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جريدة كل المسرحيني

فوتوغرافيا

املواد املرسلة للنرش تكون خاصة بالجريدة
ومل يسبق نرشها والجريدة ليست مسئولة
عن رد املواد التى مل تنرش.
االشرتاكات ترسل بشيكات أو حواالت
بريدية باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة
 16ش أمني سامى من قرص العينى-
القاهرة
أسعار البيع ىف الدول العربية
تونس  1.00دينار  -املغرب  6.00دراهم
 الدوحة  3.00رياالت  -سوريا  35لرية -الجزائر  - DA50لبنان  1000لرية  -األردن
 0.400دينار -السعودية  3.00رياالت
 اإلمارات  3.00دراهم  -سلطنة عامن 0.300سنتاً -ليبيا  500درهم  -الكويت
 300فلس  -البحرين  0.300دينار -
السودان  900جنيه

االشرتاكات السنوية:

مرص  52جنيها  -الدول العربية  65دوالراً
الدول األوروبية وأمريكا  95دوالراً

E_mail:masrahona@gmail.com
جريدة كل المسرحيين

املاكيت األساىس :

إسالم الشيخ
املدير الفنى:
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جرجس شكرى
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في افتتاح الموسم الثاني للمسرح للجمهور ..

«زعف النخيل» وحضور جماهريي وثقافي كبري بأبو تيج
شهد جمهور كبري بأبو تيج األحد  28يناير افتتاح العرض املرسحي «زعف النخيل»
تأليف حسام الدين عبد العزيز وإخراج هامم متام الذي يستمر ملدة عرشة أيام
بقرية النخيل ،ضمن عروض الثقافة الجامهريية.
وشهدت الليلة الرابعة حضور ضياء مكاوي مدير عام ثقافة أسيوط  ،واملهندس
حسني كشك رئيس مجلس مدينة أبو تيج والناقد رامز عامد عضو لجنة التقييم
من قبل اإلدارة العامة للمرسح  ،وأحمد ثابت مسئول املرسح بفرع ثقافة أسيوط،
وأحمد سيد مهنى مدير قرص أبو تيج ،وعدد غفري من الجمهور اضطر بعضهم
للوقوف ملشاهدة العرض .
ويشري أحمد سيد مهنى مدير قرص ثقافة أبو تيج إىل أن الجمعيات االهلية
واالجتامعية تتوىل تنظيم وإدارة العروض اليومية التى تفام عىل مرسح قرية
النخيل وذلك شعورا منها بالتقدير ملا يقدمه املرسح ىف ايصال رسالة للشعب من
خالل االعامل املرسحية .
كام يقدم العرض املرسحى منوذج مختلف من الطقوس الشعبية التى تقدم تراث ،
الفتا ان الول مرة يتم تقديم مجموعة متنوعة من املوهوبني من الفتيات واالطفال
عىل خشبة املرسح متمنيا استمرار الطاقات املتجددة من الشباب لتقديم مايعرب
عن الواقع الذى نعشه .
تدور أحداث املرسحية يف أحد النجوع حول رصاع الخري والرش من خالل شخصية
غانم الكفيف .العرض بطولة أمين محجوب ،أبو الحجاج عيل ،وحيد إبراهيم،
أحمد عباس ،هشام عامد ،محمود جامل ،محمود دياب ،محمد الكحيك ،والء عبد
الرحمن ،هاجر سعداوي ،أسامء كامل ،رشيهان أرشف ،رشين حامدة ،جالل محمد،
محمود عبد القادر ،نور وحيد ،سارة أحمد ،عبد الرحمن أمين ،عصام محمد ،عثامن
طه ،مخرج منفذ وحيد إبراهيم غانم ،ألحان محمد الوريث ،أشعار عصام هالل،
تصميم رقصات شعبان فوزي ،ديكور ومالبس أسامة املنصوري ،تأليف حسام عبد
العزيز ،إخراج هامم متام.

تجديد ندب الشافعي

رئيسا لإلدارة المركزية
للشؤون الفنية

أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرا ًرا
رئيسا لإلدارة املركزية
بتجديد ندب الفنان أحمد الشافعي ً
للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ،بنا ًء عىل
طلب الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور
الثقافة.
الشافعي كان يتوىل إدارة الفرقة القومية للفنون الشعبية
بالبيت الفني للفنون الشعبية ،وتم االستعانة به نظ ًرا
لجهوده املميزة.

صفاء صالح الدين

بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح مهرجان

شرم الشيخ يطلق جائزة «صالح عبد الصبور» للتأليف المسرحي

علمية متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة املهرجان ،وستبدأ اللجنة عملها مبجرد
إغالق باب التقديم.
أضاف الغرباوي  :أن جوائز املسابقة تتمثل يف نرش النصوص الفائزة وذلك إلتاحتها
للمخرجني واملمثلني وداريس املرسح ،مع تقديم نقدي وتحلييل لتلك النصوص
الفائزة بدعم من الهيئة العربية للمرسح ،و ترجمة النص الفائز بالجائزة األوىل
إىل اإلنجليزية ونرشه يف النرشة اليومية املرافقة لفعاليات املهرجان ،وذلك لتعريف
الضيوف نقادا ومخرجني وممثلني ورؤساء مهرجانات بالنص الفائز بالجائزة األوىل،
وكذا استضافة الفائزين بالجوائز الثالث لحضور فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان
رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب واملنعقد من  9 :1أبريل .2018
و تكريم الفائزين يف حفل ختام املهرجان ومنحهم شهادات تقديرية مع درع
املهرجان بحضور لجنة تحكيم النصوص والفنانة معتزة صالح عبد الصبور ابنة
الكاتب الكبري الراحل صالح عبد الصبو ،إضافة إلقامة ندوة خالل فعاليات املهرجان
للتعريف بكتاب النصوص الفائزة وإلقاء الضوء عليى منجزهم اإلبداعي.

أحمد زيدان
العدد 545

 05فبراير 2018

جريدة كل المسرحيين

أعلن مهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب برئاسة املخرج مازن الغرباوي
عن جائزة يف التأليف املرسحي ،تقام بالتعاون مع الهيئة العربية للمرسح تقدم
هذا العام باسم الشاعر الكبري صالح عبد الصبور ،وتقام الدورة الثالثة ملهرجان رشم
الشيخ الدويل يف الفرتة من  1إىل  9أبريل القادم.
قال املخرج مازن الغرباوي رئيس املهرجان :أطلقنا مسابقة النص املرسحي تشجيعا
لحركة الكتابة املرسحية املرصية والعربية ،مش ًريا إىل أن املسابقة تعنى بالنص
املرسحي الطويل وال تقبل نصوص املونودراما وال النصوص املعدة عن أصول
مرسحية أو غري مرسحية ،وذلك بحثا عن الكاتب الدرامي املرسحي الشاب ،ودعام
للطاقات واألقالم الشابة الصاعدة واملتسلحة برؤية علمية ترنو للتقدم به بنزوع
تفاؤيل يرتكز عىل طاقات الشباب الواعد وفق الرشوط التالية:
يبدأ فتح باب التقدم للجائزة اعتبارا من األحد  28يناير  ،2018وذلك ملدة شهر
كامل ينتهي األربعاء  28فرباير  ،2018ولن تلقي أمانة الجائزة أي اعتبار للنصوص
التي ترد بعد هذا التاريخ ما مل يذكر عكس ذلك ،املسابقة مفتوحة أمام كتاب
املرسح املرصيني ،وأيضا كتاب املرسح يف جميع البالد العربية ،واملقيمني يف بالد
املهجر املختلفة ،أال يزيد عمر املتسابق يف أبريل  2018عن ( )40سنة.
النصوص املقدمة للجائزة ال ترد ألصحابها وال يجوز الطعن عىل قرارات لجنة
التحكيم بأي شكل من األشكال فهي قرارات نهائية وملزمة.
 - 8ال يزيد حجم النص املكتوب عن  20صفحة ( )A4فونت  14و أال يكون النص
املقدم قد نرش يف أية مطبوعة ورقية أو عىل املواقع اإللكرتونية ،أو قدم مرسحيا يف
أية جهة كانت ،مبا فيها فرق الهواة,.أال يكون قد شارك يف مسابقة أخرى مهام كان
مستواها العلمي والفكري ،و آخر موعد لقبول النصوص املرسحية املشاركة 28فرباير
وترسل عىل اإلمييالت التاليةgmail.com، info.sitfyeg@gmail.@sitfy2015 :
com
وأوضح الغرباوي أن املسابقة لنصوص املرسح الطويلة ويفضل أن تكون بالعربية
الفصحى ،ومن بني رشوطها ترسل النصوص مع نبذة عن السرية الذاتية للكاتب،
وصورتان شخصيتان بجودة عالية ،وصورة من جواز السفر ،وتليفونه املحمول
لسهولة التواصل معه وقرار موقع من املتقدم للجائزة مبلكيته للنص املرسحي،
وسيتم إلغاء الجائزة إن ثبت أن النص منتحل أو مرسوق وستتخذ كل اإلجراءات
القانونية من قبل إدارة املهرجان تجاه من يثبت عليه ذلك ،وعليه وحده تقع كل
املسئولية الجنائية واألدبية.
وأشار الغرباوي إىل أنه سوف يتم فرز وتحكيم النصوص املقدمة من قبل لجنة
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«الغجري»

يستعد للمشاركة بمهرجان جامعة الفيوم

يستعد فريق كلية تربية نوعية لتقديم عرض «الغجري» مبرسح
جامعة الفيوم ،وذلك ضمن فعاليات مهرجان الجامعة املقرر
إقامته الفصل الدرايس القادم.
قال املخرج أسامة الغمري إنه يستعد ملهرجان الجامعة الذي
سيشارك فيه بعرض «الغجري» تأليف بهيج إسامعيل ،والذي
يطرح فكرة الغجر باعتبار أن كل شخص يفتقد االنتامء أو
يغتصب حقوق اآلخرين هو غجري بطبعه دون النظر إىل دينه أو
جنسه ،كام يتعرض العرض للقضية الفلسطينية من خالل شخصية
«ريم» .وأوضح الغمري إنه مييل إىل تقديم النصوص ذات التوجه
التي لها قيمة فنية وتقدم رسالة قوية للجمهور ،مؤكدا أن نص
«الغجري» شجعه عىل تقدميه الرتباطه الوثيق بالواقع ،كام أعرب
عن سعادته بطاقات الشباب الجامعي باملرسح .وأكد الغمري
أنه استخدم الديكور واملوسيقى لرسم صورة أكرث واقعيه يف ذهن
املشاهد ،حيث أدخل للعرض موسيقى الطقوس الغجرية والزار.
«الغجري» تأليف بهيج إسامعيل ،ديكور محمد مختار ،موسيقى
محمد طارق ،متثيل إسالم جامل ،محمد أحمد ،سمرية محمد،
رحمة محمد ،بسمة خالد ،فاطمة ربيع ،نورهان نبيل ،آالء
محمد ،والء محمد ،خالد عيد ،إخراج أسامة الغمري.

ماريانا سامي

تأجيل افتتاح «تحت الرتابزية»

بربكة السبع لظروف خاصة

جريدة كل المسرحيين

تأجل موعد افتتاح العرض املرسحي
«تحت الرتابيزة» تأليف سامح عثامن
وإخراج محمد طارق ،لفرقة بيت ثقافة
بركة السبع املرسحية ضمن املوسم الثاين
للمرسح للجمهور وذلك بعد أن تحدد
افتتاحه يف الخامس من فرباير الحايل،
عىل مرسح نادي االتحاد الريايض بربكة
السبع ،ضمن بروتوكول التعاون مع
الشباب والرياضة ،ويستمر العرض ملدة
سبعة أيام.
قال مخرج العرض محمد طارق :العرض
يقدم رؤية خاصة لفلسفة الرصاع األزيل
بني من ميلكون كل يشء ومن ال ميلكون
أي يشء سوى طموحاتهم البسيطة
وأحالمهم بالعدالة واملساواة بينهم وبني
من هم فوق الرتابيزة.
مرسحية «تحت الرتابيزة» بطولة محمود
عبد الباقي ،محمد عوض ،محمد زغلول،
صبحي سيف الدين ،رغدة أبو الخري،
أرشف عاطف ،عبد الرحمن ،ديكور
ومالبس محمود عادل ،إضاءة عز حلمي،
إعداد موسيقي محمد عبد الله ،مخرج
منفذ إبراهيم عمرو.
يضم املوسم الثاين لعروض الثقافة
الجامهريية الذي يحمل عنوان املرسح
للجمهور ،أكرث من  100مرشوع مرسحي
مبتوسط  1500ليلة عرض تقدم باملجان
بكافة قرى ومحافظات مرص.

محمد عبد الحميد
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ثورة الموتى

أول مارس على خشبة مسرح رومانس

تقدم فرقة إرادة املرسحية عرض «ثورة املوىت» تأليف أروين شو وإخراج سلمى شهاب ،أول
مارس املقبل ،عىل خشبة مرسح رومانس ،وذلك بعد النجاح الذي حققه ديسمرب املايض عىل
خشبة مرسح الهوسابري.
قالت سلمى شهاب مخرجة العرض إن أحداث العرض تدور حول جنود توفوا يف الحرب وعند
دفنهم رفضوا فكرة املوت والدفن ألن لهم أحالما وطموحات مل تتحقق ويطالبون بعدم التجرد
من اإلنسانية بسبب الحروب ،فهم يريدون القضاء عىل فكرة الحرب .وأوضحت سلمى :العرض
تجريبي ،مزيج مابني استعراض وغناء وشعر ومتثيل ،ورغم أن القصة حزينة ،ولكنها تحوى حالة
كوميدية راقية باإلضافة إىل أن موسيقي العرض مؤلفة خصيصا للعرض ،ومل نستعن مبقطوعات
موسيقية مصممة من قبل.
وقالت املخرجة سلمى شهاب ان الفرقة تستعد لتقديم مجموعة من األعامل املرسحية الجديدة
عقب تقديم عرض ثورة املوىت.
إبطال العرض من أعضاء فرقة إرادة املرسحية هم :فرج رضا ،عبد الله وائل ،عبد الله عيل،
يرسي عبد الفتاح ،محمد عزوز ،عبد الرحمن تنت ،سامر حاج ،سايل حسن ،أماين يحيى.

رنا رأفت
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مزنل أبو خطوة
ليلة في جهنم»

على مسرح رومانس

كوابيس أحالم

على ساحة روابط للفنون

قال املخرج محمد توفيق إنه يستعد لتقديم العرض
املرسحي «كوابيس أحالم» لفرقة فنون املرسح ،عىل
ساحة روابط للفنون األدائية  16فرباير ،متام الساعة
السابعة ،موضحا أن العرض من تأليفه وإخراجه,
ويناقش فكرة العنف ضد املرأة.
أضاف توفيق :تدور أحداث العرض حول الفتاة
«أحالم» الطالبة بكلية الهندسة ،التي تدخل يف حالة
أشبه بالكابوس املزعج وتسرتجع رشيط حياتها وهي
طفلة وما تتعرض له من عنف أرسي ومجتمعي.
وأشار توفيق يف ترصيح خاص لـ«مرسحنا» أن ما

دفعه لكتابه عرض «كوابيس أحالم» هو فكرة القهر
الذي تتعرض له املرأة والتفرقة الحادثة بينها والرجل،
باإلضافة إىل مجموعة املشكالت املجتمعية التي تحدث
لها ومنها التحرش والعنف وغريها من مشكالت تقهر
املرأة« .كوابيس أحالم» متثيل باسم أحمد ،ندا جامل،
أسامة مصطفى ،محمد مصطفى ,عزت إسامعيل ،دينا
خالد ،منه جامل ،رشوق ثروت ،عبد الرحمن يارس،
محمود عاصم ،سلمى عثامن.

رنا رأفت

تستعد فرقة الورطة املرسحية لبدء بروفات العرض املرسحي «منزل أبو خطوة»
عىل خشبة مرسح رومانس بالقاهرة ،تأليف حسن الجندي وإخراج عمر الشاعر
ومن املقرر عرضه  9فرباير.
وقال املخرج عمر الشاعر :تدور
أحداث العرض يف منزل مبحيط منطقة
تسمى جهنم عىل طريق بسوس
والقناطر ،وأن هناك فريق تصوير
قرر كشف رس هذا املنزل ،وتتواىل
األحداث فتسوء حالة جميع فريق
العمل.
«منزل أبو خطوة ليله يف جهنم»
إضاءة وموسيقى ومالبس ورشة
عمل فرقه الورطة ،ديكور عمرو
عيىس ،مخرج منفذ كرستينا جرجس،
مساعد مخرج محمد مدحت ،محمد
رضا ،إبراهيم حسني ،عمر عيىس،
بطولة حبيبة ،نعمة ،محمد مدحت،
إبراهيم ،محمد رضا ،شيامء ،عمر
عيىس ،رقية ،شادي املرصي ،ساهر يارس ،فادي نبيل ،خالد عادل ،محمود تريك،
عبد الرحمن بوجي ،عبد الرحمن مانا ،زاهر الصعيدي ،مينا رمسيس ،أحمد
عيل ،محمد شرباوي ،مصطفى كامل ،أحمد الصياد ،علياء حسان ،عمرو عيىس،
مصطفى السعيد ،أحمد سمري ،محمد مصطفى.

مروة جمعة

حالة طوارئ تجربتا «نوادي مسرح»
على مسرح قصر
ثقافة غزل المحلة

شيامء منصور

يشارك فرع ثقافة األقرص برئاسة محمد العدوي
بتجربتني ضمن عروض املهرجان اإلقليمي
لنوادي املرسح ،إلقليم جنوب الصعيد الثقايف
برئاسة الباحث سعد فاروق ،حيث تقدم
فرقة نادي مرسح قرص ثقافة األقرص مرسحية
(جميلة) للكاتب يحيى حقي وإعداد كرم نبيه
وإخراج عديل صالح.
أوضح املخرج أن املرسحية تدور أحداثها عن
العادات والتقاليد التي ترفض تعليم البنات يف
صعيد مرص ،ونبذ التخلف .وأضاف عديل أن
العرض بطولة جامل يونس ،سومة غريب ،شيامء
الرفاعي ،فرح النادي ،محمود أبو القاسم ،محمد
غريب ،مينا حريب ،مروة صالح ،أرشف أنور،
والديكور لزينب سيد ،موسيقى وألحان حسام
حسني.
كام تقدم فرقة نادي مرسح قرص ثقافة حسن
فتحي مرسحية «قربان العفو» تأليف محمد
النجار وإخراج أحمد يوسف الجمل ،بطولة
أحمد عبد الجواد أنور ،زينب محمد العزب،
محمد يوسف عيل ،شيامء عبد الله قاسم،
ومجموعة التعبري الحريك محمد عبد الرءوف
صديق ،يوسف شعبان عابد الضوي ،زياد أحمد

عبد الرحيم ،الزهراء أحمد عبد الرحيم ،هشام
محمد السيد ،عبد الله بدري أحمد متويل،
حسني محمد أحمد ،سيد يوسف محمد ،نسمة
عبد الله قاسم ،سيد عبد الشايف عيل .ديكور
أمرية كامل إبراهيم ،مخرج مساعد محمود
طايع ،مخرج منفذ أحمد عبد الفتاح حمزة،
مسؤول املرسح عالء عبده عبد الباقي ،مدير
القرص عبد الرايض عيل محمود.

املخرج أحمد الجمل قال إن املرسحية تدور
أحداثها حول العنف ضد املرأة ،جسديا ونفسيا،
وذلك من خالل رجل وامرأة يف أيامهام األخرية،
يقومان مبحاكمة ما مر بهام من أحداث عنف
وقسوة .أضاف :العرض يقدم يف قالب فني
شيق ،يسهّل وصول املعلومة إىل املشاهد.

رشيف النويب
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جريدة كل المسرحيين

يستعد املخرج السيد فجل ،لتقديم عرض «حالة
طوارئ» بقرص ثقافة غزل املحلة ،وذلك ضمن املوسم
املرسحي الجديد لفرق األقاليم ،العرض تأليف ألبري
كامي ،ديكور ومالبس سمري زيدان ،موسيقى محمد
نبيل ،مخرج منفذ عبد الرحمن سامل وبطولة إبراهيم
الطنطاوي ،ونومري ذيك ،علياء هاشم ،وياسمني عبد
الله ،عبد الحميد املريس ،ندى مصطفى ،منار البامبي،
أحمد علواين ،محمد الرشبيني ،هاين يرسي ،وعدد من
الوجوه الشابة من طلبة وخريجي الجامعة ،باالشرتاك
مع الفنان القدير فوزي عبد الستار ،والفنان القدير
مصطفى شوشة.
ويقول املخرج السيد فجل :العرض محاولة جديدة
للتفاعل مع النص املرسحي بشكل مغاير ملا سبق
تقدميه من قبل تحت اسم «الحصار» ،وتدور فكرته
حول االستبداد؛ حيث تخيل كامي حاكام ال كفاءة
له ،يسوس شعبا راضيا بحياة الكسل ،ومن هنا يظهر
شخص انتهازي بصحبة سكرترية ،ويستوىل عىل الحكم
بالقوة ،ويظهر شخص يدعى ديجو يتمرد عىل هذه
السلطة التي أدرك أنها تستمد قوتها من الخوف الذي
فرضته ،يواجه الشاب هذا النظام ،فيقوم الحاكم
بقتله وينسحب ،ويضيف فجل :رؤيتي اإلخراجية
للعرض رؤية معارصة ،بها إسقاط عىل ما يحدث
لثورات الربيع العريب.

في انتظار اإلقليمي باألقصر

[

متابعات

[

06

مسرحية صندوق األحالم
يستعد بيت ثقافة الفشن التابع لفرع ثقافة بني سويف لتقديم
مرسحية األطفال «صندوق األحالم» تأليف أحمد هيكل أدم ،وإخراج
أحمد أبو العال ،تحت إرشاف سيد أبو زيد مدير بيت ثقافة الفشن،
وأحمد سوكارنو مدير فرع بني سويف.
يقول أحمد هيكل مؤلف العرض إن مرسحيته تدعو بشكل غري مبارش
إىل تدعيم وتأصيل قيمة العمل وقيمة السعي ،وإن خضوع اإلنسان
الختبارات علمية مفاجئة رغبة يف تحسني صفاته ،قد تؤدي إىل مردود
عكيس قد ينتج آثارا مدمرة ،مشريا إىل أن العلم الحديث مهام تقدم
فهو ال يضيف لإلنسان قيام أو أخالقا ،وهو ما نراه من خالل شخصية
رسحان املتكاسل غري الراغب يف العمل وتداعي املشكالت عليه.
ويضيف هيكل أن رسحان بينه وزوجته «بلبلة» مشكالت بصفة
مستمرة نظرا لتكاسله عن العمل مام يدعوها للتهديد برتكها املنزل،
ومن خالل إعالنات بالجرائد يقرأ رسحان خربا عن دعوة بعض
املتطوعني للتقدم لعمل تجربة عليهم ،بأن يكتسبوا صفات خاصة من
خالل إدخالهم صندوق األحالم ،مبينا أن الصندوق تم برمجته من خالل
العلامء ليكسب من يدخله صفات يتمناها ،ويدخل رسحان الصندوق
بعد الربمجة فيكتسب صفة القوة ويخرج من الصندوق هائجا يدمر
ما حوله مام يضطر العلامء للمناورة معه وتخديره ملنع رشه عن البرش.
ويتابع هيكل :يتم إدخال رسحان الصندوق مرة أخرى فيكتسب صفة
ليتحول ذكاؤه لرش يؤدي إىل دخوله ألكرب بنك ويحاول رسقته ،إىل أن
يتم إفاقته لريجع عن الجرمية وبعدها يقتنع متاما بأن الصفات اإلنسانية
الطبيعية ميكن أن ننميها لتجعل منه إنسانا متوازنا مفيدا ملجتمعه.
ويقول أحمد أبو العال إن رؤيته اإلخراجية متاهت مع رؤية املؤلف
حيث وجد أن الطفل يجب أن يستوعب منذ طفولته الفرق بني
الطبيعة اإلنسانية وبني أن تستحوذ األفكار الرشيرة عىل عقله ،مضيفا
أن العلم سيف ذو حدين إما يستخدم لخدمة البرشية أو لإلرضار
بالعامل نفسه.
ويضيف مخرج العرض أنه استخدم مجموعة من األطفال لتمثيل نص

تستعد بيت ثقافة الفشن

مرسحي مكتوب باألساس ليمثله الكبار ويوجهونه لألطفال ،وقد اختار
املخرج النص ليوجه مجموعة من الرسائل لألطفال إلعالء قيمة العمل
ونبذ التكاسل وتحفيز النفس من أجل الوصول إىل ما تريد من أهداف،
وقد استخدم عنارص العمل املرسحي من توظيف األغنية واملشهد
املرسحي للوصول إىل هدف النص.
ويشري مخرج العرض إىل أنه استعان مبجموعة من الديكورات

املستعملة من مرسحيات قدمية .تم افتتاح العرض يف  1 /28ويستمر
حتى  2 /15عىل مرسح قرص الثقافة ،برعاية مدير القرص وبالجهود
الذاتية .ساعد يف اإلخراج هدى جامل ،ألحان محمد ياسني ،إخراج أحمد
أبو العال.

صفاء صالح الدين

«فتفوتة» و«عبور وانتصار»

في مهرجان القومي للطفل

جريدة كل المسرحيين

نظم املرسح القومي للطفل الخميس  25يناير ،مهرجانا خاصا
به يستمر ملدة  15يوما.
قال الفنان حسن يوسف مدير عام املرسح القومي للطفل:
تقدمت بالفكرة للمخرج الكبري إسامعيل مختار رئيس البيت
الفني للمرسح ،الذي أبدى إعجابه بالفكرة ومتت املوافقة من
البيت الفني ،وبالفعل بدأنا يف التجهيز فورا .أضاف يوسف:
تعد الفكرة من األفكار الجديدة التي مل تقدم من قبل يف
مسارح البيت الفني ،وقد جاءت استغالال إلجازة نصف
العام الدرايس ،وليك يتمكن جمهور املرسح من االستمتاع
بعرضني مختلفني يف اليوم الواحد بثمن تذكرة واحدة فقط.
تابع العرض األول هو «فتفوتة» بطولة محمود حسن ،باسم
قناوي ،كامل زغلول ،محمد خليل ،هيثم الشيخ .أشعار
خميس عز العرب ،ديكور يرسا إمبايب ،موسيقى وائل عوض،
مخرج منفذ يوسف أبو زيد ،تأليف سامية حبيب ،رؤية
مرسحية وإخراج ريهام عبد الحميد ،أما العرض الثاين «عبور
وانتصار» فبطولة نارص سيف ،عبد السالم الدهشان ،منري
مكرم ،عادل الكومي ،نوال سمري ،مونيا ،إميان سامل ،حسن
نوح ،عادل شعبان ،محمد عابدين ،محمد عبد الفتاح ،سعيد
املختار ،محمد دياب .أمين بشاي ،والطفل أحمد عصام ،ألحان
وليد خلف ،استعراضات أرشف فؤاد ،مخرج منفذ أحمد
شحاتة ،مخرجون مساعدون :محمد عمر ،أدهم طارق ،إخراج
محمد الخويل.

محمود عبد العزيز
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سلك شائك

دعوة للسالم بمكتبة اإلسكندرية

ضمن مشاريع املنحة املقدمة من مكتبة اإلسكندرية،
تستعد فرقة جامعة مترد للفنون التي تأسست عام
 2001باإلسكندرية ،ويديرها املخرج محمد الطايع
لتقديم العرض املرسحي “سلك شائك” عىل املرسح
الكبري مبكتبة اإلسكندرية يومي  5و 6فرباير ،ويبدأ
العرض الساعة  7مساء.
قال املخرج محمد الطايع :العرض دعوة للسالم بني
املجتمعات بعضها البعض ،ويقدم حالة مضادة لفكرة
الحروب ،مع توضيح إن تلك الفكرة ال جدوى منها
ويدعو للحياة ،الحب ،التسامح والحرية.
العرض تأليف سامح عثامن ،بطولة أحمد جابر زالبيا،
محمد بريقع ،عبد الوهاب ،نادر محسن ،كريوجراف
محمد ميزو ،مدير تقني محمد املأموين ،سينوغراف
وإخراج محمد الطايع.

مي عبد املنعم
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االستوديو والمصيدة..

في المهرجان اإلقليمي لنوادي المنوفية

يشارك فرع ثقافة املنوفية برئاسة الكاتب صربي عبد
الرحمن ،بتجربتني مرسحيتني ضمن املهرجان اإلقليمي
لنوادي املرسح بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقايف،
وكانت لجنة مشاهدة العروض قد تشكلت من
املؤلف سامح عثامن والناقد محمود حامد والناقدة
ساندي ماهر ،ووقع اختيارهم عىل عريض «املصيدة»
و«االستوديو».
«االستوديو» تقدمها فرقة نادي مرسح قرص «شبني
الكوم» من تأليف وإخراج عالء الكاشف ،أما
«املصيدة» فهي لفرقة نادي مرسح «السادت» تأليف
أجاثا كريستي إعداد وإخراج محمد عبد الحق.
قال عالء الكاشف :يتناول عرض «االستوديو» قرارا
مصرييا يتخذه أحد املصورين ،وانعكاس هذا القرار
عىل حياته.
وأضاف الكاشف :نوادي املرسح تقدم تجارب بكل
ما تحمله كلمة (تجربة) من مخاطرة وتشويق ،لذا
فالنص الجديد يسمح باختبار مساحات جديدة
ومشوقة خلف املضمون .واملغامرة التي يطرحها
النص هي ما تأجج الشغف بداخيل لتقدميه للجمهور.
العرض بطولة :سامسم جامع ،يوسف النقيب ،أحمد
عباس ،آية سامي ،أسامة املشد ،محمود رشاد ،ديكور
ريهام الكاشف ،إضاءة أسامء سمري ،فوتوغرافيا ومادة
فيلمية :مدحت صربي ،إعداد موسيقي عمر نبيل،
مدير خشبة محمد زغلول ،إدارة مرسحية أحمد عيد،
وحسني عطية .تأليف وإخراج عالء الكاشف.
وقال محمد عبد الحق مخرج «املصيدة» :تجربة
النوادي قامئة عىل التجريب وتناول الجديد من
املشاريع ،ولقد اخرتت أن يكون الجديد فيام أقدمه

هو اختيار نصوص غري مستهلكه قبل التفكري يف
الرؤية اإلخراجية ،فاخرتت «املصيدة» لندرة تقديم
هذا النوع من النصوص عىل خشبة املرسح يف
السنوات األخرية ،واعتمدت يف العرض عىل إحداث
اإلبهار يف الصورة املرسحية باستخدام تقنيات اإلضاءة
وتوظيفها لنقل الحالة العامة للعرض.
تابع محمد عبد الحق :تدور أحداث «املصيدة» حول
جرمية قتل غامضة لسيدة وعن الورقة التي تركها
القاتل بجانبها ،والتي متثل الدليل الوحيد الذي يشري
إىل أن القاتل لن يتوقف عند جرميته وأنه سوف
يستهدف ضحايا آخرين ،كام أن العرض سيتابع يف
أحداثه وخطوطه الدرامية املحاوالت الكثرية للبحث
عن القاتل الحقيقي .أضاف :ثيامت أجاثا كريستي
امليلودرامية كانت وما زالت مصدرا خصبا للتحليل
النفيس للطبيعة البرشية بحبكاتها املحكمة وقدرتها
الفذة عىل تضليلنا والتالعب بعواطفنا ،فهي تسعى
يف كتابتها لدعوتنا إىل التفكري والكشف عن الدوافع
التي تقود النفس البرشية إىل ارتكاب األفعال الرشيرة
لتعريتها وإظهارها عىل السطح؛ مام يجعلنا ننجذب
لها ولقراءتها كثريا لتقدميها يف رؤى جديدة عىل
املرسح.
مرسحية «املصيدة» تأليف أجاثا كريستي إعداد
وإخراج محمد عبد الحق ،بطولة أمرية حسني،
ساندرا عصام ،متثيل محمد صالح ،مها السناري ،عمر
أبو هاشم ،مصطفى الشرباوي ،أحمد سالمة ،أحمد
عالء.

