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«شط الهوا»

تستعد للموسم الصيفي

احتفلت أرة امرحية الكوميدية الشعبية
(شط الهوا) التابعة لقطاع الفنون الشعبية
وااستعراضية بأوى بروفاتها ،وذلك ي حضور
رئيس قطاع الفنون الشعبية امخرج عادل عبده.
العرض إنتاج فرقة آات اموسيقى امرحية،
تأليف محمد عبد الراي وإخراج هاي النابلي،
وبطولة عا رامي ،نار سيف ،نوال سمر ،فيصل
خورشيد ،سيف عبد الرحمن ،رشا عبد العزيز،
هيثم محروس ،عي إبراهيم ،عاطف سعيد،
محمد بحراوي ،فاتن غيث ،ونجوم الفن الشعبي
فتحي الهواري ،سيد السان ،مشاركة فرقة اآات
الشعبية ،أشعار مجدي الحمزاوي ،ألحان د.
أسامة زغلول ،استعراضات عزت أبو سنة ،ديكور
ومابس محمد خبازه ،مخرج منفذ إيناس حنفي،
مخرج مساعد إبراهيم أبو النجا ،مساعدو اإخراج
إمان أبو سنة وبسمة عبد امعطي وشياء ربيع.
ومن امقرر أن يقدم العرض ي اموسم الصيفي
عى مرح جمصة.

شياء ربيع

السويس تحصد الدرع الذهبية

بمهرجان «مسرح الشارع» ببغداد

للطفل باأقاليم

وعي عرفة وزي عبد الله».
وأضاف« :كانت هناك ندوات وجلسات أدارها
متخصصون ،وكان من الرائع أن قابلت شيخ فناي
العراق وأحد أكر قاماتها الفنان الكبر سامي
عبد الحميد ،الذي أشاد بالعرض امري لفرقة
السويس ،وقال بعد نهاية العرض مبارة( ،إن
مدع
م يكن الفنان لصيقا براث باده فهو حتا ٍ
وا مت للفن بصلة) ،أسعدتني تلك الجملة التي
قالها شيخ امرحين العراقين بعد نهاية العرض
امري مبارة».
يذكر أن الفرقة حققت جائزة أفضل عرض
متكامل عام  2012ي مهرجان الدربندخان
بكوردستان عن عرض مامحنا ،كا حققت الفرقة
جائزة أفضل عرض بنفس امهرجان ي دورته
التالية عام  2013عن عرض أم الدنيا.

قالت ا ميس الرنوي مدير عام اإدارة العامة لثقافة الطفل إنه
تم اختيار  14مروعا لرائح الطفل لتقدم هذا العام ،وأشارت
اميس إى أن اارتباطات امالية لجميع اأقاليم ستصلها عى
الفور للبدء ي بروفات امشاريع.
أوضحت مدير عام الطفل أن رائح الطفل ي إقليم القاهرة
الكرى تضم عروض «بيقولوا» تأليف أمن النمر وإخراج عمرو
حسان (لذوي ااحتياجات الخاصة) يقدمه فرع ثقافة الجيزة،
وأن إقليم رق الدلتا مشارك بعرض «باب الجنة «تأليف
محمد عبد الحافظ ناصف إخراج حسن عباس لقر ثقافة أنور
امعداوي لفرع ثقافة كفر الشيخ ،أما إقليم غرب ووسط الدلتا
فيشارك بعرض «رقصة الفران اأخرة» تأليف محمد عبد الحافظ
ناصف إخراج أحمد عبد الجليل لقر ثقافة غزل امحلة الغربية،
و«عرض الشجرة اليتيمة» تأليف هاي مصطفى وإخراج ريهام
عبد الحميد لقر ثقافة أبو امطامر لفرع ثقافة البحرة ،ويشارك
إقليم وسط الصعيد بعرض «البر» تأليف عاء الكاشف إخراج
عمرو حمزة لفرع ثقافة أسيوط ،وعرض «كلني يا مواي» تأليف
سعيد حجاج إخراج محمود أبو الغيط لقر ثقافة كفر تصفا،
وعرض «أرجوز وأرجوزته» تأليف سعيد حجاج إخراج مصطفى
إبراهيم لقر ثقافة أحمد بهاء الدين بأسيوط ،ويشارك إقليم
جنوب الصعيد بعرض «فارس وأمر الحواديت» تأليف شاذي
فرح إخراج ريف النوي لفرع ثقافة اأقر ،وإقليم القناة
وسيناء بعرض «الجميلة والوحش» إخراج محمد عري لقر
ثقافة بورسعيد ،وعرض «أرنوب يتحدى أشيول» تأليف السيد
فهيم إخراج عبد الفتاح قدورة لقر ثقافة السويس ،وتشارك
امناطق الحدودية بعرض «جزيرة الوحش املعون» تأليف رجب
سليم إخراج جال مهران لفرع ثقافة جنوب سيناء ،وعرض «غابة
الطيبن» تأليف أحمد عطا إخراج أرف النوي لفرع ثقافة مرى
مطروح ،عرض «مملكة السكر» تأليف ناظم نور الدين إخراج أبو
الضيف لفرع ثقافة الوادي الجديد ،عرض «أرض النور» تأليف
أمن النمر إخراج كريم الشاوري لفرع ثقافة البحر اأحمر.

بشوارع بغداد العريقة منها شارع امتنبي وشارع
أبو نواس ،كا كان التأمن شديد عى الفرق
امشاركة ،إا أنه م يكن هناك آية مامح للخطر
عى اإطاق ،كا استقبلنا رئيس مجلس النواب
العراقي د .سليم الجبوري بعد إعان الجوائز
مبارة ،وكذلك بعض الشخصيات الدبلوماسية
رفيعة امستوي ،حيث أقيم لنا حفل عشاء
بامنطقة الخراء».
وعن تفاعل الجمهور العراقي مع العرض قال:
«الشعب العراقي شعب ذواق ويحب الفن ،التف
الجاهر حولنا يشاهدون العرض ويتفاعلون
معنا ،اأمر الذي دلل عى نضح ورقي هذا
الشعب العظيم» .وتابع« :كنت أعلم مستوى
معظم الفرق التي ي امهرجان وأعرف أنها قوية
جدا وأقواها عى اإطاق فرق إيران وتونس
والقادسية وأعلم ماما أن امنافسة صعبة ،لكنني
كنت وما زلت مؤمنا بأدواي واختياري للموضوع
الذي قدمته فرقة السويس ،أنني أعلم ماما
قدرة فريقي امتميز يوسف نور ومحمد شومان

شياء سعيد

حازم سليان
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حصدت فرقة السويس مرح الشارع التابعة
إقليم القناة وسيناء الثقاي الدرع الذهبية
كأفضل عرض مهرجان بغداد الدوي لعروض
مرح الشارع ،ي دورته الرابعة ،الذي أقامة
تجمع فناي العراق مدينة بغداد ي الفرة من 20
حتى  25أبريل اماي .وحصلت فرقة السويس
عى الجائزة مناصفة مع تونس.
قال الفنان يوسف نور مؤلف العرض إن الفرقة
كانت اممثل الوحيد مر بن  20فرقة دولية
متخصصة ي مرح الشارع منها ،تونس ،الجزائر،
امغرب ،ليبيا ،وإيران ،والعراق.
وعن النص قال إنه يدور العرض حول وقوف
القوات امسلحة بجانب الشعب امري
وانحيازها التام له ،وتخلل العرض لوحات مختلفة
تحاي تاريخ صمود الشعب امري ضد العدوان
عى مر العصور بدءا بعر القدماء امرين
مرورا بتأسيس محمد عي للجيش امري ثم
لوحه عن جال عبد النار ودوره البارز ي
قيادة مر ي أصعب الفرات التي مرت عى
الوطن ،تاه طرح لعملية التنمية التي يقودها
الرئيس عبد الفتاح السيي ودوره ي الحرب
امستمرة عى اإرهاب مساندة الشعب امري،
وينتهي العرض بألحان السويس التي أهدتها
الفرقة للسادة الحضور بامهرجان.
فيا أعرب الفنان محمد الجنايني عن سعادته
وفخره الشديدين بفضل امشاركة ي مهرجان
بغداد الدوي مرح الشارع وحصول الفرقة
عى جائزة أفضل عرض مناصفة مع دولة تونس
الشقيقة ،وأشار إى أن الوفد امري اقى ترحيبا
كبرا من مسئوي العراق ومنظمي امهرجان،
مشرا إى امكانة الكبرة مر وامرين والفن
امري بشكل عام عند اإخوة ي العراق.
تابع« :استقبلنا وزير الخارجية العراقي د.
إبراهيم الجعفري ثم أقام للوفود امشاركة حفل
عشاء ترحيبا بهم وبدأت فعاليات امهرجان

أربعة عشر عرضا
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«إيزيس»

على قصر ثقافة أسوان

افتتحت فرقة أسوان القومية ي اأول من مايو الحاي عرض «إيزيس» عى خشبة
قر ثقافة أسوان ،ويستمر العرض مدة  11يوما ،وقال خالد فرح مخرج العرض:
العرض يتناول «إيزيس» توفيق الحكيم برؤية معارة من خال الراع اأزي بن
الخر والر ،ويقدم امتغرات عى الساحة السياسية وااجتاعية منذ اختطاف مر
عى يد عصابة اإخوان ومن مولهم وحتى ثورة  30يونيو ،واستعادة مر لهويتها
ومكانتها الدولية بإرادة شعبية وتحطيم مخطط التقسيم بوقوف الشعب خلف
جيشه .العرض تأليف توفيق الحكيم ،مهندس الديكور وامابس واإضاءة عاء
الحلوجي ،أشعار سامح العي ،ألحان وغناء خالد محمود ،ألحان وتوزيع موسيقي
حمدي الدكروي ،مخرج منفذ إيهاب زكريا ،استعراضات أحمد الغول ،والبطولة
إراء نوي محمود ،مصطفى لبيب يوسف ،محمد حسبو محمد ،هيثم محمد أحمد،
إيهاب أحمد جابر ،حسن يحيى محمد ،آاء صاح عبده ،محمد عاء الدين عبد
الحميد ،أحمد فاروق محمد ،إساعيل محمد عارة ،عبد الرحمن أحمد مصطفى،
أحمد سيد نبيل ،عبد العاطي أمجد عبد العاطي ،مصطفى عبد الرازق أحمد ،محمود
عبد العاطي مري.

حياة حسن

ثمانية عشر عرضا

في مهرجان المونودراما الثالت عشر

تستقبل قاعة الحكمة بساقية الصاوي مهرجان امونودراما ي
دروته الـ 13التي تقام عى مدار يومي  15 ,14من مايو امقبل.
تشكلت لجنة تحكيم امهرجان من امخرج امرحي عادل
حسان ,والكاتب مصطفى حمدي الهواري ،والناقد امرحي
وليد الزرقاي ،ورح الفنان أحمد رمزي مدير النشاط امرحي
بساقية الصاوي أن مهرجان الساقية للمونودراما هو مهرجان
سنوي هدفه ااهتام بفن امونودراما وإتاحة الفرصة للفرق
امرحية الحرة للمشاركة بتقديم أعالها امرحية ،باإضافة إى
دفع الحركة امرحية الحرة بشكل عام ،وأما عن الفرق امشاركة
ي امهرجان ففي  14مايو يقدم عرض «اغراب» لفرقة أهل كايرو
تأليف وإخراج ومثيل أدهم شكر ،وعرض «امتسكع» لفرقة
حدوتة مرية تأليف وإخراج مينا بباوي ،وعرض «آخر بطارية»
لفرقة آخر بطارية تأليف وإخراج ومثيل باسم القاي ،وعرض
«ي انتظار حوار» لفرقة فلسفة تأليف وإخراج محمد إبراهيم،
عرض «بواقي امرأة» فرقة وجهة نظر دراماتورج وإخراج نور
كال ,عرض «العيب فيا واا ي الشبكة» لفرقة ريجني بااس
مثيل وإخراج وتأليف رامي امري ,عرض «جباية القرود» لفرقة

عروض مسرح شارع

اطشة تأليف وإخراج مينا منصف ,عرض «م أتخيل» فرقة رنن
الفن تأليف وإخراج يري حافظ ،عرض «الليلة ننتحر» لفرقة
وش واحد تأليف أحمد عصام إخراج مصطفى صاح ،عرض
«القضبان الذهبية» لفرقة تخت تأليف وإخراج ومثيل مصطفى
سعيد ،وعرض «الطفل العجوز» فرقة مدعن الفن تأليف وإخراج
ومثيل عبد الرحمن محمد.
أما اليوم الثاي  15مايو فيشهد تقديم عروض «وردة» لفرقة وردة
تأليف كارتن فايق وإخراج محمد قدري ،عرض هي لفرقة ميكانو
تأليف ريم إبراهيم إخراج بير رفعت ،عرض «هلوسة» لفرقة
واد مر تأليف زهراء الشويخ إخراج حسن السيد ,عرض «اليوم
التاسع بعد النهاية» لفرقة اليوم التاسع تأليف وإخراج محمد
جال ,عرض «البحث» فرقة اموال فكرة وإخراج محمد توشيبا,
عرض «انسحاي» لفرقة باوينا سنوغرافيا وتأليف وإخراج مينا
ماهر ،وعرض «أنا كده» فرقة أداء إخراج محمد صالح.

رنا رأفت

نتاج ورشة «ناس» للميلودراما في رمضان

جريدة كل المسرحيين

تستقبل مدرسة ناس للمرح ااجتاعي مقر جمعية النهضة العلمية والثقافية
«جزويت القاهرة» ي اأول من مايو امدربة السويدية تينا انجلستوم لتقديم ورشة
اميلودراما لطاب «ناس» برنامج الفصل الدراي الرابع الدفعة الثالثة ،وتنتهي
الورشة  20مايو الحاي بتقديم عروض مرح الشارع ي بعض الساحات واأماكن
العامة مر ي اأسبوع اأول من شهر رمضان.
قال مصطفى واي «امنسق الفني» مدرسة ناس :امدرسة مساحة ومنحة لتدريب
العارضن والعارضات من جنسيات مختلفة من مر وشال وجنوب السودان واليمن
وأعار متنوعة عى مختلف فنون اأداء «السرك واإيقاع والحركة وامايم والتمثيل»
وتعمل عى تجاوز امسافة بن امرح وامجتمع ،حيث تقدم عروضها نتاج الورش
التي يتلقاها امتدربون ي عدد من شوارع وميادين مر بهدف إتاحة فن امرح
لعامة الناس ولنذهب نحن بامرح إى الجمهور الذي ا يشاهد امرح .تابع :وي
محاولة جادة من إدارة امدرسة لتطوير امتدربن وتزويدهم فنيا وتقنيا بخرات
دولية استضافت امدرسة للمرة الثالثة امدربة والفنانة تينا انجلستوم لتقديم ورشة،
موضحا أن تينا انجلستوم ممثلة ومخرجة ومدرسة ،تعمل مجال امرح منذ تخرجها
ي مانينات القرن اماي ،تدرس امرح الجسدي ،واإبداع الجاعي ،بالسويد ،حيث
يتعاون اممثلون وامخرج ي إنتاج العرض امرحي.

همت مصطفى
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«الشمس»

تحتفل بأعياد سيناء

أقامت فرقة «الشمس» التابعة للبيت الفني للمرح احتفالية مناسبة
أعياد تحرير سيناء وذلك يوم اأربعاء  25أبريل مرح الحديقة الدولية
مدينة نر ،بحضور عدد من الفنانن منهم الفنان أمر صاح الدين،
امخرجة أمرة شوقي ،امخرج وائل زي ،امخرج عاطف أبو شهبة ،الفنان
التشكيي أحمد عبد الكريم ،باإضافة إى عدد كبر من رواد الحديقة
الدولية.
قال الفنان يوسف أبو زيد امرف العام عى الفرقة إن ااحتفالية هي
بداية مبرة جدا قبل انطاق الفرقه رسميا ي مايو القادم ،وإن الفرقه
تجري اآن اختبارات لأطفال من ذوي ااحتياجات الخاصة مشاركتهم ي
العروض التي تقدمها الفرقة ،مؤكدا أنه تم اختيار عدد كبر يصل إى نحو
 300من اأطفال اموهوبن من مختلف اإعاقات ،منهم من قدموا عروضا
مرحية ناجحة من تأليفم وإخراجهم.
تضمنت ااحتفالية فقرات لأراجوز وعروض العرائس ،وذلك بالتعاون مع
البيت الفني للفنون الشعبية وااستعراضية ،وفقرات غنائية وورشة للرقص
والحركة بحضور  40طفا من ذوي ااحتياجات الخاصة بقيادة الفنانة
كرمة بدير ،كا تم عى هامش ااحتفالية توقيع عدد من عقود العمل
مع فنانن للمشاركة ي اأوبريت اافتتاحي للفرقة ،منهم الفنان أمر صاح
الدين وامخرجة أمرة شوقي ،حيث من امقرر تقديم اأوبريت ي اافتتاح
الرسمي للفرقة الذي من امقرر له مايو امقبل.

محمود عبد العزيز

«صفية»
«ماجنوليا»

على الهوسابر منتصف مايو

تقدم فرقه كيان امرحية بقاعة الحكمة ،ساقية
الصاوي ي السابع من مايو الحاي عرض «صفية» عن
نص «خالتي صفية والدير» لبهاء طاهر ،إعداد مرحي
وإخراج منال عامر ،قالت مخرجة العرض :أقدم النص
برؤية مختلفة وأحداث جديدة .أضافت :أحداث
العرض تتعرض أحداث توازي واقعنا الذي نعيش فيه،
تنبع من أحداث الرواية نفسها ،وقد اخرت منطقه
درامية ي النص م تستخدم من قبل ،كا استخدمت
بعض اموتيفات التي تخدم الرؤية اإخراجيه عى
خشبة امرح ،تابعت :كل أحداث العرض تدور
ي عقل صفية فقط أثناء مقتلها ،مشرة إى أن زمن

هواري

العرض هو نفسه زمن طلقه الرصاص التي أطلقت عى
قلب صفية من مسدس حنن ،بعد أن وظفته واستغلته
لخدمة نياتها التي دمرت البلد بأكملها .عرض «صفية»
أشعار وألحان :عاشور الكياي ،مثيل محمد سيد،
فاتن كال ،إسام عصام ،أحمد محسن ،بيدو عصام،
دنيا فتحي ،أحمد شيكا ،أحمد حسان ،عبد الله بيبي،
حسن محمد ،ساي رمضان ،مساعد مخرج إسام كوكو،
أحمد شيكا ،نادر إمام ،غناء عاء الحسيني ،عاشور
الكياي ،مخرج منفذ :إسام عصام.

شياء منصور

على خشبة مسرح قاعة الحكمة

تستقبل خشبة مرح قاعة الحكمة  21مايو الحاي عرض «هواري» لفرقة كاونتا ،إعداد وإخراج أحمد ماهر مع فريق
كاونتا .العرض مأخوذ عن مولير وهو عرض كوميدي تدور أحداثه داخل بيت هواري ،الرجل الذي يتسم بالبخل ي كل يء
ما يجعل أواده يقسون عليه بسبب هذا البخل ،وي النهاية تصيبه خسارة فادحة فيخر كل يء.
قال أحمد ماهر مخرج العمل ما جذبني ي النص هو الحديث عن فكرة البخل معناه اأشمل ،باإضافة إى أننا نلقي الضوء
من خال النص عى أهمية اهتام اأب بأواده .العرض بطولة محمود وهبي ,محمد سعيد ،إلزابيث سامي ،يري فوزي،
محمد حسام مي ،أحمد ماهر ،داليا رجب ،وليد ضياء ,إراء طارق ,آاء طارق ,أمرة شاكر ,معاذ نر ،حاتم ،فريق اإخراج
عاء عادل ,عبد الله طارق ,معاذ نر ،مي ,عامر عبد النبي ,سعيد ،وليد وحيد ,أحمد ماهر.

رنا رأفت

منال عامر
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جريدة كل المسرحيين

تقدم فرقة باسكاليا  11مايو الحاي عى مرح الهوسابر عرض «ماجنوليا»
تأليف وإخراج أحمد عمده ،الذي يقول إن العرض يتناول مجموعة من
العازفن والراقصن من فئات وعصور مختلفة تجتمع ي ألحانه للبحث
عن الهوية امفقودة ،بينهم الرسام الذي يريد أن يجمع العام ي صورة
واحدة ،تعبرا عن الوحدة العامية .أضاف :الرسام هذا مريض بالبارانويا
يتخيل أنه اأعظم ويحاول السيطرة عى الجمع ،أشار امخرج إى أن العرض
استعراي ،يعر عن كل الثقافات بالرقص والغناء ،وأنه استجمع كل خرته
اموسيقية ي هذا العرض الذي يعتر من عروضه امرحية اأوى إخراجا
وتأليفا .اممثلون :كريم صاح ,ندا خطاب ،عي جيمي ،أسيل جاد ,أحمد
وحيد ,سعدون ،ندا فتحي ،محمد عاطف ,روق عي ,بوي مؤنس ,مهند
بوي ،يري إبراهيم ,ياسمن خطاب ,أحمد خالد ,رضوى أسامة ،طوي
وجدي ,ريف باسكو ،مخرج منفذ رضوى أسامة ،مصمم استعراضات
والتعبر الحري روق عي ،العازفون مصطفى باجوري ،عمرو هشام ،فادي
حمدي ،أحمد عري ،كال الجرشا ،عبد الله عز ,صاي.

على ساقية الصاوى
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 14عرضا مسرحيا

تشارك في مهرجان جامعة الزقازيق

انطلق مهرجان الجامعة للفنون امرحية للعام الجامعي الحاي
مساء ااثنن  23أبريل وتستمر فعالياته حتى 12مايو الحاي،
مشاركة  14عرضا مرحيا ،مثل كليات الجامعة وتقدم العروض
يوميا عى مرح امنتديات مقر الجامعة.
يقام امهرجان تحت رعاية اأستاذ الدكتور د .خالد عبد الباري
رئيس جامعة الزقازيق ،د .عبد الحكيم نور الدين نائب الرئيس
لشؤون التعليم والطاب ،وبإراف د .مجدي مبار منسق عام
اأنشطة ود .أحمد بديع مستشار اللجنة الفنية ،محمد سمر
مدير اإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة وإبراهيم عطية
مدير النشاط الفني ومحمد السيد مرف النشاط امرحي.

جريدة كل المسرحيين

عروض المهرجان
ي  23أبريل قدم فريق مرح كلية الصيدلة العرض امرحي
“الجحيم” إخراج محمد الدرة
وقدم فريق مرح كلية الطب البري  24أبريل العرض
امرحي “البينيون” إخراج عمرو شلبي .ويقول امخرج :العرض
إعداد عن نص فندق العامن تأليف إيريك إمانويل شميت
وبعض النصوص اأخرى ،هي «امنزل ذو الرفات السبع»
تأليف اليخاندرو كاسونا ،و”الحضيض” مكسيم جوري ،و”زيارة
السيدة العجوز” تأليف فريدريش دورينات ،و”هاملت”
لويليام شكسبر ،و”الناس الزرق” لسليم كتشر ،و”كوميديا
اأحزان” تأليف إبراهيم الحسيني ،و”مأساة الحاج” و”بعد أن
موت املك” تأليف صاح عبد الصبور“ ،املك هو املك” لسعد
الله ونوس.
مثيل محمود مبار ،عمرو الشاعر ،أحمد صفوت ،محمود
الحنفي ،عبر شكري ،نرمن إبراهيم ،أمنية أرف ،شاهندة
مطرة ،أحمد هشام ،أمن امري ،أحمد عبد الجواد ،عمرو
“سيدة ا تصلح إا للرمي” تأليف داريو فو إخراج حسام
مال ،إسام عبد الحميد ،أحمد سعيد .أغاي العرض أحمد عبد قنديل الذي قال :العرض سياي كوميدي ساخر أقدمه ي
الجواد ،أحمد الدسوقي ،أداء أحمد عبد الجواد ،عبر شكري ،إطار منهج العبث داخل عام السرك ،شخصياته الرئيسية هم
نورا مصطفى ،أحمد سعيد ،محمد الجوجري ،موسيقى ريف امهرجون ويناقش العرض سيطرة الدول العظمى عى الدول
متوي ،استعراضات أحمد عبد الجواد ،عمرو شلبي.
النامية.
ديكور
تنفيذ
تصميم وتنفيذ ديكور مابس نرمن إبراهيم،
مثيل :أحمد جابر ،أحمد البيي ،عبد الله السواح ،مصطفى
مساعد
مخرج
أمن امري ،أحمد صفوت .إضاءة اأمر عزت،
حلمي ،حسام حسن ،محمد النبوي ،أحمد صاح ،حسام ثروت،
محمد الجوجري ،مخرج منفذ أحمد عبد الجواد ،ريف متوي ،مياء عطا ،مي الشوربجي ،سمر فرج ،دراما حركية أداء سعد
عمرو جال ،نرمن إبراهيم« ،البينيون» إعداد وإخراج عمرو محمود ،محمد هشام ،أمن النجار ،محمد سمر ،أحمد شبانة،
شلبي.
أحمد عبد العظيم ،مياد جال ،نورهان هشام.
الخميس  26أبريل قدم فريق مرح كلية التجارة العرض ديكور عبد الله العشواي ،أغاي محمد طارق ااون ،بيت بوكس
امرحي “إكليل الغار” تأليف أسامة نور الدين إخراج محمود ميجا :مخرج مساعد محمود عاطف ،رحاب زي ،أحمد كيي،
عمران .مثيل :شياء السيد ،ناردين فايز ،آية صري ،هاجر مخرج منفذ وإضاءة عمر وفيق ،استعراضات باسم نازك ،إعداد
إبراهيم بسمة عباس ،محمد الجندي ،أحمد عصام ،محمود موسيقي عمر امري :تنفيذ موسيقي وإخراج حسام قنديل.
جال ،عبد الرحمن مرجان ،نر السيد ،أدهم عاء الدين ،أما اأحد  29فقدم فريق مرح كلية الربية الرياضية بنات
أحمد أرف ،بيشوي مسعد ،سامي رجب ،مهند محسن أحمد عرض «صك الغفران» تأليف محمد عي عن مرحية “أحدب
مدي ،مصطفى أرف ،محمد عبد الرحمن ،صاح الدين ،نوتردام” تأليف فيكتور هوجو إخراج محمد حسني.
محمد جال ،أحمد عبد الفتاح ،عصام محمد ،إيهاب خالد ،وي اأيام القادمة يشهد امهرجان تقديم عروض فريق مرح
أحمد رفاعي ،عمرو مأمون ،أحمد مجدي ،عبد الرحمن محمد ،كلية اآداب “عفوا أي مؤلف” إخراج أحمد عبد القادر،
محمود طارق ،طارق صاح.
إضاءة :اأمر عزت ،مخرج منفذ أحمد عشاوي ورويدا صابر،
قال محمود عمران :يرتكز العرض عى الشخصيات الدرامية ديكور القائد شاكر ،مابس حسام عبد الحميد ،موسيقى أحمد
بالنص ليقدم حكاية مدينة أونو مدينة اأحياء واموى ،رفاء إبراهيم ،مكياج تامر الجال ،استعراضات وإخراج أحمد عبد
أونو الضائعون وسط امتاهات“ .إكليل الغار” موسيقى صاح القادر .وتقدم كلية التمريض عرض «الغجري» تأليف بهيج
مغري ،مابس حسام عبد الحميد ،إضاءة عمر وفيق ،مخرج إساعيل إخراج سعاد عاء ،وفريق كلية الربية الرياضية بنن
منفذ محمود طارق ،مخرج مساعد عمرو مأمون ،إكسسوارات عرض “مائكة ولكن” إخراج محمود سعد ،كا تقدم كلية
هاجر إبراهيم ،ميكياج عادل عبد السام وريف هزع ،أشعار الربية النوعية العرض امرحي «حلم ليلة صيف» مثيل:
محمود البنا ،سينوغرافيا وإخراج محمود عمران.
أساء رجب ،آاء السيد ،سلمى الحري ،مريم عاطف،
وي  28أبريل قدم فريق مرح كلية العلوم العرض امرحي محمد الكنج ،دعاء خليفة ،علياء الجناي ،يوسف عي ،محمد
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امحمدي ،يوسف إبراهيم ،محمود شهدة ،عاء الجهوري،
نرة إبراهيم ،نهال جال“ .حلم ليلة صيف” تأليف ويليام
شكسبر إخراج محمد النجار ،ويقدم فريق مرح كلية الطب
البيطري العرض امرحي “بيت برناردا ألبا” تأليف جارثيا
لوركا إخراج طارق راغب ،ويقدم فريق كلية الحقوق العرض
امرحي “ليى وامجنون” تأليف صاح عبد الصبور إخراج
محمود الرفاعي ،وفريق كلية الهندسة العرض امرحي «عفوا
إي مؤلف» تأليف محمد عى إبراهيم إخراج أحمد سعيد
حسن .مثيل محمد سمر ،محمد هشام ،إراء العبد ،محمود
بهجت ،كارولن غاي ،عبده صيام ،هاشم كياي ،حسام أحمد،
أحمد غريب طارق حسن ،محمد مري ،أحمد صبحي ،ميادة
قديرة ،محب مجدي ،محمود كامل ،مران عسكر ،مروة محمد،
كريم رشوان ،أحمد الداؤودي ،أمل محمد .ألحان الورشة الفنية
لفريق مرح هندسة موسيقى وتدريب د .أحمد عبد الجواد،
كروجراف باسم نازك ،ديكور عبد الرحمن مهدي ،مساعد
مخرج إمان حبيب ،مخرج منفذ ماركو فخري ،رؤية واعداد
وإخراج أحمد سعيد حسن .وتنتهي عروض امهرجان  10مايو
بعرض كلية الحاسبات وامعلومات «قرد كثيف الشعر» إخراج
محمد وجدي.
محمود بهجت أمن اللجنة الفنية بالجامعة قال إن لجنة
التحكيم تكونت من مصطفى الشامي ،والفنانة روق ،وامخرج
حسام الدين صاح .وسوف تنتهي فعاليات مهرجان جامعة
الزقازيق بحفل الختام إعان نتيجة امهرجان وتوزيع الجوائز
عى الفائزين من قبل لجنة التقييم وقيادات الجامعة والكليات
السبت  12مايو الحاي.

