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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السنة الخامسة عشرة

رئيس مجلس اإلدارة

هشام عطوة
رئيس التحرير

محمد الروبى

القومي.. المهرجان 
األمنيات؟ تتحقق  هل 

وهىب  يوسف  مجنون 
رمسيس وفرقة 

للغائب  جديد  إبداع  أمي(  )إفريقيا 
السعود أبو  محمد  الحاضر 
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33 إعداد: ندى سعيدمتابعات

ورق«  »علي 
جورج  سان  بمسرح    

كان«  ياما  »كان 
سوڤيتا  مساحة  في  حكي  ليالي   

املمثل  ورشة  من   ١٧ رقم  الدفعة  تستعد 

مرشوع  لتقديم  تادرس«  »مايكل  واملخرج 

»عيل  املرسحي  العرض  الورشة  من  التخرج 

الساعة  متام  يف   ٨/٥ الجمعة  يوم  ورق« 

سان  مرسح  عيل  مساًء  والنصف  السابعة 

جورج مبرص الجديدة، سعر التذكرة ٥٠ جنيه 

.

مرشوع  هو  ورق«  »عيل  املرسحي  العرض 

التطبيقي  العميل  الجزء  و   ١٧ الدفعة  تخرج 

والورشة  تادرس«  »مايكل  املخرج   ورشة  من 

اكتشاف  رحلة  مبثابة  شهور   ٤ ملدة  تستمر 

الذات و تطويرها، فالورشة تعمل عيل العديد 

الخيال،  وهي  الفنان  و  املمثل  أدوات  من 

االبداع، االرتجال، الثقة بالنفس، كرس الخجل، 

مهارات  الذات،  عن  التعبري  النفسية،  الصحة 

الجمهور  أمام  التحدث  االجتامعي،  التواصل 

 Soft ال«  مبسمي  تعرف  الصفات  وتلك 

.”Skills

 العرض  املرسحي »عيل ورق« هو عبارة عن 

كوالج واسكتشات تناقش  حقائقنا وتواريخنا 

اليل  وخيالتنا  واحالمنا  املوثقة  ذكرياتنا  و 

صارت عمل أديب وفني  أو حتي األفكار التي 

ظلت حبيسة أفكارنا.

إخراج   الله،  عبد  ناجي  تأليف   العرض 

رينا  إضاءة  تادرس،  مايكل  موسيقي  وإعداد 

ماهر، متثيل ايرين خليل، إيناس الجزار، نرمني 

رضا، رحاب سمري، ايه منري، احالم عالء الدين، 

املغربل،  اماين عامرة، مريم  كريستني وجدى، 

مينا  أيوب،  مروان  عيل،  عمر  سامى،  هايدي 

نبيل، معتز أبو السعود.

للفنون  سوڤيتا  مساحة  تقدم 

من  فريدة  باقة  لتقديم  باألسكندرية 

ايل   ٢١ بني  ما  فرتة  من  الحيك  عروض 

الثامنة  الساعة  متام  يف  يوميا  يوليو   ٢٤

وهذه  جنيه،   ٣٠ التذكرة  سعر  مساًء، 

متنوعة  عروض  عدة  عن  عبارة  الليايل  

العديد من  تناقش  التي  الحيك  ليايل  من 

طريق  عن  الحياتية  االجتامعية  القضايا 

فن “ الحيك”، و عن طريق ورشة ألسس 

الحيك.

فاعليات ليايل الحيك :-

عرض   ،* املرسحي  الحيك  أسس   “ ورشة 

 ،“ أنا   “ حيك  عرض   ،“ األراجوز   “ حيك 

عرض حيك “ كوارنتينا”. 

يوم ٢١  املرسحي”  الحيك  أسس   “ ورشة 

يوليو، املدة ٦ ساعات، وأهداف  الورشة 

عباره عن التعرف عىل مبادئ فن الحىك 

و تاريخه و جامليات فنون أداء الحكاية 

فن  و  االلقاء  بفن  الحىك  فن  عالقة  و 

بناء  توظيفها  و  الحكاء  أدوات  التمثيل  

مدرب   ، للحكاية  الدرامي  التكوين  عىل 

طارق   “ املرسحي  املخرج   : الورشة 

حسن” .

  “ لفريق   األراجوز”   “ حيك  عرض 

يوليو،   ٢٢ يوم  البريفورمجية”   حكاوي 

إخراج خلود عبد الرازق، موسيقي معتز 

امل  جنيدي،  احمد  الحكائني  مجدي، 

قاسم،  محمود  الحسيني،  سلمي  فتحي، 

هبة مؤنس.

فريق” حكاوي  يؤديه  أنا”   “ عرض حيك 

العرض  يوليو،   ٢٣ يوم   “ البريفورمجية 

االرتجال  مع  التقليدي  الحيك  بني  يدمج 

الغناء،  و  الحية  املوسيقي  و  التمثييل 

املؤدون  البستاوي،  العرض  إخراج إسالم 

عز عاطف، نديم الحبيش، محمود قاسم.

 “ لفريق  كوارنتينا”   “ حيك  عرض 

تدور  يوليو،   ٢٤ يوم  املرسحي”  الدانا 

و  ظهور  فرتة  حول  العرض  أحداث 

كم  تناقش  و  كورونا  فريوس  انتشار 

فرتة  يف  األفراد  عاشتها  التي  املعاناة 

إخراج  من  العرض  الصحي،  الحجر 

ايهاب يونس، مخرج منفذ زينب كامل، 

الحكائني  فريد،  أسامء  و مالبس  ديكور 

محمد  الصغري،  ريهام  الصغري،  عصمت 

امام، مريم  ممدوح، سارة خالد، رويدا 

امري، اسامعيل جعدار. 

املرسحي  العرض  لتقديم  سندباد  تياترو  فرقة  تستعد 

بقاعة  الصاوي  ساقية  مرسح  عيل  تياترو«  »دنيا 

الحكمة  يوم االثنني ٢٥ يوليو يف متام الساعة السابعة 

مساًء، سعر التذكرة ٥٠ جنيه.

إطار  يف  تياترو  دنيا  املرسحي  العرض  أحداث  يدور 

الصعوبات  يناقش  و  استعرايض  اجتامعي  كوميدي 

التي تواجه الفنانني املبتدأين يف بداية حياتهم الفنية، 

الفن  رصاع  هو  األحداث  يف  األسايس  الرصاع  أن  كام 

الحقيقي مع الفن امُلسف.

متثيل  سليامن،  سندباد  وإخراج  تأليف  من  العرض 

امجد،  اينت  البري، محمد فتحي،  احمد تريك، مارينيت 

افرونيا امجد، امجد مراد، أيفن امجد، مصطفي عابد، 

عمر شحاته، نور تامر، بتول بشاري، مينا ثروت، بدر 

مراد،  امجد  ديكور  الجريتيل،  منري، محمد  سيد، سيد 

منفذ إضاءة و موسيقي اسالم كامل.

مارينت  مساعد  مخرج  امجد،  اينت  مخرج  مساعد 

محمد  الفريق  إدارة  تريك،  احمد  منفذ  مخرج  البري، 

فتحي عمر.

تياترو«    »دنيا 
الصاوي بساقية 
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4 متابعات

الضاحي«   »سرية 
آفاق  بتياترو 

تستعد فرقة القراصنة املرسحية لتقديم العرض املرسحي » سرية الضاحي« عيل 
مرسح تياترو آفاق يوم االثنني ١٥ أغسطس، سعر التذكرة ٥٠ جنيه.

عن  يعرب  اجتامعي  إطار  يف  الضاحي«  سرية   « املرسحي  العرض  أحداث  تدور 
املجتمع املرصي بشكل  كبري و يناقش قضية الثأر عن طريق قصة حب ضاحي و 
فردوس  و عالقة ضاحي بأخيه حسن حتي يتم قتل حسن و تقرر االم أن تأخذ 
بثأر االبن عيل أساس األدلة املوجهة ضد عمدة البلد و لكن تحدث مفاجأة تغري 

مسار األحداث و تكشف من هو القاتل الحقيقي، فمن هو القاتل؟ 
تنفيذ  محمد،  ميادة  إخراج  األباصريي،  أحمد  تأليف  الضاحي«  سرية   « عرض 
وإدارة محمد حسن، استعراضات محمد عزت، ديكور و مالبس فرقة القراصنة، 
النبي،  عبد  رامي  رامي،  احمد  متثيل  حفني،  عمر  موسيقي  أمني،  أحمد  إضاءة 
الله،  عبد  الحسيني  ليل،  مصطفي  عصام،  رحمة  رأفت،  يوستينا  رمضان،  أمرية 
سيف يوسف، محمد حسن، عبد الله الشناوي، كريم احمد، نرص احمد، احمد 

خالد، أسامء عادل .

ندى سعيد

سالم«  مؤنث  »ضلع 
الروابط                                  بمسرح    

لتقديم  املرسحي  سودوكو  فريق  يستعد 

يوم  سامل«  مؤنث  ضلع  املرسحي«  العرض 

الجمعة ٢٩ يوليو عيل مرسح الروابط بوسط 

سعر  مساًء،  السابعة  الساعة  متام  يف  البلد 

التذكرة ١٠٠ جنيه.

العرض املرسحي » ضلع مؤنث سامل* مأخوذ 

كل  تجسد  حقيقية،  قصص  و  حكايات  عن 

ضد  ميارس  الذي  االضطهاد  طرق  و  أشكال 

املرأة و يتم مناقشة موضوعات مختلفة مثل 

الزواج  العاطفي،  اإلبتزاز  التحرش،  الختان، 

الحجاب،  الخيانة،  الزواج،  سن  تأخر  املبكر، 

تخص  اخري  وموضوعات  العاملة  املرأة 

املرأة، و العرض يجمع بني أنواع مختلفة من 

الفنون املرسحية مثل التمثيل، الغناء، الحيك، 

الدراما الحركية للتعبري عن قضية املرأة بكل 

 ٧ عرضه  تم  العرض  أن  كام  املمكنة،  الطرق 

منهم  أنحاء مرص  مختلفة  مسارح  ليايل عيل 

مرسح  و  الفليك  املرسح  و  الفنون  أكادميية 

جيمناي   « بفاعلية   شارك  كام  الزمالك 

 « أفريقيا » و حائز عيل ١٠ جوائز مبهرجان 

صندوق  برعاية  املجتمعي«  للمرسح  نواة 

و  سينوغرافيا  و  متثيل  بني  املتحدة  األمم 

تناول لقضية العنف ضد املرأة.

عرض » ضلع مؤنث سامل » تأليف و إخراج 

حركية  دراما  و  أشعار  و  سينوغرافيا  و 

وائل،  بافيل  إخراج  أحمد رجايئ، مساعدين 

تأليف  حلمي،  عز  إضاءة  السويفي،  جهاد 

وليد  فوكال  يحيي،  ليايل  ألحان  و  موسيقي 

مروان،  هايدي  ازياء  القناوي،  نور  الليثي، 

وليد  متثيل  بهاء،  محمد  اعالن  و  دعايا 

ارساء  ناجي،  جوي  خالد،  تقوي  الليثي، 

ممدوح، نور القناوي، احمد رشاد.

ندى سعيد
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55 متابعات

»الكابوس« 
حلوان  جامعة  بمسرح        

المحروسة«  »ليالي 
بالعباسية المرقسية  بالكاتدرائية 

املرسحي  العرض  BLakistaلتقديم  حلوان     بجامعة  الرتبية  كلية  فريق  يستعد 

» الكابوس » عيل مرسح مجمع الثقافة و الفنون بجامعة حلوان يوم الثالثاء ٢٦ 

يوليو الساعة الرابعة عرصاً.

لإلنسان  الداخىل  الحاجز  عن  بيناقش  سريياىل  عرض  هو   « الكابوس   « عرض 

و  الشخصية  ضعيفة  األم  تكون  أن  أو  أوالده   احتضان  كيفية  و  األب  فكرة  مثل 

الغري وعدم  انتقاد  بالنصيب أو فكرة  ال تستطيع حامية اوالدها أو  عدم االقتناع 

انتقاد الذات.

عرض » الكابوس«  تأليف و إخراج عبده اسكندر، متثيل داوود سعد داوود، اسالم 

رضوي  الرحمن،  عبد  الوليد  ابن  لييل  ابراهيم،  هدير  محمد،  سيد،عادل  محمد 

صربي،انا سيمون ، محمد ارشف عبد الحميد، يوسف احمد فاروق، ضحي محمد 

احمد  سيد،  محسن  ندا  سامل،  رضا  حنان  رشيف،  طلعت،عمر  محمد  دنيا  احمد، 

محمد، رامي ماجد ،زينب عبد املطلب جاد الله، محمد أبو حفيظة، أحمد طارق، 

روان محمد، محمد السيد، ديكور فريق الرسم بكلية الرتبية ، مالبس حنان رضا، 

إضاءة عمر صالح، موسيقي عز الدين حمودة، مساعدين إخراج هبة عبد الخالق، 

اسالم لنجويني، كريم سمري رئيس الفريق و إدارة مرسحية هدير ابراهيم، مخرج 

منفذ أحمد تاتو.

ندى سعيد

يستعد فريق ميزانسني املرسحي لتقديم العرض 

مرسح  عيل    « املحروسة  ليايل   « املرسحي 

االربعاء  يوم  مرص  بشربا  الجيويش  مارجرجس 

الخميس  مساًء  والنصف  السابعة  الساعة   ٨/١١

السابعة  و  مساء  الخامسة  الساعة   ٨/١٢

والنصف مساًء، سعر التذكرة ٦٠ جنيه.

تدور أحداث العرض املرسحي » ليايل املحروسة 

و   ١٩٦٠ ايل   ١٩٤٠ بني  الزمنية  الحقبة  يف   «

يقوم  و  ؟«،  األغنياء  هم  من   « سؤال  يناقش 

و  بتفاصيلها  الحارة  حياة  بني  تفصيلية  مبقارنة 

حياة القرص بتفاصيلها، عرض » ليايل املحروسة« 

 « البايك  الضاحك  الرجل   « رواية.  من  مستوحي 

للكاتب الفرنيس فيكتور هوجو.

إخراج  مساعدين  نصحي،  مايكل  إخراج  العرض 

مريم عادل، مارينا رؤوف، كريلس ميشيل،  مينا 

عبد املالك، بيشوي مجدي، ديكور كريلس ناجي، 

تصميم  عادل،  مريم  اكسسوارات  و  مالبس 

مايكل نصحي، موسيقي تصويرية رميون  إضاءة 

غناء  أنور،  جورج  االغاين  كلامت  كتابة  فايق، 

البوسرت  تنفيذ  و  تصميم  جوزيف،  بيرت  كريس، 

القدير حامدة شوشة،  الفنان  بطولة  السيد،  أية 

مريم  ميشيل،  كريلس  فايز،  مينا  سمري،  مينا 

عصام  مسعود،  مارجريت  حنا،  مارينا  عادل، 

سمري،  عامد  مينا،  عاطف  مهران،  أمين  عاطف، 

بافيل  عامد،  عادل  سمري،  نانيس  فريد،  تريزا 

نوار،  ناردين  احمد،  والء  عامد،  مايكل  أرشف، 

ماجي مجدي، سمعان كامل، ماريو سمري، مودي 

وليم، ماركو هاين، احمد سيد، كايت عياد، زينب 

نانا رأفت،  كارم، مارينا صابر، كرييستني مجدي، 

مريم وجدي، يوسف عيل، فيلوباتري نشأت، جينا 

سلطان، يوستينا عاطف، مارينا ماهر، مينا عبد 

رحمة  عاطف،  فيلوباتري  مجدي،  بيشوي  املالك، 

خالد، مريا هاين، أندرو أرشف.

ندى سعيد
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6 متابعات

عرشة  الخامسة  الدورة  فعاليات  أمس  مساء  انطلقت 

املرسحي  املخرج  »دورة  املرصي  للمرسح  القومي  ملهرجان 

الصحفي  املؤمتر  بعقد  املهرجان  إدارة  قامت  و  املرصي«، 

املؤمترات  بقاعة  يوليو،   ١٩ املايض  املايض  الثالثاء  مساء 

الفنان  املهرجان  رئيس  بحضور  للثقافة،  األعىل  باملجلس 

مدير  مختار،  إسامعيل  والفنان  إسامعيل،  يوسف  القدير 

من  والعديد  للمرسح،  الفني  البيت  ورئيس  املهرجان 

عبدالعليم  ماجدة  وأ.  للمهرجان  العليا  اللجنة  أعضاء 

لجنة  مقرر  شكري،  جرجس  والناقد  املهرجان،  عام  منسق 

املحاور والندوات، والصحفي جامل عبد النارص مدير املركز 

الفنانني  من  وكوكبة  نخبة  وبحضور  للمهرجان،  اإلعالمي 

واملرسحيني املبدعني، من بينهم الفنان إميل شوقي، املخرج 

أحمد السيد، وعدد كبري من الصحفيني واإلعالميني.

المؤتمر وقائع 
للمهرجان العليا  اللجنة 

ويف بداية وقائع املؤمتر رحب يوسف إسامعيل، بالحضور، 

مرسحي  لحدث  جديد  من  للقاء  سعادته  عن  وأعرب 

إىل  والتحية،  الشكر  وقّدم  املرصيني،  املرسحيني  لكل  مهم 

قامات  تضم  أنها  مؤكًدا  للمهرجان،  العليا  للجنة  أعضاء 

وزارة  قطاعات  رؤساء  منهم  ومبدعة  كبرية،  مرسحية 

املهرجان،  مدير  مختار  إسامعيل  املخرج  وهم:  الثقافة 

الدكتور  الثقايف،  اإلنتاج  قطاع  رئيس  جالل  خالد  واملخرج 

التنمية  صندوق  قطاع  رئيس  الوهاب  عبد  فتحي 

القومي  املركز  رئيس  صادق  يارس  القدير  الفنان  الثقافية، 

هيثم  الدكتور  الشعبية،  والفنون  واملوسيقى  للمرسح 

هشام   واملخرج  للكتاب،   العامة  الهيئة  رئيس  عيل  الحاج 

أعضاء  الثقافة، وهم  لقصور  العامة  الهيئة  رئيس   عطوة  

بأشخاصهم وهم:  أعضاء  أيًضا  اللجنة  تضم  مبناصبهم، كام 

الناقد جرجس شكري والفنانني أرشف عبد الغفور، والفنان 

الرويني،  عبلة  والكاتبة  والناقدة  رياض،  محمد  القدير 

واملخرج حمدي حسني، والفنانة هايدي عبد الخالق.

خاصة فلسفة 
التي  العمل،  مجموعة  هي  وهذه  »إسامعيل«:  وتابع 

عىل  أكدت  من  وهي   ١٣ دورتهالـ  منذ  للمهرجان  تؤسس 

وكلمة  قومًيا،  مهرجاًنا  يكون  أن  للمهرجان  وفلسفة  هوية 

مهرجاننا  أن  تؤكد  والتي  أصولنا،  إىل  بنا  تعود  القومي 

وكان حرصنا  مهم،  تاريخ  وله  قوية،  بصمة  يحمل  القومي 

والتوثيق،  التأريخ  عىل  اآلباء  لدورة  تنظيمنا  منذ  الشديد 

لهوية مرسحنا ونهدف إىل إعادة التذكرة بالتاريخ ملرسحنا 

هذا  لتزييف  البعض  من  محاوالت  شهدنا  حيث  املرصي، 

لذا  منه،  سنوات  بعض  إزالة  أو  فيه  والتشكيك  التاريخ 

الثالث  املهرجان  لدورات  فلسفة خاصة  لوضع  مًعا  حرصنا 

بصدد  نحن  التي  دورتنا  وحتى  عرش  الثالثة  من  بدًءا 

بلغ  الذي  تنظيمها، وذلك من خالل عمر مرسحنا املرصي، 

الذي  القديم  تاريخه  ويف  الحديث،  العرص  يف  عاًما   ١٥٢

القدمية  املرصية  والحضارة  األوىل  الحضارات  إىل  يعود 

مروًرا  سبقونا،  من  كل  لدى  املرسحية،  والتيارات  واألمناط 

أشكال  هذه  وكل  األراجوز،  وفن  الظل،  وخيال  بدانيال 

املرسحية،  األلوان  من  وغريها،  الشعبية،  املرسحية  الفرجة 

وحاولنا أن نؤرخ للمرسح الحديث منذ ١٨٧٠ منذ يعقوب 

تاريخ  أثرت  ومتعاقبة  متتالية  بأجيال  ومرورا  صنوع، 

املرسح املرصي، من بينهم الفنانني عثامن جالل وعبد الله 

النديم وعزيز عيد، وحتى اآلن، وجميع الرواد الذين قدموا 

إبدعات متميزة يف مرسحنا املرصي.

الصحفي.. مؤتمره  في 
مالمح  يكشف  المصري  للمسرح  القومي  المهرجان 

المصري(   المسرحي  المخرج   (  15 الـ  الدورة  وتفاصيل 

قامات سامية سيد ــ همت مصطفى من  تتشكل  للمهرجان  العليا  اللجنة  إسماعيل:  يوسف 
للمشاركة تقدموا  عرض   140 و  وبصفاتهم  بمناصبهم  كبرية 
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المصري المسرحي  المخرج 
عنوان  العام  دورة  وتحمل  موضًحا:  وتابع»إسامعيل« 

»املخرج املرسحي املرصي«، واملرصي خاصة، وليس بشكل 

مطلق، ألن املخرج املرسحي تعرض للظلم حديًثا، وهو رب 

العرض املرسحي ، ومن يحمل عىل عاتقه وبعقله آلية صنع 

القدرة  من  به  يتميز  ملا  إضافًة   ، املرسحي  العرض  وإنتاج 

ظلام  األكرث  نجده  ذلك،  كل  ورغم  واإلبداع،  الخلق  عىل 

واملادية،  األدبية  حقوقه  من  ويهدر  املرسحي،  العرض  يف 

لكنه سيظل ذو مكانة خاصة ومهمة يف اإلبداع الفني، فهو 

الـ  دورتنا  تكون  أن  حرصنا  ولذا  املرسحي،  العرض  مؤلف 

نتناول  أن  املهرجان  وبرنامج  بجهدنا  وسنحاول  باسمه   ١٥

منذ  مرص،  يف  املرسحي  اإلخراج  واتجاهات  دوره  أهمية 

يعقوب صنوع إىل اآلن.

نحل خلية 
املهرجان  اللجان  إىل  والتقدير  الشكر  »إسامعيل«  وقدم 

كافة، والذين وكل القامئني عىل املهرجان بجهد كبري وحب 

وإخالص، لدعم ونجاح هذه الدورات عىل رأسهم إسامعيل 

و  للمهرجان  التنفيذي  واملسئول  املهرجان  مدير  مختار 

األستاذة ماجدة عبد العليم، ولجنة اإلعالم برئاسة الصحفي 

جامل عبد النارص، ومديراملوقع اإللكرتوين، محمد فاضل

وأكد »إسامعيل«: نحظى مبوقع إلكرتوين، خاص باملهرجان، 

يستطيع  حيث  للمهرجان،  مهم  كأرشيف  نعده  والذي 

من خالل  وفعالياته  املهرجان  مايخص  كل  متابعة  الجميع 

املوقع والذي يقدم األخبار، والكتب الصادرة عن املهرجان، 

مام  للمهرجان،  اليومية  والنرشة  املطبوعات  وجميع 

يساعد الجمهور عىل املتابعة واالطالع ملعرفة كل ما يخص 

مهرجاننا.القومي للمرسح.

