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السنة الرابعة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

ندا فيصل  وداعا.. 
مصر  في  الكوميديا  لفن  الكبار  البنائني  أحد 

للمسرح  القومي  إسماعيل:  يوسف 
عبدالعزيز  ودالل  غانم  سمري  يكرم 

الـ14  دورته  في 

أجل  من 
دراماتورجيا
متحررة
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03متابعات إعداد: أحمد زيدان]]

عرض  أفضل  الحناء«  و»مدق  زكي  أشرف  تكريم 
إنتاج بال  لمهرجان  عشرة  الحادية  الدورة  في 

عرشة  الحادية  للدورة  الختامي  الحفل  فعاليات  اختتمت 

الفنان  اسم  وتحمل  الدويل  إنتاج  بال  مرسح  مهرجان  من 

الدايم وزير  إيناس عبد  الدكتورة  أرشف زىك، تحت رعاية 

األنفوىش  ثقافة  بقرص  الكبري  باملرسح  وذلــك  الثقافة، 

بحضور السيد اللواء محمد الرشيف، محافظ اإلسكندرية، 

والدكتور أرشف زيك نقيب املمثلني، والفنان إبراهيم الفرن 

رئيس املهرجان، و أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط 

الدلتا الثقايف، والفنان أحمد سمري مدير املهرجان .

برعاية  اإلسكندرية  مكتبة  مسارح  عيل  املهرجان  أقيم 

فرقة  مقر  الحرية  ليسيه  ومرسح  باملكتبة،  الفنون  مركز 

مريس،  محمد  الفنان  يديرها  التي  املرسحية  اإلسكندرية 

ومرسح قرص ثقافة األنفويش الذي تديره الفنانة أماين عىل 

عوض.

فنون  تضمنت  راقصة  غنائية  بفقرة  الختامي  الحفل  بدأ 

التنورة والربابة والدفوف واملزمار، ثم عرض الفيديو كليب 

الخاص باملهرجان، أخرجه الفنان محمد فاضل القباين.

الحضور  بجميع  اإلسكندرية  محافظ  رحب  كلمته؛  ويف 

عيل أرض عروس البحر األبيض املتوسط. معرباً عن فخره 

دورة  نجاح  يف  ساهمت  التي  الشابة  السكندرية  بالجهود 

أوال القيمة والمتعة  التحكيم  لجنة  من توصيات 
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سعادته  عن  عرب  كام  وجه،  أكمل  عىل  وخروجها  املهرجان 

الفن  رايــة  رفع  يف  اإلسكندرية  مدينة  ريــادة  باستمرار 

املرصي.

خاصة  باملهرجان،  شارك  من  لكل  الشكر  املحافظ  ووجه 

رغم  املشاركة  عىل  أرصت  التى  واألجنبية  العربية  الوفود 

بسبب  العامل  بها  مير  التى  اإلحرتازية  واإلجراءات  الظروف 

مرشفا  نتاجا  املهرجان  أن  وأكد  كورونا،  جائحة  انتشار 

ملجهودات شباب اإلسكندرية املتطوعني.

الممثلني نقيب  زكي  أشرف  تكريم 
وخالل الحفل؛ تم تكريم الفنان أرشف زىك نقيب املمثلني 

تقديرا لدوره اإلنساىن والفنى يف خدمة الفن املرصي.

ليعلن أ. د. هاين ابو الحسن سالم توصيات لجنة التحكيم 

الحسن  أبو  هاين  الدكتور   : من  التحكيم  لجنة  وتتكون 

فتاح  والفنان  مرص،  من  العييل  حمزة  والفنان  مرص،  من 

من  الطعلوش  أنيس  والسينوغراف  أملانيا،  من  دويــري 

تونس، والفنان إبراهيم القحومي من اإلمارات، مقرر لجنة 

التحكيم الفنانة سارة فؤاد .

التحكيم: لجنة  توصيات 
مبثابة  املرسحي  العرض  حضور  كان   .. السنني  مئات  قبل 

فيه  يخرج   .. كامال  يوما  تستغرق  استكشافية  رحلة 

ورشابهم  بطعامهم   .. الباكر  الصباح  من  اليونانيون 

الحجري  التل  منحدر  يف  أماكنهم  يحجزون  ومتاعهم.. 

املدرج .. بحثا عن املتعة والقيمة .. 

ويزيد عام  ألفي  قبل  هذا  كان 
..والهولوجرام  االصطناعي  الذكاء  عرص  ويف  اآلن  أمــا 

األرض  ستحتل  التي   .. الفضائية  والكائنات   .. والزومبيز 

 .. بالكامل  اختلف  قد  للمتلقي  العام  املذاق  فبالتأكيد   ..

وأصبح لزاما عىل كل من يقدم أي يشء للجامهري.. مراعاة 

أفضل  بشكل  والتلقي  املتابعة  عىل  الجمهور  هذا  قدرة 

وكأنه   .. املتلقي  عىل  بالقوة  األمر  فرض  من  بدال  ومؤثر، 

أسري حرب أو سجني. 

إيجاد  علينا  تفرض  التي  املهرجان  هذا  فكرة  ظل  ويف 

أيا من  استخدام  الضخم وتحرم علينا  لإلنتاج  بديلة  حلول 

إىل جنب مع  . جنبا  العروض  املبهرة يف  التكنولوجيا  هذه 

عنارص  بأقل  ولكن  ممتعة  إبداعية  صورة  بابتكار  املطالبة 

عروضا  الحظنا  فقد  والوقت  والجهد  املال  توفر  ممكنة 

بحاجة  العرض  يكن  مل  ورمبا  اإلنتاجية  التكاليف  مرتفعة 

بجالء..  العروض  من  عدد  يف  ظهرت  الفكرة  وهذه  إليها. 

من خالل أفكار إبداعية وأداء متميز وجذاب لفرق العمل 

.. وبقدر ما  .. بهدف جذب عشاق فن املرسح وإمتاعهم 

التقدير والتوفيق يف  الجوانب فقد خانها  نجحت يف بعض 

أخرى.. لتضعنا يف مأزق وراء مأزق .. 

غارقون  أننا  أظهرت  الدورة  هذه  يف  تجاربنا  أن  الحقيقة 

 .. للعمل  العام  باإليقاع  اإلحساس  وغياب   .. اإلطالة  يف 

حتى أصبح ذلك مرضا يرضب غالبية العروض املرسحية .. 

ويؤثر  متميزة،  كانت  مهام  العمل  عنارص  كل  عىل  ويؤثر 

وانعدام  الــرصاخ  كرثة  من  للملل  ويدفعه  املتفرج  عىل 

الفعل مبرور الزمن داخل العرض، ناهيك عن االعتامد عىل 

الرتجمة الجامدة التي تفرض تغريبا غري رضوري لالحداث 

الدرامية.

لذا نتمنى من كل العروض التي شاركت أن تضع املتفرج 

عىل  االنغالق  من  بدال   .. بنبضه  تشعر  وأن  أعينها،  نصب 

عىل  واإلرصار   .. العرض  تفاصيل  بكامل  والتمسك  أنفسنا 

العمل  تأثري  هبوط  إىل  بنا  يــؤدي  مام   .. يشء  كل  قول 

بالكامل .. فإذا فقد املتفرج تأثري املنصة .. لن يتبقى شئ 

لنقوله..

بالطبع شاهدنا فنانني استثنائيني وتجارب مرسحية أقل ما 
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توصف به أنها عاملية نشكركم جميعا عىل كل لحظة وكل 

جهد قضيتموه يف إعداده من أجل إمتاعنا 

.. يجب  وأخريا تجدر اإلشارة إىل أن املهرجان أي مهرجان 

أن يهدف لتحقيق املنافسة الفنية بغرض التجويد وتحقيق 

مزيد من التأثري وليس الفوز بإحراز أهداف كمباريات كرة 

لذا  هنا.  كذلك  ليس  بالطبع  األمر  أهداف!!  مجرد  القدم 

ابحثوا عن القيمة واملتعة أوال .. شكرا

الجوائز: 
تلك  جوائز  إعالن  عن  املهرجان  تحكيم  لجنة  أعلنت  كام 

للحاصلني  تقدير  وشهادات  ميداليات  من  املكونة  الدورة 

عىل الجوائز. وكذلك منحت اللجنة مجموعة من شهادات 

التميز. 

عرض  كأفضل  األول  املركز  عىل  عامن  سلطنة  حصلت 

يوسف  للمخرج  الحناء”  مدق   “ مرسحية  عن  مرسحي 

للمخرج  “املتجول”  املــرصي  العرض  ويفوز  البلويش، 

إسامعيل إبراهيم باملركز الثاين كأفضل عرض مرسحي.

الفلسطيني  للعرض  الخاصة  التحكيم  لجنة  وذهبت جائزة 

التميز  إيهاب زاهدة، وجاءت جوائز  للمخرج  “ رششوح” 

أرديانا  واإلسالمية  صالح،  نغم  :املرصية  التايل  النحو  عيل 

سعد،  عبدالباري  واملرصي  النحول،  أمين  والليبي  إلڤيتار، 

واملرصي محمود بكر. 

أفضل  جائزة   : التايل  النحو  عيل  الجوائز  باقي  وجاءت   

عرض  عن  البلويش  يوسف  العامين  األول  املركز  مخرج 

إيهاب  املرصى  الثاين  املركز  عىل  وحصل  الحناء”،  “مدق 

الخالقة وحصل  الحلول  جائزة  “الشاهد”،  عرض  عن  جابر 

عىل  وحصل  “الشاهد”،  املرصي  العرض  األول  املركز  عىل 

الجدير  ومن  “املهرجون”  اإلسباىن  العرض  الثاين  املركز 

املختصة  الجائزة  هي  الخالقة  الحلول  جائزة  أن  بالذكر 

وحصل  إنتاج”،  “بال  لفلسفة  العميل  التطبيق  تؤكد  التى 

إياد  األردين  تأليف نص مرسحي  كأفضل  األول  املركز  عيل 

املركز  عىل  وحصل  األنحوتة”،  “ليلة  عرض  عن  الرميوىن 

الثاين املرصى إيهاب جابر عن عرض “الشاهد”. 

عليها محمد  أول فحصل  دور  ممثل  أفضل  جائزة  أما عن 

عىل  وحصل  “رششوح”،  الفلسطيني  العرض  عن  الطيطى 

“الشاهد”،  عرض  عن  عسكر  أحمد  املرصى  الثاىن  املركز 

وجاء يف املركز الثاين كأفضل ممثل دور ثاين العامين الصلت 

املركز  عىل  “،ليحصل  الحناء  “مــدق  عرض  عن  السيايب 

 ،“ املتجول  عرض”  عن  محسن  عبدالرحمن  النرصي  األول 

األول  املركز  عيل  كيڤيدو  إليزابيث  اإلسبانية  حصلت  كام 

وجاءت   “ املهرجون  عرض”  عن  أول  دور  ممثلة  كأفضل 

عرض”املتجول  عن  الثاين  املركز  يف  الرصيف  لقاء  املرصية 

كأفضل  األول  املركز  عيل  صالح  جنا  املرصية  وحصلت   ،“

ممثلة دور ثاين عن عرض “الوردة والتاج”، لتأيت اإلسبانية 

سيال كوند يف املركز الثاين عن عرض “املهرجون”. 

وحصلت السعودية فاطمة الجيش عيل املركز األول كأفضل 

املركز  عىل  وحصلت  املــوت”،  “رقصة  عرض  عن  مكياچ 

وحصلت  والتاج”،  “الوردة  املرصى  العرض  عن  ملياء  الثاين 

عن  ديكور  كأفضل  األول  املركز  عيل  عزيز  دنيا  املرصية 

الثاين املرصية ميني نشار  املركز  عرض “الشاهد”، وجاء يف 

موسيقى  أفضل  جائزة  وكانت  املتجول”،   “ عرض  عن 

اإلسباىن  العرض  عن  روسو  ماتيا  نصيب  من  أول  مركز 

يوسف  العامىن  الثاين  املركز  عىل  وحصل  “املهرجون”، 

إضاءة  أفضل  وجائزة  الحناء”،  “مدق  عرض  عن  الحاريث 

اإلسباىن  العرض  عن  روبو  إيريك  عليها  حصل  أول  مركز 

“املهرجون”، بينام حصل عىل املركز الثاين محمد جميل عن 

املركز  فكان  األزياء  أما عن تصميم  املوت”.  عرض “رقصة 

“ مدق  كوفان عن عرض  العامين طارق  نصيب  األول من 

عن  الثاين  املركز  يف  صابر  أمرية  املرصية  وجاءت   “ الحناء 

رقصات  تصميم  أفضل  جائزة   ً وأخريا   ،“ املتجول  عرض” 

عن  السعودية  العربية  اململكة  األول  املركز  عيل  وحصلت 

عرض” رقصة املوت” وجاء يف املركز الثاين العرض املرصي” 

املتجول”. 

ومن الجدير بالذكر أن املهرجان أقيم تحت رعاية الدكتورة 

من  لوجيستي  وبدعم  الثقافة،  وزير  الدايم  عبد  إيناس 

الثقافة، برئاسة الفنان هشام عطوة،  الهيئة العامة لقصور 

مختار،  إسامعيل  الفنان  برئاسة  للمرسح،  الفني  والبيت 

خالد  الفنان  برئاسة  الثقايف  اإلنتاج  شؤون  لقطاع  التابع 

جالل، ومكتبة اإلسكندرية التي يرأسها د. مصطفى الفقي، 

وقطاع العالقات الثقافية الخارجية برئاسة أ. صربي سعيد، 

برئاسة محمد سعد،  باإلسكندرية  السياحة  تنشيط  وهيئة 

عام  مدير  الجهادي،  محمد  برئاسة  العريب  االتحاد  ورشكة 

فندق جراند بالزا سموحة أ. محمد سعدي، ورئيس الهيئة 

ورئيس  األفخم،  سيف  محمد  املهندس  للمرسح  الدولية 

واستوديو  قابيل،  عمرو  الفنان  مرصيني  فنانني  مؤسسة 

للفنان   rock sound و  تانيوس،  صاموئيل  للفنان   zest

نهى  للفنانة  موهوب  فكرة  جمعية  ورئيس  روك،  عصام 

محمد، ورشكة ألفا أوميجا ليموزين لألستاذ امييل سليامن.

أحمد زيدان
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من   ٢٢ األحد  يوم  وسيلة،  الست  إبداع  مركز  الشعر،  بيت  أقام 

اغسطس، ليلة شعرية ليستكمل فيها احتفائه بذكرى الشاعر الرائد 

صالح عبد الصبور،

وبدأت الندوة بتقدمية للشاعر نور الدين نادر ترحيبا بالحضور متت 

والذي  هاين،  محمد  للشاعر  الغالم«  »سرية  ديوان  مناقشة  بعدها 

اشرتك يف مناقشته: الشاعر مسعود شومان، والشاعر محمود سباق 

 تالها قراءات يف شعر صالح عبد الصبور، و لقاء صالح عبد الصبور 

اللقاء الشاعر السامح عبدالله واشرتك فيه:  شاعرا ومرسحيا، وأدار 

الشاعر والناقد السيد حسن، والشاعر أحمد حسن، والشاعر يرسي 

عبد الله، والشاعر طارق صقر.

اإلعالمي  قال  الصبور  عبد  يف مرسح صالح  والسيف  الكلمة  وعن 

والشاعر السيد حسن :

إىل  قاطبة  الشعراء  أقرب  الصبور  عبد  صالح  الكبري  الشاعر  يظل 

هو  ما  بني  ما  دقيقة  موازنة  يوازن  الذى  الشعري  املرسح  مفهوم 

شعري وما هو درامي.

واضاف: كتب الشاعر الكبري  صالح عبد الصبور خمس مرسحيات 

، وليىل  تنتظر  ليل، واألمرية  الحالج، ومسافر  مأساة   : شعرية هي 

واملجنون ، وبعد أن ميوت امللك .

املرسح  يف  التاج  درة  متثل  املرسحيات  هــذه  حسن:  وتابع   

وسار  شوقي  أحمد  الشعراء  أمري  بــدأه  الــذى  العريب  الشعرى 

أباظة  عزيز  الكبري  الشاعر  مثل  بعده  من  كثريون  دربــه  عىل 

من  لكل  كــان  وقــد  الــرشقــاوي،  الرحمن  عبد  الكبري   والشاعر 

عبد  سيام  وال  الشعرية،  املرسحية  تطور  يف  مهم  دور  هــؤالء 

وشهيدا  ثائرا  والحسني  مهران  الفتى  يف  الــرشقــاوي  الرحمن 

إال  وغريها،  الفالحني  زعيم  وعرايب  عكا  ووطني  جميلة  ومأساة 

عبدالصبور يدى صالح  إال عىل  يتم  مل  الفني  باملفهوم  اكتاملها   أن 

)الكلمة( ومكانها ومكانتها تحتل  واستكمل حسن قائال: قد كانت 

بصورة  وىف مرسحه  عامة  الصبور  عبد  فكر صالح  يف  مركزياً  مكاناً 

خاصة، والسؤال الدائم حول الكلمة والسيف أو القول والقوة أمر 

الثاين  فديوانه  الصبور وىف مرسحيته،  عبد  ساطع يف قصيدة صالح 

يحمل عنوان )أقول لكم(،كام أنه يقول يف إحدى قصائده املهمة:

»ألنك ال تعرف معنى األلفاظ

فأنت تناجزين باأللفاظ

اللفظ حجر

اللفظ منية

فإذا ركبت كالما فوق كالم

من بينهام استولدت كالم

لرأيت الدنيا مولودا بشعا ومتنيت املوت

أرجوك الصمت الصمت«

الكلمة مفتاح فهم جوهر الحياة

مرآة  وهى  الحياة،  جوهر  فهم  مفتاح  فالكلمة   : حسن  وأضاف   

وحقوق  واملساواة  الحرية  صوب  التغيري  طريق  وهى  معناها، 

اإلنسان، ولكن هل ميكن أن تغري الكلمة العامل حقاً؟

يجيب )سعيد( بطل مرسحيته )ليىل واملجنون( حني يكتب قصيدة 

وكأنه  سيفاً(،  يحمل  نبيا  ينتظر  قلام  يحمل  نبي  )يوميات  عنوانها 

يقول يف رصاحة ال تخفى القوة  حتمية إىل جوار القول، والكلمة ال 

تغنى عن السيف.

مسرحية  في  والمعاصر  التاريخي  بني  المزج   
الحالج  مأساة 

حديثه  حسن  السيد  الشاعر  اكمل  الحالج  مأساة  مرسحية  وعن 

ميزج  أن  الصبور  عبد  يستطيع صالح  الحالج  مأساة  مرسحية  يف   :

العدالة  مثل:  مهمة  قضايا  طارحاً  معارص،  هو  مبا  تاريخي  هو  ما 

االجتامعية ، والحرية، والفكر املستنري، ودور النخبة تجاه املجتمع، 

كل ذلك من خالل استدعاء شخصية الصويف الشهري الحالج وإعادة 

الحقيقة محاكمة لجالديه، وللطغاة يف كل  التي هي يف  محاكمته، 

زمان ومكان.

مسرحية  في  والرمزية  الموضوعي  المعادل 
ليل«  »مسافر 

عبد  صالح  بنا  يذهب  ليل«  »مسافر  مرسحية  وىف   : حسن  وتابع 

عىل  متكئاً  الفانتازيا،  ألوان  من  لونا  ناسجاً  الرمزية  إىل  الصبور 

الصبور عبد  صالح  مسرح  في  والسيف  الكلمة 
الفيلسوف« »الشاعر 
تمثل درة  الصبور  السيد حسن: مسرحيات صالح عبد 

العربي الشعري  المسرح  التاج في 
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معادل  إىل  القطار  راكب  يتحول  حيث  املوضوعي،  املعادل  فكرة 

موضوعي للمواطن البسيط بينام يرمز القطار  ذاته إىل املجتمع أو 

بسرتاته  التذاكر  عامل  بينام سيصري  الكربى،  الحياة يف مسريتها  إىل 

الراوي هو  املتعددة إىل معادل لكل صاحب سلطة طاغية، ويظل 

الشاعر حامل الكلمة أو املثقف األعزل.

