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الشبابي  للمسرح  الدولي  الشيخ  شرم  مهرجان 
نوفمرب  25 السابعة  دورته  يطلق 

المؤلف  المخرج  مهرجان  من  عروض 
التجرييب للمسرح  الدولي  المهرجان  في 

أعلنت إدارة مهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح 

عن  الغرباوي،  مازن  املخرج  برئاسة  الشبايب، 

نوفمرب،   25 يف  وذلك  السابعة،  الدورة  انطالق 

وتستمر فعاليات الدورة حتى 30 نوفمرب املقبل.

بدء املشاركة

لدورته  املشاركة  استامرة  املهرجان  وأطلق 

الجمعة املاضية 5 أغسطس،  اعتباًرا من  السابعة 

شهرين  ملدة  والتقديم  املشاركة  فرتة  وتستمر 

إدارة  وتتلقى   ،2022 أكتوبر   5 يف  تنتهي 

املرسحية  الفرق  لكل  املشاركة  طلبات  املهرجان 

الرقمية  املنصة  عرب  وذلك  العامل،  دول  كل  من 

نسختني الستامرة  للمهرجان، حيث وضع  التابعة 

املشاركة، إحداهام باللغة العربية واألخرى باللغة 

اإلنجليزية 

وأوضح رئيس املهرجان ومؤسسه مازن الغرباوي، 

ولكن  املحددة  الفرتة  يف  تطلق  االستامرة  أن 

من  أخرى  عروًضا  العام  طوال  يستقبل  املهرجان 

يرشحون  الذين  الدوليني  املربمجني  بعض  خالل 

عروضه  يختار  فاملهرجان  للمهرجان،  عروًضا 

دوليني  مربمجني  طريق  عن  األويل  بصيغتني، 

خالل  من  املشاركة  طلبات  طريق  عن  واألخرى 

استامرة املهرجان.

رشوط املشاركة

للمرسح  الشيخ  رشم  املهرجان  إدارة  ووضعت 

بطلب  للمتقدمني  رشًطا   14 من  أكرث  الشبايب 

اختيار  ىف  األولوية  تكون  »أن  ومنها:  املشاركة، 

سن  يتعدى  وأال  الشباب،  للمخرجني  العروض 

املشاركة  العروض  تكون  وأن  عاًما،   40 املخرج 

وأال  عاًما،   40 عمره  يتعدى  وال  شاب،  ملؤلف 

 ،» ونصف  ساعة  عن  املشارك  العرض  مدة  يزيد 

وغريها من الرشوط املرفقة يف استامرة املشاركة .

مسابقات املهرجان

الرسمية،  املسابقات  من  العديد  مهرجان  ويقدم 

املرسحية،  للعروض  الكربى  املسابقة  منها 

الشارع  مرسح  ومسابقة  املونودراما  ومسابقة 

والفضاءات املرسحية الغري تقليدية، وذلك إضافة 

من  املقدمة  للشباب  األول  للعمل  جائزة  إىل 

التأليف  وجوائز  السيد،  عصام  القدير  املخرج 

املرسحية  والدراسات  البحث  ومسابقة  املرسحي، 

شخصية  أفضل  جائزة  أيًضا  املهرجان  يقدم  و 

مرسحية شابة ، ومينح جائزة للشخصية املرسحية 

عن كل عام.

دورة سميحة أيوب)6(

مهرجان  من  السادسة،  السابقة  الدورة  وحملت 

الفنانة  اسم  الشبايب  للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم 

أيوب،  سميحة  العريب  املرسح  سيدة  القديرة، 

نوفمرب   11 وحتى   6 من  الفرتة  ىف  أقيمت  والتي 

مبدينة رشم الشيخ، يف حضور كبري من املرسحيني 

من مرص والدول العربية ومختلف دول العامل.

وشارك يف الدورة السادسة 36 دولة من مختلف 

مرسحية  شخصيات  خاللها  وكرم  العامل،  قارات 

حفل  وخالل  والدولية،  والعربية  املرصية  بني  ما 

سميحة  العريب  املرسح  سيدة  كرمت  االفتتاح 

داوود حسني  الفنان  كرم  كام  )مرص(،  من  أيوب 

من )الكويت(، وكرم محمد سيف األفخم، رئيس 

باعتباره  )اإلمارات(،  من  للمرسح  العربية  الهيئة 

تكريم  تم  وكذلك  العربية،  املرسحية  الشخصية 

الشخصية  باعتباره  )بلجيكا(  من  بيسون  مارك 

الشاب  الفنان  وكرم  الدورة  الدولية.  املرسحية 

منصور،  محسن  الفنان  الرحمن،  عبد  محمد 

شابة  مرسحية  شخصية  افضل  بجائزة  والفائز 

املخرج سامح بسيوين.

للمرسح  الدويل  الشيخ  رشم  مهرجان  أن  يذكر 

سميحة  الكبرية  النجمة  رشفيا  يرأسه  الشبايب 

الكبري محمد  الفنان  العليا  اللجنة  ورئيس  أيوب، 

الغرباوي  الفنان مازن  صبحي، ورئيسه ومؤسسه 

وتديره الدكتورة إنجي البستاوي. 

ويقام مهرجان رشم الشيخ للمرسح الشباب يقام 

برعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة 

محافظ  فودة  خالد  حرب  أركان  واللواء  الثقافة، 

جنوب سيناء.

همت مصطفى

»املخرج  مهرجان  يف  اإلخراج  بجوائز  فازت  التي  العروض  اختيار  تم 
الليسيه  مرسح  عيل  أقيم  الذي  للمشاركة  باإلسكندرية  املؤلف« 
باإلسكندرية من قبل طلبة املعهد العايل للفنون املرسحية باإلسكندرية 
والذي   2٩ ال  دورته  يف  التجريبي  للمرسح  الدويل  القاهرة  مبهرجان 

سينعقد يف الفرتة من  1 إىل ٨ سبتمرب.
التجريبي  للمرسح  الدويل  املهرجان  رئيس  ياقوت  جامل  د/  رصح   و 
عىل  الدايم  عبد  إيناس  د/  الثقافة   وزير  ملعايل  الشكر  كل  قائال: 
عميد  نبيلة حسن  د/  إيل  الشكر موصول  و  املحرتمة،  الثقافية  األفعال 
وأنا   2011 عام  منذ  باإلسكندرية.  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد 
النظري  بشقيها  اإلخراج  وتدريبات  اإلخراج  أسس  مواد  بتدريس  أقوم 
وبقسم  باإلسكندرية  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  يف  والعميل 
العايل  باملعهد  وأخرياً   ، اإلسكندرية  بجامعة  اآلداب  بكلية  املرسح 
وخالل  بدر،  وبجامعة  بالقاهرة،  الفنون  بأكادميية  الطفل  لفنون 
الجانب  يف  سواء  املواد  هذه  تدريس  منهجية  تنوعت  السنوات  هذه 
هو  أهمية  األكرث  الجانب  وكان  والتطبيقي،  الوظيفي  أو  التاريخي 
والقدرة  األول،  املقام  بإعامل خياله يف  اإلخراج  لفعل  الطالب  مامرسة 
تناوبت طرق تدريس   ، الثاين  املقام  للموارد يف  عىل االستخدام األمثل 
املرسحي  اإلخراج  عملية  ملراحل  البسيط  الطرح  بني  املواد  هذه 

بأعامل  والقيام  القصرية  األجنبية  النصوص  وترجمة  املخرج  ووظائف 
التخطيط،  وهى  للمخرج  الستة  بالوظائف  والقيام  النص  دراماتورجيا 
املايض  العام  يف  والرقابة  والتنسيق،  والتوجيه،  والتوظيف،  والتنظيم، 
مبهرة  النتائج  وكانت  الكتابة،  فعل  اإلخراج  طالب  يخوض  أن  قررت 
تتجه  وأن  التقليدي  شكلها  عن  الكتابة  تخرج  أن  قررنا  عندما  خاصة 
التي تسعى لكرس كل ما هو سائد  التجريبية  بكل قوة نحو املرسحية 
مألوف، ومن هنا جاءت فكرة مهرجان املخرج املؤلف التي تستهدف 
خلق جيل من املخرجني يجيدون التعامل مع مفردات الكتابة للمرسح 
خيالهم  أعامل  أو  أخري،  أدبية  وسائط  عن  اإلعداد  أو  بالتأليف  سواء 
وخرباتهم يف مجال دراماتورجيا النص والعرض، و تم اختيار 4 عروض 
اإلخراج  بجوائز  الفائزين  األويل  دورته  املؤلف يف  املخرج  مهرجان  من 
التجريبي  للمرسح  الدويل  املهرجان  فاعليات  ضمن  عروضهم  ليقدموا 
ليمثلوا بتلك العروض أكادميية الفنون و املعهد العايل للفنون املرسحية 
باإلسكندرية. وهذه العروض هي عرض »االنتظار« تأليف وإخراج عبد 
حسان،  أسامة  وإخراج  تأليف  ما«  مكان  يف  »عرض   الديب،  الرحمن 
رسير  عرض«  أسامة،  ماريا  وإخراج  تأليف  متفسية«  »بالونة  عرض 

الدنيا« تأليف وإخراج محمد أمين.
ندى سعيد
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المعاصر«..   اإليطالي  المسرح  من  »نصوص 
الثقافة لقصور  العامة  للهيئة  جديد  إصدار   

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة ضمن سلسلة »آفاق عاملية«، 

كتاًبا جديًدا بعنوان »نصوص من املرسح اإليطايل املعارص«، والذي 

الدكتورة  ترجمتها  مبراجعة  وقامت  اختارتها  مرسحيات   ٨ يضم 

ألدروفاندي،  إلميانويل  »فراشات«  وهي:  حبيش،  فوزي  أماين 

»حرب مقدسة« من تأليف فابريتسيو سينيزي، »العودة« للكاتب 

جابريليل،  ريناتو  تأليف  هاتف«  »دقة  بروفينزانو،  جوذيبي 

ومرسحية  جريالدي،  ماريو  للمؤلف  تحرتق«  »أوروبا  ومرسحية 

»حكاية جولييت« للكاتب بياترييش موذروي، ومرسحية »أسوار« 

والسلطان«  »فرنسيس  مرسحية  الكتاب  يضم  كام  ساريت،  لريناتو 

تأليف إنجيال دمياتيه

شباب  من   4 العربية،  إىل  اإليطالية  من  النصوص  تلك  ترجم  وقد 

املرتجمني؛ هم: ماريان كامل، ونورهان مصطفى، ورحمة شعراوي، 

ومينا شحات. 

»إن  للكتاب:  تقدميها  يف  حبيش،  فوزي  أماين  الدكتورة  وقالت 

عاملية  آفاق  لسلسلة  الجديد،  اإلصدار  يضمها   التي  النصوص 

عىل  مهمتها  انحرصت  ولذلك  املرتجمني،  أسلوب  تباين  تعكس 

ترك  عىل  ذلك  يف  حرصت  وقد  للنص،  اللغوية  الدقة  من  التأكد 

األسلوب الخاص بكل مرتجم دون املساس به. 

وأضافت »أن خربة إرسال املراجعة مرة أخرى للمرتجمني والنقاش 

اهتامم  عىل  دلياًل  كانت  كام  إليها،  بالنسبة  مثمرة  كانت  معهم 

املرتجمني الشديد بعملهم وحرصهم عىل تقدميه عىل أحسن وجه«. 

همت مصطفى

العربي  المسرح  مهرجان 
باإلسكندرية    صبحي«  »محمد  دورة  في  المشاركة  باب  يفتح 

والذي  العريب،  املرسح  مهرجان  أصدرت 

املرسحية  للفنون  العايل  املعهد  ينظمه 

يف  املشاركة،  باب  فتح  عن  باإلسكندرية، 

الفنان  اسم  تحمل  والتي  الثالثة  دورته 

الكبري محمد صبحي.

يسمح  سوف  أنه  املهرجان  إدارة  وأعلنت 

بجامعة  واملعاهد  الكليات  ملختلف  

املهرجان،  يف  باملشاركة  اإلسكندري 

املسابقة  أن  املهرجان  بيان  أوضح  كام 

الرسمية سوف تنقسم إل مسارين، األول 

لعروض  يتمثل  والذي  للـ»املتخصص« 

»غري  لـ  الثاين  واملسار  الفنون،  أكادميية 

من  املشاركني  يستقبل  والذي  املتخصص«، 

قبل مختلف كليات جامعة اإلسكندرية

وتتمثل رشوط املهرجان فيام ييل :

املتقدم  املرسحي  العرض  يكون  أن  ــ 

للمشاركة منتًجا للمرة األوىل ومل يقدم من 

قبل للجمهور أبًدا 

املشاركة  بالكلية  طالبا  املخرج  يكون  أن 

بعرضها املرسحي 

طالب  العرض  يف  املشاركني،  كل  يكون  أن 

ومفردات  عنارص  مبختلف  بالجامعة 

اإلضاءة،  )التمثيل،  املرسحي  العرض 

الديكور، االستعراضات، املوسيقى.. إلخ(

 

املتقدم  املرسحي  العرض  نص  يكون  أن 

للمشاركة ملؤلف عريب أو مرصي 

أن ال يقل مدة العرض عن 40 دقيقه وال 

يزيد عن 75 دقيقة

العروض  اختيار  أن  املهرجان  بيان  أوضح 

مرحلة   خالل  من  سيكون  املرسحية، 

التقييم، والتي ستقوم بها لجنة متخصصة 

مختلف  من  للعروض  الحية  للمشاهدة 

العايل  املعهد  وطالب  واملعاهد،  الكليات 

للفنون املرسحية باإلسكندرية 

لرئيس  للمشاركة  االستامرات  وتسلم 

أو  هريدي،  الرحمن  عبد  الطالب  االتحاد 

عصمت،  محمد  الطالب  املهرجان  مدير 

مصطفى  الفنية  الطالب  اللجنة  أوأمني 

واملشاركة  للتقديم  ميعاد  عامر،وآخر 

وتسليم االستامرات الخاصة بذلك يوم 10 

أغسطس الجاري 

للفنون  للمعهد  العريب  املرسح  مهرجان 

رعاية  تحت  يقام  باإلسكندرية  املرسحية 

وإرشاف د. . نبيلة حسن عميد املعهد.

العريب  املهرجان  أن  بالذكر  الجدير 

للمرسح نظم دورته الثانية باملعهد العايل 

شهر   يف  باإلسكندرية  املرسحية  للفنون 

برئاسة الدكتورة   ،2021 املايض  سبتمرب 

للفنون  العايل  املعهد  عميد  حسن  نبيلة 

الدورة  حملت  باإلسكندرية،و  املرسحية 

الدكتور  األستاذ  الراحل   الفنان  اسم 

املهرجان  فعاليات  وأقيمت  شافع،  سناء 

اإلسكندرية  مبكتبه  الكبري  املرسح  عىل 

مبشاركة خمس عروض مرسحية باملهرجان، 

برئاسة  املهرجان  التحكيم  لجنة  وتشكلت 

وعضوية  ياقوت،  جامل  الدكتور  األستاذ 

نبيل  الدكتور  والفنان  الديكور  مصمم 

الحلوجي، واملخرج محمد مريس

همت مصطفى
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مسرح«..  »مستقبل  مهرجان 
سبتمرب  9 وينطلق  الثانية  لدورته  المشاركة  طلبات  استقبال  يواصل 

أعلنت إدارة مهرجان »مستقبل مرسح«، مبركز شباب الزاوية 

للمهرجان،  الثانية  الدورة  إلقامة  استعدادها  عن  الحمراء 

والتي من املقرر أن تنطلق يف النصف األول من شهر سبتمرب 

املقبل، لعام 2022.

املهرجان  املخرج املرسحي وليد شحاتة، مدير ومؤسس  وقال 

لـ »مرسحنا« أنه تم إطالق استامرة املشاركة، يف األيام األخرية 

املاضية، ومتاحة للجميع عىل صفحة الهرجان الرسمية، مبواقع 

بينها »فيسبوك«، ويستقبل املهرجان  التواصل االجتامعي من 

وغريها  واملستقلة،  الحرة  الفرق  كافة  من  املشاركة  طلبات 

النهائية  القامئة  إعالن   يتم  كام  أغسطس،   14 يوم  حتى 

عرًضا   14 باملهرجان  وسيشارك  أغسطس،   17 يوم  للعروض 

مرسحًيا.

الحرة  الفرق  بكل  يرحب  املهرجان  أن  وأكد»شحاتة«:   

أن  وأكد  مرص،  محافظات  وجميع  العاصمة  من  واملستقلة 

املهرجان سينطلق يف ٩ سبتمرب املقبل ويستمر ملدة أسبوع.

بالقاهرة  الحمراء  الزاوية  شباب  مركز  مرسح  أن  وأوضح: 

من  العديد  تقدمها  والتي  املهرجان،  عروض  سيتسضيف 

الفرق املرسحية من شتى أنحاء مرص يف محاولة جادة لتخليق 

الواعدة وكذلك توفري العروض املرسحية  الفرق  متنفس لهذه 

خاص  بشكل  الحمراء  الزاوية  منطقة  لجمهور  املتنوعة 

والقاهرة بشكل عام .

رشوط املشاركة 

املشاركة   رشوط  مرسح«،  »مستقبل  مهرجان  إدارة  وأعلنت   

يف املهرجان لدورته الثانية والتي تتمثل فيام ييل :

سيكون  وإال  دقيقة،   60 عن  اليزيد  املرسحي   العرض  زمن 

خارج التقييم.

التزام الفرق املشاركة بإرسال فيديو مصور من العرض الخاص 

قبل يوم 15 أغسطس 2022.

وعمل  املعد  النص  من  نسخة  بإحضار  املشاركة  الفرق  التزام 

بامفلت خاص بالعرض.

وتسليم  واستالم  العرض  مبواعيد   املشاركة  الفرق  التزام 

املرسح يف املواعيد املحددة لكل فرقة.

والعرض  النص  مسؤولية  املشاركة  املرسحية  الفرق  تتحمل 

رقابًيا .

اسمها  إدراج  )بعد  حضورها  مبوعد  تلتزم  لن  التي  الفرقة 

بجدول فعاليات املهرجان( يتم استبعادها من املشاركة  ملدة 

عامني متتاليني.

اليجوز  اشرتاك املخرج يف أكرث من عرض مرسحي.

 اليجوز اشرتك الفرقة  ألكرث من عرض مرسحي. 

املهرجان  قبل  املخرجني   اجتامع  بحضور   املخرجني  التزام    

والذي سيتم تحديده قريًبا.

العرض،   مبشاركة  الخاصة  االستامرة،  ترسل   

الهاتف  عىل  للعرض  الفيديو   من  وجزء 

التوصل  أومواقع  باملهرجان،  الخاص 

الخاصة باملهرجان، ومنها املاسنجر ، أو 

الواتساب، أو ماسنجر  مدير املهرجان.

فعاليات الدورة األوىل

»مستقبل  مهرجان  أن  بالذكر  الجدير 

شهر  يف  أقيم  األوىل  للدورة  مرسح«، 

 13 مبشاركة   ،2021 املايض  بالعام  سبتمرب 

عرًضا مرسحًيا من مختلف الفرق املرسحية املستقلة 

مبرسح  العروض  وقدمت  مرص،  محافظات  من  العديد  من 

مركز شباب الزاواية الحمراء.

األوىل،  دورته  يف  مرسح«،  »مستقبل  مهرجان  املهرجان  وكرم 

العديد من رموز الفن ىف مجال التلفزيون والسينام واملرسح 

مرسح  رحلة  يف  الفنية  الحياة  أثروا  الذين  والفنانني  املرصي، 

الهواة املرصي بأيام وليال املهرجان املتتالية، من بينهم الفنانة 

نور، و الفنان الكبري أحمد سالمة يف حفل االفتتاح.

ومناقشات  مفتوحة  لقاءات  املهرجان  فعاليات  ضمن  وقدم 

العديد  التخصصات املرسحية املختلفة مع  بليايل املهرجان يف 

املشاركة وجمهور  للفرق  األكادمييني  األساتذة واملرسحيني  من 

اإلخراج  التأليف،  مجال  مابني  اللقاءات  وتنوعت  املهرجان 

والديكور، وفن العرائس وقدم الندوات الفنان واملخرج نارص 

عبد التواب، الناقد والشاعر واملؤلف املرسحي الدكتور طارق 

عامر، واملخرج القدير عصام السيد، والفنان ومصمم اإلضاءة 

املرسحية حازم شبل

الثاين  واملركز  األول  املركز  يف  تتمثل  املهرجان  جوائز  وكانت  

الديكور،  وجائزة  واإلخراج،  والتمثيل  للعروض  بالنسبة 

مختلف  يف  للتميز  وشهادات  والديكور،  واإلضاءة  للموسيقي 

مفردات العرض املرسحي 

إىل  مرسح«..  مستقبل   « مهرجان  ويهدف 

من  جديد  جيل  وخلق  الهواة،  مرسح  دعم 

املخرجني واملبدعني واملرسحيني يف مختلف 

املرسحي  العرض  ومفردات  تخصصات 

األوىل  والدورة  الهواة،  مرسحي  من 

ملهرجان مستقبل مرسح قدمت مهداة إىل 

الشاعرة أماين رياض، وكيل أول وزارة الشباب 

والرياضة سابًقا.

اللجنة العليا  للمهرجان

شحاتة  وليد  املخرج  من  للمهرجان  العليا  اللجنة  تشكلت  و 

عام  أمني  إبراهيم  أحمد  والفنان  املهرجان  ومؤسس  مدير 

الحمراء،  الزاوية  شباب  مركز  مدير  أرشف  ومحمد  املهرجان، 

الفني  املرشف  الرشيف  سمري  االستعراضات  مصمم  ومن 

للمركز، وتحت رعاية، وإرشاف املستشار محمد عفيفي رئيس 

مجلس إدارة مركز شباب الزاوية الحمراء، واملسئول اإلعالمي 

للمهرجان الصحفية والناقدة همت مصطفى .

همت مصطفى
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األداء«  »فنون  مهرجان  افتتاح 
الشافعي الرحمن  »عبد  الراحل  باسم 

 7 األحد  الثانية  دورته  يف  األداء«  فنون   « مهرجان  افتتح 

بالهرم،  الفنون  بأكادميية  صليحة،  نهاد  مرسح  عىل  أغسطس 

ونائب  »غادة جبارة«  الدكتورة  األكادميية  رئيس  رعاية  تحت 

الدكتور  وبإرشاف  جامل«،  »هشام  الدكتور  األكادميية  رئيس 

»مصطفى جاد« عميد املعهد العايل للفنون الشعبية، وتحمل  

حتى  تستمر  و  الشافعي«،  »عبدالرحمن  الراحل  اسم  الدورة 

الفنانة  االفتتاح   . قدمت حفل  الجاري  الثالثاء 16 أغسطس 

فاطمة محمد عيل، وشهد اسكتش« نوستالجيا« فكرة وإخراج 

املخرج  عن  توثيقي  فيلم  تقديم  ذلك   تال  شاكر،  محمد 

الراحل« عبد الرحمن الشافعي« الذي تحمل الدورة اسمه. 

جبارة: الدورة الثانية تعني النجاح واالستمرارية 

اعتذارها  بعد  الفيلم  يف  كلمتها  خالل  جبارة  غادة  الدكتورة 

الدورة  هذه  أن  اعتقد  قالت:  خاصة  لظروف  الحضور  عن 

الرحمن  عبد  العظيم  الراحل  اسم  تحمل  ألنها  ستنجح 

ويعد  واالستمرارية،  النجاح  الثانية  الدورة  وتعني  الشافعي، 

املعهد العايل للفنون الشعبية أحد اهم املعاهد يف األكادميية 

العام هو »طلعة  وذكرت أن  اهم نشاط قام به املعهد هذا 

الثقافة،  وزيرة  فيهم  مبا  الجميع  عليها  أثنى  الذي  املحمل«، 

نشاط   اعتربهم شعلة  الذين  وأساتذته  املعهد  و قدمه طالب 

الئق  بشكل  األعامل  إنجاز  مهمة  عاتقهم  عىل  حملوا  وقد 

الثانية  للدورة  أتوقع  لذلك  ما يف طاقتهم،  فيه  كل  لون  يبذ 

موجودة  كافة  األداء  فنون  تكون  أن  وأمتنى  الكبري  النجاح 

جاد  مصطفى  الدكتور  واشكر  الدورة،  هذه  يف  ومفعلة 

ودكتورة سمر سعيد وجميع أعضاء هيئة التدريس واملعيدين 

انجاح  يف  ساهم  من  وكل  والطالب  املساعدين،  واملدرسني 

املهرجان، أو ساعد عىل ذلك، وكل عام وانتم بخري. 

إن  وصول  املهرجان  رئيس  نائب  الدكتور هشام جامل  وقال 

عتربه  نحن  و  حقيقيا،  نجاحا  ميثل  الثانية  لدورته  املهرجان 

يف  الطلبة  مواهب  يعتمد عىل  الذي  التعليمي  النطاق  خارج 

تقديم عروض األداء املرسحية.

لما  عملي  تطبيق  األداء  فنون  جاد:  مصطفى 
المعهد في  الطالب  درسه 

املعهد  عميد  جاد  مصطفى  الدكتور  األستاذ  قال  كلمته  ويف   

يهتم  الشعبية  للفنون  العايل  املعهد   : الشعبية  للفنون  العايل 

ننزل  اننا  فيه  واألساس  باملجتمع،  املرتبط  الشعبي  بالرتاث 

والتقاليد  العادات  منها  ونجمع  مبرص  الشعبية  للجهات 

واألدب والحرف الشعبية والغناء واملوسيقى والرقص الشعبي، 

يعد  الشعبية  الفنون  بفرق  شعبية  فنون  ارتباط  إن  أضاف 

مفهوما خاطئا، والصحيح إنه هو  الفولكلور والرتاث الشعبي 

الفنون  معهد  أبناء  بني  االقرتاب  إن   : وتابع  موضوعاته،  بكل 

واللجنة  الطالب  واتحاد  والوكيل  والعميد  واألساتذة  الشعبية 

بأدب  البعض  نتعامل مع بعضنا  الفنية جعلنا كأرسة واحدة، 

لألستاذة  شكره  جاد  وقدم  الشعبي،  الرتاث  وأخالقيات 

الدكتورة علياء شكري عميد املعهد األسبق، و لها دراسة عن  

انه  وأوضح  الشعبي«  الرتاث  يف  العلمي  البحث  »أخالقيات 

ترىب عىل يديها، ورشب  أخالقيات الرتاث، وقال إن ما يقدمه 

يف  الطالب  درسه  ملا  عميل  تطبيق  هو  املهرجان  يف  الطالب 

املعهد، وهو ما يعطي له  الخصوصية، وقد  كنا نحلم دامئا أن 

الدكتورة  ومعنا  اآلن،  له  وصلنا  ما  فريقا وهو  للمعهد  يكون 

وأننا  الشعبي،  األداء  فنون  وأستاذ  املعهد  وكيل  سعيد  سمر 

سنمثل مرص يف  مهرجانات عربية منها الشارقة وتونس وقد 

الذهاب إىل روما، وأشار قائال: حرصنا عىل  لنا حظ يف  يكون 

أن تكون معظم اللجنة من خارج املعهد. 

وال  الهواة  من  املعهد  أبناء  أن  عن   منوها  كلمته  واختتم 

نضعهم يف موضع مقارنة مع معهد الفنون املرسحية أو معهد 

املوسيقى العربية، ولكنهم يحاولون تقديم مناذج مام درسوه 

يف الرتاث الشعبي. 

