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حازم الصواف
الديسك امركزى

محمود الحلواى
مدحت صرى
الهرم تقاطع شارع خاتم امرسلن مع
شارع اليابان  -قر ثقافة الجيزة
ت - 35634313:فاكس37777819:

جريدة كل المسرحين

فوتوغرافيا

امواد امرسلة للنر تكون خاصة بالجريدة
وم يسبق نرها والجريدة ليست مسئولة
عن رد امواد التى م تنر.
ااشراكات ترسل بشيكات أو حواات
بريدية باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة
 16ش أمن سامى من قر العينى-
القاهرة
أسعار البيع ى الدول العربية
تونس  1.00دينار  -امغرب  6.00دراهم
 الدوحة  3.00رياات  -سوريا  35لرة -الجزائر  - DA50لبنان  1000لرة  -اأردن
 0.400دينار -السعودية  3.00رياات
 اإمارات  3.00دراهم  -سلطنة عان 0.300سنتاً -ليبيا  500درهم  -الكويت
 300فلس  -البحرين  0.300دينار -
السودان  900جنيه

ااشراكات السنوية:

مر  52جنيها  -الدول العربية  65دواراً
الدول اأوروبية وأمريكا  95دواراً

E_mail:masrahona@gmail.com
جريدة كل المسرحيين

اماكيت اأساى :

إسام الشيخ
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جرجس شكرى

عبد الحافظ بخيت
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متابعات
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قصور الثقافة

تحتفي بالمرأة المصرية على مسرح الجمهورية

نظمت اإدارة العامة لثقافة امرأة التابعة لإدارة امركزية للدراسات
والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة ،اأسبوع اماي ،احتفالية
تكريم امرأة امرية ،وذلك عى مرح الجمهورية.
نقل امخرج هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة،
تحية وتهنئة الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة ،للمكرمات ،وقام
بإلقاء كلمة الدكتور عواض للحضور ،التي أكد فيها أن تكريم
الهيئة للمرأة امرية هو تكريم للمجتمع بأره ،مؤكدا عى أن
الهيئة تحرص سنويا عى تكريم شخصيات نسائية لها أدوار مؤثرة
ي مختلف امجاات ،إضافة إى تكريم عدد من اأمهات امثاليات
وامبدعات العامات بالهيئة ،موضحا أن هذا التقليد السنوي هو
امتداد اهتام كبر توليه الهيئة للمرأة امرية عر أنشطتها
الثقافية والفنية اموجهة لها مواقعها الثقافية امنترة ي كل
محافظات الجمهورية اعرافا وعرفانا بدورها الرائد.
كا وجهت الدكتورة حنان موى رئيس اإدارة امركزية للدراسات
والبحوث ،الشكر للسيدات امكرمات ،وأكدت أن تكريم الهيئة
للمرأة يعد شيئا بسيطا مقابل ما تقدمه امرأة مر ،كا قدمت
الشكر للقامن عى هذه ااحتفالية.
وقدمت صرية محمود مدير عام اإدارة العامة لثقافة امرأة ،تحية
تقدير واعتزاز لسيدات مر ،وأشارت إى أن الكلات تعجز عى
أن تعطي امرأة امرية حقها ي التقدير واإجال ،فهي رمز العطاء
وامثابرة والتضحية والتميز ،مشرة إى أن الهيئة تكرم اليوم عددا
من الرموز امرية امميزة والعامات امضيئة ي مختلف امجاات
والقطاعات.
وقام هشام عطوة بتكريم بعض الشخصيات النسائية ممن قدمن
إسهامات عى امستوى القومي ،بإهدائهم درع الهيئة وشهادة
تقدير ،وهن :النائبة د .ماريان عازر عضو مجلس النواب ومدير
مركز امعلومات بامعهد القومي لاتصاات ،د .هاجر سعد الدين
أول سيدة ترأس شبكة إذاعة القرآن الكريم ،ورحمة خالد بطلة
السباحة ،وتسلمها والدها ،د .وفاء حجاج القائم بأعال رئيس شعبة
البحوث الزراعية والبيولوجية بامركز القومي للبحوث عام ،2017
د .وفاء كامل أول سيدة مرية وعربية تم اختيارها لتكون عضوا

ي مجمع اللغة العربية عام  ،2014مروة السلحدار أول قبطانة
مرية ،الفنانة نادية رشاد ،د .ميسون قطب عميد كلية تربية
نوعية ،الضابط هبة اإمام أحمد ،د .هانيا الشلقامي أستاذ علم
ااجتاع بالجامعة اأمريكية ،د .شادية القناوي أستاذ علم ااجتاع
بكلية اآداب جامعة عن شمس ،أنس الوجود رضوان مساعد تحرير
جريدة الوفد ،دينا مندور زوجة الشهيد الناقد مدحت أبو بكر
امتوي ي حادث مرح بني سويف عام .2005
كا تم تكريم مجموعة من مبدعات الهيئة ،باإضافة إى تكريم

مهرجان نوادي المسرح إقليم القناة وسيناء

اأمهات امثاليات عى مستوى الهيئة واأقاليم امختلفة التابعة لها،
حيث تم إهداؤهن شهادة تقدير وميدالية الهيئة.
واختتمت الفعاليات بتقديم عرض فني للفرقة امرية للموسيقى
والغناء بقيادة فاروق البابي ،حيث قدمت الفرقة مجموعة متنوعة
من اأغاي منها «ست الحبايب» غناء نجاء سليان« ،وحشتني»
غناء أماي صاح« ،والنبي يا جميل» غناء إبراهيم فاروق.

باإسماعيلية  3أبريل القادم

أنت حر
على الهوسابر

يستعد امخرج مصطفى حسن لتقديم عرض
«أنت حر» ,عى مرح الهوسابر ,وذلك يوم
 13من أبريل امقبل ,العرض تأليف لينن
الرمي ,إعداد وإخراج مصطفى حسن.
قال مخرج العرض :تعالج أحداث العرض
مفهوم الحرية ،ويستعرض العرض عدة مفاهيم
مختلفة للحرية .فريق التمثيل امشارك ي
العرض يتكون من محيي نبيل ,أحمد جال,
أحمد جال مهران ,عبد الرحمن مسعد ,عبد
الرحمن يار ,عبد الرحمن جال ,عبد الله
حمدي ,محمد أحمد ,سامي ريف ,حسام
القيطي ,حسن أحمد ,عمر عبد العظيم ,عمرو
نوح ,مصطفى لطفي ,مصطفى الصياد ,إسام
أرف ,مهاب فرغي ,محمد خالد ,هاجر أحمد,
داليا مصطفى ,إراء مجدي ,سلمى سامح ,منة
سامة ,إمان ربيع.

شياء سعيد

حازم سليان
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جريدة كل المسرحيين

تقام فعاليات امهرجان اإقليمي لنوادي امرح ،الخاص
بإقليم القناة وسيناء الثقاي برئاسة الفنان ماهر كال ،
عى مرح قر ثقافة اإساعيلية ي الفرة من  3إى 5
أبريل القادم،
وحددت اإدارة العامة للمرح مديرها د .صبحي السيد
بالتنسيق مع إدارة اإقليم جدول العروض للمشاريع
التي تم اموافقة عى إنتاجها لإقليم عى النحو التاي:
مرحية «سوء تفاهم» لفرع ثقافة اإساعيلية وإخراج
أحمد كال« ،حارة يوتوبيا» لفرع ثقافة بورسعيد وإخراج
محمد جمعة أول أيام امهرجان .كا تخصص ثاي أيام
امهرجان لعروض فرع ثقافة اإساعيلية« ،ليلة القتلة»
إخراج إسام عبد الهادي« ،مذكرات ميت» إخراج رانيا
زارع« ،مأساة لعبة» إخراج عبد السام .أما آخر أيام
امهرجان فتقدم عروض فرع ثقافة السويس« ،ثورة
اأقنعة» إخراج محمد التنجري« ،أكمل مكان النقط»
إخراج آيات زيدان.
يذكر أن لجنة امشاهدة وامناقشة مشاريع اإقليم
تشكلت من النقاد أحمد الحناوي ،ليليت فهمي ،صاح
فرغي.

همت مصطفى
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عيادة الدكتور سرنجة
تستعد فرقة تياترو طنطا لتقديم العرض
امرحي «عيادة الدكتور رنجة» تأليف
وإخراج أحمد الزاوي .يقدم العرض عى مرح
التطبيقين بطنطا  9من أبريل ،من إنتاج ركة
 artistلإنتاج الفني.
وقال امخرج أحمد الزاوي إن أحداث العرض
تدور حول طبيب يعود من أمانيا بعد غياب
 12عاما ببحث علمي خطر يريد تطبيقه،
وتدور اأحداث ي إطار كوميدي ساخر.
العرض بطولة أحمد الزاوي ،مانو جال ،آية
شاكر ،سلمى شادي ،أحمد محسن ،إبراهيم
فوزي ،فاطمة بوريا ،أدهم الرقاوي ،محمد
الرقي ،مصطفى كامل ،أمرة فتحي ،دمو ،إسام
الري ،محمد البشاوي ،عبد الرحمن السيد،
مصطفى غاب ،وعدد من الوجوه الشابة
الجديدة ،ديكور نور عي ،إضاءة محمد بال،
موسيقى عمر إيهاب.

كانسر

مي عبد امنعم

على مسرح الواي بالمنيا

يستعد امخرج كرلس صابر لتقديم عرض «كانر» عى مرح الواي بامنيا ,وذلك يوم  23من أبريل امقبل ضمن
عروض مروع تياترو الصعيد ،ومن امقرر تقديم العرض ي محافظات أسيوط وسوهاج وبني سويف.
قال كرلس صابر :تدور أحداث العرض حول اخراع أحد اأطباء دواء جديدا مرض الرطان ،وهو الفن بشتى أنواعه
(الحي ,الغناء ,الرقص) ويقدم سبعة قصص لسبع شخصيات مختلفة ،ي إطار كوميدي تراجيدي .تابع :العرض
بطولة محمد متوي ،ناني أحمد ،مرام جال ,عبد الباقي جال ،كرلس عبيد ,جورج مجدي ,أحمد حميدو ,ماريا
شحاتة ,إبرام نار ,مينا ميمي ,مريم نادي ,إنجي محسن ,فرحة محمد ,كوي ,موسيقى سامح نار ،مصممة
استعراضات ماريا شحاتة – مريم نادي ,ديكور إبرام شنودة ،مدير ماي وإداري شنودة عادل ,إضاءه بيشوي صابر,
دعاية بيشوي ،وطوي صفوت ،تأليف وإخراج كرلس صابر.

شياء سعيد

إدارة الخانكة التعليمية

قدمت «دم السواقي»

جريدة كل المسرحيين

تحت إراف توجيه الربية امرحية بإدارة الخانكة ،ضمن مسابقة الفنون امرحية محافظة القليوبية ،بوزارة
الربية والتعليم ،قدم فريق مرح طاب مرحلة التعليم اأساي باإدارة والتعليم الثانوي ،العرض امرحي «دم
السواقي»  19مارس ،عى مرح مدرسة ابن سينا الخاصة ،العرض تأليف بكري عبد الحميد ،وإخراج سليم عثان
موجه امرح.
تشكلت لجنة التحكيم من اأساتذة :ممدوح سلان اموجه العام ببنها ،وجميل عام موجه الربية امرحية ببنها.
حر العرض نادية الريس مسئول الشؤون التنفيذية باإدارة ،ومريم محفوظ مسئول العاقات العامة ،ونار
الجمل بالشؤون التنفيذية ،وأم كلثوم عادل بالعاقات العامة ،وسمية هاشم من مكتب اموهوبن ،كا حر
العرض أعضاء هيئة التوجيه بامرح فيصل شاهن اموجه اأول ،عبر قرعي ،وائل رضوان ،محمد الصفتي ،حنان
رسمي أخصاي امرح ،وهالة جبارة مديرة مدرسة مر الحديثة بنن ابتداي ،وعزة صرة ،وأخصائيي الربية
امرحية وأولياء أمور الطلبة والطالبات امشاركات ي العرض.
قالت حنان رسمي إن العرض يقدم رؤية بسيطة عن حاات العشق ي الراث الشعبي بطريقة فلسفية ،وإن كانت
الحكايات متشابهة ي النهايات .أضافت :سوف يتم إعادة تقديم العرض بامهرجان الختامي لأنشطة الذي يقام
مدرسة ابن سينا الخاصة بالخانكة  10أبريل القادم ،بحضور طه عجان وكيل الوزارة وصاح محروس مدير اإدارة.
العرض امرحي «دم السواقي» مثيل يوسف محمد جال من مدرسة الشمس التجريبية ،محمد محمود عزام
مدرسة الشهيد أحمد راي الزيات ،أحمد جال الديب ،عاصم هاي شاكر مدرسة الشهيد محمد جودة الثانوي
بنن ،صري محمد صري مدرسة الشهيد محمد جودة الثانوي بنن ،عار هشام ..مدرسة الحرة اإعدادية بنن،
شاهي رضا ،تقى محمد حامد ،نرة سيد مري من مدرسة الشهيد أحمد عبد النبي عطوة الثانوي بنات.
العرض قدم تحت إراف توجيه امرح :فيصل شاهن ،عبر قرعي ،وائل رضوان مساعد مخرج ،حنان رسمي،
إعداد امؤلف الراحل محمود الصواف إخراج سليم عثان.

همت مصطفى
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في شم النسيم

ورش وغناء وحكي وعروض مسرحية

في معرض الكتاب باإسكندرية

تقيم الهيئة العامة للكتاب برئاسة هيثم الحاج أنشطة فنية
موازية معرض الكتاب باإسكندرية ي الفرة من  31مارس
وحتى  9أبريل.
قال أحمد توفيق امرف عى ورش الطفل بامعرض:
يستمتع اأطفال من زوار معرض الكتاب وأرهم بأنشطة
فنية وثقافية متنوعة ،تقام يوميا مخيم ورش اأطفال
معرض الكتاب بكلية الهندسة .أضاف :يبدأ برنامج
اأنشطة يوميا من الساعة الواحدة ظهرا ،ويشهد اليوم
اأول السبت  31مارس ورشة صناعة اأراجوز للفنان
مصطفى عبده ،يليه حكايات زمان ورشة حي أمرة عبد
التواب ،واحي يا شهرزاد منى ملوم ،ويبدأ اليوم الثاي
اأحد  1أبريل باسكتش مرحي باسم أواد الشوارع إخراج
شياء إبراهيم ،ثم حكايات اأراجوز امشاكس أمرة عبد
التواب ،ولعب عيال أحمد مصطفى ،وتقدم ي اليوم الثالث
ورشة تدوير النفايات أمرة عبد التواب ،وشخصيات
مرحية وماسكات لنهلة مري ،كا يقدم الكاتب حسام
عبد العزيز ورشة الخيال ي مرح الطفل ،مع مشاركة
اأراجوز امشاكس للفنان مصطفى عبده.
الثاثاء  3أبريل يقدم أحمد مصطفى «حواديت جدي»،
ويقدم السيد نجم «قصص من أدب امقاومة وغرس
روح اانتاء عند الطفل» ،ثم فقرة «سحارة الفنون» مع
امواهب تقدمها إمان راشد.
ويشهد اأربعاء  4أبريل تقديم عروض من أعال الشاعر
الراحل مجدي عبد الرحيم ،لفنان اأراجوز مصطفى عبده
وفرقته ،ويشارك مركز توثيق وبحوث أدب الطفل  -دار

الكتب ،بفقرة «شارك بقصتك» التي يقدمها السيد إبراهيم،
ويقدم أحمد مصطفى فقرة «غنوة وحدوتة».
الخميس  5أبريل تقدم الكاتبة عفت بركات ورشة بعنوان
«حكاية ورسمة» ،ويقدم الشاعر جابر بسيوي فقرة شعرية،
ويقدم الكاتب أحمد فضل شبلول محارة بعنوان الطفل
واإبداع.
ي الجمعة  6أبريل تقدم الفنانة ساء إبراهيم ورشة
إعداد اممثل ،يعقبها اأراجوز امشاكس – حكاية توتة
للفنان مصطفى عبده ،وتحار د .غيان البطران حول
كيف نري أبناء ناجحن وسعداء ،ويبدأ السبت  7أبريل
بورشة صناعة مهرج بالورق أمل جال مع مداخات
اأراجوز امشاكس ،ثم محارة حول صحة الطفل للدكتورة
منة ،وتقدم منى ملوم قصة الحكاية ،ويشهد اأحد 8
أبريل ورشة «حكاية ورسمة» للكاتبة عفت بركات ،ويقدم
الكاتب شوقي بدر يوسف اإسكندرية «حكاية مكان»،
ويقدم د .عي عبد امنعم «بوابات إسكندرية وتراث
بأغان للشاعر
الطفل» ،وتختتم الفعاليات اإثنن  9أبريل
ٍ
عبده الزراع تحت عنوان «ياما خلق ياما صور» ،وتقديم
الشعراء أحمد فضل شبلول وجابر بسيوي وعبده الزراع
ندوة حول أغاي الطفل ي اموروث الشعبي ،إضافة لفقرة
اأراجوز امشاكس ومعرض لرسوم الحكايات وتوزيع جوائز
أحسن عر لوحات فائزة ،وتستمر ورشة رسوم الحكايات
مستمرة يوميا طوال فرة امعرض.
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في ختام مهرجان الفنون باأقصر

«طائر» و«خالي صفية» أفضل العروض و«عسل وطحينة» سوبر ستار

قدرها ألف جنيه ،وي امركز الثاي دينا أحمد أبو
عتاب محافظة الدقهلية مركز شباب ميت غمر
وجائزة مالية قدرها  750جنيها عن عرض “ليى
وامجنون” ،وجاءت ي امركز الثالث مرام جال شوقي
محافظة امنيا مركز شباب نار ملوي عن عرض
“الواغش” وجائزة مالية قدرها  500جنيه.
أحسن تمثيل رجال
حصد الجائزة اأوى عبد الله خالد محمد من محافظة
القاهرة مركز شباب السام عن عرض «طائر» وجائزة
مالية قدرها  1000جنيه ،والجائزة الثانية ذهبت
محمود أحمد توفيق محافظة الدقهلية ،مركز شباب
ميت غمر وجائزة مالية قدرها  750جنيها ،والجائزة
الثالثة حصل عليها عبد الرحمن محمود حسن من
محافظة اأقر مركز شباب طيبة العوامية وقدرها
 500جنيه.
جائزة أحسن مخرج
حصل عى الجائزة اأوى ومبلغ ألف جنيه عمر حسن
مراد من محافظة القاهرة مركز شباب السام ،وحصل
عى الجائزة الثانية وقدرها  750جنيها محمود خالد
الرفاعي من محافظة الدقهلية مركز شباب ميت غمر،
وحصل عى الجائزة الثالثة ومبلغ  500جنيه حاتم
محمد محمد من محافظة الغربية مركز شباب سمنود.
جائزة التأليف
حصل عى الجائزة اأوى ومبلغ ألف جنيه محمد

موى محمد من محافظة قنا مركز شباب امعنى،
وحصلت عى الجائزة الثانية ومبلغ  750جنيها منال
محمد عبد الحليم من محافظة القليوبية مركز شباب
 15مايو.
جائزة أحسن سينوجرافيا
حصل عى الجائزة اأوى ومبلغ ألف جنيه محمد
عى محمد من محافظة كفر الشيخ مركز شباب بيا،
وحصل عى امركز الثاي ومبلغ  750جنيها محمود
خالد الرفاعي من محافظة الدقهلية مركز شباب ميت
غمر.
كا حصلت الفرق الفائزة عى جوائز مالية ي مجال
اموسيقي والكورال بالرتيب التاي:

امركز الخامس مركز شباب صاح سام محافظة بني
سويف فريق اموسيقى النحاسية ،امركز الرابع مركز
شباب الزقازيق بحري محافظة الرقية ،امركز الثالث
مركز شباب الفسطاط محافظة القاهرة ،امركز الثاي
مركز شباب سموحة محافظة اإسكندرية ،وحصل
عى امركز اأول مركز شباب كفر الشيخ محافظة كفر
الشيخ.
ي مجال الفنون الشعبية جاءت امراكز عى النحو
التاي :امركز الخامس مركز شباب ستاد امنصورة
محافظة الدقهلية ،امركز الرابع مكرر مركز شباب
روض الفرج محافظة القاهرة.
امركز الرابع مركز شباب امنيا أ محافظة امنيا ،امركز
الثالث مكرر مركز شباب مدينة سوهاج محافظة
سوهاج ،امركز الثالث مركز شباب الزاوية الحمراء
محافظة القاهرة.
امركز الثاي مركز شباب أبو حاد محافظة الرقية،
فيا حصل عى امركز اأول مركز شباب قليوب
محافظة القليوبية ،وتم إهداء الفرق التي شاركت ي
درع امهرجان.
وقالت الفنان منال عامر الحاصلة عى امركز الثاي
ي مسابقة التأليف امرحي :شاركت بعرض صفية
وحصلت عى امركز الرابع وثاي تأليف عى مستوى
الجمهورية (صفية) كتابة وإخراج منال عامر،
وامرحية مستوحاة من رواية بهاء طاهر خالتي
صفية والدير.
وأوضحت منال عامر أن العرض يعد طلقة رصاصة
عند انطاقها تدخل قلب صفية ي نهايته ،العرض
يتساءل هل للحب مكان وسط كل هذا الدمار؟
وكيف يكون امحب هو امدمر؟ استغلت صفية تطرف
حنن وجشعه للال واستغلته لهدم الدير ،لتنشأ
الفتنة بن الناس النص أشعار وألحان عاشور الكياي.
أشارت منال إى أنها امشاركة اأوى لها ي امهرجان
وأن إدارة امهرجان واللجنة امنظمة بذلت جهدا كبرا
لجمع امواهب من كل محافظات مر ،مؤكدة أن
تجميع كل هذا العدد امشارك ي امهرجان يعد جهدا
مها ي سبيل حوار الشباب من مختلف امحافظات
فيا يتصل بالفنون واأفكار.
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اختتم يوم اأحد  4مارس الحاي مهرجان الفنون
الذي أقيم باأقر تحت شعار “الفن رسالة سام”،
والذي ينظمه ااتحاد العام مراكز شباب امدن ي
مجاات اموسيقى والكورال والفنون الشعبية وامرح
تحت رعاية امهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب
والرياضة ،وقد أعلنت النتائج النهائية ي مجاات
(اموسيقى والكورال – التمثيل امرحي – الفنون
الشعبية) من خال أعال لجان التحكيم وفقا لرنامج
زيارات الفروع اعتبارا  1 /22وحتى 2018 /2 /24
انطلقت فعاليات امهرجان الختامي وتوزيع الجوائز
الخميس اأول من مارس بديفليه وعروض فنية
متحركة لفرق الفنون الشعبية عى كورنيش النيل
باأقر وعروض لفرق اموسيقى والكورال والفنون
الشعبية عى امرح امكشوف أمام معبد اأقر ،ي
اليوم التاي قدمت عروض امرح لفرق مراكز شباب
امدن وعروض للفنون الشعبيه عى مرح قاعة
امؤمرات بامحافظة ،وي اليوم التاي قدمت عروض
لفرق اموسيقى والكورال والفنون الشعبية ،وي اليوم
اأخر عرض فني لفريق مركز شباب كفر الشيخ
للموسيقى والكورال ،ثم عرض للمرحية ااستعراضية
«عسل وطحينة» مركز شباب الدخيلة باإسكندرية ثم
أغنية ختام امهرجان «السام بكل لغات العام»
بدأت فعاليات إعان النتائج وتوزيع الجوائز بحضور
رئيس مجلس إدارة ااتحاد برئاسة امستشار أحمد
فضل وإمان عبد الجابر مدير عام إدارة الهيئات
الشبابية بوزارة الشباب عن وزير الشباب والرياضة
والدكتور يوسف الورداي بالشباب والرياضة ،وحفني
بركات وكيل وزارة الشباب والرياضة باأقر كا
حر سكرتر عام محافظة اأقر ومحمد العدوي
مدير عام فرع ثقافة اأقر ،وأعلنت النتائج من قبل
اللجنة الثقافية والفنية بااتحاد برئاسة د .أحمد عبد
الرحمن طه ،ولجنه التحكيم التي تكونت من الفنان
كرم أيوب للموسيقى والكورال وامخرج محمد لبيب
للمرح وسمر ريف وأحمد الدله للفنون الشعبية.
شارك بالدورة الرابعة للمهرجان  24محافظة بواقع
 86عرضا مرحيا و 40فريقا موسيقيا وكوراا و30
عرضا للفنون الشعبية ،وميزت دورة هذا العام بتعدد
العروض ووجود عروض مميزة ي مجاات اموسيقى
والكورال والفنون الشعبية وامرح وكانت النتائج
كاآي:
أفضل العروض
حصل عى امركز الرابع مركز شباب  15مايو محافظة
القليوبية “صفية” وجائزة مالية قدرها ثاثة آاف
جنيه ،امركز الثالث مكرر مركز شباب نار ملوي
محافظة امنيا عرض «الواغش» وجائزة مالية قدرها
ألف جنيه ،وامركز الثالث مركز شباب ميت غمر
محافظة الدقهلية «عرض ليى وامجنون» وجائزتها
ألف جنيه .أما امركز الثاي فحصل عليه مركز شباب
بيا محافظة كفر الشيخ عرض «خالتي صفية والدير»
وجائزة مالية قدرها اثنا عر ألف جنيه ،وامركز اأول
مركز شباب السام أول محافظة القاهرة عرض «طائر»
وجائزة مالية قدرها خمس عر ألف جنيه .فيا
حصل عى لقب «سوبر ستار» امهرجان مركز شباب
الدخيلة محافظة اإسكندرية ،بعرض «عسل وطحينة»
وتصميم ااستعراض الختامي وأغنية امهرجان وقيمة
الجائزة خمس عر جنيه.
جوائز التمثيل
جائزة أحسن ممثلة نساء حصلت عى امركز اأول
علياء هاشم أحمد مركز شباب بيا محافظة كفر
الشيخ عن عرض خالتي صفية والدير وجائزة مالية
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آداب وهندسة وزراعة

يحصدون جوائز مهرجان جامعة الفيوم

شهد مرح جامعة الفيوم  ٧مارس الحاي ختام فعاليات مهرجان
العروض القصرة بجامعة الفيوم ي دورته الحادية عرة ،الذي بدأت
فعالياته  ٣مارس مشاركة  ١٩كلية.
الكليات التي شاركت بامهرجان هي السياحة والفنادق بعرض “ياما ي
الجراب” تأليف صالح سعد وإخراج يار عطية ،وكلية الربية والطفولة
بعرض “وللموت وطن” تأليف حامد الزبيدي إخراج باسم العشري،
وكلية دار العلوم عرض “ليلة الجنوب” تأليف شاذي فرح إخراج شاذي
عصام ،وامعهد الفني للتمريض بعرض “العار” تأليف لينن الرمي إخراج
هناء محمد ،وكلية الصيدلة بعرض “غيط الورد” تأليف وليم شكسبر
إخراج يار أبو العا ،وكلية اآثار عرض “اأداة” تأليف وإخراج محمد
عبد الخالق ،وكلية الربية النوعية بعرض “الغجري” تأليف بهيج إساعيل
إخراج أسامة الغمري ،وكلية الربية عرض “قهوة بلدي” تأليف ورشة
عمل وإخراج أحمد محمود ،وامدن الجامعية بعرض “ ١٩٨٠وانت
طالع” ،تأليف محمود جال وإخراج باسم نبيل ،وكلية الهندسة بعرض
“اليوم اأخر” تأليف محمود جال وإخراج محمد كسبان ،وكلية العلوم
بعرض “ليلة من ألف ليلة” تأليف أحمد سمر وإخراج إسام نار،
كلية التمريض بعرض “مذكرات مشنوق” تأليف أسامة شفيق وإخراج
حسن محمود إساعيل ،وكلية الربية الرياضية بعرض “مدينة اأنوار”
تأليف محمد سيد وإخراج ضياء الدين يحي ،وكلية الطب البري
بعرض “قضية عبد ربه” تأليف ورشة عمل إخراج هدير عبد العزيز،
وكلية الحاسبات وامعلومات بعرض “اللحاد” إخراج خالد ريف ،وكلية
الخدمة ااجتاعية بعرض “مدينة التلج” تأليف محمود جال وإخراج
محمد مصطفي ،وكلية الزراعة بعرض “إنسان ماريونيت” تأليف أحمد
عبد العليم ومحمد عبد امعطي إخراج أحمد عبد العليم ،وكلية الحقوق
بعرض “حزام ناسف” تأليف السيد فهيم إخراج عبد الرحمن عي ،وأخرا
كلية اأداب بعرض “الغريب” تأليف محمود جال وإخراج مصطفى
سيد.
تشكلت لجنة التحكيم من الفنان طارق الدسوقي والفنان يار صادق
والفنانة سلمي غريب وأعلنت نتائجها كاآي:
جوائز لجنة التحكيم الخاصة ي التمثيل رجال حصل عليها الطالب
الشاذي عصام عن عرض ليل الجنوب ،والطالبان إسام جال ومحمد
أحمد عن عرض الغجري ،الطالب محمد رزق عن عرض اأداة ،الطالب
محمد نبيل عن عرض اليوم اأخر ،الطالبان سامة صبحي وأحمد عاد
عن عرض إنسان ماريونيت ،الطالب محمود خليفة عرض اليوم اأخر.
كا حصد ثاثة طاب امراكز اأوى ي التمثيل :أحمد مصطفى عن عرض
مدينة الثلج ،ومحمد عبد الخالق عن عرض اأداة ،وي امركز الثالث
محمد فاروق عن عرض الغريب.
أما جوائز لجنة التحكيم الخاصة ي التمثيل النساي فذهبت إى أساء
جابر عن عرض ليل الجنوب ،دعاء مؤمن عن عرض قهوة بلدي ،وآيهة
يار عن عرض الغريب.

أما الطالبات الحاصات عى امراكز اأوى مثيل ،فهن فاطمة ربيع عن
عرض الغجري ،والطالبة مروة فتوح عن عرض مذكرات مشنوق ،وي امركز
الثالث أمنية رمضان عن عرض مدينة التلج.
وجاءت جوائز لجنة التحكيم الخاصة ي اموسيقى واألحان كاآي:
املحن إيهاب حمدي عن عرض ياما ي الجراب ،محمد عبد الوهاب فتحي
عن عرض إنسان ماريونيت ،كا حصل عى امراكز اأوى املحنون :كريم
محمد عن عرض الغريب ،مصطفى خالد عن عرض للموت وطن ،محمد
طارق عن عرض الغجري،
وذهبت الجوائز الخاصة ي امابس إى أمرة صابر عن عرض مدينة التلج،
غادة محمد عن عرض ليلة من ألف ليلة ،أما من حصلوا عى امراكز
اأوى فهم سامح الغرباوي عن عرض الغريب ،محمود مصطفى عن عرض
إنسان ماريونيت ،مونيكا عاطف عن عرض ياما ي الجراب.
وبالنسبة لجوائز امكياج فقد حصل عرض الغجري وعرض اأداة عى
شهادات ميز ،فيا حصل عى امراكز اأوى شهد يري عن عرض اليوم
اأخر ،رضوى الطيب عن عرض ليلة من ألف ليلة ،وعرض ياما ي الجراب.
أما جوائز الديكور الخاصة فقد ذهبت لكل من محمد يوسف عن عرض
ياما ف الجراب ،محمد كسبان عن عرض اليوم اأخر ،سمر أحمد عن
عرض إنسان ماريونيت ،فيا حصلت أيه يار عى امركز اأول عن عرض
الغريب ،وعى امركز الثاي مراد الطاوي عرض مدينة التلج ،ومحمد
مختار امركز الثالث عن عرض الغجري.
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الجوائز الخاصة ي اإضاءة حصل عليها محمد مختار عن عرض مدينة
التلج ،أحمد صاح حامد عن عرض الغريب ،بينا حصل عى امراكز اأوى
أحمد صاح حامد عن عرض اليوم اأخر ،محمد مختار وأسامة الغمري
عن عرض الغجري ،محمود ياسن عن عرض ليلة من ألف ليلة.
جوائز التمييز ي التأليف ذهبت إى أحمد عبد العليم ومحمود عبد
امعطي عن عرض إنسان ماريونيت ،بينا حصل عى امراكز اأوى محمد
عبد الخالق عن عرض ااداة ،ورشة عمل لعرض قهوة بلدي ،ورشة عمل
لعرض قضية عبد ربه.
أما جوائز التميز الخاصة ي اإخراج فذهبت إى الشاذي عصام عرض ليل
الجنوب ،محمد عبد الخالق عن عرض ااداة ،باسم العشري عن عرض
للموت وطن ،أحمد عبد العليم عن عرض إنسان ماريونيت ،يار عطية
عن عرض ياما ي الجراب ،أما امراكز اأوى فذهبت بالرتيب إى محمد
كسبان عن عرض اليوم اأخر ،مصطفى سيد عن عرض الغريب ،إسام
نار عن عرض ليلة من ألف ليلة.
أما جائزة أفضل عرض فقد ذهبت بالرتيب لعرض الغريب كلية اأداب،
وعرض اليوم اأخر كلية الهندسة ،وعرض إنسان ماريونيت كلية الزراعة.
أعرب الفنان طارق الدسوقي عن سعادتة بوجوده ضمن لجنة تحكيم
مهرجان جامعة الفيوم وأبدي إعجابه الشديد مشاركة عروض متميزة ،كا
منى التوفيق للشباب امبدع.
وقال مصطفى سيد مخرج كلية اآداب ،إنه سعيد لحصول عرضه عي
امركز اأول وأعرب عن شكره لكل أعضاء فريق العمل الذين اجتهدوا
حتي حصلوا عى هذا امركز امتميز ،وقال محمد كسبان مخرج كلية
الهندسه إن عرض اليوم اأخر هو ثالث تجربة إخراجية له ،وإن العرض
استغرق نحو شهري عمل ،ويطرح أسئلة تثار ي أذهاننا عن حياتنا عى
اأرض .كا أوضح كسبان أن العرض شارك مهرجان «جرافيتي» وحصل
عى امركز الثالث ،كا حصل عى امركز اأول بختام مهرجان امنيا.
أما أحمد عبد العليم مخرج كلية الزراعة ،فأشار إى أن عرض إنسان
ماريونيت يحاي راع اإنسان وأخية ومدى القهر والظلم الذي يقع عليه
من خال مارسات العنف والتطرف ،موضحا أن سبب اختياره للنص
هو رغبته ي إخفاء العيوب الفردية للممثل ،وأعرب عبد العليم عن حبه
الشديد وسعادته بفريق العمل وهي امرة الثانية له ي كلية الزراعة.
مهرجان جامعة الفيوم للعروض القصرة أقيم تحت إراف الدكتور خالد
حمزة رئيس الجامعة ،الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة،
وإراف مدير عام رعاية الشباب كابن هشام رجب ،مدير إدارة النشاط
الفني بالجامعة أستاذة مياء كساب ،أخصاي النشاط الفني أستاذ حسن
شاهن ،أستاذة مها عاشور.

