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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
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«ريبورتوار»
أصدر الفنان ماهر كال رئيس اإدارة امركزية
إقليم القناة وسيناء الثقاي ،عقب مشاهدته
لعرض «ماكبث» لفرقة السويس القومية
امرحية ،مساء الخميس  10مايو ،ي حضور
لجنة مشاهدة وتقييم العروض ،قرارا بعمل
«روبورتوار» لبعض عروض اإقليم امرحية،
وذلك من أجل إعادة تدوير وتشغيل وحدات
الديكور وامابس واإكسسوارات ،ذلك بعد أن
يتم تجهيز ثاثة مخازن رئيسية بفروع اإقليم،
يتم تعين أحد العاملن ي كل فرع لإراف عي
كل منها ،وذلك من أجل تدوير تلك الوحدات
بن فرق اإقليم عند الحاجه إى أي منها.
وتابع كال ان الفكرة خطرت بباله خال
متابعته للعروض الخاصة باإقليم ،والتي
اتسمت غالبيتها بالتاريخية التي استنزفت قدرا
كبرا من ميزانية الفرق بسبب ارتفاع تكلفت
إنتاجها كامسات وكراي العرش وغرها.
وأضاف :يجب أن ا يتم إهدار تلك الوحدات
من الديكور وامابس واإكسسوارات التي
مكن ااستفادة منها بالشكل اأمثل الذي
يعود بالفائدة الفنية عى الفرق وعى الهيئة
من الناحية ااقتصادية ،كا أشار إى أن اإقليم
سيقوم من اآن فصاعدا باسراتيجية قامة عى
فن إجادة التخزين.
كا أعرب كال عن سعادته بسبب حضوره ما
يقرب  95ي امائة من عروض اإقليم ي اموسم
امرحي الحاي حيث إنه كان حريصا عى أن
يشاهد كل اأعال امرحية الخاصة بإقليم

لعروض إقليم القناة وسيناء

القناه وسيناء .وقد أشار إى أنه قد شاهد عرض
(سور الصن) لفرقة قر ثقافة السويس إخراج
محمد حامد( ،ماكبث) لفرقة السويس القومية
امرحية ،وانتقل إى بورسعيد أكر من مرة
وشاهد العرض امرحي (عرة بلدي) لفرقة
بورسعيد القومية من تأليف إبراهيم الحسينى
وإخراج حسن عز الدين ،و(نساء شكسبر)
للفرقة اإقليمية كتابة سامح عثان إخراج
محمد املي( ،أنتيجون) لبيت ثقافة بور فؤاد
إخراج أحمد عجيبة ،كا شاهد عروض فرع

ثقافة اإساعيلية( ،شاهد مالك) و(هامليت).
وعن تقييمه لعروض اإقليم اموسم امرحي
الحاي ،قال إن التميز كان عنوان العروض
امرحية لفرق اإقليم ،وانه يعتقد ان لإقليم
نصيب كبر ي عملية تصعيد العروض امتميزة
منها للمهرجان القومي ،كا خص باإشادة
موذج فرقة إقليمية بورسعيد ،والتي رغم ان
مكانها بعيد عن قر ثقافة بورسعيد ورغم
ان امرح الخاص بهم تابع لجمعية فقد كان
لديها ارارا تاما ان يخرج العمل بكوادر الفرقة

اأساسين ،معربأ عن أمنياته ان تتخذ باقي
فرق اإقليم نفس النهج الذي اتبعته الفرقة
اإقليمية ،اأمر الذي يخلق حاله من الطموح
وارتقاء بامستوى بشكل متصاعد لدي الفرق
امرحية.
وأخرا أشار كال إى احتالية إقامة امهرجان
الختامي ي شهر رمضان امبارك بالقاهرة ،وذلك
بعد أن يتم ااستقرار عي اأعال امرحية التي
ستشارك بامهرجان بشكل نهاي.

حازم سليان

«حانوتي رغم أنفه» «ليالي الغضب»
في مصلحة الضرائب العامة

همت مصطفى

قدمت فرقة بيت ثقافة القباري عى امرح الكبر بقر
ثقافة اأنفوي العرض امرحي «لياي الغضب» تأليف
أرهان سااكرو وإخراج محمد مصطفى وذلك ي الفرة
من  3حتى  5مايو الحاي.
وقال امخرج محمد مصطفى تدور أحداث العرض ي
الفرة من  1936إى  1944أي قبيل انتهاء الحرب العامية
الثانية ،حيث تدور أحداث العرض حول مجموعة من
الشباب الفرني الذين وهبوا حياتهم فداء لوطنهم

ويقفون ي وجه اأمان بكل ما لديهم من قوة .العرض
مثيل إيهاب جابر ،محمد مصطفى ،أكرم نجيب ،ممدوح
الشورى ،واء حمزة ،بسمة مصطفى ،نادر محسن ،محمد
عي ،محمد بسيوي ،عمر اللورد ،محمد خالد ،عمرو
الخطيب ،كتابة غانم امري ،سينوغراف إبراهيم الفرن،
تعبر حري ريف عباس ،ألحان كريم بيدق ،مادة
سينائية أندرو غطاس.
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جريدة كل المسرحيين

قدم فريق مصلحة الرائب امرية العامة العرض امرحي «حانوي رغم أنفه» عى
مرح قاعة امؤمرات مركز تدريب مصلحة الرائب برج بدر بامعادي ،الثاثاء 15
مايو اماي ي السابعة مساء.
قال مخرج العرض وقائد الفريق إيهاب شهاب :تدور أحداث عرض «حانوي رغم
أنفه» ي إطار كوميدي حول شاب بسيط يطمح بشده ي السفر خارج باده للبحث
عن عمل أفضل بأجر وراتب أكر ،اعتقادا منه أن هذا هو الحل حتى يستطيع أن
يتزوج من فتاة أحامه ،لكن وفاة والده صنعت حائا بينه وبن أمنيته ورغبته ي
السفر حيث ألزمته وصية أبيه أن يكمل عمله من بعده كحانوي.
تابع :العرض يناقش تلك الرؤية أحادية ااتجاه من بعض فئات امجتمع التي تهن
وتحتقر بعض امهن والحرف عن غرها ،كا يؤكد العرض عى أهمية اي عمل وقيمته
ويقدم القيم والجوانب اإيجابية ي الشعب امري ،من ترابط وتواصل وقت
اأزمات وامحن.
أضاف شهاب :يشارك عرض «حانوي رغم أنفه» ي مهرجان الركات للفنون امرحية
الذي يقام سنويا ،ومن امقرح أن يقام ي سبتمر امقبل ضمن النشاط الرياي
والثقاي بالركات .العرض مثيل :كريم الفقي ،فاطمة عبد الحليم ،محمد حسن،
سحر غيث ،مصطفى عبد الكريم ،أمن صاح ،إراء خالد ،محمد كتنشب ،محمد
عمرو ،محمد نبيل ،حسام كال ،نبيل صبور ومشاركة اأطفال كنزي أمن صاح،
نادين محمود سعيد ،بودي صبور .ديكور :أمرة كامل ،اسمهان بلبل ،إضاءة :حسام
حسن ،موسيقى :أحمد محمد نجيب ،أغاي العرض بصوت :محمد كشك مساعد
مخرج :سعاد سامي «حانوي رغم أنفه» تأليف رشاد وإخراج إيهاب شهاب.

قدمه بيت ثقافة القباري على اأنفوشي

[

متابعات
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تسمحي لي بالرقصة
دي» باأنفوشي

المسرح العربي

يودع الفنانة الجزائرية «صونيا»

ودعت خشبة مرح الحياة الفنانة الجزائرية سكينة مكيو الشهرة بـ«صوتيا»
عن عمر يناهز الـ 63عاما ،بعد راع طويل مع مرض عضال.
تقلدت «صونيا» عدة مناصب مرحية كبرة بدولة الجزائر من بينها معهد
التكوين الدرامي برج الكيفان الذي تخرجت منه ي  ،1973وهي من مواليد
اميلية واية جيجل ،ثم ع ّينت عى رأس امرح الجهوي لواية سكيكدة،
عُ رفت سكينة بن اممثات امرحيات البارزات ي الوسط الفني الجزائري
قبل انتقالها إى اإخراج وترأسها للمرح الجهوي لسكيكدة .حملت هموم
امجتمع فوق خشبات امسارح الجزائرية وي الخارج ،إى جانب حضورها ي
اأفام وامسلسات الجزائرية.
دخلت ميدان التمثيل ي سن مبكر ا يتعدى الـ 17سنة ،وواجهت جملة
من الصعوبات واعراض اأهل عى ذلك بحكم واقع امجتمع آنذاك ،غر
كرت ذلك القيد والتحقت بامعهد مع أربع ممثات أخريات ،وي تلك
أنها ّ
امرحلة كان امرح يفتقر للعنر النسوي بحكم عادات وتقاليد امجتمع
الجزائري ،عكس ما أصبح عليه ي الوقت الحار.
ارتبطت صونيا بعاقة زواج دامت مدة لعامن بالشاعر الراحل أحمد فؤاد
نجم ،الذي كان قد أعجب بها عندما شاهدها عى خشبة امرح تغني ومثل
ي مرحية جحا باع حاره «حسب رواية نجم» فوصفها بسندريا جديدة،

ثم رحلت من مر بعد انتهاء زواجها.
شاركت صونيا ي عدد من اأعال التي تزيد عن الـ 50عرضا مرحيا منها
«لنعر للعام الذي عرنا» و«حرية والحواس» الذي يعالج ظروف امأساة
التي عاشها الجزائري ،ي تلك السنوات الحمراء التي ربت كل يء وم
يخرج منها امرح سليا ،حيث فقد الكثر من عالقة الخشبة ،وهي تضع
هذا العمل ضمن اأعال النادرة ،بحكم نصه وطريقة امعالجة التي تم بها
من قبل اممثلن الذين وظفوا خرتهم ي هذه امرحية بالكثر من الشجاعة،
لتبقى هذه امرحية من بن العروض امهمة إى جانب مرحية الرخة.
مثلت صونيا إى جانب كل من امرحومن عز الدين مجوي وعلولة كا عملت
مع سيد أحمد أقومي ،ومحمد بن قطاف وزياي الريف عياد ،وعملت
كمخرجة مرحية ،وكانت لها محاولة ي اإخراج السيناي لكنها م تدم
طويا ،وعادت إى امرح ما عُ ينت مديرة معهد التكوين لرج الكيفان،
لترأس امرح الجهوي.
نعت الهيئة العربية للمرح عى موقعها الرسمي «صونيا» ابوصفها مناضلة
مرحية كبرة وذكرت أنه كان سيسند إليها كتابة كلمة يوم امرح العري
 ،2019ولكنها رحلت مع كلمتها.

أحمد زيدان

«المزاد» و«هواري» و«أنى عرية»

جريدة كل المسرحيين

تستقبل ساقية الصاوي عى خشبة مرح قاعة الحكمة
مجموعة من العروض امرحية خال شهر رمضان امبارك،
تبدأ بعض هواري لفرقة كاونتا حيث يقدم العرض يوم 21
مايو امقبل ،وهو عن نص البخيل مولير ،إعداد معاذ نر
وإخراج أحمد ماهر ،العرض بطولة محمود وهبى ,محمد
سعيد ،إلزابث سامى ،يرى فوزى ،محمد حسام مي،
أحمد ماهر ,داليا رجب ,وليد ضياء ,إراء طارق ,آاء
طارق ،أمرة شاكر ،معاذ نر ،حاتم .فريق عمل اإخراج
عاء عادل ,عبد الله طارق ,معاذ نر ،مي ,عامر عبد
النبي ,سعيد ،وليد وحيد ,أحمد ماهر.
وي  28مايو تقدم فرقة فلسفة عرض «امزاد» تأليف خالد
الصاوي إخراج هاى مهران.
العرض بطولة محمد إبراهيم ،أحمد صاح الدين ،أمن
سعودي ،أحمد نجم ،دعاء الزيدي ،باسم أسامة ،بال
حسني ،مي الشوي ،مها عادل ،ساهر ،يوسف أحمد ،أصا
نار .منسق إعامي حسام الدين فاروق .إضاءة أحمد
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عروض رمضان في الساقية

عمر .إدارة مرحية محمد زوام وعبر فوزي .فوتوغرافيا
نورا منصور .تصميم بوسر :دعاء الزيدي .ساعد ي اإخراج
محمد الكاشف ،سيد دويدار ،إبراهيم عبد الله .مساعدو
اإخراج محمد إبراهيم ،باسم أسامة ،بال حسني.
منفذين :حسام البدري ،محمد سمر.
اما ي يوم  4يونيه تقدم فرقة فن محوج عرض «ي قلبي
أنثى عرية» لد .خولة حمدي ،صياغة مرحية محمد ذي
إخراج محمود عبد العزيز« .فن محوج» فرقة مرحية
مستقلة تكونت ي أواخر عام  2014من مجموعة من
محبي الفن وفناي امرح امستقل .العرض صياغة مرحية
محمد عبد امعطي بطولة مصطفى رشدي ،خالد مني،
نادين خالد ،محمد ذي ،أمنية طلعت ،محمد عجمي ،مارينا
صبحي ،آية تري ،حا ريف ،حمود مساعد مخرج أحمد
شوشة ،سينوغرافيا أبو بكر الريف.

رنا رأفت

عى امرح الصغر بقر ثقافة اأنفوي
قدمت فرقة قر ثقافة برج العرب ،العرض
امرحي «تسمحي ي بالرقصة دي «تأليف
سامح عثان وإخراج إيهاب يونس ،وذلك ي
الفرة من  11حتى  15مايو الحاي.
وقال امخرج إيهاب يونس :العرض هو أحد
أعال الكاتب السكندري سامح عثان والذي
يتناول بعض الناذج والقضايا امجتمعية
بشكل مغاير ،حيث يعتمد ي هذا النص عى
اللوحات امنفصلة امتصلة التي تجسدها ماذج
من الشباب اللذين يحلمون بأن يحققوا ما
يتمنوه من أحام وطموحات مروعة ،لكنهم
رعان ما يصطدموا بالواقع امجتمعي الذي
يغر مسار حلمهم حيث نجد هذه الشخصيات
مجرة عى الرقص من خال شخص يتحكم بهم
طوال الوقت.
العرض بطولة ناهد عادل ،نور القاي ،هشام
عبد النبي ،أحمد الزيات ،محمد شاكر ،هالة
القاي ،ياسمن مصطفى ،ومحمد خميس،
ديكور ومابس أحمد حشيش ،موسيقى وألحان
محمد شحاتة ،دراما حركية د .أحمد يونس،
ساعد ي اإخراج محمد الحاي وحسام
حسن ،امخرج امساعد أحمد خالد ،امخرج
امنفذ محمد خميس.

مي عبد امنعم

«كيوبيد وسعاد
في الحي الشرقي»
تعرض اآن ومدة أسبوع بأحد الفنادق
القاهرة مرحية كيوبيد و«سعاد ي الحي
الرقي» التي تدور أحداثها حول خاف نشب
بن أرتن ما يؤدي إى مشاجرات وحروب
بينهم ما متلكانه من ثروة تؤدي إى طمع كل
منها ي اآخر إى أن يتدخل جارهم محاولة
الصلح بينها .امرحية بطولة جوزيف عادل
ومصطفى بهني وشادي أحمد وايناس شيبا
وسا حسن وأحمد السحيمي وضحى محمد
وأحمد سيد وسامح جال وأحمد فهمي وسوما
واراء أحمد عوض وهند مجدي ومصطفى
أرسطو .ديكور ومابس أحمد ري وإضاءة
عز حلمي أشعار أمن النمر موسيقى حازم
الكفراوي ،مساعد مخرج مجدي طلبة وعي
امريجي مخرج منفذ شادي أحمد تأليف أسامة
نور الدين ،دراماتورج وإخراج عمرو حسان.
وكان هذا الفريق قد قدم من قبل عدة عروض
من إخراج عمرو حسان مثل مش حاوة روح
والعشيقة الذي شارك ي امهرجان القومي
للمرح امري  2016وحصل عى جائزة
التميز ي التمثيل.

سمية أحمد
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«ماكبث» قومية السويس

تتغلب على التحديات

قدمت فرقة السويس القومية امرحية العرض امرحي (ماكبث) رغم حاله
التخبط التي مرت بها الفرقة ي اموسم امرحي الحاي ،والتي مثلت ي
تغير أكر من مخرج حرصا من أعضاء الفرقة عى تقديم عرض مرحي يليق
باسمها وطموحها الكبرين.
افتتحت الفرقة أوى أيام عروضها ي  5مايو الحاي واستمرت مدة  15يوما
عى مرح قر ثقافة السويس ،حر العرض الفنان ماهر كال رئيس إقليم
القناة وسيناء الثقاي ،آمال حسن مدير فرع ثقافة السويس ،هوايدا طلعت
مدير قر ثقافة السويس.
قال الفنان يوسف نور الذي شارك ي العرض بدور «ماكبث» ،ان الفرقة
كانت عي وشك اإيقاف من قبل إدارة امرح بسبب تغير أكر من مخرج
أسباب مختلفة ،إا أنه تم عمل استثناء للفرقة عي ان يكون امخرج مسعد
الطنباري هو الخيار والفرصه اأخرة؛ فوافقت الفرقة عي مروع (ماكبث)
والذي كان جاهزا لدي امخرج مسعد الطنباري.
كا أعرب نور عن سعادته وفخره الشديدين بتقديم عرض كبر يعد أيقونه
من إيقونات الدراما مثل «مكبث» ي مده شهر و 10أيام فقط ،كا أعرب
عن رضاه عن أدائة لدور مكبث وعن أداء الفرقة بشكل عام.
أما الفنانة هيام عبد امنعم ،فقالت إنها تشارك للمرة الثانية ي عمل مرحي
بالسويس ،حيث شاركت من قبل ي العرض امرحي (عرس النار) لفرقة قر
ثقافة السويس مع امخرج الراحل أمن عبد امنعم.
وعن تجربتها مع قومية السويس هذا العام قالت انها استمتعت بالعمل مع
فرقة السويس القومية وان التجربه كان بها حاله كبرة من الفكر اإبداع.

وعن دورها «ليدي مكبث» ،أشارت إى أنها كانت ي راع شديد مع
الشخصية ،واعرفت بان الشخصية هزمتها ي أول ثاثة أيام من العرض ..إا
أنها تغلبت عليها بعد ذلك واستطاعت ان تتجاوب مع الشخصية وتقدمها
بشكل يري طموحها كممثله محرفة.
وي نفس السياق قال الفنان محمد بكر عضو مكتب فني وأحد أبطال
العرض ،إن الفرقة قدمت أحد أهم وأصعب النصوص امرحية وذلك ي
شهر واحد تحت ضغط عصبي شديد وساعات طويله من العمل ي الروفات
وخرج العرض بالشكل الائق ،ولو كان هناك مده إعداد أطول من الشهر
الذي اتيح للفرقة كفرصه أخرة لكان العرض تم تقدمه بشكل أفضل ما
كان.
وقال امخرج مسعد الطنباري إن أعضاء الفرقة كانوا عي قدر امسئولية
وتغلبوا عى امصاعب التي واجهتهم بسبب حاله التكدس التي تعاي منها
فرق السويس بسبب عدم وجود سوي مرح وحيد تقام عليه العروض ي
شهر واحد.
كا أشاد بالدور الذي قامت به مديرة الفرع واأستاذ كامل عبد العزيز ي
توفر كل احتياجاته ي إطار امتاح ،وذلك بعدما تسلمت الفرقة امرح منذ
أن انتهت فرقة قر ثقافة السويس من تقديم العرض امرحي (سور الصن)
مبارة.
وعن ماحظاته عن الحالة امرحية بالسويس قال إنه احظ أن الفنانن
ي السويس غر مهتمن بقيمة الدراما الحركية معترينها أمرا ثانويا ،رغم
أهميتها التي تضيف إى العمل وتساهم ي عملية تكثيف النصوص ،حيت
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جريدة كل المسرحيين

يتم حذف مشاهد مكتوبة ويتم ااكتفاء بعمل مشاهد تعبرية تتضمن
مابن السطور بامادة امكتوبة التي تم حذفها.
كا شدد عي رورة اارتقاء بالشباب امرحين بالسويس ورورة
تعليمهم أصول وآداب امرح ،حيث يرى أن أغلبهم لديهم اعتقاد بان
امرح كالذي يتم تقدمه ي مرح مر وما يقدم ي القنوات الفضائية،
والواقع أن هناك فرقا بن امرح الحقيقي وبن اللهو الذي يقدم من خال
ي تلك امسارح من فقرات وعروض هزلية ا مت مطلقا أصول وقيمة
امرح الحقيقية.
واتفق امخرج الفنان عبد الفتاح قدورة مع الطنباري قائا :يجب ااهتام
باأجيال القادمة من امرحين ولزاما البدء من الجيل الحاي من اأطفال،
وذلك من خال تعليمهم آداب امرح ،مشرا إى أن كثرين من الشباب
الذين يشاركوا أول مره ي اأعال امرحية يطالبون ي ثاي تجاربهم مع
الفرقة بأدوار بطولة ويتملكهم الغرور ،رغم أنه إذا ما تم البحث ي قيمتهم
الفنية الحقيقيه تجدهم يفتقرون إى الكثر والكثر .تابع قدورة :إدارة
امرح يجب أن يكون لديها ذلك التوجه ،فا يجوز أن تعطي اإدارة لكل
فرع ثقافة ريحة واحده كل أربع سنوات ،ذلك باإضافة إى ضعف اميزانية
التي ا تتخطى  15ألف جنيه للعرض الواحد ،نصفها يتم رفه عى اأجور
والنصف اآخر عى اإنتاج ،وطالب إدارة امرح أن تهتم مرح الطفل
وإعادة النظر ي عدد ومدة الرائح عي مستوى الفرق ،ا سيا فرق اأقاليم
التي تحتاج إى ااهتام والنظر إليها بالشكل اأمثل .كا أشار قدورة إى أن
شعب السويس ليس لديه إشباع مرحي بشكل كاف ،حيث تقدم عروض
فرق السويس امعتمدة الثاث ونوادي الطفل ي شهر واحد من كل عام
أثناء فره اامتحانات ،وهو ما يخلق تأثرا سلبيا عي الحضور الجاهري ي
اأعال امرحية التي تقدم ،وطالب قدورة إدارة امرح بأن تراعي تلك
امسألة ي اموسم امرحي القادم.
وعن حاله التخبط التي تعاي منها فرق السويس امرحية امعتمدة ي كل
عام تقريبا قال :هناك مكاتب فنية منتخبه ي تلك الفرق ا تجيد اختيار
امخرجن من خارج السويس ،وأضاف أن السويس بها أربعة مخرجن
معتمدين مستواهم ا يقل عن امخرجن اآخرين ،وير أعضاء امكاتب
الفنية عى انتداب مخرجن من خارج امحافظة ،من منطلق اعتقادهم أن
امخرج الذي يأي من خارج السويس ليس لدية معرفة حقيقية بإمكاناتهم
الفنية ،ما يجعلهم يحظون بأدوار تتناسب مع طموحاتهم الشخصية
وا تتناسب إمكاناتهم الفنية الفعلية ،وهو ما يعود عى الفرق امرحية
بالسلب ويسبب لها حاله من التخبط ،وذلك ما يحدث تقريبا كل عام.
«ماكبث» تأليف ويليام شكسبر ،تصميم وتنفيذ الديكور محمد زكريا،
اإعداد اموسيقي بهاء الطنباري ،كروجراف باسم القرموطي ،إضاءة كامل
عبد العزيز ،مخرج منفذ محمد عارف ،إخراج مسعد الطنباري.
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بالحديقة الدولية وبحضور جماهرى كبر

وزيرة الثقافة تفتتح «الشمس» لذوى ااحتياجات الخاصة

جريدة كل المسرحيين

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة فرقه مرح الشمس
التابعة للبيت الفني للمرح ،مرح الحديقة الدولية مدينة نر
الخميس قبل اماي ،وذلك بحضور الفنان إساعيل مختار رئيس البيت
الفني للمرح ،الدكتور هيثم الحاج عي رئيس الهيئة العامة للكتاب،
الدكتور هشام عزمي رئيس دار الكتب والوثائق القومية ،الدكتور أنور
عبد امغيث رئيس امركز القومي للرجمة ،الدكتور فتحي عبد الوهاب
رئيس صندوق التنمية الثقافية ،الدكتور خالد رور رئيس قطاع
الفنون التشكيلية ،الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العاقات الثقافية
الخارجية ،الدكتورة أحام يونس رئيس أكادمية الفنون ،والفنان فتوح
أحمد ،وعدد كبر من قيادات الوزارة والفنانن ،قدمت الحفل الفنانة
مياء كرم.
بدأت ااحتفالية بعرض قصر خارج امرح لفرقة بورسعيد متحدي
اإعاقة ،وعزف مقطوعات قصرة للطفلة نرة عصام عى آلة الفلوت،
أعقب ذلك تقديم فيلم تسجيي عن الفعاليات التي نظمتها الفرقة خال
الشهر اماي من ورش فنية إخراج وائل زي ،ثم قدم اأطفال عرضا
قصرا نتاج ورشة الرقص للفنانة كرمة بدير واختتمت ااحتفالية بعرض
«أنتيكا» ،من تأليف أمن حافظ ،بطولة أمر صاح الدين ،مونيكا ،وائل
أبو السعود ،ومجموعة من الفنانن من ذوي ااحتياجات الخاصة ،ألحان
وائل عوض ،إخراج أمرة شوقي ،وإراف عام ليوسف أبو زيد.
أقيم عى هامش ااحتفالية أيضا مجموعة ورش فنية منها ورشة رسم
وجداريات للدكتور عادل مصطفى ،وورشة رسم للفنان عمرو مصطفى
زاهر ،وورشة الرسم الحر وسيكولوجية التأثر اللوي للفنانة مني عبد
اللطيف ،وجميعها مشاركة اأطفال من ذوي ااحتياجات الخاصة ،وتم
عرض نتاج الورش الفنية بامرح ي اافتتاح.
كلمة وزيرة الثقافة
قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن هذا العام هو
عام ذوي ااحتياجات الخاصة ،وتحت شعار «النور منكم ولكم» جاءت
مبادرة وزارة الثقافة ممثلة ي البيت الفني للمرح لتأسيس فرقة
«الشمس» لتلقي الضوء عى قضاياهم كجزء من نسيج الشعب امري،
مشرة إى أن ااهتام بهذه الفئة من امجتمع يقاس به تقدم الشعوب،
وأضافت أنه تم اختيار فرقة مرحية تحديدا أن امرح هو أبو الفنون.
كا استعرضت عبد الدايم أنشطة الوزارة امختلفة ي اتجاه دمج ذوي
ااحتياجات الخاصة ي امجتمع عن طريق الفنون سواء ي الهيئة العامة
لقصور الثقافة أو مركز تنمية امواهب بدار اأوبرا ،والبيت الفني كا
أشارت عبد الدايم إى أن مرح الحديقة الدولية سيتم تطويره خال
الشهور القليلة القادمة.
ومن جانبه ،أعرب امخرج إساعيل مختار رئيس البيت الفني للمرح
عن سعادته بانطاق امروع ووجه الشكر للفنانة الدكتورة إيناس عبد
الدايم وزير الثقافة عى دعمها لتأسيس فرقة الشمس لتكون نراسا
للعمل امرحي ،مشرا إى أن امرح يضم كل أنواع الفنون سواء فنون
تشكيلة أو برية أو موسيقية ،كا وجه الشكر للفنان فتوح أحمد
رئيس البيت الفني للمرح السابق عى دوره ي إنتاج أول عرض احراي
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للممثلن من ذوي ااحتياجات الخاص وكل فرق العمل القامة عى هذه
العروض ،ووجه التحية لذوي ااحتياجات الخاصة الذين سيقفون قريبا
جنبا إى جنب مع اممثلن امحرفن ي عروض مرحية.
مدير فرقه «مسرح الشمس»
وأعربت الفنانة وفاء الحكيم عن سعادتها بتوليها مسئولية فرقة الشمس
وقالت إن الفرقه بصدد تقديم عروض متميزة خال الفرة القادمة ومنها
حفات صباحية تشمل فن الحي من خال ممثلن وعروض أفام مع
ااستعانة بلغه اإشارة للصم والبكم بجانب العروض اماتينه ،وستكون
البدايه بأوبريت «انتيكا» ويلية «حكايه روح» ثم عرض ميوزكال كوميدي
من تأليف كوثر مصطفى وإخراج عبر عي ،مؤكدة أن الشمس لديها
ورش مستدمة للموسيقى وورشة إعادة تصنيع اللعبة للمهندس محمد
هاشم ،وأخرى للفن التشكيي للفنانة منى عبد اللطيف وشادي قطامش
وعمرو مصطفي ،وورشة التمثيل بقيادة امخرج يوسف أبو زيد ،مؤكدة
ان عروض الفرقة ستكون من نتاج هذه الورش.
وقالت أمرة شوقي مخرجة عرض «أنتيكا» (عرض افتتاح فرقة الشمس)
العرض تدور أحداثه حول بنت تعاي من مرض التوحد ورسالتها هي أن
ا فرق بن معاق وسوي ،وتحاول أن تغر نظرة امجتمع لهم من خال
لوحات فنية تقول إن لهم الحق ي الحياة مثلهم مثل اأسوياء ملكون
مشاعر وأحاسيس ،أوبريت «أنتيكا» بطولة أمر صاح ،إيناس نور ،وائل
أبو السعود ،ومن ذوي القدرات الخاصة ميار ،تسنيم ،امرة ،محمود،
أحمد فوزي ،أحمد فتحي ،محمد صاح ،محمد فوزي ،عبد الرحمن
فوزي ،حنن سيد ،رحمه إيهاب ،مريم سعيد ،هدى محمد ،رضا عبد
العظيم ،عادل سمر ،أحمد محمود ،محمد سامي ،عمر يوسف ،عاء
خالد ،مصطفى مجدي ،محمد إيهاب ،صياغة درامية وأشعار أمن حافظ،
ديكور شادي قطامش ،استعراضات فاروق جعفر ،مساعدو اإخراج محمد
عبد الفتاح ،هيثم حسن ،دعاء ،ساح.