همت مصطفى

الفعاليات المسرحية

بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

اليوم األخري

بروض الفرج

مروة جمعة

أحمد زيدان
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جريدة كل المسرحيين

بدأت فرقه روض الفرج املرسحية بروفات العرض املرسحي “اليوم األخري” تأليف محمود جامل
الحديني وإخراج محمد عبد الصبور ،مدة العرض  75دقيقة ،ليقدم العرض ضمن عروض مرسح الثقافة
الجامهريية ،املوسم املرسحي .2018 – 2017
وقال املخرج محمد عبد الصبور :تدور أحداث العرض حول فكرة البحث الدائم عن الراحة ،التي قد
تتلخص يف معان قريبة لكل من يبحث عنها ،ولكن ال يدركها اإلنسان إال بعد فوات األوان.
وأضاف :الرؤية تعتمد عىل الدمج بني الرقص والغناء والتمثيل والشكل الحريك املتناغم واملقسم بني
حركة املمثلني وحركة القطع الخاصة بالديكور التي تستخدم يف املشاهد وتحرك من قبل املمثلني
والراقصني.
“اليوم األخري” ديكور إبراهيم الفرن ،موسيقى إسالم أسامة شيتوس ،مساعد مخرج محمد املرصي،
بطولة عبد الرحمن هارون ،يوسف هارون ،محمد سعيد جيكا ،محمد يحيى ،محمود جيويس ،سليامن
إبراهيم ،أدهم جامل ،أفنان ،ياسمني ،براء ،إرصار محمد ،مي منصور ،محمد ناجي ،أحمد مصطفى،
شادي هشام ،محمد املرصي.

يعقد ضمن فعاليات معرض القاهرة الدويل للكتاب الدورة
« »49عدد كبري من الفعاليات املرسحية من بينها  5ندوات
حول مرسح عبد الرحمن الرشقاوي واملرسح الليبي ومرسح
الهجرة «إسبانيا» ومرسح الهواة والثقافة الجامهريية ،وذلك
يف الفرتة من  27يناير وحتى التاسع من فرباير ،وقد تم
اإلعالن أيضا عن عدة عروض مرسحية يقدمها قطاع املعاهد
األزهرية بينها عروض باللغة اإلنجليزية تقدم مبخيم مشيخة
األزهر.
أما عن ندوات املرسح ،فتعقد بداية من الخميس  1فرباير
بقاعة عبد الرحمن الرشقاوي حيث تشهد القاعة ندوة تحت
عنوان «الرشقاوي واملرسح الشعري» ،يشارك فيها الفنانة
سمرية عبد العزيز ،واملخرج الكبري جالل الرشقاوي ،يديرها
د .أحمد مجاهد .وتعقد السبت  3فرباير ندوة بعنوان
«الرشقاوي والفكر الديني» ،يشارك بها د .أنور مغيث ،ود.
أسامة أبو طالب ،ود .محمد عيل سالمة ،ويديرها اإلعالمي
عمر حرب ،ويف األحد  4فرباير بقاعة محمد أبو املجد تعقد
ندوة بعنوان املرسح الليبي (حارضه ومستقبله) ،يتحدث
بها منصور أبو شناف ،وعمر عبد السالم هندر ،ومحمد
أميمة ،ويديرها عبد الله بن سويد ،كام تعقد األربعاء 7
فرباير بقاعة لطيفة الزيات من الحادية عرشة صباحا وحتى
الواحدة ظهرا ندوة بعنوان «مرسح الهجرة» املتحدثون
خوسيه مورينو أريناس ،خريونيمو لوبيث موثو ،ترجمة
وتقديم خالد سامل( ،إسبانيا) دار العني ،وتعقد يف نفس
اليوم األربعاء  7فرباير مبخيم مكاوي سعيد من الثانية عرشة
والنصف وحتى الواحدة والنصف ظهرا ،جلسة نقاش جامعي
حول «مرسح الهواة ..الثقافة الجامهريية» ،املشاركون:
محسن العزب ،شاذيل فرح ،أحمد صالح حامد ،أحمد خليفة،
سيد فؤاد ،أرشف عرتيس ،دينا البدوي ،يدير النقاش املخرج

عزت زين ،ويعقب الحلقة عرض مرسح الشارع لفرقة
املصطبة املرسحية تأليف وإخراج عبد الهادي النجمي.
وتقام غالبية العروض املرسحية مبخيم الفنانة شادية الساعة
الثانية ظهرا وهي كالتايل :السبت  27يناير «ساعة حظر»
إخراج خالد حسونة ،األحد  28يناير مرسحية «كامن زغلول»
تأليف أحمد زحام وإخراج محمد فؤاد فرقة «إحنا واحد»
لذوي االحتياجات الخاصة ،االثنني  29يناير «لو عاجباك
دوس شباك» إخراج عاطف محمد ،الثالثاء  30يناير «حزام
ناسف» تأليف السيد فهيم وإخراج عاطف محمد ،الخميس
 1فرباير «أوبرا الحارة» لفرقة فيوترش ،الجمعة  2فرباير
مرسحية «الرساب» تأليف أحمد مصطفى وإخراج أمين
عز الدين ،السبت  3فرباير «اللعبة» إعداد سامي يوسف
وإخراج مها سامي ،األحد  4فرباير «انت حر» تأليف لينني
الرميل وإخراج إسامعيل هاشم ،االثنني  5فرباير «أنشودة
الدم» تأليف د .مصطفى محمود وإخراج عالء عبد املنعم،
الثالثاء  6فرباير «الحلم لسه بيوحي» تأليف صالح متويل
وإخراج إسامعيل هاشم« ،شبورة رصاحة» إخراج رشوق
عيل ،األربعاء  7فرباير «يشء من الخوف» للمخرج أحمد
عزت ،الخميس  8فرباير «شايلوك الجديد» تأليف وإخراج
أحمد عبد املجيد ،الجمعة  9فرباير «الثانوية العامية» تأليف
سارة محمد وإخراج دينا البدوي.
أما عن العروض التي تقدم يف مخيم مشيخة األزهر فقد
أعلن عرب جدول الفعاليات عن عروض مرسحية يومية
تنسب ألنشطة املعاهد األزهرية ،وتبدأ األحد  28يناير يف
الرابعة والربع عرصا ،ومل تتم اإلشارة سوى ملواعيد العروض
فقط.
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بمهرجان االتحاد العام لمراكز شباب المدن

قبل أن
يموت الملك

بفاقوس

تستعد فرقة قرص ثقافة فاقوس لتقديم العرض املرسحي «قبل
أن ميوت امللك» تأليف محمد السيد عامر إخراج مصطفى هالل،
أشعار محمد الشاعر ،ألحان محمد ناجي ،ديكور سعيد صالح،
مخرج منفذ مجدي املرصي ،وذلك ضمن املوسم املرسحي الحايل.
قال املخرج مصطفى هالل إن العرض يدور حول العالقة بني
الحاكم واملحكوم ويطرح الكثري من األسئلة حولها.
أضاف املخرج أن العرض يجيب عن كل التساؤالت حول هذه
العالقة من خالل قصة حَ اَّمر (بائع الحمري) يدخل إىل قرص امللك
املريض ،فيحاولون إقناعه بلعب دور امللك .أشار إىل أن العرض
يضم طاقات شابة من أبناء مدينة فاقوس وهم :طارق مرغني،
أحمد عالء ،هيثم الزغبي ،نورهان النرباوي ،محمد الطحاوي ،رشا
هالل ،تامر حسن ،إلني عبد املالك ،أمني الباشا ،جوليا عبد املالك.

خالد حسن

تستعد فرقة أناكوندا املرسحية مبحافظة قنا للمشاركة بالعرض
املرسحي (شخابيط) تأليف وإخراج محمد موىس محمد ،يف فعاليات
املهرجان الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة يف املوسيقى والكورال
والفنون الشعبية واملرسح بالتنسيق مع االتحاد العام ملراكز شباب
املدن.
ويقول عبد الرحيم عطا مؤسس الفرقة تدور أحداث العرض املرسحي
(شخابيط) يف مجموعة من املشاهد املنفصلة املتصلة التي تناقش
فكرة صناعة الوهم.

أضاف عبد الرحيم أن فرقة أناكوندا املرسحية شاركت بالدورة الثالثة
للمهرجان العام املايض وحصلت عىل املركز الثالث عىل مستوى
الجمهورية.
العرض بطولة :عبد الرحيم عطا ،خالد عيل ،عبد الرحمن عطا ،عاطف
حسن ،كارم عطا ،إبراهيم صابر ،مدحت محمد ،يوسف محمد،
منصور محمد ،عبد الرحيم محمد ،أحمد حسن ،إعداد موسيقي
محمد سيد فارس ،إدارة مرسحية حمدي البوقي.

فرق مسرحية جديدة

جريدة كل المسرحيين

أعلنت اإلدارة العامة للشباب مبحافظة البحرية ،تحت رعاية الدكتور
إبراهيم خرض مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحرية ،عن
بدء تكوين الفرق املرسحية من الطالئع والشباب بكافة مراكز
الشباب مبحافظة البحرية.
قال د .إبراهيم خرض مدير عام مديرية الشباب والرياضة
بالبحرية :سوف نبدأ يف تكوين فرق مرسحية جديدة يف نحو 27
مركز شباب كمرحلة أوىل هذا العام ،للمشاركة يف كل املسابقات
واملهرجانات الفنية الخاصة باملرسح ،وعىل رأسها مهرجان فرق
هواة املرسح الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ،اإلدارة
املركزية للربامج الثقافية والتطوعية ،بني أعضاء مراكز الشباب
بجميع املحافظات ،مش ًريا إىل أن املرسح فعالية إيجابية ومهمة
برشط أن تدعم بشكل الئق وأن ترتقي بأهدافها وفكرها
وأطروحاتها ،ليك تستطيع أن تبني حلقات متينة عىل مستوى
الجمهور ويكون لها الدور الفاعل يف إطار الحركة املرسحية
الشاملة.
وأكد الدكتور إبراهيم خرض عىل رضورة أن تنهض كل القطاعات
املعنية بالعمل املرسحي وأن يكون لها دور يف توصيل كل
جوانب الفنون اإلبداعية إىل الجمهور يف كل مكان ،الفتا إىل أنه
يؤمن بوجوب االهتامم واالرتقاء وتطوير الفعاليات املرسحية
عىل املستوى الوطني ،وبرضورة وجود بنية مرسحية ذات قيمة
كبرية وعالية تليق مبكانة مرص ،خاصة يف ظل الظروف الصعبة
التي متر بها الثقافة بشكل عام واملرسح بشكل .خاصة وهو
الواجهة واملرآة التي من خاللها ميكن االرتقاء باملجتمع والنهوض
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أحمد الدايل

بمراكز شباب البحرية

مبكانة الوطن عىل املستوى اإلقليمي والعاملي.
وأكد خرض عىل أنه يجب االهتامم بأن يكون هناك مرسح ميارس
بشكل يومي من خالل مواسم مدروسة بعناية ،ويف إطار خطط
واضحة املعامل واألهداف ،ومن خالل متخصصني قادرين عىل
فهم دور املرسح االجتامعي واإلنساين ،وبالتايل االمتداد يف كل
بقعة عىل أرض الوطن.
وختم خرض بقوله إن املسابقات واملهرجانات املتخصصة باملرسح
يجب أن تكون مفتاحا لتظاهرات إبداعية مستمرة ومتنامية
ومتطورة تؤكد الدور العام للمرسح عىل املستوى الوطني.

محمد حداد

الحصاد

ضمن عروض نوادي مسرح
سوهاج منتصف مارس

تستعد فرقة نادي مرسح قرص ثقافة سوهاج لتقديم العرض
املرسحي الحصاد تأليف وإخراج رضوة محمود محمد ،خالل مارس
القادم ،ضمن مشاريع نوادي املرسح لعام  2018إلقليم وسط
الصعيد الثقايف برئاسة د .فوزية أبو النجا وتحت إرشاف خالد
إسامعيل مدير عام فرع ثقافة سوهاج.
وقالت مخرجة العرض رضوة محمود إن العرض يتحدث عن
وسائل السلطة لجعل اإلنسان مييض ضد نفسه ،ويتحدث أيضا
باستفاضة عن الجهل وحصاده ،ويهدف لتقديم رسالة واضحة
للمجتمع ،وهي رفض الجهل وتقبل االختالف وعدم الخضوع.
أوضحت أنها تجربتها األوىل يف نوادي املرسح كمخرجة ،تخوضها
لكسب خربات أوسع ،حيث تعترب أن نوادي املرسح مبثابة معمل
مرسحي لتفريغ إبداعات وطاقات الشباب .فريق العمل يتكون
من املمثلني :طارق عبد الاله ،طارق يحيى ،محمود شلبي ،مروة
محمود ،هديل هامم ،ندى صالح ،نورهان محسن ،عبد الله،
مصطفى األمري ،أحمد حسن الشقريي ،رضوة محمود ،ديكور
محمود شلبي ،وإعداد موسيقي مروة محمود ،وإضاءة مينا نادر.

مصطفى إبراهيم
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 6تجارب لنوادي الجزية

تنتظر المهرجان اإلقليمي لنوادي المسرح

يشارك فرع ثقافة الجيزة برئاسة د .جامل العسكري يف املوسم
املرسحي  2017الحايل بستة تجارب مرسحية ،ضمن املهرجان
اإلقليمي لنوادي املرسح بإقليم القاهرة الكربي وشامل الصعيد
الثقايف ،وكانت قد تشكلت لجنة مناقشة مشاريعه من د .محمد
الشافعي ،املخرج محمد صابر ،والناقدة داليا هامم.
قال عامد علواين مخرج عرض (لييل واملجنون) ترتكز التيمة
األساسية لهذا النص عىل ثنائية العالقة بني املثقف والسلطة،
فجميع شخوصها ينتمون لطبقة املثقفني عىل اختالف رشائحهم
وتدور أحداثها يف دار إحدى الصحف الثورية قليلة التوزيع ،التي
كانت تصدر يف القاهرة قبل ثورة  1952م ويقرر رئيس تحرير
الصحيفة أن يفعل شيئا من أجل هؤالء الشباب فيعرض عليهم
فكرة التقريب بينهم فيختار نص (مجنون لييل) وينجح النص يف
تحقيق ما أراده وأصبح كل صحفي يلوذ بزميلته وتحقق الحب
املقصود بتمثيل النص .مضيفا :أحاول تقديم املرسحية بشكل
عرصي ،بتجريده من زمنه األصيل ونقله إىل الحارض ،ومحاولة
التجريب عىل عدة مستويات تؤدي يف النهاية لخلق مجموعة
صور كابوسية ،ترسبت يف العقل الالواعي للبطل ،تعد هذه
الصور ركنا جديدا داخل غرفة تذكاراته السوداء التي تكونت منذ
طفولته .وذلك عرب أسلوب مرسحي حدايث معارص يجمع مزيجا
مالمئا من التقنيات املرسحية الحداثية والتكنيكات السينامئية
التي ميكن أن تتالءم مع املرسح عىل مستويات عدة ،كالتمثيل
والنقالت الرسيعة وغريها.
(ليىل واملجنون) لنادي مرسح قرص ثقافة الجيزة تأليف صالج
عبد الصبور ديكور ومالبس مارينا عامد غناء زكريا إعداد
موسيقي ومؤثرات صوتية محمود صالح ،بطولة طالب املعهد
العايل للفنون املرسحية :إيهاب محفوظ ،عبد الله سعد ،مينا
النجار ،إبرام رأفت ،عامد صابر ،أمرية الكردوين ،مليس الشاذيل،
سليامن حمزة ،عبد الرحمن السبيك ،حسام قسوة.
وقال محمد أسامة مؤلف ومخرج عرض (الكلامت املتقاطعة):
تدور أحداث العرض حول مجموعة من األطفال أصابتهم حالة
من امللل ،فيقررون أن يلعبوا لعبة جامعية فاقرتحوا أن ميثلوا،
ولكنهم ال ميلكون مقومات املرسح فتبوء محاوالتهم بالفشل،
فيظهر أحدهم ممكسا بجريدة ويطالبهم مبساعدته يف حل
الكلامت املتقاطعة ،وهنا تأتيهم فكرة أن ميثلوا كل كلمة يتم
حلها :نشاط مدريس ،إعالم ،سوشيال ميديا ،صحة ،وطن ،مضيفا:
ومن خالل اللعبة أظهرت سلبيات املجتمع وجرامئه يف حق
الطفل ،وذلك من خالل كوميديا البارودي.

(الكلامت املتقاطعة) تقدمها فرقة سريوزوا لنادي مرسح ثقافة
الجيزة ،ديكور وإضاءة وإعداد موسيقي محمد أسامة ،مكياج
ومخرج منفذ داليا الصاوي ،مساعد مخرج أسامء الدسوقي،
بطولة أرشف مجدي ،مارك يعقوب ،شادي إبراهيم ،أحمد هاين،
يوسف منترص ،ردينة محمد ،مهرائيل عادل ،رحمة جابر ،ملك
محمد ،بسنت يعقوب ،شذى إبراهيم ،آية يوسف ،سارة سيف
اإلسالم ،أمرية حسني ،ماريف حسني ،مايفل عصمت ،مارتينا.
وقال املخرج واملؤلف سيد حاميل أقدم (العذراء والخاتم املليك)
العرض بانتو مايم ،وتدور أحداثه حول رصاع فتاة بني العبودية
والحرية التي تتوق إليها.
(العذراء والخاتم املليك) تقدمها فرقة أوبرا ماين لنادي مرسح
ثقافة الجيزة مالبس ومساعد مخرج إرساء نياظ ،بطولة سيد
حاميل ،إيهاب رامز ،إرساء حامد ،محمد صالح ،أحمد الجوهري.
وقال أحمد إبراهيم صالح مخرج عرض (نادي األصابع املحرتقة)
النص «سيكودراما» يقدم بشكل عبثي ،ويتناول الرصاع بني

مروة جمعة
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الحب والكره ويتبني فكرة التسامح بوصفه القوة الوحيدة
القادرة عىل الخلود.
(نادي األصابع املحرتقة) لنادي مرسح ثقافة الجيزة تأليف
د .أحمد عزت ،أشعار وائل الحسيني ،مخرج مساعد مصطفى
أسامة ،رانبا ،موسيقى وألحان سيد رمضان ،بطولة عبد الرحمن
سامي ،معتز عبد الفتاح.
وقال محمود فؤاد املليجي مخرج عرض (علشانك يا مرص) هو
عبارة عن رؤية مرسحية نفرتض فيها لو أن مرص تحدثت عن
نفسها يف هذه الظروف التي نعيشها اآلن فامذا تقول؟ ومبا
تنصح أوالدها يك يعربوا بها إىل بر األمان .من خالل هذه الرؤية
نتعرض أيضا إىل ما يدور حولنا من إرهاب غادر وتضحيات
وصمود الشعب املرصي ،ونحث عىل التامسك وإعالء قيمة
الوحدة الوطنية وأن نكون يدا واحدة يف هذه املرحلة( .علشانك
يا مرص) تقدمها فرقة األحالم املرسحية لنادي مرسح ثقافة
العياط تأليف سمري الجمل ،ديكور واملكياج حامد منصور،
املوسيقى واأللحان مقتبسة من األغاين الوطنية ،مخرج مساعد
ومنفذ أحمد الشيمي ،مصمم استعرضات وإعداد مخرج العمل.
بطولة والء محمود املليجي ،أحمد الشيمي ،محمد أحمد سيد،
دنيا أحمد ،منة الله طاهر ،سمحاء إسالم ،عيل نادي ،محمد
أحمد أبو الريش ،أمنية عابدين ،سيف الدين ،االستعراضات
يارا طاهر نادي ،دليا أحمد ،دنيا أحمد ،أحمد محمد عز ،محمد
أحمد سيد ،أحمد أمني ،محمد عابدين فيصل ،أحمد محمد
فتحي.
وقال أحمد شهاب مخرج مؤلف عرض (زباين أون الين) تدور
أحداثه يف إطار كوميدي درامي حول ثالث قضايا اجتامعية هي
الرسقة والتسول وادعاءات رجال الدين( .زباين أون الين) لفرقة
قرص ثقافة كرداسة ونادي مرسح ثقافة كرداسة ديكور ومساعد
مخرج مرفت مصطفى ،استعراض فاطمة مصطفى ،موسيقى
وألحان ياسمني كشك ،بطولة مرفت مصطفى ،نهال جميل،
مصطفى أحمد ،محمد سامح ،أحمد صالح ،سعيد حسن ،ياسمني
كشك ،مرفت مصطفى ،فاطمة مصطفى ،وليد مسعد ،محمود
عيل شهاب ،محمود عبد ربه ،محمود أنس ،محمود البكري،
أحمد إبراهيم.
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نقص التجهزيات وقلة عدد المسارح صداع في رؤوسهم

المسرحيون :المتاح ال ينهض بحركة
مسرحية قوية ومسارحنا متخلفة تقنيا

كل عام تنتظر خشبات المسارح أن ُتضاء في موسمها الجديد لجذب مزيد من الجمهور وتقديم عروض ترتقي بالفن والمتفرج،
وكل يحاول استغالل اإلمكانيات المتاحة لخروج العرض بشكل جيد ،ولكنه يصطدم بمشكلة أن تجهزيات المسارح غري مواكبة لتطورات
ٌ
العصر الحديث تقنيا وتكنولوجيا ،باإلضافة إلى قلة عدد دور العرض في بعض األماكن مما يصعب على سكانها مشاهدة عروض
مسرحية ..عن هذه المشكلة حدثنا عدد من المعنيني.

شيامء منصور  -روفيدا خليفة

مرسح طنطا يف التجديد

آفة مسرحنا ضعف الصيانة واإلهمال تحول إلى منظومة

جريدة كل المسرحيين

قال الفنان عصام الشويخي مدير مرسح الساحة :من الجيد
إنشاء مسارح صغريه يف املحافظات يف كل مكان ،وتلك هوية
مرسح الساحة ،أما عن التجهيزات فإن توافر األجهزة الحديثة
والتكنولوجيا يف مسارحنا يساعد امليكانيزم إلعطاء نوع من
التفاعل الخيايل للمشهد مع معايشة الجمهور للجو العام
للعرض .أضاف :قطعا نتمنى أن تتوافر األجهزة الحديثة من ليزر
ودخان وحرائق صناعية وثلج ،ملواكبة املسارح العاملية املتطورة
تكنولوجيا ،ولنتخيل املسارح الكبرية التي يدخل فيها الفنان عىل
خشبة املرسح فيشتعل املرسح بلهب حقيقي ..ملاذا ال نستعني
بأجهزة مامثلة؟!
تابع “الشويخي” :لألسف آفة مرص هي نقص الصيانة ،وقد يكون
ذلك السبب الذي جعل الرشكة املنفذة لعمليات الصيانة باملرسح
القومي ترتك عملها دون تسليم املرسح نتيجة لعدم تقاضيها
مبلغ الـ 12مليون جنيه ،وتلك سياسة خاطئة ،ألن األجهزة نفسها
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يصيبها العطل إذا ظلت بال عمل لفرتة طويلة ،حتى وإن كانت
جديدة ،ونحن لدينا أجهزة جديدة تعمل بربع طاقتها نتيجة
إلهاملها ،هذا بخالف ما قد يأكله الصدأ ،وأكرث من يعاين هذه
املسألة قصور الثقافة التي ُتنار فقط خارجيا لكنها متهالكة
داخليا وال يتم تشغيلها إال يف حالة التكرميات والزيارات ،عىل
الرغم من إنفاق الكثري عىل تلك القصور ،وأغلبها ميتلك أجهزة
جيدة أتلفها اإلهامل ،أتحدى أن يكون هناك فني إضاءة ينظف
السوفياتا كام كان يفعل عاصم بدوي يف املرسح القومي ،كذلك
الديكور كان يتم تنظيفه أسبوعيا ،أما اآلن فقد مير العام أو
العامان وال يتحرك يشء من مكانه.
وأبدى «عصام» إعجابه بقرار إسامعيل مختار إقامة دورة
تدريبية يف الخدمات الفنية جمع فيها الخدمات العامة ،وتلك
خطوة جيدة للتوظيف الصحيح ،واالستفادة من العدد اإلداري
الكبري املوجود يف املسارح ،وأمتنى إعادة تصنيف وتوزيع الفنيني

عىل املسارح بشكل متوازن ،فعىل سبيل املثال املرسح القومي
به مثانية فنيي كهرباء ،يف حني أن مرسح الساحة به فني واحد،
وهناك مسارح بها اثنان ،وأخرى فني الصوت هو من يعمل عىل
اإلضاءة ،فهل هذا يعقل؟! ومتنى أن يكون هناك بعثات للفنيني
واملختصني بتجهيزات املسارح من إضاءة وصوت.
فيام أشار املخرج أسامة شفيق إىل أن عدد املسارح قليل عىل
مستوى الجمهورية ،أوضح :رشحت منذ عامني لقومية طنطا
لكنني اعتذرت لعلمي أن املرسح لن يُفتح قريبا ،طنطا حاليا بال
مرسح عىل الرغم من وجود فرقتني «قومية وقصور» ،كذلك فإن
تجهيزات املسارح الجديدة مثل مرسح كفر الشيخ بها الكثري من
املشكالت الفنية والهندسية منذ أن افتتحت العام املايض ،مضيفا:
املسألة ال تقف عند فقر التجهيزات ،إمنا ما يستجد يكون بشكل
خاطئ هندسيا .هناك الكثري من األجهزة الحديثة التي نأمل أن
تتوافر يف مسارحنا ،وتحديدا داخل جهاز الثقافة الجامهريية،
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عصام الشويخي
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أسامة شفيق

سيد فجل

المسارح مغلقة وفي الثقافة الجماهريية أنشطة بال أماكن

مرسح املنصورة القومي
كام نتمنى أن يفتتح الدفاع املدين املسارح املغلقة ويُعاد تأهيل
وتطوير املسارح الجديدة والقدمية.

كفر الشيخ يعاني
زالت مسارحنا غري مجهزة بشكل علمي وتكنولوجيا حديثة
لتقديم عروض جيدة .املنظومة تحتاج لخطة كاملة للنهوض
مبستوى العرض املرسحي ،وحتى فكرة الهروب من املرسح ببعض
األنواع كاملرسح املفتوح والشارع وغريها تحتاج أيضا لتنظيم
وتجهيز وأن يكون هناك أماكن ثابتة ،فاملرسح يحتاج إىل مكان
ثابت يلتقي فيه الفن واإلبداع والجمهور.
ينقصهم الخربة
محمد دسوقي مدير مركز الهناجر للفنون قال :أعتقد أن عدد
املسارح جيد لكن رمبا نحتاج ملرسحني أو ثالثة آخرين ،ألن
هناك بعض الفرق التي ال متلك مرسحا كفرقة الشباب واملرسح
الكوميدي ،حيث يتشاركان مرسح العائم ،وال بد من االنتهاء

في حاجة لتقنيات مبهرة
فيام أوضح نارص عبد الحافظ مهندس ديكور ورئيس األقسام
الفنية باملرسح القومي ،أن هناك الكثري من املسارح عىل مستوى
الجمهورية تحتاج لتفعيل عملها ،حيث يوجد الكثري من األماكن
يف الثقافة الجامهريية نشاطها موسمي وينتهي األمر .أما عن
التجهيزات ،فاملسارح التي يتعامل معها املحرتفون يفرتض أن
تكون مجهزة ،أما مسارح الهواة فعنارص العرض فيها تكفي
لتحويل أي مكان ملرسح وليس رضوريا أن يكون العلبة اإليطايل.
مضيفا :نحن بحاجة ملساواة السينام وأن نقرتب من مستوى
اإلبهار ،وهذا يحتاج إلمكانيات وتجهيزات متطورة وحديثة،
فنحن متأخرون مائة عام عىل املستوى التقني العاملي .وتابع:
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أنشطة بال أماكن
وتساءل املخرج سيد فجل :ملاذا حولوا بعض املسارح لدور أوبرا
كمرسح املنصورة ودمنهور ومرسح سيد درويش؟ مضيفا :هناك
خطة كانت ستنفذ لتحويل مرسح طنطا أيضا لدار أوبرا .مضيفا:
مع ثورة  23يوليو أقيم مرسح عتيق يف كل محافظة للثقافة
الجامهريية ،إلميانهم بدوره ،بينام اآلن وعىل مستوى الثقافة
الجامهريية فأغلب املسارح مغلقة ،ومنهم اثنان عىل مستوى
الدلتا هام شبني وطنطا ،فاملسارح معطلة وال تتم صيانتها أو
العناية باألجهزة ،وليس هناك اهتامم أو خطة واضحة إلنشاء دور
عرض ،وفلسفة الثقافة الجامهريية اآلن عمل أنشطة بال أماكن،
ال يوجد تجهيزات أو مسارح أو متخصصون أو فنيون مدربون
وقادرون عىل استيعاب اإلبداعات ،وعىل مستوى الجمهورية
ليس هناك فكر أو اسرتاتيجية ،فقد نال الفكر الوظيفي من
الثقافة الجامهريية ،وأخىش أن يُقال ذات يوم إن الثقافة
الجامهريية ُألغيت .تابع :تتطور الفنون عىل مستوى العامل وما

طنطا بال مسرح ومسرح

من بناء مرسح مرص بعامد الدين ،أيضا نحن يف حاجة ملرسح
مبنطقة السادس من أكتوبر والعاصمة الجديدة عىل غرار دار
األوبرا التي ُتنشأ بالعاصمة الجديدة ،باإلضافة لرضورة وجود
مرسح قومي يف كل محافظة عىل مستوى الجمهورية ،كام يف
الدول األوروبية .وأضاف «دسوقي» :أما عن التجهيزات فاملسارح
تحتاج لصيانة وتجهيزها تقنيا أكرث تحديثا ،ألن التكنولوجيا
تساعد املبدع املرسحي عىل تحقيق أحالمه عىل خشبة املرسح،
ولألسف مسارحنا متخلفة من الناحية التقنية ،وال ننكر أن هناك
بعض االجتهادات من بعض األشخاص للجوء ألجهزة أكرث حداثة
لكنها تظل اجتهادات .وأكد أن هناك رضورة إلرسال الفنيني
واملهندسني لبعثات للخارج حتى يتمكنوا من مواكبة التطورات
والتعرف عىل كيفية عمل األجهزة الحديثة خاصة للتقنيني ،وأن
يكون هناك ورش تستعني باملتخصصني ،وأمتنى أال يقترص األمر
عليهم فقط ،وأن تشمل املخرجني والفنانني كام كان يف الستينات،
وأنا شخصيا حصلت عىل منحة إليطاليا وعملت عىل أحد مسارح
روما وبالفعل تغريت مفاهيمي ورؤيتي وتجاريب عن املرسح ،وال
أنكر أن لدينا فنيني موهوبني ونعقد عليهم األمل لكنهم يف حاجة
لرعاية وثقل خرباتهم.
ُ
وقال عز حلمي إن املسارح قليلة العدد وال بد أن تقام مسارح
بجميع املحافظات موزعة بشكل جغرايف مناسب للكثافة
السكانية يف كل محافظة وقرية ،مضيفا :عرضنا مرسحية «عاشقني
ترابك» يف شوادر لعدم توافر مرسح ببعض مراكز الصعيد،
وجمهور الصعيد واألقاليم متعطش للمرسح ومتذوق واع له
ومن حقه أن يتوافر له مرسح يقصده .وأكمل «حلمي» :أما
عن التجهيزات فنأمل أن يكون هناك مسارح مجهزة بشكل
أكرث حداثة ومطابقة للمواصفات ،باإلضافة لتدريب الفنيني
واطالعهم عىل تجهيزات املسارح العاملية بإرسال فنيني للخارج
ونقل خرباتهم لبقية العاملني باملرسح ،فاالستثامر يف البرش أهم
بكثري من مجرد رشاء أجهزة عقيمة بسبب نقص خربة وعلم من
يتعاملون معها.
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محمد دسوقي

عز حلمي

بالنسبة للمرسح القومي فتجهيزاته عالية املستوى وإن كنا نعاين
بعض النواقص ،لكننا نأمل يف الجديد والحديث عىل املستوى
العام.

