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الزنزانة
تستعد فرقة انسان للمرح الحر لتقديم العرض
امرحي « الزنزانة « ي موسمه الثاي مرح
رومانس يوم  2018 / 9/1القادم ي السابعة مساءا .
قال عي يحيى امسؤل اإعامي للفريق  :الزنزانة
عرض نتاج ورشة كتابة وارتجاات لفريق العرض
ويقدم امشكات والقضايا اإجتاعية التي يعيشها
فئات مختلفة من امجتمع امري ي اآونة اأخرة
كا يستعرض بصفة أكر تحديدا جوانب مختلفة
مشكات الشباب امعارة كالزواج والتوظيف
والعمل و الطموح والرغبة ي السفر والهجرة و»
الواسطة وضياع امواهب والتميز إثر إنكارها وغرها
من امشكات العديدة للوصول عى حقيقة أسبابها
والخروج منها عن طريق اضاءة النور بها ومنها
إزاحة الظام الذي يصب الضباب عى أعيننا فيضيع
سبل الوصول للحقائق والنجاح ودعوة محاولة
انفاتنا من واقعنا الصعب والحرة عى اماي
امجيد رغبة للرفض أن نصبح مثل القطعان نسر
دون فهم ووعي ونسعى للبحث عن هذا النور
وعدم ااستسام للوضع الحاي واأزمات التي تحارنا
يوما بعد يوم كا يتناول « الزنزانة « سلوكيات
امجتمع و العادات والتقاليد له ي دراما العرض .

ريم حجاب:

في الموسم الثاني أول سبتمر
كا أضاف عي يحي ويقدم العرض امرحي «
الزنزانة « ي قالب كوميدي هزي و بطريقة ساخرة
دون امساس بأية انتاء عقائدي أو ايد يولوجي أو
سياي أو إحداث أية اسقاط لشخصيات حقيقية
بعينها .
الزنزانة بطولة ومثيل  :مصطفي البدرى ،مصطفى
كال ،عمر لطفي ،عمر فتحي ،احمد عصفورة ،محمد
يونس ،محسن محمد  ،عبد الرحمن فرح حسنن
عبد الرحمن فرج صادق  ،أمنية النجار ،سهيلة
امليجي ،سلوي محمد ،تقوى خالد ،منة محمود،
نرة محمد ،منار خالد  ،هايدي خالد ،ديكور جال
عبد النار ،موسيقي حسام محمد ،مصمم ومنفذ
ااضاءة مصطفي عي ،تنظيم وادراة مرحية،
أحمد عبدة،أحمد نجم ،تبارك حسن الزنزانة تأليف
واخراج مصطفي عي .
«إنسان للمرح الحر» فرقة مرحية مستقلة
تأسست عام 2012من شباب متنوع من طاب
وطالبات الجامعات ي القاهرة الكرى وقدمت عدد
من العروض امرحية كا شاركت ى العديد من
امسابقات بامهرجان الحرة وامستقلة .

همت مصطفى

« كارمن» قريبا علي الهناجر

«عنر ج»

بمركز الهناجر

أكدت امخرجة ريم حجاب أنها تجري اآن بروفات العرض امرحي « كارمن» والتي
بدأت منذ شهرين و من امقرر عرضه خال شهر سبتمر القادم عي خشبة مرح
الهناجر باأوبرا ،و العرض يضم مجموعة كبرة من الشباب اموهوبن عي خشبة
امرح
وأضافت ريم حجاب أن العرض غناي استعراي يقدم برؤية إخراجية جديدة ،انتاج
مرح الهناجر بطولة محمد دسوقي. ،سيد عبدالرحيم ،محمد عبدالرحيم ،رانيا
عبدالحليم محمد ،رنا عمرو خضر ،رحمه أحمد محمود ،أحمد عادل فوزي ،انا عاد
صادق ،محمد محمود محمد ،محمد يحيي حسن ،جهاد أرف ،تقي طارق .مرعي،
ديكور محمد العبد ،إضاءة سعد سمر ،موسيقي حازم شاهن ،مساعدا إخراج محمد
فاروق ،سا كال ،مخرج منفذ رامي التوني ،إخراج :ريم حجاب

يعرض عى خشبة مرح مركز الهناجر للفنون  6سبتمر امقبل بقاعة
آدم حنن العرض امرحى «عنرج» وتقدمه فرقة خشبة وسنارة للفنون
بالتعاون مع مؤسسة فنانن مرين للثقافة والفنون «عنر ج» مأخوذ من
مروع تخرج كلية أداب قسم صحافة جامعة عن شمس تدور أحداث
العرض حول نظرة امجتمع للمرض النفى وامرى النفسين وكيف يرفض
امجتمع التعامل مهم مرة آخرى وبعد دخولهم مستشفى اامراض النفسية
والعصبية حيث يرى امجتمع أن امرض وصمة عار العرض بطولة ماك
مجدى  ,أندرو سمر  ,يوسف نبيل  ,بوستينا أميل  ,فيفى كرم  ,بير جاد
 ,رامز جميل  ,مينا آيوب  ,بيشوى صليب  ,فادى محروس ,رغدة طارق
 ,يوستينا جابر  ,آبانوب عبد اماك  ,مارلون مراد مكياج جينو ,إعداد
موسيقى مينا ماهر سينوغرافيا مينا آيوب اخراج أندرو سمر

محمود عبد العزيز

رنارأفت

شباب بركة السبع

« الحارس « أن يبث له اأمل من جديد وينصحه بالعدول عن اانتحار
ومحاولة التجربة مرار مع التأكيد عى التعلم من كل تجاربه وامواجهة
القوية وسيلة هامة للنجاح والوصول إى تحقيق اأحام ي الغد  .وي
سياق متصل قال الزناي :فرقة فنون بركة السبع امرحية تأسست خال
هذا العام وتقدم عرض الجبانة كأول عروض الفرقة محاولة التعبر
الواقعي والحقيقي عن أحد مشكاتهم وبعض أسباب حدوث هذه
الظاهرة وهي اإقبال عى اانتحار حيث نشعر أنها تتاس مع مايحدث
نصب أعيينا ونراه مؤخرا ي امجتمع  .أضاف الزناي  :الفريق من شباب
بركة السبع الذي يؤمن أن امرح وسيلة هامة للمشاركة ي التغير وقد
شاركوا ي تجارب مرحية سابقة من قبل بالهيئة العامة لقصور الثقافة
بامحافظة وتجارب متنوعة وعديدة بعروض مهرجان جامعة امنوفية

امرحي ي دوراته اأخرة ومنهم من يشارك ي امرح للمرة اأوى .
وتابع الزناي :الجبانة مثيل محمد برقى ي دور امجنون عبد الحكيم
غنام ي دور وحيد  ،أحمد كال ي دور محروس،محمد الرقي ي دور
امجنون ،مصطفى الشقرة ي دور الصبى ،عبدالرحمن جال ي دور
الحانوى ،ساميه صاح ي دور اأم ،مؤمن ي دور اابن ،أحمد جال
ي دور اأب ،آاء ي دور صابرين ،حسام جال « صديق وحيد إعداد
موسيقي محمد الزناى ،إضاءة محمد سعد ،مخرج منفذ عبد الوهاب
سويد ،تصميم وتنفيذ استعراضات وإخراج محمد الزناى .

همت مصطفى
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جريدة كل المسرحيين

تقدم فرقة فنون بركة السبع امرحية الحرة وامستقلة عرضها امرحي
اأول « الجبانة « تـأليف السيد فهيم وإخراج محمد الزناى29 ،
أغسطس ي الساعة الرابعة عرا بقاعة لوجانا بالساحة الشعبية مدينة
بركة السبع محافظة امنوفية .
قال امخرج محمد الزناي :يقدم عرض الجبانة أحد وأهم مشكات
امجتمع امري اأخرة وهي ااقبال امتكرر عى اانتحار من رائح
وفئات متنوعة ومختلفة من امجتمع و يركز العرض وفقا للنص عى
أحد شخصيات النص الدرامية وحيد فيستعرض تجربتة فسنجده نتيجة
اخفاقه امتكرر ي تجارب حياته ا يجد غر الذم امستمر واإيذاء النفي
من قبل أهله وجميع أصدقائه فيدفع هذا به إى قرار التخلص من
حياته بيده غر أنه يقابل حارس الجبانة الذى منعه و يحاول محروس

يناقشون ااقبال المتكرر على اانتحار في «الجبانة»
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مهرجان الكرازة المرقسية
يؤكد على رعاية المواهب وصقلها

جريدة كل المسرحيين

تحت رعاية الحر الجليل اانبا مارتروس اسقف كنايس رق السكة
الحديد ورئيس لجنة امصنفات الكنسية ،وباراف عام القساوسة :يوحنا
كامل ،يوسف فرج الله ،صموئيل فوزى ومنسق عام امهرجان بيشوى
سمر مدحت جميل ومسئول عام لجنة اانشطة الكنسيه للمهرجان.
اختتمت اأسبوع اماي تصفيات امرح منطقة كنائس رق السكه
الحديد مهرجان الكرازة امرقسية ،حيث مت امنافسة ى جميع امراحل
السنية :إبتداى ،إعدادى ،ثانوى ،طلبة جامعين ،خريجن ،وشملت
امرح اأسود ،امايم ،مرح الطفل ،امونو دراما ،وقد بلغ عدد الفرق
امشاركة ( )21فرقة مرحية كنسيه وأجريت فاعليات امنافسه عى
مرح كنيسة مارمينا مدينه ااحام منطقة الوايى الكبر.
وقد تم تشكيل فريق عمل نظامى تطوعى من الكشافة التابعه
لكنيسة مارمينا بااحام ،للعمل عى النظام والرتيبات الداخلية
للمهرجان ليخرج ي أحسن صورة ممكنة ،كا رفت هذه الدورة
باستضافة عدد من كبار الفنانين والنقاد لإستفادة من رأيهم النقدى
البناء لرفع امستوى الفنى لكل امشاركن ي هذه امنظومة ،من بينهم
النقاد واممثلن جال الهجري ،عاصم سامى ،مجدى شكرى ،أمن أمر،
امخرجه د .أساء إبراهيم ،واإعاميتان نرمن ويصا ،إنجى رزق.
وتشكلت لجنه التحكيم من :لوي روماى  .موجه اول تربيه مرحية،
ااديب والكاتب ثروت حبيب ،امخرج ميشيل منر ،اممثان :ناجح
نعيم ،كريم الجندى.
تضمن حفل الختام كلمة اأب يوحنا كامل مسئول عام امهرجان
لكنائس رق السكة الحديد الذي قال :ى الوقت الذى تهتم الدولة
ببناء جيل جديد من شبابها تعتمد عليهم ى قيادة الوطن (مستقبل
اأمة) نجد الكنيسة تعضد وتساند هذا ااتجاه بفكرة مهرجان الكرازة
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امرقسية الذى يحفذ بل و يساعد عى اابتكار وتنمية امواهب من
خال امسابقات العملية ى مختلف امجاات التى يستطيعون اخراج
كل مواهبهم و طاقتهم البناءة فيها بدا من الطاقات السلبية التى
تؤدى إى تدمر العقول و تعطيل البناء الداخى لهم و ذالك من خال
عمل مبار لهم مستغلن كل الصيف ى بروفات مرحيات و كوراات
إى أعال أدبية او شعر او زجل او تصوير أو ابتكار علمى ورسومات
ونحت ،وتقدم لهم الكنيسة جو من امنافسة الريفة القوية لبث روح
التنافس بينهم اخراج افضل ما لديهم ،وبعد التصفيات تقدم لاوائل
هدايا تشجيعية عبارة عن كوؤس و دروع و شهادات تقديرية ى حفل
داخل الكنيسة بحضور رأس الكنيسة ممثلة ى قداسة البابا تواروس
الثاى و نيافة اآباء اأساقفة ممثلة ى شخص نيافة اأنبا موى اسقف
الشباب واانبا رافائيل بجانب اآباء الحضور من اساقفة و كهنة وخدام.
ويكفى أن منطقة واحدة مثل منطقة رق السكة الحديد(الرابية
والزاوية الحمراء) عدد امشاركن ى امرح فقط عدد ( )840ولد وبنت
و الكوراات حواى ( )510ولد و بنت من مختلف اأعار و هذا جزء
صغر جدا ى منظومة تسمى مهرجان الكرازة امرقسية.
وأعقبها كلمة بيشوي سمر منسق عام امهرجان حيث قال :نشكر

الله عى انتهاء تصفيات مهرجان الكرازة النسخة الحادية عر (
مهرجان كونوا مستعدين ) داخل حي رق السكة الحديد ،بهذه
امناسبة تتقدم اللجنة امركزية للمهرجان بالحي بكل الشكر والتقدير
لكل السادة ضيوف امهرجان من فرق مشاركة إى السادة أعضاء لجنة
التحكيم والسادة امنظمن وضيوف الرف امهرجان الذي عملوا جميعا
متطوعن وبكل الحب من أجل إسعاد جميع امشاركن وانعكس ذلك
عليهم وأكر ما أسعدهم هو وجود ضيوف رف من خارج دائرة
امهرجان مثل الفنان عاصم سامي والفنان مجدي شكري والفنان أمن
أمر ومهندس الديكور فادي فوكيه الدكتورة أساء إبراهيم والصحفية
اأستاذة نورالهدى عبد امنعم واأستاذة نرمن ويصا ،وهذا العام قد
تنوع امشاركة بن شقن امسابقة الكورال وامرح وتنوع سن امشاركن
من سن أطفال حضانة إى سن شباب خريجن ،وتنوع جنس مخرجن
امرح حيث شاركت أكر من مخرجة مرحية ،كا انخفض سن
مخريجن امرح عموما وقادة الكوراات ومن أعظم نتائج امهرجان
هذا العام هو ظهور مواهب ناشئة ومتنوعة بن ممثلن ومخرجن
ومصممى ديكور وعازفن كا احظ الجميع اإرتفاع ي امستوى الفني
معظم امشاركن الذين تدربوا ي ورش الفنون اإبداع التي نظمها

بيشوي سمر :أهم ما مز الدورة وجود ضيوف
شرف من خارج المهرجان
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اأب يوحنا كامل :الدولة تهتم ببناء جيل جديد
والكنيسة وتساند
الحي مع نخبة من عالقة النشاط مثل امهندس رمسيس غطاس
والدكتوةر أساء إبراهيم وامخرجة وسام أسامه وامخرج ميشيل منر
بالنسبه للمرح أما للكورال دكتور هناء طينوس ودكتور حسام أديب
ودكتور إيهاب صري ،وأكر ما أسعدنا كمنظمن هو اهتام وحرص
معظم الفرق عى استطاع رأي السادة امحكمن واهتامهم بساع
نقد أعالهم ما يظهر اهتامهم بالتعلم والتطوير وهذا يضع مسؤولية
أكر عى عاتق اللجنة امنظمة لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبة أكر
من أجل صقل مواهب هؤاء الشباب وهذا ما وعدت به لجنة اأنشطة
جميع امشاركن
ثم كلمة لجنة التحكيم التي ألقاها اممثل وامخرج ميشيل منر فقال:
نحن ككشافن نبحث عن امواهب الجديدة لوضعها ي امسار الصحيح،
ننظر بعن الخرة إفراز امواهب الجديدة ونصقلهم فيا بعد ،هذه
اموهبة يعطيها وتوجد آية ي اإنجيل تقول( :ا ميت اموهبة التي
بداخلك امعطاة من قبل الله) ،اذن الله يعطي لكل إنسان موهبة خاصة
به ،يوجد من يكتشفها وينميها وهذا هو الذي نقوم به ،ونحن ا ننظر
إليهم نظرة فوقية وإما نشجعهم ونصحح لهم بعض امفاهيم الخاطئة
كا نوضح لهم عنار العمل امرحي كمنظومة واحدة دون طغي
عنر عى اآخر
نهتم باأخاقيات الربيىة لخلق إنسان ي مجتمع أفضل ،وي تجارب
كثرة مع اموهوبن سواء ي امرح أو السينا.
وأعلن نتيجة امسابقة التي جاءت كالتاي:
أوا نتيجة مسرح الطفل (ماسكات)
ً
امركز اأول كنيسة مارجرجس منطقة أرض الجنينة ،عرض (أمانة فادى)
امركز الثاي كنيسة مارجرجس منطقة أبو وافية ،عرض (علشان بحبكم)
ثانيا نتيجة مسرح المرحلة اإبتدائية
ً
امركز اأول كنيسة مارجرجس منطقة أرض الجنينة عرض (مش دلوقتى)
امركز الثاي كنيسة مارجرجس منطقة عزبة الورد عرض (جدو حكيم)
امركز الثالث كنيسة العذراء منطقة أرض الركة عرض (فوق مستوى
الشهوات)
ثالثا الجوائز الفردية لمسرح المرحلة اإبتدائية
ً

أفضل مخرج “ماركو مجدي” كنيسة أرض الجنينة عرض (مش دلوقتي)
أفضل مابس كنيسة العذراء أرض الركة عرض (فوق مستوى الشهوات)
أفضل نص دراماتورج كنيسة أرض الجنينة عرض (مش دلوقتي)
أفضل اداء جاعى كنيسة أرض الجنينة عرض (مش دلوقتي)
افضل موسيقى تصويريه كنيسة العذرا منطقة أرض الركة عرض (فوق
مستوى الشهوات)
افضل ممثل أول “أندرو رأفت” كنيسة ارض الجنينه عرض مش دلوقتي
افضل ممثل ثاي “مايكل رزق” العذراء مدينة النور عرض (جواك كنز)
افضل ممثله أوى “مرنا عادل” كنيسة ارض الجنينه عرض (مش
دلوقتي)
افضل ممثله ثانية “دميانه حكيم” كنيسة اأنبا بيشوى واانبا كاراس
عرض (العتمة)
رابعا نتيجة مسرح المرحلة اإعدادية
ً

نور الهدى عبد امنعم
574
العدد 545

2018
2018
أغسطس
 05فبراير
27

جريدة كل المسرحيين

ميشيل منر :نبحث عن المواهب الجديدة
لوضعها في المسار الصحيح

كنيسة العذراء منطقة مدينة النور عرض (الزنزانة)
كنيسة العدرا منطقة ارض الركة عرض (العيشة ارتاحت)
كنيسة مارمينا منطفة ابو وافية عرض (الفضائين)
خامسا الجوائز الفردية لمسرح المرحلة اإعدادية
ً
أفضل مخرج “نعمة عدى” كنيسة العدرا منطقة مدينة النور عرض
(الزنزانة)
أفضل نص “تامر خليل” كنيسة العدرا منطقة مدينة النور عرض
(الزنزانة)
أفضل سينوغرافيا كنيسة العدرا منطقة مدينة النورعرض (الزنزانة)
أفضل أداء جاعي كنيسة العدرا منطقة مدينة النورعرض (الزنزانة)
أفضل ممثل أول “إبرام جرجس” عرض (الزنزانة)
أفضل ممثلة أوى “مهرائيل حسني” عرض (الزنزانة)
أفضل ممثلة ثانية مناصفة بن “يوستينا يوسف”“ ،انا سيمون رضا”
كنيسة مارجرجس منطقة عزبة الورد عرض (الحفل اأخر)
سادسا نتيجة مسرح المرحلة الثانوية
ً
امركز اأول كنيسة العدرا منطقة ارض الركة عرض (الكانجة)
امركز الثاي كنيسة مارمرقص منطقة الجندول عرض (الشئ)
امركز الثالث كنيسة العدرا منطقة مدينة النور عرض (الجبانة)
سابعا الجوايز الفردية لمسرح المرحلة الثانوية
ً
أفضل مخرج “مارتينا رضا” كنيسة العدرا منطقة ارض الركة عرض
(الكانجة)
أفضل نص تأليف “مارتينا رضا” كنيسة العدرا منطقة ارض الركة عرض
(الكانجة)
أفضل سينوغرافيا كنيسة العذراء منطقة أرض الركة عرض (الكانجة)
أفضل أداء جاعي كنيسة العذراء منطقة مدينة النور عرض (الجبانة)
أفضل ممثل أول “فلوباتر عاد” كنيسة مارمرقص منطقة الجندول
عرض (الشئ)
أفضل ممثل ثاي “كرلس نار” كنيسة مارمرقص منطقة الجندول عرض
(الشئ)
أفضل ممثلة أوى “يوستينا فرج الله” كنيسة مارمرقص منطقة الجندول
عرض (الشئ)
ثامنا نتيجة مسرح المايم
ً
كنيسة مارمينا مدينة ااحام عرض (راع الخاص)
تاسعا الجوايز الفردية لمسرح المايم
ً
أفضل مخرج “منى عاطف” كنيسة مارمينا مدينة ااحام عرض (راع
الخاص)
أفضل فكرة ورشة عمل كنيسة مارمينا مدينة ااحام عرض (راع
الخاص)
ً
عاشرا نتيجة المسرح ااسود
كنيسة مارمينا مدينة اأحام عرض (سفر الرؤيا)
حادي عشر الجوايز الفردية للمسرح ااسود
افضل فكرة ورشة عمل كنيسة مارمينا مدينة اأحام عرض (سفر الرؤيا)
ثاني عشر الجوايز الفردية التشجيعية
أفضل فكرة كنيسة مارجرجس منطقة ارض الجنينه عرض (درجة تالتة)
أفضل ممثل “سامي طلعت” كنيسة مارجرجس منطقة ارض الجنينه
عرض (درجة تالتة)
أفضل ممثلة “إنجي مدحت” كنيسة مارجرجس منطقة ارض الجنينه
عرض (درجة تالتة)
أيضا
ألقاها
الي
بالتوصيات
الفعاليات
واختتمت
ً
المخرج ميشيل منر
• أوى اأنبا مارتروس باختيار امنسقن وامتطوعن بعناية شديده
حيث تتوافر لديهم روح العمل التطوعى وقد تم توفر كافة اامكانيات
امادية والبريه لنجاح هذة الدورة.
• عمل ورش تنشيطية لتنمية الكوادر القامة عى العروض امرحية
وتشمل الدورة تدريس بعض من علوم امرح عى يد أساتذة
متخصصن ،عى أن تقام شهريًا.
 .3دورات متخصصة لشباب اموهوبن بصفة مستمرة طوال العام لخلق
كوادر جديدة واكتشاف امواهب وتقدمها عر وسائل اإعام امختلفة،
حيث أن الفن من وجهة نظر الكنيسة هو وعظ مري يثبت ويرسخ ي
وجدان الناس.
 .4تبني امواهب الجديدة والعمل عليها وامدادها بامعلومات والخرات
الازمة التي تؤهلهم فيا بعد ليكونوا أعضا َء فاعلن ونافعن ي امجتمع.
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ذاكرة المعاصر والتجريى تنهى فعالياتهابدورة اليوبيل الفضى
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«فويتسك» ومامح اإبداع اإسباني في عصر
النهضة
اختتم اأسبوع اماى برنامج ذاكرة مهرجان القاهرة الدوى
للمرح امعار والتجريبى دورة ” اليوبيل الفى” ،برئاسة د.
سامح مهران وامنسق العام امخرج عصام السيد ،حيث عقدت
الربعاء قبل اماى واأحد اماى ندوتن حول عرى فويتسك
للمرح اإسباى و ندوة لعرض « أوديب ملكا» للمرح
اأماى» وقد عقدت الندوتن بسينا الهناجر
وقد شارك بندوة امرح ااسباى و العرض اأسباى “فويتسك
رؤيه حضارية ” الدكتور محمد أمن عبد الصمد امرف عى
ملف ذاكرة امهرجان ومدير الندوة ،ود .نرين احمد عبد
الحميد مدرس اللغة اإسبانية جامعة اأزهر.
وأشار دكتور محمد أمن عبد الصمد إى أن هذه هى الندوة
الرابعة ضمن سلسلة فعاليات ذاكرة امهرجان امعار
والتجريبى دورة اليوبيل الفى ،مؤكدا أن الرنامج من أجل
أجيال امرح التى م تعار امراحل اماضية للمهرجان ،مشرا
إى مراعاة التنوع الثقاى بالعروض امختارة .
وأكد عبد الصمد عبد الصمد أن العرض امرحى ااسباى
«فويتسك برؤية حضارية» يعر عن الثقافة اإسبانية التى
تحتفى بامهرجانية مشرا إى أن الثقافتن اإسبانية واايطالية
تتوفر بها التأثرات الحضارية ،حيث أن الثقافة اإيطالية
نشأت عى اعتبار كل مدينة ايطالية دولة بذاتها ،تعتمد عى
التجارة التى تنطلق لكل العام والعكس ،كا تتميز الثقافة
اإسبانية بالتعدد ،واسبانيا والرتغال وهولندا من أوائل الدول
التى خرجت تبحث عن عمل جديد
وواستطر عبد الصمد ي حديثه حول الكاتب ااسباى لوى دي
فيجا الذى يعد أشهر كتاب امرح ي العر الذهبي بالقرنن
السادس عر والسابع عر اميادى ،يليه ابركا ،كا كإن
شكسبر ي تلك الحقبة وا زال ،واتسمت الكتابات اإسبانية
بشكل من أشكال واقعية السيطرة ،واستعرض بعض العاقات
بن امرحن امرى و اإسباى موضحا بعض الروايات التى
اعتمد عليها اإسبان والتى ميزت من حيث الراعة والجال
وااتقان .
وتحدثت الدكتورة « نرين أحمد» حول العر الذهبى ي
اسبانيا والذى كان بالقرن السادس عر موضحة أن روح عر
النهضة اإيطالية له اثر وشيوع ي اأدب اإسباي ي القرن
السادس عر.
واشارت د .نرين أحمد إى أن التعبر اأدي خال تلك الفرة
كان ي راع دائم مع محاكم التفتيش وهي محاكم أقامتها
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ،معاقبة من يخالف تعاليمها ،ي
حن تأثر اإسبان بهذه امحاكم وبدأت تؤثر عى الثقافة و
الفنون بهذه الفرة
وتابعت اهتم الكتاب ي تلك الفرة باأعال الدنيوية إضافة
للموضوعات الدينية ،والتى تبدى فيها اامان بأن الحياة يتبعها
حياة أخرى
وتأثرا بعر النهضة الفلسفية والفكرية والثقافية الذى عكس
اهتاما باانسان بوصفه «محور الكون» ،وبدا تاثرا بأفاطونية
حديثة تتبنى البحث ى كل ماهو جميل بالنسبة لإنسان أو
الطبيعة ،فاصبح اانسان يبحث عن الجال حتى لو يكن الواقع
بجاله ،وازدهر النقد الفكرى وى مرحلة البحث عن الجال
تسمو روح اإنسان.
وأشارت د .نرين إى رواية « دون كيوختى» دون كيخوي دي
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ا مانشا (باإسبانية )Don Quijote de la Mancha :وهى
رواية لأديب اإسباي ميغيل دي ثربانتس سابيدرا ،نرها عى
جزئن بن أعوام  1605و ،1615والتى تحولت مرحية وكانت
شخصيتها امحورية قد تأثرت بقراءة أعال الفروسية والتى
كانت مزدهرة جدا إبان العر الوسيط بانتهاء القرن الخامس
عر ،وكانت تسخر من الكتابات الخاصة بصنع الفارس
ومغامراته ،فكاتب الرواية استلهم نوعا آخر من اأبطال بعيدا
عن الكتابات امنترة وقتها ،فقد صنع فيها بطا مولعا بقراءة
كتب الفروسية والشهامة بشكل كبر ،وكان بدوره يصدق كل

كلمة من هذه الكتب عى الرغم من أحداثها غر الواقعية
عى اإطاق ،ما جعله ينفصل عن الواقع وسافر عقله من
قلة النوم والطعام وكرة القراءة ،ليقرر أن يرك منزله وعاداته
وتقاليده ويشد الرحال كفارس شهم يبحث عن مغامرة تنتظره،
بسبب تأثره بقراءة كتب الفرسان الجوالن ،وأخذ يتجول
عر الباد حاما درعا قدمة ومرتديا خوذة بالية مع حصانه
الضعيف لنرة امظلوم ويقف مع الضعيف ،ما أوصل
البطل لحالة من الجنون واانفصال عن الواقع رغم نبل الهدف
ى النهاية .
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العرض األمانى «أوديب ملكا» وتأمات النقاد

د .شيحة  :العرض قدم باستاد وشاهده  25ألف متفرج ..
خريجوا امعاهد امرحية ا ينتظرون التعين واما يصنعون
مرحهم
د .محمد أمن عبد الصمد  :ا يوجد موسم مرحى دون
«أوديب»
وى السياق ذاته عقدت بسينا الهناجر ندوة عن امرح
اأماي و العرض امرحى « أوديب ملكا» ضمن برنامج ذاكرة
مهرجان القاهرة الدوى للمرح امعار والتجريبى دورة ”
اليوبيل الفى” ،برئاسة د .سامح مهران وامنسق العام امخرج
عصام السيد ،وذلك بحضور الدكتور محمد أمن عبد الصمد
امرف عى ملف ذاكرة امهرجان ومدير الندوة وأ.د .محمد

شيحه أستاذ النقد والدراما بامعهد العاى للفنون امرحية -
أكادمية الفنون .
واستهل د .محمد أمن عبد الصمد حديثه بتهنأة الحضور
مناسبة عيد اأضحى امبارك مشرا إى أن موعد الحضور اليوم
مع مرحية «أوديب» موضحا أنه ا يوجد أحد م يصادف
«أوديب» سواء ى العلوم اإنسانية والدراما وامرح وعلم
النفس ،حتى ى الدراسات اللغوية يصادف «أوديب» ،إضافة
للنصوص امرحية الكثرة التى تناولت شخصية أوديب
حتى أن أرسطو جعله موذجا يقاس عليه ،وكل كتاب اليونان
قدموا أسطورة «أوديب» ،مشرا إى أن امرح الروماى عالج
«أوديب» و امرح الفرنى ،وى مرحنا العرى قدم توفيق
الحكيم شخصية «أوديب» وغره من الكتاب والذين قدموه
عر رؤية الثقافة الغربية ى إطار راع اآلهة تارة وتارة أخرى
بحث الكتاب عن جذور مرية ي اسطورته ،إضافة لظهور
كتابات تقارن بن أوديب واخناتون ،مشرا إى أن «أوديب»
له ترجات عربية كثرة من أشهرها كتاب لطه حسن وترجمة
أخرى تحت عنوان «أوديب طاغية» أنه يتوى الحكم
بامغالبة ،و ترجمة محمد صقر خفاجه ثم تتالت الرجات وم
يخلو موسم مرحى حتى ى مرحنا امرى إا ويوجد عرض
أوديب بشكل أو بآخر .
وأكد الدكتور محمد شيحه ى تعقيبه منيه مصاحبة مادة
علمية ضمن ذاكرة التجريبى مشرا إى أن اأرشفة ضعيفة
ودون مادة علمية ،ومنى أن يكون ى ااحتفال باليوبيل
الذهبى وجود مادة علمية وأرشفة قوية.
وأشار د .شيحة إى أن أسطورة أوديب التي صيغت منها هذه
امرحية من أشهر اأساطر اليونانية ،وقد عالج سوفوكليس
هذه اأسطورة ي مرحيتن ها «أوديب مل ًكا» و «أوديب
ي كولونا» ،وعالج يوربيديس هذه اأسطورة ي مرحية
«الفينيقيات» .وهناك اختاف كبر بن تناول يوربيديس لهذه
اأسطورة ي مرحية «الفينيقيات» عن تناول سوفوكليس لها
ي امرحيتن السابقتن ،وقد عدل يوربيديس ي اأسطورة
تعديات كثرة ي مرحيته ،وجعل أوديب وجوكاستا يعيشان
بعد اكتشافها قتل أوديب أبيه وزواجه منها وهى أمه ،وشهدا
قتال ولديها بولونيكيس وأتيوكليس من أجل ملك طيبة وقتل
أحدها اآخر ،وقتلت جوكاستا نفسها بعد موتها ،ثم استعد
أوديب للرحيل عن طيبة مع ابنته أنتيجونا التي ستصحبه ي
الطريق.
ً
أما بناء سوفوكليس مرحية أوديب ملكا فهو مختلف – كا
قلنا – عن بناء يوربيديس مرحية الفينيقيات ،وأكر تركيزًا
منه ،وأشد تصوي ًرا للأساة .
واستعرض د .شيحة بعض النصوص اليونانية واأمانية التى
تشمل العرض منها وبراعة اأبطال عند اانتقال من شخصية
لشخصية ،وتحدث عن التجريبى والعروض التى تضع
التساؤات للمتلقى واهم النصوص الصغرة التى ا تأخذ
خمس دقائق رغم صغر عرضها ولكن تنتهى بفكرة واحدة
للمتلقى ورب بعض اأمثلة
وأشار د .شيحة إى أن عرض «أوديب» قدم باستاد ى امانيا
وكان جمهوره  25ألف متفرج ،وعى الرغم من تقدمه ى
الصباح ولكن الراعة ى العرض أن  4أو  5شخصيات أبطال
العرض والتاحم بينهم واانتقال من شخصية لشخصية للبطل
ى آن واحد تدل عى تلك الراعة .
وتابع أن خريجي امعاهد امرحية أو الورش ا ينتظروا التعين
وا من يدعمهم ولكن يقومون بكل طاقتهم ى اختيار أرض
حتى لو كانت « خرابه « يقومون عى قدم وساق بالتجميل
واإضاءة والديكور وامابس حتى يجعلوها مرحا كا يقومون
بقطع التذاكر للجمهور ،موضحا أنه ابان قيادة الدكتوره هدى
وصفى مرح الهناجر افامة ورشة للمخرجة اأمانية ايوس
شيبول ونتج عن تلك الورشة عرضا مرحيا باسم «الساعة التى
م نتلتق فيها» للكاتب بير هاندكا  ،1990وكان للعرض منظور
جديد ومزج من الشعبيات امرية والنص اأماى .
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وأوضحت د .نرين أن بعض النقاد قالوا أن رواية ثربانتس
تنتقد امامح امجتمعية امختلفة سلبية كانت او إيجابية،
واستعرضت الرواية بامجتمع ااسباى ماذجا للتهميش والظلم
وعدم العدالة ااجتاعية ،ولكن تم صنع ذلك بطريقة مبتكرة .
و أكدت د .نرين أن لوي دي فيجا قام بدور كبر ي تطوير
امرح اإسباي ،ليجعله يختلف عن امرح اإسباي الكاسيى،
والذى كانت مرحياته تكتب من خمسة فصول ليصنع فيجا
نصوصا من ثاثة فصول ،الفصل اأول لطرح امشكلة ،والثاى
لتغر وتطور الحدث ،منهيا مرحياته بالفصل الثالث يتخللها
فقرات ترفيهية غنائية ،وكان أول تجديد قام به فيجا ،إضافة
لكر قاعدة وحدة امكان والزمان والحدث ،وهو ما يختلف
عن الكتابة امرحية بامرح اإسباي الكاسيي ،وكذلك تغير
الديكور واأحداث الثانوية ى اطار امحور الرئيى.
وأشارت د .نرين إى اعتاد امرح ى القرن السادس العر
عى اأبيات الشعرية وتم تفصيل أبيات اأشعار عى فئات
العرض ،إلقاء الضوء عى كل فئة ،وكان فنانو القرن السابع
عر قد اتجهوا إى اإغراق ي الزخارف وصقل الصنعة ،وصاغ
الكتاب استعارات معقدة ،سميت أفكارا إبداع رؤى مركبة
وأصيلة للحكاية ،ونتج عن ذلك أسلوب أطلق عليه «الباروك»،
والذى كان معقدا قياسا بابداعات القرن السادس عر والتى
اعتمدت عى السهولة.
وكان «الباروك» قد اعتمد عى مدرستي امفهوم و الفكرة
عن طريق الشكل الذى يقدم من خاله العمل ،وكان اإسبان
يهتمون باللغة وكان محل اهتام الشعراء والكتاب والروائن
ى امرح
ثم اختتمت د ،نرين حديثها بانها تحدثت بشكل بانورامة
عن تلك الفرة من حيث اأادب امرحى اإسباي ،مشرة إى
أن مرحية «فويتسك» عمل متميز و به أفكار كثرة تعكس
الثقافة اإسبانية ى فرة النهضة ،وم تطل ي الحديث حول
العرض تاركة تقييم العرض للجمهور.
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في ندوة مسافر ليل بالهناجر