كا أعربت الفنانة كرمة بدير مؤسس ورشة الرقص امعار عن سعادتها
باهتام الدولة بهذا املف ي جميع الفنون وقالت إن هدف الورشة هو
دمج الطفل امعاق وغر امعاق معا ي الفضاء امرحي وي زمن واحد
دون أي فرق ،لخلق ماذج فعاله قادرة عي التفكر والركيز والتنفيذ
وإذابة العوائق لخلق طاقه جديده.
وقال امخرج محمد كارم مؤسس فرقة متحدي اإعاقة انهم يستحقون
الكثر ،مؤكدا ان اهتام وزارة الثقافة بهم يعد انتصارا لهؤاء النجوم وأن
طاقتهم اإيجابية تبعث بنور اإبداع والفن عي خشبة امرح ،مشرا إى
أن دمج أصحاب اإعاقات مع اأسوياء ي غاية اأهمية نفسيا ،وأن هذا
ما تفعله فرقه متحدي اإعاقة.
تسنيم (إحدى بطات متحدى اإعاقة) حاصلة عي بكالوريوس صيدلة،
وبطلة الجمهورية ي السباحة  2017قالت إنها سعيدة بامشاركة ي عرض
يقدم عي أحد مسارح البيت الفني للمرح وان تجربة التمثيل ليست
بجديدة عليها فقد شاركت بالكثر من العروض امرحية منها عرض
«اسود فاتح «من إخراج محمد فوزى محافظة الجيزة ضمن مهرجان
الحلم امري الذي أقيم ي معسكر الشباب والرياضة باإسكندرية
وحصلت عي امركز اأول ي التمثيل ،والعرض امرحي «البنت الي ي
رأسها عرايس «بالهناجر للمخرجة أمرة شوقي.
أشارت تسنيم إى إنها أول إعامية عي كري متحرك ،حيث قدمت الكثر
من الرامج من خال قناة الصحة والجال أشهرها «نظرة أمل» ،وأكدت
تسنيم ان حبها الشديد للمرح والفن ا منعها من دراستها حيث إنها
تقوم بعمل دراسات عليا ي الصيدلة اإكلنيكية.

محمود عبد العزيز
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«ورحل الرحال»

احتفالية فنية ببورسعيد ..في ذكر سامح فتحي

فتحي ي مشهد درامي مثر .سامح فتحي م يتأخر يوما
عن خدمة امرح وكان أول من شاركني الدفاع عن مرح
قر ثقافة اإساعيلية حينا تآمر امتآمرون من داخل
وخارج الثقافة لتحويله إى ساحة محاكمة موقعة استاد
بورسعيد ..لنعيش معا أياما قليلة ولكن أحداثها كثرة..
حتى نجحنا ي إرجاع امرح أهل امرح ..كانت تفاصيل
كثرة تجمعنا نأكل ونرب معا نفرش اأرض ليا ي مكتبي
البسيط ..كا شاركني ممثا ي أوبريت ثوار القناة.
وأشار الناقد والكاتب امرحي أسامة امري إى تجربته
التي وصفها بامهمة والخطرة ي حايب وشاتن وكيف
فتح الباب للثقافة واإبداع هناك مع بحوث تطبيقية عن
امنطقة بظروفها الجغرافية الصعبة ووجودها عى الحدود
مع السودان وهو اأمر الذي يثار بن اآونة واأخرى عن
ملكية امنطقة .أضاف :والخطورة هنا أن سامح باعتباره
مخرجا مرحيا وباحثا استطاع إعادة مصر سكان
امنطقة ووضعها عى طريق الوعي بأهمية امكان ..وكان
ينبغي عى الدولة ممثلة ي وزارة الثقافة أن تستفيد من

بحوثه التطبيقية حتى تواصل ما بدأه ،وأعتقد أن الوزارة
ستدرك ذلك عقب حدوث خافات حدودية مستقبلية مع
السودان ،وهذا وارد ي ظل اكتشاف البرول والغاز وأهمية
امنطقة اسراتيجيا عى البحر اأحمر.
فيا قال امخرج الدمياطي رأفت رحان« :الراحل سامح
فتحي ابن خالتي ولد عى إيدينا ي رأس الر ..وكان
معجونا بفن امرح وهو أول واحد من أرته يتجه
للفن ..ترك ي حياتنا ذكرى جميلة أنه كان يشارك ي كل
الفعاليات الثقافية منذ الثورة وحتى اآن ،هو بركان غضب
وفن وحب وكثرا ما نصحته أن يهدئ من ثورته الدامة أن
قلبه ضعيف وقد توقف أنه م يستطع أن يقوى عى كل
هذا الضجيج من حوله.
وقال الكاتب أحمد زحام :عاقتي بسامح فتحي بدأت
أيام الوظيفة ،حن دخل قر الثقافة وبدأ امرح
يحتضنه ..كان صديقا شخصيا ،حينا كنت أحب أن أعرف
شيئا أسأله ،كان يقرأ ما حوله ،وكان غاضبا دوما ،غر أنه
متسامح ،كان ا يستطيع أن يتلون .قدمت من القاهرة
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جريدة كل المسرحيين

امتأت أروقة مرح قر ثقافة بورسعيد ي تأبن امخرج
الراحل سامح فتحي ،حيث شاهدوا عرضا كتبه الشاعر
أحمد شلبي ولحنه عبد الرحمن فرغي وصاغ رؤيته
التشكيلية أسامة أبو مسلم وأخرجه محمد عري ،وضم
مجموعة من عشاق امرح ومحبي سامح فتحي عى
رأسهم راوي السرة الفنان القدير صاح الدمرداش الذي
أضفى جوا دراميا بصوته امعر والشجي ،والفنانن عمر
الحلوجي ومصطفى الشموي وخالد جمعة وأسامة أبو
مسلم وخالد الفطايري وأحمد مجاهد وأحمد عتان،
وكريم منصور ،ورضوى ،وروان ،وجال ،والعفني ،ونسمة،
ومروان ،والفنانة ليى عبد القادر .لحن الفنال إهداء من
الفنان أحمد العجمي ،واإضاءة حسن عز الدين ،العزف
سمر القصبجي ،أحمد شكري ،سلمى سليان ،البوسر
سليان رضوان ،ورئيس قسم امرح إبراهيم فهمي.
العرض ااحتفاي تناول سرة حياته وكيف كان معجونا بفن
امرح مثيا وإخراجا وغناء وتلحينا ،عمل ي الديكور
واإضاءة واإدارة امرحية متنقا بن محافظات مر
لرتشف من ذلك الفن الذي كرس له كل حياته ،حتى
رحيله الدرامي عندما وافته امنية عى خشبة مرح
محافظة امنيا أثناء إجراء الروفات النهائية لعرضه «أصل
وعفريت» للفرقة القومية امرحية بامنيا ..ليسدل الستار
عى أحد عشاق امرح الذي لقب بامخرج الرحال ،لذلك
خرجت احتفالية وداعه باسم «ورحل الرحال».
سامح كان رمزا لجيل من الشباب الذي عشق مرح
الثقافة الجاهرية وآمن برسالته ،كان امرح بالنسبة له
النداهة التي ندهته ليهيم بعشقها ويدور خلفها ي الباد
يلتقي بها عى خشبات امسارح ،لذلك كتب الشاعر أحمد
شلبي ي حتفاليته «امدن والبر والناس رأساله ،بس فنه
والصدق واإحساس ..من بن كالوس لكالوس ..شق الضام
بفانوس ..عى كل أرض يدوس ..تلقى امحبة أساس»..
وكتب« :مها نفضل نحى عنه ..عمر ما هيوفيه كام..
عاشق امرح وعنه ..مش هيخلص الكام ..عاش سنن
مخلص لفنه ..مَتنازلش و َقل منه ..كان ِبيعى بيه رغم إنه..
داق بسببه كتر أام ..ي عز وجعه كان يصمم ..شغله يبقى
ي أحى صورة ..ويبتسم ويداوي جرحه ..ويداوي أحامنا
امكسورة ..عاش ِمجمع الصحاب ..أبو أحى ضحكة وروح
شباب ..مش هننساه ومها غاب ..مامحه حارة ي أحى
صورة».
قال ماهر كال رئيس إقليم القناة وسيناء الثقاي إن
اإقليم ما له من خصوصية يحرص عى تكريم رواده
وخصوصا اأحياء ،وهذا ما مثل ي تكرمه للمخرج القدير
رشدي إبراهيم ثم جري الشعر البورسعيدي محمد عبد
القادر .أضاف :وإذا بالقدر يقول كلمته ويرحل سامح

محمد عشري :علمي أن الحب هو
المراث اأهم الذي يركه اإنسان

لحضور تأبينه .أضاف :كان دائم الشكوى من سوء التعامل
معه ي اإدارة ،لأسف أماكننا كلها طاردة؛ لذا كان يجد
فرصته ي أماكن أخرى حتى ي حايب وشاتن ،وكان يعد
مرحية جديدة لأطفال من تأليف سعيد حجاج من تراث
حايب وشاتن.
اممثل محمد الشيخ قال كان من اممكن أن نختلف معه
ولكننا م نختلف عليه ،كنت أحبه كأخ أصغر وصديق.
وقال امخرج محمد عري :سامح فتحي توأمي ،كان وا
يزال جزءا كبرا من حياي وذكرياي ..ومنذ أن رحل وإى
اآن ا أستطيع أن أصدق رحيله وحتى عندما فكرت
أن أقدم عما يحيي ذكراه ،رفضت ماما أن يكون تأبينا
وأررت أن يكون تكرما ..عندما جاءتني الفكرة وأعلنت
عنها فوجئت بكم هائل من ااتصاات من شخصيات ي
كل امجاات الفنية يرغبون ي امشاركة ي العمل ..وبكم
الحب الذي رأيته ي كل من حوي ..أدركت وقتها أن
الحب هو أهم مراث يركه اإنسان بعد وفاته ..اكتشفت
أن دائرة حب سامح أكر بكثر من أصدقائه .أضاف:
عندما شاهدت ردود أفعال الجمهور الذي حر من كل
محافظات مر شعرت برضاء وسعادة كبرة جدا وأكر
ما أسعدي فرحة حنان زوجة سامح وأبنائه أحمد وغرام،
وهذا أقى ما كنت أمناه وا يسعني إا أن أشكر كل
إنسان شارك أو منى أن يشارك أو لبى الدعوة وجاء ليقدم
رسالة حب لسامح فتحي ويطمن عائلته أن سامح ترك
لهم مراثا كبرا جدا من الحب يكفيهم بقية العمر.
وأكد الفنان جال مراد أن ااحتفالية عمل رائع ورساله
حب صادقة من الجميع تحمل دالة واضحة عن حزن
صادق لفراق إنسان عزيز وغالٍ .
وقال الفنان السويي رفاعي ليلة ي حب الراحل سامح
فتحي :رحلت يا سامح عن عامنا جسدا ..ولكنك سوف
تظل ي قلوب محبينك.
كان فنانو وأدباء بورسعيد ومن كل امحافظات قد ودعوا
امخرج البورسعيدي سامح فتحي إى مثواه اأخر بعد
الصاة عى جثانه مسجد مريم إثر موته امفاجئ محافظة
امنيا ،وكان أعضاء الفرقة القومية قد فوجئوا بوفاته أثناء
إجراء اللمسات اأخرة لعرضه الجديد «أصل وعفريت».
رحل سامح فتحي عن عمر يناهز  48عاما بعد رحلة عطاء
كبرة ي مرح الثقافة الجاهرية استمرت أكر من ربع
قرن .أخرج الكثر من العروض امرحية الناجحة أهمها
مرحية «حيضان الدم» لفرقة قر ثقافة بورسعيد وقدم
لفرشوط بأسيوط مرحية «ياسن» ولنفس الفرقة قدم
مرحية «الخوف» عن رواية «يء من الخوف».
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طقوس اإشارات والتحوات

أول مهرجان جامعة «السادات»

جريدة كل المسرحيين

اختتمت عى مرح كلية الربية الرياضية بالسادات ،فعاليات
مهرجان جامعة مدينة السادات الذي أقيم من  10وحتى 12
أبريل اماي .تحت رعاية الدكتور أحمد محمد بيومي رئيس
جامعة مدينة السادات بامنوفية والدكتور هاي يوسف حسن
نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطاب وإراف هيثم
قنديل مدير اإدارة العامة لرعاية الطاب وعادل زهران مدير
اإدارة الفنية والثقافية لرعاية الطاب بالجامعة ،تشكلت لجنة
التحكيم من د .نبيلة حسن وكيل امعهد العاي للفنون امرحية
ود .محمد عبد امنعم أستاذ امرح بكلية اآداب جامعة
اإسكندرية ،وأستاذ الديكور د .مصطفى محمود ،وجاءت جوائز
امهرجان كالتاي.
الجوائز الفردية:
ي التمثيل :حصل عى جائزة أفضل ممثل الطالب أحمد محمد
ثان من
رمضان ،وحصل عمرو سعيد عى جائزة أفضل ممثل ٍ
فريق كلية التجارة عن دورها ي عرض «وقائع عام الطاعون»،
وحصل عى جائزة أفضل ممثل ثالث مناصفة محمد حمدي عي
من فريق كلية الحقوق وعبد الرحمن الغرياي من عرض «طقوس
اإشارات والتحوات» لفريق كلية الربية.
وحصلت آاء شلبي عى جائزة أفضل ممثلة مركز أول عن دورها
ي عرض «وقائع عام الطاعون» وآية محمد عى جائزة أفضل
ثان عن دورها ي عرض الربية «طقوس اإشارات
ممثلة مركز ٍ
والتحوات» ،وحصلت عى جائزة أفضل ممثلة مركز ثالث حسناء
أرف عن دورها ي عرض «البؤساء» للحقوق.
وعن جوائز السينوجرافيا حصل سعيد عبد امنعم عى جائزة
أفضل ديكور لعرض كلية الربية ،وجاءت جائزة أفضل أزياء
مناصفة لفريق كلية الربية وسعيد عبد امنعم عن أزياء عرض
كلية التجارة وحصل عز حلمي عى جائزة أفضل إضاءة ي
امهرجان عن عرض «وقائع عام الطاعون» لكلية التجارة ،فيا
حصل عى جائزة أفضل موسيقى وألحان مناصفة كل من
مصطفى حافظ عن عرض «طقوس اإشارات والتحوات» للربية
وعي سعيد عن «وقائع عام الطاعون» للتجارة وجائزة أفضل
استعراضات حصل عليها محمود نور ناي لعرض فريق التجارة.
وجائزة اإخراج حصل عليها مناصفة امخرج يوسف النقيب
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وأحمد الجوهري عن عري كلية التجارة والربية.
حصلت كلية الربية عى امركز اأول عن عرض «طقوس اإشارات
والتحوات» تأليف سعد الله ونوس إخراج أحمد الجوهري وامركز
الثاي حصل عليه عرض «وقائع عام الطاعون» إخراج يوسف
النفيب لفريق كلية التجارة وحصل عى امركز الثالث فريق
الحقوق عن «البؤساء» لفيكتور هوجو إخراج عادل عواجة.
وقد منحت اللجنة شهادات التميز لكل من إسام أبو بكر ،يوسف
حسن ،محمد طارق ،نر حنا ،علياء محمد «من كلية الحقوق،
عمر أبو هاشم ،ومحمد أسامة ،أي أمن ،وعي رفاعي ،وكريم
راج ،منة مؤمن ،وهاجر سعودي ،وعاء الكاشف من كلية
التجارة ،وأحمد رشدي ،محمد عادل ،محمود رفعت ،عبد الرحمن
رفيق ،إمان عصام من كلية الربية.
وقال أحمد الجوهري مخرج أفضل عرض بامهرجان :إن امرح ي
ذاته قبل الفوز تجربة حياة ي وجودها عى خشبة امرح وحن
تصل للجمهور فقد كتب لها امياد الجديد الذي ولد مع أفكار
امخرج يطرحها ي امشهد امرحي للجمهور ومن قبل امؤلف،
أضاف :نص «طقوس اإشارات والتحوات» مهم جدا ي امكتبة
العربية امرحية ،ي كل مرة يقدم عى امرح يقدم الجديد من
امضامن الفكرية وسيظل ملها لكل امرحين.
وقال سعيد عبد امنعم الحاصل عى جائزة أفضل ديكور وأفضل
أزياء مناصفة :إن شعور الفوز ونيل الجائزة شعور راق وجميل
جدا أنه يأي كتتويج مرحلة من التعب والعرق وبذل الجهد
للوصول إى التصميم الذي يتناسب مع الحقبة الزمنية التي دارت
فيها اأحداث إى جانب اختيار األوان والداات النفسية لها..
وهو ليس باليء السهل.
وأضاف سعيد عبد امنعم :إن الجامعة هي الرافد اأساى ي
تكوين حركة مرحية شبابية ي امراحل امستقبلية ،أنها تعكس
آمال وطموحات جيل كامل من الشباب ،وشباب الجامعة اآن
بعد انتشار وسائل التواصل بأنواعها امختلفة م يعد يتوقف عند
فكرة معينة أو طرح ،وإما اتسعت الرؤى وتعددت امفاهيم،
وأصبح ما يحدث ي العام ينتقل ببساطة لجيل من الشباب
يؤمن بالتطور ،والجامعة مجال خصب انتشار هذه التطورات
والتقنيات الحديثة ي عام امرح.

وقال أحمد محمد رمضان أفضل ممثل :إن الفوز بالجائزة مثابة
تكريم للجهد الذي بذلناه بالعرض معا كفريق ،لذا شعرت
بسعادة بالغة ا مكن وصفها ،خصوصا أن امهرجان يقدم ي
ظروف ماحقة النشاط الفني وخصوصا امرح ي كثر من
الجامعات اأخرى ،ونحن نسعد كثرا استمراره ووجوده ،كا أن
هذا الفوز م يكن هو الهدف بقدر اجتهادنا إمتاع الجمهور.
أوصت لجنة التحكيم برورة توفر مرح مجهز داخل الجامعة
يسمح مارسة نشاط امرح كا ي الجامعات اأخرى ،ومحاولة
إتاحة الفرص أمام كل كلية لاشراك ي امهرجان بأكر من عرض
وفقا لعدد أقسام الكلية من أجل إفساح مساحة أكر من التنافس
ورفع الذوق العام ،ورفع كفاءة امارسة الفنية لدى الطاب عى
أن يتم ي ضوء اللوائح والروط امنظمة للمهرجان.
كا رأت اللجنة أنه من الروي أن يدرك كل فريق مرحي
مدى قدراته اللفظية والصوتية والحركية عى اختيار النص امائم
لقدراته وإمكاناته ،واالتزام بتطابق اأداء التمثيي مع مامح
الشخصية الدرامية بالنص امرحي ما يتناسب وبيئتها الثقافية
ومامحها النفسية وااتساق مع الفرة التاريخية لأحداث.
كا أوصت بااعتاد عى مخرجن يتسمون بخلفية مرحية
وخرة عملية مناسبة حتى يتسنى للفرق امتسابقة اارتقاء
مواهب الطاب وقدراتهم امتنوعة وإعداد كوادر فنية طابية
تستطيع أن تطور النشاط امرحي ي اأعوام امقبلة .وأكدت
اللجنة عى رورة وعي امخرج امشارك بامهرجان بطبيعة مكان
العرض والظروف امتاحة له عند تقديم العرض وتكييف عمله
امرحي مع هذه الظروف بشكل يضيف للعرض دون أن يسبب
إرباكا ي الرؤية الفنية.
كا أوصت بأن تحرص الجامعة عى عقد الورش الفنية
وامحارات التثقيفية ي امرح إتاحة الفرصة للثقافة امرحية
أمام الطاب.

همت مصطفى
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هندسة المطرية

تحصد جائزة المهرجان الكبر لجامعة حلوان

اختتمت فعاليات امهرجان الكبر لجامعة حلوان ي دورته الـ،42
اأربعاء الثاي من شهر مايو الحاي ,عى مرح الهوسابر بحضور
د .ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ونائبه د .جال شكري،
ومحمد نار أمن عام الجامعة ،وراشد محمد مدير عام رعاية
شباب جامعة حلوان وأعضاء لجنة التحكيم د .نبيلة حسن
وكيل امعهد العاي للفنون امرحية ،د .مصطفى سلطان أستاذ
الديكور ،د .يار عام أستاذ النقد والدراما بالعهد .بدأ الحفل
بكلمة أمن اللجنة الفنية اتحاد طاب جامعة حلوان الطالبة
مروة سيد شكرت فيها كل من ساهم ي امهرجان ولجنة التحكيم
التي «عانت من أجل مشاهدة جميع العروض والفصل بينها بكل
شفافية» .كا أشار رئيس اتحاد الطاب محمد عبد الكريم أن
الحفل يعد أول احتفال حقيقي لختام امهرجان الكبر ي تاريخ
جامعه حلوان.
قدمت بعد ذلك بعض اأغاي الوطنية والراثية لفريق كورال
منتخب جامعة حلوان بقيادة امايسرو يار مصطفى الطالب
بكلية آداب ،ثم تحدث د .يار عام عن امواهب اممتعة التي
شاهدها ي امهرجان وقدم لهم الشكر عى مجهودهم امبذول ي
كل العروض ،التي أسهمت حسب قوله ي تقديم مهرجان قوى
وصالح للعرض الجاهري ،مؤكدا أن معظم العروض امقدمة ي
امهرجان أفضل من مرحيات تعرض عى مسارح الدولة وامسارح
الخاصة ،ومشرا إى أن العروض كانت رائعه بشهادة لجنة
التحكيم وأن امستوى الفني لجامعة حلوان ي تصاعد.
جوائز المهرجان في المجاات الفنية المتخصصة
ذهبت جائزة أفضل إضاءة إى باسم ممدوح كلية هندسة امطرية
عن عرض قابل للكر ،وذهبت جائزة أفضل ديكور محمد زكريا
كلية تجارة عن عرض حب ي مهب الرياح وأحمد ناصف كليه
هندسة حلوان عن عرض سام ،كم ذهبت جائزة أفضل موسيقى
لعي سعد كلية فنون جميلة عن عرض حلم رقم  ،11وجائزة
أفضل إخراج أحمد كلية تجارة حلوان عن عرض واي من لف
مزز ،وجائزة أفضل تأليف مرحي لعرض ليلة سقوط أورشليم
لكلية حقوق جامعة حلوان.
كذلك حصلت منة مدحت عى جائزة أول مثيل عن عرض شفيقة
ومتوي لكلية خدمه اجتاعيه ،وذهبت جائزة أول مثيل رجال
لخالد فتحي عن عرض ليلة سقوط أورشليم ،والجائزة الثانية
مثيل نساء لسارة عاء عن عرض «واي من لف مزز» فيا حصل
عى الجائزة الثانية رجال محمد هشام عن عرض أنتم استراد،
وذهبت الجائزة الثالثة مثيل نساء لرضوى زي ومريم عمران عن
عرض «نرفانا» لكيلة فنون تطبيقيه ،و مثيل رجال لفتحي عى

ياسر عام :عروض المهرجان تتفوق على الكثر
من عروض مسرح الدولة
عن عرض شفيقة ومتوي لكلية خدمة اجتاعية.
أفضل عرض
حصلت كلية هندسة امطرية عى امركز اأول عى مستوى
العروض ،وجاءت كلية التجارة ثانيا فيا حصلت كلية حسابات
ومعلومات عى امركز الثالث.
وقالت سارة عاء الحاصلة عى جائزة مثيل عن عرض «واي من
لف مزز» لكلية تجارة  BISأشعر بسعادة كثرا لحصوي عى هذه
الجائزة ،فلم أتوقعها مطلقا وررت أيضا عندما أعطاي د .يار
عام لقب الفنانة الكبرة نادية الجندي.
وقال خالد فتحي الحاصل عى جائزة أول مثيل عن عرض «ليلة
سقوط أورشليم» لكيلة حقوق حلوان :أشعر بسعادة فائقة بهذه
الجائزة التي توقعت الحصول عليها حيث كنا نعمل جاهدين ي
الروفات ليحصل العرض عى جائزة..
وقال أمن عبد الفتاح الحاصل عى جائزة أفضل تأليف مرحي
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عن عرض ليلة سقوط أورشليم :م أتوقع الجائزة مطلقا بل توقعنا
أن تحصل عليها كليه أخرى ،وقد رأت لجنة التحكيم أن النص هو
أفضل نص مرحي مقدم عى مستوى امهرجان.
عروض بتذاكر
قال يار عام أستاذ النقد والدراما بامعهد العاي للفنون
امرحية إن امستوى الفني للمهرجان ا يقل عن مستوى
للمهرجانات الدولية امحرفة ،وهناك الكثر من اأسباب التي
ساهمت ي ازدهار امستوى الفني للمهرجان وأهمها الجودة
الفنية للطاب اموهوبن وانفتاحهم عى الثقافات امختلفة ،وقد
ساهمت «السوشيال ميديا» ي تطور رؤيتهم الفنية وامعرفية
حيث م يقتروا عى الفن امقدم عى الساحة امحلية بصورته
التقليدية فقط ،بل قدموا صورا مختلفة ورائعة حازت عى
إعجاب اللجنة كثرا ،مؤكدا أنه من اممكن توافر كل هذه
العوامل امؤدية لهذا التطور الفني امشهود عى أرض الواقع،
وي الكثر من الجامعات لوا نظرة اإدارات الفنية الجامعية
للفن نظرة سطحية جاهلة بقيمة العلم والفن والثقافة ووضعها
العراقيل أمام الشباب تعطلهم عن أداء دورهم الفني ،مشرا إى
أن اإدارات بجامعة حلوان وضعت الكثر من القواعد والروط
امرنة التي تسمح للشباب بعرض وجهات نظرهم ألفنيه بشكل
جيد ،وساعدت اللجنة عى التحكيم بن العروض بشفافية
ومرونة ،ما خلق بيئة فنية صحيحة .وقد أوصت لجنة التحكيم
اإدارات الفنية املحقة بالجامعات بتقليل الفجوة بينهم والطاب
اموهوبن ومنحهم التسهيات والفرص كافة لتحقيق حلمهم،
وإتاحة الفرصة لخلق جيل جديد من الفنانن امثقفن مؤكدة
 عى لسان عام  -أن هناك عددا ضخا من نجوم الفضائياتوامسارح الخاصة من نجوم من امرح الجامعي ،كا منى عام
أن تفكر الجامعات ي إنشاء هيئة إنتاجية تبحث كيفية تقديم
عروض الجامعة بتذاكر للجمهور.

[

متابعات

[

10

«هم» و«بكرة» و«طائر»

أوائل مهرجان كفر الشيخ الجامعي

جريدة كل المسرحيين

اختتمت فعاليات مهرجان جامعة كفر الشيخ للفنون امرحية الذي
أقيم ي الفرة من  21أبريل وحتى  2مايو الحاي ،مشاركة أحد عر
عرضا مرحيا ،قدمت عى مرح كلية التجارة .أقيم امهرجان تحت
رعاية الدكتور ماجد عبد التواب القمري رئيس الجامعة والدكتور عبد
الرازق يوسف دسوقي نائب الرئيس لشؤون التعليم والطاب ،وبإراف
مدير اإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة عي صري سليان ،ومدير
إدارة النشاط الثقاي والفني إيهاب أحمد جاد .وتشكلت لجنة التحكيم
من الكاتب والناقد امرحي د .سيد اإمام ،وامخرج سامي طه وامخرج
حسن عباس.
جوائز
حصل عى امركز اأول عرض “هم” لفريق كلية التجارة عن هاملت
لويليام شكسبر وفاز بامركز الثاي عرض “بكرة” لفريق كلية األسن
وفاز بامركز الثالث عرض “طائر” لفريق كلية الربية ،أما امركز الرابع
ففاز به عرض “رحلة حنظلة من الغفلة إى اليقظة” لفريق مرح كلية
العلوم ،وحجبت لجنة التحكيم نتيجة كلية اآداب نظرا مخالفتها بنود
الائحة امنظمة للمهرجان وبناء عى الطعون امقدمة من بعض الكليات.
ي التمثيل فاز بامركز اأول مناصفة أحمد مجدي عارة عن دور
“هاملت” والطالب عبد الرحمن جميل عن دور “هام” وفاز بامركز
الثاي أحمد مخيمر عي عن أدوار كلوديوس والعمدة ي عرض “هم”
لكلية التجارة ،وامركز الثالث مثيل فاز به السيد إبراهيم أيضا عن دور
“الراهب” لعرض كلية اآداب مناصفة مع الطالب شادي السيد عن
دور «قير» ي عرض حكاية فاسكو لكلية الهندسة ،وي امراكز الفردية
مثيل للفتيات فازت بامركز اأول روز عبد الله عن دور “العرافة” ي
مرحية “الزير سام” لكلية العاج الطبيعي وفازت هند شعبان عن
دور «الوصيفة» ي عرض “صك الغفران” لآداب وفازت بامركز الثالث
مناصفة كل من ياسمن محمد امرداي عن دور “أوفيليا ووفاء” ي عرض
“هم” وسلمى زهران عن دور “مارجريت” ي عرض “حكاية فاسكو”.
ي الديكور حصل عى امركز اأول «أحمد طاهر» عن عرض “هم”
لكلية التجارة .وي امابس امرحية فازت بامركز اأول مناصفة “سندس
نار” عن عرض هم للتجارة وسارة عباس عن «صك الغفران» لآداب
وفازت بامركز الثاي “نجاة الساحي” لعرض «طائر» لكلية الربية
وفازت بامركز الثالث منال عرفة عن “حكاية فاسكو” لكلية الهندسة.
وي اإضاءة جاء امركز اأول مناصفة وحصلت عليه كلية اآداب عن
«صك الغفران» وكلية الربية عن عرض طائر تصميم إسام مروك
وحصل سكوندو عى امركز الثاي مناصفة لعري “إمراطور روما” لكلية
الزراعة وعرض “هم” لكلية التجارة .وي مجال ااستعراض والدراما
الحركية حصل عى امركز اأول باسم القرموط لعرض اآداب “صك
الغفران” وفاز بامركز الثاي شادي السيد لكلية الربية عن عرض طائر،
وي اموسيقى واألحان حصل عى امركز اأول عار جال لعرض اآداب
وحصل عى امركز الثاي عمرو البدراوي لكلية العلوم.
وي اإخراج حصل عى الجائزة أحمد بدوي عن عرض “هم” وجائزة ثاي
مخرج محمد عي إبراهيم عن عرض “صك الغفران” لآداب وفاز بجائزة
ثالث مخرج أحمد الرفاعي لعرض «طائر» للربية.
شهادات التمز
منحت شهادة التميز للطاب أفنان غنيم عن دور “جليلة” ومحمد
مفيد عن دور “سام” ي عرض “الزير سام” لكلية العاج الطبيعي
ومن عرض “البوتقة” لفريق كلية الربية النوعية كان شهادات التميز
للطالبة إراء الرويني عن دور “سوزانا” ومصطفى عاد عن دور
“دانفورث” ،ومن “إمراطور روما” لفريق كلية الزراعة حصل فريد
اأدهم عى شهادة التميز عن دوره «اإمراطور» ،ومن عرض “حكاية
فاسكو” لكلية الهندسة حصلت عى شهادة التميز صفاء رحان عن
دور “أمارينا” ،وي التمثيل روان صري عن دور “أزمرالدا” ومحمد
العرجاوي عن دور امدعي من عرض “صك الغفران” لكلية اآداب ومن
فريق الربية “طائر” فاز كل من إبراهيم السيد البدوي عن دور “طائر”
ومحمد مهدي طلبة عند دور “إيريوس” ومن كلية الروة السمكية ي
عرض «تاجر البندقية» كانت شهادة التميز للطالبة أماي بكر عن دور
“بورشيا” و”اابنة” ومن عرض “رحلة حنظلة” لكلية العلوم فاز بالتميز
بسنت أرف عن دور الزوجة وأحمد الساحي عن دور “الدرويش
والحارس”.
وحصل فريق كلية األسن عى شهادة التميز ي اأداء الجاعي كا
العدد 560
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واللجنة تحجب نتيجة اآداب

منحت شهادات التميز عن الغناء لكل من أحمد إبراهيم وروان رأفت
عبد امنعم ،ومحمد عاء الدين عن غناء وتلحن أغنية “مطلوب
وظيفة” ومنحت شهادات التميز أيضا لفريق كلية الصيدلة عن اإعداد
واإخراج والتمثيل ي عرض “سام .وطن .حرية”.
قالت روز عبد الله أفضل ممثلة :امشاركة ي امهرجان حدث عظيم لكل
هاو يحب امرح لذاته ،وي وقوي عى خشبة امرح سعادة تغمري
بالطاقة والحيوية ،غر أن إحساي كبر جدا بالفوز للمرة الثالثة عى
التواي بهذه الجائزة ،وهي مسئولية خصوصا أن كثرا من اأساتذة من
الجمهور واللجان أشادت بهذا التميز واستحقاقي لهذه الجائزة.
وقال أحمد مجدي عارة ممثل أول إن الوجود ي مهرجان امرح
داخل الجامعة من أهم التجارب التي يخوضها الطالب أثناء دراسته أن
مرح الجامعة هو الحدث الفريد الذي ينمي العملية اإبداعية للطالب
ويطور من إدراكه لأشياء والعام امحيط به ،ونحن كطاب ا نشارك
ي النشاط امرحي باعتباره من اأنشطة الفنية بالكلية فحسب لكنا
نحب هذا الفن امقدس “أبو الفنون” وننتظر امشاركة بشغف شديد
وبإمان قوي برسائله للجمهور قبل امنافسة وانتظار التقييم من قبل

لجنة التحكيم.
وقال أحمد بدوي أفضل مخرج أفضل عرض :أحب ،إن أقدمت عى
عمل ،أن أتقنه أن لدي ثقة وإمانا أن الله لن يخذل من كد واجتهد
ولن يخذلني ،لذا أخلص للفكرة التي آمنت بها وأسعى لتقدمها ي
العرض وأبذل مجهودا شاقا وكبرا قدر ما أستطيع ي خلق هذا العرض
كغره ما قدمت.
ثان :أشعر
وقال امخرج حسام العمدة جائزة أفضل عرض مركز ٍ
بالسعادة الكبرة لحصوي عى هذه الجائزة وأما عن حصول الفريق
عى شهادة التميز ي اأداء الجاعي وشهادات التميز اأخرى ي الغناء
والتلحن فتلك جائزة هامة أيضا وهذا نجاح مستحق ،وأنا فخور بهم
كثرا حيث إن هذه هي امشاركة اأوى لفريق كلية األسن ي امهرجان
وجاءت نتيجة إخاصه ومثابرته وانتظامه والتزامه برنامج ومواعيد
بروفات العرض امرحي ولهذا يستحقون هذه الجائزة.