همت مصطفى
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«النور للمكفوفن» بأسيوط

تحصد جائزة المهرجان المسرحي الثالث لشباب الجنوب

اختتمت فعاليات امهرجان امرحي الثالث لشباب الجنوب
الذي أقيم محافظة أسوان ي الفرة من  2٨ - 23أبريل اماي،
تضمن حفل الختام عرضا مرحيا نتاج الورشة تأليف وإخراج
أسامة عبد الرؤوف ،وكلات الباحث سعد فاروق رئيس إقليم
جنوب الصعيد ،والدكتور حسن عطية رئيس امهرجان القومي
للمرح ،وامخرج عصام السيد رئيس رف امهرجان ،وقدم
أيضا عرض مرح عرائس للفنان عمرو حمزة نتاج ورشة تصنيع
العرائس ،كا تم تكريم عدد من امشاركن وامدربن بالورش،
وأعلنت لجنة التحكيم امكونة من الكاتب أحمد أبو خنيجر،
الناقدة البحرينية زهراء امنصوري ،والناقدة هند سامة عن
جوائز امهرجان التي جاءت كالتاي بعد حجب جائزة النصوص:
حصدت فرقة النور للمكفوفن من أسيوط بعرضها «الغجري»
عدة جوائز منها جائزة أفضل عرض وأفضل مخرج محمود عيد،
وحصل جرجس سيدهم عى امركز الثالث أفضل ممثل .وهدير
محمود عى امركز الثاي أفضل ممثلة ،وحصل امهندس حمدي
القطب عى امركز الثالث سينوغرافيا ،وتم تكريم أبطال العرض
لبنى نور الدين وحسن أحمد ومحمد نر الدين.
حصل عرض «شكاوي عى جدار الزمن» لفرقة أبناء صاح
حامد من الفيوم ،عى امركز الثاي أفضل عرض ،وحصلت
مخرجته راندة الريف عى امركز الثاي ي اإخراج ،واأول ي
السينوغرافيا ،بينا حصل العرض السوداي «جدع النار» عى
امركز الثالث أفضل عرض ،وحاز اممثل حسن صديق عى
امركز الثاي مثيل ،وسلمى عبد الله عى أفضل ممثلة.
كا حصلت عى امركز الثالث أفضل ممثلة ماريان سامي عن
عرض «زعف النخيل» لفرقة واحة الداخلة امرحية من الوادي
الجديد.
جائزة أفضل ممثل حصل عليها محمد فوزي عن عرض
“عقول” ،وحصل محمد موى مخرج العرض عى امركز الثالث
أفضل مخرج ،وحازت فاطمة أبو الحمد عى امركز الثاي ي
السينوغرافيا عن عرض «ليلة البدر» لفرقة خربشة بسوهاج.
الكاتب أحمد أبو خنيجر قال ي توصيات اللجنة إن أغلب
اأعال تناولت موضوعات قدمة عن الصعيد وشخصيات
مطية مثل الغجري والغازية وتجاهلت التنوع الثقاي ي أرض
الصعيد الذي من اممكن أن تستفيد منه اأعال الفنية ،مطالبا
امخرجن بااستعانة بكتاب مرحن أو دراماتورج ،أن عددا
من اأعال امقدمة شابها نوع من سوء الفهم الدرامي وكانت
نصوصها دون امستوى.
وأعلن الدكتور حسن عطية ي كلمته خال حفل الختام عن منح
امهرجان القومي فرصة أفضل خمسة عنار من الفائزين بجوائز
امهرجان للمشاركة ي الورش الفنية التي سينظمها القومي عى
مدار أسبوعن خال فرة انعقاده ي يوليو امقبل ،مؤكدا أن هذه

امنحة سيحصل عليها سنويا الفائزون بجوائز مرح الجنوب.

العروض المشاركة
شارك ي امهرجان  8عروض مرحية قدمت بثاثة مواقع
ثقافية وهي :قر ثقافة أسوان ،قر ثقافة كوم أمبو ،قر
ثقافة حسن فخر الدين وهي:
«زعف النخيل» لفرقة الواحة امرحية بنادي الداخلة الرياي
محافظة الوادي الجديد ،تأليف حسام عبد العزيز ،ديكور عي
ماهر ،موسيقى وألحان إساعيل مخلوف ،وبطولة محمد فوزي
محمد ،إساعيل صالح ،محسن سعيد ،حسني أبو عمرة ،ماجد
عبد الوهاب ،أحمد محمود ،مصطفى حسنن ،خر أحمد ،رشا
جميل ،أشجان كامل ،إخراج هشام إبراهيم.
عرض “ندية” لفرقة اتحاد بطولة دنيا بهاء الدين ،هاي جال،
مروة عبدين ،آاء صاح عبده ،محمد أبو امجد ،مؤمن
صالح ،محمد أسامة ،عبد الله فراج ،آمال مدحت ،تأليف
وإخراج عار يار .العرض امرحي “ليلة البدر” لفرقة
خربشة امرحية بسوهاج ،بطولة محمود أحمد ،بير جال،
أحمد عبد الباسط ،محمد هشام محمد ،محمد لطفى ،أحمد
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محمد ،محمد أحمد ،الشياء حسنى ،نره خالد ،غادة صالح،
سينوغرافيا فاطمة أبو الحمد ،وتأليف وإخراج مصطفى
إبراهيم .عرض «الغجري» لفرقة النور للمكفوفن بأسيوط،
تأليف بهيج إساعيل ،بطولة لبنى نور الدين ،حسن أحمد،
هدير محمود ،جرجس سيدهم ،امنتر بالله طلعت ،محمد
نر الدين عبد الحميد ،حسن محمد عبد الصبور محمد،
عي نور الدين ،ام هاشم حسن ،وإخراج محمود عيد .العرض
امرحي “شكاوى عى جدران الزمن” لفرقة صاح حامد
امرحية بالفيوم ،معالجة درامية لـ(شكاوى الفاح الفصيح)
تأليف محمد مختار مصطفى ،وبطولة إبراهيم سيد ،عاء
الدين سعيد ،محمد إبراهيم ،لؤي محمد ،محمد طارق،
مصطفى طارق ،أحمد حسن ،رمضان ابرهيم ،مصطفى شعبان،
مصطفى خالد ،مصطفى حسن ،وائل إبراهيم ،ميادة يار ،يرا
يار ،إخراج رانده ريف.
العرض امرحي “أطياف حكاية” لفرقة مركز شباب ملوي،
بطولة هاي سيد ،مصطفى فرغل ،محمود محمد ،عبد الرحمن
رفعت ،عبد الرحمن إبراهيم ،سيد صاح ،مصطفى عثان ،عبر
فتحي ،آية حسن ،إخراج محمد عبد العظيم .والعرض امرحي
ضيف امهرجان :السوداي «جدع النار» بطولة ميساء محمد،
ليى أبو زيد ،علياء عمر ،عبد الجليل موى ،سلمى عبد الله،
حسن صديق ،البرى محمد ،ياسمن عثان ،هاجر موى،
وإخراج ازدهار محمد .كا قدم عرض «لؤلوة الجنوب» لفرقة
كوشا ستار خارج امسابقة الرسمية ،وهو تأليف وإخراج محمد
عبد امنعم محمد ،ديكور فريق العمل ،إضاءة باسم محمد
عيد ،موسيقى محمد خري ،تصميم استعراضات أحمد كري.
أقيم عى هامش امهرجان ورش تصنيع عرائس وعروض مرح
عرائس بعدة أماكن هي مركز شباب بدر ،مركز ومؤسسة
مجدي يعقوب للقلب بأسوان ،مركز شباب أبو الريش،
مستشفى الصداقة الجديدة.
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في تكريم «العايلي» بالمركز القومي للمسرح:

مدير القومي يعلن عن عرض جديد للعايلي

جريدة كل المسرحيين

كرم امركز القومي للمرح واموسيقى والفنون الشعبية برئاسة
محمد الخوي الفنان الكبر عزت العايي ،عى خشبة امرح
القومي الذي شهد تألقه ي عرات اأعال امرحية منذ
الستينات وحتى اآن ،باإضافة إى مشواره الحافل باأعال
السينائية والتلفزيونية ،حر التكريم الدكتورة إيناس عبد
الدايم وزير الثقافة ،وامخرج خالد جال رئيس قطاع شؤون
اإنتاج الثقاي ،والفنان يوسف إساعيل مدير امرح القومي.
أعلن مدير القومي خال التكريم عن التحضر لتقديم مرحية
جديدة بطولة «عزت العايي» هذا العام ،كا أعربت وزير
الثقافة عن تبنيها مقرحً ا قدمته الفنانة القديرة سمرة عبد
العزيز بتكريم الرواد الراحلن تباعًا إى جانب اأحياء ،تطو ًيرا
مروع رد الجميل لأساتذة والرواد.
وأشادت عبد الدايم بالتزام الفنان الكبر عزت العايي
عر مشواره الفني الطويل ،وقدرته عى تقمص الكثر من
الشخصيات باحرافية شديدة ،مشر ًة إى حبه للجميع ،ووقوفه
بجانب الكبر والصغر ي كل وقت.
وعرضت إدارة امرح القومي ،فيديو قديم أثناء اعتصام
الفنانن ضد اإخوان بدار اأوبرا امرية ،وعى رأسهم عزت
العايي ،علقت عليه الوزيرة« :مستحيل أنى هذا اليوم الذي
وقف فيه الفنان عزت العايي بجانبي ي وجهة اإخوان ،فطيلة
حياي وله معزة خاصة ي قلبي ،ولكن منذ هذا اليوم ،وأصبحت
معزته ا أقدر عى وصفها».
وقال امخرج خالد جال ،رئيس قطاع شؤون اإنتاج الثقاي،
إن الفن ي أي بلد يعرف برموزه ،مؤك ًدا أن العام يعرف الفن
امري من خال فنانن مثل عزت العايي ،وسميحة أيوب،
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العايلي :الوقوف على خشبة القومي شرف أي فنان
وغرهم.
وحر تكريم العايي عدد كبر من نجوم الفن ،منهم إلهام
شاهن وسمر صري وسميحة أيوب ومجدي صبحي وسمرة
عبد العزيز وهند عاكف وآمال رمزي ،وامخرج السيناي أرف
فايق.
كا تضمن حفل التكريم عرض فيلم وثائقي يروي مشوار
الفنان بعنوان «عزت العايي ..ابن اأرض الطيبة» تعليق صوي
للفنان أرف عبد الغفور ،ويتضمن شهادات لعدد من كبار
النجوم.
وتناول الفيلم بداية تعلق الفتى الصغر «عزت» بالفنون ،وأثر
والده «حسن العايي» الذي كان مثق ًفا لديه مكتبة زاخرة
بكنوز اأدب والعلوم امختلفة ،وكان يحرص عى اصطحاب
ابنه لعروض امرح ،ثم كيف وقف «العايي» أمام كامرات
السينا عندما كان طف ًا ي فيلم «يسقط ااستعار» الذي
كتبه وأخرجه ولعب بطولته حسن صدقي ،والتحاقه معهد
الفنون امرحية عام  1955وقبوله لسنوات طويلة أداء أدوار
الكومبارس الصامت رغبة منه ي التعلم ،وكانت أول جملة
ينطقها بعد سنوات طويلة هي «أوقفوا إطاق النار» ي
مرحية «كفاح شعب» من إخراج نبيل األفي ،وبعدها قدم
عدة عروض منها «يء ي صدري»« ،بجاليون»« ،ترق
الشمس» ،و«اإنسان الطيب» أمام سيدة امرح العري

سميحة أيوب ،وبعدها «خيال الظل» تأليف د .رشاد رشدي
وإخراج كال ياسن ،كا جسد الراع العري اإرائيي ي
مرحية «أغنية عى اممر» تأليف عي سام وإخراج أنور
رستم ،ومرحية «العمر لحظة» عن رواية يوسف السباعي
وإعداد سعد الدين وهبة وإخراج د .أحمد عبد الحليم ،وفيلم
«الطريق إى إيات» من إخراج إنعام محمد عي ،أما عن
مشواره السيناي فقد بدأ بدور صغر ي فيلم «رسالة من امرأة
مجهولة» بطولة فريد اأطرش ولبنى عبد العزيز ،ثم الكثر من
اأفام الهامة مثل «السقا مات»« ،التوت والنبوت»« ،امواطن
مري»« ،الطوق واإسورة»« ،عى من نطلق الرصاص»« ،ا
عزاء للسيدات» ،وفيلم «اأرض» الذي حقق له انطاقة قوية ي
عام الفن من إخراج الراحل يوسف شاهن.
وتضمن برنامج حفل التكريم الذي قدمته الفنانة لقاء سويدان،
إهداء وزيرة الثقافة ،وامخرج خالد جال رئيس قطاع شؤون
اإنتاج الثقاي ،درع الرواد وشهادة تقدير للفنان عزت العايي.
ووجه الفنان عزت العايي الشكر لوزيرة الثقافة عى تكرمه،
كا وجه الشكر لكل العاملن ي امرح القومي الذي وصفه
بالرح الفني العظيم ،وأبدى موافقته عى طلب الفنان
يوسف إساعيل مشاركته ي تقديم عمل عى خشبة امرح
هذا العام ،وقال إن الوقوف عى امرح القومي رف أي
فنان.
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خالد جال:العايلى أحد رموز الفن المصري
كا أعربت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها بتقديم حفل
تكريم الفنان عزت العايي ،وقالت :إنها حريصة عى وجودها
ي كل الفعاليات التي تقام عى خشبة امرح القومي التي
وصفته بأنه بيتها.
وأضافت سويدان أن سعادتها تضاعفت عندما تم اختيارها
لتقديم حفل تكريم نجم من النجوم الذين يندر وجودهم ي
عامنا ،وأن اختيارها كمقدمة للحفل بنا ًء عى طلب من النجم
عزت العايي ،مؤكد ًة أنها تعلمت من هذا النجم معنى امرح
وحب الناس من خال العمل امرحي الذي جمع بينهم «أه ًا
يا بكوات» الذي عرض عى خشبة امرح القومي ي أوائل
التسعينات.
بينا قال الفنان مجدي صبحي إن النجم عزت العايي فنان
شامل ،وأستاذ كبر ي امرح والسينا والتلفزيون واإذاعة،
متابعًا :وقد رفت بالعمل معه ي فيلمن ها «امواطن
مري» للمخرج صاح أبو سيف ،وفيلم «الغيبوبة» من إخراج
هشام أبو النر.
أشار صبحي إى أن هذا التعامل كان مثابة تاج عى رأي،
فتعلمت منه كيف يتعامل اأستاذ مع تاميذه ،مؤكدًا أن
تكريم نجم بحجم عزت العايي هو تكريم لكل امرحين
سواء الجيل الذي عاره أو الجيل الحاي.
واختتم الحفل بفقرة غنائية قدمتها الفرقة اموسيقية الدامة
عال امرح القومي لوالده لحظة وصوله امرح قائ ًا :إن
هذا الترف يعكس مدى حب هؤاء للفنان عزت العايي
الذي كان دا ًما وأب ًدا يدافع عنهم ،ويحدثني عنهم ،مؤكدًا أن
هؤاء هم أهم عنار أي عمل فني ناجح .اختتم نجل العايي

بامركز القومي للمرح واموسيقى والفنون الشعبية أروع
األحان الراثية امرية.

متابعة  -ياسمن عباس ومحمود عبد العزيز
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كا وجه التحية لزماء الرحلة قائا« :كان ي الرف أن أقف إى
جوار عالقة الزمان عى هذه الخشبة العظيمة خشبة امرح
القومي ..كم رفعتني إى الساوات وكم أسالت دموعي فرحا
وحزنا ..كم تزاملنا هنا ..وكم حققنا من آمال وكم قوبلنا بكل
الرحاب من جمهورنا وا تزال هذه اأصوات ترن ي أذي إى
اآن».
قال امخرج محمد الخوي ،رئيس امركز القومي للمرح
واموسيقى والفنون الشعبية ،إنه فخور بأن امركز يكرم علم
ورمز من رموز امرح عى وجه الخصوص ،ونجم سيناي
وتلفزيوي من تراث مري أصيل وهو النجم «عزت العايي»،
مضي ًفا أن العايي يتميز بدقة اختيار أعاله الفنية ،الوطنية
مثل فيلم «الطريق إى إيات» ،و«اأرض» والتاريخية
مثل «بوابه الحلواي» وغرها من اأعال امركبة مثل فيلم
«ااختيار» بجانب أعاله امرحية العظيمة وأشهرها «أه ًا يا
بكوات» ،و«وداعًا يا بكوات» ،وله أعال كثرة أثرت ي امكتبة
الدرامية ي مر والعام العري.
وأكد الخوي أن تكريم العايي مستحق بجدارة وأن تكريم
رواد امرح هو تكريم لنا جميعًا ومحبي امرح امري
والفن الراقي.
قال الدكتور أسامة رؤوف مدير امركز القومي للمرح ،إن
امركز حريص كل الحرص عى تكريم رموز امرح امري
الذين آثروا الحركة امرحية وما زالوا متعونا بحسهم الفني
وأعالهم الراقية سواء لهذا حرص امركز عى تكريم النجم
عزت العايي عن مجمل أعاله امرحية هنا بامرح القومي
الشاهد عى تاريخ هذا النجم الكبر.
وأشار رؤوف إى أن العايي يستحق أكر من تكريم سواء عى
أعاله وتاريخه الحافل باأعال الفنية العظيمة ،أو عن تعامله
الراقي مع الجميع.
قال الدكتور محمود عزت العايي ،شاءت الظروف أن يتم
تكريم والدي عى خشبة امرح القومي ،الخشبة التي شهدت
بدايات الوالد ونجاحاته الكبرة التي حققها وأصبح النجم
«عزت العايي» ،مضي ًفا أن عزت العايي متلك من اأعال
الفنية ما يجعلنا نفتخر به وبتاريخه الفني.
وي السياق ذاته ،أعرب نجل العايي عن سعادته باستقبال

حديثه بتوجيه الشكر لكل القامن عى هذا التكريم.
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 25ألف دوار لدعم المؤسسات الصغرة

من الصندوق العربي للثقافة والفنون

جريدة كل المسرحيين

أعلن الصندوق العري للثقافة والفنون (آفاق) ومؤسسة
دروسوس عن برنامج مشرك بعنوان «الريادة ي الفنون
والثقافة» ،وحسب البيان الذي أعلنته إدارة الصندوق متد
الرنامج لثاثة أعوام ابتداء من خريف  2018وتم تصميمه
إلهام وتنشيط ومكن امؤسسات الصغرة ومتوسطة الحجم
العاملة ي امنطقة العربية التي متلك صلة قوية مع مجتمعاتها
امحلية ،بحيث ير ّكز الرنامج القائم عى عنر تدريبي أساي
عى جوانب مؤسساتية عدة من بينها ااسراتيجية ،القيادة،
ريادة اأعال ،جمع اأموال والتواصل.
وأوضح البيان أن الرنامج يهدف إى خلق بيئة تتيح لهذه
امؤسسات التفكر ي سبل بديلة لاستدامة ،مستفيدين من
دعم الخراء /الخبرات واموجهن /ات ،لاطاع عى ماذج
مُ لهمة من العام ،امحارات ،القراءات ذات الصلة ،والتارين.
تشمل كل دورة من الرنامج ثاث ورش تدريبية مك ّثفة
وتوجيها مناسبا ،وتنتهي منحة تحفيزية تتيح للمؤسسات
امشاركة أن تط ّبق نشاطات مبتكرة مستلهمة ما اكتسبوه
خال دورة الرنامج.
تقول امديرة التنفيذية لـ(آفاق) رما امسار« :الظروف التي
م ّر بها اإنتاج الثقاي والفني عى صعيد العام استثنائية ما
يتط ّلب ّ
تدخا خاصا .الرنامج محاولة للتصدي أكر التحديات
التي تواجه امؤسسات الفنية والثقافية ي امنطقة ،وهي
ااستدامة ،التي برزت كإحدى التحديات اأساسية ي الدراسة
التي أجرتها (آفاق) للسنوات العر اماضية من عملها عى
التغرات ي أشكال الدعم وانتقال اموارد،
اأرض .ي ظل
ّ
تحتاج امؤسسات الثقافية أن تحدد طرقا مبتكرة لتحافظ عى
صلتها مجتمعها وقدرتها عى التكيف واستقاليتها ،خاصة مع
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تغر طبيعة امنح وتناقص اموارد .باإضافة إى ذلك ،تعمل
ّ
تلك امؤسسات ي بيئات تتزايد فيها التحديات السياسية
والقانونية .يقدم برنامج «الريادة ي الفنون والثقافة» فرصة
لتلك امؤسسات لتعيد النظر ي مهمتها ي ضوء عام ريع
التغر ولتعيد تقييم مدى صلتها بامعتمدين عليها وأن تستلهم
ّ
من التجارب الناجحة مؤسسات ماثلة ي مجاات ومناطق
جغرافية مختلفة التي تواجه تحديات وفرصا مشابهة.
تتضن كل دورة من الرنامج ورشات عمل وتوجيها عى امتداد
 12شهرا باإضافة إى منحة تحفيزية بعد اانتهاء من الورش
التدريبية الثاث .وضع الرنامج من قبل مختصن وخراء ويتم
التعامل معه عى أنه «تجربة ي التع ّلم والفعل» ويتكون من
 12وحدة سيتم تقدمها خال ثاث ورش وستغطي مواضيع
ذات صلة بااسراتيجية وتكنولوجيا التواصل والريادة وجمع
اأموال ،باإضافة إى تجارب من رواد ي التمويل الصغر
والتكنولوجيا والتواصل ااجتاعي .سيقدم الرنامج دراسات
لحاات من مؤسسات نظرة باإضافة إى تأ ّمات ي مواضيع
عامة حول عدم امساواة والتكنولوجيا واأخاقيات.
تقول كارول غورتلر من مؤسسة دروسوس« :تكمن حداثة
الرنامج ي أنه تجريبي وبعيد امدى .فهو يركز عى دراسة
حاات مُلهمة وينوي مشاركة أفضل امارسات والتجارب خال
الورشات ومن خال الفضاء الرقمي أيضا لضان استفادة الكثر
من امؤسسات الثقافية التي م تشارك ي الرنامج بشكل مبار.
ستكتسب امؤسسات مهارات وقدرات جديدة للمحافظة
عى استدامتها وزيادة تأثر عملها عى مجتمعاتها .يتيح هذا
الرنامج للمؤسسات الفضاء وامحفزات واأدوات إعادة ابتكار
نفسها .مأنا الحاس للمشاركة ي هذه امبادرة وتقديم الفرصة

للمارسن /ات لتطوير مهنيتهم ومهاراتهم اإبداعية».
يستفيد من الرنامج ماي مؤسسات ثقافية صغرة ومتوسطة
الحجم من العام العري ي كل دورة .لن يتم اختيار امشاركن/
ات عن طريق تقديم طلبات وإما عن طريق الرشيح والدعوة
ّ
امرشحن ،أفرادا
لتقديم الطلبات .سيتم اختيار مجموعة من
ومجموعات ،الذين يعملون ي امجال الثقاي ي امنطقة ولديهم
معرفة بامؤسسات العاملة ي البلدان العربية .سيطلب من
امؤسسات التي تم ترشيحها تسليم طلبات التقديم .ا مكن
للمؤسسات التي م يتم ترشيحها أن تقدم عى الرنامج .ستقوم
مجموعة من امحكمن باختيار امؤسسات التي ستشارك ي
الرنامج.
ّ
يتعن عى كل مؤسسة االتزام بحضور اثنن من موظفيها
(امدير /ة والنائب أو أحد اموظفن اإدارين) إى ثاث ورش
عمل مختصة ي بروت مساعدتهم للنظر ي وتطوير اأفكار
اإبداعية وتطبيقها ي منظاتهم .كا سيتم توجيههم من
قبل نخبة من اموجهن .بعد اانتهاء من ورش العمل الثاث،
ستحصل كل مؤسسة عى منحة بقيمة  25,000دوار لتنفيذ
نشاط محدد ومبتكر ومُ ستلهم من الرنامج الذي يهدف إى
تحقيق استدامة امؤسسة .معظم امحتوى الذي سيتم تطويره
خال الرنامج سيكون متوفرا ي الفضاء الرقمي للمؤسسات
التي م تشارك ي الرنامج لاستفادة منه ،باإضافة إى
محارات عامة ونقاشات مفتوحة للتشبيك مع الجمهور
اأوسع.

أحمد زيدان
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أفضل مخرج في «مواسم المسرح الجامعي»

نور محمد« :كلهم أبنائي» يناقش قضية
ا يهتم بها كثرون وهي أولى تجاربي
حصل عرض “كلهم أبنائي” للمخرج نور محمد عبد الله على جائزة أفضل عرض مسرحي في مهرجان “مواسم نجوم المسرح الجامعي” ،كما
حصل العرض على جائزة أول ديكور ،والجائزة اأولى في المابس ،وفي اإخراج ،باإضافة إلى جائزتي لجنة التحكيم الخاصة .مخرج العرض
نور محمد خريج كلية الهندسة جامعة عن شمس ،قدم الكثر من التجارب المسرحية على مستوى التمثيل والتنفيد ومنها عرض “آخر رايات
اأندلس” الذي شارك في عدة مهرجانات منها المهرجان القومي ،وإبداع ,والمهرجان العربي ،وعرض «النقطة الزرقاءالباهتة» الذي شارك
في مهرجان الجامعة ومهرجان ساقية الصاوي ،وعرض “هانبيال” الذي شارك في المهرجان القومي ,وعرض «القاع» الذي شارك في
مهرجان القومي ،ومهرجان الجامعة ،وعرض “شبح هريدي” في مهرجان الجامعة ،وعرض “جرارين السواقي” في مسرح الفلكي ،كما عمل
مخرجا مساعدا في عرض «بانجيا» وعرض “2ط نق”.

