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ترشيحات «التوى»
حقائق وأرقام مثرة عن
الجائزة

الديسك امركزى

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

جريدة كل المسرحين

فوتوغرافيا

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

ااشراكات السنوية:

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

E_mail:masrahona@gmail.com
جريدة كل المسرحيين

اماكيت اأساى :

إسام الشيخ

«اأرامل» التونسية ..نساء ينتظرن الوطن

امدير الفنى:

وليد يوسف
العدد 559

 14مايو 2018

أمن عام النر

مدير عام النر

جرجس شكرى

عبد الحافظ بخيت

17

[

متابعات

[

03

المهرجان القومي للمسرح المصري
أعلنت إدارة امهرجان القومي للمرح ي
دورته الحادية عرة دورة «الكاتب محمود
دياب» التي تقام ي الفرة من  19يوليو – 2
أغسطس  ،2018برئاسة أ.د .حسن عطية ،عن
فتح باب ااشراك ي فعاليات امهرجان للفرق
التي قدمت عروضها ي مر ي الفرة من 15
مايو  2017إى  15مايو  ،2018وذلك بالقسمن
التالين:
وقد أوضح البيان الذي أطلقته إدارة امهرجان
أن امشاركة بقسم امسابقة الرسمية يشرط أن
تكون مرحياته قد عرضت عرضا جاهريا
مدة أسبوع عى اأقل أو مرة واحدة داخل
مسابقة جاهرية معرف بها من اللجنة العليا
للمهرجانات ،وتتكون لها لجنة تحكيم رسمية
منح عروضها الجوائز امحددة ي الائحة،
ويرشح عرضها اأول الحاصل عى درع التميز
لتمثيل الوطن ي امهرجانات العربية واأجنبية،
وا تزيد عدد عروضها عن عرين عرضا،
ومنح كل الفرق شهادة مشاركة بامهرجان.
أما عن روط امشاركة بقسم العروض
امختارة ،فيشرط عى مرحياته أن تكون
قد عرضت مرة واحدة جاهريا ي مسابقة
مرحية ،ومنح أفضل عرض قدم فيها ،ويختاره
الجمهور امتلقي ،درع التميز ي هذا القسم،
ويتم ترشيحه لتمثيل الوطن مع العرض اأول
الفائز ي امسابقة الرسمية ي امهرجانات
العربية واأجنبية ،وا يزيد عدد الفرق
امشاركة عن خمسة عر عرضا ،ومنح كل

إميل جرجس

يطلق استمارة المشاركة ويعلن شروطها

الفرق شهادة مشاركة ي امهرجان.
وأضاف البيان أنه عى الفرقة أن تقدم ملفا
كاما عن العرض مقر امهرجان مركز امعلومات
بامرح القومي بالعتبة ي الفرة من  17مايو
حتى  30مايو  ،2018وذلك من الساعة الحادية
عرة صباحا حتى الرابعة مساء ما عدا الجمعة
والسبت ،عى أن يتضمن املف ما يي :بامفلت

وبوسر و Cdأو  ،DVDبتسجيل مرحي متقن
للعرض كاما ،حتى ا يفقد العرض فرصته أمام
لجنة امشاهدة ،أو تخل الصورة امشوهة بجودة
العرض ذاته ،وملء استارة امشاركة ي القسم
امتقدم إليه ،وامرفقة بهذا اإعان ،مع إقرار
واضح بتقديم عرضها جاهريا من قبل ،وملف
يضم تاريخ الفرقة وعرضها ومخرجها وكل

يحصل على قادة اإبداع من أسقفية الشباب

العاملن بها ،مدعا بامقاات التي نرت عن
العرض ،وا يسمح بأي تغير يطرأ عى العرض
أثناء تقدمه ي فعاليات امهرجان ،عا جاء ي
 CDأو  DVDامقدم ،وسوف منع الفرقة
امخالفة أو امعتذرة أثناء فعاليات امهرجان من
امشاركة ي دورتن تاليتن للمهرجان.

أحمد زيدان

محمد عبد الفتاح

يفوز بجائزة اإبداع اأولى باأعلى
للثقافة وحجب الثانية والثالثة

أعلنت الخميس  3مايو جوائز امرح مسابقة
امجلس اأعى للثقافة برئاسة د .سعيد امري،
تحت عنوان «اإبداع ي مواجهة اإرهاب ..مر
بشبابها أقوى» ،للشباب من سن  17وحتى 35
سنة ،التي كان موضوعها أن يتناول العمل اإبداعي
قضية مواجهة اإرهاب والتطرف ،وقد استمرت لجنة
امسابقات بامجلس ي استقبال مشاركات امبدعن
الشباب ي امسابقة الكرى حتى  31أكتوبر .2017
وفاز بالجائزة اأوى وقدرها  5000جنيه محمد عبد
الفتاح محمود كسر ،عن النص امرحي «فريدة»،
بينا حجبت الجائزتان الثانية والثالثة مشفوعتن من
لجنة التقييم بجملة «لعدم وجود عمل يرقى لنيلها».
وجدير بالذكر أن امجلس اأعى للثقافة كان قد
أعلن سابقا أنه سوف يقوم بتبنى نر اأعال
الفائزة ي مجاات اأدب ضمن سلسلة امواهب التي
تصدر عن امجلس ،والتعاون مع قطاعات الوزارة
امعنية لتنفيذ النصوص امرحية ،وذلك بفرقة
مرح الشباب كا أعلن مسبقا مديرها امخرج
عادل حسان.

شياء الفيومي

شياء سعيد

جريدة كل المسرحيين

أكد امخرج القدير إميل جرجس سعادته
بحصوله عى قادة اإبداع وهو أرفع وسام
تقدير من أسقفية الشباب ،وقد جاء ي
حيثيات التكريم أن أسقفية الشباب تهديه
للمبدع امتميز إميل جرجس ،ولن ينى
مهرجان الكرازة دوره ي تنمية واكتشاف
الطاقات ،وااهتام بالثقافة والفن
بامهرجان وكل مجاات الثقافة والفن.
وقد عر الفنان القدير إميل جرجس عن
سعادته بذلك التكريم الخاص بشكره
لنيافة اأنبا موى أسقف عام الشباب
ي مر وكل باد امهجر ،مشرا إى غاوة
اللحظة امليئة بالحب .وقدم الشكر
لتاسوي فيبي وكل أعضاء اللجنة امركزية
اآباء اأساقفة والكهنة وأعضاء لجان
التحكيم مهرجان الكرازة امرقسية.

559
العدد 545

2018
فبراير2018
 05مايو
14

[

متابعات

[

04

افتتاح مؤقت للبؤساء
افتتح مساء الخميس قبل اماي امرح الكوميدي العرض امرحي
«كوميديا البؤساء» عى مرح ميامي بشارع طلعت حرب من تأليف
وإخراج مروة رضوان.
قال الفنان أحمد السيد مدير عام امرح الكوميدي :أول مرة منذ سنن
يشهد امرح الكوميدي افته كامل العدد ي افتتاح عرض جديد ،مضيفا
أن «كوميديا البؤساء» هو عرض كوميدي استعراي غناي به مجموعة
من الفنانن امتميزين وعى رأسهم مخرجة العرض مروة رضوان امجتهدة
التي بذلت قصارى جهدها أثناء الروفات .وي السياق نفسه ،قالت مروة
رضوان إن فكرة هذا النص تراودها منذ أن كانت ي مرحلة الثانوي وقررت
تنفيذها اآن .أضافت رضوان أن «كوميديا البؤساء» تدور أحداثه ي شارع
بائس ولكنه بؤس مختلف ليس له عاقة بالحياة ااقتصادية بل بالعكس
هو شارع جميع سكانه من اأثرياء ولكنهم يعشقون البؤس إى أن وصل
بهم اأمر أن يحتفوا به سنويا ي موعد معن وكأنه عيد مياد ،ومن سات
أهل هذا الشارع النسيان فجأة يظهر لهم رجل (بطل العرض) وهو رجل
كان من سكان هذا الشارع ،ولكنهم كانوا ا يتذكرونه وعندما تذكروه
تذكروا أنه كان مثل لهم التشاؤم والبؤس والتعاسة وعندما قاموا بسؤاله
عن سبب عودته كانت اإجابة هي الدفاع عن نفسه.
«كوميديا البؤساء» بطولة رامي الطمباري ،رنا ساحة ،محمد عبده،
محمود عزت ،وإيهاب الزناي ،عمرو كال بدير ،رانيا النجار ،محمد حسن
رمضان ،مايا رمضان ،دنيا سامي ،يوسف ذكرى ،مريم البحراوي ،وأكرم
عمران ،بجانب فرقة «باك تيا» ،تأليف وإخراج مروة رضوان.

محمود عبد العزيز

درع مهرجان كرباء
احتفت كلية الفنون الجميلة جامعة بابل بالعراق بتوقيع
كتاب مباهج القراءة امرحية امنتجة  -قراءة ليست
للجميع – للدكتور أبو الحسن سام الذي اختر كعضو
لجنة تحكيم مهرجان كرباء امرحي الدوي اأول،
والذي عقد من  3وحتى  7مايو الحاي.
وقد أقيمت ندوة لتوقيع الكتاب برعاية عادة كلية
الفنون الجميلة بجامعة بابل وبالتعاون مع مهرجان
أيام كرباء امرحية الدوي ،وقد تحدث د .أبو الحسن
سام عن تجربته وتوقيع كتابه مباهج القراءة امرحية
امنتخبة ،وذلك يوم اأحد اموافق  6مايو الجاي ي مام

«شباب في عن الرسول»

جريدة كل المسرحيين

ينس د .عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون
تهل علينا نسات شهر رمضان الكريم وم َ
الشعبية وااستعراضية ،جمهورنا ي هذا الشهر الذي مأنا بالفيض واإمان ،وقرر إسعاد
الجمهور بالعرض امرحي (شباب ي عن الرسول) ،العرض يؤكد عى أزى معاي الحب
والتسامح وضان متع الجميع بأماط معيشية صحيحة وحث الشباب عى الرياضة وضان
التعليم الجيد مدى الحياة للجميع ويقدم القدوة بأساء بنت أي بكر مشاركة امجتمع ي
التنمية والتشجيع عى إقامة مجتمعات صالحة ا يهمش فيها أحد عاوة عى الرعاية التي
أواها الرسول صى الله عليه وسلم للشباب أن الشباب هو طليعة اأمة وقوتها الدافعة
والداعمة نحو البناء والتنمية والتكامل ااجتاعي وهو درعها وحصنها الحصن ي مواجهة
الشدائد واأخطار.
العرض من إنتاج الفرقة الغنائية ااستعراضية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية
وااستعراضية ويقوم ببطولة العرض الفنان القدير مداح الرسول أحمد الكحاوي والفنان
القدير أحمد ماهر والفنانة القديرة مديحة حمدي والفنان القدير صري عبد امنعم
والفنان رضا إدريس والفنان سيد عبد الرحمن والفنان أحمد الريف والفنانة لبنى الشيخ
والفنانة سحر عبد الله والفنانة سناء يري والفنان إبراهيم غنام والفنان هادي خفاجة،
بااشراك مع كورال فرقة اإنشاد الديني ،فكرة وألحان وغناء د .أحمد الكحاوي ،تأليف
راج الدين عبد القادر ،توزيع موسيقي محمد أحمد الكحاوي ،تصميم استعراضات
مصطفى محسن ،إضاءة ريف الرعي ،ديكور محمد هاشم ،مساعد مخرج محمد
اأسيوطي ،منفذ إخراج محمد رجب ،العرض من إخراج صاح لبيب.

سمية أحمد
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للوفد المصرى

الساعة  10صباحا ،وبحضور نخبة من اأساتذة ،من بينهم
د .عمر امرزوك رئيس قسم امرح والدكتور حميد
الزبيدي والدكتور إياد السامي.
وقد شمل الوفد امري مهرجان أيام كرباء امرحية
الدوي اأول د .أبو الحسن سام ود .محمود سعيد ود.
مياء أنور وامخرج إميل شوقى الذين حازوا عى دروع
امهرجان تقديرا مشاركتهم العلمية الهامة.

همت مصطفى

على مسرح البالون فى رمضان
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مهرجان مسرح الغرفة

بقصر ثقافة أسيوط الدورة الرابعة دورة الفنان الراحل المسيو عيسى عمر

للعام الرابع عى التواي يقيم فرع ثقافة
أسيوط مهرجانه السنوي لعروض مرح
الغرفة الذي أقيم ثاث دورات منه قبل هذه،
أعوام  2017 - 2016 - 2015وامخصصة
لعروض اممثل الفرد عر دورة متخصصة
لعروض امونودراما والديودراما ،برعاية
الدكتورة فوزية أبو النجا وكيل وزارة الثقافة
ورئيس إقليم وسط الصعيد ،وبإراف اأستاذ
ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط.
وتقام الفعاليات بقر ثقافة أسيوط برئاسة
اأستاذة وسام درويش .امهرجان منسقه
ومقرره العام امخرج أحمد الريف رئيس
قسم امرح بفرع ثقافة أسيوط.
يتنافس هذا العام ي إطار مسابقتن متوازيتن
عدد من الفرق امرحية من داخل اأقاليم
الثقافية عى مستوى إقليمي وسط وجنوب
الصعيد ،وعرض من خارج مر من الشقيقية
السودان حيث تشارك فرق من اأقر والوادي
الجديد وأسوان ،باإضافة إى أسيوط .وتتنافس
عى جوائز لجنة التحكيم للعروض وهم

السادة اأديب نعيم اأسيوطي رئيسا للجنة
التحكيم والكاتب امرحي والشاعر سعيد

حجاج عضوا للجنة التحكيم وامخرج خالد أبو
ضيف عضوا للجنة التحكيم ي إطار مسابقة

المفتش جمع حقائبه

شياء ربيع

وغادر بنها

جريدة كل المسرحيين

ي الفره من  4 /16حتى  2018 /4 /25عى مرح قر ثقافة بنها تم اانتهاء
من عروض امرحية الكوميدية السياسية الساخرة «امفتش» كوميديا ساخرة
عن الفساد ..حيث تدور أحداث امرحية حول إحدى امحافظات الغارقة
ي الفساد بداية من امحافظ ومسئولية من (قاي امحكمة  -مدير التضامن
ااجتاعي  -مدير الصحة  -مدير التعليم  -مدير الريد ..إلخ).
يصلهم خطاب عن وصول مفتش عام من الرقابة اإدارية قادم متنكر وي
مهمة رية للتفتيش عى امحافظة ..فيبدأ بالشك ي كل غريب يصل
للمحافظة ..إى أن يصلهم خر وجود أحد الوجهاء موجود بالفندق ،فيتعاملوا
معه عى أنه ذلك امفتش امتنكر ،ويبدأوا بالتظاهر أمامه بالعفة والنزاهة
والرف ..ويحاولوا رشوته بشكل أو بآخر ..حتى ينصب عليهم جميعا ويجمع
اأموال منهم ويكتب خطاب إى الصحافة يفضحهم فيه ..ثم يأخذ ما جمعه
من أموال ويرحل ..وهنا يقع الخطاب ي يد مدير الريد الذي يبلغهم فيه بأنه
ليس هو امفتش امقصود وإما هو نصاب مفلس ..ويأي خر وصول امفتش
الحقيقي فتقع الصدمة عى الجميع.
ويرى مخرج العرض  -من وجهة نظره  -أننا م نقصد الضحك ولكن ر البلية
ما يضحك ..فعندما يصل اإنسان إى حد اليأس من وضع ما ا ملك حياله
شيئا ،ينفجر ضاحكا سخرية من هذا الوضع !..رما سخرية من عجزه !..رما
سخرية من نفسه !..ولكن من امؤكد أنه بهذا الضحك يعيد توازن ما بداخله
حتى يستطيع أن يحيا .العرض من تأليف الكاتب الروي نيقواي جوجل
وترجمة هاشم حادي ،وبطولة :ريف منتر ي دور (امحافظ)  -ريف
بدوي ي دور (امفتش) هبة حسن ي دور (آنا)  -أساء حرفوش ي دور
(ماري) السيد مري ي دور (شعيب)  -حازم إبراهيم ي دور (القاي موي)
عاطف الليثي ي دور (تيمور)  -محمد عمر ي دور (الدكتور نوح مدير
الصحة) محمد طنطاوي ي دور (خلف مدير التعليم)  -محمد الشاعر ي
دور (ميشو مدير الريد)  -محمد وليد ي دور (هناء)  -محمد سمر ي دور
(رين) محمد عيطة ي دور (الجرسون)  -محمد حسن ي دور (مدير اأمن)
إيهاب خري ي دور (الرطي) ديكور رنا محسن ،موسيقي وألحان أحمد
يري ،مخرج منفذ محمد عمر ،وإعداد وإخراج محمد بحري.

العروض.
كا تقام مسابقة بالتوازي ي تأليف النص
امرحي يقوم بتحكيمها الشاعر والكاتب
امرحي الكبر درويش اأسيوطي.
يبدأ امهرجان ضمن احتفاليات فرع ثقافة
أسيوط بشهر رمضان امعظم حيث يبدأ
امهرجان يوم  11رمضان  1439هجرية اموافق
 2018 /5 /27بقاعة ااجتاعات والندوات
بقر ثقافة أسيوط.
وحرص امهرجان عى اختيار شخصية من
جيل الرواد من فنانن إقليمين أثروا الحياة
امرحية بصعيد مر ،فحمل امهرجان اسم
الراحل عبد السام الكرمي وحملت الدورة
الثانية اسم الراحل إبراهيم فؤاد وحملت
الدورة الثالثة اسم الراحل الدكتور مصطفى
قراعة ،وهذا العام تحمل اسم الفنان القدير
الراحل امسيو عيى عمر رائد من رواد الحركة
امرحية مركز ومدينة أبو تيج.
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«مداخل النقد اأدبي الحديث»

جديد محمد حسن عبد الله

صدر حديثا طبعة جديدة من كتاب «مداخل النقد اأدي
الحديث» للدكتور محمد حسن عبد الله أستاذ النقد
اأدي الحديث بكلية دار علوم جامعة الفيوم عن الدار
امرية السعودية  -القاهرة وعدد صفحاته 168 :صفحة
من القطع امتوسط.
تتكون مادة «مداخل النقد اأدي الحديث» من تسعة
فصول قصرة ،تسر ي اتجاهن :تعريف موجز بحال النقد
اأدي أوائل القرن العرين ي مر ،ومدى تأثره بالنقد
اأوروي (الفرني خاصة) فيا قبل ،وأثر الفلسفة ي
النقد الحديث ،لنصل ي أربعة فصول متتابعة إى الراتب
والتواصل وااختاف بن امذاهب الغربية اأربعة الكرى
الشهرة :الكاسيكية – الرومانسية – الواقعية – الرمزية.
ثم ي القسم اأخر ،بفصليه :الثامن والتاسع ،نع ّرف
بأهم مصادر النقد الغري الحديث :النقد اأدي ومدارسه
الحديثة – خمسة مداخل إى النقد اأدي – مدخل إى
مناهج النقد اأدي ،لنصل ي الختام إى من أخذ برؤيتهم
من نقادنا امحدثن ،ي مقدمتهم :محمد مندور ،ومحمد
غنيمي هال ،وشكري محمد عياد ،وبذلك ينتهي كتاب
«مداخل النقد اأدي الحديث».
لقد حاولت جاهدا – ي هذا الحيز امحدود – أن
أقيم توازنا بن أسس التفكر الغري ي النقد ،ممتزجا
بالفلسفة ،وأسس التفكر العري ي النقد ممتزجا باللغة،
وأن أقيم توازنا آخر بن ااهتام بالنظرية وتقديم
الروح والتطبيقات الكاشفة.
ويؤكد الدكتور محمد حسن عبد الله أنه ي تصوري أن
محتوى هذا الكتاب صنعه ما رأيته روريا – من الناحية
امنهجية – لتدريس النقد اأدي الحديث ،ي الفرقة

اعتماد فرقة الماريونت

جريدة كل المسرحيين

نظم فرع ثقافة اإسكندرية احتفالية لذوي ااحتياجات الخاصة بقر
ثقافة اأنفوي ،الذي بدأ معرض فني لورش ذوي ااحتياجات الخاصة،
وافتتحه محمد زغلول مدير عام التمكن الثقاي بالهيئة العامة لقصور
الثقافة ومسعود امري مدير عام الفرع ونخبة من امثقفن.
أعقب ذلك عرض فني لفرقة براعم اأنفوي بقيادة الفنانة نجاء عبد
القادر ،قدمت خاله الفرقة مجموعة من التابلوهات ااستعراضية منها ي
«الكتب قرينا ،أصحاي وصحباي».
كا تضمن الحفل فقرة عرائس ماريونت لدار الحنان بقيادة الفنان هشام
صره ،وقرر زغلول اعتاد الفرقة عقب عيد الفطر امبارك.
كا وعد زغلول فرقة فنون اإعاقة بقيادة الكابن مصطفى الروش
بتصعيدها للفئة ( أ ) عقب تألقها امعتاد وتقدمها للعروض امتميزة:
الشهيد ،الصعيدي ،زهرة امدائن ،نكون مع بعض.
واختتم الحفل بتكريم امتميزين من ذوي القدرات فنيا ورياضيا بتسليمهم
شهادات تقدير .جدير بالذكر أن الحفل قدمته الباحثة هبة السايس وأقيم
بالتعاون مع ااتحاد النوعي لإعاقة برأس التن.

دنيا محمد
العدد 559

 14مايو 2018

الثالثة بكلية دار العلوم ،وي كلية اآداب بالكويت من
قبل .فمكوناته مرة اختبارات ،واختيارات مستمرة عر
سنوات طوال ،درست فيها هذا امقرر ،واحظت من
سلوكيات بعض أعضاء هيئات التدريس ،ما يؤدي إى
اانحراف عن امطلوب (بالنسبة للطالب) إى تحقيق
امطلوب (بالنسبة لأستاذ) ،فبعض اأساتذة يتغافل عمدا
عن مصطلح «النقد اأدي الحديث» ليقفز إى «النقد
الحداي» أي ما بعد الرمزية والريالية ،ليحقق إبهارا
زائدا للطالب ،ويجعل من نفسه نجا ي النقد ،متجاها
أن النقد الحداي ا مكن استيعاب قضاياه إا بعد معرفة
وافية بأسس النقد الحديث .وبعض آخر من هؤاء
اأساتذة يدّ رس الكتاب الذي ألفه مها كان عنوانه ،أو
يدرس موضوع الدكتوراه التي حصل عليها حديثا – عى
أنه :النقد الحديث!!
ويشر لقد ضاق صدري بهؤاء وأولئك ،وأذكر – ي هذا
الصدد – أن طالبا سألني عن عنار بناء القصة القصرة،
فذكرتها له باختصار بأنها :شكل موجز مركز يروي حكاية
قصرة (ليست اختصارا موضوع رواية ،وليست فصا من
حكاية طويلة) ،أو يصف مشهدا ،أو يعر عن موقف،
أو عن شخصية ذات سمة مميزة ،وأنها ذات بداية
وامتداد ينتهي إى لحظة تنوير ،تصنع ختامها امستمد
من تطورها .غر أن الطالب م يقنع بهذا الجواب،
وقال :القصة القصرة فن مراوغ!! فسألته :أنت مبتدئ،
فهل يفيدك (اآن) أن تعرف أنها فن مراوغ؟ أم أن
تحيط بأهم عنارها ابتداء ،لتكتشف فيا بعد أساليب
مراوغات ُكتابها؟

شياء سعيد
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مصر تحصد جائزة رئيس مهرجان البقعة
حصدت امشاركة امرية بالدورة التاسعة عرة مهرجان البقعة الدوي
بجمهورية السودان الشقيق ،جائزة رئيس امهرجان ،وذلك خال حفل الختام
الذي أقيم بامرح الوطني البقعة ي الخامس من مايو الحاي.
وكانت لجنة التحكيم الدولية قد تشكلت برئاسة الفنان اممثل وامخرج
موى اأمر ،والدكتور عاصم نجاي ،من أكادمية الفنون بالقاهرة واممثل
وامخرج الدكتور عبد الحفيظ محمد أحمد من مؤسي امرح القومي
السوداي ،والشاعر والكاتب امرح صاح يوسف ،والناقد والباحث والكاتب
راشد مصطفى بخيت ،والكاتب وامخرج اأستاذ جعفر سعيد الريح مسئول
ملف التحكيم وااختيار عضو الهيئة امديرة للمهرجان البقعة الدوي.
وأعلنت اللجنة ي ختام امهرجان جوائزها عى النحو التاي :جائزة التأليف
حصل عليها أحمد إبراهيم الفقيه عن تأليفه مرحية «كاتب م يكتب
شيئا» من ليبيا ،جائزة اإخراج :للمخرج يحيى آدم ستموي عن مرحية
«العناق الراحل» من السودان ،جائزة الصورة امشهدية مرحية «العناق
الراحل» من السودان ،جائزة اموسيقى وامؤثرات حصل عليها الفنان عوض
حرقل عن مرحية «العناق الراحل» من السودان ،جائزة مثيل أول رجال
حصل عليها عبد الله الفاندي عن دوره ي مرحية «كاتب م يكتب شيئا»
من ليبيا ،جائزة مثيل ثاي رجال :للفنان يونس آدم عن دوره ي مرحية
«ثنائية الوجود» من السودان ،جائزة مثيل أول نساء :للفنانة سناء سعيد
البدوي عن دورها ي مرحية «القفيص» من السودان ،جائزة الرقص
التعبري :مجموعة الراقصن ي مرحية «عجاج البحر» من السودان،
جائزة لجنة التحكيم الخاصة مرحية «الهروب» من السودان ،جائزة رئيس
امهرجان منحت مرحية «حال الدنيا» من مر ،الجائزة الكرى :منحت
مرحية «عجاج البحر» من السودان.
قال امخرج أسامة رءوف رئيس مهرجان أيام القاهرة للمونودراما وامشارك
بعرض «حال الدنيا» مهرجان البقعة :لقد وقعنا بروتوكوا للتعاون مع
مهرجان البقعة الدوي.
وقال مخرج مرحية «حال الدنيا» محمد زي :سعيد بحصول عرض «حال
الدنيا» الذي مثل مر مهرجان البقعة الدوي ي دورته التاسعة عرة عى
جائزة رئيس امهرجان وهي جائزة رفيعة امستوى ،من بن نحو  15عرضا
مرحيا ،كا تم ترشيح العرض ي جوائز ،أفضل ممثل ،أفضل نص ،وقد تم
ترشيح العرض للمشاركة لتمثيل مر ي مهرجان البقعة ي السودان بعد
فوزه ي مهرجان امونودراما الدوي ي دورته اأوى بجوائز أفضل عرض،
ثان.
أفضل ديكور ،أفضل إضاءة ،أفضل ممثل مركز ٍ

وقال السفر عي مهدي رئيس امرح الوطني البقعة :نراهن ي البقعة
امباركة عى قيم التعدد الثقاي وتنوع أشكال الفنون اإنسانية .ي البقعة
امباركة تهمنا امشاركات ،ونحن حريصون عى اتصالها ،مع تقديرنا التام
للجان التحكيم ،وهي وحدها التي ا تراجع ي قراراتها ،والتي تعر قطعا
عن مستويات اأداء ي العروض ،وفقا للنظر إليها مجاورة العروض ي
امسابقة الدولية ،هي ي ظلها تسكن ،وتحقق ما تحقق ،تلك إشارات الزمن،
اأهم عندي اصطفافها ي أزمان فنون العرض ،أين ي الصف؟ قد ا يحيط
بالرتيب ،وا ينبغي أن يكون ي لحظة اإعان امهم ،اأهم أن يرك تأثره
ساعة العرض عى النظارة ،وهم كر ،لذاك قلنا ونراقب عن قرب امشاركات
منذ امسابقة التمهيدية عى امتداد الوطن ،وما يصلنا من عروض من الخارج
 -وصلتنا هذه الدورة  16عرضا من أمريكا وفرنسا وتونس وليبيا ومر

واإمارات والجزائر  -كا طافت لجنة ااختيار والتأكد من الجودة عى امدن
ي الوطن ،شاهدت ما ا يقل عن خمسة وستن عرضا ،الخرطوم وحدها أكر
من ثاثن عرضا ،وعندي أن هذا ما ننظر إليه بالتقدير ي البقعة امباركة،
أنة الهدف الرئيي مروعنا الفكري والفني والتقني واإنساي ي نهاية
امقاصد تحقيق رفاة اإنسان ،ومناهضة كل أشكال العنف ،وقطعا اللفظي
منها ،وهو امفي للحري ،وتلك معضلة .وينهي مهدي تريحه بقوله :نحن
عقدنا اليوم مع اأستاذ عبد امنعم عثان مدير امهرجان ااجتاع اأول
للتحضر للدورة العرين للبقعة امباركة مارس  2019إن شاء الله.