همت مصطفى
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إمساكية مسرح الدولة

في رمضان

عروض وفعاليات متمزة
ومستمرة طوال رمضان

وقال الفنان محمد نور مدير عام مرح القاهرة للعرائس إن الفرقة
تستعد للجوات الرمضانية ي أماكن مختلفة بالقاهرة بعرضن من إنتاج
الفرقه وها «الليلة الكبرة» و»اللعبة الشقية» ،وتبدأ أوى جواتها ي
نهاية اأسبوع اأول من شهر رمضان الكريم حيث يتم عرض مرحية
«الليلة الكبرة» ي الفرة من  7إى  22رمضان ي دار اأوبرا امرية
ضمن فعاليات أها رمضان التي تقام سنويا باأوبرا ،كا تعرض ي الفرة
من  10إى  15رمضان مركز طلعت حرب ،مشرا إى أن الفرقة لديها
نسخة أخرى من عرائس «الليلة الكبرة» لذلك مكن للعرض امرحي أن
يتم عرضه ي أكر من مكان ي نفس التوقيت« .الليلة الكبرة» تعد أقدم
أوبريت عى مرح العرايس ،كلات صاح جاهن .ألحان سيد مكاوي.
عرايس ناجي شاكر .إخراج صاح السقا ،أضاف نور أن مرحية «اللعبة
الشقية» ستعرض بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب ي منتصف رمضان
مدة أربعة أيام ،عرايس أمرة عادل ،تأليف حسن الصواف ،إخراج هاي
عز الدين.
نتاج ورش «ابدأ حلمك»
ورح امخرج عادل حسان مدير فرقة مرح الشباب بأن الفرقة تستعد

لتقديم عرضن من نتاج ورشة الغناء واموسيقى ،وورشة الرقص ضمن
ورشة «ابدأ حلمك» بورشة مرح الشباب ها «مدد» ،وعرض «الليلة
الكبرة» ،وها من إخراج أحمد طه ،ويتم تقديم العرضن ي حفلة
واحدة ،بينا تقدم الفرقة عرض «يوم معتدل جدا» ،بطولة كال عطية
ومجموعة من شباب الفنانن ،وإخراج سامح بسيوي عى مرح ملك
ابتداء من  3رمضان  19مايو.
«الساعة اأخرة» و»الحادثة» على الغد
فيا قال الفنان سامح مجاهد مدير فرقة الغد إن الفرقة تستمر ي
تقديم عرضها الجديد «الساعة اأخرة» من تأليف عيى جال الدين،
بطولة ريف صبحي ،سامية عاطف ،وإخراج نار عبد امنعم من 8
رمضان  24مايو ،بينا تستعد لتقديم العرض الجديد «الحادثة» تأليف
لينن الرمي وإخراج عمرو حسان الذي سيقدم عى مرح ملك خال
الشهر الكريم.
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قال الفنان إساعيل مختار رئيس البيت الفني للمرح ،إن فرق البيت
الفني تضع حاليا اللمسات النهائية لخطة عروض البيت الفني للمرح
الخاصة بشهر رمضان الكريم ،التي تبدأ هذا العام وأول مرة من ثالث
أيام الشهر الكريم وحتى نهايته ،وي السياق ذاته قال الفنان يوسف
إساعيل مدير امرح القومي إن الفرقة تستقبل الشهر الكريم بالعرض
الجديد «حي عى بلدنا» ويجري اآن امخرج أحمد إساعيل الروفات
النهائية انطاق العرض ي  9رمضان ويستمر عرضه مدة  15يوما« ،حي
عى بلدنا» بطولة أرف عبد الغفور ،مروة ناجي ،مفيد عاشور .أشعار
فؤاد حداد.
وقال الفنان شادي رور مدير مرح الطليعة إن امرح يفتح أبوابه
للجمهور ي شهر رمضان الكريم بعرضن وها «السرة الهامية» و»كأنك
تراه» ابتدءا من  5رمضان ويستمر عرضها مدة  15يوما ،يعرض
«السرة الهامية» عي قاعة زي طليات ،تدور أحداث العرض حول
تيمة اانتقام عند هاملت ي إطار كوميدي ومعار ،والعرض بطولة
محمد إبراهيم ،رأفت سعيد ،محمود امري ،حسن عبد الله ،رامي
عبد امقصود ،بال عي ،مصطفى السعيد ،مها حمدي ،محمود سليان،
تأليف موسيقى محمود وحيد ،ديكور مصطفى حامد ،أزياء هبة مجدي،
تعبر حري سمر وجوليا ،تأليف الحسن محمد ،إخراج محمد الصغر.
بينا يقوم ببطولة عرض «كأنك تراه» محمد يونس ،ماهر محمود ،وعاء
النقيب ،سامح فكري ،مصطفى سامي ،ومجموعة من امنشدين ،تأليف
نسمة سمر ،موسيقى وألحان محمد عزت ،ديكور ومابس مي نبيل،
أشعار محمد بهجت ،إخراج ماهر محمود.
مروبول يعود للحياة
وبعد موافقة الدفاع امدي عى عودة النشاط مرح مروبول مرة أخرى
تنطلق أول عروضه ي اأسبوع الثاي من الشهر الكريم بالعرض امرحي
الناجح عى امستوى الجاهري والنقدي «عبور وانتصار» للمخرج
محمد الخوي ،وقد أعرب الفنان حسن يوسف مدير عام امرح القومي
للطفل عن سعادته بعودة امرح مرة أخرى بعد توقفه الفرة اماضية
بسبب ماحظات الدفاع امدي ،قائا :يستعد امرح اآن لتقديم
عرضن ي رمضان ها «عبور وانتصار» عى خشبة مرح مروبول
وذلك الخميس  8رمضان ،بطولة نار سيف .منر مكرم .مونيا .عادل
الكومي .عبد السام الدهشان .محمد دياب .عادل شعبان .زناي حسن.
نوال سمر .أمن بشاي .حسن نوح .إمان سام .سعيد امختار .محمد عبد
الفتاح .الطفل أحمد عاصم .بااشراك مع محسن جاد .ممدوح صاح.
محمود أبو الدهب .معتز وفا .عاصم عاطف.
أداء صوي حلمي فودة شارك بالغناء الطفل حازم سيد ،مخرج منفذ
أحمد شحاتة .تأليف وإخراج محمد الخوي .كا تحل اأمسية الرمضانية
فتح مكة ضيفا عى مرح الحديقة الثقافية بالسيدة زينب ي الفرة
من  15إى  19رمضان ،وهي بطولة مفيد عاشور وجال عثان ووائل
إبراهيم وهناء سعيد وخالد نجيب ،موسيقى امايسرو عطية محمود،
إعداد وإخراج محمود حسن.
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المسرح المدرسي..

بن مطرقة الفقر وسندان اإهمال

المسرح المدرسي هو النواة اأولى الي
تطرح فناني مسرح حقيقين ،لكن هل
هناك مسرح حقيقي في مدارس مصر
بمراحلها المختلفة؟ أم أصبح النشاط
المسرحي في المدارس مجرد حصص
فارغة لهروب الطاب من الحصص
العلمية؟ وما هي المشكات الي
تواجه صناع المسرح المدرسي والطاب
الموهوبن في المدارس؟ وكيف يمكن
التغلب عليها بخطوات مدروسة وفعالة
لنصل إلى الهدف المرجو من المسرح
المدرسي؟

محمود سليان

جريدة كل المسرحيين

بداية أعرب الطالب محمود هليل من مدرسة أبو بكر الصديق
الرسمية بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية عن استيائه من عدم
اهتام امدارس الحكومية بامرح امدري ،عى عكس امدارس
الخاصة التي تهتم بالنشاط امرحي اهتاما بالغا ،من حيث
اإمكانيات اإنتاجية واأخصائين ذوي الخرة ،ما جعله ينضم
لفرق مرح أخرى تهتم بامرح أكر من النشاط امرحي
بامدرسة ،ليتمكن من مارسة موهبته وتطويرها.
واضافت الطالبة منية محمود سعد من مدرسة صاح الدين
الرسمية للغات أنها تواجه مشكات ي عدم وجود أخصائيي
مرح معدين للتعامل مع الطاب تربويا وفنيا .وأن هناك فقرا ي
اإنتاج ما ا يتيح لهم الحرية ي اختيار نصوص متنوعة وعرضها
بصورة جيدة ،وتأمل ي امرحلة القادمة ي تعين أخصائين جدد
مؤهلن لتوعية الطاب بأهمية النشاط امرحي وجذبهم له،
حتى ا تظل حصة امرح مجرد حصة فارغة للهروب من الحصص
العلمية.
وعند سؤال محمد الجندي أخصاي الربية امرحية مدرسة
منارة القاهرة بإدارة رق مدينة نر اجاب بأنه يواجه مشكات
ي حصوله عى ميزانية كافية إنتاج العروض التي يقدمها ،كا
أنه يواجه عدم اهتام من قيادات امدارس بامرح والنشاط
امرحي ،عى الرغم من وجود حصص مخصصة للمرح ،فهم
ينظرون إى حصص النشاط عى أنها حصص فارغة لرفيه الطاب
فقط.
أما سها سامي أخصائية امرح مدرسة صاح الدين الرسمية،
فقالت إنها تواجه مشكلة ي امدة الزمنية امخصصة للروفات
أو حصص امرح ،فهي غر كافية لتدريب الطالب كا ينبغي
اكتساب مهارات التمثيل ،ما يؤدي إى عدم وصول الطالب إى
امستوى الازم لتقديم عرض مرحي جيد ،مضيفة :وهناك بعض
اإدارات ي امدارس ا تتعاون مع النشاط امرحي ،بل تهمشه
وتشعر الطالب بعدم أهميته ،ما يدعو بعض الطاب اموهوبن
للبعد عن النشاط امرحي خوفا من الفشل دراسيا.
بينا قالت كارمن حسن موجه الربية امرحية بإدارة القاهرة
الجديدة التعليمية أن امشكلة تكمن ي امكان امخصص للنشاط
امرحي ،سواء خشبة امرح أو قاعات الروفات ،فهناك الكثر
من امدارس تستخدم اأماكن امخصصة للمرح كمخزن للكتب
أو غرف للمدرسن إى آخره ،وحتى إن وجدت فا تكون مجهزة
إقامة عرض مرحي ،لذلك نجد صعوبة ي تحقيق العنار
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أرف أبو جليل

هشام حسنى

أشرف أبو جليل :مزانيات عروض المسرح
المدرسي ضعيفة جدا
اأساسية للعرض امرحي من ديكور وصوت وحتى اأماكن
امخصصة للجمهور ،ويرتب عى ذلك فقد عنر اإبهار واإمتاع
وبالتاي أنت هكذا لن تقدم مرحا.
وترى وفاء ربيع يوسف موجه أول الربية امرحية بإدارة القاهرة
الجديدة التعليمية ،أن من امشكات اأساسية التي تواجه امرح
امدري بشكل عام هو تخطيط الزمن ،فحصة النشاط ي امدارس
مهملة سواء ي ميعادها أو ي استغالها بشكل صحيح ،فالكثر
من امدارس تقوم بتقسيم الطاب عى اأنشطة امختلفة بناء
عى الكشوف اأبجدية وليس عى حسب رغبة الطالب ي اختيار
النشاط الذي يحبه أو يريد أن يتعلمه ،فنجد من هم يحبون
امرح وميلون إليه موزعن عى باقي اأنشطة مثل اموسيقى
والرسم والزراعة والرياضة وغرها ،وبالطبع العكس صحيح ،وا
شك أن هذا التقسيم غر عادل ،ويجب مراعاة ميول الطالب قبل
تقسيمه بن اأنشطة لرى جيا من امبدعن الحقيقين ،كا ي
مجاله.
وكان رأي هشام حسني موجه أول الربية امرحية مديرية الربية
والتعليم بالقاهرة ،أن مشكلة امرح امدري تكمن ي عدم
وجود كوادر حقيقية كا كان ي اأجيال السابقة من مخرجن
حقيقين لهم تجارب سابقة ي عام الفن وامرح ليقوموا بالعملية
امرحية ي امدارس بشكل جيد ،إبهار الطالب أوا وجذبة

سها سامى

للنشاط ثم إقامة عروض مرحية حقيقية ،كا أن اميزانيات التي
ترف لعروض امرح امدري ا تكاد تصل إى مستوى امرح
الفقر ،ويرتب عى ذلك تكرار النصوص امرحية التي تقدم،
والتي ا يخرج عنها أخصائيو امرح امدري أنها ا تحتاج إى
ميزانيات كبرة ،ما يصيب القامن عى امرح امدري من طلبة
وأخصائين ولجان تحكيم بحالة من املل ،وا يوجد من يبتكر
ويختلف ،وحتى إن وجد من يحاول فا يجد من يساعده عى
ذلك ،وا يي أي دعم أو تحفيز ،وأضاف أنه يجب عمل اختبارات
قبول ي كليات الربية النوعية وكليات اآداب قسم مرح
انتقاء الطاب ذوي ااستعداد للتعامل مع امرح والطاب ،ثم
إعدادهم وتأهيلهم عى التدريس والتدريب ،فليس كل من يدرس
امرح نظريا قادرا عى التدريب والقيادة والتعامل مع الطفل،
فامشكلة ليست فردية ،امشكلة ي امنظومة بأكملها ،والكل يخى
التغير.
بينا أوضح جال طاهر موجه عام الربية امرحية بالقاهرة
أن مشكلة امرح امدري ي مر منقسمة إى شقن ،اأول
هو قلة عدد اأخصائين امرحين ي امدارس ،فهناك 230
أخصائيا ي القاهرة عى  4900مدرسة ،وهذا العدد الضئيل جدا
من اأخصائين شامل اموجهن واموجهن اأوائل ،وم يتم تعين
أخصائين جدد رغم إرسال تقارير العجز إى وزارة الربية والتعليم

كارمن حسن
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محمد الجندى
شهريا وسنويا ،وحسب هذه التقارير يزداد العجز سنويا مع إنشاء
امدارس الجديدة وخروج اأخصائين القدامى للمعاش ،ونظرا
لالتزام باموازنة ا يتم التعين ،وهذا بالطبع يؤثر بالسلب عى
الحركة امرحية ي امدارس ،وأضاف أن أكر عجز ي مديريات
الربية والتعليم ي مر ،هو العجز ي أخصائيي امرح ،فهناك
أكر من  %99من امدارس ي مر ا يوجد بها أخصائيو مرح،
وبالتاي ا يوجد مرح.
وعند سؤال أرف أبو جليل مدير عام الثقافة العامة بهيئة
قصور الثقافة ،أجاب بشكل أكر تخصصا ،فقال :يأي أوا العجز
التام ي العنر البري فعدد اأخصائين امنوط بهم إقامة نشاط
مرحي بامدارس ا يزيد عى  7ي امائة من عدد امدارس ما
يعني أخصائيا لكل  15مدرسة ،ويأي ثانيا العجز التام ي اميزانيات
امخصصة للمرح امدري ،فبموجب القرار الوزاري (قرار مقابل
الخدمات التعليمية) الخاص بالرسوم وامروفات الدراسية (التي
يدفعها وي اأمر) حدد القرار الوزاري أن يخصص مبلغا للنشاط
الفني من مروفات كل طالب مسدد للمروفات هذا امبلغ هو
 1جنيه لطاب اابتداي ورياض اأطفال وجنيه ونصف للطالب
ي امرحلة اإعدادية وجنيهان للمرحلة الثانوية تخصم منها 15%
للوزارة وامديرية واإدارة ويتبقى  85%منها للنشاط الفني بوجه
عام مقسمة عى أربعة أنشطة هي امرح والصحافة والربية
الفنية واموسيقى ،فيكون نصاب امرح  21%من قيمة ما يسدده
وي اأمر من حصة النشاط الفني وإذا علمنا أن عدد امسددين
للمروفات ي امدارس الحكومية ا يتجاوز  60%من الطاب
ي اي مدرسة ،فإن نسبة التحصيل تتدى إى مبلغ هزيل ا يفي
بالغرض فمثا مدرسة ابتدائية بها  1000طالب تكون خصيلة
امرح قرابة  125جنيها ،فاذا يفعل هذا امبلغ إذا عرفنا أن
إيجار طاقم امابس ممثل واحد مرة واحدة  50جنيها ،وكذلك
بقية مفردات العرض من اموسيقى أو الديكور أو اانتقاات أو
امابس ،وثالثا العجز التام ي أماكن مارسة النشاط ،حيث تخلو

أمنية محمود

13

محمود هليل
 90ي امائة من مدارسنا من أي مكان مارسة نشاط امرح أيا
كان مستوى تجهيزها ،رابعا عدم وجود زمن فعي مارسة النشاط
وعى طريقتنا ي حل أي مشكلة بشكل فوقي يتولد منها عرات
امشكات عالجت الوزارة ذلك بأن اعتمدت قرارا وزاريا فخصصت
لكل فصل فرتا نشاط أسبوعيا لجميع اأنشطة ي توقيت واحد ما
يوازي  4حصص عى أن تسر بنظام ضم الفصول والتشعيب لكل
نشاط دون دراسة للعجز الشديد ي اأخصائين وا ي اأماكن
التي تتسع لأعداد الكبرة وتأي مشكلة غياب العنر التحفيزي
داخل امؤسسة التعليمية فا وجود لدرجات التميز امرحي
أسوة بدرجات التميز الرياي وكذلك ضعف الجوائز امادية
وندرة التكريم امعنوي؛ ما أثر بالسلب عى مشاركة الطاب أو
رغبة أولياء أمورهم ي امشاركة وكذلك ا توجد محفزات حقيقية
للمرفن عى امرح امدري إذ ا تتعدى امكافأة لأخصاي عن
عمله امرحي الذي يقي فيه من شهر إى ثاثة أشهر أكر من
 100جنيه كأقى تقدير وتختم مشكلة اعتاد فلسفة عامة ي
التعليم تتجه إى تعظيم ااجتهاد ي حفظ الدروس عى حساب
اإبداع فتقوم فلسفة التعليم ي مر – رغم كل ما يقال عكس
ذلك – عى سباق معلوماي تلقيني لتحقيق مجموع كبر يؤهل
الطالب لدخول كلية من كليات القمة وي امقابل عدم إعطاء أية
ميزة للطالب امتميز ي النشاط امرحي مها كان إبداعه عظيا
أو متفردا ،واقرح أرف أبو جليل وضع ميزانية للمرح امدري
ضمن موازنة وزارة الربية والتعليم مع زيادة نسبة امرح إى
خمسة جنيهات لكل طالب ضمن مروفاته امدرسية ،ثانيا
التعاون مع بعض الهيئات اأخرى كقصور الثقافة ومراكز الشباب
ي توفر مكان التدريب وقد توفر مرف للتدريب والتشارك ي
إنتاج وتقديم العرض امرحي ممثا للجهتن امتشاركتن ،ثالثا
إيجاد حلول غر تقليدية ي التمويل اماي كاعتاد فكرة الراعي
الرسمي سواء من اأفراد أو الهيئات لرعاية العرض امرحي
من بدايته إى نهايته ،رابعا عمل منتخب مرحي من مدارس
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هاني كمال :الجانب الربوي مطلوب في
نصوص المسرح المدرسي

متجاورة فيتيح ذلك مضاعفة اميزانية عدة مرات – حسب عدد
امدارس  -ما يسمح بإنتاج عرض مرحي وتحل مشكلة اأخصاي
بتكليف مخرج من خارج امؤسسة التعليمية من هواة امرح
مكافأة رمزية من امبلغ امتحصل ،خامسا تسويق العرض امرحي
للجمهور بتذاكر مدفوعة يرف منها عى إنتاجه ،وتوفر خامات
للمرح من الديكور وامابس من بنود أخرى داخل امؤسسة
التعليمية مثل بند الخامات والرف عى اإخراج من بند
امسابقات وامكافآت ,مع التعاون بن اأنشطة امختلفة لعمل
العرض امرحي من أبناء امدرسة ،فيقوم مرف اموسيقى بعمل
موسيقى العرض من ميزانيته وبقوم مرف الربية الرياضية بعمل
ااستعراضات ويقوم مرف امجاات بعمل الديكور الخشبي أو
القاش ويقوم مرف الربية الفنية برسم الديكور ويقوم مرف
الصحافة واإعام الربوي بالرويج له إعاميا ،ثامنا لسد العجز ي
العنر البري مكن اإكثار من مرحة امناهج بحيث يتم إراك
أكر قدر من معلمي امواد الدراسية مثل التاريخ واللغة العربية
والجغرافيا والعلوم ي نشاط امرح امدري كنشاط موادهم
الدراسية نفسها ،تاسعا عمل دورات تدريبية لصقل مواهب
امعلمن الراغبن ي مارسة اأنشطة امرحية مدارسهم وااعتاد
عليهم ي النشاط ،وعمل مهرجان مرحي كبر برعاية أحد نجوم
امرح الكبار فيتيح ذلك وجود الراعي الرسمي الذي سيهرول
للرعاية طمعا ي الشهرة ،ويتيح ذلك أيضا حافزا معنويا للمدارس
وللطاب وأولياء أمورهم للمشاركة ي امهرجان لتعرض اأعال
أمام النجم الكبر وتتسابق امدارس ي تقديم الدعم الازم للعرض
امرحي طمعا ي الظهور أمام رؤسائهم أو أمام امدارس اأخرى
وستوافق امسارح العامة امملوكة للدولة استضافة امهرجان
وسيهرول اإعام لتغطية الحدث.
وأخرا ،قال الفنان هاي كال مدير عام اأنشطة الثقافية والفنية
بوزارة الربية والتعليم :تكمن خطورة امرح ي أنه أبو الفنون،
وا يصح تعين أي فرد للقيام بهذه امهمة الصعبة إا وهي
تدريب وتعليم امرح للنشء ،فأنت مكنك أن تشاهد كل أنواع
الفنون عى خشبة امرح من مثيل وموسيقى واستعراضات
ومابس وديكور وفن البانتومايم والخطابة واإلقاء وغرها من
الفنون اإبداعية ،لذلك يجب توخي الحذر فيمن نوكل إليهم هذا
اأمر ،فأنت إذا أوكلت اأمر لغر متخصص فستجد عدم وعي ما
يقدمه ،بداية من اختيار النص امرحي امناسب للمرحلة العمرية
التي ستتعامل معه ،فقد تجد عى سبيل امثال أحد القامن عى
امرح ي إحدى امدارس يقدم مرحية هاملت لوليم شكسبر
للمرحلة اابتدائية ،فعى أي أساس قام باختيار هذا النص لهذه
امرحلة .نحن نتكلم عن مرح مدري وليس مرح خاص أو
مرح احراي ،ويجب أن يعي اأخصاي ما يحتاجه الطفل ي هذه
امرحلة العمرية ليقوم بااختيار عى أساسه ،إنه مرح تربوي،
فا بد أن يتوافر ي النص امرحي امعاير الربوية واأخاقية
لتشكيل وجدان الطالب وتربية جيل من امتذوقن وامبدعن،
وليس بالرورة أن يكون كل من يشارك بامرح امدري فنانن
موهوبن ،ولكن ا بد أن يكونوا متذوقن للفن ومقدرين لإبداع
وامبدعن ،حتى ا نرى جيا ا متلك من امرونة ما يتقبل به
الرأي والرأي اآخر ،فنحن نرى اآن بعض الشباب تم إدخال
بعض اأفكار الغريبة وامتطرفة ي عقولهم ،وامرح الحقيقي
قادر عى تغير هذه امفاهيم ،وعى توصيل الطالب إى درجة
كبرة من الرقي باأخاق وتقبل الرأي اآخر ..لذا مكن أن أقول
إن حل مشكلة امرح امدري ي مر قائم عى محورين
أساسين ،اختيار امتخصص القادر عى خلق جيل من امبدعن
الحقيقين وزرع ي نفوس الطاب القيم واأخاق الراقية التي
هي أساس امرح وتخصيص اموارد امالية الازمة الكافية إقامة
عرض مرحي ،وا أقصد بهذا مبالغ ضخمة ،فنحن لن ننتج مرحا
احرافيا ،ولكن عى اأقل توفر الحد اأدى لي نرى عرضا مرحيا،
فنحن نرى أوادنا يقومون بأعال جيدة جدا ولكنها فقرة جدا.
كا أن قلة هذه اموارد أدت إى أن العامل التحفيزي من جوائز
ودروع وكؤوس للمتميزين ظل ينحدر ويقل حتى اختفى ماما ،فا
يوجد اآن الحافز الذي يشجع الطالب عى تقديم إبداعاته داخل
النشاط امدري .إذن ،ا بد من عودة هذا الحافز مرة أخرى،
ويا حبذا لو تم إضافة درجات كنوع من أنواع التحفيز للطلبة
امتميزين كا هو اأمر ي النشاط الرياي مثا .وأضاف هاي أنه
يقوم بإخراج عروض مرحية للطاب اموهوبن وامتميزين ي
امدارس بشكل دوري ي امناسبات واأعياد الدينية والقومية ،منذ
أكر من خمسة عر عاما ،أنه ا بد أن يشارك الطالب ي هذه
امناسبات لرسيخ روح اانتاء لدينه ووطنه ومجتمعه ،واكتشاف
اموهوبن الحقيقين من طاب امدارس وتقدمهم بشكل جيد.

[
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ناصر عبد المنعم :ا بد أن يكون لدى
المخرج رؤية للعالم واتصال بعصره
(الساعة اأخرة) هو اسم العرض الجديد الذي يقدمه المخرج
ناصر عبد المنعم بقاعة مسرح الغد التابع للبيت الفي للمسرح،
فكرة جديدة وتناول جديد اعتدنا عليه من مخرج يضع بصماته
الفنية المتمزة على خشبة المسرح .ناصر عبد المنعم بدأ
اهتمامه بالمسرح منذ الجامعة حيث قدم مسرح الشارع ،وتنوعت
أعماله وتمزت منذ الثمانينات فقدم الطوق واإسورة الذي
حاز على جائزة الدورة الثامنة بالمهرجان التجريي عام ،1996
حكايات ناس النهر ،نوبة دوت كوم ،ليل الجنوب ،طقوس
اإشارات والتحوات ،سيد الوقت ،ورجل في القلعة ،وسط البلد،
ديوان البقر ،مساء الخر يا مصر ،وغرها من اأعمال المتمزة.
تولى ناصر عبد المنعم الكثر من المناصب اإدارية منها إدارة
عدة مسارح بالبيت الفي للمسرح كالغد والسام ،كما تولى رئاسة
المركز القومي للمسرح والموسيقى ،ثم البيت الفي للمسرح حى
تولى رئاسة قطاع اإنتاج الثقافي منذ عدة سنوات .وبمناسبة
العرض الجديد (الساعة اأخرة) كان لنا معه هذا الحوار الذي
تطرقنا فيه لمناقشة عدة قضايا مسرحية مهمة.