حوار :رنا رأفت

الدراسة اأكاديمية ضرورية
لصقل المخرج الموهوب
من التفاصيل امرحية ،ولكن تم تخطي هذه الصعوبات بوجود مخرجن
منفذين جيدين.
 إلى أي مدى أفادتك المشاركة في مهرجان«مواسم نجوم المسرح الجامعي»؟
امشاركة أفادتني كثرا عى الجانبن اإدراي ،والفني وعى مستوى اإخراج
والتنفيذ.
 ما رأيك في المهرجانات الجامعية وماذا ينقصها؟مهرجانات الجامعة علمتنا الكثر ،ولوا وجود هذه امهرجانات ،م أكن
أتعرف عى امرح ،وفريق امرح وهي فرصة ي غاية اأهمية ليتعرف
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ما شعورك بعد حصولك على هذا العدد من الجوائز
عن عرض «كلهم أبنائي» خصوصا أنها التجربة
اأولى لك؟
سعادة غامرة للغاية ،وخصوصا أن العرض كر الكثر من القواعد
امرحية ،وهو يء صعب ومن امفرض أن العرض الذي يحصل عى
جائزة أول إخراج سيلتحق بورشة الفنان خالد جال ،وهو ما سيجعلني
أتعلم الكثر عن اإخراج وهو يء ي غاية اأهمية بالنسبة ي ،فتجربتي
ي عرض «كلهم أبناي» أفادتني كثرا وهو ما جعلني أكر من قراءاي.
 حدثنا عن العرض..ي العام اماي شارك أحد من أعضاء الفريق ي مهرجان «مواسم نجوم
امرح الجامعي» وأشاد به كثرا ،وهو ما دفعنا للمشاركة هذا العام وقد
وقع اختياري عى نص “كلهم أبناي” ،قرأت النص وبعدها قمت باختيار
فريق العمل الذي سيقدم العرض وقمت باختيار اممثلن وبالفعل قدمنا
مشاهدة ي امهرجان وبعدها تم قبولنا.
 ما الذي جذبك في النص ولماذا النص في هذاالتوقيت؟
يعد النص من النصوص الهادئة ،فهو نص واقعي أمريي ،رشح ي أصدقاي
أكر من نص ،منها نصوص أرثر ميلر ،وقرأت أكر من نص أرثر ميلر
ووجدت اأنسب هو نص كلهم أبناي ،فهو يناقش قضية اجتاعية هامة
ا يهتم بها أحد ،أن نوعية النص كان أكر جاذبية ي ،فهو نص واقعي
وطبيعي بشكل كبر.
يعتمد عى تكنيك مختلف وهو نص هادئ اأجواء وتدور أحداثه حول
شخص يعمل بأحد امصانع ويقوم ببيع  21غطاء سلندر للطائرات بها
روخ كبرة ،ما تسبب ي سقوط الطائرات أثناء الحرب ،وقد كان هدفه
أن يبيع أكر عدد من أغطية السلندرات حتى تعيش أرته حياة جيدة ،وي
النهاية نكتشف أن ابنه طيار ،ولكنه م يكن ضمن امجموعة التي سقطت
وعندما يكتشف الحقيقة ينتحر ،وعندما يعلم اأب يقرر اانتحار.
 هل هناك تكنينك أو مدرسة إخراجية اعتمدتعليها في إخراج العرض؟
مدرسة كاتب النص “الواقعية اأمريكية البحتة” ،وهو امدرسة
فالشخصيات ي العرض تتعامل بشكل طبيعي للغاية وحتى طريقة اإخراج
أيضا طبيعية ،فالشخصيات تجلس ي حديقة امنزل وتتحرك بتلقائية
وطبيعية كبرة ،والعرض يهتم بشكل كبر بالتفاصيل الحياتية ,وليس
بخطوط الحركة «واإيفيكتات» اإخراجية ،والعرض يكر الكثر من قواعد
امرح.
 ما الرؤية الي أردت طرحها خال «كلهم أبنائي»؟عندما يريد اإنسان تحقيق امجد لذاته ،أو أرته فهذا ا يعني أن يقي
عى اآخرين ،ففي النهاية ما يريد تحقيقه أرته أو لنفسه هو جزء بسيط
من مجتمع كامل ا يصح أن يلحق به الرر.
 ما أبرز الصعوبات الي واجهتك في تقديمالعرض؟
كا سبق وذكرت أنها أول تجربة إخراجية ي ،ثانيا توقيت امهرجان فقد
تم تأجيله أكر من مرة ،وفريق العمل من اممثلن كان لهم عروض
أخرى يقدمونها ي الجامعة ,ما شكل صعوبة ي الوقت ،أما الصعوبة
اأهم فتتمثل ي كون العرض يهتم بالتفاصيل الحياتية بشكل كبر أكر

الطاب عى امرح وعى فن التمثيل ،والفنون اأخرى ،فالجامعة توفر
لنا أشياء كثرة حتى مارس هذا النشاط ،وهو ما يجعلنا نلتفت إى عنار
العمل امرحي ،ونهتم بها وبالنسبة مهرجان الجامعة هو أيضا من اأشياء
امهمة.
 في الفرة اأخرة منعت بعض العروض منالمشاركة في المهرجانات الجامعية ما تعليقك؟
أرى أن الجهة الوحيدة امنوط بها منع العروض هي الرقابة عى امصنفات
الفنية ,وأرى أنها امسئولة عن ذلك فقط ،يقوم امسئولون بها بااطاع عى
النصوص ،وهم من يقررون اإجازة أو امنع وا يفرض أن يقوم أي أحد
بخاف هذه الجهة منع أي عرض ،وكا نعلم فإن أي نص مرحي يضم
إسقاطا سياسيا ,ويختلف مخرج عن آخر ي إبراز هذا اإسقاط ،ومن وجهة
نظري هناك رورة أن يكون هناك بروتوكوات بن الجامعات ي مر
وبن الرقابة عى امصنفات الفنية ،وذلك لقراءة النصوص ,وإعطاء فرق
الجامعة فرة كافية لانتهاء من النصوص وتسليمها للرقابة عى امصنفات،
وأرى أن فكرة وجود مسئول من الرقابة عى امصنفات الفنية ي «الروفة
الجيرل» للعرض يء مهم ،وهو ما يتيح له التعرف عى النص بشكل كبر.
 من خال متابعتك ما رأيك في المهرجاناتالمسرحية الي تقام في مصر؟
شاركنا مرتن متتاليتن ي امهرجان القومي للمرح وأعتقد أن الحس
التنافي ي امهرجانات يء جيد للغاية ،فامنافسة تساهم بشكل كبر
ي إبراز اإبداعات امختلفة ,باإضافة إى التعرف عى الرؤى اإخراجية
امتعددة من مختلف امخرجن ومن مختلف قطاعات امرح ،أيضا تجعل
فريق العمل روحا واحدة.
 ما الشروط الي يجب أن يتبعها المخرج المبتدئليقدم عرضا يتوافر فيه الحد اأدنى من الجودة
الفنية؟
«كلهم أبناي» هي أول تجربة إخراج ولكنها ليست أول عاقة ي بامرح،
فقد سبق وشاركت ي الكثر من التجارب امرحية داخل الجامعة ،لذا
أقول يجب عند اإقبال عى تجربة اإخراج أن يعي امخرج أن تكون لديه
تجارب مرحية وإا سيكون اأمر ي غاية الصعوبة ،فمن واقع خري وبعد
اكتشاي لعدة مهارات فهناك شقان ي العرض امرحي :شق إداري وشق
فني ،و 80%من العرض امرحي يختص بالجزء اإداري الذي يؤثر بشكل
كبر عى انضباط العمل.
فامخرج يقوم بتجميع فريق العمل ،وإدارة الروفات وتوقيتاتها باإضافة
اختيار امابس والديكور ،أما الناحية الفنية فهي إخراجه للعرض ورؤيته
له ،وكلا كان امخرج ناجحا ي الجزء اإداري بالتبعية سيحقق نجاحا.
الى أي مدى تفيد الدراسة اأكاديمية في صقل
المخرج الموهوب؟
هي يء روري وهام للغاية ،فهي تساهم ي إكساب الفنان الكثر من
امهارات النظرية ،والعملية وتصقل اموهبة لذا فإن التحاقي بورشة الفنان
خالد جال يعد فرصة كبرة وهامة بالنسبة ي ،خاصة بعد أن تخطيت
تجربتي اأوى ي اإخراج واستفدت منها ،وأعتقد أنني سأستفيد كثرا
بالورشة وسيكسبني هذا خرة كبرة.

[
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المخرج عادل بركات« :مرة» يناقش
قضية نسوية تهم المجتمع

جريدة كل المسرحيين

المخرج عادل بركات قدم الكثر من اأعمال
المسرحية وله مجموعة من الكتابات ،بدأ
رحلته الفنية من المسرح الجامعي منذ أن
كان طالبا بالجامعة ،ثم ذاب عشقا في
مسرح الثقافة الجماهرية عر امتداده
الجغرافي شماا وجنوبا وشرقا وغربا في
نوادي المسرح والبيوت والقصور والقوميات
والتجارب النوعية ،وله مشاركات كثرة في
مسرح الطفل ومسرح الهناجر ومسرح
الدولة مساعدا ومنفذا ومخرجا ،حصد
الكثر من جوائز العروض واإخراج ..في
المسرح الجامعي نال جوائز عن مسرحيات
“دونكيشوت ،مأساة كريوانس ،أهل
الكهف ،الثأر ورحلة العذاب ،سعدون،
كاليجوا ،برجنت” أيضا جائزة العرض
واإخراج عن مسرحيات «عباسية جدا،
الحصار» وفي مسرح الطفل نال جائزة
العرض واإخراج عن مسرحيات “حكاية قلم
رصاص ،جزيرة الحياة ،مدينة السكر” ،وفي
مسرح الثقافة الجماهرية حصل على جوائز
عن مسرحيات “كفر التنهدات ،المهرج،
الواد غراب والقمر ،أطياف حكاية ،عرس
كليب” .قدم بعض التجارب النوعية منها
“مسرح السيكودراما ،وقضايا اإنسان” الي
قدم من خالها تجربة داخل سجن النساء
بالقناطر ،والماجئ واأيتام وغرها من
التجارب الهامة .وتم تكريمه من عدة جهات
كالثقافة الجماهرية والمسرح الجامعي
وغرها..
“م ّرة” لفرقة السامر
ويقدم مؤخرا مسرحية ُ
المسرحية ،من تأليفه وإخراجه ،مستوحاة
عن اأسطورة اليونانية القديمة “ميديا”،
العرض بطولة :سمية اإمام ،أحمد أبو
عمرة ،دينا مجدي ،إبراهيم جمال ،إيهاب
عز العرب ،أحمد فرحات ،عامر همام ،عبد
الله الورداني ،ديكور وأزياء :محمد فتحي،
موسيقى وألحان :أحمد السنهوري،
استعراضات :محمد إبراهيم.
حول هذه التجربة وطبيعتها ا سيما وهي
تمثل عودة جديدة لفرقة السامر بعد فرة
توقف ،كان لنا معه هذا الحوار.

حوار :عاد علواي
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حافظت على القالب التقليدي لتعر الفرقة
عن هويتها بعد التوقف
في البداية نود التعرف على طبيعة العرض
الذي تقدمه ،وإلى أي مدى يتاءم مع
هوية مسرح السامر؟
فرقة السامر تهتم بتقديم ثيمة رئيسية ترتكز عى التنوير عى
اموروث الشعبي والفلكور ،سواء عر القوالب الكاسيكية أو
بالرؤى امعارة والحديثة .تعود الفرقة لتقديم أعالها بعد
توقف لظروف إدارية ،بتقديم عرض “ ُم ّرة” الذي كنت حريصا
عى أن تكون ثيمته الرئيسية متامة مع شكل وطابع عروض
فرقة السامر ،التي رغم ما تقدمه من عروض متنوعة بن امودرن،
والغنائية ،والفودفيل وغرها ،فإن كينونتها اأصلية من نوعية

العروض التي تعر عن اموروث الشعبي الكبر والزاخر ،لذا
رأينا أن نناقش قضية نسوية تهم امجتمع وامرأة ،بطلتها “ ُم ّرة”
وامستوحاة عن اأسطورة اليونانية القدمة “ميديا” ،كنموذج
للمرأة /اإنسان ،واختيار ااسم باإضافة لكونه اسا متعارفا عليه
ي امجتمع الصعيدي فله عدة داات كأن يكون امقصود “ ُم ّرة”
من امرارة (العلقم) الصعبة امضغ أو الهضم ،أو “امرة” باللهجة
الصعيدية /امرأة ،ولدينا مثل شهر ي اموروث الشعبي يقول
«امرة تشوف راجلها ي مقرة ،وا تشوفه ي حضن مرة” وهي
معاناة « ُم ّرة» /ميديا التي قرر زوجها الزواج من أخرى ،نناقش
هذه القضية من خال مجتمع الصعيد كنموذج ،هذا امجتمع

[

حوار

[

با أي مواربة أو مجاملة تتمتع فرقة السامر “بثيات” و”تيبات”
متنوعة من حيث اأعار والقدرات الفنية واإبداعية ،سواء من
خريجي اأكادمية أو ممن التحقوا بالدراسة بعد ذلك ،أو من
لديهم خرات ومارسات مرحية منذ السبعينات والثانينات،
فهي مثابة جسد ملتحم مثل الكل ي واحد ،ويستطيعون
اانطاق آفاق مغايرة ،وهو ما نعمل عى تحقيقه.
 تستهدف فرق الثقافة الجماهرية علىاختافها وتنوعها جمهورها في اأقاليم
فمن الجمهور الذي تستهدفه فرقة السامر؟
تستهدف فرقة السامر الجمهور العام ي العاصمة (بالقاهرة،
والجيزة وضواحيها) ،والجزء الثاي من خطتها هو الطواف
بعروضها بامحافظات بعد أن يكمل العرض نصابه القانوي
بالقاهرة .وهذا ما سيتم قريبا بعرض “ ُم ّرة”.
 ما تقييمك لنشاط مسرح الثقافةالجماهرية بشكل عام في اآونة اأخرة من
حيث تحقيقه أهدافه ووصوله لجمهوره
المستهدف؟
الحكم امطلق عى اأشياء مجحف ،فنحن بصدد تجربة تتطور
وتنمو ،وبالتأكيد هذا التطور والنمو ا يحدث ي يوم واحد ،أرى
أن بعض التجارب يصادفها النجاح والوصول للجاهر ،حيث
تتاس وتتضافر جميع عنار النجاح ،بينا البعض القليل من
التجارب تسيطر فيها عى امخرج نزعة ذاتية هي التي تقود
حاسه للتجربة ،وبذلك يتناى طبيعة امكان وطبيعة الجمهور،
ولكني أرى أن الجمهور هو اأقوى ،وبالتدريج مكنه قبول تجربة
ذات طابع ودم جديد ،رط وجود ريان يصل بن ما يقدمه
من جديد ،وبن الجمهور وطبيعة تلقيه ،ولعل هذا هو السبب ي

تأخر مو التجربة ،وهذا ا ينفي وجود بعض التجارب التي تحقق
هدفها ريعا ،وبعضها يخفق ويثبت سوء ااختيار.
 ما أبرز التحديات الي واجهتك في تجربتك“م ّرة” مع فرقة السامر؟
اأخرة ُ
التحديات العادية التي تواجه أي تجربة منها تأخر بعض اأوراق
تحمل التأخر
وااعتاد ،التنسيق بن مواعيد فريق العمل الذي ّ
السابق ،ولكن ليس ي هذه التجربة تحديا إداريا خاصا ،فالتحدي
اأكر هو ما يتعلق بالشق الفني ،وكيفية دخول فريق العمل
التجربة ،ليحدث استفزاز حتى نصل بها إى صالة العرض.
 لماذا تم اختيار مسرح مركز الجزة الثقافيلهذا العرض؟
تقدم السامر عروضها عى مرح الجيزة الثقاي بديا حتى يتم
تجهيز مرح السامر.
وهو ما استجاب له د .أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،وامخرج هشام عطوة نائبه.
 ما رأيك في تجهزات مسرح الجزةالثقافي الفنية والتقنية بعد تجربته بهذا
العرض الذي تقدمه على خشبته؟
رغم كل العيوب اموجودة بامرح ،فإن وجوده بهذه الكيفية
يعتر مكسبا ،مع ما يقوم به رئيس الهيئة من جهود للعمل عى
تطوير وتنشيط مرح الجيزة الثقاي (مساقط الضوء ،وصيانة
أجهزة الصوت واإضاءة ..وغرها) ،وامرح العائم وكل بؤر
الثقافة والتنوير التابعة للهيئة ..إن مركز الجيزة الثقاي مجهز
ليكون منارة ومركزا لإبداع ما يحويه من قاعات وصالة عرض
واسراحة وتجهيزات ومرح جيد ،وإذا جرى العمل عى ذلك
ريعا فسيكون لدينا مكان نفخر به جميعا.
 ما الذي ينقص مسرح الثقافة الجماهريةللتأكيد على وجوده ودوره تأكيدا فاعا؟
ي السنوات اماضية مسنا حالة الخفوت كظاهرة عامة ي كل
اأشياء ،ونحن جزء من الجسد ،وبالتاي كان ا بد أن يصيبنا
الوهن ،ولكن طاما هناك نية وفعل حقيقي إعادة الصحوة،
فبالتأكيد نرى تحوات ،وهذا ما نلمسه ي الفرة اأخرة عى
يد د .صبحي السيد مدير إدارة امرح ،وهو ا مكنه تغير كل
يء ي يوم وليلة ،ي الفرة اماضية مسنا خلطا كبرا ي اأوراق
وحالة تخبط قد تؤدي إى وأد بعض امشاريع والتجارب لذا يجب
عى الجميع أن يدرك جيدا متى نخاطب إدارة امرح؟ ومتى
نخاطب اإقليم؟ ومتى نخاطب الفرع؟ ومتى نخاطب أنفسنا؟!
وهذا ما وضحته خطة د .صبحي السيد ي العامن اماضين ،التي
لو تم العمل عليها بوعي سنحقق نجاحا كبرا ،إى جانب التخلص
من بعض اموظفن امعوقن ،ونعيد هيبة وهيكلة الفرق بشكل
حقيقي يحقق احرامها ،باإضافة إى أهمية التفريق بن الحرية
والتطاول ،والتزام آداب العمل امرحي ،والحرية امسئولة،
فالفنان رقيب عى ذاته وجمهوره وفنه ،وهذا ما تناسيناه ،فالفن
يهذب العقل والوجدان للفنان ولآخر.
وأخرا ،أمنياتك وطموحاتك لنفسك وللمسرح
المصري..
“أوبرا حاي” حلمي اأكر عى صفحة النيل
أمنياي أن أرى جاهر امرح تلتف حول امرح ي كل مياديننا
وشوارعنا ومسارحنا ،وأمنى لنفي أن أحقق مروعي للطفل،
وهو مروع وليس مرحية وأقدمه لكل رئيس هيئة ،وسأعرضه
قريبا عى د .أحمد عواض ،أن الطفل هو امستقبل ،باإضافة
مروعي الخاص “مرح السيكودراما ،وقضايا اإنسان” التي
أمنى استكالها داخل السجون واماجئ .وكل التجارب التي مس
الناس بشكل مبار والهمّ العام.
والحلم اأكر هو تقديم عرض عى صفحة النيل بعنوان “أوبرا
حاي” وقد تقدمت بهذا امروع منذ التسعينات ولكن تم وأده
قبل أن يكتمل.
وأخرا ،أمنى أن تكون نهايتي ممددا عى خشبة امرح.
558
العدد 545

2018
فبراير2018
 05مايو
07

جريدة كل المسرحيين

ذو القانون الخاص والعادات والتقاليد الراسخة عر العصور،
بشخصياته الكبرة ،العمدة ،وجاسم الذين يوازي جاسون ي
أسطورة ميديا ،ي مقابل “ ُم ّرة” التي تنتمي مجتمع الغجر
الذي ا يعرف أصله واعتاد عى الرقة والنهب والدجل وألعاب
الحواة ،وم يستطع ااندماج والذوبان داخل امجتمع.
أضاف بركات :عندما يجنح اإنسان بعيدا عن العقل ،تحدث
الجرمة ،ونجد “ ُم ّرة” التي حاولت أن تترف خارج القانون
العام ،الذي يحكم عاقة الرجل بامرأة ،والذي يتعامل فيه الرجل
مع الغانية أو العاهرة بشكل مختلف عن زوجته .فجاسم مثل
العقل ي مقابل العاطفة والرغبة التي تجسدها “ ُم ّرة” التي قتلت
أطفالها انتقاما من الذكور ،فلم تكتفي بقتل زوجها جاسم ،لكنها
رأت أن تقتل حتى امستقبل والحلم.
مستطردا« :حافظت عى القالب التقليدي كمحاولة أن تعر
الفرقة عن ذاتها وهويتها ي أول عروضها بعد التوقف ،لتتأهب
الفرقة بعد ذلك للتجارب ذات اأفكار والرؤى امغايرة.
 هل هذه هي التجربة اأولى لك معفرقة السامر؟
ا ،فقد قدمت معهم قبل ذلك مرحية “الزفاف الدامي” وقمت
بعمل الدراماتورج لهذه امرحية عن نص الشاعر درويش
اأسيوطي ،وعن النص اأصي لـ”لوركا” ،وحاولت من خال هاتن
التجربتن تحقيق خط واتجاه معن ووضع قالب ي هذا ااتجاه
الفني مع فرقة السامر ،وندرس ي مشاريع قادمة إمكانية عمل
أوبريت غناي استعراي.
 من خال ااحتكاك والعمل المتكرر معفرقة السامر المسرحية ،ما رأيك في العناصر
التمثيلية داخل الفرقة؟
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العاقة بن النقد واإبداع

 ..صراع أم تكامل

هل لدينا حركة مسرحية قوية توازيها حركة
نقدية وحقيقية؟ كيف يتلقى المبدع النقد
الموجه إلى إبداعه ،ا سيما إذا أشار إلى

باسم صادق :الناقد يتعدى وظيفة التقييم إلى الدراماتورج

نواح سلبية للعمل الفي؟ وهل إذا ما غاب
ٍ
النقد يتطور اإبداع وينطلق؟ تحاورنا مع
مجموعة متنوعة من المتخصصن تشمل
كتابا ومخرجن ونقادا في محاولة إلقاء
بعض الضوء حول هذه اإشكالية الهامة.

أحمد محمد الريف

جريدة كل المسرحيين

الكاتب السيد حافظ عار أجياا متنوعة منذ الستينات ،كاتبا
ومخرجا وصحفيا مسئوا عن صفحات ثقافية وفنية عدة ،قال:
الحركة النقدية نشأت مع امرح منذ قديم اأزل ،لدرجة أن
يوسف وهبي أنشأ مجلة فنية ي يدافع بها عن نفسه أمام النقد
الذي كان يوجه إليه حينئذ ،وتعرض أيضا توفيق الحكيم إى حملة
رسة من ناقد يسمى محمد إبراهيم ،وكان هناك مجلة نقدية
فنية متخصصة للمرح وهي «روز اليوسف» قبل أن تتحول إى
سياسية وفنية عامة ،وي الستينات ظهر تيار نقدي موا ٍز ،وكان
هناك وظيفة ناقد مرحي ي كل مؤسسة صحفية أو جريدة
بل أكر من ناقد ،لكن بقدوم السبعينات ،حيث مرح اانفتاح
والتحرر ااقتصادي انقرضت مهنة امرح كمهنة تنويرية وتعليمية
أو كهدف سام ،وتقلص أيضا دور النقد امرحي ،حيث أصبحت
هناك ظواهر مرحية ا تستطيع أن تكتب عنها أنها تحقق أرباحا
خيالية ويستطيع صاحب الفرقة أن يطرد الصحفي أو يرشوه ،أما
الحركة النقدية امرحية الحالية فهي ضعيفة جدا رغم وجود نقاد
كبار ،ولكن امساحات امخصصة للمرح تقل بسبب قلة الفرق
امرحية وقلة لياي العرض بسبب اختفاء الجمهور ،وهي مشكلة
تهدد كيان امرح لدرجة راء اممثلن للتذاكر ودعوة الجمهور
مجانا ،هل امرح م يعد احتياجا اجتاعيا وسياسيا وبالتاي
النقد أصبح ا مثل احتياجا جمعيا وم يعد رورة فنية ،نحن
ي مشكلة فكم يتقاى الناقد امرحي؟ وكم تدفع امؤسسات
الثقافية لدراسة نقدية مرحية؟ مجلة امرح امرية التي كانت
تغذي الوطن العري تحولت من شهرية إى فصلية ثم ألغيت ماما
ودمجت مع مجلة الفنون ،هناك عدم اهتام من الدولة بامرح
ونر الوعي الثقاي امرحي .نحن ي حالة غياب للثقافة امرحية
حتى بالنسبة للمتعاملن مع امرح ،سواء أكان ممثا أو مخرجا
أو مؤلفا .الكل يريد امدح والثناء ،الجميع عندهم حساسية
برجوازية ثقافية ،ا يتحملون أي نقد ،والحساسية الرجوازية ا
تسمح بالحوار وتسمح بنفي اآخر ،وهذا خطر شديد ،وإذا غاب
الحوار بن امبدع والناقد تفى الضعف والوهن ،وليس هناك فنان
با توجيه أو نقد ،وكل فن وله عيوبه التي ا بد أن يكشف عنها
الناقد ويقدمها للفنان أوا ،ثم للقارئ.
ا فن بغر نقد
الناقد والكاتب الصحفي باأهرام باسم صادق يرى أنه ا مكن أن
تسمو الحركة امرحية با حركة نقدية قوية ونزيهة ،تنظر للعمل
امرحي بعن اأمن الحريص عى ميزان العرض بغض النظر عن
مخرجه وعاقة الناقد اإنسانية به ..عى مدى التاريخ ارتبط النقد
بالعمل امرحي ،فحتى شكسبر حن كتب رائعته «هاملت»
ضمن عرضه توجيهات للممثلن قبل تأديتهم امشهد امرحي
ّ
الكاشف لجرمة قتل والده أمام املك واملكة رغم أنهم كانوا من
أمهر اممثلن ،وهو هنا لعب دور الناقد وامؤلف وامخرج معا ي
دالة عى العاقة الوثيقة بن الركاء الثاثة ي العرض امرحي..
والحقيقة ،إن أساتذتنا من كبار النقاد كان منهم من يؤمن مقولة
«ما دون العرض ..دون النقد» وي مقدمتهم أستاذتنا الراحلة سناء
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السيد حافظ

باسم صادق

أحمد خميس :المبدع الواثق لديه سعة صدر لتقبل النقد
فتح الله ،معنى أن العرض الضعيف فنيا ا يستحق عناء تقييمه
نقديا ..آنذاك كان امخرج الذي يشعر بتجاهل النقاد تقييم
أعاله بأن شيئا ما ينقصه فنيا وأن عليه أن يبذل مزيدا من الجهد
لينال فرصة الكتابة عن عرضه نقديا ،أنه م يكن يكتفي بالنجاح
الجاهري ،بل كان يعتر اإشادة النقدية جزءا ا يتجزأ من نجاحه
فنيا ..وعى العكس ماما أصبحت العاقة اليوم بن امخرج والناقد،
فقد صار امخرج يتصور أن الناقد مبدع فشل أن يكون مخرجا أو
ممثا ،وبالتاي فإن كل ما يكتبه سلبا عن عرضه هو ترير واضح
لحالة الغرة من نجاحه امفرط ..ا أنكر أن بعض النقاد ا يتمتعون
بالنزاهة امطلوبة ،ولكن هذا ا يعني فشل الحركة النقدية ،خاصة
وأن فطنة امخرج مكنه من فرز الناقد النزيه عن سواه ،ولكننا
لأسف بتنا نسمع مقوات من بعض امخرجن تعليقا عى مقاات
نقدية حول عروضهم قيلت ي شخصيا من قبيل «نحن جيل ا
يساند بعضه»« ..هذه التجربة ا تحتاج تنظر النقاد»« ..مقالك
يحاول التقليل من إسهامي الفني إذا اعترناه مقاا أصا» ..وغر
ذلك من الجمل التي تشعري بالحرة عى هؤاء امخرجن الذين