النشرة لجنة 
ووجه »إسامعيل«: الشكر إىل صناع وصحفي لجنة النرشة 

والشاعر  الحسيني،  إبراهيم  والناقد   الكاتب  برئاسة 

والكاتب أحمد زيدان، وفريق العمل كامال، أيًضا إىل لجنة 

الناقد  وإرشاف  مطاوع،  .عامد  دكتور  برئاسة  املطبوعات 

جرجس شكري ومصمم الكتب واإلخراج الفني الفنان أنس 

ووصفهم  الجميع،  بجهد  املهرجان  رئيس  وأشاد  الديب، 

بخلية النحل التي تعمل بكل دأب وإخالص.

والضوابط الشروط 
املرسح  عروض  عن  املهرجان  رئيس  تحدث  ومشريًا 

العروض  مع  مشكلة،  نواجه  ما  دامًئا  وأوضح:  الجامعي، 

التي مل توفق، يف ترشيحها ملسابقة املهرجان، فنشهد التفافا 

العروض، فيحاول صناعها أن يتقدموا  الكثري من هذه  من 

للمهرجان من الطرق أخرى خلفية، كأن يتقدموا بعروضهم 

نكشف  النهاية  يف  أننا  غري  والحرة،  املستقلة  الفرق  باسم 

الذي  الغزير  واإلنتاج  متيزهم،  ننكر  ال  لكنا  التزييف،  هذا 

كل  كليات  مبختلف  للمرسح  املرصية  الجامعات  تشهده 

جامعة، ولكن نناشد صناع املرسح الجامعي كافة، االبتعاد 

القومي،  املهرجان  ألن  شابهها،  ،وما  الخلفية  الطرق  عن 

والبد  تخصه،  التي  والضوابط  الرشوط  عىل  تقوم  والئحته 

املشاركة  العروض  عىل  وتطبيقها  بها  والعمل  اتباعها  من 

تلك  عن  خارًجا  نجده  ومن  الجميع،  عىل  وتنفيذها  كافة، 

، وجيد  املهرجان، وأي مهرجان راق  ُيستبعد من  الضوابط 

وتنفيذها،  لالئحته  باحرتامه  ومتيزه،  مثاره  يؤيت  وناجح، 

عىل الجميع دون محاباة، أو مجاملة، ونحن حريصني عىل 

تنفيذ الئحة املهرجان دوًما وااللتزام بها متاًما.

المهرجان الئحة 
والخاصة،  الحكومية  املؤسسات  بعض  وهناك  قائاًل:  وتابع 

املشاركة  عروضها  بزيادة  طالبت  قد  للمرسح،  املنتجة 

ضد  طرف  بجانب  الوقوف  يصح  ال  أنه  غري  باملهرجان، 

اآلخر ونحن نرى أن الالئحة عادلة يف توزيع املقاعد داخل 

أنه ال مانع  لكّنا نعلن ونؤكد  باملهرجان،  الرسمية  املسابقة 

كل  مراعاة  أجل  من  وذلك  الالئحة،  يف  النظر  إعادة  من 

اإلنتاج  غزيرة  وخاصة  مرسًحا،  وتقدم  تنتج  التي  الجهات 

مثل املرسح الجامعي وقصورالثقافة، وغريهام، ونسعى إىل 

تطوير الالئحة يف الدورة املقبلة للمهرجان بكل جهد.

المشاهدة لجنة 
واختيار  املشاهدة،  للجنة  شكره  املهرجان  رئيس  ووجه 

العروض، والتي تشكلت برئاسة األستاذ الدكتور عالء قوقة، 

الناقدة مي سليم، والناقد يرسي حسان،  وعضوية كل من 

محمود  واملخرج  الديكور  ومهندس  طه  أحمد  واملخرج 

فؤاد صدقي.

مسرحًيا عرًضا   140
للعروض  للمشاهدة  تقدم  لقد  »إسامعيل«:   وأوضح 

 ١٤٠ من  يقرب  ما  نحو  املشاهدة  لجنة  قبل  من  املختارة 

عرًضا مرسحًيا، وهي العروض املتقدمة غري عروض الكوتة، 

منظامت  أو  الكنيسة،  أو  الجامعة  قبل  من  املتقدمة 

الجهات  فكل هذه  البنوك،  أو  الرشكات  أو  املدين  املجتمع 

التي  املشاهدة،  لجنة  قبل  من  لالختيار  للمهرجان  تقدم 

شاهدت كل العروض، ومن بعد ذلك تم استبعاد مجموعة 

الرشوط،  عليها  ينطبق  ال  التي  وهي  العروض،  من  كبرية 

عروض  انتقاء  يتم  بها،  االلتزام  خالل  من  التي  والضوابط 

عن غريها، لتشارك باملهرجان.

العرائس  لفن  بالمهرجان..  ورش  ثالث   
واإلخراج والتمثيل 

واختتم يوسف إسامعيل كلمته باإلعالن عن الورش الفنية 

ورش  ثالثة  العام  هذا  املهرجان  ينظم  قائاًل:  للمهرجان 

عبد  محمد  واملدرب  للمخرج  التمثيل«  »ورشة  وهي: 

عملوا  الذين  واملدربني  املخرجني  أوائل  من  وهو  الهادي، 

بعد عودته من  نبيل منيب  الدكتور  بعد  التمثيل  عىل فن 

فرنسا، و الذي بدأ يف تدريب املمثل منذ السبعينات القرن 

املايض، واستمر قرابة العرشين عاًما واستكمل بعده دكتور 

ويقوم  وتحريك«  عرائس  و»ورشة  الهادي.  عبد  محمد 

رسيع  أبو  عامد  العرائس  والعب  الفنان  فيها  بالتدريب 

املهرجان،  وبرنامج  لفعاليات  ومهمة  إضافة جديدة  وهذه 

املرسحي«  »اإلخراج  مجال  يف  تقدم  الثالثة  والورشة 

للمخرج إسالم إمام، وهو من جيل الوسط والشباب، وقدم 

تحمل  والتي  املتميزة،  املرسحية،  العروض  من  مجموعة 

وأفكاًرا  متنوعة،  واجتامعية  إنسانية  فنية،وقضايا  رؤى 

يف  الجمهور  من  كبري  بنجاح  عروضه  وحظيت  متميزة، 

مواسم مرسحية عديدة.

كبري عرس 
للمرسح  القومي  املهرجان  مختار:  إسامعيل  الفنان  وقال 

ألطياف  واجتامع  لقاء  يشهد  حيث  مهم،  حدث  هو 

مرسًحا  يقدم  من  فكل  املرصي،  املرسح  ومبدعي  منتجي 

يف مرص له الحق أن يتقدم للمشاركة يف املهرجان، و نحن 

دورة  كل  كبري  بشغف  ينتظرون،  ممن  الكثري  نشهد  دوًما 

من  الكثري  ملشاهدة  مميزة  فرصة  فهو  القومي،  ملهرجاننا 

طوال  املرسحية  املؤسسات  مختلف  أنتجتها  التي  العروض 

كبري،  فني  عرس  هو  القومي  فاملهرجان  مجاًنا،  كامل  عام 
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العام  كافة،  املرسح  ولجمهور  املرصيني،  للمرسحيني  وعيد 

واملتخصص.

كبري عدد 
التنفيذي،  الجانب  يتضح  مؤكًدا:  »مختار«  وتابع 

البيت  العمل من أرسة  به مجموعة  تقوم  فيام  للمهرجان، 

التي  املسارح  تجهيز  مهمتها  من  والتي  للمرسح،  الفني 

ستستضيف العروض املشاركة يف املهرجان، والتي نستقبلها 

من  عروض  خمس  لتقديم  إضافة  مختلفة،  مؤسسات  من 

يعد  ما  املهرجان، وهو  أيًضا يف  تنافس  الفني  البيت  إنتاج 

العروض،  من  كبري  عدد  نستقبل  حيث  جًدا،  شاق  أمر 

يحتاج جهد وتنظيم والتزام.

االحرتازية اإلجراءات 
باإلجراءات  بااللتزام  االهتامم  الجميع  »مختار«:  وطالب 

االحرتازية، ومتنى أن يلتزم كل املشاركني وجمهور املهرجان 

كاملة،  وتعقيم  تطهري  بعمليات  نقوم  مؤكًدا:  وتابع  بذلك، 

الفني  البيت  ومنها  للمهرجان،  العرض  ودور  مسارح  لكل 

عروض  يستضيف  من  مقدمة  يف  تكون  والتي  للمرسح، 

الكبري،  الجميع، وجمهورنا  منا عىل  وذلك حرًصا  املهرجان، 

بالسعة  وسنلتزم  املستطاع،  قدر  وحاميتهم  وسالمتهم، 

أقرتها  والتي  بالجامهري،  الخاصة  للمقاعد  التقديرية، 

موجات  وانتشار  ملواجهة  الوزراء،  مجلس  رئيس  قرارات 

جديدة من جائحة كورونا، وسنحرص عىل توجيه الجمهور 

مع  الخروج  و  الدخول،  يف  املرسح،  خارج  التباعد  نحو 

االلتزام التام، بارتداء الكاممات، وحامية أنفسهم، وذويهم.

المنتجة المؤسسات 
وأعرب »مختار«: عن سعادته ملشاركة كل الجهات املنتجة 

القطاع  من مرسح  عروض  يف  متمثلة  يف مرسح،  للمرسح 

نشهد  وقال:  السابقة،  الدورة  يف  يشارك  مل  والذي  الخاص 

كأعضاء  بنا  يدفع  ما  وهو  املرسحي،  اإلنتاج  يف  زخم  دوًما 

العروض  عدد  يف  جيًدا  نفكر  أن  باملهرجان  العليا  للجنة 

العروض  عدد  إىل  نظرنا  وإذا  باملهرجان،  ستشارك  التي 

الفرق املستقلةوالحرة  إنتاج، سنجد أن  املشاركة لكل جهة 

خمسة  وهي  للمرسح،  الفني  البيت  كعروض  حصتها  لها 

عروض، وكذلك مرسحيات املشاركة من قبل والهيئة العامة 

لقصور الثقافة وهام أكرب جهتني منتجني للمرسح، باإلضافة 

واملرسح  والرياضة،  الشباب  وزارة  متثل  التي  العروض  إىل 

الجامعي واملرسح الكنييس، وعروض املعهد العايل للفنون 

املرسحية.. فسنجد أن جميع املؤسسات والجهات مشاركة، 

ولها عروضها التي متثلها ، ومنها جهات مل تكن ممثلة من 

قبل، يف دورات سابقة، ولكن تم إضافتها، ومتثيلها بعروض 

من إنتاجها، وذلك لهذا الزخم الذي تشهده هذه الدورة ) 

١٥( يف العروض املتقدمة للمشاركة.

وكل ما يشغلنا، ويهمنا، نحن واملرسحيني جميعهم، هو أن 

ألن  وجامهريًيا،  فنًيا،  ومتميز  قوي،  مرسحي  حراك  نشهد 

من املفرتض أن تسعى كل مؤسسة، لتقدم أفضل ماأنتجت 

املهرجان،  يف  كافة  والجامهري  املرصي،  املشاهد  لُتسعد 

الفنون،  كل  يف  الفني  الخلق  من  األسايس  الهدف  وهو 

الفنية  الحركة  واتجاهات  وتيارات  املرسح،  مقدمتها  ويف 

الثقافية بصفة عامة.

نهديها  15 الـ  الدورة 
عيد عزيز  المبدع  للمخرج 

عن  للحديث  الفكري  امللتقى  يف  يشاركون  ٣٠مخرًجا   :

تجاربهم 

كمتحدثني  البطولة  دور  يلعبون  ١٥املخرجون  الـ  :بالدورة 

رئيسيني.

الفكري  املحور  لجنة  رئيس  شكري  جرجس  الناقد  وقال 

للمرسح  القومي  املهرجان  قدم   : كلمته  يف  والندوات 

واحدة  دورة  نعدها  والتي  استثنائية،  دورات  املرصيثالث 

الـ  الدورة  منها  األول  الجزء  يف  فتحدثنا  أجزاء،  ثالثة  من 

ثم   ، واألحفاد  األبناء  خالل  من  واألسالف  اآلباء  ١٣عن 

دورة  يف  سنة   ١٥٠ عرب  املرصي  املرسحي  بالكاتب  احتفلنا 

 ١٥٠ عرب  املرصي  املرسحي  باملخرج  نحتفل  واليوم  الـ١٤، 

واحدة  دورة  لتكون  ١٥؛  الدورة  حيث  الجزءالثالث  سنة 

من ثالثة أجزاء تقدم لنا بانوراما عن املرسح املرصي والذي 

تعرض لبعض املشاكسات يف الفرتة األخرية، وكان هناك منا 

الجديدة  األجيال  لتعريف  جًدا  قوية  رغبة  الكثريين  ومن 

من  العديد  عىل  فضل  له  كان  الذي  العتيق  املرسح  بهذا 

املرصيني،  املرسحيني  خالل  من  العربية،  واألقطار  الدول 

األوئل والرواد.

املخرج  دورة   « املقبلة  دورتنا  ويف  »شكري«:  وأوضح 

سنة،   ١٥٠ عرب  املرصي  املخرج  نقدم  املرصي«  املرسحي 

عزيز  الراحل  املرسحي  للمخرج  الدورة  هذي  وأهدينا  

العلمي  باملفهوم  مرسحي  مخرج  أول  كان  والذي  عيد، 

برنامج  ضمن  تعقد  ندوات   ، وسنقدم  املرسحي،  للمخرج 

املحور الفكري للمهرجان تختص بالحديث املخرج املرصي، 

كمتحدثني  البطولة  أدوار  املخرجني،  يلعب  أن  وسنحاول 

املوائد  خالل  من  املهرجان  فيستضيف   فياللقاءات، 

املستديرة نحو ٣٠ مخرًجا  ليتحدثواعن تجاربهم ويقدموا 

يتم  وسوف  املرصي،  املرسح  مع  رحلتهم  يف  شهاداتهم، 

يف  ستصدر  والتي  بالندوات،  الشهادات  هذه  كل  تسجيل 

مطبوعات  ضمن  بإصدار  املهرجان،  أيام  من  األخري  اليوم 

املهرجان يف دورته الـ١٥.

الفكري المحور  برنامج 
الفكرية  املحاور  عن  بالحديث:  واستطرد»شكري« 

املرصي  للمرسح  القومي  باملهرجان  الخاصة  والندوات 

الندوات  بقاعة  ستقام  والتي  عرش،  الخامسة  دورته  يف 

أيام  أربعة  مدار  عىل  تقدم  و  للثقافة  األعىل  باملجلس 

تعقد  فيام  والثالثاء،  اإلثنني  يومي  يف  الندوات  ،وتنظم 

املوائد املستديرة يومي األربعاء والخميس وهي كالتايل:

إلى  باإلضافة  المخرج  عن  للحديث  محاور  أربعة 
المستديرة الموائد 

وظهور  »البدايات  عنوان  يحمل  والذي  األول:  املحور 

كان  قبل  من  أنه  إىل  استناًدا  املرسحي«  املخرج  مفهوم 

إىل  نصل  حتى  الواضح  الدور  له  يكن  مل  املرسحي  املخرج 

له هذه  أهدينا  والذي  اإلخراج  عيد يف  عزيز  رحلة  تجربة 

الدورة، والذي بعث إىل الخارج وعاد كأول مخرج مرسحي 

للمسرحيني  عرس  المهرجان  مختار:  إسماعيل 
العام المسرح  وجمهور  المصريني 
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سيكون  البدايات  ويف  املرسحي،  للمخرج  العلمي  باملفهوم 

القرن  من  األوىل،  العقود  يف  اإلخراج  تطور  عن  الحديث 

طليامت  وزيك  عيد  وعزيز  صنوع  يعقوب  مع  العرشين، 

وغريهم من تلك املرحلة.

وتعاظم  االزدهار  »سنوات  عنوان  ويحمل  الثاين:  املحور 

دور املخرج املرسحي«، وحاولنا أن تكون هناك نظرة عامة 

محددة،  موضوعات  حول  فقط  أشخاص  حول  وليست 

يف  بدأت  املرسحي  املخرج  دور  وتعاظم  االزدهار  وسنوات 

الفرتة وما  نركز عىل هذه  املايض، وهنا  بالقرن  الخمسينات 

حدث فيها من تطور.

املحور الثالث: بعنوان »حضور تيار املرسح الشعبي«،

جديدة  أجيال  املرسحي..  »التجريب  بعنوان  الرابع  املحور 

املايض،  بالقرن  التسعينات  يف  بدأ  ما  وهو  مغايرة«،  ورؤى 

البطولة  دور  املخرجني  يلعب  أن  الفكري  املحور  هذا  ويف 

 ٣٠ نحو  املستديرة  املوائد  وتستضيف  رئيسني  كمتحدثني 

يتم تسجيلها  تجارب وشهادات سوف  للحديث عن  مخرًجا 

وتصدر يف اليوم األخري للمهرجان.

وأوضح »شكري« : سنقدم فعاليتني يف املوائد املستديرة:

من  وتستهدف  املرسحي«  والنص  »املخرج  بعنوان  األوىل 

الكالسيكية  النصوص  قدموا  الذين  املخرجني  نصوص  خاللها 

او التقليدية.

وحرفية  واالرتجال  بعنوان»املخرج  ستنظم  الثانية  واملائدة 

الدراماتورج« ،وهي التي تخص املخرجني الذين تعاملوا مع 

هذه االتجاهات يف العروض املرسحية.

أكرب  هناك  يكون  أن  عىل  الرتكيز  تم  أنه  »شكري«  وأشار 

وعديدة  مختلفة  واتجاهات  أجيال  من  املخرجني  من  عدد 

التنوير وسيد الكوميديا«، حول مسرية املخرج الكبري عصام 

السيد للناقد باسم صادق، وكتاب »الباحث عن الهوية«عن 

مسرية املخرج الكبري نارص عبد املنعم للناقدة هند سالمة، 

وكتاب »رسعة الحضور وجامليات الكامل« عن الفنان الكبري 

كاملو،  وفاء  الدكتورة  تأليف  الزرقاين،  الرحيم  عبد  الراحل 

واألبحاث،  الندوات  كتاب  شكري  جرجس  الناقد  أعد  بينام 

وأعدت ماجدة عبد العليم كتالوج املهرجان.

المهرجان عروض 
الخامسة  دورته  يف  للمرسح  القومي  املهرجان  يف  ويشارك 

عرش ٣٤ عرًضا مرسحًيا والتي تتمثل فيام ييل :

البيت الفنى للمرسح

عروض  خمسة  بتقديم  للمرسح  الفني  البيت  يشارك 

»صانع  عرض  وهي:   ،١٥ الـ  القومي  دورة  يف  مرسحية 

مجموعة  يقدم  والذي  الغد،   مرسح  إنتاج  من  البهجة« 

ونجيب  خريي  بديع  املتميز  املرسحي  الثنايئ  إبداعات  من 

فرقة  وتقدم  املنعم،  عبد  نارص  وإخراج  ،إعداد  الريحاين 

مرسح الحديث عرض »هاملت باملقلوب« تأليف د. سامح 

مرسحية  عن  مأخوذ  وهو  الغرباوي،  مازن  وإخراج  مهران 

عرضني  يقدم  الطليعة  ومرسح  »هاملت«،  شكسبري  ويليام 

غارسيا  غابرييل  رواية  عن  الكولريا«  زمن  يف  »الحب  األول 

للرواية ملينا  ماركيزو، ترجمة صالح علامين، وكتابة مرسحية 

القتلة«  »ليلة  والثاين  منيس،  السعيد  إخراج  ومن  بباوي، 

للكاتب خوزيه تريانا ترجمة فتحي العرشي، وإخراج صبحي 

بعنوان  الشباب  مرسح  لفرقة  الثالث  والعرض  يوسف، 

ألبري كامو وإعداد و إخراج  الفرنيس  »كاليجوال« من تأليف 

محمد عز الدين.

قصور الثقافة

خمسة  باملهرجان  الثقافة  لقصور  العامة  الهيئة  وتقدم 

ونوس،  الله  سعد  السوري  للمؤلف  عرضان  منهام  عروض، 

عمرو  وإخراج  والتحوالت«،  اإلشارات  »طقوس  األول 

الرفاعي، للفرقة القومية بكفر الشيخ، والثاين »الغاوي« عن 

»ملحمة الرساب«، لفرقة قرص ثقافة األنفويش باإلسكندرية، 

وإخراج محمد عيل  تأليف  من  بحر«  »دوار  ويشارك عرض 

إبراهيم لقومية الرشقية، وهو مستوحى من قصة »مؤامرة 

التجارب  وتقدم  القديم،  املرصي  التاريخ  من  الحريم« 

ثقافة األنفويش، عن نص »ابن  النوعية عرض »البري« لقرص 

وكتابة  ورشة،  نتاج  أونشتاين،  البارو  تأليف  من  الشدة« 

وإخراج أحمد سمري، ومن نوادي املرسح  عرض »األفاعي« 

لنادي مرسح  الشاطبي، عن قصة »بيت من لحم« لألديب 

يوسف إدريس لفرقة نادي مرسح الشاطبي.

صندوق التنمية الثقافية 

األول  ُيقدم عرضان،  الثقافية  التمنية  ويقدم قطاع صندوق 

»مشاحنات«  هايس  كاترين  اإلنجليزية  الكاتبة  رواية  عن 

اإلنجليزية  الكاتبة  لنص  الفتاح  عبد  هناء  دكتور.  ترجمة 

هاين  املخرج  ويقدمها   ،»skirmishes«هايس كاترين 

الفني  اإلبداع  مركز  مرسح  ستوديو  إنتاج  من  و  عفيفي، 

إنتاج  من  مرة«  سنة  كل  »زوروين  الثاين  والعرض  بالقاهرة، 

الدايل  شادي  تأليف  من  باإلسكندرية،  لإلبداع  الحرية  مركز 

وإخراج محمد مريس.

عرضان ملركز الهناجر للفنون

ومتنوعة 

المكرمني 
من  البطولة  دور  يلعب  املرسحي  أناملخرج  »شكري«  وأكد 

للمخرج  الدورة  هذه  يف  األكرب  والتكريم  املكرمني،  خالل 

املرسحي، فسيتم تكريم اسم املخرج املبدع عزيز عيد حيث 

تحمل الدورة اسمه، وتكريم اسم الراحل الكبري عبد الرحيم 

الزرقاين، و الفنانة القديرة أمينة رزق، و باإلضافة إىل تكريم 

الرموز املهمة يف املرسح املرصي يف العقود األخرية من القرن 

العرشين، و سنوات الواحد والعرشين، وهم :املخرجني مراد 

املنعم،  عبد  ونارص  السيد،  وعصام  إسامعيل،  وأحمد  منري 

ومهندس  فهمي،  عايدة  والفنانة  صبحي،  محمد  والفنان 

الديكور فادي فوكيه والفنان صربي عبد املنعم 

 15 الـ  الدورة  إصدرات 
والتي  عرش  الخامسة  الدورة  إصدارات  عن  اإلعالن  وتم 

كتاب  هي:  النقاد  كبار  يكتبها  إصداًرا،   ١٢ إىل  وصلت 

الفنان  الناقد األستاذ جامل عبدالنارص عن  »األستاذ« يكتبه 

عايدة  الفنانة  عن  املرسح«  »فريدة  وكتاب  صبحي،  محمد 

املرسح  »شامان  وكتاب  أنور،  ملياء  الدكتورة  تأليف  فهمي 

وكتاب  سليم،  مصطفى  للدكتور  منري  مراد  عن  املرصي« 

»أيوب الفن« يرصد مشوار الفنان الكبري صربي عبد املنعم 

للناقد أحمد الرشيف، وكتاب »املرسح محبة« عن املهندس 

الخطيب، وكتاب »راهبة  للدكتور محمد سمري  فادي فوكيه 

يف محراب الفن« يرصد مسرية الفنانة الكبرية الراحلة أمينة 

املخرج  الناقد عمرو دوارة، وكتاب عن رحلة  للدكتور  رزق 

»عصام  وكتاب  عبداملنعم،  رشا  للناقدة  إسامعيل،  أحمد 

 13 الـ  من  للمسرح  القومي  المهرجان  شكري:  جرجس 
أجزاء ثالثة  من  واحدة  15..دورة  إلى 
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األوبرا«،  األول »أشباح  للفنون عرضني  الهناجر  يقدم مركز 

مروة  إخراج  من  اجتامعي،  عمل  ورشة  نتاج  ومقدم 

رضوان، ويقدم العرض اآلخر بعنوان »هالوس« عن »تاجر 

البندقية« لشكسبري من إعداد و إخراج محمد عبد الله.