أحمد زيدان

انطاق «معت» للرقص المعاصر

امؤدون :إبراهيم عبد الحميد ،أحمد شامل عزمي ،أماي
عاطف ،سمر عزت ،شادي عبد الرحمن ،إسام النبيي،
إسام العري ،حنن طارق ،مصطفى جال ،أمينة أبو
الغار ،فكرة وتصميم وإخراج كرمة منصور ،تطوير حري
كرمة منصور بالتعاون مع العارضن /ات ،مابس نرمن
سعيد ،مدير تقني ومصمم إضاءة سعد سمر ،إنتاج
معت للرقص امعار.
كا يقدم بامهرجان العرض الراقص «اس برنارداس»
وهو مستوحى من مرحية للكاتب اإسباي فردريكو
غارسيا لوركا« ،بيت برناردا آلبا» ،تقوم «ليرتاد» بصحبة

امؤديات بالبحث ي تفاصيل العاقة التي نشأت بن
خمس شقيقات يعشن تحت سقف واحد.
ويقول ليبارتد بوزو مخرج العرض :اأفكار التي تناولها
الكاتب وامحادثات بن اأخوات الخمس وتأماتهن
والتفسرات امتعددة للمحادثات التي تدور بن ثاثة
أجيال تعيش ي فرة حداد طيلة ماي سنوات ،كانت
اإلهام الرئيي للعرض ،ومن خال إنتاج مرحي
ي شكل كواج ،تقوم العارضات الخمس عى خشبة
امرح بدعوة الجمهور لعيش لحظات وحكايات
ا حر لها هي نتاج تجربة امؤديات اليومية

واستخدامهن للغة جسدهن.
العارضات( :حسب الرتيب اأبجدي) أماي عاطف،
بلقيس رياض ،مريهان سامي ،منى الحسيني ،نرمن
حبيب ،صميم وإخراج :ليبارتد بوزو ،موسيقى :بلقيس
رياض ،فيديو :عمرو حسن ،مابس :نرمن سعيد ،مدير
تقني ومصمم اضاءة :سعد سمر ،إنتاج :معت للرقص
امعار.
والعرض اأخر ضمن إطاق معت للرقص هو «من قال
شيئا عن الرقص؟» عرض فردي لكرمة منصور وحسب
قول مخرجته هو عمل يسعى إى مساءلة دور الفنان
وكذلك دور الفن ،مستوحى من مواقف مختلفة تتعلق
ببناء هوية الفنان كاشفا خال ذلك التفاصيل الخاصة
جدا للعملية اإبداعية.
وتحاول كرمة منصور عر عرضها أن تتاعب بتوقعات
الجمهور بهدف طرح تساؤات بشأن امطالب امتوقع
من الفنان ااستجابة لها والتنازات امتوقع أن يقوم
بها دوما ،ليظل التساؤل الدائم ي النهاية ،ما هي
قيمة الفن؟ هل مقصد الفن هو الرفيه؟ أم هو طرح
التساؤات بل وي بعض اأحيان خلق حالة من اإرباك؟
تحاول اللهجة الساخرة ي هذا العرض اأداي أن هناك
داما امزيد بن السطور.
«من قال شيئا عن الرقص؟» فكرة وتصميم ونص
وإخراج :كرمة منصور ،مدير تقني ومصمم إضاءة:
سعد سمر ،إنتاج :باليه دي نورد (فرنسا) ،فرقة معت
للرقص امعار (مر).
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دشن مركز القاهرة للرقص امعار فعاليات إطاق
فرقة معت للرقص امعار ،التي بدأت الخميس 10
مايو  2018ي مام الثامنة مساء وتستمر ليوم 15
مايو  ،2018وذلك عى مرح الفلي  -بحرم الجامعة
اأمريكية ميدان التحرير – القاهرةُ ،تفتح أبواب
امرح ي جميع العروض ي مام الثامنة مساء وتبدأ
العروض ي مام الثامنة والنصف  -الدخول مجانا
وبأسبقية الحضور.
تضمنت فعاليات اإطاق ثاثة عروض يشارك فيها
جميعا خريجو وطلبة برنامج الرقص امعار ااحراف،
بدأت عرض كريدو اافتتاحي الذي قدم أيام 10
و 11و 13و 14و 15مايو .وعرض «من قال شيئا عن
الرقص؟» الذي قدم أيام  11و 12و 15مايو ،وعرض اس
برنارداس الذي قدم أيام  12و 13و 14مايو.
وعن العرض اافتتاحي «كريدو» الذي يدور حول ماذا
يعني أن يتوقف أحدهم عن الدوران؟ عن االتزام
بالدور اميكانيي؟ كخطأ ي ماكينة يرك أثرا مستقبليا
عى كامل خط اإنتاج ،أن تندمج ي الجموع ،أن
تتاى ي الجموع ،أن تحافظ عى البحث عن أقل
قدر ممكن من إمكانية تحديد هويتك ،أن تؤمن بأن
ااختفاء هو سبيل للهروب من تحديد الهوية ،إحساس
التيه بعد التشظي الناتج عن امواجهة ،ويحاول العرض
أن يوضح أن االتزام ،يخلق اعتيادا ينتج عن التكرار
واإعادة ،ذلك ااعتياد يصعب عى الفرد تجاوزه أو
كره بسهولة ،ويخلق فيا بعد رغبة ي ااستمرار حتى
ولو كان ذلك ااستمرار ،استمرارا رتيبا ومرهقا؛ الهزائم
امتتالية امصاحبة لذلك ااستمرار تخلق حالة من
التشظي.

بثاثة عروض حى  15مايو بمسرح الفلكي
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ثقافة أسيوط تهئ «النور» للمكفوفن

لفوزهم بأفضل عرض مسرحي في مهرجان الجنوب الثالث

استقبل ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط ووسام درويش
مديرة قر ثقافة أسيوط فرقة النور للمكفوفن امرحية بقر
ثقافة أسيوط بعد عودتهم من مهرجان شباب مرح الجنوب
الثالث بأسوان برئاسة هيثم الهواري لتقديم التهنئة لهم لفوزهم
بأفضل عرض مرحي عن مرحية «الغجري» تأليف بهيج
إساعيل وإخراج محمود عيد كا حصد «الغجري» عى الكثر
من الجوايز فحصلوا عى امركز اأول ي اإخراج للمخرج محمود
عيد ،وامركز الثالث ي السينوغرافيا حمدي قطب ،وامركز الثالث
ي التمثيل رجال جرجس سيدهم ،وامركز الثاي مثيل سيدات
هدير محمود عبد الصبور ،وتم منح شهادات ميز لفنانن أعضاء
الفرقة وهم حسن أحمد ،محمد نر الدين ،لبنى نور الدين.
وذلك ي حضور امخرج خالد أبو ضيف وأحمد غريب معلم
اموسيقى مدرسة النور للمكفوفن وأولياء أمورهم وحمدي قطب
ومحمد جابر وأحمد خر فاجتمع بهم مكاوي ليهنئهم وشكر كل
فرد من أعضاء الفرقة ويتنبأ لهم مستقبل باهر ما أنجزوه من
أعال مرحيات رائعة وحصولهم عى الكثر من الجوائز كا وجه
الشكر محمود عيد لتبنى مواهبهم واكتشافهم كا كا شكر وسام
درويش محاربتها ليكون فيه نادي مرح للمكفوفن ولي يتم
اعتاد الفرقة وبالفعل تم ااعتاد وأصبحنا جزءا ونسيجا مها
جدا وغاليا ي قر ثقافة أسيوط وأنه سعيد جدا أنه يرأس
الفرع أثناء حصولكم عى الجوايز القيمة.
كا أكد محمود عيد مخرج مرحية «الغجري» بأن العرض
سيشارك ي امهرجان القومي وسوف يتم لهم ورشة تدريبية
خاصة بهم وذلك بإراف د .حسن عطيه ،وعصام السيد.
وقدمت درويش كل التحية والشكر والتقدير للفرقة متمنية لهم
مزيدا من النجاح والتألق داما وأن لكل مجتهد نصيبا وا يضيع

الله أجر من أحسن عما .ووجهت الشكر لرئيس الهيئة العامة
لقصور الثقافة د .أحمد عواض ما منح لهم  25000ألف جنيه.
كا شارك ي التهنئة محمد زغلول رئيس عام التمكن ي القاهرة
من خال مداخلة تليفونية لتشجيعهم وتقديم الدعم امعنوي
وسام يفتخر به العام أجمع ،مؤكدا
راق
لهم ما يقدمونه من فن ٍ
ٍ
بأنه معهم داما ويشجعهم عى إبداعهم ي التمثيل.
وعر امخرج امرحي خالد أبو ضيف عن سعادته وفرحته بفرقة
النور للمكفوفن لحصولهم عى أفضل عرض وسعادته بالتعاون
معاهم ي العمل امرحي القادم بعنوان العميان امقرر افتتاحه
وعرضه ي  15رمضان اموافق  30مايو الجاري.

والجدير بالذكر أن مرحية «الغجري» تدور أحداثها حول الغرة
والحقد والحسد الذي يدفع «الغجري» اغتصاب اأرض والعرض
من عزام وريم الحبيبن الحامن بحياة سعيدة ي أمن وسام
ويستمر الراع بن الخر والر.
مرحية «الغجري» بطولة كوكبة من النجوم لبنى نور الدين -
حسن أحمد  -جرجس سيدهم  -هدير محمود  -عى نور الدين -
محمد نر الدين  -إيهاب طلعت  -امنتر بالله طلعت  -حسن
عبد الصبور  -أشعار حسام عبد العزيز  -ألحان إسام مرغني.

..ومسرحية «عليه العوض»

جريدة كل المسرحيين

شهد قر ثقافة أسيوط طفرة من العروض امرحية وانتعاش
للحالة امرحية ي أسيوط بداية من عروض نوادي امرح،
يليه عرض مرحية «الهاليات» لفرقة قومية أسيوط الذي
استمر عرضه مدة  15يوما متتالية ،وبعدها مبارة قدمت
فرقة أحمد بهاء الدين امتخصص للطفل مرحية عليه العوض
مدة أسبوع ثم يعرض اآن عى خشبة مرح ثقافة أسيوط
مرحية «فساد اأمكنة» ،وي وجود رواد ا حر لها من
جاهر أسيوط العاشق للمرح تم عرض عليه العوض تاليف
إبراهيم الرفاعي وإخراج ريف صاح –ديكور أحمد كشك –
إعداد موسيقى رضا فاضل – مدير الفرقة نعيم اأسيوطي –
ومرف الفرقة حسن حسني وإراف جال عبد النار مدير
قر ثقافة أحمد بهاء الدين امتخصص للطفل.
عرض مرحية «عليه العوض» بطولة كوكبة من النجوم محمد
يري – أحمد لطفي  -أحمد سويفي – أمرة عاء  -بير جال
 حادة خالد  -أحمد سويفي  -محمد هشام  -عبد الرحمن هيثم  -دينا  -أساء  -ضياء هاير  -نسمه –مينا لويز  -ميناصفوت.
وي نهاية اللقاء مع «مرحنا» وجه ريف صاح الدين
لجريدة «مرحنا» ومتابعة فعاليات امرحية والشكر لرئيس
العدد 559

 14مايو 2018

إقليم وسط الصعيد الثقاي الدكتورة فوزية أبو النجا وضياء
مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط ووسام درويش مديرة
قر ثقافة أسيوط ما بذلوه مع الفرقة لتقديم العرض ي
الوقت امناسب قبل امتحانات اممثلن.
كا وجه الشكر والتقدير مرف الفرقة حسن حسني الذي
اكتسبه عى امستوى اإنساي وأنه م يفارقه لحظة ،بل كان
موجودا معي أوا بأول لتوفر سبل الراحة وتوفر اإمكانيات
لي ترى امرحية النور ووجه الشكر والتقدير أيضا لنعيم
اأسيوطي مدير الفرقة وجال عبد النار مدير ثقافة أحمد
بهاء الدين امتخصص للطفل.
وجه الشكر والتحية لجاهر شعب أسيوط امحب والعاشق
للعمل امرحي ولعمرو وعاء عبد امحسن ي اموسيقى
وما بذلوه من مجهود يذكر لهم التقدير والعرفان واامتنان
وإضاءة مايكل يعقوب.
ورحبت وسام درويش مديرة قر ثقافة أسيوط بفرقة أحمد
بهاء الدين وعرض مرحية «عليه العوض» بناء عى تعليات
من دكتورة فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد الثقاي.

لؤا الصباغ

لؤا الصباغ

شريط سينمائي
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كمان زغلول

تحصل على جائزة ملتقى الفنون لذوي القدرات الخاصة

تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيي ،وللعام الثاي عى
التواي ،شهدت مر فعاليات املتقى الثاي لفنون ذوي القدرات الخاصة
“أوادنا” التي أسسته د .سهر عبد القادر رئيسة املتقى بالتعاون مع
وزارة الشباب والرياضة ممثلة ي ااتحاد امري الرياي لإعاقات
الذهنية برئاسة د .أمل مبدي مع وزارات السياحة والهجرة والتضامن
ااجتاعي ووزارة الثقافة ممثلة ي الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ووزارة
اآثار واليونيسيف ،بدأت فعاليات املتقى  27أبريل اماي واختتمت 4
مايو الحاي ي امرح الكبر بجامعة القاهرة.
وشهدت شوارع القاهرة خال هذا اأسبوع تقديم الفنون ااستعراضية
والغناء واموسيقى والندوات العامة والورش الفنية كالفنون التشكيلية
التي أقيمت ي نادي الجزيرة وشارع امعز ووسط البلد ،كا زار املتقي
مستشفى  57357بوجود الفنان التوني لطفي بوشناق وقام بالغناء
وسط أوادنا.
شارك ي هذا املتقى أكر من  30دولة من مختلف أنحاء العام وي
مختلف الفنون.
استحدثت إدارة املتقى هذا العام جائزة جديدة للمرح أبو الفنون
تحمل اسم الفنان محمد صبحي الذي ترع بقيمتها إى فريق عمل
مرحية “كان زغلول” الحاصلة عى امركز اأول.
شاركت مر ي هذا املتقى بـ 22فريقا من مختلف امحافظات والفنون،
وكان أبرزها امرح وااستعراض والغناء.
قدمت فرقة إحنا واحد التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة العرض
امرحي “كان زغلول” الحاصل عى جائزة محمد صبحي.
“كان زغلول” تدور فكرته حول معاناة زغلول الصغر امحب للحياة
والعاشق للموسيقى الذي يجد نفسه بفعل الرفض اختافه أو حتى
بدافع الخوف والحاية ،مستبعدا ،يعيش عى الهامش ا يجد نفسه إا
ي صحبة العصافر التي تأي لتحط عى نافذته ،يعيش غار ًقا ي أحامه
التي تتحول أحيانا إى كوابيس حيث تتأرجح بن الطاقة اإيجابية التي
يستمدها من ماكه الحارس (البجعة الطيبة) واأفكار السلبية التي
تجسدها (الضفدعة) وهي ا يء سوى صوت إحباطه الداخي الذي
يّذ ّكره ي أوقات ضعفه بالنقص.
قال امخرج محمد فؤاد «كان زغلول» مرحية لأطفال (يقدمها أطفال
وشباب) تشر بأصبع ااتهام إى مجتمع بأكمله من الكبار الذين ا يرون
وا يسمعون بل ويغفلون أشياء مهمة ليكونوا هم من يعيش اإعاقة
والفشل.
«كان زغلول» بطولة هادي محمد ،ونيفن حمدي ،ومجموعة من
أوادنا ذوي القدرات الخاصة .أغاي وأشعار عبده الزراع .موسيقى
وألحان أحمد النراوي .استعراضات منة فؤاد .ديكور وماسكات مجدي
ومش .تأليف أحمد زحام .وإخراج محمد فؤاد .وهي باكورة أعال
الفرقة بعد تدريب دام سنتن عى مناهج مرحية تتوافق مع كل فئة.

تم عرضها أول مرة عى مرح الحديقة الدولية ي أكتوبر العام اماي.
فلسفة الفرقة هي (اموهبة هي من تقدمنا ي أعالنا ا إعاقتنا).
اختتم املتقى بامرح الكبر بجامعة القاهرة بحفل ضم جميع اأعال
الفنية التي قدمت عى مدار املتقى ،استهل الحفل مشاهد مرحية
وفقرات استعراضية وغناء وعزف موسيقي من أوادنا قدمتها جهات
كثرة مشاركة سواء من مر أو خارجها ،كا كرمت أيضا إدارة املتقى
مستشفى  57357وجمعية رسالة الخرية وغرها من الجمعيات.
حر الختام وزيرة السياحة رانيا امشاط وبعض سفراء الدول امشاركة
التي تصل إى  31دولة كا حر نجوم الفن من جميع أنحاء العام.
تم تكريم الفائزين من وزيرة السياحة رانيا امشاط ،تكونت لجنه
التحكيم من اموسيقار مصطفى جرانة ،عميد الكونسرفتوار  -مر،
بويتشوكو جرمايا مخرج  -بوتسوانا ،آري مبا ممثل ومنتج  -الهند،
محمود قابيل ممثل  -مر ،محمد العدل منتج وسيناريست ،امخرج
عمرو عبد العزيز ،اأب بطرس دانيال مدير امركز الكاثوليي امري
للسينا ،اموسيقار نبيل عي ماهر ،امخرج عمرو عابدين ،الصحفية
والكاتبة منى راج ،الفنانة رانيا فريد شوقي ،الناقدة برى عمور
امغرب ،رائد أحمد محمد الكوبري فلسطن ،د .عزة هيكل  -قسطنطينا
امدير اإداري واماي للمركز الثقاي اليوناي.

محمود عبد العزيز
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وزيرة السياحة
أعربت وزيرة السياحة رانيا امشاط عن سعادتها بإطاق الدورة الثانية
للملتقى استكاا للنجاح الذي شهدته الدورة اأوى ،وتأكيدا عى إماننا
برورة الدعم امستمر لهؤاء اأبطال الصغار لتنطلق إبداعاتهم إى
عنان الساء .أضافت امشاط أنها تنتهز الفرصة من خال هذا املتقى
لتأكيد أهمية تعزيز الجهود امبذولة لدعم قدرات هؤاء اأبطال
خاصة من خال الفنون والثقافة التي تعتر هي القوة الناعمة للتواصل
والتقارب بن الشعوب.
د .سهر عبد القادر رئيسة املتقى قالت :سرى سويا أن املتقى قد
فجر ي أوادنا طاقات إبداعية ا مثيل لها ،والشكر الحقيقي يعود إى
ّ
أكادمية الفنون برئاسة أ.د .أحام يونس حيث استقبلت اأكادمية
أوادنا ليدرسوا ي تخصصات مختلفة من الفنون ..واختتمت كلمتها
بعبارة (إذا كنتم تريدون معرفة امعنى الحقيقي لكلمة تح ٍد فهي
متمثلة ي كلمة «أوادنا» ذوي القدرات الخاصة) .أمل مبدي رئيس
ااتحاد امري الرياي لإعاقات الذهنية وجهت الشكر لفخامة رئيس
الجمهورية عى اهتامه الشديد بذوي القدرات الخاصة ،مشرة إى أنهم
ي عهد الرئيس حصلوا عى مزايا كثرة ،وقدمت الشكر لكل من قدم
ويقدم أوادنا.
الفنان عاطف عوض مصمم استعراضات املتقى قال إنه سعيد بامشاركة
ي هذا الحدث الدوي امهم الذي يقام للعام الثاي عى التواي عى أرض
مر صاحبة الفكرة ،وأكد أنه يتعامل مع مبدعن حقيقين لديهم قدر
كبر من الذكاء وداخلهم إرادة غر طبيعية إثبات ذاتهم ي امجتمع.
وأعربت النجمة رانيا فريد شوقي عن سعادتها لوجودها ي لجنة
تحكيم هذا املتقى القائم عى الحب والصفاء ويستهدف مائكة اأرض
أصحاب القلوب الصافية ذوي القدرات الخاصة ،وأضافت أنها رأت
إبداعا حقيقيا يستحق ااحتفاء به ليس سنويا بل كل يوم.
أ .محمد زغلول مدير اإدارة العامة للتمكن الثقاي لذوي ااحتياجات
الخاصة بالهيئة العامة لقصور الثقافة ،قال إن هذا املتقى شأنه شأن كل
الفعاليات التي تقام ي مر من هذا النوع ،وهدفه إبراز قدرات ذوي
ااحتياجات الخاصة ،وأعرب زغلول عن سعادته بحصول مرحية “كان
زغلول” عى امركز اأول وعى جائزة خاصة باسم الفنان محمد صبحي.
ولكن عى صعيد آخر ،قال إنه مستاء من تعمد إدارة امهرجان تجاهل
اسم الهيئة العامة لقصور الثقافة أثناء إعان نتيجة حصول العرض عى
امركز اأول ،مؤكدا لوا الهيئة العامة لقصور الثقافة ما كان العرض
امرحي الفائز.
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تجارة وآداب وطب بشري
اختتمت اأحد  22أبريل اماي فعاليات مهرجان جامعة امنوفية
للعروض الطويلة ،التي كانت قد افتتحت ي العار من الشهر
نفسه ،أقيم امهرجان تحت رعاية د .معوض محمد الخوي رئيس
الجامعة ود .عادل مبارك نائب الرئيس لشؤون التعليم والطاب،
ونظمته إدارة النشاط الفني بالجامعة ،اإدارة العامة لرعاية
شباب الجامعة بإراف د .محمد جميل شاهن مرف اللجنة
الفنية بالجامعة .تشكلت لجنة التحكيم من امؤلف إبراهيم
الحسيني والناقدة د .هبة بركات امدرس بقسم الدراما والنقد
جامعة عن شمس والناقد د .محمود سعيد.
قالت هبة بركات :إن أهم ما ميز امهرجان هو ارتفاع مستوى
العروض ،بنسبة تتجاوز النصف من إجاي العروض امقدمة،
ولوا كان لزاما علينا وضع ترتيب للعروض الفائزة لحصل أربعة
عروض عى امركز اأول لتميز امفردات امرحية بها ،ولذلك
قامت لجنة التحكيم باستحداث جائزتن ها التميز وجائزة لجنة
التحكيم الخاصة ،باإضافة إى تسعة وثاثن شهادة ميز.
وعن توصيات امهرجان ،قالت :رأينا أن هناك رورة استحداث
جائزة للتأليف ،ويجب أن تراعي الفرق القواعد النحوية
والتشكيل الصحيح للغة العربية ،خاصة عند استخدام الفصحى،
وأن يكون هناك معرفة منضبطة ببعض امفردات امرحية مثل
السينوغرافيا والفرق بن الدراماتورج واإعداد واإخراج ،وكذلك
التعبر الحري ،الذي ا يعني الحركات الدرامية الراقصة فقط
ولكن كل التكوينات والحركات التي يتم تشكيلها بأجساد اممثلن
بديا عن الكلات حتى ولو م تكن أداءات راقصة ،ولكن بشكل
عام فقد كانت العروض امقدمة مبرة للغاية تصل إى حد
ااحراف ي معظم عنارها.

أوائل جامعة المنوفية

لجنة التحكيم :ضرورة استحداث جائزة للتأليف ويجب أن
تراعي الفرق القواعد النحوية والتشكيل الصحيح للغة العربية

أوا :شهادات التمز
منحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض كلية العلوم “إيزابيل
وثاث مراكب ومشعوذ” ومخرج العرض خالد عبد السام ،كا
منحت لجنة التحكيم جائزة لجنة التميز للمخرج أحمد تعلب
وفريق عرض كلية الحاسبات وامعلومات “القطة العميا”.

جريدة كل المسرحيين

شهادات التمز في التمثيل:
فاز عرض كلية اآداب “حلم الراعي” بعدد من شهادات التميز
لكل من سامح عزام عن دور كروديوس ،وعي عبد النار عن
أداء عدة أدوار وإراء حسن عن دور سيلينا ،وفاز عبد الحكيم
غنام وهالة بدر وطه فهمي وعواطف حسن عن أدوارهم ي
عرض «عودة اإله» لكلية التجارة.
ومن كلية الطب البري حصل عى التميز أحمد عرفان عن دور
«أشعار» وسيد محمد عن دور “بياد” ،ومحمد زغلول عن دور
“أرجوس” ،وبير شاكر عن دور “امهرج” ،ويوسف سعد عن
دور إيجيست ي عرض “أرجوس” .ومن فريق الربية الرياضية
عبد الرحمن جال عن دور”بابا نويل” ،وتقى الكفراوي عن دور
«تيته» ،وسهيلة حسن عن دور «هدية» ي عرض “مدينة الثلج”،
ومن فريق العلوم التطبيقية فاز بالتميز أحمد سامة ،ومنى
اإمام عن دوريها ي عرض “بازل” ،ومن كلية الزراعة حصل عى
شهادات التميز عبد الله سامي عن دور “عبد الله” ،وإبراهيم
طارق عن دور “مري” ،أحمد عرفات عن دور “فايد” ي عرض
“السجن” ،ومن فريق كلية التمريض حصل عى شهادات التميز
كل من محمد ممدوح عن دور “بينوكيو” وممدوح حسن عن
دور “اأب” ،وأحمد محمود حسن عن دور “شعان” ،وفاطمة
أحمد محمد عن دور “ركنة” ي العرض امرحي “بينوكيو” .كا
حصل أيضا عى شهادات التميز من فريق كلية الهندسة أحمد
السعدي ي دور «امزارع» ،وعي النعان ي دور “القنصل”،
محمد رمضان ي دور «امهندس» ،وأحمد شاكر ي دور “رازون”
ي عرض “اأبرياء” .وحصل من فريق كلية العلوم عى شهادات
التميز محمد الحلفاوي عن دور “كولومبوس” ،وهدير الجهري
العدد 559

 14مايو 2018

عن دور “وصيفة” ي عرض “”إيزابيل وثاثة مركب ومشعوذ”،
وحصلت آية الله الكردي ،ومحمد حسن داود ،ومحمد كامل
عبد الله ،ومصطفى العباي ،ومصطفى توفيق ،ومصطفى شهاب
وأحمد الفقي عن أدوارهم ي عرض “القطة العميا” لفريق مرح
كلية الحاسبات وامعلومات ،ومن فريق كلية الحقوق حصل
محمد أحمد حمدي عن دور “د .يحيى” ،ومحمود سامي سلان
عن دور «نائل» عى التميز ي التمثيل ي عرض “الفيل اأزرق”.

ثانيا :الجوائز
ي جائزة اإخراج حصل عى امركز اأول محمد امنوي عن “عودة
اإله” للتجارة ،وحصل عى امركز الثاي أحمد عيى عن عرض
«حلم الراعي» لكلية اآداب ،وامركز الثالث حصل عليه أحمد جاد
(يوسف سعد) لكلية الطب البري.
وي جوائز التمثيل للطالبات حصلت فاطمة مصطفى عى امركز
اأول عن دورها ي «أرجوس» و”لبنى رسان” عن دورها ي

عرض كلية العلوم عى امركز الثاي ،وفازت بامركز الثالث «إيناس
جال» عن دورها ي عرض “حلم الراعي”.
أما عن جوائز مثيل طاب ،فقد حصل عى امركز أول السيد
الشاذي عن دوره ي “مدينة الثلج” وامركز الثاي محمود السروت
عن دور كاليجوا ي “عودة اإله” وحصل أحمد نبيه عى امركز
الثالث مثيل عن دور الراعي ي عرض «حلم الراعي».

جوائز السينوغرافيا
ي الديكور حصل عى امركز اأول إسام محمد ،محمد محمد،
محمد زغلول من الطب البري ،وامركز الثاي حصل عليه أحمد
بحاري عن عرض “العلوم” ،وفاز بامركز الثالث شادي قطامش عن
عرض “عودة اإله” لكلية التجار ،أما جائزة اإضاءة فقد حصل
عز حلمي عى امركز اأول عن عرض “التجارة” ،وحصل أمر خالد
عى امركز الثاي لكلية اآداب ،وحصل محمد فتحي عى امركز
الثالث عن “القطة العميا” لفريق الحاسبات وامعلومات ،وأما عن
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استحداث جائزتي التمز ولجنة التحكيم الخاصة
و 39شهادة تمز

جائزة امابس امرحية فقد فاز بامركز اأول باسم العبد للتجارة،
وفازت بامركز الثاي سارة إبراهيم عن عرض “حلم الراعي”،
وفازت بامركز الثالث تقى رف الدين عن “أرجوس” لفريق كلية
الطب البري.
ي التعبر الحري حصل محمد امنوي عى امركز اأول لعرض
التجارة ،وفازت بامركز الثاي نرمن عادل لكلية الطب البري،
وامركز الثالث حصل عليه أحمد أبو النجا وأحمد الصاوي لفريق
الربية الرياضية.

همت مصطفى
559
العدد 545
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جريدة كل المسرحيين

العروض اأولى
حصل عى امركز اأول عرض “عودة اإله” تأليف محمود
السروت وإخراج محمد امنوي لفريق التجارة ،وامركز الثاي
حصل عليه «حلم الراعي» لفريق مرح اآداب إعداد واخرج
أحمد عيى ،أما امركز الثالث فذهب لفريق الطب البري عن
“أرجوس” إخراج يوسف سعد.