إميل شوقي

ا ينظرون سوى أسفل أقدامهم ..أما إذا أشاد الناقد بعمل امخرج
فهو ي هذه الحالة ناقد فذ وصاحب قلم جريء ورؤية ثاقبة وما
إى ذلك من كلات رنانة .وي تصوري أنه مع التطور الريع ي
الحركة امرحية وزيادة كم اإنتاج امرحي بشكل عام ،فإن دور
النقد م يعد يقف عند حدود التقييم فقط ،بل يتعدى ذلك لدور
الدراماتورج امساهم مع امخرج ي بناء العملية امرحية ،وهو ما
أحاول أن أمارسه عى الورق من خال مقااي باأهرام ،كا أراه
يتحقق ي دور لجنة امروعات الفنية بالبيت الفني للمرح
التي تسعى لتكون سندا حقيقيا أي مخرج أو مؤلف يحتاج عمله
إى دفعة فنية ،باإضافة إى امحاوات الجادة التي تبذلها إدارة
مهرجان امرح التجريبي ي التواصل مع النقاد امتابعن لتقييم
الدورات السابقة وبحث امقرحات فيا هو قادم ،وهو إمان
حقيقي بدور النقد ي الحركة امرحية أمنى أن تنتر بن كل
امرحين.
ومن امخرجن الشباب التقينا بعمر الشحات الذي أكد أنه يوجد
جيل هائل من الشباب باإضافة إى كبار النقاد ،لكن هناك بعض
الصحفين من غر الدارسن للنقد يكتبون مقاات بشكل خاطئ
وغر منظم .وأنا كمخرج ليس لدي مشكلة أن ينتقد أحد سلبياي،
ليته يحدث حتى أعرف مناطق ضعفي أشتغل عليها ،لكن هناك
من ينتقد دون فهم ،هناك ناقدة أخذت جزءا من ويكيبيديا كوي
بيست لعرض لعبة العراف وبدأت تطبق (الكام سطر) الذين
قرأتهم عى العرض ،وهم أصا خطأ واجتهاد لشخص غر دارس.
واع فهو يء جيد.
ببساطة النقد السلبي لو جاء من شخص ٍ
لكن إذا حجب النقد فسنفقد جز ًءا ً
مها هو أن نسمع وجه نظر
متخصصة ي أعالنا ،وا أظن أن النقد يقيد اإبداع ،فاإبداع
موجود ومروك للمبدعن الحرية الكاملة ،وي النهاية كلها وجهات
نظر .بالنسبة ي ا أرد عى أي نقد سلبي أو إيجاي نهائيا ،أن
وجهة نظري قدمتها ي عمي ،وللناقد الحرية مثل ما كان ي
واع وهناك سلبيات ي عمي
الحرية ،فقط إذا رأيت أن الناقد ٍ
أعمل عى تافيها وإصاحها.
اجتهادات شخصية
ويرى الناقد امرحي أحمد خميس أن الحركة النقدية عندنا ما
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زالت تحتاج للكثر ي تقف عى قدمن ،خاصة ي جانب الدراسات
النقدية الجديدة ومعظم ما يقدم عندنا اآن ا يخرج عن كونه
اجتهادات شخصية لبعض النقاد ،وحتى اأجيال الجديدة تدور
حول نفس اموضوعات والفلسفات القدمة التي تعتني بالنقد
التطبيقي وتوليه ااهتام اأكر ،إن سؤالك يشكك ي وجود حركة
نقدية عندنا رغم أن النقاد يقومون بتغطية الكثر من الفعاليات
واأنشطة امرحية التي تقام ي كل مر ،وأقول الكثر وا أقول
كل الفعاليات واأنشطة إذ إن هناك أنشطة م تحصل بعد عى
ااهتام الحقيقي من جانب النقاد ،أما تقييم ما يقدم خاصة ي
الجانب التطبيقي ،فبالطبع لدينا حركة نقدية ولدينا نقاد عى
مستوى رفيع .أما عن كيفية تلقي امبدع للنقد فهناك تفاوت كبر
بن امبدعن ي تلقي رأي الناقد .وكلا كان امبدع واثقا من عمله
وعنده سعة صدر كلا تقبل ردود الفعل امغايرة وقدرها ،وكلا
كان متشنجا أو عصبيا ي تلقي الرأي اآخر كلا كان محدودا وا
ملك شيئا ذا قيمة حقيقية ،أما عن تطور اإبداع حال حجب النقد
فهذا حديث مغلوط ا يدرك أهمية دور النقد ي تطوير العمل
الفني فكل من امبدع والناقد يكمان بعضها البعض وبدون أي
منها يختل ميزان الوعي والتطوير.
مطلوب إعادة نظر
أما الفنان جال الهجري الذي يتبنى مروعا إقامة ندوات نقدية
عملية لكل عرض مرحي أمام الجمهور فيقول :ا بد من إعادة
النظر ي النقد وتخصصه ،وحجب الصحفين غر امتخصصن حتى
يكون النقد مثابة امنارة العلمية التي يستفيد منها امبدعون
ويطورون أعالهم بوعي وفكر .النقد يبدأ بالتحليل ثم التفسر
ثم التقييم ،بالربط بن محور اأفكار ومحور البناء الفني والجاي
ومحور التلقي ،ودراسة تلك العاقة الجدلية بن هذه امحاور داخل
العرض امرحي ،ما ينر الطريق أمام امبدعن بكافة تخصصاتهم،
ولي تتم هذه امارسة العلمية امنشودة علينا أوا تنقية الوسط
النقدي من الدخاء والجهاء إى جانب حتمية تسجيل امحاور
النقدية عن كل العروض وتوثيقها ،والفنانون مرحبون جدا بالنقد
العلمي الواعي وليس الصحفي وا الناقد امسطح .فهناك كثر من
الصحفين يكتبون عن عروض م يشاهدوها.
ويرى امخرج سعيد سليان أن الحركة النقدية مهمة للفنان،
وهي الرمومر والدليل والبوصلة التي يقيس بها إبداعه الفني
وتطوره ،وعى الفنان أن يكون مر ًنا جدًا مع العملية النقدية ،ذلك
أن الناقد هو الوعي وامبدع هو الاوعي ..يأي اإبداع الحقيقي
من اوعي الفنان ،تأي بعده حركة واعية متفحصة متأملة مقارنة
ومقاربة ومحللة وممنهجة وهي حركة الناقد اإبداعية ،فكل
يبدع ي مجاله ..كا أن الناقد يعتر الضمر الفني لإبداع ،حيث
يعطي كل ذي حق حقه ،والتعاي عى النقد يجعلنا مثا أعمي

يقود عميانا ..فالناقد لديه بؤرة ضوء من اممكن أن يستنر بها
الفنان ..ولكن عى الناقد أيضا أن يكون عى قدر هذه امسئولية..
فهو الدليل وبالتاي يضع العمل الفني ي سياقه العامي الحقيقي
وعى الناقد أن يلم بكافة مناهج اممثل ومناهج اإخراج وتطورها
وتطور السينوجرافيا بالعام كله ،كا أن موهبة الناقد الحقيقية
هي أن ينى كل ذلك أثناء حضوره للعرض امرحي ويبقى
متفرجا بسيطا ،يعيش العرض مع امتفرجن بإحساس الجمهور
التلقاي.
ليس لدينا مسرح ..ليس لدينا نقد
أما امخرج إميل شوقي ،فيقول :من اآخر ،ليس لدينا مرح
وبالتاي ليس لدينا نقد .إنه مرح امجامات وامصالح ،ما يوجد
فقاعات بدون تخطيط مسبق ،امرح يعني حضارة وفن وثقافة
وترسيبات أجيال.
كا يرى الناقد والكاتب وامخرج حسن سعد أن النقد امرحي
يعاي من أزمات طاحنة ،وأن النقد الحقيقي يحارب من الجميع،
وأول هذه الحروب من امؤسسات التعليمية .وبنظرة موضوعية
قال :أري أن معظم الخريجن خال الـ 15سنة اماضية م يدرسوا
بالشكل الكاي ،وبدون منهج دراي علمي واضح امامح ،وسواء
الدارس أم امدرس فكاها ضعيف ومن حملة الدكتوراه امتواضعة
أو الدكتوراه امروبة من الداخل أو الخارج ،ومثل هؤاء
يكتبون مقاات إنشائية وليست نقدية ،ناهيك بالدخاء من غر
امتخصصن وهم كر وا أتصور غر الدارس يصلح ناقدا مرحيا
عى اإطاق ،كذلك يحارب النقد بشدة ي الصحف القومية وغر
القومية التي شهدت أزمنة اازدهار النقدي قبل ثورة  25يناير،

والصحافة الفنية أرت بالحركة النقدية وأصابتها ي مقتل ،خاصة
بعد أن تحول الصحفي الفني إى ناقد بقدرة قادر ،وهنا أقول -
للجميع  -النقد ليس مدحا أو ذما إما تحليل ومقارنات وعلم،
والناقد الحقيقي هو القادر عى التعامل سيميولوجيا مع العرض
امرحي وفك رموزه وشفراته ،وهو العام مكنوناته وأراره وهنا
ينبغي أن يحمل الناقد «رخصة» وهي امؤهل والتخصص ،هل
يستطيع دارس القانون أن يعمل طبيبا وهكذا .أما عن العاقة
بن امبدع والناقد ،فقال :هي عاقة جدلية ،اأصل فيها التعارك
الفني والحوار امستمر وا ينبغي أن تكون عاقة عدائية ،وامبدع
الصادق هو الذي يستفيد ويستنر بالنقد ،تلك اإشكالية .أين
الناقد امتخصص وإذا وجد الناقد امتخصص ينبغي أن يظل ناقدا
تحت التمرين وامارسة مدة عامن كاملن قبل كتابة أول مقال
نقدي ونره ،ولكن الحاصل رب من الفوى ،الولد يكتب نقدا
وينر وهو ما زال تلميذا ي السنوات اأوى ،هنا إشكالية أشد
خطورة فليس كل دارس للنقد يصلح أن يكون ناقدا رغم دراسته
للنقد ،أن الناقد امتخصص ينبغي أن تكون لديه اموهبة وموهبة
الكتابة ،العملية مركبة وامثر للدهشة أنه ا يوجد مرح حقيقي،
مري الهوية والشخصيات رغم وجود زخم فوضوي مرحي .وهنا
أقول مة أزمة ي امرح وأزمة ي النقد امرحي وخصوصا ي
منهج تدريس النقد ي أقسام امرح بالجامعات التي تضم هيئات
تدريس متواضعة علميا ،ومعظم هؤاء ا يشاهدون امرح وا
يسمعون عنه سوى ي الكتب.
أضواء متناثرة في صحراء قاحلة
أما د .أسامة أبو طالب أستاذ النقد والدراما بأكادمية الفنون فأكد
أن النقد واإنتاج أو اإبداع طرفان معادلة واحدة ،طاما ا يوجد
إبداع ا يوجد نقد ،وطاما ا يوجد نقد إذن فاإبداع معوق ،النقد
هو مرآة اإبداع ومهمته تقييم اأعال الفنية .وا مكن أن نسمي
حركة مرحية إا باكتال طري امعادلة ،فإذا وجد إنتاج مرحي
بدون نقد إذن ا توجد حركة مرحية ،وإذا كان هناك نقد بدون
إنتاج مرحي فهو نقد ي الهواء ،وأنا أفرق بن الحركة امرحية
والهوجة امرحية ،فالحركة امرحية منظمة ،لها أهداف وبرنامج
ومامح للفرق امنتجة ولها تاريخ ولها مستقبل ،وأهم يء أن لها
خطة واضحة ،ي الحركة امرحية تستطيع أن تكون مطمئنا أنك
ستجد العرض امناسب ي كل مرح وكل فرقة ي الوقت امطلوب،
وذلك بالنظر إى انتاء العرض اتجاه الفرقة الفني ،فتجد امرح
القومي والحديث والطليعة وغرهم كل منهم له مامح وقسات
خاصة به ،هنا مكن أن نقول إن هذه حركة مرحية تستطيع أن
تقف فيها وتعيد إحياء اماي ،وتكتشف مامح الحار وتعرف
اإنتاج امستقبي ،ويواكب هذا حركة نقدية ي الصحافة والوسائل
اإعامية اأخرى ،فلكل جريدة ناقد وصفحة للتلفزيون وصفحة
لأدب ،الحالة الحارة يوجد إنتاج مرحي لكنه مثل أضواء
متناثرة ي صحراء قاحلة ،لكنها ليست حركة أنه ا يوجد إطار
واحد يجمعها ،وا يوجد أي رابط بن اإنتاج ا فني وا فكري
وا نقدي ،فامرح يعمل مع الثقافة وفروع الفن اأخرى بنظرية
اأواي امستطرقة معنى أنه عندما يكون امنسوب مرتفعا ي أنبوب
يكون مرتفعا ي بقية اأنابيب اأخرى ،كذلك فإن الحركة امرحية
ا تعني قتل اإنتاج امرحي الخاص عى اإطاق إما امرح
اارتجاي أيضا يستطيع أن ينفخ الروح ي الحياة امرحية أنه
يخلق امنافسة ،كل هذا ي غياب النقد الذي يثمن ويقيم ويرفع
الحياة ااجتاعية للشعب فليس له وجود ،فتومض الشعات ثم
تنطفئ ،وهذه الشعات ليس أكر من امهرجانات ،فاإنتاج ضعيف
ومتناثر ،وما ينفق عى هذه امهرجانات كان مكن أن ينفق عى
مرح أو دعم حركة مرحية .وعندما كنت رئيسا للمركز القومي
للمرح ثم البيت الفني للمرح كانت تقام ندوة بعد كل عرض
وكانت الجاهر غفرة عى العروض وندواتها .والحقيقة ،اآن ا
يوجد حركة نقدية حقيقية فالنقاد الحقيقيون الدارسون ا يجدون
مكانا للكتابة عى اإطاق أن الصحافة والرامج كلها تعتمد عى
صحفين هواة وليسوا متخصصن أو دارسن ،والعاقة بن النقد
واإبداع هي عاقة جدلية تبادلية والضحية فيها داما هو امتلقي
الذي يتم إما تضليله أو إفساده .وقدما كان داما امسئول عن
الصفحة اأدبية أو الفنية أو امرح هو الذي ييء للجمهور ي
يتتبعه ويذهب مشاهدة عرض ما.
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العبث هو السمة التي لطاما ميزت حياة جنسنا البري
فالحياة امشوقة واأمجاد والبطوات التي تصنع من خال
امغامرات ليس لها وجود إا ي اأفام الهوليوودية فقط ،أما
الواقع فا يوجد داخله إا ملل يومي وتكرار عبثي لنفس
اأحداث.
ينطلق هدوء نسبي عرض مرحي (من إخراج وتأليف
وسينوغرافيا عمر امختار بطولة سارة خليل أحمد الرقاوي
ونورهان صالح) منذ اللحظة اأوى وحتى قبل بداية العرض
بشكل يوحي بأن امتلقي سرى عرضا مختلفا يحيي التوتر
الطبيعي الجيني داخل اإنسان ،فمكان العرض اأشبه بكهف
صخري واإضاءة الخافتة التي تستخدم الشموع كلها توحي
بالتوتر حيث يدخل الجمهور العرض وقد بدأت سحابة التوتر
تحيط به.
يبدأ العرض باستعراض أفراد اأرة الذين هم جميعهم
انعكاس لإنسان بكل نواقصه وأفكاره وحتى هاوسه ،تظهر
مامح العبث منذ اللحظات اأوى للعرض ،فرى الجمهور
مكانا عبثيا غر محدد بإطار مكاي أو زماي معن فامكان أشبه
بامغارة ا يشبه بيوت البر ي أي زمان كذلك فإن امابس ا
تدل عى زمان معن بل حتى ا تعطي صورة عن الشخصيات
التي ترتديها ا تزال تنتمي إى السالة البرية من اأساس،
وعى عكس اسم العرض الذي يوحي لك أنك ستنال بعضا من
الهدوء امفتقد ي عرنا الحاي (عر التكنولوجيا الصاخبة)
حتى وإن كان «نسبي» إا أن البداية تأي لتكر أي أفق توقع
قد يكون قد قام ببنائه اعتادا عى عنوان امرحية حيث إن
العرض يبدأ بصوت طرقات سكن عى عظام خشنة ،حيث
تستمر الطرقات بشكل من أشكال اانتظام العبثي حيث
يقف الجمهور مشاركا ي الحدث يشاهد قبل دخوله إى ساحة
امرح ،كذلك تستمر مشاركة الجمهور ي العرض من خال
عدة أساليب أخرى حيث إن مع دخول الجمهور إى ساحة
العرض يكتشف عدم وجود مقاعد منظمة ليبدأ ي أخذ مقعد
ووضعه ي اموضع الصحيح والجلوس عليه ليصبح جزءا ا يتجزأ
من ديكور العرض ثم يبدأ الثاثة ممثلن ي الظهور الواحد تلو
اآخر لرى ااختاف التام بن هيئاتهم فالفتاتان تقربان من
الشكل البري أما الذكر فقد تحول إى شكل غر بري أطلقوا
عليه داخل العرض «مسخ» ،ثم تبدأ سات امرح العبثي ي
التجي أكر وأكر من خال الحوار الذي يتمتع بالرتابة والبطء
والتكرار ،حيث يستمر الحوار بن البري والابري حتى يتجى
أمامنا بوضوح من خال الحوار أن هذا امسخ وهذا الازمان
اممسوخ وهذا الامكان اممسوخ ما هو إا هاوس ي عقل
البطلة هاوس يحولها عقلها إى إسقاطات عى واقعها العبثي،
ثم تبدأ هذه الهاوس ي أخذ الزمام اللحظة تلو اأخرى ،حيث
يجلس امسخ عى الكري صامتا عدا أصوات أنفاسه امنتظمة
انتظاما رتيبا وتجلس الفتاة تعمل أعاا يدوية وي عمق
امرح يوجد «يء» معلق يء ا تستطيع أن تستدل عى
ماهيته وإن كانت هيئته توحي بأنه كان كائنا حيا فيا مى
ولكنه اآن متحلل ..مجرد بواقي با هوية ماما كأبطال العرض
العدد 558

 07مايو 2018

بطاقة العرض
اسم العرض:
هدوء نسبي
جهة اإنتاج:
تياترو
للمرح
امستقل
عام اإنتاج:
2018
تأليف
وإخراج :عمر
امعتز بالله

الذين مسخت هوياتهم ،وتظل الجملة التي تتكرر بعدة أشكال
ي العرض «بر .هل نحن بر؟ نعم نحن بر».
استطاع امخرج وامؤلف عمر امعتز بالله أن يجسد رؤيته عن
عبثية الحياة البرية ورتابتها التي تحول البر إى مسوخ
من خال العرض حيث استخدم كل من السينوغرافيا واأداء
الحري وعنار الصورة وامابس ليجسد للجمهور هذا العام
العبثي الذي يحيا فيه اأبطال سواء أكانوا حقيقين أم مجرد
مجرد خياات وهاوس داخل عقل الفتاة ،وقد استخدمت
ثاي البطات ي العرض جسدها لترز جميع امشاعر البرية
والعمليات البيولوجية التي يقوم اإنسان بها طوال حياته
بعضها يدركها والبعض اآخر ا يدركها ولكنه يستمر ي فعلها ي
دائرة من العبث.
ومع نهاية العرض نرى أن البطلة قد علقت امسخ الثاي ي
عمق امرح كالجثة اأخرى التي فقدت جميع مامحه ،وهذا

يفتح آخر تساؤل داخل العرض وهو عن ذلك اليء امعلق
امتحلل ي عمق امرح هل هو أيضا كان مسخا أم أنه رما
كان بريا؟ هل كل تلك امسوخ هاوس ي عقل البطلة أم أنها
هي من اممكن أن تكون هاوس داخل عقلهم؟ هل البر بر
أم مسوخ؟ هل امسوخ مسوخ أم أنهم ي النهاية كانوا برا؟..
كل تلك التساؤات ا إجابة مبارة عنها بالطبع إا أنها تفتح
اأبواب لرؤى فلسفية متعددة ماهية الوجود وتفاصيله ،وي
النهاية نجد أن امخرج وامؤلف عمر امختار قد نجح ي عمل
عرض مختلف يخرج عن امألوف يأخذك إى أماكن بعيدة
داخل عقلك يرب ي ثوابت تصديقك ما أنت عليه ،يجعلك
تنظر لنفسك وللعام نظرة جديدة وتحاول فهمهم من جديد
مرة أخرى .عرض يأخذك إى أقى أغوار عقلك ثم يعود بك
مرة أخرى إى نفس امكان وأنت ا تزال تجلس عى كرسيك
داخل امرح.
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بطاقة العرض
اسم العرض:
حلم الراعي
جهة اإنتاج:
كلية اآداب
– جامعة
امنوفية
عام اإنتاج:
2018
تأليف:
الشباب أحمد
نبيه وأمر
خالد وأحمد
عيى
إخراج :أحمد
عيى

واهتم سامح عزام أيضا بكثر من التفاصيل ي أدواته
امرحية جسدا وصوتا ي تجسيد شخصية الراعي
اأبله الساذج بحالة من الطبيعية والبساطة وامرح
من خال كوميديا اموقف ي العرض الذي أبرز
التناقض بينه و”سنتياجو الراعي” الحام القاصد كنزه
طيلة الوقت الذي قدمه أحمد نبيه.
كا ميز الكورس ي اأداء الجاعي بالحركة والصوت
معا قدمهم مخرج العرض بإيضاح شديد ي صورتن
ها تجسيد قطيع الخراف بأجسادهم وأصواتهم
وكذلك تجسيدهم للجال ومرورهم بامسافرين
ي القافلة عر الصحراء ي تناغم عال مع اموسيقى

واإيقاعات الحية امصاحبة للمشاهد وتوازن ي
إشغال امساحة عى خشبة امرح.
غر أنه ي “حلم الراعي” امتأ نص العرض بكثر
من اأداء الحي من قبل اممثلن عى إيقاعات
وألحان مقتطفة من جمل موسيقية من اأغاي
وامعزوفات امتعارف عليها التي ينتر وقعها عى
مسامع الجمهور ي وسائل اإعام؛ ما أحدث بعضا
من الغامة عى آيديولوجية العرض ورؤيته التي
استلهمها اإعداد من النص الرواي للعرض وفكرته
اأساسية التي كانت تغيب بعض الوقت ي هذا
الزحام.

“حلم الراعي” رحلة قدمها فريق مرح كلية اآداب
بجامعة امنوفية ليؤكدوا عى رغبة اإنسان ي البحث
عن الكنز واإرار عى الوصول إليه ليطرح محاولة
لرصد مسرة حياة اإنسان ورحلة للنجاح والفشل
التي يصادفها ي طريقه نحو أهدافه ويهتدي إى
مشاعره الحقيقية وإمانه الكبر بتصديق حدسه وهي
كنز الرحلة ي غياهب تحقيق حلمه ،وقدمها العرض
امرحي ي تناغم جيد فيه التشكيل ي الصورة
امرحية امقدمة التي اتسمت ببساطة ووضوح
اتساقا مع عمق الطرح الفكري بتقديم شخصيات
درامية ثرية بدوافعها منحنا فيها امخرج سر أغوار
النفس اإنسانية ،وكشف مواطن الضعف والقوة فيها،
وهي محاولة ي عملية التفكر اإنساي نفسه.
“حلم الراعي” إعداد مشرك جيد لثاثة كتاب من
الشباب هم أحمد نبيه وأمر خالد وأحمد عيى،
مزيج من ني روايتن ي فلسفة كتابتها رمزية
شديدة نحو قضايا بعينها هي الحلم وكنز الرحلة
ذاتها الذي مثل ي تلك امشاعر التي كادت أن
تتوارى ي غياهب الوصول لكنز ا يعرف أنه هو
مشاعره التي حملها طوال رحلته ،قدم العرض هذا
اإعداد امزيج لرواية “الخيمياي” و”تحوات الجحش
الذهبي” بوعي وإدراك م ُ
يخل بالبناء الدرامي
للعرض امرحي ي بناء امشهد امرحي وخطوط
الدرامية للعرض حتى نهايته أو يظهر ضعف اانتقال
من حبكة رواية لأخرى وصوا لنهاية العرض وإبداع
ناجح ثاي اأبعاد ي التأليف والتمثيل واإخراج
باهتام واضح ي بالتفاصيل ،قدم بأذهان وقلوب
واعية ومحبة للمرح.
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سنتياجو هذا الصبي اأندلي الذي يرعى اأغنام
تأخذه نداهة الوصول إى الكنز الذي قد راوده عن
البقاء ي باده ي الحلم مرات كثرة وأرقه ،فدفع به
أن يقرر الذهاب ي رحلة طويلة ومرماها بعيدا عن
موطنه اأصي إى باد الرق ،ليجد ي طريقه ما كان
ا يلقي له باا من مشاق وصعاب ملثت بوضوح
ي العرض امرحي «حلم الراعي» ي الشخصيات
الدرامية التي اصطدم بها ي رحلته ،كثر منها من
أظلمت مسرته وأنهكت قواه ي سفره الطويل،
ومنها من كانت له ومعه نورا ليصل إى ما يتمنى.
وقد قدم العرض من خال تلك الشخصيات الرئيسية
بنص العرض واارتكاز عى تطور هذه الشخصيات
من خال قصة العرض امتفردة ي حبكتها عن روايتي
“الخيمياي” و”تحوات الجحش الذهبي” كالعرافة
وسيلينا ي مجابهة قوى حائلة بن تحقيقه لحلمه
بالوصول لكنزه ي شخوص مثلت ي اللصوص (قطاع
الطريق) أكرها ي إعاقته ي رحلته للوصول إى ذاك
الكنز ،فإذا بنا نجد عاما آخر من هؤاء اللصوص
الذين يظهرون دوما ي الرحلة تأكيدا عى انتشار هذا
الوجود للسطو والرقة أهاي بعض امدن ي مجابهة
الحلم واإرادة نحو الوصول لتحقيقه.
مثلت أهمية وقيمة سينوغرافيا العرض امرحي
“حلم الراعي” ي ذاك الوجود الحقيقي للممثلن
بالعرض عر اأداء الجاعي امتمثل مثاا ي
تشخيص هذا الكورس للخراف أو الجال ي الرحلة
والشخصيات الرئيسية بالحكاية الذي اتسم بالوعي
بلغة الجسد عى خشبة امرح ي تقديم هذا امزيج
اممتع من اللغة الجسدية والصوتية بوضوح وتنوع
ي مستويات تشكيل الجسد ووجوده ي الفراغ
امرحي ،فقدموا عرضا مرحيا واضحا ي رغبات
تلك الشخصيات داخل القصة الدرامية بالعرض
وتطور أدائها ي جميع امشاهد امرحية بالعرض،
وميز بصفة أكر تحديدا ي شخصية «العرافة»
التي جسدتها مي مراد التي أخذت عى عاتقها
كأن تحمل مهمة من ير عى أن يلقي بنفسه ي
الهاك مقابل أن ينزع فتيل أزمة الحرب امتقدة
داما ليعيش الناس ي سام فاهتمت بابراز التناقض
ي سات الشخصية النفسية والجسدية من امعرفة
واليقن إى جسد هزيل وضعيف أثرت دراما العرض
عى صنع البهجة والسعادة للجمهور امتلقي فلم
تقتر عى تقديم الشخصية النمطية للعرافة كا
يقدمها الكثرون ،فنجحت بأدائها غر اميلودرامي ي
الحفاظ عى قوة وإيقاع العرض بصفة عامة ،إضافة
إى الوضوح ي كونها تلهم هذا الراعي سنتياجو طيلة
الرحلة لتساعده للوصول لكنزه ،فقدمت مي مراد
أداء متميزا بخليط من الكوميديا والراجيديا بصوت
واضح وسليم لغة ونطقا وجسد حر يتحرك بانتباه
كبر وبتحكم ي إطار هذي الشخصية ،يرك أثره
ي عدم وجودها ي امشهد امرحي طيلة العرض.