عاء قوقة :عبد الصبور وضع شخصيته
داخل حصار محكم بحرفية شديدة

مصطفى سليم  :مسافر ليل من النماذج القوية في تاريخ الدراما المصرية

جريدة كل المسرحيين

تظل أعال الراحل صاح عبد الصبور ،والذي تعددت مواهبه بن الشعر
والكتابة امرحية والصحافة ،من أهم رموز الحداثة العربية ،فالراحل
كان من القائل الذين أضافوا إى امرح الشعري الحديث ،ورائد من
ً
محافظا ،جاءت لغته
رواد العمل الثقاي امري؛ وبينا كان صحف ًيا
الشعرية وامرحية مليئة بالحنن لقيم اندثرت ،ولكنها ظلت ي أعاله
التي تهتدي بها أجيا ًا عديدة من امثقفن؛ رما لذلك كانت نهايته
الدرامية تليق بعبقري من هذا الطراز.
وكا قتلت الكلات الحاج ،قتلت ً
أيضا صاح عبد الصبور ،ففى تلك
الليلة  1٤أغسطس  1981أو الليلة امشئومة حسبا وصفها الدكتور جابر
عصفور ي كتابه «رؤيا حكيم محزون» ،قال «عبد الصبور» »:إنه يشعر
بإرهاق وصداع وضغط ثقيل يطبق عى صدره ،وأنه يفضل العودة إى
امنزل مع بناته ،إا أن الشاعر أحمد عبد امعطي حجازي أر عى أن
يسريح قليا ،ولكن اأم عاوده من جديد ،ما جعلهم يذهبون به إى
مستشفى هليوبوليس مر الجديدة ،حيث دخل العناية امركزة وكانت
آخر كلاته لجابر عصفور «هل تتذكر زكاة الوقت؟» فأجابه اأخر :نعم.
لرد عليه عبد الصبور «هذه ً
أيضا زكاة بدن» ،ليدخل بعدها ى غيبوبة
وتفشل جميع محاوات إنقاذه ،لرحل بعدها إثر أزمة قلبية حادة.
وبعد مرور  37عاماً عى رحيل أنبل من أنجبت الثقافة امرية
والعربية أقام قطاع شؤون اإنتاج الثقاي برئاسة امخرج خالد جال،
ندوة مناقشة العرض امرحى «مسافر ليل» مناسبة الذكرى الـ 37
لرحيل الشاعر»صاح عبد الصبور» وذلك ي الثاثاء 14من أغسطس
الجاري مركز الهناجر للفنون ،عقب انتهاء العرض ،وذلك بحضور الدكتور
مصطفى سليم ،أستاذ النقد بامعهد العاى للفنون امرحية ،والناقد
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الدكتور محمد سمر الخطيب ،والدكتور محمود نسيم ،أستاذ امرح
بأكادمية الفنون ،والناقد محمد الروى ،رئيس تحرير جريدة مرحنا،
والشاعر الناقد يرى حسان ،الفنان موحمد دسوقى مدير مركز الهناجر
للفنون ،والناقدة ضحى الورداى ،وامخرج محمود فؤاد ،والناقد أحمد
الحناوى ،وأبطال العرض ومنهم الدكتور عاء قوقة.
وقدم الندوة امخرج محمد دسوقى مدير مركز الهناجر للفنون وتناول
خال كلمته عن دور امرحين والقامن عى العملية اإنتاجية بداخل
مسارح الدولة حول إعادة الدور الريادي والبحث عن أعال الكبار عن
طريق البحث ي نصوصهم وإعادتها إى خشبات امسارح مثل يوسف
إدريس ،وصاح عبد الصبور وغرهم.
وتابع دسوقى أنه أسعده الحظ ي أن يتقابل مع الكاتب الكبر صاح
عبد الصبور ي مرح الطليعة عندما كان صغراً ،مؤكدًا عى سعادته
بإنتاج عرض مسافر ليل وهذا الشكل الذي قدم به ،كا تقدم بالشكر
محمود فؤاد مخرج العرض ،وجميع التقنين واإدارين مركز الهناجر
للفنون للجهد الذي بذلوه لخروج العرض بتلك الصورة امرفة وامبهرة،
كا وجه الشكر للبيت الفني للمرح برئاسة الفنان إساعيل مختار

عى مساندته لهذا العرض  .وأشاد برؤية امخرج ى استخدامه لعربة
القطار ،التى كانت مثابة تجسيد مقولة «إن أتيحت لك مساحة من
اأرض فطوعها لعمل عارة مرحية».
وقال الدكتور مصطفى سليم ،خال كلمته « :أننا نحتفي اليوم بذكرى
رحيل أحد رواد امرح الشعري امري ،وهو ليس فقط أحد الرواد
بل هو عامة فارقة بامرح الشعري الذي استطاع أن يحرر الدراما
الشعرية من قواعد الشعر التصنيفي العمودي والتي كانت بالرورة
تحد من طاقة درامية للعرض ،بعدما كانت الكثر من الدراما الشعرية
مليئة بامطوات الشعرية التي تؤثر رما ي الرد عى اإيقاع الدرامي
ي العمل الفني ،جاء صاح عبد الصبور مروعه الذي كان مروع
تحديث ،وأيضاً مروع متمرد عى التقاليد واستطاع أن يقدم لنا خمس
مرحيات هامة ،مثل امرح الشعري ،وبدأت بفتح طاقات جديدة
للكثر من الشعراء حن دخل عام الشعر وحطم التقاليد وأنجز مروعه
ي الشعر الحر ،والذي عندما دخل مجال امرح أعطى للدراما الكثر
وأخذ من الدراما امرحية الكثر أيضاً» .
وتابع سليم  « :مرحية «مسافر ليل» تعتر أحد الناذج الدرامية

محمد الروبي :المسرح له شاعريته الخاصة ..
ً
جدا بذلك.
ا
واعي
وعبد الصبور كان
ً
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محمد دسوقي :أسعدني الحظ بمقابلة عبد
الصبور وإداريي الهناجر قدموا جهدا عظيما
شديدة ااكتال والتكامل معنى أنه ا يوجد جملة ي هذا النص،تنتمى
لعام الشعر دون الدراما ،فرما نقف حول قصيدة « يوميات نبى مهزوم
ي مرحية «ليى وامجنون» ونقول ما هي وظيفتها الدرامية ،ولكننا ي
مرحية مسافر ليل فا تستطيع أن تستغني عن كلمة واحده ،و تقرأها
ي اقل من ساعة،فأنا أعتقد أن مسافر ليل من الناذج القوية ي تاريخ
الدراما امرية” .
وأضاف سليم « :ان صاح عبد الصبور كان الشاعر الرسمي لعروض
مرحيات لوركا ي امرح امري ،فكان حينا يقدمون عروض لوركا
يستعينون بصاح عبد الصبور ،وذلك أن عروض لوركا تحتوى عى مقاطع
شعرية مطوله ،وكان هو امتصدر الوحيد لهذه النوعية من العروض ،كا
تأثر عبد الصبور كثرا بالشاعر وامرحي الكبر ي اس اليوت ،لدرجة أن
كثر من امرحين اعتقدوا أن صاح عبد الصبور هو «اليوت» العرب،

كا فتح صاح عبد الصبور طاقة جديدة لجيل جديد من الشعراء،
ويظل صاح عبد الصبور علم من أعام الدراما امرية و من أعام
الشعر ،وتظل امساحة الفارغة التي تركها صاح عبد الصبور بعد رحيله
فارغة ،فلم يأي شاعر بعده ليمأ هذا الفراغ بشكل كامل ،هذا بالرغم
من محاوات بعض الشعراء ي فرة الثانينات أو التسعينيات ،أضاف :لن
نقدر أن ننى كلات السجن الثاي من مرحيته مأساة الحاج وغرها
من الجمل الشعرية داخل مرحياته والتي حفرت بداخلنا ومازلنا نرددها
كجمل مأثورة  .واختتم كلمته قائ ًا  :صاح عبد الصبور يقاوم الزمن
ويستطيع أن يحيا ي امستقبل ،رحل بالجسد إما هو باق بفنه وبفكره
والذي مازال يجعلنا نتناقش ونتحاور « .
الناقد محمد الروي رئيس تحرير جريدة مرحنا وجه الشكر لجميع
صناع العرض ،أضاف:
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جريدة كل المسرحيين

أنه عندما تم استضافته مهرجان الشارقة للمرح ،وطلب منه التحدث
ي أحد محاوره والتي تناولت موضوع «هل هجر الشعراء خشبة امرح
« فإن أول يء طرا عى ذهنه هو امثل الشعبي « بركة يا جامع» مؤكدا
أن امرح له شاعريته الخاصة وأن التاريخ يحدثنا عن ذلك ،تابع:
وأنني مؤمن بأن امرح له شاعريته الخاصة ،وهذا ليس رأيي أنا ،بل
هو كام الشاعر الكبر ي اس اليوت ،ي أحد دراساته امطولة ،حيث
قال أن امرح الشعري صعب للغاية وعى من يتصدى له ،أن يبحث
عن جديد ي الشعر وجديد ي امرح ،وأكد الروي أنه ليس كل شاعر
يستطيع أن يكتب امرح ،وليس كل كاتب مرحي يستطيع أن يكتب
شعراً ،تابع  :وهنا نجد أن صاح عبد الصبور مثل نقطة مفصلية ي هذا
الصدد ،ولأسف م تكتمل تجربته امرحية ،وهو أحد مؤسي الشعر
الحديث ي مر والدول العربية « .
وأضاف الروي  :صاح عبد الصبور كان واع ًيا جدًا ،ويظهر ذلك من خال
عاقته وانفتاحه عى العام ،وكان يبحث داماً عن كل ما هو جديد ي
الشعر ،ومن هنا نرى أنه عندما خرج نص مسافر ليل ،والذي يدهشك
عرات ومئات امرات عندما تشاهده بأكر من رؤية وأكر من إخراج،
اكتشفت أن صاح عبد الصبور رجل مرح ،وليس مجرد كاتب مرحي،
وهذا يتجى ي اإرشادات امرحية ،فتجده يرسم امشهد امرحي،
وكأنه يشاهد الصورة ،وكأنه يحلم دا ًما» .
وتابع الروي عن عرض مسافر ليل حيث قال  « :لو عاش عبد الصبور
ورأى هذا العرض بهذه الرؤية التي قدمها امخرج محمود فؤاد ،كان
سيسعد جدًا ،هذا أن امخرج استطاع أن يقرب بشكل كبر من حلم
صاح عبد الصبور ،الذي كان عى يقن وقت كتابه النص عام  68أي
منذ خمسن عاماً بصعوبة تحقيقه ،و استطاع محمود أن يحقق ولو
جزءا من هذا الحلم  ..وهو صنع عربة قطار حقيقية ،عر الروي عن
سعادته بتجربة مسافر ليل وامخرج محمود فؤاد ،مضيفا أن العرض
يقدم مخرجً ا ذو رؤية مرحية ومهموم بامرح ،و هذا الهم ليس
ً
مرتبطا باإبداع فقط وإما بكافة التفاصيل ،ويدور بداخله العديد من
اأسئلة التي تدفعه لخروج العرض بالشكل الذي رأيناه «.
وتناولت الناقدة الشابة ضحى بعض إبداعات صاح عبد الصبور
امرحية والتي قدمها ي مرحية ليى وامجنون ومسافر ليل ،واأمرة
تنتظر ،ومأساة الحاج ،وكيف نشأت عاقتها مرح صاح عبد الصبور
عندما كانت تدرس بامعهد العاي للفنون امرحية بأكادمية الفنون
كا قال الدكتور عاء قوقة بطل العرض والذي يقوم بأداء شخصية
عامل التذاكر ،أنه سعيد بإقامة هذه الندوة عقب الليلة الـ  50من
العرض وي الذكرى الـ  50لكتابة امرحية ،وأضاف قوقة أن الفضل
اأول لخروج هذا العرض امرحي يرجع إى الكاتب نفسه ،فلوا أنه
كتب هذا النص العبقري بهذا الشكل وهذا اأسلوب ما أبدع مخرج
وما أبدع ممثل و مهندس ديكور ،فنحن ننطلق داماً كمخرجن وكممثلن
من كتابة امؤلف ،فإذا كان امؤلف صاح عبد الصبور فيجب أن نقف
مشدوهن ونتأمل ونحاول أن نرتقى إى هذا امستوى من التأمل
والبحث الحقيقي عن اإبداع ليصل إى تقديم هذا الفن ،فالتعب ي
امرح الشعري أكر بكثر من التعب ي امرح العادي والتقليدي،
فأنت مطالب ي امرح الشعري بأن تحافظ عى البحر امكتوب منه
الشعر ،وتحاول أن تحافظ عى اموسيقى الشعرية ،ويجب أن تحافظ
عى الصور الجالية ي اأداء حتى تصل إى امتلقى ،فابد أن يكون
لديك الحس الذي يتصور امعنى الذاي والخفى وراء الكلات ،وابد أن
تتمتع بروح التهكم الخفى بن الكلات وبن ثنايا الحوار ،وابد أن تجد
طريقة للتعبر الجسدي ،فامرح الشعري ليس شعراً منطوقاً وإما هو
لغة واللغة تحتاج إى لغة مجاورة حتى يصا معاً ويحققا الصورة ا ُمثى
للصورة الدرامية» .
واختتم قوقة كلمته بتوجيه الشكر لجميع العاملن بامرحية ،معراً عن
سعادته بالحصول عى جائزة احسن ممثل بامهرجان القومي للمرحي
ي دورته الـ  ،11مؤكدًا عى أن الرؤية التي وضعها امخرج محمود فؤاد
جعلته يعرف كيف يخرق هذا الحصار الذي يضعه صاح عبد الصبور
حول اممثل عندما يقوم بتجسيد أحد شخصيات مرحياته ،وأن
شخصية عامل التذاكر شخصية تلبى كافة طموحات أي ممثل فكانت
رؤية امخرج امحفز الرئيي للمغامرة وااجتهاد لخروج الشخصية بهذا
الشكل وهذه الصورة الجالية ،وان صاح عبد الصبور م يأخذ حقه
كمؤلف مبدع ،وأنني كل يوم أكتشف جديد ي النص حن عرضه» .
العرض امرحى «مسافر ليل» إنتاج مرح الهناجر ،من إخراج  :محمود
فؤاد ،بطولة الفنانن «عاء قوقة وجهاد إبو العنن وحمدى عباس»،
إضاءة  :أبو بكر الريف ،وتأليف  :صاح عبد الصبور.
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الكاتب والناقد ياسر عام:

من الضروري تكسر الصورة النمطية لفكرة الورشة وبناء
منهجية وطريقة تفكر وصياغة معلومات تفاعلية
ياسر عام كاتب وناقد مسرحي
ومحاضر بقسم الدراما والنقد
بالمعهد العالي للفنون
المسرحية بأكاديمية الفنون،
صدرت له عدة مسرحيات
ترجمت أكر من لغة ،وقدمت
أعماله بالكثر من المواقع
الثقافية والفنية داخل
وخارج مصر ،معي بعاقة
الثقافة والفنون بالتنمية
بتنويعاتها ومعانيها ،شارك
في التدريب وفي تأسيس
ورش في حرفيات وفنيات
الكتابة اإبداعية لمراحل عمرية
مختلفة ،وتكوينات ثقافية
متعددة .مؤخرا قام بالتدريب
في ورشة مسرح ما بعد
الدرامي ،إحدى مجموعة
الورش التدريبية ضمن فعاليات
المهرجان القومي للمسرح
في دورته الـ 11دورة الكاتب
محمود دياب .حول هذه
الورشة والمهرجان وقضايا
مسرحية أخرى كان لنا معه هذا
جريدة كل المسرحيين

الحوار..

حوار :عاد علواي

 بداية ،ما رأيك في المهرجانات المسرحيةبشكل عام؟ وكيف ترى دورها وتأثرها؟
امهرجانات امرحية مادة ثرية مكن أن تحقق منها عدة
فوائد ،أبرزها أن يشاهد امرحيون أعال بعضهم البعض،
باإضافة لكونها تتيح مساحة للعروض امختلفة أن تقدم فيها
عى اختاف أماط اإنتاج ي بلدنا ،أي أنها فضاء صحي يسمح
بتقديم التجارب امختلفة وامقارنة بينها ما يحقق الفائدة
للجميع.
 م��ا رأي��ك ف��ي ال�م�ه��رج��ان ال�ق��وم��ي للمسرحالمصري بشكل خاص ودوره؟
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القومي للمرح فكرة جيدة ،فهو ا يقوم عى ثيمة محددة،
وا نظام إنتاجي بعينه ،فهو أشبه بكرنفال من مجموعة عروض
تم إنتاجها بكل اأشكال اإنتاجية امختلفة التي قدمت خال
عام تتجاور ي بيئة واحدة صحية ،وامشكلة الحقيقية تكمن
ي التنافسية ،وأطمح أن يتجاوزها ،فهذه رؤيتي ،فأنا ضد
التنافسية ي اإبداع ،لذا أرى أن امهرجان التجريبي ،مثاا،
أخذ خطوة قوية لأمام ،ي تقديري ،بتجاوز مفهوم التنافس
والجوائز ،وقد أشادت بذلك بعض اأقام خارج مر ،لذا أمنى
أن يكون لدينا الكثر من امهرجانات غر القامة عى التنافس،
وأن يتم ااستفادة بامخصصات امالية للجوائز ي استضافة
مزيد من العروض ،فهذا ،من وجهة نظري ،صحي أكر.
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آن اأوان أن يتجاوز القومي للمسرح فكرة التنافسية
 ما رأي��ك في فكرة ال��ورش المسرحية ضمنفعاليات المهرجان؟
الورش ي حد ذاتها تحقق فائدة ،ولكن ا بد أن يكون الهدف
واضحا ي ذهن صنّاعها ،لذا اجتمعنا كمدربن ي الورش امقامة
ضمن فعاليات امهرجان القومي (اارتجال ،والسينوغرافيا،
ومرح ما بعد الدرامي) تبادلنا اأفكار حول خطة العمل
داخل الورش ،مع إعطاء الحرية للمدرب أن يقدم اجتهاده،
فالورشة هي مجموعة تحاول تبادل امعرفة للوصول لنقطة
محددة.
 م ��اذا ع��ن ورش ��ة م�س��رح م��ا ب�ع��د ال��درام��ي؟كيف بدأت؟ وإلى أين وصلت؟
موضوع الورشة هو مرح ما بعد الدرامي ،خاصة وأن مر
حجم إسهامها ي هذا امجال يكاد ا يذكر ،فهو ليس سها،
وا أعلم عن ورش ي مر مت ي هذا الصدد ،بينا امغاربة
(دولة امغرب) لهم إضافة جيدة ي هذا امجال .فإذا كنا بصدد
ورشة ونريد أن تكون حقيقية ،فمن الروري تكسر الصورة
النمطية لفكرة الورشة ،فمن السهل صياغة معلومات تاريخية
حول نشأة امرح وصنّاعه ،وتقديم ماذج من العروض وكفى،
لكنني أرى أن اأفكار وامعلومات عى قارعة الطريق ،وما
أسهل أن تسأل محرك البحث جوجل ،فالتحدي ليس ي كم
امعلومات امصمتة ،بقدر صياغة معلومات تفاعلية ،معنى
كيف تستطيع بناء منهجية وطريقة تفكر تسمح للمتدرب
بالتعرف عى امنهج ،منطلقاته ،وأسسه الجالية .ي كل يوم
أطرح عى «ركاء الورشة» ،وهو امسمى اأصوب من وجهة
نظري ،ما هو اموضوع الذي سنعمل عليه ،وي اليوم اأول
اخرنا كتاب أرسطو فن الشعر ،وكشف البحث السياق الزمني
لظهور أرسطو ،ومدى تفاعله مع بنيات مشهدية عر نصوص
مرحية أو عر عروض كشفت عا مكن أن أسميها بالحقائق

الغائبة .فأرسطو م يقابل هومروس ،وا إسخليوس ،وا
سوفوكليس ،وا يوربيديس ،حتى أريستوفانيس مات قبل مياد
أرسطو بعامن ،وبالتاي تأكدنا أن أرسطو قد اطلع عى النصوص
لكنه م ي َر عرضا مرحيا واحدا منها .إذن ،لو كان هناك قدما
أدوات لحفظ العروض ،بالطبع كان امشهد سيختلف (تفكيك
أرسطو) وهذا ا مكن عمله بدون ورشة ،وهذا مثال ليوم
واحد .وي اليوم التاي دار النقاش حول أدبية النص امرحي،
وي اليوم الثالث درامية النص امرحي ونقله إى الفرجوية،
واليوم الرابع اامتدادات الفلسفية والفكرية لتيارات اختلف
معها مرح ما بعد الدرامي ،ومحاولة اكتشاف قواسم مشركة
ومساحات سمحت ببزوغ هذا امرح من بعدها ،فهذا ما
أسميه (ورشة).
 م � ��ا ه � ��ي آل � �ي� ��ة اخ� �ت� �ي� ��ار ال � �م � �ت� ��درب� ��ن /ش ��رك ��اءالورشة ،حسب تعبرك؟
ليست لدي معلومات حول آلية اختيارهم ،ولكن ي تواصي مع
إدارة امهرجان تساءلت حول طبيعة الفئة امستهدفة ،علمت
أنهم بعض الحاصلن عى جوائز ي سباقات مختلفة ،وبناء عليه
تم توفر اإقامة لهم مدة الورشة إثراء تجربتهم.
 ب �ص �ف �ت��ك م� �ح ��اض ��را ف� ��ي ال �م �ع �ه ��د ال �ع ��ال ��يل �ل �ف �ن��ون ال �م �س��رح �ي��ة ،ون �ح��ن ع �ل��ى أب � ��واب ع��ام
دراس ��ي ج��دي��د ،ب��م تنصح آاف ال�ش�ب��اب ممن
َ
يحلمون باالتحاق بالدراسة في المعهد؟
امعهد ليس نهاية امطاف ،لست أقصد إحباطا ،بالعكس ،ولكن
اإنسان مسئول مسئولية كبرة عن إمام مروعه بنفسه،
اأكادمية ليست سوى مجرد أداة تتيح له بناء نفسه ،امسئولية
أكر من إلقائها عى امعهد ،فهو من اممكن أن يكون أداة
إضافة أو سلب ،اإنسان مسئول عن تنوع مصادر معرفته
الحيوية ،وامتصاص امعلومات وامعارف لبناء عامه ،اأكادمية

 م ��ا ال � ��ذي ي �ن �ق��ص ال �ح ��رك ��ة ال �م �س��رح �ي��ة ف��يمصر؟
عى الرغم من كل امعوقات والصعوبات واأشياء التي تدفع
لإحباط ،فإننا مع ذلك نرى ي مهرجانات بسيطة ي جامعات
وأقاليم ،شبابا قادرين عى تطوير أنفسهم ،وهم اأمل
الحقيقي ،إذا كنا نريد نهضة مرحية حقيقية ،وهذا مشكوك
فيه ،فامؤرات تقول غر ذلك ،والعلاء عليهم قراءة امؤرات.
ومن هنا أؤكد مرة أخرى عى رورة أن تكون امهرجانات
غر تنافسية ،وأن النضال القادم الذي ينبغي أن يفهمه كل
امرحين أن تكون تقارير اللجان ي كل امهرجانات تقارير
معلنة وشفافة ،يحزنني جدا مساحات التشكيك واإحباطات
امراكمة ،فكل مهرجان ينتهي بنكبة وا سبيل لتجاوز ذلك بأن
نظل نقول بوجوب قبول قرارات اللجان فهو خطاب سلطوي
فج يخفي عدم الرغبة ي تشارك امعلومات الحقيقية للشباب
قبل وأثناء وبعد امهرجان ،تقارير وحيثيات معلنة وشفافة.
 وماذا عن مسرح الدولة بشكل خاص؟امارسة الفنية جزء من امعادلة ،فهناك مسئولية تتعلق بجودة
امنتج ،روط إنتاجه وأساليب الدعاية والرويج ،وعملية إدارة
وتوزيع ،ما م تكن هناك رؤية واضحة ماذا سنفعل؟ ومن؟
وكيف سنصل؟
هناك قصور ي التوازن ي لعبة الفن التي تتطلب آليات
تجدد دماء امرح امري بعنار حتى من خارج امؤسسات
الرسمية ،وهذا ليس عيبا ،فعى امسئولن أن يعلموا أنهم
معنيون بالشعب امري.
 خ �ت��ام��ا ،م��ا أم �ن �ي��ات��ك وط �م��وح��ات��ك ل�ل�م�س��رحالمصري؟
أمنياي لصناع امرح الحقيقين القابضن عى الجمر امتمسكن
بفن محتر ،أقول لهم إن أي مهنة من اممكن أن تحقق
مكسبا ماديا ،وعى مستوى التحقق ،بن أيديكم لذة لو عرفها
املوك لقاتلوكم عليها بالسيوف،
عزاؤنا أننا نحاول أن نصنع الخالد من العابر.
574
العدد 545

2018
2018
أغسطس
 05فبراير
27

جريدة كل المسرحيين

 20ألف شاب على اأقل يرغبون في دراسة الفنون
كل عام ..فهل يدرسونها في دولة أخرى؟!

بنيت لي تساع عددا معينا من الناس ي وقت كان عدد سكان
مر  10ماين نسمة ،لذا ا بد أن يكون لها  10أفرع ي 10
جامعات مرية ،فهناك  20ألف شاب عى اأقل كل عام
يرغبون ي دراسة الفنون ،فهل يدرسونها ي دولة أخرى؟!
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«البنت زى الولد» و«المثالى من»

يحصدان المراكز اأولي بمسابقة مسرح حماية الطفل بالفيوم
شهد مرح مديرية الربية والتعليم بالفيوم ختام مسابقة مرح
حاية الطفل التي أقامتها الجمعية امرية للتنمية الشاملة
بااشراك مع توجيه الربية امرحية بالفيوم وذلك ي إطار مروع
حاية الطفل بالفيوم ،يوم  15اغسطس الحاي.
بدأت امسابقة ي مارس اماي مشاركة  6مدارس تابعة مركز
أبشواي وهم  :مدرسة السيدة عائشة والتي قدمت عرض “ البنت
زي الولد” إخراج شياء محمود و نادرة عي ،مدرسة بنات أبوكساه
عرض “مصرك ي أيدك” إخراج أساء إساعيل و وفاء قري ،مدرسة
الطاوي عرض “األف ميل” إخراج محمد عيد ،أحمد عبد التواب،
مدرسة سرو البحرية عرض “أوادنا لبكرة” إخراج هند السيد،
مدرسة طبهار عرض “حقي فن “ إخراج حسناء حسني و مريم
فوزي ،مدرسة شعبان مؤمن عرض “هي مش عافية “ إخراج فاطمة
محمد.
كا شاركت  6مدارس تابعة مركز يوسف الصديق وهم :مدرسة
قوته الجديدة والتى قدمت عرض “امثاي من” إخراج عمر عبدالله
و الراء فضل ،مدرسة قارون واي وقدمت عرض “حقنا” إخراج
أماي عبد الحميد و كرمة وهبه ،مدرسة حمدي عبد الباقي عرض
“كلنا واحد “ إخراج حازم حسن و ربيع كليب ،مدرسة كحك قبي
عرض “عصافر الجنة” إخراج ثريا أحمد و فاطمه وجيه ،مدرسة أبو
صايم عرض” نفي أتعلم” إخراج فاطمه ،مدرسة اأمر حسن عرض
“مركب واحدة” إخراج إيناس عبد العزيز.
وقام التوجيه امرحي بالتصفيات بن امدارس ي أغسطس الجاري
والتي انتهت إى حصول مدرسة السيدة عائشة عي امركز ااول عن
عرض “البنت زي الولد” مركز أبشواي ،والذي تدور أحداثه حول
قضية التفرقة بن اإناث والذكور ي الريف وامطالبة ب أحقيه
اإناث ي التعليم والعمل ،وتعتر هذه امشكلة من أبرز مشكات
الريف
وحصلت مدرسة قوته الجديدة عي امركز اأول عن عرض “امثاي
من” مركز يوسف الصديق ،والذي تدور أحداثه حول رورة اعتناء
اارة بالطفل ودي تأثر ذلك عليه نفسيا وعمليا.
أما عن جوائز امراكز اأوي ي التمثيل فجاءت كالتاي  :الطالب

محمد عي والطالبة شهد سعيد مدرسة طبهار ،الطالب فارس طارق
والطالبة مريم زيدان مدرسة سرو البحرية ،الطالبة شياء عادل
والطالبة صفاء عاطف مدرسة الطاوي ،الطالب مهاب محمد
والطالبة روق أحمد مدرسة السيدة عائشة ،الطالب عبدالرحمن
محمود والطالبة شهد أحمد مدرسة بنات أبوكساه ،الطاب معاذ
عبد الحميد والطالبة شياء حمدي مدرسة شعبان مؤمن ،الطالب
محمد السيد والطالبة شهد محمد مدرسة كحك قبي ،الطالب
عبدالرحمن محمود والطالبة بسمله رمضان مدرسة قارون واي،
الطالب أحمد عي والطالبة سهام عي مدرسة اأمر حسن ،الطالب
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أحمد عبد الحكيم والطالبة روان صاح مدرسة قوته الجديدة،
الطالب مؤمن حسام والطالبة ياسمن سلومه مدرسة أبو صايم،
الطالب حسن ربيع والطالبة روميساء محمد مدرسة حمدي عبد
الباقي.
وجاءت جوائز اإخراج كالتاي  :شياء محمود و نادرة عي عن
عرض “البنت زي الولد” مدرسة السيدة عائشة ،الراء فضل و عمر
عبدالله عن عرض “امثاي من” مدرسة قوته الجديدة.
رح هاي عيد محمد مدير مروع حاية اأواد والبنات بالفيوم
:إن هذا امروع تنفذه الجمعية امرية للتنمية الشاملة مركزي
أبشواي ويوسف الصديق بااشراك مع هيئة إنقاذ الطفولة و
مديرية الربية والتعليم وإدارة امشاركة امجتمعية بالفيوم.
وأضاف هاي عيد  :إن للمروع عدة أهداف منها أن تكون امدارس
امستفيدة من امروع ذات بيئة أمنه ،وبناء عى ذلك كان هناك
مجهود يبذل عن موضوع حاية اأطفال ،وجاء اختيار امرح
كأحد أليات توصيل فكرة الحاية لأطفال و اولياء اامور ي
امجتمعات امحلية امحيطة ولعمق تأثر امرح ي نفوس امتلقن.
رحت اأستاذة نجاء البشيهي موجه عام الربية امرحية بالفيوم
 :إنه لوا توجيه الربية امرحية ما كان إكتال امروع ،حيث
قام توجيه امرح بالبحث عن الطاب الصالحن للعمل امرحي
واكتشافهم ،ثم بدأ بعرض اأفكار امرحية وطلب من كل مدرسة
اختيار فكرة معينه تطرح قضيه او مشكله تهمهم ،وبعد ذلك قام
التوجيه بتدريب وتوزيع اادوار امرحية عي الطاب.
أوضحت نجاء البشيهي  :إن إدارة امشاركة امجتمعية بامحافظة
دور هام ي إحضار الجمهور ودعوة الشخصيات العامة بالفيوم
للحضور وإقامة الحفات ي امدارس امشاركة بامسابقة.
والجدير بالذكر حر حفل ختام امسابقة مرح مديرية الربية
والتعليم بالفيوم الدكتور جال سامي محافظ الفيوم ،الدكتور عادل
عبد امنعم مدير مديريه الربيه والتعليم بالفيوم والدكتور محمد
عبدالله وكيل مديريه التعليم بالفيوم ،ولفيف من أعضاء الجمعية
امرية للتنمية الشاملة وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية.
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«فى حفل توقيع وندوة كتاب زوج مثالى وإنتحار طبقة»

