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البيت الفي للمسرح
شارك البيت الفني للمرح ي امهرجان القومي للمرح امري ي
دورتة ال 11ب 8من عروضة والتي اختتمت فعالياتة ي  3اغسطس
الجاري بحصد خمسة من جوائز امهرجان ومن ضمنهم عرض «سنو
وايت « من انتاج امرح القومي للطفل عي جائزة افضل عرض
مرحي وافضل ممثلة دور أول وأفضل تصميم أزياء ،وي هذا
السياق أعرب امخرج إساعيل مختار رئيس البيت الفني للمرح
عن سعادتة بجوائز عروض البيت الفني التي حصدها وقال أن
البيت الفني مستمرا ي طريق النجاح بأواده امبدعن مضيفا أن
هذه امرة هي اأوى الذي ينافس فيها عرض مخصص لاطفال
ضمن عروض امهرجان ويحصل عي جائزة افضل عرض بااضافة
عي حصولة ايضا عي احسن تصميم ازياء للمصممة الكبرة نعيمة
عجمي وأفضل ممثلة دور اول نساء للنجمة مروة عبد امنعم
وافضل مخرج للمخرج محسن رزق بااضافة اي شهادة ميزمن
لجنة التحكيم كتبت خصيصا للمرح للشاعر خالد الشيباي .
مضيفا ان الفنانة سامية عاطف تحصد جائزة افضل ممثلة دور
ثاي عن دورها ي عرض «الساعة ااخرة «من انتاج فرقة مرح
الغد متوجها بالشكر لكل الفنانن أبناء البيت الفنى للمرح عن
مشاركتهم امتميزه طيلة مؤكدا أنهم أثروا اموسم امرحي بعروض
مرحية ذات قيمة فنية عالية أدت إى إقبال جاهرى ونجاح
نقدى كبران طيلة اموسم اماي .
وي نفس السياق أعرب الفنان حسن يوسف مدير فرقة امرح
القومي للطفل عن سعادتة بحصد جوائز امهرجان متوجها لكل من
شارك ي هذا النجاح بالشكر والتقدير وعي رأسهم الفنان اساعيل
مختار رئيس البيت الفني للمرح وكل من الفنانن واادارين
والفنين متمنيا لهم ولفرقة القومي للطفل ولكل مسارح البيت

يحتفى بجوائز القومى

الفني للمرح مزيدا من التألق والنجاح مشرا ان هذة هي امرة
ااوي للمشاركة ي امسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمرح
واابداع بينا اعرب امخرج محسن رزق عن فرحتة الكبرة
بحصول عرضة عي افضل عرض مرحي متوجها بشكر خاص
للمبدع خالد جال رئيس قطاع اانتاج الثقاي وامخرج اساعيل

مختار رئيس البيت الفني للمرح عي وقوفة بجوار ابنائة وتذليل
كل الصعوبات لهم والفنان حسن يوسف مدير فرقة امرح
القومي للطفل عي امانه بالفكرة ودعمة لها وتوفر كل ادوات
النجاح .

محمود عبد العزيز

واد البلد ينهى جولته بالفيوم

«عبور وانتصار»

بالمجان حى  15أغسطس على مسرح وزارة الشباب والرياضة ويتجه للصعيد ضمن قوافل «مسرح المواجهة»

شياء ربيع
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جريدة كل المسرحيين

يستضيف مرح وزارة الشباب والرياضة العرض امرحى
«عبور وانتصار» يوميا وحتى  15أغسطس الحاى ،ى
الساعة السابعة مساء وبامجان ،ويحظى العرض بجاهرية
كبرة حيث تدور أحداثه بداية من نكسة يونيو عام 1967
وحتى العبور ى حرب أكتوبر  ،1973ويهدف العرض
إي تنمية الروح الوطنية لدى اأطفال والشباب والكبار
الذين م يعاروا هذه الفرة ،حيث يتناول العرض فرة
اإعداد والتدريبات والتخطيط لحرب أكتوبر  1973وكيف
إستطاعت القوات امسلحة امرية أن تحول الهزمة إي

نر كبر .
مرحية «عبور وانتصار» من بطولة نار سيف ،مونيا ،عبد
السام الدهشان ،محمد دياب ،عادل الكومي ،نوال سمر،
محمد عابدين ،عادل شعبان ،أمن بشاي ،سعيد امختار،
محمد عبد الفتاح ،الطفل أحمد عصام ،آداء صوي حلمى
فودة ،أشعار إبراهيم الرفاعي ،ألحان وتوزيع وليد خلف
تصميم استعراضات أرف فؤاد ،ديكور ومابس محي
فهمي ،و العرض من تأليف و إخراج محمد الخوى.

أنهى عرض « واد البلد « من إنتاج الفرقة جولته بالفيوم الخميس
 9أغسطس والتى بدأها  ٢اغسطس من امرح امكشوف بالفيوم و
أعقبها عدة عروض بقرى طامية ،سنورس ،العدوة ،نادي قارون ،و
ذلك ضمن جولة العرض بالوجه القبى و التي تتضمن أيضاً محافظات
اأقر و البحر اأحمر طوال شهر أغسطس الجارى ،ضمن مبادرة «
قوافل مرح امواجهة» التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير
الثقافة مايو اماي،
واستمرت جولة العرض مركز اسنا باأقر الجمعة مدرسة طفنيس
اابتدائية امشركة الساعه  7مساء ،والسبت باملعب الخاي  -شارع
البحر – وتقدم العروض بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ،و
إدارة الرامج الثقافية بوزارة الشباب و الرياضة ،و جمعيات امجتمع
امدي بامحافظات.
يتناول قضايا عدة من خال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه،
الفساد وقانون الخدمة امدنية ،تهجر اأقباط والهجرة غر الرعية
وبطوات جنود الجيش والرطة عى الحدود.
العرض تأليف مصطفي سليم،بطولة مجموعة من شباب الفنانن
منهم أمن بشاي ،وائل مصطفي،محمد زيدان ،آية جال،روق،
ضحى محمد،رنا،إبراهيم طلبة ،محمد صالح ،عادل يوسف ،أمر عز،
أحمد مجدي ،أمر الصم ،محمود فتحي ،يار رفاعي ،تأليف موسيقي
وألحان حازم الكفراوى ،أزياء أمرة صابر ،إستعراضات فاروق جعفر،
مادة فيلمية دنيا أمن و بيشوى شوقي ،إخراج محمد الرقاوي.
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«فرحانة» واللمسات اأخرة

واافتتاح بمسرح محمد عبد الوهاب

يستعد البيت الفنى للفنون الشعبية وااستعراضية اطاق عدة
عروض جديدة برئاسة د .عادل عبده ،من بينها أوبريت « فرحانة»
و مرحية « كينج كونج» .
حيث يضع امخرج حسام الدين صاح اللاسات اأخر أوبرت
«فرحانة» والذى سوف يقدم بافتتاح مرح محمد عبد الوهاب
باإسكندريه ،وقد تابع د .عادل عبده الروفات النهائية أوبريت
(فرحانة) امقامة عي مرح البالون وذلك مشاركة فرقة رضا
للفنون الشعبية ي العمل ااستعراي الغناي الراقص الذي يقدم
اأفراح ي كل امحافظات من خال الفلكلور والراث والتيات
الشعبية ولكن بشكل وأسلوب وإعداد جديد ،إي جانب
استعراضات حديثه وفواصل غنائية مابن امحافظات .
والبطل لهذا العمل هو فرقة رضا للفنون الشعبيه بإدارة الفنانه
ماجده إبراهيم وسيقدم بالشكل الذي يتناسب مع الفرقة وتقديم
رقصات متنوعه من النوبه حتي سيناء ويشمل كل الرقصات
امختلفه وكل مظاهر الفن امختلف من مثيل وكوميديا،
ويقوم ببطولة العرض نخبة من كبار النجوم وهم أحمد سامه
وامطربه شاهيناز وسمسم شهاب وماجد القلعي ومروه نصر،
استعراضامن مصممي ومدري شباب فرقة رضا ،مخرج منفذ
محمود كامل _ سيد إبراهيم ،تأليف وأشعار محمد الصواف ،ألحان
عي سعد ،إخراج حسام الدين صاح.

جيهان عبده

مسرح جمصة يستعن بكراسى احتياطية
بسبب ااقبال الجماهرى على «بحر الهوى» و «عرائس شو»

«كينج كونج»

وكيف نعيد البناء عرض
جديد لفرقة تحت الـ 18

جريدة كل المسرحيين

برنامج حافل يقدمه البيت الفنى للفنون الشعبية
وااستعراضية مصيف جمصة يوميا وبجمهور كامل العدد
حتى أن إدارة مرح مصيف جمصة قررت مد امرح بعدد
كراى إضافية فضا مشكلة التزاحم الشديد يوميا عى شباك
التذاكر لحضور العرض امرحى «بحر الهوى» من إنتاج الفرقة
القومية للموسيقى الشعبية برئاسة د .أسامة زغلول ،اضافة
لرنامج « عرائس شو» الذى يقدم عى نفس امرح أيضا
انتاج فرقة تحت الـ  18مديرها الفنان وليد طه.
وذكر امخرج هاى النابلى أنه لليوم الخامس عى التواى،
يرفع العرض امرحى «بحر الهوى» افتة كامل العدد عى
مرح مدينة جمصة ،والعرض يقدمه البيت الفنى للفنون
الشعبية واإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده ،وقد
حرت العرض امهندسة سحر لطفى رئيس مدينة جمصة
والتى أشادت بالعرض ومبدعيه .
«بحر الهوى» عرض كوميدي استعراي ،من تأليف محمد
عبدالله ،بطولة الفنانن «عا رامي ،نار سيف ،فيصل
خورشيد ،هاي النابلي ،سيف عبدالرحمن ،حسان العري،
نوال سمر ،سعاد الهواري ،أحمد سيف» ،موسيقى وألحان :
إيهاب حمدي ،استعراضات  :عزت أبو سنة ،ديكور  :محمد
خبازه ،إراف عام  :د .أسامة زغلول ،وإخراج  :هاي النابلي.
« عرائس شو» عرائس محمد نوفل ،إراف وليد طه ،اعبون
هشام إبراهيم ،محمد نوفل ،باسم نور ،محمد جاد.

يجرى امخرج د .محمد حسن بروڤات العرض الكوميدي
ااستعراي «كينج كونج» التابع للبيت الفني للفنون
الشعبية وااستعراضية برئاسة د.عادل عبده ،وذلك استعدادا
لانطاق قريبا .
العرض انتاج فرقة تحت الـ  18بإدارة الفنان القدير وليد طه،
ويذكر أن هذا العرض يعد الثالث من انتاج فرقة تحت 18
التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية .
حيث تدور أحداث العرض حول مجموعة من الفارين من
آثار بركان دمر بلدهم ويبحثون عن أرض يعيشون فيها
فيختلفوا عي كيفية إقامة بلدهم الجديدة ،مجموعة تختار
التنمية الصناعية والزراعية وتبني وطنها عي حب الخر،
وامجموعة الثانية تختار الر وتبني وطنها عي ااهتام
بسباق التسلح النووي وتدفع الثمن غاليا نتيجة أختيارها
حيث ينفجر مفاعل الر ويدمر بلدهم للمرة الثانية،
وتشر امرحية إى أهمية ما تصنعه مر من حرص رئيسها
عي التنمية ي كافة امجاات واستخدامها للطاقة الذرية ي
امجاات السلمية ما ينفعها وتنفع به العام ،العرض بطولة
أبو الليف و مجدي عبد الحليم وكرم أحمد ووفاء سليان
وأسيا وأحمد صالح و إبراهيم الزهري وسيد مصطفي و
صري علم الدين ،تأليف سليم كتشر ،أشعار محمد الشاعر،
ألحان سيد أبو العا وتوزيع موسيقي إسام فتحي ،ديكور
ومابس مجدي ونس ،استعراضات محمد سميح  ،تصميم
دعاية خالد الهادي و أحمد زغلول ،إخراج د .محمد حسن

أحمد زيدان

جيهان عبده
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محمد زناتي من «ببا» إلى «باريس»

رحلة نجاح «فنان مسرح» احتفل بها محكى الصاوي ببي سويف

خالد الصاوي :التكريم على مجمل عطائه للمسرح ولما
قدمه كنموذج إيجابي أبناء بي سويف
من القامات الكبرة ي مجال الفن وامرح مثل ألفريد
فرج وسيد حجاب ،وامخرج هناء عبد الفتاح وغرهم.
وقال أيضا أنه م يواجه عقبات تذكر ي فرنسا ،حيث
تعاملوا معه كشخص موهوب بغض النظر عن جنسيته،
فسمحوا له بالعمل وقدموا له التسهيات امطلوبة،
إمانهم باموهبة وحدها ،مضيفا أنه شارك بعرض من
إخراجه ممثا للمرح الفرني ي مهرجان القاهرة الدوي
للمرح التجريبي.
أشار زناي إى أنه شارك ي الكثر من العروض امرية
قبل وأثناء فرة وجوده ي فرنسا منها «أوبرا الثاث
بنسات» لرتولد بريخت ،الذي شارك ي كتابته الكاتب

امرحي الكبر ألفريد فرج ،و كتب أشعاره سيد حجاب
وأخرجه محمد أبو الخر ،و قدم عى اأوبرا امرية،
كا كتب أشعار عرض «روح” الذي حصل عى جائزة
امهرجان القومي للمرح امري منذ عامن تقريبا وكان
من إخراج باسم قناوي عن نص الوردة والتاج للمؤلف
اانجليزي جي ب بريستي.
كذلك تحدث امخرج محمد زناي عن ترجمته لكتاب
«ما العلانية» الذي صدر ي  2017ضمن إصدارات
امركز القومي للرجمة ،للباحثة الفرنسية كاترين كنسلر.
مؤكدا أنه أقدم عى ترجمته بعد أن مس حاجة امجتمع
لتعريف دقيق وصحيح مصلح العلانية ،خاصة وأن

زناتي :أعز بهذا التكريم أنه من أهلي

الرجات التي قدمت له جعلته مفهوما سيئ السمعة
يؤدي إى نفور امجتمع منه ،مؤكدا أن جوهر امصطلح
يصب ي نهاية امطاف وبعد الكثر من التعقيدات التي
تحيط به إى أهمية إشاعة روح التسامح بن الجميع
وعن بعض عروضه التي قدمها ي فرنسا قال أنه قدم
يونسكو للفرنسين أنفسهم برؤية جديدة ،من خال
تقنيات مرحية تساعد عى توصيل رسالته إى أكر
قدر من الجمهور ،مشرا إى أن تقديم العرض بفرقة من
اأطفال كان مثابة التحدي الذي أقدم عليه وأثبت به
جدارته.
ومن مشاريعه الجديدة ي مر قال زناي أنه انتهى من
كتابة أوبريت يقدم قريبا ي مرح العرائس ،من إخراج
رضا حسنن تدور أحداثه حول فتاة تضل طريقها داخل
محطة مر ،وتتعرف عى أماط برية مختلفة من الواقع
والراث امري.
وينتظر زناي أيضا صدور مجموعة مرحية له بعنوان»
استغاية  ..ونصوص أخرى» تضم أربع نصوص قصرة
وهي» براويز ،رجل وامرأة ،الصندوق اأسود ،واستغاية.
ي نهاية الحفل قدم الناقد د .أرف عطية شهادة تقدير
تحمل اسم محى اأديب خالد الصاوي للفنان امرحي
محمد زناي ،تقديرا له عى مجمل عطائه للمرح ي
مر وفرنسا ،و بوصفه ابنا لبني سويف استطاع أن
ينجح خارج الوطن ويقدم موذجا يحتذى للفنان امري
والعري الذي يحرم ثقافته ،ويشارك بإيجابية ي الحراك
الثقاي العامي ،وهو امعنى الذي أكد عليه صاحب امحى
اأديب خالد الصاوي ي تقدمه للحفل ،كا أعاد التذكر
به وتأكيده الناقد د .أرف عطية ي الختام .وختم زناي
الحفل بتوجيه الشكر للحضور ،ومحى اأديب خالد
الصاوي ،قائا :أعتز بهذا التكريم أنه من أهي.
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أقام محى اأديب خالد الصاوي ،بالتعاون مع نادي
بنى سويف الرياي ،اأربعاء من اأسبوع اماي حفل
تكريم الشاعر وامؤلف وامخرج امرحي محمد زناي،
ابن مدينة « ببا» العائد – مؤخرا -إى مر بعد مشوار
مرحي حافل ،ورحلة عمل فنية ناجحة قضاها ي فرنسا،
أثبت خالها قدرة الفنان امري عى النجاح والتفوق ي
أي مكان ي العام إذا ما توفرت له أسباب النجاح وأدواته.
م يكتف محمد زناي مارسة امرح مع بعض الفرق
امرحية الفرنسية ،فقام بتأسيس عدد من الفرق الفنية،
ليس ي امرح وحده ،إما ي اموسيقى أيضا ،حيث أسس
ي مدينة «بوردو» الفرقة اموسيقية «بومبيكس» ليمزج
خالها ما بن النغم الرقي واموسيقى اأوربية الحديثة،
وضم إليها إى جانب العنار الفرنسية عنار موسيقية
مرية من بينها امغنية واممثلة امرحية فاطمة محمد
عي ،واموسيقي حاتم عزت وغرها ،كا أسس فرقة
مرحية ي مدينة « بايون» أخرج من خالها عددا من
نصوصه امرحية منها الصندوق اأسود ،وامربع ،كا
ش ّكل فرقة مرحية من اأطفال من مختلفي الجنسيات،
وقدم بها عرضا من إخراجه وهو «تخريف ثناي» ليوجن
يونسكو ،الذي شارك به ي مهرجان بانتوميم الدوي
ي مدينة «أورتيز» كا شاركت الفرقة ي عدد من
امهرجانات الدولية وحصلت عى جائزة أحسن عرض
لعمل من إخراجه وهو «لعبة الحرب» من مهرجان «سان
مالو» الدوي ي فرنسا ،من تأليف فرانسيس مريشال.
شارك محمد زناي ي عدد من امهرجانات الدولية منها
مشاركته عى هامش مهرجان «أفينيون» ،ومشاركته كذلك
ي مهرجان «اورتيز» ي جنوب فرنسا .حصل محمد زناي
عى جائزة أحسن عرض مرتن من مهرجان «سان مالو»
شال فرنسا ،وشارك ممثا للمرح الفرني ي إحدى
دورات مهرجان القاهرة الدوي للمرح التجريبي ،بعرض
« َن َفس» ،كذلك شارك ي مهرجان اسكندرية السيناي
الدوي بفيلم عن قصيدة له تحمل عنوان» نفس الحرية
بكام» إخراج اأمريكية رافاييل عياش.
حر ااحتفالية التي أقامها محى الصاوي تحت عنوان
«الفن وطن”  -بقاعة عباس صفي الدين بنادي بني
سويف الرياي  -عدد كبر من مثقفي وأدباء وفناي
امرح ببني سويف ،ومن قيادات الربية والتعليم
وأساتذة الجامعة بها ،إى جانب عدد من القيادات
الشعبية بامحافظة ،وشهد الحفل لقاء مفتوحا بن امخرج
محمد زناي والجمهور ،قدمه اأديب خالد الصاوي،
وأدارته شياء شحاتة إبراهيم .تخلل اللقاء تقديم مواد
فيلمية مقاطع من أعال الفنان التي نفذت ي الخارج
ومنها مرحياته امربع ،والصندوق اأسود ،استغاية،
تخريف ثناي ،وفيلم نفس الحرية بكام؟ ،إى جانب
تقديم مقطع من عرض فني قدمه امخرج بإحدى الغابات
ي فرنسا ،ومجموعة من اأغاي لفرقة «بومبيكس» التي
أسسها وكتب لها اأغاي ،كا قدم زناي كذلك عددا من
قصائده الشعرية.ومن بن الفقرات الفيلمية التي قدمت
أيضا مقاطع من فيلم تليفزيوي أنتجته القناة الثانية
اأمانية تحدث خاله الفنان امري عن تجربته الفنية.
حرص محمد زناي ي إجاباته عى أسئلة الحضور عى
تأكيد انتائه لثقافته امرية والعربية وأنه م يقدم أي
تنازات أو مواءمات تسهل له العمل ي فرنسا ،إما قدم
نفسه بوصفه فنانا مريا و عربيا يعمل ي امرح
ويقدم رؤاه الخاصة لإنسان ومشكاته ،دون شعور
بالنقص تجاه الثقافة الغربية ،مؤكدا أنه تأسس ثقافيا
بشكل جيد عى يدي أساتذته ي كلية اآداب نر حامد
أبو زيد وحسن حنفي وغرها ،إى جانب استفادته
من دراسة الفن واأدب ي معهد النقد الفني بأكادمية
الفنون عى يدي أساتذة مثل نهاد صليحة وصاح قنصوة
وغرها ،وكذلك استفاد من التجارب الفنية وامرحية
التي خاضها ي مر قبل السفر والتي احتك خالها بعدد
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ضمن ورش مهرجان القاهرة الدوي للمرح امعار والتجريبي
التي تعقد قبيل بدء دورة اليوبيل الفي ،اختتمت الجمعة 10
أغسطس فعاليات ورشة تصميم اأزياء امرحية التي استمرت
عرة أيام للمصممة امرية الريطانية دينا عبد العزيز.
ركزت امصممة دينا عبد العزيز عى استعراض بعض الجداول
التي يقوم بعملها مصمم اأزياء لتفريغ الشخصيات وقطع
امابس التي يقوم بارتدائها ي كل مشهد مرحي ،مشرة
إى أن هذا الجدول يعمل عى تسهيل وتنظيم عمل امصمم
أثناء تصميم امابس ،وكذلك تسهيل تفريغ الشخصيات وفقا
للمشاهد وعمل امابس الخاصة بكل شخصية ي كل مشهد.
وأكدت دينا عبد العزيز أن للمصمم حرية تنظيم الجدول
وفقا لرؤيته والطريقة التي يستطيع من خالها توفر الوقت
الازم لعمل تصميات اأزياء وكذلك أنواع الخامات التي سيتم
استخدامها لتنفيذها ،وفقا للعر الذي تدور أحداث امرحية
فيه.
وطرحت دينا عر أيام الورشة بعض ماذج من خراتها الشخصية
عر أحد تصمياتها عندما كانت بالجامعة وقدمت من خالها
جميع امابس التي ارتدتها الشخصية الرئيسية ي العرض
والشخصيات اأخرى وفقا للمشاهد بداخل امرحية ،كا
قدمت حلوا لبعض امشكات والتقنيات الخاصة بتغير امابس
وفقا لوقت امشهد ،وامشهد الذي يليه مثل ارتداء بعض اأزياء
فوق بعضها البعض لسهولة الدخول والخروج من امشهد
وتغيرها ي وقت بسيط أو حتى ارتدائها عى خشبة امرح.
وعر عدة محارات نظرية وعملية ،أوضحت دينا أن تصميم
امابس يتم بعد قراءة النص امرحي أكر من مرة وعمل
خلفية سيكولوجية لكل من شخصيات امرحية وطباعها
ومهنتها واأبعاد النفسية وااجتاعية ،وأن كل هذه اأمور
تساعد امصمم بشكل كبر عى تكوين فكرة عن كل شخصية،
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ومن هنا يستطيع امصمم إيجاد التصميم الذي يتناسب مع كل
شخصية بداخل العمل ،من حيث ألوان اأزياء ،وااستايل الذي
يتوافق مع الشخصية ،كا أن امشهد امرحي يساعد بشكل
كبر ي خروج التصميات ،ا سيا وإن كان العرض امرحي
يدور ي أحد اأزمنة القدمة.
وطالبت امدربة من امتدربن العمل عى تصميم مابس
مرحية “السلطان الحائر” لتوفيق الحكيم ،وعمل تصور
حديث لشخصيات امرحية من حيث تصميات امابس،
وقدم امتدربون فيا بعد تصمياتهم عى أحد جدران قاعة
التدريب وقام كل متدرب برح ما قام به من تصميم من
حيث اختيار العرض وبعض البورتريهات والرسومات التي
ساعدتهم ي رسم الشخصيات ،وهناك من قام بعمل تصميات
الشخصيات وفقا لقراءته للنص ،فيا أوصت مصممة اأزياء
دينا عبد العزيز برورة ااحتفاظ بهذه التصميات حتى
نهاية فرة التدريب وحتى يستطيع كل متدرب معرفة مدى
تطوره خال فرة التدريب ،مشرة إى أن هذه التصميات
ستساعدهم كثرا ي امستقبل.
قدمت إحدى امتدربات تصميات لشخصيات مرحية
“السلطان الحائر” وأظهرت التصميات شخصيات السلطان
والغانية ورجل الدين وم
تكتف امتدربة بذلك بل قدمت
ِ
تصورها للمابس ى العر الفرعوي وليس فرة حكم اماليك،
حيث أصبح رجل الدين “كاهن أحد امعابد” وجعلت السلطان
هو الفرعون ،وحازت هذه التصميات وهذه الرؤية إعجاب
امدربة دينا عبد العزيز التي أشادت بها ،مع إعطاء بعض
التوصيات والخاصة برورة دارسة كافة امعلومات امتعلقة
بهذا العر.
كا شهدت أيضا عرض التصميات الخاصة بامابس امتخيلة
مرحية “السلطان الحائر” وفقا للعر امملوي حيث قامت

إحدى امتدربات بتقديم عرض تفصيي عن تصميات امابس
وعن اختياراتها ي التصميم ،حيث جعلت التصميات مشبعة
بالزخارف والتفاصيل التي كانت منترة ي تلك الفرة حيث
امتازت امابس ي العر امملوي بكرة الزخارف عى كافة
أنواع الصناعات ومنها امابس ،وقد أشادت مصممة اأزياء
دينا عبد العزيز بهذه التصميات التي تناولت الشخصيات
ي أكر من مشهد بداخل العرض وكيف تغرت قطع امابس
الخاصة بكل شخصية وفقا للمشهد الدرامي الذي تظهر فيه،
كا قامت امتدربة برح تفصيي لكل تغر ي تصميم امابس
وفقا لأحداث بداخل العرض.
وأوضحت دينا عبد العزيز أن عى امصمم أن يكون عى دراية
ودراسة كافية بكل ما يتعلق بالعر امراد تنفيذ أحداث العرض
من خاله ،وذلك حتى يستطيع تصميم اأزياء وفق رؤية
واضحة ومستندة عى امعلومات حتى يستطيع إقناع امخرج
والجهات اإنتاجية بتلك التصميات.
وتعد ورشة اأزياء هي ثاي ورش دورة اليوبيل الفي للمعار
والتجريبي الذى استهل فعالياته بورشة العرائس للمدرب
السويري ماريوس كوب ،التى اختتمت الجمعة  20يوليو
بسينا الهناجر وأقيمت ي الفرة من  16وحتى  20يوليو
الجاري.
امصممة دينا عبد العزيز :مصممة أزياء مرية بريطانية،
مقيمة حاليا بالوايات امتحدة اأمريكية تحديدا ي نيويورك
درست برنامج تصميم اأزياء للمرح والسينا قدمت أعاا
قليلة بقسم التمثيل مدرسة  Tischالتي درست بها وكذا لفرقة
الرقص التابعة للمدرسة.

