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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
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ورشة ابدأ حلمك2

تستقبل طلبات المشاركة بمسرح ملك

أعلن البيت الفني للمرح برئاسة امخرج إساعيل مختار ومرح
الشباب مديره امخرج عادل حسان عن البدء ي استقبال طلبات
امشاركة للدفعة الثانية من ورشة ابدا حلمك ،قال امخرج عادل حسان
مدير فرقة مرح الشباب :الورشة متخصصة لتعلم فنون التمثيل
واأداء ،تستمر لستة أشهر دراسية تبدأ ي أول أكتوبر2018وتنتهي ي
مارس  ،2019ويتم التدريب خالها عي فنون التمثيل بهدف إعداد
ممثل شامل من خال مدربن متخصصن ،ويتم تعليم امشاركن مهارات
اارتجال والكتابة -الديكور-اأزياء-الغناء واموسيقى ،الرقص  ..دراسة

متواصلة تنتهي مروعات تخرج وعروض مرحية كبرة ..
وعن روط االتحاق ومدرى الورشة قال حسان :امرحلة العمرية من
 18اى  45عام ،واالتزام بالحضور طوال فرة الورشة ،واجتياز اختبارات
القبول ،ويشارك ي التدريب مجموعة من أهم امتخصصن ي فنون
اأداء من بينهم امخرج ارف فاروق ،مصمم ااستعراضات ضياء شفيق،
مصمم الديكور محمود حنفي ،الكاتب د .عاء عبد العزيز ،مصمم
ااستعراضات تامر فتحي،املحن حازم الكفراوي ،املحن أحمد حمدي
رؤوف وآخرين..

مواعيد وشروط التقديم بنوادي المسرح

الموسم المقبل

شياء ربيع

أحمد زيدان

المخرج سامح بسيوني:

مشاركي في المهرجان القومي
للمسرح هدفها ااستمتاع

عر امخرج سامح بسيوي عن سعادته
مشاركته ي امهرجان القومي للمرح
امري بعرضن ،ها «هاملت» إنتاج
مرح الثقافة الجاهرية ،واآخر «يوم
معتدل جدًا» إنتاج مرح الشباب.
وقال امخرج سامح بسيوي إنه سعيد
بتجربته ي مرح الثقافة الجاهرية،
أن الفرقة هي التي اختارته ووثقت
فيه ليكون مخرج العرض ،مش ًرا إى
أنه يستطيع من خال مسارح الثقافة
الجاهرية أن يقدم امرحية ي كل
ربوع مر ،عى عكس البيت الفني
للمرح الذي يعتمد عى مسارح القاهرة
واإسكندرية.
ووجه بسيوي الشكر للمخرج عادل

حسان ،مدير فرقة مرح الشبابً ،
قائا :ا
استطيع أن أنكر الدور الذي قدمه امخرج
عادل حسان ي مرح الشباب لتقديم
ورش استطعنا من خالها اختيار أبطال
عرض «يوم معتدل جدًا».
وتابع :هدي من امشاركة ي امهرجان
القومي هو ااستمتاع ً
أوا ،ثم الجوائز.
وأشار بسيوي إى أنه بعد اانتهاء من
امهرجان القومي للمرح سوف يقوم
بعمل مروع احتواء مجموعة كبرة من
شباب اإسكندرية لتقديم عروض مرحية
جيدة من حيث اإيرادات ،حتى ا تتوقف
عند امستوى الذي قدمه امخرج تامر كرم
ي مرحية «يوم أن قتلوا الغناء».

ياسمن عباس
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أعلنت اإدارة العامة للمرح بهيئة قصور الثقافة
عن مواعيد وروط البدء باموسم  28لنوادي امرح،
وذلك من الخامس من يوليو ومدة  15يوم ،عى أن
ترسل امروعات لإدارة العامة للمرح أوا بأول فور
وصولها للموقع والفرع واإقليم الثقاي.
قال امخرج والكاتب شاذي فرح مدير نوادي امرح
أن روط امروعات امقدمة هي  :إرفاق نبذة عن
الرؤية اإخراجية لكل مروع ،وكشف بأساء الفريق
متضمنا جميع العنار امشاركة بالعرض ،و إرسال
ثاثة نسخ من النص امرحى ي حافظة مكعبة
إرساله للرقابة عى امصنفات الفنية .وأوضح فرح أنه
سوف يتم إرسال لجان مناقشة ومشاهدة  %100من
امروعات امستوفاة روطها اإجرائية ،اعتبارا من
الخامس من أغسطس وحتى الخامس عر من نفس
الشهر ،يعقب ذلك إرسال اأقاليم الثقافية مقايسات
امروعات التي مت اموافقة عليها من قبل اللجنة
الفنية .
وأكد فرح أن هناك ضوابط عامة للموسم امرحي

تتلخص ي  :الحد اأقى إنتاج العرض امرحي
بنوادي امرح هو ثاثة أاف جنيه حسب الرأي الفنى
الذي تتخذه لجنة امشاهدة وامناقشة ،وا يوجد حد
أقى للمروعات امقدمة من كل موقع ثقاى ،ريطة
ان يقدم امروع كاما بسبة  ،%100من أجل إتاحة
الفرصة لكل موقع استيعاب الطاقات التي تنتمى
إليه وتتفاوت من موقع آخر .كا يشرط أا يقدم
امروع بأي جهة أخرى خارج الهيئة العامة لقصور
الثقافة إا بإذن كتاي من اإدارة العامة للمرح ،وي
حالة مخالفة ذلك يوقف التعامل مع جميع امشاركن
بالعرض ،كا ا يجوز التقدم مروع تم إنتاجه داخل
أو خارج الهيئة العامة لقصور الثقافة ،كا ا يجوز
للمخرج العمل بأكر من عرض واحد « ديكور ،إخراج،
مثيل  ..الخ ،وا يجوز للممثل الجمع بن أكر من عمل
مرحي واحد.

وحول طرق التقديم للورشة قال :التقديم للورشة من خال ااستارات
الورقية امتوفرة يومياً اعتبارا من اأربعاء  4يوليو ،وحتي الخميس 30
أغسطس  2018من  5عرا حتى  7.30مساءا مقر فرقة مرح الشباب
مرح أوبرا ملك بشارع خور الخليج بجوار ش عاد الدين رمسيس
بوسط القاهرة ،وتتم اختبارات القبول خال سبتمر  2018بعد إخطار
امتقدمن مواعيد محددة تليفونياً .امدير الفني للورشة هو امخرج
أحمد طه مدير قناة  Dmcمرح.

[
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ببورسعيد

يقدم عرض مرحية « أوبرا كارمن» ضمن عروض اموسم الثاي
مرح الثقافة الجاهرية تحت عنوان «امرح للجمهور» عى
امرح امكشوف بقر ثقافة بورسعيد ي الفرة من  5وحى 11
يوليو الحاي بامجان ،وذلك يوميا ي الثامنة مسا ًء.
قال امخرج محمد العري  :تقدم فرقة بورسعيد للرقص امرحي
بفرع ثقافة بورسعيد و إقليم القناه وسيناء الثقاي عرض « أوبرا
كارمن» ضمن مشاريع التجارب النوعية التابع لإدارة العامة

للمرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة .الدراما الغنائية ااستعراضية
( أوبرا كارمن ) إعداد وأشعار أحمد شلبي ،ألحان خالد رضوان،
توزيع موسيقى وتسجيات أحمد العجمي ،تصميم مابس أحمد
معطي ،مخرج منفذ أحمد عتان ،سينوغرافيا و إخراج محمد
عري ،بطولة ليى عبد القادر،عبدالرحمن فرغي ،أحمد رشاد،
رضوى إيهاب ،معاذ محمود ،محمد عبد اللطيف ،سلمى سليان،
أساء العري ،آيه يار ،إسام الكفراوي ،أحمد جال ،محمد

«شباك مكسور» و«انتظار»
قال امخرج شادي رور ،إن مرح الطليعة يقوم حال ًيا بعمل بروفات أربعة
عروض مرحية جديدة ،سوف يتم عرضهم عقب اانتهاء من فعاليات امهرجان
القومي للمرح امري ،من ضمن هذه العروض« ،الطوق واأسورة» للكاتب
يحيى الطاهر عبد الله ،وإخراج نار عبد امنعم ،وعرض «مخدة الكحل»
للمخرج انتصار عبد الفتاح ،وذلك قبل عرضهم مهرجان القاهرة الدوي
للمرح التجريبي وامعار مناسبة الدورة الـ 25للمهرجان ،والتي تقام
فعالياته ي سبتمر امقبل.
مضيفا  :كذلك تجرى حال ًيا بروفات مرحية «شباك مكسور» تأليف رشا عبد
امنعم ،وإخراج شادي الداي ،ومرحية «انتظار» تأليف سعيد حجاج ،وإخراج
حادة شوشة ،وتعتر كل هذه العروض من إنتاج فرقة مرح الطليعة التابعة
للبيت الفني للمرح.

«سيدنا»

بخطة الطليعة

جريدة كل المسرحيين

العدد 567

دينا البدوى:
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سمية أحمد

يقدمون «رسالة حب إلى

ياسمن عباس

عر امخرج عى خليفة عن سعادته بنجاح عرض مرحية «سيدنا» تأليف
د .محمد أمن عبد الصمد ،التي قدمتها فرقة قر ثقافة عن حلوان ،و التي
قدمت مرح قر ثقافة نجيب الريحاي ،من الجمعة  29يونيو وحتى اأحد
 8يوليو ي مام الساعة السابعة والنصف مسا ًء .
قال امخرج عى خليفة  :أحداث العرض تدور ي قرية اسبانية والتي تعتر
موذجا للكثر من قري العام ومجتمعاته حيث الفقر وجشع السلطة
وااستغال وتفسر معن للدين وتوظيفه لصالح أغراض شخصية ،اأمر
الذي يفقد معه اإنسان ذاته وإنسانيته وإحساسه بالحياة ،و النص يتناول
الفقر والتغييب كأدوات كل سلطة للسيطرة عي امجتمع  .مرحية «
سيدنا « لفرقة قر ثقافة عن حلوان امرحية اأشعار واأغاي أمن حافظ،
استعراضات عامر زهر ،الحان .عي زي ،توزيع إيهاب حمدي ،ديكور

هلهول ،محمود الجوهري ،أحمد العفني ،هايدي محمد ،همسه
الخياط ،أحمد سعد ،سيف الرفاعي ،مريم أنور ،أمره أنور ،روان
إيهاب ،منه طارق ،منى رضوان ،واأطفال جنا هاي ،سا السيد،
نسمه الخياط ،مروان عاشور ،عمر طنطاوي ،مريم سعد ،جومانا
عاء

ومابس أحمد فتحي ،اخراج عي خليفة ،بطولة حسام الدين محمد .ي دور
«ساندور» ،محمد صاح».ريكارد و» ،محمد مصطفي»السيد» ،عبد الرحمن
صاح «اوزانا» ،دينا حسني»بريسكا» ،مريم ناظم «سومسكا» ،حازم .طه «
خيتانو» ،أهل القرية .آيه ماهر.،.عاء خري ،طارق وائل،.محمد سمر.،.منة
الله أباصري .،.عنان عاطف ،.رضوي عادل ،إبراهيم عامر ،هاجر مصطفى،
تامر محمد ،أرقت عبد الرحمن .،محمد محمود ،عاطف ناظم،.هاجر
عادل،.عبد الله ابراهيم ،.احمد ياسن ،سيد سعيد ،إبراهيم محمد ،فرح
فتحي ،امساعدون تامر البهنساوي ،عبد الوهاب محمد ،امخرج امنفذ./ .
محمد صاح

شياء سعيد

تستعد امخرجة دينا البدوي لتقديم العرض امرحى
«رسالة حب إى أمي» تأليف الشاعر احمد نجيب
السويي ،مرح وزارة الشباب والرياضة يوم 25يوليو
الحاي ،بطولة فريق نجوم عى طريق اإبداع تحت
رعاية مؤسسة بنت الحجاز الثقافية
قالت امخرجة دينا البدوي :يشارك بالعرض 25
ممثل من ذوي القدرات الخاصة وأطفال وشباب
واستعراضين ،والعمل مع ذوى القدرات الخاصة سعادة
ومتعه ا توصف فنحن بجانبهم معاقن ،وسوف يشارك
بالعرض ذوى اإعاقة واأسوياء معا لدمجهم بامجتمع،
ويقدم العرض يكون تكرما أمهات هؤاء اأبطال وما
يبذلونه من مجهود لرعايتهم ،فهم مكفوفن العن
مبرون القلب وكراسيهم طريق أمل لنا وإشاراتهم
تعبر راقي و نحن بحاجه لهم إعطائنا أمل ى الحياة
وقالت رانيا محمود مؤسس فريق نجوم عى طريق
اإبداع « :الدمج مطلوب منا علشان دول وادنا ورسالتنا
احتوائهم» ،و قالت مريم شعبان ممثله :رسالتنا الفن
فرجو معاملتنا كفنانن وليس كمعاقن

همت مصطفى

[

متابعات
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«رقصة الموت»
يستعد امخرج أحمد الساموي لتقديم العرض امرحي « رقصة
اموت» ي اأسبوع الثاي لشهر يوليو الجاري ،ضمن فعاليات مهرجان
اعتاد امخرجن.
رح الساموي إن أحداث امرحية تدور ي حجرة عتيقة وأثرية
داخل احد اأبراج بقلعة قرب شط البحر  ..وتبدا هذه اأحداث ي
فصل الخريف ما يعطي إرهاصا عي امستوي الزمني ،ويشر هذا
الخريف إي العاقة بن الزوجن إدجار وأليس اللذان مر عي زواجها
خمسة وعرون عاما ،ويصف إدجار هذا الخريف بأنه بالخارج
والداخل أي إنه ي الطبيعة ذاتها وي داخله وزوجته ي نفس الوقت،
وذلك بعد ان أصابته الشيخوخة وبدا اإحساس بالنهاية ،كذلك
تصف أليس حياتها بالتعاسة ،وداما تعزف له األحان الجنائزية
وتصفه بالطاغية بنفسية خادم. ،ويقطع وحدتها «كورت» بن عم
أليس الذي تسبب ي زواجها قبل ربع قرن وبالطبع يستشعر ما
يحدث ي هذا امكان اموحش.
أضاف الساموي  :إن ورشة اعتاد امخرجن يء رائع جدا ،ولها
العديد من امميزات منها ،متابعة اإدارة مع امخرج كل التفاصيل
ي كل مرحلة من مراحل العرض وهناك أشخاص تساعد ي كل ما له
عاقة بالعرض ،ثانيا :ي الورشة هناك احتكاك حقيقي وتناقل خرات
وثقافات من خال لقاء امخرجن ببعضهم البعض ،وثالثا ان اأهم أن
امروع له رؤية واضحة ومحدده ويظهر ذلك من خال إرار دكتور
صبحي السيد مدير ادارة امرح عي تنفيذ الورشه ب فكر أكادمي
جديد.
كا أوضح الساموي أن عيوب الورشه تكمن ي الروتن معتره سبب
اغلب امشاكل الفنية ي امرح .وي النهاية مني الساموي التوفيق
والنجاح لكل اأصدقاء امشاركن ي الورشة.
عرض « رقصة اموت» تأليف أوجست سراند برج ،ديكور يحي صبيح،
موسيقي إيهاب حمدي ،كروجراف حسام كامل ،فني إضاءة سيد
حسن،فني صوت أحمد عادل ،إضاءة أحمد صاح ،إعداد موسيقي

سامح مجاهد:

ضمن ملتقى اعتماد المخرجن

محسن أحمد ،تنفيذ ديكور عادل ربيع ،داتا شو مصطفي ديشا،
مثيل واء شعبان ،باسم نبيل ،محمد كسبان ،لوجوين يحيي ،منه
مصيف ،نورهان عمر ،محمود عمر ،مصطفي منصف ،محمد فاروق،
مينا جال ،أحمد مصطفي ،عاء حسني ،محمد بطوط ،أساء أحمد،
عبد اللطيف نبيل،احمد مصطفي عبد العليم ،كريم عبد الفتاح

الغد يستعد لعرض ثاث مسرحيات
عقب المهرجان القومي

سيد ،مؤمن هشام ،محمد عبدالله احمد ،مرا عبدالله احمد ،محمد
مصطفي حسن ،ساعد ي اإخراج عاء حسني ،أحمد مصطفى ،محمد
فاروق ،مخرج منفذ أحمد صاح حامد ،إخراج أحمد الساموي.

مريانا سامي

«حلم العمده»

صراع داخل مشهد سينمائي

قدمت فرقة رنن الفن امرحية عرضها «حلم العمده» تأليف وإخراج يري حافظ للمرة
الثانية عى التواى عى مرح ساقية الصاوى يوم ااتنن اموافق  2يوليو ي مام السادسة مساء
 .قال امخرج يري حافظ :تدور أحداث امرحية .حول أرض زراعية يعجب بها أحد امخرجين
السينائين لتصوير أحد امشاهد من فيلمه الجديد وأثناء معاينة اأرض يراهم أحد الخفر ويبلغ
عمدة القرية عن محاولة تخريب اأرض الزراعية ليحاول امخرج اقناع عمدة القرية بانهم يصورون
فيلم سيناي وي مقابل تصوير امشاهد ي اأرض الزراعية يقوم العمدة بالتمثيل بالفيلم .وأثناء
تصوير الفيلم يحدث راع بن عمدة البلد وعائلة سويلم .
مرحية «حلم العمده» تأليف وإخراج يري حافظ ،مخرج منفذ أحمد سمر ،بطولة جورج يرى،
شياء عبد القوى ،عبد الرحمن نايل ،أحمد سمر ،حسن النبتيتي ،خلود فتحي ،محمد خالد ،رنن
يرى حافظ ،سيف يرى حافظ ،أحمد فايز ،أحمد ناجي.

ياسمن عباس

طارق يحيى
567
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جريدة كل المسرحيين

قال امخرج سامح مجاهد ،مدير فرقة مرح الغد،
إن امرح يستعد لعرض اموسم الثاي من مرحية
«الحادثة» إعداد وإخراج عمرو حسان ،و»شقة عم
نجيب» تأليف سامح مهران ،وإخراج جال عثان،
و»الثامنة مسا ًء» تأليف ياسمن فرج عراي ،وإخراج
هشام عي ،عقب اانتهاء من فعاليات امهرجان
القومي للمرح امري.
وأشار امخرج سامح مجاهد إى أن مرح الغد
يشارك بعرضن ها «الساعة اأخرة» للمخرج نار
عبد امنعم ،و»الثامنة مسا ًء» للمخرج هشام عي،
ضمن فعاليات امهرجان القومي.
وأضاف مدير فرقة مرح الغد أن أي فعاليات
مرحية يشارك بها امرح مثابة إثراء للحركة
امرحية الخاصة مرح الغد ،مشيدًا بقدرة امرح
عى إنتاج عروض مميزة استطاعت أن تشارك ي
امهرجان القومي للمرح.
وتابع :اللجنة تختار العروض وفق معاير التنافس
ي عنار النص امرحي بن البيت الفني للمرح،
والجهات اأخرى امشاركة ي امهرجان.

[

متابعات

[

06

مسرح الدولة

جريدة كل المسرحيين

شهدت بعض عروض البيت الفني للمرح اأيام اماضية
حضورا جاهريا افتا ،فقرر البيت الفني إعادة تقدمها مرة
أخرى ،ومنها عرض “حي عى بلدنا” الذي يقدم عى خشبة
امرح القومي بالعتبة مناسبة احتفاات ذكري  30يونيو.
قال الفنان يوسف إساعيل مدير امرح القومي قررت إدارة
امرح إعادة العرض مرة أخرى مدة أسبوع بدأ ي  28يونيو
اماي ،بعد أن حقق نجاحا كبرا خال شهر رمضان الكريم،
وذلك تلبية لرغبة محبي امرح القومي أن يكون هذا العرض
ضمن احتفاات ذكري ثورة  30يونيو.
«حي عى بلدنا» عرض غناي يدور حول عاقة اإنسان بوطنه
وقضاياه ،التي اشتهر بها الشاعر الكبر فؤاد حداد عى مدار
سنن طويلة ،حتى أطلق عليه مسحراي الوطن .العرض إعداد
أمن حداد ،من بطولة أرف عبد الغفور ،عهدي صادق ،مفيد
عاشور ،امطرب محمد عزت ،رحاب رسمي ،ويتضمن العرض
مجموعة أغاي من ألحان سيد مكاوي ،إبراهيم رجب ،عبد
العظيم عويضة ،وجيه عزيز ،محمد عزت ،الفرقة اموسيقية
بقيادة امايسرو صابر عبد الستار ،أرف عى امابس ناجي
شاكر ،ومن إخراج أحمد إساعيل.
كا يستمر مرح السام ي تقديم عرضه “أمر تكليف”
ضمن عروض مبادرة “اعرف جيشك” التي يتبناها البيت
الفني للمرح وبدأها العام اماي بالعرض امرحي «عبور
وانتصار» ،وتهدف هذه امبادرة إى التعريف بجيش مر
العظيم وانتصاراته وامعارك التي خاضها من أجل الدفاع عن
الوطن .العرض عن «نقطة حدود» لعيى الجال ،صياغة
ودرماتورج طارق عي ومحمد يوسف ،بطولة كريم الحسيني،
عزة لبيب ،جهاد أبو العينن ،وإخراج باسم قناوي.
كذلك قررت إدارة مرح الغد عودة العرض امرحي «الساعة
اأخرة» لينر امرح مرة أخرى ،قال الفنان سامح مجاهد
العدد 567

 09يوليه 2018

يرفع افتة كامل العدد

مدير امرح :قررنا إعادة العرض مرة أخرى مدة أسبوعن ،ما
حققه من نجاح كبر عى امستوى النقدي والجاهري ،مضيفا
أن عرض «الساعة اأخرة» تم عرضه من قبل عى مرح الغد
ي أوائل مايو اماي.
«الساعة اأخرة» من تأليف عيى جال الدين بطولة نجوم
مرح الغد ريف صبحي ،سامية عاطف ،معتز السويفي،
محمود الزيات ،محمد دياب ،نائل عي ،مشاركة نورهان أبو
ريع ومحمد حسيب ،ديكور وأزياء محمد هاشم ،إعداد
موسيقي أحمد حامد ،مادة فيلمية حازم مصطفى ،ومن إخراج

نار عبد امنعم.
بينا يستمر امرح الكوميدي ي تقديم العرض امرحي
«كوميديا البؤساء» الذي يعرض عى خشبة مرح ميامي
بوسط البلد نظرا أعال الصيانة التي تجرى بامرح الكوميدي
اآن ،نص “البؤساء” للكاتب الفرني فيكتور هوجو ،من تأليف
وإخراج مروة رضوان ،بطولة رنا ساحة ،محمود عزت ،رامي
الطمباري ،محمد عبده.
ونظرا لإقبال الجاهري الكبر ،فقد قرر امخرج عادل حسان
مدير مرح الشباب مد فرة العرض امرحي «يوم معتدل

[

متابعات

[

جدا» الذي يعرض حاليا عى مرح ملك برمسيس مدة
أسبوعن.
قال امخرج عادل حسان :العرض هو نتاج ورشة اارتجال التي
نظمتها الفرقة قبل  6أشهر بإراف امخرج سامح بسيوي ،التي
تقدم لها  150شابا تم اختيار  30منهم يشاركون بالعمل ي
أول تجربة لهم عى مرح الدولة ،وهو واحد من امروعات
الهامة التي تبنتها فرقة الشباب والتي يأي ي مقدمتها مروع
ورشة تدريب التمثيل الدامة “ابدأ حلمك” ،التي تستمر
تدريباتها بانتظام عى مرح ملك التابع لفرقة مرح الشباب،

07

ومرح مركز الجيزة الثقاي بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،ومن امقرر تقديم عروض تخرج دفعتها اأوى خال
أغسطس القادم بإراف امخرج أحمد طه.
“يوم معتدل جدا” كتابة سامح عثان وسامح بسيوي ،بطولة
كال عطية ومجموعة من الوجوه الشابة الجديدة ،أشعار
سامح عثان ،ألحان كريم عرفة ،أزياء ميا محمد ،ديكور وائل
عبد الله ،استعراضات محمد ميزو ،إخراج سامح بسيوي.
وتستمر فرقة الشمس لذوي ااحتياجات الخاصة ي تقديم
عرض «أنتيكا» يوميا مرح الحديقة الدولية ،من تأليف أمن

محمود عبد العزيز
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حافظ ،بطولة أمر صاح الدين ،إيناس نور ،وائل أبو السعود،
أبطال القدرات الخاصة :ميار ..تسنيم ،أمرة ،محمود ،أحمد
فوزي ،أحمد فتحي ،محمد صاح ،محمد فوزي ،عبد الرحمن
فوزي ،حنن سيد ،رحمة 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 ،رؤية وإخراج أمرة شوقي.
قالت الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة الشمس إن الفرقة
فتحت باب التقدم للمشاركة ي ورشة الرسم تحت إراف
عدد من الفنانن التشكيلين وذلك لأشخاص الطبيعين ولذوي
ااحتياجات الخاصة بامجان ،بداية من الخميس  28يونيو
اماي مقر الفرقة مرح الحديقة الدولية مدينة نر ،حيث
بدأت الورشة نشاطها اأحد اموافق اأول من يوليو ،وتستمر
مدة شهر ،وتقوم فرقة الشمس بعمل عدد من الورش الفنية
لتدريب ذوي ااحتياجات الخاصة عى مختلف الفنون عن
طريق دمجهم مع فنانن من اأشخاص الطبيعين ،باإضافة إى
خطة الفرقة إنتاج عروض مرحية احرافية تعتمد عى فنانن
من ذوي ااحتياجات الخاصة والفنانن الطبيعين.
ويستمر مرح الطليعة ي تقديم عرضه امرحي “يوم أن
قتلوا الغناء” عى خشبة مرح برم التوني باإسكندرية
وسط توافد جاهري كبر ،وقد أعرب الفنان شادي رور
مدير الفرقة عن سعادته ما يحققه العرض من نجاح جاهري
ونقدي ،مضيفا أنه عقب اانتهاء من أعال الصيانة مرح
الطليعة سيشهد امرح تقديم عروض جديدة.
“يوم أن قتلوا الغناء” تأليف محمود جال ،بطولة يار
صادق ،عاء قوقة ،تامر كرم ،حادة شوشة ،شاهيستا سعد،
محمد نار ،هايدي رفعت ،أداء صوي للنجم نبيل الحلفاوي،
موسيقى أحمد نبيل ،ديكور محمد سعد ،مابس مروة منر،
تعبر حري عمرو باتريك ،إخراج تامر كرم.
“القطط” يرفع افتة كامل العدد في
القومي للطفل
وقال الفنان حسن يوسف مدير فرقة امرح القومي لأطفال
إن العرض امرحي “القطط” مستمر عى خشبة مرح
مروبول وسط نجاح جاهري كبر ،حيث رفع امرح افتة
كامل العدد ،اأمر الذي اضطر إدارة الفرقة إى عمل حفات
إضافية بسبب الزحام الشديد ،حيث تجاوزت إيرادات العرض
حتى اآن  30ألف جنيه منذ افتتاحه ثاي أيام عيد الفطر
امبارك« .القطط» تدور أحداثه حول فكرة ااختاف وقبول
اآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه .بطولة مرنا وليد،
سيد جر ،محمود حسن ،جال عثان ،وائل إبراهيم ،ديكور
ومابس فادي فوكيه ،ألحان صاح الرنوي ،توزيع موسيقي
محمد الرنوي وأحمد عبد العزيز ،استعرضات مصطفى
حجاج ،مادة فيلمية محمد الجباس ،تأليف وأغاي صفوت
زينهم وإخراج صفوت صبحي.
وعى مرح القاهرة للعرائس قدم عرض “رحلة الزمن
الجميل” للجمهور ،احتفاا بذكري ثورة  30يونيو ،علا بأن
امرح كان مغلقا استعدادا أعال الصيانة خال هذه الفرة.
قال الفنان محمد نور مدير الفرقة :قررنا ااحتفال مع الجمهور
بهذه امناسبة من خال العرض الذي يحي جزءا من تاريخ
مر الفرعوي ،عى أن نستأنف أعال الصيانة عقب ااحتفال.
العرض تأليف وأشعار يحيى زكريا ،موسيقى وألحان كريم
عرفة ،أرف عي .تصميم العرائس د .ناجي شاكر .ديكور د.
محمد سعد .تنفيذ عرائس سامية عبد اللطيف .نحت محمود
الطوبجي ،فكرة وإخراج محمد نور.

