو بصمة وعالمة يف تاريخ الرقص الشعبي 

هذا  تاريخ  يف  الشامل  إىل  الجنوب  من  خاصة  املرصي  والرقص 

الفنان املبدع.

قال ايضا : أفكر من خالل مؤسسة عصمت يحيى للثقافة والفنون 

كامل  تأبني  يوم  عمل  يف  الفنون,  أكادميية  مع  باالشرتاك  والتنمية 

عىل قاعة سيد درويش بأكادميية الفنون يدعى إليه جميع الفنانني 

يحبون  من  وكل  والصحفيني  الشعبية  الفنون  مجال  يف  والعاملني 

تاريخي وعاملي وسوف  يوم  الرجل يف  نكرم هذا  محمود رضا, يك 

أقرتح ذلك عىل د. أرشف زيك.

العظماء من  جيل  رحيل 
قائال:  تحدث  فقد  الجندي  عيل  القدير  الفنان  عمره  رفيق  أما 

فهو  مرص.  يف  الشعبي  الرقص  درويش  سيد  هو  رضا  محمود  إن 

والفالحني  والعامل  الشعبية  للطبقات  مكانا  أفسح  الذي  املؤسس 

والبدو والحرض. حيث أتاح لهم مساحة محرتمة جدا فوق األوبرا 

ليس  رضا  محمود  كله.  للعامل  الفن  هذا  صدر  من  وهو  املرصية. 

لحركة  الفعيل  والرائد  املؤسس  هو  بل  رضا.  فرقة  منشئ  فقط 

العامل  انعكست عىل  التي  الشعبية املرسحية يف مرص  الفنون  فرق 

الرئيس  يحرص    59 عام  رضا  فرقة  تأسيس  منذ  أضاف:   العريب. 

يف  فقط  رضا  وفرقة  كلثوم  بأم  االستعانة  عىل  النارص  عبد  جامل 

ينظر  أن  ويجب  خاص،  معنى  له  هذا  و  القمة  مؤمترات  حفالت 

األستاذ  أن  مفادها  شهرية  حادثة  وهناك  خاص.  منظور  من  إليه 

جالل معوض كان مسئوال عن إحدى الحفالت. وطلب أن يشاهد 

بروفة  قائال: عندما تشاهد  القدير محمود رضا   بروفة. فرد عليه 

أم كلثوم أوال سوف نقدم لك بروفة.

يف  ووضعه  الرقص  لفن  قيمة  صنع  رضا  محمود  األستاذ   : تابع 

الرقص  تعتمد عىل  السينام  أفالم  كانت   وقبله  عالية جدا.  مكانة 

الرشقي. 

أضاف: منذ أن خرج للمعاش عام 1990 مل تهتم به الدولة إطالقا. 

مبارك  لجائزة  مرة  مرات:  ثالث  قبل  من  الكربى  للجوائز  ُرشح  و 

عيد  الدين  كامل  د.  مة  العالاّ املرسحيني  شيخ  تحدث  البداية  يف 

املرسح  مجال  يف  كبرية  أيقونة  يعترب  رضا  محمود  الفنان  قائال: 

العرض  يف  ويعطي  الجامهري  يحرتم  الذي  الشعبي  والرقص 

املرسحي. حيث قدم عروضا مرسحية عظيمة و خالدة. ألنها تنبع 

قيمة  وكان  املرصي.  والشعب  املجتمع  وظروف  حركات  لب  من 

الدولة,  تتبناها  أن  قبل  رضا  فرقة  خالل  من  إضافة   شكل  كبرية 

مع  ومثل  االستعرايض,  املرسح  لظهور  واسعة  فرصا  أوجد  كام 

أخوه الفنان عيل رضا وزوجته فريدة فهمي خطا جديدا يف تاريخ 

املرسح املرصي بال شك.

الشعيب  الرقص  إلى  السينما  : وجه  أشرف زكي 

الشعيب  الرقص  الجندي : هو سيد درويش  علي 
في مصر

تكن تعرفه ولم 

أرشف زيك عيل الجنديعصمت يحيي
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الشعبي  الفن  أما  أكادميية  وضوابط  أسس  له  االستعرايض  فالفن 

التوليفة  تلك  أبدع  رضا  محمود  والفنان  البيئة.  من  فمستمد 

البيئة  من  املأخوذ  األصيل  الشعبي  الفن  يجمع  أن  فاستطاع 

وقدمه بشكل استعرايض مرسحي عىل املرسح، وبالتايل استند إىل 

الفن  الراقصني معه هذا  تأسيس فرقة رضا وعلاّم  أثناء  الباليه  فن 

ليؤسس فيهم األسس الفنية العميقة لفن الرقص. وأغلب الراقصني 

والتعبري وكانوا  التمثيل  القدرة عىل  لديهم  كانت  كانوا معه  الذي 

يؤدون ما يسمى لغة الجسد وهي كيفية التعبري عن كل يشء عن 

طريق الجسد.

للتمثيل وقدمين  بي  آمن 
سابًقا  رضا  فرقة  عضوات  إحدى  الشوربجى  هناء  القديرة  الفنانة 

وحب  واالنضباط  االلتزام  رضا  محمود  الفنان  من  تعلمت  قالت: 

عاًما، وهم  يتجاوز عمرى 15  أن  قبل  بفرقة رضا  التحقت  العمل، 

التزام  من  اآلن  حتى  بها  أعيش  التي  الفنية  املبادئ  علموىن  من 

بلغ  شعبية  فنية  مؤسسة  أكرب  أسس  فعال,  شعب  فنان  فقدنا 

عمرها اآلن ستون عاما. وكنا نحتفل بها منذ عدة شهور.

أضاف: كان له عدد من اإلسهامات الفنية املعروفة ، قام بالتمثيل 

بعد  املرصي  للرقص  خاصا  طابعا  بنفسه  صنع  و  أفالم.  عدة  يف 

العادات  منها  ليستمد  ومحافظاتها  أرجاء مرص  وجال يف  أن صال 

التي  الرقص والطقوس  والتقاليد وشكل األزياء واملالبس وأسلوب 

تتسم بها كل قرية وقام بتمثيلها عىل خشبة املرسح بعد أن طاف 

يف مشارق األرض ومغاربها. و جال يف دول العامل املختلفة أكرث من 

عرشين مرة فكان سفريا للفن املرصي وسفريا ملرص ككل.

املناسبات  كل  يف  وشارك  بلده  حق  يف  يقرص  مل   : صالح  تابع 

الوطنية والقومية ليسطر اسمه واسم فرقته بحروف من ذهب يف 

تاريخ مرص الفني.

وختم بقوله :  األسس والنظرة للفن الشعبي تغريت بعد محمود 

رضا, حيث توجد صلة وثيقة بني الفن االستعرايض والفن الشعبي. 

ذلك يف  وكان  التمثيلية  املهن  نقابة  قبل  النيل من  لجائزة  ومرتني 

الدكتور  عهد  ثم  الغفور  عبد  أرشف  الفنان  النقيب  عهد  نهاية 

أرشف زيك ، ولألسف مل يحصل عىل جائزة واحدة  رغم أنه فريد 

عرصه يف تخصصه. وكان الرئيس جامل عبد النارص قد منحه وسام 

إسامعيل  وعيل  رضا  وعيل  هو  األوىل  الطبقة  من  والفنون  العلوم 

وفريدة فهمي. ومن بعدها مل يكرتث به أحد ومل يكرمه أحد. وهو 

امللك حسني ويحمل وساما من  األردين من  الكوكب  يحمل وسام 

عدة  ُكرم  أنه  كام  التونسية.  الجمهورية  رئيس  بورقيبة  الحبيب 

مرات يف عديد من دول العامل.

أضاف : تعد وفاة محمود رضا انتهاء لعرص الكبار. كام يعد  رحيله 

نهاية  لجيل فريد من العظامء، وعدم  تكرميه خطأ تاريخي فادح .

الشعيب الفن  أساطري  من 
قال:  الفنون  أكادميية  التمثيلية ورئيس  املهن  نقيب  د. أرشف زيك 

كلمة  مرص  يف  الفن  قاموس  إىل  أضيف  رضا  محمود  ظهور  عند 

الفن  أساطري  من  أسطورة  فهو  الشعبية,  والفنون  الشعبي  الرقص 

إىل  ووجها  السينام  يف  الشعبي  الرقص  ابتدع  الذي  وهو  الشعبي 

العامل  يثري  أن  واستطاع  قبل.  تعرفه مرص من  مل  الذي  الفن   هذا 

للفن  كبرية  خسارة  وفقدانه  رضا،  بفرقة  عاليا  مرص  علم  ورفع 

الشعبي.

واالستعراضي الشعيب  الفن  أيقونة 
أو  مرص  يف  شهادة  أي  بقوله:  شهادته  سعيد  عامد  الفنان  قدم 

القدير محمود رضا حقه.  العريب كله لن تستطيع أن تفي  الوطن 

بيننا.  فإن  روحه ستظل موجودة  كان قد رحل بجسده  إن  وهو 

والكلامت  رضا،  محمود  اسم  تحمل  ستظل  الشعبي  الفن  روح 

تعاملت   : أضاف  فنيا.  أو  إنسانيا  الرجل  هذا  وصف  عن  تعجز 

املشجعني يل  أول  إىل نفيس جدا. وكان من  قريبا  كثريا وكان  معه 

أنه كان يف فرقة رضا حينام كنت  الشعبي.  ورغم  الفن  يف مجال 

أنا يف الفرقة القومية فقد كان دامئا ما يشعرين أنه األستاذ والرائد 

والصديق. ويغلف كل هذا العالقة اإلنسانية بينه وبني البرش. فهو 

اء ،  يبتعد عن املشاكل. ويعشق الهدوء، ويحب الفن ويحب  عطاّ

أن يرى الجميع حوله بخري ويف حالة جيدة. ويسعد جدا إذا وجد 

زميال صمم استعراضا جديدا متميزا.

رئيسا  هو  كان  الوهاب  عبد  مرسح  عىل  حيايت  بداية  يف  تابع: 

مدير  وبني  بيني  بسيط  خالف  وحدث  الشعبية،  الفنون  لقطاع 

أترصف  كيف  ووجهني  علمي  دون  رائع  بشكل  فتدخل  الفرقة 

عىل  حصوله  يف  ما  بقدر  ساهمت  الله  وبحمد  الخالف.  هذا  يف 

الوزير  التكريم  هذا  وحرض   ، كامربيدج  من  الفخرية  الدكتوراه 

ال  الصحية  رضا  محمود  الفنان  حالة  كانت  بدر. حيث  زيك  أحمد 

تسمح له بالخروج من املنزل. وكان هذا هو أول تكريم علمي له. 

والفنان  النمنم  حلمي  والوزير  شريين  ابنته  يف حضور  ذلك  وكان 

إيهاب حسن مدير فرقة رضا حينها وتالميذه.

الشعب فنان 
د. محمود صالح مدير عام فرقة رضا للفنون الشعبية قال : فقدنا 

إنجازات  وله  الوطن  عالية عاش يف خدمة  فنية  وقيمة  كبريا  فنانا 

يف  كلنا   . الشعبي  الرقص  عامل  يف  تحىص  وال  تعد  ال  عظيمة  فنية 

ويف  الشعبية  للفنون  رضا  فرقة  ويف  الوسط  يف  كبرية  حزن  حالة 

الفني للفنون الشعبية واالستعراضية. فالفنان محمود رضا  البيت 

فنانني  الشعب ألن  فنان  أعتربه  وأنا  الشعبي  الفن  أعالم  علم من 

الشعب  يف  يؤثرون  من  هم  أوروبا  يف  عليهم  يطلق  كام  الشعب 

الكبري محمود رضا  الفنان  عامة. وال يوجد أحد يف مرص ال يعرف 

أو فرقته التي اشتهرت به فهو مؤسسها وهو رائدها. بالتايل نحن 

الشعيب  الرقص  : أسس منهج  عصمت يحيي 
البيئة النابع من  األصيل  المصري 

به وهو  نفخر  تراثا متنوعا  وليد عوني: خلف 
بالنسبة لى ُمعلم كبري 
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رقصة،   25 تقريًبا  فهناك   عمقه،  بكامل  الشعبي  الكيان  هذا 

وغريها  العصا  لرقصة  للتحطيب  لإلسكندرية  اإلسامعيلية  من 

للموسيقى  مهام  أرشيفا  يصنع  أن  “رضا”  استطاع  الرقصات،  من 

شيئا  يكتشفوا  ومل  مسريته  تابعوا  بعده  جاءوا  من  وُكل  والرقص، 

أن  استطاع  الذي  الكبري،  امُلعلم  هذا  خطى  عىل  وساروا  جديدا، 

شعبي  بإحساس  محافظة  لكل  خطوات  وُيصمم  تنوعا  يخلق 

مرهف مبا هو قبىل و ما هو بحرى .

وأضاف “عوىن”: متيز “رضا” عندما درس املالبس وطبيعتها وحولها 

املوسيقى  أهمية  أيًضا  وعرف  املرسح،  عىل  ُملونه  تكون  لىك 

من  وهو   ، محافظة  كل  عن  يعرب  مبا  فيها   والتنوع  للرقصات، 

تاريخ  لديه  شخص  وذكاء،  بهدوء  يتكلم   ، الرقيقة  الشخصيات 

كبري، فكان هو وفرقته “رقم 1” ولكنني أعتقد أنه ُظلم من وزارة 

مستوى  عىل  وتضعه  أكرث  به  تهتم  أن  البد  كان  املرصية،  الثقافة 

عايل يتناسب مع قيمته اإلبداعية.

الرقص  عىل  سنوات   عرش  مبرور  احتفلت  عندما  “عوىن”:  وتابع 

إىل  إهداء  رشفه،  عىل  عرض  بعمل  قمت  الحديث،  املرسحى 

بعدها  الفرتة،   هذه  ىف  مرص  ىف  يكن  مل  ولألسف  رضا،  محمود 

عندما قمت بعمل مهرجان الرقص الحديث، ُكنت ُأكرم من خالله 

شخصيات فنية وبالفعل كرمت الفنان محمود رضا، وكنت أذهب 

الرقص، عن  ُكل ىشء عن  بتوثيق  يهتم جًدا  إليه ىف مكتبه، وكان 

مدرسة  بإنشاء  قمت  عندما  أنه  لدرجة  بذلك،  واهتاممه  رقصاته 

الفلكلور،  الحديث، طلبت منه أن يكون ُمرشفا عىل مادة  الرقص 

نيفني  الراحلة  الفنانة  وهى  عنده  األوىل  املدربة  ىل  رشح  ولكنه 

حسني رامز زوجة الفنان محمد صبحى،  التى كانت ُتدراّس مادة 

“محمود رضا” يف مدرسة الرقص الحديث.

وأنا  كبري  ُمعلم  ىل  بالنسبة  رضا  محمود  “عوىن”:  أضاف  كذلك 

كبرية  كشخصية  نتذكره  أن  يجب  الكبري.  وفنه  بشخصيته  أعتز 

معطاءة وفنية هو والفنانة فريدة فهمى، التي أرى أنها “ستايل” 

ُيدرس ألنه فريد من نوعه، فهو  توثيقه، و أن  يتم  كان يجب أن 

رشقي مرصي ترايث يجب أن نعتز به جًدا، ُكنت أمتنى أن تجمعنا 

صورة مًعا. تابع : لألسف مل ُأفكر يوًما أن نلتقط صورة مًعا، ومن 

الصحية  حالته  كانت  لألسف  ولكن  زيارته  ىف  أرغب  ُكنت  سنتني 

التسمح  و ُكنت أمتنى أن أهديه صورة مهمة جًدا ونادرة، وهى 

 ،1955 عام  بباريس  بأستوديو  ُرستم  هند  بالفنانة  تجمعه  صورة 

كان يتمرن و كانت هى ترقص، وهذه الصورة إهداء منى لجريدة 

“مرسحنا”.

االستعراض عالم  في  بصمة 
سابًقا  للفنون  الهناجر  ومركز  القومي  املرسح  مديرة  قالت  كذلك 

بصمه  يضع  أن  استطاع  كبري  فنان  رضا  محمود  وصفى:  هدى  د. 

ىف عامل االستعراضات امُلستلهمة من الرُتاث والتاريخ، فهى ليست 

وبني  بينها  حميمة  عالقة  ُهناك  كان  لكن  شعبية،  رقصات  مجرد 

امُلثقفني  من  واحد  مع  جًدا  طيبة  عالقة  البداية  كانت   ، ثقافتنا 

هذا  ىف  كبري  تاريخ  لها  وروسيا  بينهام،  تعاون  ُهناك  كان  الروس 

بكل  خاصة  رقصات  ولديهم  الشعبية،  بالرقصات  الخاص  املجال 

الفكرة،  بهذه  جًدا  ُمتأثرا  “رضا”  كان  روسيا،  ىف  ومدينة  منطقة 

وُكل ما قدمه كان مدروسا ومبنى عىل موضوع وتسلسل لحركات 

الفنانني والراقصني، وقد بذل مجهود كبري جًدا لصنع ذلك، وأنعم 

لىك  فهمي  فريدة  الفنانة  هى  أخيه  زوجة  تكون  أن  عليه  الله 

الفنانة فريدة  الفضل إىل والد  الفن، ولكن يعود  ُيقدموا كل هذا 

وكان  الهندسة،  بكلية  أستاًذا  كان  الذى  فهمى  حسن  د.  فهمى 

من  هو  عليه  الله  رحمة  رضا  محمود  والفنان  املواعيد،  ىف  الدقة 

التمثيل شيًئا، علمنى وآمن  ُأمثل و مل أكن أعرف عن  اختارىن لىك 

ىب و مبوهبتي ، وهو من شجعنى ىك التحق مبعهد الفنون املرسحية.

فيام قالت الفنانة القديرة عايدة رياض: رحمة الله عليه أسطورة 

الفن الشعبي ليس ىف الوطن العرىب فقط ولكن ىف العامل بأكمله. 

عىل  املوسيقار  معهم  و  رضا  فرقة  رضا  عىل  وأخيه  مع  أسس  

كافحوا  عظيمة  مجموعة  فكانوا  فهمي،  فريدة  والفنانة  إسامعيل 

يتعرفوا  أن  استطاعوا  الشعبي،  للفن  وحبهم  قضيتهم  سبيل  يف 

وبدأوا  العامل،  يف  الشعبية  الفنون  فرق  عىل  سفرهم  خالل  من 

واستطاعوا  بشدة،  الشعبي، ونجحوا  الفن  بحثا عن  يجوبون مرص 

عىل  عديدة  جوائز  عىل  وحصلوا  بفنهم،  العامل  حول  يسافروا  أن 

مستوى العامل.

االسطورة
فرقة  تجتمع  عندما  املرسح  يف  أراه  ُكنت  رياض:  عايدة  وتابعت 

رضا مع الفرقة القومية للفنون الشعبية التي ُكنت بها، ُكنت أُحب 

أن ُأسلم عليه ألنه أسطورة، وقد التحقت بالفرقة القومية عندما 

شاهدت فيلم “إجازة نصف السنة”، مل أُكن أعرف شيئا عن الفن 

الشعبي إال عندما شاهدت هذا الفيلم العظيم. 

كبري  معلم 
عوىن:  وليد  اللبناين  وامُلخرج  االستعراضات  ُمصمم  قال  فيام 

وستبقى  ننساها  لن  التى  رضا”  “محمود  مبوهبة  علينا  أنعم  الله 

هو  للجميع،  إلهام  مصدر  سيبقى  عظياًم  رُجاًل  فقدنا  فلقد  لألبد، 

الخمسينات،  فرتة  ىف  تواجد  مبرص،  الرقص  لحركة  مؤسس  أول 

إىل شخص يضع حجر  تحتاج  املناسب، وكانت  مرص  املكان  و ىف 

ُيوثق  أن  عظيم،  ىشء  فعله  وما  الشعبي،  الرقص  فن  أساس 

مع  تتناسب  موسيقى  يخلق  من  مع  يتعاون  أن  واستطاع  ذلك، 

االلزتام واالنضباط وحب  الشوربجى: تعلمت منه  هناء 

المصري تشكل من  للرقص  محمود صالح :صنع طابعا خاصا 
الرقص والطقوس األزياء وأسلوب  والتقاليد و  العادات 

اآلن بها حىت  أعيش  اليت  المبادئ  العمل، وهي 

عادل عبده عايدة رياض محمود صالح

هناء الشوربجى
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أو مصمم  يكن مجرد فنان  لم    : عادل عبده 

المصرية  الشعبية  الرقصات  هدى وصفي: وضع 

الشعيب تاريخ مصر  إنما جزء مهم من  استعراضات 

العصر يناسب  بما  األضواء وأعاد صياغتها  تحت 

هدى وصفى

من الصفر، خلق متارين حقيقية وخاصة  بفرقة رضا ومبحمود رضا، 

الفن  ىف  مهمة  أسامء  بعده  جاءت  بالتأكيد  ومتميز.  مبتكر  فهو 

الشعبي واالستعراضات ولكن ليس بنفس القدرة واملوهبة الخاصة 

به ، وقد استطاع أن يقنع الحكومة ىف وقت صعب أن يكون لدينا 

فرقة راقصة متولها الدولة وهذا مل يكن شيًئا سهاًل.

وأضاف “عنرت”: الفنان محمود رضا هو من خلاّق مدرسة للرقص، 

اسمها  الرقص  ىف  حركة  هناك  يكن  مل  نهجه.  عىل  نسري  جميعنا 

من  ذلك  خلق  من  هو  األرض،  ىف  الفأس  يرضب  الفالح  حركة 

ُأقدم  للرقص،  لذلك عندما  الخطوات األساسية  العدم، لقد وضع 

ملا  لألصل  أعود  أن  بد  ال  أعاميل  ضمن  الشعبية  الرقصات  بعض 

قدمه هذا امُلبدع، ألن “رضا” هو الجذور الحقيقية للرقص، فقبله 

مل يكن هناك جذور.

“سولو”  منفرًدا  رقًصا  لديه  رضا  محمود  أيًضا:  “ُمناضل”  وأضاف 

تم  والرقصة  مبفرده،  املعبد  ىف  رقصته  الكرنك،  فيلم  ىف  شهري 

نواجهها، من  التى  املشاكل  تصويرها بشكل احرتايف، وهذه إحدى 

غري  أو  مصورة،  غري  ولكن  كثرية  رقصات  لدينا  يكون  أن  املمكن 

جائزة  أول  أن  وافتخر  جًدا  وأتذكر  سليم،  تقنى  بشكل  مصورة 

“اسمه”  بـ  كانت  للمرسح  القومى  املهرجان  ىف  عليها  حصلت 

تصوير  يتم  أن  أمتنى  حقيقية،  أيقونه  فهو  رضا”،  محمود  “جائزة 

أن  األجيال  حق  من  ألن  رضا،  محمود  بالفنان  الخاصة  الـتامرين 

عىل  أو  أعامله  تطوير  يتم  أن  وأمتنى  عليه،  وتتعرف  ذلك  تعرف 

األقل إعادة صياغة متارينه.

واالستعراضية  الشعبية  للفنون  الفني  البيت  رئيس  قال  وختاًما 

وتاريخ  كبرية  وقامة  قيمة  هو  عليه  الله  رحمة  عبده:  عادل  د. 

عام  للدولة  تابعة  أصبحت  ثم   ،1959 عام  بدأت  رضا  فرقة  كبري، 

1961 بتكليف من الرئيس الراحل جامل عبد النارص، وكان ىف هذا 

نجاحات  حققت  والفرقة  عكاشة،  ثروت  الثقافة  وزير  التوقيت 

من  هو  رضا”  “محمود  اضاف:   مرص.  وخارج  داخل  جًدا  كبرية 

كله،  العامل  جاب  ألنه  املرصية،  الفنون  ىف  الناعمة  القوى  أهم 

وأطلعه عىل فنوننا الشعبية وعاداتنا وتقاليدنا، من خالل الرقصات 

مصمم  أو  فنان  مجرد  يكن  مل    ، قدمها  التى  الجميلة  الشعبية 

استعراضات إمنا هو جزء مهم من تاريخ مرص الشعبي.

الزمالء، وتم تكرميه  أنا وبعض  إليه  وتابع د. عادل عبده: ذهبت 

واالستعراضية، وكان سعيدا  الشعبية  الفنون  قطاع  وإعطاؤه درع 

إال  صعبة،  كانت  الصحية  حالته  أن  من  الرغم  وعىل  بذلك،  جًدا 

“إنه  وقال  الشعبية   للفنون  الفني  البيت  أخبار  عن  سألني  أنه 

بالعيد  احتفلنا  وقد  رضا..  فرقة  عىل  أيًضا  وسألني  وحشني”  

رموز  ُكل  تكريم  وتم   ،2019 ديسمرب   26 يوم  رضا  لفرقة  الستني 

الفرقة وبشكل خاص الفنان الكبري محمود رضا، وقمنا بعمل درع 

التكريم عبارة عن متثال محمود رضا.