تابعتها :سمية أحمد
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«خارج الزمن»

أول عروض «ذاكرة المهرجان التجريي» بسينما الهناجر

ي سياق احتفال مهرجان القاهرة الدوي للمرح امعار والتجريبي
بيوبيله الفي ،أقامت إدارة امهرجان أوى ندوات برنامجها «ذاكرة
امهرجان التجريبي» بسينا الهناجر باأوبرا ،شهدت الندوة عرض
مرحية «هاملت» إنتاج بريطاي ،وتحدثت فيها د .هايدي بيومي.
حر الندوة الدكتور سامح مهران ،رئيس امهرجان ،وامخرج عصام
السيد امنسق العام ،ود .محمد أمن عبد الصمد امرف عى
ملف ذاكرة امهرجان ،والنقاد :محمد الروي ،وباسم صادق ،وأحمد
الحناوي ،وخالد رسان ،والكاتب محمد أحمد بهجت رئيس لجنة
اإعام بامهرجان ،وعدد من امرحين.
بدأت الندوة بحديث الدكتور سامح مهران الذي أشار إى أن فكرة
التجريب كانت شكلية وليست حقيقية ،موضحا أن التجريب كفكرة
تعني مساءلة الثوابت واأشكال الساكنة ي ثقافتنا أيا كانت ،ومن
هنا يتخلص اإنسان من خال فكرة التجريب من الوعي الزائف.
أضاف :هذا الرنامج الذي امتد مدة  25سنة مضت ،ناحظ أن هناك
تقنيات تراجع إى الخلف ،وأخرى تتقدم إى اأمام ،ففي لحظة

من اللحظات كان الجسد هو الذي يتقدم إى اأمام ،وأعتقد أنه
آن اأوان ليمتزج من خال «ما بعد الحداثة» كل العنار :الجسد،
والنص والسينوغرافيا ،وكل العنار امرحية التي ا بد أن تكون
موصولة ببعضها البعض ،حتى يرك العمل الفني أثرا امعا.
كا قال امخرج عصام السيد ،منسق عام امهرجان ،إنه يأمل ي
استمرار الرنامج طوال العام من أجل الحفاظ عى «ذاكرة امهرجان»،
وأن يتم عرض مجموعة من العروض كل فرة ،لكن بثاثة روط:
توفر تسجيل صالح للعرض ،مشرا إى أنه يوجد تسجيات عمرها
اآن  25سنة أصبحت هندسيا غر صالحة للمشاهدة ،وأن تكون
العروض امعة ومؤثرة ،مضيفا :وسواء اختلفنا أو اتفقنا ،فإن
امهرجان التجريبي أثر ي الجميع تأثرا قويا ،حتى ي الناس الذين
يرفضونه ،مؤكدا أن استعادة امهرجان لتلك العروض يعيد تقييم
التجريبي ،باإضافة إى أن عروض برنامج «ذاكرة امهرجان» لها جزء
ثان أثناء امهرجان ،حيث يتم إعادة تقديم  5عروض فازت بجوائز
ٍ
كرى عى مدار  25عاما ،منها عرض «الطوق واأسورة»« ،خالتي

تابعها :ياسمن عباس – رنا رأفت
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صفية والدير»« ،قهوة سادة»« ،كام ي ري» ،و«مخدة الكحل».
وتابع :أما الرط الثالث فهو إصدار كتاب تذكاري يرصد أحداث 25
سنة من عمر امهرجان ،وكل ما تم فيه من عروض وندوات وأحداث.
ووجه الدكتور محمد أمن عبد الصمد ،امرف عى ملف برنامج
«ذاكرة امهرجان التجريبي» ،الشكر لإدارة السابقة التي شاركت
عى مدار  21دورة سابقة للمهرجان ي تسجيل العروض عى
( ،)vhs، cdوالحفاظ عى امادة وتجميعها ،كا وجه الشكر لإدارة
الحالية التي قامت بجهد كبر ي امعالجة التقنية للعروض حتى ا
تفقد ذاكرة امهرجان وما قدم ي الدورات السابقة ،منوها باحتفاظ
إدارة امهرجان بنسختن للعرض الواحد ،بينا يحتفظ امركز القومي
للمرح بنسخة .وأضاف عبد الصمد أن آلية اختيار العروض ي
الرنامج اأول من «ذاكرة امهرجان التجريبي» ترتكز عى فكرة
التنوع الثقاي ،حتى مكن أن مثل العروض مختلف الكتل الثقافية
ي العام ،مشرا إى وجود بعض النصوص امرحية امنتجة ي ثقافة،
التي تم تقدمها كعروض مرحية ممثلة لثقافة أخرى ،وهو ما سمح
 عى حد قوله – بالتعرف عى الكيفي التي تم بها التعامل معالعرض امرحي.
وأكد امرف عى ملف «ذاكرة امهرجان التجريبي» أنه قد تم اختيار
عروض الرنامج من دورات متعددة ،حتى تتاح الفرصة للجيل الحاي
رؤية عروض الدورات السابقة ،واستعادة اأجيال التي شاهدت تلك
العروض رؤيتها مع تراكم خرات امشاهدة والجاليات اأخرى،
موضحا أن اختيار امتحدثن عن العروض راعى فكرة امجايلة ،بحيث
يكون امتحدثون من أجيال مختلفة مثلون رؤى مختلفة ،وقد تعمدنا
اختيارهم من توجهات التعليم والبحث الفني ي مجال امرح من
مختلف الجامعات ،وأكادمية الفنون ،إعطاء رؤى مختلفة ي اأعال
امرحية.
وقالت د .هايدي بيومي إن عرض «خارج الزمن» له أبعاد سياسية،
ونفسية ،واجتاعية ،مشرة إى أن العرض يبدأ باممثلة «زهرة» التي
تبلغ من العمر  49عاما ،وقد أصبحت با وطن بعدما سافرت وهي
تبلغ من العمر  14عاما ،مؤكدة عى فكرة ااغراب وعدم الشعور
باأمان سواء داخل الوطن أو خارجه.
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ناصر عبد المنعم :أذهب للراث والتاريخ
من ناحية الجدل وليس التسليم باأمر
المخرج ناصر عبد المنعم مخرج مسرحي
متمز من مواليد  13يناير عام 1958
بدأ اهتماماته المسرحية مبكرا منذ كان
طالبا بالجامعة من خال تجربة «مسرح
الشارع» ..قدم للمسرح المصري
مجموعة من اأعمال المهمة الي
ساهمت في تطوير الشكل المسرحي،
اعتماده على صيغة مسرحية تعيد
قراءة التاريخ المصري الحديث بقضاياه
وإشكالياته ،مركزا على الشخصية
المصرية ،وهو من المخرجن القائل
الذين عملوا على “مسرحة اأدب”
خاصة الرواية النوبية من خال عملن
هما “حكايات ناس النهر” و”نوبة
دوت كوم” قدم الكثر من اأعمال
المسرحية منها على سبيل المثال:
سيد الوقت ،الطوق واأسورة،
وليل الجنوب ،أواد الغضب والحب،
والكثر من اأعمال المسرحية ،وكانت
آخر أعماله عرض “الساعة اأخرة”
للمؤلف عيسى جمال الدين الذي
قدم على مسرح الغد ،والذي شارك
في المهرجان القومي للمسرح في
دورته الحادية عشرة ..التقينا به في
حوار حول عرض “الساعة اأخرة”.

حوار :رنا رأفت

جريدة كل المسرحيين

ل �ق �ب��ت ب �ص �ي ��اد آل � ��ئ وذل � ��ك اك �ت �ش ��اف ��ك م ��واه ��ب
ج ��دي ��دة وت �ق��دي �م �ه��ا م ��ن خ� ��ال ع ��روض ��ك وم ��ؤخ ��را
م��ن خ��ال ع��رض “ال �س��اع��ة اأخ � ��رة” ..ف�ه��ل ت��رى
أن ض ��خ ال ��دم ��اء ال �ج ��دي ��دة أم� ��ر م �ه��م ف ��ي ال �ح��رك��ة
المسرحية؟
بالتأكيد ،هناك مرحلة أدركها جيدا وهي وجود شاب موهوب ا
يعرف كيف يبدأ ،وليس لديه عاقات ويتحسس الطريق وهناك
كثرون ينسحبون من الساحة دون أن نعرفهم ،وأرى أن دورنا
ي اكتشاف امواهب الجديدة ،ففكرة أن يجد النص طريقه
للعرض امرحي رحلة من اممكن أن يكون ا يعرف أبعادها
الشاب الذي يكون ي بداية طريقه ،وهو دورنا عندما نجد نصا
جيدا لشاب ي أي مسابقة يجب أن نقدمه ،وذلك أننا نريد
ضخ دماء جديدة للحركة امرحية.
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من وجهة نظرك ما هي المعاير الي يكون
من خالها النص المسرحي قابا للعرض
المسرحي؟
وهناك يجب أن نتحدث عن أمرين :النص اأدي ،ونص العرض،
فالنسبة لنص العرض وهو يختلف عن النص اأدي وذلك أن النص
امرحي ليس حالة للقراءة وإما حالة للعرض ،والعرض يتعامل مع
عدة عنار ،هذه العنار تحمل داات وتحمل شفرات وتحتمل
تأويات ،فهناك داات برية تغني عن الكلات.
وأتصور أنه ا يوجد كاتب مرحي يتعامل مع الكتابة امرحية
باعتبارها عما أدبيا ،فالكاتب امرحي الذي ينجح ويؤثر يكون
رجل مرح مر بالتجربة ،عى سبيل امثال قام بالتمثيل ي عروض أو
وجود داخل فرقة مرحية وعلم مقتضيات الحال وتع ّرف عى تقنيات
خشبة امرح وإدارة خشبة امرح.
وذلك حتى ا يكون منفصا ي عام الكتابة بعيدا عن مقتضيات
ومتطلبات العرض امرحي ،فيجب عى الكاتب امرحي أن يعايش

التجربة امرحية بكل تفاصيلها ويعي متطلبات خشبة امرح
ويعرف ما هي هموم اممثل وهموم امخرج والفضاء امرحي .إذا
امتلك تلك اأمور سيصبح كاتبا مرحيا متميزا.
م � ��ن خ � � ��ال ت� �ق ��دي� �م ��ك ل� �ت� �ج ��رب ��ة ع � � ��رض “ال� �س� ��اع� ��ة
اأخ ��رة” أب��رز ال�ع��رض ح��ال��ة ال�ص��راع الكاسيكي بن
ال��واج��ب واإنسانيات والعاطفة من منطلق هذه
الفكرة انطلق عرض “الساعة اأخ��رة” فما الذي
جذبك في نص “الساعة اأخرة”؟
يجب أن نعرف بأن اموضوعات الخاصة بالنصوص امرحية مكررة
وعندما أجد منطقة مغايرة للموجود ،وهذا ي الحقيقة ما التقطه
عيى جال الدين مؤلف نص “الساعة اأخرة” أنه عام م يتطرق
له أحد سابقا بوقائع تاريخية ،وهو حدث مهم قام بتغير مسار العام
وخريطته عقب الحرب العامية الثانية ،وامدخل الخاص به مدخل
شديد الذكاء أنه مدخل إنساي ،فداما الحكومات ترز وتوضح فكرة
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المسرح وثيق الصلة بما هو آني
الواجب وأهميته ،وبالتاي تخلق داخلهم حافزا للعمل والتضحية .وي
حالة الحروب ،كثر من يقتل ناس تحت دعوى الواجب ،ومن فعل
القنبلة التي أطلقت عى هروشيا باعتبارها حدثا فريدا من نوعه
وغر متكرر ،نشأ الراع ،فالطيار ا يعلم ماذا يحمل وهي أول
قنبلة نووية ي التاريخ ،وبالتاي فهو ا يعلم تبعاتها وطاقم الطائرة
التي قامت بقذف هروشيا كان مكونا من اثني عر شخصا ما بن
طائرين وماحن وعال ،وقد خضعوا لعاج نفي عقب الحادث،
فمنهم من أصيب بالجنون ،ومنهم من قام باانتحار ،ومنهم من أر
عى ما فعل ،وهي لحظة درامية ثرية للغاية ومينة .وأحيي امؤلف
عيى جال الدين وذكاءه التقاطه لحظة درامية شديدة الراء.
والنص ترز أهميته ي ماسه مع الواقع العامي وحجم الكوراث التي
تسببها الحروب وكل العام يحلم أن يكون با حروب وهو اليء
الذي يجتمع عليه كل الناس ي أنحاء العام.
هناك عدة كتابات نقدية شاهدت العرض برؤى
مختلفة ..هل من وجهة نظرك كل ما كتب من
كتابات نقدية شاهد العرض من كل جوانبه؟
ما زلنا ننتظر كتابات أخرى الفرة امقبلة ،وهناك كتابات عميقة
استطاعت أن تلتقط جوهر اموضوع ،وهناك كتابات أخرى مسطحة
مثل أي عرض يواجهه هذا اأمر ،ولكن هناك جوانب كثرة ي العرض
تحتاج لقراءة.
دائ �م ��ا ن��اح��ظ اخ �ت �ي��ارات��ك ال �م �ت �م��زة ل�ل�م�م�ث�ل��ن حيث
ت � � ��رك ل� �ه� ��م م � �س� ��اح� ��ات ل� � ��إب� � ��داع وال� �ت� �ع� �م� ��ق ف��ي
الشخصيات وتقوم بتوجيهم ..فكيف تستطيع أن
تقيم تلك العاقة مع الممثلن حى يصلوا لهذه
المراحل من التمز في اأداء؟
أود أن أقول إن عرض “الساعة اأخرة” من أصعب العروض التي
قدمتها ،قد يبدو بسيطا ولكنه شديد التعقيد أن هناك تداخا ي
امستويات الزمنية وكيف ستصل للجاهر.
عى سبيل امثال ،رجل كبر يدخل ي مشهد وهو طفل ومشهد
آخر وهو شاب ،كيف ستتقبل الجاهر هذا اأمر ،فقد كان
هناك حالة صعوبة لخلق امستويات ي العمل ،أما بالنسبة
للتمثيل فأنا من امؤمنن بأن اممثل ليس أداة ي أيدي امخرج،
فاممثل حالة إبداعية وليس من امفروض أن يلقنه امخرج كيف
يؤدي ،ولو فعل ذلك مع فريق العمل ي التمثيل ستصبح كل
الشخصيات متشابهة ،ولكن امخرج عليه أن يقوم بعمل استنباط
داخي وبامناقشة مع اممثل يخرج اأشياء والجواهر امكنونة
داخل اممثل ،وامهم اختياره وتسكينه بشكل صحيح ومن خال
هذا التسكن الصحيح يستطيع أن يقوم بعملية ااستخراج
الداخي منه وليس التلقن ،فاممثل ا يلقن ولكن يتم وضعه

لفرة طويلة كنت أسر للجنوب ،وهناك إحدى الكتابات للمخرج
عصام السيد عن عرض “سيد الوقت” الذي أوضح خروجي من هذه
الحالة (تيمة الجنوب) ،وأنا تعمدت هذا الخروج أنني وجدت
نفي أقدم أعاا متتالية سواء عرض “الطوق اأسورة” أو “النوبة”
أو”ليل جنوب” ،وجدت نفي داخل تيمة واحدة وهو ما جعلني
أقوم بالخروج ،وقد خرجت للعام الصوي ي عرض “سيد الوقت”،
ثم قدمت قضية تهم العام ي عرض «الساعة اأخرة» ولدي رغبة
لتقديم عرض كوميدي .وأود أن أقول إنني قدمت  10مرحيات عن
روايات «مرحة الرواية” وأذهب للراث والتاريخ من ناحية الجدل
وليس التسليم به.
ل��دي��ك ت��رك�ي�ب��ة مختلفة ف��ي أع�م��ال��ك ف�ه��ي تجمع
ب��ن ال�ن�ض��ج ال �ف��ي وروح ال �ش �ب��اب وال �ت �ج��دد ..كيف
تستطيع أن تقيم تلك المعادلة؟
عندما يشغلني موضوع ما أقوم بالعمل عليه وا أعتمد عى فكرة
امخرج اموظف فتنشأ الرتابة من هذا امنطلق ،فاإخراج مروع وهو
حالة ملحة تتمكن من امخرج فرغب ي تقدمها فأتجنب فكرة أنني
موظف ،عندما أقوم باختيار عمل أختاره بعناية شديدة وأشعر به
وكيف سأقدمه وصلته بالواقع امعيش ،فامرح وثيق الصلة ما هو
آي ما يحدث ونبض الواقع .عندما يتوافر ذلك عند مخرج أعتقد أنه
يقدم أشياء جديدة ،ولكن إذا تحول اإخراج لديه لفعل وظيفي فا
ننتظر الجديد منه.

عى الطريق الصحيح ومنها ينطلق اممثل ليبدع.
م��ن المشاهد ال��رائ�ع��ة ف��ي ال�ع��رض مشهد الفتاة
العمياء ومشهد الطيار ال��ذي ق��ام بتفجر القنبلة
وال � � ��ذي ق ��دم ��ه ك� ��ل م� ��ن ال� �ف� �ن ��ان ش ��ري ��ف ص�ب�ح��ي
وال �ف �ن��ان��ة س��ام �ي��ة ع ��اط ��ف وه� ��و م �ش �ه��د إن �س��ان��ي
وال�ص��دم��ة ال��ي ت�ح��دث ل�ل�ف�ت��اة ..ف�ح��دث��ي ع��ن ه��ذا
المشهد وكيف خرج بهذا الشكل؟
أوا م أتدخل بشكل كبر (مدّخلتش قوىي) ففي هذا النوع من
امشاهد يجب أن يتوارى امخرج خلفها وا يقوم بتحجيمها .وسناحظ
أن امشهد ليس به حركة غياب الحركة امرحية ،وهذا يجعل ااعتاد
عى ما بداخل اممثل وجال امشهد مثلا حكم الجاهر من الطاقة
الكبرة من اثنن من اممثلن الكبار وامتميزين وها ريف صبحي
وسامية عاطف وها عاشقان للمرح وممثان متميزان ولديها
قدرات عالية ،وااعتاد ي اأساس ي هذا امشهد عى الشحنة
الداخلية والتحوات واانتقاات وامشاعر التي تتخلق ،وهي أشياء
داخلية للممثل.
سبق وأن قدمت “ليل الجنوب” على مسرح الغد
ودائ �م��ا ه�ن��اك ت�ن��وع ف��ي ال�ت�ي�م��ات ال�م�س��رح�ي��ة ال��ي
تقدمها فما سر هذا التنوع؟

ما تقييمك للذي يقدم من أعمال مسرحية في
البيت الفي للمسرح؟
هناك محاولة من البيت الفني برئاسة الفنان إساعيل مختار لعمل
يء حقيقي وجاد ومتنوع ،فالرغبة الحقيقية موجودة تتفاوت من
موسم موسم آخر ،وهناك جهد كبر ومتميز والبيت الفني يؤدي
دورا جيدا جدا ،فتجربة البيت الفني جيدة وستكون هناك أشياء
أفضل قادمة.
كيف نستطيع تطوير الثقافة الجماهرية؟
نحتاج أن نرتقي بامنتج الفني وهو يأي من أشياء كثرة أهمها فكرة
دعم الدولة للميزانية امخصصة للهئية العامة لقصور الثقافة ،فيجب
أن تتضاعف هذه اميزانية ،واليء الثاي هو ااعتاد عى ثقافة
التدريب ،فيجب أن تتطور أدوات الشباب حتى ينطلق إى آفق
مختلفة وينفتح عى تيارات جديدة وحديثة وهو ما يحتم وجود
ثقافة التدريب.
الشىيء الثالث يجب أن يكون هناك تصور ماذا أريد من مرح
الثقافة الجاهرية .والحقيقة ،هناك مهرجانات كثرة وهناك كم كبرة
من اأعال العامية ،وأنا ا أعرض عى ذلك فوجود اأعال العامية
يء مهم ،ولكن ا تصبح النسبة الغالبة عى اأعال ،فهناك رورة
لتقديم أعال لكتاب جدد واكتشاف مؤلفن جدد مرين وعرب.
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م ��ن ف ��رة ال �س �ت �ي �ن��ات ك ��ان ه �ن��اك ج �ي��ل م ��ن ال� ��رواد
ح�م�ل��وا ف��ي أع�ن��اق�ه��م ف��ن ال �م �س��رح ..م��ن وج�ه��ة
نظرك لماذا توجد فجوة بن اأجيال المسرحية؟
ولماذا لم يحدث تواصل؟
عقب ثورة يوليو الدولة كان لديها مروع وطني قومي وكل
امجاات نالها حظ من ااهتام ،فاأساء الكبرة من رواد امرح
ذهبوا إى بعثات خارجية وكانت إرادة الدولة للحالة التأسيسة
فأسست فرق التلفزيون وتأسيس الهئية العامة للمرح التي تحولت
بعد ذلك للبيت الفني للمرح فمرحلة التأسيس يكون هناك اهتام
قوي من الدولة ،فإذن هم خرجوا ي مناخ ساعدهم ،وبعد ذلك
وعندما تغرات الظروف ي فرة السبعينات قمنا بالدخول ي مرحلة
أخرى متعلقة باانفتاح ااقصادي ،فالقيم تبدلت فبعد أن كانت
القيم جاعية وقيم بناء وتطور وتنوير أصبحت قيا فردية ،وكل
هذه اأوضاع انعكست بالتأكيد عى امرح وظهر ما يعرف بامرح
السياحي ودخلنا ي مناطق خلقت الفجوة ،فالفجوة ليست عى عاتق
امرحين ،ولكن هي تحول ي مسارات امجتمع امري وأولياته
واهتاماته ،فامرح يزدهر عندما تكون هناك إدراة حقيقية لدى
الدولة لدعمه وتطويره.
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نبيلة حسن :ورشة واحدة ا تؤهل
لاحراف والتمثيل يحتاج إلى تراكم خرات
نبيلة حسن محمود سام ،ممثلة وأستاذة
جامعية مصرية ،ولدت عام  ،1966تخرجت من
المعهد العالي للفنون المسرحية ،عملت في
مسلسات (الكعبة المشرفة ،محمد رسول الله،
سنبل بعد المليون )...،كما شاركت في أفام
(النمر اأسود ،الحدق يفهم ،ليلة القبض على
فاطمة ،ممنوع في مدرسة البنات) ،على
الصعيد اأكاديمي عملت نبيلة حسن كمدير
للمركز القومي لثقافة الطفل بن عامي 2008
و ،2011ورئيسة قسم التمثيل واإخراج بالمعهد
العالي للفنون المسرحية ،ومؤخرا قامت باإشراف
على مجموعة من الورش الفنية بالمعهد العالي
للفنون المسرحية ضمن فعاليات الدورة الحادية
عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري،
حيث حاضرت في ورشة «الممثل واارتجال»
ضمن مجموعة من الورش في تخصصات أخرى،
لذا كان ا بد لنا من عقد هذا الحوار معها حى
يتسى لنا معرفة كل التفاصيل حول هذه الورش
وكذا المغزى منها ،وأيضا مناقشتها وااستفادة
بآرائها وخراتها في هذا التخصص وفي كل
قضايا الورش المسرحية ،الحقيقي منها والزائف،
وكيفية السيطرة على هذا المجال من أجل مياد
فنانن وكفاءات حقيقية تعود بالنفع على مجال
الفن في مصر.

حوار :أرف فؤاد

قدمنا للمتدربن في ورش المهرجان القومي كل ما لدينا
ب �ح �ك��م ح � �ض� ��ورك ب ��ال �م �ه ��رج ��ان ال� �ق ��وم ��ي ل �ل �م �س��رح
ال �م �ص��ري ك �م �ش��رف��ة ع �ل��ى م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� ��ورش
ال�ف�ن�ي��ة ب��ال�م�ع�ه��د ال �ع��ال��ي ل�ل�ف�ن��ون ال�م�س��رح�ي��ة ،ما
هي طبيعة هذه الورش؟
قمت باإراف عى أربع ورش ،الورشة اأوى تدور حول ممثل
اارتجال ،والورشة الثانية هي مرح ما بعد الدرامي ،الورشة الثالثة
هي كيفية اإضاءة امرحية التي تقوم بعمل تكوين فني وتشكيل
مري قد يغنيك عن استخدام بعض اأشياء امادية ،أما الورشة الرابعة
فتدور حول أحدث ما وصلت إليه التيارات امرحية ي مجال
السينوغرافيا واأزياء واماسكات.
جريدة كل المسرحيين

 ما اأسس الي على أساسها قمتم باختيار المحاضرينفي تلك الورش؟ ومن المسئول عن اختيارهم؟
بالطبع كل يء يتم بااتفاق مع إدارة امهرجان ،نحن نقوم
بطرح أساء ونتناقش فيها ،كا قمنا مسبقا بتحديد ماذا نريد
واموضوعات التي سوف نعمل عليها ،ثم بدأنا ي البحث حول من
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اأجدر بتدريس تلك اموضوعات من وسط كل امرشحن ،وهنا
واجهنا مشكلة تحديد امواعيد لهؤاء اأساتذة ،ولكن ي النهاية
تغلبنا عليها وترفنا باختيار مجموعة أساتذة قاموا بأداء كل
امطلوب منهم باقتدار شديد لتميز كل منهم ي امجال والتخصص
الذي سوف يقوم بالعمل عليه.
 م � ��ا أوج � � ��ه ال � ��راب � ��ط ب � ��ن م� ��وض� ��وع� ��ات ال� � ��ورشال � �ث � ��اث «ال� �م� �م� �ث ��ل واارت� � � �ج � � ��ال ،م � �س� ��رح م � ��ا ب �ع��د
ال ��درام ��ي ،ت��وظ�ي��ف اإض� ��اءة ف��ي ت�ش�ك�ي��ل ال �ف��راغ
المسرحي»؟
أوجه الرابط والعنر اأساي الدافع أن امرح ا بد وحتا يقوم
بتجديد دمه وأن الناس مها كان لديها فقر ي اموارد تستطيع أن
تقدم فنا جيدا ،لذلك نحن نكون حريصن أن نقدم بدائل سواء بأنك
من اممكن بإضاءة بسيطة وبدون ما أن متلك أجهزة معقدة ،كيف
تستطيع أن تقوم من خالها بعمل تشكيل ،هذا التشكيل يخدمك
ي أنك تستطيع عمل بناء بري أو محيط بري للعمل الدرامي

الذي تقوم بعمله ي الوقت نفسه من خال معرفتك لدرايتك
بكيفية أنه ليس من الروري أن يكون النص نصا تقليديا وخشبة
امرح خشبة تقليدية حتى تستطيع أن تقدم مرحا ،عى سبيل
امثال ليس بالرورة أن يكون امرح مرح علبة إيطاليا ،فليس
رطا أن يكون امرح مصما بالشكل التقليدي ي الصنع ،بل ا بد
أن نقوم بفتح آفاق الناس لرى ما وصلت إليه الدنيا ي هذا امجال،
فحالة اانغاق عى التكوين امسطح وأخذنا بإشكالية اأمور فقط
من الخارج ،ا بد لها أن تنتهي ،وا بد من دعمها بكم كبر من
امعرفة ومن العلم والبحث والتعلم امستمر.
 م ��ن وج �ه ��ة ن �ظ ��رك ك ��أس� �ت ��اذة ت �م �ث �ي��ل وإخ � ��راجب��أك��ادي �م �ي��ة ال �ف �ن ��ون ،ه ��ل ت ��ري ��ن أن ت �ل��ك ال �م��دة
ال��زم �ن �ي��ة ال �ق �ص��رة ل� ��ورش ال �م �ه��رج��ان ال �ف �ن �ي��ة ت�ع��د
م� ��دة ك��اف �ي��ة ل �ت ��دري ��س ت �ل��ك ال �م ��وض ��وع ��ات ب�ش�ك��ل
يعود بالنفع وااستيعاب على طاب الورشة؟
نحن نقوم بااجتهاد ،وي الوقت نقسه أنت اليوم عندما تقوم بعمل
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التمثيل عشقي اأول واأخر ولكني بليدة في العاقات العامة
ورشة ستة أيام بواقع عرين ساعة أفضل بالطبع عندما تقوم
بعمل ندوة ا تعرف الناس فيها شيئا ،وي الوقت نفسه أكيد نحن
نجتهد ي ظل امتاح ،وا تنى أن هناك يوجد ظروف تحكم هؤاء
امتدربن من إقامة وعمل ومسئوليات ،فعى اأقل كونك تقوم
بتحريك هذا الواقع ،فهذا يء جيد ي حد ذاته.
 ه��ل ف��ي خطتكم ل �ل��دورات ال �ق��ادم��ة أن تمتدت�ل��ك ال� ��ورش ال�ف�ن�ي��ة إل ��ى م�ع�ظ��م م �س��ارح ال��دول��ة
وق� �ص ��ور ال �ث �ق��اف��ة وم ��راك ��ز ال �ش �ب��اب ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
م� �ح� ��اف� �ظ� ��ات م� �ص� ��ر ب� �ح� �ك ��م ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة ال �ت �ن ��اف �س �ي ��ة
ل� �ل� �م� �ه ��رج ��ان؟ أم س �ت �ظ ��ل ت� �ل ��ك ال� � � ��ورش ق ��اص ��رة
على مقرها بالمعهد العالي للفنون المسرحية
فقط؟
حقيقة ،أنا عى دراية بأن إدارة امهرجان قد أخرت بأنها هذا
العام سوف تعيد النظر ي كل تكوين امهرجان ،وسوف يخرجون
بأفكار جديدة ،وبالطبع حالة التطوير سوف تظل حالة مستمرة،
ولكن أزيدك علا بأن امعهد العاي للفنون امرحية هذا العام
يعد مستضيفا كنوع من أنواع ااحتواء للتجربة الجديدة التي تعد
أول مرة تطبق بامهرجان ،من خال إحضار امتدربن من مختلف
امحافظات منهم من حر من سوهاج ومنهم من البحرة وهناك
من امنيا وكفر الشيخ ،إا أنهم جميعا ليسوا من القاهرة ،وقد قام
اأستاذ أحمد عواض مشكورا بتوفر امأكل واإقامة واانتقاات
لهم مجانا كا أن عددهم كبر ..وهذه تعد أبرز سات العدالة
الثقافية التي سألتني عنها سابقا كا أنه حينا تكون الدراسة لهؤاء
امتدربن بامعهد أرى أنه سوف يعطيهم بالرورة حاس تعليمي
وطاقة إيجابية.
 ه� ��ل أن� � � ِ�ت راض � �ي� ��ة ع� ��ن ت� �ل ��ك ال � � ��ورش ال �خ ��اص ��ةب�م�ص��روف��ات ال ��ي ي�ق��وم بتأسيسها غ��ر ال��دارس��ن
ل �ف��ن ال �ت �م �ث �ي��ل واإخ� � � ��راج؟ وه� ��ل ت �ق ��وم ب ��دوره ��ا
التعليمي على المنهج الصحيح؟ وما هي سبل
القضاء على ورش «السبوبة» ال��ي يقوم فيها
هؤاء ببيع الوهم للشباب؟
موضوع الورش ي حد ذاته ،وأن يكون هناك حركة ثقافية ،هذا
يعد شيئا إيجابيا ولكن من امؤكد مثل أي يء عندما يكون هذا
اليء غر منظم الصف فسوف يظهر هناك نصابون كثرون ،وأيضا
سوف يكون هناك ناس جهلة كثرون أيضا ،فهذا ليس فيصل للحكم،