قال السيد الشاذي مركز أول ممثل بامهرجان :الفوز بالجائزة كان
هدي منذ دخوي الجامعة وااشراك ي فريق امرح لكليتي
الربية الرياضية ،وكنت قد حققت هذه الجائزة مركز أول ي
بداية التحاقي بالجامعة ي امهرجان الطاي منذ سنتن لكن كان
هدي اأكر وأمنيتي امنشودة أن أحققه ي هذا امهرجان لقوة
امنافسة وثرائه بتنوع التجارب والعروض وأنا سعيد جدا بهذا
الفوز والجائزة الذي يعود فضلها مساعدة كل زماي بالفريق
عى خشبة امرح بالعرض ،حيث إن امرح هو نتاج عمل
جاعي ي امقام اأول ،وهم السبب الرئيي ي الجائزة وأقدم كل
الشكر لهم ولكل إدارة النشاط الفني بالكلية وأقدم جائزي هدية
لكل عضو بالفريق لقوة الجهد الذي بذلناه معا.
وقالت فاطمة مصطفى مركز أول مثيل بنات :فرحتي وسعادي
منقوصة ،فقد كنت أمنى أن تكون الجائزة للفريق كله ونحصل
عى امركز اأول للعرض وأنتظر وأتشوق لذلك ي دورة العام

القادم لفريقي «تياترو طب» ،فقد كان بالفريق ما يؤهله للجائزة
بدا عني ،ورغم حصولنا عى جائزة امركز الثالث فإن فريقي
سعيد بجائزي وجوائز زمائنا إسام ومحمود وزغلول وتقى فهم
جائزتنا الحقيقية ،وتابعت فاطمة مصطفى أن الفوز الحقيقي هو
قدرتنا عى تأسيس كيان فني وفريق مرحي قوي وامحافظة عى
وجوده ليقدم امرح ويشارك سنويا ي امهرجان وهو امكسب
اأقوى لنا حيث أصبحنا من الفرق امستمرة التي تنافس بقوة كل
عام ي دورات امهرجان ي ظل صعوبات الدراسة العملية داما
بكليتنا وداما يقام ي فرة اامتحانات وخصوصا العملية .أضافت
فاطمة مصطفى :مهرجان مرح الجامعة أهمية كبرة لنا ولكل
الفرق امشاركة وغرهم من مرحيي امنوفية ونحن نحاول
مشاركتنا أن نحمل رسالة وفكر هادف نؤمن بها بطريقة ممتعة
تجذب الجمهور متابعة ومشاهدة امرح بالجامعة ،إنها فرصتي
الوحيدة والقوية من خال عروض الكلية أن أقف عى امرح
وأقدم نفي من خال حبي الشديد للمرح والتمثيل وقد
استفدت كثرا من تكرار قراءي للنص وكرة الروفات وتعليقات
أصدقاي الكثرة وتشجيعهم الدائم ي الذي حقق الفوز.
وقالت إيناس جال مركز ثالث أفضل مثيل بنات :شعرت
بسعادة بالغة بالفوز بالجائزة التي يرجع الفضل لحصوي عليها
بصفة أساسية إى ما تعلمته وتدربت عليه مع امخرج أحمد
عيي وتشجيع والدي الدائم وأصدقاي بالعرض مي مراد
ونصائح امرحين القدامى خريجي الفريق الكلية أمر خالد
محمد محفوظ كعادة فريق آداب امتواصل وامتعاون عر أجياله
امختلفة والتواصل وااستاع الجيد داخل الفريق ،مبسوطة جدا
بالجائزة ،خصوصا أنها للسنة الرابعة عى التواي وسعيدة أيضا
مشاركتي ي مهرجان ذي متعة خاصة ،وتجربة حققت ي فرحة
كبرة أخرجت فيها طاقتي التمثيلية ،ومبسوطة جدا أنني نلت
إعجاب الجمهور ،وأمنى أن أكون عند حسن ظن الجمهور داما،
وأحلم أن يكون القادم للفريق هو اأفضل .تابعت امرح أهم
نشاط ي الجامعة وجزء أساي ا يتجزأ من العملية التعليمية
بالكلية أنه يقدم مشكات وقضايا اجتاعية ويحاول أن يطرح
بعض الحلول لها من خال العمل.
وقال عز حلمي جائزة أفضل إضاءة أشعر بفرحة كبرة بالجائزة،
خصوصا أنني أحصل عليها ي امهرجان للمرة الرابعة عى التواي،
لذا فالسعادة ا تكفيها الكلات ،ويعد مهرجان جامعة امنوفية
من أقوى وأهم مهرجانات جامعات مر ،بعروضه امرحية التي
بلغ عددها هذه الدورة أحد عر عرضا رغم بعده عن العاصمة
وامركزية ،وهو من اأنشطة الهامة الفنية والثقافية التي تنال
اهتاما عاليا من إدارة الكليات والجامعة ،وكذلك من الطاب
التي تشارك فيه ،والتي تبذل مجهودا كبرا ذهنيا وبدنيا ي تقديم
عروضها واعية بآيديولوجيتها وفلسفتها امطروحة ،والجامعة
تتمتع بوجود مبدعن متميزين ي جميع عنار العرض امرحي
مقدمة من قبل هؤاء الطاب الدارسن والخريجن ي التأليف
والتمثيل واإخراج وعنار ومفردات العرض امرح اأخرى ،كا
أنهم يسعون دوما لتقديم أماطا متنوعة من فنون امرح ،القاعة
والغرفة والعبث والريختي واملحمي والكوميديا السوداء ،حيث
مأهم طاقات إيجابية عاليه نحو غرهم وبعضهم البعض .تابع
عز حلمي :إن امهرجانات ي ذاتها تكشف لنا عاما بعد عام هذي
امواهب التي تكمن بداخل الطاب رغم بعدهم اإجباري عن
الوسط الفني بوصفهم ما زالوا طابا ا تتاح لهم فرصة امشاهدة
لعروض مرحية كثرا ،فهم ليسوا عى احتكاك مبار بامرح
بالدولة وااتجاهات امتنوعة للمرح ،بذلك تصبح هذه امشاركة
فرصة نادرة ووحيدة اكتشاف مواهبهم وتطويرها وهم قادرون
عى امنافسة مع جامعات أخرى كجامعات العاصمة.
وأضاف عز حلمي :النشاط امرحي داخل أية جامعة أو مؤسسة
يعمل عى تهذيب أخاق منتجيه وثراء وعيهم الثقاي فيبعدهم
عن امارسات غر اأخاقية أو العادات السيئة وغر القانونية
كالتطرف وغره أن التطرف ا يجتمع مع امرح ومارسته.
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بعد ختام الدورة الخامسة لمهرجان «آفاق»

هشام السنباطي :المهرجان طاقة نور
ورصاصة في قلب الخوف
يعد مهرجان «آفاق مسرحية» أحد
أبرز الفعاليات الي تقام للفرق الحرة
والهواة ،وقد تبى طاقات الشباب
وإبداعهم على مدى  5دورات متتالية،
حقق خالها شهرة افتة وقدم الكثر
من العروض المتمزة والمواهب
الشابة“ ،مسرحنا” التقت مدير ومؤسس
المهرجان المخرج هشام السنباطي في
حوار حول دورته الخامسة الي انقضت
فعالياتها مؤخرا.

حوار :رنا رأفت
 ما أبرز المعوقات الي واجهتك فيالدورة الخامسة؟
كان لدينا تصور كامل لهذه الدورة ،فيا يخص إقامة ورش
مواكبة لفعاليات امهرجان ،وندوات تثقيفية حول العروض،
وتقدمنا بطلب لوزير الثقافة اأسبق «حلمي النمنم» لدعم
امهرجان بـ 150ألف جنيه ،ميزانية ،وردت قطاعات الوزارة
بعدم توفر اميزانية امطلوبة .وعليه ،رصد الوزير دعا ماثا
للسنوات السابقة ،وهو ما بات ا مثل قيمته السابقة ذاتها ،مع
ارتفاع اأسعار ،ومع ذلك استطعنا التغلب عى ضعف ميزانيتنا.
 ما أبرز ما مز الدورة الخامسة منالمهرجان؟
ي هذه الدورة م نقم بعمل حفل افتتاح واكتفينا بحفل ختام،
كرمنا خاله عددا من الفنانن والرموز امرحية ،كا انطلقنا
منذ فراير اماي إى جميع امحافظات ،واستعنا بلجنة تحكيم
عى أعى مستوى ،أكادميا واحرافيا ،وقد تكونت من د .محمد
عبد امعطي أستاذ التمثيل واإخراج ،د .عبد النار جميل
العميد اأسبق معهد الفنون امرحية ،د .سيد اأمام أستاذ
الدراما والنقد بامعهد العاي للفنون امرحية ،د .أمرة كامل
مدرس مساعد معهد النقد الفني ،د .محمد عبد العزيز أستاذ
الدراما الغنائية ،الفنانة حنان شوقي ،وامخرج عبد الغني ذي.

جريدة كل المسرحيين

 ما المعاير الي يعتمد عليها المهرجانفي اختيار العروض؟
امهرجان منذ إقامته وهو طاقة نور ا تحدد ،ومجال يحرص
عى استيعاب الزخم امرحي ،وهو ما قصدناه ي امرحلة
اأوى ،يعني ،أن يقدم الشباب عروضهم ،ثم تقوم لجان
امشاهدة بتقييمها وفق معاير محددة من بينها تقديم الهدف،
والرسالة ،وامحتوى ،أما امرحلة الثانية فهي مرحلة اانتقاء
وتوازي امهرجانات اأخرى ،بذلك نكون وفرنا قاعدة مرحية،
العدد 559

 14مايو 2018

مكن البناء عليها .وقد كانت امهرجانات ي التسعينات من
القرن اماي تركز عى عدد قليل من الفرق والعروض امرحية
فقط دون ااهتام ببقية الفرق.
 يرى البعض أن فرة إقامة المهرجانطويلة ،فما ردك على هذا الرأي؟
ي اأربع دورات السابقة كانت الفعاليات تقام عى ثاث
مراحل ،وهو ما يجعل فرة امهرجان طويلة ،وقد كانت هناك
مرحلة «ملتقى امحافظات» ومرحلة «ملتقى العاصمة»
و«النهائيات» وهو ما يتصل بكون «آفاق مرحية» مروعا
كبرا يتيح فرصا لعروض كثرة ومتنوعة ،أما ي هذه الدورة فقد
تم اختزالها إى مرحلتن «ملتقى امحافظات» و«النهائيات».
وكان امقرر أن نبدأ ي نوفمر وننتهي ي ديسمر ،ولكن حدثت
بعض امشكات ي بعض امواقع ترتب عليها التأجيل إى شهر

يناير ،لنواجه بصعوبة أخرى وهي أن مروع آفاق مرحية
قوامه الطاب و 80%من امشاركن فيه يخوضون امتحاناتاتهم
ي هذه الفرة ،كذلك رفض مديرو بعض امواقع استقبال
امهرجان رغم أن بدايته كانت بها مثل قاعة «صاح جاهن»،
التي أرجو أن يجيبني مديرها ماذا يرفضون استقبال امهرجان
منذ ثاث سنوات؟ ومثل هذه العراقيل تتسبب ي حدوث
مشكات ي جدول وتواريخ الفعاليات ،حيث نظل نبحث عن
أماكن أخرى للعرض.
وللحقيقة ،فإن القامن عى مرح الحديقة الدولية تعاونوا
معنا بشكل كبر واستقبلوا عروض محافظتي القاهرة والجيزة.
 ما المعاير الي يتم على هديها اختيارالمكرمن؟
نختار ماذج مثل القدوة للشباب عى امستوى العمي والفني

[

حوار

[

واإنساي .عى سبيل امثال ،قمنا بتكريم «اأنبا موى» وهو
شخصية مؤثرة ي امجتمع امري ككل ،باإضافة إى تأسيسه
أحد امهرجانات الكنسية الهامة وهو مهرجان الكرازة ،كا
كرمنا عددا كبرا من الرموز الفنية وامرحية ،من نجوم مرح
القطاع الخاص والقطاع العام ،وأساتذة ي النقد وأكادمين،
فقمنا بتكريم الدكتور محمد عناي ،والدكتور سامح مهران،
والفنانة ليى طاهر ،والفنان عبد الرحمن أبو زهرة ،والدكتور
سمر خفاجة ،والدكتور جال الرقاوي ،والفنان اإبياري.
 نشرت جريدة «الباييس اإسبانية» مقالةبعنوان «مهرجان آفاق مسرحية رصاصة في
قلب الخوف» ..فما شعورك؟
هذه امقالة كتبت أثناء إقامة فعاليات الدورة الثانية ،وكانت
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هناك تغرات سياسية وحروب قوية لعدم إقامة امهرجان،
ولكن كان لدينا إرار ،وي تلك الفرة كتبت جريدة الباييس
اإسبانية أن مجموعة من الشباب يقومون بعمل مهرجان
وسط أجواء مضطربة ويخرقون الخوف ي الشوارع .وكان
الرئيس الري للدورة اأوى هو الفنان محمد صبحي ،وبدعمه
استطعنا العمل وإقامة فعاليات ي جميع اأقاليم.
 حضر الختام عدد من المسئولن منهموزيرة الثقافة ورئيس قطاع شؤون اإنتاج
الثقافي ..فماذا كان انطباعهم عن
المهرجان؟
الفنان خالد جال رئيس قطاع شؤون اإنتاج الثقاي وهو أيضا
رئيس الدورة الخامسة للمهرجان ،قام بدعمنا بشكل كبر وذلل

كل الصعوبات ،وقد أشاد بامجهود امبذول ،كا دعمنا الفنان
محمد الدسوقي مدير مركز الهناجر للفنون وتعاون معنا،
وأعترها أحد أسباب نجاح الدورة ،وأكر ما أسعدي هو إشادة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بامهرجان ،ومع
احرامي للوزراء فهي أول وزيرة فنانة ،لذا فقد شعرت بالجهد
امبذول ي العمل ،كا أشادت به أيضا الدكتورة هدى وصفي
التي تعلمت منها الكثر.
ما رأيك في المهرجانات الي تقام في
الفرة الحالية؟
إقامة أي مهرجان مثل حالة من التنوير ،سواء كان ملتقى أو
مهرجان قصر ،فهو يقوم بتعريف الجمهور بامرح .وكا
نعلم ،فإن هناك مجموعة من الدول اآن تقيم عددا كبرا
من امهرجانات مثل دول شال أفريقيا تونس والجزائر ،وهي
مهرجانات متميزة ،باإضافة إى دول الخليج مثل الشارقة،
وأنا أاحظ أن هناك مهرجانات كثرة منترة ي اأقاليم،
ومن الروري أن يتوافر ي تلك امحافظات مرح تقام عليه
الفعاليات ،ومن اأشياء الرائعة إقامة مهرجانات ي مناطق
سواحيلية لتنشيط السياحة ،وهو يء جيد ومتميز ،ولكن من
امهم أن نتعرف عى نتائج إقامة هذه امهرجانات.
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جريدة كل المسرحيين

 تقوم بعدة مشاريع مسرحية أخرى..حدثنا عنها؟
كان ا بد من إقامة مؤسسة يكون امهرجان تابعا لها بعمل
مؤسسة تحمل اسم «ي عشق مر» مشهرة ي وزارة التضامن
ااجتاعي ،وهي تضم عدة مشاريع أخرى ،منها النادي الثقاي
ااجتاعي «استديو آفاق» وهو معنى بأنشطة الشباب ،كا
استأجرنا مرحا باسم «تياترو آفاق» يفتتح ي أبريل الحاي،
ليكون مثابة مصدر لإشعاع الثقاي حيث تتنوع به الفعاليات،
وتضم مؤسسة “ي عشق مر” ملتقى الفنون الشهري.

[

تحقيق

[
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ما الذى يحدث

للمسرح الجامعي؟

إلغاء العروض المسرحية في الجامعات
المصرية ظاهرة انتشرت مؤخرا بشكل
كبر ،اأمر الذي يدعو للقلق أن يكون
ذلك مؤشرا على الرغبة في القضاء على
المسرح الجامعي وتحجيمه ،وهو ما
يدعو إلى البحث في اأسباب الحقيقية،
فمسرح الجامعة يعد رافدا هاما
للمواهب الفنية ،وقد خرج الكثر من
المبدعن على الساحة الفنية والمسرحية.
عراقيل كثرة يتعرض لها طاب الجامعات
في أدائهم للنشاط المسرحي ،من خال
هذا التحقيق نلقي الضوء على مجموعة
من التجارب المسرحية الي تم منعها،
ونستعن بآراء مجموعة من المسرحين
إزاء تلك الظاهرة.

رنا رأفت  -شياء منصور

جريدة كل المسرحيين

قال إبراهيم أحمد ،الطالب بالفرقة الثانية كلية اآداب قسم
امرح ومخرج كلية زراعة سابا باشا ،والذي كان من امقرر
أن يقدم عرض «إنهم يعزفون» تأليف محمود جال ولكنه
منع :امشكلة بدأت بعد قرار تعسفي من عميد الكلية د.
طارق رور الذي قام مشكورا بحرمان الطلبة من امشاركة ي
مسابقة الجامعة لهذا العام ومنع “وتريح” عدد ( )40طالبا
وطالبة (فريق كلية زراعة سابا باشا) وقال لهم “روحوا اشتغلوا
إعانات ي رمضان أو كرتون مفيش مرح”.
تابع :ي أحد اأيام م يكن متوفرا لدينا مكان حتى نقوم بعمل
بروفات للعرض وهو ما جعلنا نقوم بالروفة عى أسطح أحد
امدرجات بناء عى تعليات من رعاية الشباب ،وبعدها مدة ا
ثوان نزلنا من عى سطح امدرج بعد إباغ الرعاية
تتعدى بضعة ٍ
لنا برفض العميد ،والسبب اآخر لقراره رفضنا جمع القامة
مع زمائنا ،وذلك أثناء تجهيز الكلية استقبال السادة أعضاء
لجنة الجودة ،لقد أخذوا قاعة الروفات واكتشفنا أنها مسجلة
للرياضة ،ولذلك جاءت مشكلة صعودنا إى السطح الخاص
بامدرج ،قمنا بدخول القاعة كا قالت د .إمان عياد وكيلة الكلية
لشؤون الطاب مرف لجنة الجودة كترف حكيم منها إقامة
الروفات ،أنها تعلم جيدا مدى امجهود امبذولة ،وأنه ا يوجد
وقت إضاعته ولكن وأثناء مرور العميد ي الكلية دخل علينا
قاعة الروفات متسائ ًا كيف تجرأنا عى الدخول دون إذن؟!
وعندما قلت له إننا حصلنا عى موافقة الوكيلة رخ ي وجهي
قائ ًا «أنا العميد هنا» وتم تهديد الطاب بالتحقيق إذا م يكفوا
عن امحاوات ،وذهبت إى العميد متوسا إليه وقلت له «إحنا
آسفن مش هتتكرر أبوس إيدك حرام» ،رفض وأر عى موقفة
استنجدت بالدكتورة إمان عياد لحاية الطلبة بعد تهديدهم.
تابع :أقر أنا إبراهيم أحمد محمد عبده عي ،طالب بالفرقة
الثانية بكلية اآداب قسم امرح ،بأنني لن أتنازل عن ضياع
مجهودي ومجهود الطاب ،وأنني م آخذ سوى جزء من
مستحقاي وم أحصل عى أجور زماي الذين بذلوا قصارى
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إبراهيم أحمد

جهدهم ي العمل ،منهم مصطفى يري خريج تربيه نوعية
َ
يتقاض أجره بعدما قام بتلحن كل
قسم موسيقى الذي م
أغاي العرض ،ومهند شاهن طالب ي كلية اآداب قسم امرح
الذي بدأ بالفعل بتصنيع الديكور ،وأنا لن أتنازل عن التعويض
عي ما تعرضت له من إهانة بكل الطرق ،وقد تقدمت مذكرة
أستاذ محمود جال مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة،
وسألجأ لكل أساتذي وللصحافة والتلفزيون ،ولن أترك حقي
سوى وأنا ميت ولن أصمت.
الفرقة تم وقفها لمدة عام
وقال امخرج خالد عيى مخرج فريق كلية الحقوق جامعة
بنها :قبل تقديم عرض “أعمل نفسك ميت” بأيام قليلة وأثناء
الروفة قام أحد العال بطرد الفريق من القاعة الخاصة
بامرح وحدثت مشكلة كبرة وتحدثنا مع أحد اأساتذة ،ثم
عدنا وقمنا بعمل الروفات مرة أخرى ،وي اليوم التاي ذهب
العامل لعميد الكلية وقال له :هؤاء الطلبة يقومون بعمل
عرض سياسيي ،ما دعا العميد لعقد اجتاع معنا ووجه ي
ااتهام بأنني أقوم بتحريض الطلبة عى العمل السياي داخل
الجامعة وأنني عنر محرض ويجب استئصاي ،وعندما حاولت
أن أدافع عن نفي بأن النص مرقب وأنه نص فانتازي وا
يتحدث عن الواقع ،قال إن كاتب النص يكتب إسقاطات عى
الواقع ،ورفض العرض ماما وقام بإلغائه ورفض تقديم أي عمل
مرح ي داخل الكلية ،ولكن كان لدي إرار بأن تقدم الفرقة
عرضا وأن تقدم عما آخر بنص مختلف ماما.

خالد عيى

محمد فرج

وبعد أن حصلت الفرقة عى موافقة عن نص ( 8حارة يوتوبيا)
فوجئت أن العميد يرفض العرض للمرة الثانية وعندما ذهب
أعضاء الفرقة للحديث معه ومعرفة أسباب الرفض رفض
مقابلتهم ومع إرارهم أصدر قرارا بإلغاء النشاط امرحي
مدة سنة والفرقة كلها تم وقفها عن النشاط.
آخر أيام اأرض وفتنة المسيخ الدجال
وقال امخرج محمد فاروق مخرج عرض «آخر أيام اأرض»
لفريق كلية اآداب جامعة امنصور عن مشكلة العرض الذي
تدور أحداثه حول فتنة امسيخ الدجال :امشكلة باختصار أن
وكيل الكلية قام بإلغاء العرض قبل العرض بيوم واحد ،وذلك
أنه يرى أنه يسبب فتنة طائفية ،وتحدث معي عن بعض
اأمور التي ا مت بصلة لعري ،منها سوريا وداعش وإرائيل،
وجميعها قضايا ليست موجودة ي العرض .وتابع قائا :انتظرنا
وصول العميد من رحلته خارج مر وبالفعل قرر العميد أن
يقدم العرض أنه رأى أن العرض ليس به أي مشكلة وبالفعل
عرضنا وحقق العرض نجاحا كبرا.
وأضاف :م يسبق أن تعرضنا مثل هذا اأمر من قبل وامفارقة
أن العرض تم تقدمه منذ عامن ي فريق كلية الهندسة وم
تحدث أي مشكلة أو اعراض.
رغم إعجابه قرر إلغاء العرض!
كا قال امخرج محمد فرج الخشاب مخرج عرض «مراث
الريح» لكلية علوم جامعة اإسكندرية ،الذي تم إلغاؤه:

محمد فاروق

[

تحقيق

[

نار عبد امنعم
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فهمي الخوي

ناصر عبد المنعم :قرارات المنع والمصادرة
مخالفة للدستور
فوجئت بوكيلة كلية العلوم لشؤون التعليم والطاب يقول
إن امذكرة امرفقة ميزانية العرض بها بند تأجر امابس
وبالتحديد (رداء الكنيسة) ،وعى الفور توجهت لقراءة النص
امرحي “مراث الريح” تأليف جروم لورانس /روبرت ي،
واكتشفت – حسب قولها  -وجود ألغام فكرية داخل النص
ما استدعى وقف العرض حتى يتم البت ي أمره بعد عرض
النص عى أساتذة كلية العلوم ,أحدهم أستاذ له كل ااحرام
والتقدير ولكنه موجود فقط أنه مسيحي الديانة ،أن من
رأي الوكيلة أن النص يهاجم الديانة امسيحية ،ي الوقت الذي
يشارك ي العرض ممثان مسيحيان ،وهو ما جعلني مضطرا
لحفظ مجهود زماي وركاي ي العرض ،وذلك بحذف ما قد
يراه اأساتذة امبجلون ألغاما فكرية ،وهو أمر قد يسبب الحزن
والحرة أي فنان.
وتوجهت أنا وزماي جميعا إى كلية العلوم ننتظر لجنة
امشاهدة التي ستصدر الحكم بخصوص ما اقرفته من جرم!
وامفارقة أن النص تم تقدمه من قبل عى خشبة امرح
القومي من إخراج طارق الدويري ،وقدم من فريق جامعة
امنصورة مسابقة إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة؛
أي أن النص مر عى الرقابة بشكل أو آخر ،وأضاف :اأمر انتهى
بأن عميد كلية العلوم رغم إعجابه الشديد بالعرض امرحي
قرر إلغاءه ،قائا :إن إلغاءه اآن أفضل من إلغائه قبل عرضه

سامح الريطي

بخمس دقائق ،وقد سبق لوكيلة الكلية رفض العرض واميزانية
بحجة ارتفاعها .أنا فخور كل الفخر بفريق كلية العلوم وبعمي
معهم منذ  28يناير  2018وحتى ساعتنا تلك .وقال :عرض
“مراث الريح” سيتم عرضه قريبا وسيكون الرد “كالعادة” عى
خشبة امرح.
دون إبداء أسباب واضحة
قال امخرج أحمد عبد الحكيم مخرج عرض “الطاعون” لفريق
كلية الربية النوعية جامعة طنطا :العرض تم رفضه دون إبداء
أي أسباب واضحة من قبل إدارة الكلية ،وقد فوجئنا أثناء قيام
الفريق بعمل بروفات برسالة اعتذار عن عدم مشاركة الفريق
ي مهرجان الجامعة ،وم يتحدث معي أحد عن اأسباب ،عى
الرغم من أن عرض “الطاعون” تم تقدمه ي قر ثقافة غزل
امحلة وتم تقدمه ي جامعة طنطا مرتن ،وهو أمر يدعو
للدهشة ،وقد اتهمت بتحريض الطلبة ،وعندما حاول الطلبة
مقابلة نائب رئيس الجامعة تم تهديدهم بالرسوب .وأضاف:
العرض يناقش قضية فلسطن وإرائيل بشكل واضح.
آراء كبار المسرحين
قرارات المنع والمصادرة غر دستورية
قال امخرج نار عبد امنعم إن رط امرح هو الحرية،

السعيد مني

يعر عن المجتمع
بينا قال امخرج الكبر فهمي الخوي :لأسف الشديد عدد
كبر من امسئولن ي الجامعات يعتقدون أن امرح ر ا بد
اابتعاد عنه ،فيتصور بعضهم أن هناك عروضا مرحية مسيئة
وهو ما يدفعهم لحسم اأمور منذ البداية وإلغاء العرض حتى
ا يتعرضون للمساءلة ،فهم يخشون التحقيق معهم ،ماذا
يسمحون بتقديم العرض .وأضاف :الفن بكل أنواعه يدفع
الطالب إى امعرفة والثقافة وتغذية روحه ووجدانه وهو أمر
روري ،فكا تقول امقولة «إذا أردت أن تتعرف عى حضارة
أمة فانظر إى أدبها وفنونها» ،وكل مسئول ينظر إى مصلحته ي
امقام اأول وليس مصلحة الطالب ،وكا نعلم أن امرح مرآة
الشعوب وخاله يتعرف امشاهد عى واقعه ويقوم بتحليله،
ومن ثم يقوم بتغير ما به من نواقص ،وهناك الكثر من كبار
النقاد أكدوا عى فكرة أن الفن للمجتمع ومنهم الكاتب محمد
مندور والكاتب رشاد رشدي وجميعهم اتفقوا عى أن امرح
هو الفن الوحيد الذي يعر عن الواقع والناس.
سامح الصريطي :انتشار الجمود الفكري
فيا قال الفنان سامح الريطي :أنا ضد امنع بشكل عام فيا
عدا أن تكون العروض امرحية مثرة للفن ،أو تحرض ضد
اإنسانية ،ومن هنا يجب أن يتم التحاور مع صانعي هذه
العروض ,أنها ي النهاية تخرج باسم امسئول وعليه أن يحاور
من يقدمونها ويناقشهم ،فكل يء يجب أن يتم بالحوار ،أما
إذا كان منع امرح دون أسباب ،فإن من يصدر هذا القرار
يكون شخصا ظاميا وا يليق به أن يكون أستاذا جامعيا،
وكا نعلم امرح يقود حركات تنويرية ويري اأجيال وعدم
وجوده ي امدرسة أو الجامعة أدى إى انتشار الجمود الفكري
والتطرف ،فامرح يحمينا من التطرف واإرهاب.
يساهم في خلق جيل من المبدعن
وقال امخرج امرحي السعيد مني :قدمت الكثر من
العروض امرحية ي جامعة امنصورة ،وحققت نجاحات
كبرة ي ،وحصلت عى عدة جوائز ،ومنها عرض البيت الذي
شيده سويفت والزير سام ،باإضافة إى امشاركة ي امهرجان
القومي بعرض “هاملت” ،وقدمت عروضا مع منتخب جامعة
طنطا وحصلنا عى جائزة ي مهرجان إبداع وحصلنا عى جائزة
امهرجان القومي .أضاف :مرح الجامعة أهم ما ميزه هو
أنه مرح حر يعتمد عى الشباب وآرائهم وبه مساحات من
الحرية ،وم يكن هناك ي السابق ضغوط ،وم تفرض علينا
آراء ،كانت جميع الكليات توجد أو يعتذر بعضها بسبب قلة
اإمكانيات امادية وليس امنع.
وتابع :منع العروض أصبح ظاهرة غريبة ،هناك خوف من
امرح وتقدمه ويتم امنع دون وجود أسباب ،يء غريب أن
يتم وضع قيود عى اإبداع الفكري ،وكا نعلم معظم الفنانن
تخرجوا من مرح الجامعة ،الذي يساهم ي خلق جيل من
امبدعن ،وي الفرة اأخرة أصبح هناك كم من العروض يتم
منعها ،وم يعد اأمر مجرد واقعة واحدة فهناك أكر من واقعة
مت ي أكر من جامعة.
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سامح الصريطي :المنع يؤدي إلى التطرف
واإرهاب والجمود الفكري

وازدهاره مرهون بانتعاش الحريات عى مر التاريخ ,أنه أكر
الفنون اتصاا باللحظة الراهنة ،أنه فن الحضور امبار« ،هنا
واآن» ،وبالتاى له صلة قوية بالواقع امعيش وازدهاره ونضجه،
وتطوره مرهون مساحة الحريات ،مشرا إى أن فكرة إلغاء
العروض من جهات إدارية فكرة مرفوضة ماما .تابع عبد امنعم:
نحن أبناء امرح الجامعي والجامعة تعد مكانا للبحث العلمي،
وهي مرحلة التجريب بالنسبة للطاب ،وهذا التدخل مرفوض
ماما وله أثره اليء ،أن الشباب يشعرون بتضييق الخناق
عليهم وا يستطيعون التعبر ,ومن ثم ينرفون عن امرح،
وهو ما يخلق حالة من اإحباط ،فلمصلحة من يتم قتل أحام
وطموح الشباب ,وهم من سيشكلون مستقبل الباد ومن
سييقفون أمام اإرهاب واأفكار الظامية .وتابع قائا :من ناحية
أخرى تحكمنا مظلة الدستور الذي ينص عى حرية اإبداع
والتعبر ،لذلك فإن قرارات امنع وامصادرة غر دستورية.