الفولكلور  خدمة  في  التكنولوجيا  شكري:  علياء 
األسبق  العميد  شكري  علياء  الدكتورة  قالت  كلمتها  ويف 

عمره  طال  من  أن  »يقولون  الشعبية:  للفنون  العايل  للمعهد 

أن  أمتني  أعيشها  لحظة  فكل  بها«  يحلم  يكن  مل  أشياء  يرى 

أعيش أطول ألرى املعهد العايل للفنون الشعبية يزداد ازدهارا 

وتألقا، وأرى مصطفى جاد الذي كان طالبا واليوم يزداد تألقا، 

عصمت  الدكتور  وقت  مرسحية  فنون  ملاذا  أتساءل  وكنت 

الحفالت  نقيم  كنا  ألننا  ذلك،  عىل  الله  أحمد  واليوم  يحيى، 

بذاكريت،  كبري  جزء  لها  التي  الشافعي،  الرحمن  عبد  بوجود 

الفولكلور  يكون  لكيف  العميل  التطبيق  يرون  الطالب  وكان 

الفولكلور  أري  وأنا من هنا  الحي«  الفولكلور   « عىل املرسح 

حقا  أخاف  ولكن  املثمر،  والتطور  الحية  والقلوب  الحي 

ولكننا  الجميلة،  الشعبية  الروح  عىل  التكنولوجيا  تطغى  أن  

سنسخر التكنولوجيا يف خدمة علم الفولكلور. 

العايل  املعهد  »وكيل  سعيد  سمر  الدكتورة  قالت  كلمتها  ويف 

عبد  العظيم  الراحل  اسم  تحمل  الدورة  الشعبية«:  للفنون 

أثر فينا وتعلمنا منه، وكان ممن  الشافعي وهو من  الرحمن 

املعهد  يقدم  أضافت  الشعري،  الرتاث  معنى  منهم  تعلمت 

خمسة عروض ملخرجني من طالبه، من  أبنائنا الذين اعتربهم 

عىل  نساعدهم  ونحن  ومبوهبتهم  بهم  جدا  وأؤمن  محرتفني 

يف  كبري  شأن  لهم  سيكون  انه  جيدا  واعلم  موهبتهم،   صقل 
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أن  ألبنائنا  وأمتني  والرقص،  واملوسيقى  واإلخراج  التمثيل 

يحققوا كل ما يتمنونه. 

قسم  ورئيس  املساعد  األستاذ  محمد  والء  الدكتورة  وقالت 

نهتم  الشعبية  للفنون  العايل  املعهد  يف  نحن   : املناهج 

باألنشطة الطالبية وخاصة اتحاد الطالب، فلدينا اللجنة الفنية 

باملعهد  الطاقات اإلبداعية والفنية، ولدينا  بإخراج  التي تهتم 

أن  وأمتنى  الدعم  عىل  الجميع  وأشكر  املواهب،  من  العديد 

تحوز تلك الطاقات عىل إعجابكم .

وخالل  تكرميه قال املخرج السيناميئ أرشف فايق: أشكر كل 

املسؤولني عن املهرجان، و يجب أن يكون املسمى هو املعهد 

العايل للرتاث والفنون الشعبية، حتى ال يحدث لبس والتأكيد 

عىل الفولكلور.

تتحدث عن  املوسيقار هاين شنودة: عندما  قال  له  ويف كلمة 

ما هو خارج كام حدث يف  كل  منه  نحذف  فنحن  الفولكلور 

الفولكلور  الجواز راحة« يتميز  يا بنات أن  اغنية« ماتزعلوش 

يفكر  أن  من  افضل  وأصبح  سنفرته  التعرية  عوامل  بأن 

املؤلف من نفسه، ألنه صنع  عرب أجيال وكل جيل يغري فيه، 

لهذا  النجاح  وأمتني  الجامل،  وهذا  السالسة  لهذه  يصل  حتى 

املهرجان. 

وقال رئيس اتحاد الطالب، الطالب محمد الحويف إن مهرجان 

أهم  ومن  تقام  التي  املهرجانات  أهم  من  يعد  األداء  فنون 

األنشطة عىل مدار العام، وهو يضم خمسة عروض ويساعدنا 

فيه تقدميه رئيس األكادميية واألساتذة و يستند لروح التعاون 

بني الطلبة حتى يظهر بشكله املميز. 

يشمل  مهرجاننا   خالد:  شهاب  الطالب  املهرجان  مدير  وقال 

الظهور  استطعنا  وقد  مرصين،  ملؤلفني  الشعبية  النصوص 

اإلمكان  بقدر  وحاولنا  للمهرجان،  العليا  اللجنة  مبساعدة 

املونودراما  عروض  املهرجان  ويشمل  الجميع،  يعمل  ان 

والديودراما والعروض الجامعية، ويشارك فيه  خمسة عروض 

إخراج  من  و»بدارة«  عيل،  حسن  اخراج  »استغامية«  هي: 

و  مصطفى،  محمد  إخراج  وخشب«  و»لحم  طرية،  الله  عبد 

»سمعون« إخراج عيل كامل. 

المشاهدة و  التحكيم  لجنيت  تكريم 

وكرم الدكتور مصطفى جاد لجنة التحكيم  املخرج السيناميئ 

»أرشف فايق«، واملوسيقار »هاين شنودة«، الدكتور »مصطفى 

سليم«، و الدكتورة »رانيا يحيي«، واملخرج  محمد الصغري«، 

واملخرج ومصمم الديكور الدكتور )محمود صدقي (. كام تم 

الرويب«، والدكتورة  الناقد » محمد    : تكريم لجنة املشاهدة 

املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  واملعيد  الشواديف«،  »أمرية 

و  فوزي«  »أسامة  والفنان  املساعد  واملدرس  نشأت«،  »فادي 

للفنون  العايل  املعهد  لفرقة  استعرايض  بعرض  الحفل  انتهى 

الشعبية. 

الشعبية  للفنون  العايل  املعهد  نظمه  األداء  فنون  مهرجان 

التابع ألكادميية الفنون عام 201٩  برئاسة الفنان أرشف زىك . 

وكانت دورته األوىل مهداة للدكتور » عصمت يحيى«، رئيس 

الشعبية  واأللعاب  الرقصات  وأستاذ  األسبق  الفنون  أكادميية 

الدكتور  إرشاف  تحت  املعهد  طالب  اتحاد  .يقيمه   باملعهد 

مصطفى جاد عميد املعهد، أقيمت دورته األوىل عىل مرسح 

حتى  يوليو   2٩ من  الفرتة  يف  املرسحية  للفنون  العايل  املعهد 

للتعبري  األكادميية  نشاط طالب  إطار  يف    ،201٩ أغسطس   3

هذا  يعد  و  التعليمي،  اإلطار  خارج  اإلبداعية  قدراتهم  عن 

املهرجان بعد تأسيسه التجربة األوىل لطلبة املعهد يف تقديم 

ويشار  الشعبي.  الرتاث  من  بعضها  مستلهم  إبداعية  عروض 

 « وهو  املعهد  طالب  أحد  من  بدأت  املهرجان  فكرة  أن  إىل 

وقتها،  الطالب  التحاد  رئيسا  كان  الذي   « طرية  عبدالله 

الدكتور أرشف زيك  من  كبريا  ترحيبا  التي القت  الفكرة  وهى 

والدكتور عصمت يحيي .

سامية سيد
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الكولريا«  زمن  في  »الحب 
للمسرح  القومي  جائزة  يحصد  منسي  لسعيد 

يوسف  الفنان  برئاسة  املرصي  للمرسح  القومي  املهرجان  اختتم 

إسامعيل فعاليات دورته الـ 15 يف حفل كبري احتضنته دار األوبرا 

عبد  إيناس  الدكتورة  الفنانة  بحضور  الكبري،  باملرسح  املرصية 

الدايم وزيرة الثقافة، والفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفني 

مفيد  الفنان  الحفل  وقّدم  املرسحيني،  من  كبري  وعدد  للمرسح، 

عاشور.

واستهل حفل الختام بعرض »يعيش املرسح« للمخرج عصام السيد 

ومشاركة غنائية للفنان الكبري عيل الحجار.

اآلباء،  بدورة  بدأناها  دورات  ثالثة  قدمنا  إسامعيل:  يوسف 

ونختتمها بدورة »املخرج«

قدمنا   2020 منذ  قال:  املهرجان  رئيس  إسامعيل  يوسف  الفنان 

صانع  بدورة  نختتمها  واليوم  اآلباء،  بدورة  بدأناها  دورات  ثالث 

محاور  خالل  حاولنا  قد  و  املرسحي(،  )املخرج  املرسحية  الحياة 

يف  املرسحي،  التاريخ  عىل  الضوء  القاء  واألبحاث  الفكري  امللتقى 

يكون  ال  حتى  املخرج  مفهوم  وتطور  تغري  كيف  ملعرفة  محاولة 

املرسحي  املخرج  وظهور  البدايات  فكانت  فقط،  احتفاليا  األمر، 

إىل  أقرب  متعددة،  أدواًرا  للمخرج  وكان  صنوع   يعقوب  مع  

وصاحب  املمثلني  وتدريب  بالكتابة،  يقوم  الذي  الفني،  املدير 

املسئولية التامة عن كل عنارص العرض املرسحي، يف صيغة تعاونية 

باملفهوم  األول  املخرج  عيد  عزيز  إىل  وصواًل  الفريق،  أعضاء  مع 

والنهضة  االزدهار  بسنوات  مروًرا  املحاور  هذه  وناقشنا   العلمي، 

الستينيات  حقبة  وأعني  املرسحي،  املخرج  دور  فيها  تعاظم  التي 

ثم الحضور الطاغي و للمرسح الشعبي املؤثر كناتج لثورة 23يوليو 

التسعينيات،  حقبة  إىل  وصواًل  املرصية،  الهوية  وسؤال   ،1٩52

ومطلع األلفية الثالثة، حني أصبحت الكلمة العليا للمخرج، وتوارى 

قلياًل دور النص من خالل أجيال جديدة قدمت رؤى مغايرة. 

قدمنا صورة  قد  نكون  وبهذا  موضًحا:  إسامعيل  يوسف  واستكمل 

هذا  األمة،  وجدان  من  الزمان  من  قرن  ونصف  قرنا  تجسد  حية 

باإلضافة إىل العنرص األسايس يف املهرجان وهو العروض املرسحية، 

، مثلت  الرسمية34 عرًضا  املسابقة  تنافس داخل  الدورة  ويف هذه 

كل جهات اإلنتاج 

ملعظم  واإلبداعي  الفني  باملستوى  بإشادته  »إسامعيل«،  وختم 

العروض املقدمة يف الدورة، مؤكدا أنها الدورة األقوى يف الدورات 

الرؤى واألفكار املقدمة عىل خشبات  الثالثة املاضية، وإن مستوى 

إىل  ُيضاف  املبدعني  املرسحيني  من  واعد  بجيل  يبرش  املسارح 

األجيال العظيمة السابقة.

يف  وشارك  للمهرجان  دعام  قدم  من  كل  إسامعيل  يوسف  وشكر 

إنجاحه وعىل رأسهم  الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

مدريب  بتكريم  القومي  املهرجان  وأرسة  الثقافة،  وزيرة  وقامت 

املخرج  كرم  حيث  باملهرجان،  أقيمت  التي  الثالثة  الفنية  الورش 

أبو رسيع عن ورشة  والفنان عامد  اإلخراج،  إمام عن ورشة  اسالم 

تم  و  التمثيل،  ورشة  عن  الهادي  عبد  محمد  والفنان  العرائس، 

النقدي  واملقال  النقدية،  الدراسات  مسابقة  تحكيم  لجنة  تكريم 

حافظ،  حاتم  دكتور  عضوية  و  العزيز،  عبد  عالء  الدكتور  برئاسة 

والناقدة د. أسامء يحيى الطاهر عبد الله .

كامل  و  النقدي  المقال  بجائزة  يفوز  عالم 
النقدية  بالدراسة 

الدراسات  مسابقة  تحكيم  لجنة  رئيس  العزيز  عبد  عالء  د.  وقّدم 

أن  خاللها  متنى  التي  اللجنة،  توصيات  النقدي،  واملقال  النقدية، 

يستحدث املهرجان يف الدورات املقبلة جائزة إضافية للمركز الثاين، 

للمسابقتني وأال تقترص عىل املركز األول فقط، وذلك أسوة بجوائز 

عنارص العرض املرسحي املختلفة. وأعلن عبد العزيز جائزيت املقال 

املقال  بجائزة  عالم  محمد  الناقد  وفاز  النظري  والبحث  النقدي 

بجائزة  وفاز  منيس،  السعيد  إخراج  )حياة(  عرض  عن  النقدي 

البحث النظري الباحث محمد أحمد كامل عن دراسته     ) البحث 

عن الذات يف املرسح اإليطايل املعارص(.

أبرز  باألقاليم..  الفائزة  العروض  وتجول  العربية  باللغة  االهتامم 

التوصيات

التحكيم  لجنة  رئيس  الحديني،  محمود  القدير  الفنان  ألقى  و 

مبشاهدة  سعدنا  يوًما  عرش   15 مدار  عىل  قائاًل:  اللجنة،  توصيات 

الطريق  عىل  نسري  أننا  نتيقن  وجعلتنا  صدورنا  أثلجت  عروضا 

عىل  تتهاوي  العربية،  اللغة  »مازالت  »الحديني«:  واصل  الصحيح، 

والتي  املشكلة،  لهذه  كثريًا  الحلول  طرح  رغم  مسارحنا  خشبات 

مازالت قامئة حتى اآلن، وهو ما يؤثر عىل تقييم الفنان، والفنانة، 

لذا نرجو من أبنائنا الفنانني، أن يهتموا بقواعد اللغة العربية، فهي 

جزء ال يتجزأ من إبداعاتهم«.

بالجمع  املخرجني  قيام  املهرجان  عروض  أغلب  يف  »شهدنا  أضاف: 

يعكس ظاهرة سلبية  ما  واإلعداد  والتأليف،  الفنية،  بني وظيفتهم 

لقيام  املهمة  العنارص  أحد  يعترب  الذي   ، املؤلف  دور  تقليص  هو 

يعترب من  للعرض املرسحي،  النص  إعداد  أن  العرض املرسحي، كام 

بني  الجمع  بعدم  املخرجني  نطالب  لذا  للمخرج  األساسية  املهام 

التأليف واإلخراج إال يف حالة الرضورة«.

أمام  الفرصة  بإتاحة  الدايم،  عبد  إيناس  الفنانة  الدكتورة  وطالب 

بني  التالحم  يتم  وأن  املحافظات  يف  بالتجول  الفائزة  العروض 

عروض املهرجان وأبناء األقاليم .

»املطبخ« يفوز باملركز الثاين يف املهرجان

العروض جوائز 
جائزة أفضل عرض مرسحي رشح لها عرض »خيل بالك« من إنتاج 

من  الكولريا«  زمن  يف  »الحب  و  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد 

املرسح  إنتاج  من  باملقلوب«  »هاملت  و  الطليعة  مرسح  إنتاج 
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الحديث، وفاز بها عرض »الحب يف زمن الكولريا« للمخرج السعيد 

من  القمر«  »بنت  عروض:  الثاين  املركز  لجائزة  رشح  و  منيس، 

إنتاج  مرة«  سنة  كل  و»زوروين  حلوان،  جامعة  اآلداب  كلية  إنتاج 

واحد   + واحد  فرقة  انتاج  و»املطبخ«  باإلسكندرية،  اإلبداع  مركز 

املستقلة، وفاز بها العرض األخري »املطبخ«.

السعيد منيس أفضل مخرج ألفضل عرض 

وعن جائزة أفضل إخراج مرسحي باملهرجان، فقد رشح لها املخرج 

عبد  محمود  املخرج  و  باملقلوب«،  »هاملت  ،عن  الغرباوي  مازن 

األخري  بها  وفاز  منيس،  السعيد  واملخرج  بالك«،  »خيل  عن  الرازق 

رشح  صاعد  مخرج  أفضل  جائزة  و  الكولريا«،  زمن  يف  »الحب  عن 

املخرج  بها  وفاز  عفيفي،  هاين  عادل،  محمد  السوري،  محمد  لها: 

محمد عادل عن عرض »املطبخ« .

أفضل  السوري  و  مؤلف  أفضل  عادل  محمد 
صاعد مؤلف 

عرض  عن  عادل  محمد  من  كل  مؤلف  أفضل  لجائزة  ورشح 

من  »نور«  عرض  عن  سليم  ثروت  وأحمد  النييل  وأنس  »املطبخ« 

عن  عادل  محمد  بها  وفاز  املرسحية،  للفنون  العايل  املعهد  إنتاج 

عرض »املطبخ« كام رشح  لجائزة أفضل مؤلف صاعد ثالثة كتاب 

خيال  لفرقة   » عميق  تفكري  »بعد  عرض  عن  أحمد  فادي  وهم 

أول، و محمد السوري عرض » بنت القمر« لكلية اآلداب بجامعة 

حلوان، وفاز بها املخرج محمد السوري .

جائزة أفضل دراماتورج رشح لها مينا بباوي، وشادي الدايل، وأحمد 

و  الكولريا«،  زمن  »الحب يف  بباوي عن عرض  بها  وفاز  األباصريي، 

جائزة األشعار رشح لها ثالثة شعراء، وهم محمد زنايت، عن »سرية 

عنرتة« وحامد السحريت، عن عرض »الحب يف زمن الكولريا« وطارق 

عيل عن »أشباح األوبرا«، وفاز بها السحريت 

التمثيل  جوائز 
عن  نارص  محمد  لها  رشح  فقد  رجال،  متثيل  أفضل  جائزة  وعن 

عرض »خيل بالك«، و محمد صفوت عن عرض »طقوس اإلشارات 

بها  وفاز  »سندباد«،  عرض  عن  زكريا  الدين  ضياء  والتحوالت«، 

األخري وهو من إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية واالستعراضية.

محمود  خالد  لها،  رشح  فقد  رجال  ثان  دور  متثيل  أفضل  جائزة 

عن دور »القس«، يف »هاملت باملقلوب« وأمين الشيوي عن ملك 

الدمنارك يف نفس العرض، ومحمود البيطار عن دوره يف »الحب يف 

زمن الكولريا« وفاز بها أمين الشيوي ، أما جائزة أفضل ممثل صاعد 

دور  عن  البنا  ومحمود  »نور«  عرض  عن  نبيل  مينا  لها  رشح  فقد 

»عم سيد« عرض »شكسبري يف السبتية«، وأحمد عبد الحفيظ عن 

إنتاج  من  والعرض  الحفيظ،  عبد  أحمد  بها  وفاز  »األفاعي«  عرض 

نوادي املرسح بالهيئة العامة لقصور الثقافة 

نساء التمثيل/  جوائز 
ريم حجاب عن  لها  فقد رشح  /نساء  أول  أفضل دور  وعن جائزة 

عرض  عن  عادل  ونسمة  قابيل،  ياسمني  و  »مشاحنات«  عرض 

أفضل  جائزة   ، قابيل  ياسمني  بها  وفازت  الكولريا«  زمن  »الحب يف 

دور ثان/ نساء رشح لها ليلة مجدي عن دورها يف عرض »املطبخ«، 

بها  وفازت  سامي،  ودنيا  »األفاعي«،  يف  دورها  عن  محسن  ونور 

العايل  املعهد  إنتاج  من  بالك«  »خيل  عرض  يف  دورها  عن  األخرية 

يارا  لها  رشح  صاعدة  ممثلة  أفضل  وجائزة   ، املرسحية  للفنون 

»املطبخ«  عرض  عن  املنيس  ولبني  »نور«،  عرض  عن  املليجي 

عن  املنيس  لبني  بها  وفازت  »الغاوي«،  عرض  عن  أحمد  وفاطمة 

دور الزوجة يف »املطبخ«. 

مفردات العرض املرسحي

بالمقلوب«  هاملت  و»  ديكور  أفضل  »نور« 
أزياء  أفضل 

جائزة أفضل تصميم رشح لها شاكر خليل، عرض »دوار بحر« ورنا 

أرشف عن عرض » خيل بالك« وأحمد جامل، وفاز بها االخري  عن 

أما جائزة  للفنون املرسحية،  العايل  املعهد  إنتاج  عرض » نور« من 

إسامعيل  وأنيس  عودة  مروة  لها  رشح  فقد  أزياء  تصميم  أفضل 

ورامي شهاب، وفازت بها مروة عودة عن »هاملت باملقلوب«،

عرض  الحسيني  محمود  لها:  رشح  إضاءة  تصميم  أفضل  جائزة 

»نور« ومحمد العرجاوي ومحمود الحسيني عن »طقوس اإلشارات 

بها  وفاز  »املطبخ«،  عرض  عن  الرشيف  بكر  وأبو  والتحوالت« 

املعتز  لها  فقد رشح  أفضل موسيقى مرسحية  أما جائزة  الرشيف، 

األدهم عن عرض »املطبخ«، وديفيد سمري عن »نور«، واملوسيقار 

د. وليد الشهاوي، وفاز بها األخري عن »الحب يف زمن الكولريا«.

لها ضياء شفيق عن عرض  جائزة أفضل تصميم استعراضات رشح 

»أشباح األوبرا« ومناضل عنرت عن عرض الجيبتانا »أسفار التكوين 

املرصية«، وكرمية بدير التي فازت بها عن عرض »سرية عنرتة« من 

إنتاج فرقة فرسان الرشق بدار األوبرا املرصية

الله خالد  الرحمن وعبد  لها عيل عبد  أفضل دعاية مرسحية رشح 

، وأحمد صيام، وفاز بها الثاين عن عرض »زوروين كل سنة مرة«.

ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعنارص املتميزة، يف بعض 

تقدير خاصة،  منح شهادات  وتم  ثالثة جوائز  ومتثلت يف  العروض 

السبتية«  يف  »شكسبري  وهي  مرسحيات  لثالث  الجامعي  األداء  يف 

تأليف وإخراج أحمد األباصريي، من إنتاج الرشكة الرشقية للدخان، 

مجدي،  مايكل  للمخرج  خطرة«  »عالقات  لعرض  تقدير  شهادة  و 

»بنت  لعرض  تقدير  وشهادة  القاهرة،  كنائس  منتخب  إنتاج  من 

اآلداب  كلية  إنتاج  من  السوري،  محمد  وإخراج  تأليف  القمر« 

جامعة حلوان.

تكونت لجنة التحكيم املهرجان من الفنان محمود الحديني رئيًسا 

، والفنان كامل أبو رية والناقد ا عبد الرازق حسني، واملخرج حسن 

واملوسيقار  حامد  رجوي  والفنانة  سعد،  محمد  والدكتور  الوزير، 

محمد سعد باشا، واملخرج هاين عبد املعتمد أمني رس اللجنة.

الدورة الخامسة عرش من املهرجان برئاسة الفنان يوسف إسامعيل، 

األحد  وانطلقت  املرصي«  املرسحي  »املخرج  عنوان  تحت  أقيمت 

 34 مبشاركة  املرصية،  األوبرا  بدار  الكبري  املرسح  عىل  يوليو   24 ا 

عرًضا مرسحًيا واستمرت حتى ٨ أغسطس. 

همت مصطفى
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القومي  للمهرجان  الفكري  املحور  فعاليات  ضمن  عقدت 

للمرسح املرصي، دورة املخرج املرسحي، التي انتهت مؤخرا 

برئاسة الفنان القدير يوسف إسامعيل ندوة تناولت »عالقة 

والناقد  الكاتب  الجلسة  ترأس  املرسحي«  بالنص  املخرج 

شوقي،  اميل  املخرجون  بها  وتحدث  شكري«  »جرجس 

ومحمد  الوزير  حسن  املنعم،  عبد  نارص  دوارة،  عمرو  د. 

تجاربهم وعالقاتهم  قابيل، وقد  تحدثوا عن  الخويل، سعيد 

أو  عربية  أو  مرصية  أكانت  سواء  املرسحية  بالنصوص 

مرتجمة كمخرجني. 

الكاتب والناقد جرجس شكري قال إن كل مخرج سيتحدث 

يف  يستخدمها  التي  الفنية  والقوالب  الخاصة  تجربته  عن 

عروضه املرسحية. 

للثقافة  عروض  إخراج  علينا  شوقي:  إميل   
المجتمع ثقافة  تناسب  الجماهريية 

نعومة  منذ  بالقول:  كلمته  واستهل  شوقي  اميل  املخرج 

أظفاري وأنا يف املرسح بداية من املرسح املدريس واملرسح 

ولكني  اإلخراج،  مامرسة  يف  بدايتي  كانت  حيث  الكنيس 

انضممت  ثم   الثانوية  املرحلة  يف  اإلخراج  معني  أدركت 

شمس،  عني  جامعة  تجارة  كلية  ملرسح  الجامعة  مرحلة  يف 

عبد  احمد  حميدة،  محمود  ضمت  مميزة  الدفعة  وكانت 

لنا   يخرج  وكان  أخري،  ومجموعة  الرصيطي  سامح  العزيز، 

املخرج  نارص حلمي، والفنان رياض الخويل، الفنان  محمد 

صبحي، ولقد تعلمنا يف هذه الفرتة معني املرسح واملخرج. 

واآلداب  الفنون  لدراسة  عامني  ملدة  إيطاليا  أضاف: سافرت 

وعدم  معه  بالعمل  أقنعني  العصفوري  املخرج سمري  ولكن 

الظهر«  »مسافر  عرض  يف  معه  عملت  وبالفعل  السفر 

عملت  ذلك  بعد  ثم  ليل«  »مسافر  لعرض  محاكاة  وكانت 

يف  مرسحية  عروض   10 عن  يقل  ال  ما  يف  مخرج  مساعد 

الفرصة إلخراج  أتت يل  الخاص حتي  والقطاع  العام  القطاع 

محمد  الفنان  كان  حيث  األول  التجريبي  باملهرجان  عرض 

الزرقاين يقوم  برسم لوحة كل ليلة بعرض الحائط، يبدأ يف 

رسمها مع بداية العرض وينتهي منها يف نهايته، ويف الدورة 

سمري  املخرج  وكان  يوناين  نص  عن  عرضا  قدمت  الثانية 

الشباب،  املخرجني  من  هائل  كم  بتخريج  مهتام  العصفوري 

والعروض مل تكن تقدم إال يف فرتات العرض فقط، ومل يكن 

سألت  وهنا  التجريبية،  العروض  عيل  كاف  ضوء  هناك 

الفنية  مسرييت  يف  تحول  نقطة  كانا  مهمني،  سؤالني  نفيس 

نشأت  املرسح؟ ومن هنا  يقدم  املرسح؟ وملن  ما هو  هام: 

عالقتي بالفنان محمد الفيل وبدأنا العمل عيل نص »حامم 

تحية حافظ،  منهم  الفنانني  الكثري من  وكان معي  شعبي«  

العرض  ولقي  الديب  حسن  خاطر،  سيد  د/  الحسيني،  عزة 

ليلة عرض وكان  النقاد وتم عرضه 105  استحسانا كبريا من 

هم  والنقاد  فقط،  عرض  ليلة   30 ع  يقدم  حينئذ  العرض 

من ساهموا يف استمرار العرض منهم جميل بدران، مدحت 

أبو بكر، كانت هناك حركة نقدية مواكبة للعروض والحالة 

املرسحية عيل عكس اآلن، فاملرسح منظومة متكاملة ما بني 

اإلخراج والنص والتمثيل والنقد، ثم قدمت مرسحيه »سيدة 

توفيق  محسنة  الفنانة  بطلته  كانت  التي  الجميل«  املايض 

سليامن  حنان  الفنانة  حلت  صحية  ظروف  بسبب  ولكن 

الراحل  نهج  ماهر سليم، وعيل  الفنان  د/نجاة عيل،  محلها، 

البسطاء مع مراعاة كون  الريحاين تم تقديم مرسح  نجيب 

الكثري  وقدمت  وفني،  وثقافتي  لعلمي  انعكاسا  املرسح 

العروض: ساقط  يف  الشعبي، من هذه  من عروض املرسح 

ملقط الذي كان يعرض وقت ثورة 25 يناير وعرض العسل 

الطليعة  مرسح  وكان  مختلف،  بشكل  قدمته  وقد   عسل 

املرتجمة،  العبثية  األجنبية  العروض   : شقني  عيل  يقوم 

الكبار:  املخرجون  قدمه  الذي  الشعبي  املرسح  وعروض 

نجيب رسور وكرم مطاوع وجالل الرشقاوي، ومل نر منذ فرتة 

عبد  مرسح  وكان  الشعبي  املرسح  بتقديم  اهتامما  كبرية 

الجزء  يف  متخصص  ولكنه  شعبيا  مرسحا  الشافعي  الرحمن 

» الفالحي« وهو مختلف عن املرسح الشعبي الذي أقدمه 

حيث اقدم مرسحا شعبيا » قاهريا« يهتم باألحياء الشعبية 

فتلك هي  واملوالد،  الظل  وخيال  األراجوز  واقدم  القاهرية، 

يف  وضعها  يتم  التي  القاهري  الشعبي  للعرض  املدخالت 

نسيج العرض لتقديم مرسح شعبي.