الملك يموت  أن  وبعد  تنتظر،  األمرية  مسرحييت  في  الخيال 
ميوت  أن  وبعد  تنتظر،  األمــرية  مرسحيتي  يف  انه  حسن:  واشــار   

لكنه يف  التاريخي  اإلطار  إىل  ثانية  الصبور  يعود صالح عبد  امللك، 

الصبور  عبد  صالح  يكون  أن  ميكن  خالص  خيايل  إطار  املرة  هذه 

الصورة،  من  بصورة  وليلة  ليلة  ألف  أجواء  بعض  فيه  استلهم  قد 

والقوة، حارضة بصورة  القول  أو  والسيف،  الكلمة  ومازالت قضية 

عبد  صالح  وليس  ــدور  –ال الشاعر  شخصية  ومازالت  مختلفة، 

الصبور- تلعب دورا مهام شديد السلبية حينا شديد اإليجابية حينا 

بعد  لكن  الشخصية،  باهت  الدور  تافه  امللك  فهو يف حضور  آخر، 

لىك  وحده  باملزمار  وسيفه  الجالد  يجابه  أن  عىل  قادر  هو  موته 

بالطبع طرح  القدري، وهو ال ينىس  ميكن لألمرية أن تأخذ دورها 

قضية الحب عىل نحو ما ال سيام يف األمرية تنتظر.

الواقعية  تجليات  من  والمجنون«  »ليلى 
النقدية االجتماعية 

 وعن مرسحيات صالح عبد الصبور استكمل السيد حسن حديثه: 

ثم تأىت مرسحية ليىل واملجنون التي يفيد فيها صالح عبد الصبور 

أنها  عىل  تصنف  أن  ميكن  وهى  املرسح،  داخل  املرسح  فكرة  من 

يربز  فلسفي  نفس  مع  النقدية،  االجتامعية  الواقعية  تجليات  من 

امليل الفلسفي العام لدى صالح عبد الصبور، فهو واحد من القلة 

عىل  والشعر  الفلسفة  بني  ما  جمعوا  الذين  شعرائنا  من  النادرة 

الرغم مام يبدو بينهام من تناقض عميق.

القوة إلى  يحتاج  والقول  السيف  إلى  تحتاج  الكلمة 
القضية الكربى هي الكلمة والحرية والتغيري، هل تكفى الكلمة من 

أجل التغيري صوب الحرية؟!

وصالح عبد الصبور يتجه هنا إىل فكرة احتياج الكلمة إىل السيف، 

من  الرؤية  بداية  يف  بينا  ما  نحو  عىل  القوة،  إىل  القول  واحتياج 

قلام  يحمل  نبي  )يوميات  قصيدة  يف  سعيد  قدمه  الذى  الطرح 

ينتظر نبيا يحمل سيفا(، عىل أن رمزية النبوة يف ذاتها متثل انحيازا 

ملفهوم الكلمة حتى لو كان هذا النبي يحمل سيفا.

مرسح  يظل  قائال:  كالمه  حسن  السيد  واإلذاعي  الشاعر  واختتم   

وفنية  واكتامال  إحكاما  األكــرث  الصورة  هو  الصبور  عبد  صالح 

شعرى  هو  ما  بني  موازنة  األكرث  وهو  العريب،  الشهري  للمرسح 

العربية  القصيدة  انتقال  أن  نغفل  أن  ميكن  وال  درامي،  هو  وما 

غنائية  كثري من  التخلص من  قد ساعده عىل  التفعيلة  إىل قصيدة 

املرسح عند شوقي أو أباظة بل وخطابيته أحيانا.

سامية سيد - شيامء سعيد 

إحكاما  األكرث  الصورة  الصبور هو  مسرح صالح عبد 
العربي الشعري  للمسرح  واكتماال وفنية 

األكرث موازنة بني ما  الصبور هو  مسرح صالح عبد 
هو شعرى وما هو درامي
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المدق« »زقاق  عرض  أبطال 
بالبالون  صحفى  مؤتمر  فى  العرض  تفاصيل  يكشفون   

الصحفى  املؤمتر  البالون  مبرسح  املــاىض  قبل  األسبوع  أقيم 

أبطال  عبده حرص  عادل  د.  إخراج  املدق  زقاق  بعرض  الخاص 

والحديث  الصحفي  املؤمتر  املدق« عىل حضور  »زقاق  مرسحية 

عن العرض، مرسحية »زقاق املدق« مأخوذة عن رواية األديب 

محسن  عبدالعزيز،  دنيا  بطولة  وهي  محفوظ،  نجيب  العاملي 

محيي الدين، نهال عنرب، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء 

عبد  سيد  العريب،  حسان  صادق،  أحمد  سعد،  عبدالله  ثروت، 

إبراهيم  شومان،  أحمد  مصطفى،  عصام  فكري،  مراد  الرحمن، 

غنام، هاين عبدالهادي، صابر رامي، رؤية درامية وأشعار محمد 

املؤمتر  بداية  وىف  عبده  د.عادل  واستعراضات  إخراج  الصواف، 

والحديث  بالحضور  بالرتحيب  عبده  عادل  دكتور  قام  الصحفى 

عرض  خالل  من  العرض  أبطال  يلعبها  التي  الشخصيات  عن 

العرض  أبطال  قبل  من  الكبري  االجتهاد  موضحا  املدق«  »زقاق 

استعرايض  غناىئ  عرض  هو  املدق«  »زقاق  عرض  أن  إىل  مشريا 

املرسحية  أن  كام  واالستعراض  بالغناء  العرض  أبطال  فيه  يقوم 

عىل  مختلفة  برؤية  تناولها  فيتم  والفيلم  الرواية  عن  تختلف 

خشبة املرسح .

مفرداته  جميع  في  متمزي  عرض 
سعادتها  عن  العزيز  عبد  دنيا  أعربت الفنانة  جانبها  ومن 

بتواجدها يف عرض »زقاق املدق« والذى ميثل لها أحد العروض 

املهمة بداية من رواية األديب الكبري نجيب محفوظ مرورا بكل 

عىل  الصواف  محمد  للمؤلف  الشكر  ووجهت  العرض  تفاصيل 

النص املتميز الذي قدمه والدكتور عادل عبده عىل احتياره لها 

والذى  املختلف  املتميز  العمل  هذا  أبطال  ضمن  تكون  حتى 

متيز صناعه جميعا عىل حد سواء، كام أعربت عن سعادتها عن 

تواجدها مع الفنان الكبري محسن محى الدين . 

ومختلفة  جديدة  فرج  شخصية 
عادل  للدكتور  الشكر  الدين  محى  محسن  الكبري  النجم  وجه 

أن  منذ  العمل  هذا  يف  مشاركته  تفاصيل  عن  وتحدث  عبده 

التجربة عليه لتجسيد دور فرج   قام دكتور عادل عبده بعرض 

يتيح  أنه  وخاصة  املختلفة  عبده  عادل  دكتور  برؤية  مشيدا 

للفنانني العمل عىل قوالب وشخصيات جديدة ومختلفة 

أن يخرجنى  وأضاف »مبادرة جريئة من دكتور عادل عبده يف 

املعتادة وأن يرشحنى لشخصية مختلفة وجديدة  القوالب  من 

يوسف  الراحل  الفنان  جسدها  التي  »فــرج«  شخصية  وهى 

ألنه  وذلك  الصواف  محمد  للكاتب  الشكر  وجه  كام  شعبان، 

قام بكتابة املرسحية بشكل جديد ومختلف وخلق من املشاهد 

املدق  زقاق  لرواية  جديد  تناول  وهناك  استعراض  التمثيلية 

وموضوع جديد معربا عن سعادته باملشاركة مع هذه الكوكبة 

التي مثل األرسة الكبرية .

أذهان  في  محفور  عمل  المدق  »زقاق 
الجماهري«

التصدى  أن  الــصــواف  محمد  الكبري  الكاتب  أوضــح  فيام 

وخاصة  باليسري  ليس  أمر  املدق«  »زقاق  رواية  مثل  لرواية 

أذهان  ىف  ومحفورة  السينام  ىف  قدمت  وأن  سبق  الرواية  أن 

الجامهري حتى اآلن وىف نفس الوقت قدمت كمرسح ىف أواخر 

الثامنينيات  منتصف  وىف  الستينيات،  وبداية  الخمسينيات 

ولكن  سنقدمه  الذي  الجديد  فام  الصعوبة  غاية  يف  فاألمر 

وطعم  بــروح  العمل  هذا  لتقديم  كبري  تحدى  هناك  كان 

 2021 زمن  يف  ولكن  محفوظ  نجيب  وزمن  محفوظ  نجيب 

ويستمتع  معنا،  ويتفاعل  اليوم  هذا  مشاهد  بنا  يشعر  حتى 

عنها  يبحث  التي  األشياء  وكل  ورسالة  العمل  يف  قيمة  ويجد 

والدكتور  أنا  الرواية  عىل  العمل  بدأنا  وقد  جاد،  مرسح  يف 

وكان هناك  واحدة  روح  وكنا  ثالثة سنوات،  ملدة  عبده  عادل 

املمثلني  ترشيح  مرحلة  جاءت  وعندما  النظر  وجهة  يف  اتفاق 

التي سوف يجسدها وأود أن  وجدت كل ممثل يف الشخصية 

أوجه الشكر لكل املمثلني ألنهم مل يقلدوا أحدا وأختتم حديثه 

بتقديم عرض ميتع املشاهدين.

االحتواء«  من  »حالة 
الفنانة أمل رزق أن هناك حالة مختلفة وجديدة  فيام أشارت 

صنعها دكتور عادل عبده فهناك حالة من االحتواء وهو أمر يف 

العمل منذ  العمل بدأ بروفات  غاية األهمية وخاصة أن فريق 

أربعة اشهر وقد ترك دكتور عادل عبده بصمة خاصة عىل كل 

بطل من أبطال العمل، كام أعزبت عن سعادتها وامتنانها وسط 

هذه الكوكبة الرائعة من املمثلني والنجوم .

األرض« وقود  كامل  »عم 
»عم  شخصية  يجسد  الــذي  صــادق  أحمد  الفنان  أعــرب  كام 

كامل« سعادته بتواجده وسط هذه الكوكبة من النجوم موضحا 

نجيب  روح  عىل  حافظ  الصواف  محمد  املرسحى  الكاتب  أن 

الرواية وقد نص مرسحى جميل ولكنه حافظ عىل  محفوظ يف 

كام  ومفرداتها،  الشعبية  الحارة  وروح  محفوظ  نجيب  روح 

يقدم دكتور عادل عبده رؤية مختلفة للعرض فلم يكن يتخيل 
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»عم  وشخصية  مرسحى  عرض  خالل  من  يغنى  أو  سريقص  أنه 

كامل »مبثابة وقود األرض«. 

بالعرض« محفوظ  نجيب  »روح 
التي  علوان«  »سليم  شخصية  عن  سعد  الله  عبد  د.  وتحدث 

رجل  وهو  الوكالة  صاحب  هو  علوان  :«سليم  فقال  يجسدها 

والحقيقة  سابقا،  قدمته  عام  ومختلف  مميز  دور  وهو  مزواج 

وروح  مختلف  غناىئ  استعرايض  إطار  يف  ويقدم  متميز  العرض 

نجيب محفوظ متواجدة داخل العرض .

متمزية« فنية  برؤية  جديدة  »تجربة 
الحضور  لكل  الشكر  الحسينى  كريم  الشاب  الفنان  وجه  فيام 

تجربة  أنها  وخاصة  العرض  بتواجده يف هذا  معربا عن سعادته 

الكاتب  وأشعار  فنية  برؤية  محفوظ  نجيب  العاملى  لألديب 

د  فيقدم  حب  بكل  عبده  عادل  د.  ويديرها  الصواف  محمد 

عن  وتحدث  جديدة  واستعراضية  فنية  حالة  عبده  ــادل  .ع

النقيض  يجسدها وهى شخصية »حسني« وهى  التي  الشخصية 

يف  الصواف  محمد  دكتور  يوضحه  ما  وهو  عباس  لشخصية 

العرض.

جديد« ثوب  في  األبطال  يقدم  عبده  »عادل 
أشارت الفنانة نهال عنرب أن »زقاق املدق« من الروايات املتميزة 

أن  وخاصة  الشخصيات،  أحد  خالل  تجسد  أن  أسعدها  التي 

ومختلف  جديد  بثوب  العرض  أبطال  يقدم  عبده  عادل  دكتور 

أنها  أوضحت  كام  جديدة،  شخصية  يجسد  ممثل  فكل  وجرىء 

مرسحى  عرض  داخل  وغناء  استعراض  تقدم  التي  األوىل  املرة 

لها  بالنسبة  ومختلفة  جديدة  شخصية  حميدة«  »أم  وشخصية 

كام أعربت عن سعادتها بتواجدها مع فريق عمل متميز .

رنا رأفت

الرواية  تختلف عن  المدق«  د. عادل عبده: مسرحية »زقاق 
المسرح برؤية مختلفة على خشبة  تناولها  والفيلم فيتم 
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الفجر« »سيدة  مخرج 

بالجانب  يهتم  العرض  رؤوف:  أسامة 
كونية تساؤالت  ويطرح  اإلنساني 

فقط  أهتم  أكن  مل  ألنني  التحضريات،  يف  أطــول  وقًتا 

أبحث  أن  أحــاول  كنت  ولكنني  الفنية  املمثل  بكفاءة 

القدر  بنفس  يكون  أن  املمثل  عند  اإلنساين  الجانب  عن 

وىف  واحدة،  أرسة  كأننا  تالحم  املرسح  ألن  الكفاءة،  من 

حالة وجود أي شخص غري متوافق مع بقية املجموعة قد 

يكون سبًبا يف بعض املشاكل، وهذا قد يؤثر عىل العرض 

واإلنساين  الفني  بالجانب  اهتاممي  كان  لذلك  املرسحى، 

مًعا بشكل متوازي. 

“سيدة  مسرحية  كواليس  عن  حدثنا   -
الفجر”؟ 

كان لدى تصور خاص عن املمثلني، أو ما يسمى مبرحلة 

أخذت  والتي  األهم  هى  املرحلة  وتلك  املمثل،  اختيار 

والسيناريست  والسينمائي  المسرحى 
قدير  مخرج  رؤوف،  أسامة  د. 
كلية  خريج  للمسرح،  الفين  بالبيت 
على  حصل  مسرح،  قسم  اآلداب 
فلسفة  في  الدكتوراه  و  الماجستري 
لمسرح  عاًما  مديًرا  كان  المسرح، 
 2015 من  الفرتة  في  الشباب 
عاًما  مديًرا  أيًضا  وكان   ،2017 إلى 
وهو  للمسرح،  القومي  للمركز 
أيام  مهرجان  ورئيس  مؤسس 
للمونودراما..  الدولي  القاهرة 
المسرحية  األعمال  من  العديد  أخرج 
جريمة  عن  والغريب  النساء  منها 
الفنان  بطولة  الماعز  جزيرة  فى 
عنرب  نهال  والفنانة  كامل  مجدي 
والمرياث  سالمة  جيهان  والفنانة 
بطولة  حلوة  والحياة   ، تأليفه  من 
والفنانة  داوود  يوسف  الفنان 
من  الفجر  وسيدة  سالمة،  نهلة 
عرضت   اليت  وهي  وإخراجه  إعداده 
الطليعة،  مسرح  على  أيام  منذ 
كان  أخرى  وأشياء   “ العرض  عن 
الحوار.  هذا  معه  لـ”مسرحنا” 
حوار: إيناس العيسوى 
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- »سيدة الفجر« مت تقدميه من خالل فرق 
عديدة.. ما الذي مييزه هذه املرة ؟

احرتايف  مرسح  خشبة  عىل  ُيقّدم  مل  أنه  معلومايت  حسب 

أو  الجامعي  املرسح  تجارب  ىف  تقدميه  تم  رمبا  قبل،  من 

يف الثقافة الجامهريية، “سيدة الفجر” نص يهتم بالجانب 

اإلنسان  يخاف  قد  كونية  تساؤالت  ويطرح  اإلنساين 

الخوض فيها أو يسأل عنها أو حتى يسأل نفسه عنها، يف 

املوضوعات  وهذه  واإلثارة،  والرتقب  التشويق  من  إطار 

من األشياء املحببة إىل بشكل شخيص، وتلك النقطة هى 

من األشياء التي حاولت ىف اإلعداد واإلخراج أن أقدم هذا 

املوضوع امليلء بالتساؤالت والرغبات واألحالم والتصورات 

إىل  الحياة  بعد  ما  وقيمته  الحياة  ىف  اإلنسان  قيمة  حول 

آخره، حاولت أن يظهر ذلك ىف شكل أكرث نعومة وسالسة 

بالرغم  فلسفي،  عرض  أمام  أنه  املتفرج  يشعر  أن  دون 

الكثري  الشديدة، هناك  الفلسفية  النصوص  من كونه  من 

النص، وهناك  من املرسحيني يخافون أن يقرتبوا من هذا 

يقتحموا  أو  يخوضوا  أن  تجربة  عىل  أقدموا  أيًضا  الكثري 

ومن  تكتمل،  مل  تجاربهم  لألسف  ولكن  إخراجيًّا،  النص 

هذه  أقدم   أن  حاولت  له  وتقديري  بالنص  انفعايل  كرثة 

يترسب  بحيث  وسالسة  نعومة  أكــرث  بشكل  التجربة 

تكن  لــم  وملـــاذا  االختيار  هــذا  عــن  حدثنا 
تتجه  اآلن  العروض  وأغلب  حيه  املوسيقى 

لذلك؟ 
الكثري  أضافت  شنودة  هاين  واملوسيقار  الفنان  موسيقى 

قبل  جًدا  طويلة  عمل  جلسات  بعمل  قمنا  لقد  للعرض، 

“فاهم”  وهو  شديد،  بإنصات  لرؤيتي  واستمع  العرض، 

عندما  يل:  يقول  ــا  دامًئ وهو  ــرتايف،  اح بشكل  موسيقى 

بعمل  أقوم  أن  يجب  درامى  لعمل  موسيقى  بعمل  أقوم 

وبالفعل  العمل،  هذا  مخرج  رؤية  عىل  بناًء  املوسيقى 

كان لدى رؤية موسيقية متعلقة بأصوات معينة، وكان ىل 

تقدميها،  تم  التى  املوسيقى  ىف  خاصة  وروية  نظر  وجهة 

التعامل  ىف  السالسة  شديد  رجل  شنودة  هاىن  املوسيقار 

وبالطبع شديد املوهبة.

املوسيقى الحية ليست اتجاًها، وإمنا املوسيقى تقدم عىل 

قدمت  العرض  هذا  ىف  املخرج،  ورؤية  التجربة  حسب 

املوسيقى بشكل مسجل، وقبلها ُكنت أقوم بتحضري عرض 

أن  فيه  للموسيقى  رؤيتي  وكانت  تنتظر”  “األمرية  آخر 

تكون حية والعازفني يعزفون عىل خشبة املرسح. 

 - حدثنا عن اإلبهار البصري الذي ُقّدم يف 
عبد  صالح  قاعة  ضيق  الرغم  على  العرض 
لتطوير  حاجة  فى  زلنا  ما  وهل   .. الصبور 

بلغته  احتفاظي  مع  بذلك،  تشعر  أن  دون  النفس  إىل 

عرض  يكون  أن  وحاولت  بالحكاية،  واحتفاظي  الفصحى، 

مميزا.

العرض ومقاييس  - حدثنا عن فريق عمل 
اختيارك لهم؟

اختياري  ىف  مًعا  واإلنساين  الفني  بالجانب  اهتم  أنــا  

تحويل  يتم  أن  تصور  يل  فكان  الديكور  أما  للممثلني، 

األحداث،  فيه  تدور  الذي  املنزل  هذا  إىل  بأكملها  القاعة 

وكان  األرشاف،  عمرو  املهندس  مع  فيه  تحدثت  ما  وهذا 

يكون  أن  وهو  شديد،  باقتدار  حققه  هو  تصور  عندي 

التحام  هناك  وبالفعل   ، املنزل  هذا  يف  ضيفا  الجمهور 

أو  القاعة  جدران  تحتويهم  واملتفرج،  املمثل  بني  شديد 

من  فأنا  السينوغرافيا  أما  احرتايف،   بشكل  املصمم  املنزل 

ومع  الديكور  مع  تتناسب  وجعلتها  اإلضاءة  بعمل  قمت 

به،  أيًضا  أنا  الذي قمت  التعبريي  األداء  املمثلني، و  حركة 

كان  ذلك  كل  مابينج،  والفيديو  بروجيكتور  الفيديو  مع 

النفس بكل  العرض إىل  يصب ىف إطار كيف يترسب هذا 

سالسة وهدوء دون أن يكون ذلك بذلك ُمفتعل.