مريانا سامي
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في ندوة «رحلة الزمن الجميل» بالعرائس

جال الهجرسي :العرض نموذج للمغامرة والخيال

محمد مسعد :ماحظات الطفل على العرض أهم بكثر من رأي النقاد
بالتبعية من التطور التكنولوجي الحادث ،موجها
الشكر لفريق عمل «رحلة الزمن الجميل» ،ومتمنيا
أن يكون العرض هو الحلقة اأوى ضمن مسلسل من
العروض التي تتحدث عن العصور امختلفة التي مرت
بها مر.
وقال الناقد محمد مسعد إن إقامة ندوة تخص
مرح الطفل وبحضور الجمهور الحقيقي وهو
«الطفل» ،هي فرصة جيدة متابعة مرح الطفل
بشكل عام ،ومرح العرائس بشكل خاص.
وأضاف مسعد أن مرح العرائس والطفل من أهم
مسارح البيت الفني ،مشرا إى أن فرق هذه امسارح
لديها جمهور حقيقي توجه له رسالتها ،كا أن لها
القدرة عى جذب الطفل ،والتواصل معه ،مش ًرا أيضا
إى أن مرح العرائس لديه الكثر من امميزات ،وأن
كوادره متوفرة ي أكر من عرض واصفا إياه بـ«بيت
خرة مرحية».
وأوضح الناقد محمد مسعد أن العرض امرحي دوره
الحقيقي هو تنمية الطفل ،بداية من السام الوطني
الذي يحمل قيمة كبرة ،باإضافة إى ما يقدمه.

أضاف أن عرض «رحلة الزمن الجميل» يتحدث عن
جزء مهم من تاريخ مر وأنه استطاع أن يربط
اأطفال بتاريخ أجداده ،خاصة بعد أن اعتادت
أبصارهم رؤية ما ينره الغرب اأوروي ،والقدرة
عى ربط الحار وامستقبل باماي ،وأيضا إذابة
بعض اأشياء التي تحجبها الثقافة امجتمعية مثل
عاقة مر بالتوحيد ،ودور إخناتون ي نره.
وتابع« :ماحظات الطفل عى العرض أهم بكثر من
رأي النقاد ،وذلك يظهر من خال تعبرات الطفل
واستمتاعه بالعرض ،وقبوله له».
بينا أوضح امخرج محمد نور مدير مرح العرائس
أن مرح العرائس يحاول دا ًما أن يقدم عروضا
ممتعة ومبهرة ،ويضيف قيمة ثقافية للجمهور،
ليست مقترة فقط عى اأطفال ،موجها الشكر إى
امركز القومي إتاحته الفرصة مناقشة عرض «رحلة
الزمن الجميل».
وأشار الفنان محمد نور إى أن العرض نتاج مجهود
جاعي ،فالنص تأليف يحيى زكريا ،وتلحن كريم
عرفة ،وديكور الدكتور محمد سعد ،باإضافة إى أن

محمد نور :قدمنا «عرائس الماريونت» بشكل جديد

تصميم العرائس مبادرة من مجموعة من طلبة كلية
الفنون الجميلة ي تصميم العرائس ،وهي البداية
اأوى لهم ي ااحتكاك بامرح ،أرف عليهم
الدكتورة أمينة يحيى ،والدكتور ناجي شاكر ،باإضافة
إى مجهود جميع فناي العرائس ،وفنيي خشبة
امرح الذين قدموا جهدا كبرا حتى يخرج العرض
بهذا الشكل ،وهو من العروض الصعبة فنيا وتقنيا.
واختتمت ندوة عرض «رحلة الزمن الجميل»
مجموعة من امداخات واأسئلة من اأطفال ،أجاب
عليها امخرج محمد نور مدير مرح العرائس ،فعن
سؤال :ماذا ا تحتوي العرائس عى عينن ومامح
واضحة؟ قال إن مصمم العرائس يقدم رؤية تشكيلية
تعتمد عى خيال امصمم ،وأن من امتعارف عليه
أن العرائس ا تكون صورة طبق اأصل من الصورة
اآدمية.
وعن ماذا سمي بطل وبطلة العرض بـ«مرزوق
ومرزوقة» ،أجاب :لسهولة نطقها ورعة حفظها
وتذكرها بالنسبة لأطفال .الطفل يحيى محمد
مسعد علق عى العرض قائا« :رحلة الزمن الجميل»
يعرض تاريخنا الفرعوي ،وهو «تاريخ قوي».

تابعها :رنا رأفت – ياسمن عباس
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جريدة كل المسرحيين

أقام امركز القومي للمرح واموسيقى والفنون
الشعبية اأسبوع اماي ندوة حول عرض العرائس
«رحلة الزمن الجميل» ،وذلك ي إطار الندوات
التطبيقية التي يقيمها امركز ،أقيمت الندوة عقب
العرض مبارة بحضور الناقد والفنان جال الهجري،
والناقد محمد مسعد ،ومخرج العرض محمد نور
الدين ،وأدار الندوة الباحث عي داود.
الناقد جال الهجري أعرب عن سعادته البالغة
وانبهاره بالعرض ،مشرا إى أن إقامة ندوة ي مرح
العرائس تعد سابقة للمركز القومي ،تؤكد اهتامه
مرح الطفل.
وقال الهجري إن «رحلة الزمن الجميل» يعد العرض
الثاي اموجه لأطفال ،وأن من الرائع أن تتوجه
الحركة النقدية والتوثيقية لعروض مرح العرائس،
مؤكدا أن امرح اموجه للطفل يعد من أخطر وأهم
امسارح نظرا لدوره الربوي.
جال الهجري وجه عددا من اأسئلة مجموعة من
اأطفال الذين شاهدوا العرض ،ومنهم الطفل «عمر»
الذي أعرب عن سعادته مشاهدة العرض قائا:
«امرحية جميلة».
بينا قالت الطفلة «شهد» الجميل بالعرض هو أبو
الهول والحضارة الفرعونية ،وقال «عمر» إن أكر
ما أمتعه ي العرض هو التاريخ امري وآلة الزمن
التي تأخذ أبطال العرض إى أزمنة مختلفة .وعقب
مداخات اأطفال قال الهجري :جمهورنا مختلف،
فنحن نتوجه ي مرح الطفل إى أكر من مرحلة
عمرية ،تختلف ما بن سن الخيال ،وسن امغامرة،
ومرحلة الرومانسية ،والعرض هنا يتجه إى امرحلة
العمرية الخاصة بامغامرة ،وهو عرض مثر للخيال،
تتحدث فيه العرائس من خال منطق اإيحاء،
وليس مطلوبا من اأطفال ي هذه امرحلة أن يدركوا
كل ما يحتويه العرض ،ولكن أن يتأثروا بالقيمة
الجالية ،ويتعاملوا معه بخيالهم ووجدانهم ومساحة
امعلومات التي متلكونها.
ووجه الهجري الشكر لاعبي العرائس الذين
وصفهم بـ«صندوق جواهر مر» ،مؤكدا أنهم
يقومون بتوصيل امعنى بصدق ،وأنه انبهر بالعرض
وتعامل مع العرض بخيال طفل.
الهجري قال أيضا إن فن اأداء الدرامي بدأ
بالعرائس ومشتقاتها من خيال الظل واأرجواز،
وفنون اإنشاد الديني التي قدمت من معالجات
فنون العرائس.
وختم جال الهجري بأن فن العرائس يستفيد
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التعبر الحركي وفن ااستعراض
والمسرح الجسدي..

مصطلحات متشابهة على مائدة صناعها

يعد المسرح الجسدي أو التعبر الحركي أحد
فنون اأداء المعاصرة ،يعر عن الهموم
والمشكات اإنسانية بشكل حركي بعيدا عن
المسرح الناطق ،يجمع بن التمثيل والرقص
والغناء ،وهناك خلط دائم بن التعبر
الحركي وااستعراض ومى يتم استخدام
مصطلح مصمم استعراضات أو مصمم اأداء
أو التعبر الحركي أو الكريوجراف ،حول
الفرق بن ااستعراض والتعبر الحركي،
وهل مصطلح الكريوجراف هو نفسه مصمم
التعبر الحركي أو مصمم ااستعراض أم أنه
مجرد مصطلح تم استحداثه .وعن كيفية
تحويل لغة الحوار المسرحي للغة حركية
التقت “مسرحنا” ببعض المتخصصن في
المسرح الحركي وكانت تلك آراءهم.

روفيدة خليفة

جريدة كل المسرحيين

يقول مصمم اأداء الحري عمرو البطريق :بالتأكيد مكن للتعبر الحري
التعبر عن كل ما نريد قوله عن مشاعر الحب والكراهية والراع
والسياسة والدين ،فقد أصبح الرقص امعار يتطرق لكل جوانب الحياة
والتعبر عنها بطريقة قريبة من الجمهور باستخدام مفردات حركية
متنوعة وباستخدام حركات من حياتنا اليومية .وعن كيفية تحويل اللغة
اللفظية إى لغة حركية ،قال :يتم باستخدام أو إيجاد الحركات امناسبة
التي تعر عن امشهد وامعنى امراد توضيحه وليس مجرد استخدام
الحركة وإا أصبح ليس لها معنى ،وهذا يتطلب جهدا كبرا من امصمم،
ولكن يجب عى امصمم تحدي نفسه بإيجاد حركات مختلفة وجديدة
والبعد عن الشكل النمطي ،حتى يحقق النجاح امطلوب ،وأن يدرس
العمل من كافة جوانبه .وعن الفرق بن ااستعراض والتعبر الحري ،قال:
ااستعراض جزء من التعبر الحري.
«كريوجراف» مصطلح مستحدث «دلع»
أما مصمم ااستعراضات محمد العري ،فقال :مكن للتعبر الحري
التعبر عن قضايانا ومشكاتنا وهمومنا بدون الحاجة للتعبر اللفظي
وتلك مدرستي التي أعمل عليها داما ،فالتعبر الحري أكر واقعية
ويسهل وصول معناه للكثر من الدول التي ا تفهم اللغة التي نتحدث
بها ،أن الحركة لغة عامية ،وحتى الطفل مكنه استيعاب الشكل الحري
أكر من اللفظي الذي قد يحمل معاي ايفها ،وبالنسبة مسألة تحويل
اللغة اللفظية للغة حركية ،فاأمر صعب بعض اليء ،فامضمون مكن
التعبر عنه حركيا ،ولكن هناك بعض التفاصيل البسيطة التي يصعب
التعبر عنها بالحركة فنستعيض عنها بإفيهات حركية مكنها أن توضح مثا
شكل أو حجم العاقة بن شخصن يؤديان إحدى الرقصات سويا أو بن
الراقص وامجموعة امشاركة له ،ولكن ي العموم فإن فكرة تحويل الفكرة
لعرض حري من األف إى الياء ،يء ممتع كثرا ويحقق متعة برية
للمشاهد أكر من قراءته لرواية أو مشاهدة عرض مرحي عادي ،أنه
يستنتج الحدث ويفهم التعبر الحري بدون الكام.
وعن الفرق بن التعبر الحري وااستعراض ،قال إن ااستعراض مجرد
صورة حركية لنغات معينة وا تعر عن مضمون العمل امقدم؛ أي أنها
مجرد شكل بدون خط درامي ،بينا التعبر الحري أمر آخر أن كل حركة
لها معنى وهدف وتحي قصة ،أما بالنسبة استخدام مصطلح كريوجراف
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ااستعراض صورة حركية دون مضمون أو خط درامي
فهو مستحدث مثل الديكور الذي أصبح سينوغرافيا ،فهو مصطلح جديد
بدأ الناس ي استخدامه ،ولكن علميا الكريوجراف أعم من مصطلح
مصمم ااستعراض ،فهو يخرج الحركة العامة للعرض كاما؛ أي شبه
إخراج ،فيقوم بعمل تصميم حري أكر من مجرد ااستعراضات.
يتعامل مع اأفكار المجردة
بينا قال مصمم التعبر الحري إبراهيم عبده ،إن امرح امعار مكنه
استخدام جميع اأدوات دون استخدام جمل ،ومصطلح التعبر الحري
ا يستخدم اليوم بل يسمى بامرح الجسدي أو امرح امعار حتى
يستخدم جميع الوسائل ،فقد يكون اممثل مغنيا وراقصا ويستخدم
جسده بشكل أوسع ،أما عن مسمى مصمم استعراضات فهو مصطلح
يستخدم للعروض التجارية ويقلل من امضمون أو الفكرة امقدمة مجرد
الشكل ،بينا امرح الجسدي أو التعبر الحري أشمل أنه يستخدم
اإمكانيات الجسدية لدى اممثل لعرض فكرة ما أو إحساس ما ،وهناك
الكثر من امدارس لعرض القضايا ،ولكن أحبها إى امرح الجسدي أنه
يتعامل بشكل أكر مع اأفكار امجردة وي تعامله مع اأحاسيس يحاول
داما أا تكون مفتعلة.
لغة إنسانية وحالة جمالية
بينا عر امخرج طارق الدويري عن رأيه ،قائا :أعتقد أن كل أدوات
اممثل مكنها أن تعر عن قضايانا ومشكاتنا ريطة أا ُتكن مجرد
حركة بل ُتعر عن وجهة نظر ،فالحركة لغة ،فوليد عوي مثا يقوم
بعمل حركة تعبرية بلغة معينة بعيدة بعض اليء عن امتفرج ،ولكن
هناك بعض اأعال التي تعتمد عى طاقة اممثل وإحساسه ،فلم يعد
اموضوع يعتمد عى اللغة اللفظية فقط بل هناك الكثر من مدارس
الحركة ،فهناك من يأخذ الشكل الخارجي للموضوع ويخرع لغة معينة،
وهناك من يعمل عى مضمون اموضوع ويُخرج منه الحركة حتى وإن
كانت حركة بسيطة تعطي معنى ،والراقص لديها ممثل وليس مجرد أداة
شكلية ،أما امدارس الشكلية فتقوم بعمل حركة حتى وإن م يشعر بها
اممثل أو الراقص ،وهذا ا يقدم شيئا.
وأضاف :يظل اأمر ي طاقة الفنان وإدراكه أن جسده مجرد أداة
لتوصيل اأفكار وامعاي وليس أداة شكلية ،وفلسفة اموضوع هي من

تحكم ي النهاية إذا ما كانت القضية ستصل للمتفرج أم ا ،أما الفرق بن
ااستعراض والتعبر الحري فالتعبر الحري حالة من حاات التشخيص
والتمثيل ،وهي لغة إنسانية مبنية عى اإماءات وحركة الجسد وقدرته
عى التعبر وحالة جالية بينا ااستعراض هو مجرد شكل ا يعر عن
يء.
أما الفنان حازم حيدر ،فقال :يرجع اأمر للمخرج إذا كانت رؤيته
ستتمكن من توصيل القضية للمتفرج أو ا أنه من يقوم بامعالجة،
وهناك أشياء مجردة وأخرى غر مجردة ،ونستخدم بعض الحركات من
حياتنا اليومية ما يتناسب والقضية امعروضة .أما الفارق بن التعبر
الحري وااستعراض ،فالتعبر الحري يعر عن موضوع امرحية ويبحث
عن أقرب يء له ي امجتمع ،مثل مناقشة قضية التحرش ،فيبدأ ي
مراقبة كيف يحدث ذلك ويأخذه ويضعه ي امشهد الحري ،أيضا عندما
ينهمر شخص ي البكاء فإنه يأخذ رد فعل الجسد ويحوله لتعبر حري،
بعكس ااستعراض الذي يستخدم ي اإعانات واأفام مجرد الشكل
واإبهار فقط.
الفنان محمد ميزو قال إن العروض تختلف من عرض آخر وفق
معطيات العرض نفسه ،فامرح الراقص مرح مستورد ظهر ي مناخ
معن لقول رسائل معينة ،وعندما نعرضه للمجتمع امري ا بد أن
تكون القضايا أو الداات الحركية امستخدمة تدل عى مجتمعنا،
فمثا إذا قدمت عرضا إسبانيا وهناك إماءة تدل عى أنني مصارع
ثران ،فامجتمع اإسباي سيفهمها ،لكن لن يفهمها مجتمعنا أنه ليس
لدينا تلك الدالة الحركية ،فلي يتمكن التعبر الحري من التعبر
عن قضايانا ا بد أن يتم استلهام الحركات التعبرية الراقصة من
البيئة وأن يكون لدي من الداات التعبرية ما يتاءم مع امجتمع
نفسه وما يدل عى القضية أو الفكرة ومكن فهمها بحيث ا تكون
الداات مستوردة ،والفرق بن ااستعراض والتعبر الحري أن
ااستعراض مجموعة من الحركات امتعارف عليها التي ُتقدم داخل
العمل الدرامي ،مثل التي ُتقدم ي اأفام «كغرام ي الكرنك» والفيديو
كليب وامرح ااستعراي والفوازير ،وتلك تؤدي وظيفة معينة مثل
الفلكلور وليس لها دالة درامية ،وحركاتها مبهرة مصحوبة موسيقى
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محمد العري

ضياء شفيق

التعبر الحركي لغة إنسانية وحالة جمالية بينما ااستعراض مجرد شكل فارغ
صاخبة بعض اليء .أما التعبر الحري ،فهو الحركات الدالة عى
فعل درامي مثل التعبر عن الحزن ويتم استخدامها ي امرح لدالة
درامية ،وقد تتم بدون موسيقى وفقا ما يخدم الدراما .أما التفرقة
بن الحركات التعبرية وااستعراضية والواقعية ،فهذا يء آخر حيث
مكن استخدام نفس الحركات ونفس اموسيقى لتأخذ الشكل التعبري
أو الواقعي وااستعراي ،فعى سبيل امثال إذا قدمنا عرضا وبه رقصة
تانجو لشخصن ي صالة ديسكو ورقصا بنفسيها ،فهذا واقعي ،أما إذا
دخا وجلسا وقامت فرقة بنفس الحركات ،فهنا تحول من واقعي إى
استعراي ،وإذا دخا وجلسا وتخيل أنه وحبيبته يرقصان نفس الرقصة
بنفس الحركات بنفس اموسيقى ،فهنا أصبحت تعبرية ،ولهذا فيمكن
تحويل امشهد الحري وفقا للموقف الدرامي.
ااستعراض تابلوه ترفيهي
وترى امخرجة شرين حجازي أن الحركة لغة والرقص لغة وأداة ي يد من
مكنه توظيفها ،فإذا كان امخرج أو الكريوجرافر أو مصمم الحركة قادرا
عى أن يستخدم اللغة التي لديه ويبعث بها معنى واضحا ومفهوما،
فتلك هي القضية ،وبالفعل مكن للتعبر الحري والرقص التعبر عن أي
قضية وكل يء مكن التحدث عنه بدون أي حوار كامي من خال عرض
راقص ،وعن كيفية ترجمة مفردات اللغة امكتوبة مفردات حركية فتلك
طريقة ومدرسة بحسب كل شخص وحسب خلفيته الثقافية والتعليمية
ي الرقص أو بحسب الخرة ،بل وترجع أيضا إحساس امخرج أو مصمم
الحركة بامشكلة ،وبالطبع فالتعبر عن موضوع أو مشكلة خاصة ي
سيكون أفضل من التعبر عن مشكلة خاصة بغري.
أما عن مصطلح كريوجراف ومصمم استعراض ،فأوضحت أن ليس هناك
فارق ،فالفرق أن تصميم الحركة هو إخبار الشخص الواحد ماذا سيفعل
بكل أطراف جسده ،لكن الكريوجراف هو صاحب القدرة عى التصميم
باأجساد الكثرة اموجودة معك حسب العدد وحركة امكان كله ،وليس
مجرد تصميم الحركة عى مستوى الجسد الواحد بل كيف تخلق للحركة
رسا داخل امساحة ،فيمكنك التعبر عن لوحة فأنت تستخدم تلك
اأجساد مثل الفرش واألوان ،وأنا لدي تحفظ عى كلمة استعراض
أن ااستعراض فن ،وعلم الحركة علم آخر وما استخدمه له عاقة

بعلم الحركة أكر من ااستعراض ،فكلمة استعراض ي الغالب تعني
تابلوها أو مشهدا ،الغرض منه الرفيه مثل الفوازير ،فأنت تصمم لوحة
جميلة الشكل والجميع يرتدون مابس جميلة ويرقصون عى موسيقى
مختلفة ،لكنها ا تعر عن يء ،وا بد أن تكون الحركات جميلة وأنيقه
وبها جاليات ،ولكن علم الحركة ليس رطا أن تكون الحركة جميلة،
فيمكن أن ُتقدم حركة تؤم الناس وتقدم فكرة لها قيمة فنية مختلفة ي
الحركة أو الرقص امعار ،كا أن علم الحركة يشمل لغة الجسد وترجمة
الحركات واإماءات والجلوس والوقوف ..إلخ .علم الحركة أشمل من
الرقص ،وااستعراض فن آخر مثل عرض التحطيب أو الفلكلور البدوي أو
الرقص الصعيدي كلها دراميا ا تقول شيئا.
عشرون عاما مضت
فيا قال امخرج مناضل عنر :منذ زمن تدمرت العاقات اإنسانية وكلا
تدخل ي النفس البرية تصبح امسألة أكر تعقيدا ،فنبحث عن الجزء
النفي ،ولكن نحتاج ي بعض الوقت للكلمة ،لأشياء التي يصعب
التعبر عنها بامفردة الحركية ،فاضطر استخدام امفردات اللفظية.
أنا وآخرون كان لدينا مشكلة أننا خرجنا من عباءة وليد عوي ،فكان
ا بد أن ُنحدث تطويرا لنقرب من الجمهور أكر ،وأصبح لدينا قاعدة
جاهرية كبرة؛ حيث عملنا عى الهوية امرية والرواية امرية
امعارة ،ولهذا ذاع صيت الفرقة خال السنوات اأربع اماضية وأصبحت
اللغة التي ُنقدم بها أكر احرافا ،أننا ندمج مفردات الحركة مع مفردات
القول لخلق مرح يتعامل معه الناس عى أنه نوعي .وعن تحويل
الكلات لحركات ،قال إن تلك من أصعب اأفكار ،أن تحويل النص
امكتوب لعمل درامي راقص ي اأساس هو تحويل لجنس ثاي ،وأنت
تحولها لجنس ثالث وهو الرقص أو التعبر الحري ،فتبدأ التفكر ي كيف
تفكر الشخصية ،وما الذي تريد تلك الشخصية قوله ،وكيف مكن أن
نطور الحركة حتى يستطيع الناس فهم معناها؟ تضع مفرداتك الحركية
وتضع مفرداتك للراع الدرامي للشخصية وعكسها ي نفس الوقت،
فامسألة صعبة جدا.
وتابع :بالنسبة استخدام امصطلحات ،فااستعراض لغة مختلفة ي
التعبر ،ويكون جزءا من عمل وليس هو العمل ،إما الكريوجراف فهو

في التعبر الحركي كل حركة لها معى وهدف وتحكي قصة
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جريدة كل المسرحيين

طارق الدويري

شرين حجازي

عمل عرض كامل بالحركة ،كا أن اإشكالية ي أن مصطلح مصمم
استعراضات مصطلح كان يصلح منذ عرين عاما مضت .أضاف:
ااستعراض الذي يهتم بالشكل امبهر من مخلفات القطاع الخاص
ثان للعرض.
والكريوجراف مخرج ٍ
مهنة من ا مهنة له
وشارك مصمم التعبر الحري محمد عبد الصبور برأيه قائا :ا مكن
تحويل كل اأشياء لتعبر حري ،فلعمل إحال للكلمة ا بد أن يكون
لها مدلول ودافع ،ولن ننى أنه ي البدء كانت الكلمة وليس الحركة،
ولكن اإنسان ي بداياته قبل أن يعرف لغة الكام كان يتواصل بالصمت
«امايم» ،فكان يعتمد ي التعبر أو اإشارة عى احتياجاته من مأكل
وملبس وآام عى اإشارة بالحركة ،إذن فالفعل الشكي الذي يدل عى
رغبة أو حدث معن مكن توظيفه ،ولكن يظل طيلة الوقت شكليا،
فهناك ما يسمى الشكل الحري وهناك التعبر الحري ،وامضمون الذي
يحتويه الشكل الحري هو الذي يرجمه التعبر الحري ،ولكنه ي النهاية
شكل ،مثال عى ذلك :رفع اليد قد يعني أنني أطلب من شخص التوقف
أو قد أرفعها أثناء ااستغاثة ،فالحالتان مختلفتان ،الشكل الحري لها
واحد ولكن التعبر الحري هو الذي يفرها ،مضيفا :هناك مدلول
خاطئ وهو استخدام مصطلح دراما حركية ،أن استخدام هذا امصطلح
يعني أنه تم استبدال الدراما بالحركة بشكل كامل ،وأصل كلمة دراما
هي «دراو» وتعني اللفظ أو الكلمة الحوارية ،وعند وضع كلمة حركية
بجانبها ،فمعناه ترجمة الكام بشكل حري .وعن الفرق بن التعبر الحري
وااستعراض ،قال «عبد الصبور» التعبر الحري ذو مضمون أعمق من
ااستعراض ويدخل ي أعاق اممثل ،وعند حذفه من العرض يحدث
خلل ،بينا ااستعراض هو استعراض مهاراي ودااي الرمزية ،يهتم
بالشكل واإبهار أكر من امضمون ،وفكرة وجود ااستعراضات مجرد
ااستعراض فكرة خاطئة من مخلفات القطاع الخاص ،ومجرد حشو
مجموعة جمل حركية ترجم أغنية أو تجهز لدخول حدث ليس لها هدف
درامي بل مجرد شكل مبهر ،وهذا هو امعنى السطحي لاستعراض.
أما عن استخدام امصطلحات ،فتابع موضحا أن هناك ثاثة مصطلحات:
كريوجراف ،مصمم ،التعبر الحري .والكريوجراف أشمل أنه ريك ي
الحركة امرحية كلها فهو مخرج ثاي للعرض ،وعندما يكتب امخرج
مصطلح كريوجراف فا بد أن يعي أن هذا الشخص شارك معه ي بناء
العرض كله ،أيا كان شكل العرض ،فليس رطا أن يكون ملحميا بل مكن
أن يكون كوميديا أو تراجيديا أو عبثيا أو كاسيكيا .أما مصمم الرقصات،
فهو شخص يحول أغاي اأوبريت لحركة مثل العرة الطيبة وشهرزاد،
فا مكن أن نكتب عى أوبريت كريوجراف بل مصمم رقصات ،ولكن إن
كانت هناك مشاهد مثل القتل أو الثورة وحولت لحركة ،فهنا نستخدم
مصطلح كريوجراف ،وي النهاية فالكريوجرافر ا بد أن يكون مدركا
للتحليل والتريح الجسدي وفاها للنص؛ حيث إن اأمر يتطلب منه
ثقافة أكر من مصمم الرقصات ،وروري وجود مُحكمن لهذا امجال ي
اللجان من امتخصصن ،أنها أصبحت مهنة من ا مهنة له.
وأخرا ،يقول مصمم ااستعراضات ضياء شفيق :الرقص نوع من أنواع
تحرير الجسد ،فحركة الجسد هي أول من يعر عن حالة اإنسان بطريقة
ا إرادية عند التعرض أي موقف ي الحياة أو عند أي رد فعل ،وأعتر
أن لغة الجسد والتعبر الحري هي اأفضل ي التعبر عن حالة اإنسان،
وأفضل من يعر عنه وعن واقعه وعرض امشكات والقضايا التي تخص
مجتمعنا امري ،أما الفرق بن علم التعبر الحري وااستعراض ،فإن
اأول يحمل دراما بينا ااستعراض هو مجرد شو.
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يوسف إسماعيل :أتمى أن يصبح المسرح
القومي وحدة إنتاجية مستقلة
أهم محطة في حياتي هي اانتقال من مرحلة الهواية إلى ااحراف
لم يكن مجرد حوار صحفي مع فنان ،بل
كان جلسة ودية بن أصدقاء قدامى ،هذا
ما شعرت به وأنا أجلس أمام الفنان يوسف
إسماعيل إجراء هذا الحوار ،أتأكد بنفسي
ما يردد عن ُحسن استقباله وذوقه العالي
في التعامل مع الناس .فلم أجد وصفا له
أفضل من (فنان) فهو فنان حقيقي بما
تعنيه الكلمة.