سن  يف  الثقافة  قصور  يف  إخراج  تجربة  يل  كانت  كام  تابع: 

عرض  إلخراج  بالواحات  الداخلة  ملنطقة  وسافرت  مبكرة 

وخشب  الخام  املواد  من  كامال  الديكور  وصنعت  مرسحي 

النخل ألنه مل يكن هناك إمكانية رشاء خشب وصنع ديكور، 

األقباط،  لدي  »الزعف«  فكرة  من  مستوحاة  الفكرة  تلك 

املرسح  املرسحية عيل  تم عرض  عندما  الكثري  به  أشاد  وقد 

وأخذت  الشافعي،  الرحمن  عبد  املخرج  ومنهم  العائم 

حتي  العرض  يف  ووضعتها  الشعبية  واألغاين  الرقصات  منهم 

التجربة  تلك  وكانت  ثقافتهم،  ويناسب  لهم  مؤلفا  يصبح 

الثقافة  عروض  من  الكثري  هناك  ولكن  يل،  بالنسبة  مميزة 

الحالج«   « نقديا،  وقد أخرجت  يتم رصدها  الجامهريية مل 

بالوادي الجديد برؤية قبطية، وصنعت لوحة العشاء األخري 

واستخدمت املفردات املوجودة يف العرض ورددتها إىل أصل 

قبطي.

تنوعها بسبب  بتجربيت  فخور   : دوارة  عمرو 
املخرج د. عمرو دوارة قال: لست مقال يف تجربتي املرسحية 

مدريس  مرسح  بني  ما  مرسحيا  عرضا   62 تشمل  فهي 

القومي  بالمهرجان  الفكري  المحور  ضمن 
»عالقة  عن  يتحدثون  المخرجون 

المسرحي«  بالنص  المخرج 
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وأقاليم  عاميل  ومرسح  ومستقلة  حرة  وفرق  وجامعي  

التجمعات  جميع  يف  اإلخراج  عليه  يجب  فاملخرج  ورشكات، 

فرص، وهذا  لخلق  يسعي  وأن  يصبح مجرد موظف  ال  حتي 

ما يجعلني فخورا بتجربتي بسبب تنوعها، فأنا أمتيز عن أبناء 

جييل يف يشء فقط وهو أنني ناقد أيضا وقدريت عيل التأريخ 

اعتربها رؤية  جعلتني أؤرخ ملشوار 7 مخرجني كبارا ولكنني 

الذي صدر  الكتاب  تأريخا ومثال ذلك  أكرث من كونها  نقدية 

يشيد  الرشقاوي، وجعله  الراحل جالل  عن   11 ال  الدورة  يف 

بعميل قائال أين أرخت عنه افضل مام أرخ لنفسه، واكتشفت 

الضوء  من  بكثري  اكرب  الهواة  مخرج  عىل  املسلط  الضوء  أن 

مشاكله  املحرتفني  مخرج  ألن  املحرتفني  مخرج  به  املنوط 

معروفة مثل النجوم، ولكن مخرج الهواة يقوم بدور تثقيفي 

ال  كبريا.  عبئا  ويحمل  كمخرج  مهامه  إيل  باإلضافة  وتعليمي 

للهواة،  اإلخراج  عند  محددا  منهجا  يل  أن  أقول  أن  استطع 

نصوصا  اخرتت  ما  وقليال  املرسحية،  باختيارايت  جدا  وسعيد 

مثل:  العربية  النصوص  منها  بعناية  اختارها  وكنت  أجنبية 

يوم من هذا الزمان لسعد الله ونوس، كام قدمت 5 عروض 

أساتذيت  حني  يف  تقدميه  يف  السبق  رشف  يل  وكان  لألطفال، 

مثل كرم مطاوع وجالل الرشقاوي مل يقدموا مرسحا لألطفال 

تقديم عرض  أقدم عيل  أن  قبل  عرضا   3٨ قدمت  قد  وكنت 

واحد لألطفال، فهم يحتاجون إىل معايري كثرية لالختيار ودقة، 

ومنها العصا السوداء، والليلة الكبرية.

مختلفة،  برؤية  إخراجه  تم  الكبرية  الليلة  عرض   تابع:  و 

فالبنت تتوه من بداية املولد وتقيض رحلة بحث تستكشف 

من  مبجموعه  تقدميه  يتم  العرض  وكان  حولها  ما  كل  بها 

ويقدم   حفناوي،  لييل  انتصار،  املوجي،  سعيد  مثل  النجوم 

نفعله،  ملا  وحبنا  العرض  برسالة  الشديد  إمياننا  بسبب  مجانا 

 « مهرجان  يف  عرض  منها  مونودراما  عروض   6 قدمت  كام 

فقط  ليس  للمونودراما  تقدميي  وسبب  باألردن   « طقوس 

اإلنسان  غربة  عن  يعري  دامئا  ألنه  ولكنه  تجريبي  فن  ألنه 

حلم  أيضا:  العروض  هذه  ومن  بداخله  اإلنسانية  والخلجات 

مهرجان  أول  عيل  وحصل  بشنبات  رجالة  شفيق،  اسمه 

الجمعية  خالل  ومن   2003 عام  باإلمارات  للمونودراما 

عام  مونودراما  مهرجان  أول  قدمت  املرسح  لهواة  املرصية 

كممثلة  كامل  وعبلة  الرشيف كمخرج  نور  فيه  1٩٨4 شارك 

خيايل«  عيل  ميليه  ما  كتابة  يف  وأبدا  جانبا  أنحيها  الكتابة  يف 

حني  قال  الذي  بريج«  »جولدن  املخرج  جملة  إيل  باإلضافة 

إخراج مرسحية  عندما أرشع يف  اإلخراجية:  سؤاله عن طرقه 

اليمني  بيدي  وقلم  وبورقة  اليرسى  بيدي  بالنص  أمسك 

وحني  ومالبس،  وإضاءة  ديكور  من  أتخيله  ما  كل  واكتب 

انتهي من قراءة النص أضعه جانبا وأبدا يف تنفيذ ما كتبته. 

املهرجان  يف  يل،  األويل  السنة  يف  املعهد،  يف  أخرجت   : تابع 

األويل  التجربة  أخطاء  يحمل  عرضا  وكان   1٩٨3 عام  العاملي 

تلك  كل  مرور  بعد  حتي  عيني  نصب  أضعها  دامئا  التي 

باإلحساس  اإلخراج  أمارس  طويلة  ألعوام  وظللت  السنوات، 

للفنون املرسحية،  العايل  فقط، حتي بعد تخرجي من املعهد 

ولكن ظهرت أهمية الدراسة بعد التخرج عندما بدأت أمارس 

ألكمل  أخري  مرة  وأعيده  املشهد  أشاهد  واصبحت  اإلخراج 

ويف  مرسحية  عروض   3 دراستي  أثناء  وأخرجت  ينقصه،  ما 

السنة الثالثة من دراستي يف املعهد أخرجت بشكل احرتايف يف 

املرسح املتجول مع املخرج الكبري الراحل عبد الغفار عودة، 

الهجوم  ويتحمل  فرصة  يعطني  مرسحية  فرقة  مدير  أول 

الرشس بسبب صغر سني ولكنه كان واثقا يف قدرايت.

يف  فاصلة  نقطة  كانت   « كوابيس   « مرسحية   : وأضاف 

متحمسا  كان  الذي  بريج  جولدن  من  استوحيتها  وقد  حيايت 

الدمية  أن  يرى  وكان  املمثل،  عدا  املرسحية  العنارص  لجميع 

له  وكانت  املمثل  من  أكرث  املخرج  خيال  تحقق  أن  تستطيع 

عن  املرسح  فيه  يستغني  يوم  يأيت  سوف   « شهرية:   مقولة 

املالبس  وهي  ذاته  من  النابعة  تقنياته  عىل  ويعتمد  املمثل 

تلك  وكانت  واألكسسوارات«  واملوسيقي  واإلضاءة  والديكور 

تحقيقه  قبل  تويف  ولكنه  لتحقيقه  يسعي  مبثابة حلم  املقولة 

وقررت تحقيقه يف املهرجان التجريبي ذلك بعمل عرض دون 

ممثلني بسبب حبي ملنهجه اإلخراجي، وأخربت املخرج سمري 

بأن  أخربين  مبؤلف  طالبت  وعندما  الفكرة  بتلك  العصفوري 

وبالفعل  ملؤلف  وليس  إخراجية  لرؤية  يحتاج  فعله  أريد  ما 

الوقت  ذلك  يف  وكان  الفكرة  تلك  تحقيق  عيل  العمل  بدأت 

مناقشتها  وقررت  كبري  بشكل  منترشة   « االغتصاب   « قضية 

وكالب  قطة  وأصوات  جينز  وبناطيل  فستان  طريق  عن 

مهندس  من  طلبت  وبالفعل  وديكور،  وإضاءة  وموسيقي 

وانبهر  املشاهدة،  للجنه  للتقديم  مصغر  منوذج  عمل  ديكور 

وتعاملت  التايل،  العام  تقدميه  وتم  العرض  بفكرة  الجميع 

والرومانيس  الكوميدي  منها  املرسحية  األنواع  من  الكثري  مع 

ودينية  وطنية  عروض  إلخراج  اتجهت  يناير   25 ثورة  وبعد 

كبري  الشباب بشكل  لدي  أن هناك عدم وعي  اكتشفت  ألين 

وسعيت لتقديم الرسائل مثل مرص أرض األنبياء، نور الطريق 

تلك  لتقديم  كامل  الرحيم  عبد  املؤلف  مع  كثريا  وعملت 

الرسالة الهادفة.

مختلفة  رؤى  بتقديم  أهتم  المنعم:  عبد  ناصر 
للنص

أتحدث  وقال: سوف  املنعم  عبد  نارص  املخرج   تحدث  فيام 

عن 3 مناذج من أعاميل أوضح من خاللها عنوان الندوة وهو 

التحدث  اريد  قبلها  ولكن  املرسحي،  بالنص  املخرج  عالقة 

بشكل اعم وأشمل عن تعامل املخرج مع النص املرسحي ألنه 

دامئا هناك جدل حول سلطة املخرج وقد تم طرح سؤال: ما 

هناك  أقول  ؟  املرسحي؟  النص  يف  املخرج  تدخل  هي حدود 

ويف عام 1٩7٩ تم فتح مرسح الطليعة من قبل املخرج سمري 

العصفوري لتقديم عروض مونودراما. 

تكوين  يف  كثريا  ساهمت  فنية  أرسة  يف  نشأيت  إن  أضاف:  و 

شخصيتي واتاحت يل فرصة الذهاب للمرسح يف سن صغرية 

الشخصيات  وبني  بيني  حوار  ويدور  وأتعلم  أشاهد  وأن  

واملرسح  منزيل،  أو  منازلهم  يف  العظام  والفنانني  الكبرية 

نشأيت  عن  أهمية  يقل  ال  الذي  اآلخر  العامل  هو  املدريس 

عرض  تقديم  يتم  اإلجازة  يوم  يف  كان  وقد  فنية،  أرسة  يف 

اعتز  كام  ككل  بتجربتي  اعتز  املدرسة.  مرسح  عيل  مرسحي 

التمثيل  مجال  يف  سواء  والنجوم  الفنانني  من  لكثري  بتقدميي 

مسارح  عيل  احرتافيا  عرضا   30 تقديم  وكذلك  املوسيقي  أو 

الدولة.

المسرحية  األنواع  كل  قدمت  الخولي:  محمد 
الرسالة وتهمين 

اتحدت  بالقول: سوف  كلمته  استهل  الخويل  محمد  املخرج  

عن  وليس  عام،  بشكل  املرسحي  بالنص  املخرج   عالقة  عن 

طويلة،  ورحلة  جدا  غنية  عالقة  فقط،فهي  الخاصة  تجربتي 

املخرج  هو  املؤلف  كان  ق.م   500 عام  املرسح  بداية  فمنذ 

عبارة  العالقة  وكانت  العرض  وبطل  واإلنتاج  الفرقة  ومدير 

مع   1٨62 حتي  واستمرت  املؤلف  نظر  وجهة  تقديم  عن 

ظهور جورج مايلن  الذي قرر أن يضيف ملحوظات للعرض 

 1٨52 عام  وحتي  التمثيل  أو  بالتأليف  عالقة  له  ليس  وهو 

الرنويج  يف  ظهر  حتي  نرثا  وليس  شعرا  يكتب  املرسح  كان 

الكاتب » هرنيك ابسن« وكتب مرسحية  قدمت عيل خشبة 

املسارح الرنويجية وحققت نجاحا كبريا مام أذهل النقاد .

وكان  دور  للمخرج  يكن  مل  الفرتات  تلك  يف   : قائاًل  وتابع 

وظهرت  الحايل،  الوقت  ايل  وصلنا  حتي  للمؤلف  الدور 

الرومانيس،  الكالسييك،  العبث،  مثل  املرسح  من  كثرية  انواعا 

يخرج  الذي  املخرج  رأيي،  ويف  الواقعي،  الطبيعي،  امللحمي، 

تأثرت خالل  وقد  النمو،  مكتمل  غري  مخرج  هو  واحدا  نوعا 

املرسحية  للفنون  العايل  باملعهد  األسباين  للمرسح  دراستي 

أكرث  ألف  الذي  فيغا«  دي  لونج   « األسباين  الكاتب  بجملة 

تأليفه من قبل شخص  تم  أكرب عدد  من 750 مرسحية وهو 

أرشع  ولكن حني  القواعد  كل  اعرف  أنا   « قال  واحد حيث  
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بواسطة  هو  كام  النص  يقدم  الذي  وهو  املرتجم  املخرج 

النص متاما، وهنا  اخراجية عكس  أدواته، ومن يقدم  رؤية 

البداية؟،  من  النص  ذلك  اختيار  تم  ملاذا  سؤاال:  أطرح 

املغايرة«  القراءة   « وهو  أحبذه  ما  هو  الثالث  واملوقف 

تشيخوف،  ألنطوان  الكرز«  بستان   « نص  ذلك  عيل  ومثال 

بستانا  أرستقراطية متلك  امرأة روسية  وهو عبارة عن قصة 

يف ظل   تغريات تحدث يف روسيا من  قطع األشجار واملناخ 

االقتصادي الجديد، وبراعة تشيكوف كمنت يف وضع وجهتي 

أنها  هي  األويل  البستان،  صاحبة  شخصية  خالل  من  نظر 

تفقد اعز ما متلك ألنها تفقد ذكريات طفولتها، واألخرى هي 

تجعلك تتوقف وال تريد التغيري ألنها عيل حافة الخبل.

متعارضتني  رؤيتني  تقديم  إمكانية  يف  هنا  العبقرية   : وتابع 

عيل  عمل  هنا  املخرج  العرض،  من  جمل  أي  حذف  دون 

تصدير  عيل  عمل  األويل  يف  املمثلة«   « وهو  واحد  عنرص 

مشاعر الفقد وحالة وتقديم وجدانية عميقة، والثانية قدم 

رؤية مناقضة متاما فجعلها شخصية متزنة وعيل حافة الخبل 

أغلب  أن  بسبب  نظري  وجهة  من  وذلك  للتغيري،  رافضة 

يعيشوا  مل  اصح  مبعني  أو  ليسوا مخرجني مرسحيني  الكتاب 

مقدس،  أنه  عيل  الكالم  مع  التعامل  يجب  ال  املرسح،  يف 

وإحساس  الجمل،  صياغة  يف  رئيسيا  دورا  تلعب  الثقافات 

من  القلعة  رجل  وهناك  به.  يشعر  وما  يقوله  مبا  املمثل 

عام  عرضها  تم  وقد  أردش  سعد  الكبري  املخرج  إخراج 

1٩7٨عيل خشبة املرسح القومي، وقدمتها أنا عام 1٩٩3 يف 

عام  الفني  البيت  يف  عرضها  إعادة  وتم  الجامهريية  الثقافة 

.2005

أحبذ  ال  أنني  استثناء، حيث  ذلك  كان  املنعم:   عبد  أوضح 

جعلني  ما  ولكن  قبل،  من  إخراجها  تم  عروض  إخراج 

تنافست مع  املختلف، وقد  اإلخراجي  األسلوب  أخرجها هو 

لسان  عيل  حكيه  تم  ما  كل  يف  السالموين  العال  ابو  املؤلف 

الشخصيات وتم حذف األجزاء املتكررة، وهناك أيضا عرض 

شخصيات  أربع  األصيل  النص  يف  حيث   الجنوب«  »حلم 

وتلك  بالتوازي،  جعلتها  أنا  ولكن  بالتوايل  تتحدث  نسائية 

ألنني  النص،  أنقذت  التي  هي  نظري-  وجهة  من   - الفكرة 

عيل  آت  هو  ما  يتوقع  املتفرج  اجعل  ومل  امللل  كرست 

املرسح، و”الطوق واألسورة« عملت عليه من خالل التمثيل 

وليس القصة أو النص املرسحي، والعرض كان به الكثري من 

األقرص  إىل  أذهب  وعندما  املعايشة،  من  والكثري  الشجن 

يف  يرتدد  الخراب،  وأري  بعظمته،  الكرنك  معبد  وأشاهد 

ذهني دامئا سؤال: كيف كنا وكيف اصبحنا وذلك ما جعلني 

أفتت مركزية خشبة املرسح.

ومقل  كممثل  عملي  افضل  قابيل:  سعيد 
الفنية أعمالي  في 

املخرج  سعيد قابيل قال إن أي شخص يعمل يف أي مهمة 

الوقت  من  فرتة  بعد  بها  حياته  ستتأثر  املرسحية  املهام  من 

وسبب  أفضل،  بشكل  ومشاعره  أفكاره  عن  التعبري  وسيتم 

قلة تجاريب املرسحية هو اين أحب التمثيل أكرث من اإلخراج 

والسبب  اإلخراج  من  بداًل  بالتمثيل  العمل  أفضل  وكنت 

الفاعليات  تنظيم  يف  اإلدارية  مبهامي  انشغايل  هو  الثاين 

الذي  التأثري  عيل  بناءا  يكون  نص  ألي  واختياري  الفنية، 

من  سأقدمه  الذي  املختلف  وما  الجمهور،  عيل  تركه  اود 

الذي أود إخراجه للجمهور؟،  الشكل  النص؟ وما  خالل هذا 

أثناء  دقيقة  كل  يف  الجمهور  إسعاد  عيل  العمل  وأحاول 

العرض.  

تجربة  كان  احرتايف  بشكل  أخرجته  عرض  أول  أضاف:  و 

وراقص،  ممثل  صديقني،  عن  أجنبية  بتجربة  شبيهة 

األرض؟  عيل  املسيح  السيد  نزل  إذا  يحدث  ماذا  يتساءالن: 

وأنا كثريا ما ادخل يف معارك مع النص املرسحي حتي أخرجه 

يف أفضل رؤية وأن تصل للمشاهد، ويف ذلك العرض حذفت 

التفرقة  قصة  عيل  والرتكيز  الثقافات  اختالف  بسبب  الكثري 

أضع  أن  وحاولت  مبرص،  موجودة  ليست  وهي  العنرصية 

وعالقتي  األجنبية،  الروح  من  بدال  بالعرض  املرصية  الروح 

مميزا  جعلتني  الحديثة  املرسحية  والتقنيات  بالتكنولوجيا 

ومناسب  مميز  بشكل  العروض  وإخراج  جييل،  أبناء  وسط 

كان  واالستعراضات  اإلضاءة  واستخدام  اإلخراجية،  لرؤيتي 

وقد  اإلخراجية،  الرؤية  لتوضيح  اإلخراج  يف  أساسيا  جزءا 

من  كان  حيث  الوقت،  عامل  عيل  العرض  هذا  يف  عملت 

ساعتني ايل 55 دقيقة ودامئا ما أري وجوب » الدراماتورج« 

وأرى  املرصي،  الجمهور  مع  للتناسب  األجنبية  النصوص  يف 

العمل  الفصحى  العربية  اللغة  عروض  متثيل  يف  يجب  أنه 

عيل الجانب اللغوي بشكل أسايس حتي يشعر املمثل مبعاين 

الجمل والكلامت ويشعر بها بشكل متالحق وبدون فواصل 

كثرية بني الجمل لتصل للمتلقي بشكل وإحساس سليم.

ندي سعيد
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القومي  حصاد 
المسرحي«  »المخرج  دورة 

فاعلياته  المسرحي«  »المخرج  دورة  عشرة،  الخامسة  دورته  المصري  للمسرح  القومي  المهرجان  اختتم 
وبعد  اإلنتاج،  جهات  مختلف  من  عرًضا   34 المهرجان  في  شارك  وقد  أغسطس،  من  الثامن  االثنني 
وحول  وسلبياتها،  إيجابياتها  حول  المسرحيني،  من  عديد  مع  حوارا  أجرت  »مسرحنا«  الدورة،  هذه  انتهاء 
القادمة. المهرجان  دورة  مقرتحاتهم 
 إيناس العيسوى
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قال الناقد املرسحي د. عمرو دوارة: بداية ال بد أن أقرر بأن 

مشاركايت املتعددة بفعاليات هذه الدورة ال متنعني من إبداء 

من  بها  الخاصة  والسلبيات  اإليجابيات  وتسجيل  كناقد  رأيي 

عرفت  التي  واملوضوعية  الشفافية  ومبنتهى  نظري،  وجهة 

لجنة  عضوية  )بني  مشاركايت  تعدد  فإن  العكس  عىل  بل  بها، 

الندوات واملحاور الفكرية وتقديم أول ندوة بعنوان »مسرية 

املشاركة  وكذلك  ــرصي«،  امل باملرسح  املخرج  دور  وتطور 

وذلك  املستديرة،  باملائدة  الثامنينات  جييل  مع  كمخرج 

باإلضافة إىل مشاركتي بكتابة الكتاب الخاص بالفنانة املكرمة 

القديرة أمينة رزق »الراهبة مبحراب املرسح«( قد أتاحت يل 

فرصة رؤية كثري من التفاصيل بكل جالء ووضوح.

العليا  »اللجنة  أعضاء  أن  فيه  الشك  مام  »دوارة«:  وتابع 

املتخصصة  اللجان  باقي  تشكيل  بهم  املنوط  هم  للمهرجان« 

أو  فعالياته  ببعض  إيجابية  بصورة  املشاركة  ثم  باملهرجان، 

عىل األقل باملتابعة فقط !! وبالتايل البد من الحرص الشديد 

نخبة من كبار  أنها تضم  املفرتض  والتأين عند تشيكلها، ومن 

النقاد واملرسحيني املتخصصني من املتابعني للعروض ومختلف 

تشكلت  وقد  العام.  طوال  املرسحية  والفعاليات  األنشطة 

واألساتذة  املهرجان  رئيس  بخالف   – الــدورة  هذه  اللجنة 

املشاركني بها بحكم مناصبهم - من ستة أعضاء هم األساتذة: 

عبد  وهايدي  ريــاض  محمد  عبدالغفور،  أرشف  الفنانني/ 

واملخرج  شكري،  جرجس  الرويني،  عبلة  والناقدين/  الخالق، 

حمدي حسني. والحقيقة أن عضو اللجنة الوحيد الذي ظهرت 

اسهاماته بوضوح عىل أرض الواقع هو الناقد جرجس شكري 

الندوات وتحمل مسؤولية إدارة  الذي توىل مهام مقرر لجنة 

يف  املطبوعات،  لجنة  يف  أيضا  اسهاماته  له  كان  كام  بعضها، 

مشاركاتهم  بعض  اللجنة  أعضاء  من  كبري  عدد  اختفى  حني 

اللجنة  باملؤمتر الصحفي. ومام يستحق الدهشة والعجب أن 

والرائد  القدير  املخرج  اسم  إىل  املهرجان  هذا  إهداء  قررت 

املرسحي/ عزيز عيد، وهو بال شك عالمة بارزة وقامة سامية 

يف مجال اإلخراج املرسحي، وكنت أتوقع أن يصدر عنه كتاب 

ال  الحالية  األجيال  وأن  خاصة  املهرجان،  إصــدارات  ضمن 

رحيله  تاريخ  أذكر  أن  ذلك  لتأكيد  ويكفي  شيئا  عنه  تعرف 

حتى  أو  عنه  كتاب  إصدار  يتم  مل  لألسف  ولكن   ،1٩42 عام 

تخصيص ندوة خاصة عن مسريته الفنية الحافة باإلبداعات!!

الكاتب  برئاسة  املطبوعات  لجنة  تشكلت  »دوارة«:  وأضاف 

الفني  )املخرج  الديب  أنس  الفنان/  وعضوية  مطاوع،  عامد 

لها  يحسب  التي  اللجنة  وهي  اإلصدارات(،  ألغلفة  واملصمم 

تحملها مسؤولية إصدار عرشة كتب للمكرمني يف فرتة وجيزة 

عىل  الحصول  عىل  الحرص  عدم  عليها  يؤخذ  كان  وإن  جدا، 

رقم إيداع خاص بكل كتاب من دار الكتب والوثائق القومية، 

وبالتايل فإن هذه الكتب وبهذه الصورة ال تعد فقط إهدارا 

كتابتها،  يف  بذلت  التي  والجهود  وللعقول  بل  العام  للامل 

خاصة مع هذا العدد الضئيل الذي يطبع من كل كتاب )طبقا 

للميزانيات املحددة!!(.

مبهمة  الشباب  والصحفيني  الكتاب  بعض  تكليف  فإن  كذلك 

كتابة تلك الكتب التذكارية بال شك يعد هدفا نبيال الكتشاف 

جيل جديد وخلق صف ثان من الكتاب واملؤرخني واملوثقني، 

بعض  ومراجعة  إرشاف  تحت  ذلك  يتم  أن  يجب  كان  ولكن 

النقاد حتى تكتمل صورة وانجازات كل فنان  األساتذة وكبار 

الكتب  الواضح يف مستويات  التباين  يكون  تكرميه، ورمبا  تم 

يف  األســايس  السبب  هو  بعضها  مستوى  وتدين  ضعف  مع 

الفرعية  العناوين  بحذف  الكتاب  جميع  عىل  الواقع  الظلم 

لكل كتاب، وكتابة مصطلح إعداد يف جميع اإلصدارات حتى 

ولو تضمنت رؤى نقدية وتحليلية ملسرية الفنان املكرم!! 

لفنانني  وتضمنها  العام  هذا  املكرمني  قامئة  أن  والحقيقة 

املخرجني  وشيخ  رزق  أمينة  القديرة/  الرائدة  هام:  راحلني 

زكية  وفاء  لفتة  لهي  الزرقاين  الرحيم  عبد  املعارص/  باملرسح 

الفنانني  من  ثالثة  تكريم  وكذلك  عليها،  التحية  توجيه  يجب 

ومهندس  فهمي،  وعايدة  املنعم،  عبد  هم صربي  املعارصين 

مفردات  ملختلف  متثيال  يعترب  حيث  فوكيه  فادي  الديكور/ 

ويف  املخرجني  من  عدد  أكرب  تكريم  بجوار  املرسحي،  العرض 

مع  أختلف  ال  كنت  وإذا  صبحي.  محمد  النجم/  مقدمتهم 

مجموعة األسامء التي تم تكرميها بهذه الدورة وأنهم جميعا 

جديرون بالتكريم، ولكنني كنت أفضل وطبقا للعرف السائد 

عدم تكريم الفنان/ أحمد إسامعيل – شقيق رئيس املهرجان 

أو  التجريبي  للمهرجان  الدورة وتأجيل تكرميه  – خالل هذه 

د.إميان  الفنانة/  مع  حدث  مبا  أسوة  وذلك  القادمة،  للدورة 

انسحبت من  الثقافة حينام  الدايم شقيقة معايل وزيرة  عبد 

الرتشيح لجائزة الدولة للتفوق يف الفنون منعا للحرج.     

