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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

البهجة...  صانعي  وداعا 
صادق وعهدي  حالوة  أحمد 

شكسبري هاملت  عصرنة 
بالمقلوب« »هاملت  فى 

المصري المسرح  في  الفلسطينية  القضية  تجليات 
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[[33 متابعات

كورونا... جائحة  بعد  األول  اجتماعها  في 

توصيات  تقدم  للمسرح  الدولية  الهيئة 
العالم  في  المسرحية  الحركة  إلنعاش  واقرتاحات 

»كونكان« 
السباعي  محمد  الفنان  لروح  إهداء  بالجزية  نوعية  تجربة   

»الغريب«
رمضان في  الكرداوي  لمحمد 

انعقد صباح يوم السبت التاسع عرش من شهر 

للهيئة  األول  الدوري  االجتامع  الجاري  مارس 

جائحة  منذ  األداء  وفنون  للمرسح  الدولية 

كورونا، وذلك يف إمارة الفجرية بدولة اإلمارات 

العربية املتحدة، برئاسة املهندس محمد سيف 

املجلس  أعضاء  وحضور  الهيئة،  رئيس  األفخم، 

التنفيذي للهيئة.

التوصيات  من  عدداً  تقديم  االجتامع  شهد 

سلباً  تأثرت  والتي  املرسحية،  الحركة  إلنعاش 

العامل  حول  مكاتبه  املجلس  فطالب  بالجائحة، 

لتنشيط  جديدة  ودراسات  أفكار  بتقديم 

حركة املرسح يف انحاء العامل. كام قدم املجلس 

العودة  رضورة  عيل  فيها  شدد  توصيات، 

وورش  املرسحية  اللقاءات  لعمل  التدريجية 

العمل. كذلك أكد االجتامع عيل دور الهيئة يف 

الدراسات  خالل  من  الشباب،  مشاريع  متويل 

املنتظمة التي تقدمها مكاتب الهيئة الدولية يف 

انحاء العامل.

ومتويل  بدعم  اقرتاح  املجلس  أعضاء  قدم  كام 

مهرجان مرسحي جديد ُتجري فاعلياته كل عام 

مرسحي  مهرجان  ليكون  القارات،  من  قارة  يف 

منطلق  من  االقرتاح  ذلك  ويأيت  للقارات،  عابر 

املرسحية،  الحركة  دعم  يف  الهيئة  دور  تفعيل 

العام  ليشهد  املهرجان  لهذا  التحضري  وسيتم 

القادم ظهور هذا املرشوع للنور.

الدولية  للهيئة  التنفيذي  املجلس  ان  يذكر 

األفخم  سيف  محمد  من:  يتشكل  للمرسح 

للهيئة. باإلضافة ايل: ترييزا آيرينغ، فابيو  رئيساً 

نواب  ماندي  وهامدو  غوبينغ،  جي  توليدي، 

رئيس الهيئة يف املراكز اإلقليمية. ايل جانب عيل 

املجلس.  أمناء  أرسالنوفا  وألفريا  نوري  مهدي 

واخرياً  الهيئة.  عام  مدير  بيانكوين  وتوبياس 

فنارايس،  فيديانيدهي  فريغارا،  أنتونيا  األعضاء: 

دونغ،  كوي  يل  كاستانو،  ألبريتو  لوكس،  يواكيم 

دانييل باوش، وتتيانا أزمان.

 عبد الرحمن الحامميص

كونكان  املرسحي  العرض  لتقديم  حسان  عمرو  املخرج  يستعد 

اإلدارة  إنتاج  من  الجيزة  ثقافة  بقرص  النوعية  التجارب  ضمن 

للهيئة  الفنية  للشؤون  املركزية  لإلدارة  التابعة  للمرسح  العامة 

العامة لقصور الثقافة .

صالة  يف  كونكان  عرض  أحداث  تدور  جسن:  عمرو  املخرج  قال 

بينهم  فيام  والتفاوت  البرش  أنواع  جميع  فيها  لرني  للمقامرة 

شخصية  منهم  و  للعرض  املختلفة  الشخصيات  عيل  والتعرف 

)الجرسونة( التي تعمل يف صالة املقامرة لكسب قوت يومها حتي 

يكتشف خطيبها و يقوم زلزال ويختلف مسار األحداث كليا فهل 

سينجو من ذلك الحادث أم ال؟

ملمثل  العرض  ذلك  يهدي  أنه  حسان  عمرو  املخرج  رصح  كام 

الفريق محمد السباعي الذي توفاه الله منذ أسبوعني.

األباصريي،  أحمد  تأليف  حسان،  عمرو  إخراج  من  العرض 

داليا  مساعد  مخرج  عادل،  رنا  فؤاد،  والء  إخراج  مساعدين 

دراماتورج  عالء،  محمود  شلبي،  إبراهيم  منفذ  مخرج  الصاوي، 

أمل  ومكياج  مالبس  رفعت،  مالك  ديكور  النمر،  أمين  وأشعار 

حسام، موسيقي وألحان إبراهيم مصطفى، متثيل كريم الحسيني، 

هاين  محمد،  نيجار  يوركا،  محمد  املنصور،  يوسف  صدقي،  لييل 

ماهر، منه الفيومي، إبراهيم البيه، محمد رشف، أحمد هيثم.

ندي سعيد صالح 

 « املرسحي  العرض  لتقديم  الكرداوي«  »محمد  املخرج  يستعد 

الغريب«، من تأليف »الفريد فرج«،  ضمن نوادي املرسح املتميزة 

للشئون  املركزية  التابعة لإلدارة  العامة للمرسح  اإلدارة  تنتجها  التي 

الثقافة، وتجري الربوفات مبركز الجيزة  العامة لقصور  بالهيئة  الفنية 

الثقايف، ومن املقرر عرضه قريبا.

إىل  الكرداوي«  »محمد  املخرج  أشار 

الكربى  القاهرة  إقليم  يتبع  العرض  أن 

وشامل الصعيد الثقايف فرع ثقافة الجيزة، 

ظاهرة  من  مستوحاة  الفكرة  أن  وأضاف 

اختيار  إىل  األشخاص  من  العديد  لجوء 

بالرغم  النفس،  حول  والتقوقع  الوحدة 

عيل  ُجرب  اجتامعي  كائن  اإلنسان  أن  من 

البعض  بعضه  مع  والتواصل  االتصال 

حسب ما جاء يف مقدمة ابن خلدون، وتدور أحداث املرسحية حول 

موظفة تتوهم وجود شخص يف منزلها، نتيجة الوحدة والعزلة التي 

فرضتها عىل نفسها وتتوايل األحداث واملواقف بينها وبني الجريان. 

الكرداوي،  محمد  إخراج:  فرج،  الفريد  تأليف:  »الغريب«  مرسحية 

نور  متثيل:  عفيفي،  نور  موسيقي:  إعداد  ماهر،  نورين  سينوغرافيا: 

عفيفي، همس شكري، إميان الغنيم، وليد أسامة.

هبة محسن
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»ستوديو«  تقدم  جرجا 
الجماهريية الثقافة  عروض  ضمن 

املرسحي  العرض  إلخراج  شلبي  محمود  املخرج  يستعد 

مرسح  موسم  ضمن  جرجا  ثقافة  بيت  فرقة  مع  »ستوديو« 

الصعيد  جنوب  بإقليم  وذلك   2022 لعام  الجامهريية  الثقافة 

التابعة  للمرسح  العامة  اإلدارة  إنتاج  من  سوهاج  ثقافة  فرع 

لإلدارة املركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

يعرب  ستوديو  نص  إن  شلبي:  محمود  العرض  مخرج  قال  وقد 

عن حالة إنسانية عميقة جداً تأخذنا لحالة حنني إيل املايض عن 

طريق الصور ومفردات الديكور والتشكيل البرصي املستخدم يف 

الذي  املصور  هو  املرسحي  العرض  بطل  وإن  املرسحي.  العرض 

يعترب  حيث  الستوديو  يف  ذكريات  له  من  كل  استدعاء  يقرر 

نفسه شاهد عيل جميع لحظاتهم باختالف أعامرهم ومشاعرهم 

مخزن  هو  اعتباره  من  وبالرغم  وضعف  وقوة  وفرح  حزن  من 

لذكريات البرش إال أنه هو نفسه مجهول ومنيس بالنسبة ألولئك 

الناس إال أنه يجد متعته يف كونه جزء من ذكريات الناس حتي 

وإن كان هو مجرد ظل سيمحي يف أية لحظة. فتدور األحداث 

جدران  بني  ومن  ذاكرته  من  يستدعيها  التي  الشخصيات  مع 

غرفة التحميض. 

وقال عبدالنارص أحمد مصمم ديكور العرض: إن تصميم ديكور 

مكان  ومفردات  أدوات  من  األساسية  عنارصه  يستمد  العرض 

مع  يتناسب  بشكل  صياغتها  تم  والتي  _املصور_  البطل  عمل 

وتشكيلياً  برصياً  وتحويلها  ذهنياً  لألشخاص  استدعاءه  طريقة 

حركة  وأماكن  املكاين  الحيز  مراعياً  وبسيطة  سهلة  بطريقة 

العرض  مفردات  باقي  مع  مرسحياً  يتضافر  تجانس  يف  املمثلني 

املرسحي.

شديد  باختصار  إنه  النص:  عن  فقالت  فاروق  يارا  املمثلة  أما 

من  السعيدة  ولحظاته  بجوارحه  للاميض  حنني  حالة  عن  يعرب 

وجهة نظري أن النص يحاول الوصول لفكرة عميقة وهي أن كل 

الجميل  ومنها  والقايس  السئ  منها  وصدف  بتجارب  مير  إنسان 

املمتنع وأياً كان فإنه يحسن الترصف ويتمهل يف قراراته قبل أن 

يفوت األوان ويشعر بالندم مثل اغلب أبطال النص. 

زيادة  دور  فيها  املشاركة  عيَل  املقرتحة  األدوار  من  قالت:  كام 

وهي باختصار شديد الحالة اإلنسانية التي يعرضها النص وهي 

سيدة من الصعيد تواجه مشاكل مع ابنها بسبب رفضها زواجه 

البداية  يف  للدور  بالنسبة  يارا:  وأضافت  يحبها.  التي  الفتاة  من 

بفضل  ولكن  الصوت  وطبقة  األداء  يف  كبرية  صعوبة  واجهت 

العرض  مخرج  من  املكثفة  والتدريبات  الفريق  من  مساعدة 

األداء يتحسن والخيوط تتجمع.

يوسف شخص  دور  بلعب  أنا  قال:  الرشيف  املمثل محمود  أما 

صعيدي رفضت أمه زواجه من فتاة غجرية لكنه يتزوجها رغاًم 

الصعبة  األدوار  واحد من  أنه  ويكمل  السحر  فخ  فيقع يف  عنها 

ألنك طوال العرض تلعب عيل إحساسك وتعبريات وجهك وكيف 

يصل إحساسك للجمهور من دون كالم. 

أكون  أن  حظي  حسن  من  العرض:  ملحن  شاكر  عهدي  وقال 

مشاركاً يف فرع ثقافة سوهاج مع فرقة جرجا املرسحية املتميزة 

مرسحي  لنص  واختياره  شلبي  محمود  الفنان  واعد  مخرج  مع 

يحيط  قاعة  وسط  يف  ُيعرض  حيث  خصوصية  له  مختلف 

الغرفة  مبرسح  يسمي  نوع  وهو  األربعة  بجوانبها  الجمهور 

لها  العرض أن املوسيقي  العنارص املشاركة يف  وهنا أري مع كل 

دور كبري يف معايشة الجمهور وتجسيد عمق فلسفة الحنني إيل 

الحروف  وتر  عيل  يعزف  من  أن  رسوري  دواعي  ومن  املايض 

أن  وأمتنى  شومان  مسعود  دامئاً  الرائع  الكبري  الشاعر  هو  معي 

أكون قد وفقت يف صياغة األلحان. 

ألحان  شلبي  محمود  إخراج  الكاشف  عالء  تأليف  من  العرض 

النارص  عهدي شاكر أشعار مسعود شومان مالبس وديكور عبد 

أحمد. ويذكر أن النص تم عرضه عدة مرات يف املواسم املاضية 

وحاز عيل جوائز مختلفة ولكن بإخراج وفريق عمل مختلفني.

مي سيد
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كراش«  »كاندى 
والثقافة الفن  مراكز  هدم  لمؤامرة  مصغره  صورة 

تحت  كراش«  كاندى  عرض«  بروفات  أويل  الشمس  مرسح  بدأ 

الفنى للمرسح، ومن  البيت  إنتاج  الحكيم،  الفنانة وفاء  إرشاف 

املقرر عرضه خالل أيام عيد الفطر املبارك إخراج محمد متوىل، 

تأليف سعيد حجاج..  

يدور  فنتازى،  كراش« عرض  »كاندى  متوىل:  املخرج محمد  قال 

املختلفة،  الحيوانات  من  مجموعة  تسكنه  مهجور  مرسح  حول 

لشخصية  املرسح  بيع  املرسح  مدير  )عزوز(  شخصية  فيقرر 

منه،  يرتبح  سكنى  لربج  لتحويله  رشاءه  يريد  الذى  )بلومان( 

فيأخذ«  القرار،  هذا  ورشكاءه  وكراش  كاندى  من  كاًل  فريفض 

بأن«  الجميع  خدع  بعدما  يفشل،  ولكنه  الجميع  إقناع  عزوز« 

بلومان« سوف يحوله من مرسح قديم مهجور إىل مرسح فخم 

فريق  ىف  ورشكائها  مانجى  فتحاول  عليه،  فنهم  لتقديم  عضيم 

التمثيل بإنقاذ املرسح وتدمر خطة عزوز وبلومان الرشيرة، وىف 

العرض باستعراض عىل  العرض تنترص فرقة كاندى وتنهى  نهاية 

خشبة هذا املرسح.

السيد،  وفاء  القديرة  الفنانة  بطولة  من  كراش«  »كاندى  عرض 

ارشف عبد الفضيل، شيامء عبد النارص، محمود الهنيدى، محمد 

السالم،  عبد  حامدة  زيد،  أبو  أرشقت  ممدوح،  رحمة  دياب، 

د.ريم  مالبس  شبل،  حازم  ديكور  ماجدة،  شذا،  احمد،  شهد، 

إبراهيم  إضاءة  الكفراوى،  ألحان حازم  إمام،  بالل  أشعار  هيبه، 

الكاشف،  محمد  موسيقى  توزيع  عباس،  إسالم  مكياج  الفرن، 

خدع مرسحية خالد دسوقى.

»كاندى  مرسحية  من  األول  الجزء  ديكور  شبل:  حازم  د.  أشار 

عىل  يحتوى  مهجور  قديم  مرسح  ديكور  يكون  سوف  كراش« 

مرور  عن  ناتجه  املحطم  الخشب  من  وقطع  األتربة  من  كثري 

املرسح  شكل  يكون  أن  فحاولنا  روح،  بدون  عليه  السنوات  

فيتغري  عرض،  خالل  ديكورى  تغري  وهناك  شيق،  فنتازى  خياىل 

ىف  العرض  ديكور  ليتحول  العرض،  مع  تدريجياً  العرض  ديكور 

النهاية إىل مرسح بروح جديدة وشيقه متتع جمهورنا وأطفالنا.  

عرض كاندى كراش فنتازى يحمل ىف قلبه روح الكارتون

أوضح اسالم عباس: ان فكرة العرض تحمل روح ممتعة وشيقة، 

فهى تحمل ىف قلبها روح الفنتازى الكارتوىن ولكنه ليست كرتوىن 

والحقيقى،  والفنتازى  الكرتون  بني  مزيج  هو  بل  نتخليه،  كام 

العرض  العرض قد تكون كرتونية ىف بداية  بحيث أن شخصيات 

تابع  راقى،  فن  تقدم  إىل شخصيات حقيقة  تدريجياً  تتحول  ثم 

تصميم  بأنها  وجدت  األزياء  تصميم  تفقدت  عندما  عباس: 

رائعة وتتدفق منها الكثري من التصميم املكياجية، بحيث يكون 

بسيطة  بطريقة  املكياج  تصميم  مع  متكامل  األزياء  تصميم 

محرتفه.  

أضافت الفنانة شيامء عبد النارص: اقوم شخصية« كاندى«، فتاه 

خداعها،  السهل  ومن  والطيبة  الدم  بخفة  متتاز  حيث  مهرجه 

وقد  الفريق،  وباقى  وعزوز  كراش  مع  بالرشاكة  املرسح  متتلك 

بإهامله  يفشل  ولكنه  املرسح،  إدارة  »عزوز«  يتوىل  أن  قرروا 

للمرسح وانشغاله بألعاب الفيديو وأخرى، حتى يتحول املرسح 

إىل مكان مهجور ويقرتح عليهم »عزوز« ببيع املرسح وخداعهم 

وتتحمس  املرسح،  إحياء  ىف  تساعد  قد  الصفقة  هذا  بأن 

»كاندى« بهذا الفكرة قبل ما يكتشف هدف »عزوز« الحقيقى. 

ارشف عبد الفضيل عزوز شخصية كاذبه تسعى لهدم الفن

»عزوز«  بدور شخصية  أقوم  الفضيل:  عبد  الفنان ارشف  وأضح 

لكنه  والدهم،  عن  وكراش  وكاندى  ورثه  الذى  املرسح،  مدير 

هذا  لبيع  أعامل  رجل  مع  صفقة  خالل  من  املال  أمام  يضعف 

املرسح، فيقتنع مع كاًل من كاندى وكراش وباقى الرشكاء إلمتام 

رشكاءه  عىل  يكذب  أنه  ىف  الحقيقة  تكمن  لكن  البيع،  صفقة 

ويخدعهم عام يدور ىف خياله.   

 قالت الفنانة رحمه ممدوح: أقوم بدور شخصية »كلوبة« هذه 

شخصية كلبة جولد جميلة ومرتبية، لكن كانت ظروفها السيئة 

هى املتحكم ىف حياتها، فيتم إلقائها ىف الشارع وتجدها الكلبة« 

وتنمية  األوامر  طاعة  عىل  وتدريبها  تربيتها  فتحسن  ريتا« 

بها  ويعجب  التمثيل  »كلوبة« ىف  فتتفوق  التمثيل،  مواهبتها ىف 

الجميع ويحبها الفريق.

وجه  ىف  تقف  من  هى  بأنها  السيد:  وفاء  الفنانة  أشادت   

خالل  من  وفننا  وعلمنا  ثقافتنا  هدم  يريد  كان  الذى  الطوفان، 

بيع  عن  ويرتاجع  أمامها  االستسالم  عىل  فتجربه  املرسح،  هدم 

عىل  وقدمت  املرسح  هذا  بصيانة  قامت  بل  وهدمه،  املرسح 

شخصية«  بدور  أقوم  وفاء:  تابعت  عدة،  فنية  أعامل  خشبته 

ريتا« وهى سيدة شجاعة وحنونة تحب أصدقاءها وتحن عن« 

كلوبة«.

شيامء سعيد
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»المرحوم«
فيه.  لإلنسانية  مكان  ال  عصر  في  اإلنسانية  تناقش 

تستعد فرقة السامر املرسحية تقديم العرض املرسحي “املرحوم” 

بطولة  العرض  أردمان”،   “نيكوالي  للرويس  “املنتحر”  نص  عن 

مصطفي منصور، أرشف شكري، نهال أحمد، محمد النبوي، وفاء 

أمين  أشعار  البدري،  وحيد  منفذ  مخرج  بطاوي،  محمد  زكريا، 

ديكور  عنرت،  مناضل  استعراضات  حمدي،  إيهاب  ألحان  النمر، 

حسام  إخراج  كسبان،  محمد  إعداد  قطامش،  شادي  ومالبس 

عبدالعظيم. 

املدينة  يف  يشاع  الذي  “سيميون”  حول  العرض  أحداث  وتدور 

لها  يتعرض  التي  النفسية  للضغوط  نتيجة  االنتحار  يف  نيته  عن 

عمل  بال  زوجته  مع  يعيش  تجعله  التي  البطالة  حالة  بسبب 

هذه  املنزل،  ومسئولية  املعيشة  تكاليف  تتحمل  التي  وهي 

من  سواء  املجتمع  من  مختلفة  لطبقات  مبمثلني  تدفع  االشاعة 

املثقفني أو التجار أو املهمشني أن يذهبوا إليه بحثا عن االنتفاع 

يكتب  أن  منهم   كل  ليطلب  االنتحار  ملحاولته  واالستغالل 

سيميون يف وصيته أنه انتحر من أجل الدفاع عن قضايا وحقوق 

سيميون  يبدأ  حتى  منهم،  مندوب  كل  إليها  ينتمي  التي  الفئة 

موته  بعد  سيحياها  طيبة  حياة  من  به  أغروه  ملا  االقتناع  يف 

وأنه سيخلد ويحصل عيل قيمته اإلنسانية التي مل يحصل عليها 

عىل  تعم  سوف  التي  الفوائد  إىل  إضافة  الحياة،  قيد  عىل  وهو 

الحق  له  من  بينهم حول  الرصاع  ليدور  املوت،  بعد هذا  أرسته 

تجارتهم  يتقاسموا  وكيف  سيميون،  موت  من  االستفادة  من 

بهذا املوت، وكيف تنترش فكرة االنتحار كالوباء يف هذا املجتمع 

املكاسب ألن موت  الفئات أن تجني مزيدا من  لتستطيع هذه 

شخص واحد لن يكفيهم. 

رغم  الموت  استغالل  العظيم:  عبد  حسام 
قدسيته 

مكان  انتفاء  :إن  العرض  مخرج  العظيم  عبد  حسام  وقال 

اإلنسانية يتضح من خالل استغالل كافة أطياف املجتمع لفكرة 

انتحار او موت البطل، املوت الذي ميثل قدسية و جالل، وعىل 

الرغم من ذلك إال أننا نحاول استغالله واالنتفاع منه، من خالل 

ويحصل  سيكرم  وأنه  االنتحار  أراد  الذي  للشخص  وعود  تقديم 

عىل كل ما مل يجده يف حياته سيحصل عليه يف مامته وترسم له 

كل الطرق الوردية والتي ستعوضه عن النواقص اليل واجهها يف 

الحياة 

النخب  لبعض  رمزية  به  دوري  النبوي:  محمد 
المتسلقة

دور  بأداء  أقوم  النبوي:  محمد  الفنان  قال  دوره  وعن 

والدور   ،) املهمشة  السياسية  )الطبقة  ممثل  وهو  )اريستارخ(، 

تظهر  أن  تحاول  والتي  املتسلقة،  النخب  لبعض  رمزية  به 

وتستفيد من املجتمع عىل حساب أي يشء، حتى لو كان حياة 

هذا  عن  الدفاع  هو  املعلن  النخبة  هذه  هدف  أن  مع  إنسان، 

ينتحر  بأن  )سيميون(  يقنع  أن  يحاول  بأنه  وذلك  اإلنسان، 

بطال،  سيصبح  أجلها  من  بانتحاره  وأن  النخبة،  هذه  أجل  من 

أو  مينعه  أن  يحاول  أن  دون   , املجتمع  يف  قيمة  ذو  وسيصبح 

لديه  االنتحار  فكرة  ينمي  بل  انتحاره،  سبب  عن   يسأله  حتى 

وأنها السبيل الوحيد للمجد وتحقيق ذاته .

ويدخل اريستارخ يف رصاع مع ممثيل باقي النخب ويتصارعون 

عن  يعدل  والذي  سيميون  انتحار  من  االستفادة  عىل  جميعا 

تلك  وتبدأ  بالخيانة،  ويتهمونه  بشدة  فيلومونه  االنتحار  فكرة 

النخب بالبحث عن منتحر أو صناعة منتحر لتستفيد من موته 

حتى تظل موجوده .

والعبثية  الرمزية  تلك  يف  الدور  صعوبة  تكمن  النبوي:  وأضاف 

الجد والهزل،  وكذلك منهجية املخرج / حسام  النص ما بني  يف 

عبدالعظيم يف اختيار أسلوب التمثيل داخل التمثيل، مام يجعل 

للغاية   ودقيقه  محدده  العرض  يف  شخصية  أي  أداء  طريقة 

وأخريا  أمتنى أن أوفق أنا وباقي أعضاء فريق العمل يف تقديم 

عمل جيد 

استعراضي  عرض  المرحوم  شكري:  أشرف 
فانتازي  كوميدي  قالب  في  غنائي 

وقال الفنان ارشف شكري عن دوره: أؤدي شخصية “دميرتي” يف 

عرض املرحوم هذا العرض الذي رغم اسمه لكنه يعرض يف قالب 

كوميدي به فانتازيا، وهو عرض استعرايض غنايئ.

أما عن دوري فهو بالنسبة يل من األدوار املهمة واملتنوعة والتي 

املقدمة  الشخصيات  يف  التنوع  احب  وأنا  ظاهرة  الشخصية  بها 

التنوع  خالل  من  وإمكانياته  قدراته  تظهر  هنا  املمثل  ألن 

والشكل املختلف بأمناط مختلفة ومرسحيات مختلفة فيعد ذلك 

مهام للمثل حيث يجرب نفسه يف كل  ما هو جديد وحتى وان 

كانت املساحة اكرث أو اقل.

فيها،  أغني  أين  وخاصة  الشخصية  أحببت  انأ  شكري:  وأضاف 

أنه مات ويصدق والده،  وشخصية “دميرتي” هو شخص يدعي 

اآلخرين،  جثث  عىل  يظهرون  الناس  أن  العربة  تكون  وهنا 

تكون  وقد  اإلنسانية،  يهمهم  وال  طموحاته  منهم  كل  ويحقق 

هذه العربة وهي رسالة العرض، وأنا قد أؤدى عدة شخصيات يف 
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عرض واحد وهو ما يجعل املخرجني يختاروين لهذا السبب، مثل 

الطوق واألسورة ورجل القلعة وغريها. 

هي  واجهتنا  التي  الرئيسية  املشكلة  أن  إىل:  شكري  وأشار 

الوحيد  املنفذ  هو  بالجيزة  الثقايف  املركز  ويعترب  املكان،  مشكلة 

الفنون  معهد  من  الفرق  من  للعديد  بالنسبة  الوحيد  واملتنفس 

كبري  عليه عبء  فاملرسح  األقاليم،  و  املرسح  ونوادي  املرسحية 

ولذلك أشكر املسؤولني باملركز واشكر رئيس اإلقليم جالل عثامن 

فهذه  مكانا،  املكان  أن  يشعروننا  ألنهم  فتحي  محمد  واألستاذ 

هي املشكلة حني يكون لديك مرسح وتعمل الربوفات ستحدد 

مواعيد الربوفات ومواعيد العرض وهنا يكون االنتظام، فاملمثل 

مثل العبي الكرة يجب أن يتدرب جيدا قبل املاتش وهكذا نحن 

كرثة  من  ميل  ال  أن  للمثل  جدا  ومهم  كبري،  عامل  له  فالتحديد 

عدد الربوفات وهنا فقط تكون املشكلة يف مكان العرض.

يكون  فالجميع  العرض  عىل  توافق  فعندما  الهيئة  جهة  من  أما 

بجانبهم ويكونون دافع للفرقة، فال توجد مشاكل هنا.

العمل  فريق  مع  العمل  حقا  اسعدين   : بقوله  شكري  واختتم 

هنا مع املخرج حسام فهو مخرج واعد وأمتني له مستقبل كبري 

وأيضا  التمثيل  أيقونة  اعتربه  والذي  منصور  مصطفى  واملمثل 

فالجميع عىل  النبوي ونهال أحمد ووفاء زكريا وغريهم،  محمد 

كنا  كام  فنحن  الشباب  مع  العمل  أحب  وأنا  املسؤولية،  قدر 

نتمنى أن يقف بجنبنا اآلخرون فها نحن اآلن نفعل ذلك.