[

متابعات
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بعد سنوات من التوقف

مسرح بلدية طنطا يعود للحياة..

جريدة كل المسرحيين

ي حفل رائع تزامن مع الذكرى الخامسة لثورة الثاثن من
يونيو ،تم رفع الستار عن افتة امركز الثقاي ي طنطا ،أو مرح
بلدية طنطا كا كان يسمى سابقا ،الذي جاءت عودته بعد
نضال امثقفن واأدباء من أجل ضمه كأحد أهم روافد الثقافة
الجاهرية ،هذا امطلب الذي أصبح حقيقة اآن ينبض بكل
أنواع الفنون الثقافية والفنية واإبداعية.
افتتح امركز وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ،واللواء
أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ،والدكتور أحمد عواض رئيس
الهيئة العامة لقصور الثقافة ،والدكتور هيثم الحاج عي رئيس
هيئة الكتاب ،والدكتور عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية،
والدكتور مجدي صابر رئيس اأوبرا امرية ،ومجموعة من
رؤساء القطاعات بوزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بامحافظة،
وعدد من أدباء وفناي مدينة طنطا ومحافظة الغربية.
استمرت فعاليات اافتتاح الثقافية والفنية عى مدار خمسة أيام،
صحبها معرض للكتاب ،شهد تخفيضا قيمته  20%عى إصدارات
الهيئة العامة لقصور الثقافة ،والهيئة العامة للكتاب.
قدم حفل افتتاح امركز أحمد الشافعي رئيس اإدارة امركزية
للشؤون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ،الذي توجه بالشكر
للسادة الحضور ،كا تضمنت كلمته نبذة تاريخية عن مرح
مدينة طنطا.
وقال الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة
خال كلمته« :إننا نحتفل اليوم بذكرى ثورة  30يونيو التي
أعادت إى مر دورها التاريخي ،خال افتتاح هذا الرح
العظيم الذي توقف عن العمل طويا ،والذي كان شاهدا عى
التاريخ السياي والفني ي الباد» .وتابع عواض« :ومن هذا
التاريخ ننطلق لبناء مستقبل العمل الثقاي القائم عى التعاون
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إيناس عبد الدايم :نعمل على أن يكون شريانا
ثقافيا يمتد من قلب الدلتا لبقية اأقاليم
التام بن الهيئة العامة لقصور الثقافة وفناي وأدباء محافظة
الغريبة ،لوضع مروعها الثقاي امشرك الذي أطمح أن يكون
موذجا يُحتذى به ي العمل الثقاي ي كل فروع الهيئة العامة
لقصور الثقافة محافظات مر».
وأضاف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أنه ي ضوء سياسة
التكامل بن قطاعات وزارة الثقافة ،فإن الهيئة تسعى لتأسيس
منهج جديد ي إدارة كل أنشطتها وبرامجها ،ما يسمح بخروج
امنتج الثقاي الذي طاما استأثرت به القاهرة ،وعرضه بجميع
امواقع التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة باأقاليم ،وذلك
تحقيقا مبدأ العدالة الثقافية ولخلق حالة ثقافية تصنع مستقبا
أفضل مر.
واختتم عواض كلمته بتوجيه الشكر للحضور ،كا وجه الشكر
لجهاز الخدمة الوطنية امرف عى إعادة ترميم امركز.
وي كلمته ،أشار اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إى أن
مر مر مرحلة تاريخية هامة ،تحاول أن تحقق خالها كل ما

يصبو إليه الشعب امري من تطور ي كل النواحي السياسية
وااقتصادية والفنية والثقافية ،مشرا إى أن افتتاح مركز طنطا
الثقاي يعد إنجازا آخر يضاف إنجازات الثورة امجيدة ،بوصفه
منارة ورحا ثقاف ّيا ورافدا لتغير الوعي الثقاي والفني ومنبعا
عذبا إبداعات أبناء وشباب هذا الشعب.
ومن جانبها ،قالت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
خال كلمتها بافتتاح امركز الثقاي بطنطا« :إن هذا امرح يُعد
إضافة للبنية الثقافية ي مر ،ومنارة ومركزا لإشعاع الفني
والثقاي» ،مشرة إى أنه يعظم من دور هيئة قصور الثقافة ي
اأقاليم ويعتر مثابة ريان جديد للثقافة والفنون ي قلب
الدلتا.
وتابعت« :إن ما تم يعد تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية
ببناء اإنسان امري الذي يقع عى قمة أولويات الحكومة،
كا يعكس ااسراتيجية الجديدة التي تتبناها الوزارة ي تحقيق
العدالة الثقافية ،ويرز التعاون بن القطاعات حيث يقدم نشاطا

عواض :أعمل بمنهج مغاير يقوم على توصيل
الخدمة الثقافية إلى اأقاليم
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متنوعا وبرامج تشمل أمسيات وندوات وصالونات ثقافية إى
جانب إقامة مركز لتنمية امواهب وآخر لذوي القدرات الخاصة»،
كا وجهت التحية لكل من ساهم ي إعادة الحياة لهذا الرح
الكبر ا سيا أدباء وفناي محافظة الغربية.
وأضافت عبد الدايم« :إن إحياء امركز وعودته إى تقديم دوره

ما يليق مكانة مدينة طنطا الثقافية والفنية هو مثابة امتنفس
الثقاي الكبر ليس أهاي الغربية فحسب بل لجميع امناطق
امجاورة».
ووجهت عبد الدايم الشكر للقوات امسلحة عى جهودها ي إعادة
ترميم وتجديد امركز الثقاي مدينة طنطا ،واختتمت كلمتها بالقول:

«عاشت مر أبيه وحفظ الله شعبها وجيشها ورطتها وتحيا مر».
وأعقب الكلات حفل فني أطفال وشباب مركز تنمية امواهب
تحت إراف عبد الوهاب السيد ومن إخراج حازم طايل ،قدمت
فيه مجموعة من اأغاي الوطنية ،شارك ي تقدمها أحمد فريد،
وفاء عاد ،سلمي ،حور ،أحمد محمود ،كنزي تري ،أحمد مجدي،
أحمد الهواري ،واء عبد الرحمن ،محمد البحري ،سمر مصطفى،
شادي جهاد ،عمرو ومجدي الحسيني ،ومن تدريب الدكتورة
نادية عبد العزيز والدكتور عمرو ناجي وبقيادة عمرو حسن
وإعداد موسيقي كريم عبد الوهاب.
امركز الثقافة بطنطا يشغل مساحة  1500مر مربع ،وتم تطويره
وإعادته إى الحياة بتكلفه قدرها  50مليون جنيه ،ويتسع إى
 450مشاهدا ،استغرق تطويره  8سنوات ،ويُعد من أكر وأهم
ثاثة مسارح تم تصميمها عى الطراز اإيطاي ،وقد ساهم ي إثراء
الحركة الفنية مدينة طنطا عى مدار أكر من نصف قرن وكان
الهدف اأساي من إنشائه أن يكون مركزا رئيسيا لنر الثقافة.
افتتحه مصطفى باشا النحاس رئيس وزراء مر اأسبق عام
 1939واعتى خشبته عدد من كبار الساسية والفنانن ،وخطب
عليه الزعيم جال عبد النار ي ستينات القرن اماي.
يقع امبنى ي ميدان الجمهورية ،شارع البحر مدينة طنطا،
ويضم قاعات لتكنولوجيا امعلومات وصالة لكبار الزوار
وغرفا للفنانن وصاات للتدريبات وقاعات لأنشطة الثقافية
والفنية وتبلغ خشبة مرح امركز  12مرا طوا و 20مرا عرضا،
بارتفاع  20مرا ،وهي مزوده بأحدث تقنيات الصوت واإضاءة
الحديثة ،ما يؤهلها استقبال العروض الفنية الضخمة ،كا
تم تأمن امرح بأحدث الوسائل التكنولوجيا ي نظم الحريق
واإضاءة وامراقبة بالكامرات إضافة إى التكييف امركزي وأماكن
الخدمات.
وميز امركز أيضا افتتاح  8فصول اكتشاف وتنمية مهارات
ومواهب أبناء الدلتا ي العود والجيتار ،وكورال اأطفال والشباب،
والرسم ،واإيقاع ،والباليه ،وفصول لذوي القدرات الخاصة،
باإضافة إى ورش التمثيل وتصميم الديكور واإخراج بجانب
الصالونات اأدبية واأمسيات الشعرية والندوات التثقيفية
ومعارض للفنون التشكيلية.
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تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير
الثقافة وبتنظم امجلس اأعى للثقافة بأمانة سعيد امري مقر
امجلس بساحة اأوبرا ،أقيم لقاء ثقاقي حول الصناعات الثقافية
وسبل تطويرها مشاركة عدد كبر من امهتمن وامتخصصن
ي مجال الصناعات الثقافية من مر والصن ،وذلك بحضور
مجموعة كبرة من امثقفن والفنانن ،والوفد الصيني الذي كان
عى رأسه جاو هو تفتسشوان نائب امدير العام مدرية الثقافة،
ومنهم الدكتور إبراهيم غزالة والدكتور حسن البنهاوي والدكتور
خالد أبو الليل ،ورئيس الوزراء اأسبق عصام رف امخرج
محمد الخوي وامخرجة رشا عبد امنعم والدكتور خالد العامري
وامخرج أحمد السيد وامخرج محمد فوزي والشاعر والكاتب
محمد عبد الحافظ ناصف وغرهم من كبار امثقفن .أدار
امحارة الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة اأسبق.
واستهلت امحارة برحيب الشاعر والكاتب ورئيس اللجان
والشعب محمد عبد الحافظ ناصف بالحضور ،وعى رأسهم
الدكتور عصام رف رئيس الوزراء اأسبق الذي وصفه بأنه أكر
الشخصيات احراما واهتاما ،وأوضح ناصف مدى أهمية محور
هذه الندوة ي تطور الصناعات الثقافية.
تا كلمة الكاتب والشاعر محمد عبد الحافظ ناصف كلمة
الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة اأسبق الذي قام
بالرحيب أيضا بالحضور والضيوف ،وتحدث الدكتور شاكر عبد
الحميد عن تطور الصناعات الثقافية اإبداعية التي أشار إى
أنها تأي عى هامش اأسبوع الثقاي الصيني الذي يقام تحت
رعاية وزراي الثقافة والسياحة وبالتعاون مع امركز الثقاي
الصيني بالقاهرة ،وأكد شاكر عى عمق العاقات والروابط بن
العدد 567
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الشعبن امري والصينى ،التي كانت بدايتها باعراف مر
باستقال الصن عام  ،1947وذلك باعتبار مر أول دولة عربية
تقوم بذلك ،فضا عن مشاركة الزعيم جال عبد النار ي
مؤمر “باندوج” لدول عدم اانحياز سنة  1955مشاركة الزعيم
الصيني وقتها.
وتابع حديثه عن الصن بأنها تعد سادس أكر مستثمر ي مر،
مشرا إى أنها تقوم اآن ببناء أضخم برج ي العاصمة اإدراية
الجديدة ،ذاكرا خطاب الرئيس الصيني الذي قال فيه إن باده
يجب أن تدعم قوتها الناعمة الثقافية والفنية والروحية.
واختتم الدكتور شاكر عبد الحميد كلمته برورة وأهمية الركيز
عى النموذج الصيني ودراسته دراسة دقيقة ومتأنية ،واصفا هذا
النموذج بأنه «اأقرب إى الثقافة امرية» ،وموضحا أن الشعب
الصيني حقق امعجزة بفضل إراره ومثابرته عى التطور،
مستلهمن هذا اإرار وامثابرة من ثقافتهم وحضارتهم التي
امتدت منذ خمسة آاف عام.
ثم جاءت محارة جاو هو تفتسشوان ،نائب امدير العام
مدرية الثقافة مقاطعة سيتشوان ،التي تحمل “عنوان الصناعات
الثقافية ي الصن” ،والتي استهلها بتقديم الشكر لكل القادة
والخراء الذين قدموا إسهامات ي مقاطعة سيتشوان ،وأيضا
امستشار الثقاي ي سيتشوان ،ثم تابع حديثه عن كل من
مر والصن ،وأنها من الحضارات القدمة ،وكلتاها تتمتعان
بحارة ساطعة وفنون منذ فجر التاريخ ،كا أكد عى العاقات
الوثيقة التي تربط بن الشعبن امري والصيني ،منذ أكر 60
عاما.
وأضاف عن مقاطعة سيتشوان أنها مهد الحضارة وجزء مهم ا

يتجزأ ي الثقافة الصينية ،موضحا تنوع الثقافات الصينية ومنها
ثقافة امالك الثاث والثقافات الدينية والشعبية والحضارة
العلمية والعروض الفنية وعروض العرائس وثقافة الباندا التي
يحبها الجميع ي مر.
وأوضح أن اليوم تلقينا دعوة من وزارة الثقافة والسياحة لعمل
أسبوع امنتجات الثقافية وذلك برعاية امركز الثقاي الصيني،
وقد قدم امعرض عدة فعاليات مختلفة وبدأ امعرض باستعراض
الحياة الثقافية واإبداعية مقاطعة سيتشوان مثل فنون الرسم
وفنون الطباعة وامنتجات الصينية ،وذلك رغبة منا ي دفع
عملية التبادل بن البلدين.
ثم تابع حديثه عن مقاطعة سيتشوان وتاريخها حيث تقع
سيشوان غرب ووسط الصن ،ويبلغ إجاي الناتج لها من
امنتجات الثقافية مثل  4.2من إجاي الناتج العام ،وبالنسبة
لإجاي الكي من امنتجات الثقافية تعدى  %5من الناتج العام
للصن .ثم قام جاو باستعراض مراحل تطور الصناعات الثقافية
ي سيتشوان من خال عدة ماذج ومحاور مهمة مثل الخصائص
الجغرافية وامكانية هناك واإنشاءات الثقافية ي سيتشوان،
باإضافة إى بعض الطرق واأفكار اإبداعية ي امجال الثقاي
واإبداعي وكذلك اأفكار واأسئلة ي امجال الثقاي.
وأضاف جاو عن ارتباط العاقات الثقافية بن كل من مر
والصن ،وذلك عن طريق ثقافة «باشو» من خال طريق
“الحرير الجنوي” ،التي كانت مدينة اإسكندرية النقطة
النهائية لهذا الطريق الذي يعد أحد أهم اممرات الهامة بن
البلدين .وتابع حديثه عن اإنجازات الثقافية ي ستشوان التي
تضم مواقع من الراث الثقاي ومحميات ثقافية ،باإضافة إى
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مجموعة كبرة من عروض اأوبرا وخيال الظل ،موضحا أنه ي
عام  2007قامت وزارة الثقافة الصينية بتنظيم مهرجان خاص
بامنتجات الثقافية واإبداعية ي سيتشوان حيث أقيمت 6
دورات وجد بها عدد من اممثلن عن مر ،وموضحا أنها
جميعها نتائج تثبت حجم التبادل الثقاي بن مر وستشوان
وانتقل «جاو» ي حديثه عن ااستثار ي مجال الثقافة ودور
الحكومة الصينية ودعمها امادي للثقافة ازدهارها وتنميتها،
فقد تعددت امروعات الثقافية حيث يصل عدد امتاحف
وامكتبات إى  223متحفا ومكتبة.
وهو ما يثبت دعم الحكومة الصينية لهذه اأمكان وجميع هذه
اأمكان مجانية وتقدم الخدمات الثقافية للشعب دون مقابل،
وذلك لضان الحقوق الثقافية للجاهر ومحدودي الدخل
وهذه الخدمات الثقافية قدمت معاير محددة لضان متع
الجاهر بالخدمات الثقافية.
وعن اإنجازات امؤسسية ي امقاطعة ،قال إن لديهم أكر
من  1000مؤسسة تدر دخا يفوق  3مليارات و 700مليون
إيوان ياباي ،حقق هذا اإنجاز تنشيط سوق العمل حتى بلغ
عدد العاملن ي مجال الصناعات الثقافية  780ألفا كا يعمل
عدد كبر من النساء ي هذا امجال ،ولكن من منازلهم دون
الحاجة للنزول لساحة العمل .ثم استعرض السيد «جاو»
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رسا بيانيا ومجموعة من اإحصائيات التي أعلنتها الحكومة
الصينية منذ عام  2012إى  2016وهي إحصائية مثل اختافا
ي جانب ااستثار ي امجال الثقاي ،وقد أوضحت هذه
اإحصائيات والرسوم البيانية زيادة متوسط نصيب الفرد ي
الصناعات الثقافية ،كا أوضح أن امنتجات الثقافية اإبداعية
أصبحت جزءا من حياتنا اليومية ،وأوضح ثاثة خصائص هامة
ي الصناعات الثقافية ي سيتشوان ،وهي :امعلوماتية؛ أي
استخدام الحاسب وتقنيات اإنرنت ،وامؤسسات الثقافية
الصغرة وامتوسطة ،واستخدام التقنيات الحديثة ابتكار
منتجات ثقافية جديدة ،كا استعراض جاو مجموعة من
اأشياء التي يجب فعلها لتطور الصناعات الثقافية ،منها صياغة
سياسات وقوانن بشكل دائم ومتطور وبشكل عمي ومنطقي
ي هذا الشأن ،وااهتام بالتنمية امستدامة الشاملة التي
تتناغم مع تطور اإنسان ،كذلك التوزيع العادل للدعم لكل
اأنشطة وكل امجاات ،كذلك دعم امؤسسات ومساعدتها
ي اكتشاف اموهوبن وتنمية وتنشئة الكفاءات ي كل مجال
استغال امصادر واموارد الثقافية وتحويلها منتجات عرية
التنمية اممتزجة بأنشطة أخرى مثل السياحة .واختتم حديثه
موجها الشكر للحضور بينا تا كلمة السيد جاو مجموعة من
امداخات امهمة التي عقبت عى هذه امحارة.

د .إبراهيم غزالة:
ضرورة إقامة معهد إدارة العمل الثقافي
وجه الدكتور إبراهيم الغزالة الشكر للحضور ذاكرا زياته السابقة
للصن وانبهاره ما يسمى الصناعات الثقافية ،مشرا إى مدى
أهمية إقامة فعاليات ثقافية ما بن مر والصن وطرح الدكتور
إبراهيم غزالة فكرة رورة إقامة معهد إدارة العمل الثقاي.
د .حسن البنهاوي:
ينقصنا اإدارة
أوضح الدكتور حسن البنهاوي ي تعليقه عى امحارة ،أننا
متلك صناعات ثقافية هامة ولكن ينقصنا اإدارة وحدوث نوع
من التزاوج للصناعات الثقافية وإنتاج صناعات إبداعية تبهر
العام.
د .خالد أبو الليل:
تجربة جديرة بالدراسة
قال الدكتور خالد أبو الليل الحاصل عى جائزة الدولة
التشجيعية إن التجربة الصينية التي حققت قيمة كبرة
للصناعات الثقافية ،وهي تجربة جديرة بالدراسة ،وقد تغلبت
هذه التجربة عى فكرة البطالة واأعداد الكبرة من امواطنن،
متمنيا تدريس هذه التجربة ي مر حيث لدينا كم كبر من
الصناعات الثقافية.
الكاتبة رشا عبد المنعم:
نحتاج لرنامج بناء قدرات
قالت الكاتبة رشا عبد امنعم إن هناك رورة بالغة لاستفادة
من هذه التجربة ورورة تهيئة بيئة العمل وتحضر سوق
العمل والنقطة اأكر أهمية هي رورة توفر دعم من
امؤسسات ،باإضافة إى أننا نحتاج إى برنامج لبناء القدرات يتم
فيه التعاون مع الصن لاستفادة من خراتهم.

رنا رأفت
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المخرج محمد الخولي:
إقامة الكثر من الورش
أوضح امخرج محمد الخوي رورة إقامة الكثر من الورش
والتدريبات لاستفادة من التجربة الصينية وذلك برعاية
أكادمية.

[

حوار

[
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خالد عبد الجليل :عمل
جهاز الرقابة ا يتعارض مع
حرية اإبداع ..ومكاتبنا في
المحافظات للتفتيش فقط
هدفنا تحويل «الثقافة»
لوزارة تضيف للدخل
القومي باإنتاج اإبداعي

جريدة كل المسرحيين

استشهد الدكتور خالد عبد الجليل ،المشرف
العام على جهاز الرقابة على المصنفات
الفنية ،بمقولة اأديب العالمي نجيب محفوظ
عندما تولى جهاز الرقابة ،حيث قال« :إن
عمل الرقابة ا عاقة له بحرية اإبداع ولكن
بعض الضوابط لحماية المجتمع والحفاظ عليه
من الفتنة» ،مشددا على أن ما قاله محفوظ
هو ما يؤمن به في عمله.
وكشف الدكتور عبد الجليل في حوار خاص
لـ”مسرحنا” أن مقرات الرقابة على المصنفات
الفنية في  ٧محافظات للتفتيش فقط
على المنشآت والعروض الفنية السينمائية
والمسرحية والغنائية وأماكن إقامتها ،وذلك
لتحقيق اانضباط الائق في ما يتعلق بهذه
اأعمال والتأكيد من حصولها على التصاريح
الرقابية الازمة وكذلك إلزامها بقوانن جهاز
الرقابة على المصنفات الفنية.
وأعلن مستشار وزير الثقافة أن الوزارة سوف
تتحول من وزارة خدمية إلى وزارة تضيف
للدخل القومي ،خصوصا أن المنتج المصري
ثري جدا حى على مستوى تراثه السينمائي
أو المسرحي أو اأدبي ،وهو ما يمكن أن
يدخل في منظومة اقتصادات الراث ،وسط
آليات تجارية معينة وبأساليب تسويق معينة،
قائا :إننا نسعى لتحويل المنتج الثقافي إلى
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منتج تجاري واقتصادي في الوقت نفسه،
بحيث نستطيع أن نستفيد من هذا اإنتاج
سواء كان الفيلم أو المسرحية أو اللوحة أو
الكتاب ،وكذلك اأصول الثابتة مثل المسارح
والسينمات والباتوهات ،وكل ما تملكه وزارة
الثقافة من أصول وما تنتجه من منتجات،
المنتج الذي يصل
عليها أن تخرج من فكرة
َ
للمتلقي.
هذا بعض ما صرح به د .عبد الجليل في
حواره مع “مسرحنا” ،فإلى الحوار.

حوار  -محمد خضر
 في البدابة حدثنا عما يشهده جهاز الرقابةعلى المصنفات الفنية ..وكيف تتم إعادة هيكلة
الجهاز ليقوم بدوره المنوط به على أكمل وجه؟
 منذ فرة طويلة تبنيت معاونة جميع السينائين سواء لجنة السينابامجلس اأعى للثقافة أو غرفة صناعة السينا ونقابة السينائين
عملية تحويل جهاز الرقابة إى جهاز لحاية املكية الفكرية والتصنيف
العمري ،وهو أمر مبني عى ما يحدث ي العام كله ،لتحويل هذا
الجهاز من لعب دور امخر الذي يقطع من اأفام إى دور رطي امرور
الذي يوجه السلعة إى من يريد أن يتلقاها ،وبالتاي بدأت تظهر ثقافة
التصنيف العمري التي م تكن موجودة ،رغم أنها ا تتم ي الوقت الحاي
بشكل مثاي ،ولكن بدأنا نراها ي امسلسات واأفام وهي خطوة مهمة

تعفينا من القطع من اأعال الفنية بشكل عام.
 وماذا عما ذكرته في تصريحات لك عقب توليكرئاسة الجهاز من إعادة هيكلة للجهاز وهو ما لم
نره حى اآن؟
 إعادة هيكلة جهاز الرقابة روري للغاية ،أن الجهاز كان يعمللسنوات طويلة بعقل رجل واحد وهو رئيس الرقابة ،وا مكن تحت أي
منطق أن يتحمل شخص واحد مسئولية الرأي والذوق والتوجه العام أو
السياسة والثقافة العامة لـمئة مليون مواطن ي مر ،وهذه مسألة ا
تدخل ي سياق العقل أصا ،فكان ا بد من النظر إى هذا الجهاز الذي
أهمل لسنوات كثرة ،ونحن نحاول أن ُنعيد الهيكلة بحيث يكون هناك
هيكل تنظيمي ومجلس إدارة ومجلس استشاري للتصنيف العمري
ووحدة لتطوير أداء الرقباء ليكون مؤسسة قوية أيا كان من يرأسها،
خصوصا أننا ي حاجة إى إعادة الكثر من امؤسسات سواء الثقافية أو
الفنية امرتبطة بالثقافة والسينا والرقابة عى امصنفات ،التي يجب أن
تتحول إى هياكل مؤسسيه لها سياستها وأهدافها الواضحة التي يعمل
بها رئيس امؤسسة ،وليست مؤسسات أو هيئات تدار بعقل شخص
واحد فقط ،وبدأنا ذلك بالفعل مع توي الدكتورة إيناس عبد الدايم
حقبة وزارة الثقافة.
 البعض يتساءل عن الداعي إنشاء فروع جديدةللرقابة في  7محافظات وعن المنوط بها من
أدوار؟
 بدأت بالفعل الدكتورة إيناس عبد الدايم تبني فكرة هيكلة الرقابةعى امصنفات ،ومن ضمن ذلك فصل ميزانية الرقابة عن ديوان عام
الوزارة والساح بضخ  3ماين جنيه إعادة تأهيل امقر الخاص بالرقابة
بشارع القر العيني وإعادة افتتاحه بعد تجهيزه عى أعى مستوى
تقني ويتبع أحدث الطرق التكنولوجية ي التعامل مع العميل ،بحيث
يكون هناك مستوى آدمي ي التعامل واستقبال العماء .أما قرار إنشاء