فاأحرى هو تنظيم الصف ي تلك امساحة ،وا بد أن يكون هناك
خطوات وضوابط من يعمل مهنة التدريس بالورش ،وليس أي
أحد والسام ،فنتمنى أن يتم اتخاذ خطوات من قبل وزارة الثقافة
لتنظيم تلك الخطوات وتريحها ي تأخذ طابع رعية الوجود،
حيث إنه ا يعقل أن يكون تعدادنا اآن أكر من مائة مليون نسمة
واأكادمية ما زالت تأخذ  25طالبا فقط ي السنة ،وكذا آداب
مرح أيضا أعتقد أنها تأخذ اأعداد نفسها ..هنا يتضح أننا نتحدث
ي أعداد قليلة جدا جدا بالنسبة احتياج امجتمع ،وهذا بالطبع
يجعل هؤاء امتدربن يدخلون امجال الفني بشكل غر رعي،
ويكون من السهل استغالهم عى أيدي هؤاء امدعن وأصحاب
الورش الزائفة ،وبكل أسف نخلق هنا مساحة مفتوحة لغر امؤهلن،
وهنا ا بد لوزارة الثقافة وقطاع اإنتاج الثقاي بأن تصدر قانونا بأن
من يقوم بالتدريس ي أي من تلك الورش الخاصة ا بد أن يقوم
باستخراج تريح رسمي أوا بالتدريس أو بالساح له بعمل ورشة،
ومن الطبيعي أن هذا التريح حينذاك لن منح إا للمؤهلن فقط
للتدريس ،وا بد أن يكون عى أقل تقدير حاصا عى اماجستر ي
التخصص الذي يقوم بالتدريس فيه ،ولكن ا يرك هذا اموضوع
مفتوحا هكذا لكل من هب ودب وأناس ليس لديهم أي فكرة عن
التدريس ،فقط يتخذونه سبيا للرزق السهل والريع وكذا النصب
عى اآخرين.
 ه� �ن� ��اك ب� �ع ��ض م� �خ ��رج ��ي ال �س �ي �ن �م ��ا وال� �ف� �ي ��دي ��وي� �ق ��وم ��ون ب ��ال� �ت ��دري ��س ف� ��ي ت �ل ��ك ال � � ��ورش ال �ف �ن �ي��ة
الخاصة ب�ه��م ،وم��ن ث��م تحويلها لمشروع تجاري
م� ��رب� ��ح م� �ق ��اب ��ل ت �ش �غ �ي��ل ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي أع �م��ال �ه��م
الفنية ،فما رأي��ك ف��ي ه��ذا اات�ج��اه الجديد هل
تؤيدينه أم ترفضينه؟ ولماذا؟
ا مانع من ذلك لو تلك الورش جادة بالفعل ي التدريب والتأهيل،
ولكن أنا عن نفي غر مؤمنة بالطبع بأن ورشة واحدة فقط سوف
تؤهلك لاحراف أن التمثيل فن يحتاج لراكم خرات وسنوات
من العمل تقوم فيها بالعمل عى نفسك وتدريبها ي تنمو ذهنيا
وجسديا وكذا وجدانيا ،فهذه مهمة شاقة لها متطلبات كثرة جدا،
ففكرة أن أقوم بعمل ورشة مدة ثاثة أشهر مجموعة متدربن
معتقدا بذلك أنها ستكون فرة كافية لتأهيلهم ،فهذا وهم ويتسبب
ي حالة لغط ،إما لو هناك صدق بالفعل ي هذا اموضوع الخاص
بتلك النوعية من الورش ،ولو الهاوي مارس الفن مسبقا قبل التحاقه
بالورشة لعدة سنوات وفقط يريد أن يزيد من خراته ويأخذ فرصة

ا بد من اتخاذ خطوات وضوابط للحد من
ظاهرة إقامة الورش بغر المتخصصن

أيضا بالطبع للعمل مع هؤاء امخرجن ،فهذا يعد شيئا إيجابيا
ي هذه الحالة ،حيث إن كل حالة ولها حالتها ،فليس هناك مبدأ
ثابت نستطيع أن نحكم من خاله بأن هذا جيد وهذا يء ،فهناك
بالفعل مخرجون جادون يقدمون أعاا محرمة ويبحثون بالفعل
عن كاركرات محددة ،فيأي لهم ناس مارسون التمثيل منذ عدة
سنوات وتدربوا بالكثر من الورش ،وهذا يعد شيئا إيجابيا ،لكن
عندما يقوم هؤاء امخرجون مثا بقبول أي أشخاص حتى لو غر
مؤهلن وعدمي اموهبة بغرض الربح ،وا أقدم له شيئا ينفعه ،ي
هذه الحالة نحن ي النهاية نضحك عى أحامه وهذا ا يصح مطلقا.
 لماذا ا يقوم معهد فنون مسرحية ،المعياأول واأخ� ��ر ب�ت�خ��ري��ج ال �م��واه��ب ل�ل��وس��ط ال�ف��ي،
ب �ت �ب��ي م� �ش� ��روع ع �م ��ل ورش م �س��رح �ي��ة م�ت�خ�ص�ص��ة
ت �ح ��ت إش � � ��راف ك� �ب ��ار اأس � ��ات � ��ذة ب��ال �م �ع �ه��د ب ��أج ��ور
رمزية وتكون متاحة للجميع بعد اجتياز اختبارات
ال �م �س �ت��وى ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي ال �ق �ض��اء ن�ه��ائ�ي��ا على
ظ� ��اه� ��رة ورش ال� ��وه� ��م ال� �م� �ن� �ت� �ش ��رة م� ��ؤخ� ��را ف��ي
الوسط الفي؟
منذ فرة طويلة ونحن نطبق نظام التعليم اموازي ونظام الدراسات
الحرة ثم تم إغاقه وتم فتح مركز للفنون مؤخرا ي قاعة سيد
درويش وهي تقوم بهذا الدور حاليا.
 م� ��ا رأي� � ��ك ف� ��ي ع� � ��ودة ال� �م� �ه ��رج ��ان ال �ق ��وم ��يل�ل�م�س��رح ال �م �ص��ري إل ��ى ش�ك�ل��ه ال�ت�ن��اف�س��ي ال�ق��دي��م
بن فرق الهواة والمحرفن؟
أنا ضد أن نثبت عى شكل بعينه ،ولكن دعنا نجرب أشكاا متعددة
ثم نرى بعد ذلك كل يء بوضوح ،أن كل يء وله سلبياته
وإيجابياته ،فأنا أرى أن التجديد امستمر هو أن نقوم بتجريب
أشياء جديدة ،وهذا يعد شيئا رائعا.
 م � � ��اذا أض � � ��اف ال� ��دك � �ت� ��ور ح� �س ��ن ع� �ط� �ي ��ة رئ �ي ��سالمهرجان للسنة الثانية من تجديد وتطوير لهذا
المهرجان القومي ف��ي دورت��ه ال�ح��ادي��ة عشرة؟
وهل هو حريص على التجديد من عام إلى عام
من وجهة نظرك؟
بالطبع ،د .حسن عطية حريص جدا عى أن يجدد ،كا أنه أيضا
يقوم بإدخال أفكار جديدة كل عام ..وأرى ان هذا يء إيجاي
جدا عى الرغم من أنه أول مرة هذا العام عى سبيل امثال
يعرف مرح الطفل الذي يعد من ضمن امرح وقام بعمل
ندوة له وعمل أبحاث ومشاركات ،وهذا ي حد ذاته يء رائع
ومكسب كبر.
 أول م ��رة ف��ي ت��اري��خ ال �م �ه��رج��ان ت �ق��وم لجنةم �س �ت �ق �ل��ة ب ��اخ �ت �ي ��ار ال � �ع� ��روض ال� ��ي س �ت �م �ث��ل ال �ب �ي��ت
ال� �ف ��ي ل �ل �م �س ��رح ،ه ��ل ه� ��ذا ال �ف �ص ��ل م ��ن وج �ه��ة
ن� �ظ� ��رك ب� ��ن ال� �ل� �ج ��ان ال �م �خ �ت �ل �ف��ة ي� �ع ��د ف� ��ي ص��ال��ح
المهرجان أم ضده؟
نحن من نقوم باختيار عروضنا ،فنحن كأكادمية نقوم باختيار
عروضنا التي مثل اسمنا ،وهذا يء رائع ي حد ذاته ،فأنت مطالب
كمؤسسة احرافية بأن تقول ما هي العروض التي سوف مثل
اسمك ،فعى سبيل امثال مر مثا ستذهب للمشاركة ي مهرجان
بدولة معينة ،فمر هي من تقول ما هي العروض التي سوف
تشارك باسمها وا أحد مي عليها اختياراتها ،وهذا يء طبيعي.
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جريدة كل المسرحيين

 أن� ِ�ت ممثلة وم��وه�ب��ة تمثيلية ك�ب��رة لها تاريخفي طويل ،مثلما أن� ِ�ت دكتورة وأكاديمية كبرة
أي� �ض ��ا ،ف �م��ا ه ��و س ��ر اب �ت �ع ��ادك م �ن��ذ س� �ن ��وات ع��ن
التمثيل؟ وهل هو برغبتك أم رغما عنك؟
بالطبع ليس هناك أدى شك أنك عندما تختار طريقا معينا ي
حياتك ،فهذا ي حد ذاته يأخذ وقتا طويا من عمرك ،فالشكل
اأكادمي من أجل عمل أبحاثك وترقياتك وحياتك يأخذ وقتا كبرا
جدا ،إا أن هذا ا يعد مررا للبعد عن السوق ،لكن السوق له
مفرداته؛ أولها العاقات العامة ،وأنا بليدة جدا ي العاقات العامة،
إما أحاول من وقت لآخر حينا تعرض عي أعال فنية أن أوفق
بن ظروي اأكادمية والفنية ،وأمنى ي الفرة القادمة أن يكون
عندي وقت أكر وأن أساهم بشكل أفضل ،أن التمثيل هو عشقي
اأول وهوايتي اأوى واأخرة.
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بعد ختام المهرجان القومي

كيف ينظر شباب المسرحين إلى مستقبل
المهرجان؟ وماذا يطلبون منه؟

منار زين

تامر كرم

مناضل عنر

ا ينكر أحد أن الشباب هم المستقبل ،وأن شباب المبدعن اليوم سيكونون غدا هم حملة لواء الحركة
المسرحية وسيصبحون هم المسئولون عن تنظيم وقيادة المهرجان القومي وكل المهرجانات .فماذا يحملون
من أفكار؟ بماذا يحلمون؟ وكيف يرون مستقبل المهرجان في السنوات القادمة؟ لذا التقينا مع نخبة من
المبدعن الشباب الذين استطاعوا في السنوات القليلة الماضية أن يحفروا أسماءهم بقوة في صفوف فناني
المسرح المصري ،إلقاء نظرة مستقبلية للمهرجان اأهم واأكر مسرحيا في مصر.

أحمد محمد الريف

جريدة كل المسرحيين

ي البداية ،يحدثنا امخرج تامر كرم قائا :بالفعل هو مهرجان
قومي حقيقي وبطبيعة الحال يعر عن الحركة امرحية بكل
تأكيد .أمنى أن تكون عدد العروض امشاركة ا تقل عن 3٠
أو  ٤٠عرضا ،فهذا مهرجان مثل امرح امري بأكمله وا بد
من توسيع قاعدة امشاركة .وأمنى زيادة امبالغ امادية للجوائز
فهي ا تتناسب مع قيمة امرح ،وأمنى أن نساويها عى اأقل
بجوائز مهرجانات السينا أن قيمة الجوائز زهيدة جدا وا بد
من زيادتها كل عام لتتناسب وقيمة فناي امرح الذين هم
فوق امادة بكل تأكيد ،ولكن لنقل إن هذا هو أقل تقدير لهم
من جانب صناع القرار .أضاف :أرى أن وقود امهرجان هي
العروض امرحية الجيدة والشباب امبدعن الجدد ،ولذلك
متفائل داما أنهم يستطيعون تطوير امهرجان وتحديثه حسب
كل عر وكل وقت.
تابع :لكن امهرجان طاما أطلق عليه لقب القومي ا بد أن يعر
عن هويته ،أنا لست ضد أن يكون هناك ضيوف يشاهدون
ما وصلنا إليه من تطور ويؤكد عى أن امرح امري راسخ
وقوي ،ولكن ا بد من البحث عن مخرج؛ حيث إن امهرجان
القومي تسمية خاصة بالعروض امرحية امرية .أما بخصوص
لجنة التحكيم فا بد أن يكون بها عنران عى اأقل من
الشباب الذي أثبت جدارته ،ولكن ا أعتقد ذلك مع اإدارة
الحالية ،وهو نفس الحال ي التنظيم وااختيار فالجميع ا
ينتمون لشباب امرحين ،ولكن امستقبل سيكون للشباب
بدون شك.
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ويرى امخرج إسام سعيد رورة ااهتام بفنون الشارع
وورش العمل امحلية وعدم وجود مركزية مكان امهرجان،
ومنى أن يرى امهرجان يقدم ي دهب أو مرى مطروح.
ويتساءل امخرج عمر الشحات عن التغير الذي يتجدد كل
عام بالنسبة للوائح ،قائا :مصلحة من؟ وماذا التغر امستمر
والتجريب وتبديد مجهود امبدعن بسبب اللوائح .أضاف:
ونحن كشباب كنا مستمتعن جدا وسعداء بدورات سابقة كان
امهرجان فيها مميزا ي كل يء؛ تنظيم وإدارة وأعال أيضا.
اأفضل أن توجد لجنة مشاهدة العروض حية ومبارة أن
درجة جودة التصوير مكن أن تظلم بعض العروض وأنا منهم
أن أولوية رف اأموال عى العرض نفسه أهم من رفها عى
التصوير وامونتاج.
تابع :أما الجوائز فهي عادلة وتوزيعها بالصورة الحالية جيد،
لكن جائزة أفضل مخرج صاعد ا بد أن تكون مخرج تحت سن
الـ .3٠ونتمنى أن عدد العروض امشاركة يزيد لكل الجهات .أما
مشاركة دولة خارجية ي امهرجان ،فهذه بدعة ا داع لها أن
هذا مهرجان قومي خاص بنا أما الدول الخارجية فلها امهرجان

الخروج من دائرة
العاصمة إلى اأقاليم

التجريبي مكنها امشاركة فيه.
وتحدث امخرج مناضل عنر عن أهمية استغال التكنولوجيا
قائا :نحن نحتاج أن نفهم مدى أهمية اإنرنت ي الدعاية،
وأمنى أن يزيد جمهور امهرجان بشكل أكر ،وأن يكون
امهرجان بسعر رمزي وإلغاء امجانية ،أن امتفرج إذا دفع
مقابا فإنه سيعمل عى أن يشاهد بقيمة النقود التي دفعها،
فمثا ا يستعمل اموبايل أثناء العرض ..أما التنظيم فهو
مناسب جدا أن القامن عليه أغلبهم شباب وأصدقاء ،فكان
التعامل معهم أسهل ومعظمهم شباب صغر السن ومتطوع
عن حب .أما عى مستوى امهنة فأرجو أن يكون شكل الفاير
مختلفا ،فيجب أن يوجد موقع إلكروي يحمل معلومات بشكل
أكر تنظيا ،أن هذه هي لغة العر التي يتعامل الناس من
خالها ،وقد أعجبتني فكرة أخذ آراء الجمهور والنسب ويفضل
تطويرها بشكل أكر ،وا بد أن تتاح مساحة أكر للجامعات
وامستقلن ،الذين يعانون صعوبات اإنتاج وأن نير لهم كل
اأمور ،فأنا أرى أن امرح الجامعي من أهم امسارح اموجودة
وأفراده مخلصون فعا ويعملون بحب أنهم ليس لديهم إنجاز
تقريبا.
أضاف :أعتقد أن ي امستقبل الشباب سيفرض نفسه بشكل
أكر ويجب أن نعطي مساحة أكر للشباب ي لجان التحكيم
أنها قليلة جدا ،أحيانا بعض اللجان ا ندري هل بها نسبة
معقولة من الشباب أم ا ،فنحن ا نعرف سوى لجنة امشاهدة.
وانتشار امهرجان بشكل أوسع ي مر كلها ،يجب اللجوء إى
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زيادة نسبة تمثيل
الشباب في لجان
التحكيم

أحمد ثابت الريف

عمرو حسان
اآاف ،أن ذلك بالطبع يؤثر عى مستوى جودة الديكور
واموسيقى وخافه ..وبالنسبة لجوائز التمثيل ،أمنى أن تكون
ثان للمحرفن،
جائزة أفضل ممثل دور أول وأفضل ممثل دور ٍ
وكذلك أفضل ممثل صاعد دور أول وأفضل ممثل صاعد دور
ثان ..وذلك ي تنقسم أيضا مسابقة التمثيل قسم للمحرفن
ٍ
وقسم للهواة ..وأمنى أن أرى ي جوائز الصاعدين أيضا للديكور
وللموسيقى والكتابة وليس ي التمثيل واإخراج فحسب ..أرجو
للمهرجان أن يحقق بروتوكوا سنويا بن العروض الحاصلة عى
أفضل عرض أو ثاي أفضل عرض أن مثل مر ي امهرجانات
الدولية ،وذلك يضمن شيئن :الثقة ي العروض التي مثل مر
بالخارج ،وكذلك يعد تقديرا حقيقيا للعروض الفائزة وحافزا
للقادمن ي الفوز بامهرجان وأن تكون تلك امهرجانات الدولية
معروفة ومعلنة ويكون بروتوكوا سنويا معروفا بشفافية وقته
ودولته ..وكذلك أن تجوب العروض الفائزة كل محافظات
مر لي يستمتع بها أكر كم من الجمهور إسهاما ي التنوير
الثقاي ..أيضا أن تلتزم وزارة الثقافة والبيت الفني للمرح
بدعم العروض الفائزة إن كانت ا تنتمي للبيت الفني بإعادة

محمد يوسف

زيادة عدد العروض المشاركة من كل الفئات
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جريدة كل المسرحيين

اإنرنت فالسوشيال ميديا هي لغة العر ،ويجب ااهتام
بفكرة اإنرنت بشكل أكر مكن أن نعمل إعانات مدفوعة
اأجر عى اإنرنت وهناك ركات متخصصة ي هذا اأمر.
وتحدثنا امخرجة منار زين فتقول :أوا أنا أهتم جدا بالوجود
ي امهرجان القومي ،فأنا أعتز جدا بهذا امهرجان .ثانيا نحن ا
نعرف اآن من هي لجنة امشاهدة فهي مختفية ماما ا نعلم
ماذا؟ فا بد أن يوجد قدر من الشفافية ي اإعان عن لجنة
امشاهدة ويجب أا تكون لجان مشاهدة عادية بل يجب
أن يكون لها ثقل ي الوسط امرحي سواء أكانوا شبابا أم
كبارا .أمنى أا يقتر امهرجان عى القاهرة فقط ،وأن تتاح
فرص السفر للعروض الفائزة ،والعرض بامحافظات وأن يكون
هناك اتصال مع كل امحافظات ويكون هناك تكريم حقيقي
للمرحين ي اأقاليم ،فنحن نحتاج للتعرف عليهم بشكل
أكر ونتواصل فنيا معهم .وأمنى أن يشجع امهرجان اأفكار
الجديدة امبتكرة والرؤى امختلفة وتخصص جائزة لتلك اأفكار
الجديدة امغايرة ،لتشجيعنا كشباب عى التفكر بشكل جديد
ومختلف .أمنى أن يكون بلجنة التحكيم محكمون يشكلون كل
الفئات سواء مرح الدولة أو امستقل الشباب أو الكبار ،ففي
العام اماي كان كل اللجنة كبارا فأصبحت كل امقاييس التي
أخضع لها ي التحكيم مقاييس كاسيكية ،رغم ترشيحي أفضل
مخرجة صاعدة .نحن نحتاج لوجود شباب ي لجان التحكيم وي
اتخاذ القرار ي يتعلموا اإدارة والتحكيم بوجودهم ي داخل
غرف العمليات هذا ما سيجعل امهرجانات القادمة تسر نحو
النجاح أنهم سيتعلمون عى يد أساتذة كبار.
أضافت :أنا ضد وجود فرق أو ضيوف عرب أو لجان تحكيم
عرب ،فهذا اسمه امهرجان القومي امري ،فلهم مهرجانات
أخرى غره ،وهذا لنا نحن فقط .داما نجد حفات اافتتاح
والختام غر ائقة وغر جيدة ،ويجب إعادة النظر ي أسلوب
تنسيق تلك الحفات ،نحن بحاجة إى يء يعر عنا ،حيث
أشعر أنه فقر ،لكن هذا حدث يجب أن يكون ذا مستوى
ائق يتحدث عنه الجميع ،يجب أن يقوم عى امهرجان أناس
أصحاب أفكار ورؤى جديدة ومختلفة وأن يكونوا ي النهاية
مبدعن.
ويواصل امخرج محمد يوسف أحام الشباب :أحلم أن أرى
امهرجان القومي يعر بالفعل عن كونه أكر مهرجان مرحي
ليس مر فقط وإما عى مستوى الرق اأوسط ..أمنى أن
أراه مهرجانا جواا تكون فعالياته كل عام ي محافظة مرية
يتجه الجميع لها ي فرة فعالياته ..وأرى أن تنقسم مسابقته
ي العروض لقسمن :أفضل عرض لإنتاج الضخم يضم العروض
التي تخطى إنتاجها مبلغا معينا ،وأفضل عرض لإنتاج امحدود
للعروض ذات اإنتاج الضعيف حتى ا يتم ظلم العروض التي
تنتج بألفن أو حتى عرة آاف مقارنتها بعروض تتخطى مئات

عرضها بإنتاج أقوى وأكر وتفتح مسارحها للعروض امرحية
التي تستحق هذا الدعم ،وأن يكون هناك بروتوكول ثابت مثا
مع العرضن الحاصلن عى امركز اأول والثاي إن كانا ليسا من
إنتاج البيت الفني ..كذلك أحلم كا ي امهرجانات الكرى أن
تدعم حاصدي الجوائز بها ..كذلك أمنى أن يكون ضمن لجان
التحكيم منتجون ومخرجون لهم أساؤهم بالسوق حتى ا
يظل امرح والقامون عليه هكذا منفصا عن حركة السوق
الفني .أتساءل كثرا ماذا ا يتم تغطية امهرجان ومشاهدة كل
عروضه من إحدى القنوات الفضائية كا يحدث ي مهرجان
إبداع مثا ..وذلك لدعم امهرجان وتصوير كل العروض بجودة.
ويرى امخرج أحمد ثابت الريف أن امهرجان القومي من
أهم مهرجانات امرح امرية وأن امهرجان قد تطور ي
روطه هذا العام ما يحقق توسيع قاعدة امشاركة للعروض
امقدمة .أضاف :وكنت أمنى أن يقام امهرجان سنويا ي
محافظة من امحافظات ،وأا تحتكر العاصمة هذا امهرجان
وأن تشمل امنافسة نوعيات مختلفة من العروض كعروض
امونودراما والديودراما وعروض مرح الشارع وغرها من
أنواع العروض .وأرى أن يفتح امهرجان أبوابه بدعوات رسمية
للجامعات ومراكز الشباب وقصور الثقافة برشيح عروض
متميزة للتباري .أضاف :النقاد الشباب من اممكن ااستعانة
بهم ي اللجان والندوات وأن يكونوا مقررين للجان فيا ،عدا
هذا فا زال امهرجان بحاجة من هم أكر خرة والذين ا
يتسبب وجودهم ي لجان التحكيم ي إثارة بلبلة نتيجة أنهم
قد يتهمون بضعف الخرة أو بعدم الكفاءة ،وبالتاي فوجود
النقاد الشباب ي الندوات فرصة كبرة واستقراؤهم العروض
امقدمة يء يكسبهم الخرة وامران.
ويعتقد امخرج عمرو حسان أن من أكر اأمور امثرة للجدل
ي امهرجانات عامة هي النتائج ،ومن امشكات امعتادة ي
امهرجان القومي خاصة هو اختيار لجنة تحكيم يكون معظمها
بعيدا ولو لفرة عن العروض الحديثة التي تتوافق مع تطور
الحركة امرحية ،وبالتاي يكون انتاء هؤاء اأعضاء إى عروض
بعينها تتناسب مع الفرة امرحية التي عاروها ،فنجد أن
العروض الكاسيكية هي التي تحظى بتقديرهم ،ولذلك أرى
أنه يجب ااعتاد عى التنوع ي اختيار أعضاء لجان التحكيم
ورورة مراعاة أن يكونوا جميعهم عى عاقة قريبة بتطور
الحركة امرحية ي العر الحديث .كذلك أرى أنه يجب زيادة
عدد عروض البيت الفني للمرح امشاركة ي امهرجان أن
العروض التي يتم استبعادها ا تستطيع امشاركة ي دورات
مقبلة لسقوط رط سنة اإنتاج ،وبالتاي فإنه يقع ظلم عى
العرض الذي يخرج من الحسابات ،خصوصا أن اختيار عروض
البيت الفني للمرح غر قائم عى تسابق يقام بن هذه
العروض مثلا هو الحال ي عروض الثقافة الجاهرية أو
عروض الجامعات وغرها ..وأرى أن يتم إعادة تقديم العروض
الفائزة ي الدورة السابقة بشكل جاهري ي الدورة التي
تليها حتى يتثنى للجمهور رؤية العرض أو العروض الفائزة ي
الدورة السابقة كا يجب وجود مكافأة أخرى تحفيزية للعرض
الفائز بامركز اأول ي امهرجان بسفره للعرض بالخارج كنوع
من امكافأة عى الجائزة .بالطبع وجود جائزة للمقال النقدي
رورية جدا أن فئة النقاد داما ما تتعرض لظلم ي امرح
وهم أكر الناس الذين يتعرضون للنقد أن ا أحد يعجبه يء
فيجب مكافأتهم بشكل آخر من خال منح جائزة أفضل مقال
نقدي كا حدث ي دورة العام اماي ،ولكن أرى أيضا رورة
مكافأة الفائز بها ي الدورة التالية مشاركته بشكل هيكي ي
نرة امهرجان القومي مثا .بالطبع ا يصلح أن تشارك عروض
من الخارج ي مهرجان يسمى بامهرجان القومي للمرح
امري.
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بعد انتهاء المهرجان القومي:

المسرحيون :اإقبال الجماهري أهم ما يمزه..
وقلة عدد المسارح مشكلة كبرة
مع نهاية الدورة الـ 11من المهرجان

القومي دورة محمود دياب ،رأينا أنه
قد يكون من المفيد الرجوع للمسرحين
لتقييم الدورة المنقضية ،وقد قمنا
باستطاع رأي بعض المشاركن في
هذه الدورة حول أهم اإيجابيات
والسلبيات وعن طموحات وأحام
المسرحين للمهرجان في الدورات
المقبلة.

رنا رأفت
قالت امخرجة مروة رضوان مخرجة عرض «كوميديا البؤساء»
الذي قدم عى خشبة مرح ميامي ،إن أكر اإيجابيات ي
هذه الدورة هو الجمهور الكبر الذي أقبل عى العروض ،وهو
ما يتطلب عدد أفراد كبرا ي التنظيم ،باإضافة إى وجود عروض
جيدة وعروض أخرى م تكن عى امستوى امطلوب الذي يؤهلها
للمشاركة ي امهرجان القومي ،مضيفة :فإذا كانت مثل هذه
العروض ستشارك مستقبا فمن اممكن أن يكون امهرجان ملتقى
أو احتفاء وتفتح امسارح مدة شهر مجانا ،ولكن إذا كان امهرجان
به تسابق فيجب انتقاء اأفضل للمشاركة ،وانتقاء العروض من
جميع جهات اإنتاج أمر روري ،فامهرجان القومي نتاج عام
كامل ،وهو ما يلزم بفكرة انتقاء أفضل إنتاج لهذا العام ،وهناك
رورة مد فرة امهرجان أيضا ،حيث إن وجود ثاثة عروض يوميا
أمر شاق ،ومن اممكن أن تكون هناك جوائز بإرسال بعثات
خارجية ،أن ااحتكاك أمر روري للمخرجن.
وأشارت امخرجة مروة رضوان إى رورة مشاركة بعض امخرجن
ممن ليس لديهم عروض ي امهرجان ،وذلك بأن تصبح لهم
مشاركة بشكل آخر ،فيساعدون ي فعاليات امهرجان  -عى سبيل
امثال  -ي الورش والندوات ..إلخ ،فمن الروري أن يشارك جميع
امرحين ي هذا العرس امرحي.