استحسان  ينل  وان  جيد  بشكل  العرض  يعرض  أن  ونتمنى 

الجميع من الجمهور واملرسحيني والنقاد. 

تفك  أغاني  مجرد  ليس  عملنا  حمدي:  إيهاب 
الدراما  صلب  من  هي  وإنما  العرض  حالة 

وقال امللحن إيهاب حمدي : اختيار املخرج حسام عبد العظيم 

كنت  النص  عىل  عرض  ما  وأول  رائعا  شيئا  يعد  النص  لهذا 

قامشة  رائع،  عمل  منه  سيعمل  انه  وشعرت  جدا،  متحمس 

النص واإلعداد التي قام بها حسام تعد قامشة مطاطة وواسعة 

املوسيقى  نوعية  يف  رائعة  تنويعات  منها  ويعمل  وفضفاضة 

الجو  املوجودة تفرض عىل  الشخصيات  املستخدمة واألغاين ألن 

العام اكرث من مناخ، 

الرويس  بني  فاملزج  روسيا  يف  درس  إيطايل  مرصي  فاملخرج 

واإليطايل واملمثلني املرصيني واملرسح املرصي، هم قامشة هائلة 

واإليطايل  الرويس  املوسيقى  من  متنوع  بشغل  نقوم  تجعلنا 

واملرصي، فاتفقت أنا واملخرج أن يكون معظم عملنا ليس مجرد 

أغاين تفك حالة العرض وإمنا هي من صلب الدراما أيضا بديلة 

فيها  وإمنا  مغناه  أغاين  مجرد  ليست  األغاين  فمعظم  ملشاهد، 

ريستاتيف ودراما، فأنا يف حالة استمتاع رائعة من مجرد قراءة 

العمل،  هذا  يف  بعميل  سعيد  وأنا  العمل،  بداية  قبل  من  النص 

النص،  داخل  عاذلة  وأغاين  أشعار  كتب  النمر  أمين  فالشارع 

اعتقد أنها بالنسبة يل شخصيا هي تجربة جديدة، وأهم ما فيها 

أحاول  وأنا  النظر،  وجهة  هو  ولديه  العمل  رب  هو  املخرج  أن 

وروحه،  النص  قراءة  عىل  قدرايت  حسب  نظره  وجهة  تحقيق 

لفرقة عريقة،  نعمل  أننا  بتقديم عمل موفق وخاصة  ونوعدكم 

لفرقة  يعمل  أن  مرص  يف  فنان  ألي  رشف  فهي  السامر،  فرقة 

السامر، حسام عبد العظيم مخرج واعي جدا وميتلك وجهة نظر 

والجذب يف وجهات  الشد  تبادلنا  نكون  وقد  متاما،  به  أثق  وأنا 

املسافات  تقريب  واستطعنا  نظرنا  وجهات  اقرتبت  حتى  النظر 

بكل سهولة، أنا سعيد بهذه التجربة.

المسرحية في  شخصيتني  أؤدي   : أحمد  نهال 
عن  املرحوم  ودورها: مرسحيه  العرض  عن  أحمد  نهال  وقالت   

محمد  إعداد  من  واملرسحية  اردمان،   لنيكوالي   املنتحر  نص 

كسبان، وهي تدور حول فرقة مرسحية داخل العرض، وباألخص 

وأنا دوري  تقدم مرسحية روسية،  والتي  السامر املرسحية  فرقة 

الفرقة،  أي عرض يف  نفسها يف  تقحم  التي  » جيجي«  الفرقة  يف 

أي  عىل  سيطرتها  وتفرض  الوقت  طول  مسيطرة  شخصية  وهي 

الروسية  املرسحية  داخل  دوري  عن  أما  بالفرقة،  يعمل  مخرج 

وهى  مرحوم،  جعله  املراد  أو  املرحوم،  زوجة  ماريا  بدور  أقوم 

شخصية يف رصاع دائم مع زوجها  بسبب عدم عمله وهى التي 

تنفق عىل البيت وتتوىل شئونه، وأنا أحاول دامئا أن يكون هناك 

العرض  داخل  بتمثيلهام  أقوم  اللتني  الشخصيتني  بني  اختالف 

وأمتنى أن يكون واضح بإذن الله. 

سامية سيد
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المصري التمثيل 
للمسرح« الدولي  كربالء  »أيام  بمهرجان 

نظمت  وبناء«  فكر  رسالة  كربالء  »مرسح  شعار  تحت 

للمرسح«  الدويل  كربالء  »أيام  ملهرجان  الثالثة  الدورة 

 31 األربعاء  إىل  مارس   23 األربعاء  من  الفرتة  خالل 

مارس مبرسح بيت الثقافة مبدينة »كربالء« بدولة العراق 

الشقيق، وقد تحمل مسئولية رئاسة املهرجان املرسحي/ 

منتظر الطويل، وإدارته املخرج/ زيدون آل سلطان.

تضمنت فعاليات املهرجان عدة مشاركات عربية مهمة، 

بعروضها  عربية  دول  خمسة  مشاركة  مقدمتها  ويف 

»سالب  املرصي  العرض  مشاركة  تعذر  بعد  وذلك   -

»أكادميية  وإنتاج  صابر  الله  عبد  إخراج/  من  واحد« 

التي  اإلدارية  املعوقات  بعض  لوجود  نتيجة  الفنون« 

تعذر التغلب عليها يف الوقت املحدد - فكانت العروض 

عامن  لسلطنة  عيش«  »لقمة  عرض  ييل:  كام  املشاركة  

املتهالكة«  »األخيلة  الرواحي،  محمد  إخراج/  من 

الحسن،  يوسف  ربيع  إخراج/  من  السودان  لجمهورية 

»قطار الباقورة« للمملكة األردنية الهاشمية، »الهوارب« 

وذلك  خليفة،  حافظ  إخراج/  من  التونسية  للجمهورية 

باإلضافة إىل مشاركة الجمهورية العراقية بأربعة عروض 

»املحراب  وهام:  الرسمية  باملسابقة  منهام  اثنني  منهام 

من  »املفتاح«  فاضل،  ميثم  إخراج/  من  املضطرم« 

التسابق  إطار  خالج  وعرضني  سلطان،  أسامة  إخراج/ 

وهام: دمى محطات وظل للمخرج/ زيدون آل سلطان، 

أن  إىل  اإلشارة  وتجدر  ميك.  صادق  للمخرج/  اشتباك 

تلك العروض قد تم اختيارها من خالل لجنة املشاهدة 

)العراق(، وعضوية  الشيباين  د.عيل  برئاسة  تكونت  التي 

)البحرين(،  شمس  عادل  )مرص(،  أنور  د.ملياء  من  كل 

يحسب  التي  اللجنة  وهي  )السعودية(،  الرزق  ميثم 

جميع  مبراعاة  اختياراتها  جميع  يف  الدقيق  التزامها  لها 

الرشوط الفنية املحددة لعروض املهرجان.

بعد   – الثالثة  الدورة  يف  املرصية  املشاركة  متثلت  وقد 

إعتذار العرض املرسحي - مبشاركة ثالثة مرسحيني ميثلون 

برئاسة  الندوات  لجنة  تشكلت  حيث  جيل،  من  أكرث 

بعضويتها كل  األعسم وضمت  باسم  د.  العراقي/  الناقد 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 04 أبريل 2022العدد 545 العدد 04762 أبريل 2022العدد 762

[[99 متابعات

العظيم  عبد  د.شاكر  الربيعي،  د.عيل  املرسحيني:  من 

وذلك  )مرص(،  أنور  د.ملياء  رؤوف،  أسامة  د.  )العراق(، 

دوارة  د.عمرو  املرسحي/  والناقد  املخرج  شارك  حني  يف 

املرسحي  برئاسة  تشكلت  والتي  التحكيم  لجنة  بعضوية 

من:  كل  وضمت  مهدي،  د.عقيل  الكبري/  العراقي 

كريستوف باليدت )أملانيا(، إقبال نعيم )العراق(، عباس 

الحايك )السعودية(، وقد أعلنت لجنة التحكيم نتيجتها 

بفوز فرقة الدن من سلطنة عامن بجائزة العرض األول، 

أفضل  بجائزة  غازي  مثال  العراقي/  املؤلف  فاز  حني  يف 

أفضل  بجائزة  يوسف  ربيع  السوداين/  واملخرج  نص، 

أفضل  بجائزة  الرميوين  إياد  األردين/  واملخرج  إخراج، 

األوىل  جائزيت  مناصفة  تم  حني  يف  وذلك  سينوغرافيا، 

متثيل نساء واألوىل متثيل رجال، حيث فاز بهام كل من 

العرض  نجمي  الدفاعي   وهاشم  العاين  إرساء  الفنانني/ 

ميس  األردنية  املمثلة  مع  مناصفة  »املفتاح«  العراقي 

الزعبي بعرض الباقورة واملمثل التونيس/ ضياء املنصوري 

بعرض الهوارب.

عمرو  للدكتور/  الرفيعة  واألدبية  الفنية  للمكانة  ونظرا 

درع  مبنحه  وذلك  خاص  بتكريم  حظي  فقد  دوارة 

كلمة  إللقاء  باإلجامع  اختياره  إىل  باإلضافة  املهرجان، 

جميع الوفود املشاركة باملهرجان. 

أيضا  تضمنت  قد  املهرجان  فعاليات  أن  بالذكر  وجدير 

أبرزها  ومن  للعروض  املوازية  املرسحية  األنشطة  بعض 

التي  البحثية  النقدية - تلك الجلسة  - بخالف الجلسات 

مللحمة  والتأريخي  اإلنساين  »البعد  بعنوان:  نظمت 

باحثني  ستة  مبشاركة  الدرامية«  القراءة  وتجليات  كربالء 

)هم األساتذة: د.عيل الشيباين، د.باسم األعسم، د.شاكر 

ماجد،  د.عقيل  الربيعي،  محمد  د.عيل  العظيم،  عبد 

د.عقيل مهدي(، كام تم تنظيم ورشتني أحدهام بعنوان: 

إرشاف  العرض«  إىل  النص  من  املرسحي  العرض  »بناء 

بعنوان:  والثانية  )املغرب(،  السباعي  محمد  وتدريب/ 

إرشاف  للجسد«  الفيزيائية  والصورة  »الكريوجراف 

وتدريب/ أمني جبار )العراق(. 

مي سيد 
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[[10 متابعات

الجنوب شباب  مهرجان  في  األول  بالمركز  فاز  أن  بعد 
الفنون  أكاديمية  في  األسباني  العرض   

ممثل    إعداد  ورشة  يقدم  ومخرجه 
اعتادت أكادميية الفنون عىل استضافة ورًش فنية من مختلف 

وقد  مختلفة،  ثقافات  عىل  التعرف  للطالب  تتيح  العامل،  دول 

“مهرجون”  بعرضها  كالونس،  فرقة  خالل  من  أسبانيا  شاركت 

لشباب  الدويل  املرسحي  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  ضمن 

أكادميية  استضافته  األول،  باملركز  العرض  فوز  وبعد  الجنوب، 

للفنون  العايل  املعهد  يف  جبارة،  غادة  د.  برئاسة  الفنون 

قدم  الذي  كاسال،  توين  إخراج  والعرض  بالقاهرة،  املرسحية 

ثالث  مدتها  ممثل  إعداد  ورشة  العرض  استضافة  صباح  أيًضا 

العايل  املعهد  عميد  حسن  نبيلة  د  إرشاف  تحت  ساعات، 

خالل  من  تم  التعاون  وهذا  باإلسكندرية،  املرسحية  للفنون 

د. غادة جبارة رئيس أكادميية الفنون وامللحق الثقايف بسفارة 

وحاورت  الحدث  حرضت  “مرسحنا”  كريس.  كانديدو  أسبانيا 

مخرج العرض ومنظمي الحدث.

للفنون  العايل  املعهد  عميد  حسن  نبيلة  د  قالت  البداية  يف 

هناك  أن  أخربتنا  األسبانية  السفارة  باإلسكندرية:  املرسحية 

الدويل  املرسحي  املهرجان  يف  تشارك  سوف  أسبانية  فرقة 

األقرص،  أقيم يف  الذي  الحايل  العام  دورة  الجنوب، يف  لشباب 

التجريبي، و  املهرجان  التي تواجدت من قبل يف  الفرقة  وأنها 

عرضت يف اإلسكندرية وحصلت عىل جوائز، واقرتح  املستشار 

عرض  نستضيف  أن  كريس  كانديدو  أسبانيا  بسفارة  الثقايف 

ورشة  أيًضا  يقدم  أن  ومتنت  كاسال،  توين  إخراج  “مهرجون” 

شديد  وبكرم  وبالفعل  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  لطلبة 

وافق املخرج اإلسباين توين كاسال أن يقدم العرض الفائز باملركز 

األول يف مهرجان شباب الجنوب “مهرجون” وأن يقدم ورشة 

ونظرًا  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  لطلبة  ممثل  إعداد 

ألنني حصلت عىل الدكتوراه من إسبانيا، كنت حريصة طوال 

الوقت أن أحافظ عىل اللغة وعىل العالقات بني مرص والسفارة 

كبري  بشكل  حارضة   أصبحت  اآلن  امليديا  أضافت:  اإلسبانية. 

انتظار أن يؤخذ يف  جًدا، املمثل أصبح ُيصنِّع عمله، وليس يف 

املمثل  السينامئية،  أو  املرسحية  أو  الدرامية  األعامل  إحدى 

عمله،  يوجد  أن  ويتعلم  لنفسه،  ُيسوق  أن  يتعلم  أن  يجب 

آلية  هذه   أصبحت  وقد  العمل،  هذا  تسويق  يف  ويسعى 

عرصية ال يحب أن نغفل عنها، والبد أن يرتىب الطالب عليها، 

يجب أن يحتك الطلبة بخربات من مختلف دول العامل.

مادة  يف  نستخدمه  الورشة  يف  املقدم  التكنيك   :”: وأضافت 

حرفية املمثل، الفكرة أن الطالب قد اعتاد أن يأخذ هذا النوع 

الطالب  يستطيع  أن  الورشة،  هذه  يف  والجديد  العمل،  من 

مليئة  املرصية  العروض  منفصال،  عرضا  ذلك  من  يخلق  أن 

بالديكور واملالبس واإلضاءة، ولكن األسايس يف تكوين املمثل، 

أن يعرف ما هو الفراغ واإليقاع واالنفعال والفعل، هذه بعض 

استخدامها  وإعادة  األساسيات  هذه  أخذ  وكيفية  األساسيات، 

أخذ  اإلسباين  املخرج  استطاع  وبالفعل  مخالف،  بشكل 

األساسيات هذه وإعادة استخدامها يف بناء عرض بدون اللجوء 

إىل باقي املفردات البرصية التي قد تعوق تنقل العرض.

وتابعت “نبيلة”: لدينا مأساة أن كل فرد مدرك للدراماتورجيا 

أن  مبعنى  االستخدام،  يف  كبري  خالف  لدينا  الخاص،  مبفهومه 

يأخذ النص ويعيد كتابته من جديد تحت مظلة الدراماتورج، 

نصا  يقدم  الحالة  هذه  يف  الكاتب  أن  األمر  حقيقة  ولكن 

توين  املخرج  بني  الورشة  عقب  مفتوحة  مناقشة  ويف  مخالفا، 

كاسال والطالب املشاركني يف الورشة، وعددهم تقريًبا 22 طالبا 

وطالبة، تحدث عن أنهم يف أسبانيا يربطون بني قسم اإلخراج 

ورؤية  أكادميية  ودراسة  خربة  صاحب  وهو  والدراماتورجيا، 

أوربية معارصة، وقد حدد العنارص بشكل هام جًدا: يجب أن 

حدود  يف  تزيد  ال  النص  من   %15 بنسبة  تكون  الدراماتورجيا 

عن  استعيض  أن  أو  النص،  من  شخصية  إلغاء  أو  االختصار 

من  آخر،  تعبريي  شكل  بأي  يقوله  أن  املؤلف  يرغب  مفهوم 

خالل وضع لوحة تعبريية أو رقصة بداًل من مشهد ما.. قالت: 

النص،  عىل  للدراماتورجيا  الحقيقي  املعنى  هو  ذكره  تم  ما 

النص  يكون  النسبة،  هذه  تتعدى  التي  النصوص  فكرة  ولكن 

مستوحى من، وُيكَتب اسم املؤلف عىل العمل، لألسف هناك 

العديد من الُكّتاب واملؤلفني ُيغريون يف النص بشكل كبري جًدا 

وُيكَتب عىل النص أنه دراماتورج، وهذا غري صحيح.

أن  الورشة  يف  وددت  كاسال:  توين  اإلسباين  املخرج  وقال 

عرض  أقدم  أن  أجل  من  الرضوري  من  ليس  أن  الطلبة  يفهم 

الجسد  طريق  عن  ولكن  الكلمة،  استخدم  ال  أن  “مايم” 

ذلك  يصل  وأن  أريد،  ما  أحيك  أن  أستطيع  بالفراغ  وإحساسه 

الورشة  يف  تركيزي  يكون  أن  وددت  ويرس،  بسالسة  للجمهور 

عىل كيفية استخدام املمثل للجسد بشكل واضح، يستطيع أن 

قصة  من خاللها  يحيك  ليك  املعلومات  من  مجموعة  به  ينقل 

كانوا  الطلبة  الورشة  يف  مترينني  أول  مع  أضاف:  للجمهور. 

عىل  يتعرفوا  أن  رسيًعا  استطاعوا  ولكنهم  مشوشني،  مازالوا 

أنهم  يل  بالنسبة  مفاجأة  وكانت  للتدريبات،  العميق  الخط 

استطاعوا أن يتفاعلوا بسهولة مع التامرين املقدمة يف الورشة، 

ومستواهم كان عاليا جًدا.

ساعات  ثالث  بواقع  واحد  يوم  الورشة  مدة  “كاسال”:  وتابع 

بشكل  فيها  ُقّدم  ما  عىل  العمل  حالة  يف  ولكن  جًدا،  كافية 

قد  األمر  النوعية،  هذه  من  احرتافية  عروض  لتقديم  دقيق، 

يحتاج إىل وقت أكرب.

حول  يدور  “مهرجون”  املرسحي  العرض  “كاسال”:  واستكمل 

العنف ضد املرأة، وعىل الرغم أن أوروبا أو إسبانيا من العامل 

األول، إال أن نسبة قتل الرجال للسيدات مرعبة، وهذا يجب 
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[[1111 متابعات

أن يتوقف، وأن يكون هناك أعامل كثرية تناقش هذه القضية، 

حتى مرسحية “كارمن” تناقش العنف ضد املرأة. اسم العرض 

الباطني للكلمة، لألسف الشديد  “مهرجون” يقصد به املعنى 

يف ثقافات عديدة كلمة “مهرج” تستخدم كنوع من الُسباب، 

أللعب  “مهرجون”،  اسم  العرض  عىل  أطلق  أن  قصدت  وقد 

باملعنى الباطني للكلمة.

تاريخ كبري ومتميز يف املرسح عن  لها  وأضاف “كاسال”: مرص 

العروض  مستوى  يف  واضح  وهذا  لها،  املجاورة  املنطقة  كل 

واملوسيقية  املرسحية  العروض  وخاصٍة  املرصيني،  والفنانني 

التي شاهدتها يف اإلسكندرية واألقرص، تقدم مستوي العروض 

املستويات يف مرص   ، بينها وبني أى عروض أخرى  واضح جًدا 

من  جًدا  وقريبة  واإلخراج،  التمثيل  حيث  من  جًدا  مرتفعة 

اإلسبانية  املرسحية  العروض  طعم  ولكن  اإلسباين،  املستوى 

العروض  من  قريب  هو  رمبا  املرصي،  املرسح  عن  مختلف 

املرسحية بجنوب إسبانيا “األندلس”، ولكن بشكل عام املرسح 

األوريب يستخدم ديكورا أقل، من أجل أن نستطيع أن نسافر 

نستخدم  إسبانيا  يف  العرض  تواجد  حالة  يف  ولكن  بالعروض، 

ديكورات أكرب، ولكن يف األغلب العروض تتجه لفكرة السفر، 

ومالبس  ديكور  من  االدين  الحد  نستخدم  أن  نحاول  لذلك 

وغريها من العنارص املرسحية.

الورشة،  يف  قدمته  وما  املايم  بني  فرق  هناك  “كاسال”:  وتابع 

غري  مادية  أشياء  يرون  الناس  أجعل  أن  أحاول  املايم  يف 

محتويات  أو  معاين  توصيل  بهدف  خارجي،  إسقاط  موجودة، 

مادي  هو  ملا  رسم  إعادة  موجودة،  غري  املشهد  داخل  مادية 

املمثل  فهو  الورشة  يف  قدمته  ما  أما  املقدمة،  باألفعال  ولكن 

واإلحساس، املمثل كيف يشعر، هذا الشعور يكمل له األشياء 

يف  املمثل  تساعد  التدريبات  هذه  املوجودة،  غري  املادية 

يستغنى  أن  عىل  جسمه  خالل  من  قادرا  يكون  وأن  تكوينه، 

عن صفحة حوار، ويعرب بحركات جسده عن كل ما يريد قوله، 

أن يكون املمثل قادر عىل نقل أكرب كمية من املعلومات عن 

طريق الجسد.

يف  إسبانيا  بسفارة  الثقايف  املستشار  سلم  العرض  عقب 

للفنون  العايل  املعهد  عميدة  و  كريس  كانديدو  السيد  مرص 

توين  اإلسباين  واملخرج  حسن  نبيلة  د  باإلسكندرية  املرسحية 

كاسال الطلبة املشاركني يف الورشة شهادة من السفارة اإلسبانية 

بالقاهرة تقر بأن الطالب الحاصل عىل هذه الشهادة قد حرض 

ثالث  ملدة  كاسال  توين  اإلسباين  الفنان  مع  ممثل  إعداد  ورشة 

أكادميية  بالقاهرة-  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  ساعات 

وإجادة،  بتفاعل  التامرين  كافة  قدم  املتدرب  وأن  الفنون، 

تحت إرشاف د. نبيلة حسن. 

املرسح  كريس:  كانديدو  الثقايف  املستشار  قال  ذلك  عقب  و 

ملرص  بالنسبة  و  الدول،  من  للعديد  بالنسبة  جًدا  هام 

قادرة  ألنها  حسن،  نبيلة  بدكتورة  محظوظون  نحن  وإسبانيا، 

يف  األسبانية  والسفارة  مرص  بني  جًدا  جيد  تواصل  إقامة  عىل 

مرص، والتعاون الدائم معنا يف  هذا املرشوع الذي تم تقدميه 

بداخل املعهد العايل للفنون املرسحية بالقاهرة. أضاف: وعىل 

 3( واحد  يوم  ملدة  جًدا  قصرية  كانت  الورشة  أن  من  الرغم 

النوعية  أنه كان مهام للطلبة أن يروا مثل هذه  ساعات(، إال 

من الورش من ثقافات مختلفة، باإلضافة إىل العرض املرسحي 

يقدم  انه  إال  صامت  عرض  أنه  الرغم  عىل  الذي  “مهرجون”، 

فكرة وقضية هامة.

عن  كاسال  توين  املخرج  مع  تحدثت  عندما  سعدت  وأضاف: 

دامًئا  وأمتنى  جًدا،  مرتفع  الطلبة  مستوى  أن  وأخربين  الورشة، 

جًدا  سعيد  وإسبانيا،  مرص  بني  دائم  تعاون  هناك  يكون  ان 

باستضافة أكادميية الفنون، كل الشكر لـ أ.د غادة جبارة رئيس 

أكادميية الفنون، عىل استضافتها للعرض املرسحي يف األكادميية 

، داخل املعهد العايل للفنون املرسحية بالقاهرة، وشكرًا جزياًل 

هذا  عىل  وحرصها  الدائم،  تعاونها  عىل  حسن  نبيلة  د  أ.  لـ 

التواصل املرسحي بني مرص وإسبانيا.

العايل  املعهد  يف  الرابعة  بالفرقة  الطالب  لطفي  عمر  قال  و 

هذه  ليست  ونقد:  دراما  قسم  بالقاهرة  املرسحية  للفنون 

أقوم فيها بحضور ورشة ملدرب أجنبي،  التي  املرة األوىل  هي 

عن  تتحدث  ورشة  يف  تواجدي  حيث  من  األوىل  املرة  ولكنها 

ُكنا  ولكننا  ممتعة،  كانت  الورشة  أكرب،  بشكل  والفراغ  املايم 

نتمنى أن تكون مدتها أكرب من ذلك لىك نحصل عىل استفادة 

يف  الفراغ،  بعد  ما  عىل  لنتعرف  أيام،  خمسة  األقل  عىل  أكرب، 

الورشة  والفراغ،  والشعور  اإلحساس  عىل  تعرفنا  الورشة  هذه 

يجعل  ذاته  حد  يف  وهذا   ، كممثلني  أدواتنا  نعرف  جعلتنا 

املمثل يعمل عىل تطوير ذاته بشكل أكرب.

املعهد  لطلبة  متاحة  كانت  الورشة  كامل:  انجي  قالت  فيام 

تعمل  ألنها  للممثل  جًدا  مفيدة  وكانت  التخرج،  وحديثي 

يتعلق  فيام  لذلك  املمثل  وإدراك  واإلحساس،  الشعور  عىل 

بحركته وانفعاله لىك يخرج عىل خشبة املرسح بشكل صادق 

خالل  من  كبري  بشكل  معنا  متواصال  كان  “كاسال”  وحقيقي، 

ترجمة د. نبيلة حسن، وكان يحاول طوال الوقت أن ينقل لنا 

خرباته بشكل سلس وبسيط.