رحلة البحث عن الكز
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ثورة الفاحن

لوب دي فيجا ما بن مؤنس وحسونة

مجدي الحمزاوي

جريدة كل المسرحيين

نص مرحية (فونتي أبيخونا) للشاعر والكاتب اإسباي لوب دي
فيجا .كان يدور ي اأصل حول هذا الحاكم امستبد الذي استباح
رف القرية وعرضها ،وعندما مادى قام أهل القرية باستباحة
قره وقتله ،وعندما جاء القاي وأخذ يسأل كل فرد عمن قتل
الحاكم؟ كانت اإجابة من الجميع هي :فونتي أبيخونا .وإذا
عرفنا أن هذا هو اسم القرية ،ما يعني أن الجميع قد شارك
ي عملية التخلص من الطاغية ،وطبيعي أنه من الصعب أو
امستحيل أن يتم محاكمة كل أهل القرية ،فكان العفو املي.
وي حقبة الستينات قام الدكتور حسن مؤنس برجمة هذا النص
ولكن تحت اسم (ثورة فاحن).
وقدمت فرقة فاحن امنصورة منذ أيام عرضها السنوي ،يحمل
اسم هذا النص بنفس امرجم ومن إخراج أحمد الدسوقي.
ولكن كان هناك منحنى آخر شديد اأهمية مثل ي أن امعالجة
الدرامية وإعادة الصياغة للسينارست خالد حسونة! نعم ،هو
نفسه امخرج امرحي الذي كتبنا عن إخراجه نص الساموي
(رجل القلعة) .والحقيقة أنه بعد مشاهدة نص العرض ستشعر
أنه ي اأساس م تكن هناك ثورة فاحن ،وإما التغير جاء عى
دور امخلص الفرد .بل ومادى ي إظهار عدم حيلة امجموع
واستساغته لفكرة الذل واإذعان  -مع بعض التعريض الذي
قد يكون غر مقصود بفرة الستينات .ويبدو أن مرجعية خالد
تحكمت لحد كبر ي عملية إعادة الصياعة هذه .فأنت ستجد
ظاا واضحة لفيلم (يء من الخوف) كا ستجد مشهدا من
ماكبث ،فهو قد نقل الحدث من القرية اإسبانية لقرية مرية،
بها العمدة الظام الذي يفرض اإتاوات عى السكان .وي ليلة
عرس بالقرية يقوم بحجز العروس حتى يتم دفع اإتاوة ثم
تتم عملية انتهاكها من قبله وا يفعل الناس شيئا ،وتعجبه بنت
شيخ القرية فراودها عن نفسها ي اللحظة التي يتم فيها عودة
حبيبها القديم فيرب العمدة ويفر .وأثناء عملية البحث عن
ضارب العمدة من قبل رجاله يقوم الفرد محاولة تثوير الناس
ولكن ا حياة من تنادي .ويقوم العريس الذي انتهكت عروسه
من قبل محاولة قتل العمدة ،ولكن امحاولة تفشل ،ليخرنا
العمدة أنه عي عى القتل فقد أخرته العرافة أنه ما من رجل
يقدر عى قتله سوى ابن أبيه .وما أنه وحيد فهو ي مأمن
ويقوم بقتل العريس .ويقوم بحيلة استدراج والد البنت التي
أرادها بجدة رغبته ي توزيع عقود بعض اأراي التي انتزعها
من أصحابها سابقا .وأنه يجب أن يقوم باإمضاء عى كل عقد،
ويدس عقد زواج بن اأوراق ،لرتفع مقولة أن زواج العمدة
من ابنة كبر امغازية باطل ،ولكن بتنويعة أخرى .ويقوم
العمدة فعا بانتهاك عروسه ،لنجد البطل الفار قد عاد ويرب
العمدة بطلقة من مسدسه ،فيرنح وعندما يحاول القيام مخرا
بأنه ا شخص قادر عى قتله ،تقوم أم هذا البطل العائد بإعان
أنه قد تم انتهاكها من قبل عى يد والد العمدة .ولكن شيخ
القرية سرها ورى الولد كابنه ،لتتحقق النبوءة :فيموت العمدة.
سنجد أن امغزى اأساي لدى فيجا غر موجود ،بل إن امغزي
العام للنص الذي مت إعادة صياغته يتناقض كلية مع فكر دي
العدد 558
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فيجا ،بل إنه حتى ااسم الذي اختاره د .حسن مؤنس م يعد
مناسبا.
لسنا ضد أي فكر أو أي توجه ،ولكننا ضد نسبة فكر ما من
يتناقض معه تحت أي مسمى .وكانت الحلول للخروج من
هذا كثرة بل ويعلمها حسونة جيدا ،وإذا كنا قد رأينا رورة
التوقف عند هذه النقطة عى خاف عادتنا ي الحديث عن

أي عرض مرحي بالتطرق لنص العرض ذاته ا النص اموجود
عى الورق ،ولكن ي هذه امرة اأمر مختلف ماما ،خاصة وأن
معظم الشباب امهتمن بالعملية امرحية يستقون ثقافتهم
من نصوص العروض والعروض ذاتها ،بل وقد يعجب البعض ما
قدم ،فيقوم بإعادة إنتاجه تحت زعم أنه ينتمي إى فيجا عى
عكس الحقيقة.
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بطاقة العرض
اسم العرض:
ثورة الفاحن
جهة اإنتاج:
فرقة فاحن
امنصورة
عام اإنتاج:
2018
تأليف :لوب
دي فيجا
إخراج :خالد
حسونة

وتقريبا ،إن عملية إعادة الصياغة التي قام بها حسونة قد
تزامنت مع عمليه إعداده إخراج عرضه ي نفس امدينة (رجل
ي القلعة) ،فبدا من رحلة متحف القلعة ،كان هناك را ٍو
يتحدث عا فات؛ أي أنه قد أخذنا متحف آخر ولكن بشكل
مغاير .وطبيعي أن اإعداد اإخراجي سيلقي أثره ي عملية
اإخراج الثانية التي تقوم عى نفس التكنيك ،فامعارون عند
حسونة ألبسهم الثياب اآنية وكانوا عى جانبي منطقة التمثيل
معظم اأوقات .وهو نفس الحال عند الدسوقي ،فامروي لهم
بنفس الثياب اآنية وعى نفس الجوانب .ولكن إذا كانت عملية
اإعداد عند حسونة محكمة طبقا مكان الحدث وهو القلعة
مع بعض الخروج عن هذا السياق عند تصور امنازل والشارع،
فكان نفس اأمر ،فأحمد سعد مهندس الديكور قد قدم القرية
ومنازلها كا ينبغي أن تكون ،ولكن ي امشاهد الخارجة عن
نطاق القرية كانت القرية موجودة وبشدة! كا كانت امشاهد

امفرض أنها داخلية ي بيت العمدة عادة ما تقدم ي نفس
مكان التمثيل أا وهو الساحة الكبرة التي أمام تلك امنازل؛ أي
أن الديكور ي امجمل م يكن إا عبارة عن عدة أبواب فقط! ما
علينا.
وطبيعي أا أتحدث عن العنار الفنية اأخرى ليقيني أن
العرض قدم ي هذا امرح اضطرارا من جهة .ومن جهة أخرى
وإذا تحدثنا عن الفلسفة الواجبة مرح الفاحن أا وهي
إمكانية اانتقال أي مكان يسمح بتقديم العرض؛ أي الذهاب
للجمهور /الفاحن ي قراهم .فرما كان اأجدى أن يكون الحل
بالنسبة للديكور هو اابتداء من منطقة الصفر أي اأرض
ا امنصة امرحية اموجودة .ولكن عملية الخلط بن مكان
تقديم العرض للجنة اموقرة باإضافة لبعض امعوقات اأخرى
لتنفيذ عروض الفاحن ي امناطق الواجبة؛ أي أن الحكم الفني
الواجب االتزام به بالنسبة لفلسفة هذه الفرقة يقتر ي ظني
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عى عملية التوصيل التي يقوم بها اممثل ي أضيق حيز ممكن
من اإمكانات الفنية اأخرى كاإضاءة والديكور ..إلخ.
وإذا كانت عملية التلقي قد سارت بشكل جيد عند الجمهور
نظرا لتطابق نص العروض مع ما يرونه من امسلسات واأفام
ذات التوجه امحدد ي ااعتاد عى امذهب العاطفي ي
التلقي .فأنا أحب أن أقف عند الجانب امملوء ا الفارغ خاصة
ي عروض اأقاليم.
والجانب امبر هنا الذي يحسب وبشدة أحمد الدسوقي هو
قدرته عى التعامل الجيد رغا عن حداثة عمره مع مخرمي
امرح ي فرقة الفاحن ،وهم مصطفى فتحي (الراوي)
ومخلص صالح (زناي) وعاطف السيد (الكاف) وأحمد فاروق
(كبر امغازية) وفيفي الزناي (العرافة) وفاطمة زي (الحاجة
صادقة) .فقد كانوا كعادتهم من الجودة واإخاص .وهم
يقفون كتفا بكتف مع أي ممثل آخر يشار إليه .أما كريم رور
(العمدة) وهو من جيل الوسط ،فقد كان أكر من جيد وقدم
الدور كا ينبغي وكانت له إضافته ي عملية تصوير الشخصية
للدرجة التي تفاعل معها الجمهور ،بغضا وقت الحدث ،وإعجابا
عند اانتهاء .كا قدم أحمد الدسوقي وجوها صاعدة سيكون
لها أثرها ووجودها لو أحسن رعايتها ممثلة ي إراء عادل
(سخر) وإراء منر (وردة) وبقية الرواة أحمد فوزي وآاء
منر وإسام عادل ويوسف محمد وأرف عادل وأحمد يوسف
وزينب عبد البديع ومريم كارم .وعموما فقد كان التمثيل ي
امجمل جيدا لذا يجب أن نذكر بااسم بقية اممثلن وهم :سمر
الربيني وجنا سعيد وهشام جابر وسمر الحناوي ومحمد
عطوة وجنة محمود وباسم الشعلة ومنة عادل وأمن مختار
ونورهان امعازي ومحمد الباز ومحمد عبد النار ومحمد
الهواري والحسن بدران وآاء أمن وجنا محمد وشرين عثان
وعمرو حسن وكريم حلمي ويار عبد الوهاب وعبد الله
إساعيل وعبد العليم الساحي ومحمد أمر وأحمد مصطفى
فتحي ومحمد طلعت ومحمود العتباي.
وإذا كنا قد طالبنا بالرعاية بالشباب فامطالبة ستكون أشد
بااهتام بالرائعن من اأطفال الذين شاركوا ي العرض بهدوء
وثبات يحدسون عليه ،بل إن بعضهم كان ملك حضورا كنجم
رغم سنه الصغر ،وهم :شذى يري وأدهم محمود ومحمد
يري وسلمى محمد وإبراهيم العثمي وجنا العثلمي وجار
سعد وأسامة إسام.
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«غزل البنات»
نور الهدى عبد امنعم

جريدة كل المسرحيين

إذا افرضنا أن الفنان الراحل «أنور وجدي» الذي قام بتأليف
وإخراج وإنتاج فيلم «غزل البنات» الذي أنتج ي أربعينات القرن
اماي ،ما زال عى قيد الحياة وأراد أن يحول هذا الفيلم إى
عرض مرحي يقوم ببطولته الفنان نجيب الريحاي أيضا كا قام
ببطولة الفيلم ،فكيف سيكون هذا العرض امرحي اآن؟
هل سيقدمه بالتفاصيل والشخصيات نفسها وكذلك التقنيات،
إذن فلاذا اإعادة فا تزال نسخة الفيلم موجودة وبحالة جيدة
ويُعرض من وقت آخر عى القنوات التلفزيونية امختلفة ،ا بد
أنه كان سيتأثر بكثر من العوامل التي مرت عى مر والظروف
الراهنة ،وهو ما فعله الفنان «محمد صبحي» الذي م يقم
بإعداد النص امرحي «غزل البنات» وإخراجه فحسب ،بل قام
بغزل قطعة فنية بحرفية عالية الجودة مضفرا أحداث الفيلم مع
بعض قضايا واقعنا ،مستخدما تقنيات حديثة ،ورما قد أشار إى
بعض أحداث ثورة  25يناير التي م ُتذكر بشكل ريح ،متناوا
عددا من امشكات التي يعاي منها امريون كارتفاع اأسعار
والرائب ،ي سياق كوميدي وإن كان مبالغا فيه بعض اليء ي
الفصل اأول.
فيلم « َغزَل البنات» يطرح قضية إنسانية واحدة تتلخص ي
كلات أغنية الفنان محمد عبد الوهاب التي تغنى بها ي
نهاية الفيلم «عاشق الروح» التي تحث عى التضحية من أجل
امحب ،خاصة إذا كان هذا الحب يتعارض مع الفروق الطبقية
وااجتاعية والعمرية بن كا الطرفن ،وهي بالضبط امحور
الرئيي الذي يدور حوله العرض امرحي ،لكن محمد صبحي ي
امرحية جعل من ليى مر التي تتعرض محاوات النهب من
كل ااتجاهات وجعل من مدرس اللغة العربية «اأستاذ حام»
ا ُمخلص الذي نجت عى يديه من هؤاء الطامعن وامحتالن،
حيث «أنور» الذي أحبته ليى ولكنه يخدعها من أجل ااستياء
عى أموال والدها الباشا ،بزعم أنه ثوري ويحتاج هذه اأموال
لراء قنابل مقاومة املك وأعوانه حيث إنهم قاموا بثورة لعزله
«بالطبع م تكن ثورة يوليو ،فا زلنا ي مرحلة اأربعينات»
وأوجد شخصية النصاب الذي يجسد شخصيته الفنان «أركان
فؤاد» الذي أقنع الباشا أنهم بدأوا ي تشكيل الوزارة الجديدة
التي ستحكم الباد بعد عزل املك وأنهم اختاروه رئيسا لها
مستعينا مجموعة من كومبارسات السينا وابتزازه ماليا أيضا،
حتى مر بأزمة مالية فيضطر لكتابة شيك بدون رصيد له فيكون
هو الساح الذي يهدده به إما أن يزوجه ليى أو يدخل السجن،
يتدخل اأستاذ حام ي الوقت امناسب فيكشف لليى حقيقة
أنور بإحضار زوجته إى القر ويخلصها منه ،كا يقوم بكشف
مجموعة النصابن للباشا الذي كان قد استعان به كسكرتر
لتسجيل اجتاعاتهم كعمل إضاي مع تدريسه للغة العربية
لليى ،ي الوقت نفسه يتدخل القدر ويربح حام ورقة يانصيب
وهو جزء مقتبس من فيلم آخر لنجيب الريحاي أيضا هو «أبو
حلموس» فيستطيع أن يسدد ديون الباشا وإنقاذه من السجن
وإنقاذ ليى مرة أخرى من براثن نصاب آخر ،ويعتقد أنه بذلك
قد ربحها ليكتشف أنها م تكن تحبه كا اعتقد ،ي الوقت الذي
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يعرف لها وحيد الذي كان صديقا أنور وقام بكشف حقيقته
لأستاذ حام ،وحيد هنا م يكن طيارا كا كان ي الفيلم لكنه
مطرب ويتدرب عى يد اأستاذ محمد عبد الوهاب ويصطحب
ليى واأستاذ حام إى هناك ليحرا حفلته الغنائية ي منزل
اأستاذ يوسف وهبي ،يجسد هذه الشخصية اممثل وامطرب
السوري «عار الشاع» ،وعقب الحفلة تعرف ليى مدى حب
اأستاذ حام لها ي الوقت الذي يكون هو قد وعى الدرس جيدا
بعد ساع اأغنية ،ويبارك حب وحيد وليى بل ويشهد عى عقد
قرانها.
يكتف بإضافة هذه
الحقيقة أن الفنان محمد صبحي م
ِ
التفاصيل للنص ،لكنه أيضا كعادته داما قدم عدة رسائل هامة،
فتناول دور ا ُمعلم وأهميته ،وكذلك قضية الدروس الخصوصية
ي حوار بن اأستاذ حام والباشا وهو من أروع الحوارات ي
النص ،اعرف أوا بينه ونفسه أن امال يستطيع أن يشري كل
يء إا الحب حيث قال :سعادتك ارتكبت جرمتن واحدة
لن أقولها أنها تخصني ،أما الثانية فهي :كنت مدرسا أتقاى
ستائة قرش ي الشهر أدرس بهم لستائة تلميذ فيكون أجري
عن التلميذ قرشا ي الشهر ،سعادتك أعطيتني عرين جنيها

لتلميذة واحدة مع اإقامة ي هذا القر الفاخر ،تعتقد بعد
ذلك هل مكن مدرس أن يقبل بهذا اأجر لهذا العدد أم سيتجه
كل امدرسن إى الدروس الخصوصية ويكفي أنني حملت ذنب
أنني أول من بدأت الدروس الخصوصية ي اأربعينات ،كا
تناول تقليدنا للغرب أثناء تدريسه لليى ي جملة بديعة أتذكر
منها( :الفرق بن العرب والغرب النقطة هم يتعلمون باأقام
ونحن نتعلم من اأفام ،هم ملكون الحصانة ونحن ما زلنا ي
دور الحضانة ،)..كا عرض لناذج من تجار الشعارات ومدعي
الثورية والنضال من الشباب ،ومنتهزي الفرص من امنقضن عى
كل اموائد وامستفيدين من كل امواقف بل ويهددون أمن الباد
واستقرارها ،وكذلك أهمية اللغة العربية التي نتعرف بها عى
الحضارات العربية التي بدأت بالفرعونية كا نتذوق بها الفنون
أيضا.
كانت مفاجأة العرض الكرى هي البطلة التي تجسد شخصية
الفنانة الكبرة الراحلة ليى مراد ،وهي الفنانة «ندا ماهر» التي
تجيد التمثيل والغناء والرقص وهي بطلة حقيقية لقدرتها أوا
عى الوقوف أمام عماق والتمثيل معه ،وخطورة امقارنة بينها
وليى مراد ،كذلك مجموعة الشباب التي أراهم أول مرة محمد
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يحيى الذي يجسد شخصية مرزوق أفندي الشخصية التي
جسدها ي الفيلم عبد الوارث عر ،امربية سارة هاي التي
تجسد شخصية قدمتها قبلها الفنانة الكبرة فردوس محمد ،حازم
القاي شخصية أنور الذي جسدها محمود امليجي ،عار الشاع
الذي قام بدور أنور وجدي ،مصطفى يوسف مري الكلب ،هؤاء
اأساء عروا عن رسالة أخرى حملها العرض امرحي «غزل
واع ومتدرب جيدا للمرح
البنات» وهي تقديم جيل جديد ٍ
وللفن عموما ،الفنان ممدوح امري رغم صغر حجم الدور
حيث يجسد شخصية فراش امدرسة التي كان يعمل بها حام،
لكنه فاعل جدا ي اأحداث ،حيث هو من أبلغ حام بأن ورقة

21

اليانصيب قد ربحت وأحر له كشف اأرقام الرابحة ،ما غر
اتجاه اأحداث ،وجعل حام يعتقد أن هذا امال قد زال الفوارق
بينه وليى ،كا كان أيضا منقذها.
أما بنبونة العرض فكان أداء الفنان الكبر عبد الرحيم حسن الذي
قدم شخصية الباشا التي جسدها ي الفيلم الفنان الكبر سليان
نجيب ،لن أتحدث هنا عن عبد الرحيم حسن كممثل فهو قدير
وكبر وله تاريخ طويل مع امرح والسينا والدراما التلفزيونية،
لكن هنا ي هذا العرض له بصمة مميزة فهو م يقلد سليان
نجيب ي اأداء ،لكنه أحره ي ذات الوقت ي إطار كوميدي
بنكهة خاصة جدا ،هي نكهة عبد الرحيم حسن.
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امابس التي قام بتصميمها ثاثة فنانن هم :أسامة حتحوت،
مريام عدي ،هدير زيدان ،اتسمت بخاصية غريبة فهي فضا
عا مثله من جال وشياكة فإنها م تعر عن امرحلة فحسب بل
يجوز ارتداؤها ي الوقت اآي خاصة مابس الفتايات .وبالطبع
فساتن البطلة كانت مميزة جدا لتناسب ابنة الباشا .ومابس
الباشا أيضا كانت لها طبيعة خاصة البدلة اأسموكن ومابس
الطباخ التي ظهر بها ي البداية.
ديكور العرض الذي صممه الفنان محمد رمضان أكر من رائع به
جال وثراء وتكنولوجيا ،فهو ا يعر عن امرحلة فحسب بل يؤكد
عى مقولة إن امرح أبو الفنون ،مثل الديكور ثاث لوحات
فنية أكر من رائعة هي القر من الداخل ،القر من الخارج
حيث البوابة والسور والحديقة ،اسراحة اأستاذ حام امطلة عى
الحديقة التي يقوم فيها بالتدريس لليى ،أما منزل اأستاذ عبد
الوهاب فلم يظهر منه سوى صورة عبد الوهاب ويوسف وهبي
وبعض فناي هذا العر ،وفيه تم تغير اتجاه امرح حيث خرج
الفنانون من خلف ستارة وكأنهم دخلوا إى امرح موجهن
أنظارهم إى الجمهور ي إيحاء أنهم يشاهدون عبد الوهاب.
احتل الغناء مساحة كبرة ي العرض فإضافة إى كل أغنيات
ليى مراد ي الفيلم التي تغنت بها الفنانة اموهوبة ندا ماهر،
استمتعنا بغناء الفنان أركان فؤاد والفنان عار الشاع ،وأخرا
أغنية عبد الوهاب «عاشق الروح» بصوته.
اإعداد م يشمل النص فحسب بل شمل موسيقى أغنيات ليى
مراد التي أعاد توزيعها الفنان عاطف صبحي الذي قام أيضا
بوضع موسيقى العرض كله.
أعلم جيدا أنني م أتناول شخصية اأستاذ حام ،نعم وهل
بإمكاي فعل ذلك فمن جسد هذه الشخصية هو أوركسرا العمل
كله ،هو من قام بالتدريب والتوجيه والتعليم ،هو قائد كتيبة
وليس مخرجا وممثا ومنتجا فحسب ،لكنني أكتفي بانبهاري
بلياقته التي ما زال يتمتع بها ورشاقته ي الرقص وااستعراض،
وروعة أدائه الغناي ي «حاسس مصيبة جياي»« ،نفي أعرف
إحنا رايحن عى فن».
وأخرا أنحني له احراما لعدم ااستعانة بفنانن لتجسيد
شخصيات محمد عبد الوهاب ويوسف وهبي وااكتفاء بصورهم
وصوت عبد الوهاب.

[
[
الضريح
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عى خشبة مرح الهوسابر بوسط البلد قدم فريق “عجبي”
فريق مثيل كلية السياحة والفنادق وامصمم وامخرج مناضل
عنر عرض “الريح” ،الذي يناقش فكرة البحث عن الوسيط
سواء للوصول إى الله أو الوصول إى هدف محدد ي الحياة.
ينطلق عرض “الريح” من محاولة لتقديم نقد من
يستخدمون الدين كأداة سلطة والبعض اآخر ممن يبحثون
عن وسيط بينهم وبن الله متناسن الوسيط اأصي وهو الدين
الساوي ،ولتأكيد ذلك الطرح يقدم “الريح” بوصفه ذلك
الوسيط الذي يؤمن به البعض كأيقونة دينية ويتخذه البعض
اآخر كسبيل لتحقيق اأهداف واأحام ،وذلك من خال تقديم
مجموعات متفرقة من امؤدين عى خشبة امرح كل منهم
مثل فئة اجتاعية مختلفة ولكل منهم ميول وأهداف مختلفة،
حيث قدم العرض أربع مجموعات أولهم مثل وضعية امرأة
اأرملة البسيطة التي تبحث عن يء يحميها من كوارث الدنيا
التي تتعرض لها بسبب الطمع بعد موت زوجها ،وامجموعة
الثانية مثل فئة الشباب الذي يثور ضد الباطل ويحاول منارة
الحق ،أما امجموعة الثالثة فكانت من نصيب الشباب البسيط
ي الفكر الذي يحاول مسايرة اأحداث وتجنب اأخطار،
وامجموعة اأخرة التي مثل رجال اأعال ذوي السلطة
والنفوذ وامال ،فكان الراع ي العرض بن فئات اجتاعية
مختلفة ويتمثل أكر ي راع بن الروح الثورية والسلطة
الفاسدة ،فنجد رجل اأعال الذي أراد الوصول إى هدف ما
ي عمله عن طريق فعل الخر لكل من يأي إى الريح ومناداة
صاحب الريح ليحقق له ذلك الهدف ،باإضافة إى محاولته ي
إبعاد اآخرين ليكون الصوت امسموع لدى صاحب الريح هو
صوته فقط ،محاولته التي أوصلته إى محاولة قتل امرأة التي
تدعو هي اأخرى صاحب الريح ،ووقوف الشاب الثوري أمام
تلك امحاولة لاعراف بالحق ،ووقوف الشاب بسيط الفكر مع
رجل اأعال لاعراف بالباطل ،ومن خال ذلك الحدث يتضح
لنا دور كل مجموعة من امجموعات التي سبق الحديث عنها
كا يتضح لنا أن الهدف اأساي حاية الريح كأيقونة دينية
وملجأ للكثرين ،ولكن هناك شخصية رجل اأعال الذي أمر
بهدم الريح بعد أن وجده با فائدة بالنسبة له.
كان التمثيل ي العرض منضبطا سواء من خال تقديم أماط
مختلفة داخل كل مجموعة أو من خال تقديم امخرج للفئات
امختلفة من خال مجموعتن كل مجموعة بها أربع شخصيات،
ولكنهم ي اأصل ما إا شخصية واحدة ،وهذا ما جعلنا نرى
الراع بن فئات مختلفة ا أشخاص ،كا أن حركة اممثلن
جميعا عى خشبة امرح منظمة بشكل جيد سواء ي حركة
ااستعراض الخاص ببداية العرض أو خطوط الحركة عى خشبة
امرح ،أما بالنسبة للمابس فكانت لكل مجموعة زي موحد
يعر عن فئتها ااجتاعية وشخصيتها فكان أمامنا زي العباءة
للمرأة والبذلة لرجل اأعال وهكذا ،والديكور كان بسيطا
عبارة عن ألواح خشبية مزخرفة مثل شكل الريح؛ ما يوضح
لنا وحدة الحدث الدرامي وكذلك وحدة امكان.
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بطاقة العرض
اسم العرض:
الريح
جهة اإنتاج:
فريق عجبي
عام اإنتاج:
2018
تأليف
وإخراج:
مناضل عنر

ُقدم العرض مزيج بن اللغة العامية واللغة العربية الفصحي
كا كان العرض يحمل آيات من القرآن الكريم واإنجيل ،ورغم
ذلك وقع الكثر من اأخطاء اللغوية كنصب الفاعل عى لسان
أحد اممثلن ،باإضافة إى أن العرض م يكن له ختام ما أثر
عى وجود بصمة إيجابية عى النهاية.
من جهة أخرى استعان مخرج ومؤلف العرض مناضل عنر
بجملة من فيلم أجنبي بعنوان ( ،)v for vendettaوهي أن
الفكرة ا موت ،حيث إنه وإن تم هدم الريح فلن موت أنه
فكرة يؤمن بها الكثر باختاف اأسباب التي تجعلهم يؤمنون
به ،وهذا ما تؤكده جملة العرض عن الريح أنه فكرة يقدمها

امتطرفون وامتشددون بوصفها لعنة ويرون أنها عقاب بينا
الحامون ما زالوا منتظرين لتحققها.
ومن هنا نجد أن الراع ا ينتهي داما نهاية محتومة وإما
تختلف النهايات بوجود منترين ،وخارين ،وأيضا شهداء
وهذا ما تم تأكيده من خال الحوار ي العرض.
لقد نجح العرض ي إثارة الكثر من اأسئلة حول دور الدين
داخل امجتمع والقوى ااجتاعية التي تدعمه وتتصارع حوله،
كا جعلنا كمشاهدين نفكر ي أسباب الخوف ومحاولة حاية
الفكرة التي نؤمن بها مها كانت امخاطر حتى تعيش اأحام
واأهداف.

