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فرسان الشرق تقدم « بهية»

بمسرح الجمهورية  2٦ - 25 -24أكتوبر

تقدم فرقة فرسان الرق للراث ،التابعة
لدار اأوبرا امرية ،عرض «بهية» ،عى مدار
ثاث ليال ٢٦ - ٢٥ -٢٤ ،أكتوبر عى مرح
الجمهورية ،.ى مام الساعة الثامنة مساء ،أسعار
التذاكر  ٢٥-٣٥-٥٠جنيه.
العرض تصميم وإخراج كرمة بدير ،ورؤية
درامية محمد فؤاد ،وديكور ومابس أنيس
إساعيل ،ومستلهم من مرحية نجيب رور
الشهرة «ياسن وبهية « ومن اموال الشعبى
امعروف «يا بهية وخرينى».
جدير بالذكر أن فرقة فرسان الرق أسستها
وزارة الثقافة عام  ،2009بهدف استلهام الراث
امرى والعرى ،وإعادة صياغته فنيا من خال
تصميات وتابلوهات حركية مبتكرة ،تحمل
صبغة شعبية ودرامية وتاريخية.

أحمد زيدان

قطار «مسافر ليل»

يعود لساحة الهناجر  25أكتوبر

يعود العرض امرحى « مسافر ليل « لساحة مركز الهناجر
للفنون من الخامس والعرين من اكتوبر الحاى يوميا عدا
اإثنن ي مام الساعة السابعة مساء سعر التذكرة  30جنيه.
العرض يعد اإنتاج اأول مركز الهناجر للفنون عى ساحته
بدار اأوبرا ،تحت إراف الفنان محمد دسوقي مدير امركز،
إخراج وسينوغرافيا  :محمود فؤاد صدقي ،بطولة الفنانن «
عاء قوقة  -جهاد ابوالعنن  -حمدى عباس» ،موسيقى  :زاكو،
إضاءة أبوبكر الريف.
يذكر ان عرض مسافر ليل حظى بحضور كبر من امهتمن
والناقد وسط إشادة كبرة وسوف يتجول خارج القاهرة خسب
تصيح وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم ،والتى عرت عن
إعجابها بالعرض الذى يتخذ من عربة قطار مرحا لأحداث،
ويجسد بعض عنار الديكتاتورية وإستخدمها للقوة والقمع،
إى جانب شخصية الراوى التى تعر عن معاناة امقهور ،مشرة
إى اأداء الرائع لفناى العرض ،وقالت إن مثل هذه العروض
الجيدة نسعى إى استثارها جيدا وأن تصل أكر عدد من
الجمهور ى مختلف امحافظات .

شياء سعيد

«اأمرة والحطاب»

يبدأ بروفات على خشبة القومي لأطفال
ياسمن عباس

تحتفى بذكرى نجيب سرور

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من
اأنشطة والفعاليات بفرع ثقافة الدقهلية حيث
نظم قر ثقافة نجيب رور بإخطاب يوم ثقاي
لاحتفال بذكرى رحيل الشاعر واأديب نجيب
رور وذلك بامرح امكشوف بالقر ،تضمن
الحفل محارة عن سرته ومؤلفاته حارها
مصطفى الرقاوي وضح خالها حياته فهو شاعر
وممثل مري ولد ي قرية إخطاب وكان مح ًبا
للمرح والتمثيل فالتحق بامعهد العاي للفنون
امرحية وتخرج منه ليعمل ي مجال التمثيل
واإخراج وأصدر نجيب رور طوال حياته عدة
دواوين شعرية ومتع بحس نقد رفيع ،تاها
امسية شعرية بدأت بفقرة مناجاه للطالب عبد
الرحمن عبد ربه وقصيدة «الطر ده من هشه»
مصطفى الرقاوي وقصيدة «ترنيمة عن أسد
«للشاعرة أمل شعبان و تخلل الحفل فقرة غنائية
واسكتشات منها اغنية أهو ده إى صار للطالبة
ندى أمن وصمتا صمتا يا أشجارغناء جاعى
والبحر بيضحك ليه للمطرب نر رف واسكتش
حلم بهية ونعيمة والحوريات لفاطمة أبو البقي
وقصيدة نحن قوم طيبون ملك فؤاد وقصيدة
يا شعب يا معلم للطفلة لينا الرقاوي ،وجاء
الحفل بحضور كوكبة من الشعراء منهم محمد
امتوي مسلم ،السيد فاروق،حسن امأمون،محمد
الشناوي وغرهم.
كا واصل قر ثقافة منية النر الورشة الفنية
امقامة ضمن فعاليات ملتقى الطفل اأول للمياه
محموعة من اأعال الفنية امعرة عن قيمة
اماء ورورة الحفاظ عليه.
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جريدة كل المسرحيين

قال امخرج حسن يوسف ،مدير امرح القومي للطفل ،إن امخرج
محمد حجاج بدأ ي بروفات عرضه امرحي الجديد «اأمرة
والحطاب» عى خشبه امرح ،والذي من امقرر افتتاحه قري ًبا.
وأضاف مدير القومي لأطفال أن العرض امرحي يتحدث عن قيمة
العلم والعمل ي حياة اأطفال والكبار ،وعن ااعتاد عى الذات،

واابتعاد عن الخرافات ،وعدم ااعتاد عليها ي تحقيق ما نتمناه.
«اأمرة والحطاب» بطولة هدى هاي ،هادي خفاجي ،سيد جر،
حمدي العري ،محمود البنا ،ديكور حازم شبل ،مابس مروة عودة،
تأليف طارق مري ،إخراج محمد حجاج.

ثقافة الدقهلية

[

[

متابعات

مسرح الغد

يستعد لثاث عروض جديدة

قال امخرج سامح مجاهد ،مدير مرح الغد،
إن العرض امرحي “ظل الحكايات” بدأ برفات
عى خشبة امرح ،مش ًرا إى أن العرض يتحدث
عن اانتظار بدون سعي ،وااعتاد عى التواكل
والسلبية.
ومن امقرر أن يتم افتتاحه عقب اانتهاء من
اشراطات الحاية امدنية ،والعرض بطولة حمزة
العيي ،اشينة اشن ،خالد محايري ،أحمد أبو
عمرة ،ومن تأليف إبراهيم الحسيني ،وإخراج
عادل بركات.
وأضاف مجاهد أنه سوف يبدأ ي بروفات العرض
امرجي “جرمة كاملة” عقب اانتهاء من
بروفات “ظل الحكايا” ،ويتناول العرض جرمة
قتل ي قالب كوميدي بوليي ،بطولة أعضاء
فرقة مرح الغد ،ومن تأليف لينن الرمي،
وإخراج محمد متوي.
وأشار مدير مرح الغد إى قرب البدء ي
بروفات العرض امرحي “اسفرير” ،والذي
يتحدث عن العاقات اإنسانية النسائية ،بطولة
ناهد رشدي ،وريم أحمد ،ومن تأليف صفاء
البيي ،وإخراج محمد صابر.

ياسمن عباس

أوسكار والسيدة الوردية

عرض جديد لفريق كريبتون الفي

يقدم فريق كريبتون القراءة امرحية لنص تأليف أوسكار والسيدة الوردية
تأليف إريك إمانويل شميت ي السابعة مساء  25أكتوبر الجاري ي ستيدج
الزمالك من اخراج عبد الرحمن أرف (عبقرينو)
قال عبد الرحمن أرف امخرج عرض “ أوسكار والسيدة الوردية “
وتدورأحداثها حول أوسكار الطفل اامقيم بامستشفى مرضه بالرطان ويحيا
ي عزلة فتنصحته السيدة الوردية ممرضته محاولة خاصة كتابة رسائل إى
الله ينقل فيها عن كل ما يشعر به وبحدث له وكل ما يبفى ويتمنى خال
الـ 12يوما امتبقية من عمره ،وعندما قام أوسكار بالكتابة إي الله تحولت
حياته من العزلة اموحشة إى حياة اجتاعية أخرى مبهجة وأوضح
عبقرينو أنه سوف يتم مناقشة النص والعرض عقب تقدمه من الكاتب خالد
الحسيني والناقدة همت مصطفى والصحفي والناقد كال سلطان .
أوسكار والسيدة الوردية مصر  :محمد صالح بطولة الفنان وامخرج حادة
شوشة ومريت جال ،وطارق عبد العال ،مخرج منفذ ابراهيم ماي اخراج

عبدالرحمن عبقرينو .
كريبتون هو كيان مرحي مستقل هدفة إنتاج العروض امرحية و امزج بن
كل أنواع فنون اآداء ويقدم العديد من الورش امرحية أسسه امخرج عبد
الرحمن عبقرينو وهو م يزل طالبا وي السادسة عر من عمره ي  25يناير
2017
قدم كريبتون العرض امرحي ضحكة باستيك ي ابريل  2016كأول تجربة
إخراجية مؤسس الفريق ومخرجه كا قدم العرض امرحي الوردوس بفراير
اماي عي مرح رومانس وي العديد من محافظات مر وكذلك ي بعض
الدول العربية كا قدم ي شهر رمضان اماي ليال عديدة للعرض امرحي
ليلة من ألف ليلة بالربع الثقاي بشارع امعز لدين الله الفاطمى.

انطاق الدورة 23

«خارميدس»

بمعهد جوته  25أكتوبر بالمجان

جريدة كل المسرحيين

تقدم فرقة يوتوبيا مرحية «خارميدس» وهي
معالجة درامية لنص امزاد للكاتب ميخائيل
رومان عى مرح معهد جوته بالدقى ي إطار
منحة شباك الفن امقدمة من معهد جوته
بالقاهرة ،وذلك يوم الخميس  25أكتوبر ى مام
الساعة  7مساء ،الدخول مجانا
مرحية «خارميدس» بطولة رضوي حجازي
«الزوجة  /اأم» ،محمد حافظ «حمدي» ،محمد
شوقي «الغريب» ،نورالله عزيز «امرأة» ،دعاية
وإعان ريف سمر  -مينا نعيم ،إدارة مرحية
محمد ممدوح  -أحمد خالد ،إعداد موسيقى
كريم أبو امجد ،إضاءة رضوان محمد ،ديكور
حنان كرم ،معالجة درامية ومخرج مساعد منال
مغري ،إخراج محمد حافظ

آية محمد
العدد 582
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همت مصطفى

لمهرجان سمنود المسرحى

انطلقت فعاليات الدورة  23من مهرجان سمنود امرحي ي  18من أكتوبر
الحاي وتستمر حتى  28من الشهر ذاته ،ويضم جدول امهرجان  27عرضا
مرحيا ،يتم تقدمها عى مدار عرة أيام.
قال امنسق العام للمهرجان حاتم خورشيد :وتتكون لجنه التحكيم من
الناقد د .طارق حمدي الكاتب وامخرج هشام حامد ،وامخرج محمد لبيب.
وأشار إى أن الدورة  23للمهرجان ستشهد بثا مبارا للعروض وللندوات
وتقرير يومي عن للعروض التي ستقدم معدل ثاثة عروض ي اليوم
الواحد.
وتابع خورشيد  :العروض امشاركة بالدورة  23هى  ”:كلنا نشد الحبل”
لفرقة سمنود ،إخراج حاتم خورشيد ،وعرض “الجبانة” لفرقة حلم السويس
إخراج محمد إساعيل ،ومرحية “أهل الكهف” إخراج صرى سعد،
مرحية “الكابوس” لفرقة الشمس إخراج خالد ربيع“ ،شقاوة بقلظ” لفرقة
فرسان الضحك إخراج عبد الرحمن هشام ،مرحية “انتظار” إخراج أحمد
السان،مرحيه جرمه ى جزيره اماعز أخراج محمد عبد الفتاح ،خالتي
صفيه والدير لفرقه كاكيت أخراج عبد الله عسكر ،مرحية “الخوف”
تأليف بكرى عبد الحميد وإخراج أحمد حسن“ ،خالتى صفية” إخراج خالد
محمود لفرقة شيزوفرينيا ،و “حصاد الشك” إخراج مصطفى الفقى“ ،ساحر

الحياة” إخراج محمد الهوارى ،مرحية شبهي إخراج كر صابر“ ،صفية”
عن رواية بهاء طاهر لفرقة كيان امرحية إخراج منال عامر“ ،فنجان قهوة
عى مائدة اأموات” إخراج كريم عبد الرسول“ ،اأخطبوط “ إخراج أحمد
سامي ،مرحية “سمك” إخراج عمرو عفر لفرقة دراويش امرح“ ،قبل
البداية” إخراج صرى اللقاى ،مرحية “ورا الشمس” إخراج عمرو الطيب،
“نص دايره” إخراج امعتصم بالله ،مرحية “الجواب” إخراج محمد ربيع
لفرقه كواليس“ ،سعيد الوزان” تأليف إبراهيم الحسينى ،إخراج مها بدر،
“سرة بنى زوال” تأليف محمد عى ،إخراج طارق الشحات“ ،الغجري” تأليف
بهيج إساعيل ،إخراج حسن عبد العزيز 8“ ،حارة يوتوبيا” تأليف مصطفى
حمدى ،إخراج سامح سعيد“ ،حدث ي ليلة زفاف” لفرقة أرابيسك إخراج
جوزيف نسيم .
واضاف خورشيد :امهرجان يقام تحت رعاية الدكتور أرف صبحي وزير
الشباب والرياضة و محمد إساعيل وكيل وزاره الشباب بالغربية ،وحر
اافتتاح مسؤلو الشباب والرياضة بالغربية وكبار امسئولن التنفيذين
بامحافظة ومدير امهرجان إبراهيم زهران ،كا يكرم امهرجان ي الختام
بعض الرموز امرحية والفنية ،ويتم توزيع الجوائز عى الفائزين

منال عامر
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جديد فرقة الشمس

العرائس ينتظر

«الحكاية روح» تزامنا مع اليوم العالمي للعصا البيضاء علي مسرح الحديقة الدولية

« نجو الخشب» و« محطة مصر»

قال امخرج محمد نور الدين ،مدير مرح العرائس،
إن عرض «ي محطة مر» ي مرحلة الروفات حال ًيا،
ومن امقرر أن يتم افتتاحه عقب اانتهاء من تجديدات
امرح واشراطات الحاية امدنية ،والعرض من تأليف
محمد زناي ،وإخراج رضا حسنن.
وأضاف نور الدين أن هناك عرض آخر بعنوان «نجوم
خشب» سوف يتم البدء ي الروفات الخاصة به عقب
اانتهاء من بروفات «ي محطة مر» ،مؤكدًا أن امرح
ا يسيع سوى بروفة لعرض واحد ،ويتناول العرض
إحدى امسابقات لفن العرائس مع تقديم مجموعة من
الفقرات الشيقة.
عرض «ي محطة مر» تأليف حمدي عطية،
سينوغرافيا د .نبيل الحلوجي ،إخراج سيد رستم.