جريدة كل المسرحيين

بعثات للتقنيني
وقال أبو بكر الرشيف مصمم إضاءة :إن عدد املسارح ال يتناسب
وعدد السكان يف مرص فالعدد قليل جدا ،وكلام زاد عدد املسارح
كلام زادت الثقافة وارتفع الوعي ،أما عن التجهيزات فهناك
بعض املسارح الجيدة يف مرص مثل الهناجر واألوبرا ،ولكن يف
العموم فبالتأكيد املسارح ينقصها الكثري من التجهيزات والتطوير
ونحن يف حاجة دامئا للتحديث واألهم قبل التجهيزات أن يهتم
املسئولون بالتقنيني وإرسالهم يف بعثات للخارج ،باإلضافة لعمل
الورش.
وشاركه الرأي محمد عبد املحسن حيث قال :املسارح املوجودة
كافية لكنها ليست مجهزة ،واملرسحان الوحيدان  -بعيدا عن
األوبرا  -املجهزان هام الهناجر واملرسح القومي باإلضافة ملرسح
السالم ،أما املسارح األخرى فتحتاج إلمكانيات أكرب ،أيضا مسارح
قصور الثقافة غري مفعلة وال تعمل ،وكثري منها غري مجهز ،ومنها
ما هو مجهز وال يتم استغالله ،فتتهالك األجهزة لعدم صيانتها
والعناية بها ،ألن أغلب الفنيني من كبار السن وغري قادرين عىل
القيام بذلك وليس هناك دماء جديدة من الشباب.
وتابع «عبد املحسن» :منذ فرتة ال يستعينون مبتخصصني من
الخارج لعمل ورش أو إرسال أفراد للتدريب يف الخارج يف شتى
التخصصات ،ومن كانت تقوم بذلك د .هدى وصفي ،ولكن اآلن
حتى من يتم دعوته للسفر ال بد أن يحصل عىل موافقة العالقات
الثقافية الخارجية ويف الغالب ترفض ،وأنا نفيس كانت تتم دعويت
لورشة والعالقات الخارجية ترفض سفري ،وإذا سافرت عىل
حسايب الشخيص فسوف يتم تسجييل متغيبا عن العمل.
وقال مالك عزيز (فني إضاءة) عن فكرة تدريب الفنيني :أنا
بوصفي فني إضاءة عندما تدخل أجهزة جديدة املرسح فإننا
نستعني بالكتالوج لنتعامل معها ،ومن الرضوري أن يوفروا
األجهزة أوال ،بحيث إذا طلب مني املخرج إحداث تأثري معني
يجده وال أضطر لقول إن تلك إمكانيات املرسح.
بينام يقول املخرج خالد حسونة :لسنا بحاجة إىل بناء مسارح
جديدة عىل قدر احتياجنا إىل بناء عقول ،فمنذ أيام عبد النارص
وهناك الكثري من املسارح ،خاصة يف املحافظات ،وهناك آالف من
قصور الثقافة ،ولكن لألسف دون عقول ،مثال يف املنصورة يوجد
مرسح كبري أشبه باألوبرا مغلق منذ أكرث من عام ونص عىل الرغم
من تجديده منذ فرتة قريبة ،والسبب يف إغالقه عطل بسيط
يف السلوك ،واملضحك أنه تم عمل تجديدات كثرية يف املرسح
إال هذا العطل ،وعندما ألقيت نظرة عىل املرسح وجدت أنه ال
يحتاج إال ألسبوع ليكون جاهزا للتسليم .هذه العطلة تسببت
يف تعطيل ثالثة عروض تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة ،هذا
إىل جانب املرسح القومي باملنصورة الذي تم هدمه منذ أكرث
من أربع سنوات ،وتم متويله من سلطنة عامن بـ 54مليون جنيه
العدد 545
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أبو بكر الرشيف

نحتاج إلى مسرح قومي وفنيني موهوبني في
كل محافظة

محمد عبد املحسن

خالد حسونة

االستثمار في البشر أهم من شراء أجهزة حديثة
تدار بشكل سيء
يك يتم تجديده ،ومل توضع به طوبة حتى اآلن ،وال نعرف أين
ذهبت هذه املاليني .أما عن تجهيزات املسارح فأغلبها سيئة
جدا ،فمن املفرتض أن املرسح عندما يتم تجهيزه يكون تحت
إرشاف مخرج مرسحي ومهندس ديكور ومهندس صوت ،يك ال
نقوم بعد رصف ماليني عىل تجديده بغلقه بسبب وجود خلل يف
التجهيزات.
أما مهندس اإلضاءة والديكور باألوبرا يارس شعالن ،فيقول :لدينا
مسارح كثرية جدا ،هناك مسارح البيت الفني للمرسح ومسارح
قصور الثقافة ومسارح الشباب والرياضة ،باإلضافة إىل مسارح
الجامعات ،وحتى املدارس أصبح لدى كل مدرسة مرسح كبري
خاص بها ،ولكن أين العروض التي تعرض عىل هذه املسارح؟!
وأين العروض التي تخاطب الجمهور العادي وتعمل عىل جذبه؟!
هذه هي األزمة الحقيقية ،فالجمهور لديه استعداد كبري أن ينزل
من منزله ويذهب إىل املرسح ويدفع تذكرة إذا وجد عرضا قريبا
منه ،لذلك ال بد من أن نفكر يف املنتج املقدم ،وأضاف شعالن:
أما تجهيزات املسارح فال بد أال نرتك التجهيزات للمهندس

املعامري فقط ،فال بد من وجود شخص يفهم املرسح جيدا،
حيث نتفاجأ عندما يتم االنتهاء من بناء املسارح بعيوب كثرية
من الصعب تداركها.
ويقول مهندس الديكور وائل عبد الله :نحن بحاجة لبناء مسارح
كثرية ،عىل أال تقترص عىل القاهرة فقط ،فهناك أماكن ال يوجد بها
مسارح نهائيا مثل التجمع الخامس ،وأكتوبر ،والشيخ زايد ،وكل
األماكن التي توجد عىل أطراف القاهرة ال يوجد بها مسارح ،عىل
الرغم من عدد سكانها الكبري ،فهؤالء السكان من حقهم علينا
أن يكون لديهم مسارح .وأضاف عبد الله :تجهيزات املسارح
ال تليق بالدولة املرصية نفسها ،من حيث كونها وجهة ثقافية
للدولة .تابع :هناك مسارح بال تجهيزات ال تصلح ،ال يوجد تطوير
حقيقي ،وهذا نالحظه بعد تجديد املسارح ثم يتم إغالقها بعدها
مبدة بسيطة بسبب التجهيزات ،وإذا كنا نحتاج إىل مسارح مجهزة
عىل مستوى عالٍ فنحن أيضا بحاجة إىل فنيني عىل نفس املستوى،
وهذا األمر ال يحدث إال إذا قمنا بإعطائهم ورشا بالخارج يك
يواكبوا العرص.
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أفضل مخرج بمهرجان عني شمس

محمد عبد الله:
الجائزة تمثل لى دفعة قوية وإيجابية

محمد عبد الله مخرج عرض “البؤساء” لفريق

الفريق املرسحي قد ال يسبق له تقديم تجارب إخراجية ،ولكننا نكون عىل ثقة
كبرية يف موهبته وفنه ،ومن خالل ذلك نقف بجانبه وندعمه وهو ما حدث
معي ،حيث مل يسبق يل أن قدمت تجربة مرسحية باعتباري مخرجا ،وقام
الفريق بدعمي ومسانديت بكل طاقتهم حتى نجحنا ،وجميع مفردات العرض
من ديكور ومالبس وموسيقى قام بها طالب ،وما مييز املهرجان الذايت أيضا
خروج مواهب يف جميع مفردات العمل املرسحي.
 كيف كانت معالجتك لنص البؤساء؟قمت بعمل معالجة للنص وحصلنا عىل املركز الثاين يف املعالجة الدرامية ،وقد
ساعدنا يف اإلعداد املؤلف والكاتب محمود جامل الحديني ،وأود أن أقول
إن نص البؤساء من النصوص القوية التي تحتاج إىل فكرة مختلفة ،وحتى
يتصدر لها أي مخرج فلن يكون أمامه غري طريقني؛ إما أن يقدم النص بالشكل
الكالسييك املتعارف عليه ،أو يقدم النص بفكرة مختلفة ،وهو ما قدمته من
خالل العرض.
 كيف تخطط لتطوير أدواتك خاصة وأنت في البداية؟بالقراءة املستمرة واملشاهدة الكثرية وتنمية الخيال بشكل مختلف ،فالخيال
أهم األدوات لدى املخرج واملمثل ،فكلام كان للمخرج واملمثل خيال ،كلام
استطاع أن يبدع بشكل كبري ،وقد استطعت من خالل عرض البؤساء ومن
خالل مجموعة األفكار التي توصلت إليها أن أقدم عمال مختلفا.
 ما رأيك في االعرتاضات اليت أعقبت نتيجة المهرجان؟مبنتهى الصدق والحيادية ،ال أستطيع الحكم ألين داخل املنظومة ،ولكن الفن
ليس به مجامالت وكانت معظم االعرتاضات هي كيف لفريق كلية التجارة أن
يحصد كل هذه الجوائز؟ والحقيقة ،إننا اجتهدنا كثريا ،وال يوجد جائزة حصلنا
عليها مل نكن نستحقها ،وقد قدمنا أفضل ما لدينا يف جميع مفردات العمل من
مكياج ،ومالبس ،وديكور ،وموسيقى ،وإخراج.

كلية التجارة جامعة عني شمس ،حصل على

جائزة أفضل عرض على مستوى جامعة عني
شمس ،كما حصد العرض الكثري من الجوائز

في المالبس والديكور واإلضاءة .محمد عبد
الله طالب بالفرقة الثالثة لكلية التجارة ،قدم

الكثري من األعمال المسرحية منها (سندريال،

إكليل الغار ،أورفيوس ،الغريب ،قابل للكسر،

الطقوس ،سينما ،30البؤساء) .عن تجربته مع
اإلخراج المسرحي ألول مرة ،وحصوله على

الكثري من الجوائز من خالل هذه التجربة ،كان لنا
معه هذا الحوار.

حوار :رنا رأفت

لم أدرس المسرح
ولكنين أعشق التمثيل

 ما رأيك في المهرجانات الجامعية بشكل عام؟مل أتابع مهرجان جامعة القاهرة ومهرجان جامعة حلوان ،ولكن كل ما قمت
بالرتكيز عليه هو مهرجان االكتفاء الذايت بجامعة عني شمس ،وكام نعلم إن
جامعة عني شمس لديها تاريخ طويل يف املرسح وتقدم الكثري من العروض
املتميزة ،وقد أخرجت الجامعة الكثري من املواهب والنجوم ،وأمتنى أن يعاد
تقديم العروض املتميزة من جامعة عني شمس ،فهناك الكثري من العروض
داخل الجامعة قوية ومتميزة ،أفضل من بعض العروض االحرتافية ،وأمتنى أن
تأخذ العروض الحاصلة عىل مراكز من الجامعات سواء جامعة عني شمس أو
الجامعات األخرى فرصة ألن تقدم عىل مرسح الدولة ،ويتم توفري ميزانيات
لهذه العروض ،وأعتقد أن هذه العروض سوف تحقق نجاحا وجامهريية كبرية.
 لماذا يتجه الشباب للنصوص العالمية؟هناك مؤلفون عرب ومحليون مبدعون ولديهم كتابات متميزة ،ولقد قدمنا
العام املايض نص “طقوس اإلشارات والتحوالت” للكاتب سعد الله ونوس،
وحصلنا عىل املركز األول عىل مستوى الجامعة ويف املهرجان العريب ،ولكن
النصوص األجنبية بها خيال أوسع وتعتمد عىل التعمق يف النفس البرشية،
باإلضافة إىل أن النصوص األجنبية ال تعتمد عىل فكرة الزمان واملكان فهام غري
محددين مام يتيح للمخرج مساحة خيال أكرب بينام يف النصوص العربية تكون
محددة للزمان واملكان.
 كيف تستطيع فرقة أن تقدم عرضا يتوافر فيه الحد األدىن من الجودةالفنية؟
مراعاة انضباط العرض يف مفرداته ،وأن يكون لدى املخرج فكرة يطرحها من
خالل العرض ،وجميعها عوامل تساهم يف تحقيق الجودة الفنية لدى العروض.
 كيف ترى أهمية مسرح الجامعات للحركة المسرحية؟مرسح الجامعة يحتوى طاقات شبابية مبدعة ،يعملون حبا يف املرسح ويف
إخراج طاقاتهم الكامنة وال ينتظرون املقابل ،يقدمون أعاملهم بإحساس
كبري ،ويتفانون فيام يقدمون ،وأرى أن هناك رضورة الكتشاف وصقل هذه
الطاقات ،وأن يتم تبني هذه املواهب وتقدميها يف أعامل فنية مختلفة عىل
مرسح الدولة وهو أمر يف غاية األهمية.
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جريدة كل المسرحيين

 ماذا تمثل لك الجائزة وخصوصا أنها التجربة األولى لكفي اإلخراج؟
هذه الجائزة متثل دفعة قوية يل ،وهي بداية الطريق ،وأمتنى أن أحافظ عىل
هذا املستوى الفني الذي توصلت إليه.
 قدمت «البؤساء» فام سبب اختيارك لهذا النص خاصة أنه ُقدم كثريا؟سبب اختياري لنص البؤساء هو الفيلم وليس الرواية ،فقد شاهدت فيلم
البؤساء الذي حصل عىل جائزة أوسكار عام  2011وقررت أن أقدم هذه
التجربة ،فعندما شاهدت الفيلم شعرت أنني أستطيع تقديم فكرة مختلفة
وجديدة مل تقدم من قبل ،وقد تناولت الفكرة برؤية مختلفة عن الشكل
الكالسييك املتعارف عليه يف الرواية.
 ما المدرسة اإلخراجية اليت استعنت بها لتقديم عرضالبؤساء؟
مل أتبع منهجا إخراجيا بعينه ،فأنا مل أدرس املرسح ،ولكنني أعشق التمثيل،
ومن خالل تقديم مجموعة من األعامل بوصقي ممثال كنت أتخيل املشاهد
بوجهة نظري ،وقررت أن أخوض تجربة اإلخراج ،ووجدت أن األمر ممتع
ومشوق ،ويعتمد عىل الفكرة واملوهبة ،ومن خالل هذا املنطلق كان انطالقي
لإلخراج ،واستطعت أن أقود األمر بشكل جيد.
 هل قمت بعمل ورشة إعداد ممثل لفريق العملخاصة أن النص يحتوى الكثري من الشخصيات اليت تحتاج
إلى دراسة وتدريب؟
جرت العادة أننا نقوم بعمل ورشة إعداد ممثل وخصوصا أن العرض يشارك
به بعض الطالب الذين يقفون للمرة األوىل عىل خشبة املرسح ،لنبدأ يف
إعطائهم األساسيات واملبادئ األوىل يف التمثيل ،وعىل هذا األساس ننمي
قدراتهم ،حتى نستطيع أن نصل بهم إىل املستوى املطلوب ألداء الشخصيات،
فنقوم بعمل تدريب عىل االرتجال واسكتشات تنمي داخلهم املبادئ
املرسحية.
 ما الصعوبات اليت واجهتها في تقديم عرضالبؤساء؟
الحقيقة ،إننا استطعنا مواجهة املعوقات املالية وتغلبنا عليها ،وبالنسبة
للمعوقات اإلدارية فلم أواجه أدىن صعوبة ،وذلك لوجود فريق من
املساعدين ،باإلضافة إىل املخرج املنفذ ،وعىل املستوى الفني أيضا مل تواجهني
أية صعوبة فالجميع تعاون معي بشكل جيد حتى يخرج العرض يف صورته
النهائية.
 ما الذي يمزي مهرجان االكتفاء الذاتي بجامعة عنيشمس؟
امليزة التي متيز املهرجان الذايت أننا نقوم بوصفنا ممثلني باختيار مخرج من
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الحاصل على جائزة التأليف الثانية في «ساويرس»

تامر عبد الحميد :أتمىن إنتاج النصوص الفائزة

المؤلف والسينارست تامر عبد الحميد،
مواليد  ،1977تخرج في جامعة األزهر
ليسانس آداب وتربية لغة إنجلزيية .كانت
بدايته مع مسرح الهواة حيث شارك
في الكثري من العروض المسرحية في
قصور الثقافة ووزارة الشباب والمسرح
الجامعي خالل الفرتة من  1998حىت
 ،2002كممثل ومؤلف ودراماتورج
وكاتب أغاني ومخرج ومصمم
استعراضات ودراما حركية وسينوغرافيا،
وشارك في الكثري من المهرجانات على
رأسها مهرجان القاهرة الدولي للمسرح
التجرييب ،وحصل على الكثري من الجوائز،
اتجه للكتابة األدبية لألطفال ،فصدرت له
مجموعة متنوعة من قصص األطفال،
واهتم بكتابة الشعر لألطفال ،ونشرت له
الكثري من القصائد والقصص في مختلف
مجالت األطفال العربية ،تفرغ للكتابة
الدرامية والتلفزيونية إلى جانب عمله
كصانع أفالم ومدرب ومحاضر لصناعة
الفيلم.
حصل مؤخرا على المركز الثاني مناصفة
في مسابقة ساويرس للتأليف المسرحي
عن مسرحية “كان يا مانيكان” لذا كان لنا
معه هذا الحوار حول الجائزة:

حوار :عامد علواين

جريدة كل المسرحيين

بداية ماذا تمثل لك هذه الجائزة؟
هذه الجائزة بالنسبة يل يف مسابقة بحجم مسابقة ساويرس وال
سيام أنها عن نص مرسحي ،هي مبثابة مكافأة وتقدير ملجهود
وخدمة طويلة قضيتها يف املرسح ،الذي انقطعت تقريبا عن
للعمل به منذ أكرث من عرش سنوات ،فقد قضيت سنوات كثرية
من عمري ال أعمل شيئا سوى املرسح وهذا هو رس سعاديت
بالجائزة.
 في أي المفردات المسرحية كنت تمارساللعبة المسرحية طوال هذه السنوات؟
قدمت املرسح بجميع أشكاله ،عملت يف جميع عنارص العمل
املرسحي من تأليف وإخراج ومتثيل وإضاءة والدراما الحركية
وتأليف األغاين واأللحان ..الخ ،فقد كنت أمارس املرسح مخرجا يف
البداية من خالل مرسح جامعة الزقازيق رغم أنني كنت طالبا يف
جامعة األزهر ،وقدمت املرسح بجميع أشكاله سواء مرسح العلبة
أو القاعة أو الفضاءات املفتوحة ..وغريها.
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التجريب ال يعين الغموض
أوالدراما الحركية فهذه
مناهج تجاوزها العالم
 ماذا عن النص الفائز بالجائزة «كان يا مانيكان»ومىت كتبته؟
هذا النص له حكاية طريفة بالنسبة يل ففي أحد األيام منذ
سنوات بعدما كنت قد انرصفت عن العمل املرسحي وتفرغت
للعمل بالسينام ،وكنت قد كتبت فكرة هذه املرسحية يف معالجة
سينامئية لفيلم كنت أود تقدميه منذ عام  ،2007إىل أن قابلت
منتجة كانت تنوي إنتاج عدد من العروض املرسحية ممتدة
تقدمها عىل التوايل ملدة عام ،وطلبت مني كتابة هذه العروض
وإخراجها ،رحت أبحث بني أوراقي عن فكرة جديدة لتقدميها،
وبالفعل وجدت هذه املعالجة السينامئية التي كنت كتبتها
ووجدت أن الوسيط املرسحي قد يكون مناسبا لتقدميها مع بعض

التعديالت البسيطة التي طرأت عليها .فقمت بصياغتها مرسحيا يف
بداية عام  ،2017وتم تأجيل املرشوع لوقت الحق ،وعندما قرأت
اإلعالن عن مسابقة ساويرس تقدمت بنسخة من النص ومل أكن
متوقعا فوزه بجائزة.
 لماذا لم تكن تتوقع الفوز في المسابقة؟!كنت أعتقد أن لجان التحكيم تبحث عن شكل معني من أشكال
كتابة النص املرسحي “كنص أديب” بغض النظر عن مدى قابليته
للتنفيذ عىل خشبة املرسح ،وقد كتبت هذا النص لتنفيذه –
كام وضحت لك – لكنني بعد ذلك عندما قرأت حيثيات لجنة
التحكيم أنها كانت تبحث عن نصوص قابلة للتحقيق عىل
الخشبة ،وهذا ما كتبت النص من أجله.
فرضية فانتازية
 ما الفكرة اليت تدور حولها المسرحية؟املرسحية ببساطة عبارة عن فرضية فانتازية تدور أحداثها داخل
مخزن «للامنيكانات» القدمية ،أبطالها مجموعة من “املانيكانات”
التي تسخدم يف محالت املالبس ،دبت فيهم الحياة ،وهذه
املجموعة من املانيكانات الكالسيكية املختلفة األشكال تم
االستغناء عنها ،بعدما اشرتى أصحاب املحالت مانيكانات عرصية
حديثة ،وكل «مانيكان» من هذه “املانيكانات” القدمية مختلفة
األمناط حسب نوع املحل الذي كانت توضع فيه ،والبلد التي تم

[

حوار

[

15

قدمت المسرح بجميع أشكاله ومارست جميع
عناصر العمل المسرحي
تصنيع كل منها فيه .ويدور الرصاع طوال الوقت حول رغبتهم
العودة إىل أماكنهم التي أزيحوا منها بالقوة ،لكن املحاوالت
تبوء بالفشل ،فيقررون أن يعيشوا كام يعيش اإلنسان ،ومن
هنا تبدأ أحداث املرسحية ،ويبدأون يف البحث عن مسكن،
وتنشأ بينهم عالقات عاطفية وتستمر األحداث تستعرض صورة
بانورامية للمجتمع من خالل حياة هذه “املانيكانات” أحاول من
خاللها التعبري عن مسئوليتنا كأفراد فيام يحدث داخل املجتمع
من “تشيؤ للعالقات” التي سيطرت عليها املصلحة ،بديال عن
إنسانيتها من خالل عرض هذه األمناط من «املانيكانات».
 هل لمست اختالفا كبريا في فكرتك عندماأعدت صياغتها من معالجة سينمائية إلى نص
مسرحي ال سيما والفرتة الزمنية بينهما عشر
سنني تقريبا؟
بالطبع ،فالسيناريو قام فقط عىل الفرضية الفانتازية التي
أوضحتها وكيفية عرضها بشكل فني من خالل بعض املواقف
متشظ متعدد األماكن واملناظر..
الكوميدية ،يف بناء سيناميئ
ٍ
الخ والنهاية مفتوحة ،بينام النص املرسحي يرتكز أكرث عىل عرض
املجتمع وأمناطه يف قالب كالسييك ،يقوم التجريب فيه فقط عىل
عنرص التمثيل يف املمثل الذي يقوم بدور «مانيكان» والنهاية
واضحة متاما مختلفة عن نهاية السيناريو.
استقطاب جمهور جديد
هل ترى أزمة في الحركة المسرحية في
الوقت الراهن؟
من وقت آلخر تظهر عروض مرسحية تحقق نجاحا جامهرييا ،أرى
من وجهة نظري أن املحتوى املقدم اآلن يف املرسح غري قادر عىل
استقطاب جامهري جديدة ،فالجمهور املحب للمرسح هو فقط
من يرتاد املسارح سواء من دوائر صناع املرسح أو من اعتادوا
االستمتاع بهذا النوع من الفرجة.
المسرح في مواجهة شرسة مع الميديا
 ألم يستطع مسرح الفضائيات – على سبيلالمثال – استقطاب جمهور جديد للمسرح؟
هذا هو الشق الثاين من إجابتي عىل سؤالك ،عندما حدثت لعبة
مرسحية ما ،نتفق أو نختلف عىل مدى عالقتها باملرسح ،فإن
جمهورها الحقيقي تشكل من خالل وسيط آخر غري املرسح وهو
الشاشة .وهي أزمة تضع املرسح يف منافسة رشسة مع الفضائيات
و«السوشيال ميديا» وغريها من الوسائط ،ليس املرسح فقط بل

والسينام أيضا ،فجمهور السينام الحقيقي ليس من يشاهد األفالم
عرب الشاشة ،ولكنه املتفرج الذي اعتاد الذهاب لدار العرض.
وأضيف أن األفالم السينامئية العاملية التي تحقق نجاحا أغلبها
تستخدم األلعاب املرسحية كاالستعراض املرسحي ووجهة النظر
املرسحية يف اإلخراج والصورة البرصية مثل فيلم «الالال الند»
وغريه .أريد أن أقول إن األزمة متعلقة بكل فن يحتاج من جمهور
أن يذهب ملشاهدته يف دار عرضه.
 ما رأيك في العروض اليت يقدمها مسرحالدولة بشكل عام والبيت الفين للمسرح بوجه
خاص؟
بعض العروض التي يقدمها البيت الفني من وقت آلخر تحقق
مبيعات كبرية من خالل شباك التذاكر ،مثل عرض “سنو وايت”
الذي عرض مؤخرا عىل مرسح مرتوبول ،ولعل هذا العرض لو
أتيح له فرصة دعاية أكرب من ذلك لتم تسويقه بشكل أكرب من
ذلك بكثري .لذا أرى أن أكرب أزمة تواجه مرسح الدولة هي نقص
الدعاية الجيدة .بدال من االعتامد عىل املجهود الشخيص لصناع
العمل يف ذلك أو عىل جمهور نجم الشباك يف العرض .باإلضافة
للمحتوى الذي يجب أن يستهدف املشاهد العادي ،وهذا ميكن
تحقيقه من خالل وضع اسرتاتيجية قابلة للتنفيذ أو للتعديل
والتغيري إذا أثبتت فشلها.
 هل شاركت قبل ذلك في أحد العروضمع مسرح الدولة أو المهرجانات الرسمية اليت
تنظمها وزارة الثقافة؟
ال ،مل أشارك يف أي عروض ملرسح الدولة قبل ذلك ،نظرا ألن
بدايتي كانت من خالل مرسح الهواة ،لكنني شاركت يف املهرجان
التجريبي مرتني بصفتي ممثال يف عريض «بدون مالبس» و«البحث
عن قاتل ديانا» ،ثم انخرطت بعد ذلك يف العمل املرسحي

مسرح الدولة بحاجة لمستشار
فين يناقش المخرج ويتابع
مراحل تأليف النص
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باعتباري محرتفا ،ثم ابتعدت عن املرسح واتجهت للتلفزيون
والسينام.
 هل ترى أزمة في التأليف المسرحي؟هناك أزمة كبرية يف الكتابة بشكل عام سواء للمرسح أو السينام،
فقد تجد أفكارا كثرية جديدة ورائعة ،إال أنني أملس إشكالية
كبرية يف فهم آليات الكتابة ،وهذا أملسه بحكم عميل يف تدريس
آلية الكتابة ،وما أقوله دامئا إن عملية الكتابة هي إعادة الكتابة،
باإلضافة ألهمية أن يتعرف املؤلف عىل طبيعة الوسيط الذي
يكتب له وتقنياته ،لذا أرى أن املرسح وال سيام مرسح الدولة
بحاجة ملستشار فني يقوم مبناقشة املخرج ويتابع مراحل تأليف
النص ،ليس باملصادرة عىل وجهة النظر الفنية ،ولكن هي عملية
إرشاف مرنة لتطوير األفكار وفق املعايري الفنية املالمئة.
 هل لفت نظرك نصا مسرحيا تم تقديمه فياآلونة األخرية؟
لفت نظري مرسحية “العرض الوحيش” تأليف وإخراج :عالء
الكاشف ،يف املهرجان الختامي لنوادي املرسح األخري ،فهو تطوير
وتجريب حقيقي ،من خالل عنرص التفاعل .وقد تابعت تجربة
نوادي املرسح منذ التسعينات وكانت تقدم عروضا عظيمة.
 على ذكر نوادي المسرح ما تقييمك لهذهالتجربة اآلن؟
أرى أن ورش االعتامد فكرة جيدة ولكن يجب أن نعطي فرصة
كبرية للشباب مبكرا وقبل أن تفرت همتهم وطاقتهم ،وقبل أن
يترسب لهم اإلحباط ،فليس الجميع قادرين عىل الجلد والتحمل.
باإلضافة ألن مفهوم التجريب ال يعني الغموض أو التجريب عىل
مستوى الدراما الحركية وهذه مناهج تجاوزها العامل منذ أواخر
الثامنينات ،وهذا ما يجب أن يعيه الشباب جيدا قبل تقديم
تجاربهم ،وأضيف أننا نحتاج للتنوع والخيال يف العروض بدال من
أن نشاهد عروضا متشابهة يف الختامي ،وأقرتح لذلك عمل ورش
صغرية للشباب يف مواقعهم أثناء عملهم يف تجاربهم.
هدم المركزية الفنية
 ما الدور الحقيقي لمسرح الثقافة الجماهرييةمن وجهة نظرك؟
الهدف يف األساس من قصور الثقافة «ذات الشكل الرويس»
أن يصل هذا الفن املنحاز لإلبداع بعيدا عن الحسابات املادية
لسكان األقاليم لهدم فكرة املركزية الفنية متمثال يف عدة أنشطة
مثل املرسح والفنون الشعبية والتشكيلية واملوسيقية واألدبية..
الخ ،وأن يتم تقدميه من خاللهم ،أي كنافذة ميارس من خاللها
املوهوبون هواياتهم .لكن السؤال إىل أي مدى تقوم هذه القصور
بدورها الذي صنعت من أجله؟! لألسف أصبحت األنشطة
تدار بشكل روتيني ،ومحتوى ال يالئم جمهوره وغري قادر عىل
استقطاب جمهور جديد.
 هل ترى أن لمسابقات التأليف دورا مهمافي النهوض بحركة التأليف المسرحي؟
مسابقات التأليف لها دور بالطبع ولكنها ليست كافية وحدها،
ولكن يجب دعم النصوص املتقدمة والفائزة بإنتاج هذه
النصوص ،حتى لو كان إنتاج العرض بديال عن الجوائز املادية.
كتاب
 ماذا تقول للشباب المبتدئني من ّالمسرح؟
أي كاتب يحتاج إىل القراءة كثريا يف كل مجاالت املعرفة ،باإلضافة
لثقافة املشاهدة ،واألهم أن تكون لديه حياة عامة وعادية
ومتنوعة يحتك فيها باملجتمع ،ليك يالحظ الواقع واملجتمع الذي
يكتب عنه ،حتى لو كان يكتب عن ذاته ،باإلضافة ملامرسة اللعبة
املرسحية بكل مفرداتها ليك يستطيع الكتابة للمرسح.
 ماذا بعد الجائزة ..أمنياتك وطموحاتك؟أحالمي متشعبة وأمارس كل أنواع الكتابة ،ولكن مبا أننا بصدد
الحوار ملنرب مرسحي ،فأمتنى أن يتم نرش النص يف هيئة الكتاب،
وأن يقدم هذا النص لفرق الهواة والجامعات ،ويقدم يف البيت
الفني للمرسح ،وأفكر جديا يف إنتاجه بنفيس.
يف الختام ،ال أنكر أن هذه الجائزة حمستني مرة أخرى للمرسح
ولفتح أدراجي وإعادة العمل عىل النصوص املرسحية التي مل يتم
نرشها أو تقدميها قبل ذلك لتقدميها أو نرشها.
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محمد صبحي

يفوز بجائزة الشارقة لإلبداع المسرحي العربي

جريدة كل المسرحيين

فاز الفنان املرصي محمد صبحي بجائزة الشارقة لإلبداع املرسحي العريب يف دورتها
الثانية عرشة  ،2018تقدي ًرا لتجربته اإلبداعية الرثية وتثمينًا لدوره املشهود يف
تطوير وإغناء الحركة املرسحية العرب ّية ،خالل أكرث من أربعة عقود ،وعرب الكثري
من العروض املبدعة والراسخة يف ذاكرة جمهور املرسح.
تأسست جائزة الشارقة لإلبداع املرسحي العريب بتوجيهات من صاحب السمو
ّ
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو املجلس األعىل حاكم الشارقة،
سنة  ،2007استكام ًال لجهود الشارقة الداعمة واملحفزة ملبدعي املرسح العريب
املميزين يف اختصاصاتهم املتعددة.
وقال عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة يف الشارقة ،إن محمد صبحي رمز
للفنان املرسحي املثقف واملستنري والجدير بالتقدير واالحرتام ،ولقد أثرى الوجدان
العريب بروائعه املرسحية ،ممث ًال ومخرجً ا ومؤل ًفا ،وعزز موقع الفن املرسحي
ومكانة مبدعيه يف املجتمع ،برؤاه الفنية والفكرية املبتكرة وامللهمة والهادفة إىل
نرش وتعزيز القيم السامية وصون كرامة اإلنسان وحريته .وأضاف العويس :آمن
صبحي بالدور الرتبوي والتعليمي للفن املرسحي ومبسئولية الفنان تجاه مجتمعه؛
فلم يقرص جهوده عىل مجاله املهني ووظف إمكانياته ورصيده الثقايف لطرح
الكثري من املبادرات واملشاريع االجتامعية واإلنسانية البناءة والهادفة ،واملشهودة
واملشكورة.
وتعكس السرية الذاتية للفنان املرصي املولود سنة  ،1948مسا ًرا حيات ًيا وفن ًيا
ملحم ًيا؛ فمن عامل يف شباك تذاكر يف إحدى الصاالت بالقاهرة ،حني كان طال ًبا،
بات صبحي ،يف غضون سنوات قليلة ،أحد أبرز أعالم الثقافة املرصية املعارصة؛
ومن ممثل يف دور صغري حني ظهر للمرة األوىل مبرسحية «كومبارس املوسم» التي
عرضت عام  ،1968صار خالل فرتة زمنية ليست بالطويلة ،من أشهر فناين املرسح
يف العامل العريب.
درس صبحي التمثيل واإلخراج يف املعهد العايل للفنون املرسحية قبل أن يعمل
معيدًا به عقب تخرجه سنة  ،1970ولكنه عُ رف الح ًقا ممثال ومخرجا وكاتبا ،يف
املرسح والتلفزيون والسينام.
منذ بداياته األوىل ُشغل صبحي ،الذي استقال عن املعهد العايل للفنون املرسحية
بح ًثا عن فضاء إبداعي وثقايف يسع طموحاته الفنية والفكرية ،لتأسيس فرقة
أو مؤسسة ،تكون مبثابة مخترب ملنهجه املرسحي ومنصة لتدريب وصقل طالبه،
فتوجه سنة  1971إىل إنشاء «استوديو املمثل» وبعد نحو عرش سنوات أسس مع
زميله لينني الرميل «استوديو  ،»80الذي رسعان ما تحول إىل أكادميية فنية ،قدمت
الكثري من الوجوه التمثيلية التي أثرت حركة الفن يف القاهرة بحضورها املميز
الح ًقا ،مثل هاين رمزي ومنى زيك وسواهام.
ومن حلم صغري يتمثل يف إقامة فرقة مرسحية يف بداياته الفنية ،توجه الفنان
امللقب بـ”بابا ونيس” مطلع تسعينات القرن املايض إىل إنشاء مدينة كاملة
للفنون ..يف الصحراء!
وتعكس قصة إنشاء هذه املدينة جان ًبا من صالبة صبحي يف التمسك بأحالمه
وتحقيقها؛ فبعد تقدميه ملسلسل «سنبل بعد املليون»  ،1987الذي نادى عربه
بالتوجه إىل إعامر الصحراء املرصية ،عمد إىل أن يكون القدوة والرائد فاشرتى
قطعة أرض يف الصحراء ورشع يف تشييدها لتغدو يف فرتة وجيزة مدينة «سنبل
للفنون والزهور»!
شكل صبحي ،املمثل واملخرج ،مع الكاتب لينني الرميل ثنائ ًيا مرسح ًيا خص ًبا ،منذ
تأسيسهام «استديو  ،»80ومن أبرز العروض املرسحية التي جمعتهام «انتهى
الدرس يا غبي»  ،1975و”انت حر”  1982و«الهمجي»  ،1985و«تخاريف»
 1988و«وجهة نظر»  ،1989و”املهزوز” ،وغريها.
وخالل العقود األربعة املاضية قدم صبحي نحو ثالثني عم ًال مرسح ًيا ،من بينها
«أوديب مل ًكا» و«هاملت» و”روميو وجولييت” و”زيارة السيدة العجوز” ،إضافة
إىل العرشات من املسلسالت والربامج التلفزيونية واألفالم السينامئية ،متناو ًال
الكثري من القضايا االجتامعية والسياسية ،بحس نقدي رصني ،منوعًا يف أساليبه
وطرائقه الفنية ،ومع ًربا عن منظور فكري شغله وشاغله حرية اإلنسان وحقه يف
العيش الكريم.
وبعد توقف استمر ألكرث من عقد من الزمان عاد صبحي إىل املرسح سنة 2015
عرب أربع مرسحيات ،دفعة واحدة ،طارحً ا مبادرة جديدة تحت عنوان «املرسح
للجميع» ،داع ًيا إىل خفض أسعار بطاقات الدخول إىل املسارح.
يتسلم صبحي جائزة الشارقة لإلبداع املرسحي العريب ،يف حفل افتتاح الدورة
« »28من «أيام الشارقة املرسحية» التي ستنظم هذه السنة خالل الفرتة من 13
وإىل  22مارس املقبل.