الشركة القابضة للصناعات الثقافية سوف تسهم
في ازدهار المسرح بشكل كبر

[

حوار

[

محموعة الفروع فهو للتفتيش وليس للرقابة عى اأقاليم كا تصور
البعض ،وهذا ليس صحيحا ،فهي فروع للتفتيش وتطبيق القواعد
الرقابية ،ومنح الراخيص لأفام وامستوى العمري لها وإعطاء تريحات
وأغان ومغنن ،حيث يتم ضبط أوتار كل هذا ،وبالتالس
مرحيات
ٍ
فالتفتيش هو اآلية الوحيدة لضان تنفيذ قرارات الرقابة ،خصوصا أن
نشاط الرقابة ي مر متد من أقصاها إى أقصاها ،إذن كيف تراقب
ما تم الرخيص به؟ فكان ا بد من أن يكون هناك فروع ي اأقاليم
وامحافظات السبع كخطوة أوى ،والبقية تأي ي امرحلة القادمة.
 وماذا عن معاير الرقابة على المصنفات الفنيةورأيك فيها ومدى االزام بها من عدمه؟
 أرى أن معاير وضوابط الرقابة الحالية معاير ي شكلها العامفضفاضة بخاف امعاير الواضحة الخاصة بحاية مصالح الدولة العليا
وعدم اإخال بالنظام واأمن العام والحفاظ عى الذوق العام وازدراء
اأديان والفتنة الطائفية ،وهي معاير موجودة كجمل مجردة وهو ما
أراه يعطي مساحة أكر وأهم للرقيب أن يتحرك فيها للدفاع عن حرية
اإبداع ،فهي تعطينا الفرصة أن نوسع امجال لحرية اإبداع.
 وهل ترى بخرتك الثقافية والفنية أن الرقابةتؤمن بشكل كامل بحرية اإبداع؟
 سوف أستخدم جملة أستاذنا العظيم اأديب العامي نجيب محفوظ -الذي ا يزايد عليه أحد  -عندما قبل أن يعمل بالرقابة قائا« :إنني أظن
أن عمل الرقابة ا عاقة له بحرية اإبداع ولكن بعض الضوابط لحاية
امجتمع والحفاظ عليه من الفتنة» ،وبهذا فأديب نوبل بنفسه رأى أن
الرقابة ا عاقة لها بحرية اإبداع ،ولكن لحاية امجتمع ممن يريد أن
يزرع الفتنة الطائفية أو يؤذي امجتمع.
 وما هي آلياتكم الجديدة أو خطتكم لتطويرالعمل في جهاز الرقابة على المصنفات؟
 استحدثنا آلية التصنيف العمري عى اأعال الفنية لعدم امنع ،وهيأيضا آلية تتيح امساحة أن يذهب امنتج الفني إى من يستطيع أن
يتلقاه ،وخصوصا أن التصنيف العمري له عدة مؤرات وهي العنف
والجنس والعري والقبات واألفاظ والسلوك وامخدرات والقضايا
اإشكالية ،فكل ما صعدت زاد التصنيف العمري لهذا امنتج ،وبالتاي
مشكلتي ليست منع اأفام بل وضع تصنيف عمري عليها ،وهو معيار
مهم جدا باإضافة إى تطوير أداء الرقباء وتكوين مجلس استشاري
للتصنيف العمري مجموعة من الخراء وأساتذة علم ااجتاع وعلم
النفس والطفولة وعلاء الربية والسلوك لوضع معاير التصنيف العمري
ومؤراته وإعطاء درجاتها ،وبالتاي يتم تطويره وتحويله بناء عى
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التحوات ااجتاعية وااقتصادية والسياسية.
 ماذا عن اللبس الذي حدث جراء قرار الرقابةونقابة المهن التمثيلية منع بعض الفرق الخاصة
والمستقلة من العمل؟
ليس صحيحا أن تم منع الفرق امرحية امستقلة أو فرق الهواة من
العمل ،هناك خطأ ي التفسر ،هذا القرار خاص بفرق القطاع الخاص
التجارية وليس الفرق امستقلة أو فرق الهواة ،فرق امستقلن والهواة
تعتر أمبوبة اأكسجن التي تجدد دماء الحياة الثقافية وامرحية
بالعروض اليومية لها وتقوم بحقن امجتمع باأفكار امستجدة والحوار
امتجدد ،وبالتاي فهي العصب اأساي للعملية الفنية ،وهم بعد ذلك
من يقومون بتقديم مرحيات كبرة ،بالتاي ا يوجد عاقل يستطيع أن
يوقفها.
 وكيف تفرق الرقابة بن الفرق المستقلةالمسرحية وفرق الدرجة الثالثة التجارية؟
نعرف جيدا الفرق التجارية الخاصة ونفرق بينها والفرق امستقلة الجادة
بسهولة ،سواء من خال تأجر مسارح ضخمة واختيار امصايف والفنادق
الكرى لتقديم أشياء غر فنية ،وبالتاي هذا النوع من العروض يُرفض،
ولكن عروض الفرق امستقلة مرحب بها ولدينا تعاون مع امدارس
لتقديم عروض مرحية للهواة ،وكل يوم منح تريحات لفرق الهواة
وامستقلن وعاقتنا بهم جيدة ،وأحيانا نعاي ي تقديم العرض ي نفس
اليوم امراد العرض فيه ،ونساعدهم ي ذلك ونزلل لهم العقبات.
 ولكن يرى بعض المسرحين أن هناك تخوفامما يقدمه المستقلون ،ورغبة في التحكم فيما
يجب أن يقدم وما ا يجب ،فبماذا تطمئنهم؟
ا توجد عروض منعت من العرض ،ولكن عند التعامل مع الجمهور
يعرف امرحيون جيدا ما يجب أن يقدم وما ا يجب ،أنه مس مصالح
الدولة أو يهبط بالذوق العام أو يدعو للفتنه الطائفية أو ازدراء اأديان.
 ما الخلل الذي ستعالجه الشركة القابضةللصناعات الثقافية الي أقرتها وزيرة الثقافة
مؤخرا؟
 لدينا فلسفة واسراتيجية كاملة تم وضعها قبل إنشاء الركة ،مثلتوفر فائض ماي إعادة هيكلة البنية التحتية للوزارة وإصاحها ،بدا
من انتظار موازنة الدولة ،كذلك ااستفادة ما ملكه الدولة من أصول،
فكيف مكن مؤسسات الوزارة التي تضيع نحو  %90من ميزانيتها ي
كاف ،أن أغلب اأصول
رواتب للموظفن أن تستفيد من أصولها بشكل ٍ
تظل بعض شهور العام دون استغال لعدم توفر موازنة كافية لإنتاج،
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فرق المستقلن والهواة هي أمبوبة اأكسجن
الي تجدد دماء الحياة المسرحية

فامسارح مثا كانت تتوقف عدة أشهر لعدم وجود موارد لإنتاج،
وبالتاي مكن أن تدخل الدولة ي راكة مع بعض القنوات الفضائية
التي تشري مواسم مرحية كاملة مقابل ضخ موارد كافية إنتاج مزيد
من اأعال امرحية التي تذاع عليها ،ما يحقق للوزارة انتشارا أكر،
وتكون عروضها الراقية ي مواجهة بعض العروض الهابطة التي مأ
الحياة ليل نهار .وكذلك كيف مكن أن تتحول مطابع هيئة الكتاب إى
مطابع تجارية مكن أن تحقق أرباحا كبرة للهيئة بالراكة والطباعة
للقطاع الخاص ،وهي مطابع ا مثيل لها ي مر ،وكل هذه اأمثلة
لتبسيط دور وأهداف الركة والجانب الذي سوف تقوم معالجته.
 هناك تخوف من أن تتجه الوزارة إلى البحث عناأرباح بدا من دورها الثقافي المعهود؟
 هذا السؤال يطلقه بعض أصحاب الفكر التقليدي وامقولب ،فهناكمن يربط بن الربح واإسفاف ،والخسارة بالقيمة ،تحقيق الربح ليس
معناه أن تقدم منتجا هابطا ،فالربح معناه كيف تجيد تسويق منتجك
الجيد بحيث يصل إى أكر عدد من الجمهور امتاح ،وبالتاي تستفيد منه
وتربح .وسأرب مثاا ما كنا نعاي منه سينائيا ،ففيا مي ،إذا عرض
علينا فيلم جيد ،م نكن نستطيع أن نساعده إا بتقديم جزء من الدعم
له ،ثم يعاي امخرج مدة تقرب من  3أعوام إيجاد منتج مشارك ،وإذا
وجده ا يستطيع إيجاد موزع ،وإذا وجد اموزع ا يستطيع امنافسة
ي السوق بسبب آليات التوزيع ،أما اآن فلدينا الركة التي تستطيع
دعم اأفام لوجيستيا من خال ما ملكه من باتوهات وأصول ودور
عرض وكامرات تصوير ومونتاج وغره إى أن يتم فرضه بن دور العرض
من خال ما ملكه من سينات .وحتى لو تم ااتفاق عى إدارة القطاع
الخاص لبعض اأصول ما سبق ذكره ،فإننا سنضع بنودا مكننا من
ااستفادة من اأفام الجيدة ،ومن هنا نستطيع أن نساند الفن الجيد
واأعال امحرمة ،وهذا امثال ينطبق عى الحرف الراثية وامرح
والطباعة ،فآاف الكتب امخزنة ي امخازن لو وجدت آليات تسويق
جيدة ما ظلت هكذا ،ومن هنا تأي أهمية هذه الركة امعنية بتسويق
امنتجات الثقافية.
 ما هو مستقبل مدينة السينما في ظل وجودمشروع الشركة القابضة للسينما؟
 هذا مروع ،والركة القابضة مروع آخر ،فأنا عملت مستشاراللسينا منذ  ،2014وكنت أعمل عى ملفات كثرة ،منها ملف الركة
القابضة ،وملف مدينة السينا ،وملف إعادة هيكلة امركز ،وملف إعادة
اأصول بشكل عام ،وملف إعادة هيكلة الرقابة ،والدكتورة إيناس عبد
الدايم فتحت كل هذه املفات ،وي أقل من  ٦أشهر ،وأصبحنا عى بعد
أمتار من إعان قطاع السينا ،وعى بعد أمتار من افتتاح امبنى الجديد
للرقابة عى امصنفات الفنية وإعادة هيكلتها ،وأن يظهر النظام اأساي
للركة القابضة .وأنا أشعر ي حركة وزيرة الثقافة ي ملف السينا والتي
تديره ي صمت وحاس ،وكأنها تعزف مقطوعة موسيقية ،أنها فجأة
تسأل عن مروع امركز وتحيله للمستشار القانوى استكال اإجراءات،
واملف اآن متوقف عى اعتاد جهاز التنظيم واإدارة ،والرقابة ضخت
بها  3ماين جنيه ،لنعيد امبنى ونقوم بإنشاء مبنى جديد ،وقري ًبا
سيكون منتهى ،والقوات امسلحة تعمل به منذ  4أشهر وواصلت العمل
خال شهر رمضان ،ونحاول أن نصنع من الرقابة وحدة خاصة لرتقي
بامستوى امعيي للرقباء ،أنهم يبذلون مجهودا خرافيا ومستواهم
متميز وعددهم قليل جدا.
 ما أهمية دور الشركة القابضة للصناعاتالثقافية بالنسبة لصناعة المسرح في مصر؟
 الركة سوف تسهم ي ازدهار امرح بشكل كبر ،فإذا نظرنا إىالبيت الفني للمرح فسوف نجد أن لديه الكثر من امسارح لكن
موارده وميزانيته محدودة ،و 90%من ميزانية البيت الفني للمرح
تذهب إى مرتبات وأجور العاملن ،وكثر من اأوقات يكون هناك
مسارح ليس عليها عروض أو هناك عروض وليس لها مويل ،وبالتاي أن
يكون لدينا ركة فسوف يتم تطوير صناعة امرح ي مر من خال
تقديم محطات فضائية أو محطات وطنية وجهات وركات راعية تتبنى
عروضا مرحية يصنعها نجوم ويشارك فيها فنانون ومستقلون وهواة،
وتضخ أمواا لاستثار ي مسارح الدولة فكل هذا يء جيد جدا ،ويتم
تسويق العروض بالقنوات والوكاات اإعامية.

[
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حسن سعد :مازلت مصرا
على تقديم المسرح السياسي
عرض “ودنك منن يا حجا” جزء من رباعية مسرحية تبدأ بكلمة جمهورية ،اسمه اأصلي “جمهورية جحا” ونتيجة حالة القلق الرقابي تم تغيره إلى
“ودنك منن يا جحا” ،المسرحية اأولى في الرباعية هي “جمهورية مصرفونيا العليا” ،المسرحية الثانية “جمهورية الخوالي” ،الثالثة “جمهورية
التفاصيل والحكايات” ،واأربع مسرحيات يدورون حول الفرة العصيبة الي عشناها إبان ثورة يناير وما قبلها وما بعدها ،ونغوص في المجتمع ونكشف
كل تفاصيله السياسية وااجتماعية والدينية وكل ما حدث في هذه الفرة .من خال استدعاء شخصية جحا من الراث ،وهو استدعاء افراضي كمجرد
اسم وليس كتفاصيل كما هو في الراث ،وله هنا زوجة اسمها نبوية وابن اسمه جحا الصغر ،ومن خالهم ندور ونغوص في المجتمع كي نبحث
ونفتش في جميع تفاصيله ،بحيث نوضح أسباب وحيثيات ثورة يناير وفرة حكم اإخوان وما قبل وما بعد ،ونحاول من خال كل هذه التفاصيل أن
نسقط الكثر من اأقنعة عن بعض الرموز السياسية الي كنا ننظر إليها على أنها رموز لها دور ولها فكر ،ونكتشف أن كل رمز منهم يعمل لصالحه
هو فقط وليس لصالح الوطن ،بالتالي نسقط اأقنعة فعا ونكشف المتلونن والمتحولن في هذه الفرة ،وكيف سقطت عنهم اأقنعة وكيف هم
مزيفون ،باإضافة لخط درامي آخر وهو البعد الخارجي وهو أمريكا وإسرائيل وبعض الدول اأوروبية ،ونكشف قدر ما كانوا يريدون تنفيذ فكرة تقسيم
مصر ،فهم يتناسون عدة أشياء وهي أن مصر عصية على التقسيم لسببن جوهرين يجسدان عبقرية الشعب المصري ،أن هذا الشعب في عز اأزمات
واأوقات العصيبة يكون يدا واحدة ،الغي والفقر والمتعلم وغر المتعلم وحى اللصوص ومتعاطي وتجار المخدرات ،حينها يختفون مع الظروف
العصيبة .الثاني هو أن هذه البلدة ا تستطيع أي قوة على وجه اأرض اخراقها أو تحطيمها أو تقسيمها أنها في حماية ربنا عز وجل ،فعلى مر
العصور كم غازيا وكم مستعمرا دخلوها وذهبوا وتظل مصر .لماذا؟ أنها في حماية الخالق العظيم.

حوار :أحمد محمد الريف

جريدة كل المسرحيين

 بماذا تخرنا “ودنك منن يا جحا”؟«ودنك منن يا جحا» تجربة مرحية جديدة تتعرض لأحداث
السياسية التي عاشتها مر ي السنوات السابقة ،تعرض مرح
البالون من إنتاج قطاع الفنون الشعبية وااستعراضية ،من تأليف
وإخراج الناقد الصحفي والكاتب وامخرج حسن سعد .حول
العرض ورؤيته لأحداث السياسية وااجتاعية ،ونظرته لبعض
قضايا امرح امري الشائكة كان لنا معه هذا الحوار.
 لماذا وظفت شخصية جحا دون استلهامتفاصيله الراثية؟ وما الفرق إن استخدمت
شخصية أخرى معاصرة؟
لقد استخدمت جحا كاسم فقط لسببن :لحساسية اموضوع
امعالج وأن اموضوع به من الخطورة والحساسية ما يضعنا ي
تصادم سواء مع الرقابة أو مع الدولة انعدام الفهم والوعي
واختاط كل اأفكار ،وألخص هذا كله ي مصطلح “هزمة الوعي”
حيث نجحت كل القوى التي كانت ي أيديها كل امقاليد أن
تجسد صور هزمة الوعي مصالح خاصة أو مصالح خارجية أو
مصالح داخلية ،ولكل التفاصيل التي نعيشها ،ولذلك وظفنا هذا
ااستدعاء هروبا ،استدعينا شخصية جحا وألبسناها سرة الواقع،
كان مكن أن نستخدم شخصية واقعية معارة لكنها كانت
ُ
سرفض من الجميع ،فحاولنا الهروب ي شخصية جحا وأجواء
الشخصية .والبعد اأهم ي اختيار شخصية جحا أنه شخصية
كاريكاترية ضاحكة وساخرة وتلعب دور اأراجوز ومارس
الضحك والفرفشة ،وأردت تقديم الوجبة الدسمة من خال
الشخصية الساخرة ،وهي شخصية تسخر من الواقع وتفاصيله،
فعندما ترغب ي توجيه صورة نقدية كاريكاترية يفضل أن تكون
من خال شخصية ي اأصل هي ساخرة.
 نحن إذن أمام عرض سياسي ..فهلالمسرح السياسي قادر على تغير الفكر
والوعي؟
ينبغي عى الدولة أن تعي أنه ا خوف ماما من امرح سواء
كان سياسيا أو انتقاديا ،مها كانت الكلمة فيه جريئة ،أن
امرح يدعو إى التفكر وا يدعو إى حمل الساح ،وأقول هذا
الكام مرارا وتكرارا لسنوات ،ا خوف من امرح ،فامرح
يشكل حالة جدلية ويدعو إى التفكر اإيجاي وا يدعو لحمل
الساح عى اإطاق ،أن امرح بكل جالياته سواء ي الديكور
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لو أخذ أحد نصا لي وعمل عليه «دراماتورج» فسأضربه بالنار

(ودنك منن يا جحا) تكشف المتحولن ُوتسقط عنهم اأقنعة
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اأجيال لكن أين هم؟ لقد عشنا فرة طويلة منذ خمسة عر
عاما ا يوجد اسم مؤلف عى العروض امرحية ،ولكن يوجد
دراماتورج ،وأنا أرى أنه ا يء اسمه دراماتورج ،هناك مرض
وباي اسمه دراماتورج ،ليس من الائق وليس من الطبيعي أن
أستحر نصا لتوفيق الحكيم أو يري الجندي أو عبد الرحمن
الرقاوي أو نصا عاميا وأقول :تأليف فان ودراماتورج فان ،فا
هي وظيفة الدراماتورج؟ هل يكتب أو يصلح أو يقدم إعدادا
لكاتب راسخ؟ هذه فوى وعبث ،الدراماتورج يعمل عى
امؤلف امبتدئ ،ي يصلح له البناء الدرامي أو الحوار أو الفكر،
فأنا لو أخذ أحد نصا ي ي يعمل له دراماتورج سأربه بالنار،
من أراد أن يؤلف فليؤلف ،الدراماتورج مؤلف فاشل ،والعبث
مؤلفات شكسبر مثا هذه فوى .لكن عندنا ي مر مؤلفن،
وعى امهتمن بالحركة امرحية أن يتخلوا عن نزعاتهم الشخصية
ويلتقطوا الكتاب الجيدين ،مثلا حدث معنا ي اماي ،فأنا كنت
كاتبا صغرا واكتسبت خرات حتى وصلت إى موقعي.
 إذن أين تكمن اأزمة؟اأزمة أزمة إدارة ،أزمة مدير فاشل ا يعي ماهية اإدارة ،فهناك
فارق بن إدارة مصنع أو متجر وإدارة مرح ،معظم امسئولن ا
يفقهون شيئا عن امرح.
 يرى شباب المسرحين أنهم بدأوا مسارنهضة مسرحية قادمة ..فما رأيك؟
علينا أن ننتظر ،ولن توجد نهضة مرحية قادمة إا بعودة
امؤلف امرحي امفكر وليس مرحيات القص واللصق وتلك
امرحيات الجياتينية امنترة ،انظر مرح الستينات كان هناك
كتاب متنوعون ،امرح الشعبي ،وامرح الغناي ،وامرح

ا خوف من المسرح والمجتمع لن يتغر إا بوجوده

املحمي ،والتاريخي ،والكاسيي ،والواقعي ،كنت تجد مرحا
ذا قوام ويوجد مؤلف ومفكر خلف العمل وليس دراماتورجا
أو كواجا مرحيا الذي هو عبارة عن أداء وراخ وأغنية هنا
وأغنية هناك ثم (تزييط) عى الفيسبوك ،امرحيات ا تأخذ
شهرتها من الهيصة الفيسبوكية ،امرحية تأخذ شهرتها ووجودها
من وجود مؤلف خلف العرض امرحي يتمتع بفكر ،قدما كان
اسمه امفكر امرحي ،وا بد أن يكون امؤلف واحدا للنص،
التأليف الجاعي بدعة وهذا خطأ وفوى وعبث ،فامفكر يعني
أنه يفهم ي السياسة وااقتصاد والعلوم والدين والعاقات بن
الدول ،امؤلف كشاف ما يحدث وبعد ذلك يجسد ما اكتشفه من
خال فكره كمؤلف مرحي.
 هل علينا أن نعود للراث؟الراث هو خط الدفاع اأول مر وللعام العري ،لذلك يحا َرب
الراث من العام الخارجي ،فقدما كان هناك ملتقى يسمى
ملتقى امرح العري ورغم نجاح الدورة اأوى له فإنه وُ ِئد،
كان يتم ي هذه الفرة الرويج لفكرة الرق أوسطية ،وكان هذا
املتقى قاما عى فكرة العروض امرحية التي تعتمد عى الراث
فقط أن الراث هو الجذور واأصالة ،إن أي شخص يتقدم لفتاة
يُسأل من عائلته؟ وعى أساس أصوله وجذوره أقبله أو ا ،لذا
فنحن نحتمي بالراث والراث يحارب حربا شديدة ،ولذلك لي
يعود الوطن العري وعى رأسه مر إى إثبات الوجود ا بد من
عودة الراث الذي بدونه لن يكون لنا وجود .انظر إى معظم
دول أوروبا ،مر متلك ثلث آثار العام ،والدول اأوروبية منها
من ا متلك تراثا نهائيا ،ومنهم من يدعي أن لديه تراثا ،ومن
لديه جزء من الراث الحديث وليس القديم ،ولكنهم يحافظون
عليه ماما أن هذه جذورهم وعراقتهم .أمريكا تحاربك أنها
ليس لديها تراث وعمرها ا يزيد عى ثامائة عام ،فا بد أن
تحاربك ي تراثك ،عندما تقول مر تعني اأول ،اأول ي
العلوم والطب والهندسة والنحت والفنون والثقافة ،اأول ي
كل يء .إذا سئلت من مخرع كذا؟ ستقول مر .فن التمثيل
أين كان؟ كان ي مر ،رما م يتطور أنه ظل ي امعابد وم
يخرج إى الحياة ،وامرح نؤرخه لليونان فبدأ ملكيا للملوك
والحكام وبدأ ينزل للناس وتجد الشخصيات العامة موجودة
ي النصوص امرحية ،فمر تعني اأول ي كل يء ،أول من
أغمض عينيه وأول من فتح عينيه مر ،أول حكومة عى وجه
اأرض ي مر ،مر بلد ااستقرار ،فالحكومة تعني استقرارا،
والنيل هو الذي صنع ااستقرار ،وُجد نيل ومياه وزراعة وحصاد
فقامت الحكومة وقام كيان الدولة ،أول دولة عى وجه اأرض
ي مر ،ولذلك تحا َرب عسكريا ودينيا ،أم يصنعوا الصور
امسيئة للرسول وأهانوا امسيح ،وأوروبا أساءت لكل أصحاب
اأديان .منذ عرين عاما وأنا أطالب برجوع ملتقى امرح
العري ،فلاذا يرون عى امرح التجريبي؟ ي يهدمك ،ومع
أول دورة من دورات امرح التجريبي ُطمس امرح امري
وطمست هويته ُ
ُ
وطمست الشخصية امرية ،ي أحد العروض
جلس ممثل عى حام سباحة عاريا فهل هذا مرح؟ وعاش
كل امرحين التقليد اأعمى .أما الثمرة الوحيدة من امرح
التجريبي فهي مطبوعاته ،لذلك اقرحت أن نقيم سنة «تجريبي»
وسنة «ملتقى» للحفاظ عى هويتنا وشخصيتنا ،أما امهرجان
القومي فكنت ي اللجنة العليا له ي الثاث سنوات اأوى وكنت
أول امعارضن مسألة الجوائز ومشاركة أي أحد فيه .فالهدف منه
م يكن امهرجان بل التسابق عى شاكلة مسابقة السينا لأفام
القومية كل عام ،بحيث تتشكل لجنة من النقاد وامرحين
امتخصصن تشاهد العروض عى مدار العام وتحدد الجوائز ،لكن
كيف تقيم مسابقة وجوائزها معلومة مسبقا؟ نتجاوز امهرجان
ونصل لبدعة السينوغرافيا ،من قال إن السينوغرافيا ديكور
وإضاءة ومابس ،فامسئول اأول عن السينوغرافيا هو امخرج
أن كل ما هو موجود عى امنصة هو سينوغرافيا من ضمنها
أداء اممثل وحركته وزيه ،فهي التشكيل ي الفراغ ،ولكن تم
ااستعاضة عن كلمة ديكور بكلمة سينوغرافيا أو رؤية تشكيلية
وهذا جهل ،هي جزء أصيل من عمل امخرج نحن نعبث ونلهو
داع
ونوزع العطايا عى امرحين أغراض هم يعلمونها وا ٍ
لذكرها.
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أو ااستعراض أو اأداء التمثيي مثل حالة فرجة .ونحن نقدم
ي “ودنك منن يا جحا” حالة فرجة ،نقدم من خالها امرح
السياي وا يوجد ي مر مرح سياي ،أقولها بكل تواضع،
الوحيد الذي يقدم امرح السياي ي مر هو العبد الفقر
إى الله ،رغم صعوبة اموقف واأجواء ورغم صعوبة امرح
السياي والتصادم امستمر مع الرقابة ،فهناك تصادم بطبيعة
الحال مع الرقابة التي تواجه امرح السياي بعنف ،الرقابة
والدولة تتعامل مع امرح السياي بعنف شديد بل وترفضه
ماما باعتبار أن امرح السياي هو الذي يحرك الوجدان
والوعي ويدعو إى التفكر ،امرح ليس مرح أرف عبد
الباقي أو مدرسة امشاغبن ،وليس هو امرح الذي كان يقدمه
القطاع الخاص ي اماي ،انظر إى تاريخ امرح بداية من
الدراما اإغريقية وحتى اليوم ،امرح بدأ سياسيا ،لذلك أنا ا
أفهم ماذا يحا َرب امرح السياي ،هو موجود ولكنه يحارب
ويتعرض لإلغاء ،وأحب أن أطمن امسئول أن امجتمع لن يتغر
إا بوجود امرح السياي ،لن تكون هناك دولة ذات قوام إا
بوجود امرح السياي ،لن يكون هناك شباب سوى بوجود
امرح السياي ،لن يكون هناك مجتمع مستقيم يدعو إى النور
والتنوير إا إذا كان هناك مرح سياي ،وأنا أدعو الدول لفك
الحصار عن امرح السياي.
 هل حصار المسرح السياسي يمكن أن يعيدالرمزية للمسرح؟
هذه اأمور انتهت منذ زمن ،فأنا ككاتب ا أستطيع أن أقول :أنا
سأكتب مرحية عبثية ،أو ي الكاسيكية الجديدة أو التكعيبية،
فالكاتب يكتب وأمامه هدفان :البلد وعشقه وحبه لها باإضافة
إيجاد حالة تنويرية ،فبدون امرح الجاد والحقيقي لن يكون
هناك تنوير أو وعي ولن يكون هناك تقدم بدون امرح،
امرح هو الحياة ،الحوار مرح ،والنقاش مرح ،امرح هو
امرادف للحياة ،اتركوا الحياة .لكن عندما أع ِرض امرح لأغال
والقيود فأنا أفرض قيودا عى البلد وليس عى امرح ،فإذا عدت
إى الوراء سأقول أنا سأحبس الناس وأحبس امرح ،وهذا يء
طبيعي وغر ائق وغر صحي بامرة.
 بعد مرور عام على حجب جائزة التأليف فيالقومي ..كيف ترى أزمة التأليف؟
هذه أزمة حقيقية ي التفكر وي الوعي .أنا أدين من حجب
جائزة التأليف ي امهرجان القومي السابق ،فامسابقات التي تقام
كلها مسابقات هامية ،ومر غنية جدا بكتّاب امرح ،لكن
من يلتقط الكاتب امتميز الذي مكن تقدمه للساحة امرحية؟
يوجد ي مر كتاب جدد وقدامى وجيل وسط ،ولكن أين كل
هؤاء؟ كل هذا (لعب عيال وهزار) وسد خانات ،ا بد للجهات
اإنتاجية أن تعمل عى تواصل اأجيال .توجد أزمة حقيقية ،فمن
يقوم بامؤامرة ضد امؤلفن؟ فامؤلفون موجودون من جميع
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بعد قرار النقابة بضرورة حصول الفرق الخاصة على تصاريح عمل أوا:

المستقلون يتسائلون

شهدت مواقع التواصل ااجتماعي حالة من الغضب وااعراض من قبل الفرق الحرة والمستقلة بشأن القرار الذي أصدرته
نقابة المهن التمثيلية مؤخرا ،والذي ينص على ضرورة حصول الفرق الخاصة الهادفة للربح على تصريحات منها قبل تقديم
أي عمل مسرحي .التقينا مع مجموعة من المسرحين للتعرف على آرائهم بشأن كيفية التميز بن الفرق الحرة والمستقلة
وبن الفرق الخاصة الهادفة للربح وما هو معيار النقابة للفصل بن هذه الفرق.