البيت الفنى للفنون الشعبية

واالستعراضية  الشعبية،  للفنون  الفني  البيت  قطاع  ومن 

كتابة  »سندباد«  األول  عرضني  القومي  باملهرجان  نشاهد 

بابا  »عيل  وعرض  الدايل،  شادي  وإخراج  إمام،  إسالم 

واألربعني حرامي« كتابة عبد املنعم محمد وإخراج حسن 

الرشيف، والعرضني لفرقة تحت الـ ١٨.

دار األوبر املرصية

الرشق  فرسان  لفرقة  عرضني  املرصية،  األوبرا  دار  وتقدم 

وإخراج  محمدزنايت،  كتابة  عنرتة«  »سرية  األول  للرتاث، 

املرصية(،  التكوين  )أسفار  »الجبتانا«  والثاين  بدير،  كرمية 

من تصميم وإخراج مناضل عنرت.

أكادميية الفنون

و يشارك املعهد العايل للفنون املرسحية، بالقاهرة، بعرضني 

األول : »خيل بالك« عن مرسحية »أنت حر« تأليف لينني 

»نور« من  والثاين  الرازق،  عبد  إخراج محمود  الرميل ومن 

تأليف أنس النييل، وأحمد ثروت سليم وإخراج األخري.

وزارة الشباب والرياضة

الشباب  وزارة  رشحته  ما  وهي  الجامعات  عروض  ومن 

والرياضة التي فازت باملراكز األوىل يف مهرجان »إبداع ١٠« 

محمد  وإخراج  تأليف  من  القمر«  »بنت  األول  عرضان، 

جامعة  اآلداب،  كلية  يف  املرسح،  علوم  لفريق  السوري، 

جامل  محمود  تأليف  من   »٣٠ »سينام  والثاين  حلوان، 

حديني وإخراج محمد زيك، لفريق جامعة الدلتا 

املرسح الجامعي

الجامعي عرضان وهام »املرقمون«  ويشارك ممثاًل املرسح 

كانتي  إلياس  واألملاين  واملرسحي  الروايئ  و  تأليف  من 

بجامعة  املطرية  هندسة  لفرقة  نبيل،  يوسف  وإخراج 

حلوان، والثاين »حالة حصار« للمؤلف والفيلسوف الفرنيس 

كلية  مرسح  لفرقة  سمري  كريلس  إخراج  ومن  كامو،  ألبري 

التجارة بجامعة املنوفية.

عروض الفرق الحرة واملستقلة

وهي:  عروض   ٥ الحرة  الفرق  لعروض  باملهرجان  نشاهد 

عرض »بعد تفكري عميق« لفرقة »خيال أول« مستوحى من 

وعرض  أحمد،  فادي  وإخراج  تأليف  من  حقيقية  أحداث 

»املطبخ« لفرقة »وان بلس وان« من تأليف وإخراج محمد 

بحق  أفعل  »ماذا  عرض  »املطبخ«  فرقة  وتقدم  عادل، 

»لدي  وعرض  عقاد،  كارول  وإخراج  تأليف  من  الجحيم« 

أقوال أخرى« لفرقة »استديو وان« من تأليف محمد يحيى 

تأليف  من  »الخان«  وعرض  أحمد،  محمد  وإخراج  حسن 

التوين، والعرض لفرقة  إبراهيم، وإخراج حسام  محمد عيل 

»كيميا«.

عروض الهواة والنقابات واملجتمع املدين

ويف قسم عروض فرق الهواة و النقابات الفنية ومنظامت 

املهن  لنقابة  إنتاج  من  »الدخان«  عرض  املدين  املجتمع 

ميخائيل رومان وإخراج من عالء هالل،  تأليف  التمثيلية، 

القاهرة  كنائس  منتخب  لفرقة  خطرة«،  »عالقات  وعرض 

من تأليف وإخراج مايكل مجدي.

القطاع الخاص والرشكات

ومن عروض القطاع الخاص عرض »ألف عيلة وعلية« من 

ارتجال جامعي،  نتاج ورشة  إنتاج رشكة »كنج توت« وهو 

والرشكات  البنوك  عروض  ومن  جالل،  خالد  وإخراج 

املغلق«  »الباب  وهام:  عرضان،  يشارك  العامىل،  واملرسح 

الديسطي،  محمود  وإخراج  كتابة  مرص  بنك  إنتاج  من 

و»شكسبري يف السبتية«، لفرقة الرشقية للدخان من تأليف 

وإخراج أحمد األباصريي.

المهرجان افتتاح  عرض  عيين«  عزيز  »يا 
اللجنة  رئيس  النارص  عبد  جامل  والناقد  الصحفي  وكشف 

القومي  املهرجان  افتتاح  حفل  برنامج  عن  اإلعالمية، 

عرض  أن  أعلن  حيث  عرشة،  الخامسة  دورته  يف  للمرسح 

صفاء  للفنانة  عيد  عزيز  كتاب  عن  سيقدم  االفتتاح 

»يا  بعنوان  السيد  عصام  وإخراج  إعداد  من  الطوخي 

محمد  وديكور  إبراهيم،  مصطفى  أشعار  عيني«،  عزيز 

الخمييس،  هيثم  وألحان  عودة،  مروة  ومالبس  الغرباوي، 

واستعراضات شريين حجازي، وبطولة مجموعة من الفنانني 

الزيات، ومحمد فهيم، وحسن عبد  الشباب منهم محمود 

الله، وعيل كاملو، ميشيل ميالد، وآخرين 

صحفيو املؤمتر الصحفي للقومي: يقدمون مقرتحات لتطور 

املهرجان وتنمية برامجه 

ومناقشات تساؤالت 
للمرسح  القومي  للمهرجان  الصحفي  املؤمتر  نهاية  ويف 

التساؤالت، والتعليقات من قبل  املرصي، فتحت فتح باب 

الحضور من املرسحيني، والنقاد والصحفيني، واإلعالمني.

لحضور  حجز  سيتوافر  هل  السيد:  أحمد  املخرج  وسأل 

للمهرجان  اإللكرتوين  املوقع  طريق  عن  العروض 

من  أكرب  عدد  واستقبال  مشاركة  يتم  ال  وملاذا  وتابع: 

املهرجان،  يف  باملشاركة  تقدم  التي  املؤسسات  جميع 

املرصية،  قبل  من  املنتجة  الكثري،  العدد  وأشار»السيد«، 

الكليات بالجامعات املرصية جميعها، وتقدم عىل  مختلف 

قبل  من  فنية  ورش  بتنظيم  واقرتح  درايس،  عام  كل  مدار 

املهرجان لكافة مفردات العرض املرسحي.

اإللكرتوني الحجز 
ُيقدم  املهرجان  إن  قائاًل:  إسامعيل،  يوسف  الفنان  وأجاب 

التخوف نحو  للجمهو، وكان  كل عروضه وفعالياته، مجاًنا، 

الصالة  يف  مقعد  يحجز  أن  من  اإللكرتوين،  الحجز  تفعيل 

املهرجان  قدرة  عىل  يؤثر  فهذا  صاحبه،  الحضور  وعدم 

تصور  عمل  وتم  فئاته،   مبختلف  للجمهور  استيعابه  عىل 

يف  البحث  نواصل  ومازلنا  املايض،  العام  منذ  للمهرجان 

وضع قواعد ومعايري للحجز،

ملفردات  األخرى،  املتخصصة  الفنية  الورش  وعن  ومتابًعا: 

نقوم  ألننا  إقامتها  نستطيع  ال  املرسحي،  العرض  وعنارص 

بتنفيذ خططنا وبرامجنا يف مختلف الفعاليات تبًعا للمتاح 

أعطى  قال»إسامعيل«:  وموضًحا  تنفيذه،  عىل  نقدر  وما 

خطة  إىل  تحتاج  أنها  وقال  الديكور،  ورشة  لتنفيذ  مثااًل 

إىل  باإلضافة  أفضل،  نحو  عىل  تقدميها  ليتم  وخامات، 

ليستفيد  الواحدة  للورشة  الزمنية  الفرتة  مد  نحو  اتجاهنا 

املتدربني بصورة أفضل، مشريًا إىل أن االقرتاح األكرب لتنظيم 

الرئيسية  للتمثيل واإلخراج والعنارص  ورش املهرجان يكون 

للعرض املرسحي.

خارج  المهرجان  وإقامة  المكرمني  عدد  زيادة 
بالمؤتمر  الحضور  مقرتحات  من  العاصمة.. 

الصحفي
عدد  زيادة  عطية،  فدوى  الديكور  مهندسة  واقرتحت 

آخرين،  مرسحيني  تضم  وأن  املهرجان،  قبل  من  املكرمني 

املرسح  تاريخ  يف  أسهموا  ومختلفة  متعددة  مجاالت  من 

املرصي، فكان رد الناقد جرجس شكري، ممتًنا لالقرتاح أنه 
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بتجانس،  املهرجان  سيحظى  أنه   ووعد  دراسته  يتم  سوف 

وتنوع، ملكرميه خالل الدورات املقبلة 

من  للمكرمني  الدورة  هذه  يف  االنحياز  شكري:  جرجس 

املخرجني ألنها تحمل اسم املخرج املرسحي املرصي

لزيادة عدد  الجمهور  تساؤل  رًدا عىل  وقال جرجس شكري 

عروض املهرجان وخاصة للمؤسسات التي تشهد زخاًم كبريًا 

عروض   ٨ للمشاركة  التقدم  تم  إنه  و  املرسحي،  اإلنتاج  يف 

للبيت الفني للمرسح وتم تخفيضهم لـ ٥ عروض، والثقافة 

يقرب  ما  تنتج  ومؤسسة  ومهم  كبري  قطاع  الجامهرييةهي 

من  وعرضني  منها،  عروض   ٥ اختيار  تم  و  عرض،   ٢٠٠ من 

ومع  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  من  وعرضني  الجامعة 

من  الطموحات  جميع  نلبي  أن  تستطيع  ال  العدد  هذا  كل 

يكون  أن  والبد  مرص،  يف  للمرسح  املنتجة  املؤسسات  كل 

هناك عدالة أكرب يف التوزيع

االنحياز  تم  فإنه  املكرمني  اختيار  عن  و  واستكمل: 

لن  املرسح،وهذا  ومؤلفي  املخرج،  دورة  ألنها  للمخرجني، 

يتكرر كل عام، والعام املايض عندما مل نكرم عدد كبري من 

يف  جميعا  ولكننا  املالحظات،  من  العديد  له  وجه  الكتاب 

يكون  أن  النهاية  يف  العليا،  اللجنة  وأعضاء  املهرجان،  أرسة 

كل  من  واملشاركات  التوزيعات.  يف  وتناسب  نسبة  هناك 

مؤسسة تبًعا لالئحة املهرجان.

عملها  خالل  من  وأكدت  رأفت،  رنا  الصحفية  واقرتحت 

العديد  أن  مرسحنا،  بجريدة  التحقيقات  بقسم  املستمر، 

األقاليم،  يف  املهرجانات  إقامة  يقرتحون  املرسحيني  من 

إدارة  من  وتتمنى  املرصية،  املحافظات  عواصم  وخاصة 

يف  التفكري  نحو  متميز  وبرنامج  خطة  عىل  العمل  املهرجان 

عروضها  بها  وتقدم  مرسًحا،  تنتج  املحافظات  وجميع  بها، 

املرسحي  واملوسم  العام  طوال  مستمرة  بصفة  املرسحية 

العاصمة،  للمرسح  القومي  مهرجاننا  قدمنا  وإذا  للجمهور، 

البداية  منذ  أقيم  والتي  املهرجان،  وخطة  وجهة،  ستختلف 

عىل فلسفة يسعى إىل تحقيقها، وأشار »شكري«، أن الثقافة 

الجامهريية قدمت لجمهور العاصمة يف شهر واحد أكرث من 

لـ  الختامية، إضافة  املهرجانات  ٥٠ عرًضا مرسحًيا من خالل 

األخرية،  للدورة  املرسح  نوادي  ملهرجان  مرسحيا  عرضا   ٢٤

الجمهور  من  كبري  عدد  بها  واستمتع  األخري،  مايو  شهر  يف 

العام والخاص، والتي متثل منافسة متميزة كل عام لعروض 

الفائزة  املرسحية  والعروض  وبدورها،  الجامهريية،  الثقافة 

باملراكز األوىل تشارك يف املهرجان القومي للمرسح املرصي.

مغايرة فضاءات 
أن  مصطفى،  همت  واملخرجة  الصحفية  الكاتبة  واقرتحت 

مسابقة  وبرامجه،  فعالياته  ضمن  ويقدم  املهرجان  يسعى 

لعروض الفضاءات املغايرة، أو يستضيف عروض للفضاءات 

العلبة  بعيًدا عن عروض  الشارع،  أو تخص مرسح  البديلة، 

دورة  يف  لذلك  مامثل  حدث  تم  قد  أن  وخاصة  اإليطالية، 

العربية وكانت  الدول  عام٢٠١٧، حني استضاف عروض من 

يف  املفتوحة  بالفضاءات  وقدمت  الشارع  مرسح  تختص 

شارع املعز، بالتزامن مع زمن املهرجان وسعد بها الجمهور 

أو تقدم عروًضا  التجربة من جديد،  ُتعاد  كثريًا، ونتمنى أن 

املهرجان،  رشف  عىل  للجمهور،  الرسمية،  املسابقة  خارج 

يف  تتجه  عروًضا  باملهرجان  تقدم  أن  وأكدت:ونتمنى 

الظل،  والرتاثية، كخيال  الشعبية  الفرجة،  فنون  نحو  هويتها 

واألراجوز، وغري ذلك.

الفني  البيت  رئيس  وقبول  استحسان  االقرتاح  نال  وقد 

يوسف  الفنان  املهرجان،  ومدير  مختار  إسامعيل  للمرسح 

االقرتاح،  هذا  دراسة  عىل  وأكد  كثريًا،  به  وسعد  إسامعيل، 

والعمل عىل تحقيقه يف الدورات املقبلة.

للصحفيني متخصصة  ورشة 
واقرتحت الناقدة والصحفية سمية أحمد بإقامة ورشة للنقد 

الصحفية  والتغطيات  املرسح،  فن  الصحفية،عن  والكتابة 

إدارة  ُتكلف  لن  أنها  املرسح،مؤكدة  بعروض  الخاصة 

رئيس  عليها  لريد  جيد،  ومحارض  قاعة  من  أكرث  املهرجان 

القليلة  األيام  خالل  االقرتاح  هذا  سيدرس  بأنه  املهرجان 

هذه  تنظيم  عمل  بإمكانية  ويسعد  متاًحا  كان  إذا  املقبلة 

الورشة خالل الدورة الحالية.

للمرسح  القومي  للمهرجان  عرش  الخامسة  الدورة  تقام 

من  الفرتة  يف  املرصي«  املرسحي  املخرج   « عنوان  تحت 

الكبري  املرسح  عىل  االفتتاح  حفل  أقيم  حيث  ٢٤يوليو، 

يوم  جوائزه  وتوزيع  فعالياته  ويختتم  املرصية،  األوبرا  بدار 

الدكتورة  برعاية  ذلك  ويأيت  املرسح،  نفس  عىل  ٨أغسطس 

الفنانة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة 

سامية سيد، همت مصطفي

هذا االقرتاح، وإن كانت تراه يستحق جهد كبري من العمل 

من  الكثري  أن  مداخلتها،  يف  وأضافت  املهرجان،  أرسة  من 

املرسحيني يأملوا تخصيص مسابقة للتأليف املرسحي، ويوىلًّ 

نصوص  تحكيم  مسابقة  عن  وتنفصل  خاًصا،  اهتامًما  لها 

العروض املرسحية املشاركة باملهرجان.

خاصة مسابقات 
العروض  كوتات  عن  زيدان  أحمد  والشاعر  الناقد  وتحدث 

ومنها املرسح الجامعى واملشكلة األساسية التى تواجه هذا 

املرسح، حيث مل تعدتنظم وتقام مسابقات خاصة باملرسح 

األمر  هذا  ويحتاج  كلها،  الجامعات  مستوى  عىل  الجامعي، 

مناسبة  قرارات  التخاذ  مليا،  والتفكري  النظر  إعادة  إىل 

يف  املرسحيني  ولجميع  املرسح،  ملنتجي  العدالة  وتحقق 

الجهات  لبعض  متثيل  عدم  إىل  أشار»زيدان«:  وكذلك  مرص، 

باملهرجان ومنها املرسح املدريس، والكنيس، وغريهام، بصورة 

ملرسح  متخصص  مهرجان  وإقامة  تنظيم  وإقرتح  واضحة، 

الطفل، ونوه عن عدم وجود مرسح أو أي دار عرض تخص 

الهيئة العامة لقصور الثقافة يف العاصمة.

األقاليم في  مسرحنا 
عروض  تقديم  رضورة  شديد،  منى  الصحفية  وأوضحت 

حتى  املهرجان  أليام  مواكبة  تكون  أن  عىل  باملحافظات 

يكون هناك حراك فني وثقايف، انتشار للمرسح باملحافظات 

جميعها، يف وقت تنظيم فعاليات املهرجان 

بأقاليمنا  ثقايف،  موقع  كل  إن  موضًحا:  شكري  جرجس  ورد 

باملحافظات، اليتوفر  أو عاصمة  أو قرية،  املرصية، ومدينة، 

الخاصة  مهرجاناتها  لها  واألقاليم  واحد،  ثقافة  قرص  غري  به 

الجمهور  تسعد  الثقافة  قصور  شكري:  جرجس 
العاصمة في  العديدة  مهرجاناتها  بعروض 
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أقام املركز الدويل للكتاب للهيئة املرصية العامة للكتاب 

برئاسة الدكتور هيثم الحاج عيل األحد املوافق ١٧ يوليو، 

أفريقيا   « السعود  أبو  بكتاب مرسحيات محمد  احتفالية 

أمي« ، الصادر عن الهيئة املرصية العامة للكتاب .

محمود  سيد  والشاعر  الكاتب  من  كل  النقاش  يف  شارك 

الندوة  وأدار  ذيك،  ومايسة  الدويري  طارق  واملخرج 

الدكتور رضا عطية. 

املخرج املرسحي محمد أبو السعود احد مخرجي املرسح 

الهامة  العروض املرسحية  الكثري من  الذي قدم  املستقل، 

اير،  امللك  مرسحياته«  أهم  ومن  الهناجر  مرسح  عىل 

ماما  مرسحية  وأيضا  املحرقة  يف  ومرسحية  شقية،  احالم 

أفريقيا«، وتوىف السبت ٢ فرباير ٢٠١٩.

للكتاب ضمن  العامة  املرصية  الهيئة  والكتاب صادر عن 

هي  مرسحيات  عدة  ويضم  مرسحي”،  “إبداع  سلسلة 

األرسار  سيدة  فيدرا   ، القمر  يسار  عىل  صغرية  “خيانات 

حبيبتي،  إيزيس   ، ظل  شبه  عن  تبحث  أشباح  ستة   ،

والخروج من املوت نهارا ، الطعنة ، باسم األب ، أنتيجون 

يف رام الله.. أنتيجون يف بريوت، أفريقيا أمي”.

صوت  السعود  ابو  محمد  عطية:  رضا  د.   
جيل  وثقافة  رؤى  عن  معرب  قوي 

التسعينات

وبدأت االحتفالية بكلمة د. رضا عطية قائال:

وفنان   ، باملرسح  مهموم  فنان  عن  التحدث  بصدد  نحن 

يوظفها  كان  الرؤية  وهذه  املرسح  يف  رؤية  صاحب 

مخرج  أي  الكتابة  أو  اإلخراج  يف  سواء  منها  ويستفيد 

او  مشوار  صاحب   و  املرسح  يف  مجدد  وعي  صاحب 

انتاج به قدر كبري جدا من التوازن أي استيعاب األعامل 

لها  جديدة  رؤية  وتقديم  املرسح،  تاريخ  يف  العظيمة 

وايضا  السعود  ابو  محمد  تجربة  يف  مهم  ملمح  فكان 

مميزة  بصمة  لها  وكتابة  اخراجا  مرسحية  اعامل  تقديم  

و تعترب محطه مهمة يف تاريخ املرسح العقدين السابقني 

عىل مدى تجربة امتدت حوايل ربع قرن أو أكرث. 

التسعينيات،  السعود  ينتمي إىل  أبو  : أن  وأوضح عطية 

جيل  هو  املرصية  الثقافة  يف  تحديدا  التسعينيات  وجيل 

بالحركة  تأثرا   هناك  كان  التسعينات  ففي  مختلف، 

مستوى  عىل  املرسح،  يف  تجديدي  تطلع  لها  كان  التي 

الرواية وأيضا عىل مستوى املرسح، فكان جيل  الشعر و 

عمر   وجيهان  مرسال  اميان  مثل  الشعر  يف  التسعينات 

وأحمد مياين وغريهم هو جيل خارج املؤسسة من ناحية 

قدمه  وما  ما طرحه  يف  استطاع  ولكن  املركز  هو  يكن  مل 

تجربة  أن  أي  الطليعية.  والثقافة  االبداع  مركز  يكون  أن 

ذلك   ، التسعينات  جيل  تجربة  من  السعود  ابو  محمد 

املرصية  الثقافة  مهمة يف  أحداث   بعد  الذي جاء  الجيل 

والعربية، سواء عىل املستوى السيايس واأليدلوجي يف ما 

ميكن أن  نسميه إحباط املرشوع اليساري يف الثامنينات 

جيل  فكان  ايدلوجيات،  من  طرحه  ما  بكل  والسبعينات 

يف  كثرية  صدمات  بعد  جاء  الذي  الجيل  هو  التسعينات 

صاحب  الوقت  نفس  يف  جيل  وكان  السابقني  العقدين 

تطلع ان يقدم  صياغات جديدة يف األدب ويف اإلبداع. 

معرب  قوي  صوت  هو  السعود  أبو  محمد  واستكمل:   

كبري  قدر  مرسحه  يف  كان  الجيل،  هذا  وثقافة  رؤى  عن 

التجاوز  وأيضا  ناحية،  من  املرسح  قواعد  استيعاب  من 

الصور،  تقنية  مرسح  قدم  أخرى،  ناحية  من  واإلضافة 

االتساع  وفكرة  مهمة  سيكودرامية  أبعاد  له  ومرسح 

السينوغرافية.  واملؤثرات  الحركة  بني  املرسح  يف  التقني 

ميرسح  أن  استطاع  السعود  أبو  أن  إىل  عطية  واشار 

باإلضافة  املرسح  يف  املختلفة  لألجيال  هامة  لنصوص 

شديدة  نصوص  وتقديم  للمرسح  الكتابة  يف  السهاماته 

األهمية والتكثيف يف اللغة اي نصوص ذات نفس شعري. 