سمية أحمد
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ورشة تمثيل لألطفال بثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط
يستعد قرص ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل لتقديم عرض مرسحي
بعنوان «السعادة» نتاج ورشة تدريب لألطفال يف التمثيل ،ضمن
مشاريع نوادي مرسح الطفل التابعة لإلدارة العامة للطفل برئاسة الميس
جامل الدين.
قال املخرج عبد الله حامد :ورشة إعداد الطفل عىل التمثيل وعىل
إعداد وكتابة نص مرسحي من وحي خيال الطفل ،نعرض فيه مشاكلهم
وأحالمهم وطموحاتهم ،وكيف يخدم بلده ويخدم املجتمع ،كام تتطرق
الورشة إىل تعليم الطفل قواعد املرسح واإلضاءة والصوت والتعرف
عىل الديكور ومعرفة سلوكيات املرسح السامية .وأكد املخرج عبد الله
حامد مخرج مرسحية «السعادة» عىل إعطاء الطفل الحرية املطلقة يف
الكتابة ولخياله وإلبداعه ،فمن خالل إبداعاته سوف يتم إعادة وضعه
يف إطاره املرسحي الصحيح .قال أيضا :مفاجأة العرض هي هؤالء األطفال
الذين يتسمون مبواهب متعددة يف الغناء والتمثيل والتعبري الحريك
والعزف والرسم .كام وأعرب جامل عبد النارص مدير ثقافة أحمد بهاء
الدين للطفل عن سعادته بهذه الورشة وتعليم أبنائنا الطرق السليمة

والصحيحة لكيفية التمثيل عىل أسس علمية وعملية صحيحة ،أضاف:
املرسح هو أبو الفنون ألنه يشتمل عىل الكثري من املجاالت واملواهب
يف التمثيل والغناء واملوسيقى والرسم ،والطفل مبثابة البذرة الطيبة التي
تنتج وتطرح الخري الذي يعم بلدنا الحبيبة ،كام يناشد أولياء األمور
واملعلمني وقصور الثقافة االهتامم مبواهب الطفل وتوظيفها يف املجال
املناسب للعمل عىل تنميتها.
مرسحية «السعادة» تأليف محمود شلبي وإخراج عبد الله حامد ،غناء
محمد أسامة مع مريم ،ديكور حمدي قطب ،إضاءة مايكل يعقوب،
استعراضات محمد عاطف ،مخرج منفذ إسالم بسطا ،مخرج مساعد
أحمد عبد الرءوف ،وبطولة روان رمضان ،مريم ،سندريال ،هدير محمد،
جاسمن والكثري من نجوم املستقبل.
العرض يقدم برعاية الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د .أحمد عواض
ود .فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقايف ووكيل وزارة
الثقافة بأسيوط.

لؤا الصباغ
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متابعات

فنانو الشرقية يودعون يوسف شاهني

فرقة املوهوبني وظل حلمه قامئا مع حلم كل
الفرقة ،ولكن الله اختار ليوسف مكانا وحظا أفضل
وهو جواره سبحانه وتعاىل ،بخامتة نحسبها شهادة
مع الصديقني والشهداء والصالحني وحسن أولئك
رفيقا”.
أما الفنان وفيق محمود فقال« :يوسف شاهني
واحد من شباب املرسح بجامعة الزقازيق املخلصني
الدءوبني املجتهدين .قدم مجهودات مخلصه بال
حدود ،أحب املرسح للمرسح وأحب الجميع
وأحبه الجميع ،مل يوقفه رأى أحد ومل يثنه عن
طموحه أي يشء وال معوقات .تغلب عىل نقاط
ضعفه باملجهود املضاعف حقق ما مل يحققه
اآلخرون وأصبح له الكثري من التابعني لفكره
ومرسحه ..كان يسابق الزمن للوصول ملا أراد
ثم أراد الله ..فإىل جنة الخلد ..وسيظل يوسف
شاهني خاطرة نوعيه يف نشاط املرسح بالزقازيق
وخارجها».

الفنان محمد الطاروطي – أول مخرج عمل معه
يوسف – قال“ :يوسف كان أخا أصغر ،موهبة
شابة ،آمن بنفسه ومبوهبته ودامئا يتطلع لألمام
ويتمنى دامئا تقديم فن جميل يتحدث عنه الناس
ويخلد ذكراه بني الناس”.
أحمد بحراوي – بدأ مشوار التمثيل مع يوسف
– قال“ :أنا مكنتش أعرف أي حاجة عن التمثيل
واملرسح حرضت عرض ليه عجبني جدا ،وكان
عرض كلنا عايزين صورة ،كان أول مرة أعرف
حاجة اسمها مرسح ومتثيل وكان أول معرفتي
بيوسف ،فذهبت إليه وقلت له نفيس أمثل معاك،
فقال حارض وضمني للفريق وعلمني كل حاجة:
إزاي أقف عىل املرسح وإزاي أتكلم وأتحرك وإزاي
أدايئ يكون كويس ،وأهم حاجة علمها يل إين الزم
أكون فاهم النص كويس وأكون حابب الدور
وأتقمص الشخصية علشان أعرف أمثلها صح”.
محمد بركات – مدير املركز القومي للفنون

بالرشقية“ :يوسف شاب موهوب طموح دائم
التفكري يف املستقبل ،متعدد املواهب وفنان شامل
ممثل ومخرج وراقص فنون شعبية ،أما عىل
الجانب اإلنساين فهو شاب محل ثقة يعتمد عليه
خفيف الظل ،مرح ويحب الضحك كثريا”.
مصطفى أرشف – أحد شباب فرقة مكملني – قال:
“تعلمت عىل يديه الكثري والكثري يف الفن ويف
الحياة العامة ،عندما تعرفت عليه يف أول دراستي
الجامعية فكان دامئا ما يحفزين عىل التفوق
الدرايس بجانب العمل الفني وكان يخربين دامئا
أن الفن هو غذاء الروح يجب أن تعطيه حقه من
العمل والجهد”.
عمر السوري – مطرب بالفرقة  -قال« :أول ما
تعرفت عىل يوسف كان داميا يفكر معي إزاي
الزم أنجح وأتقدم بالفن ،وفعال كان له دور كبري،
بفضله تعلمت مرسح وكان ع طول يقويل ع قد ما
بتقدر غني سوري وال تنىس فن بلدك ،كان بيحب
كل الناس حتى اليل كانو بيكرهوه ،ناس كتري أذوه
وكان داميا يقول ربنا يسامحهم.»..
أحمد أرشف – أحد شباب فرقة مكملني“ :يوسف
كان من الشخصيات اليل علمتني حاجات كتري
جدا ،من أكرت املميزات اليل فيه إنه أكرت شخص
بيغامر باملمثلني الجديدة ،مبعنى أصح كل عرض
كان بيعمله كان بوجوه أول مرة تطلع عىل خشبة
مرسح ،تاين حاجة كان عنده طموح كبري قوي إنه
ف يوم من األيام هيوصل وكان بيحاول يحقق
ده”.
هند إبراهيم – إحدى ممثالت الفرقة – قالت:
“يوسف كان بيحب شغله جدا ومع ذلك كان
دائم الهزار مع املمثلني اليل معاه ،كان أحن إنسان
يف الدنيا وأطيب قلب كان بيفكر يف غريه قبل ما
يفكر يف نفسه ،كان عنده ميعاد الربوفة ميعاد
مقدس ويروح الربوفة قبلها بنص ساعة وكان
بيفهم املمثلني اليل معاه وصحابه من نظرة عني
من غري ما يتكلموا” ..رحمه الله.

خالد حسن
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ودعت محافظة الرشقية الفنان الشاب يوسف
شاهني إثر حادث سري مبدينة القاهرة ،وشيع
الفقيد إىل مثواه األخري الثالثاء  13يناير الحايل.
بدأ يوسف شاهني حياته الفنية عىل مرسح كلية
حقوق يف العرض املرسحي «كلنا عايزين صورة»
مع املخرج محمد الطاروطي وبعدها انطلق يف
العمل املرسحي الجامعي ممثال ومخرجا ،وقدم
كمخرج الكثري من األعامل منها «الذئب يهدد
املدينة» تأليف سعد الدين وهبة و«رقصة املمثل
األخرية» تأليف نور الدين الهاشمي و«لوزة
مريفت» تأليف محمد مريس التي شارك فيها ممثال
أيضا ،وقدم يف مهرجان الثالثة فصول كمخرج
محرتف من خارج الجامعة العرض املرسحي «انسوا
هريوسرتاد» .2012
انضم يوسف شاهني إىل فرقة قرص ثقافة الزقازيق
عام  2007وشارك يف عدة عروض كان آخرها عرض
“أوالد الغضب والحب”  2012من إخراج الفنان
أحمد سوكارنو.
أسس شاهني فرقة مكملني عام  2012وقدم
خاللها الكثري من العروض وأعاد تقديم عدد آخر
من العروض مثل «الذئب يهدد املدينة» و«كلنا
عاوزين صورة» و«لوزة مريفت» التي شارك بها
مبهرجان آفاق النسخة الثالثة ،وقدم أعامال أخرى
مثل «الوردوس» التي شارك بها يف مهرجان نوادي
املرسح بالزقازيق ،وشارك يف التمثيل يف مرسحية
«القطة العميا» تأليف سامح عثامن وإخراج أحمد
إمام.
شارك يوسف شاهني صيف  2015يف ورشة فرقة
املوهوبني تحت إرشاف الفنان عالء مريس الذي
الحظ به موهبة قوية وثقة يف النفس فضمه
لفرقة املوهوبني التابعة له ،فشارك يوسف شاهني
معه يف بعض األعامل واملهرجانات خالل عامي
 2016و 2017مثل مهرجان هيلتون كنج مريوط
إسكندرية ومهرجان مرسح رومانس بالقاهرة،
وأوبريت «وحياتك يا مرص» عىل مرسح وكالة
الغوري بحي األزهر والعرض املرسحي «قهوة
الفالسفة» عىل مرسح رومانس باملشاركة مع
الفنان عالء مريس والفنان محمد الصاوي تأليف
محمد عيل هشام وإخراج دكتور أحمد رسحان.
كان عام  2017عام انطالقة فنية جديدة ليوسف،
حيث أسس فرقة مرسحية أخرى باسم «كريزي
ستيدج» وقدم بعض العروض مثل «القطة
العامية» من إخراجه والعرض املرسحي «إنها حقا
عائلة غبية» تأليف عيل الصعيدي.
مل يكن عام  2017انطالقة مرسحية فقط ليوسف
شاهني ولكن انطالقة تلفزيونية أيضا فأخرج
برنامج «فرافيش ومراويش» وكان أخر أعامل
الفنان الراحل املشاركة يف املسلسل الكوميدي
«بيتزا هع» تأليف أحمد التابعي وإخراج ارشف
أبو حجر حيث انتهى من العمل قبل وفاته
بأسابيع قليلة.
كان يوسف شاهني من الفنانني املحبوبني يف الوسط
الفني يف الرشقية وقد شهد له الجميع باملوهبة
وباألخالق الجميلة.
قال عنه الفنان عالء مريس“ :يوسف شاهني
املوهوب ابني الفني ،رأيته يف اختبارات فرقة
املوهوبني كان بيحاول يحلم ويحقق حلمه
واكتشفت فيه قلب نقي لشاب مرصي موهوب،
ممثال ومخرجا واعدا ،تخطى الورشة التدريبية
وحاز املركز األول يف التصفيات وأصبح عضوا يف

[
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“حتى وإن التهمت جذوري أيها التيس فسأحمل مثارا كافية
ألصنع منها إكليال أضعه عىل رأسك يوم تذبح” ،رمبا كانت مقولة
إسكالونيتس يفني تلك هي ما تنطبق عىل العرض املرسحي
“الثانية يف الغرام” ملؤلفه ومخرجه سامح العيل ،الذي حاول
من خالله العودة إىل الرتاث املرصي وفنونه األدائية التي تراجع
االهتامم بها كثريا يف عروضنا املرسحية يف اآلونة األخرية بعد أن
حظيت فرتة الستينات برواج لفكرة البحث عن إطار مرسحي
جاد يعرب عن هويتنا من خالل تراثنا الزاخر بالكثري من املفردات
التي تصلح لصناعة مرسح مرصي وعريب له هويته املستقله
بعيدا عن تلك األشكال املرسحية املقولبة املجلوبة لنا من ثقافات
غربية ال تعرب عن مجتمعاتنا وثقافتها ..لذا كان طموح سامح
العيل  -مبا ميلكه من زخم باملفردات الرتاثية وما له من باع يف
هذا املضامر بجمعه للحكايات الشعبية والفنون الرتاثية من
دروب مرص – أن يقدم تلك التجربة (الغنائية االستعراضية)
التي كان مخاضها صعبا عسريا استمر ألكرث من ثالث سنوات..
تلك التجربة اعتمدت عىل أكرث من مفردة تراثية مرصية خالصة
منها األراجوز والحكاوايت والغاوين وصندوق الدنيا ،باإلضافة إىل
املادة الرتاثية التي اعتمد عليها يف البناء الدرامي وهي إحدى
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الحكايات الشعبية املرصية التي مل تسلط عليها األضواء كغريها
من الحكايات مثل أيوب وناعسة وحسن ونعيمة وغريها ..تلك
الحكاية صاغها املؤلف برؤيته الفنية لتكون هي محور الحدث
بعمله املرسحي ..وقد أسس املؤلف املخرج شكله املرسحي
عىل أسلوب الفرجة ،وهو أيضا من املفردات الرتاثية شديدة
الخصوصية التي أشار إليها من قبل يوسف إدريس يف مقدمته
ملرسحية الفرافري؛ حيث يتميز مصطلح الفرجة مبشاركة الجمهور
مع املؤدي يف الحدث والدخول معه يف حوارات تزيد من تفاعل
املتلقي مع ما يقدم له ويصبح املتلقي يف تلك اللحظة مشاركا
يف اللحظة اإلبداعية ،عىل عكس مصطلح املشاهدة الذي يعكس
جانبا سلبيا من قبل املتلقي هو االكتفاء مبتابعة ما يعرض عليه..
تلك السمة هي من أهم مكاسب العرض ،وإن شابها بعض
الوهن يف التنفيذ من قبل سامح العيل املخرج ففقدت األثر
املرجو ..اعتمد املؤلف يف نصه عىل محورين يف طرح األحداث؛
األول هو عيل الحكوايت وأم الحنان زوجته واألراجوز مع
الغاوين من أهل البلد الذين تجمعوا لسامع إحدى حكايات عيل
الحكوايت وزوجته وتلك هي القصة اإلطار التي قدم من خاللها
املحور الثاين الحكاية الشعبية التي عالجها دراميا وهي حكايات
علوان وفاطمة قصة الحب التي نشأت من رحم مقاومة املحتل
(الفرنيس) عندما قتل (علوان /محمد عبد الحافظ) الطالب
يف األزهر املحب للعلم الذي يحمل حب الوطن بداخله أحد
الضباط الفرنسيني عندما اقتحموا ساحة املسجد األزهر ليصبح
مطلوبا ملحاكمته وإعدامه فيهرب ويختبئ يف إحدى القرى عند
صديقه وزميله (شاكر /عصام توفيق) ذي املغامرات العاطفية
وهناك يلتقي (بفاطمة /يسمينا املرصي) فتعرف قصته ويتعلق
قلبه بها إال أن شاكر يتقدم لخطبتها وتحدث األزمة ويكتشف

حب صديقه لها فيعتربها خيانة ويطرده ويتهم فاطمة بالخطيئة
مع علوان زورا ،فيهرب علوان إىل بلده وهناك يلتقي بعمه
الذي يقتل عىل يد الفرنسيني أثناء محاولة القبض عىل علوان،
فينتقم علوان بقتل ثالثة جنود منهم ويفر عائدا إىل حبيبته
التي عذبها أبوها نتيجة لفرية شاكر ويستطيع الهرب بها
ليلوذ بالدراويش ويتزوجها وينجب أطفاال كبريهم اسمه عيل،
لنكتشف يف النهاية أن الحكاويت وأم الحنان كانا يرويان قصتهم
وأنهم األبطال الحقيقيون للحكاية ..ورغم اللغة الشعرية الراقية
التي استخدمها يف عمله ،والتي أضافت كثريا من املتعة للمتلقي
إال أن البناء الدرامي الذي اختاره عجز عن إمتامه يف النهاية..
فالقصة اإلطار بناها عىل رصاع مستمر بني شيخ الغفر (سيد
عبد الرحمن) ورجاله ومن يسانده دون أن يظهر يف الحدث
العمدة والباشا ،فهم جميعا ال يريدون الحكاوايت وحكاياته وبني
الحكاواتية واألراجوز وأهل البلد (الغاوين) الذين يريدون إمتام
الحكاية يف إشارة دالة عىل الرصاع القائم بني السلطة الرسمية
والشعب وفرض الوصاية األبوية التي رفضها الشعب يف النص
ومترد عىل السلطة وقرر مصريه باستمرار الحيك من قبل عيل
وزوجته أم الحنان ..هذا الخط الدرامي تم برته يف الفصل الثاين
ومل يحسم فيه الرصاع الذي ظل معلقا ،فهل يتدخل العمدة
لرتجيح كافة شيخ الغفر الذي أصبح عاجزا بعد أن سلب سالحه،
أم يعاقب أهل البلد عىل ما فعلوه مع السلطة املتمثلة يف شيخ
الغفر أم ماذا ليصبح الحدث معلقا ..وترك املتلقي مع املحور
الثاين يف الحدث وهو رحلة علوان وفاطمة وعودتهام ألهلهام
بعد رحيل الفرنسوية وإعالن براءتها وكشف كذب علوان أمام
القرية ،وهو املحور الذي يشري إىل االنتصار عىل املحتل والصمود
يف مقاومته واسرتداد الحق من املغتصب وبقاء الرمز (فاطمة)
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مثمرة معطاءة ..هذا باإلضافة لاليقاع العام الذي تأثر بإعطاء
مشاهد مساحات زمنية كبرية دون مربر والوقوع يف براثن
املبارشة والخطابة يف أكرث من موضع دون الحاجة.
أما سامح العيل باعتباره مخرجا ،فقد حاول أن يقدم نصه بنفس
النهج الذي انتهجه يف الكتابة وهو استخدام املفردات الرتاثية
الشعبية يف صنع عمل مرسحي غنايئ مرصي خالص ،إال أن حرصه
عىل استخدام املفردات الرتاثية دون إحداث التوازن املطلوب أثر
كثريا عىل إيقاع العمل ..فعىل مستوى الديكور الذي صممه (وائل
عبد الله) ،فقد جاء يف إطار وظيفي لإلشارة ملكان الحدث دون أن
يتطرق إلحداث معادل برصي وجاميل للكلمة املنطوقة بالعرض،
يعط املنتظر منه فالحدث
كام أن هذا الشكل الوظيفي مل
ِ

املرسحي يشري إىل أكرث من مكان ساحة الحيك يف القرية وباحة
األزهر ثم منزل شاكر يف قرية أخرى واالنتقال إىل مسقط رأس
علوان والزراعات ،ثم أخريا مقر الدراويش ،وعىل الرغم من تعدد
األماكن فإن خلفية منزل شاكر احتلت عمق املرسح يف مشاهد
الحيك عىل سبيل املثال ،بل واستخدمها يف شخصية العارف بالله
التي ليست يف النسيج الدرامي واكتفى باإلشارة للمكان بسور
قصري للغاية يف الخلفية ..كام أن طبيعة الديكور مل تستغل الشكل
الرتايث للتعريف بالفرتة التاريخية للحدث املرسحي؛ مام انعكس
عىل املردود الجاميل للصورة املرسحية لدى املتلقي ..املالبس
من تصميم (هبة عبد الحميد) جاءت تقليدية هي األخرى ويف
النطاق الوظيفي واعرتاتها املشكالت نفسها التي واجهت الديكور

وخاصة مالبس مجموعة األداء الحريك التي كثريا ما خرجت عن
املنظومة الرتاثية والتاريخية الحاكمة للعمل كام يف اللحظة
الدرامية التي تجسد حالة الحب النبيل بني علوان وفاطمة عن
طريق راقص وراقصة مبالبس عرصية (قميص وبنطلون) لتصبح
الصورة املرسحية فقرية وغري منتجة للمعنى بل أحدث تشويشا
لدى املتلقي ..أما تعامل املخرج مع الحركة وتضافر مفردات
العمل فقد أثر كثريا عىل إيقاع العمل بذلك التكرار للجمل
غري املربر بأشكال فنية مختلفة األداء للحكوايت ثم األراجوز ثم
الغناء من جوقة الكورال عىل املرسح ..التي احتلت ميني املتفرج
لتختلط األدوار بني ثالثة محاور رئيسية للقيام بدور الراوي بني
األراجوز والحكوايت وجوقة الغناء ..أما عىل مستوى التشكيل،
فقد قدم لنا عازف الناي عىل يسار املتفرج مقابل الجوقة
دون مربر لوجوده ،وأصبح حمال عىل التشكيل العام ،باإلضافة
للغاوين يف مقدمة خشبة املرسح دون مربر إال تحقيق معادلة
الفرجة التي مل يفلح وضعهم بهذا الشكل يف تحقيقها ،كذلك مل
يستطع املخرج تحقيق مشاهد الحلم بأسلوب مختلف عن بقية
املشاهد لتكون الكلمة هي الوسيلة الوحيدة املنتجة للمعنى يف
العمل ..أما األلحان ألحمد الحجار وكلامت األغاين لسامح العيل،
فكانت العنرص امليضء يف العمل الذي أضفى متعة كبرية بجانب
اختيار أصوات املؤدين التي تعرب عن مواهب حقيقية ،املالحظة
الوحيدة أن اآلالت املوسيقية املستخدمة يف األلحان ال تعرب عن
الفرتة التاريخية ألحداث العمل ،ولكن تبقى الصورة املرسحية
هي اإلشكالية األبرز يف هذا العمل ،فلم يستطع املخرج يف كثري
من مناطق الغناء التي احتلت مساحة كبرية من العمل يف صنع
معادل برصي للكلمة امللحنة ،فجاءت الصورة فقرية وتظل املتعة
الوحيدة هي الكلمة واللحن ..األداء الجيد لكل فريق العمل
من أبرز إيجابيات العرض مبا أضافه من متعة ،وإن متيز عصام
توفيق يف دور شاكر بأداء منضبط ووعي بطبيعة الشخصية
وتطورها الدرامي عرب مراحلها املختلفة ..أيضا متيز يوسف عبيد يف
شخصية الصعيدي الهارب رغم ضيق املساحة ..ورغم اإلشكاليات
اإلخراجية والدرامية للعمل التي أثرت عىل اإليقاع العام ،فإنه
احتوى عىل لحظات كثرية من املتعة الناتجة عن حميمية املوروث
ورقي الكلمة واأللحان واألداء التمثييل املنضبط لكل فريق العمل
وتبقى اإليجابية األهم أنه خطوة نحو اقرتاب مرسحنا من تراثنا
الرثي الذي مل يستغل بالشكل املرجو حتى اآلن
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جريدة كل المسرحيين

بطاقة العرض
اسم العرض:
الثانية يف
الغرام
جهة اإلنتاج:
البيت الفني
للفنون
الشعبية
عام اإلنتاج:
2018
تأليف
وإخراج:
سامح العيل
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دراما غنائية عن الحب والوطن

بطاقة العرض
اسم العرض:
الثانية يف
الغرام
جهة اإلنتاج:
البيت الفني
للفنون
الشعبية
عام اإلنتاج:
2018
تأليف
وإخراج:
سامح العىل

عفت بركات

جريدة كل المسرحيين

يف إطار املوسم الشتوي يقدم البيت الفني للفنون الشعبية
االستعراضية عىل مرسح البالون بالعجوزة أوبرا الثانية يف الغرام
للكاتب والشاعر وللمخرج سامح العيل ،،تصميم الديكور وائل عبد
الله ،تنفيذ أبو العال صابر ،ألحان أحمد الحجار ومن بطولة كل من
محمد عبد الحافظ يف دور علوان ،محمد عبد الجواد الراوي ،سوسن
ربيع زوجة الرواي ،ياسمن املرصي يف دور فاطمة ،عصام توفيق يف
دور شاكر باالشرتاك مع شمس الرشقاوي باإلضافة ملجموعة من فناين
البيت الفني للفنون الشعبية
يف املرسح ينبغي أال يرى الجمهور أشخاصً ا يقومون بأعاملهم
الخاصة ،بل كائنات إنسانية ومادة متغرية ال شكل لها وال تحديد،
شخوص تدهش وتذهل الناظر إليها ،ولتأكيد هذا املعنى ،يدعو
بريخت إىل طريقة خاصة لعرض املرسحية تتكون من :رواية
األحداث ،وخلق روح املراقبة عند املشاهد ،وكرس الحدث املرسحي
والحاجز الذهني للمتفرج إليقاظ فعاليته وحمله عىل اتخاذ رد
انعكاسا مامث ًال
الفعل تجاه املواقف املرسحية ،باعتبار املتفرج
ً
للعامل ،وأيضا فصل املشاهد املرسحية عن بعضها ً
بعضا وجعل البناء
املرسحي كله مامث ًال لحركة اإلنسان ونفسيته ،كام أكد بريخت عىل
أهمية دراية هذا املتفرج مبا يدور حوله بوعي كامل.وكان هدفه من
ذلك أن يحول دون االندماج العاطفي أو النفيس بني املتفرج واملمثل
والشخصية التي يؤديها لضامن االنفصال الشعوري ،عىل هذه األسس
قام مخرج للعرض ببناءه معتمدًا عىل أركان املنهج الربيختي فبدأ
بفرقة املحبظتية التي تجوب القرى والنجوع لتحيك حكاياتها املوجهة
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وغري املوجهة.
يبدأ العرض بالراوي «عىل» وزوجته «حنان» والعب األراجوز،
يتجولون يف الشوارع بصندوق الدنيا ليقصوا عىل الناس السري
الشعبية القريبة لنفوسهم حتى يقصون حكاية «علوان عبد الهادي»
أحد علامء األزهر وأحد املناضلني ضد الحملة الفرنسية الذي تشابك
يف أحد املظاهرات مع جنود الحملة وقتل أحدهم ،فيطالبه صديقه
مينا بالهرب إىل صديقهام شاكر ليختبئ يف داره ويرحب شاكر بعلوان
فعال بعدما تقبض الحملة عىل الصديق مينا وتقتله ،ويشاء القدر أن
يحب علوان فاطمة جارة شاكر وتهيم به وتسانده وفجأة يقرر شاكر
أن يتقدم لخطبتها ويوافق أهلها رغم رفضها ويكتشف شاكر تعلق
علوان بفاطمة فيطرده بعدما يرفض االستامع إليه ويتهمه بالخيانة
ويطلق عليه الرصاص ثم يشهر بسمعة فاطمة أمام البلدة فيعذبها
أهلها حتى يأيت علوان النقاذها؛ فيهربان ويتزوجان ويتنكران يف
أسامء أخرى ويجوب علوان مع زوجته يرددان الحكاية حتى يقرران
االعرتاف ألبنائهم بعد عرشين عاما بقصتهام ويعودوا إىل أرسة فاطمة
ليعرف الجميع قدرها وبراءتها مام قاله شاكر ،فيجدا شاكر اليسء
السمعة عىل عهده من الكراهية وقد صار داعية ألهل البلدة يحاول
السيطرة عىل الناس بالكذب وما زال يداوم عىل كراهيتهام وتشويه
سمعتهام.
العرض يسلط الضوء عىل زوايا كثرية فالحب العفيف يظل للنهاية
بريئا من كل إثم فقط علينا أن نحميه ونحارب من أجل بقائه ،وأن
البسطاء مسلويب االرادة يسهل السيطرة عىل عقولهم ومن اليسري
جدا عىل مرىض النفوس وأصحاب املصالح توجيههم حيث يريدون
وأن بعض الشيوخ الذين من املفرتض عىل عاتقهم مهمة الدعوة إىل
الصالح هم أول من ييسء لألزهر رغم مكانته وهم أول ممن يضلل
العامة من أجل مصالحهم الخاصة وهم أول من يسيئون للرشيعة.
قيم كثرية داخل الحكاية حاول املخرج بلورتها داخل العرض جعلت
العرض كثيفا.
لكنه حاول تضفري كل العنارص املتاحة لديه ومزجها ليصنع عرضا
غنائيا دسام شديد البهجة أيضا ،،تم صياغته النص املرسحي صياغة