وأضاف د.عادل عبده: وزيرة الثقافة د. إيناس عبد الدائم مهتمة 

جًدا بتكرميه، وأنا يف تواصل مع د. خالد جالل ومعايل الوزيرة، و 

لدينا أفكار كثرية ندرسها لرنى أهمها، حتى نقوم بعمل ىشء يليق 

رقصات  من  العديد  وثقنا  نحن  بالفعل  و  الكبرية.  الفنية  بقيمته 

وُهناك  جديد،  بشكل  ذلك  بعمل  سنقوم  و  رضا،  محمود  الفنان 

ذلك  وقبل  املناسب،  الوقت  ىف  عنها  اإلعالن  سيتم  جديدة  أفكار 

اآلن  ونحن  حمدي،  بليغ  باملوسيقار  البالون  مرسح  عىل  احتفلنا 

نقوم بعمل نحتفل من خالله باملوسيقار سيد درويش، وبالتأكيد 

سنقوم بعمل كبري جًدا للراحل الفنان الكبري محمود رضا.

شديد الولع بالتاريخ والرُتاث والفن، وعىل الرغم من أنه كان رجل 

ع أبنته عىل الرقص . علم، إال أنه شجاّ

وتابعت د. هدى وصفى: درس الفنان محمود رضا الرقص وانتمى 

منذ  وبحرى،  كالصعيد  الرقصات  منها  استلهم  التى  املناطق  إىل 

“رضا”،  فعل  كام  األضواء  تحت  ُتوضع  مل  ولكنها  السنني،  عرشات 

الرقص  تاريخ  ىف  وعالمة  باهرا  نجاحا  ُيعد  وفرقته  هو  فعله  وما 

ولكن  به،  شخصية  عالقة  عىل  أكن  مل  لألسف  املرصي.  اإليقاعي 

ُكنت عىل عالقة شخصية بالفنانة فريدة فهمى. 

ترشيحه  يتم  مل  كيف  جًدا  أتعجب  وصفى:  هدى  د.  وأضافت 

هذا  ولكن  أدرى،  ال  لذلك،  هو  يسعى  مل  ُرمبا  الدولة،  لجوائز 

األسطورة حصل عىل  تكرميات من ُكل دول العامل، تقريًبا، فكيف 

مل يتم تكرميه ببلده بشكل يليق به، و كان يجب أن يتم ذلك.

الحقيقي  الرائد 
الكبري محمود رضا هو  الفنان  السيد:  الكبري عصام  املخرج  قال  و 

هو  عدة  لسنوات  وكان  مرص،  ىف  الشعبى  الرقص  صنع  من  أول 

املرتبطة  واملالبس  الشعبية  الرقصات  يجمع  و  ُيوثق  الذى  الرائد 

بها، وكان ىشء عبقرى جًدا، بعده أصبح لدينا فرقه قومية ومركز 

للفنون الشعبية والرُتاث الشعبي.

فيام قال املخرج وُمصمم االستعراضات ُمناضل عنرت: عىل املستوى 

وأنا  أبًدا،  ُأقابله  مل  لألسف  و  جًدا،  العمالق  هذا  أُحب  الشخىص 

أُحب الفنانني امُلقلني يف ظهورهم ىف التلفاز، واتذكره دامًئا كام كان 

ىف أفالمه. لألسف مل نره وهو كبري إال ىف صور، قبله مل يكن لدينا 

أى فرقة حقيقية ىف االستعراضات والفن الشعبي.

لها  لدينا فرقة أساسية  وتابع “عنرت”: قبل “محمود رضا” مل يكن 

األساسية ىف  الخطوات  يدرس  أن  استطاع “رضا”  شكل ومضمون، 

أخرتع شيئا  الرُتاث،  ، وأسس هو خطواته من  الروس  عند  الرقص 

عصام السيدُمناضل عنرتوليد عوين
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من  ومشجعة  شجاعة  لكنها  تأخرت،  خطوة  واعتربها   ، مرص  ىف 

املسئولني عن اإلدارة الحالية.  

وما  بحر”  “دوار  نص  أجواء  على  نتعرف  أن  نود   -
؟ عليها  يركز  اليت  القضايا 

فانتازى عن قصة  إطار  الصعيدي ىف  الرتاث  دراما من  بحر”  “دوار 

الناس  أقرب  نجع متت خيانته من  لكبري  خيانة ذو طابع رومانيس 

إليه ، ليجد نفسه وسط مؤامرة تحاك الغتياله ، يحاول النجاة بقلبه 

وسط عوامل السلطة الخانقة عىل روحه حتى يصل إىل السالم. 

النص  تجعل  الىت  المعايري  ما  نظرك  وجهة  من   -
؟ المسرح  خشبة  على  للتقديم  قابال  المؤلف 

الزمن  صخرة  تحطمها  وال  أعامله  تصمد  من  هو  الحقيقي  الكاتب 

مذاقه  منا  لكل  النهاية  ىف  ولكن  كتاباتنا  تتنوع  وقد  تتفاوت  قد   ،

إى  كتابة  املمكن  من  أنه  وأعتقد   ، أيضا  وبصمته  الخاص  وأسلوبه 

والزمن  املرسحية  الفرجة  فيه رشوط  تتوافر  أن  شكل مرسحي عىل 

وحده هو الفيصل، قد يصمد وقد يتحطم عىل تلك الصخرة ، جودة 

النص فقط من تحدد. 

؟ المسرحية  الكتابة  فى  أزمة  نعانى  هل   -
التشويش  من  نعاىن   ، استمرارية  وإمنا  فقط  موهبة  ليست  الكتابة 

تشجيع  دون  استمرارية  ال  لذا  مرهقة  عملية  فالتأليف  أحيانا، 

للحركة ذاتها حتى ننتج كتابا أكرث ونرتك الباقي عىل الزمن. 

- فى ظل الظرف الراهن وما يمر به العالم من جائحة 
؟ المسرحية  الكتابة  شكل  ستختلف  هل  كورونا”   “

املوضوعات. وقد  تختلف  ان  املمكن  الكتابة ولكن من  تختلف  لن 

يؤرخ لها مرسحيا .. املرسح مل تتساقط أركانه منذ قديم األزل ألنه 

اتصال حي بسيط وفعال.  

تراجع  عن  الماضي  الرمضاني  الموسم  كشف   -
وهل  الرتاجع  هذا  لماذا   .. الكوميدية  الكتابة 

؟ معينة  مواصفات  يحمل  الكوميدي  الكاتب 
عنه  تتولد  املعتاد  النمط  ىف  خلل  إحداث  هى  ببساطة  الكوميديا 

الحقيقي  والخلل  األعامل.   بعض  تابعت   ، الضحك  تنتج  مفارقة 

دون   “ الياء  “بضم  ُيضحك  الذى  املمثل  عىل  نعتمد  أننا  يف  يكمن 

مؤلف  غياب  يف   ، الضحك  ينتج  حقيقي  موقف  عىل  االعتامد 

كلها  الصناعة  توضع  املفارقة.  يحدث  كيف  يعرف  واع   كوميدي 

تحت سيطرة  املمثل املضحك .

عن  للكشف  وسيلة  بالتأليف  الخاصة  المسابقات  تعد   -
المبدعني ..ما الذي يجب أن تكون عليه هذه المسابقات؟

والنرش  املعروض،  يزيد  حتى  أكرث  مسابقات  تتشكل  أن  أمتنى 

للتوثيق أهم ما ينقصها فليست كل املسابقات توثق النصوص كام 

تفعل إدارة املرسح وهو ما أحيىيها عليه  ، فالجائزة الحقيقة التي 

أسعدتنى هى نرش العمل ليصبح ثاين منشوارىت ىف الهيئة. 

مشكلة  الجدد  المؤلفني  من  كبري  عدد  يواجه   -
وجهة  من  األدراج..  حبيسة  فتظل  عرضها،  في 

ذلك؟  تجاوز  نستطيع  كيف  نظرك 
ال يوجد نص كامل جيد حبيس األدراج ، والتواصل اآلن أسهل كام 

أن النص الجيد ينترش ويفرض نفسه فالجودة هى املعيار االساىس. 

النص  لتقديم  الشباب  المخرجني  يتجه اغلب  لماذا   -
المسرحية  المكتبة  امتالء  من  الرغم  على  العالمي 

المتمزية؟ والمحلية  العربية  بالنصوص 
ولكني  الزمن،  أمام  صمدت  وقد  العاملي  النص  ىف  املخرج  لثقة 

أعتقد أن مساحة الثقة ىف املؤلف املرصي تزيد والقادم أفضل حتى 

وإن تفاوتت الجودة .

للمؤلف  أن توجهها  اليت  يمكن  النصائح  ما أهم   -
؟  خطواته  أولى  يخطو  الذي 

أكرث،  بالتعلم  فيها  واالستثامر  كانت هناك موهبة،  إن  االستمرارية 

فبحر التأليف واسع. 

التأليف  موهبة  ظهرت  مىت  نتعرف  أن  نود   -
تفضلهم؟  الذين  الكتاب  ومن  لديك 

كانت  الجامعي  املرسح  ويف  اإلعدادية  املرحلة  منذ  الكتابة  أمارس 

املستوى  عىل  طاهر  بهاء  وأعشق  التأليف  هناك  تعلمت  بدايتى،  

القصيص وشكسبري هو مؤلفي املفضل. 

المسرح  على  تطرأ  أن  يمكن  الىت  االختالفات  ما   -
؟ كورونا  أزمة  عقب  المصري 

املرسح لن يختلف كثريا رمبا سنشهد موسام مرسحيا مليئا بالكحول 

يتأثر، فأساس املرسح هو  الشكل لن  عىل مستوى املضمون،  لكن 

ليك  مناسبة  فرتة  أنها  وأرى   ، التباعد  هى  الكورونا  وآفة  التواصل 

البحث  وليس  فأكرث،  أكرث  مرص  ىف  الثقافية  املنظومة  بتطوير  نقوم 

عن مسكنات تسقط بعد مرور الوباء إن شاء الله.

؟  “ بحر  دوار   “ نص  عن  قوله   يمكن  الذي  ما   -
عن  أخرج  أن  للمرسح  نص  بتأليف  أقوم  مرة  كل  يف  أحاول 

طريقة الرسد املعتادة من ناحية البنية لذا مثل يل “دوار بحر “ 

تعتمد عىل  النص  بنية  أن  التوفيق حيث  حالفني  و  كبريا  تحديا 

املستقبيل  للحدث  موازيا  باك”  “فالش  طويل  “ماسرت”  مشهد 

عن  الكشف  يف  أساسيا  دورا  ويلعب  متقطعا،  يأىت  ولكنه 

شخصيات املرسحية ودوافعها ليكون عنرصا مشوقا داخل الدراما 

 .

تشارك  اليت  األولى  المرة  هي  هذه  هل   -
دفعك  الذي  وما  الهيئة  بمسابقة  فيها 

؟ للمشاركة 
هذه  ثاىن مشاركة يل ىف مسابقات الهيئة، ألن الجائزة مستحدثة، 

“رصد  نص  عن  التأليف  يف  بالجائزة  وفزت  الحظ  حالفني  وقد 

خان “ يف املهرجان الختامي وطبع يل نص “بنى زوال “ يف الهيئة 

رشم  مهرجان  جائزة  عن  حصلت  كام  الثقافة،  لقصور  العامة 

املهرجان  جائزة  وكذلك   ،  “ خان  “رصد  نص  عن  الدويل  الشيخ 

العريب ىف املعهد العايل للفنون املرسحية عن نص “طوق “ و عن 

يف  اخرى  جوائز  عدة  عىل  حصويل  عن  فضال   “ خان  “رصد  نص 

التي  الجديدة  املسابقات  . وأرى   الجامعي  التأليف من املرسح 

الثقافة  هو  فيها  الفائز  جيدة،  التأليف  فرع  ىف  الهيئة  تقيمها  

الثقافة قصور  هيئة  مسابقة  في  الثانية  بالجائزة  فاز 
بهاء  كتابة  أعشق  إبراهيم:  على  محمد 

المفضل  مؤلفي  وشكسبري  طاهر 
على  محمد  المسرحى  المؤلف 

قسم  اآلداب  كلية  خريج    إبراهيم 
بالمعهد  طالب    ، العربية  اللغة 

الدراما  قسم  المسرحية  للفنون  العالي 
بالهيئة  معتمد  مخرج  و  والنقد، 

على  حصل   ، الثقافة  لقصور  العامة 
وكذلك  اإلخراج  مجال  في  عدة  جوائز 

جائزة  منها  التأليف   مجال  في 
نص  عن  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 

العامة  الهيئة  جائزة    “ خان  “رصد 
النص،  نفس  عن  الثقافة  لقصور 

العالي  المعهد  من  التأليف  جائزة 
“طوق  نص  عن  المسرحية  للفنون 
من  التأليف  جوائز  إلى  باإلضافة   “

من  مجموعة  عن  الجامعي  المسرح 
 ، زوال  بىن  “سرية  ومنها  النصوص 

المؤلف  أنا  ،عفوا  خان  رصد   ، بيانوال 
الهيئة  جائزة  وأخريا  الغفران  صك   ،

“دوار  نص  عن  الثقافة  لقصور  العامة 
لنتعرف  الحوار  هذا  معه  أجرينا  بحر” 

وإبداعاته.  الواعد  الكاتب  هذا  على 
حوار: رنا رأفت
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اإلعداد بأسلوب بارع , شديد اإلبهار والجامل . 

تستسلم  التي   , الشخصيات  عن  يكتب  تشيكوف  كان  إذا 

عمق  فإن   , والغياب  الصمت  وتعاين   , والعذاب  للظلم 

والسياسية  االجتامعية   بأطرها  وارتباطها  الرؤى  وحرارة هذه 

استلزم  الذي  اإلعداد  يف  بوعي  حارضة  ظلت   , واالقتصادية 

إىل  القصيص  الرسد  تحول  عىل  بناء  الحتمية  التغيريات  بعض 

حوار مرسحي , لذلك رأينا  مجموعة من الشخصيات الثانوية 

, استدعاهم سامح عثامن وسامح بسيوين, من الفضاء الرسدي 

 , “راضية”  الجميلة  املربية  عذابات  أبعاد  املتلقي  ليعايش   ,

,  وإيقاعات حياة خشنة  املهددة بالفقر والضعف واالحتياج 

متوج بالعذابات . 

السيد  فيها  يروي   , خاطف  ضوء  كومضة  املغفلة  قصة  تأيت 

  “ فاسيلفنا  “يوليا  الشابة  املربية  وبني  بينه  حدث  ما   , الرثي 

اتفقوا أن   ,  - النقود -  وهو يحاسبها , فهي خجولة ال تطلب 

يدفع لها أربعون روبل يف الشهر , فغافلها وقال أنها تستحق 

ستني روبل يف الشهرين , وأن هناك خصومات كثرية من راتبها 

- - , سيخصم تسع روبالت أليام اآلحاد , ألنها مل تعلم طفله 

رصخت   , فقط  معه  تتنزه  كانت   ,  -  - األيام  هذه  يف  كوليا 

, وأخذ  بأطراف فستانها  تعبث  بكلمة وظلت  تنطق  لكنها مل 

كان  أيام   وأربعة   , أعياد  ثالثة  أيضا  سنخصم  يكمل  السيد 

, ويذكر  الثائر  اإلبداعي  والوهج  والجامل  اإلبهار  بني  جمعت 

إطار  يف  تأيت  التي  الثانية  التجربة  هي  املغفلة  مرسحية  أن 

قناة  عىل  جديدة  مرسحيات  عرشة  لتقديم  النوعية  املبادرة 

نصوص  عىل  جميعها  ترتكز   , اليوتيوب  مبوقع  الثقافة  وزارة 

وقصص قصرية للمؤلف الرويس العظيم أنطوان تشيكوف .  

 ,“ “املغفلة  القصرية  القصة  بسيوين  سامح  املخرج  تناول 

إعدادها  عثامن”يف  سامح  املتميز”  الكاتب  مع  واشرتك 

ميالد  أمام  وأصبحنا  الغناء  إىل  فكرتهام  اتجهت  للمرسح, 

كشعاع  جاءت   , املستوى  رفيعة  غنائية  ملرسحية  صاخب 

ويكرس  الضاغط  وجودنا  توترات  يشاغب  ذهبي  شمس 

حواجز القلق واالنتظار الوجودي , ورغم أن املرسح هو روح  

امتلكت  قد  التجربة  هذه  أن  إال   , وحياة  وجمهور  وأنفاس 

السياق  هذا  ويف   , والحيوية  والتفاعل  الحرارة  من  الكثري 

مبفهومه  لإلعداد  عبقري  كنموذج  القصرية  القصة  إعداد  جاء 

يف  بقوة   حارضة  ظلت  تشيكوف  روح   ,  -  - والفني  العلمي 

كان  الثائر  واإلنساين  والجاميل  الفكري  املحتوى   , املرسحية 

هو الهدف واملركز والرسالة  , فالمسنا تيار املشاعر الغامضة 

 ,  -  - والشجن  األحزان  وموجات   , األخاذة  الجامليات  وعمق 

يف  هام  كام  حارضتان  القصة  يف  األساسيتان  الشخصيتان 

باملفارقات تم توظيفه يف  القوي املسكون  , والفعل  املرسحية 

والتسلط  العاصف  الحب  من  كتيارات  املغفلة  مرسحية  تأيت 

اإلنساين  السقوط  مأساة  فيها  المسنا   , املخيف  والقهر  اآلثم 

الظلم  بشاعة  عن  يكشف  ناري  عذاب  جمرات  عىل  وقبضنا 

وعن وجه العامل املسكون بالجنون , ويف هذا اإلطار تجاوزت 

استثناء  إىل  وتحولت   , املألوف  الجامل  حدود  املرسحية 

 , عارمة  جاملية  ثورة  أمام  وأصبحنا   , ومساءلة  وجموح 

امتلكت أقىص درجات الحرية , لتبوح وتروي , وتكشف عن 

الوعي والفكر واإلرادة اإلنسانية . 

الحياة  يصنع   , جديد  لوعي  نتاج  هي  املرسحية  هذه 

أنطوان  يهديها  إبداعي  عشق  وثيقة  وهي   , واملستقبل 

تشيكوف إىل اإلنسان ليؤكد أن الصمت يف حرضة الظلم حرام 

الخالب  املخرج  مع  مرسحيا  تبلورت  التي  الحالة  تلك   ,  -  -

للحياة  يغني  الذي بعث حضورا حيا مشاغبا   , سامح بسيوين 

التي   , الناضجة  الخصبة  موهبته  عن  ويكشف   , ويعانقها 

وفاء كاملو

المغفلة مسرحية  في 
حرام الظلم  حضرة  في  الصمت 

]رؤى
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ورسقتك  سلبتك,  لقد  ؟  ماذا  عىل  مرييس   -  - سألها   , الغرفة 

مل  أخرى  أماكن  يف   – فقالت  ؟  تقولني شكرا  عالم   , ونهبتك   ,

يعطوين شيئا - , فقال لقد علمتك اآلن درسا ,  كنت  أمزح 

معك - - , سأعطيك نقودك كاملة , الثامنني روبل كلها , ولكن 

ملاذا   , الدرجة  لهذه  وعاجزة  تكوين ضعيفة  أن  املستحيل  من 

تسكتني ؟ ملاذا ال تحتجني , الدنيا تفرض عليك أن تكوين حادة 

األنياب ,  وال تكوين مغفلة لهذه الدرجة . 

صياغته  يف  ومدهشا  عبقريا  بسيوىن  سامح  املخرج  كان 

جاملياته  بكل   ,  -  - هو  كام  تشيكوف  قدم   , للمرسحية 

ينتمي  ومعارص  حديث  غنايئ  عرض  عرب  الدالة  العميقة 

تتضافر  واأللحان  واملوسيقى  والغناء  األداء   , الحايل  لواقعنا 

املوحية  الدرامية  اإلضاءة  منظومة  ومع  الكوريوجرافيا  مع 

ومثريا  الهثا  الفتا  متصاعدا  إيقاعا  متتلك  املرسحية  والحالة   ,

,يبحث عن طبيعة هذه املربية , هل هي مغفلة كام أسامها 

املجتمع  أن  أم   , ؟  حقوقها  عن  غافلة  أنها  أم   , تشيكوف؟ 

استلب قوتها وقدرتها عىل الدفاع عن حقها ؟ ويف هذا السياق 

شديد  سينوغرايف  تشكيل  إطار  يف  مسارها  األحداث  تتخذ 

مع طبيعة  يتوافق  التشكييل  املنظور  بالغة   , والجامل  األناقة 

الشخصيات ,  واملفردات الدالة تروي عن أعامق الرجل الرثي 

املثقف , الذي يدرك قيمة اإلنسان . 

اتجه منظور اإلخراج إيل تجسيد أعامق راضية  املربية , التي 

الضوء  موجات  وعرب   , تحارصها  كوابيس  إيل  أحالمها  تحولت 

والبقال  الجزار  تهديدات  المسنا  الجميل  واألداء  والحركة 

ومعلمة األطفال , تلك الحالة املفزعة التي تبلورت من خالل 

األداء الكاريكاتوري والحركة املتوترة واملشاعر املتناقضة , ويف 

هذا السياق متتد املفارقات الساخنة , ويصبح كشف حساب 

كل  أن  علمت  فقد   , حياتها  يف  فارقة  لحظة  هو   , املربية 

حقوقها قد ضاعت يف مقابل الخصومات , ولن تأخذ أي نقود 

الجاميل  التشكيل  يأيت  وهكذا   , تعرتض  ومل  ترد  مل  ذلك  ومع 

أمام  ليضعنا   , بسيوين  سامح  بصامت  يحمل  الذي  الخالب 

بأصحاب  السيد  يأيت  حيث   , املستوى  رفيعة  إنسانية  مفارقة 

إنسانيا  درسا  ليعلمها    , املربية  حسابات  كل  ويدفع  الديون 

الضوء  عرب  عبقرية  ببساطة  الجمهور  إىل  رسائله  تصل   , ثائرا 

أن  يجب  اإلنسان  أن  مؤكدا  يرتدد  الذي   , والغناء  والحركة 

مع  يشتبك  أن  وعليه   , أهميتها  ويدرك  نفسه  قيمة  يحدد 

الدنيا ويشاغبها , وال يغفل أبدا عن حقوقه , ويف هذا السياق 

فرناه ميسك   , املربية  مع  مكانه  النبيل  السيد  يتبادل  الجاميل 

تجلس  أنيقة  كسيدة  نراها  بينام   , املكان  وينظف  بالفرشاة 

عىل األريكة يف دالل , تلك الحالة التي متتد عرب الغناء لتؤكد 

ترسا يف  اإلنسان سيظل  ,فإن  الدنيا  تكون حسابات  مهام  أنه 

آلة الحياة . 

الجميلة   , فهمي  إيهاب  املتميز  النجم  املرسحية  يف  شارك 

نورهان أبو رسيع , محمد دياب ,  مع نورهان حافظ وأرشف 

فؤاد . 

كان الديكور واألزياء لسامح نبيل , واأللحان واألشعار ملحمد 

مصطفى , وكانت اإلضاءة إلبراهيم الفرن . 

ابنتي , وأنت من واجبك أن ترعي كل  رسقت الخادمة حذاء 

من  العارش  ويف   , روبالت  خمسة  سأخصم  لذلك  التفاصيل 

آخذ  مل  فقالت   ,  --- روبالت  زوجتي عرشة  من  أخذت  يناير 

أنفها  عىل  العرق  حبات  وطفرت  بالدموع  عيناها  وامتألت 

السيد أحد عرش  النهاية أعطاها  , ويف  الجميل وظلت صامتة 

بأصابع  جيبها  يف  وضعتها   ,  -- حزينة  وهي  فأخذتها   , روبال 

مرتعشة وقالت - - مرييس . 

يف  يتحرك  ظل   , الغضب  انتابه  وقد  واقفا  السيد  انتفض 

تؤملها  أسنانها  كانت  أخرى  أيام  وثالثة   , فيها  مريضا  الطفل 

فمنحتها سيدتها راحة . 

ارتعش   , بالدموع  عيناها  امتألت   , صمت  يف  يوليا  انفعلت 

ليكمل  السيد  وعاد   , صامتة  وظلت  بعصبية  وسعلت  ذقنها 

وبالطبع نخصم روبلني  فنجاال  السنة كرست  قبيل رأس   ,  -  -

الله   فليسامحك  ولكن   ,  -  - بكثري  ذلك  من  أغىل  الفنجال   ,

الشجرة  كوليا  تسلق  تقصريك  بسبب  وكذلك   , العوض  وعلينا 

أيضا  , وبسبب تقصريك  ومزق سرتته وسأخصم عرش روبالت 
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صدر  كتاب   “ ووثائق  وحكايات  شهادات   .. الحياة  مع  “الرقص 

ضمن سلسلة دراسات الفنون الشعبية 2019 التي يصدرها املركز 

مرور60  مبناسبة  الشعبية،  والفنون  واملوسيقى  للمرسح  القومي 

قدم  الحكيم.,  أمين  الكاتب  تأليف  رضا,  فرقة  تأسيس  عىل  سنة 

الكتاب املؤرخ والناقد املرسحي د. عمرو دوارة.

الراقص  رضا  )محمود  عنوان  الكتاب  من  األول  الفصل  حمل 

أشقائه  بني  زينب  السيدة  حي  يف  نشأته  يستعرض  العاشق( 

التسعة,  وكيف كان معلمه األول هو شقيقه األكرب “عيل” وكان 

أو  املودرن  شقيقه  رقصات  بشغف  ليتابع  يجلس  الصغري  محمود 

والتويست  التانجو  مثل  الصالونات  برقص  وقتها  ُيعرف  كان  ما 

والرومبا.. ومن فرط غرامه بالرقص ذهب ليامرس رياضة الجمباز 

يف  وبرع  البدنية،  اللياقة  منتهى  ويف  مرونة  أكرث  جسده  لتجعل 

التي  األوليمبية  الدورة  مبسابقات  مرص  مثاّل  إنه  حتى  الجمباز 

أقيمت يف هلسنيك عام 1952  .. كام تعلم رقص الباليه الكالسييك 

وبينها  القاهرة  تزور  التي  العاملية  الرقص  فرق  عروض  حرض  و 

البولشوي و موسييف أشهر فرقتني للرقص يف روسيا..