سيد اإمام :المشروع يعد محاولة لقراءة
تاريخ المسرح اأوروبى فى إطار عاقتنا به

عقد يوم الخميس الماضى بمؤسسة ضى حفل
توقيع وندوة لمناقشة كتابى زوج مثالى وإنتحار
طبقة للدكتور سيد اامام ،بحضور مجموعة من
اأساتذة والنقاد والمسرحين و أدار الندوة الناقد
مجدى الحمزاوى وتحدث بها كا من دكتور حمدى
الجابرى والدكتور مصطفى سليم والنقاد باسم
عادل ،و محمد مسعد وليليت فهمى ،ومجموعة
من المسرحين منهم الكاتب والمؤلف إبراهيم
الحسيى

رنارأفت
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إستهل الناقد مجدى الحمزاوى الندوة قائا “ كعادة الدكتور سيد
اأمام أن يقدم ى كل مرة جديد ولكن هذة امرة تكتمل الدائرة دائرة
اأستاذ والتلميذ اأستاذ الذى علم ودرس لتلميذ صار من بعده أستاذا
لى يعطى الشعلة لتلميذ آخر ليصبح أستاذا آخر فيا بعد
وقام بالرحيب بالدكتور حمدى الجابرى والذى وصفه بأستاذ اأساتذة
وأوضح قائا  :الدكتور حمدى الجابرى هو اسم له الكثر أن أضاف
الكثر وعلم الكثر ويكفى أن من نحتفل به اليوم هو من نتاج دائرة
الدكتور حمدى الجابرى ى اأستاذية
إذن فهذا اأستاذ قدم أستاذا آخر والدائرة تتواكب فعى من الدكتور
حمدى الجابرى الصديق العزيز والدكتور مصطفى سليم لى يكمل
الدائرة وعن يسارى الناقد محمد مسعد و إمام وشيخ طريقة ى النقد
امرحى والسياى واأجتاعى وعى اليسار ااخر الناقد باسم عادل
يكمل الدائرة
واشار الحمزاوى إى أن الدكتور سيد اامام غنى عن التعريف
وهو يكمل اليوم بعضا من مروعه الخاص مستطردا “ :قلت فيا

قبل واختلف معى البعض أن مروع الدكتور سيد اأمام حتى وإن
كان ى مخيلته وى أحامه وهو مازال شابا ولكن تفجر امروع جاء
بصورة أكر بعد إنكسار نبض الحلم وبصيصه فيا بعد  25يناير فكان
له رأيه الخاص فيا الذى أدى بينا اأن وهنا إعرف بهذا ى مقدمة
كتابه “إنتحار طبقة” أو” رجل اموضة” وأعرف بذلك بأنه وأن كان
يقدم ما يراه البعض توثيقا أو جهة نظر جديدة ،ولكنها وجهة نظر
مزاحة ى امرح اأوروى واانجليزى عى وجه الخصوص ،مشرا إى
قيامنا بالدخول مرحلة التحديث ونحن أمام معضله ! فاإمام يحاول أن
يقدم إسقاط ماذا نحن بهذا التخلف؟ وذلك أننا وسنجد فيا كتبه أن
اأنجليز أو “اانجلو ساكسون” هم من يصيغوا العام وفقا لرؤيتهم وأن
هناك تأثرا فرنى ى بعض اأحيان يأى مع أو ضد
أما ى مر عى سبيل امثال يعلموننا أن البداية كانت ى الثورة
الفرنسية ويعلموننا أيضا أن محمد عى هو رائد النهضة الحديثة لكن
ما ا نعرفه أن هناك مؤامرة ما حيكت بشكل جيد فمن وقف ضد
الحملة الفرنسية كانت عثان وتركيا وعاونهم اانجليز ولكن عندما أى
محمد عى إستعان بالفرنسين ،وعندما صنع الفرنسيون مروعهم قناة
السويس م ينسوا له هذا واغرقوا الخديوى بالديون ى يستولوا عى
أسهم قناة السويس ثم بعد هذا إحتلت مر وأصبحت قناة السويس
تحت أيديهم وبذلك ضمنوا طريقهم اى الهند أنه ى هذا العر كنا
قدما عندما يفرض حصار عى دولة ما كانت أهلها يأكلون ويربون
بشكل طبيعى ولكن ى القرن السابع عركانت هناك امقادير واأرزاق
تدار من وراء البحر وأصبحت أرزاق العاملن عى يد مجموعة من
اأجانب .
وتابع قائا يتطرق الدكتور سيد بحيلته الجميلة ى أشياء من اممكن أن
نتحدث عنها سياسيا أكر منها مرحيا ولكنه صاغها بالطريقة وامروع
فكيف كان يفكر من أنتج هذا امروع الدرامى وماذا غابت عنا
طريقة التفكر ى هذا امروع الدرامى ؟

وى نقاش معه أتفقنا عى أن ما ترجم من أوربا تحديدا كان يراد لنا
أن نرجمه ،ليس لى نتعرف عى كم الراعات واموروثات والعادات
ااجتاعية التى أفرزت لنا هذا وقد ترجمت إلينا بعض اأعال
اإنسانية التى من اممكن أن تحدث ى أى وقت وزمان ومكان دون أن
يكون هناك راع ،أورث هذا الراع بن الطبقة اأرستقراطية وطبقة
الرجوازين ،عندما تحكمت الرأسالية امتوحشة ى كل ىء بدأ ذلك
ى القرن السابع عر ،صعود هذه الرجوازية امتوحشة وإضمحال
الطبقة اأرستقراطية كان هو اموضوع الشاغل والتحوات السياسية
واإجتاعية واأمراض ااجتاعية والراع الذى أبرزه الدكتور سيد
اامام بن اأرستقراطية والرجوازية والذى قدم ى الكثر من اأعال
الفنية هو تقليد لآخر دون أن نعى ماذا كان وأين يذهب بنا ؟ متطرقا
للحديث عن أحد اامور الهامة التى طرحتها هذة ااصدارات وهى
إمراة السوق السوداء وهو أمر أصبح غالبا عى الكثر من امجتمعات.
بينا أوضح الناقد باسم عادل قائا “ى الرف بأن يجدد الدكتور سيد
اامام ثقته ى للمرة للمرة الثالثة وأكون ى مناقشة أحد الكتب التى
ينتجها وأنا بشكل شخى سعيد بهذا اانتاج وإن كان تأخر كثرا كا
سبق وأرت ،ولكن هذا اانتاج بدأ ى طرح ماره وبشكل عام وقبل
الحديث عن الكتابن أود أن اقول أن الدكتور سيد ا يقوم باصدار
كتاب فقط ولكن اأمر مختلف بالنسبة له ولنا فهو مرتبط مروع،
وهذا امروع مرتبط بقاعة الدرس ،وهو مروع متكامل يرتكز عى
فرة العصور الوسطى اى أواخر القرن التاسع عر وسناحظ أن طبيعة
الكتب التى يصدرها ترتبط بفرة معينة وقد أحببت رسم هذه الفرة
من خال الكتب .
وتابع قائا عن الكتاب امرتبط بالقرن التاسع عر وهو “رجل اموضه”
أو “إنتحار طبقة” والذى يتحدث به عن عودة املكية وتحديدا ى
إنجلرا ثم ننتقل مع كتاب “ صدمة اابتذال “ ى القرن التاسع عر
والذى يتحدث عن املهاه التهكمية وقد سبق وناقشنا هذا الكتاب
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جريدة كل المسرحيين

سابقا وى الفرات البينية ى القرن التاسع عر يعمل أيضا عى كتابة
الرومانسية وجذورها منذ القرون الوسطى إنتهاءا للكتاب الثاى وهو
الذى نناقشه اليوم وهو “زوج مثاى” و “ إنتحار طبقة “
وتابع الناقد باسم عادل حديثه عن مرحية “زوج مثاى” فأوضح
قائا “ زوج مثاى تأليف أوسكار وايلد فالكتابان يرتبطان بشكل كبر
ببعضها فزوج مثاى يرتبط ملهاة السلوك امطروحه ى كتاب “رجل
اموضة”
وأود الحديث عن كتاب “رجل اموضة” ببساطة الكتاب مركز ى إنجلرا
تحديدا وزمانه ى النصف الثاى من القرن السابع عر ،وبنظرة تاريخية
هى فرة حكم شائكة والتى رسمت من هذا الوقت تاريخ إنجلرا
بأكمله منذ حكم املك شارل اأول والتى قامت عليه ثورة وبدأ تحويل
نظام الحكم من املى اى الجمهورى
فقد بدأنا بشارل اأول التى قامت عليه حركة البيوريتان وقاد
الجمهورية كرومويل وقد توى كرومويل بعد  10سنوات وقد إستمرت
الجمهورية  12عاما وحدثت راعات كثرة فرجال اأحزاب م يتمكنوا
من قيادة الدولة وأدى ذلك اى عودة املكية مرة آخرى ولذلك سميت
تلك الفرة “بعودة املكية”
وقد تقلد الحكم شارل الثاى أبن شارل اأول والذى كان هاربا اى فرنسا
وعندما عاد أصبح ملك إنجلرا وقد جاء عقب شارل الثاى جيمس الثاى
وحدثت عدة مشاكل إدارية ى الحكم حيث يتم اأستعانه ملك ثالت
وهو ويليام الثالث الذى يأى يأى بأبنته مارى وزوجها ويتولون الحكم
وهذا ى أواخر القرن السابع عر
إذن نحن نتحدث عن خمسن عام لهم عى امستوى السياى
واأجتاعى أبعاد معينه وقد بدأ خروج النموذج من تلك الفرة وهى
عودة املكية وهو موذج فنى يتحدث عنه الدكتور سيد اأمام ى أحد
امرحيات التى قام برجمتها ى الكتاب
وقد قام ى مقدمة الكتاب بطرح فكرة “ملهاة السلوك” وتحدث عن
جذور هذة املهاة من أمكان وروافد فنية مختلفة
وقد أشار ى كتابة عى تأثر اإتكيت عى امجتمع اانجليزى بطبيعيته
امحافظة وهذا الجانب بدأ إخراقه من خال زوجة املك شارل اأول
وتدعى “هنريتا” وهى من فرنسا التى يتميز مجتمعها بااتيكيت
والزوق والسمو وقد بدأت تغزو امجتمع اانجليزى من خال ما تحمله
من عادات وتقاليد وقد قام الدكتور سيد بالحديث عن املهاة التى
أنتجتها هذة الفرة وباأخص الطبقة اأرستقراطية
وقد تأثرت طبقات امجتمع بشكل تدرجى بهذه العادات الجديدة،
وهذا كان له أثره ى خروج املهاة التهكمية وفكرة عودة شارل الثاى
بعد نفيه إى فرنسا ثم يعود مرة آخرى اى إنجلرا ى الحكم وقد بدأ
هذا يطفى مزيد من القواعد امرتبطة بفكرة اأتيكيت.
وقد بدأ امجتمع وعقب حالة التشدد ى فرة الحكم الجمهورى والتى
كانت قامة عى أفكار دينية وإنعكس ذلك ى منع امسارح والتجسيد
بشكل عام واممثلن وعند عودة املكية بدأ املك شارل الثاى يعيد
الفن ويشجع عى إنتاج الفن بشكل كبر وامرح عى وجه الخصوص
وبدأت الحركة الفنية تزدهر مرة آخرى ،وكانت تناقش طوال الوقت
أفكار مرتبطة باملهاة السلوكية وذلك أنها تطرح مفاهيمها وطوال
الوقت فالكتاب الذين يقدمون أعاا كانوا يرتبطون بالطبقة
اأرستقراطية ومنهم من يتبع تلك الطبقة سواء كانوا نباء أو أمراء
وبتاى نحن نتحدث عن مط له عادات وتقاليد معينه
وتابع قائا  :إن كانت الكوميديا قامة عى امحاكاه فنحن نحاى مثلا
قال أرسطو ى تصوره ى امحاكاه بن الكوميديا والراجيديا فالراجيديا
تحاى بعض الرائح التى بها نبل وسمو وجال وتحدث عن الكوميديا
التى تحاى الرزائل وعيوب امجتمع وذلك بهدف نقدها
واأمر مختلف ى فرة عودة املكية واملهاة السلوكية فاموضوع بدأ
ى رصد امجتمع الذى هو ى أساسة راقى وقائم عى اأتيكيت وفكرة
الشهوانية وقصص الحب وامغامرات والتنافس امتواجد عى امرأة
وجميعها موضوعات مطروحة بداخل املهاة التهكيمة بشكل كبر
فحبكة املهاة السلوكية قامة عى فكرة امنافسة وحضور امرأة
وقد أشار الدكتور سيد اى الجذور امتواجدة من التاريخ اأسباى من
العصور الوسطى تحديدا وقصص السيف والعباءة التى يطرحها الباط
اأسباى وتساؤى طوال الوقت وهو ما يعينى اهتامى بالنقد
وهو إذا أردنا طرح هذة النصوص ى الوقت الحاى للعرض عى خشبة
امرح هل سيكون ذلك متاح وهل سنستطيع عمل دراما تورج
لنصوص تناقش ظرف تاريخى ى مرحلة معينه ى تاريخ دولة ما ليس
لدى أجابة حاسمة
وقد أشار الدكتور ى مقدمة الكتاب بن ثورثن وبن قايم ثورة يوليو
العدد 574
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د .حمدى الجابرى :د .سيد اامام يمثل مامح
للمثقف العضوى حامل الرسالة
 52وما تبع ذلك وقايم ثورة آخرى ثورة يناير  2011فأصبح الظرف
التاريخى اى حد ما متشابه وهو قايم ثورتن ى إنجلرا وقيام جمهورية
ثم عودة املكية مرة آخرى وى مر نفس اأطار وهو ما دفعه لطرح
رويته وترجمة النص
وعقب الناقد مجدى الحمزاوى عى فكرة التحديث ى مر وهو ليس
ااعتاد عى مط فنى أوسلوى نظرا أنه ساد دون أن نعرف ماهى
الظروف التى أدت إليه فإذن أعجابنا بالشكل الفنى أو امدرسة الفنية
يجب أن يكون لنا رأى وهل نستطيع أن نعيد إنتاج نفس الفكرة “
بينا ذكر الناقد محمد مسعد الذى وجة الشكر ى بداية حديثه
للدكتور سيد اأمام لتواجده ى لحظات هامة والتى يرى أن أهميتها
الحقيقة ليس فقط الحديث عن كتابه ولكن إصدراته تعد مثابة سد
فراغات كبرة ى امكتبة العربية ونحن خال فرات طويلة وعقب فرة
السيتينات وأوضح قائا “كا أرت سابقا فقد كانت الفرة اأساسية
التى حدثت بها حركة ترجمة للمرح الغرى ى مرحلة الستينيات
وتى ذلك حالة توقف اى أن بدأت إصدرات امهرجان التجريبى وكان
أهتام ينصب ى التجريبى عى اأصدرات اأكر حداثه “ امرح
الحداى وما بعد الحداى” وى مراحل كثرة كان امرح العرى والدراسة
اأكادمية امرحية ى امنطقة العربية وخصوصا ى مر ما أنها أكر
دولة ى امنطقة لها قدرة عى الرجمة كان طوال الوقت لدينا تغراث
كبرة ى التاريخ امرحى خصوصا ى التاريخ امرحى الغرى الذى مثل
مرجعية أساسية للمرح العرى الحديث او امرح امرى الحديث
وقد أشار الدكتور سيد اى ذلك ى مقدمة الكتاب وى مقدمات سابقة
أن امروع ليس محاولة لتقديم نصوص وهى محاولة لأجابة عى
التساؤل الذى طرحه الناقد باسم عادل
فهذا النصوص ليست ى اأساس موجه اى الوسط امرحى إنتاجها
وأن كان هذا ممكنا ولكنه يحتاج اى إعادة بناء هذة النصوص وهذا
أنها تقدم مجتمع مختلف بشبكة عاقات مختلفة وبأزمات مختلفة
وتقديم هذة النصوص عى خشبة امرح مكن أن يكون بها قدر من
الصعوبة الحقيقة وذلك أن ليس لها عاقة حقيقة بالواقع امطروح
حتى وأن كانت
وكا أشار الدكتور سيد ى مقدمة “ رجل اموضة “ أو “ زوج مثاى”
وذلك أن طوال الوقت هناك حالة من التقاطعات من الواقع الحاى
لنا فهى تعد تقاطعات إستعارية أكر من كونها واقعية فاأرستقراطية
الخاصة بالقرن السابع عر م تكن متواجدة ى مر قبل عام 52
وم تكن عاقتها بالعام هى نفس العاقات وى النهاية هناك عام به
قدر من الحراك ااجتاعى طوال الوقت متواجد ى إنجلرا ى القرن
السابع عر وهو عام ى حالة حراك إجتاعى ومر داما ى حالة
حراك إجتاعى وهناك قوى حافظة لحالة الحراك تقمع اى حالة
حراك جديدة ى امقابل قوى آخرى أكر تقدمية لديها رغبة ى الصعود
الطبقى

وها ى راع طوال الوقت وينتج عنها ىء ثالت وى الصحفات
اأوى للنصن
يشر الكتور سيد اأمام بأن مكن قراءة وقعنا من خال نص يعود
للقرن السابع عر وى الكتاب الثاى يتحدث عن أوسكار وايلد والتى
يتم إرجاع أعاله إى أنها “كوميدية سلوكية” وأن التاريخ ليس مجرد
حقب تتواى وتعيد إنتاج نفسها ولكنها رحلة طوال الوقت لديها هدف
ورغبة للتغر
وإختتم حديثه بأن جزء من النطقة امظلمة التى تسود عاقتنا بتاريخ
ااوروى تتمثل ى عودة املكية فعاقتنا به هامشية
وكذلك ى العصور الوسطى والتى كان مثل الدكتور القصاص مرجع
أساى لها وأيضا الدكتور عبد الرحمن صدقى وهناك رورة أعادة
قراءة هذة امرجعيات من خال وجهة نظر مختلفة قامة عى
مرجعيات مختلفة
بينا أوضح الدكتور مصطفى سليم ى مداخلته
والذى أعرب عن سعاته البالغة بوجود الدكتور حمدى الجابرى
فاوضح قائا “ الدكتور حمدى الجابرى يعد رمز مهم وله أثر ى حياتنا
الشخصية واأجتاعية بنفس القدر العلمى وامعرى ووجة الشكر
للدكتور سيد اأمام إتاحة الفرصة ليجلس بجوار أستاذه ومعلمه
الدكتور حمدى الجابرى
وتابع قائا “إن الدكتور سيد مصدر من مصادر امعرفة بالنسبة
للرجات والدراسات وهناك فرة ظهر فيها مجموعة من اأنواع
الدرامية وصلت أربعون نوعا وهى الفرة اممتدة بن القرنن الثامن
عر والتاسع عر فقد كانت فرة غر معروفة بدقة بالنسبة لنا وكان
داما القرن الثامن عر والتاسع عر يشكل لنا مشكلة
وتابع قائا “أتذكر عندما بدأ الدكتور حمدى الجابرى ى أوى محاراته
لنا ونحن طاب وقد طلب منا بحث كبر عن القرن الثامن عر
والتاسع عر وم نكن نعى هذا أهمية هذا اأمر وكان معى مجموعة
كبرة منها إساعيل مختار رئيس البيت الفنى والشاعر محمد حسن
وأحمد شفيق وقد ذلنا جهدا كبر وم نجد مراجع ولكننا ى النهاية
إستطعنا معرفة أن هذة التى تعد كنز كبر ورما يكون اأهم ى
تاريخ امرح الذى نعاره اأن واأهم أيضا عى مستوى السينا
والدراما التلفزيونية فنستطيع أن نتعرف عى السينا امرية ى فرة
اأربعينات والدراما التلفزيونية عندما نتعرف عى فرة القرنن التاسع
والثامن عر ،ى اوربا بوجة عام وسنتكتشف أن جميع التيات
واأفكار اأساسية جاءت من هذة امرحلة.
وتسائل الدكتور مصطفى سليم فلاذا كانت هذة الفرة مختفية عنا
؟ ى تصورى أن امرجمن ومن قاموا بالعمل عى امرح ى بدايات
القرن العرين وعندما أنترت الفرق امرحية ى مر كانوا يقمون
باأقتباس من هذة امرحلة فهى مثابة الكنز اى يستعينوا به ى
موضوعاتهم وكانت معظمها تقدم عى أنها موضوعات مرية أو يتم
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النقدى وامرحى
ثم شدد الدكتور حمدى
وقد وصف د .حمدى الجابرى الدكتور سيد اأمام بأنه مثل مامح
للمثقف العضوى ويرى فيه نسبيا بعض مامح امثقف “زوليان
بينيده”
وهو اأقرب اى حامل الرسالة ايهتم مكاسب وا يعنيه إى عائق سوى
توصيل رسالته فهو مؤمن بها ولذلك امثقف عند “بينيده” هو موذج
أقرب إى الرسل وبشكل ما يجسد الدكتور سيد بعض هذة امامح
وذكر قائا “لقد إندهشت للغاية عندما علمت أنه قام بالرجمة
أوسكار وايلد
وبعد قراءة مقدماته ى الكتابن إدركت أنه “يخدعنا” ففى بداية اأمر
تصورت أنه يقوم بسد نقص شديد فيا يتعلق بالقرن الثامن عر وهو
أمر هام للغاية للدراسن كا تفضل وذكر الدكتور مصطفى سليم وهى
منطقة مجهولة او شبة مجهولة ايتم التعامل معها مع أنها هى أساس
لكل ما نراه ى حياتنا اأن حتى ى الحركة امرحية
ولكن عند قراءة امقدمات اى كتبها الدكتور سيد اأمام أثارت لديه
الكثر من اأشياء فأوضح قائا “عى ضوء معرفتى بالدكتور سيد اأمام
فمن غر اممكن أن يكون مرجم حرى ولكنه يهتم بالروح والجوهر
بالدرجة اأوى وقد إلتزم بالنصوص وأفكار امؤلف
إأ أنه وضع لنا “ السم ى العسل “ معنى فقد أشار لنا ى مقدماته بأن
ا نصدق أن هذة ترجمه لعمل مرحى لكاتب مشهور فأنا أثق أنه
ا يحرمه مثى ببساطة فأوسكار وايلد هو رجل شهر ى العام وشغل
العام ى حياته مابسه اانيقة للغاية والتى كان يصممها مهندسن
ديكور امرح بألوان صاخبة بسلوكياته الحقرة وإعتذر عن هذا اللفظ
وقد بنى مجده السياى عى جرمة عندما قام ببيع ر من أرار
الدولة أحد أصحاب النفوذ وحصل منه عى مبلغ كبر وى النهاية يتم
التصالح بن الجميع معرفة اللورد جورينج والذى يعد الحكيم اأوحد
والذى أيضا قام ببعض اافعال الغر صحيحة وهذا يعنى أن هناك
تقابل بن الشخصيات
وتابع قائا لن اتحدث عن امرحية والبناء الدرامى وشبكة العاقات
فهذا اأمر يتطلب وقت وبأختصار شديد فأن أوسكار وايلد أخد كل
مقومات امرحيات محكمة الصنع ووضعها ى مرحياته ما فيها
امصادفات امفتعلة والتى تهدم أى بناء درامى حقيقى قائم عى الراكم
والسبب والنتيجة وبتاى امؤلف العظيم الذى يدين امجرم القديم الذى
كفر عن ما إستوى عليه بالترع بضعف القيمة التى رقها للجمعيات
الخرية وكأنه يسدد دينه وا يعلم أن املكة التى كان يقف ضدها
ومن باع له اأرار قاموا برقة مر وم يدرك للحظة أن مجموع ما

تحصل عليه وهو امائة والعر ألف جنيه ى مقابلها مات مائة وعر
ألف مرى ليى يتثنى له رقة امبلغ امذكور فأنا ا استطيع إحرام
كاتب يجمل كل هذا العفن ى مرحية يعجب بها العام وهو جزء من
تجميل الصورة
وى عام  1882عندما كان يقصف الجيش الريطاى مر كان أوسكار
وايلد يسافر أمريكا لعرض مابسه الغربية وأفكاره اأغرب والتى تسمى
الدعوة الفن بالفن وكان له منطق الخاص به
والخطاب ى مرحية زوج مثى ليس مثل الخطابات ااخرى فهو
خطاب ضعيف مقارنه بأبسن ى بيت الدومية وشكسبر فالخطاب
وعندنا ى مرحية مغامرة راس امملوك جابر ى هذة اأمثله من
الخطابات لها القدرة عى تفجر الراع الدرامى
بينا أعرب الدكتور سيد اامام عن سعادته بتواجدة بجانب الدكتور
حمدى الجابرى ومجموعة من الناقد واأساتذة وعقب د .سيد اأمام
عى حديث الدكتور حمدى الجابرى ى أنه وضع يده عى العديد من
النقاط الهامة التى يقصدها ،وخاصة ى تفكيكة لنص “زوج مثاى”
وبدأ حديثه عن مروعه حيث سيتم إصدار كتاب بعنوان “قراءات ى
أوراق منسية” وهو عن العصور الوسطى وقد تم إصدار كتاب “رجل
اموضة” “وإنتحار طبقة” “والفضيلة الغائبة” “وصدمة اابتذال”
وهناك إعداد لرجات عن الدراما الرومانسية وصوا بامرحلة الواقعية
حيث سأقوم برجمة أعال أوسكار وايلد وبرنردشو باأضافة اى
خاصة مدارس الحداثة الذى ا زلت أعد له وامروع يعد محاولة
لقراءة تاريخ امرح اأوروى ى إطار عاقتنا به فهناك رورة بالغة
لقراءة هذا التاريخ معرفة مارواء العناوين الخاصة بالثقافة ااوربية
ورؤية زوايا مختلفة لتضح الصورة دون مزيد من التعتيم،
وتابع قائا “ قمت بأختيار نص أوسكار وايلد وقد ترجم هذا النص
وعرض مرة واحدة وم يتم نر النسخة امرجمة له وقد قدمت هذة
النصوص أنها وجدت رواجا كبر ى امرح اانجليزى وظلت فرات
كبرة تعرض وقد تفاجئت أن هناك نصوص تقدم عى أنها نصوص
عظيمةوتقدم للطاب ى قاعة الدرس اأ أنها نصوص م تصمد كثرا ى
فرة عرضها فا يجب أن نكون مغيبن ى إطار إنبهارنا بالثقافة ااوربية
فعلينا رؤية دوخلها وأن نكون وواعين مرحنا وجمهورنا
وأشار د .سيد اامام أن إصدار الكتابان “زوج مثاى “ وإنتحار طبقة”
تعد مصادفة غر مقصودة فداخل مرحية رجل اموضة شخصية “
لوفيت” وداخل مرحية زوج مثاى شخصية تشيفى العاقة بينها فأن
“لوفيت” شخصية تقدم ى منتصف ااربعينات أو الستينيات من القرن
السابع عر والشخصية الثانية “تشيفى” تقدم ى أواخر القرن التاسع
عر والفرق فيا بينها هو عنوان الدراسة الفرعى هو “ إمراة السوق
السوداء “ والشخصيتان ها امياد الطبيعى للطبقة الرجوازية ونظمها
ااقتصادى الذى ابد أن تر عليه فكلا سادت الطبقة الرجوازية ى
امجتمع فابد أن تفرز “موذج إمراة السوق” فهناك سوق علنيه وسوق
رية
وهو ما يتضح من خال شخصية السيدة “تشيفى” التى تأى اى حفل
كبر وتزف وتلتف النظر فالكل يريد أن يتمثلها وى الحفلة يتضح لنا
كيف تخلق وتقام العاقات الرية داخل العاقات الرعية والباب
الخلفى للعاقات التى يظهر موذج إمراة السوق السوداء وقد
ربط الدكتور سيد تطور موذج إمراة السوق السوداء بنظرية القيمة
ومفهومها هى ااشياء التى ا مكن تثمينها وداما وابدا القيمة تساوى
الدم فالرف عند إهداره يتحول لدم
ثم تطرق الدكتور سيد اامام للحديث عن مفهوم الروح القومية
وكيف تم إخراقها عند عودة املكية فهذا امفهوم م يتبلور بشكل كامل
إا ى القرن الثامن عر ولكن ى عر شكسبر كانت فكرة القومية
قامة عى اللغة وى العصور الوسطى التى كان شعار أوربا الدين
امسيحى والكنيسة الكثولوكية وكانت فكرة الدين تزول معها فكرة
القومية آنذاك
وتحدث د .سيد اامام عن بعض ثقافة العصور الوسطى ومنها شاعر
الباط وامعروف بأسم خدمة السيدة وهو أحد تقاليد الباطات
ااوربية والقائم عى وجود شاعر يتم تأجرة للسيدة ويقوم مدحها
والقاء كلات الشعر عى مسامعها ويقوم زوجها بتأجره لها أيضا
كان هناك ما يعرف “مبارزة الفرسان” فعندما يتورط الشاعر ى حب
السيدة يدافع عن حبها بالساح
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مصرها وبالتاى مثل الكنز الخفى لكتاب القرن العرين وم يفكر أحد
برجمة ما قام بإقتباسة
وم يفكر أحد ى تقديم نصوص “الريفيو” “ والفودفيل “ التى تم
إقتباسها وقد قاموا بتقديم الصيغة امرية مبارة وبالتاى ظلت هذة
الفرة “ القرن التاسع والثامن عر عى قدر أهميتها مختفية بالقدر
الذى ينادى بأهمية العمل عليها
وقد عملنا ى هذة الفرة مع الدكتور حمدى الجابرى ثم بعد ذلك
مع الدكتور سيد اامام وقد حدث عندى صدمة ى البداية لراعة
تحلياته وعمقها وربطها باأيدلوجيات امختلفة اماركسية واأشراكية
وبالوجودية وباأصول الفكرية عموما
وأضاف د  .مصطفى سليم الحقيقة أن الدكتور سيد اأمام أكمل دائرة
معرفية هامة لدى كانت من اممكن ان تتسبب ى إشكالية كبرة ى
وخاصة بعد سفر الدكتور حمدى الجابرى فقد أنتبه الدكتور سيد اامام
أن فرة القرن الثامن عر والتاسع عر ليس لدينا فيه دراسات وافية
أو امعلومات التى تجعلنا نتعرف عى ماحدث ى تلك امرحلة فكل
ما نقشناه من كتب قدمها الدكتور سيد اامام أجده ى اكر من فيلم
مرى أو مسلسل
وقد أكتشفت أننا ازلنا نعيش عى تراث املهاة التهكيمة وملهاة
السلوك والدراما الرجوازية وهى امرحلة الهامة للغاية من أواخر القرن
السابع عر والقرن الثامن العر وحتى ظهور الدراما الحديثة وحسب
تقسيم إبسن والتقسيم الفرنى من بومرى فالدكتور سيد اامام يقدم
خدمة ثقافية شديدة ااهمية والعمق ليس فقط لدراى امرح بل
لدراى اأنواع الفنية بشكل عام
وأشار الدكتور مصطفى سليم أن ى مقدمة كتابه رجل اموضه ايقف
الدكتور سيد اامام عند فكرة التحليل اأجتاعى والسياى ولكنه أيضا
يتحدث عن تطور التقنيات عى خشبة امرح
وأنتقل الدكتور مصطفى سليم اى نقطة هامة ى حديثة عن كتاب
رجل اموضة وخاصة بعد عودة املكية والفرقتن امتواجدتان بعد عودة
املكية كانتا تقدمان موضوعات خفيفة اتحوى أى مشكات سياسية
وى مرحية زوج مثاى مثل مرحلة آخرى فالثورة الصناعية بدأت
نتاجها عى الفرد وامجتمع تظهر وصعود الطبقة الرجوازية بدأ ى
اأنعكاس عى حياتنا فهى رؤية مختلفة فقد رأينا اابتزاز العامى الذى
حدث ودوافع اأستعار الجديدة واأخاق الرجوازية التى تبلورت ى
تلك الفرة وصوا إى القرن العرين وإختتم حديثه بقراءة أجزاء من
من كتاب “زوج مثاى”
بينا وجة الدكتور حمدى الجابرى الشكر للحضور وامكان الذى يشهد
حفل التوقيع فعندما أزداد الضغط الرأساى ى أوربا كان امخرج ى
القاعات الصغرة سواء دور عرض أو معارض أو أنشطة
وأعرب عن سعادته بتواجدة وسط مجموعة متميزة من الناقد
واأساتذة و الناقد الشباب فهذا التواجد يعنى أن هناك أمل ى الغد
حتى وإن كانت الظروف سيئة أمامنا وهى ى الواقع سيئة عى امستوى
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وداعا ناجي
ً
شاكر ..
رائد «فن
العرائس»
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منذ أيام قليلة رحل عن عامنا أحد أهم رواد فن العرائس،
صاحب أبطال الليلة الكبرة والشاطر حسن ،وبنت السلطان،
وحار شهاب الدين ،إنه ساحر مرح العرائس ومؤسسه
الفنان ناجي شاكر ،والذى تتصف مسرته الفنية بالريادة ي
معظم أعاله التي قدمها ،فهو أستاذاً جامعياً وتتلمذ عى يديه
العديد من الفنانن والذين أصبحوا أساتذة ومُ علمن .
ويُعد ناجي شاكر صاحب مروع فني متكامل ،فهو الفنان
الكبر واأكادمي العريق ومثل حالة ريادة شديدة التميز
والوضوح ،وتشكل أعاله تجاربًا شديدة التميز والخصوصية
ي تاريخ مرح العرائس امري ،واستفاد بكل ما أتيح له من
خرات ،اكتسبها من داخل مر ومن خارجها ،ومن تجاربه
الشخصية التي اعتمدت عى ابتكاراته الخاصة ،فقدم بداية
قوية مرح العرائس امري؛ هذا باإضافة إى عمل العديد
من أفيشات اأفام السينائية وديكوراتها مثل فيلم شفيقه
ومتوى ،والعروض امرحية مثل مرحية «الزير سام» من
إنتاج امرح القومي ،و»سهرة مع الجرمة» إنتاج امرح
الحديث.
وعر لفيف من امرحين واأكادمين والفنانن التشكيلن
ر
ومحبيى الفنان الكبر الدكتور ناجي شاكر الذي رحل عن عامنا،
يوم السبت اموافق  18أغسطس الجاري عن عمر يناهز 86
عاما ،بعد راع مع امرض عن حزنهم الشديد وتعازيهم لرحيل
امبدع الكبر.
وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة إن مر فقدت
أحد أهم مبدعيها ي فنون الديكور ورائد فن تصميم العرائس
حيث رسم بخطوطه اإبداعية العديد من امسارات الفنية
امختلفة ي السينا وامرح ووصفت رحيله بالخسارة الكبر
للفن امري والعري.
فيا قال الفنان اساعيل مختار رئيس البيت الفني للمرح
إنه بوفاة رائد فن العرائس والفنان التشكيي ناجي شاكر فقد
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من روحه الراقية ،وأن ناجي شاكر سرحل بجسده لكنه
سيبقى ي ذاكرة كل عشاق الفن ي مر والعام ،وستبقى
أعاله تضيئ الطريق لأجيال امقبلة من امبدعن».
فيا أهدى الفنان محمد فوزي عضو الفرقة امرية للعرائس،
جائزة امهرجان العامي للعرائس بروسيا ،كا يستعد قطاع
شؤون اإنتاج الثقاى ،برئاسة امخرج خالد جال ،إقامة حفل
تأبن له .
وقال امخرج نار عبدامنعم« :وداعا يا حبيبنا وأستاذنا ناجي
ً
حارا بإبداعاتك ااستثنائية التي
شاكر ..لن ننساك وستبقى
استقرت ي وجدان الشعب امري» ،فيا قال امخرج أحمد
السيد« :وداعنا مبدعا واستاذا ومخلصا متفاي وعايش ومآثر
فينا وي قلوبنا ..ارقد ي سام» ،امخرج محمد نور مدير فرقة
مرح القاهرة للعرائس« :دكتور ناجي شاكر ساما لروحك ولنا