ياسمن عباس

«نسيت كلمة السر»

بالساقية  29أكتوبر

و %٣٠لغة عامية .
كا أوضح الفنان وائل ابو السعود أن من الصعب أن تجسد شخصية من
الشخصيات الشهرة التي أثرت ي حياة الناس مثل شخصية اموسيقار عار
الريعي ولكن كان اأمر اقل صعوبة ان عار الريعي هو شخصية
معارة فكانت دراسة الشخصية أمرا ليس صعبا من خال الفيديوهات
ومشاهدة اأحاديث التليفزيونية مضيفا أن من مميزات الريعي أنه كان
خفيف الظل مؤكدا انه حاول يرز هذا اأمر من خال تجسيده للشخصية.
«حكاية روح” بطولة رحمة ممدوح ي دور شمس ،ايناس نور ي دور
اماك نور ،ماهر محمود ي دور سيد مكاوى ،وائل ابو السعود ي دور
عار الريعي ،يوسف ابو زيد ي دور طه حسن ،نوران عاء ي دور
اأراجوز ،ااستعراضات حبيبة محمد  .رانيا عاطف  .شهد كال  .عنان
موافق .احمد معتز  .يوسف شعبان  .إسام يوسف  .زياد احمد ،اأطفال
 :مني محمد  .رحمة خالد  .حبيبة محمد  .يوسف محمود  .حبيبة تامر
 .رماس محمود  .رضا محمود .شهد محمود .ملك عبد العظيم  .عمر
سعد ،ديكور  .محمد هاشم ،إضاءة .عز حلمي ،مابس  .نهاد السيد،
استعراضات .أرف فؤاد ،موسيقي وألحان  .احمد النار ،تصوير  .عادل
صري ،مساعد مخرج  .محمد يوسف  ..هيثم حسن ،مخرج منفذ  .احمد
نبيل ،تأليف  .مصطفي عباس ،إخراج .محمد متوي.

تستقبل خشبة مرح قاعة الحكمة بساقية عبد
امنعم الصاوى اإثنن  29أكتوبر ى مام الساعة ٧
مسا ًء العرض امرحى «نسيت كلمة الر Forget -
 - ،»the passwordعن رواية الكاتب حسن كال
«الصفحة الرسمية» سعر التذكرة  ٢٥جنية.
مرحية «نسيت كلمة الر Forget the -
 »passwordإعداد وصياغة مرحة ورشة
أرتجال فرقة الحلم he Dream heater -
 ،Troupeتصميم ديكور أحمد خالد الشاذي،
تنفيذ ديكور  :سارة ألهامي و سارة علوان
ويوسف عي ،إخراج آيات مجدي ،مثيل  :عي
دياب «عمر الخياط» ،واء يوسف «ريم» ،أحمد
مصطفى ديزيل «مصطفى القاح» ،أسامة رجب
«بدوي» ،أمنية أحمد «فريدة»

سلمى سمر

جريدة كل المسرحيين

افتتحت فرقة الشمس لدمج ذوي ااحتياجات الخاصة مديرتها الفنانة
وفاء الحكيم العرض امرحي « الحكاية روح « وذلك يوم الثاثاء اماي
عي خشبة مرح الحديقة الدولية مدينة نر وسط حضور جاهري
ورواد الحديقة الدولية.
قالت الفنانة وفاء الحكيم مديرة فرقة الشمس لدمج ذوي ااحتياجات
الخاصة إن الفرقة قررت افتتاح الحكاية روح ي هذا التوقيت تزامنا مع
يوم العصا البيضاء عي الرغم من جاهزية عروض أخري إا أن القرار جاء
بناء عي ما تتضمنه الفكرة من مناقشة لقضايا فاقدي البر واستعراض
قصة حياة عالقة تحدوا هذه اإعاقة وأصبحوا رواد ي مجالهم.
أضافت الحكيم ان الحكاية روح ليست وليدة اللحظة ولكنها بدأت العمل
عليها من اول يوم لها كمديرة للفرقه مع الدكتور مصطفي عباس مؤلف
النص الذي كان متطوعا من أول يوم للفرقة كقافلة طبية والذي حر
وشاهد اختبارات اأواد يوميا وكان يتخطي عددهم  ٣٠٠ولد وبنت
وبدأ بالفعل ي كتابة الحكاية روح ،مؤكدة عي أن الفرقة لديها خطة
تسر بشكل منتظم من اول يوم سواء عي مستوي الورش او عي مستوي
العروض .
بينا اعرب امخرج محمد متوي عن سعادته بهذه التجربة قائا ‘ن هذه
هي التجربة اأوي له كمخرج لعرض لذوي ااحتياجات الخاصة مضيفا أنه
تحمس لهذا العمل بعد أن تابع عرض» انتيكا « ورأي إبداع حقيقي عي
خشبة امرح مضيفا أن فكرة إنشاء مرح لذوي ااحتياجات الخاصة
هي فكرة عظيمه ومتحرة لدوله بقيمة ومكانه « مر» مثلها مثل
سويرا او كندا وغرهم ي هذا امجال.
أكد متوي انه وافق عي خوض التجربة إمانه بالفكرة الذي تؤكد عي
ان النجاح هو نجاح نابع من الروح حتي وان فقد اإنسان برة فالروح
قادرة عي ان تدفعك إي النجاح رغم اإعاقة .
وي السياق قال الفنان يوسف ابو زيد الذي قام بدور طه حسن انه قام
بدراسة الشخصية جيدا من خال مشاهدة بعض امحادثات والقراءة عن
هذا اأديب واحظ أن من اأشعار التي كان يحبها طه حسن للمتنبي
ضمن مجموعة اشعار اخري هو شعر ابو الطيب امتنبي مؤكدا انه مثل
طة حسن معجب بكل اشعار امتنبي وخاصة هذه اابيات التي ردها
عي خشبة امرح وهي ضمن قصيدة مكونه من  ٧٤بيت اختار منها ٧
ابيات فقط مشرا اي ان الدور كان مكتوبا باللغة العامية ولكن بااتفاق
مع امخرج محمد متوي تحول الدور إي نسبة  %٧٠لغة عربية فصحى
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في ختام اللقاء اأول لشباب المخرجن

فرقة «محمود الجندي» المسرحية
فرقة دائمة تابعة لهيئة قصور الثقافة

جريدة كل المسرحيين

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات اللقاء اأول
لشباب امخرجن الذي ترأسه امخرج هشام عطوة نائب رئيس
الهيئة ،وذلك عى مرح امركز الثقاي بالجيزة ،بحضور امخرج
عادل حسان مدير عام اإدارة العامة للمرح ،والفنان أحمد
الشافعي رئيس اإدارة امركزية ،والفنان القدير محمود الجندي،
ولجنة التحكيم امكونة من الدكتور عاء عبد العزيز (رئيسا)،
واأعضاء :امخرج كال عطية ،امخرج إسام إمام ،الناقد خالد
رسان ،والفنان وليد الشهاوي.
وقال امخرج عادل حسان ،مدير عام اإدارة العامة للمرح ،إنه
منذ افتتاح اللقاء اأول لشباب امخرجن ،بدأنا التحضر للدورة
الثانية للقاء بعد موافقة الدكتور «أحمد عواض» رئيس الهيئة
العامة لقصور الثقافة ،وقد فكرنا ي تقديم املتقى مرتن سنويا،
مؤكدا عى أهمية هذا اللقاء بالنسبة إدارة امرح ،وحرصها
عى تقديم أجيال جديدة من امخرجن ،ليس فقط ليكونوا مددا
لفرق مسارح اأقاليم ،وإما ليكونوا صناع امرح امري ي
أوقات قريبة جدا.
وأضاف حسان أن هذا اللقاء يعد استثنائيا أنه تم تقدمه ي
وقت قصر ،مشرا إى وجود فرصة أن يكون اللقاء الثاي أكر
انضباطا وجودة عى مستوى امنتج الذي سيقدم من أنشطة
مصاحبة للعروض امرحية ،وندوات ،ونرات إلكرونية ،وقناة
تلفزيونية عى موقع «اليوتيوب» يتم من خاله تقديم بث
مبار لكل الفعاليات يوميا.
وأشار حسان إى أن اإدارة العامة للمرح تعمل عى نحو 145
فرقة عى مستوى الجمهورية ،باإضافة إى فرق نوادي امرح
التي يقرب إنتاجها من  120عرضا مرحيا سنويا ،ومن 40إى45
عرضا مرحيا من إنتاج التجارب النوعية ،ذلك بخاف عروض
يطلق عليها اإنتاج امتميز ،وهي عروض تليق بالجمهور امري
العدد 582
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لجنة التحكيم تنحاز لحرية شباب المخرجن
في اختيار نصوص عروضهم
عى مستوى محافظات الجمهورية ،مؤكدا حرص إدارة امرح
عى أن يكون الهدف خال الفرة القادمة هو عودة الجمهور
للمسارح ي كافة محافظات مر ،وتقديم عروض مقاعدها
ممتلئة بالجمهور.
بينا تحدث امخرج كال عطية عن توصيات لجنة التحكيم،
قائا :بداية تؤكد لجنة التحكيم تقديرها البالغ لفكرة هذا
اللقاء الذي يتيح تقييم مردود الورش التدريبية التي التحق
بها امخرجون بعد تقدمهم لعروض مرحية ي إطار آلية
إنتاج نوادي امرح ،لذا فقد اتفق أعضاء اللجنة عى رورة
أن يتجاوز عملهم إعان ترتيب العروض امشاركة ي هذا اللقاء،
وأن متد تقرير اللجنة ليشمل ماحظاتها عى توقيت ومحتوى
الرنامج التدريبي الذي خاضه هؤاء امخرجون.
وأضاف عطية :يعلن جميع أعضاء اللجنة إمانهم الكامل
برورة التدريب لكل من مارس العمل ي كافة عنار العرض
امرحي ،ريطة أن يتم هذا التدريب وفقا منهج علمي تكامي
يتيح للمتدرب التعرف عى بعض امفاهيم النظرية الازمة ،مع
التوسع ي الجوانب العملية امعتمدة عى تحفيز إبداع وخيال
امتدربن ،وليس التلقن.
وتابع :من هنا فإن توصيف امقررات التي تتشكل بالتدريب
عى أسس علمية وعملية هو أمر حتمي ،فا ارتقاء بدون
تدريب ،وا تدريب بدون منهج ،وعى ذلك يكون اختيار

امتدربن عى أساس مجموعة من امعاير أهمها قدرة كل
منهم عى تنفيذ امقرر امنهجي العلمي اموضوعي سلفا ،أما
ي ما يتعلق بورش امخرجن التي تلحق تقديم عروضهم ي
النوادي ،فإن اللجنة تؤكد عى رورة أن يسبق التدريب عروض
النوادي ،وأن يتم هذا التدريب ي امواقع واأفرع الثقافية ،وا
يعني ذلك عدم إمكانية أن تي تلك العروض ورشة أكر تقدما
تستكمل ما حصل عليه امخرج من سابقتها ،وهو ما ا مكن
تحديد جدواه أو محتواه بدقة إا من خال التوصيف الواضح
مناهج ومقررات التدريب.
وعن العروض التي شاهدتها اللجنة ي هذا اللقاء ،قال :يود
أعضاء اللجنة أن يعروا عن شكرهم لكل القامن عى إدارة
امهرجان ما أظهروه من حرص افت عى تيسر كل السبل،
من أجل أن يتم عمل لجنة التحكيم ي سياق موضوعي اكتمل
ما تا كل عرض من مناقشات اللجنة مع امخرج ،لتؤكد عى
املحوظات التالية:
أوا :تبدي اللجنة تحفظها عى فرض مجموعة محددة من
النصوص عى امخرجن لاختيار منها ،وهو ما يتعارض جوهريا
مع الحق اأصيل للمخرج ي أن مارس اختيارا حرا لنص عرضه،
وفقا لقناعاته ومروعه اإبداعي.
ثانيا :تر اللجنة عى أن يقوم اممثلون وامخرجون عى
ضبط اللغة الفصحى بالجدية وااهتام الازمن ،حفاظا عى
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جالياتها ،وتوصيل امعنى دون لبس ،وهو اأمر الذي م يتحقق
ي اأغلب اأعم من العروض.
ثالثا :احظت اللجنة تباينا ملحوظا ي العروض تراوح بن ما
هو جيد ،وما يفتقر إى أدى روط العرض امرحي ي اأداء
واانضباط ،ولعل بعض هذه السلبيات كان من اممكن تافيها
ي حالة عدم التقيد مجموعة النصوص امحددة سلفا ،والكثر
من هذه امشكات يختفي بوجود مرف عى التجربة تنحر
مهمته ي توجيه امخرج وإرشاده ي مراحل التحضر والروفات،
وامرحلة النهائية دون اإخال بحق امخرج الوحيد واأصيل ي
اختيار النص وطريقة تقدمه.
رابعا :تؤكد اللجنة عى حاجه الكثر من اممثلن وامشاركن ي
عنار العرض إى التدريب ،وهو ما يستدعي التأكيد عى أنه
ليس بالرورة أن يكون كل امخرجن ما ي ذلك الراسخون منهم
هم أفضل من يقومون بتدريب اممثلن عى حرفيات اأداء
الجسدي والصوي ،وتشد اللجنة عى إيدي جميع امشاركن ي
هذا اللقاء ،فكلنا فائزون ما دامت مسارح مر مضيئة.
قرارات اللجنة
 -منح شهادات مشاركة للمخرجن عاد الدين عيد (فرع ثقافة
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امنيا) أحمد الداي (فرع ثقافة قنا) السيد عيد (فرع ثقافة
الجيزة).
 اعتاد امخرجن التالية أساؤهم برتيب ميز عروضهم:اأول :امخرج أحمد الساموي (قر ثقافة الفيوم)
الثاي :امخرج أحمد سمر (قر ثقافة اإسكندرية)
الثالث :امخرج معتز مدحت (قر ثقافة اإساعيلية)
الرابع :امخرج عي عثان (قر ثقافة اإسكندرية)
الخامس :امخرج وليد شحاته (قر ثقافة القاهرة)
كا تم تكريم امخرج عاء الكاشف ،وامخرج محمد مي،
وامخرجة ريهام عبد الرازق ،والفنان القدير محمود الجندي.
وي النهاية ،أعلن امخرج عادل حسان عن موافقة الدكتور
أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،عى مروع
تسمية فرقة أبو امطامر بفرقة الفنان محمود الجندي امرحية،
وإعانها فرقة دامة تابعة لهيئة قصور الثقافة ،كا أعلن امخرج
هشام عطوة عن تقديم ورشة استثنائية لتدريب فناي الفرقة
التي يدعمها الفنان محمود الجندي.
ومناسبة إعان فرقته بأبو امطامر قال الفنان القدير محمود
الجندي :إن هذا الحلم انتظرته أكر من  15عاما وكنت أسعى