إيناس العيسوي
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[[12 حوار

لألطفال..  القومي  المسرح  مدير 
جديدين  ورؤية  بشكل  والوحش«  »الجميلة  قدمنا  حسن:  محمود 

الطفل  قضايا  يناقش  متنقل«  »مسرح  تأسيس  إلى  أطمح 

تبىن  الوعي  ركائز  أحد  هو  الطفل  مسرح 
من  له  لما  متعاقبة؛  ألجيال  ثقافة  عليه 
وفنية  وتربوية  وأدبية  ثقافية  مكانة 
مسرح  ارتكز  ولقد  وتعليمية،  وجمالية 
التاريخ  على  األحيان  معظم  في  الطفل 
ليحقق  واألسطورة  والموروث  العربي 
كما  والتعليم،  المتعه  حيث  من  أهدافه 
اختيار  في  دوره  األخالقي  للمحتوى  كان 
ملحة  حاجة  هناك  وكانت  النصوص، 
لجأت  لذا  ومتطورا،  جاذبا  ليظل  للتجديد 
لتدخل  الحديثة  التقنيات  إلى  العروض 
المسرحى،  العرض  عناصر  ضمن  بقوة 
المسرح  خشبة  على  مؤخرا  قدم  وقد 
المسرح  العرض  لألطفال  القومي 
ناصر  وأشعار  تأليف   “ والوحش  “الجميلة 
موسيقى  حسن،  محمود  إخراج  محمود، 
محمد  ديكور  طه،  هشام  وألحان 
ماسكات  عودة،  مروة  مالبس  الغرباوى، 
فؤاد،  أشرف  استعراضات  سعد،  محمد 
أبو  إضاءة  يوتوبيا،  شركة  فيلمية  مادة 
بطولة  عباس،  إسالم  ماكيري  شريف،  بكر 
عادل  يوسف،  جرب،حسن  سيد  ثروت،  بهاء 
يوسف،  أحمد  جمال،  مروج  الكومي، 
هناء  إبراهيم،  وائل  القادر،  عبد  منصور 
محمد  حسن،  نشوى  بشاى،  أيمن  سعيد، 
المنياوي.  سامر  الشربيىن، 
المهن  نقابة  عضو  حسن  محمود  المخرج 
المعهد  خريج  و  والسينمائية  التمثيلية 
قدم   ،1987 المسرحية  للفنون  العالي 
كمخرج  التلفزيونية  األعمال  من  العديد 
التعلب،  المثال  سبيل  على  منها  منفذ 
وال  بداية  بال  حكاية  والكالب،  اللص 
وغريها،  هى  وقصور،  حواري  نهاية، 
والحصان.   الرجل  الشهاب،  اثنني،  اثنني 
ومنها  المسرحيات  من  العديد  قدم  كما 
القلم  والسكر،  الملح  حريم  النسا،  كيد 
والوحش،  مكة،الجميلة  فتح  المغرور، 
مدير  اآلن  وهو  وغريها،  وقمر  شمس 
أجرينا  لألطفال..  القومي  للمسرح  عام 
تجربته  من  لنقرتب  الحوار  هذا  معه 
للمسرح  كمدير  معه  ونتحاور  األخرية  
لألطفال                                                                                     القومي 
حوار : رنا رأفت

شاهد  وعندما  جنيها،   10،15،20 آنذاك  التذكرة  سعر  وكان  العدد، 

بإعادته  طالب  العرض  الفني  البيت  رئيس  مختار  إسامعيل  الفنان 

مرة أخرى مبيزانية اكرب، وكان يرى أنها ستحقق نجاحا كبريا ثم توىل 

مل  و  العرض  إعادة  مناقشة  وتم  املرسح  إدارة  يوسف  الفنان حسن 

أعدت  الفرقة  إدارة  توليت  وعندما  املعاش،  إىل  خروجه  حتى  يقدم 

الدعم  كل  لنا  قدم  مختار  إسامعيل  الفنان  ان  والحقيقة  املرسحية، 

قدمنا  ولكننا  كثريا  نختلف  مل  العرض.  مفردات  ىف  اإلنتاج  كل  ووفر 

باملمثلني عىل خشبة  ارتجالية خاصة   مشاهد  وبعض  القصة  للطفل 

الجميلة مروة  الفنانة  العرض هم   السابق كان أبطال  املرسح، و يف 

عبد املنعم والفنان الجميل هشام املليجى، وعندما رشعنا يف تقدميها 

جعلنا  ما  الفنية،  األعامل  بعض  ىف  منشغلة  املنعم  عبد  مروة  كانت 

للفنون  العايل  باملعهد  طالبة  وهى  جامل  مروج  بالفنانة  نستعني 

املرسحية، وكان رغبتنا تقديم بطلة جديدة للساحة املرسحية، وقدم 

دور “الوحش “ الفنان بهاء ثروت مع تغريات أخرى يف بعض أبطال 

العمل وتناولنا العرض بشكل ورؤية جديدتني، وقمنا بتكثيف بعض 

األشياء ىف النص.

خلدمه  السينوغرافيا  عنصر  توظيف  مت  كيف   -
دراما العرض ؟ 

املشكلة األوىل التي واجهتنا أن هناك مشاهد تتم ىف خلفية املرسح 

- لوحظ مؤخرا تقدمي عروض مسرحية لألطفال 
عن أفالم كارتون عاملية.. ملاذا؟  

من  مأخوذة  سنجدها  األورويب  الشعبي  الــرتاث  قصص  تاريخيا 

فرتات االستعامر واملكتبات القدمية، فعندما دخل االستعامر األوريب 

للرشق قاموا بالحصول عىل الكثري من قصص األطفال  وقاموا مبزج 

قدموها  شيقة  قصص  كتابة  يف  وبدأوا  تراثنا  مع  الشعبي  تراثهم 

كأفالم كارتون لكبار النجوم؛ وبالتاىل أصبحت عنرصا جاذبا ولألسف 

أتهم  أن  أريد  وال  الشعبي  برتاثنا  باالستعانة  نقوم  ال  نحن  الشديد 

نتيجة  االستسهال  أنواع  من  نوع  هناك  ولكن  بالتقصري  املرسحيني 

القومي  لبيب املرسح  الفنانة عزة  لقناعات مختلفة، وىف فرتة توىل 

للطفل أتذكر إن أول قصص الرتاث الشعبي التي قدمت عىل خشبة 

للكتابة  عمل  بجلسات  وقمنا   “ والوحش  “الجميلة  كانت  املرسح 

وكان  كامل  عام  ملدة  محمود  نارص  والشاعر  املرسحى  والكاتب  أنا 

العام  باإلطار  نستعني  ولكن  الغريب،  بشكلها  نقدمها  ال  أن  هدفنا 

للقصة ونضع فيه معطياتنا ومدلوالت خاصة بنا.

- ما أبرز الصعوبات التي وا جهتكم عند إعادة العرض 
بعد سنوات من عرضه األول  وما أوجه االختالف ؟

عندما قدمنا “الجميلة والوحش” عام 2012 بعد قيام ثورة يناير مل 

كامل  الفتة  رفعنا  إننا   من  الرغم  عىل  العرض  ىف  حقها  عىل  تحصل 
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األمر  بهذا  نقوم  وحتى  “سلويت”  ــود  واألس األبيض  باللونني: 

ىف  كامل  استديو  وجود  رضورة  وهى  كبرية  مشكلة  هناك  كانت 

بتصوير  قمت  فقد  للفيديو  أعامال  أقدم  أىن  مبا  و  املرسح،  خلفية 

خدم  التكنولوجيا  من  عنرصا  أدخلنا  وبذلك  فيديو  “السلويت” 

ثابتة  صورة  قدم  التصوير  املمثلني،  جهد  من  كثريا  ووفر  العرض 

الخيال  السحرية  الشاشة  عىل خشبة املرسح، حققت لألطفال مع 

واملتعة، وأصبح هناك تنوعا ىف الصورة البرصية يساعد عىل الطفل 

عىل إطالق العنان لخيال .

بهاء  القدير  للفنان  األولــى  التجربة  هي  هــذه 
ثروت التى يقدمها للطفل فماذا عن تعاونك معه؟

عميل  بحكم  قدمية  صداقه  عالقة  به  تربطني  ثروت  بهاء  الفنان 

من  أعــامل  ثالثة  قدمت  وقد  الدرامية  لألعامل  منفذ  كمخرج 

و  عليها  وأثنى  مختلفة  وجدها  التجربة  خاض  وعندما  بطولته 

عرض  املرسح يف  يقضيها عىل خشبة  التي  الساعات  أمتع  إن  قال 

الطفل  عقلية  يحرتم  العرض  أن  وجد  وأنه   “ والوحش  “الجميلة 

قدر  املمثلني عىل  كبري من  به كم  و  القيم  العديد من  فيه  ويبث 

كبري من املوهبة والحرفية .

- ما الرسائل التي أردت أن تبعثها للطفل من خالل 
العرض ؟

قد  و  القيم  من  العديد  ويتعلم  واسع  بشكل  الطفل  يفكر  أن 

ينفصل  ال  فالطفل  لألرسة،  وإمنا  فقط  للطفل  ليس  العمل  قدمت 

عن أرسته .. أقدم العمل للطفل الكامن داخل األب واألم .

- هل يستطيع الطفل فهم رمزية العرض ؟
الحاىل مع  الوقت  الطفل ىف  لتفاعل  بالطبع يستطيع فهمها وذلك 

العقلية  يف  الطفل  نحبس  فلامذا  معلومات،  ولديه  التكنولوجيا 

القدمية .

هو  املقبلة  الفترة  يف  اجتاهك  يكون  أن  تفكر  هل 
متصير أعمال عاملية للطفل تناسب مجتمعنا ؟

املوضوعات  من  كبري  عدد  لدى  يتوافر  عندما  ولكن  ذلك  أمتنى 

املختلفة، فمن الصعب تقديم عمل عاملي لألطفال كام هو، ولكن 

يجب أضع له معطيات جديدة ومختلفة تحاىك البيئة املرصية .

املوجه  للتأليف  املسابقات  مــن  العديد  تقام   -
املصريني..  الكتاب  من  كبير  عدد  ويفوز  للطفل 

ملاذا ال يتم االستعانة بالنصوص الفائزة يف املسرح 
القومي للطفل ؟

قام  مرتوبول  مرسح  إلدارة  يوسف  حسن  الفنان  توىل  فرتة  ىف 

الكتاب و  القراءة تضم كبار  للكتابة وكانت لجنه  بتنظيم مسابقة 

إنتاج  ننوى  وكنا  نصوص  أربعة  وفاز  نصا   80 يقرب  ما  لنا  تقدم 

إنتاج  توقف  املرشوع  انتهى  عندما  الشديد  لألسف  ولكن  بعضها 

الفائز  يسعى  ال  الجوائز  عىل  الحصول  فبمجرد  النصوص،  هذه 

والتقصري  باإلنتاج،  الجائزة  لربط  رضورة  وهناك  النص،  لتقديم 

من الجهتني الكاتب وجهة اإلنتاج، فالكاتب  ينتظر  أن تقوم جهة 

لها  يقدم  أن  تنتظر  اإلنتاج  وجهة  إلنتاجه،  النص  بطلب  اإلنتاج 

ملسابقات  املنظمة  الجهات  تقوم  ألن  كبرية  وهناك رضورة  النص، 

اإلنتاج  بجهات  الفائزة  النصوص  بربط  بالطفل  الخاصة  التأليف 

املختلفة فلسنا ىف جزر معزولة.

هل من املمكن إقامة مسابقة التأليف مرة أخرى ؟
أمتنى ذلك، ولكن األمر يحتاج مليزانية خاصة وهو ليس قراري إمنا  

أمر يسعدين  الفني للمرسح وهو  البيت  األم، وهي  املؤسسة  قرار 

كثريا ألنه يفرز العديد من املؤلفني الشباب.

اخلاصة  النصوص  مــن  كبير  عــدد  على  يغلب   -
عند  عائقا  يشكل  مما  ــي  األدب الطابع  بالطفل 
النص  شــروط  مــا  نــظــرك:  ــه  وج مــن   .. تقدميها 

القابل للتقدمي على خشبة املسرح ؟
يجب أن يعي الكاتب عندما يتصدى للكتابة لعمل مرسحي للطفل 

الذي  الخيال  اإلنتاجية وحدود  والظروف  املرسح  معطيات خشبة 

يقدم عىل خشبة املرسح،  أن يكون خياله قريبا من واقع العمل، 

ىف بعض األحيان يطلق الكاتب العنان لخياله فيكون من الصعب 

أن ينفذ هذا الخيال عىل خشبة املرسح .

احلركة  نفتقد  أننا  الــنــدوات  أحــد  يف  صرحت   -
السبب من  ما  الطفل..  التي تتابع مسرح  النقدية 

وجه النظر؟
أو نذم دون  أن نشيد  إما  نقومه،  الطفل ال  عندما نشاهد مرسح 

القوة  مواطن  بتقييم وذكر  يقوم  الناقد هو من  السبب،  نذكر  أن 

يقدم  أنه  للمخرج  يخيل  األحيان  بعض  وىف  العمل،  يف  والضعف 

الثانية  العني  أن يكون  الناقد،  يأيت دور  للطفل، وهنا  عمال متميزا 

بعض  املخرج   من  سهوا  تسقط  أن  الطبيعي  ومن  العمل،  عىل  

األشياء فليس هناك عمل كامل. يجب ان يكون هناك تكامل بني 

املبدع والناقد، فالنقد عملية موازية للعملية اإلبداعية

- ما خطتك املقبلة للمسرح ؟
نسعى لتقديم مرسح طفل جيد مبفردات متميزة، وأن ال نتعامل 

تأسيس  طموحايت  وأحد  الثانية،  الدرجة  من  باعتباره  الطفل  مع 

و  نفسه  الطفل  خالل  من  الطفل  قضايا  يناقش  متنقل”  “مرسح 

واألماكن  للمدارس  به  ونذهب  الطفل  لهم خربة يف مجال  ممثلني 

وقضايا  تساؤالت  يطرح  تنويري  مرسح  مبثابة  ويكون  املختلفة 

“الجميلة  قدمنا  أن  بعد  املقبلة  الفرتة  املرسح  وخطة    .. هامة 

والوحش “ و “عفركوش” أن نقدم عرض “دهب الحامر “ للمخرج 

نارص عبد املنعم، ومرسحية “كوكب كوىك “ للكاتب عىل أبو سامل 

القراءة،  لجنة  موافقة  أعامل حصلت عىل  وصفوت صبحي  وهى 

هدف  ذات  أعامال  نقدم  أن  عىل  إسرتاتيجيتنا  ىف  نرتكز  ونحن  

وقيمة للطفل .

شهدت   األخــيــرة  سنوات  الثالث  أن  البعض  يــرى 
فما  لألطفال  القومى  للمسرح  الركود  من  حالة 

ردك ؟
عندما توليت إدارة املرسح القومي لألطفال يف 15 ديسمرب 2019 

وزيرة  معاىل  وجهت  قد  و  املرسحية  الورش  مرشوع  هناك   كان 

اسم  يحمل  مرشوع  عمل  برضورة  الدايم  عبد  إيناس  د.  الثقافة 

وقمنا  املواهب  انتقاء  إىل  يهدف  مرشوع  وهو   “ مرص  “مواهب 

مرص  مواهب  شعبة  عىل  العام  املرشف  إبراهيم  وائل  والفنان  أنا 

بتخريج دفعة تضم 55 طفال وطفلة قدمت عرض “عايزين سالم 

إنتاج عرض جديد بعنوان “الرجل  التوقيت بصدد  “، وكنا ىف هذا 

إدارة  توليت  وعندما  العرض  بروفات  بالفعل  وبدأنا   ،“ الشجرة 

املرسح كان املرسح ىف مرحلة “الحامية املدنية “ وقدمنا عروضنا 

وعروض الورشة عىل مرسحي ميامى وملك، وعندما انتهى املرسح 

وكان   2020 مارس  شهر  ىف  ذلك  كان  املدنية  الحامية  أعامل  من 

أون  تقدم  العروض  وبدأت  وتوقفنا  الجائحة  بداية  يواكب  ذلك 

بفك  وقمنا   “ الشجرة  “الرجل  عرض  تقديم  من  نتمكن  ومل  الين 

والفنية  الثقافية  الحياة  عودة  وعند  بالعرض،  الخاص  االرتباط 

وتواجد الجمهور بنسبة 25 % قدمنا عرض “عايزين سالم “ لورشة 

بتخريج  وقمنا  كبريا  نجاحا  وحققنا  عرض  ليلة   15 مرص  مواهب 

ىف  الكومي  عادل  للمخرج   “ “عفركوش  عرض  قدمنا  ثم  الدفعة، 

إبريل املايض، و بدأنا ىف إعادة إنتاج “الجميلة والوحش “ وهناك 

بعض  نتيجة  كان  املرسح  توقف  غن   .. إنتاجهام  يف  نرشع  نصني 

الظروف إذن.

مسابقة  من  الطفل  ــروض  ع إلغاء  يف  ــك  رأي ما   -
املهرجان القومي للمسرح؟

يف  الطفل  ــروض  ع إدراج  الصعب  فمن  خاطئا،  ليس  الــقــرار 

عروض  إن  خاصة،  طبيعة  لها  ألن  الكبار  عــروض  مع  مسابقة 

تقدم لألرسة  التي   “ العجائب  بالد  أليس ىف   “  ،“ مثل “سنووايت 

والطفل وتعتمد عىل عنرص اإلبهار و عىل كبار الفنانني من املمكن 

خصوصية  األكرث  العروض  ولكن  الكبار،  عروض  مع  تنافس  ان 

الجيد  ومن  الكبرية  العروض  مع  تتنافس  ان  الصعب  من  للطفل 

إقامة مسابقة خاصة لعروض الطفل.                                                                          

لفرقة  كمدير  أم  كفنان  عملك  لك:  أقرب  أيهما   -
املسرح القومي لألطفال ؟

إميل لعميل كفنان، ولكن هذا ال ينفصل عن كوين إداريا أفكر ماذا 

سأقدم وكيف أطور املرسح  ومن خالل رؤيتي كمخرج أرى كيفية 

إدارة املرسح.

القيم من  العديد  وتعلم  للتفكري  الطفل  يدفع  العرض 

المسرح خشبة  معطيات  استيعاب  للطفل  يكتب  لمن  البد 
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[[14 رؤى

تتعدد النظريات السيكولوجية يف تفسري “ الشخصية “، وكرثة 

عددها قد ال تشكل مفارقة، ولكن املفارقة هي انك حني تقرأ 

أخرى  نظرية  إىل  تنتقل  أن  ما  فانك  بها،  تقتنع  منها  نظرية 

مناقضة لها حتى تقتنع باألخرى املناقضة لها...

ذلك  فعل  لقد  ؟!  التناقضات  كل  ملتقى  هو  اإلنسان  أفيكون 

شكسبري يف هاملت .و شكسبري ـ هذا العقل الحاذق املبدع ـ 

“الشخصية“ ال ميكن  أن  النفس يف طرحه ملفهوم  سبق علامء 

إن  القول  ميكن  ولهذا  واحدة.  سيكولوجية  بنظرية  تفسريها 

أحد أسباب خلود شكسبري هو مرسحيته “هاملت“. وأن أحد 

عىل  هاملت  شخصية  قدرة  هو  هذه  مرسحيته  خلود  أسباب 

ضمن  املتشابهة  التفسريات  من  الينتهي  قد  عدد  استيعاب 

مختلفة.  فكرية  سياقات  يف  واملتباينة  واحد،  فكري  سياق 

وأستاذ  والناقد  الشاعر  يصفها  كام  ــ  “هاملت“  فمرسحية 

إن  شأنها  من  بأسفنجة  أشبه   - كوت  جون  البولندي،  األدب 

تترشب كل مشاكل عرصنا .

)هاملت  الجديد  نصه  مهران  د.سامح  كتب  املنطلق  هذا  من 

للمدينة 

أو الوطن، 

ع  ُيقطِّ الذى 

ايدى  عدة  اوصاله 

ذبحها..هذه  ويتم  آمثة، 

التشوش  من  نوعا  أحدثت  املخاتلة 

منىل  أن  الخطأ  من  أن  نعرف  اننا  ورغم  التلقى،  ىف 

رمبا  ولكن  نظرنا،  وجهة  او  تناوله،  عليه  كان  ما  الكاتب  عىل 

إخالصه  عىل  هاملت  َيْثُبّت  مل  ملاذا  نتساءل  أن  مباحا  يكون 

وثوريته ؟ ىف ترصيح للكاتب ينفى أن يكون هناك اى انسان 

ثابتا عىل موقف، أو مبدأ ؟ ومل اتفق معه، ورمبا ال يتفق معه 

الكثريون .

مبستشفى  نزيال  وهو  هاملت  وكوابيس  بهالوس  بدأ  العرض 

البداية  العقلية، وانتهى به ىف املستشفى ذاتها، وبني  االمراض 

فنجد  العرص؛؛  دستوبيا  تجسد  أحداثا  تحدث  والنهاية، 

الشخصيات،  ىف  وتحوالت  باطلة،  واتهامات  وقتل،  مؤامرات، 

الثوابت  وخلخة  الحادة،  التناقضات  تلك  باملقلوب(محيال 

التى تحيط بنا ىف كل مكان، إىل الغرب املتغطرس الذى يفعل 

ما  أو  الثالث،  العامل  عىل  واالستبداد  والتسلط  املوبقات  كل 

الحرية  بقيم  يتغنون  حني  ..ىف  عليه  املسمى  هذا  هو  اطلق 

دستوبياً،  نصا  الكاتب  اإلنسان..مجسدا  وحقوق  والدميقراطية 

بفعل  هو  العامل  ىف  تفىش  الذى  الرتدى  هذا  كل  أن  يرى  إذ 

العوملة.

ىف نص مهران؛ نجد الرش يسود، نعم فلم ينج احدا من ابطال 

العرض حتى “الخرييني” ىف نص شكسبري، كاهاملت، واوفيليا، 

واألم/امللكة جرترود عىل نحو ما، كلهم ألبسهم الكاتب عباءة 

عليه،  متجنى  هاملت  نرى  اذ  لنا،  مخاتل  بشكل  ولكن  الرش، 

َيحمل  هموم الشعب، ونراه مبرشا بالثورة، يدافع عنه شباب 

متعطشون للحرية والعدالة، ويطالبون باخرجه من مستشفى 

ولكن  اخراجه،  يتم  وبالفعل  فييتظاهرون،  العقلية،  االمراض 

دعاة  روح  وتتلبسه  مراوغة  شخصية  إىل  يتحول  ما  رسعان 

التدين والخري مرتديا مسوح الرهبان  .

صورة  ىف  ثم  عليه،  وتحرض  لهاملت  معادية  تظهر  أوفيليا 

الكاتب  اظهره  الذى  بولونيويس  االب  مع  متآمرة  ثم  عاهرة، 

امللكة  من  للتخلص  يتآمر   الذى  الدين/القس،  رجل  ىف صورة 

امللكة جرترود  كلوديوس  امللك  أوفيليا من  ابنته  واعالن زواج 

وتظهر  لها،  ابنا  وليس  عدو  كأنه  وتواجهه  ابنها  تجادل  التى 

ىف صورة امرأة لعوب قاسية، ثم نجدها ىف ثوب ضحية ورمز 

شكسبري هاملت  عصرنة 
بالمقلوب هاملت  عرض  فى 

 

فاتن محمد عىل
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[[1515 رؤى

أو  الدين  بني  الخالدة  العالقة  وتتجسد 

وإظهار  والسلطة،  الدين  رجال  باألحرى 

ويصل  بل  ومنافقا،  متآمرا،  الدين/القس،  رجل 

سامح  الكاتب  ..واختزل  بالقتل  يأمر  أن  لحد 

مهران شخصيات هاملت شكسبري، إىل خمس أشخاص 

ورغم  وبولونيوس(  كلوديوس،  جرتود،  أوفيليا،  )هاملت، 

باهتا،  فيه  ظهرا  مشهد  ىف  العرض  بداية  ىف  هوراشيو  ظهور 

الخائنني ىف  هاملت  أصدقاء  وجيلدنشرتين،  روزنكرانتس  وكذا 

هاملت شكسبري، نراهم هنا مخلصني، ومدعمني لهاملت، فيتم 

التآمر عليهام من قبل امللك كولوديوس والقس بولونيوس.

ويتناول مهران لغة العرص/مواقع التواصل االجتامعى، لاليقاع 

بهام ومن ثم اإليقاع بهاملت ..فكان ظهورهام باهتا ايضا، وان 

كان له تأثري ىف سري االحداث .

االحداث  هذه  تجسيد  ىف  الغرباوى  مازن  املخرج  اجتهد 

متوسال بعدد من التقنيات . إذ نرى  شبح والد هاملت بشكل 

غري تقليدي، والذي يظهر ألول مرة بتقنية )هولوجرام(”قدمه 

كلامته  تكن  مل  لألسف  ولكن  الصاوى،  خالد  املبدع  الفنان 

واضحة ..ولكن ظهور خالد ُيحسب للمخرج الذى استعان به، 

فكان موفقا جدا .

واخرى تعلق عليها، فكانت موظفة بشكل جيد .

حدود  ىف  هاملت  شخصية  تجسيد  ىف  القاىض  عمرو    اجتهد 

الدور املرسوم له من قبل املخرج، وكانت احيانا بعض الجمل 

يعرب  أن  استطاع  ولكنه  تقنى،  عيب  رمبا  املتلقني،  إىل  تصل  ال 

محمود  خالد  اما  الشخصية،  مكنون  اخراج  من  اكرث  بجسده 

فقد برع ىف تأدية شخصية القس بولونيوس، استطاع أن يجسد 

واداًء،  صوتا  برباعة،  واملتآمر  املنافق  الدين  رجل  ودهاء  مكر 

عىل  كلوديوس  امللك  شخصية  تجسيد  ىف  الشيوى  امين  ومتيز 

مستوى األداء  وسالسة التعبري عن ابعاد الشخصية .

ىف  سعيد  ونهاد  أوفيليا  دور  ىف  جابر  سمر  من  كل    والتزمت 

اعامق  ىف  الغوص  دون  املخرج،  بنعليامت  جرترود  دور 

تظهر  فلم  دورهام،  لقرص  رمبا  اغوارها،  وسرب  الشخصيات، 

حاولت  سعيد  نهاد  أن  اال   . الغري  مشهدين  ىف  اال  منهام  كل 

وطنها،  تنعى  وهى  الذبح،  قبل  االخري  مشهدها  ىف  االجتهاد 

ومتثله ىف آن .

لعبه  الذى  الطبيب  مشهد  ىف  جيد  حضور  خيام  ملحمد    كان 

مبهارة واقتدار .

الصوتية  مشاركته  ىف  خاص  حضور  الصاوى  خالد  للفنان  كان 

بالشاشة التى ظهر بها خالل األحداث ىف دور شبح األب

املالبس التى صممتها  مروة عودة أضفت واضافت ىف صناعة 

الخاصة  املالبس  أو  العرض،  ابطال  مالبس  سواء  الصورة 

باملجاميع .

املخرج  اذن  ونهمس ىف  بالعرص  املساهمني  كل  نحى  أن  بقى 

 ، املرسحى،  العرض  بتأليف  وقام  قاد  الذى  الغرباوى  مازن 

إتقان  عىل  التدريب  من  املزيد  كبري  وبشكل  املمثلون  ينقص 

إلقاء الكالم ومخارج األلفاظ، فهناك الكثري من الجمل التى مل 

تكن واضحة رمبا لرسعة اإللقاء . 

السيد،  صبحى  وإضاءة  ديكور  مهران،  سامح  تأليف  العرض   

رضا  مابينج  فيديو  مهران،  موسيقى طارق  عودة،  مروة  أزياء 

صالح.  

االضاءة وتشكيل الفراغ )السينوجرافيا(خدم املخرج ىف تقديم 

رؤيته الذى اجتهد ىف تجسيد نص سامح مهران .

تم تقسيم املرسح إىل مستويني، ىف املستوى االول تم تقسيمه 

إىل قسمني، وضع عىل القسم األمين موتيفات عىل شكل عيون، 

لفتاة  دمية  وبجوارها  العاملية،  املاسونية  رمز  إىل  تحيل  قد 

رمز  بعيون/  ايضا  رشقه  تم  األيرس  والقسم  مقلوب،  وضع  ىف 

ثالث  املرسح  عمق خشبة  ىف  الوسط  وىف  املاسونية،  شعار  أو 

إىل  تارة  عرضه،  لشخوص  املخرج   يريد  ما  إىل  تفىض  ابواب 

اضاءة  ولعبت  العقلية.  األمراض  مستشفى  إىل  وتارة  القرص، 

من  للعرض،  العام  الجو  تجسيد  ىف  دورا  واملوتيفات  األبواب 

القبور،  املخرج عن مشهد حفار  واستعاض   . غموض ووحشة 

بتلك الجامجم التى ظهرت من خالل الصناديق املتحركة ..كام 

وبولونيوس  كلوديوس  بني  هاملت،  عىل  التآمر  مشهد  جسد 

كبرية،  مائدة  عىل  يجلسون  النظام  افراد  جعل  حني  برباعة، 

ويضعون عىل وجوههم ماسكات، وال ينبس أى منهم بكلمة، 

السلطة  والقس/ممثل  السياسية،  السلطة  امللك/ممثل  فقط 

الدينية، ليؤكد عىل هذا التزاوج االزىل ىف النظم الديكتاتورية 

املستبدة . 