حوار :نور الهدى عبد امنعم

جريدة كل المسرحيين

• بعد مرور ثاث سنوات على إدارتك للمسرح القومي..
لو أنك تقدم كشف حساب ماذا تقول؟
حاولنا بقدر امستطاع وبقدر ظروف امرح وظروف اإنتاح ،أن ُنقدم عروضا
فنية ائقة بالجمهور امري وائقة بامرح القومي ،وأعتقد أننا وفقنا إى حد
ما عى حسب تقديري أن نقدم عروضا فعا تليق بجمهور امرح القومي.
هناك أشياء منيت تحقيقها لكنها م تحقق بعد ،منها :اموقع اإلكروي الخاص
بامرح القومي عى اإنرنت ،وأن يكون خاصا فقط بامرح القومي دون أية
راكة ،هذا اموقع سيتيح الفرصة لرفع أرشيف امرح عى النت ليكون متاحا
للعام كله أن يشاهده ،ومن اممكن أن يكون جزء منه مجانيا وجزء يدر عائدا
للمرح القومي ،هذا اموقع سوف يحقق شيئا مها جدا ،وهو الحجز أوناين،
فبدا من أن يأي أحد من اإسكندرية مثا أو من أي محافظة أخرى ليحجز
تذاكر وا يجد حجزا ي هذا اليوم ،نتيح له فرصة الحجز وهو ي مكانه دون
أية معاناة ،خصوصا أن عروضنا والحمد لله تحقق نسبة مشاهدة عالية والحجز
عندنا يكون مدة طويلة ،أمنى أن نوفق ي إنشاء هذا اموقع ،كا أمنى أيضا أن
أوفق لو أتيح ي الوقت ي الفرة القادمة أن انتهي من امتحف ،هذا امتحف
تم افتتاحه أيام دكتور جابر عصفور مقتنيات خاصة بامركز القومي للمرح
وليست للمرح القومي ،اآن بدأنا نضع فيه مقتنيات خاصة بامرح القومي،
وهذا امتحف اآن ي امراحل النهائية للتجهيز ينقصه فقط النظام اأمني الخاص
بحفظ امقتنيات اموجودة أنها نادرة جدا ومنها أشياء يرجع تاريخها أكر من
مائة عام ،فلدينا مثا قطعة ديكور «كري» منذ عام  ،1903أي مائة وخمسة
عر عاما ،أمنى أننا نوفق ي اانتهاء منه ،وأمنى أن العروض التي م يصبها
الدور تخرج للعرض.
• ماذا أخذ منك هذا المنصب وماذا أعطاك؟
امنصب أعطاي أوا تكرما ورفا ،فامرح القومي رف أي فنان يتوى إدارته،
فهو داما يعطي للناس أكر ما يأخذ منهم ،فهو يتسم أيضا بخصوصية (الي
ييجي عليه ا يكسب) فامدير الذي يعتقد أنه سيأخذ قطعة من امرح القومي
أو سيحقق مصلحة شخصية يكون مخطئا والناس التي تربت ي امرح من
الصغر مثلنا يعرفون ذلك جيدا ،فامرح القومي جاذب بشدة لكل من يعملون
به ،فا يوجد مكان الناس تحر فيه من التاسعة صباحا إى الثانية صباحا غر
امرح القومي ،نعم نفعل ذلك بحب دون ضغط أو فرض ذلك من أحد ،هذا
حب للمكان وللمرح الذي منحنا خره.
أما ماذا أخذ فقد أخذ بعض الوقت وهو يستحق مني ومن اآخرين وقتا أكر
من ذلك ،فهو الذي قدمني للناس وللوسط الفني ،فأفضاله علينا ا تعد.
• ما هو التحدي الذي تواجهه؟
مواكبة العر ،فالعام كله أصبح يعمل بالديجيتال ،ونحن ما زلنا نعمل بنفس
القواعد والبروقراطية القدمة امعوقة بشكل كبر لإنتاج امرحي ،آن اأوان
أن تخفف هذه البروقراطية ،فا يصح أن يستغرق اإجراء اماي أسبوعن أو
ثاثة أو أكر.
كا أمنى أن يصبح امرح القومي وحدة إنتاجية مستقلة تابعة مكتب وزير
الثقافة مبارة ميزانية مستقلة ،هذا يعطي للمرح الفرصة أن يعمل بحرية
إنتاجية وليست حرية فكر ،هذه الحرية تجعلني أعلم أن لدي مخصصا ماليا
معينا سوف أنتج به مثا خمسة عروض ،ي هذه الحالة أكون عى بينة من
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اموقف اماي وأستطيع أن أترف ي حدود هذا امخصص ،مثل ربة امنزل التي
تترف ي حدود ما متلك ،ما زلنا نعمل بارتجال وإن كان جزئيا.
• حضرتك وعدت بعروض الريرتوار نفذت منها اثنن
فقط «ليلة من ألف ليلة» و«المحاكمة» وتوقفت
لماذا؟
الحقيقة ،بدأنا نهتم بالنصوص امرية أن الريرتوار أعال عامية ،واتهمنا بأننا
ا نهتم بالكتاب امرين ،فبدأنا نأخذ هذا ااتجاه وقدمنا «اضحك ما موت»
التي تعرض حاليا تأليف لينن الرمي ،وقريبا إن شاء الله عرض «هواكو» الذي
طال الحديث عنه ،وأمنى أن يكون العرض القادم ،بعد ترتيب امواعيد مع
الفنان الكبر جال الرقاوي ،هذا العرض ُظلم بسبب ظروف تسليم وتسلم
امرح ،فقد ُأغلق مدة أربعة أشهر وهذه هي امرة الثالثة التي يُغلق فيها،
وكانت من منتصف شهر أكتوبر إى أول فراير ،ا أستطيع تقديم عروض
عليه وكانت الروفات تجرى عى مسئوليتي الشخصية ،فا يخفى عى أحد
أنه يوجد أشياء اسمها نظام اإطفاء والحريق ،ومن امفرض أن يكون هناك
أناس متخصصة لتشغيلها ،الركة التي تولت تجديد امرح هي امسئولة عن
التشغيل فأجهزة التكييف ولوحات الكهرباء وغرها ا أحد يعرف شيئا عن
كيفية تشغيلها سوى امتخصصن ،وبناء عليه م أستطع تشغيل امرح ُوأعرض
الجمهور والقامن عليه أي خطورة ،فا بد من وجود إجراءات تأمينية للفنان
وللجمهور ،حن تولت الدكتورة إيناس عبد الدايم الوزارة قابلتها وعرضت عليها
اأمر ،وهي سارعت بكل الطرق إنهاء أزمة امرح ي ثاثة أيام والتقطت

بامسئولن ي الركة وجدولة الدين الذي علينا للركة ،وعدنا للعمل من
جديد وقمنا بفتح «اضحك ما موت» ي أول فراير ،وهو التاريخ الذي كان من
امفرض أن يُفتح فيه «هواكو» ،فكان ااتفاق أن تعرض “اضحك ما موت” ي
نوفمر وديسمر ويناير ،ثم تعرض «هواكو» فراير ومارس وأبريل ،لكن حدث
ترحيل للمواعيد ،ي اأيام القادمة سيحدث اتصال مع امخرج جال الرقاوي
وسوف يتم ااتفاق عى امراحل النهائية لـ”هواكو” الذي سيكون بطولة فاروق
الفيشاوي ،رغدة ،كال أبو رية ،وأمنى أا يعتذر أحد منهم ،حتى ا نضطر
للتأجيل.
• وما هي خططك بعد هواكو؟
ي خطة مهمة أمنى أن نبدأ ي تنفيذها وهي امخرجون الشباب ،الذين م يعدوا
شبابا فقد تخطوا سن اأربعن وم تتح لهم الفرصة لإخراج عى خشبة القومي،
أقل حق إنساي وفني أن يحقق الفنان نفسه عى مرحه ،فهذه الخطة هي
طرح مخرجن ومؤلفن جدد للحركة امرحية ،وسوف نبدأ هذا امروع بعرض
«امعجنة» تأليف سامح مهران وإخراج مخرج شاب هو أحمد رجب وبطولة
شباب أيضا من الفرق امرحية.
• هل هؤاء المخرجون جدد أم لهم سابقة أعمال
تؤهلهم للعمل بالقومي؟
كل امخرجن امرشحن لهذه التجربة قد تم اختبارهم من قبل فقد سبق لهم
اإخراج ،فمنهم من أخرج للهناجر ومنهم من أخرج مرح الشباب أو الطليعة،
فأنا ا أغامر بتقديم مخرج ليس له سابقة أعال فهذا يحدث ي مرح صغر،
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أما لو عدت لسؤالك مرة أخرى وجردته ستكون امحطة الهامة ي حياي هي
اانتقال من عام الهواية إى عام ااحراف ،وأهمية ذلك بالنسبة ي هو أنني
قررت ي لحظة أن يكون عمي هو التمثيل وليس هاوي مثيل ،حن كنت أعمل
ي فيلم “امهاجر” مع يوسف شاهن كنت وقتها ي العرينات سألني هل تعمل
ي يء آخر غر التمثيل؟ قلت له :ا ،فقال وهل تستطيع أن تعيش؟ قلت له:
ُأحاول مثل غري ،أنه كان يعلم مدى مشقة التمثيل وأنه ا يعطي ماا ي

المسرح ا يعاني أزمة بل يعاني من ابتعاد النجوم الشباب عنه
لكن ا يحدث ي القومي .من امفرض أن يكون هناك تسلسل طبيعي ،فيوجد
فرقة تسمى فرقة مرح الشباب تقدم فنانن أول مرة سواء كانوا ممثلن أو
مخرجن أو مؤلفن ،هذه الفرق هي امعمل الذي يبدأ الفنان ويجرب فيه ثم
ينتقل مرحلة أعى مثل مرح السام أو القومي ،فهذا هو التدرج الطبيعي وهو
صحي أنه ا يجوز أن يأي شاب ويلقي بنفسه ي تجربة كبرة فتسقط به أو
يسقط بها ،فإذا أعطيت مخرجا مبتدئا عرضا كبرا أكون بذلك أحمله مسئولية
كبرة ،ا بد أن يبدأ بعرض بسيط من الناحية اإنتاجية والفكرية ،ثم بعد ذلك
عرض أكر وهكذا ،لأسف بعض امخرجن ا يستوعبون ذلك ،نعم من حقه أن
يخرج عى القومي لكن ليس أول مرة فا بد أن يكون أخرج مرات ي أماكن
أخرى ،أمنى ي الفرة القادمة نستطيع تقديم مجموعة عروض مجموعة من
الشباب.
• أين التمثيل في أجندتك؟
موجود ،فأنا طوال الوقت أمثل فا أستطيع أن أبتعد عنه ،لكن امرح طبعا
قليل خاصة داخل امرح القومي ،وهو امرح الوحيد الذي أحب أن أمثل فيه
أن الطاقة امغناطيسية واإيجابية اموجودة به ا توجد ي أي مرح آخر ،وهذا
ا يشعر به إا اممثل الذي وقف عى خشبة امرح القومي ،مثلت بدا من
لطفي لبيب ي “ليلة من ألف ليلة” حن مرض إنقاذا للموقف ،لكن الفيديو
والسينا ،ما زلت ،فانتهيت مؤخرا من تصوير فيلم «جرمة ي اإموبيليا» تأليف
وإخراج خالد الحجر وبطولة ناهد السباعي وهاي عادل .وهو فيلم أكشن
لطيف ،وأعمل اآن مع نيلي كريم ي مسلسل “اشتباه” ،وممثل آخر ،تأليف
مجموعة شباب وإخراج امخرج الكبر وائل إحسان بطولة عي ربيع ،صاح عبد
الله ،سهر الصايغ ومجموعة شباب ،هو مسلسل كوميدي خفيف نصور فيه اآن
واقربنا عى اانتهاء ،كا توجد مروعات سينائية مؤجلة إن شاء الله يكون
لها نصيب قريبا ،فأنا ا أستطيع أن أتوقف عن التمثيل أبدا فاكينة اإبداع
التمثيي ا بد أن تعمل طوال الوقت وإا تتعرض للصدأ ،فهذا مهم جدا للممثل
وأي فنان ،وكذلك العازف أي آلة موسيقية فإذا توقف فرة تكون حركة يده
ثقيلة.

• هل تعرف بوجود أزمة في المسرح؟
أنا ا أرى أزمة ،لكنني أرى عدم إقبال من النجوم الشباب عى امرح ،أن
اأجر ي امرح ضعيف ،فالفنان الكبر يحيى الفخراي داما يقول أنا أعتر
العمل ي امرح مثل الخدمة العسكرية أؤدي واجبا وطنيا ،فالفنان أخذ فلوسا
من أماكن أخرى مثل السينا ،الدراما ،الرامج ،أما امرح خصوصا أننا مرح
حكومي تابع لوزارة الثقافة ،ا يهدف إى الربح ،فهو يهدف إى تقديم خدمة
ثقافية تصل إى مستحقيها ،وهم الجمهور ،لذلك ا نستطيع أن نرفع قيمة
التذكرة كا يحدث ي مسارح القطاع الخاص التي قد تصل إى ألف جنيه ،أما
عندنا فأعى تذكرة مائة جنيه واأقل سبعون وخمسون وثاثون ،فا يهم قيمة
التذكرة بقدر ما يهم عدد من شاهدوا العرض.
أما ما يقال عن وجود أزمة نصوص ،فأنا ا أرى ذلك بدليل أن الفرق امستقلة
والحرة كلهم مؤلفن جدد ا أحد يعرفهم ،ففي كل اأماكن شباب يحتاجون من
يقدمهم ،وإذا كانت الازمة هي أزمة إنتاج فأنا ا أرى ذلك أيضا ،لكننا نحتاج
إى زيادة قليلة ي الدعم امادي ،لكن هذا ا يصل أبدا لدرجة اأزمة ،فاأزمة
تعني التوقف عن اإنتاج ،إما لو أنا أنتج عرضن بدا من أربعة فهذا يسمى
تعر وليس أزمة ،وهذا مكن التعامل معه ،لكن أنا ليس مع وجود أزمة ي
امطلق.
• ما هي أهم المحطات في مشوارك الفي؟
كلها محطات مهمة وليس بالنسبة ي فقط ،لكن لإنسان بشكل عام فا توجد
ي الحياة محطة مهمة وأخرى غر مهمة ،عمر اإنسان كله إن قر أو طال كل
يوم فيه إضافة ومهم له ،وهناك مثل أو قول مأثور هو «اليوم الذي ا أتعلم
فيه عى اأقل شيئا جديدا ليس محسوبا من العمر» فا بد أن أتعلم يوم ًيا
أشياء جديدة أو أعُ لم أحدا ،فالعمر ليس مجرد أيام تعد ،حتى لو كان العمر
سبعن أو مانن عاما لكن امعيار ماذا فعل ي هذه السنوات ،سيد درويش توى
وعمره ثاثون عاما ورغم ذلك ترك أعاا رائعة ،الشعراء الكبار برم التوني،
بديع خري ،صاح جاهن أغلبهم توى قبل سن الستن وتركوا تراثا عظيا ،فكل
امحطات هامة.
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جريدة كل المسرحيين

المسرح القومي شرف أي فنان يتولى إدارته

البداية ،فقد عملت بدون مقابل ي أعال كثرة ي البداية أقدم نفي للوسط
الفني وللجمهور وأحقق ذاي وأن يلتفت الناس إى وجود ممثل اسمه يوسف
إساعيل.
• هل تعز بأدوار معينة؟
“الناس ي كفر عسكر” هو من اأعال العظيمة التي أعتز بها ،وأعتز بأول
مسلسل ي حياي وهو “خالتي صفية والدير” وهو أول مسلسل ي ي عام
ااحراف مع امخرج الكبر إساعيل عبد الحافظ ورواية بهاء طاهر ،وكان
السيناريو والحوار ليري السيوي ،كذلك “الخواجة عبد القادر” مع يحيى
الفخراي ،طوال الوقت نجد أنه ي اأساس النص فهو اأهم ي التلفزيون
وامرح والسينا ،لكن بالنسبة للسينا فهو أقل درجة أن امخرج يتدخل مع
كاتب السيناريو لصناعة الصورة فيطلب منه مشهدا جديدا أو “شوطا” جديدا
أو زاوية ،وهذا عكس الفيديو وامرح فالنص رقم واحد فيها.
مسلسل آخر أعتز به هو “البلطجي” تأليف الراحل أسامة نور الدين إخراج
خالد الحجر بطولة آر ياسن ،كندا علوش ،سلوى خطاب ،سامي العدل ،وأنا،
أما عى مستوى السينا فأعتز بأول دور ي فيلم “امهاجر” مع يوسف شاهن.
امرح :أعتز بعمي ي البدايات مع امخرج أحمد إساعيل ي مرح اأقاليم،
فكنا نذهب إى القرى ونقدم مرحيات ،وكنا مكونن فرقة مرحية ي قريتنا
وهي التي تعلمت بها أساسيات التمثيل ،فهي قرية اسمها «شرا بخوم» مركز
قويسنا محافظة امنوفية ،فهي من القرى الكبرة وأنا أسميها القرية النموذجية
ففيها أكر من يء مهم ويؤثر ي الوجدان :امساحات الخراء ،فالعن مرتاحة
ي الرؤية ،اأفق بعيد فا يوجد حائط فالنظر للمدى اأبعدُ ،
“الكتَاب” الذي
تعلمنا به القراءة والقرآن قبل امدرسة ،اموالد التي كنا نسمع فيها اإنشاد،
الذكر والقصص الصوفية والفرقة الصغرة التي نعمل بها.
فقد تشكل وجداي اإبداعي من خال امدرسة والذكر والفرقة التي عملنا بها
منذ كانت أعارنا ست سنوات ونحن نتدرب مع امخرج أحمد إساعيل ،بدأنا
نقدم أعاا صغرة واسكتشات إى أن وصلنا أن نؤلف اأعال التي نقدمها
وكان هذا مروع أطلقنا عليه اسم التأليف الجاعي ،وهو مروع مهم جدا،
قدمنا من خاله ثاث مرحيات مهمة جدا ي قريتنا ،فهذا هو امعمل اأساي
الذي تعلمت فيه.
• ألم تفكر في رد الجميل لقريتك ،خصوصا أن هذا لم
يعد موجودا اآن؟
طبعًا طوال الوقت نفكر ،وتقديم ذلك اآن صعب جدا ،فقد قمنا بإنتاج
خمس مرحيات بدون دعم نهاي فكنا نكتتب من بعضنا للديكور وللدعاية
وللميكروفونات بشكل بسيط وجميل ،وكان إقبال أهل القرية وقتها عى هذه
العروض شديدا جدا ،فكان يحر عرة آاف متفرج ي ليلة واحدة ،هذا
العدد ا تكفيه كل مسارح مر ،قمنا ببناء مرح مكشوف لتنظيم الجمهور
والتحكم ي كيفية الدخول والخروج حتى ا يحدث تكدس فكان يستوعب ألف
وخمسائة متفرج ،فكان امخرج يقوم بتقسيم القرية إى شوارع كل يوم شارع
يتفرج عى العرض يقوم بعمل دعوات مجانية لكل شارع لون معن حتى يكون
الحضور منظا وا يحر أحد ي غر اليوم امخصص له ،ففي رأيي أن هذه
من التجارب الهامة جدا ،وقد قدم امخرج أحمد إساعيل مروع مرح الجرن
للثقافة الجاهرية وهو بلورة لهذه التجربة العظيمة التي أخرجت أجياا عى
مدار سنوات.
وأنا عى استعداد أن أقدم أعا ًا لقريتي ،فأنا ا أملك إا فني ومستعد أن
أذهب إى هناك وأقوم بالتمثيل ،وعى فكرة هذه التجربة بدأت منذ خمسن
عاما واستمرت إى وقت قريب رما منذ عر سنوات فكنا إى وقت قريب
نذهب إى القرية ونقدم نشاطا وأشارك فيه سواء بالتمثيل أو بامساعدة بأي
يء ي هذا النشاط.
• لمن تدين بالفضل؟
الله سبحانه وتعاى ووالدي ووالدي وأخي امخرج أحمد إساعيل ولكل
أساتذي الذين علموي بداية من مدرس الربية الفنية الذي كان يدرس ي ي
امرحلة اابتدائية واسمه عبد الوهاب مشهور الذي كان يركنا ي أعال مثيلية
بامدرسة ولناظر امدرسة اأستاذ محمود بيرس رحمة الله عليه ،الذي ساعدنا
ي تنمية موهبتنا ي التمثيل ،هذا امناخ مهم جدا ،وقتها م يكن فيه إرهاب،
لكن الفن والفكر قادر عى مقاومة اإرهاب واأفكار امتطرفة ،أدين بالفضل
أيضا لأستاذ نور الريف رحمة الله عليه علمني معنى ااحراف وكيف أكون
ممثا محرفا ،وكل من هو أضاف لحياي أو عملت معه فأنا أدين له وربنا إن
شاء الله سيكافئهم ما هو أحسن أنني ا أملك أن أكافئهم ما يستحقون ،فالله
وحده القادر عى مكافأتهم.
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د .أشرف ذكي :مجموعة من الراكمات كانت وراء تقديم
استقالي أهمها اخزال العمل النقابي في قضية التشغيل
شهد الوسط الفي والنقابي مؤخرا حالة
من الجدل بشأن استقالة الدكتور أشرف
ذكي اأخرة من النقابة واأسباب الحقيقية
الي دفعته إلى تقديمها ،ومن ثم تراجعه
عنها في اجتماع الجمعية العمومية
الطارئة اأخر بعد رفض كل من مجلس
النقابة واأعضاء لها ،فهناك من رأى أن
ااستقالة اأخرة كانت رد فعل طبيعي لما
تعرض له من البعض إزاء اأحداث اأخرة،
وهناك من رأى أنه تسرع في تقديمها
وكان يجب عليه أن يواجه ما تعرض له
بالقانون دون اانسحاب من النقابة ،كما جاء
تكريمه منذ أيام من مؤسسة جريدة الفجر
بمنحه درع سفر العطاء تقديرا لعطائه
الطويل في النقابة والمجال الخدمي،
مما دفعنا أن نلتقي به لنتحاور معه في
جلسة مكاشفة حول ما يدور من جدل
وتساؤات حوله وحول حقيقة مجهوداته
وما قدمه من إنجازات وخدمات للنقابة
وفنانوها ،وما قدمه أيضا للمعهد العالي
للفنون المسرحية كعميد له منذ فرة.

حوار :أرف فؤاد

تقدمت بباغ للنائب العام ضد بعض اأشخاص الذين قاموا باإساءة لي بصفي وشخصي
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 في اجتماع الجمعية العمومية الطارئةاأخر تم رفض استقالتكم باإجماع من المجلس
واأعضاء فما هي اأسباب الحقيقية الي
دفعتكم إلى تقديم تلك ااستقالة؟
أوا :مجموعة من الراكات كانت وراء تقديم استقالتي أهمها
اختزال العمل النقاي ي قضية التشغيل ،وتحميي مسئولية
تشغيلهم وكأي أحمل ي يدي حقيبة أقوم بتوزيع اأدوار عليهم من
خالها وأنا من أملك قرار منح اأدوار لهم أو نزعها عنهم ،وهذا ما
م أستطع تحمله وصار فوق قدراي إنسانيا .ثانيا :القاموس اللغوي
اختلف ،أصبحت هناك فئة تتحدث مفردات ا تليق بفنانن وا
بالنقابة وبدأت هذه الفئة بتلك اللغة غر امهذبة تفرض سطوتها
عى نادي النقابة الذي رق عى يديهم من أعضائه الحقيقين
امهذبن.
 طلبتم تفويضا من الجمعية العموميةلمواجهة اأعضاء غر المهذبن بعد تراجعكم
عن ااستقالة استجابة أعضائها فما هي تلك
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القرارات الي اتخذتموها بالفعل بعد منحكم
التفويض باإجماع؟
عى امستوى النقاي قمنا منع مجموعة من اأعضاء من دخول
النادي ومن ثم تحويلهم إى التحقيق ،عى امستوى الشخي
تقدمت بباغ للنائب العام ضد بعض اأشخاص الذين قاموا
باإساءة ي بصفتي وشخي.
 ما اإجراءات اأخرة الي قمتم بتنفيذهالحماية اأعضاء والنقابة من الدخاء على
المهنة؟
اتخذنا مجموعة من القرارات الصارمة والواضحة جدا لكل من
يعمل بالتمثيل من غر النقابين نخرهم من خالها أن طلبنا بسيط
بأنه يستوجب من يعمل بامهنة أن يكون له موقف مع النقابة وإا
سوف يوقع عليه الجزاء ،والغريب بالفعل أن هناك من يعملون
بامهنة وهم ا يعلمون موقع النقابة وعنوانها ،من أجل كل ذلك
اتخذنا قرارات بإيقافهم ومن سيقوم منهم بإصاح موقفه مع
النقابة ودفع ما عليه من مخالفات وغرامات فليس لدينا أي مانع

كمجلس إدارة من فتح صفحة جديدة معهم ،أما من سيعمل بدون
تصاريح فسيتم إيقافه.
 هل يعد مهرجان النقابة المسرحي بالقاهرةعلى مسرح النقابة (مسرح النهار) كافيا لتشغيل
المواهب النقابية؟ وما خطتكم استغال ذاك
المسرح باعتباره أحد موارد النقابة الهامة؟
بالطبع ليس هذا امهرجان كافيا لتشغيل أعضاء النقابة لكن هو
إحدى اآليات التي نستغلها من أجل ذاك الهدف ،من خال فتح
باب التقديم للمشاريع امرحية التي نقوم من خالها بااطمئنان
عى جودتها بل من اممكن الدخول ي راكة مع من يرغبون
بالعرض عى خشبة مرحنا من امخرجن امتميزين من خال
دفعه لجزء من إيرادات العرض امرحي للمرح وجزء آخر تأخذه
الفرقة امرحية ،وأعتقد أننا نعمل بهذا النظام حاليا بشكل جيد
جدا ونحقق إيرادات مقبولة ي الفرة اأخرة ،كا نتمنى أن ياقي
مهرجان النقابة امرحي اأول باإسكندرية الذي سوف تقام
فعالياته أول أبريل مكتبة اإسكندرية ،نفس النجاح الذي حققه
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أتمى من الدولة أن تعيد عيد الفن وأن يتم
تفعيل قانون الملكية الفكرية وحق اأداء العلي

مهرجان النقابة إحدى آليات
تشغيل اأعضاء والمواهب الشابة
بالطبع ا ،اموضوع لدى أكر من التدريس وعادة امعهد ،حيث
إنني أقوم باستغال تلك امهرجانات التي تقام فعاليتها بامعهد
وأتعمد إحضار لجان تحكيم من امخرجن وامنتجن ورجال الفن،
والحمد لله كل مهرجان يسفر عن ثاث أو أربع من مواهب امعهد
يتم اكتشافهم وتوقيع عقود عمل معهم باأعال الفنية ،وهذه تعد
آلية جيدة جدا من وجهة نظري لتشغيلهم واكتشاف الكثر من
امواهب منهم.
 كم عدد المهرجانات المسرحية الي تقامبالمعهد؟ وهل هناك مهرجانات أخرى جديدة
في الطريق؟
مبدئيا لدينا ثاثة مهرجانات ي العام الواحد وهي عى الرتيب،
امهرجان العري وامهرجان العامي وهناك مهرجان جديد أقيمت
فعالياته بالفعل اسمه امهرجان النسوي ،وحاليا نحن بصدد مروع
مهرجان مرحي جديد يدعى :مهرجان امائة ليلة عرض ،نتمنى أن
ياقي النجاح امنتظر منه.
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جريدة كل المسرحيين

امهرجان بالقاهرة؛ حيث إننا نستعد له جيدا ،وإن شاء الله سوف
يازمنا التوفيق والنجاح.
 هناك بعض المشاريع الخاصة بالنقابةالقائمة بالفعل الي تقومون حاليا بتطويرها
وهناك أيضا مشاريع جديدة تقومون
باستكمالها من أجل أن تخرج إلى النور قريبا،
حدثنا بإيجاز عن تلك المشاريع؟
نعمل حاليا عى تطوير نادي النقابة بالبحر اأعظم وقمنا بإنشاء
ملعب كرة قدم صغر بالنادي وما زال التطوير مستمرا ي النادي
بالكامل بكل مرافقه ومنشآته وأنشطته ،كا قمنا أيضا بعمل توأمة
مع نادي اإعامين بالسادس من أكتوبر بالنسبة أعضاء النقابة،
والعرض ما زال ساريا بتخفيضاته للنقابين وعائاتهم من أجل
مارسة الرياضة واأنشطة فيه بشكل موسع ،وبالنسبة مروع
إسكان النقابة (الكمبوند) فامروع قائم بالفعل وقريبا جدا
سوف نقوم بالتسليم والتخصيص وهناك تطور بامروع يوميا وأنا
أقوم بطأنة اأعضاء من خالكم أن هذا امروع هو مروعنا
وسوف نحتفل به قريبا جدا جدا ونحن نسلم الوحدات أصحابها،
كا سوف نقوم قريبا جدا بتأسيس موقع تسويقي عى اإنرنت
لتشغيل أعضاء النقابة بالتنسيق مع وزارة ااتصاات ،بجانب
نشاط مكتب كاستينج النقابة القائم بالفعل وامعني أيضا بتشغيل
اأعضاء ،ومشيئة الله كل يوم لدينا مشاريع وخدمات جديدة من
أجل مستقبل كل أعضاء النقابة.
 حدثنا بإيجاز عما حققتموه من تطويربالمعهد العالي للفنون المسرحية بعد توليكم
العمادة؟
الحمد لله نجحنا ي تطوير مرح امعهد بأحدث الوسائل
التكنولوجية إضاءة وصوت من خال مساهمة كرمة من البنك
اأهي ودار اأوبرا امرية وأكر من جهة ،كا قمنا بتأسيس
(قاعة جال الرقاوي) عى أحدث مستوى بترع من ركة تدعى
(ريناس) ،كا استطعنا تطوير وتغير مكتبة امعهد بالكامل،
وقاعات قسم الديكور وقسم الدراما ،أسسنا استوديو جديد ومركز
للمعلومات وقمنا بإدخال اإنرنت وأجهزة الكومبيوتر للمعهد
بالكامل مساهمة أيضا من وزارة ااتصاات ،لنواكب عر اميديا
الجديد ،وأنشأنا مكان جديد لشؤون الطاب ،وكل يوم لدينا
تطويرات جديدة.
 هل لديكم خطة محددة لتشغيل طابالمعهد أم يتوقف دوركم عند التدريس
وعمادة المعهد فقط؟

 ما السبل الي اتخذتموها من أجل تطويرنظام التعليم والتدريب بالمعهد؟
دعني أخرك أن العملية التعليمية بامعهد يحكمها مجالس اأقسام،
وأنا أرى أن تلك امجالس تسر ي الطريق السليم وتقوم بدورها
عى أكمل وأتم وجه والحمد لله.
 ما رأيكم في الحركة المسرحية في مصرسواء بمسرح الدولة أو القطاع الخاص؟ وهل
أنت راض عنها؟
الحركة امرحية ي مر اليوم أفضل من أمس مراحل ،والخط
البياي ي تصاعد وإى حد كبر أنا راض عنه والحمد لله.
 بما تفسر ندرة عروض مسرح القطاع الخاصفي مصر اآن عن ذي قبل ،هل يعد السبب
إنتاجيا ،أم انصراف الجمهور عن المسرح إلى
السينما؟
الزمن هو الذي تغر ،فلم يعد امرح يدر عائدا جيدا بالنسبة
للممثل مقارنة بامكاسب الضخمة التي يحققها من وراء العمل
بالفيديو أو السينا اآن ،وأيضا أن امرح يعد اآن التزاما للممثل
وتقييدا له وأيضا الزحام الشديد ي شهر رمضان باأعال الفنية،
كل تلك اأسباب تقريبا تجعل اممثل يعزف عن ااشراك ي أعال
مرحية.
 من وجهة نظركم اأكاديمية ،هل ترىأن الضوابط الحالية الي تحكم اختيار وسفر
العروض المسرحية الي تمثل مصر بالخارج كافية
أم ا بد من وجود ضوابط أخرى أكر دقة
وإحكاما في اختيارها لهذه العروض؟
بالطبع ا ،ا بد من وجود ضوابط أخرى أكر إحكاما لسفر تلك
العروض ،أن هناك بعض الفرق التي تستطيع إحضار دعوات لسفر
عروضهم بااسم ،ومن اممكن أن تكون تلك العروض ا تليق باسم
مر وتيء لسمعتنا بالخارج ،لذلك أرى أن لجنة امرح ا بد لها
من وضع ضوابط مشددة لسفر عروضنا التي مثلنا خارج الوطن؛
حيث إن تلك العروض هي واجهتنا ي الخارج.
 ما السر وراء غيابكم عن اإخراج المسرحيكل هذه السنوات وهل هناك مشاريع إخراجية
قريبا لديكم؟
انشغاي وإخاي للنقابة وامعهد وراء غياي عن اإخراج ،ولكنني
م أنقطع ماما بشكل كامل عنه ،حيث قمت العام السابق بإخراج
مرحية بطولة محمد سعد سافرت بها للسعودية وقبلها أخرجت
مرحية «بابا جاب موز» و»سكر هانم» ،لكنني م أشرك مع
مرح الدولة ي يء ومشيئة الله أعود مرح الدولة قريبا ،فأنا
لدي أكر من مروع مكن تقدمهم الفرة القادمة لو أمد الله ي
عمري ،آما العودة لإخراج من خالهم بشكل جيد يليق مع الحركة
امرحية ي مر.
 ما آخر أعمالكم الفنية ،وهل وارد أن نراكأنت وزوجتك الفنانة روجينا في عمل في
قريبا من إخراج ابنتكم مايا؟
والله أمنى أن تعمل ابنتنا وتنجح ،وطبعا يرفنا وجودنا معها ي
ذاك العمل الفني ،وأنا انتهيت من مسلسل «الشارع الي ورانا»
الذي يعرض حاليا ،وي شهر رمضان لدي مسلسل «كلبش» (الجزء
الثاي) كضيف رف.
 تم تكريمكم مؤخرا من مؤسسة جريدة الفجرعن عطائكم للنقابة والعمل الخري ومنحكم
درع سفر العطاء ،فماذا يمثل لكم ذاك التكريم
وما هي الرسالة الي تحب أن تبعثها للدولة
من أجل كل فناني مصر؟
بالطبع هذا التكريم يعد وساما عى صدري وأنا مسئول أمام الله
عن هذا الواجب اإنساي ،وأمنى من الدولة أن تعيد عيد الفن
ويتم تفعيل قانون املكية الفكرية وحق اأداء العلني ،فهذان
نقطتان ي غاية اأهمية.
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منذ بداية عرض «ليلك ضحى» للكاتب وامخرج «غنام غنام» (الذي قدم
ضمن فعاليات مهرجان أيام الشارقة امرحية ي دورته الثامنة والعرين)،
يجد امتفرج نفسه متورطا ي الكثر من التداعيات العنيفة وامأساوية التي
مر به بشكل عابر ريع عر شاشات القنوات اإخبارية يوميا ،فالعرض
يحاول ااقراب من واقع البر الذين وجدوا أنفسهم عالقن تحت نران
الحرب اأهلية من جهة ،وسيطرة الجاعات الدينية امتشددة (وداعش ي
مقدمتها) عى مصائرهم من جهة أخرى ،وذلك من خال إطار روماني
يحاول إثارة مشاعر امتلقي وتوريطه عاطفيا وإنسانيا.
قد يكون أول ما مكن أن يثره العرض هو محاولته ااقراب من لحظات
حرجة ي تاريخ امروع الحداي العري من خال تتبعه لقصة حب وموت
(ليلك وضحى) القادمان من امدينة إى القرية النائية لتدريس الفنون،
وها يحمان يقينا بأنها يقومان بدور ي بناء امجتمع الذي ينتميان
إليه ،فذلك امروع الذي يبدو هنا محارا ومحاطا بأجواء عدائية يعكس
بالرورة كل خطايا العقود القليلة اماضية عى كل امستويات السياسية
وااجتاعية التي وجدت تجسدها اأكر بروزا ي تراجع امد القومي
بصبغته ااشراكية نتيجة التغرات الدولية واإقليمية الكري التي أطاحت
بامروع وودعته مصحوبا بلعنات امرارة والخوف وصور مخيفة لنهايات
أنطمة ارتبطت بامروع القومي وتداعت معه نتيجة الضغط الداخي
والخارجي .وي مقابل ذلك السقوط استدعت امجتمعات العربية امروع
اأممي اإسامي بوصفه البديل للمروع القومي ،الذى استمرت عملية
سقوطه منذ نكسة  1967وحتى ثورات الربيع العري بكل ما فيها من
صخب ودموية ،لقد جسدت أزمنة الربيع العري التجي اأكر للمروع
اإسامي الرديكاي ،وهو يحاول إقامة اليوتوبيا الخاصة به وهي ذاتها
اليوتوبيا التي تقتل ليلك وضحى وتدمر العام.
إن ذلك الراع يقوم عى عدة مستويات تتجاور وتراكب عى مستوى
العرض؛ أولها بالتأكيد هو ذلك امستوى امتزامن مع امتلقي أو لحظة
العرض التي حاول امخرج التأكيد عليها عر كشف مصادر اإضاءة وإزاحة
الكواليس ووضع الفرقة اموسيقية ي موقع بارز عى خشبة امرح ..إنه
زمن يحر بكل ثقله عى العرض ويلقي بظاله عليه عر حركة اممثلن
ي الكواليس امكشوفة ومرورهم الدائم ي الخلفية لانتقال من يسار إى
من امرح والعكس لتقديم أدوارهم .إن ذلك امستوى قد يكون أكر
امستويات إشكالية عى مستوى العرض؛ حيث ا يتم تنشيط ذلك امستوى
عر الحديث امبار للمتلقي أو إراكه ..بالطبع ،فإن عملية اإبعاد التي
ينشئها هذا امستوى تخفض من سقف الحالة اميلودرامية التي يثرها
العرض عر اانفعاات العنيفة واأماط الحدية (أرار وأخيار) .لكن إى
جوار ذلك ،فإن تلك التقنيات التغريبية ا تتمدد لتشمل مسألة الحكاية
أو التعليق عليها ..وهو ما كان من اممكن أن يضيف امزيد من امساحات
للتفكر والتأمل ي موضوع العرض خصوصا ،وأن العرض يلجأ إى تلك
التقنيات ذاتها بالدراما عر إعادة تجسيد مرحية عنرة ونقد موقف
البطل.
ثان نجد الحدث الدرامي اأساي الذي يتمثل ي اأيام اأخرة
عى مستوى ٍ
من حياة «ليلك» (علياء امناعي) و«ضحى» (رائد دااي) ،وهو امستوى
الذي يبدأ بلحظة الحصار لها داخل امنزل وينتهي بانتحارها داخل مقر
قيادة «عار /أبو الراء» (فيصل عي) ،ومن ذلك امستوى اأساي تتفرع
عدة مستويات أخرى سواء امستعادة من الذاكرة مثل تاريخ الشخصيات
وعاقتهم بامدينة والقرية ..أو اموازية مثل التاريخ الخاص بشخصية
«حمود» (عمر ا ُما) و«فاطمة» (ها البصار) أو التعليقية مثل ذلك
الطواف الدائم واأبدي لشخصية «فاطمة» ي فضاء العرض.
إن تلك الطبقات امتعددة من الفضاءات الدارمية التي يحاول العرض
جمعها ،هي ما تشكل ي امجمل مجموع الثنائيات اأساسية التي يقوم
عليها العرض بداية من ثنائية امدينة /القرية التي هي ثنائية أساسية
ومركزية بالنسبة للعرض ..فمن ناحية هناك امدينة التي تخضع للسلطة
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بطاقة العرض
اسم العرض:
ليلك ضحى
جهة اانتاج:
فرقة امرح
الحديث
بالشارقة
عام اانتاج :
2018
تأليف
واخراج :غنام
غنام