[
[
فى مهرجان الشوارع الخلفية..
رؤى
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اإكسسوارات بطل من ذهب ..والمرح ياحق الجمهور
سها كحيل

اأساي ي نجاح تلك الفقرة تكمن ي مشاركته
للجمهور من الصغار والكبار ،وخصوصا ي فقرة
القنبلة التي حبس فيها أنفاس متابعيه خوفا من
انفجار القنبلة ليكتشفوا ي النهاية أنها قنبلة وهمية
يلقي بعد انفجارها أمنيته بأن تكون كل قنابل العام
با دمار أو قتل.
ويأي العرض النمساوي “مسافر عر الزمن” ،الذي
يعيدنا لعام الذكريات القدمة من خال استدعاء
كامرا التصوير العتيقة إى عر التصوير الرقمي،
وهي كامرا بدائية ينرون بها مع الصور الفورية
البسمة وامرح لزبائنهم من جمهور مرح الشارع

الذين يداعبونهم ويهدونهم الورود والبالونات
ينس بطا الفريق
الحمراء واابتسامات ،وم
َ
إكسسوارات امهرجن الجذابة سواء اأنف الحمراء
امستديرة أو امابس الكاسيكية باللون اأبيض
واأسود التي منح مرتديها رونقا وبهاء ي حن تتفجر
الكوميديا من مفارقة امظهر مع اأداء الفوضوي امثر
للضحك والسخرية للممثلن ،وهو ما أثار إعجاب
الصغار من أطفال امدارس وامارة ي الشوارع.
وي العرض امرحي امجري «آن درويد» يتجسد
إبهار امرح الرقمي كا م تتخيل من قبل ،وهي
التقنية التي انترت قبل سنوات طويلة ي أوروبا
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ي كثر من مهرجانات العام يقف عدد أعضاء الفرقة
امرحية عائقا أمام استضافتها نظرا للتكلفة الكبرة
التي تتكبدها ميزانية أي مهرجان ،لذلك تسعى
امهرجانات  -كلا أمكن  -اختيار العروض قليلة
العدد والديكور وما إى ذلك ،وبرط أا يؤثر ذلك ي
مستوى جودة العروض ،وهي معادلة صعبة للغاية..
وي عروض مهرجان الشوارع الخلفية برئاسة د.
محمود أبو دومة ،شكل الجسد مع اإكسسوار بديا
حقيقيا تكونت من خالها خصوصية هذا الحدث
ي تواصله مع الجمهور بعيدا عن أشكال العرض
التقليدية امعتمدة عى الحوار.
وبالطبع ،يقف وراء هذا التواصل الفعال فريق عمل
امهرجان ،وذلك عر دقته ي اختيار العروض التي
تتناسب مع فلسفة امهرجان ،فكانت النتيجة عروضا
ي غاية التنوع واإبهار واابتكار ي الصور البرية
رغم بساطة اأفكار وعفويتها.
خال تلك العروض التي تنوعت ما بن امرح
والسينا والغناء واأكروبات ،اعتمد امؤدون بشكل
أساي عى اإكسسوارات بدا من الديكور ،وهو
بديل حيوي صنع بريقا خاصا لكل أشكال الدراما
امطروحة ،وقد تحقق ي العرض الياباي “سينا
بارادايس” واإسباي “ي إن ي شو” والنمساوي
“مسافر عر الزمن” وهي كلها عروض أدائية وفرجوية
ا تزيد مدتها عن نصف ساعة وتهدف لنر امرح
والبسمة والبهجة بن الجمهور ،فكان اإبهار ي
العرض الياباي من خلق عام سينا اأكشن السحري
وامثر من ريطة حمراء وطوق أحمر وكري..
فتشكلت من هذا الريط اأحمر شاشة سينا تارة
وإطار لحلبة ماكمة تارة أخرى ،وجسد من خالها
امؤدون مشاهد أكشن سينائية من فيلم روي
الشهر للنجم اأمريي سلفسر ستالون ،وتابعناه وهو
مارس اماكمة وسط الحلبة امتخيلة وصار الطوق
اأحمر مقود السيارة التي يتم تصوير مشاهد اأكشن
من خالها ،وبالطبع م تكن الفكرة لتنجح إا باإتقان
والحرفية اأدائية الشديدة أبطال العرض ي تجسيد
امشاهد امختلفة ورسم انفعاات الفزع والخوف
واإثارة عى وجوههم ،مع استخدام أزياء تنكرية
للرجل مقطوع الرأس والسيدة ذات امؤخرة الكبرة
والشمسية الحمراء والشاب مدبب الشعر ،وهي أزياء
جاذبة وافتة للنظر ساهمت ي صنع البهجة خاصة
وأنهم بادروا بالتقاط الصور التذكارية مع الجمهور
قبل العرض ،وهو ما خلق مناخا مهيديا استقبال
عملهم.
أما العرض اإسباي “ي إن ي شو” فيبدو بطله
السيد فيتا للوهلة اأوى هاربا من فيلم كارتون نظرا
مامحه الكارتونية وقدرته عى التحكم ي انفعاات
وجهه ونرات صوته بطريقة افتة لأنظار ،باإضافة
إى اعتاده اأساي عى اإكسسوارات باعتباره يقدم
فقرة أكروباتية بها كثر من ألعاب الخفة ،والعامل

وصارت اأكر جاذبية لدى امخرجن ،خاصة وأنها
تختزل كثرا من عام الفضاء امرحي ومنحه ي
ذات الوقت آفاقا أوسع وخياا أرحب ،ففيه انطلق
بطا العرض امخرع امهووس باخراعاته وفتاته
الروبوتية الحامة والساعية للتحول إى حياة البر
بكل انفعااتهم ،وهنا تبدأ رحلتها امتخيلة بن
الساء والبحار واأرض ،وتتفاعل مع كل ما يقابلها
عى الشاشة الشفافة كا لو كانت شخصية حقيقية
عى امرح ،وم ُ
يخل العرض من إكسسوارات مؤثرة
ي دراما العرض ،فرأينا ماحقة الكرة امضيئة «بيب
بيب» مخرعها أينا ذهب وعدد آخر من مخرعاته
كالفوت مروم واللوي بوت ،وما إى ذلك من أشياء
لعبت دورا كوميديا ومثرا لإعجاب ما جعل اأداء
الصامت للممثلن أبلغ من أي جمل حوارية.
وما يؤكد عى حرص فريق عمل امهرجان عى انتقاء
عروضهم بعناية وبقصدية شديدة هو اختيارهم
لتقديم اأغنيات الكاسيكية سواء امرية أو العامية
بشكل معار وغر تقليدي ،ومثل ذلك ي عري
“أكابيا” و”مرح الساقية للعرائس” ..فالفرقة
السويدية ليمون سكويزي امكونة من أربعة مطربن
شقت طريقها بتقديم أغنيات الجوقة السويدية
والفيس بريسي منذ عام  2010ولكن بطريقة
مبتكرة للغاية ،فإذا افرضنا أن لكل فرقة غنائية
فريق موسيقى مصاحب له وإذا اعترنا أن كل فرقة
موسيقية تصاحب أعضاءها آات موسيقية كنوع
من اإكسسوار الذي ا غنى عنه إذا جاز التعبر،
فإن مطري فرقة ليمون سكويزي اختاروا التخي
عن فكرة الفرقة وآاتها ،وأن يلعب امطربون أدوار
اآات بأصواتهم ،وهنا تكمن جاذبية الفرقة ،فقد
تحولت أغنياتهم الكاسيكية التي من اممكن أن
تكون عادية أو تقليدية ي بادهم إى أغنيات أكر
بهجة وحيوية ،ما جذب الجمهور الشباب والكبار
إى التفاعل معهم بحاس شديد ..أما اختيار فرقة
الساقية للعرائس فيبدو أنه أيضا بسبب جاذبية
العرائس ي تبسيط أغنيات كوكب الرق أم كلثوم
للصغار وتجسيد فرقتها بالكامل عى امرح ي شكل
عرائس ماريونيت باعتبارهم أيقونات ي عام الغناء
واموسيقى ..وعى جانب آخر ماما تأي فرقة أسياد
الزار لتلقي نوعا آخر من فنون الغناء يعتمد عى
فكرة الطقس الشعبي امرتبط بفك السحر ،ولكنهم
استطاعوا تحويله إى فن شديد الجاذبية لجمهوره
من مختلف اأعار ،والغريب هو انجذاب الشباب
من دون الثاثن لتلك النوعية من الغناء حتى إنهم
تفاعلوا معهم وشاركوهم الرقص عى امرح ي
حميمية وحاس يؤكدان متابعتهم امستمرة لعروض
امختلفة ي عدة أماكن.
ومن كاسيكيات الغناء إى مداعبة العارة بخيال
فني جديد ي العرض اإنجليزي الصدع ..وهو عرض
إسقاط ضوي عى العارة امشيدة بقلب امدينة ي
مدة ا تتجاوز خمس دقائق ،ويسعى صناع العمل
به إى إظهار مدى شغفهم بالعارة امحيطة بنا ي
كل مكان إذ يعتمد عى اإيقاعات الصاخبة وتعاي
اأصوات عى نحو درامي.
وي النهاية يبقى مهرجان الشوارع الخلفية فرصة حية
وحيوية لبث البهجة امفقودة وروح امرح والتفاؤل
امطلوب مواجهة أعباء الحياة.

[
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المسرح تجديد وتجريب

مسرح البسام نموذجا

محمد جواد

جريدة كل المسرحيين

امرح داما مكان لتاقح الثقافات والحضارات ،امرح أحد
اأجناس اإبداعية ،امرح شكل من أشكال الفنون يؤدى أمام
امشاهدين ،امرح أبو الفنون.
تعريفات عدة لكنها بالنهاية تؤدي إى غرض واحد ،لكنني
وجدت تعريفا مبسطا ومعرا للمرح ،وذلك من خال ملصق
مرحية (أنا أمل يا شاكر) التي عرضت بعد ثورة الرابع عر
من امجيد عام  1959حيث يقول التعريف (امرح مدرسة
كرى تستطيع أن تخلق وتنيء وتبني جيا جديدا) ،ومن هذا
التعريف انطلق ي ورقتي هذه التي تتناول امرح تجديد
وتجريب ،والتي سأتناول مرح البسام كنموذج ي اإخراج
والتأليف.
ومن هنا نجد أن امرح وسيلة من وسائل بناء امجتمع
وتحريكه ضمن خطاب سياي ممرح بحيث ا يذهب إى
التوتر والهتاف السياي الهادر ،بل يقوم عى شحذ الهمم
واانتصار إى قضايا امجتمع الوطنية ومواجهة التحديات.
فها هو اأستاذ سعد ونوس يقول (امرح يستهدف التواصل
مع الجمهور ومحاورته) وهو يعني بعث الوعي لدى الجمهور
وحثه عى اتخاذ مواقف سياسية تتيح له التقدم بالحياة.
وهذا التوجه يأي من خال التزام القامن عليه ،فامرح أمانة،
وهو تجربة امشاهد اليومية التي من خالها يرشده إى تصحيح
خطأه وتقويم مسرته ،وذلك من خال رؤية امخرج امبدع
الذي استمد رؤياه من نص ملتزم وشخوص تتحمل مسئولية
اأمانة امرحية.
فهذا عوي كرومي ورغم سنوات العمر والتجربة العامية
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واعتائه خشبات امرح العامي ،يقول (وجوده ما زال قاما ي
مخيلتنا ووجداننا ،وقد يتعجب البعض عندما أؤكد أنني أراه
كل يوم عندما أقدم عى عمل وأدي تنفيذه) ،نعم يقول هذا
إكراما معلمه وأستاذه الدكتور عى جواد الطاهر.
لذا نجد امتلقي العراقي آنذاك ينظر إى امرح باعتباره البقعة
امقدسة ،أما اممثل فهو اماك الذي سيأخذ بيد امتلقي نحو
ااعتناق والحرية ،فامرح كان وسيظل الجر الذهبي الرابط
بن امرحي والجمهور ،وعندما أؤكد عى أهمية امتلقي
للمرحية أنه امعيار معرفة نجاح العمل من عدمه ،فالجمهور
هو امرجعية اأساسية اختيار النص أن امرحي الفعي هو
الذي يعكس امواقف والحاات امختلفة التي يعيشها الجمهور.
فامرح الحقيقي هو الذي ينطق بلسان مشاهديه كا يقول
الفنان روجيه عساف.

وما أنني عرضت مسات مرحنا ولو ببساطة شديدة ي أدخل
صلب تجربة اأستاذ سليان البسام امخرج الكويتي.
سليان البسام خريج جامعة إدنرة عام  ،1995عمل مساعد
مخرج ثم أسس فرقته امرحية ذا ؤوم عام  ،1995قدمت
أعاا من تأليفه وإخراجه ي مهرجانات دولية وعربية (لندن –
الكويت – القاهرة – تونس) حصل فيها عى جوائز ورشح ضمن
عرة مخرجن واعدين ي أوروبا.
بعد النجاح الكبر مهرجان القاهرة للمرح التجريبي لعام
 2002واعتبار عمله الفائز بأفضل عمل متكامل وجد نفسه
أمام مسئولية وفرحة منقوصة ،فعزم أن يتخذ القرار الصعب
ويعود إى وطنه مؤمنا بأن الكويت أول بإبداعاته وأحق
بجوائزه.
فهذا القرار وما يرتب عليه من صعوبات ،وتلك النظرة امتخلفة

[

نوافذ

[

الحوار بن الحضارات ،وكل ما تفعله هو تقديم رؤى عامية
فارغة ،فها يسمحان بالتنوع وااختاف ليصبح الضعيف غر
ذلك الشخص الذي يثر الشفقة ،أن امرح يتحدى اآراء التي
يرتضيها العام ويكر مرايا السلطة).
وهذا العمل انبثقت فكرته من شعور امخرج سليان البسام
وبوعي ثقاي مزدوج وإحساس قوي بأن لدينا كأمة عربية ي
تقديم وطرح قضايانا ،وهمومنا ،وهويتنا لإعام الغري بأفضل
طرق ممكنة وصحيحة ،وهذا ما خلف فجوة كبرة بن التواصل
والتفاهم بيننا ،لذا يعتر هذا العمل وفنانوه تجسرا لهذه
الهوة.
والعمل هذا قدم موضوعا يخشاه الكثرون لحساسيته الشديدة
التي تتعارض مع الواقع ااجتاعي امعاش واأمراض اموروثة
وامزمنة ،مؤمنا بأنه يحاول تحسن وجه مجتمعه عر عمل
مرحي مثل طموح اأقلية العارفة بحقيقة هذا التوجه.
فالعمل هذا جاء لتساؤل امخرج سليان البسام (ماذا انتر
التطرف ي الوطن العري؟!) ،وهنا طرح امخرج إجابته من
خال مكاشفة الجمهور وعر شخصيات شكسبرية (هاملت،
جرترود ،أوفيليا ،ايرتس وفورتنراس) وألبسها الزي العري
وفصل لها حوارا عربيا إساميا حاما هم هذا امجتمع
والراعات والحروب امختلفة التي يقف وراءها محول الر
ليلبي رغبات امهووسن بجمع الشهوة والسام.
كا عمد امخرج وامؤلف إى كشف خط اأصولية الذي بكر
ي توقعه ا سيا وأن هاملت قد تحول إى ذلك امتطرف
اإسامي ،فأطال ذقنه وجهز فرسه وقر دشداشته ثم حول
امسجد إى مقر اتخاذ القرارات ،ا بل حول محبوبته إى
إرهابية فبدا من أن تدعو إى القنبلة تطلب قنبلة.
ووجدنا أن امرح قد تحول من برمان إى ساحة تصفيات وأنها
حسابات وإغاق حقبة زمنية ،من خال قتل هاملت وتصفية
اآخرين تباعا من خال أصوات امراسلن ومحطات التلفزة
وذلك عر شاشة توسطت امرح.
ها هو امخرج يضع اإجابة التي وصل إليها مجتمعنا العري
من خال عودة (فورتنراس) امربص بالجميع واحتال الباد
بدون عناء ،وها هو يعلن الحقوق الدينية والتأريخية له ي
هذه اأرض التي اعتمد امخرج وعر مكرات الصوت عى شكل
كلات متقطعة من قبل الجرال اإرائيي (مناضل البياي)

إرائيل.
من هنا أجد أن البسام اهتم مخاطبة العقل وذلك عر تقنيات
متعددة ،فهو مرة يستخدم شاشة عرض ،وأخرى موسيقى حية
(فهو يرفض استخدام التسجيل) فيعتره إيذاء لذوق امتلقي.
كا أن عروضه متطورة وهذا ما ناحظه من خال التجديد ي
كل عرض من العروض التي يتم تقدمها تباعا ،وهذا ما يؤكده
بقوله إنني أتجنب امألوف والسائد وأبحث عن اليء اأقرب
لروحي.
وما أعطى مرح البسام البعد التجريبي والتجديد هو ذلك
الفريق اأممي ي زمن أصبح فيه اإنسان العري أكر انغاقا
عى نفسه أو محاطا بالاءات التي أزوته بن ردها التخلف وا
بد ي أن أقف مع بعض الذين قالوا ي هذا العمل التجريبي
امتجدد.
* الدكتور جراهام هولدرنيس – ناقد نهوي إنجليزى (لقد
وضع البسام نفسه كمؤلف يكتب ليس للعرب وإما باإنابة
عنهم ،كا أنه يزيل الفوارق ما بن شخي وما هو محي،
فالبسام م ين ِو أن يكتب عن هاملت للمشاهدين العرب ،بل
أراد أن يصدم مشاهديه اأجانب خصوصا اإنجليز منهم،
ويقحمهم ي اإثارة والشعور بالغربة).
* صحيفة السكوتش مان (ي عمله امدهش ..أخذ البسام
هاملت وأعاد صياغتها بأسلوب شعري جديد ..النتيجة مذهلة).
* صحيفة ساندي هيوالد (عرض درامي محكم البناء ،يصور
انحطاط امجتمع إى التطرف والفوى).
* صحيفة التامز اللندنية (إحدى روائع ما شوهد هذه السنة).
لقد ظل البسام بطموحه الفكري أن يوصل صورة الواقع العري
واإسامي بشكل مرف ونرى تأثر هذه الرؤية من خال
مشاركة اأمر تشارلز وي عهد التاج الريطاي الذي م يسعفه
الوقت لحضور عرض امرحية ي ستارتفورد حيث قال (سمعت
وبسعادة غامرة عن مرحية سليان البسام وكانت أمنيتي
أن تتاح ي الفرصة وأكون بن الحضور أراها شخصيا ،أن فكرة
ااستعانة بجزء من التاريخ والبحث فيه وتطويعه للعام العري
فكرة خاقة وعظيمة تربط بشكل جميل بن ثقافتن عظيمتن).
هكذا نجد تأثر امرح وموقعه بامسبة للمشاهد الغري،
فالبسام كسب الرهان وثبت ركائز امرح ،بل غر الصورة
امشوهة التي رسمت لإنسان العري واإسامي.
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للمرح ،والرقابة القاسية ،ا سيا وأن اأفكار السلفية
والعادات والتقاليد ،كلها معوقات أي عمل إبداعي ،لكنه وجد
ضالته بتلك الثلة من امؤمنن بأفكاره وامحرمن لقراره.
فتخى عن تلك اأجواء امفتوحة وامسارح العظيمة ،إى مجتمع
ملؤه الحسد والخوف بقلب امسئول الذي يخاف عى إزاحته
من كرسيه ،لكنه أكد محبيه أن قراره صائب ي يحرك الساكن
للحراك امرحي وينقله نحو العامية.
وأوى التقاطاته كانت للغيوم التي مأت ساء الكويت وسحب
الدخان امراكمة إثر القصف الجوي اأمريي وحلفائه عى
العراق ،التقط رأس الخيط واتفقا عى جمع مجموعة الشباب
العراقي بعد أن سقطت بغداد (كوكب حمزة ،طارق هاشم،
الدكتور عباس الجميي ،مناضل البياي ،ومجامع من الكويت
وإنجلرا) لتقديم عمل يعيد الفن العراقي إى الكويت.
فجمع سليان بن عملن عامين ها امذبحة للكاتب اأماي
هينز مولر ،والكاتب اإنجليزي ثروبن بتيس مرحية الزريبة،
فقدمها بشكل تجريبي مجدد ،وهدف بهذا العمل الوطني
والخري الذي أطلق عليه (ذوبان الجليد) لتأكيد أوار اإخوة
بن الشعبن العراقي والكويتي.
وتحدث سليان عن هذا العمل (أثناء الحرب لتحرير العراق
كنت أراقب اأحداث الدامية عر شاشات التلفزيون مع
العراقين امقيمن بالكويت ،مررنا بفرة عصيبة ،وتأثرنا ما
حدث للشقيقة العراق ،من هنا أتت الرغبة إنجاز عمل فني
متكامل يحي هذا التناقض واإحساس ويكر الصمت الذي
كنا نحياه أمام شاشات التلفزيون ،واعتر هذا العمل رخة
إنسان عري لنقد الذات أوا ولنقد اآخرين ما سببوه من محن
وآام لشعوب امنطقة.
أما العمل اآخر الذي جاب دوا كثرة مثل اليابان ،كوريا
الجنوبية ،بولونيا ،إيران ،سنغافورة ،ثم ختام الجوات ي قلعة
هاملت نفسها مدينة هلنسبور بالدمارك.
اعتمد البسام ومنذ خطواته اأوى بامرح عى امرح
السياي وامتميز بالدفاع عن كلمة الحق ،من خال خطاب
سياي مرحي متوازن يعتمد الفكر التنويري ،منها هو يقول
(كل عري يعرف جورج بوش ،أما أن تكون معنا أو تكون ضدنا،
والكل يعرف بالغريب رداءة اأنظمة القمعية ببعض البلدان
العربية ،هذه هي سياسة العومة ،لكنها ا تفعل شيئا لدفع

25

[

نوافذ

[

26

مشروع ثقافي يتجول في قرى مصر النائية

مشروع الجرن..

تجربة مثمرة تحتاج لاستمرار

حسن الحلوجي
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يسعى مروع مرح الجرن منذ عام  2005أن يقدم دورا
تنويريا ي قرى مر النائية ،عر نافذة الهيئة العامة لقصور
الثقافة .وبن ااستمرار واإيقاف جاهد امروع بقيادة امخرج
أحمد إساعيل أن يكمل طريقه رغم اإحباطات ،متجوا بن
مجموعة من القرى امرية بن جنوب مر وشالها.
وحالفني الحظ أن أشارك ي جوات امروع أكون شاهدا عى
مجموعة من اأنشطة التي يقدمها التاميذ ي مدارس القرى
كنتاج لورش فنية وثقافية تقدم النشاط امرحي ومرح
العرائس وحكايات القرية واأغاي الشعبية والشعر واألعاب
الشعبية والفنون التشكيلية.
وي هذه امرة ذهبت مع امروع إى قرية أبو دياب غرب
ي قنا ،وقرية كوم بوها ي أسيوط ،وقرية كفر مسعود ي
الغربية ،وقرية دمو ي الفيوم ..وي نفس اموسم كان للمروع
مشاركات ي قريتي أبو فودة باإساعيلية ،وميت أبو العز
بالدقهلية.
ي قرية دمو محافظة الفيوم أخرجت عفاف عبد اللطيف
مديرة امدرسة مقاعد الدراسة من الفصول لتسع جميع الطاب
ي حوش امدرسة الواسع ،حيث احظت مواهب صوتية واعدة
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ي الفنون اأدائية ،ولفت نظري اأشغال الفنية امتقنة من
امشابك واأحجار والكارتون وقر الرتقال.
وي قرية كوم بوها محافظة أسيوط شاهدت مرحية «حلم
تيار» ليتحدث التاميذ عن مشكلة تؤرقهم وهي تكرار انقطاع
التيار الكهرباي ،ثم العرض امرحي للعرائس بعنوان التعاون
وهو من تحريك اأطفال ،كا أن العرائس من صنعهم معاونة
مرف العرائس ،وهذه العروض امرحية تقدم قيمة هامة
لأطفال وهي كيف أن فنا مثل فن امرح مكن أن يساهم
بفاعلية ي مشاركة اإنسان همومه وطرح قضاياه ،فأن
يستشعر الطفل  -ي قرية نائية بالصعيد  -بهذه القيمة من
خال عرض مرحي يشارك فيه أول مرة ي حياته ،لهو هدف
مهم يعد من مار مرح الجرن الذي يراكم نشاطه ي هذه
القرى ،فقرية مثل كوم بوها ذهبت إليها منذ عدة سنوات
ضمن نفس امروع ،وشعرت كيف أمر هذا امروع دورا
تراكميا ي اأجيال امتتابعة ي هذه القرية ،وغرها من قرى
امروع ،مثل قرية أبو دياب غرب ي قنا التي قدمت مرحية
شجرة أمي عن اإرهاب ،وحر هناك القمص يوليوس حنا
راعي كنيسة اأنبا شنودة بأبو دياب غرب ،وقال ي لقاء معنا
إن الذي دعاه طفل صغر بامدرسة ،ولعله يريد أن يشر إى أن
هذا الطفل القناوي استشعر أنه يقدم شيئا له قيمة ويفخر به
فأراد أن يشاركه القمص فرحته ،وهذه التفاصيل الصغرة تراكم
ي نفوس اأطفال وتكر معهم وتصبح ذكرى تساعد ي تنمية
وجدانهم والرقي به ،واحظت ي معرض اأنشطة التشكيلية ي
نفس امدرسة القناوية أن الفتيات رسمن ممثلة ترتدي الساري
الهندي ،ورسمن ممثات اأفام ،ولعي استشف من هذا قوة
اإعام والدراما ي التأثر والوصول إى أقاي الصعيد ،وهو أمر

معروف طبعا لكن وجب رصده من خال واقع حي لتلميذات
ي العقد الثاي من عمرهن ي مدرسة بأقاي الصعيد.
وي قرية كفر مسعود ي محافظة الغربية شاهدت مرح
عرائس فريد من نوعه ،فهو عبارة عن منزل بحديقة مقام
عى منضدة ي أحد الفصول ،ويقوم اأطفال الظاهرون أمام
امتفرجن بتحريك عرائسه بواسطة العي ،وهو عرض متاسك
إى حد كبر وأعجبت بتوصية امخرج أحمد إساعيل مديرة
امدرسة بأن يشاهد جميع تاميذ امدرسة هذه امرحية عى
مجموعات ،فقيمة هذه اأنشطة تصبح أجمل حن تتخطى
الحيز الضيق مجوعة تاميذ يقدمون عرضا للجنة تقييم تأي
من القاهرة لتشاهده ،ثم شاهدت ي فناء امدرسة مرحية
من مثيل التاميذ عن اإشاعات وتداولها وخطورتها ،وأعجبت
ما لدى اأطفال من جرأة وقدرة عى اارتجال وااشتباك مع
الجمهور.
وأريد أن أشر إى عوامل ساهمت ي إنجاح التجربة التي
رأيتها ،منها التعاون امثمر بن القامن عى التجربة من
قيادات الوزارتن ،الثقافة والربية والتعليم ،وأمنى أن تستمر
الهيئة العامة لقصور الثقافة ي الدفع بهذا امروع خال
السنوات التالية أن الثار مبرة وتحتاج إى تراكم وانتشار
ي محافظات أكر طاما نجحت التجربة ي حيز امحافظات
امحدود التي طاف فيها امروع خال ثاثة عر عاما
يستقطع منها عدد السنوات التي أحبط فيها وتوقف ،كنا ي
حاجة إى هذه السنوات التي توقف فيها ،فالتجربة كان مكن
أن تحقق صدى أكر ي نفوس اأجيال النامية ي هذه القرى،
لكن يظل ي القادم فرصة لتعويض ما فات.
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مسرح كافيه ريش