تابعها – ياسمن عباس
582
العدد 545

أكتوبر 2018
 05فبراير
22
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إليه ،وأن يتحقق الحلم بهذه الصورة فهو يء مرف مر
كلها ،مشرا إى أن الثقافة بدأت عرها الذهبي هذه اأيام
وهو ما يذكره بأيام الستينات ،وكتيبة الرجال امهتمن بالثقافة
ي مر ،موجها كلمته أهل الثقافة الجاهرية وامرح ،قائا:
استفيدوا من هذه الفرة ،وقدموا إبداعاتكم با خجل أو خوف،
فإذا كان الجيش يدافع عن الحدود الخارجية ،فالثقافة تدافع
عن الوجدان ،وتنمية امجتمع ،وبناء الوطن.
وقال امخرج محمد مي إنه سعيد بتكرمه عن عرض «ساحرات
سام» ،مشرا إى وجود تطور بالهيئة العامة لقصور الثقافة
بقيادة الدكتور أحمد عواض ،ونائبه امخرج هشام عطوة ،ي ظل
وجود الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ،كونها فنانة ي
اأصل وحارة ي كل امحافل ،ما ينم عن وجود ثقاي محرم،
واهتام بشباب الهيئة العامة لقصور الثقافة ،القاعدة اأساسية
ي امرح امري ،وليس مرح البيت الفني للمرح أو مرح
امحرفن ،مضيفا :جميعنا بدأنا ي مسارح الثقافة الجاهرية،
وهناك اهتام بالغ بالشباب سواء عى مستوى التمثيل أو
اإخراج يتم التعامل معه وانتقاؤه كجوهرة نتمنى أن تستمر
طويا.
وقالت امخرجة ريهام عبد الرازق :أنا سعيدة جدا بالتكريم،
أن الثقافة الجاهرية تعتر بيتي ،مشرة إى أن ورش امخرجن
خطوة جيدة ،ومع توصيات اللجنة ي أنه ا يحدد للمخرج
نصوص ،أنه من عنار امخرج أنه يختار النص.
واتفق امخرج أحمد سمر مع هذا الكام ،قائا :أنا متفق ماما
مع توصيات اللجنة وعدم فرض نصوص عى امخرجن ،مشرا
إى أن املتقى من أهم الخطوات التي حدثت ي الفرة اماضية،
وأنه استفاد من العروض والخرات والتجارب مع امخرجن
من مختلف امحافظات ،معربا عن سعادته باعتاده كمخرج
وتكرمه ،أن التكريم يعتر تقديرا عى امجهود امبذول.
فيا قال امخرج عاء الكاشف ،هذا التكريم عن جائزة أفضل
تأليف عن عرض «ستوديو» ،بامهرجان القومي للمرح امري
)دورة الكاتب محمود دياب) ،رف كبر ي ،موجها الشكر
للدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ونائبه
امخرج هشام عطوة ،وامخرج عادل حسان مدير اإدارة العامة
للمرح ،والدكتور صبحي السيد ،والفنان أحمد الشافعي رئيس
اإدارة امركزية ،الذين بذلوا جهودا طوال الفرة اماضية ،سواء ي
فرة اإعداد للعرض ،أو بعد النتيجة.
وأعرب امخرج أحمد الساموي عن سعادته بالتكريم ،واعتاده
كمخرج بعد مرور  3سنوات من العمل والتعب ،مرر فيهم
بورش تدريبية ،أضاف :استفدت منها جدا ،وتعاملت فيها مع
أساتذة أكادمين ،وهي تجربة مهمة بالنسبة ي فخور بها.
كا قال امخرج عي عثان ،إن لقاء شباب امخرجن مروع
من أهم مشاريع الهيئة ،أنه يفرخ جيا جديدا من امبدعن
القادرين عى عمل نقلة مرحية حقيقية بوجودهم عى
الخريطة إى جوار امبدعن الحارين عى الساحة فعليا .أضاف:
اللقاء أى بعد ورشة استمرت لسنتن تم فيها صقل مواهب عدة
لدى امخرج وتنمية مهاراته وأدواته ،ولكن كان يؤخذ عليها
فرض نصوصا بعينها عى امخرجن وهو ما يحجم خيال امخرج،
وأعتقد أنه مع توصيات اللجنة الهامة التي وإن نفذها امروع
ي القادم من الدورات سيكون أكر ميزا.
وقال امخرج معتز مدحت :هذا التكريم تكليل لتعب مدته
سنتان كاملتان ،استطعت من خالها تطوير ذاي بفضل الورش،
وأصبحنا  8مخرجن من أصل  32مخرجا ،وأن أكون من ضمن
أفضل  3مخرجن فهذا يء أفخر به .أما بخصوص توصيات
اللجنة ،فقال :هذا يء جيد سوف تستفيد منه الورشة القادمة،
متمنيا أن يكون طوال الوقت هناك ورش لتطوير مهارات
امخرجن ،والسفر ي بعثات للخارج من أجل التعلم ،مؤكدا أن
تجربة الورشة اإبداعية للمخرجن تجربة رائدة وستغر الكثر
من امفاهيم الثابتة.
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«الطائر اأزرق» و«انتحار مؤقت» و«كلهم أبنائي»

أوائل المهرجان الحر الثالث للتمثيل المسرحي بعن شمس

«انتحار مؤقت» يحصد تسع جوائز بالمهرجان

جريدة كل المسرحيين

اختتمت فعاليات امهرجان الحر الثالث للتمثيل امرحي الثاثاء
 9أكتوبر الحاي ،والذي نظمته اللجنة الفنية العليا باإدارة العامة
لرعاية الشباب بجامعة عن شمس ،تحت رعاية الدكتور عبد
الوهاب عزت رئيس الجامعة والدكتور نظمي عبد الحميد نائب
الرئيس لشؤون خدمة امجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعال نائب
رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطاب وإراف د .تامر راي
مستشار اللجنة الفنية ،تم تقديم العروض عى مرح اإدارة
بجامعة عن شمس .تكونت لجنة تحكيم امهرجان من امؤلف
والناقد امرحي إبراهيم الحسيني وامخرج مازن الغرباوي والفنانة
مروة عبد امنعم.
شارك بامهرجان مانية عروض مرحية حيث قدم ي افتتاح
امهرجان العرض امرحي «انتحار مؤقت» من تأليف وإخراج
محمد السوري وقدمت العروض عى التواي فقدم العرض امرحي
“ملك الزبالن” تأليف السيد حافظ وإخراج عمر مهنا ،و”اللعبة”
تأليف وإخراج عمر ريف ،و”مطعم القردة الحية” تأليف
جونكور ديلان وإخراج مصطفى جال ،و”ليلة القتلة” تأليف
خوسيه تريانا إخراج أحمد محسن ،وعرض “كلهم أبناي” تأليف
الكاتب آرثر ميللر ،إعداد وإخراج نور عبد الله وقدم العرض
امرحي “الطائر اأزرق” عن نص “اأمرة تنتظر” تأليف صاح
عبد الصبور تصميم حري وإعداد وإخراج نادين خالد ،واختتم
امهرجان فعالياته بتقديم العرض امرحي “الكوخ” تأليف وإخراج
محمود صاح.
جوائز المهرجان
فاز بجائزة أفضل عرض «الطائر اأزرق» عن مرحية “اأمرة
تنتظر” ،وفاز بامركز الثاي العرض امرحي “انتحار مؤقت” ،وفاز
بامركز الثالث «كلهم أبناي» ،وعن مراكز اإخراج فازت بجائزة
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 22أكتوبر 2018

أفضل مخرج نادين خالد وفاز بامركز الثاي محمد السوري وفاز
بامركز الثالث نور عبد الله ،مخرجو العروض الثاثة اأوائل عى
الرتيب.
وحصل نص العرض امرحي «انتحار مؤقت» مؤلفه محمد السوري
عى جائزة امركز اأول أفضل نص مؤلف بامهرجان ،وجاء ي امركز
الثاي محمود صاح عن نص “الكوخ” ،بينا حجبت لجنة التحكيم
جائزة امركز الثالث.
جوائز السينوغرافيا ومفردات العرض المسرحي
ذهبت جائزة أفضل إضاءة مناصفة بن لؤي سامي عن عرض
“كلهم أبناي” و”محمود طنطاوي” عن عرض “الطائر اأزرق”،
وذهبت جائزة أفضل ديكور محمد السوري عن العرض امرحي
“انتحار مؤقت” ،وامركز الثاي للديكور أحمد أيوب عن عرض
“الكوخ” ،بينا فازت بامركز الثالث أماي حافظ عن عرض “كلهم
أبناي” .جائزة أفضل مابس فازت بها ياسمن سامي لعرض “انتحار
مؤقت” ،أما جائزة اموسيقى فكانت أفضل إعداد موسيقي للعرض
امرحي “الطائر اأزرق” وذهبت إسام عي.
جوائز التمثيل
فازت بجائزة أفضل ممثلة الطالبة هبة الكومي عن دورها ي عرض
“كلهم أبناي” ،وفازت بجائزة امركز الثاي نورهان نبيل عن دورها
ي عرض “انتحار مؤقت” ،وامركز الثالث ذهب إى ريم حسن عن
دورها ي عرض “مطعم القردة الحية”.
أما جوائز التمثيل رجال فقد فاز بامركز اأول مناصفة أسامة مهنا
عن دوره ي عرض “الطائر اأزرق” ،ومحمد عادل عن دوره ي
عرض “انتحار مؤقت” ،امركز الثاي ذهب مناصفة لسعيد سامان
عن دوره ي عرض “انتحار مؤقت” وريف إساعيل (شيكو) عن

دوره ي عرض “الكوخ” ،وفاز بجائزة امركز الثالث مناصفة محمد
عاء عن دوره ي عرض “كلهم أبناي” ،ومحمد عبد الله عن دوره
ي عرض “الطائر اأزرق”.
جوائز لجنة التحكيم الخاصة
منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير ي التمثيل لداليا محمد عن
مشاركتها ي العرض امرحي “انتحار مؤقت” ،وهاجر كال عن
تصميم وتنفيذ اأزياء لكل العروض التي شاركت بها ،كا حصلت
نادين خالد عى جائزة لجنة التحكيم عن تصميم ااستعراضات
لعرض “الطائر اأزرق” ،كا حصل عى جائزة لجنة التحكيم
الخاصة ي الغناء نوران زايد وعصام محمد عن مشاركتها ي عرض
“الكوخ” ،وحصدت أيضا ألحان نفس العرض عى جائزة لجنة
التحكيم ي األحان محمود صاح.
فرصة جادة
قالت نادين خالد :سعدت كثرا مشاركتي بامهرجان التمثيل الحر
للتمثيل امرحي ي دوراته الثاث منذ تأسس ،وي هذه الدورة أنا
أكر سعادة لحصوي عى جائزة أفضل مخرجة أفضل عرض وفوزه
بجوائز أخرى متنوعة بامهرجان ،وسعيدة بكل التعاون بن فريق
العرض وآمل أن يستمر امهرجان وأا ينقطع دوراته ي كل اأعوام
القادمة ،كونه فرصة جادة حقيقية وقوية لتقديم عروض مختلفة
ومتنوعة لخلق كوادر مرحية وثقافية بالجامعة كلها وتفريغ
طاقات إيجابية كبرة بفن امرح ،ومساعدا رئيسيا عى التعاون
الكبر بن كل فرق امرح الجامعي بعن شمس ا ماثله ي صفته
وخصوصيته أية مهرجان مرحي بكل جامعات مر حتى اآن.
تسع جوائز
وقال محمد السوري :إن مهرجان التمثيل الحر فكرته جديدة
ومميزة وتخصه ،متفردا عن غره حيث السائد مهرجانات امرح
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بالجامعة بعن شمس من قبل وغرها أن عند إنتاج عرض لكل كلية
ا تستطيع إراك عنار مثيلية من خارج فريق مرح الكلية
ذاتها تبعا لائحة وا يسمح بذلك ي امهرجان الذاي ومهرجان
العروض الطويلة ،ولكن هذا امهرجان ميزته الكبرة أنه يتيح ومنح
امخرج ي التجربة التي اختارها الحرية الكاملة من اختيارات كثرة
لفريق اممثلن الذين سيشاركون بعرضه من ممثي فرق كليات
الجامعة امختلفة امتميزين ،ما يناسب عرضه وهذا أراه مؤثرا
قويا عى جودة تقديم العرض ونجاحه بصورة مختلفة وفوزه عن
عروض الكليات فالعرض “انتحار مؤقت” شارك فيه خمسة ممثلون
بأدوار رئيسية أربعة منهم نالوا شهادات تقدير وميز من خال
مشاركتهم بالعرض كا حصد العرض عددا كبرا من الجوائز وامراكز