رنا رأفت

جريدة كل المسرحيين

قالت امخرجة عبر عي :ي البداية أود أن أقول إن النقابة
تحمي أعضاءها وتحمء حقوقهم اأدبية والفنية وتقدم لهم
خدمات اجتاعية أخرى ،وكا نعلم أن الرقابة عى امصنفات
الفنية دورها منع امنتج الفني امعروض الذي ير باأمن
العام أو ير بالحركة الفنية ،وأن الحقوق الدستورية تكفل
حرية الفكر وااعتقاد ،والنقابة ليس دورها منع هذه
الحقوق التي نص عليها الدستور ،فالقانون يسمح بوجود
أكر من نقابة ،والحقيقة أن هناك التباسا ي ااختصاصات
والصاحيات.
أما الشق الثاي ،فهناك تعبرات فضفاضة ي بيان النقابة مثل
اإرار مصلحة الوطن وغرها ،فهي ليس لها سقف ومنع أي
شخص من أن يفكر أو يبدع.
أما امشكلة الثالثة ،فهناك فرق مرح دولة ومرح الثقافة
الجاهرية ،وهناك فرق قطاع خاص هادف للربح ،وهي
ي امقام اأول فرق تجارية ،وهناك فرق مستقلة ،ومنها
فرق الهواة وهي فرق تقدم أنشطة مرحية وغر مستمرة،
وهناك فرق محرفة مستقلة لها مروع ولديها خرة ،وقد
قام الفنانون امستقلون بعقد عدة مؤمرات للنظر ي هذه
التصنيفات ،فإذا تم اعتاد امصطلحات التي توصلنا إليها
فسنعرف من هم الهواة ومن الفرق الحرة وامستقلة.
وأضافت :امرح امستقل غر هادف للربح ولكن لديه
شباك تذاكر ،فالفرق امستقلة امحرفة حتى تستمر لن تقوم
بتقديم عروضها طوال الوقت مجهودها الذاي ،وبالتاي فهي
تحصل عى مويل ،سواء من الوزارة أو امجتمع امدي أو
مؤسسات دولية ،لدعم منتجها الفني ،وبالتاي أحيانا تقوم
بفتح شباك التذاكر ،أنهم يقدمون منتجا فنيا يحصلون ي
مقابله عى أجر وليس بغرض الربح ،والسؤال هنا :كيف
نستطيع أن نفرق بن الهادف للربح وغر الهادف للربح إذا
كان كل منا يقوم بفتح شباك تذاكر؟ من الذي يحدد ذلك؟
واأمر يحتاج إى تحديد ،وعى امرحين أن يجتمعوا ويتم
توضيح هذه اأمور ،ومع شديد احرامي للدكتور أرف ذي
ومدى تفهمه لأمر ،ولكنني أختلف مع هذا الخطاب أن
الرقابة هي من تعطي اموافقة أو امنع لتقديم العمل الفني
سواء لفرقة حرة أو مستقلة أو فرقة تابعة مرح الدولة،
وأرى من وجهة نظري أن اأمر كبر وسيفتح الباب آليات
فضفاضة وغر موضوعية.
ويرى امخرج محمد حافظ أنه يجب توضيح ما هي الفرق
الخاصة ،مضيفا :من امتعارف عليه قيام امؤلف أو امعد
للنص امرحي بالذهاب إى الرقابة عى امصنفات الفنية
لرقيب النص ،ثم حينا يقرر امخرج ظهور النص عى خشبة
امرح يلزمه أخذ تريح مشاهدة العرض الذي تم ترقيبه
مسبقا ،وقد تفاجأنا بوجود قرار دكتور أرف ذي الذي جاء
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عبر عي

محمد حافظ

عبر علي :هناك التباس في اختصاصات
وصاحيات النقابة
فيه ذكر «فرق خاصة» دون أن يوضح ما هي هذه الفرق
الخاصة التي يلزمها الحصول عى موافقة النقابة عى تقديم
العرض قبل ترقيب النص وقبل إجازة امشاهدة من قبل

نار عبد امنعم

امصنفات أيضا ،وأرى أنه إذا كان هذا القرار سيطبق عى
فناي امرح الحر فسيكون تعنتا وتضييقا عى امساحة
وامتنفس الحر لنا نحن غر النقابين .وا يجب أن تتدخل
كل نقابة ي غر شؤون أعضائها.
وعن كيفية التفرقة بن الفرق الخاصة التي تهدف للربح
والفرق الحرة وامستقلة ،قال :يتم التنبيه عى امسارح أنه ي
حال طلب التعاقد معها من ركات إنتاج اأعال امرحية
يجب توفر سجل تجاري وبطاقة ريبية ،والرجوع إى
النقابة أخذ التريح منها وتكون هذه الخطوة (تريح
النقابة) بعد ترقيب النص.
نحن فرقة حرة
وقال هاي مهران اأمر :باختصار ،إننا كفرقة حرة نتعامل
مع الرقابة عى امصنفات الفنية ،وقد ذهبت أقدم نصا
جديدا وقال ي امسئولون هناك يجب أن أحصل عى تريح
من النقابة قبل تريح الرقابة عى النص الجديد ،وعندما
قرأت امنشور أوضحت أننا فرقة حرة وغر مقصودين أننا
غر نقابين .فقيل ي إنه منشور جديد ويجب أن أذهب

ناصر عبد المنعم :اتساع القاعدة فائدة للمسرح
وعلى النقابة توجيه طاقتها في ااتجاه الصحيح

[
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محمد حافظ :القرار متعنت ويشكل تضييقا على غر النقابن

هاي مهران

سامح بسيوي

هشام السنباطي

مصطفى حامد :يقول لهواة المسرح تخلوا عن أحامكم وا تتنفسوا
إى النقابة حتى أتعرف عى هذا القرار وبالفعل ذهبت إى
النقابة وطلب مني امسئول أن أقدم ورقة بها أساء اممثلن
وفريق العمل وقمت بالفعل بذلك ،وقمت بعمل سرة
ذاتية للفرقة ،أخذ امسئول مني هذه اأوراق وطلب مني
أن أحر غدا مقابلة اللجنة ،وبالفعل ذهبت الساعة الثامنة
وقابلت أستاذ أمن عزب الذي تحدث معي عن الفرقة
والعرض ،وعقب انتهاء امقابلة طلب مني اأستاذ حسن
الذي حصل عى اأوراق الخاصة بالفرقة والسرة الذاتية
الحضور يوم السبت للحصول عى التريح.
مفيد للتميز
فيا قال امخرج مصطفى حامد :إذا كان امقصود من هذا
الخطاب فرق القطاع الخاص التي تهدف للربح بشكل كبر
أكر من استهداف الثقافة أعتقد أنه مفيد للتمييز بن من
يصنع الفن ومن يتاجر به.
أما إذا كان امقصود به مرح الشباب والفرق الحرة والهواة
من مستأجري ااستوديوهات ورواد امقاهي لعمل بروفات
وقراءة النصوص ،فهو تحجيم للعقل وليس تحجيا للعروض
كا يقال .تابع :الفرق الحرة والنقابة والقامون عليها يعلمون
أنهم يعانون من بروقراطية شديدة ،فكيف لنا أن نعرض
مرحية عى مرح دولة للهواة وي غرض أي فرد منا
الربح وا حتى الشهرة ،ولكن نجد اأمر صعبا للغاية فهم
يريدون تصاريح وموافقات وخطابات موجهة من جهة لجهة
أخرى ،وبالنسبة لتريح النقابة فإذا كان مس الفرق الحرة
والهواة ،فهو ا يحمل إا معنى واحدا إى كل هواة امرح
“تخلوا عن أحامكم وا تتنفسوا” وليكن العمل من يحملون
عضوية النقابة فقط ،وليذهب كل ها ٍو إى الجحيم .ولكن
هذا لن يحدث أن من يعشق امرح م ولن يتخى عنه.
وقريبا لدي عرض مرحي فإذا وجدت هذه البروقراطية
فسنقوم بعرضه أنا وزماي ي الشارع ،وليحدث ما يحدث.
قاعدة المسرح
قال امخرج نار عبد امنعم :هناك ركات إنتاج ا تلتزم
بالائحة والقانون الذي ينص عى الساح بنسبة  10%لغر

النقابين ،والحادث حاليا أن الغالبية ممن يعملون ي الفيديو
والسينا هم عرة ي امائة والباقي لغر النقابين.
وتابع :الفرق الحرة وامستقلة تعتمد عى الشباب امجتهد
ويجب تشجيعهم وعدم إقصائهم ،فالعمل ي امرح يحتاج
شخصا شجاعا واتساع قاعدة امرح فائدة للمرح امري،
وي تقديري يجب أن توجه النقابة طاقتها ي الطريق
الصحيح ،فهناك أمور أخرى تستحق اهتامها.
تابع :هناك بعض الفرق امستقلة قامت بعمل ركات،
عى سبيل امثال فرقة الورشة لحسن الجريتي وفرقة أحمد
العطار مع ركة امرق وهي ركات لها طابع خاص وتقوم
بإنتاج مرحيات جادة وهامة وهي رافد هام من روافد
امرح امري ومثل مر ي مهرجانات بالخارج ،وهذه
الركات ا يجب معاملتها مثل الركات التي تقوم بإنتاج
أعال فيديو ومرحيات مسفة ،يجب التفرقة ي هذه
اأمور وأخى أن يختلط الحابل بالنابل.
فيا قال امخرج هشام السنباطي :تحدثت مع الدكتور
أرف ذي ،وأوضح ي بعض اأمور امتعلقة ببيان النقابة،

عصام السيد
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جريدة كل المسرحيين

عصام السيد :مشكلة صنعتها النقابة وأنا
معرض على هذا القرار

مؤكدا علمه بكل الفرق الحرة والهواة ودعمه لهم ،وأشار
إى أن امقصود بعض الفرق التي تتعاون مع ركات إنتاج
ويعتمدون ي تروجيهم عى شكل عروض القطاع الخاص
بشكل أو بآخر ،ويدعون أنهم فرق حرة ويستفيدون من
مميزات الفرق الحرة وامستقلة ،وهم ليسوا فرقا حرة أو
مستقلة أو هواة .وأوضح ي الدكتور أرف ذى أن النقابة
ضد الذين يدعون أنهم فرق حرة أو مستقلة ويكون معهم
ركات إنتاج ويقدمون عروضا تخدش الحياء العام.
وأوضح امخرج سامح بسيوي أن أي فرقة خاصة يجب أن
تخضع للنقابة أننا نحصل منها عى تريحات ويجب أن
يكون عدد النقابين بها  90%وااستعانة بـ 10%من الخارج،
ولكن الفرق الحرة وامستقلة لن يطبق عليها هذا القرار.
اعراض
وقال امخرج عصام السيد :النقابة هي من عليها الفصل
والتحديد ،فأي فرقة قطاع خاص هادفة للربح ،وكذلك الفرق
امستقلة أيضا أنها تقوم بفتح شباك تذاكر ،إذن هي هادفة
للربح وهي مشكلة صنعتها النقابة ،وأنا شخصيا معرض عى
هذا القرار ولكن هي مهمة النقيب ،وأعتقد أن ذلك القرار
لن يطبق عى الفرق الحرة أو امستقلة ،وأعتقد أن ذلك دور
الرقابة.
وقد أصدرت النقابة بيانا توضيحيا قالت فيه:
باإشارة إى خطاب النقابة لرئيس الرقابة عى امصنفات
الفنية بخصوص رورة حصول الفرق امرحية الخاصة عى
موافقة النقابة لضان عدم وجود مخالفات للوائح وقوانن
النقابة يود مجلس النقابة التنويه إى أن امقصود هنا الفرق
الخاصة وا يشمل القرار من قريب أو بعيد الفرق امستقلة
إذ يؤكد مجلس نقابة امهن التمثيلية عى تقديره التام للدور
الحيوي الذي قامت به وما زالت الفرق امرحية الحرة
كرافد ا غنى عنه لارتقاء بفن امرح امري ،أما ما يعنيه
خطاب النقابة إى الرقابة عى امصنفات الفنية فيعني تلك
الكيانات الساعية للربح التي يتم إنشاؤها عشوائيا متجاهلن
القوانن واللوائح التي تنظم العمل امرحي.

[
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في الحادثة
وفاء كالو

جريدة كل المسرحيين

يشهد امرح امري اآن تجربة مثرة ومدهشة ،تشتبك مع السلطة
والسياسة واإنسان ،تدين إيقاعات النفي والغياب ،وتنذر باحتاات
السقوط وااستسام أمام واقع رس ،يحكمه فساد وحي ،استلب نبض
الوجود ،ودفء الحياة ،وأعلن براحة عن موت اإنسان.
هذه هي مرحية الحادثة ،التي يقدمها مرح الغد اآن ،للمؤلف
الكبر لينن الرمي ،وامخرج الواعد عمرو حسان ،تلك التجربة التي
امتلكت إمكانات تحويل الواقع العشواي امجنون ،إى واقع فني مغاير،
مشحون بسحر الجال ،ووهج الثورة ،وبريق التمرد ،وحرارة ااشتباك
الكاشف مع الحقيقة امراوغة ،ومع مسارات الرغبة ي امتاك الذات،
فمن امعروف أن الواقعية هي قيمة نسبية داما ،وأن كل عر له
موذجه الجاي الخاص ،وواقعيته امختلفة ،التي تتجدد وفقا متغرات
العاقة بن اإنسان والعام ،وي هذا السياق يظل أثر التجربة الفنية
مرتبطا بإمكانات صياغته لواقع جديد ،يرتكز عى معطيات ثقافية
محددة ،وعى رحابة جاليات واقعية التصور.
ويذكر أن امؤلف قد انطلق من وعي مشحون بعذابات سقوط كل أحام
العدالة ،ومن يقن عارم بقسوة موجات ااستبداد والتسلط ،لنصبح أمام
مواجهة قاسية لتناقضات الذات واأعاق ،اقرب فيها من تلك اللحظات
النادرة ،التي يصبح فيها امتلقي أكر إدراكا ما يدور ي عامه.
أثارت مرحية “الحادثة” ردود فعل عارمة ي اأوساط الثقافية
وامرحية والنقدية ،عندما عرضت للمرة اأوى ي عام  ،1994وي هذا
السياق يقول لينن الرمي :قرأت هذه القصة للكاتب اإنجليزي جون
فاولز ،وشاهدتها فيلا منذ سنوات ،وشعرت عى الفور برغبة شديدة ي
إعادة كتابتها مرة أخرى ..كنت قد قررت أا أعد أي أعال أجنية ،بعد
مرحية “انتهى الدرس” ،ومرحية «عي بيه مظهر» ،رغم نجاحها،
فالنقد الذي يتجاهل مئات امرحيات واأفام امقتبسة وبرداءة عادة،
ا يعرف مرحية أقر كاتبها أنه استلهمها من عمل آخر .ورغم هذا
فإنني م أستطع مقاومة إلحاح هذه القصة ،ووجدت نفي مدفوعا
إى محاولة تقدمها للناس ،ذلك أنني منذ اللحظة اأوى قرأتها قراءة
مختلفة ،فالقصة تكاد تكون رقية لحا ودما ،يبدو حدوثها ي الغرب،
كحدث استثناي عارض ،أما ي منطقتنا فهي ليست حادثة ،بقدر ما هي
واقع يومي متكرر.
إذا كانت امناهج النقدية الحديثة ا تعرف بقراءة واحدة للنص ،ولكن
بقراءات كثرة ومختلفة ،بعد أن تخلص النقد من أر الدالة امقيدة،
وامنظور اأحادي العقيم ،ليصبح النص ساحة لتفجر امعاي والداات
واآيديولوجيات ،لذلك فإن لينن الرمي ,كان متلك الرعية الفنية
والنقدية ي استلهام قصة جون فاولز وتحويلها إى عمل مرحي ،وقد
أثبتت السنوات أنه من اأعال الرية امشاغبة ،التي تبعث جدا عارما
مع وجودنا الرس .وي السياق نفسه ،كان من العسر عى مؤلف متلك
الرؤية الفكرية الواعية أن يقاوم تلك الرحلة امثرة ي أعاق رجل
متسلط ،عى امستوى النفي والسياي وااجتاعي ،لنصبح أمام إدانة
صارخة للعقلية العربية التي تنهار ي دوائر الردة واانكسارات.
دخل امخرج الشاب الواعد عمرو حسان أعاق حادثة لينن الرمي،
أجرى عى النص تعديات بسيطة ،واستطاع أن يحول الرموز والداات
إى وجود فني متدفق يبعث توترا حيويا ي وجود امتلقي ،كا أنه
كشف برشاقة عن آليات التسلط والرضوخ ،التي تحرك وجود الرجل
وتدفعه لفرض حصاره امريض عى حياة امرأة ،حن تتبنى هي أيضا
مظاهر قهرها ،وترى نفسها من منظور ااختزال الذي يبعر كيانها .وي
هذا السياق ،كشفت رؤى اإخراج عن موهبة عمرو حسان وخياله
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بن جون فاولز ولينن الرملي
بطاقة العرض
اسم العرض:
الحادثة
جهة اإنتاج:
فرقة مرح
الغد
عام اإنتاج:
2018
تأليف :لينن
الرمي
إخراج :عمرو
حسان

الخصب ،وبصاته امتفردة ،وميز إيقاع العرض بالتدفق والحيوية،
رغم دورانه عى امستوى النفي والسياي العميق ،وتضافرت
خطوط الحركة ،مع التشكيل الضوي وامؤثرات السمعية ،بأسلوب بالغ
الحساسية ،جاء مرتبطا مع الحالة النفسية امتقلبة ،فتعمقت معه
داات التسلط والرضوخ عى امستويات الفعلية والرمزية والجالية.
اتجه منظور اإخراج إى شاشة السينا لنتعرف ببساطة عى تلك الشابة
امرية ،امعذبة بقهر وإحباط الطبقة الفقرة الكادحة ،ضجيج الشارع
يبعث حضورا حيويا مدهشا ،يتضافر مع صخب أعاق بطلة العرض
التي تعمل ي إحدى امؤسسات وتدرس ي الجامعة ،مسئولة عن أرتها
بعد مرض أبيها ،تتجه كل مساء إى محطة اأوتوبيس لتعود ،لكنها
م تلحق به ي تلك الليلة ،وظلت منتظرة ،حارتها العيون الوقحة
والرغبات الحارة ،فقد اعتاد الرجال أن يخرقوا حياة النساء ،ويختزلوا
امرأة إى بعدها الجني اأنثوي .وي هذا السياق ،ناحظ وجود ذلك
الشخص الذي نراه يجلس عى امحطة ي هدوء يراقب كل ما يحدث
أمامه ،ثم يندفع بقوة إى الفتاة فيخدرها ويخطفها ويذهب بها بعيدا.
ي الفيا اأنيقة الهادئة بعيدا ي الصحراء ،تتخذ اأحداث مسارها عى
خشبة امرح ،حيث تفيق الشابة لتجد نفسها وحيدة ي مكان ا
تعرفه ،ترخ فيأي الشاب ويخرها أنه خطفها ،أنها سكنت أعاقه ،وا
يستطيع الحياة بدونها ،قرر أن ينقذها من ظروفها الصعبة ومن الذئاب
امحيطة بها .وي هذا اإطار يتضافر الضوء مع الحركة ولغة الجسد
واموسيقى ،وتتقاطع امستويات ليظل امتلقي اهثا خلف الدوافع
امحركة للعرض ،وحن تحاول زهرة أن تتحاور مع الرجل تدرك أنها أسرة
ذاته امريضة ،وعليها أن تتعامل مع هذا الواقع امخيف.
متد الوهج الكوميدي الجميل ،وتقرر الشابة أن تبقى معه مدة أشهر
حاولت أن تضلله وتهرب لكنها فشلت ،خدعته براءة ي سهرة الخميس،

وتفتحت مسارات سقوط الرجل الرقي ،شهد الليل اندفاعها امجنون
إليه ،حن رأت أشباح الظام ،واكتشفت أن الشبح م يكن إا رجلها
العاشق نفسه ،فقد أراد أن يشعر أنه هو اأمان والقوة والحاية ،وعر
جاليات اأر اأسطوري تندفع الفتاة إى إقناعه أنها تحبه بالفعل،
تلك الحالة التي تبلورت عر جاليات لغة الجسد والحركة وسحر اأداء،
وهكذا تتصاعد إيقاعات الراع ،ويقرر الحبيب العاشق أن يتزوجا ،فقد
اقرب الشهر من نهايته ،وسوف يدعها تعود أهلها.
ي تلك الليلة الفارقة شعرت الفتاة بآام شديدة ،طلبت منه أن يحر
الطبيب فردد ثم خرج ،ني امفتاح ووجدته زهرة ،وللمرة اأوى
امتلكت فرصة الهروب والحرية ،لكنها م تفعل ،ترددت وحارها
الخوف ،فقد تحالف واقعها امقهور مع تسلط حبيبها وأصبح من
امنطقي أن ترضخ ماما للقمع وااستبداد ،وحن يعود الرجل دون أن
يأي بالطبيب ،تندفع زهرة وتغلق الباب بامفتاح ،وتلقي به من الشباك،
ويعايش امتلقي حالة من الجال اأخاذ عر راسة لعبة تبادل اأدوار،
بعد أن فقد الرجل حريته وظلت هي تردد كلاته نفسها ي البداية..
خطوط الحركة تأخذنا إى رقصة اموت والحياة ،وندرك جيدا أن اموت
يتعادل مع القهر ،ورغم أن الشابة الجميلة كانت تقطع امسار نحو
النهاية امحتومة ،فإنها استطاعت أن تسقط رمز التسلط ،حتى وإن
كانت ستفقد حياتها.
تنتهي التجربة الامعة التي شاركت فيها النجمة القادمة ياسمن سمر،
صاحبة الحضور الري امتدفق ،وشاركها الفنان الجميل مصطفى منصور,
الذي متلك طاقات من الحضور واأداء اماهر ،كذلك شارك ي العرض
ريهام أبو بكر ،عمرو عثان ،محمد فوكس ،عمرو أحمد ،وأحمد سيد.
كان الديكور للفنان محمد فتحي ،واإعداد اموسيقى محمود صاح،
واإضاءة امتميزة لعز حلمي ،والدراما الحركية محمد عي بكر.
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ينتهي عرض “الحادثة” للينن الرمي وامخرج عمرو حسان (الذي قدم
عى خشبة مرح الغد) ،بظهور صورة الفتاة ي عمق منطقة التمثيل ي
مكان صورة الخاطف معلقة عى الجدار ،لتبدأ لحظة الكشف للجمهور
ي امرحية ،فا كان يتابعه الجمهور منذ بداية العرض أصبح ي غر
موضعه ،فتلك الشاشة ي بداية العرض التي قدمت فتاة يتم خطفها من
قبل شاب ،م تعد حقيقة ،بعد ظهور صورتها ي العمق مع نهاية العرض
حيث يتم معارضة هذا امعنى ،فمن قام بالخطف هي الفتاة ذاتها ،ما
يعنى أنها هي من خطفت الشاب وليس العكس ،وعى ذلك فإن كل
تلك امدة السابقة ي متابعة العرض هي عام مزيف يتم أدؤه بصدق
فني.
تلك الحالة تسمى “االتباس” حيث يجهل امتلقي معلومة أن الخاطف
هو الفتاة وليس الشاب ،وهكذا يتولد نوع من متعة الرقب لدى
امتلقي حينا يتم الكشف من خال تبادل الصور ي عمق مساحة

آن معا «كنوع من
التمثيل ،هنا تبدأ الفتاة ي تقمص ثاث شخصيات ي ٍ
الهلوسة» ،تأكيدا عى كونها هي امريضة الخاطفة وليس الشاب.
فيا يسبق عى «مشهد النهاية أو الكشف» وي خضم أحداث امرحية،
يتولد عن فعل العزل والعقاب والشعور بالوحدة ،ذلك ما تحصل عليه
الفتاة ي خضم التباس إدراك الجمهور بأنها امخطوفة ،فيحدث لها نوع
من الخضوع باسم الحب فرضه عليها الشاب وصوا لحالة ااعتياد عى
تلك امفروضة عليها وعدم القدرة عى الخاص منه.
جرب أن تعزل أيا من بني البر ي مكان ا يوجد به إا أنت ،مارس
نوعا من البطش والرهيب ،اقنعه بأنه ا مفر منك إا أنت ..بعد فرة
من الزمن اترك له الحرية ي أن يهرب ،هل سيهرب؟ قد تجده باستمرار
امحاولة طيعا مرنا غر قادر إا عى فعل الخضوع لك ،هذا ما رأيناه
ي الفتاة امخطوفة التي رفضت حب الشاب ي البداية ثم قبلته بدافع
الخوف ،من الوحدة والعزل أو الخروج إى صحراء ا تعرفها تواجه فيها
اموت ،لذلك وبدافع الخوف من مواجهة امجهول تنهار الفتاة وا تحاول
الهرب ،عى الرغم من أن مفتاح حريتها ي يدها.
لذلك ،فعندما يخرج الشاب ويرك لها الباب مفتوحا فإنها ا تخرج
“فالوعي بالحرية مثر للقلق” كا يقول سارتر ،لقد أصبح لدى الفتاة
حرية الخضوع منطق “امخادعة” فقبلت به ي هذه اللحظة من
الضعف اإنساي ،وتعاملت مع هذا الحب امفروض وكأنه حقيقة واقعة
ي أرها ،وأصبحت مُستلبة اإرادة.
من ناحية أخرى ،يلقي العرض بالضوء عى موضوع اإتجار ي اآثار
امرية ،وهي الوسيلة التي تظهر بها شخصية الخواجة الذي تستنجد به