يف سنة 1954 جاءت إىل مرص فرقة رقص أرجنتينية اسمها )آالريا( 

فانبهر بها وشارك يف عروضها وسافر معهم لكنه عاد إىل مرص مرة 

أخرى. 

ُأسند  كيف  رضا  محمود  القدير  الفنان  لسان  عىل  الكاتب  يروي 

زيك  إخراج  من  عني”  يا  ليل  “يا  أوبريت  رقصات  تصميم  إليه 

ثم  حققه.  الذي  الكبري  والنجاح  الفنون  مصلحة  لصالح  طليامت 

ثم  الفنون,  مصلحة  رعاية  من  استعراضية  فرقة  إنشاء  محاولته 

وكيف  الفكرة.  عن  املصلحة  رئيس  حقي  يحيى  األديب  انرصاف 

د.  حامه  عنها  املسئول  يكون  به  خاصة  فرقة  تكوين  يف  فكر  أنه 

حسن فهمي أستاذ الجامعة املرموق بكلية الهندسة، ، الذي برغم 

الفكرة وشجعها  الوظيفي واالجتامعي وافق عىل  حساسية وضعه 

راقصة  لتكون    “ “فريدة  الصغرى  ابنته  انضامم  عىل  ووافق  بل 

أزياء  مصممة  لتكون  “نديدة”    الكربى  وابنته  األوىل  الفرقة 

بعض  الفني  ومديرها  الفرقة  مخرج  رضا   عيل  مع  وتوىل  الفرقة، 

الروحي  األب  هو  فهمي  حسن  د.  وأصبح  اإلدارية..  املسؤوليات 

للفرقة.

واجهت  صعوبة  متثل  القدمية  التقاليد  كانت  كيف  أوضح  كام 

الفنان  كان  حيث  املالية  الصعوبات  وكذلك  بدايتها  يف  الفرقة 

نظرة  يغرياّ  ,وحتى  الذاتية  بالجهود  الفرقة  ميول  رضا  محمود 

املجتمع للرقص ويحسن سمعته القدمية كيف كان حريًصا عىل أن 

مع  بالتوازي  وخريجيها،  الجامعة  من طالب  الفرقة  راقيص  يختار 

املعايري املهنية مثل اللياقة البدنية العالية.

أحمد محمد الرشيف

 6 يف  األزبكية  مبرسح  حفالتها  أوىل  يف  الفرقة  نجاح  يصف  ثم 

كتب  أن  بعد  للفرقة  الناس  استقبال  وحسن   .1959 أغسطس 

رضا:  محمود  القدير  الفنان  يقول  حيث  الصحفيني،  كبار  عنها 

وكان أكرب نجاح لنا يف رأيي أن جمهورنا أصبح فيه عائالت كاملة, 

مطربني  نجوم  بأسامء  األوىل  حفالتها  يف   تستعني  الفرقة  وكانت 

انضم  ثم  املرح،  والثاليث  وشهرزاد  محمود  كارم  مثل  معروفني 

إليها بعد ذلك امللحن عيل إسامعيل. وتعرضت الفرقة لهزة مادية 

لكن  استمرارها  بأملانيا, مام هدد  عودتها من عرض حفالت  بعد 

فرق  ورعاية  الفرقة  لتأميم  النارص  عبد  جامل  الرئيس  تدخل 

وقد  أخرى.  مرة  االستمرار  فرصة  لها  أتاح  مام  لها..  التليفزيون 

شهد عام 1961 ضمها للفرق الفنية للدولة ، وأصبح لها مقرا ثابتا 

مع  للفرقة  واملادية  الفنية  اإلمكانيات  وزادت  البالون  مرسح  يف 

زيادة عدد الراقصني والعازفني. كام أتيح للفرقة أن تقدم عروضها 

العامل  زعامء  كبار  من  مرص  بضيوف  احتفاال  الرئيس  حرضة  يف 

تقدم  العامل، رشقه وغربه،  تطوف دول  أن  لها  أتيح  وقادته، كام 

مجرد  من  وتتحول  واإلعجاب،  التصفيق  وتنتزع  املرصي  الرقص 

املعرب  األصيل  املرصي  الفن  أيقونات  أيقونة من  إىل  للرقص  فرقة 

عن الروح والهوية املرصية.

معاناة  قصة  الفصل  هذا  يف  الحكيم  أمين  املؤلف  يستعرض  ثم 

الفنان محمود رضا مع وزراء الثقافة املتتاليني ومحاربتهم الفرقة 

ونجاحاتها حتى خروجه إىل املعاش عام 1990. وقد كان محمود 

الذي  الحكومي  الروتني  ويرفض  كموظف  معاملته  يرفض  رضا 

يقتل اإلبداع.

الكاتب  يعرض  فريدة”  “حكايات  بعنوان  الثاين  الفصل  يف 

حكايات عىل لسان الفنانة فريدة فهمي تتحدث فيها عن نشأتها 

بالرقص من  إنها مل تكن أقل جنونا  بالرقص,حيث تقول  وعالقتها 

الرقص  ومسابقات  يف حفالت  تشارك  وكانت  رضا،  ومحمود  عيل 

بالنادي، وكان والدها يشجعها وينمي فيها هذه الهواية ويرى يف 

قائلة:  الرقص فن  راق، وتتحدث فريدة فهمي عن محمود رضا 

واختيار  الفرقة  تأسيس  يف  واألهم  األكرب  بالدور  قام  أنه  والحق 

يف  واملحرك،  املدبر  العقل  هو  وكان  رقصاتها،  وتصميم  أعضائها 

ميتلك حلوال  وكان  املشاكل،  اإلدارة وحل  مسائل  توىل عيل   حني 

وبحكم  الفني,  الوسط  داخل  وصالته  بخرباته  مستعيًنا  سحرية 

خربة شقيقتي يف الرسم والفنون الجميلة فقد أسندوا إليها مهمة 

تصميم مالبس الفرقة.

 وتشجيع والدها لها تقول: أنا أدين بالفضل يف صناعة شخصيتي 

سابقة  الحرية  من  مساحة  منحني  الذي  الجميل،  الرجل  لهذا 

بل  الرقص،  يف  موهبتي  من  بخجل  يشعر  ومل  ومجتمعه،  لزمنه 

شجعها ومنَّاها وتحمل يف سبيلها الكثري من املتاعب، وتحيك  عن 

اختفاء امللحن عيل إسامعيل قبل  العرض األول للفرقة :

عيل  لكن  العرض،  موعد  عن  تفصلنا  قليلة  أيام  سوى  تعد  مل 

إسامعيل اختفى ومل يظهر ومل يأت باملوسيقي والنوت، ووقعنا يف 

ورطة، وذهب عيل ومحمود رضا يبحثان عن عيل إسامعيل حتى 

استدال عىل بيته، وعرفا أنه يالزم ابنه حسني يف املستشفى بعدما 

عىل جسده،  املغيل  املاء  انسكاب  بسبب  شديدة  لحروق  تعرض 

وفوجئا عندما وصال املستشفى بعيل إسامعيل يجلس بجوار رسير 

برقصات  الخاصة  املوسيقية  النوت  كتابة  عىل  منكب  وهو  ابنه 

الفرقة، وفوجئا بأنه جاء بأفراد الفرقة املوسيقية وأجرى بروفات 

منتهاها  إىل  الدهشة  وتصل  للعرض،  جاهز  وأنه  املستشفى،  يف 

عندما رفض عيل إسامعيل أن يتقاىض أي أجر من الفرقة رغم كل 

الجهد الذي بذله !..

الفن  نقدم  العامل،  قارات  السنوات  تلك  يف  طفنا  فهمي:  قالت 

أكرب مسارح  رقصنا يف  الدنيا وتصفيقها..  بتقدير  املرصي ونحظى 

العامل وأشهرها.. رقصنا يف األوليمبيا  أكرب مسارح باريس قبل أن 

تقف عليه أم كلثوم لتحيي حفلها الشهري بسنة..و رقصنا يف الربت 

هول أعرق مسارح لندن..

و عىل مرسح بيتهوفن يف أملانيا.. ويف مرسح هيئة األمم املتحدة 

بأمريكا.. بل ورقصنا يف أفغانستان..

الفرقة  إدارة  يف  رضا  محمود  وضعه  الذي  النظام  أن   وأوضحت 

كان السبب األول لنجاحها واستمرارها، وان القواعد التي أرساها 

واملؤسسات  الفرق  أنجح  يف  املوجود  عن  كفاءة  تقل  تكن  مل 

اليومية  الربوفة  موعد  أن  مثال  أذكر  الكربى..  الدول  يف  الفنية 

.. الحياة  مع  الرقص 
رضا  فرقة  عن  وحكايات  شهادات   

البداية  االجتماعية واجهتنا في  التقاليد   : محمود رضا 
التغلب عليها  واستطعنا 
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جميع  يكون  السادسة  الساعة  تدق  عندما  مقدًسا،  كان  للفرقة 

أفراد الفرقة بال استثناء حارضون وجاهزون، ويف السادسة وخمس 

أًيا  بالدخول  ألحد  يسمح  وال  التدريب  صالة  أبواب  تغلق  دقائق 

من كان، واملتأخر يوقع عليه عقاًبا فورًيا صارًما!ومل تكن هناك أي 

استثناءات، ال نجمة الفرقة وال نجمها، وكنت مجربة عىل أن أكون 

قدوة لراقصات الفرقة، أحرض قبل موعد الربوفة، أخفف مكياجي، 

أن  بد  وال  يل،  ينظر  الجميع  أن  مدركة  كنت  بالتعليامت..  ألتزم 

أكون مثال ُيحتذى.

الحوار  إسامعيل من خالل  املوسيقار عيل  الثالث  الفصل  ويتناول 

يف  إسامعيل  عيل  موسيقى  ساهمت  حيث   ، شجون  ابنته  مع 

أعمدتها،  من  وأصبح  رضا،  فرقة  حققته  الذي  الهائل  النجاح 

واملوسيقي  األلحان  وضع  مهمة  وتوىل  العامل،  معها  وطاف 

مثل  الفرقة  ببطولتها  قامت  التي  السينامئية  لألفالم  التصويرية 

الكرنك، إجازة نص السنة، وابتكر عيل إسامعيل الطريقة  غرام يف 

األصعب يف وضع موسيقى الرقصات، حيث  كان املعتاد أن يضع 

هو املوسيقى وبناء عليها تصمم الخطوات، ولكنه قرر أن يعكس 

املوسيقي،  يضع هو  ثم  الخطوات  يضع  ويرتك محمود رضا  اآلية، 

حية  املوسيقى  وتكون  اإلحساس  يستلهم  أن  يريد  كان  ألنه 

وليست قطًعا مصمتة مهام كانت روعتها ! 

مربوك  نبيل  الفنان  املؤلف  فيه  تناول  فقد  الرابع  الفصل  أما 

الرقص  مع  قصته  عن  يحيك  الذي  وراقصيها  الفرقة  مدريب  أقدم 

يقول:  ومنها  فيها   وذكرياته  معها  وحكاياته  رضا  بفرقة  وارتباطه 

كان محمود رضا هو دينامو الفرقة، ضحى بالكثري من أجل تأسيس 

الفرقة، كان يرصف عليها من جيبه يف شهور التحضري، و كان يعمل 

كان  علينا،  يوزعه  و  مرتبه  يقبض  شل..  رشكة  يف  محاسًبا  وقتها 

يعطي كل واحد من الراقصني األربعة عرش خمسة جنيهات، يعني 

عىل األقل تكفيه مواصالت، والخمسة جنيهات وقتها كانت مبلغا 

15 جنيها  واحد  كل  يعطي  كان  الفرقة  بدأنا حفالت  وملا  معتربا.. 

من إيراد الشباك..

وعن أصعب موقف واجه الفرقة يقول:  أصعب موقف عشناه ملا 

العرض وصلنا  الفرقة، وأثناء  كنا نعرض يف اإلسكندرية يف بدايات 

خرب وفاة نديدة  فهمي زوجة محمود رضا األوىل وشقيقة فريدة، 

ومل  خطريًا  مرًضا  تعاىن  وكانت  الفرقة،  أزياء  مصممة  هي  وكانت 

وماتت  بالفندق،  حجرتها  يف  فبقيت  العرض  تحرض  أن  تستطع 

الخرب  وصله  عندما  محمود  دموع  وأربكتنا  املرسح،  عىل  ونحن 

يف  العرض  وتحول  والعرض،  العزف  لوقف  إسامعيل  عيل  واضطر 

تلك الليلة إىل محزنة.

كان محمود رضا يعترب نبيل مربوك هو ذراعه اليمنى، يعتمد عليه 

كثريًا، ويحل محله عىل املرسح يف حالة غيابه، وحدث أن أصيب 

رقصاته  مربوك  نبيل  فأدى  وجهه  يف  مبرض  وقائدها  الفرقة  نجم 

فرقة  جاءت  الغيابات  تلك  من  واحدة  ويف  فهمي،  فريدة  مع 

الصني للفنون الشعبية للقاهرة.. وملا كان هناك بروتوكول لتبادل 

الزيارات والرقصات مع فرقة رضا، فقد تقرر أن يؤدى الراقصون 

الفرقة املرصية اسمها “غزل” يقوم  الصينيون رقصة من رقصات 

أما  البالص..  تحمل  وهي  جميلة  فتاة  مبعاكسة  شبان  ثالثة  فيها 

الراقص  فرقة رضا فكان عليها أن تؤدي رقصة صينية، يقوم فيها 

باهتزازات رسيعة وقوية  أحمر طويل ويحركه  باإلمساك برشيط 

ومنظمة، ورغم بساطة الرقصة فإنها كانت الرقصة األصعب التي 

نبيل مربوك طيلة مشواره. رافق  محمود رضا يف جوالته  يؤديها 

الشعبية..  رقصاتها  عن  باحثا  مرص  محافظات  فيها  طاف  التي 

فمن مطروح مثال جاء بالحجالة، ومن الرشقية العتبة جزاز، ومن 

عمل  بعد  فيام  رضا  محمود  وتوىل  رقصاتها..  بأشهر  جاء  سيوة 

وال  محرتف..  علمي  بشكل  وتقدميها  الرقصات  لتلك  كريوجراف  

ينىس نبيل مربوك ذلك.

أما الفصل الخامس فحمل عنوان أحمد عثامن الصحفي الراقص، 

يقول عنه املؤلف :  ال ميكن أن تصدق أن هذا الباحث واملفكر 

الذي أفنى عمره يف الغوص يف تاريخ مرص القدمية، وأثار كل هذا 

يويا  الوزير  مومياء  أن  وآخرها  املرصيات،  علم  يف  بآرائه  الجدل 

املوجودة يف املتحف املرصي هي نفسها لنبي الله يوسف، مقدًما 

املثري.. ال ميكن  االكتشاف  تثبت صحة هذا  التي  األدلة والرباهني 

أن تصدق أن هذا الرجل الذي بدأ حياته صحفًيا يف أخبار اليوم 

وكاتًبا مرسحًيا واعًدا و تلميًذا مقرًبا من كامل الشناوي واضطرته 

ظروفه للهجرة إىل لندن منذ العام 1964 هو بذاته أحد مؤسيس 

اختارهم محمود  أوائل من  الراقصني، ومن  آبائها  فرقة رضا ومن 

رضا ليبدأ بهم عروض الفرقة.

رضا  فرقة  تجربة  كانت   : قائال  تجربته  عن  عثامن  أحمد  ويحيك 

باقي  مثل   – املرصيون  أصبح  حيث  كبرية،  حضارية  فنية  نقلة 

الجامهري  إن  حتى  يرقصون  وهم  يخجلون  ال   – العامل  شعوب 

املرصية اآلن صارت ترقص وتغني يف الشوارع تعبريًا عن فرحتها، 

حتى يف املناسبات السياسية. إال أن الفرقة شاخت اآلن ومل تتطور 

الفيديو  يف  اآلن  الشباب  يؤديها  التي  الحرة  الرقصات  وأصبحت 

– ال يف  تعد محصورة  ومل  الشباب  تعبريًا عن مشاعر  أكرث  كليب 

الرقص البلدي – وال يف الرقصات الشعبية، كام أنه لألسف مل يعد 

لدينا مرسح استعرايض يقدم األوبريت . 

من  حسن  محاسن  الفنانة  املؤلف  فيه  تناول  السادس  الفصل 

ومن  الفرقة  مع  حكاياتها  ترسد  والتي  رضا  لفرقة  األول  الجيل 

فيفي  مع  للفرقة،  األوائل  الراقصات  بني  من  كنت  تقول:  ضمنها 

املقدمة  يف  و  ونوال..   وسمرية  وباتريشا  وفريال  وإيلني  وهدى 

خاصة  كاريزما  لها  التي   ونجمتها،  الفرقة  راقصة  فهمي  فريدة 

ومبجرد دخولها إىل املرسح تخطف كل األبصار.تابعت: بعد ستة 

راقصيها وهو  أبرز  أحد  من  تزوجت  للفرقة  انضاممي  من  شهور 

 ، سنة   15 استمرت  التي  الطويلة  رحلتي  وبدأت  مربوك،   نبيل 

طفت فيها العامل مرتني، وعشت مع الفرقة  يف قصور متتعنا فيها 

بكل األبهة والفخامة والرتف، وجاء علينا وقت مل يكن معنا مثن 

الطعام، فكان د. حسن فهمي األب الروحي للفرقة يجلس بنفسه 

غريها،  هناك  يكن  مل  بالطامطم،  الجنب  ساندوتشات  لنا  ليعد 

ورغم ذلك مل نفقد متعتنا وحامسنا وإمياننا بالفرقة أبدا.

ويأيت الفصل السابع بعنوان “فرقة رضا عىل شاشة السينام أفالم 

الحكيم  أمين  األستاذ  فيه  لنا  ليقدم  وحكايات”,  واستعراضات 

إىل  إياها  مقسام  السينامئية  األفالم  يف  رضا  فرقة  ظهور  تفاصيل 

نوعني :

الفرقة  ثالثة من نجوم  األول: عالقة فردية مستقلة، وهي تخص 

عىل وجه التحديد: عيل رضا حيث اشرتك يف أفالم . أحالم الشباب 

– أول نظرة – يحيا الفن – إلهام –رقصة الوداع – أغىل من عينية 

بوليس  يس  إسامعيل   – الصامت  الحب   – زعبل  ابو  سجني   –

التي  واألفالم  اإلخراج  يف  فيها  ساعد  التي  لألفالم  إضافة  حريب،  

أخرجها.

ثم فريدة فهمي التي  اشرتكت يف أفالم : فتى أحالمي – غريبة- 

إسامعيل يس بوليس حريب- األخ الكبري – ساحر النساء - جميلة 

– أسياد وعبيد. 

فيام شارك محمود رضا كراقص بعيدا عن الفرقة يف  )أحبك أنت 

بابا أمني 0 عروسة املولد – أغىل من عينية – قلوب حائرة –   –

قبلني  النساء –غريبة – عفريت سامرة –  فتى أحالمي – ساحر 

يف الظالم – وفاء لألبد – حب للجميع –غرام يف الطريق الزراعي 

بتصميم رقصاتها وهي   قام  التي  لألفالم  إضافة  قلب.  يا  كفاين   –

)الرجل الثاين – أضواء املدينة – مولد يا دنيا(

فيها  شاركت  التي  واألفالم  الفرقة  فتخص  الجامعية  العالقة  أما  

الكرنك  يف  وغرام  السنة  نص  أجازة   : وهي  جامعي.  بشكل 

وحرامي الورقة.

ويف املالحق يضع املؤلف قامئة برقصات فرقة رضا وقامئة ذهبية 

األغاين  ومؤلفي  وامللحنني  واملصممني  واملدربني  الراقصني  ألهم 

واملالبس  الديكور  ومصممي  األوركسرتا  وقائدي  واملطربني 

رقصت  التي  العاملية  املسارح  بأهم  ملحق  ثم  الفرقة  ومديري 

شاهدت  التي  العاملية  السياسية  الشخصيات  وأبرز  الفرقة  عليها 

ثم  رحالتها.  وأهم  زارتها  التي  الدول  وأبرز  الفرقة  عروض 

يستعرض أهم الجوائز التي حصلت عليها. 

للفرقة  األول  العرض  ألف موسيقى  إسماعيل  على 
أجرا يتقاض  بالمستشفى ولم 

لزمانها  أبي منحين حرية سابقة   : فريدة فهمي 
الفرقة من جيبه كان يصرف على  ومحمود 
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“عبدالعاطى / حبيبة” اللذان تشابكت حكايتهام ىف قرية 

البرصية أيضا يجعل أمام  البنية  “ميت رهينة”, وىف إطار 

التى تقوم عىل  الطريق األسفلتى  الظليلة جزء متسع من 

يغفل  دون  للتمثيل,  مساحة  ليكون   األسفلتى,  جانبه,  

)املؤلف( اإلشارة اىل عدم مرور سيارات عىل ذلك الطريق 

أثر  من  ضبابية  اىل  يشري  إذ  للتمثيل,  كفضاء  املستخدم 

“شبورة” ليلية ال يغامر معها السائقني بالسري فيها تفاديا 

للحوادث, وعىل املستوى الدرامى تخيم تلك الضبابية عىل 

األحداث ومصائر الشخصيات. 

ينقشع  حتى  ـ  سيارة  سائق  يسرتيح  الظليلة  بتلك 

وجهه  يغطى  الذى  “عبدالعاطى”  راكب  مع  ـ  الضباب 

اىل  يركن  أيضا  الضباب  ذلك  وبسبب  رقبته,  من  وجزء 

بينهم  ومحارب”  عايش,  “طايع,  أشقاء  ثالثة  الظليلة 

منها  الخروج  “طايع”  ويرغب  كــربى,  رشكة  ىف  رشاكــة 

الشحصية,  وانهزاماته  اإلنسان  إحباطات  أسباب  األعامل 

الشخىص  ملستقبله  املصريية  واإلمالءات  انبطاحاته  وحتى 

الشعوب   مصائر  عىل  املهيمن  الدوىل  النظام  من  والعام 

مبسابقة  الفائز  “املهان”  األخري  نصه  ىف  يعالجه  ما  وهذا 

اإلدارة العامة للمرسح ىف دورتها األوىل لهذا العام.

لفراغه  البرصية  رؤيته  املؤلف  يشكل  “املهان”  نص  ىف 

لعمل  تقام عىل طريق رسيع  املرسحى من ظليلة )خص( 

بالطريق  املارين  إليها  الشاى وغريه من املرشوبات يرتكن 

مام  املرشوبات,  وتناول  الوقت  لبعض  للراحة  الرسيع 

مواصفات  وبأية  شخص  أى  لوجود  قابال  املكان  يجعل 

خربة  وتنعكس  الدرامية,  أحداثه  لصياغة  املؤلف  يريدها 

املؤلف ومهارته أيضا ىف تكوين بنيته البرصية تلك لتشمل 

املرصية  القرى  من  ما  قرية  األفق  ىف  الظليلة  خلفية  ىف 

لتعكس بظاللها عىل البنية الدرامية املتمحورة حول بطليه 

العامة  اإلدارة  مدير  حسان”  “عادل  الفنان  فعل  حسنا 

املرسحى  للنص  مسابقة  بإقامته  الثقافة  بقصور  للمرسح 

إلكتشاف نصوص مرسحية جيدة تنتجها اإلدارة ىف موسمها 

الكاتب  املسابقة  هذه  ىف  األوىل  بالجائزة  فاز  وقد  التاىل, 

والباحث “سليم كتشيرن”.