09

اأوى بامهرجان وصل إى تسعة جوائز منها امركز اأول ي التأليف
والديكور وامابس والتمثيل رجال امركز اأول والثاي .أمنى أن
يستمر امهرجان وأن يتسع بعنار طابية من جامعات أخرى
برعاية جامعتنا اتساع وتبادل خراتنا الفنية الثقافية ي الدورات
اأعوام القادمة.
في التجربة اأولى له
أعرب امؤلف وامخرج محمود صاح عن بالغ سعادته بالجائزة
والفوز خصوصا أنها التجربة اأوى له بن أهله وأصدقائه من
مرحي جامعة عن شمس ،وقال :رغم صعوبات التجربة واعتذار
إحدى ممثات العرض أيام امهرجان واستبدالها قبل العرض وتعديل
موعد تقدمه ليوم ختام امهرجان كقرار رحيم من لجنة التحكيم
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وتعاون مع طاب النشاط ودفعهم داما للمشاركة فقد حاولنا
أوا أن نقدم عرضا يلقى أعجاب الجمهور ويسعده ي هذا الوقت
الضيق ،ونقدم امتناننا لكل مساعدة قدمت للعرض ،وتابع محمود
صاح أن امهرجان الحر مثابة إعداد ومهيد للمخرجن من الطاب
قبل تقديم تجاربهم بامهرجان الذاي ولتتضح أمام عقولنا وأعيننا
آليات التجربة قبل تنفيذها ي الواقع الفعي ،واستمعت كثرا بكل
عروض هذه الدورة ومشاركتي بها خاصة مع الطاقات التمثيلية
امميزة عى مستوى الجامعة كلها ..وملؤي الطموح والسعي وراء
النجاح وتقديم تجارب أخرى للمرح بالجامعة وخارجها ،أحلم
بالحصول عى امركز اأول ي امرات القادمة وأن أقدم تجربة تسعد
امتفرجن وتكون خطوة مميزة ي مسرة امرح الجامعي بجامعة
عن شمس.
شرف وتكريم من بيتنا
وقال امخرج نور عبد الله :كان الهدف اأكر والرئيس من مشاركتي
بامهرجان أن أقدمه عى مرح جامعة عن شمس حيث قدم
العرض من قبل ي مهرجان مواسم نجوم امرح الجامعي ممثا
اسم الجامعة وحصل عى امركز اأول ومن ثم شارك بامهرجان
القومي باسم صندوق التنمية الثقافية رغم كونه عرض جامعة عن
شمس ،فكنت أرى أننا ي احتياج كبر مشاهدة جمهور الجامعة
للعرض لحبنا الشديد وانتائنا مرح جامعة عن شمس ي امقام
اأول ،وكان أكر ماءمة أن نقدمه ثانية ي امهرجان الحر حيث
ا يصلح أن يقدم ي باقي مهرجانات الجامعة للمرح ،فطموحنا
اأول امشاركة وأيضا التقييم داخل بيتنا ،ووادتنا مرحيا بجامعتنا
ومهدنا امرحي وسط أقراننا له مذاق مختلف وخاص عن أي فوز
ي فعالية أخرى.
وتابع نور عبد الله :إن الحصول عى امركز الثالث م نكن ننتظره
لكنه أيضا أسعدنا جميعا مع صعوبات وعراقيل واجهتنا وأحمل كل
الفرحة لكل العروض وبصفة خاصة لعري امراكز اأوى ،وأضاف
نور عبد الله أن امهرجان الحر فكرة جيدة جدا توفر مناخا جديدا
متاز بحرية مطلقة للمخرج ،فله الحرية ي أن يختار ممثليه كيفا
يشاء وفقا لفلسفة امهرجان الذي نأمل ي استمراره داما والسعي
نحو تفعيل توصيات لجنة التحكيم كتقليل اميزانية لدفع الخيال
نحو التفكر أكر ي بدائل وحلول إنتاجية ،والسعي مشاركة
الخريجن لسنوات محددة ومحاولة اقراح فكرة مميزة له عن سواه
كتيمة خاصة أو اتجاه وتيار مرحي لتقديم العروض امرحية أو
عدم التسابق إطاق الخيال إمتاع امتفرجن.
صوت لجنة التحكيم
فيا قالت الفنانة مروة عبد امنعم عضو لجنة تحكيم امهرجان
الحر إن امهرجان بالنسبة للطاب مشاركه تشجيعية ي امقام
اأول ..ويعد حافزا لهم وجود شباب ي لجان التحكيم من أجل
الدعم قبل التقييم ،فيدركون أن هناك فنانن يثقون ي فنهم
ويقومون بدعمهم وإدراك ما يقدمونه .أضافت :امهرجان الحر
فلسفة وفعا ومضمونا وتنفيذا ي هذه الدورة كان قويا ومميزا
ما شهدته الدورة من عروض قدمت برؤى متنوعة ونصوص
مختلفة ،خاصة عندما توج هذا الجهد امتواصل وامستمر بالجوائز
التشجيعية والفوز مراكز يستحقونها ،وهذا يعمل عى زيادة روح
امنافسة الريفة لديهم واستمرار روح التطوير عى امستوى العام
كا وجدناه وعهدناه طيلة أيام امهرجان الذي يعد موذجا راقيا
وقويا لحراك مرحي مري بذل فيه جهد كبر من قبل اإدارة
ومن قبل جميع الطلبة.
وتابعت عبد امنعم :أوصت اللجنة ببعض النقاط الرئيسية بعد
ماحظتها الدقيقة للعروض من بينها عمل لجنة مشاهدة لأعال
امشاركة ي امهرجان اختيار اأفضل منها للتصعيد إى امرحلة
النهائية بامهرجان ..كذلك تشجيع الفرق الفائزة ودعمها بتصعيدها
للمشاركة ي مهرجانات أكر محلية ودولية ..وكذلك رورة ضبط
اللغة العربيه نطقا وإعرابا تحت إراف مصحح ومدقق لغوي
حرصا عى أهمية لغتنا العربية وجالياتها.
أضافت :وعى الجانب اآخر ،فإن مشاركتي بامهرجان كمتابعة قبل
كوي من أعضاء لجنة التحكيم أتاحت ي فرصة جديدة للتعرف عى
امواهب بامرح الجامعي والوقوف عى حقيقة تنوعها وثرائها.
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اختتمت مؤخرا فعاليات مهرجان
المسرح العالمي بالمعهد العالي
للفنون المسرحية .حملت الدورة اسم
الفنان الراحل جميل راتب ،وأقيمت تحت
رعاية د .أشرف زكي رئيس أكاديمية
الفنون وعميد المعهد العالي للفنون
المسرحية ،وإدارة د .عبر فوزي أستاذ
التمثيل واإخراج ،ورائد اللجنة الفنية،
وكريم سامي ،أمن اتحاد الطاب،
ويديره بسام عبد الله.
تنوعت فعاليات المهرجان بن العروض
والندوات النقدية بمشاركة خمسة
عروض من إنتاج المعهد العالي
للفنون المسرحية ،جميعها من بطولة
وإخراج طاب المعهد ،وتتخذ من
النصوص اأجنبية مادة لها وفقا
لطبيعة المهرجان .وكانت كالتالي:
مسرحية (وقت اأبرياء) تأليف زيجفريد
لينتس إخراج حسام قشوة ،و(العذراء
والموت) تأليف أريل دورفمان إخراج
سماء إبراهيم ،و(المنحدر) عن نص
“منحى خطر” تأليف :جي .بي.
بريستلي ،إخراج :إبراهيم أشرف ،و(رغبة
تحت شجرة الدردار) تأليف :يوجن أونيل،
وإخراج :كريم أدريانو ،و(الطاعون)
تأليف :ألبر كامي وإخراج :محمود
حجاج .وتكونت لجنة تحكيم المسابقة
من السينارست مدحت العدل ،والمخرج
ماندو العدل ،والمخرج أحمد شفيق،
والمنتج تامر مرتضى ،ومن أساتذة
المعهد العالي للفنون المسرحية ،د.
أيمن الشيوي أستاذ التمثيل واإخراج،
د .صبحي السيد ،أستاذ الديكور ،د .رشا
خري ،أستاذ الدراما والنقد.
شهد حفل الختام حضور د .أشرف
زكي رئيس أكاديمية الفنون وعميد
المعهد العالي للفنون المسرحية
ولجنة التحكيم وأساتذة المعهد العالي
للفنون المسرحية وطابه ،وحاز على
جائزة أفضل عرض (العذراء والموت)
ثان
إخراج سماء إبراهيم ،وأفضل عرض ٍ
(وقت اأبرياء) إخراج حسام قشوة،
وحاز إيهاب محفوظ على جائزة أفضل
ممثل ،وحازت جانا صاح على جائزة
أفضل ممثلة ،ومحمد يوسف على
ثان ،ونغم صالح
جائزة أفضل ممثل ٍ
ثان.
أفضل ممثلة مركز ٍ
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جميل راتب

عنوان المهرجان العالمي بالمعهد

عروض منضبطة وقوية
وعقب حفل الختام أعرب بسام عبد الله ،مدير امهرجان ،عن
سعادته بنجاح هذه الدورة ،مؤكدا أن جديد هذه الدورة هو
تخصيص عدد ليلتي عرض لكل مخرج ،ما ساهم ي خروج
عروض قوية ومنضبطة ،باإضافة لتوفر الوقت الكاي للروفات،
ويضيف أن أهمية هذا امهرجان ي كونه تطبيقا عمليا عى ما
يدرسه الطالب ،ما يتيح له الفرصة لتقديم نفسه بعيدا عن
الدراسة ،من خال لجنة التحكيم التي تحوي مخرجن ومنتجن
ومؤلفن من الخارج ممن يعملون ي السوق الفني (التلفزيون
والسينا) ،باإضافة لزيادة ميزانية إنتاج العروض عن السنوات
القادمة.
فرصة للدخول للعمل ااحرافي
ويقول كريم سامي ،أمن اتحاد طاب امعهد ،إن امهرجان سار
بشكل منتظم ،وأن أهم ما ميزه هذا العام هو التنظيم الجيد

وامرف ،ولجنة التحكيم امتنوعة بن امخرجن وامنتجن
وأساتذة امعهد ،وهو ما يتيح للطاب فرصة للدخول للعمل
ااحراي ،ومنى مزيدا من توجيه الضوء اإعامي عى هذه
الفاعلية الهامة.
هيكل تنظيمي وسيستم واضح
وقال أحمد صاح ،أمن اللجنة الفنية ،إن اتحاد الطاب،
بالتعاون من أساتذة وطاب امعهد ،استطاع تقديم دورة
موفقة ،رغم أنه من الصعب إرضاء جميع اأطراف ،فإن ما يهم
هو تقديم امنتج الجيد ،وقد ساهم ي ذلك عمل يوم بروفة
جيرال لكل مخرج قبل ليلة العرض أمام اللجنة ،ما ساهم
ي خروج عروض جيدة ومنضبطة دون مشكات تنفيذ ،وأشاد
كثرا بدور عال وفنيي وتقنيي امعهد العاي للفنون امرحية
ي خروج هذا امهرجان بهذا الشكل ،فهم يعملون با إجازات
راض
ويسهرون أوقات متأخرة من الليل بامعهد ،ويضيف :أنا ٍ
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عن التجربة ،ا سيا وأن امهرجان ي هذه الدورة أضاف إى
لجنة التحكيم أساء جديدة من خارج امعهد ،ما يتيح الفرصة
لهم ي اكتشاف أساء جديدة من طاب امعهد للعمل ي اميديا
والسينا ،مؤكدا أن تنظيم هذه الدورة كان مثابة وضع هيكل
تنظيمي وسيستم واضح لخريطة امهرجانات داخل امعهد
ي السنوات القادمة ،وأن أبرز نتائج ذلك هو تحديد موعد
ثابت للمهرجان العامي من كل عام ي شهر أكتوبر ،عى أن
يكون امهرجان العري ي فراير من كل عام ،وهي مواعيد تم
اختيارها بحيث ا تتعارض مع مواعيد امتحانات الطاب ،أو
امحارات التي تشغل قاعات امعهد ،التي تقام عليها بروفات
الفرق امشاركة ،وأنه تم اختيار العرض الحاصل عى امركز
اأول ي مهرجان امرح العامي ي هذه الدورة ليمثل امعهد
ي امهرجان القومي للمرح ي دورته القادمة ،وسوف يتم
اختيار العرض اأول ي الدورة القادمة من امهرجان العري أيضا،
فامعهد العاي للفنون امرحية له مقعدان ي امهرجان القومي
للمرح امري ،ثم يشر بأنه يتم ي اآونة اأخرة دراسة
مروع تنظيم مهرجان أكادمي دوي بامعهد العاي للفنون
امرحية ،وهو ما نفتقده ،وقد لفت نظره وجود ذلك من خال
سفره ي مهرجانات دولية أكادمية خارج مر.
الشكل الحضاري للمهرجان
وقال مروان عنر ،مسئول لجنة التنظيم :تعمدّ نا أن يكون جميع
أعضاء لجنة التنظيم من طاب امعهد ،وأن يكون الدخول
للمرح بأولوية الحضور قبل العرض بساعة ،مؤكدا أن الهدف
هو ظهور امهرجان بشكل حضاري وائق بديا عن التزاحم
الشديد والتدافع ،وتوفر الراحة للحضور وكبار السن والضيوف
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بعمل اسراحة أمام امرح حتى بداية العرض ،مضيفا :أن
العمل داخل هذه اللجنة تطوعي وأن لجنة التنظيم تسعى
جاهدة لعمل نظام وقواعد ليتم تطبيقها والعمل بها ي جميع
الفعاليات وامهرجانات القادمة ي امعهد .ثم عر عن سعادته
بنجاح الدورة ومنى مزيدا من التطوير ي التنظيم ي الدورات
القادمة.
عودة الندوات إضافة للمهرجان
وقال محمد عبد الوارث ،مسئول لجنة الندوات بامهرجان ،إن
الهدف من هذه الندوات النقدية أن تكون حلقة وصل بن
امبدع وامتلقي ،من خال التفسرات امختلفة التي تطرحها
امنصة أو يطرحها الحضور ي وجود فريق عمل العرض
والجمهور ،مضيفا أن هذا الندوات كانت قد توقفت منذ فرة
طويلة ي مثل هذه امهرجانات الداخلية بامعهد ،وقد عادت
منذ  3سنوات عى يد الطالبن  -وقتها  -أسامة القاي ،وباسم
عادل ،ثم قمت بتفعيلها ي العام اماي مع زميي فادي
نشأت ،وي هذا العام أوكلت ي إدارة امهرجان أمر تفعيل هذه
الندوات ،وأنها مثابة حلقة تواصل بن اأساتذة والخريجن
والطاب مؤكدا أن الندوات النقدية ي هذه الدورة تشهد إقباا
كبرا من الطاب والخريجن وشكر إدارة امهرجان متمثلة ي د.
عبر فوزي والطالب بسام عبد الله.
وقال إيهاب محفوظ ،الحاصل عى جائزة أفضل ممثل معرا عن
سعادته ،إن الجائزة مثابة تتويج لكل ما حصل عليه من جوائز
من قبل ،كأفضل ممثل صاعد ي امهرجان القومي للمرح
ي دورته قبل السابقة ،وأفضل ممثل ي امهرجان اأكادمي
بالكويت ،وغرها من الجوائز ي امهرجانات الجامعية ،معترا
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امعهد العاي للفنون امرحية بيته الذي داما ما يفخر باانتاء
له ،مع مشاركاته الكثرة ي هذا امهرجان من قبل ،وكونه ي
هذه الدورة يشارك كممثل ي عرضن متنافسن ،مضيفا أن
الجوائز بشكل عام تضيف ثقة للفنان رط أن تكون دافعا له
للتطور بهدف الوصول للصدق الفني امبتغى ،ويرى أن هذه
الدورة شهدت عروضا فنية جيدة ومتميزة.
وقالت جانا صاح ،جائزة أفضل ممثلة :حصلت عى جوائز قبل
ذلك ي جامعة عن شمس عندما كنت طالبة بكلية التجارة،
وهذه هي امشاركة الثالثة ي عروض بامعهد منذ التحاقي ي
العام اماي ،فقد شاركت ي عرض (دوار بحر) تأليف محمد
عي ،إخراج بسام عبد الله ،وشاركت ي امهرجان العري ي دوته
السابقة ي عرض (إنهم يعزفون) تأليف :محمود جال وإخراج
عبد الله صابر ،وأخرا ي امهرجان العامي وحصلت عى جائزة
أفضل ممثلة عن عرض (امنحدر) إخراج إبراهيم أرف ،وعرت
عن سعادتها بالجائزة التي تعد مثابة تحقيق لنفسها كممثلة
داخل امعهد العاي للفنون امرحية ،والتي تعترها مثابة
لحظة اانطاق الحقيقية لها كممثلة ،وأشادت مستوى امهرجان
والعروض امتنافسة ،ومنت ي ختام حديثها أن يظل امعهد
العاي للفنون امرحية والعروض التي يقدمها ي تطور مستمر
أكر وأكر.
ثان ،عر عن سعادته الكرى
محمد يوسف ،أفضل ممثل دور ٍ
بالجائزة ،قائا :كل تكريم يشعري بامسئولية أكر ،ا سيا وهو
من بيتي الذي أنتمي إليه ،امعهد العاي للفنون امرحية ،رغم
أنني حصلت عى هذه الجائزة  3مرات ،باإضافة أكر من 35
جائزة قبل ذلك ،مضيفا أن يوم الروفة الجيرال لكل عرض
ساهم ي خروج عروض جيدة ومنضبطة ،ورؤية امخرج أكر
وضوحا ،باإضافة للراحة النفسية للممثل وإتاحة الفرصة له
لعمل بروفة باإضاءة واموسيقى ،مضيفا أن هذه الجائزة تكسبه
الثقة أكر ،بن زمائه وأساتذته واللجنة من الخارج ،ا سيا وأن
جوائز امعهد لها طابع خاص بصفته مكانا متخصصا.
مخرج
ويقول حسام قشوة ،الحاصل عى جائزة أفضل
ثان ،معرا
ٍ
عن سعادته بالجائزة ،أن أهمية الجائزة بالنسبة له تتمثل ي
كونها اأوى له ي امعهد الذي يعتز بانتائه له ،رغم حصوله
عى جوائز إخراج قبل ذلك ي مهرجانات جامعية ،باإضافة إى
أن عروض امهرجان ي هذه الدورة كانت عى مستوى عالٍ
من الجودة الفنية واانضباط ،ويرجع ذلك للجنة امشاهدة
امكونة من د .عاء عبد العزيز أستاذ الدراما والنقد ،واأستاذ
كال عطية ،قسم التمثيل واإخراج ،وامهندس عمرو اأرف
قسم الديكور ،وهي التي انتقت العروض الجيدة التي تستحق
اإنتاج والعرض ،دون أن تتقيد بعدد معن من العروض ،وأشاد
بالتنظيم ،مؤكدا أنه كان جيدا إى حد كبر ،وأن أي سقطات
بسيطة مكن تافيها ي السنوات القادمة.
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ملتقى القاهرة الدولي اأول للمسرح الجامعي