شنودة..  هاني  للفنان  العرض  موسيقى   -

الممثل اختيار  الفين واإلنساني معا عند  بالجانب  اهتم 
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التغلب  نستطيع  أننا  أم  املسارح،  مساحات 

على ذلك بالرؤية اإلبداعية للمخرج؟

تعبري  فهو  إبهاًرا،  السينوغرافيا  رأيتم يف  أن   الله  الحمد   

عن الحالة ىف شكل مبهر، القاعة التى تقدم فيها التجربة 

 ، فرًضا  ليس  هذا  ذلــك،  غري  أو  ضيقة  بفكرة  تقاس  ال 

فيه  يقدم  الذي  والفراغ  املكان  يختار  من  هو  املخرج 

تجربته املرسحية، وأنا من قمت باختيار قاعة “صالح عبد 

الجمهور  يكون  حتى  منها  جًدا  كثرية  ألسباب  الصبور” 

العدسات  تلك  املمثالت  بعض  ترتدي  أن  للنص،  إعدادي 

أشكر  وبالفعل   ، خاصة  ملالبس  ارتدائهم  مع  الخاصة 

محمود،  شيامء  األزيــاء  ومصممة  عباس  إسالم  املاكيري 

كنت  الذي  والشكل  رؤيتي  يجسدوا  أن  استطاعا  ألنهم 

من  فأنا  الحركية  الرؤية  أما  شديد.  باقتدار  فيه  أرغب 

وصلت  التي  الحالة،  هذه  عن  لتعرب  بتصميمها،  قمت 

عن  معربين  العرض  من  يخرجون  وجعلتهم  الناس  إىل 

والسالسة،  السهولة  من  حالة  يحمل  وأنه  به  سعادتهم 

اآلن  فاألطفال  األرسة،  ــراد  أف جميع  يناسب  والعرض 

عىل  مطلعني  فهم  ــايض،  امل ىف  األطــفــال  عن  مختلفني 

التكنولوجيا، وهذا العرض بالنسبة لهم شكل جديد، فهو 

ومفهومة  وواضحة  منضبطه  ولغته  منضبط  كبري  حد  إىل 

بشكل كبري، هناك أطفال كثريون يأتون مع أرسهم. 

جديد؟  من  املسرح  على  اإلقبال  عاد  هل   -
فى  املنافسة  على  قــادًرا  مــازال  املسرح  وهل 

ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه؟
“كامل  كان  العرض  عىل  اإلقبال  وبشدة،  عاد  الله  الحمد 

انحصار  منها  كثرية  أشياء  عىل  يدل  مؤرش  وهذا  العدد”، 

تقدر  بدأت  الناس  أن  أيًضا  ومنها  الشئ،  بعض  الكورونا 

املرسح  جًدا.  مفرح  شئ  وهذا  املرسح،  من  النوع  هذا 

دامًئا قادر عىل املنافسة ويثبت كل يوم أنه “أبو الفنون”.

-هل العروض املسرحية املقدمة على مسرح 
املسرح  ــام  أم املنافسة  على  قــادرة  الــدولــة 

اخلاص؟
بالطبع وبالتأكيد هناك منافسة فنية، فعندما نقدم تجربة 

مثل تجربة “سيدة الفجر” باللغة العربية الفصحى وتلقى 

هذا النجاح والقبول واإلقبال، فبالتأكيد نحن قادرين عىل 

العرض  هذا  جمهور  بالعكس  الخاص،  القطاع  منافسة 

استطاع أن يثبت ذلك بإقباله الشديد عليه، وفكرة “كامل 

بثالثة  العرض  قبل  للعرض  الجمهور  وحجز  يوميًّا  العدد” 

أيام ورمبا مدة أطول، أرى أنها منافسة قوية.

- ما اجلديد لديك؟
سبتمرب   13 وىف  الفجر”،  “سيدة  نجاح  نحصد  زلنا  ما 

الدويل  القاهرة  أيام  الرابعة ملهرجان  الدورة  افتتاح  هناك 

وهناك  ورئاسته،  بتأسيسه  أترشف  الذى  للمونودراما، 

ورش  مجموعة  منها  الدورة،  تلك  ىف  جًدا  كثرية  مفاجآت 

ما  هناك  املهرجان  وداخــل  قريًبا،  عنها  اإلعــالن  سيتم 

منصات  من  واحــدة  وهى  الحكواىت”  بـ”منصة  يسمى 

األداء  فنون  من  وحدة  كونها  باملونودراما  ترتبط   الحىك، 

الفردي، وهناك أيًضا مجموعة عروض مهمة من أكرث من 

وأوربية ومرصية  عربية  دول  من  مشاركات  فهناك  دولة، 

بالتأكيد.

التجربة  إىل طبيعة  باإلضافة  باملمثلني،  والتحاًما  قرًبا  أكرث 

املناسب  املكان  يختار  مخرج  كل   . بها  الناس  وإحساس 

لرؤيته وطبيعة عرضه.

- تفاصيل سيدة الفجر من ماكياج ومالبس 
حدثنا  خاصة..  طبيعة  لها  حركية  ورؤية 
عن ذلك؟ وهل العرض مع فكرته عن املوت 

يناسب جميع أفراد األسرة؟
لحظة  من  مقررا  وكنت  املاكياج  ىف  تصور  لــدى  كــان 

الممثل اختيار  الفين واإلنساني معا عند  بالجانب  اهتم 
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ملتقى  أكرب  للمسرح  القومي  المهرجان  يعد 
للحراك  نتاج  وهو  العام،  مدار  على  مسرحي 
عام  حصاد  فهو  المصري،  للمسرح  الحقيقي 
شباب  من  المسرحيني  لكل  اإلبداع  من  كامل 
كبار  ونجوم  الجريئة  واألفكار  بالطموح  محمل 
أحد  وهو  مهمة،  وتجارب  خربات  لديهم 
مصر  تحتضن  اليت  المسرحية  األنشطة  أهم 
المهرجان  ويضم  الثقافة،  وزارة  وترعاها 
من  العام  خالل  قدمت  اليت  العروض  أفضل 
فهو  وبالتالي  المختلفة،  الثقافية  المؤسسات 
اإلبداع  من  كامل  عام  لحصاد  احتفاال  “يمثل 
الثقافة  وزيرة  وصف  بحسب  المصري”  للمسرح 
الدايم.  عبد  إيناس  الدكتورة 
يهدف  المصري  للمسرح  القومي  المهرجان   
في  قدم  مما  متمزية  نماذج  عرض  إلى 
من  مصر،  في  المسرحي  العرض  فضاءات 
عن  المعرب  المصري  المسرح  مالمح  تأصيل  أجل 
لبناء  التنويرية  الرسالة  ونشر  مصر،  شخصية 
المبدعني  تشجيع  وكذلك  المصري،  اإلنسان 
الخالق،  التنافس  على  المسرح  فناني  من 
عروضها  تطوير  على  المسرحية  الفرقة  وتحفزي 
في  المشاركة  أجل  من  وتقنيا  وأدائيا  فكريا 
للوطن. أفضل  مستقبل  صناعة 
في  المصري  للمسرح  القومي  المهرجان  عن 
هذا  لنا  كان   ،2021 لعام  عشرة  الرابعة  دورته 
إسماعيل.  يوسف  الفنان  مع  اللقاء 
حوار: سامية سيد- شيامء سعيد

رئاستكم للدورة 13 ما اإلضافات التي قدمتموها 
للمهرجان؟ وما اجلديد لديكم هذا العام؟ 

شارك  فالكل  بعينه،  فرد  وليس  الجميع  بفضل  ينجح  املهرجان 

العامة  الخطوط  لوضع  خططت  التي  العليا  اللجنة  من  بداية 

كان  والتي  التحكيم،  لجنة  من  املختلفة  اللجان  إىل  للدورة 

رأسها  التي  املشاهدة  ولجنة  طالب  أبو  أسامة  الدكتور  يرأسها 

لجنة  مثل  األخرى  اللجان  إىل  باإلضافة  الــرويب،  محمد  الناقد 

إىل  باإلضافة  الحسيني،  إبراهيم  األستاذ  ترأسها  التي  النرشة 

لجنة العروض وهي املسارح التي كان يرتأسها الفنان إسامعيل 

الرتويج  عن  املسئولة  اإلعالمية  اللجنة  إىل  إضافة  مختار، 

عبد  جامل  الفنان  الصحفي  يرأسها  وكان  وأخباره  للمهرجان 

النارص. الجديد أننا أضفنا إىل تلك اللجان لجنة املوقع اإللكرتوين 

اإللكرتوين  فاملوقع  املهرجان،  يف  نوعها  من  األوىل  كانت  التي 

وفيه  املهرجان  أرشيف  فهو  للمهرجان،  األوىل  اإلضافة  يعترب 

أن  اكتشفت  املنصب  توليت  وعندما  الدورة،  مادة  كل  تسجل 

ميكن  مسجلة  داتا  أو  أرشيف  لها  يكن  مل  السابقة  املهرجانات 

الرجوع إليها إذا احتجنا. 

»مسرحنا«  ضيافة  في  للمسرح  القومي  المهرجان  رئيس 

سمري  يكرم  المهرجان  إسماعيل:  يوسف 
الـ14  دورته  في  عبدالعزيز  ودالل  غانم 

المصري  المسرحي  بالكاتب  تحتفي  العام  دورة هذا 
أونالين بالحجز  المهرجان  والحضور في 
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 الدورة 1٢ السابقة مل تكن مسجلة أو مل يكن لدينا أية بيانات 

كان  حيث  العليم  عبد  ماجدة  لألستاذة  واحد  كتاب  غري  عنها 

عىل  يحتوي  فكان  األوىل،  دورات  العرش  عن  ملخصا  يحتوي 

ما  وهذا  ذلك،  إىل  وما  واملكرمني  العروض  وعدد  اإلحصائيات 

املهرجان  ُيسمى  كيان  اجتهاد  وليس  شخصيا  اجتهادا  يعترب 

املهرجان  لهذا  يكون  أن  يجب  حيث  املرصي،  للمرسح  القومي 

أرشيف ليس لفرد وإمنا ملك املجتمع كله وملك الدولة. عموما 

ألن  واملهتمني،  والدارسني  للباحثني  حتى  متاح  أرشيف  فهو 

الكتاب الذي عملته األستاذة ماجدة وهي مشكورة، هو كتاب 

فاملوقع  الناس،  لكل  متاح  غري  فهو  أرشيفا،  ُيعترب  ال  تكرميي 

متوفر لعموم الناس سواء يف مرص أو جميع دول العامل. 

والندوات  النظري  الجانب  يف  تتمثل  للمهرجان  الثانية  اإلضافة 

التي ال تقل أهمية عن العروض املرسحية، حيث كان يتم يوميا 

مبارش،  إلكرتوين  ببث  نــدوات  خمس  أو  أربع  عن  يقل  ال  ما 

فقط  املهرجان  يحرض  مل  إن  حتى  للجميع،  متاح  كان  وهنا 

عرب  تذاع  كانت  الورش  أيضا  اإللكرتوين،  املوقع  متابعة  عليه 

مسابقة  بجانب  مهام  كان  ذلك  كل  مبارش،  اإللكرتوين  موقعنا 

والبحث  النقدي  املقال  مسابقة  جانب  إىل  املرسحية  العروض 

التطبيقي، وهي مسابقات مهمة وكان لها صدى كبري يف الدورة 

فروعه  بكل  املتكامل  باملهرجان  ُيسمى  ما  وهذا  عرشة،  الثالثة 

مختلف  من  املرسحية  كالعروض  العملية:  والنظرية،  العملية 

خاص  قطاع  أو  حكومية  كانت  سواء  املرسحي  اإلنتاج  جهات 

النقدي  أو جامعات أو فرق مستقلة، إىل جانب مسابقة املقال 

والبحث العلمي حيث كانت مسابقة مهمة، وكان لها يف الدورة 

السابقة )14( صدى كبري. 

يف  يل  التجديد  بعد  أما  لألمام،  باملهرجان خطوة  دفع  ذلك  كل 

عىل  أكون  أن  يل  بد  ال  فكان  للمهرجان،  عرشة  الرابعة  الدورة 

قدر املسئولّية، وأن تتم اإلضافة للمهرجان واملرسح واملرسحيني 

واملهتمني. 

أكون عىل  النهج وأن  نفس  نعمل عىل  أن  نتمنى  العام  يف هذا 

قدر املسئولّية املسندة يل. 

ــوان الــــدورة الــرابــعــة عــشــرة،  ــن ــن ع حــدثــنــا ع
النظري  واجلانب  عليها،  تعملون  التي  والفلسفة 

والندوات طوال فترة املهرجان؟ 
 عنوان الدورة هذا العام “املؤلف املرسحي املرصي” أو “الكاتب 

املايض،  العام  توصيات  كان من ضمن  املرسحي املرصي”، وذلك 

أن تكون الدورة تخص املؤلف املرصي. 

ولكن  ملؤلفني مرصيني،  املرسحية  العروض  تكون  أن  أمتنى  كنت 

بذلك  اإلنتاج  تكليف جميع جهات  ُيعد صعبا، وال ميكنني  ذلك 

وليست من سلطتي، عموما نعرف أن كل نص يقدم عىل خشبة 

تكون  قد  مرصي،  نص  فهو  وبالتايل  مرصي،  إعداد  هو  املرسح 

 150“ كنا  املايض  العام  يف  اإلبداع مرصي.  ولكن  أجنبية  الفكرة 

هذا  ويف  اآلن،  وحتى  صنوع  يعقوب  من  حديث”  مرسح  سنة 

ولتوصية  للجمهور  لوعدنا  تنفيذا  وهذا  سبق،  ما  سنكمل  العام 

لجنة التحكيم يف العام املايض التي أوصت أن تكون هذه الدورة 

عن املؤلف املرصي، وستكون بالفعل هي دورة الكاتب املرسحي 

املرصي  املؤلف  عن  كلها  والندوات  املحاور  وستكون  املرصي”، 

أثروا  الذين  الكتاب  كل  وسنتناول  املرصي،  املرسحي  الكاتب  أو 

باإلضافة  املناقشة،  أو  والبحث  الندوات  أو  بالدراسة  املرسح 

الفراعنة حتى وقتنا هذا، ولذلك سنحتفل  ما قبل ذلك منذ  إىل 

حديثا  املــرسح  ُكتاب  أن  أرى  أين  خصوصا  املــرصي  بالكاتب 

عىل  الضوء  ألقي  أن  أحاول  فأنا  حقهم،  يأخذوا  ومل  مظلومون، 

تكون  أن  نحاول  واآلن  املرصي.  املرسحي  الكاتب  وعىل  املؤلف 

املرسحية ليست باسم النجم فقط، وإمنا للكاتب أو املؤلف دور 

كبري يجب أن يسلط عليه الضوء أكرث من ذلك.

للمهرجان  الـ14  للدورة  العليا  اللجنة  أسماء  ما 
القومي للمسرح؟ 

الفنان إسامعيل  التاليني مبناصبهم، وهم:  اللجنة األعضاء  ضمت 

)مديرا  للمرسح  الفني  للبيت  املركزية  اإلدارة  رئيس  مختار 

الثقايف،  اإلنتاج  قطاع  رئيس  جالل  خالد  املخرج  للمهرجان(، 

العامة لقصور  الهيئة  إدارة  واملخرج هشام عطوة رئيس مجلس 

صندوق  قطاع  رئيس  عبدالوهاب  فتحي  والدكتور  الثقافة، 

مجلس  رئيس  عيل  الحاج  هيثم  والدكتور  الثقافية،   التنمية 

رئيس  صادق  يارس  القدير  والفنان  للكتاب،  العامة  الهيئة  إدارة 

اإلدارة املركزية للمركز القومي للمرسح. وتتوىل تلك اللجنة رسم 

السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطالقه.

عبدالغفور،  أرشف  القدير  الفنان  من:  كال  اللجنة  ضمت  كام 

والكاتب  الناقد  الرويني،  عبلة  الناقدة  رياض،  محمد  الفنان 

جرجس شكري، الفنانة هايدي عبد الخالق من أكادميية الفنون، 

واملخرج حمدي حسني بكري.

وماذا عن جلنة التحكيم وجلنة املشاهدة؟
مل يتم تشكيل لجنة التحكيم حتى اآلن حيث يتم تشكيلها قبل 

اإلعالن عنها،  أو  تشكيلها  يتم  اآلن مل  قليلة وإىل  بأيام  املهرجان 

أمامنا  زال  ما  ألنه  اآلن  حتى  تكتمل  فلم  املشاهدة  لجنة  أما 

أسبوعان للتقديم.

اجلوائز  بعض  منح  يف  احلق  التحكيم  للجنة  هل 
اخلاصة إلى جانب اجلوائز املتفق عليها؟

الجوائز عبارة عن شهادات تقدير تخصصها لجنة التحكيم بعيدا 

ثالث  يف  الحق  ولها  املهرجان،  داخل  بها  املسموح  الجوائز  عن 

جوائز شهادات تقدير. 

سيقدمها  التي  اجلــوائــز  نوعية  حــددمت  هــل   
املهرجان؟ حدثنا عن ذلك؟

نعم، نوعية الجوائز محددة من الالئحة من العام املايض،  فمنها 

مؤلف  أحسن  جائزة  عىل  تنص  والالئحة  عينية  واألخرى  املادية 

صاعد  مخرج  أحسن  وجائزه  كبري  مؤلف  أحسن  وجائزة  صاعد، 

ممثل  وأحسن  صاعد  ممثل  أحسن  وجائزة  كبري  مخرج  وأحسن 

كبرية،  ممثلة  أحسن  وجائزة  صاعدة  ممثلة  أحسن  وجائزة  كبري 

هي نفس الجوائز يف الديكور.... وهكذا.

دون  بعينها  ــروض  ع على  االختيار  يقع  كيف 
العروض  اختيار  معايير  آخر  مبعنى  أو  األخرى؟ 

املشاركة يف املهرجان؟ 
الجهات  مثل  عروضها  اختيار  عن  املسئولة  هي  جهات  هناك 

الحكومية كلها بالكامل، أما نحن ليس لنا التدخل يف اختياراتها، 

والهيئة  يشاء،  يختار كيفام  له خمسة عروض  الفني مثال  البيت 

وصندوق  عــروض،  خمسة  لها  باملثل  الثقافة  لقصور  العامة 

لها  واألوبــرا  عرضان،  له  والبالون  عرضان،  له  الثقافية  التنمية 

هذه  كل  وهكذا،  عروض...  ثالثة  لها  الفنون  وأكادميية  عرضان، 

الجهات ال نتدخل يف اختياراتها. 

الفرق  هي  لها  مشاهدة  لجنة  بعمل  نقوم  التي  الجهات  أما   

املستقلة يف الجامعات التي تكون خارج مواسم املرسح الجامعي 

يف  األوىل  باملراكز  الفائزة  والعروض  الجامعات،  إبداع  وخارج 

الجامعات نختار منها عرضني.

أكرث  تقدم  إذا  لجنة مشاهدة  عمل  يتم  الخاص  القطاع  يف  أيضا 

مؤسسات  وكذلك  عرضان،  له  الخاص  القطاع  ألن  عرضني،  من 

لجنة  عمل  يتم  جميعهم  املهنية  والنقابات  املــدين  املجتمع 

مشاهدة لهم.

ماذا عن مشاركة مسرح الشركات؟ 

للمهرجان  اإلضافات  أحد أهم  اإللكرتوني  الموقع 
الحديث  المصري  المسرح  إنه ذاكرة 
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 بالنسبة للرشكات ألنها ليست كوتة فيتم تقديم cd يتم االختيار 

من بينهم أيضا من خالل لجنة املشاهدة.