حوار :أحمد محمد الريف

الساعة اأخرة موضوع إنساني
يتجاوز المكان والزمان

جريدة كل المسرحيين

 ما الساعة اأخرة وما مدى أهميتها؟هي الساعة اأخرة ي حياة الطيار الذي ألقى قنبلة هروشيا،
وهذه الساعة تعتر درامية جدا ،حيث طاقم الطائرة امكون من 12
فردا والذين قاموا بإلقاء أول قنبلة نووية ي م يكونوا يدركون حجم
الدمار الهائل الذي مكن أن تسببه هذه القنبلة التي م تجرب من
قبل ،وطبعا كانت النتيجة مروعة ومدمرة ،مات سبعن ألف ي اليوم
اأول ومثلهم ي اليوم التاي ،باإضافة إى التشوهات التي لحقت
باأجيال التالية ،جرمة مروعة بحق ي حق اإنسانية ،وما أعجبني
ي هذا النص هو أن الدراما تتناول صلة هؤاء الطيارين ما كانوا
يحملونه داخل الطائرة ،وهذه الساعة اأخرة ي حياة قائد الطائرة
ساعة مهمة جدا ،حيث تنفتح فيها كل العوام والذكريات وكل
الشخوص التي مرت به وكل الوقائع التي حدثت ي هذه امرحلة
ي نهاية الحرب العامية الثانية والتي أجرت اليابان عى ااستسام
وكتبت بداية للتاريخ الحديث تكون فيه أمريكا قوى عظمى عى
النحو الحاي.
 لماذا تلك الساعة اآن رغم وجود أحداثحالية قد تكون أكر إلحاحا لتسليط الضوء عليها؟
ااختيارات تخضع مدى درامية اموضوع وإنسانيته ،فالراع داخل
هذا ا لعرض راع كاسيي مابن العاطفة والواجب ،وهذا النوع من
الراع ليس له مكان وزمان ،فهو يقدم ي أي وقت ويعر عن أزمة
اإنسان القديم والحديث وامعار ،إن الواجب يحتم فعل أشياء
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محددة عى اأشخاص بحكم انتائهم أوطان ودول وأفكار ،فتبنيهم
ما يفيد هذه اأوطان يفرض عليهم واجبا محددا ا بد من تأديته،
وهذا الواجب لو تناقض مع اإنسانية وتعارض مع الحالة التي كلنا
نطمح إليها سوف ينشأ راع فريد من نوعه ،راع قابل للتقديم
ي أي زمان وأي مكان ليس له موعد محدد وبالتاي فااختيار ليس
عاقة باأوضاع السياسية ،بل له صلة بجوهر الطبيعة اإنسانية،
أي جوهر اإنسان وراعه ما بن القلق الذي يعيشه أداء واجبه
وعواطفه.
 هل يدق العرض جرس تنبيه لما قد يحدثاآن أو في المستقبل؟
نحن نتمنى عاما بدون حروب ،توجد مقولة جميلة استعرتها وكتبتها
ي البانفليت ،وهي أننا نحلم بيوم يأي فيه طفل صغر إى أمه

ويسألها :أمي ماذا تعني كلمة حرب؟ نحن نتحدث أيضا عن حرب
وأسلحة ومناطق نفوذ وعن رغبة ي السيطرة عى مصادر الروة
وتوزيع مناطق العام وفقا للقوة والنفوذ واإرادة العليا للدول
العظمى ،كل هذا تعاي منه اإنسانية حتى هذه اللحظة وستظل
تعاي منه ،ولن ينتهي إا بانتهاء الحروب ،وانتهاء الحروب هذا حلم
روماني ،أي أنك تبحث عن يوتوبيا عام خالٍ من الحروب والر
يعيش البر فيه عى اختافهم ي تآلف وتسامح ،كل هذه أحام م
ولن تنتهي.
 هل تعد العرض مرحلة انتقالية منالموضوعات ذات الخصوصية المحلية والراثية
والواقعية إلى الموضوعات اإنسانية؟

أرفض تقييد حرية اإبداع وإلغاء العروض في الجامعة

[

حوار
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ااختيارات مهمة جدا لدى الفنان ،ي رأيي أن اإخراج ليس وظيفة،
فاإخراج هم ورؤية لعام ،فامخرج ا بد أن تكون لديه رؤية لهذا
العام وملتحق بعره ،يستطيع أن يرى أين مشكاته ويستكشف
اأزمات اإنسانية اموجودة ،وبالتاي كلا كان اموضوع امقدم
إنسانيا كلا تجاوز امكان والزمان ،فيمكنك أن تقدم هذا العرض ي
أي منطقة ي العام ،وسيشعر به الجميع أن ي كل مكان ي العام
يوجد ضحايا للحروب وكثر عانوا من وياتها ،وبالتاي اموضوعات
التي مس جوهر اإنسانية يكون لها مكانة أفضل إى حد كبر.
 كيف تصورت التناول الشكلي لهذا الموضوع؟الجديد داما مطلوب ،أحيانا تدور ي جاليات مستهلكة وموضوعات
مكررة ،وكلا خرجت خارج الدوائر امكررة كان أفضل ،ويرك الرصد
للنقاد.لدينا موسيقى مسجلة تعر عن التحوات الدرامية اموجودة
وتراعي التوقيت الزمني ،وتتناغم مع استخدام مادة فيلمية عن
وقائع الحرب فامعروض عى الشاشة يساهم ي أن يدخل امتفرج
ي الحالة ،ثانيا يدرك كثر من امعلومات التي قد ا يكون عى
معرفة بها عن فرة اأربعينات والحرب العامية الثانية وراع القوى
العظمى وإى أين كان يتجه العام وماذا حدث ي التناقضات التي
كانت موجودة وكيف تم حسمها ،فكل هذه عنار مساعدة ،فكلا
أوجدت عنار تخدم اأفكار اموجودة كلا كان أفضل.
 هل إعادة صياغة الراث تمثل ضرورةاجتماعية اآن؟
مكن رصد ثاثة اتجاهات ي التعامل مع الراث ،اأول يعيد إنتاج
الراث كا هو ويتعامل مع الراث بشكل متحفي ،كيء له قيمة
متحفية وتاريخية وتراثية يجب الحفاظ عليها كا هي وبالتاي
نقدمه كا هو ،ويوجد اتجاه آخر يعلن القطيعة مع الراث ومع
الجذور ،بوصف هذا الراث مكبا للشعوب ويجب التخلص منه
وااتجاه لعر آخر أو أفكار أخرى ،واموقف الثالث والذي أؤمن
به وأتبناه وهو الجدل مع الراث ،فالراث ليس كا جميا أو رائعا،
الراث يحتوي عى ما هو إيجاي وما هو سلبي ،واإنسان امعار ي
تناوله لراثه ا بد أن يدخل معه ي حالة جدل ،يكتشف ما ينفعه،
أن ما ينفعه يتجدد ،كل اموروث الشعبي الذي مارسه حتى اآن
كشعوب هو الذي نفع الناس وهو الذي لبي احتياجات معينه
للناس ،وبالتاي فهو موجود ،فالجدل مع الراث هو الذي أميل إليه
أكر ومعظم اأعال التي قدمتها كان بها هذا الجدل أن تقديم
الراث كا هو ليس فنا وا مرحا بل هو مجرد طقس أو حالة
طقسية ومكن توثيق هذه الظواهر الراثية ي متحف وليس داخل
عمل فني .ومن ينادي بالقطيعة مع الراث اعرض عليه ماما أنه
ا يوجد أحد ينطلق من فراغ ،فكلنا مشدودون لجذورنا وهويتنا،
فكيف تنقلع من جذورك؟ فإذا انقلعت من جذورك وخرجت منها
فرياح العومة والتغرات العامية ستطيح بك ولن يكون لك وجود،
أنت تريد أن تتشبث بجذورك وتنطلق منها ،لكن ي نفس الوقت ا
تقدسها ،بل تناقشها وتقيم معها جدا.
 هذه العاقة الجدلية هل تنتهي بحلولإيجابية؟
بالضبط ،هنا فكرة مساءلة الراث ،كيف تراه وتتعامل معه ،فالسلبي
منه تقوم بكشفه واإيجاي تؤكده ،وي النهاية امرح يفجر أسئلة
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أميل إلى الجدل مع الراث
وتجديد الموروث الشعي
أكر ما يقدم إجابات ،أن فكرة امتاك العرض امرحي إجابات
قاطعة ورؤية نافذة موضوع وهمي ،أن الفنان أصا ي حرة ،فأنت
حن تقدم عرضا يكون أمامك أصواتا مختلفة مكن أن تحتار بينها،
ففي ما يتعلق موضوع النوبة فالسد العاي مروع قومي عماق
أنقذ مر من الغرق ،لكن عى هامشه يوجد أناس أضرت ،فأنت
داما تتساءل أكر ما تقدم إجابات جاهزة ،وفكرة طرح التساؤات
تجعل امتفرج متفاعل أكر ويبحث عن إجابات لهذه اأسئلة.
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جريدة كل المسرحيين

 إذن لماذا يبتعد كثر من المخرجن عنالموضوعات الراثية؟
الراث يكمن ي داخلنا ومتجدد ،فلدينا مارسات موروثة من سبعة
آاف سنة ،وفريدة .فالشعب امري هضم حضارات مختلفة ونسج
منها يء يخصه هو ،وهذه عبقرية الشعب امري ،فاموروث
موجود ويجب التعامل معه داما ،ليس صحيحا أن نتجاهله.
 توجد فكرة أخرى تنادي بأن يبدأ التجريب منالراث..
أؤيد هذا ماما ،وعرض الطوق واإسورة الذي فاز ي الدورة الثامنة
للمهرجان التجريبي سنة  ،1996كان به تجريبا عى الراث من خال
تناول حالة تراثية بشكل تجريبي ،هنا نبتعد عن الشكل امتحفي،
تقوم بدمج رؤى معارة وتستفيد من التقنيات الحديثة عند تناول
اموضوع الراي ،فيكون متجددا وموجودا بقوة.
 أين نحن من مسرح اإبهار البصري والصورة؟مسارحنا ي حالة يرى لها من ناحية التجهيزات التقنية ،نحن
نعمل بأجهزة وخشبات مسارح متهالكة وعفا عليها الزمن ،وبالتاي
فامنافسة غر واردة ،نحن ما زلنا نحاول أن نركز عى اموضوع وفن
اممثل ،فلم ندخل مثا ي امرح الرقمي ،العام كله اآن يتجه
استخدام امرح الرقمي والفنون الرقمية ،التي تقوم عى الديجيتال
والهاي تكنولوجي داخا العروض امرحية ،نحن خارج هذا اإطار
ماما وا مكن أن نلحق به إا عندما توجد إرادة حقيقية لدى الدولة
أن توجد مسارح حقيقية مجهزة عى أعى مستوى ي تصل بنا لهذا
التنافس.
 هل يمكن أن يكون المسرح التفاعلي هوالحل كي نصل إلى جمهور حقيقي في ظل
أزمة الحضور الجماهري اآن؟
طبعا هذا مهم جدا .فالخروج للفضاءات امفتوحة وأماكن وجود
الجمهور ا بد منه ،اليوم تقليد الفرجة امرحية غر موجود مثلا
كان ي الستينات ،ي طفولتنا كانت أرنا يأخذوننا للمرح ي تقليد
متبع داما ،كانت أري تصحبني مرح البالون ،وامرح كان
موجودا ي قاموس أر الطبقة الوسطى ،أما اليوم فيصعب أن تجد
هذا ،أن تصحب أر الطبقة الوسطى أطفالها لتعرفهم أنه يوجد
مرح وموسيقى وأوبريتات وأنواع مختلفة من الفنون وهكذا،
مكن أن يكون هذا نتيجة عنار ثقافية وعوامل اقتصادية كثرة،
لكن غاب الجمهور الذي يتوجه إى امسارح فالخروج حيث يوجد
الجمهور يحل جزءا كبرا من اأزمة ،لدينا مرح تفاعي ي عروض
الشارع لكنه تفاعل بن اممثل وبن امتلقي ،شاهدت ي مهرجان
رم الشيخ عروضا بها تفاعل جيد خصوصا التي قدمت ي فضاءات
مفتوحة ،لكن هذا أيضا بعيد عن استخدام التكنولوجيا ويعتمد
عى عاقة اممثل بالجمهور .كانت هناك عروض عى الشاطئ وي
اأسواق رائعة جدا وكان بها تفاعل كبرا أنك ذهبت إى جمهورك،
وهذا ي رأيي نوع مهم جدا من أنواع امرح.
 كيف ترى ما يثار حول حرية الفن واإبداعوخاصة في المسرح؟
امرح رطه الحرية ،وازدهار امرح يأي ي فرات الحرية ،فالقمع
وامصادرة ا ينتج مرحا جيدا ،وأنا شخصيا عندما حدثت واقعة
نادي الصيد وقعت عى البيان الذي يناشد الدولة بأن تفرج عن
هؤاء الشباب ،أنا م أشاهد العرض وا أعرف التفاصيل فيا حدث،
لكن أنا ضد مبدأ حبس فريق مرحي ،أن يطاح بفرقة مرحية
أنها قدمت عرضا فهذا ا يجوز ،ويء مخيف للمستقبل ،مخيف
للشباب :كيف يبدؤون حياتهم وكيف يعملون؟ هذا تكبيل مرفوض
للحريات ،ولدينا دستور يعطينا حرية التعبر واإبداع وبالتاي ا بد
أن نحافظ عى هذا الدستور وهذه القيمة .وكذلك عروض الجامعة
التي يتم إلغائها ليس من حق مسئوي الجامعات ذلك ،فأنا ضد هذا
ماما ،ضد إلغاء عرض مرحي وضد حبس مرحين وسأظل أنادي
طوال عمري ما حييت بأن ا يحبس إنسان مبدع ،ولدينا قنوات
أخرى غر الحبس وامصادرة.
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في ندوة عرض «الساعة اأخرة»
باسم صادق :من أهم العروض الي تابعتها
في الفرة اأخرة ويكشف زيف المجتمع اأمريكي

جريدة كل المسرحيين

أقام امركز القومي للمرح واموسيقى والفنون الشعبية،
اأسبوع اماي ،عى مرح الغد ،ندوة عن عرض “الساعة
اأخرة” تأليف عيى جال الدين وإخراج نار عبد امنعم،
بطولة ريف صبحي ،وسامية عاطف ،ونورهان أبو ريع،
ومحمد حسيب ،ومحمد دياب ،ومعتز السويفى ،ونائل عي،
ومحمود الزيات ،ديكور محمد هاشم ،إعداد موسيقى أحمد
حامد ،مادة فيلمية حازم مصطفى ،مخرج مساعد دينا محمود
وعمر الشحات ،مخرج منفذ داليا حافظ.
تحدث ي الندوة الناقد ورئيس تحرير جريدة “مرحنا” محمد
الروي والناقد بجريدة اأهرام باسم صادق ،وأدارها الباحث
امرحي عي داود الذي نوه ي البداية إى أن النص «الساعة
اأخرة» هو الفائز ي مسابقة ساويرس الثقافية ،موضحا أنه
النص الثاي الذي يخرجه نار عبد امنعم لفائز ي إحدى
امسابقات ،وكان النص اأول للكاتب شاذي فرح ونصه «ليل
الجنوب» ،وهو ما يعكس مدى أهمية امسابقات الخاصة
بالتأليف امرحي ،باإضافة لوعي امخرج نار عبد امنعم
بأهمية ااستفادة من تلك النصوص.
الناقد باسم صادق قال إنه محظوظ ومدين للمخرج نار عبد
امنعم بشكر كبر “فقد تربينا عى عروضه منذ عرض الناس
والنهر وغره” ،مشرا إى أنه يتميز باهتامه بتقديم ما هو
إنساي ي عروضه .أضاف :هذا العرض «الساعة اأخرة» وعرض
«سيد الوقت» مثان نقطة تحول ي مسرته ،فهو يحاول قراءة
التاريخ بشكل مختلف ماما ،محاوا مناقشة «التابوهات» التي
تربينا عليها عى مدار سنوات تعليمنا وسواء اتفقنا أو اختلفنا
معه ،فإننا نخرج من عروضه نفكر ي التاريخ بشكل مختلف،
وهل كنا نرى ما حولنا بشكل صحيح أم ا؟ وهل نحتاج إى
رؤيته من زاوية أخرى؟ وهي نقطة هامة أحيي عليها امخرج
نار عبد امنعم كا أحييه أنه منذ تقدمه عرض «ليل
الجنوب» يقدم ماذج مرحيات مرية خالصة بعيدا عن
العدد 560
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سامح مجاهد :أى مدير مسرح سيكون سعيدا
بأن يقدم مخرجا بحجم ناصر عبد المنعم
امرح الكاسيي وهي نقطة هامة طاما نادينا بها .كذلك وجه
صادق التحية لسامح مجاهد مدير الغد ،مشرا إى أنه مدير
واع يختار العروض التي تخدم توجه مرحه.
ومنتج ٍ
تابع :عى خشبة هذا امرح رأيت عروضا كثرة مهمة ،أما عن
«الساعة اأخرة» فهو من أهم العروض التي تابعتها ي الفرة
اأخرة حيث يكشف زيف امجتمع اأمريي ،وراع الكولونيل
الذي عاشه مع نفسه وهو الراع الكاسيي الذي يجعلنا
نتعاطف معه ي لحظة من اللحظات ،راع بن ما اقرفه من
جرائم باسم بالواجب وبن عاطفته ،ورغم ذلك ا نستطيع أن

نتعاطف معه إى النهاية ،حيث يشعر أنه إذا رجع به الزمن
فسيوافق عى هذه امهمة ،وسيقرف هذه الجرائم أنه
يرى نفسه بطا .ووجه صادق التحية للفنان ريف صبحي،
مشرا إى أنه أدى دوره براعة شديدة ،باإضافة إى احتفاظه
بإحساسه بالشخصية طوال الوقت ،وكذلك حيا اممثلة سامية
عاطف ي مشهد الفتاة الكفيفة ،مشرا إى أنه مشهد إنساي
وشديد العزوبة.
أشار باسم صادق إى أن الجزء اأول من العرض به إسهاب
ي تقديم القصة وكان يحتاج إى تكثيف والركيز عى امشاعر
وحالة الراع التي عاشها الطيار ،كا أشار إى أن امقطوعة
اموسيقية ي خلفية مشهد الفتاة الكفيفة عندما علمت بحقيقة
الطيار ،كانت حامة وغر متاشية مع الصدمة التي تعرضت
لها ،وختم صادق حديثه بالتأكيد عى أن العرض يعد من أهم
العروض التي شاهدها مؤخرا.
وقد اتفق الناقد محمد الروي مع الناقد باسم صادق حول
أهمية العرض وجدارته بامشاهدة ،مؤكدا أن العرض جاء ي
وقته ماما ،ورما كان توقيته مقصودا ،خاصة ونحن عى أعتاب
حرب عامية ثالثة ،البطل السلبي بها هو أمريكا أيضا .ووجه
الروي التحية لفريق العمل ،مشيدا مؤلفه عيى جال الدين
وقد وصفه بأنه امؤلف القادم بقوة «وهو ما يجعلنا نشعر
بالطأنينة عى مستقبل امرح امري» ،مؤكدا أن الجائزة
التي حصل عليها نالها عن استحقاق.
كذلك وجه التحية للمخرج نار عبد امنعم ،ووصفه بأنه
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«صياد آلئ» ومغامر بوعي عى مستوى النصوص التي يختار
تقدمها كا عى مستوى اممثلن ،مشرا إى أنهم يكونون
مختلفن ومتميزين ي عروضه ،مرجعا ذلك إى أن نار عبد
امنعم عى وعي شديد بأن امرح ي اأساس هو اممثل.
وقال الروي« :أشفقت عى امخرج نار عبد امنعم أن الكلمة
ي هذا العرض هامة للغاية ،وبالتاي يجب التعامل معها
إخراجيا بشكل يحرم الكلمة ،قادر عى التخفيف بقدر اإمكان
من امحسنات البديعية اإخراجية .مؤكدا أن عبد امنعم وضع
يده عى هذا اأمر جيدا وكان مهموما بأن تصل الكلمة بكل
كثافتها وجالها وإحساسها ورسالتها ،واستطاع بوعي مخرج
خبر أن يتخى عن أشياء من اممكن أن تقدم إبهارا ،ولكن
أدرك أنها من اممكن ي امقابل أن تضيع الرسالة الرئيسية،
خاصة ي ظل صعوبة النص أنه يتعامل مع حقبة تاريخية ذات
مامح خاصة للغاية ،باإضافة إى أنه يتعامل مع أزمنة مختلفة.
أضاف الروي :بذل مهندس الديكور محمد هاشم بالتعاون
مع امخرج نار عبد امنعم قصارى جهدها للوصول لحل
إبراز اأزمنة الثاثة بدون أي مشكات ،وكأن هذا الذي نراه
خال ساعة أو أكر يدور ي عقل بطل العرض ،فقد قسم
محمد هاشم وامخرج نار عبد امنعم ساحة التمثيل إى ثاث
مناطق ،منطقة يبدأ بها أول مرة وهي خلفية هامية رقيقة
للغاية ،شاشة توضح لنا هذا الشخص وكأنه «مغبش» ولكن
هذه الشاشة لها وظيفة رئيسية يبدأ بها العرض وتعد مفتاح
الدخول لهذا العام ،فعقب الفيلم الذي يعرض مبارة نجد
بطل العرض خلف الشاشة حتى يبقى هناك حاجز يسمح
للمشاهد بأن يتأمله عر حاجز بحيث ا يتعاطف معه وا
يدينه بشكل كامل .أما الشاشة الثانية ،فتخص ما يتذكره هذا
الشخص ،فنحن هنا لدينا ثاثة أزمنة :زمن آي وهو خاص
بالعجوز الكهل الذي يحتفل بعيد مياده ،وزمن آخر داخل
عقله يعود به ي لحظات يدعي بها استيقاظ ضمره( ،وسوف
أقول ماذا ذكرت كلمة «يدعي»؟) ،والزمن الثالث هو زمننا
الحاي زمن الذين يشاهدون اآن .أشار الروي إى أن الثاثة
أزمنة توجد صعوبة ،وأن امخرج نار عبد امنعم استطاع حلها
منتهى البساطة.
أشار الروي أيضا إى جزئية اعترها مهمة ولها أيضا عاقة
بالكتابة ،وبالتاي اإخراج والتمثيل ،وهي أن البطل من
نوع اأبطال السلبين الذين من اممكن التعاطف معهم ي
اللحظات اأخرة ،ورب الروي مثا بلحظة الحكم باإعدام
عى سارق أو قاتل ،افتا إى أنه ي هذه اللحظة ا تستطيع أن

مدع
منع نفسك من التعاطف معه .وعن وصفه للبطل بأنه ٍ
أوضح أنه «تشاري» يزعم طوال الوقت من حوله بأنه م يكن
يعلم حقيقة امهمة أو العملية التي قام بها ،ولكن حواره مع
رجال امخابرات يكشف أنه بالتأكيد كان عى علم بأنها مهمة
من نوع خاص ،بل يعرف قرب نهاية العرض أنه إذا عاد به
الزمن وطلب منه إلقاء قنبلة عى نجازاي كان سيفعلها ،وهو
ما يجعلنا نلتفت إى يء هام ي تفسر امخرج نار عبد
امنعم للشخصية واأحداث ،فقد كان من السهل عليه أن يقسم
شخصية توماس أو بطل العرض إى ثاث شخصيات :هذا الرجل
الذي نراه وهو كهل ،والشخصية الثانية ي طفولته ،والشخصية
الثالثة ي مرحلة الوسط ،وم يفعل ذلك امخرج حتى يجعل
اأحداث التي يرويها البطل نابعة من بنات أفكاره.
وختم الروي مداخلته بالقول إننا كسبنا كاتبا مرحيا هاما،
كا كسبنا عما مرحيا يحقق ماسا مع واقعه وا يعتمد عى
الشعارات ،عر نص مكتوب برؤية إخراجية محكمة ،باإضافة
إى ممثلن متميزين .كا أشاد بدور الفنان معتز السويفي
الذي قدم شخصية “سام” التي رآها تعر عن امواطن اأمريي
اأصيل ،وقد قام بأدائها منتهى البساطة.
امخرج نار عبد امنعم وجه الشكر للمركز القومي للمرح
واموسيقى والفنون الشعبية برئاسة امخرج محمد الخوي ولكل
من الناقدين باسم صادق ومحمد الروي ،وإى مدير مرح
الغد سامح مجاهد عى حاسه الشديد للعرض ،وأشار إى أن
الغد قدم ي السنوات اأخرة مجموعة من العروض امتميزة
التي ساهمت ي إحداث جدل فني والحضور بقوة ي الساحة

امرحية.
وتحدث عن امخرج عن امسابقات الخاصة بالتأليف ،مشرا
إى أنها تلعب دورا هاما ي الكشف عن امؤلفن والنصوص
امرحية ،حيث تخضع لعملية فرز ونقاشات ولجان ،وبالتاي
توفر الكثر من عناء البحث .أضاف :وقد سبق وقدمت عرض
«ليل الجنوب» للكاتب شاذي فرح ،وكان ضمن مسابقة ينظمها
امركز القومي للمرح ،وهي مسابقة توفيق الحكيم للتأليف،
التي توقفت وهناك رورة لعودتها.
وأما نص «الساعة اأخرة» ،فقد كنت أحد أعضاء لجنة تحكيم
مسابقة ساويرس الثقافية العام اماي ،وكان لدينا أكر من
 130نصا وكان هناك إجاع من اأعضاء الخمسة عى «الساعة
اأخرة» ونصان آخران.
وأكد نار عبد امنعم عى رورة مساندة ودعم الفنانن
الشباب الذين ا يعلمون كيف يبدأون وهي إشكالية عاشها
الكثر من الفنانن ي بدايتهم ،وكذلك عى رورة عمل
برتوكوات تعاون مع الجهات التي تنظم امسابقات مثل
امجلس اأعى للثقافة وامركز القومي للمرح ومؤسسة
ساويرس وااستعانة مجهود اللجان ي الكشف عن النصوص
امتميزة وتقدمها وتقديم مؤلفن جدد.
عبد امنعم أكد أن العرض من العروض الصعبة الذي يضم
مستويات مختلفة من اأزمنة ،ويقوم عى الرد ،ما يصعب
تحويله إى صورة ،مشرا إى أن ما جذبه للنص أنه إنساي أكر
من كونه سياسيا ،وفكرته القامة عى الراع الكاسيي ما بن
اإنسانية والواجب ،وهو الراع الذي يصنع دراما قوية.
وأشار عبد امنعم إى الراع الذي يحدث داخل الشخصية
الرئيسية “توماس” وفكرة الواجب داخل دولة حربية ضخمة
وبراجاتية قامة عى النفعية ،هذه الفلسفة التي صاحبت
صعود الرأسالية وتوحشها ،فالبطل توماس من زاوية يؤدي
واجبه الذي أدى إى كارثة برية مروعة ،وفتح باب الراع
داخل الشخصية ،واتفق عبد امنعم مع ما قاله الناقد محمد
الروي حول لعبة الزمن ،قائا :لدينا مستويان ها هنا واآن،
وبنزول الستارة اأوى نصبح داخل ما يشبه الرنقة بدايتها
أن تكون وحيدا منفردا سجن أفكارك .وي ما يتعلق بشخصية
“سام” ،قال :هو ي حقيقة اأمر تاجر لحوم كان يورد اللحوم
للجيش اأمريي ي الحرب العامية الثانية ،فكانت صناديق
اللحوم تذهب للجيش اأمريي وبها عامة « »Usالتي تعني
“أونكل سام” ،وقد أصبحت شعارا للدولة ،وبالتاي حصلت
شخصية “سام” عى الرمزية الكبرة للمواطن اأمريي “العم
سام”.
أشار أيضا إى أن استخدم الستائر التي يسقط الضوء عليها
(بلغة السينا تسمى “فلو”) حتى يعرف ما يدور ي عقل
البطل ،ي ظل صورة مضببة ،وهو ما يعني عدم وجود حقائق،
فكلها غامة ي مستويات مختلفة .وجه امخرج الشكر لفريق
العمل واممثلن ومهندس الديكور محمد هاشم واإعداد
اموسيقي أحمد حامد ،وأشاد بعنر التمثيل ي العرض الذي
عده شديد التميز ،موضحا أن عمله مع اممثل قائم عى فكرة
تفجر طاقته اإبداعية وأن يخلصه من «اأكليشيهات» حتى
يستطيع الوصول للمتلقي ببساطة وصدق.
وي ختام الندوة ،وجه سامح مجاهد مدير مرح الغد الشكر
للحضور ومدير امركز القومي امخرج محمد الخوي ،موضحا
أن أي مدير مرح سيكون سعيدا بأن يقدم مخرجا ي حجم
وميز نار عبد امنعم الذي يعد من امخرجن الصادقن فيا
يقدمونه .كا وجه الشكر للمؤلف عيى جال الدين وإدارة
مرح الغد وفريق العمل.
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لعل أهم ما ميز العروض التي يقدمها امخرج الكبر نار عبد امنعم هو
انتصارها للحياة ورغبتها اأكيدة ي صنع البهجة واامتاء بأهمية الفن
ودوره ي امجتمع ،فلن تلمح ي تلك العروض نعرة كاذبة أو رغبة سطحية
ي تقديم موضوع ما ،وإما عادة أنت أمام حفر حقيقي عى وتر قد ا يتاقى
مع مشكات اجتاعية زاعقة وإما محاولة للوعي والفهم والتنوير ،هنا سوف
تلتقي مع تيات أو قضايا أو رهانات أساسية يعاي منها امجتمع أو ستلمح
مشكلة معتنى بتكوينها التاريخي أو الراهن ،يستوي ي ذلك كونه يعتمد عى
كتابة رصينة من كاتب متمرس له تاريخ ي العمل الدرامي أو كتابة جديدة
ما زالت تتلمس طريقها للخوض ي موضوعات مسكوت عنها ،وعادة ما
ستجده منترا لرؤى الشباب من الكتاب ،ي العرض الجديد للمخرج امتنوع
صاحب الذائقة التي ا تركن لطريق واحد أو منهج إخراجي بعينه وجدناه
يتلمس طريق جديد يحاول من خاله تقديم وعي مدرك لطبيعة التعامل مع
نص يعتمد باأساس عى اكرار الذكريات ،فامنهج الذي تم تقدمه ي عرض
“الساعة اأخرة” للكاتب «عيى جال» يقوم عى تفتيت الذكري وتناولها من
الداخل؛ بحيث تبدو امشاهد غامة إى حد كبر؛ حيث مرر امخرج كونها حلا
يتم تداول أحداثه من خال شاشة أو ستارة شفافة عى اعتبار أنها خارجة
للتو من عقل الشخصية اأساس وهي هنا شخصية «الكولونيل» والتفتيت يقوم
عى الدخول للحلم والعودة للحظة اآنية منهجية محكمة ي التكوين ،وما
كانت الفكرة اإخراجية تعتمد الستارة السيائية الشفافة التي مكن من خالها
تقديم بعض امشاهد امأخوذة عن الحرب أو تقديم بعض اللحظات امعقدة
من حياة الكولونيل «سينائيا»؛ بحيث يعي امتلقي برعة هذه الركيبة
الجالية ويفهم منها طبيعة التناول الذي يخلط التوثيق امدمغ بالذكرى التي
تستدعي اأصوات والصور واأحداث وتحولها لشخصيات من لحم ودم ،وهي
مسألة تحتاج فنون أداء تعي الركيبة غر التقليدية وتنحاز لتكوينها الجاي.
امرحية التي كتبها امؤلف وحاز بها الجائزة اأوى ي مسابقة «ساويرس»
للتأليف امرحي هذا العام تتناول موضوع اأثر النفي اليء الذي خلفه
إلقاء القنبلة الذرية عى هروشيا أثناء الحرب العامية الثانية ،وذلك من
خال استعراض ريط الذكريات للكولونيل «توماس ويلسون» قائد الطائرة
الذي نفذ امهمة الصعبة ،تبدأ اأحداث والرجل يستعد لاحتفال بعيد مياده
وحيدا بعد أن هجره الجميع فقط يحادث مثال له ي الركن القي من امشهد
امرحي ونعرف من خال امحادثة أن التمثال قد صنعه النظام للكولونيل
احتفاا ومجيدا لشخصه حيث قام بعمل جليل للوايات امتحدة أقنع العام
كله بأهميتها وقوتها الحربية الفتاكة ،ولكن وبعد إدانة العمل يء السمعة
من امجتمع الدوي بعد عدة سنوات وماحظة أحد النواب أن التمثال مثل
حجر عرة ي طريق تجديد أمريكا لوجهها نحو وجهة السام واأمن الدولين،
فإنه من غر امرغوب ي ذلك التمثال الذي يستعيد ذكرى بدت وصمة ي
جبن الكيان الذي يتلون كل فرة حسب اأفكار واأطروحات التي تبدل الوجه
الرس بوجوه أخرى أكر ساحية ،والفكرة البنائية التي يتحرك منها امؤلف
تقدم لنا اموضوع بعد مشهد واقعي تبدأ من خاله اأحداث؛ حيث يدخل
للكولونيل جاره الذي أراد استعارة آلة قص الحشائش؛ إذ إن آلته معطلة وابنه
أخذها لإصاح وم يعد ،بعد خروج الجار الذي وعد بالعودة لاحتفال مع
الكولونيل بعد تهذيبه للحديقة تبدأ الذكريات ي مهاجمة الرجل عى شكل
مشاهد متقطعة تبدأ وهو طفل يتابع العاقة امريضة بن والده ووالدته
وتقدم لنا كيف قتل والده بعد وفاة أمه من خال فكرة خبيثة ا تأي لطفل
ي عمر السادسة ،ثم تحوله الدراي وتفوقه ي العلوم الرياضية امعقدة حتى
إن زماءه أطلقوا عليه لفظة «الكولونيل» إمانا منهم بشخصيته امتطورة التي
حتا ستحوز مكانة مهمة ي ساح الطران اأمريي ،ثم تبدأ مشاهد الحرب
العامية الثانية مطعمة مشاهد عاقته بالبنت التي وقع ي حبها والخصم
العنيد له ي الرياضة والدراسة ،هنا تبدو أهمية امؤلف الذي يطور الحدث
بنفس منطق ااتفاق اأوي مع امتلقي؛ إذ إن كل اأحداث خارجة من عقل
الكولونيل وترتيبها امنطقي امتتابع يأي هكذا «توماس» أراد أن يتتبع ريطه
الخاص ي حواره الغريب مع التمثال حسب الرتيب التسلسي لأحداث ،وبعد
إلقاء القنبلة التي قضت عى ااخر واليابس وأنهت ماما مدينة هروشيا،
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يتفهم توماس ما اقرفه من إثم عظيم وينزل بطائرته ي مدينة أخرى بعيدة،
فيقابل فتاة كفيفة ظنت أن ما حدث من انفجار هائل وصوت قوي عامة
عى إمكانية تحقيق حلمها ي الرؤية وتعاملت مع الكولونيل عى أنه اماك
الذي جاء خصيصا إنقاذها ،وهو اأمر الذي زاد من قيمة الحرة عند توماس
ويعد هذا امشهد واحد من أهم مشاهد امرحية؛ إذ لعبت الدور اممثلة
«سامية عاطف» وقدمت أداء مميزا أمام بطل العمل «ريف صبحي» يتكئ
عى الوعي والقدرة عى التأثر من خال اإمان الحقيقي بالقضية وتقدمها
بوعي فارق وهو اأمر الذي استشعره كل من حر العرض ,وتنتهي اأحداث
كا هو متوقع لها ففي نفس الليلة يصاب الكولونيل بسعال شديد وا يستطيع
الوصول لعلبة دوائه وموت وحيدا كا بدأ بعدها يدخل الجار الذي بدأ معه
الحدث الدرامي ويفاجأ باموقف فينعي الكولونيل بكلات يستحقها.
تلك النهاية تعيدنا مبارة لطبيعة تكوين الحدث والحوارات التي جاءت
ي معظمها متوقعة ومنتظرة وا ميز مواقفها سوى ااختافات الطفيفة بن
امؤدين ي فنون اأداء وطبيعة تكوينها من قبل امؤلف فهي شخصيات شبه
ميكانيكية تساعد التكوين عى رسم صور الشخصيات وطبائعها.
وعى نفس نهج امخرج تتبع مهندس الديكور نفس الفهم ،فقدم ديكورا
بسيطا ،فقط منضدة تتصدر امشهد ي مقدمة امرح ورأس مثال للكولونيل
عى من امتلقي وبعض الستائر التي تي بعام العرض امرحي الذي يغوص
ي الذكريات ،مع وجود إطار لبناء هنجر يسلط الضوء عى بنايات الفرق
العسكرية وبرتكابات تفرق بن امستويات امختلفة عى أن تلعب امشاهد
السينائية التوثيقية أو التي تم تصويرها ،وي امابس انحاز للمنطقي ي
مابس الشخصيات وفق الفرة الزمنية التي قدمتها اأحداث وهي مسألة
رورية استيعاب الشخصيات ووضعها ي اإطار امناسب .وعى جانب آخر