جريدة كل المسرحيين

تمثيل المسرح اإقليمي
قال امخرج السعيد مني مخرج عرض “يوترن” الذي قدم
عى خشبة مرح الطليعة :من السلبيات ي هذه الدورة تأخر
توقيتات تقديم بعض العروض ،فكانت هناك بعض العروض
تتأخر عن موعدها امحدد.
وأمنى ي الدورة امقبلة مثيل امرح اإقليمي بشكل أفضل
ومتابعة كل العروض امرحية ي كل أنحاء مر ،وذلك أنه
مهرجان مرح مري وليس من امنطقي أن تكون نسبة مثيل
اأقاليم ا تتجاوز  20ي امائة من إجاي عروض امهرجان،
وأمنى أيضا التوسع ي الورش للشباب اموهوبن وعمل تغطية
تلفزيونية لفعاليات امهرجان ،كا أمنى زيادة عدد دور العرض
وزيادة التجهيزات الفنية للعروض ،وقد كانت هناك أزمة كبرة
ي امسارح هذا العام ،خاصة بعد استبعاد “الطليعة” و”العرائس”
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السعيد مني
و”السام” من دور العرض امؤهلة استقبال العروض.
اإقبال الجماهري هو اأهم
فيا رأى مهندس الديكور عمرو اأرف أن استمرار امهرجان
يشكل فرصة لجميع امرحين وامهتمن بامرح للتاقي والنقاش
الذي هو بالرورة يدعم التطوير والتجديد ،مضيفا :اإقبال
الجاهري الشديد أهم اإيجابيات مهرجان امرح القومي
امري ،كذلك أن امهرجان جعل جميع مسارح القاهرة تضاء
وتعمل ي وقت واحد ،وهذا يعني الكثر للثقافة امرية عامة
وللمرح امري بشكل خاص ،كذلك فإن إضافة ملتقى فكري
مصاحب لفعاليات امهرجان أثرى دور امهرجان الثقاي.
تابع اأرف :أما بخصوص السلبيات فهي كثرة أيضا لعل من
أهمها  -من وجهة نظري  -عدم وجود أي مثيل للشباب ي لجان
امهرجان سواء لجنة التحكيم أو لجنة امشاهدة عى الرغم من
جدارة واستحقاق الكثر من امرحين الشباب لعضوية هذه
اللجان ،كذلك وجود مشاركات مسارح من دول أخرى متمثلة ي
عروض وندوات ومناقشات مثلا حدث هذا العام مع امرح
السوداي وعى مدار آخر دورتن للمهرجان ،وهو ما أعتره ضمن

مروة رضوان

عز حلمي
السلبيات أنه يشتت هوية امهرجان ويشتت الركيز عن أنشطة
امهرجان اأساسية التي كانت أوى بااهتام بها والركيز عليها
أكر.
كذلك من السلبيات عدم الركيز عى اأنشطة امصاحبة مسابقة
العروض امرحية مثل الورش الفنية والندوات والجلسات
الفكرية ،فقد شعرت أنها مجرد هامش تكميي ليس إا ،وأمنى ي
الدورة امقبلة أن أرى مثيا داما للشباب ي لجان التحكيم ولجان
مشاهدة العروض.
عمل تذاكر لعروض الجامعات
فيا قال مصمم اإضاءة عز حلمي الذي قام بتصميم إضاءة ثاثة
من العروض ،وهي“ :يوترن” و”اإلياذة” و”ستديو” ،إن سلبيات
هذه الدورة تتمثل ي أن بعض فرق اأقاليم تم مشاهدتها من
قبل لجنة التحكيم ي اليوم اأول كا منى عدم إراك امرح
القومي ي امهرجان ،أن الجمهور امجاي أهان هيبة ورونق
امرح القومي بإلقاء فضات الطعام عى اأرض وخافه ،كا
منى تحصيل تذاكر للدخول فيا يخص عروض جامعات القاهرة
كنوع من التنظيم ليس أكر ،وذلك نظرا لأعداد الكبرة التي تقبل
عليها.
تحريك المهرجان للمحافظات
وقال امخرج محمد جر الذي قدم عري “الزيارة” و” ،”+22إن
من أكر اإيجابيات التعاون الكبر من قبل العاملن ي امسارح
سواء كان مرح الهناجر أو امرح القومي ،وأن التنظيم كان
أفضل من اأعوام السابقة ،باإضافة إى اإقبال الجاهري الكبر،
مضيفا :م ألحظ أي سلبيات وأمنى الدورة امقبلة أن يتحرك
امهرجان لكل محافظات مر ،وقد سبق وقمت بطلب هذا اأمر
من وزير الثقافة اأسبق حلمي النمنم ،ففكرة تحريك امهرجان
سيجعل هناك حراكا ثقافيا وا تقتر فعاليات امهرجان القومي
عى محافظة القاهرة.
واتفق امخرج محمد عبد الله مخرج عرض “البؤساء” لفريق
تجارة جامعة عن شمس مع امخرج محمد جر حول جودة
تعاون العاملن ي امسارح مع الفرق ،وأن من أكر السلبيات

[

تحقيق

[

محمد جر
سوء التنظيم الذي يظهر عند دخول الجاهر للعروض ومواعيد
تقديم العروض ،أضاف :وكنت أمنى أن يكون امنظمن من طاب
الجامعات أنفسهم ،وباأخص ي عروض الجامعات ،ما سيجعل
هناك ارتياحية أكر ي التعامل مع جاهر الجامعة.
فيا قال اممثل وامخرج محمد السعدي وامشارك بعرض رجل
لكل العصور لفريق كلية الطب البيطري جامعة القاهرة ،إن
ااحتكاك وتنوع العروض من أهم اإيجابيات ،أما السلبيات
فكانت تتمثل ي تنظيم الجدول ،مشرا إى أن حضور لجنة
التحكيم ي الليلة اأوى قد يعرض بعض العروض لظلم أن
بعض العروض ا تكون مستعدة ي الليلة اأوى بينا الليلة
الثانية للعرض تكون أكر انضباطا ،باإضافة إى عدم تناسب
بعض امسارح لتقديم بعض العروض ،فلكل عرض متطلباته،
باإضافة إى عدم جودة التنظيم ي بعض امسارح ،مضيفا:
وكان من أكر السلبيات صغر بعض قاعات العرض وعدم توافر
مقاعد كافية حتى يستطيع الجاهر امشاهدة ،فكانت الجاهر
تغادر امرح ،باإضافة إى أن وزارة الشباب م تقم بتوفر دعم
لعري رجل لكل العصور عى الرغم من أن العرض مثل الشباب
والرياضة وقامت الكلية مساعدي بشكل كبر.
مزانية من المهرجان لعروض اأقاليم
وقال الكاتب محمود جال الحديني الذي يشارك بعرض “إنهم
يعزفون” للمخرج محمد صابر :امهرجان هذا العام ميز بتقديم
مجموعة متميزة من العروض ،فقد تابعت واستمتعت كثرا ما
يقدم ،وهذا عى مستوى جميع الجهات ،ولكن السلبية اأكر
كانت عدم توافر مسارح ،فهناك ثاثة مسارح م تكن حارة
ي امهرجان كا أن مرح الجمهورية قدم عليه عرض واحد
من إنتاجه وم يتح تقديم عروض أخرى عليه ،ووجهة نظري
أا تشارك هذه الجهة ي امهرجان إذا كان مرحها سيستقبل
العرض الخاص بها فقط ،وعى سبيل امثال مركز اإبداع ،وهو ا
يتبع البيت الفني للمرح .وتابع :لصندوق التنمية الثقافية قام
باستضافة عروض من الجامعة وعروض أخرى.
ولكن عى امستوى العام فامهرجان جيد ،فهناك ممثلون جيدون
والتقييم الحقيقي سيكون عقب امهرجان ،ومن أهم اإيجابيات
أيضا النرة التي حوت جزءا تثقيفيا عظيا.
وأمنى ي الدورة امقبلة زيادة عدد امسارح ومشاركة كل
امرحين وأن ترف ميزانية من امهرجان لعروض الجامعات ي
اأقاليم ،التي ا يتاح أن تقوم الجامعة بإعادة إنتاجها مرة أخرى
لتشارك بامهرجان.
استمرار المهرجان نفسه
وقال الكاتب سامح عثان الذي يشارك بعرض “يوم معتدل جدا”
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تحريك المهرجان لكل
محافظات مصر أمر
ضروري
وعرض “يوترن” كتأليف ودراماتورج وأشعار :أبرز اإيجابيات
استمرار امهرجان نفسه ،فااستمرار ي أيامنا هذه يعد إنجازا
ي حد ذاته نضيف إى ذلك عودة امهرجان لائحته التسابقية
القدمة ،إضافة لوجود مجموعة مختارة من عروض الطفل عى
هامش امسابقة ،مضيفا :فقط كنت أمنى وجود الكتيب التوثيقي
بوفرة أكر ،فهو منجز هام تم كتابته وإخراجه بجودة عالية ،أيضا
نرة امهرجان ومحتواها كانت عالية الجودة وما أمناه للعام
القادم أيضا هو ااستمرار.
فيا قال امخرج محمد حزين مخرج عرض “اإلياذة” لفريق بنك
مر ،إن أبرز اإيجابيات كانت تجهيزات امسارح بجودة عالية،
فقد كان هناك تعاون كبر وماحظ ي جميع امسارح وحرص عى
خروج امهرجان بشكل جيد واجتهاد كبر ،مضيفا :قدمت عري
عى امرح القومي وكان هناك تعاون كبر من القامن عى
التجهيزات ،فامسارح كانت شعلة نشاط فيا يخص التجهيزات
الفنية وهو أكر ما يهم امبدع.
أما عن السلبيات ،فلم يكن هناك تنظيم بشكل جيد ،كان
هناك ارتباك فلم أمكن من دخول أحد امسارح بسبب عدم
جودة التنظيم ،وهو ما مكن أن يفسد العرس امرحي الكبر،
وأكر اأمور التي م تكن جيدة أن بعض امقاات النقدية م
تكن بالشكل اموضوعي ،فالنقد هو الحلقة امكملة للحالة
اإبداعية ،والناقد مبدع وليس فوق مستوى اإبداع ،وهذه
أبرز أشياء احظتها خال مشاركتي .وأمنى أن تكون الدورة
امقبلة أكر توثيقا وانتشارا وأن تكون هناك تغطية إعامية أكر
وأشمل ،أضاف :وأخرا ،ومن جهة نظري ،الفرق امستقلة والحرة
والجامعات أصبحوا ينافسون بقوة كبرة ولهم تجارب متميزة.
رئة حية جديدة ومتطورة
الناقد أحمد خميس رأى أن أهم الظواهر اإيجابية مثلت ي
مجموعة من الشباب امرحين الذين لديهم رؤى مختلفة
ومناهجهم امختلفة ووعيهم ،وقد عرت هذه الدورة بقوة عن
وجود جيل جديد مختلف ،فعى سبيل امثال عرض “كلهم أبناي”

الذي قدم ي مركز اإبداع ،هو عرض به كفاءة كبرة ويعد التجربة
اأوى للمخرج ،وهذا يعني وجود رئة حية جديدة متطورة
وواعية ولديها منهجها وتحاول تقديم موضوعات مختلفة م يكن
امرح امري يعرفها بشكل كاف فيا مى .عرض “كلهم أبناي”
عرض م أشاهده من قبل سوى ي الثقافة الجاهرية ،كذلك
عروض امعهد العاي للفنون امرحية “دراما الشحاتن” وعرض
“إنهم يعزفون” ،هم شباب لديهم وعي كبر وخرة جيدة بتشغيل
الحركة عى خشبة امرح وتضمن العنار امكونة للعرض
امرحي مثل اموسيقى والديكور واأزياء ،باإضافة إى تركيزهم
ي اختيار اممثلن ،وهي أمور ا تكتسب إا بعد فرة طويلة
من امشاركة وعر تقديم عروض متعددة ويجب مراعاة هؤاء
الشباب فهم مثلون امرح امري ي امستقبل القادم .أضاف:
أرجو من إدارة امهرجان أن تتنبه لفكرة أنه ليس من الروري
أن يكون عضو لجنة التحكيم اسا كبرا ي اميديا امرية ،ولكن
يجب أن يكون لديه خرة كبرة ي العمل امرحي ،وذلك أن
الحكم عى مجموعة العروض من قبل مجموعة من خلفيات
كاسيكية سيشكل تضييقا عى الشباب الجدد وعى اأفكار
الجديدة وعى اأفكار امتطورة والنظم الجديدة ي العمل
امرحي ،وسيكون اميزان مختا بسبب النفور بينهم والعرض
امرحي امتطور؛ لذا أرجو ااعتاد عى الكفاءات الحاراة ي
امشهد امرحي الراهن التي تتابع بشكل دائم ما يجعل مسافة
العرض من امحكم قريبة.
وأشار خميس إى أنه سيقدم للدورة امقبلة مجموعة من
امقرحات للدكتور حسن عطية فيا يخص كيفية تشغيل امؤمر
الفكري الخاص بامهرجان وامكرمن وكيفية التعامل معهم نقديا
وكذلك الكوتة الداخلية ،وجميعها مقرحات سأقوم بتقدمها إدارة
امهرجان.
انخفاض الجودة
قالت الناقدة أمل ممدوح إن أهم ما يقوم عليه أي مهرجان
هو قوة منتجه ومادته ،وبالنسبة مهرجان كامهرجان القومي
للمرح الذي مثل امنتج امرحي امري عى مدى عام ،فإن
انخفاض جودة عدد كبر من عروضه يعد أمرا محبطا ،خاصة
حن يتزامن ذلك مع صعوبة حجز تذاكر مقاعد امسارح واضطرار
امشاهد للمجيء مبكرا ،ويتعرض لزحام وحر شديد ،حتى إن
بعض امتخصصن قد ا يجدون مقعدا لهم ويضطرون للمغادرة.
أضافت :أقل ما مكن تقدمه إزاء ذلك تقديم منتج قيم ائق بهذا
العناء حتى وإن قل جدا عدد العروض وزادت أيام عرضها ما
يقلل الضغط والزحام وامعاناة.
تابعت :من جهة أخرى ،كانت قلة أعداد النرة اليومية من
اأمور امزعجة والافتة للنظر؛ ما يضيع جهدا بذل فيها ويهدر
أمواا أيضا ،ومن اأمور الجيدة جدا التي لفتت نظري حفل
اافتتاح الذي بدا بالعرض امرحي وقلل كثرا من الكلات
الرسمية وطولها .وأمنى أن نحافظ عى هذه النقطة مع تاي
اأمور السابقة ي الدورات القادمة.
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الخلفية الكاسيكية أعضاء لجنة التحكيم تمثل تضييقا
على تجارب الشباب وأفكارهم الجديدة المتطورة

عمرو اأرف

[

متابعات

[
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مسرح الطفل بن الواقع والمأمول

المسرح هو اأداة الحقيقية الي يمكن أن نشكل بها كيانا ووجدانا وشعورا بالثقة

الطفل الصغر هو رجل الغد الذي سوف يكون ساعد
هذه اأمة وعنوان ثقافتها وتحضرها ،لذلك اهتم
مهرجان المسرح المصري بتقديم عروض مسرحية خاصة
بالطفل ،وسواء يقدمها اأطفال لأطفال أو يقدمها
الكبار لأطفال ،إنها في النهاية تستهدف الطفل
بشكل مباشر وتهدف إلى تنمية الجانب الثقافي لديه.
قدم مهرجان المسرح القومي في دورتة الحادية عشرة
 7عروض مسرحية لأطفال تم تقديمها على كل
من مسرح مروبول والمسرح القومي على مدار أيام
المهرجان ،اقت العروض إقباا جماهريا من اأطفال،
وكذلك من اأسرة بشكل عام ،ونظرا اهتمام المهرجان
بتنمية الثقافة المسرحية لدى الجمهور ،وخصوصا
اأطفال ،كان «مسرح الطفل بن الواقع والمأمول»
هو أحد محاور الملتقى الفكري الثقافي المقام على
هامش المهرجان تحت رعاية اأستاذ الدكتور حسن
عطية رئيس المهرجان وإشراف اأستاذ أحمد هاشم
مدير الملتقى الفكري ورئيس لجنة الندوات.

روحية محمد عبد الباسط

جريدة كل المسرحيين

وي إطار ذلك عقدت ندوة هامة تحت عنوان «مرح الطفل بن الواقع
وامأمول» عرضت الندوة من خال ضيوفها لواقع مرح الطفل وما يحب
أن يكون عليه ،كا عرضت الندوة مشكات مرح الطفل القدمة والحديثة
واهتم الجميع محاولة طرح أفكار وأساليب وطرق لحل امشكات التي يعاي
منها مرح الطفل.
ي الجزء اأول من الندوة قدم اأستاذ الدكتور محمد أبو الخر أستاذ امرح
بأكادمية الفنون امرحية ورقتة البحثية التي اهتمت باإجابة عى التساؤل
الرئيي للندوة ،تلخصت اإجابة ي أهمية أن تواكب العروض امرحية
التطور التكنولوجي مع رورة ااهتام بعرض القضايا الفعلية التي يعانيها
الطفل برؤية موضوعية تجعل الطفل قادرا عى الرؤية الصحيحة ،ما يجعل
الطفل قادرا عى الرؤية الصحيحة ويساعد عى مو النواحي اإدراكية ي
شخصيته وأيضا عى تطور الجوانب الوجدانية ،كا أشار إى رورة أن تهتم
العروض امرحية بعرض الجانب القيمي والربوي ،مع ااهتام بالراث أنه
روح اأمة ،كا يجب أن يهتم امرح بتنمية مواهب اأطفال ي كل الفنون
بشكل عام ،وذلك عن طريق مشاركة اأطفال ي العرض امرحي إما عن
طريق امشاركة الفعلية عى خشبة امرح ،أو من خال مشاهدة ومتابعة
العروض امرحية .وهو بذلك يؤكد عى امبدأ الذي دعا له امري اأمريي
جون ديوي وهو (التعلم عن طريق العمل) ،كا أشار إى مبدأ التفاعلية،
وهو هنا يشر إى التفاعلية وامشاركة الحادثة بن أفراد الفريق امرحي عى
خشبة امرح والتفاعلية وامشاركة الحادثة بن الفريق امرحي وجمهور
العرض امرحي .وذلك ي تتحقق عملية التعلم والربية ،وي إطار ذلك قال
إننا ي حاجة إى استخدام أسلوب تربوي جديد (مرح امشاركة) بحيث
يكون معادا موضوعيا ومحققا روح امشاركة والتفاعلية .كا أشار إى أهمية
استخدام تجربة امرح البسيط الذي يعتمد عى فلسفة «امينالية» وهو
اتجاه ي الفن يعتمد عى مبدأ إنشاء العمل الفني بجوهر مضمونه وبأقل
ما مكن من إمكانيات ،وذلك عن طريق استخدام الرميز والداات الشكلية،
وهذا النوع من العروض يعتمد عى فكرة أساسية هي أن جمهور اأطفال
سوف يكمل الصورة الكلية بعقله وخياله كا عرض من خال ورقته البحثية
أهمية أن يتصف اممثل الذي يقدم العروض امرحية لأطفال لبعض
الصفات الهامة وهي امرونة الجسدية واللياقة البدنية العالية وهو من يطلق
عليه (اممثل الجوكر) القادر عى أداء كل يء.
أما اأستاذ يعقوب الشاروي رائد أدب اأطفال ،فقد أشار إى الكثر
من اإشكاليات التي تعاي منها العروض امرحية ،ومنها عدم ااهتام
بامشكات والقضايا الحقيقية التي يعاي منها اأطفال ،وعدم ااهتام
بتسجيل العروض امرحية لتوثيقها للرجوع إليها وااستفادة منها ،وعدم
اهتام امدارس مرحة امناهج رغم أهميتها ي تبسيط امناهج الدراسية،
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كا أشار إى رورة ااهتام بامرح امدري أنه مكن أن يكون بداية
انطاق حقيقي للممثل ،وقدم مثاا عى ذلك زي طليات الرائد امرحي
الذي كان أول رئيس للمرح امدري ثم أصبح رئيس فرقة مرحية كبرة
قدمت جيا كبرا من الرواد ،كا طالب بأهمية أن يتم زيادة اميزانية
امخصصة للطفل من خال الثقافة الجاهرية ،وذلك حتى يتم إنتاج أعال
جيدة لأطفال .ثم عرض سيادته مجموعة من امشكات والقضايا الخاصة
بالطفل التي يجب أن يهتم بها كتاب امرح ،ومنها :مشكلة الترب من
التعليم ،الفجوة بن الكبر والصغر ،تدخل الكبار ي مشكات الصغار ،تدخل
الصغار ي مشكات الكبار ،لحل امشكات اأرية .كا عرض الكثر من
الناذج امرحية العامية وما تقدمه للطفل من قيم ،وأشار إى أهمية أن
يتم تقديم هذه العروض بعد مصرها ،وتقدمها ي القالب القيمي واأخاقي
الذي يناسب امجتمع امري.
أما الفنانة عزة لبيب رئيس ملتقى عروض الطفل ومدير مرح مروبول
سابقا ،أشادت بدور مرح الطفل وأشارت إى وجود ورش تدريب مرحي
خاصة بالطفل تهتم بتنمية مواهب وقدرات اأطفال التمثيلية منذ عدة
أعوام داخل امرح القومي للطفل ،كا أشارت إى الكثر من العروض
امرحية الهامة التي قدمها امرح القومي لأطفال ،ومنها عروض مرحة
امناهج التي جابت معظم امحافظات امرية ،كا أشارت إى اهتام امرح
القومي للطفل بأهمية أن يقدم عروضه ي كل امحافظات امرية ،وذلك
حتى يتاح لأطفال ي اأقاليم ااستفادة ما يقدمه مرح الطفل القومي
من خدمات ،كا طالبت الكتاب بأهمية ااهتام بعاج الكثر من امشكات
النفسية التي يعانيها الطفل.
أما الجزء الثاي من الندوة ،فلقد كان عى منصة الحوار اأستاذة الدكتورة
نبيلة حسن أستاذ امرح بأكادمية الفنون ،واأستاذة عزة لبيب مدير
مرح مروبول سابقا ورئيس ملتقى عروض الطفل ،وامخرج امرحي باسم
قناوي .وي بداية الجزء الثاي من الندوة عرضت اأستاذة الدكتورة نبيلة
حسن ورقتها البحثية التي تحدثت من خالها عن امشكات التي عاى منها
مرح الطفل عى مدار الثاثن عاما السابقة ،وحددتها ي النقاط التالية :فقر
امسارح من حيث اأجهزة وامعدات ،اميزانيات يتم توجيهها لأجور وليس
للخامات والتصنيع ،امبارة ي العرض امرحي .ثم قدمت عرضا لبعض
الحلول مواجهة امشكات التي تواجه مرح الطفل ،وذلك من خال عرض
تجربتن :التجربة اأوى وهي ما فعلته ركة ديزي وركة سوي وهي الركة
امنتجة للفيلم ،إا أنها تطالب الركة امنفذة للدوباج بتقديم جدول يحدد
فيه القيم اإيجابية والقيم السلبية التي يحتوي عليها كل مشهد ،وذلك
حرصا عى التأكد بأن الدوباج م يسئ إى محتوى الفيلم .التجربة الثانية
هي تجربة اميكروتياترو ،وهي تجربة تم تنفيذها ي إسبانيا وهي تعتمد
عى تقديم مرحيات قصرة مدتها  15دقيقة ي قاعة مساحتها  15مرا،

حيث تقدم الحفات لجميع امراحل العمرية حتى للرضع تخصص الفرة
الصباحية من الساعة  11:30وحتى الساعة  1:30ظهرا للرحيب باأطفال ي
أيام السبت واأحد من كل أسبوع يقدم خالها  4مرحيات مصممة خصيصا
لأطفال حيث يتم إدخالهم إى عام امرح ي شكل من أشكال التعبر الفني
حيث يعيش اأطفال التجربة امرحية عن قرب وي بعض اأحيان يتم
دعوتهم للمشاركة ،أما بالنسبة لأطفال الرضع من سن  6أشهر حتى ثاث
سنوات ،فنجد أنهم يتلقون عروضا تعتمد عى امنبهات الجسدية من خال
األوان واأصوات واملمس ،وذلك لتنمية إدراكهم امعري ،ومع بداية كل شهر
يتم افتتاح مرحيات جديدة ومن امعتاد وجود مساحة عند مدخل امرح
مع طاوات مجهزة بلوحات وأوراق للرسم واللعب ي الفرات امتاحة ،تقدم
العروض امرحية بأسعار مخفضة ،تجربة اميكروتياترو تتيح  9عروض ي
وقت واحد وي مكان واحد وبهذا يعيش الجمهور حالة من امهرجان امرحي
ويعيش أفراد اأرة كلهم يوما ترفيهيا ثقافيا ي مكان واحد ،كا أشارت إى
رورة أن تقدم اموضوعات والقضايا امرحية من خال رؤية الطفل.
أما امخرج امرحي اأستاذ باسم قناوي ،فقد تحدث عن مرح الطفل من
امنظور الفني ومن امنظور الربوي ،بالنسبة للمنظور الفني فلقد تحدث من
خاله عن امرحيات امرية القدمة والحديثة ،أما بالنسبة للمنظور الربوي
فقد أكد عى رورة هامة جدا وهي أن يهتم مرح الطفل ي كل مكان
بتقديم قيم تربوية وأخاقية لأطفال ،لذلك طالب أن يشارك امتخصصون
ي امجال النفي والربوي ي متابعة العروض امرحية من البداية وهي ما
زالت فكرة حتى تتحول إى نص ثم إى عرض ،كا أشار إى رورة أن نراعي
صفات ومتطلبات كل مرحلة عمرية.
أدارت الندوة الفنانة عزة لبيب وأشارت إى رورة ااهتام بتقديم الجديد
داما للطفل ،وتحدثت عن تجربتها من خال عملها ي امرح القومي للطفل.
خلصت الندوة إى مجموعة مهمة من التوصيات منها:
زيادة االتمويل ،زيادة قاعات العرض امرحي ،استخدام الطرق الحديثة لحل
مشكات مرح الطفل ،ااستعانة بامتخصصن ي مجال علم النفس والربية
أثناء كتابة النص امرحي للطفل.
وأخرا ،علينا أن نعرف أن مرح الطفل يحتاج منا جميعا إى أن نكون يدا
واحدة ،فا بد أن يجتمع اأكادميون من امرحين والربوين وعلاء النفس،
ومعهم امخرجون واممثلون والكتاب لي يقدم للطفل وجبة ثقافية ومرحية
تساعد عى تنمية جميع جوانب الشخصية لدى الطفل امري وا نستطيع
أن نلوم إا أنفسنا إن تركنا هذا امجال دون أن تتضافر كل قوانا أن طفل
اليوم هو رجل امستقبل وهو من سيقدم العلم والثقافة وامرح لأجيال
القادمة ،وهو من سيكمل الرسالة التي بدأها آباء امرح ،وأننا إذا نجحنا
أيضا ي تحقيق الهدف ،وهو ااهتام مرح الطفل ،سوف يكون لدينا غدا
مرح جاهري مري قوي بعد أن يتحول هؤاء اأطفال إى ممثلن كبار.
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الساعة اأخرة..
سمر هادي

بطاقة العرض
اسم العرض:
الساعة
اأخرة
جهة اإنتاج:
فرقة مرح
الغد
عام اإنتاج:
2018
تأليف :عيى
جال الدين
إخراج :نار
عبد امنعم

جريدة كل المسرحيين

الحروب عى مر التاريخ البري ،وعى كل
أشكالها تركت بصات ودائل توضح إى أي
مدى اإنسان قادر لخلق امررات إبادة اآاف
من البر من أجل مصالح دولة أو حلف ما.
بينا جاءت الحرب العامية الثانية كذروة
لتنامي غرائز الدمار وسحق الدول لبعضها
البعض من أجل فرض السيطرة عى اآخرين؛
وتعد من أبشع امجازر التي حدثت تحديدا ي
 1945القذف النووي عى هروشيا وناجازاي.
وإى زمن قريب تحاول اليابان معالجة ما خلفه
هذا القذف.
تناول عرض «الساعة اأخرة» مرحيا هذه
اللحظة التاريخية .العرض من مثيل ريف
صبحي ،سامية عاطف ،معتز السويفي ،محمود
الزيات ،محمد دياب ،مشاركة نورهان أبو ريع
ومحمد حسيب ،ديكور وأزياء محمد هاشم،
ومن إخراج نار عبد امنعم.
بفضاء منعزل ،يبدو خارج امدينة ،يعيش
الكولونيل توماس ويلسون مُ فجر قنبلة
هروشيا .تبني دراما العرض عى «الساعة
اأخرة» من حياته .ويسر بناء اأحداث من
داخل عقل الكولونيل .تبدأ اأحداث مع زيارة
حارس الحديقة ي امنزل امجاور إى توماس
ومن ثم يركه ي ساعته اأخرة إحيائه أهم
لحظات حياته ،حيث يتم استدعاء الطفولة
النابغة لهذا العا ِلم ويظهر صوته ي الفضاء
امرحي بوضوح ،وعاقتة الحب الشديدة
بوالدته ،التي شاركت موتها ي دفع توماس
إى قتل والده ي سن الخمس سنوات .إى آخر
الرحلة ومجيء لحظة تفجر القنبلة .وي حن
تم تصدير هذا البطل طوال العرض بصورة
الضحية التي وقعت ي يد النظام اأمريي
ي تلك الفرة ومارسات الضغط عليه لي
يقوم بالتفجر ،لكن تلك الصورة تحتاج إى
إعادة نظر؛ كيف يتم تقديم البطل الذي قام
جرائم قتل أبادت اماين مثل تلك اإنسانية،
خصوصا تكوين مط الشخصية منذ الصغر ميل
إى القتل؟! .وعدم ااعراف بالجرمة  -سواء
مرحيا ،أو واقعيا ي تسجيات تلفزيونية -
لذا يتشابك العرض مع الواقع بتقديم تلك
الشخصية بإنسانية مفرطة مثرة للشفقة بداية
من اارتكاز عى عزلته التامة وإن كان له
صديقه حارس الحديقة امجاورة.
وينقسم الفضاء امرحي إى جزئن؛ الزمن
الواقعي وزمن اماي  -غالبا مقرن بعمق
امرح  ،-وأحيانا ما يكون هناك تداخل ي

الزمنن .ذلك داخل ديكور مرحي بسيط
عبارة عن أريكة وكري ،ومثال توماس الذي
يلعب دور ي دراما العرض ،حيث يواجه توماس
نفسه من خال هذا التمثال ويلقي عليها لوم
أفعاله ،ففي حن يُثبت التمثال لحظة بطولة
الكولونيل ،إا أنها هي نفس اللحظة التي
تقرب من ازدواج الشخصية .كا انقسم الزمن
الواقعي إى جزئن ،اأول وهو اآي  -الذي ا
يتجاوز الساعة  -وحضور الواقعة التاريخية
نفسها عى امرح من خال اأفام التسجيلية
التي قدمت اأحداث مختلطة مع الحدث
امرحي .الصورة امرحية ي النهاية حاولت
إخفاء الفاصل الزمني بن ما يعرض ي اأفام
التسجيلية والواقع ،من خال استخدام ألوان
غر حادة مثل الرمادي أو اأبيض مع انعكاسه
عى السلويت.
أحد أسباب تقديم مط شخصية الكولونيل بتلك
الحساسية اإنسانية جاءت بالتوازي مع زيادة
هيمنة أساليب النظام اأمريي ي ذلك الوقت؛
للكشف عن حيل هذا النظام .ويأي عى
الصعيد اآخر لحظة الدمار الذي مر به الشعب
الياباي وذلك ي حوار يدور بن الكولونيل
وفتاة فاقدة البر وا تدرك ما حل ببادها.
لننتقل إى صوت خطاي يواجه الجمهور بعدم
اتهام القاتل عي سحق كل هؤاء البر ،فكل
منا له جرامه ،كل منا  -كشعوب  -يرأسه
نظام سلطة يدفع مصره بشكل مغاير .لكن
بن سطور العرض هناك صوت يحمل تناقض
ي تكوين شخصية الكولونيل؛ حيث تصدير
نبوغه وعبقريته ،وعى النقيض يصفه بقلة
الوعي مصره ،وخضوعه لأوامر ،خصوصا ي
مشهد محاولة منع تكرار الجرمة مرة أخرى ي
ناجازاي عى يد صديقه اماكم.
«ماذا نتذكر ما يحزننا ي الوقت الذي يجب فيه
أن تكون سعداء؟» جاءت عى لسان الكولونيل
محاولة منه تجاوز الصوت الذي يذكره بجرمته
ي يوم عيد مياده ،ومصادفتًا يوم وفاته
أيضا .مجازا كأنها ليست بجرمة هزت حضارة
بأكملها!
وبصوت خطاي واضح يفتخر البطل بجرمته
التي ارتكبها بدافع حب وطنه ،وتنفيذ مصالح
الدولة ،وهي نفس الدولة التي نبذت فعله
ي النهاية عندما تحول مسار مصالحها إى
اتجاه آخر .أي بطولة إذن تخلقها مصالح دولة
عى حساب أباده شعب وحضارته؟ .والسؤال
امفصي ي العرض ،ماذا يرأ القاتل أمام واقعنا
امري اآي ،تحت مررات إنسانية؟! وي
مواجهة مع جمهور امرح ،ومشاركة فعل
الجرمة التي يرتكبها كل منا ي حياته واخفائها؛
يفتخر القاتل بجرمته اأكر دموية .ما زالت
الحروب قامة ،ما زالت الجرائم ترتكب تحت
اسم حب الوطن إى آخر ثانية ي الساعة
اأخرة.