 هل توجد عدة جلان للفصل يف اختيار العروض 
أم يقتصر املهرجان على جلنه واحدة لالختيار؟ 

معايري  وحسب  العروض  كل  يف  تحكم  واحــدة  لجنة  بالتأكيد 

اللتان  أساسيتان  والفكرة  فاإلبداع  العمل،  وفكرة  ــداع  اإلب

بدوريهام تساعدان عىل نجاح العمل. 

كم عدد العروض املشاركة يف الدورة هذا العام؟ 
رسميا هم 3٦ عرضا، يف الدورة السابقة كان العدد ٢٩ عرضا ألن 

اإلنتاج كان قليال، والفكرة ليست يف عدد العروض بينام الفكرة 

يف الجودة، ففي الدورة السابقة مل يشرتك كل من القطاع الخاص 

وال النقابات وحتى الرشكات، ولكن من املفرتض أن يرتاوح العدد 

من 3٢ إىل 3٦ عرضا. 

 هل توجد تغييرات يف الالئحة بإضافة أو حذف 
بعض من بنودها؟ وملاذا؟ 

أحمد  الفنان  يرأسها  كان  التي  عرشة  الثانية  ــدورة  ال الئحة 

عرشة  الثالثة  الدورة  يف  أما  جذري،  تغيري  فيها  تم  عبدالعزيز 

التي كانت برئاستي، فأعدنا تفعيل الالئحة املعتمدة من مجلس 

الوزراء لعام ٢015، وهي نفس الالئحة لهذا العام ومل يتم فيها 

أي تغيري بإضافة أو حذف أي من بنودها، ولجنة تحكيم واحدة 

الصغار  أو  الكبار  مبرسح  ُيسمى  ما  يوجد  فال  املسابقات  لكل 

يف  ولكن  للعروض،  معايري  بالطبع  توجد  املحرتفني،  أو  والهواة 

النجاح والحصول عىل  النهاية اإلبداع والفكر هام من أساسيات 

الجوائز، فنجد بعض العروض الصغرية مبنتج بسيط فازت باملراكز 

الضخم  اإلنتاج  وليس  والفكر  لإلبداع  تكون  النظرة  فهنا  األوىل، 

أو ما شابه. 

التحضير  يف  واجــهــتــكــم  الــتــي  الــتــحــديــات  ــا  م
للمهرجان هذا العام؟ 

الله  وندعوا  عموما  التحديات  وأهم  األكرب  التحدي  هي  كورونا 

التحديات  أما  لكورونا،  الرابعة  املوجة  قبل  املهرجان  ننجز  أن 

الخاصة باملهنة فهي تخص مشاكل املهنة وهذه نستطيع أن نجد 

لها الحلول.

هذا  املهرجان  لتطوير  خطط  من  قدمتم  مــاذا   
العام؟

املوقع اإللكرتوين للمهرجان يف  باإلضافة ملا سبق حيث تم عمل 

هيكل  ويوجد  للمهرجان  أرشيف  يوجد  وبالتايل  املايض،  العام 

أن  القادمة  السنوات  يف  للمهرجان  رئيسا  يأيت  أحد  ألي  يسهل 

لديه  فهو  وبالتايل  الحاجة،  وقت  له  يرجع  أرشيف  عنده  يكون 

ملك  هو  الحالة  تلك  يف  واألرشيف  املهرجان  عن  الكاملة  املادة 

للدولة ومتاح للباحثني والدارسني ومتاح لكل املهتمني باملهرجان 

القومي للمرسح املرصي.

ذلك  وسيكون  أونالين،  الحجز  عمل  سيتم  العام  لهذا  بالنسبة 

فإنه  الفكرة  بساطة  وبرغم  للجمهور،  ويسريا  بالتليفون  الحجز 

ُيعد إنجازا يشكل سهولة للجمهور، وانضباطا أيضا يف الحضور يف 

حفلتي االفتتاح والختام. 

مرسح  موقع  فام  للطفل  مرسح  هناك  يكن  مل  املايض  العام  يف 

الطفل من خريطة املهرجان هذا العام؟ وماذا عن ذوي الهمم؟ 

هذا  أما  املايض،  العام  يف  للطفل  مرسح  هناك  يكن  مل  بالفعل 

العام يوجد مرسح للطفل ولكنه أيضا داخل املسابقة، فالجهات 

التي تود املشاركة بالتأكيد نرحب بهم. أما بالنسبة لذوي الهمم 

فإذا تقدم عرض مرسحي لهم أيضا نرحب به وال مجال للرفض، 

العروض املرسحية، وال مجال لغري  التقدم يف حدود  فمن حقهم 

ذلك. 

التوصيات  يف كل عام يكون هناك مجموعة من 
التي توصي بها جلان التحكيم، ماذا فعلتم جتاه 

توصيات الدورة السابقة؟ 
ضمن  الطفل  مرسح  وأضفنا  الجوائز،  قيمة  زيادة  عىل  عملنا 

حدود  يف  فعله  ميكننا  ما  كل  نعمل  فنحن  املــرسح،  عــروض 

إمكانياتنا. 

ظهور  بعد  تظهر  التي  االنتقادات  بعض  هناك 
هل  التجاوزات،  بعض  بها  يظهر  والتي  النتائج، 
ــرارات  ق لديها  يكون  أن  املهرجان  إدارة  فكرت 
حاسمة جتاه األشخاص الذين يتجاوزون يف حق 

اللجان وأساليبهم أو يف حق املهرجان عموما؟ 
تسابق  هناك  كان  كلام  ولكن   ذلك  يف  السلطة  لدينا  ليس 

واالختالفات مسموح  اختالفات،  نظر سيكون هناك  ووجهات 

يف  النهاية  يف  ولكننا  بها،  مسموح  غري  التجاوزات  ولكن  بها 

أو  بعضنا  نحاكم  أن  يصح  فال  مرسحي،  ووسط  فني  وسط 

نرفع قضايا أو نفتش يف ضامئر بعضنا البعض، فهذا غري الئق، 

الضغوط  تلك  مثل  لتقليل  الحيادية  اعتامد  عىل  نرص  ولكننا 

واالختالفات الصارخة التي قد تكون يف بعض األحيان للتجريح 

15 [ حوار]

نجاحا كبريا  التدريبية القت  الورش  فكرة 
للكتابة ونفكر في ورشة 
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والتجاوز. 

بالتجاوز، وما كان من  بدأوا  األشخاص  املايض بعض  العام  يف 

امليزة،  بهذه  يتميزون  فاملرسحيون  عليهم،  الرد  إال  اآلخرين 

فعند تجاوز أحدهم نجد من يأخذ حق اآلخر، وهذا ما يتميز 

به املرسحيون. 

 ماذا عن الندوات وامللتقيات واألنشطة املصاحبة 
للمهرجان؟ وهل ستتم مناقشة قضايا املسرح؟ 

ولن  املهرجان،  يف  العروض  عن  أهمية  يقل  ال  النظري  املحور 

طريق  عن  مبارش  بث  فيها  يتم  يوميا  ندوات  خمس  عن  يقل 

الهواء  الورش يتم تصويرها وتذاع عىل  املوقع اإللكرتوين، وأيضا 

مسابقة  بجانب  جدا  مهم  هذا  كل  اإللكرتوين،  املوقع  من خالل 

النظرية  فروعه  بكل  متكامل  فاملهرجان  املرسحية.  العروض 

والعملية من مختلف الجهات إىل جانب مسابقة املقال النقدي 

الدورة  يف  وحققت  جدا  مهمة  فاملسابقة  التطبيقي،  والبحث 

السابقة صدًى كبريا. 

ماذا عن الورش يف هذه الدورة؟ هل من جديد؟ 
واإللقاء  املكياج  ورش  السابقة  ــدورة  ال يف  ــورش  ال تضمنت 

كام  اإلخراج،  ورشة  العام  هذا  عليها  وسنزيد  والحيك،  والتمثيل 

أننا قد نضيف ورشة التأليف ألن الدورة عن الكاتب املرسحي، 

العلمي  التشكيل  يتم  حتى  الدراسة  محل  الفكرة  زالت  ما  لكن 

لها، فإذا فعلنا ورشة الكتابة املرسحية سيكون ذلك تدعيام قويا 

للدورة.

يف  للمهرجان  املناسبة  الدعاية  تتم  لــم  ملــاذا 
األقرب  التلفزيون  يف  وخاصة  الوسائل  مختلف 

للجميع حتى اآلن؟
بند  أي  لدينا  ليس  لألسف  املقاييس،  بكل  كارثة  إنها  نعم،   

التلفزيونية  الدعاية  فتكلفة  منها،  التلفزيونية  وخاصة  للدعاية 

تكون  أن  ونطالب  ضخمة،  مليزانيات  وتحتاج  للغاية  باهظة 

ما  وهو  التطوع،  طريق  عن  منها  التلفزيونية  وخاصة  الدعاية 

ننادي به دون استجابة.

التي  العروض  فكرة  إشكالية  حتدث  دورة  كل  يف 
تنتمي جلهات وتدخل بأسماء جهات أخرى.. أيا 
كانت.. هل من طريقة للتغلب على هذه املشكلة؟ 
العرض  منها  فنأخذ  عروض  خمسة  لها  مثال  الجامعات  عروض 

اإلنتاج  مسابقة  خالل  من  الجامعي،  املرسح  مواسم  من  األول 

الثقايف، ونأخذ من الشباب والرياضة فأحيانا ميدونا بعروض من 

الجامعة وأحيانا من إنتاجهم فلهم مطلق الحرية يف ذلك. ولكن 

قد يكون هناك تحايالت، فمثال العروض التي مل تفز عن طريق 

الدورة  يف  لكننا  املستقلة،  الفرق  طريق  عن  تدخل  الجامعة 

تأخذ حقها  أن  لكل جهة  فأصبح  املحاوالت،  تلك  السابقة منعنا 

املسموح به. 

وجدنا  حيث  النقابة  عروض  يف  أزمة  حدثت  السابقة  الدورة  يف 

عرضا،   ٢٨ عددها  وكان  عنها  واإلعــالن  العروض  اختيار  بعد 

فوجئنا أنه يوجد عرض زيادة فأصبح العدد ٢٩، ما الذي حدث؟ 

وكيف تم ذلك؟ 

لجنة  قامت  التي تحدث، فعندما  العملية  الظروف  هناك بعض 

اعتذر،  العرض  وهذا  للنقابة،  ينتمي  ال  باختيار عرض  املشاهدة 

يف هذه الحالة نأخذ الرتشيح الثاين، فكان لجامعة بدر، واعتذرت 

النقابة،  عرض  فكان  الثالث  للرتشيح  التوجه  فتم  بدر  جامعة 

التي  املعطيات  عىل  بناء  تتحرك  املهرجان  إدارة  فإن  وبالتايل 

أمامها بدون مجاملة أو محاباة لجهة عىل حساب األخرى، فنحن 

لدينا املرونة يف ذلك. 

التي  والوقائية  االحترازية  اإلجراءات  عن  ماذا 
سيتم اتخاذها هذا العام؟ 

يف  اتخذت  التي  والوقائية  االحــرتازيــة  اإلجـــراءات  نفس  هي 

والكاممات  الحرارة  وجهاز  التعقيم  بوابات  حيث  املايض  العام 

والكحول، فهي ال تختلف كثريا عن العام املايض. 

املاضية  القليلة  األيــام  يف  اهلل  رحمة  إلى  انتقل 
أمثال  للمسرح  والكثير  الكثير  أضافوا  فنانون 
الفنان الراحل سمير غامن وزوجته الراحلة دالل 
هل  نــدا..  فيصل  العمالق  والكاتب  عبدالعزيز 
وملشوارهم  لهم  وفــاء  تكرميهم  ذهنكم  إلى  بــَدر 

الفني الكبير؟ 
حاليا،  عليه  أجيب  أن  أريد  ال  كنت  وان  جدا  جيد  سؤال  هذا 

الراحل  الفنان  نكرم  سوف  “مرسحنا”،  لجريدة  سأجيب  ولكني 

غانم  فسمري  عبدالعزيز،  دالل  الراحلة  والفنانة  غانم  سمري 

كان  فقد  مدرسة،  أيضا  وهو  عمالق،  ومرسحي  جدا  كبري  فنان 

فنانني  عباءته  من  وأخــرج  الوقت  طوال  الذهن  حارض  فنانا 

كثريين، وتعترب الفنانة دالل عبدالعزيز فنانة كبرية جدا مرسحيا 

وسينامئيا وتلفزيونيا وهي أم مرصية لكل املرصيني، وسوف يتم 

تكرميهام التكريم الالئق لهام -بإذن الله- يف هذه الدورة الرابعة 

وفق خطة  يتم  والتكريم  للمرسح.  القومي  املهرجان  من  عرشة 

املكرمني  عىل  االتفاق  ويتم  ذلك،  إىل  وما  عليا  لجنة  إىل  تحتاج 

توفاه  فقد  الله-  -رحمه  ندا  فيصل  للكاتب  بالنسبة  أما  مسبقا. 

الله بعد أن اخرتنا الكاتب الذي سيتم تكرميه لذلك ال نستطيع 

تغيري ذلك.

 .. العام كسابقه  لهذا  التحديات  أكرب  كورونا 
الدورة 36 عرضا في هذه  أن يشارك  أتوقع 
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أحد  والمسرحي  الفين  الوسط  ودع 
الكاتب  وهو  واألدبية،  الفنية  قاماته 
أعماله  شكلت  طالما  الذي  ندا   فيصل 
العرب،  المشاهدين  ذاكرة  المتنوعة 
حياة  بعد  عامًا   81 عن  توفي  وقد 
منذ  بدأها  ومديدة،  حافلة  فنية 
. الماضي  القرن  ستينيات 

الخاص  طابعه  ندا  لفيصل  كان 
كبريا  فنيا  إرثا  ترك  و  الممزية،  وبصمته 
والسينمائية  التلفزيونية  الدراما  فى 
ندا  فيصل  لكوميديا  وكانت  والمسرحية، 
البيت  من  تنبع  حيث  الخاص  توقيعها 
برع  وقد  االجتماعية  والحياة  المصري 
طويال،  يعيش  الذي  النوع   هذا  في 
أعطى  الفين  مشواره  مدار  وعلى 
كانت  فدائما  يمل  ولم  يكل  لم  الكثري، 
التهميش  من  الرغم  على  حاضره  أفكاره 
األخرية.  سنواته  في  عاناه  الذي 

رنا رأفت

ندا فيصل  وداعا.. 
مصر  في  الكوميديا  لفن  الكبار  البنائني  وأحد  الكوميديا  فارس 
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الفنانين  المصرية وهجرة  السينما  تأميم صناعة  1٩٦٨ بعد 

للتأليف  مجددا  عاد   1٩74 عام  وفي  وتركيا،  بيروت  إلى 

ومسرحية  نساء«  حفنة  أجل  »من  مسرحية  عبر  المسرحي 

»المتزوجون«، و أهال يا دكتور لفرقة الثالثي، وأتبعها بعدة 

مسرحيات متميزة من بينها: الدور الرابع شقة ٩، الصعايدة 

ودروسهم  المدرسون  األزرق،  والفستان  كيمو  وصلوا، 

اإلذاعي  التأليف  تجربة  خاض  ابنك.  كبر  إن  و  الخصوصية، 

إيده،  يرفع  الناجح  الكوميدي:  المسلسل  قدم  عندما  أيضا 

المغتصبون،  بدران،  سميحة  قضية  أيضاً:  أعماله  أبرز  من 

الفجالة، يعد من رواد األعداد المسرحي بمسرح التليفزيون 

المسدود  »الطريق  فقدم  التليفزيونية،  الكتابة  في  رائدا  و 

إحسان  تأليف   1٩٦٢ »عام  »النهضة  التلفزيون  مسرح   «

عبد القدوس إعداد فيصل ندا، إخراج نور الدمرداش بطولة 

العام  نفس  فى   . شعبان  يوسف  وداد حمدى،  نبيل،  زوزو 

أباظة  ثروت  قصة  عن   « األيام  من  »هارب  مسلسل  قدم 

تشرق  »ثم  مسرحية  قدم  ثم  الدمرداش،  نور  إخراج  ومن 

الشمس » من إخراج كمال عيد، وقدم أهم وانجح عروضه 

وهم«من  المسرح  أضواء  ثالثي  فرقة  خالل  من  المسرحية 

يا  أهال  و   « السالم  عبد  حسن  إخراج  نساء«  حفنه  اجل 

فرقة  على  المتميزة  أعماله  تقتصر  لم  عام 1٩٨0.   « دكتور 

الثالثي فقط بل ساهم في إثراء فرق القطاع الخاص ببعض 

العروض األخرى ومن بينها

»الصعايدة  اللطيف،  عبد  شاكر  إخراج   ٦ شقه  الدور4 

إخراج  دوالر«  بمليون  »صفقه  راضى  السيد  إخراج  وصلوا« 

قام  المسرحي  اإلنتاج  مستوى  تراجع  ومع  خضير.  شاكر 

هدى  جمعية  مسرح  من  واتخذ  الخاصة  فرقته  بتأسيس 

»كيمو  التالية  العروض  خاللها  من  وقدم  لها  مقرا  شعراوي 

»مدرسون  الفخراني،  يحيى  بطولة   « األزرق  والفستان 

ودروسهم الخصوصية » إخراج السيد راضى، » إن كبر أبنك 

» إخراج فؤاد عبد الحي . و برغم غزارة إنتاجه وتميزه لم 

يكرم بالمسرح إال نادرا حيث تم تكريمه في الدورة الثالثة 

المصرية  الجمعية  نظمته  الذي  العربي  المسرح  لمهرجان 

لهواة المسرح عام ٢013.

بوزارة  التحق  تخرجه  عقب  الجامعة،  ومنتخب  الكلية 

من  بدأها  التي  وأحالمه  طموحه  ترض  لم  أنها  إال  المالية، 

الكلية عبر كتابته لمسرحية قام بالتمثيل فيها مع زمالئه .

تشرق  »ثم  المسدود«،  »الطريق  التلفزيون  لمسارح  اعد 

من  »هارب  هو  له  تلفزيوني  مسلسل  أول  كان  الشمس«، 

كتابة  وقواعد  أسس  إنشاء  من  عبره  تمكن  الذي  األيام«، 

المسلسل التليفزيوني، ومن خالله اشتهر العديد من نجوم 

عام  منذ  السينمائي  اإلنتاج  عجلة  دفع  في  ساهم  الفن. 

والكاتب  األديب  دوارة:  عمرو  د.  والناقد  المؤرخ  قال 

رموز  وأحد  سامية،  وفنية  أدبية  قامة  ندا  فيصل  المسرحى 

قوتنا الناعمة، فهو أديب متعدد المواهب، من رواد اإلعداد 

بمعنى  مسرح  رجل  وهو  التليفزيوني،  والتأليف  المسرحي 

 . المسرحي  واإلنتاج  واإلعداد  بالتأليف  الكلمة حيث شارك 

بالقاهرة  عابدين  بحي  ولد  مصري،  وسيناريست  كاتب  هو 

وتخرج  القاهرة  جامعة  التجارة  بكلية  التحق   ،1٩40 عام 

من  بكل  التمثيل  فريق  في  عضوا  وكان   ،1٩٦3 عام  منها 

الموضوعات  برع فى تقديم  قالوا في وداعه: 
الخاصة له بصمته  االجتماعية وكانت 
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المصرية الدراما  تاريخ  فى  كبرية  بصمة 
:« فيصل ندا  التلفزيوني هاني الشين فقال  المخرج  و نعاه 

اسم يفرض نفسه إذا تحدثنا عن أى شكل من أشكال الدراما: 

تلفزيونية، سينمائية، مسرحية، إذاعية، فهو من رواد الدراما 

العربي، فال نستطيع أن ننسى مسلسل »  فى مصر والوطن 

هارب من األيام » الذي ترك بصمة كبيرة في تاريخ الدراما 

ومجموعة  غانم  سمير  الفنان  مع  ثنائيته  كذلك  المصرية، 

كبيرة،  قامة  فقدنا  لقد  معه.   المتميزة  المسرحية  العروض 

وكان يتميز بسخريته من كل شىء، كما كان عنصر التشويق 

الملتقى  فيها، كان يفاجئ  التي برع  أساليبه  والمفاجأة أحد 

بمواقف ال يتوقعها بسالسة وبناء درامى محكم.