اهتم «محمد هاشم» بشخصية الفتاة اليابانية التي ظهرت ي زي تقليدي
بسيط يعكس ثقتها بتاريخها واعتنائها بذاتها وما مكن أن يتصوره أحد عنها،
وحتى ي تكوينه للمنضدة مكن للمتلقي أن ياحظ أن ألوانها تتميز بصدى
صورة اانفجار الذي أحدثته القنبلة التي ألقيت عى هروشيا ،وحقيقة
جاءت السينوغرافيا معتنى مكوناتها وواعية ماما بدور الحدث ي بيان النر
والهزمة.
وعن اأداء التمثيي حقيقة اعتنى معظم اممثلن بأدوارهم بالقدر الذي يسمح
بتوطن أهمية القضية امطروحة وإن كانت هناك بعض اللحظات امنفلتة التي
يغيب فيها الركيز بعض اليء وظني أن تلك الهفوات البسيطة مكن تداركها
مع لياي العرض امستمرة وأخص هنا «ريف صبحي» ي دور الكولونيل الذي
تحمل العبء اأكر.
حقيقة ،اجتهد كل اممثلن حسب أدوارهم بداية من محمد دياب ومعتز
السويفي ونورهان أبو ريع ومحمد حسيب ونائل عي ومحمود الزيات كل
ي دوره وإن اختلفت مساحات أدوارهم وأهميتها داخل نسيج تيات العمل،
فقد لعب بعضهم أكر من شخصية وقدم جهدا مضاعفا ي يبدو العرض ي
صورة طيبة اعتدناها مع امخرج.
لقد جاء العرض ي الوقت الراهن ليبن لنا إحدى صور النر والهزمة عر
التاريخ القريب ويوضح الصورة الغامة حول الدور اأمريي ي الحرب العامية
الثانية ويبن بشكل جي كيف تقوم الدول امهزومة من جديد لتثبت للعام
قوة شعبها وقدرته عى العودة من جديد ،فا حدث مع اليابان كان مكن
أن مسح اسمها ماما ولعقود كثرة قادمة فا زال هناك أطفال يولدون
مشوهن من جراء القنبلة امشئومة ،ولكنها أمة أبت إا أن تقوم وتثبت تفوقها
وامتاكها لعزمة كبرة وقدرة فائقة عى تغير العام.
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البحث عن السحر في جامعة عن شمس

منار خالد

اممثل الخاصة الذي قام بدوره اممثل الشاب
(فادي رأفت) وخروجه ودخوله من شخصية
أخرى ثم العودة إى شخصيته اأساسية .لذلك
كان باك مثابة الركيزة اأساسية للعرض من
حيث السياق الدرامي .وهذا عى عكس ما
قدمه شكسبر ي نصه؛ حيث يبدأ الشحات
عرضه براع بن برون وباك حول طرح تساؤل
بينها «من امخطئ ي حق البر؟» ،وتوجيه
هذا التساؤل مجهول اإجابة للجمهور بهدف
كر حائط اإيهام منذ بداية الحدث ،ليكون هذا

الجزء البسيط من مشاركة الجمهور ،أحد أهم
عوامل دفع العرض للجمهور للشعور بأنه جزء
من العرض امرحي ككل وجزء من اإشكالية
امطروحة بحيث يبحث مع أقرانه البر داخل
العرض عن من امخطئ ي حقه؟ ثم يأخذه ي
رحلة حول مرحية “حلم ليلة صيف” يكون
امتحكم اأول فيها هو «باك» وامخلص الوحيد
لعقدتها أيضا هو باك ،ثم يعود بالجمهور من
جديد ويطرح عليه التساؤل نفسه الذي بدأ به
العرض ليكون قد وظف الجمهور باعتباره مشاركا

فعاا باحثا عن ما يبحث عنه بني البر داخل
العرض من البداية حتى النهاية ،ويتضح له أن
برون هو من أخطأ ي حق البر ليكون بذلك
قد أسقط الخطأ عن عاتق «باك» ،بل وقدمه
كشخصية أكر ذكاء ما كانت عليه عند شكسبر.
ثم لعب الشحات عى مستويات متنوعة ي
عرضه ،جميعها تخدم الحالة العامة للعرض ،فعى
امستوى البري قدم فضاء مرحيا به مزيج
من األوان وامناظر الطبيعية ،واإضاءة أيضا
التي عملت عى امزج السينوغراي باستخدام
ألوان تجذب عن الجمهور وتدخله ي حالة من
البهجة البرية ،واستكاا لهذة الرؤية امبهجة
رصع عرضه باستعراضات قامة عى رقصات
للممثلن مليئة بالحركات الحيوية ،ومن ثم قام
باللعب عى امستوى السمعي أيضا وصاحب
هذه ااستعراضات أغنيات حية داخل امرح
بأصوات مفعمة بالحاس وموسيقى مؤداة بآات
إيقاعية متنوعة ليخلق حالة من البهجة السعادة
مرحيا عى كل امستويات التي يستقبلها
الجمهور أثناء مشاهدته للعرض ،ويكون بذلك
قد رسم لوحة تشكيلية مبهجة؛ حيث يطرح
العرض رؤيته الخاصة عن الفن وذلك عر كلات
أغنية استعراضه اأخر التي تحمل ي معانيها أن
امرح هو الروح والحياة ،ليضع امرح والفن ي
وضعية مقاربة أولية كعفاريت للسعادة ،فالعرض
قام بطرح إشكالية متعلقة بحياة البر ،ويرك
للجمهور حرية البحث عن سعادته كا يراها.
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للسعادة مفاهيم مختلفة ومتغرة ،يفرها كل
وفقا أهدافه ورغباته ،ولكن عى الرغم من
أختافتها فإن الجميع يسعى لتحقيقها ،وعندما
يعجز اإنسان عن الوصول لها يتمنى لو يعيش
ي عام خياي ،أشبهه بالحلم الفانتازي ،به أصحاب
قدرات خارقة من الجن والعفاريت ليكونوا
قادرين عى جلب ما عجز اإنسان عن تحقيقه
لذاته بن أقرانه من البر.
من النزوع للبحث عن السعادة والتساؤل حول
ماهيتها وكيفية الحفاظ ،انطلق فريق مثيل كلية
العلوم بقيادة امخرج «عمر الشحات» ي تشكيل
عرض «عفريت السعادة» الذي شارك ضمن
العروض امقدمة مسابقة الكري بجامعة عن
شمس .حيث يعتمد العرض عى نص مرحية
«حلم ليله صيف» لوليم شكسبر ،التي تدور
أحداثها حول أربعة عشاق تجمعهم عقدة غرامية
يتسبب فيها ملك أثينا ،فيضطر العشاق للبحث
عن حيلة تبعدهم عن الدخيل الذي يقف حائا
أمام إمام زواجهم ،فيضطرون للهروب إى الغابة
التي يسكنها عام الجن« ،برون» ملك الجن،
وخادمه «بك» وزوجة املك «تيتانيا» ومجموعة
من الجنيات ،يحاول عام الجن حل العقدة عن
طريق السحر بقيادة «برون» ومساعدة «باك»
له ويتسبب «باك» ي تصاعد الحدث وزيادة
العقدة بسبب باهته وسوء فهمه ،ومن ثم تحل
العقدة وتنتهي امرحية نهاية سعيدة عن طريق
سحر برون وبك مرة أخرى وإمام زواج العشاق
اأربعة والعودة إى أثينا.
م يبتعد إعداد عمر الشحات للنص عن الحبكة
اأساسية عند شكسبر ،وإما عمل عى تغير
بنيته من حيث رسمه للشخصيات ،فقام بتطوير
رسم شخصية «باك» وحولها من شخصية ثانوية
مساهمة ي تصاعد اأحداث ومساعدة ي إنهاء
العقدة ،إى شخصية أساسية متحكمة ي مصائر
جميع الشخصيات ومسيطرة عى الحدث بشكل
كامل ،بل لقد بنى عى أساسها بقية شخصياته.
ووظف ذلك عن طريق استخدامه للسحر
بطريقة مغايرة لشكسبر ،الذي قدم السحر
كنوع من أنواع اللعب امرحي لتغر اأحداث،
بينا استخدمه الشحات كوسيله تخدم إعداده
لشخصية (باك) ،وجعل (باك) هو امتحكم اأول
فيها ،أي مالك لسحر السعادة وقادر عى جلبه
لكل من عجز عن الوصول له .وأضاف ملمحا
جديدا لشخصية باك وهو (عشقه للتمثيل) وكأنه
يضع الفن عن قصدية لربطه مفهوم السعادة.
وأنه من امسببات اأوى لها .كا كانت الشخصية
أيضا متأثرة ي رسمها بشخصية «اآرلكينو» ي
الكوميديا دياري كشخصية ذكية ومتحكمة ي
أغلب عنار اإضحاك امعتمدة عى قدرات
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يبدو أن مفهوم عروض الكوميديا أصبح ي حالة ا يرى لها خاصة بعد
تجربة مرح مر التي انترت ي السنوات اأخرة؛ حيث اأفيهات
امبتذلة وأغاي امهرجانات الصاخبة التي تسيطر عى أحداث العرض
دون أن تجد مررات درامية ما يحدث عى خشبة امرح ،فتجد
نفسك أمام شخصيات خاوية دون أبعاد نفسية أو اجتاعية ترر
أفعالها ،وأحداث مفتعلة ،وينتهى العرض برسالة موجهة بشكل خطاي
مُفادها امغزى من العرض ،فهذه العروض تهدف فقط إى إثارة
ضحكات الجمهور وساع تصفيقهم الحاد .وي حقيقة اأمر ،أن ترى
عرضا مرحيا هدفه اأساي رسم اابتسامة عى وجه جمهوره ليس
خطأ أو جرمة ،فمن منا ا يحب أن يشاهد عرضا مرحيا كوميديا
يغر مزاجة إى اأفضل بفضل حالة البهجة وامتعة التي تخلقها
عروض الكوميديا ،ولكن هذا ا يعني ااستخفاف وااستهانة بعقول
امشاهدين ،تلك هي الجرمة الحقيقية التي يجب أن يُعاقب عليها
صناع تلك العروض السطحية ،فعروض مرح مر ليست قدوة
لتسر عى نهجها عروض الكوميديا.
وقد ظهر تأثر هذا النوع من العروض عى فرقة التحفجية التي
قدمت أمس عى خشبة مرح رومانس عرض “الخارة” الذي
تدور أحداثه بإحدى خارات إسكندرية فكرة أحمد اأباصري إعداد
وإخراج وائل عاطف ،حيث يبدأ العرض مقتل الراقصة ابنة صاحبة
الخارة وأن الجاي مجهول يذهب امحقق ومعاونه عدة مرات إى
الخارة متنكرين بشخصيات مختلفة اكتشاف القاتل عن طريق
استدراك الشخصيات امرددة عى الخارة لرد ما حدث ذلك اليوم
وباستخدام تقنية الفاش باك نرى الحادث والقاتل ي كل مرة بوجهة
نظر مختلفة ،وبعد مرور ما يقرب إى ساعة ونصف من الفاش باك
وقبل أن يسدل الستار ينتهى العرض وعى وجوه جمهور العرض
الكثر من عامات التعجب وااستفهام؛ حيث تأي الراقصة “امقتولة”
وترد بجمل خطابية بشكل مطي بحت ي زمن ا يتعدى الخمس
دقائق ،الدافع وراء قتلها لنفسها وكيف شارك كل الشخصيات
اموجودة بالخارة ي قتلها.
دارت أحداث العرض ي إطار كوميدي ساذج أحداثه مفتعلة
شخصياته سطحية ،وكان تكرار الحوار الدرامي ذاته ي بداية كل
فاش باك وتكرار نفس اأحداث تقري ًبا؛ حيث يأي امحقق كل مرة
ويستمع إى القصة من أحد امرددين عى الخارة ،ثم يقوم بالقبض
عى أحدها بتهمة القتل وبدون مرر درامي يخرج امتهم ويعود
للخارة ،ويأي امحقق مرة أخرى للبحث عن القاتل ،وهكذا دون
جدوى ما كان سب ًبا ي أن يسقط إيقاع العرض ،ومن ثم مكننا القول
إن العرض كان بحاجة للكثر من التكثيف ،فحتى لو كان هناك بعض
اإسقاطات السياسية وااجتاعية التي حاول أن يبلورها امخرج وائل
عاطف من خال اأحداث ،فقد أضاعها هو ذاته وسط فوى العرض،
باإضافة إى الخروج عن النص بإلقاء بعض اإفيهات امقحمة عى
اأحداث دون سبب منطقي سوى إثارة ضحكات الجمهور.
يكاد يكون ديكور العرض الذي اشرك بتصميمه كل من رنا كرم
ومحمد عبد الرازق وخليل حامد ،هو أفضل عنار العرض امرحي
وأكرهم انضباطا؛ حيث استطاع هذا الفريق تحويل خشبة امرح إى
ما يقرب من شكل خارات بحري القدمة من خال البار الصغر الذي
العدد 560
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استهانة بعقول الجمهور
بطاقة
العرض
اسم العرض:
الخارة
جهة اإنتاج:
فرقة
التحفجية
عام اإنتاج:
2018
تأليف :أحمد
اأباصري
إخراج :وائل
عاطف

وضع بوسط عمق امرح وزجاجات البرة وغرها التي تناثرت ي كل
أرجاء الخارة والستائر الحمراء امعلقة عى باب الخارة ،وبوجود
بائع الجاندوفي والفتوة ونادل الخارة اإنجليزي الذي استطاع
بأدائة التمثيي البارع أن يُتقن اللهجة والحركة الجسدية للنادل ي
هذا الوقت عى خشبة امرح ومشاركة امابس ،التي صممها إسام
رفعت وأحمد مصطفى ،تكتمل صورة الخارة اموجودة قدما بشوارع
اإسكندرية ،ولكن يؤخذ عى مصممي امابس ومخرج العرض عدم
التدقيق مابس اممثلن ،فهل يُعقل أن نرى راقصة مُحجبة بخارة؟!
أما عن اأغاي الشعبية وامهرجانات الصاخبة ،فحدث وا حرج ،فقد

جاءت كواحدة من العنار امقحمة عى أحداث العرض امرحي
“الخارة” ،دون مرر لوجودها بهذا الكم ضمن اأحداث ،وبالتاي
تصبح أحد اأسباب الرئيسية بفوى العرض ،خاصة أنها ا تناسب
زمن العرض الذي يدور أحداثه قدما ،فكيف نستمع إى هذا النوع
من اأغاي بخارة قدمة؟ وبسبب تلك اإسقاطات التي م يلتفت
إليها صناع العرض امرحي “الخارة” أدت إى طمس زمن اأحداث،
فقد انتهى العرض ولدينا الكثر من اأسئلة با إجابة ،وهذا إن دل
عى يء فيدل عى أنه استهانة واستخفاف بعقول الجمهور فحسب.

[

رؤى
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سأموت في المنفى..

عرض أم قرار

بطاقة العرض
اسم العرض:
سأموت ي
امنفى
جهة اإنتاج:
مهرجات
الكويت
الدوي
للمونودراما،
الكويت
عام اإنتاج:
2018
تأليف ومثيل
وإخراج غنام
غنام

محمود سعيد

560
العدد 545
العدد

2018
فبراير2018
 05مايو
21

جريدة كل المسرحيين

وصل الفنان العري امهم (غنام غنام) بعرضه امرحي (سأموت
ي امنفى) إى محطة الكويت ومهرجان الكويت الدوي
للمونودراما ،وكان من حسن حظي من اموجودين ي انتظار
غنام وعرضه امرحي ي شوق لرؤية العرض وامشاركة فيه ،بل
وي اتخاذ القرار ي حرة القرار امهم (اموت ي امنفى).
وهنا يحري أحد أقاويل (جحا) عندما سئل عن امي ي
الجنازة ..أيها أفضل امي أمام الجنازة أم خلف الجنازة ...فرد
وامش حيث شئت).
قائا (ا تكن أنت اميت
ِ
وماذا ي امنفى؟
وهنا أطرح السؤال ..ماذا فعل اموت؟
وكأن العرض امرحي يضعنا أمام القرار الذي ا رجعة
فيه هو اموت ي امنفى ،إا أنه اموت امؤجل بفعل حرف
(السن) (سأموت ي امنفى) ي عنوان ماكر يحمل الكثر من
الداات ،فالعنوان يفي إى العرض والعرض يفي أيضا إى
العنوان ،فقد صنع غنام غنام عاقة ضمنية بن العرض والقرار
امبدع وامتلقي ،الذات واموضوع ي مرح أقرب إى مرح
امداخات.
فامرح ليس مكانا مغلقا تقام عليه الحفات ،فامبدع لن يكون

أغان أخرى،
طائرا مغردا فوق غصن مقطوع ،بل يجب أن تولد ٍ
أغاي ماين البر الذين ا يزالون يلزمون الصمت.
ومن فعل الصمت ينطلق الكام ..أو رما الحي ،حي الطائر
غنام منذ امياد حتى اتخاذ القرار امهم (اموت ي امنفى) ،ي
رد مشوق ،ا هو بالرد العادي التقليدي ،وا هو رد معقد
محمل بالصعب من امعاي ،بل هو حي با حي ي كل لحظة
منذ امياد.
من (كفر عانة) القرية اأوى اأم التي أنتجت ،إى شتى مراحل
الحياة مرورا موت اأخ ثم وفاة اأب إى أحداث كثرة تبدو
عادية ي حياة أي مواطن ،إا أنها لدى غنام غنام تأخذ منحى
آخر ،هي ليست رحلته الخاصة عى الرغم من أن اأحداث
تابعة له بشكل مبار ،فإن اإطار اأشمل واأعم هو رحلة
امواطن الفلسطيني مع (العذاب ،والتهميش ،واإقصاء ،والقتل
والتهجر ،واإبعاد) ..كثرة هي امصطلحات إا أن امعنى واحد
والناتج شديد القسوة.
وهكذا لخص (غنام) الحدوتة شيئا فشيئا من أية أحداث،
وجعلها تركز حول ما يعتر جوهريا وهو وجود اموت ،لينطلق
السؤال امهم( ..كيف نحي؟ وماذا نحي؟) ..عر تلك الناذج
البرية والدرامية امحملة بامعاي واأخطار العظام واأهداف
العظام ،وي الوقت ذاته العرض ا يطلب من الجمهور أن يلقي
بنفسه ي الحدوتة ،بل عى العكس لعب (غنام غنام) عى
رورة مكن امتلقي من اإداء برأيه ،لذا قد تتعارض بعض
أجزاء الحدوتة مع البعض اآخر.
إيقاع العرض..

ا يوجد يء ي الكون إا وله إيقاعه الخاصة ،واإيقاع بذلك
مكون أساي ناتج ي مكونات الحياة وي العرض امرحي
(سأموت ي امنفى) تدركه عر اأصوات والحركة من حيث
البطء أو الرعة ،باإضافة إى حركة اممثل حيث امي والجري
والركل والتنفس ودقات القلب وتصاعد وهدوء امشاعر وقد
نجح (غنام غنام) ي تدوين إيقاع العمل ي الورق وعر اأداء
امتوازن ،والوعي متطلبات امكان ،فقد أقام عرضه امرحي ي
(قاعة الندوات) مرح الدسمة بالكويت ،ي حلقة دائرية كاملة
يجلس الجمهور ويبدأ (غنام) ي العرض مستخدما (كري واحد)
يتحول إى (قر – حقيبة – منزل) أو رما سفينة أبحر بها ومن
خالها (غنام غنام) داخل الوجع الفلسطيني والجرح امستمر،
إذ يضاعف مضمون العرض من فكرة امرحية كنوع من الفرجة
بطريقة تجعل من الصعب مييز الحقيقة من الخيال ،كانت
تداعيات اأفكار التي أفادها العرض ي الجمهور أثناء تلصصه
عى (حي غنام) إذ تذهب مشاركة الجمهور ي العرض إى أبعد
من مجرد التعاطف أو ااندماج بالعقل وامشاعر إى مساهمة
فعليه من الجمهور ي العرض ،وقد شاركت أنا نفي بجملة
عندما سأل (غنام) ساخرا أن مطار القاهرة له معه ذكريات
ليست سعيدة ي امواعيد.
إن ااجتهاد امضني وامثابر ي البحث عن مناطق اأداء
واأشكال امشهدية الخاصة باللعبة امرحية كان هو الشغل
الشاغل (لغنام غنام) لذلك خرج العرض بصورة جميلة
حققت اإبداع واإقناع ..لكن يبقى السؤال( ..اموت) بالنسبة
للفلسطيني هل هو قرار أم اختيار؟

[
[
مهرجان أيام كرباء الدولي للمسرح
رؤى
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 ...طفل يولد من رحم المقدسات

مياء أنور

جريدة كل المسرحيين

ي مكان بالغ القداسة والخصوصية يولد مهرجان أيام كرباء
الدوي للمرح بالعتبة الحسينية محافظة كرباء بالعراق
الذي أقيم ي الفرة من  3إى  7مايو  2018حيث ضم امهرجان
عروضا مرحية للكثر من الدول امختلفة مثل سوريا والعراق
وتونس وسلطنة عان.
وقد بدأ امهرجان بعرض افتتاحي من دولة سوريا بعنوان (بل
أحياء) لفرقة امرح القومي بالاذقية التابعة لوزارة الثقافة
بسوريا ،إعداد وإخراج لؤي جميل شانا ،وقد حمل العرض
مفردات خاصة لتيمة شهداء الحروب ،والفكرة ببساطة تشر
إى رفض الشهداء مراسم الدفن إى أن يتم اأخذ بثأرهم ،وا
يخفى علينا أن الفكرة بها تجليات غربية خاصة ي ماسها مع
نص ثورة اموى أروين شو مع إكسابها لونا عربيا ي توازي مع
ما يحدث ي الحروب ي بعض الدول العربية وسقوط الكثر من
الشهداء دون ذنب.
ولقد لعب امخرج بشكل ثناي واضح من خال أربعة تكوينات
العدد 560
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رئيسية :اأوى شهيدان يرفضان الدفن والثانية جنديان يعمان
كحفاري للقبور لدفن الشهيدين والثالثة مسئوا الجيش
والرابعة امرأتان إحداها مثل أم أحد الشهداء والثانية هي
ابنة للشهيد الثاي ،وعابا عى العرض أن تلك الثنائيات كانت
إى حد كبر غر متداخلة أو مرتبطة مع بعضها البعض .وقد
غلب الطابع الهزي عى أداء الجندين ومسئوي الجيش الكبار،
ي محاواتها امستميتة إقناع الشهيدين بقبول الدفن ،أما
الصوت الوحيد الذي خرج من بن تلك الثنائيات هو صوت
الطبيبة التي كتبت تقرير الوفاة ،فلم يكن هذا الصوت متناغا
مع العرض ،ومن اممكن أن يعد هذا العرض عرضا عاطفيا ي
لعبه عى تيمة الشهيد إا أن أصيب هذا العرض بضعف اإيقاع
ورتابة اأحداث.
وا مكن تجاهل أن هذا العرض باعتباره عرضا افتتاحيا ي هذا
امهرجان الذي ينطلق من مدينة الشهداء فهو يحمل قصدية
وتعمد ي البدء به وهذا أمر جاء إى حد كبر سلبي إذ جاء
الطرح الدرامي للعرض ضعيفا.
ثم جاء أول عروض امسابقة بالعرض العراقي (السندباد) تأليف
وإخراج الدكتور محمد أحمد عبد اأمر ،وقد غلب عى العرض
الطابع التقني اإلكروي من األف إى الياء فحرت التقنية
وغاب امرح ،حيث تم تغييب امرح والخشبة بشكل نهاي
وم يستخدم.
إذ اعتمد العرض عى شاشة البرجيكتور تعرض فيلا لرحلة
السندباد عر البلدان امختلفة مرتكزا عى لعبة خيال الظل
والتي قام بها امؤدي اأوحد ي العرض.