حرب مسترة
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وما الدنيا إا سجن كبر

بطاقة العرض
اسم العرض:
البؤساء
جهة اإنتاج:
كلية التجارة
– جامعة عن
شمس
عام اإنتاج:
2018
تأليف :فيكتور
هوجو
إخراج :محمد
عبد الله

منار خالد

جريدة كل المسرحيين

الثورة وامناجاة بالعيش الكريم ،وسط مجتمع مأه الظلم والفوى،
واحدة من أكر القضايا طرحا عى الساحة امرحية ،وفقا للمنهج
السسيولوجي وما يعانيه مجتمعنا الحاي من مشكات كثرة تجعل
هناك تقاربا واضحا بن تلك اأوضاع امرحية والواقع امعايش ،ما
يشكل لهذا النوع أنتشارا بالغا ،متاشيا مع اآيديولوجيات الفكرية
وحال معاري هذا امجتمع.
ولعل رواية “البؤساء” للفرني «فيكتور هوجو» (18٠٢م 1885 -م)
من أوائل اأعال الفنية التي ناقشت تلك القضايا ااجتاعية امتأزمة،
واستعراض أثرها عى الشعوب ،كملحمة برية بائسة تنقل من خالها
مآي القرن التاسع عر لفقراء فرنسا .قدمت رواية “البؤساء” عى يد
فريق مثيل كلية التجارة جامعة عن شمس ،رؤية وإخراج «محمد عبد
الله» بامهرجان القومي للمرح امري ي دورته الحادية عرة.
م يختلف العرض ي ترتيب أحداثه أو زمن رده عن رواية هوجو،
حتي ي حفاظه عي وحدة امكان التي تدور بها اأحداث «فرنسا»،
بل أكتفي العرض بأعداد الرواية أعدادا سمعيا وبريا ،وليس دراميا،
فالبناء الدرامي هو نفسه بناء هوجو ولكن الصورة امرسومة هي من
أعطت للحدث وضوحا وتأثرا.
وكان أول هذه اإعدادات هي الدراما الحركية والتأليف اموسيقي
حيث يبدأ العرض بأوفرتر كلاته تنحر ي جملتن «عينك ي اأرض
ستظل داما عبدا ،أنت واقف فوق قرك» ،كلات حاملة ي معانيها
مهيدا معاناة ا يعلم أحد أسبابها بعد ،مكما لتلك الكلات صورة
برية شديدة اامتياز ي التصميم كزنازين خشبية مكسوة أطرافها
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بالخيش مأ فضاء امرح ،سهلة الحركة والتنقل عى يد «كورس»
العرض ،لتشكل أوضاع كثرة ومتنوعة ي مختلف اأحداث ،ولكن
تبقى كزنازين من البداية وحتى النهاية ،مؤكدة عى وجود القيود مها
اختلفت اأماكن وامسميات.
فرسم «محمود صاح» ديكورا منتهى اإتقان والعناية الشديدة ،عاكسا
لحالة الفقر والذل وامهانة امأخوذة من وجوه الكورس /الشعب ،الذي
هو أيضا مساهم ي تشكيل سينوغرافيا العرض ،فهو من يقوم بتحريك
كل قطع الديكور ،مستخدما جسده لتشكيل أشكال مختلفة من
الزنازين لتكوين بيوت ،قصور ،مخابئ حروب ،حانات وغرها وغرها،
كا أنه مثل حطام شعب عاى من الظلم والجهل والجوع مرتديا طوال
أحداث العرض خيشا عاكسا مدى اأزمة امقدمة.
وساعد ي تكوين تلك اللوحة امتقنة الصنع إضاءة «أبو بكر الريف»
من ألوان نارية تعكس حالة الخطر الدائم والفجوة امجتمعية بن
السلطة والشعب ،ولعل تلك الفجوة هي خيط الرواية اأول الذي
اعتمد عليه العرض.
حيث يبدأ العرض ي يوم إطاق راح «چان فالچان» من السجن ،ظنا
منه أنه قد حصل عى حريته وسيودع عام الزنازين هذا ،لتقع مواجهة
بينه وامفتش چافر يتضح لنا من خالها أسباب دخول چان السجن،
وهي نفسها اأسباب امقدمة ي الرواية ،كلص رق خبزا من أجل أخته
وأطفالها الجياع ،وسبب طول مدة سجنه لعرين عاما داخل العرض
تعود لكرة محاولة هربه ،مؤكدا امفتش چافر ي نهاية امواجهة أن
چان م يحصل عى حريته بعد ،وأن صحيفة سوابقه سوف تطارده
حتى موته ،وأنه سيخرج من سجن صغر مواجهة سجن أكر.
وتتواى أحداث العرض بن خروج چان ومواجهة الكثر من اأزمات ي
الحصول عى عمل ومقابلته لأب ماريوس الحنون الذي يعيد لچان
إنسانيته من جديد ،التي كاد أن ينساها ،وعكس تلك اإنسانية ي
تعاطف چان مع شخصية ڤانتن وكوزيت وماريوس..
ولعل ذلك التشابه الذي يكاد يقرب إى النسخ من حيث اأحداث ،هو
ما يجعل العرض مفتقدا للرؤية الحقيقية ،فالجدير بالذكر من العرض
حقا هو تقديم مواهب شابة عى وعي ودراية كافية بخشبة امرح،

حيث مكن اممثل «حسن خالد» الذي قدم دور «چان فالچان» من
أدواته الجسانية لتوظيفها ي مسارها الصحيح الذي يخدم الشخصية
ي مراحلها امختلفة منذ أن كان شابا سجينا وصوا للكهولة التي بدت
عى وجهه وحركات جسده ،ملتزما بحركة قدمه التي وفق ي أن
يحافظ عليها طوال العرض كمصاب من التعذيب الذي وقع عليه ي
السجن.
وأدوار النساء داخل العرض التي ساهمت ي إبراز صورة امرأة ي القرن
التاسع عر ي امجتمع الفرني ،التي ا طائل منها وا فائدة حيث
التزمت عامات امصنع الذي تعمل به فانتن ي حياكتهن للمابس
بحركة إدخال وإخراج أداة الحياكة دون أن يقمن بربط نهايتها ،لتكون
عامة سيميائية من الاجدوى ي العمل ،فامرأة ما هي إا جسدا لسد
شعور الشهوة وفقط ،عن طريق شخصية فانتن التي وقعت ضحية
رجل مخادع وأنجبت منه طفلة وكان مصرهمها الخاء الذي م يكن
عطوفا عليها عى اإطاق ،بل افرسها وحولها إى جسدين منهكن،
ولكن لحق فالچان «كوزيت» بعطفه ،التي مثل امستقبل القادم
كطفلة حملت عى عاتقها أفكارا حول وضعية امرأة داخل مجتمعها ا
تعلم عنها شيئا ،حملتها فقط أنها ولدت أنثى.
وبنشوب اأمل من جديد ي حياة البؤساء بإنقاذ كوزيت وظهور الحب
بن «كوزيت» و«ماريوس»  -وهو أحد الشباب الثوري ضد نظام فرنسا
 يظن الجميع أن القدر سوف يقلب اأحداث من بؤس قاتم إى أملي استراق الحياة من جديد ،وذلك ما تم حدوثه بالفعل عند هوجو
وإنهاء أحداثه بزواج كوزيت وماريوس.
ولكن يبدو أن لدراماتورج العرض نظرة أخرى تعتر هي نقطة
ااختاف الوحيدة التي قدمها العرض عن الرواية ،وهي «النهاية»
التي قدمت صورة امرأة وهي مستمرة ي قهرها واستقصاء الحب
من حياتها معذبة ومنهكة ومدمرة ،لتخلو النهاية من أي أمل ويخر
كل ذي حق حقه ،يقتل چان عى يد چافر ،ويقتل أيضا أبناء الثورة،
وتعذب امرأة وتغتصب وتعود أرض فرنسا لسلطتها الباطشة التي حتى
وإن أعطت فرصة لبزوغ فكرة اأمل ،كانت قادرة فيا بعد بإقصائه
أبديا.
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عندما ا نستطيع ،مها بلغت قدرتنا ،امتاك يء ما حتى يصبح
بعيدا عن متناول أيدينا ،نظل نراه محاطا بهالة مضيئة تكسبه بريقا
ناصعا اإضاءة ،ويتحول تدريجيا إى حاجة ملحة لنا تعمل عى محو
كل ما هو جميل حولنا ،مقابل جال وهمي غر مري يظل مصورنا
داخلنا فقط .تلك الصورة الزائفة هي أساس كل الرور من حولنا،
حيث متلك البر طبيعة متاز باأنانية وهي الرغبة الدامة ي
اامتاك ،وهنا يصبح لكل ما هو مفقود عنا جال خاص ،سندركه
بشكل متكرر عندما ننظر للعرض امرحي «ستوديو» بعن بطل
عرضنا امصور العجوز الذي قام بدوره مخرج ومؤلف العرض «عاء
الكاشف».
يتم مراعاة الفضاء امرحي الخاص بكل عرض عن طريق ثاثة
مفاتيح هامة  -كا أرى  -وهي“ :امرح الذي قدم عليه العرض
امرحي ،فضاء امرح الذي لجأ إليه كل من امخرج ومصمم
الديكور ،العاقة بن ممثي العرض والحيز الخاص بالجمهور”.
والحقيقة ،إن الجوانب الثاثة امتلكت ثراء ي هذا العرض ،ولكن
قبل الخوض فيها يجب تسيط الضوء عى امصور الذي أخذنا معه
ي رحلة مأسوية متفرقة اأحداث بسبب استدعاء امصور لبعض
من زبائنه ي يومه اأخر قبل إغاقه لاستوديو .بدأ امصور يحدث
الجمهور عن مهنته وعن قسوة عامل الزمن الذي أثر عى مهنته
وهددها بااختفاء رغم أهميته ي صنع ذكرياتنا القدمة ،ويبدأ ي
اللجوء إى تقنية الكواج السينائية بانتقاله امتكرر من لوحة إى
أخرى مسه بشكل عمي وشخي.

رسمت اللوحات بشكل متضافر داخل مرح الغرفة الخاص مرح
الغد الذي عرض العرض امرحي عليه ،ولكن أيضا كان رسم
اللوحات اأربع مقرونا برسمة الجمهور الذي وضع عى جانبي
الغرفة بحيث تدور اأحداث ي منتصف الغرفة بشكل طوي أمام
الجمهور ،وعندما بدأ امصور الحي تحدث إى الجمهور بإدخاله ي
حكايته مجرا كا لو كانوا زبائنه امدعوين.
ي هذا العرض نحن أمام شخصية واحدة تقوم بالحي وهي امصور،
وبقية الشخصيات تأي ي لوحات غر مكتملة ينقصها النضج ،تصل
بنا إى مرحلة ما وتنتهي دون أن تصل بنا إى النشوة ،فقط تثر لذتنا،
وهو أمر تعمده امخرج برسمه لجال مفقود يتاى مع شخصية
امصور نفسه التي تبدأ ي التاي والفقد رغم ما ملكه من جال.
احتضن مؤدي شخصية امصور الجمهور داخل أحداثه بذكاء شديد
أثناء طرحه للعرض ،وذلك عندما استمر هاتف إحدى السيدات من
الجمهور ي الرنن ،فذهب إليها وقام بااحتكاك معها عن طريق
أخذه لهاتفها واإجابة عى امتصل بأنها غر قادرة عى الرد أنها
داخل استوديو التصوير الخاص به اآن ثم أعطاها هاتفها وأكمل
نسج حكاياته ،ومن جديد تفاعل مع الجمهور عند حديثه عن
فينوس ربة الجال مقطوعة اليدين فأخذ يغازل إحدى امتفرجات
ويلقي عليها حديثه الخاص بحبه لفينوس كا لو كان يتحدث
عنها ،حتى يشيح بوجهه عنها ويذهب للتمثال الذي يأخذنا لقصة
حب غر مكتملة بن هانم وامصور الذي فضل مثاا حجريا عليها
فتزوجت من خواجة وتركته ،وعند شعوره بالفقد والتخي بعد
رحيلها تظهر فتاة البالرينا لنا وتبدأ الرقص بعدما أصابها الفشل
ولكن إرارها يجعلها تراقص كفراشة امعة تحت ضوء القمر
امنعكس عى بحرة ما ،لكنها تختفي فجأة ،ا نعلم هل كانت
حقيقية بالفعل أم مجرد لوحة متخيلة أصابت العجوز ،وما أكد
الحرة هو كل من اللوحة الثالثة والرابعة.
بسبب الرغبة الدامة ي التواصل بن امصور وبن الجمهور ،فقد قام
بوضع شاب وشابة بن الجمهور وأخرجها من وسطها عى أنه يعلم
حقيقتها ،فنكون أمام مشهد رفض أم صعيدية لزواج ابنها من فتاة
الغجر ،وتبدأ ي تدبر امكائد لها ولكن ينقلب السحر عى الساحر

وتقتل حفيدها بيديها ،ومن تلك اللوحة نتشابك مع اللوحة الرابعة
بأن هذا الشاب هو ابنه الذي سافر للخارج وتوي دون أن يودعه؛
رغم رورة اإشادة باأداء التمثيي الخاص باللوحة الثالثة لكل من
اأم (ساسم جامع) ي دور زيادة والزوج والزوجة ،إا أن تلك اللوحة
بالتحديد قد تسببت ي إفساد متعة العرض ،فالقصة ا تلمس امصور
بشكل شخي بل تخص عاملة تنظيف ااستوديو لديه ،كا أن الزمن
هو أغى ما يوجد ي عروض الحي ،فا يجب للوحة أن متلك زمنا
أكر لها من اللوحات اأخرى التي يجب توافقها زمنيا ،إا إن كان
للمخرج رأي آخر بأن نكون أمام لوحة أساسية ي العرض امقدم تكون
مؤثره ي قصة الحكاء ،وهذا لأسف م يحدث وكان أقرب لبوابة
خاطئة من أجل الدخول ي قصة ولده يوسف الذي تركه.
كان أول ما استمعت أذن الجمهور له هو أغنية “يا دنيا يا غرامي”
للمطرب «محمد عبد الوهاب» التي تسببت مع اإضاءة ي خلق
حالة كاسيكية تحيلنا زمنيا إى حقبة اأربعينات مثا ،فنجد ذلك ي
الكاسيت القديم الذي يعتمد امصور عليه كآلته الرفيهية السمعية
رغم التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه اآن ،وما يؤكد حاات
التنقل الزمني كانت مابس حبيبته هانم التي كانت ترتدي عباءة
ملتفة عى جسدها وبرقع يغطي وجهها .لذلك مكننا الجزم بالحقبة
التاريخية ،ولكن بسبب تعمده طرح لوحات بعينها فلم نستطع
معرفة بقية اأزمنة ،خصوصا أننا ما زلنا أمام ضبابية اللوحة الثانية
التي ا ملك وجودا زمنيا ومكانيا ملموسا ،ي حقيقة اأمر أنها ا
متلك وجودا حقيقيا أيضا.
تتشابه حالة الغموض ي اأحداث مع النهاية القاطعة للعرض بغلق
امصور مكانه الحميمي الوحيد ورحيله الذي يشر لنا بوفاته وليس
مجرد ترك مكان؛ م ينت ِه العرض برحيل امصور ،فمثلا كان الجمهور
بدايته كان نهايته ،فقد أصابت الدهشة الجمهور بعدما وجد صورهم
تعرض باللون اأبيض واأسود وسط الصور القدمة التي تخص امصور،
والتي التقطها قبل بداية العرض مصور امرح “مدحت صري” الذي
قدم العرض كإهداء له عى جهوده ،مدحت نفسه يتاى مع العرض
فهو عنر مهم ي الوسط امرحي لكنه غر مكتمل يختفي كالظل،
ليصبح العرض بأكمله حالة من الجال امفقود.
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جريدة كل المسرحيين

يبدو من عنوان العرض أنه ثائر عى امألوف؛ إذ إنه اختار أن يكون باللغة
اإنجليزية ،اأمر الذي ا يخلو من قصدية بكل تأكيد ،ويأي ي إطار سياقات
نصية تكشف عن طبيعة التعالق التي تتم بن العنوان ونصه ،كا يشر الباحث
امغري محمد رشد ي مدخله النظري لدراسة العنوان.
تدور أحداث العرض عر ثاثة عصور زمنية تلخص تاريخ الجنس البري منذ
بداية الخليقة حتى اآن ،فامشهد اأول يجسد بشكل حري راع قابيل وهابيل
عى امرأة وينتهى مقتل الثاي ولنصبح نحن أبناء القاتل ،وبعد ذلك ننتقل
إى عر آخر لنتعرف عى أرة مكونة من أب وأم وابن وابنة وخادمة ،اأب
منشغل باخراع العجلة الذي يرى أنها ستنقذ البرية ,واأم بربية الديناصورات
واماموث ،والخادمة بإغواء الزوج ،والبنت بتلبية رغباتها الجسدية ،واابن
منشعل بالقتل ضد رغبة والده ،ثم اأرة نفسها ي عر آخر تشارك ي مؤمر
للحيوانات الثديية ،وقد أصبح اأب رئيسا لجاعة الثدييات التي تتحكم ي
بقية امخلوقات ،وتظهر العرافة لتتنبأ مستقبل الجميع ،واابن ما زال يطارد
أحد الزنوج لي يستوى عى كرسيه امتحرك ،وينغمس اأب ي ملذاته متناسيا
أرته بينا ما زالت اأم تحاول أن تحافظ عى أرتها وزوجها حتى وإن علمت
بأنه عى عاقة بامرأة أخرى ،واابنة تحمل بشكل غر رعي وتحاول إخفاء
جرمتها ،وتهطل اأمطار ثم تصبح سيوا وعندما يقتل اابن الزنجي تصبح
طوفانا ،ويتقاطع ي كل مرة مع هذه اأحداث ثاثة من امشخصاتية يلعبون
أدوارا عدة ،فمرة رواة الحدث ومرة يشاركون فيه كتصنيع مكشوف للعب
امرحي «امرح داخل مرح»  ،Meta - Teatroالذي أسسه براندلو وتأثر
به كاتب النص ثورنتون وايلدر .وي النهاية ،نكتشف أن ما رأينا م يكن إا
لعبة درامية أراد بها العرض أن يظهر لنا كيف عاش اإنسان رغم كل الصعاب
وامصائب ،وكيف قدر له أن يحيا داما ي راع مع اموت والخطر ،لذلك يجب
أن يقاتل من أجل الحياة ليخلق عاما جديدا ،بعد أن «نجونا بأعجوبة» وليس
بفعل قصدي منا.
ي مشهد الطوفان يستدعي الدراماتورج سامح عثان مقاطع من قصيدة أمل
نوح! /امدين ُة ت ْغ ُ
ُ
دنقل (مقابلة خاصة مع ابن نوح) وهي( :جاء
رق
طوفان ْ
البيوت/
جات
الحوانيتَ /م ْبنى
ِ
ِ
شيئًا ..فشيئًا /تف ُر العصافرُ ،واما ُء يعلو /عى َد َر ِ
الري ِد/
البنوك )...دون أن يتطرق إى الجزء اأخر من القصيدة الذي يدهشنا
ِ
فيه أمل دنقل بأن سبب رفض ابن نوح ركوب السفينة هو أنه يحب الوطن
“قال ا للسفينة وأحب الوطن” وهذا هو دور امبدع حن يتناول اأسطورة
أو الراث بشكل عام ،فنحن ا نعيد إنتاج تراثنا كا هو ،إما الجدل مع الراث
وإعادة قراءته وتأويله يعد مثابة الروح التي تعيد له الحياة بنبض الوضع
الراهن ،حيث تغر ي بنية التفكر ،هذا إن كان هدفنا التغير وبناء عام جديد
 كا يقول الرجل ي النهاية  -لكن ما قدمه العرض م يكن إا تكرارا ودوراناإى الخلف ،فحن يظل قابيل قابيا وابن نوح هو ابن نوح كا نعرفها ،وحن
يصبح اإنسان هو امسئول عن الكوارث ،وامنقذ غائب ،فلن نتغر وإما سنظل
ندور إى الخلف.
م يقدم امخرج سعيد مني حتى نهاية العرض أي مرر درامي لتسمية عرضه
باللغة اإنجليزية ،بل وا استخدامه أكر من مستوى لغوي داخل العرض –
العامية امرية وأغنية مايكل جاكسون.
يستحر لدينا العرض مفهوم النص الغائب لدى جوليا كريستيفا حن يستدعي
عددا من النصوص منها اأسطورة ونص أمل دنقل ومايكل جاكسون لتتفاعل
مع النص اماثل (يوترن) وإن ظلت الغلبة والتجي اأكر والهيمنة لصالح
اأسطورة وتكريسها.
العرض عى امستوى الظاهري تجريبي ،ا يحتكم إى امنطق التقليدي ي البناء،
فاأحداث تسر بشكل غر منطقي ،ي تداخل زمني بن اماي والحار ،ي
امشهد نفسه الذي نشاهد فيه اإنسان البداي نشاهد شاشة السينا والعجلة
وامابس التي تجمع بن العامن ،اإضاءة واألوان البيضاء الباهتة للسحب
امعلقة أعى امرح التي تعر عن برودة العاقات ،ثم تعددها وتباينها ي
حاات الطوفان والحرب ،وكذلك البيت الذي ا تستطيع أن تحدد كونه بيتا
أم سفينة؟ كل هذه العامات الدالة صاغت رؤية تشكيلية غرائبية ،لكن
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بطاقة العرض
اسم العرض:
يوترن
جهة اإنتاج:
مرح
الطليعة
عام اإنتاج:
2018
دراماتورج:
سامح عثان
إخراج:
السعيد مني

البنية العميقة ظلت تحت أر اماي ،فلم تنتج أي مستوى من ااكتشاف
امنتظر من مثل هذه النوعية من العروض .يرى بارت أن عى امخرج استغال
اعتباطية العامة ،وأن يلفت اانتباه لصنعته وهو ما وصفه “بناءو براج”
بالقدرة التوليدية للعامة امرحية ،التي ا مكن أن تأي إذا كنا نحيل اليء
إى الصورة الفوتوغرافية امتعارف عليها ،فقابيل هو القاتل ونحن أبناء القاتل،
ا يتقبل كل منا اآخر ونخون ونقتل ،ولعنة الدم تطاردنا ولن نتوقف عن
إراقة الدماء ،وسنظل داما ندور إى الخلف ..لهذا تبدو قراءة العرض للراث
قراءة أحادية تقلل من قيمته ،بينا القراءة الجديدة  -كا يقول عابد الجابري
 تتحقق بتجليته وتحيينه  Actualiserعر مارسة القراءة والفهم اللذينيجعان النص حارا ،وليس جعل الحار حارا ي اماي.
إن ما قدمه سامح عثان الدراماتورج وامخرج السعيد امني هو رؤية
مشوشة ،تنادي بالتغير والتجديد – وهو ما يطالب به اأب ي ختام امرحية
 لكن العام الجديد ا يبنى عى اأسطورة وا عى تكريس صورة مطية للمرأة،أننا بهذه الطريقة نعيد بناء العام القديم مرة أخرى .فالعام الجديد لن يصنع
إا بخلخة هذا امخزون الثابت لأسطورة وللصور النمطية.
اممثلون حاولوا أن يرعوا بإيقاع العرض وطبيعته التي يسيطر عليها الجمود،
فمن خال منطر مرحي واحد كان مطلوب منهم أن مروا بثاثة عصور
عي» أداء
مختلفة ،فكان أداء الرواة الثاثة «ميشيل مياد ،وريتا هاي ،وإسام ِ

ديناميا قادرا عى تحطيم حالة الجمود براعة ،واستطاع ريف خر الله ،ي دور
الزوج ،اانتقال بن الشخصيات عر العصور الثاثة ،وإن غلب عليه ي بعض
اأحيان اأداء «امونوتون»  monotoneفلم ن َر اختافا كبرا ي أدائه لإنسان
البداي واإنسان ي الوقت الحار ،وكان أداء هايدي عبد الخالق «الزوجة/
حواء» ،ربة امنزل القانعة ،ممزوجا بحس كوميدي لطيف ،كا أدت سوزان
مدحت دور الع ّرافة بشكل مطي معتاد ،أما ريهام أبو بكر (الخادمة) فقد أدت
دور الغواية /الوجه الثاي للمرأة /حواء بشكل مناسب جدا ،واستطاعت أن
تعر عن الغاوية إمائيا وحركيا بشكل جيد ،خاصة ي مشهد اأداء الحري الذي
صممه عمرو باتريك ،وي دور الخادمة كانت خفيفة الظل .وأيضا نرمن نبيل
(اابنة /الجيل الجديد من حواء) وهشام فهمي (اابن) جاء أداؤها بعيدا عن
طبيعة الدور ،وكل منها يحتاج دراسة أكر للشخصية وخصوصا الثاي ،فلو أن
قابيل صاحب الجرمة اأوى كان هكذا ما حدثت الجرمة برمتها! فالتعبر عن
الر ا يعني أبدا اانفعال الخارجي والوجه العابث.
لعبت سينوغرافيا العرض من الديكور وامابس تصميم محمود غريب ،وكذلك
اإضاءة مع وموسيقى صادق ربيع ،دورا بارزا ي تفسر رؤية امخرج ،حيث
كان لكل منها دالته التي تحول ذهن امتلقي إى فاعل ومشارك حقيقي ي فك
شفرات الرسائل التي طرحها امخرج ي العرض.
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يوم معتدل جدا
رغدة محمد