العزاء ،اليوم تطوى صحفة اخر عالقة فن العرائس ،علمتنا
واسعدتنا وبفراقك أوجعتنا» فيا نعت مصممة اأزياء نعيمة
عجمي »:إن الدكتور ناجي شاكر هو أستاذي ومعلمي ،وقد
أعطى حياته للفن ولطلبه ،فعلمهم اإبداع الحقيقي ،أنعيه
وقلبي يعتره الحزن ،ستظل بيننا بفنك وأعالك الجليلة
العظيمة ،لن ننساك أب ًدا ،وداعًا يا أنبل وأجمل فنان».
وقال الدكتور عادل عبده ،رئيس البيت الفني للفنون الشعبية
وااستعراضية»: ،لقد فقدنا قامة فنية كبرة ُتعد خسارة للفن
امري والعري ،وتتلمذ عى يده العديد من الطاب الراغبن
ي تعلم فن الديكور وكان لهم امثل اأعى والقدوة ،وقدم
خال مشواره الفني واإبداعي الكثر لفن العرائس فقد ميز
بتصميم ديكور مرحيات وأفام عدة ُتعد كنزا من كنوز مرح
العرائس.
وقال امخرج خالد جال رئيس قطاع شئون اإنتاج الثقاى « :أن
ناجي شاكر له بصاته الكبرة طوال مشوار حياته ،وترك ثروة
فنية كبرة ى عام تصميم العرائس ،وأن رحيله مثل خسارة
للوسط الفني والتشكيي امري والعري ،إضافة للخسارة
الشخصية أب وأستاذ عزيز وغال».
فيا نعاه الناقد والفنان التشكيي الدكتور صاح بيصار أمن
عام نقابة الفنانن التشكيلين ً
قائا »:أن الحركة التشكيلية قد
فقدت أحد أعمدة الفن امري وهو الفنان ناجي شاكر ولكن
ما تركة يعوضنا عن خسارته ،وأن له قيمة كبر ي اإبداع
التفكري وامعار ،حيث رشحته نقابة التشكيلين للحصول
عى جائزة الدولة التقديرية وحصل عليها عن جدارة لدوره
الريادي ي فن العرائس حيث حول الصورة اإذاعية لصاح
جاهن إى صورة برية جذابة أسعد بها الكبار والصغار والتي
أصبحت ي نسيج الوجدان الشعبي.
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الوسط الثقاي امري والدوي أحد أهم مصممي ومطوري
فن العرائس ،فإسهاماته الفنية تعد بصات خالدة ي وجدان
امرين صغارا وكبارا ،ويُعد من أهم مصممي العرائس ي
مر والعام .
كا نعت إدارة امهرجان الدوى للمرح التجريبى وامعار
والهيئة العربية للمرح ،وإدارة مهرجان أسوان الدوى أفام
امرأة حيث قالت  « :إنه برحيل ناجي شاكر تفقد الحياة الفنية
أحد أهم رواد فن العرائس ي مر والعام ومبدع اأعال
الرائعة ي السينا وامرح وصاحب البصمة التي لن تتكرر
عى أفيشات عرات اأفام امرية ،كا أنه أحد اأساتذة
الكبار الذين ساندوا مهرجان أسوان الدوي أفام امرأة لتخرج
دورته اأوى إى النور يحمل «بوسرها» توقيعه بتصمياته
وخطوطه الرقيقة مهديا تاميذه من مؤسي امهرجان قطعة
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ناجى شاكر

نيفن محمد خليل

جريدة كل المسرحيين

نشأته
ولد الفنان ناجى شاكر ى  16فراير سنة 1932م بحى الزيتون بالقاهرة ،ى بيت
فنى تحفل مكتبته مؤلفات فرنسية ى شتى العلوم والفنون ،وكان الفن موجودا
ى البيت بفضل والده الذى كان يعمل موظفا بقلم السكة الحديد ،ومدرسا
أيضا كا كان ضمن كورال اأوبرا امرية ى ذلك الوقت ،حيث كان موذجاً
لأب الذى يستقطع من دخله أجل تربية أبنائه وتعليمهم ،وهو شقيق الفنان
“ إيهاب شاكر” أحد رواد رسامى كتب اأطفال ى مر.
وما كاد يشب “ ناجى شاكر “ عن الطوق حتى إلتحق مدرسة اأقباط
الكاثوليك مر الجديدة ي سن الخامسة من عمره سنة 1937م ،واستمر بها
حتى أكمل تعليمه الثانوى.
كان ى طفولته ضعيف الجسم حساسا يهاجمه امرض بن الحن واأخر ما كان
يضطره لإنقطاع عن الدراسة لفرات طويلة ،وكان هذا يحزنه كث ًرا.
وقد ظهرت موهبته وحبه للرسم ى امرحلة “ اابتدائية “ حيث حصل “ ناجى
شاكر” ى سن العارة عى جائزة ى فن لرسم من مجلة “ الكتكوت الصغر “
التى كانت تديرها “ درية شفيق “ ،وذهب مقابلة رئيسة التحرير ى حفل أقيم
له مناسبة فوزه بالجائزة.
استمر ناجى شاكر متأرجحً ا بن حبه للرسم واموسيقى ،حتى ألحقته والدته
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ي سن الثالثة عر من عمره باستوديو الفنان اإيطاى “ كارلو مينوى “ عام
1946م ،الذى كان يُدير مدرسة لهواة الرسم ي مرسمه ،كان “ كارلو “ يُزخرف
أسقف قصور السادة ى تلك الفرة ،كانت امدرسة تضم سيدات الطبقة الراقية
من محبى الفن ،وكان ناجى شاكر الولد الوحيد الصغر وسط هذه امجموعة
من السيدات ،وعندما شعر “ كارلو” موهبة ناجى شاكر الطفل أر عى أن
يدرس له بامجان.
وهناك وجد ناجى شاكر نفسه وحيدًا بن سيدات كبرات السن ،يتدرب عى
رسم الطبيعة الصامته واموديات العارية طوال ست سنوات ،تحولت وقتها
الرسومات التى كان يعلقها عى جدران غرفته وى امدرسة إى معارض احتفالية
ى حدود العائلة ،وتطور فن ناجى شاكر ى هذه الفرة حتى اتخذه “ “ كارلو
مينوى “ مساعدًا له ،وكان ي تلك الفرة م يتعدى عمر ناجى الثامنة عر من
عمره.
ي مرحلة التعليم الثانوى كانت رغبة ناجى شاكر وتعطشه لدراسة الفن
التشكيى ملحة ،لهذا بدأ يطرق أبواب أخرى للتدريب عى أساليب جديدة
ومهارات أخرى جديدة ،فألتحق معهد “ ليوناردو دافنى “ سنة 1950م ،بعد
الظهر ل ُيشبع رغبته ى الرسم والتلوين عى يد اأستاذ دارفورنو.
ي العام الثاى من التعليم الثانوى حاول “ ناجى “ الحصول عى منحة لدراسة
الفن ى باريس ،شجعه عليها املحق الثقاى الفرنى بعدما رأى البورتريه الذى
رسمه للبطريرك الجديد ،لكن أرته خشيت عليه من الغربة ي هذا السن
الصغر.
بعد حصوله عى الثانوية العامة إلتحق بكلية الفنون الجميلة سنة 1952م،
كانت كلية الفنون الجميلة مفتاح دخول “ ناجى “ لعام أخر غر عام الفن
التشكيى ،عام أرتبط به ح ًبا وعش ًقا هو عام امرح والسينا ،والصحافة
الفنية ،ليكون “ ناجى “ أحد رواد امرح امرى ،وخاصة ي مجال مرح
العرائس.
بدأ نبوغ “ ناجى شاكر “ أثناء دراسته بكلية الفنون الجميلة ،حيث إلتحق
للتدريب عى يد اأستاذ البلجيى “ جارو هيلر” ،كان منهجه يهتم بالحداثة
أكر من اهتامه بكاسيكيات الصورة ،أستغل “ ناجى “ اجازة الصيف هو
وبعض زمائه بالكلية للذهاب عى نفقاتهم الخاصة ى رحلة إى مدينتى اأقر

وأسوان ،لتصوير مناظر من البيئة النوبية ،كان ينظم ً
معرضا سنويًا لهذه الرحلة.
بدأ احراف “ ناجى” للفن عندما كان ي الفرقة الثالثة من الكلية ،اتصل به
اأستاذ “ أحمد بهاء الدين “ رئيس تحرير مجلة “ صباح الخر” ،وطلب منه
العمل معه وتصميم الغاف الخارجى مجلة صباح الخر ،وذلك بعد أن شاهد
أعاله ى امعرض السنوى لرحلة اأقر وأسوان.
مروع التخرج كان بداية ناجى الحقيقة مع فن العرائس عندما شاهد
ناجى فيلم للمخرج التشيى “ جرى ترنكا” الذى أعاد صياغة مرحية وليم
شكسبر “ حلم ليلة صيف” ليقدمها بالعرائس ،فأنبهر ناجى شاكر بهذا العام
الساحر عام العرائس ،وكان إمانه منذ شاهد هذا الفيلم بأن العرائس قادرة
عى مخاطبة الكبار والصغار ،ليس هذا فقط بل أنها ملك أدوات يعجز امرح
البرى عن تقدمها ،ونجح الفيلم ي استثارته فن ًيا لشيئ كان يبحث عنه ى
داخله ،ومن هنا جاء اختياره مروع التخرج عن العرائس غى السينا “
تعجب أساتذة ناجى من فكرة امروع وحاول البعض منهم إقناعه بتقديم
مروع آخر ،لكنه أر عى فكرة مروعه وأختار شخصية عقلة اأصبع ـ من
القصص الشعبى امرى ـ كادة مروع العرائس الخاص به ،وقام بإعداد
السيناريو والديكور والعرائس الخاصة مروعه ،الذى كان اأول من نوعه،
ونفذ امروع وألتقط له فيلم سيناى قصر (16مى) ى عدة دقائق ،وقد اقى
الفيلم إعجاب كل من شاهده ،وحصل “ ناجى شاكر” عن هذا امروع درجة
اإمتياز عام 1957م.
عمل الفنان ناجى ي مجاات عديدة ما بن فن العرائس بأنواعها امختلفة ،وبن
ً
ومهندسا للديكور
ومصما للمابس
تصميم العرائس واإخراج  ..عمل مخرجً ا
ً
ى عام امرح البرى وى دنيا السينا ،وى كل امجاات كان “ ناجى شاكر “
أستا ًذا يحصد الجوائز ،وتلمي ًذا يبحث عن أى مكان مكن أن يتتلمذ أو يتعلم
فيه أو يكتسب خرات جديدة ى دنيا الفن ،كان ناجى بعبقريته الفنية أستاذا
يعلم تلتميذه بحب ،ويتعلم من كل جديد دون كلل أو تكابر.
العوامل التى أثرت ى تكوين شخصية “ ناجى شاكر “ الفنية :
لعبت أرة الفنان “ ناجى شاكر “ دو ارا ا
•
مهم ى تكوين شخصيته
الفنية ،فقد شب ى أرة متفهمة واعية ا مانع ى أن يختار ولدها ما يشاء من
الهوايات ،كا كان لوالده أبلغ اأثر ى تكوين شخصيته الفنية والثقافية ،كان
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[

ى هذه السن الصغرة ترسخت ى زهن الفنان “ ناجى “ أن هذه العروسة
الورقية البسيطة متلك قدرات خارقة تفوق خياله الصغر ،وعن هذا يقول
الفنان “ ناجى شاكر” “ :يبدو أن روح التحدى كانت مأ تلك الرأس الصغرة
منذ تلك السن امبكرة – لبيدأ الحلم – بأنه سيأى اليوم الذى سأمكن فيه من
فك تلك الشفرة التى تخفى فيها العروسة أرارها”.
• كم تحولت نظرة “ ناجى شاكر” للفن عندما شاهد فيلم “ بينوكيو “ لوالت
ديزى ،ذلك الفيلم الذى جعله يتعلق بالفن الدرامى ،خاصة ما يختص مجال
الطفل فيها ،وجد ي هذا الفيلم عاما غن ًيا مليئا بالخيال ،وشعر من خاله أن
الفن التشكيى مسخر لخدمة دراما الطفل.
رحلة ناجى شاكر مع العرائس:
كان مروع التخرج الذى قدمه ناجى شاكر بداية دخوله لعام امرح ،فقد
تزامن امروع مع حضور فرقة “ تسندريكا “ الرومانية للعرائس إى مر ى
عام 1957م ،قدمت الفرقة عروضها لجمهور القاهرة الذى أعجب بها وتحمس
لفنها الراقى ،واقرح الدكتور “عى الراعى “ رئيس مصلحة الفنون  -ذلك
الوقت -إنشاء فرقة عرائس مرية مساعدة خراء من امرح الروماى ،رحب
بالفكرة وزير الثقافة وبالفعل تم دعوة خبرتان من رومانيا ها خبرة الفن
التشكيى يوانا كونستانتينسكو  Ioana Constantinescuوخبرة اإخراج
وتحريك العرائس دورينا تاناسيسكو Dorina Tanasescuلتدريب مجموعة
من الشباب امرى لتصميم وتحريك وإخراج العرائس.
تم اختيار “ ناجى شاكر “ مصمم مرى للتدريب مع الخبرة الرومانية ،وبدأ ى
فهم منطق العروسة اماريونيت امعقدة واميكانيزم الخاص بها ،وقواعد اللعبة
والعرض وكيفية تصميم العروسة وخصائصها التشكيلية.

الشاطر حسن 1959م:
كان ميز هذه امرحية الروح امرية التى أكتسبتها بكلات وأشعار صاح
جاهن وموسيقى عى إساعيل ،وديكور وشخصيات ناجى “ الشاطر حسن “
امستوحاة من الحكايات الشعبية امرية ،اإراف الفنى الخبرة الرومانية
“ يوانا كونستانتينسكو” “ ،“ Ioana Constantinescuواإخراج وتحريك
العرائس للخبرة الرومانية “ دورينا تاناسيسكو”  ،”Dorina Tanasescuإى
جانب حاس جيل الشباب الذى كان متشو ًقا لهذه التجربة اأوى ى مر.
يقول الفنان “ ناجى “ عن مرحية الشاطر حسن  ”:عندما بدأنا ى تكوين
أول فرقة مرية للعرائس ،كان صاح جاهن ضمن الفريق امتحمس لهذا الفن
الجديد ،كتب وألف مرحية الشاطر حسن كأول إنتاج للفرقة امرية الوليدة،
افتتح بها مرح القاهرة للعرائس أول عروضه ،وقمت بتصميم الديكور
والعرائس للمرحية وامنوعات امصاحبة لها “ .
مرحية “ الشاطر حسن “ أول مرحية رفع عنها الستار ى مر  10مارس
1959م ،تم العرض عى مرح معهد اموسيقى العربية وحققت نجاحً ا كب ًرا
ما دعى امسئولن ى التفكر بقبول دفعة جديدة من فناى العرائس “
تكون العرض من قسمن :القسم اأول يضم مغامرات الشاطر حسن(صورة،)1
والقسم الثاى من الرنامج عبارة عن إسكتشات مثل ( اسكتش الباليه ،والفرقة
اموسيقية ) (صورة.)2
مسرحية بنت السلطان 1960م:
كان لإستقبال الحاى والنجاح الفنى الذى حققته الفرقة أثر كبر ى حفز
همم القامن عى شئون امرح للسعى إى تكوين فرقة ثانية للاريونيت
دعت لها وزارة الثقافة خبرتن من نفس امرح الروماى ،ها خبرة التحريك
واإخراج أوجينى بوبوفيتش  Eugeni Popoviciوخبرة التصميم والتنفيذ
ميوارا بوريسكو  Mioara Buescoوتحت إراف امخرجة مارجريتا نيكولسكو
 ،Margareta Niculescuتكونت الفرقة من إثنى عر ممثا وصمم الديكور
الفنان “ مصطفى كامل “ ،وبعض الفنين ى تنفيذ العرائس ى مختلف
التخصصات .
مرحية بنت السلطان تأليف “ برم التونى” ،موسيقى “ عى فراج “،
وامرحية مستوحاة من ألف ليلة وليلة التى تحى كيف استطاع اأبطال الثاثة
بشجاعتهم إنقاذ بنت السلطان من أنياب التنن الرير .واستكمل الرنامج
مرحية قصرة “ الديك العجيب “ من اأدب الروماى ،صممت عرائسها
الخبرة مارجريتا وشاركها “مصطفى كامل “ ى تصميم مشاهدها ( صورة .)3
إتسمت شخصية بنت السلطان بالتبسيط والتلخيص حيث ظهرت اأعن مساحة
مجوفة ،وأيضا استخدم الكتلة الناعمة للجسم ( صورة  ،) 4كا وحد تصميم
شخصيات اأبطال الثاثة إعطاءهم نفس اإهتام ،والتنن تم تبسيط كتلته
حتى تتاى مع بساطة عرائس العرض .
الليلة الكبرة 1960م:
عام 1960م وجهت رومانيا دعوة لوزارة الثقافة امرية ى يشارك مرح
العرائس امرى ى مهرجان بوخارست الدوى للعرائس ،يروى الفنان “ ناجى
شاكر” عن هذا اأمر “ :بعد أن انتقلت امسئولية مجموعة من الفنانن
امرين إنجاز عمل فنى يقدم هذا امرح الناشئ أمام العام كان ابد من
الحرص عى التواجد بشكل ائق عى امستوى التقنى والفنى وكمصمم للعرائس
كان من الروى أن أبحث عن شكل وأسلوب ومنطق مستحدث متطور مبتكر
يجسد هويته بعيدًا عن التأثر بامدرسة الرومانية ى مرحلة التكوين أثناء
تجاربنا اأوى.
ى نفس الوقت كنت أعشق الصورة الغنائية اإذاعية “ الليلة الكبرة “ التى
جمعت صاح جاهن مع سيد مكاوى ى أحى لقاء بينها ،وميزها بالروح
الشعبية امرية الخالصة ،وأصبح حلمى أن يأى يوم
أستطيع أن أحول هذه الصورة اإذاعية امثرة الرائعة إى مرحية تؤديها
العرائس بكل ما تحتويه هذه اإحتفالية شديدة الراء من صور فولكلورية
أصيلة وشخصيات مرية معالجة بصدق وبساطة وعمق وطرافة ( صورة 5
) ،وعرضت اأمر عى صاح جاهن وسيد مكاوى اللذين إندهشا ى أول اأمر
للفكرة ،ولكن رعان ما تحمسا لأمر وبدأنا ى اإعداد وإضافة بعض امشاهد
إستكال الصورة امرحية وتسجيلها من جديدُ ،طلب منى تصميم  45عروسة
تعر عن الحياة الشعبية ،وى وقت قياى تم اانتهاء من تجهيز الليلة الكبرة
للعرض واإشراك ى امهرجان “ .
قام الفنان “ ناجى شاكر” بتصميم عرائس عرض الليلة الكبرة التى اعتمد
فيها عى عرائس اماريونيت التى كانت ى هذا الوقت نوعًا جديدًا عى مرح
العرائس امرى ،بالرغم من ذلك فإن التمكن من تصميم وتشكيل العرائس كان
عى مستوى متميز ،خاصة أن هذا العرض يحتوى عى عدد كبر من الشخصيات
مختلفة امامح والصفات العامة “ .
اعتمدت تصميات “ اليلة الكبرة “ عى إسلوب التبسيط والتلخيص ى الشكل
والكتل للمساعدة عى التواصل مع ااعتاد عى الكتل النحتية إكتشاف أهمية
دور اإضاءة امرحية ى تنغيم التعبر الثابت لأقنعة التى تنفذ بها العرائس،
لكن مدير امرح أعتر أن العرائس بهذا اأسلوب ا تعر عن الواقع الشعبى
للشخصيات ،وأصدر قرا ًرا للعال بالتوقف عن تصنيع العرائس التى صممها
ناجى شاكر ،وأشتد النزاع بينها وكاد يتوقف العمل لوا تدخل ناجى شاكر
وطلب من امسئولن حضور إحدى الروفات ،فكون عى الراعى لجنة من النقاد
والفنانن للحكم عى العمل ،حرت اللجنة وأبدت أعجابها بامرحية وقررت
أن يتم إستمرا اأوبريت وأن تكون الليلة الكبرة هى امشاركة ى مهرجان
بوخارست .
استطاع ناجى شاكر أن ميز كل شخصية عن اأخرى ى الليلة الكبرة ،عن طريق
الشكل العام وامامح مع التأكيد عى إبراز السات الشخصية مستعينًا بامابس
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والده يُشجعه عى الرسم ،وكان يصطحبه معه إى دار اأوبرا مشاهدة روائع
فردى وبيزيه وغرهم ،كذلك موسيقى بيتهوفن وموتسارت حيث كان والده
مشار ًكا ي كورال اأوبرا ..وكانت ديكورات اأوبرا تجذبه بشكل كبر.
• كان والده متلك مكتبة كبرة عامرة بالكتب وامجات الفنية العامية ،وكان
يُطلعه عى اأعال الفنية العامية لكبار الفنانن العامين ،من خال مجات
الفن الفرنسية مثل مجلة “ اأسراسيون “ امصورة ،التى كانت مرسومة ومزينة
بالصور ومازم بالخط املون مع العديد من اللوحات الفنية التى كان يحتفظ
بها  .فنشأ الطفل اموهوب “ ناجى شاكر “ عى النظر ى تلك امجات  .كا كان
والده يصحبه إى السينا مشاهدة أفام “ والت ديزى “ ،فكان كل هذا مثابة
الغذاء الروحى الذى عمق لديه حب الرسم والتلوين .
• ساهمت والدته ا
أيضا ى تطوير شخصيته الفنية ،كانت تهوى العزف عى
العود ،وعندما اكتشفت موهبته للرسم كانت تصتحبه باستمرار لزيارة امعارض
الفنية ،وزيارة امتاحف “ كامتحف امرى ،واإسامى ،وامتحف الزراعى
والحرى ،ومتحف السكة الحديد  ..مع الرسم أحب اموسيقى فبدأ العزف عى
الكان ى سن الثانية عر من عمره.
• كان لتعليمه ى مدارس أجنبية متقدمة اأسلوب وامناهج ،ونشأته ى ضاحية
تتمتع بجو ريفى هادئ ،ومشاهدته للبيانوا وصندوق الدنيا واأراجوز والسرك
الشعبى ،أبلغ اأثر ى اختياره موضوعات رسوماته وتكوين أسلوبه الفنى.
• تأثر “ ناجى شاكر “ مربيته “ روحية “ الفاحة بنت كوم حمدة ،التى كانت
تلمم بعض صفحات من جرائد قدمة وتصنع منها عروسة له ولأخوته ،يقول
ناجى “ :كانت روحية تصنع عروسة من الورق وتدب فيها الدبوس لتقينا
وتحمينا من عن فان ،كانت تفعل ذلك بركيز قوى واقتناع شديد ،وكنا نتأمل
العروسة الورقية وقد امتأت رأسها بالثقوب ،فتثر عقولنا ليطلق كل منا العنان
لخياله.
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الدالة عل الشخصية ،وساعده عى ذلك ظهور تنوع تشكيى متعدد من أشكال
العرائس التى تعر عن مختلف الشخصيات الشعبية اموجودة بامجتمع امرى،
لجأ ناجى ى تصميم العرائس إى استخدام الكتلة النافذة مواصفاتها وأبعادها
امؤثرة التى تساعد العن عى حفظها ( صورة  ،) 6فالكل شخصية كتلة محددة
مميزة وسط مجموعة الشخصيات ،من خال التباين ى الحجم والشكل واللون،
فالبيئة بعنارها امختلفة تؤثر ى البنيان اإجتاعى للشخصية .
اقت الليلة الكبرة نجاحً ا كب ًرا ى أول عرض لها ى مهرجان بوخارست الدوى
للعرائس وحصلت عى الجائزة الثانية ى تصميم العرائس والديكور بن  27دولة
مشركة ى امهرجان.
كا حققت الليلة الكبرة نجاحً ا كب ًرا ى مر والدول العربية ،ذلك أنها
كانت تعر عن الطابع الشعبى والروح امرية اممزوجة بالنرة الصوفية التى
جسدها صاح جاهن بكلاته ،وناجى شاكر بعرائسه ،وجسدت الواقع امرى
بأسلوب كاريكاترى ساخر ،وبنغات سلسة صاغها سيد مكاوى من خال صور
فولكلورية ثرية ترتبط بالطقوس والعادات الشعبية بأفراحها وأحزانها امليئة
بالبهجة (صورة.)7
حمار شهاب الدين 1962م:
عام 1961م أوفدت كلية الفنون الجميلة الفنان “ ناجى شاكر” ى بعثة أمانيا
الغربية لدراسة مرح العرائس وامرح البرى ،ى هذا الوقت أرسل له
اأستاذ راجى عنايت مدير مرح العرائس ى ذلك الوقت ،دعوة ليقوم بتصميم
عرائس أوبريت “ حار شهاب الدين “ ،بعد أن تم إرسال السيناريو الخاص
بالعرض له ،فأذن له أستاذه اأماى بقطع الرحلة والعودة لتصميم عرائس هذا
العرض ،الذى كان مقررا له أن بخرجه توفيق صالح ،لكنه اعتذر ى اللحظة
اأخرة فطلبوا من ناجى شاكر إخراجه ،مد ناجى فرة إقامته ى مر لثاث
أشهر أخرى عى اعتبار أن هذه امرحية مروع التخرج العلمى بالنسة له،
وتم عرض امرحية عى مرح امسيقى العربية عام 1962م ،وهى من تأليف
وأشعار صاح جاهن ،عن قصة بكر الرقاوى التى استلهمها من قصص ألف
ليلة وليلة ،وألحان سيد مكاوى ،عرائس وإخراج ناجى شاكر ،وشاركه اإخراج
إبراهيم سام ،ديكور مصطفى كامل ،حققت امرحية نجاحً ا وعرضت بجانب
مر ى عدة دول أوروبية ،وكانت مرحية حار شهاب الدين أخر مرحيات
العرائس التى قدمت عى معهد اموسيقى العربية ،فقد تم افتتاح مرح
العرائس باأزبكية بعد ذلك.
كان ناجى شاكر مقتنعًا بأن الجانب البرى ا يكتمل نجاحه إا بإنتاج ريط
صوت يتسق مع تصوره امرحى ،وخصوصية اإيقاع الدرامى لأحداث والرؤية
التشكيلية للشخصيات وطبيعة اأداء الحرى للعرائس ،لذا تم اختيار اممثلن
أداء اأدوار التمثيلية والغنائية للعرائس بعناية فائقة ،وتوظيف قدرات اممثل
الصوتية حسب طبيعة كل شخصية ،لتتطابق مع أبعاد تصاميم شخصيات
عرائس ناجى شاكر التشكيلية والدرامية ليستقبلها امتلقى بإقتناع كامل بوحدة
الشكل مع الصوت.
ظهر امستوى الفنى والصفات وامامح العربية اأصيلة عى عرائس أوبريت
حار شهاب الدين من خال قدرة تعبرها ومامح الوجوه التى تلفت النظر
إى مدى اهتام الفنان ناجى شاكر بالصفات الجسدية والنفسية امعرة عن
الشخصية (صورة ،)8باإضافة إى اهتامه بتفاصيل حركة امفاصل والرأس
واأعن والرقبة واأصابع ى تصميم رائع ومميز .ميزت العروسة “ ريحانة “
بالدراسة الدقيقة لشكل العروسة وحركاتها ،فمن ناحية الشكل راعى الفنان
ناجى توضيح صفات الشخصية معتمدًا ى ذلك ليس عى الهيئة وامابس فقط
بل كانت امامح واضحة ى قسات الوجه امعرة باإضافة إى الشعر امناسب
للشخصية.
كتب نعان عاشور ى اأخبار عن امرحية “ لقد كان الفنان ناجى شاكر
موف ًقا فيا أبدع من شخوص عرائسه ،بالذات ى رسمه لشهاب الدين
وحاره والصورة التى أبدعها أبنة شهاب الدين ( صورة  ،) 9وهى صورة
العروسة العربية ى ردائها املوى من أقوى مكونات خلق الجو الذى تطورت
فيه اأحداث ،لعل من أبرز ميزات هذا العرض العرائى الباهر ما اتسمت
به مشاهده من توزيعات اإضاءة التى أضفت عى اأحداث وامواقف الجو
النفى امطابق ومتد بإيحاءاتها إى ثنايا عواطف الشخصيات ى براعة وتوافق
جعلها من أمتع مكونات خلق الجو طول سياق العرض”.
وكتب شوقى عبد الحكيم بجريدة اأهرام “ مكن ناجى شاكر بتصميمه
للشخصيات التى تستطيع أن تلتقى بهم حوارى وأزقة القرى ،التى تضفى
عى الحكاية جوا مريا ،واستوقفنى ى أوبريت حار شهاب الدين إمكانيات
الفنون التشكيلية امتحررة من كل القيود من خال فتحة مرح التى ا
تتعدى  5,5مر ،فعن طريق التحكم ى استخدام هذا الفراغ مكن لهذا امرح
أن يلعب دو ًرا مضا ًفا لدوره الدرامى ،هذا الدور هو توصيل القيم وامعارف
والقدرات التشكيلية لجمهور أكر من الناس مستعينا بالحدث الدرامى” .
مسرحية مدينة اأحام 1964م:
ى الوقت الذى تم فيه افتتاح مرح العرائس بحديقة اأزبكية بالعتبة ،كان
ناجى شاكر قد عاد من بعثته من أمانيا الغربية ،فتم تكليفه بتقديم عمل
مرحى من إخراجه ،وكعادته كان يبحث عن الجديد خاصة بعد أن ثقلته
بعثه أمانيا بامعرفة والتجارب ،فقدم ناجى مرحية “ مدينة اأحام “ ليختر
قدرة الفن التشكيى ى التعبر الدرامى والفنى فوق خشبة امرح ،وجعل هذا
التشكيل مثل دور رئيى ى العمل الدرامى للتتحول حركة العروس إى عنر
أساى ى العمل.
وقد استمد ناجى شاكر هذا العمل من قصيدة الشاعر فؤاد قاعود مع ااستعانة
بأشعار أحمد عبد امعطى حجازى ،وقد بدأ العمل بامرحية ى نوفمر عام
1963م ،وعرضت أول مرة ى مدينة صوفيا ببلغاريا نوفمر 1964م ،بوخارست،
موسكو ،وم تعرض مر إا إبريل 1965م ،حيث أثارت اإنبهار ى نفس كل من
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رأها وحرها اممثل العامى فريدريك مارش ،وقال منبه ًرا م أر ي حياى كلها
شيئًا كهذا.
تتناول امرحية حكاية النساج الذى يضيق بالحياة امادية ،ويطلب من الله
أن ينقله من هذا امجتمع امادى ،ويتحقق حلمه لينقله طائر خراى إى امدينة
الفاضلة ،وفيها يجد الجميع احتياجاتهم ،مدينة ا تعرف الحزن ،النساج رغم
فرحته بامدينة الجديدة ،فهو ايزال متأثرا بالقيم الخلقية مجتمعه القديم،
فيسعى إى اكتناز ما ا يحتاج إليه ،فيحكم عليه قضاة امدينة بالعودة إى
امدينة التى جاء منها وعدم الساح له بالبقاء ى مدينة اأحام ،نتيجة أنه
من الرورى تغير التكوين الداخى للفرد حتى يائم التطور الذى يحدث ى
مجتمعه.
تم استكال مدينة اأحام بفقرات منوعة لبعض اأغاى الشعبية مثل ( بستة
ريال ،مامة حلوة ) أعدها موسيقاهاعواطف عبد الكريم ،وعبد الحليم نويره
وصاح الدين مصطفى ،يروى يوسف فرنسيس عن ذلك بجريدة اأهرام ”:
لقد ألغى ناجى شاكر الحوار ماما وركز لغته التعبرية ى فن تشكيى مستغا
اإضاءة والحركة ،إن النقطة والخط وامساحة تتحرك كلها ى تجريد جميل
داخل مساحة امرح السوداء ( صورة  ،)10لتكون أشكاا ذات معنى تتنوع ى
تتابع رائع ،إن فهم ناجى للقيم الجالية للعاقات التشكيلية البحتة بن الخط
وامساحة وبن اللون والحركة واموسيقى جعلته يجند كل هذه اإمكانيات ى
قصة إنسانية أو مضمون اجتاعى يصل إى مشاعر امتفرج ى ير وسهولة” .
يروى ناجى شاكر عن تجربته ى هذا العمل ويقول ”:أردت ى هذه التجربة أن
يكون للفن التشكيى الدور الرئيى ى العرض امرحى لينطلق الشكل إى أفاق
اإبداع التشكيى الحر ى لغة يخطو فيها ما بعد حدود الشكل ليصل إى العمق
 ..إى الجوهر” (صورة.)11
كتب “ أليكو بويوفتش” بجريدة رمانيا الحرة يقول ”:ا تقوم الديكورات
والعرائس فقط بامساهمة ى التعبر ولكنها أيضا توحى بحالة نفسية وعقلية
خاصة ،كا نرى ى مدينة اأحام حيث تحظى براء غر محدود ى اللون ،لقد
قابل الجمهور لحظات من الضوء والشكل بالتصفيق فهذه اأشكال جعلت من
السهل فهم النسيج الشعرى للرنامج ،إن مرح القاهرة للعرائس قدم لنا صدى
خاق من بلد اأهرامات ،فهو حامل رسالة الفن الحديث امبنى عى اأصول
الفولكلورية”.
كتب حسن فوزى بجريدة اأهرام  ”:إن ما أرى من صور ملونة تتحرك وأسمع
من موسيقى تهزج ،هو أننا حيال فن أصيل يتحلل ى آذاننا ووعينا تحيا
ويتكون ى خطوط وأشكال وأوضاع وألحان تظهرنا عى طويته وهويته ،وكيف
وماذا نسحر به  ..أنا ى دهشة كيف استطاع أولئك الشبان بلوغ هذا امدى
من اإدراك واإحساس وصدق التعبر بوسائل سمعية برية ،فيها من الباليه
واموسيقى والتصوير الثابت وامتحرك ،اللمون واأسود واأبيض ،الظل والصورة