الذي ا يعرفه

سيد عي إساعيل
في ختام المقالة
السابقة ،وعدتك
عزيزي القارئ
بأمرين :اأول أنك
ستقرأ عن خاتمة
تاريخ مسرح كافيه
ريش باإسكندرية،
والمعروف بمسرح
الكونكورديا ،واأمر
اآخر يتعلق بمسرح
كافه ريش بالقاهرة!
وعن اأمر اأول
أقول :إننا تتبعنا
فيما سبق نشاط
مسرح كافيه ريش
باإسكندرية منذ عام
 1917حى عام
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صدقي والكسار
أما نشاط مرح الكونكورديا ي عام  ،1923فكان مخصصا فقط
لفرقة (أمن صدقي وعي الكسار) ..نعم هذا حقيقي! فالفرقة
الوحيدة التي عملت عى هذا امسسرح كانت فرقة صدقي
والكسار طوال عام  1923التي بدأت يوم  29أبريل ،عندما
نرت جريدة السيف هذا اإعان:
«زهرة لياي رمضان بتياترو الكونكورديا ،يحييها جوق أمن
صدقي وعي الكسار بربري مر الوحيد الجمعة  4مايو الساعة
 9مساء( :التلغراف) السبت  5مايو الساعة  9مساء( ،يء
غريب) اأحد  6مايو الساعة  9مساء( ،الربري ي الجيش).
ويقوم بأهم اأدوار اممثل النابغة عي أفندي الكسار .يوجد
ألواج مغطاة للحريم ،وباب خصوي لهن فتح حديثا .والتذاكر
تباع مطبعة السام بشارع فرنسا تليفون  ،4130ومن خالد
أفندي بالصاغة الصغرى ،ومن الخواجة يعقوب جرجس معلم
وتاجر موسيقى محطة الرمل بأسفل كازينو (بلفي) ،ومن شباك
التياترو».
أما امرحيات التي عرضتها الفرقة ي الكونكورديا طوال عام
 ،1923فمنها :الربري حول اأرض ،وست الكل ،وأهو كده،
وشهر العسل ،ولسة ،وكان زمسسان ،وراحسست عليك ،وأحاهم،
وزباين جهنم ،ويء غريب ،وألف ليلة ،والهال ،والقضية مرة
 ،14ومرحب.
بداية النهاية
الغريب أن هذا التألق مرح الكونكورديا عام  ،1923جاء
بصورة معكوسة ي العام الذي يليه 1924؛ ورما كان السبب
تغير اإدارة ،حيث قالت مجلة التياترو امصورة إن امرح
يديره (مصطفى الجريتي) .والفرقة الوحيدة التي وجدناها
تعرض عى امرح – وي استحياء  -هي فرقة نجيب الريحاي،
التي عرضت ثاث مرحيات فقط ي شهر يناير ،هي :الشاطر
حسن ،والرنسيس ،واللياي اماح ،وأيام العز .وخافا لعروض
الريحاي هذه ،م نجد فرقا مرحية معروفة عرضت عى امرح
طوال هذا العام ،ووجدنا إعانا ي أبريل لفرقة محمد امغري
امغمورة عن مثيلها مرحية (اإجرام السياي) ،ووجدنا كذلك
ي يوليو إعانا لفرقة التمثيل امري امغمورة أيضا عن مثيلها
مرحية (الرف امغتصب) ،التي ُتعد آخر مرحية تم عرضها
عى مرح كافيه ريش امعروف بالكونكورديا قبل أن يُغلق
وتختفي أخباره طوال خمس سنوات!
افتتاح غريب
ي فراير  1929أعلنت جريدة اأهرام عن افتتاحه مرة أخرى،
قائلة« :افتتاح تياترو كونكورديا مدينة اإسكندرية ،بحفات
شهر رمضان ابتداء من يوم  15جوق أمن صدقي ،وروايات
جديدة مثيل السيدة ثريا ،سيد شطا ،عبد العزيز خليل ،محمد
يوسف ،حسن فائق .وتوالت عروض هذه الفرقة عى مرح
الكونكورديا ،ومنها :يا رايح قول للجاي ،وأمرة مراكش ،وليلة
دخلتي ،وناظر الزراعة ،وهوانم اليوم ،وألف ليلة.
ومن الواضح أن هذا اافتتاح  -بعد طول توقف للمرح –
شجع بعض امرحين إدارة امسسرح وتنشيطه فنيا ،حيث
أعلنت عن ذلك مجلة (معرض السينا) تحت عنوان (ركة
التمثيل العري) يوم  ،1929 /4 /7قائلة :ألف لفيف من أبطال
امسارح العربية ركة مثيلية كسسرى ،تعمل باستمرار بثغر
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اإسكندرية بتياترو الكونكورديا برئاسة الرجل النافع الشيخ
أحمد الشامي ،واأستاذ الفني القدير عبد العزيز أفندي
خليل ،وقد انتخب أعضاء الركة حرة اأستاذ محمد أفندي
يوسف ليكون مديرا إدارتها ،وحرة الكاتب ااجتاعي الكبر
مصطفى أفندي سامي مؤلفا للركة .والسيدة القديرة روز
الصاي اممثلة اأوى .ومنهم أيضا حرات اأساتذة امعروفن:
عبد امجيد أفندي شكري ،وحسن أفندي فايق ،وتوفيق أفندي
إساعيل ،وعبد العزيز أفندي بشندي ،والسيدات البارعات:
زاهية سامي ،وفردوس محمد ،وفيكتوريا سويد .وكلهم من
ذوي الشخصيات البارزة ،ولهم مكانة عظيمة ي قلوب الشعب
الكريم .ونحن ا يسعنا إا أن نتمنى للركة منتهى اإقبال،
ونسأل الله أن يكون النجاح رائدها داما حتى تبلغ بالفن شيئا
يذكر».
مسرحيات أحمد المسري
هذا الخر رما كان وراء اهتام الفنان أحمد امسري لعرض
مجموعة مرحيات عى الكونكورديا ،وهذا اأمر وجدت له
مجموعة وثائق رقابية مهمة ،تعكس اموضوعات امرحية
التي كانت ُتعرض عى هذا امرح ي هذه الفرة ،وكذلك
نتعرف عى اإجسسراءات الرقابية امتخذة وامطبقة ي هذا
الوقت.
الوثيقة اأوى بتاريخ  12نوفمر  ،1928وهي خطاب بخصوص
نصوص مرحيات (اللوكاندة امسحورة ،والكذاب ،وحرامي
السسفسراخ ،وشايب وعسسايسسب) ،وهسسذا الخطاب أرسله محافظ
اإسكندرية إى مدير عموم اأمن العام بسسوزارة الداخلية،
قال فيه« :أحمد أفندي امسري قدم لنا مع الطلب امقيد
تحت مرة  5135ي  1928 /11 /10الروايات امبينة أسائها
بعاليه وألتمس التصديق عليها والتريح له بتمثيلها
مدينة اإسكندرية ي أوائل شهر ديسمر سنة  1928فرسل
لسعادتكم مع هذا الست نسخ امقدمة منه بأمل التكرم
بااطاع عليها والتنبيه بإفادتنا عا يراءى بشأنها».
الوثيقة الثانية بتاريخ  1928 /11 /18وهي خطاب من مدير
امطبوعات – أي الرقابة – إى محافظ اإسكندرية ،قال فيه:
« ...نترف بإعادة هذه الروايات بأمل التفضل بالتنبيه عى
صاحبها بإعادة كتابتها عى اآلة الكاتبة أو بخط واضح عى
الكربون وتقديم كل رواية ي كراسة خاصة كا تقي بذلك
التعليات الصادرة اأخرة ي هذا الشأن».
الوثيقة الثالثة كانت بتاريخ  1929 /2 /26وهي خطاب من
مدير امطبوعات أحمد امسري بخصوص عدم وجود نص من
نصوص امرحيات اأربعة ضمن النصوص التي تسلمتها إدارة
امطبوعات مراقبتها أمني .وما يهمنا ي هذا الخطاب بدايته
التي تقول« :حرة أحمد أفندي امسري مدير فرقة امسري
بامينا الرقية باإسكندرية» ،وهذا يعني أن هذه الفرقة تعمل
ي مرح الكونكورديا ،أنه امرح الذي يقع ي امينا الرقية،
كا م ّر بنا سابقا .وما يؤكد هذا اأمر الوثيقة الرابعة امؤرخة
ي  1929 /4 /27وهي خطاب من بوليس مدينة اإسكندرية
إى مدير عموم اأمن العام بوزارة الداخلية ،جاء فيه« :أحمد
امسري مدير فرقة امسري قدم لنا الطلب امقيد تحت مرة
 9794بتاريخ  16الحاي الثاث روايات امبينة أعاه والتمس
التريح له بتمثيلها مرح الكونكورديا باإسكندرية ابتداء
من يوم  6مايو سنة  1929فرسل لسعادتكم مع هذا الروايات
امنوه عنها بأمل التنبيه مراجعتها والتكرم بإفادتنا عا يراءى
بشأنها».
الوثيقة الخامسة كانت تقرير الرقيب فرنسيس أفندي ي /17
 1929 /4عن مرحية (شايب وعايب) تأليف أحمد امسري،
التي ستعرض عى مرح الكونكورديا باإسكندرية ،وفيه يقول:
«تتلخص ي أن رجا مسنا عزم عى أا يز ّوج ابنته ممن تحب،
قبل أن يجد لنفسه عروسا ..وضاقت بالفتاة الحيل ...واتفقت
أخرا مع خادمها عثان عى أن يتزيّا بزي امرأة ويتقدم إى
والدها بصفة عروس ..وحصل ذلك وي أثناء كتب كتابه عى
هذه العروس امزيفة ..كان يتم عقد زواجها محبوبها .وليس
فيها ما منع من التمثيل بعد حذف امشار إليه ي الصفحات
 .»3 ،2وأسفل هذا التقرير وجدت تأشرة من كبر الرقباء
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عبد الحميد خر ،قال فيها« :قرأت هذه الرواية وأرى عدم
الرخيص بتمثيلها ما اشتملت عليه من األفاظ السمجة وامعنى
الساقط وعدم احرام البنت أبيها وتهزيئه والسخرية به».
والغريب أنني وجدت تأشرة أسفل هذه التأشرة ،واضح أنها
من مسؤول أكر ،قال فيها« :رأى حرة صاحب العزة الرحاي
بك الرخيص بها»!
وتفسر هذا التناقض بن امنع والتريح ،وجدناه ي الوثيقة
السادسة ،وهي مذكرة حول امرحية كتبها مدير القسم
الجناي بالداخلية – أي جهة الرقابة امرحية – قال فيها:
«لحرة امراجع العذر ي عدم اموافقة عى التريح بتمثيل
هذه الرواية إذا اعتقد بأن الفتاة تزوجت بخطيبها رغم إرادة
والدها ما ا يتفق مع سمو اأخاق والعادات امألوفة .إا أنه
قد مكن اعتبار ترف الفتاة ي هذه الرواية ربا من روب
الحيل للوصول إى بغيتها (السسزواج) وهو ي ذاته حق رعي،
لذلك ا أرى مانعا من التريح بتمثيلها .أما عن ضعف الرواية
فالخطأ يرجع إى مؤلفي مثل هذه الروايات ،وا بد من أن
مي وقت طويل حتى نصل إى الحالة التي تنشدها اللجنة».
والوثيقة السابعة  -مثل الخامسة – عبارة عن تقرير من الرقيب
فرنسيس أفندي عن مرحية (حرامي الفراخ) ،التي ستمثل ي
مرح الكونكورديا باإسكندرية ،وفيه يقول الرقيب« :تتلخص
ي أن عثان اشتغل خادما عند جمعة بك ،وكان لهذا وكيل
أعال يثر كراهيته عى زوجته حتى طلقها وتزوج من امرأة
أخرى ،بعد أن رزق من اأوى طفا ..ومرت اأيام ،ومات جمعة

بك ،وورث الطفل ثروة أبيه ..وتزوجت اأم من رجل يعطف
عليها .وأرى حذف امنظر اأوى من الفصل الثاي الذي يتمثل
تتوجع من آام الوضع ،فهو ليس ما يتفق واآداب».
فيه امرأة ّ
وأسفل هذا التقرير كتب كبر الرقباء عبد الحميد خر تأشرة
قال فيها« :راجعت هذه الرواية وأرى عدم الرخيص بها
أن اموضوع تافه وامعنى سخيف ا يحسن عرضه ما به من
ااستهانة بالزوجية والحياة العائلية ،وفيها فصل مثل امرأة تلد
وتتوجع من اأم وهو ما ا يحسن عرضه».
والوثيقة اأخسسرة ي هذا اموضوع كانت الرخيص بتمثيل
مرحيات (اللوكاندة امسحورة ،وشايب وعايب ،والكذاب)
ومنع مرحية (حرامي الفراخ) ،وهذا الرخيص أرسله مدير
امطبوعات إى محافظ اإسكندرية ،قائا فيه ..« :بشأن الروايات
امبينة أساؤها أعاه أترف بأن أرسل مع هذا لسعادتكم
نسختن من كل منها مع اإحاطة بأنه قد رخص بها جميعا ما
عدا رواية حرامي الفراخ التي ُري منعها .فاأمل التنبيه بتسليم
إحدى النسختن لصاحبها وحفظ اأخرى بامحافظة لإراف
عى التمثيل مقتضاها مع مراعاة ما حذف ي الصفحات امبينة
عليها».
حصل أحمد امسري وفرقته امرحية ي أواخر أبريل 1929
عى الرخيص بتمثيل ثاث مرحيات عى مرح الكونكورديا،
وامقرر ابتداء مثيلها يوم  6مايو  ..1929ولكن امسري م
ينتبه ،أثناء مراقبة نصوص مرحياته ،وأثناء استعداده لعرضها
أن جريدة (الوفاق) أعلنت يوم  8أبريل  1929عن إغاق

[

نوافذ
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مرح الكونكورديا بسبب عدم إقبال الجمهور!! وهذا اإغاق
– أظنه – استمر نحو عر سنوات ،حيث تم تحويل مرح
الكونكورديا إى (سينا) بااسم نفسه عام  ،1938وكانت تقع ي
 15شارع سعيد اأول ،الذي أصبح شارع الغرفة التجارية – بعد
ثورة  – 1952وهذه السينا هُ دمت وأصبحت اآن( ....مول
كونكورديا)!
كافيه ريش بالقاهرة
عزيزي القارئ ..هل آمنت بأنك قرأت موضوعا يستحق عنوانا
يقول( :مرح كافيه ريش الذي ا يعرفه أحد)! أم ما زلت
مؤمنا بكافيه ريش بالقاهرة اموجود ي شاع طلعت حرب ،وا
تريد أن تقتنع بوجود كافيه ريش آخر غره؟! عموما لو كنت
قرأت هذا اموضوع من بدايته عى اعتبار أنه يخص كافيه ريش
بالقاهرة ،فأنا لن أخذلك ،وسأكتب لك عن مرح كافيه ريش
بالقاهرة ..وأيضا الذي ا يعرفه أحد! وإليك ما لدي ي هذا
الخصوص!
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سأذكرك بإعان جريدة (امقطم) عن حفلة غناء أم كلثوم عام
 ،1923ا ُمعلق عى جدران كافيه ريش بشارع طلعت حرب حتى
اآن!! وهذا هو التاريخ اموثق لبداية النشاط الفني لكافيه
ريش بالقاهرة ،وقبل هذا التاريخ م يذكر أحد أي نشاط فني
لهذا الكافيه!! وبناء عليه ،إليك ما لدي من جديد بخصوص هذا
اموضوع ..الذي ا يعرفه أحد!!
أول إعان وجدته يتعلق بالنشاط الفني بكافيه ريش بالقاهرة،
نرته جريدة (امنر) يوم  ،1921 /9 /22تحت عنوان (كافيه
ريش) ،قالت فيه« :مجانا يوم اأربعاء مع ليلة الخميس ،يطرب
الجمهور الشيخ أحمد أدريس .ويوم الخميس مع ليلة الجمعة
يطرب الجمهور البلبل الصياح ،وامغني امبدع عبد اللطيف البنا
عى تخت مؤلف من مشاهر اموسيقين :محمد عمر ،وسامى
الشوا ،وأمن بوزري».
وي عام  1923وجدت مجموعة إعانات فنية تتعلق بكافيه
ريش ،أولها نرته جريدة (السياسة) تحت عنوان (تياترو ريش
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ميدان سليان باشا) ،قالت فيه« :يوم الجمعه  8يونيو الساعة
 9ونصف مساء افتتاح عظيم (جوقة موزيك هول) ،بروجرام
أدوار مدهشة للغاية ،وم يسبق مثيلها مر ،احجزوا محاتكم
سلفا».
أما جريدة (امقطم) فنرت إعانا مشوقا تحت عنوان (تياترو
ريش ميدان سليان باشا) ،قالت فيه« :أما وقد اشتد الحر
هذه اأيام ،فخر مكان يقصده الجمهور لحسن موقعه وطاقة
هوائه ،هو هذا التياترو الذي اتخذت فيه جميع روب ااتقان،
ووسائل الراحة .فينتعشون بالنسيم العليل ي الهواء الطلق،
ومتعون أنظارهم بالتمثيل امتقن ،واألعاب امسلية ،ويشنفون
آذانهم بنغات اموسيقي البديعة ،وكل ذلك بأسعار ا تزيد
عا يدفعونه ي سائر اماهي ،مع عظم ما بينها من الفرق ي
البهجة والراحة».
أما جريدة اأهرام فنافست امقطم ي أسلوب إعاناتها ،قائلة
عن حفلة أم كلثوم« :ي تياترو كافيه ريش ي أجمل بقعة ي
الهواء الطلق النقي .واأنوار امتأأة بناء عن طلب الكثرين من
ذوات العاصمة وأعيانها ،تغني بصوتها الحنون الرنان ،اأدوار
الجديدة والطقاطيق امرية الشيقة ،وقصائد نابغة الفن
امرحوم الشيخ سامة حجازي ،اموسيقية اللطيفة أول مرة ي
الهواء الطلق (اآنسة أم كلثوم) ي مساء السبت ليلة اأحد 15
سبتمر من الساعة  9إى ما بعد منتصف الليل .تذكروا ،افتكروا،
ا تنسوا ،ارعوا ،فقد دنت ساعة اأنس التي تنتظرونها ،وليس
ي الوقت متسع حيث تغنيكم ملكة الطرب ،ربة الصوت
الرنان ،قاتلة الوقت ي تشنيف اأساع ،سيدة امغاي ي مر.
ولي يتمتع الجمهور ساعات طويلة ي الضحك والطرب ،يقدم
امضحك الكبر (محمد أفندي ناجي) امشهور روايات كوميدية
بن فصول الطرب .أطلبوا تذاكركم فنفاد التذاكر محقق ،وساعة
اأنس ا تعوض .ألواج وكراي خاصة للسيدات».
وي عام  1924وجدت إعانا نرته جريدة اأهرام عن غناء
منرة امهدية ي الكافيه ،هذا نصه« :عودة الطرب الحقيقي
مر بعد ثاث سنوات بتياترو كافيه ريش ميدان سليان
باشا ،يوم السبت  17واأحد 18مايو سنة 1924الساعة 9مساء
ونصف ،تطرب الحضور بصوتها الرخيم سلطانة الطرب السيدة
(منرة امهدية) عى تخت آات مؤلف من أشهر اموسيقين
بقصائد وأدوار وطقاطيق ،كلها جديدة .اطلبوا التذاكر من
شباك التياترو من اآن تليفون  .»3776والجدير بالذكر أن مدير
الكافيه ي هذه الفرة كان امسيو (مخاي يوليني)!!
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نجوى سالم ..

والبهجة المسرحية

عمرو دوارة

الفنانة المصرية المتمزة نجوى سالم من الفنانات الاتي اشتهرهن
بطريقة آدائهن المتمزة ،ولذلك قد ا يتذكر اسمها بعض شباب الجيل
الجديد ولكن بمجرد ظهورها بإحدى اأدوار على الشاشة ورؤية صورتها
أو حى بمجرد سماع صوتها وضحكتها الشهرة سيتذكرونها على الفور،
كما سيتذكرون مجموعة من أدوارها المتمزة وآدائها الكاريكاتري
الفكاهي والمبالغ فيه أحيانا لبعض الشخصيات واأنماط الكوميدية،
وكذلك سيتذكرون بعض عباراتها الساخرة وضحكاتها الساخرة الممزة
أو زغروطتها الشهرة.
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ميزت الفنانة نجوى سام مهارتها ي تجسيد عدة أماط بصورة كوميدية محببة -
وخاصة ي مجال امرح  -ومن بينها شخصيات :الفتاة الطيبة الساذجة والشابة
الدلوعة أو امرأة اللعوب ،كا ميزت بأنها واحدة من اممثات القائل الاي
يستطعن تحمل البطوات الكوميدية .وبالعودة للذاكرة ورصد مشاركات نجات
الكوميديا مكنني تصنيفهن إى ثاث مجموعات ،حيث تضم امجموعة اأوى
اممثات الاي يقمن بأدوار امرأة الشعبية والحاة امشاكسة والفتاة الدميمة
وتضم هذه امجموعة كل من الفنانات :زكية إبراهيم ،ماري منيب ،عقيلة راتب،
زينات صدقي ،وداد حمدي ،إحسان ريف ،ملك الجمل ،سامية رشدي ،جاات
زايد ،ليى فهمي ،نعيمة الصغر ،عائشة الكياي .ي حن تضم امجموعة الثانية
اممثات الاي يشتهرن بخفة الظل وبجالهن وقدرتهن عى مساندة النجم
الكوميدي  -دون أن يقمن مهمة اإضحاك  -وتضم هذه امجموعة كل من
الفنانات :ميمي شكيب ،زوزو شكيب ،زهرة العا ،ليى طاهر ،هناء الشوربجي،
عايدة رياض .أما امجموعة الثالثة وهي تعد امجموعة النادرة التي تضم بعض
الفنانات الجميات الاي يقع عليهن مسئولية اإضحاك إعتادا عى كوميديا
اموقف أو مهارتهن الشخصية وتضم هذه امجموعة كل من الفنانات :بديعة
مصابني ،سعاد حسن ،نجوى سام ،خرية أحمد ،شويكار ،سهر البابي ،ميمي
جال ،نبيلة السيد ،سناء يونس ،سعاد نر.
والفنانة القديرة الراحلة نجوى سام واسمها الكامل :نظرة موى شحاتة
شالوم ،وهي من مواليد محافظة “القاهرة” ي  17نوفمر عام  1925لوالدين
حاصان عى الجنسية امرية ،فوالدها يهودي لبناي اأصل ،وأمها يهودية
أسبانية اأصل ،وقد حصل اأبوان عى الجنسية امرية ،فتمتعت ابنتها
بالجنسية امرية هي وشقيقيها “شارل” و”يوسف” .وقد نشأت نظرة أو
نينات  -وهو اسم الدلع الذي اشتهرت به بن اأقارب واأصدقاء  -ي أرة
فقرة ،حيث كان والدها متلك محل صغر لأحذية ،وبسبب ظروفهم امعيشية
الصعبة توقفت عن استكال تعليمها بعد امرحلة اابتدائية.
بدأت حياتها الفنية مع نهاية ثاثينيات وبداية أربعينيات القرن اماي،
وذلك من خال امرح وبالتحديد من خال فرقة” نجيب الريحاى” ،والتي
كانت تعد آنذاك من أكر وأشهر الفرق الكوميدية ،حيث لعبت الصدفة دورا
كبرا ي إتجاهها للتمثيل .كان منزلها مجاورا مكتب متعهد الحفات امشهور
“فيتسايون” ،الذي أهدى ذات يوم أرتها بون مجاي لحضور أحدى عروض
فرقة “الريحاي” ،وبالتحديد مشاهدة مرحية “حكاية كل يوم” التي يقوم
ببطولتها الفنان القدير نجيب الريحاي ،ومجرد انتهاء امرحية  -وبعد انبهارها
بأضواء امرح  -طلبت من “فيتسايون” بل وأرت أن يقدمها لهذا الفنان
الكبر ،وبالفعل قابلته وأخرته بأنها معجبة به جدا وأنها تعشق التمثيل ،كا
أعلنته برغبتها ي اإلتحاق بفرقته ،ولكن “الريحاي” ضحك حينذاك وم يأخذ
اموضوع مأخذ الجد وأخرها بأنها ما تزال صغرة ،فقد كانت ي الثالثة عر من
عمرها .لكنها م تشعر باليأس بل واظبت عى زيارة “الريحاي” كل أسبوع ،حتى
شعر بصدق رغبتها وإرارها فألحقها كهاوية بفرقته ،التي ظلت تعمل بها عاما
كاما با أجر ،حتى قرر لها مع بداية عامها الثاي بالفرقة مبلغ أربعة جنيهات ي
الشهر ،كا اختار لها ااسم الفني الذي اشتهرت به“ :نجوى سام”.
كان أول ظهور لها عى امرح ي مرحية “إستنى بختك” بطولة نجيب
الريحاي ،وظلت تلعب أدوارا صغرة بفرقة “الريحاي” حتى لعبت الصدفة
مرة آخرى دورا ي منحها فرصة امشاركة بالبطولة امطلقة أمام النجم نجيب
الريحاي ،وذلك حينا مرضت بطلة الفرقة الفنانة ميمي شكيب قبل حفل
افتتاح أحد العروض امرحية التي تقدمها الفرقة ،فحدثت مشكلة كبرة وضعت
الفرقة ي حرج ،وكاد “نجيب الريحاي” أن يقرر إلغاء حفل اافتتاح ،ولكن أحد
العاملن بالفرقة اقرح عليه إعطاء الفرصة لنجوى سام .تردد “الريحاي” ي
البداية ولكنه سألها إذا كانت تستطيع أداء دور البطولة الذي كانت تتدرب عليه
نجمة الفرقة ميمي شكيب ،ففاجئته بأنها تحفظ الدور جيدا وأنها كانت تتابع
جميع التفاصيل واماحظات أثناء الروفات ،فوافق عى قيامها بالدور ،وبالفعل
نجحت نجوى سام ي أداء الدور بأفضل صورة ،ما أسعد “نجيب الريحاي”.
ومنذ ذلك اليوم أصبحت إحدى نجات الفرقة ،ومن أشهر اأدوار التي قدمتها
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بفرقة “الريحاي” دور بنت “كوهن” ى مرحية “حسن ومرقص وكوهن”،
وكذلك أدوارها ي مرحيات“ :إا خمسة”“ ،ياما كان ي نفي” ،و”لو كنت
حليوة” .ويجب التنويه ي هذا الصدد إى حقيقية فنية مهمة وهي أن الفنانة
القديرة نجوى سام والتي تعد أحد التاميذ النجباء مدرسة رائد الكوميديا
امرية نجيب الريحاي قد أسعدها الحظ بالوقوف أمام هذا العماق الفني
ي أكر من عمل  -سواء عى خشبة امرح أو ي السينا  -فتأثرت به كثرا
وتتلمذت ي مدرسته الرائعة .وقد توقع لها “الريحاي” بأنها ستصبح ذات
يوم ممثلة جيدة وصاحبة أسلوب مميز ،وبالفعل فقد تحققت توقعات هذا
الفنان الكبر ،خاصة بعدما نجح من خال فرقته ي توظيف قدراتها ي بعض
اأدوار الثانوية امهمة ،تلك اأدوار التي وفق من خالها امبدع بديع خري
ي تحديد مامح الشخصية الفنية امستقلة لها ،ولتصبح مرور الوقت أحد
اأعمدة الفنية للفرقة مع كل من الفنانن :ماري منيب ،عباس فارس ،ميمي
شكيب ،عبد الفتاح القري ،محمد كال امري (رفنطح) ،حسن فايق،
زوزو شكيب ،راج منر ،محمد شوقي ،أدمون توما ،عادل خري ،محمود
لطفي ،عدي كاسب ،أديب الطرابلي ،سعاد حسن ،محمد الديب ،فيكتوريا
حبيقة ،سيد سليان ،جاات زايد.
وتذكر بعض امراجع  -غر اموثقة  -تفاصيل قصة حب نشأت بن كل من
“الريحاي” و”نجوى سام” ي فرة من فرات عملها بالفرقة ،وأن “الريحاي”
أراد تتويج ذلك الحب بالزواج ولكنها رفضت لسببن اأول إختاف الديانة
(هو مسيحي وهي يهودية) ،والثاي طلبه وإراره عى إعتزالها الفن.
وبعد وفاة “الريحاي” كان من الطبيعي أن تستمر ي العمل مع امبدع بديع
خري ،وبالفعل شاركت ي بداية الستينيات بتصوير بعض امرحيات من
“ريرتوار” الفرقة ،وهي تلك امرحيات التي قام بطولتها الفنان عادل خري،
ولكن رغم نجاحها وحرصها عى ااستمرار بالفرقة إا أن خافا قد حدث بينها
وبن “بديع خري” ،كانت نتيجته أن تركت الفرقة عى أثره ،وعملت مع عدة
فرق آخرى وكانت البداية بإنضامها إى فرقة “امرح الكوميدي” إحدى
فرق مسارح التلفزيون ،والتي قدمت من خالها عدة مرحيات ناجحة من
أهمها :أصل وصورة ،لوكاندة الفردوس ،إزاي ده يحصل.
هذا وتعد فرة خمسينيات وستينيات وبداية سبعينيات القرن اماي هي
قمة سنوات نضجها الفني ،حيث عرفت بأدوارها امتنوعة وخاصة ي امرح،