[

[

رؤى

16

الدورة الثالثة عشرة لليالي المسرح الحر

خيال رحب ..في عالم ضيق
محمد الروي

جريدة كل المسرحيين

لياي امرح الحر مهرجان عصامي ،بدأ منذ سنوات ليصل دورته الثالثة
عرة بإرار مثر لإعجاب والتقدير.
“امرح الحر” فرقة مرحية أردنية مستقلة ،يجمع بن أفرادها حب
امرح وإرادة البقاء ،نجحوا ي استمرار مهرجانهم عر تواصلهم الدائم
مع فرق مرحية عامية ،محققن شعارهم “امرح الحر ..خيال رحب
ي عام ضيق”.
وي دورتهم الثالثة عرة ،التي رفت بحضورها ،نجحت إدارة امهرجان،
وعى رأسها الفنانة أمل الدباس والفنان عي عليان ،وعر لجنة مشاهدة
ميزت بالوعي ،ي اصطياد عدد من العروض من فرنسا وسويرا وروسيا
وتونس وفلسطن ومر ،تتنافس ي أجواء عبقت بالحب وبحرص مري
امهرجان عى تذليل أية عقبة مكن أن تواجه أصحاب العروض امشاركة.
لجنة التحكيم التي تشكلت من (اأردي محمد الضمور رئيسا وعضوية
الكويتي مبارك امزعل والسوري عجاج سليم واأردي عبد الكريم الجراح
وشايق سفاروف من أذربيجان) ،أكدت ي تقريرها عى عدد من النقاط
أظن أن إدارة امهرجان ستتبناها ي الدورات امقبلة .من أهمها وعى
رأسها أن يتخفف امهرجان من اختيارات «امونودراما» وأن تكون ي
ريحة خاصة عى هامش امهرجان .وذلك ي يكون التنافس بن الفرق
عى مسطرة قياس واحدة .كذلك لفتت لجنة التحكيم إى رورة التنبيه
عى الفرق امشاركة أن يحملوا مع عروضهم عددا من امطبوعات
اإعانية عن عروضهم (بامفلت) ي يسهل عى متابعي امهرجان ،وعى
رأسهم لجان التحكيم ،معرفة اسم كل شخص قام بجهد ما ي ذلك
تنس لجنة التحكيم أن تشر إى رورة أن تصحب لياي
العرض .كذلك م َ
امهرجان نرة يومية متابعة فعالياته والتعريف بامشاركن ،وتكون ي
اأخر وثيقة دالة عى امهرجان مكن الرجوع إليها بعد حن.
كانت لياي امرح الحر الثالثة عرة موذجا لحسن التنظيم وااستقبال
وسهولة اانتقال بن العروض .وإذا كان أهم ما ي أي مهرجان هي
العدد 559
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عروضه ،فيمكن القول وبضمر مسريح أن عروض هذه الدورة جاءت
محققة تنوعا وثراء وجودة ،رغم اشراك أغلبهم ي هم إنساي واحد
يكشف وبوضوح عا يعانيه إنسان هذا العر باختاف جنسياته .وهي
نقطة تحسب للجنة امشاهدة التي تشكلت من فنانن واعن وأصحاب
موقف ي الفن والحياة( :إنجي البستاوي من مر ،وسامي الجمعان
من السعودية ،وجوانا جرير من فرنسا ،ومخلد الزيودي وحسن نافع
ونادرة عمران من اأردن).
شاركت ي دورة هذا العام تسعة عروض هي:
«شواهد ليل» /اأردن ،للمخرج خليل نصرات.
«لياي الخريف» /فرنسا ،للمخرجتن سرين أشقر وديدييه ماييمبا.
«الثامنة مسا ًء» /مر ،للمخرج هشام عي.
 «أسبوع» /روسيا ،للمخرجة فيورينكا براشيفيتش. «نساء» /سويرا ،فكرة وإخراج أنينا يندريكو. «اأرامل» /تونس ،من إخراج وفاء طبوي.« -مروح ع فلسطن» ،للمخرجة الرتغالية اأصل ميكائيا مراندا.

 «الشقف» عرض توني كندي مُشرك ،تأليف وإخراج سرين جنونومجدي أبو مطر.
 «ا تنسني» /إسبانيا ،من إخراج ماريا خيسوس أبورتو. «ادفع ما بدفع» /اأردن ،للمخرج عبد سام قبيات.وقد حصل عى الجائزة الرونزية أفضل عرض متكامل العرض التوني
(اأرامل) إخراج وفاء الطبوي ،بينا حصل عى الجائزة الفضية أفضل
عرض متكامل عرض (نساء) إخراج أنينا يندريكو /سويرا ،أما الجائزة
الذهبية أفضل عرض متكامل فذهبت للعرض امرحي (الشقف) كندا/
تونس.
ومنحت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفريق مرح الحرية عن مرحية
«مروح ع فلسطن».
وسوف تواي “مرحنا” الحديث عن أكر هذه العروض إثارة للجدل،
وها نحن نبدأ بالعرض التوني “اأرامل” الذي حصل عى الجائزة
الرونزية.
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«اأرامل» التونسية..

نساء ينتظرن الوطن

ثاث نساء وبحر هم أبطال العرض التوني الذي شارك ي لياي امرح
الحر باأردن ،الذي تدور أحداثه ي مدينة مجهلة ااسم صالحة أن
تكون كل مدينة ي عامنا الذي يسيطر عليه رجال امال امتحالفون مع
سلطة ا ترى ي البر إا أدوات حفر وتنقيب عن مزيد من خرات
يزداد بها ثراؤهم ،فيموت الرجال وتلقى جثثهم ي بحر يزداد غضبا
وقسوة وتبقى اأرامل واقفات عى الشاطئ ي انتظار جثث رجالهن
ليدفنها بأياديهن ويصنعن لهم قبورا يزرنها كلا عصف بهن الحنن.
يبدأ العرض ،الذي أعدت نصه مخرجته وفاء الطبوي عن رواية تحمل
ااسم نفسه للكاتب اأرجنتيني إريل دورفان ،بسواد مسيطر عى
الخشبة ،يزيده صوت البحر وحشة وترقبا .ثم تتناهى إضاءة صفراء
خفيفة تدخل عى إثرها النساء الثاث واحدة بعد أخرى تحمل كل
منهن وشاحا أبيض ،رما كان راية لعمل شاق تقوم به نساء مدينة
فقدت رجالها ورما كان كفنا تعده كل واحدة منهن لجثة تنتظرها وا
تعود.
ي البداية تتصارع النساء الثاث صمتا بحركات إمائية من وجوه معرة
عن سخط وقلة حيلة ويأس ،وعر قطعات أقرب إى «الفوتو مونتاج»
السيناي ،منح راعهن إحساسا مرور الزمن ثقيا عليهن ،ثم يقربن
من حافة الخشبة يطللن عى بحر الصالة يسرقن السمع ،ويتهامسن عن
ذلك الذي سمعنه وا يصدقنه“ ،إنهم يلقون جثث رجالنا ي البحر!”.
تقنية التقطيع السيناي ،هي التقنية التي ستتخذها امخرجة وامؤلفة
وفاء طبوي منهاجا لعملها طوال العرض ،فامشاهد تكوينات سينائية
أقرب إى الصور الفوتوغرافية منحها الحياة حركات عنيفة تليق بغضب
امنتظرات دون جدوى.
وعر حوارات متقاطعة ومتداخلة تعرفنا الكاتبة وامخرجة عى
شخصياتها ،ثاث نساء من أجيال متعاقبة (زوجة وشقيقة وابنة) لكل
منهن حكاية مع رجل غاب أسباب وإن اختلفت تفاصيلها إا أنها
تشرك ي النتيجة ،هروب من قهر سلطوي وانتظار لعودة لن تأي.
بتصاعد الحوار بن امنتظرات تتكشف خصوصية كل منهن وعاقتها
امتفردة مع الغائب ،فاابنة تنتظر أبًا هو امثال ،معلم ومناضل كرته
يد السلطة وغيبته .والشقيقة تنتظر أخا م تحبه ،لكنها تتمنى اليوم
الذي تحصل فيه عى جثته لتدفنها بيديها فيهدأ روع أمها امخدوعة ي
ابنها وتتفرغ هي لبحثها عن رجل يحبها.
أما كراهن فهي زوجة تنتظر زوجا أحبته بالعرة ،وزاد حبها له بعد
الغياب.
الحوار بن النساء يبدأ هادئا ،لكنه يزداد عنفوانا مع ازدياد غضب
البحر ومرور اأيام لتتكشف حقائق أكر سواء عن أسباب الغياب ،أو
عن عاقة كل منهن من تنتظر أو عن عاقاتهن ببعض .وهكذا يدخل
بنا العرض ي رحلة وعي تتحول النساء ي نهايتها من مجرد منتظرات
مهيضات الجناح ،إى مقاومات رسات تراجع أمام إرارهن بنادق
من قتلوا رجالهن وهددوهن بالقتل إن م يراجعوا ،لينتهي العرض وكل

بطاقة العرض
اأرامل
فرقة
اأسطورة
(تونس)
تأليف
وإخراج:
وفاء الطبوي
مثيل:
نادرة التومي
فاتن الشوايبي
نادرة الساي

منهن تحمل وعيا جديدا يتحول معه الرجل الذي ينتظرن إى وطن بات
من امحتم أن يستعدنه من يد غاصبيه.
واع ،استغنت وفاء الطبوي ماما عن كل ما يعيق وصول رسالتها،
بحرص ٍ
وأبقت فقط عى ممثاتها الاي نجحن ي اإمساك بروح كل شخصية،
فرسمت لهن حركة تتسم بتقاطعات مستقيمة ا التواء فيها ،واختارت
لهن أسلوبا ي اأداء يعتمد عى اانفعال الحاد امحسوب بدقة منعهن

م .ر
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من اانزاق ي هوة امبالغة ،ومن ثم تصنع لعرضها إيقاعا منضبطا
استحقوا عليه جميعا تصفيقا دام لدقائق من جمهور ليلة افتتاح مهرجان
لياي امرح الحر ي عان.
لكن تبقى لنا ماحظة وحيدة تخص امشاهد اأخرة من العرض ،التي
نراها قد انزلقت به إى انحياز نسوي يتناقض وامعنى اأعم واأسمى
الذي كان يسر نحوه طوال مشاهده السابقة؛ إذ فاجأتنا الكاتبة
امخرجة بكشفها عى لسان شخصياتها أن كل الرجال الذين انتظرتهن
النساء هم خائنون بالفطرة ،فالزوج خانها مع أخرى وباع أرضها وهرب،
فاضطرت للعمل خادمة بالبيوت ،بل وترخ “أكرهك ..أكرهك” .واابنة
تنكر أباها الذي عاد بروح منكرة ا تليق بالصورة التي رسمتها له
كمناضل صنديد ا يلن ،وتر عى أن من عاد ليس أباها وأنها ستظل
تنتظر .والثالثة ترح بالحقيقة التي أخفتها عن أمها بأن شقيقها خائن
ويستحق القتل عى عكس ما تتوهم ..وهكذا جاء هذا الكشف ليطمس
معنى اانتظار واإرار عليه ،فا دام (كل الرجال خائنن وكل النساء
ضحايا) فا معنى انتظارهن ،وا معنى موقفهن من السلطة التي ألقت
مشكورة بجثث (الخائنن) ي البحر!
هكذا حاد العرض عن معناه امفرض وضاق به التفسر بعد أن كان أكر
رحابة ،لكنه وعى الرغم من ذلك حقق حالة مرحية امتزجت فيها
عناره الفنية بتوافق يستحق التقدير.

[
[
ُ ّ
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يحق للمخرج أن يقع ي غرام شخصيات امرح اإغريقي ،خاصة
الراجيدية منها ،فهي تعمل عى إثارة العواطف والشغف وتدفع
لانحياز لها تجاه الظلم الذي يقع عليها وتكون مجرة عى التعايش
معه .حيث تدعم الدوافع غر الشعورية داخل اإنسان بأن يطمن
نفسه ،بأنه ليس وحده من يعاي بل هناك من يشبهه؛ ولكن الحب
غر اممزوج بعقانية قد يتسبب ي قلب اأمور فيضعف طرح تلك
الشخصيات ويجعل آامها أمامنا غر مرر ،وبامثل قد يعي من شأن
الشخصيات .فكيف كان الحال مع عرض «مُرة» تأليف وإخراج عادل
بركات امأخوذ عن النص امرحي «ميديا» مؤلفه (يوربيدس) الذي
قدمته فرقة مرح السامر عى مرح قر ثقافة الجيزة.
قبل الخوض ي أحداث العرض كان هناك سؤال يجول بخاطري عندما
علمت أن العرض مأخوذ عن مرحية ميديا امأخودة من اأسطورة التي
تحمل ااسم نفسه ،وهو ما الحاجة إى طرحها ي ثوب صعيدي جديد؟
بالطبع ،سيحتم عى احرام رغبة امخرج الخاصة ،ولكن ظنه الخاص
بأن تلك الرؤية هي محاولة لتقريب هذا النص مجتمعنا قد تسبب ي
إحداث تشويه حقيقي للعمل اأصي ي أكر من ناحية ولهذا سأطرح
أحداث العرض وامابسات امشركة بن ما تم عرضه وما كتبه يوربيدس،
ثم درجات التشوية امختلفة التي مر بها العرض عى الخشبة.
امشهد اافتتاحي للعرض كان يضم أحداث العرض امرحي التي ا
ندركها ،إحدى حيل امرح اإغريقي الذين كان يعتمد عى الجوقة
والراوي لتمهيد اأحداث لنا ،ولكن بسبب ااختاف الزمني بن اماي
واآن ،فقد تم اللجوء إى تعبر حري راقص لشاب وشابة ،يظهر فيه
امراحل العرض امختلفة بداية من الحب إى إهال الشاب للفتاة وتركها
ثم قتلها لطفلن .امشهد مفرده كان شاما أحداث العرض بأكمله الذي
بدأ بالراوية تتحدث عن كل من «مُرة» و«قاسم» ،والذي نكتشف فيه
ترك قاسم لزوجته مُرة الغجرية ،ورغبته ي الزواج من ابنة العمدة حتى
يحقق اارتقاء والصعود الطبقي ،وأن هناك خافا بن الغجر وأهل
البلد بسبب قتل مُرة أخيها من أجل زوجها ،فقد أراد العمدة طردها
أنه ا يأمن سحرها ولكنها الزوجة تنتقم بفتل ولديها وتصاب مس من
الجنون.
ميديا يوربيدس هي امرأة ا يقدر شخص عى هزمتها ،فعندما تريد
هدفا ستسعى للحصول عليه مها كلفها اأمر ،فعندما ربها أروس
بسهامه ي قلبها وقعت ي حب ياسون الذي كان يسعى للحصول عى
الفروة الذهبية التي كانت ي حاية والد ميديا «اييتيس» ،وعندما رفض
والدها وبسبب امتياز ميديا بالسحر لكونها كاهنة الربة هيكاي ساعدته
ي الحصول عى الفروة رط الزواج منها ،ولكن بعد عرة أعوام من
الزواج وتنازلها عن عرش كورنثا له ،أما هو فبعد وصوله أعى درجات
الحكم خاف أاعيبها وقرر الزواج من «جاوي» ابنة كريون ملك طيبة
لجالها ،لكنها انتقمت بخديعة ماكرة وقتلت جاوكيوكريون ثم قتلت
ولديها وهربت دون امساس بها .وي اأساطر اأغريقية يتضح أنها
قتلت أوادها عندما طلبت منها الربة هرا اأمر وعدا منها بأن منحهم
اأبدية.
ظهرت مُرة ي صورة امرأة الجامحة التي تعريها الرغبة الجسدية طوال
العرض وا تشعر إا بالغرة من أن مس زوجها أنثى أخرى ،ولكن
من هي مُرة؟ ستظل امرأة غجرية با أرض حقيقية تحارب من أجله
وا نسل تفتخر به ،ولذلك فقد هربت حتى تحصل عى مأوى وبعل؛
أما ميديا فسبق أن ذكرت أنها ابنة املك إييتيس حاكم كورنثا وبعده
حصلت عى العرش ولكنها تخلت عنه لزوجها؛ وبذلك تكون تلك
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امعالجة وامحاولة ي التقريب للطبيعة امرية الصعيدية قد أدت إى
إضعاف الشخصية اأنثوية ،وي حقيقة اأمر م تضعفها من حيث نشأتها
فقط ولكنها أضعفت مكيدتها وم تظهر لنا بشكل واضح ،فالحيلة التي
اعتمدتها مُرة ي اانتقام ما زالت غر مفرة بالنسبة للجمهور فكيف
سرسل امجذوب بالطعام امسموم للزوجن ،وي الوقت نفسه نكتشف
أن امكيدة كانت قتل الطفلن وهو ما م تكشفه لنا بنية الشخصية؟ وما
جدوى ظهر رسول مبعوث من الغجر لقتل الزوج ،وكيف ظهر لنا شيخ
يدعو الله من رها ،من هو ذلك الشيخ؟
لحقتني الكثر من اأسئلة غر امررة لأحداث ونهايتها ،لعل امخرج
ي نظرته ُمرة أمر شبه مقبول إذا كان يفكر بنظرة ذكورية حول امرأة
الصعيدية ،وهو ما جعله يحول انتصار ميديا وهروبها بعد اانتقام
بحرق زوجة بعلها ووالدها كريون ،امرأة يصيبها الجنون وحالة من
اللوثة العقلية التي تشبه ما وصلت له الليدي ماكبث قبل انتحارها،
فيتسبب امخرج ي اشفاقنا عليها وهو اأمر العكي ماما عند يوربيدس
الذي كان داما ما يغامر حتى نفقد شغفنا وإشفاقنا الراجيدي تجاه
شخصياته فيدافع عن أفعالها بالحجج داما؛ فإذا كان يفكر ي امرأة من
منظور رجل الصعيد ستكون هناك محاولة لتفهم اموقف حول إضعافه
لها ،ولكن تلك امحاولة هي اجتهاد خاص مني ي التفسر خصوصا أن
امخرج م يظهر لنا ما يدعم هذا الرأي مطلقا!

نستطيع ااطمئنان عى أي عرض مرحي ،أننا جميعا نعلم أن العملية
امرحية عمل جاعي مشرك وهو ما يعمل عى ماسك شكل العرض،
تلك النقطة بالتحديد كانت وظيفة الديكور الذي أشيد بذكائه ،والذي
صممه «محمد فتحي» ،فعندما تظهر لنا مُرة عى الخشبة تكون ملتصقة
داما بعربتها الجرارة ،تلك العربة تصبح حياة مرة بأكملها ،فالعربة
تكشف عن طبيعة الرحال الدامة للغجر وتنقلهم وبذلك تكون العربة
وسيلة تنقلها الخاصة ،وأيضا العربة مبنية عى شكل بيت ما يسمع
باستعادة الذكريات الخاصة بينها وزوجها قاسم داخل امنزل ،كا أن
ذلك البيت يحتوي عى رير يسهل ظهوره للجمهور وإخفاؤه وهو ما
حاولت مرة استخدامه إثارة قاسم حتى ا يركها ويذهب لغرها ،وأيضا
هو الكهف السحري الذي تحقق فيه تعويذاتها الخاصة وسحرها .فتحيلنا
العربة داما زمنية ومكانية لحالة من التنقل الدائم بن اماي واآن وبن
اأحداث وبن اأماكن.
يدرك امخرج ماما حقيقة لجوء كتاب اإغريق للراوي ،ويدرك كذلك
حقيقة أن تلك امهنة ي الصعيد متهنا كل من الرجل وامرأة ،ولذلك
فقد اختصت «دينا مجدي» للقيام بهذا الدور التي قامت بأدائه بإتقان
وبراعة شديدة فقد كانت الراوية من جهة وخالة مرة من ناحية أخرى
وقامت بتمثيل الدورين براعة وإتقان؛ ولذلك رغم ما اختلفت فيه مع
مخرج العمل فإنه سيظل جهدا قد حاول الكشف عنه للجمهور.
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الشعور بالذنب ا يمحو الجريمة

أحمد محمد الريف

أحد ،ثم التحاقه بامدرسة ونبوغه فيها وميزه عن أقرانه،
حتى صار طيارا متميزا وله منافس لدود (تشاري وين)
ي إظهار براعته ،وي الوقت نفسه الذي قامت فيه
الحرب وعمل اأمريكان عى محاولة تخصيب اليورانيوم
من أجل حسم الحرب ،حتى نجحت تلك امحاوات،
وبالفعل تم التخصيب ورغم انتهاء الحرب بهزمة
اأمان وانتحار هتلر ،فإن اأمريكان أروا عى توجيه
تلك الربة البشعة لليابان التي رفضت ااستسام ،تم
إقناع (توماس ويلسون) بأنها مهمة وطنية ،ويهبط
بطائرته عى بعد  30ميا بعد إمام امهمة نادما عى
فعلته ،ويلتقى بفتاة يابانية كفيفة كلها أمل ي الحياة
تظنه ماكا من الساء ،لكنها تعرف فعلته وتنكرها
وتغضب منه ناقمة عليه ،ثم تم بعدها توجيه الربة
الثانية لناجازاي بواسطة غرمه (تشاري وين) الذي نراه
م يهتم وم يشعر بالذنب مثله ،وعندما يعود لبلده
فرغم التكريم الرسمي وااحتفاء من قبل امسئولن ،فإن
امواطنن ،وي مقدمتهم زوجته ،ينكرون تلك الفعلة
وتهجره الزوجة ,حتى نراه ي ساعته اأخرة بعدما وصل
إى أرذل العمر موت وحيدا م تستطع يده أن تصل
لتمسك بعلبة الدواء ،ليسقط عى اأرض طريحا بن
دوائه ومثاله.
النص من تأليف عيى جال الدين ،وقد تناوله نار
عبد امنعم بشكل بسيط وسهل بطريقة السهل اممتنع
دون أية تعقيدات مستخدما خرته ي توصيل الحالة
وامعلومة للمتفرج بشكل فني ممتع ،فالديكور الذي
صممه محمد هاشم كان بسيطا يبدأ منزل الطيار
(توماس ويلسون) ي امستوى اأري للقاعة عبارة عن
فراغ يعر عن الخواء والوحدة التي يعيشها البطل ،مع

قطع صغرة من اأثاث مقعدين ومنضدة ي امنتصف
بتصميم مسطح ،حيث وضع عى امنضدة “تورتة” عيد
مياده التي ظلت طوال العرض م مسها حتى مات،
وي اليمن كري هزاز بجوار التمثال ،ثم ي اليسار
شيزلونج ،وطوال العرض م يجلس عى تلك امقاعد أحد
غره حتى جاره ،لبيان مدى عزلته عن امجتمع ،وينزل
ستار خفيف من التل عى مقدمة امرح يعرض عليه
مشاهد فيديو بروجيكتور توثيقية ,قام بإعدادها حازم
مصطفى ،أحداث الحرب العامية الثانية ،بغرض دخول
امتفرج ودمجه ي حالة العرض وتوصيل امعلومة إليه،
كذلك توجد خلف غرفة الطيار شاشة ماثلة ظلت ماثلة
أمامنا طوال العرض ليتم خلفها تأدية مشاهد الفاش
باك باعتبارها تقنية لفصل عن امشاهد والتفرقة بن
الحدث اآي والحدث السابق ،أما مشاهد الفاش باك
ي الخلفية فاحتوت عى عدة مستويات للتمثيل قام
امخرج بتوظيفها بشكل سلس ،وكان أهم ما ي ذلك
كله هو تكامل اإضاءة مع الديكور ،حيث استخدم
اإضاءة البيضاء دون أية ألوان ،فأعطى الجو الكئيب
امحيط بالبطل باإضافة لتشويش الزمن اماي ي
الفاش باك .كا وظفها ي اللعب بالظال والنور ،ما
أوحى بجو تعبري مناسب للحالة العامة وا سيا ي
إسقاط ظال التمثال عى الحائط مع ظال الطيار ي
لحظات خاصة ،أما امابس محمد هاشم أيضا فكانت
متازجة ومتجانسة ومعرة عن تلك الفرة التي قامت
فيها اأحداث .كا كونت اموسيقى امتنوعة التي أعدها
أحمد حامد تناغا خاصا باعتبارها خلفيات تغطي
الحدث الدرامي وتحواته باستخدام عدة آات موسيقية
مختلفة ي كل حدث مثل البيانو وغره.