تصدر  التي  اليومية  النرشات  تعد  »دوارة«:  واستكمل 

أهم  من  الحسيني  إبراهيم  املرسحي/  الكاتب  تحرير  برئاسة 

النرشات  أفضل  من  أيضا  وتعد  بل  الدورة،  هذه  إيجابيات 

التي صدرت خالل الدورات السابقة شكال ومضمونا، ويكفي 

 24 يف  يوميا  تصدر   - الشكل  مستوي  عىل   – أنها  أسجل  أن 

ألوان  وغالف  الكبري  القطع  من  صفحة(  وعرشين  )أربعة 

)وجه وظهر( واملفرتض أن يصدر منها 16 )ستة عرش( عددا، 

هم  والجامعات«  »المستقلني  أن  على  اتفقوا 
الجمهور  دخول  تنظيم  وعابوا  »األفضل« 
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أما عىل مستوى املضمون فبخالف تغطيتها الشاملة وبكل دقة 

وندوات  إصدارات  من  للمهرجان  املختلفة  الفعاليات  لجميع 

تضمنت  مرسحية،  وعروض  مرسحية،  وورش  فكرية  ولقاءات 

أجيالهم  مبختلف  املرسح  مخرجي  عن  توثيقية  مقاالت  أيضا 

للهيئة  واجبة  التحية  كانت  وإذا  والفنية.  الفكرية  وتوجهاتهم 

طباعاتها  لرسعة  عيل  الحاج  د.هيثم  برئاسة/  للكتاب  العامة 

يوميا عىل هذا الورق الفاخر، فإن الشكر موصول أيضا بالطبع 

الفنية وأخص بالذكر كل  التحرير والتجهيزات  إىل جميع أرسة 

من الفنان/ وليد يوسف املخرج واملدير الفني، وأرسة التحرير: 

عبد  حسام  هامم،  داليا  التحرير(،  رئيس  )نائب  زيدان  أحمد 

التحرير(،  )سكرتري  عثامن  سلوى  التحرير(،  )مديرا  العظيم 

ووائل سعيد )مسئول تغطية امللتقى الفكري(، أحمد الرشيف 

الشكر  توجيه  رضورة  أرى  وأخريا  الشهادات(.  عن  )املسئول 

اإلعــالم(  لجنة  )رئيس  النارص  عبد  جامل  للصديقني/  أيضا 

ميديا(  والسوشيال  اإللكرتوين  املوقع  )مدير  فاضل  ومحمد 

وباق أعضاء اللجنة عىل حرصهم عىل نرش جميع أعداد النرشة 

أوال بأول مبجرد طباعتها – عىل املوقع األلكرتوين.

الناقد/  من  الندوات  لجنة  تشكلت   : بقوله  »دوارة«  وختم  

جرجس شكري مقررا )للعام الثالث عىل التوايل( وعضوية كل 

من النقاد والفنانني: عبلة الرويني، عبري عيل، ود.عمرو دوارة، 

عىل  أفراد  سبعة  إىل  اللجنة  أعضاء  يصل  أن  أمتنى  كنت  وكم 

املاضية – حينام ضمت أسامء  السنوات  ببعض  األقل – أسوة 

وليس  املثال  سبيل  عىل  بينهم  ومن  املتخصصني  كبار  بعض 

طالب،  أبو  د.أسامة  السالموين،  العال  أبو  األساتذة:  الحرص 

ويصعب  حافظ،  د.حاتم  سليم،  د.مصطفى  عانوس،  د.نجوى 

يف  نظري  وجهة  أعلن  أن  املهرجان  نتائج  إعالن  قبل  حاليا 

مستوى العروض املشاركة، ولكن ميكنني تسجيل حقيقة مهمة 

فرض  وعدم  املهرجان،  الئحة  إعادة صياغة  جدا وهي رضورة 

الضوء  للغاية، لتسليط  وللمخرج وللسينوغراف، مسألة مهمة 

ثالث  وعرب  املرسحي،  العرض  عنارص  من  العنرص،  هذا  عىل 

ومجموعة  إسامعيل  يوسف  القدير  الفنان  استطاع  سنوات، 

تحمل  ناجحة  لدورات  يقدموا منوذج  أن  اإلدارة معه،  مجلس 

املرسحي«،  »املؤلف  أو  املرسحي«  »املخرج  مثل  مهم  عنوان 

كانوا  فقد  اآلباء«.  »دورة  األوىل  الدورة  تسمية  تم  مثلام  أو 

عنارص  مع  التعامل  كيفية  يف  صحيح،  علمي  بشكل  يفكرون 

العمل عىل  الدورة،  العرض املرسحي، واستطاعوا، خاصة هذه 

مختلف االجيال، فالندوات املخصصة للمخرجني، شاهدنا فيها 

تجاربهم  عن  يتحدثون  جيل،  من  بأكرث  يحتفون  أنهم  كيف 

نرشة  خالل  من  لذلك  متابعا  وكنت  وأهميتها،  وخصوصيتها  

املهرجان، التي وثقت كل يشء مبصداقية وحرص شديدين.

املخرجني  أن  الدورة،  هذه  إيجابيات  من  »خميس«:  وأضاف 

أمثلة عىل  فهم مختلف، وهناك  لديهم  كان  الجدد،  واملؤلفني 

أجيال  لدينا  القمر«،  »بنت  وعرض  »املطبخ«  عرض  ذلك، 

من   - وأعتقد  املختلف،  ووعيها  ألفكارها  ممتلكة  جديدة، 

املؤلف  جائزة  عىل  سيحصل  منهام  واحدا  أن  نظري-   وجهة 

الشاب يف املهرجان، مهم جًدا أن يصل للمهتمني بفن املرسح، 

وهذه  الجديدة،  األجيال  عند  مهم  وعى  هناك  بأن  إحساس 

مسألة ليست بسيطة، وال ُتكتسب بسهولة، أظن أنها إيجابية 

مهمة للغاية ملستقبل املرسح املرصي.

جًدا،  هامة  نقطة  عند  نتوقف  أن  يجب  »خميس«:  وتابع 

حجز  وهي  معها  للتعامل  حاًل  نجد  أن  املستقبل  يف  يجب 

حدث  قد  ألنه  املرسحي،  العرض  بحضور  الخاصة  الدعوة 

خلل يف ذلك يف  بعض العروض التي كان عليها إقبال شديد، 

دخول  عن  املسؤولني  من  صحيح  غري  تعامل  هناك  وكــان 

الجمهور  ولكن  ذلك،  يف  سبًبا  التزاحم  كان  رمبا  الجمهور، 

استاء بشدة من ذلك، حتى بعض  املتخصصني فقد عادوا من 

يكملوا  ال  أن  وقرروا  دون حضورها،  املرسحية  العروض  بعض 

نجد حال  أن  التعامل معهم، البد   بناًء عىل طريقة  املهرجان، 

أن  املمكن  من  رمبا  كبرية،  زمنية  بفرتة  املهرجان  قبل  لذلك 

عن  اإلعالن  ويتم  بهم،  خاصة  مقاعد  للمتخصصني  نخصص 

وللجمهور،  للمتخصصني  العدد  استكامل  حالة  ويف  ذلــك، 

الئق،  بشكل  يومها  إبالغه  يتم  أو  ذلك،  عن  اإلعالن  يفضل 

انتهت،  الدعوات  بأن  ُيبّلغ  ثم  ساعات   أحد  ينتظر  أن  دون 

افضل،  تنظيم  لدينا  يكون  أن  القادمة  ــدورات  ال يف  وامتنى 

للعروض  دعوتهم  ويتم  املرسحيني  للمتخصصني  حرص  وعمل 

الدورة  مع  اآلن،  حتى  ألنه  الئقة،  بطريقة  والختام  ولالفتتاح 

ال  فاملرسحيون   ، صحيحة  طريقة  لدينا  ليس  عرشة،  الخامسة 

مقام  املهرجان  و  الئق،  بشكل  الفاعليات  حضور  يستطيعون 

عروض  كرنفال  ليشاههدوا  واملتخصصني،  الجمهور  أجل  من 

املرسح املرصي عرب عام، و يجب أن نجد حاًل لفكرة التكدس 

ألن  والجمهور،  للمتخصصني  بسهولة  الدعوات  عىل  والحصول 

الجمهور  يتعرف  أن  املهرجان  أهــداف  من  أن  املفرتض  من 

يذهب  فعندما  جمهوره،  عدد  ويزيد  املرسح  عىل  العادي 

الجمهور العادي إىل املرسح وال يجد دعوات للدخول وينتظر 

من  سينفر  بالتأكيد  الالئقة،  غري  املعاملة  جانب  إىل  ساعات، 

كوته ملسارح الدولة )نصيب محدد(، مع اإلرصار عىل متثيل كل 

أشكال وفرق املرسح املرصي دون متييز لعروض املحرتفني عن 

الهواة، وكذلك التشديد عىل عدم السامح بشغل أحد قيادات 

املهرجان حتى ال يكون  أو مدير  الدولة ملنصب رئيس  مرسح 

الوقت. وبصفة عام فإن تشكيل لجنة  خصام وحكام يف نفس 

ويكفي  الدورة  بهذه  اإليجابيات  من  تعد  العام  التحكيم هذا 

وتضم  الحديني  محمود  الكبري/  الفنان  رئيسها  يكون  أن 

من  نخبة  مع  حسني  الــرازق  عبد  النزيه/  الناقد  بعضويتها 

الفنانني املتميزين مبختلف مفردات العرض املرسحي.

الجمهور  باملتخصصني ويبعد  التنظيم ال يليق   : أحمد خميس 

عن املرسح 

للمؤلف  دورة  تخصيص  فكرة  إن  خميس:  أحمد  الناقد  وقال 

التحكيم  لجنة  في  »أجانب«  بمشاركة  طالبوا 
للعرض الثاني  اليوم  في  وحضورها 
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املرسح، وهذه املسألة تبعد الناس عن املرسح وليس العكس.

عصام السيد: أنا ضد التسابق  ودخول الجمهور مبقابل مادي 

يحل مشكلة التزاحم 

فيام قال املخرج الكبري عصام السيد: أنا شخصيًّا ضد التسابق، 

املرسحي  باملوسم  احتفال  املهرجان  هذا  يكون  أن  وامتنى 

للثقافة  مسابقة  لدينا  بالتسابق،  وليس  املــرصي،  القومي 

ُنقيم مسابقة  الجامهريية ومسابقة للجامعة، ومن املمكن أن 

املهرجان  يف  عرضه  يتم  املسابقات  هذه  ونتاج  للمستقلني، 

هناك  يكون  أن  املمكن  ومن  جوائز،  وبال  تسابق  بال  القومي، 

من  مجموعة  هناك  يكون  أن  يف  للشباب  التشجيع  من  نوع 

الشباب  بها  يحظى  القبيل،  أو يشء من هذا  والبعثات،  املنح 

الواعد، حيث  أرى أن مسألة التسابق مرضة.

السنة  من  افضل  يكون  عام  كل  التنظيم  »السيد«:  وأضاف 

و  العام جيدة،  الورش هذا  من  تسبقها، هناك مجموعة  التي 

ندوات املكرمني، كانت جيدة، حيث حدث حوار بني الجمهور 

جًدا  جيدة  عروض  هناك  بالعروض،  يتعلق  وفيام  واملكرمني، 

دقة،  أكرث  بشكل  املسارح  حجز  يتم  أن  وامتنى  العام،  هذا 

بشكل  »أبلكيشن«  خالل  من  الحجز  يكون  أن  من  املانع  فام 

إلكرتوين، وما املانع أن تكون الدعوات يف صورة تذاكر، مبعنى 

أن يكون الحضور بقيمة مالية رمزية وليس مجانيا، هذا سوف 

ينظم فكرة التزاحم أكرث، وسيكون هناك إيراد للمهرجان. 

جديد دم 
اختيار لجنة املشاهدة  الدويري: إن  املخرج طارق  كذلك قال 

دم  هناك  أن  تؤكد  الجامعة،  ومن  ومستقلة  جديدة  ألجيال 

تعد محصورة يف جهات محددة،  املسألة مل  وأن  جديد يضخ، 

فهذه   ، يكون  مل  يهمني  وال  العمل«،  »جودة  هي  فالقضية 

فهناك عدد  التنظيم،  اإلشكالية يف  الدورة.  امتيازات هذه  من 

الحضور مجدًدا،  بعدم  قراًرا  يأخذون  التزاحم،  بعد  الناس  من 

هناك طرق أخرى للتعامل، من املمكن أن نقلل عدد العروض، 

هناك  أن  املؤكد  ومن  للحضور،   أكرب  مساحات  هناك  فتكون 

الدورات  يف  ذلك،  من  أفضل  التنظيم  يكون  أن  يجب  حلول، 

يتم  العام  هذا  فلامذا  الشكل،  بهذا  التنظيم  يكن  مل  السابقة 

التعامل مع الناس بشكل غري الئق وغري آدمي؟.

وجود  عىل  حرص  هناك  يكون  أن  امتنى  »الدويري«:  وتابع 

حقيقيا،  املهرجان  يجعل  هذا  ألن  املرسحيني،  من  جديد  دم 

التحكيم بشكل  التحكيم، يجب أن يكون  وفيام يتعلق بلجان 

موضوعي دون وضع اعتبارات لجهات محددة، الجدارة تعطى 

املهرجان  اإلقبال عىل املشاركة يف  ملن يستحق، ألن ذلك يزيد 

ويجعل هناك تنافسا حقيقيا .

الحفيد   « مشاركة  مع  أختلف   : البيلي  صفاء 
يستحق يكن  فلم   «

باإليجابيات،  مليئة  الدورة  هذه  البييل:  صفاء  الكاتبة  وقالت 

أكرث بكثري من الدورات السابقة، عروض هذه الدورة متنوعة، 

من  اتجاهاته  مبختلف  املرصي،  املرسح  إنتاجات  كافة  متثل 

مستقل،  للمرسح ومرسح  الفني  والبيت  الثقافة  قصور  إنتاج 

مرسحها األسايس، وبالتايل مل تكن قد تعرفت عليه بشكل جيد، 

أهميته،  من  كثريا  املهرجان  تفقد  التسابق  مسألة  أن  وأرى 

نحن نقدم املرسح من أجل املتعة واالستمتاع وليس من اجل 

التسابق والفوز.

 ، سابقا  مخرج  ينجح   أن  معنى  ليس  »البييل«:  وأضافت 

عىل  تفضيلها  و  اختيارها  ويتم  ناجحة  عروضه  كل  تكون  أن 

جيدة،  كانت  االختيار  لجنة  بالتواجد،  أجدر  أخرى،  عروض 

ينقصه  حيث   موفقا،  يكن  مل  الحفيد،  لعرض  اختيارها  ولكن 

الكثري من فنيات العرض املرسحي الناجح.

لمسرح  مسابقة  إقامة   أتمىن  نور:  محمد 
الطفل و  العرائس 

فيام قال مدير مرسح العرائس الفنان محمد نور: هذه الدورة 

العرائس،  ملرسح  كمدير  شخصيًّا  أنا  يل  مهم  يشء  بها  حدث 

املجلس  يف  أقيمت  للعرائس  ورشة  ضمت  الــدورة  أن  وهو 

أبو رسيع، حول  القدير عامد  الفنان  قدمها  و  للثقافة،  األعىل 

كانت  الله  والحمد   ، كانت سبقا  و  العرائس،  وتحريك  تصنيع 

ناجحة.

وتابع »نور«: أنتظر كل عام املهرجان القومي ملشاهدة عروض 

املشاهدة«،  »لجنة  بشكل شديد،  منتقاه  الدورة  عروض هذه 

من  أحد  ُيحرم  مل  تقريًبا  وعادلة،  كبري  حد  إىل  جيدة  كانت 

املشاركة يف املهرجان، إىل جانب وجود عروض نوعية مختلفة، 

الرتاث  من  مأخوذة  وعروض  وراقصة ومرتجمة  مؤلفة  عروض 

املرسحي«،  »املخرج  بعنوان  الــدورة  وهذه  معالجتها،  وتم 

لهم  كان  الذين  املخرجني،  من  مجموعة  تكريم  تم  وبالطبع 

نارص  و  السيد  عصام  ومنهم  املرصي  املرسح  يف  وأثر  بصمة 

املكرمني،  عن  كتبت  التي  والكتب  منري،  مراد  و  املنعم  عبد 

تقترص عىل  العامة، وال  ليقرأها  يتم طبعها وطرحها  أن  امتنى 

حضور ندوة التكريم فقط، ألن الجيل الجديد يف حاجة ملعرفة 

وامتنى  املرصي،  املرسح  وعالمات  السابقة  األجيال  عن  املزيد 

املؤلف  تحديًدا،   أكرث  بالجوائز  الخاصة  املصطلحات  تكون  أن 

الصاعد، يتحدد من هو املؤلف أو املخرج  الصاعد أو املخرج 

الصاعد؟، تكاد تكون ال توجد سلبية إال تكدس الجمهور عىل 

الجمهور  والعرائس،  الطليعة  العتبة،  مسارح  وخاصة  املسارح 

دخول  يف  التنظيم  من  مزيًدا  نحتاج  و  ــدورة،  ال هذه  بطل 

الجمهور.

التحكيم  لجنة  ترى  أن  االقرتاحات  من  »البييل«:  وتابعت 

الذي تعرض عليه مل يكن  الثاين، ألن املرسح  اليوم  العرض يف 
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الجامعة، ألنهم يقدمون عروضا مهمة وقوية، وأمتنى ان يكون 

ومرسح  العرائس  مبرسح  خاصة،  حتى  ولو  مسابقة،  هناك 

وال  سنوات،  ثالث  منذ  أقيمت  التي   التجربة  هذه   ، الطفل 

أعرف سبب توقفها، مع أنها كانت ناجحة، امتنى أن تعود مرة 

أخرى بشكل مستمر وتتسابقي.

في  أجانب  بمشاركة  أطالب  فتحي:  محمد 
التحكيم لجان 

أرى  الثقايف: ال  الجيزة  الفنان محمد فتحي مدير مركز  قال  و 

نحاول  الصعوبات  بعض  هناك  وسلبيات،  إيجابيات  هناك  أن 

أن نتخطاها بأقىص قدر ممكن لتحقيق أعىل معدالت النجاح، 

الناس.  بعض  نظر  السلبيات من وجهة  بعض  حتى مع وجود 

أضاف:  الدولة ترعى املهرجان وتحافظ عىل مستوى التنافس 

أيًضا،  نجاحا  يعد  املهرجان  واستمرار  وبقاء  الفرق،  بني  ما 

وأمتنى أن املسارح التي تشملها  خطة تشغيل املهرجان، تكون 

املرصي  املرسح  يتطور  أن  نحتاج   ، أفضل  بها   اإلمكانيات 

اكرث،  تقنيات  لدينا  يكون  و  ذلك،  من  أكرث  املرسح«  »خشبة 

إلتاحة   ، املمكنة  الرؤى  كل  العروض  تحقق  أن  عىل  لتساعد 

يف  تشارك  أكرث  فرق  أمام  أكرب،  بشكل  الجوائز  لحصد  فرص 

التحكيم،  لجنة  يف  أجانب  أعضاء  مشاركة  وامتنى  التسابق، 

التحكيم  تنحاز لجنة  فأحيانا وبشكل غري مبارش وغري مقصود 

يف  نتمنى  كذلك  معينة،  لجهة  أو  العروض،  من  معني  لنوع 

املهرجان إقامة  ورش لفرق أجنبية ، ومن السلبيات، امتنى أن 

تتغلب إدارة املهرجان عىل مشكلة تنظيم  دخول الجمهور.

األفضل  هو  العروض  مستوى 
مستوى  هو  اإليجابيات  أكرث  زيــن:  منار  املخرجة  وقالت 

العروض، خاصة عروض  الفرق املستقلة.  كانت هناك مسارح 

يف  مشكلة  لديها  أخرى  و  الدخول،  مستوى  عىل  جًدا  ناجحة 

دخول الجمهور نظرًا لإلقبال الشديد، خاصة عروض الجامعة و 

الفرق املستقلة.. أضافت:   دورة »املخرج املرسحي« أسعدتنا 

نجد  أن  فقط  نحاول   ، عام  عن  عاما  أكرث  يتطور  املهرجان  و 

آليات للتنظيم أكرث دقة .

من  املرسحية  التطورات  كل  عىل  مطلعة  اللجنة  تكون  أن 

تقنيات أو أفكار، حتى يكون التقييم مناسبا مع ما يقدم ومع 

تطورات العرص.

مسرحي  زخم 
العروض  كم  و  املرسحي  الزخم  التوين:  حسام  املخرج  قال  و 

من أهم اإليجابيات، وهذه الدورة تعد أقوى دورة من حيث 

األقوى  اختارت  االختيار  أو  املشاهدة  لجنة  العروض،  مستوى 

أخرى،  فئة  عىل  فئة  من  سيطرة  ال  متنوعة،  عروض  بالفعل، 

الفني  والبيت  الكنيس  واملرسح  الحرة  الفرق  بني  تنوع  هناك 

يف  التنظيم  سوء  هي  الوحيدة  السلبية  الجهات،  من  وغريها 

يكون  رمبا   ، املسارح  كل  الشديد يف  والزحام  العروض،  دخول 

الحل هو مد مدة املهرجان، بحيث يحصل كل عرض عىل أكرث 

من ليلتي عرض.

وتابع »التوين«: العروض األقوى يف هذه الدورة هي العروض 

املستقلة، وقد اثبتت نجاحها يف هذه الدورة عن كل الدورات 

السابقة، مستواها يفوق عروض  البيت الفني وقصور الثقافة، 

املشاركة  العروض  عدد  وتكون  املتنفس  هذا  يزيد  أن  نتمنى 

إيجابيات  ومن  الجامعات،  وكذلك  أكرث  املستقلة  الفرق  من 

 %70 ونسبة   ، قليلة  العاملية  النصوص  أن  أيًضا،  املهرجان 

العروض ملؤلفني مرصيني، إىل جانب أفكار جديدة  تقريًبا من 

أن  عىل  تأكيد  وهــذا  العروض،  من  العديد  يف  طرحها  تم 

ودعم  ذلك  زيادة  إىل  ونحتاج  جيدين،  مؤلفني مرصيني  لدينا 

وأفكار  مؤلفني  لدينا  أن  أثبتت  الدورة  هذه  املرصي.  املؤلف 

هذه  يف  كبريا  مكسبا  ذاته  حد  يف  هذا  و  جيدة،  ومرسحيات 

الدورة، وتعد هذه الدورة من وجهة نظري من أنجح الدورات 

خالل الخمس سنوات السابقة.

الدورة  إيجابيات  من  صابر:  محمد  املرسحي  املخرج  وقال 

العروض  تنوع  و  عــام،  كل  نعيشه  الــذي  املرسحي  الحراك 

تطور  وهناك  املشاركة،  الجهات  يف  املرسحية  الرقعة  وتوسيع 

أن  امتنى  و  يسبقه،  الذي  العام  عن  عام  كل  يحدث  شديد 

العروض  من  أكرث  مرصيًّا  املؤلفة  العروض  مشاركات  تكون 

 ، أكرب  بنسبة  الشباب  مشاركة  من  والبد   ، والعاملية  العربية 

التحكيم أو يف العروض املشاركة، وزيادة نسبة  سواء يف لجنة 

مشاركة العروض املستقلة والجامعات.

املهرجان يف  إقامة  الحرضي:  املرسحي سامح  املخرج  قال  فيام 

حد ذاته يف ظل هذه الظروف االقتصادية يعد من اإليجابيات، 

راصدة  اليومية  النرشات  عام،  كل  من  أفضل  املسارح  وتجهيز 

لكل األحداث بشكل دقيق جًدا، ومن سلبيات الدورة أن كان 

عروض  مع  إال  هذا   يصلح  ال  األول،  اليوم  يف  اللجنة  عرض 

يصلح  ال  ولكنه  مسارحها،  عىل  تعرض  التي  الفني،  البيت 

املرسح  عىل  تتعرف  ألن   تحتاج  التي  االخرى  العروض  مع 

التحكيم،  لجنة  أمام  لديها  ما  أفضل  تقدم  حتى  والجمهور، 

جانب  إىل  كلها،  املتسابقة  العروض  الفرق  تشاهد  أن  وامتنى 

لو  :ماذا  وأتساءل   ، الجامهريية  الثقافة  عروض  عدد  زيادة 

قدم املهرجان يف أكرث من محافظة كاحتفالية وال  يقترص عىل 

القاهرة.

عروضا  هناك  أن  الحظت  الــدايل:  شادي  املخرج  قال  كذلك 

الجامعة  عروض  خاصة  اإلنتاج،  جهات  مختلف  من  جيدة 

واملرسح املستقل، هذه املشاركات هي التي تطور املرسح، كل 

التحكيم  لجنة  عىل  وأشفق  قوية،  الدورة  هذه  يف  املشاركات 

أن  اقــرتاح  ولدي  التوقعات،  كل  فاق  العروض  مستوى  ألن 

تشاهد  التحكيم  ولجنة  أكرب،  عددها  املهرجان  أيام  تكون 

مجانية  ليايل  نفتح  أن  ميكن  و  الثانية،  ليلتها  يف  العروض 

يف  الجمهور  تحبيب  املهرجان  أهداف  ضمن  فمن  للجمهور، 

املرسح  املتعددة،  والوسائط  االنرتنت  نحارب  نحن   ، املرسح 

يجب أن يفرض نفسه بقوة بداخل الفضاءات املختلفة.

محمود  د.  واملخرج  الديكور  مصمم  قال  شديد  إيجاز  ويف 

فؤاد صدقي مدير مرسح نهاد صليحة: امتنى أن تقام مسابقة 

يقارن  أن  يعقل  هل   ، املتخصصني  لغري  وأخرى  للمتخصصني 

أو فرق مستقلة  بإنتاج عرض جامعات  بيت فني  إنتاج عرض 

من  فائزين  عىل  نحصل  سوف  ذلك  تنفيذ  حالة  يف  وحــرة؟، 

يف  النظر  إعادة  جانب  إىل  املتخصصني،  غري  ومن  املتخصصني 

تصنيف العروض. فكيف نضع يف التسابق عروض األطفال مع 

الكبار؟ عندما تم وضعها يف املشاهدة تم رفضها ألنه ال يوجد 

الطابع  العروض ذات  باإلضافة إىل  املقارنة،  أنواع  أى نوع من 

أُحّكم عرضا دراميا،  الراقص، يكون لها شعبة مستقلة، فكيف 

كيف  راقــص؟،  آخر  عرض  ولدي  ممثل،  أفضل  جائزة  ولدي 

نقيم االثنني مًعا؟!، وهل اللجنة كلها عىل دراية بهذه النوعية 

من املرسح الراقص؟ فرد واحد منهم فقط هو من عىل دراية 

بذلك، لذلك ُأنادي بأن يقام مهرجان خاص للرقص املعارص، أو 

أن يكون له شعبة خاصة كام ذكرت. 

بدر  بجامعة  املعيد  التهامي  مصطفى  الديكور  مصمم  قال  و 

كلية السينام واملرسح قسم الديكور: أكرث سلبية وجدتها هي 

املهرجات  دورات  إحدى  يف  .أضــاف:   الفنية  التجهيزات  قلة 

عىل  حريصا  وكنت  الفنية،  للتجهيزات  مديرا  كنت  التجريبي 

التواصل مع املخرجني ومهنديس الديكور بشكل مبارش، لتوفري 

كل احتياجاتهم ألن قلة التجهيزات الفنية، يرتتب عليه زيادة 

جًدا،  قليل  والوقت  التجهيزات  تحتاجه  الذي  الوقت  مدة 

واملهم  التحكيم.  لجنة  أعضاء  بني  األعامر  اختالف  جانب  إىل 
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والمستقلني الجماهريية  الثقافة  مشاركة  زيادة 
عدد  عىل  تحفظ  لدي  لطفي:  أحمد  واملخرج  املمثل  وقال 

والفرق  والجامعات  الجامهريية  بالثقافة  الخاصة  الكرايس 

يكون  وأن  اليشء،  بعض  تزيد  ألن  تحتاج  أنها  وأرى  الحرة، 

إنتاجة قد  الفني  البيت  املهرجان،  لهم لجنة خاصة غري لجنة 

إنتاجها ال يصل إىل 50000،  الهواة  يصل إىل 300 ألف، فرق 

وأقل من ذلك بكثري، و الجامعات إنتاجها 5000 جنيه، امتنى 

العرب  أخوانا  من  وتكون  متاًما،  مرصية  اللجنة  تكون  ال  أن 

بدون  توجهها  يذهب  قد  تكون مرصية  عندما  فاللجنة  مثاًل، 

اللجنة  ولكن  عادل،  غري  بالتأكيد  وهذا  بعينها،  فئة  إىل  قصد 

لجهة  النظر  دون  بجودتها،  العروض  مع  ستتعامل  األجنبية 

اإلنتاج.