إا أن مشاهد العرض كانت تفتقد الرابط الدرامي وبدأت
امشاهد وكأنها رحلة مجموعة مشاهد ا رابط بينها بشكل
جعل من العرض ي مشاهده العرة تقريبا أشبه مشهد
واحد به تنويعات مختلفة ،وإن فقد امتلقي بعضا منها فلن
يضر العرض ي ذلك ،وإن زادت فلن يفسد العرض ي يء
وهذا يفر إخفاق العرض ي توصيل رسالته الجالية والفنية
والدرامية ،فامشكلة ي انفصال ما عرض عن خشبة امرح
بشكل جعل من هذا العرض عرضا مكن متابعته عى مواقع
التواصل ااجتاعي ولن يغر ي ذلك شيئا.
ثم عقب عرض السندباد عرض (العريش) لفرقة مرح مزون
بسلطنة عان ،تأليف موى البلوي وسينوغرافيا وإخراج:
يوسف البلوي ،وقد حمل العرض قضية مجموعة من العميان
من كانوا يبرون ثم أصيبوا بالعمى ورما هم من أصابوا
أنفسهم بالعمى ي يعتزلوا العام الخارجي وامكوث بعيدا عن
ضوء الشمس (الحرية) ،وغلق النوافذ التي يستطيعون من
خالها التفاعل وااندماج مع العام الخارجي ،ثم يأي ذلك
الغريب الذي يحاول أن يفتح النوافذ وأن يدخل الشمس إى
هذا العريش ،فرفض العميان ويكبلونه بحبالهم ،وي حالة
من الراع هنا وهناك ترفض امرأة الوحيدة ي العرض الظام
والخروج إى شمس النور وقد قامت بهذا الدور الفنانة (زينب
البلوي) ،ولقد جاء العرض ي تشكياته الدالية عن راع ظام
واموت والجهل وشمس الحرية امأمولة.
ثم نأي للعرض العراقي (أصوات من هناك) للفرقة اأوى لقسم
امرح بكلية الفنون الجميلة بجامعة بغداد ،حيث جاء العرض

[
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ي إطاره الكروجراي امتضمن للبانتومايم وبعض من الرقص
امعار ،وأشار العرض إى قضية إنسانية بامقام اأول حول
فكرة كون اإنسان فانيا وسوف يحاسب عن كل ما يقوم به
سواء كان خرا أم را ،فلا كل هذا الراع اإنساي الذي يبليه
اإنسان بحياته عابثا بكل امعطيات التي منحه إياها خالقة؟
فيغدو العرض ي دائرة عبثية مفرغة نهايتها اموت الحتمي.
يؤخذ عى العرض تكرار امفردات الحركية والحروف اأدائية
ما بن ثاث حركات فقط طيلة العرض ،ويحسب للعرض
السينوغرافيا امتميزة عى امستوى الجاي والتشكيي ي
توصيل الجو العام للعرض امرحي للمتلقي امشاهد ،وكأنه
عقد صناع العمل عقدا ضمنيا مع الجمهور امشاهد بأن كل من
دخل لقاعة امرح مثابة الدخول إى امقرة واموت الحتمي
عى الجميع.
يليه العرض امرحي التوني (أرار العشق) سينوغرافيا
وإخراج حافظ خليفة ،صياغة نص محفوظ غزال ،مثيل امنجي
بن إبراهيم ،كال العاوي ،محمد توفيق الخلفاوي ،خبيب
العباري ،ويأي العرض ي مجموعة من امشاهد التي تحاي
أرار العشق اإلهي ي إطاره الصوي مستخدما ي هذا الطرح
منطق الطر واإطار الديني والكثر من عبارات رابعة العدوية
ي الحب اإلهي.
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فلقد تعمد صناع العمل اللعب عى امضمون وما وراء امضمون
من قصص قدمة ودمجها مع أطر حديثة؛ إذ نرى رسالة الطر
متزج مع تصوف رابعة العدوية ونحيا أجواء دينية خالصة مع
هدد سليان ،إا أننا رعان ما نبحر ي ساء جديدة أو تحديدا
صحراء جديدة بحثا عن الشخصية الغائبة ،رما هي امخلص أو
العدل أو رما هي صاحب القرار ذاته.
ومن هذا ،فقد أخذنا العرض ي رحلته ي البحث عن هذا
العشق اإلهي ي عده مشاهد لعبت فيها اإضاءة دور الزمان
وامكان وجاءت السينوغرافيا ي تشكيات دالية ورمزية تدل
عى امعاناة التي يعانيها هؤاء العُ شاق من أم وحب ومني
وترجي وأمل ي إيجاد النور والطريق.
وأخرا ،العرض السوري (شكسبر ملكا) لفرقة امرح القومي
بالاذقية التابعة لوزارة الثقافة بسوريا ،تأليف رضوان شلبي،
إعداد وإخراج لؤي جميل شانا ،مثيل :نبيل بريش ،عبد النار
مرقبي ،اليسار صقور ،ما محمد ،فايز صبوح ،محمد أبو طه،
وجاء العرض من خال الطرح الهزي الكوميدي حيث إصدار
املكة إليزابيث ملكة بريطانيا قرارا منع شكسبر من كتابة
الراجيديا التي أصابت شعبها بالحزن وااكتئاب ،والبحث عن
مؤلف يكتب الكوميديا ،وبالفعل ترسل مولير بفرنسا ي يأي
لريطانيا ليكتب نصوصا كوميدية للشعب الريطاي .وي راع
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كوميدي هزي بن هذا (شكسبر) وذاك (مولير) ،نشأ عرض
كوميدي مستخدما فيه امخرج تقنيتي البرليسك والجروتسك
والفارس ي إطار كوميدي ،إى أن ينتهي العرض بتتويج مولير
لشكسبر ملكا للكتابة الراجيدية وتحالفها سويا.
عقبت العروض ندوات نقدية أثرت امهرجان برؤى مختلفة ي
قراءة العروض امرحية امختلفة وقد تشكلت برئاسة الدكتور
ثابت الليثي أستاذ فلسفة اإخراج امرحي بجامعة امثنى،
كلية الربية اأساسية (العراق) ،وكل من اأعضاء الدكتورة مياء
أنور ناقدة فنية ومرحية (مر) ،الدكتور محمود سعيد الناقد
امرحي وعضو اتحاد كتاب مر (مر) ،الدكتور حيدر در
أستاذ اأدب والنقد امرحي بقسم الفنون امرحية بكلية
الفنون الجميلة بجامعة البرة (العراق) ،الدكتور عي عبد
الحسن الحمداي عميد كلية الفنون جامعة البرة (العراق)،
الدكتورة سافرة ناجي أستاذ اأدب والنقد امرحي بقسم
الفنون امرحية بكلية الفنون الجميلة جامعة بغداد (العراق).
وقد تشكلت لجنة التحكيم بامهرجان من اأستاذ الدكتور قاسم
مؤنس  -العراق (رئيسا) عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة
بغداد ،واأستاذ الدكتور أبو الحسن سام  -مر (عضوا) أستاذ
اإخراج امرحي بجامعة اإسكندرية ،اأستاذ الدكتور عجاج
سليم  -سوريا (عضوا) عميد معهد الفنون امرحية بدمشق،
اأستاذ الدكتور هيثم عبد الرازق  -العراق (عضوا) أستاذ
التمثيل بقسم الفنون امرحية بكلية الفنون الجميلة جامعة
بغداد ،اأستاذ الدكتور حميد صابر  -العراق (عضوا) أستاذ
اإخراج بكلية الفنون الجميلة بجامعة واسط بالعراق.
وقد انتهت اللجنة وباإجاع إى النتائج التالية:
الجائزة اأوى أفضل عرض متكامل مناصفة بن العرضن
(أرار العشق) سوريا وعرض (العريش) سلطنة عان ،وجائزة
السينوغرافيا لعرض (أصوات من هناك) العراق ،وجائزة أفضل
إخراج للمخرج لؤي شانا وجائزة أفضل ممثل للفنان نار
مرقبي عن العرض امرحي السوري (شكسبر ملكا ) ،أفضل
ممثلة مناصفة بن الفنانة شياء توجان عن عرض أرار العشق
من تونس ،والفنانة زينب البلوي عن عرض العريش لسلطنة
عان.
وقد أوصت اللجنة بعدة توصيات جاءت
كالتالي:
أن يكون هناك تغطية إعامية أكر للمهرجان.
إعطاء وقت أكر إعداد العروض امشاركة بامهرجان.
أن يكون هناك مشاركات أكر من تلك التي قدمت بامهرجان.
وأضيف إى تلك التوصيات بعض امقرحات التي تفيد امهرجان
ي رورة إعادة النظر ي توسيع الرقعة الدولية للدول امشاركة
بامهرجان وفتح الباب أكر من رؤى مختلفة لعروض تشاكس
امشهد الفني وامرحي ،إى جانب رورة تجهيز خشبة امرح
بشكل يسمح للعروض ذات اإمكانيات الفنية الضخمة بأن ترز
جالياتها الفنية من خال ما تعرضه ،وأهمية إعداد نرة فنية
خاصة بامهرجان لتغطية فعالياته من الناحية الفنية والنقدية.
والجدير بالذكر أن العتبة الحسينية قد أخذت عى عاتقها
إعادة صياغة امشهد امرحي والفني بكرباء برئاسة امهرجان
لأستاذ عاء الباشق ،هادفن ي ذلك حقن الدماء وفتح
الساحة الفنية بدماء فنية خالصة من الشباب ،وااستفادة من
الكوادر الفنية وامحرفن من شباب كرباء امرحين ،وتعزيز
الفن وامرح الرصن لخدمة العملية الفنية عموما من خال
اتخاذ الفن وسيلة لبناء امجتمع وتعزيز قدرات الشباب العري
بثقافتهم النقدية والفنية من خال فن امرح ،ي يخرج لنا
أول مهرجان مرحي بالعتبة الحسينية ي صورة مرفة تنم
عن قادما أفضل يليق بقداسة امكان وخصوصيته ومرجعيته
الدينية.
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دينا عبد السام
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تعود نشأة امرح إى الشعائر وااحتفاات الدينية ،فيحي لنا
التاريخ مثا عن مراسم ااحتفال بتتويج سونرت اأول من
الدولة الوسطى (الذي حكم ي الفرة من  1971ق .م حتى
 1926ق .م) ي مر القدمة وما صاحب ذلك من طقوس لها
طابع مرحي شارك فيها املك بذاته لتأسيس رعيته وتثبيت
أركان ملكه ،ما يعد طقسا دينيا ي اأساس ،فامري القديم
آمن بأن املوك أبناء اآلهة .وكذا عيد اإله حورس ي الدولة
الحديثة ،حيث مثال اإلهة حتحور يُنقل من معبدها ي دندرة
إى مقر ااحتفاات ي إدفو ،ثم يي ذلك ما يقوم به الكاهن
أو املك ذاته من تقمص دور اإله حورس ،ثم نحر فرس النهر،
الذي كان مثل ست إله الر ،وإراقة دمائه .وشملت العروض
الدينية أيضا أسطورة أوزوريس ومقتله وتقطيعه إربا عى يد
ست ،فكان الكهنة يقومون بإحياء ذكرى عذابات أوزوريس
ي معبده ي أبيدوس حيث مثواه اأخر ،فيقومون بأداء أدوار
اآلهة وهم يرتدون اأقنعة ،ويقوم أفراد من عامة الشعب
بدور امجاميع التي  -وكا يحي لنا هرودوت  -كانت تنار
اإله أو تعرض موكبه ،وقد يحدث أن تتاهى امجاميع مع
العرض الديني ،فيحتدم القتال بينها ،ليصل إى الرب بالعي،
العدد 560
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حقائق وأرقام مثرة
فإذا بالضحايا تتساقط ،ورغم قوله بأن امرين كانوا يشككون
بتلك الرواية ،ولكنها وإن صحت فإما ترهن عى نشوة ااقتتال
وفورة الدماء ،والتي تبدو جزءا أصيا من التاريخ اإنساي
وبعض امارسات الدينية التي أقرت تقديم اأضاحي وحتى
ااقتتال لنرة الدين ورفع رايته.
وكذا الحال ي باد اليونان ،حيث بدأت الدراما كطقس ديني
لتخليد ذكرى عذابات اإله ديونيسوس  ،Dionysusفلقد
كادت له هرا زوجة أبيه زيوس وأوعزت للجبابرة (التاين)،
وهم اآلهة الذين أفل نجمهم بعد ظهور اآلهة اأومبية،
أن يأخذوه إى الرية ومزقوه إربا وهو ا يزال طفا صغرا،
إا أن زيوس أعاده إى الحياة عى هيئه إله يافع ،فصار إله
الخصب والخمر والنشوى ،وكان أغلب أتباعه من الساتر
(وهي آلهة عى هيئة نصف إنسان ونصف ماعز اعتقاد
اإغريق بأن اماعز هو رمز الخصوبة والدفق الجني) ،وكان
بقية أتباع اإله ديونيسوس من الحوريات والنساء ،واشتهرت
تلك التجمعات باللهو والشهوة والصخب وامجون ،وبدأ أتباع
اإله الجديد ديونيسوس ي اإتيان بطقوس تحاي ما تعرض
له اإله ديونيسوس من عذابات وويات عى يد الجبابرة،
فكانت الكاهنات يخرجن إى الرية وهن ملطخات الوجوه
ليغنن ويرقصن ،ويحتسن الخمور ،ويقدمن اأضاحي ويرقن
الدماء تخليدا لعذابات اإله ،وقد يصل اأمر أن تزداد وترة
هياجهن لرؤية الدماء ،فيقمن بتقديم اأضاحي البرية
ويقطعنها إربا .وشيئا فشيئا تطور فن الدراما ي باد اليونان،
وتخلق من رحم تلك الطقوس الدينية ،فتم استبدال الكاهنات
بالكهنة حن استحال امجتمع من اأمومية إى اأبوية ،وبدا
من الخروج إى الرية وتقديم اأضاحي الحية ،قام الكهنة

بتمثيل الطقوس وترتيل اأناشيد باستخدام الكورس حول
مذبح اإله ديونيسوس .ثم كان أن أفسح ثسبيس ،hespis
وهو رجل عادي وليس بكاهن ،ي القرن السادس ق .م امجال
لنفسه ليقوم بدور إى جانب الكورس ،ما كان له عظيم اأثر
عى تطور فن الدراما ،فباإضافة إى الحوار الذي نشأ بينه
وبن الكورس ما ساعد عى تصعيد وترة الراع ،أصبح من
اممكن للبر العادين القيام بدور اآلهة أو املوك ،وهو ما
كان مقصورا عى الكهنة فيا سبق ،وبهذا صار ثسبيس أول

[

نوافذ

[

ممثل ،وكان من إسهاماته أيضا أن قدم شكا بدائيا لخشبة
امرح ،إذ كان يتجول بن امدن مع الكورس الخاص به بعربته
امحملة باأقنعة واأزياء والتي غالبا ما كان يستخدمها كخشبة
مرح بدائية ،وهو ما أسس انفصال امرح عن امعابد
وامذابح ونشأته ككيان مستقل .ثم قام براتيناس Pratinas
بتقديم اأقنعة ،والتي صار الكورس واممثلون يرتدونها بدا
من طاء وجوههم ،ويحي لنا أرسطو ي «فن الشعر» كيف
قام اسخيليوس Aeschylusي القرن الخامس ق.م بزيادة عدد
اممثلن اثنن بدا من ممثل واحد ،كا قلص من دور الكورس
ما أتاح مساحة أكر للحوار وزاد من مساحة الدراما ي العمل،
ثم تاه سوفوكليس Sophoclesوالذي أضاف ممثا ثالثا ،فكان
أن شهد القرن الخامس ق.م ي اليونان وتحديدا ي أثينا أعظم
عصور الدراما ي تاريخ الحضارة اأوروبية.
هكذا بدأت الدراما ي أغلب الحضارات ،بدأت من رحم
اأساطر واأديان والطقوس والتي غالبا ما كانت تنطوي عى
تقديم اأضاحي ،وتعود أصول كلمة تراجيديا  ))tragedyإى
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الكلمة اليونانية ( )tragodiaوالتي تعني حرفيا «أغنية امعزة»
« ،»tragos +odieولذلك تفسرات عدة فهناك التفسر القائل
بأن اماعز كانت تقدم كقرابن لآلهة بنهاية الطقوس الدينية،
ومنها أن اممثلن كانوا يرتدون جلود اماعز للقيام بأدوار
الساتر .كا نشأت الدراما ي الصن ،وي العصور الوسطى ي
أوروبا أيضا من رحم الطقوس الدينية.
يبقى أن ااختاف بن مر القدمة وباد اليونان هو أن
الطقوس الدينية ذات الطابع امرحي ي مر ظلت حبيسة
امعابد وم تخرج منها ،فلم ينضج امرح ويتطور إذ ظلت
إرهاصات امرح مرتبطة بالشعائر الدينية ،فا أن أفل نجم
تلك الحضارة ،حتى انتهت معها إرهاصات امرح امري ،أما
ي اليونان ،فلقد استطاع امرح أن يخرج من عباءة الدين
إى رحابة اإبداع ،فكان أن كتب له البقاء حتى بعد سقوط
الحضارة اليونانية .ورغم أن أعظم ُكتاب الراجيديا ي القرن
الخامس ق.م كانوا يستقون حبكاتهم من اأساطر التي تدور
ي فلك اآلهة ،إا أنهم تعاملوا معها كا لو كانت مادة خام
ا أكر ،فأخذوا يزيدون عليها ،ويغرون فيها حتى تتواءم
مع ا ُمخ َرج الفني النهاي ،فكان اأثيني ا يذهب للمرح
ليشاهد أساطر يعرفها مسبقا عن ظهر قلب ،بل كان يذهب
ي اأساس ليستمتع بامعالجة الفنية لها ،وأداء اممثلن
وأناشيد الكورس وتصميم الرقصات .لقد أتاح انفصال امرح
عن اأصول الدينية له ي باد اليونان قدرا كبرا من الحرية
للفنانن ،ما أطلق العنان إبداعاتهم ،دون الخوف من
اتهامهم بالهرطقة وما شابه.
وتبقى لهذه الرؤية لنشأة وتطور فن امرح والتي تبنتها
الكثر من البحوث اأنروبولوجية وجاهتها ،إذ تحاول الربط
بن إرهاصات امرح اأوى والشعائر الدينية ،والتي كرست
لأساطر وامعتقدات الدينية ،فامجاهرة بالدين ومرحته
أمام الناس ي ااحتفاات وامواكب كان مظهرا من مظاهر
ماسك الدين واستمرار سلطته ،وهو اأمر الذي حرصت عليه
معظم اأديان ،إذ م تقتر اأديان عى عاقة اإنسان الخفية
بربه ،وم تكن فقط رسالة للخر وامحبة وسائر الفضائل ،بل
انطوت عى الكثر من الطقوس ليرهن بها متبع العقيدة
عى انتائه لتلك العقيدة أو امذهب أو الدين ،وليجاهر به

علنا ،وشيئا فشيئا فقدت أغلب تلك الطقوس معناها الحقيقي،
وصارت عادات يقوم بها أتباع الدين بشكل ميكانيي للرهنة
عى اتباعهم له ،وصارت ي كثر من اأحيان أهم من امعامات
الخرة والفضائل الحميدة.
وجاء قسطنطن ستانسافسي ( ،)1938 - 1863اممثل
وامخرج الروي الذي أحدث ثورة ي عام التمثيل ،جاء
ي مطلع القرن العرين ليؤكد أنه مكن تحفيز مشاعر
اممثل عن طريق الحركات الجسدية ،وهو ما عرف بـ«منهج
الحركات الطبيعية» ،وهو امنهج الذي توصل إليه ي أواخر
حياته ( ،)1938 - 1934فبعد أن كان يرى أن اممثل يجب أن
يتفهم دوافع الشخصية لتقديم عرض واقعي ،مستعينا بخراته
الحياتية اماثلة ومستحرا إياها من مخزونه وذاكرته لتوليد
اانفعاات امرغوبة ،صار يرى أن اممثل مقدوره الوصول
لانفعاات الشعورية امطلوبة برعة وفاعلية أكر ،إذا ما قام
بسلسلة من الحركات امتناسبة مع طبيعة الشخصية ،أي أن
اإتيان بالطقوس الحركية امناسبة للشخصية التي ُيراد مثيلها
يساعد اممثل عى استحضار الحالة اانفعالية للشخصية ونقلها
للمشاهد بشكل أفضل .فإذا أراد اممثل مثا أن يلعب دور
كاهن ،فكل ما عليه فعله هو محاكاة حركات الكاهن وإماءاته،
فإذا به يتمكن من أداء شخصية الكاهن ،وإذا أراد لعب دور
سارق ،فا عليه سوى محاكاة التفاتات السارق ،ونظراته،
وخطواته ،فإذا به وقد مكن من تلك الشخصية ،ما يعيدنا إى
نشأة فن الدراما وارتباطه بالحركات الشعائرية ،دوما االتفات
إى مكنونات النفس ،فاأصل هنا هو أن يخلق اممثل ما
يشبه الحقيقة وليس الحقيقة عى امرح ،فاممثل الذي مثل
هاملت ،يعلم ،بحسب تلك النظرية ،أنه ليس هاملت ،وإما
جُ ل ما يحاول فعله هو أن يستطيع إيهام امشاهد بأنه هاملت،
فالغاية هي إحداث التأثر امطلوب عى امشاهد ،من خال
شعائر الشخصية وطقوسها.
وتظل الطقوس جزءا ا يتجزأ من حياتنا اليومية ،نراها ي
اأعراس وامآتم وي حفات التأبن والتتويج والتنصيب ،بل
نشارك فيها ونرتدي أقنعتها وأزياءها ،نصنع دراما الحياة
ونصوغ راعها وحوارها ،وقد يحدث أن نجلس مع الجمهور
ونصفق لها.
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رؤية نحو المسرح

في المؤسسات التعليمية ()1

كال الدين حسن

جريدة كل المسرحيين

أصبح ي حكم امسلات اليوم اموافقة عى ذلك الدور الذي مكن أن
يلعبه امرح بفنونه داخل امؤسسات التعليمية امختلفة.
أوا :كشكل من أشكال التواصل اإنساي الذي يعتمد عى نقل الخرات
والناذج اإنسانية من خال امؤدين إى امتلقي .فيا يعرف بالعرض
امرحي.
ثانيا :كفن جامع لكل الفنون يساعد عى تنمية الكثر من امهارات
والقدرات لدى امشاهد /التاميذ ،فمن خال مارسة النشاط
امرحي داخل جاعات أو فرق التمثيل بامدارس ،مكن أن تساهم
ي تنمية اللغة والخطابة والقدرة عى مواجهة اآخرين ،والقدرة عى
العمل الجاعي ،بجانب تعلم حرفيات هذا الفن وبعض من تقنياته.
والتدريب عى تنمية التذوق الفني لدى التاميذ.
ثالثا :كوسيط ووسيلة تعليمية مكن الركون إليها للمساعدة ي تبسيط
وتفسر بعض امقررات الدراسية أو امفاهيم التعليمية واستكال ما
ا مكن للمعلم وحده القيام به داخل الفصل ،فيا يعرف مرحة
امناهج.
رابعا :كوسيط عاجي مكن ااستفادة بتقنياته ي تعديل السلوك وعاج
بعض ااضطرابات السلوكية واانفعالية لدى التاميذ ي كل امراحل
العمرية ،سواء من خال ما يعرف بالسيكودراما أو العاج بالدراما.
أو من خال اأنشطة الدرامية فيا يعرف بلعب الدور أو الدراما
ااجتاعية.
لذلك كان من الطبيعي أن تلقى اأنشطة امرحية ااهتام ي كثر
من الدول امتحرة ،وذلك إمانا منها بأهمية هذا النشاط باعتباره
وسيلة تربوية وتعليمية هامة تهدف إى:
تربية النواحي الجالية ،الوجدانية ،الثقافية ،الفكرية ،الشخصية،
ااجتاعية.
امساهمة ي العملية التعليمية ،بأن يتوى الطالب بنفسه تجسيد
الشخصيات واأفكار التي ترد ي امنهج التعليمي.
الكشف عن امواهب والقدرات الخاصة.
اعتبار العملية امرحية عملية شاملة لكل الفنون.
أن امرح الربوي وسيط تربوي يساعد عى تغر سلوك الطالب.
التعود على سامة النطق.
النمو المعرفي.
معالجة بعض امشكات النفسية كالخجل واانطواء ...إلخ(.)2
هذه اأهداف التي مكن للمرح تحقيقها داخل امؤسسات التعليمية،
والتي وظف امرح فعا من أجل تحقيقها ،ا يختلف عليها أحد.
القدرة التعليمية للمسرح
من أهم الخصائص التي مكن أن تساهم ي تحقيق تعليمية امرح،
اعتبار امرح شكل من أشكال التواصل اإنساي ،فامرح كشكل
من أشكال اأداء الفني يعتمد عى التواصل ما بن مؤدى يقوم بدور
امرسل ،ومشاهد يستقبل الخطاب الثقاي الذي يشكله العرض امرحي
أو موضوع اموقف الدرامي ،والذي يحمل بن طيات الخرة التي
يقدمها كثر من الجوانب التعليمية ،سواء أكانت ترتبط بجوانب الخرة،
أو ترتبط بعاقات اأطراف اإنسانية امشاركة ي هذه الخرة ،ودافعية
كل منها للفعل ورد الفعل ،أو بالتعرف عى امشكلة أو القضية محور
الخرة وأساليب حلها.
هذه هي الجوانب التعليمية التي يوظفها امؤلف امرحي لطرح
وجهة نظره وآرائه إى امشاهدين ،سعيا إى تعديل اتجاهاتهم ورؤيا
العدد 560

 21مايو 2018

هم تجاه امشكلة التي يتعرض لها ي خطابه الدرامي ،والذي يجسده
امخرج واممثل ي خطاب مرحي مكتمل العنار الفنية ،ليصبح ي
النهاية مثابة الدرس التعليمي الذي يستهدف فكر ووجدان امشاهد.
إذا فالهدف اأسمى للمرح يتشكل من قدرته عى التواصل من
خال الخرة والنموذج مع امشاهد ،من أجل إحداث التغر ي أفكاره
واتجاهاته تجاه موضوع ما .وهذا أبسط أهداف العملية التعليمية
والتي تنظر إى عملية التعليم باعتبارها عملية ذات اتجاهن ،ما بن
امعلم (اممثل هنا) وامتعلم (امشاهد).
أما التعليم من خال النموذج ،فامرح يقدم ي خراته الدرامية عدد
من الناذج اإنسانية التي مكن للمشاهد أن ياحظها ويتعاطف معها،
وأخرا مكن أن يتوحد بها باعتبارها قدوة يتمثل سلوكها.
ويشكل كا من التعليم بالخرة ،والتعليم بالنموذج ،محورا منهج
التعليم باأنشطة الذي يوظف اآن ي كل امراحل التعليمية.
وظف اإنسان القدرة التعليمية للمرح والدراما ي رحلة بحثه عن
وسيلة لنقل خراته وتواصله مع اأخر منذ أن وجد عى سطح اأرض.
فقبل أن تنتقل مع فن اأداء إى امرح .وقبل أن يعرف اإنسان أصول
فن التمثيل ،كان يستعن بالرد والتعبر الحري للتواصل مع اآخرين
لنقل خراته الحياتية إليهم بقصد تعليمهم ،كا كان يفعل الصياد عند
عودته أرته أو قبيلته» ليقص عليهم ما تم ي رحلته أو كيفية دفاعه
عن نفسه أمام عدو ترصده ،أو حيوان مفرس صادفه ي رحلته ،وكان
ساحر القبيلة يعلم أفرادها كيف يتغلبوا عى أعدائهم ،وكيف ينتروا
عى مشكاتهم من خال التواصل باأداء الطقي والدعاء.
وعندما عرف اإنسان امرح وارتبط باحتفالياته الدينية وعقائده
اأسطورية اتخذه وسيلة لطرح وجهة نظره تجاه هذه العقائد واآلهة،
كا جاء ي امرح اليوناي ،ومن أهم مظاهر التوظيف الديني
لتعليمية امرح ،ما قامت به الكنيسة الغربية ي العصور الوسطى،

عندما استعانت بالحواريات امرحية والتشخيص أمام امذبح لتجسيد
بعض امواقف القصصية التي جاءت باأناجيل ،لتعلم امصلن تعاليم
دينهم الجديد بأسلوب مشوق ،وكان هذا التوظيف إذنا بعودة فن
امرح إى الحياة ،بعد أن دعت الكنيسة لقرون ثاثة إى رورة نبذ
هذا الفن الوثني.
وى العر الحديث ،مع تطور الفكر السياي وتنوع امذاهب
السياسية خاصة ااشراكية والشيوعية ،وظف امرح كمنر سياي
لطرح اأفكار واأحداث والتعاليم امرتبطة مفاهيم التغر ااجتاعي
والسياي والتعبر عن امواقف السياسية آنذاك ،وكان من أشهر من
وظف امرح سياسيا بسكاتور ي مرحه السياي التعليمي ،والذي أثر
ي الشاعر اأماي برتولت بريخت صاحب نظرية امرح املحمي ،وقد
تبنى كل منها ي مرحه الرسالة السياسية مستعينا باأساليب الفنية،
وكانت هذه الرسالة امبارة الواضحة التي تسعى إى التأثر ي الجاهر
من أجل توعيتها وجذبها أفكار وتعاليم النظريات السياسية الجديدة،
ومقاومة النظام الرأساي الطبقي.
دفعت تعليمية امرح هذه ،الربوين وامرحين إى محاولة توظيفه
كوسيلة ووسيط تعليمي داخل امؤسسات التعليمية كا سنعرف بعد.
نحو تحديد المصطلح
أوا :هل «هو امرح الربوي»؟
ي محاولة للتعرف عى مدى العاقة بن امرح والعملية الربوية ككل
أو معنى أخر مدى تربوية امرح ،لإجابة عى تساؤل مؤداه هل مكن
أن نوظف امرح داخل امؤسسات التعليمية بوصفه مرحا تربويا؟
ابد ي البداية أن نتعرض بإيجاز مفهوم الربية ،وأهدافها كمنطلق
للتعرف عى مدى حدود وصحة هذا امصطلح.
فالربية كا يعرفها البعض هي «عملية متكاملة تسعى للوصول
بامرى إى درجة الكال ،فهي تشتمل جميع جوانب النفس اإنسانية،