وسط حضور جاهري كبر من مختلف اأعار ،قدمت فرقة مرح
الشباب التابعة للبيت الفني للمرح ي ثاي أيام امهرجان القومي
للمرح عرض «يوم معتدل جدا» ،عى مرح أوبرا ملك ،من تأليف
سامح عثان وإخراج سامح بسيوي ،وبطولة كال عطية ومجموعة
من الوجوه الشابة الجديدة .حيث سعى العرض إى تكوين صور
مرحية اجتاعية عر التشكيات الجسدية ،التي جاءت حاملة قدرا
من الدقة ي عمليات التشكيل البري وأيضا كان هناك تركيز عى
أهمية الحركة ي عملية اإخراج حتى يتم بناء صورة تعبرية حية تثر
أنظار امتفرجن وتؤثر عى عملية التلقي بشكل إيجاي.
ي هذه اأجواء جاءت أحداث العرض تدور ي إطار كوميدي حول
شاب بسيط يدعى «معتدل» يتعرض ي حياته ليوم يء للغاية
فهو يفقد فيه عمله ويتعرض للرب وعى قرب بأن يفقد حبيبته،
وكل ذلك نعلمه بعد الدخول امفاجئ ي اأحداث وبدأ العرض عى
حديث معتدل مع صديقه سعيد ،فيذهب معتدل محل مابس يعمل
به صديقه ،وي هذا امحل يختلط الواقع بالخيال وسط امانيكانات
التي يقوم بها اأشخاص وتحتل الفضاء امرحي بشكل منظم .فينام
معتدل وتتحول هذه امانيكانات ي أحامه للشخصيات التي تعد
جزءا من حياته الواقعية سواء كانت حبيبته أو أباه أو عائلة حبيبته
أو زماءه ي العمل ،ومن َثم يستيقظ ليجد أمامه فتاة تخره بأنه
يحلم ليعاود النوم مرة أخرى ويرى جميع اأحداث امؤمة ي حياته،
وي كل موقف مؤم له تظهر فتاة الحلم لتُغر تلك اأحداث إى
اأفضل من خال جملتها «يا أيها اليوم كن معتدا».
شهد العرض الكثر من اأداءات ااستعراضية التي تأي ي نهايتها
بتكوين صورة مرحية أي ي نهاية كل فقرة نجد كل ممثل يأخذ
شكا وحركة محددة فيظهرون كأنهم صورة داخل بورتريه ،كا جاءت
هذه ااستعراضات بشكل منظم عى الرغم من ملء خشبة امرح
مجموعة من اممثلن الذي صنع كل منهم ما يسمى “بالكراكر”،
فكل شخصية تتشارك مع اأخرى وأحيانا نرى شخصن ي مشهد واحد
يتبادان الحوار معا بشكل ينتج كوميديا ،فيؤكد ذلك أن كا منها

كوميديا اأحام

بطاقة العرض
اسم العرض:
يوم معتدل
جدًا
جهة اإنتاج:
فرقة مرح
الشباب
عام اإنتاج:
2018
تأليف :سامح
عثان
إخراج :سامح
بسيوي

مكمل لآخر فا يوجد أحد عى خشبة امرح دون فائدة ،حتى إن
شخصية الولد الصامت الذي ينتمي لعائلة عريس حبيبة معتدل كان
له دور ي الكوميديا التي تفاعل معها الجمهور .وشكلت اموسيقى
جزءا هاما من الحوار ومن تفاعل الجمهور ،فاعتمد العرض عى
اأغاي امؤلفة التي تتاى مع سياق الحوار ،فقدت تعددت اأغاي
والتي كانت محببة من قبل الجمهور خاصة اأغاي الشعبية التي
تسمى (بامهرجانات) والتي تتحول فيها قاعة امرح لفرح شعبي،
كا تفاعل معها الجمهور أكر من غرها من اأغاي .وكانت أيضا
تعمل تلك اأغاي عى كر اإيهام فكان هناك ي مشهد روماني
أثناء وجود معتدل وحبيبته ،فقد صاحبها أداء لغوي يغرق ي
العاطفة امفرطة التي مزجت فيه اممثلة اللغة العربية الفصحى
بالعامة ،ومن ثم يتدخل وجود أغنية شعبية تفقد امشهد حدته
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العاطفية.
أما عن ديكور العرض فمنذ الدخول للقاعة ويظهر الديكور معلنا
للجميع فقد أوحت ي بوسرات اأزياء أنني ي ديفيليه انتظر عرض
امابس ،وبالفعل كان ذلك يتشابهه مع فكرة العرض من حيث عرض
مجموعة من الشخصيات ي جزء من حالتهم اليومة مثل اموظف
امتكاسل واموظفة التي تهتم بتصفيف شعرها وامدير امستبد واأب
الذي يرتدي الطربوش والخادمة الكوميدية التي ميل إى أجواء امرأة
اللعوب بضحكتها الصارخة وغرها من الشخصيات التي جاء استعارتها
من حياتنا اليومية بشكل مطي ،بينا تكر هذه النمطية بن
العاقات وبعضها بامابس واأداء الفكاهي ،فكان جميعهم ميزهم
مابسهم التي تساعدهم ي خلق الشخصية التي يظل غرضها ي
النهاية الكوميديا وتفاعل الجمهورمعها .وم يتغر الديكور منذ بدء
العرض حتى نهايته ،حتى أن عاقة الديكور بالحوار وامكان م تكن
متناسقة أحيانا خاصة ي مشاهد وجود معتدل ي منزله وحبيبته
ي منزلها فا فائدة وجود بوسرات اأزياء عى الرغم من أن هناك
حاات إظام تغمر خشبة امرح لثوان ،ولكن عدم تغرها كان يؤكد
عى وجود عام اأحام الذي يتسم بالاواقعية ،بينا جاءت معالجة
ملحوظة بعد انتهاء الحلم وخروج معتدل من محل امابس ووجود
نفس الديكور إا أن جعل امخرج معتدل وحبيبته خارج خشبة
امرح يجلسان أمامها ي مستوى الجمهورحتى يؤكد عى الخروج من
عام اأحام.
فكان الفضاء امرحي للعرض معتمدا عى تفعيل خشبة امرح من
خال ااحتكاك بالجمهور بجانب ااستعراضات .فقد كان امخرج
عى وعي بأهمية تفاعل الجمهور مع اممثلن وااحتكاك بهم ،فظهر
ذلك بوضوح ي نهاية العرض بعد إفاقة معتدل من الحلم ومقابلته
لحبيبته؛ حيث بدأت لحظات التغر وتحول اأشخاص لأفضل والتخي
عن السلبيات والتفكر باماديات ،فبدأ الجميع النزول إى القاعة
بشكل استعراي مع أغنية «سيلفي» التي تدعو للتفاؤل والتغر،
ومعها يتم التقاط صور تذكارية مع الجمهور فجعل ذلك اابتسامة
تغمر القاعة ،ونر البهجة والسعادة بن الجمهور.
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محاكمة واد من جنوة..

انحياز النص على حساب العرض

رامز عاد

جريدة كل المسرحيين

يقول الفيلسوف وامنظر اأدي الروي (السوفياي) ميخائيل باختن ي
كتابه عن الكرنفاات والدراما الساخرة ي العصور الوسطى« :نستطيع
القول بأن الثقافة الكرنفالية الهزلية ي العر الوسيط التي جذبتها
ااحتفاات ،كانت مثل (مكونا هاما) ي الحياة اليومية ،ما يعني دراما
ساخرة ماثل وتعارض (الثاثية الراجيدية) للمذهب والطقس امسيحي
الرئيسين ،ومثل الدراما الهجائية الساخرة ي العر القديم ،فإن الثقافة
الكرنفالية الهزلية بالعر الوسيط كانت إى حد كبر مثابة دراما الحياة
الجسدية (تزاوج ،وادة ،مو ،أكل ،رب ،تغوط وتبول) ،ولكن بالطبع
ليست تلك الخاصة بجسد الفرد وا بالحياة امادية الفردية ،وإما بجسد
النوع البري الشعبي الكبر ،هذا الذي م تكن الحياة واموت بالنسبة
له بداية ونهاية مطلقة ،وإما فقط طوران اثنان ي مو وتجديد غر
منقطعن ،إن الجسد الكبر لهذه الدراما الساخرة ا ينفصل عن العام،
إنه مشبع بعنار كونية وهو ينصهر مع اأرض التي متص وتلد» ،فعى
الرغم من مرور مئات اأعوام عى ذلك الشكل الكرنفاي الطقي الذي
ازدهر ي العر الوسيط ،فإننا قد نجد امفكر وامرحي اإيطاي «داريو
فو»  -الذي ذاع صيته ي خمسينات القرن الـ - 20قد استخدمه ي الكثر
من أعاله امرحية التي اتخذت من الطابع الكرنفاي منهجا لها ،وذلك
لتكون غطاء لنقد امؤسسة الرأسالية امتمثلة ي الدول الكرى الحاكمة.
من خال طرح أفكاره عى هيئة مرح ارتجاي متزج بن الكرنفال
وكوميديا دياري وكوميديا اإسفاات الجروتسكية ،استطاع «داريو
فو» تقديم الكثر من الحوادث التاريخية من خال منظوره الساخر
الخاص ،الذي ا يتشابه مع أي منظور آخر ،وذلك ليقدم الكثر من
اأعال امرحية التي استندت عى حدث تاريخي مثل «موت فوضوي
صدفة» و«إليزابيث :امرأة عن طريق الصدفة» و«إيزابيا وثاثة مراكب
ومشعوذ» التي نحن بصدد الحديث عنها.
فأما عن مرحية «إيزابيا وثاثة مراكب ومشعوذ» التي يدور خطها
الدرامي اأساي حول شخصية البحار اإيطاي «كريستوفر كولومبوس»
وعاقته «باملكة إيزابيا» ملكة الرتغال حن ذاك ،ومروعه بالوصول
إى الهند عن طريق الغرب ومطامع املك فريناندو ااستعارية الكارهة
لكل ما هو رقي ،فهي مرحية قد قدمها داريو فو عام  1971عى
مرح البلدية بباريس وقد اقت نجاحا شديدا وقتها ،فذلك النجاح
هو ما قد جعل نص هذا العرض هو واحد من أصعب ااختيارات التي
مكن أن يختارها مخرج ليقدمه ثانية عى خشبة امرح ،وذلك التحدي
هو ما قد حاول أن يخوضه امخرج امرحي «أحمد عبد الجليل» هو
وفرقته «قر ثقافة دمنهور» من خال ذلك النص ولكن هذه امرة
مع دراماتورج «د .سيد اإمام» وذلك لتقدم ضمن فعاليات «امهرجان
القومي للمرح امري» ي دورته الـ 11ولكن تحت اسم «محاكمة واد
من جنوة».
فعى مستوى نص عرض «محاكمة واد من جنوة» فقد حاول «اإمام»
من خال نصه امعار بأن يُبقي عى مجموعة من اأولويات التي
قد نجدها عى مستوى نص عرض «داريو فو» ولكن ليس بكل تلك
اأهمية امطروحة عند اإمام ،فنجد  -عى سبيل امثال  -طوال أحداث
العرض يتم الحديث عا تبقى من حضارة أندلسية إسامية سابقة
وذلك مع استمرارية ذكر نجاحات الحكم اإسامي ،التي عى الرغم
من ذلك النجاح فإنها تهدمت بعد تدخل رجال الدين ي الشؤون
الداخلية للدولة ،وذلك لنجد أيضا أن العرض قد حاول بشتى الطرق أن
يتجنب ذكر الديانة امسيحية بشكل مبار  -عى مستوى النص وحتى
عى امستوى البري  -لدرجة تصل إى ذكر اأديرة والكنائس بلفظة
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بطاقة العرض
اسم العرض:
واد من جنوة
جهة اإنتاج:
فرقة قومية
البحرة
عام اإنتاج:
2018
دراماتورج:
د.سيد اإمام
إخراج :أحمد
عبد الجليل

«معابد» وذلك عى الرغم من أنه من امعروف أن العر الذي تدور به
اأحداث هو عر «الهيمنة الباباوية الكاثوليكية».
اعتمد «داريو فو» ي بنائه لنص عرضه عى مستوين درامين أساسين
يتم التنقل بينها من خال تقنية «اميتاتياترو» وذلك ليقدم نقدا
ساخرا للسلطة ي كل أشكالها  -وعى رأسها السلطة الدينية  -وامتمثلة
ي رجال الدين ،باإضافة إى نقد السلطة السياسية الحاكمة امتمثلة ي
املك فرناندو ،وذلك عن طريق استخدام تقنيات الكرنفال اموديفاي
التي تعتمد عى مستوى النص باستخدام كلات وصيحات تتسم
بالبذاءة بقدر كبر ،وصم الشخصيات التي تنتمي إى الطبقة الحاكمة
بقدر كبر من الغباء وجعل الشخصيات التي تنتمي إى طبقة العامة
أكر ذكاء ،وذلك باإضافة إى ااعتاد عى الجسد الجروتسي الذي
يعتمد عى مابس منمطة تجعل الشخصيات أقرب إى شخصيات
كوميديا دياري ،وهذا ما قد حاول «اإمام» تخفيفه ي بعض اأحيان
وذلك من خال حذف بعض امشاهد واألفاظ ،لتتاى من السياق
العام للمرح امري ،لكنه أبقى عى فكرة السعي الرأساي الدائم
لبعض الدول ي السيطرة عى موارد بعض الدول اأخرى ،فمن خال
تلك الحذوفات واإضافات نستطيع أن نحدد أولويات وآيديولوجيات
الدراماتورج بشكل واضح ن
وبن ،فجميعنا يعرف بأن كافة نصوص «داريو
فو» اموثقة بن أيدينا اليوم ما هي إا نتاج كتابة زوجته «فرانكا راما»
إحدى لياي تلك العروض ،وذلك أن مرح «داريو فو» ي أساسه

يعتمد عى اارتجال والتطوير اليومي له وأفراد فرقته امرحية،
وذلك ما نفتقده ي عرض «محاكمة واد من جنوة» الذي يتسم بحالة
من حاات اانضباط «ا ُمخل» ي بعض اأحيان ،فإن نص «سيد اإمام»
قد نجده جيدا إى حد ما عى مستوى الدراما ،إا أنه يتسم بحالة من
حاات امبارة واانحياز ي بعض اأحيان.
أما عى امستوى البري للعرض؛ فبإضاءة وديكور ثابتن معظم
اأحداث وبأداء مثيي يتنوع بن ما هو مونوتوي وما هو متقن بعض
اليء ومن خال أغنيات وأشعار مقحمة ي بعض اأحيان ،قد حاول
عبد الجليل أن يُقدم ما كتبه سيد اإمام بشكل إخراجي أقرب إى كونه
مرجا للنص من كونه مفرا ومبدعا لأحداث ،فعى الرغم من أن
العرض يتسم بقدر كبر من اانضباط ،فإنه أصبح انضباطا مخا للفكرة
الكرنفالية ي بعض اأحيان التي تعتمد عى كر اإيهام وااعتاد
عى اارتجال ي الكثر من امواقف ،فطوال اأحداث نجد أنفسنا أمام
خطوط حركة وأفعال جسدية تتسم بقدر كبر من الكاسيكية التي
تبتعد عن التجريب والتحرر ،إا أنه قد نجح ي الكثر من اأحيان ي
خلق كوميديا تتاى مع الشكل اأساي للعرض.
فعرض «محاكمة واد من جنوة» هو عرض يتسم بحالة من حاات
انحياز النص ي طرح مجموعة من اأفكار واآيديولوجيات ،وذلك عى
حساب العرض الذي عى الرغم من محاولة خلق حلول برية ،فإنها
بقيت ي طور امحاولة طوال اأحداث.
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الفلسفة والدراما

اأداء والتفسر والقصدية

تأليف :نويل كارول
ترجمة :أحمد عبد الفتاح

فلسفة المسرح:

قانونا .هل هي اأفعال التي تعتر اليء قانونا بفضل عاقته
ببعض امبادئ اأخاقية السامية ،التي تسمى أحيانا القانون
الطبيعي ،أم أنها تلك اأفعال التي تعلن بواسطة مجموعة
محددة من رجال القانون الذين يطبقون إجراءات معلومة
بطريقة صحيحة؟
مثلا تحول فلسفة القانون توضيح طبيعة امفاهيم التي
تجعل مارسة القانون ممكنة ،تستفر فلسفة امرح أو
تحلل امفاهيم اأساسية لفن امرح .وهذا امفهوم هو مفهوم
الدراما .ولعل أحد اكتشافات مفهوم الدراما أنني سوف أحاول
أن أوضح مفهوم الدراما .وأحاول ي هذه الدراسة أن أدافع
عنها أنها ا تتعلق مفهوم واحد ،بل عى اأقل مفهومن .معنى
أنه مكن تطبيق مفهوم الدراما عى كل من نص امرحية
 Play textأو خطة امرحية  play planمن ناحية ،أو عى
أداء امرحية  play performanceمن الناحية اأخرى .وسوف
أمي ي محاولة توضيح الفرق بن هذين التطبيقن ي الدراما.
والخاصة التي أستنتجها هي أن الدراما كأداء تختلف اعتبارات
أنطولوجية عميقة عن اأداءات الوسائطية الجاهرية.
ويختلف هذا ااستنتاج عن الوضع الذي دافع عنه فيليب
أوساندر  ،Philip Auslanderولذلك سوف يدرس الجزء
اأخر من الدراسة ااعراضات التي أثارها أوساندر عى نوع
التحليل الذي نقدمه للدراما باعتبارها أداء.
572
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جريدة كل المسرحيين

هدف هذه امقالة هو اختيار أحد اأسئلة امركزية ي فلسفة
امرح ،وهو تحديدا “ما هي الدراما؟” .ورغم ذلك ،قبل أن
نتطرق إى مسألة طبيعة الدراما ،هناك سؤال أكر أساسية:
كيف نفهم امفهوم الحقيقي لفلسفة امرح؟ .وبالتأكيد سوف
يتأثر مفهومنا لفلسفة امرح بتناولنا إجابة سؤال «ما هي
الدراما؟» .لذلك دعونا نبدأ بالقول اختصارا من أين نبدأ فلسفيا
قبل أن ننغمس ي أكر اموضوعات جوهرية ي طبيعة الدراما.
يشار إى نوع الفلسفة التي تتحرك ي هذه الدراسة بأنها فلسفة
تحليلية .ولذلك ،فإن الخطوة اأوى ي توضيح ما يتعلق بهذا
النوع من الفلسفة هو القول إنها تلك التي يحلل بها الفاسفة.
ولو كنت فيلسوفا للمرح ،فعى أي صور للمرح يجب أن

أركز؟
احظ أن التسمية – فلسفة امرح  -تذكرنا بنيويا بفلسفات
أخرى أشياء كثرة .فهي فلسفة يء ما .ولكن ما الذي مأ
امساحة الخالية ي عبارة «فلسفة ،»...إنه عادة يكون اسا
مارسة ما – مثل فلسفة القانون .وهذه امارسات غالبا هي
موضوع لاستفسار – مثل فلسفة العلم ،أو فلسفة الرياضيات،
أو فلسفة التاريخ .ولكن ،رما كانت هناك فلسفة لفعالية
عملية أو مجموعة من الفعاليات – مثل فلسفة الرياضة .وا
شك أن فلسفة امرح هي هذا النوع من الفعالية أو امارسة
– هي مبدئيا مسألة صنع أو فعل ،فضا عن مسألة استفسار
محض.
عاوة عى ذلك ،فإن للمارسات بعدا مفاهيميا ،معنى أنها
ٌتنظم بواسطة مفاهيم بعينها تعمقها امارسة امتاحة ،أو
معنى آخر ،ما يؤسس امارسة باعتبارها كذلك .فمثا ،القانون
مارسة .ومن أجل توصيل الفعاليات القانونية ا بد من افراض
مجموعة من امفاهيم امرابطة .من بينها الجرمة وعام الفرد
والقصدية ،وبالطبع فكرة القانون نفسها .وتتناول الفلسفة
التحليلية تحليل امفاهيم التي تجعل من مارسة مثل مارسة
القانون ممكنة باعتبارها مهمتها اأساسية .وقد يسأل فيلسوف
القانون ما الذي يؤسس نزعات الفرد السلوكية القانونية،
والجرمة ،والراءة ،واأهم من ذلك كله ،ما الذي يجعل شيئا

()2-1

[

نوافذ

[

24
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لعل أحد امفاهيم اأساسية التي تنظم مارسة امرح
هي الدراما ،وطبقا أرسطو يستمد مفهوم الدراما من
الكلمة اليونانية “فعل أو عمل  ،”doing or actingوقد
استخدم أرسطو هذه الكلمة لي يشر إى مثيل الحدث
 .representation of actionولكن الحدث الذي يعنيه
أرسطو ،بالطبع ،مكن مثيله بطريقتن ،بواسطة نص امرحية
كا يكتبه امؤلف امرحي ،مثل سوفوكليس ،أو عن طريق
أداء نص امرحية بواسطة فرقة مرحية ي اليونان القدمة أو
فرقة مرحية معارة .وتنعكس ثنائية مفهوم الدراما هذه ي
استخدامنا إذا أردنا مثا أن نجد النصوص ي امكتبة ،فسوف
نذهب إى قسم الدراما .ومن الناحية اأخرى ،إذا أردنا أن نأخذ
دروسا ي التمثيل أو اإخراج أو الديكور أو اإضاءة ي امرح،
فسوف نلتحق بقسم الدراما أو قسم الفنون الدرامية .عاوة
عى ذلك ،قد تقدم هذه اأقسام دروسا ي الكتابة للمرح،
رغم أنها عندما تقدم دروسا ي فن التمثيل فإنها تعكس حقيقة
أن تركيزها هو أداء امرحيات ،فضا عن تأليفها.
وعى الرغم من أن الدراما كلمة واحدة ،فإن هذه الكلمة
الواحدة أغراض فلسفة فن امرح تطبق عى شكلن قابلن
للتمييز :فن كتابة النصوص امرحية (أو بشكل أكر توسعا
خطط اأداء) وفن أداء هذه النصوص .والدراما ي هذا السياق،
هي شكل فني ذو مسار مزدوج ،أو مزدوج الطبقة .وهذه
الثنائية معرف بها بالطبع ي عام امرح اأكادمي ،وأنها
تصنف نفسها تحت عنوان “النص وخشبة امرح page and
 .”stageفالدراما كا مارس ي امرح الغري امعار هي
النص اأدي من ناحية ،وهو بناء لفظي مكن تذوقه وتقييمه
من خال قراءته ،مثلا نقرأ الرواية .ومن الناحية اأخرى ،هي
أيضا فن أداي؛ إذ تنتمي إى عائلة اموسيقى والرقص نفسيها
بوصفها فنَي أداء ،ومكن تذوقها وتقييمها من خال
التجسيد فقط.
يحتاج التمييز السابق إى التعديل والتأهيل نوعا ما .والطريقة
التي يُقدم بها محدودة جدا وضيقة بالنسبة إى امارسة
الغربية امعارة؛ إذ ليس كل ما ميل إى تسميته «دراما» ي
امقام اأول يحتاج أن يرتبط بالنص اأدي أو النص امكتوب،
حتى لو أصبح ذلك حالة معيارية اليوم .فنص اأداء ،إن جاز
لنا التعبر ،قد يعيش ي ذاكرة امؤدين – الذين رما هم فرقة
ممثلن أو أعضاء ي جاعة ثقافية يجسدون طقسا تنتقل
تعاليمه شفهيا عر العصور .وعى الرغم من أننا ا نفكر أوا
ي النص امكتوب ي هذا السياق ،فرما من امفيد أن نفكر ي
هذا البعد من الدراما باعتباره خطة مرحية أو خطة أداء.
ومكن مناقشة خطة امرحية أو خطة اأداء وتقييمها كل
عى حدة ،أعني بعيدا عن اأداء .وقد يكون هذا أكر وضوحا ي
حالة نص امرحية جيدة الصنع  .the well made playولكن
احتفاليات الحصاد غر امدونة لها أيضا خطة أداء ،حتى لو
كانت غر مكتوبة ،فيمكن تحليلها وتذوقها بشكل مستقل عن
أدائها ،وبامثل يكون للرقص الفولكلوري تصميم مكن إتقانه
معزل عن أي أداء محدد له .وللمرح امرتجل أيضا خطة
أداء مكن اتباعها بشكل عام – مجموعة من السيناريوهات
وااسراتيجيات وامراهنات التي يدعي إليها امؤدون ثم يبذلون
غاية جهدهم ي امكان.
والخطوة اأوى ي تطوير تحليل فلسفي مفهوم “فن الدراما”
عندئذ ،هي ماحظة أننا أمام مصطلحن هنا .ومكن أن
نسميها “الدراما كتكوين ”Drama as composition
و”الدراما كأداء  .”Drama as performanceولي نوضح
مفهوم الدراما كتكوين ،دعونا نستخدم مثال «امرحية جيدة
الصنع» ثم مي إى إضافة الخصائص الرورية للمرحيات
التي ليس لها نصوص مكتوبة.
امرحية كعمل أدي – ومثالنا الدال هنا هو الدراما كتكوين
– يخلقها الكاتب امرحي الذي هو مؤلفها .وهذا الفنان هو
امبدع الذي يأي بنص امرحية أو خطة اأداء إى الوجود،
رغم أننا ي بعض الحاات رما ا نعرف اسم امؤلف .وبامقارنة
هناك مجموعة أخرى من الوظائف الفنية امتعلقة بتحقيق
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خطة اأداء .وي امرح امعار ،تتضمن هذه اأدوار اممثلن
وامخرجن ومصممي الديكور واموسيقين ...إلخ ،وهم الذين
يجسدون حرفيا خطة اأداء .وي حن أن الفنان ي ما يتعلق
بالدراما كتكوين هو امؤلف ،فإن الفنانن ي الدراما كأداء هم
امنفذون .ولتبسيط اأمور إى أقى درجة :لقد ألف إدوارد
أولبي  Edward Albeeمرحية “من يخاف فرجينيا وولف
 ،”Who is afraid of Virginia Wolfونفذتها أوتا هاجن
 Uta Hagenمع آخرين .يشر اختاف الفنانن هنا إى اختاف
فنون الدراما :فن التكوين أو اإبداع ,وفن اأداء أو التنفيذ.
وا حاجة بنا إى أن نقول إن الشخص نفسه مكن أن يكون
مبدع امرحية ومنفذها – ممثلها أو مخرجها مثا .فقد كان
شكسبر مثا مؤلفا مبدعا وممثا منفذا أعاله الفنية .ورغم
ذلك فإن دور كل من امؤلف وامنفذ قابلن للتمييز عى نحو
اأوركسرا ،وكذلك مؤلف امرحية بالنسبة للمخرج واممثلن
ومصممي الديكور ..إلخ .وي مثل هذه الحاات هناك نوعان
من الفن قابان للتمييز :فن التأليف ،وفن اأداء .فإبداع امؤلف
– وهو نص امرحية – معانيه ثابتة ،فن اأداء متغر .فمثلا
نتوقع من عازف الكان أن يقدم خصائص مختلفة للنوتة
اموسيقية ،نتوقع كذلك من اممثلن وامخرجن أن يوضحوا
مختلف صور التأليف الرورية ،ي امرح الغري امعار
عى اأقل .فنحن نكافئ النصوص عى تفرد تصميمها ،ولكن
اأداءات تق ّيم عى أساس تنوعها وتعددها.
وي هذا السياق ،نحقق الفضيلة بدافع الرورة ،فا يوجد
نص أو خطة أداء ،مها كانت درجة وضوحها ،حاسان ي ما
يتعلق بامامح الرورية امامة لتنفيذها ي أداء؛ إذ هناك
داما أسئلة ا يجيب عليها النص أو خطة اأداء ،ي ما يتعلق
مسائل مثل :كيف تبدو الشخصية ،وكيف تتكلم ،وكيف يتشكل
فراغ اأداء الذي يحفز قراءة السطور ،وما هي اإماءات امامة