و قال املخرج مايكل مجدي: املهرجان تنظيمه أفضل من كل 

مختلفة،  جهات  ومن  املتنوعة  العروض  من  العديد  به  عام، 

هذه الدورة من مميزاتها أن املستقلني حاصلني عىل مساحات 

ومتميزة،  جيدة  وعروضهم  العروض،  مستوى  عىل  جيدة 

يف  تنوع  هناك  جــًدا،  قوي  ــدورة  ال هذه  يف  فنيًّا  املهرجان 

وهذا  مختلفة،  ولجان  مختلفة  تخصصات  من  التحكيم  لجنة 

العروض  ليايل  عدد  أن  السلبيات  من  و  جًدا،  مفيد  بالتأكيد 

رمبا  للحضور،  الجمهور  من  كبري  ضغط  ذلك  نتيجة  قليلة، 

نحتاج إىل زيادة عدد ليايل العرض، و امتنى أن يكون املهرجان 

أكرث  عىل  يحصل  والعرض  أكــرب،  مدته  القادمة  ــه  دورت يف 

تنافس  مبعنى  التقسيم،  إىل  نعود  أن  وامتنى  عرض،  ليلة  من 

كان  وهذا  وهكذا،  مًعا  والشباب  مًعا،  االحرتافية  العروض 

منافسة  هناك  وكان  العروض،  من  أكرب  لعدد  مساحة  يعطي 

عادلة إىل حد ما.

منها،  كثرية  إيجابيات  هناك  أرشف:  جــورج  الفنان  وقــال 

بكل  الخارجية  للفرق  للمساعدة  وتقدميها  املسارح  انضباط 

أكرث  أخذ  ألنه  الطليعة  مرسح  بذلك  واخص  وطاقتها،  قوتها 

اللجنة  أن  جانب  إىل  أخــرى،  فرق  من  خارجي  عرض  من 

متميزة جًدا ولكنها تفتقر لوجود عنارص أكادميية، عدا دكتورة 

النرشات  أيًضا  اإليجابيات  من  الباليه،  أستاذة  حامد  رجوى 

الورقية واألبلكيشن، فكرة تقديم العروض مجاًنا تعد إيجابية 

وسلبية يف آٍن واحد، ألن فكرة »باملجان« تجعل اإلقبال زائدا 

جانب  إىل   ، شديد  وزحــام  تدافع  هناك  فيكون  الحد،  عن 

التنظيم، امتنى أن نجد طريقة أخرى مختلفة للتنظيم  سلبية 

املمكن  األبلكيشن، ومن  أو حجز من خالل  أكواد  عن طريق 

تحد  قد  رمزية،  بقيمة  وتكون  باملجان،  العروض  تكون  ال  أن 

بعض اليشء من هذا التزاحم.

الشباب  ومشاركة  ضخم  إنتاج 
وهذا  كبري،  مرسحي  إنتاج  لدينا  يحيى:  أحمد  املمثل  وقال 

ظاهر من عدد العروض املشاركة، إىل جانب مشاركة الشباب 

ذلك  كل  الجامهريية،  والثقافة  املستقلة  والفرق  والجامعات 

االفتتاح  عرض  مستمرا،  وإنتاجه  أفضل  املرسح  حركة  يجعل 

عن  الحديث  فكرة  املهرجان،  إيجابيات  من  أراه  رائعا  كان 

دور  موظفي  ملساعدة  املرسحية،  والفرق  الجامعات  شباب 

العرض يف دخول الجمهور والتعامل معهم.

تبدأ  الدورة،  إيجابيات هذه  ناجي:  كريلس  املمثل  قال  فيام 

الـ   ،C.D اإلنرتنت والـ التقديم، أصبحت أسهل،  من طريقة 

كل  أصبح  والختام،  االفتتاح  ودعوات  بالفريق،  الخاصة   id

ذلك أسهل، زيادة عدد العروض إىل 34 عرض، أعطت فرصا 

املوقع  أو  الفيسبوك  صفحة  سواء  ميديا،  السوشيال   ، أكرث 

اإللكرتوين واألبلكيشن، املتابعة الدقيقة عىل وسائل التواصل 

إضافات يف  أى  التنوية عن  و  باملهرجان،  الخاصة  االجتامعي 

الذي  خطرة«  »عالقات  عرض  يف  معنا  حدث  كام  العروض، 

االهتامم  هذا  عــرض،  ليلة  كل  مرتني  مــرات،  أربــع  ُعــرض 

من  يقرب  ما  لنا  حرض  فقد  وعدده،  الجمهور  عىل  انعكس 

نفاد  بسبب  الحضور  يستطيعوا  مل  من  غري  شخصا،   500

الدعوات، مجهود كبري بذلته إدارة املهرجان.

بالفرق  الخاصة  الكوتة  تزيد  أن  امتنى  »ناجي«:  وأضــاف 

املرسحي  للعرض  يتاح  أن  امتنى  كام  والجامعات،  املستقلة 

دون  الحضور  من  الجمهور  ليتمكن  عرض،  ليلة  من  أكرث 

تزاحم.

مرسحيا  موسام  املهرجان  بعد  نتيح  ال  ملاذا  »ناجي«:  وتابع 

خاصا ألفضل عرشة عروض، يتم كنوع من التشجيع والجوائز 

العينية، إىل جانب إتاحة العروض للجمهور الذي مل يستطيع 

فاملسارح  رمزية،  بتكلفة  املهرجان  يف  العرض  مشاهدة 

التذكرة،  قيمة  عىل  ينعكس  وهذا  كبرية  تكلفتها  الخاصة 

ولكن عندما يقدم العرض الخاص يف مسارح الدولة، بالتأكيد 

قيمة التذكرة سوف تكون يف متناول الجميع.

يف  سوء  هناك  نبيل:  يوسف  واملخرج  املمثل  قال  وختاًما 

بني  تنظيم  هناك  يكن  مل  الجمهور،  ودخول  العروض  تنظيم 

عىل  القامئني  وبني  العرض،  عليها  يعرض  الذي  املرسح  إدارة 

بينهم. وأضاف »يوسف«:  تواصل  املهرجان، ال يوجد  تنظيم 

اإلمكانيات  كل  للعروض  يوفرون  املهرجان  عىل  القامئون 

قدر  عىل  ممكنة  صــورة  بأفضل  العرض  ليظهر  املتاحة، 

يتم  أن  وامتنى  املتاحة،  اإلمكانيات  قدر  وعىل  املستطاع، 

النظر يف زيادة عدد عروض الجامعات والفرق املستقلة. 

تعرفنا  لقد  الريحاين،  ونجيب  عيد  عزيز  مثل  مرسحية  رموز 

رمبا  عيد،  عزيز  عن  معلومات  عىل  االفتتاح  عرض  خالل  من 

جانب  إىل  املعلومات،  تلك  يعرفون  ال  املرسحني  من  الكثري 

املرسحية،  رموزنا  عىل  يتعرف  أن  يجب  الذي  الجديد،  الجيل 

و  الشباب،  من  وأغلبها  الجيدة،  العروض  من  العديد  وهناك 

أن نعمل عىل مرسحيات مكتوبة بايدي شباب مرصيني، بداًل 

الدورة  هذه  إيجابيات  من  العاملي،  واألدب  االقتباس  من 

الكتابة املرسحية الجيدة لبعض العروض إىل جانب أن العرض 

و«املطبخ«  القمر«  »بنت  ومنها  ومختلف،  متميز  بأكمله 

و«هالوس«، و«عالقات خطرة« .

وأضاف »يحيى«: من سلبيات املهرجان »التنظيم«، وهذا نراه 

واستخدام  الكرايس،  وعدد  الناس  دخول  دورة،  من  أكرث  منذ 

يف  يرغب  الذي  بالجمهور  مقارنة  الصغرية،  القاعات  بعض 

فمن   ، شديدا  وزحاما  تكدسا  هناك  يجعل  ما  هو  الحضور، 

مبسارح  ونستعني  فقط  الكبرية  املسارح  نختار  أن  املمكن 

العدد  ذات  املسارح  واختيار  الصغري،  أو  الكبري  سواء  األوبرا، 

األكرب من الكرايس .

أخرى  حسبة 
تخفيض  أرى  مهران:  هاين  املرسحي  واملؤلف  الشاعر  وقال 

يجعل  فقط،  مرسحي  عرض   25 إىل   34 من  العروض  عدد 

 25 وتوفري  »فلرتتها«،  العروض  اختيار  يف  أكرث  دقة  هناك 

لدينا  حالًيا  به،  خاص  مرسح  عرض  لكل  فيكون  مرسحا، 

)مرسح  بالجامعات  مسارح  ثالث  إضافة  ميكننا  مرسحا،   16

فرق  ــزام  إل مع  والقاهرة(،  شمس  وعــني  حلوان  جامعة 

الرشكات بتوفري مسارح لها )ميكنها أن تستعني مبسارح خاصة 

عىل  تكون  املهرجان  ومدة  الرشقاوي(،  وجالل  كالهوسابري 

حتى  مثاًل،  ليال   10 يفتح  الواحد  والعرض  يوما،   20 األقل 

زحام،  دون  العروض  جميع  مشاهدة  من  الجمهور  يتمكن 

واإلعالميني،  بالصحفيني  خاصا  يكون  التحكيم  لجنة  ويوم 

واملتخصصني، ألن مساحات بعض املسارح ال تتحمل حضور 

العرض  ليايل  بعض  نجعل  أن  املمكن  ومن   ، أيًضا  الجمهور 

من  املتطوعني  من  عددا  نطلب  وأن  رمزية،  مالية  بقيمة 
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        نهاد السيد

املطبخ   .. الطعام  مكان  هو  املطبخ   .. البيت  معمل  هو  املطبخ 

هو مكان اإلشباع بالطعام داخل املنزل .. أو كل إشباع طعام ؟

عرض  ومخرج  مؤلف  عادل  محمد  منها  أتخذ  خطرة  إشكالية 

والشخصيات  الزمان  تحديد  لنا  ترك  بينام  عرضه،  مكان  املطبخ 

.. أياً منكام، بأنه هو املمثل ليتوحد مع  .. أنِت  ليك تشعر أنَت 

املتفرج،  نظر  وجهة  خالل  من  مبشكلته  ويشعر  العرض  أحداث 

مع  تتعاطفي  شعور  أية  دون  نفسك  تجدي  امــرأة  كنتي  فإن 

ظروف املمثلة، بل أنيك قد تصيل حد التوحد لتشعري أنها هي 

املظلومة يف قصة كالهام . وإن كنت رجل، تشعر أنك تتعاطف 

الذي حاول االستحامل مراراً  أمره  املغلب عىل  الزوج  املمثل  مع 

وتكراراً لظروف زوجته .

فقد تعرض عرض املطبخ لقصة شائكة جدا بني العالقات الزوجية 

خطورتها  مبدى  واملجتمع  األرسة  تشعر  ال  والتي  عنها  املسكوت 

ورضورة سلميتها ألن تكون حياة سليمة لنفوس سليمة.

 فمرتتبات العالقات االجتامعية املتبادلة بني األب وابنته، وكذلك 

الزوج  الفعال يف مدى صحة عالقة  الهام  لها دورها  األخ وأخته، 

وزوجته .. إنها عالقات مختلفة متبادلة حد الرتاكب للرجل داخل 

كيان املرآة الواحدة، ال تفرقة فيام بينها، فمنها ميكنها أن متارس 

حياتها الزوجية بشكل سوي، ومنها تؤدي بها إىل الفشل .

داخل كيان املرآة .. ذلك التجويف، تلك الوحدة، الصامتة، والتي 

متكن محمد عادل من أن يوصله لنا مبنتهى الدقة والروعة دون 

أن تشعر أنت املتفرج مبلل أو خلل أو زهق حد أن يجعلك ترتك 

والصمت  للملل  مقياسه  يف  برع  أنه  بل  وتخرج،  العرض  صالة 

وال  العرض  مع  التوحد  حد  بشعوره  تستمتع  ألن  بالشعرة  هذا 

السكوت  قمة  بني  متبادل  منتظم  غري  إيقاع  خالل  من  ترتكه 

بكر  أبو   « الفنان  فراغ مرسحي حدده  املفاجئة يف  الحركة  وقمة 

مختلفة  حاالت  بداخله  تتنوع  واحدة  إضاءة  ببؤرة   « الرشيف 

الزوجة  من مشاعر مختلفة  به  تشعر  لتعرب عام  اإلضاءات،  من 

مرتاكبة يف كيانها الواحد واملتمثل يف البؤرة الواحدة .

األزمــات  بعض  عــادل  محمد  ناقش  هنا   .. املــرأة  كيان  داخــل 

كمشكلة  اإلطــالق،  عىل  األساسية  تكون  وقد  الهامة  واملشاكل 

 .. الزوج  اختيار  حق   .. الرأي  عن  التعبري   .. املادي  االستقالل 

انعدام   .. لإلناث  املبكر  الزواج   .. الجنيس  االغتصاب  أو  التعدي 

الوجود  ذلك  أن  واعتبار  املجتمع  داخل  ووجودها  املرأة  كيان 

تفضيل  جاء سبب  هنا  ومن  الرسير،  أو عىل  باملطبخ  إال  ما هو 

من  الهروب  حيث   .. املطبخ  عرضه  مكان  الستخدام  املخرج 

الرسير إليه .. حيث وجود الكيان .

نصه  كتابة  برع يف  قد  عادل  أن محمد  أرى   .. نظري  من وجهة 

منذ بدايته إىل نهايته، حتى أنه مل يختار أسامء شخوصه، تجعل 

من املشاهد التعايش يف األحداث دون أدىن تعب بسبب الفصل 

رصاع داخيل لشخصية واحدة، فكل شخص بداخله شئ ونقيده، 

رغم  سواه  دون  أحدهم  تربز  التي  املحيطة هي  الظروف  ولكن 

التي  املالبسة  تلك  زوجها  مع  عاهرة  الزوجة  تكون  أن  حتمية 

وتوحدها  الزوجة  ملذكرات  العاهرة  قراءة  خالل  من  أوضحها 

أراد  االستحامل، كام  الرضب واإلهانة وتعاتبها يف  للحظات  معها 

استويت تستقيم معها  إن  أن يوضح مفارقة هامة  محمد عادل 

نفس الزوجة وهو بخل الزوج عليها وعدم إعطاؤه لنفقاتها فحني 

إعطاؤه املال للعاهرة مقابل ساعة واحدة .

الشخصيات  لطبيعة  مالمئة  أيضا  فوجدناها   .. املالبس  عن  أما 

معا وكذلك  بعضها غري مالمئة  فوق  كثرية  أشياء  ترتدي  فالزوجة 

العاهرة عن ارتدائها  بنطلون ثم تغريه إىل فستان حينام تحدثها 

فستان  ترتدي  فهي   .. خفيفة  نجدها  العاهرة  ومالبس  لذلك، 

قصري مفتوح يغلق بأزرار لتعرب عن شخصيتها، أما مالبس الزوج 

كالسييك  عادي  قميص  بداخله  كالسييك  بنطلون  عن  عبارة  فهي 

هو أيضا للتعبري عن منطية الزوج.

بل  العرض،  طيلة  مكانه  يتناىس  مل  عادل  محمد  أن  الذكاء  ومن 

أنه أستخدمه مرارا وتكرارا بشكل إيقاعي يف إيضاح عنرص امللل 

 .. بتحبها  أنت  حاجة   .. إيه  طابخة   « حواره  خالل  من  والرتابة 

أن  إىل  تكرار  املهم تكون مبسوط » يف  .. مش مهم  وانتي  طب 

وصل بهم األمر ألن تهتم الزوجة بأكلها التي تحبه دون أن تبايل 

انبساط زوجها بعدما أصبحت عاهرة معه دون جدوى أو تغيري 

وفضلت أن تصبح عاهرة خارج البيت .. وذهبت .. وبقى الزوج 

وحده .. وانتهت الحياة .

اختيار  عن  أما  أسم،  مجرد  كان  ولو  حتى  حد  أدىن  وضع  أو 

املنيس«  »لبنى  املمثلة  اختار  حينام  أيضا  أجاده  فقد  املمثلني 

البارزة  املعامل  جسمها  يفتقد  الجسم  صغرية  رفيعة  هزيلة 

باهتة  تظهر  أن  تكاد  شقراء  هزيل  ذات صوت  القوية  الواضحة 

فاقدة  املشاعر  مبلدة  الزوجة  لشخصية  عام،  بشكل  ضبابية 

الكيان وإحساس الحب أو حتى الكره، هذا عىل خالف شخصية 

العاهرة التي متثلها » ليلة مجدي » ذات الصوت القوي األجش 

عن  التعبري  حادة  الغجرية  املالمح  ذات  القوي،  الواضح  الرنان 

الزوج » أحمد شكري » ألن ميثل  اختار يف شخصية  التمرد، كام 

رجل مرصي عادي ليس بجان وليس بقبيح، خمري اللون، طويل 

أيضا  فنجده   « عادل  أحمد   « مثله  الذي  األخ  عن  أما  القامة، 

باهتا عاديا غري واضح الشخصية أو املعامل لكونه قد تأثر بسطو 

والده عليه .

محمد  أن  إال  أرسة،  بيت  بكل  املطبخ  ازدحام  من  الرغم  وعىل 

عادل قد فضل الفراغ واكتفي باستخدامه لكنبة واحدة صممتها 

» سلمى أبو الفضل« مبنتهى البساطة ليتمكن من خاللها التنوع 

يف حركته وأحسن استخدامها .. إنه اكتفاء موفق .. فال يستدعي 

استخدام  عىل  عادل  محمد  فأعتمد  واملغاالة،  التكلف  العرض 

الفراغ املرسحي رغم قلة عدد املمثلني حتى ينأى عن التشويش 

عىل  للشخصية  الداخيل  الفراغ  تجسيد  من  ويتمكن  أفكاره  عىل 

عىل  آخذ  أنني  إال  املمثل،  خالل  من  ليتعايش  املرسح  خشبة 

مبرسح  املطبخ  عرض  به  عرض  الذي  القومي  املهرجان  إدارة 

فمن  عادية،  عىل خشبة مرسح  العرض  هذا  يعرض  أن  الطليعة 

يعرض  أفضل حينام  يكون  أن  املمكن  من  كان  أنه  نظري  وجهة 

يف قاعة حتى يتمكن مخرج العرض من تحقيق املعايشة الكاملة 

بعض  يف  املشاهد  أنت  تشعر  أن  تستطيع  خاللها  من  التي 

ولكنه  الزوجة،  هي  والعاهرة  العاهرة  هي  الزوجة  أن  األحيان 

 .. المطبخ  من  الهروب 
نعود وإليه   

رؤى
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20 نوافذ

        سباعي السيد

إال  عرش  التاسع  القرن  أواخــر  يف  املرسح  يكن  مل  عام،  بشكل 

عام  وبعد  تحديداً  سبقه ولكن  ملا  منطقية  ونتيجة  استمراراً 

بقطيعة  قاموا  واملخرجني  الكتاب  من  العديد  أن  نالحظ   ،1٨75

البداية  يف  األساس  يف  التغيريات  كانت  ذلك،  ومع  املايض.   مع 

الدوق  برهن  بالفعل. فقد  القامئة  لالتجاهات  تكثيفاً  أو  محصلة 

ساكس مايننجن  Saxe-Meiningen عىل أهمية املخرج القوي 

ويف  موحدة.   وحدة  يف  اإلنتاج  عنارص  جميع  دمج  ميكنه  الذي 

مجال الكتابة املرسحية، كان إبسن أول من أدرك متاًما األهداف 

أن حقبة جديدة  الجمهور يدرك  الواقعيون وجعل  التي حددها 

يف املرسح قد بدأت بالفعل.  بينام قدم زوال اإلطار النظري الذي 

أخذ الواقعية إىل أقىص أشكالها ممثلة يف الطبيعية. ويف السطور 

ساكس  دوق  املــرسح،  دوق  دور  عن  نتحدث  سوف  التالية، 

ميننجن وهرنيك ابسن.

ساكس ميننجن  دوق  اسهام 
الجديدة  القوى  أهم هذه   Saxe-Meiningen فرقة كانت   رمبا 

يف  وتصدروا  ملعوا  الذين  مايننجن،  دوقية  ممثلو  وهم  الناشئة، 

بالنسبة  الوحدة  قيمة  وأكــدوا  عرش  التاسع  القرن  سبعينيات 

الرغم  وعىل  املرسح.   يف  الواقعية  نحو  املتزايد  وامليل  للتوجه 

منذ  مايننجن  دوقية  باستمرار يف  ُعرضت  قد  املرسحيات  أن  من 

بالط  مرسح  هناك  يكن  مل  أنه  إال  عرش،  الثامن  القرن  أواخــر 

حتى  منتظمة  هناك  العروض  وظلت   ،1٨31 عام  حتى  دائم 

تلقى   .1٨66 عام  يف  العرش   )1٩14-1٨26( الثاين  جورج  توىل 

يف  وكان  مكثًفا،  فنًيا  تدريًبا  مايننجن  ساكس  الثاين، دوق  جورج 

تيك Tieck هناك، وشاهد  برلني عندما عمل  الربويس يف  البالط 

وفريدريك  لندن،  يف  الشكسبريية    Kane كني  تشارلز  عروض 

وهكذا،  بورغ.   مرسح  انسامبل  وفرقة  كوبورغ-جوتا،  يف  هاس 

الغزو  يجرب  أن  قبل  جيًدا  باملرسح  الشديد  اهتاممه  تطور  فقد 

وعند  لصالحه.   العرش  عن  التنازل  عىل  والده  مليننجن  الربويس 

اعتالئه العرش يف عام 1٨66، بدأ جورج الثاين عىل الفور يف تغيري 

البداية  ويف  بشؤونه.  الشخيص  واالهتامم  البالط  ريربتوار مرسح 

فريدريش  عىل  أساساً  الفرقة  لشؤون  ادارتــه  يف  الدوق  اعتمد 

كرونيك  لودفيج  عىل  اعتمد   1٨71 عام  وبعد  بودينستيد.  فون 

كوميدي  كممثل  تدرب  الذي    .)1٨٩1  -  1٨37(  Chronegk

غنايئ ثم عني يف ميننجن  يف عام 1٨66 كممثل كوميدي.  وجاء 

يربر  ما  يكن هناك  مل  للفرقة، ألنه  مفاجأة   مبثابة  مديراً  تعيينه 

ذلك يف سريته الذاتية.  ومع ذلك، فإن شهرة الفرقة تدين بالكثري 

مديراً  يكن  مل  ألنه  ميننجن،  ساكس  إىل  تعود  مثلام  كرونيك  إىل 

اما  الفرقة.  لجوالت  تخطيطه  بسبب  وامنا  فحسب،  مجتهداً 

العامل الثالث يف شهرة الفرقة فكانت املمثلة  الني فرانتس التي 

وبحلول عام 1٨٩0، عندما توقفت عن جوالتها، اكتسبت ميننجن 

احرتاماً وتقديراً مل تنله فرقة غريها يف العامل. 

لشكسبري  أعــامل  من  أساساً  يتألف  الفرقة  الريربتوار  كــان 

وهو   ،1٨72  -17٩1( جريلباترس   Grillparzer وجريلباترس 

وسابفو،  األوىل  الجدة  اعامله  من  منساوي  تراجيدي  كاتب 

رومانسيني  كتاب  إىل  باإلضافة  وشيللر،  حلم(  الحياة  ميلوسينا، 

بقية  كثرياً عن ريربتوار  التاسع عرش. ومل يكن مختلفاً  القرن  من 

الفرق اللهم اال انه كان يتميز بتضمنه لعدد أكرب من املرسحيات 

إلبسن  األشباح  الفرقة  فقدمت  الرفيعة.  الفنية  القيمة  ذات 

الريربتوار  يف  األخرى  املعارصة  املرسحيات  لكن  مرات  لبضعة 

الثالثة،  فقد أصبحت مسؤولة عن  الدوق  أصبحت الحقاً زوجة 

اقرتاح الريربتوار وإعداد النصوص واإلرشاف عىل اإللقاء املرسحي. 

ولذلك من الصعوبة مبكان أن نرجع الفضل يف نجاح الفرقة، عىل 

الرغم من انه يعزى إىل الدوق وحده.

ساكس  مقاطعة  من  الفرقة  تخرج  مل   1٨74 إىل   1٨66 من  

ذهول  أثارت  حيث  برلني  يف   1٨74 عام  ظهرت  حتى  ميننجن 

جوالت  إجراء  يف  الفرقة  بدأت  نجاحاتها  أويل  بعد  املتفرجني. 

طويلة حيث زارت بني عامي 1٨74 و 1٨٩0 مثاين وثالثني مدينة 

وبلجيكا  والدمنارك  والنمسا  والسويد  روسيا   هي  دول  تسع  يف 

مرسحية.   41 ل  عرضاً   2600 قدمت  حيث  وانجلرتا،  وهولندا 

العالمي  المسرح  تاريخ  من 
الحديثة الواقعية  ونشأة  وإبسن  مايننجن 



  
ن

يي
رح

س
م

 ال
ل

 ك
دة

ري
ج

05 فبراير 2018 15 أغسطس 2022العدد 545 العدد 15781 أغسطس 2022العدد 781

2121 نوافذ

كانت يف معظمها أعامال رومانتيكية شعرية.

اعتربت  قد  ميننجن  ساكس  فرقة  عروض  أن  من  الرغم  وعىل    

القرن  يف  التاريخية  الناحية  من  دقة  املرسحية  العروض  أكرث 

التاسع عرش، إال أن الدقة التاريخية مل تكن بالنسبة للدوق غاية 

املرسحية  النصوص  تقديم  األساس هو  كان هدفه  فقد  ذاتها.  يف 

 – الهدف  هذا  يتطلبه  مبا  وعيه  وكان  الصدق.  من  درجة  بأعىل 

التصويري فاق كل  اإليهام  إنجاز منط من  السعي إىل  يقوده إىل 

بتقسيم  الدوق  قام  فقد  الشديدة.  دقته  بفضل  السابقة  املعايري 

كل قرن من الزمان إىل ثالثة أقسام توخياً للمزيد من الدقة.

وكان الدوق فناناً موهوباً ومصمم مناظر، أدرك قيمة مستويات 

تكون  أن  أهمية  .وأدرك  املرسح  خشبة  عىل  املتعددة  التمثيل 

بالواقع.  اإليهام  عىل  قادرة  دقيقة  وامللحقات  واألزياء  املناظر 

ومع ذلك، فقد كان متيزه الكبري يكمن يف التدريبات )الربوڤات(

الطويلة والدقيقة، التي سبق بها ستانيسالفسيك ومرسح موسكو 

للفنون.

وتركت أعامل الدوق أثرها البالغ يف اإلخراج املرسحي. فقد كان 

موسكو  مرسح  يف  ستانسالفسيك  عمل  يف  هائل  أثر  ملايننجن 

قدمته  الذي  للنموذج  القوي  الفني  التأثري  بهذا  واعرتف  الفني 

فرقة ساكس ميننجن . وأيضاً عمل هرني ارفنج الذي اشتهر بدور 

هاملت وتأثر مبشاهدة أعامل ميننجن يف لندن عام 1٨٨1.