هموم السينما والفن

خاصة بصمة 
الكاتب  أن  إلى  داود  أبو  محمد  القدير  الفنان  أشار  فيما 

وكانت  التلفزيونية،  الدراما  فى  كبير  إسهام  له  كان  الراحل 

 « األيام  الدراما مسلسل »هارب من  أولى بصماته فى عالم 

أحد عالمات الدراما المصرية، ثم قدم مجموعة من األعمال 

المسرحية التي ظلت محفورة فى قلوب وعقول المشاهدين 

ومنها » أهال يا دكتور »، »المتزوجون » وغيرها من األعمال 

المسرحية ال حصر لها

سنوات  منذ  قوية  صداقة  عالقة  به  تربطني  كانت   »: وتابع 

شديد  كان  كمخرج،  الفني  مشواري  بداية  ومنذ  طويلة 

اإلعجاب بى كممثل وقد رشحني لبطولة مسلسل »الفجالة« 

إرثا فنيا متميزا،   ندا  من إخراج أحمد صقر، وقد ترك فيصل 

يجذب  كيف  بها  يعرف  اجتماعية  موضوعات  يقدم  وكان 

الصعبة  المعادلة  يحل  أن  شديدة  ببراعه  فاستطاع  المتلقي 

وهى تقديم عمل فني جيد وجماهيري في الوقت ذاته  .

عنه تتحدث  أعماله 

الشخصيات رسم  فى  بارع   
بالكاتب  »التقيت  قائله  نعته  شوقي  حنان  الفنانة 

ويوم  عسل  »يوم  مسلسل  فى  ندا  فيصل  والسيناريست 

فريد شوقي، شريف  رانيا  نور،  وائل  الفنانين  بطولة  بصل«، 

منير، شويكار، و خيرية أحمد، وقد استمتعت كثيرا بالعمل 

المسلسل  وكان  العزيز،  عبد  محمد  المخرج  ومع  معه  

المشكالت  ويعالج  والزوجية  االجتماعية  المشكالت  يناقش 

الراحل  برع  وقد  هذا،  يومنا  حتى  منها  نعانى  الزالنا  التي 

فى  شخصية  كل  كانت  الشخصيات،  رسم  فى  ندا  فيصل 

العمل مكتوبة ببراعة شديدة وكان آخر لقاء جمعني به فى 

عن  فيها  وتحدث  والرياضة  الشباب  بوزارة  المؤتمرات  أحد 

ندا تعيش طويال  كوميديا فيصل 
الجمهور ينساها  أن  دون 

األرض تاريخ يسري على  ندا  فيصل 

برع في كتابة كوميديا الموقف و رسم الشخصيات
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الكاتب  الله  رحم   « قائله  فهمى  تيسير  الفنانة  نعته  كما 

المبدع فيصل ندا فقد ترك إبداعات عديدة، وأعماله تتحدث 

كاتب  لعائلتي هو وزوجته. هو  و  لي  كان صديقا  كما  عنه، 

من طراز خاص وله طابع مميز، جمله الحوارية تصل بسهوله 

مميزاته  أهم  من  هي  سهلة،  بلغه  يتميز  كان  للمتلقي، 

ككاتب دراما .

الدمرداش نور  المخرج  من  قربه   
بالكاتب  معرفتي  فاضل:   محمد  القدير  المخرج  قال  فيما 

رئيس  كان  فقد  الجامعية،  الدراسة  لفترة  تمتد  ندا  فيصل 

وكان  آنذاك  القاهرة  جامعة  التجارة  بكلية  التمثيل  فريق 

نفس  لهم عرضا، وفى  يخرج  الدمرداش  نور  القدير  المخرج 

عام  ذلك  وكان  اإلسكندرية،  لجامعة  عرضا  يخرج  التوقيت 

جامعة  في  بروفاته  أثناء  يصاحبه  وكان  بالتحديد   1٩5٨

بعد  واستمر  الوقت  ذلك  من  به  تعارفي  وبدأ  اإلسكندرية، 

التلفزيون عام 1٩٦0، استفاد من قربة  التخرج وعندما فتح 

من نور الدمرداش وكان دءوبا لديه جلد فى تقديم ما يريد 

ويرغب واستطاع أن يترك بصمات، و أثره  كبير وواضح فى 

السينما والتلفزيون.

مسرح  على  وقدمها  األزرق«  »الفستان  وجعله  مسرحيته  

فيصل ندا بطولة يحيى الفخراني، وتم إنهاء الخالف ببساطه، 

وتم التصالح وهو فنان على خلق.

الموقف كوميديا  كتابة  فى  برع 
القدير  الكاتب  برع  قالت:  شومان  حنان  السينمائية  الناقدة 

أنها  ندا  فيصل  دراما  وميزة  الموقف،  كوميديا  فى  ندا  فيصل 

للغاية.  نادر  وهذا  االفيه   على  تعتمد  وال  جدا  مصرية  دراما 

أضافت:  كوميديا فيصل ندا أشبه بكوميديا عادل خيري، فهو 

المصري،  بالبيت  االلتصاق  شديدة  مصرية  كوميديا  يكتب 

ال  أعماله  الموقف،  كوميديا  على  اساسى  بشكل  يعتمد  وكان 

تجعلك تستلقي على األرض من الضحك ولكنها موجعه خاصة 

هو  التلفزيون  كان  عندما  والسبعينيات  الثمانينات  فترة  فى 

على  وأضافت:«   . الدرامية  األعمال  لرؤية  الوحيدة  الوسيلة 

مونيكا
كاتب  ندا  فيصل  إن  األبيارى  أحمد  المنتج  قال  فيما   

بضعه  في  تاريخه  سرد  الصعب  ومن  مميز  وسيناريست 

الفنان هو شهادته،  تاريخ  أضاف:    . أو شهادة  قليلة  سطور 

بدأت  الفنية  األرض، فمسيرته  يسير على  تاريخ  ندا  وفيصل 

أكبر  هو  المؤلف  واستمرار  الماضي  القرن  سبعينات  منذ 

يبدأ كنجم ثم  أن  الممكن  فالممثل من  دليل على نجاحه،  

ناجحا  مؤلفا  يظل  المؤلف  ولكن  ثانية  أدوارا  ليقدم  يتراجع 

وهو بالفعل حصل على وسام المؤلف الناجح ولذلك استمر. 

أنا   « عرض  بسبب  شهيرة   « »خناقه  معه  لي  كان   : تابع 

ومراتى ومونيكا » كان هو يقدم عرض عن »مونيكا« فطلب 

منى تغيير أسم العرض فرفضت، كان يرى أن له السبق في 

اسم  بتغيير  قام  المشادة  هذه  وبعد  مونيكا،   عن  الكتابة 

 نجح في تقديم عمل جيد و جماهريي في الوقت ذاته 

المصري بالبيت  االلتصاق  شديدة  كوميديا  قدم 
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واحدا  ندا  فيصل  يعد   « والناقد عماد مطاوع:  الكاتب  وقال 

كتابة  بداية  منذ  مصر  فى  الدراما  لفن  الكبار  البنائين  من 

القرن  ستينيات  فى  األول  الرعيل  مع  التلفزيونية  الدراما 

المرحلة  هذه  كانت  كما  واضحة،  بصمات  له  وكان  الماضي، 

تجربة  إلنجاح  واإلخالص  والحب  الشديد  بالثراء  تتسم 

بشكل  للجماهير  تخرج  التلفزيونية  الدراما  فكانت  جديدة، 

على  يقبلون  الفنانون  وكان  خاص،  طابع  وله  ومميز  ثرى 

جديدا  زائرا  التلفزيون  وكان  وحب،   بتفان  التجارب  تقديم 

التلقي  أنماط  تغيير  فى  وساهم  المصري،  المجتمع  على 

الدراما  أصبحت  حتى  المجتمع  من  كبير  قطاع  وسلوك 

التلفزيونية تشكل توجهات فكرية وأنماط تفكير.

كان  التلفزيون  فى  واضحا  آثره  كان  مثلما   »: قائال  وتابع 

المسرح، فقد أهتم وآمن  له عالمات هامة وبارزة في  أيضا 

فرقته  وأسس  شعراوى  هدى  مسرح  بشراء  وقام  بالمسرح 

مميزة  عالمة  فكان  مهمة،  تجارب  قدم  خاللها  ومن  الخاصة 

كان  كما  العربي،  والعالم  مصر  فى  المسرحى  اإلنتاج  فى 

مستوى  على  وهامة  مؤثرة  ولكنها  كثيرة  ليست  تجارب  له 

الدراما اإلذاعية، والحقيقة لن يكون هناك حديث يوفى قدر 

هذا المبدع و أتمنى من الله ان يجازيه خيرا عما قدم.

العطاء من  طويل  عمر  بعد  رحل 
برسالة  ندا  فيصل  نعي  عبيد على  الفنانة نبيلة  وحرصت 

مؤثرة باعتباره واحداً ممن رافقوا مسيرتها، وكتب لها واحداً 

 ،1٩٩0 عام  بدران«  سميحة  »قضية  وهو  أفالمها  أشهر  من 

قالت نبيلة عبيد عبر »إنستغرام«، »بكثير من الحزن واألسى 

بعد  الذي رحل  ندا  الكاتب والسيناريست فيصل  أنعي وفاة 

إلى  العزاء  خالص  الله.  رحمه  للفن  العطاء  من  طويل  عمر 

عائلته وأصدقائه ومحبيه«

التلفزيون،  فى  المسلسالت  مسئول  الدمرداش  نور  المخرج 

ابن   « شخصية  لتقديم  رشحني  المسرحية  شاهد  وعندما 

العمدة » وكان يجسد دور »العمدة » الفنان العظيم حسين 

من  هارب  وكان  ندا  لفيصل  األول  كان  العمل  وهذا  رياض، 

األيام عن رواية الكاتب الكبير ثروت اباظه، وحقق المسلسل 

صياغة  في  وحرفيه  خبره  لديه  كان  أضاف:   كبيرا.  نجاحا 

التشويق  عنصري  على  باالعتماد  المشاهد  وكتابة  الحوار 

المسلسل هو   وكان هذا  التكنيك.  بهذا  يتميز  وكان  واإلثارة، 

أعمال  نلتق في  ندا ولم  للكاتب فيصل  الذي قدمته  الوحيد 

أخرى ولكنه قدم مجموعة متميزة من األعمال المسرحية.

مصر فى  الدراما  كتاب  كبار  أحد 

جيله  كتاب  بين  األفضل  يكن  لم  ندا  فيصل  أن  من  الرغم 

وذلك ألنه يكتب »اليت كوميدى » فإنه  كان غزير اإلنتاج، 

فيصل  كوميديا  وتصاعد.  قصة وحبكة  أعماله  فى  ترى  دائما 

التي تعيش لسنوات طويلة دون أن ينساها  الباقية  ندا هى 

الجمهور

البداية نقطة 
في  عملي  بداية  الحدينى:  محمود  القدير  الفنان  قال 

التلفزيون كان مسلسل »هارب من األيام« تأليف فيصل ندا، 

كنت  وآنذاك  التلفزيون،  فى  عملى  بداية  العمل  هذا  ويعد 

أقدم مسرحية »مأساة جميلة » على المسرح القومي وكنت 

وكان  المسرحية،  للفنون  العالي  المعهد  فى  طالبا  الزلت 
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الرغبات  بين  التناغم  من  معين  نوع  على  تقوم  السعادة  إن 

كائن حتى وإن  بما هو  والقبول  واألفعال واإلمكانيات  واألهداف، 

في  بالغة  صعوبة  ثمة  لكن  الُمهيمن..  هو  للتغيير  السعي  ظل 

تحقيق هذا التناغم في ظل كم هائل من التناقضات داخل النفس 

البشر في سعى دائم لتحقيق هذه  البشرية وخارجها، فيظل بنى 

دائم  هاجساً  ُتشكل  قد  للسعادة  الوصول  ومحاوالت  السعادة، 

مالم  الحالة  هذه  في  تفعل  والتي  اإلنسانية،  الذات  على  يضغط 

تتحقق  هل  األسئلة:  من  عدد  طرح  يمكننا  وهنا  توقعه،  يمكن 

لما  والتفضيل  ُبغتة،  التخلي  يمكن  وهل  اآلخر؟  بجرح  السعادة 

وإذا  أخرين،  ألناس  حيوات  سبيلها  في  نهدم  خاصة  متعة  نراه 

انتهت هذه المتعة، هل يحق لنا العودة لنفس الحياة من  جديد، 

الفجر  »سيدة  المسرحي  العرض  يطرحها   األسئلة  من  العديد 

الصبور«،                                                                                                                                عبد  »صالح  قاعة  الطليعة  مسرح  في  يقدم  والذى 

كاسونا.  أليخاندرو  تأليف:  رؤوف،  أسامة  وإخراج:  دراماتورج 

يخيم  وبصمت  واالضطراب،  بالقلق  والشعور  الغموض  من  بحالة 

وشعور  وتقليدي،  هادئ  منزل  عن  يعبر  والذى  المكان  على 

الترقب  من  نوع  فيصنع  العرض   يبدأ  األنفاس،  يخنق  بالرهبة 

رغبتها  عن  األم  لتفصح  معاً،  آن  في  واألمل  اليأس  يتبدى  و 

عودة  وهي  التحقق،  قابلة  غير  معجزة  حدوث  في  المستحيلة 

األم   حالة  تبدو  قد  هنا  ومن  جثتها،   على  العثور  حتى  أو  االبنة 

مصحوبة  التيقن  عدم  من  حالة  في  يجعلها  فالحزن  طبيعية  غير 

هي  الشكوك  أن  ذلك  المفهومة،  وغير  الدائمة  بالتحوالت 

بأنه  التيقن  او  الحياة  فكرة  إلى  تفتقر  ابنتها  فحالة  المسيطرة 

أو  تواتر  فثمة  والواقع  الصورة  بين  اذاً  األم  تميز  فال  الموت، 

عودة  في  األمل  بين  األم  إحساس  فيتراوح  الحدوث،  في  تزامن 

الشعور  ذلك  ستظهر،  جثتها  وأن  ماتت  بأنها  التيقن  او  االبنة 

عندها  نقطة  الروحية..  بالفجوة  أشبه  حية  األم  مادامت  الدائم 

المكتسبة  الخوف  خبرة  هي  جديد،  من  ليبدأ  شيء  كل  ينتهي 

ماتت  قد  االبنة  بأن  التأكد  من  خوف  الدوام  على  والمتجددة 

على  السنوات  من  عدد  مر  قد  كان  وإن  جثتها،  ظهور  حال 

العثور  تم  منديل  سوي  منها  يبقى  ولم  الشاطئ،  صوب  اختفائها 

ماتت؟..                                                                                         أنها  ام  حية  االبنة  هل  خالله  من  األم  تعرف  وال  عليه، 

أو أن تعود،  ابنتها من جديد  تتمنى األم  أن تعثر على  فجل ما  

وتظل تلك الحالة من التراوح بين اليأس واألمل الخافت والمراقبة 

الدائمة لزوج االبنة - التي غيبها الرحيل أو الموت- إلى أن تحضر 

فتغفو  البرد  البيت إليوائها من  امرأة مجهولة،  يستقبلها أصحاب 

أو  الموت  أنها  ندرك  جديد  من  تصحو  وحين  األركان،  أحد  في 

سيدة الفجر كما أسماها النص، وثمة مفارقة لما يمكن أن نتصوره 

فقد  المحتوم  والموت  الوقوع،  على  يوشك  الذى  واألذى  الكامن 

سنين  من  الفجر  سيدة  ظهور  مع  االبنة  اختفاء  تزامن  األب  تذكر 

الغموض  حالة  من  تدعم  إخراجية  حيلة  المخرج  ويقدم  مضت، 

شخصيات  الموت   يجعل  حيث  المسرحية  بداية  في  المسيطرة 

ألى  المقابلة  الشخصية  وتنطق  المالبس،  نفس  ترتدين  رئيسية 

تلونها  في  حرباء  وكأنها  يتبدل(  وجهك  )إن  بجملة  منهن  واحدة 

وتبدلها، تلك الحيلة تضفي غموض يجعل الترقب من ِقبل المتلقي 

هو المسيطر.

تجعلها  البرد  من  احتمائها  بعد  البيت  في  الفجر  سيدة  غفوة  إن 

أجله،  من  جاءت  ما  وذلك  الغائبة  االبنة  زوج  روح  تحصد  ال 

لموت  أخر  ميعاد  وتحدد  الموت،  طقس  ترجئ  بذلك  وهي 

بإتقان،  البيت فكل شيء مكتوب  قريب ألحد األشخاص من هذا 

لكن ال مفر من  يرجأ  فالموت قد  نبوءة  بذلك وكأنها  وتبلغ األب 

حدوثه، وفي لحظة فارقة يدخل زوج االبنة متكأه على يده فتاة 

نفس  عند  االنتحار  تحاول  كانت  أنها  بعد  فيما  لنعرف  مجهولة 

الذى اختفت عنده االبنة لكننا ال نعرف لماذا كانت تحاول  النهر 

تلك  األم  فتتخذ  االستبدال  نوع من  االنتحار، فيحدث  الفتاة  هذه 

هذا  في  جديد  من  الحياة  تولد  وهنا  ابنتها،  عن  عوضاً   الفتاة 

جديد..                                                                                           من  األب  ليفزع  الفجر،  سيدة  تظهر  هنا  الحزين،  المنزل 

ال  بأنه  تفعل  ما  فتبرر  واألب،  الفجر  سيدة  بين  السجال  ويدور 

عن الموت.

 ففي الالوعي الجمعي يمكن تصور الموت على أنه رجل، وليس 

امرأة لكن هنا يخالف أليخاندرو كاسونا هذا التصور ليقدم الموت 

من خالل امرأة وكأنه ال  يعنى النهاية بل ُيَعد بداية لحياة جديدة 

مفعمة باألمل.

كاسونا  يقدمه  بما  يكتفي  ال  رؤوف  أسامة  العرض  مخرج  أما 

ممثالت  ثالثة  إلى  الموت  ذلك  فيفتت  سائد،  لما هو  ُمغايرة  من 

تطور  مع  أخريات،  ممثالت  ثالثة  ثم  العرض  بداية  في  يظهرن 

يقدما  ممثالت،  ستة  إلي  واحدة  من  الموت  ليتحول  األحداث  

تعبر  بحيث  هادئ  وبشكل  بإتقان،  منسوجة  حركية  تعبيرات  معاً 

عن رهبة وجالل الموقف، ويتم االعتماد فيها بشكل أساسي على 

استقبال  عن  يعبر  انتظام  في  السماء  إلى  الممتدة  اليد  حركات 

شيء ما، وكأنه نوع من التواصل بين األرض والسماء، ومما يساعد 

تشتمل  التي  البيضاء  المالبس  تلك  الرهبة  حالة  استكمال  على 

هذه  اليدين،  منطقة  من   اتساعها  جوار  إلي  للرأس  غطاء  على 

للشخصيات  العام  الشكل  استكمال  في  تساهم  البيضاء  المالبس 

الُمدرك  الوحيد  هو  األب  أن  ملحوظة  مع  الموت،  إلى  ترمز  التي 

من  تحتمى  والتي  البيضاء  المالبس  ذات  السيدة  تلك  أن  تماماً 

ينتابه  الذى  الوحيد  الموت، ولذلك فهو  بيته هي  البرد في داخل 

للشر  المتوقع  فهو  وجودها  إبان  مستمر  بشكل  والفزع  الزعر 

رؤى

الفجر.. سيدة   
الحدث إلنهاء  المتلقي  يتواطأ  أن                 

داليا هامم
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منها،  رغبة  الفعل دون  تمارس هذا  أن  عليها  ُحكم  فقد  لها  ذنب 

الحياة كامرأة،  كتب عليها أن ال تموت،  وأن تحرم من حقها في 

فهي  ذلك الموت الذى ال يموت،  ويعاد تكوينه بوصفه نوعاً من 

بما  غريباً،  العادة  في  يكون  والذي  المتجدد،  الجحيمي  التكرار 

هنا  الدوام، وهي  على  مستمر  األرواح  في حصد  فعلها  أن  يعني 

تكسب تعاطف األب لكنه يظل خائفاً اال أنها تؤكد له أن ثمة فتاة 

ستخرج من البيت مكللة بالزهور دون أن يمسه ألم.