شعرية دقيقة غاية يف البساطة والرقي حافظت عىل أذن الجمهور
طول العرض عبارات شعرية قوية البالغة صور مرتاكبة مكتظة
بالجامل ،فقط أرضبها الخروج الكثري عن النص لجلب االفيهات من
بعض فناين العرض يف مشاهد الراوي من باب أن ذلك قد يضيف
للحالة بعض املتعة غري أنه ليس صحيحا ،كام جاءت األشعار قوية
ومعربة كذلك استطاع الفنان أحمد الحجار تضفريها بجمل موسيقية
حركت كل مشاعر املتفرج ونقلتنا لعوامل روحية مختلفة بألحان كثرية
الشجن ،باإلضافة إىل أصوات املطربني الرائعة التي أمتعتنا طوال
العرض لفريق الغناء محمد السوييس ،مصطفى الهواري ،حسام
حسني ،إرساء سامحة ،أمرية خالد.
كذلك تم تصميم الديكور تصميام بسيطا ومنطيا مكونا من ثالثة
مناظر أولها ساحة القرية التي يحيك بها املحبظتية حكاياتهم
للبسطاء ،ثم أعمدة األزهر يف مشهد الثورة ،ثم منزل شاكر وفاطمة
واستطاع املخرج استغالل أقىص ميني املرسح كساحة للمطربني
وأقىص اليسار لعازف الناى وواجهة املرسح للمتفرجني أثناء الحكاية.
وامتالت الخشبة بالرقصات املمتعة لفريق الراقصني.
رغم جامل النص كتابة إال أن غرية املؤلف عىل نصه مل يدع للمخرج
مجاال لرصد تلك التفاصيل الدقيقة وحيلة االسهاب يف تكرار الجمل
الغنائية عىل لسان املمثلني يف أكرث من زاوية بالعرض أضاف ثقال غري
مرغوب ،رمبا أراد سامح العيل أن يقول كل يشء يف نص واحد ورمبا
ألنه ممتيلء بهموم كثرية مل يستطع النص حرصها ،وتلك مشكلة ألننا
لن نستطيع أن نقول كل يشء يف عرض واحد؛ فالنص الشعري الرائع
هو البطل األهم يف هذا العرض وكذلك األداء التمثييل لكل فناين
الثانية يف الغرام الذين أثروا الحكاية مبتعة األداء املرسحي فأمتعنا
محمد عبد الحافظ ومحمد عبد الجواد وياسمني املرصي وعصام
توفيق وسوسن ربيع بأداء متميز.
يف النهاية إقبال الجمهور عىل العرض يؤكد رغبته يف السعى إىل
تلك العروض الغنائية التي تخاطب وجدانهم ،شكرا ملؤلف ومخرج
العرض سامح العيل عىل الوجبة الدسمة التي قدمها لنا عىل خشبة
مرسح البالون ،وشكرا لكل فريق الثانية يف الغرام.
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من مضمون الفكرة إلى محاكاة الواقع

أحمد خرض

يكون العمل مرتابطا وامتدادا للفكرة التي بُني عليها البناء الدرامي
ملرسحية “العيال كربيت” وهي هدم للبيت  -كان الهدم يتم عن
طريق شخصية رمضان السكري رب األرسة ،ويف نص “العيال رجعت”
الهدم يتم عن طريق األحفاد لرمضان السكري ،والهدم هنا يكون
هدما معنويا ،وتأكيد هذا املعنى ظهور شخصية «سمر» بنت سحر
التي تعلمت يف أمريكا هنا ظهور آخر ألسلوب جديد سلطوي داخل
الدراما وهي سلطة تتلون حسب نقاط الضعف عند شخصية الفرد،
أبهرت أبناء خالها بالجامل ،ولكن الجامل هنا ليس جامل الشخصية
ولكن االنبهار بأسلوب حياة متحررة ،والتخلص من القديم واالقتناع
ببيع البيت ،وداللة البيع هي ترك العادات والتقاليد التي توارثتها
األجيال وهذا هدم للقيم املجتمعية ،وهو ما أكد عليه العرض
املرسحي من خالل إظهار لتحول السلوك الفردي داخل األرسة،
ويف النسيج الدرامي للعمل ركز مشهد  -سمر  -عىل املؤامرة التي
صاغتها المتالك البيت ،وسلب أبناء الخال حقهم ،هذا واقع معايش
للرصاع واألطامع بني املجتامعات املختلفة ،ومل يشبع كاتب النص
حالة املؤامرة داخل الشخصية ،ل ُيظهر تلون الشخصية طبقا ملصالحها،
فتربأ نفسها من حالة املؤامرة إىل حالة فنتزيا ،وظهر هذا عندما
مل يتم التفريط يف البيت ،ونرى أيضا أن شخصية  -سمر  -التي
تعلمت يف أمريكا كانت محركة األحداث إىل ذروة العمل الدرامي
ثم ينحدر الخط الدرامي من ذروة األحداث إىل أسفل عندما يتم
اكتشاف املؤامرة كأنها لعبة ،وعندما يتم الرفض لبيع البيت ،ويرجع
التامسك بني أفراد العائلة يف نهاية العرض املرسحي “العيال رجعت”
كثف العرض الدالالت داخل عنارصه حتى يخترص زمن العرض
وهذه حرفية يف إيصال رسائل كثرية ومتعددة يف أقل زمن للعرض
يف ظل اإليقاع الرسيع للحياة املعارصة .الديكور يحمل الكثري من
الدالالت والتناقض نرى املكتبة تحمل الفكر والجانب اآلخر تفكك
وتشويش لتلك األفكار من خالل األشكال املفككة واأللوان املتداخلة

يف مواجهة املكتبة ،وكذلك املالبس عربت عن ما بداخل الشخصيات
ومتيزت بالبساطة رغم ما تحمله من داللة ،مالبس املثقف الذي
قام بدورة الفنان محمد عبد الرؤؤف ابن كامل السكري تدل عىل
ثبات الشخصية ،ومالبس شخصية بن عاطف السكري تعرب عن
فراغ داخيل للشخصية وقام بأداء هذا الدور الفنان محمد محسن،
ومالبس شخصية ابن سلطان السكري الذي قام بتأدية الدور الفنان
علوي الحسيني ،تدل عىل شخصية واعية ومغيبة يف نفس الوقت،
أما مالبس شخصية ممدوح زوج سحر تدل عىل التحول للشخصية
بني السلطة األبوية تقودها سلطة أخرى أي تؤكد عىل التناقض داخل
الشخصية التي أجاد الدور بحرفية الفنان رضا إدريس .أما مالبس
شخصية سحر هي تعرب عن بساطة الشخصية ولكن الوشاح األحمر
يحمل نجمة ،عرب عن داللة أخرى ليفرز تساؤال لدى املتلقي هل هي
الهيمنة أم سلطة للشخصية تجاه أوالد أخوتها أم هي سلطة تسيطر
عىل البيت الذي يجمع أفراد عائلة السكري؟ ونرتك تلك الداللة
للمتلقي ،يفرسها من منظوره الخاص به ،أما مالبس شخصية سمر
فهي لإلبهار وجذب اآلخرين ،ويف نفس الوقت الخطوط املتداخلة
عىل القدمني ما هي إال رسم أماكن عدة يسطر عليها ذلك الجسد
بقدميه قد يكون العامل وقد تكون أنظمة متداخلة .أما عنرص
اإلضاءة ،فهي إنارة عامة خصوصا أن القالب الفني للعرض قالب
كوميدي ،ولحظة اإلضاءة الوحيدة يف مشهد استعرايض يعرب عن
حلم صغري داخل واقع أكرب ،يجمع بني املثقف والفتاة التي تعلمت
يف أمريكا .شارك يف األداء التمثييل كوكبة من النجوم عىل مرسح
النهار ،وهم :نادية شكري ،رضا إدريس ،منة بدر ،تيسري محمد عبد
الرؤؤف ،محمد محسن ،علوي الحسيني ،العرض املرسحي تأليف
علوي الحسيني ،ديكور د .أحمد عبد العزيز ،أزياء مروة ماهر،
سارة خالد ،أشعار أحمد حسني ،موسيقى وتوزيع عمر جاهني ،ألحان
يحيى نديم ،ومن إخراج :شادي الدايل.
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حدد «بروست» وظيفة الفن عىل مستوى مضمونه الفكري عىل أنه
إدراك الجوهر وكشفه للعيون العاجزة عن رؤيته ،وطاملا أن الجوهر
يتخطى حدود الزمن وال يظل أسريا لها ،بالتايل الفن هو انتصار عىل
الزمن من خالل األعامل الفنية بحيوتها املتجددة وتدفق طاقتها ،فإن
الفنان قادر عىل استخراج الدائم من املؤقت ،والحقيقي من املزيف،
والباطن من الظاهر ،والجوهر من املظهر ،واملعنى من املبنى،
ويكون هذا من خالل جامليات الشكل الفني الذي تتفاعل مع خاليا
املضمون الفكري و ُتحيله إىل يشء غري قابل للفناء وقادر عىل ملس
جوهر اإلنسان بغض النظر عن اختالف الزمان واملكان ،والفن ميلك
البصرية التي تتعدى حدود البرص التقليدي ،ويرى أفالطون أن الفنان
ال يستطيع أن يحايك الفكرة املجردة ،وإمنا يحايك الظاهرة أو التجسيد
املادي للفكرة ،وبالتايل هو يحايك محاكاة سابقة ،ويرى أرسطو أن
الفنان يحايك الفكرة املجردة مبارشة؛ أي أنه يحايك األصل.
عزيزي القارئ! نشاهد سويا العرض املرسحي “العيال رجعت” الذي
هو امتداد لطرح مرسحية «العيال كربت» الشهرية بعد مرور عدة
عقود عليها ،إال أن كاتب النص عمل عىل التواصل مع الفكرة ليحايك
من خاللها واقعا معارصا يف نفس املكان ،ونسج فيه التغري الذي
حدث للمجتمع.
يبدأ العرض املرسحي بظهور شخصية «سحر» نفس الشخصية يف
مرسحية العيال كربت ،ليؤكد العمل الفني عىل أن املكان ال يتغري
ولكن هناك تطورا وتغريا لسلوك الشخصية ،والفارق الزمني الذي
أظهره العمل الفني مع دخول عباس باملوتوسيكل يحمل رقم
( )88هنا وضع العمل املرسحي “العيال رجعت” املشاهد يف حالة
السرتجاع املايض وربطه بالحارض املعايش له من خالل رمزية املكان
والزمان الذي تع َمد أن يعطيه الكثري من الدالالت ويجعل ا ُملشاهد
ينظر دامئا إىل املايض البعيد بوضع صورة الفنانة كرمية مختار والفنان
حسن مصطفى ،قد يكون هدف القامئني عىل العمل هو تكريم
لهام رحمهام الله ،ولكن أي يشء عىل املرسح هو عالمة قصدية
ووضعهام يف عمق املرسح داللة عىل البعد الزمني للاميض ويجعل
املشاهد يقارن بني شخصية رمضان السكري وشخصية زوج سحر يف
مرسحية “العيال رجعت” لرنى أن شخصية رمضان السكري رجل
أعامل ،فيكون مصدر الرثاء واضحا ،وعىل الجانب اآلخر شخصية
«ممدوح» زوج «سحر» ثري ،ولكن ال يُعرف مصدر الرثاء وقد عرب
عنه الفنان بحرفية أثناء إعطاء أبناء إخوة سحر املال الذي يُطلب
منه ليربز للمشاهد مدى الهزة النفسية داخل الشخصية ،وهذا واقع
الجديد الذي تعرض له املعالجة الجديدة ،من ناحية أخرى حافظ
نص العرض عىل وجود الرشائح املجتمعية مختلفة داخل املكان
الواحد ،فرنى املثقف ذا الشخصية املتامسكة والشخصية املستهرتة
والشخصية التي تعيش الالمباالة ،وكل منهم له حلم ،فهناك حلم
السيطرة ،وحلم التنوير ،وحلم التابعية ،وهذا رصاع يتوالد داخل
كل شخصية وكل شخصية من هذه الشخصيات تعرب عن رشيحة
مختلفة داخل املجتمع الكبري ،وعندما يكثف الجانب السلويك
للشخصية يف البناء الدرامي هو تأكيد آخر عىل تحول املجتمع داخل
الفكرة األساسية للعمل املرسحي ليخرج لنا مضمونا يشري إىل الواقع
املعيش .والعرض املرسحي “العيال رجعت” تتوالد يف الدالالت من
خالل شبكة العالقات بني عنارص العمل املرسحي ،الشخصيات  -نرى
عالقة ابن سلطان بأبيه عند مخاطبة صورة أبيه الفنان سعيد صالح
رحمه الله ،عالقة السلطة األبوية والصورة هنا شخصية موجودة
داخل النسيج الدرامي وليست مجرد جزء من الديكور فهي شخصية
فاعلة تكملها شخصية االبن يف مرسحية “العيال رجعت” من هنا
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يرتبط موعد الثامنة مساء يف أذهاننا مبيعاد افتتاح العروض املرسحية يف البيت
الفني للمرسح ،ولكن مع العرض املرسحي “الثامنة مساء” ،إنتاج البيت الفني
للمرسح عىل مرسح الغد ،أنت عىل موعد مختلف ،فهو موعد مع مرسح
مكتمل األركان يف كل عنارصه إخراجيا ومتثيليا وديكورا وأزياء وموسيقى وغناء
ودراما حركية وبانوراما سينامئية وفن تشكييل بالرمال متثل يف شاشة العرض
التي كانت تعرض لنا فن الرسم بالرمال ،والتي مل أجد لها مربرا لوجودها أو
أية دالالت عام يدور يف العرض ،فهي مل تؤثر سلبا أو إيجابا عليه كام أن صغر
حجم الشاشة ووجودها إىل يسار املرسح أفقدها أي تأثري عىل املتلقي ولكنها
يف نفس الوقت مل تسبب أي رضر للعرض سوى إضاعة بعض الوقت يف زمن
العرض كان من املمكن اختصاره لو استغنينا عنها ،ولكن رمبا أراد املخرج بها كام
أخربت من قبل أن يربز يف مرسحه كل أنواع الفنون ليك يجعله مرسحا مكتمل
األركان ،جميعها عنارص جاءت موحية وموفقة متاما لحالة العرض املرسحي بذكاء
وحرفية عالية تحسب ملخرج العرض الفنان هشام عيل ،إنه مل يكن مرسح مبعناه
التقليدي ذي الحبكة الدرامية التي تقوم عىل ثالثية البداية والوسط والنهاية،
ولكنه هنا ما أسميه وأطلق عليه مرسح الحالة ،الذي يأخذ عقل وقلب املتلقي
ويدخله يف حالة من نوع خاص تفصله عن الواقع وتجعله يتعايش ويذوب
مع كل لحظة فيها يفقد فيها قيمة الوقت فتجده ال ينظر إىل ساعة يده كام
يحدث يف بعض العروض التي يرغب فيها املتلقي لنهاية املرسحية ليخرج منها
وينطلق إىل منزله أو إىل أعامله الخاصة ،كام أن مرسح الحالة يتميز بأنه يرتك
العنان للمتلقي ليبحر يف رؤية وتفسري العرض وفقا ألهوائه وأفكاره ،فقد كانت
تيمة العرض املرسحي تتحدث عن فكرة االنتقام وتأثري الظلم عىل الناس وما
قد يحدثه هذا التأثري من إيجابية لدى الشخص الواقع عليه الظلم فريفض فكرة
االنتقام وأن يسعى يف الخري ويبقى عىل شاكلته وطبعه ال يغري الظلم الواقع
عليه من صفاته موقنا أن حقه لن يغفل عنه الله سبحانه وتعاىل وأن العدالة
اإللهية سوف تأخذ مجراها عاجال أو آجال ،كام نرى يف الشخصية التي قام بأدائها
الفنان نائل عيل الذي يعمل لدى الرجل الذي قام باالستيالء عىل ثروة والده
عندما كان صغريا هو وأخته ،ولكنه يتنازل يف نهاية العرض عن فكرة االنتقام
حيث يرى أنه يخون األمانة بذلك ألنه يعمل عنده ويشفق عليه من مرضه
ويرتك االنتقام لله سبحانه وتعاىل أو أن يؤثر الظلم عليه سلبيا وعىل صفاته
وشخصيته ،فيتحول إىل شخص رشير يكيد املكائد وينساق وراء فكرة االنتقام
ساعيا بنفسه إىل أخذ حقه دون قناعة منه أو انتظار لفكرة العدالة اإللهية،
فيصيبه البالء ويهلك ويتساوى هنا الظامل واملظلوم يف العقاب ونفس الرضر كام
نرى يف الشخصيتني اللتني قامت بأدائها كل من الفنانة وفاء الحكيم والفنانة ملياء
كرم زوجات الرجل الظامل الذي قام بأدائه الفنان محمد عبد العظيم ،هذا ما
تراءى يل من خالل مشاهديت للحالة املرسحية الثامنة مساء ،جاء الديكور موحيا
ومعربا عن تلك الحالة فكان أول ما يلفت نظرك هي ساعة الحائط املعلقة عند
واجهة الديكور واملتوقفة عند توقيت الثامنة مساء وال تتحرك طوال العرض
املرسحي وكأن املخرج أراد أن يقول إن ساعة الظلم تتوقف عند لحظة وقوع
الظلم عىل املظلوم وال تتحرك وال ينساها أمد العمر ويتمنى أن تتوقف حياته
عندها لألبد وينتهى أجله كام نرى يف العرض ..كام جاء الشباك الذي تتدىل منه
الساعة يف واجهة املرسح ،والذي اختاره املخرج ليكون مركزا تدور من خلفه كل
املكائد واملؤامرات موفقا جدا يف التعبري عن هذه الحالة وعندما قامت الفنانة
القديرة وفاء الحكيم يف نهاية العرض املرسحي بإسقاط كل حوائط الديكور
وكأنها تعلن عن كشفها للعامة عن كل ما يدور يف خالئجها من مؤامرات متشفية
وشامتة يف الحال التي استطاعت أن تجعل زوجها الظامل عليه من وقوع البالء
عليه أيضا ،فجاءت هذه اللحظة املرسحية موفقة ومعربة متاما عن هذه الحالة.
كام جاءت لحظة التحطيب بني الفنان محمد عبد العظيم ورصاعه مع الفنان
املتميز نائل عيل وكأنها رصاع بني الخري والرش ،كام وضح كم املجهود الكبري يف
التدريب املتقن عىل هذا املشهد بدون أية أخطاء رغم صعوبته وتعقيده ،كام
جاءت املوسيقى واألزياء واألغاين واإلضاءة يف قمة اإلجادة للتعبري عن هذه
الحالة املرسحية ،وقد كان يل تحفظ عىل مشهد االفتتاحية الذي جاء بأغنية
باملالبس الغربية واللغة اإلنجليزية جسدتها برباعة الفنانة املتألقة ملياء كرم التي
أدت دور الزوجة الثانية والجنية أيضا ،والتي من وجهة نظري مل أجد لها مربرا
يف عرض شعبي فولكوري يتسم باألجواء واللهجة الصعيدية وينطبق هذا أيضا
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عىل فتاة الباليه املوهوبة التي استخدمت يف التعبري الحريك يف مناطق معينة يف
العرض املرسحي من خالل أدائها لدور الجنية.
وأخريا نتحدث عن املباراة التمثيلية يف التنافس الرشيف بني املمثلني يف تقمصهم
وبراعتهم التمثيلية كل يف دوره ،فكانت الفنانة القديرة وفاء الحكيم يف أوج
تألقها وتقمصها يف شخصية املرأة املتسلطة املاكرة واستخدمت كل أدواتها صوتيا
وحركيا يف إتقان التعبري عن روح الشخصية والتعبري الفائق الجودة عن أعامق
وخلجات الشخصية باحرتافيتها وخربتها املرسحية الكبرية وهذا ليس بغريب أو
مثري للدهشة من نجمة مرسحية كبرية لها باع وتاريخ كبري يف مجال املرسح،
كام جاء الفنان محمد عبد العظيم يف قمة وأوج تألقه يف إجادة تقمص تلك
الشخصية الصعيدية وإتقان التعبري عن الشخص الظامل كام أجاد برباعة التعبري
عن ما يدور يف داخل أعامقه من شعور بالنقص والحقد لعجزه ومرضه الذي
جعله قعيدا ال يستطيع مامرسة ظلمه كام اعتاد سابقا وجعله تحت رحمة
وحوجة ورعاية اآلخرين ورغبته وأحالمه يف الحركة والشفاء التي ظهرت يف
مشهد الحلم وتخلصه من الكريس املتحرك ورغبته يف االنتقام من خالل مشهد
التحطيب ،فقد نجح يف التعبري عن روح الشخصية التي يقوم بأدائها مستخدما
كل أدواته التمثيلية صوتيا وحركيا وجسديا ،كام أنه أجاد التعبري عن حقده
الدفني وعصبيته من خالل نظرات عينيه بقيامه برعشة عصبية معينة بعينيه
تدل عىل كل ما يدور يف أعامقه من رش دون كلمة واحدة مام يدل عىل أنه قد
قام باستذكار دوره جيدا والعمل والتدريب عليه كام ساعده كثريا يف ذلك جودة
النص املرسحي وحسن الكتابة املرسحية للشخصية ،كام جاءت الفنانة املتألقة
والجميلة ملياء كرم يف قمة تألقها يف دورها املركب الذي أدته برباعة منقطعة
النظري خاصة عندما جسدت الفتاة البلهاء والعرجاء برباعة تقمصها ودون خطأ
واحد لدرجة أنني أشفقت عليها خوفا عىل حفاظها عىل هذا العرج طوال
العرض املرسحي بحركة صعبة ملتوية ملشط قدميها طوال ليايل العرض؛ مام كان
قد يعرضها ألرضار جسديه ،ليتضح يف النهاية أنها فتاة سليمة وذكية ال تعاين من

أي يشء وفقط كانت تقوم بخداع كل من حولها من خالل إثارة الشفقة حولها،
كام أجادت التعبري عن نظرية الكيد واملؤامرة من خالل الحوار الذي كان يدور
دوما مع أخيها الذي كان يعمل عند زوجها وإظهار االتفاق معه عىل االنتقام
من الزوج ،وكان الفنان نائل عيل هو من قام بدور أخيها ذاك الفتى الذي
تعشقه النساء والذي يحمل الكثري من املشاعر املتناقضة لكل من حوله وبحنكته
ودهائه يف خداع كل من حوله وقد أجاد إىل حد ما التعبري عن تلك الشخصية
املتناقضة يف مشاعرها ولكن تحفظي هنا جاء عىل أنه مل يستطع أن يشعرنا من
خالل أدائه عىل لحظة تحوله يف دوره املركب من فكرة االنتقام من سيده الذي
يعمل عنده إىل فكرة االستغناء عن االنتقام بل والتعاطف معه فقد كان أداؤه
طوال العرض يسري بوترية شعورية وصوتية منطية واحدة رغم إجادته للدور من
الناحية الشكلية والتعبريية ولكنني صدقا وحقا مل أشعر بحبه واجتهاده للدور
من خالل أدائه كام ملست هذا الحب واالجتهاد لدى زمالئه من املمثلني بالعرض
املرسحي فجاء أدائه أقلهم يف املستوى ،كام جاءت اللهجة الصعيدية قمة يف
اإلتقان واملثالية تحسب لصالح مصحح اللهجة املتمكن.
كل هذا الرسد املطول مني يعترب ملخصا لعرض مرسحي مكتمل األركان كحالة
مرسحية يراها املتلقي بوجهة نظره هو ال بوجهة نظر املخرج أو أبطال العرض،
فهي حدوتة مرسحية مكتملة األركان يف عنارصها من ممثلني وديكور وأزياء
وموسيقى وأشعار ،جاءت جميعها مكملة لبعضها البعض وتشبه السري الشعبية،
يفرسها كل منا حسبام تقوده أهواؤه وحالته الشعورية وأفكاره ومبادئه.
“الثامنة مساء” يعد تجربة مرسحية موفقة ملخرج العرض وتحسب له ال عليه،
وتعلن عن مولد مخرج مرسحي أكادميي ومتميز له رؤية فنية ورسالة مرسحية.
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الحدث باإلطار القديم ولو تحولت طريقة التقديم لطريقة ما بعد درامية سوف
يعطيك تصورا تجريديا تختلط فيه األلوان واملعاين ،وعليك أن تختار من الشكل
ما يريض فهمك للموقف ،ومن ثم فإنه هنا يبدو يل وكأنه كان محتارا :كيف ميكن
التوافق مع أفكار قلقة إىل ذلك الحد؟ وكيف ميكن صناعة شكل ميكن أن يوافق
تعطيل الحدث واستشارة الجمهور؟ ثم حينام يصعد املتلقي عىل خشبة املرسح
ليكون جزءا من صناعة الحدث ،ورأيه ذا أهمية قصوى للتطوير ورد الفعل الدرامي
واملجتمعي ،فام هو الشكل املناسب يف هذه الحالة؟ وهل لو تم وضع تصور جاميل
يناسب أو ينارص نورا ويقف يف صف ترصفها ،سيفيد ذلك بناء الحدث واألسئلة
املتبدلة؟ حقيقة بدت السينوغرافيا التي صممها (محمد فتحي) حائرة ومل تجب عن
كثري من دنيا العرض املرسحي ،وكأنه كان يفكر يف الجدواها ،وهي نقطة مفصلية،
فالعرض بالفعل ميكن أن يقدم عىل خلفية املرسح السوداء دون تدخل جاميل من
مهندس الديكور ،ولكن هذا الترصف كان كفيال بأن يضع الطالب يف موقف حرج
مع املمتحنني.
استفاد العرض بداهة من النقاش الذي أجراه هرنيك إبسن يف نهاية الحدث الدرامي
بني نورا وهيلمر ،والذي اكتشفت من خالله من هو ذلك الرجل الذي يختلف

مظهره عن مخربه ،وبناء عليه قررت صفع الباب خلفها ،ووجه استفادة العرض
بدت يف االتكاء عىل نفس املنهج وتوجيه نفس األسئلة وأكرث للمجتمع لتخرج علينا
نتائج ال حرص لها وهي طريقة مل يعتدها مشاهدو العروض املرصية ،ولكن ما كنت
أتعجب له كان يتعلق برغبة كل صناع العرض يف التطوير والبناء من خالل ذلك
املنهج الحدايث ،ففي كل مرة كان يتم فيها تعطيل الحوار كانت األسئلة أو الوعي
املغاير ينتظر تدخل الدراماتورج عىل اعتبار أنه املسئول الوحيد عن تلك الصناعة
الجديدة ،وظني أن املسئولية الجاملية مشرتكة ،وال بد أن تظهر جوانبها ووعيها
من كل األطراف ،كان املتلقي يرى يف كل مرة حرية املخرج أو مهندس الديكور
أو حتى نورا نفسها يف تفسري هواجسها وطريقة أدائها ،وكان عىل الدراماتورج أن
يجيب بأسئلة جديدة أو يهرب من املوقف وينتظر رأي الجمهور ،املسألة تتعلق
باإلميان بالعمل ودوره يف قلقلة املتلقي ،ولو أننا جميعا غري مؤمنني ومنيش يف ركاب
الدراماتورج صاحب الوعي ،فتلك مشكلة مهمة يرجى االنتباه لخطورتها.
يف النهاية ،هي تجربة تحتاج الستكامل هواجسها وأحالمها يك تؤثر بالقدر الكبري
يف جمهورها وتأخذ رشعية الوجود ،ولكن صناع العرض نجحوا يف قلقلة القضايا
املتعلقة بالحدث املقدم ،وهو أمر لو تعلمون عظيم.
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حينام دعاين الصديق العزيز باسم عادل يك أشاهد العرض املرسحي «مش دمية
إبسن» كنت مشفقا عليه وعىل زمالئه أحمد الحناوي ومحمد فتحي من قسوة
املوقف ،فالعرض كان ضمن مشاريع الدراسات العليا باملعهد العايل للفنون
املرسحية ،وهذا النص يعد أحد النصوص التي تدرس بعناية فائقة ضمن مناهج
الدراما واإلخراج باملعهد واألساتذة هناك يعرفونه عن ظهر قلب بل ويعتربونه
إحدى عالمات الكتابة الدرامية الحديثة ،ومن هنا كان اإلشفاق ،فمعرفتي السابقة
بلجان االمتحان وطرق إدارة النقاش بعد العرض التطبيقي ،جعلتني قلقا أكرث فمن
يستطيع تغيري األساليب القدمية؟ ومن ميكنه إقناع أعضاء اللجنة بإمكانية التعامل
املختلف مع نص كالسييك وفق قراءة حداثية قد تنفي التكوين وتصيغ األحداث
مبنطق املرسح التفاعيل؟ ولكن وللحق ما طأمنني وجود أساتذة تتلمذت عىل
أيديهم وأثق يف ذائقتهم الجاملية املتطورة ضمن لجنة املناقشة ،وتأكدت متاما
أن وجودهم مؤكد سيدعم أي فكرة مستنرية طاملا كان صاحبها مستوعب ما هو
قديم وكيف ميكن التعامل الجديد معه ،وظني أن الثالثة املشار إليهم ممن نثق
يف قدراتهم ووعيهم بفنون املرسح الحديث وآليات التعامل معه ،كام أنه من غري
املمكن أن يدخلوا تلك املغامرة دون أن يكونوا عىل مستوى التحدي ،ويعرفون متاما
أين يقفون.
بداية ،مل يكن العرض كام يشري العنوان معارضة ملوضوع إبسن «بيت الدمية» كام
أنه مل يقدم النص القديم الذي يعرفه كل دارس لفن املرسح كام هو ،وإمنا جاء
ليضع قضايا النص األصيل كمحور للنقاش والجدل االجتامعي والفني اآلن وهنا ،بل
ويتيح فكرة النقاش والجدل ويجعل منها محورا مهام يف حد ذاته ميكن للعرض أن
يتكئ عليه ،ومن ثم مل تعد القضايا التي تتمحور حول حرية املرأة أو تلك التي
تدور حول نورا التي صفعت الباب بعد خروجها من بيت هيلمر بعد نقاش طويل
مطلبا وحيدا لصناع العرض كونها أسئلة مل تجب عنها كثري من املجتمعات ،وإمنا
انفتح النقاش بشكل أكرب وأوسع لتناول املوضوع من الجهة (الدينية والقانونية
واالجتامعية) وبدت فعلة نورا يف العرض كجثة داخل معمل الترشيح ميكن لنا تأمل
موقفها ومواقف زوجها وصديقتها ،كام ميكننا أن نتأمل معهم رضورات العرض
املرسحي وكيفيات بناء هواجسه وأحالمه ،فقد اعتد دراماتورج العرض (باسم عادل)
بطريقة درامية تعطل تسلسل األحداث وتضعنا مع كل موقف أمام مجموعة من
األسئلة التي ميكن توريط الجمهور فيها ،ففي كل موقف ميكن الدخول إليه يتم
تعطيل تطور الحدث ،ويبدأ صناع العرض يف طرح األسئلة التي تتعلق بالحدث.
يف ذلك النسيج املقلق توارت إىل حد كبري أبنية هرنيك إبسن ذلك البناء العظيم
ومل تعد مهمة ،فاملعلومات التي تؤكد كونه أبا الدراما الحديثة مل تعد ذات جدوى
يف السياق الجديد كام أن الواقعية الرمزية التي امتاز بها مل تعد لها وجود ،وأيضا مل
تعد هناك أهمية كبرية لطريقته الرائعة يف إدارة املوقف الدرامي كأن يضعك أمام
حدث سهل وبناء بسيط ثم يأخذك بكل قوة نحو مايض الحدث الدرامي لرييك
كيف أن مشكلة ما يف املايض ميكنها أن تحطم مستقبل الشخصيات التي أمامك،
وباملرة تم محو شخصية (كروجشتالد) موظف البنك الذي اكتشف تزوير نورا
واحتفظ بدليل إدانتها.
ما مييز النص األصيل من تحليل رجعي للموقف الدرامي أهمل متاما يف العرض الذي
شاهدناه لريتكز العمل يف مشكلة املجتمع؛ كيف يعامل فتاة استدانت يك تنقذ
مستقبل أرستها؟ ومبا أن مجتمعنا ميلء بتلك النامذج ،فإن أسئلة العرض متحورت
حول كيف يراها املجتمع؟ وكيف يراها القانون؟ وهل سيعاملها رجل الدين كسيدة
رشيفة أرادت أن تنقذ بيتها من االنهيار أم ستقابل بقوانني التزوير ومخالفة طاعة
الزوج؟ وكذا أفكار.
الحقيقة ،إن العرض بالطريقة التي أدير بها املوقف الدرامي ،نجح متاما يف توصيل
املعنى للمتلقي كام أن طريقة (باسم عادل) يف اختيار مواقف تعطيل الحدث،
كانت نرية بل وميكن تطويرها بنفس املنهجية يك نستطيع يف النهاية أن نزيك النص
كمؤلف بالكامل لباسم الجريء ،ساعده يف ذلك بالطبع طريقة (أحمد الحناوي)
يف مترير طرق التعامل مع املمثل ضع األسئلة املحرية التي ميكنها أن تضيعك يف
شباكها ،ولو أنني غري مقتنع متاما بأن يقام العرض فوق خشبة املرسح باملعنى
الذي تجمع فيه الخشبة بني املؤدي واملتلقي عىل اعتبار أننا بصدد حدث درامي
معميل ،وظني أن ما قدم لنا كان ميكن له ببساطة أن يقدم من خالل منوذج العلبة
اإليطايل دون أن ينقص يشء من أهمية التقديم وطريقة تطوير الحدث .وعىل
جانب آخر ،بدت أفكار مهندس الديكور (محمد فتحي) طيعة مع أي متغري عىل
الحدث الدرامي ،وكأنه أراد أن يهمش وجهة نظر السينوغراف ويجعل دوره تابعا
للفكرة التي ميكن تناول العرض من خاللها ،فإن كان التناول كالسيكيا سوف يبدأ
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هزلية هاملت تهز عرش الرتاجيديا الكالسيكية
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جريدة كل المسرحيين