ابسن هرنيك 
بعد نرش مرسحيته األوىل يف عام 1٨50، تم تعيني هرنيك ابسن 

للمرسح  ومديرًا  مقياًم  مرسحًيا  كاتًبا   ،)1٩06-1٨2٨(  IBSEN

بريغن  يف  حديًثا  إنشاؤه  تم  الذي  الرنويجي  الوطني  املرسح  يف 

 145 إخراج  يف  ساعد  قد  كان   ،1٨57 عام  وبحلول   .1٨51 عام 

 1٨57 عامي  وبني  به.  خاصة  كتب  سبعة  كتابة  وأتم  مرسحية، 

و1٨62، عمل يف املرسح الرنويجي يف كريستيانيا )أوسلو حالًيا(، 

كتب   .1٨٩1 عام  وحتى   1٨64 عام  منذ  البالد  خارج  عاش  وقد 

عن  عبارة  املبكرة  أعامله  معظم  وكانت  مرسحية.   25 إبسن 

ليدي  بينهم  ومن  االسكندنايف.  التاريخ  من  شعرية  مرسحيات 

 ،)1٨5٨( هيلجالند  يف  والفايكنج   ،)1٨55( أوسرتات  أوف  إنجر 

وبريجنت   )1٨66( براند  تعد  ذلك،  ومع   .)1٨64( واملدعون 

)1٨67(. أهم األعامل املبكرة. براند، وهي قصيدة درامية، تصور 

شخصاً مثالًيا عنيداً يضحى بكل يشء، مبا يف ذلك عائلته، يف سبيل 

له  ووفرت  إبسن،  مكانة  املرسحية  هذه  وأكدت  الخاصة.  رؤاه 

فإنهم  الخاصة  رؤاهم  تحقيق  إىل  األبطال  يسعى  بينام  املتأخرة، 

يتسببون يف تعاسة اآلخرين ومن ثم تعاستهم يف نهاية املطاف. 

هو  الذات  إدراك  »إن  يكتب:  حني  املفهوم  هذا  إبسن  ويصوغ 

فليذهب  العام،  الصالح  مع  هذا  تعارض  فإذا  القيم،  أسمى 

الصالح العام إىل الجحيم.«

الدراما  ففي  الواقعية.  تطوير  يف  إبسن  أعامل  من  الكثري  ساهم 

well- الصنع  محكمة  املرسحية  صيغة  تعريف  أعاد  النرثية، 

التي وضعها سكريب Scribe وجعلها أكرث مالءمة   made play

الجانبية  األحــاديــث  إبسن  تجاهل  فقد  الواقعي.  لألسلوب 

عىل  حريًصا  وكان  الواقعية،  غري  األدوات  من  وغريها  واملناجاة 

التي  الشخصيات  تكون  ما  فغالًبا  الدرامي.  التكشف  كل  تحفيز 

بطريقة  املعلومات  عىل  تحصل  طويل،  غياب  بعد  للتو  عادت 

التي  األحداث  حول  أسئلة  طرح  خالل  من  متاًما  طبيعية  تبدو 

وتؤدي  سببًيا  مرتبطة  املشاهد  وجميع  غيابهم.  خالل  وقعت 

منطقًيا إىل الخامتة. ويتم تحديد الحوار واملناظر واألزياء واملهن 

لقدرتها عىل الكشف عن الشخصية و مكانتها االجتامعية، ويتم 

وصفها بوضوح يف اإلرشادات املرسحية. ويتم تصوير كل شخصية 

يتم  بيئية.  أو  وراثية  قوى  إىل  سلوكها  ُيعزى  شخصية  أنها  عىل 

بالتفاصيل  باملقارنة  الداخلية  النفسية  الدوافع  عىل  أكرث  الرتكيز 

املرئية الخارجية. بهذه الطرق، قدم إبسن منوذًجا لكتاب املدرسة 

الواقعية.

عىل  الواقعية  غري  الدراما  عىل  املتأخرة  إبسن  مرسحيات  وأثرت 

األعامل  يف  املبكرة  النرثية  املرسحيات  فعلت  كام  واسع  نطاق 

البطة  يف  البطة  )مثل  العادية  األشياء  تتشبع  ففيها،  الواقعية. 

عىل  املرتتبة  اآلثار  وتوسع  الحريف  معناها  تتجاوز  بداللة  الربية( 

الفعل الدرامي. عالوة عىل ذلك، فإن العديد من األعامل تقرتب 

من الخيال. يف روزمرزهومل، يكون الحصان األبيض الوهمي مهاًم، 

ويف عندما نستيقظ نحن املوىت، يكون للمرتفعات الجبلية جاذبية 

ودورها يف مصري  الغامضة  بالقوى  اإلحساس  هذا  كان  تقاوم.  ال 

اإلنسان هو أحد أهم ثيامت الدراما الرمزية.

لقد تأثرت جميع األعامل الدرامية تقريًبا بعد إبسن، سواء كانت 

واقعية أو غري واقعية، بقناعته بأن الفن يجب أن يكون مصدًرا 

للنقاش، وناقاًل لألفكار، يشء أكرث  النظر، ومثرياً  للرؤى ووجهات 

من مجرد ترفيه. ومنح الكتاب املرسحيني رؤية جديدة لدورهم. 

عن  االنفصال  تجسد  أن  إبسن  ملرسحيات  ميكن  مكان  كل  ففي 

املايض وأن تكون نقطة انطالق للمخرجني الباحثني عن مسارات 

جديدة.

مراجع:
Oscar Brockett & Franklin Hildy, History of the 

Theatre, Alvin & Bacon, 2003.

Kenneth Macgown & Others, Golden ages of the 

theater, Prentice Hall, New Jersey, 1979.

ترجمة  الحديثة،  الدراما  يف  الثوري،  املرسح  بروستاين،  روبرت 

والرتجمة  للتأليف  العامة  املرصية  الهيئة  البشالوي،  الحليم  عبد 

والنرش.

األمن املايل الذي أتاح له العمل بالشكل الذي يشاء. أما بريجنت 

فتتناقض بشكل حاد مع براند، ألن بطل املرسحية هنا هو رجل 

من  ماهر  مزيج  عليها.  االلتفاف  طريق  عن  املشكالت  يتجنب 

أنها  عىل  الكثريين  قبل  من  بريجنت  تفسري  تم  والواقع،  الخيال 

عرش،  التاسع  القرن  سبعينيات  يف  الرنويجية.  للشخصية  هجاء 

التخيل  يف  نيته  عن  أعلن  عندما  ماضيه  عن  متاًما  إبسن  انفصل 

واتضح  بالواقع.  إيهام  لخلق  مناسًبا  يكن  مل  ألنه  الشعر  عن 

االتجاه املستقبيل لعمله ألول مرة مع أعمدة املجتمع )1٨77(، 

البرش  عدو  و   )1٨٨1( واألشباح   )1٨7٩( دمية  بيت  مع  ولكن 

وفوق  راديكالًيا..  مفكراً  باعتباره  سمعته  إبسن  رسخ   )1٨٨2(

القراء  التي صدمت  هي  واألشباح  الدمية  بيت  كانت  كل يشء، 

عىل  األفكار.  دراما  ملؤيدي  نقطة حشد  مبثابة  وكانت  املحافظني 

كتبوا  الذين   ،Augier أوجيه  و   Dumas االبن  دوماس  عكس 

إبسن مرسحياته بطرق  يُحل  للجدل، مل  أيًضا عن مواضيع مثرية 

سبب  األيديولوجيا  جعل  وإمنا  اعتنقها،  التي  األيديولوجيا  تؤكد 

املشكالت واقرتح الحاجة إىل تغيريها.  

كامرأة،  أنها،  املرسحية  بطلة  نورا  أدركت  وعندما  دمية،  بيت  يف 

لعبة،  وكأنها  وُعوملت  حولها  من  العامل  تجهل  ــا  دامًئ ظلت 

العامل  عىل  التعرف  أجل  من  وأطفالها  زوجها  ترتك  أن  اختارت 

ذلك،  من  النقيض  وعىل  بنفسها.  قرارها  اتخاذ  من  تتمكن  حتى 

التقليدية،  األخالقيات  مع  املتوافقة  ألفنج،  السيدة  األشباح،  يف 

بالجنون،  الوحيد  ابنهام  أصيب  حتى  الفاسد  زوجها  مع  ظلت 

كلتا  نالت  وهكذا،  األرجح.  عىل  املوروث  الزهري  مرض  بسبب 

املرسحيتني الرتحيب عىل أنهام هجوم عىل األرسة والبيت، وهام 

األمراض  إىل  التلميحات  اعُتربت  املتحرض، يف حني  املجتمع  أسس 

التناسلية والفساد الجنيس يف األشباح مسيئة جًدا ملعايري اآلداب 

العامة لدرجة أن املرسحية كانت محظورة من العرض يف معظم 

البلدان.

البطة  ففي  جديدة.  اتجاهات  إىل  إبسن  تحول  ما  رسعــان 

 )1٨٩2( البنائني  وسيد   )1٨٨6( وروزمرزهومل  الربية1٨٨4((، 

من  متزايد  بشكل  أفاد   )1٨٩٩( املوىت  نحن  نستيقظ  وعندما 

عن  عوضاً  الشخصية  بالعالقات  تهتم  التي  واملوضوعات  الرمزية 

لدى  األساسية  الثيمة  ظلت  ذلك  ومع  االجتامعية.  املشكالت 

بني  والرصاع  التكامل  أجل  من  الرصاع  وهي  نسبياً:  ثابتة  ابسن 

ألفنج  السيدة  اآلخرين.  تجاه  والواجب  الذات  تجاه  الواجب 

بسبب  حياتها  حطمت  أنها  جداً  متأخراً  تكتشف  األشباح  يف 

مغاالتها يف الواجب تجاه اآلخرين، بينام يف العديد من مرسحياته 
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الميليشيات وليس  المشكلة  هو  المسرحى  اإلبداع  تنفيسة..  وقف  بعد   

ىف  املرسحى  التعبري  حرية  عىل  اعتداءات  تحدث  أن  ميكن 

بأنه  يتباهى  بلد  ىف  االعتداء  يحدث  أن  لكن  أخرى.  أو  دولة 

كان يوما ما قلعة الحرية ىف العامل العرىب. كام انه البلد الذى 

فيه رسالة نرشه  املرسح  فنانو  العرىب وحمل  املرسح  فيه  ولد 

ىف العامل العرىب واملهجر. هنا يصبح األمر باعثا عىل األسف الن 

مع  فيها  يتفاعلون  الجامهري  مع  للتواصل  مهمة  قناة  املرسح 

املمثلني بشكل مبارش يكسب هذه الوسيلة جاذبيتها ومتعتها.

ذكرى  ىف  عرضت  التى  “تنفيسة”  مع مرسحية  حدث  ما  هذا 

الذى ال يعرف املسئول  انفجار ميناء بريوت  مرور عامني عىل 

عنه حتى اآلن. 

فقط  ليلتني  عرضها  مقررا  كان  املرسحية  أن  األمر  ىف  املثري 

اللبنانية  السلطات  وقامت  ثالثة.  أو  يومان  بينهام  يفصل 

أن  عىل  دليال  هذا  ويعد  األول.  العرض  بعد  عرضها  بوقف 

املرسحية  شاهدت  االنفجار  مدبر  إىل  تصل  مل  التى  عيونها 

برسعة.  األمــر  يهمه  من  وأبلغت  ما  انطباعا  عنها  وكونت 

وبدوره اتخذ قرار وقف املرسحية برسعة أيضا.

بالقمع  تندد  املرتجل هتافات  العرض  املرسحية. وتخللت هذا 

والرقابة. 

حيدر أبى 
وكانت من أبطال املرسحية “آية أيب حيدر” وهي ممثلة شابة 

مع  منعها  جراء  والخيبة  بالغضب  شعرت  العرض  يف  مشاركة 

يف  العام  السيايس  الوضع  من  ساخر  عمل  تقديم  من  زمالئها 

لبنان. 

تقول آية “املرسحية كانت عبارة عن عرضني فقط، األول مىض 

بال مشاكل لكن ليلة كنا نحرض للعرض الثاين، أتت دورية من 

وقف  تطلب  مساًء  والنصف  السادسة  الساعة  العام  األمن 

العرض”.

بلد  عــن  وهــي  موسيقية  “املرسحية  حيدر  أيب  وتضيف 

املرسحية  تعكس  الحال  بطبيعة  ولكن  افرتاضيني.  وديكتاتور 

الحجر  إىل  أكتوبر،   17 ثورة  من  لبنان  عاشها  التي  األحداث 

وكورونا، ثم انفجار مرفأ بريوت.

ديكتاتوره  عىل  يثور  أن  قرر  شعب  قصة  تحيك  واملرسحية   

الحقيقى السبب 
السبب  أن  اللبنانية  الصحف  ذكــرت  كام  الظن  وأغلب   

العامد  اللبناىن  الرئيس  إىل  حادا  نقدا  توجه  انها  هو  الحقيقى 

ميشال خورى. ومل تذكر الصحف ما إذا كان هذا النقد مبارشا 

عىل  كان  لكنه  مبارش.  غري  انه  الظن  واغلب  مبارش.  غري  أو 

األقل كافيا لوقف عرض املرسحية.

 وكان املنع أثناء بروفات العرض الثاىن حيث اقتحمت الرشطة 

املمثلني  وأجربت  الربوفات  وأوفقت  الحمراء  شارع  املرسح ىف 

عىل مغادرة املرسح. 

وليست هناك مشكلة ىف البحث عن مربر. وكان املربر هو أنها 

الرقابة إلجازتها قبل عرضها وهى لألسف حجة  مل تعرض عىل 

تستخدمها بعض النظم ىف البطش باإلبداع الفنى.

وثارت ثائرة عشاق املرسح والفن ىف لبنان واملمثلني املشاركني 

ىف املرسح غضبا من هذا االعتداء عىل حرية التعبري. 

االجتامعي  التواصل  مواقع  عىل  انترشت  اليوم  نفس  وىف   

يقدمون  الجنسني  من  الشباب  من  مجموعة  تصور  تسجيالت 

أبطال  من  عدد  بينهم  الحمراء  شارع  يف  مرتجال  فنياً  عماًل 

هشام عبد الرءوف 
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الميليشيات وليس  المشكلة  هو  المسرحى  اإلبداع  تنفيسة..  وقف  بعد   

الفاسد، بينام الديكتاتور يربر لنفسه دامئاً الفساد والفشل…

الشارع،  يف  املرسحية  أغــاين  بعض  عرض  قررنا  املنع،  بعد 

التواصل  ومواقع  الشارع  يف  كبرياً  صدى  األغاين  هذه  وأخذت 

االجتامعي، إذ تجمع الناس حولنا، وانترشت األغاين رسيعاً”.

إيجابي جانب 
والجانب اإليجايب الوحيد ىف هذا االعتداء عىل حرية الرأى انه 

التحقيق  تم  عوض”  “عوض  العرض  مخرج  مع  التحقيق  تم 

ألنه  طبيعى  غري  أمز  وهذا  قصري.  وقت  بعد  لكنه خرج  معه 

الفلسطينيني  عىل  رهيبة  قيود  فيه  تفرض  بلد  ىف  فلسطينى 

وما  واإلهانة  املعاملة  لسوء  ويتعرضون  عليهم  التضييق  ويتم 

هو اكرث عىل ايدى سلطاته كام تؤكد جامعات حقوق اإلنسان، 

وكام يقول محاميه أمين رعد محامي. 

ارتجايل ال يستدعي  بأنه عمل طاليب  العرض  ويدافع رعد عن 

الحصول عىل إذن مسبق. كام أن الحصول عىل إذن ليس مهمة 

رقابة
واملرسح  عام  بوجه  لبنان  ىف  الفن  محنة  إىل  ذلك  ويشري 

الرقابة عىل  العام  األمن  يتوىل جهاز  لبنان،  ففي  بوجه خاص. 

األجنبية  واملطبوعات  املستوردة،  الثقافية  املواد  املرسحيات، 

والبيانات واملنشورات، واألعامل السينامئية واألقراص املدمجة. 

فعىل سبيل املثال.

بتاريخ  الصادر  املرسوم رقم 2٨73  ٩ من  املادة  إىل  واستناداً   

األرشطة  عىل  رقابته  العام  األمن  ميارس   ،1٩5٩ ديسمرب   16

عىل  أغنية  كل  إىل  يستمع  ال  أنه  علاًم  املستوردة،  املوسيقية 

إمنا  موسيقي،  عمل  ألي  الجزيئ  النرش  أو  املنع  ليقرر  حدة 

تدقق املؤسسة املذكورة بأسامء األغاين أو الفرق املوسيقية أو 

بحرٍب  األغاين  أسامء  بعض  بشطب  وتقوم  الرشائط  أغلفة  حتى 

أسود”.

واجتهادات  خالفات  حوله  وتدور  قديم  القانون  هذا  ولكن 

أو  السياحة  وزارة  صالحيات  من  هذه  كانت  إذا  عام  قانونية 

األمن العام، إال أن األخري ما زال ميارس هذه املهامت إىل يومنا 

هذا.

أخرون رقباء 
الرقابة  يف  القمعي  دوره  ميارس  من  وحده  العام  األمن  ليس 

املؤسسات  املهمة  هذه  يف  تساعده  بل  اللبنانيني،  ذوق  عىل 

ودار  الفتوى  ودار  لإلعالم  الكاثولييك  املجلس  وأبرزها  الدينية 

املؤسسات  لهذه  وسبق  الــدروز،  املوحدين  ملذهب  الطائفة 

تعجب  ال  أفالم  ملنع  العام  األمن  عىل  بالضغط  ساهمت  أن 

معتقداتها. 

ىف عام 2015 مثاًل، طالب األب عبدو أبو كسم رئيس “املجلس 

رفض  “ملاذا  مرسحية  لعرض  فوري  بوقف  لإلعالم”،  الكثولييك 

الحلو يف سترييو  الله  الزعيم عن فرج  قاله  ما  رسحان رسحان 

71″، والتي كتبها عصام محفوظ وعرضت عام 1٩71 )قبل أن 

يولد املجلس الكاثولييك لإلعالم(، وأعادت إخراجها لينا خوري 

عام 2015.

أما دار الفتوى فلها نصيبها بالتدخل الجائر يف األعامل الفنية، 

دار  طالبت  فيام   ،2017 عام  “موالنا”  فيلم  منع  كطلبها 

فيلم  من  مشهدين  بحذف  الدروز  املوحدين  ملذهب  الطائفة 

“اسمعي” للمخرج اللبناين فيليب عرقتنجي عام 2017 أيضاً.

خالل  من   2012 عام  الرقابة  هذه  عىل  املرسحيون  واحتج   

إقفال مرسح بريوت،  إثر  لبريوت” وذلك  حملة “ردو املرسح 
والضغط الذي مورس حينها إلعادة فتحه واعتباره رصحاً ثقافياً

“مهارات”  مؤسسة  مع  القانوين  الشق  عىل  العمل  أيضا  وتم 

األعامل  “حرية  قانون  لصياغة  القانونية”  “املفكرة  ومع 

الفنية”، باعتبار أن األعامل املرسحية ال تخضع للرقابة املسبقة 

التي تخضع لها األفالم السينامئية.

األمن  فقام  املرسح،  من  أكرث  بالسينام  التدخل  كان  ولذلك 

األهلية  الحرب  الحديث عن  تعيد  التي  األفالم  العام مبنع كل 

واألفالم  جنس،  عىل  تحتوي  التي  واألفالم  الحقيقي،  بشكلها 

يعجب  وال  الديني  الحضور  من  نوع  أي  فيها  يكون  التي 

السلطات.

بيان  اإليجايب من خالل  الجانب  تبدد هذا  ما  موكله. ورسعان 

األمن العام الذى تعمد اإلشارة إىل جنسية عوض عوض بشكل 

غري الئق.

جوالت
 وتشري صحيفة العهد اللبنانية إىل أن للرقابة صوالت وجوالت 

يف التدخل يف األعامل املرسحية والفنية. خالل السنوات العرش 

املاضية ُمنعت أفالم ومرسحيات )يل قبور يف هذه األرض، فيلم 

بيت البحر…(، تارة بحجة تهديد السلم األهيل، وطوراً بحجة 

الحفالت  بعض  إىل  ميتد  املنع  وكان  الدينية.  بالشعائر  املس 

الغنائية !!!. ونذكر يف هذا السياق إلغاء حفالت غنائية كحفلة 

مرشوع ليىل عام 201٩.

تتناىس  السلطات  أن  قائال  الوضع  هذا  من  رعد  امين  ويسخر 

ىف  املسلحة  امليليشيات  بها  تقوم  التى  العضالت  استعراض 

لبنان وتجعل العروض املرسحية مشكلتها.
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        نور الهدى عبد املنعم

من اإلصدارات املهمة التي صدرت هذا العام 2022 يف الدورة 

دكتورة  إعداد  الزرقاين«  الرحيم  »عبد  كتاب  عرش،  الخامسة 

وفاء كاملو، وعىل الرغم من كونها غنية عن التعريف إال أنه 

املعلومات عنها: فهي حاصلة عىل  إىل بعض  اإلشارة  البد من 

دكتوراه يف الدراما والنقد من أكادميية الفنون 2002، ماجستري 

الدراسات  دبلوم  الفنون،  أكادميية  من  والنقد  الدراما  يف 

علوم  بكالوريوس  الفنون،  أكادميية  من  الفني  النقد  يف  العليا 

نقابة  مرص   كتاب  اتحاد  عضو   ، القاهرة  جامعة  بيولوجي 

املصنفات  عىل  للرقابة  العليا  القراءة  لجنة  التمثيلية،  املهن 

الفنية، لجنة القراءة العليا بقطاع الفنون الشعبية. 

الزرقاين  الرحيم  عبد  بعنوان  يأيت  الذي  الكتاب  مقدمة  يف 

الفنان  نتناول حياة هذا  االكتامل,  الحضور وجامليات  رشعية 

العميد  ألستاذه  انتامئه  وتخرجه,  دراسته  تفاصيل  الكبري, 

مرموقا,  أكادمييا  أستاذا  الزرقاين  أصبح  وكيف  طليامت,  زيك 

الراسخني, وكذلك أعامله يف املرسح  أكرب مخرجي مرص  وأحد 

عىل  أسلوبه  املتميز,  الفني   إنجازه  وتفاصيل   القومي, 

التام ألي تدخل  بنصه اإلخراجي, ورفضه   املرسح, واعتزازه  

املقدمة  تضم  متصل  سياق  ويف  الحذف,  أو  باإلضافة  سواء 

الشباب واملمثلني  العديد من املؤلفني  الزرقاين يف تقديم  دور 

الجدد ,ودفعهم إىل مسارات النجومية. 

اإلطار  بعنوان  يأيت  ــذي  وال الكتاب,  من  األول  الفصل  يف 

املرجعي لتجربة الزرقاين, نعلم أنه عاش أزهى عصور الفن يف 

مرص, تفاعل مع الكبار, ومع تقاليد املرسح القومي العريق, 

تصاعدت تجربته مع صعود املفاهيم العلمية الجديدة لجيل 

لكل   , مغايرا  ثقافيا  مناخا  بعثوا  الذين  الفن,  فرسان  من 

مؤرشات الواقع يف املايض. 

عبد  إنجازات  بعنوان  يأيت  الذي  الكتاب  من  الثاين  الفصل  يف 

يف  تجربته  تفاصيل  عىل  نتعرف  املرسح,  يف  الزرقاين  الرحيم 

ذلك  ويأيت  املصورة,  املرسحية  أعامله  وكذلك  الدولة,  مسارح 

واملؤلف  واملخرج  املرسحية  اسم  يوضح  تفصييل,  بأسلوب 

مع  بوضوح  يشتبك  الكتاب   أن  ويذكر  العمل,  وفريق 

التغريات السياسية واالجتامعية والثقافية, التي شهدها الواقع 

الفني يف الستينيات والسبعينيات وما بعدهام. 

منظور  بعنوان  يأيت  الذي  الكتاب  من  الثالث  الفصل  يتناول 

الستينيات  شهدت  وكيف  واإلذاعة,  والتليفزيون  السينام  يف 

والسبعينيات قطع فنية رفيعة املستوى, يف مختلف املجاالت, 

ونجومية  خاصة  وضعية  الزرقاين  منحت  التي  الحالة  تلك 

أحداث  فإن  واملنهجية,  العلمية  الــرؤى  تشري  وكام  المعة, 

مفاهيم  امتلك  لكنه  فــراغ,  من  تتصاعد  مل  الزرقاين  وجود 

الوعي والعلم والثقافة والدراسة وتواصل مع الجمهور, الذي 

منحه الثقة والحب والتقدير، ويضم هذا الفصل رصدا ألفالم 

أعامله  وأهم  التليفزيونية,  ومسلسالته  السينامئية,  الزرقاين 

اإلذاعية، وهذه القامئة تضم )5٨( فيلاًم سينامئًيا خالل الفرتة 

تليفزيونًيا،  مسلساًل   )44(  ،1٩٨4 عام  وحتى   1٩45 عام  من 

)33( عماًل إذاعًيا.

أمانتها  عىل  تدل  فقرة  املؤلفة  لسان  عىل  جاءت  الخامتة  ويف 

)وال  تقول:  حيث  األيام  هذه  يف  وجدت  قلام  التي  العلمية 

ميكن إجراء أي دراسة أكادميية عن تطور فن اإلخراج يف مرص 

والعامل العريب, دون تناول تجربة الفنان عبد الرحيم الزرقاين, 

وهي بالطبع عملية شاقة ومرهقة, فإسهاماته غزيرة متعددة 

ومتنوعة  يف كل املجاالت و لذلك تقتيض الحقيقة العلمية أن 

أؤكد أن الباحث واملؤرخ واملخرج والناقد دكتور عمرو دوارة, 

قد أهدى الواقع الثقايف املرصي إنجازا عبقريا رفيع املستوى, 

هو موسوعة املرسح املرصي املصورة, التي توثق للمرسح منذ 

1٨70 وحتى اآلن, وقد أجمع الباحثون واملرسحيون أن إنجاز 

والعلم  والبحث  للوعي  جديدا  ميالدا  ميثل  دوارة  الدكتور 

واملوضوعية والحفاظ عىل ذاكرة فن وتاريخ املرسح( 

املبدعني  كبار  شهادات  عرب  اإلخراج  يف  الزرقاين  الرحيم  عبد 

وسحر  املــرسح,  خشبة  صخب  معه  عاشوا  الذين  والنقاد 

الناقد  تضم:  الشهادات  وهذه   , القادم  اإلبــداع  وتفاصيل 

محمد بركات ومرسحية الحلم, الدكتور الباحث الناقد املؤرخ 

الكبري  املؤلف  املرسحي  املفكر  ثم  دوارة,  عمرو  واملخرج 

محمد أبو العال السالموين, والفنان الكبري رضا الجامل. 

الزرقاين  الرحيم  عبد  تجربة  الكتاب  الرابع من  الفصل  يتناول 

الزرقاني  الرحيم  عبد 
االكتمال وجماليات  الحضور  شرعية 
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الفنانة القديرة/ رجاء حسني والتي رحلت عن عاملنا يوم الثالثاء 
فنية  وقيمة  وقامة  مبدعة  ممثلة   )2022( أغسطس   ٩ املوافق 
سامية، وال ميكن ألحد أن يختلف عن مكانتها املرسحية الرفيعة، 
يف  املشاركة  استطعن  الاليت  املرصي  املرسح  سيدات  إحدى  فهي 
وجدير  ودأبهن.  وخرباتهن  وثقافتهن  مبوهبتهن  مسريته  إثراء 
ذيك  حسني  رجاء  عيشة  امليالد:  لشهادة  طبقا  أسمها  أن  بالذكر 
طحا  بكفر   1٩36 عام  فرباير  أول  مواليد  من  وأنها  إسامعيل(، 

بشبني القناطر مبحافظة القليوبية.  
السياق الفني العام:

نخبة  ظهور  العرشين  القرن  بدايات  مع  املرصي  املرسح  عرف 
ومواجهة  الصعاب  تخطي  استطعن  الاليت  املرسح  نجامت  من 
جميع التحديات )ويف مقدمتها العادات والتقاليد( وتضم القامئة 
دولت  اليوسف،  روز  املهدية،  منرية  الفنانات:  من  كل  أسامء 
وشقيقتيها  رشدي  فاطمة  راتب،  عقيلة  صدقي،  زينب  أبيض، 
علوية جميل،  فردوس حسن،  بديعة مصابني،  وأنصاف(،  )رتيبة 
ميمي  إبراهيم،  زكية  إبراهيم،  نجمة  منيب،  ماري  رزق،  أمينة 
املرسح  مسرية  وتستمر  مايض.  زوزو  نبيل،  زوزو  شكيب،  وزوز 
الدارسات  الثاين مبشاركة جيل جديد من  النصف  والتنوير خالل 
لفن التمثيل ويف مقدمتهن: زوزو حمدي الحكيم، نعيمة وصفي، 
العال، كرمية مختار، ملك  ناهد سمري، برلنتي عبد الحميد، زهرة 
كامل،  عايدة  خالد،  روحية  سناء جميل،  أيوب،  الجمل، سميحة 
جميل  سناء  النجمتني/  من  كل  بتألق  الفرتة  تلك  توجت  وقد 
القديرة/ سميحة  ولتفوز  الستينيات،  عقد  أيوب خالل  وسميحة 

أيوب بعد ذلك بلقب »سيدة املرسح العريب«.