معزوفة جاعية متناغمة ا سيا ي اأداء التمثيي
حيث أدى ريف صبحي دور الطيار “توماس ويلسون”
براعة جذبت معه قلوب امشاهدين وأظهر مكنا
إظهار اانفعاات والتحوات ي الشخصية بكل أبعادها
ومراحلها ،كا كان معتز السويفي مناسبا ي دور جاره
الذي أداه بخرة ورزانة تحسب له ،واستطاعت سامية
عاطف أن تنتزع اأنظار بتلقائيتها وإحساسها العاي ي
دور الفتاة اليابانية ،أما محمد دياب ي دور اأب أوا
ثم دور القائد اأمريي ،فهو يؤكد مكنه من أدواته
كممثل بارع استطاع احتواء جميع أبعاد الشخصيتن
دون خلط بينها ،أما نورهان أبو ريع ي دوري
الفتاة الصغرة والحبيبة الزوجة ،فقد أدت الشخصيتن
بإحساس رقيق وأظهرت موهبة كبرة ي طريقها نحو
النضوج الفني ،وكان نائل عي مناسبا ماما لدور غريم
الطيار “تشاري وين” أجاد امخرج توظيفه وهو متمكن
من أدواته كممثل مخرم ،أما محمود الزيات فهو
اممثل امتجدد داما ي كل أدواره واستطاع أن يصل بنا
إى عمق شخصية (أوبن هامر) الذي قام بتصنيع القنبلة
النووية دون مبالغة ،كا كان محمد حسيب جيدا ي
أدائه لدوري “القائد” و”هندرسون” مدير امدرسة بخرة
وحنكة كبرة .وقد ساعد ي اإخراج دينا محمود وعمر
الشحات وتنفيذ اإخراج لداليا حافظ.
عرض جيد متميز يعد إضافة جديدة لتاريخ امخرج
نار عبد امنعم الحافل ،يعر عن فكرة إنسانية عامية
تهم العام أجمع ،أداها جميع امشاركن بتوازن فني
رصن حقق امتعة البرية والحسية ،ويحسب مرح
الغد بقيادة مديره الفنان سامح مجاهد حسن اختيار
وإنتاج مثل هذا العرض الفني اممتع.
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لحظات صغرة فاصلة بن الحياة واموت ،قد ا يدرك
اإنسان ما هو مقدم عليه ،إن كان موته هو أو موت
شخص آخر ،هل كانت الساعة اأخرة هي تلك الساعة
قبل وفاة ذلك الشخص ذي القلب الحجري الذي
ألقى القنبلة الغاشمة ،أم هي الساعة اأخرة قبل أن
يلقي القنبلة عى اأبرياء ليقتل بها عرات اآاف ي
أبشع جرمة ضد اإنسانية كلها .الساعتان قد تكونان
مختلفتان لكنها متوازيتان دون تسا ٍو ،م يكن ذلك
الرجل بريئا وا مكن أن يرئه أحد أو يتعاطف معه
مها أبدى من شعور بالذنب ومها تعاظم هذا الشعور
بداخله أو أفصح عنه ،هو فقط ينمي الشعور بعد
ارتكابه الجرمة ي يتوافق نفسيا للعيش مع هذا العام.
ماذا أفاده الحصول عى مثال أو نيشان من امجرمن
أصحاب امصالح الذين دفعوه لتلك الجرمة البشعة ،أما
هو فجرمته قادها الطمع والوحشية من ذاته التي ا
مكن أن ينكرها بدعوى جهله ما يحمله ،ا أحد يحارب
ويذهب لقتل أبرياء ا يعرف الجرم الذي سرتكبه ضد
مدنين عزل وضد مدينة بأكملها ،فقتل واحد بريء مثل
قتل عرات اآاف ،فالجرمة ا تتجزأ إذا انطوت عى
الوحشية والدموية.
يقدم لنا امخرج نار عبد امنعم بقاعة مرح الغد
التابع للبيت الفني للمرح ،فكرة جديدة م تقدم
من قبل ،وتتحدث عن الساعة اأخرة ي حياة قائد
الطائرة التي ألقت قنبلة هروشيا لتقي عى سبعن
ألف شخص ي اليوم اأول ي محيط أربعة كليو مرات،
ثم مثلهم ي اليوم التاي ،ثم حصيلة التشوهات التي
حدثت لأجيال التالية بعد ذلك ،هي حالة نفسية
يقويها الشعور بالذنب لدى هذا الطيار الذي صاحبه
اثنا عر فردا من القوات اأمريكية إنجاز امهمة،
يعتمد العرض عى تقنية الفاش باك ،فيبدأ باستعراض
هذا الكهل العجوز توماس ويلسون الذي يعيش وحيدا
بعد أن هجرته زوجته وابنه وانعزل عنه جميع الناس،
نتيجة فعلته التي كان يظن أنها مهمة وطنية من أجل
رفعة باده ،وا يبقى معه سوى مثال صغر له أقامه
له امسئولون ي أكر اميادين تخليدا له ،لكنه بعد فرة
وضعه له امسئولون ي حديقة منزله حتى أجره جرانه
عى وضعه داخل امنزل نفسه ،فالجميع ينكرون الجرمة
وا يطيقونه ،يجلس هذا امجرم وحيدا يتحدث مع
مثاله ،ويحتفل وحده بعيد مياده بـ”تورتة” صغرة م
يشاركه أحد ،ويبدأ ي تلك الساعة امصاحبة بأزمة مرضه
الصدري الذي يازمه ويشتد عليه ،يبدأ ي اسرجاع
اأحداث وامواقف التي مرت به طوال حياته وكانت
سببا ي ارتكاب الجرمة اإنسانية التي يندم عليها ويريد
التنصل منها ملقيا التهم عى قادته الذين م يخروه
مدى فظاعة الجرمة وما تحمله القنبلة من دمار شامل؛
حيث كانت أول مرة يتم تجربتها ي حرب بشكل فعي
بعد عملية تخصيب اليورانيوم مبارة ،فرى من خال
تقنية ااسرجاع طفولته ونشأته مع أب تسبب ي كرهه
له حتى كان الطفل سببا ي وفاة والده دون أن يعرف
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النصوص امرحية الجيدة تكتسب هذه الصفة من عدة مسببات ،قد
يكون من أهمها قدرتها عى التطويع للكثر من وجهات النظر؛ معنى
أن النص امرحي الذي يحاول أن ينقل لنا محاكاة للحياة أو الطبيعة..
إلخ ،برف النظر عن مدرسته الفنية ،هذا النص ا يتوقف عند خطاب
أحادي ،أو حادثة واحدة لها تفسرها الحتمي اأوحد ،فمها كانت
الحتمية رورية بالنسبة للحدث امرحي ،إا أن تفسر هذه الحتمية
يختلف من وجهة نظر أخرى ،عى مستوى شخوص النص أو امشاهد
ذاته.
ا أود أن أطيل ي هذه النقطة كثرا ،ولكن فأسلم ولتسلموا معي أن
معظم نصوص شكسبر هي نصوص جيدة ،وإا ما كانت قد عاشت هذا
الزمن.
والحقيقة إنه مع هذه الجودة امسبقة فإن التعامل مع نصوص شكسبر
م يعد سها ،فالحقبة الزمنية امختلفة التي قلصت مدة العرض امرحي
وفصوله إن وجدت ،م تعد تسمح بأن يقدم شكسبر كا كتب أو كا
قدم حتى ي منتصف القرن العرين؛ لذا فمن يحاول أن يقدم شكسبر
اآن حتى يكون جزءا من سرته الذاتية فقط ،عليه أن يقوم بتخليص
وتخليص النص محاوا اإبقاء عى كل أو معظم ما أراده شكسبر ،أما
امخرج الحقيقي الذي يعتقد أن له دورا ي هذا العام ،من خال محاولة
تحديد وجهة النظر إليه ،ومن ثم إبداء رأي ،بالتأكيد م يخر نصا اعتباطا
أو مقولة إنه قدم نصا لكاتب ما مها كان ،بل إنه وجد ي هذا النص
ما يتطابق مع وجهة نظره وما يريد أن يعرضه أو يعارضه ،سيان ،وإذا
كان نصا معروفا وطويا كنصوص شكسبر فهو بالتأكيد استخلص أحداثا
معينة بشخوصها ،رما م يكن لها الغلبة ي عملية التقديم أو الروحات
اأوى والاحقة ،وهو يقوم ما يشبه بعمليات فصل التوائم الجراحية،
فهو يستخلص من النص ما يريد أن يقوله أو يركز عليه ،مع عملية عدم
اإخال بالوظائف والسات الواجبة من جراء عملية الفصل هذه ،مع
امحافظة عى نقاء النسب للمبدع اأصي /شكسبر ،مها استخلص من
رؤى قد يقول البعض كذبا أو حقيقية إنها م تخطر عى بال ا امؤلف
وا الشارحن سابقا.
روادتني هذه الكلات وأنا ي طريقي مشاهدة عرض (هاملت) امؤلف
هو شكسبر بالطبع واإخراج لسامح بسيوي وتقدمه فرقة قر ثقافة
الجيزة ،وطبيعي أن يي هذه الكلات التساؤل عا إذا كنت سأشاهد
عرضا مخرج من النوع اأول أم الثاي؟
وطبيعي أن يعرف كل امهتمن بامرح نص هاملت؛ ومن ا يعرف
سيعرف بعملية بحث بسيطة لو كان حقا مهتا.
العرض مدته ساعة تقريبا ،بدأ مشهد العم /املك وهو يرد برسالة عى
التهديدات الخارجية التي تهدد الباد؛ ويذكر بامعاهدات امرمة ،ثم
هاملت والحزن عى أبيه املك الراحل ،ثم يخره الحراس بتجي شبح
أبيه ،لنعرف دون تشخيص أنه علم بامؤامرة ،ثم مشهده مع أوفيليا،
وتنكره لحبها؛ ومواجهته مع أمه ،ومشهد تلقن هاملت للفرقة امرحية
كيف يكون التمثيل ومقتل والد أوفيليا ومشهد حفار القبور ،ثم امؤامرة
وامبارزة ومقتل الجميع؛ هاملت والعم /املك واأم وشقيق أوفيليا،
حتى هذه امشاهد التي ذكرناها م تكن كا عند شكسبر بل دخل عليها
التلخيص واإيجاز ،فا الذي أراده بسيوي من هذا؟ هل هو مجرد إعادة
إنتاج لهاملت بشكل آخر دون أن يكون هناك مضمون ا يستقيم كلية
مع الحكاية اأصلية؟
من الواضح أن اموضوع تعدى هذا اأمر ،فبداية أنت أمام مملكة تواجه
تهديدا خارجيا ،ولكن بها الكثر من امشكات الداخلية ،وصاحب الثأر
تباطأ ي أخذ حقه ،وامغتصب تباطأ ي إكال اغتصابه فكانت النتيجة
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الظلمة والنار
بطاقة
العرض
اسم العرض:
هاملت
جهة اإنتاج:
قر ثقافة
الجيزة
عام اإنتاج:
2018
تأليف :وليم
شكسبر
إخراج :سامح
بسيوي

مقتل الجميع أي ترك امملكة بدون قائد ،فستكون النتيجة طبعا أن
الطامع الخارجي سيدخل الباد دون صعوبة ،صحيح أن بسيوي م يذكر
هذا ،ولكنه نتيجة منطقية ،مع أنني كنت أود أن يتم التريح بها؛
وهذا ما أشار إليه شكسبر ،وبعملية إسقاط ريعة عى الواقع ستجد
أنها مقولة تتفق معها ي الكثر من القضايا التي تهم امنطقة العربية
اآن ،حيث إن الكثر من امشكات التي تتعلق بعملية الحكم والحكام،
وطريقة التعامل معها ،من اممكن أن يهدد الباد بأرها برف النظر
عمن هو صاحب حق من عدمه ،بل إننا يجب أن نفكر قليا عن اأهم
ي صون الباد ،ثم اانتهاء من قضايا الحكم والحكام.
كا أنه ا مكن أن تغفل مرجعية سامح عند التأويل ما اختاره من
هاملت ،فبعض امشهد كان لاتساق والريان للفكرة أو الحدث وبعض
امشاهد كانت لو حذفت لن تخل باموضوع اأساي مثل مشهدي تلقن
الجوقة كيفية التمثيل وحفار القبور ،ولكن مشهد التلقن هو مشهد
تعليمي يواجهه ويوجهه سامح ي اأساس لكل من يعمل معهم من
اممثلن ،أو قد يقول رأيا ي بعض ما يدور ي العملية التمثيلية خاصة
عى مستوى ااحراف ،وكم كنت أمنى أن يعي اممثلون أنفسهم درس
هاملت ي التمثيل ،فأغلب اممثلن ي اليوم الذي شاهدت به ،فعلوا
كل ما نهى عنه هاملت ،وأزاحوا كل ما طالب به ،ما فيهم القائم بدور
هاملت نفسه.
ثم لحقيقة أنني دهشت عندما شاهدت أنه شط شخصية اأم /املكة

جروتود وجعل ممثلتن تؤديان الدور! رما سيقول البعض إنه بهذا
اانشطار قد قام بفصل اأنثى /الطامعة للحكم /الخائنة لزوجها عن اأم
الرحيمة التي تشفق عى ولدها وتخاف عليه ،وقدمت اأوى هبة العطار
والثانية وفاء عبد الله! فهل مثا خى أا تسطيع ممثلة منها القيام
باأمرين معا؟ الحقيقة من خال معرفتي ومشاهدي للممثلتن أقول
إنها قادرتان عى أداء هذا الدور امركب بجودة عالية :وأعتقد أن سامح
نفسه يعرف ذلك ،أم أنه م يستوعب فكرة أن يكون بداخل نفس برية
واحدة هذا التناقض؟ خصوصا أنه م يعمم اأمر عند شخصيات أخرى
كانت لها تحواتها وانشطاراتها وانقساماتها ومنها هاملت عى سبيل
امثال ا الحر ،حتى نقول إنه يدخل ي التاس مع ما بعد الحداثة من
حيث التشظي والتنافر.
صحيح أنني بعد مشاهدة العرض قرأت مطبوعة وفوجئت بأن هناك
ممثلتن تؤديان دور أوفيليا! ولكنني م أاحظ إا واحدة ،فهل هناك
تبادل بن اممثلتن؟ أم أن الثانية فعا دخلت وقدمت العرض مع اأوى
وأنا م ألحظ؟ للتذكرة لو كانت الثانية وأنا م ألحظ فالخطأ اأكر ليس
مني ،ولو كانت اأوى فالتعامل مع امطبوع هو امسئول.
ولكن هل مكن أن نقف عند الكلات التي اخراها سامح فقط وانطق
بها اممثلن؟ بالطبع ا ،فطبيعة مكان العرض والديكور واأزياء تعمق
الفكرة التي أوردناها سابقا كا تضيف بعدا آخر للرؤية التي أرادها
امخرج ،فوائل عبد الله هو مهندس الديكور ومصمم امابس ي الوقت
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نفسه ،والعرض كان بقاعة ،وتعامل معها بالطبع وفقا ما أراده امخرج
من خال نص العرض أوا ومن خال امناقشة ثانيا ،هو قد اعتمد عى
لونن فقط ي الغالب ها اأسود واأحمر ،غلف اأسود كل امكان
تقريبا ،وم يشذ عن هذا سوى بعض اأباجورات التي وضعت كقطعة
ديكور عى جانبي نقطة التمثيل ،اللون الذهبي فيها ليس له أي مدلول
سوى الفخامة أو املكية ،كا أنها كانت منبعا جيدا إضاءة داخلية غر
اعتيادية ،حيث تتبؤ فقط أن هناك بصيصا من نور ولكنه ا ييء أي
يء.
فمكان اإضاءة من تلك اأبأجورات التي وضعت عى اأرضية بطول مر
تقريبا تلقي بضوئها منطقة امنتصف عند اممثل ،وهي منطقة سوداء

21

عنده أساسا؟ كا أنه ا مكن أن توجد هناك ظال فاأرضية أيضا سوداء،
اأمر كله منبع ضوي يقول لك بكل بساطة أن تخرج من هذا امكان
ما بعد هذا الضوء ،نعم كان مثابة إعانات أبواب الخروج ي قاعات
العرض امختلفة ،وهذه امرة م يكن بابا للمشاهدين ولكن للشحصيات،
الشخصيات نفسها كانت موجودة عى امرح طوال الوقت وتعامل
معها سامح بامزج؛ بحيث يخرج كل مؤول ما يريد ،فمن يرد أن يقول
إنه تعامل مع اأمر كأنها فرقة مرحية أو مجموعة واحدة تشرك كلها
ي اللون اأسود ثم يكون التفاوت بن الشخصيات عن طريق بعض
امناطق الحمراء ي الزي مع أنه أي اأحمر قليل عموما ،فليقل ،وهناك
من سيقول  -وأنا منهم – أنها؛ أي سامح ووائل فكرا ي اأمر عى أنه
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عملية استدعاء لنفوس أو أرواح شقية؛ لترح لنا عن طريق التجسد
ما أوصلهم لهذه الحالة ،صحيح أن هناك بعضا من عامات ستكون ي
جانب التأويل اأول خصوصا أنه جعل كل الشخصيات تقريبا ي تجسيد
الجوقة أو الفرقة امرحية ،ببعض اأقنعة فقط التي وضعت أمامنا،
ولكن هناك تفسرا آخر لكون الشخصيات تتخذ وظيفة الجوقة؛ أي أنهم
بالطبع ممثلون ،وفعا حينا تتأمل نص العرض ستجد أن الجميع تقريبا
عدا أوفيليا يقولون ما ا يعنونه وا يشعرون به حقيقة! ورما كانت هذه
وجهة نظر أو رأي لسامح ي عملية الراع بن أصحاب الحكم والطامعن
فيه.
ستجد أن اأحمر بنظرة بسيطة الذي تناثر عى اأزياء وبعض اأماكن
ما هو إا عبارة عن تجسيد مشاعر وأطاع إنسانية ،فكل من كان عليه
اأحمر به جانب غر سوي مثل الطمع /الرغبة ..إلخ؛ أي أنها نارا تحرق،
حتى لو تراءى للبعض أنها تيء وتكر ظلمة اأسود؟ فطبيعة اأمر
أن الظلمة عند وائل عبد الله جاءت نتيجة لهذا اأحمر /النار /اأطاع/
الحرة /الغريزة ..إلخ ،لذا كان من الطبيعي أا تحوز أوفيليا واأم الطيبة
عى جزء منه.
لو أضفنا هذا ما ذكرناه سابقا لوجدناه تأويا مقبوا وجيدا ي الوقت
نفسه من جانب سامح ووائل لطبيعة أن الظلمة هي النتاج الطبيعي
للنار حتى وإن أضاءت بعض الطرق لبعض الوقت ،فكل من يحرق بأي
نار سيصر رمادا أسود ا محالة؛ مها طال الوقت أو قر ،مع الوضع ي
ااعتبار أن القاعة غر مجهزة جيدا ،ولكنهم تعاما بشكل جيد مع امتاح.
ورما امساحة أوشكت عى اانتهاء إذن ي عجالة من اممكن أن نقول
إننا أمام تقديم جديد وجيد لهاملت ،وإن كان شكسبر قد اعتمد عى
الشخصية إى حد كبر ي بناء نصه امرحي ،إا أن سامح بسيوي رما
عاد أرسطو وجعل الفعل هو امحرك اأساي سواء حدث أمامنا أو
ما عرفناه من الرواية ،لي يحاول أن يخرجنا من ضيق امعنى الخاص
بالشكلية ذاتها بل يجعلك أمام حقيقة أنك ستجد نفس امصر ما دمت
فعلت نفس الفعل مها اختلفت شخصيتك عن آخر؛ وي النهاية سيكون
اموت هو الحاكم ،ولكن وقتها أين ستكون روحك؟
ولكننا أيضا سنجد أنه ا مكن أن تتمتع فعا بالعرض دون أن تكون ملا
بالنص اأصي ولو من بعيد ،وقد كنت أطمع أن يكون اأداء التمثيي ي
عمومه مسايرا لطبيعة الرؤية أو نصيحة هاملت ،ولكنني رما سأصدق
ما قاله امخرج بعد مشاهدي ،بأنه م يكن يوم اممثلن ،كا يحدث
مع بعض الفرق مها كانت نوعيتها ،وأعتقد أن من سيشاهد العرض
واممثلون ي يومهم رما سيضيف ما كتبته ،أنه ساعتها سيكتسب نص
العرض ما بقي من دااته عن طريق اأداء الذي أشار إليه امخرج.
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«حضرة
حرة»

بطاقة العرض
اسم العرض:
حرة حرة
جهة اإنتاج:
مشرك،
سوري أماي
عام اإنتاج:
2018
تأليف
وإخراج:
محمد ديبان
وأسامة
الحفري

قضية وطن

منصور عايرة
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تطفو قضايا اأمة العربية اليوم عى السطح أمام العام،
وترسخ الحالة العربية كقضية كرى  -ما يجري فيها من
أحداث مأساوية  -ي اأجناس اإبداعية ،ويبدو امرح أكرها
حما للقضايا اإنسانية ،وفواجع اأمة العربية قضايا إنسانية،
يتوقف عليها امرح بااستعراض والقراءة والتحليل ،وتحت
عنوان تداوله النقد امرحي ومثل باتخاذ اموقف ،وهذا
اموقف مطلب إنساي ،حيث تنقل القضية من الهم الوطني
أو امجتمعي ،إى امجتمع اإنساي ،وهذا الرحل حالة إنسانية
رورية ،فاإنسانية مواقف قارة ،وما أنها كذلك ،فامرح
العري مطالب بنقل قضيته إى العام.
العرض امرحي السوري “حرة حرة” ،القادم من أمانيا أيضا،
يبدو بإعادة طرح قضيته مرتن ،امرة اأوى ي باد عربية وكان
ي تونس ،إبان إقامة مهرجان امرح العري بدورته العارة
 ،2018وامرة الثانية بالفرجة امرحية التي يعرضها ي أمانيا،
والعرض فرجة حقا ،وهو يدرك ذاته كحالة ذهنية واعية،
فاستخدم امرح البري ،والطاقة الجسدية «كروغرافيا» بنقل
كل قضيته تحت عنوان كبر كمغناة “يا وطن” .اموضوع إذن،
القضية السورية كقضية إنسانية تهم العام بكليته ،والعام بات
يرى القضية السورية كل يوم كواقع ،وليس كأمول ،فالواقع
هو الذي يبدو بكل عنجهيته ،ويتطلب اآن اتخاذ موقف
إنساي كبر.
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السينوغرافيا :بدت السينوغرافيا متعددة ،تتاى مع القضية
السورية كحدث واقع وما زال يشتغل حتى اآن ،فالشاشة
الكبرة التي غطت خلفية الخشبة ،استدرجت رؤية حدثية
سورية مثلت بالهجرة والرحيل والقسوة وااضطراب ،وهي
الرؤية التي تشكل امشهد الحدي السوري اآن ،فكان الرحيل
الرؤية الحارة بقسوة إى جانب الحدث الدموي الذي يشتغل
بآلة حربية قهرية ،تضع حدا للصوت اإنساي ،والعرض يطالب
العام بصوت إنساي .ومثلت السينوغرافيا أيضا ببعد طقي،
إذ بدا بحالة الحرة ،التي تشتغل عى الروح ،والروح امعذبة
العاشقة:
«قل له حانت،
إن امدن قد فرقتك،
إن السفن حن رست قد أرشدتك،
َمثل الدميم يحب حُ لوة،
مثل السجن ببعلبك»
ولكنها حرة حرة ،معنى أنها نقلت الحدث السوري برمته،
بل أكر من ذلك ،عندما أرجعت حالة التاهي الشعبي
والوطني من خال تراثه الكبر ،فكانت الدبكة السورية ذات
يوم تجمعنا ،هكذا يقول العرض السوري ،فالراث يجمع شتات
امجتمع ،ومثل امجتمع كدمومة واقعية وتتجدد ،ولكن الدبكة
تنتهي إى حالة فردية عندما يتفرق الجمع ،ويشخص شخص
واحد وهو يلوح بذاته امثقلة بالهموم ،ولذا نجده يرب خشبة
امرح ،وكأنه يريد استنبات الحالة اماضوية اآن ،فيطفو
الحزن.
الكروغرافيا :اعتمد العرض امرحي ،أو تشكل من طاقة
جسدية ،مثل برقص متعدد ،وقد أرت إى الدبكة السورية،
إا أن العرض مثل بحركة جسدية كرقص حديث ،ينبعج
إى الجوانية ،وهو يحاول الخاص من معاناته ،فاشتغل
اممثلون عى توليد هذه الطاقة الجوانية ،التي تتاى مع
الحالة السورية بامعاناة واأم ،ومحاولة البحث عن خاص،

تتحرر الشخصيات من قيدها امؤم ،وكأنها رنقة تنتج اآن،
وانبثقت الرنقة لتقول كل الحدث السوري الذي ما زال
ينجز ،ويستدعي الخاص إى الحرية ،ثم ينطق برؤية أخرى،
منازعه النفس تشر إى التقاتل الجواي بن السورين أنفسهم،
ما يجعل العرض يتاهى ماما مع أبعاده الوطنية اإنسانية
النفسية ،ومثلت بثنائية الروح والجسد؛ إذ تبن عن اأم أكر،
وهي تنزع إى انطاقها من الروح ،وكيف يتخلص هذا الروح
من الجسد ،وكيف يتخلص الجسد من روحه امعتمة أيضا؟
واشتغل الرقص عى جزئيات عدة ،مثلت بالرؤى العامة أو
الجاعية ،وهي ترسم امشهد السوري امتمثل بالتشتت واموت
والرحيل والعتمة ،التي تخفي أي طريق كواقع يجب أن يصل
إى نهايته ،ومثل مرة أخرى بالسفر والرحيل ،فكانت الحقائب
حارة ي العرض ،تبن معاناة السفر واموت ي البحر ،وكانت
الحقيبة ذات مرة كسينوغرافيا وادة ،معنى أن الحالة العاطفية
بن الرجل وامرأة كثنائية حميمية؛ إذ جسدها العرض ماما،
وكان الناتج كائنا إنسانيا ينبثق من الحقيبة ،هناك ي باد غريبة
وبعيدة ،وولد بحالة معاناة ،ويحاول البحث عن وجوده.
ومثل الرقص بوعي ذهني وجسدي للممثلن ،ويبن عن القدرة
التي تتمتع بها أجساد اممثلن ،وهي تنقل العرض امرحي إى
امتلقي ،وهذا يعني انشغال العرض بتمرينات رياضية جسدية
نفسية وذهنية ،فأخذ العرض امرحي امتلقي منذ بدايته
حتى نهايته؛ إذ شكلت الحركة الجسدية بنية العرض امرحي
الرئيسية ،مصاحبة الصوت الغناي اموسيقي.
ومن اأشياء التي أوجه نظري إليها ،وجود الصندوق الخشبي
الكبر عى خشبة امرح وهو يبدو كتابوت ،وأحيانا يبدو
كطاولة ممتدة ،وحضور الطاولة يعني الحوار ،ولكن الحوار
يفشل ،رما كان باستطاعة فريق العمل والرؤية اإخراجية أن
تبعده عن الخشبة وتشتغل عليه ي ما وراء الخشبة ،يعني
بحضور حالة الستارة أو الشاشة الكبرة ،وهذا ما يؤدي امعنى
الدقيق وامطلوب ،وهذا ا يجعل الشاشة تطغى عى العرض،
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وباإشارة إى الشاشة ،فقد كانت مرة أخرى ستارة يتلون عليها
امشهد ،فتبدو خلفية حارة وليست رؤية ماضوية مسجلة،
إنها واجهة امجتمع امتصارع اآن ،لتؤكد غياب الحوار.

وأنا ضد استخدام الشاشة ،أنها قد تأخذ العرض إى التشتت؛
وي العرض كان استخدامها محدودا وريعا ،وباستخدام هذه
الطاولة يكون العرض تخلص من سينوغرافيا ،تاشت أحيانا فيا
بعد عن الخشبة ،ويفرض بسينوغرافيا اأشياء أن تستنفذ كل
طاقتها عى الخشبة.
ومن اأشياء التي قد تكون بخلفية الشاشة ،وادة اإنسان
الجديد ،ولتبقى اأشياء بارزة عى الخشبة باستخدام الحقائب،
وقد تنبثق رؤية السينوغرافيا من خال الحقائب ونتخلص من
استخدام الطاولة الكبرة ،فالحقائب كان يفرض أن تستخدم
كطاقة حدثية سينوغرافية ،لتأي عى استخدامها اأفضل ،وهنا
نشر إى استنفاد قدرتها التوليدية ،معنى استخدام السينوغرافيا
بحاات انبثاقية أفضل.
جزئية مهمة أخرى شكلها العرض السوري ،إنه الصوت الشعري
واللحني الصوي أو الروحي ،لحن الحرة ،وقلت إن العرض
مثل الروح أو الجوانية امتهالكة التي تستدعي اانفراج ،ولكنها
تبقى معلقة بجوانيتها ،وهي ترئب إى الخاص ،فكان اللحن
الصوي يزيد بانباج جوانية النفس امغبونة ،والراع بالتاي،
يبدو جسديا وروحيا ،فالجسدي مثل بالرقص امتعدد ،الذي
يبن عن غياب التواصل وقهر الجوانية ،والروح مثلت بحالة
تقهقر توغل بالحزن والوحدة أكر ،فهذا الصوت مثل الطاقة
الجسدية والروحية ،ثم الصوت اآخر الذي مثل الشعر ،فقد
جاء كإدانة للعام بقهر الرق ،وكان الصوت الشعري يستحر
كل الرق ماضيه العظيم ،ويعاي من وحدته اآن ،وهو يقدم
قضيته لآخر:
“قل له حانت،