أضاف عطية:  هي  السعود  ابو  لغة مرسح محمد  وعن 

لشخوص  رسيايل  وعي  عن  وتعرب  املبارشة،  متجاوزة  لغة 

هذا املرسح، وهو ما يتامس يف بعضه مع مرسح العبث 

الن هناك بنية لها منطق ما ولكن التميز يكون يف اللغة 

لغته  يف  اختلف  وهو  الشعرية  اللغة  وهي  املرسحية 

املبارش،  الداليل  التحديد  عىل  تتعاىل  والتي  املرسحية 

السعود أبو  محمد  حب  في  ليلة 
أمي« »أفريقيا  بكتابه  احتفالية 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 25 يوليو 2022العدد 545 العدد 25778 يوليو 2022العدد 778

1313 متابعات

املنطقة  هذه  من  ينطلق  السعود  ابو  محمد  ومرسح 

الرثية.

بتكوين  السعود  أبو  اتسم  محمود:  سيد 
منطوي  او  الجماعة  مع  جدا  منسجم  اما 

الداخل  مع  جدا 
بشكر  كلمته  محمود«  سيد  والشاعر«  الكاتب  وبدأ 

األستاذة مروة حرز الله زوجه محمد أبو السعود إلرصارها 

ترتك  ال  أنها  موضحا  مختلفة،  منابر  يف  ذكره  تجدد  ان 

مناسبة اال والتذكري بدوره  وذلك إلميانها الكبري مبوهبة أبو 

السعود وأرسارها.

الجامعة  السعود يف  بأبو  التقيت   : قال سيد  بداياته  وعن 

اآلداب،  كلية  داخل  جدا  ومتميز  محظوظ  جيل  من  فكنا 

الثقايف  اإلبداع  يف  مهمة  أصبحت  اسامء  يضم  كان  والذي 

عىل الصعيد املرصي والعريب، ومعظم املجموعة كانوا من 

كتاب األدب ومامريس الفن. 

واستكمل: عندما دخل قسم الفلسفة  بكلية اآلداب وجد 

ومحمد  مياين  أحمد  ضمت  والتي  املبدعني  من  مجموعة 

وكان  وغريهم،  حسني  وهدى  اللطيف  عبد  ويارس  متويل 

الصاوي  خالد  ومنه  الحقوق  كلية  يف  قوي  مرسح  يوجد 

خالد جالل  املخرج  التجارة  ويف  وغريهم،  هنيدي  ومحمد 

وآخرين، ويف كلية اآلداب كان يوجد مرسح قوي جدا فيه 

السعود  أبو  وكان  وغريهم،  امني....  ونورا  رضوان  محمد 

بيته  وكان  عابدين.  من  كان  ألنه  جيد  ثقايف  تكوين  لديه 

عىل بعد خطوات من سور األزبكية ودار الكتب.

ينتمي للجامعة ويف مامرساته االجتامعية كان يعزز   كان 

انتامؤه  الوقت كان يعزز  االنتامء للجامعة ويف نفس  هذا 

ذلك  يف  إليها  ينتمي  التي  الجامعة  وكانت  الفرد،  لصوت 

والشعر  القصة  اصواتها من  الجامعة« مكتملة يف  الوقت« 

التعبري  وسائل  أقرب  هو  املرسح  أن  فوجد  والنصوص، 

داخل  املرسح  عن  راضيا  يكن  مل  وهو   ، إليه  ينتمي  التي 

وبدأنا  بلجييك  نص  وهو  »العميان«  مرسحية   أول  لعمل 

فريق  عمل  وبدأنا  الشعرية،  اللوحات  مع  فيه،  نكتب 

الشاعر ليمثل وأحمد  مرسح موازي، ووافق محمد متويل 

الطويلة الغناء ونورا أمني وغريهم .

فيه  فن  أي  أن  يتصور  السعود  أبو  كان  محمود:  وأضاف 

نوع من التلوث، فكان لديه تصور انك انت من يستطيع 

تشغيل املمثل، ثم عملنا تجربة العميان يف إطار املهرجان 

التجريبي واخذنا جائزة يف وقتها ، مام اكسب ابو السعود 

ثقة كبرية جدا واكسبه ايضا تفرد داخل مرسح الجامعة. 

يتسم  كان  محمود:  أوضح  السعود  ابو  تكوين  عن  أما 

بتكوين اما منسجم جدا مع الجامعة او منطوي جدا مع 

ملسها  الناس  بعض  يستطيع  ال  مفارقة  وهذه   ، الداخل 

تكريم،  انتظار  يف  ابدا  يكن  مل  السعود  وابو  شخصيته.  يف 

وفكرة التكريم كانت بالنسبة له مثرية للضجر..

جزء  ألنه  ذلك  يف  للتفكري  احيانا  تقودنا  االقدار  ولكن 

ويكتب  يصحح  ان  معناه  فيام  والتاريخ  تاريخ،  من 

الفن  من  استفاد  من  نكرم  نحن  ولألسف  العدل،  بفكرة 

واستطاعوا صنع ثروات منه.. ولكن هناك آخرون يحرقون 

من أجل الفن،

ولكنه  التكريم،  يف  السعود  أبو  محمد  ورطنا  من  ونحن 

ابعد ما يكون عن انتظار متن ما يقوم به. 

نحتل  شعار  صاحب  السعود  أبو  الدويري: 
المسرح

وعقب املخرج طارق الدويري قائال:

اكربه  فأنا  السعود،  ابو  لتجربة  موازية  كانت  تجربتي 

تعرفت  وعندما رجعت من سفري  أربعة سنوات،  بحوايل 

 « عرض  أول  وكان  السعود  ابو  ملحمد  الشظية  بفرقة 

بأبو  عالقتي  بدأت  وهنا  مختلف  أراه  وكنت  برياسكا« 

الفني  املستوى  عىل  نلتقي  بعدها  وبدأنا  كمتابع  السعود 

واالنساين، 

الجامعة عىل اإلطالق؛  ألنه كان يعتقد أن املرسح الطاليب 

يعترب  وقتها  فكان  وبالعكس  الطاقات  لتفريغ  هو مساحة 

انه إهدار لطاقات كبرية داخل املرسح.

وأشار إىل تفوقه يف تكثيف النصوص وقال:  ترجع تكثيفه 

تكوينه  وألن  قارئ،  األصل  يف  ألنه  وأهميتها  للنصوص 

لديه  يكون  أن  يف  يفكر  هو  وبالتايل  مكتمال،  كان  األديب 

رؤية للمشهد املرسحي اكرث من ان يكون لديه وجهة نظر 

يف  الحقيقية  مغامرته  ولذلك  نقد،  ايل  مساندة  رؤية  او 

الجانب املرسحي.

 وعن تجربتهم معا قال سيد محمود: استطاع ابو السعود 

لنا،  مرسحية  أول  يف  معه  الكتابة  تجربة  بخوض  اقناعي 

يف  يخلص  ان  السعود  ابو  فيها  قرر  التي  اللحظة  ففي 

تفكريه للمرسح اكرث من اي فن إبداعي اخر، كان املرسح 

املرسح  ظهور  منها  مهمة  جذرية  تطورات  يشهد  املرصي 

هي  التجريبي  للمرسح  األوىل  الدورة  وكانت  التجريبي، 

نقدية  حركة  الوقت  ذلك  فضم  لنا،  بالنسبة  فارقة  دورة 

واسعة، وهو ما كان يطرحه اإلعالم الثقايف يف ذلك الوقت، 

فكان لنا رأي وكنا أصحاب أدوار يف ذلك. 

مهمة  مسألة  كان  التجريبي  املرسح  وجود  أن  وأوضح: 

جدا وفارقة يف نقل وعي هذا الجيل، وكان يف منو ملسألتني 

تعرض  بعد  يكن  مل  الذي  الجامهريية  الثقافة  ملرسح 

فيه  تعرفنا  مهرجان  وقتها  فكان  السامر  ومرسح  للحصار 

سعد  وصالح  الوزير  حسن  مثل  مرسحيني  نجوم  عىل 

كبري  مهرجان  فكان  املنعم  ع  ونارص  الجليل  عبد  وأحمد 

بداية  األقاليم، إىل جانب ذلك كان يوجد  بعروض مرسح 

لحسن  الورشة  فرقة  وبالتحديد  املستقلة  الفرق  ظهور 

الجريتيل التي عاشت ازدهار استثنايئ يف ذلك الوقت. 

كيف  يفكر  ان  حوله  ما  كل  من  بدأ  السعود  ابو  وكان 

هو  املخطط  وكان  اآلداب،  كلية  ملرسح  اخرتاق  يعمل 

إلغاء  بعد  التفكري  وبدأ  لتغيريه،  الكلية  ملرسح  الترسب 

السعود  أبو  ففكر  التوقيت،  هذا  يف  التجريبي  املرسح 
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أهم  من  يل  بالنسبة  السعود  ابو  محمد   : واستكمل 

وزارة  من  حقه  يأخذ  ومل  مرص  يف  املوجودين  املخرجني 

رجل  فهو  واملرسحيني،  النقدية  الحركة  من  وال  الثقافة 

ما  بكل  يهتم  بالفن  الوقت  طوال  معنى  مفكر  مرسح 

يخص املرسح سينوغرافيا وفيلم ورسم... الخ

يعمل  اليت  الطرق  في  التشابهات  كم 
وبيين السعود  ابو  بها 

فتلك التجربة ملستني وفرقت معي. 

مستوى  عىل  تجربة  معي  عمل  السعود  ابو  بأن  رشفت 

تجربة  استكامل  عىل  والتحريض  واملتابعة  السينوغرافية 

»املحاكمة« فهو كان صاحب شعار نحتل املرسح. 

اللغة يف رأيي هو مخرج  الدويري: عيل مستوى  وأضاف 

موسوعي عىل مستوي التشكيل واألدب والسينام وهو ما 

شكل وعيه وال وعيه، فإذا أراد الكتابة او اإلخراج فعليه 

االسئلة  ويعيد  املاهيات  بعد  ما  ويرى  األشياء  تفكيك 

من جديد داخل النص، باإلضافة إىل أنه يستطيع تفكيك 

فن  كوضع  األدوات..  وكل  األبعاد  ويستخدم  املرسح 

تشكييل وعرض شاشة وأشياء مجسمة.... وغريها

الناس،  آراء  يخىش  مل  السعود  أبو  :أن  الدويري  وأوضح 

كان يرتك نفسه لحريته وكيف يعرب عن مكنونه . 

الحزن  لديه  كان  والفكري  الثقايف  للواقع  بالنسبة  اما 

انحطاط  حالة  يف  املهرتئ  الوضع  من  يراه  ملا  البسيط 

فكان دامئا مهموما يف أعامله بتفجري الطاقة الثورية داخل 

ودامئا   .. أعامله  يف  األسئلة  طرح  إىل  باإلضافة  النصوص، 

مرسح أبو السعود يعيدك للتفكري ولألسئلة.

السعود  ألبو  جدا  أمنت  ذكي:  مايسة 
واألمكنة  األزمنة  بي  عرب  ألنه 

السعود  أبو  قائلة:  زيك  مايسة  والكاتب  الناقدة  وتقبت 

فهو  املاضية،  عاما  الثالثون  خالل  جوهريا  شيئا  يل  ميثل 

مرتبط  وأنه  التسعينيات  جيل  من  مخرجا  مجرد  يكن  مل 

ومختلفا  جديدا  مرسحا  قدم  ولكنه  فقط،  الحر  باملرسح 

وكان متميزا،

املختلفة،  االزمنة  يف  لألجيال  التقييم  تخص  مشكلة  لدى 

إطار  يف  ويوضع  ويتحجم  عليه  يحكم  جيل  انه  فكرة 

وضيق،  صغري  مكان  يف  يوضع  الشخيص  فاإلنجاز  صغري، 

فيتم  وتيقظ  انتصار  حالة  يف  األمة  تكون  عندما  بينام 

املعادلة  يف  ما حدث  وهو  الفنانني  كل  الضوء عىل  إلقاء 

واأليام  الرديء  الزمن  وفن  الجميل  الزمن  لفن  األخرية 

الحلوة واأليام السوداء .

عندما كنت أرى عروضا لكبار املخرجني يف فرتة الستينات 

أتعجب  كنت  السن،  نفس  يف  للشباب  عروضا  وعارصت 

ذلك  ومع  حدثت  التي  الكبرية  الفنية  الطفرة  لتلك  جدا 

يظل هذا الجيل والجيل الصغري

 « قدم  عندما  كبري،  فنان  كبري،  مخرج  هو  السعود  ابو 

نقلنا  فهو  املرسح،  ثورة يف  أشعل  بالفعل  فهو  بريياسكا« 

جميعا ألنه عمل حالة مرسحية مختلفة عن سابقتها. 

يف التسعينات كانت هناك مشكلة كبرية يف الخيال، فكنا 

ملخرجني  تجارب  باستثناء  مميت،  مرسح  مع  نتعامل 

وسمري  منري  ومراد  الفتاح  عبد  هناء  د.  مثال  حقيقني 

العصفوري... وغريهم، ولكن ان يظهر شاب يف تلك الفرتة 

الثقايف  املستوى  عىل  اخر  لطريق  بكامله  املرسح  لينقل 

واملستوى البرصي، فبريياسكا تداخل مع نص اهل الكهف 

وتعامل مع فكرة الزمن بعمق غري مسبوق. 

ألنه عرب يب  السعود  ألبو  امنت جدا  زيك:  مايسة  وأضافت 

التشكيلية  والتاريخية والفنية  الفلسفية  االزمنة واالمكنة 

والسمعية املوسيقية، فنقلني نقلة كبرية من خالل كتابتي 

بريياسكا  عند  يتوقف  مل  السعود  وأبو  بريياسكا،  عن 

ومعاناته  جديدا  طرحا  عرض  كل  يف  قدم  ولكنه  فقط 

واختيار نصوص  بحت  فني  بشكل  التاريخية  اللحظة  مع 

فرق  السعود  فأبو  شقية،  كأحالم  مسبوقة  غري  عربية 

مرسحيا وفرق يف الثقافة والنظرة السياسية. 

والرؤى  الدولة  كل  ألن  مقاومة  عارص  الجيل  هذا 

السياسية مل تكن معهم، 

املتابعني  من  امتنى  قائلة:  زيك  مايسة  الناقدة  واختتمت 

تقييم  يعيدوا  ان  املرحلة  لهذه  واملقيمني  والدارسني 

يستحقون  مبدعني  حق  يف  مقرصين  نحن  املقياس،. 

مستوى من التكريم الئقا بهم.

وتحرك  تظهر  اليت  هي  الفكرة  مروة: 
تجاهها  السعود  ابو 

محمد  الراحل  زوجة  الله  حفظ  مروة  قالت  كلمتها  ويف 

أبو السعود: 

ويجدد  يختلف  أن  حلم  لديه  كان  السعود  ابو  محمد 

أمي«  أفريقيا   « بنص  شغف  لديه  وكان   ، مرة  كل  يف 

موسيقي  العرض  فكان  ماجو،  القط  وشخصية  بالتحديد 

راقص وغنايئ ....غريه

التأجيالت  املشاكل بسبب  العديد من  : واجهته  واشارت 

الفريق  وكاد   ، الربوفات  أماكن  وجود  وعدم  وامليزانية 

قراره  أخذ  السعود قد  أبو  يتفكك بسبب ذلك، وكان  أن 

يكن  فلم  الطعنة«   « كتب  ولكنه  املرسح،  عن  بانعزاله 

ابو السعود يفكر يف الكتابة ولكن الفكرة هي التي تظهر 

وتحركه تجاهها بلمعة يف عينه وشغفه وحاميه.

باسم   « الوقت إلخراج عرضه  : مل يكن يسعفه  واضافت 

األب« ولكنه موجود يف كتابه وعىل غالف الكتاب صورة 

للعرض حسب ما طلبه ابو السعود.

سامية سيد
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األبواب على  القومي 
أمنياتهم  وتلك 

 « عنوان  تحمل  الىت  الدورة  فى   ، للمسرح  القومى  للمهرجان  عشر  الخامسة  الدورة  فعاليات  نستقبل  ونحن 
. الجديدة  للدورة  ومقرتحاتهم  امنياتهم  اهم  عن  المسرحيني  آراء  استطالع  من  البد  كان   « المسرحى  المخرج 

رنا رأفت

العال  أبــو  محمد  املرسحى  الكاتب  ــار  أش البداية  ىف 

فلسفة  مهرجان  ألى  يكون  ان  رضورة  إىل  السالموىن 

فقال : املفرتض أن يكون ألى مهرجان فلسفة واملهرجان 

،وتصاحب هذه  عام  تقدميه خالل  تم  ما  يعرض  القومى 

ىف  أهميتها  تكمن   ، الندوات  من  مجموعة  العروض 

التعرف عىل الواقع املرسحى، وهل حدث له حالة تقدم 

والثقافة  الفنى  البيت  منها  إنتاجية  قطاعات  عدة  يضم 

وهى  الجامعى،  واملرسح  املستقل  واملرسح  الجامهريية 

املهرجان كل هذه  إستوعب  إنتاجية متعددة فهل  أمناط 

، ورضورة  لذلك   دراسة  هناك  تكون  ان  البد   ، األطياف 

الذى  لها  النهاىئ  والتقرير  التحكيم  لجان  نتائج  دراسة 

التوصيات  من  تنفيذه  تم  ما  وكذلك  به  يؤخد  أن  البد 

ام سكون ام رجوع للخلف، فمن املفرتض ان تسائل هذه 

الدراسات الحركة املرسحية عن مدى ما حققته من تقدم 

واملشاكل والصعوبات، وكيفية مواجهتها. 

رؤية  له  يكون  ان  يجب  يقام  مهرجان  كل   : وأكمل 

لإلرتقاء  سنوات   ١٠ ملدة  وخطة  علمى  ،ومنهج  عامة 

املهرجان  نعلم  وكام  مشاكلة،  ومواجهة  املرسحى  بالفن 

تحقيق
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بالحركة  ندفع  حتى  وذلك  تنفذ  مل  التى  والتوصيات   ،

املرسحية إىل األمام 

حتى  الريبوراتور  بعروض  اإلهتامم  املهم  من   : وأضاف 

تشاهدها األجيال الجديدة ، والبد ان يكون هناك تنوع 

نصيب  القدامى  والكتاب  واملخرجني  للممثلني  يكون  وان 

من  املشاركة و أن يكون لهم دور ، وأقرتح رضورة وجود 

 ، العام تشاهد عروض املرسح املرصى  لجنة دامئة طوال 

وتضع توصيات ورؤية وإسرتاتجية.

المسرحى  للتأليف  مسابقة 
يتعلقان  مقرتحني  عامر  طارق  د.  املرسحى  الكاتب  قدم 

باملؤلف فقال : أقرتح إلغاء جائزة التأليف عن العروض، 

عىل  يقدم  الذى  العرض  ألن  للمؤلفني  مسابقة  وإقامة 

حاالته  افضل  ىف  وبالتاىل  املخرج؛  يتبع  املرسح  خشبة 

ما  بني   %١٠ اىل  تصل  بنسبة  الفوراق   بعض  به  يكون 

هو مكتوب وبني ما هو مقدم عىل خشبة املرسح ؛ ألن 

النص املوضوع عىل خشبة املرسح به تدخل من املخرج 

املمنوحة  فالجائزة  وبالتاىل  البرصية؛  الرؤية  يعادل  حتى 

للمؤلف غري حقيقية و ليس لها محل من اإلعراب و من 

فرع:   للتأليف ألكرث  من  إقامة مسابقة مستقلة  األفضل 

عمرية:  لفئات  املسابقة  وتقسيم  والقصري  الطويل  النص 

ملسابقة  تعديالت  وضع  اقــرتح  كام   ، والكبار  الشباب 

رشوط  احد  أن  نعلم  فكام  والتطبيقى  النقدى  املقال 

مسابقة املقال النقدى التطبيقى هو ان يكون سبق نرشه 

قد  يكون  أن  دون  الناقد  به   فيتقدم  النظرى  املقال  أما 

املقاالت  من  الرشط  هذا  بإزالة  واطالب   ، نرشه  سبق 

حق  الباحث  او  للناقد  يكون  حتى  والتطبيقية  النظرية 

وإلغاء  العروض،  جميع  ملشاهدة  موحدة  لجنة  هناك 

الكوته ، كام أقرتح استحداث شعبة تسابق ملرسح  فكرة 

الطفل أو إقامة مهرجان ملرسح الطفل ، وإطالب بإعادة 

عروض  هناك  أن  وخاصة  العروض،  مسابقة  ىف  النظر 

بنفس  تقيم  ال  الحركية وجميعها  الدراما  قصرية وعروض 

رضورة  هناك  ولذلك  ؛  التقليدية  املرسح  عروض  أليات 

ألقامة فئات تسابقية متعددة.

المزتن النقدي  الدرس   

املشاركة ىف مسابقة املقال النظرى سواء سبق نرشه أو مل 

يسبق.  

واضاف : هناك بعض العالقات املتداخلة يف بعض الجوائز 

للشاعر  ومتنح  لألغاىن  جائزة  هناك  تصبح  ان  فيجب 

املركز  عىل  يحصل  الذى  العرض  كذلك   ، سويا  وامللحن 

أن مينح  ، يجب  الثاىن  املركز  األول ويحصل مخرجه عىل 

مخرج العرض األول جائزة اإلخراج األوىل  

وإستبعاد  املشاركة،  رقعه  بتوسيع  أطالب   : وإستطرد 

تكون  أن  عىل  الرتشيحات  من  للعروض  املنتجة  الهيئات 

لتوسيع  ضرورة  هناك  المسرحيون: 
المصرى  المخرج  وتكريم  المشاركة 
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يف  الجميع  يشرتك  سعيد:  محمود  د.  الناقد  قال  فيام 

فهو   ، املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  عيل  الفرجه 

يف  املؤسسات،   ومختلف  األماكن   بشتي  مرص  ميثل 

فيه  اهم رشط  يتحقق  املهرجان ألن  من مسؤيل  محاولة 

القوميه بالشكل  وهو قوميه املهرجان، ولو تحققت تلك 

املرجو ينجح املهرجان ويتطور بشكل ، واملرسح لديه من 

اإلمكانيات التي متكنه من هزميه إى دعوه للقبح، حيث 

واشمل  أعم  إنسانية  تجربه  إىل  الدرامي  الفعل  يتحول 

من أن تحتويها اي دعوات. وتابع :  هذه الدوره »دوره 

املخرج املرسحي« هي يف األصل دوره تؤطر لبدايات فن 

املرسح بشكله اإلحرتاىف، ألنه مع ظهور دور املخرج دخل 

واع  اختيار  وهو  الحقيقية،  اإلحرتاف  مراحل  املرسح  فن 

ومميز من إدارة املهرجان، وامتني ان يتم تكريم املخرج 

هو  ذاك  املتزن،  النقدي  الــدرس  عرب  املرصي  املرسحي 

لألجيال  ونقلها  التجربه  دراسة  حيث  الحقيقي  التكريم 

الجديدة ، ايضا امتني ان يشمل املهرجان مخرجي الثقافه 

الندوات  يشاركوا  يف  وأن  ربوع مرص  كل  الجامهريية يف 

املخرج  أن  إن قلت  ابالغ  املهرجان، وال  ويف كل مفردات 

املرسحي املرصي هو من حمل لواء املرسح املرصي وارص 

عيل إستمرار وبقاء شعلته.

مصر  خارج  من  تحكيم  لجنة 
لجنة  تكون  أن  رضورة  الطايع  محمد  املخرج  رأى  فيام 

التحكيم من خارج مرص عىل أن  تضم عضوا واحدا من 

مرص ؛ وذلك لتحقيق العدالة واملوضوعية ورضورة زيادة 

عدد الورش الخاصة بالتمثيل واإلخراج.