التنفيذية للدولة لكنها مدينة عاجزة ومقيدة إى كري متحرك كا يقدمها
العرض ي صورة شخصية «أم ليلك /حنة» (آاء شاكر) ،ي مقابل بلدة تل
القمح التي يهيمن عليها الشيخ البلداوي (إبراهيم سام) بجسده الضخم
وسيطرته عى الفضاء ..إن تلك الثنائية للعاقة بن امركز واأطراف قد
تستعيد تلك الثنائية التاريخية التي كان امروع الحداي العري يقوم
عليها وهي العاقة بن امركز واأطراف واأدوار التاريخية التي يتحملها
امركز ي تنمية اأطراف واستعادتها من التخلف وإعطائها الفرصة للتعبر
عن ثقافتها ووعيها بالعام .لكننا هنا نجد تلك العاقة ي أسوأ لحظاتها
فامدينة التي متلك القوة والسيطرة والقدرة تبدو ضعيفة وهزيلة وعاجزة
ومرفوضة من اأطراف التي تنمو هنا عى اانتهازية والعنف والراهة
والشهوة والتطرف ..تسقط امدينة ومروعها ي مقابل ذلك الصعود لقيم
الرجعية والتخلف التي مثلها بلدة تل القمح وشيخها البلداوي ..إلخ.
إن تلك الثنائية التي يقيمها العرض بن العجز والسيطرة عى مستوى
الصورة امرحية ،كا هو الحال عى مستوى النص ،تقوم عليه ثنائية ا
تقل قوة ،وإن كانت تستند إليه بالرورة ،إنها ثنائية الرجل /امرأة ،ذلك
أن نص العرض يقدم لهيمنة قيم ذكورية عى العام تنظر للمرأة عى
أنها موضوع جني عاجز طوال الوقت ي مقابل القوة والراسة بالنسبة
للرجل ،ولعل ذلك ما مكن أن نجده ي مختلف أرجاء العرض بداية من
مطاردة أهل القرية لليليك بسبب وظيفتها كمدرسة للفنون وتحررها عى
مستوى امابس أو عى مستوى فاطمة تلميذتها ،أو حتى أم حمود التي
تقتل بسبب اتهامها بالزنا.
يؤكد العرض عى تلك الثنائية عر ألوان مابس الشخصيات؛ حيث نجد
مابس ليلك وفاطمة بيضاء ي مقابل هيمنة اللون اأسود عى مابس بقية
الشخصيات ،كذلك فإن الراءة امنتهكة (أو فاطمة) تبدو ي حال هيمنة
عى الفضاء وحرية ي التحرك بن امستويات امختلفة من الفضاء ،بينا
تحتجز بقيه الشخصيات ي عوامها الضيقة امحدودة.
إن تلك امستويات وهي تتحرك وتتقدم ا تقدم فحسب نقدا للتطرف

الديني والبداوة التي ترتبط به ،بقدر ما تقدم مرثية للمروع الحداي
العري الذي تآكل وأصبح محصورا وحبيسا وغر قادر الذي ا يأمل إا ي
أن ينتقل أجيال قادمة عر شخصية «حمود» الذي يتخى عن التطرف ي
نهاية العرض.
بالطبع ،فإن ذلك اأمل م يكن ليكون مطروحا دون اأسلوب اأداي
الساخر الذي قدمت به أماط امتطرفن (أهل بلدة تل القمح) مثل أبو
سعيد (محمد جمعة) أو أبو حمزة (عبد الله محمد)؛ حيث اعتمد امخرج
عى نزع إنسانية معظم اأماط التي يقدمها لتلك الشخصيات سواء عار
مدرس الدين الذي يتحول أمر الجاعة أو أبو سعيد أو أبو حمزة أو حتى
الشيخ البلداوي ،فكل تلك الشخصيات تقدم عى مستوى اأداء بروح
تهكمية ومحاولة لكشف تناقضتها ي مقابل امامح اإنسانية التي تصبغ
بقية الشخصيات ..ولعل هذه فرصة مناسبة لإشادة بإبراهيم سام ومحمد
جمعة ي أداء دوريها وقدرتها عى تحويل اأماط البسيطة التي قاما
بأدائها إى شخصيات مكن أن تبقى بذهن امتفرج.
بالتأكيد ،إن العرض ي رحلته تلك نحو اإدانة الكاملة والنهائية للتخلف
والرجعية التي مثلها بلدة تل القمح وسكناها الذين هم مجرد أماط
كوميدية متناقضة ،ا يحاول أن يرى أثر السلطة القمعية ي تحولهم
وإعادة تشكيل رؤيتهم للعام ،ومعنى آخر م يحاول العرض أن يرى
خطايا امدينة التي أنتجت ليلك وضحى ،شهداء امرحلة من أبناء الحداثة
امغدورة ..حيث تبدو أماط ذلك العام وكأنها مجرة عى أن تكون مجرد
أماط سلبية ..دون التعرض ما دفع بتلك امجتمعات إى الكفر بالدولة
الحديثة ككل ..إنهم ليسوا مجرد أماط با روح يتقافزون فوق جثة
الحداثة دون أن يكون هناك من أذنب ي حقهم.
إن تلك الرؤية اأحادية لقضية كبرة ومؤرقة للوعي الجمعي العري ،قد
تكون هي اأزمة الحقيقية التي واجهت العرض ي رحلته نحو رثاء ذلك
امروع الحداي.
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ومعارضة الاوعي الجمعي
بطاقة العرض
اسم العرض:
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جهة اإنتاج:
مرح
الطليعة
عام اإنتاج:
2018
دراماتورج:
سامح عثان
إخراج:
السعيد
مني

الجسدية ي مقدمة منطقة التمثيل ،من خال أداءات حركية راقصة
مُفعمة بالحياة من امرأة ممثلة الغواية ،ي حن أن الشاشة تعرض
لقطات من أسلحة وانفجارات وسحق للبرية عر القتل ،وهكذا ا
مكن الثقة ي الحياة ذاتها ،فا مكن التأكيد سوى عى اموت الكامن
ي العمق “خلفية خشبة امرح” ،بينا هذا السطح “امقدمة”
يعرض حياة زائفة تنتهي بانتهاء الغواية.
فكرة القتل تعد فكرة جوهرية ي عرض “يوترن” ،فهي الفكرة التي
يبدأ بها العرض وينتهي بها أيضا ،فلم يعد أي يء مكن اعتباره
حقيقة سوى اموت نفسه.
يوجد مستوى بارتفاع واضح ،يؤدي عليه اممثلون اأحداث امرحية،
ينبثق من هذا امستوى مستويان أحدها ي العمق وأآخر عى أحد
الجانبن يتم استخدامه عند الحاجة .يفصل بن امتلقي وهذا امستوى
التمثيي خيوط رفيعة وكأنها عازل ما بن هذا العام التمثيي وعامنا
الحار ،يعد العازل نوعا من اإبعاد سواء عى مستوى امكان أو
الزمان ،فعليك بصفتك متلقيا أن تتابع ما يجري من أحداث دون
اانغاس فيها ،وأيضا مكنك النظر إى البرية وتطورها من خال
منطق ا ُمراقبة ،يسعى العرض بشكل دائب إى أعال عقل امتلقي،
حيث يقدم امخرج مجموعة من الرسائل التي تبدو مُتعارضة من
حيث الصورة ،لينتج ذلك امعنى الثالث  -ي نفس امتلقي  -امنبثق
من ذلك الجدل الصوري القائم عى خشبة امرح.
قام بأداء دور الزوج “ريف خر الله” واستطاع اانتقال بن
الشخصيات ،من خال القفز ي الزمن واختاف اأداء وفق طبيعة
العر بشكل جيد ،فلم يكن زوج عر الجليد مثل العر اآي ،بل
توافق مع طبيعة اللحظة الدرامية وما تتطلبه من أداء.

قامت بأداء الزوجة “هايدي عبد الخالق” وأداؤها ممزوج بالحس
الكوميدي ،وتبدو رعة اانتقال ي اأداء من شخصية أخرى ي
سهولة وير.
ريهام أبو بكر قامت بدور (الخادمة –الجميلة) يبدو ااجتهاد واضح
ي أدائها ،وتقدم بعض اأداء الحري من (كروجراف – عمرو باتريك)
ي جزء من امرحية وهو مؤثر عى مستوى الرؤية البرية ويعر
عن حالة الغواية بشكل واضح.
)ميشيل مياد ،ريتا هاي ،إسام عي) قدموا دور الراوي ا ُمشارك
ي اأحداث عر تقنية اميتاتياتر ،وأبرزوا كثرا من امواقف بطريقة
كاريكاتورية أدت إى تفاعل ا ُمتلقي مع العرض امرح.
العرافة “سوزان مدحت” أدت دورها بشكل موفق ،حيث يعد دور
العرافة دورا هاما ي امرحية ،فهي الشاهد عى اأحداث وامحرك لها
أحيانا ،ففي ظل تلك الحروب التي سيطرت عى بني البر ،قد يلجأ
اإنسان إى ذلك العام الغيبي ،محاوا التمسك بأي نوع من اأمل،
حتى ولو كان متجسدا ي تلك الخرافة التي تصنع حالة من تغييب
الوعي عن ما هو قائم من قتل ودمار.
اابن “هشام فهمي” (قابيل) بهذا اأداء الحاد الغاضب استطاع
التعبر عن الر القائم عى الدوام.
اابنة “نرمن نبيل” ااجتهاد واضح ي أدائها التمثيي ،ومحاواتها
اانتقال بالشخصية من عر آخر.
مرحية “يوترين” متلئ بالتفاصيل الفنية اإنسانية ،التي تثر العقل
بالتساؤل وتجعل امتلقي يتفاعل مع ما تقدمه.
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يقدم مرح الطليعة العرض امرحي “يوترن” إخراج السعيد
مني عن مرحية نجونا بإعجوبة لـ”ثورنتون وايلدر” دراماتورج
وأشعار سامح عثان .بنية مرحية وايلدر “نجونا بإعجوبة” تعتمد
عى الفنتازيا حيث القفز ي الزمن فهي تعرض لبعض اأزمات التي
تهدد الجنس البري ،فمن عر الجليد إى الطوفان ومنه إى اأزمة
ااقتصادية ي ثاثينات القرن العرين والحرب العامية.
“وايلدر” كتب امرحية  1942حينا بدا انتصار الحلفاء عى النازية،
وتستعن امرحية ي كتابتها بتقنيات سينائية وإذاعية ومن سائر
الفنون.
عنوان العرض امرحي “يوترن” يحمل بن طياته فكرة العرض
الجوهرية ،حيث الدوران إى الخلف ما يشره من دالة ،فقد تسلك
نفس الطريق ولكن بالعودة لنقطة البداية ،ي هذا العرض تبدو
هذه النقطة هي “القتل” التي تعد إذانا ببداية جديدة لنفس طريق
الشقاء.
رحلة العرض يصحبنا فيها (قابيل رمز القتل ي كل العصور) ذلك
القاتل ا ُمتجسد ي كل حرب ُتشن عى بني البر ،ومع كل مقتول ي
كل لحظة ي أي مكان.
يقدم العرض أفكاره عر تقنية “اميتاتياتر” حيث امرح داخل
امرح ،عر ثاث شخصيات يؤدون دور الراوي ا ُمشارك ي تطوير
الفعل ،بتقدمهم وتدخلهم ي اأحداث ،إى جوار تجسيدهم بعض
اأدوار يتم ا ُمي قدما ي اأحداث الدرامية ،هم ي حقيقة اأمر
مثلون حبكة إطار تعد حلقة الوصل بن ا ُمتلقي وما يحدث من
قفزات زمنية ضمن سياق العرض.
يعد القتل إذانا بانتهاء الحياة السعيدة لتحيا البرية ي شقاء
دائم ،تلك طبيعة اأشياء حيث الوضوح ا ُمقبض ،ا ٌمتجسد ي الشقاء
امستمر.
مة ثاث شخصيات رئيسية (اأب /آدم) و(اأم /حواء) رمز الخصوبة
مُنجبة اأبناء إى جوار الغواية التي تجسدها )اأنثى حاملة التفاحة)
بغوايتها آدم.
ي العرض يتم مُعارضة امعنى ا ُمتعارف عليه ي “الاوعي الجمعي”
للمتلقي ،فحاملة التفاحة رمز الغواية ،تنفصل عن(اأم /حواء) رمز
التحفظ وااستقرار ،ي هذه اأرة الفاقدة )لهابيل) ابنها ،عر قتله
من ِقبل اابن اآخر )قابيل) ،فهي حالة من اانشطار لشخصية حواء
الراسخة ي وجدان امتلقي لتبدو حواء اثنتن بينها راع يبدو فيه
التعارض جليا ،فاأوى الزوجة تقاوم سطوة العشيقة ،فيتم إلقاء
الضوء عى الواقع وتلك اازدواجية ،لدى بعض الرجال فثمة زوجة
لإنجاب وعشيقة للغواية.
بإمعان النظر فيا تواجهه البرية من التعقيد وامجاعة ،إضافة إى
الحروب واأنظمة الشمولية التي عرفتها البرية ،ترك اإنسان ليعيش
با أوهام أو أساطر أو ما يعتره ليوتار “حكايات كرى” ،وإذا كان ا
وجود لحكايات كرى مكن أن نصدقها ،فينبغي إعادة النظر فيا كنا
نعتقد أنه من الثوابت ي حكاياتنا اأثرة ،وعى ذلك مكن أن تنشطر
حواء إى اثنتن تجسدان عى خشبة امرح واحدة للغواية وأخرى
للتزاوج.
ي خلفية منطقة التمثيل توضع شاشة ،تقدم إشارات مُعارضة ما يتم
أداؤه ي امقدمة ،فيمكن تقديم مشهد ُيعَر فيه عن الغواية والشهوة
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صرخة فنية أنثوية ضد تسلط المجتمع الذكوري
أحمد محمد الريف
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لحظات صغرة مريرة قد ترق عمرا بأكمله ,فتتحطم آمال وأحام اأنثى
عى شواطئ واقع أليم ومرير ،وتجد الفتاة نفسها قد تحولت إى مجرد
مانيكان با حياة ،عليها أن تحيا بشكل إى دون استجابة أو رد فعل بل
دون فعل أصا أو مشاعر ،كل من حولها يتحكم فيها كا يشاء ،فتعيش
اأنثى بن همومها وأحزانها ،تجر وحدتها ي داخلها ،يرقد بركان ضخم من
امشاعر واأحاسيس ا ينطفئ يجيش بها صدرها ،بسبب تقاليد وأعراف
بالية ي مجتمع اعتاد مارسة القهر والظلم للمرأة مجرد فقط ضعفها وعدم
قدرتها عى الدفاع عن نفسها ،تظل اأنثى طوال عمرها تبحث عن اأمان
وعمن يحتويها ويسمعها ويحقق طموحاتها وأحامها ،لكنها لأسف ي غفلة
من الزمن تصبح كائنا إما من عدم وإما من حجر ليس لها أي حقوق أو
متطلبات وفقط عليها اانصياع والطاعة.
أحوال شخصية معقدة ومركبة يناقشها عرض مرحية (أحوال شخصية)
الذي يعرضه مرح الشباب التابع للبيت الفني للمرح عى خشبة مرح
ملك ،من تأليف وأشعار ميرة صاح الدين وإخراج أرف حسني ،حيث
يبدأ العرض بغرفة للانيكان ي متجر كبر للمابس ،فيستعرض من خال
أربعة مانيكانات رغبتهن الرغبة ي الهروب بعد انتهاء مواعيد العمل
وإغاق امتجر ،والتحرر من قيود حياة امانيكان امتجمدة التي با روح،
فنستشعر هنا التازج الذي للمؤلف بن تلك الكائنات الصاء من الخارج
وبن وضعية اأنثى ي امجتمعات التقليدية التي ا تعرف سوى قهر امرأة
وإذالها ،من خال بث الحياة مؤقتا ي امانيكانات لترد كل واحدة منهن
قصتها الواقعية التي أدت بها إى هذا امصر امحزن ،فيضعنا امؤلف أمام
تشبيه قوي لدالة تطابق شخصية امرأة امقهورة بشخصية التمثال الذي
ليس عبارة إا عن جسد با روح ،فتبدأ أوى الفتيات برد ما واجهته من
مشكات ي القرية التي نشأت بها ي الصعيد من اضطهاد وذل وقهر من
أهلها وتقاليد امجتمع البالية والحرمان من امراث والتفريق ي امعاملة بن
الذكر واأنثى وحقها ي التعليم كأخيها الولد وما إى ذلك من مشكات امرأة
ي الجنوب ،حتى يساعدها أبوها ي الحصول عى حقها ي امراث ثم يدفعها
للهروب من ثورة أهل القرية عليها .أما الفتاة اأخرى من الوجه البحري،
بالتحديد من طنطا ،وتحي عن مأساتها مع الرجل الكبر ي السن الذي
تزوجها وهي صغرة وقتلته بطريق الخطأ ي ليلة زفافها واضطرت للهروب،
ثم تروي الثالثة قصة طموحها بعد تخرجها من كلية الحقوق ورغبتها ي
العمل وإثبات وجودها كسيدة فاعلة ي امجتمع لكنها واجهت ذلك بالقهر
من زوجها الذي رفض عملها وفرض عليها تفرغها لربية اأطفال ولخدمته ي
امنزل حتى تاهت بها السنون وطلقت بسبب اكتشاف زوجها أنها ادخرت
أمواا دون علمه ،واأخرة التي قادها طموحها أو باأصح طمعها الزائد إى
سوء معاملة أمها إرضاء زوجها حتى تسولت اأم ي الشوارع ثم ماتت اأم
وفقدتها إى اأبد.
تجتمع هنا عدة حكايات للمرأة لتعر بها عن ثورتها ضد ااضطهاد ،من
خال رؤية موسيقية غنائية خفيفة وممتعة لحازم الكفراوي باآات
الحية والغناء الحي سواء بالصوت الجميل للمطربة بسمة البندراوي أو
من ممثات العرض ،فأضفت جوا من التاحم والحميمية بن الشخوص
وامتفرجن ،ما بن آات وإيقاعات رقية وألحان ذات طابع غري ،وكانت
اموسيقى مازمة لحالة امرح طوال العرض عبارة عن موسيقى تصويرية
تأثرية مبارة .وجاءت اأشعار الرائعة معرة ومؤثرة سواء التي وضعها
امؤلف ميرة صاح الدين أو التي أهداها الشاعر أمن النمر حيث كتب
أغنيتن ها (مانيكان)( ،كل يوم باسمع كام).
بدأ العرض بتأكيد إراك امتفرجن ي اأحداث بطلب إحدى اممثات
غلق الباب الخلفي للجمهور حتى يشرك الجميع وا يخرج أحد ،ثم بداية
دخول إحداهن من بن مقاعد الجمهور ،وتكرر نزول اممثات للصالة ي
امونولوجات باإضافة لوجود الفرقة اموسيقية بجانب الجمهور ،ما يؤكد
فكرة إسقاط اأحداث لكل متفرج أو متفرجة عى حياته الشخصية أن هذا
هو ما يواجه الجميع ونعيشه يوميا ي حياتنا الخاصة.
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من خال ديكور بسيط ثابت ،صممه أحمد إسلان ،يحمل تفاصيل غرفة
محل مابس مانيكانات وفتارين وشاعات ومابس مداة من السقف
وبعض شابوهات مضاءة قد تكون للتجميل الشكي أو للدالة والتأكيد عى
فكرة أن امرأة يتعامل معها امجتمع كمجرد شابوه للتزين دون أن يكون لها
دور حقيقي ي امجتمع ،واحتوى الديكور عى حوائط تعر عن غرفة امحل
بتشكيات مستطيلة بخطوط هندسية حادة تعر عن الجمود ،كا جاء
استخدام امخرج للفتارين امتحركة ،كل فاترينة بحجم صغر يكفي مانيكان
واحد ،حيث تنتقل عى عجل ويتحركن بها اممثات طوال العرض ما بن
الحي والغناء والرقص وتختلف وضعيات الفتارين حسب الحالة والتشكيل
امطلوب للتعبر عن الحالة من وجهة نظر امخرج .وقد وضع امخرج ي
الخلفية شاشة فيديو بروجيكتور استعرض فيها بعض امناظر الحية مادة
فيلمية من إعداد محمود صاح ،مرة لوصف شكل امحل من الخارج أي
من الشارع وأخرى لرد معلومات عن قرية ملوي التي تنتمي غليها إحدى
شخصيات العرض ،وهكذا استخدمها أكر من مرة لبيان حاات مختلفة أثناء
سر اأحداث ،دون داع أو تأثر يذكر.
اعتمدت الدراما عى أسلوب امونولوج الذي ترده كل شخصية من
الشخصيات اأربع ،فابتعدت عن التقليدية ي صنع بداية ووسط ونهاية وإن
حاول امؤلف ذلك برصد محاولة الهروب ي البداية لتقديم حدث أو فعل
ما ،إا أنه ني أو ترك هذا الخيط ماما وأهمله مجرد بدء الشخصيات ي
تشخيص امونولوجات ،لدرجة أنه أنهى العرض فجأة مجرد نهاية امونولوج
اأخر دون تصور تصعيد لنهاية حدث فشل الهروب امفتعل ي البداية .لكن
ذلك م يؤثر عى متابعة الحدث حيث استعاض امخرج عن ذلك باإيقاع
الريع والتاحق ي الرد وبراعة التمثيل وروعة الغناء باإضافة لتشكيات
الحركة امتنوعة التي رسمها امخرج وعى اأخص تنوعها بالفتارين امتحركة.
كا أن الناذج التي عرضها امؤلف قد جانبه التوفيق ي توثيق الحبكة
بها ،حيث إن النموذج الثاي لفتاة طنطا هي ضحية أمها التي زوجتها
وهي قار وم توضح لها ماهية الزواج حتى فوجئت بطقوسه وهي طفلة
فارتكبت جرمتها ،والنموذج الثالث للمحامية إما هي كاذبة وخدعت زوجها
مرتن اأوى عندما أوهمته موافقتها عى روطه للزواج والثانية عندما
خدعته وم تكن أمينة عى أمواله ،والنموذج اأخر قادها الطمع واأنانية

لدرجة سوء معاملة أمها ،فهذه الناذج الثاث م تكن ضحايا مجتمع كا
يفرض امؤلف.
أما اإضاءة لعز حلمي فقد كانت من العوامل امؤثرة ي العرض ،بالتنوع
وخلق حاات نفسية مختلفة بألوان اإضاءة وتوزيعاتها ي امشاهد ا سيا
مع امونولوجات واستخدام إسقاطات رأسية بألوان خاصة لتعطي التأثر
الدرامي الازم وكذلك اإضاءة اأمامية من مقدمة الخشبة التي أعطت تأثرا
قويا لحالة التشخيص امصاحبة لها.
منافسة قوية ي التمثيل بن اممثات اأربع ،حالة رائعة لكل منهن ي
دورها ،عبر الطوخي موهبة متميزة متلك الخرة والتمكن ي اأداء ي
دور امحامية ،ندا عفيفي حضور قوي وتنوع ي اأداء ي دور فتاة الصعيد،
راماج أجادت ومتعت بخفة ظل ي ابنة طنطا ،مياء جعفر استطاعت أداء
دور اأرستقراطية الكذوبة براعة ،وامفاجأة اأكر واأروع الصوت الرائع
للمطربة بسمة البندراوي التي أشجت الجميع وعرت بصدق عن كل
الحاات الدرامية أثناء العرض ا سيا مصاحبة الجيتار.
عاد بنا امخرج ي العرض للحظة البداية حيث تعود كل واحدة منهن إى
مكانها ي الفاترينة الخاصة بها ي وضع الجمود أو اموات ،با حياة با
روح ،ي دائرة لن تنتهي ،تعبرا عن شدة قسوة امجتمع تجاه امرأة ،حيث
وضع أمامنا هنا عدة جوانب تعاي منها اأنثى ي مجتمعاتنا الرقية عموما
وباأخص ي اأماكن القبلية والبدوية والريفية منها وهي مشكات الحق
ي اإرث والحق ي التعليم والحق ي العمل بحرية وزواج القارات ،تلك
امشكات التقليدية امكررة ،تعر عن مجتمع يحمل تفكرا ذكوريا متسلطا،
وهذا العرض يحمل رخة ويسلط الضوء لتنبيه الجميع نحو رورة تغير
الوضع وإلقاء التقاليد البالية أرضا لتحقيق التنمية والتقدم للمجتمع.
أحوال شخصية ي مجمله عرض جريء ومحاولة جيدة تحمل فكرا متقدما
بأسلوب ممتع ورشيق ،تحية مخرجه ومؤلفه وأبطاله وللفنان عادل حسان
مدير مرح الشباب ي باكورة إنتاجه نحو توجه أفضل مرح يهتم
مشكات وقضايا الشباب.

[ [
أحوال شخصية

17

رؤى

عنوان ا يعر عن المضمون

نور الهدى عبد امنعم

بطاقة العرض
اسم العرض:
أحوال
شخصية
جهة اإنتاج:
فرقة مرح
الشباب
عام اإنتاج:
2018
تأليف :ميرة
صاح الدين
إخراج :أرف
حسني

القصة الرابعة لفتاة متطلعة لحياة اأرستقراط وتجسدها «مياء
جعفر» التي نجحت ي اإيقاع بشاب ينتمي لعائلة أرستقراطية
وتزوجته واقربت جدا من أمه وتعلمت منها وقلدتها ي كل يء ،وي
امقابل تعالت عى أمها وأخرجتها من حياتها حتى بدأت تراها وهي
تتسول ي الشوارع بينا هي تقود سيارتها الفارهة ،وم تتعاطف معها
رغم وقوعها عى اأرض وتعاطف كل امارة وتركها وتجري بسيارتها،
إى أن تتوى اأم فتشعر بالندم.
إذن أين القهر الذي يدل عليه العنوان؟ فجميهن متمردات وقهرن
ظروفهن ،فلم أشعر بالتعاطف مع أي منهن ،فإذا كان يوجد قهر بهذا
العرض فهو الواقع عى امانيكانات ،وليس عى البر.
أداء اممثات جيد جدا لكن «ندا عفيفي» التي جسدت شخصية
الفتاة الصعيدية والتي أتقنت اللهجة بشكل يجعلنا نتصور أنها
صعيدية ،وقعت ي خطأ صغر هو امبالغة الشديدة ي اأداء لدرجة
أن هذه امبالغة تؤثر عى مامحها.

العرض به ديكور أكر من رائع للفنان أحمد أسلان الذي صمم
اأزياء أيضا بالروعة نفسها ،غناء بسمة البنداري بصوتها امعر
والحساس جدا وعزفها عى الجيتار ،مصاحبة فريق العازفن وليد
عبد العزيز ،إسام أسامة ،فادي كال موسيقى حازم الكفراوي
الرائعة ،إضاءة موظفة بشكل جيد عز حلمي ،إذن اإيجابيات أكر
من السلبيات ،خاصة إذا علمنا أنها التجارب اأوى للمؤلف وامخرج
واممثات باستثناء عبر الطوخي ،وكل فريق العمل.
أهم من العرض وهذه التفاصيل التي قد نتفق أو نختلف حولها،
فا شك أن الجميع يتفق مع فكرة إنارة مرح ظل مظلا لسنوات
طويلة ،فالفن أقوى من القنابل ي مواجهة اإرهاب ،وأن يكون مقرا
واع ومثقف ومخرج متميز هو
لتجارب الشباب تحت قيادة فنان ٍ
«عادل حسان» فكلها إيجابيات تستحق اإشادة والتقدير.
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عرض «أحوال شخصية» الذي يقدم حاليا عى مرح أوبرا ملك تأليف
وأشعار ميرة صاح الدين ،إخراج أرف حسني ،عنوانه جعلني
أتوقع ما سأشاهده ،وم أكن متحمسة لهذه امشاهدة ،أنني اعتقدت
أن اأحداث تدور محكمة اأرة وأن البطات سيدات مقهورات
ومعذبات بينهن امطلقة وطالبة ُ
الخلع والنفقة ،وستدور الحوارات
حول الخيانات الزوجية وعدم إنفاق الزوج عى زوجته واإهانات التي
قد تتعرض لها امرأة من زوجها ..إلخ ،هذه القضايا التي ا تنتهي وا
يتعلم منها أحد.
لكن الديكور الذي وجدت نفي وكل امتلقن داخله كر ُأفق توقعي،
فالجميع يجلس ي محل لبيع مابس السيدات التي عُ لقت قطع منها
بجانبي صالة العرض ،بينا فوق الخشبة مُعلق عدد من الفساتن
والشاعات مع وجود فرينات عرض بها مانيكانات ،لفتني جدا هذا
الديكور امبهر وهذه امانيكانات التي جسدتها بطات العرض الاي
بدأن يتحركن ويخرجن من الفتارين ويتبادلن الحوار معا ،الذي
نكتشف منه أن لكل منهن قصة قبل أن تتحول من بر إى مانيكان.
هؤاء امانيكانات يتحدثن مع بعضهن عن معاناتهن مع صاحب
امحل الذي يتحكم فيهن ويعريهن ويلبسهن ما يشاء ويقررن الهرب،
لكنهن يراجعن عن فكرة الهرب بل ويقررن أن يحبسن الجمهور
معهن (رواد امحل) ،وتبدأ كل واحدة تحي قصتها ،لنكتشف من
هذا الحي أنه وا واحدة منهن معذبة وا مقهورة فجميعهن سيدات
متمردات ،واخرن محض إرادتهن هذا امصر وحن واتتهن الفرصة
للهروب تراجعن ،فاأوى التي تجسد شخصيتها «ندا عفيفي» هي
الفتاة الصعيدية التي نشأت ي مجتمع ذكوري ا يسمح بتعليم البنت
مها كان استعدادها وا يورثها ،ونجحت ي الهروب من هذا امجتمع
مساعدة والدها ،هنا يجب أن نتوقف فاأب ي هذا امجتمع الذكوري
هو الذي يساعد ابنته عى الهروب ،كا أنها تحدثت عن مدى ظلمها
ي عدم حصولها عى مراثها الرعي الذي بدده شقيقها رغم أن اأب
ما زال عى قيد الحياة من هنا نتوقف أمام النص الذي يطرح قضايا
غر موجودة أو غر منطقية وسوف نعود للنص فيا بعد.
أما الثانية التي تجسد شخصيتها «راماج» فهي الفتاة امدللة امعجبة
بنفسها وامتعالية عى صديقاتها ،فتاة بهذه امواصفات من الطبيعي
أن تلفت أنظار الرجال وأن يتقدم لها ُ
الخطاب رغم حداثة سنها،
وافقت عى الزواج محض إرادتها دون إجبار من أحد وي ليلة الزفاف
صُ دمت فيا ا تعرفه عن الزواج وقتلت زوجها الذي أراد أن ينهشها
كا قالت ،هذه الراءة والطفولة ي التعامل مع الزوج رغم أنها
اعتادت تصفح امجات وامواقع اإباحية ،تناقض آخر يقع فيه النص،
حتى لو كانت تعرفت عى هذه امجات وامواقع بعد ذلك فتجربتها
تجعلها تنفر منها وا ُتقبل عليها بالشكل الذي ترويه لزمياتها.
الفتاة الثالثة «عبر الطوخي» هي امحامية التي مت خطبتها ابن
عمها عقب تخرجها ي الجامعة بعد أن اتفقا معا عى أا تعمل
وتتفرغ لبيتها ،ثم قررت فجأة أن تعمل بامحاماة وفسخت الخطبة
محض إرادتها ،وحن ارتبط بفتاة أخرى نجحت ي اإيقاع بينها
واسرداده وتزوجته بعد أن وافقت عى رطه اأول وهو عدم عملها
وأنجبت أطفاا ،وبعد أن كروا فرضت إرادتها وعملت بامحاماة
السلم من أوله كمحامية تحت التمرين وتدرجت إى
وطبيعي أن تبدأ ُ
أن أصبح لها ذمة مالية مستقلة وادخرت أمواا من دون علم زوجها
واضطرت أن تنفقها عى مرض ابنها ،فقام زوجها بتطليقها أنها أخفت
عنه أنها متلك أمواا ،وهو الفعل اإيجاي الوحيد للزوج ،وخرجت من
حياة زوجها وأوادها خارة كل يء كا تقول رغم أن بإمكانها أن
تستمر ي عملها الذي أصبح يدر عليها أمواا كثرة.
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دشن المعهد الدولي للمسرح عام
 1961اح �ت �ف��ال �ي��ة ال �ي ��وم ال�ع��ال�م��ي
ل �ل �م �س��رح ف ��ي ال �س ��اب ��ع وال �ع �ش��ري��ن
م� ��ن م� � ��ارس ك� ��ل ع� � ��امWorld( ،
 )Theatre Dayوعلى مدار 57
عاما تنظم مجموعة من اأنشطة
وااح �ت �ف��ال �ي��ات ال �خ ��اص ��ة ،ح �ي��ث ي�ت��م
اخ�ت�ي��ار شخصية إب��داع�ي��ة ومسرحية
لكتابة كلمة خاصة بهذه المناسبة
ت �ل �ق ��ى ف� ��ي ال � �ي� ��وم ذات� � � ��ه ،وي �ت ��م
تعميمها على جميع المؤسسات
ال� �م� �س� ��رح� �ي� ��ة ف � ��ي ال� � �ع � ��ال � ��م ،وق� ��د
استحدث المعهد الدولي في عام
 2018اخ �ت �ي ��ار خ �م �س��ة م�س��رح�ي��ن
دولين يمثلون مناطق اليونيسكو
ال �خ �م��س :أف��ري �ق �ي��ا ،واأم ��ري �ك �ت ��ان،
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يكتبون كلمة اليوم العالمي للمسرح

وال ��دول ال�ع��رب�ي��ة ،وآس�ي��ا والمحيط
الهادي ،وأوروبا ،وهم :مايا زبيب
(لبنان) ،رام جوبال باجاج (الهند)،
س �ي �م ��ون م � ��اك ب� ��ورن� ��ي (ال� ��واي� ��ات
ال�م�ت�ح��دة وأوروب� � ��ا) ،س��اب�ي�ن��ا ب��رم��ان
(ال�م�ك�س�ي��ك واأم��ري �ك �ت��ان) ،ليكينغ
( Wèrê Wèrêساحل العاج).
وق��د بذلت الجمعية الدولية لنقاد
ال �م �س��رح  -ال �ف��رع ال �م �ص��ري ،ب��رئ��اس��ة
دكتورة سامية حبيب ،جهدا كبرا
ف��ي ت��رج�م��ة أك ��ر دق ��ة ل�ك�ل�م��ة م��اي��ا
زبيب من اإنجلزية للدكتورة سامية
حبيب وابنتها ،وكذلك كلمة ليكينغ
 Wèrê Wèrêم��ن ساحل العاج
باعتبارها كلمة أفريقيا ،وترجمتها
م��ن ل�غ��ة ال �ن��ص اأص �ل��ي ال�ف��رن�س�ي��ة

الدكتورة جميلة زق��اي من الجزائر،
ك�م��ا ت��رج�م��ت ال�ف�ن��ان��ة م �ع��زة ص��اح
عبد الصبور كلمة المخرج الهندي
رام جوبال باجاج.
أم��ا ع��ن الكلمات المتبقية لكل من
س �ي �م ��ون م � ��اك ب� ��ورن� ��ي ،ال� ��واي� ��ات
ال �م �ت �ح��دة وأوروب � � ��ا ،س��اب �ي �ن��ا ب��رم��ان
ال� �م� �ك� �س� �ي ��ك واأم � ��ري � �ك � �ت � ��ن ،ف �ق��د
اس �ت �ع �ن ��ا ب ��رج �م ��ة ح �ص ��ة ال �ف��اس��ي
ب� �م ��رك ��ز ال� �ف� �ج ��رة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال ��دول� �ي ��ة
ل�ل�م�س��رح – دول ��ة اإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
المتحدة.
وس ��وف ن��رف��ق ال �س��رة ال��ذات�ي��ة لكل
ك��ات��ب م��ع كلمته ع��ر ال�م�ل��ف ال��ذي
ت �ق��دم��ه «م �س��رح �ن��ا» ل �ق��رائ �ه��ا ف��ي
اليوم العالمي للمسرح.