فقد  المنزل  في  االبنة  مكان  أخذت  الجديدة  الفتاة  كانت  وإذا 

بلحظة  نفاجأ  ثم  ومن  والزوج،  األم  قلب  في  أيضاً  مكانها  أخذت 

الكشف والتي بعدها يتغير كل شيء، ومن الالفت للنظر أن تلك 

بوجودها  يدري  أن  دون  المتلقي  ويفهمها  بها  يشعر  اللحظة  

المخرج  مع  متواطئاً   المتلقي  يبدو  فهنا  المسرحية،  مجتمع 

المتلقي  يبدو  قد  بل  المسرحية،  شخوصهم  مقابل  في  والمؤلف 

متواطئا مع شخصية الموت، وذلك الكتمال الحدث .

تحت  كانت  التي  خيانتها  عن  لنا  لتكشف  االبنة  عادت  فقد     

بينما  هجرها،  الذى  العشيق  مع  الزوج  من  الهاربة  فهي  السطح: 

إتقان  استطاعت  ممثلة  وهي  إسماعيل  نشوى  األم  بدور  قامت 

الدور بدرجة الفتة للنظر، وقد تأكد ذلك حينما استبدلت مالبسها، 

األخير من  المشهد  في  والتي حضرت  الغائبة  االبنة  بدور  وقامت 

تطلب  كما  أدائها  في  تتلون  أن  الممثلة  واستطاعت  المسرحية، 

الدور .

بشكل  أدواته  يمتلك  ممثل  وهو  شكري  مجدي  فأداه  األب  أما 

الدور بشكل واضح، وقد ساعده صوته  أبعاد  يجعله يسيطر على 

للدور  إضافة  يعد  ما  وهو   ، هذا  على  المتزن  وأداءه  الهادئ 

وللعرض ككل.

مع  يتوافق  بشكل  المنتحرة  الفتاة  شخصية  قدمت  جمال  راندا 

من  تغير  بهجة  العرض  على  ويضفي  الدرامية  الشخصية  طبيعة 

المزاج العام، الذى أرهقه الحزن والقلق قبل حضورها.

استطاع  وقد  المخدوع  الزوج  بدور  قام  الفتاح  عبد  مصطفى 

أن  فيه  يظنون  بيت  في  يحيا  وهو  الواضح،  االرتباك  ذلك  تقديم 

االبنة مثال للصدق، وهي خائنة وهاربة مع رجل أخر دون قدرة 

في  ويظهر  المغادرة،  قبل  بذلك  واالعتراف  الشجاعة  على  منها 

أداءه تلك الٌغصة التي تعبر عن ألم الخيانة ومع هذا فهو لم يقل 

عنها ما يعرفه وظل هذا السر حبيساً بداخله فبدي ذلك في أدائه 

المتقن.

واعي،  بشكل  تقديمه  واستطاعت  رضا  مي  )الموت(  بدور  قامت 

وإذا كانت تلك الشخصية ال تملك لدينا مدلواًل ذهنياً ملموساً فإن 

تصديقه، وقدمت  يمكن  نموذجاً   يرسم  أن  استطاع  الممثلة  أداء 

واستخدمت  واثق  بأداء  عنها  وعبرت  عبده  وفاء  أيضاً  )الموت( 

اللغة الجسدية تدعيماً لما تنطق به من كلمات، واستطاعت)بدور 

زاد( أن تكمل الصورة المرئية التي أراد المخرج تقديمها عن تلك 

عبد  أيه  أما  ويسر،  سهولة  في  الشخصية  عن  فعبرت  الشخصية 

الرهبة  أضفت  التي  الموت  دائرة  أكملتا  المصري  ونيفين  الرحمن 

على الموقف التمثيلي.

يالئم   بما  شخصياتهم  منهما  كاًل  قدم  يوسف  وخالد  سمير  عادل 

لألدوار  تماماً  مناسبة  التمثيلية  العناصر  فكانت  العرض  دراما 

الموكلة إليهم.

بطولة  تشكل  التي  العناصر  من  وهي  محمود«  ل»محمد  اإلضاءة 

المناسب  الجو  إضفاء  العرض، وقد ساهمت في  وأهمية في هذا 

للعرض.

جيد،  بشكل  المكان  عن  عبر  األشرف  عمرو  تصميم  من  الديكور 

واستطاع استغالل قاعة صالح عبد الصبور بمسرح الطليعة بشكل 

بدت  محمود  شيماء  األزياء  أما  كمال،  مي  تنفيذ  والديكور  جيد، 

الموت  أو  الفجر  سيدة  مالبس  وكانت  الشخصيات  عن  معبرة 

مختلفة والفتة للنظر إلى جوار أنها أضفت انسيابية ورهبة للدور 

في آن معاً.

فقد  العرض  في   الهامة  العناصر  من  وهو  عباس  إسالم  المكياج 

وجهها  شقق  العجز  وكأن  إسماعيل  نشوى  األم  تقديم  استطاع 

الممثالت  مكياج  أيضاً  الشخصية،  الصدق على  فساهم في إضفاء 

في  ساهم  العين  عدسات  واختيار  الموت  سيدة  تقدمن  الالتي 

تدعيم الشخصيات الدرامية.

المادة الفيلمية عمرو وشاحي يعد تقديمها من اللحظات الفارقة 

في العرض فهي تعبر عن ما كان مجهواًل بالنسبة للمتلقي، واختيار 

تقديمها كانعكاس على النافذة والحائط أضفى على العرض جمااَل.

خلق  في  ويساهم  مختلفة،  رؤية  يحمل  الفجر  سيدة  عرض     

تصورات جديدة عن معنى السعادة والحياة والموت.

منها  غياب جعل  ثوب  في  الحاضرة  زوجته  تبقي  أن  الزوج  فضل 

أسطورة األم المستحيلة، التي تتمنى عودتها.

من  نوع  وكأنها  فيلمية  مادة  رؤوف  أسامة  العرض  مخرج  يقدم   

رأى  وقد  ألمه  عن  الزوج  يحكي  للمتلقي،  الزوج   ِقبل  من  البوح 

الجميع زوجته فقيدة وحضورها قد يشكل معجزة، وال يعرف أحد 

الغائبة  األسطورة  لتكمل  الفجر  سيدة  تتدخل  هنا  خيانتها،  عن 

بأن ُتلبس االبنة تاج الزهور على وعد بأن تظهر جثتها عند  النهر 

السعادة  تلك  تهدم  أن  حقها  من  يعد  فلم  القديسين،  من  وكأنها 

واحساس القبول الذى أصبحت فيه األسرة، بعد أن ارتضت بالفتاة 

السر  سيكشف  االبنة  بعودة  بينما  الكون  هدية  واعتبرتها  األخرى 

ويعرف الجميع بأنها خائنة ويهدم البيت وُتستلب السعادة.

وهكذا ينتهي العرض بطقوس الموت التي يقدمها المخرج من كل 

معهن،  االبنة  وخروج  الموت  إلي  يرمزن  الالتي  النساء  مجموعة 

ما  أنت  تكمل  بأن  المخرج،  تركه  ما  تغلق  أن  كمتلقي  إذاً  وعليك 

عند  العرض  ينتهي  وبذلك  درامية  أحداث  من  يكون  أن  يمكن 

نقطة متأزمة تترك أثراً لدي المتلقي..

رؤى



    [

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 30 أغسطس 2021العدد 545 العدد 30731 أغسطس 2021العدد 731

[ 24نوافذ

عيد عبد الحليم

البشر ـ وهو نادر بالتأكيد ـ يمتلكون درجة من  هناك نوع من 

لمقابل حتى  انتظار  ودون  بال حدود  يعطون  يجعلهم  الشفافية 

ولو ضحوا بحياتهم من أجل اآلخرين. ولعل هذه العبارة أصدق 

ما تكون متجسدة في شخصية الراحل “بهائي الميرغني، والذي 

بني  مسرح  في  األليم  الحادث  من  ينجو  أن  الممكن  من  كان 

لحظة  إصابة  دون  نفسه! حيث خرج  في  فكر  أنه  لو  ـ  سويف 

تذكر  الباب  من  خروجه  ولحظة  العرض  صالة  واشتعال  انفجار 

وأرواحهم  أجسادهم  النيران  تحصد  بالداخل،  يشتعلون  من  أن 

منه  كان  فما  والكفاح  المعاناة  ورفاق  جيله  أبناء  هم  البريئة 

النيران  لكن  منهم،  يستطيع  من  لينقذ  أخرى  مرة  أن دخل  إلى 

الغادرة أبت إال أن تحصد زهور اإلبداع المصري ومنهم “بهائي 

الذين كان يحاول  الذي وجد حاضنا أحد زمالئه من  الميرغني” 

إنقاذهم في مشهد درامي مأساوي عميق الداللة وأظن أنه من 

النادر أن يتكرر.

في  وتخرج   )1٩55( عام  المنيا  بمحافظة  الميرغني  بهائي  ولد 

قسم الفلسفة بكلية اآلداب جامعة عين شمس عام )1٩7٩( ثم 

التحق بالعمل في قصر ثقافة شبرا الخيمة وألن هاجس المسرح 

كان يسكن مخيلته المليئة بأحالم التجديد راح يزيد من نشاطه 

“بيتر  أعمال  في  القراءة  خالل  من  مسرحيا  نفسه  ويثقف 

بروك” و”آرثر ميللر” و”إبسن” و”ستانسالفسكي” وغيرهم من 

التراث  قراءة  يغفل  أن  دون  العالم  في  الجديد  المسرح  دعاة 

دنيال  ابن  وبابات  االرتجال  فنون  من  بداية  العربي  المسرحي 

التي  الكالسيكية  بالتجارب  مرورا  الظل”  و”خيال  و”األراجوز” 

والثانية  األولى  العالميتين  الحربين  بين  ما  الفترة  في  ظهرت 

وصوال إلى فترة ازدهار المسرح المصري في الستينيات.

وقد خرج من قراءته المتعددة والمتنوعة بضرورة إيجاد مسرح 

بديل ينزل إلى الجمهور العادي في األماكن المختلفة في القرى 

والنجوع على امتداد المحافظات، بالفعل جاءته الفرصة األولى 

عليها  أشرف  والتي  الجماعي”  “اإلبداع  تجربة  في  شارك  حين 

المخرج المناضل “أحمد إسماعيل” في )1٩٨4( بعرض “الفأس 

من  بالمنوفية  شما”  “قرية  فرقة  قدمته  والذي  والشمروخ” 

إخراجه.

هوى  على  جاء  والذي  ـ  الرائد  المشروع  هذا  اعتمد  وقد 

في  وجاء  النظري  الجانب  األول  محاور:  ثالثة  على  ـ  الميرغني 

عملية  باعتباره  المسرح  إلى  ينظر  للفكرة  تأسيسي  بيان  صورة 

التقني  اإللحاق  عمليات  كل  وأن  األساس  في  نوعية  اجتماعية 

تنال  أن  تستطيع  ال  التاريخ  مدار  على  واكبته  والتي  والمادي 

الحقيقية وال أن تصمد كبديل عن جوهره االجتماعي  من هذه 

المريغين.. بهائي 
المفتوحة  األماكن  مسرح 
والرصد  للكشف  أداة  ـ  دائما  وكان  وقيمي،  إنساني  ما هو  بكل 

وتشابكاتها  بساطتها  في  النفس  مكونات  عن  والبحث  والتحليل 

الداخلية والخارجية.

إيجابية  بدائل  وجود  ضرورة  على  فأكد  الثالث  الجانب  أما 

لتطوير فكرة مسرح القرية أو بمعنى أدق “المسرح الشعبي”.

كان هذا المشروع نواة حقيقية الكتشاف العديد من المواهب 

ونهاد  أمثال حسن عبده وعبير علي، ورؤوف جمعة،  اإلبداعية 

أبو العينين، وسهام إسماعيل، ومحمد عزت، ويوسف إسماعيل 

وغيرهم.

وقد أعطى له قدرا كبيرا من الثقافة مشاركة مجموعة من النقاد 

وفؤاد  عبدالقادر  فاروق  أمثال  التحكيم  لجنة  في  المتميزين 

دوارة ومحمود نسيم.

وقد القى عرض “الفأس والشمروخ” إقباال جماهيريا من فالحي 

على  “الميرغني”  حملوا  به  إعجابهم  فرط  من  الذي  القرية 

األعناق وطافوا به في شوارع القرية ابتهاجا بما شاهدوه.

ابن نص مكتوب  العرض ليس  يأتي هذا اإلعجاب من أن  وربما 

جمع  على  قامت  جماعية  عمل  لورشة  كحصاد  جاء  إنما 

حاول  التي  الفكرة  وهي  للقرية،  الحكائي  الشعبي  الموروث 

“الميرغني” بعد ذلك التعمق فيها فبدأ في مراجعة “بابات ابن 

دنيال” والتي بدأ يمزج بها نصوص “يوجين يونسكو” ويقدمها 

شديدة  تيمات  من  مستفيدا  المصري  المسرح  خشبة  على 

المحلية لتقديم بنية مسرحية مختلفة تمزج بين الشكلين.

قدمت  والتي  والخيال”  “الطيف  فرقة  أسس  ذلك  أجل  ومن 

أشاد  التي  الصفرا”  “السرايا  أشهرها  كان  العروض  من  مجموعة 

الحي.

أما الجانب الثاني فيتجلى في فكرة المواجهة الحتمية للمسرح 

التجاري الذي ابتعد كثيرا عن القيم المسرحية العريقة التي بني 

على أساسها هذا الفن الرفيع الذي واكب التطور البشري وارتبط 
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به عدد كبير من النقاد على رأسهم د. “علي الراعي” الذي قال 

في مقدمة كتاب مسرح الشعب والذي صدر عن دار “شرقيات” 

حظا  نال  فقد  الظل”  “خيال  أما   ،)1٩٩3( عام  والتوزيع  للنشر 

للتعبير  الشباب وسيلة  تبنته إحدى فرق  التقدير وقد  وافرا من 

الصفرا”  فقدمت فرقة “الطيف والخيال” عرضا بعنوان “السرايا 

وصفته الناقدة “منحة اليطراوي” بأنه جعل خيال الظل يتحدث 

عن قضايا حياتية معاصرة بل نفذ إلى أعمال قدرات شخصيات 

الخيال وجعلتها تتغلغل في سراديب العبثية، ذلك أن العرض قد 

أفاد من إحدى مسرحيات “أونيسكو” العبثية المسماة “جاك أو 

الخضوع”  واتخذ من العبث وسيلة لفحص أحوال نزالء السرايا 

بين  الظل  تضادية  وأخرى  أحيانا  تكاملية  عالقة  وأقام  الصفراء، 

ممثل  ينبثق  الظل  خيال  شاشة  فمن  والممثل،  الظل  شخوص 

يحول الخيال إلى واقع ملموس”.

الشعبي  الموروث  إلى  يتجه  أن  “بالميرغني”  حدا  ما  ولعل 

المصري  المسرح  حال  هو  واقعية  بظالل  تضفيره  عبر  وتقنياته 

السبعينيات  بداية  منذ  االستهالكي  الطابع  عليه  سيطر  الذي 

وحتى اآلن وزاد من حدة اإلشكالية غياب الوعي ـ حتى ولو في 

ينظرون  باتوا  الذين  المسرح  وفناني  منتجي  من  ـ  نسبي  إطار 

على  يقدم  ما  إلى  نظيرتهم  من  أكثر  التذاكر  شباك  إلى  أوال 

الخشبة.

المفتوحة “  إدارة مشروع “مسرح األماكن  لذا رأينا حتى تولى 

في الهيئة العامة لقصور الثقافة في الفترة ما بين أعوام )1٩٩٦( 

و)1٩٩٨( أثناء توليه إدارة هذا المشروع بدأ يكثف نشاطه في 

إنتاج مجموعة من العروض في قري مصر الصغيرة حين كانت 

المسرحية ـ أحيانا ـ تقدم على شط ترعة.

استعان  فقد  الجماعي  العمل  بفكرة  المؤمنين  من  كان  وألنه 

المسرحية  فبطلة  الفرويدية،  بالرؤى  المتأثر  النفسي  بالمسرح 

“كوثر” تنتمي إلى إحدى العائالت األرستقراطية وتمارس القهر 

القديم،  أنها قتلت حبيبها  على مخدوماتها “زينب”، ثم تتوهم 

الجديد “مصطفى”  العرض بأن يكون حبيبها  ونراها تحلم طيلة 

الصراع  من  الحالة  هذه  مثل  وتظل  له،  حبها  قدر  على  يحبها 

حتى في حلمها أن تصبح أما وجدة، ويرجع هذا الصراع حسبما 

القاهر ترسمها لها  الموروث األسري  النص المسرحي إلى  يشير 

الحياة وأهمها  إلى عناصر  تفتقد  نراها  المريضة، لذلك  مخيلتها 

وحيدة  تقف  حيث  النهاية  مشهد  يؤكده  ما  وهذا  المواجهة، 

في منتصف خشبة المسرح ثم تسقط من فرط اإلعياء بعد أن 

تتهمها خادمتها “زينب” بالجنون وتتركها وحيدة تواجه مصيرها.

وقد مزج “الميرغني” بعض شخوص العمل ذات الطابع البشري 

في  النفسي  الفصام  خطاب  يعلو  حينما  خاصة  العرائس،  بعالم 

لحظة الذروة لألوهام، والمخاوف التي تسيطر على رأس البطلة 

فتظهر  الحسيني،  عزة  الفنانة  بدورها  قامت  والتي  “كوثر” 

أو  متحركة،  كأشباح  بأقنعتها  المسرح  خشبة  على  الشخوص 

على حد تعبير الناقد أحمد عبد الرازق أبو العال فإن “الميرغني 

جعل الصورة المسرحية تستوعب العناصر المختارة لملء الفراغ 

المسرحي ليس بمعزل عن الممثل، بل اتصاال به، واعتمادا عليه 

كعنصر آخر تضافر والعناصر األخرى في مزج متناغم.

عبدالتواب”  “ناصر  والظالل  العرائس  تحريك  فنانو  لعب  وقد 

ماضي”  و”عادل  الحميد”  عبد  و”إسماعيل  العربي”  و”حمدي 

دورا كبيرا في إبراز الفعل الحركي للدمى، والتي جاءت في إطار 

تصميمي رائع .

أبناء  ألنهم  نظرا  التجربة  مع  تفاعلوا  الذين  أصدقائه  من  بعدد 

فكرة  إلى  النحيازهم  أخرى  ناحية  ومن  ناحية  من  واحد  جيل 

التجريب وكان منهم حازم شحاتة ومهدي الحسيني وعبدالستار 

قبل  اإلدارة  هذه  تولى  قد  والذي  نسيم  ومحمود  الخضري 

في  المشاركة  من  يمنعه  لم  ذلك  أن  إال  مباشرة  “الميرغني” 

إلى  المسرحية  الرسالة  وصول  تجلياته  من  كان  والتي  التجربة، 

مستحقيها من الريفيين البسطاء.

لكن لألسف ككل األشياء الجميلة تم وأد هذه التجربة وهي في 

الممكن  لكان من  اآلن  إلى  استمرت  لو  أنها  وأظن  نجاحها  أّوج 

أن يتغير حال المسرح المصري، وهكذا عاش بهاء الميرغني.

الشاعر  تعبير  حد  على  ـ  ثقافية  مشاريع  صانع  وبحق  وهو 

الصديق د. محمود نسيم ـ رحل وترك لنا لوحة إنسانية يصعب 

ألنها  مالمحها:  يرسم  أن  العالم  في  تشكيلي  فنان  أي  على 

جدارية خالدة من لحم ودم عاشت واحترقت في حب الوطن.