واللحن ا تنقل إلينا الحياة ،وا تحاول أن تقلد الحياة بل هى رؤى تخلق لغتها
الخاصة ومخلوقاتها خل ًقا أصيا” (صورة.)12
كتب راجى عنايت عن امرحية “ كا يخرج الواقع امتألق من ضباب الحلم
ظهرت لنا معام العمل الفنى الذى قدمه ناجى شاكر  ..الكلات الغامضة
والخطوط امتاحمة عى لوحاته ،تحولت شيئًا فشيئًا إى شئ كبر ملحمة من
األوان واأشكال واأنغام يقودها ذلك امايسرو الخجول “ ناجى شاكر” .
مرحية دقى يا مزيكه 1967م:
امرحية من أشعار فؤاد حداد ،موسيقى سليان جميل ،أغاى صاح جاهن،
ومحمد يرى ،وعبد الفتاح مصطفى ،ألحان سيد مكاوى ،وصمم العرائس
والديكور إيهاب شاكر شقيق الفنان ناجى شاكرأ الذى كتب السيناريو وقام
بإخراج امرحية.
مرحية “ دقى يا مزيكه “ عمل كوميد غناى ينتقد اأوضاع السياسية
وااجتاعية ى تلك الفرة اعتادًا عى أشعار فؤاد حداد الاذع ذو الصبغة
الشعبية تصاحبها موسيقى فرقة حسب الله ى إطار كاريكاترى ضاحك .قدم
ناجى ى هذا العمل أول مرة مجموعة من اممثلن يقومون باأداء التمثيى
والغناى الحى عى خشبة امرح ( صورة ،) 13بجانب دورهم ى تحريك
العرائس.
اعتمدت امرحية عى فقرات نقدية لبعض اأوضاع امختلفة ى مجتمعنا
كالبروقراطية والرجعية والسياسة اأمريكية ى إيقاع سلس مرح نتابع فقرات
امرحية ى قالب جديد تختلف فيه اأوساط ،وإستعان امخرج بعنر العرائس
التقليدية والعنر اآدمى والدمى امسطحة والكاريكاتر وجعلها تتداخل
وتتشابك وتتاحم وتتعايش ى ديناميكية مثرة .
يقول بيكار عن امرحية “ إن أول لقاء مع امرحية يبدأ مجرد مواجهة
امتفرج للستارة الجميلة التى تستقبله بالزغاريد اللونية امرحة (صورة ،)14
فتنفرج أسارير وجهه عن ابتسامة تظل عالقة به طوال التمثيلية وترغمه عى
ً
ارتباطا كل ًيا فا يساطيع أن يرفع عنها عينه  ..تلعب الستارة دور
اإرتباط بها
الحاجز واإفتتاحية ليخيل لك أنها البطل الحقيقى للمرحية ،قام مصممها “
غيهاب شاكر” بنتفيذها بطريقة الخيامية التى يستخدم فيها القاش املون،
وذلك بأسلوب كاريكاترى ملئ بخفة الظل وسعة الخيال وجال التكوين “ .
كانت مرحية “ دقى يا مزيكه “ أخر أعال ناجى شاكر عى مرح العرائس،
حيث أثر ناجى شاكر ترك العمل ى مرح العرائس بعد أن ساءت أحوال
امرح و إدارته بعد نكسة  ،1967ويقول ناجى شاكر عن امرحية “ قصدت
أن أقدم عمل عرائى معتمدًا عى الفن التشكيى ،الذى يدخل حيز التعبر ى
رفع الذوق الفنى ،حيث تجسد العروسة كل مقومات الفن من الخط واللون
والبعد الثالث والخامات العديدة امتنوعة ،فهو مجال ى اإبداع ليس له نهاية
وليس له قيود”.
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كتب “ فوزى سليان” ى جريدة امساء “ إذا كان ناجى شارك قد حاول أن
يظهر ى عرضه السابق “ مدينة اأحام “ مدى قدرة الفن التشكيى عى التعبر
ى ميدان العرائس فهو يقدم لنا ى عرضه الجديد الفن التشكيى وقد أخذ
طابع كاريكاترى ،وهو طابع رورى ومناسب للمضومن النقدى الساخر الذى
شمله برنامج “ دقى يا مزيكه “ ومن هنا كان الدور الهام الذى قام به فنان
الكاريكاتر “ إيهاب “ ى تصميمه للعرائس والديكور” .
ا شك أن اختيار الفنان “ ناجى شاكر” مخرج امرحية لأراجوز يرجع أسباب
اجتاعية وتاريخية عندما كان اأراجوز وسيلة الشعب ليقول كلمته بإسلوب
شعبى ساخر ،وكان اختيار ناجى لشكل اأراجوز لتقديم الشعر الشعبى
مضامينه النقدية إختيا ًرا موف ًقا  ..م يقدمه بعروسة اأراجوز التى نعرفها إما
قدم مجموعة من اممثلن يرتدون أراجوزات ويلقون الشعر ى تشكيات حركية،
وقد بذل امخرج مجهودًا واضحً ا ليحقق فكرته ى إرتباط امرح بالجاليات
التشكيلية.
مسرحية الولد والعصفور 1972م:
م تنقطع عاقة “ ناجى “ مرح العرائس ففى عام  1972وجه مرح
تسندريكا برومانيا الدعوة للفنان “ ناجى شاكر” لتصميم وإخراج تجربة
مرحية بالتعاون مع امرح وفرقته ،حيث ذهب ناجى إى الفرقة ببوخارست
ى رومانيا كخبر عرائس ،استغرق “ ناجى “ إحدى عر شه ًرا إعداد العمل
الذى تم افتتاحه ى فراير من عام 1973م  ..اعتمدت فكرة امرحية عى
كر العاقة التقليدية بن امتفرج الطفل وعاقته بالعمل امرحى ( صورة
 ،)15واستبدل دوره من متفرج سلبى ،إى مشارك إيجاى ى الع مل امرحى،
وهواتجاه قلدته معظم مسارح اأطفال بعد ذلك.
يقول ناجى شاكر “ :لتحقيق التجربة كا تخيلتها اخرت إحدى صاات التدريب
الخالية ى أحد مسارح بوخارست تحقق فكرة اللعبة امرحية أو مرح
اللعبة ،باألتحام امبار بن عنار العرض وبن اأطفال ى فراغ واحد متصل،
معتمدًا عى خصوبة خيال الطفل ومتعه بالحيوية ،وإتاحة الفرصة لردود
أفعاله التلقائية بحرية وبا حدود لدفع وتحريك الحدث الدرامى داخل اإطار
العام للخطة امحددة ساب ًقا ،وتطويرها بامفاجأت التى يضعها اأطفال أثناء
استغراقهم واستمتاعهم باللعبة امرحية ،وبذلك تتحقق فكرة تحول سلبية
امتفرج الطفل إى مشارك إيجاى ى أحداث امرحية ليصبح عنرًا عضويًا
أساس ًيا ى العرض امرحى”.
بالنسبة للديكور فتم ااستغناء عنه واإكتفاء مستوى رفيع وسط الصالة،
إستغاله ى مخاطبة اأطفال من مستوى عاى إبراز بعض الشخصيات
امرحية وسهولة الرؤية ،إيجاد مسافة نفسية بن اأطفال ولحظات العرض
التى يراد بها ااقراب من امرحية عنها إى اللعبة ،وأبقى ناجى عى العنار
الرورية فقط ،التى تساعد اأطفال عى التخيل.
مت معالجة العرائس ما يتناسب مع الفراغ الذى تتحرك فيه ( صورة،) 16
لذلك اسبعدت فكرة العرائس امختلفة اأنواع بأحجامها الصغرة التقليدية
وااعتاد ى معظم اأوقات عى اأقنعة التى يحملها اممثلون بعيدًا عن اإيهام
وتأكيدًا عى فكرة اللعبة مع مراعاة نسبها الكبرة الحجم بالنسبة لحجم الطفل،
حتى مكنه من الحركة بحرية مع اأطفال ى فراغ الصالة “ .
مسرحية شغل أراجوزات:
امرحية تأليف محسن مصيلحى ،أشعار جال بخيت ،موسيقى وألحان عبد
العظيم عويضة ،عرائس وديكور وأزياء ناجى شاكر ،إخراج أحمد إساعيل.
امرحية من إنتاج فرقة الغد للعروض التجريبية التابعة لقطاع الفنون الشعبية
وااستعراضية ،قدمت امرحية ى ساحة وكالة الغورى 1993م.
تتناول فكرة امرحية نقد الجانب السلبى ى الشخصية امرية من خال
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اأراجوز(صورة ،)17الذى يبدو ى العرض كا نعرفه ى الراث الشعبى ،ذلك
اللسان الاذع الذى يتناول التناقض ااجتاعى والسياى واإنساى بالنقد ،لكن
تحت تأثر ضياع الحلم الخاص والعام نفاجأ به رمزًا للجهل والطبقة الطفيلية
التى أفرزتها فرة اانفتاح ،لكن اأراجوز يستعيد حلمه القديم ويسرجع وعيه،
ويعود ليجمع الناس حوله ويبدأ رحلته ضد القبح والقيم امتدنية.
تقوم تلك التجربة عى عدة مستويات ،امستوى اأول :هوالبر وهم فرقة
مرحية شعبية جوالة تعمل باموالد ،امستوى الثاى :يتمثل ى العرائس
(صورة ،)18أما امستوى الثالث :هو العاقة بن اممثل والعروسة بحيث تختلط
امعام وتتبادل العاقة فتأخذ العروسة البعد اإنساى ويأخذ اإنسان بعد العروسة
لينتج بينها مستوى الخيال أو الفانتازيا ،فالجديد ى التجربة تحقيق التوحد بن
عامى البر والدمى بكل مامحها الظاهرية وأغوارها الفلسفية وااجتاعية.
ناجى شاكر وتجربته مع مسرح الكبار والمسلسات
التليفزيونية:
 1966قدم مرحية “ سهرة مع الجرمة عى امرح الحديث ،إخراج حسن
عبد السام ،موسيقى سليان نجيب ،ديكور ومابس ناجى شاكر
 1974قدم مرحية “ الزفاف “عى مرح الجمهورية ،تأليف منصور
مكاوى ،إخراج محمد مرجان ،موسيقى كال بكر ،ديكور ومابس ناجى شاكر
 1967قدم مرحية “ الزير سام “ عى امرح القومى ،تأليف ألفريد
فرج ،إخراج حمدى غيث ،ديكور ومابس ناجى شاكر.
 1986قدم مرحية “ الكل ى واحد “ عى مرح البالون ،أشعار عبد
السام أمن ،إعداد مهدى الحسينى عن قصة توفيق الحكيم ،إخراج ممدوح
طنطاوى ،موسيقى عار الريعى ،مابس عبد الغنى أبو العنن ،ديكور ناجى
شاكر ،تصميم ااستعراضات عى الجندى ،تحت إراف محمود رضا.
 2006قدم مرحية “ غربة “ عرضت بالجامعة اأمريكية ،تأيف جاعى،
موسيقى وعود مصطفى سعيد ،إخراج ليى سليان ،ديكور ناجى شاكر.
 1995صمم ناجى شخصية البغبغان كوى ى مسلسل اأطفال “ كاى
وماى” ،سيناريو وحوار يحيى تادروس ،تقديم سامية اإترى ،موسيقى أحمد
الجباى ،إخراج منى أبو النر.
رحلة ناجى شاكر مع السينا:
• فيلم “ صيف  :“ 70هوفيلم تجريبى طويل أبيض وأسود ،أخرجه ناجى شاكر
مع زميل دفعته اإيطاى باولو أيساسيا ،بطولة جلوريا مرلينو من الوايات
امتحدة اأمريكية ،موسيقى سليان جميل من مر ،أنتج وتم تنفيذه ى
روما بدعم من رينزو روسيللينى وركة سان دييجو بروما ،أشادت بالفيلم
لجنة تحكيم مهرجان سان مارينو الدوى أفام البحث والتجريب ،حيث عرض
الفيلم خاج امسابقة عام 1972م ،عرض الفيلم ى معظم نوادى السينا لأفام
التجريبية بإطاليا وفرنسا وبلجيكا وأمانيا وهولندا والرويج.
الفيلم تجربة سينائية يتناول الحياة وامجتمع بالنقد والتحليل ،شارك فيه اثنان
من امخرجن توى كل منها مسئولية التعبر عن وجهة نظره الخاصة ،ليصبح ى
النهاية رأيًا له من خال رؤيته الفنية النابعة من تكوينه الخاص وتراثه وخرته
وثقافته.
يقول ناجى عن الفيلم” بعد دراستى للمرح ثم السينا أثناء البعثة الدراسية
بإطاليا (  ،)1968-1971أردت أن أخوض مغامرة ى مجال السينا بإنتاج فيلم
تجريبى ،وعندما وقفت ى ميدان التجريب با ح ًثا عن تحقيق معنى أحسست
به اخرت له الكامرا وسيلة للتعبر عنه ..لتكون قادرة عى إذابة وتحليل الواقع
لتجرده من صورته امألوفة ،فتغر شكله ولونه وقوامه إثارة العن والعقل
واإحساس فرى الحقيقة” .
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• فيلم “ شفيقة متوى “ :عندما عاد ناجى إى مر ،شجعه صاح جاهن عى
امشاركة ى الفيلم ،لكنها كانت تجربة مريرة بالنسبة له تصميم ديكور مولد
عى مساحة فدان ونصف ،ى أعقاب هذه التجربة قرر ناجى أنه لن يقدم عى
العمل ى السينا ى ظروف اإنتاج التجارى.
الفيلم سيناريو شوقى عبد الحكيم وصاح جاهن ،أشعار صاح جاهن ،الحان
كال الطويل ،إخراج عى بدرخان ،مثيل سعاد حسنى وأحمد زى وأحمد
مظهر ،إنتاج  ،1978قام ناجى باإراف الفنى وتصميم الديكور وامابس،
وحصل عى جائزة من امهرجان القومى للسينا.
ناجى شاكر وتصميم إعانات اأفام:
قام ناجى بتصميم عدد كبر من أفيشات وإعانات اأفام ،نذكر منها فيلم (
اسكندرية ليه – اآخر – امصر – حن ميرة – العاصفة – جنة الشياطن )،
إى جانب تصميم أفيش امهرجان القومى للسينا ،مهرجان اإساعيلية الدوى
لأفام التسجيلية والقصرة ى الفرة من 2004-2011م.
وتستمر رحلة عطاء الفنان “ ناجى شاكر “ اأستاذ غر متفرغ بكلية الفنون
الجميلة بالزمالك شعبة فنون تعبرية ،مع طابه بإرافه عى العديد من
الرسائل العلمية من اماجستر والدكتوراه ،،لتستمر رحلة عطاءه وإمانه
وتواصله مع اأجيال الجديدة التى متلك القدرة عى التصميم واموهبة للنهوض
بالفن ،فهو يرى أنهم لديهم القدرات واأدوات التى تساعدهم عى النهوض
بالفن امرى.
السرة الذاتية:
 1932ولد بالقاهرة ي  16فراير.
 1957تخرج من كلية الفنون الجميلة بالزمالك – قسم الديكور.
 1958التحق مرسم الفنون الجميلة باأقر ي بعثة داخلية.
 1958اختر لإشراك ي إنشاء مرح العرائس تحت إراف خبرات من
رومانيا.
 1959صمم عرائس وديكورات مرحية “ الشاطر حسن “ التى افتتح بها
أول عرض مرح العرائس مر.
 1959عن معيدًا بكلية الفنون الجميلة – قسم ديكور.
 1960صمم ديكور وعرائس العرض الثاى مرح العرائس “ بنت السلطان
“ تحت إراف خبرات من رومانيا.
 1960صمم عرائس “ أوبريت الليلة الكبرة “ التى اشرك بها امرح ي
مهرجان بوخارست الدوى للعرائس والتى فازت بالجائزة الثانية عن تصميم
العرائس والديكور.
حصل عى منحة دراسية من أمانيا الغربية ،درس خالها
1960-1963
امرح ي كلية الفنون الجميلة ى برلن وفنون العرائس واإخراج ى كلية
الفنون ى براونشفايج.
 1962عاد لعدة أشهر أثناء فرة امنحة الدراسية لتصميم عرائس وإخراج
أوبريت حار شهاب الدين ( صاح جاهن – سيد مكاوى ).
 1964استمر ى التعاون مع مرح العرائس وأعد وصمم وأخرج مرحية
“ مدينة اأحام “ موسيقى عواطف عبد الكريم – أشعار أحمد عبد امعطى
حجازى.
صمم ديكور ومابس بعض مرحيات للمرح البرى
1966-1967
مثل “ سهرة مع الجرمة “ لتوفيق الحكيم – إخراج حسن عبد السام للمرح
الحديث ومرحية “ الزير سام “ ألفريد فرج – إخراج حمدى غيث ،للمرح
القومى.
 1967أعد وأخرج مرحية “ دقى يا مزيكة “ مرح العرائس ( تصميم
عرائس وديكور إيهاب شاكر – أشعار فؤاد حداد – موسيقى سليان جميل –
أغاى سيد مكاوى).
أوفد ى بعثة تعليمية للحصول عى درجة الدكتوراه ى
1967-1971
ديكور امرح بكلية الفنون الجميلة – روما.
 1970أثناء بعثته ي إيطاليا اشرك مع مجموعة من الشباب ى إنتاج فيلم
تجريبى بعنوان “ صيف  “ 70وألف وأخرج الفيلم مناصفة مع مخرج إيطاى “
باولو ايسايا “.
وجهت إليه دعوة من مرح تسندريكا للعرائس
1971-1972
ببوخارست وقام خال عام بتأليف وتصميم وإخراج امرحية التجريبية “ الولد
والعصفور “.
 1972إشرك فيلم “ صيف  “ 70ى مهرجان سان مارينو لأفام التجريبية
خارج امسابقة وأشادت لجنة التحكيم بالفيلم ضمن تقريرها منح جوائز
امسابقة.
 1973صمم ديكور ومابس مرحية “ الزفاف “ للمرح الحديث تأليف
منصور مكاوى – إخراج محمد مرجان.
 1978حصل عى جائزة من امهرجان القومى للسينا عن اإراف الفنى
وتصميم الديكور وامابس لفيلم “ شفيقة ومتوى “ إخراج عى بدرخان.
 1987صمم ديكور امرحية ااستعراضية “ الكل ى واحد “ عن أعال
توفيق الحكيم عى مرح البالون إخراج ممدوح طنطاوى.
 1990حصل عى منحة هيئة الفولرايت ى مهمة علمية ى الوايات امتحة
اأمريكية إجراء أبحاث ى مجال عرائس التليفزيون.
 1993صمم ديكور ومابس وعرائس مرحية “ شغل أراجوزات “ إخراج
أحمد إساعيل ى وكالة الغورى.
 2006صمم ديكور مرحية “ غربة “ إخراج ليى سليان ،عى مرح
الجامعة اأمريكية.
 2007يعمل كأستاذ غر متفرغ بكلية الفنون الجميلة – قسم ديكور
(شعبة الفنون التعبرية).
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الثامنة مساء

يرز جحيم التعايش مع اآخرين

في أطار تكريم الفائزان بجائزة
لجنة المقال النقدي وهما
(الناقد باسم عادل شعبان
والناقد أحمد الشريف ) فإن
جريدة مسرحنا تعيد في هذا
العدد إعادة نشر للمقالن
الفائزين واللذان نشرا عر صفحات
جريدة مسرحنا مساهمة من
الجريدة في اإحتفاء بالناقدين
وتأكيدا لدور الجريدة اأساسي
ً
في المساهمة في دعم و
تقديم اأقام النقدية الجادة عر
صفحاتها
مسرحنا
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أحمد محمد الريف

اانتقام ،الحقد ،الكراهية ،رفض اآخر والثأر ،هل مكن أن يجتمع كل ذلك
ي مكان واحد بن مجموعة أشخاص تحت سقف واحد يفرض أن عاقاتهم
ا بد أن تبنى عى الود والحب والتآلف وامعارة والتعاون؟ هذا ما ينفيه
امخرج هشام عي وأبطال عرض “الثامنة مساء” الذي يعرض بقاعة عبد
الغفار عودة مرح الغد ،فرى عاقات هشة م يستطع الكره أن ينسج
منها حياة مستقرة أو أن يحقق نوعا بسيطا من السعادة أو راحة البال
أطرافه امتعايشة سويا.
إن بناء مثل هذه العاقات امفككة يشبه بناء بيت من الرمال قد يطر
مع الرياح أو تبتلعه امياه أو قد يسوى باأرض بقدم عابرة أو طفل عابث
يدهسه ،ومن هنا اختار امخرج فكرة تقديم الرسم بالرمال أمام امتفرج
لتكون معادا موضوعيا يرز الفكرة التي يقوم عليها هذا النص .والنص
هنا للكاتبة ياسمن فرج عراي ا يعتمد عى الفكر اأرسطي بتقديم بداية
ووسط وتصعيد وذروة ثم نهاية إما سعيدة أو تراجيدية ،لكنه اعتمد عى
فكرة ااسرجاع امتوثب ليقدم لنا معلومات عن أبطال العرض واأحداث
السابقة التي يقدمها لنا احقا ،فكل فرة يضعنا أمام معلومة م نعرفها منذ
البداية ،ما يجعل امتفرج يعيش حدثا مجهوا يحاول من خاله التفكر
ومحاولة حل اللغز أو امعادلة التي يطرحها النص.
فنحن أمام أربعة أطراف مجسدة وخامسهم الشيطان ،معنى أدق شيطان
اانتقام والكره( ،قاسم بك) الزوج القاي الفعل غليظ القلب واللسان ،كان
لنشأته القاسية ومرضه ي الصغر وتنازل أبوه عن ثروته أعامه ثم وفاة
أبيه وقسوة الحياة معه عوامل رئيسية ي تكوين تلك الشخصية التي عملت
عى الحصول عى كل يء بالقوة وااغتصاب ولو بدون وجه حق ثم جاءت
حادثة سقوطه من فوق ظهر الحصان التي أدت إى عجزه وتقييده بكري
متحرك ،مكملة لتلك العوامل .وباقي اأطراف زوجتان ترغبان ي التخلص
منه ،كل منها بطريقة مختلفة ،ثم الطرف الرابع (صابر) أخو الزوجة
الثانية الشابة الذي يساعدها ي التخلص من الزوج ولكنه ي نفس الوقت
يعمل عنده وهو مصدر الثقة الوحيد بالنسبة للزوج ،فيستغل الرجل
هذه الثقة لقتل الزوج ،وتعود رغبة القتل واانتقام لحدث قديم فلديها

قناعة بأن (قاسم بك) تسبب ي موت أبيها أنه استوى عى أمواله ،وها
صغران فتولدت لديها رغبة اانتقام حتى كرا فخططا من أجل الوصول
إليه عن طريقن اأول زواج الفتاة منه لتصبح داخل عقر داره والثانية
عمل الشاب لديه حتى يكتسب ثقته ،تعمل الزوجة الشابة التي ادعت
أنها عرجاء عى التخلص منه بالقتل البطيء محاولة دفعه للجنون تدريجيا
حيث تصنع ي خياله أوهاما عن جنية تعشقه ،أما الزوجة الكرى (عائشة)
فتعمل عى الخاص منه بإتاحة الفرصة لحسنة ومهيد السبيل لها دون أن
تخرها بذلك ،رغم أنها تعيش عى ذكريات عاطفته وأحضانه الدافئة قبل
حادث عجزه ،وتعيش حالة من الكبت والشبق والحرمان والشوق للرغبة،
أما (صابر) فيقدم امساعدة امعنوية وامساعدة من بعيد لكنه مع مرور
السنوات بدأت مشاعر اانتقام لديه تصغر حتى تتاى.
يبدو من البداية قاسم بك ينتظر موعد وفاته يوميا ي الثامنة مساء وقد
علقت الساعة ي أعى عمق امرح مثبتة العقارب عى ذلك اموعد،
ويطلب قاسم من صابر أن مر عليه يوميا متابعته إذا جاءه اأجل ،أما
(حسنة) الزوجة الشابة فتستعرض ي بداية العرض رقصة غربية مابس
صاخبة تظهر لنا مامح تلك الجنية الوهمية التي تصنعها ي خيال قاسم ،ثم
تبدل مابسها ي ثوان قليلة إى جلباب امرأة صعيدية ،حيث تتصاعد معها
طوال العرض رغبة اانتقام ،حيث نعرف أيضا أنها تزوجت قاسم بحيلة
ماكرة بطريق إشفاقه عليها ،أما الزوجة اأوى (عائشة) فهي تلك التي
تخطط ي الخفاء وتحيط بكل ما حولها علا وتحاول الوصول إى غرضها
بالتخلص من قاسم دون أن يكون لها يد مبارة ي ذلك حيث مهد الطريق
لحسنة مكر دون أن تشعرها بذلك ،لكن امرأتن غاية ي الدهاء وكل منها
عى علم ما تفعله اأخرى ،ثم يدفعنا امخرج نحو إنهاء حالة العرض دون
طرح نهاية واقعية أو تقليدية حيث يحاول أن يرك امتلقي ي اختيار حول
هل يستحق قاسم بك الحياة أم اموت؟
تخلل العرض ظهور متعدد معلق عى اأحداث بأبيات شعرية تشر بشكل
عام إى أفكار عامة تدور حولها امواقف الدرامية دون ذكر لأحداث،
يصحبها شاشة فيديو خلفية تذيع رسا بالرمال ،حيث م يكن كل منها ي
موضعه ،فجاءت اأشعار كجسم غريب يكر ااندماج ي العرض دون داع،
رغم جودة اأبيات ومعانيها العميقة وإحساسها الرائع ،فاأشعار بلهجة
عامية ملقاة من شخص يرتدي مابس حرية ،بينا أحداث العرض جاءت
بلهجة صعيدية توحي بحدوثها ي الصعيد ،أما الرسم بالرمال فرغم ما سبق
وأن ذكرناه عن كونه معادا موضوعيا لهشاشة العاقات داخل امنزل إا أن
تنفيذه كان ضعيفا بتلك الشاشة البعيدة ي أعى يسار امرح فلم تصنع
جديدا أو شيئا مبهرا أو مثرا لخيال امتلقي ،بل كانت مثل اأشعار كجسم
غريب بن أحداث العرض .وكان من اأفضل أن تكون هذه الفكرة حية
بالرسم امبار أمام الجمهور ،أو اختيار موضع آخر ي قاعة العرض أكر
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من حالة ااكتئاب والظلمة التي تحيا داخل امنزل ،لكن الديكور عموما
رغم تناسبه وجودته إا أنه كان بحاجة لتقليل كل هذا التزاحم التشكيي
كا كان بحاجة لوضعية أكر دمجا للمشاهد داخل جدران البيت ورؤية
إخراجية تكر الشكل الكاسيي للمشاهدة باستغال أنسب إمكانيات
قاعة الغد الديناميكية.
أما امابس فكانت شديدة الواقعية ومناسبة لكل الشخصيات واستجد
فيها فكرة ميكانيزم التغير الريع مابس )حسنة) بن زي الجنية الصارخ
والزي الصعيدي ما يحسب مصممة اأزياء نورهان سمر .وكانت امؤثرات
الصوتية واموسيقى لجو حنا إضافة جيدة لعنار العرض كا استطاعت
اإضاءة البسيطة شديدة التأثر دون افتعال أن توحي بالجو العام امتوافق
مع خصوصية الحدث والفكرة وساعدت عى تكثيف التعايش وااندماج
للمتفرج ي الحدث.
وقد قام امخرج بتوزيع خطوط الحركة بتناسق بن معطيات امرح وقطع
الديكور ،لكن انحسار شخصية قاسم بك ي كري متحرك طوال العرض قد
فرض محدودية وتكرار ي توزيعات الحركة لديه ،فالعجز لديه م يكن عجزا
جسديا وإما هو عجز داخي عن التواصل مع امن حوله ومع العام ما
جعله يقيم حاجزا منيعا بينه وبن باقي البر حتى أقرب الناس إليه الذين
يساعدونه ي قضاء احتياجاته الشخصية.
ميزت وفاء الحكيم ذات الحضور القوي والنضوج الفني ي دور (عائشة)
الزوجة اأوى التي عاشت مع قاسم بك خمس سنوات ي تبادل وشجن
عاطفي معه قبل عجزه وما جعلها تحيا عى ذكريات تلك الفرة لكنها
تحمل له بداخلها كا من الكره واانتقام لترفاته وسلوكه العنيف
معها ،فكان عليها التعبر عن هذا التواتر ي الشخصية واانقسام الداخي
واستطاعت باماكياج الداخي لها كممثلة وبخرتها أن تؤثر ي امتفرج
وتقنعه بكل أحاسيسها ومشاعرها وتنوع اأداء من موقف آخر ،بن
الغضب والكره وامكر والسعادة الزائفة والشبق والرغبة والحرمان ،كا
أظهرت براعة لحظات الدهاء والرقب لدرتها (حسنة) ومحاولة السيطرة
عليها ومعاونتها لقتل (قاسم) دون أن يكون لها يد مبارة ،كا كان لها
فاصل من الرقص الرقي لقاسم بك أضفت عى الشخصية الحيوية والنشاط
باإضافة لتناقض ما يبدو عليها من كآبة وسوداوية تعيشها مرغمة مع زوج
بغيض مختل نفسيا .أما مياء كرم فقد أجادت دور النقيض لها شخصية
الفتاة الصغرة التي تحمل بداخلها كا كبرا من الحقد والكراهية لكنها تعر
عن فتاة شابة حامة اضطرتها الظروف واأحداث للتخي عن براءتها وشبابها
من أجل تحقيق غريزة الثأر ،حيث أظهرت قدراتها ي التلوين من شخصية
الزوجة التي تدعي أنها عرجاء وبها قدر من الباهة إى تلك امحملة بالر
والخبث والثالثة الجنية امزعومة التي ترقص وتاعب قاسم بك ،فتدرج
أداءها بن اختاف طبقات الصوت ومازج اإحساس ،تنوع تعبرات