 املوسيقى لعبت دورا مهام ىف العرض، تارة تعرب عن االحداث، 
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[[16 نوافذنوافذ

المنكسرة الشخصية  مفهوم 
التي  األوضاع  مع  تكيفها  بعدم  تشعر  التي  املنكرسة هي  الشخصية 

هو  ـــ  ظروفا  أو  أشخاصا  أو  ــ  شخصا  هناك  أن  وترى  فيها،  هي 

الذي أدى بها لهذا االنكسار، ونراها تقاوم هذا االنكسار، ومن خالل 

تلك  فيها  التي  املرسحيات  تلك  بالرصاع يف  نشعر  منها  املقاومة  تلك 

األسباب  مقاومة  يف  الشخصية  هذه  تنجح  وقد  املنكرسة.  الشخصية 

العيش بشكل  بالقدرة عىل  التي تؤدي النكسارها، وتشعر عند ذلك 

تؤدي النكسارها،  التي  األسباب  أحيانا يف مقاومة  تفشل  سوي، وقد 

النهاية  يف  وعجزها  استسالمها  إزاء  حياتها  يف  مؤثرة  مواقف  وتتخذ 

عن مقاومة هذه األسباب التي أدت النكسارها.

الحسيني  إبراهيم  املنكرسة يف مرسحيات  الشخصية  تكون  ما  وغالبا 

رشيرة  قوى  لوجود  انكسارها  ويكون  فيها،  الرئيسة  الشخصية  هي 

بعض  يف  أحيانا  نرى  ولكننا  االنكسار،  هذا  تجاوز  عن  تعوقها 

مرسحياته أن الشخصية املنكرسة ليست الشخصية الرئيسة فيها، كام 

يف  ذلك  نرى  كام  بها،  الرش  متثل  التي  الشخصية  هي  تكون  قد  أنها 

مرسحية لعنة موتسارت.

في  الشخصية  النكسار  تؤدي  اليت  األسباب 
الحسيين  إبراهيم  مسرحيات 

مرسحيات  يف  الشخصية  النكسار  تؤدي  عديدة  أسباب  وهناك 

عليها  شديدة  بضغوط  الشخصية  شعور  ومنها  الحسيني،  إبراهيم 

نرى  كام  الظروف،  هذه  مقاومة  عىل  قدرتها  وعدم  املجتمع،  من 

يشعر  املرسحية  هذه  فبطل  فشهاب  بلدي،  عرشة  مرسحية  يف  ذلك 

أنه  الذي يعيش فيه، فريى  التكيف مع املجتمع  الشديد عن  بعجزه 

فرصة  يجد  أن  أيضا  يستطيع  وال  له،  مناسب  عمل  توفري  عن  عاجز 

من  تضيع  سلمى  حبيبته  يرى  أنه  ذلك  عىل  ويزيد  مناسبة،  سفر 

مواجهة  يف  بالصمود  يشعر  يجعله  كان  من  كل  يفقد  وكذلك  يديه، 

هذه الظروف الصعبة له؛ ويدرك شهاب يف هذه املرسحية أن هناك 

مقاومة  عن  إعاقته  عىل  دامئا  يعمل  مجتمعه  عىل  غريبا  شخصا 

انكساره، ويزيد يف شعوره باألمل؛ مام يعمق من شعوره باالنكسار يف 

هذه املرسحية.

الظروف  أن  يشعر  والكلب  الرجل  مرسحية  يف  منيس  نرى  وكذلك 

يف  رئيسه  من  كالكلب  يعامل  فهو  تقهره،  حوله  التي  االجتامعية 

للكلب  بديال  ويجعله  الرئيس،  ذلك  منه  ويسخر  الرشكات،  إحدى 

ذلك  ونتيجة  بشعة؛  بصورة  قتله  وتم  عمله،  يف  له  رفيقا  كان  الذي 

شعر منيس بانكسار شديد يف هذه املرسحية.

دخول  من  يطرد  وصل  باب  مرسحية  يف  الفقري  الشاب  نرى  وكذلك 

الذي  للطبيب  الوصول  يستطيع  وال  الخاصة،  املستشفيات  أحد 

يحتاجه بشدة لعالج مرض أمه الذي استعىص عىل غريه من األطباء 

عالجه؛ مام يؤدي لشعور هذا الشاب باالنكسار الشديد.

إبراهيم  مرسحيات  يف  املنكرسة  الشخصيات  فعل  ردود  وتتفاوت 

عىل  كبرية  قدرة  لديها  تكون  من  الشخصيات  هذه  فمن  الحسيني، 

نفسها، كام  االنكسار عن  لتزيل هذا  بكل جهدها  املقاومة، وتسعى 

ريناد  فيها  استطاعت  فقد  واليشمك،  املكحلة  ذلك يف مرسحية  نرى 

زاهية، وواجهتا  تخفيها حامتها  التي  املخزية  األمور  بعض  تعرف  أن 

تعد  ومل  لها،  استسلمت  ولهذا  تكرسها؛  أن  بذلك  فاستطاعت  بها، 

ملضايقتها بعد ذلك، بل إنها مل تستطع أن تواجه املجتمع بعد توجيه 

ريناد هذه الصفعة لها، فانتحرت يف النهاية.

تواجه  الحسيني  إبراهيم  املنكرسة يف مرسحيات  الشخصيات  وبعض 

انكسارها بتفريغ شحنة كبرية من العنف، ليس فقط ضد من تسبب 

يف انكسارها، ولكن أيضا يف أشخاص آخرين كثريين، كام نرى ذلك مع 

الرجل املسن يف مرسحية العدالة الفاسدة، فهو كان ينتقم من تعرضه 

لبعض املضايقات من بعض األشخاص يف املجتمع، بصيد من يستطيع 

صيده من أشخاص فاسدين يف املجتمع يأتون له يف كوخه يف وسط 

ويطبق  الصحراء،  بهذه  مير  الذي  الطريق  الصحراء خالل سفرهم يف 

عليهم نظرية عدالته الدموية يف ذبحهم بالبطيء حتى يقيض عليهم.

يف  املنكرسة  الحسيني  إبراهيم  شخصيات  بعض  تستطيع  وأحيانا 

مرسحه أن تتجاوز انكسارها من خالل عوامل خارج الرصاع، كتدخل 

قوى غيبية، كام نرى ذلك يف مرسحية باب وصل، فالشاب الذي عجز 

الدكتور  ليتمكن من مقابلة  الخاص  الدخول إىل ذلك املستشفى  عن 

شاهني ليعالج أمه من مرضها العضال ــ يفاجأ بأن هذا الطبيب قد 

التي  الطائرة  سقطت  فقد  كبرية،  كرامة  حدوث  خالل  من  ألمه  أىت 

بيت  من  قريب  مكان  يف  الوجهاء  أحد  لعالج  بها  ليصل  يركبها  كان 

ذلك  معالجة  يف  رغبتها  لتتحقق  بيتها؛  ودخل  املوت،  من  ونجا  أمه، 

الطبيب لها.

مقاومة  عىل  تقوى  ال  املنكرسة  الحسيني  إبراهيم  شخصيات  وأكرث 

االنكسار الذي حدث لها، وتستسلم ملصريها يف مواصلة الشعور باألمل 

نتيجة هذا االنكسار، كحال صالح يف مرسحية كتاب الخوف الذي مل 

يستطع أن يتخلص من شعوره بالخوف من كل يشء، وظل أسري ذلك 

الشعور الذي صاحبه منذ صغره.

يقاوم  أن  يستطيع  ال  البحر  عىل  بيت  مرسحية  يف  جابر  نرى  وأيضا 

تجارب املايض املؤملة التي أدت النكساره، وميوت قبل أن يخرج من 

البيت الذي عزل نفسه فيه عن الحياة بحوار البحر.

يشء  أي  عمل  عن  عاجزا  بلدي  عرشة  مرسحية  بطل  أيضا  ونرى 

يعمق  مام  انكساره؛  يف   - مبارش  بشكل   - تسببوا  الذين  لألسخاص 

شعوره باالنكسار.

قتل  عىل  قادر  غري  والكلب  الرجل  مرسحية  يف  منيس  نرى  وكذلك 

الشخص الذي تسبب يف انكساره حتى بعد أن اختطفه وأىت به لبيته 

بسبب  ذلك؛  يف  اإلرادة  مشلول  أنه  أدرك  فقد  منه،  لينتقم  البسيط 

شدة انكساره.

مرسحيات  يف  املنكرسة  الشخصيات  بعض  مع  األمر  ينتهي  وقد 

الشديد  لشعورها  باالنتحار؛  حياتها  من  بالتخلص  الحسيني  إبراهيم 

عىل  القضاء  أو  االنكسار  ذلك  تجاوز  عن  ولعجزها  باالنكسار، 

يستطيع  ال  التي  موتسارت  لعنة  مرسحية  يف  ذلك  نرى  كام  أسبابه، 

الشديدة  بالدونية  يشعر  الذي  موتسارت  من  ينال  أن  ساليريي  فيها 

أمام عبقريته املوسيقية، فيتخلص من حياته يف نهاية هذه املرسحية 

باالنتحار.

كوخ  يف  يعيش  شخصا  الفاسدة  العدالة  نظرية  مرسحية  يف  ونرى 

يف  صعبة  ملواقف  تعرضه  نتيجة  باالنكسار  لشعوره  الصحراء؛  وسط 

حياته مع بعض األشخاص يف املجتمع.

إبراهيم  مرسحيات  يف  الشخصية  انكسار  سبب  يكون  وأحيانا 

الحسيني هو رغبتها يف فرض نظرتها املثالية عىل الواقع وعدم قدرتها 

عىل تحقيق ذلك، كام نرى ذلك يف مرسحية أيام اخناتون، فقد حاول 

ولكنه  مثالية،  لصورة  الناس  حياة  تغيري  املرسحية  هذه  يف  إخناتون 

الصورة عىل أرض  اصطدم بكثريين يف ذلك، وعجز عن تحقيق هذه 

الواقع؛ مام أدى لشعوره باالنهزام يف هذه املرسحية.

يف  باالنكسار  الشخصية  لشعور  يؤدي  الذي  السبب  يكون  وأحيانا 

بها،  يرتبص  معني  شخص  وجود  هو  الحسيني  إبراهيم  مرسحيات 

واليشمك  املكحلة  ذلك يف مرسحية  نرى  انكسارها، كام  ويعمل عىل 

صفو  تعكري  عىل  تعمل  زاهية  حامتها  أن  تشعر  ريناد  نرى  ففيها   ،

حياتها يف كل وقت، وتعريها دامئا بفقر أرستها، وتسمم عليها يف كل 

لحظة شعورها بالسعادة. 

إبراهيم  مرسحيات  يف  الشخصية  انكسار  سبب  يكون  وأحيانا 

أشخاص  مع  الصدامات  بعض  عن  نتجت  نفسية  دوافع  الحسيني 

آخرين، ومن ذلك شعور صالح الشديد باالنكسار يف مرسحية كتاب 

أن  وندرك  حوله،  يشء  كل  من  بالخوف  الشديد  إلحساسه  الخوف؛ 

شعوره بالخوف هذا قد جاءه من املايض، ومن تربية والده له التي 

بهذا  مقيدا  ذلك  بعد  صار  ثم  فيه،  الفزع  وبث  ترويعه  عىل  تقوم 

الشعور؛ مام ضخم شعوره باالنكسار.

صعبة  حوادث  أسري  البحر  عىل  بيت  مرسحية  يف  جابر  نرى  وكذلك 

حدثت له يف املايض، ومل يعد بسببها قادرا عىل التواصل مع الواقع، 

املايض  لذلك  الواقع  من  كثريا  ينسحب  املرسحية  هذه  يف  ونراه 

الصعب الذي أثر عليه، وأدى النكساره. 

المنكسرة الشخصية  فعل  رد 

المنكسرة الشخصية 
الحسيين إبراهيم  مسرح  في 

عيل خليفة
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[[1717 نوافذ

كلام  تتعاظم  التي  بقسوتها  الهثة  رسيعة  األيام  متيض 

األيام  متيض  النهاية،  محطة  من  العمر  قطار  أقرتب 

بعض  وداع  إىل  جديد  يوم  كل  صباح  مع  ونضطر 

األصدقاء بأجسادهم ولكن تظل ذكراهم تتجدد بداخلنا 

حتى آخر نفس يف حياتنا، يرحلون وترحل معهم سنوات 

بعضها  يتحقق  مل  التي  والطموحات  األحالم  من  طويلة 

وكم كبري من الذكريات التي ال متحى، ولكننا أمام قضاء 

الله ال منلك كمؤمنني سوى الدعاء لهم بالرحمة واملغفرة 

وجنة الخلد جزاء ما أخلصوا يف حياتهم. 

لقد ودعنا بكل الحزن واألىس خالل األيام القليلة املاضية 

سويا  ارتبطا  نجمني  الراقية،  الكوميديا  نجوم  من  نجمني 

بكثري من الصفات والسامت املشرتكة ومن أهمها القدرة 

واملرح  البهجة  من  جو  إشاعة  عىل  منهام  لكل  الرائعة 

تكلف.  أو  افتعال  دون  والضحكات  االبتسامات  وإثارة 

املوافق  الجمعة  يوم  أحمد حالوة  القدير/  الفنان  ودعنا 

25 مارس، وبعده بثالث أيام فقط ودعنا الفنان املتميز 

الحبيب/ عهدي صادق يوم اإلثنني املوافق 28 مارس.  

تقريبا،  عاما  السبعني  يناهز  عمر  عن  منهام  كل  رحل 

القنوات  بجميع  الفنية  حياتنا  إثراء  يف  نجحا  بعدما 

الفنية )املرسح، السينام، الدراما التليفزيونية واإلذاعية(، 

جمعت  التي  األخرى  السامت  بعض  إىل  اإلشارة  وتجدر 

صقل  عىل  منهام  كل  حرص  أهمها:  من  ولعل  بينهام 

منهام  كل  )تخرج  األكادميية  بالدراسة  املؤكدة  موهبته 

سبعينيات  من  األول  النصف  خالل  الفنون  أكادميية  يف 

بصمة  وضع  يف  منهام  كل  نجاح  وكذلك  املايض(،  القرن 

عدم  من  بالرغم  وذلك  أدواره،  بجميع  مميزة  فنية 

وذلك  املطلقة،  البطولة  فرصة  عىل  منهام  أي  حصول 

بها،  واالرتباط  املرسح  لخشبة  عشقهام  إىل  باإلضافة 

ومتيزهام أيضا بدماثة الخلق وحرصهام الكبري عىل املهنية 

ومحافظتهام عىل جميع التقاليد الفنية.

وأخريا تقتيض الحقيقة أن أقرر بأن الكتابة عن األصدقاء 

منذ  نفيس  بها  ألزمت  جدا  شاقة  مهمة  رحيلهم  بعد 

الواجب  هذا  استكامل  أحاول  أنا  وها  طويلة،  سنوات 

أنهكته  الذي  والقلب  املشقة  برغم  املسئولية  وأتحمل 

األحزان.

وداعا
والمرح  البهجة  صانعي 

عمرو دوارة
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[[18 رؤى

الجمعة  يوم  عاملنا  عن  رحل  والذي  حالوة  أحمد  القدير/  الفنان 
املوافق 25 مارس عام  2022ممثل مرصي موهوب وأكادميي، وهو من 
مواليد7  يناير عام 1949، وتجدر اإلشارة إىل انتامئه لعائلة فنية فهو 
الراحل/ فايز حالوة، مؤسس فرقة »تحية كاريوكا«،  الفنان  ابن شقيق 
له  يتيح  وأن  فنية  فرص  عدة  عمه  مينحه  أن  املنطقي  من  كان  ولذا 
فرصة املشاركة بأداء بعض األدوار املتميزة بأكرث من عرض من عروض 

الفرقة ومن أهمها مرسحية: »شقلباظ«.
جدير بالذكر أن الفنان/ أحمد حالوة قد حصل عام 1969 عىل شهادة 
شهادة  عىل  ذلك  بعد  حصل  ثم  االتصاالت،  هندسة  يف  البكالوريوس 
دافينيش«  »ليوناردو  معهد  من  املرسحي  الديكور  مبجال  الدبلوم 
التمثيل  يف  موهبته  صقل  قرر  بل  بذلك  يكتف  مل  ولكنه  بالقاهرة، 
»العايل  املعهد  واإلخراج يف  التمثيل  بكالوريوس  بالدراسة فحصل عىل 
بالقاهرة عام 1974، وذلك ضمن  الفنون  بأكادميية  للفنون املرسحية« 
تحقيق  يف  أغلبهم  نجح  الذين  املوهوبني  من  عددا  ضمت  دفعة 
التابعي، جميل  فاطمة  راتب، خالد زيك،  أحمد  بينهم:  النجومية ومن 
رضا  الصالح،  سعيد  رامز،  نيفني  أباظة،  فكري  كامل،  عزة  برسوم، 
السيد، جالل رجب،  فاروق عيطة، سامح  املنري،  الحميد  عبد  الجامل، 
ومل  الحامميص.  عثامن  القشريي،  صفوت  واملخرجني/  غيث،  رمزي 
بحصوله  العليا  دراساته  استكمل  بل  الحد  هذا  عند  طموحه  يتوقف 
عىل دبلوم الدراسات العليا يف اإلخراج باملعهد العايل للفنون املرسحية 
عام  الفنون  فلسفة  يف  الدكتوراه  درجة  عىل  حصل  كام   ،1990 عام 
رومانيا  يف  ببوخارست  والسينام«  املرسحي  »الفن  جامعة  من   1994
املرصي  املرسح  يف  الكوميديا  إخراج  »تقنيات  موضوعها:  وكان   ،

املعارص«، 
ويقوم بتدريس املرسح ، ىف كلية اآلداب ، حيث بدأ نشاطه ىف املرسح 

وقد 
معيدا  تعيينه  منها  فنية  مناصب  عدة  يف  حالوة  أحمد  الفنان/  تدرج 
بأكادميية  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  يف  واإلخراج  التمثيل  بقسم 
العامة  )الهيئة  الجامهريية  الثقافة  بجهاز  مرسح  أخصايئ  الفنون، 
الطليعة،  مرسح  بفرقة  ومخرجا  ممثال  عمل  كام  الثقافة(،  لقصور 
قام بعض حصوله  عام 1994، كذلك  لقاعة زيك طليامت  فنيا  ومرشفا 
النوعية،  الرتبية  بكليات  املرسح  مادة  بتدريس  الدكتوراه  درجة  عىل 
كام ساهم يف تأسيس قسم علوم املرسح بكلية اآلداب جامعة حلوان 
أو  بالتمثيل  مشاركته  له  ويحسب  واإلخراج.  التمثيل  قسم  يف  كأستاذ 
اإلخراج والتأليف لعدد من املرسحيات التي نالت رشف متثيل »مرص« 
عىل  حصوله  وكذلك  والعربية،  واملحلية  العاملية  املهرجانات  بعض  يف 

العديد من الجوائز الفنية.
السبعينات  أوائل  يف  الفنية  حياته  حالوة  أحمد  الفنان/  بدأ   
الفنية  مسريته  طوال  حصوله  عدم  من  وبالرغم  صغرية،  بأدوار 
األدوار  بعض  تجسيد  يف  نجح  قد  أنه  إال  املطلقة  البطولة  أدوار  عىل 
ببعض  تألقه  بعد  خاصة  املشاهدين  ذاكرة  يف  تظل  التي  املتميزة 
 ،)1980( وقحة  عيون  يف  دموع  أهمها:  ومن  املسلسالت التلفزيونية 
رأفت الهجان ج2 )1990(، رأفت الهجان ج3 )1992(، اللص والكتاب 
2010(، أهل كايرو )2010(، وذلك بالطبع بخالف تألقه أيضا يف عدد 
الختالف  طبقا  الفنية  مشاركاته  تصنيف  وميكن  املتميزة،  األفالم  من 

طبيعة القنوات الفنية مع مراعاة التسلسل التاريخي كام ييل: 
المسرحية: مشاركاته   - أوال 

قامئة  أن  نجد  لذا  املرسح  للفن  حقيقي  عاشق  حالوة  أحمد  الفنان/ 

بفرقة »مرسح الطليعة« ومن بينها: امللك العريان )2000(، الديك ملا 
يكايك )2002(، حارة عم نجيب )عن أعامل نجيب محفوظ – 2005(، 

بتلوموين ليه؟ )2007(.
وهذا يحسب يف الرصيد املرسحي أيضا للفنان/ أحمد حالوة مشاركته 
البطولة لعدد كبري من النجامت من بينهن: تحية كاريوكا، عايدة عبد 
حسني،  طه  سهري  راشد،  عزيزة  بدر،  سوسن  املرشدي،  سهري  العزيز، 
غادة عبد الرازق، حنان ترك، ماجدة حامدة، منال سالمة، مها البدري، 
نور  شفيق  توفيق،  محمد  بينهم:  ومن  النجوم  من  كبري  عدد  وأيضا 
فايز حالوة،  الغفور،  عبد  ياسني، أرشف  محمود  الرشيف،  نور  الدين، 
فؤاد،  زايد  صالح،  مدحت  بدير،  أحمد  هنيدي،  محمد  وايف،  ممدوح 

أحمد عقل، رضا الجامل، يوسف رجايئ، سامح يرسي، محمد متويل.

السينمائية: أعماله   - ثانيا 
القدير  الفنان  هذا  موهبة  من  االستفادة  السينام  تستطع  مل  لألسف 
وتوظيف قدراته الفنية وخرباته الكبرية، ولكنه مع ذلك استطاع تقديم 
وأكدت  إليه  األنظار  لفتت  التي  املؤثرة  الدرامية  الشخصيات  بعض 
شارك  التي  السينامئية  األعامل  قامئة  وتضم  متميزة،  بصورة  موهبته 
من  فيلام  خمسني  من  يقرب  فيام  الرئيسة  األدوار  بعض  بأداء  فيها 
امرأة  العذاب  املظلومني،  دعاء   ،)1975( محمود  أسمها  بنت  أهمها: 
 ،)1981( مجهول  ضد  وقيدت   ،)1978( املشهورة  القضية   ،)1977(
إنفجار   ،)1989( حي  رجل  أرملة   ،)1988( تتم  زم  مش  دي  الجوازة 
بيلعب  كله   ،)1991( الشاي  بائعة  الغشيم،  املدينة،  )1990(، شياطني 
 ،)1993( الثعالب  الرجال،  أقوى  القذرة،  اللعبة   ،)1992( كله  عىل 
تايالند  يف  حرامية   ،)1998( هارمونيكا   ،)1994( الجيارة  إمرباطورية 
)2003(، العيال هربت )2006(، سامي أكسيد الكربون،  إي. يو. يس، 
! )2013(، نرس  أمن دولت  )2011(، رد فعل )2012(، هو فيه كده 
الهرم  أبيض،  14، عسل  أوشن   ،)2014( الثالثة  العاملية  الحرب  الربية، 
الرابع )2016(، بث مبارش، حليمو أسطورة الشواطئ، سمكة وصنارة، 
آخر ديك يف مرص )2017(، نورت مرص، الرجل األخطر، جدو نحنوح، 
توأم روحي  أنت حبيبي وبس، عيش حياتك )2019(،  بيكيا )2018(، 
)2020(، الورشة، رسي للغاية، قبل األربعني، شاومينج، أحمد نوتردام، 

 - املرسحية  العروض  من  كبري  عدد  يف  ثرية  مشاركات  تتضمن  أعامله 
تزيد عن ثالثني عرضا - مبختلف فرق مسارح الدولة والقطاع الخاص، 
ويحسب له تألقه يف أداء بعض األدوار املرسحية املتميزة، والتي ميكن 

تصنيفها كام ييل:
1 - عروض فرق القطاع الخاص:

شقلباظ   ،)1977( العايل  الباب   ،)1974( الوفد  يحيا  كاريوكا:  تحية 
.)1982(

املرسح الجديد: أنهم دامئا يضحكون )1978(.
مرسح الفن: ع الرصيف )1987(، األنون وسيادته )1988(، دستور يا 

أسيادنا )1995(.
أوسكار: طرائيعو )2002(.

األنسة  مدرسة  شعار  امرأة،  مجنون  كل  وراء  مصورة:  مرسحيات 
حميدة، محرتم ملدة شهر، .

- عروض فرق مسارح الدولة:
الست   ،)1986( إيزيس   ،)1973( أكتوبر  يف  حدث  القومي:  املرسح 

هدى )1996(.
املرسح الحديث: كالم فارغ )1974(.

 ،)1989( العشاق  حارة   ،)1986( عسل  العسل  الطليعة:  مرسح    -
بتلوموين ليه؟ )2007(.

- أكادميية الفنون: كاليجوال )1992(.
مركز الهناجر: ديوان البقر )1995(، القضية 2007 )2007(.

إتحاد اإلذاعة والتليفزيون: كوبري الناموس )1998(.
القومية للموسيقى الشعبية: الليلة وكل ليلة )1999(.

املرسح الكوميدي: أنت فني يا جميل؟ )2001(.
الذين   - املتميزين  املخرجني  من  نخبة  مشاركة  إىل  اإلشارة  وتجدر 
ذكرها  السابق  املرسحيات  إخراج مجموعة  - يف  من جيل  أكرث  ميثلون 
فايز  العصفوري،  سمري  مطاوع،  كرم  أردش،  سعد  األساتذة:  وهم 
حسن  الحي،  عبد  فؤاد  دوارة،  عمرو  عوض،  محمد  عوض  حالوة، 

الوزير، هاين البنا، أحمد هاين. 
كام تجدر إلشارة إىل أنه بخالف مجموعة املرسحيات السابقة تضمنت 
املرسحيات  لبعض  وإخراجه  تأليفه  حالوة  أحمد  الفنان/  أعامل  قامئة 

حالوة.. أحمد 
الضحكات وإثارة  والمرح  البهجة  إشاعة  على  والقدرة  الظل  خفة 

عمرو دوارة

- ممثل قدير يتمتع ب.
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[[1919 رؤى

البعض ال يذهب للأمذون مرتني )2021(، الجواهرجي )2022(.