بالجائزة  والفائز  كتشيرن”  “سليم  املرسحى  والكاتب 

األوىل عن نص “املهان” يشارك ىف املشهد املرسحى املرصى 

نصوصه  وعرفت  قــرن,  الربع  عىل  مايزيد  طــوال  بقوة 

من  والعديد  للمرسح,  الفنى  البيت  مسارح  اىل  طريقها 

الكثريون  يعرفه  ال  قد  ومام  الجامهريية,  الثقافة  فرق 

بدأت  الجامهريية  الثقافة  مبرسح  عالقته  أن  الكاتب  عن 

عروض  ثالث  بإخراج  قام  مؤلفا,  يكون  أن  قبل  كمخرج 

اىل  باإلضافة  واألطفال  للكبار  املرسحية  للكتابة  تفرغ  ثم 

وثالث  لألطفال,  تليفزيونية  مسلسالت  خمس  كتابته 

سهرات تليفزيونية للكبار باإلضافة اىل إصداره ثالث كتب 

, “مرسحيون ىف  هى “سرية مار جرجس” دراسة وتحقيق 

من  مرصية  “حكايات  وتحقيق,  جمع  الوطنية”  الحركة 

القنال” جمع وتحقيق

اىل  تحتاج  بالرهبنة  أشبه  كتشيرن”  “سليم  لدى  والكتابة 

من  يستقيل  أن  هذا  إميانه  دفعه  وقد  والتفرغ  اإلخالص 

التى  للكتابة  متاما  ليتفرغ  والرياضة  الشباب  بوزارة  عمله 

العديد من  املؤلف ىف أعامله  ال يعمل بغريها. وقد جاب 

وإن  نصوصه,  ىف  املختلفة  املرسحية  واملــدارس  األشكال 

ىف  منعكسا  لديه  املحبب  اإلطــار  هو  الفرجة  شكل  ظل 

الفرس,  )مربط  السابقة  أعامله  العديد من نصوصه, ومن 

األرض  زالت  وما  األرجوز,  عرب,  حق  الكدابني,  إمرباطور 

تدور, العربة, آكل الحرشات, الضفة األخرى, لو كان قلبى 

زمانه  عنرت  والحجر,  البيضة  أنني,  بتتكلم  األرض  معى, 

ضاع, السحابة السوداء, مغامرات قرقود, العجوز والضابط 

الكاتب  ألعامل  واملتابع  وغريها.  الزرق(  الناس  واملليونري, 

بالقضايا  ومهموما  منشغال  الوقت  طوال  يجده  املرسحية 

تلك  ىف  وراصــدا  العرىب,  ولقطره  املرصى  لوطنه  العامة 

أحمد هاشم

»المهان« مسرحية 
األولى والجائزة 
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الرتاب  تحت  الزمن, ودفنت  عليها  شعارات جوفاء وعفى 

كام  عبدالنارص(  وجــامل  األيــوىب  الدين  صالح  دفن  مع 

الخاص..  العام بالرضورة يؤثر عىل  يرتئى املؤلف أيضا أن 

متطلبات  لتلبية  العراق  اىل  “عبدالعاطى”  سافر  فقد 

األمريىك  الغزو  إبان  أنه  اىل  “حبيبة”  حلمه  من  زواجه 

واليمن  احرتق وجهه ورقبته, كام تشوهت سوريا  للعراق 

التغري  بعد  به  اإلرتباط  ترفض  “حبيبة”  جعل  مام  وليبيا 

تعرفه,  ال  غريب  سوى  فيه  ترى  تعد  ومل  له  حدث  الذى 

تجار  أحرقوه  قد  بأن “حلمهام  فيها رصاخه  يؤثر  أن  دون 

 / عبدالعاطى  تيمة   ( التيمتان  تتعانق  وهنا  البارود” 

الثالثة طايع/محارب/ عايش وأزمة  حبيبة, وتيمة األشقاء 

الكاتب من  يؤكد  لتصبان ىف مجرى واحد  بينهم(  الرشاكة 

تجار   “ يد  عىل  وإذالله  العرىب  املواطن  إهانة  عىل  خالله 

الخنوع  جانب  اىل  ـ  فهم  العامل  يحكمون  الذين  الباروود 

صوت  لينبثق  معاناتنا,  كل  سبب  ـ  والترشذم  العرىب 

املؤلف ممتطيا “رمزى” ليحذر منهم عىل لسانه  “فحذار 

قلب  ىف  الــدودة  ــداء..  وال العلة  فهم  البارود..  تجار  من 

الشجرة..كالحية تتلون.. تتنكر.. تحت شعار جهاد.. ىف زى 

الحاخامات.. ىف زى الكاوبوى.. ....... ىف زى بابا نويل.. ىف 

وصل  ما  وإزاء  الليل”,  فتاة  زى  ىف  السريك..  مهرجى  زى 

إليه الوضع العرىب من مهانة وإحباط وترشذم فإن املؤلف 

الداء  وأصل  العلة  عىل  يده  يضع  أن  بعد  األمل  يفقد  ال 

مرة  رمــزى   عرب  ـ  يعتىل  بل  الشجرة”  قلب  ىف  ــدودة  “ال

أخرى ـ  صهوة جواد كلامته ويلهب بسياط كلامته النارية 

إليقاظ  بل  متتعه  لسادية  ليس  ظهره  قبل  متلقيه  عقل 

تتفاهم  األرض  أجناس  املؤمل “كل  الواقع  ذلك  تجاه  وعيه 

وتتكاتف اال أنتم.. خالفاتكم ستحطم حضارتكم. إذا كنتم 

أصحاب حضارة.. أل .. حقارة...... ضعاف النفوس وضعاف 

وال  املريضة  ذواتكم  ألصوات  إال  تستمعمون  ال   . العقول 

أماكنكم  ىف  ستبقون  املعركة..  صوت  فوق  يعلو  صوت 

تتقدموا  لن  األخري..  العامل  الثالث.  العامل   .. السنني  ملئات 

قيد خطوة واحدة.. تبا لكم.. تبا ملعارككم املريضة” ويؤىت 

وعى  إيقاظ  ىف  املؤلف  أراده  فيام  ـ  وينجح  مثاره  الجلد 

أحد شخوصه “عبدالعاطى” ـ آمال ىف إنتقال تلك الصحوة 

بني  من  وعزميته  قوته  يستعيد  الذى  ـ  متلقيه  اىل  بالتاىل 

اىل  ليعلن  وهو يتوجه  أمام “حبيبة”  قمة يأسه وهزميته 

الجمهور “لكن أل.. أنا ال ميكن أستسلم..  انت ليا ياحبيبة 

أستسلم.. ميكن  ال  أبدا..  أبدا  أستسلم  ليىك..الميكن  وأنا 

نصه  املؤلف  لينهى  عرىب......”  أنا  سجل  عبدالعاطى..  أنا 

ىف  النص  بها  صدر  التى  درويش  “محمود  كلامت  بنفس 

إذا ما فقد صربه  العرىب  الغضب  العامل من  بدايته, محذرا 

ـ  هذا  بنصه  املؤلف  وليؤكد  مغتصبه,  لحم  يأكل  فسوف 

وطنه  بقضايا  إهتاممه  ـ  السابقة  نصوصه  معظم  ىف  كام 

مرشوعه  ىف  يعالجه  الــذى  همه  لتصبح  بها  وانشغاله 

املرسحى .

الذى  الحب  لرفض  ليس  هنا  ورفضها  به,  مصريها  ربط 

ظلت تنتظره سنوات وال لتشوه وجهه بل هى ترفض ربط 

مصريها بالنموذج املهان من الطاغوت األمريىك حتى وإن 

األمريىك,  الجرم  ذلك  ىف  ذنب  له  “عبدالعاطى”  يكن  مل 

ولىك يعمق املؤلف تيمته ويوؤكد عليها جعل لها مستوى 

ممثال  اإلهانة,  تلك  ألسباب  رؤيته  خالله  من  يطرح  آخر 

قدرتهم  )طايع, عاش, ومحارب( وعدم  الثالثة  األشقاء  ىف 

عىل التوافق ىف إدارة رشكتهم التى تركها لهم األب, ونزوع 

له  نصيبه  وبيع  األب  قاتل  للعدو  التسليم  اىل  أحدهم 

متغاضيا بل ومبتلعا ملهانة عدم األخذ بالثأر مقابل بضعة 

نجد  املقابل  وىف  األمس,  عدو  عليه  يعرضها  زائدة  أموال 

شقيقه  وجه  ىف  السالح  يرفع  “محارب”  الثاىن  شقيقه 

الشقيق  بينام  املخزية,  الصفقة  تلك  وبني  بينه  ليحول 

أن  دون  الشقيقني  بني  التوفيق  يحاول  “عايش”  الثالث 

األشقاء  وموقف  تلك,  العار  صفقة  من  موقفه  يتضح 

الدول  موقف  يعكس  بينهم  التى  الرشاكة  من  الثالثة 

املنقسم بني مطبع, ومتشدد  الصهيوىن  العدو  العربية من 

من  يتبناه  ملا  الفاعل  غري  )محارب(  للشعارات  رافــع 

بالفعل  عايش  مجرد  وهو  “عايش”  ثالث  وبني  شعارات, 

محاولة  األزمة غري  تلك  تجاه  محددا  فعال  يتبنى  أن  دون 

التوفيق والتلفيق لذلك الواقع املرتدى بني األشقاء.

وألن كل تلك الشخصيات وفعلها مل تستطع التعبري عام 

يرغب املؤلف بطرحه ىف نصه فقد ابتدع شخصية “رمزى” 

املثقف املحبط املهزوم معاقر الخمر لتكون تلك الشخصية 

هى صوت املؤلف والحامل ألفكاره ىف النص الذى يصدره  

ينتقيها  درويش”  “محمود  الكبري  للشاعر  أبيات  ببعض 

لقب..  بال  اسم  أنا  عرىب..  أنا   .. سجل   ( بعناية  املؤلف 

صبور ىف بالد كل مافيها .. يعيش بفورة الغضب.. سجل.. 

أسطو عىل  وال  الناس..  أكره  ال  أنا  األوىل..  الصفحة  برأس 

أحد.. ولكنى.. إذا ما جعت.. آكل لحم مغتصبى.. حذار.. 

حذار.. من جوعى.. ومن غضبى!!(

يطلق  التى  النصوص  تلك  اىل  ينتمى  “املهان”  نص  إن 

عليها “نصوص أفكار” وهى تلك النصوص التى تكون فيها 

ويرغب  الكاتب  تؤرق  التى  األفكار  مجموعة  أو  الفكرة 

واملؤلف  درامية,  مقتضيات  أية  من  لديه  أهم  طرحها  ىف 

“سليم كتشيرن” ىف نصه هذا ال يلتفت ألية قواعد درامية 

ـ رغم معرفته بها وخربته فيها عىل مدى نصوصه السابقة 

التعبري عنها ككاتب مهموم  أرقه بفكرته ورغبته ىف  ـ ألن 

ومهانة  مستضعفة  يرتئيها  التى  وعروبيته  وطنه  بقضايا 

العامل  صياغة  تعيد  التى  العظمى  القوى  أمام  ومنبطحة 

ظل  ىف  واإلفتصادية  السياسية  مصالحها  مع  يتساوق  مبا 

عىل  الشخصية  املصلحة  حكامه  يقدم  متناحر  عرىب  واقع 

الشخصية  مصلحته  سوى  يرى  ال  )طايع  العامة  املصلحة 

ويسعى لبيع نصيبه ىف الرشكة لغريب وعدو وقاتل ألبيه, 

مجرد  سوى  لذلك  محارب  شقيقه  معارضة  ىف  يرى  وال 

يحاول   بينام  أبيهم,  قتل  وأن  سبق  لغريب  نصيه  وبيع 

وبيع  الرشاكة  من  الخروج  عن  “طايع”  إثناء  “محارب” 

“عايش”  فيه  يحاول  الذى  الوقت  ىف  لعدوهم,  نصيبه 

التوفيق بني شقيقيه املتهاون “طايع” واملتشدد “محارب” 

املؤلف  اختارها  التى  األسامء  دالالة  اىل  اإللتفات  وعلينا 

لألشقاء الثالثة.

“حبيبة”  الليلة  تلك  ىف  الظليلة  زبائن  خدمة  عىل  تقوم 

اربعينية مل تخل بعد من جامل متشح بلمسة حزن دفني, 

امللثم “عبدالعاطى” وتطلب منه كشف وجهه,  ترتاب ىف 

يتهمه  الذى  السيارة  سائق  رغبة  مع  تلك  رغبتها  وتلتقى 

بأنه هارب من شيى ما بينام يرفض الرجل بشدة الكشف 

اىل  تضم  امــرأة  توجد  أيضا  الظليلة  وىف   ... وجهه  عن 

إعطائها  الحارضين  تسأل  باألغطية  ملفوفا  رضيعا  صدرها 

بل  فقر  أو  لعوز  ليس  عليه  )تشحت(  الذى  للرضيع  شيىا 

هى تنفذ نصيحة البعض ىك يعيش الطفل بعد أن مات لها 

الظليلة أيضا يتواجد “رمزى”  خمس أطفال من قبل, وىف 

الوقت  طوال  خمر  بزجاجة  ميسك  الذى  والشاعر  املثقف 

ومتتزج لديه العبقرية بالجنون الذى ال يفصل بينهام سوى 

شعرة بسيطة, ليجعل منه املؤلف مبثابة ضمري األمة كناية 

يائس  محبط  فهو  أيضا  وكمعظمهم  املثقفني,  معظم  عن 

بعد أن تحطمت كل أحالمه للفقراء والكادحني عىل صخرة 

الوقت  لبعض  له وسجنه  األمنية  الواقع ومالحقة األجهزة 

بتهمة الحلم لآلخرين فقرر العودة اىل قريته.

بني  ــــوؤودة  م ــب  ح قــصــة  تتكشف  ــــداث  األح ــع  م

اىل  أجلها  من  “عبدالعاطى”  سافر  وحبيبة”  “عبدالعاطى, 

الزواج  متطلبات  به  يقيم  أمواال  ويجمع  ليعمل  العراق 

وجهه  تعرض  العراق  وىف  قبل,  من  والدها  رفضه  أن  بعد 

وجهه  ويتشوه  لها,  األمريىك  الغزو  إبان  لإلحرتاق  ورقبته 

معدىن.  صــوت  مايشبه  اىل  صوته  ويتحول  وحنجرته 

بداية  إلستدعاء  باك(  )الفالش  تقنية  اىل  املؤلف  ويلجأ 

إليه  انتهت  وما  حبيبة   / عبدالعاطى  بني  العالقة  تلك 

التقنية  تلك  وينفذ  العراق,  اىل  “عبدالعاطى”  سفر  قبل 

األشقاء  بني  الشجار  فواصل  من  يجعل  إذ  شديدة  مبهارة 

استدعائها  يتم  مشاهد  ومحارب(  عايش,  )طايع,  الثالثة 

عىل  “حبيبة”  شاهدته  حيث  العالقة,  لتلك  املاىض  من 

مقطوعة  الناى  عىل  يعزف  وهو  الحقول  وسط  رابية 

فيه  وأودعــت  القلب  اىل  ووصلت  لغتها  فهمت  شجية 

أمامه  والدها  فوضع  لخطبتها  تقدم  الذى  العازف,  حب 

ومع  السفر,  اىل  دفعه  مام  مستعصية  مادية  عقبات 

ترفض  وجهه  عن  “عبدالعاطى”  وكشف  األحداث  تقدم 

الشاب  هو  الرجل  يعد  مل  حيث  به  اإلرتباط  “حبيبة” 

محافظات  كافة  ىف  عنه  تبحث  وظلت  به,  ارتبطت  الذى 

بحكاية  مقتضية  مقتدية  عودته  عن  سمعت  بعدما  مرص 

“إيزيس” ىف رحلة بحثها عن “أوزيريس” إال أن “حبيبة” 

وترفض  تلفظه  يأتيها  حني  املفارقة  وتكون  عليه,  تعرث  مل 
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حاالت  انهاء  بعد  كبرية  بسعادة  بريطانيا  ىف  املرسح  عشاق  يشعر 

العزل التى اعلنتها السلطات بسبب وباء كورونا الذى اودى بحياة 

اكرث من 30 الف بريطاىن واصاب اكرث من مائتى الف. 

الهواء  مسارح  بعودة  السامح  الربيطانية  الحكومة  قرار  والسبب 

عروضا  تقدم  ما  واحيانا   – املرسحية  اعاملها  تقدم  التى  الطلق 

موسيقية وغنائية -  ىف اماكن عامة  مفتوحة.  وهذه املسارح تعد 

من املالمح الرئيسة للحياة املرسحية والثقافية ىف بريطانيا ىف فصل 

فرق  او  للمسارح  تابعة  فرق  العروض  تقدم  ان  وميكن  الصيف. 

مستقلة .وهى ايضا تعد من الوجهات السياحية ىف بريطانيا حيث 

تقام عادة ىف مناطق   ذات مواقع خالبة تجذب السائحني. وتقدم 

املمطرة  غري  الجافة  االيام  ىف  نهارا  او  ليال  عروضها  املسارح  هذه 

حيث تعتمد عىل تقديرات االرصاد الجوية.

يشمل  الحظر  تخفيف  ان  رغم  بالتفاؤل   املرسح  عشاق  ويشعر 

لكل  ويسمح  بريطانيا  ىف  الطلق  الهواء  مسارح  من  خمسة  فقط 

الخميس من  يوم  فقط  واحد  بتقديم عرض جامهريى  منها  مرسح 

التباعد االجتامعى وذلك اىل حني اشعار  كل اسبوع تطبيقا لقواعد 

هشام عبد الرءوف 
اخر.  ويجعل ذلك من الصعب  تقديم اى عروض مرسحية النها 

اسبوعيا   االقل  عىل  ايام  خمسة  تقدم  مامل  اقتصادية  تكون  لن 

الرتفاع التكاليف   . ويزداد عشاق املرسح تفاؤال رغم ذلك باعتبار 

ان اول الغيث قطرة.

القرن  ثالثينيات  ىف  نشأ  الذى  ميناك  املسارح مرسح  هذه  واشهر 

املحيط  عىل  املطلة  كورنوال  منحدرات  عند  ويقع    املاىض  

خالل  انه  للمرسح  الفنى  املدير   “ كورنو  “زو  وتقول  االطلنطى. 

املنطقة  عىل  تردد  االحرتازية  القيود  رفع  من  فقط  واحد  اسبوع 

عرض  اى  تقديم  ميكن  مل  زائر    2500 من  اكرث  املرسح   وعىل 

بتقديم  االكتفاء  فتم  املنطقة  املثاىل ىف  الطقس  لهم رغم  مرسحى 

بعض العروض املوسيقية الرضائهم عىل امل ان يعودوا مرة اخرى.

حل بديل

العروض  بعض  تقديم  كورنو  قررت  املشكلة  مع  وللتعامل   

املرسحية البسيطة التى ال تحتاج ديكورات كثرية . ويساعدها عىل 

الطلق  الهواء  مسارح  عىل  تقدم  التى  املرسحية  العروض  ان  ذلك 

الساعة  نصف  حتى  او  ساعة  عن  التزيد  قصرية  تكون  ما  عادة 

وبعدد محدود من املمثلني اليزيد عن ثالثة  او اربعة ىف املتوسط 

واحيانا ما يقدم املرسحية ممثل واحد وبديكورات بسيطة غالبا.

بالفعل.  تنفيذها  بدا  للتطوير  خطة  وضعت  انها  كورنو  وتقول 

تعتمد الخطة عىل تقديم عدد من مرسحيات الشخص الواحد عىل 

الواحدة منها عن نصف ساعة . ويضاف  اليوم ال تزيد مدة  مدار 

عرض   ىف  تتمثل  جديدة  مرسحية  تجربة  املرسحيات  هذه  اىل 

مرسحية واحدة رئيسية تكون عبارة عن معالجة مخترصة ملرسحية 

حققت نجاحا ىف عرضها عىل املسارح االمريكية واالوروبية حيث 

تقدم مبعالجة مخترصة تناسب طبيعة مرسح ميناك. 

للممثلة   “ التجربة مبرسحية “حجارة ىف جيبه  بدء  كورنو  اختارت 

عرضت  حاليا(.  سنة  جونز)69  مارى  االيرلندية  املرسحية  والكاتبة 

هذه املرسحية ىف الواليات املتحدة وكندا واسرتاليا وىف دول اخرى 

التى  املبتكرة  فكرتها  نجاحها  سبب  وكان  عديدة.  بلغات  عديدة 

كانت مبثابة رؤية عالجت من خاللها تعقيدات العالقات االنسانية. 

دارت الفكرة حول قرية ايرلندية فوجئت ذات يوم بوصول فريق 

من  كبري  بعدد  املخرج  ويستعني  سنيامىئ.  فيلم  لتصوير  تصوير 

عادية  االمور  وتسري  الفيلم.    ىف  كومبارس  للعمل  القرية  سكان 

حتى يفاجا الجميع بانتحار احد افراد الكومبارس بوضع كمية من 

[[20 نوافذ

كورونا قيود  رفع  بعد  الربيطانى  المسرح 

الحياة وسط مشاكل عديدة  الى  الطلق يعود  الهواء  مسرح 
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الحجارة ىف جيبه ثم الغوص ىف النهر ليغرق. وتبدا رحلة البحث عن 

سبب انتحاره حتى يتبني انه انتحر بسبب اهانة تلقاها من احدى 

املمثالت املشاركات ىف الفيلم .

تفاؤل 
وتقول كورنو انها اختارت هذا العمل لجودته وفكرته املتميزة والنه 

من ابداع كاتبة ايرلندية حيث انها تعتز باصولها االيرلندية. وتقول 

انها تامل ىف ان يجذب املرسح اكرب نسبة ممكنة من زوار املنطقة 

الذين يتجاوز عددهم 300 الف زائر سنويا معظمهم ىف الفرتة من 

يوليو اىل سبتمرب.  وهى مستعدة لدراسة اى افكار اخرى تقدم اليها 

ىف هذا الصدد.

الهواء  مسارح  من  اخر  مرسح  مدير  التفاؤل  ىف  معها  ويتفق  

الطلق هو ويل ميوتام مدير مرسح برايتون املعروف باسم مرسح 

الوقت  رغم    القرار  بهذا  سعيد  انه  ميوتام   يقول  “القارب”. 

املحدود املتاح العداد اعامل مرسحية عىل مستوى الئق لالستفادة 

من املوسم الصيفى الذى مر منه شهران تقريبا حيث يبدا ىف مايو 

والتباعد  للتامني  اجراءات  تطبيق  يتعني  كام  سبتمرب.  ىف  وينتهى 

وهو  والنفقات.   الوقت   بعض  تحتاج  املرسح  ىف  االجتامعى 

بها  يتمتع  عروض  وتقديم  ذلك  رغم  التحدى  خوض  عىل  مصمم 

رواد املسارح الصيفية. وهو يأمل ىف ان تدعم الدولة قطاع املرسح 

بوجه عام واملسارح الصيفية بوجه خاص لتعويض ما لحق بها من 

خسائر بسبب كورونا.

من  اخر  ملرسح  الفنى  املدير  نيكولز  ادم  رايه  ىف  اليه  وينضم 

شاير  هارتفورد  ىف  “مالتنج”  مرسح  هو  الطلق  الهواء  مسارح 

الذى قال انه كان يتوقع ان يصدر القرار ىف وقت متاخر فبكر ىف 

فرق  عدة  ستقدمها  شكسبري  مرسحيات  من  مبجموعة  االستعداد 

مرسحية عىل مدى الشهرين القادمني. وسبق ان قاد نيكولز حملة 

للدعوة لفتح املرسح وقدم عريضة موقعة من اكرث من 7 االف من 

رواد مرسحه.

اىل نشاطها يجلب  الطلق  الهواء  ان عودة مسارح   نيكولز  ويقول 

وهى  الدولة.   عىل  اعتامدها  من  ويقلل  به  الباس  ايرادات  لها 

ان  الثقافة. كام  بتكلفة معقولة لالرس ولعشاق  ترفيه  ايضا وسيلة 

قواعد التباعد ميكن تطبيقها ىف املسارح املفتوحة بشكل افضل من 

نظريتها التقليدية. املشكلة تتمثل فقط ىف ان قواعد التباعد سوف 

متتد لالعامل نفسها ويتعني مراعاتها ىف اخراج االعمل بحيث يراعى 

بعضهم  من  اقرتابهم  فرتات  وتقليل  املمثلني  بني  مساحات  وجود 

التعامل معه  التحدى يتعني عىل املخرجني  البعض. وهذا نوع من 

العمل. لذلك يتوقع نيكولز الرتكيز عىل  بحيث ال يؤثر عىل جودة 

االعامل الكالسيكية التى ال تحتاج تقاربا كبريا بني املمثلني.

بطل ال  اخوك  مكره 
الطلق  الهواء  مسارح  عىل  مفروضا  االجتامعى  التباعد  كان  واذا 

تقدم  التى  التقليدية  املرسحية  الفرق  به  تلتزم  ان  االوىل  فمن   ..

التباعد  مجرد  تتجاوز  االسباب  لكن  املغلقة.  املسارح  ىف  عروضها 

له اهداف اخرى  الفريوس بل كانت  انتشار  االجتامعى والحد من 

وفقا للمبدا القائل “مكره اخوك ال بطل “

احد  وهو  برمنجهام  مرسح  ىف  نجده  ذلك  عىل  مثال  واوضح 

عرض  اعادة  ىف  متخصص  انه  رغم  بريطانيا  ىف  الرئيسية  املسارح 

وابتكاره.   انتاجه  من  اعامال  واليقدم  فقط  املرسحية  االعامل 

ويتمتع املرسح بشعبية كبرية ىف برمنجهام وىف بريطانيا كلها. 

اعلنت ادارة املرسح انها سرتاعى ىف عروضها القادمة  بعد السامح 

مرسحى  عرض  اى  ىف  الشخصيات  تخفيض  عروضها  باستئناف  لها 

تقدمه مستقبال بنسبة 40 %. وسوف يعنى ذلك ترسيح نحو 47 

من املمثلني والفنيني 

تطبيق  اىل  فقط  يرجع  ال  السبب  ان  للفرقة   الفنى  املدير  وقال 

ىف  الفرقة  رغبة  اىل  ايضا  يرجع  انه  االجتامعى.  التباعد  قواعد 

تعويض الخسائر التى تعرضت لها من جراء االغالق بسبب كورونا. 

تلقته  الذى  الدعم  بعد  حتى  تعويضها  ميكن  مل  الخسائر  وهذه 

الفرقة ىف اطار خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لدعم الثقافة 

ويزيد  اسرتلينى.  مليار جنيه   1,6 تكلفت  التى  من خسائر كورونا 

نصيب الفرقة قليال عن نصف مليون اسرتلينى.