الوجه بينهم واختاف مستويات اأداء الصوي صعودا وهبوطا مكرا وخبثا
ودهاء وداا واستكانة وارارا وكرها ،شخصية محملة بكل اانفعاات
مكنت من اإمساك بكل خيوطها براعة .أما نائل عي (صابر) فكان الدور
مناسب له ماما حيث متع برصانة اأداء والحفاظ عى مستوى ثبات
الشخصية ي كل مواقفها ،وأجاد تشخيص كل انفعااتها دون افتعال ،ذلك
امنتقم الذي أعاه اانتقام وأدى به للتخطيط للثأر بدهاء ،لكنه هدأت
لديه تلك الرغبة بالتدريج مرور الوقت وتنامي شعور داخي لديه بخيانة
(قاسم) حتى لو كان هو قاتل أبيه ،باإضافة لرؤيته لقاسم وهو يتعذب
بل وموت ببطء ،ولكن صابر م يشارك امرأتن ي النهاية ي التخلص من
(قاسم) ،فكان أداء نائل عى ينم عن نضج فني ووعي تام بأبعاد الشخصية
وكل خيوطها منذ البداية وحتى نهايتها .أما (قاسم بك) محمد عبد العظيم
فقد اختاره امخرج مناسبا للدور من حيث الشكل الذي توحي مامحه
الجامدة بالشخصية وساتها باإضافة اكتال مظاهر الشخصية مابس
الرجل الصعيدي القوي الشخصية ،الذي ا يخرج منه إا الر والقسوة وا
يفارقه رب الخمر داما ،ذلك الرجل امازوخي الذي يستمتع بتعذيب نفسه
بانتظار اموت يوميا ي مام الثامنة مع علمه بامؤامرة التي تدبر ضده من
بدايتها بل وا يعمل عى إيقافها كنوع من أنواع تطهر النفس وتخليص
الذنب تجاه اآخرين ،لكن رغم أنه البطل اأول للعرض إا أن أداءه كان
محايدا دون انفعال أو إحساس بطبيعة الجملة امؤداة أو حرفية أداءها
الدرامي وعى اأخص ي امونولوج اأخر له قبيل نهاية العرض والذي قام
بتسميعه للجمهور .ويبقى امعلق عى اأحداث أو الشاعر الذي يقطع
امشاهد التمثيلية حيث كان إلقاؤه للشعر جيدا يحمل كثرا من اإحساس
والوعي باأداء الشعري واإلقاء اأداي لها.
وعموما وإن كنا أمام عرض جيد منضبط إا أنه شابه بعض لحظات املل
وامونولوجات والرد لرح اماي للمتفرج أو الوصف لبيان الحالة
النفسية للمتحدث ،وتفككه مداخات شعرية مجردة ورسم بالرمال م
تضف شيئا عى مستوى التلقي ،وإسهاب ي استخدام قطع الديكور با داع
رغم حسن تصميمه ودااته .افتقد النص للفكر وعمق الدالة والطرح
حيث م ينطوي سوى عى تقديم فقط فكرة اانتقام لدى جميع شخصياته،
وهي فكرة ضعيفة غر كافية وغر مناسبة للمرح حيث اأوى بها تقدمها
ي قصة قصرة أو مثيلية تلفزيونية أو إذاعية .كا قدمها امخرج كا هي
دون رؤية فنية جديدة سوى رهانه عى مباراة التمثيل بن ممثليه الذين
توارى عنهم قليا قاسم محور اأحداث.
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مناسبة للشاشة مع حجم أكر لها يحقق متلقي اندماجا أقوى وتأثرا أكر،
عى أن تكون بيد أحد أبطال العرض ي ا تفصل امتلقي عن تعايشه مع
الدراما.
جاء التناول الدرامي مشتتا مزدحا بالتفاصيل التي تحاول ترير كل فعل
أو موقف دون ترتيب أو تصعيد ممنهج وكأن الكاتبة تضع امواقف بشكل
عشواي كلا تذكرت شيئا دونته ،حيث تم طرح كمية كبرة من امعلومات
للمتلقي من خال اسرجاع الشخصيات مواقف قدمة طوال العرض بشكل
مشتت ،ما كان له أثر سلبي بإصابة بعض امناطق بالتطويل واملل ،وبالتاي
م يكن هناك تصعيدا دراميا قويا يصل بنا للنهاية بشكل منطقي أن معظم
اأحداث امهمة عبارة عن فاش باك ،فجاءت النهاية بشكل مفاجئ وكأن
الكاتبة قررت أن هذا يكفي وا بد أن أغلق الورق اآن.
أما الديكور الذي صممته مي زهدي فقد امتزجت فيه الواقعية بالتعبرية
فاتخذ مساحات كبرة عى جانبي القاعة محاوا ادماج الجمهور داخل
مساحة العرض لكن الرؤية البرية ظلت حبيسة العلبة اإيطالية رغم
تعدد دخول وخروج (صابر) من الصالة وكذلك الشاعر امعلق عى اأحداث،
والديكور عبارة عن بانوهات حائطية ازدحمت بتفاصيل تشكيلية كثرة ما
بن لوحات مرسومة منها ما يعر عن النوازع النفسية للمرأة والقهر والظلم
الذي تعيشه معرا عن حال ابطال امرحية ،ولوحة أخرى تحوي قلعة
متطرفة فوق ربوة عالية تعر عن العزلة والتباعد الذي يعشه قاسم بك ي
برج عاي داخل نفسه بعيدا عن كل البر ،ولوحة أخرى تعر عن الخواء
الداخي للشخصيات ،وتشمل الحوائط أيضا عدة أبواب ومداخل وشبابيك،
منها ما هو واقعي وما هو تعبري غر منتظم امقاييس إظهار حالة عدم
التوازن النفي بن الشخصيات ،ويبدو وكأنه قديم جدا ومتهالك يعكس لنا
تهالك العاقات الدرامية بن شخصيات العمل ،كا تظهر جدران البيت أنها
بنيت من أحجار قدمة لبنة آيلة للسقوط ي أية لحظة ،حتى تأي لحظات
النهاية فتقوم (عائشة) بهدم تلك الجدران بنفسها مجرد مسها للدالة عى
ضعف التواصل والبناء اأري بن أهل البيت وهشاشة العاقات بينهم .كا
تناثرت بعض قطع اإكسسوار واأثاث الواقعية مثل مقعد ومنضدة وفرن
بلدي وزهرية ومشنة ومكتبة متهالكة خاوية إا من بعض كتب قليلة
مربة ا استعال لها ،ما يضعنا ي بيئة شديدة الخصوصية ليس للفكر
والتحر مكان فيها ،بل بيئة تعمل فقط عى غلبة قوة امشاعر والعاطفة
التي تقودها الغرائز وهي هنا غرائز الر والحقد ،وقد تخللت بانوهات
الديكور فتحات ومنافذ منها ما يبدو بشكل مربية أو بشكل سجن أو
مداخل ومخارج متعددة نافذة لبعضها البعض ،لكنها جميعا تؤدي بنا لجو
التجسس والشك وامراقبة بن جميع الشخصيات وبعضهم البعض نظرا
لسيطرة أفكار اانتقام والعداء بن الجميع .وقد سيطرت عى الديكور
األوان الداكنة مثل البني واأسود واأزرق مختلف درجاتها ما يضاعف
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رما مثل امرح أحد السياقات الفنية التى يتجسد بداخلها مفهوم امدينة و
تكوين الثقافات امعرة بشكل دقيق عن خصائص شعب ما ،وذلك ما يحويه
عام امرح من مفردات و عنار تستقى فاعليتها و جدوى وجودها عر
ما يضيفه امبدع عليها من داات تنعكس عى وجدان الجمهور وعقله تبعا
للذائقة الجالية لهذا الجمهور ،و اأمر ى ذلك يٌظهر مدى ارتباط الفعل
امجسد عى خشبة امرح بل وامنظومة الفنية ككل بكافة عنارها ما هو
خارجها ى اطار اوسع ليشمل حدود امدينة ككل.
و رما اتساع هذا امفهوم و زيادة رقعة الرؤية تجاة العمل الفنى بإعتباره جزء
من سياق اكر و هو “ امدينة “ يدفعنا اى محاولة الخوض ى سر اغوار مناهج
نقدية جديدة تتأسس عى ذلك امفهوم الجديد و تحوى بداخلها كل امناهج
النقدية ااخرى سواء التى تتبنى النهج الثقاى منها و السياقات امجتمعية و
عاقاتها بالفن و مدى تأثر وتأثر كا منها عى ااخرى او ما يعرف “ بامادية
الثقافية “ ،أو تلك التى تركز عى العمل الفنى بذاته بإعتباره سياق منفصل عن
مجتمعه و عن واقعه و بالتاى يهتم اكر بالصنعة امرحية و شكل اأداء و عام
الداات و اإحاات التى يشر اليها العمل الفنى ى ذاته.
و هو اامر الذى اشارت اليه “ جن هارى “ _ استاذة امرح واأداء ى جامعة
كوين مارى بلندن _ى كتابها “ امرح وامدينة “ حيث حاولتتأسيس مدخل
منهجى نقدى جديد يحوى هذه امناهج معا ،بل و يتجاوزها ما هو أبعد من
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ذلك عر ربطها منظور رؤية أكر و أكر اتساعا يرتبط مفهوم امدينة كشكل
و وعاء حاوى لكل تلك امارسات التى مثل امرح فيها احد اركانها امعر
عنها و امتفاعل فيها بشكل جدى متبادل و متأرجح ما بن التأثر والتأثر .حيث
يتحرى الكتاب كيف تؤثر العاقة بن امرح و ااداء و امدينة ى ديناميات
القوة ااجتاعية و اايدلوجيات و الشعور بالهوية ف ٌيقيم كا من الظروف
امادية للمرح ( مكانه – معاره – شكله – موقعه الجغراى – شكل عاقات
اانتاج التى تحكمه  ....إلخ ) ،و امارسات اأدائية ( مثل النشاط ااجتاعى و
السياى بالحر ) ،وذلك من أجل الدفع بأن كليتها تضيفان اى ااقتصادات و
البيئة امعقدة للمرح و ااداء ى عام تتزايد فيه امدن بشكل كبر .
و مزيد من محاوات تلمس هذا امنهج و التاس مع بعض جوانبه بهدف
احاطته و فهمه نتطرق اى موذج تطبيقى أحد العروض امرحية نتجاوز
من خاله اتباع منهج نقدى محدد ،واما سنعمل عى اذابة كل تلك امناهج ى
بوتقة واحدة تعود مرجعيتها مفهوم امدينة كنسق حاكم منظومة كافة عنار
العمل الفنى لتشمل العرض و جمهوره عى حد سواء ،اامر الذى سيلزمنا
بطرح مجموعة من التأمات و اأسئلة سنحاول ااجابة عى بعضها وفق
فهم شخى و تصورات ذاتية عن ذلك امنهج ،واخرى ستظل قابعة ى مربع
التساؤات دون امتاك اجابات يقينيه أو شافية بسبب جدة امنهج الذى يحتاج
منا اى الكثر من امران الدؤوب حول مارسته نقديا حتى نحيط بكافة جوانبه
و متلك زمام قواعده .
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مرحلة ما قبل العرض
تدور احداث النص الذى كتبه صاح عبد الصبور ى ستينات القرن اماى
ى عربة قطار ،ومكان الحدث هنا _ ى موذج العرض _ الذى بن أيدينا من
ااهمية مكان عى أكر من مستوى بدءا من شكل الدعاية وااعان للعرض و
امتمثلة ى بطاقة العرض ( البانفلت ) ،ومرورا بطبيعة عاقة الجمهور باممثلن
عى خشبة امرح ،وانتهاءا بشكل امرح و ديكوره و معاره و موقعه
الجغراى .فعند راء تذكرة الدخول للعرض تحصل معها عى بطاقة تعريف
العرض و التى عبارة عن تصميم لشكل تذكرة قطار درجة ثالثة تحوى بداخلها
معلومات عن فريق العمل وجهة اانتاج باإضافة اى ( السعر  -رقم العربة
 رقم القطار  -رقم امقعد  -تاريخ القيام ) ،وكذلك تحديد الزمان وامكانو طريق السر ،فالزمان و امكان ى التذكرة ( البانفلت ) مجردين ماما من
الازمان اى الامكان بينا مثل انطاقة القطار ااوى من الساحة الخارجية
للهناجر ( و هو مكان اقامة العرض ) .
اذن تلعب بطاقة العرض هنا ( البانفلت ) بإعتبارها أوى عتبات تلقى العرض
دورا هاما لرصد بعض التصورات ااولية ى بناء افق التوقع لدى الجمهور و
الذى تدريجيا اما ان يتاهى بالفعل معها او تصدمه بشكل مغاير .كا ان
تصميم ( البانفلت ) بهذه الكيفية عى شكل تذكرة قطار هو انعكاس لطبيعة
العاقات اانتاجية الذى يطرحها مفهوم امدنية الحديثة و نظم العومة ى امدن
امتوجهة اى ربط اطرافها بخطوط السكك الحديدية عى امستوين العامى
و امحى ى تحقيق شبكة العاقاتالتى تنشأها الدولة مع مواطنيها من خال
تقنن عمليات البيع والراء او ااجر نظر الخدمات ،و كأن اامر عر هذه
التذكرة قد جعل العام كمدينة صغره يسهل و يتاح التنقل بن جوانبها ،كا
ان تجريد الزمان وامكان كا جاء ى ( البانفلت ) قد اتاح الفرصة مرونة بناء
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امخرج لرؤيته الفنية عر طرح افكار مجردة تصلح للتناول ى اى زمان ومكان،
إا ان تحديد نوعية القطار و درجته التى تنتمى اى “ الدرجة الثالثة “ هو
تحديد مٌ ر ّكز يحرنا أكر ى دول بعينها مازالت تستخدم مثل هذه النوعية
من القطارات ،وهو امر يستقطع الفكرة العامية من تجريدها اى مناطق اكر
اقليمية و بخاصة مر باعتبار انتشار مثل هذه النوعية لديها ،وهو ما يحلينا
اى عاقة جديدة تشر اى مستوى التدى الطبقى التى تطرحه هذه امدينة و
مدى تردى اوضاع مثل هذه النوعية من القطارات امنخفضة ااجر و الضعيفة
ى خدماتها مقارنة بغرها حتى تناسب اسعارها مستوى الطبقة الفقرة من
الشعب .و لكن القامن عى تصميم البانفلت قد وقعوا ى فخ التناقض الفج ما
بن نوعية درجة القطار ،ومكان تواجد القطار نفسه ( مكان العرض ) ى ساحة
ااوبرا التى تنتمى طبقيا اى مستوى مادى اعى من نوعية القطار و ركابه ،فيا
ان دالة اللون ااخر امرتبط بدالة فنية داخل النص نفسه جاءت موفقة اى
حد كبر كانعكاس لهوية الركاب امتمثلة ى تلك البطاقة الخراء التى يأكلها
عامل التذاكر كإشارة اى ان وجود اانسان ى هذه البقعة من اارض هو وجود
ورقى فقط دون ادى مراعاة إنسانيته او حتى وجوده العقى والروحى و
الفيزيقى ،وهو ما أضفى مزيدا من التاهى للجمهور الداخل اى العرض مع
شخصية الراكب نفسه و التى تؤكل بطاقته الخراء امعره عن هويته ،وبالتاى
فشخصية الراكب هنا تنوب عن كافة الركاب ( الجمهور ).
مرحلة العرض
يكفى ان أذكر ان مثل هذه التداعيات ااستقرائية مازالت تقف حتى اان عند
حدود البانفلت “ اى مرحلة ما قبل حضور العرض “ ،بينا يدور مكان الحدث
بداخل عربة قطار مصممة خصيصا للعرض تقبع ى ساحة اميدان امام مركز
الهناجر بدار ااوبرا و هو ما يطرح أو يفجر تساؤل حول جدوى الخروج خارج
مط العلبة اايطالية او حتى مرح القاعة اى ساحة فضاء خارجية يتم تجسيد
الحدث من خالها ،فالعربة كإطار حاكم لتواجد الجمهور يفرض حيز معن من
حضور خاص لنوعية محددة من الجمهور امرتبط طبقيا بااوبرا و ساحاتها و
هو ما يلغى خصوصية القطار و حركة تنقاته ى عاقته بامدينة امتاحة لكل
افراد امجتمع بكافة طوائفه و خصوصا ان القطار من نوعية الدرجة الثالثة التى
يركبه عامة الشعب.
كا ان احداث العرض كلها تدور بداخل عربة القطار وهو ما ا يوجد اى مرر
للطرح خارج فضاء مرح تقليدى بل كان من اممكن جدا طرح العرض بكافة
تفاصيليه الديكورية داخل العربة ى مرح مغلق دون ادى انتقاص من اى
تأثر حادث لتمرير ااحساس لدى الجمهور وبالتاى فقدت عربة القطار
خصوصيتها الفنية و الوظيفية بهذه الكيفية ى ساحة ااوبرا .
والسؤال التأمى الذى يطرح نفسه هنا  ..ماذا لو زادت مساحة التفاعل مع
النص بشكل اكر اتساعا عر مثيله ى عربة قطار حقيقية تنطلق ى موعدها
اليومى اى احدى امحافظات امجاورة للقاهرة و لتكن مدينة ااسكندرية عى
سبيل امثال فيا يتجسد النص امام جمهور حقيقى من الركاب ى زمن يستغرق
مدة السفر نفسها و بتذكرة سفر حقيقية عى نحو مفاجىء و مباغت للركاب
الذين سيتحولون هم انفسهم ى تلك الحالة اى جمهور العرض الذى سيعاين
ويشهد عملية اغتيال ممنهجة لراكب بسيط مثلهم ؛ اامر الذى سيدخلنا ى
فخ التكهنات ما بن التزام تلك الكتلة بالصمت وااكتفاء بامشاهدة او التدخل
اايجاى إنقاذ الراكب من براثن عامل التذاكر ،و التى تفض مابساته التجربة
العملية عى ارض الواقع  ...مثل هذه امساحة التفاعلية تطرح افكار خارج
صندوق امرح امنغلق عى رواده امعتادين او امألوفن لدى امبدعن بينا
تدعم ايضا من مثيل حقيقى للمرح ى عاقته بامدينة وبعاقات انتاجه حيث
تتخذ من خدماته وسيلة للوصول اى عموم الشعب و تقديم امرح اليه عر
رحات يومية يكون العنر امتغر ى منظومتها فقط هو الجمهور امتجدد
داما بفعل السفر ذهابا وايابا ،ورما يحقق هذا امقرح ايضا _ ما رمى اليه
صاح عبد الصبور نفسه _من تجسيد الزمان وامكان ى آن واحد تحقيقا معادلة
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الرعة التى تساوى امسافة ى الزمن ،فامكان (عربة القطار ) يتجسد بذاته ى
الزمنليصبحا ىء واحد معر عن حياة اانسان عى اارض و راعه الوحيد مع
الزمن عر استدعاءات متكررة للتاريج ومجرياته و اجرار احداث ماضية دامية
كانت او مجيدة لاستعانة بها ى فض إشكالية الواقع.
أعلم جيدا انه ليس من دور الناقد توجيه امخرج اى امور م يقدمها ى عرضه
او اماء ما يجب ان يصنعه او ما ا يجب ان يقدمه ،بل التعاطى فقط مع ما
يقدمه امخرج من رؤية فنية يلتزم خالها الناقد محاوات التحليل والتفسر
والتقييم للعرض كشكل من تحقيق الناقد مارساته النقدية ،إا اننا مازلنا
نتلمس ذلك امنهج محاوات طرح تأمات حول تقديم اقراحات للمبدعن قد
تزيد من مساحات وعيهم لفن امرح و طرق سبل جديدة و غر تقليدية ى
توظيف امرح كمارسة اجتاعية ا تنفصل عن كيان اكر يسمى امدينة.
العرض يطرح ى سياقه نفس نص صاح عبد الصبور دون وجود لعملية
الدراماتورج أو اإعداد و بالتاى فنحن امام ثاث شخصيات هم ( الرواى –
الراكب – عامل التذاكر ) ،بينا قسم امخرج عربه قطاره من الداخل اى قسمن
رئيسين؛ أولها هى منطقة التشخيص ى منتصف عربة القطار ،و التى جاءت
ى مستوى اعى قليا من مستوى باقى العربة ،و ثانيها هى امنطقة التى
يجلس فيها الجمهور ى زاويتن متقابلتن ى الرؤية لبعضها حيث يفصل بينها
منطقة التشخيص فتصبح شخصية الراوى هى الرابط الواصل ما بن الركاب (
الجمهور ) و منطقة التجسيد ى الوسط ،ولعل انقسام العربة بهذه الكيفية
ما بن “ منتصف و اجناب “ اضفى مزيدا من الركيز عى منطقة التجسيد ى
امنتصف باعتبارها حدث يعاد تجسيده عر اعادة احيائه عى لسان الراوى
الذى عاين تلك الواقعة من قبل وهو ى ذلك يستدعى من ذاكرته احداث
التاريخ اماضية لتتجسد هنا واان اثناء رحلة القطار و بذلك يتحقق تعدد
الرؤى لهذه الواقعة بشكل نسبى او ى اطار تكعيبى يحمل جزء من الحقيقة
ى احد اوجهها وليس الحقيقة امطلقةو هو ما يتاقى ايضا مع التضادات و
التناقضات التى تحملها سات امدينة الواحدة ى تحديد هويتها عر تبايناتها
والتناقضات التى تحكمها ،و بالتاى نحن امام تقابات رورية االتقاء لتكتمل
منظومة الرؤية من خالها حيث يعر احد اوجهها من منظور منقوص لتلك
الحياة او لذلك التاريخ امرود ،فالتاريخ هنا هو ما تصنعه امدينة و يحمله
افرادها عى عاتقهم بإعتبارهم جزء ا يتجزأ من لبناتها.
متد تلك التقابات ليس ى زوايا رؤيا الركاب للحدث وفقط واما تصل اى عاقة
الراكب بعامل التذاكر نفسه ى ثنائية اخرى متقابلة و متناقضة مثل السيد
والعبد ،فالراكب هو “ عبده “ و ارته تحمل اساء مشتقة من العبودية و هو
هنا حسب الرؤية ااخراجية مثل كل الطبقات امهمشة اجتاعيا و التى متد
صداها اى دول بأكملها ترزح تحت نر الهيمنة والقوة و جروت الدول ااقوى
اقتصاديا وسياسيا بينا مثل عامل التذاكر الذى يحمل من اساء القوة والزهو
ومشتقاتها تلك الراتبية اادارية بداخل نظام الدولة ليمتد هو ااخر اى تراتبيه
النظم السياسية ى العام ،لرتقى الراع من نطاقه امحى اى مستوياته العامية
و خصوصا ى حاات التخى امتعمد لعامل التذاكر عن سراته امتعددة بإعتباره
عرى السرة ليتجى لنا اخرا عى نحو سيميولوجى من خال الزى بأن عرى
السرة هنا هو كل اانظمة الفاشية والقمعية التى حكمت العام قدما ومازالت
تحكم حتى اان عر امتدادتها ى الدول فنجد عامة النازية وأعام كا من
فرنسا وامريكا و غرها من الدول ى مقابل مشنقة متداه ى ظهر السرة ااخرة
لعرى السرة ،وبهذا تتجسد روح الراع ما بن امدن وبعضها عر القتل و
سلب الحريات و تحقيق حاات التغريب عن الوطن ى قطار معر عن الحياة
مازال يحوى ااخيار واارار معا.
من اامور الافتة للنظر أيضا ى بناء القطار هو وجود منصة وحيدة علوية ى
منطقة الوسط التى يتجسد فيها الحدث و التى يستخدمها امخرج و يوظفها
من خال تشكيل برى دال ى الفراغ يعتى من خاله عامل التذاكر تلك امنصة
بينا يظل الراكب ى منطقة التجسيد جاثيا عى ركبتيه ى تحقيق للهيمنة
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جريدة كل المسرحيين

الكاملة من عامل التذاكر عى ذلك الراكب عر تواجد كا منها ى مستوين
مختلفن و هو ما اثرى الصورة بريا وداليا ى تحقيق التادىفى مستويات
القهر وااذال لذلك الراكب ،إا ان تلك امنصة العلوية م متد لتشمل القطار
كله كا ى قطارات الدرجة الثالثة و التى يستخدمها الركاب ى الجلوس عليها
ايضا اى جوار تخزين شنط السفر بها و هو ما حاد قليا عن محاكاة عربة
قطار الدرجة الثالثة ى صورتها الحقيقية بااضافة اى اقتصار فعل الهيمنة فقط
عى الراكب وحده برغم تورط الجمهور ايضا ى تلك الحالة امنكرة باعتبار ان
الراكب احد مثات هؤاء الركاب ( الجمهور )عى امستوى الدرامى ،فكان من
ااوى امتداد تلك امنصة العلوية بطول القطار بل و استخدام بعض اموتيفات
الديكورية كشنط سفر تضفى مزيد من حاات عدم الثبات ى قطار ا يعرف
الثبات او ااستقرار و اما تذبذبه حركة امستمرة وفعل القتل واستجداء التاريخ
وحوادثه وغرها من اامور التى تصوغ شكله وشكل حياة الركاب بداخله.
كذلك من ااشياء التى خالف التوفيق فيها امخرج اى حد ما هو وضع مط
ثابت او تصور متقن لايحاء بحركة القطار محاكا ًة لحركة القطار الحقيقية ى
الحياة كوضع ميكانيزمات او زنركات اسفل العربة تضفى احساس ااهتزاز و
حتى لو كانت التكلفة اانتاجية لصنع تلك اميكانزمات عالية فقد كانت هناك
حلول اخرى كأن نوحى للركاب ( الجمهور ) باحساس الحركة عر مؤثرات صوتية
خافتة مستمرة لحركة القطار و ليس ان تظهر ى مناطق محددة فقط دراميا
و تختفى ى احيان كثرة او ان يتايل اممثلون اثناء ااداء ى بعض امناطق
لايحاء بالحركة فيا ان الجمهور نفسه الذى مثل الركاب مازال ثابتا ى وضع
جلوسه ،و خصوصا ان حركة القطار مستمرة ا تتوقف كا صاغها امخرج بندائه
ااخر عر مكرات الصوت عند بدء العرض من ان القطار سيتحركاان و من
ثم رب جرس امحطة لإشارة اى بدء رحلة القطار والتى لن يستطيع اى من
الركاب ( الجمهور ) اللحاق بالقطار بعد تحركه ( بدء العرض ).
كذلك عمد امخرج اى استخدام فرقة موسيقة تعزف بشكل حى ى مؤخرة
القطار وخلف الركاب بينا امتزج التأليف اموسيقى ما بن الرقى و الغرى
لايحاء ما بن راع الرق و الغرب عر مثيل كا من الراكب امقهور الذى
تبطنت مونولوجاته باللون الرقى وعامل التذاكر القاهر الذى تبطنت
مونولوجاته بااات الغربية ،وهو ما جاء موفقا اى حد كبر وان كنا ا نعلم
جدوى عزف الفرقة بشكل حى حيث مثل هذا ااطار شكل مخالف لتكنيك
اايهام الذى يستخدمه امخرج ى حبكته الدرامية التى يستعرضها امام
الجمهور ،فشكل العزف عى هذه الطريقة من شأنه ان يكر اايهام عى
الدوام و خصوصا ان الفرقةمرئية من قبل نصف الركاب ( الجمهور ) _عى
ااقل_ الجالس ى الجانب امواجة لها.
النص ايضا يطرح ى ثناياه خصوصية معينة لنوعية ااضاءة امستخدمة ى
تجسيد الحالة و هى ان هذا الراكب يسافر ى اخر قاطرة ليلية اامر الذى
يطرح تساؤل الجدوى من كل تلك االوان امتنوعة و اممتزجة ما بن ااصفر و
ااحمر و اازرق و ااخر وغرها من االوان التى ٌتوظف للتعبر عن إحاات
كليشيهية كنر اللون ااحمر عند فعل القتل و التحول اى اازرق و ااخر
ى مونولوجات الراكب للتعبر عن شقائه و مآسيه و هو ما يٌفقد رونق الحالة
امجسدة ى النص ااصى و خصوصا ان مصمم ااضاءة م يستخدم منطقة خارج
القطار ااستخدام اامثل سوى ى تأثر لحظى فقط عند عد الراكب لعواميد
السكة كدال عى فعل اانتظار و هو مؤثر ضوى ايضا م يستمر معنا طوال
فرة العرض برغم انه من امفرض ان القطار يتحرك و بالتاى تتغر ااضاءة ما
بن السطوع والخفوت و القوة و الضعف كدليل عى حركة القطار امستمرة و
هو ايضا مثل احد الحلول التى وجب ان ينتبه اليها امخرج ى اضفاء مزيدا من
احساس الحركة لعربة القطار.
رما اأميز ى منظومة العرض كان أداء اممثلن الذى جاء مواكبا بحرفية لطبيعة
كل شخصية عى حدة فالراوى الذى لعب دوره “صفوت الغندور” كان عى
قدر من الثبات و الجدية والتنوع ى ااداء بحيث اتاح للشخصية التلون
صعودا وهبوطا ى وصف الحدث و الحادثة التى مر بها الراكب قدما بينا
يعاد تجسيدها من جديد فهو دليل الراكب اجرار حركة التاريخ ى اماى
و هو نفسه ايضا الرابط امبار ما بن منطقة التجسيد ى امنتصف و باقى
اجزاء العربة اامر الذى جعل من حركته ى اارجاء و بن الركاب ( الجمهور )
تحمل بعض سات الثقل ى تشكيل الفراغ امرحى و تكون عبء زائد عليه ى
بعض امناطق ااخرى ،بينا جاءت ثنائية الراكب وعامل التذاكر _اللذان التزما
منطقة التجسيد ى معظم مناطق العرض _ و لعبا ادوارها عى الرتيب كا
من “ مصطفى حمزة” “ ،عاء قوقة “ معرة بإتقان شديد عن تباين امظلوم
ى مواجهة الظام فإنكسارات مصطفى حمزة عى الدوام ى الفضاء مع ظهره
امحنى طوال الوقت و ركوعه الدائم جعل منه شخصية مهزومة فقدت كل
مقومات البقاء عى قيد الحياة ى مواجهة ذلك الذى يبطش به عى الدوام و
يسمى نفسه زهوان و صفوان و علوان  ....الخ ،وغرها من ااساء التى صاغها
عاء قوقة جسديا عر استخدامه إكسسورات و ادوات القتل والتعذيب لذلك
الراكب اى جانب الحس الفكاهى الساخر ى ااداء و كأنه يتلذذ بفعل التعذيب
و القتلو هو ملمح قد يضفى مزيد من الحرة واام لدى الجمهور امتورط
بالفعل ى مشاهدة قاتل يتلذذ بتعذيب ضحيته دون ان يحرك ساكنا و حينها
فقط يتضاعف أثر ااغراب لدى الجمهور الذى بات غريبا عن عربة القطار بل
و عن ساحة ااوبرا نفسها و انتهاءا بغربته امريرة ى امدينة التى يحيا ى كنفها
و تحت سائها.
و ختاما رما يتفق او يختلف البعض منا حول طبيعة امنهج او طريقة تطبيقه،
اا هذا امقال _ ى ظنى _ يحرك و لو ىء يسر ى بركة النقد اآسنه ع ّلنا
نطرق سبل نقدية جديدة تضيىء وعينا بطبيعة قراءة العرض امرحى ى
انساق جديدة تواكب التطور التكنولوجى و العلمى الريع وامتاحق.
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 ...الحنن للماضي وغضب من الحاضر