الفتاة ي خضم خداع الجمهور بأنها امخطوفة.
وعر كل ذلك ،يكثف مخرج عرض “الحادثة” لحظاتها الدرامية بشكل
ملحوظ؛ ما جعل امتلقي يتابعها باهتام إى النهاية.
عى مستوى اأداء التمثيي ،فقد قام بدور “عاصم” مصطفى منصور
بأداء متقن يتنوع بن ثاث شخصيات يؤديها ي اللحظة ذاتها بالتناوب،
تتبدى تلك الشخصيات أمام امتلقي نظرا أن شخصية عاصم ،لديها
مرض نفي يجعلها تنشطر إى ثاث شخصيات ي جزء من اأحداث
يؤديها عاصم ذاته ،وي جزء آخر ينر امخرج هذه الشخصيات ي منطقة
التمثيل من خال ثاثة مؤدين “يحيطون امخطوف” وكأنهم محارون
له إمعانا ي إرعابه ليخضع منطق الخوف ومن ثم القبول ،كذلك أدت
دور الفتاة امخطوفة “زهرة” ياسمن سمر بتنوع أدائها وفق اللحظات
الدرامية امختلفة ،بتمكن واضح ،كا أدت ريهام أبو بكر دور «الفتاة
اللعوب» بأداء ممزوج بالكوميديا والتمكن من اأدوات التمثيلية ،وأخ ًرا
قام بدور “مسر جون” فتحي الجرحي ،وقد أداه بإتقان واضح.
امادة الفيلمية لشادي أحمد عرت عن لحظة اختطاف الفتاة ي بداية
العرض ،وهو ما نكتشف عكسه ي النهاية ،وكانت اللحظات قليلة
ومُكثفة ي إطار امادة الفيلمية ،كذلك نجح الديكور محمد فتحي ي
التواؤم مع طبيعة إبراز كون امنزل معزوا عن العام ي الصحراء ،كذلك
ميز امكياج إسام عباس مع شخصيات اأشباح ،أو تلك الشخصيات
التي تتلبس الخاطف ،وترعب امخطوف.
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العرض امرحي الحادثة الذي قدمه مرح الغد من إخراج عمرو
حسان وتأليف لينن الرمي دون أي إشارة للمصدر اأصي – من وجهة
نظري  -الذي مثل ي نص “صائد الفراشات” سواء بنسخته اأوى
امكتوبة أو السينائية ،هو عرض يجب أن يثر الكثر من اأسئلة
حول مستقبل امرح امري خصوصا أن عمرو حسان واحد من جيل
الشباب الذين ي القريب العاجل سيصبحون هم الكبار وامتحدثن
باسم هذا امرح ،رغم هذا امستوى من الجودة الذي ا بأس ي عملية
التقديم هذه.
وللوصول للبعض من تلك اأسئلة رما وجب علينا أن نستعرض هذا
التقديم ،الذي مثل بداية ي شاشة يتنزل عليها مادة فيليمة باأبيض
واأسود ترح امضايقات التي مر بها أنثى أثناء عملية الوجود بالشارع
امري ،ثم عملية اختطاف لها عن طريق التخدير ،مع إشارة بأن هناك
من كان ينال من الذين يقومون معاكستها بشكل فج ي هذا الطريق،
ثم النقل للمكان الذي مت فيه عملية حجز امختطفة ،ثم عملية لعبة
القط والفأر ،اللذان مارساها مع بعضها البعض؛ هي محاولة الخروج،
ومحاولة ااستحواذ عليها ولكن برغبتها ،ومر هذه الحيل واألعاب
التي استخدم فيها كل يء تقريبا من جانب اأنثى سواء بالتمثيل أو
الخداع ،ولكن ا مفر إا أن تتادى ي عملية مثيل بأنها مريضة جدا
ويفكر ي الذهاب واإتيان بطبيب وينى ساعتها مفتاح الباب امصفح
ي الباب فتستحوذ عليه ،ولكن شكها من أن تكون عملية الرك للمفتاح
هذه ما هي إا اختبار من اختباراته تتباطأ ي الخروح فيلحقها فا
تجد بدا من إلقاء امفتاح من النافذة لتحكم عى كليها باموت جوعا
وعطشا.
الحقيقة ،إن عمرو حسان ركز اهتامه فقط عى ما رحناه سابقا
وحاول فقط أن يجد تريرا ما يحدث ،فقدم لنا امختطف وهو يعاي
من ازدواج الشخصية فقط ،فهو تارة يقدمها لنا بأداء طفل يتلعثم
وضعيف أمام من يحبه ي عملية ااستحواذ ،وتارة أخرى يقدمه بأداء
البالغ امتحكم ،وم يتطرق ي ماذا كان هذا البالغ هذا الشكل؟ ا حتى
الطفل.
وحتى يخرج من وجهة نظره من عملية املل ي تكرار الصورة امعتمدة
عى شخصن فقط ي اأغلب ،ثم وجود الزائر  -الذي سيكون لنا معه
وقفة تتحدث عن الفرص امهدرة احقا  -باإضافة للفتاة التي دخلت ي
امشهد محاولة إثارة الغرة لدى امختطفة ،فأضافت تلك امحاولة بعدا
نفسيا وجد أنه قد يكون متطابقا مع عملية التفسر بامرض النفي،
وضع مجموعة من اأشباح تخرج فجأة من خيال امختطفة لتبعث فيها
الرهبة والشعور بالاجدوى ،ثم عندما قامت امختطفة بإلقاء امفتح
حاول أن يبدل الحالة بوضعها هي القاهر وامختطف هو امقهور؛ ومن
ثم قام بدفع تلك اأشباح بنفسها وبتكرار هيئتها للمثول أمامه ،بل
وقام بتغير صورة الخاطف التي كانت ماثلة أمام أعيننا وعن امختطفة
ي تعليقها عى الجدار اماثل أمامنا ،واستبدلها بصورة امختطفة ،وهو
ترف جيد با شك لو كان هذا التعير من منظور امختطف ا منظورنا
نحن الذي أوحى بتغير امكان مع أنه م يكن كذك ،وأعتقد أن التعامل
مع تلك امشكلة البسيطة هو يسر وهن؛ قد يتطلب فقط جهدا من
محمد فتحي مصمم الديكور أو عز حلمي مصمم اإضاءة ،مع اعتقادي
بأن الحالة النهائية التي وصل إليها العرض ي عملية التبديل هذه رما
ا تتناسب مع امقدمة السينائية التي كانت تنقل لنا واقعا بصورة
طبيعية ،مع التأكيد بأننا لو م ن َر هذا امشهد الذي اعتمد عى امادة
السينائية لرما كان أفضل.
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كا قلت هو اعتمد عى امفهوم ا طريقة إيصاله بحكم أنه لن يوجد
من سيسأل كيف تم هذا؟ رما لخرته الكبرة رغم حداثة عمره ما
يقوله اآخر شبه امتخصص عن عروضه ،فمثا عملية الخلع والضياع
والتشتت والتبديل بعد إلقاء امخطوفة مفتاح الباب من النافذة م
يكن له ما يرره ،فطبقا ما هو موجود أمامنا فالنافذة قريبة جدا ومكن
تسلقها ،وم يوجد هناك أي إشارة إى أن هناك سلا يوصل بن الخارج
والباب ا من جهة الخاطف وا الزائر ،أي أن امكان هو بالدور اأري،
إذن عملية اانتقال عر النافذة خاصة من جهة امختطف مع بنائه
الجساي ولياقته ،وأيضا وجود التليفون اأري  -فهو قال إن إشارات
امحمول ا تصل هذا امكان – ا يبعث بحتمية النهاية وا هذا الهلع.
لنأت لهذا الزائر الذي هو أجنبي كان يتعامل مع صاحب امنزل
ولكن ِ
اأساي الذي هو قريب أو عم الخاطف ،ي راء اآثار منه ،وفعا
كان هناك مثال قيل إنه وجد ي القبو أو تحت اأرضية ومت عملية
بيعه ورائه ،مع اإشارة إى أن صاحب البيت اأصي قد أودع من قبل
امختطف مستشفى اأمراض العقلية ،هل كانت تلك امعطيات التي
أوردت ي نص العرض؛ من اممكن أن تخرج بامعنى العام للنص ليكون
أكر اختصاصا باآن ونحن ي مر تحديدا دون اانتقاص من عملية
الشمول فيا يخص بالجانب اإنساي التي حاول امخرج أن يركز عليها؟
وهل كانت اإشارات والكلات التي كانت عى لسان امخطوفة والتي
أشر راحة إى أنها تنتمي للطبقة الفقرة والكادحة ما مكن أن يؤكد
هذا التخصيص؟ وهل لو كان هناك تأكيد عى الحالة التي يعيشها
الخاطف خاصة امادية وعملية اإرث هذه ،ما يجعل هناك تباينا بن
الخاطف وامخطوف؟ وهل كانت عملية تعامل الخاطف مع قريبه أو
من ورث منه من امكن أن تؤكد عى يء ما ،خاصة ي تعامل هذه
الطبقة مع بعضها البعض حتى يصيب أحد أفرادها الوهن ويصبح
باإمكان اانقضاض عليه ،خاصة أن ما يعانيه من مرض رما هو ذاته
ما يعانيه بطلنا؟ وهل لو تم التعامل مع الفتاة امستجلبة ما يوحي بأنه
رما غر قادر عى الفعل كان سيؤي شيئا؟ ..إلخ.
أعتقد أن هذه النقاط اموجودة فعا أمامنا ومررنا عليها ريعا رما كان

لتوظيفها ما هي عليه فعا دون التفاف أو تقعر سيمنح مجاا للدخول
ي العملية امجتمعية وااقصادية والسياسية التي يعيشها امجتمع
امري ،ورما لو كانت هناك فطنة لهذا لرما نقل امكان من فيا
بالصحراء! (مع أنني ا أدري كيف هي فيا بالصحراء والتاجر الخواجة
رايح جاي هو وأصدقاؤه) إى مجتمع من مجتمعات (الكومباوند)
وليكن جديدا م يكتظ بعد بالسكان ليحقق العزلة امطلوبة.
بالطبع ،لن أجيب عى هذه اأسئلة وأترك لكم اإجابة ،وليكن حديثنا
عن الدافع وراء وصفي هذا العرض بالجودة رغم كل تلك الفرص
امهدرة ي التعامل مع الواقع أو حتى النص نفسه بشكل أكر حنكة،
أعتقد أن ما برع فيه عمرو ي اأساس هو اختيار عناره التمثيلية
وكان رطه هو الكفاءة ا ذيوع الصيت ،رما كان عنر امجايلة عنرا
مها من عنار الفهم امشرك وصوا للمرجو ،أتحدث عنهم جميعا با
استثناء :ياسمن سمر (امخطوفة) ،زهرة ،ومصطفى منصور (الخاطف)،
عاصم ،وريهام أبو كر (الفتاة) ،وفتحي الجارحي (الخواجة) ،وإن كنت
سأشيد أكر بياسمن سمر ،وأيضا مصطفى منصور الذي كان اكتشافا
بالنسبة ي ،فهذا قد يعود أن مساحة الدور وتفاعاته أتاحت لها
فرصة أكر ي التعبر عن إمكانياتها وهو ما م يناله ا ريهام أبو بكر
وا فتحي الجارحي ،مع التأكيد بأن الحكم العام عى اأداء كان أكر
من جيد وهو يء يحسب لعمرو قبل أن يحسب للمؤدي أن عمرو
هو من اختار ممثليه.
باختصار شديد ،ورغم كل ما قلته ،فإن هذا العرض يعتر البداية
الحقيقية لعمرو حسان كمخرج عن طريق التمكن ا امحاولة ،فمن
وجهة نظري هو تعدي مرحلة امحاولة بهذا العرض وقدم نفسه
كقادر عى التحكم واإيصال ،ومع اأيام والتجارب سيكتي قدرا أكر
من الثقة ستدفعه بالفعل لتحقيق التفسر الخاص به مها تعددت
التقدمات للنص.
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مذكرات المفتش چافر

معالجة للتعسف ااجتماعي وغياب العدالة اإنسانية

بطاقة العرض
اسم العرض:
مذكرات
امفتش چافر
جهة اإنتاج:
نادي مرح
قر ثقافة
امحلة
عام اإنتاج:
2018
إعداد
وإخراج:
محمود
القاي

منار خالد
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اضطراب مراكز الحس وتصوير الراع الداخي واحدة من أصعب
اأمور نقا من حيث التجسيد واإقناع عى خشبة امرح ،فا يحدث
تصديق لتلك الحالة النفسية اممرحة إا إذا غاص امتلقي ي اضطرابتها
ومكنونتها؛ لذا يتوجب أن تكون حالة نفسية صادقة ليتلقاها اآخر عن
اقتناع ،وهذا ما عمل عليه محمود القاي أثناء إعداده وإخراجه لرواية
“البؤساء” للكاتب الفرني فيكتور هوجو(1802م 1885 -م) ي عرض
«مذكرات امفتش چافر» لفريق مثيل امحلة امقدم ضمن فعاليات
امهرجان الختامي لنوادي امرح السابع والعرين.
وأول ما يثر انتباه امتلقي للعرض هو اسمه ،الذي بلور شخصية امفتش
چافر ،وتعتر هذه البلورة هي أوى ااختافات الواضحة بن الوسيط
الرواي وهذا الوسيط امرحي ،فرواية هوجو تقدم شخصية «جان
فالجان» كبطل رئيي للحدث ولكن أثناء تناول محمود القاي لها
وضع يده عى نقاط بعينها ي شخصية امفتش واستهواه ي الشخصية
أزمتها النفسية؛ ما يجعله يعالج مواضع الشخصيات ويحولها للشخصية
اأساسية بدا من كونها محورية مؤثرة ي الحدث ،وتقديم العرض ي
زمن الفاش باك عى شكل خياات ذهنية داخل عقل چافر بعد معاناته
من عدة اضطرابات نفسية ومطاردة اأشباح له ،تلك اأشباح من أصول
إنسانية عانت من قهره الذي مارسه طيلة حياته ،فجافر هو السلطة
الكابحة لجاح ونفوس الشعوب.
تلك هي الصورة التي أراد مخرج العرض نقلها منذ اللحظة اأوى ،وعى

الرغم من تبديله مواضع الشخصيات فإنه م يحذف من الشخصيات
اأساسية للرواية شيئا ولكنه قام بتغير زمن الرد ،فجاء بحياة جافر
بشكل مفصل وجعل جميع اأحداث تدور ي ذهنه بعد دخوله مصحة
لأمراض النفسية والعصبية ورد اأحداث من وجهتي نظر لشخص
واحد ،وهو «چافر» ،فراعه الداخي أشبه بوجود شخصن متنافرين:
واحد ما زال مصدقا ومفتخرا بالبطش واافراء تأكيدا منه عى أنه
مارس القانون مؤديا واجبه الذي مليه عليه مهنته ،واآخر يعي قيمة
العدالة اإنسانية وحتمية وجودها ،لكن هذا اآخر جاء متأخرا ،ما
يسبب اضطرابا نفسيا عاكسا للرأي والرأي اآخر حاما ي معانيه مدى
ظلم السلطة ومدى معاناة الشعب من خالها وي أثناء تبادل مواضع
الشخصيات قام العرض بتحويل «چان فالجان» بطل الرواية إى شبح
يظهر ي ذهن چافر مطاردا له حتى ي أحامه ما وقع عليه من ظلم
عى يد امفتش ،فهو م يرتكب من الجرائم سوى رقة رغيف الخبز
من أجل إطعام أطفال أخته الجياع ،وحذف امخرج حدث رقته
لشمعدان «اأسقف شارل ميلر» اموجود ي الرواية تطهرا لشخصه
من أي حدث يدينه ي عن امتلقي ،ليسقط العرض عن عاتقه أي جرم،
ويؤكد أن امجرم الوحيد هو من تسبب لتحويله إى لص ،أي تأكيدا عى
أن امخطئ الوحيد السلطة وارتكبت من الخطأ ما تسبب ي تحويل
مواطنيها للصوص.
م يركز العرض عى نهاية چان وموته ومعاناته ،بقدر ما ركز جميع
آلياته معرفة تأثر مارسة فعل الظلم عليه من قبل السلطة ،ليوظف
«جان» كمرآة عاكسة مدى الظلم ااجتاعي الذي عانت منه فرنسا،
وتم استخدام علم فرنسا كإكسسوار مازم معظم أحداث العرض يسقط
مرات ويعلو ملحقا مرات أخرى.
وتعتر فرنسا ما هي إا التزاما مكان الحدث الرواي ،وجافر رمزا
لكل سلطة باطشة ي كل زمان ومكان لذا تكون فرنسا أيضا هي كل
مجتمع عاى من العنف السلطوي .فـ”البؤساء” تشبه ي ذاتها امادة
الخام امؤهلة طوال الوقت لخدمة نقل أي معاناة اجتاعية حاملة من
اأحداث ما يكفي أن تنقل حال كثر من امجتمعات ي أي مكان وأي

عر.
فالعرض يطرح إشكالية قامة بذاتها حول حال السلطة من غياب
وانعدام الضمر اإنساي ،ويؤكد عى وجوب وجود الحب وبقائه
بشخصيتي «ماريوس وكوزيت» رغم وجود الحرب ،فالحرب امقدمة ي
العرض تعتر عملة واحدة ذات وجهن ،حرب شعب وثروته عى الظلم،
وحرب نفسية قامة داخل السلطة نفسها ،وعى الرغم من كونها حربا
داخلية فإنها هي الصحوة ي ذاتها التي تنر تلك الظلمة وتحمل أمل
عودة العدالة اإنسانية.
فالسلطة داخل العرض عانت من ااضطراب النفي عى الرغم من قمة
البطش الذي مارسته عى الشخصيات ،إا أن عن قصدية جعل چافر
بطا تراجيديا كأبطال سوفوكليس تنتهي حياته نهاية مأسوية ،تثر ي
نفس امتلقي نوعا من الشفقة التي تؤدي إى التطهر.
فلم يغر امخرج من مصر چافر وهو اانتحار بل بلور معاناته النفسية
وراعه الداخي وتأثر دخول الشعور الحي داخل قلب اإنسان
امستعي غابت العدالة اإنسانية عنه طوال حياته وعندما أتت كانت
أداة ماقاة حتفه.
فجافر م يقر حتى النهاية أنه كان عى خطأ إرارا منه أنه ينفذ القانون
وأنه يد الله عى اأرض .لكن مكنونه كان يعكس غر ذلك ،الذي عر
عنه بحركات جسده وتعابر وجهه نقا عن لقطات سينائية تجذب
العن لها دون وجود كامرا تصوير.
فالقاتل الحقيقي لچافر ليس ذاته بل اأفكار امحملة داخله والشعور
بالندم غر امرح وتفهم معنى اإنسانية ،جميعها مشاعر ظهرت داخله
بعد سنوات من ترسخ الظلم والتعسف ،لتكون هي القاتل الحقيقي
الذي انقلب عى صاحبه؛ أي هي أداة الجرمة الفعلية لشخص غر قادر
عى تحمل الرياء بعد اكتشافه لحقيقة غابت عنه عمرا.
فالعرض حالة نفسية دقيقة باستخدام اممثلن جميعهم أدواتهم
الجسدية نقا للشعور الداخي لرسم صورة برية غر مترئه من البؤس
الواقع ي الرواية بل مؤكدة عليه ومهيمنة عى حدثيته.
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الزناتي..

(السرة الهالية برؤية معاصرة للواقع العربي)
أرف فؤاد

للوهلة اأوى بوصفك متلقيا عند دخولك أي
عرض مرحي لفرق هواة أو قصور ثقافة ،تهيئ
نفسك لفكرة تقبل مشاهدة أخطاء كثرة بالعرض
ومشاهدة ممثلن محدودئ اموهبة والخرات،
ولكن ما أن تدخل العرض امرحي “الزناي” من
تأليف :د .محمد أمن عبد الصمد ،ومن إخراج
حسن سعد ،عى قر ثقافة الجيزة ،ستتغر
فكرتك ماما عن تلك الفرق للهواة أو قصور الثقافة
مجرد أن تجد نفسك أمام مجموعة كبرة جدا من
ممثلن وممثات عى درجة عالية من اموهبة
التلقائية الحقيقية ،فكل متقمص لدوره بكل تركيز
وأداء متمكن من أكر أصغر ممثل استحقوا معه
أن يكونوا جديرين بذكر أسائهم جميعا مثلا
نذكر أساء نجوم عروض مرح امحرفن :أحمد
البوي ،دعاء الخوي ،أحمد مري ،عبد السام
بدر ،فاطمة منصور ،أحمد حال ،إمام الطاي،
رجب حامد ،إسام سعد ،أمن الريف ،محمد
عي ،مجدي عبد العزيز ،صاح عبد امنعم ،رضوى
طاهر ،إساعيل شعراوي ،حسام الجن ..مجموعة
شباب أعجبني حاسهم وطموحاتهم وإيقاعهم
ي العرض ،الرواية كا كتبها د .محمد أمن عبد
الصمد هي السرة الهالية للزناي كا نعرفها
جميعا ،ولكن برؤية وقراءة درامية للواقع السياي
وااجتاعي اآي وامعار من خال موذج
البطولة العربية الزائفة امتمثل ي شخص الزناي
بطل العرض امرحي ،بعد ما يسمى بالربيع
العري ،واإرهاصات عر اأزمنة الفائتة وتجسيد
الراع العري العري ،وكذا الراع مع العدو اأزي
والراع ي الدين ،وي امقابل كان اآخر وامتمثل
ي القوى العظمى اأقوى ثقافيا وعلميا ،فكانت
هي الغازي للعقل والوجدان ،فنجحت ي هدم
كل امعابد التي يختبئ بها البطل عى يد أهله
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بطاقة العرض
اسم العرض:
الزناي
جهة اإنتاج:
فرقة الجيزة
القومية
عام اإنتاج:
2018
تأليف:
محمد أمن
عبد الصمد
إخراج:
حسن سعد

وعشرته وأبنائه ،فكان بطا من ورق.
الديكور وامابس محمد الشيتي كان بسيطا
للغاية ي حدود إمكانيات اإنتاج امتاحة مثل
تلك العروض ،ولكنه ي ذاك الوقت عمي جدا
يسهل تغيره بن لوحات العرض واستخدامه ي
أكر من لوحة من خال بانرات وموتيفات بسيطة
ترمز لقر الزناي ،وغرفة نوم اأمرة ابنة الزناي،
والخيمة التي تدور من خالها مؤامرات أهل
القر عى الزناي.
أما امابس فإن دلت فهي تدل عى أن مصممها
قرأ جيدا عن تاريخ مابس هذه الحقبة الزمنية،
فجاءت ي غاية التوفيق واإبهار.

ااستعراضات لسيد البنهاوي جاءت موفقة ومعرة
ماما عن حالة العرض البدوية ،فاستلهم رقصات
البدو الشهرة واممتعة من خال أحداث العرض
امرحي متواما مع موسيقى وألحان العرض
امبهجة وامعرة التي وضعها سيد رمضان ،والتي
جاءت هي أيضا متسقة ومشتقة من الطابع
البدوي الذي اتسمت به أغاي العرض التي
كتب كلاتها :جال السيد ي لغة بدوية بديعة
ومفهومة وممتعة.
جاءت اإضاءة التي صممها عصام سعد لتخدم
كل ذاك من خال توظيفها جيدا مع الحركة
وااستعراضات وداات ورموز العرض امرحي،

كا جاءت اإضاءة أيضا موفقة ي التعبر عن كل
تلك امواقف التي تدور بها امؤامرات من خال
الخلط اللوي بن اأحمر واأزرق.
أما اإخراج امرحي لحسن سعد ،فكان هو حلقة
الوصل اإبداعية لكل مكونات العرض امرحي،
فدوما يشتهر حسن سعد بتفرده وإتقانه ي
استخدام لغة الرموز والداات الحركية التي تعر
عن أفكار النص السياسية وااجتاعية ،وذلك من
خال تدريب اممثلن عى حركات صعبة ومعقدة
من أجل بلورة الهدف امنشود من العرض امرحي
أمام امتلقي ،فهو ينتي بثقافته إى مدرسة الكباريه
السياي.
وي النهاية ،يتبقى أمران أثارا دهشتي وتساؤي،
علمت أن اللهجة البدوية الصعبة التي تحدث
بها اممثلون طوال العرض امرحي من كتبها
وقام بتدريب اممثلن عليها هو حسن سعد نفسه
دون ااستعانة مصحح لهجة بدوي ،وامدهش أنها
جاءت لغة موفقة وسليمة وصحيحة ما يدل عى
امتاك امخرج لثقافة ذاخرة.
أما ما أثار تساؤي ،فكان هو هل من اممكن أن
يصل التوحد بن اممثل والشخصية إى درجة
اأذى أنه عندما يقتل ي النهاية ليموت ،فيسقط
ي الحقيقة مغشيا عليه ي العرض ،وتلغى تحية
الجمهور بسبب أن البطل من قام بشخصية الزناي
سقط مغشيا عليه ي مشهد القتل ي نهاية العرض
امرحي متأثرا ومتوحدا مع تلك الشخصية التي
يؤديها ،هل هذا توحد مع الشخصية أم هو إرهاق
ومجهود بدي وذهني بذله ي العرض وظل صابرا
عليه حتى النهاية ،ي كلتا الحالتن فهو ممثل بطل
له مستقبل واعد ي امجال الفني وعى مسئوليتي
الشخصية يستحق كل التحية والتقدير والتكريم
عى امجهود الواضح الذي بذله ي العرض امرحي
وانعكس عى براعة وقوة أدائه وتقمصه للشخصية
امرحية ،إنه اممثل أحمد البوي من قام بأداء
شخصية الزناي.
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الغرف الصغرة..

أزمة نفسية ذات أبعاد إنسانية

رانا أبوالعا

بطاقة العرض
اسم العرض:
الغرف الصغرة
جهة اإنتاج:
فرقة الورشة
امرحية
عام اإنتاج:
2018
تأليف :وائل
قدور
إخراج :حسن
الجريتي

جريدة كل المسرحيين

كثرا ما يبحث امرء بذاته عن نقاط قواه ،تلك
القوى التي تجعله يغالب ضعفه ل ُيثبت لذاته
وللمجتمع أنه قادر عى الفعل ،قادر عى رسم
طريقه بصورة مختلفة عن ذلك الطريق امجر
عليه ،فيشعر كا لو كان دمية ماريونت قررت أن
تقتطع خيوطها وتتحرر بحثا عن حياة جديدة ا
يجرها فيها أحد عى أي حركة أو فعل ،فهو يصنع
عاما لذاته وبذاته دون النظر ما إذا كانت هذه
القرارات صائبة أم خاطئة ،وهل ستتسبب ي أذى
شخص آخر؛ ا يري شيئا سوى التحرر حيث يكتفي
بأنه استطاع التحرر من تلك القيود امجتمعية..
قد تصبح رغباته امكبوتة هي امحرك ورما الحب،
وسواء كان الدافع حبا أم رغبة فقطعا سيطرح
السؤال ذاته :ماذا لو كانت هذه التجربة مُعادية
للمجتمع ولنظامه السائد؟ هل سيستطيع التحرر أم
سيظل عالقا بهذا اأم خوفا من محركه اأقوى؟
هذا ما جسده الكاتب السوري وائل قدور بنص
«الغرف الصغرة» مخاطبا مشاعر وعواطف امتلقي
من خال محاكاة لواقع أربع شخصيات ،هم:
«صبا» و«عار» و«حنان» و«سعد» ،الذين تتشابك
قصصهم كخيوط العنكبوت ،قصص تدور أحداثها
بداخل غرف صغرة ،وخلف أبواب تلك الغرف
امغلقة مزيج بن حاات الحب والرغبة وااحتياج
حينا ،وحينا مزيج من اأم والرعب والخوف
من بطش اآخر الذي مارس سلطته عى من هو
أضعف منه لرسم له خطاه وكأنه اعب دُمى
يحرك عروسته اماريونت كا يريد فحسب ،وبن
تلك امشاعر امختلطة وامشتبكة يرصد وائل قدور
إحاسيس ودوافع هذه الشخصيات لننظر بداخلهم
ونرى امررات والدوافع أفعالهم ،فقد صنع قدور
نصا مرحيا مُحكا تغمره امشاعر اإنسانية ،فنحن
بصدد أربع شخصيات لكل منهم أبعاد نفسية
واجتاعية شكلت أفعالهم وجعلت منهم ضحايا
وأبرياء ي الوقت ذاته ،بحيث لن يجد امتلقي
إجابة لسؤال ولو قرأ النص عرات امرات ،فقدور
يزج امتلقي بعمق داخل اأحداث من البداية وإى
أن تنتهي فا يدري ما إذا كان عليه التعاطف معهم
وخلق أعذار ما ارتكبوه من إثم أم أنه يتمنى لو
أنهم لقوا حتفهم جميعا! فهم أبرياء ومذنبون ي
آن واحد!
ٍ
يخفق قلب امتلقي حتا وهو يستمع إى دقات
عقارب الساعة التي تنم عن مرور الوقت واأيام
بفتور كا استخدمها امخرج حسن الجريتي
بالعرض امرحي “الغرف الصغرة” ،إنتاج فرقة
الورشة ومثيل عبر عي ،وأحمد شكري وداليا
الجندي وسيف اأسواي ،وذلك ضمن إعداد للهجة
امرية قام به شادي عاطف ،ليصبح العرض أقرب
لواقع امجتمع امري ومرآة تعكس امجتمع ،وهو

التكنيك نفسه الذي استخدمه وائل قدور عند كتابة
النص فقد كتبه باللغة السورية الدارجة ليجسد
الواقع السوري ،ومن ثم مكننا القول إن أزمة النص
هي ي الواقع أزمة امجتمعات الرقية ككل  -فقد
تتعدد اللهجات ولكن اأم واحد  -فعى الرغم
من اختزال امخرج حسن الجريتي لبعض امشاهد
واأحداث من النص ،فإنه قدم بنية محكمة الصنع
ذات مررات درامية لكل أحداثها دون أن ينشق
عن بنية النص اأساسية وهي تعرية امجتمع
والذات ،فنجد أن دقات عقارب الساعة التي
استخدمها امخرج حسن الجريتي لتعر عن مرور
اأيام (كا ذكرت من قبل) أحد العنار امهمة
لزج امتلقي بكل مشاعره وأحاسيسه باأحداث
والتفاعل مع الشخصيات وحكايتهم ،فمع كل إظام
حن تستمع إى تلك الدقات تجد نفسك مرقبا أن
تعم اإضاءة الغرفة لتعرف أكر عن حكايات هذه
الشخصيات وكيف سينتهي بهم امطاف ،هل سيظل
بداخلهم شغف الحرب عى النفس والتحرر من
هذا الواقع األيم أم أنهم سيركون الراية مُعلنن
ااستسام.
كانت البساطة سمة العرض اأساسية ،فقد ابتعدت
السينوغرافيا عن كل التعقيدات ورما كان هذا
ليورط امتلقي بعمق خيوط اأحداث امشتبكة دون
أن تشتته تعقيدات اإضاءة أو الديكور ،فـ”صبا”
فتاة ضعيفة تعيش كاآلة بشكل مطي وا تستطيع
أن تعيش حياة طبيعية بسبب أخيها الذي يجرها
عى أن تبقى مع والدها حتى يسرد وعيه أو يفقد
حياته؛ ما يتسبب ي إصابتها بخلل نفي يجعلها
تستسلم لـ”سعد” بدافع الرغبة الجنسية وحتى
تشعر أنها قادرة عى فعل يء هي من قررت
فعله بإرادتها دون أن يجرها أحد ،بل إن محاولتها
لانتحارها تقوم عى اأسباب ذاتها ،وي امقابل
يفرض امجتمع سيطرته عى “صبا” و”سعد” برفضه
لقصة حبها متصديا لزواجها؛ لذا تعود مرة أخرى
محاوات اانتحار العبثية التي تنجو منها كل مرة
قبل أن تلفظ أنفاسها اأخرة .أما “عار” فيحاول
مرارا وتكرارا أن تعود حياته كا كانت مع زوجته
“حنان” ،ولكنها أيضا محاوات عبثية ،فهي تريد
أن تكمل حياتها مع شخص آخر ،ولذلك تطلب منه
اانفصال.
وبفعل ما مر به هؤاء اأشخاص بداخل تلك الغرف
امغلقة ،ينتهي العرض امرحي “الغرف الصغرة”
بشكل منطقي ،فبعدما اتفق “عار” و”صبا” عى
قتل والدها – أو باأحرى التحرر من هذا القيد
وبالتبعية التحرر من قيود أخيها وامجتمع أيضا –
قررا الزواج ،رما كانت مشاعر الحب بينها هي
السبب ا ُمعلن ،ولكن السبب الخفي وراء زواجها
كان أصدق ،فـ”عار” يبحث عن زوجة تهتم به وا
تقوم بخيانته كا فعلت “حنان” ،و”صبا” تبحث
عن نافذة تنظر منها إى العام وأن تشعر متعة
الحياة التي افتقدتها لسنوات طويلة.
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إقليم جنوب الصعيد الثقافي..