التلفزيونية:  مسلسالته   - ثالثا 
شارك الفنان/ أحمد حالوة بأداء عدد كبري من األدوار الرئيسة واألدوار 

التلفزيونية،  والسهرات  والتمثيليات  املسلسالت  من  بكثري  املساعدة 

قدراته  وإثبات  التألق  فرصة  التلفزيونية  الدراما  له  أتاحت  حيث 

املسلسالت  أهم  ومن  املتنوعة،  الشخصيات  من  مجموعة  آداء  يف 

الرسمية،  الجريدة  يف  وينرش  ببطولتها:  شارك  التي  التليفزيونية 

حواديت كل يوم، حارة الطيب، الرجل والقطار، فواكه الشعراء، علياء 

واملدينة، معروف اإلسكايف، دموع يف عيون وقحة، حكايات هو وهي، 

األجداد،  ويا  فؤاد  عمو  فوازير  الخريف،  يف  الحب  والحب،  الشيطان 

الرشفا،  حارة  صبايا،  يا  عطشان  كان،  ما  يا  كان  فرح،  فرح  فوازير 

الهجان،  رأفت  والدمية،  الالعب  العلامء،  سلطان  القضية،  وكسبنا 

زمن  السنني،  حساب  الجفاف،  عرص  يف  الحب  بيضاء،  وردة  الدنيا 

ليلة  ألف  الثعلب،  الوديعة،  الخلفي،  املنزل  ثالثة،  بني  الضائع،  الحلم 

الرشيد،  هارون  مدينة،  قصة  األرض،  رس  املصيدة،  املنرية،  أيام  وليلة، 

نهاية،  وال  بداية  بال  حكاية  مرصية،  أوراق  مشكور،  سعيكم  الحفار، 

ملكة  وقصور،  حواري  داير،  كعب  محامي  الخدمة،  من  مؤقتا  مرفوع 

كنز،  بيتنا  يف  خادعة،  أوقات  الشهاب،  النصب،  حروف  الجنوب،  من 

الخريف،  شاطئ  الوطنية،  الوحدة  العشق،  ينابيع  والكالب،  اللص 

السرية الهاللية، مسألة مبدأ، راجل وست ستات، موعد مع الوحوش، 

عيل مبارك، أسامعيل يس أبو ضحكة جنان، امرأة من الصعيد الجواين، 

أهل  والكتاب،  اللص  امللوك،  وادي  يهمك،  وال  احلم  كرمان،  عابد 

كايرو، بيت الباشا، أحالم كومبارس، حافة الغضب، عىل كف عفريت، 

)ثالثة يف  يا هوو، 1×3  عروسة  الله،  عطا  ناجي  فرقة  مجاهد،  الزنايت 

حارة،  موجة  عني،  غمضة  يف  فرعون،  )ج2،1(،  الدم  سلسال  واحد(، 

البيت،  الوهم،  العراف،  خيرب،  الله،  خلف  أسامء،  ذكر  بدون  املنتقم، 

ورئيس  أستاذ  ورشيهان،  نيليل  فضة،  ولد  يونس  السعادة،  صاحب 

أحمد  املتميز/  الفنان  مع  املرسحي  باللقاء  كمخرج  الحظ  يسعدين  مل 

حالوة - وذلك برغم وجود بعض املشاريع املرسحية املؤجلة - ولكنه 

من  وذلك  قرب  من  معه  املرسحي  التعاون  بفرصة  أسعدين  ذلك  مع 

كرم  القدير/  الفنان  عروض  بجميع  منفذ  كمخرج  مشاركتي  خالل 

 ،)1996 عام  رحيله  تاريخ  وحتى   1984 من  الفرتة  )خالل  مطاوع 

إيزيس  أهمها:  ومن  مرسحية  من  أكرث  يف  معا  عملنا  فقد  وبالتايل 

مرسحية  بروفات  استمرت  لقد   .)1995( البقر  ديوان   ،)1986(

»إيزيس« ملدة ثالث سنوات كاملة بدءا من بدايات عام 1984، واختار 

لتجسيد  الغفور  عبد  أرشف  الفنانني/  من  كل  مطاوع  كرم  القدير/ 

شخصية  لتجسيد  حالوة  وأحمد  امللتزم،  املثقف  »مسطاط«  شخصية 

»توت« املثقف االنتهازي، ولكن مع طول فرتة الربوفات أضطر الفنان/ 

أرشف عبد الغفور إىل اإلعتذار عن العرض الرتباطه بأعامل أخرى، فلم 

يرى الفنان/ كرم مطاوع بديال سوى مشاركته بأداء هذا الدور، والذي 

أحمد  القدير/  الفنان  مع  رائع  فني  ثنايئ  تكوين  يف  خالله  من  وفق 

النجاحات  من  كثري  نالت  قد  »إيزيس«  مرسحية  كانت  وإذا  حالوة. 

فإن  مبارك،  حسني  األسبق/  الجمهورية  رئيس  بحضور  افتتاحها  وتم 

نالت  قد  للفنون  الهناجر  مركز  إنتاج  من  البقر«  »ديوان  مرسحية 

مبحافظة  )بدأت  األقاليم  ببعض  جوالت  لعدة  برتشيحها  حظها  أيضا 

الشك  ومام  الدويل.  قرطاج  مبهرحان  ملرص  بتمثيلها  وأيضا  بورسعيد( 

الكاتب  ومؤلفه  العرض  نجوم  فيها  شارك  التي  الجوالت  تلك  أن  يف 

الصداقة  لتوثيق  كانت فرصة كبرية  السالموين  العال  أبو  املبدع/ محمد 

الذكريات  مجموعة  وتتضمن  هذا  حالوة.  أحمد  الفنان/  وبني  بيني 

التي جمعتنا أيضا تكرميه عام 2007 يف إطار الدورة السادسة ملهرجان 

 – دوراته  جميع  ورئاسة  بتأسيسه  رشفت  الذي   - العريب«  »املرسح 

نجيب«  عم  »حارة  املتميز  عرضه  تقديم  أيضا  تكرميه  تضمن  حيث 

بالجمعية  النقد  شعبة  اختارته  بعدما  وذلك  املهرجان،  افتتاح  بحفل 

بوصفه أفضل عرض باملوسم املرسحي آنذاك. 

قسم، الوسواس، ساحرة الجنوب )ج2،1(، وش تاين، اإلكسالنس، طاقة 

الحالة ج،  القيرص،  القط،  نور، عائلة زيزو، عفاريت عديل عالم، ملعي 

الروحي، مليكة،  الصحة، األب  اللهم أين صايم، إزي  السلطان والشاه، 

كلبش  وأشجان،  عزمي  حمدين،  رسايا  رومي،  ربع  يد،  خفة  الوصية، 

أصول،  ابن  )ج2(،  عزوز  الكابنت  كارمن،  فيصل،  شقة  بركة،  )ج2(، 

الكبري،  األخ  يونس،  إسعاف  )ج2،1(،  القلوب  قوت  بيسا،  الربنسيسة 

أفراح إبليس )ج2(، نصيبي قسمتك، هجمة مرتدة، ورا كل باب )ج2(، 

إىل  الطريق  النمر،  الرس،  اإلختيار )ج2(،  القمر )ج2(،  راجل، زي  ضل 

القدس، وذلك باإلضافة إىل مشاركته بعدد كبري من املسلسالت الدينية 

تيمية،  ابن  اإلنسانية،  رسول   ،)2 )ج1،  الله  رسول  محمد  بينها:  ومن 

القضاء يف اإلسالم، الوعد الحق، اإلمام املراغي، اإلمام الشافعي، صدق 

أيضا  التلفزيونية  األزهر )ج2(. هذا وتضم مجموعة مشاركاته  وعده، 

يف  خرب  بينها:  ومن  التلفزيونية  والسهرات  التمثيليات  من  مجموعة 

املرياث،  شيحة،  الشيخ  الشقيقان،  الصياد،  زوجة  التاسعة،  الصفحة 

جذور الوهم، حالل املشاكل، األلغاز واملغامرون الخمسة، لعبة القدر، 

أبناء  وصل،  الدرميل  جدا،  مخلصة  زوجة  الوحوش،  أحالم  الجعران، 

الغربة، املخرب العلني، دموع يف عيون بريئة،   

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

لألعامل اإلذاعية، وبالتايل يصعب حرص جميع املشاركات اإلذاعية لهذا 

الفنان القدير، والذي ساهم يف إثراء اإلذاعة املرصية ببعض املسلسالت 

ومن  عاما  وأربعني  خمسة  من  مايقرب  مدار  عىل  الدرامية  واألعامل 

عيل  مالعيب  مريس،  جناه  هذا  التالية:  اإلذاعية  املسلسالت  بينها 

الزيبق، من الحياة، ما وراء النهر، وش يف وش، قمر يف سكة سفر، مش 

الزم حازم، لف وارجع تاين.

فنية:  شهادة 

مسلسال وخمسني  ومائة  فيلما  وخمسني  مسرحية  ثالثني  من  أكرث  بطولة  في  شارك 
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[[20 ملف

بشاي(  صادق  عهدي  بالكامل  )واسمه  صادق  عهدي  القدير/  الفنان 
ممثل مرصي من مواليد 16 نوفمرب 1950. وقد أصقل موهبته املؤكدة 
عىل   وحصل  املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  التحق  حيث  بالدراسة 
درجة البكالوريوس )قسم التمثيل واإلخراج( عام 1972، وذلك ضمن 
ذلك  بعد  نجوميتهم  حققوا  الذين  الفنانني  من  نخبة  ضمت  دفعة 
بينهم: أحمد زيك، عفاف شعيب، مصطفى متويل، شهرية، أحمد  ومن 
»القاهرة  مرسح  أرسة  إىل  انضم  مبارشة  تخرجه  وبعد  الوارث.  عبد 
للعرائس«، وتدرج بالدرجات الوظيفية »بالبيت الفني للمرسح« حتى 

درجة فنان قدير. 
من  وبالرغم  صغرية،  بأدوار  السبعينات  أوائل  يف  الفنية  حياته  بدأ 
إال  املطلقة  البطولة  أدوار  عىل  الفنية  مسريته  طوال  حصوله  عدم 
ذاكرة  يف  تظل  التي  املتميزة  األدوار  بعض  تجسيد  يف  نجح  قد  أنه 
املشاهدين خاصة باملسلسالت التلفزيونية ومن أهمها مسلسل »ليايل 
كثري  تألقه يف  بخالف  بالطبع  وذلك  املتتالية.  الستة  بأجزائه  الحلمية« 
من املسلسالت التلفزيونية األخرى وعدد من األفالم أيضا. وهو عاشق 
مشاركاته  تتضمن  أعامله  قامئة  أن  نجد  لذا  املرسح  للفن  حقيقي 
الرثية يف عدد كبري جدا من العروض املرسحية يزيد عن خمسني عرضا 
مبختلف فرق مسارح الدولة والقطاع الخاص، وميكن تصنيف مشاركاته 

الفنية كام ييل: 

المسرحية: مشاركاته  أوال 
املرسحية  األدوار  بعض  أداء  يف  تألقه  صادق  عهدي  للفنان/  يحسب 
مسارح  فرق  مبختلف  وأيضا  الخاص  القطاع  فرق  من  بعدد  املتميزة 

الدولة، والتي ميكن تصنيفها كام ييل:
1- بفرق القطاع الخاص:

- بفرقة مرص املرسحية )سعيد صالح(: كعبلون )1985(، البعبع )إنتاج 
إسامعيل كتكت - 1990(، حلو الكالم )1991(.

- بفرق قطاع خاص أخرى: راسب مع مرتبة الرشف )1978(، اخطف 
بينها:  ومن  املصورة  املرسحيات  بعض  بخالف  وذلك   .)1990( وإجري 
عىل  القبض  ليلة  األحزان،  أفراح  شارع   ،)1980( فورا  زواجه  مطلوب 

بابا )1984(، الحارس األمني. 
2 - بفرق مسارح الدولة: ميكن تصنيف مشاركاته بفرق مسارح الدولة 

طبقا الختالف طبيعة وهوية كل فرقة كام ييل:
زكية   ،)1969( عام  ألف  يف  القاهرة  االستعراضية:  الغنائية  بالفرقة   -

زكريا والعصابة املفرتية )2000(.
سوق   ،)2001( لري  امللك   ،)1975( مرص  يا  باحلم  القومي:  املرسح   -

الحمري )1999(، بلقيس )2011(، من القلب للقلب )2016(.
يانايم  اصحي   ،)1978( الهاليل  زيد  أبو  الطليعة:  مرسح  فرقة   -

)1998(، خشاف بلدي )1999(، ماريونيت )2003(.
- فرقة الغد: الفهلوان )1996(، عيل الزيبق )1998(، عني يف الجنة عني 

يف النار )1999(، سوق الشطار ) 2000 (، السلطان يلهو )2002(. 
- بفرقة املرسح الحديث: قاعدين ليه )2004(.

- بفرقة مرسح التلفزيون: نازلني املحطة الجاية، زهرة الحب )2004(. 
- بفرقة املرسح الكوميدي: مفيش حاجة تضحك )2012(.

مرسحيات  من  كبري  بعدد  الصويت  باألداء  املشاركة  بخالف  وذلك 
املفرفر )1999(،  فرقور  العجيبة )1999(،  الرحلة  بينها:  العرائس ومن 
عروض  ببعض  وكذلك   ،)2009( الكنوز  كنز   ،)2006( بهلول؟  يا  ليه 

فرق الهيئة العامة لقصور الثقافة )فرقة السامر(.
السابقة  املرسحيات  مجموعة  من خالل  تعاون  قد  أنه  بالذكر  وجدير 

أهم  املتنوعة، ومن  الشخصيات  آداء مجموعة من  قدراته يف  وإثبات 
الليل،  منتصف  قطار  ببطولتها:  شارك  التي  التلفزيونية  املسلسالت 
 ،)1981( الخاطبة  فوازير   ،)1978( مرتني  ذاكرته  فقد  الذي  الراجل 
 ،)1984( مختلفة  امرأة   ،)1982( اإلسالم  منارة  الرشيف  األزهر 
وأدرك  البحر،  عروس  فوازير   - وليلة  ليلة  ألف  والدموع،  الشهد 
)ج1(،  الهجان  رأفت   ،)1986( آدم  أوالد   ،)1985( الصباح  شهريار 
)ج1(،  الهجان  رأفت   ،)1987( الرسايا  كاك،  كويك  الحلمية،  ليايل 
الحلمية  ليايل   ،)1988( املناسبات  فوازير  للحياة،  وابتسم  تزوج 
عامل ورق  فوازير  الساعة،  دقات  )ج3(،  الحلمية  ليايل   ،)1989 - )ج2 
بوابة  )ج4(،  الحلمية  ليايل   ،)1991( وليلة  ليلة  ألف   ،)1990( ورق 
سور  ومحتاجات،  حاجات  فوازير  والبنون،  املال   ،)1992( الحلواين 
مجرى العيون )1993(، أرابيسك، لعبة كل بيت، أهل القمة )1994(، 
ليايل  مجنونة،  حكايات  حرامي(،  واألربعني  بابا  )عيل  وليلة  ليلة  ألف 
الحلمية )ج5(، حلم الجنويب )1995(، فوازير جريان الهنا، املايض يعود 
ناس  أجيب  ومنني  املجهول،  )ج2(،  كاك  كويك   ،)1997( زيزينيا  اآلن، 
مؤجلة، جرس  أحالم  اآلخر،  الرجل  كلثوم،  أم  املحرتم،  )1998(، حرضة 
عيال   ،)2000( اتحدوا  العامل  رجال  يا  )ج2(،  زيزنيا   ،)1999( الخطر 
محظوظة، ضبط وإحضار، البيضاء، النساء قادمون )2001(، فارس بال 
)رسوم  الخمسة  املغامرون  وابتسم،  حولك  انظر  املرصي،  جحا  جواد، 
 ،)2002( عابدين  يف  أمرية  الرمال،  الليل،  منتصف  شمس  متحركة(، 
أبيض × أبيض، كناريا ورشكاه )2003(، املغامرون الخمسة وآلة الزمن 
منفلوط  القاهرة  الوردي،  السيف  شربا،  من  بنت  متحركة(،  )رسوم 
والعكس، مالعيب شيحة )2004(، هيا ارنولد )رسوم متحركة(، مسائل 
دوائر  عبده،  محمد  اإلمام  يغال،  ما  الضحك  قبل  إضحك  جدا،  عائلية 
األسكندرية،  يف  ينام  أحد  ال  لوشان،  بنوت،  بنت   ،)2005( الشك 
قيود   ،)2006( توتو  مطعم تيش  ماتوا،  إختشوا  إليل  )ج1(،  املرصاوية 
أيام  هيمه  )ج3(،  ستات  وست  راجل   ،)2007( منه  حاسبوا  نار،  من 
الضحك، الفايض يعمل إيه، الفنار، طائر التمساح، أيام الرعب والحب 
كوم(،  )سيت  فؤش  كوم(،  )سيت  زيزو  )ج2(،  املرصاوية   ،)2008(
الوتر املشدود، حرب الجواسيس، ظاظا وجرجري )2009(، رشيف ونص 
السائرون  الباشا،  بيت  الطاووس )رسوم متحركة(،  )سيت كوم(، ريش 

بينهم  ومن  األجيال  مختلف  ميثلون  الذين  املخرجني  من  نخبة  مع 
األساتذة: أحمد عبد الحليم، حسن عبد السالم، سمري العصفوري، عبد 
عمرو  السيد،  عصام  عثامن،  رشاد  زيك،  الغني  عبد  الشافعي،  الرحمن 
الدين  حسام  عزب،  فيصل  البهنساوي،  رزيق  خضري،  شاكر  دوارة، 
صالح، سامي عبد النبي، زورس مرزوق، ماهر سليم، رائد لبيب، هاين 
البنا، إسامعيل مختار، عاصم نجايت، طارق رشف، رشدي الشامي، سمري 
كشك،  محمد  املوجي،  جامل  العرائس:  مرسح  مخرجي  ومن  سامل، 

محمد عنرت، إسامعيل املوجي.

السينمائية: أعماله  ثانيا 
القدير  الفنان  هذا  موهبة  من  االستفادة  السينام  تستطع  مل  لألسف 
استطاع  ذلك  مع  ولكنه  الكبرية،  وخرباته  الفنية  قدراته  وتوظيف 
إليه  األنظار  لفتت  التي  املؤثرة  الدرامية  الشخصيات  بعض  تقديم 
التي  السينامئية  األعامل  قامئة  وأكدت موهبته بصورة متميزة، وتضم 
الرئيسة فيام يقرب من خمسة وثالثني  بأداء بعض األدوار  شارك فيها 
 ،)1978( األخرية  الكلمة   ،)1973( الصمت  مدينة  أهمها:  من  فيلام 
إليل  أنياب،   ،)1980( املغنوايت  النساء،  تظلموا  ال   ،)1979( املتوحشة 
ضحك عىل الشياطني )1981(، مسعود سعيد ليه؟، املترشدان )1983(، 
 ،)1984( ميتا  أو  حيا  مطلوب  املحظوظ،  يرجعها،  حاجة  خد  إليل 
رمضان  اآلخر،  العامل  من  استغاثة  قنديل،  عم  مقص  الثعبان،  الكيف، 
وتشبيه،  فيش  السد،  شارع  السادس،  اليوم   ،)1985( الربكان  فوق 
حصل  الكالبشات،  اشتباه،  ونبالء،  شحاذون   ،)1986( عمر  مشوار 
األرانب،  غزو  اشتباه،  حالة  أهم،  الفالحني   ،)1991( البيه  سعادة  يا 
الزمن الصعب، الطريق إىل مستشفى املجانني )1992(، الزمن الصعب 
)1993(، هارب إىل السجن، وداعا للعزوبية )1995(، ، كونرشتو درب 
 ،)2001( نصور  ح  سكوت   ،)2000( قتل  يف  رشوع   ،)1998 سعادة( 
 ،)2011( كنرتول  رميوت   ،)2010( النور  أم   ،)2009( أمرية  مجنون 

الراهب الصامت )فيلم ديني - 2014(.
ثالثا مسلسالته التلفزيونية: 

الرئيسة  األدوار  من  كبري  عدد  بأداء  صادق  عهدي  الفنان/  شارك 
والسهرات  والتمثيليات  املسلسالت  من  بكثري  املساعدة  واألدوار 
التألق  فرصة  التلفزيونية  الدراما  له  أتاحت  حيث  التلفزيونية، 

صادق.. عهدي 
محببا حضورا  ويمتلك  الفنية  أدواته  مختلف  من  متمكن  ممثل 
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كرامة،  مسألة  امللوك،  وادي   ،)2010( أفندي  وليىل  عمر  يس  نياما، 

الشوارع الخلفية )2011(، البنسيون )سيت كوم(، حسن التنني )سيت 

تحت   ،)2012( بنات   × بنات  تريز،  أخت  األنصاري،  شمس  كوم(، 

ميس،  العملية  بنتو،  ووالد  جدو   ،)2013( الهوى  أهل  الركني،  األرض، 

قوي  الكبري  لهفة،   ،)2014( دهشة  آدم،  تفاحة  الغراب،  رجل  هبة 

بنات   ،)2015( الرسايات  بني  الجاين،  من  )ج6(،  الحلمية  ليايل  )ج2(، 

خارقات )بنات سوبرمان(، نصيبي وقسمتي، هبة رجل الغراب )ج4(، 

بعض  بخالف  وذلك   ،)2016( الضاهر  القط،  ملعي  )ج2(،  الجامعة 

املسلسالت األخرى من بينها: اللعبة، سنوات الضحك والدموع، محامي 

)ج2(،  وناس  ناس  الغربة،  التفكري،  لعبة  العزيز،  عمي  داير،  كعب 

مجموعة  وتضم  هذا  األقنعة،  سقوط  الغروب،  بعد  وكده،  كده  ناس 

والسهرات  التمثيليات  من  مجموعة  أيضا  التلفزيونية  مشاركاته 

أفكاري،  سارق  جدا،  صغرية  الدنيا  الوريث،  بينها:  ومن  التلفزيونية 

أبناء  يا نطرة رخي رخي، مرة واحد صاحبنا،  الجديد، غموض،  الدرب 

القرية، نقطة مراقبة، اتصال انفصال اتصال، أبناء الغربة، أحالم الفتى 

النائم، وجاءت يف الخريف، الوجه والقناع، الطاووس، املتهم الربيء.

فنية: شهادة 
القدير/ عهدي صادق عىل  الفنان  فيها  أول مرة شاهدت  أتذكر جيدا 

خشبة املرسح، ومازالت الذاكرة تحتفظ جيدا بتفاصيل أول لقاء بيننا، 

وأن  مرة،  من  أكرث  العرض  ذلك  أشاهد  أن  الطبيعي  من  كان  العرض. 

العامة  بالثانوية  طالبا  مازلت  أنذاك  وكنت  عليه  التعرف  عىل  أحرص 

الشديد  بتواضعه  كانت سعاديت  للفنون املرسحية، وكم  وهاويا عاشقا 

واستكامل  املرسح  هواية  مامرسة  يف  االستمرار  عىل  يل  وتشجيعه 

القراءات والدراسة األكادميية بعد ذلك. 

مل أكن أعلم بالطبع خالل لقائنا األول أن القدر سيبتسم يل ومينحني 

القدير،  املمثل  هذا  بطولته  يف  يشارك  عمل  من  أكرث  إخراج  فرصة 

الشطار  سوق  هام:  الغد«  »مرسح  لفرقة  عرضني  بينهم  من  أتذكر 

أمناط  ثالث  أو  شخصيات  ثالث  خالله  من  جسد  والذي   ،)2000(

فيساهم  »القواد«(  السموم«،  »تاجر  )»املهلبايت«،  االجتامعي  للفساد 

الحبيبني  قهر  يف  الرشقاوي(  )إبراهيم  الشطار  زعيم  مع  بالتعاون 

محمود )املطرب/ حسن فؤاد( وحبيبة )منال سالمة(، وعرض السلطان 

يلهو )2002( والذي جسد من خالله شخصية رجل الشارع »الفرفور« 

ضمري الشعب، الذي ينجح بذكائه وخفة ظله وفصاحته يف شحذ الهمم 

القوى )السلطان/ أحمد راتب، والسلطانة/ سمرية عبد  ملواجهة مراكز 

مغاوري  سامي  الوزير/  وكذلك  مريس،  خليل  الرشطة/  وقائد  العزيز، 

الذي انضم إليهم أخريا(.

األذكياء  املمثلني  مجموعة  طليعة  يف  أنه  أقرر  أن  الحقيقة  وتقتيض 

الذين يستطيعون ترك ذكرى رائعة ومحببة بكواليس كل األعامل التي 

وأخالقيات  سامية  سلوكيات  من  به  يتميزون  ملا  وذلك  بها،  يشاركون 

النظر.  وجهات  يف  االختالفات  جميع  احتواء  عىل  وقدرة  رفيعة 

»عهدي  الفنان  أن  العملية  التجربة  خالل  ومن  أؤكد  أن  وأستطيع 

يساهم  طبيعية  ظل  وخفة  موسوعية  ثقافة  من  ميتلكه  ومبا  صادق 

وبدرجة كبرية - ومنذ أول لقاء - يف إشعاع جو من األلفة والبهجة يف 

يبذل قصارى جهده  أنه  بها، كام  يشارك  التي  األعامل  كواليس جميع 

لتحقيق  واملخرج ويسعى جاهدا  املؤلف  نظر كل من  لتفهم وجهات 

تخصصات  يف  التدخل  وعدم  بالتخصص  يؤمن  فهو  الفنية،  رؤيتهام 

يقوم  فإنه  النظر  أحيانا مع بعض وجهات  اختلف  لو  اآلخرين، وحتى 

يفرس  ورمبا  وموضوعية،  بكل هدوء  عنها  والدفاع  نظره  بعرض وجهة 

الكاتب  الراحلني  أعامل  يف  خاصة  بصفة  الكبري  تألقه  أسباب  سبق  ما 

الحافظ،  عبد  إسامعيل  القدير/  واملخرج  عكاشة  أنور  أسامة  املبدع/ 

السياسية  مواقفهم  وتوحد  بل  وتقارب  الفكري  التفاقهم  نظرا  وذلك 

يهتم  مل  صادق  عهدي  الفنان/  أن  عىل  التنويه  يجب  كذلك  والفنية. 

يوما برتتيب أو بطريقة كتابة اسمه باألفيشات كام أنه ال يشغل أبدا 

املرسحية،  العروض  نهاية  يف  الجمهور  تحية  ترتيب  بكيفية  تفكريه 

دوره  أداء  كيفية  يف  اهتاممه  كل  برتكيز  ويقوم  فقط  يحرص  ولكنه 

بأفضل صورة ممكنة وذلك باالهتامم الكبري بجميع التفاصيل الخاصة 

التفاهم واالنسجام مع  التي يؤديها، وأيضا بكيفية تحقيق  بالشخصية 

جميع املشاركني معه بالعمل.

بعدد  الفنية  مسريته  ارتبط خالل  قد  صادق  عهدي  الفنان/  كان  وإذا 

كبري من الصداقات فإن صداقته لكل من الفنانني/ سعيد صالح وسعيد 

طرابيك تظل مثاال رائعا يؤكد عىل قيم الوفاء واإلخالص بني األصدقاء، 

السينامئية  األعامل  من  كبري  عدد  معا يف  مشاركتهام  نذكر  أن  ويكفي 

أعضاء  من  أساسيا  عضو  صادق  عهدي  يعترب  حيث  أيضا،  واملرسحية 

فرقة »مرص املرسحية« التي قام بتأسيسها الفنان/ سعيد صالح، فشارك 

البعبع، حلو الكالم، كام شارك  يف جميع عروضها ومن بينها: كعبلون، 

اخطف  عام،  ألف  يف  القاهرة  بينها:  ومن  أخرى  مرسحيات  يف  معه 

وإجري، قاعدين ليه، وذلك باإلضافة إىل مشاركتهام معا بعدة أفالم من 

املترشدان، مطلوب  ليه؟،  البيه، مسعود سعيد  يا سعادة  بينها: حصل 

ملستشفى  الطريق  أهم،  الفالحني  الكلبشات،  املحظوظ،  ميتا،  أو  حيا 

املجانني. 

من  متمكن  وممثل  املستوي  رفيعة  فنية  وقامة  قدير  فنان  أنه  حقا 

أداء  مهارات  ميتلك  كام  محببا،  حضورا  وميتلك  الفنية  أدواته  مختلف 

سعدت  وكم  الكوميدية،  لألدوار  أدائه  متيز  بنفس  الرتاجيدية  األدوار 

»املرسح  ملهرجان  العارشة  الدورة  خالل  من   2012 عام  بتكرميه 

العريب«، كام متنيت وطالبت بتكرميه أيضا بكل من »املهرجان القومي 

التجريبي«  للمرسح  الدويل  القاهرة  »مهرجان  أو  املرصي«  للمرسح 

عن  املسئولون  يستجب  مل  لألسف  ولكن  السابقة  الدورات  خالل 

املهرجانني لتلك الدعوة!!