في عيون صناعه

ملتقى القاهرة الدولي اأول للمسرح الجامعي يعد اأول في تقديم إبداعات المسرح الجامعي على المستوى الدولي،
.حول طبيعة الملتقى ودوره في تنشيط الحركة المسرحية وخصوصا للمسرحين الشباب كان لـ”مسرحنا” مجموعة متنوعة
من اللقاءات مع المسئولن عن الملتقى والمخرجن المشاركن وأعضاء لجنة التحكيم استطاع رأيهم في الملتقى.

رنا رأفت
قال امخرج أرف عي امشارك بعرض «مارا  -ساد» جامعة
اإسكندرية :فكرة املتقى جيدة ومتميزة أحيي عليها الفنان عمرو
قابيل ،وامهرجان مبر للغاية والدورة اأوى ناجحة ،فالعروض عى
مستوى فني مرتفع وأنا سعيد مشاركتي ي هذا املتقى منذ دورته
اأوى ،وأمنى ااستمرار وأن يحوي مساحة أكر من العروض والورش،
فمن وجهة نظري أن هذا املتقى سيحتل مساحة كبرة وسيكون من
أهم امهرجانات ي مر.
وقال امخرج عمر رضا :تحمسنا للغاية لتقديم عرضنا وسط مجموعة
من الجامعات عى مستوى الدول العربية واأجنبية ،فهو أمر جيد
أن نطلع عى مجموعة من العروض امختلفة ومدارس مختلفة
فكنا سعداء برؤية الوفود لنا بشكل جيد وكنا نتمنى أن تكون
عدد العروض اأجنبية أكر ووجود مشاركات أكر من الجامعات
ي الخارج .أضاف :وأبرز ما ميز املتقى هو وجود مسارح جيدة
ومختلفة وهي مرح وزارة الشباب والرياضة وقاعة صاح جاهن
وجامعة القاهرة وامنوفية ،وأمنى أن ينتر هذا املتقى بشكل أكر
ي جميع الجامعات امرية حتى تشارك أكر مجموعة من العروض
والورش كانت عى مستوى عال وقد كانت متاحة للجميع وهو أمر
جيد للغاية.
وتابع :من الهام إقامة مهرجانات دولية للجامعات حتى ا يكون
اأمر مقترا عى امهرجانات الجامعية امحلية التي ا يُلقى عليها
الضوء اإعامي فهو يساعد عى ااحتكاك الدوي وهذا أمر هام.
وقال امخرج التوني أمر عيوي وامشارك بعرض “تهتريا”:
من الهام جدا إقامة مهرجان للمرح الجامعي أنه مثل رافدا هاما
مستقبل امرح أنه يساهم ي التكوين السليم وامتوازن لطاب
الجامعة وتنمية الذائقة الفنية لديهم فيجمعون بن التحصيل الجيد
وبن التذوق الفني .أضاف :من الجيد أن يتم التفكر ي إقامة عمل
مهرجان دوي للمرح الجامعي ي مر وخصوصا أن هناك حركة
مرحية زاخرة ي مر ،فمر بها فن عريق ولديها الكثر من
التجارب امرحية لطاب الجامعة وهي تعد تجارب مميزة.
وعن أهم ما ميز الدورة اأوى للملتقى ،قال أمر إنها منظمة بشكل
جيد وهناك سهولة لانتقاات ولكنني كنت أمنى أن يكون مكان
اإقامة قريبا من أماكن العروض.
وأمنى ي الدروات امقبلة أن يتواصل امهرجان بأكر مع أكر من
دولة ومع الطلبة ي جميع مسارح الجامعات من مختلف الدول
ليحدث حراك للمرح الجامعي.
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أثرى الساحة الفنية
وقالت الناقدة الدكتورة شياء إبراهيم توفيق مسئولة الندوات
وامحاور الفكرية :إقامة املتقى يء ي غاية اأهمية وقد أصبح
للشباب منذ فرة مساحة ورأي وكا نعلم امرح الجامعي يعد امنر
الذي يعرض فيه الشباب وجهة نظرهم وآرائهم امختلفة .أضافت:
ومنذ سنوات طويلة أثرى امرح الجامعي الساحة الفنية مجموعة
من الفنانن والنجوم وهو ي حاجة لوجود ملتقى دوي .تابعت :ي
الفرة اماضية كان ينتهي دور مرح الجامعي عند ليلة عرض واحدة
وهو ما قد مثل جهدا ضائعا لفرق الجامعة التي تبذل قصارى
جهدها لتقديم عرض مرحي وفكرة وجود ملتقى مثابة احتكاك
لهذه الفرق حتى يطلعوا عى التجارب امرحية الجامعية ي مختلف
الدول.
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وقال أندرو سمر مسئول لجنة اانتقاات ،إن املتقى حقق نجاحا
كبرا وخاصا أنها الدورة اأوى له وهذا يء جيد للغاية وقد ميز
املتقى بتنوع فعالياته وعروضه ومحاوره الفكرية ما أدى إى حالة
من الراء الفني والثقاي ،وأمنى أن يكون هناك دعم أكر للملتقى
أنه يستحق كل الدعم وأمنى اتساع قاعدة امشاركات ي الدورات
امقبلة.
وقالت الفنانة مي رضا امدير التنفيذي للملتقى :نجاح هذه الدورة
سينصب بشكل كبر عى امرح الجامعي وذلك أن كل الفرق
امرحية الجامعية ستبذل قصارى جهدها وستهتم بجودة العروض
لتشارك باملتقى .وأشارت إى أهمية احتكاك الفرق امرحية
الجامعية عى مستوى الدول العربية واأجنبية ،مضيفة أن عددا
كبرا من امتدربن ي الورش من جميع الجنسيات العربية واأجنبية
والجامعات امرية ،احتك ببعضه البعض ،وكان هناك تواصل كبر
فيا بينهم وتبادل خرات بشكل موسع.
المسرح مرآة المجتمع
وقالت الدكتورة مي العجمي عضو اللجنة امنظمة ومسئول ااتصال
باملتقى :امرح مهم أنه مرآة امجتمع وفكرة أن نقوم بدعم
امرح الجامعي أنه جزء من امجتمع هي خطوة ي غاية اأهمية
من امؤسسة بقيادة الفنان وامخرج عمرو قابيل ومشاركة الوفود
الدولية يء هام يجعلنا نحتك بثقافات مختلفة ،وأعربت عن
سعادتها للمشاركة ي تجربة ملتقى الجامعات كعضو من اللجنة

امنظمة متمنية استمرارية املتقى عى نفس امستوى والجدية.
وقالت الدكتورة أحام عثان عضو اللجنة امنظمة :يعد املتقى
فرصة هامة لتبادل الخرات وااطاع عى الثقافات وعدم العزلة
واانقطاع عن العام ،فنحن لسنا ي عزلة عن اآخرين نحن ي عر
العومة ويجب أن نكون مطلعن عى الثقافات والشعوب اأخرى
وكيف تقدم امرح والعروض امرحية.
وتابعت :كان تعري عى الفنان عمرو قابيل مدير ومؤسس املتقى
من خال ورشة «حلوة الحدوتة» وهي تتبع صندوق التنمية الثقافية
وقد رأيت مدى حرصه عى تقديم يء هام للباد فقد كان يقدم
الورشة تطوعا وقد قدم عرضا مبهرا بتكاليف بسيطة وقد اقرح
فكرة املتقى ،وقمت بتعريفه عى الدكتورة شادية فهيم عميد كلية
الدراسات اإنسانية ي الجامعة الريطانية التي تحمست للغاية
للفكرة وبدأت التجربة تتحرك وقد دعم املتقى وزارة الشباب
والرياضة ووزارة الثقافة ،والجيد ي املتقى هو عدم مركزيته
ونأمل العام القادم أن يكون هناك توسع أكر لنصل للوادي الجديد
ومطروح ولباقي امحافظات.
وسيلة لارتقاء بالذوق الفي
قالت الدكتورة سمر سعيد أمن عام املتقى :إقامة ملتقى يء
ي غاية اأهمية ،خصوصا أن الكثر من الدول العربية قامت بهذا
التجربة منذ سنوات وإقامة ملتقى دوي للجامعات يقوم بعمل
حراك ثقاي كبر بن الدول وهو ما يجعل أوادنا من طلبة الجامعة

الشباب لديهم حماس وشغف ونأمل أن يكون
الجيل الجديد أقوى وأفضل
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أضافت :ونظرا أنها الدورة اأوى أول ملتقى جامعي دوي أود أن
أتوجه بالشكر لكل القامن عى إدارة املتقى أنهم فكروا ي إقامة
ملتقى جامعي دوي هو اأول من نوعه ،وأخرا أمنى أن يضم
املتقى ي دورته امقبلة عددا أكر من الفرق امرحية الجامعية.