تصبح  أن  الفنية  مسريتها  خالل  فاستطاعت  السامية،  وأخالقها 
منوذجا مرشفا للفنانة املرصية - أو العربية - املوهوبة واملثقفة، 
الفني  لاللتزام  ورمزا  عامة،  بصفة  والعربية  املرصية  للمرأة  أو 

واألخالقي ولسمو ورقي التعامالت اإلنسانية. 

الذاتية:  السرية   -
للتمثيل من خالل املرسح  - بدأت رجاء جسني مامرسة هوايتها 
»طنطا  الثانوية مبدرسة  الدراسة  فرتة  وبالتحديد خالل  املدريس، 

الثانوية للبنات«.
- تخرجت يف »املعهد العايل للفنون املرسحية« عام 1٩5٩ ضمن 
نجوميتهم  حققوا  الذين  املوهوبني  من  مجموعة  ضمت  دفعة 
عبد  العزيز،  عبد  عايدة  العالييل،  عزت  بينهم:  ومن  ذلك  بعد 
الرحمن أبو زهرة، إبراهيم الشامي، عبد السالم محمد، واملخرج 
الرشيف  مصطفى  اإلذاعة/  ومخرجي  توفيق،  أحمد  التلفزيوين/ 

وإسالم فارس.
وقد  حسني،  ناهد  املعتزلة/  للفنانة  الكربى  الشقيقة  هي   -
تزوجت من الفنان/ سيف الدين عبد الرحمن، وأنجبا ابنة وابن، 
سيف  كريم  املسلحة/  بالقوات  حرب  أركان  عميد  هو  واالبن 

)الذي استشهد عام 2014(. 
املسرية الفنية :

»املرسح  فرقة  إىل  انضاممها  خالل  من  الفنية  بدايتها  كانت   -
التحاقها بفرقة »الريحاين« عام  الشعبي« عام 1٩57، وذلك قبل 

.1٩5٨
عىل  حصولها  بعد  القومي«  ــرسح  »امل بفرقة  تعيينها  تم   -

بكالوريوس »املعهد العايل للتمثيل« عام 1٩5٩.
 2017 عام  والسينامئية  التليفزيونية  مشاركاتها  آخر  - كانت 
وبالتايل فإن مسريتها الفنية تزيد عن ستني عاما، ساهمت خاللها 
يف تقديم مايقرب من ثالمثائة عمال فنيا مبختلف القنوات الفنية 
خاللها  استطاعت  وقد  التليفزيون(،  اإلذاعة،  السينام،  )املرسح، 
لنفسها  تحفر  وأن  البدايات،  مرحلة  منذ  إليها  األنظار  تلفت  أن 
املتميز،  العبقري  بأدائها  الجمهور  قلوب  يف  خاصة  مكانة  خالله 

وهو: هل يف  مستمرة  بصفة  نفسه  يطرح  الذي  التحدي  ويبقى 
املواهب  الشامخة ميكن أن يتاح لبعض  القامات  وجود كل تلك 
الفرصة  التالية  األجيال  من  الجديدة  النسائية  والوجوه  الشابة 
الحقيقة  املــرصي«؟.  املرسح  »سيدات  قامئة  إىل  أسامئهن  لضم 
ذلك  تحقيق  استطعن  من  الفنانات هن  من  جدا  قليل  عدد  أن 
محسنة  حسني،  رجــاء  مقدمتهن:  ويف  وإرصارهــن  مبوهبتهن 
العزيز، مديحة حمدي، سمرية  البابيل، عايدة عبد  توفيق، سهري 
بخالف  وذلك   - الخطيب  ماجدة  املرشدي،  سهري  العزيز،  عبد 
بعض النجامت من األجيال التالية - لتؤكد كل منهن مبفردها أن 

»مرص« والدة فعال وقادرة عىل إنبات وصقل املواهب. 
إىل  األنظار  لفت  يف  بالفعل  حسني  رجاء  الفنانة/  نجحت  لقد 
لعدة  يرجع  ذلك  ولعل  مبكرا،  الفني  وجودها  وإثبات  موهبتها 
عوامل أساسية ميكن إجاملها يف النقاط التالية: موهبتها املؤكدة، 
بعض  مع  البدايات  منذ  تعاونها  بالدراسة،  ملوهبتها  صقلها 
القمم الفنية )كالرائد/ زيك طليامت، فتوح نشاطي، عبد الرحيم 
الزرقاين، نبيل األلفي، حمدي غيث، نور الدمرداش، سعد أردش، 
عملها  من  االستفادة  الرشقاوي(،  جالل  مطاوع،  كرم  عيد،  كامل 
املرسح  الريحاين،  الشعبي،  )املــرسح  املرسحية  الفرق  بكربى 
وذلك  والتميز،  النجاح  تحقيق  عىل  واإلرصار  الدأب  القومي(، 
باملواعيد،  واالنضباط  الفني  االلتزام  عىل  الرائعة  قدرتها  بخالف 
وكذلك عىل خلق جو من األلفة واملحبة بني جميع العاملني، فهي 

بالفعل إنسانة معطاءة بشوشة ومحبة لكل من حولها.
مبكرا مبوهبتها  النقدية  الحركة  وإشادة  احتفاء  نذكر  أن  ويكفي 
النقاد  كبار  من  نخبة  بآدائها  أشاد  حيث  املرسحية،  وأدوارهــا 
نذكر من بينهم عىل سبيل املثال: د.محمد مندور، محمد عودة، 
النقاش،  رجاء  دوارة،  فؤاد  العيوطي،  د.أمني  الزيات،  د.لطيفة 
بدران،  نبيل  خشبة،  سامي  القادر،  عبد  فاروق  العرشي،  جالل 
سناء فتح الله، عبد القادر حميدة، نسيم مجيل، عديل الدهيبي، 

أمري سالمة، د.نهاد صليحة.
لوال  تحقيقها  املمكن  من  بالطبع  يكن  مل  املتميزة  املكانة  وتلك 
دخولها املجال الفني مسلحة مبوهبتها املؤكدة وثقافتها الحقيقية 

حسني«  »رجاء 
المتوهج اإلحساس  نبع 

        عمرو دوارة

»رجاء حسني« نبع اإلحساس املتوهج
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ميكننا  السامت،  رشقي  أصيل  مرصي  بوجه  تتميز  وأنها  خاصة 
بسهولة أن نلمح يف تفاصيله األصالة املرصية.   

الفتاة واملرأة املرصية  بأداء أدوار متنوعة لبعض مناذج  - متيزت 
من الطبقتني الشعبية واملتوسطة سواء باملدينة أو القرية، حيث 
أو  الفتاة  لشخصية  واقعيا  تجسيدا  إال  أدوارهــا  أغلب  تكن  مل 
املرأة املرصية األصيلة. وذلك بخالف متيزها ببعض السامت التي 
قدرتها  أهمها  من  ولعل  خاطفة،  برسعة  القلوب  تأرس  تجعلها 
الفنية  مفرداتها  وتوظيف  املشاعر،  مختلف  عن  التعبري  عىل 
الصوت  بعذوبة  التمتع  مع  الحركية  اللياقة  بينها  ومن  املختلفة 
ذو النربات املتميزة، مع قدرتها عىل تقديم األداء املعرب والتلوين 
النغمي الذي ينجح يف شد انتباهنا وميتعنا بصداه الجميل، وذلك 
باإلضافة إىل مهارتها الكبرية يف إجادة األداء للحوار باللغة العربية 

الفصحى.
بعدما  خاصة  والطبيعية،  بالصدق  أداؤها  يتميز  عامة  وبصفة   
تجسيد  يف  وحساسية  بوعي  الطويلة  وخرباتها  ثقافتها  أمدتها 
أدائها  وصف  ميكن  وبالتايل  الدرامية،  الشخصيات  مختلف 
الفصحى  العربية  باللغة  لألدوار  أدائها  املمتنع، سواء يف  بالسهل 
والدينية  التاريخية  األعامل  أو  املرتجمة  العاملية  بالنصوص  سواء 
باللهجة  املعارصة  االجتامعية  للشخصيات  أدائها  يف  أو  الجادة 
رسم  عىل  والقدرة  الظل  بخفة  تتسم  التي  األدوار  تلك  العامية، 
يتسم  عامة  بصفة  ــا  وأداؤه الضحكات،  تفجري  أو  االبتسامة 
ملسة  مع  االنفعال،  يف  والتحكم  املشاعر  ضبط  عىل  بالقدرة 
املرسح  ظل  وقد  خاصة  الرصني،  املرسحي  األداء  من  خفيفة 
عىل  بالوقوف  تستمتع  الذي  واألسايس  األول  عشقها  مجال  هو 
خشباته والتبتل يف محرابه، ولذا فقد حرصت منذ أول مشاركاتها 
املرسحية عىل أداء تلك األدوار الرئيسة التي تضيف إىل رصيدها 
وتضيف هي إليها، فاستطاعت أن تثبت وجودها وتضع السمها 

مكانة متميزة وسط سيدات املرسح العريب. 
إجادتها   - سبق  ما  بخالف   - حسني  رجــاء  للفنانة/  ويحسب 
الرتاجيدي  للتمثيل  إجادتها  درجة  بنفس  الكوميدي  للتمثيل 
مشاركتها  الكوميدي  األداء  يف  مهاراتها  عىل  األمثلة  أوضح  ولعل 
أو  الدولة  بفرق مسارح  الكوميدية سواء  العروض  ببطولة بعض 
املثال  سبيل  عىل  العروض  هذه  بني  ومن  الخاصة  الفرق  ببعض 
يف  غبي  عوانس،  وثالث  عازب  سكابان،  مقالب  الدولة:  مبسارح 
الفضاء، عسكر وحرامية، قسمتي، وكذلك بالفرق الخاصة: الصول 
وظيفة،  عن  يبحث  إمرباطور  الظروف،  نشكر  نحن  والحرامي، 
بالدراما  الكوميدية  األدوار  بعض  بــأداء  أيضا  شاركت  كذلك 
املدندش،  الزواج عىل طريقتي، حكايات  بينها:  التلفزيونية ومن 
شباب رايق جدا، خيل بالك من حاحا، عايزة أتجوز، كام يحسب 
العربية  باللغة  العاملية  األدوار  متثيل  يف  ومتيزها  إجادتها  لها 
باللهجة  البلد  بنت  أدوار  لتمثيل  إجادتها  بنفس درجة  الفصحى 

العامية الدارجة.
شاركت الفنانة رجاء حسني يف إثراء حياتنا الفنية مبشاركاتها فيم 
وخمسة  ثالثني مرسحية  بينها  من  فنيا،  عمال  ثالمثائة  من  يقرب 
وثالثني فيلام وأكرث من مئة وأربعون مسلسال وسهرة تليفزيونية. 
هذا وميكنني من خالل رصد وتصنيف مشاركاتها الفنية املتعددة 

مبختلف القنوات الفنية توثيق مجموعة أعاملها كام ييل:

المسرحية: مشاركاتها  أوال: أهم 
للفنانة/ رجاء  املسرية املرسحية  أن  البداية عىل  التأكيد يف  يجب 
حسني مسرية مرشفة فعال بكل املقاييس، وذلك بالرغم من عدم 
قليل  عدد  خالل  من  إال  املطلقة  البطولة  فرصة  عىل  حصولها 
اليدين، ومع ذلك  التي قد تعد عىل أصابع  جدا من املرسحيات 
التي استطاعت  تلك األدوار  بأداء  إال  لها عدم مشاركتها  يحسب 
لها  يحسب  كذلك  الفنية.  وقدراتها  موهبتها  تأكيد  خاللها  من 
أدوارهــا،  تنوع  عىل  املرسحي  مشوارها  طوال  الشديد  حرصها 
مهاراتها  لها مدى  يرصد ويسجل  أن  املتخصص  الناقد  ويستطيع 
تجيد  أن  استطاعت  املثال  سبيل  وعىل  األدوار،  مختلف  أداء  يف 

عوانس )1٩72(.
الكوميدي«: عسكر وحرامية )1٩66(، قسمتي  - بفرقة »املرسح 

)1٩٨2(، مولد وصاحبه غايب )الكوميدي 1٩٨5(.
 - الثقافة  )وزارة  والسالم  الحرب  الدولة:  ملسارح  أخرى  بفرق   -
عن  يبحث  إمرباطور   ،)1٩77  - )الحديث  طالق  حفلة   ،)1٩74
الرحلة  مبرسحية  الصويت  واألداء   ،)1٩٨٩  - )التلفزيون  وظيفة 

العجيبة )القاهرة للعرائس - 1٩٩٩(.
وقد أتيح لها من خالل األعامل املرسحية السابقة فرصة التعاون 
جيل  من  أكرث  ميثلون  الذين  املخرجني  من  متميزة  نخبة  مع 
الرحيم  عبد  نشاطي،  فتوح  طليامت،  زيك  األساتذة:  بينهم  من 
الدمرداش،  نور  يس،  كامل  غيث،  األلفي، حمدي  نبيل  الزرقاين، 
كرم  عيد،  د.كــامل  أردش،  سعد  بكر،  أبو  سعيد  حسني،  كامل 
مطاوع، جالل الرشقاوي، حسن عبد السالم، السيد رايض، أحمد 
زيك، سمري العصفوري، عبد الغفار عودة، د.هاين مطاوع، زغلول 
عوض،  محمد  د.عوض  عثامن،  رشاد  صبحي،  محمد  الصيفي، 

فتحي الحكيم، نبيل أمني.
2 - بفرق »القطاع الخاص«: يا مالك قلبي باملعروف )املدبوليزم 
نحن   ،)1٩٨0  - املرصييني  )الفنانني  كمبورة  باي  باي   ،)1٩7٩  -
والحرامي  الصول   ،)1٩٨7  - املرسحية  )مرص  الظروف  نشكر 
املصورة  املرسحيات  بعض  إىل  باإلضافة  وذلك   ،)1٩٨7  - )النيل 
العريس  بينها:  ومن  التليفزيوين  للعرض  خصيصا  أنتجت  التي 

)1٩٨5(، العصمة يف إيد حاميت )1٩٩5(، جحا وبنورة.
مشاركاتها  عن  الحديث  صدد  يف  هامة  مالحظة  تسجيل  وميكن 
يف  أجادت  التي  الدرامية  الشخصيات  تلك  أن  وهي  املرسحية 

مقالب  مبرسحيات:  أدوارها  مثل  العاملية  األدوار  بعض  أداء  يف 
من  مشهد  ألبا،  برنارد  بيت  جــوان،  دون  الضفادع،   سكابان، 
القوقازية، املهاجر، كذلك  البندقية، دائرة الطباشري  الجرس، تاجر 
أجادت يف تشخيص عددا كبريا من الشخصيات املحلية ومن بينها 
أدوارها يف مرسحيات سعد الدين وهبة: املحروسة، كفر البطيخ، 
كوبري الناموس، سكة السالمة، ومرسحيات نعامن عاشور: عيلة 
والزيتون،  النار  ، وألفريد فرج:  الدوغري، مولد وصاحبه غايب، 
إدريس:  ويوسف  السور،  خارج  رحلة  رشدي:  رشاد  ومرسحية 
رصد  ييل  وفيام  ونهاية.  بداية  محفوظ:  نجيب  ورائعة  الفرافري، 
وتصنيف أعاملها طبقا الختالف الفرق مع مراعاة التتابع الزمني.

1- بفرق مسارح الدولة:
األيويب،  الدين  صالح  األفق،  وراء  الشعبي«:  »املرسح  بفرقة   -

شعب الله املختار)1٩57(.
الناس إليل  - بفرقة »املرسح القومي«: مقالب سكابان )1٩55(، 
الحريم،  صنف  زجاج،  من  بيت  الطيبة،  العرشة   ،)1٩5٨( فوق 
بيتنا رجل )1٩60(،  الحرجة، يف  اللحظة  الشباب )1٩5٩(،  عودة 
املحروسة، دون جوان )1٩61(، كفر البطيخ، عيلة الدوغري، بيت 
البندقية،  السبنسة )1٩62(، مشهد من الجرس، تاجر  ألبا،  برنارد 
 ،)1٩64( الفرافري  السور،  خارج  رحلة   ،)1٩63( الناموس  كوبري 
سكة السالمة )1٩65(، بري السلم )1٩66(، كوابيس يف الكواليس 
)1٩67(، دائرة الطباشري القوقازية )1٩٨6(، النار والزيتون، حجة 
الوداع )1٩70(، غبي يف الفضاء )1٩72(، النرس األحمر )1٩75(، 

بداية ونهاية )1٩76(، املهاجر )1٩٨1(. 
وثالث  عــازب   ،)1٩65( الضفادع  الجيب«:  »مــرسح  بفرقة   -

الجسر من  مشهد 

قسميت 
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حتى  لها،  بتجسيدها  والوجدان  األذهان  يف  ارتبطت  قد  أدائها 
درامية  شخصية  كل  اسم  السواء  عىل  والجمهور  النقاد  حفظ 
جسدتها، وهذا وحده دليل كبري عىل النجاح والتوفيق، فهي عىل 
سبيل املثال: »عائشة« األخت الصغرى بعيلة الدوغري، »سامية« 
بالسبنسة،  ــوان  رش زوجــة  »كرمية«  رجــل،  بيتنا  يف  مبرسحية 
بكوبري  مطلقة خميس«  »أفندية«  )نادية(،  باملحروسة  »نادية« 
»زوجة  السالمة،  سكة  يف  الخائنة  الزوجة  »إلهام«  الناموس، 
»ناتايل«  السور،  خارج  رحلة  يف  »محاسن«  بالفرافري،  الفرفور« 
»رشبات«   ،)1٩76( ونهاية  ببداية  »نفيسة«  والزيتون،  النار  يف 
وحرامية،  بعسكر  النفوذ  ذات  املوظفة  »ميمي«  قسمتي،  يف 
»جيسيكا« ابنة شايلوك بتاجر البندقية، »كاترين« يف مشهد عىل 

الجرس، »مارترييو« يف بيت برنارد ألبا، »ماريا« يف املهاجر. 

السينمائية: أعمالها  أهم  ثانيا: 
شاركت الفنانة/ رجاء حسني بأداء بعض األدوار الرئيسة واألدوار 
من  الفرتة  خالل  فيلام  وثالثني  خمسة  من  يقرب  فيام  الثانوية 
عام 1٩60 وحتى اآلن، حيث تتضمن قامئة مشاركاتها السينامئية 
الليايل  الثمن،  هي  حيايت   ،)1٩60( ونساء  مال  التالية:  األفالم 
الدافئة، الخرساء )1٩61(، الدخيل )1٩67(، ملكة الليل )1٩71(، 
العصفور )1٩72(، الشوارع الخلفية )1٩74(، أريد حال )1٩75(، 
املتوحشة   ،)1٩77( وأرانب  أفواه   ،)1٩76( الضال  االبن  عودة 
االنتحار،  لسن  الوصول  قبل   ،)1٩٨2( مرصية  حدوتة   ،)1٩7٩(
أبناء وقتلة )1٩٨7(، نشاطركم األفراح )1٩٨٨(، اسكندرية كامن 
 ،)1٩٩2( للسقوط  آيلة  امرأة   ،)1٩٩0( املدهب  الطقم  وكامن، 

الله،  إال  إله  تيمية، ال  ابن  السنني،  بالك من حاحا، حساب  خيل 
وذلك بخالف ما يقرب من ثالثني متثيلية وسهرة درامية من بينها 
السهرات التلفزيونية التالية: لحظات عمر هاربة، استقالة وزير، 
ينبوع  والحانويت،  املأذون  األخرية،  اللحظات  لألقارب،  عزاء  ال 
حنان، عاشق الربابة، زيارة مضحكة، اللحظات األخرية، عزاء أهل 

القرية.

اإلذاعية:  األعمال  أهم  رابعا: 
من  جدا  كبري  عدد  يف  حسني  رجــاء  القديرة/  الفنانة  شاركت 
عىل  فقط  بينها  ومن  اإلذاعية  والربامج  والسهرات  املسلسالت 
املثال: ومتيض األيام، وصية أب، والحب دامئا، قصة شتاء،  سبيل 
شلة  العزوة،  الريف،  من  بنت  صدق،  لحظة  الحراسة،  كالب 
العمر  نعمة،  كفر  وسكينة،  ريا  عودة  زوج،  مذكرات  األنــس، 
املزدوجة،  الجرمية  الفنجان،  قارئة  اآلخــر،  الوجه  هذا  لحظة، 
وبولتيكا،  مزيكا  أنستونا،  املشاغب،  عرام،  أبو   ،13 رقم  الخطة 
قرشة  الــديــن(،  وشمس  الناجي  )عاشور  الحرافيش  ملحمة 
العزيزة،  زوجتي  عفوا  املــداح،  عابد  الستني،  فوق  طفل  موز، 
زهرة  املاليكة،  رز  مشبوهة،  رغبات  درويش،  سيد  الليل،  سبع 
الصفر،  تحت  رجل  الزمن،  حكم  الهنية،  اللقمة  حارة  الياسمني، 
التالتة  الدافئة،  الجدران  املخالف،  الرشيك  النار،  عىل  الراقصون 
تابتة، أغرب القضايا، األتوبيس واليويو، أبو رسيع عامل خنفس، 
يف  كالم  الدموع،  بحر  يف  ابتسامة  وتالمذة،  آباء  عزومة،  آخر 

الحب، كلمني عن بكره. 

والجوائز: التكريم 
للفنانة  الرثية  الفنية  املسرية  تلك  تتوج  أن  املنطقي  من  كان 
القديرة/ رجاء حسني بحصولها عىل العديد من الجوائز والدروع 

وبعض مظاهر التكريم ومن أهمها:
جائزة أحسن ممثلة دور ثاىن عن فيلم »أريد حال« عام 1٩75.

الضال«  االبن  »عودة  ىف  دورها  عن  ممثلة  ألفضل  النقاد  جائزة 
عام 1٩76.

عام  وأرانــب«  »أفــواه  فيلم  عن  ثاىن  دور  ممثلة  أحسن  جائزة 
.1٩77

»حدوتة  ىف  دورها  عن  ممثلة  ألفضل  والنقاد  املهرجان  جائزة 
مرصية« عام 1٩٨2.

املرصية  الجمعية  تنظمه  )الذي  العريب  املرسح  مهرجان  تكريم 
لهواة املرسح( بدورته الثالثة مارس عام 2004.

الدويل  »القاهرة  ملهرجان  والعرشين  الثانية  بالدورة  تكريم 
املرسحية،  أعاملها  مجمل  عن   2010 عام  التجريبي:  للمرسح 

وكذلك بالدورة السابعة والعرشين عام 2020.

 ،)1٩٩5( الحب  أسوار   ،)1٩٩3( الزمن  مع  سباق  صغرية،  أحالم 
 ،)2015( نوارة   ،)2010( مييك  عائلة   ،)2001( سالم  يا  اتفرج 
سواء  األخرى  األفالم  بعض  بخالف  وذلك   ،)2016( للستات  يوم 
الصورة،  صاحب  بينها:  ومن  تسجيلية  أفــالم  أو  للتليفزيون 
دكتوراه مع مرتبة الرشف، الرتاب األحمر، مطلقة خميس، خارج 

الحدود، ونس )فيلم قصري(. 

التلفزيونية:  والسهرات  المسلسالت  أهم  ثالثا: 
مسلسل  مائة  من  يقرب  فيام  حسني  رجــاء  الفنانة/  شاركت 
أمر  التالية:  األعامل  مساهامتها  قامئة  تتضمنت  حيث  تلفزيوين 
ال  أمواج  هنداوي،  البنات،  أم  للسقوط،  آيل  رجل  أدهم،  إزالة، 
املآتة،  خيال  الغضب،  ليايل  والقمر،  الليل  الربميو،  لشاطئ،  تصل 
عىل باب زويلة، اللص والكالب، شجرة اللبالب، الوسادة الخالية، 
قرن،  لنصف  زواج  املجنونة،  اللعبة  أوكازيون،  العمر،  أيها  مهال 
مارد الجبل، أحالم الفتى الطائر، مفتش املباحث، اآلنسة، الشهد 
البحور(،  )عــروس  وليلة  ليلة  ألف  الشاعر،  الجزار  والدموع، 
فوازير املناسبات، رحلة أبو العال البرشي، برج األكابر، ع األصل 
دور، مخلوق اسمه املرأة، بني ثالثة، العودة، املال والبنون، ذئاب 
زيزينيا،  طريقتي،  عىل  الزواج  الحب،  مرايا  رجالة،  كالم  الجبل، 
شباب رايق جدا، أسري بال قيود، زيارة السيد خميس، زي القمر، 
ببكره،  نحلم  تعاىل  العاشورية،  السرية  أمنية،  لدواعي  الكومي، 
أين  شتوية،  زهور  وسكينة،  ريا  كارنتينا،  يشرتيك،  مني  ورد  يا 
حكايات  العامل،  عىل  نافذة  أزهار،  الخضار،  سوق  الحب،  ذهب 
املدندش، قمر، حكايات بنعيشها هالة واملستخبي، عايزة أتجوز، 

2 البندقية   تاجر 

المهاجر 
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28 نوافذ

ومن بينها عىل سبيل املثال: أحالم الفتى الطائر )نعيمة(، الشهد 
والدموع )إحسان رضوان(، رحلة أبو العال البرشي، املال والبنون 
العريب(،  )أم  زيزنيا  نورا(،  )والدة  الجبل  ذئاب  فوقية(،  )الحاجة 
املبدعة من خالل  الفنانة  لهذه  ويحسب  )الجدة(.  أتجوز  عايزة 
بتلك  إسعادنا  يف  فنجحت  النجوم،  لكبار  مشاركتها  األعامل  تلك 
املبارايات يف فن األداء التمثييل بينهم، كام يحسب لها أيضا ذلك 
التنوع الكبري يف األدوار الذي حرصت عىل تحقيقه، فجسدت من 
ريفية  الكادحة سواء  وللمرأة  املثقفة،  للمرأة  خاللها عدة مناذج 
مهارة  وبنفس  الرش  أدوار  بعض  جسدت  وكذلك  صعيدية،  أو 
املساملة  املرأة  أو  الحنون  الطيبة  األم  ألدوار  تجسيدها  وكفاءة 

واملرأة املطحونة.
 - األسايس  وملعبها  األول  عشقها  مجال  هو  املرسح  ظل  ثالثا: 
عددا  خالله  من  قدمت  التي   - القومي«  »املرسح  فرقة  خاصة 
التي عاشت يف ذاكرتنا ووجداننا،  الدرامية  كبريا من الشخصيات 
مرسحية،  ثالثني  من  يقرب  ما  بطولة  يف  مشاركتها  لها  ويحسب 
يف  املــرسح  نجوم  كبار  من  نخبة  خاللها  من  البطولة  شاركها 
مقدمتهم: أمينة رزق، سميحة أيوب، حسن البارودي، شفيق نو 
سهري  العزيز،  عبد  عايدة  عزمي،  محمود  الدقن،  توفيق  الدين، 
الجمل،  ملك  الحديني،  محمود  إبراهيم،  املنعم  عبد  البابيل، 
أحمد الجزيري، عبد السالم محمد، عبد الرحمن أبو زهرة، أرشف 
عبد الغفور، سمرية عبد العزيز، سهري املرشدي، إبراهيم الشامي، 

املهندس،  فؤاد  شوقي،  فريد  فــارس،  عباس  األخــرى:  وبالفرق 
إحسان القلعاوي، عبد الحفيظ التطاوي، آمال رمزي. 