أحالم مشروعة

أخرجه  والذي  سالمة  أمير  تأليف  مشروعة”  “أحالم  عرض  أما 

“بهائي الميرغني” للفرقة المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة 

إنسانية،  قضية  فيناقش  العائم  المسرح  على   )1٩٩1( عام 

القهر  مواجهة  في  الروحية  والقوة  اإلنساني  الفعل  على  تراهن 

الموؤدة  األحالم  مجاهدة  عبر  والخارجي،  الداخلي  بمستوييه 

عذابات  من  للخروج  كمحاولة  والمتسلبة،  السلبية  والطموحات 

ال تنتهي.

هي ـ إذن ـ مسرحية تعبر عن مأزق وجودي في األساس فتبدو 

ـ  األساس  في  ـ  أنها  رغم  الفعل  إرادة  عن  منأى  في  األحالم 

“أحالم مشروعة”.

يسمى  أن  يمكن  ما  إلى  ينتمي  “العرض  بأن  القول  يمكننا  لذا 
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األسئلة:  بعض   
الدراماتورجيا  لحالة  دراستنا  نبدأ  أن  يمكن  هل 

المعاصرة بافتراض أن الفروق بين الدراماتورجيا النظرية 

وتندمج  تتالشى  الدراماتورجية  والوظائف  والعملية 

ميشيل  قدمه  الذي  المصطلح  صياغة  أعدنا  )إذا  اليوم 

نقول  أن  يمكن  وهل  المؤلف«(؟.  »وظيفة  فوكوه: 

اإلحساس  )بمعنى  الدرامي(  )المعد  الدراماتورجي  إن 

التي  العمليات  في  يشارك  األلمانية(  اللغة  في  بالعالم 

تتعلق باستراتيجيات فنية، ويطور النص، أو حتى يفهمه 

باعتباره أداء، مع أنه لن يفهمه أبدا مثل المؤلف، حتى 

علي  عالوة  فوكوه؟  صاغه  الذي  المؤلف  وظيفة  بمعنى 

يشير  الدراماتورجي  اسم  أن  نذكر  أن  يمكننا  هل  ذلك 

بشكل متقطع الى مكانة الخطاب في الثقافة والمجتمع، 

الصحفية  المؤتمرات  في  بها  ينطق  التي  الكلمات  ولكن 

كأساس  تستخدم  ما  غالبا  البرامج  كتيبات  في  يكتبها  أو 

بها  معه  يجادل  ممارسة  وهي  والعرض؟  النص  لتفسير 

روالن بارث في هذه الحالة غير العادية لوظيفة المؤلف 

في  المؤلف  يجسدها  التي  المكبوتة  أو  المحذوفة 

الدوائر المسرحية . 

متحرر؟  كمتفرج  الدراماتورجي 
السؤال  نفسه  هولم  بينت  الدنماركي  زميلنا  سأل  عندما 

مثيرة:   إجابة  قدم   « إذن؟  الدراماتورج  » من هو  التالي 

هو يد الجمهور اليمنى، والمتفرج المثالي، يقوم بعمليـة 

تفاعل وتناص دينامي ال نهاية لها. وهذا يفترض مفهوم 

أن نوع معين من االتصال بين األبعـاد الثالثة والحـواس 

الخمسة ممكنا ومرغوبـا فيه. وأن المسـرح كـشكل فنـي 

يجـب أن يكـون حـواريــا ومفتـوح المعـنى.

بمـا  لالتصـال،  متعـمد  استبعاد  يوجد  ما  مــا  فغالبـا   

كأخطاء  االتصال  لحظات  تفسير  تفســير  ذلك  في 

األساتذة  أن  حين  في  التابعين،  المخرجيــن  عند  فنية، 

ليباج  مثل  وويلسون،  كانتور  واضحين:  يكونوا  ما  غالبا 

بأنهم  النقاد  وأوسترماير. اذ يشعـر من يتحملون هجوم 

يجب أن يكونوا غامضين وال يمكن فهمهم، بافتراض أن 

عـدم  أن  كما  فنيا،  للسقوط  تعرضهــم  فهمهم  مسألة 

دراماتورجيا أجل  من 
متحررة

نستخدم  أن  أفضل  فاني  المثالي  القارئ  من  وبدال   

وهو   ،emancipated spectator المتحرر  »المتفرج 

الجمهور  كان  وإذا  رانسير.  جاك  صاغه  الذي  المصطلح 

عندئذ  للعرض،  الفعلي  الخالق  هو  بارث  لروالن  وفقا 

المتفرج  مثل  يتصرف  أن  الدراماتورج  علي  يجب 

المتحرر. ولكن بأي معنى؟ 

سوف  الذي  التالي  السؤال  أنفسنا  نسأل  أن  يجب  أوال   

استشهد به ونشرحه من كتاب رانسير “المتفرح المتحرر 

شـعور المتـفرج بالملل يعني أنك لست فنيا . 

التلقي،  ونظرية  السيميوطيقا  مصطلحات  وباستخدام 

نموذج  مثل  المثالي،  المتفرج  أن  شك  بال  يعرف  فانه 

عند  المضمر  القارئ  أو  ايكو،  أمبرتو  عند  القارئ 

االستجابة  في  نظريته  إلى  هنا  )وأشير  أيزر  فولفجانج 

ففي  تفسير.  هو  الفني(،  العمل  نظرية  أو  الجمالية 

والتعقيد  النسبية،  نفهم  أن  يجب  العادية  الحياة 

والسياقية. 

تأليف: توماس توبورشيتش

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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نحرر  أن  يمكننا  هل   :»Emancipated Spectator

المشاهدة  بين  التعارض  تحدي  خالل  من  المتفرج 

والتمثيل، من خالل فهم أن الحقائق الواضحة التي تبني 

تنتمي  أنفسهم  والفعل  والمشاهدة  القول  بين  العالقات 

إلى بنيات الهيمنة والخضوع؟. 

والفنون  اليوم  مسرح  في  نفكر  أن  البد  عندئذ 

التحول  في  معينة  جمالية  لثورة  كنتيجة  االستعراضية 

األدائي في الستينيات والسبعينيات في فنون األداء. أن 

الثقافة  إلي  اإلشارية  الثقافة  من  المحدد  التحول  هذا 

كتابها  في  ليشت  فيشر  إيريكا  وصفته  كما  األدائية، 

 ،”Asthetik des Performativen األدائي  »جماليات 

والنفسية  البدنية  للحدود  التفسيرات  مختلف  عن  أسفر 

وجد  فقد  سواء.  حد  علي  والمتلقي  الفنان  عند 

الحالة  وهي  بين،  البين  وضع  في  أنفسهم  المشاهدين 

فهم  استقرار  عدم  أنتجت  التي   Liminality الحدية 

المتفرجين ألنفسهم ولآلخرين وللحقيقة . 

التاريخ  طوال  أنه  حقيقة  ننسى  أن  يجب  ال  ولكن 

أن  العملية  الدراماتورجيا  علي  يجب  كان  الطويل 

وقد   . حديثا  المكتشفة  األدائية  الطفرة  مع  تتعامل 

التاريخية  الظروف  مختلف  في  الدراماتورجيين  اضطر 

يحدث  المسرح  أن  حقيقة  يتأملوا  أن  واالجتماعيين 

بالتفاعل مع المشاهدين . وبالتالي يجب أن نحرص علي 

للمخطط  وفقا   – الوقت  نفس  في  ولكن   . لذلك  نتيجة 

والمسرح  الدراماتورج  علي  يجب   – أرتو  إلي  المنسوب 

ويصبح   . المتفرج  وضع  يترك  المشاهد  يجعال  أن 

المسرحي،  العرض  أمام  جالسا  يعد  لم  الذي  الجمهور، 

محاطا باألداء، ويتم دفعه الى دائرة الفعل التي تعيد لخ 

طاقته الجماعية . 

الى  والمخرج  الدراماتورج  يقود  لإليهام  الفقدان  هذا 

يجب  ما  يعرف  ربما  فهو   : المتلقي  علي  الضغط  زيادة 

الموقف  علي  ميزه  وإذا  األداء،  غيره  إذا  يفعله،  أن 

إذ   . الجماعي  العالم  في  فعال  مشارك  وجعله  السلبي 

يعتقد رانسير أن » هذه هي النقطة األولى التي يشارك 

 : المعلمين  تسفيه  مع  المسرح  في  المصلحون  فيها 

يعرف  ال  عندما  وحتى   . موقفين  بين  بين  الهوة  فكرة 

يفعله،  أن  المتفرج  يريد من  ما  المؤدي  أو  الدراماتورج 

فانه يعرف علي األقل أن المتفرج يجب أن يفعل شيئا : 

ينتقل من السلبية إلى الفعالية . 

نفسه:  النتيجة   / السبب  مخطط  تحويل 
إلى  المتحرر  الدراماتوجي  يهدف  أن  يجب  لذلك 

مجموعة  ورفض  نفسه،  السبب/النتيجة  مخطط  تحويل 

عليه  ويجب   . التسفيه  لعملية  تؤسس  التي  االعتراضات 

والسلبية وكذلك مخطط  الفعالية  بين  التعارض  يميز  أن 

عدم التفكير في تصنيفات إما – أو، قبل وبعد . 

المسرح  فان  يبدو،  كما  العادة  غير  وعلي  تاريخيا، 

ارتباطا  أكثر  الدرامي  المسرح  أو  العقل  حول  المتمركز 

المسرح  قبل  ما  مسرح  أو  نفسه  األدائي  بالمسرح 

الثامن  القرن  في  إصالحاته  استبق  الذي  الدرامي  بعد 

جاك  لمفهوم  يمكن  بالضبط،  المرحلة  هذه  وفي  عشر. 

نظرية  في  نفسه  يقدم  أن  المتحرر«  »المتفرج  رانسير 

 dramaturgy of the spectator المتفرج دراماتورجيا 

أو  األدائي  بعد  المعاصر  المسرح  في  الدراماتورج  ودور 

بعد الدرامي أو الحداثي اليوم . 

منظور  يدخلون  اليوم  الدراماتورج  إن  القول  ويمكن 

لكي   : المتفرج  تحرير  جهود  حول  البديل  رانسير  جاك 

التي  الهوة  اجتياز  يحاول بشكل متعمد  أن  يساعده في 

»إذا  السلبية عن طريق طرح سؤال  الفعالية عن  تفصل 

لم تكن الرغبة هي محو المسافة التي تخلقها؟ . 

أن  للدراماتورج  بد  ال  كان  العشرين  القرن  بداية  في 

اذ يجب عليه   . المتلقي والمؤدي  يجسد تحرير كل من 

الذي يمزج بطريقة غير  أن ينشئ سياسات فنون األداء 

وأرتو(.  )بريخت  الجمالية  الثورة  نموذجي  تسلسلية 

أن  الدراماتورج  علي  يجب  البريختي،  للنموذج  وطبقا 

يرتكز  الذي  االجتماعي  بالموقف  واعيا  المشاهد  يجعل 

التصرف  المشاهدين علي  . ويحض  المسرح نفسه  عليه 
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التي  المسرح  في  االتصال  وفكرة  المتساوي  النقل 

الحدود  فتجاوز   . التساوي  لعدم  رمزا  الواقع  في  تجعله 

واضطراب األدوار لن يحول الفرجة إلى فعالية من خالل 

تحويل التمثيل إلى حضور . بل علي العكس، انه يفضح 

عالوة علي ذلك أسئلة األفضلية المسرحية للحضور الحي 

نقل  يمكن  حيث  مساواة،  فيها  مسرح  خشبة  ويقدم   .

مختلف العروض إلى بعضها البعض . 

خشبة  الفنانون  يبني  العروض،  من  كبيرة  مجموعة  في 

المسرح حيث يصبح فيها مظهر كفاءتهم وتأثيرها محل 

ألن  كمفسرين،  الفعالين  المتفرجين  ويدعون   . شك 

المتفرجين الذين يحاولون ابتكار ترجمتهم لكي يضبطوا 

والجماعة   . قصتهم  منها  ويصنعون  ألنفسهم  القصة 

القصص  رواة  جماعة  هي  الحقيقة  في  المتحررة 

والمترجمين . 

اعتباره  في  يضع  أن  المتحرر  الدراماتورج  علي  يجب 

األدائي،  مقابل  في  العقل  حول  المتمحور  االنقسام 

التحليلية،  االستراتيجيات  عن  فضال  فعليين،  كتصنيفين 

المسرح  في  فائدة  بال  وأحيانا  نظريان،  تقسيمان  هما 

أن  اعتباره  في  الدراماتورج  يضع  أن  يجب  اذ   . العملي 

الفعل األدائي علي خشبة المسرح يوحد الثقافة الفردية 

مفهوم  يقدم  وبالتالي   . واألدائية  والنصية  والجماعية 

الفن كفن للحقيقة . وينشئ أيضا تميز الفعل المسرحي، 

مميز،  نوع  من  كحدث  ووقوعه  األدائي  الفني  والعمل 

وبالء  الطاعون،  مثل  ذلك  يفعل  ولكنه  أوجستين، 

أنهم  الساذجة  اقتنعت  عندما  الوباء  واستعادة  االنتقام، 

تطبيقــأ  إال  تكن  لم  أنها  حين  فيها،في  الله  يد  رأوا 

اإليماءات  كل  تعويض  تم  حيث  الطبيعي،  القانون 

بإيماءة أخرى، وتعويض كل فعل برد فعل . 

يسميه  بما  الدراماتورجي  يلتزم  أن  يجب  المعنى  بهذا 

موسيقى   “ كتابه  في  الشامل”  التذبذب   “ باديو 

 Rhapsodie pour le theatre للمسرح  الرابسودي 

كل  يجعل  الحقيقي  المسرح   : فيه  يقول  والذي   «

يمكن  حيث  شامل  تذبذب  للممثل،  إيماءة  وكل  عرض، 

المخاطرة باختالفات ال أساس لها . ويجب علي المتفرج 

الفراغ  لهذا  نفسه  يعرض  سوف  كان  إذا  ما  يقرر  أن 

ويشارك في اإلجراء الالنهائي . انه ليس مدعوا للبهجة  .. 

بل انه مدعو للفكر . 

مهمة  األمر هو  فهذا  مقالي،  أختم  الفكرة سوف  وبهذه 

الدراماتورجي، بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أن يحرر 

متعة الفكر عند المؤدي والمتفرج، والمبدعين وجمهور 

العرض علي حد سواء  . 

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

توماس توبورشيتش يعمل أستاذا للدراما ودراسات 
 . بسلوفانيا  لوبليانا  بجامعة  اآلداب  بكلية  األداء 

مسرح  مطبوعات  في  المقالة  هذه  نشرت 
لوبليانا.  في  المسرح  أكاديمية  مالدينسكو- 

نعايشه  ما  بقدر  كموضوع  الفن  فيه  نعايش  ال  وكأداء، 

كحدث يمكن تكراره مرارا وتكرارا، دون تشابه مع ذلك 

نانسي-   تقول جين لوك  انه يخلق حدثا فريدا – وكما   .

الجميل  الفن فنا، ليس هو  الفن، وما يجعل  ما يهم في 

أعمال  من  وال جعله  الحسي  التجلي  وليس  والمتسامي، 

الحقيقة . انه كل هذا، ولكن بطريقة أخرى ؛ انه الوصول 

إلى األصل المبعثر، واللمسة الجماعية لألصل المتفرد . 

جولة القوة  الفردية والجماعية الدينامية : 

من  كل  يقنع  أن  المتحرر  الدراماتورجي  علي  يجب 

األداء هو  أو  المسرحي  الفعل  بأن  المؤدين والمتفرجين 

جولة لقوة الفردية والجماعية الدينامية، وتجسيد حقيقة 

 « األنا   « وأن   ،« مع  »وجود  بدون  كينونة  توجد  ال  أنه 

يسبق  ال  الموجود  أن  بمعنى   (  « نحن   « قبل  تأتي  ال 

الوجود مع (، وأنه ال وجود بدون تعايش . 

بأن  اليوتوبي  أرتو  باعتقاد  نتمسك  أن  يجب  ال  ولكننا   

بعينه،  مجسد  انتهاك  فعل  يؤدي  أن  يمكنه  المسرح 

انساق  بناء  إلعادة  كمكان  الجسم  خالله  من  يعمل 

الحلم،  مثل  المعاصر،  فالمسرح   . الثقافية  االعتقاد 

كخطاب  يتميز  الوسيط،  العصر  بجنون  أشبه  ربما  أو 

ونستشهد   . للعالم  كحقيقة  أصوله  الي  يعود  أن  يريد 

باألسلوب المجازي التنبؤي ألرتو : 

في  ُيحقن  عندما  المسرح،  سم  أن  صحيحا  كان  ربما 

القديـس  أكـد  كما  يدمـره،  فانـه  المجتمع  جسم 
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الحرب  اندالع  منذ  أي   ،1٩3٩ عام  من  تبدأ  األعوام  هذه 

السنوات  هذه  وسنبدأ   .1٩4٨ عام  إلى  الثانية،  العالمية 

أطول  مستمرة  ظلت  التي  فاروق،  بالملك  الجمعية  بعالقة 

قصيرة  مسرحية  بتمثيل  الجمعية  قامت  حيث  ممكنة،  فترة 

»السواق  عنوانها   ،1٩3٩ يناير  منتصف  في  الملك  حضرها 

نمرة ٩5٢«، وأحداثها حقيقية وقعت في اإلسكندرية لسائق 

فاروق،  الملك  سيارة  يصدم  أن  كاد  البلدية  سيارات  إحدى 

إلى  أمره  وصل  عقوبة  من  يستحق  بما  أخذه  أريد  »فلما 

وأمر  عفوه  بسامي  الجاللة  صاحب  فشمله  الملكية  األعتاب 

بعدم اتخاذ أي إجراء ضده«. وفي االحتفال نفسه تم تمثيل 

وعبد  نجيب،  سليمان  تمثيل  من  تزوجت«  »أخيراً  مسرحية 

أخبرتنا  إبراهيم، هكذا  الوارث عسر، وزينب صدقي، ونجمة 

الصحف وقتذاك، مثل: االثنين والدنيا، والمصور، والبالغ.

المواساة  جمعية  حفلة  الجمعية  أحيت   1٩3٩ نوفمبر  وفي 

»في  مسرحية  وعرضت  الملك،  حضور  في  باإلسكندرية 

نجيب،  سليمان  بطولة:  الهمبرا،  مسرح  على  العائلة«  سبيل 

الوارث عسر، وفاطمة  المردنلي، وحنا وهبي، وعبد  وتوفيق 

رشدي، ونجمة إبراهيم، وروحية خالد، وماري كفوري. وقد 

المصرية.  للحكومة  الالسلكية  اإلذاعة  محطة  الحفلة  نقلت 

وبعد عام كامل – وتحديداً في ديسمبر 1٩40 - حضر الملك 

األوبرا  في  الجمعية  التي عرضتها  تزوجت«  »كيف  مسرحية 

لمساعدة الهالل األحمر والطلبة الغرباء. 

»حفلة  عنوان  تحت  عنها  كلمة  »الصباح«  مجلة  كتبت  وقد 

قائلة:  الملك«  جاللة  يشرفها  األوبرا  بمسرح  تمثيلية 

عسر،  الوارث  وعبد  نجيب،  سليمان  تأليف  من  »المسرحية 

أمين  عسر،  الوارث  عبد  نجيب،  سليمان  من:  كل  ومثلها 

فهمي.  سامية  الحكيم،  حمدي  زوزو  أبيض،  دولت  وهبة، 

وتبرع  كمنجته،  على  بالعزف  الشوا«  »سامي  تبرع  وقد 

»بديع خيري« بإلقاء بعض أزجاله. وبعد انتهاء التمثيل دخل 

باشا  حسنين  أحمد  المعالي  صاحب  حضرة  المسرح  إلى 

اآلتي:  نجيب  سليمان  األستاذ  وأبلغ  الملكي  الديوان  رئيس 

»كلفني موالي أن أشكر الممثالت على ما بذلنه من مجهود، 

في  توفيقهم  على  التمثيل  أنصار  جمعية  أعضاء  أشكر  كما 

تأدية أدوارهم راجياً لكم التوفيق الدائم في جميع جهودكم 

الفنية«.