أعد املف
أحمد زيدان
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مايا زبيب:

«سحر المسرح»
مخرجة مسرحية وممثلة وكاتبة ومديرة مسرحية وأحد مؤسسي شركة «زقاق» المسرحية ،وقد عرضت أعمالها في
الشرق اأوسط وأوروبا والوايات المتحدة وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وجنوب آسيا .وقد درست المسرح دوليا في السياقات
اأكاديمية وغر اأكاديمية ،كانت مسئولة عن خلق عمل لمركز الفنون الندوية بجامعة نيويورك ،وجامعة هيوسن ،وكلية
ويليامز ،ومسرح كريفيلد /مونشنغادباخ ،ومهرجان شويندلفري ،ومهرجان ليفت ،ومسرح رويال كورت.
زبيب هي طالبة سابقة في جامعة غولدسميث في لندن ( )2007من شيفينينغ /كرف ( ،)2007القيادة الثقافية الدولية
( ،)2010وهي باحثة إيسبا ،نيويورك ( ،)2010وتم اختيارها على أنها بير بروتيج .سيارز ،كجزء من مبادرة رولكس
ومنتدى الفنون المحمية ( .)2011وقد حصلت زوكاك على جائزة إبسن ( ،)2012وجائزة الحوار اأورومتوسطي لمؤسسة
آنا ليند للمرونة ااجتماعية واإبداع ( ،)2014والفنانن الشباب برياميوم للفنانن الشباب من جمعية الفنون اليابانية ()2017
والجائزة مؤسسة ثقافة السام شراك (.)2017
التفكر ي حال اإنسانية؟ أن نحلم بنظام جديد للعام يستوعبنا
جميعا بكل ما نستحق من حب وإشفاق ،وكذلك مواجهات
بناءة يحكمها الذكاء وامرونة والقوة؟
جئت من العام العري أتحدث عا يواجهه أبناء امهنة من
صعوبات ،أنا أنتمي لجيل من امرحين كان محظوظا أن
الحواجز التي أردنا تدمرها كانت داما مرئية ،هذا ما جعلنا
نستغل امتاح وندفع بأسقف اإبداع إى الانهائية ،نقدم
امرح ي اأقبية واأسطح وغرف امعيشة ،ي اأزقة والشوارع،
مكتسبن جمهورا أينا ذهبنا ي امدن والقرى ومخيات
الاجئن ،اعترنا بناءنا لكل يء من الصفر ي حالتنا ميزة ،نحن
نبتكر الطرق للهروب من الرقابة بينا نستمر ي كر الخطوط
الحمراء وتحدي امحظورات ،اآن يعاي امرحيون أمام كل
هذه الحواجز ،م يكن التمويل أبدا أكر تهديدا من اآن،
واتفاقك مع السياسة هي الرقابة الجديدة.
وبالتاي ،فإن مجتمع امرح العامي لديه دور جاعي عليه
أن يلعبه وهذا الدور تتعاظم أهميته اآن أكر ما كانت عى
مر العصور ،أن نواجه التحديات املموسة وغر املموسة ،علينا
أن نبدع ي بناء هيكلنا السياسية وااجتاعي بأمانة وشجاعة
أكر من أي وقت مى ،أن نواجه أخطاءنا ونتوى مسئولية

نبتكر الطرق للهروب من الرقابة
بينما نستمر في كسر الخطوط
الحمراء وتحدي المحظورات

العام الذي نشرك ي صنعه.
إننا بوصفنا مرحين ي شتى أنحاء العام ،بالطبع ا نتبنى
اآيديولوجية أو العقيدة نفسها ،لكننا نجتمع عى غاية واحدة
هي بحثنا الدائم عن الحقيقة ،أينا كانت ،وي كل صورها،
تساؤلنا الدائم ،وتحدينا لكل القوى الظامة ،وأخرا وليس آخرا،
شفافيتنا اإنسانية.
نحن كثرون ..لسنا خائفن ..ووُجدنا لنستمر.

ترجمة د .سامية حبيب وابنتها
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جريدة كل المسرحيين

إنها لحظة من امشاركة ،لقاء يصعب تكراره ،أو إيجاده ي
تجمع بعض
أي نشاط آخر ي العام .إنه الفعل البسيط من ُ
اأشخاص واختيارهم أن يكونوا معا ي نفس امكان ،ي نفس
الوقت ،ليصنعوا تجربة مشركة .إنها دعوة لأفراد أن يك ِونوا
وحدة ،أن يجدوا معا تصورا لكر عبء الروري وا ُملزم ،أن
نستعيد ترابطنا اإنساي ونجد من ااتفاق أكر ما نجد اختافا،
عندما تستطيع قصة ما أن تتبع خطوط العامية ،هنا يكمن
سحر امرح ،حيث يستعيد التمثيل خصائصه امهجورة.
ي عام ينتر فيه الخوف امستحكم من اآخر ،اانعزال
والوحدة ،أن نكون معا ،ي امكان والزمان الواحد ،ما هو إا
فعل حب .أن تقرر استقطاع وقت لنفسك ،بعيدا عن اإشباع
اللحظي وإغراق أنفسنا ي الحياة ااستهاكية ريعة اإيقاع ،أن
ُنبطئ للحظة ،ونتأمل كيف نعكس ذلك للعام ،إنه فعل سياسة،
فعل ساحة.
بينا سقطت كرى اآيديولوجيات ،ونظام العام آخد ي إثبات
فشله عى مر العقود ،كيف مكن لنا تصور امستقبل؟ بينا
اأمن والراحة هم غاية وأولوية الجميع ي ظل الحوار امهيمن،
أراض خطرة دون الخوف من خسارة
هل نستطيع أن نعر إى ٍ
امتيازاتنا؟
باتت اليوم رعة امعلومة أهم من العلم ،والشعارات أهم
من الكام ،وصور الجثث أهم من صور اأحياء ،بينا يبقى
امرح ليذكرنا أننا بر من دم ولحم وأن أجسامنا قيمة ،يبقى
امرح ليحيي كل مشاعرنا ،ليعطي القوة وامعنى للكلات ،أن
يرق الكلمة من السياسين ويعطيها مستحقيها ،لحلبة اأفكار
والحوار ،مساحة الرؤية الجاعية.
يتيح لنا امرح رؤية أوضح أنفسنا وللعام ،من خال قوة
الحي والخيال ،يفتح آفاقا مشركة ي ظل التجاهل وعدم
التحمل السائديَن .لقد عاد الخوف من اآخر وخطاب الكراهية
ومييز البيض ،بعد سنوات من الجهد لجعل هذه اأمور مُ خجلة
وغر مقبولة ،أصبح الشباب والفتيات يُقتلون ويُسجنون
لرفضهم التعايش مع الظلم والتمييز العنري ،أصبح ماذج من
الجنون وااستبداد اليميني يحكمون دوا كرى ي العام ،وتلوح
الحرب النووية ي اأفق كلعبة افراضية بن أطفال الرجال من
حكام العام ،وحرية التنقل ما هي إا حق يحتكره الصفوة،
بينا موت الاجئون غرقا ي بحار حاولوا منها اخراق حصون
اأحام الخادعة ،بينا ُتبنى امزيد وامزيد من الحصون ،أين
مكن أن نرى عامنا الحقيقي  -خاصة بعد أن بيعت معظم

وسائل اإعام  -سوى ي حميمية امرح؟ هل مكن لنا أن نعيد
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ويريوير  -ليكينغ:

المسرح واستعادة اإنسانية

ويريوير  -ليكينغ ولدت  1مايو  1950في بونده في الكامرون ،وتعيش في ساحل العاج منذ عام  ،1978وهي فنانة متعددة التخصصات،
كتبت ما يقرب من ثاثن عما أدبيا ،بدءا من الرواية إلى المسرح ،مرورا بالقصص والمقاات والكتب الفنية والشعر ،إضافة إلى الرسم منذ عام
 ،1968قدمت عددا كبرا من المعارض في جميع أنحاء العالم .كاتب مسرحي ،ومصمم عرائس مبتكر ،ومدير للكثر من اللوحات الجدارية المسرحية
الكبرة ،وكلها وصفت بأنها اأوبرا اأفريقية ،وكثر منها قدم جوات في العالم ،ممثلة المسرح والسينما.
شاركت الباحثة في تقنيات الربية التقليدية في جامعة أبيدجان (إيلينا) من  1979إلى  ،1985وشاركت في الثورة المسرحية الطقسية ،وبدأت
مجموعة فنية كي  -يي مبوك .وهي تقوم بتطوير نظام تدريب خاص مستوحى من المبادرات اأفريقية الي تسمح لها بمرافقة مئات الشباب
الذين يواجهون صعوبة في إعادة ااندماج في المجتمع ،أسست مؤسسة البانافريكان كي يي لتدريب الشباب في اإبداع والتنمية من خال
الثقافة في عام  ،2001وفازت بعدد من الجوائز مثل جائزة أرليي من فرنسا ،ورينيه برايل من بلجيكا ،وفونلون نيكولز من جامعة ألرتا في كندا،
وشيفالر ديس آرتس إت ليرس فرانسيس ،وقائد النظام الوطي لاستحقاق في ساحل العاج ،وعضو المجلس اأعلى من الفرانكوفونية من 1997
إلى  ،2003بريكس نوما  ،2005وحائزة على جائزة كتاب عام  2007لروايتها «الذاكرة بر اأعضاء» وغرها ،وهي اليوم عضو دائم في أكاديمية
العلوم والفنون والثقافات في أفريقيا والمغربن اأفارقة في ساحل العاج.

جريدة كل المسرحيين

ي يوم ما يقرر إنسان أن يطرح أسئلة أمام مرآة (جمهور) ليختلق
أجوبة ،وأمام هذه امرآة نفسها (جمهوره) لينقد نفسه ويسخر من
أسئلته الخاصة ومن أجوبته ليضحك منها أو يبي ا يهم ،لكن ي
النهاية ..ليحيا وليبارك مرآته (جمهوره) أنها منحته تلك اللحظة من
التأجيل ينحني ويحييه ليعر له عن امتنانه واحرامه.
وي أعمق أعاقه كان يبحث عن السام ،السام مع ذاته ومع مرآته :كان
مارس امرح.
ي هذا اليوم كان يتكلم ..ماقتا هناته ومفارقاته وعيوبه ،منتقدا عن
طريق (امايم) تعابر وجهه وتشويهاته ،تفاهاته التي تقبح إنسانيته..
خداع أدى إى الطوفان
كان يكلم نفسه ..معجبا بنفسه ي عنان تجاوزاته ،ي طموحه إى العظمة
والجال إى كينونة أحسن وإى عام أفضل ،كان قد شيده بأفكاره
الخاصة ،كان قد شحذه بيديه ،إذا كان منه وإليه ي امرآة ،كان يقول إنه
يريده ،إذا كان هو ومرآته ،كانا يقتسان امتعة.
لكنه كان يعرف ،كان يقدم العرض ..إنها سخرية وا ريب وَهْ مٌ  ،لكن
بالتأكيد أيضا نشاطا ذهنيا ،بناء وإعادة خلق للعام ،كان مارس مرحا..
حتى وإن نسف كل اآمال بكلاته وحركاته امليئة بااتهامات ،كان
يسعى إى جعلهم يظنون أن كل يء سينجز بهذا امساء الوحيد بنظراته
الجنونية ،بكلاته الرقيقة ،بابتسامته اماكرة ،بفكاهته الحلوة ،بكلاته
التي حتى وإن جرح أو هدهد بها ،ستجري عملية جراحية من أجل
إحداث امعجزة ..نعم كان مارس امرح.
وما أنه بصفة عامة ،عندنا بأفريقيا ،خاصة منطقة «كاميت» التي
أنحدر منها ،نستهزئ من كل يء حتى من نفسنا ،نضحك من كل يء
حتى ي الحداد ونحن نبي ،نرب اأرض حن تخيب أملنا برقصات
«الجيجبي» و«البيكوتي” ،ننحت اأقنعة امخيفة وعن طريق كونهم
موضوعا للمتاعبن بهم ،نتصور الطقوس حيث الكلمة املفوظة معبأة
بالغناء واأنفاس اإيقاعية ،فيندفع إى البحث عن امقدس ،يثر رقصات
مثل الغيبوبة ،التعزمات ونداءات اإخاص ،لكن أيضا وبخاصة رشقات
الضحك لاحتفال بسعادة العيش التي ا قرون العبودية وااستعار من
العنرية والتمييز العرقي ،ا اأوقات الثقيلة باغتصابات مستنكرة ،م
يتمكنوا ا من خنق وا اقتاع اإنسانية من روح اأب أو اأم.
بأفريقيا وبالتأكيد ي بقية البقاع بالعام ،مارس امرح.
وبهذه السنة الخاصة بالهيئة العامية للمرح ،أنا استثناء سعيدة
ومفتخرة أمثل قارتنا ،أبلغ رسالتها للسام ،رسالة سام امرح ،أن
هذه القارة التي كان يقال عنها بالعهد ليس بالبعيد ،إن العام مكن أن
يستغنى دون أن يحس بأي أدى انزعاج أو نقص كان ،وهي اآن معرف
بدورها اأساي من أب وأم اإنسانية ،والعام بأكمله يسهم ي تدفقها
أن كل واحد يأمل داما ي إيجاد السام.
بدراعي والديه أليس كذلك؟
وبهذا العنوان إذن ،يستدعي مرحنا داما ويلزم كل البر ،وعى
الخصوص كل هؤاء الذين يتقاسمون الفكر والكلمة والنشاط امرحي،
احرام أكر لذواتهم واحرام هؤاء أولئك مع تركيزهم عى أفضل القيم
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سيكون سام أكر

في العالم عن طريق
مشاركة قوية للمسرح

اإنسانية ،أما منهم ي استعادة إنسانية أفضل لدى كل واحد :تلك التي
تعمل عى انبثاق الذكاء والفهم.
عن طريق هذا الجزء من الثقافات اإنسانية من بن أكرها نجاعة هذه
بعينها التي تقوض كل الحدود :إنه امرح ..وهو من بن أثر الثقافات
الغنية أنه يتحدث بكل اللغات ،ويورط كل الحضارات ويعكس كل
ا ُم ُثل ،معرا عن وحدة عميقة لكل الرجال الذين ،عر كل امواجهات،
يبحثون بخاصة عى أن يتعرفوا عى ذواتهم بصفة أفضل ،وليتحابوا
بطريقة أفضل ،ي السام والهدوء.
حن يصبح العرض مشاركة يذكرنا بواجب العمل الذي تفرضه علينا سلطة
امرح لجعل كل الرجال يضحكون ،ويبكون معا ،مع التقليل من جهلهم
بزيادة معرفتهم ،ليصبح اإنسان مجددا هو الغنى اأكر لإنسان.
يقرح علينا مرحنا أساسا أن نعيد الفحص والتقييم ،كل هذه امبادئ
اإنسانية ،كل هذه اأخاق العالية ،كل أفكار السام والصداقة هذه
فيا بن الشعوب التي لطاما دعت إليها منظمة اليونيسكو ،لبعثها ي
الخشبات التي أبدعناها اليوم؟ لي تصبح هذه اأفكار وامبادئ حاجة
رورية ،وفكرا عميقا للمبدعن امرحين بدءا من أنفسهم الذي
يستطيعون اقتسامه مع جمهورهم بطريقة أفضل.
لهذا إذن إبداعنا امرحي اأخر بعنوان“ :الشجرة اإله” بإعادة ،نجو
بيون ي كو بان “وصايا كينداك معلمنا” الذي يقول ما يي« :الله مثل
شجرة عظيمة التي ا يستطيع أي أحد محها إا من جانب واحد كل مرة
من خال زاوية النظر التي هو متموقع بها :ومن يطر فوق الشجرة ا
يلمح غر أوراقها ،واحتاا بعض الفواكه واأزهار اموسمية.
سيعرف أكر عن الجذور من يعيش تحت اأرض ،وهؤاء الذين يسندون
ظهورهم عى الشجرة يعرفون ذلك عن طريق اإحساس الذي ينتابهم
من الخلف.
هؤاء الذين يأتون من الجهات اأربعة اأصلية ،سرون الجهات التي
م يتمكن أصحاب الجهة اأمامية بالرورة ولوجها ،وبعض امحظوظن
سيلمحون الر فيا بن لحاء ولب الخشب ،وآخرون أيضا لهم العلم
الباطني بنخاع الشجرة ،لكن مها يكن الظاهر أو عمق نظر كل واحد ،ا
أحد أبدا يكون متموقعا تحت زاوية نظر انطاقا منها ،يستطيع مح كل
الجهات مرة واحدة إا إذا أضحى هو نفسه هذه الشجرة امقدسة!
لكن بعد ذلك هل ما زلنا برا؟
عى أن كل مسارح العام تتعايش وتتقبل بعضها بعضا ،وذلك لخدمة
الهدف العامي للهيئة العامية للمرح لي ي هذه الذكرى السبعينية لها
أخرا ،سيكون سام أكر ي العام عن طريق مشاركة قوية للمرح.
ترجمة كلمة أفريقيا ليوم امرح العامي من لغة النص اأصي الفرنسية
جهد الجمعية الدولية لنقاد امرح الفرع امري لأستاذة الدكتورة
جميلة زقاي من الجزائر.
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سابينا برمان:

يمكننا أن نتخيل

سابينا برمان غولدبرغ (ولدت بمدينة مكسيكو سيي 21 ،أغسطس  )1955وهي كاتبة وصحفية ،وتعتر برمان الكاتب المسرحي المعاصر اأكر نجاحا
في المكسيك ،وواحدة من أكر الكتاب اأحياء إنتاجا في اللغة اإسبانية ،وتتناول برمان في كتاباتها بشكل رئيسي مع القضايا المتعلقة بالتنوع
ومعوقاته ،عر أسلوب يميل نحو الفكاهة وعدم الثقة في الخطاب الرسمي وفي الواقع ،الحاجة إلى تجاوز كل من حدود اللغة والجنسية .حصلت
برمان أربع مرات على جائزة  National Playwriting Awardفي المكسيك ،وقد فازت مرتن بجائزة National Journalism )Premio
 .)Nacional de Periodismoتم عرض مسرحياتها في كندا وأمريكا الشمالية وأمريكا الاتينية وأوروبا .ترجمت روايتهاMe La mujer que( ،
 )buceó en el corazón del mundoإلى  11لغة ونشرت في أكر من  33دولة ،بما في ذلك إسبانيا وفرنسا والوايات المتحدة وإنجلرا.
ولدت برمان في مستشفى  Españolفي مكسيكو سيي ،تمزت بداية حياة برمان بهجرة والديها إلى المكسيك ،وهما من يهود بولندا ،فقد
والدها ،الصناعي إنريكي برمان ،جميع أفراد عائلته في الحرب العالمية الثانية ووالدتها هي المحلل النفسي راكيل غولدبرغ ،ونشأت مع شقيقن
وأخت واحدة ،كانت عضوا في الفريق الوطي للتنس للشباب في المكسيك .درست علم النفس واأدب المكسيكي في جامعة .Iberoamericana
في عام  ،1979شاركت في تأليف  ،La tía Alejandraفيلم رعب من إخراج  .Arturo Ripsteinوقد ُم ِنح سيناريوها في فيلم Premio
 ،Arielوفي عام  ،1995شاركت في إخراج فيلم  Entre Pancho Villa y una mujer desnudaمع إيزابيل تاردان .كما كتبت وأنتجت
فيلم  ،Backyardالذي مثل المكسيك في جوائز ااوسكار  ،2010وفي عام  ،2014كتبت فيلم «غلوريا» ،وهو سرة ذاتية للمغنية المكسيكية
غلوريا تريفي ،أخرجه كريستيان كيلر الذي رشح فيلم «بريميو آرييل» أفضل سيناريو أصلي ،شهد شهر نوفمر  2015العرض اأول لفيلمها اأخر،
 ،Machoمن إخراج أنطونيو سرانوّ ،ألفت السيناريوهات السينمائية أفام «تاريخ الحب» للفونسو كوارون والضوء أليخاندرو غونزاليس إيناريتو.
ومن بن مسرحياتها  Panchoفيا وامرأة عارية ،الموت المفاجئ ،مولير ،فرويد الزلج( eXtras ،التكيف) و .Testosteroneوقد تم عرض
أعمالها في كوستاريكا وبرو والرازيل وكندا والوايات المتحدة واأرجنتن وإسبانيا ،ترجمت روايتهاMe La mujer que buceó en el( ،
 )corazón del mundoإلى  11لغة ونشرت في أكر من  33دولة ،بما في ذلك إسبانيا وفرنسا والوايات المتحدة وإنجلرا ،أحدث كتاب لها
بعنوان «إله داروين» ،يعيد النظر في بطل الرواية لي ليغمرها في فيلم إثارة رائع عن النضال من أجل إرث داروين ،شاركت في إنتاج الرنامج
التلفزيوني شاا بااشراك مع كاتيا داريتيج ،الي تم بثها على قناة  ،Televisión Aztecaتستضيف حاليا برنامج Berman: Otras Historias
ً
الذي يعرض يوم اأربعاء في الساعة  9:30مساء على .ADN40

المسرح :كلما كان أبسط كلما
ربطنا بحميمية أكر بالمهارة

البشرية اأكر مدعاة لإعجاب
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جريدة كل المسرحيين

فلنتخ ّيل :ترمي القبيلة أحجارا صغرة إسقاط الطيور من
الساء ،ي الوقت الذي يهجم فيه ماموث عماق داخا ي
امشهد ويزأر بشدة ،وي اللحظة نفسها يزأر إنسان صغر مق ّلدا
اماموث ،ثم يهرب الجميع.
هدير اماموث ذلك الذي نطقت به اأنثى البرية  -أود أن
أتخيل أنها كانت امرأة  -هو أصل ما يجعلنا اأنواع الحية التي
نحن عليها اليوم ،نوع حي قادر عى تقليد ما لسنا عليه ،نوع
حي قادر عى مثيل اآخر.
لنقفز عر سنوات أو مائة سنة أو ألف سنة إى اأمام،
تعلمت القبيلة كيف تقلد الكائنات اأخرى :ي أعاق الكهف
وعى ضوء النار الخافت ،يلعب أربعة رجال دور اماموث بينا
تلعب ثاث نساء دور النهر ،ويلعب الرجال والنساء اآخرون
دور الطيور وحيوانات البونوبو واأشجار والغيوم :م ّثل القبيلة
طقوس الصيد ي الصباح ،وبذلك يلتقطون اماي مواهبهم
امرحية ،واأكر إثارة للدهشة هو أن القبيلة حينها تخرع
سيناريوهات محتملة للمستقبل وتكتب الطرق اممكنة لقهر
اماموث ،عدو القبيلة.
ثم تتطور أصوات ذلك الهدير والتصفر والتمتمة  -امحاكاة
الصوتية التي ّ
شكلت مرحنا اأول – لتصبح لغة لفظية،
وتتطور اللغة امنطوقة لتصبح لغة مكتوبة ،وي امسار اآخر
يتطور امرح ليصبح شعرة ثم سينا.
ولكن محاذاة هذه اأشكال اأخرة وي أصل ٍ
كل منها ،يستمر
وجود امرح داما ليكون أبسط شكل من أشكال التمثيل ،بل
الشكل الحي الوحيد للتمثيل.
امرح :كلا كان أبسط ،كلا ربطنا بحميمية أكر بامهارة
البرية اأكر مدعاة لإعجاب ،أا وهي مثيل اآخر.
اليوم وي كل مسارح العام نحتفل بهذه امهارة البرية
امجيدة وهي اأداء ،نحتفل بالتمثيل ،وبالتاي نحتفل بالتقاط
ماضينا  -وابتداع سيناريوهات محتملة للمستقبل مكن أن
تجلب للقبيلة مزيدا من الحرية والسعادة.

ما هي حيوانات اماموث التي يجب القضاء عليها اليوم من
قبل القبيلة البرية؟ من هم أعداؤها امعارون؟ وهذا امرح
الذي يطمح ليكون أكر من مجرد ترفيه ،ما الذي يجب أن
م ّثله؟
بالنسبة ي ،أعظم ماموث هو غربة القلوب البرية ،وفقدان
قدرتنا عى الشعور باآخرين ،عى الشعور بالتعاطف مع
إخواننا من البر ومع اأشكال الحية غر البرية.
يا لها من مفارقة! اليوم ،وعى ضفاف الشواطئ اأخرة
لإنسانية – للحقبة اأنروبوسينية  -وي العر الذي أضحت
فيه الكائنات البرية هي القوة الطبيعية التي غرت كوكب
اأرض أكر من غرها وستستمر ي القيام بذلك ،أصبحت مهمة
امرح  -ي رأيي  -عكس امهمة التي جمعت القبيلة عندما تم
أداء امرح ي الجزء الخلفي من الكهف :اليوم ،يتوجب علينا
إنقاذ ما يربطنا بالعام الطبيعي.
أكر من اأدب وأكر من السينا ،يتناسب امرح  -الذي
يتطلب حضور البر أمام غرهم من البر  -بشكل رائع مع
مهمة إنقاذنا من التحول إى خوارزميات وإى تجريدية خالصة.
لنقم بإزالة كل الزوائد عن امرح ،لنج ّرده ونركه عاريا ،أنه
كلا كان امرح أبسط ،كلا ذكرنا أكر باليء الوحيد الذي ا
مكن إنكاره :أننا موجودون ي الوقت امناسب ،أننا موجودون
اآن فقط تكسونا هذه اأجساد وهذه العظام وتنبض قلوبنا ي
صدورنا ،أننا نحن الزمان وامكان ،وا أكر من ذلك.
فليحيا امرح ،الفن اأكر قدما ،فن الوجود ي الحار ،الفن
اأكر إدهاشا ،فليحيا امرح.
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سيمون ماك بورني:

المسرح باق ..المسرح مأوى

ولد سيمون مونتاجو ماك-بورني في  25أغسطس  1957كامريدج ،إنجلرا ،المملكة المتحدة ،هو ممثل ومخرج إنجلزي .وهو المؤسس والمدير
الفي لقصر المؤتمرات في لندن .كان لديه أدوار شهرة في أفام :المرشح المنشوري ،اأصدقاء مع المال ،البوصلة الذهبية ،الدوقة ،روبن
هود ،هاري بوتر واأقداس المهلكة :الجزء اأول ،تجسس خياط الجندي تينكر ،السحر في ضوء القمر ،نظرية كل شيء ،والمهمة :مستحيل -
أمة مارقة.
يعيش بورتي في لندن مع زوجته ،عازف البيانو  ،Cassie Yukawaوثاثة أطفال .في عام  2005مع مرتبة الشرف في العام الجديد ،تم
تعين  McBurneyضابطا في وسام اإمراطورية الريطانية (« )OBEلتقديم الخدمات للدراما» .وهو سفر من أجل البقاء الدولية ،الحركة
العالمية لحقوق الشعوب القبلية.
الجوائز :حصل ماك-بورني على عدة جوائز من بينها  :1998جائزة لورانس أوليفييه (أفضل تصميم للرقص في دائرة الطباشر القوقازية)
«دير كواكشيس كريديكريس»( ،المسرح الملكي الوطي ،أوليفييه ستيج ،لندن) :1999 ،جائزة مسرح دائرة النقاد (أفضل مسرحية جديدة
ل�« »Mnemonicفي مسرح ريفرسايد) :2005 ،ضابط في وسام اإمراطورية الريطانية« ،قائمة الشرف السنوية الجديدة» للملكة إلزابيث
الثانية( Nestroy - Theatrepreis:2007 ،ترشيح أفضل إخراج لرقم مختفي في  :2007 ،)Wiener Festwochenجائزة دائرة النقاد
المسرحية (أفضل مسرحية جديدة ل�«عدد مختفي» في مسرح ااحتفاات).Konrad - Wolf – Preis :2008 ،

جريدة كل المسرحيين

عى بُعد نصف ميل من الساحل القرواي ي شال ليبيا يوجد مأوى
صخري شاسع يبلغ عرضه  80مرا وارتفاعه  20مرا ،ويطلق عى هذا الكهف
ي اللهجة امحلية اسم «هوا فطيح» .ي عام 1951م أظهر تحليل الكربون
الذي يستخدم لتحديد عمر اآثار أن اإنسان استوطن هذا الكهف لفرة
زمنية مستمرة ا تقل عن  100,000عام ،ومن بن القطع اأثرية التي تم
اكتشافها كان هناك مزمار مصنوع من العظم يعود تاريخه إى ما بن 40
و 70ألف عام.
كصبي عندما سمعت بهذا سألت والدي« :هل كان لديهم موسيقى؟».
ابتسم ي وقال« :حالهم كحال كل امجتمعات البرية».
كان والدي أمريي امولد وعاما ي آثار ما قبل التاريخ ،وكان أول من حفر
«هوا فطيح» ي برقة.
إنه لرف عظيم ي أن أمثل قارة أوروبا ي كتابة رسالة اليوم العامي
للمرح هذا العام.
ي عام 1963م ،قال سلفي ي كتابة رسالة اليوم العامي للمرح ،الكاتب
والرواي وامرحي الكبر آرثر ميلر ي الوقت الذي كان تهديد الحرب
النووية يثقل كاهل العام« :ي هذا الوقت الذي أصبحت فيه أسلحة
الدبلوماسية والسياسة قصرة وضعيفة للغاية ،فإن عى الفن بامتداده
الرقيق ،ولكن الطويل امدى أحيانا أن يتحمل عبء ماسك وترابط امجتمع
البري».
تم اشتقاق كلمة دراما من الكلمة اليونانية “ ”dranوتعني «العمل»،
بينا تنبع كلمة «امرح» باللغة اإنجليزية من الكلمة اليونانية
“ ،”heatronومعناها الحري هو «مكان الرؤية» ،مكان ا ننظر فيه
وحسب ،بل نرى وندرك ونفهم .قبل  2400عام ،صمم بوليكليتوس مرح
إبيداوروس الكبر الذي يتسع لـ 14,000مشاهد ويعتر معجزة ي الهندسة
امعارية بسبب خصائصه الصوتية امذهلة ي الهواء الطلق ،حيث مكن أن
يسمع صوت عود ثقاب يتم إشعاله ي منتصف خشبة امرح ي كل امقاعد
البالغ عددها  14,000مقعدا ،وكا هي العادة ي امسارح اإغريقية عندما
تنظرون إى اممثلن مكنكم أيضا رؤية ما وراءهم من امناظر الطبيعية،
فلم يقتر اأمر عى تجميع عدة أماكن ي الوقت نفسه :امجتمع وامرح
والعام الطبيعي ،بل استحر أيضا كل اأزمنة ي ذات اللحظة ،وما أن
امرحية تستحر اأساطر اماضية ي الوقت الحاي ،مكنكم النظر إى
امرح ورؤية ما سيؤول إليه مستقبلكم النهاي :الطبيعة.
إن أحد أهم ااكتشافات امرتبطة بإعادة إعار مرح غلوب الشيكسبري
ي لندن تتعلق أيضا ما مكنكم رؤيته ،فهذا ااكتشاف متعلق بالضوء ،حيث
يتم إضاءة خشبة امرح والقاعة بالتساوي ،فيمكن للفنانن والجمهور رؤية
بعضهم البعض ،فرى اأشخاص ي كل مكان تنظر إليه وي كل وقت ،وأحد
النتائج امرتبة عى ذلك هو تذكرنا بأن امناجاة الرائعة ،عى سبيل امثال،
لهاملت أو ماكبث ،م تكن مجرد تأمات خاصة ،بل مناظرات عامة.
نحن نعيش ي وقت تصعب فيه الرؤية بوضوح ،إننا محاطون بالخيال
أكر من أي وقت مى ي التاريخ أو ما قبل التاريخ ،مكن الطعن ي أي
«حقيقة» ،ومكن أي حكاية أن تطالب بانتباهنا عى أنها «الحقيقة» ،هناك
شك لواحد من الخيال عى وجه الخصوص يحيط بنا باستمرار ،وهو ذلك
الذي يسعى لتفرقتنا عن الحقيقة وعن بعضنا البعض ،فنصبح منفصلن:
البر عن البر والنساء عن الرجال والبر عن الطبيعة.
العدد 553

 02أبريل 2018

ا أحد يستطيع إيقافنا سنعاود

الظهور في كل ليلة وسيعاود
الجمهور والممثلون التجمع

ولكن كا نعيش ي زمن اانقسام والترذم ،فإننا نعيش أيضا ي زمن
الحركة الهائلة ،فالناس يتحركون أكر من أي وقت مى ي التاريخ ،فراهم
يفرون ومشون ويسبحون إذا لزم اأمر ،ويهاجرون إى كل أنحاء العام،
وهذه هي البداية فقط .والرد كا نعلم كان بإغاق الحدود وبناء الجدران
وبالصمت والعزلة .نحن نعيش ي نظام عامي مستبد ،حيث الامبااة هي
العملة واأمل هو البضائع امهربة ،وجزء من هذا الطغيان هو السيطرة ليس
عى الفضاء فحسب ،بل عى الزمان أيضا .فالزمن الذي نعيش فيه يتجنب
الحار ،ويركز عى اماي القريب وامستقبل القريب :أنا ا أملك هذا
وسأشري هذا.
اآن ،وقد اشريته يجب أن أحصل عى اليء ...التاي ،تم طمس اماي
البعيد ،وا توجد عواقب للمستقبل.
هناك الكثر ممن يقولون إن امرح ا ولن يستطيع تغير أي يء من
باق لن يذهب ،أن امرح موقع ،وأميل أن أقول إنه
هذا ،ولكن امرح ٍ
مأوى ،يتجمع فيه الناس ويشكلون امجتمعات عى الفور ،كا فعلنا داما،
كل امسارح ماثل ي حجمها أحجام امجتمعات البرية اأوى :من  50إى
 14,000نسمة ،من قافلة بدوية إى ثلث أثينا القدمة.
وأن امرح موجود ي الحار فقط ،فهو يتحدى هذه النظرة الكارثية
للزمن ،فاللحظة الحالية هي داما موضوع امرح ،ويتم إنشاء معانيها ي
العمل امشرك بن الفنان والجمهور .ليس هنا فقط ،بل اآن .فبدون مثيل
الفنان ا يستطع الجمهور التصديق ،وبدون تصديق الجمهور لن يكون اأداء
كاما ،فنحن نضحك ي نفس اللحظة وتتحرك مشاعرنا ونشهق أو نشعر
بالصدمة إى درجة الصمت ،وي تلك اللحظة من خال الدراما نكتشف تلك
الحقيقة اأكر عمقا :أن ما اعتقدناه أكر اأشياء خصوصية ي انفصالنا عن
بعضنا البعض وهو حدود وعينا الفردي ،هو أيضا با حدود .إنه يء نتقاسمه.
ا أحد يستطيع إيقافنا ،سنعاود الظهور ي كل ليلة ،وسيعاود الجمهور
واممثلون التجمع ي كل ليلة ،وسيتم مثيل الدراما نفسها ،أنه كا يقول
الكاتب جون برغر «ي عمق طبيعة امرح يوجد اإحساس بعودة
الطقوس» ،وهذا هو السبب ي أن امسارح كانت داما الشكل الفني
للمحرومن ،وهو  -بسبب التفكك الحاي لعامنا  -حالنا جميعا .حيثا يوجد
الفنانون اأدائيون والجمهور سيتم مثيل القصص التي ا مكن ردها ي أي
مكان آخر ،سواء ي دور اأوبرا وامسارح ي مدننا الكبرة ،أو ي امخيات
التي تأوي امهاجرين والاجئن ي شال ليبيا وي جميع أنحاء العام ،سنظل
داما ملتزمن معا بشكل جاعي معاودة مثيل الحكايا.
ولو كنا ي مرح إبيداوروس الكبر مكننا النظر إى اأعى ورؤية كيف
نتشارك هذه اللحظة مع امناظر الطبيعية ،وندرك أننا داما جزء من الطبيعة
وا مكننا الهرب منها كا ا مكننا الهرب من كوكبنا ،ولو كنا ي مرح
غلوب سرى كيف مكن طرح اأسئلة التي تبدو خاصة علينا جميعا ،ولو
كانت لدينا فرصة حمل امزمار العظمي ي برقة الذي يعود لـ 40,000مضت،
سنفهم أن اماي والحار هنا ا مكن تجزئتها ،وأن سلسلة امجتمع
البري ا مكن أبدا كرها من قبل الطغاة والدماغوجيون.