[

نوافذ

[

وتستعن بوسائل منها التعلم”( )2لتحقيق هذا الكال.
إذا فالعملية الربوية هي عملية مو مرغوب فيه «وهذا النمو امتكامل
يشمل الفرد من جميع جوانبه :الجسمية والعقلية وااجتاعية
والوجدانية( )3وامرح وحده ا يستطيع أن يلبى كل ااحتياجات
الربوية ي كل هذه امجاات .فعى امستوى الجسمي ا يساعد امرح
عى النمو الجسمي إا بالنذر اليسر ومن مارسونه فقط من امحرفن،
من خال تدريبات لياقة وما أشبه .وعى امستوى العقي فإن امرح
يعمل عى تنمية الجانب امعري من النمو العقي ،من خال ما يعرضه
من خرات ومعارف ..إلخ ،وعى الجانب الوجداي قد يؤدى امرح إى
إثارة عدد من اانفعاات أو التأثرات الوجدانية لدى كل من امتلقي أو
امؤدى ،من خال ما يعرف ميكانيزم التوحد مع الشخصيات امرحية
أو الخرات وامواقف امقدمة ،لكنها بالرورة ليست مؤثرة طوال الوقت
معظم اأفراد .وى نفس الجانب هل مكن للمرح أن ينمى الذكاء لدى
اأطفال ي مدارس الربية الفكرية (امتخلفن ذهنيا) القابلن للتعليم
مثا؟
إن دور امرح ي الربية ا بد وأن يتكامل مع الكثر من امناهج
واأساليب الربوية اأخرى التي تعمل ي توافق ،من أجل التنمية
الشاملة للفرد ،وهو هدف الربية بوجه عام وما يعرف بالربية الرسمية
 Formal educationبوجه خاص
من جانب أخر يشر البعض إى أن من خصائص الربية السعي إى
تحقيق تكيف الفرد مع امجتمع ،معنى أن يكون الفرد عضوا ي سلك
الجاعة ،ووظيفة الربية هي مساعدة الفرد عى أن يتكيف مع
مجتمعه وفق القيم والعادات والتقاليد السائدة ي حياة الجاعة التي
يعيش ي كنفها ،لذلك فمن واجب الربية أن تعد الرامج واأنشطة
امتنوعة التي تهدف إى إكساب الفرد تلك القيم والتقاليد والعادات
واللغة ،والتي تجعل منه
فردا منتظا ي سلك الجاعة ،يكن لها ااحرام ،ويظهر لها اانتاء
واإخاص وامرح قد مكنه أن يساعد ي هذا امنحى من خال تقديم
الناذج اإيجابية من وجهة نظر امجتمع ،والخرات وامواقف التي
تدعم القيم واأعراف والعادات والتقاليد من منظور ثقافة الجاعة،
ويتفاعل الفرد مع كل هذا ومن خال التعلم بالنموذج أو ميكانيزم
التوحد ،مكن للفرد أن يتمثل بعض من خصائص الناذج التي تقدم له،
وهذا قد يفر القصدية التي تقع وراء اختيار النصوص امرحية التي
تقدم ي امؤسسات التعليمية ،حرصا عى مثيلها لكل القيم اإيجابية
التي يتمسك بها امجتمع ،إا أن امرح ي هذا امنحى ا يستطيع
أن يعمل لوحده ،خاصة ونحن نعيش اآن ي عام ثورة امعلومات
وااتصاات ،وى وجود الكثر من امصادر امتنوعة واأكر جذبا من
امرح ،والتي تقدم ماذج وخرات قد تتعارض مع كل تلك القيم التي
يقدمها امرح .وبالتاي ا مكن أن نركن عى امرح وحدة لتحقيق
الهدف الربوي الشامل ي بناء شخصية الفرد .أن هذا يُحمل امرح ما
ا يستطيعه أو يقدر عليه وإن كان ي اإمكان أن يساهم بجزء ي هذا
الكل ،لكنه يظل بعيدا عن كونه تربويا عى طول الخط.
وعى ذلك فإنا لو عرفنا النشاط امرحي الذي يقدم داخل امؤسسات
التعليمية بأنه نشاط تربوى نكون قد وقعنا ي نفس الخطأ الذي يقع
فيه البعض حن يعتقدون بأن الربية «هى اعتبار امادة الدراسية
مركز ااهتام وهى الغاية ،فمن أجلها تفتح امدارس ،ويعد امعلمون،
ويتعلم التاميذ( )5أن امادة الدراسية هي جزء من كل أيضا ،وامعلم
ا يستطيع وحدة القيام بكل العمل الربوى ،لذلك وحتى نحقق مفهوم
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الربية عمليا داخل امؤسسات التعليمية ،ا بد وأن نحول اأنظار من
«ااهتام بامادة الدراسية إى ااهتام بالتلميذ نفسه ،فيكون مو هذا
التلميذ من جميع النواحي هو الغاية ،ويكون كل ما يجرى ي امدرسة
ي خدمة مو هذا التلميذ ،موا متكاما.
وما يصدق عى امادة الدراسية ،يصدق عى أي نشاط مكن النظر إليه
باعتباره نشاطا تربويا ي امطلق.
لذلك نجد أن النرات الصادرة عن إدارة الربية امرحية بوزارة الربية
والتعليم تحر أهداف الربية امرحية ي أهداف مرحية وهى
تلك اأهداف التي ترتبط بفن امرح والعروض امرحية التقليدية،
وأهداف تعليمية ترتبط بخدمة امناهج الدراسية.
أما اأهداف الربوية فهي تجئ ضمنا من خال تحقيق الهدفن
السابقن ،من هنا يكون امرح الربوي مصطلحا فضفاضا لو اتخذناه
لتعريف اأنشطة امرحية والدرامية داخل امؤسسات التعليمية.
ثانيا :هل هو «المسرح المدرسي»:
لنأخذ امرح ي مر عى سبيل امثال ،حيث إن امرح ي امؤسسات
التعليمية ي مر هو همنا وشاغلنا ،وهنا نجد أن امرح قد ارتبط
بامدرسة من خال نشاط «الربية امرحية» .والتي كانت تعتني
بتعريف وتدريب التاميذ عى فنون امرح «ولعل الحركة التمثيلية
ي امدارس عامة – ي مر – والتي واكبت ثورة  ،1919ثم نشطت ي
أواخر العرينات ،واتخذت مظهرا جديا ،حيث تكون ي كل مدرسة
ثانوية بالقاهرة وغرها ،فرقة مثيلية يرف عليها أحد الهواة من
امدرسن”( )6وأدى هذا إى إقرار وزارة امعارف العمومية «تفتيش
شؤون التمثيل» ي
 1943 / 9 / 26لتحدد أغراض امرح امدري ي:
إنهاض اللغة العربية وإذاعة محاسنها.
تعليم الطلبة حسن اإلقاء نظا ونرا.
زيادة امحصول اأدي والعلمي والتاريخي لدى الطلبة.
أن يكون آداه للتهذيب وإحياء امثل العليا ي نفوس الطلبة.
أن يكون أداة تسلية بريئة مهذبة.
تنمية روح ااجتاع والتعاون بن الطلبة ومكينهم من مارس بعض
الفنون امتصلة بامرح.
تنمية الذوق واستشارة باعث الجال(.)7
إذا ارتبطت البداية بإحياء وتنمية استخدام اللغة العربية ،وفنون
اإلقاء ،وتذوق فن امرح للتاميذ ،داخل امدرسة ،من خال نشاط
فرق التمثيل التي سعت لتقديم النصوص امرحية العامية وامرية
امرجمة أو امؤلفة باللغة العربية.
لكن مع التطور واتساع مجاات توظيف امرح داخل امدرسة واتساع
امفهوم عن دورة .أصبح أحد العوامل الرئيسية ي تحقيق الكثر من
اأهداف الربوية ،وخصوصا العامة والنفسية منها للتاميذ ،كا أن
الكثر من امفاهيم اأساسية والقيم اأخاقية ،والدينية والوطنية،
مكن أن تتحقق وتنمى عند التاميذ من خال امرح امدري سواء
من خال النص امرحي ذاته أو العرض امرحي بكل حلقاته ومثراته
ومكوناته”(.)8
اأمر الذي دفع بامسؤولن إى إعادة النظر ي أهداف الربية امرحية،
«تفتيش شؤون التمثيل» والتي كانت تقتر عى تعليم فن اإلقاء
والخطابة ،وتنمية الحس الفني بفنون امرح ،إى أهداف متعددة كا
حددتها الخطة العامة للربية امرحية للعام الدراي  1994 / 93ى:
أوا :أهداف فنية:
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تنمية الوعي امرحي باالتزام بتقاليد وأخاقيات امرح عى أن يكون
عنرا أساسيا من عنار تقييم العرض امرحي.
تنمية التذوق الفني ي مجال امرح.
الكشف عن امواهب امرحية الطابية ورعايتها فنيا والعمل عى تنميها
ويتأى ذلك عن طريق زيادة رقعة النشاط امرحي داخل امدرسة أثناء
العام الدراي بالتوسع ي إقامة مراكز تنمية القدرات ي إقامة مراكز
تنمية القدرات طوال العام.
ثانيا :أهداف تعليمية:
إشاعة تطور الفكر ولهيب الثقافة.
خدمة امناهج الدراسية عن طريق مرحة بعض اموضوعات الدراسية
واعتبار أن هذا جزء أساي من نشاط امرح امدري عى مستوى
امديريات واإدارات التعليمية.
التعود عى النطق الصحيح واالتزام بقواعد اللغة العربية الفصحى
وذلك من خال تنفيذ مسابقات القدرات الفردية (إلقاء – مونودراما)
عى امستوى امحى وامركزي.
صقل وتثقيف الطاب ي الفنون امرحية من خال برامج امرح
امدرى.
ااستفادة من مرح العرائس وتشغيله لخدمة امادة التعليمية حيث
إنه من الرسائل امحببة لدى التاميذ وخصوصا ي امراحل اأوى من
التعليم.
ثالثا :أهداف تربوية:
تربية ااعتاد عى النفس.
ترقية امهارات والسمو باميول وتنمية امفاهيم اأساسية والقيم
اأخاقية والدينية والوطنية.
تعلم امعارف وااتجاهات وامهارات وتحسن اأداء وتعديل السلوكيات.
التدريب عى التعاون والعمل الجاعي امشرك وإتاحة الفرص لنمو
القدرات الفردية والجاعية.
التأكيد عى امبادئ التي يجب أن يرى عليها النشء ومبادئ اإمان
الصحيح ومبادئ الوطنية الصادقة ومبادئ الحرية والسام.
خلق جيل جديد مؤمن برسالة امرح الذي تضم كل الفنون.
البعد عا استهلك من أعال مرحية ا تتمى مع متغرات العر
بالبحث عن مرحيات هادفة اجتاعية وسلوكية تهتم بقضايا بادنا.
تفريغ شحنات الشباب ومدهم بالقيم الفكرية السليمة وتهذيب
سلوكياتهم وشغل أوقات الفراغ والبعد بهم عن اانحرافات(.)9
إضافة إى ما مكن أن تحققه مارسة النشاط امرحي من «إشباع
الدوافع الفردية ،وإحال السلوك ااجتاعي السوي محل السلوك غر
ااجتاعي ،وامساعدة عى تريف طاقة الفرد الزائدة ،وتوجيهها،
وتحقيق التوازن النفي للتاميذ”(.)10
بالنظر إى هذه اأهداف نجد أنها فعا أهداف نبيلة ،لكنها ا تؤثر
ي كل التاميذ بنفس القدر ،بل تؤثر بقدر أكر فيمن مارسون فنون
امرح وهم قله ،ومن يشاهدونها وهم ليس الكل ،ونظرا أن فن
امرح كوسيلة من وسائل التواصل وشكل من أشكال التعبر تحتاج
لعدد من القدرات التي قد يفتقد إليها البعض ،سواء من حيث قدرات
اأداء أو التلقى ،لذلك يجب أن يكون لهؤاء البدائل من الوسائل
التي قد تحقق ما مكن للمرح أن يحققه لعاشقيه ،أو من يرون فيه
الوسيلة اأنسب إشباع احتياجاتهم ومساعدتهم عى النمو ،أو التي تجد
فيه وسيلة تربوية ناجحة ،وسائل خاف ما يعرف بالربية امرحية.
إذا فامرح الذي يقدم خال نشاط الربية امرحية ا مكن أن
نعتمده نشاطا تربويا عاما ،أنه ا يؤثر ي الكل .هذه واحدة .والثانية
أن هناك مؤسسات تعليمية مارس امرح داخلها ي أكر من شكل
وهى مؤسسات غر مدرسية بامفهوم امتعارف عليها كرياض اأطفال
والسنوات اأوى من التعليم اابتداى من جهة ،والجامعة من جهة
أخرى ،فهل نصف امرح ي كل منها حسب الطبيعية الوظيفية ودورها
ي امراحل التعليمية فنقول مرح رياض اأطفال وامرح الجامعي.
إن مصطلح امرح امدري ،ا مكن أن يظل كل أنشطة الربية
امرحية التي تقدم ي كل امؤسسات التعليمية غر امدرسية ،أوا
اختاف نوعية امستفيدين من الطلبة اختافا بينا ي خصائصهم
اإمائية ،فلكل مرحلة عمرية واحتياجاتها امعرفية والعقلية والنفسية
وااجتاعية والوجدانية ،التي تسعى إشباعها .وإشباعها ولو تم من
خال امرح فسوف يتطلب شكا مستقا ي خصائصه وتقنياته
ومحتواه وأسلوب عرضه لكل مرحلة عمرية .لذلك فإن مصطلح امرح
امدري ا يكفى لى يعمم عى كل ما يقدم ي امؤسسات التعليمية بل
يحتاج بجواره إى مرح رياض اأطفال ومرح صغار اأطفال (امرحلة
اأوى من التعليم اأساي) ثم امرح الجامعي فيا بعد ...يتطلب
اأمر إذا السعي إيجاد مصطلح مكن أن يظل بدالته كل اأنشطة
امرحية والدرامية التي مارس ي كل امؤسسات التعليمية سواء أكانت
ترتبط مفهوم الربية امرحية أو مفهوم مرحة امناهج.

[

نوافذ

[

28

سيد علي سماعيل يكتب:

رحلي إلى بولندا كشفت لى أسرارا جديدة

جريدة كل المسرحيين

عدت من أوروبا بعد أن حققت إنجازا مرحيا مرضيا؛ بوصفي أول مري
يلقي مجموعة محارات عن امرح العري وتاريخه عى طاب قسم
اللغة العربية معهد ااستراق منذ  99سنة ،وهو عمر امعهد التابع لكلية
اآداب جامعة ياجللونسي ي بولندا ،بوصفها من أعرق جامعات أوروبا
والعام ،حيث إن عمرها تجاوز  650سنة!! وعى الرغم من أن جميع صور
وفيديوهات محاراي منشورة ي صفحاي مواقع التواصل ااجتاعي وي
اليوتيوب ،وأحدثت دويا هائا بن اأصدقاء وامرحين ي العام العري ونالت
استحسانهم؛ إا أن هناك أرارا وخفايا ،أرى من الواجب اطاعكم عليها ،قد
تنر بعض الجوانب الغامضة ،أو تفتح امجال مستقبا لتعميق العاقات العلمية
وامرحية بن العرب وبن معهد ااستراق ي بولندا ،وهذا ما أهدف إليه من
كشفي أرار وخفايا هذه الرحلة!!
بدأت قصة هذه الرحلة ي مارس (آذار)  ،2017عندما كتب صديقي الدكتور
محمود العشري تعليقا ي الفيسبوك قال فيه« :صديقي امسترق الذي قابلته
ي أقى بقاع اأرض ،حيث ا يعرف الناس أننا موجودون عى هذا الكوكب،
أتبادل أطراف الحديث معه وهو الذي يحيط بامرح امري كا ا يحيط
به كثرون ممن يعملون به ،عندما اقرحت عليه أعال أخي اأكر وصديقي
د.سيد إساعيل امؤرخة للمرح امري؛ باغتني بقوله( :د.سيد إساعيل
هووووووووا) وظل يتنغم ويتايل طربا قائا( :ومن مثل د.سيد إساعيل)!!...
كنت حقا سعيدا وفخورا».
بعد قراءة هذا التعليق اتصلت بصديقي العشري استفر منه عن اأمر ،فقال:
إنه شارك منذ عام ي مؤمر بأوروبا وتقابل مع امسترق الدكتور سابستيان
جادومسي ،وكان يتحدث عن امرح امري .وي فرة ااسراحة بن جلسات
امؤمر دار بينها الحوار الذي نره ي الفيسبوك ،ثم أعطاي رقم هاتف
امسترق ،فأرسلت له رسالة شكر عا ذكره ي حقي عى الواتساب .فكتب ي
ردا هذا نصه« :السام عليكم يا دكتور سيد عي إساعيل أشكرك جزيل الشكر
عى رسالتك وكامك .هذا رف حقيقي وكبر ي .قرأت مؤلفاتك كلها تقريبا
واستفدت منها استفادا عماقا .ودون مجاملة ا بد أن اعرف بأنني اعتر كتبك
من أهم ما كتب عن امرح العري بشكل عام وعن امرح امري بشكل
خاص ي السنوات اأخرة .مع أطيب تحياي وتقديري واحرامي – سابستيان
جادومسي».
بعد عدة أشهر تقابلنا ي اإسكندرية وتناقشنا ي أمور علمية ومرحية كثرة،
حيث وجدته مهتا بالنصوص امرحية قبل وبعد ثورة  ،2011وأعطيته بعض
امقرحات ودار الحديث بيننا ي أمور مرحية أخرى ،فباغتني بقوله :أنت
موسوعة مرحية يا دكتور سيد ونريد أن نستفيد من علمك ،فهل توافق أن
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تأي إى بولندا إعطاء بعض امحارات ،فقلت له سأسعد بذلك .وبعد عدة
أشهر استلمت خطاب الدعوة ،وم أشأ نره أو اإعان عنه وقتها ،خشية تأثره
ي حالة فشل امهمة؛ ولكن بعد نجاحها – بتوفيق من الله عز وجل – أستطيع
أن أذكره كاما ،وهذا نصه:
» اأستاذ الدكتور  /سيد عي إساعيل أستاذ امرح العري بقسم اللغة العربية
بكلية اآداب جامعة حلوان .بناء عى مكانتك العلمية ي مجال تاريخ امرح
العري وتوثيقه ،تلك امكانة التي وصلت إى أوروبا ،وتحديدا ي بولندا ،يرنا
دعوتكم للحضور إى قسم اللغة العربية وآدابها – معهد ااستراق بجامعة

ياجللونسي (كراكوف ،بولندا) ي الفرة من  6إى  12مايو (أيار)  2018إلقاء
مجموعة من امحارات العلمية حول تاريخ امرح العري ليستفيد منها
الطاب وأعضاء هيئة التدريس بقسم اللغة العربية وآدابها علا بأن كافة
تكاليف السفر واإقامة والتنقات سيتحملها الطرف البولندي».
وتواصلت بعد ذلك مع سابستيان بخصوص برنامج الزيارة وتحديد اموضوعات
امرحية التي سأحار فيها ،بعد أن علمت أن الطاب ا يعلمون شيئا عن
امرح العري!! وبالفعل بدأت تحضر امحارات بحيث اشتملت عى
معلومات عامة دون تفاصيل عن امرح العري ،ومناسبة للطاب وفقا

[
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مستوياتهم امختلفة ،فمثا جعلت امحارة اأوى بعنوان (كيف نشأ امرح
ي الوطن العري؟) عندما علمت أنها محددة لطاب الفرقة الثالثة ،أن هذا
اموضوع يتناسب مع مستوى تفكرهم ومكنهم من اختيار اأطروحات العلمية
امطلوبة منهم .وجعلت امحارة الثانية بعنوان (كيف عرف العرب امرح
الغري؟ وكيف عرف الغرب امرح العري؟) ،أنها محارة لطاب الفرقتن
اأوى والثانية وهذا مستوى يتناسب مع اموضوع وإشباع فضول مستوى طابه.
أما امحارة الثالثة واأخرة فكانت بعنوان (الصورة العامة للمرح ي البلدان
العربية) ،وهو اموضوع الذي يتناسب مع مستوى الطاب ي الفرقتن الرابعة
والخامسة ،وهم طاب مرحلة اماجستر ،وهم أهم فئة مستهدفة ومؤهلة
للتخصص ي امرح العري من سيرع منهم ي كتابة أطروحته للدكتوراه
مستقبا.
كا اتفقنا أن إلقاء هذه امحارات سيكون بالعربية الفصحى امبسطة من
أجل تدريب الطاب أكر عى ااستاع إى اللغة التي يدرسونها .وتعمدت أن
تكون امحارات معروضة أمام الطاب ومشتملة عى الصور والوثائق بواسطة
(الداتا شو) ،حيث إن تأثر الصور أقوى من الكام امكتوب ،وأرسلت إى الدكتور
سابستيان أوراق جميع محاراي لتكون بن يديه قبل سفري بأسبوعن،
ووجدها تحقق الهدف امنشود ي معرفة الطاب بامرح العري معرفة عامة.
وعندما بدأت القراءة عن بولندا وااستراق فيها ،احظت أن أكر امسترقن
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من أمانيا وإنجلرا وفرنسا وإسبانيا ،أما بولندا فليس لها نصيب كبر من
امسترقن!! وعندما وصلت إى بولندا واستقبلني سابستيان وي الطريق
إى الفندق قال ي إن أغلب الطاب ي قسم اللغة العربية معهد ااستراق
يخجلون من الحديث الشفهي بالعربية ،ولكنهم يستمعون إليها جيدا .كا
أخري بأن الطاب ا يعلمون شيئا عن امرح العري ،بل وا يعلمون أن مرحا
موجودا ي البلدان العربية!! كل هذا علمته قبل  24ساعة من إلقاء أول محارة
ي!! لذلك قررت أن أغر الهدف من محاراي ،فبدا من أن يكون الهدف
معرفيا فقط ،سأضيف عليه هدفا مهاريا بحيث أع ّرف الطاب امرح العري
وتاريخه ،وي الوقت نفسه أحثهم عى دراسته وعمل أبحاث ي بعض موضوعاته
من خال وجهة النظر اأوروبية ااستراقية.
فمثا طلبت منهم البحث ي أمر امرح بوصفه فنا غربيا وافدا إى البلدان
العربية ،فهل نجحنا كعرب ي استقباله واستيعابه وإلباسه الثوب العري ،أم
أخطأنا ي ذلك؟ وهل كانت عقليتنا أقل من الغرب أم أفضل منهم ي التعامل
مع هذا الوافد الجديد؟ كا طالبتهم ببحث ظاهرة انتشار امهرجانات امرحية
ي البلدان العربية من خال وجهة النظر اأوروبية ااستراقية .كذلك طالبتهم
بإبداء رأيهم فيا توصلت إليه بخصوص ريادة جيمس سنوا ،وقلت لهم راحة:
إنني اجتهدت ي هذا اأمر من خال رؤيتي كعري ي اأمر ،ويهمني رؤيتكم
كأوروبين ومسترقن ي اأمر نفسه .ومن يتابع فيديوهات محاراي ي
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ال«يوتيوب» سيلحظ أنني شجعتهم عى كتابة بحوث متنوعة حول امرح
العري بوجهة نظر أوروبية استراقية.
ومن جانب آخر تذكرت مقولة سابستيان بأن الطاب يخجلون من الحديث
الشفهي بالعربية الفصحى لعدم مكنهم منها بطاقة .فقمت بتشجيعهم عى
التحدث وامناقشة والجدال وامحاججة بالعربية الفصحى كا هو واضح ي ختام
فيديوهات امحارات الثاث .وقد نفذت ذلك بأنني طالبت من كل طالب
(وبالدور) أن يسألني أي سؤال يتعلق بامرح العري أو بامنطقة العربية أو
بأي يء يرغب ي معرفته!! ومن هنا جاء التشويق والتشجيع أن كل طالب
أراد أن يثبت أنه يتحدث العربية ويناقش بها .وأتذكر أن سابستيان استحسن
طريقتي هذه لطاب الفرق امتقدمة ،وكان مشفقا عى طاب امستوى اأول
من التجربة .ورغم ذلك طبقت اأسلوب نفسه عى الجميع ،وكان طاب
امستوى اأول من أفضل امستويات ي النقاش وطرح اأسئلة .وقد يسألني
القارئ :هل هم كطاب أجانب فهموا جيدا ما ذكرته ي امحارات بالعربية
الفصحى؟ واإجابة عى هذا السؤال ،جاءتني من صديقي الشاعر الدكتور
يوسف شحادة – اأستاذ بالقسم ي امعهد – عندما حر مع الطاب امحارة
اأخرة ،فسألهم بعدها مبارة :هل فهمتم ما ذكره الدكتور سيد ي امحارة؟
فقالوا له :نعم فهمنا أغلب ما طرحه بالعربية بنسبة كبرة وصلت إى 80%
ومن امواقف امهمة التي حدثت مع الطاب ،إنني سألت ي أول محارة سؤاا،
قلت فيه :من منكم يعرف أي يء عن امرح العري؟ فلم يجب أي طالب!!
فكررت السؤال مرة أخرى ،وم أتلق أية إجابة!! وعندما أنهيت امحارة ،سألهم
سابستيان :هل منكم من سيقرأ أو يكتب عن امرح العري ي أطروحته
مستقبا ،فجاءه أكر من رد إيجاي بأنهم سيقومون بذلك؛ لذلك وضعت ي
مكتبة القسم  16كتابا من مؤلفاي عن امرح العري ،لتكون نواة للطاب ي
معرفة امرح العري .واتفقت مع سابستيان بأنني عى استعداد إمداد أي
طالب مستقبا بامراجع العلمية امرحية ي حالة تخصيص أطروحته حول
امرح العري .كا سعدت جدا مناقشة الطاب عندما أنهي امحارة معهم،
وأجدهم يسألون عن امرح العري ومقارنته بامرح الغري ،وسؤالهم عن أهم
مرح ي مر ،ومن هي أفضل ممثلة مرحية ،وما هو أهم مرح ،وما هو
أهم مهرجان ،ومن هو أهم كاتب مرحي ..إلخ
وي اليوم الثالث من زياري لبولندا ،تقابلت مع الدكتورة امسترقة باربارا
ميخااك بيكولسكا رئيسة قسم اللغة العربية ومديرة معهد ااستراق
بالجامعة ،وتحدثت معي ي أنها تتوقع أن تزداد الدراسات حول امرح العري
بعد زياري هذه ،بسبب ما سمعته من اأثر اإيجاي أول محارة ي ،وأبانت ي
عن سعادتها ما سمعته عني من الدكتور سابستيان الذي يُعد امتخصص اأول
ي الدراسات امرحية العربية ي معهد ااستراق .ودار نقاش بيني وبينها
ي حضور سابستيان ،حيث نقلت ي رغبتها ي أن أصفها وأصف سابستسيان
أيضا بامستعرب وليس بامسترق!! وأبان سابستيان وجهة نظره ي اأمر ،بأن
امسترق هو الشخص الذي يعرف أكر من لغة رقية مثل (العربية والعرية
والفارسية والركية والهندية ...إلخ) ،أما باربارا وسابستيان فها متخصصان ي
اللغة العربية فقط ،لذلك ها مستعربان!! ناهيك بعلمها بأن اسم مسترق
غر مستحب عند العرب ،أنه يرتبط بالتجسس وااستعار ،فوافقتها عى
رأيها هذا.
وبهذه امناسبة أقول :إن الدكتور امستعرب سابستيان جادومسي سيكون اسا
مها ي تاريخ الدراسات امرحية العربية مستقبا؛ حيث إنه كتب عن امرح
ي اإمارات ،وترجم إى البولندية مرحية من تأليف الشيخ سلطان بن محمد
القاسمي حاكم الشارقة ،ويكتب اآن موازنة بن مرحيات مرية قبل وبعد
ثورة  .2011وهذا يعني أنه سيصبح امستعرب اأشهر ي مجال امرح العري
مستقبا .وبهذه امناسبة أخذي سابستيان ي زيارة سياحية إى منجم املح تحت
اأرض مائة وخمسن مرا أشاهد مدينة كاملة منحوتة ي الصخور املحية،
وكانت امفاجأة أنني رأيت مرحا كاما منحوتا داخل هذا منجم املحي!!
وي اليوم اأخر من زياري إى بولندا ،وبعد نجاح محاراي سلمني الدكتور
سابستيان خطابا رسميا من عميدة معهد ااستراق الدكتورة باربارا ،أهم ما
جاء فيه إنني «أول أستاذ أكادمي عري ألقى محارات عن امرح العري ي
معهد ااستراق ي السنوات اأخرة» وأنني قمت «بإلقاء هذه امحارات
باقتدار كبر ،ونلت إعجاب الطاب ،ونجحت ي تحقيق الهدف امنشود ي
معرفة الطاب بامرح العري ،وحثهم عى داسته مستقبا» .هذا النجاح أسفر
عن اقراح جديد من الدكتورة باربارا بأن أكون أستاذا زائرا مدة فصل دراي
واحد مستقبا ،فأبديت موافقتي لتقوم إدارة جامعة ياجللونسي باتخاذ
اإجراءات اأولية لهذه امهمة ،التي من امتوقع تنفيذها – مشيئة الله  -بعد
ثاثة أعوام وفقا لنظام استضافة اأساتذة الزائرين ي الجامعة البولندية.
آخر مقرح تناقشت فيه مع سابستيان ،مثل ي نر كتاب يجمع تفريغ هذه
امحارات؛ بوصفها أول محارات ُتلقى بالعربية ي امعهد من قبل أكادمي
مري حول امرح العري وتاريخه ،عى أن ُتنر امحارات داخل الكتاب
باللغات الثاث :العربية واإنجليزية والبولندية ،وهو سيقوم برجمتها إى
البولندية .وبهذه امناسبة أقول إن الدكتورة سامية حبيب كان لها السبق ،عندما
اقرحت  -قبل سفري – ي صفحة الجمعية الدولية لنقاد امرح (IATC -
 )EGYPTبالفيسبوك بأن ُترجم محاراي التي سألقيها ي بولندا عن امرح
العري إى اإنجليزية .وأخرا أقول :الحمد لله حمدا كثرا عى ما منحني الله من
مكانة علمية ما كنت أحلم بجزء منها يوما ما!!
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زينب صدقي

 ..اأرستقراطية

عمرو دوارة

تنتمي الفنانة زينب صدقي إلى الجيل اأول للفنانات المصريات الاتي
احرفن التمثيل ،فهي من أوائل الفتيات المصريات الاتي عملن بالتمثيل
خال النصف اأول من القرن العشرين (والمقصود بالتحديد هو التمثيل
بالمسرح بوصفه القناة الفنية الوحيدة المتاحة قبل ظهور السينما
واإذاعة والدراما التلفزيونية) ،ولم يسبقها بالتمثيل سوى عدد قليل
من الفنانات وفي مقدمتهن :لطيفة عبد الله ،منرة المهدية ،زكية
إبراهيم ،دولت أبيض،