العالقة األخوية والزمالة  الكبري يف استمرار تلك  الفضل  له  والذي كان 

كان  قرن.  نصف  من  يقرب  ما   - لله  والحمد   - استمرت  التي  الفنية 

للتصدير  »النرص  رشكة  مبرسح  وبالتحديد   1973 عام  أوائل  يف  ذلك 

املرصي  الشارع  كان  باشا(.  )سليامن  طلعت حرب  بشارع  واالسترياد« 

اتخاذ  برضورة  السياسية  القيادة  ويطالب  بالغضب  ميوج  حينذاك 

الكرامة ومحو عار هزمية 1967، وكان من أهم  الحرب السرتداد  قرار 

التي تعرب عن نبض الشارع حينذاك عرض »باحبك يا مرص«  العروض 

بالدرجة  ويعتمد  املرسح  عشاق  من  مجموعة  بتقدميه  يقوم  والذي 

وعىل  الباقي  عبد  سمري  للشاعر/  الثورية  واألغاين  األشعار  عىل  األوىل 

عهدي  الفنان/  كان  فخري.  عديل  الراحل/  للمبدع  الحامسية  األلحان 

صادق آنذاك حديث التخرج من قسم التمثيل باملعهد العايل للفنون، 

البديعة  الكوميدية  ومبهاراته  املميزة  بقامته  جدا  للنظر  ملفتا  وكان 

وأدائه الساخر املميز، وبقدرته يف االنتقال من شخصية ألخرى بسالسة 

أو  تكلف  دون  السوداء  الكوميديا  مشاهد  تقديم  من  ومتكنه  فائقة، 

بنسيج  املتضافرة  واألغاين  القصائد  إلقاء  يف  مبشاركته  وكذلك  افتعال، 

العرض بصورة جيدة. والحقيقة أن أكرث ما جذبني إليه بخالف مهاراته 

السيايس  وموقفه  ملرص  الكبري  وعشقه  الوطني  انتامئه  هو  الفنية 

عن  تنم  التي  الذكية  وتعليقاته  الشيق  وأيضا حديثه  للهزمية،  الرافض 

أعقبت  التي  الندوة  خالل  من  جليا  ذلك  ظهر  فقد  موسوعية،  ثقافة 

مسلسال وخمسني  ومائة  فيلما  وأربعني  مسرحية  خمسني  من  يقرب  ما  بطولة  في  شارك 
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ىف دورة املهرجان القومى للمرسح املرصى الرابعة عرش هذا 

»بكرى  املرسحى  الكاتب  األوىل  التأليف  بجائزة  فاز  العام، 

شارك  الذى  الزناىت«  بنت  »تغريبة  نصه  عن  عبدالحميد« 

مرسح  وإنتاج  زين«  »منار  إخراج  من  كعرض  املهرجان  ىف 

البالون

األلفية  مابعد  املرسح  كتاب  جيل  من  واحد  هو  واملؤلف 

السواقى«  »دم  بنص  املرسحية  مسريته  بدأ  حيث  الثانية 

الثالث  الشعبية  الحكايات  فيه  استلهم  الذى   2004 عام 

مزج  والتى  وبهية(  ياسني  ونعيمة،  حسن  ومتوىل،  )شفيقة 

من  جعلت  برؤية  الحكايات  تلك  قراءة  جميعا،وأعاد  بينها 

الباشا  سلطة  سواء  بينها..  الرابط  السلطوى هى  الظلم  تيمة 

»بهية«  والد  أرض  االستيالء عىل  وبهية« مبحاولته  »ياسني  ىف 

مل  وهو  »ياسني«  والد  أرض  عىل  املاىض  ىف  استوىل  أن  بعد 

بعد  “ياسني”  جعل  مام  السجن،  ىف  بوالده  وزج  طفال،  يزل 

أن صار شابا يافعا يواجه الباشا ملنعه من االستيالء غىل أرض 

عمه، ويرفع الفأس ىف وجهه، فريديه رجال الباشا قتيال، تاركا 

بهية ملصريها املجهول، وكذلك سلطة األرسة التى تقف حائال 

به  ارتبطت  التى  »نعيمة«  من  املغنواىت  زواج »حسن«  دون 

“شفيقة  ىف  الشقيق  سلطة  أو  زوجا،  ليكون  قلبها  واختاره 

ال  رجل  من  الزواج  “شفيقة”  عىل  يفرض  الذى  ومتوىل” 

الذى  املأساوى  إىل مصريها  البلدة  من  تفر  ما جعلها  ترضاه، 

بها  دفع  الذى  هو  أنه  رغم  شقيقها،  يد  عىل  بقتلها  ينتهى 

السواقى  ليؤكد املؤلف ىف نصه هذا عىل أن  إىل هذا املصري، 

يوم حكاية جديدة  كل  ناسجة ىف  الدوران  ىف  وتستمر  تدور 

لتلك  امللطخة  الدم  مساحات  تزيد  الدوران  ومع  مشابهة، 

متنح  أن  من  بدال  برش  حياة  وتنهى  دما  وتنزف  السواقى، 

بالصمت  الظلم  نواجه  طاملا  الحياة،  رشيان  املياه  بدورانها 

دون القضاء عيل.

الهاليل«  »سالطني  للمؤلف  الثاىن  النص  يأىت   2007 عام  وىف 

قراءتها  أيضا  ليعيد  الهاللية  السرية  إىل  فيه  يعود  الذى 

أرض  من  تغريبتها  أو  الهاللية  رحلة  من  جاعال  وتفسريها، 

حول  ساد  الذى  الجدب  بعد  الخرضاء  تونس  إىل  الحجاز 

وحني  الحياة،  استمرار  لهم  يضمن  عام  بحثا  مضاربهم، 

أبوابها ملدة طويلة،  عليهم  تستعىص  التى  تونس  إىل  يصلون 

غانم«  بن  »دياب  يقتل  أن  بعد  إال  فتحها  يستطيعون  وال 

تونس  »أبواب  باسم  املؤلف  يكتبها  املوضوع  لنفس  ثالثة 

القضية  بتلك  انشغاله  عىل  أخرى  مرة  2019ليؤكد  عام    «

املعالجة  تلك  ىف  ومياهى  عرىب،  كل  تشغل  التى  الوطنية 

العربية  األرض  وبيت  الزناىت”  بنت  “سعدى  بني  األخرية 

متعددة  محاوالت  من  يكل  ال  الذى  دياب  وبني  املحتلة، 

الغتصاب »سعدى« ومحاوالت الكيان الصهيوىن إللتام األرض 

الواحد  املوضوع  لهذا  الثالث  معالجاته  ويصدر  العربية، 

بهذا  انشغاله  ليؤكد   « الهاليل  سالطني  هو«  شامل  مبسمى 

الدائم  الصهيوىن  العرىب  الرصاع  سياق  ىف  املصريى  املوضوع 

الذى مل ولن تنهه معاهدات أو تطبيع عالقات.

املرسحى  عمله  عبدالحميد”  »بكرى  يصدر   2009 العام  وىف 

هو  ـ  للهاللية  والثالثة  الثانية  املعالجة  إصدار  قبل  ـ  الثالث 

كان  وإن  الرتاث،  أيضا  فيه  ويستدعى  تذكارى«  »نصب  نص 

تاريخية  لحظة  ىف  القدمية  ملرص  التاريخى  تراثنا  املرة  هذه 

فارقة، تلك التى قرر فيها إخناتون / أمنحتب الرابع أن يقود 

استفحلوا،  الذين  »آمون«  كهنة  من  الدين  رجال  عىل  ثورته 

مبا  العباد  أرزاق  عىل  االستيالء  ىف  الرب  باسم  واستوحشوا 

فرضوه باسمه من قرابني هى أقرب إىل الجباية، واستحاللهم 

وفرض  الكهنة،  إلمتاع  املعبد  إىل  يرسلن  الالىت  النساء  حرائر 

“إخناتون”  دعوة  لتكون  ذاته،  الفرعون  عىل  سلطتهم 

منها  إله  لكل  والتى  املتعددة،  اآللهة  من  بدال  اإلله  بتوحيد 

معابد وكهنة وقرابني تقسم ظهور الشعب، فيدعو إىل عبادة 

/ بأذرعه  الكون   الذى يشمل  الشمس  / قرص  “آتون”  اإلله 

عىل  الخريات  تنمو  الذى  الدفئ  عربها  مرسال  أشعته  خيوط 

فارضا  الجميع  عىل  يتوحش  دياب  يجعل  مام  الزناىت،  ملكها 

من  التخلص  يستطيع  أن  بعد  سلطته،  ومعلنا  سيادته، 

نساءهم،  ويستحل  والقتل،  والغدر  بالخيانة  الهاللية  سادة 

خرضة  الجازية،  حسن،  )السلطان  بسادتهم  ويستهزئ 

بتاريخهم  ويستهزئ  بل  الهالىل(  زيد  أبو  وفارسهم  الرشيفة، 

التليد ىف السلطنة والفروسية، واملؤلف مياهى ىف هذا النص ـ 

بشكل غري مبارش بل من داخل نسيج العمل الدرامى ـ وهذه 

إحدى ميزاته ـ بني الحالة اإلنهزامية التى وصل إليها الهاللية، 

الغابر، وتسيد »دياب« عليهم “ وهو ليس  وأطالل مجدهم 

هبط  بعيد،  من  قرىب  صلة  معهم  تربطه  وإمنا  الهاللية،  من 

دياب  وولد  عمومة(  )كأبناء  كنفهم  ىف  وعاش  والده،  عليهم 

بينهم وعينه عىل السلطنة دامئا حتى فاز بها ـ مياهى الكاتب 

الذى  الصهيوىن  بالكيان  العرب  وعالقة  العالقة،  تلك  بني  ـ 

املشغولني  العرب  حساب  عىل  املنطقة  ىف  وضعه  يستفحل 

الترشزم،  هذا  نتيجة  واستضعافهم  بينهم،  فيام  بالرصاعات 

ليحذر ىف نصه من هذا الـ “دياب” وتربصه.

عام   ىف  املوضوع  نفس  إىل  أخرى  مرة  الكاتب  ويعود 

الزناىت«  بنت  »تغريبة  آخر  مبسمى  ثانية  2017ليكتبها 

ىف  بالجائزة  عنه  فاز  الذى  العرض  نص  وهو  أخرى  ومعالجة 

وفاز  املرصى،  للمرسح  القومى  للمهرجان  العام  هذا  دورة 

العرض أيضا بجائزة أفضل إخراج ملخرج صاعد، وجوائز أخرى 

خسة  عىل  ثانية  مرة  الكاتب  يؤكد  فيه  التمثيل،  مجال  ىف 

مع  املتوالية  نذاالته  ويستعرض  الصهيوىن،  /الكيان  »دياب« 

معالجة  وىف  بينهم،  بوجوده  قبلوا  الذين   العرب   / الهاللية 

الحميد.. عبد  بكري 
»القومي« في  الفائز   

أحمد هاشم غانم
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دعوة  عىل  تلك  معالجته  ىف  املؤلف  يركز  وال  بفضله،  األرض 

»إخناتون« التوحيدية من حيث جانبها الدينى، بل يقرأها ىف 

الفرعون من  السياىس، وتخلص  السياىس واالجتامعي  إطارها 

للناس،  ظلمهم  نري  تحت  الرازح  الشعب  عىل  الكهنة  سلطة 

سلطتهم  عن  يحيدون  حني  الدين  رجال  سلطة  من  ويحذر 

الدعوية وتتحول إىل سلطة دنيوية تتوغل ىف القلب، وتتحكم 

ىف طرائق الحياة واألرزاق، وتستحل ـ باسم الدين ـ ما ليس 

لهم.

وتتواىل أعامل املؤلف املرسحية األخرى مثل »الغفري، قول يا 

 ،211 فهرنهايت  أخرية،  رائحة  للموت  بهية،  عيون  مغنواىت، 

كالكيت مش آخر مرة، وأبني زين أبني” وأعامل أخرى كثرية، 

ىف معظمها يستلهم الرتاث الشعبى والتاريخى وغريهام.

هى  املرسحية،  الكتابة  ىف  مختلفة  تجربة  املؤلف  ويخوض 

ومن  مرسحية،  نصوص  ىف  وصياغتها  الروايات  إعداد  تجربة 

»دعاء  لرواية  املرسحية  صياغته  املجال  هذا  ىف  كتاباته  أهم 

ورواية  »طه حسني«  الدكتور  العرىب  األدب  لعميد  الكروان« 

عرضت  ووقد  أباظة”  »ثروت  لألديب  الخوف«  من  »شيئ 

 2019 عام  الجديد  بالوادى  الداخلة  ثقافة  فرقة  ىف  األوىل 

تم  فقد  الثانية  أما  عبدالرؤوف”  “أسامة  املتميز  إخراج  من 

يهرول  جعله  مام  األحباب،  ونس  عن  بعيدا  لدفنه  الوحشة 

خلف أحد األباء املسيحيني حني سمعه ذات مرة يتحدث عن 

املسيحية  إىل  يتحول  أن  وكاد  املسيحية،  العقيدة  ىف  الخلود 

وليس  الروح،  خلود  هو  بالخلود  املقصود  أن  اكتشافه  لوال 

الرسدى،  بنائها  ىف  الرواية  ورغم صعوبة هذه  الجسد،  خلود 

الحميد«  عبد  »بكرى  الكاتب  أن  إال  املطروحة  وأفكارها 

من  مستفيدا  بديع،  مرسحى  عمل  ىف  صياغتها  يستطيع 

خشبة  بلغة  الجيدة  ومعرفته  املرسحية،  الكتابة  ىف  مهارته 

املرسح )حيث يقوم بالتمثيل أحيانا مع فرقة األقرص القومية 

املرسحية، فهو من أبناء األقرص وال زال يقيم بها( 

تفاصيلها  عىل  يتعرف  أو  الرواية  تلك  عامل  يدخل  من  إن 

عىل   باإلشفاق  يشعر  أت  إال  يستطيع  ال  والبنائية،  الفنية 

»بكرى  أن  إال  مرسحى،  عمل  إىل  لتحويلها  يتناولها  من 

حني  عليه  اإلشفاق  يزيل  البداية  ومن  يفعلها،  عبدالحميد« 

)كتبها  بـ  ويزيله  املرسحى،  لنصه  الرواية  اسم  نفس  يستعري 

إىل  الرواىئ  الوسيط  من  بالنقل  دوره  محددا  للمرسح( 

ـ  الشخصيات  املتلقى بوجود كل  الوسيط املرسحى، ويفاجئ 

الوقت،  طوال  تغادره  وال  املرسحى،  الفضاء  ىف  ـ  كرثتها  عىل 

واألزمنة،  املشاهد،   / األمكنة  تعدد  الحيلة  بتلك  ليتجاوز 

يعتمد  املرسح،  خشبة  بلغة  الجيدة  املؤلف  معرفة  وعرب 

األزمنة  تلك  عبور  ىف  التام  واإلظالم  والظل،  اإلضاءة  عىل 

واألمكنة املتعددة، إذ أن املرسح بإمكاناته، وآلياته املحدودة 

إال  املتعددة  واألزمنة  املشاهد  تغيري  تحقيق  ىف  يساعده  لن 

احتال  التى  الحيلة  تلك  أن  كام  إليها،  لجأ  التى  الحيلة  بتلك 

إعطاء  ىف  ستساهم  معده  أو  املرسحى  النص  ذاك  كاتب  بها 

من  أكرث  إىل  اللجوء  ىف  الفرصة  له  يتصدى  الذى  املخرج 

مراحلها  ىف  الرئيسية  الشخصيات  بعض  بأدوار  للقيام  ممثل 

ذات  ىف  ومستخدما  تقنية،  مشاكل  دون  املختلفة  العمرية 

انتقاله من زمن إىل آخر،  الوقت تقنية املونتاج السينامىئ ىف 

ىف  الشخصية  نفس  وإىل  من  وكذلك  آخر،  إىل  مكان  من  أو، 

املطروح  الدرامى  للسياق  وفقا  املختلفة  العمرية  مراحلها 

تقنية  تلك، ويستفيد ىف عمله هذا من  ىف تجربته املمرسحة 

تقليدى،  مرسحى  مبشهد  يبدأ  مل  هو  إذ  أخرى،  سينامئية 

املرسحى  النص  ألحداث  التكثيف  شديد  ملخصا  قدم  وإمنا 

كـ “تريلر” عىل غرار مايحدث ىف إعالنات األفالم بالتليفزيون 

)بكرى  وهو  األفالم،  لتلك  للذهاب  للمشاهد  جاذب  كعامل 

عبدالحميد( سباق ىف تلك التقنية التى مل يسبقه فيها أحد.

عامله،  ىف  متكامال  مرسحيا  نصا  النهاية  ىف  »بكرى«  ليقدم 

نسب  ىف  تساهم  متفردة  سينامئية  مرسحة  وتقنيات  بنائه، 

منه  يجعل  مام  وغريه  ذلك  كل  الرقمى....  املرسح  إىل  النص 

إضافة حقيقية إىل مكتبة النصوص املرسحية العربية.

والتى  منها،  بعضا  ذكرنا  التى  بأعامله  الحميد  عبد  وبكرى 

املرسح  خشبة  بلغة  ومعرفة  ووعى  بهدوء  دراميا  ينسجها 

ويطرح فيها قضايا ملحة، ـ ىف تلك األعامل التى استلهم فيها 

الرتاث الشعبى وغري الشعبى فهو دامئا يلجأ إىل الرتاث لريبطه 

اآلىن  الواقع  لذلك  رؤيته  خالله  من  ويطرح  اآلىن،  بالواقع 

املتفردين،  الكتاب  واحدا من  يجعله  ـ مام  واإلقليمى  املحىل 

هزلت  أن  بعد  أهميته،  املرسحى  للنص  يعيدون  الذين 

عام  العرشين  للمرسح خالل  يكتبون  ممن  الكثريين  كتابات 

املاضية.

الراحل  إخراج  بأسوان  امبو”  “كوم  ثقافة  فرقة  ىف  عرضها 

النصوص فقد تم عرضها  باقى  أما  “سامح فتحى” ىف 2015، 

وفرق  والجامعات،  الجامهريية،  الثقافة  قرق  من  العديد  ىف 

الفنى  للبني  طريقها  نصوصه  عرفت  وأخريا  الشباب،  وزارة 

أيضا  اإلعداد  مجال  وىف  الزناىت«  بنت  »تغريبة  كـ  للمرسح 

املتميز  للرواىئ  الرب«  »مناىف  لرواية  املرسحى  باإلعداد  قام 

»أرشف الخاميىس« وهى رواية تحتاج إىل جرأة من يتناولها 

ألزمنة  واملكان  الزمان  ىف  تجوب  حيث  املرسحية،  بالصياغة 

وهى  أحداثها،  بيئة  لخصوصية  باإلضافة  متعددة،  وأمكنة 

التى يعيش  الغربية  واحة “الوعرة “ إحدى واحات الصحراء 

معظم  ببناء  قام  الذى  البناء  »حجيزى«  الرواية  بطل  فيها 

بالتحنيط  كبرية  معرفة  إلكتسابه  باإلضافة  الواحة،  بيوت 

من  الكثري  بتحنيط  وقام  والده،  عن  معرفته  ورث  الذى 

املائة  وصل  حتى  العمر  به  امتد  وقد  والطيور،  الحيوانات 

الدفن  ىف  رغبته  عدم  هو  دامئا  يؤرقه  الذى  هاجسه  وأصبح 

وإمنا  ذاته،  املوت ىف حد  يخاف  ال  فهو  موته،  بعد  التقليدى 

والتعمري  بالبناء  قام  أن  بعد  أنه  لفكرة  التسليم  يستطيع  ال 

األحبة  عن  بعيدا  مظلم  قرب  ىف  يدفن  املمتدة  الصحراء  ىف 

الذين عاش معهم، هو محب للحياة والناس والونس ويخىش 
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[[24 نوافذنوافذ

ليس هناك مستقبل سوى  باستفزاز مقصود:  املقال  أبدأ هذا   

املؤكد أن املرسح  السايبورج Cyborg Theater. فمن  مرسح 

الكالسييك سوف يستمر بشكل أسايس، بدون وسيط من أشكال 

التقليدية  التقنيات  )باستثناء  الواضحة  الخارجية  التكنولوجيا 

مثل الصوت واالضاء واألدوات(، ولكن إذا كان هناك مرسح يف 

املستقبل، وارث لألجيال القادمة، فسوف يكون االتجاه الجديد 

وضعت  آخر  موضع  يف  السايبورج.  هو مرسح  الحي  األداء  يف 

ألسلوب  مفاهيمي  تحليل  كنموذج  السايبورج،  مرسح  معايري 

األداء الذي ميزج األجسام الحية بالصور التكنولوجية والرقمية 

فمرسح  اإلنسانية:  للذات  تصوير  إعادة  يف  والوسائطية 

السايبورج ينظر إىل ما وراء ثنائيات مثل البرشي/ غري البرشي، 

بعد  مناذج  لبناء  املتمكن،  /غري  واملتمكن  /الوسائطي،  والحي 

وهو  والسايبورج،    . الفروق  هذه  محو  عيل  قادرة  انسانية 

املواد  من  ومزيج   ،Cybernetic organism االفرتايض الكائن 

الخيال  احتل مكانا حيويا يف  والتكنولوجيا، قد  الحية/العضوية 

القصيص بداية من استدعاء وحش جومل وفرانكنشتاين وصوال 

ما  غالبا  اذ  والروبوت،  اآلالت  بجانب  وبوضعه   . املدمر  إىل 

ُيخىش منه أو يساء فهمه، فقد كان الثالثة جميعا يرمزون إىل 

حالة القلق من التكنولوجيا وتضاؤل العامل البرشي . وقد أخذ 

مفهوم السايبورج منعطفا حادا يف منتصف الثامنينيات عندما 

أصدرت دونا هاراواي بيانها الشهري الذي اقرتحت فيه سايبورج 

وقد   . واملنظرين  العلامء  خيال  عيل  استوىل  سيايس  نسوي 

اسُتخدم البيان، الذي هو أصال استجابة نسوية لعرص سياسات 

إلعادة  خيايل  كموقع  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  ريجان 

وباستلهام  للتكنولوجيا.  والعسكري  الذكوري  التخصيص  تأمل 

يجب  أنه  »أعتقد  ذلك  بعد  كتبته  ملا  ومتابعة  هاراواي،  أفكر 

العضوية  الرؤية  من  لكل  املحتقرة  االستعارات  تغيري  علينا 

والتكنولوجية إىل تحديد املواقع يف املقدمة، والتوسيط املتعدد، 

ملناهضة  املحتملة  النسوية  الرمزية  وبالتايل  الجزيئ،  واملنظور 

العنرصية واملعرفة السياسية«، وأفرتض أن السايبورج كاستعارة 

تصور  إعادة  يتيح  الذي  املرسحي  لألداء  جديد  لشكل  مثمرة 

اإلنسان الغارق يف التكنولوجيا التي تعزز املجتمعات عرب العامل 

وتزعجها عيل حد سواء. 

املرسحي الحي مساحة للتدريب عيل هذه اإلمكانات فقط، بل 

يوفر أيضا قلقا من هذه االحتامالت  . 

املرسح   « التمهيدي،  مقاله  يف  مالون  كرييب  ناقش  وكام   

تاريخ  له  أحيانا،  الوسائط، كام يسمى  املتعدد  أو  التكنولوجي 

متابعته  وميكن  التكنولوجي،  تعريف  عيل  ويعتمد  طويل 

مع  اليشء/األداة  عيل  القائم  التكامل  من  بداية  طرق:  بعدة 

وصوال  املثال(،  سبيل  عيل  الدمى  )استخدم  الحي  الجسم 

والجريدة  )بسكاتور،  املرسح  خشبة  عيل  الصور  دمج  إىل 

ال  املثال  سبيل  عيل  قليلة  ومسارات  وسفوبودا(  الحية، 

املاضية،  سنوات  العرش  حتى  التكامل  هذا  كان  وقد   . الحرص 

أنها  عيل  إليها  ينظر  كان  حيث  تكتم،  يف  نوقشت  أغلبها،  يف 

املجلدات  املثال  سبيل  عيل  )أنظر  للتحليل  مستقلة  أشكال 

املستقلني  الفنانني  والدمى ووصف  اإلضاءة  لتقنيات  املخصصة 

محاولة  هناك  كانت  فقط،  املايض  العقد  ويف   . املجددين(   /

والتي  املرسح  خشبة  عيل  للتقنيات  املتزايد  االستخدام  لتنظري 

السايبورج  مرسح  إىل  االتجاه  فان  العميل،  املستوى  وعيل 

ألعاب  بشاشات  امللتصقة  لألجيال  األداء  مستقبل  يسهل  رمبا 

األطفال، وألعاب الكمبيوتر والربيد اإلليكرتوين وألعاب الفيديو 

؛ قد تغريهم بالخروج من صناديقهم وعزلتهم وغرف الدردشة 

وإعادة دمجهم يف مساحة املرسح الحي املشرتكة، وهو مساحة 

العاملني،  أن ميزج  السايبورج ميكن  اللقاء وجها لوجه. فمرسح 

يف  يستفرس  بينام  الحي  للمرسح  مستمر  ومنو  بتطور  ويسمح 

التكنولوجيا  مع  اإلنساين  والتفاعل  التكامل  عن  الوقت  نفس 

الجديدة وييرسها. فمرسح السايبورج يستكشف الكيفية التي 

يندمج فيها االفرتايض مع الحي عيل خشبة املرسح، ويستخدم 

القبلة  الرقائق  مثل  الحتمي  للدمج  وتدريب  للعرض،  كخلفية 

الحيوانات(  مع  استخدامها  )الشائع  الجسم  يف  الضويئ  للمسح 

وأجزاء ذكية مستبدلة من الجسم  )وقد توفر جراحات العيون 

التصحيحية إمكانيات لقدرات إضافية(، ورمبا عمليات االندماج 

املرغوب فيها مثل النقل املادي فائق الرسعة . وال يوفر املكان 

المتعددة الوسائط  في  تأمالت 
السايبورج مسرح 

تأليف: جينيفر باركر ستاربك 

ترجمة: أحمد عبد الفتاح
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[[2525 نوافذ

التليفزيون  وسائط    – اليومية  الحياة  إىل  برسعة  تسللت 

مثل  األحدث  الوسائط  إىل  اآلن  قدمية  أصبحت  التي  والفيديو 

التقنيات  وأشكال  واإلنرتنت،  الكمبيوتر  وصور  الرقمية  الصور 

ومن   . املرسح  عيل  الجسم  مع  التكامل  إطار  يف   – الطبية 

العايل  العلمي  الخيال  تخيلواسيناريوهات  الذين  املؤلفني 

ديك،  وفيليب  باتلر  وأوكتافيا  جيبسون  ويليام  مثل  التقنية، 

امتداد  باعتبارها  للوسائط  ماكلوهان  مارشال  قراءة  إىل  وصوال 

التكنولوجيا  تضمينات  يف  بعمق  املنظرون  شارك  فقد  للجسم، 

دراسات  . ويف مجال  لحظة  أي  انساين يف  ما هو  وتأثريها عيل 

الدراما واملرسح واألداء، كانت التكنولوجيا غالبا هي املسلمة، 

منظورا  وتوفر  املرسحي،  العرض  وتأثريات  فراغات  تؤطر  التي 

وبعد   . واملؤثرات  املذهلة  امليلودرامية  اإلثارة  وتقدم  وضوء، 

والخيال  التظاهر،  عن  بودريالر  أفكار  يف  املشاركة  من  عقد 

لورينتس  دي  تريزا  وانتقادات  جيبسون،  ويليام  عند  العلمي 

النسوية للتكنولوجيا، وديليوز وجواتاري يف »ألف هضبة«، ثم 

والسايبورج  السينام،  يف  للنظرة  مولفي  لورا  تحليل  خالل  من 

يف  املايض  القرن  تسعينيات  منتصف  يف  هاراواي  دونا  عند 

األليكرتوين،  والفضاء  التشعبي  للنص  املتعددة  االستكشافات 

لوريل  بريندا  أعامل  يف  الظهور  يف  الكمبيوتر  تقنيات  وبدأت 

ستون،  لوزان  وألوكوير  روس  وأندرو  بينيل  كونستانس  و 

التحليالت  هذه  أفسحت  وقد   . الحرص  ال  املثال  سبيل  عيل 

الجنس،  يحركها  التي  بالزامو  آن  أعامل  ملزيد من  التكنولوجية 

وأفكار  كارترايت،  وليزا  كاس،  الني  وسو  جروس،  واليزابيث 

يف  والتكنولوجيا  األجسام  بني  التكامل  عنها  متخض  التي 

السنوات األخرية . 