رغدة محمد

جريدة كل المسرحيين

إذا نظرنا لنشأة امرح عر التاريخ نجده دائم اارتباط
باأحداث ااجتاعية ،وإسنادا لذلك ماتناوله الفاسفة
وامفكرين عن عاقة امرح وامجتمع ،و من اشهرهم ماتناوله
الفيلسوف أرسطو واستخدامه مفهوم امحاكاة؛ حيث أكد
الفاسفة عى أن الفنون بصفة عامة  -ما فيها امرح -تعد
محاكاة للواقع ،لكن يعتر امرح أكر الفنون اتصاا بالظروف
واأوضاع ااجتاعية لذلك ارتبط ارتباطاً وثيقاً بامجتمع
حتى اصبح مرآه يعكس عليها ما يدور ي امجتمع من قضايا
وأحداث يتناولها الكتَاب وامخرجن امرحين بطريقة مرحية
فنية مشوقة .ففي أحدى العروض التي تناقش مشاكل امجتمع
قدم امخرج “محمد جر” وفريق مرح “روانا الهوسابر”
العرض امرحي “ +22لجميع الفئات العمرية” عى مرح
الهناجر بدار اأوبرا امرية ،وامشارك ضمن فعاليات امهرجان
القومي للمرح امري ي دورته الحادية عر.
تناول العرض تحوات ومشاعر جيل العرينات والركيز عى
امشاكل التي تواجههم ي تحقيق احامهم ،وبُني العرض عى
مجموعة من ااسكتشات لكل منها موضوع مستقل بذاته
أي يقوم كل اسكتش بعرض مشكلة ما مثل صعوبة الظروف
ااقتصادية ،وراع اأجيال واختاف اافكار بينها وبن اأباء،
والنقد اموجه لإرهاب وبخاصة الجاعات امتطرفة ،بجانب
عرض للعادات والتقاليد امجتمعية التي تؤثر عى حياة
اأشخاص بالسلب ،وغرها من امشاكل بشكل يختلط فيه
مشاعرك ،فقد تنطلق منك الضحكات عى مواقف مأساوية يتم
مثيلها بشكل كوميدي ،والتي إذا تم مثيلها بشكل جاد مكن
أن تنفرط منك الدموع خاصة أن العرض اعتمد ي امقام اأول
عى الركيز اإماي واأداء الحري ي ظهور اأبعاد النفسية لكل
شخصية يقوم بتجسدها اممثل ،وعى سبيل امثال يقوم أحد
اممثلن بأحدى اأدوار امأساوية ي أحد ااسكتشات متأثرا ما
مر به من احباط ومعاناه ي حياته حتى تنفرط منه الدموع
ويظهر عى مامحه الحزن واآى ،وتلعب هنا اإضاءة و
اموسيقى كمؤثرات قوية ي تجسيد امشاعر ،لكن يحاول
امخرج أن يخفف من حدة امشاعر بدخول الحس الكوميدي
وتغر اأدوار فمن يؤدي مشاعر مأساوية ي أحد ااسكتشات
يأي ي ااسكتش الذي يليه مجسدا دور كوميدي يتفاعل معه
الجمهور من خفته .فقد احظت أن ذلك من أحد وسائل
الحفاظ عى اممثل وامشاهد من ااندماج والدخول ي حالة
شعورية معينة من اممكن أن متد لفرة طويلة.
وكان هناك اهتام واضح ي تنظيم خشبة امرح خاصة
بظهور عدد كبر من هؤاء اممثلن عى امرح ي وقت
واحد؛ فكل ممثل يلزم مكانه وبؤرة إضائته ،كا ساعدهم ي
ذلك إنه ا يوجد ديكور وقطع أثاث تعيق من حركاتهم ،معنى
أن اممثلن منفردين بخشبة امرح ماما واعتاد الديكور
عى البساطة ي تكونه من مجموعة الستائر السوداء وإذا لزم
اأمر كانوا يستخدمون مجموعة من امقاعد التي مكن حملها
ي نهاية ااسكتش ،بينا يظل ثابتا بعض األعاب الطفولية
والعرائس وغرها من ااشياء التي تذكر هذا الجيل بالطفولة
العدد 574
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بطاقة العرض
اسم العرض:
زائد 22
جهة اإنتاج:
رونا الهوسابر
عام اإنتاج:
2018
تأليف:
جاعي
إخراج :محمد
جر

واماي وتتواجد جميعها ي عمق امرح بشكل ينفصل ماما
عن حركاتهم الجاعية ،حتى تير عليهم اأداء ااستعراي.
فتعددت مشاهد اأداء الجاعي التي تعطي احساسا بأن
هذه امشاكل التي ُتعرض م تكن فردية وإنها احام وآمال
وعوائق جيل كامل يعاي منها ،فإذا كنت ي سن العرينات
أوحتى الثاثينات سوف تشعر بأن هناك حالة وصل بينك
وبن مايُعرض عى خشبة امرح ،فيكون العرض ملخص ما مر
به هذا السن من مشاكل وأزمات والتي جاء حلها ي النهاية
بالحنن إى اماي واستخدام قطع الديكور التي ُتوضع ي
عمق امرح ،وحنن هؤاء الشباب للاي بإنه املجأ الوحيد
للشعور بالسعادة بالرغم من وجود اشياء سيئة فيا يذكرونه
فعى سبيل امثال تذكر أحد اممثات بشغف وحنن لحظات
العقاب من اأم بأدوات عنيفة مثل الحذاء! ومقارنتها بشكل
ساخر معاقبة أم هذا اليوم لطفلها بوقوفه ي كورنر الحائط.
فلاذا يبدو اماي هو اافضل ،رغم أنه من اممكن أن يكون
سلبي واشياء كانت تفعل دون وعي .فيبدو أن الحنن إى
اماي أو ما يسمى بالنوستالجيا  Nostalgiaأصبح ظاهرة
تحاوطنا ي السنوات اأخرة والتعامل معها كأنها املجأ أو حل

للصعاب ،لكن ي واقع اأمر الحنن إى اماي كان يعتر أحد
اأمراض العصبية قدما ففي تعريف النوستالجيا يقولون إنه
مصطلح يوناى يشر إى أم امريض بسبب الرغبة ى العودة إى
بيته وموطنه ،واح ًقا تطور امصطلح ليصبح مجرد تعبر عن
حالة مرضية ،وشكل من أشكال ااكتئاب .فقد حاول العرض
زرع اأمل ي النهاية بغناء استعراي وكلات تبث روح
اأمل لكنها م تكن كافية ي وجهه نظري مواجهة تلك امشاكل
والتعامل معها ،فالرغم من نجاح العرض ي مناقشته وعرضه
مشاكل واقيعة بشكل فني متميز إا إنه سيطرت عليه روح
ااحباط والحالة الشعورية السيئة اكر من بث اأمل والذي
ساعد ي ذلك استخدام امابس السوداء ي معظم ااحيان
وستائر الديكور السوداء وااضاءة القامة ي كثر من ااحيان،
وتعدد مشهد التصاق جميع اممثلن ببعضهم وظهور خوفهم
اكر من مرة ،فجاء امشهد ي منتصف العرض اثناء استمرار
ااسكتشات دون مرر درامي .لكن ي النهاية يثبت هذا العرض
أن امرح عاكسا للحياة الجمعية لإنسان ،ومكن أن يسلط
الضوء عى قضايانا امشركة ،وأن امرح ضمر الناس امعر عن
أحامهم وتطلعاتهم وأفكارهم وهمومهم.
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يوم معتدل جدا

«مسكن فانتازي»

منار خالد

جداً
جهة اإنتاج :
فرقة مرح
الشباب
عام اإنتاج :
2018
تأليف :سامح
عثان ،سامح
بسيوي
إخراج  :سامح
بسيوي

جريدة كل المسرحيين

داخل محل مابس به من امنيكانات الصلبة التي تشبهه ي ظاهرها الشكل اأنساي إا
أنها جامدة اأصل ا شعور وا أحساس ،قدم عرض “يوم معتدل جدا” ضمن فاعليات
امهرجان القومي للمرح امري ي دورته الحادية عر  .من تأليف “سامح عثان،
سامح بسيوي” و إخراج “سامح بسيوي” تدور أحداث العرض حول الشاب “معتدل”
الذي يواجهه يوما عنيفا متأزما و يأي محل امابس الذي يعمل به صديقه لرد أحداث
هذا اليوم له عي سبيل الشكوي ،و أثناء رده ،يتم توظيف امنيكانات اموجوده داخل
امحل كشخصيات ساهمت ي تكوين أزمته اليوميه ،وتعتر تلك امنيكانات هي أوي
الداات امساهمه ي بلورة شكل العام اأستهاي الذي يعاره هذا امعتدل فالجاد
امرسخ هو نفسه من يعمل عي تعنيف يومه بشكل مثيي أمام أعن الجمهور.
ما يساهم ي بناء رابطا مبارا بن افكار اأستهاكية و الرأسالية بامجتمع امعار،
فالبيع والراء امستمر و امربح مثل اأستهاكية بعينها حتي لو كان استهاكا للنفوس و
رصد تأثر هذا امجتمع عي الفرد اأوحد داخل العرض “معتدل” ورسمه كمجتمع ملئ
بالبروقراطية امطعمه بالرياء و امحسوبية لتكون تلك هي اأسباب الكافيه لبحثه عن
عاج .حتي و إن كان مؤقتا .مثل مسكن اأام اليومي وبالفعل لجأ معتدل أول مسكن
أمامه وهو النوم ،والبحث ي حلمه عن ما يسعده ،اي البحث عن ما أفتقده ي واقعه،
ورؤيه مايريد حدوثه ،حيث يعتر الحلم ي تفسر علاء النفس ،هو مايدور داخل العقل
الباطن لينتج أثناء النوم عي شكل مادة فيلمية متخيلة لتكون تلك امادة شبيه بالحلم
الفلسفي القديم عند أفاطون وهي “اليوتوبيا” ”/امدينة الفاضلة” ليحلق خياله ي ساء
الحلم التي ا عاقة لها باأرض ،بل ورسم أرضا جديدة خالية من كل قبيح لتكون اأرض
هي أهم أسباب حدوث اأزمات مثلا مثلها “ارسطوفانيس” ي مرحيتة “الطيور”
وإلقاء العاتق عي اأرض و ماعليها ،لذا فحلمه ما هو إا هروبا مؤقتا باأستغراق ي
النعاس لعله يكون مسكنا لتلك امعاناة امستمرة .برسم صورة باطنة وكامنه داخل عقله
يتمني تطبيقها عي أرض الواقع ويتم تقديم ذلك الحلم ي شكل كوميدي إستعراي ،عن
طريق طرح اأزمه التي واجهها معتدل ،ثم مجئ أنثي رقيقة داخل حلمه ترتدي مابس
مابس بيضاء كأيقونه للنقاء و الطهر ؛ تدخل عي كل موقف صعب يواجهه معتدل و
تلقي جملة ثابته لها طوال أحداث العرض “يا أيها اليوم اللعن كن معتدل” ومن ثم
تتحول اللعنه لصفاء ويعتدل اموقف ويظهر ي أبهي صوره .
فالعرض يشبهه ي بناءه إي حد كبر رواية “أرض النفاق” للكاتب الراحل يوسف
السباعي” ،من خال رصد شخص بعينه وتعامله مع امجتمع اللعن املئ باأستغال و
النفاق و البروقراطية و تقديم حا فنتازيا مؤقتا رعان ما ينتهي ويفيق البطل ماحقة
الواقع من جديد ،بأختاف الحل عند كل من بسيوي و السباعي ،فالعرض عالج الواقع
بالحلم ،و الروايه عالجت الواقع بحبوب اأخاق ،فالحل لدي الوسطن فانتازيا من
الدرجة اأوي مع أختاف طريقة امعالجة للتعايش السام امؤقت داخل امجتمع اموبوء
فالوسيطن تتبعا عاقة الفرد بامجتمع وتأثر كل منهم عي اأخر ،و عرض شكل امجتمع
من عن البطل و هو مايسمي إصطاحيا بال  Point Of Youاي من خال رؤيه ذلك
الفرد ،لتظهر انها عاقة ي غاية التأزم و التعقيد تصل بالفرد للبحث عن جاليات امجتمع
امفقودة بالهروب ومكن الهروب هنا قدم ممنطقا لصورة جالية ،دون الغوص ي أشكال
هروب أخري يستخدمها الشباب ي البعد عن تلك امعاناة امستمرة أو أساليب عنيفة...
بل بعد العرض عن كل ماهو واقعي ،واكتفي فقط ب”الحلم” فهو الطريقة امروعة
الوحيدة ي تسكن النفس للصر عي ماتلقاه من متاعب كا ان اأحام قابلة للتحقيق،
وغرت ي مصائر مجتمعات و شعوب و أعراق ي كثر من اأحيان.
ومن هنا يطرح السؤال هل الحلم فقط كفيل للتغر أم أنه يحتاج إي تنفيذ؟! ،وهذا
ماعجز العرض عن تقدمه أو حتي طرحه ،فقط أكتفي بإدخال الجميع داخل الحلم عن
طريق أغنيات و أستعراضات و ألوان متنوعة ي الديكورات لفصله عن الواقع طول مدة
العرض ليكون الجمهور ذاته داخل حلا مؤقتا ،وبعد إنتهاء العرض سيفيق الجميع من
هذا الحلم متجها مواجهه الواقع من جديد
فالعرض ماهو إا تنفيس طاقة و شحنه مكبوته ي شكل صور  /لوحات متخيلة للمساعدة
ي التعايش من جديد .

بطاقة العرض
اسم العرض:
يوم معتدل
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القضايا ااجتماعية والشكل الفي

في مسرحيات محمود دياب

شياء توفيق

جريدة كل المسرحيين

يعد محمود دياب ( )1983 - 1932واحدا من رواد امرح
امري والعري ي ستينات وسبعينات القرن اماي ،ورغم
إبداعه منذ بداية رحلته الفنية واأدبية كقاص من خال
مجموعة قصصية قصرة باسم «خطاب من قبي» ،ورواية قصرة
هي «الظال ي الجانب اآخر» ،وما تأكد معها من إمكانات
فنية وموهبة كانت تؤهله أن يحتل مكانة متميزة كرواي ي
السنوات التالية ،فإنه احتل هذه امكانة ي امرح منذ ذلك
الوقت وحتى اآن مؤكدًا عى كتابته الفريدة.
ي أواخر الخمسينات ومع مطلع الستينات من القرن العرين
يبدأ محمود دياب رحلة الكتابة ،تلك الفرة التي تزخر باأحداث
السياسية مجتمع يعيش نتائج ثورة يوليو التي قامت قبل
سنوات قليلة ،وعى امستوى الفني والفكري تشهد مر حركة
فنية وثقافية كبرة ،فعى سبيل امثال يظهر ااتجاه الواقعي ي
امرح ،الذي تبلور من خال مرحيات نعان عاشور الذي
يعد رائ ًدا من رواد امرح الواقعي ااشراي ،مقربًا من امتلقي
وقضاياه ي مجتمع ما بعد ثورة يوليو ،كا ظهر خال مرحيات
غره من كتاب امرح مثل سعد الدين وهبة ،وي هذا ااتجاه
ظهرت اأعال امرحية زاخرة بالشخصيات التي يستخدمها
الكاتب كرمز ريح لطبقة بعينها أو للوطن بشكل عام ،ونلحظ
ذلك ي مرحية «الناس الي تحت» لنعان عاشور التي عر
من خالها عن أفول نجم طبقة وصعود أخرى ي مجتمع ما
بعد الثورة ،وكتابات سعد الدين وهبة الذي ذهب مرحه إى
القرية مناقشة قضايا أبنائها كا اتضح ي «كوبري الناموس»
و«كفر البطيخ» ،كا ظهرت آثار الفكر الغري ي كتابات البعض
عى مستوى تكنيك الكتابة ورسم الشخصيات كا ي مرحيات
ميخائيل رومان مث ًا ،اأمر الذي ظهرت معه عى الجانب امقابل
دعوات التأصيل مرح مري وعري من خال بعض الكتاب
وامفكرين عى نحو ما قام به يوسف إدريس عام  ،1964وكذلك
دعوة توفيق الحكيم خال دراسته امعنونة باسم قالبنا امرحي
عام .1967
ي خضم هذه ااتجاهات يخرج محمود دياب بنصوص مرحية
ذات طابع خاص ،وإن كان يتم تصنيف كتابته بأنها تنتمي
لاتجاه الواقعي فإنه يتحرر من اأزمة التي أصابت هذا ااتجاه
عى حد تعبر رجاء النقاش ي تقدمه لنص «الزوبعة» ،فا يبقى
دياب أس ًرا لرمزية الشخصية التي تسم الكتابات امنتمية لهذا
ااتجاه ،فعى سبيل امثال نجده عر بدقة عن القرية والعاقات
القامة بن أفرادها ،وي الوقت ذاته يتخطى حدود القرية
وقضاياها وصو ًا لقيم وعاقات إنسانية ،ومن ثم استطاع تجسيد
عام القرية تجسيدًا فن ًيا ونفس ًيا دون اانحصار ي إطار الرمز،
وي تكنيك الكتابة نجده اعتمد ي أكر من مرحية عى شكل
السامر الشعبي ،محققا بذلك خطوة بارزة ي دعوة تأصيل
مرح مري وعري ،تلك الدعوة التي نادي بها إدريس وم
تتحقق بشكل جي ي كتاباته امرحية ،بينا كث ًرا ما ظهرت ي
مرحيات محمود دياب.
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المركز واأطراف
لعل العاقة بن امركز واأطراف من أبرز العاقات التي ظهرت
ي مرحيات محمود دياب ،والتي يتخذها منطل ًقا لعرض
شتى اإشكاليات طارحً ا للكثر من التساؤات ،فكث ًرا ما يتكرر
تجسيده للقرية التي تبعد عن امدينة وتعاي بشكل أو بآخر
من العزلة عن العام الخارجي وما يرتب عى ذلك من فساد
وجهل وتخلف ،وي داخل القرية ليست لدى أبنائها الرغبة ي
السعي معرفة هذا الخارج بل إن الجموع تتجاهل للرأي امستنر
إن وُجد ،أو أن اآراء اممثلة لهذا الرأي تعزل ذاتها متعالية
عن الجموع ،ففي مرحية «الزوبعة» والتي كتبت عام ،1966
يعرض الكاتب منذ البداية الحال التي عليها هذه القرية وأبنائها
منذ القدم ،وبالتحديد يتم تأكيد الظلم الواقع عى إحدى اأر
التي يُتهم عائلها ظلا بارتكاب جرمة م يرتكبها ويُحكم عليه
بالسجن مدة عرين عا ًما نظ ًرا لوجود شاهدي الزور وحالة
الصمت امخيمة عى الجموع التي تبدو ساكنة ،واأمر م يكن
حديث العهد من ظلم أهل القرية لعائل هذه اأرة «حسن
أبو شامة» بل إنه سبق ُ
وظلم الجد أيضا وسط التجاهل والصمت
التام من الجميع.
مع انتشار نبأ خروج «حسن أبو شامة» من سجنه وعودته
للقرية من خال الشقيقان الرثاران رعان ما يدب الرعب ي
نفوس الجميع ،وخصوصا مع استعادة أحدهم توعد اأول
بأنه سوف يقوم باانتقام من الجميع بأن يقتل عدد من أفراد
القرية يوازي عدد السنوات التي قضاها ً
ظلا ي السجن ،هذا
النبأ الذي يثر الخوف لدى الجميع بداية من مرتكبي الجرمة
الحقيقين وصو ًا من شاركوهم بالصمت ،من هنا فإن شائعة
عودة أبو شامة ،والذي م يستطرد الكاتب ويتوسع ي الحديث
عنه مكتف ًيا بظال حضوره عى الحدث رغم الغياب امادي ،إما
هي شائعة مثل حافز عمل عى تحريك الوسط الساكن للكشف
عن امنظومة الهشة التي تقوم عليها العاقات داخل القرية،
وعملت عى إزاحة الستار عن مفاسدها ،فصالح اابن الذي
يعاي من نبذ أبناء القرية له وا يرعاه سوى «الشيخ يونس»،
والذي رغم ما يكنه له أبناء القرية من تقدير إا أنه ا يظهر
مؤث ًرا عى مواقفهم ،بل يبدو ري ًرا عى امستوى الجسدي
وعاجزًا عن الفعل ،وحتى ااحتفال الذي يُقام أحد أثرياء القرية

«الحاج شعان» الحريص عى امظاهر الدينية والعائد لتوه من
أرض الحجاز ،ذلك ااحتفال الذي يتجمع فيه أهل القرية رعان
ما يتأكد أنه قام بااستياء عى أرض صالح ،مع انتشار النبأ
رعان ما يتغر موقف الجميع تجاه أرة أبو شامة ،وبالطبع
ليس نتيجة لاعراف بالخطأ بقدر ما هو خو ًفا من العقاب عند
عودته ،واأمر يصل لذروته عند اعراف أحد مرتكبي الجرمة
الفعلين «حسن اأعرج» أمام الجميع بامشاركة مع آخر من
أعيان القرية هو «خليل أبو عمر» مؤكدًا عى براءة «أبو شامة»
أمامهم ،اأمر الذي يتسبب ي مقتله دون الكشف الريح عن
هوية القاتل ،ومن هنا يزداد الشعور بالخوف لدى الجميع
والتي ينتج عنها محاولة اسرضاء اابن «صالح» الذي كان ينبذه
الجميع ويسلبون حقوقه امادية وامعنوية ،ورد ما سلبوه من
حقوق ،وعى الرغم من التأكيد عى أن أبو شامة لن يأي أنه قد
توى منذ سنوات راض ًيا رغم ما تعرض له من ظلم وم يكن ينوي
أي انتقام ،إا أن شائعة عودته قد أزاحت الستار عن طبيعة
العاقات بن أهل القرية الذين اعتادوا فعل الظلم بالقيام به
أو بغض الطرف عنه ،وم تعد الشخصيات كا كانت مع بداية
الحدث ،وذلك عقب تلك الزوبعة التي يصفها فاروق عبد القادر
ي كتابه «ازدهار وسقوط امرح امري» بأنها عصفت بهذه
القرية الصغرة وقوضت أمنها الزائف القائم عى ااغتصاب
والجرمة وشهادة الزور وملق من ملكون ي مقابل ازدراء من
ا ملكون ،ومن الجدير بالذكر تأثر محمود دياب هنا مرحية
«امفتش» للروي نيقواي جوجول ( )1852 - 1809التي كتبها
عام  ،1835وخالها ينطلق الحدث مع نبأ وصول امفتش إحدى
امدن الصغرة ،ومع هذا النبأ الذي ينقله الرثاران امتازمان،
وبأسلوب كوميدي يكشف الكاتب عن منظومة الفساد العامة
التي تحكم العاقات ومؤسسات امدينة بداية من حاكمها وصو ًا
أفراد شعبها ،وحتى من يظنه الجميع هو امفتش ا يخلو من
فساد ،حيث يقوم وخادمه باستغال الجميع ،إا أن جوجول
ينهي مرحيته بنبأ وصول امفتش الحقيقي ،اأمر الذي معه
يتوقع امتلقي ما سوف تواجهه هذه امنظومة الفاسدة التي مت
تعريتها مع امفتش امزعوم.
وي مرحية «لياي الحصاد» التي كتبها محمود دياب عام 1968
يدور الحدث أيضا ي إحدى القرى امنعزلة ي ليلة سمر من لياي
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أهل القرية عر صوت متقطع نبأ قيام الحرب ،وهنا يقرر أهل
القرية إيفاد أحدهم إى امدينة معرفة ما يدور ومصر أبنائهم،
فيقومون بجمع امال الازم لسفر «أبو عارف» ،وي امدينة وبينا
كان يذهب أحد أبناء القرية الذي يعمل مقر إحدى الصحف
الذي يعرف أنه كان قد سافر للخارج ،فا يتمكن رسول القرية
من معرفة أنباء بل يظهر اإعام امتجسد ي الصحافية وامذيعة
ي غاية السطحية ا يسعى للقيام بدوره التنويري ،اأمر الذي
ا يصل معه «أبو عارف» أية معلومات ،وعند العودة للقرية
وتأنيب أهلها له لعدم توصله أية معلومات عن أبنائهم ،رعان
ما تصل سيارة عسكرية تخرهم باستشهاد فكري خال الحرب،
وهو الحدث الذي يدفع أهل القرية للتكتل ي مواجهة العم
دسوقي ومنعه من ااستياء عى أرض فكري الذي استشهد وهو
يدافع عن أرض وطنه ،ي موازنة من الكاتب بن دسوقي والعدو
اإرائيي حيث يسعى كل منها لاستياء عى اأرض ،وتأكيد ي
نهاية امرحية عى أن الحرب م تنته بعد.
من خال الناذج السابقة يظهر محمود دياب وقد اتخذ
القرية للتعبر عن شخصيات من لحم ودم تحكمها بيئة القرية
وتفاصيلها ،وي الوقت ذاته مكن أن تنسحب العاقات عى
ً
مناقشا من خالها موضوعات وطبائع
امجتمع بشكل عام
إنسانية تتخطى حدود القرية (مكانها وزمانها) ودون إغفال
الجانب السياي وااجتاعي ،عام ًا عى توظيف ابتعاد هذه
القرى عن امدينة ي التأكيد عى العاقة بن امركز واأطراف
وغياب امسؤول وسيادة صوت الجاعة.
مؤثرات غربية
ي الوقت الذي ينطلق فيه محمود دياب من داخل القرية
امرية ي أكر من مرحية ،فإنه ا مكن تجاهل أثر الثقافة
الغربية التي ينعكس صداها عى كتًاب امرحلة ،فا مكن غض
الطرف عن تأثر دياب بالكتابات الغربية ،والتي ظهرت ي
اعتاده عى شكل امرح داخل امرح التي يعد برانديللو
رائدًا فيها ،ولعبة تبادل اأدوار وامكانة الهامة للجمهور تلك
التي عني بها برتولت بريشت ي مرحياته التي تنتمي للمرحلة
املحمية ،فاهتم محمود دياب بدور الجمهور وردة فعله
ومشاركته ي اللعبة امرحية عى نحو ما ظهر ي «لياي الحصاد»
و«الهافيت» حيث يعتمد خالها عى امرح داخل امرح
فتشارك الشخصيات ي اللعبة كمؤدين ومتلقن ي الوقت ذاته،
إى جانب النهايات الغر مغلقة ما ًما إدخال امتلقي ورؤيته ي
التفسر وملئ امساحات امسكوت عنها ،وا مكن إغفال تأثر
كتابات مرح العبث التي ظهرت بوضوح ي ثاثيته «رجل طيب
ي ثاث حكايات» ،فعى الرغم من أن الطابع العام الذي تتسم
به أعال محمود دياب يهيمن عليها اأسلوب التقليدي ي البناء،

حيث البنية التقليدية التي تتطور وتنمو بشكل هرمي ،كا
يستخدم اأسلوب نفسه ي رسم الشخصيات التي تطالعنا وهي
ذات مامح وبنية نفسية واضحة وتاريخ يُبنى لدى امتلقي مع
تطور الحدث ،إا أنه كث ًرا ما يبقى الحدث دون نهاية مغلقة ،بل
يبدو حرص دياب عى إراك امتلقي ي اللعبة بعد طرح الكثر
من التساؤات ،وي هذه الثاثية ورغم مسكه بالبنية التقليدية
للحدث وتطوره إا أن امامح العبثية تتضح من تأثر كتابات
صمويل بيكيت ويونيسكو من خال طبيعة الشخصيات التي
ا تحمل أساء أو تتشابه مع غرها ويتكرر ظهورها ي امشهد
واختفائها منه دون مرر يحكمه امنطق.
ففي مرحية «الغرباء ا يربون القهوة» وبينا يدور الحدث
ي مكان عني دياب بوصف تفاصيله الواقعية أمام منزل قديم
لرجل قارب عى الستن من عمره ،إا أن امتلقي رعان ما
يلمح بعض التأثرات العبثية لدى كتّاب العبث بشكل عام
ويونيسكو بشكل خاص ،بداية من الشخصيات التي ا تحمل
أساء ،وصو ًا لتكرار ظهور الغرباء واحدًا تلو اآخر يحملون
نفس امامح وينطقون ذات الكلات ي ذات الحركة اآلية ي
تراتب يستدعي معه شخصية رجل اإطفاء ي مرحية «امغنية
الصلعاء» ليونيسكو الذي يتكرر ظهوره ووصوله للمنزل رغم
تأكيده عى أنه قد أى للمرة اأوى إى هذا امنزل إخاد الحريق
الغر مشتعل ي اأساس ،أو «مرتجلة أما» لذات الكاتب حن
يتوافد عى شخصية «يونيسكو» الكاتب ثاثة من الشخصيات
التي تحمل ااسم ذاته ،فيتوافد الغرباء ي مرحية دياب ا
يحملون أساء أو تاريخ لكل منها وي النهاية يقومون بتمزيق
كل اأوراق التي تثبت هويته أو تؤكد عى امتاكه لبيته.
وي مرحية «الرجال لهم رؤوس» وي الوقت الذي يدور فيه
الحدث بن رجل وزوجته داخل منزلها الذي يعرض الكاتب
مفرداته الواقعية ي بداية امشهد كا يدور بينها حوار تقليدي
رتيب حول حياتها معًا وصو ًا للحديث عن عمل الزوج ،يستعر
دياب «الجثة» التي ظهرت لدى كتّاب مرح العبث للموازنة
بينها وبن الرجل العاجز عن الفعل ي حن أنه يعاي من القهر ي
وظيفته ويتم تخطيه ي الرقية التي يستحقها ثاث مرات ،ورغم
ذلك ا يهب للدفاع عن حقه امسلوب رغم حث الزوجة له عى
امواجهة ،بل إنه ير عى اموقف السلبي غر الفاعل ،وهنا يدق
جرس الباب معلنا عن وصول طرد ضخم تم إرساله للرجل يحمل
بداخله جثة رجل عار بغر رأس ،ورعان ما يصل صندو ًقا صغ ًرا
بداخله الرأس التي ترى فيه الزوجة مامح زوجها ،ومع تطور
الحوار بينها والدور الذي تلعبه الزوجة ي دفعه نحو اتخاذ
موقف إيجاي إزاء ما مر به ي كافة شؤون حياته ،هنا يتخذ
الرجل قراره بامواجهة للمرة اأوى بأن يخطو أوى خطواته ي
سبيل امواجهة بأن يتحرك لإباغ عن هذه الجثة ،عندئذ تختفي
الجثة بعد أن تؤكد الزوجة عقب قرار زوجها بالفعل بأنها م تعد
ترى جثة ي امنزل.
أما امرحية الثالثة «اضبطوا الساعات» تعد اأكر اقرابًا من
مرح العبث ،فاموضوع الرئيس خالها هو فعل اانتظار ،ذلك
الفعل الذي يظهر ي كتابات مرح العبث ويعتمد عليه صمويل
بيكيت ي مرحيته «ي انتظار جودو» ،حن يبقى فادمر
واسراجون ينتظران مجيئ جودو الذي ا يأي ،وي مرحية
دياب وخال منظر مكان من مفردات واقعية تظهر شخصيات
أرة ي امنزل الخاص بها ينتظر أفرادها خطيب اإبنة الذي
اختفى منذ عرين عا ًما ورغم ذلك تر اابنة عى رفض من
يتقدمون لخطبتها منتظرة مجيئه وقد عقدت عى ذاتها عهدًا
بانتظاره ،فليس هناك أزمة بامعنى التقليدي وإما يظهر الجميع
ي حالة انتظار مجيئه الذي ا يتحقق حتى النهاية.
من خال الناذج سالفة الذكر وغرها من اأعال التي ا تكفيها
دراسة واحدة لتناولها ،يظهر وعي محمود دياب ي مناقشة شتى
القضايا ودقته ي بناء شخصياته ،وتكثيفه للجمل الحوارية ،ي
استيعاب تام لطبيعة القرية امرية ومفرداتها ي ذات الوقت
الذي قد تنسحب فيه معالجاته مناقشة قضايا إنسانية أكر
رحابة غر مقترة عى مكان وزمان محددين ي وقت كتابتها،
بل إنها كتابات تصلح أن تقدم هنا واآن لقدرتها عى مناقشة
مشكات واقعنا الراهن دون أن تبقى أسرة لزمن كتابتها.
574
العدد 545