وداعًا أيها العام القاري،
نصب تذكاري”.
أنا اليوم شاعر بينكم وغدا ٌ
وما يعني اآخر ،فقد أرت إى أن العرض يقدم ي أمانيا ،وهنا
نرجع مرة أخرى إى مفهوم إدانة اآخر ،فهو ريك بالحدث
السوري ،وعليه أن يفكر إنقاذ اإنسانية ،فالعرض السوري
حرة حرة يحمل قضيته كمرح عري يحدث اليوم ،وهذه
الرؤية مهمة مرحنا العري ،وآن اأوان أن نشتغل عليها أكر،
ولنا مرحنا الذي يحمل قضايانا ،وعليه أن يرحل ويجوب
العام ليشاركنا برؤيتنا ،علينا أن نطالب اآخر باتخاذ موقف
اآن .ومن جانب آخر ،فالعرض إذا ما قدم كا كان ي تونس،
فهو يحمل إذن الطاقة الفكرية واللغوية العربيتن ،وهذا
اأمر يتمحور ي إطار القضية العربية ،ومرة أخرى نستطيع
أن نقدم فرجتنا ،من خال الراث الذي يزهو به الرق ،وهنا
اإشارة إى الوطن العري الكبر ،فراثنا حار منذ آاف السنن،
ولغتنا حارة منذ آاف السنن ،وستبقى اأرض العربية صانعة
رؤى إنسانية عظمية ،وعى اآخر أن يفتح عينيه ،بل أكر من
ذلك أن يستدرك ذهنه كحالة وعي تؤكد وجود اأمة العربية،
وبغيابها فقدان التوازن ،ثم إنها تقاوم وستبقى.
عرض “حرة حرة” ،يندرج أيضا ي رؤية امرح الوثائقي،
حضور الشاشة و ّثق مشهدية الحدث السوري امنجز وما زال
ينجز ،فمثل هذا العرض يبن عن حدث زماي مرت عليه سنون
عدة ،وترسخ بحالة قهرية ،ويحر التوثيق مرة أخرى من
خال الشعر ،الذي يبن عن كينونة الرق /اإنسان العري عر
تاريخه ،وبالتاي ،فعرض “حرة حرة” يندرج ي إطار بري
وثائقي أيضا.
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امقطوعة الغنائية اموسيقية ،غناء عبد الله امنياوي وموسيقى
أحمد صالح ،وهي مثل دمجا متاهيا مع العرض امرحي
ماما ،بحركاته ورقصاته والشاشة الخلفية أيضا ،بل أكر من
ذلك ،فالصوت الغناي الشعري كشف عن جوانية معذبة للفرد،
واإنسان العري يتأم ،وعندما يتأم الفرد يرتسم عى فيزيائيته
ونفسيته عذابات امجتمع بأره .كان الصوت حارا وشعريا،
ومثل رخة الوطن ،ويستجلب الحميمية التي تبدو طافية عر
اأثر ،وغر قادرة عى ااستقرار ،الصوت الشعري يستدعي كل
هذا الحنن ،وبغياب الحنن مي اإنسان كأي يء ا يدرك
اإحساس ،ويفتقد ماهيته .كان الصوت الغناي طربيا يعزف
عى جوانيتنا جميعا ،فالقضية السورية قضيتنا ،قضية امتلقي
العري والعامي ،ولكنها قضيتنا بامتياز ،نحملها ي جوانيتنا
ونرخ ،نستولد براخنا راخ اآخرّ ،
عل اأم يتوقف اآن،
جس أرواحنا ،لينبثق منها عنفوان
فالصوت الغناي واموسيقي ّ
روحي مثل ماهية اإنسان ،وبعد خروجك من العرض يبقى
صوت الغناء واموسيقى والشعر مخر لبك ،إنه صوتك أنت.
وبدا اللون حارا ي العرض امرحي ،ومثل باللون اأبيض ،فقد
بدا اللون حالة نقاء روحي مرة ،وقد يبن عن حالة اموت أيضا،
إذ كان الزي /اللباس يغطي جسد امؤدين من الرأس إى القدم،
وعندئذ حرت الشاشة لتبن عن الفوى وااضطراب والخراب.
والشمس بلونها اأبيض كشعاع ،ا تبدو مكتملة البياض ،بل
تغرق ي اللون اأحمر ،وامؤدون يرقصون باضطراب .واللون
اأحمر ا يشر إى امأساة والدموية فقط ،بل يبن مرة أخرى
عن البعد العاطفي ،اللون اأحمر رقصة حميمية يصاحبه الغناء
واموسيقى:
“خذيني بن راحتيك نحو مكة وطوي ي،
ي نزهة امشتاق ...طوي ي”.
والعرض يغرق ي اللون اأحمر ،ويرز اللون اأبيض من خال
اللون اأحمر الطاغي ،وهنا نشر إى ثنائية اللون ،فاأبيض
يشر إى حركية الواقع كرؤية تنشغل فيها الحالة النفسية،
ولكنها ليست كأمل ،فأنا ا أثق كثرا بهذه امفردة ،بقدر ما
أستشعر حضور الواقع ،ومنه ينبثق الصباح الجديد ،ولكن
اللون ي العرض امرحي ثاي ،فالعتمة تبدو حارة ومزج
اللون اأحمر واأبيض ،وهي الرؤية التي مثل الحالة السورية،
فالصباح يبزغ كل يوم يحيط به اللون اأحمر ،ليختفي اليوم
عى العتمة ،ويتكرر كواقع ،لينتهي العرض عى حالة دورانية
تبحث عن استقرار الروح وامكان ،وهي تستدعي الرقصة
الصوفية مرددة يا وطن ،وظلت األوان الثاثة الحمراء والبيضاء
والعتمة حارة ،وتبقى سيمفونية يا وطن امشجاة التي يغنيها
الجميع.
وباإشارة إى اللون ،نشر إى اإضاءة ،فاللون إجاا تشكل
باإضاءة امرحية ،التي أحاطت بتشكات العرض امرحي،
ونحن نؤكد عى أهمية اإضاءة كحضور سينوغراي أيضا،
فاإضاءة لديها القدرة والتميز عى تبيان الحدث والوقوف
عى مفصاته ،وحضور اإضاءة كأحداث مرحية يكشف عن
ااشتغال الجيد للسينوغرافيا ،وكانت اإضاءة حارة باشتغال
تشاري متميز ،أو تندمغ ماما مع الحدث امرحي .ونحن
نؤكد عى أهمية السينوغرافيا ي العرض امرحي امعار،
أنها قادرة عى حمل العرض امرحي برؤية فرجوية فكرية،
فامرح فكر وفن ومتجدد أيضا.
عرض “حرة حرة” عرض تشاري ،مثل إدانة للواقع امنجز وما
زال ينجز ،ويستدعي اآخر؛ اتخاذ موقف اآن كواقع.
العرض مشرك ،سوري أماي ،قدم ي تونس ،مهرجان امرح
العري ،الدورة العارة ،تأليف وإخراج محمد ديبان وأسامة
الحفري.
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ترشيحات توني

حقائق وأرقام مثرة عن الجائزة

تعليقات كثرة توالت بعد اإعان عن جوائز توني اأمريكية المسرحية الي تعد أشهر الجوائز
المسرحية في الوايات المتحدة ،والمنافسة لجوائز السر لورانس أوليفييه أشهر الجوائز المسرحية
في بريطانيا على الجانب اآخر من اأطلنطي.
قال الناقد المسرحي للوس أنجلوس تايمز إن ترشيحات الجوائز هذا العام تظهر في حقيقة اأمر
حالة من اأنيميا في اأفكار المبتكرة والتجديد يعانيها المسرح اأمريكي .ويقول إن الرشيحات
عبارة عن نتيجة اختبارات معملية لحالة المريض (يقصد المسرح اأمريكي) .وتشر نتائج اختبارات
العام الحالي إلى تراجع حالة المريض .وهو يعتقد أن أنطوانيت بري الي تحمل الجائزة اسمها
تتعذب في قرها بسبب تردي حالة المسرح اأمريكي.

هشام عبد الرءوف

جريدة كل المسرحيين

وتعد أبرز امرحيات امرشحة لجوائز توي امرحية اموسيقية
“زيارة الفرقة” التي تم ترشيحها لعدد  11جائزة منها أفضل مرحية
موسيقية وأفضل ممثل التي رشح لها النجم اأمريي صاحب اأصول
اللبنانية توي شلهوب ( 65سنة) .ويرجو شلهوب أن يحالفه التوفيق
هذه امرة ي الفوز بتلك الجائزة التي تم ترشيحه لها أربع مرات دون
أن يفوز بها رغم فوزه بجوائز كثرة .ويرى ناقد لوس أنجلوس تامز
أن امرحية ا باس بها وتم ترشيحها بسبب كرة العروض امرحية
امعادة ي برودواي هذا اموسم.
وهو يخى من منافسة مرحية موسيقية أخرى وهى «فتيات
متواضعات» وهي عبارة عن معالجة مرحية لفيلم معروض حاليا
بنفس ااسم بطولة تينا فاي حقق إيرادات كبرة.
هاري بوتر
أما أفضل مرحية عادية ،فقد كانت معظم الرشيحات من نصيب
مرحية «هاري بوتر والطفل املعون» التي اعترها الناقد عرضا دون
امستوى م يكن يستحق الرشيح لوا ضعف العروض امنافسة .والعرض
عبارة عن معالجة مرحية إحدى قصص هاري بوتر كتبه الريطاي
جاك ثورن وأخرجه الريطاي جون تيفاي ليكون عرضا بريطانيا ي واقع
اأمر .وكان هناك عرض أمريي أفضل منه هو مرحية “قصص كتبها
يستوف روط الرشيح .وهناك
القلب” .لكن امشكله أن هذا العرض م
ِ
عرض آخر مرشح لجائزة أفضل مرحية هو “فارينيي واملك” بطولة
مارك ريانس وتأليف زوجته كلر فان كامن .لكنه ا يتوقع لهذا العرض
الفوز بسبب حواره الذي يقرب من الخطب السياسية أكر من الحوار
امرحي رغم إعجابة موهبة ريانس .وا يعتقد الناقد أن عرضا آخر
مرشحا وهو “التاريخ الاتيني للمورمون” مكن أن يفوز .ويكفي ي رأيه
الجائزة الخاصة التي ستمنح لبطلها جون لويزامو عن مجمل تاريخه ي
العمل امرحي.
وبعد ذلك ا يرى بأسا ي ترشيح مرحية “امزعج” للكاتب امرحي
وامخرج اأمريي صاحب اأصول الباكستانية عياد أخطار .وتتناول
امرحية قصة مهاجر من باكستان يخطب فتاة أمريكية فيجدها
تعتنق قيا وأفكارا تختلف عا يؤمن به.
وهناك مرحيات أخرى رشحت لجوائز مختلفة مثل “مائكة ي
أمريكا” و”رجل الجليد يأي” ليوجن أونيل و”ثاث نساء طويات”
و”الصورة الزائفة”.
ترشيحات نسائية
ومن أبرز امرشحن اآخرين جليندا جاكسون كأحسن ممثلة عن
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“ثاث نساء طويات” وهو أمر يرحب به ناقد الصحيفة .لكنه م
يرحب ي الوقت نفسه برشيح إمي شومر عن مرحية «سقوط
الشهب» الكوميدية رغم اعرافه موهبتها كممثلة كوميدية لكن
اختيارها م يكن موفقا لدور البطولة.
ويعود فرى أن الصورة ليست قامة ماما .فمرحية “مائكة ي
أمريكا” رشحت عن جدارة لعدد كبر من الجوائز منها أحسن ممثل
وأحسن ممثلة لناثان لن ودنيس جو ،وأحسن إنتاج .وهناك مرحية
“رجل الجليد يأي” التي رشح عنها دينزل واشنطن .وهناك مرحية
“يرما” للشاعر اإسباي لوركا وهي من عيون اأدب امرحي العامي
التي تم ترشيحها لجائزة أفضل مرحية معادة .وهي مرحية جيدة
م تكن تجد حظها من اإعادة منذ القرن اماي .ونأمل ي أن نواي
قارئنا العزيز بعرض لبعض هذه امرحيات ي أسابيع قادمة.
ويرى الناقد أن أفضل الطرق للخروج من مأزق غياب التجديد
واأصالة هي دعم الفرق امرحية خاصة غر الربحية منها لتشجيعها

عى التجديد واابتكار حتى ا تؤول زعامة امرح اأمريي إى
امرحيات الريطانية واممثلن وامخرجن القادمن من بريطانيا.
حقائق وأرقام
وجوائز توي التي يطلق عليها البعض أوسكار امرح ،والتي ستعلن
جوائز نسختها الثانية والسبعن ي العار من يونيو القادم لها تاريخ
شيق يحوي بعض امعلومات الطريفة تستحق أن تروى.
فالجائزة تحمل اسم أنطوانيت بري اممثلة وامخرجة اأمريكية
الراحلة التي عشقت امرح منذ نعومة أظفارها .وتوي هو ااسم
الذي كانت معروفة بها بن أصدقائها .واسم الجائزة بالكامل هو
«جائزة أنطوانيت بري للتميز ي برودواي».
بدا منح الجائزة ي عام  1947وهو العام التاي لوفاة بري امفاجئة
بأزمة قلبية مفاجئة ي اليوم التاي احتفالها بعيد ميادها الثامن
والخمسن .ومنح معظم الجوائز التي تقدم ي حفل يقام ي نيويورك
للعروض التي يتم تقدمها ي برودواي عاصمة امرح اأمريي مع
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تخصيص جائزة واحدة فقط للمرح اإقليمي .وترتفع اأصوات
تطالب بتعديل نظام الجائزة بعد ازدهار امرح ي الكثر من
الوايات وامدن اأمريكية الكرى.
وكانت الجائزة تقدم ي  11مسابقة ي البداية ثم زاد العدد ليصل
إى  26مسابقة ي  ،2014وكانت بعض الجوائز تلغى أحيانا ،وأحيانا
كانت بعض الجوائز تلغى ثم تعود ،وم يزد العدد أو ينقص منذ ذلك
التاريخ.
وكانت الجوائز ي البداية عبارة عن قداحات (واعات سجائر) فاخرة
للرجال وجواهر للسيدات ثم تم تصميم اميدالية الحالية امصنوعة
من النحاس والنيكل والزجاج عام  .1949ويشاهد ااحتفال بإعان
الجوائز نحو  40مليون أمريي.
ويتم منح الجوائز عن طريق لجان متخصصة تضم عددا من العاملن
ي الحقل امرحي والفني والصحافين .ويقرب أعضاء هذه اللجان
من  900عضو .وتضم اللجنة الواحدة  24عضوا.

25

وهناك عدة روط ينبغي عى العرض امرشح منها أن يكون قد
عرض أول مرة ي برودواي ،وأن يعرض عى مرح ا يقل عدد
مقاعده الثابتة عن  500مقعد ،وينطبق ذلك عى  41مرحا ي
برودواي .وعى ذلك متنع العروض التجريبية.
وتتعرض الجائزة لعدد من اانتقادات منها أنها تعد دعاية
للمرحيات امعروضة وا بد من منحها إى مرحيات توقف عرضها.
كا أن مشاركة البعض من غر امتخصصن تضعف من قيمتها.
أرقام
وي النهاية نلتقي مع بعض اإحصائيات الطريفة عن الجائزة:
 أكر اأعال ترشيحا للجوائز امرحية اموسيقية هاملتون عام 16( 2016جائزة ي  13مسابقة).
 أكر اأعال فوزا بالجوائز امرحية اموسيقية “امنتجون” عام 12( 2001جائزة منها أحسن مرحية موسيقية).
 -أكر امرحيات غر اموسيقية فوزا بالجوائز «ساحل يوتوبيا»
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 7( 2007جوائز منها أحسن مرحية).
 تم ترشيح مرحية سكوت بورو ي عام  2011لعدد  12جائزة..وم تفز بأي منها.
 فاز عرض واحد فقط (جنوب الباسفيي – عام  )1950بجوائزالتمثيل اأربع وهي أحسن ممثل وأحسن ممثلة وأحسن ممثل
مساعد وأحسن ممثلة مساعدة.
 فازت مرحية وفاة بائع متجول آرثر ميلر بجوائز مختلفة عىمدى  4سنوات.
 أكر شخص فاز بجوائز توي هو هارولد برنس امنتج وامخرجامرحي ( 90سنة) حيث فاز بعدد  21جائزة مختلفة ي اإخراج
والديكور واموسيقى وامؤثرات.
 أكر اممثلن ترشيحا جوي هاريس ( 10 - 2013 - 1925مرات – متفز) وشيتا ريفرا ( 85سنة  10 -مرات أيضا – فازت مرتن).
 فاز أربعة ممثلن وممثات بجائزة أحسن ممثل عن إدواريجسدون فيها الجنس اآخر منهم ماري مارتن ( )1990 - 1913عن
دور بير بان ( )1955ومارك ريانس عن دور أوليفيا ي مرحية
“الليلة الثانية عرة”.
 كانت فرانسيس جود ريتش ( )1984 – 1890أول سيدة تفوزبجائزة كتابة أحسن مرحية (مذكرات آن فرانك .)1956 -
 كانت دايان كارول ( 83سنة) أول أفريقية سمراء تفوز بجائزةأحسن ممثلة ي مرحية موسيقية (اأوتار .)1962 -
 كان جيمس إيرل ( 87سنة) أول أفريقي أسمر يفوز بجائزة أحسنممثل ي مرحية عادية (آمال بيضاء كبرة – .)1959
 ي عام واحد ( )1998فازت اثنتان من الجنس اللطيف بجائزةأفضل إخراج مرحية موسيقية ومرحية عادية (جوي تيمور عن
اأسد املك وجاري هاينز عن ملكة جال لينان).
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التمظهرات الوسائطية للجسد

المعاصر
المسرح
في
ُ

بشار عليوي
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يُعد الجسد من أهم الوسائط التي استخدمها اإنسان َع َر
التاريخ ي تحقيق مُتطلبات معيشت ِه وحيات ِه ،حيات ِه اليومية،
فالجسد ه َو أول وسيط اعتمدت الحياة البرية ي بداية
َت َش ّك ِلها علي ِه كوسيط للحصول عى الغذاء واماء ع َر الخروج
«الجسدي» لرب اأرة إى الراري للصيد بُغية الحصول عى
امأكل واح ًقا املبس مؤمنًا بهذا الخروج احتياجات أفراد
عائلت ِه ،ومن ثم أخذ هذا السلوك يتطور لناحية ميل اإنسان
للترف وف ًقا مبدأ ا ُمشاركة الجسدية الجمعية بالخروج مع
عدد من أقران ِه إنجاز عملية الصيد التي باتت َتتطلب وجود
أفراد عدة يغلب عليهم التعاون لتسهيل تلك امهمة و ُكل هذا
ما َ
كان ليتحقق إا مع وجود آليات مُعينة جسدية للتواصل
فيا بينهم ع َر اإشارات واأصوات والحركات ..وغرها ،وهذا
ُكلهُ يقودنا لتأكيد أن وجود الوسيط وأهميت ِه قد بدأت مع
بدايات َت َش ُكل الحياة البرية ،وبذا أصبحت أهمية وجود ِه
مرتبط ًة بوجود اإنسان نفسه ،أن اإنسان بن جميع الكائنات
العدد 559
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الحية ،اإنسان العاقل ه َو وحدهُ اأكر تك ُي ًفا مع جميع
اأوساط .إمكانية التكيف هذ ِه ُتحددهُ ككائن ثقافة ،أي كائن
َ
وكذلك نتاج جينات ِه
قابل للتطور ،غر مُ رمجِ ،نتاج أدوات ِه
الوراثية ،وبذا ُمكن مُقاربة الجسد بوصف ِه واح ًدا من أهم
مظهرات الوسائطية ي التاريخ.
إن الوسائطية هي من أبرز مظهرات عرنا الحاي (عر
الوسائط /عر الصورة /عر الثقافة البرية) ،فالوسيط
ه َو اأساس الذي قا َم علي ِه (علم اميديولوجيا) الذي أسسهُ
الفيلسوف الفرني ا ُمعار (ريجيس دوبري) ضمن مروع
للمستقبل
فكري وفلسفي مُتكامل مُ عت ًرا إياهُ العلم ااجتاعي ُ
وعلم القرن الواحد والعرين بوصف ِه قرن الوسائط التكنو-
ثقافية ،ع َر ااهتام بدراسة وظيفة الوسيط ي الفكر اإنساي
ا ُمعار ودور ِه امحوري ي إعادة تشكيل تبديات هذا الفكر
ْ
أصبحت في ِه الثقافة البرية هي
وف ًقا ُمعطيات العر الذي
الحارة ،ويرجع أصل مُ صطلح (اميديولوجيا) إى مُ فردتن هُ ا
للمصطلح وتعني
(ميديو  )Médioالتي هي الجذر اأساس ُ
(وسيط) ويعني ي مُ قاربة أولية لهُ امجموع التقني والفكري
امحدد للوسائط ،و(لوجيا  )Logieوقد وضعها (دوبري) من
أجل اإثارة وااحتجاج ضد التعدد والتصغر ا ُمتناهي الذي
يسود الفكر اإنساي خال نهايات القرن العرين ،والذي
يرفض أي جهد تنظيمي مُ تقدم ،كذلك من أجل أن تكون
اميديولوجيا الحق بالوجود كعلم مُستقل .واميديولوجيا تهتم
بدراسة ُكل الوسائط التي تنقل أفكارا ،أو ُت َروّجُ آيديولوجيات،
و ُت ْك ِس ْب َ
تلك الوسائط اأفكار أو اآيديولوجيات قوة م تكن

َ
لتتأى لها وحدها.
إن الوسيط بوصف ِه أساس اميديولوجيا وف ًقا للمفكر الفرني
(ريجيس دوبري) ،ا مكن لهُ تحقيق وجود ِه بفردانية وأي تأثر
لهُ لن يَحدث دون وجود عوامل مُ ساعدة مكنهُ من أن يُحدث
ً
وسيطا من جهة
فار ًقا ي فضائ ِه اميديولوجي ،فالجسد بوصف ِه
ا ُمكن أن يعمل وحده ومة حامل وناقل للوسيط ه َو اممثل
يعمل معزل عنهُ داخل ًيا وخارج ًيا من جهة أخرى ،فمن أجل
ً
وسيطا مُ هيمنًا داخل مجال ِه اميديولوجي ي
أن يكون الجسد
امرح ا ُمعار ا ُبدَ من تحقيق التأثر ي ا ُمتفرج واستالت ِه
نح َو العرض وليس تبليغ أي حقيقة كانت ،فحضور وسيط
الجسد ي العرض امرحي ا ُمعار بشكل أساي يجعلهُ ي َُش ِك ُل
العرض نفسه حينا يكون هذا الوسيط محوره كله ،وهذا
يتوافق مع آليات التلقي ا ُمعار الذي َ
بات يعتمد عى اللغة
الجسدية التي يتم إبصارها من قبل ا ُمتفرج ،والتي يُشكل
الجسد محورها اأساس ع َر ما يوفرهُ وجود الفضاء اميديولوجي
( )Mediasphereكنظر للفضاء امرحي وحضور الوسائط
بجميع أشكالها وأنواعها داخل منظومة العرض امرحي
ا ُمعار الذي أصبح يستوعب جميع مُ خرجات الفكر اإنساي
ا ُمعار ،ومنها التطورات الكبرة لناحية توظيف الوسائطية
واستخداماتها ي امجاات الحياتية كافة.
لقد أصبح العرض امرحي ا ُمعار يستخدم وسيط الجسد
بالتساوق مع بقية الوسائط امادي ِة منها والحسية استخدا ًما
يُري العرض ع َر دوائر أدائية يُحركها جسد ا ُممثل ،وهذا يؤكد
أن غالبية امرحين حول العام ومُ نتجي العروض امرحية
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ا ُمستخدمة.
كيفية اأداء ا ُمبار لجسد اممثل داخل الفضاء الفرجوي ،ما
ً
يُرز أيضا ب ًثا مُبا ً
وسيطا.
را لحركة هذا اأخر بوصف ِه
كا تساهم مظهرات وسائطية الجسد ي العرض امرحي
امعار ي إثراء شكل العرض جال ًيا وفكريًا من خال ما يأي:
إحداث ثورة سينوغرافية جديدة ي عام امرح تتاهى فيها
وسائطية الجسد مع بقية الوسائط.
ْ
أكدت نزوع وسيط الجسد ا ُمستمر نح َو تجديد لغة العرض
امرحي امعار.
قوضت الكثر من الرؤى السابقة حول مفهوم الجسد.
إعادة النظر أثر جسد اممثل ي تخليق جاليات امرح
وإعادة تشكيل رؤى ا ُمتفرج.
ً
وسيطا ،هي
إن وسائطية الجسد ي امرح ا ُمعار بوصف ِه
واحدة من أبرز مظهرات ا ُمقاربات الفلسفية للجسد ي هذا
امرح ،أو بتعبر أدق ي امشهد امرحي الجديد ،وهذا ما
يستلزم إعادة القراءة النقدية الجديدة لفلسفة الجسد وف ًقا
لتمظهرات عرنا الحاي ،عر الوسائطية ،عر الصور ،آخر
عصور اميديويلوجيا.
مصادر الدراسة:

أو ًا :النفس ()Anima
ثان ًيا :الضمر ()Animus
ثالث ُا :الجسد ()Sensorium
وبذا فإن حضور وسائطية الجسد ي امرح ا ُمعار بوصف ِه
ً
وسيطا ،يتجسد من خال ما يأي:
اانضام الحر للوسائط مع جسد اممثل.
الحضور البدي الفعي للجسد اخل العرض.
وجود قطب نشط داخل العرض ُمثلهُ وسيط الجسد وآخر
يتأمل ُمثلهُ الجمهور ع َر امحاكاة الخيالية للواقع تتم بالوسائط

عبد العاي معزوز ،فلسفة الصورة( ،الدار البيضاء :أفريقيا
الرق.)2014 ،
محمد خر الرفاعي ،الوسائط واميديا وامرح بن التجاور
والتحاور ي الركيب والتعميق والتغريب ،مجلة امرح العري،
ع21و( ،22الشارقة :الهيئة العربية للمرح ،مارس  -أبريل
.)2016
ريجيس دوبريه ،محارات ي اإعام العام  -اميديولوجيا ،تر:
فؤاد شاهن وجورجيت حداد ،مراجعة :فريدريك معتوق ،ط،1
(بروت :دار الطليعة للطباعة والنر.)1996 ،
_ See: Régis Debray،، La querelle du spectacle
،? Pourquoi le spectacle
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قد بدأوا فع ًا بالتخي عن العنار اأدبية للمرح ،معرين
عن فهم وإدراك وتخيل الفنانن للمرح من خال الربط بن
اأفكار والعواطف والصوت واللون والزمان وامكان والصورة
والضوء وغرها من العنار واأشكال ا ُمختلفة بالجسد بوصف ِه
ً
وسيطا بن اممثل وا ُمتفرج ،فالتمظهرات الوسائطية لجسد
ُ
اممثل داخل الفضاء اميديولوجي ي امرح امعار قد تم
ااعتاد بوساطتها وبشكل أساي ي إعادة تشكيل وظيفة
امرح امعار ع َر وسيط الجسد أن وظيفة هذا امرح
ا تصبح لها أي قيمة إا حينا يُحقق فعل ا ُمغايرة عا ألفهُ
الجمهور وأذواقه وحاجاته وهي ي الغالب جاعية ،فامرح
ا يقوم بوظيفت ِه وا يكون مُ في ًدا للجمهور إا إذا زلزل هذا
الهوس الجاعي وكافح هذا الجمود ،ما يعني أن حدوث
أي خلل ي ماهية وسيط الجسد بن ا ُممثل وا ُمتفرج سيؤدي
بالرورة الحتمية إى حدوث خلل ي توصيل خطاب العرض
فكريًا وجال ًيا ومن هُ نا يرز جل ًيا إبراز أهمية وجود وسيط
للمقاربة اميديولوجية لعرنا
الجسد داخل هذا الفضاء وف ًقا ُ
الحاي /عر الصورة /وعر شيوع الثقافة البرية ،إذ قسم
(دوبري) تاريخ الفكر اإنساي إى ثاثة عصور ميديولوجية هي:
أو ًا :عر الكتابة (اللوغوسفر)
ثان ًيا :عر الطباعة (الغرافوسفر)
ثال ًثا :عر الشاشة (الفيديوسفر)
واأخر ه َو عرنا الحاي الذي تعززت في ِه أهمية حضور
اميديولوجيا ي امرح امعار ،من خال وجود الفضاء
اميديولوجي ،الذي ُسيجدد فهمنا للمرح ا ُمعار وف ًقا
لتمظهرات عرنا الحاي ع َر تأكيد أهمية الجسد والتعامل معهُ
ً
وسيطا من أجل فهم داات ِه ومعاني ِه ومقاصد ِه بشكل
بوصف ِه
مُ ختلف عن الدراسات السيميائية الثنائية ا ُمرتكزة عى الدال
وامدلول ،من خال الركيز عى ماهية هذا الوسيط وهي واحدة
من أبرز مظهرات حضور وسائطية الجسد ي امرح ا ُمعار
ً
وسيطا قاب ًا للتواصل والراسل ما بن اممثل وا ُمتفرج،
بوصف ِه
ويرى (دوبري) أن مركز جاذبية الفكر البري بحسب العصور
َ
مرحل وف ًقا ما
اميديولوجية الثاثة أعاه ومُ قاربتها للجسد قد
يي:
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العاقة بن النص واأداء