ويقول املدير ان كل الفرق املرسحية تعرضت لخسائر لكن خسائر 

الفرقة كانت اكرث بسبب عملية تجديد ملبنى املرسح تكلفت اكرث 

من مائة مليون جنيه اسرتلينى عىل مدى عامني  تم تدبري معظمها 

سداد  ىف  يأملون  املرسح  ىف  املسئولون  وكان  قروض مرصفية.  من 

القروض من عوائد نشاطها . لكن توقف العروض الكرث من اربعة 

شهور سبب لها ازمة ىف سداد اقساط القروض لترتاكم عليها فوائد 

جديدة. ويعود تاسيس الفرقة اىل عام 1913  وتحتل مبناها الحاىل 

منذ عام 1971 .

[ [21 نوافذ]

للتحديات  الغيث قطرة ومستعدون  اول  كورنو: 
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: مختصرة  نبذة 
مجال  يف  املتخصصني  تناول  لكيفية  عامة  نظرة  املقالة  تقدم   

سنة  وخمسني  املائة  خالل  الفولكلورية  الدراما  موضوع  الفولكلور 

املاضية، وأجادل بأنه عيل الرغم من إهاملها النسبي يف هذا املجال، 

تناولها  ويجب  الثقافة  إىل  قيمة  نافذة  الفولكلورية  الدراما  فان 

الدراما  حول  التاسع عرش  القرن  بأفكار  أبدأ  وسوف   . أكرث  بجدية 

الطقسية التي تنبع من أفكار )جيمس فريزر James Frazer( . ثم 

أناقش التأكيد املتنامي عيل الدراما الفولكلورية، واألداء، ونظريات 

عامة  نظرة  بتقديم  أختم  وسوف   . عمومية  أكرث  بشكل  اللعب 

مخترصة للعالقة بني اللعب والدراما والسياسة .

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

 Rethinking Folk الفولكلورية  الدراما  “تأمل  كتابه  مقدمة  يف 

تأليف: ليزا جيلربت 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح 

Drama “ يقول )ستيف تيليز Steve Tillis( “ نظرا للدافع العام 

الفولكلورية  الدراما  تعلمنا  أن  ميكن  أال  الجيد  من  الدراما،  تجاه 

اإلنسانية  عن  تخربنا  إنها  بل  فحسب،  بعينها  ثقافات  عن  شيئا 

دراسات  إجراء  بإمكانية  املثري   ) تيليز   ( تعليق  ويوحي   . عموما 

ولكن يف حني  اإلنسانية،  العلوم  لتحدي  الفولكلورية  الدراما  حول 

العلمية  األفكار  أن  إال  عاما،  يكون  قد  الدراما  نحو  الدافع  أن 

فمصطلح   . كذلك  ليست  الفولكلورية  بالدراما  املتعلقة  واألشكال 

استخدمه  مصطلح  هو  ناحية،  من  الفولكلورية”،  الدراما   “

األفكار  مختلف  يشمل  ليك  املجاالت  مختلف  يف  املتخصصني 

ويطبق عيل مجموعة واسعة من تقاليد األداء . وباعتباره مصطلحا 

بالرضورة  تنشأ  ال  التي  التفسري  أطر  بسهولة  يفرض  فانه  مستقال، 

مثال،  غربية،  غري  بيئات  يف  استخدامه  فعند   . العامي  الفهم  من 

يفرض املصطلح فهام غربيا للدراما عيل أساس التقاليد التي ميكن 

العبادة  مثل  آخر،  شيئا  باعتبارها  مفيد  بشكل  مفهومة  تكون  أن 

والرسديات املقدسة أو زيارات اإللهة، وبالتايل تستنتج تقاليد أداء 

يف نفس املجال التفسريي . باإلضافة إيل ذلك، فقد تغريت تعريفات 

ومفاهيم ما يشكل يف الواقع الدراما الفولكلورية مع مرور الوقت، 

التي  العوامل  من  متنوعة  مجموعة  عيل  يتوقف  الفهم  وهذا 

مجموعة  عيل  الفولكلورية  الدراما  ٌطبقت  فقد  وبالتايل   . تطورت 

واسعة من التقاليد التي ترتبط بها أو ال ترتبط بها .، مام ال يجعل 

من  ذلك  ومع  مرجحة.  العامة  واالستنتاجات  التعريف  صعوبة 

ثقايف  أداء  باعتبارها  الفولكلورية،  الدراما  تقدم  األخرى  الناحية 

مرتبط جوهريا بسياقات اجتامعية وسياسية وثقافية مبارشة، رؤى 

 . التعبريية األخرى  املتاحة يف األشكال  املجتمع غري  حول تحوالت 

عن  تتحدث  ليك  بديال  عاملا  مؤقتا  تستحرض  الفولكلورية  فالدراما 

العامل الحقيقي وتعلق عليه بطريق رفيعة جامليا، وتزود املشاركني 

سواء  حد  عيل  وفهمهام  واملجتمع  أنفسهم  لرؤية  بديلة  بوسائل 

انه  بل  العامل،  عيل  فقط  الفولكلورية  الدراما  تعلق  ال  وبذلك   .

بطريقتها البسيطة تغريه.

 وتقدم هذه املقالة نظرة عامة للكيفية التي تناول بها املتخصصون 

وخمسني  املائة  خالل  الفولكلورية  الدراما  فكرة  الفولكلور  يف 

قيمة  نافذة  هي  الفولكلورية  الدراما  بأن  ويحتجون  املاضية،  سنة 

الدراما  تعد  مل  الحظ  ولسوء   . بجدية  تناولها  وجيب  الثقافة  عيل 

إذا   . الفولكلور  أنواع  أهم  أحد  املتحدة  الواليات  يف  الفولكلورية 

 ( الربيطانية  املرسحيات  عيل  الفولكلورية  الدراما  دراسات  ركزت 

مرسحيات  إىل  تصنف  وهي  التنكر،  مرسحيات  بأنها  تعرف  وهي 

القتال، ومرسحيات املحراث  البطولة/  الرقص بالسيف، ومرسحيات 

رمبا  التنكر  ومرسحيات  الفولكلورية  الدراما  مصطلح  أن  لدرجة   )

الفولكلورية الدراما 
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  [ [23 نوافذ]

عيل  املكثف  العمل  وباستثناء   . عمليا  اآلخر  منهام  كل  يستدعي 

أعامل ) كايون ماردي جراس Cajun Mardi Gras( فهناك بضعة 

)كمصطلح  الفولكلورية  املرسحيات  أو  الفولكلورية  للدراما  أمثلة 

أيضا  فهناك   . املعايري  تتوافق مع هذه  املتحدة  الواليات  ( يف  بديل 

متخصصون  بأنهم  يتميزون  الذين  الفولكلور  يف  املتخصصني  بعض 

من  كثري  فان  ذلك،  من  الرغم  وعيل   . الفولكلورية  الدراما  يف 

الفولكلورية يندرج تحت دراسة املهرجان والطقس  الدراما  تخصص 

الدراما  . أخريا، ألن  والعقيدة أو بعض األشكال ذات الصلة األخرى 

الفولكلورية ترتبط بهذه األشكال التعبريية األخرى، فرمبا ينرش كثري 

بعد(  فيام  منهم  كثري  نناقش  وسوف   ( املعارصين  املتخصصني  من 

عن نوع من الدراما الفولكلورية ولكنهم ينتقلون عندئذ إيل مجاالت 

الدراما  دراسة ذات صلة بها . وقد صنعت مثل هذه امليول نوع “ 

الفولكلورية “ كتخصص مستقل أحادي نوعا ما .

املتخصصني  اهتامم  أثارت  قد  الفولكلورية  للدراما  صور  هناك   

اهتامم  هناك  كان  إذ   . السابقة  العقود  عرب  بانتظام  الفولكلور  يف 

بعالقة الدراما باألشكال الثقافية األخرى والسيام الطقس واالحتفال 

يف  نشأت  التي  الفولكلورية  الدراما  أن  املبكرة  االفرتاضات  كانت   .

الدراما  أن  صحيحا  ويظل  صحيحة،  تزال  ال  واالحتفال  الطقوس 

مثل  واالحتفالية  الدينية  املناسبات  ما تحدث يف  غالبا  الفولكلورية 

احتفاالت أعياد امليالد األسبانية أو املرسحيات العاطفية أو التقاليد 

مع  توجد  ليك  وظائف  أيضا  تؤدي  ورمبا  األفروأمريكية.  الدينية 

والكالم  والتنكر واملوسيقى  الرقص  األخرى مثل  املرتبطة  الفعاليات 

والشكل  السياق  بني  العالقات  سؤال  دامئا  كان  ولذلك   . واألغاين 

كل  نشأة  أيضا  املتخصصون  وناقش   . ما  نحو  عيل  مهام  والوظيفة 

ما  املثال،  سبيل  عيل  وسألوا  ودورهم،  واملشاهدين  املمثلني  من 

الدراما  تكون  حتى  املحليني  من  الجمهور  يكون  أن  يجب  كان  إذا 

 ، املدربني  املحرتفني  أو  املمثلني  دفع  كان ميكن  إذا  وما  فولكلورية، 

ورمبا األهم من ذلك، ما إذا كان هناك جمهور والطريقة التي يضع 

بها الجمهور الحدث يف إطار لها سمة مميزة . وقد كانت مثل هذه 

الشعبية  الدراما  الفولكلورية عن  الدراما  أساس متييز  غالبا  الفروق 

عن دراما النخبة، رغم أن هذه التقسيامت عيل األرجح ذات درجة 

أكرب من أنها نوع.

: الطقسية  األصول   •
 يف القرن التاسع عرش كان العلامء مهتمني بأصول األشكال الثقافية 

حد  إيل  تصويرها  تم  والتي   ،“ فولكلورية  دراما   “ اعتربوها  التي 

الحديث  العرص  يف  وجودها  استمر  قدمية  مرسحيات  أنها  عىل  كبري 

املفرتض  من  وكان   . األوروبيني  الفالحني  طبقات  بني  أسايس  بشكل 

السابقة  الحقبة  من  بقيت  أنها  مبعنى   – حية  املرسحيات  تكون  أن 

أن  املفرتض  من  كان  حيث  الكاملة،  اإلصدارات  فيها  ازدهرت  التي 

ل  ووفقا   . كيل  بشكل  املجتمع  يف  تؤديها  التي  الوظائف  دمج  يتم 

العلمي  التفكري  بعض  نشأ   ،)Roger Ibrahams ابراهامز  )روجر 

الكثري  أن  من  الرغم  عيل  االحتفال،  من  الفولكلورية  الدراما  حول 

نسبوا  قد  فريزر(  جيمس   ( بنظريات  تأثروا  الذين  العلامء  من 

آنذاك،  مبكر  وقت  ويف   . الفولكلورية  الدراما  إىل  الطقوس  أصول 

التطوري  العمل  الفولكلورية يف إطار  الدراما  الفولكلور  وضع علامء 

من  أخرى  جوانب  يف  البارز  الفكر،  من  السياق  هذا   . واملقارن 

 Alan دوندس  اآلن   ( حدده  ما  هو  أيضا،  الفولكلور  دراسات 

 – الفولكلور  دراسات  التطورية يف  الفرضية غري  باعتباره   )Dundes

مجرد  كان  الحديث  املجتمع  يف  عليه  العثور  ميكن  الذي  الفولكلور 

الفرضية  هذه  عيل  األمثلة  وتشمل   . السابقة  لذاته  ظل  أو  جزء 

فكرة ) جريم Grimm( أن الحكايات الشعبية كانت بقايا األساطري 

الغناء  أن  الشعبية  األغنية  دراسات  يف  واملفهوم  املبكرة،  التوتونية 

الفعيل لها قد ساهم يف تغيريها، وبالتايل يف انحدارها . هذه الطريقة 

يف تصور الفولكلور كانت شائعة حتى منتصف القرن العرشين .

 كام الحظنا سابقا، كان ) جيمس فريزر( أبرز العلامء وأكرثهم تأثريا 

الدراما الفولكلورية، وهو عامل أنرثوبولوجي ومتخصص يف الفولكلور 

والتي  أوروبا  شامل  يف  املوسمية  الربيع  بأزياء  مهتام  كان  وقد   .

نباتية يف شكل  ( شخصية  بعث  وأحيانا   ( ذبح  إحياء  ساهمت يف 

و  الشجر  أوراق  تلبس  الشخصيات،  هذه  مثل   . قصرية  مرسحية 

الطحالب ولحاء الشجر والزهور، والعنارص األخرى، ويتم تنفيذها 

وقد   . أو طعنها  عليها  النار  بإطالق  رؤوسها  بقطع  املرسحيات  يف 

بقايا  كانت  الفولكلورية  املرسحيات  هذه  أن  )فرايزر(  افرتض 

التقويم  أساس  عيل  املسيحية  قبل  ما  عصور  يف  الخصوبة  طقوس 

)فرايزر(  فرس  وقد   . القدمية  باألساطري  ومتصلة  الدوري  الزراعي 

مرسحية  صيغة  باعتبارها  النباتية  للشخصيات  الدرامي  القتل 

لطقوس قدمية حقيقية التي ٌيقتل فيها امللك أو الكاهن فعال الذي 

أشكال  وضامن  الخصوبة  تأكيد  أجل  من  النباتية  الروح  يجسد 

أساس  كان   ،)Green جرين   ( عند  الحظنا  وكام   . للحياة  جديدة 

فرضية )فريزر( أن ما يسمى “ اإلنسان البدايئ “ اعتمد عيل شكل 

املتعاطف،  السحر  مبادئ  عيل  يقوم  الذي  السحري  التفكري  من 

حركات  خالل  من  الكون  يف  يؤثر  أن  ميكن  اإلنسان  أن  مبعنى 

متثيلية.

 وقد تأصلت أفكار ) فرايزر( حول الدراما الفولكلورية التي نشأت 

سبيل  عيل  ابراهامز(   ( يشري  إذ   . العرشين  القرن  يف  الطقوس  يف 

الذي  للعامل  كنموذج   )Baskervill )باسكرفيل  أعامل  إىل  املثال 

يقرتح أن الدراما الفولكلورية نشأت يف الطقوس الوثنية، وتطورت 

يف عادة االحتفال، ثم أصبحت أصوال للفنانني املحرتفني . وبتلخيص 

مرسحيات  عيل  بها  القيام  تم  التي  الدراسات  من  الهائل  املقدار 

العرشين،  القرن  مدار  عيل  الربيطانية   Mummer playsاملومر

متيزت  ما  عادة  الفولكلورية  الدراما  هذه  أن  )جرين(  يالحظ 

كانت  الفولكلورية  الدراما  ألن  حنكة  األكرث  الفعاليات  من  بظالل 

بقايا الطقوس قبل املسيحية والتغريات الريفية يف املادة األدبية أو 

الفولكلورية  الدراما  أن  أخرى  مرة  يوضح  مام  دينية،  دراما  إحياء 

التي كانت تعد كيشء بقي كمثال أقل تدهورا بشكل مجسد سابق 

.

فقد  الفولكلورية،  دراما  القدمية  باألصول  االهتامم  مع  وبالتزامن   

والتأثريات  النصية  والتنويعات  النصوص  عيل  العلمي  الرتكيز  كان 

إيل  الدراما  أرسطو، كانت دراسة  إىل  تعود  تقاليد  . وبضم  األدبية 

تاريخيا  الفولكلورية  الدراما  تحليل  تم  اذ  أديب،  مسعى  كبري  حد 

من  بدال  النصوص  من  ونوع  األدب  أشكال  من  شكال  باعتبارها 

يعني  النيص  التوجه  هذا   . املتنوع  األداء  من  مجموعة  اعتبارها 

دراسات  يف  متيزت  قد  الحوار،  والسيام  الكلامت،  أن  تاريخيا 

مثل  مرسحية  لجوانب  العلامء  إهامل  مع  الفولكلورية،  الدراما 

االهتامم  هذا  عن  وتعبريا   . البدين  األداء  وتفاصيل  املوسيقى 

كثريا  أكرث  مثال   )Petr Bogatyrev بوجاتريف  )بيرت  النيص، الحظ 

أعيدت  أدبية، ولكن  تأثريات  الفولكلورية قد تضمنت  الدراما  من 

معالجتها بواسطة الناس أنفسهم. اذ مل يتم فحص كيف أن الدراما 

الثقايف  بسياقها  مرتبطة  الفولكلورية(  املرسحية  )أو  الفولكلورية 

الفولكلورية  الدراما  أن  يعتقد  كان  حيث  املعارص،  االجتامعي  أو 

بحكم  الحديثة  القضايا  يف  تتجذر  ال  وبالتايل  املايض  من  معلقة 

عن  كانت  وبالتايل  التقاليد،  هو  املرسحية  نص  كان  .فقد  تعريفها 

النص األديب أو نص األداء الذي ركزت عليه الدراسة .

: والعروض  السياقات   •
يف  التفكري  يف  والنصوص  األصول  مسائل  تأمل  يف  العلامء  استمر   

منتصف  بحلول  أخرى  أفكار  ترسخت  ولكن  الفولكلورية،  الدراما 

إيل  التأثري  يف  املهمة  الجوانب  أحد  استند  وقد   . العرشين  القرن 

السلوك  يفهموا  ليك  واملرسح  الدراما  للغة  املجازية  اإلمكانيات 

االنساين الفعيل . فقد أثر منظرون مثل )كينيث بورك( و ) ايرفنج 

 )Victor Turner ترينر ) فيكتور  و   )Irving Gofman جوفامن

اليومية  الحياة  بني  تشابهات  باقرتاح  االجتامعية  النظرية  صيغ  يف 

والبالغة،  للغة  فيلسوف  وهو   ،)Burke )بورك  وتأمل   . والدراما 

االتصال باعتباره شكال من أشكال الفعل الرمزي، قدم يف خامسيته 

واملشهد  التمثيل  مثل  مرسحية  مصطلحات   1945 عام  الدرامية 

االجتامع  وعامل   . تطبيقه  الذي ميكن  والهدف  والواسطة  والوسيط 

املؤثرة  فكرته  طور  قد  ب)بورك(،  تأثر  الذي  جوفامن(  ايرفنج   (

الفرد  هوية  أن  اقرتحت  والتي   ،1959 عام  يف  الدرامي  للفن 

العادية  الحياة  يف  الذات  تقديم  وأن  ثقافيا،  اجتامعيا  بناء  كانت 

الفرد ملختلف األقنعة والقيام  ارتداء  هو نوع من األداء ينتج عن 

باألدوار للمشاهد . واقرتح )جوفامن( أيضا أن هذا األداء يف الحياة 

شيشرن )ريتشارد  التقطها  فكرة  وهي  بالطقس،  أشبه  اليومية 

Richard Schechner ( الذي جادل بأن ذلك ألن املرسح مستمد 

 ( النهاية  يف   . بالطقس  مرتبطا  املرسح  وكان  اليومية،  الحياة  من 

الدراما   “ الذي عمل مع )شيشرن(، قد طور فكرة   ،) فيكتور ترينر 

يف  املرسحية  املفاهيم  توسيع  يف  ساهمت  التي   “ االجتامعية 

الحقيقي  اإلنساين  للرصاع  )ترينر(  نظر  وقد   . االجتامعية  النظرية 

باعتباره دراما ) دراما اجتامعية( تتكون من أربع مراحل مختلفة 

انبثقت  الدراما  بأن  القدمية  الفكرة  وتعكس  الجامعي،  العمل  من 

الثالثة(   ( التعويضية  املرحلة  له جذور يف  أن  الطقس، واقرتح  من 

والتي كانت تتألف من طقوس واألفعال الدينية يف املجتمعات ما 

ومن ضمنها  الحديثة  الفنون  أن  )ترينر(  وقد شعر   . الحديثة  قبل 

املعارصة،  املجتمعات  يف  التعوييض  الدور  هذا  لعبت  قد  الدراما، 

والدراما  االجتامعية  الدراما  بني  املرتدة  املرآة  حلقة  وقدمت 

الجاملية ووضحت الطبيعة االنعكاسية لألداء الثقايف الحديث .

دراسات  يف  األداء  مقاربات  تطور  يف  التجسيد  لغة  أثرت  وقد   

للفولكلور  الفعيل  األداء  عيل  األداء  مقاربات  تؤكد  إذ   . الفولكلور 

األفكار  ابتكرت  وقد  األدبية،  أو  النصية  املقاربات  من  بدال 

 / املرسح   / اليومية  الحياة  بني  معقدة  نظرية  روابط  السابقة 

الدراما  بني  الصلة  يف  القدمية  املفاهيم  ووسعت  والطقس،  الدراما 

النقلة  هذه  ونتيجة   . جديدة  تطبيقات  يف  والطقس  الفولكلورية 

الفولكلورية أن  الدراما  الفولكلور أن بدأت  النموذجية يف دراسات 

ترى ليس باعتبارها عائق من املايض القديم، بل كعروض متناغمة 

وحديثة وقابلة للتحليل تاريخيا . وقد كان ) روجر ابراهامز( مؤيدا 

االنديز  غرب  يف  املوسمية  املنزلية  الزيارات  إعداد  ودرس  مبكرا 

لذلك   . الزراعة  لنظام  سياسيي  كمعيار  يوظف  حيا  أداء  باعتبارها 

تم تصور الدراما الفولكلورية باعتبارها ترشيعا ال يتحدث فقط عن 

االهتاممات املعارصة مبارشة، بل كانت أيضا نوعا من العمل الذي 

يهدف إيل التعبري عن العالقات بغرض تحقيق التغيري االجتامعي .

 وبالتايل بدأ العلامء يف استخدام تنويعة من املعلومات التاريخية 

والوظائف  الفولكلورية  الدراما  أداء  بني  الصالت  لدراسة  والعرقية 

 )Halpert )هالربت  نرش  وقد  الحديثة.  والثقافية  االجتامعية 

التقليدية  األقنعة  مرسحيات  من  مجموعة   )Story )ستوري  و 

 . القرن  منصف  يف  التناول  لهذا  مثال  وهي  وكندا،  نيوزيالندا  يف 

التوازيات  لتوضيح  وعرقية  تاريخية  معلومات  املقاالت  وقدمت 

بعض  أن  لتوضيح  أو  والغرباء  األقنعة  ملرسحيات  املؤدين  بني 
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حيث  للشفاء  طقس  باعتباره  توظيفه  تم  املرسحيات  هذه  أشكال 

 ( مقاالت  وتعد   . االجتامعية  املعايري  تعزيز  العداوات  انهاء  يتم 

بؤرة  أعادت  التي  األقنعة  مرسحيات  ملقاربة  مثاال   )Szwed سويد 

الرتكيز الكالسيكية عيل العالقات بني الدراما الفولكلورية والطقس، 

انجازا  باعتبارها  الفولكلورية  للدراما  الطقيس  البعد  صورت  ولكنا 

للوظائف الطقسية املعارصة فضال عن االعتامد عيل أصول طقسية 

الشهرية حول مرسحيات  جالييس(  ) هرني  دراسة  ولعل   . مزعومة 

ركز  فقد   . آخر  مثال  هي  الثالثينيات  يف  ايرلندا  شامل  يف  القناع 

األفراد  القناع  املكونة من ذكريات مؤدين مرسحيات  العروض  عيل 

لتوضيح تنوع الوظائف املعارصة مبا يف ذلك كسب النقود، وتسهيل 

املواعدات، وتقديم التسلية، ومل شمل الجامعة معا .

ايل  النص  من  التوجه  يف  التغري  عن  نتج  الذي  اآلخر  التغري  ارتكز   

األداء عيل طبيعة موضوع الدراسة نفسها . ففي حني ظلت نصوص 

 . التقليدي  ينشئ  ما  حول  األفكار  تغريت  فقد  مهمة،  املرسحيات 

فمثال، أيدت ) آن بورسون( تناوال موجها لألداء بشكل أكرب بقولها 

التقليدي لألداء  النموذج  الفولكلورية تكمن يف  الدراما  تقليدية  إن 

السابقة  التعريفات  تضمنت  وقد   . بعينه  بنص  االلتزام  عن  فضال 

نهاية  أن  مبعنى  سلفا،  متوقعة  نتيجة  مفاهيم  الفولكلورية  للدراما 

الحظت  ذلك،  ورغم   . للمشاهدين  متاما  معروفا  كان  املرسحية 

بأن  جادلت  إنها  قالت  العالجية  املدرسة  نصوص  أن  )بورسون( 

قال  السنوي  العام ولكن اإلصدار  الفولكلورية تغريت خالل  الدراما 

التقليدية  النامذج  عيل  تعتمد  كانت  ألنها  متشابهة  تزال  ما  إنها 

الدراما  تستتبعه  ما  حول  األفكار  توسيع  يف  ساعدت  فقد   .

الفولكلورية بالنسبة لتنويعة العروض الدرامية التي مل يتم دراستها 

التمثيليات،  و  العالجية  املدرسة  إصدارات  بينها  ومن  سابقا، 

والعروض املدرسية، ومعسكرات الكشافة . فأصبح مفهوم النموذج 

إذ  الفولكلورية،  للدراما  جرين(   ( تعريف  يف  األساس  هو  التقليد 

مملني  بني  األدوار  وتوزيع  التمثيل  تضم  نصية  عروض  بأنها  رفها  عاّ

لجامعة  االتصال  ومناذج  التقليدية  بالجامليات  تلتزم  والتي  أكرث  أو 

األداء .