2018
2018
أغسطس
 05فبراير
27

جريدة كل المسرحيين

الحصاد ،ومن خال تكنيك امرح داخل امرح يقوم الكاتب
بالتعريف بالشخصيات ،فأهل القرية هنا ا يقومون بتجسيد
لعبة خارجهم ،بل إنهم يجسدون واقعهم ويقومون بتقليد
بعضهم البعض ي مرآة ذواتهم ،ففي بداية لعبة التشخيص يقوم
أحدهم بأداء ساخر للشيخ حجازي حن مت رقة حارته،
اأمر الذي يثر حفيظته ويوشك عى مغادرتهم ،ثم يقوم اممثل
بتعريف امتلقي مبارة بشخصية «البكري» امرفوض من أهل
القرية وهو يرفضهم ً
أيضا ،كا أنهم يرفضون «صنيورة» ابنته
بالتبني التي كان قد وجدها ي لفافة بجوار أحد القبور ،والتي
أصبحت شابة يشتهيها ويرفضها ي ذات الوقت رجال القرية،
وتكن لها نساء القرية الحقد ما متلكه من جال يأر شيوخ
القرية وشبابها الذين يتجمعون بالقرب من مسكنها أو يقومون
محاوات التودد لها ،ونظ ًرا لتكرار هذا الفعل يشارك أحدهم
وهو «عي الكتف» وهو من عاشقي «صنيورة» وكان قد تقدم
للزواج منها ولكن البكري يرفض جميع خطابها ،فيقوم الكتف
بتقليد البكري وهو يعنف من يجلسون بجوار مسكنه خو ًفا
عى ابنته بالتبني ،وعى الرغم من رفض أهل القرية للبكري
وصنيورة ورؤيتهم بأنها سب ًبا لجميع الرور ي القرية إا أنهم
ا يستطيعون الخاص من البكري أنه يقوم باستشفاء اماشية
عن طريق الي بالنار ،بل إنهم يلجأون إليه استشفائهم أحيانا،
مع تكشف مامح الشخصيات يقوم الكاتب بإدانة الجميع،
فهذه القرية تنعزل عن العام الخارجي بفعل أحد أبناء القرية
ذاتها وهو «بكري» الذي قام بكر «امعدية» التي كانت تصل
القرية بقرية «العالية» امجاورة حتى ا يتمكن حبيب صنيورة
من الوصول إليها ،وذلك ما يؤكده البكري ذاته أثناء اللعبة
التمثيلية الداخلية ،اأمر الذي حال دون وصول الشيخ نور
الدين إمام امسجد إى القرية ليؤم امصلن ،وهو ذاته يرفض أن
يسلك طري ًقا أخرى قد تستغرق منه بعض الوقت للوصول إى
القرية ،رغم معرفته أنه ليس من أبناء القرية من يصلح كإمام
للمصلن ،وما يكر عزلة هذه القرية نجده يتمثل ي قصاصات
الجرائد التي مسك بها البكري وهو ذاته ا يستطيع قراءتها،
وهذه القصاصات الورقية ا تحمل سوى صورة شائهة من أنباء
عن حوادث أو جرائم ،وي الوقت الذي ُتستخدم فيه اللعبة
التشخيصية ي التعريف بالقرية وأهلها يتم أيضا من خال
اللعبة الداخلية حن يجسد البكري دور القاي وحن يواجه
بااتهامات من أهل القرية فإنه يؤكد عى ان صنيورة تستحق
اموت ،وهنا يتحرك «عي الكتف» من مستوى اللعبة الداخلية
لتحقيق هذا الحكم ي لعبة التمثيل الخارجية حيث واقع القرية،
إا أنه ي واقع اأمر م يقم إا بقتل «بهية» الفتاة الريئة التي م
تكن سب ًبا ي أي من رور وآفات القرية التي ظهر جميع أفرادها
ي موقف اإدانة.
أما مرحية «رسول من قرية مرة لاستفهام عن مسألة الحرب
والسام» التي ُكتبت عام  1974ي أعقاب حرب أكتوبر ،خالها
يتعرض محمود دياب للعاقة بن امركز واأطراف من خال
القرية التي نتعرف عليها منذ البداية ،ونتعرف أيضا عى مجتمع
امدينة بسلبيات كل منها ،ففي البداية نتعرف عى قرية مرة
إحدى قرى مر التي تبعد عن امدينة وشبه منعزلة عنها ،فا
يقف عندها القطار بل إن حافلة اأقاليم قد تتوقف أمام القرية
للحظات ،وعى الرغم من عزلة هذه القرية الصغرة عن امدينة
إا أنه هناك خمسة من أبنائها مجندون ،عند عودة أحدهم
وهو «فكري أبو إساعيل» لقضاء إجازته ،فرعان ما يظهر
الراع بينه وبن عمه «دسوقي» الذي يطمع ي ااستياء عى
فدان اأرض الخاص بفكري وأخيه ووالدتها ،بدعوى أن أخاه
قد باعه له قبل وفاته بشهادة اثنن من رجال دسوقي اللذين
يتأكد زيفها خال حوار والدة فكري ،وعى الرغم من معرفة
أهل القرية لراهة العم إا أن أح ًدا ا يتخذ موق ًفا فاع ًا لرده
عن جوره ،بل إنه خال حوارهم يذكر «أبو عارف» الذي مثل
الرأي امستنر ي القرية تاريخ دسوقي امزدحم بوقائع ااستياء
عى اممتلكات العامة والخاصة واان يحن الدور عى أبناء أخيه.
تظهر القرية منعزلة منذ البداية عن خارجها وا يصلها ما يحدث
ي امدينة سوى الجريدة التي دا ًما ما يتحرك بها «أبو عارف»
والراديو الخرب الذي يحمله «محروس» والذي من خاله يعرف
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إبراهيم سعفان
المحامي الفصيح

عمرو دوارة

الممثل المصري القدير /إبراهيم سعفان من مواليد  13سبتمر عام 1924
بدرب “سعفان” بالحي القبلي بمدينة شبن الكوم بمحافظة “المنوفية” ،بعد
حصوله على درجة البكالوريا (لثانوية العامة) التحق بجامعة اأسكندرية ،وبدأ
هوايته لفن التمثيل من خال المسرح الجامعي ،ولتمزه فاز عام  1950بجائزة
أفضل ممثل بمهرجان جامعة اأسكندرية عن دورة بأوبريت “ألف ليلة وليلة”،
ولكن الظروف لم تسمح له بفرصة إكمال تعليمه “بجامعة اأسكندرية” فالتحق
بكلية الشريعة في “جامعة اأزهر” بناء على رغبة والده ،وتخرج فيه عام
 ،1957وعمل بعد تخرجه مدرسا لمادة اللغة العربية بوزارة الربية والتعليم.
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كان قد سبق له أثناء دراسته بكلية الريعة التقدم لإلتحاق
بامعهد “العاي للفنون امرحية” ،وبالفعل نجح ي اإلتحاق بقسم
التمثيل واإخراج ،وحصل عى بكالوريوس التمثيل عام ،1960
ضمن دفعة من اموهوبن الذين حقق بعضهم النجومية بعد ذلك
ومن بينهم اأساتذة :رشوان توفيق ،بدر الدين جمجوم ،حسن
عبد الحميد ،حسن الربيني ،رجاء راج ،أنور رستم ،عادل بدر
الدين ،مراد سليان ،عبد امنعم عطا .وبعد رحيل أبيه انضم إى
فرق التليفزيون امرحية عام  ،1962وبالتحديد إى فرقة “امرح
الكوميدي” ونجح ي لفت اأنظار إليه بخفة ظله وأدائه الكوميدي
وقدرته عى تقديم مختلف الشخصيات الفكاهية التي تتائم مع
تكوينه الجساي وقر قامته .عمل بعد ذلك ببعض الفرق الخاصة
وإن كان قد استقر وتألق لفرة طويلة بفرقة “الريحاي” التي قدم
معها تسعة مرحيات خال الفرة من عام  1966إى عام .1978
وكان من الطبيعي أن ينطلق من خال نجاحه امرحي للمشاركة
بعدد كبر من اأعال بباقي القنوات الفنية (السينا ،التليفزيون
واإذاعة) ،خاصة بعدما نجح ي تجسيد مختلف الشخصيات
الدرامية بشكل كاريكاتري ساخر ومن بينها الريفي الساذج،
اموظف امطحون ،الرجل ضعيف الشخصية ،امسئول اإنتهازي،
وأن ميز بصفة عامة ي أداء أدوار الرجل امغلوب عى أمره ضعيف
القدرات ذو امستوى امتواضع ،والذي يحاول التفاخر والظهور
مظهر الشجاع قوي الشخصية صاحب النفوذ وامبالغ باإعتزاز
بشخصيته والتفاخر بنفسه ،حيث كان يجد ي ذلك التناقض بن
الشخصيتن فرصة إبراز قدراته اأدائية .اشتهر كذلك بأداء شخصية
“امحامي” مختلف درجاتها العلمية ومستوياتها اإجتاعية ،حتى
صنفه بعض النقاد بأنه من أفضل اممثلن الذي تفوقوا ي تجسيد
هذه الشخصية ،ولنجاحه وميزه الكبر ي أدائها لقبه البعض
بامحامي الفصيح ،كا طالب آخرين  -عى سبيل الدعابة  -منحه
عضوية نقابة امحامين.
تألق الفنان /إبراهيم سعفان بأدواره ي عدد من امرحيات
الكوميدية ومن أشهرها :الدبور ،حركة ترقيات ،سفاح رغم أنفه،
سنة مع الشغل اللذيذ ،من ما يحبش زوبة2 ،عى دبوس ،كذلك
قدم أيضا للتليفزيون عدة أدوار مهمة مسلسات شهرة من بينها:
مليون ى العسل ،الهاربان ،وجهان للحب ،اللقاء اأخر ،امصيدة،
كا شارك ي السينا بأداء بعض اأدوار الثانوية ي عدد كبر من
اأفام من بينها 30 :يوم ي السجن ،أضواء امدينة ،أكاذيب حواء،
مرامار ،سفاح النساء ،أونكل زيزو حبيبي.
والحقيقة أنه قد أظهر مهارة فائقة بقدرته عى التميز وخطف
اأنظار مها كانت مساحة الدور صغرة ومها كان معه عدد كبر
من النجوم ،حتى أن مساحة دوره ي بعض اأحيان كانت ا تزيد
عن مشهدا واحدا مكن حذفه دون أي تأثر عى اأحداث الدرامية،
ومع ذلك كان ينجح ي تحدى الجميع وي ترك بصمة واضحة بحيث
يصعب أن ينى بعد نهاية أحدث الفيلم ،ومن أكر اأمثلة وضوحا
وتؤكد ذلك أدواره التالية :سجن الحجز اعب الشطرنج بفيلم
“أنت إلي قتلتل بابايا” ،امحامي /إساعيل خفاجي بفيلم “سفاح
النساء” ،زبون يرما ادوس بفيلم “عفريت مراي” ،وزير إمارة
ماتتيا بفيلم “عريس بنت الوزير” ،حوكشة ابن حارس الرايا بفيلم
“أضواء امدينة” ،قائد اأوركسرا ي فيلم “أخطر رجل ي العام”.
وجدير بالذكر أن قامة اإسهامات امرحية للفنان /إبراهيم
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سعفان تتضمن كذلك إبداعه ي تجسيد عدة شخصيات درامية
مهمة ومن بينها عى سبيل امثال :عبد الفتاح امريض امسن ي
امستشفى مرحية “الدبور” ،شخصية الفتى امدلل ابن الذوات/
عبد العزيز الشهر بزوزو مرحية “سنة مع الشغل اللذيذ”،
مندور بك تاجر الكتان بدمنهور مرحية “اأستاذ /مزيكا) ،عبد
الفتاح العامل محل الورد مرحية “سفاح رغم أنفه” ،مدير
الركة مرحية “من جوز من ؟”.
ونظرا لدماثة خلقه وطيبة قلبه وقدرته عى العطاء باإضافة إى
إجادته التامة لقواعد اللغة العربية الفصحى وميزه باإخاص
والدقة ي العمل حرص عدد العاملن بالوسط الفني عى
اإستفادة من خراته الكبرة واإستعانة به لتدريب بعض الوجوه
الجديدة وي مقدمتهم الفنانة القديرة الراحلة /سعاد حسني،
التي قام بالتدريس لها نظريا والتدريب عمليا مادة “فن اإلقاء”.
ويذكر أن الفنان القدير /إبراهيم سعفان قد مر ي حياته بعدة
مواقف صعبة ولعل من أصعب تلك امواقف التي مرت به
وفاة أربعة من أبنائه ي عام واحد (إذ توي ثاثة أطفال وطفلة
وهم ي سن صغرة بسبب إصابتهم بالجفاف) ،ولكن الله أكرمه
وأنجبت زوجته مرة أخرى فأطلق عى امولودة الجديدة اسم
“رضا” ،وبعدها أنجب أربعة أبناء آخرين ،أصغرهم نجله /
محمد سعفان خريج امعهد العاي للموسيقى وعازف “آلة
القانون” بدار اأوبرا امرية ،والذي كان يبلغ من العمر ماي
سنوات فقط حينا توي والده ي  14سبتمر عام  .1982وجدير
بالذكر أن الفنان القدير /إبراهيم سعفان قد رحل عن عامنا إثر
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إصابته بأزمة قلبية حادة أثناء مشاركته بتصوير إحدى امسلسات
التليفزيونية ي عجان باإمارات العربية امتحدة .وكانت آخر
اأعال التليفزيونية التي شارك بها هي مسلسل “امصيدة”،
وآخر امرحيات التي شارك ي بطولتها مرحية “اتنن عى
الدبوس”.
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعاله الفنية طبقا إختاف
القنوات امختلفة (مرح ،سينا ،إذاعة ،تليفزيون) مع مراعاة
التتابع التاريخي كا يي:
أوا  -اأعمال المسرحية:
ظل امرح هو امجال امحبب للفنان /إبراهيم سعفان ،فقد
تفجرت من خاله هوايته لفن التمثيل ،كا أثبت وأكد موهبته
أيضا من خاله بعدما تعلم أصول التمثيل أكادميا ،ولذا فقد
كان من امنطقي أن يشارك ي عدد كبر من امرحيات امتميزة
حتى أصبح نجا كوميديا محببا يحرص الجمهور عى متابعة
أعاله ،وإن م يحظ بفرصة البطولة امطلقة إطاقا بعدما حبسه
امخرجون وامنتجون ي اأدوار الثانية فقط ،وي هذا الصدد
يجب التنويه إى أن فرة مسارح التليفزيون وبالتحديد من عام
 1962إى عام  1966تعد هي الفرة التي استطاع الفنان /إبراهيم
سعفان أن يؤكد موهبته ويلفت اإنظار إليه ،حيث شارك خالها
بأداء بعض اأدوار الرئيسة ي عدة مرحيات بفرق“ :امرح
الحديث”“ ،امرح الكوميدي” ،كا تعد فرة السبعينيات
ومشاركاته بعروض فرقة “الريحاي” من أزهى فرات تألقه
امرحي والفني.
ومكن تصنيف مجموعة أعاله امرحية طبقا للتتابع التاريخي
مع مراعاة إختاف الفرق امرحية وطبيعة اإنتاج كا يي:
 1بفرق مسارح الدولة: “امرح الحديث” 111 :كفر مجاهد ( ،)1962وداع ،الرجلوالطريق (.)1963
 “امرح الكوميدي” :زيارة غرامية ( ،)1963الدبور ،حركةترقيات ( ،)1965الزوجة آخر من يعلم ( ،)1966سفاح رغم
أنفه ،من قتل من ؟ (.)1967
 2بفرق القطاع الخاص: “الفنانن امتحدين” :زنقة الستات (.)1965 “الريحاي” :عريس ي أجازة ( ،)1966عفريت الستات (،)1969سنة مع الشغل اللذيذ ( ،)1970باي باي ( ،)1973اماك اأزرق
( ،)1974أواد عي مبة ،يا حلوة ما تلعبيش بالكريت (،)1975
الحرامية ( ،)1977من ما يحبش زوبة (.)1978
 “امرح الفكاهي” :الورثة (.)1975 “مرح النجوم” :السنيورة تكسب (.)1979 “نجوم الكوميديا” :اثنن عى الدبوس (.)1982 مرحيات مصورة :بخاف امرحيات السابقة والتي صوربعضها تليفزيونيا شارك ي عدد كبر من امرحيات التي أنتجت
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خصيصا للتصوير والعرض التليفزيوي ومن بينها امرحيات التالية:
رجل آيل للسقوط ،فندق السعادة الزوجية ،من جوز من ،الفلوس
حبيبتي ،كوبري امزلقان ( ،)1975غبي ي الفضاء ( ،)1977صباح
الفل يا فل ( ،)1982أجازة ممتعة جدا ( ،)1983أسعد سعيد ي
العام ( ،)1984حاجة تحر ( ،)1985اأستاذ مزيكا (.)1990
وجدير بالذكر أنه ومن خال مجموعة امرحيات التي شارك ي
بطولتها قد تعاون مع نخبة من امخرجن الذين مثلون أكر من
جيل ومن بينهم اأساتذة :السيد بدير ،كامل يوسف ،محمود
ريف ،محمود مري ،سعيد أبو بكر ،كال يس ،عبد امنعم
مدبوي ،صاح منصور ،نبيل خري ،حسن عبد السام ،السيد راي،
سمر العصفوري ،حسن اإمام ،محمود األفي ،فهمي الخوي ،عبد
الغني زي ،أحمد حلمي ،نبيل الهجري ،شاكر خضر.
ثانيا  -أعماله السينمائية:
م تستطع السينا اإستفادة بصورة كاملة من هذا الفنان القدير
وموهبته الكبرة ،خاصة وأنه بدماثة خلقه وتواضعه الشديد
قبل القيام باأدوار الثانوية التي أجاد ي تجسيدها فحبسه فيها
امنتجون وامخرجون ،خاصة وأنه مع إعتزازه بكرامته ومحافظته
عى كريائه الفني م يسع مطلقا إى القيام بأدوار البطولة ،ومع
ذلك ويحسب ي مسرته الفنية مساهمته ي إثراء مسرة الفن
امري بامشاركة ي خمسة وتسعن فيلا خال ما يقرب من
خمسة وعرين عاما ،حيث كانت أوى مشاركته السينائية وهو ي
عمر خمسة وثاثن عاما بفيلم “حسن ونعيمة” من إخراج /هري
بركات عام  ،1959ي حن كانت آخر أفامه “تجيبها كده تجيلها
كده هي كده” من إخراج /عمر عبد العزيز عام .1982
وتضم قامة أعاله السينائية اأفام التالية :حسن ونعيمة
( ،)1959امشاغب ( 30 ،)1965يوم ي السجن ( ،)1966أخطر
رجل ي العام ( ،)1967جزيرة العشاق 5 ،ساعات ،عام مضحك
جدا ،ثاث قصص ،القضية  ،68كيف ترق مليونر ،عفريت
مراي ( ،)1968سكرتر ماما ،أرار البنات ،الحرامي ،زوجة غيورة
جدا ،مرامار ،شارع اماهي ،راع امحرفن ،أكاذيب حواء ،دلع
البنات ( ،)1969امراية ،عريس بنت الوزير ،امجانن الثاثة ،حب
امراهقات ،ورد وشوك ،أنت إلي قتلت بابايا ،سفاح النساء ،أنا
وزوجتي والسكرترة ،فرقة امرح ( ،)1970مذكرات اآنسة منال،
البيوت أرار ،إبنتي العزيزة 5 ،شارع الحبايب ،رحلة لذيذة
( ،)1971العاطفة والجسد ،عاشة ي اأدغال ،لحظات خوف،
أزمة سكن ،ذئاب عى الطريق ،أضواء امدينة ( ،)1972نساء الليل،
 3فتيات مراهقات ،إمرأة من القاهرة ،مدرسة امراهقن (،)1973
شياطن إى اأبد ،عايشن للحب ،ي الصيف ازم نحب ،حبيبتي
شقية جدا ،عريس الهنا ،اأحضان الدافئة ،الفاتنة والصعلوك
( ،)1974أريد حا ،سؤال ي الحب ،إحري من الرجال يا ماما ،بابا
آخر من يعلم ،امطلقات ،مجانن بالوراثة ،الكل عاوز يحب ،من
يقدر عى عزيزة ،جفت الدموع ،الرداء اأبيض ( ،)1975العش
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جريدة كل المسرحيين

الهادئ ،أزواج طائشون ،ملك التاكي ،غراميات عازب ،عام عيال
عيال ،رجل زائد عن الحاجة ( ،)1976الوليد والعذراء ،اأزواج
الشياطن ،من أجل الحياة ،بص شوف سكر بتعمل إيه ،أونكل زيزو
حبيبي ،شيلني وأشيلك ،كان وكان وكان ،البنت الحلوة الكدابة
( ،)1977شباب يرقص فوق النار ،واحدة بعد واحدة ونص ،شفاه
ا تعرف الكذب ( ،)1978قصة الحي الغري ،إحنا بتوع اأوتوبيس،
خدعتني إمرأة ،ومي اأحزان ( ،)1979مخيمر داما جاهز ،أذكياء
لكن أغبياء ،إستقالة عامة ذرة ( ،)1980إلي ضحك عى الشياطن،
عاقة خطرة ( ،)1981الحل أسمه نظرة ،القفل ،تجيبها كده تجيلها
كده هي كده (.)1982
ويذكر أنه قد تعاون من خال مجموعة اأفام السابقة مع نخبة
متميزة من كبار مخرجي السينا العربية وي مقدمتهم اأساتذة:
نيازي مصطفى ،السيد بدير ،السيد زيادة ،حلمي رفلة ،عباس
كامل ،هري بركات ،صاح أبو سيف ،حسن رمزي ،محمود ذو
الفقار ،حسن الصيفي ،فطن عبد الوهاب ،عاطف سام ،كال
الشيخ ،حسام الدين مصطفى ،نجدي حافظ ،عبد امنعم شكري،
حسن رضا ،أحمد ضياء الدين ،حسن كال ،عي بدرخان ،أرف
فهمي ،محمد عبد العزيز ،أحمد فؤاد ،حسن عارة ،سعيد مرزوق،
محمود فريد ،كال صاح الدين ،محمد سام ،سيد طنطاوي ،أحمد
ياسن ،أحمد ثروت ،تيسر عبود ،نار حسن ،عمر عبد العزيز،
إساعيل القاي ،إساعيل حسن ،زي صالح ،إبراهيم الشقنقري،
يحيى العلمي ،عادل صادق ،سعيد عبد الله.
وذلك بخاف بعض اأفام اأخرى ومن بينها :البحث عن الجرمة
(إخراج /عباس كامل) ،مصيدة الحب والزواج (إخراج سعيد عبد
الله).
ثالثا  -إسهاماتها اإذاعية:
شارك الفنان /إبراهيم سعفان بأداء بعض الشخصيات الدرامية
امهمة بصوته امميز وقدراته اأدائية العالية ي عدد كبر من
امسلسات الدرامية والتمثيليات والسهرات اإذاعية ،ولكن لأسف
يصعب بل ويستحيل حر جميع امشاركات اإذاعية لهذا الفنان
القدير والذي ساهم ي إثراء اإذاعة امرية بأعال كثرة عى مدار
مايقرب من نصف قرن ،وذلك نظرا أننا نفتقد ولأسف الشديد
لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لأعال اإذاعية ،وتضم
قامة أعاله اإذاعية مجموعة كبرة من امسلسات والتمثيليات
اإذاعية ومن بينها :لن ننى ،ساكة أبو ر باتع ،أنت إلي قتلت
بابايا ،مدرسة امشاغبن ،رزق الهبل ،شلة اأنس ،مذكرات زوج،
دنيا بنت دنيا .هذا ويجب التنويه عند محاولة توثيق مجموعة
إسهاماته اإذاعية  -بخاف مجموعة امسلسات الكوميدية التي
شارك ي تجسيد بعض شخصياتها امحورية  -مشاركته أيضا ي عدد
كبر من اأعال باللغة العربية الفصحى التي كان يجيد ويستمتع
بالحديث والتمثيل بها.
رابعا  -أعماله التلفزيونية:
أتاحت الدراما التليفزيونية للفنان القدير /إبراهيم سعفان فرصة
امشاركة بأداء بعض اأدوار الدرامية امتنوعة بعدد كبر من
امسلسات والتمثيليات التليفزيونية امهمة ،فنجح من خالها ي
تحقيق اانتشار الفني وتأكيد قدراته ومهاراته الفنية .ولكن لأسف
يصعب رصد وتسجيل جميع مشاركاته نظار لغياب التوثيق العلمي
لأعال التليفزيونية!! ،هذا وتضم قامة إسهاماته اإبداعية أدائه
لبعض اأدوار الرئيسة بامسلسات التالية :أيام الشقاوة ،وسط
الزحام ،موعد م يتم ،عاشة عكاشة ،قهوة امعلم رضا ،لص الثاثاء،
الشنطة مع من ؟ ،امنبوذ ،حلم نصف الليل ،جراح عميقة ،الهروب،
فوازير وحوي يا وحوي ،الرجل الغامض ،امدينة الهادئة ،الهاربان،
عودة الروح ،اآنسة ،كيمو ،القضية  ،80مليون ي العسل ،اللقاء
اأخر ،عاشق الربابة ،أعقل زوجن ي العام ،امصيدة.
رحم الله الفنان القدير /إبراهيم سعفان الذي عشق الفن ومهنة
التمثيل بكل الصدق فأخلص ي جميع أعاله وبذل قصارى جهده
ي تجسيد مختلف الشخصيات الدرامية ،كا حرص عى امشاركة
ي اأعال الكوميدية وتقديم أدواره بصورة كاريكاترية محببة
بهدف إسعادنا وخلق البسمة عى شفاهنا ،فوفقه الله ي وضع
بصمة مميزة له وي كسب ثقة وحب امشاهدين الذين تابعوا
أعاله وحفظوا بعض عبارات لزماته الكوميدية ومن أشهرها:
“أنتم ما بتضحكوش ليه ؟؟”“ ،أنا مبسوط كده  ..أنا مرتاح كده”،
“ضحكتني يا قصر” .ويكفي أن نسجل له نجاحه وتأكيد موهبته
وتألقه وسط جيل الستينيات والسبعينيات الذي ضم نخبة من
كبار نجوم الكوميديا من بينهم اأساتذة :عبد امنعم مدبوي ،فؤاد
امهندس ،محمد عوض ،أمن الهنيدي ،حسن مصطفى ،أبو بكر
عزت ،عادل إمام ،سعيد صالح ،سيد زيان.

مشهد

لماذا تحولت عروضنا المسرحية إلى (فرح بلدي)؟
محمد الروى
بداية ،أقر بأنني أعلم ماما أن ما سيي من سطور
سيغضب مني بعض أصدقاي من امرحين .لكنهم
بالتأكيد سيعذرونني معرفتهم أنني ا أكتب إا ما أحسه
وأؤمن به.
وما أقصده هو تلك الظاهرة التي انترت مؤخرا ي
عروضنا امرحية ،وا أعرف تحديدا من هو أول من
ابتدعها ،وهي ظاهرة تحويل العرض امرحي بعد
نهايته إى ما يشبه (الفرح البلدي)؛ حيث يقف امخرج
أو بطل العرض يعلن ،عى طريقة (نباطي اأفراح) ،عن
من يصفهم بنجوم الحضور (الفنان فان ،والفنانة فانة،
والناقد فان ،والصحفية فانة ،والسفر والوزير و ...و).
بل ويستدعيهم واحدا واحدا للصعود عى خشبة امرح
لتلتقط لهم الصور معه ومع أبطال العرض.
وريعا ما ستتحول هذه الصور إى وسيلة دعاية عن
العرض عى صفحات (الفيسبوك) مصحوبة طبعا بكلات
أقلها (وحقق عرضنا نجاحا منقطع النظر) أو (أكر عائد

لإيرادات ي تاريخ امرح امري) أو (رفنا اليوم
بالحضور معاي الوزير ومعاي السفر ونجم نجوم الـ.)...
أعرف أن من حق أصحاب العرض أن يسوقوا لعرضهم،
وأن من حقهم أن يفرحوا بنجاحه ،لكن يبقى ي النهاية
أن لكل مجال طرقه وأساليبه امؤطرة ما أسميه أخاقيات
العمل ..كل عمل ..والعمل الفني عى رأس قامة اأعال.
وسيسمح ي أصدقاي (امسوقون) لعروضهم ،أن ألفت
نظرهم إى أمر قد يبدو تافها من وجهة نظر بعضهم،
لكنه ي حقيقته يخص  -بالنسبة ي عى اأقل – احرام
الذات واحرام الفن واحرام الفنانن .فالعرض امرحي
هو ملك فنانيه ،هو ليلة فرحهم ،والتحية ي نهايته
تخصهم وحدهم .وأنت بفعلتك هذه (حسنة النية بكل
تأكيد) تخطف فرحتهم ونجوميتهم (ي هذه الليلة عى
اأقل) ومنحها آخرين تظنهم لنجوميتهم الطاغية ،من
وجهة نظرك ،أنهم سيمنحون عرضك رفا ما ،هذا من
ناحية .ومن ناحية أخرى ،عليك أن تعي أن باستدعائك
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لناقد ما ،حر عرضك للكتابة عنه ،فأنت تورطه ي
حرج (تقصده أو ا تقصده) نتيجته أحد أمرين ،إما أن
يستكمل امجاملة أو ما أصفها (بالنقوط) فيخرج يكتب
مشيدا بعرضك ،متجنبا كل ما يظنه ماحظات كان يجب
عليه أن يذكرها ،أو أن يتخذ قرارا يعفيه من الحرج بعدم
الكتابة عن عرضك الذي ورطته أنت (صوتا وصورة) ي
تحية م تكن أكر من مجاملة عابرة.
عن نفي  -وأظن أن آخرين يفعلون – أملص دوما من
تلبية هذا ااستدعاء ،إما بالخروج فور انتهاء العرض وقبل
أن تبدأ فقرة الـ(نقوط) ،وإما إن م ينجح هروي أضطر
إى ااعتذار علنا عن الصعود بحجة عادة ما أعلنها بصوت
عالٍ (أنا رايح الحام)!
أصدقاي الفنانن ..أرجوكم ،ثقوا فيا قدمتم ،واكتفوا به،
وانتظروا كتابات النقاد ،واأهم ا ترقوا فرحة ممثليكم
ي ليلة هم اأجدر بأن يكونوا نجومها الوحيدين ..فهل
تفعلون؟
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مسارح الدولة كاملة العدد ف العيد و«نظرة»
و«مدد» من اأحد بالمجان على «الجزة الثقافي»
اقبال كبر شهدته عروض البيت الفنى للمرح والبيت
الفنى للفون الشعبية وااستعراضية عى مدار ايام عيد
اأضحى امبارك بعضها حسب ما صدر من بيانات تصدر
ايرادات مرح الدولة سواء ى عرض “أبو كبسولة” ألفرقة
اسكندرية تأليف محمد الصواف وإخراج محمد مرى
و عرض “ أليس ى باد العجائب” للمخرج محسن رزق
من انتاج فرقة تحت الـ  18ـ ا فاة لتحقيق عرض القطط
جاهرية اضطرت إدارة فرقة امرح القومى لأطفال
لتقديم حقلتن باليوم الواحد ،والعرض من تأليف
وأشعار صفوت زينهم وإخراج صفوت صبحى
وقد أصدرت وزارة الثقافة بيانا يعر عن النجاح ى
جذب جموع امرين بالقاهرى وامحافظات عى
حد قول البيان وكذا عر الفنان إساعيل مختار رئيس
البيت الفني للمرح عن سعادته باإقبال الجاهري
الذي شهدته عروض البيت الفني للمرح ى أيام عيد
اأضحي امبارك ،و التي تنر مسارح الدولة ما بن القاهرة
و اإسكندرية و البحر اأحمر ،حيث يعرض البيت الفني
هذا العام  ٣عروض محافظة ااسكندرية و عرض محافظة
البحر اأحمر ،و ذلك بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية
و الهيئة العامة لقصور الثقافة و وزارة الشباب و الرياضة،
ي إطار خطة وزارة الثقافة لتجوال العروض بامحافظات
 ،و التي أثبتت نجاحها من خال اإقبال الكبر الذي

تشهده العروض حتى اآن ،هذا بااضافة إى اإقبال الكبر
التي تشهده عروض البيت الفني للمرح بالقاهرة.
وأوضح “مختار” ان هذا اإقبال الكبر خاصة بامحافظات

دليل عى تعطش الجمهور الكبر للمرح ،حيث أصبحت
العروض امرحية اآن توضع ضمن خطة الجمهور لقضاء
العيد كغرها من امقاصد اأخرى للجمهور لقضاء اأعياد،

خاصة ان أسعار تذاكر العروض ي متناول الجميع حيث
تبدأ معظمها من  ٢٠جنيه للتذكرة ،بااضافة إى تنوع
العروض امرحية والتي نحرص داما عى ان تنال رضاء
اأذواق امختلفة للجمهور
كا يقدم مرح الشباب بدءا من اأحد عى مرح
الجيزة الثقاي عري “مدد” و “نظرة” عروض مشاريع
تخرج الدفعةاأوى من ورشة “إبدأ حلمك” ،والتي
تقيمها فرقة مرح الشباب  ،ذلك اأحد امقبل اموافق
 ٢٦أغسطس الجاري ي مام السابعة مساء ،مشاركة ١٥٠
شاب و شابة ،هم متدري الورشة الذين تم تدريبهم
إحرافيا بالورشة التي بدأت ي شهر أغسطس اماي.
جدير بالذكر ان مروعات التخرج تقدم بإراف
امخرج أحمد طه ،شارك بالتدريب ي عرض “مدد” ي
الدراما الدكتور عاء عبد العزيز ،التمثيل أرف فاروق،
السينوجرافيا عمرو اأرف ،اموسيقى و الغناء حازم
الكفراوي ،الرقص ضياء شفيق ،بينا شارك ي التدريب
مجموعة عرض “نظرة” ي الدراما ميرة صاح الدين،
التمثيل أحمد مختار ،السينوجرافيا محمود حنفي،
اموسيقى والغناء أحمد حمدي رؤوف ،الرقص تامر
فتحي.

أحمد زيدان