له.
ونقيم اأداءات ي امرح امعار بفضل ااختيارات التي
تقدمها ي هذا السياق ،وماحظة رؤيتها وعمقها وإبداعها –
مقارنة ومفارقة اأداء مع التنويعات اأخرى عى نص امرحية
نفسه أو خطة اأداء نفسها .وعى الرغم من أن هناك جداا
واضحا حول مدى أو درجة خضوع امؤدين لتحقيق غموض
النص الذي ا مكن تفاديه ،فا أحد ينكر أن كل اأداءات
تتعلق بتفسر النصوص أو خطط اأداء ،معنى أن اأداء
الدرامي يجب أن يذهب إى أبعد ما هو معطى ي النص.
وهذا يعني أن هناك داما نطاقا للمرحية – سجل ما لابتكار
ي أوضاع الجسم وخطة اأداء .فخطة اأداء تحتاج أن متلئ
باأداء :ولهذا السبب تسمى اأداءات تفسرات ،إنها تفسرات
لخطط اأداء ،أو ي الحالة النموذجية اليوم هي تفسرات لنص
امرحية.
ونصوص امرحيات باعتبارها فنا أدبيا (امرحيات كتكوين)
هي الناذج التي ُتستمد منها الصور .عاوة عى ذلك،
فإن نسختك من رواية “منتصف مارس ”Middle March
ونسختي من الرواية نفسها ها عامتان للنوع الذي أبدعته
الكاتبة «جورج إيليوت»  .George Eliotوهذه العامات هي
اموضوعات امادية التي منحنا مدخا إى النوع امجرد للعمل
الفني “منتصف مارس” .فلو أن نسختي احرقت ،فإن رواية
إيليوت تظل موجودة رغم ذلك ،أنها يء مجرد ،أو موذج
ا مكن أن يحرق ،عاوة عى أنه النموذج الكامل .ومع كل
ااحرام اكتشاف امخطوطة امختفية لرواية جورج إيليوت
التي توضح قصدها فيا يتعلق باموضوع ،فا مكن إضافة
كلات جديدة للرواية.
صحيح أن القارئ مضطر إى أن يفرض تفاصيل إجبارية معينة
ليست مكتوبة عى الورق – مثل أن “كازوبون” له قلب مزود
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بأربع غرف .ولكن الكتاب مغلق والعمل ثابت من الناحية
اأخرى .وبامثل فإن الدراما كعمل فني – مثل مرحية «سيد
البنائن  – »Master Builderثابتة كنموذج فني ،فهي لكل
العصور ي إطار العنار الجالية التي تنشئها كا يحدد قصد
مؤلفها هريك إبسن.
ورغم ذلك ،فإن اأداءات الدرامية متغرة ،وهذا أنها عندما
ُترى من منظور الدراما باعتبارها فن أداء ،يعد النصوص
الدرامية مثل وصفة اإعداد – أو تركيبة يجب أن متلئ بواسطة
امؤدين ي عملية عرض اأعال الفنية ي أداء – فضا عن أنها
أعال ثابتة ي ذاتها ،فهي مسودات ،فضا عن كونها روحا
كاملة ،لو تحدثنا بشكل مجازي .معنى أنها مجموعة من
اإرشادات يجب توضيحها بالتفصيل ،وتنفيذها بواسطة اممثلن
وامخرجن ..إلخ .فنصوص امرحيات تحدد مكونات اأداء –
مثل سطور الحوار والشخصيات ورما بعض اأدوات  -عاوة
عى تنويعة النغات العاطفية أو النكهات امامة للعمل.
ولكنها مثل وصفة الطهي تحتاج من الطاهي أن يوضح مقدار
الخل ي الخلطة ،وكذلك منفذو نص امرحية يجب أن يقدموا
أحكامهم للوصول إى رعة اإيقاع امامة لأداء عى سبيل
امثال .ورغم ذلك ،ا يسمح هذا منفذي امرحية أن يفعلوا
كل ما يريدون بالنص ،وبامثل ا يستطيع الطاهي أن يوضح
مقدار الخل باعتبار أنه تعليات لي يضيف القشدة.
ومع ذلك ،يسمح نص امرحية باعتباره وصفة أداء مساحة
كبرة من التنوع واابتكار – ي اللعب – كا تفعل وصفة
اإعداد ي الطهي واموسيقى ،رغم ذلك ي حدود مجموعة
من التعليات امطلقة .وحيثا توجد هذه الحدود ،فا حاجة
بنا إى القول ،فهي عرضة لكثر من الجدال ،إذ يجب مثا أن
تكون اأداءات مقيدة بنيات مؤلف مثل تشيكوف ،أو النيات
اافراضية التي نستنتجها من شخص مثل تشيكوف ،لو كان
حيا ،أم أن القيود التي يفرضها النص أكر تفككا رغم ذلك؟
فلي يتجسد كل نص مرحي كأداء ،فإنه يحتاج إى فعالية
تفسرية من جانب منفذيه الذين يجب أن يستنتجوا ما وراء
ما هو مكتوب أو باأحرى مروط مسبقا (كا ي حالة خطط
اأداء امنقولة).
بعض النصوص  -مثل مرحية ميجان تري Megan Terry
«امجيء والذهاب  - »Coming and Goingتسمح باارتجال،
بينا تحاول مرحيات أخرى أن تجرب مزيدا من السيطرة
التأليفية .ومها كانت خطة اأداء ،فإنها بالرورة يجب أن
متزج بالخصائص التي يجب ملؤها بواسطة امنفذين ،وكل أداء
للعمل الفني الدرامي سوف يكون تفسرا .عاوة عى ذلك،
فإن هذا أن نص امرحية غامض داما بشكل ا مفر منه ،مثل
وصفة الطهي ،وأنه من امنطقي أن نتذوق اأداءات امختلفة
بنفس الطريقة التي نتذوق بها مختلف اإعدادات من مختلف
الطهاة لنفس الصلصة .فكل تنويعة تقدم صورة مختلفة لنفس
طريقة اإعداد.
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فكل من العمل الفني الدرامي باعتباره تكوينا ،والعمل الفني
الدرامي باعتباره أداء ها «أنواع  .»typesورغم ذلك فإن
اأسلوب الذي تأي به عامتا هذين النوعن إى الوجود ،مختلف
بشكل ملحوظ .وحيث إن العمل الفني الدرامي ي أيامنا هذه
هو عمل أدي ،فإنه يأي إلينا عادة ي شكل مادة مطبوعة.
وهذه العامات تنتج بشكل ضخم بواسطة نظام آي أو إلكروي
تكراري .عاوة عى ذلك ،إذا كان هناك نسخ يدوية – مكتوبة
بالريشة مثل نصوص شكسبر – فأعتقد أن امخطوطات تم
إنتاجها آليا ،معنى أنها كانت من الناحية امثالية نسخا طبق
اأصل حيث كانت الخطوط غر مهذبة من الناحية الفنية
(إذا كان من ينسخها يعر عن هذا النوع من امرحية بشكل
خياي ،رما بإضافات رسوم توضيحية أو إضاءات ،فإن الكتابة
تصبح عما فنيا فريدا ي ذاته وليس مجرد رمز أو عامة للنوع
امتعلق بها).
وتتولد عامات التكوين الدرامي الشكسبرية بشكل آي ،إما
بواسطة كاتب (ناسخ) غر معروف يسعى إنجاز كربونية ،أو ي
هذه اأيام بواسطة عمليات اآات ،ومجرد إعداد النوع تطبع
نسخ العامات آليا (أو إلكرونيا) .وعند هذه امرحلة تولد
العامات بواسطة سلسلة من العامات امادية الشفافة ،فعامة
مرحية بعينها من تأليف شكسبر – نسختي منها – تظهر ي
العام بواسطة أحداث سببية عمياء.
ورغم ذلك ،فإن عامة مرحية من تأليف شكسبر ،من منظور
الدراما باعتبارها أداء ،هي أمر مختلف ماما .وبسبب ثنائية
الدراما ،ملك امرحيات باعتبارها عامات كل من اأشياء
واأداءات ،فباعتبارها عما أدبيا ،فإن عامة مرحية “حامات
القرابن  ”libation bearersهي نص مكتوب له نفس النظام
اأنطولوجي لنسختي من رواية “منتصف مارس” .ولكن مع
تأملها من منظور الدراما باعتبارها أداء ،فإن عامة «حامات
القرابن» يء مختلف مرة أخرى ،إنها حدث فضا عن أنها
مجرد يء ،وهي بالطبع نوع خاص للحدث ،فهي فعل إنساي.
وعرض مثال لعامة ي مرحية «حامات القرابن» بواسطة أداء
يحتاج إى قصدية ،فهي ليست نتيجة عملية سببية ،بل إنها
تتعلق بنشاط ذهني (حيث عامة الذهني هي القصدية ،كا
يقرح فرانز برينتانو).
ومشكلة نسختي من مرحية «حامات القرابن» – التي
منحني مزيدا من القرب من العمل الفني الدرامي باعتباره
تكوينا التي ألفها إسخيلوس – تحتاج إى قالب (إما نوع
جديد أو ملف إلكروي) وهذا القالب ذاته هو مجرد وجود
مادي أو عملية لغاف «حامات القرابن» يتم ماءمتها بشكل
خاص ،ومكن تدمرها ماديا .وتقديم عامة «حامات القرابن»
من الناحية اأخرى يحتاج شيئا فوق مجرد أجسام ي حركة،
تتفاعل سببيا .وكا رأينا ،فإنها تحتاج إى تفسر معن لغموض
نص امرحية ،أن نوع امرحية ،كا ناقشنا آنفا ،من تأليف
إسخيلوس – عندما نشاهدها من منظور اأداء – أقرب إى

وصفة اإعداد التي يجب تنفيذها بواسطة اممثلن وامخرجن
وغرهم.
عاوة عى ذلك ،فإن هذا التفسر هو مفهوم لنوع امرحية،
وأنه مفهوم للعرض الذي يحكم اأداء ي كل ليلة ،وقد تؤدي
هذه التفسرات ي مختلف امسارح ،وتأمل مثا الفرق الجوالة،
فقد يتم إحياؤها بعد فرة انقطاع .ولذلك ،فإن تفسرات وصفة
اإعداد هذه هي ي ذاتها أنواع تولد عامات أداء ،والعاقة بن
نوع امرحية وأدائها يتم توسيطها من خال تفسر واقراح أن
التفسر نوع داخل نوع ،فا يصلنا من نوع امرحية كوصفة
لعامة أدائها هو تفسر أنها نفسها نوع .ومن الناحية اأخرى،
ما يصلنا من العمل الفني الدرامي باعتباره تكوين مثال رمزي
(نسختي من حامات القرابن) هو قالب وهو عامة أيضا.
وعمل العامة امميزة للقالب ي عرض العامة امميزة لنوع
الفن اأدي «حامات القرابن» هو مسألة سببية مادية .ففعل
تفسر النوع ي عرض عامة أداء «حامات القرابن» مختلف
ماما ،فهي ليست حالة نوع فضا عن أنها عامة فعل ،بل إن
النوع موضوع السؤال يتعلق بشكل غر قابل للحذف مكونات
ذهنية أو قصدية .وبالطبع ،ليس فقط التفسر الذي يحكم
اأداء نفسه هو امتعمد ،بل إن مثيل هذا التفسر وتجسيده
ي هذه الليلة عى خشبة امرح يتطلب أيضا تفسرا للتفسر
امائم للظروف الفورية لأداء.
لقد جادلنا حتى اآن بأن الدراما هي فن مزدوج أو ذو
مستوين ،فهناك الدراما كتكوين والدراما كأداء ،وتتعلق الدراما
كتكوين بامؤلف الذي يبدع العمل الفني – نص امرحية أو
خطة اأداء .وتتعلق الدراما كأداء بامنفذين – امؤدون الذين
يعدون خطة اأداء باعتبارها وصفة أداء تتأكد عن طريق
التفسر (أو سلسلة من التفسرات التوضيحية) .وأمثلة عامات
اأعال الفنية الدرامية باعتبارها أداءات هي أحداث تتولد
قصديا بواسطة أفعال تفسرية .عاوة عى أننا نسمي فنا بأنه
أداي فقط ي حالة عرضه لهذه الثنائية.
امثاان امضادان امتاحان لزعمنا ي ما يتعلق بثنائية الدراما
هي امرحيات امكتوبة بقصد اأداء (تراجيديات سينيكا عى
سبيل امثال) ،وأعال اارتجال الخالص ،معنى اارتجال بدون
خطة إعداد مسبقة – وهي مشاركة تدون أي تخطيط سابق
أو أبرمت بدون خلفية اسراتيجيات أو أماط استجابة مجربة
مواقف أو تحديات .حتى الهزي امرتجل ،امطلوب منه مثيل
مشهد فوري يتوقف للحظة للتفكر ي خطة (وأعتقد أنه يفتش
أعاله السابقة عى عمله الجديد) .عاوة عى ذلك ،عى الرغم
من أن بعض امرحيات قد تكون مكتوبة بدون التفكر ي
أدائها ،وهذا ا يستتبع أنه ا مكن أداؤها راحة .وي النهاية،
إذا كانت استجابتي إى هذه اأمثلة امضادة سوف تثرك بشدة،
فمن اماحظ أيضا لصالح أطروحة الدالة التي تقول إن فكرة
الدراما عى هذا النحو قد تظل مزدوجة حتى لو كانت بعض
اأعال الدرامية هي نصوص درامية وأن بغرها أداءات درامية.
فا هي الدراما؟ الدراما هي شكل ذو مستوين ويضم نوعن
من اأعال الفنية :اإبداعات من ناحية ،واأداءات من الناحية
اأخرى .فالدراما عاوة عى ذلك ،هي فن أداء موذجي ،حيث
ميز فن اأداء هذا النوع من اازدواجية.
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نويل كارول يعمل أستاذا للعلوم اإنسانية بجامعة
مبل بالوايات امتحدة اأمريكية .وأحدث كتبه
«فيما وراء علم اجمال واستخدام الصورة امتحركة
Beuond Aesthetics and engaging the
 .»moving imageومثل هذه الدراسة الفصل
اخامس من كتاب “فلسفة اأداء امسرحي” الصفحات
(.)121 - 104
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المهرجان القومي للمسرح

مقدمة في تأمل التناقض ومحاولة التعامل معه

محمد مسعد

جريدة كل المسرحيين

ي العادة ما تبدو السياسات الثقافية للدولة امرية غامة
وغر واضحة امعام وممزقة بن الخطوات الثقيلة للمؤسسات
التي تعيد إنتاج ذاتها من جهة ،وساسل الراعات الشخصية
والفئوية بن الفاعلن ي بناء الحركة امرحية من جهة أخرى،
ولعل تلك الثنائية هي التي تبدو مؤثرة ومعرقلة لبناء أي
سياسة ثقافية واضحة أو منتجة ،لكن الصور التقليدية رما ا
تنقل الصورة الكاملة لواقع السياسات الثقافية ي تلك اللحظة
امرتبكة التي مر بها الدولة امرية ككل ،وقطاع الثقافة فيها
بشكل محدد.
لذلك ،فإن تتبع مصادر تشكل السياسات الثقافية وطريقة بناء
اأفكار العامة لبناء امروع الثقاي والفعاليات الكرى ،وبشكل
خاص امهرجان القومي للمرح بوصفه اموضوع اأساي الذي
يشغل امرحين اليوم ،قد يكون مدخا جيدا لتتبع طرق بناء
وتشكيل اأزمة التي تواجه تلك الفعالية وغرها من الفعاليات.
ي البداية ،رما ا يبدو من الجديد أن نشر إى أن أهم الفرات
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التي تشكلت فيها ااسراتيجية الثقافية للدولة امرية ،كانت
مرحلة الخمسينات والستينات التي تاقت فيها عدة مروعات
أساسية بداية مروع الدولة الذي وجد ي طموح نظام يوليو
واندفاعه داعا أساسيا لتحقيق كل التصورات التي تراكمت
منذ مياد الدولة ي بداية القرن التاسع عر ،مرورا بالراع
بن التصورات البنائية الكرى أجنحة النظام وبشكل خاص بن
الدكتور ثروت عكاشة وجال عبد النار والدكتور عبد القادر
حاتم الذين ساهم كل منهم (إى جوار آخرين بالطبع) ي بناء
جزء أساي من بنية ااسراتيجية الثقافية التي عى أساسها
تشكلت امؤسسات الثقافية اأهم التي م تزل حارة حتى
اليوم.
من جهة أخرى ،فإن النظام الساداي الذي م يزل حارا حتى
اليوم اندفع عى النقيض ي تبني اسراتيجيات ثقافية نقيضة
تقوم عى التخلص من امروع التنموي القائم عى تدخل
الدولة امبار ي قيادة الحراك ااجتاعي وهدم اأبنية الثقافية
التقليدية عر وضع الدولة ي قيادة النظام ااجتاعي بوصفها
قاطرة الحداثة .وي مقابل ذلك التخي عن أدوار الدولة ،فإن
النظام م يفتح امجال أمام امجتمع امدي للقيام بأدوارها ..لقد
انسحبت الدولة من أدوارها ي الدعم والتنمية الثقافية عر
مؤسسات جديدة تقوم بدور اممول لأنشطة الثقافية لكنها
ظلت مع ذلك محتكرة للفضاء العام ..بامجمل لقد تخلت عن
َ
تتخل عن السلطات التي منحها امجتمع
أدوار الدولة لكنها م
لها للقيام بقيادة مروع الحداثة.

ونتيجة لذلك التناقض العميق ،فقد استمرت امؤسسات التي
قامت عى أكتاف امروع التقدمي ي خمسينات القرن
العرين منذ إنشاء مصلحة الفنون بقيادة الراحل يحيى حقي
قامة بقيادة الحراك الثقاي ،لكن من جانب آخر ،فإن عمليات
عرقلتها وكبح حركتها عن القيام بأدوارها ي بناء سياسات ثقافية
تتفق مع بنيتها وأدوارها امفرضة.
لقد تم قتل السياسات الثقافية التنموية واستبدالها بسياسات
هجينة ا تتيح بناء أدوار للمجتمع امدي بالنمو الطبيعي وا
تسمع للدولة للقيام بأدوارها التقليدية ،اأمر الذي أدى ي
النهاية إى واقع الحركة امرحية الذي نعيش فيه والذي م
يزل عالقا ي جاليات وأفكار الستينات من ناحية ،وغر القادر
عى التحرك صوب التاقي مع واقع امجتمع أو ترشيح العنار
اأفضل ودفعها للتطور ،فامسارات تم سدها وعرقلتها رغم
وجود سياسات ثقافية طموحة إنتاج فعاليات مثل امهرجان
القومي ،لكن التناقض العميق بن بنية امؤسسات التي مت
عرقلتها وتجميدها وأصبحت مجرة عى إعادة إنتاج نفسها
ي مقابل عرقلة امجتمع امدي والحجر عليه ،أدت إى تفتيت
الحركة امرحية وتكلسها.
إن ذلك التناقض أصيل وعميق ،ومكن أن نتلمس آثاره ي كل
مجال تقريبا ويصعب التخلص منه دون بناء عقد اجتاعي
جديد بن الدولة وامجتمع أو إعادة الحياة للعقد ااجتاعي
الذي تم نقضه بشكل نهاي من قبل امجتمع والنظام ..وكا
الخيارين غر قابل للتحقق ي ظل الوضع الراهن الذي يتأرجح
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أزمتنا ليست إيجاد أفكار جديدة بقدر العمل على
تفعيل وإعادة إحياء الخيارات المتوافرة
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باستمرار بن الحفاظ عى امكتسبات والحقوق التي للدولة
وبن التخي عن اأدوار والواجبات امكلفة بها.
إن امهرجان القومي مزقه اليوم ذلك التناقض الذي أنتجه..
فالقومي يفرض أنه يتعامل مع كل امؤسسات اإنتاجية سواء
الرسمية امحرفة أو تلك امنتمية بشكل أو بآخر للمجتمع امدي
مثل الجامعة وامستقلن والهواة ..إلخ ،وبالتاي فهو غر قادر
عى تجاوز التناقضات التي ينتجها ازدواجية السياسات الثقافية
أحيانا وغيابها حينا آخر.
بالطبع ،فإن تجاوز تلك التناقضات أكر من قدرة اأفراد

الطامحن تدفعهم أهداف عامة وشخصية ا تنتج إا حلوا
جزئية غر مؤثرة بشكل إيجاي بقدر ما تسهم ي مزيد من
تشديد اأزمة وتجسيدها ..فأين الحل إذن؟
قد يكون الحل هو التعامل مع التناقض ومحاولة تفريغه عر
تخليق سياسات ثقافية جزئية قادرة عى التعامل مع الواقع
بشكل ابتكاري ودفع الجهات اإنتاجية إى إدراك أزماتها
ومحاولة تجاوزها وفق معطيات الواقع .وهو ما مكن أن
يتحقق عر تحويل التنافسية التي يتيحها امهرجان القومي
إى داعم لوعي تلك امؤسسات بدورها وتفعيل دور الجهة

ااستشارية (لجنة امرح) عر إيجاد تحليات ما تقدمه كل
جهة وتقييم لعنارها وما حققته ،وبالتاي محاولة تفتيت
اانسدادات وتخليق مسارات للتحرك بن تلك الجهات تتيح
للعنار امتميزة فرصة للتقدم عى امستوى امهني وكذلك
تطوير أدواتهم وتنميتها.
إن السياسة الثقافية الجزئية التي مكن أن ينتجها امهرجان
القومي عر تنافسيته وعر مجموعة اأهداف الطموحة التي
متلكها ،والتي هي بحكم تكوينها كاشفة للتناقض اأساي ي
ااسراتيجية الثقافية للدولة ،مكن أن تكون مقدمة للتفكر
ي إيجاد سياسة ثقافية بديلة وعقانية وواقعية ا ترتبط
بالطموحات الفردية أو التكلسات امؤسسية التي نعاي منها.
إن أزمتنا (اليوم عى اأقل) ليست إيجاد أفكار جديدة بقدر
العمل عى تفعيل وإعادة إحياء الخيارات امتوافرة تكلست
بفعل التناقضات التي قامت بعرقلة حركتها ومنعتها من النمو
الطبيعي .فاأزمة ليست ي طريقة التسابق أو التأكيد عى
تنوع اأماط اإنتاجية بقدر إتاحة الفرصة لتلك اأماط للتاقي
والتطور عر التدافع والتنافس والتعاون والتواصل من ناحية،
ودفعها للتفكر (أو إلزامها عر تحري الدقة) ي ذاتها وي تقييم
عنارها وخطابها وجمهورها امستهدف بالتعاون مع امهرجان
بوصفه مؤسسة جامعة ونشاطا مركزيا وفعالية أساسية مرتبطة
بالجهات البحثية (الجامعات ،اأكادمية ،امركز القومي )..التي
تسهم ي التحليل والتقييم والتدريب .وبالطبع ،لجنة امرح
بوصفها جهة إنتاج أفكار وتوصيات ي امقام اأول.
كل هذا هو محاولة للتعامل مع التناقض ،لكن ي النهاية
يبقى أن تتعامل الدولة مع تناقضتها وأن تنتهج سياسة ثقافية
واضحة بعيدا عن أساليب االتفاف التقليدية مثل استبدال دور
امؤسسات بأفراد أو تبني مشاريع فردية أو حتى اختزال دور
امؤسسات ي مروع وظيفي.
إننا أمام أزمة ..وا ملك رفاهية العمل الفردي أو استعادة
الخرات الناجحة وإعادة إنتاجها عى أمل أن تنجح ي الوقت
وامكان الخاطئن.
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جولة في مسارح العالم

هناك يحدث أيضا

يمنعون العروض أسباب أخاقية
من أهم مزايا المسرح كما نذكر دائما
أنه قناة توفر فرصة للتفاعل المباشر
بن الممثل وجمهوره .ولعل هذا

هو السبب الذي يجعل خراء اإعام
يصنفون المسرح على أنه وسيلة

اتصال غر جماهرية أن الممثل يتجه
فيه مباشرة إلى جمهوره وليس

عن طريق وسيط مثلما يحدث مع

اإذاعة والتلفزيون والسنيما والصحف.
لكنه في النهاية يظل وسيلة فعالة
للتواصل مع الجماهر يستمتع بها

الطرفان الممثل والجماهر.

هشام عبد الرءوف

جريدة كل المسرحيين

وهذا اأمر يثر تساؤات حول ما ينبغي أن يقدم ي امرح وما
ا ينبغي تقدمه ،وهذا ما تشر إليه اأزمة القامة ي بريطانيا
حاليا حول مرحية تعيد الفرقة املكية الريطانية تقدمها اعتبارا
من شهر يناير القادم وهي مرحية Rita، Sue and Bob Too
أو «ريتا وسو وبوب أيضا» التي توصف بأنها مرحية اجتاعية
تناقش الكثر من قضايا امجتمع الريطاي ي إطار كوميدي طريف.
وهذا ما أدى إى نجاح كبر حققته امرحية عند عرضها أول مرة
ي عام .1983
ولكنها ي الوقت نفسه أثارت جدا واسعا وقتها بسبب موضوعها
الذي ا يتفق مع طبيعة امرح .فامرحية تدور حول فتاتن
مراهقتن طالبتن ي إحدى امدارس تقيان عاقة جنسية مع رجل
متزوج .واحتوت امرحية وقتها كا كبرا من العبارات واألفاظ
امثرة سواء مبارة أو بالتلميح فضا عن بعض امواقف الساخنة
باإيحاء ما جعل أصواتا كثرة ترتفع مطالبة بوقفها وتوقفت
امرحية فعا بعد أن حققت الفرقة امنتجة أرباحا كافية عوضت
بها التكاليف.
امؤلفة
وحاولت فرق كثرة ي بريطانيا وخارجها إعادة تقديم امرحية
لكن امشكلة كانت ي مؤلفة امرحية وورثتها فيا بعد .وهي
نقطة يجب الوقوف عندها.
امرحية من تأليف أندريا دونبار وهي صحفية وكاتبة سيناريو
وكاتبة مرحية .عاشت دونبار حياة قصرة م تتجاوز  29عاما بن
عامي  1961و .1990وكانت تعيش حياة بهيمية حتى إنها حملت
للمرة اأوى وهي ي الخامسة عرة من عمرها دون زواج ثم
أجهضت نفسها .وبعد ذلك أنجبت ثاث بنات من ثاثة رجال دون
زواج قبل وفاتها متأثرة بنزيف ي امخ من جراء إفراطها ي رب
الخمور.
ويبدو أنها تأثرت بأسلوب حياتها البهيمي ي كتابة هذه امرحية.
وبعد وقف عرض امرحية تلقت عروضا من بريطانيا وخارجها
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لراء حق عرض امرحية .وتعذر ذلك بسبب امقابل امغاى فيه
الذي كانت دونبار  -وكانت تحتفظ لنفسها بحقوق املكية الفكرية
للمرحية  -تطلبه .لكن السبب الرئيي كان إرارها عى أن
يوقع امشري تعهدا باالتزام بالنص سواء من حيث الشخصيات أو
اأحداث أو حتى الكلات والعبارات.
وبعد أربع سنوات باعت دونبار حق تحويل امرحية إى فيلم
سنياي وحققت أرباحا طائلة ..مرة من بيع حق اامتياز ومرة
من كتابة السيناريو بنفسها بعد أن مأته بامشاهد امثرة .وتوقف
الحديث بعد ذلك عن امرحية خاصة مع الوفاة امفاجئة لدونبار
عام .1990
تراجع
وي الشهر اماي أعلنت الفرقة امرحية املكية أنها سوف تعيد
تقديم امرحية ي يناير من العام القادم .وتعرضت الفرقة لهجوم
عنيف قاده دومنيك كافندش عميد النقاد امرحين ي بريطانيا
والناقد امرحي للديي تلجراف باعتبار أنها مرحية غر مناسبة

للعرض عى خشبة امرح.
واضطرت الفرقة إى إعان تراجعها عن عرض امرحية ،وبعد
يومن فقط عادت وأعلنت أنها ستعرضها ي موعدها امحدد مع
تنقيتها لتصبح مرحية عائلية ا يجد اآباء غضاضة ي اصطحاب
أبنائها إليها ،وسوف ينتهي إى اأبد الحرج الذي أثاره النص اأصي
للمرحية .وأكدت الفرقة أنها اختارت هذه امرحية أنها تناقش
براعة عددا من امشكات امعارة للمجتمع الريطاي وتعرضت
لظلم كبر بسبب الرؤية امفرطة ي الجنس التي لجأت إليها الكاتبة
الراحلة.
تسوية ودية مع الموسيقار
من  150مليونا إلى ثاثة ماين فقط
تم بشكل ودي تسوية دعوى قضائية أقامها اموسيقار اأمريي
«إيان باي» عى فرقة «بلو مان جروب» امرحية .وأعلنت الفرقة
امتخصصة ي امرحيات اموسيقية أنها اتفقت مع اموسيقار عى
سداد مبلغ يزيد عى  3ماين دوار مقابل التنازل عن دعواه
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القضائية التي طالب فيها أصا ما وصفه بتعويضات وأجور
مستحقة تصل إى  150مليون دوار .وتستمد الفرقة اسمها من
ظهور أبطالها بوجوه زرقاء ي أدوارهم.
وكان باي رفع دعوى قضائية عى الفرقة جاء فيها أنه يحصل عى
أجر ضعيف رغم ما تحققه الفرقة من أرباح بفضل موسيقاه
امبتكرة التي تلعب دورا كبرا ي جذب الجاهر إى مرحياتها
منذ بدأت نشاطها ي برودواي قبل عرين عاما.
كا عمل مع الفرقة كمدير موسيقي لعروضها ما ساهم ي تطبيق
أفضل أفكاره ي عروضها ،وكان يتبع أساليب مبتكرة مثل إضافة
أجزاء باستيكية إى اآات اموسيقية ما يعطيها أصواتا انعكاسية
غر تقليدية تختلف بعض اليء عن أصواتها اأصلية وما يخدم
العرض امرحي ،وقال إنه ابتكر للفرقة ما وصفه موسيقى
اأغنيات با كلات التي كانت تعد فتحا جديدا ي عام امرحيات
اموسيقية.
وأدى نجاح الفرقة إى التهافت عليها لتقديم عروضها امتميزة ي