السينوغرافيا الجديدة : 

     لعل أحد أكرث التطبيقات املستخدمة يف الوسائط املتعددة 

والسينوغرافيا  املرسح  خشبة  تصميم  هو  املرسح  خشبة  عيل 

بسكاتور  اروين  استخدام  مثل  ابتكارات  من  نشأتها  ومع   .

عيل  النطاق  واسعة  السينامئية  والعروض  الوثائقية  للسينام 

جوزيف  ومؤلفات  الشامل،  املرسح  عن  وتصوراته  املرسح، 

يسمح  املشهد،  واعداد  االضاءة  أفكار  بني  متزج  التي  سفوبودا 

املامرسون املعارصون للوسائط املتعددة بأن تحل محل الشقق 

املادية  األشياء  وحتى  وامللمس  والتصميم  القدمية  املطلية 

ترجمة  خالل  ومن   . والسالمل  والخزائن  األبواب  مثل  الفعلية 

ميكن  املرسح،  خشبة  إىل  الفوتوغرايف  والتصوير  السينام  لغة 

أن تتحول املشاهد من مكانها فجأة بطريقة سلسة، وميكن أن 

تتغري ألوان وتركيبات الفراغ وتتغري وتتحول بنقرة واحدة عيل 

زر . وتطبقا مع تكرار تقليل التكاليف الفعلية، غالبا ما ُيقدم 

املرسح  خشبة  عيل  املتعددة  للوسائط  السينوغرايف  االستخدام 

الوسائط  يف  لقراءتها  لنقدي  اهتامم  دون  الفنانني  جانب  من 

املتعددة، يف العرض تلو اآلخر، اذ تظهر بشكل عشوايئ كخلفية 

عند  ذلك،  ومع   . لوحة  أو  نص  أو  معروض  نسيج  أو  متحركة 

تنفيذها بشكل محسوب، ميكن أن يكون عرض املشاهد فعاال 

ومثريا برصيا . عيل سبيل املثال تتميز أعامل الوسائط املتعددة 

عند لوري أندرسون، بداية من عملها » الواليات املتحدة » يف 

أصدره  الذي  السايبورج”  دليل   « كتاب  يف  اإلنسان  بعد  ما 

الحيوية يف املرسح  كريس هابلز جراي، كاثرين هايلز، وادعاء 

نقطة  كانت  والتي  أوسالندر  فيليب  املوسوعي  الناقد  عند 

املرسحية  الدراسات  مجال  إىل  األداء  دراسات  عودة  يف  تحول 

التكنولوجيا مجرد مسلمة، بل صارت شيئا يغري وجه  . مل تعد 

األداء الحي كام يحدث يف النقد النسوي و ودراسات الوسائط 

ظهور  مع  فني  كنوع  األداء  ظهر  فقد   . الثقافية  والدراسات 

تكنولوجيا الكمبيوتر الجديدة والتكنولوجيا الرقمية . وأنا أحد 

الفني  النوع  هذا  وفهم  تحليل  تحاول  التي  القليلة  األصوات 

الذي  الحي  واألداء  للمرسح  املتنامي  الشكل  وهذا  الجديد، 

الرغم من أين نّظرت ألعامل  بالكامل . وعيل  ليس ال يعد حيا 

السايبورج  مرسح  أفكار  حول  تدور  التي  املتعددة  الوسائط 

تأطري  خاللها  من  ميكن  التي  الطرق  إىل  االنتباه  تجذب  ألنها 

التكنولوجيا واعادة تشكيل أفكار معنى أن نكون  التكامل مع 

اتجاهات  عدة  أيضا  الحظت  وقد  وسائطي،  عرص  يف  برشا 

ويف  السايبورج  ملرسح  مفهومي  مع  متشابك  بعضها  تتطور، 

. وال  أبرزها هنا  والتي  الوسائط عموما،  داخل املرسح متعدد 

حال،  بأي  قاطعة  أو  ثابتة  التصنيفات  هذه  تكون  أن  ُيقصد 

الفنانني  عدد  أن  حيث  البعض،  بعضها  يف  تتداخل  غالبا  فهي 

الذين ميارسون تجريب الوسائط املتعددة يف املرسح يف زيادة 

النمو احتامالت غري متوقعة . ورغم  مستمرة، وينتج عن هذا 

وأساليب  وموضوعات  جديدة  اتجاهات  اكتشاف  يتم  ذلك 

جديدة . ويوضح التايل بعض االتجاهات واالحتامالت واألمثلة 
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[[26 نوافذ

الثامنينيات وحتى األغاين والقصص األحدث يف مرسحية  أوائل 

مجموعة  طويلة  لفرتة  جسدت  قد   ،1999 عام   « ديك  »مويب 

مركبة من الصور الثابتة واملتحركة التي متأل الفراغ تقريبا وكأنها 

الشخصيات  أعامل  كل  يربز  مريئ  صوت  أو  مواكب  احساس 

الداخلية املجردة وامللموسة باالضافة إىل توفري التكامل البرصي 

ذلك،  من  النقيض  وعيل   . الفريدة  الصوتية  تكويناتها  مع 

واملخيفة  والبطيئة  املتعمدة  العروض  أن  ليباج  روبرت  يدرك 

تستحرض يف الصور ما ال تستطيع أن تخلقه الكلامت عرب الزمن 

املتعددة  الوسائط  أهمية  التقليل من  يتم  ما  وغالبا   . واملكان 

يف أعامل ليباج، وهي جانب متكامل من الفراغ الدراماتورجي، 

مام يوفر مساحات للذاكرة والعمق ال ميكن فصلها عن الصور 

ابتكر مرسح ريدج/بوب ماكجراث ولوري  غري الوسيطة . وقد 

واسعة  سينامئية  عروض  باستخدام  برصية  جامليات  أوليندر 

النطاق خلقت صورا مذهلة والسيام يف عملهم » جيني ريتيش 

الذي  دراجر  هرني  للفنان   « الالمنتمي   « عمل  من  املأخوذ   «

مع  السينامئية  العروض  يف  لرسوماته  الكاملة  املشاهد  تكررت 

مجموعة باالافة إىل مجموعة من املمثلني . 

      ويوفر تقديم اللغة السينامئية والفيديو وصور الكمبيوتر 

توفري  السينوغرافية، عالوة عيل  للمطالب  ومرنا  ابداعيا  منهجا 

السايبورج  أو  املتعددة  الوسائئط  لنوع جديد من عروض  ٍاس 

املتضمنة  )واألمثلة   ”#4   « عرض  يف  اليها  أعود  سوف  التي 

تظهر  والتي  بالذكر،  الجديرة  املشهدية  االمكانيات  تربز  هنا 

من خالل عمليات تكامل اضافية يف اطار درامي محدد لتوفري 

التجارب ثالثية األبعاد  موقع أكرث تحديا للتحليل( . وتستخدم 

بني  املزج  كوتيس  جورج  فرانسيسكو  سان  يف  املقيم  للمخرج 

األبعاد عروض  ثالثية  أفالم  السينام، وتضم  الكمبيوتر وعروض 

موقع  إىل  موقع  من  املشاهدين  لجذب  وممثلني،  للرشائح، 

موقع  ومن  صحراء،  واىل  ممطر  غابة  من  فيلم،  يف  وكأنهم 

فعيل إىل موقع تجريدي  . وتقلب الفرقة الربيطانية »فوركربيد 

املكان  بتحريك  وتقوم  الكالسيكية   السينام  خدع   « فانتازي 

الحي مبواقع أفالم مثل املمر الطويل ذي األبواب عيل الجانبني 

عيل  الوقت  نفس  يف  ويخرجون  املمثلون  منها  يدخل  والتي 

الشاشة وخارجها . وفرقة بيج أرت جروب تستخدم الخلفيات 

أجسامهم  يدمجون  املمثلني  وكأن  تقتحم  التي  السينامئية 

الخيالية  للتطبيقات  أمثلة  بعض  وهذه   . املتحرك  املشهد  يف 

للوسائط املتعددة املبنية عيل السينوغرافيا املعارصة . 

تحوالت الجسم : 

متزايد  بشكل  رصاحة،  التكنولوجيا  املامرسون  يستخدم       

خالل  ومن   . بالتكنولوجيا  الجسم  عالقة  عيل  للتعليق 

هذه  الفنانون  يصور  واالغرتاب،  والتشظي  بالعزلة  االهتامم 

تسبب  التي  بالتكنولوجيا  التالعب  خالل  من  حرفيا  املخاوف 

الذي  الذي  الوقت  يف  املعارصة،  اللحظة  ويف   . املخاوف  هذه 

دعت فيه كاثرين هايلز وآخرين إىل ما » بعد اإلنسان »، بدا 

تحديه  ويتم  ومتحوال  قدميا  وتضاعفه،  الجسم،  عن  االستفسار 

ما  مصطلح  وبقي   . والناشئة  املوجودة  التقنيات  مع  عالقة  يف 

مركز  هو  مازال  الجسم  ألن  طرق،  بعدة  ساخرا  اإلنسان   بعد 

هايلز،  عنه  عربت  كام  ذلك،  من  وبدال  االهتاممات،  هذه 

املفروضة  العزلة  استكشاف  إىل  باالضافة  االنرتنت،  وتقنيات 

اليك   « عريض  يف  »فيدرا«  الرئيسية  للشخصية  الشاشة  عيل 

هجينا  مرسحيا  شكال  جروب  ووسرت  ابتكرت   ،“ العروس   “  ،“

ويقدم   . والدرامية  والبرصية  التقنية  النصوص  مع  بالتضافر 

العروض  هذه  يف  ُيرى  كام  وتحوله  التقني  الجسم  تشظي 

ألشكال  امكانيات  يقدم  وبالتايل  للتفكري  مثريا  حافزا  املرسحية 

برصية وفكرية للفن الدرامي وملزيد من االمتداد واالكتشاف . 

ربط األجسام :   

دامئا،  املرسح  خشبة  مع  الجديدة  التقنيات  تتكامل  لقد       

بداية من أحدث أشكال االضاءة وصوال إىل البكرات والعربات 

مواقع  الفنانني  يستخدم   – تطول  والقامئة  الناقلة،  والسيور 

وفحصها  وعرضها  الجديدة  التقنيات  الستفسار  الحية  العروض 

وتخيلها يف لحظة معارصة معينة . ويف هذا اإلطار الذي يجرب 

تحت  واألشعة  الفيديو،  تسجيالت  تقنيات  مع  الفنانني  فيه 

اإلنرتنت  وتقنيات  العسكرية،  التقنيات  من  وغريها  الحمراء 

األكرث شيوعا . وقد أستلهم العديد من املامرسني  انتشار أجهزة 

الكمبيوتر الشخصية واتصاالت االنرتنت واسعة النطاق لتطوير 

هذه  استخدام  ويتم   . التقنيات  هذه  إمكانيات  حول  العمل 

كام  الحي،  باألداء  املنزيل  الكمبيوتر  جمهور  الربط  التقنيات 

هو الحال يف بعض أعامل ستيالرك وأورالن، أو لربط الجمهور 

لكايث  »شفاه«  عرض  مثل  أمثلة  يف  البعيدة  املوقع  يف  مبارشة 

فايس وعرض »حب فندق املسافات الطويلة« للمخرج يوبيوا، 

عيل  منها  التحقق  ويتم  الجنة«،  من  »مبارش  األوبرا  عرض  أو 

بعد  عن  املشاهدة  عروض  ويف   . وحبكة  كأداة  املرسح  خشبة 

االنرتنت،  تطبيق  حاول  فقد  كمشاهد،  منها  جزء  كنت  التي 

بني  اتصال  توليد  متقنة  يكن  مل  أنه  مع  األخرى،   والتقنيات 

أن  معنى  حدود  وسعت  التي  واملواقع  والثقافات  املجتمعات 

ملثل  املهمة  األرشفة  قضايا  إثارة  عيل  عالوة  مشاهدا،  تكون 

املعارص،  املجتمع  يف  كحالة  اإلنسان  بعد  ما  قراءة  ميكن  فانه 

الذكية  اآلالت  مع  البرش  تعبريات  لتأمل  مصادرا  تقدم  حالة 

الفيديو  ومصورة  الراقصة  أو  جروب  ووسرت  مثل  وفنانني   .

املجزئة  الجسم  بأعضاء  ملئ  ميزانسني  ابتكروا  قد  فايس  كايث 

تضخيمها   تم  وقد  أحيانا،  التسجيل  والسابقة  أحيانا،  والحية   ،

معددة  أنواع  إىل  االنتباه  لجذب  الرتكيز  بؤرة  خارج  جعلها  أو 

األفكار  أجسام  تشظي  من  بداية  املجتمعية،  االهتاممات  من 

الشاشات  . وتحتوي  املجتمع  قادرا جسديا يف  تكون  أن  ملعنى 

خشبة  عيل  الحية  لألجسام  صور  عيل  التليفزيون  وأجهزة 

املرسح وهي محارصة يف هذه االطارات، وتستكشف مشكالت 

املتزايد  الكمبيوتر  زمن  ببساطة  أو  الطبية  والتطورات  العزلة 

تناول  فقد  الجديدة،  الربامج  بامكانيات  اللعب  خالل  ومن   .

الدين،  وعالء  رويت،  مويت  وفرقة  بيلدرز،  جمعية  بني  التعاون 

تم  الهندية حيث  االتصال  مراكز  داخل  املتوقعة  الهوية  أسئلة 

وتحويلها  رؤوسهم  فوق  شاشات  عيل  املمثلني  وجوه  عرض 

وأجبوا  األصدقاء«   « التليفزيوين  الربنامج  من  شخصيات  إىل 

 . جرين  راشيل  طريقة  تشبه  أمريكية  بطريقة  الهواتف  عيل 

وباستخدام هذه التقنيات املتنوعة، ميكن أن تختفي األجسام، 

التكنولوجيا  مع  الهويات  وتندمج  األجسام،  أجزاء  وتتحول 

واستبعدتها  األجسام  بني  املسافات  التكنولوجيا  غزت  كيف   –

التكنولوجيا األجسام وتعززها ؟ وهل  ؟ واىل أي درجة تساعد 

هي  وما  ؟   االنساين  مفهوم  بازاحة  االفرتاضية  األجسام  تهدد 

 . ؟  عيوبها  هي  وما  واالنفصال،  االغرتاب  تقنيات  احتامالت 

التكنولوجيا  مع  األمد  الطويلة  جروب  ووسرت  عالقة  وتجسد 

هذه املخاوف . وباستخدام الصور الفوتوغرافية السلبية لعرض 

أو  جونز«،  »االمرباطور  عرضها  يف  والعرق  الجنس  تقنيات 

استخدام الصور املتعددة عيل الشاشة يف عرض » أضواء املنزل« 

االعالم  وسائل  بواسطة  املبتكرة  املجزئة  للهويات  كتمثيل 
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[[2727 نوافذ

للمرسح  الحية  السامت  تربز  بطرق  والسينام  املرسح/األداء 

يتجاوزان  شكلني  بني  الدمج  تسهل  الفرق  وهذه   . باستمرار 

جديدا  نوعا  ويقرتحان  الجديدة  السينوغرافية  التقنيات  تطور 

من عروض مرسح السايبورج . 

وتفكيك  بحث  هو  التصنيف  هذا  مالمح  أبرز  أحد  ولعل   

 . الحي  لألداء  مساحة  إىل  وترجتها  والفيديو  السينام  أساليب 

بها إىل خشبة  التي يعملون  الوسائط  لغات  الفنانون  اذ يحول 

بيلدر  فرقة  عرض  يف  فمثال   . متاما  رصيح  بشكل   – املرسح 

الزرقاء  الشاشة  استخدام  تم   « الفني  “االبهار  أسوسياشن 

والفيديو  السينام  يف  خاصة    مؤثرات  ابتكار  يف  الكروما  أو 

يف  يقفون  الذين  واملمثلون   . املرسح  خشبة  عيل  معروضة 

الكواليس، أمام شاشة زرقاء كبرية، يقدمون مشهدا يتم مزجه 

خشبة  أعيل  أكرب  شاشة  عيل  وأسود  ابيض  فيلم  بلقطات  آنيا 

 . املشاهدين  أمام  حي  فيلم  إنشاء  إىل  يؤدي  مام  املرسح 

كامريات متعددة عيل خشبة املرسح مساحة  استخدام  ويقدم 

يف  الحال  هو  كام  الصور  مزج  مثل  تقنيات  لتطوير  تجريبية 

عرض فرقة بيج آرت »منزل لعدد محدود« الذي أبرز يف منوذج 

خشبة  جانبي  عيل  يجلسان  ممثلني  بني  مؤثرة  لحظة  واحد 

أمام كامريات مكشوفة  مرسح طويلة وضيقة، يؤديان دورهام 

 . لشاشة  عيل  رصيحة  قبلة  يف  بسالسة  االثنني  بني  مزجت 

وتستكشف أعامل آرت جروب ذات التقنية العالية آليات مثل 

األعامل  من  الجديد  الفني  النوع  هذا  وتطور  التقنيات  هذه 

أو سينام،  أن يسمى مرسحا  ما ميكن  ما بني  الحدية، يف مكان 

قويا ملرسح  باعتباره شكال  الذي يظهر  العمل  وبسبب خاصية 

السايبورج . 

 يجرب كل هؤالء املامرسني يف مختلف الوسائل لتوسيع حدود 

خلق  طريق  عن  مزجها،  وإعادة  وطمسها  والسينام  املرسح 

الذي  واالستفزاز   . السايبورج  مرسح  أعامل  من  جديدة  أنواع 

غالبا  العروض  هذه  وتحدث   . املواقع  متعددة  العروض  هذه 

كايث  عريض  حدث  فمثال  مختلفة؛  وسياقات  زمن  مناطق  يف 

الساعة  بني مقدونيا يف  الرسعة« و»طفل!«  بهذه  »ليس  فايس 

التاسعة مساءا؛ وعرض  الساعة  الثالثة صباحا ومدينة نيويورك 

تحت  مبوقع  ارتبط  الطويلة«  املسافات  حب  »فندق  يوبيوا 

و  األحمر  املخترب  مرسح  باسم  يعرف  الذي  مانهاتن  كوبري 

كلوب أسيب يف طوكيو . وأقيمت عروض أخرى بواسطة امتداد 

ففي   – واحد  بلد  داخل  مدن  عدة  عرب  البسيط  املشاهدين 

عرض فرقة  » أوبرا املحطة »  بعنوان »مبارش من الجنة » إذ 

متكن الجمهور يف لندن من التعرف عيل أصدقائهم يف مهرجان 

برمنجهام وتقديم إمكانيات جديدة للرقص والعيش وأن يرقص 

ابتكر شكال  الذي  فايس،  كام يف عرض  معا،  بعد  عن  املمثلون 

املكانية  الزمانية  للعروض  الجديدة  للنامذج  مثمرة  أداة  أصبح 

الحي » ال ميكن  بأن »  امتدادا لحجة فيليب أوسالندر  . ورمبا 

إدراكه وفهمه كمفهوم إىل أن يضع بجوار الوسائطي، ويف اطار 

تكن  مل  املجتمعات  بني  املسافة  فان  التحليل،  هذا  يف  املكان 

 . جدا  مجزأ  ذلك  قدمت  التي  االتصال  تقنيات  بسبب  مرئية 

املرتكزة  التقنيات  استخدموا  الذين  الفنانني  فان  ذلك،  ورغم 

عيل االنرتنت تستكشف اشكاال جديدة لالتصال تنهي املساحة 

املادية وتقدم احتمال لتبادل السيايس والثقايف والفني . 

تفكيك السينام وإعادة بناءها : 

عيل  املبنية  تطورا  األكرث  األعامل  بعض  عيل  أحيانا  ُيطلق 

يتم  التي  األعامل  وكذلك  الحية«،  »السينام  املتعددة  الوسائط 

من  وبدال   . التصنيف  هذا  تحت  وتندرج  اليوم  استكشافها 

التبادل بني وسيط أو آخر، فان فنانني مثل بيلدر أسوسوياشن 

وجورج كوتس وكرييب مالون و سيباربيا برودكشن و بيج آرت 

بريطانيا مثل ستاشان هوس  التي مقرها يف  والرشكات  جروب 

تقنيات  دمج  يعملون عيل  الحرص(  ال  املثال  سبيل  )عيل  أوبرا 

والعرشين   الحادي  القرن  ألن   . دعابة  نصف  هو  به  بدأت 

التقنيات  بداية  منترشة،  تصبح  سوف  التي  التكنولوجيا  يطور 

والتخيل  لألمراض،  كعالج   – وتعزيز  مساعدة  يف  تستمر  التي 

واىل  امللوثات،  من  األنساق  متنقية  الصناعية،  األطراف  عن 

التلوث، وحرب  الذين يسببون  أولئك  الذين يدمرون –  أولئك 

ويف   . تتحلل  سوف  التي  الحاجة  عن  الزائدة  وامليكنة  اآلالت، 

قدرتهم  حدود  يف  ليس  أو  الفنانني،  مسئولية  ليست  أنها  حني 

ميكن  فانه  الحي،  األداء  مساحة  يف  السياسية،  املشاكل  حل 

 . النهاية  يف  ومواجهتها  واستكشافها  املسائل  هذه  دراسة 

فمرسح السايبورج هو مرسح املستقبل . 

.................................................
 «  Cyborg السايبورج   « كلمة  أن  التنويه  يلزم 

مفردة  في  معادل  العربية  اللغة  في  لها  ليس 
في  هو  كما  العنوان  وضعنا  ولذلك  واحدة 
 Cyborg السايبورج  »مسرح  االنجلزيية  اللغة 

مزيج   – افرتاضي  كائن  والسايبورج   .  ”Theater
ترونية  بيوميكا  ومكونات  عضوية  مكونات  بني 

 . الحيوية  االلكرتونية  )الميكانيكا 
المسرح  لقس  رئيس  تعمل  ستارباك  باركر  جينيفر 

بجامعة  الملكية  هولوواي  كلية  في  والدراما 
التاريخية  التضمينات  علي  أعمالها  وتركز  لندن، 

المتعددة  والوسائط  الجديدة  للوسائط  والنظرية 
 . األداء  في  بالجسم  وعالقتها 

 Live Movies  « كتاب  ضمن  من  المقالة  هذه 
 : A field Guide to New media for

 “ مالون  كريبي   « تأليف    .  performing arts
 .  “ وايت  سكوت  جيل   “ و 
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[[28 نوافذ

الفلسطينية  القضية  تجليات 
المصري)3-1( المسرح  في 

العريب،  اإلبداع  من خريطة  كبرياً  حيزاً  الفلسطينية  القضية  شغلت 

بنكسة 5 يونيو  منذ هزمية القوات العربية يف حرب 1948، مروراً 

بل  السيايس،  البعد  يف  فقط  ليس  تأثرياً  أكرث  كانت  والتي   ،1967

اإلبداع  مر  حيث  واإلبداعي،  الثقايف  املستوى  عىل  له  مواز  بقدر 

النكسة مبرحلتني  ـ بعد  ـ بشكل عام واملرصي بشكل خاص  العريب 

الجراح  تعمقت  حيث  مبارشة  الهزمية  بعد  األوىل   : مختلفتني 

تعرب  التي  األعامل  وتتالت  النخبة،  لدى  تعقيداً  األزمة  وزادت 

القعيد » ورواية » يف  ليوسف   « الحداد   « املأساة مثل رواية  عن 

الصيف السابع والستني » إلبراهيم عبد املجيد . ويف املرسح تغريت 

الحال ـ متاماً ـ فوجدنا خطابات موجهة داخل سياق البنية الدرامية 

ال  »أرض  ومرسحية  رومان«  مليخائيل  »الدخان«  مرسحية  يف  كام 

تنبت الزهور« ملحمود دياب . 

وهنا تربز األهمية االجتامعية للمرسح ـ الذي تغريت بنيته يف تلك 

 « املعلب  املرسح   « يف  املتقولب  خطابه  من  تحول  حيث  الفرتة، 

إىل » مرسح العلبة اإليطالية إىل أبعاد أكرث شعبية، ولعل التجربة 

السياسية العنيفة قد حركت املياه الراكدة، يف العقل العريب يف تلك 

ـ ورمبا هذا ما  الفكرية والسياسية كانت قوية  الفرتة، فاملراجعات 

يلمح إليه عوين كرومي قائاًل : 

ما  قلياًل جداً  ولكن  املجتمع  تطور  املرسح مع  ربط  تم  ما  كثرياً   «

االجتامعية وتخلفها، وذلك  البنية  يرتبط تطور املرسح مع تدهور 

للمرسح، وال يظهر  القدمية  البنية  تقويض  الن املرسح يعمل عىل 

أو املتطور إمنا يظهر يف داخل  املرسح داخل املجتمع األكرث تطوراً 

الفني  النوع  هذا  نجد  حيث  السقوط،  إىل  يؤول  الذي  املجتمع 

يسعى إىل تهديم، ماهو ميت وجامد يف داخل املجتمع من خالل 

القدرة عىل تصوير هذه الصريورة)1(   

التجربة  لكن  ـ  املرصي  املرسح  عن  بعيداً  السيايس  الهم  يكن  مل   

أخذت يف االتساع، بقدر عمق املأساة ـ التي مر بها الشعب العريب، 

يعد  مل  حيث   ،« السيايس  الكباريه   « مبرسح  يسمى  ما  فظهر 

املرسح مكانا للتسلية بقدر ما هو » برملان شعبي« فكري وثقايف، 

يف  وتقف  السياسية،  التحوالت  تطرح  عرويض  خرجت  هنا  ومن 

قد  منهم  كثري  الوقت  ذلك  مخرجي  وأن  خاصة  املواجهة،  إطار 

درس املرسح بشكل أكادميي يف الخارج فتعمقت ثقافتهم، وزادت 

صالبتهم أمثال سعد أردش وكرم مطاوع ونبيل األلفي وأحمد عبد 

منحى  تأخذ  العروض  فبدأت  ياسني،  وكامل  زيك  وأحمد  الحليم، 

وتدعو  الهمم،  تستنهض  ثورية  لغة  من  تبثه  مبا  ونهضويا،  تثقيفياً 

إىل املواجهة والثأر حتى تعاد األرض املسلوبة .