املقولة  القديرة تلك  الفنانة  لهذه  الفنية  املسرية   تؤكد  رابعا: 
فنان  هناك  ولكن  صغري،  أو  كبري  دور  هناك  »ليس  الشهرية: 
أن  حقيقة  سجلنا  إذا  القارئ  يدهش  فقد  صغري«،   وفنان  كبري 
أدوار البطولة املطلقة مل تتاح لها خالل مسريتها الفنية إال بعدد 
متوجة  بطلة  كانت  ذلك  مع  ولكنها  األعامل،  من  جدا  محدود 
ذلك  عىل  للداللة  دليل   أكرب  ولعل  ــا،  أدواره بجميع  ونجمة 
منهام  كل  تقديم  يف  رزق  أمينة  العمالقة  مع  الرثية  مشاركتها 
ملشهد قصري بفيلم »أريد حال« مع سيدة الشاشة العربية/ فاتن 
رجاء  القديرة/  وتحظى  وأدبيا،  جامهرييا  الفيلم  لينجح  حاممة، 

حسني بإعجاب الجمهور وإشادات النقاد وأيضا ببعض الجوائز.
خامسا: يسجل التاريخ الفني لهذه الفنانة الكبرية أنها مل تتصارع 
يوما للحصول عىل فرصة، ومل تختلف يوما أو أثارت مشكلة حول 
للجمهور،  التحية  ترتيب  عىل  أو  بالدعاية  اسمها  كتابة  كيفية 
لريشحها  مبخرج  أو  األدوار  لها  ليكتب  مبؤلف  ترتبط  مل  أنها  كام 
مكانة  وحفر  قدراتها  أثبات  يف  نجحت  ذلك  ومع  للبطوالت، 
الفن،  عاملقة  كبار  أمام  الوقوف  من  تخش  مل  السمها.  خاصة 
البطوالت  بأهمية  وإميانها  وقدراتها  مبوهبتها  تؤمن  ألنها  وذلك 
يرتفع  شداد  فني  ووتر  متوهج  عصب  بالفعل  هي  الجامعية، 
تتقمص  أن  مبهارة  استطاعت  وقد  أمامه،  يقف  من  كل  بأداء 
الفالحة  أدوار  وتؤدي  والرتاجيدية،  الكوميدية  األدوار  مختلف 

والصعيدية بنفس كفاءة ومهارة أدوار املرأة االرستقراطية.
حقا إن هذه الفنانة الكبرية كانت جديرة بكل التكريم يف حياتها 
وأنها أيضا جديرة بتكريم اسمها وإحياء ذكراها بعد رحيلها، فهي 
التالية، خاصة وأنها  منوذج مرشف يجب أن يحتذى من األجيال 
والتألق  النجاح  تحقيق  عىل  الفنانات  لقدرة  عمليا  منوذجا  تعد 
مع اإللتزام الكامل يف السلوكيات. ومسريتها الفنية مسرية عطرة 
ومثمرة ومثال جيد ورائع للجودة والعطاء. وال يسعني يف النهاية 
الخلد  جنة  يسكنها  وأن  واملغفرة  بالرحمة  لها  الله  أدعو  أن  إال 
اجتهدت  الذي  عملها،  ويف  الشخصية  حياتها  يف  إخالصها  جزاء 
وقد  خاصة  املتميزة،  الفنية  املكانة  تلك  لتحقيق  كثريا  فيه 
ملست وشاهدت عن قرب مدى اهتاممها وعشقها للفن، ومدى 
أن  ذلك  عىل  دليل  أكرب  ولعل  الصادقة،  الهواية  بروح  احتفاظها 
مئات  جسدت  والتي  دوما  واملتألقة  املتوهجة  املبدعة  هذه 
 - تقنع  مل  الجميع  بها  لها  شهد  ومهارة  بتميز  الدرامية  األدوار 
وككل فنان حقيقي - بكل ما قدمته فظلت دامئا تسعى للتجويد 
وتبحث عن الفرص الجديدة، واألدوار التي تدخلها يف تحدي مع 

الذات وتقدم من خاللها قيم نبيلة وسامية للمجتمع املرصي. 
د.عمرو دوارة

حسني رجاء  تكريم 

غايب وصاحبه  مولد 

- تكريم األمهات املثاليات مبناسبة »عيد األم« وذلك عىل هامش 
 2014 عام  األفريقية«  للسينام  »األقرص  ملهرجان  الثالثة  الدورة 

)مع املخرجة/ إنعام محمد عيل(.
- تكريم املركز القومي للمرسح واملوسيقى والفنون الشعبية عام 
تسجييل  وفيلم  كتيب  وإعداد  الثقافة  وزارة  درع  مبنحها   2016

عن مسريتها الفنية.
- تكريم قطاع اإلنتاج الثقاىف برئاسة الفنان/ خالد جالل ألمهات 
بينهن  ومن   ،2016 عام  مارس   21 األم  عيد  ىف  املرصية  الدراما 

الفنانة القديرة/ عايدة عبد العزيز.
عام  الهواة«  »مرسح  ملهرجان  عرش  السابعة  الدورة  بفعاليات   -

201٩ الذي تنظمه »الهيئة العامة لقصور الثقافة«.
وذلك بخالف تكرميها بعدد من املهرجانات املرسحية والسينامئية 

ببعض األقطار العربية الشقيقة.
الفنانة/  ببطولتها  شاركت  أفالم  أربعة  اختيار  إىل  اإلشارة  وتجدر 
رجاء حسني ىف قامئة أفضل 100 فيلم ىف ذاكرة السينام املرصية، 
مبناسبة   1٩٩6 عام  أجري  الذي  والجمهور  النقاد  الستفتاء  طبقا 
 ،)21( حال  أريد  التالية:  األفالم  وهي  العربية،  السينام  مئوية 

العصفور )45(، عودة اإلبن الضال )51(، حدوتة مرصية )٨4(.

عامة: وسمات  حقائق 
يتضح مام سبق أنه ميكن بسهولة ويرس من خالل رصد ودراسة 
أن   - الفنية  القنوات  مبختلف   - الفنية  مساهامتها  مجموعة 

نسجل الحقائق والسامت التالية:
هذه  وقــدرات  موهبة  من  االستفادة  السينام  تستطع  مل  أوال: 
يف  النجوم  لكبار  مشاركتها  من  بالرغم  وذلك  القديرة،  الفنانة 
من خاللها.  قوية  بصمة  تضع  أن  استطاعت  دراميا  مؤثرة  أدوار 
من  يقرب  ما  عدد  يف  الثانوية  األدوار  بعض  بأداء  شاركت  وقد 
خمسة وثالثني فيلام - وهو عدد ال يعد صغريا - ولكنها لألسف 
مشاركاتها  تظل جميع  وبالتايل  املطلقة،  البطولة  بفرصة  تحظ  مل 
السينامئية ال تتناسب مع حجم موهبتها وخرباتها، ومن بني أهم 
االبن  عودة  العصفور،  املثال:  سبيل  عىل  املتميزة  األفالم  هذه 
القدير/  )مع  وكامن  كامن  إسكندرية  مرصية،  حدوتة  الضال، 
أفواه  مرزوق(،  سعيد  املخرج/  مع   ( حال  أريد  شاهني(،  يوسف 

وأرانب )مع املبدع/ بركات(.
ويحقق  يلمع  وبدأ  رجاء حسني  القديرة/  الفنانة  أسم  برز  ثانيا: 
املسلسالت  بعض  ببطولة  مشاركاتها  خالل  من  الجامهريية  لها 
مبشاركاتها  لها  تحتفظ  املشاهدين  ذاكرة  ومازالت  التلفزيونية، 
املهمة  املسلسالت  ببعض  والرئيسة  املتميزة  األدوار  بعض  بأداء 
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فمثاًل إذا كانت مدينة مرص، هي العاصمة للبالد املرصية، 

أصحاب  من  الرفيعة  الدرجات  أصحاب  لجميع  واملقر 

وأصحاب  حكومته،  ورجال  أرسته،  أمراء  إىل  البالد  عرش 

الضياع واملتاجر وإذا كانت مدينة اإلسكندرية هي الثغر 

الوافدة  األوروبية  الجاليات  رجال  ومحط  للبالد  األكرب 

يف  تليهام  طنطا  مدينة  فإن  الشؤون،  ملختلف  علينا 

محاصيلها  إليها  يرد  للدلتا  عاصمة  أكرب  أنها  إذ  األهمية، 

الزراعية املختلفة، ويفر عليها الكرباء من أصحاب املزارع 

القضائية  الهيئات  غالب  وفيها  الفالحني،  من  واملتعلمون 

الدلتا  بالد  إدارة  يف  الحكومة  عن  تنوب  التي  واإلدارية 

يضاف إىل ذلك أن سكانها ال يقلون يف الرقي عن أمثالهم 

كربى.  ثقافة  ذات  طبقة  وفيهم  العاصمتني  سكان  من 

من  فيهام  واإلسكندرية  مرص  مدينتي  أن  بخاف  وليس 

طنطا!  مدينة  يف  يوجد  ال  ما  الحديثة،  املدنّية  املتمامت 

ينقص  مام  واحداً  موضوعاً  عجالة  يف  نبحث  أن  نريد 

من  كل  معنا  ويعلم  نعلم  التمثيل!  وهو  طنطا،  مدينة 

التمثيل  دور  من  فيهام  أن  شهراً  ولو  العاصمتني  يف  أقام 

سيد عيل إسامعيل

)11( طنطا  في  المجهول  المسرح  من  عاما  خمسون 

المصري  األوبريت  فرقة 
بطنطا العائالت  بكازينو 

نوافذ

يحدثه إغالق مرسحها يف أكرث األيام.

دفعت  الصباح،  مجلة  يف  املنشورة  املالحظات  هذه 

كلمة  وتكتب  تقريباً  عام  بعد  لتتبناها  »املدفع«  جريدة 

قالت  طنطا«،  يف  »التمثيل  عنوانها   1٩27 أغسطس  يف 

املديريات،  أكرب  ومن  القطر  عواصم  ثالثة  طنطا  فيها: 

ورغاًم من ذلك فهي محرومة من كل فن جميل ُيشاهد 

تعدد  بأن  العلم  مع  ذلك!  علة  ما  تدري  وال  ُيسمع  أو 

الفرق من القاهرة يسمح بتعددها أيضاً يف طنطا وغريها 

من كبار املدن، خصوصاً وأن فن التمثيل الخالد من أهم 

العوامل عىل تقدم األمة ورقيها، ملا فيه من نكات بريئة 

خلقاً  منه  فتخلق  املجموع،  يف  تؤثر  اجتامعية  ودروس 

أحمد  يرأسها  كوميدي  متثيل  فرقة  طنطا  يف  كان  جديداً. 

أفندي املسريي الذي كان يشغل يف حديقة النزهة حسب 

إرشادنا له برتك محله القديم لعدم صالحيته للتمثيل. مل 

الجديد حتى داهمتها  يطل أمد فرقة »املسريي« مبركزها 

إدارة عباس  األوبريت املرصي«  فرقة جديدة هي »فرقة 

أصبح  والذي  ]املولود يف طنطا عام 1٩11،  الدايل  أفندي 

العدد الكبري، فقد يكرث أن متثل روايات عديدة يف مراسح 

فليس هناك  مدينة طنطا.  ما يف  واحدة  ليلة  مختلفة يف 

يفتح  ال  الذي  البلدية،  مرسح  إال  اللهم  ذلك  من  يشء 

نقول إجاماًل إن  أن  إال يف كل ستة أشهر مرة، ونستطيع 

املرسح  إدارة  عن  خارجية  جهة  من  إال  يحصل  ال  الفتح 

وفوق  املرسح.  ذلك  إنشاء  من  منتظراً  كان  ما  فهل هذا 

الجمهور  يكفي  ال  ليلة  كل  اشتغل  إذا  املرسح  أن  ذلك 

الجمهور  يرتشف  حتى  مراسح  عدة  إىل  يحتاج  األمر  بل 

أجل  من  أصبحت  ففائدته  العذب  التمثيل  مناهل  من 

للذين  ميكن  فهل  يقدر  ال  إليه  النفس  وميل  الفوائد، 

الطنطاويني  أغنياء  من  أموالهم  يستثمروا  أن  يريدون 

نجاحهم  أن  شك  وال  رشكة.  بصفة  مسارح  عدة  إنشاء 

األغنياء  عار عىل  أن هذا  الحق  الضامن يف  إىل  يحتاج  ال 

وفائدة  املايل  النجاح  حب  أرشبوا  الذين  وهم  ألنهم 

الغزير  العامل  من  تعلموه  ما  عليها  يحثهم  الذي  التمثيل 

مرسحها  تفتح  أن  البلدية  واجب  من  أن  الحق،  ويف 

للجمهور يف كل أسبوع ولو مرة، فهي تدرك النقص الذي 

للريحاني بك  كشكش  شخصية 

في  التمثيل  قضية  إلى   1926 عام  الفنية  »الصباح«  مجلة  انتبهت 
فكتبت  ومكانتها!  المدينة  أهمية  مع  تتناسب  ال  كونها  طنطا،  مدينة 
السليم،  الذوق  أصحاب  ويقول  الجغرافية  الكتب  تقول  قائلة:  ذلك  عن 
طنطا  مدينة  إن  البصرية،  بعني  المصرية  المدن  فحص  واحد  وكل 
القاهرة[  ]أي  مصر  مدينيت  بعد  المصرية  للديار  الثالثة  المدينة  هي 
على  تكون  شيء  كل  في  النسبة  أن  الطبيعي  ومن  واإلسكندرية. 
الشيء. ذلك  يحتلها  اليت  الدرجة،  قدر 
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30 نوافذ

فيام بعد من ممثيل السينام يف األدوار الصغرية[ وأخذت 

بجوار  العائالت  كازينو  مبرسح  تعمل  األوبريت  فرقة 

أن نقول يف حرية ورصاحة  مرسح املسريي. ونحن يرسنا 

إن مدينة طنطا أصبحت بها فرقة متثيل راٍق، ال باس بها. 

األوبريت  فرقة  إن  قلت  إذا  مبالغاً  وال  مغالياً  أكون  وال 

فتكاثر  وإعجابه.  الطنطاوي  الشعب  استحسان  نالت  قد 

تجىل  وهنا  رواياتها،  متثيل  وحضور  مشاهدتها  عىل 

تخدم  التي  الراقية،  للفرق  وتعضيده  الشعب  تشجيع 

الفن بأمانة وإخالص. لقد كان تقدير الشعب هنا لفرقة 

رضاءه  نالت  قد  أنها  عىل  ناطقاً  دلياًل  املرصي  األوبريت 

حرضة  يبذله  ما  إىل  ذلك  يف  الفضل  ويرجع  وإعجابه! 

خري  بأدوارهم  يقومون  الذين  وممثليها  الفرقة  مديري 

الذي  الدايل«  أفندي  »عباس  منهم  بالذكر  وأخص  قيام! 

وتوفيق  الدين،  عز  لفرقة  مديراً  كان  أن  أيام  نعرفه 

منها:  كبرية  فرق  بعدة  اشتغل  الذي  إسامعيل  أفندي 

فرقة األستاذ عبد الرحمن رشدي، ومحمد أفندي يوسف 

كشكش بيه، واملمثل الخفيف الروح عبد الحميد أفندي 

لطفي،  أفندي  وحسني  عقل،  أفندي  ومحمود  رشيف، 

أذكر بفخر وإعجاب ما  أنىس أن  الفرقة وال  أفراد  وباقي 

مليكة،  واآلنسة  مرجريت شامع،  السيدة  املمثالت:  نالته 

املرصي  سنية  فهمي،  دولت  والسيدات:  وشقيقاتها، 

»ثريا«، فقد أظهرت خفة تامة ورشاقة عجيبة، حتى نلن 

ما  األوبريت  لفرقة  نرجو  وإّنا  وهتافه.  الشعب  تصفيق 

عليها،  واإلقبال  والتعضيد  التشجيع  من  به  جديرة  هي 

اإلعجاب  مظاهر  بني  واجبها  تؤدي  بيننا  تظل  حتى 

واالحرتام. كام وأننا سنبدأ بنقد رواياتها بنزاهة وإخالص!

نقد  أول  ونرشت  وعدها،  يف  »املدفع«  جريدة  وصدقت 

ألول عرض لهذه الفرقة يف أواخر أغسطس 1٩27، تحت 

عىل  شاهدنا  فيه:  قالت  طنطا«،  يف  »التمثيل  عنوان 

مرسح »األوبريت املرصي« راوية »الهالل« تأليف األستاذ 

فوزي«  »إبراهيم  األستاذ  وتلحني  كامل«  الحميد  »عبد 

إذ  اإلعجاب  تستدعي  التي  الخالدة  الروايات  من  وهي 

يتخللها رشف االنتساب للوطن والدفاع عنه وعن حياته، 

األومبايش  بدور  رشيف  الحميد  عبد  األستاذ  قام  حيث 

العدو،  جاسوس  بدور  إسامعيل  أفندي  وتوفيق  املرصي، 

بدور  فهمي  ودولت  الجاسوسة،  بدور  شامع  ومرجريت 

بتأدية  امللحنني  فرقة  قيام  عدم  نالحظ  وإننا  أحمد.  أم 

األلحان كاملة. كام أن اإلضاءة كانت غري حسنة، وبدون 

الرواية.  التي تقع فيها حوادث  لتفاوت األوقات،  مراعاة 

الجواسيس  دخول  عند  النور  تقليل  يجب  كان  فمثاًل 

عدم  كذلك  الليل،  منتصف  الوقت  كان  إذا  للمعسكر، 

الرواية،  مواقع  إظهار  عىل  تساعد  كافية  مناظر  وجود 

لتكراره.  تالفيه  يجب  خطأ  وهذا  امللقن.  صوت  وارتفاع 

مام  قيام،  خري  بدوره  رشيف  أفندي  الحميد  عبد  قيام 

الجميع  أن الحظ  لو  وهتافه،  الجمهور  تصفيق  استدعى 

املمثل النابغة توفيق أفندي إسامعيل الجاسوس، وحسني 

أفندي الشامع األومبايش املرصي، والسيدة سنية املرصي 

وإعجابهم.  الجمهور  لثناء  دعى  مام  جميل،  الضابط 

يف  الرواية  عىل  قضت  التي  العدائية  الحركة  تلك  ولوال 

الفرقة  هذه  أخرجته  ما  خري  هي  لكانت  نهوضها،  بدء 

ونقص  كبري  اختصار  بعد  الرواية  وانتهت  طنطا.  لشعب 

األستاذ  البارع  املمثل  ظاهر، وختمت بفصل كوميك من 

هذه  نقد  من  أنتهي  أن  وقبل  يوسف.  أفندي  محمد 

الرواية أرجوا حرضات القراء أن ال يؤاخذوين لعدم تحليل 

هذه الرواية واالختصار يف نقدها، وما دعاين إىل هذا إال 

»فرقة«  أن  علمنا  وقد  ذلك.  دون  حال  إمتامها  عدم  ألن 

سامل  إدارة  العائالت  كازينو  يف  ستعمل  العريب  الكوميك 

الفرقة  لهذه  خرياً  نتفاءل  يجعلنا  ومام  السواق!  أفندي 

األستاذ  األول  ممثلها  وكفاءة  الفني،  استعدادها  قوة 

»عيل كامل« وحزم حرضة وكيل إدارتها »زيك أفندي عيل« 

فنتمنى لفرقتهام النجاح.

جرب الناقد 
وهو  »جرب«،  اسمه  مرسحي  ناقد  ظهر  الفرتة  هذه  يف 

ومجالت  ولجرائد   - »الضحوك«  لجريدة  الفني  الناقد 

- وهي جريدة محلية!  أخرى طنطاوية كام سرنى الحقاً 

منشورة  كانت  الفرتة  هذه  يف  وجدناها  له  مقالة  وأول 

الفرقتني  عن  فيها  وتحدث   ،1٩27 أغسطس  أواخر  يف 

املسارح«:  »عىل  عنوان  تحت  قائاًل  طنطا،  املتنافستني يف 

يتناوب التمثيل مبدينة طنطا الغراء فرقتان إحداهام فرقة 

األوبريت، التي يديرها فنياً عباس أفندي محمود الدايل، 

ويديرها مالياً عبد الحميد أفندي رشيف. وهذه هبطت 

طنطا قبل الفرقة األخرى واتخذت مرسحاً لتمثيل رواياتها 

ال  الذين  النظارة  بعض  نفوس  من  تنبعث  عدائية  حركة 

القدير  املمثل  لهذا  وأن  كام  التهريج.  سوي  لهم  يروق 

خوفاً  مركزه  إحراج  أرادوا  الذين  الدور  هذا  يف  منافسني 

ما  الحقيقة  هذه  إلظهار  ويكفي  مراكزهم.  زوال  عىل 

فاه به عباس الدايل أفندي مام أدى إىل صخب الجمهور 

فأنا  كٍل  وعىل  الرواية.  الختصار  اضطره  مام  وضجيجه، 

وقد  باهر،  مبستقبل  رشيف  الحميد  عبد  األستاذ  أهنئ 

وخصوصاً  قيام  خري  إليه  أسند  الذي  بالدور  كل  قام 

حلمي وثريا  ليلى  ابنتيها  بني  فهمي  دولت 

رشدي الرحمن  عبد 
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الكوميدي  فرقة  وهي  الثانية  والفرقة  العائالت.  بقهوة 

ويديرها  كامل.  أفندي  عيل  فنياً  يديرها  وهذه  العريب، 

وأخذت  يقولون.  ما  عىل  السواق،  أفندي  سامل  مالياً 

وبسبب  العائالت.  لقهوة  املجاورة  النزهة  قهوة  مقرها 

صلة الجوار القامئة بني الفرقتني يحدث التنافس، وتحدث 

املضاربة رغبة يف أن تنترص إحداهام عىل األخرى، وتفوز 

لنا أن كل فرقة  اإلقبال عىل منافستها. ويلوح  يف مضامر 

الاليت  الرشيقات  املمثالت  سيف  للمحاربة  تختار  منهام 

متثيل،  إىل  غناء  إىل  رقص  من  الفرقة  يف  بأدوارهن  يقمن 

الفرقة  فرتى  مقابلة  أو  محادثة  أو  مغازلة  إىل  وأخرياً 

بسعاد  الثانية  تزهو  كام  ومرجريت  برثيا  تعتز  األوىل 

غواة  مقدمته  ويف  الطنطاوي  الشعب  ولكن  حمدي. 

لفرقة  االنتصار  همهم  ليس  الكوميدي  وهواة  التمثيل. 

ممثالت،  من  وأقلت  فتيات  من  حوت  مبا  األخرى،  عىل 

من  الفن  إىل  عامة  بصفة  متجهة  الحقيقة  فكرتهم  وإمنا 

قلوبهم  من  تأخذ  وال  الغزل  يعنيهم  ال  فن،  هو  حيث 

وهؤالء  املنزعجني  من  قليل  نفر  إال  اللهم  املعاكسة، 

يعيشون ألنفسهم ويحيون لرسورهم وملذاتهم وال ميكن 

الذي  الرضا  بل  عاماً.  رضاء  فرقة  عن  رضاءهم  نعترب  أن 

اختيار  الذي يصادفها بسببه، وعىل  الفرقة واإلقبال  تناله 

الروايات التي تعرض عىل املرسح ومعرفة مبلغ مالءمتها 

وموقوف  ليلياً.  املرسحني  إىل  يهرع  الذي  الشعب،  لروح 

أيضاً عىل أن تضبط املمثلة عواطفها وتحدد مركزها حيال 

بغري مناسبة،  بذاًل  تبذل ضحكتها وحركتها  املتفرجني! فال 

والزهور  الورود  إلقاء  ترقب  إىل  وال تجعل همها منرصفاً 

قبل كل  نفسها ممثلة  اعتبار  األول  أن واجبها  بل  عليها، 

أو  مداعبة  غري  يف  متثيله  بها  الذي  للدور  تخضع  يشء، 

ممثل  كل  ويف  موقف خاص،  فرقة  كل  مع  ولنا  محاورة. 

رأي خاص نطلعك عليه قريباً. ]توقيع[ »جرب«.

والواضح أن الناقد »جرب« ناقد جريدة الضحوك هو نفسه 

ناقد جريدة »املمتاز«، حيث إنني وجدته يستكمل نقده 

جريدة  هي  وكأنها  املمتاز،  جريدة  يف  الفرقة  لعروض 

»املمتاز«،  جريدة  يف  نقده  عىل  مثال  وأهم  الضحوك!! 

نرشه ملقالة كبرية يوم 24 أغسطس 1٩27، سأكتفي بجزء 

من بدايتها، وسأستكملها يف املقالة القادمة!!

فرقة   .. طنطا  يف  »التمثيل  عنوان  تحت  الناقد  يقول 

طنطا  مبدينة  التمثيل  الفرقة  هذه  تواصل  األوبريت«: 

بقهوة العائالت، ويواصل الشعب الطنطاوي عىل اختالف 

طبقاته الرتدد عىل ذلك املرسح ملشاهدة الروايات، التي 

تقوم الفرقة بتمثيلها، وليس فوق التشجيع الذي قوبلت 

به الفرقة من تشجيع، وليس بعد الرواج الذي نالته من 

رواج. فهي رغم وجود فرقة أخرى تناهضها الفن يف قهوة 

التنافس، ومل تخفف من حديثها  النزهة، فلم يؤثر عليها 

تعمل  التي  الدنيئة  املناورات  تلك  الفن،  عىل  وحرصها 

العائالت.  بقهوة  املرسحي  الوسط  يف  بثها  عىل  منافستها 

وهذا  األوبريت،  فرقة  به  متتعت  التي  االنتصار  هذا 

الفوز الذي حالفها يرجع إىل أسباب وعوامل منها، ما هو 

كناقدين  ولسنا  خفي!  غامض  هو  ما  ومنها  جيل،  ظاهر 

يدي  بني  نضع  أن  واملامالة،  التحيز  عن  بعيدين  بريئني 

القارئ الكريم صوراً نفسية بارزة لتلك العوامل، وتذهب 

القارئ  ذهن  يف  لتكون  ممكن،  توسع  أبعد  إىل  النقد  يف 

فكرة عامة عن فرقة األوبريت، ويقطع معنا أنها جديرة 

الفرقة  عىل  تنترص  بأن  وخليقة  يحفها،  الذي  باإلقبال 

وسنكون  املنافسة.  مضامر  يف  دونها  من  وتفوز  األخرى، 

يف نقدنا - وبقدر اإلمكان - باحثني عن الرس يف االنتصار، 

مقدرين مجهود كل فنان ومبلغ تأثريه عىل الفرقة وعىل 

نفوس الجمهور، وعىل السواء غري سالكني ما ينتهجه غرينا 

يف النقد من طرق التعريض أو الحط من الكرامة!

جرب:  الناقد  قال  عامة«،  بصفة  »اإلدارة  عنوان  وتحت 

فمن  عامة،  بصفة  الفرقة  إدارة  هو  عنه  أحدثك  ما  أول 

الدايل، ملا يختص به يف  قائل إن املدير هو عباس أفندي 

كل رواية من دور هام أو أدوار هامة، وملا هو ملحوظ 

وحسن  مقابلة،  وجميل  وجه،  وطالقة  برش  من  عليه 

أفندي  الحميد  عبد  هو  املدير  إن  قائل  ومن  تأدب. 

للتمثيل  طنطا  اختيار  يف  مفكر  أول  كان  ألنه  رشيف، 

وميدها  مباله،  يساعدها  الذي  وهو  أبنائها،  أحد  باعتباره 

األول  بأن  نقول  أن  ميكننا  القولني  هذين  وعىل  بنفوذه. 

املايل.  مديرها  والثاين  املخرج[،  ]أي  الفني  الفرقة  مدير 

األخري!!  الرأي  عىل هذا  تجد معرتضاً  أن  تلبث  ولكنك ال 

أما سبب االعرتاض مع رأي الناقد »جرب« يف بقية املمثلني 

واملمثالت، فسنعرفه يف املقالة القادمة!!

نوافذ

األوبريت فرقة  مقاالت  عناوين 

الدالي عباس  فوزي إبراهيم 