عمرو قابيل مدير ومؤسس الملتقى :عملنا متطوعن
ورعاية فخامة الرئيس السيسي أعطتنا دفعة قوية
يشاهدون ثقافات مختلفة نادرا ما يشاهدونها فهو يعد وسيلة هامة
لارتقاء بالذوق الفني للشباب ومن خال ااحتكاك تكتسب الخرات.
وتابعت :كنت عضو لجنة امشاهدة التي تكونت من الدكتور محمود
نسيم والناقدة ليليت فهمي وامخرج شادي الداي وامخرج محمد
مروك ،وكان هدفنا منذ البداية الخروج خارج الصندوق وتقديم
عروض مختلفة ،وبناء عليه وضعنا الخط اأساي ي اختيار العروض
وقد تقدم  53عرضا تم اختيار  14عرضا منها .وأمنى ي الدورات
القادمة أن تتوسع امشاركات ومن الهام ااتجاه نحو الامركزية أن
القاهرة متشبعة بالعروض والفعاليات الفنية وامرحية وامهرجانات،
وقد قمنا بعمل بروتوكول تعاوي بن إدارة املتقى وجامعة امنوفية
ونأمل ي التوسع.
أعضاء لجنة تحكيم الملتقى
وقال امخرج حكيم حرب عضو لجنة تحكيم املتقى ورئيس مختر
امرح الجوال باأردن :يعد ملتقى القاهرة الدوي اأول للمرح
الجامعي إضافة نوعية للمرح امري بشكل خاص وامرح العري
بشكل عام ،وهو يأي عقب احتفاء القاهرة باليوبيل الفي للمهرجان
التجريبي وكأنه يؤكد مبدأ امجايلة بالفن أو بامرح تحديدا عى
اعتبار أن هناك جيا جديدا يظهر عى الساحة امرية يبر بالخر
وأهمية هذا امهرجان تكمن ي إدارته التي عملت منتهى اإخاص
والحكمة بحيث قدمت لنا ماذج ي مهرجانات نوعية تهتم بالنوع
أكر من الكم باستضافة عدد من رموز امرح امري أو العري سواء
بالندوات أو الورش أو التحكيم ،والحقيقة إن هذا يحسب مدير

املتقى امخرج عمرو قابيل والسادة أعضاء اإدارة واللجنة العليا.
وتابع قائا :أعتقد أن امرح الجامعي سواء ي مر أو الدول
العربية كان وما زال لبنة أساسية ي بناء مرح جاد وحقيقي.
خطوة في غاية اأهمية
وجهت الفنانة روق محمد عضو لجنة تحكيم املتقى الشكر إدارة
امهرجان ،وأوضحت أن هذه الخطوة ي غاية اأهمية ستكون عى
مدى السنوات القادمة مفيدة للشباب ،باأخص الطاب الجامعين
الفاعلن ي امرح كنوع من التبادل الثقاي وتبادل الخرات.
وتابعت :املتقى مميز بشكل كبر وفعال فهو يقوم بعمل حراك كبر،
باإضافة إى أن الورش امواكبة للفعاليات سوف تفيد الشباب بشكل
كبر ،وأمنى ي الدروات القادمة أن يحوي املتقى أكر عدد من
الورش بحيث تكون الفائدة أكر وأقوى.
وفيا يخص العروض ،أضافت :الشباب لديهم حاس وشغف
للمرح ونأمل أن يكون الجيل الجديد أقوى وأفضل ويستمر ي
هذا الحراك ويكمل امسرة إى كانت مر سباقة بها ووضعت حجر
اأساس لها منذ عقود ،وقد ميزت اأعال امرحية ي املتقى ما
تحويه من طاقات شبابية.
وقالت الفنانة القديرة ماجدة منر :تفاجأت بشكل كبر مستوى
املتقى فالعروض عى مستوى عالٍ من الجودة الفنية والرقي
والجال يفوق بعض عروض امحرفن ،وقد استمتعت كثرا بالعروض
كعضو لجنة تحكيم يرى كل العنار وأيضا كمشاهدة تستمتع ما
يقدم فامستوى عى قدر كبر من التميز.
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جريدة كل المسرحيين

عروض اتصفت بااحرافية
وقال الدكتور عبد الله عابر رئيس قسم التمثيل واإخراج بامعهد
العاي للفنون امرحية بالكويت :هذا املتقى اأول يعد من أفضل
املتقيات الجامعية وخصوصا أن مر حاضنة للفن ،وفيا مى م
يكن ي مر مهرجان أو ملتقى دوي للمرح الجامعي ،ولكن اآن
بوجود هذا املتقى فهي تضع مكانها ي خريطة امهرجانات مع
جميع دول العام.
وما ميز هذا املتقى أن هناك شبابا مرحين جامعين أذهلونا
وعروضهم تضاهي عروض امحرفن ،وقد رأيت عروضا جامعية
راسخة للغاية اتصفت بااحرافية وهو يء جيد ،وقد كنت داما
أستمع ما يقال عن ميز امرح الجامعي مر وقرأت الكثر من
امقاات والدراسات ،ولكنني م أ َر ،ومن خال املتقى رأيت حالة
فريدة من نوعها فهناك نشاط كبر وتحمس من قبل الطلبة باإضافة
إى حالة الحميمية من قبل الجمهور ،لذا أمنى أن يستمر هذا
املتقى ،فاستمراريته ملحة للغاية للجامعين ومرح الهواة وهناك
ظاهرة هامة يجب أن أشر إليها وهي حب هؤاء الطاب الجامعين
الذين قاموا بتقديم إبداعات ومخترات مرحية وهم هواة وليس
لهم خرات كثرة ،ولكن تقدمهم لهذا الشكل امرحي امتميز ظاهرة
توضح لنا مدى قوة مر الفنية ،وقد أدركت أن الفن ي مر يء
«متأصل»
امخرج عمرو قابيل مدير ومؤسس املتقى :الرعاية الكبرة من قبل
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيي أعطتنا دفعة قوية
وقال امخرج عمرو قابيل مدير ومؤسس املتقى :إن فكرة التزامن
بن امشكات التي حدثت لبعض عروض الجامعية وبن فكرة
املتقى ،هي مصادفة فلم أقصد من إقامة مهرجان دوي وجود
مشكات لبعض العروض وإن كنت أمنى أن يكون املتقى بوابة
كبرة لحل هذه امشكات.
وأمنى أن يحقق املتقى هدفه وهو أن يتم ااهتام بامرح
الجامعي بشكل أكر ومشكات الطلبة التي تعاي ي مسارحها ،وقد
اعتذرت إحدى الفرق امرية عن املتقى نتيجة تعنت رعاية الشباب
معها .وأمنى أن يكون املتقى بابا لفتح النقاش مع امعنين باأمر
عن النشاط الطاي بالجامعات.
وعن أبرز الصعوبات التي واجهته ي إقامة املتقى ،أشار موضحا أنه
الدعم اماي ،فإقامة ملتقى دوي تعني وجود الكثر من الفعاليات،
فهناك استضافة لفرق وضيوف ونقاد ومدربن وعروض مرحية
متنوعة ووضع إطار فكري وتخطيطي وتأسيس لجنة منظمة ووجود
مطبوعات وانتقاات والكثر من البنود التي تحتاج إى تكلفة ،وهذه
الدورة كل من عمل بها كان متطوعا ما فيها اللجنة العليا للمهرجان
وإدارة املتقى واللجنة امنظمة وإدارة الندوات ولجنة امشاهدة
ولجنة التحكيم ،وم يحصل فرد واحد عى مكافأة ،فقط الجوائز
امالية التي قدمت بدعم من الدكتور صديق عفيفي رئيس أكادمية
طيبة.
وعن خطته امستقبلية أشار إى أنه سوف يقوم بعمل دراسة جدوى
ونقييم هذه الدورة لنتعرف عى مواردنا وسنقيم التجربة معرفة
أخطائنا ،وهذا سيحدد هل سيكون باستطاعتنا عمل دورة جديدة ي
مارس أم ستكون الدورة امقبلة العام القادم.
وأضاف :الرعاية الكبرة من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيي
أعطتنا دفعة قوية ،وأمنى أن تجعل بعض الجهات الداعمة تتحمس
عندما تعلم أن هذا املتقى له من اأهمية ااسراتيجية الدرجة التي
تجعل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيي يقوم برعايته.
تابع :وقد أشاد به الضيوف من أوروبا والدول العربية ،فهناك إقبال
ملحوظ عى الورش الفنية وشغف كبر من الطاب عى العروض
امرحية ،باإضافة إى إشادة لجنة التحكيم بامستوى امتميز
للعروض ،والحقيقة إن هناك جهدا كبرا من قبل لجنة امشاهدة،
وقد تقدم للمتلقى  53عرضا وتم اختيار  13عرضا.
وتابع :وأخرا أفتخر ببادنا وفخور بقيادتها ورئاستها فأنا كشخص
ومواطن وجدت دولة بحجم مر تقف وراء مروع فكرت ي
إقامته ،وبدون أي مجامات أو مزايدات شعرت أنه من اممكن أي
مواطن طبيعي أو فنان مرحي أن يحلم وتحقق الدولة حلمه عندما
تتأكد من جديته ،فنحن ي وقت قريب كنا نشعر بالخوف من الدولة
ونحن نعيش بها وذلك بسبب التيارات الظامية التي كانت تحيط
بنا وي وقت قريب تحول هذا الشعور بالخوف إى شعور بالفخر
وااعتزاز والحاس.
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عمرو قابيل :ملتقي القاهرة الدولي للمسرح
الجامعي حلم قديم تحقق قديما
استطاع المخرج الشاب عمرو قابيل ،من خال توليه مدير ملتقي القاهرةالدولي اأول للمسرح الجامعي أن يخرج بفكرة الملتقى إلى النور بشكل ائق
بمكانة مصر الثقافية والفنية والمسرحية والدولية ومواجهة الكثر من المشكات
والعقبات الي واجهت الفكرة واإعداد لها إلى أن خرجت بشكل مشرف يضعها
ضمن الفعاليات الفنية والمسرحية الي يمكن أن تنافس في سوق المسرح
العالمي« .مسرحنا» التقت به وحاورته حول أهمية الملتقى وفكرته وفلسفته
ودوره في الحركة المسرحية ،وأبرز ما تضمنه الملتقى من فعاليات وتطورات
وأفكار يطمح مدير الملتقى أن يحققها في الدورات القادمة ،ليكون بحق
تظاهرة فنية مصرية تحدث تواصا وتعاونا ثقافيا وفنيا على مستوى الصعيد
العربي والعالمي ،وتفاصيل أخرى في الحوار التالي:

حوار  -محمد خضر
في البداية عرفي على فكرة ملتقى القاهرة
الدولي اأول للمسرح الجامعي؟
 فكرة املتقى قامة عى تأسيس أول ملتقى دوي للمرحالجامعي ي مر ،أن مر بها زخم كبر بالحركة امرحية وامرح
الجامعي ،وكانت الحركة محلية وليس بها احتكاك بن شباب امرح
الجامعي وشباب العام ،إا من خال مشاركة فرقة أو عرض عى
اأكر ،مع وجود فعاليات دولية خارج مر ،وهناك مهرجانات
للمرح الجامعي بالخارج ،فكانت لدينا غرة كبرة أن يكون
لدينا ملتقى دوي للمرح الجامعي عى أرض مر ،نظرا لثقل
مر الحضاري والثقاي والفني ،فكيف ا يكون بها ملتقى دوي
للمرح الجامعي ،وبالتاي فلسفة املتقى قامة عى عدة فعاليات
مقسمة مسابقة العروض امرحية ،وورش دورية متخصصة وموائد
مستديرة ،وندوات وحلقات بحثية بحيث يكون للملتقى أكر من
فاعلية مثمرة ،وتكون جذابة وبها زخم معري واحتكاك ،وتبادل
خرات عى كل امستويات العملية النظرية.
 وحدثنا عن أهمية المهرجان ودورة فيالحركة المسرحية والجامعية؟
 مثل املتقى إلقاء حجر عى مستوى امرح امري بشكل عاموليس عى مستوى امرح الجامعي فقط ،وهذا ما حدث من خال
اهتام الكثرين ي مر بشكل احراي وكانت هناك متابعة كبرة
جدا لعروض املتقى امرية العربية والدولية ،وكان هناك اهتام
إعامي كبر ،ووجود كبر مرحين ،وهذا يصب ي مصلحة امرح
امري بشكل عام وليس امرح الجامعي فقط ،ولذلك أعتقد أن
املتقى مثل أهمية كبرة جدا كفاعلية ثقافية فنية مرحية مرية
تؤثر بشكل كبر جدا ي الحراك امرحي العام ي مر.
جريدة كل المسرحيين

 ما الذي تقدمة كمدير للملتقى وما تطمحأن تحققه في هذه الدورة؟
 ترفت بأن أكون مديرا للملتقى وأن أكون مؤسسه ،وواضعفكرته اأساسية والرئيسية ووضعت التصور للشكل اإداري والفني
والتنظيمي ،وساعدي بعد ذلك عى تفعيل أفكار كثرة «مؤسسة
فنانن مرين للثقافة والفنون» التي أترف بأن أكون رئيس
العدد 582

 22أكتوبر 2018

مجلس أمنائها ،وتحمسوا للفكرة وبدأنا نعمل مع كل العنار
التنظيمية واختيار الشخصيات ووضعنا إطارا فكريا ،وبدأنا
ننسق مع اأستاذ محمود ياسن ،ومجموعة من النقاد واأساتذة
وامرحين نستعن بهم ي وضع اإطار الفكري وامعري للملتقى،
وبدأنا نشكل لجانا من خال امؤسسة التي تولت ااتصاات واللجان
التنظيمية إى أن ظهر املتقى إى النور ،أتوجه لهم بالشكر لجهدهم
وتعاونهم معي من أول يوم أننا كنا نعد لتظاهرة ثقافية وفنية
دولية كبرة وليست قليلة ،وكان هناك جهد خراي بشكل متطوع
ماما وم يكن هناك أي نوع من أنواع الدعم اماي ،وعندما وضعت
التصور كان هناك دراسة جدوى ،ولكن م نستطع بشكل تجاري
أن نسوقها ،وكان كل امجهود الذي يتم من األف إى الياء ،هو
مجهود تطوعي ..أنا والدكتورة سمر سعيد ،أمن عام امؤسسة وأمن
عام املتقى تحملنا هم فكرة تأسيس اللجان التنظيمية وتقسيمها
وتكلفة كل لجنة بدور وكانوا يعملون بشكل رائع إى أن خرج
املتقى إى النور.
 وكيف يتم اختبار العروض في الملتقى،وأسس وطبيعة ااختيار للفرق المسرحية
المشاركة؟
 تم اختيار العروض عن طريق اختيار لجنة مشاهدة تم اختيارهابعناية شديدة ضمت خرات مختلفة من كبار اأساتذة وشباب
فنانن ومخرجن وكان عى رأس اللجنة الدكتور محمود ياسن
والدكتورة سمر سعيد أستاذ مساعد بأكادمية الفنون وأمن عام
امتلقى ،وامخرج الشاب شادي الداي والناقدة الشابة ليليت فهمي،
وامخرج الشاب محمد مروك ،شاهدوا ما تقدم للملتقى  53عرضا
ما بن مري وعري ودوي ،انطبقت امواصفات والروط ماما
عى  40عرضا وتم اختيار  13عرضا منها ،واعتذر عرضان بعد ما تم
اموافقة عليها ،وها العرض الجزائري والعرض السعودي لظروف
خاصة بهم وبسبب فكرة تحمل تذاكر الطران ،ووفرنا تذاكر السفر
لكنهم اعتذروا ،وتم تصعيد عرض جامعة عن شمس «البؤساء»
واعتذروا بشكل غريب ،رغم أن الطاب كانوا متحمسن أن يعرضوا
لكن إدارة الجامعة عارضتهم.
 -وكيف تم اختيار المكرمن ولجنة التحكيم؟
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أتمى أن يحقق الملتقى انتشارا دوليا أكر
في الدورات القادمة

وحدثنا عن طموحك الفرة القادمة؟
 فكرة املتقى تحظى برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السييرئيس الجمهورية ،وهذا يحملنا مسئولية كبرة جدا ،ومنحنا أما
كبرا ي تحقيق الطموح الذي نحلم به ،ونتمنى أن نكون بقدره،
وأن يكون املتقى له انتشار دوي أكر وفعاليات كبرة تنتر بشكل
جغراي ،وخصوصا أننا ي هذه الدورة اأوى شاركنا بفعاليات كثرة
منها بالقاهرة وبامنوفية والجامعة الريطانية بالروق ،وأمنى
العام القادم أن ينتر حغرافبا لي يستفيد من هذا الحراك عدد
أكر من امحافظات ،وأمنى أن تكون الفعاليات ليست قارة فقط
عى الجامعات امرية خال فرة املتقى فقط وأن تستمر طوال
العام ،ولذلك نعد اآن لعمل ورشة تحت اسم املتقى خال العام
يكون بها مدربون دوليون ،ونعد أيضا لحلقة بحثية مهمة بحيث
مع الدورة الثانية يكون هناك نتاج مرحي من هذه الفعاليات
تعرض العام القادم ،وجار دراسة ذلك حتى يخرج ذلك للنور
بشكل مناسب ،يليق مكانه مر.