تأيت مرسحية “السرية الهالمية” التي يقدمها مرسح الطليعة اآلن ،كثورة
جاملية عارمة يبعثها املخرج محمد الصغري واملؤلف حسن محمد ،ليهديا
املرسح املرصي قطعة فنية رشسة مشاغبة ،خرجت عن سياق التجارب
املألوفة الناعمة ،لتواجهنا بانقالب جذري عىل املفاهيم الكالسيكية ،واخرتاق
لهيمنة الوقار الرتاجيدي ،وكرس لكل قواعد الرونق والبهاء ،وصوال إىل تلك
الحالة العقلية الباحثة عن الوعي والذات والكيان ،يف زمننا املشوه املسكون
بالتناقضات.
تناول املؤلف مرسحية “هاملت” شكسبري ،النص الرتاجيدي األشهر يف تاريخ
املرسح العاملي ،باعتباره من األعامل املثرية للجدل والتساؤالت ،املسكونة
بالرصاع واملشاعر وعمق التناقضات ،واتجه حسن محمد إىل مغامرته املثرية
املشاغبة ،فدخل هذا العامل املأساوي املخيف ،ليحول الرتاجيديا الدامية،
عرب بصامت لغته الفريدة ،إىل حالة هزلية صاخبة ،تنتمي إىل البريلسك
والجروتسك ،فهز عرش اللغة الكالسيكية األنيقة ،وحطم أيقونات شكسبري
املثرية ،ليكتب الشباب والصبايا رؤاهم الخاصة الساكنة يف قلب واقعنا
الرشس العنيد ،ورغم ذلك كان شكسبري حارضا بقوة يف أحداث وشخصيات
الحالة الفنية ,التي جاءت كابنة رشعية لزمن الخلل والتشوه والقهر
واالستالب والضياع.
يفرض فعل إبداع هذه التجربة أن يكون املخرج عىل معرفة واسعة بفلسفة
الرتاجيديا وطبيعتها الجاملية ،وأن يكون مدركا أيضا ألرسار الكوميديا الهزلية
ومفاهيم البريلسك والجروتسك ،من حيث التقنيات واألهداف والفلسفة
املضادة ،تلك الحالة التي تحققت بالفعل يف “السرية الهالمية” ،التي أثارت
إعجاب الجمهور ،وبعثت ردود فعل مختلفة يف األوساط املرسحية ،حيث
تقدير املدركني لجامليات وفلسفة هذه التجربة ،ورفض البعض اآلخر لتيارات
الضحك والهزل وتشويه الشخصيات التي عرفوها ،وال تزال تسكن وجدانهم.
ويف هذا السياق تأيت تجربة محمد الصغري ،كإرهاص بعبقرية مدهشة ،متوج
بالثورة والوعي وسحر الخيال ،فالحياة كانت ترقص فرحا يف مرسح الطليعة،
مع املخرج الذي أبحر ضد التيار ،بعد أن امتلك خصوصيته املتفردة،
وبصامته الالفتة ورضباته الجريئة الساخنة ،وإذا كان تناول األعامل الكربى
من تراث املرسح العاملي ،هو مواجهة للتحديات الفنية الحقيقية ،فإن
تجربة “السرية الهالمية” ،قد تجاوزت هذه األزمة ،ومل تقدم مأساة هاملت
األمري الشاب األنيق الرومانيس املرتدد ،لكنها قدمت ملهاة ابن العمدة
الصعيدي هراس ،املرتدد أيضا يف االنتقام ممن خانوا أبيه.
يهتز عرش اللغة الشعرية األنيقة ،ونصبح أمام لغة عامية صعيدية بسيطة،
كتبها محمد حسن ،الذي قرر االنحياز إليقاعات زمننا املخيف ،ومن املؤكد
أن مربرات انقالب املؤلف واملخرج عىل الرتاجيديا وإيقاعات املأساة هي
اإلدراك الحاد لطبيعة وجودنا الثقايف والسيايس واالجتامعي ،الذي تحول إىل
نوع من الكاريكاتري اإلنساين املثقل بالخلل والتناقضات ،فالعامل من حولنا
أصبح ساحة تتفجر باالنهيارات ،لذلك اتجه شباب السرية الهالمية إىل الهزل
مبفهومه العلمي ،أعلنوا العصيان عىل هيمنة الرضوخ ،واندفعوا إىل التفاعل
الحريك والخطوط الالهثة ،تجاوزوا مفاهيم اإليهام والتوحد ،وخرجوا من أرس
الجدية والحس املأساوي ،بحثا عن الرؤى املضادة املشحونة بلغة املفارقة
الساخنة والسخرية الالذعة ،والجروتسك الرشس ،والبريلسك املشاغب .ويف
هذا السياق ،نجد أن الجروتسك يسكن قلب عامل املأساة ،ولكن تبقى رؤية
العامل الرتاجيدية هي تأكيد للثابت واملطلق ،بينام الرؤية الجروتسكية هي
نقد وانتهاك واخرتاق للثابت والكائن ،ورغم أن الجروتسك يتبنى تيامت
املأساة ،ويطرح نفس تساؤالتها ،فإن اإلجابات تأيت دامئا مختلفة.
هكذا كان املخرج مختلفا يف طرح تساؤالته ،بارعا يف األسلوب الذي وضع
به الشخصيات يف مواجهة الحياة ،فالقيم اإلنسانية هشة وضعيفة ،والوجود
أقوى من البرش ،والسياسة هي فن القبض عىل السلطة ،واالحتفاظ بها،
والحياة مرسحية ،واملرسح مامرسة علنية لفعل الحرية .ويف هذا اإلطار،
متتد املحاكاة الساخرة للرتاجيديا الساخنة الشهرية ،عرب استدعاء آخر شديد
السخرية للسرية الهاللية ،التي تعد منوذجا مثاليا للبطولة والقوة والفروسية،
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تلك الحالة التي تفجر املفارقات الدالة املتوترة ،حيث أبو زيد الهاليل،
الشخصية املهيبة الرثية القوية املفزعة ،التي نراها أمامنا يف صورتها النقيضة،
املسكونة بالضعف واالنكسار والعجز والخلل.
تتبلور وقائع البريلسك ،وتتصاعد إيقاعات الجروتسك ،وترتدد ضحكات
الجمهور ،الذي يتابع حكاية هاملت الصعيدي ،التي يلقيها الراوي وترددها
الجوقة ،حيث تتخذ األحداث مسارها يف إطار تشكيل سينوغرايف شديد
البساطة والداللة ،يستدعي كل إيحاءات الرباءة والبكارة والجامل ،اإلطار
األمامي ملقدمة القاعة يرتكز عىل جامليات تكرار الوحدات الهندسية
للمثلثات الصغرية الرباقة ،التي تحيل بشكل مبارش إىل أجواء صعيد
مرص ،بينام يشهد العمق حضورا قويا للمنصة ،التي تشغلها الجوقة
املدهشة ،ويقف أمامها الراوي يغني بأسلوب السرية الشعبية ،فيتقاطع
الضوء مع املوسيقى ،وتنطلق موجات الحياة عرب الحركة واالستعراض
والغناء ،وتقاطعات األداء التمثييل املتميز ،لنتعرف عىل الرصاع األسايس
والشخصيات ،التي كتبها شكسبري ولونها محمد الصغري بألوان واقعنا الحايل،
فيعلم املتلقي حادثة قتل امللك عىل يد شقيقه ،التي هي حادثة قتل العمدة
عىل يد أخيه ،ثم زواجه املثري للشكوك من أرملة شقيقه.
متتد إيقاعات الوهج املجنون ،وتتصاعد الرؤى الساخرة عرب متثيل األحداث
أمام الجمهور ،بدال من روايتها بالغناء ،ورغم ذلك يظل الراوي حارضا بقوة
يف قلب املشاهد الالهثة ،ليقدم األحداث أو يعلق عليها ،وإذا كان البريلسك
يعتمد بشكل أسايس عىل التصوير الكاريكاتوري للنص الذي يحاكيه ،ويقدم
الحبكة األصلية واألحداث الرئيسية بصورة ساخرة ،فإن هذا بالتحديد هو ما
فعلته السرية الهالمية ،التي ال تختلف مع حبكة هاملت شكسبري .ويف هذا
السياق ،اتجه منظور اإلخراج إىل املبالغة الرشسة قي كل مفردات العرض,
فرأينا كل ممثل يقدم الشخصية التي سيلعبها ،بصورة واضحة ،مشريا إىل
الصفة التي متيزها ،وكيف سيتم تضخيمها بأسلوب مبالغ فيه ،تلك الحالة
التي امتدت بالطبع إىل األداء واالنفعاالت واملشاعر واملالبس واملكياج
واأللوان .ويف هذا السياق ،كان هاملت هو هراس ابن العمدة الصعيدي،
الشاب البدين جدا ،صاحب الصوت الحاد الرفيع املضحك ،يفتقد القدرة

متاما عىل الفعل ،ويعجز عن التفكري يف أي اتجاه ،يكاد يقرتب من البالهة
والغباء ،ذلك التكوين الذي فجر موجات الضحك الهستريي ،الذي المسناه
بقوة يف حواره مع شبح أبيه الباحث عن الثأر ،بينام هراس االبن يؤكد أن
زواج أمه من عمه هو سرت لها.
كانت املبالغات الجسدية يف تكوين الشخصيات ،باعثة لحالة من الجروتسك
الرشس ،فرأينا األم جرترود ،التي لعب دورها يف السرية الهالمية ،ذلك الشاب
القوي ،حيث الصدر الضخم واألرداف الكبرية ،واملرأة املفزعة ،املسكونة
بالشهوة الفجة والرغبات العارمة ،التي تكاد تحولها إىل عاهرة ،أما كلوديوس
العم فهو رجل ضعيف قصري ونحيف ،يكرس ملبدأ التضاد الشكيل املثري
لنوبات الضحك واإلدراك ،ويذكر أن أوفيليا الرقيقة الجميلة العاشقة ،قد
تحولت إىل سنية ،التي تفتقد كل مالمح الرقة والجامل ،أما أخوها اليرتس
فقد عرفناه يف السرية باسم لؤي ،مغني الراب املشاغب الجميل ،وعرب هذه
الشخصيات يأخذنا العرض إىل تلك اللحظة الفارقة ،التي تحدث يف أعامق
هراس ،والتي تتجسد جامليا عرب ظهور ممثل آخر هو النسخة املغايرة من
هراس الضعيف ،نراه مختلفا نفسيا وجسامنيا ،فهو رشيق طويل متوتر ،حاد
املالمح واملشاعر ،وحني نلتقي بتلك الشخصية الجديدة الثالثة لهراس ،نصبح
أمام بعد آخر للرصاع العنيد ،الذي يجسد السؤال الوجودي القايس ،أكون أو
ال أكون ،تلك هي املشكلة.
تقرتب التجربة الشابة من نهايتها ،ومتتزج إيقاعات الراب العرصية ،بالدقات
واإليقاعات واملوسيقى والعالمات امليتاثياترية الدالة ،ويظل املتلقي يف
حالة دهشة وتساؤل وضحك وانفعال ،بتلك التجربة الرثية الجديدة املبهرة،
التي طرحت نفس تساؤالت شكسبري ،لتأيت اإلجابات املغايرة عرب رشاسة
وجامليات البريلسك والجروتسك.
شارك يف املرسحية مجموعة من الفنانني املتميزين ،مثل محمد إبراهيم،
رأفت سعيد ،محمود املرصي ،رامي عبد املقصود ،حسن عبد الله ،بالل عيل،
مصطفى السعيد ،مها حمدي ،ومحمود سليامن.
كان الديكور ملصطفى حامد ،والتعبري الحريك لسمري وجوليا ،واملالبس لهبة
مجدي.
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جماليات المسرح السياسى

قراءة فى مسرحية «سجن فايف ستارز»
محمد السيد إسامعيل

رصاع انتهى لصالح الحاكم باعتباره مال ًكا ملفاتيح قوة الدولة وعالقاتها
الخارجية تحديدًا ،وكأنه يستعني بالقوى املناظرة له ىف الدول األخرى
فيام يشبه “عوملة االستبداد”؛ وبهذا املنحى تبتعد املرسحية عن فكرة
التغريب الربيختى ،وتحاول تأكيد واقعيتها وكأنها  -بالفعل  -قطعة
من الواقع .فالنص حريص عىل التنبيه إىل بعض األحداث الحقيقية
املعروفة ،ومن هنا يأخذ التصوير الساخر لرموز السلطة أهميته
باعتباره موجهًا إىل أشخاص بعينها كام ميكن انسحابه عىل غريها من
الشخصيات املشابهة.
وال شك ىف أن هذه السخرية التى تتجىل ىف تصوير رموز السلطة /
الحاكم تحديدًا ،والحدث الدرامى ،وعىل مستوى عناوين اللوحات
املرسحية قد أبعدت النص املرسحى عن الخطابية الزاعقة وحولت
الرصاع كله إىل لعبة هزلية عبثية رغم فداحتها ومأساويتها.
وهو أمر أدخل ىف طبيعة الفن ،وأكرث تأث ًريا من الطرح املبارش ملحاور
الرصاع الذى يبدو عىل مستوى بنية املكان وتوظيف فضاء السجن
وتحوالت طبيعته ،ويكفى  -فقط  -أن نقارن تحوالت هذا الفضاء
ىف اللوحات الثالثة األوىل ،لرنى كيف يصبح امليدان العام  -ىف اللوحة
الثانية  -امتدادًا لفضاء السجن ىف اللوحة األوىل ،ثم تنقلب طبيعته
متا ًما  -ىف اللوحة الثالثة  -لنصبح أمام مكان مغاير أشبه بـ”فندق
خمس نجوم” ،ولنتأمل هذا الوصف الدال“ :حجرة سجن “سليم”
تظهر وكأنها حجرة داخل فندق خمس نجوم ،املأمور يقف ىف ذعر
وفزع شديدين ،بينام نجد “سليم” يجلس مسرتخ ًيا عىل أريكة مريحة
يأكل بعض الفواكه املوضوعة أمامه ،ويقرأ الجرائد ،كام توجد فتاة
جميلة تدلك له جسده”.
إن هذا الوصف يدفعنا إىل الحديث عن الفضاء املرسحى بصفة عامة
والذى مل تعد الكلمة تحتل فيه مكانتها القدمية املحورية ،بل زاحمتها
عنارص أخرى مثل اإلضاءة وحركة الشخصيات ووضعياتها املختلفة
عىل نحو ما يبدو من وقوف “املأمور” ىف ذعر وفزع ،وجلوس سليم
موح عىل طبيعة العالقة بني
مسرتخ ًيا عىل أريكة مريحة ،وهو مشهد ٍ
الشخصيتني دون كلمة واحدة.
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جريدة كل المسرحيين

ال يوجد ما هو أكرث إشكالية من مصطلح “األدب السياىس” سواء
انرصف هذا الوصف إىل الشعر أو الرواية أو املرسح ،ألنه البد أن
يطرح  -بالرضورة  -سؤا ًال منطق ًيا حول السامت الفارقة ملا يسمى
باألدب السياىس ،أو املرسح السياىس الذى ميثله هذا النص املرسحى
الجديد للكاتب املتميز إبراهيم الحسينى والذى يحمل عنوان “سجن
فايف ستارز” .وىف تصورى أن مفهوم السياسة شديد االتساع ومتعدد
الداللة ،وأنه ميكن  -بفعل التأويل  -ادخال ما هو اجتامعى أو حتى
وجداىن ىف إطار هذه الدالالت السياسية املتنوعة.
وإذا كان األمر عىل هذا النحو فإنه ميكن تحكيم ما يسمى بالقيمة
املهيمنة للرواية السياسية ذكرت أن الرواية السياسية هى التى تقوم
عىل “تفكيك السلطة وتعرية آليات مامرستها” سواء ىف إطار عالقتها
الداخلية مبجموع الطبقات االجتامعية أو عالقتها الخارجية مع اآلخر
العرىب أو الغرىب ،فلو افرتضنا أن نصً ا مرسح ًيا قد جعل من إحدى هذه
العالقات محو ًرا رئيس ًيا له وقيمة مهيمنة عليه ألمكن وصفه  -ىف هذه
الحالج  -بأنه عمل سياىس دون أن مينع ذلك تداخل مستويات أخرى
بالرضورة ،حيث ال يتم عمل سياىس بعيدًا عن محتواه االجتامعى
واأليدولوجى ،وهذا ما نراه واضحً ا ىف نص “سجن فايف ستارز”
بد ًءا من العنوان الذى ينطوى عىل مفارقة الفتة بني دالة “السجن”
مبا تحمل من معاىن القمع والتعذيب البدىن والنفىس ،وصفة “فايف
ستارز” التى ال توضع إال ألماكن أخرى ذات طبيعة مناقضة ،وهو
ما يعد متهيدًا للتناقضات االجتامعية الحادة التى تظهر عىل مدار
النص ،عىل نحو ما يبدو من الفروق األشبه بالكوميديا السوداء بني
من يسجن بسبب رسقة رغيف خبز ىف السجن الحكومى ومن يرسق
املليارات ويسجن  -ذ ًرا للرماد ىف األعني  -ىف سجن أشبه بالفندق
فايف ستارز يكون ىف اآلمر الناهى ويصبح مأمور السجن خاد ًما له
باملعنى الحقيقى للكلمة!!
ويقدم الكاتب هذا املعنى األخري  -خدمة مأمور السجن لرجل
األعامل سليم املنزالوى وخضوعه املشني له  -من خالل تقنية
االستباق التى متثل صدمة للقارئ أو املشاهد ،حني يق ِّبل املأمور قدم
املنزالوى ملجرد أنه دخل عىل سبيل الخطأ السجن الحكومى الذى
يضم  -بتعبرياته  -كائنات غريبة ال تنتمى لآلدميني ،وتأىت الصدمة
من أن الجميع مل يكن قد عرف بعد هوية املنزالوى وسبب نفوذه
الطاغى عىل هذا النحو.
وهذا يعنى أن شخصيات املرسحية تدخل مكتملة بصفاتها النهائية
فيام يعرف بالشخصية النمط ،وأنها ال تعرف التحول باستثناء شخصية
إجالل التى سنعرض لها الح ًقا.
ووجود الشخصية النمط أحادية الجانب  -وهذا ليس عي ًبا  -يعد
من أهم سامت املرسح السياىس بغرض تأكيد التناقض والرصاع بني
الشخصيات املتقابلة ،التى ميثلها رموز السلطة السياسية واالجتامعية
من ناحية ورموز املقاومة لالستبداد والقهر من ناحية أخرى ،وقد ركز
الكاتب هذا الرصاع بني شخصيتى سليم املنزالوى ونشوى التى تبدو
ىف صالبتها ومتردها أقرب إىل شخصية كارمن ،وإذا كان هذا هو الرصاع
الرئيىس فقد شهدت املرسحية ً -
أيضا  -رصاعات ثانوية كان أبرزها
املنزالوى والحاكم ،أو رصاع سلطة رأس املال والسلطة السياسية وهو

وال شك ىف أن هذا التحول ىف طبيعة السجن سيصبح مرب ًرا  -رغم
مفارقة املوقف  -لرغبة الناس ىف دخوله!! مام يوحى بأن الوطن كله
أصبح سجنًا كب ًريا ال يتمتع مبثل هذه الرفاهية.
وعىل عادة الرأساملية الطفيلية التى تتاجر ىف كل ىشء تولدت ىف
ذهن سليم املنزالوى فكرة إنشاء سجن استثامرى ال يدخله إال كبار
اللصوص كام يبدو من العنوان الساخر للوحة الثامنة “حرضتك
حرامى؟ اتفضل” ومن الالفتة املكتوبة عىل بوابة السجن “السجن حق
لكل مواطن”.
وامتدادًا لتوظيف الفضاء املرسحى يقوم الكاتب بتفعيل جامليات ما
يسمى بـ”اللقطة الثابتة” حني يقول  -مث ًال  -ىف نهاية اللوحة الثامنة:
يتجمد املشهد ،املساجني أمام “نافع” ،رءوسهم محنية ،وأياديهم
خلف ظهورهم بينام “نافع” يقف منتص ًبا رافعًا كرباجه ألعىل ..إظالم
تدريجى”.
(“سجن فايف ستارز” إبراهيم الحسينى ص  - ١٠٤الهيئة العامة
لقصور الثقافة )٢٠١٣
ال متثل شخصيات املرسحية مجرد فئات اجتامعية فحسب بل متثل
 ًأيضا  -توجهات فكرية متصارعة ،فإذا كانت شخصية “نشوى”
تقف عىل النقيض  -اجتامع ًيا وسياس ًيا -من شخصية املنزالوى
والحاكم وأدواتهام القمية فإنه تقف عىل النقيض ً
أيضا  -أيديولوج ًيا
 من شخصية الشيخ جابر الدين الذى توظفه السلطة للحفاظ عىلمصالحها وتربير استبدادها ،إن هذا الرتكيب الذى متثله شخصية
“نشوى” يدفعنا إىل وصفها بالشخصية اإلشكالية التى ال تستطيع
تغيري الواقع وال تستطيع  -يف الوقت نفسه  -التكيف معه ،عىل
العكس  -مث ًال  -من شخصية “إجالل” التى تكيفت رسيعًا مع السلطة
بعد خروجها من السجن وأصبحت جز ًءا من آلته اإلعالمية الدعائية.
أو رجل الدين الذى يوظف معارفه بغرض احتواء غضب الشباب
وعندما يفشل يف ذلك يقول له املأمور واص ًفا خطابه القديم وما كان
له من تأثري“ :فني كالمك الناعم ،مابقاش ليه تأثري ليه؟ فني قال الله
وقال الرسول ،فني طاعة وىل األمر؟ اتغريت يا جابر ومبقاش يهمك
رضانا عنك” (ص )٦٣ولعل الجملة األخرية تعد استبا ًقا ملا سوف
منافسا
يفعله الشيخ جابر فيام بعد حني يدخل االنتخابات الرئاسية
ً
للحاكم ولرجل األعامل “املنزالوى” .وهو ما يعكس إمكانيات توظيف
الخطاب الدينى عىل أكرث من منحى سواء باملعنى السلبى أو اإليجاىب
لهذه التأويالت.
عىل أن شخصية “الشحاذ” من أكرث هذه الشخصيات رمزية ،فهو
 أى هذا الشحاذ  -ينتمى إىل أدىن درجات السلم االجتامعى وأكرثً
تهميشا ،أو الفئة التى ال يراها أحد سواء من ممثىل السلطة
الفئات
أو ممثىل القوى املتمردة ،غري أن املفاجأة تأىت من تحول هذا الغياب
العام إىل حضور كامل ورمبا وحيد مع النهاية املوحية لهذه املرسحية
التى اعتمد فيها الكاتب عىل تصوير حركة الشخصيات دون كلمة
واحدة اللهم إال بعض الهمهامت غري الواضحة حيث “يضاء ممر ضوىئ
قادم من عمق الفضاء املرسحى ،يأىت عربه رجل ضخم من بعيد ،ميىش
بصعوبة شديدة ،تحت إبطه األيرس عكاز ،بينام ميسك عصا غليظة ىف
يده اليمنى ،نلحظ بالكاد أنه الشحاذ” (ص.)١٣٩
ورسعان ما ينضم إليه أمثاله من املهمشني الذين “يتقدمون بغضب
واضح لألمام ،يصلون إىل حافة خشبة املرسح وقري ًبا جدًا من
الجمهور ،يتأملون الناس ىف ذعر شديد ،ثم يرصخون معًا رصخة
واحدة ،مفزعة ومرعبة” (ص.)١٤٠
إنها  -ىف تصورى  -نبوءة صادقة بثورة الجياع القادمة ،وهذا يعنى
أن بنية تطور األحداث ىف هذه املرسحية ال تنتهى بحل األزمة بل
بتصاعدها واستحكامها.

[

قراءة
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جريدة كل المسرحيين

الرجل التاريخي ..االتجاهات املعاكسة بني (الفرد) و(السلطة) الكوميديا
السوداء ..التأكيد عىل «األثر» الجاميل لدى املتلقي ،كلها باتت عالمات
نشطة يف التجرب الدرامية للسيد حافظ.
فهو واحد من بني املرسحيني العرب الذين انتبهوا مبك ًرا لتلك اآللية التي
تح ّد من آفاق «الذاكرة» الثمينة للشعب ،فتحرص «الفرد» يف توهامت
وأزمنة قريبة مأزومة ،أو بعيدة خرافية ،ليك يخرس هذا الفرد مسارب
مرجعياته ،بسبب اإلحباط الذي يكابده املواطن حينام ال يجد وسيلة أو
مال ًذا للخروج من املأزق املاثل يف حارضة العشوم.
أتينا من املايض القريب «حكاية الفالح عبد املطيع» ،ومن الزمن األبعد
نسب ًيا تقابل «ظهور واختفاء أيب ذر الغفاري» و«قراقوش األراجوز»
و«حرب امللوخية» و«األشجار تنحني أحيانا» و«رحالت ابن بسبوسة»
و«ملك الزبالة» ...إلخ .وسواها وكلها تشكل التوسطات اليومية الرابطة
بني السالف والالحق من األحداث املصريية عىل مستوى الفرد أو الجامعة
يف تاريخنا العريب ،بطله «التاريخي» ليس من أولئك الخارقني ،والوثقني،
واملنترصين عىل أعدائهم ،مبا جبلوا عليه من قدرات فائقة ،ومترس يف
اجرتام الحلول للخروج ساملني من املحنة!! هم بخالف ذلك ،ينتهون
محطمني ،تسورهم األشداق الضاحكة ،الشامتة من خيباتهم وقلة حيلهم
للتفلت من القبضة الفوالذية الضاربة عىل رؤوسهم بحمية إجرامية..
جنونية!! نعم يحصل كل ذلك يف زمن األرانب الذي يتأوه منه «عبد
املطيع» إنه زمن «قنصوة الغوري» الذي امتدت شفراته الوراثية إىل
آماد مستقبلية ،وكأنها تتناسل من صلبها ،لتنبطح أزالم شائهني ،يضعون
السيف يف موضع الندى!!
ويقلبون ظهر املجن ،ويتقهقرون إىل الوراء ،حتى ينكفئ التاريخ ،فيصبح
الحارض صيحة متالشية يف وادي الصخور الصامء الراسخة ،التي ميثلها
جربوت املايض ،وتسلطه املاحق لحرية الفرد.
ال يطمح (السيد حافظ) أن يكون متاج ًرا بالقصص والحكايا ،بل يريد
أن يعيد تشكيل التفاعل ما بني طريف اللعبة املرسحية ،الفنان من جهة
واملتفرج من جهة ثانية ،وال يطمح لخلق بطل سوبرمان بل إنسان عادي،
تشكلت خالياه بحر مسرية رسية ،ابتدت منذ زمن أبعد من الفراعنة
ومن السومريني ،لتم ّر عربهم ،وهكذا حسب (الراوي) «نامت أحزانه
الفرعونية» وهو يتحدث عن الفالح عبد املطيع ،وبالتايل ،ميتد طوفان
حزنه ليكون موصو ًال بالزمن العريب الالحق ،حتى تنام (أحالمه العربية
عىل وسادته) التي يتحكم مبستقرها بوصلة السلطان ،حتى إن كانت
عينه رمضاء ،طاملا يصبح باإلمكان أن تسبغ الجالبيب عىل البرش ،قيماً
متباينة من التسلط والتسفل.
يذهب «السيد حافظ» ببطله اليومي إىل أفقه التاريخي ،وهو يحرص
متامًا عىل تجمري أحزانه بريام فرتات ما قبل امليالد وما يليها ،وهذا
«الجمر» املتقد ،الالهش ،اآليل لالنطفاء والعدم ،يقوى عىل دفع رشاراته
إىل أحجار أخرى ،قابلة للتواصل مع هذا االشتعال لتبقى «الجذوة»
الشعبية ،ماثلة عند العامة دون «الخاصة» فاملؤلف ال يرىض بانقالب
الهرم ،ألن السواد األعظم هو املرتكز ..ومن دون «حرية» ،وحرص عىل
أرزاقه وحرماته ،تتهافت كل األسامء مهام اتصلت بأسباب املجد ،ألنها
تصنع الراية بأيدي قرقوش ،األراجوز ،الذي أعمى الغباء بصريته ،وبرصه
واستكلبت دمه السلطة الباغية.
يجيب «مهند» عند سؤال «عبد املطيع» ،من أىت بالسالطني إلينا؟ بقوله:
إين هنا ال أفهم ..لقد خلقنا ووجدنا السالطني (ص)8
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هنا يبدع «السيد حافظ» اسرتاتيجية نصية ،درامية ،ليس غرضه رسد
كلامت وجمل ومقاطع ،بل معالجة «الحكاية» بحضور جاميل للصوت
املطرز باملوال واألغنية والشعر والجناسات واملفارقات ،حتى ال يُقفل
املعنى عىل اتجاه خطي ،وأحادي ،للموروثات من الحكايا والقصص
واألخبار ،التي تتوفر عليها ذاكرة الشعب ،أو املخزونة بكتب املؤرخني
التي غال ًبا ما ،يجرى أسطرتها ،وتجريدها ،وتثبيتها يف أفق أعىل من
أحاسيس الناس وأفكارهم ،وقدراتهم عىل التغيري ،أو يف إعادة النظر إىل
متنام جديد ،ليك يرفض الحلقة
الفكر والعامل واإلنسان من موقع متقدم ٍ
املغلقة للجهل ،اسمع الكورس ينشد:
 أنجبت له زوجته عرشة أطفال ،األول غبي الفطرة ،واألخري غبياالكتساب( .ص .)13
هذا الخوف من املعرفة جعله:
 مل يدخل كتابًا لتعليم القراءة ألن القراءة تجلب املتاعب وتتعبالعقل.
وكام يقول «نيشته» فاملشكالت الكربى توجد يف الشارع ،لهذا يحرض
(السيد حافظ) عىل فضح التابوهات (ممنوع أن تضحك ممنوع أن
تبيك) فهذا التسلط القهري التدمريي ،ال بد أن يخفر نقائضه الكامنة
بأناس هذا الشارع ،الذي يخدر التاريخ عرب هفواته ،وغرائزه وأحالمه
وتابوهاته وحسه الفطري ،وليمتد تدفقه يف رشايني األحداث واملصائر
والشخوص التي تسكن «فضاءات نصوصه املرسحية» رجل التاريخ ،رغم
ضآلته ،يحمل الختم الرسي يف جيناته الوراثية الوطنية ،يصطدم بالطغاة،
ويضحي بوجوده األريض ،ليك يخلق« :الفضاء الحر للحركة» املنبعثة من
طيات املجتمع السلفي ،لتظهر للعلن وهي تهدر بعنارصها املتفجرة من
داخل سور النص املرسحي نفسه لتلهم اآلخرين «آيديولوجية» متزنة،
وموضوعية ،وليست مفروضة من خارج خطاب النص الدرامي!! أو غري
مستجيبة للدواعي الحضارية ،لذلك يتوسل «السيد حافظ» بالكوميديا
السوداء ،التي تجعل من مالبس عبد املطيع الرثة الشغل الشاغل لعسس
السلطان!!