تعددت اأشكال والهم واحد

رامز عاد

عادة ما ُيقال عن المشاريع المتقدمة لإنتاج كعروض نهائية في مهرجانات نوادي المسرح  -سواء في دوراتها
اإقليمية أو حى الختامية  -إنها واحدة من أكر التجارب المسرحية الي يغلب عليها الطابع الحر والتجريي والخالي
من أي حسابات سواء في التناول أو التقديم ،بالمقارنة مع مهرجانات الدول اأخرى اإقليمية أو المحلية أو حى
الدولية ،وذلك أنه  -كما ُيشاع  -بأن المتقدم بالمشروع إلى المهرجان دائما ما يكون غر مقيد بطبيعة نصوص
محددة أو تيارات مسرحية بعينها ،وذلك أن طبيعة ائحة المهرجان نفسها غر ُملزمة للمبدع بأي شروط تقنية
تتعلق سواء بطبيعة نص العرض أو حى بطريقة تقديمه على خشبة المسرح.

جريدة كل المسرحيين

فهل كل ما يُشاع ويورث قوا هو حقيقة مدمغة ومُ سلم
بها؟ وهل مهرجانات نوادي امرح ي نسخها اأخرة
هي – فعا  -ماذ متسابقي امهرجانات اأوحد ،الذي من
خاله يكونون قادرين عى تقديم أفكارهم الحداثية الخاقة
النابعة من قضاياهم الفكرية الخاصة؟ أم أننا عى أرض
الواقع سنجد أنفسنا أمام تجارب مرحية تقليدية ُتحاول
أن تتقرب من آيديولوجيات لجان التحكيم ،ي سعي منها
للحصول عى موافقة لإنتاج ي مرحلة امشاريع ،وبالتباعية
جائزة  -ومكافأة مادية  -ي امرحلة الختامية؟
آن
كل هذه التساؤات قد بدت منطقية ومُ لحة أمامي ي ٍ
واحد ،وذلك تحديدا عندما تلقيت مكامة هاتفية لرشحي
أول مرة عضوا ي «لجنة اختيار امشاريع امرحية امتقدمة
لإنتاج ي إقليم جنوب الصعيد الثقاي» ،فالتعاون مع
مؤسسة عريقة ولها طبيعتها الخاصة مثل «الهيئة العامة
لقصور الثقافة» هو أمر – بالطبع  -مُ بهج أي مرحي
مري ،إا أنه ي الوقت نفسه هو «مقلق» ،وذلك يرجع
لتاريخ تلك امؤسسة العريق الذي يتخطى تاريخ مهرجانها
امرحي بعض امهرجانات اإقليمية العربية بعرات
العدد 567
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السنوات ،وذلك باإضافة إى كرة ما يُشاع بن أوساط
امرحين امرين بأنه من م يتنقل بن نجوع ومراكز
محافظات مر ليشاهد العروض اإقليمية ،مكتفيا بعروض
امحافظات الكرى ،فهو م يُشاهد امرح امري الحقيقي
بعد ،وهذا ما يجعلني أعرف بأنه عى الرغم من عمي ي
السنوات السابقة مع معظم امؤسسات امرحية امرية
(سواء الحكومية أو امستقلة) ،فإن عمي مع الثقافة
الجاهرية م يكن واسعا بالقدر الكاي والكبر ،وإما كان
مقترا فقط عى امشاركة ي مجموعة من الندوات الفكرية
وامقاات النقدية التي ُتقدم ضمن فعاليات مهرجانات
نوادي امرح السابقة ،وهذا كان سببا كافيا لي أكون
متحمسا لخوض تجربة «التنقل بن محافظات ومراكز أقاليم
جنوب الصعيد» مشاهدة الكم اأكر من امشاريع امرحية،
وذلك ليبقى أمامي التساؤل اأهم الذي قد حاولت جاهدا
أن أجد إجابة عليه ،وهو :هل دور لجان مشاهدة امشاريع
امتقدمة لإنتاج مهرجانات نوادي امرح ،ينحر فقط ي
فكرة إصدار التقييم بإجازة اإنتاج أو عدمه؟! أم أنه يتخطى
ذلك الدور السلطوي ليصبح مثابة ورشة نقاش وعمل

مصغرة بن امبدع ولجنة امشاهدة؟ وهذا ما سوف أحاول
اإجابة عليه ي السطور القادمة.
«محافظة البحر اأحمر» ومحاوات التقرب إى الشكل
امرحي اأكر رواجا
لنبدأ أوى محطات رحلتنا امرحية ي إقليم جنوب الصعيد
وتحديدا مع محافظة ذات طبيعة «ساحلية /سياحية/
ثقافية» خاصة وهي محافظة البحر اأحمر ومدينتها اأشهر
«الغردقة» ،فعى الرغم من تبعية محافظة البحر اأحمر
إى إقليم جنوب الصعيد  -جغرافيا /إداريا  -فإنه مع
مشاهدة امروع اأوحد امقدم عن قر ثقافة الغردقة،
سنكتشف أن الركيبة الثقافية والتقنية مجتمع نص العرض
تحاول جاهدة أن تتقرب من الشكل امرحي اأكر رواجا
ي الوقت الحاي وهو امرح التجاري وامستقل ،الذي
داما ما يتم تصديره عن طريق «القنوات التلفزيونية»
و«امسارح الخاصة» هاملة قضاياها وأفكارها امرتبطة
بالطبيعة الجغرافية مدينة الغردقة ،فمن خال مجموعة من
الفرضيات امكونة لإسكتشات امنفصلة من حيث القضايا
امتناولة ،وامتصلة من حيث الفكرة العامة للعرض ،التي داما

[
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ما تخلو من بعض «اإفيهات الكوميدية» و«العبارات الرنانة»،
سنجد أنفسنا أمام تجربة مرحية «مُ علبة» شأنها شأن بقية
العروض التي تعتمد عى أسلوب كتابة معن وهو «ورش
اارتجال» ،وذلك دون أن نجد هوية خاصة للعرض لتعر
عن ثقافة امحافظة وطبيعة أهلها أو لتجعله مميزا بن بقية
العروض.
«قنا واأقر» ..بن التنوع والرغبة ي أرضاء (لجان التحكيم)!
ما هي أسباب «اختيارك /تأليفك /إعدادك» لذلك النص؟
وماذا تتوقع أن يكون رد فعل الجمهور لذلك امروع إذا
تم عرضه عليهم؟ ..هذه هي امفاتيح السحرية التي اتفقنا
عليها – ضمنيا  -نحن أعضاء لجنة امشاهدة ،والتي حاولنا من
خالها أن نعر بوابات عقول امتقدمن بامشاريع ي محافظتي
«قنا واأقر» ،فمنهم من جاوب إجابات منطقية مستندة
عى أساس قوي من دراما مروعه امرحي ،محرما من
خالها عقلية امتلقي ومهتا بها ،ومنهم من حاول أن يُجاوب

25

إجابات «قد تبدو عميقة عى امستوى الظاهري» لكنها
غر منقطية أو موجودة داخل دراما امروع نفسه ،وذلك
رغبة منه بأن ينال استحسان لجان امشاهدة وكأنه يُقدم
عرضه امرحي لهم خصيصا دون غرهم ،من دون أن يكونوا
واضعن امتلقي غر امتخصص أو الراغب ي عمل مرحي
جيد ي عن ااعتبار.
ُ
فعى الرغم من ذلك فإننا ا نستطيع أن ننكر أن التنوع ي
مواضيع وأشكال امشاريع امتقدمة هو تنوع جيد وافت
آن واحد ،لنجد ي ذلك التنوع بعض امشاريع
للنظر ي ٍ
التي قد حاولت أن تطرق أبواب بعض القضايا الشائكة
داخل الصعيد امري ولكن بشكل مغاير وغر مُ ثر لحفيظة
آن واحد ،ولنجد بعض اآخر الذي حاول – أيضا
امتلقي ي ٍ
 أن يطرح بعض القضايا الوجودية التي م يعتد عليهامتلقي امرح امري ،ولكن بأشكال غر معقدة ومقربة إى
مستويات متعددة من امتلقي.
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محافظة أسوان وأزمة الشعور بعدم ااهتام
أحد أصعب امشاعر السلبية التي قد يشعر بها امبدع ي
مسرته الفنية ،هو «الشعور بعدم ااهتام» ،ذلك الشعور
الذي قد تلمسناه  -نحن أعضاء لجنة امشاهدة  -بشكل
واضح داخل معظم مبدعي امرح بـ«محافظة أسوان» ،تلك
امشاعر التي ظهرت ي معظم امشاريع امتقدمة للمشاهدة
بشكل واضح وجي ،والتي ترز لنا قضية مهمة جدا لكنها
لأسف ما زالت مُ لحة عى الوسط الفني رغم قدمها قدم
الدهر ،وهي قضية نظرة «الهامش للمركز» والعكس ،فمعظم
محافظات «وسط وجنوب الصعيد» ينظرون إى محافظة
«القاهرة» بأنها مصدر اانتشار الثقاي اأوحد دون غره،
واضعينه ي مكانة «امركز» امستأثر بكل امحافل واأكادميات
واأحداث الهامة ،وذلك عى الرغم من انتشار وسائل
امواصات وااتصال التي جعلت من كل بعيد قريبا ،لنجد
ذلك يظهر ي امشاريع امتقدمة ،فمنهم من لجأ إى تقديم
مشاريع تعتمد ي إعدادها عى تلك الفكرة بشكل واضح
ومبار ،ومنهم من حاول أن يُعر عن الفكرة نفسها بشكل
آخر وهو اللجوء إى تاريخ وتراث مر الفروعونية ،محاوا
أن يُثبت إى «لجنة التحكيم» أنه لديه ما يستند عليه من
تراث فكري هو أيضا.
وهذا ما حاولت «لجنة امشاهدة» التي ترفت بالعمل
معها ،تفكيكه والتعامل معه ،فقد حاولنا ي جميع محطات
رحلتنا أن ُنثبت للمتقدمن بامشاريع أن دور لجان امشاهدة
ي نوادي امرح هو دور ا يقتر فقط عى أن يكون
«لجنة تحكيم وإجازة «وإما متد ليصبح أمرا أشبه بامعمل
امرحي ،امعمل الذي يسعى إى أن يطور امروع ويرقى
به إى أن يصبح عما مرحيا ذا قوام متاسك.
لنجد أنفسنا مستفيدين ي نهاية الرحلة مثلا استفاد امتقدم
هو أيضا ،متفقن جميعا عى رورة محو فكرة «العاصمة»
مركز اإشعاع الثقاي اأوحد ،طامحن إى أن تصبح جميع
بقاع مر مراكز ثقافية فعالة ،وذلك من خال إعاء فكرة
الورش والدورات التدريبية امستمرة بن محافظات الدولة.
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كمال عيد..

رجل مسرح عربي من طراز رفيع

كال يونس

جريدة كل المسرحيين

قلا تجد مرحيا ي الوطن العري ا يعرفه ،أو م يتتلمذ عى
يديه ،أو م يقرأ تراثه اأدي امرحي ،وم يطلع عليه أو يفد
منه ،فهو رجل عشق امرح ،وبذل من نفسه وجهده الكثر
الكثر ،وكم من قضايا مرحية تصدى لها ،طار بشذا مسرته
الرائعة وجاب أنحاء الوطن العري رقا وغربا ،شاا وجنوبا،
يدرس الفن ،ينشئ معاهد امرح ،يؤلف ،وجاب العام ممثا
للمرح العري ي امؤمرات الدولية وكان خر سفر للعروبة
ومرحها ،سار ي طريق حياته ويسر بحاسة الشباب ،وأهل
العلم من امؤمنن برسالتهم ،ودورهم التنويري ي حياة أمتهم،
وما أعلن اعتزاله طواعية ي مؤخرة أحدث إصداراته كتابه
الرائع الثقافة الرهان الحضاري ،ونظرا ما يحاط به اآن من
جحود ونكران ،رأينا أن نسلط الضوء عى مسرة هذا الرائد
امرحي الكبر ،إمانا منا بأن الكلمة الصادقة ا تضيع أبدا
وسط تلك الجلبة التي مأ دنيانا عى يد أدعياء الثقافة والفن.
اأستاذ الدكتور كال عيد من الشخصيات الشهرة ي عام
امرح وعلومه ،ولد بالقاهرة ي  ،1931 /6 /18ويعمل حاليا
أستاذا بقسم الدراسات العليا بأكادمية الفنون ،وأستاذا محارا
بقسم اإعام بجامعة عن شمس ،وهو عضو بلجنة امرح
بامجلس اأعى للثقافة ي مر ،تاريخه حافل بالشهادات
العلمية فلقد حصل عى دبلوم امعهد العاي للفنون امرحية
مر عام  ،1954وتتلمذ عى يد أستاذ امرحين زي طليات
وعمل مساعدا له ،وحصل أيضا عى بكالوريوس اإخراج
امرحي بدرجة اامتياز عام  ،1962وماجستر اآداب الدرامية
من جامعة بودابست بامجر عام  ،1970ودكتوراه الفلسفة ي
اآداب الدرامية من أكادمية العلوم امجرية عام  ،1974ولقد
تقلد عدة وظائف ي مر كلها ي خدمة امرح والفن ،فعمل
مفتشا للمرح امدري باإسكندرية عام  ،1955ومفتشا
للمسارح واماهي مصلحة الفنون امرية  ،1956ومخرجا
بهيئة امرح امرية عام  ،1963وارتحل بعلمه ينره ي
أرجاء الوطن العري ،ففي ليبيا عمل مستشارا فنيا بوزارة
الثقافة ( ،)1977 - 1974ثم أستاذا للدراما بكلية الفاتح من
سبتمر ( ،)1987 - 1977فوكيا معهد الفنون امرحية مر
 ،1987وبعدها عمل أستاذا للدراما واإخراج امرحي بجامعتي
الكوفة وبغداد ( ،)-1990 1989وعمل أستاذا للدراما واإعام
بكلية اآداب جامعة املك محمد بن سعود بالرياض بالسعودية
( ،)2001 - 1955واآن أستاذا للدراسات العليا بأكادمية الفنون
مر من عام  ،2002وحتى اآن.
ويشهد سجل إبداعاته الفكرية تأليف وترجمة  25كتابا ي
الفرة من ( ,)2007 - 1966وأهم تلك اإصدارات :فلسفة
اأدب والفن ،امرح بن الفكرة والتجريب ،جاليات الفنون،
علم الجال امرحي ،امعمل امرحي ،تاريخ تطور فنية
امرح ،سينوغرافيا امرح عر العصور ،نصوص تجريبية
من امرح امجري ،اتجاهات ي الفنون امرحية امعارة،
علم اجتاع امرح ،دراما الناووس ،توفستونوجوف وامخرج
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امعار ،قضية اأوبرا بن التقليدية والتجديدية ،التاريخ
والتذوق اموسيقى ،امرح ااشراي ،مشكات الدراما
ااشراكية ي مر ،زوايا جديدة ي اأدب والدراما ،مناهج
عامية ي اإخراج امرحي ،قاموس أعام ومصطلحات امرح
اأوروي ،وقاموس أعام ومصطلحات اموسيقى الغربية ،نظرية
الحركة والدراما ،الثقافة والرهان الحضاري.
وقد أخرج للمرح امري  18مرحية لكثر من امؤلفن
العامين وامرين أهمها الحضيض (مكسيم جوري) ،دراسات
أنطون تشيكوف (تشيكوف) ،مشهد من الر (آرثر ميللر)،
الضفادع (اريستوفانيس) ،اأستاذ (يوجن أونيل) ،اأزمة
(أحمد حمروش) ،الخر (صاح حافظ) ،الحالة ج (عزت السيد
إبراهيم) ،طبول ي الليل (بريخت) ،اأراجوز (عبد الرحمن
شوقي ،الكوميديا السوداء (بير شافر) ،شفيقة ومتوي (شوقي
عبد الحكيم).
وهو من بناة الرح اأكادمي امرحي العري إذ ساهم ي
إنشاء كلية الفنون الجميلة والتطبيقية بجامعة الفاتح ليبيا
( ،)1987وقسم الفنون امرحية بجامعة الكوفة ( ،)1990قسم
الدراسات العليا بكلية اآداب جامعة املك سعود .1988
وللدكتور كال عيد مساهات ا تحى ببحوث علمية ي
امؤمرات مثل امؤمر  11لأدباء والكتاب العرب ليبيا ،1977
وامؤمر  12بدمشق  ،1979مؤمر الغزو الثقاي تونس ،1982
مؤمر جامعتي باريس ونيس بباريس  ،1982مؤمر أيام الشارقة
امرحية باإمارات  ،19994وبالذكرى امئوية للرويجي هريك
ابسن بامجلس اأعى للثقافة مر .2006
وله نشاط علمي عري ودوي متميز فقد مثل مر ي مؤمر
الهيئة العامية للمرح بامجر  ،1969ومؤمر اتحاد الكتاب
واأدباء ليبيا  ،1977ومثل الجاهرية الليبية ي مؤمرات

السيناريو واإخراج ي التعليم الذاي لجامعة الدول العربية
ليبيا  ،1979ومؤمر برخت بأمانيا  ،1980وندوة امركز العامي
أبحاث الكتاب اأخر بباريس  ،1984ومثل مر ي مهرجان
الشارقة امرحي باإمارات  ،19994وجامعة الكوفة ي مؤمر
تعديل مناهج الدراسة بجامعة بغداد .1990
وساهم بقلمه ي كتابات الكثر من امقاات والدراسات ي
الصحف وامجات ي شتى الباد العربية ،مثل اأقام ،األف
باء ،الوطن ،امنتدى دي ،النادي اأدي بالرياض ،الجزيرة
السعودية ،عام الفكر ،الكويت ،امجلة العربية للعلوم اإنسانية
(الكويت) العراقية ،امرح ،اإذاعة والتلفزيون ،الكواكب
امرية ،اأسبوع الثقاي ليبيا.
ولقد أرف وناقش  20رسالة ماجستر ودكتوراه بجامعة
اإسكندرية ،والقاهرة ،وعن شمس ،وأكادمية الفنون مر.
وأن لكل مجتهد ومخلص ي عمله وفنه وعلمه نصيب فلقد
نال الكثر الكثر من شهادات التقدير والدروع من وزارة اإعام
امرية ،منظمة التحرير الفلسطينية ،وجامعات الفاتح بليبيا،
بغداد ،وامنصورة مر ،ومن مهرجان امرح امحى دي،
ومرح الخليج العري الكويت ،ومن حكومة الشارقة ،ومن
مهرجان الوطني للراث والثقافة (الجنادرية) السعودية.
من أقواله:
* الكلمة التخصصية تؤم امستجلبن عى امرح من غربائه.
*الكتابة معاناة وصدق حديث مسطور ،وكراهية من الصغار
والحاقدين.
*قررت وبالعقل الواعي ااستئناس للراحة ،وااستمتاع بخريف
العمر ،ويكفيني فخرا أن أقرأ البقية الباقية من مكتبتي،
وأحفظها أطر بها إى يوم الحق ،طاما أن امناخ الثقاي امعار
ا ينتبه إى ما يصدر من كتاب.
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الصوت السردي
وصور السرد في الدراما

()2-1

تأليف :مانفريد جان
ترجمة :أحمد عبد الفتاح
“ أنا لست منظرا ،ولست من رجال السلطة أو متحدث رسمي
عن امشهد الدرامي وامشهد ااجتاعي أو أي مشهد آخـــر.
أنا أكتب امرحيات عندما استطيع أن أنجح ي ذلك ،وهذا
كل يء  .ومبلغ ما أصل اليه .ولذلك أتكلم بيء من ااحجام
وأعرف أن هناك عي اأقل أربعة وعرين صورة لكل مقولة
اعتادا عي مكان وقوفك ي الزمن أو اعتادا عي حالة الجو .
فامقولة الفاصلة ،ي رأي ،لن تبقي ي مكانها حيــث تكــون
نهائية  .إذ سوف تكون فــورا عرضة للتعديل بواسطــة ثاثــة
وعرين احتال لها” “هارولد بنر”
(أوا) ملحوظة حول المنهج

ما مروع (براين ريتشارسون )Brian Richardsonي هذا
الشأن ،وي مقاات سابقة ،والهدف اأساي لذلك هو مهيد
اأرض لعلم ردي للدراما .
(ثانيا) تحديد موقفنا

من أجل معالجة تغيرات بنر ،دعونا نقبل بأن كل ناقد ومنظر
حديث يجب أن يحدد موقفه ويضعه محل بحث .وأكر الطرق
طبيعية لفعل ذلك هو أن نربط أنفسنا ما يسميه ستاني
فيش الجاعة التفسرية ،وهي حركة ترقى إى فصل أنفسنا
عن الجاعات التفسرية اأخرى .والفكرة اأساسية هي أنه
من خال توازن امعتقدات امتصارعة مكننا أن نأخذ موقفا
ونساهم بشكل له معنى ي شئون وسياسات وجداول أعال
مجالنا  .وبالطبع مكن أي إنسان أن ينتمي إى عدة جاعات،
ومن امرجح أن تنقسم كل جاعة اي جاعات فرعية .فمن