 وكيف كان التعاون مع المسارح والجامعاتالي استضافت الملتقى ،ومدى إقبال الطاب
المسرحين على ورش الملتقى؟
كان هناك تعاون كبر مع الجامعات ،وكان هناك إقبال من
الشباب ،حيث كان لدينا  120متدربا بالورش التي كان بها مدربون
من أوكرنيا وأسراليا وكندا ومن امغرب ومر ،حيث شهدت هذه
الورش إقباا رائعا ،وكانت تعقد ي أكر من مكان من الجامعة
الريطانية وجامعة امنوفية وجامعة القاهرة وأكادمية طيبة
وبامركز اأوليمبي بامعادي وهذا ما أسعدنا جدا ،وشعرنا أننا قدمنا
شيئا يسد شغفا وتعطشا سواء من الجاهر التي حرصت عى
متابعة الفعاليات أو الطلبة الذين رغبوا ي امشاركة سواء من خال
العروض أو من خال الورش الفنية.
 ما توقعاتك لمدى المنافسة وقدرةالملتقى على مواكبة الملتقيات والمهرجانات
الدولية الموجودة على الساحة الفنية؟
 أتوقع حضورا قويا للملتقى بن امهرجانات الدولية ما مستهمن اهتام وإقبال من الدول العربية وبعض الدول الغربية ،فهذا
يعكس أن املتقى خال فرة قريبة جدا وي دوراته القريبة سوف
يشهد تطورا ،ويتحول إى قبلة فنية لكل امهتمن بامرح الجامعي

 وما الصعوبات الي واجهتكم خال فرةتنظيم الملتقى؟
من الصعوبات التي واجهتني بنسبة  90%صعوبات مالية أن
املتقى كانت ميزانيته كبرة جدا ،وكل ما توفر لنا من دعم كان
دعا لوجيستيا ،من خال الوزارات والهيئات امختلفة وعى رأسها
وزارة الثقافة التي قدمت لنا دعا غر محدود ،ولذلك أوجه
بالشكر للدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة التي أعطت لهذا
املتقى قبلة الحياة واهتمت به جدا وباسراتيجيته وفلسفته وكل
قطاعات وزارة الثقافة كانت مسخرة لهذا املتقى.
 وكيف تغلبتم على بعض المشكات اليواجهتك؟
كنا عندما نطلب أي طلب من أي قطاع أو أي هيئة داخل وزارة
الثقافة كانت تلبي فورا بشكل أكر من رائع ،ولوا ذلك ما عقد
املتقى ،وقبلها كان هناك دعم لوجيستي من قبل وزارة الشباب
والرياضة ،حيث وفروا لنا إقامة وإعاشة لعدد كبر من الطاب
امرين ،ووفروا لنا مرح وزارة الشباب والرياضة الرائع الذي
كان به تعاون كبر جدا من العاملن مرح الوزارة من استضافة
عروض مرية ودولية ،وكان مرفا جدا ،وكذلك هيئة تنشيط
السياحة قامت بدعم وتعاون أكر من رائع من خال توفر تذاكر
الطران لكبار الضيوف الذين حروا من نقاد ومرحين وفنانن
أثروا املتقى بالندوات واموائد امستديرة ،إى جانب الضيافة
الكرمة التي أقامتها هيئة تنشيط السياحة ي آخر يوم لكل ضيوف
املتقى ،وكذلك الدعم اللوجيستي من جامعة امنوفية وأكادمية
طيبة التي ترع عميدها الدكتور صديق عفيفي بقيمة الجوائز
امالية ،وكذلك قدمت الجامعة الريطانية دعا لوجيستيا .وكانت
هناك صعوبات ي بعض التنقات والتجهيزات الفنية تحملناها
بالكامل بشكل شخي وتطوعي من خال مؤسسة فنانن مرين،
وننظر ي ما نستطيع أن نقدمه بشكل أفضل ي الدورات القادمة،
وقد سجلنا خرات وماحظات كبرة ندرسها ونطورها لتكون لدينا
قدرة تنظيمية أعى إن شاء الله.
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 وما هي أفكارك الجديدة لتطوير الملتقي،وعمل مطبوعات أو نشرات للملتقى وعمل
موقع إلكروني لتوثيق الملتقى وتسويقه
إلكرونيا؟
 بالنسبة للتطوير ،فنحن لدينا جرأة شديدة جدا ي أن نعملعى كل أفكارنا ،التي تحقق معظمها ،وما م يتحقق نتيجة تخاذل
بعض اأطراف التي كانت غر مؤمنة بالفكرة ،ورغم أننا وضعنا ي
خطتنا نرة صحفية ،وضعنا لها أفكارا جيدة ،وبالفعل تم توفر
دعم لوجيستي لها من خال الهيئة امرية العامة للكتاب برئاسة
الدكتور هيثم الحاج عي ،الذي أتوجه له بالشكر أنه وافق عى
طباعة النرة بالهيئة ،ولكن من كان مكلفا بالنرة آخر لحظة م
يكن يؤمن بامروع ،وبالتاي م تصدر ،بسبب العائد اماي ،رغم
أننا كنا نعد مكافآت مادية وم مانع ،وكان هناك توثيق إلكروي
بشكل جيد ،وكان لدينا لجنة مهتمة بالتوثيق والتسويق عى
الصفحة الرسمية للملتقى ،وكنا نسجل كل الفعاليات ،باإضافة إى
أننا تسعى لتفعيل اموقع اإلكروي للمؤسسة ،ونقدم توثيقا مبارا
لكل الفعاليات.

 وماذا عن اإقبال الجماهري ومدى تفاعلهمع الملتقى ،والصدى اإعامي له؟
اإقبال الجاهري فاق كل التوقعات ،وكان اإقبال من أول فكرة
املتقى والدعوة له وإقامة املتقى ،خصوصا أننا قدمنا تجربة غر
مسبوقة وهي فتح باب ااشراك بالورش الفنية للطلبة العرب،
وحدث إقبال كبر غر متوقع ،وشارك طاب من العراق وسوريا
وتونس ولبنان وحروا كل الفعاليات والورش الفنية ،وفوجئنا
بذلك اإقبال ،باإضافة إى اإقبال الجاهري عى العروض
امرحية ،وكان تقريبا  100%وكان عدد الجمهور خارج العرض
أكر من داخله ي بعض العروض.

ي كل العام ،وأعتقد أن ذلك سوف يحدث بسهولة ي وقت قريب،
نتيجة النجاح الكبر الذي حققته الدورة اأوى للملتقى.
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الفنانة المغربية نوال عبد العزيز :الفن موجه لكل
الناس والفنان مطالب باارتقاء بذائقة الجمهور
ممثلة ومخرجة مغربية ،متعددة الثقافات ،فهي تحمل الجنسيتن؛ اأردنية والفرنسية ،بجانت جنسيتها اأصلية ،شاركت مؤخرا
في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريي في دورة اليوبيل الفضي حيث ألقت كلمة حول مسرح الجسد في إطار المحاور
الفكرية ،كما حرصت على متابعة كافة فعاليات المهرجان ومشاهدة العروض المشاركة من مختلف دول العالم ،ويزخر أرشيفها
بالكثر من اأعمال المسرحية الممزة كممثلة ومخرجة مثل« :عودة الغرباء»« ،ضيف الله»« ،أوفيليا تعود»« ،في انتظار جودو»،
«عندما يأتي الشتاء» ،وغرها.
إنها الممثلة والمخرجة واإعامية المغربية نوال عبد العزيز الي كان لنا معها الحوار التالي..

حوار .كال سلطان
مى بدأ تعلقك بالمسرح أول مرة؟
*يبدو أن القدر هو الذي ساقني إى هذه امساحة اإبداعية،
فمن محاسن الصدف أن امدرسة اابتدائية التي كنت أدرس فيها
مدينة فاس ي مواجهة دار شباب وكت أسمع راخا عاليا يصدر
من الدار فقادي فضوي أستطلع السبب ،وهنا كانت رؤيتي
لخشبة امرح وممثلن يؤدون عما مرحيا ،أعجبني اأمر
وأصبحت أزورهم داما للمشاهدة فقط وشيئا فشيئا أحسست
أن بداخي حاجة تدفعني اعتاء هذا امرح ،ومع تكرار
زياراي للمكان شاهدي أحد اأشخاص وسألني إن كنت أحب
أن أكون معهم ،وهنا كانت البداية وتعرفت عى أساتذة مهمن
تدربت عى يديهم.
كممثلة ومخرجة ما هي أهم العروض الي
تفخرين بها في مشوارك؟
*لكل عمل مرحي نكهته الخاصة مشكاته وإخفقاته
ونجاحاته ،وكل عمل فني كان يشكل ي مدرسة أتعلم منها ،لكن
تبقى مرحية «الغرباء» وقدمتها باأردن وكانت من إخراجي
وبطولتي وحصلت عنها عى جائزة أحسن ممثلة ،،ومرحية
«اسكت ..أنا أتكلم» وكانت من إنتاج مؤسسة حقوقية تعنى
مشكات امرأة ،وها من أهم امرحيات التي ظل صداها،
بقلبي ،وهناك عروض أخرى أفخر بها.

جريدة كل المسرحيين

سافرت للكثر من الدول اأوروبية فما هي
نقاط االتقاء بن التجريب لدينا والتجريب على
مستوى العالم؟
*التجريب ي امرح سواء ي وطننا العري أو أي مكان ي
العام هو تجريب قائم عى التجارب الذاتية للقامن عى هذه
الخطوة ،فمن عرض قد يكون مبهرا ي الوطن العري ،ي ثقافات
أخرى مكن أن يكون عاديا ،فالتجريب امرحي يعتمد باأساس
عى إبداع اأشخاص القامن عليه ،إا أن الفرق بن هنا وهناك
أن التجارب ي أوروبا تجارب تراكمية تتم ااستفادة منها عند
إنتاج أي عرض جديد ،لكن ي وطننا العري ولأسف تبقى هذه
التجارب فردية وعند اانتهاء منها توضع ي اأرشيف وا يتم
مها حقق ومها وصل من مستويات وتقنيات عى مستوى
ااهتام بها.
الحركة الجسدية ،عليه أا يتوقف عن التدريب حتى ا يقف
ما هي نصيحتك اأهم الي توجهينها عند نقطة معينة ،ويبدأ بعد ذلك بالتقهقر إى مستويات أقل.
للمتدربن لديك في ورشك التدريبية؟
*نصيحتي لكل متدرب هي ااستمرار ي التدريب ،ذلك أن هل هذه الورش قادرة على إفراز جيل جديد
الجسد ينمو ويتفاعل بالحركة ،ويذبل باإهال ،فعى امتدرب من المسرحين إثراء الساحة المسرحية؟
العدد 582
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*بالنسبة ي فإن الهدف من الورشة التدريبية هو ااكتشاف
ثم التطوير ،فمن خال الساعات التي أقضيها ي تدريب
بعض الهواة ،فإن الركيز يكون عى اكتشاف نقاط القوة لكل
فرد من هذه امجموعة وبعد هذه امرحلة أدخل ي عملية
التطوير والبناء لنقاط القوة هذه ،وعى مدار السنوات تخضع
هذه الفئة امتعطشة للتعلم عى أيدي متخصصن ،فبالرورة
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سواء كان مرحيا أو سينائيا أو غره ،هو التنظيم الجيد وهذا
ما ميزت به تلك الدورة ،لذا فأنا أسجل إعجاي بالقامن عى
هذا امهرجان من إدارين ومنظمن وصحفين ،كان يزداد كل
يوم قضيته ي هذا امهرجان ،وا ننى الجهد الرائع للدكتور
والفنان سامح مهران رئيس امهرجان ،واأستاذ والفنان عصام
السيد التي انعكست بشكل إيجاي عى كل مشارك وحتى عى
العاملن ي امهرجان.

أتمى أن يحقق الملتقى انتشارا دوليا أكر
في الدورات القادمة

هل العروض الي تحمل صفة التجريب
موجهة لنوع محدد من الجمهور؟
*إن امرح باختاف مدارسه ومضامينه اأصل فيه أنه موجه
لكل الناس ،ومفهوم أن هذا العرض موجه للنخبة فهذا ي
رأيي إنقاص للعرض امرحي امفرض فيه مخاطبة كل الناس
أو أنه تقليل لقدرات اآخرين ي استيعاب ما يشاهدونه وهذا
مرفوض ،أن العرض امرحي مها كان معقدا أو به يء
من التجريب فهو ي اأساس لعبة مارس عى خشبة امرح
ولكل شخص القدرة عى فهم هذه اللعبة عى حسب مستواه
الفكري ،والحالة الوحيدة التي مكن أن نقول إن هذا امرح
غر موجه لكل الناس هي عندما يكون امتلقي ا يرى ،ا
يسمع ،ا يتكلم!
وأضافت نوال :إن الفنان مطالب باارتقاء بذائقة الجمهور،
ويكون مخطئا إن فكر أن إبداعه أعى من فهم الجمهور،
فاأصل أن الفنان امبدع يسبق عره ولذلك فعليه أن يقدم
ما يدفع الناس للحاق به ،ليكونوا عى مستوى إبداعه وليس
العكس.
كيف رأيت اإقبال الجماهري على عروض
المهرجان؟
أنني أقيم منذ سنوات ي أوروبا وي فرنسا تحديدا ،فإن رؤية
طوابر من الناس تقف عى شبابيك التذاكر مشاهدة عرض
مرحي أمر معتاد بالنسبة ي ،وا يشعري بالدهشة ،ذلك
أنني اعتدت عى هذا اأمر ،ولقد كنت أظن أن مثل هذه
الظاهرة ،ا توجد إا ي أوروبا ،إا أن ظني م يكن ي محله
وأصابتني الدهشة من الكم الهائل من الحضور الذين كانوا
يرون عى مشاهدة العروض امرحية ،وكانت الدهشة أكر
عندما علمت أن أكر هؤاء من غر امتخصصن أو الدارسن
للمرح وهنا سأقول إنها الذائقة الفنية ،التي يتوارثها الشعب
امري جيا بعد جيل.
ما هو مفهومك للتجريب؟ وهل يستهويك
هذا النوع من المسرح؟
إن مفهوم التجريب رغم أنه إى اآن وي كثر من الحاات ليس
مفهوما واضحا ،لكن مكن القول إن التجريب هو خوض غار
نص مرحي بطريقة غر متوقعة وبعيدة عن أجواء هذا النص،
وإذا انطلقنا من هذا امفهوم امختر للتجريب ي امرح،
فإن الخشبة امرحية ستصبح أكر إبداعا وأكر تنوعا برط
أن يقدم التجريب بوعي وضمن رؤية إخراجية من لحظة
صمت الجمهور إى لحظة التصفيق ي نهاية العرض امرحي،
من الطبيعي أن كل خطوة تكون ي درب التطوير امرحي أن
تستهويني ،وأكون مناضلة ي الدفاع عنها ،فلو رفضنا كل خطوة
لتطوير رؤانا امرحية لبقينا عى مدرجات امسارح اليونانية
والرومانية نقف ي مواجهة الناس كا لو أننا ي حفل خطاي.