الجمعية في هذه  التي عرضتها  المسرحيات  وإذا نظرنا إلى 

الجمعية!  تاريخ  مع  تتناسب  وال  قليلة  سنجدها  السنوات، 

سليمان  عنها  قال  الذي  »الحجاج«،  مسرحية  أهمها  ومن 

تكن صعبة  لم  الرواية  »إن هذه  في سبتمبر 1٩3٩:  نجيب 

في تأليفها أو في حبكتها، إنما كل الصعوبة في تمثيلها وفي 

كامل  فني  بمظهر  إظهارها  ألجل  إننا  حتى  أدوارها.  إخراج 

سنضطر إلى االستعانة بخالصة الممثالت اللواتي يعملن في 

المسرح سواء في الفرقة القومية أو في فرقة األستاذ يوسف 

وهبي أو في فرقة الريحاني«.

وفي فبراير 1٩41 عرضت الجمعية في حفلة خاصة مسرحية 

من  والمسرحية  األوبرا.  دار  مسرح  على  الكبار«  »يعملوها 

تأليف سليمان نجيب والدكتور وصفي عمر، وأخرجها السيد 

بدير وتوفيق المردنلي. وقام بتمثيلها سليمان نجيب، وعبد 

ومحسن  توفيق،  حسن  ومحمد  وهبة،  وأمين  عسر،  الوارث 

سرحان، ومحمد كامل، وزوزو ماضي، وعقيلة راتب، ونجمة 

المسرحية  وأحداث  فهمي.  وسامية  فخري،  وثريا  إبراهيم، 

فريد  إبراهيم  وهو  المدينة،  أعيان  أحد  منزل  في  تدور 

السندي بك، ويضم هذا البيت ثالثة أبناء للرجل مع والدتهم 

منتصف  وفي  العجوز.  وجدهم  أحدهم  وامرأة  وخالتهم 

سيد عيل إسامعيل

)14( والسينما  التمثيل  أنصار  جمعية  بدايات 

الملكي العهد  أعوام  آخر 

[ نوافذ]]

الجمعية أعضاء  مع  نجيب  وسليمان  أبيض  جورج 
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فإذا بهم  الليالي استيقظوا على صوت طارق أزعجهم  إحدى 

يتضمن  خطاب  ومعه  الوالدة  حديث  طفاًل  تحوي  سلة  أمام 

يكون  فمن  أبيه«.  بجوار  الولد  أترك  أن  »رأيت  العبارة  هذه 

خادم  أم  الثالثة  أبنائه  أحد  أم  األب  أهو  الطفل؟  هذا  والد 

أبنائه،  ضد  وأخرى  الوالد،  ضد  األدلة  تجتمع  فتارة  األسرة؟ 

وتارة ضد الخادم، وأخيراً تظهر الحقيقة، وأن الفاعل هو جد 

العائلة.

تراجعاً  الجمعية  عروض  حول  األخبار  تراجعت  ذلك  بعد 

طوال  العروض  هذه  عن  أخباراً  أجد  لم  أنني  لدرجة  كبيراً، 

الجمعية في هذه  إلى محاضرات  انتقلنا  وإذا  عدة سنوات!! 

خريج  رفلة«  »حلمي  ألقاها  محاضرة  أهم  سنجد  األعوام، 

»فن  وعنوانها  القومية،  الفرقة  في  المكياج  ومسئول  فرنسا، 

جريدة  عرضت  وقد  تطور؟«.  وكيف  نشأ  متى  المكياج: 

»البالغ« تفاصيل هذه المحاضرة يوم ٢5 يناير 1٩3٩، فعلمنا 

الماكياج  لفن  تاريخي  بسرد  محاضرته  بدأ  المحاضر  أن  منها 

الذين  اليونان  المصريين، ثم عند  ابتكاره عند قدماء  وكيفية 

وجه  لكل  وأصبح  مستعارة،  وجوهاً  مسرحهم  في  استخدموا 

منها صفاته التي تميزه عن غيره. وقد لوحظ أن هذه الوجوه 

الذي  الوقت  طول  واحدة  نفسية  حالة  إلى  إال  تؤدي  ال 

التلوين  طبيعة  مع  يتعارض  وهذا  الرواية،  تمثيل  يستغرقه 

إلى  والسرور  الفرح  عوامل  من  بالوجه  واالنتقال  التمثيلي 

مظاهر الحزن والكآبة، لذلك فكروا في ابتكار وجوه مزدوجة 

الخلق،  وكرم  والرضا  الهدوء  ناحيتيها  إحدى  على  يبدو 

تحدث  ثم  والتهديد.  والثورة  الغضب  األخرى  الناحية  وعلى 

الكوميديا  في  الوجوه  هذه  لعبته  الذي  الدور  عن  المحاضر 

في  شخصية  لكل  خاص  وجه  باستعمال  وذلك  اإليطالية، 

الرواية. وتحدث بعد ذلك عن ابتكار الماكياج الذي يستعمل 

على الوجه مباشرة .. إلخ ما جاء في المحاضرة من تاريخ فن 

المكياج.

»تاريخ  عنوانها  بدير  السيد  ألقاها  أخرى  محاضرة  وهناك 

جديدة،  ُسّنة  الجمعية  سّنت  ذلك  بعد  المسرحية«.  اإلضاءة 

إلى  االنضمام  في  الراغبين  الهواة  على  الدروس  إلقاء  وهي 

أصبحت  الجمعية  وكأن  والسينما؛  التمثيل  أنصار  جمعية 

لعضوية  المتقدمين  على  اشترطت  إدارتها  ألن  فنياً؛  معهداً 

االحتفال:  هذا  األوبرا، وحضر  في  أعمالها  تعرض  كانت  التي 

عبد  محمد  الريحاني،  نجيب  وهبي،  يوسف  طليمات،  زكي 

احتفلت  كما  أمير.  عزيزة  عيد،  عزيز  الكسار،  علي  الوهاب، 

تيمور  محمد  وفاة  على  عاماً  عشرين  مرور  بذكرى  الجمعية 

الرئيس الثاني للجمعية.

ما  الفترة،  هذه  في  للجمعية  المتميزة  األنشطة  ومن 

تحت   1٩44/11/13 يوم  المصورة«  »الشعلة  مجلة  نشرته 

األستاذ  »اتفق  فيه:  قالت  لبناني«،  مصري  »مهرجان  عنوان 

الخطابة  وأستاذ  اللبنانية  القومية  الفرقة  مدير  ناصر  وجيه 

بالكونسرفاتوار اللبناني الحكومي مع إدارة األوبرا على إقامة 

الملكية مساء  لبناني على مسرح دار األوبرا  مهرجان مصري 

األحد 3 ديسمبر القادم تحت رعاية معالي هيكل باشا وزير 

كبار  الحافل  المهرجان  إحياء هذا  في  تضامن  المعارف. وقد 

والسينما  التمثيل  أنصار  وجمعية  المصرية،  الفرقة  ممثلي 

الجالية  فناني  من  ونخبة  نجيب،  سليمان  األستاذ  برئاسة 

اللبنانية برئاسة األستاذ ناصر، وتشترك فيه بلبلة لبنان اآلنسة 

الجمعية النجاح في هذه الدروس! لذلك أعطى عبد الوارث 

وأعطى  اإللقاء«.  و»فن  التمثيل«،  »أدب  في  دروساً  عسر 

محمد حسن توفيق دروساً في »التمثيل اإلعدادي«، وأعطى 

نسيم  إدوار  وأعطى  »الموسيقى«،  في  دروساً  يونس  عباس 

دروساً في »الرقص التوقيعي«.

في   – متنوعة  بأنشطة  الجمعية  قامت  سبق،  لما  خالفاً 

و»أخيراً  األبد«  »إلى  مسرحيتي  عرضها  مثل   – األعوام  هذه 

تخصيص  تم   ،1٩40 يناير  في  باألوبرا  حفلتين  في  تزوجت« 

دخلهما للترفيه عن جنود الجيشين المصري والبريطاني أثناء 

الحرب العالمية الثانية، وتخصيص حفلة ثالثة لصالح منكوبي 

اتحاد  تأسيس  مكان  هو  الجمعية  مقّر  كان  كما  األناضول. 

النقاد ووضع قانونه. كما احتفلت الجمعية بالفرقة اإلنجليزية 

ملك رفلةالمطربة  حلمي  فاروق الملك 

سرحان محسن 
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»عايدة« المطربة الهاوية بصوتها الرخيم. ويتضمن البرنامج، 

جبال  »في  واستعراض  فيوليت«  »محاكمة  مسرحية  تقديم 

لبنان« ورواية »امرأة لها كرامة« و»آدم وحواء««. كما ذكرت 

األقطار  بعض  إلى  الجمعية  متفرقة عن سفر  أخباراً  الصحف 

العربية لتقديم بعض مسرحياتها هناك.

الضعف مظاهر 
بعد كل هذا التاريخ الحافل لجمعية أنصار التمثيل والسينما، 

بدأت بوادر الضعف تظهر شيئاً فشيئاً! وهذا األمر بدأ عندما 

األعضاء  بعض  أن   – الجمعية  رئيس   – نجيب  سليمان  الحظ 

إليهم  فأرسل  ملك«،  العواطف  »مطربة  فرقة  في  يعملون 

العمل،  في  استمروا  هم  إذا  بالفصل  فيها  ينذرهم  خطابات 

فلم  االحتراف.  إلى  الهواية  دائرة  من  يخرجون  بذلك  ألنهم 

في  واستمروا  اإلنذارات  بهذه  الجمعية  أعضاء  بعض  يعبأ 

العمل، وقد كتب السيد بدير – وهو سكرتير الجمعية وأحد 

الذين يعملون بفرقة »ملك« - رداً على اإلنذار الذي استلمه، 

قال فيه : إن اشتغال أعضاء الجمعية بالمسرح مع فرقة ملك 

السينمائية  األفالم  في  االشتغال  مع  تماماً  يتساوى  غيرها  أو 

التي يعمل بها معظم أعضاء جمعية أنصار التمثيل، ثم ختم 

في  »الصباح«  مجلة  أخبرتنا  هكذا  استقالته!  بتقديم  خطابه 

نوفمبر 1٩40.

المصورة«  »الشعلة  مجلة  قالت  سنوات  خمس  مرور  وبعد 

التمثيل  أنصار  جمعية  واسم  أعوام  »منذ   :1٩45 مارس  في 

أفرادها  كبار  أحد  سألنا  وقد  مستمر  هبوط  في  والسينما 

كانوا  الجمعية  أفراد  إن  فقال  نشاطها،  عدم  في  السبب  عن 

الوهاب في  يعتمدون على ظهورهم مع األستاذ محمد عبد 

أفالمه. وقد احتج كثير من الممثلين المحترفين على اشتغالنا 

بالتمثيل فأردنا أن نترك لهم الفرصة لنرى ما يفعلون«.

 1٩4٨ أكتوبر  في  »الفنون«  مجلة  قالت  سنوات  ثالث  وبعد 

تحت عنوان »صلوا من أجلها«: »في مصر شيء اسمه جمعية 

مقرها  أن  نذكر  والتاريخ،  وللذكرى  والسينما  التمثيل  أنصار 

عينيك  تغمض  بالقاهرة.   ٨ رقم  الجديدة  البورصة  شارع  في 

قبل أن تقرأ كشف اإلعانة الفنية الحكومية كل موسم، وأنت 

لها  عاملة،  قائمة  محترمة،  إعانة  للجمعية  ستجد  أنك  متأكد 

السبب، وهو  تعرف  أن  يعيبك  أثر وحياة. وال  الفن  دنيا  في 

صديقنا  نجيب  بك  سليمان  الجمعية  رئيس  مجاملة  مجرد 

أما  نفسها،  الجمعية  أما  اإلعانة.  أمر  بيدهم  من  وصديق 

لها في عمارة  إنتاجها، فال يزيد عن وجود شقة  أما  نشاطها، 

سكنى  قيمة  يدفع  إيجار  ولها  فّراش،  ولها  يافطة  لها  ما. 

وهناء  ورغد  راحة  وبدل  والدواليب.  والكراسي  المكاتب 

أنحاء  في  تتردد  أنفاس  له  الذي  الوحيد  وهو  العنكبوت، 

الشقة العامرة بالعنكبوت! وتقلب الطرف إلى ما قبل سنوات 

به  تخزي  الموقرة عماًل واحداً  ثالث تحاول أن تجد للجمعية 

عين الشيطان فال تجد .. ولقد قامت الجمعية أول ما قامت 

على لفيف من الهواة والهاويات أخلصوا العزم وصدقوا النية 

استثناء!  بال  وجميعاً   – جميعاً  بهم  فإذا  الفن،  خدمة  على 

ويساومون فيه! وخذ  انقلبوا محترفين يقبضون األجر مقدماً 

عبد  بدير،  السيد  كريم،  محمد  بك،  نجيب  سليمان  عندك: 

احترفوا،  كلهم  وغيرهم!  الدين  ضياء  أحمد  عسر،  الوارث 

هذا  وبعد  والتهاون.  اإلهمال  جمعيتهم  حق  في  اقترفوا  ثم 

وفرقته  والكسار  ملك  وفرقة  الريحاني،  فرقة  أعضاء  ُيحرم 

أجر  لتدفع  الجمعية  وُتعين هذه  أودهم،  تقيم  من جنيهات 

البورصة  بشارع   ٨ رقم  العمارة  في  الواقعة  المهجورة  الشقة 

الجديدة .. ضموها إلى األنتكخانة، إذا استحيتم أن تحلوها!«.

منذ  والسينما  التمثيل  أنصار  جمعية  حكاية  هي  هذه 

هذه  فيها  عرضت  والتي   ،1٩4٨ عام  إلى   1٩13 عام  نشأتها 

المسرحيات على الترتيب: الممثل أو دافيد جرك، ونور العين 

وفرجينيا،  ولوله،  ولولو  والعرائس،  الخليفة،  بنت  عزة  أو 

ساعة،  و٢4  الفيلسوف،  والحالق  آمون،  عنخ  توت  وانتحار 

وفي سبيل الحقيقة، و٦٦7 زيتون، والدكتور، والعثرة األولى، 

وإلى األبد، والهاوية، وابن السماء، وطاحونة سفاريا، وأنتيكة 

والواجب،  الفني،  والسكرتير  مود،  وأال  والعبرة،  المزاد،  في 

المخاطرة  أو  الكبرى  والمشكلة  والدكتورة،  السري،  والتقرير 

الكبرى، وطرطوف، واألم بين جيلين، والست الكبيرة، وحادثة 

الطربوش، وأبطال المنصورة، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وضحية 

والزوج  أفندي،  الستار  وعبد  بره،  وبالد  والنضال،  الفن، 

وأخيراً  كليوباترا،  ومصرع  الفيلسوف،  والحالق  الكامل، 

وكيف  العائلة،  سبيل  وفي   ،٩5٢ نمرة  والسواق  تزوجت، 

تزوجت، والحجاج، ويعملوها الكبار.

تبعاً   - الرجال  من   – الفترة  هذه  في  الجمعية  أعضاء  أما 

للترتيب الهجائي، فهم: إبراهيم رمزي، إبراهيم صبحي، أحمد 

عفيفي،  صادق  أحمد  رامي،  أحمد  النحاس،  أحمد  البدوي، 

فواز،  أحمد  السعود،  أبو  فؤاد  أحمد  الدين،  ضياء  أحمد 

البير  وهبة،  أمين  وهبي،  إسماعيل  المنعم،  عبد  إسماعيل 

عويس،  حسن  الرازق،  عبد  حسن  المردنلي،  توفيق  موسى، 

حسين فتوح، حنا وهبي، داود عصمت، راغب رزق الله، زكي 

طليمات، سليمان نجيب، سليمان نيازي، السيد بدير، شريف 

وصفي، شفيق منصور، صالح الدين ذهني، طاهر بك، عباس 

رحمي، عبد الحميد الشريف، عبد الحميد زكي، عبد الحميد 

الله  عبد  المسيري،  القادر  عبد  حمدي،  الرحمن  عبد  عزو، 

رضا،  علي  عسر،  الوارث  عبد  أباظة،  فكري  الله  عبد  سالمة، 

رشيد،  فؤاد  درويش،  فؤاد  حمدي،  عماد  القادر،  عبد  علي 

بهجت،  محمد  المال،  محمد  سرحان،  محسن  قطبي،  فؤاد 

محمد توفيق، محمد تيمور، محمد صابر حسين، محمد عبد 

الرحيم، محمد عبد السميع غرس الدين، محمد عبد العزيز، 

محمد عبد القدوس، محمد فاضل، محمد كامل، محمد كريم، 

فهمي،  محمود  الشين،  طاهر  محمود  نظيم،  رمزي  محمود 

مصطفى  إبراهيم،  مصطفى  مراد،  محمود  مختار،  محمود 

حمودة، مصطفى راشد، مصطفى غزالن، يحيى نجاتي.

أما العضوات أو الهاويات من أعضاء هذه الجمعية، فمنهن: 

إيزابيل،  زايد،  آمال  العزيز،  عبد  إخالص  عاكف،  إحسان 

بلسم برسوم، ثريا فخري، رشيدة حمدي، زاهية أمين، زوزو 

سلمى  فهمي،  سامية  صدقي،  زينات  ماضي،  زوزو  شكيب، 

نديم، شويكار رفعت، صوفي إسكندر كفوري، فتحية شريف، 

فريد،  كوثر  برسوم،  فيفي  محمد،  فردوس  حسن،  فردوس 

ماري كفوري، ميمي شكيب، نينا زكي.

فهمي سامية 

الشوا سامي 

ماضي زوزو 
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سبتمرب   من  الخامس 
االلتباس يوم   

حالة  تصيبني  عام  كل  من  سبتمرب  من  الخامس  يف 

ثلج  ككرة   .. وتتزايد   .. تطغى  املشاعر،  التباس  من 

الروح، وتفشل معها كل  الصدر، وتخنق  تضغط عىل  

محاوالت التجاهل.

هو  مولدي..  يوم  هو  الذي  سبتمرب..  من  فالخامس 

درب  رفاق  العمر«  »أصدقاء  األحبة  رحيل  يوم  ذاته 

املرسح واملقاومة.

يف  للمشاركة  املدعووين  أحد  كنت   2005 عام  يف 

سويف،  بني  يف  أقيم  الذي  املرسح  مهرجان  تحكيم 

ولكنى اضطررت إىل االعتذار بسبب اختياري عضًوا يف 

لجنة تحكيم مهرجان الشباب بالشقيقة الكويت.

باملأساة،  علمت  الكويت،  شباب  مهرجان  افتتاح  يوم 

وعرفت أن هناك من بني األصدقاء َمْن َقِبل أن يكون 

حتى  اسمه  أعرف  أال  حرصت  ما  )وهو  عني  بدياًل 

اآلن(.

واألرشف  األجمل  الجزء  النار  التهمت  اليوم،  هذا  يف 

من خطوات حيايت.. نخبة من أصدقاء عمر كنا نجوب 

من  ألكرث  امتدت  سنوات  طوال  مرص  ونجوع  قرى 

وبأن  وللناس،  بالناس  املرسح  بأن  مؤمنني  قرن،  ربع 

هناك  من  يبدأ  ننشد،  الذي  األفضل  إىل  الوطن  تغيري 

من بذرة نلقيها يف أرض بكر ونظل نتابعها حتى تصري 

شتلة قادرة وحدها عىل صد ريح الجهل وطامحة ألن 

تكون شجرة تلقي مبزيد من مثار املرسح.

مرص  مرسحيو  أبًدا  ينساه  لن  الذي  اليوم،  هذا  يف 

فكيف  أملًا..  ميالدي  ذكرى  يزيده  العريب،  والوطن 

واحدة  لحظة  يف  والتعازي  التهاين  تتلقى  أن  ميكنك 

ملتبسة!

أحبتي : نزار سمك .. مدحت أبو بكر .. بهايئ املريغني 

 .. سعد  صالح   .. شحاتة  ..حازم  مصيلحي  محسن   ..

 .......... و   ......... الحميد  عبد  أحمد   .. عبده  مؤمن 

وليبق  ألقاكم،  حتى  تنسوين  ال   ......... ..........و  و 

الخامس من سبتمرب ناقوًسا لذكرى امليالد واألمل.