في المسرح ()1

تأليف :جيمس هاميلتون
ترجمة :أحمد عبد الفتاح
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حتى من قبل اازدهار غر امسبوق للمرح اأدي ي الثقافة اأوروبية
الغربية ،الذي بدأ ي منتصف القرن التاسع عر ،م تدر النقاشات
الفلسفية اأداء امرحي ،بشكل موذجي ،حول امرح أو اأداء
امرحي نفسه .إذ تأسست ،بدا من ذلك عى فهم اأداء امرحي
باعتباره امارسة التي ترتبط وظيفتها بأشكال الفن اأخرى ،واعتادها
عى مخرجات تلك اأشكال اأخرى ،وا سيا ما ينتج من فنون الكتابة.
ومُنحت الوظائف اأخرى ،عندما تم ااعراف بها ،وضعا ثانويا وعوملت
كحاات هامشية .وم يتعزز هذا التوجه نحو امرح مع نجاح امرح
اأوروي فحسب.
فا زال هناك سلف أقدم لهذا التوجه .عند أرسطو ي البداية ،حيث كان
مفهوم الدراما تطبيق غامض :فهل أشار إى مامح شكل يشبه الرقص
واموسيقى ،أم مامح الشكل نفسه الذي يقدمه؟ عاوة عى ذلك،
أجاب أرسطو عى هذا السؤال بشكل غامض ،من خال التأكيد عى أن
السمة امميزة للدراما هي الحوار  .dialogueولكن ،هل يعني هذا فعا
نوعا من الكام أم نوعا من الكتابة؟ لقد اهتم أغلب امؤلفن ي العر
الوسيط وعر النهضة والعر الحديث بالتأكيد عى أنه إذا كانت
الكتابة هي شكل الحوار فيكون لدينا عندئذ دراما ،وإا كان لدينا شكل
آخر من أشكال الشعر امكتوب .ولذلك ،فإن اأنواع امقارنة بشكل مائم
ا تقع ي نطاق امرح وأشكال التقديم اأداي الجاهرية اأخرى،
ولكن الدراما كشكل ي الكتابة بامقارنة مع أشكال امرح اأدي اأخرى
قد ظهرت ي الصورة.
والحقيقة امثرة هي أنه ي الوقت نفسه الذي ازدهر فيه امرح،
ظهرت تقاليد أضعف كانت مرحية بشكل ريح .وي أواخر القرن
التاسع عر بدأ بعض امتخصصن ي امرح يحللون اأداء امرحي
بشكل مستقل عن ارتباطه باأدب .وي العقود التالية من القرن
العرين بدأ بعض منظري امرح يلتحقون بهذا العمل امبكر (مثل
بلو ،وشيشر ،وشميدت ،وأوساندر) .ومع ذلك ،بينا كان كثر من
امنظرين يجاهدون للهروب من ذلك ،ظل التوجه اأدي كامنا بعمق
ي تفكرهم كا وضحت (جوليا ووكر) ي سؤالها امركزي حول الفصل
بن امرح ومنظري اأداء خال العقد اأخر من القرن العرين« :لقد
طرح هذا الجدال سؤال أين يكمن امعنى ،وهل يكمن ي الكلات
وحدها ،أم يكمن ي اأجسام التي تعطي هذه الكلات الصوت؟
وكان الفاسفة أبطأ من منظري امرح ي ااستجابة إى ضعف التقاليد
امرحية؛ إذ فشلوا بوجه خاص ي الهروب من مط التفكر أن اأداء
يُرى باعتبار أنه يعتمد بقوة عى يء مختلف عن الحدث امرحي
نفسه.
واستمر فاسفة التأويل (الهرمنيوطيقا) ي وضع القراءة والكتابة ي قلب
تفكرهم ،وعندما طبق منظرو هذه اأنساق عى امرح كان يُنظر إى
اأداء امرحي باعتباره شكا جديدا لنسق العامات Sign system
التي كانت تعني أنه ما زال هناك يء لي يُقرأ .وهذا هو اليء اأكر
راحة وعانية ي تحليات امرح السيميوطيقية ،ولكنه حار بنفس
القدر ي التحليات امستمدة من الظاهراتية (الفينومينولوجيا)؛ إذ
اعرف امحللون الظاهراتيون بأهمية مادية اأداء ،لكنهم ا يزالون يرون
أن مشكلة امرح باعتبار أنها مشكلة وضع اأداء ضد الكلات ،وأنه ا
يزال عوام خيالية مصنوعة من الكلات التي لها أولوية منطقية.
وباستثناء أغلب كتابات الفاسفة التحليلين الحديثة ،فإننا إذا استطعنا
أن نحصل عى التناظر الصحيح مع اأعال اموسيقية وأدائها ،فسوف
يُطبق الوضع نفسه عى اأعال امرحية وأدائها .وهذا اأمر له تأثران:
اأول ،أنهم يعتقدون أن اأداء يعتمد عى يء آخر مختلف ي نوعه
عن اأداء .والثاي ،أن العاقات الفعلية بن النصوص واأداء ي مارسات
العدد 559

 14مايو 2018

تقديم وتلقي امرح ظلت تقريبا خارج هدف التنظر الفلسفي ماما.
وي هذه الدراسة ،سوف أقدم باستفاضة اافراضات اأساسية ي هذه
امناقشة وأسباب االتزام بها .وهدي الرئيي أن أقدم إطارا مقارنة
وتقويم مختلف البدائل امطروحة .وسوف أوضح أيضا بعض التحديات
التي تستجيب لهذه اافراضات.
البداية

تدريس اأدب هو دراسة عمل كاسيي ي اأدب الدرامي ،مثل
«هاملت» لشكسبر؛ إذ يحاول الطاب معرفة ما كل هذه الضجة
حول مشهد الغرفة الذي يواجه فيه هاملت أمه ويتهمها بالزنا .وهذا
امشهد يسبقه مشهدان آخران ،اأول حن يراقب هاملت «كاوديوس»
وهو يشاهد فرقة امؤدين الجوالة وهم يقدمون «مقتل جونزاجوhe
 ،»murder of Gonzagoوهي مرحية قصرة تكرر قتل “كاوديوس”
لوالد هاملت وزواجه الريع من املكة .وعند مشاهدته لأحداث
وهي تتكشف ينادي «كاوديوس» بإشعال الضوء ويغادر الغرفة ي
عجلة .يضع هاملت مصيدته ويجهر لانتقام مقتل أبيه .ولكن امشهد
التاي يصادف «كاوديوس» وهو يصي ،فيردد ي قتله ،ويقول إنه لو
قتل «كاوديوس» وهو يصي فسوف تذهب روحة إى الجنة وهذا ليس
اانتقام الذي يسعى إليه.
يفهم الطاب كل هذا ،عاوة عى ذلك ،يرون السخرية ي حقيقة أن
«كاوديوس» يعتقد أن صاته لن تصل إى الساء ،أنه يستطيع أن
يك ّون كلات صاته وليس اأفكار امصاحبة لها .فهو ي النهاية مجرم
مشارك ي قتل أخيه.
ولكن عندئذ يي مشهد الغرفة لغز ،فا هي فكرته الرئيسية؟ هل هي
جنون هاملت ،أم هل هي سامة عقله؟ هل هي خطيئة جرترود؟ وهل
هي مذنبة؟ وهل هو قتل هاملت لبولونيوس؟ وماذا يظهر الشبح مرة
أخرى ي هذا امشهد ،وما هي وظيفته؟ ثم كيف تنشأ النقاط الفرعية ي
امشهد وكيف ترتبط بالنقطة اأساسية؟ وأخرا ،ماذا عن الفكرة الرئيسية
أو النقطة التي تجعلها مركزية؟ هل هو دورها ي بنية الحبكة أم ي
تطور الشخصية؟ وكيف يرابط كل هذا ي هذا امشهد خصوصا؟
يجد دراسو اأدب صعوبة ي كل هذه اأسئلة ،ومساعدتهم تقسمهم
امدرسة إى مجموعات تجسد امشهد باستغال مختلف اأدوات .مسك
امجموعة اأوى السيف والسلسلة وكري وشيئا يوظف كرير .ومسك
امجموعة الثانية سيفا وصورتن بالحجم الطبيعي وعدة كراي .مسك
امجموعة الثالثة عددا من الكراي ويُطلب إليهم أن يجدوا امزيد من

اأدوات التي مكن أن يحتاجوها لحركاتهم .وعندما يحزمون أمرهم
ويقومون بالتمثيل ،تعود امجموعات إى توضيح ما فعلوه ي امشهد.
فامشاهد مختلفة ماديا عن بعضها البعض .وتبدأ بعض اإجابات عى
اأسئلة التي حرتهم ي الظهور أثناء تقدمهم للمشهد .كا تقدم أداءات
أخرى إجابات أخرى مختلفة لهذه اأسئلة.
تتأثر هذه الطريقة ي تدريس العمل اأدي ما يسمى «النقد امرتكز
عى اأداء »Performance - centered criticismوعلم الربية .لذلك،
حتى تساعد امدرسة طابها ي التمرين ،قد تطلب منهم أن يجيبوا عى
أسئلة اأداء اأخرى :كيف يكون رد فعل هاملت تجاه قتل بولونيوس
(هل يعاي أم ا يباي)؟ وما مدى قرب جرترود وهاملت خال امشهد؟
وهل ظهر الشبح فعا أم م يظهر؟ وإن م يحدث من هو الذي يقول
سطوره؟ وسواء ظهر الشبح أم م يظهر ،كيف تجمع الثاثة عى خشبة
امرح؟ (معنى ،أين كان هاملت يركز انتباهه؟ وأين كنت جرترود
تركز انتباهها؟ وأين يجب أن يوجه امتلقون انتباههم؟) .وعندما انتظر
الشبح كام هاملت لجرترود ،ويفعل هاملت ذلك ،هل انتبه لها أم ا؟
وإذا كان هناك سيف هل ظل هاملت يحمله طوال امشهد بعد قتل
بولونيوس أم تركه ي لحظة ما؟ وي النهاية ،إن كان اأمر كذلك هل
كانت هناك دماء؟ وأين هي؟ وكيف؟
ويجادل البعض بأن هناك حدودا جدية لتدريس أعال اأدب الدرامي
امرتكز عى اأداء ،أن احتاات اأداء ،بينا هي مضيئة ،فإنها ا
تستنفد ما مكن ي النص .عاوة عى ذلك ،يقال إنه إذا كان ما نريده
هو أغنى وأوسع تفاعل مع النص ،فسوف نفكر ي احتاات امعنى
والحدث الذي ا مكن أن يُقدم ي أي أداء ،أو إن حدث ،فلن يُفهم
حتى بواسطة امتلقن امتمرسن ،حتى ي مرات مشاهدة متعددة.
ولكنني ا أقدم مرين التدريس هذا كوسيلة لدعم أسلوب التدريس
امرتكز عى اأداء ،أو لنقد أعال اأدب الدرامي .ورغم ذلك ،أقدمه
أنه مكن أن يستخدم ي اقراح ستة مامح لأداء امرحي سوف تكون
مفيدة ي التدرب عى مختلف امواقف تم اتخاذها ي مسألة اختبار
اأداء.
يوضح التمرين أن كثرا ما يُعرض ي هذه العروض النصية ينشأ من
ماحظات صغرة وأحيانا تصادفية ليس لها وصف مكتوب ي نص اأداء.
فهل صور «كاوديوس» و«هاملت» الذي يرتدي السلسلة ،حجمها
صغر جدا لدرجة أن الشخصيات فقط الذين يرونها؟ أم هل الصور
معلقة عى الحائط حتى تراهم كل من الشخصيات وامتلقن؟ وإذا م
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نوافذ
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ي َر الجمهور الصور ،فإن حكمه عى «هاملت» و«كاوديوس» يحدده
ماما ما يصنعونه مع الشخصيات اأخرى التي يرونها ،وموثوقية تقومهم
لـ«هاملت وكاوديوس» .وإذا جعلت الفرقة امتلقن يرون الصور ،فيبدو
أن للجمهور حكا مستقا عى تلك اأمور أنهم يستطيعون أن يروا
مامح كل شخصية مستهدفة بأنفسهم .وهذا يوضح ماذا ،حتى عندما
يعتر امؤدون أنفسهم مجرد حشو للنص ،يتجاوزون داما ما يعطيه لهم
الناس عند إعداد اأداء.
يقرح التمرين ماذا تشكل خصوصية ومادية اأداء وتقدم لهم وزنا ما
يُقدّم بشكل مميز .يستطيع التمرين أن يقدم فرقا مميزا لفهم امتلقي ما
يحدث ي امشهد إذا تامس هاملت وجرترود باستمرار فضا عن أنها
داما بعيدان عن كل منها اآخر.
يقرح التدريب ما يسميه (كيندال والتون) «أسئلة سخيفة» مكن أن
تبدو نسبيا أقل سخافة عند تطبيقها عى بعض اأداءات امرحية .فهل
طول قامة هاملت ستة أقدام وخمس بوصات؟ تركز عروض أخرى بشكل
موذجي عى مامح مختلفة للمؤدين واأدوات والديكورات ،وهل هناك
تأثر مختلف فعا؟ ي نص اأداء ،وي كثر من العروض يكون طول قامة
هاملت با قيمة ،ولكن مكن أن يكون له وزن مهم ي بعض العروض
اأخرى ،واليء باليء يُذكر ،ماذا لو كان هاملت بدينا؟
مكن أن يخدم التمرين ي تذكرنا بشكل حيوي بحقيقة أن أغلب
امتلقن الذين يشاهدون أداء أي مرحية – بامقارنة إى الطاب قاعة
الدرس – سوف يرون فقط أداء واحدا ولن يقرأوا النص امستخدم ي
تطوير اأداء.
يؤكد التمرين فكرة أن كثرا من اأداءات امنفصلة قد تستخدم نفس
نص اأداء.
مكن أن يذكرنا التمرين أيضا بأهمية النصوص – مجموعة الجمل
وأجزاء الجمل امرتبة بنظام معن – من أجل امرح وبالتأكيد امرح
وفقا للتقاليد اأوروبية الغربية.
ولذلك ،يساعدنا التمرين أن نرى ماذا تستمر عاقة النصوص باأداءات
ي إخضاع اانتباه ،وماذا هي كذلك ،وكا تقول (جوليا ووكر) «م تسيطر
أي فكرة عى ثقافة الدراسات ي امرح أكر من فكرة (انفصال النص/
اأداء)».
النصوص واأداءات:

ما هي إذن العاقة بن اأداءات والنصوص امستخدمة ي صنع كثر من
اأداءات امرحية؟
امجموعة اأوى من اافراضات التي يجب أن نتأملها تضع تأكيدا نسبيا
عى الحقيقتن اأخرتن من الحقائق الست التي قدمناها آنفا – أهمية
النصوص امكتوبة من أجل اأداء ي التقاليد اأدبية وتعددية اأداءات
ي ما يتعلق بتلك النصوص .وكا سرى ،فإن هذه اافراضات إما يتم
تجاهلها أو تحديها لتقديم تفسر مائم للحقائق اأربع اأخرى.
اأداءات باعتبارها تصويرا للنصوص

خط الفكر الذي كان مفضا ي أقسام اأدب والدراما اأكادمية هو أن
اأداءات امرحية تصوير للنصوص الدرامية .وعى أساس هذه الرؤية،
قد يضيف التقديم عى خشبة امرح إى جاذبية امرحية ،ولكنه ا
يضيف إى جوهرها ،أن جوهرها يٌنقل بواسطة النص وحده .وا تنكر
هذه الرؤية وجود أو حتى أهمية التفاصيل امضافة والواضحة ي درس
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التمرين عى اأداء السابق ،لكنها تنكر تلك التفاصيل التي تقول لنا (أو
توضح لنا) أي يء له أهمية ي ما يتعلق بالنص .فالنص يتم تصويره
بواسطة هذه التفاصيل لكنه ا يتضح بواسطتها.
ومن اممكن أن يُرى هذا باعتباره وضعا يتعذر الدفاع عنه .ومن امثر
للجدل أن الرط امسبق لتأمل اأداءات امرحية بهذه الطريقة هو أن
النص يتم تناوله باعتباره كاما ،معنى أن كل اختيارات معانيه متضمنة
فيه عى نحو ما .ولكن ا يوجد سبب لاعتقاد بأن أي نص ،وا سيا
النص امكتوب للمرح ،هو نص كامل ،معنى أنه يتضمن كل احتاات
معانيه .وبشكل أوضح ،أن اأداء امرحي هو طريقة للفعل ،وأن
استجاباتنا لأفعال تختلف عن استجاباتنا لوصف اأحداث ،فا تستطيع
التفاصيل امضافة أن تقدم أي يء بخاف ما هو مكتوب ي النص:
ويقول (و.ب .وارزين) «حتى هذه الصورة تيء تفسر العمل الذي
يقوم به اأداء ،ليس فقط عى الهوامش ولكن ي الكتابة».
اأداءات باعتبارها تفسرات للنصوص:

الطريقة اأخرى لفهم عاقة النص باأداء هي أن نفكر ي اأداءات
باعتبارها تفسرات أي يء مكتوب لأداء امرحي .وبشكل موذجي،
هل تكون هذه اأعال من اأدب الدرامي .فعى الرغم من أن تقاليد
اأدب الدرامي أوروبية غربية ي اأصل ،فإن هذه الطريقة ي التفكر
مكنها أن متد بشكل منطقي إى تقاليد مرحية أخرى .وعى الرغم
من نشأة بعض صيغ التفسر عى تأمل النص واأداء ،فإنها تسمح أيضا
مساحة منطقية أكر لأداء لتلك اأداءات التي ليس لها نصوص مكتوبة
بالكامل مسبقا ،ولكن ما يسميه (بول توم) مواد لأداء وليس أعاا
لأداء.
الرؤية القوية لأداء باعتباره تفسرا:

تفرض أقوى رؤى اأداءات باعتبارها تفسرات أن التفاصيل مطلوبة فقط
عندما ا نفهم النص ،وأن أي تفاصيل إضافية تساعدنا ي فهمه تقدم
التفسر الصحيح للنص .وأسميها الرؤية القوية أنها تقدم أكر امطالب
السيانطيقية عى أساس اختيارات امؤدين .والفكرة كا يقدمها (ديفيد
نوفيتز  )David Novitzهي كالتاي:
«ما أنه من امنطقي أن نفرض أن هناك طريقة واحدة فقط نفهم
بها العام ي أي وقت من اأوقات (ونسمي ذلك “تقييد التفرد”) ،فا
بد أن نعرف بأننا م نفهم ي النهاية ،إذا ما أدركنا أيضا أن الظاهرة أو
الحالة قابلة للتكيف مع تفسرين :تفسرين يدان عى خصائص مختلفة
وحرية للظاهرة امعنية .أنه إذا كانت هناك طريقة واحدة نفهم بها
العام ي أي ....فهذا يشر إى أنه م يتم التوصل إى فهم كاف ،وأن هناك
عما يجب القيام به ،وهو تفارب يجب التفكر فيه».
مثل كل صيغ الفهم التفسري لعاقة النص باأداء ،تفرض هذه الرؤية
نقصا كامنا ي طبيعة النصوص امرحية .واليء امميز ي هذه الرؤية
هو أنها تفر النقص باعتبار أنه ينشأ بواسطة فجوة معرفية ،أو ثغرة
فيا مكن أن يُفهم بشكل تام .والفشل امفرض ي الفهم ليس فشا
من جانب القراء :فاأعال امكتوبة للمرح ا مكن أن ُتفهم ماما
حتى ُتؤدى عى خشبة امرح .ولذلك لن منع هذه الرؤية االتباس أو
الغموض أو ااضطراب ي النصوص امرحية ،بل إنها تنكر فقط أن النص
له معنى دقيق ومحدد ي لحظة ما ،وأنه لو كان غامضا ي تلك اللحظة
فلن يكون له معنى منفرد عندئذ.

ي النهاية ،مثل كل صيغ الفهم التفسري لعاقة النص باأداء ،تفرض
هذه الرؤية أن التفاصيل اإضافية هي التي تنشئ التفسر .ولكن السمة
امميزة لهذه الرؤية هي أنه من امفرض أن تكمل التفاصيل اإضافية
النص عن طريق إسناد خصائص حري له .معنى أنه ،حينا يكون النص
غامضا ،يحل أي أداء هذا الغموض ،لدرجة إقصاء معاي النص اأخرى.
وبذلك ا بد أن تكون بعض اأداءات إساءات لتفسر النص.
اأوضاع الثاثة اأضعف:
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ا تزال تفر أقل رؤى اأداءات كتفسرات ضعف التفاصيل اإضافية
لأداء باعتبار أنها تحقق وظيفة سيانطيقية (مرتبطة بامعنى) .ولكن
تلك الوظيفة هي وظيفة تقديم معنى للنص ،فضا عن جعل النص
مفهوما بشكل أحادي امعنى .ومثل أوضاع التفسر اأخرى ،تدرك
هذه الرؤية أن اأعال امخصصة لأداء عى خشبة امرح هي أعال
ناقصة بطبيعتها بدون ذلك اأداء .ووفقا لهذه الرؤية ،تعزز التفاصيل
اإضافية طرقا بعينها لفهم النص .فمثا ،ظهور الشبح ي مشهد الغرفة
وجعل هاملت ينظر إليه ،بينا تنظر جرترود إى هاملت ،مكن أن يعزز
فكرة أن هاملت ليس مشوشا ،رغم أن الشخصيات اأخرى ا تفهم هذه
الحقيقة ،وسوف تستمر ي البحث عن أسباب أخرى لسلوكه الغريب.
وعى الرغم من أن هذه الرؤية تدرك أنه قد توجد طريقة واحدة
لفهم هذا امشهد ،ولذلك فهي ليست مرتبطة بالواقعية اميتافيزيقية
للخصائص الثقافية.
ومن الجدير باماحظة أن امدافع الرئيي عن هذه الرؤية ،وهو (بول
توم) ،يجادل بأن تفسر النص يتعلق بأكر من مجرد إضافة تفاصيل
حتى لو كانت مقصودة :التفاصيل ا يجب أن يعكسها امؤدون كجزء
من أدائهم ،فا بد أن تكون التفاصيل متكاملة مع صور تفسر امؤدين
اأخرى للادة .وتعزز هذه الرؤية اموقف امشرك بن صيغ نظريات
التفسر ي ما يتعلق باإضافة القصدية للتفاصيل .تأمل مثا قرار جعل
كل من جرترود وهاملت يقفان متباعدين كل منها عن اآخر داما ،دون
إشارة إى أن هذا الوضع مقصود من جانب الشخصيتن .فهل النتيجة
امرجوة هي إعطاء انطباع بتوتر جني بن اأم واابن ،ولكن هذا القرار
لن يتكامل ماما داخل اأداء .ولذلك ،إذا م يُعد اأداء تفسرا حتى لو م
يهدف إى التناغم ،فلن تتكامل القرارات داخل تفاصيل اأداء اأخرى،
ومكن أن تكون من عامات الفشل التفسري.
وتفرض الرؤية الثانية اأضعف ي تأويل اأداءات كتفسرات للنصوص
أن التفاصيل اإضافية امقدمة ي اأداء تقدم ترجمة للنص .وعى أساس
القصة امنقولة ،تفرض (فير  -ليشت  )Fischer - Lichteأن اأداء هو
طريقة إنشاء عامات النص ي عملية التفسر امتعلقة بالدور امعطى
للممثلن ي النص الدرامي ،والبعد البدي للممثل وتقاليد التمثيل
السائدة ي ذلك الوقت ،معنى الشفرة امامة للتمثيل .وطبقا لهذه
الرؤية يكون النص الدرامي ناقصا وي حاجة دامة إى تفسر .فا الذي
يفعله اأداء إذن؟ وما أن اأداء وعناره يُفران لغويا ،فا بد أن تكون
لدينا شبكة متناغمة من أفكار الرجمة والتفسر:
«توظف الكتب وامطبوعات كوسائل اتصال تنقل دراما النص اأدي وا
يكون لها تأثر عى إنشاء امعنى ...وبامقارنة يضم اممثل وفراغ خشبة
امرح الذي يضم الوسائط التي تقدم داما خصائص دالية معينة ي
عملية نقل امعنى .ولذلك ا مكن استخدامها لنقل امعنى بدون تغير».
عى أساس هذه الرؤية ،يُفر اسم الشخصية وجسم اممثل باعتبارها
موضوعن لغوين ،وما أنه مكن تفسر الشخصية نقديا بلغة مكتوبة،
فإنها ُتفر نقديا أيضا ي النص امرحي ،أعني ي اأداء .وي النهاية ،أن
اختيار العامات يتحدد جزئيا بواسطة تقاليد التمثيل السائدة ي وقت
اأداء ،فأكر من أداء تفسري ممكن أي عمل درامي بعينه :بالطبع
التفسرات امتعددة حتمية.
والضعف ي هاتن الرؤيتن له عاقة ما تحققه التفاصيل .فعدم التمكن
من تقديم التفسر يوفر تفها ا ينقطع – مع اأسس الواقعية التي
تنطوي عليها الرؤية القوية – فهذه اآراء تسمح راحة باانتقال إى
الخصائص غر الحرية .ولذلك ،تسمح هذه الرؤى للتفسرات امتعددة
وامقبولة عى حد سواء باليء نفسه.
وما زالت هناك رؤية تفسر أضعف ممكنة ،وهي الرؤية التي يقال فيها
إن التفاصيل امضافة لأداء تكمل النص امكتوب بالطريقة نفسها التي
توضع فيها إضافات جديدة للمعجم .وعى أساس هذه الرؤية ،يوضح
اأداء النقص غر الواضح حتى اآن .عاوة عى أن اأداء يوحي بأن
مزيدا من اإضافات ممكنة اآن ،ومن اممكن أن تكون حتمية .فعند
قراءة إضافة عتيقة الطراز معجم ،نفرض أنه مكن أن توجد إضافات
أخرى تليها .ولذلك ،ا يوضح اأداء النقص ي النص فقط ،ولكن أيضا
ي اأداء ذاته .وما يضعف هذه الرؤية مرة أخرى له عاقة ما تقدمه
لنا التفاصيل .ولكن ي هذه الحالة ا نرى أن النص اآن مكن أن يكون
غامضا فقط ،بل إن اأداء الحاي الذي يضيف تلك التفاصيل لي يزيل
غموض النص امكتوب هو ي ذاته عرضة لتعديات ي امستقبل.
 ..يتبع
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شكري سرحان

عمرو دوارة

الفنان القدير الراحل شكري سرحان  -واسمه بالكامل :محمد شكري
حسن سرحان  -ممثل مصري قدير من مواليد محافطة «اإسكندرية»
في  13مارس عام  ،1925وإن كان انتماؤه العائلي يعود إلى قرية
الغار بمحافظة «الشرقية» .وقد انتقل مع أسرته خال فرة طفولته
إلى حي «الحلمية» بالقاهرة ،وبدأت هوايته لفن التمثيل من خال
المسرح المدرسي وبالتحديد بانضمامه إلى فريق التمثيل في مدرسة
“اإبراهيمية الثانوية” .بعد حصوله على شهادة الثانوية
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قرر صقل موهبته بالدراسة فالتحق بأول دفعات امعهد العاي للتمثيل
(العاي للفنون امرحية) وتخرج ي امعهد عام  1947وذلك ضمن دفعة
ضمت عددا من اموهوبن الذين نجحوا ي تحقيق نجوميتهم بعد ذلك
(ومن بينهم اأساتذة :فريد شوقي ،عبد امنعم إبراهيم ،سعيد أبو بكر،
محمد السبع ،حمدي غيث ،عبد الرحيم الزرقاي ،نبيل األفي ،نعيمة
وصفي ،صاح منصور ،عمر الحريري ،كال حسن ،يوسف الحطاب).
انضم بعد تخرجه ي امعهد وحصوله عى البكالوريوس إى الفرقة «امرية
للتمثيل واموسيقى» ،وشارك بأداء بعض اأدوار الثانوية وامساعدة ي عدة
مرحيات  -خال الفرة من  1947إى  - 1949من بينها :مدرسة لإشاعات،
ي ظال الحريم ،أواد الشوارع ،الغرة ،فاجعة عى امرح ،وكا يتضح أن
أغلبها من تراث فرقة «رمسيس» ومن إخراج يوسف وهبي ،زي طليات
أو فتوح نشاطي ،وكانت البطولة بتلك اأعال آنذاك من نصيب الفنانن:
حسن رياض ،أحمد عام ،فؤاد شفيق ،سليان نجيب ،شفيق نور الدين،
أمينة رزق ،فردوس حسن ،روحية خالد وزوزو حمدي الحكيم .وذلك قبل
أن يحقق شكري رحان انطاقته السينائية.
ويحسب لهذا الفنان امتميز عشقه الدائم وحنينه امستمر لخشبة امرح،
وحرصه عى امشاركة امرحية كلا واتته الفرصة لتقديم عمل متميز،
وذلك عى الرغم من ارتباطه امستمر بالسينا التي منحته نجوميته
وحققت له شهرته الكبرة .وتتضمن مسرته الفنية بعض العامات
امرحية امضيئة ،ومن بينها عى سبيل امثال :آه يا ليل يا قمر ،ياسن
ولدي ،ليلة رأس العش ،رجال الله.
كان أول فيلم رشح له هو فيلم «هارب من السجن» ،ولكن مؤلفه
ومخرجه محمد عبد الجواد استبدله بالفنان فاخر فاخر ،ثم كانت بدايته
الحقيقية ي السينا مع فيلم «نادية» من إخراج فطن عبد الوهاب عام
 .1949بعدها قدمه امخرج حسن فوزي أمام الفنانة ااستعراضية نعيمة
عاكف ي فيلم «لهاليبو» ،ثم اختاره امخرج الكبر يوسف شاهن لبطولة
فيلم «ابن النيل» ،الذي يعد اانطاقة الحقيقية له ي مجال السينا.
امتدت مسرته الفنية منذ عام  1949وحتى تاريخ اعتزاله الفن ي عام
 .1991وتنوعت أدواره بن اأدوار الراجيدية وبعض اأدوار الكوميدية،
وقد وصل عدد أفامه إى ما يقرب من مائة وخمسن فيلا ،ويعد دوره ي
فيلم «رد قلبي» من أدواره امتميزة ،حيث حقق من خاله نجاحا ساحقا،
كا نال عنه جائزة الدولة اأوى ي التمثيل عام .1959
وكان من امنطقي أن تتوج مسرته الفنية الرية بحصوله عى عدد كبر
من الجوائز ،ومن أهمها حصوله عى الجائزة اأوى ي التمثيل ماي مرات
عن أفامه :فبخاف فيلم «رد قلبي» حصل عى جوائز بأفام :شباب امرأة،
اللص والكاب ،الزوجة الثانية ،النداهة ،ليلة القبض عى فاطمة ،وأيضا عن
دوره ي فيلم «قيس وليى» الذي شارك بامهرجان «اآسيوي اأفريقي»،
كذلك حصل عى جائزة أحسن ممثل من «جمعية السينا» .وذلك بخاف
تكرمه منحه وسام الدولة من الزعيم”جال عبد النار ،وأيضا مهرجان
«القاهرة السيناي الدوي» عام  1996مناسبة ااحتفال مئوية السينا
العربية .هذا ويجب التنويه إى اختياره كأحسن ممثل مري لقيامه بأداء
مجموعة من اأدوار التي شكلت عامات بارزة ي الفن ،ما جعله صاحب
أكر عدد من اأفام ي قامة أفضل مائة فيلم مري (تلك القامة التي
تم اختيارها عام 1996مناسبة مائة سنة سينا( ،وذلك بعدد خمسة عر
فيلا ،وهو رقم م يصل إليه أو يقرب منه ممثل آخر )وهي مجموعة
اأفام التالية :شباب امرأة ،رد قلبي ،البوسطجي ،اللص والكاب ،الزوجة
الثانية ،درب امهابيل ،ابن النيل ،إحنا التامذة ،امتمردون ،ريا وسكينة،
عودة اابن الضال ،زائر الفجر ،قنديل أم هاشم ،أنا حرة ،امرأة ي الطريق).
لقد تنوعت أعاله وإسهاماته الفنية بجميع القنوات الفنية ،فبخاف
أعاله امرحية والسينائية قدم عدة أعال إذاعية وتلفزيونية ،ومن
أهم أعاله اإذاعية مسلسل «امعدية» مع الفنانة كرمة مختار ،أما ي
ما يتعلق بالتلفزيون فقد شارك ي بطولة عدة مسلسات متميزة ،ومنها:
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«بيار املح»« ،ملك اليانصيب»« ،امربية» ،وذلك باإضافة إى عدد من
امسلسات الدينية ،ومن أهمها« :عى هامش السرة»« ،محمد رسول
الله».
هذا ومكن إرجاع ميز وتألق ونجومية هذا الفنان القدير بخاف
موهبته امؤكدة التي وفق ي صقلها بالدراسة إى حرصه الشديد ي
اختيار أدواره والجدية الكبرة التي يعمل بها ،وحرصه عى دراسة جميع
التفاصيل الدقيقة بكل شخصية ،وذلك باإضافة إى مامحه امرية
اأصيلة وبعده امادي امناسب ومهارته ي توظيف لياقته البدنية العالية،
وذلك ما أهله أن يضع اسمه وسط كوكبة من كبار الفنانن ،وي
مقدمتهم :أنور وجدي ،حسن صدقي ،يحيى شاهن ،عاد حمدي ،فريد
شوقي ،رشدي أباظة ،أحمد مظهر ،صاح ذو الفقار ،كال الشناوي.
وجدير بالذكر أنه الشقيق اأوسط لكل من الفنانن صاح
رحان ( )1923وسامي رحان ( ،)1930وأنه قد اعتزل الفن قبل وفاته
بست سنوات تقريبا وذلك لرفضه امشاركة بأداء بعض اأدوار الثانوية أو
الهامشية بالسينا ،وهي اأدوار التي كانت تعرض عليه ي ختام حياته
الفنية وا تتناسب مع مكانته الفنية ،ما جعله يتوقف عن التمثيل
ويعلن اعتزاله احراما لتاريخه الفني امرف .وقد رحل عن عامنا ي19
مارس عام  ،1997بعد رحلة عطاء ثرية قضاها ي عطاء متجدد ومتنوع
بجميع القنوات الفنية )سينا وتلفزيون وإذاعة ومرح( ،شارك خالها
كبار النجوم والنجات وكبار امخرجن.
هذا مكن تصنيف مجموعة اأعال الفنية للفنان القدير شكري رحان
وطبقا اختاف القنوات الفنية ،وطبقا للتسلسل الزمني كا يي:
أوا :أعماله السينمائية
يعد الفنان شكري رحان من أعظم ممثي السينا العربية ي القرن
العرين ،حيث استطاع أن يحقق النجاح والتألق منذ فيلمه اأول،
وأصبح يلقب آنذاك بفتى الشاشة ،وكانت آخر مشاركاته السينائية
بفيلم «الجباوي» عام  ،1991وتضم قامة أعاله الهامة اأفام التالية:
نادية ،كري ااعراف ،أوعى امحفظة ( ،)1949لهاليبو ،بابا عريس،
أفراح ،قسمة ونصيب ( ،)1950ابن النيل ،أواد الشوارع ،أرار الناس،
أنا بنت ناس ( ،)1951الزهور الفاتنة ،جنة ونار ،اأم القاتلة ،ريا