اممكن أن أكون بنيويا أو بعد بنيوي ،ورما نكون مهتمن
بجانب تقديم أو تلقي العمل ،ومكننا أن نرى عام اأشكال
الفنية من خال أي عدد من النزعات الجالية – الواقعية
واانطباعية والحداثية وما بعد الحداثية  ...الخ  .بالطبع عدد
امواقف كبر وعدد امواقف امتقاطعة معه أكر رغم ذلك.
وبالنسبة اهتامنا الحاي ،دعونا نركز عي ثاث نظريات
تتوجه نحو تلقي الدراما .وهناك حقيقة واحدة تقبلها كل
النظريات الثاث ،وأن امرحيات تأي عي شكلن أو انجازين،
ها نصوص وأداءات .وتنشأ اانقسامات واادعاءات ي أعقاب
البديهة التي تثر أسئلة امصطلح واأفضلية والركيز وامامة
واأولوية والتميز .وللسهولة ،سوف تسمي امناهج التفسرية
الثاثة “الدراما الشعرية” و“دراسات امرح” و“قراءة الدراما”
عي الرتيب.
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ي كلمته مناسبة امهرجان القومي لدراما الطلبة عام ،1962
يقدم هارولد بنر مقولة شخصية وي نفس الوقت يشن
هجوما خفيا عي النظرية .فمنظري الدراما ،كا يزعم بنر ،رما
يعتقدون أنهم يعرفون ما يفعلون ،ولكنهم فعا عرضة إعان
مقوات تصنيفية تقوم عي مواقف طارئة .ومجرد أن نعرف
بكل ااحتاات ،كا يفعل بنر من جانبه ،فمن السهل أن نتوه
ي الواقع الحديث متعدد اأوجه .وأعتقد أن هذا مثيل دقيق
للأزق الذي يهدد كل من النظرية اأدبية وامارسة التفسرية
 .ولكن هل يعني هذا أن هذه امروعات محكوم عليها
بالفشل؟  .أمنى أا يكون اأمر كذلك بالرورة.
من الغريب أن يتم تناول مأزق بنر ي نظرية إحصائية،
ورما هناك درس متعدد امجاات يجب أن نتعلمه هنا.
فباإحصائيات ،تعتمد جدوى الفرضية عي تقويم مخاطر قبولها
ورفضها ،وعي تحديد مقدار التسامح مع الخطأ .إذ أن هناك
خطأين بارزين ( )1أن نقبل الفرضية باعتبارها صحيحة عندما
تكون خاطئة (تسليا مجموعة كاملة من البيانات) )2( ،رفض
الفرضية باعتبارها زائفة عندما تكون صحيحة فعا .بالطبع
ليس من السهل القبول بالحقيقة والزيف واسيا امجال
اأدي ،فالنظرية اأدبية يجب أن تعتمد عي قيم جدلية مثل
امعقولية ،وصحة الوجه والكفاءة واإنتاجية .فمبدئيا ،يطبق
امفهوم اإحصاي ،رغم ذلك  .ومنهجيا ،فان هذا البحث سوف
يق ّوم عيوب ومزايا الفرضيات التفسرية ويحاول أن يبني
إطارا مفاهيميا معقوا ومستمرا وموقف واع يفر امزيد من
الظواهر بامزيد من الدقة.
والسؤال امحدد الذي أوجهه هو هل الدراما ،الدراما الردية
املحمية مثا ،تقبل امفاهيم الردية للمثال أو الصوت
الردي  .ورضوخا إى نقد بنر سوف أقوم محاولة لي أضع
نفي داخل مجموعة من التناوات (امقاربات) امنافسة
للدراما ,ثم أعالج مسألة الصوت مناقشة اعتبارات فعل الكام
 Speech actsالتقليدية ي الدراما .وي النهاية سوف أراجع
حجة (سيمور تشامان  )Seymour Chatmanفيا يتعلق
بإظهار الراوي  show-er narratorوأبدأ ي دراسة تجريبية
للصوت والعامات اأخرى ي اأداء الدرامي  .واستكمل اي حد
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• تعطي مدرسة الدراما الشعرية اأولوية للنص الدرامي.
إذ تعد قراءة النص تجربة ذات مكافأة فريدة ،واسيا عندما
يوضع ي مواجهة أوجه القصور ي اأداء والعروض الفعلية .ولعل
اإسراتيجية التفسرية اأساسية للدراما الشعرية هي القراءة
الحميمة التي تهدف إى إظهار الخاصية الجالية الكاملة للعمل
وثراءه .ونقاط جدول اأعال هذا هي كره اممثلن وامشاهدين
وامؤسسات امرحية لها (وهي تتضمن راحة امسارح العامة
ي عر التنوير)  .وتتضمن الدراما الشعرية تعبرات وعبارات
رنانة مثل الشعر الدرامي ،والدراما باعتبارها أدبا ،وامرح
الذهني ،وأقل من اأصي  ...الخ  .وصاحب الشهادة التالية هو
الكاتب امرحي الشهر يوجن أونيل  “ :أنا ا أكاد أذهب اي
امرح  ...عي الرغم من أي أقرأ كل ما مكن أن أحصل عليه
من مرحيات  .فأنا ا أذهب إى امرح أنني أستطيع أن أصنع
داما أداء أفضل ي ذهني  .أليس من اممكن رؤية “ هاملت” ي
مرح الخيال ونحن نقرأها ،ومكن تفسر مرحية أعظم من
هاملت من خال عرض مثاي .
• تفضل مدرسة الدراسات امرحية ،بامقارنة ،اأداء عي النص
 .إذ يتم قبول نص امرحية باعتبارها شيئا معنيا باأداء ،ولكن
امرحية التي يتم أداؤها هي الشكل امائم للنوع  .وتتضمن
ااسراتيجيات التفسرية لهذا التناول اعتبار اأداء تناج ظروف
تاريخية وثقافية مرحية ،تصف علم اجتاع الدراما وتحلل
شفرات خشبة امرح وعلم الدالة وتاريخ خشبة امرح
وديناميات التأليف امشرك  .واأفكار حول جدول اأعال
هي تأسيس مجال مستقل ومهاجمة الدراما الشعرية لعزلتها
اأكادمية  .والشعار النموذجي هو “ تعود امرحية إي الحياة
فاأداء  .وها هو كاتب مرحي شهر يستبق ذلك امروع قائا :
“ عي الرغم من أن الكاتب الدرامي أديب ،وقادر أيضا عي
تقديم الروايات والقصائد والدراسات والنقد ،فإنني أعتقد أن
الدراما ليست فرعا من فروع اأدب ،ولكنها فن منفصل ،له
قيمه وفنياته امميزة  ( .وأمنى أن أتفــرغ ذات يوم وأعالج هذا
اموضوع بيء من التفصيل ،كاحتجاج عي الهراء الذي يقدمه
لنا أساتذة اأدب وامحارين الذين يكتبون عن الدراما دون أن
يفهموا امرح)  .وأمنى أن تكون امرحيات ي هذا الكتاب
ممتعة للقارئ ولكني يجب أن أؤكد حقيقة أنها ليســت مكتوبة
للقراءة بل لكــي تـــؤدى عي خشبة امرح حيث تعود اي
الحياة اذا جٌ سدت وقدمت بشكل مائم .ذلك أن امرحية
التي ا تجد مرحا وممثلن ومشاهدين ،ليست مرحية عي
اإطاق  .والكاتب الدرامي هو الكاتب الذي يعمل ي امرح
ومن أجله “ .لقد كتب” جون بريستي  )John Priestleyفعا
دراسة عن الدراما باعتبارها فنا منفصا ( وناحظ أنه كتب
كلمة مرح باأحرف الكبرة) وهي أحد النصوص التأسيسية
ي دراسات امرح  .وكذلك يتم تناول دراسة ج.ل .شتيان J.L.
“ styanالدراما وخشبة امرح وامشاهد” ( )1975للتعبر عن
الرؤى اأدائية لهذا امجال.
• ي النهاية قراءة الدراما هي امدرسة التي تصور متلقي مثاي
يكون قارئا ومشاهدا للمرح – قارئ يتذوق النص مع رؤية
أداء فعي أو محتمل ،ومشاهد للمرح يتذوق اأداء من
خال معرفته ( وإعادة قراءة) النص  .وتتضمن اسراتيجياته
التفسرية اأداء اموجه اي التفسر الني ،ويهتم بالنص الثانوي
ي إرشادات خشبة امرح ،ويقارن قراءة امرحيات بقراءة
الروايات .وتتضمن أفكار جدول أعاله رد اعتبار النص كعمل
أدي ،وعزيز التبادل متعدد امجاات بن النقاد وامنظرين
امارسن امتخصصن ي فن امرح .والشعار النموذجي
هو “اأداء اافراي” ،وتضم النصوص امنهجية كتبا مثل
“سيميوطيقا امرح والدراما” تأليف كر ايام ( ،)1980وكتاب
“ نظرية الدراما وتحليلها” تأليف مانفريد فيسر ،وهناك أيضا
مجموعة من الدراسات الحديثة بعنوان “ قراءة الدراما” اعداد
هانا سكوليكوف وبير هواند  .ورما يستخدم امقطع التاي
باعتباره شهادة “ :تشارك مرحية” ريط كراب اأخر “ي
الغموض الشكي لكل امرحيات ،فهي نص للقراءة وارشادات
أداء حي  ....بالطبع يؤسس وعي القارئ باأداء امحتمل معنى
النص بشكل جزي  :فلو كان ابد أن نفهم امرحية فيجب أن
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نقرأها بتخيل بري فعال .
يستخدم امسح السابق ثاثة تناوات لنظرية الدراما باعتبارها
مراحل جدلية ي الدائرة امنسوبة إى الفيلسوف فيخته – امقولة
ونقيضها والخاصة  .ومن خال قبول نقطة انطاق ستاني فيش
بأن معتقدات الجاعة التفسرية تحدد ما يعتد به كحقيقة،
باإضافة إى ما هو مركزي وهامي و يستحق اماحظة ،فكل
من النقد اأدي والنظرية مقبوان هنا باعتبارها باغيان
بشكل موسع ي طبيعتها  .وكا يزعم فيش ،فان نقاد اأدب
داما ي مجال تحقيق وتعزيز امعتقدات الحالية للجاعة
التفسرية ،فيا يتعلق غالبا بإقناع أعضاء الجاعات التفسرية
اأخرى مشاركتهم  .مع اأخذ ي ااعتبار النسبية التي سبق
تقدمها ,فإنني أتبنى معتقدات قراءة الدراما  .فقراءة الدراما
ليست فقط أكر التناوات الثاثة وعيا ،بل إنها تدعم راحة
جدول أعال الدراسة الحالية ي تقديم علم رد يؤثر ي
نظرية امرحيات وتحليلها  .وأن مكانتي داخل علم الرد
نفسه ،فإنني أعتر نفي عضوا ي جاعة علاء خطاب
الرد بعد الكاسيي اموجه إدراكيا cognitively oriented
. postclassical discourse narratologists
وعي الرغم من أنني حددت ثاثة احتاات فقط ،وليس
أربعة وعرين احتال ي الدراما ،فإننا ننظر فعا اي صيغة
صورة العام امنسوب اي بنر  .فا أمامنا هو كيان متغاير
الخواص من اموضوعات ( النصوص الدرامية ،والعروض
واأداءات الدرامية الفعلية واافراضية)  :ونحن ي مواجهة
مجموعة كبرة من امقاربات وااستجابات امتعارضة التي تبدو
جميعها صواب أو خطأ ي ظل منظور جاعة تفسرية معينة .
ومع ذلك ،بقدر ما أستطيع أن أرى ،فان إدراك تعددية الظاهرة
ينقي الجو فضا عن أنه يضعف قوة امروع  .وبالطبع من
خال مسح الخيارات امتاحة ،نكون ي وضع أفضل لتحديد
قوتها وضعفها النسبين .
(ثالثا) نظريات فعل الكام في الدراما

كا هو معروف جيدا ،تتعامل نظرية فعل الكام Speech-
 act theoryمع الجمل والنصوص باعتبارها أفعال تقع بشكل
عمي يقوم بها متحدثون يخاطبون مستمعن  .وا فرق عند
منظر فعل الكام أن يكون امتحدث كاتبا أو أن يكون السامع
قارئا – فرما تختلف البيئات بشكل طفيف ،ولكن تعتر
أفعال الكام متطابقة  .وبالنسبة للدراما ،أيضا ،يفرض عدد
من امنظرين وامؤلفن أن النص يصدر مبارة من متحدث
متفوق له صوته امحسوس  .وكا يقول ادوارد أولبي “ أقطع
امرحيات أنني أقوم بالكتابة ،فأنا مغرم بصوي ،وأضع كل
أنواع امشاهد والحوارات التي أنا مولع بها “  .بينا تؤكد هذه
الرؤية التشابه اأساي بن الكام امكتوب والنصوص امنطوقة،
فان هذا هو اموقف الذي يتنازع عليه أصحاب امنهج التفكيي
 .باختصار ،فان منظري فعل الكام امنحازين إى النص امكتوب
والكام امسموع يحددون بدقة إشكالية الصوت الني textual
 ،voiceيجب علينا أن ندرس إى أين تقودنا نظرية فعل الكام
ي هذا الشأن  .وامسائل التي يجب تدقيقها هي التي تتعلق
بكل من جون أوسن  ،John Austinوجون سرل ،John Searl
وريتشارد أومان  ،Richard Ohmannوجرار جينيت Gerard
 . Genetteومكننا أن نقول عموما أيضا إن الدراما تلعب دورا
ثانويا ي هذه التفسرات ،وي كثر من اأحيان ،يتم تحديدها
ي دور غامض ميء بااحباطات وااستثناءات التي مكن
استبعادها بسهولة مزيد من الدراسة .
تبدأ نظرية ي الكام ي فن القص مع اماحظات العرضية
أوسن حول نوع خاص من السياق العمي غر امؤاي  .فا
يء مكن أن يخلفه النطق اأداي لهذا النوع امرض ،إذ من
اماحظ أن النطق اأداي عي سبيل امثال يكون خاويا أو
أجوفا بشكل غريب إذا قاله ممثل عي خشبة امرح ،أو إذا
ٌقدم ي قصيدة أو قيل ي مناجاة  ..فاللغة ي هذه الظروف ا
تستخدم بجدية ،بطريقة خاصة – بشكل مفهوم ،ولكن بطرق
طفيلية عي استخدامها العادي – طريقة تندرج تحت مبدأ
إماءات أو إيحاءات اللغة  .etiolations of languageوكل
هذه اأمور مستبعدة من ااعتبار .وا يتعن علينا أن نكون
مفكرين بهوية تفكيكية حتى نفهم تأثر إشارة أوسن ااقصائية،

وتفضيله للظروف العادية ،وتهميشه واستبعاده ما ا يتاءم
مع بؤرة اهتام فيلسوف ي اللغة .ومن منظور اليوم ،سواء
كنت تفكيكيا أم ا ،فان كل أفكاره تطرح السؤال ،وتستدعي
بالطبع امواقف التي تستثنيها راحة  .وبعيدا عن اأمراض أو
اإشارات ،فان قدرة اللغة عي التعامل مع غر الجاد والخياي أو
السيناريوهات اافراضية مقبولة اآن باعتبارها دالة عي الفكر
اإنساي واإدراك والكفاءة اللغوية نفسها .
ولفهم معالجة أوسن غر امكتملة للنطق القصي ،يبدأ
سرل باستفسار حميم ما يصطلح عي أنه “الوضع امنطقي”
للخطاب القصي  .وبتحليل بداية رواية أيرس موردوك “اأحمر
واأخر” ،يجادل سرل بأن امؤلفة ا مكن أن تكون مسئولة
عن صدق عبارات النص الحازمة  .وبدا من ذلك ،ومن خال
تعليق قواعد امرجعية وامصداقية التي تطبق عي األفاظ
الجادة ي العام الحقيقي ،يتظاهر امؤلف بأنه يقوم بسلسلة
من أفعال النطق من النوع التمثيي عادة  .وبعد ترسيخ هذه
الصيغة (التي تطارد بشكل واضح كل ااعتبارات التالية)،
يتحول سرل باختصار إى ما يصطلح عي أنه “حالتان خاصتان”،
ها الرد بضمر امتكلم واأعال امرحية  .ففي فن القص
بضمر امتكلم مثل رواية آرثر كونان دويل “شارلوك هومز”،
فان امؤلف ا يتظاهر بعمل تأكيدات ،فهو يتظاهر بأنه” جون
واطسون”  .أما بالنسبة للدراما ،فليس امؤلف هو الذي يتظاهر
بل إن الشخصيات ي أثناء اأداء الفعي هي التي تتظاهر،
معني آخر ،ا يتظاهر مؤلف امرحية بأنه يقدم تأكيدات ،فهو
يقدم إرشادات لكيفية تجسيد التظاهر الذي يتبعه اممثلون
عندئذ .ومع اقتباس بضعة سطور من مرحية جون جالزوري
“ الصندوق الفي ،يشق سرل طريقه إى ااستعارة امشهورة
وهي صيغة اإعداد :
“ من امفيد أن نقارن هذا امقطع (من مرحية جالزوري)
مع رواية ايريس موردوك .ف موردوك تحي لنا قصة ،ولي
تفعل ذلك ،تتظاهــر بأنهـا تقدم سلسلة من التأكيدات عن
أهل دبلن عام  .1916وما نتخيله عندما نقرأ امقطع هو رجل
يتجول ي حديقته وهو يفكر ي الخيول  .ولكن جالزوري يكتب
مرحيته ،وا يقدم لنا سلسلة من التأكيدات امتظاهر بها فيا
يخص امرحية  .فهو يقدم لنا سلسلة من اإرشادات فيا
يتعلــق بكيــف تحــدث اأشياء فعا عي خشبة امرح عندما
يتم أداء امرحية  .وعندما نقـــرأ مقطعا من جالزوري نتخيل
خشبة امرح وترتفع الستارة ،وتكون خشبة امرح مفروشة
كغرفة طعام  ....الخ  .معنى أنها تبدو ي وكأن قوة نطق النص
امرحي مثل قوة نطق وصفــة اعداد كعكــة  .انه مجموعــة
مـــن اإرشادات لكيفية فعل يء ما ،وهو تحديدا كيف نؤدي
امرحية “ ناحظ كيف يتحرك سرل من حساب ما يحدث ي
عملية تكوين امرحية (عندما يكتب جالزوري مرحيته) إى
ما يعنيه النص عندما نقرأه ،وصوا إى السؤال العمي وهو
كيفية أداء امرحية  .ومن السهل أن نرى أن حركة الركيز
هذه – التي تثر امواقف من دراسات امرح وقراءة الدراما
– تضع القيمة التصنيفية امنسوبة إي بنر عي أي كام قاطع
ي هذا الشأن ،واسيا صيغتي التظاهر ووصفة اإعداد  .فمن
الواضح أن ميزة صيغة وجود – إرشادات للنص الدرامي مثا
– رما ا توجد كميزة ي اأداء  .عاوة عي ذلك ،رما ما يصدق
عي مجموعة من امتلقن (القراء) رما ا يصدق عي اممثلن .
وإذا قبلنا حجة ستاني فيش التأسيسية امضادة بأن امتلقن هم
صناع النص الحقيقيون ،فرما تكون امشكلة الناتجة أكر جدية
ما تبدو عليه للوهلة اأوى .
وهناك موطن ضعف أخرى ي توضيح سرل لهذه امسألة  .فا
مكن تعليل ماذا يجب أن يكون فن القص بضمر الغائب هو
الظاهرة امحورية التي تظهر فيها الدراما وفن القص بضمر
امتكلم كحاات خاصة  .عاوة عي ذلك ،ناحظ كيف أن مفهوم
التظاهر غر امخادع لي يعمل يكون هو القاسم امشرك ي كل
أنواع القص الثاثة  :ي الرد بضمر الغائب يتظاهر امؤلف بأنه
يروي ،وي الرد بضمر امتكلم يتظاهر امؤلف بأنه امعلق،
وي امرحيات معلق يتظاهر اممثلون بأنهم شخصيات وأنهم
يؤدون أفعاا  .فاأرضية امشركة هي أرضية زلقة بالفعل  .إذا
استطاع امؤلف أن يتظاهر بأنه معلق بضمر امتكلم عندئذ

[

نوافذ

[

مثل أي شخص آخر فضا عن قيامهم بعمل ٌمى عليهم  .ومكن
أن نوجز بأن القراءة الخيالية تأي أوا أنها الرط امسبق
الازم إذا كانت قابلة للتطبيق عندئذ فقط (الدراما القرائية هي
داما استثناء مزعج ،واسيا ي دراسات امرح) عي التمثيل
واإخراج  .ورغم أن سرل يلفت اانتباه إى اأساس الخياي ي
القراءة ي ختام دراسته ،فانه يفشل ي تأسيس هذه العاقة
الحاسمة بن القراءة الخيالية وإعداد وتنفيذ اأداء .
وعندما يستأنف جينيت سؤال مكانة قوة نطق الخيال الردي،
يبدأ بتقديم العديد من مزاعم سرل ،ما ي ذلك اعتبار أن
الرج بضمر الغائب هو موذج عام لفن القص وقراءة الجملة
الردية امعيارية ي فن القص املحمي باعتبارها تأكيد يتم
التظاهر به  .وكا هو الحال عند سرل ،يٌرى الرد بضمر
امتكلم باعتباره مؤلفا يتظاهر بأنه راوي ،وبعد تحديد موضع
كل من فن القص باستخدام ضمر امتكلم والدراما “ عي
الهوامش” فإنها يوضعان جانبا اعتبارات أخرى  .وي مييز
مضاد لسرل ،الذي ينكر وجود أفعال كام خاصة لفن القص،
يحتج جينيت بأن التأكيدات القصصية مكن تفسرها باعتبار
أن لها فعا كامن غر مبارين two indirect speech acts:
 ))1باعتبارها توجيهات (دعوات) مشاركة امؤلف ي تخيل العام
القصي )2( ،وباعتبارها تريح أو إعان بخلق العام الخياي .
وبقدر إتباع جينيت لسرل ،فان اأسئلة وااعراضات التي
أثرت مكن تكررها  :فن القص بضمر الغائب هو مثال عشواي
من امرجح أن يقدم مقوات تصنيفية مروطة ( معنى أنها غر
مامة) ،وأنه ليس فوق ااستفسار ،ومن امؤكد أنه ليس من
قبيل الصدفة أن يكون النطق الذي يقدم جميع امامح الشكلية
للـتأكيدات ،مع أنه ا يحقق روطها العملية ،يستحيل أن
يكون تأكيدات متظاهر بها  .ومع ذلك ،ي مناقشته لتعليقات
سرل عي الدراما ،يفصل جينيت السياقات العملية والصيغ
النصية :
“ فيا يعلق بإرشادات خشبة امرح  ...فان سرل يراها باعتبار
أن لها مكانة نطق توجيهية (إرشادات كيف تفعل شيئا ،وكيف
تؤدي امرحية تحديدا )  .وهذه با شك هي الطريقة امفهومة
بواسطة اممثلن وامخرجن ،ولكنها ا تكون مفهومة بالرورة
للقراء العادين ( وفيا يتعلق بامشاهدين ،فانهم يرون الطريقة
التي يتم بها تنفيذ اإرشادات ) ،اذ من امرجح أن يراها القارئ
باعتبارها وصفا ما يحدث عي خشبة امرح ( وي الرد

القصي )  .فإرشادات مثل ( يخلع هرناي معطفه ويضعه عي
كتفي املك) تصف ي نفس الوقت سلوك الشخصية وتخر
امؤدي عن ما يفعله  .وهنا يكون قصد امؤلف غر محدد ،فهو
يتأرجح بن الوصف  descriptionوالتشخيص prescription
ناحية واإخراج والتوجيه من الناحية اأخرى ،وفقا ما إذا كان
امؤلف يتوجه إى القارئ ( كا ي حالة موسيه  )Mussetأو
يتوجه إي الفرقة امرحية ( كا ي حالة بريخت ) .
عي الرغم من أن هذه اماحظات وثيقة الصلة ،فيمكن أن
نختلف حول بعض التفاصيل  .فمثا هناك نقطة بسيطة ي
نوايا اقراحات التأليف الثانوية second guessing authorial
 ،intentionsوالتي ا مكن أن تكون قابلة للتعديل  .وأيضا،
إذا كانت إرشادات خشبة امرح تعني أشياء مختلفة ي
بيئات مختلفة فرما نواجه عندئذ نصا متعدد الوظائف فضا
عن فصد تأليفي متذبذب ( وسوف أعود اي تحليل جينيت
لجملة “هرناي يخلع معطفه “ فيا بعد)  .ي النهاية ا
داعي للقلق عي التوجهات اأولية ،أن النص الدرامي ،كا
يشر جينيت ،يخدم بأريحية كل من القراء العادين ،والقراءة
للتسلية ،وامتخصصن ي امرح ،والقراءة من أجل العمل
 .وفكرة جينيت امفيدة ماما هي أن النص الدرامي مكن أن
يخاطب القارئ العادي وامتخصصن ي امرح ويغر قوة
النطق وفقا اأهداف العملية امتعلقة به  .ورغم أن هذا مكن
أن يثر مشكلة لنظرية فعل الكام – هل نتحدث عن نصوص
مختلفة اآن ؟  -فان فرضية التوجهات امتعددة عند جينيت
تحل مشكلة البيئة غر امامة ،التي ،كا سرى فيا بعد ،تفسد
تفسر سرل .
تتمة

• مانفريد جان يعمل استاذا لأدب اانجلزي بجامعة
كولونا
• نشرت هذه الدراسة في مجلة New Literary
 Historyفي العدد رقم  32في الصفحات -659
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جريدة كل المسرحيين

مكننا أن نسأل ما ينبغي أن يكون عاجزا عن التظاهر بأنه
معلق متغاير اأصوات  . Heterodiegetic narratorعموما،
إذا كان ابد أن يستمد فن القص من مفهوم ضمني عندئذ ماذا
يجب مختزا اي تظاهر وليس محاكاة مثا ,أو تلفيق ،أو تقليد،
أو انتحال هوية ؟  ( .ولكن مكن أيضا أن يوضع أي من هذه
البدائل ي موضع استفسار ي امقابل أيضا) .ي النهاية ،هناك
العديد من السيناريوهات حيث تكون صيغة التظاهر مفيدة
بشكل فريد  .فإذا حكت لنا موردوك ذلك وفعلته من خال
التظاهر بأن تحي لنا سلسلة من اأحداث ،فإنها ستبدو وكأنها
تبالغ ي التظاهر ,وهي فكرة متناقضة تعقد اأشياء بدا من
أن تفرها  .وإذا تظاهر اممثل بأنه يؤدي أفعال كام وأفعال
أخرى ،عندئذ ،فان إرشادات خشبة امرح ،بامعنى الدقيق
للكلمة لن تكون إرشادات لفعل يء بل إرشادات للتظاهر
بفعل يء – وهنا أيضا ،مكن أن تضاف عامة التظاهر أو
تحذف  .فمن امسلم به ،عندما تحدد إرشادات خشبة امرح
“موت هاملت” ،فان اممثل يتظاهر باموت فضا عن فعل
اموت الحقيقي  .ثم ،مرة ثانية ،عندما تحدد إرشادات خشبة
امرح “خروج من يسار خشبة امرح” (وسوف نقابل هذا
امثال ثانية) ,اذ مي اممثل متظاهرا مغادرة ا تحدث ،فهل
مكن أن يكون التظاهر بتقبيل اممثلة مدركا عي خشبة امرح
باعتباره فعل يتم التظاهر به ؟  .هنا يكمن الشيطان ي بعض
التفاصيل بوضوح .
يشر سرل إى أن القارئ الذي يقرأ اإرشادات اأولية ي
مرحية جالزوري سوف يتخيل خشبة امرح والستارة ترتفع
وخشبة امرح مفروشة مثل حجرة الطعام  ..الخ  .ولكن،
طبقا لتفسر سرل ،ا يتضمن النص إرشادات لتخيل هذا اليء
وذاك ،بل إرشادات لكيفية أداء امرحية  .وما يفشل سرل ي
ماحظته عند هذه النقطة هو أن القارئ العادي (الذي ليس
ممثا وا مخرجا) هو امتلقي غر امائم لقوة النطق امفرضة
ي النص  .ففي الواقع ،إن توجيه القارئ العادي إى كيفية أداء
امرحية هو أمر غر ائق ،ويشبه أن نطلب من طفل أن يعد
طعام العشاء أربعة أفراد  .وبالطبع ،كا تشر باتريشيا سوي
 ،Patricia Suchyاممثلن وامخرجن هم أيضا قراء ،بالطبع،
يبدو من امنطقي أن نقول إن ماري امرح يقرءون النصوص
مثل القراء العادين قبل أن يقرءوها كمحرفن من خال رؤيته
كعرض محتمل  .وهم كقراء ،رما يتخيلون ويعرون عن دلك
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زوزو نبيل

«شهرزاد» اإذاعة المصرية

عمرو دوارة

الممثلة المصرية القديرة زوزو نبيل  -واسمها الحقيقي عزيزة إمام حسنن
 ولدت في مدينة “المنوفية” في السادس من يوليو عام  .1920وقدظهرت عامات الموهبة التمثيلية عليها وهي في سن صغرة ،فركت
المدرسة وانضمت إلى فرقة “مختار عثمان” عام  ،1936وذلك بعدما
عرض عليها العمل معه في فرقته مقابل راتب ستة جنيهات شهريا،
وكانت أول مسرحية تظهر بها هي مسرحية “دكتور يويو” .وقد ابتسم
لها الحظ في المسرح بإنضمامها إلى فرقة “رمسيس” (كرى الفرق
المسرحية آنذاك)،