فال ينقذه الثوب األبيض من بؤس الثوب األسود! فكالهام ال يلتئامن
مع يومي السعد والنحس للسلطان املسعور! وتقلبات أطواره ،ونوبات
شذوذه!!
حرص السيد حافظ بتشكيالته النصية عىل الوجه إىل اإلنسان العريب ابن
القرى والنجوع واملدن لريسم له األزمنة واألمكنة املتخيلة ،التي يضع
لها «تأرخة» مؤسلية ورشطية يف سبيل إنشاء تركيب جديد ،يُبنى من
عنارص عادية معروفة ،لكنها تحول العادي واملألوف مثل (عبد املطيع)
إىل بطل يلهم الناس البسطاء قد ًرا من الفعالية وهم يكابدون انفعاالت
مل يعهدوها قبل تجربة التامس مع هذا العمل الفني ،وهذه من وظائف
الفنان ،الحاذق يف صنع تحفيزات فنية يف النص ،تحرك من أفق التلقي
عند الجمهور ،وهذا النوع من التفاعل يبنى عىل إدراك أرسار ال تكشفها
النظرة السطحية للناس وهم منهمكون يف تيارات الحياة املتالطمة،
يسيرّ ها الطمع والبالد ،واالستغالل.
إن (ثيم) نصوص «السيد حافظ» تعيد ترتيب العنارص بطريقة خاطئة
تجعل إحساسا عامًا ما يهيمن عىل تجربة التلقي ،قد تكون اآلراء
واالنطباعات التي تظهرها الشخوص الواقعية بسيطة وسطحية ،لكنها
تتضافر معًا لتعزيز «األمثولة» التي يريد الكاتب الربهنة عىل صدقية
فرضتها فن ًيا هو يجنح لهذا الرصاع بني السيد واملسود ،ليحسم مواقف
محددة يف نصوصه ،مزروعة يف تربة الحارض وآنيته الراهنة مهام أوعى
من رحالت يف جوف التاريخ واألسطورة والحكاية أو األمثولة ،ألن
توظيف االستعارات والتشبيهات ال يتم إال بدمج العنارص الدرامية
بعضها مع بعض ،فيدور الراوي والديكور والشخوص واألحداث يف فضاء
تجريبي ،رسمت آفاقه إبداعات عربية ،بعد نكسات مُرة عىل مستوى
الشارع والوطن واألمة.
وبالتايل ،ال يصبح الحديث مجديًا عن «الشكل» التجريبي الجديد الذي
جاء به السيد حافظ عىل أهمية ذلك ،لكن األهم هو جعل النص من
خاللها رسالته التنويرية الساخطة عىل الواقع.

[

نوافذ

[

«الجلسة» و«تشابك»

محمود سعيد

المسكون والتشظى

بداخله مجموعة من املشاعر املتنوعة ،وترتدد األسئلة بال إجابات يف إطار
أن (النفس اللوامة) التي تعاين وتناقش وتجادل للوصول إىل قواسم مشرتكة،
ومن فكرة التقسيم هذه ينطلق املباراة املرسحية ما بني سامي الزهراين
بخرباته املرتاكمة وقدراته الواعية ،وعبد الرحمن املزيعل صاحب الصوت
الشجي والجسد املرن الشاب الصغري عم ًرا ،الكبري يف قدراته ففي دائرة
وهمية نسمع جملة غريبة وعجيبة (مل نرحل من يوم خرجنا ...مل نخرج من
يوم رحلنا).
ليعملوا عىل فعل التشكيك والتفكيك منذ أول كلمة ..وما بني الخروج
والرحيل ،الدخول الوهمي ألشياء كثرية ..تبدو لعبة التشابك واالنشطار ،بل
والتشظي يف إطار فلسفي درامي مكثف لدرجة كبرية عرب كتابة مرسحية
سهلة ،إال أنها عميقة تحمل الكثري من الدالالت؛ إذ العنوان يفيض إىل العرض
والعرض يفيض إىل العنوان يف تشابك مثري بني كل مفردات اللعبة املرسحية..
من خالل صندوق خشبي قابل للتحول واالنشطار هو اآلخر؛ مبعنى أن
الصندوق يتحول إىل أكرث من مفردة (رسير – سيارة – دوالب – مذياع –
تلفزيون – بيت قرب – وهكذا) ،يف اختيار ذيك للمفردات السينوغرافية من
خالل توظيفها بوعي عرب إضاءة مرسحية مرنة ممتعة موزعة بصنعة وجودة
واضحة ما بني األشياء واألفكار والشخوص ..إذ برز كل يشء يف قالب متساوي
الحقائب والحضور والكالم واألصوات يف ظل رصاع ثنايئ بسيط وعميق
يف ذات الوقت ،متخ ًذا من جو كوميدي خفيف ميلء بدفء املصالحة
واملصارحة مع النفس ،حتى لو برزت أحيانا نربة جلد الذات ،التي استغلها
املخرج بذكاء وقدم لنا فرجة مرسحية ممتعة من خالل (ديودراما) جمعت
الثنايئ (سامي الزهراين وعبد الرحمن املزيعل) وتشابكهام الدرامي يف لعبة
مرسحية وفرجوية شديدة اإلتقان من خالل اللعب بالفضاء السينوغرايف
كله ،لتبدو السينوغرافيا وكأنها شخصً ا ثال ًثا عىل الخشبة من حسن استغاللها
ليحدث نوعًا من التحضري االفرتايض ألكرث من شخصية وحدث وقضية وفكرة
يف نفس الوقت.
“تشابك” عرض مرسحي مميز حقق اإلمتاع واإلبداع ما بني مؤلف مرسحي
متمكن من أدواته ومخرج مرسحي قدير تعاون مع نفس املؤلف ألكرث من
ربع قرن من الزمان إال أنه دومًا يقنعنا بأن خيانة النص هي الحل.
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مثلت مرسحية “الجلسة” مرص يف مهرجان املرسح العريب التابع للهيئة
العربية للمرسح يف دورته العارشة بدولة تونس .والعرض من تأليف وإخراج
مناضل عنرت وهو من إنتاج مرسح الطليعة ..وكان العرض يف مرسح (ابن
رشيق).
يف بساطة شديدة تحاول املرسحية تقديم صورة لـ”جلسة” الستخراج
وطرد جن من جسد فتاة ..ولعب العرض املرسحي عىل هذه الفكرة ،بشتى
املفردات املرسحية املتاحة خاصة الفضاء السينوغرايف الذي نجح إىل حد ما
يف رسم صورة مرسحية معربة عن الفكرة ،لكن (ليس كل ما يتمناه املرء
يدركه) ..مبعنى أن العرض لعب عىل الشكل املبارش ،أو هو لعب عىل املبارش
يف كل يشء الشكل واملضمون ،دون الغوص يف أصول اللعبة املرسحية ملا
يسمى باملرسح املسكون.
خاصة أن هناك دراسة شديدة األهمية لألمرييك (مارفن كارلسون) بعنوان
“املرسح املسكون” وهي من ترجمة جامل عبد املقصود باملركز القومي
للرتجمة ،ولو عاد إليها املؤلف واملخرج (مناضل عنرت) لصنع لنا ً
عرضا
مرسح ًيا مميزًا يقف عىل منصات التتويج بقوة وفخر ..لكن هذا مل يحدث.
وعىل حد تقسيم (مارفن كارلسون) هناك نص مسكون ،وجسد مسكون،
وعرض مسكون ..إذن ال بد من تحقيق السكون عىل مستوى النص والجسد
والعرض ،ال بد لها أن يتجىل فيها السكون بشكل واضح حتى الجسد املؤدي
ال بد من تشبعه بحالة الجسد املسكون ،وليس مجرد تشنجات وبحة يف
الصوت واللعب باألقنعة واألدوات إلثبات حضور العامل اآلخر ،إال أنه حضور
ناقص أشبه بالغياب.
فالعرض لعب بشكل مستفز عىل عالقة اإلنسان بالجن كعالقة أبدية إال أن
العرض اختزل العالقة يف العداوة املفرتضة القدمية املتجددة بني العاملني،
والبحث عن أحقية كل منهم بالبقاء والحكم بل والسيادة عىل اآلخر.
ليقع العرض يف سقطة مميزة وهي الخلط بني (الجن والشيطان)...

فالشيطان ميثل كل عاد متمرد من اإلنس والجن والدواب ،والعرب تسمي
الحية شيطا ًنا ،ويف اللغة العربية نجد أن إبليس هو مرادف الشيطان ..عىل
عكس الشيطان يف اللغة اإلنجليزية له أكرث من مفردة مثل:
(– Devil – The evil one - Fiend – Demon – Gohlin – Imp
 )Satan - Sipiyitأي أن املعاين واملرادفات متنوعة ..إال أن سقطة العرض
كام أسلفنا هي يف الخلط بني (الجن والشيطان) يف بوتقة واحدة.
حتى كل من (الشيخ والقس) أصبحا مبثابة شخص واحد انشطر لشخصني
يف تسطيح لدورهم ،وعدم الفهم الواعي للرضورة الدرامية والبعد الفلسفي
الواضح لكل من الشخصيتني ،خلق منهم مشهدًا أشبه بالدرس الديني
التعليمي الجامد الخايل من التلون الدرامي املرجو.
وألن املخرج يحاول أن يرتجم ما كتب ،وألن ما كتب أص ًال غري كامل من
خالل نص مرسحي ال عالقة له باملرسح املسكون أص ًال.
نجد املخرج يوظف (نجمة داود) يف أشد لحظات الرصاع كداللة تهويد
الشيطان ،وباملناسبة اليهودية أو بعض فرقها ال تأيت للشيطان بذكر ،وبذلك
يوظف العرض الشيطان يف غري موضعه بل هو أص ًال من املفرتض أن ال وجود
له يف العرض أو الرصاع.
وعىل نفس الوترية من املغالطات والخلط سار العرض ،ومل يحت ِو العرض
عىل يشء ذي قيمة إال الصورة املشهدية واإلطار السينوغرايف الجميل حيث
الديكور واإلضاءة واملوسيقى التي حفظت ماء الوجه للعرض ..لكنها أيضا مل
تخلق منه ً
عرضا مسكو ًنا ..فلو عاد املخرج املؤلف لكتابات إبسن الشبحية
التي متثل فيها صور املوىت الذين يواصلون مامرسة نفوذهم عىل األحياء ،أو
صور املايض الذي يعاود الظهور بطريقة غري متوقعة ،بشكل خارق للطبيعة
ً
وعرضا مسكو ًنا.
يف وسط الحارض ليخلق لنا نصً ا مسكو ًنا
بد ًال من أن يتأرجح العمل كله بني املرسح املسكون الراقي والسكون
املرسحي السطحي.
مسرحية “تشابك” وتشظي النفس
وقدمت السعودية العرض املرسحي “تشابك” تأليف الكاتب السعودي
(فهد ردة الحاريث) ومن إخراج أحمد األحمري ..ومتثيل سامي الزهراين وعبد
الرحمن املزيعل ..وتم عرضها بقاعة مرسح الفن الرابع بتونس.
يقول املؤلف يف مقدمة النص املرسحي “تشابك”“ :كان يجب أن يجتمعا
هنا ،لتصفية العالق بينهام ،يزرع الخالف جنونه يف داخيل فأهتز ،أحاول أن
أحتويني أضمني أشعلني أدثرين ملاذا نهاجم أنفسنا بهذا الشكل؟”.
ومن مجموعة األسئلة املتنوعة ينطلق العرض املرسحي “تشابك” من خالل
حالة من االنشطار امللموس واملستحب والطبيعية لإلنسان عندما تختلج
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قراءات فى ..

مسرح فوزي فهمي
عبد الغني داود

جريدة كل المسرحيين

تفاصيل كثرية أردت أن أرسدها يك نتعرف عىل مكنون ما أراد أن
يعرب عنه الكاتب ،وهي تفاصيل يحيط اإلبهام الكثري منها ،ورغم
ذلك فسرّ ها (قاموس املرسح) بأ ّنها (تنويعات عىل أسطورة أندروماك
القدمية) يتناول قصة أندروماك برؤية عرصية ترتكز عىل مفهوم
السلم (كحل جذري للرصاعات واملنازعات الدولية) ،بينام يراها الناقد
الكبري “فاروق عبد القادر” (عن كتاب املرسح املرصي يف السبعينات
والثامنينات  -الفرسان الصاعدون إىل الخشبة املنهارة –  ،)1984أنها
“قد اضطربت الشخصيات فيها وتشابكت الخيوط وماعت العواطف
واختلطت املصائر” ،ويقول أيضا“ :وما يزيد من تشتت املرسحية
ومتيعها ،رغبة الكاتب – عن عمد وتصميم  -يف الدّعوة للسالم،
وأوقعته هذه ال ّرغبة يف مآزق متتالية ،فمن ناحية :هناك بريوس مأزق
الذي يتكلم كثريا عن السالم ثم ال يفعل شيئا  -أي يشء  -من أجل
تحقيقه ،ومن الناحية األخرى تفتقد مطالبة (أورست)  -واملتآمرين
معه ضد بريوس – بالثأر أي منطق معقول ..فأي ثأر يطالب به
املنترصون ،وال املنهزمون؟ ومن الناحية الثالثة ،كيف يستقيم أن
يجمع ملوك اليونان عىل املطالبة بابن هكتور ال ّرضيع لقتله حتّى ال
يشب مطالبا بثأر أبيه ،يف الوقت الذي يرتكون فيه (هيلينيوس) شقيق
ّ
هكتور ح ّرا طليقا ،داخال خارجا ،قامئا عىل شؤون أرملة أخيه ،دون أن
تحارصهم الشكوك – لحظة واحدة  -يف أنه قد يطلب الثأر نفسه؟!”.
ويضيف الناقد“ :وإرصار الكاتب عىل تبنّي الدّعوة للسالم أيضا هو ما
دفعه إلثقال املرسحية – عىل تشتّتها – بحكاية (الفتى األول) و(الفتى
الثاين) ،فهذا األخري الذي يدافع عن رضورة الحرب يلقى مرصعه فيها،
ويتزوج أقرب أصدقائه (الفتى األول) من حبيبته ،وينجبان طفلهام يف
السالم ،وهو دافعه أيضا إىل
نهاية املرسحية – يف عهد بريوس  -داعية ّ
مشهد (تقديم القرابني) للموىت – مبيلودراميته الزاعقة يف التأليف -
وسذاجته الداعية للسخرية يف التنفيذ”.
ويع ّلق الناقد“ :كل هذه املآزق واملزالق يك يقول هذه الكلامت
الركيكة عىل لسان قواد أثينا :أن الفارس املحارب هو رجل ميلك الكثري
من الحكمة ،وكل هذه املآزق واملزالق يك يضع هذه الكلامت الركيكة
عىل لسان بريوس – بعبارة واحدة :من أجل متجيد دعوة (السادات)
للسالم ،وتأكيده بأن حرب أكتوبر ال بد أن تكون آخر الحروب ،وما
رأيناه من مغالطة وركاكة ولغة رثة يف نص (عودة الغائب) يتضاعف
م ّرات يف (الفارس واألسرية)”.
إن هذا النّقد الغاضب الذي يسوقه الناقد فاروق عبد القادر «عودة
الغائب» و«الفارس واألسرية» له ما يربره – من وجهة نظره الشخصية
 فلقد توالت عىل مرص فرتة عصيبة ،وهو الذي شهد بدايات (منللنصني
الناحية السياسية) هذه الفرتة العصيبة ،فجاءت قراءته ّ
األدبيني بهذا الشكل املتجني ،ولنا أن نعيد قراءة هذا العرص بعد أكرث
من أربعة وأربعني عاما ،حيث جرت يف النّهر مياه كثرية ،ولكن ما زال
السائد هو خطاب تلك الفرتة ،رغم تغريات الح ّكام وانفجار
الخطاب ّ
انتفاضات وثورات ،وهو ما أساء إىل أدبية النصني وأخفى الكثري من
نصه
جاملياتها ،وخطاب السالم الذي نادى به د .فوزي فهمي يف ّ
املرسحي ما زال سائدا وقامئا ،ورائجا يف كثري من املستوات ،رغم أن
املؤلف أراد أن يواكب شعارات ح ّكام ذلك العرص ،رغم تلك املآخذ يف
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سياقات هذين النّصني ،وما فيهام من أحداث ،إال أنه ّ
يظل أيضا كاشفا
لسياقات الحركة املرسحية املرصية التي دأبت عىل مواكبة ّ
الشعارات
السياسية التي يطلقها الح ّكام ،فرت ّوج لها ،وتربر أخطاءها ،كام بدا
لدى بعض كتاب الستينات وغريهم من رضورة التعامل مع النظام
السيايس األبوي باعتبار أن الحاكم هو األب الرشعي لكل الشعب وال
نص د.
تزال كلامت ناقدنا القدير معبرّ ة عن رأي صاحبها ،وال يزال ّ
فوزي فهمي قابال لكل القراءات التي قد تختلف أو تتّفق ..لكنّهام
نصان ال يزاالن يبحثان عن أكرث من قراءة ،إذا أردنا أن تكون لحياتنا
ّ
املرسحية ذاكرة ،وتصبح جزءا من ذاكرة الوطن.
أما ثالث مرسحيات د .فوزي فهمي وآخرها ،فهي «لعبة السلطان»
 ،1983وفيها ال يعود إىل امليثولوجيا اليونانية ..بل يعود إىل الرتاث
العريب ،وكان ذلك التّاريخ ( )1984بدايات عرص اعتربه الكثريون
(السادات) الذي سبقه ،وإن كان األخري قد امت ّد عرصه
امتدادا لعرص ّ
لثالثني عاما  -فامذا يف «لعبة السلطان» الذي حسبة كاتبنا ،ثم أرضب
بعدها عن الكتابة للمرسح؟ أي بعد انشغال باإلبداع املرسحي لنحو
عرشين عاما ،شغلته فيها قضية الحاكم واملحكوم ،أو لنقل “شخصية
الحاكم ورصاعاته مع نفسه ومع العامل (املحكومني)” .وينقسم نص
«لعبة السلطان» إىل جزأين ،وينتقل يف الجزء األول – وكذا يف الجزء
ال ّثاين – ما بني القاهرة وبغداد يف عرص هارون ال ّرشيد .حيث نجد
ازدواج األدوار بني (صاحب صندوق الدّنيا) ،و(امرأته) ،و(البلياتشو)،
وهم الذين يقومون أيضا بأدوار (ال ّرشيد) ،و(الع ّباسة) ،و(مضحك
ال ّرشيد) .ويقوم هؤالء الثالثة بتحليل شخصية ال ّرشيد تحليال
سيكولوجيا حتى يدخلوا بنا إىل تفاصيل النّص من خالل الحوار بني
الع ّباسة وجعفر الربميك ،حول محنة ما أطلقوا عليه (زواج العني) أي
الصوري بني (الع ّباسة وجعفر) الذي حكم به ال ّرشيد ،وإثراء
الزواج ّ
ّ
لخليفة ذلك العرص نجد حوارا فكريا بني املفكر املعتزيل (األرشس)
ورصاعه مع ال ّرشيد حول فكرة العدل ،ويكشف النّص عن تلك
العالقة املرضية بني ال ّرشيد والع ّباسة ،الذي يتخذها بديال لألم أي
أمهام ،وينتقل النّص إىل أن هناك عالقة صداقة بني األرشس وجعفر،
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واتفاقهام يف الفكر واالتجاه ،ويقوم الربميك باإلفراج عنه رغم حكم
بالسجن ،وهو األمر الذي يكشفه ال ّرشيد ،ويكشف
ال ّرشيد عليه ّ
البلياتشو طوايا العالقة بني جعفر والع ّباسة ،وأن زواجهام (زواج
العني) مخالف للشرّ ع ،إىل أن يختتم الجزء األول بظهور صاحب
الصندوق واملرأة والبلياتشو للتعليق عىل ما جرى.
ّ
ّ
ّ
الصندوق واملرأة
(صاحب
اليث
ث
ال
بهذا
ّص
ن
ال
من
اين
ث
ال
الجزء
ويبدأ
ّ
والبلياتشو) أيضا ميهّدون لألحداث يف هذا الجزء؛ إذ يعود صاحب
الصندوق واملرأة للبحث عن ولدهام البلياتشو حتى يجداه  -الذي
ّ
كان يقوم بدور مضحك ال ّرشيد (ابن أيب مريم) – لنجد الع ّباسة
وجعفر ما زاال يشكوان من هذا ّ
الشكل من الزّواج الذي فرضه عليهام
ال ّرشيد وهو (زواج العني) ،ونشهد كيف تتأبىّ جارية شقيقه ال ّراحل
عليه أي (ال ّرشيد) ،ومشهد آخر (لل ّرشيد وجعفر) يف سوق الغواية
وقهوة أيب ن ّواس ،ويدور حوار بينهام حول فتوى رشوط دخول الجنّة،
ويشارك فيه زبائن املقهى ،ويأيت الدرويش يشكو أحوال العباد
وغياب العدل ،ويعظ البهلول ال ّرشيد ،ونعود إىل الع ّباسة وجعفر،
وكيف تس ّللت يف ا ّلليل إىل فراشه عمال ّ
بحق الزّواج الفعيل ال (زواج
العني) ،ويعرتف جعفر للمعتزيل األرشس أنه خائف أن يعرف بواقعة
زواجه الفعيل بالع ّباسة ..فيطلب منه األرشس مواجهة ال ّرشيد ُمعبرّ ا
عن مبدأه ومقررا( :وأذ ّكرك بأن الدّنيا تضطرب إذا ما تناىس الث ّوار
مظامل حاكم) ،ويحدث (البلياتشو) نفسه وكأ ّنه صوت املؤ ّلف عن
السلطان ،ويتواصل حوار ال ّرشيد وجعفر حول
جدوى االقرتاب من ّ
ّ
ويتدخل
قانون الق ّوة الذي ميلكه الرشيد بسبب خوف اآلخرين،
البلياتشو ساخرا من الجميع ،ويظهر كذلك (الدّرويش) الذي يتقنّع
يف شخصية (األرشس) ،والذي يق ّرر للع ّباسة أن جعفر (كان مطيعا ح ّد
العجز للرشيد) لينتقل الحوار بني الع ّباسة وجعفر عند نهايته ،وكذلك
حجته أمامهام بأ ّنه
مع شقيقها ال ّرشيد الذي تتّهمه بالجربوت ،وتكون ّ
الصندوق واملرأة
يحمي دولة آل ع ّباس ،ويختتم البلياتشو وصاحب ّ
التي تبشرّ بأنها وجدت ابنتها (عسل) التي بحثت عنها طوال حياتها..
يتوجه البلياتشو للجمهور متحدّثا عن وجوه البرش املتعدّدة.
بينام ّ
ترى هل أراد الكاتب أن يعالج صورة الحكم املستبد يف عرص ال ّرشيد
املتجسد يف فكر املعتزلة بهذه
أو غريه من العصور؟ وعالقة املث ّقف
ّ
السلطة املستبدّة القامئة عىل البطش؟ من هنا اختار عرص ال ّرشيد
ّ
ونكبة الربامكة لتجسيد تص ّوره ،وإن كان قد لجأ إىل ّ
الشكل الشعبي
يف لعبة تبادل األدوار ،وملسات من ّ
الطفلة الغائبة (عسل) ،واالبن
الذي يختفي ثمّ يظهر وهو (البلياتشو) ،ويف نفس الوقت ركزّ
سيكولوجيا عىل عالقة ال ّرشيد بأ ّمه وأخته الع ّباسة البديلة أل ّمه ،وهو
جانب من العقد النّفسية لشخصية الحاكم املطلق ..ترى هل وفق
نصه تدور عىل مستويني؟ ..أحدهام يف
الكاتب يف أن يجعل أحداث ّ
الزمن الحارض واآلخر يف التّاريخ اإلسالمي يف العرص الع ّبايس ،كان
النتقال الحدث عرب زمانني أه ّميته يف إعادة تأ ّمل األحداث ما بني مرص
ربمّ ا يف الزمن الحارض ،وعرص ال ّرشيد ،وقمة ازدهار الحضارة العربية،
وهذا ّ
نصه نحو كرس اإليهام الذي
الشكل هو املحاولة الجادّة لينحو ّ
ّ
تك ّفلت به جمل الحوار الطويلة ومونولوجات ّ
الشخصيات املستفيضة
يف أن تؤ ّكد كرس اإليهام هذا.
ّ
وظف كاتبنا نكبة الربامكة بتفسري ورؤية بها جانب نفيس ،وجانب
السلطان العريب
السلطة بني ّ
سيايس واضح املالمح ،أي الصرّ اع عىل ّ
السلطان كشخصية ممزّقة منقسمة عىل
ووزرائه من الفرس ،وقدّم ّ
ذاتها ،ويف نفس الوقت شخصية شهوانية يطمع يف جارية أبيه وجارية
أخيه ،وجعل (جعفر الربميك) من املعتزلة ومؤمنا بأفكارهم ،ويبحث
ويشجعه األرشس عىل أن ينال ح ّقه كزوج ،وبالعكس تنال
عن العدل،
ّ
(الع ّباسة) هذا ّ
الحق كزوجة ،ولو كان يف جنح الظالم ،وتجاهر أخاها
الصمت الذي
بهذا الفعل( ،وأن نطفته بأحشائها) فتكرس بذلك جبل ّ
يحارص الجميع ،هذا الصمت الذي يالزمه الخوف والرتدّد وضعف
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اله ّمة والجنب والعجز عن طلب ّ
الحق وطلب العدل.
وعندما نلقي نظرة عىل مقدّمة النّص التي كتبها كاتبنا الكبري (د.
لويس عوض) الذي طاملا شارك يف معاركنا األدبية ،نجده يق ّرر ّأن
النّص( :عمل راق بأكرث من مقياس) ،ويجد يف النّص (ثالثة أبطال،
كل منهم توافرت فيه خامة البطل الرتاجيدي ومقوماته ،بحيث نقف
بينهم حائرين ال نعرف أيهم قطب املرسحية ومحور ارتكازها؟) ،ومع
السؤال أو غريه إال بعد أن يزول عنّا سحر
ذلك فنحن ال نسأل هذا ّ
هذا النّص الغريب! ويق ّرر د .لويس عوض أيضا أن (زواج العني) هو
مرتبة من مراتب الحب أو العشق عند املتص ّوفة ،ويرى أن الصورة
التي قدّم بها املؤ ّلف للرشيد (تجعل منه وغد هذه املرسحية)! ولكننا
ال منقته – بل نريث له( ،ولوال الحذر يف التقدير لقلنا إن هارون ال ّرشيد
السلطان») .ويتسائل النّاقد حول شخصية
هو بطل مرسحية «لعبة ّ
(جعفر)( :أي رجل هذا الذي يسحق ح ّبه ويتنازل عن حقوقه الشرّ عية
السلطان؟! ،أهو مسلوب اإلرادة متاما أمام مواله
وفاء لسيده وصديقه ّ
ّ
السلطه يقمع فيه كل شبق آخر؟ ماذا نس ّمي
املتجبرّ ؟ أم أن شبقه إىل ّ
هذا النّوع من ال ّرجال؟) ويتسائل أيضا :فهل قصد (فوزي فهمي) أن
يكون جعفر الربميك هو بطل هذه املأساة؟ بسبب تلك الظالل التي
ألقاها املؤلف عىل شخصيته ،لكن د .لويس عوض يجد صعوبة يف
التعاطف الحقيقي مع هذه ّ
الشخصية( ،وهكذا تح ّول جعفر لربميك
من لغز محيرّ إىل بطل تراجيدي) بسبب إفراجه عن ابن األرشس،
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وكالمه بلغة التوحيد والعدل ،ويقارن بينه وبني (ابن األرشس) زعيم
الثورة ،وفيه أيضا مق ّومات (البطل الرتاجيدي) حني يخاطب ال ّرشيد
مخاطبة الن ّد للندّ.
لذا؛ فالنّاقد الكبري يرى ّأن النّص به ثالث شخص ّيات تبحث عن بطولة
هي :هارون ال ّرشيد ،وجعفر الربميك ،وابن األرشس – أ ّما (الع ّباسة)
فهي القربان الذي قدّمه ال ّرشيد يف سبيل تاج إمرباطوريته ،ويتساءل:
(هل جائز أن يكون لل ّدراما ثالثة أبطال أو أربعة؟) ،ويرى أن تعدد
السلطان” ملحمة فكرية
األبطال ال يكون إال يف املالحم (فهل “لعبة ّ
أو تاريخية؟) ويختم د .لويس عوض دراسته قائال( :ورغم هذا
التشابك املربك ،قدم لنا فوزي فهمي مرسحية نبيلة جميلة ..نبلها
من رقي مقصدها ،وجاملها من عباراتها ّ
الشاعرية الوعرة ،التي تشبه
الصخور الكرمية املنحوتة يف بطون الجبال).
ّ
ّ
وللحق ،فإن لغة الحوار يف مرسحيات فوزي فهمي ال ّثالث ،تدعو
لوقفة متأنية ،فقد وصفها النّاقد فاروق عبد القادر بال ّركاكة (من
حيث هي بالغة لفظية ال مرسحية) ،بينام يرى د .لويس عوض أن
السلطان» هو األحداث ،وأكرثه من الجدل العقيل
الحوار يف «لعبة ّ
ال ّرفيع العميق ..وهي شهادة قد تنطبق كذلك عىل مرسحيتيه «عودة
الغائب» ،و«الفارس واألسرية» وهو الحوار الذي تتبدى فيه جامليات
الفصحى واتخاذها منهجا غري عادي يف التقديم والتأخري يف ّ
الضامئر
الصياغة
واألفعال ،بعيد عن السالسة ،وقريب من محاولة االجتهاد يف ّ
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ال ّرصينة التي تختلف عن صياغات الفصحى ملرسحيات من سبقوه
ممن كتبوا للمرسح بالفصحي.
أ ّما هذا (التشابك) الذي أشار إليه د .لويس عوض ،فهو يف تص ّوري
يعكس تلك الحرية التي انتابت الكاتب يف ذلك الزّمن – بدايات عرص
السلطة الجديدة
(مبارك) ،وبعد اغتيال (السادات) – حني سارت ّ
نصه األخري يكشف
لحكم (مبارك) عىل النّمط السادايت .والكاتب يف ّ
السلطة والح ّكام وموقف املطالبني بالعدل من أهل الفكر –
عورات ّ
السلطة التي تح ّرص دامئا عىل دعم هيمنتها وسيطرتها ،والتي
تلك ّ
تتم ّثل يف (ال ّرشيد) ،ويف سبيل ذلك تلجأ إىل الخداع والتزييف حتى يف
عقود الزواج الرشعية ،وكذا موقف تابع السلطة (الربميك) الذي يكبله
الخوف من مصارحة السلطان.
السلطة ،وتحاول أن
منها
تعاين
التي
(األدواء)
ويكشف كاتبنا هنا
ّ
تخفيها ،وما بداخلها من رشوخ – بينام ّ
الشعب الذي ميثله (صاحب
صندوق الدّنيا) ،واملرأة ،والبلياتشو ،الذي يبدو أ ّنه ال يخاف
السلطان ،ويصارحه لكن  -دون إرادة وقوة ،وهم مم ّثلو ّ
الشعب
ّ
الثالثة عاجزون يبحثون عن لقمة العيش وعن ابنة غائبة رمبا كانت
هي الحرية – لذا أتصور ّأن الكاتب ويف تلك الفرتة التي كان يتعامل
السياسية ،بحكم منصبه املهم يف وزارة ال ّثقافة،
السلطة ّ
فيها مع ّ
ويتعامل مع هذا النّظام السيايس ،وكان واقعيا يف تصويره لصورة
والسلطة ،بعد أن توارت شعارات التقدّمية وال ّثورية ،وبعد
الحاكم ّ
الصهيوين – فلجأ إىل
(السادات) إلرسائيل ،والتّصالح مع العدو ّ
زيارة ّ
(اإلسقاطات السياسية) كام لجأ من قبل كتّاب مرسح وراء أقنعة
التّاريخ واألساطري وغريها من األقنعة ،وأل ّنه أصبح يدرك أن ال جدوى
من العزف عىل نفس النّغامت القدمية ،وكان ال بد أن نواكب النّغمة
السائدة ،فابعتد عن املبارشة دامئا ،ودامئا ما كان حريصا عىل أدبية
ّ
النّص املرسحي .نلمسه يف عملية السابقني وأولهام «عودة الغائب»
التي كتبها عام  1968بعد هزمية يونيو  ،1967نجده يقدم لنا بطال
مهزوما هو (أوديب) ريض لنفسه أن يخفي الحقيقة عن شعبه ،وأسوأ
والسقوط – فال بد أن
من ذلك ريض أن يستمر يف حياة هي (الدنس) ّ
تكون (الهزمية) هي يف النّهاية ،هزمية البطل والقائد والزّعيم الذي
أخفى فسادا هائال كان ال بد أن يؤدي إىل الهزمية النّكراء ،ومل ينتبه
إىل تربّص أعدائه به ،وعىل رأسهم (كريون)( ،ترسياس) .ويف مرسحيته
الثانية «الفارس واألسرية» التي كتبت ما بني عامي 1978 – 1977
بالسالم مع
السادات الذي نادى ّ
وقدمها املرسح عام  1979يف عرص ّ
بالسالم بعد أن انتهت
إرسائيل  -فجعل من بطله (بريوس) مناديا ّ
حرب طروادة بني اليونانيني والطرواديني – ّ
قصة (أندروماك)
موظفا ّ
الطروادية أرملة هكتور قائد الطرواديني  -الذي مات يف سبيل الدّفاع
عن وطنه طروادة – فجاءت أسرية لدى بريوس القائد اليوناين ّ
الشاب
ابن أخيل ،الذي قتل هكتور زوجها ،فأكرم (بريوس) وفادتها وحامها
من قادة اليونان الذين أرادوا قتل ّ
الطفل الذي تربيه – حتى ال يعود
أهل طروادة ينادون بالثأر من هزميتهم – ويقف (بريوس) لقادة
اليونان باملرصاد ،الذين أرادوا العودة للحرب والقتال – وهذه هي
الصورة التي رسمها الكاتب لبطله يف «الفارس واألسرية» وأراد أن
ّ
والسالم،
تكون ّ
(السادات) بطل الحرب ّ
الصورة الشبيهة متاما بصورة ّ
السيايس بواقعية املث ّقف الذي ال
وها هو الكاتب يتعامل مع النّظام ّ
يستطيع شيئا أمام الحاكم  -رغم املعارضة الشرّ سة التي استهدفت
السادات عربيا حني قطعت البالد العربية عالقاتها مع مرص ،وداخليا
ّ
يف شكل معارضة كالمية ال تقدر عىل فعل .إىل أن جاء الفعل باغتياله
املنصة عىل أيدي إسالميني ذوي فكر أحادي الجانب .لذا
يف حادث ّ
للسالم يف ّ
ظل حاكم
اختار كاتبنا أن يواكب ذلك الزّمن ببطل يدعو ّ
والسالم.
لقب نفسه ببطل الحرب ّ
وختاما ،فإن مرسح فوزي فهمي قد تع ّرض لكثري من القراءات التي
تن ّوعت ما بني الهجوم الحا ّد والقايس ،وما بني القراءات األخرى ،األكرث
موضوعية واعتدال ،ورمبا أنصف بعضها واجتهد يف التأويل والتفسري..
ولكن تتعدّد القراءات ،ويظل النّص دامئا ملكا ملزيد من القراءات..
وهو قدر املبدعني الذين يقدّمون نصوصهم ملزيد ومزيد من القراءة
واملحاولة  -فهو رغم هذا العدد القليل من األعامل املرسحية قد أثار
الكثري من التساؤالت مع أو ضد منطلقاته الفكرية – لكنها بالفعل
جديرة باالهتامم وإعادة النظر.
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عمرو دوارة