إن    : اضاف  اإلخراج.  بحرفيه  الخاصة  واألسس  القواعد 

دوره مثل دورة املخرج يجب أن يكون بها نوع من أنواع 

بحرفيه  الخاصة  اإلصــدارات  أن  كام   ، املرسحى  التثقيف 

منذ  املرتجمة  الكتب  آخر  وكانت  للغاية  قليلة  اإلخراج 

أربعيات القرن املاىض

مختلفة  محافظات  فى   
املهرجان  يقام  أن  أمتنى  جرب:  محمد  املخرج  قال  فيام 

 ، مختلفة  محافظة  ىف  جديدة  دورة  كل  مع  القومى  

وقد سبق وأن قدمت هذا اإلقرتاح لوزير الثقافة األسبق 

مبثابة  القومى  املهرجان  ليصبح  ذلك   ، النمنم  حلمى 

فأغلب   ، كامل  عام  يف  املرسحية  األعامل  تتوج  إحتفالية 

الجمهور  شاهدها  القاهرة  ىف  تقدم  التى  العروض 

ىف  املهرجان  إقامة  ــرورى  ال من  لذلك  العاصمة؛  ىف 

املحافظات  هذه  جمهور  ليشاهد  مختلفة  محافظات 

وحتى   ، مشاهدتها  له  يسبق  مل  التى  املرسحية  العروض 

مبثابة  محافظة  كل  وتصبح  املحافظات،  يف  حراك  يحدث 

بها،   للمرسح  إنتعاش  ويحدث  عام  كل  ثقافية  عاصمة 

بعد  وينتقل  الكربى،  باملحافظات  املهرجان  يبدأ  أن  عىل 

ذلك لباقى املحافظات، وهو امر رضورى ليعود الجمهور 

لديها  اصبح  املحافظات  أن  وخاصة  ،ويتابعه  للمرسح 

من  كبريا  عددا  تستقبل  أن  املمكن  من  مجهزة  مسارح 

الجامهري.

الراسخه  التجارب  بأصحاب  اإلهتمام 
فيام أثار الناقد احمد خميس الحكيم عدة نقاط  تخص 

لإلهتامم  رضورة  هناك   : قائال  فذكر  املهرجان  فعاليات 

بجدول عروض املهرجان القومى ، وكام نعلم ان القامئني 

عىل الندوات واملؤمتر الفكرى الخاص باملهرجان هم نخبة 

هناك  يكون  أن  وامتنى  واملتخصصني،  النقاد  من  متميزة 

إهتامم مبوضوعات تناسب املرسحيني، والرتويج األعالمى 

د.  كان  عندما  سبق  وفيام   ، الفكرى  املؤمتر  عن  الجيد 

باملهرجان  الفكرى  املؤمتر  عن  املسئول  هو  عامر  أحمد 

الندوات  إستطاع عمل حالة من حاالت الجذب لجمهور 

ومتيزت الندوات مبداخالت جيدة ومتنوعة. 

مؤلف  وكرم  املؤلف  دورة  املاىض  العام  أقيمت   : وتابع 

إستغربنا  آثار  ما  وهو  املهرجان   إفتتاح  ىف  فقط  واحد 

كمرسحيني ، ومبا ان هذه هي دورة املخرج فيجب الرتكيز 

تجارب  لديهم  الذين  املخرجني  تكريم مجموعة من  عىل 

تناسبهم  دراســات  وعمل  املرسحى،  اإلخــراج  ىف  راسخه 

املتخصصني  لجذب  رضورة  فهناك  مرشوعاتهم،  وتطرح 

حتى  القومى  للمهرجان  الراسخه  التجارب  واصحاب 

التعامل  عدم  مع   ، الهواة  عىل  فقط  األهتامم  ينصب  ال 

النرشة  او  الفكرى  املؤمتر  من  سواء  الكالسيىك  باملنطق 

وجميع   املــرصى،  املرسحى  األخــراج  تجربة  مع  اليومية 

التسابق  ضد 
التسابق،  فكرة  ضد  أنه  السيد  عصام  املخرج  أكد  بينام 

لفكرة  ــرى  أخ صيغه  لوضع  رضورة  هناك  أن  ورأى 

التسابق، موضحا وجود مهرجان يحمل مسمى »الشباب 

املرسح  هيئة  عروض  جميع  به  تقدم  كانت  والربيع« 

ملدة  عرض  كل  يقدم  كان   ، البالون  مرسح  خشبة  عىل 

إبريل  شهرى  ىف  العام  عروض  الجمهور  ويشاهد  اسبوع 

سمري  د.  اقامه  الذى  ليلة  املئة  مهرجان  وكذلك  ومايو، 

أهمية  عىل  شدد  كام  تسابق،  به  يكن  مل  والذى  رسحان 

وجود كتب عن حرفيه األخراج وخاصة ان أغلب الكتب 

املنترشة عن األخراج تختص مبناهجه فقط؛ وذلك لوجود 

يعلمون  ال  الذين   املبتدئني  املخرجني  من  كبري  عدد 

الجميع مطلب  األقاليم  بمسرح  االهتمام 

الطفل ولمسرح  للتأليف  مستقلة  مسابقة  إقامة  يجب 
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إلخ،   والكوميدى...   ، واملعارص   ، الشعبى  املرسح،  انواع 

علمى  بشكل  الدورة  هذه  عىل  لإلشتغال  رضورة  فهناك 

حقيقية  وإضافه  مستقبىل،  اهتامم  عنه  ينتج  ما  وهو 

السنوات  مدى  عىل  كبريا  فارقا  ويصنع  املرصى  للمرسح 

القادمة.

الصاعد  المؤلف  جائزة  تثبيت 
وأكدت الكاتبة املرسحية صفاء البيىل عىل رضورة تثبيت 

من  االقل  للكتاب  تكون  أن  عىل  الصاعد  املؤلف  جائزة 

ثالثني عاما ، ورضورة ان تكون لجنة التحكيم عىل درايه 

اقرتاح  حالة  وىف  املرصية،  املرسحية  بالخريطة  واسعه 

التحكيم  لجنة  فعىل  العرض  عنارص  ألحد  معينة  جائزة 

للجوائز  املرشحني  لكل  الذاتية  السرية  عىل  ــالع  اإلط

واضافت  ال؟  أم  تناسبهم  الجوائز  هذه  وهل  باملهرجان، 

ملؤلفني  للنصوص  العظمى  الغالبية  تكون  ان  أمتنى   :

الحقيقى  األسم  يكون  ان  املفرتض  ومن  ومرصيني  عرب 

لفظه  ألن  الوطنى«   »املــرسح  مهرجان  هو  للمهرجان 

موفقا  التنظيم  يكون  وان  ؛  كامل  عام  حصاد  عن  تعرب 

العرض  مواعيد  تغيري  تجنب  مع  جيد  بشكل  ومنضبطا 

واأللتزام بالجدول.

دورة  لكل  أن  مبا   : قالت  للدورة  مقرتحاتها  يخص  وفيام 

اسم  حملت  املاضية  ــدورة  ال املثال  سبيل  عىل   ، اسم 

من  لذلك  ؛  املخرج  اسم  تحمل  الدورة  وهذه  املؤلف، 

الرورى أن نعرف اسم الدورة القادمة ؛ ليتم اإلشتغال 

حتى  العام،  طوال  باملهرجان  الخاصة  ــدارات  اإلص عىل 

تكون متناسبة مع مسمى الدورة ، وكذلك تقديم أبحاث 

ىف  الباحثون  منها  يستفيد  حتى  مراجعتها  يتم  منضبطة 

اسامء  عن  اإلعــالن  يتم  ان  ورضورة  املرسحى،   املجال 

والبحث  التطبيقى  النقدى  املقال  مسابقة  تحكيم  لجنة 

يتمكن  حتى  كافية؛  بفرتة  املهرجان  بدء  قبل  النظرى 

التطبيقة  النقدية  واملقاالت  النظرية  باألبحاث  املتقدمني 

لفكرة  تطبيقا  املسابقة،  هذه  تقييم  لجنة  معرفة  من 

الشفافية واملوضوعية

المحافظات  مسرح  دعم 
يكون  ان  العال  ابو  حمدى  والشاعر  املخرج  ــرتح   واق

 ، القاهرة  خارج  وعروض  مشاركات  القومى  للمهرجان 

ومشاركة   ، والقاهرة  واألسكندرية  الصعيد  مستوى  عىل 

كل  ىف  نــدوات  وإقامة   ، آخر  او  بشكل  األقاليم  فرق 

محافظة وال يصبح األمر مقترصا عىل القاهرة فقط

عىل   عــامر  طــارق  د.  املرسحى  الكاتب  مع  إتفق  كام 

فرص  ملنحهم  للشباب؛  للتأليف  مسابقة  إقامة  رضورة 

املسابقة  لهذه  التحضري  يتم  أن  عىل  إبداعتهم  لتقديم 

باملهرجان  الفائزة  النصوص  وعرض  املهرجان،  بدء  قبل 

وتقدميها عىل مسارح الدولة  مبا يتناسب مع كل فرقة ، 

ورضورة دعم مرسح املحافظات والشباب.

الدول  من  مشاركات  هناك  تكون  أن  تحتم   »القومى« 

املرصية،  بالعروض  مختص  فهو  »الوطنى«  أما  العربية، 

كام أمتنى وجود عروض تعرب عن مناطق مختلفة جغرافيا 

كل  متثيل  هناك  يكون  وأن  العربية،  مرص  جمهورية  من 

جهات وقطاعات املرسح، ويلقى الضوء عىل كل الفاعلني 

ىف هذه الدورة.

المستديرة  الموائد  تلعب  ان  أتمىن 
فعاال  دورا  بالمهرجان 

أعربت الناقدة داليا هامم عن أمنياتها للمهرجان  فقالت 

املهرجان  من  عرش  الخامسة  للدورة  النجاح  أمتنى   :

ومؤثرة  مهمة  إصداراتها  تكون  وأن   ، للمرسح  القومى 

نستطيع اإلستفادة منها كباحثني ونقاد، وكذلك أن تلعب 

املوائد املستديرة دورا فعاال ويكون لها آثر وصدى كبري ، 

وكذلك الندوات يكون لها دور مؤثر. 

باملهرجان  املشاركة   الــعــروض  تلقى  أن  أمتنى  كام   

القومى  املهرجان  عروض  ان  خاصة  الجمهور  استحسان 

تحقيق
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األقاليم  فرق  ختامي  في  مخرج  بأفضل  فوزه  بعد 
كفر  فرقة  ابن  أنا  الرفاعي:  عمرو 

القومية الشيخ 
والمنتمي  الطموح  الشاب  هو 
المسرحية  وهويته  لفرقته،  بقوة 
كفر  محافظة  ابن  عليها،  نشأ  اليت 
بالفخر  دوًما  يشعر  الذي  الشيخ 
مع  فاز  وقد   ، أبنائها  من  لكونه 
افضل  بجائزة  القومية  فرقتها 
ختامي  في  عرض  وافضل  اخراج 
مؤخرا  انتهى  الذي  االقاليم  فرق 
اإلشارات  »طقوس  عرضه  عن 
ونوس. الله  لسعد  والتحوالت« 

خطوة  بذلك  الرفاعي  ليخطو 
الثقافة  مسرح   يمثل  حيث  جديدة 
القومي  مهرجاننا  في  الجماهريية 
في  مشارًكا  المصري،  للمسرح 
. القادمة  دورته  

على  لنتعرف  بالمخرج  التقينا 
المسرح،  مع  ورحلته  تجربته،  مالمح 

. بالفوز  وسعادته  فرحته  ونشاركه 
 حوار : همت مصطفى

وما  املسرح،  مع  الرحلة  بدأت  متى   .. بداية 

أبرزمحطاتك معه قبل محطة اخلتامي؟

اإلعدادية،  املرحلة  يف   املدريس  املرسح  مع  ممثاًل  بدأت 

وكانت  الجامعة  ومرسح  الجامهريية،  الثقافة  يف  ومعها 

حصدت  و   ، النهائية  السنة  يف  أخرجتها  مرسحية  أول 

كفر  جامعة  مهرجان  يف  متتاليني  لعامني  األول  املركز 

املرسح  نوادي  يف  تجربتني  املرسحي.وأخرجت  الشيخ 

الختامي  للمهرجان  ووصلت   ،  ٢٠١١ حر«،  »أنت  األوىل 

بالنوادي مخرًجا ملرسحية »خالتي صفية و الدير« ٢٠١٥، 

العيون  »ذات  النوعية  التجربة  قدمت  املايض  العام  ويف 

الساحرة« مع قرص ثقافة دسوق والتي اختريت للمشاركة 

إلغائه بسبب  ينظم، وتم  الختامي، ولكنه مل  املهرجان  يف 
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السنوات  يف  وأسست  كورونا.  فريوس  جائحة  تقيش 

معها  وأخرجت  الفنية،  الخاصة  »كاريزما«  فرقة  األخرية، 

أكرث من ستة عروض.

- كيف استقبلت مشاركة »طقوس اإلشارات 
والتحوالت« يف اخلتامي يف أول األمر؟

الختامي،  املهرجان  يف   املرسحية  باختيار  كثريا،  رسرُت 

إقليم  يف  تقييم  أعىل  عىل  بحصويل  معرفتي  بعد  وخاصة 

معها  وعملت  الشيخ،  كفر  لقومية  ابًنا  فأنا  الدلتا،  رشق 

لسنوات طويلة كممثل ومخرج منفذ، وأترشف دامًئا بأين 

لجهدنا  الختامي، حصادا   املشاركة يف  أبنائها.ومثلت  أحد 

بروفات  نجري  شهور،  ستة  من  ألكرث  واملمتد   ، الكبري 

واإلرهاق،  للكد،  مكافأة  للختامي  وكان وصولنا  متواصلة، 

كلها  للفرقة  وعظيمة  مهمة  ومثرة  املاضية،  الفرتة  طوال 

بعد عمل شاق يف شهور.

طرحتها  التي   الرئيسية  األفكار  -ما 
اإلشارات  »طقوس  مبسرحيتك 

والتحوالت«؟

وتناول  مناقشة  عىل  باملرسحية  الرئيسية،  الفكرة  ترتكز 

الفرق بني املعلن لآلخر )الظاهر( و املكنون داخل النفس 

البرشية، ونحاول أن نؤكد أن معيار أحكامنا عىل الشخص 

حيث  صواًبا،  ليس  فقط،  الخارجي  املظهر  خالل  من 

مختلفة  بشخصيات  والحوادث،  الحياة  تقلبات  تفاجئنا 

وقابلناه من شخصيات من  عهدناه  عاّم  متاًما  متناقضة  و 

أنفسنا يف مراجعة جديدة  بنا ذلك أن نضع  قبل، ويدفع 

ومكاشفة للنفس، والعقل، حول عدم الوعي، والسلوكيات 

التي نرتكبها إزاء الشخصيات التي مل نعرف حقيقتها بعد، 

الظاهرية  رؤيتنا  خالل  من  عليها  بحكمنا  فقط  واكتفينا 

مع  إنسان  كل  يتصالح  أن  الروري،  من  أنه  وأرى  لها. 

املبهم،  الخفي  الجانب  من  بداخله  ما  ويدرك  ذاته.. 

واملظلم وعليه أن يسعى ليكتشفه، ويفهمه جيًدا، ويقوم 

و  يعيش  أن  يستطيع  عليه،.حتى  عصًيا  كان  إن  برتويضه 

يتعايش مع اآلخرين يف الضوء ويف وضح النهار. 

الثقافة  ملسرح  احلالي  املشهد  ترى  كيف   -
اجلماهيرية؟

العامة  اإلدارة  من  وتطوًرا،  مختلًفا،  اهتامًما  أملس 

األقاليم،  فرق  ملرسح  املتابعة،  وآلية  خطط  يف  للمرسح، 

يف السنوات األخرية، وخاصة لهذا املوسم، بدًءا من ترشيح 

املخرجني للمواقع الثقافية و مناقشة النصوص املطروحة، 

وأهمها، مناقشة الفرقة  يف النص ، واألفكار التي يرغبون 

الثقافة  وفلسفة  تحقق هدف  الطريقة  وهذه  يف طرحها، 

نص  عىل  الفرقة  أجرب  أن  أبًدا  أحب  وال  الجامهريية، 

مرسحي ما.

- يف كل جتربة حتديات وصعوبات، حدثنا 
هذا  واجهتك  التي  الصعوبات  أبرز  عن 

املوسم املسرحي؟

تكمن أكرب أزمات هذا العام معي، يف ضيق الوقت، حيث 

أسبوع  بعد  و   ،٢٠٢١ املايض  ديسمرب  يف  الرتشيح  كان 

بإخراجه،  سأقوم  الذي  النص  مناقشة  مني  طلب  فقط، 

وهذا زمن غري كاف متاًما النتقاء نص جيد ُيريض ويناسب 

طموحات قومية كفر الشيخ، وغري كاف أيًضا ألى مخرج 

للنص  جديدة  إخراجية  رؤية  تقديم  يف  ويفكر  يبحث، 

متخصصة  لجنة  مع  ملناقشته  ذلك  بعد  ويستعد  املختار، 

يف هذا الشأن.

بحصدك  الفرقة  مع  الطويل  جهدك  توج 
اجلوائز  من  والكثير  عرض،  أفضل  جلائزة 

لفريق املسرحية، حدثنا عنها؟

قوية  منافسة  يف  وخاصة  كبريًا  نجاًحا  املرسحية  حققت 

وحصلت   كثريا،  بذلك  وسعدنا  مرسحًيا  عرًضا   ٢٩ مع 

واملقرتحة من املخرجني، ثم التقدير، واملوافقة عىل ميزانية 

للجمهور،  وتقدميه  العرض،  إنتاج  مرحلة  حتى  اإلنتاج 

املرسح  عىل  القامئني  يف  ثقتنا،  وازدادت  ذلك،  وأسعدين 

العاملني يف إدارة املرسح.  الثقافة الجامهريية، وجميع  يف 

النصوص  يف  وتجديًدا  كبريًا،  تنوًعا  العام  هذا  شِهد  قد  و 

املرسحية املنتجة مبختلف املواقع الثقافية.

- ما أهمية املهرجانات اخلتامية يف الثقافة 
اجلماهيرية، ومارأيك يف استعادتها؟

مهرجاناتنا  وأقدم  أعرق   من  الختامية  املهرجانات 

األقاليم،  فرق  ختامي  وخاصة  كافة،  املرصية،  املرسحية 

وعودتها يعد حدًثا عظياًم للمرسحني ، يف كل موقع ثقايف، 

وكل فرقة.

حتدد  ومعايير  أسس  هناك  هل  -ى 
لفرق  غيره  عن  مسرحي  لنص  اختيارك 

الثقافة اجلماهيرية؟

أتعرف  أن  البد  جديدة،  تجربة  كل  مع  البدء،  ويف  نعم، 

عىل الفرقة التي سأخوض معها التجربة، و أن أعي جيًدا 

أقوم  أن  البد  و  الفنية،  وخرباتها  فيها،  العمرية  الفئات 

يف  إخراجه،  أنوي  مرسحي  نص  أى  اختيار  قبل  بذلك 

املعايري  مقدمة  يف  يكون  أن  والبد  مرسحي.  موسم  كل 

اإلجادة على  والتحوالت«  اإلشارات  »طقوس  نص  ساعدنا 
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العرض  رحلة  وتوجت  أفضل مخرج  جائزة  املرسحية عىل 

يف  نشارك  وبهذا  عرض  كأفضل  األول  املركز  بجائزة 

مهرجاننا القومي للمرسح املرصي، الذي نعده عيدا سنويا 

األول  املركز  جائزة  عىل   العرض  حصل  كام  للمرسحيني، 

مناصفة، يف األلحان واملوسيقى للملحن محمد نشأت، ويف 

جوائز التمثيل، فاز باملركز الثاين/ مناصفة ألحمد الرفاعي 

كل  مناصفة  الثالث/  املركز  وحصد   »املفتي«،  دوره  عن 

نقيب  الله«  دور»عبد  لتجسيده  صفوت  محمد  من 

ويف  »العفصة«  دوره  عن  جميل،  الرحمن  وعبد  األرشاف 

الثاين/  باملركز  الحسن  أبو  أحمد  فاز  السينوجرافيا،  جوائز 

مناصفة .

مسرحية  وأسرة  عملك  بفريق  عرفنا 
»طقوس اإلشارات والتحوالت«؟

املرسحية متثيل: عمر السطوحي، إبراهيم الفقي، ياسمينا 

محرم، دينا البيطار، ملياء فريد، سمر عيل، محمد صفوت، 

محمد  عبده،  أحمد  الشناوي،  عمرو  البدراوي،  عمرو 

بهاء أرشف،  الرحمن جميل، محمد مدحت،  شعبان، عبد 

محمد  اللقاين،  أحمد  جاويش،  أحمد  الرفاعي،  أحمد 

الصباغ، مخرج مساعد: أحمد فراج، بوسرت عمر عبد الله، 

وبانفلت أحمد خالد،

نوس،  الله  سعد  تأليف  والتحوالت«  اإلشارات  »طقوس 

عمرو  وإخراج  إعداد  مخيمر،  أحمد  ُلغوي،  مصحح 

الرفاعي.

والنجاح،  الفوز  بعد  شعورك  لنا  صف   -

ونيل جائزة أفضل عرض مسرحي؟

حققه  مبا  البداية،  يف  كثريا  العرض  كأرسة  جميعا  سعدنا 

واملتخصص،  العام  الجمهور  من  كبري  إعجاب  من  العرض 

 ، عديدة  سنوات  منذ  عاتقي  عىل  أضع  كنت  قد  و 

، ونجاحها، ومتيزها بني  الشيخ  مسئولية تطوير فرقة كفر 

التي  املسؤلية  وتحملت  الجامهريية،  الثقافة  فرق مرسح 

أن  حينذاك  وقررت  يّف،  الفريق  ثقة  بعد  بثقلها  شعرت 

لقد  ذاكرتهم،  يف  ويعيش  يسعدهم،  مرسحًيا  عرًضا  أقدم 

بذلنا جهًدا كبريًا جًدا ملدة ٦ شهور و أكرث، واعتربته خطوة 

جديدة وكنت أعمل واستكمل طريقي، حتى أكون راضًيا 

الجمهور،  يسعد  ما  أقدم  وأن  أقدمه،  ما  بكل  سعيدا  و 

أكمل  تجعلني  التي  السعادة  متنحني  املرسح  مع  وحيايت 

حيايت

أمنية  قابيل،  ياسمني  نرص،  محمود  عباس،  أمين  جمعة، 

محمد  محسن،  سعيد  السقا،  كامل  حسن،  سلمى  هالل، 

شيامء  الفتوح،  أبو  إبراهيم  النويجي،  محمد  املالح، 

أحمد  اللقاين،  املهدي، صربي  آية  خفاجي،  حبيبة  محمد، 

جنا  هالل،  دينا  أمين،  أرشف  بدير،  الرحمن  عبد  عامرة، 

أرشف.

العبد«  يفعل  ما  هجرت،  وإذا  الروح،  وأغاين»نسيم 

للشاعر الصويف الحسني بن منصور الحالج، و»لك الفؤاد«، 

الرفاعي،  عمرو  تأليف  و»املاسة«،  الشامي،  الرتاث  من 

عود: أحمد جامل، ناي: عيل سامل، غناء: عمر صقر، محمد 

أداء  البيطار،  دينا  محمد،  شيامء  أمين،  هشام  نشأت 

صويت لوالد عبد الله: محمد الظن، والوايل بصوت: أحمد 

مخيمر.