الدراما  عروض  تنظيم  أن  األداء  ايل  بالتحول  يقصد  كان  وقد   

الدراما  بأن  املبكرة  فاملزاعم   . اآلن  دراسته  ميكن  الفولكلورية 

العلامء  أو غري منظمة قد تم طرحا جانبا ألن  تلقائية  الفولكلورية 

وثقوا االستعدادات التدريبات املوسعة التي سبقت األداء وحددت 

تنظيم  ريتش(  باميىال   ( و  شيشرن(  )ريتشارد  فصل  وقد   . شكله 

“، وهي   Coloquio الندوة   “ إيل عرض  املؤدي  التدريبات  وتتابع 

القرون  يف  أسبانيا  ايل  ترجع  جذور  لها  مكسيكية  محلية  مرسحية 

أجري  الذي  امليداين  العمل  عيل  دراستهام  وبتأسيس   . الوسطى 

مختلف  و)ريتش(  بومان(   ( درس  املكسيك،  يف  )خوانخواتو(  يف 

الخاص باملمثلني،  النص األصيل  التدريبات، نسخ جوانب من  صور 

ودور  السطور،  تذكر  و  األجزاء  تعليم  بها  تم  التي  الطريقة  وهي 

خربات  أيضا  أثرت  وقد   . باإلعداد  املحيط  الهزيل  والجو  امللقن، 

اتخاذ  . ويف  التقليدية  الرتاتيل  أسلوب  الندوة “ يف   “ القرويني ب 

 ) الفولكلورية أوضح )بومان  الدراما  العلمي يف دراسة  النهج  هذا 

النهايئ  األداء  منحت  التي  املحددة  واملصادر  العنارص  ريتش(   ( و 

هذه  مع  املحليني  السكان  تعامل  كيفية  وكذلك  الخاص  شكله 

التأكيد  هذا  امتد  وقد   . املرسحية  نص  أو  السيناريو  أو  املصادر 

قام  أيرلندا، ألنه  التنكر يف  ) راي كاشامن( حول نصوص  يف مقالة 

التنكر  أن جلسات  املومر وكيف  بتوضيح مشاركته كعضو يف فرق 

يف  للممثل  املوجه  املنهج  وتقديم  أنفسهم،  املشاركون  نظمها  قد 

الدراما الفولكلورية . وعيل العكس من ذلك اتبع ) بيل ايليس( يف 

الساخرة mock ordeals يف املعسكرات  دراسته حول االختبارات 

أن  الساخرة يجب  االختبارات  بأن  للجمهور، واحتج  منهجا موجها 

يكون لها جمهور ال يشارك فيها حتى تكون ناجحة . ومن األمور 

التي تفصل  الطريقة  األساسية يف خلق االنجذاب، كام يقول، هي 

عيل  التأكيد  وهذا   . الحدث  عن  الجمهور  الوهمية  املحاوالت  بها 

الجمهور هو نتيجة مبارشة لظهور منهج دراسات األداء يف الدراما 

الفولكلورية .

للدراما  الحديثة  الدراسات  عن  نتجت  فكرة  أهم  ولعل   

من يشء  جزء  الفولكلورية  الدراما  بأن  االعرتاف  الفولكلورية هي 

تعد  أن  يجب  الفولكلورية  الدراما  أن  )ابراهامز(  أكد  فقد   . آخر 

يجب  أننا  مبعنى  ؛  االحتفالية  للفعاليات  أوسع  شكلية  من  جزء 

الدراما  فيها  توضع  التي  األكرب  االحتفالية  السياقات  ندرس  أن 

العرفية  الدراما   “  ) بيتيت  توماس   ( ميز  وقد   . الفولكلورية 

تقاليد  باعتبارها مرسحيات هي جزء من   ”Customary drama

أكرب مثل االحتفاالت املوسمية أو التقوميية، مثل األعياد والطقوس 

أنه  الثقايف األخرى .ويالحظ )بيتيت(  األداء  أو مناذج  واملهرجانات 

ال ترتبط كل الدراما الفولكلورية بالعادات، ولكن تحديد تصنيف 

العالقة  إيل  االنتباه  يلفت  بالعادات  الرتباطها  الفولكلورية  للدراما 

والسياقات  الفولكلورية  املرسحيات  من  كثرية  أنواع  بني  والوثيقة 

التنكر،  فمرسحيات   . تقليدي  بشكل  فيها  ٌتقدم  التي  واملناسبات 

الشتاء  يف  املنزلية  لزيارات  عادات  من  جزء  هي  جزء  هي  مثال، 

أن   ) بيتيت   ( ويجادل  املسيح،  ميالد  عيد  موسم  خالل  وٌتؤدي 

تغيري  وهذا   . التحليل  وحدة  هي  تكون  أن  يجب  نفسها  العادة 

بدال   : الفولكلورية  املرسحيات  تدرس  كيف  توصيف  يف  أسايس 

الحبكة،  نوع  أو  النص  كلامت  عيل  يقوم  الذي  التصنيف  من 

 . السياقات األوسع  أو  العادات  بيتيت( تصنيفا بحسب   ( ويقرتح 

فضال  االجتامعية  األمناط  أساس  عيل  املرسحيات  ويصنف)بيتيت( 

املنظور  أن  ويالحظ  نفسها،  النصوص  أساس  عيل  تصنيفها  عن 

ليست   ... التنكر  أن مرسحية  اعترب  أنه  ... مبجرد  يٌكتسب  الجديد 

لشكل  تطورات  من  تنويعة  حتى  أو  منفردة،  مرسحية  بالرضورة 

أصيل، بل هي نوع من العادات، وتنويعة عيل املرسح الفولكلوري 

.. التي ميكن أن ٌتعرض فيها تنويعة من التتابعات الدرامية . وقد 

الفولكلورية  الدراما  فهم  ايل  وآخرين  بيتيت(   ( املنظور  هذا  دفع 

بأنها الحقة عيل البيئة .

: والتحول  والمسرحيات  اللعب 
الدراما  دراسة  يف  املتعددة  )ابراهامز(  إسهامات  أحد  لعل   

إن  ويقول   .  “ لعب  فعالية   “ باعتبارها  فهمها  هي  الفولكلورية 

بشكل  مستبعد  لعب  عامل  ترسيخ  يستدعي  اللعب  فعاليات 

 . نواح  عدة  من  له  مامثل  أنه  مع  الحقيقي  العامل  من  ملحوظ 

 Play  “ كلمة  يف  االسم  صيغة  بني  سيامنطيقي  انزالق  وهناك 

 ”Play  “ الفعل  وصيغة  نص،  ايل  تشري  والتي  مرسحية  مبعنى   “

التي تشري ايل الفعالية، ولذلك ليس من املستغرب أن األفكار عن 

تعمل  التي  الكيفية  فهم  يف  مهمة  املرسحية  وأطر  واملرح،  اللعب 

بها الدراما الفولكلورية – واملرسح الدرامي عموما .

من  يتخيل  التي  واملعاين  البديلة،  العوامل  اللعب  فعاليات  تخلق   

فيه  يعيشون  الذي  الدنيوي  عن  مختلفا  عاملا  املشاركون  خاللها 

ألن  البديل،  العامل  هذا  يف  والتحول  التجريب  يحدث  اذ   . عادة 

الناس يصبحون شخصيات وأشياء أو حتى أفكار بطرق رمبا تكون 

محدودة أو مستحيلة يف الحياة العادية . وقد الحظ )بوجاتريف( 

ب  يتعلق  الفولكلوري  املرسح  أن  املايض  القرن  ثالثينيات  يف 

بالتحوالت ومعنى أن املمثلني متحولني ايل شخصيات معينة طوال 

جريجوري   ( سامه  ما  هو  البديل  العامل  وهذا   . املرسحية  مدة 

 ،”Playframe اللعب  إطار   “  )Gregory Pateson باتسون 

ويعترب من جانب املشاركني “ ليس حقيقيا” . وباستخدام مختلف 

شارحة  اتصال  رسائل  املشاركون  يرسل  واملحددات،  املفاتيح 

البديل  العامل  بأن  لآلخرين   meta-communicative massages

لذلك  تبعا  تفسريها  يجب  بداخله  أفعالهم  وأن  استدعائه  تم  قد 

إطار  وكأن”   “ يترصفون  املشاركني  أن  ذلك،  مع  املفارقات،  . ومن 

تحدث  أن  اللعب  لفعاليات  يسمح  منطلق  وهو  حقيقيا،  اللعب 

ال  اللعب  إطار  داخل  تحدث  التي  والسلوكيات  األفعال  ولكن   .

أن  كان ميكن  والسلوكيات  األفعال  تلك  وكأن هذه  بالضبط  تعني 

أنها  عن  فضال  محاكاة  اللعب  إطار  يف  فاألفعال   . خارجه  تحدث 

نفس األفعال . ولهذا السبب، وفقا ل )ستيف تيليز(، فان التمثيل 

التمثيل  تيليز(  ٌيعراّف )  . إذ  الفولكلورية  الدراما  رضوري لتعريف 

إطار  إنشاء  مثل  تحديدا  ولكنه  فقط،  املحاكاة  مثل  ليس  بأنه 

التصديق  مجال  يتصدر  حيث  واملشاهدين  املؤدين  بني  جاميل 

دراما  املرسحي  الشكل  كان  اذا  ما  تأمل  يف  املهم،  إن   “ ويقول   .

من عدمه، هو اإلطار الذي يتم الحصول عليه داخليا بني املؤدين 

واملشاهدين” - مبعنى أنه يجب توضيح إطار اللعب . واألهم، أن 

القواعد التي تحكم املجتمع ميكن أن تكون مساعدة ) مؤكدة( أو 

واسعة  بسن وتجسيد مجموعة  اللعب، وتسمح  إطار  مكسورة يف 

من السلوكيات غري العادية مع عواقب ضئيلة أو معدومة وتجعل 

من إطار اللعب ساحة مهمة للتجريب .

 “ لعب  فعالية   “ باعتبارها  الفولكورية  الدراما  إيل  النظر  إن   

والطقوس  املهرجانات  وبني  بينها  العالقة  جوانب  بعض  ييضء 

الرغم  عيل  واأللعاب،  الرقص  مثل  بها،  املرتبطة  األخرى  واألشكال 

كلها  الفعاليات  . وهذه  أيضا  منها  أخري  تحجب جوانب  أنها  من 

تتعلق باستدعاء عوامل بديلة وتولد التحول . ومن ناحية التبسيط، 

يف  لعبه   ) عموما  الدين  أو   ( الطقوس  أن  يٌعتقد  ال  ذلك،  مع 

املواقف  ايل  منه  كبري  جزء  يف  يرجع  إذ  األمرييك،   / الغريب  الفكر 

 . جاد  وغري  تافها  باعتباره  اللعب  تجاه  املتشددة  الربوتستانتية 
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[ [25 نوافذ]

املرور، مثال، تعترب نشاطا تقليديا جادا تنتج عنه تحوالت  فطقوس 

دامئة ) مثل تحول الرجل األعزب إيل متزوج ( . فالعامل البديل الذي 

يعتد به يف الطقوس هو عامل السلطة الدينية أو الخارقة للطبيعة أو 

البديل  العامل  تجاه هذا  املشاركني  . وموقف  الدولة  العلامنية، مثل 

مدة  طوال  كذلك  أنه  املفرتض  من  األقل  عيل  أو  حقيقي،  عامل  أنه 

الطقس . والتحول الناتج هو ذلك الذي يتم وفقا للمعايري والبنيات 

وباملقارنة،   . مسبقا  معروفة  والنتيجة  سلفا،  املوجودة  االجتامعية 

الفولكلورية  الدراما  يف  املستدعاة  البديلة  العوامل  تكون  أن  يفرتض 

التحوالت  الفن األخرى خيالية، وعادة ما تكون  واالحتفال وأشكال 

أو  والتعليم،  والرتفيه،  التسلية  ألغراض  وتؤدى  مؤقتة،  الناتجة 

مع  التحوالت  هذه  تتوافق  ال  ذلك،  عيل  عالوة   . أخرى  وظيفة 

املعايري االجتامعية .

مع  واالحتفال  والطقس  الفولكلورية  الدراما  تتداخل  ذلك  ومع   

بينهام كلام ظهر  التمييز  يتم حذف  أنه  األخرى حتى  اللعب  أنواع 

. فاالحتفاالت مثال لها أبعاد طقسية وأن مثل هذه الفروق ال يعتد 

الهزيل  الطقوس  متزج  أن  ميكن  حيث  الغربية،  غري  التقاليد  يف  بها 

وصور  طقسية  األداء  صور  بعض  تكون  أن  ميكن  وحيث  والجاد، 

الطقس  أن   ) شيشرن  ريتشارد   ( ويالحظ   . والرتفيه  للتسلية  أخرى 

البيئات  يف  والرتفيه  التسلية  يحققان  سواء  حد  عيل  واملرسح 

تستخدم  رمبا   . اآلخر  عيل  يهيمن  أيهام  هو  والسؤال   : الغربية 

مثل  الدرامية  الحيل  من  مجموعة  األخرى  واالحتفاالت  الطقوس 

الجاملية  واللغة  املرسح  خشبة  عيل  والعرض  واألقنعة  األدوات 

مثل  تعد  ال  رمبا  ذلك  ورغم  غاياتها،  لتحقيق  التقليدي  والحوار 

الدراما الفولكلورية يف حد ذاتها . وبالعكس، ميكن أن تكون بعض 

وظائف  تؤدي  أنها  مع  ومسلية  مضحكة  الفولكلورية  املرسحيات 

طقسية من خالل توليد تحول دائم .

 “ ب  البحرية  احتفال  هو  الغربية  البيئات  يف  األمثلة  هذه  وأحد   

الطقسية لالحتفال  البحرية هذه املرسحية  . وتنفذ   “ الحدود  عبور 

تحويل  االحتفال  وهدف   . مرة  ألول  االستواء  لخط  البحار  بعبول 

متمرسني  ايل  االستواء(  خط  يعربوا  مل  الذين  الرجال   ( املستجدين 

 . مخرضمني(  بحارة  أصبحوا  وبالتايل  االستواء  خط  عربوا  )الذين 

ويتضمن االحتفال مرسحية هزلية مع شخصيات مثل امللك “نبتون” 

املالبس  بارتداء  تتعلق  ألنها  فكاهية  الهزلية  واملرسحية   . وحاشيته 

أولئك  األقل  عيل  الرجال،  لتسلية  بالتأكيد  مصممة  وهي  العكسية 

التي  . مع أن ذلك أمر خطري، ألن اآلثار  الذين عربوا خط االستواء 

للغاية  ومهينة  مؤملة  تكون  رمبا  االحتفال  مدار  يتحملها هؤالء عيل 

إيل  املستجدين  يتحول   : الدائم  التحول  يحدث  النهاية  ويف   .

متمرسني، وتنجح العادة املتخيلة . وهنا تكون الدراما الفولكلورية 

فهمه  ميكن  وال  الطقيس  التحول  يحقق  أكرب  احتفال  من  جزء 

باعتباره وحدة مكتفية بذاتها، فهو مثال )بيتيت( لتصنيف الدراما 

الفولكلورية املرتبطة بالعادات، باعتبارها جزء من كل أكرب .

أيضا  تصور   “ الحدود  عبور  “احتفال  مثل  الطقسية  واملرسحيات   

أن الفروق بني “اللعب “ و “ الجد” وبني “ الحقيقي “ و” املتخيل 

يكون  الحالة،  هذه  ويف   . الغربية  البيئات  يف  حتى  متامسة   “

الجنون  أن  يصدق  أحد  فال   : حقيقية  تأثريات  التصديق  لتجسيد 

الذين شاركوا يف احتفال عبور الحدود قد تحولوا فعال امللك نبتون 

طقوس  خالل  تحدث  أن  ميكن  التحوالت  هذه  فمثل   ( وحاشيته 

دينية أكرث جدية، مثل عندما يرفع “ لوا” املريد يف طقوس الفودو، 

أو يالقي املؤمن الروح القدس ويتحدث بلسانه ( ومع ذلك تحدث 

الطقوس التي تبدأ من “ الريقات “ ايل “الضفادع” برغم كل يشء 

. وعيل العكس من ذلك، حتى يف الطقوس الجليلة التي يتم فيها 

استحضار عامل بديل “ جاد أو حقيقي” فرمبا يترصف الناس وكأنهم 

ممثلني(  وكأنهم  يتظاهرون  أو  يلعبون  أنهم  مبعنى   ( يصدقون 

والعريس  العروس  يؤمن  ال  فرمبا   . حقا  مؤمنني  أنهم  عن  فضال 

بالله فعال، أو يف الدولة التي تزوجهام، ولكنهام يخضعان للطقس، 

وينتهي بهام األمر إيل اعتبارهام زوجني .

 وتستكشف ) مونتانا ميللر( هذا التحول وتداخل األطر بني اللعب 

كل   “ عرض  عن  املطولة  دراستها  يف  اثنوجرايف  بشكل  والحقيقة 

 Every 15 minutes Someone خمس عرشة دقيقة ميوت إنسان

dies” وهو عرض مرسحي مدريس عن حادث تصادم نتيجة القيادة 

أال  املراهقني  يعلم  ليك  املدارس  يف  تجسيده  يتم  سكر،  حالة  يف 

يرشبوا الخمر أثناء قيادة السيارات . وعيل الرغم من أنه ال يوجد 

نص رسمي، فانه عرض متقن، يكتمل بالسيارات املحطمة والرشطة 

وشخصية  الدفن  متعهدي  و  الطبية  والخدمة  اإلسعاف  وسيارات 

امليت . وتدرس ) ميللر ( بالتفصيل العالمات التي متيز عرض “ كل 

خمس عرشة دقيقة “ كمرسحية، وبالتايل باعتبارها ليست حقيقية 

األسايس هو  ولكن هدفها  فعال،  الحياة  يف  يحدث  مختلفة عام  أو 

توثيق االنزالق الذي يحدث بني الواقع والخيال . وباتخاذها ملنظور 

املشارك، توضح كيف أن املمثلني واملشاهدين ينتقلون بني اإلطارين 

العرض وينتهي يف وقت معني  يبدأ  الدرامية،  العروض  . ومثل كل 

ويعرض يف مكان أو إطار معني يحدد أن األداء ليس حقيقيا . ولكن 

)ميللر( توضح الطبيعة املفتوحة للدراما الفولكلورية : فمثال تقدم 

الذين  الشخصيات  من  نوعا  يصبحون  عنها،  تقريرا  اإلعالم  وسائل 

بينام   . العرض  عن  تقريرا  أيضا  يقدمون  ولكن  أنفسهم،  ميثلون 

املشاهدون، والطالب يكون لديهم استجابات عاطفية حقيقية، مثل 

الدموع، تجاه التجسيد الخيايل، وإظهار إن املتلقني يف داخل اإلطار 

الغموض  جو  ينترش  املرسحية،  أشكال  كل  ومثل   . أيضا  الخيايل 

الطالب  يضحك  بينام  األحداث،  كل  يف  املعاين  وتعدد  وااللتباس 

يرون  وهم  ويستمتعون  ويرصخون،  األمور،  وأولياء  واملدرسون 

وتقدم  الحطام،  باتجاه  تسارع  الحقائب  من  املصنوعة  األجسام 

درسا عن أهوال السكر والقيادة تحت تأثري الخمر . وتوضح دراسة 

) ميللر( أن الدراما الفولكلورية تفهم بشكل أفضل باعتبارها حدثا 

بني  الفاصل  الخط  فان  ميثلون،  أنهم  نعرف  عندما  وحتى  مركبا، 

الخيال والواقع ميكن تعميته .

: السياسة   •
األداء  وأشكال  الفولكلورية  املرسحيات  إن  نقول  أن  البديهي   من 

فقط،  املجتمع  تعكس  ال  أنها  مبعنى  انعكاسية،  األخرى  الثقايف 

شكل  الفولكلورية  الدراما  وألن   . ذلك  فعل  عملية  تتأمل  ولكنها 

سابقا،  ارشنا  كام   : االنعكاس  مضاعفة  فإنها  اللعب  أشكال  من 

ينغمس املشاركون يف أفعال ليست حقيقية ولكنها محاكاة ألفعال 

إيل  املشاركون  ويدخل   ،”Showing-doing الفعل  “عرض  تسمي 

والتظاهر  الحقيقة  بني  متفاوتة  بدرجات  منه  ويخرجون  اإلطار 

. ويستتبع  ما يحدث  أفضل  بشكل  ويفهموا  ويقيموا  يختربوا  ليك 

االنعكاسية  طبيعتها  يعزز  قويا  جامليا  بعدا  الفولكلورية  الدراما 

الصيغ  تفعله  ما  إيل  االنتباه  وتلفت  علني  بشكل  تعرض  وهي 

الدرامية . وبينام يصبح اإلطار هو التظاهر يحدث التحول ولذلك 

يكن  مل  لو  حتى  فعال،  هو  الفولكلورية  الدراما  يف  يحدث  ما  ان 

فعاال من الناحية الطقسية .

املتعالية والنموذج االنعكايس شوطا طويال نحو  الجامليات   تقطع 

توضيح العالقة الوثيقة بني الدراما الفولكلورية واملهرجان والسياسة 

أفات  يف  تحدث  الثورات  أن  طويلة  فرتة  منذ  به  املعرتف  ومن   .

االحتفاالت . فاملهرجانات التي توصف بأنها مرسح الشعب، ميكن 

أن تفهم باعتبارها أحداث اللعب يف املجتمع التي يتم فيها تعليق 

الوقت العادي مؤقتا، وال يتم االعتداد بالسلوكيات، ويشارك الناس 

فاملهرجانات   . الفعلية  الحياة  يف  فعلها  يف  يرغبون  ال  أنشطة  يف 

تجمع الناس معا يف كتل، ويتسامحون فيام بنهم أو يشجعون عيل 

أو وراء  قناع  التخفي وراء  املنحرف، وغالبا يشجعون عيل  السلوك 

الدراما  مجال  يرتبط  سابقا،  الحظنا  وكام   . األدوار  ومتثيل  املالبس 

باعتبار  األخرى  املوسمية  والعادات  باالحتفال  عادة  الفولكلورية 

وظائف  أيضا  نفسها  لها  تكون  التي  لالحتفاالت  مكمل  جزء  أنها 

أوقات  الناس  يستخدم  أن  إذن  املفاجئ  من  وليس   . طقسية 

الحديث  املثال   : العنف  عيل  التحريض  أو  لالحتجاج  االحتفاالت 

ومن   .  2013 عام  بوسطن  مارثون  يف  اإلرهايب  التفجري  هو  لذلك 

املثري لالهتامم أن )توماس بيتيت( قد أوضح أن الثورة نفسها ميكن 

استنتاجها من اللغة الرمزية وتنميط االحتفال املوسمي ومرسحيات 

أسامء  الثورة  قادة  يتخذ  ورمبا   . بهم  املرتبطة  الفولكلورية  الدراما 

شخصيات االحتفال أو الدراما الفولكلورية ويرتدون مالبسهم كجزء 

العنف يف  بيتيت(، ال ميكن أن ينترش   ( . وطبقا ل  الدور  من أداء 

ولكن  فقط،  والدراما  الفلكلوري  للمهرجان  املمنوح  االحتواء  إطار 

ميكن أن تكون هناك عالقة بني التمرد واالحتفال .

 التمرد أو الثورة هام مثاالن متطرفان، ولكن الدراما الفولكلورية 

االحتفاالت واملهرجانات والعادات املوسمية، أو السياقات األخرى 

االجتامعي  التغري  مثمرة الكتشاف  فيها هي ساحة  يوضعون  التي 

ألنها أداءات ثقافية انعكاسية متعالية جامليا.

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

• ليزا جيلربت تعمل أستاذا يف قسم اللغة االنجليزية بجامعة والية 

يوتا يف الواليات املتحدة األمريكية 

• وقد نرشت هذه املقالة يف مجلة Humanities  يف عام 2018 .
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يف  وجوده  أثناء  توفيق،  محمد  الطالب  سجله  ما  جميعاً  قرأنا 

لندن عن بعثته ضمن طالب معهد الفرقة القومية امٌللحق بكلية 

ُيعد وثيقة  الجامعة املرصية! وما كتبه محمد توفيق،  اآلداب يف 

تاريخية لطالب هذه البعثة! وبالرغم من أن الطالب كانوا ستة، 

بنفسه،  سجله  ما  عىل  بناء  األنشط،  كان  توفيق  محمد  أن  إال 

ونرشته الصحف يف ذلك الوقت!! هكذا كنت أظن، حتى وجدت 

آخر، أرسل للصحف أموراً مل يتحدث عن تفاصيلها محمد  طالباً 

يونس«  »عباس  الطالب هو  وهذا  فقط!!  إليها  أشار  بل  توفيق، 

وهذا  التمثيل!!  فن  ملعهد  األوىل  البعثة  يف  الستة  الطالب  أحد 

الطالب، سيكون له شأن آخر مستقباًل، عندما يتزوج من الفنانة 

ن معها فرقة مرسحية يف الخمسينيات!! »نجمة إبراهيم«، ويكواّ

الطلق الهواء  مسرح 
»الصباح«،  مجلة  نرشتها  يونس«،  »عباس  أرسلها  رسالة  أول 

»مرسح  به  واملقصود  لندن!!  يف  الخالء«  »مرسح  عن  وكانت 

الهواء الطلق«! وما كتبه عباس يونس عن هذا املرسح – يف ذلك 

الوقت – ُيعداّ شيئاً متطوراً يف األنواع املرسحية، األمر الذي يلقى 

بإقامة  املناداة  العربية اآلن، من حيث  البلدان  يف  كبرياً  اهتامماً 

بالعلبة  املعروفة  املرسحية،  املباين  خارج  املرسحية  العروض 

مثل:  متنوعة،  أفكاراً  لنا  أخرجت  التي  املناداة  تلك  اإليطالية! 