جريدة كل المسرحيين

ويذكر أن مؤسسها الفنانيوسف وهبي هو الذي اختار لها اسمها الفني
بعدما شاهدها عام  1937مرحية “امرحوم” لفرقة “مختار عثان”
وأعجب بأدائها ،وقرر ضمها إى فرقته .ولنجاحها وميزها انطلقت بعدها
للعمل ي كل من السينا واإذاعة.
ونظرا لعدم انتظام عروض “فرقة رمسيس” نظرا إنشغال الفنان /يوسف
وهبي بأعاله السينائية إلتحقت الفنانة /زوزو نبيل عام  1941بالفرقة
“القومية” وبالتحديد إى شعبة الشباب بالفرقة ،والتي كان يرف عليها
الفنان /فتوح نشاطي ،ولكنها استقالت ي منتصف اأربعينيات تقريبا
للتفرغ للتمثيل السيناي ،خاصة بعدما اقتنع امخرج امتميز /حسن اإمام
موهبتها واختارها لتجسيد عدة شخصيات محورية ي اثنى عر فيلا.
ويذكر أنها قد بدأت أول أعالها السينائية عام  1937مع امخرج /كال
سليم ،الذي اختارها لتشارك ي بطولة فيلمه الغناي “وراء الستار” ،بطولة/
رجاء عبده وعبد الغني السيد وتحية كايوكا ومختار عثان ،وكان الفنان/
مختار عثان هو الذي منحها فرصة التعرف عى هذا امخرج الكبر .وتضم
قامة مشاركاتها السينائية مجموعة من اأفام امهمة ومن بينها :مصنع
الزوجات ،حب ا موت ،إعرافات زوجة ،لحن الوفاء ،الخرساء ،رابعة
العدوية ،جرمة ي الحي الهادئ ،الجن والحب ،يا تحب يا تقب.
ل ِقبت باسم “شهرزاد الفن” ،وذلك بعد تألقها ي تجسيد شخصية اأمرة/
شهرزاد ي امسلسل اإذاعي الشهر “ألف ليلة وليلة” للمخرج الكبر/
محمد محمود شعبان ،وعرفت بصوتها الرخيم الجميل فرزت ي كثر
من اأعال اإذاعية ،كا ميزت وتألقت ي عدد كبر من امسلسات
التليفزيونية بعد ذلك ومن أهمها :هند والدكتور نعان ،غوايش ،بكيزة
وزغلول ،يوميات ونيس ،جواري با قيود ،عائلة اأستاذ شلش ،بنات زينب،
هالة والدراويش ،فوازير ألف ليلة وليلة.
اشتهرت ي شبابها أداء أدوار الر ،وومن بينها أدوار زعيمة العصابة،
الزوجة امتسلطة القاسية ،الزوجة الخائنة واأم امنحرفة ،لكنها اتجهت فيا
بعد إى اأدوار امركبة ومن بنها أدوار اأم الحنون ،العمة البخيلة ،أو الجدة
التي تجمع بن حكمة الكبار وخرة العمر وبن الحزم والشدة،
وجدير بالذكر أنها قد عينت ي أوائل خمسينيات القرن اماي مرفة
عى إحدى شعب امرح الشعبي التابع لوزارة “الشئون اإجتاعية”،
ثم انتقلت للعمل كرقيبة ي إدارة رقابة امصنفات الفنية مصلحة الفنون
واستمرت مدة ثاث سنوات ،كا عينت خبرة مؤسسة امرح واموسيقى
الفنون الشعبية .وذلك باإضافة إى مشاركتها بتدريس مادة اإلقاء ي
امعهد العاي للسينا مع الفنان /عبد الوارث عر.
ويذكر أنها قد واجهت بحياتها الشخصية عدة مشاكل وصعاب ولكنها
استطاعت بقدرتها عى الصر ورجاحة عقلها وخرتها تجاوزها .بدأت
امشاكل مجرد وفاة والدها وهي ي سن مبكرة ،وقرار والدتها برورة
تزويجها مبكرا ،وبالفعل قامت بتزويجها وهي ي سن الثالثة عر من
السيد /سامي عاشور ،والذي توي بعد فرة زواج قصرة ،بعدما أمر هذا
الزواج عن وحيدها /نبيل .ويشاء القدر بعد ذك أن ترتبط بزواج ري مدة
سبع سنوات ،وذلك نظرا أن زوجها كان مرتبطا بزوجة أخرى قبلها ،ولكن
بعد علم الزوجة اأوى باأمر ،قررت الفنانة /زوزو نبيل كسب صداقتها
وودها ،زبالفعل نجحت ي ذلك حيث تركت شقتها بحي شرا واستأجرت
شقة ي منطقة امهندسن لتعيش فيها مع الزوجة اأوى وأبنائها ،وكانت
عاقتها برتها رائعة  -عى غر العادة  -حتى أنها وافقت عى زواج ابنها
الوحيد من ابنة رتها ،وأمر الزواج عن ثاثة أحفاد للفنانة /زوزو نبيل.
وكانت صدمتها الكرى ي حياتها هي إستشهاد وحيدها /نبيل ،بعدما شارك
ي حرب أكتوبر  - 1973وكان آنذاك برتبة عميد بالقوات امسلحة امرية
 وأصيب بإصابات بالغة وتوى بعد عامن .بعد وفاة ابنها كادت أن تتخذقرار اإعتزال ،لكنها عادت للفن من جديد بعد تأدية فريضة الحج ونصائح
العدد 567
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امقربن بعدم اإعتزال ،وبالفعل استمرت ي العطاء وإثراء حياتنا الفنية
حتى رحلت عن عامنا ي الثالث من مايو عام  1996عن عمر يناهز 76
عاما.
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعالها الفنية طبقا إختاف القنوات
امختلفة (مرح ،سينا ،إذاعة ،تليفزيون) مع مراعاة التتابع التاريخي
كا يي:
أوا  -اأعمال المسرحية:
ظل امرح هو امجال امحبب للفنانة /زوزو نبيل ،فقد تفجرت هوايتها
لفن التمثيل به ،كا أثبتت وأكدت موهبتها من خاله بعدما تعلمت
أصول التمثيل بفضل نخبة من أخلص أساتذته (ي مقدمتهم اأساتذة/
عزيز عيد ،يوسف وهبي ،زي طليات ،فتوح نشاطي) ،ومن خاله أيضا
شاركت ي عدد كبر من امرحيات امتميزة حتى أصبحت نجمة متوجة،
وي هذا الصدد يجب التنويه إى أن فرة مسارح التليفزيون وبالتحديد
من عام  1962إى عام  1966تعد من أزهى فرات تألق الفنانة /زوزو
نبيل مرحيا ،وهي الفرة التي شاركت ي بطولة عدة مرحيات بفرق:
“امرح الحديث”“ ،امرح الكوميدي”“ ،امرح العامي”.
هذا وتتضمن قامة إسهامات الفنانة /زوزو نبيل امرحية إبداعها ي
تجسيد عدة شخصيات درامية مهمة ومن بينها عى سلبي امثال :صفية
هانم والدة مراد ي “جواز عى ورقة طاق” ،املكة اأم ي “هاملت”،
امرأة الرية امنتقمة مرحية “زيارة السيدة العجوز”،
 “كلية الحظ”  -مختار عثان :دكتور يويو ،ثاثة لطوخ ،جوز مبة،دواب الغرام ،لولو الخياطة ( ،)1936امرحوم (.)1937
 “رمسيس” :الفاجر ( ،)1938ابن الفاح ( ،)1942الفنان العظيم(،)1946
 “القومية” :الست هدى ،القضاء والقدر ( ،)1940توت عنخ آمون،اليتيمة ( ،)1941نشيد الهوى ( ،)1942امرأة لها ماي ،غادة الكاميليا،
قيس ولبنى ،يوم القيامة ( ،)1943ابن من فيهم (.)1944
 “امرح الحر” :الرضا السامي (،)1953“ -امرح الحديث” :الطريق امسدود ،ثورة قرية ( ،)1962القنبلة
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الثالثة ،روض الفرج ( ،)1963شهرية ،البيت القديم ( ،)1964جواز عىل
ورقة طالق (.)1972
 “املرسح الكوميدي” :حكاية ماما ،قرص األحالم ()1963 “املرسح العاملي” :هاملت ( ،)1964رومولوس العظيم ( ،)1965زيارةالسيدة العجوز (.)1966
مرسحيات مصورة :العباسة ( ،)1963صاحبة الوكاندة ( ،)1974الزلزال
(.)1990
وجدير بالذكر أنها ومن خالل مجموعة املرسحيات التي شاركت يف
بطولتها قد تعاونت مع نخبة من املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل
ومن بينهم األساتذة :عزيز عيد ،يوسف وهبي ،زيك طليامت ،فتوح
نشاطي ،السيد بدير ،رساج منري ،عبد الرحيم الزرقاين ،نور الدمرداش،
عبد املنعم مدبويل ،عيل الغندور ،محمود مريس ،حسني كامل ،فوزي
درويش ،إبراهيم السيد ،لطفي عبد الحميد ،سمري العصفوري ،فهمي
الخويل.
ثانيا  -أعمالها السينمائية:
شاركت الفنانة /زوزو نبيل يف إثراء مسرية الفن املرصي ببطولة مثانني
فيلام خالل ما يقرب من ستني عاما ،حيث كانت أوىل مشاركتها بفيلم
“وراء الستار” عام  1937وهي يف عمر السابعة عرش ،يف حني كانت آخر
أفالمها “املرأة والساطور” عام  1996وهي يف عمر السادسة والسبعني.
هذا وتضم قامئة أعاملها السينامئية األفالم التالية :وراء الستار (،)1937
ساعة التنفيذ ( ،)1938الذكتور ،دنانري ،سلفني ثالثة جنيه (،)1939
قلب املرأة ( ،)1940مصنع الزوجات ،عاصفة عىل الريف ،ألف ليلة
وليلة ( ،)1941رباب ،الرشيد ( ،)1942كليوباترا ( ،)1943نور الدين
والبحارة الثالثة ( ،)1944سالمة ،ليىل بنت الفقراء ،هذا جناه أيب ،أحالم
الحب ( ،)1945داميا يف قلبي ،الخمسة جنيه ،عواصف ( ،)1946القناع
األحمر ،كنز السعادة ،أحكام العرب ،لبناين يف الجامعة ( ،)1947الزنايت
خليفة ،حب ال ميوت ( ،)1948املظلومة ( ،)1950الدنيا حلوة ،ليلة
غرام ،أنا بنت ناس ،أرسار الناس ،يف الهوا سوا ،حكم القوي ( ،)1951زمن
العجائب ،من القلب للقلب ،آمال ( ،)1952يف رشع مني؟ ،غلطة عمر،
بني قلبني( ،)1953كدبة أبريل ،قلوب الناس ،إعرتافات زوجة (،)1954
ضحكات القدر ،لحن الوفاء ( ،)1955ربيع الحب ،القلب له أحكام
( ،)1956وكر امللذات ،املجد ،لواحظ ( ،)1957بنت البادية ،غلطة حبيبي
( ،)1958حب حتى العبادة ،أنا حرة ،سجن العذارى ( ،)1959حيايت هي
الثمن ،الخرساء ،ملاذا أعيش ( ،)1961هذا الرجل أحبه ،سلوى يف مهب
الريح ،بني القرصين ( ،)1962رابعة العدوية ،امرأة عىل الهامش (،)1963
بنت الحتة ( ،)1964تنابلة السلطان ( ،)1965جناب السفري (،)1966
جرمية يف الحي الهادي ( ،)1967الست الناظرة ( ،)1968املطلقات،
الجبان والحب ( ،)1975إمرأة بال قلب ( ،)1978األشجار متوت واقفة
( ،)1980الكامشة ( ،)1987العميل رقم  ،13املرشد ( ،)1989الهروب
( ،)1991دسوقي أفندي يف املصيف ( ،)1992مسرت كاراتيه ( ،)1993ليلة
القتل ،يا تحب يا تقب ،ليه يا دنيا ( ،)1994إنذار بالقتل ،رجل مهم جدا،
املرأة والساطور (.)1996
ويذكر أنها قد تعاونت من خالل مجموعة األفالم السابقة من نخبة
متميزة من كبار مخرجي ورواد السينام العربية ويف مقدمتهم األساتذة:
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ذلك الرواج وأسبابه

تلقى نصوص لينني الرميل رواجا من املخرجني الذين
يعملون يف رشائح إنتاجية مختلفة ،سواء كانت كبرية
يف مادياتها أو قليلة ،وذلك يرجع إىل عدة عوامل معا
شكلت هذا الرواج ،منها اعتامد الرميل عىل الكوميديا
وسهولة الجملة الحوارية لديه ،باإلضافة إىل املضمون
البسيط واملبارش الذي ميكن ألي مخرج مهام كانت ثقافته
التواصل معه ،كام أن حالة الرواج التي حققتها مرسحياته
مع املخرج محمد صبحي التي يحفظ الكثريون معظم
مشاهدها ،أدت إىل ذلك الرواج ،أيضا وجد لينني اهتامما
من جيل الكبار فأخرج له املخرج عصام السيد الكثري
من مرسحياته ،وهو ما رسخ لدى املرسحيني وجود اسم
لينني الرميل كأحد جيل الكبار يف مجال الكتاابة املرسحية،
هذا عىل الرغم مام يقال عن اقتباسه لبعض أفكار هذه
املرسحات من مصادر أجنبية بعضها معلن عنه والبعض
اآلخر يبدو مجهوال.
واملتأمل ملرسحيات الرميل يجد أن معظم مرسحياته تهدف
إىل اإلضحاك وإىل النقد السيايس الساخر من األوضاع،
وأيضا إىل إيصال رسالة اجتامعية معينة لجمهورها،
نصا
تختلف األساليب الكتابية يف ذلك ،فهو تارة يكتب ًّ
عاديًّا تقليديًّا له بنية حكائية واحدة ،وتارة يكتب نصوصا
مفتوحة ،مشاهدها متعددة ،وقضاياها كثرية ،واملمثل فيها
يلعب أكرث من دور ويقدم أكرث من حكاية ،وكلتا الطريقتني
يح ّملهام بنقده الساخر لألوضاع من حوله.
ففي مجموعة من النصوص من مثل( :انتهى الدرس يا
غبي ،عيل بيه مظهر ،املهزوز ،وجهة نظر ).. ،نجده يعتمد
فكرة البنية الدرامية التقليدية التي تعتمد عىل بداية
ووسط ونهاية ،وبالتايل يكون للعرض بطل واحد ومجموعة
من األبطال املكملني لسياق الحدوتة من حوله ،وتكون
للعمل قضية رئيسية يناقشها ،من مثل قضية الخوف
والرتدد وعدم القدرة عىل اتخاذ القرار يف نص «املهزوز»،
أو فكرة االستغالل يف «وجهة نظر» ،أو الحمق يف «انتهى
الدرس يا غبي».
أما النصوص األخرى من مثل «الهمجي» و«تخاريف»،
فيتخذ بنية املشهد املرسحي نواة رئيسية له ،ويقدم كتابته
عرب مجموعة من الوحدات املشهدية ،كل وحدة فيها
تعالج مشكلة اجتامعية أو قضية ما ،وهذه النصوص ذات
الطبيعة املفتوحة ليس لها نهاية حتمية يجب أن تصل
إليها الدراما ،وإمنا هي نصوص تقبل الحذف واإلضافة طاملا
أن الكاتب لديه ما ميكن أن يقوله ويبدي فيه وجهات
نظره.
وهذه الوحدات املشهدية التي يعتمدها لينني الرميل يف
بعض مرسحياته أتاحت فرصة ذهبية لصبحي يك ميارس
مزيدا من قدراته التمثيلية بلعب عدة أدوار متباينة يف
أشكالها وأفكارها لشخصيات درامية مختلفة ،وعليه فقد
رأيناه ميثل خمسة أدوار مختلفة يف عرض «تخاريف»،
ومثلها أو أكرث يف عرض «الهمجي» ،كام فعل ذلك قبال يف
عرض «الجوكر».
ELHoosiny @ Hotmail com
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جريدة كل المسرحيين

توجو مزراحي ،إبراهيم الما ،محمد كريم ،أحمد جالل ،أحمد بدرخان،
يوسف وهبي ،السيد بدير ،أنور وجدي ،محمد عبد الجواد ،يوسف معلوف،
نيازي مصطفى ،حسني فوزي ،فؤاد الجزايريل ،إبراهيم عامرة ،عبد الفتاح
حسن ،حسن حلمي ،إلهامي حسن ،حلمي حليم ،حسني حلمي املهندس،
هرني بركات ،صالح أبو سيف ،حسن اإلمام ،محمود ذو الفقار ،عاطف سامل،
حسن الصيفي ،حسام الدين مصطفى ،أحمد ضياء الدين ،إسامعيل القايض،
كامل الشناوي ،حسن يوسف ،حسن سيف الدين ،سعيد مرزوق ،أرشف
فهمي ،محمد خان ،عاطف الطيب ،عمر عبد العزيز ،أحمد يحيى ،إبراهيم
املوجي ،مدحت السباعي ،هاين الشني ،عبد اللطيف زيك ،يس إسامعيل يس.
ثالثا  -إسهاماتها اإلذاعية:
يصعب بل ويستحيل حرص جميع املشاركات اإلذاعية لهذه الفنانة القديرة
والتي ساهمت يف إثراء اإلذاعة املرصية بعدد كبري من األعامل الدرامية
عىل مدار مايقرب من نصف قرن ،وذلك ألننا نفتقد لألسف الشديد
لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لألعامل اإلذاعية ،وتضم قامئة
أعاملها اإلذاعية مجموعة كبرية من املسلسالت والتمثيليات اإلذاعية ومن
بينها :شخصيات تبحث عن مؤلف ،أغرب القضايا ،النشالة والجاسوس،
الفلوس والحب ،وفية والزمن ،األم ،هنداوي ،األرشفية ،أسعد زوجني ،أحزان
الشيطان ،احرتس من شوال الدقيق ،يكفينا الرش ،رنني الصمت ،حارة ستي،
عيل الزيبق ،لعبة الحياة ،يف سبيل الحرية ،املؤلف املوهوب برغل خروب،
بيت القلوب املحطمة ،ابن مني ؟ ،قصة الشقيقات الثالث ،نفوسة ،الشك يف
عيون بريئة ،عيل بابا واألربعني حرامي ،الخياطة ،لسان العصفور.
ويظل أشهر أدوارها بال شك هو دور “األمرية /شهرزاد” يف املسلسل الشهري
“ألف ليلة وليلة” والذي قدمت منه  886حلقة عىل مدى ثالثة وعرشين
عاما ،بدئا من عام .1955
رابعا  -أعمالها التلفزيونية:
عارصت الفنانة القديرة /زوزو نبيل بدايات البث التلفزيوين وبداية إنتاجه
الفني مع بدايات ستينيات القرن املايض ،وبالتايل فقد تحملت مشقة مرحلة
التأسيس والبدايات ،حيث كانت الصعوبة التي تواجه جميع العاملني خالل
فرتة البدايات هي رضورة تصوير الحلقة كاملة دون توقف  -لعدم وجود
إمكانية لعمل “املونتاج”  -وبالتايل فقد كانت واحدة من جيل املمثلني
واملمثالت املرسحيني الذين أثروا العمل التلفزيوين بقدرتهم عىل الحفظ
وأيضا بتفهمهم لطبيعة التصوير ومراعاة زوايا الكامريا املختلفة .هذا وتضم
قامئة إسهاماتها اإلبداعية مشاركتها يف أداء بعض األدوار الرئيسة بعدد من
املسلسالت والتمثيليات التليفزيونية املهمة ومن بينها :نفوس معذبة،
الصقر الذهبي ،واشهد يا زمن ،عيون املها ،أبو زيد والناعسة ،كان ياما كان،
الرقم املجهول ،ملن نحيا ،قلوب من نور ،حلم نصف الليل ،ناعسة ،بنت
الحتة ،الفتاة املجهولة ،إين راحلة ،اللسان املر ،فرصة العمر ،البوسطجي،
الجرمية ،لقيطة ،الليلة املوعودة ،الصقر ،زينب والعرش ،ياسني وبهية،
أصابع الزمن ،األب العادل ،الحرملك ،أحىل من جدول الرضب ،جواري بال
قيود ،رحلة املليون ،هند والدكتور نعامن ،غوايش ،بكيزة وزغلول ،يوميات
ونيس (ج ،)1،2،3عائلة األستاذ شلش ،الوهم والسالح ،عشاق ال يعرفون
الحب ،رأفت الهجان (ج ،)2دموع صاحبة الجاللة ،ذئاب الجبل ،النوة،
مملوك يف الحارة ،بنات زينب ،هالة والدراويش ،رس األرض ،السقوط يف برئ
سبع ،عىل باب الوزير ،عظمة يا ست ،الستات ما يعملوش كده ،الصرب يف
املالحات ،حواء والتفاحة ،حكايات مسرت أيوب ومسز عنايات ،صباح الورد،
بالغ للنائب العام ،الزائرة ،ليلة هروب ،الحب يف حقيبة دبلوماسية ،رحلة
يف نفوس البرش ،العرضحالجي ،السبنسة ،أعمدة السعادة ،الرمال الناعمة،
مثار الشوك ،ألف ليلة وليلة (فوازير عروسة البحر) ،ألف ليلة وليلة (فوازير
وردشان وماندو) ،ألف ليلة وليلة (الثالث بنات) ،ألف ليلة وليلة (بدر باسم
وجوهرة بنت السمندل) ،ألف ليلة وليلة (األشكيف وست املالح) ،ألف
ليلة وليلة (عيل بابا واألربعني حرامي) ،ألف ليلة وليلة (فضل الله ووردانة)،
ألف ليلة وليلة ،بنت بطوطة ،الزنايت خليفة ،السرية العربية ،األفيال،
الطربي ،نور اإلسالم ،محمد رسول الله (ج ،)4ال إله إال الله (ج.)1
وذلك بخالف عدد من التمثيليات والسهرات التليفزيونية ومن بينها :شقاوة
بريئة ،وانتهت اللعبة ،صاحبة العصمة ،ضامئر ال متوت ،بحر األحالم ،القناع،
خبز اآلخرين ،زهرة العيد ،الخروج من الرشنقة ،قطر الندى ،أغلب النساء
يفعلن هذا ،األم ،عني تبيك وعني تضحك ،الحلقة املفقودة ،مولد نجمة.
كان من املنطقي أن يتم تتويج تلك املسرية الفنية الرثية ببعض مظاهر
التكريم ،فحصلت عىل الجائزة التقديرية لجمعية كتاب ونقاد السينام عام
 ،1978ونالت أيضا درع الريادة من كل من هيئة اإلذاعة وهيئة التليفزيون،
كام تم تكرميها ىف مهرجان اإلسكندرية عام .1995
رحم الله الفنانة القديرة /زوزو نبيل التي عشقت الفن ومهنة التمثيل
بكل الصدق فأخلصت يف جميع أعاملها وبذلت قصارى جهدها يف تجسيد
مختلف الشخصيات الدرامية،

مشهد

ُ ّ
وما زلنا نصر ..آفة المسرح المصري أولئك المتعالمون
محمد الروى

ي زمن تختلط فيه امفاهيم ،ويتوغل فيه اأدعياء،
من الطبيعي أن تنتر مصطلحات وأفعال ا عاقة لها
بالفنون عامة وبأي الفنون خاصة.
ومن هذه امغالطات التي باتت تنتر كا النار ي
الهشيم وصف “مؤلف موسيقي” و”تأليف موسيقي”.
امغالطة التي نقصدها هنا ا تكمن ي الوصف
نفسه ،فبالتأكيد هناك تأليف موسيقي ومن ثم هناك
“مؤلف موسيقي” ،لكن امغالطة التي تصل إى حد
الدجل تكمن ي وضع هذين الوصفن بتجرؤ ا يليق
إا باللصوص عى أعال ا هي بالتأليف اموسيقي،
ورما ليست باموسيقى من اأصل.
وإذا أردت أن تتأكد من ذلك يا صديقي ،راجع
الرامج امطبوعة لبعض العروض امرحية واحظ كم

من “مؤلف” موسيقي لدينا .وحاول أن مارس هذه
اللعبة الكاشفة التي مارستها أنا مع بعض اأدعياء،
وتتلخص ي أن تطلب مقابلة ذلك الذي وضع اسمه أو
تلك التي وضعت اسمها عى “اأفيش” و”البامفلت”
كمؤلف أو كمؤلفة للموسيقى .وحن تصل إليه أو
إليها اسألها بابتسامة تدعي الجهل عن مفهوم ذلك
الوصف (التأليف اموسيقي لعرض مرحي) وتهيأ
لساع العجب .ي البداية سير هذا الكائن عى أن
يسمعك مقدمة تعريفية لذاته امتضخمة باعتباره
(دارس أكادمي للموسيقى) ورما حاما لشهادة
الدكتوراه ،ثم سيسمعك محارة عن “القوالب
تر أنت عى سؤالك:
اموسيقية” ثم ..وثم ..وحن ّ
“ما مفهومك للتأليف اموسيقي لعرض مرحي”
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سيبهت الذي تجرأ ورما سينرف غاضبا متها إياك
بـ(الجهل) أو (الحقد) أو كاها.
أما أغرب اأوصاف يا صديقي ،فتلك التي ستفاجئك
عى أفيش أحد العروض وبرنامجه امطبوع تخص ذلك
(العبقري) الذي كتب اسمه مسبوقا بتعريف (رؤية
وإخراج) ..نعم يا سيدي( ..رؤية) و(إخراج)! وكأن
هناك إخراجا با رؤية ،أو كأن اإخراج ليس رؤية،
لكنه العبقري الذي أراد أن يتميز عن غره فأضاف
صفة جديدة عى ذاته البالونية.
امصطلحات العجيبة كثرة ،واأوصاف امدهشة أكر،
رما لو تتبعناها جميعا هنا مأت صفحات وصفحات،
لكن يكفي أن نقيس عى ما ذكرنا لنعرف اإجابة عن
السؤال (ماذا تراجع امرح امري).
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عروض مسرحية وكورال وندوات تثقيفية وشعرية

في احتفاات قصور الثقافة بثورة يونيو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د .أحمد عواض،
برنامجا حاشدا للفعاليات الثقافية والفنية مواقعها امختلفة
عر أقاليمها الثقافية الستة ،تضمنت عروضا مرحية للكبار
والصغار وورشا فنية وكورال وندوات شعرية ومحارات
تثقيفية.
قدم فرع ثقافة الدقهلية برئاسة عاطف عمرة مجموعة من
امحارات والعروض الفنية ،من بينها احتفالية فنية ببيت
ثقافة السنباوين مديره البكري امري ،شارك بها فريق كورال
الطفل تحت قيادة امايسرو خالد طاهر ،واختتم ااحتفال
باسكتش مرحي مرح الطفل بعنوان “الشهيد” إخراج سيد
بسيوي.
وقدم إقليم وسط الصعيد الثقاي برئاسة د .فوزية أبو النجا
عدة فعاليات من بينها احتفالية متنوعة بفرع ثقافة الوادي
الجديد افتتحت بأمسية شعرية ،أعقبها عرض فني لفرقة
الوادي الجديد للموسيقى العربية قدمت خاله باقة من
اأغاي الوطنية باممى السياحي شال مدينة الخارجة،
كا قدمت فرقة التلقائين مركز الفرافرة عرضا فنيا راقصا
مركز شباب الفرافرة تضمن باقة من التابلوهات من الراث
الواحاي.
وقدمت فرق قر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية واإنشاد
الديني عروضها الفنية ميدان البنوك والبهو الرئيي للقر
قدمت خاله مجموعة من التاباوهات من تراث امحافظة،
كا أقام قر ثقافة أبوتيج ورشة فنية بعنوان « 30يونيو ي
عيون اأطفال» أرف عليها امدرب أسامة محمد عي ،بجانب
مسابقة ثقافية مشاركة عدد كبر من اأطفال .كا نظم قر
ثقافة ديروط محارة تثقيفية بعنوان « 30يونيو ثورة الثقافة
امرية» ألقاها د .نار عام مركز شباب ديروط ،وتضمنت
احتفاات ثقافة امنيا عروضا لفرقتي قر ثقافة ملوي
للموسيقى العربية ،وكورال أطفال امنيا ،ونظم قر ثقافة

امنيا بنادي أعضاء هيئة التدريس لفرقة كورال أطفال القر
قدم خاله اأطفال أروع اأغاي الوطنية مع امايسرو عصام
الشاذي.
وقدم فرع ثقافة اإسكندرية بإقليم غرب ووسط الدلتا
محارات وورشا متنوعة ،وعقد إقليم جنوب الصعيد
برئاسة سعد فاروق عدة فعاليات من بينها محارة بعنوان
«اسمعني» ألقتها الدكتورة جيهان شوقي بقر ثقافة الغردقة
كا نظم فرع البحر اأحمر احتفالية بالنادي ااجتاعي

بالغردقة تضمن عرضا فنيا لفريق قر ثقافة الغردقة للفنون
الشعبية بقيادة الفنان عبد الله بشر ،أعقبها عروض لفرقة
بالية أطفال قر ثقافة الغردقة بقيادة الفنانة عبر عبد
امنعم وفقرات غنائية ،وقدمت فرقة القصر للفنون التلقائية
عرضا غنائيا باممى الجديد باأغاي الوطنية والراثية واموال
وعزف عى السمسمية والكف والرقصات امختلفة .كا
قدمت فرقة حايب التلقائية عرضا فنيا ي وسط السوق أمام
كافريا الحجاج بحايب نيو.

وقدم فرع ثقافة جنوب سيناء ،التابع إقليم القناة وسيناء
برئاسة الفنان ماهر كال أوى احتفاات مديرية الثقافة
بذكرى الثورة برعاية ودعم اللواء خالد فودة محافظ جنوب
سيناء وذلك بساحة بيت ثقافة دهب عر أمسية شعرية
بعنوان «ثورة  30يونيو» ،أدارها محمد النوري بالربية
والتعليم .وي ساحة العلم بالطور العاصمة أقام الفرع عرضا
فنيا لفرقة كورال أطفال طور سيناء تضمن باقة من اأغاي
الوطنية امميزة وعقد مركز شباب الطور محارة ثقافية
بعنوان «ثورة  30يونيو» ألقاها د .أحمد بدير رئيس نادي
اأدب امركزي ،تاها ورشة فنون تشكيلية لرسوم اأطفال
بعنوان “حكاية وطن” ،لتدريب اأطفال عى تصميم رسم
ابتكاري ،يعر عن ااحتفال بالثورة.
وي السياق نفسه قدمت ثقافة بورسعيد من خال فرقتها
لآات الشعبية ميدان امسلة عروضها الفنية ،وقدمت الكثر
من التابلوهات.
وقدم فرع ثقافة السويس عرضا فنيا لفرق السويس القومية
لآات الشعبية بقيادة رشاد عويضة وأحفاد واد اأرض
بقيادة محمد الجنايني.
كا قدم عرض مرحية «أرنوب يتحدى أشبول» الذي بدأ يوم
اأربعاء اموافق  ٢٧يونية ٢٠١٨م مدة خمسة أيام متواصلة
مرح قر ثقافة السويس تأليف الدكتور السيد فهيم وهو
إهداء من قبل امؤلف ،واأشعار إهداء من الشاعر والكاتب
سعيد حجاج ،وألحان اموسيقار عبد لله رجال ،استعراضات
ماجد خالد ،ديكور ومابس وماسكات امهندس مجدي ونس،
وامخرج امنفذ محمد التنجري ،وبطولة مجموعة من أبناء
السويس الواعدين ،ومشاركه متميزة للفنان محمد الباز.
العمل إخراج عبد الفتاح قدورة.

أحمد زيدان