ومحمد  الحسيني،  محمود  إضاءة:  وتنفيذ  وتصميم 

العرجاوي، إكسسوارات آية أمين، أحمد الللقاين، موسيقى 

مجدي،  شيامء  استعراضات:  نشأت،  وألحان:محمد 

رامي  مالبس  الحسن،  أبو  أحمد  ديكور:  عامر،  يوسف 

شهاب، مخرج منفذ: أحمد الرفاعي، محمد مسعد، فريق 

أحمد  هاين،  أحمد  عامرة،  أحمد  جالل،  محمد  اإلخراج 

جهد من  بذلناه  ما  على  مكافأة  العرض  فوز 
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22 نوافذ

عيل خليفة

املرصي  املرسح  كتاب  أهم  أحد  هو  الحسيني  إبراهيم 

دامئا  يرغب  كاتب  وهو  األخريين،  العقدين  يف  والعريب 

اإليهام  لكرس  كثريا  مييل  أنه  كام  والتجريب،  التجديد  يف 

والتنوع،  للتغيري  عاشق  أيضا  وهو  ملرسحه،  املتلقي  عن 

فيها  الكتابة املرسحية ونجح  فهو كلام توصل لطريقة يف 

صار حريصا عىل الخروج منها يف أرسع وقت؛ من خالل 

البحث عن غريها وغري غريها؛ ومن ثم يبدو هذا الكاتب 

من الصعب تصنيفه إال أن يقال عنه إنه دائم البحث عن 

الوقت نفسه هو حريص حرصا  التجديد والتجريب، ويف 

شديدا عىل تواصل املتلقي مع كل تجاربه املرسحية التي 

يكتبها.

غريبة  ظاهرة  عن  بالحديث  املقال  هذا  يف  وسأكتفي 

املتنافرين  تالقي  وهي  الحسيني؛  إبراهيم  مرسح  يف 

أو  يصعب  الذين  األشخاص  هنا  باملتنافرين  وأعني  فيه، 

هذا  يحدث  ذلك  ورغم  بينهم،  تالقي  حدوث  يستحيل 

التالقي بينهم يف بعض مرسحيات إبراهيم الحسيني، وال 

أن  كام  عاديا،  تالقيا  يكون  ال  املتنافرين  تالقي  أن  شك 

النتائج التي ترتتب عىل ذلك التالقي ال تكون عادية هي 

مثريا،  يكون  ما  غالبا  التالقي  أن هذا  الواضح  أيضا، ومن 

ومشحونا بالرصاع واملفاجآت.

ومن صور هذا التالقي بني املتنافرين ما نراه يف مرسحية 

بيت عىل البحر من تالقي صفوان الذي عمل مراقبا لجابر 

بأمر  يعرف  جابر  يكن  ومل  سنة،  وعرشين  خمس  ملدة 

فوجئ  ولكنه  السنني،  هذه  طوال  له  ومراقبته  صفوان 

عىل  يطل  شاليه  هو  الذي  بيته  يف  يأتيه  الشخص  بهذا 

بها معه،  التي كان يقوم  البحر، ويعرفه بنفسه وباملهمة 

املعاش،  عىل  أحيل  قد  إنه  املوقف:  ذلك  يف  له  ويقول 

أمر  من  جابر  ويتعجب  له،  يكون صديقا  أن  يف  ويرغب 

هذا الرجل، وال يتمهل يف الرد عليه، فهو يرفض صداقته 

والتواصل املبارش معه.

املعاش  لسن  وصوله  بعد  اكتشف  قد  صفوان  أن  ويبدو 

أنه بال أصدقاء حقيقيني، وشعر أن توقفه عن عمله جعل 

املبارش  بالتواصل  حياته بال معنى، فأراد أن يكمل حياته 

سيام  ال  مبراقبتهم،  يقوم  كان  الذين  األشخاص  بعض  مع 

ويبدع  بقربه  األرض  عىل  يتنفس  العبقري  موتسارت 

تنكر يف هيئة  بأن  منه  يتخلص  أن  فحاول  ألحانا خالدة، 

لحنا جنائزيا لشخص  أن يؤلف  إليه  شخص آخر، وطلب 

يرغب  ساليريي  وكان  املوت،  من  ويقرتب  السن،  يف  كبري 

خالل  وميوت  موتسارت  روح  اللحن  هذا  ميتص  أن  يف 

تأليفه له، ولكنه ألفه وعاىن خالل تأليفه له، وكاد بالفعل 

ساليريي  جعل  مام  ميت؛  مل  ولكنه  ذلــك،  خالل  ميوت 

بشخصيته  فيأيت  بينهام،  العجيب  التالقي  بهذا  يقوم 

ساليريي  فيه  عليه  ويعرض  بيته،  يف  ملوتسارت  الحقيقية 

 - أن يعطيه نصف ثروته يف مقابل أن ينسب موتسارت 

ألحانه  - نصف  الشديد  الفقر  من  يعاين مع أرسته  الذي 

ساليريي  من  كان  فام  العرض،  موتسارت هذا  ورفض  له، 

بالغرية  شعوره  لتضخم  بالسم؛  حياته  من  تخلص  أن  إال 

والحقد أمام موتسارت، ولشعوره بالدونية الشديدة أمام 

ميكنه  ال  أنه  اكتشف  ولكنه  نحوهم،  بانجذابه  شعر  من 

به،  مرحبا  ليس  بهم  تالقيه  وأن  معهم،  املبارش  التواصل 

ومن ثم رفض جابر صداقته يف هذه املرسحية.

الخطوط  أحد  هو  وصفوان  جابر  بني  املوقف  هذا  ويعد 

مثري،  ــي  درام خط  وهــو  املرسحية،  هــذه  يف  الدرامية 

ويستحق أن تكتب عنه مرسحية وحده.

مرسح  يف  املتنافرين  بني  التالقي  صور  من  أيضا  ونرى 

بني ساليريي  الذي حدث  التالقي  ذلك  الحسيني  إبراهيم 

وموتسارت  ــني  وب املوسيقى،  يف  املوهبة  الضعيف 

املرسحية  هــذه  ــداث  أح ــوال  وط العبقري،  املوسيقي 

عىل  الشديد  بالحقد  ساليريي  شعور  رأينا  القصرية 

كان  حني  يف  املوسيقي،  التأليف  يف  لعبقريته  موتسارت 

ساليريي  يكن  ومل  املوهبة،  محدود  موسيقي  ساليريي 

أن  يعرف  وهو  بالعيش  يهنأ  الكبرية  وعالقاته  ثرائه  رغم 

المتنافرين..  تالقي 
الحسيين إبراهيم  مسرح  في 
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عبقريته املوسيقية.

مرسح  يف  املتنافرين  بني  نــراه  الــذي  الثالث  والتالقي 

الرجل  مرسحية  يف  نــراه  الــذي  هو  الحسيني  إبراهيم 

بال  الذي صار  البسيط  الفقري  اإلنسان  والكلب بني منيس 

العمل  صاحب  وبني  عليه،  الحياة  ضغوط  بسبب  مالمح 

الرثي الذي يعمل عنده منيس.

ومل يحدث هذا التالقي بينهام بالرضا، بل حدث باإلكراه، 

وقيده،  البسيط،  لبيته  الرجل  ذلك  منيس  اختطف  فقد 

ال  وأوالده،  ومن  منه  تحملها  التي  اإلهانات  بكل  وذكره 

سيام حني قتل الكلب الذي كان يشاركه يف حراسة رشكة 

ذلك الرجل، وطلب إليه ذلك الرجل أن يقوم بدور ذلك 

ويضحك  كلب  جلد  يلبس  أن  إليه  يطلب  وكان  الكلب، 

أوالده يف بيته.

أن  بعد  بيته  يف  الرجل  هذا  لقتل  أعد  قد  منيس  وكان 

بينهام،  املبارشة  املواجهة  وتحدث  إليه،  باختطافه  يقوم 

ولكنه شعر بالعجز عن القيام بذلك رغم علمه بأن حرس 

ذلك الرجل يف سبيلهم للوصول إىل منيس يف بيته، كام أنه 

سمع نفري سيارات الرشطة يقرتب من بيته.

من  النيل  من  فيه  يرغب  كان  ما  حقق  قد  منيس  ولعل 

حدثت  التي  املواجهة  وتلك  التالقي  بذلك  الرجل  هذا 

باإلكراه، وشعر أنه ال ميكنه أن يكون قاتال.

بعض  يف  املتنافرين  تالقي  من  صور  بعض  رأينا  وهكذا 

مرسحيات إبراهيم الحسيني.

والتجريب التجديد  عاشق  الحسيين  إبراهيم 
المسرح في 

مرسحيات  عىل  مالحظتها  ميكن  سمة  أبــرز  أن  أعتقد 

فهو  املستمر،  التجديد  يف  رغبته  هي  الحسيني  إبراهيم 

كاتب يسعى دامئا للتجديد يف الشكل املرسحي، وملعالجة 

املؤلف  يجعل  املرسحية  هذه  ففي  الببغاوات،  إسكات 

يف  وهم  خاصة،  حياة  قفص  يف  تعيش  ببغاوات  لثالثة 

كونهم  يف  إليهم  البرش  نظرة  من  يسخرون  حياتهم هذه 

يتسلون مبنظرهم.

وأيضا نرى إبراهيم الحسيني يكتب املرسحية التي ميكن 

ومرسح  العبث  مرسح  ضمن  تدخل  أنها  عىل  توصيفها 

القسوة يف وقت واحد، وذلك يف مرسحية نظرية العدالة 

العمر  الفاسدة، ويف هذه املرسحية نرى رجال متقدما يف 

الغزالن  صيد  ويهوى  الصحراء،  وسط  يف  كوخ  يف  يعيش 

البرش  صيد  يهوى  نفسه  الوقت  يف  وهو  نيئة،  وأكلها 

الذين يرغبون يف الراحة يف كوخه خالل تجولهم يف هذه 

الصحراء أو توقفهم فيها، ويختار منهم من يرى أنه فاسد 

يف املجتمع، فيطبق عليه قانون عدالته الغريب؛ بتقطيع 

جسمه، وقتله بعد ذلك، ويشعر مبتعة كبرية خالل قيامه 

بهذا العمل الجنوين.

التي  املرسحية  يكتب  الحسيني  إبراهيم  نرى  وكذلك 

الوعي، كام نرى ذلك يف مرسحية كتاب  تيار  تعتمد عىل 

وعيه،  تيار  أمامه  ينساب  املرسحية  هذه  فبطل  الخوف، 

ويستحر له مواقف عديدة مرت عليه يف حياته، وكان 

يستشعر الخوف فيها، ويتم تجسيد هذه املواقف أمامه، 

أن  لها، وعاجزا عن  وتجعله سجينا  تحارصه،  أنها  ونشعر 

يكون له خيار بعيدا عنها.

التي  املرسحية  يكتب  الحسيني  إبراهيم  نرى  وأيضا 

يف  معروفة  كانت  التي  املعجزات  ملرسحيات  أقرب  تعد 

باب  ذلك يف مرسحية  ونرى  الوسطى،  العصور  أوروبا يف 

الواقع  وفق  األحداث  تسري  ال  املرسحية  هذه  ويف  وصل، 

والكرامات،  املعجزات  تحدث  كام  تسري  ولكنها  واملنطق، 

فاملرأة املريضة مبرض خطري يف هذه املرسحية واستعىص 

يكشف  أن  إال  أمامها  يبق  مل  عالجها  األطباء  بعض  عىل 

ولكن  عالجها،  ويحاول  شاهني،  املشهور  الطبيب  عليها 

أشبه  أمور  وتحدث  ذلك؟!  لها  بسيطة  فقرية  المرأة  أىن 

الدكتور  تحمل  كانت  التي  الطائرة  فتسقط  بالكرامات، 

شاهني - لعالج أحد الوجهاء - يف القرية التي تعيش فيها 

هذه املرأة، ويخرج حّيا منها، ويذهب لبيت هذه املرأة، 

أن  عىل  الله  فتحمد  شخصيته،  معه  حديثها  من  وتعرف 

حقق لها هذه األمنية، أو مبعنى آخر الكرامة.

إبراهيم  مرسحيات  بعض  عىل  رسيعة  نظرة  وهــذه 

للتجديد  مستمرة  محاوالت  فيها  رأينا  التي  الحسيني 

والتجريب والتنوع، وأعتقد أن املوضوع يف حاجة لدراسة 

مطولة.

القضايا الراهنة برؤية جديدة، واملالحظ أيضا أن إبراهيم 

الحسيني ما يلبث أن يصل لصياغة مرسحية فيها جوانب 

عن  ويبحث  يرتكها،  ذلك  بعد  نراه  حتى  التجديد  من 

صياغات أخرى يف تجاربه املرسحية التالية؛ وبسبب ذلك 

الحسيني  إبراهيم  تصنيف  مبكان  الصعوبة  من  أصبح 

املرسحية،  الكتابة  يف  محدد  مذهب  أو  معني  تيار  ضمن 

الصعب كتابة دراسات نقدية تشمل كل  وأيضا صار من 

أعامل إبراهيم الحسيني.

كاتب  أنه  الحسيني  إبراهيم  عىل  نطلق  أن  هنا  وميكن 

عامل  يف  وبديع  جديد  لكل  واملكتشف  الرحالة  املرسح 

كثري  يف  الشكل  يف  كثريا  جدد  قد  فهو  املرسحية،  الكتابة 

القصرية  املرسحية  بني  ميــزج  فرأيناه  مرسحياته،  من 

الببغاوات،  إسكات  قضية  مرسحية  يف  القصرية  والقصة 

تتعلق  قصرية  قصة  املرسحية  هــذه  مفتتح  يف  فذكر 

بأحداث هذه املرسحية، ثم رأينا املؤلف يضع يف مفتتح 

تلك  من  عبارة  املرسحية  هذه  مشاهد  من  مشهد  كل 

هذه  مشاهد  من  مشهد  بكل  وطيدة  عالقة  لها  القصة 

املرسحية.

تفاعل  الحسيني عىل وجود  إبراهيم  الواضح حرص  ومن 

لكرس  مييل  نراه  ولذلك  ملرسحه؛  املتلقني  وبني  بينه  كبري 

اإليهام يف كثري من مرسحياته، كام نرى ذلك يف مرسحية 

عرشة بلدي عىل سبيل املثال.

التمثيل،  داخل  التمثيل  صياغة  بعمل  يقوم  نراه  وأيضا 

ونرى  الليليك،  آدم  تغريبة  مرسحية  يف  ذلك  نرى  كام 

أيضا وجود تداخل بني بعض مرسحياته وتكنيك املونتاج 

نرى  كام  املثرية،  الرسيعة  اللقطات  عرض  يف  السيناميئ 

املكحلة  ومرسحية  الليليك  آدم  تغريبة  مرسحية  يف  ذلك 

واليشمك.

ونرى إبراهيم الحسيني يكتب الفنتازيا يف مرسحية قضية 



    

ن
يي

رح
س

م
 ال

ل
 ك

دة
ري

ج

05 فبراير 2018 25 يوليو 2022العدد 545 العدد 25778 يوليو 2022العدد 778

24 نوافذ

كاملة  والمقاعد  نشاطه  يستأنف  »بوديل« 

 تأكد مبا ال يدع مجاال للشك أن األوكرانيون شعب محب 

العدوان  أن  ذلك  عىل  والدليل  والثقافة.  وللفن  للحياة 

بشهره  اآلن  مير  الــذى  بالدهم  عىل  الوحىش  ــروىس  ال

الخامس والذى ألحق ببالدهم دمارا كبريا، مل مينعهم من 

العاصمة  مسارح  أشهر  “بوديل“  مرسح  افتتاح  إعادة 

كيويف. ومل يتوقف األمر عند ذلك بل تم تقديم عروض 

مقاعد  وتكون  تنفد  تذاكرها  كانت  املرسح  ذلك  عيل 

املرسح كاملة العدد. ومل يكن هذا املرسح حالة منفردة 

عديدة  ثقافية  مؤسسات  من  مؤسسة  مجرد  هو  بل 

هذا  عاصمة  ىف  املأساوى  الوضع  رغم  نشاطها  استأنفت 

السينام واألوبرا  البلد. فقد سبقه إىل ذلك عدد من دور 

الوطنية األوكرانية.

انه  أوكراين مشهور  ممثل  وهو  فليبينكو”  “يورى  ويقول 

يفكر  أن  مجرد  من  بالدهشة  يشعرون  كانوا  وزمــالؤه 

مواطن أوكراين ىف املرسح أو غريه من أشكال الفن ىف هذا 

سعادتنا  كانت  وكم  البالد.  به  متر  الذى  العصيب  الوقت 

ثالث  أول  عىل  الجارف  الجامهريى  اإلقبال  تحقق  عندما 

مرسحيات.

وميىض فليبينكو قائال أن هناك عدة عوامل متت مراعاتها 

العرض  ىف  يشارك  أن  أهمها  املرسحية  الــعــروض  ىف 

واسعة شعبية 
كبريا  نجاحا  وحقق   ١٩٨٧ عام  البوديل  مرسح  نشأ  وقد 

يأىت  الجمهور  وكان  شعبية  أوكرانيا  مسارح  أكرب  وأصبح 

اليه من كل انحاء أوكرانيا ومن الخارج ملشاهدة عروضه 

لغات  بعدة  متوافرة  الرتجمة  خدمة  وكانت  املتميزة 

وللصم أيضا . وىف عام ٢٠١٧ تم نقل مقره إىل مبنى اخر 

مزود بأحدث التقنيات ىف مجال املرسح. 

سعادة ثم  إحباط 
رغم  جى“  “إم  تحققها  قياسية  إيرادات 

تونى  بجائزة  فوزها  عدم 
الواحد  الشخص  مسرحية  ليست  فوالك: 

تقريبا«  “مشهور  فى  وانتظرونا 
تقدم  التى  الفرقة  مديرة  فوالك“  ليا  البداية شعرت”  ىف 

مرسحية “إم جى“ التى تدور حول حياة املطرب الزنجى 

البوب  ملك  بلقب  عرف  الذى  جاكسون  مايكل  الشهري 

والتى تعرض حاليا عىل أحد مسارح برودواى باإلحباط.

املرسحى عدد قليل من املمثلني. وتم استبعاد أي أعامل 

أن  أوكرانيا...إال  أبناء  من  كانوا  لو  حتى  الروس  للكتاب 

والتمسك  لبلدهم  الوالء  ىف  واضحة  مواقف  لهم  تكون 

باستقاللها .

فيقول  توميالك”  “كوستيا  زميله  الحديث  خيط  ويلتقط 

مرسحية  أعامل  أي  ىف  املشاركة  ىف  البداية  ىف  تردد  انه 

خالل فرتة الحرب خاصة بعد مقتل عدد من نجوم الفن 

عن  تخىل  لكنه  الــروىس.  العدوان  جراء  من  أوكرانيا  ىف 

الذين  السكان  من  كبريا  عددا  وجد  أن  بعد  الحذر  هذا 

إليها  يعودون  العدوان  بداية  مع  املدينة  خارج  نزحوا 

القوات  وانسحاب  الحربية  العمليات  حدة  تراجع  ومع 

الروسية إىل مسافة بعيدة نسبيا عن املدينة والرتكيز عىل 

الكثري  أن  أوكرانيا. هذا فضال عن  الدونسك رشقى  إقليم 

مع  يتعايشون  كيف  وتعلموا  تأقلموا  املدينة  سكان  من 

ينسوا  أن  دون  الشهرية  املدينة  مقاهى  وميلؤون  الحرب 

أنها حرب. 

والمسرح والثقافة  الحياة  يحب  شعب   

هشام عبد الرءوف 
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كاملة  والمقاعد  نشاطه  يستأنف  »بوديل« 

مرسحية  أحسن  بجائزة  تفز  مل  املرسحية  أن  ذلــك   

النسخة األخرية )وهى رقم ٧٥ ( من جوائز  موسيقية ىف 

التى  املتحدة  الواليات  ىف  املرسح  جوائز  عروس  توىن 

ترشيحها  رغم  ذلك  وكان  املنرصم.  يونيو  شهر  ىف  أعلنت 

لهذه الجائزة. وكان ألغلبية النقاد رأى أخر وآلت الجائزة 

بعد منافسة ضارية إىل مرسحية “اللولب الغريب “. 

ومل يخفف من حزنها أن جائزة أفضل ممثل ىف مرسحية 

الذى  فروست”  “مايلز  العرض  بطل  إىل  الت  موسيقية 

املرسحية. ومل يخفف  مايكل جاكسون ىف  جسد شخصية 

للرقصات  بأفضل تصميم  من حزنها كذلك فوز املرسحية 

التى آلت إىل مصمم الرقصات كريستوفر ويلدون. 

الذى تم حجز تذاكره عمال بالقواعد املحاسبية السليمة. 

وهذا اإليراد مل يحققه حتى العرض الفائز “لولب غريب 

“الذى حقق ىف نفس األسبوع ٨٥٤ ألف دوالر فقط. هذا 

عن  دوالر  ألف   ١٦٩ قدرها  زيادة  يشكل  ذلك  أن  رغم 

األسبوع السابق.

وىف ذلك تقول فوالك أن مجرد ترشيح العمل لجائزة توىن 

األمرييك  املرسح  تاريخ  ويحفل  ذاته  حد  ىف  جائزة  يعد 

بأعامل فنية حققت نجاحا كبريا ملجرد أنها كانت مرشحة 

للفوز بجوائز مرموقة ومل تفز بها.

وهناك أيضا مرسحية ميدان الفردوس التى فازت بطلتها 

مرسحية  ىف  ممثلة  أحسن  بجائزة  كالوكانجو“  “جواكينا 

موسيقية. 

جولة
عام  بشكل  جاكسون  مايكل  حياة  املرسحية  تتناول  وال 

املرسحية  تتناول  األوىل.  للوهلة  البعض  يعتقد  كام 

الجولة  وصــف   .١٩٩٢ عــام  جاكسون  بها  قــام  جولة 

إعادة  ورائها  من  يستهدف  انه  وقتها  وقال  بالخطرية 

وتتضمن   . وشبابه  حياته  من  مهمة  مرحلة  اكتشاف 

الجولة  هذه  ىف  مرة  ألول  أطلقها  التى  أغنياته  املرسحية 

ىس  ىب  “إيه  األغاين  هذه  من  بعد.  فيام  اشتهرت  والتى 

 “ جني  و”بيىل  “السئ”  و   “ بوجى  عىل  يقع  و”اللوم   “

و”بعيدا عن الحائط”.

خارج  عروض  سلسلة  ىف  البدء  املرسحية  الفرقة  وتنوى 

ثم  شيكاغو  ىف  القادم  العام  من  يوليو  ىف  تبدأ  برودواى 

شهور.  ثالثة  بعد  كارولينا  نورث  ىف  شارلوت  إىل  تتجه 

وتتجه بعد ذلك إىل لندن اعتبارا من يناير ٢٠٢٤.

الواحد النجم 
وردا عىل أخبار حول خالفات بني الفرقة وبطل املرسحية 

نفت  أخــرى  أسباب  أو  مادية  ألسباب  فروست  مايلز 

أن  إمكانية  إىل  تشري  ترصيحات  وىف  صحتها.  فــوالك 

تكون األخبار صحيحة قالت أن “إم ج” ليست مرسحية 

الشخص الواحد ولن يكون من الصعب العثور عىل ممثل 

وهى  فروست.  براعة  بنفس  الشخصية  يؤدى  موهوب 

داخل  أخرى  فرق  إىل  املرسحية  تقديم  امتياز  منح  تنوى 

الواليات املتحدة وخارجها وتثق ىف أن أيا من هذه الفرق 

لن تجد صعوبة ىف العثور عىل من يجسد الشخصية سواء 

غنى بصوته أو اعتمد عىل تسجيالت جاكسون نفسه.