الميالد والموت هما اللذان يكونان معا تلك الثنائية القدرية اليت تحمل بداخلها
جميع مفردات المفارقة الدرامية ،وهما معا الحقيقة األبدية اليت ال بد لها
أن تتكامل بانتهاء حياة كل إنسان لتصبح بعد ذلك  -بجميع تفاصيلها وأعماله
 مجرد جملة اعرتاضية بني شرطتني أو جملة شارحة مفيدة بني قوسنييغلق القوس األخري منهما بمجرد رحيله .وتبقى الذكرى حياة أخرى منفصلة
يختلف طولها وبقاؤها عرب الزمان باختالف األفراد وتباين إنجازاتهم ومدى
مساهماتهم الحقيقية في خدمة مجتمعاتهم بإبداعاتهم الفنية اليت تدعو
لقيم الخري والحق والجمال.
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متيض األيام مرسعة وينفذ قضاء الله  -وال رد لقضائه  -وتتساقط
أوراق بعض األصدقاء املرسحيني من شجرة اإلبداع العريب كام
تتساقط أوراق الشجر التي انقىض عمرها يف موسم الخريف ،فال
منلك إال تذكر إنجازات كل منهم والدعاء لهم بالرحمة واملغفرة
جزاء ما عملوا بإخالص إلسعادنا ولخدمة مجتمعاتنا ،وأن نتوجه لله
بالدعاء بأن يطيل أعامر مبدعينا املعارصين القادرين عىل مواصلة
اإلبداع وإضافة املزيد من اإلسهامات الفنية إىل خريطة الفن املرصي
والعريب.
ولكن حقا ما أصعب لحظات الرثاء خاصة حينام يأيت رحيل أصدقاء
املسرية مفاجأة وبال إنذار فنشعر مبرارة الفراق .باألمس القريب
(الثالثاء املوافق  23يناير) رحل عن عاملنا األخ والصديق الغايل د.
سيد خطاب (الذي خصص ملف كامل لرثائه بالعدد املايض) ،وبعده
بيومني فقط وبالتحديد يوم الخميس  25يناير ( )2018رحل عن
عاملنا مبستشفى «النيل بدراوي» بعد رصاع طويل مع املرض الفنان
والصديق الغايل مصطفى طلبة.
والفنان املتميز مصطفى طلبة من مواليد السابع من أكتوبر
عام  1952مبدينة املنصورة (وبالتحديد بقرية «تلبنت» مركز
أجا) مبحافظة «الدقهلية» ،وهو ينتمي ألرسة كرمية من الطبقات
املتوسطة ،وتتمسك باألصول واألخالق الحميدة وتحرص عىل تعليم
أوالدها ،خاصة وأن والده املرحوم األستاذ كامل طلبة كان يعمل
بالتدريس.
جدير بالذكر أن الفنان مصطفى طلبة  -وكأغلبية النجوم والفنانني
املحرتفني  -قد بدأت هوايته للفن من خالل املرسح املدريس ،ثم يف
مرحلة الحقة باملرسح الجامعي ،ويذكر أن قد انضم لفريق التمثيل
بكلية الزراعة (جامعة املنصورة) ،وخالل تلك الفرتة زامل مجموعة
من املوهوبني الذين احرتف بعضهم الفن بعد ذلك ويف مقدمتهم
الزمالء :مجدي فكري محمد هيبة ،مصطفى كيالين واملرحومان
املخرج محمود أبو جليلة والفنان سيد حاتم ،كام يذكر أنه قد نجح
يف الحصول عىل املركز األول للتمثيل عىل مستوى «جامعة املنصورة»
عام  ،1977وذلك عن دوره مبرسحية «الربواز» من تأليف املبدع كرم
النجار ،وإخراج الفنان الراحل إبراهيم عبد الرازق ،ولتميز مستواه
الفني أتاح له الفنان إبراهيم عبد الرازق فرصة االنضامم إىل فرقة
«املنصورة القومية» التابعة للثقافة الجامهريية (الهيئة العامة
لقصور الثقافة حاليا) ،واملشاركة يف عروضها املرسحية ضمن فريق
النخبة والرواد من أبناء املحافظة.
وكان من الطبيعي بعد نجاحه يف الحصول عىل بكالوريوس كلية
الزراعة عام ( 1978جامعة املنصورة) أن يفكر فورا عىل صقل
موهبته بالدراسة األكادميية ،فحرص عىل االلتحاق باملعهد «العايل
للفنون املرسحية» ،والذي تخرج فيه عام  1984بالحصول عىل
بكالوريوس التمثيل واإلخراج ،وذلك ضمن دفعة ضمت كثري من
املوهوبني الذين حققوا نجوميتهم بعد ذلك ومن بينهم الزمالء:
د .أرشف زيك ،د .سيد خاطر (األستاذان بقسم التمثيل باملعهد)،
والنجوم :فادية عبد الغني ،طلعت زكريا ،هشام عبد الحميد ،عزة
لبيب ،نارص سيف ،حنان سليامن ،أحمد صادق ،كامل سليامن ،ضياء
عبد الرحمن الخمييس ،وكذلك النجم األردين عاكف نجم.
عني الفنان مصطفى طلبة مبجرد تخرجه من أكادميية الفنون
بالبيت الفني للمرسح (وزارة الثقافة) ،وتنقل بني عدة فرق من
بينها :املرسح املتجول واملرسح القومي لينتهي به املطاف بعضوية
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فرقة «مرسح الغد» .وقد تدرج بالوظائف حتى وصل ملنصب
فنان قدير قبل وصوله لسن التقاعد .شارك بالتمثيل يف عدد
من املرسحيات املهمة ولعل من أبرزها« :وا قدساه»« ،أهال يا
بكوات»« ،دماء عىل استار الكعبة» ،أوديب وشفيقة» كام شارك
ببعض األعامل التلفزيونية املهمة ومن أبرزها« :الجامعة»،
«الكربيت األحمر»« ،قاسم أمني»« ،سكر مر»« ،أفراح القبة»،
«ظرف أسود».
ويحسب لهذا الفنان الجاد أنه يف أوائل تسعينات القرن املايض
وعندما ضاقت سبل العيش أمامه وكرثت وتعاظمت عليه
املسئوليات العائلية رفضه املشاركة يف أعامل فنية دون املستوى
تلك التي يطلقون عليها أفالم ومسلسالت املقاوالت ،وفضل
عىل ذلك تحمل مشقة السفر واالغرتاب ،فاختار أفضل البدائل
املطروحة أمامه وكانت باملشاركة يف التدريس يف معهد «جامل
الدين امليالدي للموسيقى واملرسح» يف طرابلس بالجامهريية
الليبية.
هذا وميكن تصنيف مجموعة أعامله الفنية طبقا الختالف القنوات
الفنية (اإلذاعة املرسح السينام التلفزيون) وطبقا للتسلسل
الزمني كام ييل:
أوال :أعماله السينمائية
شارك الفنان املتميز مصطفى طلبة بأداء بعض األدوار الثانوية يف
عدد صغري نسبيا من األفالم السينامئية ال يتناسب أبدا مع حجم
موهبته املؤكدة ،حيث مل ينجح لألسف طوال مشواره الفني يف
لفت أنظار مخرجي السينام إىل موهبته وخرباته ،فاضطر إىل
االعتذار عن كثري من األدوار الهامشية التي عرضت عليه وال
تليق مبكانته الفنية ومبا حققه من متيز إذاعيا ومرسحيا وبالدراما
التلفزيونية ،ومن أهم األفالم التي تضمها قامئة أعامله :جدو
حبيبي ( ،)2012سكر مر (.)2015
ثانيا :األعمال التلفزيونية
أتاحت الدراما التلفزيونية الفرصة كاملة للفنان مصطفى طلبة
للمشاركة بأداء بعض األدوار الرئيسية والثانوية املؤثرة يف عدد

[

نوافذ

[

كبري من املسلسالت الدرامية املهمة ،وقد متيز يف أداء دور وكيل
النيابة واملحقق أو الرجل األرستقراطي ورجل األعامل ،ومن
أشهر أدواره دور سعد بك األسيوطي يف «ساحرة الجنوب» ،ودور
املأذون يف «أفراح القبة».
وتضم قامئة أعامله املسلسالت التالية :العزف عىل أوتار ممزقة،
ليلة القبض عىل فاطمة ،رحلة السيد أبو العال البرشي ،مربوك
جالك قلق ،قلب الدنيا ،وعادت القلوب ،خاتم سليامن ،املنتقم،
موجة حارة ،إمرباطورية مني ،ساحرة الجنوب (ج ،1ج ،)2دنيا
جديدة ،مع سبق اإلرصار ،ظرف أسود ،أفراح القبة ،نصيبي
وقسمتك ،الكربيت األحمر (ج ،)1الجامعة (ج ،)2أمري الرشق
عثامن دقنة ،وذلك باإلضافة إىل مشاركته يف أداء بعض األدوار
الرئيسة بعدد من املسلسالت التاريخية ومن بينها عىل سبيل
املثال :مرشفة رجل من هذا الزمان ،قاسم أمني ،عيل مبارك ،رجل
األقدار ،األبطال (ج ،)2نرس الرشق (ج ،1ج ،)2وكذلك عدد من
املسلسالت الدينية باللغة العربية الفصحى ومن بينها :خيرب،
فارس العرب سيف الدين الحمداين ،الحسن البرصي ،الفتح املبني،
عمر بن عبد العزيز ،اإلمام ابن حزم ،من دعاة الخري ،ال إله إال
الله (ج.)1
وقد أتيحت له من خالل األعامل السابقة فرصة التعاون من نخبة
من كبار املخرجني ومن بينهم األساتذة :أحمد طنطاوي ،أحمد
توفيق ،محمد فاضل ،إنعام محمد عيل ،سعيد الرشيدي ،خليل
شوقي ،حسام الدين مصطفى ،وفيق وجدي ،محمد عزيزية،
ممدوح مراد ،شريين قاسم ،عمرو عابدين ،توفيق حمزة ،محمد
سامي ،أحمد عبد الحميد ،عيل إدريس ،محمد ياسني ،باسم
محفوظ ،فاضل الجارحي ،أكرم فريد ،مريم أبو عوف ،عصام
شعبان ،رشيف البنداري ،سيف يوسف ،أحمد مدحت.
ثالثا :األعمال اإلذاعية
متيز الفنان مصطفى طلبة بصوته الرخيم وأدائه الرصني ،وكذلك
مبهاراته يف التلوين الصويت وبإلقائه السليم املتميز باللغة العربية
الفصحى نطقا (مخارج الحروف) وتشكيال (إعرابا) .ولتميز صوته
اإلذاعي شارك يف أداء األدوار الرئيسية والبطولة بعدد كبري من
املسلسالت والربامج والسهرات اإلذاعية ،وكان من أهمها تلك
املسلسالت الدينية والتاريخية باإلضافة إىل الكثري من املرسحيات
العربية والعاملية التي قدمت باللغة العربية الفصحى (التي قامت
بإنتاجها “إذاعة الربنامج الثقايف املرصية”) ،ولكن لألسف الشديد
فأننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لألعامل
اإلذاعية ،وبالتايل يصعب حرص جميع املشاركات اإلذاعية لهذا
الفنان القدير ،والذي ساهم يف إثراء اإلذاعة املرصية عىل مدار
مايزيد عن خمسة وثالثني عاما (وذلك خالل الفرتة من بداية
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أحوال المسرح الراهن

هل ميكن لنا أن نعرتف كمرسحيني أننا غري فاعلني بالقدر
الكايف يف مجتمعاتنا  ،وأن من بيدهم أمرنا وأمر املرسح غري
مهتمني بالقدر الكايف  ،مثة مشاريع تنموية أخرى لدي الساسة
يرون أن لها األهمية  ،وحاالت اإلقصاء واإلبعاد وتقليل كم
اإلنتاج وتصغري امليزانيات والروتينيات الغبية  ،و....و ....تشهد
عىل ذلك  ،أضف إىل ذلك أنه ال ي ُــشاهد عروضنا املرسحية
التي نقدمها سواء كانت جيدة أو غري جيدة إال نحن  ...نحن
من نكتب النصوص وننقد العروض املرسحية  ،ونحن من
يُـخرجها ومن ي ُــمثلها و  ...و  ...ونحن أيضاً من نتفرج عليها
ـ إال من رحم ريب ـ  ،ن ُــجامل أنفسنا تارة  ،ونهجو أنفسنا
تارات أخرى  ،لنعرتف يا سادة أن الدائرة م ُــغلقة جداً علينا
 ،وتكاد تكون م ُــحكمة اإلغالق لوال رحمة بعض أصدقائنا من
غري املرسحيني ومن عائالتنا التي ال تربطهم صلة باملرسح ،
والذين يأتون ملشاهدة عروضنا بدعوات ملحة منا  ،وهم يف
حقيقة األمر ال يلبون هذه الدعوة إال ألنها عبارة عن ف ُــسحة
قصرية تسمح مبشاهدة عرض مرسحي يتمنون أن يكون
كوميديا ومليئا بنجوم التليفزيون من املمثلني الكوميديانات
املشاهري ،وف ُــرصة أيضاً ليك يلتقطوا بعض الصور التذكارية
مع هؤالء املمثلني  ، !....ويا للمفارقة الغريبة التي تحدث
عندما يدفع أحد هؤالء املدعوين مائة جنية ـ ال ليك يشاهد
عرضا مرسحيا ـ بل يدفعها ألحد املصورين ليك يسهل له
مقابلة أحد نجوم املرسحية والتقاط صورة معه ...؟!
وجود حال املرسح عىل هذه الوضعية امل ُــنغلقة عىل ذاتها أو
التي نتجت بفعل سياسات ثقافية تطمينية وتغييبية تـ ُــهدد
بإلغاء املرسح كام ألغت فاعليته وتأثريه قب ًال  ،وساعتها
سينقرض املرسح وستصبح املباين املرسحية يف ظل صعود
حالة الالمباالة واالنصهار داخل بوتقة املصالح الصغرية ،
وعدم القدرة عىل تفهم ما ميكن أن يكون علية تأثري املرسح
داخل املجتمع م ُــجرد أماكن لتقديم الحفالت اإلجتامعيه
والتوعويه واملوسمية  ،وبعض االسكتشات املرسحية املوجهة
 ...وهو ليس ببعيد إذا ما استمر الحال عىل ما هو عليه ...
أما األخطر فهو أن تقوم الدولة وكام حدث ـ يف جزء منه
قبال ـ يف الستينيات بتقديم مرشوعها الثقايف ومنه مرشوع
املرسح نفسه  ،وذلك كنوع من اإلمالء عىل املثقفني  ،وذلك
لعدم قدرة هؤالء املثقفني عىل االتفاق حول مرشوع ثقايف
حقيقي بسبب حالة التيه التي يرزحون تحتها يف عواملهم
املتباعدة وجزرهم املنعزلة  ،وىف هذه الحالة لن يخدم مثل
هذا املرشوع الثقايف  ،وىف مثل ظروف اللحظة الراهنة والتي
تختلف كثريا مع ظروف الستينيات  ،لن يخدم فكرة الثقافة
والوعي بقدر ما سيخدم توجه السياسة الحاكمة للدولة
 ،وهى متغرية بتغري من يحكم  ،وهو ما يعنى أننا يف هذه
الحالة نبنى قيمنا الثقافية عىل فكرة التغري وعىل الدعائية ،
وهو ما يحول الثقافة من أفكار وقيم ووعى يرتقى بالناس
وبالدولة إىل نوع من االستهالك ..
ومحاولتنا رصد الواقع املرسحي بأزماته الكثرية هي اعرتاف
بفاعليته وأهميته كفن يحوي جميع الفنون واآلداب األخرى
داخلة  [ :الغناء  ،التمثيل  ،الفنون التشكيلية  ،السينام ،
اإلذاعة  ،التليفزيون  ،القصة  ،الشعر  ] ... ،فتقديم عرض
مرسحي يعني بشكل غري مبارش تقديم مجموعة كبرية من
هذه الفنون امل ُــتجاورة معاً  ،إذاً فاملرسح يسـ ّوق لنفسه
ولهذه الفنون واآلداب األخرى أيضاً  ،وبعد هذا االعرتاف
بغياب العديد من م ُــقـ ّومات فكرة وجود مرسح فاعل
ي ُــمكننا التفكري يف خطوات عملية تجعل من فن املرسح فناً
فاع ًال يف زمن األزمات واالضطرابات السياسية الحادة التي
نحياها اآلن
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جريدة كل المسرحيين

مثانينات القرن املاىض وحتى آخر أعوامه) ،ومن بني أعامله عىل
سبيل املثال فقط وليس الحرص مسلسالت :رجل املستحيل ،عريس
لبنت السلطان ،كام تضم قامئة أعامله اإلذاعية مشاركات ببعض
املسلسالت العربية ومن بينها املسلسل العامين اإلمرباطور.
رابعا :أعماله المسرحية
ظل املرسح بالنسبة للفنان مصطفى طلبة هو املجال املحبب له
طوال عمره ،فهو مجال عشقه األول وهوايته ودراسته األكادميية
وأيضا مجال متيزه الفني ،وقد تنوعت إسهاماته املرسحية ما بني
التمثيل واإلخراج ،واستطاع أن يؤكد وجوده وبصمته يف كل منهام،
حيث تضمنت قامئة أعامله اإلخراجية يف مجال االحرتاف  -بخالف
بعض املرسحيات لفرق الجامعات  -املرسحيات التالية:
 - 1يف مجال اإلخراج:
 بفرقة «املرسح الحديث» :أنا وحبيبي يف الغرام (.)2001 بفرقة «املرسح القومي» :العنكبوت (.)2003 بفرقة «املرسح الكوميدي» :املوضوع كبري قوي (.)2004 بفرقة «مرسح الغد» :الغولة (.)2009وقد شارك يف بطولة تلك املرسحيات نخبة من كبار النجوم والفنانني
ومن بينهم :سمرية عبد العزيز ،فاروق نجيب ،وائل نور ،خليل
مريس ،حنان شوقي ،إيهاب فهمي ،ناهد رشدي ،مجدي فكري ،منال
زيك ،ملياء األمري ،لبنى عبد العزيز.
 - 2يف مجال التمثيل:
حرص الفنان مصطفى طلبة عىل املشاركة بصورة إيجابية بالعروض
املرسحية ،ولذلك نجد أن رصيده املرسحي يتضمن عددا كبريا من
العروض املتميزة مبسارح الدولة ،تلك املرسحيات التي أتاحت له
فرصة مشاركة كبار النجوم وأيضا فرصة املشاركة ببعض املهرجانات
املرسحية العربية ،كذلك يجب التنويه إىل أن مسريته الفنية ال
تتضمن سوى بعض التجارب القليلة جدا ببعض فرق القطاع الخاص،
هذا وميكن تصنيف مجموعة املرسحيات التي شارك يف بطولتها طبقا
الختالف الفرق وأيضا للتتابع الزمني كام ييل:
 «املتجول« :إنفجروا أو موتوا ،الحكم قبل املداولة ،رجال الله،محاكمة السيد ميم ( ،)1985املهرج (.)1986
 «القومي» :دماء عىل استار الكعبة ( ،)1987أهال يا بكوات،حكايات صوفية ( ،)1988الشيطان يعظ ( ،)1997املحاكمة (.)2014
 «اتحاد الفنانني العرب» :واقدساه (.)1988 «الطليعة» :يوليو (متوز)س قيرص (،)2000 «الغد» :زفة صعيدي ( ،)2005أوديب وشفيقة (.)2010 «الحديث» :يف إيه يا مرص سالما يا مرص (.)2011وذلك بخالف بعض العروض الخاصة لألطفال وبعض العروض
املصورة للعرض التلفزيوين ومن بينها عىل سبيل املثال :عيل بابا
والعصابة.
وقد تعاون من خالل املرسحيات السابقة مع نخبة من كبار
املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ويف مقدمتهم األساتذة :عبد
الغفار عودة ،د.هاين مطاوع ،عصام السيد ،د.كامل الدين حسني،
أبو بكر خالد ،إميان الصرييف ،عاصم رأفت ،حمدي أبو العال ،رشيف
عبد اللطيف ،يارس صادق ،محمد جابر ،وذلك باإلضافة إىل املخرج
التونيس الكبري املنصف السوييس.
رحم الله الصديق العزيز والفنان املتميز مصطفى طلبة الذي
جمعتني معه صداقة حقيقة وذكريات فنية عزيزة ،حيث ننتمي
لجيل واحد وبدأنا االحرتاف بعد مرحلة الهواية يف نفس الفرتة تقريبا
مبنتصف مثانينات القرن املايض بفرقة «املرسح املتجول» .وقد كان
 رحمه الله  -دمث الخلق ومحبا للحياة ومثاال للتواضع ،ومدافعاعنيدا عن القيم األصيلة ،فهو يكره الحقد والحسد واملشاحنات،
وتتسم معامالته بالرقي ،وحبه واحرتامه لزمالئه ،وقد متيز بالوفاء
ألصدقائه ولكل من شاركه يف عمل .وال يسعنا يف النهاية إال أن ندعو
الله له بالرحمة والغفران وأن يدخله فسيح جناته جزاء ما أخلص
يف عمله ،وسعى جاهدا لتحمل مسئولياته كزوج وأب وفنان يعي
أهمية دوره يف املجتمع.

مشهد

احذروا « ..القضية »23

اسمحوا يل أن أحدثكم هنا يف “مرسحنا” عن فيلم سيناميئ ،ال
باعتباره فيلام ،ولكن باعتباره طارحا لقضية أظنها هي األخطر
اآلن ،وباعتباره ناقوس خطر رمبا ال يريد أن يسمعه البعض.
والفيلم هو “القضية  ،”23أخرجه مخرج لبناين اسمه زياد
دويري ،يتناول فيه وضع الفلسطينيني يف لبنان من خالل خالف
بسيط يتطور إىل أن يصل إىل قاعة املحكمة ،ومنها إىل الرأي
العام ،ومنها إىل األحزاب السياسية ،ومنها إىل رئاسة الجمهورية..
وخالل األحداث التي تبدو بسيطة يعيد الفيلم مناقشة وجود
الفلسطينيني يف لبنان ،ويحملهم مسئولية املجزرة التي حدثت
لهم عىل يد الصهاينة مبباركة وتخطيط ومشاركة حزب الكتائب.
لكن ليست تلك أيضا هي القضية ،فاملخرج من حقه أن يتبنى
أي وجهة نظر ،ومن حقه أن يزور يف التاريخ والحقائق ،ويف
املقابل من حقنا أن نهاجم وجهة نظره ونفندها ،بل ونصنع
أفالما توضح ما حاول أن يدلس عليه.
يكتف بتبنى وجهة
لكن القضية تكمن يف أن هذا مخرج ،مل
ِ
النظر (اإلرسائيلية) من خالل عمل إبداعي ميكن الرد عليه بعمل
إبداعي آخر ،لكنه سبق له وأن قام بالسفر إىل (إرسائيل) ليصور
فيلمه األسبق “الصدمة” مستعينا مبمثلة (إرسائيلية) متجاوزا
القرار الشعبي العريب مبناهضة التطبيع ،بل وخارقا للقانون
اللبناين الذي يجرم التعامل مع الصهاينة ،وقد سبق وأن رفعت

ضده قضية وتم توقيفه يف مطار لبنان.
مل يرتدع املخرج ،بل قام بعمل فيلمه التايل “القضية ”23
مبشاركة إنتاجية مع واحد من أشهر الداعمني للصهيونية
والحاصل عىل ما يدعونها جائزة السالم من (إرسائيل)!!
وإذا ما وضعنا األحداث بجوار بعضها يعضا بدءا من فيلمه
“الصدمة” إىل فيلمه “القضية  ،”23ثم حصول األخري عىل أفضل
فيلم أجنبي يف مسابقة األوسكار ،سنعرف عىل الفور أي هدف
يستهدفه هذا املخرج ،وأي طريق يسلك لتحقيق هدفه.
لكن أيضا ليست تلك هي املشكلة ،املشكلة التي تهمنا هي أن
دار عرض مرصية خاصة تدعى (زاوية) أرصت عىل استضافة
الفيلم وعرضه عرضا عاما ،متحدية القرار الشعبي مبناهضة
التطبيع .وهو ما جعلني مع آخرين ندعو إىل مقاطعة الفيلم
ومقاطعة دار العرض ومالكيها .وفوجئنا بأن البعض من مثقفينا
يشنون حربا عىل أصحاب هذه الدعوة ،متهمني إيانا بأننا (نحجر
عىل اإلبداع) وبأننا (ضد حرية التعبري) وضد (حرية االختيار) و..
و!!..
هنا برأيي تكمن املشكلة األهم واألخطر ،مشكلة (امليوعة) التي
بدأت لألسف تنترش بني بعض مثقفينا فيام يخص التطبيع مع
الكيان الصهيوين .مشكلة التناقض يف املواقف الذي يثري العجب،
إذ بينام انتفض هؤالء مع املنتفضني ضد قرار اإلدارة األمريكية
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بنقل السفارة الصهيونية إىل القدس ،ودعوا مع الداعني إىل
مقاطعة املنتجات (األمريكية) ردا عىل القرار األمرييك الوقح،
نجدهم يربرون الستضافة فيلم ليس فقط يحمل وجهة نظر
صهيونية ،لكن مخرجه مطبع إىل درجة التعامل املبارش مع
الصهاينة بالسفر واالحتفاء وإرشاك ممثلني صهاينة ،وأيضا ممول
من رشكة ميلكها صهيوين.
هنا تكمن املشكلة التي أظن أنها يجب أن تعيد قضية مناهضة
التطبيع إىل بؤرة الحدث مرة أخرى ،وتدعو كل رشيف عىل هذه
األرض أن يعتربها قضية حياته ،خاصة إذا ما تذكرنا أن بعضا
ممن ينتمون إىل عامل الثقافة يسعى سعيا حثيثا نحو تسفيه
فكرة املقاومة ،وتشويه رموز املقاومة عىل مدار التاريخ العريب،
ننس بعد أولئك الذين ادعوا عىل صالح
واملرصي خاصة .ولعلنا مل َ
الدين األيويب أنه (أحقر شخصية يف التاريخ) وأن (القدس مل تكن
يوما مقدسة) وأن أحمد عرايب (كاذب) وأن عصابات الهاجانة
الصهيونية مل يكن هدفها إال تحرير فلسطني من االحتالل
اإلنجليزي ،و ..و!!!..
فاألمر خطري ،وإن ترك لهؤالء الساحة سنسمع من يدعو إىل
رضورة زيارة وفود فنية لألرض املحتلة ملشاركة (املعتدلني) من
الصهاينة يف صنع أعامل إبداعية تدعو للسالم ..فاحذروا ..إن
البعض ميهد األرض للغزاة ..احذرووووووا.
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فى أولى ليالى «اضحك لما تموت»

وزيرة الثقافة :إعادة افتتاح المسرح القومي يعد انتصارا جديدا للثقافة والفنون الهادفة

شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
إعادة تشغيل املرسح القومي بعرض “اضحك ملا
متوت” تأليف لينني الرميل وإخراج عصام السيد
وبطولة نبيل الحلفاوي ،محمود الجندي ،سلوى
عثامن ،إميان إمام ،تامر الكاشف ،زكريا معروف،
حمدي حسن ،بحضور جامهريي رفع الفتة كامل
العدد يف أول يوم عرض.
رصحت وزير الثقافة أن إعادة افتتاح املرسح
القومي يعد انتصارا جديدا للثقافة والفنون الهادفة
الذي جاء بعد تذليل العقبات التي واجهته ووضع

حال نهائيا لها ..وأشارت أن حرص وزارة الثقافة عىل
أن يفتح املرسح أبوابه للجمهور يأيت إميانا بقيمة
فن املرسح ودوره كقوة ناعمة تؤثر عىل حركة
التنوير يف املجتمع ،مؤكدة أن املرسح القومي
تحديدا إحدى العالمات البارزة يف الثقافة املرصية،
واحتضنت جدرانه الكثري من روائع األعامل ،كام
حظي برواج غري مسبوق بفضل كوكبة من الكتاب
املرسحيني واملبدعني الذين دشنوا مرحلة هامة يف
تاريخ املرسح املرصي خالل خمسينات وستينات
القرن املايض ،وأيضا يف السنوات األخرية التي

شهدت عروضه الجادة خاللها إقباال جامهرييا
عظيام ومشاركات لكبار الفنانني.
تعد مرسحية «اضحك ملا متوت» هي النص الـ51
للكاتب لينني الرميل ،ومن إخراج عصام السيد
حيث تعاونا معا يف تقديم الكثري من األعامل
الناجحة ،منها «أهال يا بكوات» ثم «وداعا
يا بكوات» التي القت نجاحا فنيا وجامهرييا
غري مسبوق ..وذكر لينني الرميل أن فكرة هذه
املرسحية خطرت له يف  2010وانتهى منها بعد
أربع سنوات ثم اكتشف أنها تكمل مرسحيتي

«أهال يا بكوات» و«وداعا يا بكوات» ،وفكرتها
تربط بني أحداث املرسحيتني ،فبطالها مل يعودا
للاميض ومل يذهبا إىل املستقبل ،وإمنا يعيشان
الحارض بكل تفاصيله.
صمم الديكور محمود غريب ،مالبس نعيمة
عجمي ،موسيقى هشام جرب ،تعبري حريك رشين
حجازي ،اإلضاءة يارس شعالن ،مخرج مساعد
محمد صفوت ،واملخرج املنفذ صفوت حجازي.

أحمد زيدان