جريدة كل المسرحيين

حيث كانت البطوات النسائية ي ذلك الوقت محصورة عى مجموعة صغرة
من الفنانات الشوام (من بينهن :ملكة رور ،هيانة بيطار ،مريم ساط ،ميليا
ديان ،وردة ميان ،ماري صوفان ،أبريز استاي ،أمظ استاي ،فاطمة اليوسف،
بديعة مصابني ،ماري منيب ،ثريا فخري) ،أو عى مجموعة من امريات
اليهوديات (ومن بينهن :أديل ليفي ،صالحة قاصن ،اسر شطاح ،نظلة مزراحي،
رينا إبراهيم ،هريت كوهن ،فيكتوريا كوهن ،فيكتوريا موى).
الفنانة مرفت عثان صدقي والشهرة باسم «زينب صدقي» ممثلة مرية
من أصل تري ،من مواليد 15 :أبريل  ،1895وقد نشأت ي منزل عمها منطقة
«سوق الساح» محافظة القاهرة ،ولرفضها الزواج من ابنه اضطرت للهروب
من منزله واللجوء إى الفنانة روز اليوسف ،والتي تعرفت عن طريقها عى عام
«امرح» .بدأت الفنانة زينب صدقي التمثيل ي امرح عام  1917وهي ي
الثانية والعرين من عمرها ،وذلك نظرا أن أرتها ذات اأصول الركية كانت
محافظة إى درجة كبرة ،،ولكن عشقها للفن جعلها تقدم عى خوض رحلتها
مع التمثيل متحدية الجميع .وكانت أوى خطواتها ي اقتحامها عام امرح
بالتحاقها بفرقة «عبد الرحمن رشدي» عام  ،1917ثم بعد ذلك بانضامها
لبعض الفرق امرحية اأخرى ومن أهمها فرق« :أمن عطا الله»« ،رمسيس»،
«الريحاي»« ،فاطمة رشدي»« ،اتحاد اممثلن»« ،الفرقة القومية».
ويذكر أنها قد إلتقت عام  1920بالفنان القدير نجيب الريحاي وتركت انطباعا
جيدا لديه ،كا قام الفنان الكبر يوسف وهبي بضمها إى فرقة «رمسيس» أثناء
تأسيسه لها عام  ،1923وأسند لها ي البداية بعض أدوار الصبيان والشباب،
ثم أسند لها بعض اأدوار الثانية ومن بينها أدوار الفتيات اأرستقراطيات
والعاشقات ،وبعد استقالة الفنانة روز اليوسف من الفرقة عام  1925أسند إليها
بعض أدوار البطولة ،ثم أصبحت بطلة للفرقة عام  ،1927وذلك عقب انسحاب
الفنانة فاطمة رشدي بطلة الفرقة آنذاك.
وجدير بالذكر أنها قد ميزت بقدرتها عى تجسيد مختلف الشخصيات الدرامية
وخصوصا التاريخية ،وذلك نظرا أن أداؤها التمثيي بصفة عامة قد اتسم
باأداء امرحي الكاسيي ،وكذلك إجادتها التمثيل ي امرحيات امقدمة
باللغة العربية الفصحى ،بصوتها اآر امميز امعر ومخارج ألفاظها السليمة
وحروفها الواضحة والتزامها الدقيق بجميع قواعد النحو والرف ،باإضافة
إى جال صوتها وخصوصا ي إلقاء الشعر ،وقدرتها عى توظيف صوتها امعر
القريب من القلب وامتاكها مهارات اأداء والتلوين الصوي طبقا للمتطلبات
الدرامية للدور.
هذا وتضم قامة أعالها امرحية مجموعة كبرة من اأدوار امتميزة ومن بينها
بفرقة «رمسيس» :مرجريت مرحية غادة الكاميليا ،سمرة بالفريسة ،سيسيل
ي جاك الصغر ،نيتو كريت ي غرام الوحش ،كلر ي ملك الحديد ،وبالفرقة
«القومية» :كليوباترة ي مرع كليوباترة ،فرنسواز ي قلوب اأمهات ،ليى ي
مجنون ليى ،فوزية هانم ي أصدقاؤنا األداء ،كارا ي الذهب.
ويذكر أن هذه الفنانة القديرة كادت أن تفقد حياتها فوق خشبة امرح يوما
ما ،وبالتحديد أثناء تجسيدها مشهد الشنق ي مرحية «أحدب نوتردام»،
والذي تقوم فيه بتجسيدا شخصية فتاة تشنق نفسها ي نهاية امرحية ،ولى
يظهر ذلك امشهد واقعيا أمام الجمهور كان يتم ااستعانة بخدعة توهم
امشاهد أنها بالفعل تشنق ،ولكن لسوء الحظ فشل تنفيذ الخدعة ي إحدى
لياي العرض أسباب ميكانيكية ،ما كان سيعرضها للشنق حقيقية لوا لطف
الله.
وياحظ أن الله قد منح هذه الفنانة القديرة جاا مائكيا ووجها بريئا طيبا
جميل امامح رشحها أن تكون بطلة بامرح منذ البدايات ،كا ساعدها هذا
الجال اأرستقراطي ذو امامح الركية وخفة ظلها امرية ي اختيار امخرجن
لها لتجسيد أدوار اأم أو الحاة اأرستقراطية امحافظة عى عاداتها وتقاليدها
ي أغلب أفامها السينائية ،لتجعل الجمهور من صدق إحساسها يشعر بأنها
والدته ،وقد تنوعت أدوارها ي عام السينا بن أدوار الشخصية الطيبة أو
السيدة ااستقراطية الريرة ،ولعل أشهر أدوراها ي هذا اإطار دورها ي فيلم
«ست البيت» مع الفنانة فاتن حامة ،ودور والدة (نينة) رشدى أباظة ي فيلم
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«صغرة عى الحب» ،وشخصية الناظرة الطيبة ي فيلم «عزيزة» ،واأم ي
«بور سعيد» ،والجارة الطيبة ي «البنات والصيف» ،ومن أشهر أفامها أيضا:
الراهبة ،وفاء إى اأبد ،موعد ي الرج ،التلميذة ،الجرمة والعقاب ،حب
ودموع ،إسكندرية ليه.
ونظرا للتميز الفني للفنانة زينب صدقي نالت ي عام  1926الجائزة اأوى
ي التمثيل الدرامى ي امسابقة التي أقامتها لجنة تشجيع التمثيل والغناء
امرحى ،كا حصلت عام  ١٩٣٠عى لقب ملكة جال مر ،كا نالت
جائزة الجدارة للفنون من الدولة امري ،وأيضا جائزة الرواد مناسبة اليوبيل
الذهبي للسينا امرية من «جمعية الفيلم».
تزوجت الفنانة زينب صدقي ي شبابها ولكن م يدم زواجها إا عدة أشهر،
ومن امؤسف أنها كانت وحيدة قبل الزواج وأصبحت بعده وحيدة أيضا،
وكان زماء الوسط الفني والثقاي هم سندها وأرتها ،فشاركت ي كثر من
الصالونات الثقافية التي كان يقيمها بعض الرواد وامثقفون وتجمع بن
رموز الفن والسياسة والثقافة ،ومن بينهم اأساتذة صالح جودت ،أحمد
رامي ،سليان نجيب ،يوسف وهبي وشكري راغب مدير اأوبرا وغرهم.
وقد عرفت «زينب» بلباقتها ورقتها وثقافتها وأرستقراطيتها رغم مواردها
البسيطة من أعالها الفنية.
وقد تعرضت الفنانة القديرة طيبة القلب وكرمة اأخاق والطباع زينب
صدقي لأسف إى تخفيض قيمة معاشها بعدما توى اأديب أحمد حمروش
إدارة فرقة امرح القومي ،وذلك ي محاولة لتقليل التكاليف بتقليص أجور
ومعاشات الفنانن غر واضعا ي ااعتبار الظروف الحياتية لهؤاء الفنانن وا
إسهاماتهم الرية وتاريخهم الفني امرف ،وبعد عدة سنوات طويلة قام
الرئيس أنور السادات منح معاش استثناي (قدره مائة جنيه) لعدد من كبار
نجوم الفن ،ليعينهم عى مصاريف الحياة ي كرهم ومنهم الفنانة زينب
صدقي.
ويحسب ي رصيد «زينب صدقي» زرعها الخر ي شبابها ،ومن أوضح اأمثلة
عى ذلك أنها عندما علمت بوفاة أحد العاملن ي اأوبرا وتركه ابنة صغرة
(كوثر حسن عباس) ،قامت فورا بكفالتها واعترتها كابنتها وأطلقت عليها
اسم «ميمي صدقي» ،وأغدقت عليها ما يسعدها ي فرة الطفولة ،واهتمت
بتعليمها حتى مرحلة الشباب .وتدور اأيام لتحصد «زينب صدقي» ي
سنواتها اأخرة ما زرعته حينا أحسنت ابنتها رعايتها وكفلتها وغمرتها بكل
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مظاهر الر والعطف وااهتام ،وحتى عندما تزوجت من رجل لبناي طلبت
من أمها أن تذهب معها لتقيم ي بروت ،لكن «زينب صدقي» رفضت
وفضلت أن تقي ما بقي من عمرها ي «مر» ،فا كان من اابنة إا أن
استأجرت لها جناحا ي مستشفى خاص لتقيم فيه وعينت لها ممرضة خاصة
تلبي احتياجاتها ،كا حرصت عى زيارتها مرة كل شهر عى اأقل لاطمئنان
عليها.
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعالها الفنية طبقا اختاف القنوات امختلفة
(سينا مرح) مع مراعاة التتابع التاريخي كا يي:

أوا :اأعمال المسرحية

ظل امرح هو امجال امحبب للفنانة زينب صدقي ،فقد تفجرت هوايتها
لفن التمثيل به ،كا أثبتت وأكدت موهبتها من خاله بعدما تعلمت أصول
التمثيل بفضل أساتذته (عزيز عيد ،عبد الرحمن رشدي ،أمن عطا الله،
جورج أبيض ،يوسف وهبي ،زي طليات ،عمر وصفي ،فتوح نشاطي)،
ومن خاله أيضا شاركت ي تجسيد عدد من أهم الشخصيات الدرامية،
حتى أصبحت نجمة متوجة ،وي هذا الصدد يجب التنويه إى أن الفرة من
عام  1923إى عام  1953تعد من أزهى فرات تألق الفنانة زينب صدقي
مرحيا .وهي الفرة التي بدأت بتأسيس كل من فرق« :رمسيس» (،)1923
«فاطمة رشدي» (« ،)1927اتحاد اممثلن» (« ،)1934الفرقة القومية»
بوصفها أول فرقة حكومية ( )1935ضمت نجوم الفرق الكرى الثاث (جورج
أبيض ،رمسيس ،فاطمة رشدي)  -ثم إعادة تشكيلها تحت مسمى «الفرقة
امرية للتمثيل واموسيقى» عام  ،1942وأخرا إعادة تشكيلها مرة أخرى
تحت مسمى الفرقة امرية الحديثة عام ( 1953بعد دمجها مع فرقة
«امرح امري الحديث”)  -فخال تلك الفرة تقاسمت أدوار البطوات
النسائية مع الفنانات :روز اليوسف ،فاطمة رشدي ،أمينة رزق ،فردوس
حسن ،دولت أبيض ،روحية خالد ،عقيلة راتب .ولكن بعد عام  1953وضم
أعضاء فرقة «امرح امري الحديث»  -وجميعهم من خريجي «امعهد
العاي للتمثيل»  -ومواكبة ذلك ظهور جيل جديد من امخرجن اأكادمين
(نبيل األفي ،حمدي غيث ،عبد الرحيم الزرقاي ،نور الدمرداش ،سعيد أبو
بكر ،كال يس) ،قام هؤاء امخرجون منح فرصة التألق لجيل جديد من
نجات امرح وي مقدمتهن :نعيمة وصفي ،ملك الجمل ،عفاف شاكر،
سميحة أيوب ،سناء جميل ،فكانت النتيجة هي تقلص فرص البطوات أمام
الفنانة زينب صدقي وباقي نجات جيلها .هذا ومكن تصنيف مشاركاتها
امرحية طبقا اختاف طبيعة الفرق (جهة اإنتاج) مع مراعاة التتابع
الزمني كا يي:
« - 1أمن عطا الله» (اأوبرا كوميك) :صباح الخر ،القضية مرة  ،14امجنونة،
صندوق الدنيا ( ،)1919اأمراي كشكش بن الخنادق ( ،)1921امنحوس،
نيويورك (.)1922
« - 2رمسيس» :رخة اأم ،الشياطن السود ،اأنانية ،عبد الستار أفندي
( ،)1923امحامي امزيف ،الجاه امزيف ،ي سبيل التاج ،فيدورا (،)1924
أحدب نوتردام ،كليوباترة ،الفريسة ،الوطن ،تيار املذات ،حياة امقامر
(اموت امدي) ،صاحب اماين ،عرين ألف جنيه ،البر ،الحب امغناطيي،
الذبائح ( ،)1925هرناي ،الفضيحة ،الكوكاين ،الكونت دي مونت كريستو،
الوحوش ،تحت العلم ،التهديد ،سيزار دي بورجيا ،نائب رغم أنفه ،وراء
الهمايا ( ،)1926قلوب الهوانم ،القاتل ،البيت امحار ،ملك الحديد ،جاك
الصغر ،الرق والغرب ،النر الصغر ،يوليوس قير ،إرائيل (،)1927
نرون ،القضية امشهورة ،أرسن لوبن ،شجرة الدر ،غرام الوحش ،الصديقتان،
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العرش ،الجيش ،قير بول ،اأخرس (الكابورال سيمون) ،كاترين دي مدسيس،
الرج الهائل ،الرنس جان ،الخائن ( ،)1928من امجرم؟ ،اللهب ،الحب امحرم،
باجي سقا ،قير لوك ،مارجريت دي بورجينا ( ،)1929بهوات الريف ،بنات
الهوى ( ،)1930ثاث عرسان وعريس (.)1935
« - 3فاطمة رشدي» :الحب امحرم ،مجنون ليى ( ،)1930آنا كارنينا ،فاطمة
(.)1931
« - 4اتحاد اممثلن» :القصاص ،امستهرة ،الحاق الفليسوف ،الست درية،
الوادة بلقيس ،جميل وبثينة ،رخة الطفل ،العصامي ،فتاة شنغهاي ،مجنون
ليى ،هوراس ،اإسكندر اأكر (.)1934
« - 5امرح القومي» :السيد ،أندروماك ،تاجر البندقية ( ،)1936ر امنتحرة
( ،)1937العواطف ،طبيب امعجزات ،مر الخالدة ،مجنون ليى (،)1938
مرع كليوباترة ( ،)1939رجال ،سلك مقطوع ،مروحة الليدي وندرمر
( ،)1942زوج كامل ،غادة الكاميليا ( ،)1943أصدقاؤنا األداء ( ،)1949الذهب
(ديفيد كوبر فيلد) ،أرار القصور ،قلوب اأمهات ( ،)1951الشهيدة (.)1952
« - 6الحديث» :القنبلة الثالثة (.)1963
وجدير بالذكر أنها ومن خال مجموعة امرحيات التي شاركت ي بطولتها قد
تعاونت مع نخبة من امخرجن الذين مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة:
عزيز عيد ،عبد الرحمن رشدي ،أمن عطا الله ،يوسف وهبي ،استيفان روستي،
فاطمة رشدي ،جورج أبيض ،زي طليات ،عمر وصفي ،فتوح نشاطي ،أحمد
عام ،راج منر ،فوزي درويش.

ثانيا :أعمالها السينمائية

إبراهيم الحسينى

يكتبون وهم يقفون على رؤوسهم

ا يعرف الكاتب عى وجه التحديد متى ممكنه أن يقتنص لحظة البداية ي
كتابة عمله اإبداعي ،فاأمر ليس مرهونا به وإما مرهون بأشياء وظروف
أخرى هي التي تحدد ذلك ،فنوعية اأوراق التي يكتب عليها ،وألوان حر
اأقام ،واأجواء امحيطة به ،وأحيانا تتدخل امابس التي يرتديها امبدع ي
ذلك ،ثم هناك أيضا امروبات التي يربها ،وشكل جلوسه وهو يكتب؛
عى امكتب أو فوق الرير أو بن الناس داخل أحد امقاهي.
وامتأمل لكل هذه اأجواء يكتشف عاما غريبا وأرارا ا حر لها لطقوس
وأمزجة هؤاء الكتاب ،فمثا هناك من تراه ي حالة مزاجية متوترة وهو
يتهيأ لفعل الكتابة ،فإذا ما تقابلت معه ي هذه اللحظة ستجده غريب
اأطوار ،وإذا تحدثت معه جاوبك عن أسئلة غر تلك التي سألتها له ،إنه
يرح بخياله بعيدا عنك إى حيث تقبع هذه اأفكار التي يمفكر فيها ،إنه
يرسم خطوطا وإطارات عامة لفكرته اإبداعية ،ويبحث داخل ذاكرته عن
الشخصيات امناسبة لهذه الفكرة ،وينتظر بعد كل ذلك حتى يرى مرآة
ذهنه العمل اإبداعي الذي يمجهز لكتابته كاما وبصورته النهائية ثم يبدأ
ي نقل ذلك من رأسه إى الورق.
وهناك طقوس متعددة ومختلفة وقد تبدو مجنونة تختلف من كاتب
آخر ،فهناك من يتجهز للكتابة وكأنه يتجهز للقاء حبيبته ،لذا فهو يرتدي
أفخر ثيابه ويضع «برفانا» ويجلس عى مكتبه ي ذلك الوقت الذي يمفضله
ليبدأ فعل الكتابة ،وهناك آخر يجلس عى مكتبه ويدخن السجائر براهة
حتى متلئ فضاء الغرفة من حوله بالدخان ومن ثم يبدأ الكتابة بعد ذلك،
وآخر يقف عى رأسه وساقيه إى أعى لدقائق قبل أن يرع بكتابة حرف
واحد ،وهناك من يمغني أو يجري قليا داخل شقته لتفريغ بعض الطاقة
واستجابا لصفاء الذهن.
هناك أيضا هذا النوع الصارم جدا من الكتاب الذين يفرضون عى أنفسهم
أوقات ومواعيد يومية محددة للكتابة ،فهو يستيقظ مبكرا ،يتحرك قليا
داخل شقته أو يذهب لراء الجرائد ،يتناول فطوره ،قهوته ،ثم يجلس
عى مكتبه ي موعد محدد يوميا سواء أتته الكتابة أو م تأته ،إنه نجيب
محفوظ أشهر من كان يفعل ذلك حتى إنك تشعر أنه كان يعمل موظفا
لدى الكتابة ،ورما كانت هذه الطريقة هي التي مكنته من هذا الكم
الرواي والقصي الكبر الذي تركه لنا ،وهذه الطريقة مثا ا تناسب كاتبا
آخر مثل يوسف إدريس؛ فهو يظل يمفكر ي قصصه ورواياته طوال الوقت،
وقد تظل الفكرة داخله لسنوات إى أن تأي تلك اللحظة التي يجد نفسه
فيها مشحونا برغبة شديدة ي الكتابة ،وقد تأتيه هذه الرغبة ي أي وقت
نهارا أو ليا ،قد تأتيه وهو منشغل بيء ما فيركه وقد تأتيه وهو مهيأ
لها فيصادف ذلك هواه ،وقد تأتيه وهو ما بن النوم واليقظة فيستيقظ
ريعا ليبدأ ي الكتابة ،فالكتابة اإبداعية ا منح مواعيد وا تعد بأوقات،
لها لحظتها الخاصة التي تختارها هي ،وقد ا تأي الكتابة أبدا إا بامحايلة
واإلحاح.
أخري مثا ذات يوم الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن أنه ليس لديه
طقوس محددة للكتابة ،فقط كل ما يريده هو مكان هادئ ا يوجد به
أحد يعرفه حتى يكون عى راحته ي الكتابة وا ينشغل ما يحيط به،
خاصة وأنه كان يفضل الكتابة خارج امنزل ،فهو من هؤاء الكتاب الذين
ا يعرفون الجلوس إى مكاتبهم بصفة يومية مناوشا فعل الكتابة داخله
سواء جاء أو م يجئ ،فالرجل كان يمفضل داما عندما يجد نفسه مشحونا
بفعل الكتابة السفر إى مكان هادئ أو الخروج إى أحد الكافيهات البعيدة
التي ا يعرفه فيها أحد ،وكان يفضل دوما الكتابة عى ورق أبيض ا توجد
به سطور ،فهو يرى أن هذه السطور من اممكن أن تقيد حريته وتحد
من خياله ،أما عن اأوقات امفضلة لديه للكتابة فهي هذه الفرة اممتدة
من طلوع الشمس صباحا حتى غروبها ،والفرة ما قبل أو بعد ذلك فهو
يقضيها ي حياته العادية.
أمور غريبة أخرى نراها لدى البعض اآخر من الكتاب ،أخري أحد الشعراء
اأصدقاء أنه كثرا ما قام بتدوين قصائده عى ورق علب السجائر وأنه
أفرغ ذات مرة كل سجائر العلبة ووضعها ي جيبه ليستخدم ورق العلبة
ي الكتابة ،ي إحدي امرات اأخرى استخدم قاش قميصه الذي يرتديه
وذلك ي محاولة مطاردة الحالة الشعرية وحتى ا تهرب منه الكلات.
رما هذه الطقوس أو غرها هي ما دعت البعض لربط اإبداع بالجنون،
فالشخص العادي ا يمقدم عى مثل هذه اأفعال إذا أراد أن يفعل شيئا
ما ،ي حن أنه غالبا ما تكون لهذا الشخص العادي عادات وطقوس
تصاحب قيامه بأفعال غر إبداعية كمروب معن ي الصباح قبل بدء
يومه أو ساعه لإذاعة وهو يكتب تقارير العمل أو يقوم بإعداد طعام
معن يحبه ،أو بالغناء أو ...أو ...وهنا يفرض نفسه سؤال ماذا يلتفت
امجتمع وعلاء النفس إى طقوس وعادات امبدع وا يلتفت لنظائرها
لدى الشخص العادي؟ رما كان السبب ي ذلك قيمة امبدع واإبداع إذا
ما قارناها بالنشاطات البرية اأخرى لبقية الناس ورما كان ذلك مرجعه
أيضا لتعقد عملية اإبداع نفسها وحاجتنا إى الكثر من الدراسات النفسية
والعلمية معرفة أدق تفاصيلها وحل امزيد من ألغازها.
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جريدة كل المسرحيين

شاركت الفنانة زينب صدقي ي إثراء مسرة الفن امري ببطولة خمسة وستن
فيلا ،وكانت أوى مشاركتها  -وهي ي عمر الثامنة والثاثن  -بفيلم «كفري عن
خطيئتك» من إخراج عزيزة أمر عام  ،1933وتضم قامة مشاركاتها السينائية
اأفام التالية :كفري عن خطيئتك ( ،)1933ااتهام ( ،)1934افولنت (،)1939
امرأة خطرة ( ،)1941عى مرح الحياة ( ،)1942رصاصة ي القلب (،)1944
أول الشهر ،قبلة ي لبنان ،الصر طيب ،بن نارين ،مدينة الغجر ( ،)1945داما
ي قلبي ،النائب العام ،اليتيمة ،اأحدب ،عواصف ،هدمت بيتي (،)1946
معروف اإسكاي ،عدو امجتمع ( ،)1947فتاة من فلسطن ( ،)1948نادية ،ست
البيت ( ،)1949جوز اأربعة ،الصقر ( ،)1950وداعا يا غرامي ،أوادي ،ليلة
غرام ،نهاية قصة ( ،)1951سيدة القطار ،مصطفى كامل ( ،)1952أنا ذنبي إيه؟،
تاجر الفضائح ،مؤامرة ،امرأة كل يء ،عائشة ،وفاء ( ،)1953الحياة الحب،
كدت أهدم بيتي ،وعد ،عزيزة ( ،)1954حب ودموع ،إي راحلة ،عهد الهوى
( ،)1955القلب له أحكام ،كفاية يا عن ( ،)1956الجرمة والعقاب ،بورسعيد
( ،)1957ارحم حبي ،مفتش امباحث ( ،)1959البنات والصيف ،ثاثة رجال
وإمرأة ( ،)1960معبد الحب ،السبع بنات ،التلميذة ( ،)1961موعد ي الرج،
الزوجة  ،13وفاء لأبد ( ،)1962سنوات الحب ،من الحب ( ،)1963الباحثة
عن الحب ( ،)1964الراهبة ( ،)1965عدو امرأة ،صغرة عى الحب (،)1966
إسكندرية ليه؟ ( ،)1979ابيلور (.)1983
ويذكر أنها قد تعاونت من خال مجموعة اأفام السابقة من نخبة متميزة من
كبار مخرجي ورواد السينا العربية وي مقدمتهم اأساتذة :عزيزة أمر ،محمد
كريم ،محمد عبد الجواد ،صاح أبو سيف ،محمود ذو الفقار ،أحمد كامل
مري ،أحمد بدرخان ،عمر جميعي ،حسن فوزي ،عز الدين ذو الفقار ،حلمي
حليم ،إبراهيم عارة ،حلمي رفلة ،جال مدكور ،حسن اإمام ،عاطف سام،
هري بركات ،فطن عبد الوهاب ،نيازي مصطفى ،سيف الدين شوكت ،حسام
الدين مصطفى ،كال الشيخ ،أحمد ضياء الدين ،يوسف شاهن.
وجدير بالذكر أن الفنانة القديرة زينب صدقي قد امتد بها العمر إى ما يناهز
مانية وتسعن عاما ،حيث رحلت عن عامنا ي  23مايو  .1993وإن كانت قد
قضت سنوات طويلة من عمرها بعيدا عن اأضواء ،وبالتحديد ما يقرب من
ثاثن عاما ،وذلك منذ آخر مشاركاتها امرحية عام  ،1963حيث م تشارك منذ
ذلك التاريخ سوى بخمسة أفام (كان آخرها عام  .)1983والحقيقة أنها قررت
اعتزال التمثيل امرحي بصورة شبه نهائية مبكرا ،واختارت يوم ميادها عام
 1954ليكون ذكرى إعانها عن ذلك القرار الجرئ ،وقد يعود السبب الرئيي
ي ذلك إى حرص بعض القيادات الفنية بالفرقة «امرح القومي» عى تقييد
وتهميش مشاركاتها امرحية ،حتى أنها م تشارك بالفرقة منذ بداية الخمسينات
سوى ي مرحيتن فقط ،فاستسلمت لأمر الواقع بهدوء وبشخصيتها امسامة
التي ترفض دخول الراعات وتفضل تجنبها واإبتعاد عنها ،اعتزازا بكرامتها
اإنسانية والفنية وعزة نفسها التي ا تقبل مطالبة امسؤولن بحقها ي توفر
فرص العمل .خاصة وأنها قد عرفت ي الوسط الفنى بلقب« :قمر الزمالك
اأرستقراطية» ،وحول موضوع اعتزالها رحت ي إحدى اللقاءات الصحافية:
«اأرستقراطية التي أعيش فيها ا تعنى أننى ثرية ،فالحقيقة غر ذلك ماما فأنا
ا أملك إا السر ،واضطررت إى بيع كل ما أملك حتى القرافة (امدفن) ،ورغم
أنني ي حاجة للعمل أعيش (توفر متطلبات حياة) إا أنني أحب ااحتفاظ
بكرامتى الفنية ،وأن أعيش ي الخيال الجميل الذي عشت فيه دوما حينا قمت
بتقديم أدوارى الخالدة .لهذا آثرت اعتزال امرح الذي اعتره حياى وأنا ي
القمة قبل أن يعتزلنى أو أهبط إى القاع ،ذلك أن جمهور امرح الحديث ا
يعجبهم الفن القديم إضافة إى انراف الجمهور امثقف عن امرح أنه أصبح
ا يجد فيه ما يره».
رحم الله الفنانة القديرة زينب صدقي التي عشقت الفن ومهنة التمثيل بكل
الصدق فأخلصت ي جميع أعالها وبذلت قصارى جهدها ي تجسيد مختلف
الشخصيات الدرامية ،فاستطاعت تحقيق النجاح ووضع بصمة متميزة لها
بجميع أدوارها سواء ي امرح أو السينا ،خاصة بعدما أدركت مبكرا رورة
تنمية مهاراتها الفنية وتطوير طريقة وأسلوب أدائها ما يتناسب مع طبيعة
العر ،فنجحت ي تحقيق ذلك محاواتها الجادة الصادقة.

فواصل

مشهد

مرة أخرى وليست أخرة

فلسطن فى القلب

سبق وأن قلناها هنا  ..وها نحن نعيدها  ..وسنظل نرددها
“فلسطن ى القلب وى امرح”
لقد راهن من راهن عى أن هبة الشعوب مجرد نفثة غضب،
وراهن آخرون عى أن اأمر واقع وحتمي ،وأن من أصدر
القرار أعتى من أن يراجع أو يراجع حساباته ،لكن قراء
التاريخ يعرفون أن الطغاة ا مكنهم الوقوف طوي ًا أمام سيل
الشعوب ،وأن الضعف ينقلب إى قوة وقت تتحد القلوب
واإرادات .ومن غر فلسطن ،وي القلب منها القدس ،مكن
أن يوحد القلوب واإرادات؟
“فلسطن ي امرح” ..سؤال صعب ،فاذا مكن أن يقدمه
امرحي ي لحظة الذروة الوطنية ،ماذا مكن أن يقدم تعب ًرا

ّ
أجل وأصدق من مشهد طفل م يتجاوز الخامسة وهو يقف
وحيدًا ،يواجه بحجر صغر يحمله كفه الصغر مصفحات عدو
ظن أن القوة تكمن فقط ي العدة والعتاد ،فإذا بنظرة تح ٍد ي
عيني هذا الطفل تربك حساباته وترعد أوصاله ولسان حاله
يسأل“ :ما الذي مكن أن ميت شعب هؤاء هم أطفاله؟”.
“فلسطن ي امرح” عنوان ضخم مسرة طويلة ،آمن
أصحابها بأن “الحق أحق أن يتبع” ،وبأن القدس هي باب
ساع
الفتوح وهي العرس وهي اأمل ي عن وقلب كل ٍ
للعودة ،عودة إى حيفا وإى يافا وإى النارة وإى الخليل
وإى غزة و ..و ..و ..وإى كل دار ما زال يحتفظ اأحفاد
مفتاحه الذي تسلموه من اأجداد.
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محمد الروى

“فلسطن ي امرح امري” عنوان يعيدنا إى باكثر،
ومحمود دياب ،وألفريد فرج ،ونجيب رور ،وعبد الرحمن
الرقاوي ،وكرم مطاوع ،وسعد أردش و ..و ..و ...ليمتد
الخيط إى أبناء وأحفاد بوصلتهم ما زالت صحيحة وبصرتهم
ما زالت ثاقبة.
«فلسطن ي امرح امري» لحن أظنه سيعود اآن أعى
رنينًا وأعمق تأث ًرا ،فها هي القدس تعود بعد أن غيبها اللهث
وراء الا معنى ،لتكون  -كا كانت  -قلب الوطن ..وقلب
امرح.
لذلك كله ،مازلت أثق كل الثقة ي أن امرح امري سيعود
إى فلسطن وسيعيد إليها جاهره.
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ليالي رمضان

برنامج حافل بشارع المعز والحديقة الثقافية

تحتفي الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان امعظم مع
جمهورها بالقاهرة إضافة لرامج متنوعة بأقاليم مر عر برنامج
ثقاي وفني بعنوان «لياي رمضان الثقافية والفنية» الذي تقدمه
بشارع امعز والحديقة الثقافية بالسيدة زينب وأقاليم مر
امختلفة ،وذلك خال الفرة من  6إى  20رمضان ،وتبدأ فعاليات
الرنامج من الثامنة والنصف مسا ًء.
ويشهد الجمهور الفعاليات بعدة مواقع بشارع امعز وهي «مرح
سور القاهرة الشاي ،مرح الشارع ،وكالة بازرعه»
حيث يحفل امرح الكبر بسور القاهرة الشاي بعروض الفرق
الفنية التابعة للهيئة ومنها «اأنفوي ،سوهاج ،اإساعيلية،
بورسعيد ،التذوق الفني ،سوهاج ،العريش ،قنا ،ملوي ،اإساعيلية،
أسيوط» للفنون الشعبية تابلوهاتها ااستعراضية ،باإضافة لفرقتي
«قصور الثقافة أغاي الشباب ،اموسيقى العربية» بعدد من فقراتها
الفنية التي تعر عن مظاهر ااحتفال بالشهر الكريم.
وعى مرح الطفل تقام عدة عروض لأطفال ،حيث تقدم ثاث
فقرات يوميا ،اأوى عروض أفام تسجيلية ومنها «الشهيد إبراهيم
الرفاعي»« ،امشر الجسمي»« ،وحوي يا وحوي»« ،اإرهاب ا
دين له»« ،حكاية من زمن جميل» ،الثانية «عروض عرائس» لفرقة
أجيال للعرائس ،والثالثة عروض مرحية بالعرائس.
وي وكالة بازرعه تقدم الهيئة عددا من حفات التوقيع للكتب
ومناقشتها ومنها «السلوك للمقريزي» ،مشاركة عبد العزيز جال
الدين« ،معجز أحمد» للدكتور محمد بريري« ،اأسياد ي أسوان»

للشاعر مسعود شومان« ،زمن الدراما» للدكتور حسن عطية،
باإضافة لرنامج «البندقية والقلم» الذي يستضيف أبطال من حرب
العار من رمضان مشاركة مجموعة من الكتاب منهم د .أحمد
نوار ،الكاتبان محمد السيد عيد وعبد الفتاح البيه ،الشاعر زين
العابدين فؤاد ،أحمد رشاد ،سمر الفيل ،د .السيد نجم ،محمود
قاسم ،مصطفى العايدي ،حسن طلب ،أحمد غراب ،وللشعر وجود
ي لياي رمضان ،حيث تقام مجموعة من اللياي الشعرية يشارك
فيها عدد كبر من شعراء اأقاليم الثقافية.
أما مرح بيت الشاعر فتقام عدة فقرات فنية لفرق «كورال
اأطفال واموسيقى العربية ،اآات الشعبية» ،باإضافة لعروض
اأراجوز امري والعرائس.
كا تقام مجموعة من امعارض الفنية ومنها جدارية «مظاهر
الحارة امرية ي رمضان» ،وورش «تصنيع عرائس ،رسم عى
الوجه ،رسم بألوان الباستيل والصلصال ،شخصيات رمضانية» التي
تقام طوال فرة ااحتفاات بسور القاهرة الشاي.
وي إطار التعاون بن قطاعات وزارة الثقافة تشارك الهيئة بفعاليات
فنية مع امركز القومي لثقافة الطفل امقامة بالحديقة الثقافية
بالسيدة زينب لفرق «امنيا ،الوادي الجديد ،اأنفوي ،أسيوط»
للفنون الشعبية ،امرية للموسيقى العربية».
كا تقدم الهيئة احتفااتها بامواقع الخارجية ي كل من قر ثقافة
شهداء  25يناير وقر العال بشرا الخيمة.

أحمد زيدان