عىل  تقدميه  تم  عرض  كل  أن  تقول  التواضع  قبيل  ومن 

وتؤكد  بالفعل.  توىن  جائزة  يستحق  األمريكية  املسارح 

عليها  ونالت  الفرقة  قدمتها  التى  الفائزة  العروض  أن 

 “ األوراق  ترتيب  ــادة  “إع غريها  أو  تــوىن  من  جوائز 

 . اإلجــادة  من  مزيد  إىل  دافعا  تكون  و”توتىس”سوف 

وهذا ما سيظهر ىف العرض القادم الذى يجرى اإلعداد له 

حاليا وهو مرسحية “مشهور تقريبا “.

سعادة
وكان  سعادة.  إىل  وانقلبت  أحزانها  تبددت  ما  ورسعان 

من  زاد  الجائزة  لتلك  املرسحية  ترشيح  مجرد  أن  السبب 

اهتامم الجمهور بها ومن إقباله عليها. وىف األسبوع االول 

مليونا  بلغ  إيــرادا  املرسحية  حققت  الجوائز  حفل  بعد 

ىف  العرض  يحققه  إيــراد  أعيل  وهو  دوالر  ألف  و٦٦١ 

عرض  أي  يحققه  إيراد  وأعيل  بدايته.  منذ  واحد  أسبوغ 

ىف برودواى ىف األعوام االخرية ىف أسبوع واحد. وتم أيضا 

إدراج  يتم  ولن  قادمة  أسابيع  لعدة  العرض  تذاكر  حجز 

العرض  تقديم  بعد  إال  الفرقة  إيــرادات  ضمن  عوائدها 

الروسية  األعمال  واستبعاد  قليل  الممثلني  عدد 
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سمري حنفي

ال  رمسيس،  فرقة  قدمتها  التى  املجنون  مرسحية  أن  برغم   

املتميز،  الدرامى  املستوى  ذات  املرصية  املرسحيات  من  تعترب 

واقعاً  تشكل  الدرامى،  املدلول  أو  املستوى  عن  وبعيداً  لكنها 

أقطاب  بني  تجمع  فاملرسحية  املرسحية،  حياتنا  ىف  هاماً  فنياً 

وهم  املرصى،  املرسح  تاريخ  ىف  ومتيزهم  أهميتهم  لهم  ثالثة، 

نسائية،  كبطولة  وروزاليوسف،  وبطولة،  تأليفاً  وهبى  يوسف 

من  وأهم  أيضاً،  والتمثيل  املرسحى،  األخراج  ىف  عيد  وعزيز 

حياة  ىف  األوىل  املرسحية  هى  كانت  املرسحية  فهذه  هــذا، 

وبعيداً  هذا،  من  واألهم   ،١٩٢٣ أفتتاحها  عند  رمسيس  فرقة 

التحليل  باكورة مرسحيات  لها، فهى تعترب  الفنى  عن املستوى 

ونجاح  مرصى،  مؤلف  خالل  من  املرصى،  املرسح  ىف  النفىس، 

عىل  ذلك  بعد  ساعد  هائاًل،  جامهرييا  نجاحاً  املرسحية  هذه 

يوسف وهبى ىف  بداية  مع  أنترش  الذى  امليلودراما  تيار  رواج 

جامهريياً،  فشلت  قد  املرسحية  هذه  أن  ولو  رمسيس،  فرقة 

غري  آخــر  منحى  عيد  عزيز  ومعه  وهبى،  يوسف  ألتخذ 

امليلودرامات املفجعة، لكن نجاحها جامهريياً، مل يجعل يوسف 

جعلت  بل  فحسب،  امليلودرامية  أتجاهاته  ىف  ميىض  وهبى 

نجيب الريحاىن نفسه، رغم نجاحه الكبري ىف مجال الكوميديا، 

امليلودرامى،  وهبى  يوسف  نهج  نفس  ينهج  أن  قرر  أنه  إال 

بداية من مرسحية ريا وسكينة ، لكنه فشل فشاًل ذريعاً، ألن 

الجمهور مل يعتاد عليه ىف القالب الرتاجيدى، امليلودرامى. 

يوم  املقطم  جريدة  املجنون: نرشت  الخاصة مبرسحية  األخبار 

املساء  هذا  “ىف  يقول،  خرباً   ١٩٢٣ ١١مــارس  املوافق  األحد 

سيظهر فوق تياترو رمسيس، ألول مرة يوسف وهبى، ىف دور 

املجنون، الذى حاز من أجله عىل درجة فن اإللقاء، من معهد 

ميالنو، وستمثل هذه الرواية، ثالث ليال متوالية”، كام نرشت 

التى  األوىل،  الرواية  التاىل، “املجنون،  اليوم  جريدة األهرام ىف 

تقدمها ألول مرة ىف مرص، فرقة تياترو رمسيس،  وهى األوىل 

الفرقة جهادها، ىف سبيل  بها  تبدأ  روايات جديدة،  مثانية  من 

يوسف  الفرقة،  مدير  وضعها  املرصى،  املرسح  نهضة  إحياء 

ميالنو،  معهد  من  اإللقاء،  فن  دبلوم  عىل  الحائز  وهبى،  بك 

اإلثنني  اإليطايل، يوم  النابغة  املمثل  بإيطاليا، وتلميذ كيانتوىن، 

١٢ مارس، سنة ١٩٢٣، الساعة ٩ مساًء، بينام وصفتها جريدة 

املقطم، بفاجعة من أربعة فصول.   

رومانىس،  إطار  ىف  املرسحيةـ  تدور  املجنون:  ملخص مرسحية 

الناجح،  الطبب  ــف”  “رودل الشاب  الدكتور  حول  ونفىس، 

بباريس،  الهامة  املستشفيات  إلحدى  واملدير  القلب،  الطيب 

والعتبارات  ولكن  “مادلني”  ل  عنيفاً  حباً  يتملكه  والــذى 

“رودلف”،  من  زواجها  فكرة  “مادلني”  والد  يرفض  عديدة، 

وهو ما سبب له صدمة عنيفة، تؤدى به إىل الجنون، بل وإىل 

غرامه  فرتة  أحتضن  الذى  املكان  ذلك  متأماًل  هدؤ،  ىف  عليها 

األول، تصاب  “مادلني”  بالرعب، لكنها تتاملك نفسها، خوفاً 

منه، وخوفاً عىل طفلها، ويبدو أن الجو العام، قد أعاد للدكتور 

يستعيد  فبدأ  به،   يتميز  كان  الذى  العام،  الهدوء  “رودلف” 

ذكريات الحب مع “مادلني”، وهى تستمع له بهدوء مصطنع، 

عىل  يعزف  وبدا  بهدوء  “رودلف”،  ويجلس  أبنها،  عىل  خوفاً 

البيانو، قطعة كان يعزفها لها، مام جعل الطفل يستيقظ عىل 

صوت املوسيقى صارخاً، فتنبه الدكتور “رودلف” إىل وجوده، 

ليس  أنه  تدعى  أن  “مادلني”   وحاولت  عنه،  بقلق  فسألها 

القلق،  أنتابها  الطفل،  إىل  يتجه  وجدته  عندما  لكنها  طفلها، 

مستشفى  إيداعه  فيتم  محاكمته،  وتتم  محبوبته،  والد  قتل 

األمراض العقلية، وبداًل من أن يتم عالجه ىف املستشفى، يتم 

أضطهاده، فتزداد حالته سوءاً، حتى أنه يتعاون مع بعض نزالء 

فيه  كانت  الذى  الوقت  ىف  األطباء،  أحد  فيقتلون  املستشفى 

ويخطط  القلب،  أخر طيب  رجل  من  تزوجت  قد   ، “مادلني” 

مقصده  ويكون  هذا،  ىف  وينجح  للهرب،  “رودلف”  الدكتور 

التى تعلم  الهروب، أن يتجه إىل منزل “مادلني” حبيبته،  بعد 

الرعب  ويتملكها  املستشفى،  من  بهروبه  يرتدد  ما  خالل  من 

أمها  مع  جالسة  األيــام،  أحد  ىف  “مادلني”  وبينام  والخوف، 

وطفلها، ىف أنتظار زوجها، فوجئت بالدكتور “رودلف”  يدخل 

رمسيس..  وفرقة  وهىب  يوسف  مجنون 
الميلودراما  من  جديد  لعصر  السفر  جواز  كانت  المجنون  مسرحية 
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لتبعده  تجاهد  وهى  وجهه  ىف  فرصخت  أبنها،  عىل  والخوف، 
هو  الطفل  هذا  أن  اللحظة،  هذه  ىف  “رودلف”   فايقن  عنه، 
وأخذ  ثائرته،  فثارت  ســواه،  رجل  من  تزوجت  وأنها  أبنها، 
األم  وتقوم  أخرى،  تارة  ومستعطفها  تارة،  مهدداً  يجادلها، 
باالتصال بزوج أبنتها “مادلني”، وتخربه مبا حدث، فعاد الزوج 
أنقض  قد  ليجده   ،) عيد  عزيز  بدوره  يقوم  وكان   ( مرسعاً 
أنا،  خنتنى  “ملاذا  لها  يقول  وهو  خنقها،  يحاول  زوجته،  عىل 
هذا  سترتكني  شعره،  قيد  عنك  أحيد  مل  قلبك،  طاوعك  وكيف 
الرجل الخبيث، الذى أغراك، أنه لن يجرؤ عىل االعرتاض، فإىن 
وسط  أستعطافه،  “مادلني”  تحاول  وبينام  سحقا”،  ملسحقه 
“رودلف”   الدكتور  عىل  الرصاص  الزوج  يطلق  الطفل،  رصاخ 

الذى يلفظ أنفاسه، وهو يردد أسمها، قبل أن يقع مقتواًل. 
املفارقات  نرى، مجموعة من  درامية: واملرسحية كام  سقطات 
القواعد  أبسط  يراعى  ال  مرتدى،  درامى  بناء  وسط  املفجعة، 
رسم  وهبى(  )يوسف  فاملؤلف  الرتاجيدية،  الشخصية  رسم  ىف 
من  فهو  البداية،  ىف  صحيح  مبنهج  الرتاجيدى،  البطل  شخصية 
والبد  رفاقه،  ومن  أهله  من  محبوب  طبيب،   ، القوم(  )علية 
يثري  ىك  للظروف،  وتقديره  التعامل،  حسن  عن  ناتج  هذا  أن 
التعاطف معه، لكن  هذا الطبيب يقع ضحية الجنون، عندما 
التى  املربرات  أن  لنا هنا  ويرتاء  لها،  يزوجه  أن  والدها  يرفض 
تالها  وما  الشخصية،  مقومات  مع  مقنعه  غري  للجنون  قادته 
متزنة  شخصية  املتفرج  شاهده  كام  فالطبيب  أفعال،  من 
بنجاح،  املجتمع  مع  التعامل  عىل  قــادر  ومحبوبة  ناجحة 
له  ليس  بباريس،  هام  ملستشفى  مديراً  يكون  ألن  أهله  مام 
زواجه  رفض  والدها  أن  ملجرد  للجنون،  تدعوه  نفسيه  دوافع 
فرض  من  والدها  يقتل  أن  الحال  به  يصل  حتى  أبنته،  من 
جنانه، وهو الطبيب العاقل املثقف، مام يؤكد أن هناك خلاًل 
وأسبابه،   الفعل،  وداللــه  ومقوماتها،  الشخصية،  تركيب  ىف 
كورىن  لبيرت  “لوسيد”  مبرسحية  هنا  وهبى  يوسف  تأثر  رمبا 
عرش،  الثامن  القرن  ىف  أحداثها  تدور  التى   ،)١٦٨٤  -١٦٠٦(
العريقة، ويتعارك  الفتاه  النبيل، وشيمني،  الرجل  بني رودريج، 
والد شيمني، مع والد رودريج، الرجل الكهل املريض، ويسبه، 
فيتدخل رودريج، فيسبه والد شيمني، ويدعوه للمبارزة، وكان 

“رأيناه وهو يبىك، ثم يصيح ويبكت، فأعجبنا، األستاذ يوسف 

الذعر،  من  كاف  قدر  عىل  يكن  مل  أنه  نالحظ  أننا  إال  وهبى، 

والشدة، التى تتملك من كان بحالته، مبثيل مجنون هرب من 

أن  نود  كنا  املستشفى،  ذلك  مدير  قتل  أن  بعد  املستشفى، 

تكون حركاته، أكرث أنفعااًل وأقل فتوراً، وحبذا لو يستعار بعض 

حركاته، ونظراته ىف الفصل األول، ثم يعيب عىل املرسح، عدم 

للرواية،  ملخص  توزيع  وعدم  الصحفيني،  عىل  دعوات  توزيع 

بينام نجد أن محرر جريدة األفكار يقول “ ال  الجامهري،  عىل 

ميكن أن نتخذ رواية املجنون، مقياساً لبقية الروايات” ويرجع 

واختيار  التياترو،  بناء  ىف  وهبى،  يوسف  أنشغال  أن  ذلك 

الرواية،  تحوير  إتقان  عن  عاقته،  قد  والنصوص،  املمثلني 

وأختتم مقاله قائاًل، “الفارق بني املجنون، والروايات املرسحية 

الفنية، يعادل الفارق بني رواية طرازان، وكتب داروين، وألجل 

طبيعة  ألن  برش،  أو  بخري،  للمثلني،  نتعرض  أن  نريد  ال  هذا 

الرواية، يتناىف مع التجويد، ىف التمثيل، بينام مدحت جريدىت 

أفضل،  ما  أروع،  ما  بلفظ  واملمثلني،  الرواية  واملقطم  األخبار، 

دون ذكر أى مربرات درامية.      

“وأستقر  مذكراتها،  ىف  تقول  الرواية:  بطلة  روزاليوسف  راى 

الرأى عىل أن يكون االفتتاح برواية “املجنون” ومل يكن عزيز 

عيد، ومل تكن املمثلة األوىل، راضني عن هذا االختيار، فالرواية 

ىف الواقع مل تكن من مرسحيات الدرجة األوىل، ولكن االختيار 

وقع عليها ألسباب كثرية، منها أن البطولة معقودة فيها لرجل، 

صاحب  بوصفه  وهبى،  ليوسف  الظهور  فرصة  يعطى  مام 

الفرقة، ومنها أيضاً أن دور يوسف وهبى، دور مجنون، ومتثيل 

دور املجنون سهل، إذ أنه ال يخضع لقواعد دقيقة، وأى شيئ 

يأتيه املمثل، ميكن أن يقال عنه أنه جنون. 

بسبب  أزمة  وهناك  العرص:  ذلك  ىف  الفنى  النقد  معوقات 

يوسف  ظل  مذكراتها،  ىف  رزواليوسف  ترويها  وقعت  الرواية 

وهبى يجهلها زمناً طوياًل، فقد كان بني شهود الرواية، األستاذ 

الفنى  النقد  بكتابة  مختصاً  وكان  املازىن،  القادر  عبد  إبراهيم 

وكتب  الرافعى،  أمني  يصدرها،  كان  والتى  األخبار،  جريدة  ىف 

املازىن مقااًل ميدح فيه  املمثلني، وينتقد متثيل يوسف وهبى، 

الجنون  فهناك  أنواع،  الجنون  أن  املازىن،  نظر  وجهة  وكانت 

املجنون  وهناك  الثائر،  والجنون  الذاهل،  والجنون  الهادئ، 

ويحطم،  يرب  الذى  واملجنون  نفسه،  عىل  ينطوى  الذى 

بطل  به  املصاب  الجنون  نوع  يوضح  مل  وهبى  يوسف  لكن   ،

عىل  يصنع  وأنطلق  الجنون،  أنواع  كل  خلط  ولكنه  الرواية، 

األداء  عىل  يحاسبه  أن  للناقد  يتيح  ال  مام  يشاء،  ما  املرسح 

صديق  الجريدة،  صاحب  الرافعى  أمني  وكان  دقيقاً،  حساباً 

الذى  وهبى،  يوسف  أرسة  صهر  مدكور،  الخالق  لعبد  عزيز 

أدى  مام  املقال،  نرش  لعدم  بالرافعى،  عالقته  مستغاًل  تدخل، 

لكنه  للجريدة،  عاد  وبعد مفاوضات عديدة،  املازىن،  الستقالة 

امتنع عن كتابة النقد الفنى، طيلة أيام فرقة رمسيس.     

أو  بالصحف  ويضيق  فنى،  نقد  أى  يكره  وهبى  يوسف  وظل 

النقد الفنى، مام تسبب ىف العديد من املعارك الفنية النقدية، 

هذه  بعض  ونستعرض  غريه،  ومع  الناقد،  طليامت  زىك  مع 

املعارك النقدية الحقاً.  

أحاطه  املبارزة،  عن  يرتاجع  من  أن  وقتذاك  السائد  العرف 

بني  رصاع،  ىف  رودريــج  ويصبح  وبأهله،  به  والخزى،  العار، 

املبارزة  رودريــج  ويدخل  الرشف،  واجب  وبني  لشمني،  حبه 

وينترص، هنا ىف مرسحية لو سيد، قتل املحب لوالد محبوبته، 

له مربرات درامية،  وتم من خالل رصاع درامى كبري،  أما قتل 

من  ويخلو  درامى،  مربر  أى  له  فليس  شيمني،  لوالد  رودلف 

أى رصاع، أو مربرات معقوله، كذلك، محاولته لقتل الطفل، ال 

يتناسب مع كونه شخصية محبة عاطفية، يغلب عليها الطابع 

العاطفى، يحاول كسب ود محبوبته من جديد، هذا من ناحية 

بدخول  منطقية،  غري  األحداث  أن  نجد  كذلك  الشخصية،  بناء 

يعرف  الجميع  أن  برغم  عائق،  أى  بال  منزل شيمني،  رودليف 

جيداً أنه قد هرب من أجل مقابلة شيمني.

أراء النقاد املعارصين للرواية: نجد أن جريدة السياسة، متتدح 

كل شيئ إال أداء يوسف وهبى، خاصة ىف املشهد األخري، قائلة، 

واتجاهاته المصرى  المسرح  تاريخ  لتغري  جماهرييا..  المجنون  فشلت  لو 
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28 رؤى

بقاعة صالح عبد الصبور مبرسح الطليعة بالعتبة ُيقدم العرض 

فتحي  ترجمة  ترييانا،  خوزيه  تأليف  القتلة«  »ليلة  املرسحي 

مجموعة  بطولة  يوسف،  صبحي  ــراج  وإخ إعــداد  العرشي، 

القاعة  ذات  يف  تقدميه  سبق  الذي  املرسح،  فناين  من  متميزة 

عام ١٩٧٩. 

 عىل الرغم من فنتازية األحداث إال أن العرض أشار إىل أخطاء 

أننا  كام  لآلخر،  مؤملة  هي  كم  نشعر  أن  دون  من  فيها  نقع 

نعاين منها يف ذات الوقت، لنكتشف أننا جميًعا ضحايا )القاتل 

والقتيل( والقتل هنا معنوًيا أكرث منه حقيقة، فجميع القتلة قد 

كمتلقني  نعرف  ال  التي  أن يرشعوا يف جرميتهم  قبل  قتلهم  تم 

مكبوتة  رغبة  مجرد  أنها  أم  بالفعل  بها  قاموا  هل  حقيقتها، 

ما قد  ما وزمان  الذين جمعهم مكان  أم هكذا تصوروا هؤالء 

النفسية  لألمراض  مستشفى  أو  سجن  أو  منزل  املكان  يكون 

والعقلية وهو التفسري األقرب بالنسبة يل، فكل الشخصيات غري 

متزنة نفسًيا.

 جمع العرض بني عبثية صمويل بيكيت املتمثلة يف المعقولية 

األحداث والتفاصيل ونظرية كرس اإليهام لربيخيت التي ظهرت 

نلعب  يال  بدأ،  العرض  عبارات:  يف  األوىل  اللحظة  من  بوضوح 

لعبة كل يوم، وأل مش هلعب، ... الخ العبارات التي تؤكد أن 

ما نراه هو مجرد لعبة أو متثيل. 

من  الكثري  لديه  مخرج  العرض  هذا  وراء  أن  املؤكد  ومن 

صبحي  الفنان  هو  التقليدية  غري  واألفكار  والدراسة  املوهبة 

ومعاناته أيًضا يف محاولة لتاليف هذه املحاكمة، التي انتهت بال 

حكم، فامزالت اللعبة مستمرة.

احتوى  أنه  إال  صغرية  الزمنية  مساحته  أن  من  الرغم  وعىل   

الوقت من  الفرجة املرسحية واملمتعة يف ذات  عىل كل عنارص 

إىل  شخصية  من  االنتقال  عىل  والقدرة  اإلتقان  يف  غاية  متثيل 

نشوى  جعفر،  ملياء  مجاهد،  يارس  مروج،  املمثلني:  لكل  أخرى 

اآلداء  فنون  يف  مباراة  قدموا  الذين  شوقي،  إميل  إسامعيل، 

والكوميديا،  الرتاجيديا  بني  التنوع  خالل  من  املتميز  املرسحي 

أجاد  أنــه  كام  بـــأداءه.  لإلشادة  مقال  يستحق  منهم  فكل 

ال  ما  سياق  داخل  يجعلهم  بشكل  املرسحي  الفضاء  توظيف 

ميكن الخروج منه، وعليهم التعايش معه مبامرسة هذه اللعبة 

أن  عىل  ليؤكد  اتجاهني  من  العرض  رؤية  يتيح  ما  وهو  يومًيا 

املوضوع الواحد ميكن تلقيه من أكرث من اتجاه أي أنه ال توجد 

شاركت  التي  الفرن  إبراهيم  الفنان  إضاءة  مع  مطلقة،  حقيقة 

يف الدراما بدور فاعل وواضح، اعتمد املخرج عىل ديكور رمزي 

والتي  نبيل  الفنانة سامح  تصميم  املعلوم من  املكان غري  لهذا 

قامت بتصميم املالبس أيًضا والتي تعد بطاًل أساسًيا يف العرض، 

القضاة،  الضيوف،  األبناء،  األم،  األب،  شخصيات:  ُقدمت  فبها 

املحامي. 

ذات  يف  واألمــل  األمل  عن  عربت  التي  بكلامته  الغناء  كذلك   

رؤوف  حمدي  محمد  وألحان  بدوي،  عوض  للشاعر  الوقت 

الجميلة  الفنانة  وصوت  للعرض،  الكلية  الحالة  مع  املتسقة 

يعاين  التي  األزمة  عن  بدقة  عربت  التي  االستعراضات  مروج، 

منها شخوص العرض والضغوط النفسية التي تعرضوا لها وأدت 

بهم إىل هذه الحالة من االضطراب النفيس. 

مفرداته  كل  يف  املتلقي  يحرتم  عرض  أمام  فنحن  النهاية  يف   

واأللحان  الغناء  خالل  من  والسمعية  البرصية  املتعة  فيقدم 

كام  لطيف،  كوميدي  إطار  يف  وعرضها  الجادة  الفكرة  املتميزة 

القضايا  أهم  من  قضية  يف  للتفكري  املجال  فتح  عىل  يحرص 

املجتمعية وهي عالقة اآلباء واألبناء. 

يوسف الذي قام بإعداد نص ثري جًدا يعد من أهم النصوص 

القتلة«  »ليلة  الوقت  ذات  يف  والفلسفية  والرتبوية  السياسية 

للكاتب الكويب خوزيه ترييانا، ترجمة فتحي العرشي، وقد نجح 

نكن جميعنا، وهي  إن مل  منا  الكثري  تؤمل  أوتار  العزف عىل  يف 

العالقة بني اآلباء واألبناء من خالل محاكمة يقيمها الطرفني يف 

مجموعة  عىل  واالعتامد  األدوار  تبادل  خالل  من  الوقت  ذات 

األب  دور  يقدم  الكل  والرموز،  واملالبس  اإلكسسوارات  من 

بالتجسيد  يقوم  النظر لجنس من  اإلبنه من دون  واألم واإلبن 

فالجميع ضحايا، والقضية هنا هي اإلنسان.