ترجمة :حصة الفاي

مركز الفجرة للهيئة الدولية للمرح – دولة اإمارات العربية امتحدة
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رام جوبال:

أحي المسرح وأناشد العالم أن ييسر وجوده
رام جوبال باجاج ولد في عام  1940في واية داربغنا بالهند ،هو ممثل ومخرج وكاتب وأكاديمي مرموق بالهند وحاصل
على الكثر من الجوائز والتقديرات عالميا ومحليا .تخرج من جامعة بيحار في عام  1960ثم التحق باأكاديمية القومية للدراما
بالهند عام  .1965تلك المؤسسة العريقة الي أصبح فيما بعد اسمه مرادفا لها .أثناء دراسته باأكاديمية تخصص في
قسم التمثيل ثم بعد تخرجه أصبح أستاذا ومعلما باأكاديمية حيث أسس لنظرياته عن علوم التمثيل واإخراج .ثم فيما بعد
أصبح رئيسا لأكاديمية ،ومحاضرا زائرا .كما درس لفرة بجامعة البنجاب ولفرة أخرى بجامعة حيدراباد ،ثم باأكاديمية الحديثة
للفنون بنيودلهي.
هو أحد مؤسسي فرقة ديشنار ااحرافية المسرحية الي بدأت إنتاجها في عام  1967وفي عروض هذه الفرقة مثل في
 36عرضا منها وأخرج .45
في أثناء رحلته الفنية الطويلة حصل على الكثر والكثر من التكريمات والجوائز على سبيل المثال الجائزة القومية اأولى
في المسرح الهندي والكثر من الجوائز عن أدواره المتنوعة بأفام السينيما الهندية ,وفي عام  2003تسلم من رئيس
الجمهورية الهندية جائزة «بادمي سري» وهي أرفع الجوائز والتكريمات في مجال الفنون في الهند.
كما ترجم رام جوبال باجاج  19نصا مسرحيا عالميا إلى اللغة الهندية وحى اليوم ينال الجوائز والتقديرات عن رحلته الفنية
الرية والطويلة الي أثرى بها الحياة الثقافية والفنية الهندية.

لذا عى امستوى العمي الراجاي ،فنون اممثل والفنون
اأدائبة الحية بشكل عام يجب أن تكون متاحة وموجودة
بشكل أساي لكل طلبة التعليم اأساي واابتداي بالعام كله.

يجب أن تكون الفنون اأدائية

الحية متاحة بشكل أساسي لطلبة
التعليم اأساسي واابتدائي بالعالم

إذا مكنا هذه اأجيال الصغرة من هذه اأدوات أو من هذا
الشكل من أشكال الحياة ،فهم بالتأكيد سيكونون أجياا أكر
حساسية وتعاطفا وإنسانية تجاه الطبيعة وتجاه كل حق ي
الحياة عليها .وبهذا الشكل تصبح ميزة اللغة والتواصل من
خالها قد أصبحت أقل ررا عى كوكب اأرض والكواكب
اأخرى .وبالتاي يصبح امرح أكر أهمية ورورة وفاعلية
ي الحفاظ عى بقية أشكال الحياة وعى الكوكب ذاته .سوف
يعطي هذا امحتوى امرحي وهذا الهم امرحي ،القوة لكل
من امؤدي وامشاهد عى حد السواء دون أن يشعر أحدها
بتهديد من مساحة اآخر ي لحظة كونية يجب فيها عى الجميع
العمل سويا.
أنا أحيي امرح ،وأناشد العام كله أن يطبق ويير وجود
هذا الشكل من أشكال الحياة عى كل امستويات الشعبية ي
الريف والحر ،لنعمل معا سويا جميعنا ي محبة وتعاطف عى
تعليم اأجيال.

ترجمة :معتزة صاح عبد الصبور
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جريدة كل المسرحيين

مخرج مرحي ،ممثل مرحي وسيناي ،أكادمي ،الرئيس
اأسبق للمعهد القومي للدراما بنيودلهي  -الهند.
بعد كل قصص تطور البرية منذ بداية التاريخ ،فنحن اآن
نعرف شيئا واحدا فقط عى وجه اليقن ،وهو أن كل أشكال
الحياة ميل إى أن تبقى عى وجه الحياة؛ إذا تثنى لها ذلك
وأتيحت لها الفرصة ،وتم مكينها من آليات تتيح لها تخطي
حدود الزمان وامكان لتنعم وترتقى إى اأبدية والخلود .ولكن
ي أثناء هذه العملية ،أشكال الحياة تشوه وتجدع وتدمر نفسها
ي كل أنحاء العام .وبالتاي ،علينا اآن أن نتأمل ونحد من
النقاش حول كيفية إبقاء الكائن البري عى حياته منذ عر
رجل الكهف إى العر الحجري وإى عر الفضاء ،ونتساءل
بجدية :هل هذا البقاء قد جعلنا كائنات أكر تفها وتعاطفا؟
أكر حساسية؟ أكر بهجة؟ أكر محبة ومراعاة تجاه الطبيعة
التي نحن نتاجها؟
منذ بدايتنا ونحن لدينا الفنون اأدائية الحية (الرقص،
اموسيقى ،التمثيل والدراما) ،واآن أصبح لدينا أداة أخرى ،أداة
اللغة ،اأداة اأكر تطورا .اللغة تتكون من الحروف امتحركة أو
اللينة ومن الحروف الساكنة ،الحروف اللينة ي اأساس تعر
عن اأحاسيس وامشاعر ،أما الحروف الساكنة فهي أداة تواصل
اأفكار وامعرفة ومنها العلوم الحسابية والعلوم الهندسية
والعلوم التسليحية ،واآن انضم إليها أيضا علوم الكومبيوتر .وم
يعد بإمكاننا أبدا الراجع أو العودة إى الوراء ي الزمن وامعرفة
عن هذه النقطة من التطور واإمكانية.
ولكن ،حتا كوكب اأرض ذاته لن ينجو أو يستمر ي البقاء لو
م يتم تحرير أو عتق أو إعادة توجيه كل هذه العلوم امعرفية،
ما فيها التكنولوجيا وأيضا الفنون اأدائية ،من طريقها الرتيب
وعن سات الغضب والجشع والر التي هي السات اأبرز
واأكر هيمنة ي كوكبنا اآن.
وسائل إعامنا امختلفة وعلومنا وتكنولوجيتنا قد جعلتنا
أقوياء كالوحوش وأحيانا كالشياطن .لذ؛ا اأزمة ا تكمن ي
امرح ي حد ذاته كشكل من أشكال الحياة وكأداة من أدوات

التعبر ،ولكن اأزمة الحقيقية تكمن ي امحتوى وي الراسالة
وي الهم الذي يحمله امرح .نحن بحاجة ماسة إى أن نتواصل
مع رجل كوكب اأرض ما هو عليه اآن ي عرنا ،لي ننقذ
هذا الكوكب ذاته ولي ،بالتبعية ،ننقذ كل أشكال الحياة ومنها
امرح.
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في اليوم العالمي للمسرح

المسرحيون يحتفلون في بورسعيد والهناجر والغد تحت عنوان «أكون أو ا أكون»

جريدة كل المسرحيين

احتفل امرح امري باليوم العامي للمرح ،الثاثاء  ٢٧مارس
اماي ،حيث ألقيت كلمة اليوم العامي بامرح عى مرح
الهناجر ،وأقيمت عدة فعاليات أخرى ي مواقع مرحية متعددة،
فقدمت بورسعيد احتفاا خاصا عى مرح قر ثقافة بورسعيد
وهو ما دأب عليه فنانو بورسعيد عى مدار سنوات ،حسب ما أعلنه
الفنان إبراهيم فهمي مسئول امرح بفرع ثقافة بورسعيد.
حرصت وزيرة الثقافة د .إيناس عبد الدايم عى مشاركة امرحين
ااحتفال باليوم العامي للمرح من خال زيارتها مرحي الغد
والهناجر ،كا ألقى امخرج الكبر جال الرقاوي كلمة يوم امرح
العامي التي كتبتها امخرجة اللبنانية مايا زبيب ،عى مرح د .هدى
وصفي مركز الهناجر للفنون ،وذلك ضمن فعاليات ختام مهرجان
آفاق مرحية .وقد أقيم حفل ختام الدورة الخامسة للمهرجان،
وا ُمهداة للنجم الراحل “أحمد زي” تحت شعار «ي عشق مر»
بحضور امخرج القدير خالد جال رئيس امهرجان ،وامكرمون من
نجوم امرح امخرج الكبر جال الرقاوي ،امنتج وامؤلف الكبر
سمر خفاجي ،د .هدى وصفي ،امنتج أحمد أبو السعود اإبياري،
ابنة الفنان جورج سيدهم الذي تعذر حضوره وتسلمت درع
التكريم عنه ،وأعضاء لجنة تحكيم د .محمد عبد امعطي أستاذ
التمثيل واإخراج بامعهد العاي للفنون امرحية ،امخرج عبد الغني
زي ،النجمة حنان شوقي ،د .عبد النار الجميل العميد السابق
للمعهد العاي للفنون امرحية ،د .محمد عبد العزيز أستاذ امرح
الغناي ،د .أمرة كامل امدرس امساعد معهد النقد الفني ،وقد
اعتذر عن الحضور د .سيد اإمام أستاذ الدراما والنقد بامعهد العاي
للفنون امرحية .حر الحفل الختامي أيضا أعضاء لجنة النقد
الناقد مجدي الحمزاوي ،د .محمد عبد امنعم ،د .محمد عوض،
والسادة رؤساء الهيئات والقطاعات الداعمة للمهرجان ،ومؤسس
وأمن عام امهرجان امخرج هشام السنباطي (رئيس مجلس أمناء
مؤسسة “ي عشق مر”) ،وامدير التنفيذي للمهرجان ومؤسسة «ي
عشق مر» د .ساي سليان ،قدمت الحفل النجمة حنان شوقي.
وعقب انتهاء عرض «شقة ّعم نجيب» عى مرح الغد صعد
حضور العرض إى خشبة امرح ،التقاط صورة جاعية احتفاا
باليوم العامي للمرح ،عى رأس الحضور وزيرة الثقافة د .إيناس
عبد الدايم امخرج خالد جال الفنان القدير إساعيل مختار رئيس
البيت الفني للمرح ،والفنان سامح مجاهد مدير مرح الغد،
والفنان القدير سناء شافع وامخرج الكبر فهمي الخوي وامخرج
الكبر عصام السيد ،ودكتورة دينا أمن مدير امهرجان التجريبي،
والناقدة الكبرة أمال بكر ،والفنان القدير يوسف إساعيل مدير
عام امرح القومي ،والفنان القدير أرف طلبة مدير عام امرح
الحديث ،والفنان عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية
وااستعراضية ود .ياسمن فراج.
“يوترن” يحتفل بختام ليالي العرض
بالطليعة
وعى مستوى آخر ،احتفل فنانو العرض امرحي «يوترن»
دراماتورج سامح عثان وإخراج السعيد مني ،بانتهاء عرض
امرحية عى قاعة صاح عبد الصبور مرح الطليعة ،حيث ألقى
امخرج السعيد مني كلمة عر فيها عن سعادته بالتجربة ،شاكرا
مبدعيها عى خشبة امرح وخلف الكواليس ،مشرا إى أن نجاح
العرض جاهريا هو خر احتفال لفريق العرض باليوم العامي
للمرح ،موجها الشكر للجمهور الذي مأ القاعة ،مؤكدا عى أن
هذا الجمهور هو من يستحق ااحتفال بتقديم عروض جيدة تليق
به.
مسرح الثقافة الجماهرية يحتفل باليوم
العالمي بطريقته
واحتفل إقليم القناة وسيناء الثقاي فرع ثقافة بورسعيد ،باليوم
العامي للمرح ،بتقديم عرض شكسبر «هاملت» أحد عروض
نوادي امرح باموسم اماي ،مؤكدا عى خياره «أكون أو ا
أكون» ي مواجهة قوى الظام ،بوصف مرح الثقافة الجاهرية
خط الدفاع اأول عن امرح امري ،قدم العرض امخرج محمد
حمزة ،بحضور الفنان ماهر كال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقاي،
وامخرج محمد الشراوي مدير عام فرع ثقافة بورسعيد ،وهالة
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وزيرة الثقافة تحضر شقة عم نجيب وختام مهرجان آفاق

مسرح الثقافة الجماهرية يقف حدادا على روح المخرج سامح فتحي
الجباس مدير الشؤون الفنية بالفرع ،وسيد السمري مدير قر
ثقافة بورسعيد ،وامخرج إبراهيم فهمي رئيس قسم امرح بالفرع
وبحضور فناي ومثقفي بورسعيد ،من بينهم الكاتب رجب سليم،
وامخرج أحمد عجيبة ،وحشد كبر من أبناء بورسعيد.
ومناسبة اليوم العامي للمرح ألقى عدد من امرحين كلات
تحدثوا فيها عن دور امرح ي إحداث التغير ،والتأكيد عى
الحريات ،وهم الفنان ماهر كال ،وامخرج صاح الدمرداش،
وامخرج محمد الشراوي ،وامخرج إبراهيم فهمي ،كا وقف
الحضور دقيقة حداد عى أرواح امرحين الذين رحلوا هذا العام
وآخرهم امخرج البورسعيدي سامح فتحي.
هكذا ،بن كلات رسمية ووداع راحلن وعروض مرحية منها
“هاملت” و”يوترن” و”شقة عم نجيب” ،وختام مهرجان آفاق
مرحية ،احتفل امرحيون باليوم العامي للمرح ،ي فعاليات
تعددت بن القاهرة وأقاليم مر ،ي ظل حضور رسمي كبر ..وم
يجد فنانو الثقافة الجاهرية أفضل من جملة هاملت الشهرة
«أكون أو ا أكون» عنوانا احتفال هذا العام الذي يأي وسط صعاب
وتحديات كبرة تواجه امرح امري.

أحمد زيدان

[ [
المسرح:
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مروة مهدي عبيدو

إنسانية ،نتبادل فيها الخيال ،ي لحظة مروقة من قسوة العام،
وي نقطة مكانية اخرنا أن نضيئها سويا.
يعمل امرح منذ آاف السنن ،لبث نفحة من نور وجال ي
حياة البر ،محملة مشاعر وأفكار ورسائل ،تجعل من اأرض
مكانا أكر جاا ومحبة .امرح هو أداة البرية ،لتؤكد عى
كونها حية عى مر اأزمان ،لرتاح قليا من قسوة العام ،لتناضل
ضد القتل والحرب والجوع.
امرح هو مساحة أجد نفي ،لتجد نفسك ،لنكون معا وحدة
تيء العام ،هو من يبث الروح ي تلك اللحظة امقدسة ،التي
تجمعنا سويا ،لنتخلص فيها من كل القوالب العالقة ي قلوبنا،
ونعود فيها إى روحنا اأصل ،التي تجمعنا ككيان بري ..تلك
امساحة التي توحدنا ،أنا وأنت ونحن ،ي وحدة جالية متناسقة
وقوية.
امرح هو مساحة الحرية امتاحة لنا ،مارسة الحياة كا
نريدها ،لتغير العام .قد تثر هذه الحقيقة الكثر من عامات
ااستفهام ،التي علينا اليوم ي يوم امرح العامي أن نقف
أمامها ،كيف مكن لفن امرح أن يساهم بفاعلية ي امارسة
الحياتية للبر؟ كيف مكن أن يكون امرح وسيلة متاحة لكل
فرد ليقدم نفسه ،مشكاته ،ومعاناته لآخر ،ليتواصا ويتحاورا
ومارسا حريتها كبر؟ كيف مكن لنا كمرحين استغال
خصوصية فن امرح - ،التي تكمن ي خلق لحظة مقدسة،
تتخلق من داخل اللقاء امبار والحي بن امشاركن  -لنساهم ي
تغير العام إى اأفضل؟
تضع مثل هذه اأسئلة امعلقة وغرها عامات استفهام كثرة
أمام دور امرح ي عامنا ،ورما أمام وظيفة الفن بشكل عام.
ما يدفعنا إعادة التفكر ي شكل العاقة الجدلية التي تربط

الفن بالواقع ،وي كيفية تفعيلها عى مستوى امارسة الفنية
والحياتية ،بعيدا عن التنظرات امعلبة.
ففي اللحظة التي يحتفل فيها العام اليوم ،باليوم العامي
للمرح ،يتحرك أكر من  56مليون إنسان ،بحثا عن مكان
آمن للعيش ،هاربن من أوطانهم ،مغامرين بحياتهم من
أجل الحياة .وي الخلفية تشتد نران الحروب ي الكثر من
بقاع الكرة اأرضية ،وتتضاعف موجات الهروب من اموت،
يقوى اليمن امتطرف ،وتزداد أعال العنف والعنرية والقتل
واإرهاب ،ليعلن البر عجزهم عن التعايش السلمي ،وتتعمق
الفجوة بن اإرادات السياسية ،وااحتياجات امجتمعية ،وتزداد
قسوة الحدود ،وأعداد القتى واأفكار امتطرفة والخوف
والجوع.
وسط هذا الزخم امراكم من القبح واموت ،تزداد مسئولية
امرح وامرحين ي كل دول العام ،ليتحدوا سويا ،للنضال
من أجل اإنسانية ،ومن أجل سحب سحر امرح من فوق
الخشبات الضيقة ،إى كل بقاع اأرض ،لتستقيم الحياة،
ويستعيد كل بري عى وجه اأرض حريته وسامه ،ويحصل
عى حقه ي أن يحيا.
نعم ،يستطيع امرح أن يغر العام ،ويشهد التاريخ عى ذلك.
فقط إذا آمنا معا بسحره ،واتحدنا كمرحين ،وعرنا الحدود
الجغرافية ،لنكون جبهة إنسانية ،تتسلح بساح امرح،
وتستمد قوتها من وحدتها ،لنتعاون معا عى سحر العام.
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جريدة كل المسرحيين

سته أحرف متتالية ،تبعث الروح ي كلمة «امرح» .تبدو
اأحرف امتاصقة بالصدفة بسيطة ..لكن إذا دققنا النظر فيها
نجدها محملة بتاريخ طويل من الحيوات ،رما ولدت فيا
قبل التاريخ ،وسوف تستمر عر اآن إى ما بعده ،متاحقة ي
دمومة ..رما إى أبد اأبدين.
تتحرك اأحرف الستة من مجرد كونها كلمة ،إى عوام متداخلة
ومركبة ومعقدة ،تستعيد إى الذهن آاف السنوات من التاريخ
البري ،ماين النصوص امحفورة ي تاريخ اإنسانية ،مليارات
الصور ,واأصوات والذكريات والوجود وامشاعر ،وسيل من
الكلات الامتناهية .تحمل الكلمة معها سحرا خاصا ،عن
هذا السحر الخفي وراء الكلمة أتحدث ،عن غموض يكتنفها،
رغم بساطة مظهرها ،يصل ي عمقه لبعد مركز الحياة والهوية
البرية.
رما م نكتشف أرار هذا السحر بعد ،وقد يكون البحث عن
ره الكامن رحلتنا الطويلة التي لن تنتهي .هذه الرحلة التي
تحمل الخيال بكل قوته ،من عام اأفكار إى الحياة ،وتبث فيه
روحا ،ليمثل بأجساد حية ،وأصوات حقيقية فوق الخشبة ،لرسم
صورا لعام أكر ساما وأمانا .من داخل الرحلة تتولد لقاءات

أنا ..وأنت ..والعالم

[

نوافذ

[
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المسرح الكنسي

()2

أهم القضايا الي أثارها وما زال يثرها المسرح الكنسي
إبراهيم الحسيني

جريدة كل المسرحيين

 - 1قضايا السياسة والفتنة الطائفية:
رما م يعرف تاريخ امرح الكني ي مر وامنطقة العربية
ضجة مثارة مثل تلك التي حدثت بسبب مرحية “كنت أعمى
واآن أبر” ،التي أنتجتها وقدمتها كنيسة مار جرجس واأنبا
أنطونيوس محرم بك باإسكندرية ،والضجة امثارة ا تخص أية
قيمة فنية أو فكرية طرحتها امرحية ،ولكن كانت بسبب تعرض
امرحية معالجة أحد اأمور الخاصة بالدين اإسامي ،ففكرتها
تدور حول تح ّول أحد الشباب ،الذي م يتجاوز عمره  19عاما،
من امسيحية إى اإسام ،طمعا ي امكاسب امادية والدنيوية التي
أوهمه صديقه امسلم بالحصول عليها بعد دخوله لإسام ،وبعد
تتبعنا لرحلة “مينا” امسيحي الذي اعتنق اإسام وصار اسمه “طه”
داخل دراما امرحية ،نجده يكتشف أن اإسام ا يناسبه ،أنه ا
يلبي له أطاعه التي دخل إى اإسام بسببها؛ وهي الحصول عى
مسكن وأموال وزوجة وغرها؛ لذا فهو يقرر الهرب من بيت الشيخ
الذي يقيم عنده ،والذي يطلق عليه أتباعه لقب “اأمر”  -أي أمر
الجاعة اإسامية  -وي رحلة الهروب التي تجسدها امرحية
سينائيا يحاول أحد أتباع الشيخ اللحاق بـ”مينا” لانتقام منه،
ورغم محاوات صديق “مينا” امسلم وأحد أتباع الشيخ امستنرين
منع ذلك الرجل من قتل “مينا” فإنه ينجح ي قتله ي النهاية.
عرضت هذه امرحية تحت رعاية اأب أوغسطينوس فؤاد واأب
أنطونيوس فهمي بكنيسة مار جرجس ي عام  ،2003وقام بتمثيلها
مجموعة من الهواة ،منهم :مينا جال ،فادي عياد ،أندرو نجيب،
بير نبيل ،محب ماهر ،نادر ذكري ،جون إميل ،مينا صبحي .وقدمت
مدة ليلة واحدة لشعب كنيسة مار جرجس وم يرها أي مسلم،
وانتهى أمرها ،وبعد مرور ما يزيد عى عامن ،وتحديدا ي السادس
من أكتوبر عام 2005م ،نرت جريدة “اميدان” اأسبوعية امرية،
وهي جريدة مستقلة ،تقريرا مط ّوا كتبه وليد عراي تحت عنوان
“باغ إى قداسة البابا شنودة” ،وكتبت مانشتات بالحجم الكبر
تقول“ :أبطالها مسيحيون وتص ّور حياة ما قبل وبعد اإسام بالجهل
والتخلف ،وترى أن ريعة القرآن مستنسخة ،ونر الدين اإسامي
م يكن بالود أو اموعظة.)23(”...
ورعان ما تلقفت جريدة أخرى هي “اأسبوع” الخر ،وأسهبت
فيه بتفاصيل أكر عن امرحية وما ورد بها؛ حيث كتبت بعدها
بأربعة أيام محررة جريدة “اأسبوع” زينب عبد الله ،تقريرا تحت
عنوان “ي انتظار تدخل البابا شنودة ومحاكمة امتهمن” ،ثم
عنوانا آخر هو “الجرائم الصبيانية إشعال الفتنة الطائفية”(،)24
ثم أعادت جريدة “اأسبوع” النر ي نفس القضية م ّرة أخرى
ي اأسبوع التاي لنر الخر أول م ّرة بها ،وتلك كانت الرارات
اأوى لقيام ما يشبه الحرب اأهلية بن امسلمن واأقباط بسبب
مرحية متواضعة فنيا وفكريا وا ترقى إحداث مثل هذه الضجة،
فهي تكاد ا مس حتى القرة الخارجية لعصب امسيحية ولعصب
اإسام أيضا ،قدمها مجموعة من الشباب امتحمسن للمسيحية
وهم يعتقدون خطأ أنهم بذلك يقدمون للمسيحية خدمة بإظهار
اإسام بهذه الصورة العشوائية ،وثار ضدها مجموعات من امسلمن
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امتحمسن أيضا وهم يعتقدون خطأ أنهم بثورتهم العنيفة هذه
يدافعون عن اإسام.
وامرحية من يشاهدها( )25ضعيفة القيمة عى مستوى اأداء
التمثيي والحركة العشوائية للممثلن؛ فا توجد حركة معرة عن
حالة نفسية أو توتر ما ،إنها حركة فقط بهدف اانتقال من مكان
آخر ،أو الخروج والدخول للمرح ،كا أن بدايات ونهايات
امشاهد وكذلك عملية امزج بن السينا وامرح تعريها ما هو
أكر من العيوب الدامة مرح الهواة بصفة عامة ،وواضحة بشكل
مكثف ومبالغ فيه داخل هذا العرض بخاف عروض كنسية أخرى
سنعرض لها تتميز بانضباط فكري وفني يستأهل الكتابة عن محتواه
وأفكاره الدرامية.
فعى امستوى الفكري ،سيجد امتتبع مشاهدها أن هناك مقوات
فكرية جاهزة أراد صناع العرض قولها بغض النظر عن روط
وتقنيات الوسيط امرحي الناقل لهذه اأفكار؛ ما جعل العرض
يظهر ي النهاية وكأنه منشور ديني مسيحي هدفه اإساءة معتقدات
اآخر امسلم ووصم اإسام ي جزء منه بامتعصب واإرهاي ،وما
ساعد عى تك ّون مثل هذه النظرة لدى صناع العرض التي تنظر
لإسام عى أنه دين يحتمل أن يداخله يء من اإرهاب هو ذلك
الخطاب امتشدد لدى بعض شيوخ اإسام وامتمسك بشكل الدين
اإسامي ا بجوهره ،الذي يؤدي إى تخويف الناس منهم ومن
اإسام ،بدا من حثهم عى فكرة حب اإسام والتعلق به ،ويحثهم
ذات الخطاب امتشدد عى الجهاد ضد من يخالفهم ،وميل إى
إطاق اأحكام التكفرية للمخالف ي العقيدة ليس من امسيحين
فقط ،بل من امسلمن الشيعة أيضا.
لكن العرض امرحي «كنت أعمى ،»...الذي ا يُعرف عى وجه
التحديد مخرجه أو كاتبه ،ينساق ي مضمونه إى ااستسهال الفكري