[

نوافذ

[

وسكينة ،غضب الوالدين ،أموال اليتامى ،حياي أنت ( ،)1952عفريت
عم عبده ،قلبي عى ولدي ،موعد مع الحياة ،ريك حياي ،مليون
جنيه ،ماليش حد ،بن قلبن ،امستهرة ،الدنيا ما تضحك ،بائعة الخبز،
ي رع من ،طريق السعادة ( ،)1953علشان عيونك ،أسعد اأيام،
إرحم عيوي ،دلوي يا ناس ،حسن ومرقص وكوهن ،الستات ما يعرفوش
يكدبوا ،أمركاي من طنطا ،الناس مقامات ،قلوب الناس ،كدبة أبريل،
عزيزة ،امجرم ( ،)1954عرايس ي امزاد ،أهل الهوى ،شاطئ الذكريات،
مملكة النساء ،رنة الخلخال ،درب امهابيل ،الله معنا ( ،)1955وهبتك
حياي ،شياطن الجو ،ربيع الحب ،نداء الحب ،زنوبة ،شباب امرأة ،أرضنا
الخراء ( ،)1956الجرمة والعقاب ،طريق اأمل ،وكر املذات ،إغراء،
ليلة رهيبة ،الطريق امسدود ،رحلة غرامية ،السابحة ي النار ،نهاية
حب ،رد قلبي ،بور سعيد ( ،)1957أحبك يا حسن ،امرأة ي الطريق،
الهاربة ،حبيبي اأسمر ،حب من نار ( ،)1958سجن العذارى ،أنا حرة،
امرأة امجهولة ،إحنا التامذة ،أحام البنات ،قبلني ي الظام ،بفكر ي
إلي ناسيني ( ،)1959الغجرية ،صائدة الرجال ،جر الخالدين ،رجل با
قلب ،قيس وليى ،بن إيديك ،نداء العشاق ( ،)1960ماذا أعيش ،رجل
ي حياي ،طريق اأبطال ،أعز الحبايب ،عودي يا أمي ،السفرة عزيزة،
ا تطفئ الشمس ( ،)1961أمظ وعبده الحأموي ،راع اأبطال ،اللص
والكاب ،الحقيبة السوداء ،اأشقياء الثاثة ،سلوى ي مهب الريح،
كلهم أوادي ،بقايا عذراء ( ،)1962حياة عازب ،سجن الليل ،الحسناء
والطلبة ،من الحب ،سنوات الحب ،قصة ممنوعة ،ر الهاربة (،)1963
حكاية جواز ،العمر أيام ،هارب من الحياة ،اللهب ،لو كنت رجا،
بنت الحتة ( ،)1964ابن كليوباترة ،سكون العاصفة ( ،)1965وداعا
أيها الليل ( ،)1966جفت اأمطار ،الزوجة الثانية ( ،)1967التلميذة
واأستاذ ،امتمردون ،البوسطجي ،الست الناظرة ،قنديل أم هاشم3 ،
نساء ( ،)1968الحلوة عزيزة ،حكاية من بلدنا ( ،)1969ا ا يا حبيبي،
الوادي اأصفر ( ،)1970البيوت أرار ،يء ي صدري ،حادثة رف،
الحب امحرم ،بنات ي الجامعة ( ،)1971عاشقة نفسها ،شياطن البحر
( ،)1972غرباء ،امرأة من القاهرة ( ،)1973امطقات ،زائر الفجر،
النداهة ( ،)1975الشيطان يدق بابك ،رجل زائد عن الحاجة ،عودة اابن
الضال ( ،)1976رحلة داخل امرأة ،وراء الشمس ،الرغبة والثمن (،)1978
امغنواي ( ،)1979كم أنت حزين أيها الحب ( ،)1980راع العشاق
( ،)1981جدعان باب الشعرية ( ،)1983ليلة القبض عى فاطمة،
أسود سيناء ،كاب الحراسة ( ،)1984مائكة الشوارع ( ،)1985الرجل
الصعيدي ،قبل الوصول لسن اإنتحار ( ،)1987اأب الرعي (،)1988
لن أعيش ي حلمك ( ،)1990الجباوي (.)1991
ومكن للناقد امتخصص من خال دراسة مجموعة اأفام السابقة
ماحظة ورصد ذلك التنوع الكبر ي تلك اأدوار التي أجاد ي تجسيدها
الفنان شكري رحان ،ومن بينها عى سبيل امثال ميزه ي أداء أدوار
الشاب الغني امرف الغارق ي املذات والسكر (حتى أطلق عليه أشهر
سكر ي السينا امرية( ،وكذلك أدوار الشاب القروي الساذج أو الرجل
ذي اأصول الريفية امحافظ عى التقاليد ،ومن بينها أدواره ي أفام:
ابن النيل ،شباب امرأة ،الحسناء والطلبة ،جفت اأمطار ،الزوجة الثانية،
النداهة ،وإن اختلفت بالطبع السات الخاصة بكل شخصية منها عن
اأخرى .وبخاف الشخصيات السابقة ميز أيضا ي أداء شخصيات الشاب
امكافح العصامي الذي يتميز بالنخوة والشهامة والرجولة (ومن بينها
شخصيات :العامل اميكانيي العجاي ابن الحارة الطالب امجتهد ابن
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المسرح والمقهى

إذا استطعنا أن نجيب عى سؤال :ماذا يُفضل الناس الجلوس عى
امقهى بدا من الذهاب إى امرح..؟ ا شك أنه مكننا بعدها
اجتذاب روّاد امقهى إى امرح ،أو استقطاب بعض منهم عى اأقل،
ففي امقهى ُمارس الروّاد مجموعة من اأنشطة أهمها ااسرخاء،
اللعب ،الرثرة ،اأكل ،الرب ..وهناك خاصيتان للمقهى ي منتهى
اأهمية ها أن كل ما يطلبه روّاد امقهى يجدونه وا تفرض عليهم أية
أشياء ا ي شكل الجلوس وا فيا يريدونه ويفضلونه ،وأيضا دفعهم
للنقود كمقابل ما حصلوا عليه من خدمات ومتعة داخل امقهى
يكون بعد انتهاء جلستهم وليس ي بدايتها ،أما ي امرح ،وخصوصا
مسارح العلبة اإيطالية ،فإنهم يدفعون مسبقا من التذكرة ،ويدخلون
إى صالة امرح يقودهم أحد العال إى أماكن جلوسهم التي رما ا
تعجبهم وإما اضطروا إليها أية أسباب تنظيمية أو مادية ،ثم تخفت
اإضاءة وتسمع دقات امرح الثاث أو عى اأقل صوت مخرج
العرض أو من ينوب عنه وهو يُعلن بداية العرض بعد قليل ويرجو
امتفرجن إغاق أجهزة امحمول ..ثم يبدأ العرض امرحي الذي رما
ا يعجب بأية حال من اأحوال الجمهور فهو مفروض عليهم ومعد
مسبقا لتقدمه لهم ،وليس من حق أحد امتفرجن الكام أو اانتقال
من كري آخر أو الخروج أية أسباب أثناء العرض ،وكذلك ليس من
حق أي أحد التدخن أو اأكل أو الراب أو ...أو ...فللمرح قواعد
وآداب تنظيميه صارمة يجب أن تحرم.
لذا ،ولكل هذه اأسباب يظهر امرح ببنايته الكبرة الشامخة مكانا
طاردا للجاهر ،ويظل امقهى اموجود عى الرصيف وي اأزقة
والحارات بكل ما فيه من ضجيج ،مكانا جاذبا للجاهر ،فهل إذا
استطعنا أن نقرب امسافات بن ااثنن أن ينال امرح جزءا من
جاذبية امقهى ..إذا استطعنا أن نعطي بعض الحرية للمتفرج ي أن
يجلس بطريقة مغايرة ،وأن يتحول من مجرد متفرج إى مشارك فاعل
داخل العرض ،يستطيع عر هذه امشاركة التنقل من مكان آخر،
والحديث مع هذا وذاك من امتفرجن واممثلن ،وأن يكون بإمكانه
أيضا حذف مشهد وإضافة آخر ،وذلك بأن يسمح نص العرض بوجود
مساحات منقوطة أو ارتجالية تتيح هذه امشاركة؛ أي أننا إذا استطعنا
أن ننقل الظروف والروط التي يتمتع بها امقهى إى امرح ،رما كان
لذلك اأثر الطيب والجاهري ي بعض العروض.
هناك طريقة أخرى عكسية ،وهي ما نحن بصددها هنا ،وهي أن
ينتقل امرح إى امقهى؛ أي أن نقيم عرضا مرحيا داخل امقهى
ويكون روّاد وزبائن هذا امقهى هم جمهوره ،وهناك تجارب كثرة
مت داخل هذا السياق ،منها تجارب مقهى “سينو” ،ومقهى “اما ما”
ي أمريكا ي النصف الثاي من القرن العرين؛ فقد كان “جو سينو”
صاحب امقهى اأول ينتج عرضا مرحيا كل أسبوع مدّة ثاث سنوات
متوالية ،أما مقهى “اما ما” فقد كانت تديره السيدة “إلن ستيوارت”
وكان به من اأماكن ما يتسع مائة متفرج ،وقد أنتج هذا امقهى كثرا
من مرحيات تنيي ويليامز .وي باريس كانت هناك وي هذه الفرة
نفسها تقريبا مقاهي “ي دو بون”“ ،كولبر”“ ،مقهى النادي الكبر”.
أما ي مر ،فقد عرفت كثرا من امقاهي الكثر من العروض امرحية،
وكان من أهمها مقهى “نزهة اإخوان” ي كفر شيا ،وكان ذلك ي
سنة 1897م ،وكذلك قهوة “الدانوب” باإسكندرية التي قدم فيها أبو
خليل القباي ما يزيد عى خمسة وثاثن حفلة مرحية ،كذلك قدم
عزيز عيد أول أعاله عى امقهى ،وغنى سيد درويش أول ما غنى عى
مقاهي اإسكندرية ،وكذلك تجارب نجيب الريحاي واستيفان روستي
سنة 1916م عى مقهى “ابيه دي روز” ،تجربة محمد فاضل وناجي
جورج عى قهوة امختلط ميدان العتبة ..وأيضا تجارب د .عبد الرحمن
عرنوس عى مقاهي سوق الحميدية ،إسرا ،بلودان ،عي بابا ..إلخ.
إذن ،فتجربة مرح امقهى ليست غريبة عى امرح امري ،ولكن
للنص امرحي الذي يُقدم عى امقهى روطا ،أهمها أن يكون مرتجا
ولديه إمكانية مرنة اقراح الكثر من امعالجات الدرامية للمشكات
الكثرة التي تهم الفرد رواد هذه امقاهي واأماكن من حولها ،أو
عى اأقل يكون النص مكتوبا بشكل يُائم امقهى ،ومقدوره استغال
مساحتها وأدواتها وطبائع ناسها ،وبذلك يصبح امقهى مكانا للمرح
ويتحول من مجرد مكان للهو إى مكان للتثقيف والوعي ،والقضايا
التي يجب أن يطرحها نص مرحية امقهى يجدر بها أن تكون عامة
تخص أكر ريحة من الجاهر ،وشخصيات امرحية تشبه روّاد
امقهى ي أدائها الحري والحواري ،فامرح هنا يُخاطب القاعدة
العريضة من الشعب متخليا عن نخبويته امتزايدة وهو يُقدم داخل
مسارح العلبة اإيطالية.
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جريدة كل المسرحيين

الطبقة امتوسطة الشاب الثوري(.
ثانيا :أعماله اإذاعية
لأسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لأعال
اإذاعية ،وبالتاي يصعب حر جميع امشاركات اإذاعية لهذا الفنان
القدير ،الذي ساهم ي إثراء اإذاعة امرية بعدد كبر من امسلسات
اإذاعية والتمثيليات الدرامية عى مدار ما يقرب من نصف قرن ،ومن
بينها امسلسات والتمثيليات اإذاعية التالية :يوليوس قير ،أنا وأمي
والطريق ،امعدية ،امجنون ،ليلة القبض عى فاطمة ،ا يء يهم ،فرط
الرمان وحكاوي زمان ،ابن الليل ،علبة من الصفيح الصدئ ،حبايب ،الحب
اأسر ،مطبات ي الهوا )برنامج( ،عمر بن عبد العزيز ،عى هامش السرة.
ثالثا :أعماله التلفزيونية
حققت أعال الفنان شكري رحان التلفزيونية نجاحا كبرا ،وخصوصا
تلك امسلسات والتمثيليات الدينية التي قدمها خال الفرة اأخرة من
حياته .ومكن ماحظة أن أعاله التلفزيونية بصفة عامة قد ساهمت ي
تأكيد شعبيته بعدما وصل إى قمة النضج الفني ،وذلك نظرا لحرصه عى
دقة ااختيار واتخاذ أسلوب متميز لنفسه ي اأداء ،ولعل من أهم هذه
اأعال :ينبوع الغضب ،الشاهد وامتهم ،ملك اليانصيب ،صاحب الجالة
الحب ،امربية ،ينابيع النهر ،أبيار املح ،قلوب من حرير ،الرجل الذي
فقد ذاكرته مرتن ،أيام العذاب ،الثعالب الصغرة ،الساقية تدور ،الحب ي
عر الجفاف ،دموع الشموع ،حدث ي بيت القاي ،بنت بطوطة ،رفاعة
الطهطاوي ،خشوع ،شعراء امعلقات ،أبو حسن البري ،الكعبة امرفة،
عى هامش السرة ،القضاء ي اإسام )ج ،)2 ،1اأنصار ،عمرو بن العاص،
محمد رسول الله (ج ،)3 ،2 ،1وذلك بخاف بعض السهرات التلفزيونية
ومن بينها :وحوش أليفة ،قطر الندى ،بيت اأصول ،مرع طائر بريء.
رابعا :إبداعاته المسرحية
ساهم الفنان شكري رحان بدور كبر ي إثراء مسرة امرح امري حيث
ساهم بأداء أدوار البطولة ي عرين مرحية تنوعت ي قوالبها الفنية
وتباينت ي اتجاهاتها ،ولكنها اتسمت جميعها باالتزام الفكري واإبداع
الفني ،ومكن تقسيم أو تصنيف امرحيات التي شارك بها طبقا إختاف
طبيعة اإنتاج وللتتابع الزمني كا يي:
 1بفرق مسارح الدولة :يحسب للفنان القدير شكري رحان مشاركاتهامرحية عى الرغم من نجاحه امبكر ي السينا وتألقه بها مجرد تخرجه
من امعهد تقريبا .وكان من امنطقي أن تكون أغلبية امساهات امرحية
لهذا الفنان اأكادمي امشهود له بإالتزام من خال فرق مسارح الدولة،
وبالتحديد من خال فرقة «امرح القومي (امرية للتمثيل واموسيقى(،
وتضم قامة أعاله مسارح الدولة امرحيات التالية:
 «امرية للتمثيل واموسيقى» امرح القومي :مدرسة لإشاعات( )1946ي ظال الحريم  ،))1947أواد الشوارع ،الغرة  ،))1948فاجعة
عى امرح (.)1949
 «مرح الحكيم» :آه يا ليل يا قمر ( ،)1967غوما الزعيم (.)1972 «مرح الجيب» :تحت امظلة  -يحيي وميت (.)1969 «مرح الطليعة» :أيوب الجديد ()1973 «امرح الحديث» :ليلة رأس العش (.)1974 «امرح امتجول« :أزمة رف ( ،)1983رجال الله (.)1985 - 2عروض القطاع الخاص:
شارك هذا الفنان الكبر ي بطولة عدد قليل من التجارب امرحية ببعض
الفرق الخاصة ،وكانت تجربته اأوى عام 1957من خال فرقة «النجوم
العرة» ،وذلك مشاركته للفنانة تحية كاريوكا بطولة مرحية «مراي سنة
 »2000من إخراج محمد عبد الجواد ،وذلك ي محاولة استثار نجاح
فيلمها الشهر «شباب امرأة» .وجدير بالذكر أن أنجح مرحياته بالفرق
الخاصة كانت أيضا من خال مشاركته البطولة للفنانة تحية كاريوكا ي
عرض «ياسن ولدي» والذي قدمته فرقتها مناسبة رحيل الزعيم جال
عبد النار ،أما آخر عروضه امرحية بفرق القطاع الخاص فقد اضطر
لانسحاب منها نتيجة لكرة وتكرار الخروج عن النص ،وكانت مرحية
«سرك يا دنيا» بفرقة امرح الجديد ،وهي امرحية التي أكمل ببطولتها
من بعده الفنان عبد الرحمن أبو زهرة .هذا وتضم قامة أعاله بفرق
القطاع الخاص العروض التالية:
 مراي سنة  2000لفرقة «النجوم العرة» عام  ،))1957ياسن ولديلفرقة «تحية كاريوكا» عام  ،))1970سرك يا دنيا لفرقة «امرح الجديد»
عام .) )1972وذلك بخاف مشاركته ببعض امرحيات التلفزيونية ومن
بينها :زواج عري ،عائلتي ،ي امراية ،الغرة.
وجدير بالذكر أنه قد تعاون من خال هذه امرحيات مع نخبة من كبار
امخرجن الذين مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة :زي طليات،
يوسف وهبي ،فتوح نشاطي ،،سعد أردش ،كال حسن ،كرم مطاوع ،جال
الرقاوي ،أحمد عبد الحليم ،عبد الغفار عودة ،إبراهيم بغدادي.
رحم الله هذا الفنان القدير الذي كان مثاا مرفا للفنان العري امثقف،
وموذجا رائعا للفنان املتزم باحرامه للمهنة وتقاليدها ،ولذا فقد نجح
موهبته وخراته وثقافته ي إثراء حياتنا الفنية بعدد كبر من اأعال
الدرامية  -بجميع القنوات الفنية  -وجميعها تعد عامات فنية مضيئة
مسرة اإبداع العري.

مشهد

تخففوا ..تبحر سفائنكم
محمد الروى

كنت  -وما زلت  -من امؤمنن بشعار “ما مكن
ااستغناء عنه يجب ااستغناء عنه” .فالفن ،وامرح
خاصة ،ا يحتمل الرثرة ،ا يطيق الزوائد .لذلك
كنت  -وما زلت  -أنصح أصدقاي وكل معاري دوما
بهذه الحقيقة ،وا ّ
أمل من تكرارها أمامهم “ما مكن
ااستغناء عنه يجب ااستغناء عنه”.
اأمر هنا ا يتعلق فقط بالكتابة ،لكنه متد ليطال
عنار العمل امرحي كافة ،وعى رأسها امنظر أو
الديكور أو كا يحلو لبعض امرحين أن يسمونه
بـ”سينوغرافيا” مقلصن معنى امصطلح إى أضيق
حدوده.
ي امرح ،كان  -وما زال وسيظل  -اممثل هو العنر
اأهم ،ومها حشدت الخشبة بكتل وألوان وستائر ،فلن
يغنوك شيئا عن ممثل م تبذل معه جهدا بالقدر الكاي.
ي امرح ،تكفي اإشارات (شال ،صندوق ،دلو ،بؤرة
إضاءة )،... ،...وبقدرة ممثلك /ممثليك ،ستحيل هذه

اأشياء البسيطة إى عوام أرحب ،وستدعو متلقيك
أن ينتبه إى ذلك الكائن (اممثل) الذي يقف وحيدا
عاريا من مشتتات اانتباه ،ينصت باهتام إى كلاته
التي تخرج من آلة نطق سليمة ومدربة ،فتأخذه إى
ومعان تزداد سحرا حن متزج بحركات جسد لن
آفاق
ٍ
وانفعاات وجه قادر.
فبالكلمة والحركة وانفعال الوجه ،سيندهش متلقيك
وسيبحر معك ي عوامك مشاركا ي صنع لوحتك التي
يقف اممثل ي القلب منها.
حافظ عى كون امرح عاما من الكذب الجميل ،يكمن
جاله ي بساطته ،والبساطة ا تعني أبدا ااستسهال.
عى العكس ،البساطة تتأى من مزيد من جهد ،مزيد
من تدريب ،مزيد من التعمق ي تحليل النص الذي بن
يديك ،والتأمل ي كيف تحيله إى عام من السحر ،سحر
امرح ا سحر السرك .وسحر امرح عاده اأساي
هو اممثل .درب ممثلك عى كيفية الوقوف عاريا ي
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صحراء الخشبة ،فيحيلها وحده واحة من اأداء اأخر
الناصع .علمه كيف يبحر ي ذاته ليقتنص آلئ تكمن ي
الشخصية التي يرتديها.
فامرح  -يا صديقي  -هو ممثل ،ثم ممثل ،ثم ممثل،
ومن بعده تأي  -أو ا تأي  -بقية العنار ،كل حسب
الحاجة املحة (وما مكن أن تستغنى عنه يجب عليك
أن تستغنى عنه) .فكم من نصوص محكمة الصنع،
وذات رسائل هامة ،وعاشت عر أجيال وأجيال ،ماتت
عى الخشبات وضاعت معانيها وغيبتها رياح التحذلق
وماتت تحت ثقل الكتل وصخب األوان وبيد ممثل
بليد.
من دون ممثل تبذل معه جهدا ي التحليل والتفسر
ومن بعده التدريب الشاق ،سيمر عرضك مرورا عابرا
مها كان النص الذي اعتمدت عليه.
فيا أيها امخرجون! تخففوا من كتلكم وألوانكم وصخب
موسيقاكم ي تبحر سفائنكم ..فهل تفعلون؟!
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في احتفالية خاصة

وزيرة الثقافة تكرم «واد البلد»

شهد مرح السام تكريم فريق العرض امرحي «واد
البلد» من إنتاج فرقة امرح الحديث ،مساء ااثنن
 7مايو ،مرح السام ،بحضور كل من د .إيناس عبد
الدايم وزير الثقافة ،ود .أحمد عواض رئيس الهيئة العامة
لقصور الثقافة ،والفنان إساعيل مختار رئيس البيت
الفني للمرح ،ود .أرف زي رئيس نقابة امهن التمثيلية
وعميد امعهد العاي للفنون امرحية ،والعقيد محمد سمر
امتحدث العسكري السابق ،ود .أمل جال رئيس اإدارة
امركزية للرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة ،وأ .نجوى
صاح مدير عام الرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة،
واإعامي محمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة
اسمعونا ،وعدد كبر من القيادات الثقافية واإعامين.
وعرت عبد الدايم عن سعادتها وفخرها بتكريم كتيبة
أبطال العرض الذي طاف الكثر من امحافظات متحديا
الصعوبات إمانا منهم بقضيتهم ورسالتهم الفنية ،ونجح
ي تجسيد اسراتيجية الوزارة الهادفة إى تحقيق العدالة
الثقافية ونر رايات التنوير ي ربوع الوطن .وأضافت
أن العرض يعد موذجا لفكرة العمل الجاعي امتقن بعد
تكاتف مؤسسات الدولة الوطنية التي مثلت ي وزاري
الثقافة بقطاعاتها امختلفة والشباب والرياضة ،مشيدة
باستمرار عرضه مدة تجاوزت  100يوم أمام ما يقرب من
ربع مليون مشاهد حيث وجه الكثر من الرسائل التي
تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لرفعة الوطن باعتبارهم
امستقبل امرق للباد.
تضمنت ااحتفالية فيلا تسجيليا قصرا عن رحلة عرض

«واد البلد» بامحافظات امختلفة ،باإضافة إى تكريم
تكريم الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
لكل القامن عى العرض ،وهم فريق عمل العرض بالكامل،
باإضافة إى مجموعة القيادات من امؤسسات امختلفة
التي ساهمت ي ظهور العرض ووصوله إى كل امحافظات
التي عرض بها عى رأسهم الدكتور أحمد عواض رئيس
الهيئة العامة لقصور الثقافة ،والفنان أحمد الشافعي
رئيس اإدارة امركزية للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور
الثقافة ،والفنان أرف طلبة مدير فرقة امرح الحديث،

ود .أمل جال رئيس اإدارة امركزية للرامج الثقافية
بوزارة الشباب والرياضة ،وأ .نجوى صاح مدير عام الرامج
الثقافية بوزارة الشباب والرياضة ،واإعامي محمد فتحي
رئيس مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا ،وكرمت أيضا إداريي
وفنيي فرقة امرح الحديث.
يذكر أن “واد البلد” يتناول قضايا عدة من خال لوحات
فنية تتضمن تعويم الجنيه ،الفساد وقانون الخدمة امدنية،
تهجر اأقباط والهجرة غر الرعية ،وبطوات جنود الجيش
والرطة عى الحدود .العرض من تأليف مصطفى سليم،

وبطولة مجموعة من شباب الفنانن منهم شادي أسعد،
وائل مصطفى ،عبد العزيز التوي ،آية جال ،روق ،ضحى
محمد ،رنا ،إبراهيم طلبة ،محمد صالح ،عادل يوسف ،أمر
عز ،أحمد مجدي ،أمر الصم ،محمود فتحي ،يار رفاعي،
تأليف موسيقي وألحان حازم الكفراوي ،أزياء أمرة صابر،
استعراضات فاروق جعفر ،مادة فيلمية دنيا أمن وبيشوي
شوقي ،إخراج محمد الرقاوي.

أحمد زيدان