من  أكرث  يجسد  الذي  الحبل  استخدمت  التي  الرموز  أهم  من 

وسيلة تعذيب، حيث يستخدم لتقييد الضحية، ويف اإلعدام ويف 

حلبة املصارعة التي تؤدي إىل إصابة الطرفني الفائز واملهزوم. 

مل يقدم العرض حولوال ومل يرش إىل من عىل صواب ومن عىل 

عىل  وليس  أنفسنا  عىل  كمتلقني  لنا  الحكم  ترك  لكنه  خطأ 

أخطاءه  ويعد  حوله  من  ويف  نفسه  يف  منا  كل  ليفتش  العرض 

الـقــتـــــلة« »ليــلـــة 
المكان ورمزية  األحداث  المعقولية  بني  الذات  محاكمة 

        نور الهدى عبد املنعم
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جريدة  نرشت   ١٨٨٢ أبريل  يف  وتحديداً  التايل  العام  ويف 

املرسحي،  ونشاطها  نفسها،  املدرسة  عن  خرباً  أيضاً  األهرام 

قدم  أمس  »مساء  قائاًل:  طنطا،  يف  الجريدة  مراسل  نقله 

إحداهام  روايتني  تشخيص  عندنا  األفريقيني  اآلباء  تالمذة 

عربية  بعبارة  واألخرى  املعنى،  تاريخية  العبارة  فرنسوية 

وعزتلو  املدير  سعادة  املقام  رشف  وقد  املوضوع.  مضحكة 

مأمور املالية، وحرة قنصل فرنسا، وجمهور غفري من أهايل 

االحتفال.  لحضور  الجنسني  من  نسمة   ٥٠٠ نحو  يبلغ  البلد 

وحينام ارتفع ستار املرسح ظهر أحد التالمذة، وأخذ يرشح 

أن  وبعد  التشخيص.  من  أمامهم  سيظهر  ما  ملخص  للقوم 

التشخيص،  ذاك  إذ  وابتدأ  طرباً  القوم  له  صفق  ذلك  أتم 

أدهشهم  ما  اإللقاء  التالمذة وحسن  نجابة  القوم من  فرأى 

وعندما انتهى العمل اصطف عدد من التالمذة«.

متثيل  وجود  عىل  تأكيد  فيهام  السابقني  الخربين  أن  نالحظ 

ولكن  أية مرسحية!!  اسم  نعرف  مل  ولكننا  املدرسة،  لطالب 

يف عام ١٩٠٢ وجدنا خرباً منشوراً يف جريدة »مرص« به اسم 

أيدينا من مقاالت! والخرب  مرسحية، وكانت األوىل فيام بني 

يقول: »احتفلت مدرسة القديس لويس لآلباء اليسوعيني يف 

سيد عيل إسامعيل

)8( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

مدرسية  مسرحية  عروض 
طنطا في 

نوافذ

لعدم  هنا  إثباتها  عن  نعتذر  ولألسف  الجمعية.  ستمثلها 

التي  الصور  كل  إلثبات  استعداد  عىل  ترانا  كام  وضوحها، 

ُترسل لنا مع مراعاة وضوحها. وإّنا لنشكر كل الشكر لحرة 

بخطابه،  لنا  بعث  الذي  عيل«  بك  »توفيق  الفاضل  األستاذ 

تختص  خدمة  لكل  استعداد  عىل  بأننا  يقني  عىل  وليكن 

بالجمعية وأعاملها«.

يف  املدريس  املرسحي  النشاط  تقدم   ١٩٢٩ عام  مارس  ويف 

لنفسها  كونت  االبتدائية  املدارس  إحدى  أن  لدرجة  طنطا، 

املتخصصة  الفنية  »الصباح«  مجلة  جعلت  مرسحية،  فرقة 

تنتبه إليها وتنرش عنها كلمة كتبها أحد الطالب تحت عنوان 

قال  بطنطا«،  األقباط  .. حفلة مدرسة  املدارس  »التمثيل يف 

حفلة  أول  بطنطا  الثانوية  األقباط  مدرسة  أقامت  فيها: 

السبت  يوم  املدرسة يف  الناشئة عىل مرسح  لفرقتها  متثيلية 

أربعة  ذات  درام  »االختطاف«  رواية  فمثلت  مارس،   ٣٠

باملدرسة.  الطالب  السباعي«  أفندي  »عيىس  تأليف  فصول 

الفرقة  مدير  حرة  ناجحاً  إخراجاً  الرواية  أخرج  وقد 

اإلبداع  يف  غاية  املناظر  وكانت  محمود«،  أفندي  »يوسف 

وكذلك اإلضاءة. وقد قام أعضاء الفرقة بأدوارهم خري قيام، 

أكابر  من  كثريون  االحتفال  فحر  تالمذتها،  بامتحان  طنطا 

الغربية، وعزتلو  يتقدمهم سعادة مدير  املوظفني والوجهاء، 

من  وغريهام  هناك،  األهلية  املحكمة  رئيس  بك  شكري 

العظامء. فأحسن الطلبة يف كل مادة وأجادوا يف متثيل رواية 

»الصفح الجميل« ملؤلفها حرة األديب »بطرس بسيليوس« 

أحد أساتذة املدرسة، وامتاز يف اإللقاء بالفرنساوية والعربية 

وحاييم  سليم،  وفؤاد  واس،  »الفرد  املوسيقية  واإلشارات 

الحضور  خرج  ثم  الجزار«.  وكامل  زلزل،  وأدمون  مواس، 

النجاح  ويسألون  املدرسة  هذه  بشؤون  القامئني  يشكرون 

لدور العلم«.

لدرجة  طنطا،  مدارس  يف  املرسحي  املدريس  النشاط  تطور 

تكوين جمعيات فنية داخل إحدى املدارس االبتدائية، وهو 

مجلة  وهي  متخصصة،  فنية  مجلة  إليه  تنبهت  الذي  األمر 

»التياترو«، التي قالت يف فرباير ١٩٢٦: »ورد لنا خطاب من 

للفنون  جمعية  باملدرسة  تألفت  قد  بأنه  االبتدائية  طنطا 

والزخرفة،  والتصوير  واملوسيقى  بالتمثيل  تهتم  الجميلة، 

بك  »محمد  املفضال  ناظرها  العزة  صاحب  حرة  بتشجيع 

توفيق«. وقد أهدوها صورة ملشهد من رواية »التوبة« التي 

وهيب يوسف 

مسرح   – سنة  بخمسني  المقاالت  لهذه  الزمنية  الفرتة  حددت  كنت  إذا 
فسبب   ،1931 عام  إلى   1881 عام  من  تبدأ   - طنطا  في  مجهول 
تم  مسرحي  عرض  بأول  يتعلق  خرب  أول  إلى  راجع   1881 بعام  البداية 
مقاالت  من  يدي  بني  لما  وفقًا  وذلك  المرسلني،  مدرسة  داخل  طنطا  في 
نقله   ،1881 يوليو  في  »األهرام«  جريدة  في  المنشور  والخرب  ووثائق!! 
مدرسة  احتفلت  أمس  »مساء  فيه:  قال  طنطا،  في  الجريدة  مراسل  لنا 
غفري  جمع  بحضور  ذلك  تم  وقد  السنوي،  بفحصها  األفريقيني  المرسلني 
النجابة  من  تالمذتها  أظهر  وقد  الحكومة.  ومستخدمي  األهالي  كبار  من 
قدم  ثم  المدرسة،  لمعلمي  الثناء  عليهم  وأوجب  الحضور  القوم  أسر  ما 
القبول،  موقع  الحاضرين  من  وقعت  مضحكة  رواية  تشخيص  التالمذة 
أفئدتهم«. ملء  والفرح  القوم  وانصرف  الجوائز  تفريق  صار  وقد 
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30 نوافذ

بدور  قام  الذي  محمود«  أفندي  »يوسف  جورج  وهم: 

أفندي  »فيكتور  بدور جاك  وقام  اإلعجاب  واستحق  جورج، 

العزيز  »عبد  بولو  بدور  وقام  تامة،  إجادة  فأجاده  شمال« 

أفندي« فأتقنه، وقام بدور فرانسو »محمود أفندي شوقي« 

فنجح فيه لوال ضعف صوته. وقام باقي أفراد الفرقة بإتقان 

لها  ناشئة وهذه أول رواية  عظيم يف أدوارهم. وألنها فرقة 

نهنئها ونهنئ مديرها عىل اجتهاده. ]توقيع[ »حسني كامل« 

الطالب باملدرسة«.

 ٢٩ يوم  وتحديداً   - »القاهرة«  جريدة  نرشت  شهر  وبعد 

إبريل ١٩٢٩ – موضوعاً عنوانه »حفلة املدرسة اإلرسائيلية« 

اإلرسائيلية  الجمعية  عام  كل  يف  تحتفل  »بطنطا  فيه:  قالت 

وكان  إرشافها،  تحت  القامئة  ملدرستها  أدبية  حفلة  بإحياء 

يف  أقامتها  التي  الحفلة،  هذه  موعد  املايض  األحد  يوم 

ازدحم  حتى  املحدد  املوعد  واىف  وما  البلدية.  مرسح 

حرة  يتقدمهم  املوظفني،  وكبار  والتجار  والوجهاء  األعيان 

صاحب السعادة األستاذ »صادق يونس باشا« مدير الغربية 

الحكمدار،  رفعت«  بك  »محمد  املريالي  العزة  وصاحب 

رفع  امليعاد  ويف  األجانب.  وعقائل  العائالت  من  كبري  وعدد 

الستار لتمثيل رواية »الحكيم رغم إرادته«، إذ قام بتمثيلها 

يف  وإخراجها  الرواية  إبراز  يف  فأجدن  املدرسة،  تلميذات 

األدوار.  وسبك  اإللقاء  لحسن  اإلعجاب  عىل  تبعث  صورة 

وبعد االنتهاء من التمثيل أخذن يف إلقاء نشيد مؤثر باللغة 

الحضور  وكان  الجميلة،  البيضاء  مبالبسهن  وكن  الفرنسية، 

املتواصل.  والهتاف  الحاد  بالتصفيق  حركاتهن  جميع  يقابل 

املالبس  الفقريات  التلميذات  عىل  الجمعية  وزعت  ثم 

واألحذية، جرياً عىل عادتها السنوية، وهو دليل عىل عناية 

وإليها  شئونها،  من  شأن  بكل  واهتاممهم  الجمعية  أعضاء 

يرجع الفضل الكبري يف تربية النشئ. وال يسعنا إال أن نشكر 

ُطرد  تلميذ  من  فجلهم  البلد،  هذا  يف  الرشيفة  املجتمعات 

من مدرسته لسوء خلقه، أو موظف رُشد من وظيفته لعدم 

آباؤنا وأجدادنا  اعترب  القياس  أمانته وقلة كفاءته. عىل هذا 

اللهو أو رضب من املجون، فكانوا  التمثيل أنه نوع من  فن 

يفرقون عىل القهوات ويف الشوارع والطرقات، لذلك مل نكن 

أهله  بني  يجاهر  أن  يستطيع  عائلة رشيفة  من  نرى شخصاً 

نفسه  يف  وجد  أن  وإال  التمثيل،  احرتاف  يف  برغبته  وذويه، 

الويل له! فيطرد من  بعض الشجاعة وصارح والديه باألمر، 

مرياثه  املسكني من  ويحرمون  منه،  ويتربأون  عائلته  أحضان 

وأمواله وكهذا كان الحال إىل عام ١٩٢٣. يف هذا العام بينام 

مقترصة  كانت  التي  الفنية،  الحياة  مرافق  كل  تعم  الظلمة 

»الكوميديا«  أو  بك«  و»كشكش  »الرببري«  أنواع  عىل 

النظارة، بل  التي ال تفيد  و»الريفيو«، واألنواع االستعراضية 

فأجسام  والفسق!  الدعارة  أماكن  من  دور  الحقيقة  يف  هي 

املمثالت قد ُكشف عنها، ورقصهن الخليع ورقاعتهن .. إلخ!! 

أن  لوال  واملحرتفني  التمثيل  نحتقر  مدعاة ألن  كان  هذا  كل 

قيض الله لهذا البلد معني الفن فيها ونصري التمثيل »يوسف 

ابن  فهو  رشيفة،  نشأة  نشأ  الذي  الرجل  ذلك  وهبي«،  بك 

أحد الباشوات، وعىل الرغم من رجعية أفكار والده استطاع 

رويداً رويداً أن يجاهر برغبته أن يكون ممثاًل، فأخذ يطهر 

فئة  حوله  يضم  وأخذ  وأقذار،  موبقات  من  به  مام  الوسط 

بابه  الهواة  أمام  وفتح  فينا،  املتعلم  الشباب  صفوة  من 

فولجوه فرحب بهم وشجعهم ونارصهم ومل يضن يف سبيل 

يعمل  فأخذ  ميلك!  ما  وكل  ونفسه  وماله  بصحته  الفن 

بإرادتهم  يعرتفوا  أن  الرجعيني  أجرب  حتى  ويجدد  ويجاهد 

أو راغمني بتلك النهضة التي وصلنا إليها يف سنوات خمس. 

هو  قويل  أزيد  أن  إال  الحديث  هذا  بعد  حاجة،  يف  ولست 

أن هذه النهضة وجهاد يوسف بك وهبي يف متابعة النجاح، 

الجمعية  ورئيس  املعروف،  الطبيب  روسو  الدكتور  حرات 

والخواجات موريس الجاريس أمني الصندوق، واألعضاء زيك 

أفندي أبو هارون، والخواجات ماير بحبوط، وزىك ساسون، 

وإيىل ليفي ملا يبذلونه يف سبيل تقدم الجمعية ورقيها مام 

يستحقون ألجله كل ثناء وإطراء«.

الثانوية طنطا  مدرسة 
املدارس  تقدمه  ما  هو  مدريس  مرسحي  نشاط  أرقى  رمبا 

يف  بدأ  بارز  نشاط  لها  ثانوية  مدرسة  طنطا  ويف  الثانوية! 

تبارت حولها األقالم  مارس ١٩٢٨، وأثار ضجة نقدية كبرية، 

كاملتني،  مقالتني  شغلت  أنها  لدرجة  والصحافية،  النقدية 

نشاط  عن  سأتحدث  لذلك  القادمتان!!  املقالتان  وهام 

مدرسة طنطا الثانوية بعد مارس ١٩٢٨، وتحديداً ابتداء من 

التمثيل  لهواة  مباراة  يف  طالبها  اشرتك  عندما   ،١٩٢٨ إبريل 

عامد  بشارع  وهبي  ليوسف  رمسيس  مرسح  يف  أقيمت 

حنا«  »أسعد  عنها  كتب  املسابقة  وهذه  بالقاهرة.  الدين 

فيه،  قال   ،١٩٢٨ إبريل  أواخر  »طنطا«  جريدة  يف  موضوعاً 

الطلبة  مباراة  الثانوية يف  »اشرتاك طلبة طنطا  تحت عنوان 

الهواه التمثيلية عىل مرسح رمسيس«:

ماهية  حول  القراء  إىل  أتحدث  أن  حاجة  يف  لست  »أراين 

الفن وعظمته أو إظهار أثره يف تقدم األمم، والسمو بأفكار 

يعتنى  الذي  البلد،  به  جديرة  راق  مستوى  إىل  الشعوب 

التمثيل  وفن  عامة!!  بالفنون  فيها  الرأي  وقادة  املفكرون 

سنوات  عرش  منذ  مرص  غري  اآلن  الناهضة  فمرص  خاصة. 

ألنه  صوتاً،  للتمثيل  نسمع  أو  نرى  نكن  مل  فقدمياً  مضت. 

عىل  مغلوبني  وهم  احرتفوه،  الناس  من  طائفة  عىل  اقترص 

بهجته ويسيئون سمعته ويعبثون  أمرهم فأخذوا يشوهون 

كل  لفظتهم  قوم  حثالة  إال  الطائفة  تلك  تكن  ومل  بكرامته. 

المباراة وإعالن  طنطا  جريدة  تويما أدمون 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 25 يوليو 2022العدد 545 العدد 25778 يوليو 2022العدد 778

3131

قد غرز يف نفوس الطلبة حب التمثيل، وذىك يف قلوبهم نار 

كانت هذه  اعتالء خشبة املرسح. ولقد  إىل  الولع والشغف 

يعود  التي  الطلبة  مثار  إحدى  بصددها  نحن  التي  املباراة 

ليوسف بك فضل نضوجها. واآلن لنتحدث عن املباراة: 

فطلب  يوم  عرص  الجريدة  هذه  صاحب  األستاذ  قابلني 

»كمندوب  املباراة  ألحر  منه  توكياًل  أعطاين  أن  بعد  مني 

مشاغيل  ورغم  األستاذ.  أمر  أخالف  أن  أستطع  فلم  فني«، 

الغراء  »طنطا«  ألوايف  املباراة  أحر  أن  استطعت  املدرسية 

مبدرسة  التمثيلية  الفرقة  أفراد  من  فئة  وأن  سيام  بأخبارها 

فكان  املتبارين،  ضمن  يف  دخلت  قد  الثانوية«  »طنطا 

طلبة  يلذ  ما  كل  وذكر  املباراة،  عن  أتحدث  أن  عيل  واجباً 

»مدرسة طنطا الثانوية« االطالع عليه ليقفوا عىل ما عملوه 

إىل  وبالنسبة  األخرى.  املدارس  طلبة  بني  باسمهم  إخوانهم 

فكرة املباراة، فقد فكر بعض طلبة مدارس القاهرة يف هذه 

املباراة، ملا وجدوا كرثة الفرق يف مدارس القطر، والفكرة يف 

وحبه  الناهض،  الشباب  عزمية  عىل  تدل  بديعة  ذاتها  حد 

وهبي«  »يوسف  مرص  يف  الفن  رجل  وفاتحوا  املنافسة  يف 

وشجعهم  وموافقة  ارتياحاً  الرجل  من  فوجدوا  األمر  يف 

املباراة،  ليكون مكان  الرجل مبرسحه  لهم  عىل ذلك، فسمح 

بك  توفيق  الحكام وهم خمسة:  رئيس  فكان  تنازل  وكذلك 

واملسيو  أبيض،  جورج  واألستاذ  عيل،  صفر  األستاذ  دياب، 

لها  املباراة، فتقدم  أدمون توميا!! وأعلنوا عن موعد ومكان 

والسعيدية،  والجيزة،  الثانوية،  طنطا  منها:  مدارس  عدة 

والثانوية  والصنائع،  والفنون،  واالعدادية،  والخديوية، 

أن  يجب  التي  األنواع  وكانت  املرصية.  والنهضة  امللكية، 

الغناء  الدراما،  الرتاجيدي،  أربعة:  هي  الطلبة  فيها  يتبارى 

من  أقتصد  أن  أستطيع  واآلن  الراقي.  الكوميدي  املرسحي، 

ُرفع  إبريل،   ١٨ يوم  ظهر  بعد  فأقول:  القراء  ووقت  وقتي 

الرتاجيدي،  هو  نوع  أول  وكان  املباراة  وابتدأت  الستار 

الثانوية«  »طنطا  من  طالبان  هام  املتبارين  أول  كان  ولقد 

بعدهام  كان  ثم  و»امليهي«.  سعد«  الرحمن  »عبد  األديبان 

بعدة طالب الطالب الصغري »محمود رمزي«. وانتهى اليوم 

هام  أيضاً  املتبارين  أول  فكان  الدراما،  يوم  كان  ثم  األول 

نفس أولهام يف اليوم األول، ثم كان بعدهام بقليل الطالب 

»طنطا«  طلبة  حول  حديثي  سأقرص  واآلن  »الشيتي«. 

ببعض  بتمثيلها  قاموا  التي  القطع  ومقارنة  ومقارنتهم 

آرائنا  مع  الفائزين  أسامء  أخرياً  أذكر  ثم  وقطعهم  إخوانهم 

هذان  اشرتك  وامليهي:  سعد  الرحمن  عبد  طنطا.  طلبة  يف 

»الحياة«.  رواية  من  وأظنها  واحدة،  قطعة  يف  الصديقان 

ولقد كان الختيارهام إياها لنوع الرتاجيدي خطأ يسء أضاع 

به  متعلقني  وكنا  كان  الذي  املعسول  األمل  الرحمن  لعبد 

روايتك  بني  تقارن  أن  تستطيع  كيف  إذ  النجاح!  إحراز  يف 

»احمد  فيها  بدورها  قام  التي  »الجبار«  ورواية  »الحياة« 

مجيد  الرحمن  عبد  صديقي  يا  أنت  بالخديوية!!  حسني« 

»الحياة«  من  قطعة  تختار  كونك  أما  متاماً  وبديع  بحق، 

هملت،  أو  مثاًل،  ترزياس  عىل  لتتفوق  الضعيفة  املتحطمة 

أن  تريد  كنت  فهل  وإال  فاحش،  منك  فخطأ   .. الجبار  أو 

»أسعد  أو  مطران«  »خليل  بجانب  الريس«  »األستاذ  تضع 

لطفي« أو »الريايش«! أنا أرى أنك تستطيع أن تهنأ بإعجايب 

وإعجاب إخوانك مع حذرنا لك بعدم الوقوع مرة أخرى يف 

نفس الخطأ. ويف ميدان الجهاد متسع للجميع! وأما امليهي 

بالدراما  تقوم  أن  بك  أوىل  وكان  ضعيف،  فصوتك  عفواً   ..

صديقي  يا  وأنت  وكفى!!  اجتهد  ذلك،  مع  ولكن  فقط، 

رمزي، هل ترى معي أنك كنت مصيباً يف تقدمك للرتاجيدي، 

وأنت تعرف ضعف صوتك! كان أوىل بك أن تكون قطعتك 

نوعاً  توافق سنك وقوة نرباتك، ومع ذلك فقد كنت مجيداً 

ما. وأما الشيتي فأمامه املرحلة بعيدة .. فأقول له اجتهد!! 

أسامء  اللجنة  أعلنت  الجمعة  مساء  من   ٧ الساعة  ويف 

الفائزين مزودة إياهم ببعض نصائح وكلامت تشجيع أهمها 

انتقائهم القطع املناسبة لسنهم وعدم الخلط بني الرتاجيدي 

والدراما، ثم بعض أمور ثانوية أخرى وهي رضورة انتخاب 

فصحى.  بلغة  العامية  اللغة  عن  استغنائهم  مع  راقية  قطع 

من  يستحق  شخص  يوجد  ال  أنه  بك«  »يوسف  ذكر  ثم 

كانت  لذا  األوىل!  وال  حتى  املمتازة  الدرجة  املتبارين 

القادم  العام  يف  تنافس  هناك  يكون  يك  الثانية،  الدرجات 

الخديوية،  حسني  أحمد  »الرتاجيدي«:  النتيجة:  هي  وها   ..

الجيزة.  ستيت  أبو  لبيب  مكرر،  الخديوية  فهمي  يوسف 

نظمي  إسامعيل  السعيدية،  يونس  عباس  مرسحي«:  »غناء 

جامل  سيد  »دراما«:  الفنون.  شفيق  محمد  مكرر،  الفنون 

الدين الخديوية، أحمد حسني الخديوية، أحمد فرج النحاس 

السعيدية. »كوميديا«: محمد كامل اإلعدادية، محمد توفيق 

بك«  »يوسف  سلم  ثم  السعيدية.  يونس  عباس  الفنون، 

الطلبة وهم  وانفض  التشجيع  الطلبة شهاداتهم مع كلامت 

يلهجون بالثناء عليه والدعاء له. 

نوافذ

المدرسية المباريات  عليه  أقيمت  اليت  رمسيس  مسرح 