[

نوافذ

[

حيث شاركت بالبطولة امرحية بعدة فرق من بينها فرق“ :الريحاي”،
“امرح الكوميدي”“ ،الفنانن امتحدين” و”أمن الهنيدي امرحية” ،وذلك
باإضافة إى فرقتها الخاصة (امرح الساخر).
عملت الفنانة نجوى سام ي السينا منذ فرة اأربعينات وكانت أول أفامها
السينائية فيلم “أحام الشباب” عام  ،1942وقد نجحت من خال السينا
ي تقديم عدة أفام متميزة من بينها“ :غرام وانتقام”“ ،الخمسة جنيه”،
“شمشون ولبلب”“ ،حسن ومرقص وكوهن”.
والحقيقة أن حياة الفنانة نجوى سام الخاصة كانت زاخرة باأحداث
وامفارقات الدرامية التي قد تفوق جميع اأدوار التي قدمتها ،فقد واجهت
أزمة نفسية كبرة بعد وفاة والدتها التي كانت مرتبطة بها بشدة ،ودخلت
مستشفى “بهان” لأمراض النفسية والعصبية وظلت ي امستشفى فرة
للعاج ،وذلك نظرا معاناتها من عقدة اإضطهاد ،حيث كانت دامة الشكوى
من أن امخرجن يتجاهلونها وا يسندون إليها اأدوار التي تتناسب مع
إمكانياتها الفنية ،كا ا يضعون اسمها ي اأفيشات بالصورة التي تليق
بتاريخها الفني .وم تكن تلك هي العقدة الوحيدة التي عانت منها ،حيث
كانت تشعر داما بأن هناك من يرغبون ي إغتيالها لكونها يهودية ،وذلك
بالرغم من أنها قد أشهرت إسامها قبل ذلك بفرة طويلة وبالتحديد منذ عام
 .1960والحقيقة أن امسئولن بالدولة قد وقفوا بجانبها خال تلك اأزمة،
وتم عاجها عى نفقة الدولة حتى ماثلت للشفاء ،كا تم رف إعانة مالية
لها لحن عودتها للعمل بعد شفائها التام ،كذلك قام الرئيس أنور السادات
بتكرمها تقديرا لدورها الفني ومنحها شهادة تقدير ،وأمر أيضا برف معاش
استثناى لها طوال عمرها.
ومن امفارقات أيضا ي حياتها الشخصية أنها تزوجت من الناقد الصحفى عبد
الفتاح البارودى عام  ،1970وتم إخفاء هذا الزواج بناء عى طلبها مدة سبعة
عر عاما ،وبالتحديد حتى تاريخ وفاتها ي يوم  12مارس عام  ،1988وطبقا
لوصيتها فقد دفنت ى القاهره ى حى “البساتن”.
هذا مكن تصنيف مجموعة اأعال الفنية للفنان القدير شكري رحان
وطبقا اختاف القنوات الفنية (السينا التلفزيون امرح) وطبقا للتسلسل
الزمني كا يي:
أوا  -المشاركات السينمائية:
ساهمت الفنانة نجوى سام بأداء بعض اأدوار امساعدة والثانوية امؤثرة فيا
يقرب من خمسة وعرين فيلا خال ربع قرن تقريبا (الفرة من عام 1942
إى عام  ،)1967وتضم قامة أعالها والتي تصل إى خمسة وعرين فيلا
تقريبا اأفام التالية :أحام الشباب ( ،)1942غرام وانتقام ( ،)1944ليى بنت
الفقراء ،بن نارين ( ،)1945مجد ودموع ،الخمسة جنيه ،ما أقدرش (،)1946
الروح والجسد ( 30 ،)1948يوم ي السجن ( ،)1949فايق ورايق (،)1951
ناهد ،شمشون ولبلب ( ،)1952حكم قراقوش ( ،)1953حسن ومرقص
وكوهن ( ،)1954أبو عيون جريئة ،إساعيل يس ي دمشق ( ،)1958اأزواج
والصيف ،حياي هي الثمن ،حب وعذاب ،السبع بنات ( ،)1961ملك البرول
( ،)1962حياة عازب ،جواز ي خطر ( ،)1963القبلة اأخرة (.)1967
ثانيا  -اأعمال التلفزيونية:
لأسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لأعال
التلفزيونية ،وبالتاي يصعب حر جميع امشاركات التليفزيونية امتنوعة
لهذه الفنانة القديرة ،والتي ساهمت ي إثراء التليفزيون امري ببعض برامج
امنوعات واأعال الدرامية ومن بينها امسلسات التالية :مذكرات زوجة،
غارة زوجية ،ولدي ،العابثة.
ثالثا  -اإسهامات المسرحية:

31
فواصل
إبراهيم الحسينى

القتل بدم بارد

هناك ثاث مشكات رئيسية نعاي منها ي امنطقة العربية؛
هي :التعصب الديني ،اأمية الثقافية ،ااستبداد السلطوي؛
لذا أجدي مدفوعا هذه اأيام وي ظل الراعات امحتدمة
التي يعيش داخلها الرق اأوسط ،وخصوصا ما أنتجه الفهم
الخاطيء للدين من وجود فرق دينية متطرفة استطاعت
تجنيد الكثر من الشباب واستخدمتهم ي عملياتها اإرهابية
لرويع امجتمع والوصول للحكم بأي شكل ،أجدي مدفوعا
للبحث وراء فكرة التجنيد ..كيف يتم تجنيد الشباب لي
يصبحوا قتلة متلكون قلبا باردا وعقا آليا ،كيف مكن أن
يتحول اإنسان آلة قتل متحركة ،ا بد وأن هناك الكثر من
الخطوات التي تقوم بها تلك الجاعات للسيطرة عى عقول
هؤاء ،بعض تلك الخطوات تحدث عنها أبو حامد الغزاي ي
كتابه فضائح الباطنية ،ورتبها طبقا ما هو متداول ومؤثر ي
زمانه ،وكانت مراحل التجنيد تبدأ بااختيار ،اختيار الشخص
امناسب للتجنيد ،مة اختبارات يوضع داخلها امطلوب
تجنيده من دون أن يدري ،ومتى ما تم التيقن من صاحيته
للتجنيد تبدأ مراحل أخرى كالتودد ،اللعب عى احتياجات
الشخص وتوفرها له سواء كانت نفسية أو اجتاعية أو..
أو ..وغرها من امراحل وصوا للقسم امغلظ الذي يتاح له
بعده دخوله كفرد منتسب للجاعة وبعد أن يثبت كفاءته ي
القيام باأعال وامهام التي يتم إسنادها إليه يتحول لعضو
عامل ،لقد أصبح امجند جاهزا اآن نفسيا وعصبيا للقيام بأي
عملية اغتيال تسند إليه من جاعته وتوجه إى خصوم تلك
الجاعة..؟!
كتبت قبل مانية عر عاما مرحية «جنة الحشاشن» التي
تتبعت فيها اأفكار امؤسسة لجاعة الحشاشن التاريخية
التي أنشأها حسن الصباح وك ّون بها جيشا كبرا يؤمن بفكرة
ااغتياات السياسية كبديل عن أي نوعية أخرى من الحلول
وبالتاي تصفية الخصوم وامختلفن عنهم جسديا ،لكنني
م أتعرض داخل نص “جنة الحشاشن” مراحل التجنيد وإما
تجاوز النص ذلك إظهار النتائج الدموية امرعبة التي أعقبت
التجنيد وتسبب فكر الجاعات امتطرفة امغلق ي حدوثها،
وكان أداة تنفيذها أفراد تلك الجاعات امجندين سلفا بهذه
الطريقة.
اليوم نحتاج لكتابة أخرى تعالج فكرة التجنيد مراحلها
امرعبة ،فا زالت تلك الجاعات الدينية امتطرفة  -التي
تلقي لأسف تعاطفا كبرا من قطاعات كبرة من الناس
 تستقطب عنارها ولكن بشكل عري جديد وأسلحةمتطورة وعنف أكر ،شكل يختلف ماما عا ذكره أبو حامد
الغزاي ،والغريب ي اأمر أنه عى الرغم من أننا نعيش ي
ظل عر العلم وانتشار وسائل التواصل ااجتاعي وإتاحة
امعلومات وامعرفة بشكل متسارع عا قبل ،فإن الخرافة
ما زالت مُسيطرة عى الكثرين من جيل الشباب وما زالت
هذه الجاعات امتطرفة تستطيع تجنيد الكثر منهم لصالحها
ولصالح تنفيذ مروعها الدموي ..فكيف يتم ذلك..؟ وما هي
امراحل العرية التي تستخدمها تلك الجاعات والوسائل
ا ُمغرية التي تستميل بها عقول امجندين..؟ ذلك ما أحاول
التفكر فيه ..إذ كيف يذهب هذا الشخص امجند وامنتمي
لهذه الجاعة إى القتل وتفجر نفسه وهو يعتقد بيقن كامل
أنه ذاهب للجنة..؟!
تلك القضية تحتاج للكثر من التأمل والتحليل وااشتغال
عليها داخل حقول معرفية مختلفة ي محاولة لفض العاقات
املتبسة بن فكرة الدين بجوهره الحقيقي امدي ،امتسامح،
وبن فكرة الدين التي تكونت عر تراثه اممتد ي الزمن
وكونت حموات فكرية متخلفة صنعها  -طبقا أهوائهم -
بعض أمته وشيوخه التي يحتاج الكثر منها بالطبع للمراجعة.
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جريدة كل المسرحيين

 - 1ي مجال اإنتاج :قامت الفنانة نجوى سام بتأسيس فرقتها امرحية تحت
عنوان فرقة “امرح الساخر” عام  ،1970وهي الفرقة التي قدمت عروضها
عى مرح “ليسيه الحرية” بباب اللوق ،واستمرت مدة ثاث سنوات (1970
  ،)1973قدمت خالها عدة عروض ناجحة وهي :موزة وثاث سكاكن ،حاجةتلخبط ،صاحبة العصمة ،صديقي اللص ،ممنوع أقل من ثاثن .وقد شارك
ي بطولة هذه العروض نخبة من كبار النجوم ومن بينهم اأساتذة :عاد
حمدي ،محمود امليجي ،فريد شوقي ،صاح ذو الفقار ،أبو بكر عزت ،صاح
منصور ،ميمي شكيب ،محمد شوقي ،سامية رشدي ،كا يحسب للفرقة منحها
الفرصة لبعض الوجوه الجديدة الذين أصبحوا نجوما بعد ذلك ومن بينهم
الفنانن :محمد صبحي ،محمد نجم ،محمد أبو الحسن ،مظهر أبو النجا ،حياة
قنديل ،سهر توفيق .وشارك بإخراج اأعال السابقة نخبة من كبار امخرجن
وهم اأساتذة :نور الدمرداش ،كال يس ،السيد راي ،وقام بوضع اموسيقى
التصويرية واألحان عبد امنعم البارودي ،وكانت النصوص لنخبة من امؤلفن
ومن بينهم :عزت عبد الغفور ورشاد حجازي.
وبخاف امرحيات السابقة قامت الفنانة نجوى سام أيضا بإنتاج بعض
امرحيات للتصوير التلفزيوي.
 -2في مجال التمثيل:
أ -بفرق القطاع الخاص:
 “الريحاي” :ما حدش واخد منها حاجة ،الدنيا ما تضحك ( ،)1960الستاتلبعضهم ،الدنيا ما تضحك ،الدلوعة ( ،)1954حسن ومرقص وكوهن ،يا ما كان
ي نفي ( ،)1960إستنى بختك ،خليني أتبحبح يوم ،الستات ما يعرفوش يكدبوا
( ،)1961إا خمسة ،لو كنت حليوة ( ،)1962ياريتني ما اتجوزت (.)1963
 “امتحدين” :البيجاما الحمراء (.)1968 “نجوم الكوميديا” (حسن أبو داود) :شقة وخمسن مفتاح (.)1969 “امرح الساخر” (نجوى سام) :موزة وثاث سكاكن ( ،)1970حاجة تلخبط( ،)1970صاحبة العصمة ( ،)1972صديقي اللص ،ممنوع أقل من ثاثن
(.)1973
 “الهنيدي” :أنا آه أنا أ (.)1977ب -بفرق مسارح الدولة:
 “الكوميدي” :أصل وصورة ،زيارة غرامية ( ،)1963جنان وسلك ودكتور،لوكاندة الفردوس ( ،)1964حركة ترقيات ( ،)1965إزاي ده يحصل ( ،)1968أربع
مواقف مجنونة (.)1971
 “الحكيم” :شلة اأنس (.)1964 “الطليعة” :سلك مقطوع (.)1975وقد شاركها بطولة هذه امرحيات نخبة من كبار نجوم الكوميديا ي مقدمتهم
اأساتذة :عبد امنعم مدبوي ،محمد عوض ،أمن الهنيدي ،أبو بكر عزت ،سعيد
أبو بكر ،عقيلة راتب ،حسن مصطفى ،زهرة العا ،ثريا حلمي ،محمد أحمد
امري (أبو معة) ،محمود التوي ،إبراهيم سعفان ،عادل إمام ،سعيد صالح،
صاح السعدي.
ويذكر أنها قد تعاونت من خال امرحيات السابقة من نخبة من كبار امخرجن
الذين مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة :فتوح نشاطي ،نور الدمرداش،
سعيد أبو بكر ،كال يس ،محمود مري ،عبد امنعم مدبوي ،السيد راي ،عادل
خري ،أحمد حلمي ،عي الغندور ،أحمد طنطاوي ،فهمي الخوي.
جدير بالذكر أيضا أن للفنانة نجوى سام إسهامات كثرة ي مجال اأعال
الخرية ،كا كان لها كثر من امواقف اإنسانية النبيلة مع زمائها ،ومن بينها
عى سبيل امثال مشاركتها ي رعاية الفنان عبد الفتاح القرى ،ويحسب لها
أنها الفنانة الوحيدة التي حرت جنازته عام  ،1964وبخاف مساندتها لعدد
من زمائها ي بعص محنهم الشخصية كان لها إسهامات خرية أخرى ومن بينها
قيامها بدعوة عدد كبر من مرى امستشفيات الخرية مشاهدة امرحيات
التي تقدمها فرقتها ،وكذلك تنظيمها لجوات فنية لتقديم عروض فرقتها ببعض
امستشفيات باأقاليم للرفيه عن مرضاها.
ويضاف إى رصيدها اإنساي وتاريخها أيضا عدة مواقف وطنية ا تنى ،ومن
أهمها مبادرتها بتقديم عدة عروض مع فرقتها عى الجبهة ي منطقة “قناة
السويس” بعد نكسة  ،1967وذلك للمشاركة ي الرفيه عى الجنود أثناء مرحلة
“حرب اإستنزاف” ،ولهذا فقد تم منحها “درع الجهاد امقدس” تقديرا لدورها
الوطني الكبر .كذلك حرصت بعد نر أكتوبر عى توجيه الدعوة مجموعات
من أبطال حرب أكتوبر وبعض الجرحي مشاهدة مرحيتها “ممنوع أقل من
 ،”30وكانت تقف كل ليلة مع أعضاء فرقتها ليبادروا باستقبال الضيوف من
أبطال “نر أكتوبر” بالزهور والتحية.
رحم الله هذه الفنانة القديرة جزاء ما أخلصت واجتهدت ي عملها ،وسعت ي
إشاعة جو من البهجة وخلق البسمة فوق شفاهنا بأدوارها الكوميدية التي مكن
تصنيفها تحت مسمى “الكوميديا اإجتاعية”.

مشهد

انتبهوا أيها السادة ..المسرح الجامعي في خطر

محمد الروى

«امرح الجامعي ي مر» عنوان له تاريخ ،فهو امكان الذي كان
لسنوات طويلة ،وما زال ،مفرخة للنجوم وحقا اكتشاف امواهب
ي مجاات الفن امختلفة.
وقد عاى امرح الجامعي الكثر ي سبعينات القرن اماي من
تعنت طيور الظام امنتمن للجاعات امتأسلمة ،فكم تحلقوا
كغربان سود حول الفرق وانهالوا عليهم بالجنازير والعي
تحت فتوى أن الفن حرام .لكنه وكأي فن حقيقي كان يرفع راية
امقاومة وير عى أن يكون .فقدم من العروض ما يحفظه التاريخ
(امرحي والجامعي) ما يفخر به امشاركون فيه الذين أصبحوا
نجوما يشار إليهم بالبنان.
امرح الجامعي – من ا يعرف – كان يتسابق عى امشاركة فيه
كبار مخرجي مر من أجيال مختلفة (سعد أردش ،كرم مطاوع،
سناء شافع ،سمر العصفوري ،فهمي الخوي ،حسن جمعة ،حسن
عبد القادر ..وغرهم الكثر) ،وكان هؤاء الكبار ا مارسون مع
أعضاء الفرق الجامعية الفعل امرحي وفقط ،لكنهم كانوا أقرب إى
اموجهن الثقافين يعلمون أبناءهم الفن والحياة.
وعى الرغم من هذا التاريخ وهذا العطاء ،نفاجأ ونحن ي القرن
الواحد والعرين أن بعض مسئوي النشاط ي الجامعات انتبهوا إى
أن امرح الجامعي ليس فقط نشاطا زائدا عى الحاجة ،لكنه –
وهو اأخطر – نشاط يدعو إى إثارة الفتنة وينر أفكارا معوجة!

نعم ..هكذا وببساطة مثرة للدهشة تم إلغاء عدد من العروض
امرحية شارفت عى اانتهاء واقربت من موعد عرضها ي كليات
مختلفة بامتداد الوطن ،وأسباب تثر الدهشة بقدر ما تثر الخجل.
إذ كيف مكن فهم أن نصا عاميا سبق وأن قدم عرات امرات عى
خشبات امرح امري وي القلب منها خشبة امرح القومي،
وهو نص «مراث الريح» الذي يناقش ويفند التناقض امزعوم بن
الدين والعلم؟ هو نص «يثر الفتنة» ويحمل «أفكارا ملغومة»؟ هذا
بالضبط ما تم وما قيل عن عرض كلية العلوم بجامعة اإسكندرية
وقبيل افتتاح العرض بيوم واحد!
وامدهش أكر أن أوامر امنع هذه وباأسباب نفسها وتشابهها ،م
تخص كلية واحدة ،لكنها امتدت إى أكر من جامعة ومن بينها
كليات نوعية تضع علوم امرح عى رأس ائحتها الدراسية!
فجأة امتد الرطان وانتر من آداب امنصورة إى نوعية طنطا إى
زراعة اإسكندرية إى تجارة بنها إى عاج طبيعي القاهرة و ..و..
وأخريات .واأسباب ي كل الحاات واحدة ،وكأنهم عى اتفاق ري
غر مكتوب أو معلن« :إثارة الفتنة» و«احتوائه عى ألغام فكرية».
«إثارة الفتنة» وصف ا يليق بامرح وا بالفن عموما ،قد يليق
بها أكر «مواجهة الفتنة» و«مقاومة اأفكار امتطرفة» .وهنا
نجدنا مدفوعن لتذكرة السادة مسئوي النشاط بالجامعات سواء
كانوا رؤساء جامعات أو عمداء كليات أو وكاء أو موظفن إدارين
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ببديهية أن امرح ي الجامعة ليس مجرد نشاط فني مارسه
الطاب ،لكنه وما أنه كذلك ،هو فعل ثقاي يغر ويطور عقول
مارسيه .فأن تشارك ي عرض مرحي ما تعنيه هذه امشاركة
من قراءة للنص ومناقشته والخوض ي بروفات كثرة والدخول ي
اختافات حول الرؤية ،وما أنه عمل جاعي يتيح لك امشاركة
مع آخرين تكنس امرح وترتب قطع اإكسسوار وتنتقي امابس
وتشارك زماءك ي ارتدائها و ..و ...فأنت تري عقلك وروحك
ومن ثم تبني جدارا عازا بينك وأية محاولة استقطابك نحو فكرة
هدامة أو سلوك فردي ا يرى ي الحياة إا سعيا لخاص فردي يقوم
عى اأنانية ولفظ اآخرين.
امرح الجامعي يا سادة هو امعمل الذي تتشكل فيه النفوس
لتخرج إى الحياة العامة محبة للحياة ساعية لتطويرها ومائها ..أفا
تعقلون؟
وأخرا ،أدعو السادة مسئوي الجامعات إى قراءة هذا الخر« :مر
تستعد إقامة أول ملتقى دوي للمرح الجامعي» ..وأكرر «ملتقى
دوي» ..وليقولوا لنا بعدها ماذا سرد عى وفود جامعات العام عن
أسباب منع «مراث الريح» و«طاعون» ألبر كامي ..وغرها؟
امرح الجامعي يا سادة ي خطر ،فهل ننتبه قبل أن يدركنا
الطوفان؟ ..أمنى.
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شهد جمهور مرح الثقافة الجاهرية محافظات بورسعيد
والجيزة ودمياط والدقهلية والرقية واأقر وأسوان،
ي اأول من مايو الليلة  569من اموسم الثاي للمرح
للجمهور الذي يقدمه مرح الثقافة الجاهرية للجمهور
بأقاليم مر من أقصاها إى أقصاها.
حيث اختتمت فرقة دمياط القومية التابعة لفرع ثقافة
دمياط برئاسة الكاتب نار العزي عروض مرحية «قضية
ذهب الحار» للكاتب سعيد حجاج وامخرج سمر زاهر
التي قدمت طيلة  15يوما مرح قر ثقافة دمياط وبنجاح
جاهري ونقدي كبر.
مرحية «قضية دهب الحار» تأليف سعيد حجاج ،أشعار
سعيد شحاتة ،موسيقى وألحان توفيق فودة ،استعراضات
أحمد الغزاي ،ديكور عبد الحميد الكوي ،إخراج سمر زاهر،
بطولة نخبة من فرقة دمياط القومية.
كا اختتمت فرقة أبو كبر بالرقية التابعة لفرع ثقافة
الرقية برئاسة الكاتب أحمد سامي خاطر عروضها امرحية
التي بدأت من  26أبريل حتى اأول من مايو لجمهور قر
ثقافة أبو كبر رق.
وتقدم فرقه بورسعيد اإقليمية العرض امرحي “نساء
شكسبر” التابع لفرع ثقافة بورسعيد برئاسة امخرج محمد
الشراوي ،من  1وحتى  8مايو عى مرح اإقليمية ،مرحية
«نساء شكسبر» تأليف سامح عثان ،وإخراج محمد املي،
استعراضات عمرو عجمي ،ديكور مروة امغري ،تصحيح
لغوي د .أحمد عزت ،تأليف موسيقي حسام العجوز ،بطولة
كوكبة من نجوم فرقة بورسعيد اإقليمية امرحية.
وتستمر فرقة بورفؤاد امرحية العرض امرحي “أنتيجون”
التابعة لبيت ثقافة بورفؤاد من  30أبريل ومدة عرة أيام،
وذلك عى مرح قر ثقافة بورسعيد ي مام الساعة الثامنة
ونصف مسا ًء ،وبحضور الفنان ماهر كال رئيس إقليم القناة

وسيناء الثقاي ،والناقد طارق مري  -عضو لجنه التقييم من
قبل اإدارة العامة للمرح.
مرحية «أنتيجون» ديكور ومابس عاطف زرمبه ،دراماتورج
وأشعار محمد عبد الهادي ،استعراضات حسن العراقي،
موسيقى وألحان خالد رضوان ،إخراج أحمد عجيبة ،مدير
الفرقة يار بلبول ،وبطولة كوكبة من نجوم بورسعيد.
وتستمر فرقة قر ثقافة الجيزة التابعة لفرع ثقافة الجيزة
برئاسة جال العسكري ي تقديم العرض امرحي «هاملت»
لوليم شكسبر ومن إخراج سامح بسيوي ،من  26أبريل
بقاعة امرح مقر قر ثقافة الجيزة ومدة عرة أيام ،من

إنتاج فرع ثقافة الجيزة التابع إقليم القاهرة الكرى وشال
الصعيد الثقاي برئاسة إجال عامر ،مدير القر مصطفى
الهندي ،ديكور ومابس وائل عبد الله ،إضاءة وليد درويش،
استعراض محمد ميزو ،تأليف وليم شكسبر ،إخراج سامح
بسيوي.
كا شهد جمهور محافظة الدقهلية وقر امنصورة – التابعة
لفرع ثقافة الدقهلية برئاسة عاطف عمرة  -الليلة السادسة
للعرض امرحي «مائكة ي النار» تأليف مجدي الحمزاوي
عن رواية “مائكة بن اللهب” لفيكتور هيجو ،إخراج خالد
عبد السام ،ديكور أحمد البحاري ،موسيقى جاليليو ،بطولة

نخبة من فريق هواة امنصورة ،وذلك عى امرح امكشوف
بقر ثقافة الطفل بامنصورة ،وذلك ي الفرة من  27أبريل
حتى  5مايو الحاي.
وعادت فرقة أسوان القومية التابعة لفرع ثقافة أسوان
برئاسة محمد إدريس عروض العرض امرحي «إيزيس» عى
مرح قر ثقافة أسوان تستكمل العروض من ا وحتى ١١
مايو الحاي.
مرحية «إيزيس» تأليف توفيق الحكيم ،مهندس الديكور
وامابس واإضاءة عاء الحلوجي ،أشعار سامح العي،
ألحان وغناء خالد محمود ،ألحان وتوزيع موسيقى حمدي
الدكروي ،مخرج منفذ إيهاب زكريا ،استعراضات أحمد
الغول.
كا تستمر فرقة قر حسن فتحي التابعة لفرع ثقافة ثقافة
اأقر برئاسة محمود العدوي ي تقديم مرحية «أرض
امايكة» تأليف السيد فهيم وإخراج مصطفى امغري ،من
 25أبريل وحتى  4مايو بقر الطارف باأقر ي مام الثامنة
مسا ًء.
مرحية «أرض امايكة» تأليف السيد فهيم ،إخراج مصطفى
امغري ،ديكور ومابس قري سعدي ،أشعار عبد الرحمن
جال ،ألحان وموسيقى محمد سيد الحاوي ،توزيع موسيقي
د .سيد طه ،مساعد مخرج أحمد عبد الفتاح.
تقدم العروض ضمن اموسم الثاي للمرح للجمهور الذي
يضم أكر من  100مروع مرحي متوسط  1500ليلة عرض
تقدم بامجان بكافة قرى ومحافظات مر برعاية الهيئة
العام لقصور الثقافة برئاسة د .أحمد عواض ،الفنان أحمد
الشافعي رئيس اإدارة امركزية للشؤون الفنية ،ود .صبحي
السيد مدير عام اإدارة العامة للمرح ،مسئول الفرق
امخرج السعيد مني.

أحمد زيدان