ومعالجة قضية ااختاف ي تفاصيل العقيدة بن امسلم وامسيحي،
بسطحية ومبارة؛ فالستار يفتح عى مجموعة من املتحن وقوفا
مع شيخ ذي لحية كبرة يطلقون عليه أمرهم ،وهو يوزع عليهم
امهام؛ حيث يقول له أحدهم إنه سيتزوج عرفيا من إحدى الفتيات
بهدف تجنيدها لخدمة أغراضهم الدعوية ،بينا يرد اآخر بأنه
استطاع تجنيد مجموعة من اأخوات امحجبات ،احظ هنا كلمة
“تجنيد” التي يستخدمها العرض ،فهناك تص ّور لدى صناع العرض
بأن مشكات التنصر واأسلمة هي حرب وهو نفس الفهم امتشدد
لدى بعض الشيوخ امتأسلمن أيضا؛ أي أن التطرف لدى البعض
ي الجانبن درجته واحدة ،ثم ننتقل للمشهد التاي؛ حيث يدخل
“مينا” الذي أعلن إسامه أن أصدقاءه امسلمن ،وخصوصا “أحمد”،
أقنعوه بأن خطوة الدخول تلك لإسام ستحقق له مكاسب مادية
ومعنوية كبرة.
ثم تبدأ بعد ذلك مراحل التعرف أو ااستنارة لدى “مينا” الذي
تح ّول ليصبح “طه” بعد اإسام ،حيث يقابل بعنف لفظي من
اأمر ،الذي يصف أمامه امسيحين بالكفار ،ومارس تفسر آيات
القرآن حسب أهوائه ورغباته الشخصية ،فالعرض يقدم صورة
وحشية ا إنسانية لهذا اأمر ،فهو ره ي كل يء ،بداي ًة من
الطعام والراب وحتى فكرة الزواج؛ فنحن نراه ي أحد امشاهد
الرئيسية يأكل براهة بينا “طه” جائع وا يدعوه للطعام ،فقط
يكتفي بتذكره محاسن وصفات الجنة التي ح ّولها مج ّرد رغبات
حسية فاجرة ،وعى الرغم من أن هذا الشيخ متزوج من أربع نساء،
فإنه ما زال واقعا تحت أر راهته الجنسية ،وبالتاي يصوره العرض
وهو يأي بفتاتن ليارس معها الجنس بحجة أنها «ملك مينه»
كا يُقرر:
“ -وما ملكت أمانكم ومن وهبت أنفسهن”.
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وجزئية الحوار هنا تستند إى تفسر العرض آية من سورة
“النساء” مع تحريفها وأدائها مثيليا ما يوحي بالراهة الجنسية
للمسلمن ،فاآية تقول:
 “وإن خفتم أا تقسطوا ي اليتامى وامساكن فانكحوا ما طابلكم من النساء مثنى وثاث ورباع فإن خفتم أا تعدلوا فواحدة أو
ما ملكت أمانكم ذلك أدى أا تعدلوا”()26
وتفسر اأمر معنى اآية وبشكل غر مبار نجده ي حواره اآي:
 “يعني إلي أقدر أشريها وإلي تحبني وتوهبني نفسها ،وكانفيه زواج امتعة وهو زواج محدد امدة ومحدد اأجر”.
ثم يصل العنف اللفظي أقى مدى عندما يطلب اأمر من
“مينا أو طه” أن يثبت واءه ،وهذا اإثبات ا يكون إا باستقطاب
الكفار من امسيحين لدعوتهم لإسام وتخريب الكنائس وقتل أحد
القساوسة.
كل ذلك باإضافة إى اعتاد اأمر عى فكرة الناسخ وامنسوخ ي
القرآن ،وهو ما يعني وجود آيات قرآنية تنسخ عمل آيات أخرى
أنها جاءت تالية لها ومعدلة لبعض أحكامها طبقا لتدريجية نزول
اأحكام ،وهذا ما يستند إليه العرض بشكل ا يخلو من خفة وفهم
قري لأشياء؛ لذا يظهر هذا اأمر وهو يفر القرآن حسب أهوائه
ورغباته فيستخدمه تارة ككتاب يحض عى الجهاد والتكفر والقتل
وقتا يشاء ،أو ككتاب يحض عى الساحة والقيم النبيلة وقتا
يشاء أيضا.
ومقتل “طه” ي نهاية العرض بعد نجاح هروبه من منزل اأمر
وعودته أرته وكنيسته ،يعني ترميزا باطنيا من العرض بأن مة
اضهادا يقع عى اأقباط /اأقلية ي مر ( )10%من قبل امسلمن/
اأغلبية ( ،)90%وبالطبع ا ينى صناع العرض أن يلخصوا هدف
امرحية ي جملتهم اأخرة ،التي اتخذت منها امرحية عنوانها:
 «أنا كنت أعمى ودلوقت فتحت ،احتياجاي امادية كانتعمياي ،وعرفت أد إيه امسيحية عظيمة ،أد إيه امسيحية قوية
علشان تحب ناس بتكرهها بامنظر ده.”...
وامتأمل للعرض سيجد أن صورة اإسام الحقيقية مشوهة داخله،
وصورة امسيحية الحقيقية امتسامحة مع اآخر مشوهة هي اأخرى،
فكل الشخصيات فيا عدا “أحمد” صديق “مينا” هي شخصيات
مريضة بالتعصب ومنغلقة عى فكر أحادي يص ّور لها أنها متلك
الحقيقة؛ فاأمر ره وجائع ا يشبع ،ومستهلك للحياة وللدين
وللقيم ،و”مينا” ا يقل راهة عن ذلك اأمر؛ فهو يرك مسيحيته
طمعا ي مكاسب دنيوية:
«أنا مش مهم عندي موضوع اآخرة أنا إلي يهمني حيايدلوقتي.»..
كا أن بقية امريدين للشيخ يص ّورهم العرض بأنهم أشخاص
يتميزون بالباهة وبالطاعة العمياء من دون تفكر ،منساقون
كقطيع اأغنام ،وقمة العنف اللفظي والتصويري ي العرض هو ما
يتعلق بطلب اأمر من “طه” قراءة مفتتح سورة “العاديات”:
«والعاديات ضبحا ،فاموريات قدحا ،فامغرات صبحا ،فآثرن بهنقعا.)27(»..
وعندما يتعر “طه” ويصحح له اأمر يستخدم العرض ذلك عى
أنه نوع من الكوميديا اللفظية ،وبالتاي يأي تفسر اأمر لهذه

27
اآيات غر امفهومة بالنسبة لطه ،عى أنها تحتوي عى موسيقى
لفظية وسجع جميل ،أما امعنى فهو غر مدرك ،وهو ما يجعل
“طه” يعلق بقوله:
 “غريب قوي كام القرآن ده ،مش مفهوم خالص ،ه ّوه ربنا هاينزل كام كده الناس مش فاهمينه ،قال والحاج اأمر عجباه قوي
اموسيقى والشعر والقافية ،لكن برده مش فاهم حاجة ،بس دي
حاجة تضحك كلهم كده مش فاهمن.”..
أي أن العرض متلئ بعنف لفظي وفكري وشخصيات ورقية
مريضة ا تستند منطق حقيقي ا ي حواراتها وا ي تطوراتها
الدرامية ،والتطور الدرامي الوحيد داخل العرض نجده لدى شخصية
(مينا أو طه) ،وهو تطور قري ا يتميز بأي درامية ،كل هذا
يدرج العرض تصنيفيا ضمن العروض الكنسية ااجتاعية الضعيفة
فنيا وفكريا ،التي ا تستحق مثل هذه الضجة التي اشتعلت ي
اإسكندرية لع ّدة أسابيع ،وأحدثت تأثرات اجتاعية وسياسية
وفنية كبرة ،وأثارت أسئلة رما م يستطع أحد حتى اآن تقديم
إجابات حقيقية لها.
 أسئلة مثارة وقضايا شائكة:الغريب ي أمر عرض «كنت أعمى »..أن الضجة امثارة حوله
بدأت بعد انتهاء عرضه بأكر من عامن؛ فامرحية عرضت ي 2003
والضجة اإعامية امثارة حولها بدأت مع بداية شهر رمضان ي عام
 2005وتحديدا ي شهر أكتوبر ،حيث ظهرت أول مادة إعامية
منشورة ي الصحف ،ومن بعد ذلك تلقفت الكثر من الصحف
والقنوات التلفزيونية تداعيات اأحداث التي مكن حر أهمها ي
النقاط التالية:
•  13أكتوبر  ،2005كانت قد مت الدعوة مظاهرة حاشدة
بعد صاة الجمعة أمام كنيسة مار جرجس التي قدمت امرحية،
وجاءت هذه الدعوة من قبل بعض امشايخ امرددين عى مسجد
«أواد الشيخ» امواجه للكنيسة ،ولكن امظاهرة م تبدأ فعليا إا
بعد أذان امغرب ،وبدأت بنحو مائة فرد ورعان ما تجمع حولهم
الكثر من عابري الشارع؛ فقد كان بعض الشيوخ يقومون بتوزيع
صور بعض مقاات الصحف التي تهاجم امرحية عى امارة ،وهو
ما تسبب ي تجمع ما يزيد عى عرة آاف شخص ،واستمر الهتاف
ضد الكنيسة حتى ما بعد منتصف الليل بنحو ساعة ونصف.
•  19أكتوبر ،مظاهرة أخرى لنحو عرة آاف من امسلمن أمام
الكنيسة ،باإضافة إى حادث اعتداء نرته الصحف عى راهبة
قبطية تدعى “سارة” بأحد شوارع اإسكندرية ،وم تعرف حقيقة
امعتدي.
•  21أكتوبر ،مظاهرة جديدة أمام مار جرجس لكنها كانت أكر
عنفا هذه ام ّرة ،حيث تبادل امتظاهرون قنابل الغاز وزجاجات
امولوتوف ورمي الحجارة مع قوات اأمن امحتشدة لحاية
الكنيسة ،وذكرت وكاات اأنباء أنه قتل أحد امتظاهرين وأصيب
ما يزيد عى  60متظاهرا آخر ،وقد تم ااعتداء عى كنائس أخرى
باإسكندرية ي نفس اليوم بتكسر النوافذ واأبواب كالكنيسة
اإنجيلية ،وسادت ي هذا اليوم حالة من الفوى داخل شوارع
اإسكندرية م تستطع قوات الرطة معها من السيطرة عى اأمور؛
ما استدعى تدخل إحدى كتائب الجيش للسيطرة عى اموقف.
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• ألغى البابا شنودة الثالث بابا اإسكندرية وبطريرك الكرازة
امرقسية ،حفل اإفطار السنوي الذي كان يقيمه للمسلمن ،وبى ي
عظته ي اأربعاء اأخر من شهر أكتوبر بعدما ظهرت إشاعة بأن
أحد الشيوخ قد أصدر فتوى بإهدار دمه أنه م يقدم اعتذارا عن
امرحية امسيئة لإسام.
•  4نوفمر ،قام النائب العام امري وقتها امستشار ماهر عبد
الواحد بالتريح لصحيفة اأهرام امرية بتريح غريب قال فيه
إن امرحية امسيئة لإسام غر موجودة أصا( ،)28وقد يعود مثل
هذا التريح إى رغبته ي تهدئة الرأي العام الثائر وقتها وامنذر
بتظاهرات واحتجاجات أخرى.
وامتأمل لهذه ااحتجاجات امتصاعدة بسبب مرحية محدودة
القيمة الفنية والفكرية بعد عرضها بعامن ،يثر سؤاا كبرا حول
كيفية وصول  C.Dالعرض امرحي أيدي طلبة الجامعات امرية
وتوزيعه عى امصلن ي امساجد وإرساله بالريد العادي آخرين..؟!
ماذا صمت من متلك هذا الي دي  -إن كان يغار عى اإسام
فعا  -م ّدة عامن..؟ وماذا تحرك ي هذا التوقيت بالذات..؟ هل
لذلك عاقة بانتخابات مجلس الشعب التي كانت ستشهدها مر
ي نهايات عام 2005م وكان الهدف هو زيادة اأصوات اانتخابية
اموجهة إى تيار اإسام السياي بحشد الناس العادية ضد اأقباط
وإسكات أي صوت لهم..؟ أم هل كان الهدف إسكات اأصوات
امسيحية امعارضة التي تعيش خارج مر وخصوصا ي الوايات
امتحدة اأمريكية ،والتي كانت تظهر ي الفضائيات وتتحرك خارج
حدود السيطرة اأمنية امرية..؟ أم كان الهدف ،من ناحية أخرى،
إثارة ملف الفتنة الطائفية ي مر وإظهار اأقباط بأنهم مضطهدون
دينيا وإنسانيا ،وهو ما قد يحدث ضغطا دوليا عى مر يضمن
تحقيق مكاسب أكر لهم..؟!
ا أحد يعرف عى وجه التحديد حقيقة اأيدي الخفية امحركة
لهذا املف وامستخدمة للمرح كأداة لعب من أجل تحقيق
أهداف أخرى سياسية واجتاعية ،وبعيدا عن كل هذه التأويات
هل كان أمن الدولة ي نظام مبارك دور ي إثارة هذا املف؛ ملف
الفتنة الطائفية ،وقتا يشاء وي أي محافظة يريد..؟ هل يغطي ذلك
عى تحركات أخرى ا نعرفها؟ خاصة وأنه لن يخفى عنه ما يحدث
داخل كنائس مر ،فكا أن له مرشدين داخل امساجد من امسلمن
ا بد وأن له أيضا مرشدين داخل الكنائس من اأقباط.
وعى الجانب اآخر لدى صناع ما يسمى  -افراء « -امرح
يأت أي رد فعل مرحي منهم يردون به عى
اإسامي» ،م ِ
اإساءات اموجهة لإسام داخل مرحية ،بصناعة مرحية مثا
تهاجم امسيحية ،ففي مطلع هذا العام الذي تفجرت فيه امشكلة،
فراير  ،2005كانت مرحية “فيتنام  ”2تواصل عروضها عى مرح
فيصل ندا بشارع قر العيني بوسط القاهرة ،وم تقم ركة «سنا
الرق» لإنتاج الفني واإعامي بتقديم مرحية إسامية جديدة إا
بعد هذه اأحداث بعامن ،وتحديدا ي أوائل عام  2007وعى نفس
امرح؛ وهي مرحية “الشفرة” ،وكان موضوعها بعيدا ماما عن أي
شبهة رد عى مرحية «كنت أعمى »..فقد كان موضوعها فانتازي
يتخيل مر ي عام  ،2182ومرح كوميديا اإجابة عى سؤال :ماذا
لو كانت مر واقعة تحت ااحتال ي هذا التوقيت..؟!
فهل يعني عدم رد اإخوان عى مرحية «كنت أعمى »...عدم
اهتامهم إا ما يخص مروعهم السياي فقط..؟ خاصة وأن معظم
من أوقدوا هذه الفتنة أثناء التظاهرات كانوا ينتمون لتيارات دينية
أخرى أكر تشددا ،وفن امرح بالنسبة لهم يعتر فعل مح ّرم،
لذا كان ردهم هو التظاهر وصناعة الافتات وحشد امسرات ،أما
اإخوان الذين يهتمون بامرح ويضعونه عى مائدة اهتاماتهم م
يع ِنهم الرد مرحيا.
• اأسلمة والتنصر:
يشغل هاجس اأسلمة ،أو التح ّول من امسيحية إى اإسام ،جزءا
من امخيلة العامة للمرح الكني ،هذا ي حن ا ينشغل ما يسمى
بامرح اإسامي بالفكرة العكسية لذلك ،فمرحياته تعالج أفكارا
أخرى تخص قضايا سياسية واجتاعية لها خصوصيتها ،ومعظمها م
يتعرض لفكرة تح ّول أحد اأشخاص من اإسام للمسيحية ،وكأن هذا
النوع من العروض امرحية يخى أو يرفض من اأصل التحدث ي
هذا اموضوع رغم أن الواقع امجتمعي عرف خال السنوات العر
اأخرة أكر من حالة خرجت من اإسام وذهبت للمسيحية ،أو
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خرجت من امسيحية لتدخل اإسام ،وعى الرغم من أن هذا اأمر
وارد داما بفعل أشياء كثرة منها قصص الحب والطمع ي مكاسب
مادية يوعد بها امتح ّول عن دينه من قبل بعض امتشددين دينيا من
الجانبن ،فإن امرح اإسامي م يتعرض لقضية خروج أحدهم من
امسيحية لإسام أو العكس ،رغم علم القامن عليه أن هذا الخروج
من هذا الدين أو ذاك لن ير ولن يزيد كا الدينن.
وامرح الكني هو الذي تعرض لهذه القضية إما تلميحا أو
تريحا ،ولعل أكر الناذج الصارخة معالجة فكرة التح ّول الديني
للمسيحين إى اإسام ،هي مرحية «كنت أعمى ،»...لكن هناك
ماذج أخرى أقل ح ّدة وأقل راخا وأكر عمقا من مرحية “كنت
أعمى ورت ”...كمرحية “ها راحوا فن..؟!”( ،)29التي قدمها
فريق برفوريوس لخدمة امرح بكنيسة مار جرجس منطقة الظاهر
بالقاهرة ،وهي عن فكرة لناردين رامي ومن معالجة مينا حبي
وإخراج ماك جميل ،والنص امرحي ظاهريا يحي عن انتقال اثنن
من اموظفن “سامي ،دينا” اللذين يعمان بركة “الحنون” إى
العمل بركة أخرى ،ركة “عامي” ،هذا عى الرغم من أنها كانا
يتمتعان بالكثر من امزايا لدى “الحنون” ،لكنها بعد فرة زمنية
يشعران بالندم الشديد عندما يستبد بها “عامي” مظهرا لها وجها
قبيحا م يتعودا عليه من قبل؛ لذا فها يلعنان نفسيها ويحاوان
العودة م ّرة أخرى لحظرة “الحنون” لكنها ا يستطيعان ذلك فقد
فاتت فرصة الرجوع.
وامعنى الكامن وراء امعنى الظاهري مكن التعرف عليه بسهولة،
فنحن أمام اثنن من الطامعن ي امكاسب الدنيوية ،وهو ما جعلها
يركان ركة «الحنون» /دينها امسيحي ،طمعا ي امكاسب التي
ل ّوح لها بها “عامي” /اإسام ،ثم يندمان عى ذلك ويقرران العودة
للتخلص من آامها لكنها ا يستطيعان ،فقد أغلق باب الرحمة ي
وجهيها.
ولقد أضفى النص صفات األوهية عى طول امتداد امرحية
لشخصية “الحنون” التي م تظهر مجسدة داخل النص ،فقط ظهر
صوتها ي اللحظات اأخرة ،من هذه الصفات عى لسان “رانيا”
إحدى امؤمنات به:
 “الحنون مش مخلينا محتاجن أي حاجة ،إحنا هنا عايشنمع الحنون حاسن إننا مع أبونا الحنون واقف معاك وبيسندك ي
أي ضيق أو تعب أو حزن ،مش ه ّوه إلي قال إن لو حد حس إنه
تعبان أو متضايق يجيي وأنا أريحه ،ه ّوه إلي علمنا كل حاجة
وإدانا الحب والكرامة طول ما إحنا بنطلب رضاه كل إلي نعوزه ها
يجيلنا لحدنا ،الحنون إلي بيع ّوضنا بحبه وحنانه عن أي حب إحنا
مفتقدينه .”..
وهناك الكثر من الجمل الوصفية اأخرى وردت عى ألسنة
بقية الشخصيات تعطي لشخصية الحنون تجسيدا غر مري ليسوع
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امسيح ،وتحيل الشخصيات الدرامية اأخرى (سامي ،دينا ،رانيا)
إى مج ّرد شخصيات برية متصارعة ي إرادتها ،لكنها تظل واقعة
تحت أر الشخصية الكلية لـ”الحنون” ،كا أن الظهور غر امري
لـ”الحنون” ي النهاية يؤكد هذه الفكرة؛ فهو ا يتحدث بكام عادي
وإما يستمد كلاته من الكتاب امقدس سواء تريحا أو تلميحا،
فهو مثا يقول:
 “تعالوا إى يا مباري أي ...رثوا املكوت امعد لكم من ينكريقدام الناس أنكره قدام أي الذي ي السموات اذهبوا إى الدار
الخارجية ...هناك يكون البكاء ورير اأسنان.”...
وي امقابل ،منح النص صفات الشخصية امسلمة لـ”عامي” الذي
استطاع عر دهائه وأمواله استقطاب (سامي ،دينا) وغوايتها لي
يتبعاه ،فتزوجته دينا ،ورق سامي من أجله طمعا ي عطاياه
امادية ،ومن هذه الصفات التي منحها النص لـ”عامي” ،والتي
ظهرت عر ترفاته امبارة ،كطلبه من دينا ارتداء الحجاب:
 عامي :وبعدين ميت م ّرة أقولك اللبس ده وامنظر ده متجيشبيه الركة ...وشعرك ده يتغطى ...إحنا مش ي كبارية يا هانم...
بي عى إخواتك ي الركة واعمي زيهم.”...
وي موضع آخر يستخدم “عامي” مقولة شهرة إعاميا ودراميا ي
مر ،دالة عى انتائه امتشدد أحد التيارات السلفية اإسامية،
عندما يقول لسامي:
 “ا تناقش وا تجادل يا أخ سامي”.وتتضح طبيعة شخصية “عامي” أكر عر اللحظة الحوارية التي
تنهمر فيها دينا بالحي عنه أثناء وجودها ي العمل مع سامي؛ حيث
تقول:
 الجواز عنده ليه مفهوم تاي غر إلي كنا عارفينه ...الحبوالعطاء ...طاعتي ليه ورعايته هو ليا ...ا ا ...كل ده طلع مالوش
معنى عند عامي ،وبعد ما شهر العسل ما خلص ( )...ابتدى يعاملني
كأي ترابيزة أو كري ي البيت ...يحطها ي امكان إلي ه ّوه عاوزه...
يطلبها وقت ما يحتاجها ،وما يزهق منها أو تقدم ي عينه يرميها
ويجيب غرها مجرد كلمة  -إشارة للطاق ي اإسام  -وممكن لو
مش عاوز يرميها يجيب ترابيزة تانية يحطها جنبها  -إشارة لتعدد
الزوجات ي اإسام...؟
وحوار «دينا» يشر بالطبع إى فهم النص امغلوط ي عموميته
لفكرة الزواج لدى امسلمن ،ففي مقابل تصويرها لحب “الحنون”
الذي تقول عنه:
 “ه ّوه فيه زي الحنون وا حب أعظم من حب الحنون”.نجد “عامي” يوصف بكلات من مثل:
 “الوهم الكبر خوف وقلق وتعب ،قدر العامي يضحك عليابالفلوس وامركز الجحيم.”...
منح النص امرحي أيضا دالة رمزية اسمي القطبن الكبرين

“الحنون”“ ،عامي” ،فالحنون تعني العطوف ،اممتلك للحب
والعطاء ،القادر عى التسامح والغفران ،هذا بينا ظهر اسم “عامي”
وكأنه ارماء داخل مجتمع مادي يتميز بالقس ّوة ،وكأن خروج (دينا
وسامي) من ركتها /دينها ،وذهابها لـ”عامي” بإرادتها الغافلة
الطامعة ي امكاسب الدنيوية ،هو انتقال من الدفء والحنان إى
الجحيم والضياع.
كا أن هناك دالة كبرة عى توجه مضمون النص امرحي إى
مخاطبة الخارجن من امسيحية ودعوتهم للعودة لحظرتها اإمانية
م ّرة أخرى ،وكأن ذلك منشور ديني كني وُضع ي قالب درامي،
حيث نجد ذلك وبشكل مبار ي حديث “الراوي” الذي يظهر م ّرة
واحدة ي بداية امرحية؛ حيث يقول:
 نحن ا نحاكم أحدا وا ندين أحدا ...نحن ا نريد سوى تسليطشعاع من النور عى حدث يقع كل يوم حولنا ...ونحن إما نيام أو
غافلون عنه ...وا نرجو من الله إا أن تساعد رختنا تلك عى قشع
ضباب أعيننا وفك قيود أيدينا ...وهدي أقدامنا إى الطريق الذي
يساعدنا عى رد كل من رد خارج حظرتنا الجميلة...
وكأن النص عر هذه الجمل يوجه اعرافا جريئا وشجاعا بأن
مة أسلمة تقع عى بعض اأقباط وبرغبتهم ،وأن هذا يرجع فيا
يرجع إى تقصر رجاات امسيحية عن القيام بأدوارهم التوعوية
واإرشادية الدينية امنوط بهم القيام بها؛ ولذا فهذا النص يظهر كا
لو كان منشورا دراميا دينيا وعظيا يخاطب ي امقام اأول الخارجن
من امسيحية إى اإسام ،وي الثاي شعب الكنيسة برورة اانتباه
والحذر من مثل هذا الخطر.
الهوامش:
 - 23وليد عراي /جريدة اميدان 6 /أكتوبر .2005
 - 24زينب عبد الله /جريدة اأسبوع 10 /أكتوبر 2005
 - 25بتاريخ  25نوفمر  ،2011أي بعد الثورة امرية ي
موجتها اأوى /يناير  2011تم رفع امرحية للمشاهدة
امبارة عى يوتيوب ،والرابط هو www.youtube.com /
watch?v=bpp3laqaxig
وكل ااقتباسات النصية التي ستأي فيا بعد تعتمد عى الرابط.
 - 26القرآن الكريم /سورة النساء /آية (.)3
 - 27القرآن الكريم /مفتتح سورة العاديات .
 - 28صحيفة اأهرام /العدد  4 /43432نوفمر  /2005حيث
قال نصً ا ي تريحه «أن التحقيقات أوضحت عى نحو قاطع أن
اادعاءات امضللة هي التي أثارت حالة التجمهر والشغب وما ترتب
عليها من أحداث مؤسفة».
 - 29مرحية «همه راحوا فن...؟ » /قدمها فريق بورفوريوس
لخدمة امرح بكنيسة مارجرجس بالظاهر ،وقد اعتمدت عى
النسخة امخطوطة للنص امرحي التي أعطاها ي ميشيل ماهر.
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زمن الدراما

محمود سعيد

الكتاب :زمن الدراما
المؤلف :د .حسن عطية
الناشر :الهيئة العامة لقصور الثقافة،
القاهرة.2018 ،

عى امرح متأخرا عا يحدث ي الواقع ،وتعددت العروض مثل
امرحيات (بيت النفادي ،شيزلونج ،قوم يا مري ،دنيا أراجوزات،
الديكتاتور ،حواديت التحرير ،تذكرة التحرير ،ورد الجناين ،امحروس
وامحروسة ،الحفلة التنكرية ،سنو وايت واأقزام السبعة).
أما الفصل الثاي فقد خصصه الكاتب للدراما اإذاعية ي محة
شديدة اأهمية والخصوصية للدراما اإذاعية ،التي ا تلقى أي
اهتام نقدي ،ليقدم لنا الكتاب إشارة ذكية أهمية الدراما اإذاعية
وخصوصا مسلسات (إيزيس ،وغابت الشمس ،سنوات امجد
والرماد ،بعد الغروب ،عنرة بن شداد ،اإمام محمد عبده ،العهد،
بليغ حمدي ،شيخ من باريس).
وقدم لنا امؤلف قراءة ممتعة للفن اإذاعي ومتطلباته الخاصة جدا
ي اأداء والخيال والتلقي.
وكان الفصل الثالث بعنوان (الدراما السينائية) وبدأها د .حسن
عطية بالربط ما بن الواقع السياي ي العام كله ،والواقع الحياي له
هو شخصيا مقاتل عى جبهة الحرب وكناقد محرف ودارس وباحث
للدراما ي إسبانيا ،كل تلك امفردات صنعت منه ناقدا متلك امرونة
والحركة بن اأنواع الدرامية امختلفة برشاقة وجال وجال الكلات
وامفردات السينائية امختلفة وكان التناول النقدي ما يسمى
(سينا الثورة) ،لكن عاد الكاتب بشكل جميل ما قبل ثورة يوليو
وما بعدها بقليل ،وأفام تقدم موذج الفتوة والبلطجي ي موازة
للواقع الحاي ،لكن من زاوية مختلفة والتحول من الفتوة إى البودي
جارد ،حيث التحول الزمني والحضاري ودخول مفردات واصطاحات
جديدة ،ويقدم الكتاب قراءة أفام (زهامر ،الفاجومي ،رخة ملة،
موانا).
وكان الختام بالدراما التلفزيونية وفيها يعود امؤلف أيضا للربط ما
بن الثورات؛  1952وما بعدها ..ي مسلسات (سنوات الحب واملح،
الجاعة) والربط امبار بن أحداث اماي ووقائع الحار.
وأيضا تناول امسلسات (ذات ،موجة حارة ،ونوس ،سجن النساء).
هكذا تجول بنا الدكتور حسن عطية بن شتى اأنواع الدرامية مرونة
وذكاء ومكر شديد رابطا ما بن اماي الدرامي والحياي ،والواقع
الحياي والدرامي ي بوتقة واحدة وكأنه مرح أو يقوم بعملية
أدرمة للواقع وتحضر للاي بذكاء وعناية اأستاذ امخرم.
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يقدم الناقد الفني الكبر الدكتور حسن عطية كتابه الجديد والجاد
“زمن الدراما” مقدمة أو هي مدخل جديد ومغاير لكل أعاله
السابقة ،بل هو مدخل غر تقليدي بامرة ..حيث عرض مفهوم الزمن
(ونفيه وتداخله) ي ذات الوقت ،نفيه معنى عدم ااعتاد عى كلمة
زمن ي اأساس أو التصنيف اأدي لدى جنس أدي وارتباطه بزمن ما أو
حتى سيطرة هذا الجنس عى الزمن الحاي ،ولكن اختار كلمة (زمن)
غر معرفة لتوسيع امعنى وألحقها بكلمة (الدراما) وهي شاملة لشتى
اأجناس والفروع اأدبية والفنية ،ي عنوان نقدي ماكر ،يحتاج لذاته
إى قراءات وقراءات متنوعة.
ي البدء يقدم لنا الدكتور حسن عطية طريقته الخاصة ورؤيته
النقدية ،وكأنه يقدم لنا (نقدا للنقد لديه) طارحا مراحله اأوى ي
الكتابة التي تعود لعام  1970إى نحو نصف قرن من الزمان ومن
اإبداع امتواصل ي شتى اأجناس اأدبية (القصة – الرواية – الشعر –
امرح – السينا – اإذاعة – التلفزيون).
طارحا سؤاا مها ،وهو :ما هو معيار العاقة بالزمن؟ دون تقديم
إجابات ،بل قدم لنا إجابات عى هيئة قراءات نقدية متمرسة للكثر
من الفنون اإبداعية (اإذاعة – امرح – السينا – التلفزيون)...
وبعد قراءتنا موضوع الزمن بشكل عام ينطلق سؤاي امتواضع :ما هو
الزمن الذي يبحث عنه د .حسن عطية؟ وعن أي دراما يتكلم؟
يجذبنا الكتاب إى عدة أزمنة ي زمن واحد ،ي رحلة د .حسن عطية
بن الدراما امرحية واإذاعية والتلفزيونية والسينائية.
وقد كان الجمع بن تلك الدرامات مقصودا ،بل هو تجمع شديد
الوعي ،انطلق ي اأساس من فكرة أن التصنيف لنوع درامي ما أو
لزمن ما ،هو ا ينفي وجود النوع اآخر ،بل وا يعد ذلك التصنيف
نوعا من السيطرة والقوة ،بل هو تصنيف نقدي يرجع لقائله ،لذلك
كانت كلمة (الدراما) معرفة (بأل) لتحمل صفة الشمول والعمومية،
واموسوعية ،وأيضا ي نبتعد عن أي تأويل يحمل التصنيف أو غره،
حتى التوازن وما تنتجه من أعال درامية قبلها وبعدها تعرض لها
الدكتور حسن عطية بحرفية شديدة اموضوعية بعيدا عن لعبة التأييد
أو امعارضة ي مقدمة الكتاب مثل لذاتها بحثا علميا محكم الجوانب،
وما بن ثورات اماي والحار يخرق امؤلف الدراما امرحية رابطا
ما بن مرح ثورات الربيع العري الحاي ،وبن بدايات الفن امرحي
ي العام العري ،بداية من مرحية البخيل  1847مارون النقاش ثم
كتابات (إساعيل عاصم – إبراهيم رمزي – محمد تيمور  -أمن
صدقي – بديع خري – برم التوني – واأجيال التالية بعده )...ما
قبل الثورات وبعدها.
لينطلق سؤال حيوي :هل جاءت هذه الثورات ي موعدها التاريخي،
التي احتضنها الشعب وسار بها؟ إا أن امرح امري “فوجئ بها”..
ويالها من جملة “قد فوجئ بها مرحنا امري” (الكتاب ص،)29
ومن كلمة “فوجئ بها” وهي كلمة نقدية اذعة شديدة اأهمية ي
هذا الكتاب ،بل أعتقد أنها هي أساس الكتاب كله ،حيث يقر امؤلف
أن هناك مجموعة من الحقائق يجب الوعي بها ،أهمها:
عقلية اأربعينات امقيدة بفكرة امرح امرفه عن متلقيه جنودا ونخبا
جنت مار الحروب من ثراء فاحش ،يتطلب مرحا خاصا لها.
إن وقع امرح ي حرة ما بن اانتاء اآيديولوجي للفئات التي

كان يخاطبها قبل الثورة ،وبن ااتجاه الجديد للمجتمع نحو طبقاته
الوسطى والدنيا التي عجز امرح عن التعبر عنها.
أو أن يقع امرح ي بوتقة (مرح امواكبة) مواكبة القضايا والهموم
الجديدة مواكبة مملؤة بالخداع.
التحول من امواكبة إى التوازي والتنبؤ ولعب الدور السليم للفن
كوسيلة للتعبر عن أفكار ومصالح الباد.
بروز كتابات الحكيم وعزيز أباظة وعي باكثر ،لكن هي أعال
انعزلت عن الواقع.
سار امرح وسارت الثورات وامرح مغمي العينن أحيانا ،ومواكبا
لها حينا آخر ،منتقدا اماي حينا ثالثا ،خالقا أجياا جديدة حاولت أن
تتاى مع حركة الشعب الثورية لتبدأ مرحلة الستينات قوية ي كل
يء ومنها اإنجاز الثوري وامرحي ،وكتابات (عبد الرحمن الرقاوي،
ألفريد فرج ،يوسف إدريس ،لطفي الخوي ،كرم مطاوع ،جال
الرقاوي ،سعد أردش) ..ثم يدخل امرح امري والعري مرحلة
أخرى قادها( ..سعدالله ونوس ،يري الجندي ،أبو العا الساموي،
محمد الفيل ،قاسم محمد ،محمد سلاوي ،رأفت الدويري ،وغرهم.)..
لتبدأ مرحلة امخرج سيد العرض مع الثانينات وامرح التجريبي،
بل ودخول مصمم الرقصات ي الصورة بشكل واضح ،لينزوي النص
امرحي ي الخلف ،حتى اممثل ذاته م يعد هو أساس العرض بل
أصبح دمية.
كل ذلك مهد مراحل أخرى تزامنت مع ثورة يناير  ،2011التي تجلت
ي عروض مرحية وغنائية تلقائية ي شتى اميادين ،ومع تغر النظام
مع ثورة  ،2011م يتم طرح البديل أو التصور للنظام البديل امرجو
ونفس الحال ي امرح أيضا ،حيث عدم وضوح الرؤية امرحية
الواعية.
وتناول الكتاب باستفاضة مرح الثورة وصناعه ،ما بن النصوص
والرؤى القدمة التي تشجب النظام السابق ،ومن ثم يحدث
التناقض بن الرؤى القدمة والوقائع الحياتية اآنية ،لتجعل ما يدور
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شفيق نور الدين