إلخ   .. الصحراوي  واملرسح  الشاطئ،  ومرسح  الشارع،  مرسح 

الهواء  مرسح  أو  الخالء  مرسح  وعن  واألنواع!!  األشكال  هذه 

الطلق، قال عباس يونس: 

إنجلرتا  متيزت  فلقد  املوسيقي،  برثائها  ما  دولة  متيزت  لنئ 

النمو  يف  آخذة  53 مرسحاً،  وحدها  لندن  ففي  املرسحي  برثائها 

واالزدياد، إذ ستصبح هذا العام باكتامل بناء املرسح اإلنجليزي 

به  ضاقت  قد  املرسحي  الفن  أن  ويظهر  مرسحاً.   54 القومي، 

الفضاء أيضاً. هناك يف حديقة  الدور عىل رحبها، فراح يستعمر 

قد  طبيعة،  وأجملها  تنسيقاً،  وأبدعها  لندن،  حدائق  أكرب  من 

من  ومهبطاً  الجامل،  مراكز  من  مركزاً  املرسحي  الفن  احتل 

املهندس  أنقص  حيث  فهذبه،  العلم  عليه  دخل  الوحي.  مهابط 

وزاد حسبام أىت يف رسم الرسام، فخلق مرسحاً فسيحاً مييل إىل 

االستدارة، تحف بجانبيه أشجار مرتاصة بشكل هنديس طبيعي 

الصورة، حسن  بديع  الخاليئ صدر رحب،  جميل. ولهذا املرسح 

أيضاً  هي  ملتوية،  طريق  تتوسطه  الرتكيب،  منسجم  التنسيق، 

روعي  ولقد  األمر.  دعا  إذا  منه،  ومخرج  إليه،  مدخل  للمرسح 

ومرتفعة  النظارة  نحو  منحدرة  تكون  أن  املرسح  هذا  أرض  يف 

مساوياً  يكن  مل  إن  الداخلية  املسارح  ارتفاع  من  يقرب  ارتفاعاً 

النظارة، تسطحها  امتألت مبقاعد  التي  له، كام روعي يف األرض 

رحبة  فسيحة  أرض  وهي  املرسح.  نحو  كذلك  وانحدارها 

وكلها  دائرية،  صفوف  يف  رصت  كريس  ألفي  من  ألكرث  اتسعت 

كبرية مريحة، بل إن بعضها من مقاعد الدرجة األوىل األمامية، 

مبساندها  املعروفة  و»الفرندات«  الحدائق،  كرايس  طراز  من 

إىل  املسند  ذلك  مييل  بحيث  أرجلها  فتح  وإمكان  القامشية، 

باالستلقاء  يشء  أشبه  عندئذ  عليه  الجلوس  فيكون  الخلف، 

للراحة. أما من حيث معدات اإلدارة املرسحية  عىل الظهر طلباً 

إال  ضخم،  مرسح  به  ُجهز  شيئاً  يرتك  مل  فإنه  ومستلزماتها، 

فتجد  القامش،  أو  الخشب  من  األغلب  يف  خاص  ببناء  واختص 

قد  قوية  مصابيح  وهناك  لإلضاءة.  قساًم  املرسح  ذلك  خلف 

»املصابيح  انترشت  كام  الصالة،  جانبي  عىل  أشجار  عىل  علقت 

القدمية« يف مقدمة املرسح، تحجبها عن أنظار النظارة شجريات 

كذلك  جميلة،  خرضاء  حافة  املرسح  لذلك  كونت  متالصقة، 

الضوء من  العاكسات، ما ينرش  وجدت خلف املرسح من هذه 

ومن  والشجريات،  األشجار  قمم  عىل  املطلوب،  باللون  الداخل 

إن  فيه  تحسبك  أو  الفجر  لتتمثل  أنك  حتى  أغصانها،  خالل 

»األوركسرتا«  العازفني  بفريق  خاص  قسم  وهناك  متثياًل.  أظهر 

وبه أيضاً حاك كهربايئ يدار عند الطلب، ويقف يف هذا املكان 

ما  أو  املوسيقيون،  يعزفه  ما  ينقل  حساس،  دقيق  ميكروفون 

يف  أو  التمثيل  أثناء  الجمهور  إىل  موسيقى  من  الحايك  يصدره 

للصوت  مستقبالت  طريق  عن  الفصول،  بني  االسرتاحات  فرتات 

أفنان  كأنها  األشجار،  بعض  يف  مختبئة  علقت  سليمة،  مجلوة 

تنبعث منها موسيقى الطبيعة من غناء أطيار إىل قصف رعود. 

املرسح،  عىل  املمثلني  أصوات  املستقبالت  هذه  تستقبل  كذلك 

وقد نقلت إليها بواسطة أجهزة »ميكروفونات« وضعت مختبئة 

مخصوصة.  هندسية  أبعاد  عىل  املرسح  دائرة  من  مراكز  يف 

سيد عيل إسامعيل

)23( مصر  في  مسرحي  معهد  ألول  المجهولة  التفاصيل 

أيضا لندن  من  يكتب  يونس  عباس  الطالب 

أحمد العروض يف مرسح الهواء الطلق
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وهناك إىل أحد جوانب هذا املرسح من الداخل صف طويل من 

ُحجر املمثلني، وقسم خاص باملهامت »إكسسوار« وقسم لإلدارة، 

واإلدارة املرسحية، واإلدارة الفنية. لقد دفع حب الخالء اإلنجليز 

ذلك  عىل  اإلقبال  إىل  الدنيا،  من  البارد  الصقع  هذا  سكان  وهم 

قد  إذ  آمنون  وهم  وغدره،  الجو  تقلب  من  الرغم  عىل  املرسح، 

»بطاطني«  الربامج  موزعي  مع  فوفروا  الحيطة،  مديروه  اتخذ 

أعد  كذلك  مفاجئ،  بربد  البعض  أحس  إن  السيقان  بها  تغطي 

جواره  إىل  يقوم  الشبه،  كل  به  شبيه  آخر  املرسح،  هذا  بجانب 

وأمطرت  فجأة،  الجو  انقلب  إذا  حتى  محكمة،  خيامت  تحت 

بل  العرض؛  يتوقف  ال  الصيفية  العرض  ليايل  من  ليلة  يف  السامء 

أبواب  املغطى من  املرسح  إىل  النظارة  يهرول  الربق،  بأرسع من 

ذلك  يكاد  وال  خلط،  بغري  مكانه  كل  فيعرف  لذلك  خصصت 

أمام  نفسه  يجد  حتى  مقاعده،  يف  ينتظم  املحتشد  الجمهور 

يستمر  وعليه  قبل،  من  أمامه  كانوا  الذي  املرسح  كأنه  مرسح، 

أمطرت  عندما  فيه  كان  الذي  املوضع  يف  كل  بالقصة  املمثلون 

باآلخر  هي  مثلام  املعدات  من  املغطى  املرسح  وبهذا  السامء! 

الخاليئ، فال يشعر أحد بنقص ما، مام كفل لهذا املرسح استمرار 

هادئة  ليلة  يف  تواقني،  املرسح  ذلك  زرنا  التقدم.  واطراد  النجاح 

صافية، فتمتعنا مبشاهدة رواية »الليلة الثانية عرشة« لشكسبري، 

الشتاء«  »قصة  رواية  مبشاهدة  فتمتعنا  أخرى  ليلة  يف  وزرناه 

ودقة  باملتفرجني،  تغص  صالة  عجباً.  فشهدنا  أيضاً،  لشكسبري 

ومن  متقن.  ومتثيل  رائع،  وإخراج  واالستقبال،  الخدمة  يف  نظام 

وصفتها،  التي  حالته  عىل  إنه  املرسح،  هذا  به  اختص  ما  أروع 

أخرى  بوسائل  إخراجه  يف  يتوسل  أن  إىل  فيه  املخرج  اضطر  قد 

التي يتوسل بها مخرجو املسارح املغطاة. ففي هذا املرسح  غري 

فيه عىل طريقة  اإلخراج  البتة، ولهذا يقترص  املناظر  ال تستعمل 

فوق  اعتناء  »امليزانسني«  التحرك  بفن  ويعتني  بالرموز،  التعبري 

ال  حتى  »امليكروفونات«،  بأوضاع  ذلك  يف  مرتابطني  املألوف 

ملا  عجبنا  املمثلني.  كلامت  من  واحد  حرف  الجمهور  عىل  يضيع 

الفنية  الوقوف عىل هذه األرسار  رأينا، وشعرنا برغبة شديدة يف 

كان  الذي  »بنت«  األستاذ  إىل  الرغبة  هذه  فأظهرنا  الدقيقة، 

يرافقنا يف مثل هذه الحفالت، فمهد لنا، وارتبطنا مبوعد حددته 

التي  املحدثات،  رضوب  من  إليها  وما  »البالج«  حركات  غري  يف 

ِلَم ال  ديننا، وتقاليد قوميتنا؟  تتفق وشعائر  نفعاً، وال  ُتجدينا  ال 

يفكر أحد من أصحاب رءوس األموال أو الرشكات يف مرص ذلك 

ويجمع  النية،  فيعقد  عليه،  الحكومة  تعينه  قد  الذي  املرشوع، 

الفضل  له  ويكون  الجليل،  األثر  ذلك  بإحداث  ويسارع  العزم، 

األسبق يف تقديم هذه الخدمة للوطن واملواطنني. حبذا لو فكرت 

الذي إن تم لها، كسبت  النافع،  القومية يف هذا املرشوع  الفرقة 

مواهب  ينمي  مثاًل  الصيف  مدة  اشتغالها  ألن  خرياً،  وأكسبت 

أفرادها أواًل، وماليتها ثانياً، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنها 

بني  تجمع  نافعة  ووسيلة  خرياً،  طريقاً  املصطاف  للجمهور  توفر 

الجد والرتويح.

لشكسبري هملت 
لعباس  أخرى  رسالة  »الصباح«  مجلة  نرشت  تقريباً،  شهر  بعد 

أستاذه »سكيف«، وعن عرض مرسحية  عن  فيها  تحدث  يونس، 

من  األوىل  األيام  يف  البعثة  طالب  شاهدها  التي  »هملت«، 

مقالته  كتب  يونس  عباس  إن  ُيقال:  والحق  لندن!!  إىل  وصولهم 

ومعلوماتها  سطورها  يتابع  القارئ  تجعل  مشوق،  بأسلوب 

يذكرها  مل  تفاصيل  عن  تحدث  ألنه  شديد؛  بشغف 

محمد توفيق، ومل يرش إليها!

القومية  الفرقة  أعلنت  يونس:  عباس  قال 

للمعهد  نواة  تكوين  يف  رغبتها  عن 

سائر  عىل  يتفوقون  خمسة  من 

من  املئات  ضمن  وكنا  املتقدمني 

اللغة  يف  ممتحننا  فإذا  هؤالء، 

 .. وشفوياً  تحريرياً  اإلنجليزية 

تفوقنا  »سكيف«!  املسرت  هو 

بعدئذ  وتقابلنا  االمتحان،  يف 

اآلداب،  كلية  يف  باستمرار 

ولحقناه  لندن.  إىل  سبقنا  ثم 

إىل  دعانا  وصلنا  فلام  إليها 

لحضور  »وستمنسرت«  مرسح 

 .. وذهبنا  »هملت«.  مرسحية 

متثيل  نتابع  وبدأنا   .. الستار  ورفع 

نرى  بنا  وإذا   .. ومواقفها  »هملت« 

رجاًل  الجامعي  أستاذنا  »سكيف«  مسرت 

ميثل  الذي  نفسه  هو  إنجلرتا؟  ممثيل  كبار  من 

وعىل   .. شكسبري!  بالد  عاصمة  يف   .. وأين؟  »هملت«!!  دور 

قدرته  فلمسنا   .. إنجلرتا  يف  األوىل  الدرجة  مسارح  من  مرسح 

بعواصف  قوبل  كلام  اإلنجليز  عند  قدره  وعلمنا   .. جديد  من 

عنا،  ذلك  كتامنه  سبب  عن  بعدئذ  سألنا  والتصفيق.  الهتاف 

مل  فقال:  ممثل؟  إنك  لنا  تذكر  مل  إنك  فسألناه:  أكتم!  مل  فقال: 

تكن هناك مناسبة لذلك!! ويف هذا الرد درس خلقي مثني، وعظة 

املخرج  وبفضل  املمثلني  بفضل  الرواية  نجاح  وكان  بالغة.  أدبية 

ما  كل  من  العرض  تجريد  إنتاجه  يف  الظاهر  رأيه  وكان   .. أيضاً 

أو  اهتاممهم،  من  شيئاً  يسرتعى  أو  املتفرجني،  نظر  يستلفت 

عن  فاستعاض   .. إليها  وما  مناظر  من  بالهم  من  جزءاً  يشغل 

مع  االنسجام  يكفل  خاص،  لون  ذي  ستائري  بجدار  املناظر 

أن  انتباهنا  اسرتعى  فقد  »اإلضاءة«  أما  املمثلني.  مالبس  ألوان 

فلم  النور.  استقالل  عدم  إىل  عمد  هذه،  محاولته  يف  املخرج 

أثبت  مام  واحدة،  حال  عىل  ثابتاً  تركه  بل  الرواية،  طوال  يغريه 

النهار،  وضح  يشبه  نور  يف  هملت  إخراج  عىل  مصماًم  كان  إنه 

كام  إخراج مرسحياته.  يف  نفسه  عليه شكسبري  يعتمد  كان  الذي 

أن مسرت سكيف ممثل دور »هملت«، تحدث إلينا عن طريقته 

يف متثيل الدور فقال: “إن الجمهور يجب أال يركز نظره واهتاممه 

تتغذى من  التي  الشخصية  ذلك يضعف  عىل العب هملت ألن 

أختتم  أن  قبل  يفوتني  وال  أيضاً”.  الباقني  تغذي  والتي  الباقني، 

املمثلة  تلك  واإلعجاب  االغتباط  بلسان  أذكر  أن  هذه  مقايل 

سكيف وشقيقته يف مرسحية هملت

ذلك  ويف  اإلدارة. 

املرضوب،  املوعد 

املرسح  ذلك  زرنا 

باملخرج  فإذا  نهاراً، 

هاشاَ  يستقبلنا 

نعجب  ومل  باشاً، 

عندما  الحامسة،  لهذه 

»إتكنز«،  املسرت  أن  رأينا 

مرص  زار  أن  سبق  الذي 

سنني  منذ  له  فرقة  رأس  عىل 

باملرصيني  أهاًل  قال:  يزيد،  أو  مرتني 

املرسح،  داخل  إىل  واصطحبنا  األصدقاء، 

ووكيله  ابنه  إىل  أسلمنا  ثم  املرسح،  خارج  يف  الكثري  لنا  فرشح 

املدير، فدخل معنا إىل الداخل، ومل يبخل بجهده يف اطالعنا عىل 

كل األقسام، ورشح كل ما حوته رشحاً وافياً شكرناه وشكرنا إياه 

»الربوفا«  التدريب  عملية  منها  فشهدنا  الصالة  إىل  رجعنا  عليه. 

يف  »إتكنز«  املسرت  بطريقة  كثرياً  وأعجبنا  كبرية،  بلذة  فشعرنا 

يكاد يكون  بأنه  اإلنجليز  اإلخراج. واملسرت »إتكنز« معروف عند 

من  ينتقل  املمثل  يرتك  وال  إرادته،  مييل  الذي  الوحيد  املخرج 

فهو  به،  يشري  ما  بكل  عمل  إذا  إال  آخر،  إىل  موقف  أو  جملة 

موفق  إنه  عىل  املخرجني،  سائر  بني  الوحيد  اإلنجليزي  الدكتاتور 

للناس  يخرجه  فيام  نقص  ما  يوماً،  ما  ألحد  يبد  مل  التوفيق،  كل 

فرقته،  وأفراد  املخرج  تلطف  أن  حدث  ولقد  وتحف.  درر  من 

»بوفيه«  وهو  املرسح،  »بوفيه«  يف  مؤنس  »شاي«  إىل  فدعونا 

ملونة  مظالت  تحت  منتظمة  أبعاد  عىل  طاوالته  نرثت  جميل 

هو  هذا  خالباً.  زخرفياً  شكاًل  مجموعها  يف  مؤلفة  بألوان جميلة، 

يفكرون  الباردة كام ذكرت،  األصقاع  الحال مع شعب صقع من 

ويروحون  صيفاً،  فرتتها  عىل  فيطلقون  الشتاء،  حدة  استغالل  يف 

فيقيمون  لذائذ،  الصيف من  ما يف  بكل  ينعموا  أن  يعملون عىل 

السواحل.  إىل  ويهرعون  الصيف،  لباس  ويلبسون  الخالء،  مرسح 

فكيف  أوروبا،  من  الغريب  الشامل  سكان  حال  هذه  كانت  فإذا 

بنا وقد وهبنا الله أجمل جو يف العامل؟ ما لنا ال نستغله، ونفكر 

عباس يونس
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28 [ نوافذ

الفذة، التي لعبت دور امللكة »أم هملت«. فهي أخت أستاذنا 

أبيض  تاريخ  ذات  مجيدة  ممثلة  وهي  سكيف،  املسرت  الجليل 

»جلني  واسمها  سنة،  وعرشين  خمس  منذ  الفن  خدمت  ناصع، 

من  الريف«  يف  »شهر  روايات:  يف  سجلته  فخر  ولها  سكيف« 

تأليف »تورجنيف« الرويس، و»مملكة الله« من تأليف »سيارا« 

األسباين.

أخرى مشاهدات 
تتعلق  مرسحية،  مشاهدات  من  البعثة  طالب  به  قام  ملا  خالفاً 

وأخبار  تحمل مشاهدات  التي  الرسائل  بعض  بدراستهم، هناك 

مبارشة!!  بصورة  املرسحية  والدراسة  بالبعثة  تتعلق  ال  أخرى، 

فعىل سبيل املثال أرسل الطالب »حسن حلمي« مبعلومة مهمة، 

أقاموا  البعثة  أعضاء  “إن  فيها:  جاء  »البالغ«،  جريدة  نرشتها 

إنجلرتا  يف  مرص  سفري  حرضها  شائقة،  حفلة  املرصي  النادي  يف 

مبناسبة تتويج صاحب الجاللة امللك فاروق. وقد اشرتك يف هذه 

التي  الحفلة  وهي  لندن”،  يف  املرصيني  الطلبة  جميع  الحفلة 

ُأشري إليها يف تقرير البعثة الجامعي، الذي نرشناه يف املقالة قبل 

السابقة.

ويف أغسطس 1937، نرشت جريدة »الجهاد« بعض املشاهدات، 

التي أرسلها »محمد توفيق«، قال فيها: زرت – يف أوقات فراغي 

التاريخية،  امللكية  القصور  وبعض  اإلنجليزي،  الربملان   – طبعاً 

واملتحف  والربت،  فكتوريا  ومتحف  الكبري،  الربيطاين  واملتحف 

التاريخي، ومتحف العلوم. كام زرت برج لندن، والربج الدموي، 

قىض  حيث  هامبتون،  وقرص  ويندسور،  وقرص  األسلحة،  وأبراج 

كنيسة  زرت  كام  مآسيه.  حدثت  وحيث  حياته،  الثامن  هرني 

ال  بل  حاجة،  يف  ولست  لندن.  كنائس  من  وغريها  بول«  »سان 

بعض  لك  أصف  أو  رأيت،  ما  كل  لك  أذكر  أن  مطلقاً  أستطيع 

ما رأيت. ولعمري أن رفقة واحدة يف متحف فني، أو أي قرص 

أو  ديك«  »فان  لوحات  من  هائلة  لوحة  أمام  تاريخي  مليك 

»روفائيلو«، أو غريهام من مئات األفذاذ املصورين، أو النحاتني، 

لقد  وأجيال.  أجيال  مدى  الخيال  وإشباع  الروح  لتغذية  لتكفي 

رأيت صورة يف قرص »هامبتون« لكيوبيد إله الغرام وهو يهاجم 

املرأة، وصورة أخرى بجانبها لكيوبيد بعد انتصاره عليها وسلبه 

وأنا  إال وقد مضت ساعة ونصف ساعة  أشعر  لديها! مل  ما  أعز 

واقف، ال أعي مطلقاً! وملا صحوت لنفيس انهمرت الدموع من 

عيني .. فام بالك بآالف التامثيل وآالف الصور، التي توحي كل 

تاريخي  ومشهد  خاصة،  وفكرة  خاص،  مبوضوع  منها  واحدة 

خاص، ورمبا بكوميديا أو مأساة خاصة.

عن  عديدة  رسائل  أرسل  يونس«  »عباس  إن  بالذكر  والجدير 

أرسله  ما  وحجمها،  عددها  يف  تفوق  لندن،  يف  مشاهداته 

ذلك،  عىل  ومثال  املقالة!  هذه  يف  ونرشناه  البعثة،  بخصوص 

مجلة  نرشتها  التي  بارك«،  هايد  حديقة  »عجائب  عن  رسالته 

وشبهها  الشهرية،  الحديقة  هذه  عن  تحدث  وفيها  »الصباح«، 

عندما  فيها،  رآه  ما  ووصف  القاهرة!  يف  األزبكية  بحديقة 

أمام  به  فإذا  الضخمة،  الحديدية  ببواباته  الرائع  املدخل  اجتاز 

يف  شعبة  وكل  املتشعبني،  بالناس  مزدحم  جداً  فسيح  ميدان 

أحدهم  إىل  فاستمع  فيهم،  يخطب  شخص  حول  ملتفني  مكان 

فانتقل إىل غريه فوجده يهاجم  الشيوعية،  ووجده يتحدث عن 

انتقل إىل خطيب ثالث فوجده ينادي باملساواة،  الشيوعية! ثم 

وبجواره خطيب آخر يرفض املساواة .. إلخ، فأدرك يومها بقيمة 

حرية الرأي، التي تشتهر بها األمة اإلنجليزية!! ويف رسالة أخرى، 

ومدى  وحريتها،  اإلنجليزية  املرأة  أهمية  عن  يتحدث  وجدناه 

إليها  يستمع  القضاء  أن  لدرجة  لها!  اإلنجليزي  املجتمع  احرتام 

الرجل، ويكون كالمها مصدقاً عن كالم  أواًل قبل أن يستمع إىل 

الرجل!! ويف رسالة ثالثة – نرشتها أيضاً مجلة الصباح – وجدناه 

يتحدث عن األخالق والعادات والتقاليد يف إنجلرتا، مع مقارنتها 

مبثيالتها يف مرص!!

الخطابة يف حديقة هايد بارك يف لندن

كنيسة سان بول
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الحقيقي  اسمها  وراقصة  كممثلة  تألقت  واليت  فؤاد  نجوى  القديرة  الفنانة 
عواطف محمد العجمى، وهي  من مواليد مدينة “اإلسكندرية” في 6 يناير عام 
1939 ألب مصري وأم فلسطينية، وقد توفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 
بلغت  حينما  ولكن  لها،  حقيقة  أم  بمثابة  وكانت  برعايتها  أبيها  زوجة  فقامت  شهور 
من  فهربت  كثريا  يكربها  الذي  عمها  البن  تزويجها  والدها  حاول  عشر  الخامسة 
الرقص  مزاولة  خالل  من  الفنية  حياتها  بدأت  “القاهرة”.  بمدينة  واستقرت  المزنل 
الليلية، وذلك بعدما فشلت في العمل كمطربة، حيث نصحها  في ببعض المالهي 
بدال  الرقص  في  الموسيقية  أذنيها  بتوظيف  الوهاب  عبد  محمد  الكبري  الموسيقار 

طويلة. تدريب  لفرتة  يحتاج  كما  متمزية  صوتية  المكانيات  يتطلب  الذي  الغناء  من 

فؤاد نجوى 
اإلستعراضي المسرح  نجمة 

اسمها  وراقصة  كممثلة  تألقت  والتي  فؤاد  نجوى  القديرة  الفنانة 

مدينة  مواليد  من  وهي   العجمى،  محمد  عواطف  الحقيقي 

“اإلسكندرية” يف 6 يناير عام 1939 ألب  مرصي وأم فلسطينية، وقد 

أبيها  زوجة  فقامت  شهور   7 سن  يف  رضيعة  وهي  والدتها  توفيت 

الخامسة  بلغت  حينام  ولكن  لها،  حقيقة  أم  مبثابة  وكانت  برعايتها 

عرش حاول والدها تزويجها البن عمها الذي يكربها كثريا فهربت من 

خالل  من  الفنية  حياتها  بدأت  “القاهرة”.  مبدينة  واستقرت  املنزل 

يف  فشلت  بعدما  وذلك  الليلية،  املالهي  ببعض  يف  الرقص  مزاولة 

الوهاب  الكبري محمد عبد  العمل كمطربة، حيث نصحها املوسيقار 

يتطلب  الذي  الغناء  من  بدال  الرقص  يف  املوسيقية  أذنيها  بتوظيف 

المكانيات صوتية متميزة كام يحتاج لفرتة تدريب طويلة.