29

الكثر من امدن اأمريكية ،كا مت ااستعانة بها ي بعض اأفام
العادية والكرتونية.
اإيرادات
وجاء ي الدعوى أنه اكتشف أن الفرقة تحقق ما ا يقل عن 100
مليون دوار سنويا ي الفرة اأخرة سواء من عروضها أو من بيع
تسجياتها اموسيقية التي هي ي حقيقة اأمر من إبداعه ،وبعضها
تم ترشيحه لجوائز جرامي اموسيقية امرموقة امعادلة لجوائز
أوسكار ي السنيا أو لجوائز توي امرحية ي الوايات امتحدة
وجوائز لورنس أوليفييه ي بريطانيا ،صحيح أن أيا من أعاله
اموسيقية م تفز لكن مجرد الرشيح جائزة ي حد ذاته .ومع ذلك
ظلت الفرقة تعطيه أجرا (م تفصح عنه الصحف) يقل كثرا عا
يستحقه لدوره فيا حققه من نجاح.
وقد مت تسوية الدعوى القضائية بعد عامن من رفعها بعد أن
اقتنع الطرفان بعدم جدوى ااستمرار فيها .بالنسبة للموسيقار
سيؤدي ااستمرار ي الدعوى إى مصاريف قضائية إضافية سوف
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يتحملها وقد تلتهم نسبة كبرة من أي تعويض يحكم به لصالحه
كا حذره البعض من أن امحكمة لن تحكم لصالحه بهذا امبلغ
امبالغ فيه ،وبالنسبة للفرقة مكن أن يصدر حكم ضدها بتعويض
كبر يفوق ما تم ااتفاق عليه للوصول إى تسوية ودية ،كا أنها
تفضل أا تخر إبداعات هذا اموسيقار امتخصص ي اأعال
امرحية ،ويأي ذلك رغم أن الركة نفسها أكدت ي دفاعها وجود
مبالغات فيا يدعيه إيان باي عن دوره ي نجاح الفرقة مؤكدة أنه
مجهود جاعي جعلها تتحول إى مؤسسة ثقافية كرى وم يحققه
فرد دون اآخر.
تعويض
ويطالب اموسيقار الفرقة باإراع برف هذه التسوية دون
اانتظار مصر الدعوى القضائية التي أقامتها الفرقة ضد ركة
التأمن التي تتعامل معها لتشاركها ي سداد جزء من التعويض،
وذكرت بعض الصحف أن ركة التأمن وافقت بشكل مبدي عى
دفع  70%من مبلغ التعويض بعد التأكد من تسوية القضية ماما.
ويذكر أن الفرقة نشأت ي نيويورك ،وكونها ثاثة أصدقاء من عشاق
اموسيقى وامرح هم مات جولدمان وفيل ستانتون وكريس وينك
الذين رفعوا شعار اأعال امرحية اموسيقية الريالية (فوق
الواقعية) ،ومكنتها أرباحها من راء مرح خاص بها ،وهي تتكون
ومغن وعازف وغرهم.
حاليا من أكر من  100عضو ما بن ممثل
ٍ
أما باي فهو ياباي اأصل ،وقد عرف نفسه ي الدعوى القضائية
بأنه رسام تشكيي وعازف بيانو وراقص .وأضاف أنه ارتبط مع
أعضاء الفرقة فنيا واجتاعيا وكانت تربطه عاقات صداقة قوية
معهم خارج امرح حيث كان يقي معهم إجازاتهم ويشاركهم ي
امناسبات ااجتاعية امختلفة كحفات الزفاف وحاات الوفاة ،وقد
تقاى منها بالفعل مئات األوف من الدوارات عى مدى عمله
معها.
لكنه ا يستطيع التسامح معها عندما اكتشف حقيقة إيراداتها
عام  2014وقرر مقاضاتها .ورح مزيد من التفصيل ،فقال إنه
كان يتقاى أجرا عن كل عمل ونسبة  1%من إيرادات الشباك ،ثم
اكتشف بعد ذلك أن هذا اأجر وهذه النسبة من اإيراد يقل عا
يليق موسيقار موهوب وصاحب خرة مثله.
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سناء مظهر

الفتاة الشرسة
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الفنانة المصرية المتمزة سناء مظهر الي رحلت عن عالمنا يوم ااثنن الموافق
السادس من أغسطس ( )2018ممثلة قديرة لمعت في ستينات وأوائل سبعينات
القرن الماضي .وهي من مواليد  17أغسطس عام  ،1932وقد ذكرت بعض
المراجع أنها تزوجت أوا من المذيع الراحل محمد أنور الذي كان له فضل في
تشجيعها على اقتحام عالم الفن .كذلك من المعروف أنها تزوجت بعد ذلك من
خارج الوسط الفي ،وبالتحديد من الطيار حربي حسن القصري ،الذي استشهد
خال حرب أكتوبر المجيدة عام  ،1973وأنها فضلت  -بعد سنوات قليلة من
استشهاده  -اعزال الفن وارتداء الحجاب والعيش في هدوء بعيدا عن بريق
عمرو دوارة
النجومية والشهرة،
وإن كانت قد شاركت بالحجاب ي بطولة بعض اأعال التلفزيونية
بأوائل مانينات القرن اماي ،ولكنها عادت مرة أخرى ي منتصف
الثانينات وفضلت أن تبتعد ماما عن الفن وتعتزله نهائيا ،لتعيش
حياتها كأي امرأة مرية عادية .فكان آخر أعالها هو مسلسل «بوابة
امتوي» الذي ساعدها عى اتخاذ القرار النهاي بااعتزال بعدما وجدت
أن امناخ الفني قد تغر ماما وم يعد صحيا وا ممتعا وا مثاليا كا
تعودت عليه.
ونظرا اعتزالها منذ سنوات طويلة قد ا يتذكر البعض اسمها -
وخصوصا من اأجيال الجديدة  -ولكن مجرد مشاهدة صورها
يتذكرون عى الفور جالها امبهر وبعض أدوارها امتميزة التي لعبتها
باقتدار .ونظرا للون شعرها اأصفر ومامحها التي تقارب مامح
النجمة العامية فقد وصفها وشبهها اأديب الكبر يوسف السباعي
مارلن مونرو الرق .والحقيقة ،إن البعض قد يتساءل عن عدم
فوزها بفرص البطوات امطلقة ي السينا عى الرغم من جالها
الافت للنظر وميزها وجودة أدائها ،وأعتقد أن السبب الرئيي  -من
وجهة نظري  -هو وجود بعض التشابه بينها وبن الفنانة هند رستم
التي سبقتها تاريخيا بتحقيق نجوميتها ،باإضافة إى عدم توافق
وانسجام طبقاتها الصوتية مع جالها امثر ،فصوتها م يكن ناعا
مثرا كشكلها ،ولذلك أرى أن أفضل اأدوار التي نجحت ي أدائها هو
دور الفتاة الرسة مرحية «ترويض النمرة» ،أو دور الزوجة اأوى
اأرستقراطية ي فيلم «أغى من حياي» ،أو بصفة عامة أدوار الر خال استمتاعها بقراءة القرآن الكريم الذي أجادت ترتيله خال
والراسة التي تساعدها نظرتها الحادة وطبقات صوتها عى تجسيدها .السنوات اأخرة من حياتها بعدما وفقها الله ي أداء فريضة الحج.
بدأت الفنانة سناء مظهر حياتها الفنية من خال السينا ي نهاية من أهم أدوارها التلفزيونية تجسيدها لشخصية املكة «بلقيس
خمسينات القرن العرين ،ثم نجحت ي تأكيد نجاحها بعدد كبر بنت كري بامسلسل الديني «عى هامش السرة» ،وشخصية
من اأدوار امتنوعة ،ومن بينها بعض أدوار اإغراء التي نجحت ي هند بنت عتبة زوجة أي سفيان مسلسل «الكعبة امرفة» ،اأمرة
تجسيدها دون ابتذال ،موظفة خفة ظلها وجالها وقدرتها اأدائية .فلورندا التي أحبها القائد اإسامي طارق بن زياد ،وكذلك شخصية
وخال مسرتها الفنية انطلقت للمشاركة بباقي القنوات الفنية أم جميل زوجة أي لهب عم الرسول (الذي جسده الفنان صاح
وخصوصا لعام امرح ،فانضمت للعمل بفرق التلفزيون امرحية منصور) ،وكذلك تفوقت ي تجسيد بعض الشخصيات امعارة ومن
وبالتحديد بفرقتي امرح الحديث عام  ،1963وامرح العامي بينها شخصية زينات ي «بوابة امتوي».
 ،1965حيث أتيح لها فرصة امشاركة ببعض أدوار البطولة امطلقة .وجدير بالذكر أن الفنانة سناء مظهر قد قابلت خال مشوارها
وقد أهلتها تلك الخرات السابقة لانطاق بعد ذلك لعامي الدراما الفني كثر من الصعوبات وامعوقات ،ولأسف فقد كان أغلبها
اإذاعية والتلفزيونية وتأكيد ميزها بامشاركة بعدة أعال مهمة معوقات شخصية وغر فنية كنتيجة للغرة النسائية أو لبعض
محاوات التحرش من الرجال العاملن بالوسط ،ورما كانت تلك
وراقية.
ويحسب للفنانة سناء مظهر مشاركتها ي تقديم بعض اأعال امعوقات من اأسباب التي دفعتها لاعتزال مبكرا .واأسباب
السينائية امميزة ،ومن أشهرها الشخصيات الدرامية التي نجحت الرئيسة ي ذلك با شك كانت جالها وجاذبيتها وشياكتها وحضورها
ي تجسيدها شخصية إحدى الفتيات الثاث ي فيلم «بياعة الجرايد» القوي ،حتى أن كونها شقراء ولون شعرها اأصفر قد سببا حساسية
مع كل من النجمتن ماجدة ونعيمة عاكف ،وشخصية عائشة الشقيقة لدي بعض النجات الاي طلن منها تغير لون شعرها وخصوصا
الصغرى غر امتعلمة للفنانة هند رستم (نادية) ي فيلم «مدرستي من تحاولن التشبه بالشقراوات!! .وقد يضاف إى ما سبق عامل آخر
الحسناء» ،وكذلك شخصية سهام الزوجة اأرستقراطية للفنان صاح يعود إى شخصيتها وهي أنها تحب وتعشق وتر عى أن تكون
ذو الفقار (أحمد حمدي) ي فيلم «أغى من حياي» بطولة الفنانة متميزة ،وتحرص داما عى أا تكون شبيهة بأحد أو أن أحد يشبهها،
ولذلك كانت داما تعرف بشياكتها وبتميز ألوان وتصميات مابسها
شادية.
هذا وتضم قامة اإسهامات الدرامية للفنانة سناء مظهر عدة وكذلك ميز تريحات شعرها .ورما حقق اعتزالها امبكر لها فرصة
مشاركات ثرية ومهمة مجال الدراما التلفزيونية وخصوصا مع كل العيش ي هدوء بعيدا عن الراعات ،وكا رحت ببعض أحاديثها
من نجمي اإخراج الراحلن نور الدمرداش وأحمد طنطاوي .ويحسب الصحافية بأن قرار اعتزالها نهاي خاصة وأنها مقتنعة ماما بأنها
للفنان أحمد طنطاوي الفضل ي توظيفها الجيد من خال بعض اتخذته ي الوقت امناسب وهي ي قمة نجوميتها ونجاحها.
اأعال التاريخية امتميزة ،وتقدمها ي شكل جديد مع توظيف هذا وتضم قامة أعالها الفنية مجموعة متميزة من اأعال
مهاراتها ي التمثيل باللغة العربية الفصحى ،والتي اكتسبتها من خال مختلف القنوات الفنية (مرح ،سينا ،إذاعة ،تلفزيون) ،ومكن
عملها ببعض امرحيات العامية باللغة العربية الفصحى وأيضا من تصنيف تلك امجموعة من اأعال طبقا إختاف طبيعة اإنتاج مع
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مراعاة التتابع التاريخي كا يي:
أوا :مشاركاتها السينمائية
شاركت الفنانة سناء مظهر ي بطولة ثاثة عر فيلا سينائيا،
ويذكر أن أوى مشاركتها السينائية كانت بفيلم «أنا بريئة» عام
 1959بطولة أحمد مظهر وررشدي أباظة وإمان ،ومن إخراج
حسام الدين مصطفى ،ي حن كان آخر أفامها قبل اعتزالها هو
فيلم «مدرستى الحسناء» عام  ،1971مع النجوم هند رستم ،حسن
فهمي ،عبد امنعم إبراهيم ،سعيد صالح ،ومن إخراج إبراهيم
عارة.
هذا وتضم قامة مشاركاتها السينائية مجموعة اأفام التالية طبقا
للتابع الزمني :أنا بريئة ( ،)1959شجرة العائلة ،رجال ي العاصفة،
امراهقات ( ،)1960النظارة السوداء ،بياعة الجرايد ( ،)1963العنب
امر 6 ،بنات وعريس ،أغى من حياي ( ،)1965شاطئ امرح ،جرمة
ي الحى الهادىء ( ،)1967مدرستى الحسناء (.)1971
ويذكر أنها قد تعاونت من خال مجموعة اأفام السابقة من نخبة
متميزة من كبار مخرجي السينا العربية وي مقدمتهم اأساتذة:
حسن اإمام ،السيد زيادة ،إبراهيم عارة ،محمود ذو الفقار،
حسام الدين مصطفى ،فاروق عكرمة ،ريف زاي.
ثانيا :أعمالها المسرحية
أتاح امرح لهذه الفنانة القديرة الفرصة كاملة للقيام بعدة
بطوات مطلقة سواء بفرق مسارح الدولة أو فرق القطاع الخاص،
كا أتاح لها فرصة حقيقية إكتساب الخرات الفنية من خال
تعاونها مع كبار امخرجيم والنجوم ،وتضم قامة النجوم الذين
عملت معهم عى سبيل امثال كل من الفنانن :نعيمة وصفي،
سعيد أبو بكر ،محمد الدفراوي ،نور الدمرداش ،محسن رحان،
أمن الهنيدي ،أبو بكر عزت ،صاح السعدي ،محمد نجم ،حسن
حسني ،فاروق نجيب ،محمد رضا ،عبد السام محمد ،مديحة سام،
آمال زايد.
والحقيقة أن الفنانة سناء مظهر قد اجتهدت كثرا ي تقديم أدوارها
امرحية ،فنجحت بجدارة ي تجسيد عدة شخصيات درامية ظلت
عالقة بالذاكرة ومن بينها عى سبيل امثال :شخصية «كاثرين»
الرسة ي مرحية «ترويض النمرة» للكاتب الكبر وليم شكسبر،
وشخصية الفتاة سنية عاشقة اموسيقى ي مرحية «عودة الروح»
رائعة الرائد امرحي توفيق الحكيم .ومكن أن يضاف ما سبق
مشاركاتها بأدوار البطولة امرحية لفرقة «ابن البلد» التي قام
بتأسيسها الفنان محمد رضا مع الكاتب الكبر محمود السعدي.
ومكن تصنيف مجموعة امرحيات التي شاركت ي بطولتها طبقا
لطبيعة اإنتاج ونوعية الفرق مع مراعاة التتابع الزمني كا يي:
 - 1بفرق مسارح الدولة:
 «امرح الحديث» :حتى يعود القمر ( ،)1963عودة الروح( ،)1965هوليوود البلد (.)1972
 «امرح العامي» :ترويض النمرة (.)1965 «امرح الكوميدي» :نجمة نص الليل (.)1971 - 2بفرق القطاع الخاص:
 «ابن البلد» :اأورنس ( ،)1970البولوبيف (.)1971 «فرقة أمن الهنيدي» :يا عام نفي اتسجن (.)1975 حسنن يعيش مرتن (إنتاج مشرك مع التلفزيون .)1978وذلك بخاف بعض امرحيات التي أنتجت للتصوير والعرض
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التلفزيوي فقط ومن بينها :محرم مدة شهر ،الناس مقامات.
وقد تعاملت من خال هذه امرحيات مع نخبة متميزة من امخرجن
ومن بينهم :السيد بدير ،نور الدمرداش ،جال الرقاوي ،سعد أردش،
كال حسن ،سمر العصفوري ،محمود األفي ،رشاد عثان ،فوزي
درويش ،محمد شعان.
ثالثا :اأعمال اإذاعية
يصعب بل ويستحيل حر جميع امشاركات اإذاعية لهذه الفنانة
القديرة والتي ساهمت ي إثراء اإذاعة امرية بعدد كبر من
التمثيليات الدرامية وامسلسات اإذاعية عى مدار مايزيد عن نصف
قرن ،وذلك أننا نفتقد لأسف الشديد لجميع أشكال التوثيق العلمي
بالنسبة لأعال اإذاعية ،وتضم قامة إسهاماتها اأعال التالية :أبو
ريع عامل خنفس ،كاب الحراسة ،حب ونغم ،أنا وأمي والطريق،
ورود وأشواك ،أصابع با بصات ،الحرافيش.
رابعا :اأعمال التلفزيونية
شاركت ي بطولة عدد من اأعال الدرامية وامسلسات التاريخية
والدينية ومن أهمها مسلسات :فواكه الشعراء ،الركان الهادئ،
سنوات العمر ،عزيزة ويونس (من سرة بني هال) ،كذلك تضم قامة
أعالها التلفزيونية مجموعة أخرى من امسلسات ومن بينها عى
سبيل امثال :عى باب زويلة ( ،)1970البحث عن فردوس (،)1973
عى باب زويلة ( ،)1975عى هامش السرة ( ،)1978محمد رسول
الله  -ج ،)1980( 1الفتوحات اإسامية ،الكعبة امرفة ،محمد
رسول الله ج  ،)1981( 2بوابة امتوي ( ،)1985وذلك بخاف بعض
التمثيليات والسهرات التلفزيونية ومن بينها :عي بابا واأربعن
حرامي،
رحم الله هذه الفنانة امتميزة التي رغم بداياتها ااحرافية بعام الفن
إا أنها ظلت طوال مشوارها الفني تتعامل بسلوكيات الهواة ومثلهم
وقيمهم السامية ،فكانت عى سبيل امثال تقوم باختيار وتصميم كل
التفاصيل امادية لشخصيتها الفنية بنفسها بدءا من اختيار تريحة
الشعر والربطات امختلفة التي اشتهرت بها ،وأيضا تحديد خامات
وألوان وتصميات امابس واإكسسوارات بااتفاق مع امخرج .كذلك
كانت ترفض بشدة امشاركة بعملن ي وقت واحد ،كا كانت تحرص
كل الحرص عى ااحتفاظ بالعاقات الطيبة مع جميع الزماء ،وعى
أن تظل كواليس جميع أعالها هادئة يسودها جو من األفة وامحبة
وبعيدة عن كل امشاحنات .وقد ظلت رحمها الله رغم اعتزالها -
وإرارها عى رفض جميع النصوص والسيناريوهات التي تعرض عليها
 سعيدة بجميع اأعال الجميلة وامتميزة التي شاركت بها ،وفخورةبتلك الشخصيات الرية وامتنوعة التي قدمتها من خالها ،وغر نادمة
إطاقا عي مشاركتها بأي عمل ،أنها قدمت جميع أعالها بعناية
واهتام شديد ،لدرجة أن امقربن منها كانوا يعرفون عنها جيدا مدى
اهتامها بالصدي الذي يركه كل دور قدمته لدى الجمهور والنقاد،
وكذلك مدى سعادتها واهتامها بردود أفعال النقاد وبالكتابات عنها
وعن أعالها بالصحف وامجات.
وأخرا ا يسعني إا أن التوجه إى الله العزيز الجليل بالدعاء والرحمة
لهذه الفنانة القديرة وأن يغفر لها ويدخلها فسيح جناته جزاء ما
أخلصت ي عملها وسعيها إسعادنا بجميع أعالها وخصوصا مجموعة
أعالها الدينية اأخرة.

فواصل
إبراهيم الحسينى

أين تكمن اأزمة..؟
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جريدة كل المسرحيين

ماذا مارس داما فكرة تعذيب الذات وجلدها بتكرار أقوال
من مثل :ا يوجد لدينا عروض مرحية جيدة ،أو ا يوجد
ي مر اآن كتاب مرح كبار ...،أو اختصارا لكل ذلك نردد
داما السؤال امراوغ «سؤال أزمة امرح» ،وهو ما يجعل
البعض خارج إطار امنظومة امرحية داخل مر ،أو خارج
إطار امنظومة امرحية امرية يردد تلك اأقوال ويزيد
عليها وكأنها حقائق ثابتة ،هذا عى الرغم من أن اإنتاج
امرحي امري امدعوم من الدولة ،وكذلك غر امدعوم،
يصل ي مجموع عروضه ما يزيد عى كل اإنتاج امرحي
العري مجتمعا ،لكن هل يعني ذلك اأمر أنه ليست لدينا
أزمة وأن هذا اإنتاج الكبر يعني أننا ي حالة رواج مرحي.
بالطبع ا مكن لنا أن نقرر حالة الرواج تلك رغم عدد
اإنتاجيات امرحية الكبرة ي (الثقافة الجاهرية ،مرح
الدولة ي القاهرة ،الجامعات ،امستقلن ،التجمعات الحرة،
امراكز الثقافية اأجنبية )...،أن بعض هذه العروض ا يقدم
إا لليلة واحدة فقط أي سبب من اأسباب امهرجانية أو
ااحتفالية اأخرى ،وبالتاي فتأثر مثل هذه العروض ضئيل
جدا وعدد مشاهديها ا يزيد عى العرات ،وبالتاي تكون
الدعوات للصحفين والنقاد ي الغالب أو للجان التحكيم.
وهذه العروض وفق هذا النمط من التعامل تدخل ي إطار
ما مكن أن نطلق عليه أزمة ،أزمة تشكلت بسبب انعدام
العائد الثقاي منها وعدم تأثرها بالشكل امرجو ي محيطها
ااجتاعي ،عروض الجامعات أيضا تقدم لليلة واحدة،
عروض نوادي امرح اليء نفسه  -هذا إذا م تصعد
للمهرجانات الختامية  -وهكذا ..إذا لدينا أزمة ولكنها
مواصفات مرية ،أزمة عدم تحقق الطموح الكبر الذي
يريده امرحيون أعالهم بعرضها أكر من ليلة وأتاحتها
بالتاي لرائح جاهرية أكر حتى تصل تلك الخدمة
مستحقيها ،تتجى مظاهر اأزمة أيضا ي هذا النوع من كسل
امخرجن وعدم دأبهم ي البحث عن نصوص جديدة ،عى
الرغم من أن دور النر تخرج سنويا الكثر من النصوص
امرحية الجديدة وامسابقات امرحية أيضا ،لكن الحجة
التي تقال داما إنه ا توجد نصوص جديدة تصلح للعرض
عى الرغم من أنها نصوص جيدة وأدبية لكنها فقط ا تصلح
إا للقراءة.
وحقيقة اأمر إن الوضع امرحي الراهن اآن مرتبك إى
حد ما بسبب عدم وجود خطة واضحة وتوقيتات محددة
للعروض ،كا أن العائد الثقاي الضعيف مثل تحديا كبرا
يجب أخذه ي الحسبان حتى تتحقق الفائدة من وجود هذا
الكم امرحي الكبر ،فكل هذه العروض التي تنتج ي مر
بأشكال إنتاجية مختلفة إذا ما قيست بالنسبة لعدد السكان
ستجدها أقل كثرا من نصيب الفرد امرحي ي دولة صغرة
من دول الخليج ،وهو ما يعني أن حالة الزهو بالعدد الكبر
داع لها وليست مهمة طاما أن نصيب
لإنتاج امرحي ا ٍ
الفرد منها ضئيل جدا.
وقد يكمن الحل ي بعض البدائل من مثل مرح امجتمعات
واأحياء الفقرة وخلق مساحات وفضاءات مغايرة لتقديم
العروض امرحية ي قرى ونجوع مر امحرومة من أي
نشاط ثقاي وهو ما سيعود بالنفع وبنوع من التنوير
أهاي هذه امناطق ،وهو ما من شأنه أن يقلل من دعاوى
التعصب والقبلية والعادات امتشددة مجتمعيا أيا كانت..
فداما وأبدا تأي الثقافة عى رأس اأوليات ،هذا قدرها،
وهذا قدر منتجيها وامسئولن عنها.

مشهد

السرقات ال تنفيها جودة العروض

يف مرص وحدها ميكنك أن تقرأ عىل أفيش عرض ما أو
يف برنامجه املطبوع عبارة “تأليف” لعرض مأخوذ عن
نص عاملي .وقد تتساءل أليس تلك العناوين هي أعامل
معروفة ومشهورة وخالدة؟ إذن ما الجديد الذي أعطى
الحق لصاحب العرض أن يكتب بضمري مسرتيح وصف
(تأليف)؟ ورمبا ستدفعك الدهشة إىل العودة للسؤال
البديهي ما (التأليف)؟ ومن أين ومتى جاء هذا الخلط
الذي تواطأ عىل متريره الجميع وكأنه أمر عادي وبديهي؟
هذا الخطأ الذي يقرتب من الخطيئة ،ال يقف فقط عند
مجرد وضع كلمة تأليف بديال لكلمة إعداد أو لحرف
(عن) الذي يحفظ لصاحب العمل األصيل حقه وال يقلل
من شأن ذلك الذي أعجبه ووجد أنه ميكن أن يقدم من
خالله رؤية جديدة قد تحتاج إىل إعادة ترتيب بعض
مشاهده أو حذف بعضها أو دمج شخصيتني يف شخصية
واحدة أو غريها من األالعيب التي مهام كرثت ال تعطي

صاحبها الحق يف انتحال صفة (املؤلف) .لكنه إىل جانب
ذلك ميتد ليصل إىل جرمية سطو مكتملة األركان ،فذلك
الذي أباح لنفسه خط وصف تأليف عىل عمل ما ،هو
يستبيح من ناحية أخرى رصف أموال ليست من حقه
باعتباره مؤلفا.
وقد سبق لنا – هنا يف مرسحنا – أن أثرنا قضية مشابهة،
كان عنوانها نصا مكسيكيا اسمه (قضية أنوف) ،وتساءلنا
يف حينها ما الذي كان سيضري صاحب العرض لو أضاف
فقط حرف (عن)؟! وحذرنا حينها من أن هذا األمر لو مر
مرورا عابرا ،سيصبح قاعدة ،وقلنا ما معناه أنه ستظهر
علينا رسقات أخرى سيقول أصحابها بكل تح ٍد وتبجح
(لست وحدي ،فقد فعلها قبيل فالن وفالن) وكأن تكرار
األخطاء والجرائم يحولها إىل مسلامت!
ها هو ما قد حذرنا منه يظهر ويسترشي .ورمبا يف
الغد القريب سنقرأ عىل أبواب املسارح وإعالناتها أن
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“هاملت” تأليف مرصي ،ورمبا حني سنسأل صاحب
العرض «أليس شكسبري هو مؤلف هاملت؟» ،سيجيبنا
بابتسامة“ :نعم ..ولكنني قدمت فيه رؤية جديدة”!
وكأن مئات اآلالف من العروض التي قدمت لهاملت
شكسبري مل تقدم برؤى جديدة.
مرة أخرى أذكر هؤالء باملثل الذي ال أمل من تكراره،
وهو فيلم “آه من حواء” الذي أرص القدير فطني عبد
الوهاب أن يكتب وبخط واضح يف مقدمته “عن ترويض
الرشسة لوليم شكسبري” ومل يخجل أو يدعي ،عىل الرغم
من أن الفيلم جاء صياغة مرصية خالصة ،لكنه فقط
االحرتام للذات ومن بعده احرتام اآلخر ومن بعدهام
احرتام املتلقي.
واآلن ..نعاود السؤال بصيغة أخرى“ :هل جودة عرض ما،
تنفي عنه االتهام بجرمية رسقة واضحة املعامل؟”.
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شروط ومواعيد ترشيحات المخرجني
بمسرح الثقافة الجماهريية

أعلنت اإلدارة املركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي بهيئة
قصور الثقافة عن البدء يف ترشيحات املخرجني من الخامس والعرشين من يوليو
وحتى الخامس عرش من أغسطس  ،2018وذلك دفعا لحركة املرسح ،وتحديد
مواعيد ثابتة وملزمة لالنتهاء من ترشيحات املخرجني ،وتفاديا لتعرض العروض
مع امتحانات آخر العام ،وحرصا عىل اإلنتاج يف وقت مبكر ،واعتامد املقايسات
اإلنتاجية ورصف مستحقات املبدعني.
وقد أوضح الخطاب املرسل لألقاليم الثقافية رشوط الرتشيح التي تذيلها مراعاة
تفاعل املخرجني مع املكان وقدرتهم عىل جذب الجمهور باملواقع الثقافية ،وأال
يكون املخرج قد قدم بنفس املوقع أكرث من عملني متتالني ،ويتم ترشيح أكرث من
اسم تحسبا لتقييم تجربة وأداء املخرجني العاملني ضمن خطة هذا العام.
ومن بني الرشوط اإلجرائية للرتشيح أن يكون الرتشيح من قبل أعضاء الفرقة خالل
اجتامع رسمي ويرسل محرض االجتامع بتوقيع األعضاء عىل أن يتم اعتامده من
املوقع والفرع الثقايف ،وأن يرفق مع الرتشيح موافقة كتابية من املخرج ،وكذلك
تحديد مكان إقامة العرض مع إرفاق صورة له ومقاسات املرسح ومدى جاهزيته
الفنية واألمنية.
وانتهى الخطاب بأن لإلدارة الحق يف ترشيح املخرج الذي تراه مناسبا حال التخلف
عن الرتشيح خالل املدة املذكورة.
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