عاشق الفن

عمرو دوارة

الفنان القدير شفيق نور الدين قامة فنية سامية وقيمة إنسانية راقية ،وهو
ينتمي إلى مجموعة المبدعن الرواد بزمن الفن الجميل ،هؤاء العاشقن
للفن بصدق والمضحن بوقتهم وجهودهم في سبيل صقل مواهبهم،
فنجحوا في اكتساب كثر من خرات وتقنيات فن التمثيل بصورة تلقائية من
خال تجاربهم المسرحية المتتالية ،كما يضاف لرصيدهم أيضا ريادتهم للعمل
بالسينما العربية .وربما ما سبق يفسر سبب عدم مشاهدتنا لعدد كبر منهم
سينمائيا إا في أدوار اآباء وكبار السن فقط ،وفي مقدمة هؤاء عمالقة
التمثيل اأساتذة :عبد الوارث عسر ،حسن رياض ،حسن البارودي ،سليمان
نجيب ،فؤاد شفيق ،عباس فارس ومحمد عبد القدوس.
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وما ا شك فيه أن الفنان شفيق نور الدين أحد هؤاء العالقة امنتمين إى زمن
الفن الجميل ،فهو ممثل قدير متلك جميع أدواته الفنية بكفاءة وجدارة ،وذلك
باإضافة إى أنه رمز للفن الجاد الهادف وللسلوكيات امثالية ،وبالتاي فهو خر
موذج مثاي لإنسان مرهف الحس وللفنان الحقيقي املتزم عاشق الفنون ،ويكفي
أن نذكر نجاحه ي إثراء حياتنا الفنية مشاركته ي بطولة وأداء اأدوار الرئيسية ي
ما يزيد عى ثامائة وخمسن عما فنيا (ما يقرب من مائة وخمسن فيلا وستن
مرحية ومائة مسلسل تلفزيوي وستن مسلسا إذاعيا).
والفنان شفيق نور الدين من مواليد قرية «بجرم» مركز قويسنا محافظة «امنوفية»
ي  15سبتمر عام  ،1911واسمه بالكامل :شفيق محمد نور الدين خميس .وقد
بدأت هوايته لفن التمثيل من خال انبهاره بعروض الفرق امتجولة التي كانت تزور
قريته ثم محاوات تقليده مجموعة اممثلن ،ثم تأكد بعد ذلك عشقه للفنون من
خال مصاحبته لوالده تاجر القطن ي رحاته للقاهرة ،حيث كانت طبيعة عمل
والده تتطلب التنقل بن امحافظات امختلفة ثم بيع منتجه بالعاصمة ،وكان كثرا ما
يحرص عى إصطحاب ابنه معه ليكسبه خراته ولرفه عنه أيضا .وقد افتن «شفيق»
بتلك الرحات وخصوصا وأنها تتيح له فرصة مشاهدة العروض امرحية .وكان
من حسن الحظ أنه قد انجذب بشدة إى عام امرح وتأثر كثرا بعروض الفرق
امرحية بالقاهرة واإسكندرية ،حتى أنه قد بادر بتأسيس فرقة من تاميذ امدارس
بالقرية وبإنشاء مرحا ي قريته الصغرة وذلك بعدما قام بتحويل جرن القرية إى
مرح ،ليارس هوايته مع أصدقائه من خاله ويلعب فيه دور اممثل وامؤلف
وامخرج أيضا ،بتقديم فصول مرحية ي امناسبات واأفراح.
جاء «شفيق» ي مطلع شبابه إى القاهرة والتحق مدرسة الفنون والصنايع وكان
مولعا باميكانيكا ولكنه اهتم بالتمثيل وأهمل الدراسة ،ففشل فيها وتركها عام
 ،1931وقرر تنمية موهبته فالتحق بقاعة امحارات امرحية معهد «عبد العزيز
حمدي» ،وهو أول معهد للتمثيل عرفته القاهرة.
بدأ الفنان شفيق نور الدين أوى خطواته الفنية ي عام احراف الفن عام 1925
وذلك عن طريق الكمبوشة (العمل كملقن) ،وهي امكان الذي جلس فيه لفرة
طويلة (تقارب خمسة عر عاما) .كانت البداية حينا عمل كملقن للعروض
امرحية ببعض الفرق مقابل راتب ثاثة جنيهات فقط ،وقد أتيح له من
خال إتقانه لتلك امهنة فرصة ااقراب من عام بعض عباقرة الفن امرحي وي
مقدمتهم اأساتذة سامة حجازي ،جورج أبيض ،زي طليات وغرهم ،كا أتيح
له أيضا فرصة العمل ببعض اأدوار الصغرة .انضم إى فرقة «جورج أبيض» عام
 ،1933كا التحق بالفرقة القومية» با أجر ،حتى عن بعد فرة ضمن مجموعة
من الهواة مكافأة شهرية قدرها ثاثة جنيهات .وقد استمر ي عمله كملقن مع
مثيل بعض اأدوار الهامشية والثانوية الصغرة حتى بداية أربعينات القرن اماي.
وقد ابتسم له الحظ بتعيينه ملقنا بالفرقة القومية ،فقد تحقق حلمه حينا أتاح
له امخرج فتوح نشاطي فرصة الظهور عي امرح ي دور صغر مرحية «مر
الخالدة» ،ولتميزه ي أداء الدور قدمه امخرج مدير الفرقة ي ذلك الوقت «خليل
مطران شاعر القطرين» الذي وافق عي نقله من «الكمبوشة» إى خشبة امرح.
وقد رأى امخرج فتوح نشاطي أن يسند له دور «الكاهن» ي مرحية «توت عنخ
آمون» )من إنتاج فرقة «امرح القومي» عام  ،)1942وبالفعل أدى الفنان شفيق
نور الدين الدور براعة فائقة ،ومنذ ذلك الحن بدأت مرحلة جديدة ي مسرته
الفنية ،وكانت إيذانا بأن يصبح ممثا قديرا وإحدي العامات البارزة ي امرح
القومي ،خاصة بعدما انتقل إى مساحة فنية جديدة بتواى مشاركاته ببعض اأدوار
امرحية الرئيسة ،ونجاحه ي تحقيق شهرة كبرة بعدما حظى عى تقدير وإعجاب
الجاهر العربية .ويذكر أنه قد انضم رسميا إى أرة امرح القومي منذ بداية
أربعينات القرن اماي ،ولكن تألقه امرحي الكبر قد تحقق فقط خال فرة
الخمسينات والستينات ،تلك الفرة التي قدم خالها مجموعة من أشهر مرحياته
ومن بينها»« :شقة لإيجار»« ،عيلة الدوغرى»« ،ملك القطن»« ،أم رتيبة»،
«جمعية قتل الزوجات»« ،القضية»« ،قهوة املوك»« ،امهزلة اأرضية»« ،حاوة
زمان»« ،دائرة الطباشر القوقازية» ،متلوف  ،71حدث ي أكتوبر ،وذلك باإضافة
إى مجموعة مرحيات الكاتب سعد الدين وهبة وهي« :امحروسة»« ،السبنسة»،
“سكة السامة» » ،بر السلم»« ،امسامر»« ،سهرة مع الحكومة» ،وهي مجموعة
امرحيات التي تناول ي أغلبها معاناة الفاح امري ي عهد اإقطاع قبل الثورة
يوليو  ،1952وقام الفنان شفيق من خالها بتجسيد شخصية الفاح امطحون.
ويذكر أنهم بفرقة «امرح القومي»  -الذي كان أحد نجومه ي عره الذهبي -
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قد أطلقوا عليه عدة ألقاب من بينها« :الفنان الفاح» و«زعيم الفاحن» وذلك
نظرا اعتزازه الكبر بأصله الريفي ،وبالتقاليد والعادات الريفية التي م يتخل
عنها أبدا ،ومن النوادر ي هذا امجال أنهم شارك ي تكوين رابطة باسم «الفنانن
الفاحن» ،وقد اختاروه لرئاستها ،كا إختاروا الفنان حمدي أحمد أمانة
صندوقها وكانت الرابطة تضم ي عضويتها كل من الفنانن :حمدي وعبد الله
غيث ،إبراهيم الشامي ،أحمد الجزيري وآخرين.
ومكن للناقد امتخصص أن يرصد للفنان شفيق نور الدين نجاحه ي تجسيد
عدة أماط مميزة ،وكذلك إجادته ي تشخيص بعض اأدوار امركبة ،خاصة وأن
بعده امادي )شكله ومامح وجهه) كانت تجعله يبدو أكر من سنه ،ولعل من
أهم اأماط والشخصيا التي برع ي تجسيدها هي شخصية :اموظف التقليدي
امغلوب عى أمره ،اأب امطحون ،اأب امصدوم ي سلوك أبنائه ،الفاح الساذج،
الفاح اماكر ،البخيل امقر ،أو امراي البشع .وتضم قامة أفامه السينائية بعض
اأفام امهمة والتي نجح ي وضع بصمة مميزة فيها ومن بينها :إساعيل يس ي
السجن ،عدو امرأة ،القاهرة  ،30معبودة الجاهر ،جفت اأمطار ،امتمردون،
يوميات نائب ي اأرياف ،مراي مدير عام ،احري من الحب ،امومياء.
وجميعها عامات خاصة ،وعى سبيل امثال تفوق ي كل من فيلمي« :دهب»
و«معبودة الجاهر» ي تجسيد دور «البقال» ،وي فيلم «مراي مدير عام»
بتجسيده شخصية مدير اإدارة ،وي فيلم عدو امرأة ي شخصية مدير امنزل
والخادم امخلص ،كا تألق بشدة ي دور «أيوب التاجر» مع شادى عبد السام
ي رائعته «امومياء» ،وكذلك مع امخرج توفيق صالح ي فيلم «امتمردون» ،هذا
ويجي التنويه إى أنه ورغم صغر مساحة دوره ي فيلم «القاهرة  »30إا أن
تجسيده لشخصية اأب الذي صدم ي أخاقيات ابنه محجوب عبد الدايم يعد
مشهدا من أهم امشاهد التي تبقى بالذاكرة وتدرس ي تاريخ السينا امرية.
تزوج الفنان شفيق نور الدين مرة واحدة وذلك من إحدى قريباته ي بداية
دخوله امجال الفني وأنجب ستة أبناء )أربع بنات وولدين( ،ولكن ي تلك الفرة
وبالتحديد ي أوائل الثاثينات كان امرح يعاي من أزمات اقتصادية ،فاضطر
للعودة مرة أخرى إى القرية للعمل مع والده ي تجارة القطن ،كا افتتح محا
صغرا لبيع األبان والعيش لتوفر دخل مناسب أرته ،وظل عى هذا الحال
مدة عام ونصف تقريبا .وجدير بالذكر أن له ابن وحيد نجح ي إقتحام مجال
الفن بإراره وهو الفنان نبيل نور الدين )وترتيبه الرابع بن أشقائه واابن اأول
بعد ثاث بنات) ،وهو الوحيد من بن أشقائه الذي نجح ي إقناع والده برورة

[

نوافذ

[

االتحاق بقسم التمثيل واإخرج بامعهد «العاي للفنون امرحية» وبالفعل
تخرج فيه وعن عضوا بفرقة «امرح القومي» ،وإن كان م يشارك والده مرحيا
إا من خال قيامه بتجسيد دور صغر ي مرحية «اإسكافية العجيبة» ،وذلك
خال فرة دراسته بامعهد.
وبعد مسرة حافة باإبداعات التي ساهمت ي إثراء مسرة الفن امري والعري
رحل الفنان شفيق نور الدين عن عامنا ي  13فراير عام  1981عن عمر يناهز
 70عامًا.
هذا ومكن تصنيف مجموعة اأعال الفنية للفنان القدير شفيق نور الدين طبقا
إختاف القنوات الفنية )السينا التلفزيون اإذاعة امرح) ،وطبقا للتسلسل
الزمني كا يي:
أوا :أعماله السينمائية
شارك الفنان القدير شفيق نور الدين بأداء بعض اأدوار الرئيسة امؤثرة وبعض
أدوار البطولة الثانية ي عدد من اأفام السينائية التي قد يقارب عددها مائة
وخمسن فيلا ،والحقيقة أن أغلبها أفاما قيمة نجح من خالها ي تجسيد
شخصيات درامية متميزة .وتضم قامة أعاله طبقا للتتابع الزمني اأفام التالية:
أحب الغلط ( ،)1942من الجاي ،طاقية اإخفاء ( ،)1944القرش اأبيض ،البني
آدم ،ليى بنت الفقراء ،اأنسة بوسة ( ،)1945راوية ،الخمسة جنيه ،ضحايا
امدينة ،ماك الرحمة ( ،)1946شادية الوادي ،ربة القدر ( ،)1947ليى
العامرية ،رجل ا ينام ( ،)1948فاطمة وماريكا وراشيل ،الليل لنا ،امرأة شيطان،
شارع البهلوان ،هدى ،نادية ،مروك عليي ( ،)1949شاطئ الغرام ،امليونر،
ياسمن ،أيام شباي ،أخاق للبيع ( ،)1950مشغول بغري ،وداعا يا غرامي،
السبع أفندي ( ،)1951سلوا قلبي ،ريا وسكينة ،اأم القتلة ،مسار جحا ،اأستاذة
فاطمة ( ،)1952السيد البدوي ،بال مؤذن الرسول ،بيت الطاعة ،بائعة الخبز،
ماليش حد ،كلمة الحق ،بنت الهوى ،دهب ،حب ي الظام ،أنا وحبيبي ،عائشة
( ،)1953قلوب الناس ،اعرافات زوجة ،أربع بنات وضابط ،بنت الجران ،حدث
ذات ليلة ،قرية العشاق ،الشك القاتل ( ،)1954نهارك سعيد ،ثورة امدينة ،بحر
الغرام ،درب امهابيل ،لياي الحب ،عاشق الروح ،قصة حبي ( ،)1955امفتش
العام ،القلب له أحكام ،سارة ،هارب من الحب ( ،)1956بورسعيد ،فتى
أحامي ،ليلة رهيبة ،طاهرة ،غرام امليونر ،لن أبي أبدا ،عشاق الليل ،أنا وقلبي،
لواحظ ،الجرمة والعقاب ( ،)1957توبة ،شباب اليوم ،جميلة ،سيدة القر،
امرأة ي الطريق ،هذا هو الحب ،حبيبي اأسمر ( ،)1958إحنا التامذة ،حب
ودلع ،أم رتيبة ،إساعيل يس ي الطران ،احري من الحب ،لن أعود (،)1959
جر الخالدين ،صائدة الرجال ،حايجننوي ،سامحني ،بن الساء واأرض ،لوعة
الحب ،العماق ،الناس إلي تحت ( ،)1960ماذا أعيش ،إساعيل يس ي السجن،
راع ي الجبل ،غرام اأسياد ،شاطئ الحب ،الضوء الخافت ( ،)1961الحاقد،
دنيا البنات ،عبيد الجسد ( ،)1962امراهقان ،أمر الدهاء ( ،)1964حب للجميع
( ،)1965مراي مدير عام ،الحياة حلوة ،عدو امرأة ،القاهرة  ،30شياطن الليل
( ،)1966اللياي الطويلة ،السيد البلطي ،العيب ،معبودة الجاهر ،جفت اأمطار
( ،)1967امتمردون ،نفوس حائرة ( ،)1968يوميات نائب ي اأرياف ،نادية،
أبواب الليل ،الناس إلي جوه ،امومياء ( ،)1969هاربات من الحب (،)1970
حسناء امطار ( ،)1971لعبة كل يوم ( ،)1972شلة امراهقن ( ،)1973التاكي
 فيلم قصر (.)1978ومكن للناقد امتخصص أن يرصد تعاونه من خال قامة اأفام السابقة مع
نخبة من كبار امخرجن الذين مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة :أحمد
بدرخان ،يوسف وهبي ،نيازي مصطفى ،حسن فوزي ،صاح أبو سيف ،هري
بركات ،عز الدين ذو الفقار ،محمود ذو الفقار ،أنور وجدي ،حسن حلمي،
إبراهيم عارة ،حلمي حليم ،السيد بدير ،توفيق صالح ،فطن عبد الوهاب،
عاطف سام ،كال الشيخ ،حسام الدين مصطفى ،حسن الصيفي ،حلمي رفلة،
كامل التلمساي ،حسن رضا ،أحمد ضياء الدين ،سعد عرفة ،جال مكور ،سيف
الدين شوكت ،كال عطية ،سيد عيى ،خليل شوقي ،جال الرقاوي ،أحمد
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المسرح وشروط القاسمي

هل مكن أن نقول إن مهرجانات امرح ي امنطقة
العربية ستتغر خريطتها بعد أن أعلن الشيخ سلطان بن
محمد القاسمي عن أمنيته ي إقامة مهرجان مرحي ي
كل بلد عري ،وإن هذه امهرجانات تحت إراف الهيئة
العربية للمرح ،التي قدمت طوال العرة سنوات
اماضية عددا كبرا من امهرجانات ،باإضافة إى أنشطة
وفعاليات أخرى ،هذه الدعوة الريحة إقامة تنمية
ثقافية عر امرح تظهر شكا لتطوير اأداء داخل
مسارات الهيئة ،فبدا من وجود مهرجان عري واحد دأبت
الهيئة عي إقامته كل عام ي بلد عري مختلف ،نجد أنه
قد تتحكم ي اختيارات عروضه الكثر من العوامل ليست
كلها حقيقية وا حيادية ،فالهيئة تتعامل مع وزارات
الثقافة العربية وي اأغلب اأعم مع قياداتها الثقافية،
وللوزارات وقياداتها الثقافية خياراتهم وتفضياتهم التي
ليس من الروري أنها تعر عن واقع الحال امرحي ي
بادهم.
رما ذلك هو ما يفر ضعف مستوى بعض العروض ي
السنوات اأخرة حسبا يتداول البعض ممن حروا هذه
امهرجانات أكر من مرة ،كا أن العائد الثقاي من هذه
امهرجانات عى الشعوب امستحقة للثقافة ،التي يجب
أن تكون امستهدف اأول من مثل هذه التظاهرات
الثقافية ،موجود لكنه قليل ي الكثر من اأحيان ،فالدائرة
مغلقة معظم الوقت عى صناعها بحيث ا مثل الجمهور
امستهدف نسبة  10ي امائة؛ لذا فصناع امرح يشاهدون
أنفسهم ويتعلمون من بعضهم ،والكثر منهم ينقل عن
اآخر ،وهو ما يعني ي نهاية اأمر أننا سنقع حتا ي
دائرة التكرار.
كام الرجل امستنر وخطته الطموحة تهدف إى شقن
رئيسين أولها وصول الفعل امرحي مستحقيه من
صناعه ومن امتفرجن عليه ،فإقامة مهرجان محي منح
فرصا أكر لصناع امرح ي ااشراك بعروضهم ،وفرصة
أكر للجمهور غر امتخصص ي مارسة فعل الفرجة
والحصول عى امتعة والتعلم .وثانيها فتح أفق مرحي
عى العام الخارجي من خال انتخاب عروض للمشاركة
ي مهرجانات عامية كبرة ي دول العام امختلفة ،سننظر
مرحنا وعرة بعيون محدقة ومفتوحة عن آخرها ،هذه
العروض وفنانيها سيكونون مثابة نافذة للمعرفة عى
ثقافة اآخر ،وامهاما غاندي يقول (يجب أن أفتح نوافذ
بيتي لي تهب عليها كل الثقافات ريطة أا تقتلعني
من جذوري) .سنكر عر اآخر وااحتكاك امرحي معه
دوائر التكرار واملل استجابا معرفة جديدة ووعي متجاوز
لسكون وتوتر اللحظة الراهنة.
لذا عر تلك الصيغة امقرحة من الشيخ القاسمي مكننا
من خال اسراتيجية عمل إحداث تنمية مجتمعية
عر امرح ي الداخل ،داخل الوطن العري ،وكذا إقامة
حوارات مجتمعية بامرح ،وأيضا إحداث نهضة مرحية
عربية مستفيدة من نهضة اآخر امرحية ومتمسكة
كا قال غاندي بروط ثقافتنا العربية وقيمها اإنسانية
واأخاقية الكبرة.
وامرح ي أحد روطه الرئيسية الثاثة يعني الناس ،لذا
ا بد أن يتوجه من دون قيد أو رط للناس ،وهو الفن
الوحيد الذي يتمتع بأكر قدر ممكن من الدمقراطية،
فالحوار فيه هو اأساس ،والحوار هو ما نحتاجه داخل
مجتمعاتنا العربية ،فلقد تخلصت من بعض آفاتها الكثرة
من مثل التعصب الديني واأمية الثقافية وتكبيل الحريات.
بامرح نتعلم ونتسامح ونتنفس حرية.
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جريدة كل المسرحيين

مظهر ،شادي عبد السام.
ثانيا :أعماله التلفزيونية
شارك الفنان القدير شفيق نور الدين بأداء بعض اأدوار الرئيسة ي عدد من
امسلسات التلفزيونية عى مدى ما يقرب من عرين عاما ،وذلك منذ بدايات
اإنتاج التلفزيوي عام  ،1961ومن بينها امسلسات التالية :حادة وعم شفيق،
الزوبعة ،الضحية ،الرحيل ،الساقية ،الفاح ،العودة إى امنفى ،بنك القلق ،القاهرة
والناس ،إصاحية جبل الليمون ،أصيلة ،عيلة الدوغري ،عيلة ي جمعة ،نوادر جحا،
رحلة عم مسعود ،وذلك بخاف عدد من السهرات والتمثيليات التلفزيونية ومثال
لها :امعذبون ي اأرض (قصة خديجة) ،ولدي ،منى.
ثالثا :أعماله اإذاعية
لأسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لأعال
اإذاعية ،وبالتاي يصعب بل ويستحيل  -ي غياب القوائم والفهارس ااسرجاعية
 حر جميع امشاركات اإذاعية لهذا الفنان القدير الذي ساهم ي إثراء اإذاعةامرية ببعض برامج امنوعات واأعال الدرامية عى مدار مايزيد عن ثاثن
عاما ،شارك خالها ببطولة عدد كبر من امسلسات ااجتاعية والدينية ،خاصة
وأنه قد ميز بإجادته لفن اإلقاء بصوته الهادئ الرصن ومخارج ألفاظه السليمة
مع التزامه الدقيق بجميع قواعد النحو ،وذلك باإضافة إى إجادته التمثيل باللغة
العربية الفصحى بنفس كفاءة مثيله باللهجة العامية .هذا وتضم قامة امسلسات
والتمثيليات اإذاعية التي شارك ي بطولتها اأعال التالية :الطاقية الشبيكة ،الولد
الشقي ،مذكرات امعلم شعبان ،اماليك ،ليلة الفرح ،أبو الحسن العبيط ،اللهم إي
صائم ،ميكروب الحب ،ي سبيل الحرية ،راجل مغرور ،حكاية الدكتور مسعود ،أرض
الجزيرة ،بيتي بيتك ،خرة الريفة ،وذلك بخاف مشاركته ببعض الرامج الدرامية
امهمة ومن بينها :حديث الذكريات ،وشخصيات تبحث عن مؤلف (ومن بينها حلقة
“املقن”) ،وأيضا الرنامج الكوميدي الشهر «ساعة لقلبك» الذي جسد من خاله
شخصية «الفاح».
رابعا :أعماله المسرحية
ظل امرح لسنوات طويلة هو امجال امحبب للفنان شفيق نور الدين ومجال
إبداعه اأساي ،فهو امجال الذي قى بالعمل فيه كممثل محرف ما يقرب من
أربعن عاما ،شارك خالها بعضوية بعض الفرق امرحية امهمة ومن أهمها بالطبع
فرقة «امرح القومي» ،والتي وفق من خالها ي تجسيد عدد من الشخصيات
الرئيسة وامحورية بعدد كبر من امرحيات امتميزة ومن بينها عى سبيل امثال
شخصيات :أبو شوال بأوبريت «عزيزة ويونس» ،البواب مرحية «شقة لإيجار»،
عبد اموجود مرحية «الصفقة» ،قمحاوي مرحية «ملك القطن» ،اأستاذ منجد
مرحية «القضية» ،عي الطواف مرحية «عيلة الدوغري» ،الشاويش صابر
مرحية «السبنسة» ،السائق مرحية «سكة السامة» ،القاي ازدك مرحية
«دائرة الطباشر القوقازية» ،اإسكاي مرحية «اإسكافية العجيبة».
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعاله امرحية طبقا اختاف الفرق امرحية
وطبيعة اإنتاج وطبقا للتسلسل الزمني كا يي:
 فرق مسارح الدولة: «امرح القومي» :توت عنخ آمون ،خروف ،بيت الطاعة ( ،)1941كلنا كده( ،)1943عزيزة ويونس ( ،)1944راسبوتن ( ،)1945العرة الطيبة ( ،)1946ثاثة
رجال وامرأة ،حب موديل  ،)1947( 48اللعب بالنار ( ،)1948أصدقاؤنا األداء
( ،)1949شقة لإيجار ( ،)1950دم اأخوين ( ،)1951أم رتيبة ،غروب اأندلس
( ،)1952مضحك الخليفة ،امزيفون ،صفقة مع الشيطان ،اأيدي الناعمة (،)1954
مقالب سكابان ( ،)1955ملك القطن ،ابن عز ( ،)1956جمعية قتل الزوجات
( ،)1957رجل اأقدار ،قهوة املوك ( ،)1958صنف الحريم ( ،)1959ي بيتنا رجل
( ،)1960مأساة جميلة ،القضية ( ،)1961امحروسة ،السبنسة ،عيلة الدوغري
( ،)1962تاجر البندقية ،حاق بغداد ،كوبري الناموس ( ،)1963الفتى مهران ،سكة
السامة ( ،)1965بر السلم ،امهزلة اأرضية ( ،)1966حاوة زمان ( ،)1967باد بره،
دائرة الطباشر القوقازية ( ،)1968متلوف  ،)1971( 71اإسكافية العجيبة ،غبي ي
الفضاء ( ،)1972حدث ي أكتوبر ،صاح الدين اأيوي ( ،)1973سهرة مع الحكومة
(.)1979
 «امرح الكوميدي» :عزيزة (.)1964 «امرح الحديث» :الناس والبحر (.)1966 «مرح الحكيم» :يا سام سلم الحيطة بتتكلم (.)1971 «الغنائية ااستعراضية» :العرة الطيبة (.)1977وجدير بالذكر أنه قد تعاون من خال امرحيات السابقة مع نخبة من كبار
امخرجن الذين مثلون أكر من جيل وي مقدمتهم اأساتذة :زي طليات،
يوسف وهبي ،فتوح نشاطي ،عبد الرحيم الزرقاي ،حمدي غيث ،نبيل األفي ،نور
الدمرداش ،كال يس ،كال حسن ،سعد أردش ،كرم مطاوع ،فاروق الدمرداش،
حسن كال ،عبد الرحمن أبو زهرة ،عبد الغفار عودة ،وذلك باإضافة إى امخرج
اأماي كورت فيت مرحية “دائرة الطباشر القوقازية”.
وقد كان من امنطقي أن يتم تتويج تلك امسرة العطرة وامشوار الفني الري
لهذا الفنان القدير بحصوله عى بعض مظاهر التكريم وعي الكثر من الجوائز
واأوسمة وشهادات التقدير ولعل من أهمها حصوله عى التكريم من الزعيم جال
عبد النار ي عيد العلم عام  1958والذي منحه شهادة الجدارة ووسام العلوم
والفنون من الطبقة اأوى ،وكذلك من الرئيس أنور السادات ي عيد الفن منحه
شهادة تقدير عى مجمل أعاله ،وذلك بخاف حصوله عى درع «امرح القومي»
ي ذكرى ااحتفال باليوبيل الذهبي للمرح عام  ،1986وأيضا تم إطاق اسمه
عى الشارع امؤدي مسقط رأسه ي امنوفية ،وغرها من مظاهر التكريم وي هذا
الصدد يجب التنويه كذلك إى حصوله عى عدد من الجوائز امهمة ي السينا ومن
بينها جوائز عن أدواره بأفام« :جفت اأمطار»« ،أمر الدهاء»« ،شياطن الليل»،
«امتمردون» ،و«امومياء».

مشهد

عن المسرح الذي لم أكن أعرفه
محمد الروى

فارق كبر بن جنون امرح وجنون الحياة ،ففي امرح

يتدى من سقف امرح؟

الذي قد ينفجر حن تسمع أحد نقاد هذا الزمان يصفون

جنونك من أجل حياة أكر استقرارا ،وأكر تعقا .لذلك

ماذا تتداخل البؤر اإضائية مع حركات اممثلن بإزعاج

ما شاهدوه معك بـ”ما بعد الحداثة” أو بـ”تفكيك

حن أشاهد عرضا مرحيا  -وما أكرها  -وأاحظ أن

ا يتسق مع ما يقولونه؟! ..ماذا هبط امخرج بحاملة

الحدث” أو “تشظي الشخصية” أو ...أو....

صاحبه معن بادعاء جنون امرح ي تهومات تقنية

مصادر اإضاءة بينا جعل ممثليه يسرون فوقها؟!

وي هذا أتذكر أنني ي حوار حول هذا الداء الذي انتر

وأخرى لغوية ،أوقن أن ذلك امخرج  -كها كان أو شابا

ومع كل هده التهومات ،ورما بسببها ،أو أنها هي أصل

وتوغل ي مرحنا العري ،أن باغتني أحدهم برد أراده

 -ا يعرف ماهية امرح وا دوره ،هو فقط يريد منك

اموضوع عند ذلك امخرج ،لن تجده يهتم بالعنر اأهم

مفحا ي :أا ترى كيف أصبح امرح ي العام؟! فأجبته

شهادة بأنه مخرج ،وبأنه مجنون ،وستسعده أكر إن

واأساس ي امرح ،أا وهو اممثل ،لن يهتم بآلة نطقه،

من فوري :ا ..كيف أصبح؟! وأي عام تقصد؟ وما قضايا

أضفت ي تعليقك عن عرضه وصف “ما بعد الحداثة”!

بليونة جسده ،باتساق همسه أو راخه مع إحساس

هذا العام الذي تقصد؟!.

ووسط هذا “العك” التقني واللغوي ،أجدي أسائل نفي

جمل حواره .فالهدف هو ذلك (اإبهار) أو ما يظن هو

إا أن محاوري م يحتمل حبل أسئلتي فأشاح عني بوجهه

ومن حوي“ :ماذا؟” ..ماذا ير هذا امخرج أو ذاك عى

أنه إبهار.

بعد أن ختم حواره معي بـ”امرح تقدم أوي يا أستاذ”..

أن يجعل ممثله يلقي مونولوجه وهو يتأرجح عى حبل

لذلك غالبا ستخرج من هذه العروض تكظم غيظك،

وهو ما م أكن أعرفه.
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مهرجان الفنون المسرحية بالسادات ينطلق في عيد الربيع

يقام مهرجان الفنون امرحية الثالث بجامعة السادات
ي الفرة من  9إى  11أبريل عى مرح مدرج كلية
الربية الرياضية بالسادات .ويقام امهرجان تحت
رعاية الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة
السادات بامنوفية ،والدكتور هاي يوسف حسن نائب
رئيس الجامعة لشؤون للتعليم والطاب ،وإراف
هيثم قنديل مدير اإدارة العامة لرعاية الطاب،
وعادل زهران مدير اإدارة الفنية والثقافية لرعاية
الطاب بالجامعة .يشهد اليوم اأول من امهرجان الذي
يواكب عيد الربيع العرض امرحي «البؤساء» لفريق
مرح كلية الحقوق عن رواية اأديب الفرني فيكتور
هوجو ،إخراج عادل عواجة ،تحت رعاية الدكتور عاد
الفقي عميد الكلية.
قال امخرج عادل عواجة إن العرض يستعرض حياة
البؤساء ي فرنسا إبان الثوره الفرنسية ،من خال
حكاية «جان فالجان» السجن الهارب من قبضة
الرطة ،وتتواى اأحداث داخل السجن وخارجه إى
أن ينتهي العرض بثورة البؤساء والفقراء وعى رأسهم
طبقة امتعلمن الجامعين« .البؤساء» مثيل إسام أبو
بكر ،محمد مجدي ،يوسف الدريني ،محمد طارق،
ريف صبحي ،كريم أحمد ،نر رضا ،إراء أرف،
فاتن إيهاب ،علياء الخشن ،حسناء أرف ،رحاب
خطاب ،شياء جاب الله ،جيان عي ،نفين سعيد،
آاء إبراهيم ،بهجت عاد الدين ،محمد أحمد محمد،
أحمد سعدون ،حازم جابر ،عبد الرحمن رشوان ،أحمد
عطا ،خالد مصطفى ،ديفيد سيد ،أحمد سعيد ،أحمد
سليم ،محمد رجب ،أحمد شمندي ،محمد الشاويش،
محمد الشوربجي ،محمد داود ،محمود خر الله.
مهندس ديكور أحمد بحاري ،تصميم وتنفيذ مابس
ميار ،موسيقى وألحان أحمد اللوي ،أشعار محمد
الدروي ،مخرج منفذ محمد كرم تأليف.
ي اليوم الثاي من امهرجان الثاثاء ،وتحت رعاية وكيل
كلية الربية بالجامعة لشؤون التعليم والطاب د .مني
الحرون ،يقدم فريق مرح الكلية العرض امرحي

«طقوس اإشارات والتحوات» تأليف سعد الله ونوس.
قال مخرج العرض أحمد الجوهري :يتناول العرض
أهواء برية وإنسانية قد تعصف بأي إنسان مصره
من النقيض إى النقيض.
العرض مثيل عبد الرحمن الغرياي ،آية محمد ،محمد
الخوي ،عبد الرحمن رفيق ،أحمد رشدي ،محمد شادي،
إمان عصام ،آاء بال ،نرمن حشاد ،عاء زهران،
محمد السباعي ،محمود رفعت .إدارة الفريق أحمد
هويدي ،إيناس الخياط ،إمان ،مصطفى هويدي،
ثناء سيد ،إضاءه عز حلمي ديكور سعيد عبد امنعم،
مابس ميار صاح ،تأليف موسيقى مصطفى حافظ،

غناء مؤمن محجوب.
«طقوس اإشارات والتحوات» تأليف سعد الله ونوس،
إعداد وإخراج أحمد الجوهري ،وي ختام عروض
امهرجان يقدم فريق مرح كلية التجارة العرض
امرحي «وقائع عام الطاعون» من إخراج يوسف
النقيب الذي قال إن العرض يناقش انهيار القيم،
والفوى التي تهدد بتاي وخفوت القيم ااجتاعية
والفكرية ،وهو الطاعون الحقيقي ،وهو ما يقدم من
خال مجموعة من اللوحات تنطلق كل لوحة من
مشهد مطي رعان ما ينقلب إى مشهد ساخر واذع.
مثيل أي أمن ،عمر أبو هاشم ،كريم راج ،عي

رفاعي ،أحمد عموش ،محمد أسامة ،محمود سامي،
أحمد امغري ،مايكل بهاء ،سيد امقنن ،مصطفى
شعيب ،آيه الرقاوي ،آاء شلبي ،منه مؤمن ،نهله
حسام ،إحسان صاح ،أبرار أبو سمرة ،هاجر عاء
الدين ،أمرة عمر ،أحمد الديب ،عمرو سعيد ،عبد
الله أحمد ،عمر الكاشف« .وقائع عام الطاعون» أشعار
عاء الكاشف ألحان عي سعيد ،ديكور ومابس سعيد
عبد امنعم مخرج منفذ أمرة خاط ،تأليف حمدي عبد
العزيز وإخراج يوسف النقيب.

همت مصطفى