 - الراقصات  كبري من  - وكعادة عدد  اتجهت  كراقصة  نجاحها  وبعد 

أثبتت  أنها  والحقيقة  السينام،  يف  وخاصة  التمثيل  مبجال  للعمل 

الخامسة  الراقصة  أنها  نقول  أن  ميكن  بل  متميزة  بصورة  موهبتها 

بجميع  جدا  متميزة  بصمة  وضع  يف  نجحت  التي  الفن  مسرية  يف 

بديعة مصابني، تحية كاريوكا،  النجامت  بعد  الفنية وذلك  القنوات 

من  كبري  عدد  عىل  بذلك  )فتفوقت  عاكف  نعيمة  جامل،  سامية 

الراقصات ومن بينهن عىل سبيل املثال: هاجر حمدي، كيتي، نيليل 

مصطفى،  زيزي  زيك،  سهري  مختار،  نعمت  علوي،  زينات  مظلوم، 

سحر حمدي، هندية، هياتم، فيفي عبده، لويس، دينا(.

واكتسابها  الوقت  مع  ثم  األفالم  ببعض  كراقصة  بالعمل  بدأت  وقد 

األفالم. وجدير  كبري من  ببطولة عدد  املشاركة  للخربات نجحت يف  

“إغراء”  بفيلم  كانت  كراقصة  السينامئية  مشاركاتها  أول  أن  بالذكر 

عام 1957، من إخراج حسن اإلمام وبطولة صباح وشكري رسحان، 

بفيلم  فكانت  كممثلة  إليها  األنظار  لفتت  التي  مشاركاتها  أول  أما 

وبطولة  فوزي  حسني  إخراج  من   1959 عام  املباحث”  “مفتش 

فيلم  أفالمها  أباظة. وذلك يف حني كان آخر  يوسف وهبي ورشدي 

وبطولة  نور،  أحمد  إخراج  من   ،2019 عام  مرص”  بورصة  “قهوة 

حسن حسني، لطفي لبيب، وصالح عبد الله.

مسريتها  يف  نسبيا  متقدمة  بفرتة  نجحت  قد  أنها  بالتنويه  وجدير 

أربعة  بالفعل  وأنتجت  السيناميئ،  لإلنتاج  رشكة  تأسيس  يف  الفنية 

أفالم قامت ببطولتها وهي: هو والنساء، ألف بوسة وبوسة، العايقة 

كوم”  “سيت  مسلسل  إىل  باإلضافة  وذلك  السيف،  حد  والدريسة، 

جدا  مبكرة  فرتة  يف  اتجهت  أنها  حني  يف  وذلك  العاليل.  يف  بعنوان: 

من حياتها الفنية للعمل يف مجال املرسح، فشاركت يف بطولة بعض 

عريس  مرص،  من  موال  العظيمة،  الليلة  أهمها:  ومن  املرسحيات 

وعروسة، وال العفاريت الزرق، الزوج العارش، بداية ونهاية. ويذكر 

أنها قد أعلنت اعتزالها الرقص عام 1998، وذلك بعدما قدمت خالل 

مسريتها عددا كبري من اللوحات الراقصة ولعل من أشهرها تلك التي 

أبدع يف تصميمها الفنان كامل نعيم، وأيضا كل من استعرايض: “ليلة 

الدخلة”، و”قمر 14” التي لحنها لها خصيصا املوسيقار الكبري محمد 

عبد الوهاب.

أن  والتمثيل  الرقص  مبجايل  متيزها  خالل  من  الطبيعي  من  وكان 

مظاهر  من  وكثري  الجوائز  بعض  عىل  الفنية  مسريتها  خالل  تحصل 

التكريم مبرص وأيضا بعدد كبري من الدول العربية واألجنبية.

الشخصية: حياتها   -
والتي  زيجاتها،  عدد  يف  قياسيا  رقام  فؤاد  نجوى  الفنانة  رضبت 

وصلت إىل 12 زيجة عىل مدار حياتها )وقد رصحت بجميع تفاصيل 

التليفزيونية(،  الربامج  بعض  يف  استضافتها  من خالل  الزيجات  تلك 

فؤاد  أحمد  املوسيقار  املاسية”  “الفرقة  قائد  أزواجها هو  أول  وكان 

حسن، الذي انفصلت عنه بعد إنجابها ابنة وحيدة، أما الزوج الثاين 

من  تزوجت  ثم  نعيم،  كامل  الشهري  االستعراضات  مصمم  فكان 

الزيجات  أقرص  هو  زواجهام  وكان   ،1963 عام  رمزى  أحمد  الفنان 

الرابع  بالنسبة لها حيث مل تستمر سوى 17 يوما فقط. أما زواجها 

الذي  الزغبي  سامي  اللبناين  والسياحة  األعامل  رجل  من  فكان 

قد  وكانت  القاهرة”،  “شرياتون  لفندق  مديرا   آنذاك  يعمل  كان 

تعاقدت لفرتة طويلة آلداء فقرة ثابتة يف نفس الفندق. وقد استمر 

رجال  أحد  من  تزوجت  عنه  انفصالها  وبعد  سنوات  مثاين  زواجهام 

)والشهري  “شيفورليه”.  سيارات  توكيل  وصاحب  املرصيني  األعامل 

عمرو دوارة
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رجل  من  تزوجت  االنفصال  وبعد  شيڤروليه(،  بـمنصور  بلقب 

للفنان  األصغر  )الشقيق  املهندس  ثم من سامي  فايز طراد  األعامل 

فؤاد املهندس(، ثم من رجل األعامل املرصي محمد موىس، ثم من 

رجل األعامل الكويتي الشيخ محمد املال، هذا باإلضافة إىل املطرب 

الراحل عامد عبد الحليم، وكان أصغر منها كثريا لذا فقد اشرتطت أن 

تكون العصمة بيدها ومبجرد الخالف بينهام طلقته عىل الفور، وكان 

آخر أزواجها اللواء املرصي محمد السباعى.

هذا وميكن تصنيف مجموعة أعاملها الفنية طبقا إلختالف القنوات 

التتابع  مراعاة  مع  إذاعة(  تليفزيون،  سينام،  )مرسح،  املختلفة 

التاريخي كام ييل: 

المسرحية: األعمال   - أوال 
ظل للمرسح مكانة خاصة لدى الفنانة نجوى فؤاد، فهو املجال الذي 

من  خاصة  الحقيقية  الخربات  واكتساب  موهبتها  بصقل  لها  سمح 

خالل تعاونها مع نخبة من كبار املخرجني )ويف مقدمتهم األساتذة: 

مدبويل،  املنعم  عبد  الدمرداش،  نور  الجزايريل،  فؤاد  طليامت،  زيك 

البطولة  أدوار  ببعض  القيام  فرصة  منحها  كام  الرشقاوي(،  جالل 

التفرغ  املرسحية  مسريتها  تستطع خالل  مل  لألسف  ولكنها  املطلقة. 

إىل  فاضطرت  بها،  واالرتباط  واحدة  فرقة  عضوية  اكتساب  أو  له 

التنقل بني عدد كبري من الفرق املرسحية سواء كانت فرق خاصة أو 

بعروضها:  تألقت  التي  الفرق  تلك  أهم  ومن  الدولة،  تابعة ملسارح 

“الغنائية االستعراضية”، “املرسح الكوميدي”، “الفنانني املتحدين”.

أهم  من  مجموعة  رصد  ميكنني  املرسحية  أعاملها  مجموعة  وبتتبع 

سبيل  عىل  بينها  ومن  باملرسح  جسدتها  التي  الدرامية  الشخصيات 

الزرق”،  العفاريت  “وال  مبرسحية  شوشو  العفريت  شخصية  املثال: 

تخونه  والتي  بدير(  )السيد  األيويب  أحمد  زوجة  حنان  وشخصية 

ملك  زوجة  وشخصية  عزت(،  بكر  )أبو  شفشق  نبيل  عشيقها  مع 

الشحاتني أبو دراع ووالدة أملاظ مبرسحية “ملك الشحاتني”، وكذلك 

شخصية دليلة املحتالة رمز املكر والدهاء مبرسحية “مالعيب”.

بطولتها  يف  شاركت  التي  املرسحيات  مبجموعة  الكبري  للتنوع  ونظرا 

مراعاة  مع  الفرق  ونوعية  اإلنتاج  لطبيعة  طبقا  تصنيفها  ميكنني 

التتابع الزمني كام ييل:

-1 بفرق مساح الدولة:

- “الغنائية االستعراضية”: الليلة العظيمة )1964(، موال من مرص، 

عريس وعروسة )1972(.

من  تسمح   ،)1965( الزرق  العفاريت  وال  الكوميدي”:  “املرسح   -

فضلك )1966(، زمبليطة يف املحطة )1996(.

- “املرسح الحديث”: آه يا غجر )1993(، ملك الشحاتني )2010(.

-2 بفرق القطاع الخاص:

أضيعك  واحدة  حركة  داود(:  أبو  )حسن  الكوميديا”  “نجوم   -

.)1966(

- “الفنانني املتحدين”: الزوج العارش )1967(، كرنب زبادي )1997(.

- “جمعية فناين وإعالمي الجيزة”: بداية ونهاية )1986(. 

- “الصقر” )إبراهيم حافظ(: شفت إليل حصل )1998(. 

- “محمد فوزي”: مالعيب )2000(.

- مرسحيات مصورة: شاركت ببعض املرسحيات التي انتجت خصيصا 

فيه  هو  مرسحية  املثال  سبيل  عىل  بينها  ومن  التليفزيوين  للعرض 

رجالة )2011(.

شاركت  التي  املرسحيات  مجموعة  خالل  ومن  أنها  بالذكر  وجدير 

أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني  من  نخبة  مع  تعاونت  قد  بطولتها  يف 

نور  الجزايريل،  فؤاد  طليامت،  زيك  األساتذة:  بينهم  ومن  جيل  من 

أنور  زيك،  أحمد  الرشقاوي،  جالل  مدبويل،  املنعم  عبد  الدمرداش، 

أرشف  البهنساوي،  رزيق  السيد،  عصام  عودة،  الغفار  عبد  رستم، 

زيك، محمد الخويل.

كذلك أتيح لها من خالل املرسحيات السابقة فرصة مشاركة البطولة 

لنخبة من كبار النجوم ومن بينهم عىل سبيل املثال األساتذة: عقيلة 

راتب، عبد املنعم مدبويل، زينات صدقي، السيد بدير، عديل كاسب، 

الله غيث، صالح منصور، فريد شوقي، محمود ياسني، محمود  عبد 

العال،  زهرة  مختار،  كرمية  الهنيدي،  أمني  عوض،  محمد  شكوكو، 

إسامعيل،  جامل  فهمي،  حسني  جمجوم،  الدين  بدر  رضا،  محمد 

صفاء  صالح،  سعيد  صربي،  سمري  العالييل،  عزت  عزت،  بكر  أبو 

أحمد  الجندي،  محمود  العمري،  صفية  شهرية،  يرسا،  السعود،  أبو 

داود،  يوسف  العدل،  فريد، سامي  الغني، محمد  عبد  بدير، سعيد 

لقاء  العليم، ماجد املرصي،  الحلو، ممدوح عبد  أنور، محمد  سامح 

سويدان، بثينة رشوان.

السينمائية: أعمالها   - ثانيا 
البطولة  بأدوار  القيام  فرصة  القديرة  الفنانة  هذه  السينام  متنح  مل 

ذلك  من  بالرغم  ولكنها  األفالم،  من  جدا  قليل  بعدد  إال  املطلقة 

الثانوية  الرئيسة واألدوار  منحتها فرصة املشاركة بأداء بعض األدوار 

الفني  برصيدها  ويحسب  فيلام.  وعرشين  مئتي  من  يقرب  فيام 

ومن  مهمة  أفالم  عدة  يف  رئيسة  شخصيات  عدة  تجسيد  يف  تألقها 

األسد،  قلب  عاشور  وشيطان،  مالك  أفالم:  املثال  سبيل  عىل  بينها 

امرأة وشيطان، النصاب، األزواج والصيف، منر التالمذة، فتاة امليناء، 

نورا،  والنساء،  هو  الثالثة،  األصدقاء  املشاغبون،  الكربى،  املغامرة 

أجازة صيف، شنطة حمزة، أجازة غرام، رصاع املحرتفني، ألف بوسة 

وبوسة، حد السيف، الداللة، الراقصة والشيطان، درب العوامل.

التالية  األفالم  مجموعة  فيها  شاركت  التي  األفالم  قامئة  وتضم  هذا 

األيام،  مع  العذارى،  قلوب   ،)1957( إغراء  الزمني(:  للتتابع  )طبقا 

شارع الحب، غلطة حبيبي، بنت البادية، املعلمة، توحة، رحمة من 

أم  العذارى،  سجن  املباحث،  مفتش  يحرتق،  قلب   ،)1958( السامء 

إحنا  حبي،  إرحم  الفقري،  املليونري  الطريان،  يف  يس  إسامعيل  رتيبة، 

حب،  يا  وداعا  الحب،  من  إحرتيس  حبيبي،  يا   ،)1959( التالمذة 

يف  غرام  الظالم،  يف  قلب  ونساء،  مال  وليىل،  قيس  وشيطان،  مالك 

الزوج  أتهم،  إين  الغجرية،  امرأة،  رس  بصل،  عسل  شهر  السريك، 

تحت سامء  األسد،  قلب  عاشور  ه3،  أعيش،  ملاذا   ،)1960( املترشد 

الرتجامن،  باإليجار،  زوج  الثمن،  هي  حيايت  وأمل،  حياة  املدينة، 

 ،)1961( والصيف  األزواج  وشيطان،  امرأة  العدالة،  أنا  النصاب، 

شهيدة الحب اإللهي، حلوة وكدابة )1962(، منتهى الفرح، رجل يف 

الليل، جوازة يف خطر،  الليل، شباب طائش، سجني  لبنان يف  الظالم، 

املجانني يف نعيم، القاهرة يف الليل، البدوية العاشقة )1963(، هارب 

من الزواج، من أجل حنفي، منر التالمذة، شادية الجبل، فتاة امليناء، 

حكاية نص الليل، املغامرة الكربى، الباحثة عن الحب، االبن املفقود 

العقالء  الفردوس،  السلطان، طريد  تنابلة  الجليد،  نار عىل   ،)1964(

الكوميدية والرتاجيدية  األدوار  أجادت في تجسيد 
للرقص واالستعراض إجادتها  بنفس  والميلودرامية 
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شاركت في بطولة ما يقرب من خمسة عشر مسرحية 
التليفزيونية المسلسالت  ومائيت وعشرين فيلما وعشرات 

31 بين الظل والضوء]]]

األصدقاء  والنساء،  هو  صيف،  أجازة   ،)1965( املشاغبون  الثالثة، 

الثاين،  العريس  الطلبة،  شقة  حمزة،  شنطة  نورا،   ،)1966( الثالثة 

الراجل ده حيجنني، أجازة غرام )1967(، حب وخيانة، أشجع رجل 

والفلوس،  الحب   ،)1968( الحتة  ابن  املزيف،  املليونري  العامل،  يف 

لسنا  املرح،  فرقة  حيايت،   ،)1969( عزيزة  الحلوة  املحرتفني،  رصاع 

ملكة  الحب،  يعود  غدا   ،)1970( الصديقان  وشوك،  ورد  مالئكة، 

والنساء،  آدم  الحبايب،  شارع   5 لذيذة،  رحلة  الليل،  سبع  الليل، 

 ،2000 سنة  العامل  األدغال،  يف  عامشة   ،)1971( املشنقة  يف  بريء 

أضواء املدينة، إمتثال، الحسناء والنمر )1972(، ذات الوجهني، امرأة 

سيئة السمعة، شقة للحب، شلة املحتالني، السكرية، السلم الخلفي، 

البحث عن فضيحة )1973(، عنرت فارس الصحراء، آنسات وسيدات، 

ليلة  أرملة  األبد،  إىل  شياطني  العاشقة،  الغجرية  الدافئة،  األحضان 

الزفاف )1974(، الخدعة الخفية، املطلقات، ممنوع يف ليلة الدخلة، 

نساء  الحكاية،  منني  نبتدي    ،)1975( ماما  يا  الرجال  من  إحرتيس 

عىل  حافية  عيال،  عيال  عامل  حبيبي،  كنت  من  يا  ال  الطبع،  تحت 

الهادئ  العش  نغم،  الحياة  ميامي،  الذهب، حب عىل شاطئ  جرس 

دعاء  وكان،  وكان  كان  ورغبة،  ليل  املدينة،  يف  نساء   ،)1976(

املظلومني، حلوة يا دنيا الحب، املصباح السحري، الحب قبل الخبز 

أحيانا، املرايات، ألف بوسة وبوسة، الحلوة والغبي  )1977(، ليلة ال 

تنىس، مكاملة بعد منتصف الليل )1978(، الرقص عىل أنغام البارود، 

بذور  الشك، رضبة شمس،  دائرة   ،)1979( الحب  يعرفون  ال  رجال 

الشيطان، العاشقة )1980(،  السلخانة )1982(، شاطئ الحظ، رحلة 

بنات  املوعودة،  الليلة  املدابغ )1983(،  طابونة حمزة،  عيون، برج 

إبليس، صديقي الويف، امرأة يف السجن، الطامعني، العايقة والدريسة 

)1984(، اإلنتقام، بكره أحىل من النهارده، رغبة وحقد وانتقام، حد 

النرص،  باب  املدى،  بعيدة  خطة   ،)1986( دافئة  أحضان  السيف، 

الطامعني،  كفر   ،)1988( والوحوش  الفلوس  الجيارة،  إمرباطورية 

يستعد  الشيطان  عريف،  جواز   ،)1989( إلحقونا  الحبايب،  حارة 

 ،)1990( الثالثة  األبطال  الحقيقي،  الحب  والحجر،  البيضة  للرحيل، 

شاويش نص الليل، مراهقون ومراهقات، الهاربة إىل الجحيم، حصل 

ترقص،  منال  الدكتورة  والذئاب،  املطلقات  الكمني،  البيه،  سعادة  يا 

والهوانم  الصعلوك  سونة،  اسمه  الشيطان  الحب،  يعرف  ال  القانون 

)1991(، وكر الذئب، كله بيلعب عىل كله، شياطني الرشطة، الداللة، 

لعبة   ،)1992( الحلوة  أحالمنا  والشيطان،  الراقصة  ورطة،  يف  أزواج 

عىل  اللعب  الرصيف،  والحب،  اليتيم  زمن،  آخر  فرسان  األيام، 

كالب   ،)1994( العوامل  درب  املستور،  كشف   ،)1993( املكشوف 

خلتني  ليه  الحمراء،  األجندة   ،)1998( هيسترييا   ،)1995( املدينة 

الهاربتان  املغرتبات،  بيت   ،)2009( فوزية  خلطة   ،)2000( أحبك 

دليفري  )2014(، حسن  روح  )2012(، حالوة  ندم  )2010(، رصخة 

بعض  إىل  باإلضافة  وذلك   ،)2019( مرص  بورصة  قهوة   ،)2016(

الرشق  يف  مهمة رسية  املثال:  سبيل  عىل  بينها  ومن  األخرى  األفالم 

أغنية  التسجييل  الوثائقي  والفيلم  املركزي،  األمن  شياطني  األوسط، 

الوداع. 

ويذكر أنها ومن خالل مجموعة األفالم التي شاركت بها قد تعاونت 

بينهم  ومن  جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني  من  نخبة  مع 

األساتذة: السيد بدير، حلمي رفلة، عباس كامل، أحمد ضياء الدين، 

هرني  فوزي،  حسني  الصيفي،  حسن  عامرة،  إبراهيم  رضا،  حسن 

سامل،  عاطف  الشيخ،  كامل  اإلمام،  حسن  مصطفى،  نيازي  بركات، 

فطني عبد الوهاب، محمود ذو الفقار، حسام الدين مصطفى، عديل 

خليل، السيد زيادة، عيىس كرامة، حسني حلمي املهندس، زهري بكري، 

الشناوي، حسن يوسف،  الدين شوكت، حسني صدقي، كامل  سيف 

حسن  كامل  محمد  فريد،  محمود  سلامن،  محمد  سامل،  محمد 

املحامي، حسن رمزي، سعد عرفة، يحيى العلمي، منري التوين، فايق 

إسامعيل، أحمد النحاس، فتحي عبد الستار، وصفي درويش، طلبة 

نادر جالل، سعيد مرزوق، أحمد فؤاد،  الدين،  رضوان، كامل صالح 

الطيب،  عاطف  الخالق،  عبد  خان، عيل  محمد  العزيز،  عبد  محمد 

السبعاوي،  أحمد  ياسني،  أحمد  حافظ،  نجدي  النرص،  أبو  هشام 

املنعم  عبد  يس،  إسامعيل  يس  يحيى،  أحمد  السباعي،  مدحت 

التابعي، حسني عامرة، رشيف حمودة، جامل عامر،  شكري، جامل 

رضا ميرس، إسامعيل القايض، عبد الرحمن رشيف، زيك صالح، أنور 

سيف،  سيد  عرايس،  إبراهيم  حسني،  نارص  صالح،  فاضل  هاشم، 

مراد  إسامعيل حسن، محمد مرزوق، محمود حنفي،  سمري حافظ، 

الخويل، سامح عبد العزيز، عادل أديب، عيل رجب، ساندرا نشأت، 

فكري عبد العزيز، أحمد نور.

التلفزيونية: أعمالها   - ثالثا 
ومتيز  شهرة  من  كثريا  االستفادة  يف  التلفزيونية  الدراما  نجحت 

كبري  عدد  يف  املشاركة  فرصة  منحتها  حيث  القديرة،  الفنانة  هذه 

من  تنوعت  والتي  التليفزيونية،  والسهرات  املسلسالت  من  

األدوار  من  عدد  وأيضا  والرتاجيديا  امليلودراما  بني  أدوارها  خاللها 

الكوميدية. وقد تضمنت قامئة مشاركاتها بصفة عامة عددا كبريا من 

امرأة،  وهزمتني  التالية:  املسلسالت  بينها  ومن  االجتامعية  األعامل 

العصابة،  اآلخر،  الزمن  عن  البحث  الصرب،  جبال  العاصفة،  يف  رجال 

األحالم،  سفر  مرتني،  عاشت  ساعة،  الزمن  من  الباقي  الليل،  ابن 

الحب  أيام  أعرفه،  ال  الذي  حبيبي  الدوائر،  وتدور  األكابر،  برج 

العائلة، عىل  ال،  للحقيقة،  وجوه  سبعة  الزمن،  هذا  ناس  والغضب، 

باب الوزير، يوم عسل ويوم بصل، زيزينيا - ج1 )الويل والخواجة(، 

سليامن،  أحالم  أمل،  حكاية  الليل،  منتصف  بريق  الضائع،  املفتاح 

خالف  الرجالة،  سوق  األبيض،  الوشاح  وليل،  نهار  األسيوطي،  بنت 

تعرف، إحنا نروح القسم، رحيق الفوارس، الخيول، الخريف لن يأيت 

ال  الشيطان  األخري،  القرار  الخشاب،  هند  أحالم  ليل،  يا  أمانة  أبدا، 

يعرف الحب، دائرة اإلشتباه، عقدة ماما عزيزة، حكايات املدندش، 

أوالد الليل، حكايات البنات، مذكرات سيئة السمعة، كلامت )أواخر 

نظرية  سعر،  ألعىل  الخفافيش،  والطني،  النار  البلطجي،  الشتا(، 

ال “سيت  ببعض مسلسالت  النفاق، وكذلك شاركت  أرض  الجوافة، 

كوم” ومثال لها: نسمة ونصيب، دندوش بيأجر مفروش، يف العاليل، 

ومن  التليفزيونية  والسهرات  التمثيليات  بعض  إىل  باإلضافة  وذلك 

بينها عىل سبيل املثال: رحلة األوهام، األيام الخرضاء، عصفور الجنة. 

اإلذاعية: إسهاماتها   - رابعا 
بالنسبة  العلمي  التوثيق  أشكال  لجميع  نفتقد  أننا  الشديد  لألسف 

اإلذاعية  املشاركات  جميع  حرص  يصعب  وبالتايل  اإلذاعية،  لألعامل 

اإلذاعة  إثراء  يف  ساهمت  فؤاد  نجوى  للفنانة  واملتنوعة  الكثرية 

املرصية ببعض األعامل الدرامية املتميزة ومن بينها عىل سبيل املثال 

فقط املسلسالت الثالث: رغبات مشبوهة، أمورة، أشياء ال تباع. 

طوال  ظلت  قد  الكبرية  الفنانة  هذه  أن  إىل  اإلشارة  يجب  وأخريا 

السلوك واملعامالت  الكبري ورقى  الفني  لإللتزام  الفنية رمزا  مسريتها 

زمالئها،  ولجميع  ملهنتها  الشديد  احرتامها  لها  ويحسب  الشخصية، 

دقة  بكل  املخرجني  مالحظات  جميع  تنفيذ  عىل  الدائم  وحرصها 

والزمالء  املخرجني  جميع  بإشادات  حظيت  فقد  لذا  والتزام،  ودأب 

الذين عملت معهم، كام ظلت بحق منوذجا مرشفا للفنانة املرصية 

التي تتفاىن يف أداء عملها، وتجتهد كثريا يف تجسيد أدوارها تلك التي 

حرصت دامئا عىل تنوعها وعدم تكرارها أو تشابهها، ومازلنا نننتظر 

منها مشاركات جديدة إن شاء الله. 