 ورمبا هذا ما أشار إليه الكاتب الراحل سعد الله ونوس، يف إحدى 

املعركة  كانت   1967 عام  »بعد  يقول)2(  حيث  اإلبداعية  شهاداته 

ملحة بالنسبة للمرسح وعالقته بالسياسة، وكان واضحاً أن املرسح 

ومؤثرة  حية  واقعة  إىل  مبوجبه  العرض  يتحول  ومبارشة،  عمقاً 

وتعمل عىل  الواقع  يف  األحداث  تتدخل يف مجريات  أن  شانها  من 

القدمية  البني  هدم  إىل  تسعى  األقل  عىل  أو  وتبديلها،  تغيريها 

وخلخلة السائد واملوروث من أجل تقويم الوضع السائد وتصحيح 

مساره، فكان املرسح السيايس املبارش بصوره التحريضية املختلفة ـ 

ويف مقدمتها مرسح الكباريه السيايس)3( .

السياسية  األزمات  للتعبري عن  نفسه  املرصي  املرسح  وهكذا طوع 

بالقضية  عالقتنا  تأثر  ومدى  يونيو 1967،  بعد هزمية  واالجتامعية 

الفلسطينية . 

رؤى  عرب  املرصي  املرسح  يف  الفلسطينية  القضية  تجلت  وقد   

من  كثري  يف  الرتاث  واستلهام  املواجهة،  بطابع  اتسمت  مختلفة 

األعامل املرسحية .

واختلفت رؤية جيل السبعينيات من كتاب املرسح املرصي والعريب 

الشكل  حيث  من  الفلسطينية  للقضية  الستينيات  جيل  رؤية  عن 

املرسحي ومن حيث املضمون ـ أيضاً . 

توظيف  يف  الستينيات  جيل  مع  السبعينيات  جيل  اتفق  كام   

يرسي  أعامل  يف  خاصة  القضية  عن  التعبري  يف  الشعبي  املوروث 

الجندي والكاتب السوري سعد الله ونوس . 

الهوامش
ربيع  ـ  فصول  مجلة  ـ  االجتامعي  والتغيري  املرسح  ـ  كرومي  عوين    ))1

. 1995

2((  سعد الله ونوس : بيانات ملرسح عريب جديد ص 105 .

3(( د. محمد عبد املنعم ـ اإلخراج يف مرسح الكباريه السيايس ص 60 ـ 

الهيئة املرصية العامة للكتاب 2013.

حزيران  من  الخامس  بعد  العربية  الشعوب  مثل  مثله  بوغت،  قد 

.. إذن بعد  1967، وأنه قد تأخر كثرياً يف اإلجابة عن أسئلة ملحة 

1967 طرحت العالقة بني املرسح والسياسة بشكل حاد« . 

مل   67 قبل  السائد  التقليدي  املرسحي  الشكل  أن  املرسحيون  أدرك 

يعد يجدي مع سخونة األحداث وتطورات األوضاع وتفاقمها عقب 

الشعبي  املرسح  إىل  أقرب  أشكال  دخلت  رمبا  هنا  ومن  الهزمية، 

ثقافة  قرص   « يف  الشافعي  الرحمن  عبد  تجربة  يف  رأينا  مثلام 

الغوري » حيث بدأ يبحث عن فكرة البطل الشعبي املخلص فقدم 

مجموعة من العروض الشعبية التي تخاطب الحس الشعبي حول 

الوطنية  الذاكرة  يف  مرياث  لها  التي  التاريخية  الشخصيات  بعض 

مثل الظاهر بيربس وأدهم الرشقاوي، والقت هذه العروض نجاحاً 

اندماج يف  أكرث من ذلك، حدث  بل  الستينيات،  نهاية  ملحوظاً، يف 

بعض العروض بني الواقع واملتخيل، فشارك أهايل الحي يف التمثيل 

يف بعض العروض . 

وتكرر هذا األمر مع املخرج الراحل د. هناء عبد الفتاح حني ذهب 

نهاية  يف  ـ  هناك  ـ  الثقافة  بيت  عىل  مرشفاً  دانشواي،  قرية  إىل 

املرسح  أكادمييات  أعيل  يف  درسه  ما  يطبق  أن  وأراد  الستينيات، 

أهل  قضية  استعاد  لكنه  بقن  يبرش  ال  أمامه  املتاح  لكن  بالخارج 

أهل  من  فكانوا  املمثلون  أما   « الجرن  يف  وقدمها مرسحاً  دنشواي 

بشكل  أبائهم  قصة  قدموا  الذين  البسطاء،  الفالحني  من  القرية 

درامي جعل » عبد الفتاح » يكرر التجربة يف أماكن أخرى . 

امللحمي،  للشكل  بانحيازه  الفرتة  تلك  املرصي يف  املرسح  متيز  إذن 

وأن  حقيقية،  واقعية  أبعاد  لها  درامية  قصة  عن  البحث  حيث 

الذي  املخلص،  امللهم  للقائد  بطولية  صوراً  القصة  هذه  تتضمن 

يأيت عادة يف صورة » البطل الشعبي » يف تلك األثناء تغري موقف 

املرسح من الواقع، وحاول أن يخرج من منط » املرسح الربيختي«.

تقتيض  كانت  مبارشة  الهزمية  بعد  امللتهبة  الجديدة  األوضاع  إن   «

أكرث  آخر،  مرسحي  شكل  إىل  مرص  يف  امللحمي  املرسح  يتطور  أن 

عيد عبد الحليم
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يف مايو 1955 نرشت مجلة »الفن« صورة جامعية عنوانها 

عليها  وعلقت  تيمور«،  محمود  الكبري  الكاتب  منزل  »يف 

وليمة  تيمور  محمود  األستاذ  الكبري  الكاتب  »أقام  قائلة: 

من  للفيف  فيها  الدعوة  وجه  املايض،  األسبوع  يف  إفطار 

السادة التونسيني املعنيني بشئون املرسح واألدب، يقومون 

بزيارة مرص يف هذه اآلونة. وهم السادة األساتذة: الهادي 

إىل  دعي  كذلك  بحرية.  حسن  املتهني،  الهادي  السهييل، 

وبعض  طليامت  زيك  األستاذ  الكبري  الفنان  الوليمة  هذه 

رجال الصحافة. وبعد تناول اإلفطار عقد يف صالون املنزل 

ندوة أدبية تحدث فيها األستاذ زيك طليامت عن املستقبل 

الكاتب  وعد  ولقد  التونيس.  املرسح  ينتظر  الذي  الالمع 

القشايش  الشايف  عبد  األستاذ  تيمور، وكذلك  األستاذ  الكبري 

سيد عيل إسامعيل

)31( وتونس  مصر  بني  والفنية  المسرحية  العالقات 

1963  -  1955 المصرية  الدوريات  في  التونسي  المسرح 

نوافذ

 500,000 قدره  اعتامداً  فرصدت  اإللحاح  مواالة  بعد  إال 

فرنك أي حوايل 500 جنيه مرصي لتأسيس مدرسة للتمثيل 

تحت  تونس  بلدية  قررت   1952 سنة  أواخر  ويف  العريب. 

البالد  كانت تجري وقتئذ يف  التي  الدامية  الحوادث  ضغط 

تأسيس  املستعمرين،  من  استقاللها  واستخالص  لتحريرها 

األحرار.  املجاهدين  رسالة  نرش  يف  تساهم  بلدية«  »فرقة 

العقريب«  محمد  »األستاذ  بإدارة  الفرقة  هذه  وتأسست 

يسمونه  والذي  باريس  يف  سيمون  رينيه  معهد  خريج 

الرتاجيدي.  إجادة  يف  يحاكيه  ألنه  تونس«  أبيض  »جورج 

خاصة  متثيل  فرقة  إنشاء  أيضاً  التونسية  اإلذاعة  قررت  ثم 

الثالث معاً، وبذلك وضعت أسس  بها، وعملت املؤسسات 

تكوين  يف  الفضل  ويرجع  تونس.  يف  التمثيلية  النهضة 

قدامى  من  وهو  معايل«  حمودة  »السيد  إىل  اإلذاعة  فرقة 

املمثلني التونسيني املتخصصني يف الكوميدي الشعبي باللغة 

العامية. ونظراً ألن برامج اإلذاعة تقتيض تقديم مرسحيات 

اإلذاعة  إدارة  تعاقدت  فقد  الفصحى،  العربية  باللغة 

عىل  ليرشف  املرصي  املخرج  بركات«  »كامل  األستاذ  مع 

ووجد  عظياًم  نشاطاً  فأبدى  اإلذاعية،  املرسحيات  إخراج 

القليلة  الشهور  خالل  تونس  بزيارة  الفن  تحرير  رئيس 

رئيس  وعىل  تيمور  األستاذ  عىل  تسجل  والفن  املقبلة. 

تحريرها هذا الوعد«.

خالل  من   - »الكواكب«  مجلة  نرشت   1956 ديسمرب  ويف 

قال  الفنية،  تونس  نهضة  حول  شاماًل  تقريراً   - مراسلها 

ثالث  يف  تونس  يف  التمثيلية  النهضة  اآلن  تتجسم   ..« فيه: 

اإلذاعة«  »فرقة  العاصمة:  يف  هنا  كلها  تعمل  مؤسسات 

فمنذ  العريب«.  التمثيل  و»مدرسة  البلدية«  و»الفرقة 

لتونس  القومية  الفرقة  زيارة  تاريخ  من  أي   ،1950 سنة 

درجة  بتجاوز  تسمح  ال  الهواية  بأن  التونسيون  اقتنع 

متحتم  أمر  االحرتاف  وبأن  الفنية،  القيمة  من  محدودة 

فأخذ  املنشودة  الدرجة  إىل  املرسحي  الفن  مستوى  لرفع 

الفرقة  غرار  عىل  قومية  فرقة  بإنشاء  يطالبون  املمثلون 

واملمثلني  املمثالت  بخلق  يطالب  الشعب  وأخذ  املرصية، 

مواهبهم  جانب  إىل  املثقفني  لرسالتهم  الواعني  األكفاء 

تزال  ال  تونس  كانت  لكن  الصميمة.  املرسحية  الثقافة 

يستجب  فلم  االستعامر،  نري  تحت  تنئ  التاريخ  هذا  حتى 

الحكومة  تتحرك  ومل  مجيب،  والشعب  املمثلني  لطلبات 

تيمور محمود  ضيافة  في  تونس  من  وفنانون  طليمات  زكي 
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[[30 نوافذ

عىل  مبهمته  القيام  عىل  أعانوه  من  التونسيني  املمثلني  بني 

العبديل«  و»توفيق  الهادي«  »محمد  ومنهم  وجه  أحسن 

و»صالح املهدي« و»توفيق عبرييقة« وغريهم من األكفاء. 

من  كبرياً  عدداً  التونسية  لإلذاعة  بركات  كامل  أخرج  وقد 

اقتبسها  التي  برامجه  ونجحت  زائد،  إتقان  يف  املرسحيات 

أعظم  ودمنه  وكليلة  عنرتة  وسرية  وليلة  ليلة  ألف  عن 

الفصحى  العربية  بركات  كامل  برامج  وأصبحت  نجاح. 

وبرامج حمودة معايل العامية الدارجة أنجح برامج اإلذاعة 

 1952 سنة  أواخر  يف  البلدية  الفرقة  وتأسست  التونسية. 

مهمة  يسندوا  أن  أسستها  التي  تونس  بلدية  أعضاء  ورأى 

تونس  إىل  قدم  فلام   .. طليامت  زيك  لألستاذ  أواًل  إدارتها 

مدرسة  خريجي  ومن  القدامى  املمثلني  من  الفرقة  كون 

بن  »محمد  القدامى  املمثلني  هؤالء  رأس  وعىل  التمثيل 

وعني  السماليل«.  و»الهادي  الرتييك«  و»أحمد  التيجاين« 

وأخرجت  للفرقة،  فنياً  مديراً  العقريب«  »محمد  األستاذ 

تكن  ومل  البندقية«  »تاجر  مرسحية  سنة  أول  يف  الفرقة 

بطلتها  وكانت  السياسية  الناحية  من  اختيارها  يف  موفقة 

الذي  النجاح  املرسحية  هذه  تنجح  ومل  الدين.  نور  أمينة 

مرسحيتي  بعدها  فقدم  طليامت  زيك  لها  ينتظره  كان 

نجاحاً  فنجحتا  قريش«  و»صقر  »الحجاج«  تيمور  محمود 

املمثلني  من  قوياً  جدياً  جياًل  طليامت  زيك  وخلق  باهراً. 

اإلخراج  يف  نابغاً  تلميذاً  بعده  وترك  التونسيني،  والفنيني 

بها  افتتحت  التي  الضعفاء«  »ثورة  مرسحية  أخرج  الذي 

يف  للبقاء  طليامت  زيك  اضطر  أن  بعد  املوسم  هذا  الفرقة 

إىل  املسافرة  للفرقة  عني«  يا  »ليل  مرسحية  إلخراج  مرص 

ويسري  العقريب،  األستاذ  اآلن  الفرقة  إدارة  ويتوىل  الصني. 

بها بخطى متئدة لكن ثابتة يف طريق النجاح. وقد فتحت 

أبوابها يف أول فرباير سنة 1951، ونظراً  التمثيل«  »مدرسة 

إىل  اضطرت  فقد  الحكومة  لها  قررتها  التي  اإلعانة  لضآلة 

النظامية  االبتدائية  املدارس  إحدى  دار  يف  مؤقتاً  العمل 

إىل  والنصف  السادسة  الساعة  من  الدروس  انتهاء  بعد 

لتدريس  كافياً  الوقت  هذا  يكن  ومل  والنصف.  الثامنة 

ولقلة  املحرتفة،  الحرة  الفرق  وجود  لعدم  ونظراً  برامجها. 

فإن  سينامئية،  وجود رشكات  ولعدم  بتونس  املسارح  عدد 

معهد  إىل  املدرسة  هذه  تحويل  يف  فائدة  تر  مل  الحكومة 

باالنقطاع  وتلميذاته  تالميذه  يطالب  للتمثيل  قومي 

للدراسة دون أن يعطلهم نشاط آخر، وهم غري واثقني يف 

جميع  من  وبالرغم  املدرسة.  بشهادة  االرتزاق  من  النهاية 

نشأتها  يوم  من  املدرسة  اعرتضت  التي  الصعوبات  هذه 

واملمثالت  املمثلني  من  به  يستهان  ال  عدداً  أخرجت  فإنها 

و»محمد  و»إكرام«  »نجوى«  باإلذاعة  اآلن  يعملون  الذين 

نور  »سعدية  البلدية  بالفرقة  أو  و»املسعودي«،  املحرزي« 

و»الجيالين  الجودي«  و»محمد  جارة«  و»رشيد  الدين« 

التونيس« و»نور الدين القصباوي«، أو بفرق الهواة يف سائر 

من املرسحيات غالبها من  كبرياً  بالد تونس، وقدمت عدداً 

»الوحش«  كمرسحيات  اقتباسه  أو  املدرسة  مدير  ترجمة 

كام  نيل«.  و»برج  املقهى«  و»حادث  سكابان«  و»حيل 

أي   – فرنك   1500,000 إىل  لها  إعانتها  الحكومة  رفعت 

 100 سنوية  إعانة  البلدية  ومنحتها   – جنيه مرصي   1500

عىل  املحارضات  وتوزع  مجانية  باملعهد  والدراسة  جنيه 

حسن  األستاذ  ومديرها  أيضاً،  باملجان  مطبوعة  الطلبة 

الزمريل يشغل منصباَ ثقافياً حكومياً كبرياً مترصف الحكومة 

التونسية يف وزارة الرتبية والتعليم«.

غريباً  عنواناً  »القاهرة«  جريدة  نرشت   1957 يوليو  يف 

وقالت  وتونس«،  مرص  بني  فنية  أزمة  تكون  »كادت  وهو 

تونس.  إىل  رشارة«  »عطية  املوسيقي  »سافر  تفاصيله:  يف 

الفنانني والفنانات عىل أن يحرضوا  وهناك اتفق مع بعض 

األمور  يذلل  وليك  راقصة.  غنائية  تونسية  كفرقة  مرص  إىل 

أمام الفرقة أظهر استعداده ليشرتك يف متوينها. وعاد عطية 

فيه  يقول  تونس  إىل  خطاباً  أرسل  ولكنه  مرص  إىل  رشارة 

ألن  مرص  يف  الفرقة  استقبال  استطاعته  لعدم  يأسف  أنه 

تونس.  من  فرق  أي  استقدام  يف  تعارض  الفنية  النقابات 

تتحدث  التونسية  الصحف  وانطلقت  التونسيون،  وغضب 

علم  وملا  املرصية.  النقابات  جانب  من  التعسف  هذا  عن 

اتحاد النقابات املهنية مبرص بتفاصيل األزمة أرسل الخطاب 

ورئيس  التونسية  والدولة  الخارجية  وزير  السيد  إىل  التايل 

و»الصباح«  »العمل«  جريديت  تحرير  ورئيس  تونس  بلدية 

الصحف  بعض  )أشارت  الخطاب:  نص  وهذا  التونسيتني. 

الفنية  املهنية  النقابات  أن  إىل  األخرية  األيام  يف  التونسية 

تونسية  فرق  مبقدم  ترحب  ال  املرصية  الجمهورية  يف 

للموسيقى أو التمثيل إىل القاهرة. وذهبت الشائعات، كام 

الدعوى  إىل  تونس،  من  القادمني  الزمالء  بعض  لنا  رواها 

مقدم  دون  تحول  التي  العراقيل  تضع  النقابات  هذه  بأن 

أثار  الذي  األمر  النيل.  وادي  إىل  التونسية  الفرق  هذه 

لألمور  إنزااًل  وجب  ولهذا  الحزن.  إىل  وأسلمنا  دهشتنا 

ونرصح  هذا،  كل  بتكذيب  نبادر  أن  الصحيحة  منازلها 

واملوسيقية  والسينامئية  التمثيلية  املهن  نقابات  اتحاد  بأن 

الفرق  مبقدم  كله  الرتحيب  يرحب  املرصية  بالجمهورية 

الفرق  بأعضاء هذه  يلتقي  الشقيقة ويسعده أن  التونسية 

عىل  الناس  أحرص  من  ألننا  العروبة،  ظل  ويف  القاهرة،  يف 

يفضل  توفقاً  القطرين  بني  تجمع  التي  الصالت  تزداد  أن 

الشقيقة. واألمل معقود، وقد  التونسية  الفرق  مقدم هذه 

املرسحني  بني  الجو  يصفو  أن  عىل  الترصيح  هذا  أجرينا 

كدر،  شابه  قد  حقاً  كان  إذا  واملرصي،  التونيس  العربيني 

جديداً  أفقاً  القطرين  بني  الفني  الثقايف  التبادل  يشق  وأن 

االحرتام.  عظيم  بقبول  وتفضلوا  واالزدهار.  التعاون  من 

نقيب  عالم«،  »أحمد  التمثيلية  املهن  نقيب  ]توقيعات[ 

املوسيقية  املهن  نقيب  الجزايريل«،  السينامئية »فؤاد  املهن 

»عبد الحميد عبد الرحمن«(.

ويف يناير 1963 بدأت الرقابة املرسحية يف تونس، وأخربتنا 

بذلك مجلة »الفن« عىل لسان مراسلها »أبو بثينة«، قائاًل: 

»شكلت إدارة الدولة للثقافة واإلرشاد لجنة من األساتذة: 

ملراقبة  الرزقي  بن حليمة وحامدي  النيفر وحامدي  محمد 

يسمح  وال  التمثيلية،  الجمعيات  تقدمها  التي  الروايات 

الشاعر  تأليف  من  الشعرية  يزيد«  »غرام  رواية  أخرجت 

املدرسة  استقلت  السنة  هذه  ويف  غنيم.  محمود  املرصي 

واسع،  نطاق  الدراسة عىل  برامج  ونظمت  بها  بدار خاصة 

الحروف«  »مخارج  تضم  نظرية  برامج  تشتمل  فأصبحت 

وتاريخ  املرسح،  باء  وألف  الكعاك،  عثامن  يدرسها  التي 

وتاريخ  الحبيب،  محمد  يدرسها  التي  العريب  املرسح 

أمهات  وتفسري  قيقة،  الطاهر  ويدرسه  األورويب  املرسح 

والشاذيل  القليبي  الشاذيل  ويدرسها  العاملية  املرسحيات 

أحمد  ويدرسها  املرسحية  النصوص  وتفسري  يحيى،  أبو 

العريبي،  البشري  ويدرسه  العريب  األدب  وتاريخ  الغريبي، 

مؤسس  ويدرسه  اإلخراج  وتاريخ  املرسحي،  واإلنشاء 

املدرسة ومديرها األستاذ »حسن الزمريل«. هذا عدا الربامج 

البدين  والتعبري  والتنسيق  اإللقاء  تضم  التي  التطبيقية 

واإلخراج.  واملالبس  واملكياج  واملبارزة  والرقص  والرياضة 

الحفالت  بعض  لتقديم  املدرسة«  »قدماء  فرقة  وتأسست 

النموذجية بإعانة من تالميذ السنة الثالثة الذين مل يحصلوا 

والثالث من  األول  السبت  يوم  النهائية. ويف  الشهادة  عىل 

يتناول فيها أحد  باملدرسة، ندوة حرة  تقام ندوة  كل شهر 

فيه.  الحارضون  ويناقشه  يرشحه  فنياً  موضوعاً  أساتذتها 

صغرية  فرق  توجد  الثالث  املؤسسات  هذه  جانب  وإىل 

يف  األخص  وعىل  وقراها،  تونس  بالد  يف  منترشة  للهواة 

وتضم  جميل.  مرصي  مرسح  أخرياً  بها  بني  التي  صفاقس 

مدرسة التمثيل يف تونس اآلن 6 طالبات، و70 طالباً، وقد 

بتونس البلدية  مسرح  مبىن  من  جانب 
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عليها  وافقت  إذا  إال  للجمهور  برواية  تتقدم  جمعية  ألي 

إنتاجها«.  الجمعيات  معظم  ستغربل  العمل  وبهذا  اللجنة 

التونيس،  املرسح  تاريخ  أيضاً: »ألول مرة يف  املراسل  وقال 

امللقن، وذلك يف  متثل رواية دون أن يعتمد ممثلوها عىل 

التمثيلية يف  اإلذاعة  فرقة  قدمتها  التي  »البُسطجي«  رواية 

الرواية  املمثلون  حفظ  فقد  الشعبية«،  الفنون  »مهرجان 

أيضاً:  وقال  املجهود«.  هذا  عىل  القلب  من  تهنئة  كلها، 

الحفالت  بعض  لتقدم  الجزائر  إىل  املنار  فرقة  »ستسافر 

القطر  استقل  أن  منذ  الثانية  الرحلة  هي  وهذه  هناك. 

الجزائر،  إىل  مرسحية  فرق  ثالث  ستسافر  كام  الشقيق. 

تسافر  بحيث  رواياتها،  أنجح  هناك  لتقدم  التوايل،  عىل 

العدد  هذا  يصدر  أن  »ما  أيضاً:  وقال  فرقة«.  شهر  كل  يف 

محمود  كارم  املطربني  مع  أحمد  فايزة  الفنانة  وتكون  إال 

الحفالت  بعض  لتقديم  تونس  وشفيق جالل وقطقوطة يف 

الغنائية«.

ويف فرباير 1963 قال املراسلة »أبو بثينة« يف مجلة »الفن«: 

رواية  تقديم  يف  عياد«  بن  »عيل  املرسحي  املخرج  »يفكر 

»ريتشارد الثالث« يف الهواء الطلق«. وقال أيضاً: »ستسافر 

لتقدم  الشعبي«  املرسح  »فرقة  الجزائر  إىل  الشهر  هذا  يف 

حفالت  خمس  النساء«  يغلب  »أشكون  املحبوبة  الرواية 

متتالية بعد أن تكون قد سبقتها إىل القطر الشقيق الفرقة 

لرجل  »فخ  رواية  مسارحها  عىل  لتعرض  للتمثيل  البلدية 

بني  الثقايف  التبادل  نطاق  الرحالت يف  فريد« وتدخل هاته 

البلدين«. وقال: »سيعود السيد البشري املتهني إىل امليدان 

تونس  جمعية  تقدمها  التي  »الطاغية«  برواية  املرسحي 

الفرقة  »قدمت  وقال:  طويل«.  احتجاب  بعد  املرسحية 

البلدية متثيلية »بنيلويب« للكاتب املرسحي سومرست موم. 

»ُعلّية« املطربة رقم »1« يف تونس«. ويف مايو قال مراسل 

إىل  للتمثيل  البلدية  الفرقة  »سافرت  بثينة«:  »أبو  املجلة 

التي  »كاليجوال«  رواية  األمم  مرسح  عىل  لتقدم  باريس 

الزمريل  حسن  وترجمها  كامي  البري  الفرنيس  املؤلف  كتبها 

تونسية  متثيلية  فرقة  أول  وهذه  عياد  بن  عيل  وأخرجها 

تسافر إىل أوروبا لتقدم عىل مسارحها الفن التونيس«. كام 

قال املراسل: »نظمت كتابة الدولة للشئون الثقافية أسبوعاً 

واملوسيقى  املرسح  فنون  يف  محارضات  عىل  احتوى  فنياً 

والرسم. وافتتح الدروس األستاذ حسن الزمريل مدير الفرقة 

هذا  يف  ساهم  وقد  املرسح.  تاريخ  عن  التمثيلية مبحارضة 

الجمهورية.  أنحاء  يف  الفنية  الجمعيات  معظم  األسبوع 

بروايتها  الشعبي«  »املرسح  فرقة  التمثيلية  الفرق  ومن 

»رشف  أيضاً:  وقال  النساء««.  يغلب  »أشكون  الفكاهية 

فخامة رئيس الجمهورية الحفلة التي أقامها االتحاد النسايئ 

وقدمت فيها الفرقة البلدية مرسحية »الكلو من عيشوشة« 

الفرنيس  للكاتب  أنفه«  رغم  »طبيب  رواية  من  املقتبسة 

قدمت  التي  الحفالت  عدد  »بلغ  كذلك:  وقال  موليار«. 

وهذا  مرة   49 الحامم«  يف  كلوف  »الحاج  مرسحية  فيها 

رقم قيايس مل تبلغه أية مرسحية من قبل«. ويف يوليو قال: 

اآلنسة  عىل  الثقافية  للشئون  الدولة  كاتب  السيد  عرض 

»رفيقة الصيد« منحة دراسية بباريس للتخصص يف املرسح 

ذكاءك«  »اخترب  برنامج  »قدم  أيضاً:  وقال  والتليفزيون«. 

الشعوذة  تحارب  رواية  وهي  بوقفة«  »سيدي  رواية 

والدجل وقد نجح الزميل محمد بن عيل يف كتابتها ويظهر 

أنه أصبح متخصصاً يف كتابة هذا النوع«.

»الرواية  أن  إيل  أشار  به«. كام  بأس  ال  نجاحاً  وقد نجحت 

مرسحية  اآلن  إىل  النجاح  يف  القيايس  الرقم  رضبت  التي 

عيل«  بن  »محمد  اقتبسها  التي  النساء«  يغلب  »أشكون 

و»عبد السالم البشري« ومثلها مع أبطال املرسح الشعبي«. 

وأخرياً قال: »سجلت فرقة اإلذاعة التمثيلية رواية »مجنون 

ليىل« للمرحوم أحمد شوقي وقد كانت ناجحة فعاًل متثياًل 

وإخراجاً«.

صورة  غالفها  عىل  »الفن«  مجلة  نرشت   1963 إبريل  ويف 

الساحر  الصوت  »صاحبة  قائلة:  عليها  تعليقاً  كتبت 

نوافذ

طليمات السمالليزكي  الهادي  العقربي محمد 

علية وصورة  الفن  مجلة  غالف 