شاركت مؤخرا بمهرجان القاهرة التجريي
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تكون هذه الورش قادرة عى إفراز ممثلن ومخرجن وكتاب
وسينوغرافين و ..و ...و ،..فالورش امرحية رافد من روافد
إثراء الساحة امرحية خاصة إذا علمنا أن أغلب امشاركن ي
هذه الورش م توا ِتهم الفرصة للدراسة باأكادميات امتخصصة
وتكون تلك الورشات مثابة نافذة مهمة لزرع امعرفة امرحية
لدى هؤاء الشباب.

أول مرة ،فما هو انطباعك عن المهرجان؟
*انطباعي عن مهرجان القاهرة للمرح التجريبي سبق
وجودي داخل أروقة امهرجان ذلك أن تاريخه متد إى ٢٥
عاما ،وا بد أن يكون له رونق وهيبة تفرض نفسها عى كل
زائر له ،ومنذ لحظة وصوي إى مطار القاهرة ،شعرت بالحرفية
وامنهجية لهذا امهرجان وذلك من خال ااستقبال والحفاوة
الكرمة التي وجدتها من لحظة نزوي من الطائرة ،وحتى إن
وصلت إى الفندق ،وأنا ي رأيي أن أساس نجاح أي مهرجان

إعامية وممثلة ومخرجة ومدربة تمثيل
وأشياء أخرى ..أي تلك اأشياء عملي به
أوا ،وأيها يحتل اأولوية لديك؟
*بالنسبة ي الفن وحدة واحدة وا مكنني الفصل بن كوي
مدربة أو مخرجة أو ممثلة ،ذلك أن الغاية واحدة وهي خلق
حالة إبداعية ،ثم تأي الوسيلة من خال إما التمثيل أو اإخراج
أو التدريب ،أما اإعام فقد كان رورة ي محطة من محطات
حياي حينا عملت بقناة نورمينا وكان روريا أن أكون ملمة
بهذا امجال فدرسته اعتقادي الراسخ أنه هو النافذة التي من
خالها نسوق إبداعنا الفني إى امجتمع.
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العذراء والموت

ثورة نسوية مقنعة

أماي الشناوي

«ثمة أناس يموتون من أجل أن نستمر نحن
نقدم لهم
على قيد الحياة.
فلزاما علينا أن ّ
ً
شيئا ما ،كيف يمكننا أن نفعل ذلك؟ كيف
ً
بوسعنا أن نتحدث إليهم ،نحكي قصصهم ،ومن
أجلهم».
دورفمان

جريدة كل المسرحيين

العذراء واموت ..اسم أطلق عى إحدى رباعيات امؤلف اموسيقى
النمساوي «فرانز شوبرت» بعد وفاته ،التي قام بتأليفها عام 1824
قبل وفاته بأربعة أعوام ،وبعد إصابته مرض الزهري لتعر عن
مشاعره حيال تلك التجربة امأساوية ،ي ما بعد استخدمها الكاتب
التشيي «أرييل دورفان» كدليل عى جرمة ي مرحيته «اموت
والعذراء» التي اقتبس اسمها من امصدر نفسه أيضا.
يقوم النص بتفعيل «الذاكرة التاريخية» عن طريق استحضار إحدى
جرائم النظام الديكتاتوري بعد فنائه ومحاوات ترميم الدمقراطية
الحديثة ما تم تحطيمه من خال النظام البائد ،وهي جرمة
ااختفاء القري وااغتصاب داخل معتقات الفاشية ،التي يردها
بشكل درامي ثاي بن امجني عليها «باولينا» وزوجها «اسكوبار»
والطبيب «مراندا» ،وتدور اأحداث حول الخافات بن الزوجن
التي تسببها عصبية الزوجة التي تحطمت نفسيتها نتيجة لاعتقال
منذ خمسة عر عامًا ،ومحاوات زوجها مساعدتها عى تخطي
محام جاءه قرار تعين ي هيئة امحلفن للبحث
تلك اأزمة وهو
ٍ
ي قضايا النظام السابق ،ثم يدخل الطبيب إى اأحداث عن طريق
مساعدة الزوج بعدما انثقب إطار سيارته ،ثم يأي لزيارته ي امنزل
بعد إعان تعيينه ي اإذاعة ،من ثم يحدث فعل التعرف بن الزوجة
والطبيب الذي تعتقد أنه من قام باغتصابها ومارسة التجارب عليها
ي امعتقل ،وتقوم بااتفاق مع زوجها بإعادة مثيل الجرمة إثارة
مشاعر الطبيب ليعرف ،وبالفعل يتدخل الطبيب ويقول أساء
امساعدين بطريقة صحيحة عى عكس خطأهم بها أثناء التمثيل،
ليتم العفو عنه ولكن بعد ااعراف.
أما عرض “العذاء واموت” الذي تم إنتاجه عى خشبة امعهد العاي
للفنون امرحية ،والذي قامت فيه امخرجة «ساء إبراهيم» بإعداد
النص امرحي «اموت والعذراء» ليتم عرضه ي إطار فعاليات
«امهرجان العامي» ،وكانت معالجة العرض عى الرغم من اقرابها
وبشدة للنص اأصي ،إا ي شكل مثيل الجرمة التي مت ي العرض
عن طريق الرد غر امتفق عليه بن الزوجن ،فالزوج هنا أيضا ضد
زوجته وعى العكس يتم ااتفاق بينه والطبيب ،ليظهر شكل العرض
بشكل نسوي بد ًا عن أصله السياي ،فنجد الطبيب الذي هتك
عرضها ودمر حياتها والزوج الذي يهدف للحفاظ عى شكله أمام
امجتمع ،وا يتحرك إا لتخيله أن تلك الزوجة تحتل جزءا من رفه
وعرضه وأن هذا الطبيب أذى هذا الرف ،لكن م يتحرك الزوج من
أجل نفسيتها امحطمة وم يسمع لصوتها كعاقل.
أما باولينا التي قامت بأدائها «رنا خطاب» فهب صوت الثورة
والتمرد مسك بالساح وتهدد طوال العرض للحصول عى حقها
فقط ،وقد عرت اممثلة عن التغيرات النفسية التي مر بها امرأة
براعة ،كا أنها وضحت أن ما لديها مجرد خلل نفي ليس لدرجة
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بطاقة العرض
اسم العرض:
العذراء
واموت
جهة اإنتاج:
امعهد العاي
للفنون
امرحية
عام اإنتاج:
2018
تأليف :أرييل
دورفان
إخراج :ساء
إبراهيم

عدم التمييز كا اتهمها الزوج ،وطوال أحداث العرض تظهر الزوجة
ي امنزل ا تقوم بالخروج إا للعثور عى ريط «العذراء واموت»
ي سيارة الطبيب ،أما غر ذلك فهي تلتزم بفضاء امنزل ،عى عكس
الزوج الذي يتميز بفعي الدخول والخروج الحر الذي قام بدوره
«إيهاب محفوظ» بشكل حيادي مثر للشكوك أحيانا حول كونه هو
الجاي وليس الطبيب ،لتوضح النهاية أن الجرمة ذكورية عامة.
ميز ديكور «محمود هاشم» عن بقية عنار العرض ،فكان موضحً ا
مكان سر اأحداث وهو منزل الزوجن ،الذي يأتيه الطبيب كدخيل
وا يستطيع الخروج منه ،وكان الديكور عبارة عن حوائط معلق عى
بعضها أحبال كجزء من ديكور امنزل ،وكان ي خلف امرح ومركزه
نافذة تطل عى حديقة لكنها محاطة بالقضبان الحديدية ،فأضافت
مع اأحبال والتزام الزوجة للمنزل أجواء من القيود والكبت ،واحتوى
الديكور عى قطع بسيطة من اأثاث التي استخدموها للجلوس
والنقاش واستخدمتها الزوجة لتقوم بتقييد الطبيب عى إحداها،
قام بدور الطبيب «محمد يوسف» الذي عر عن التنقات بن الراءة
وااعراف بالذنب من حن آخر بشكل مقنع محر للمتلقي بن كونه
الجاي وباولينا امرأة مجنونة ،أو أنه الجاي وباولينا امجني عليها،
وكان ي بداية ظهوره صعوبة ي فهم الجمل الحوارية التي ينطق بها
بسبب زيادتها ي وقت قصر ،وتعد تلك مشكلة إعدادية قوية.
تنوعت اإضاءة بن اأزرق واأحمر ،بن الطأنينة وأجواء الجرمة
التي قامت بتصميمها امخرجة «ساء إبراهيم» أيضا ،كا اموسيقى

والتعبر عن أجواء اإثارة والحرة وكان التأليف اموسيقي «محمد
صاح».
قامت أجواء العرض بالركيز عى الرخة اأنثوية لباولينا ،بن
اغتصابها من شخص وقهرها من اآخر ،وذلك عى غر الهدف
السياي من النص اأصي ومكننا إرجاع عملية التلقي هنا للثقافة
السائدة ،فعندما مت كتابة النص كانت مرحلة ما بعد الديكتاتورية
فطبيعة التلقي تثر ذكريات ماي البلد والجرائم التي حدثت فيه،
أما نحن هنا واآن فيمكننا تلقي رخات باولينا عى أنها مرد نسوي
ضد التحرش وااضطهاد الخارجي ،وبن عدم ااحرام والشكوك
والقيود الداخلية مقابل النقود والراحة والطأنينة ،وينتهي العرض
نهاية مفتوحة بصوت طلقة من امسدس الذي تقوم الحرب عليه من
الثاثة أطراف فا نعلم هل انتر التمرد أم تم إجهاضه.
يذكرنا العرض والنص كاها بأجواء «باييجو» امميزة ي نص «القصة
امزدوجة للدكتور بامي» حيث يدور كاها حول فكرة ضحايا النظام
الفاي ،وبن الثاي الزوج والزوجة والطبيب النفي ،وأن الضحايا
ليسوا فقط امجني عليهم بل الجادين أيضا وذلك ما وضحه الطبيب
أثناء اشتعال عاطفته عن أبيه وكيفية قتله عى يد الثوار ،فالحرب
والديكتاتورية والكبت أيضا يقتان اإنسانية عامة وليس أفراد
بعينهم.
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هي وعشاقها

كوميديا تمنحنا اأمل فى المسرح الجامعى

بطاقة العرض
اسم العرض:
هي وعشاقها
جهة اإنتاج:
كلية التجارة
جامعة حلوان
عام اإنتاج:
2017
تأليف:
دورينات
إخراج:
محمود حمدى

أحمد خميس
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جريدة كل المسرحيين

ينطوي عرض «هي وعشاقها» الذي قدمه طلبة كلية التجارة بجامعة
حلوان من تأليف فريدرش دورينات وإخراج محمود حمدي ،والذي
قدم ضمن امهرجان الدوي اأول للمرح الجامعي ،عى مجموعة
كبرة من اأفكار الكوميدية التي تراوح ما بن كوميديا الشكل أو
الصورة وكوميديا الفعل الدرامي امبني بعناية من قبل امؤلف
وكوميديا نابعة من ااشتعال الدقيق عى فنون أداء اممثل ،والحقيقة
أن طلبة كلية التجارة ورغم كونهم ما زالوا عند أخطاء البدايات
سواء ي زخرفة البانوراما ما ا يلزم أو حتى ي الوقوف عى أهمية
بعض عنار العرض امرحي امكملة لطبيعة التكوين الجاي ،إا
أنهم عى ما يبدو من طريقة تشغيل العرض كانوا متمسكن ماما
بالوعي الفارق خاصة حن يتعلق اأمر بفنون أداء اممثل ودوره
ي اللعبة امرحية ،وتلك الخاصية وحدها كانت كفيلة بتمرير
البهجة للمشاهدين؛ إذ إن معظم الاعبن بدا ي أنهم معجونون
بروح الكوميديا التي تستلهم الكاريكاتر وفنونه ي رسم امواقف
واأحداث ،كا بدا تكوين اللعبة الدرامية بهذا األق اأداي موج
بكثر من امواقف الكوميدية النرة التي تعتمد عى كشف التكوين
وفضح امواقف وعنار العرض ،فإحدى ميزات التناول ذلك الكشف
امحبب للمتلقي ،وهو بامناسبة كشف يليق بأهمية التكوين الذي
كتبه دورينات ويجعل امتلقي شغوفا متابعة الحدث وما يرمي
إليه من فلسفة داخلية ،فمنذ البداية هناك إشارة دالة عى اللعب

امرحي من خال وضعية اممثلن والرح الذي كانوا يقدمونه
لطبيعة الحدث منذ البداية حتى يكون امتلقي واعيا بالتكوين
الداخي وباإشارات وعمليات التطوير التي تتعلق عادة بإيقاف
تسلسل التيات واأحداث لرح امكون واإطار امغلف للحيوات
الغريبة وكيفيات التعاطي معها ،فمن اممكن أن يوقف الحدث أحد
اممثلن ليقول لك من هو وكيف وجد ي هذه اأحداث العجيبة
امشتبكة وما مكن أن يقوم به ي امستقبل.
موضوع العرض يتعلق بامرأة لعوب تدعي «إنيتاسيا» تعرف ماما
كيف تستحوذ عى قلوب أزواجها اأربعة وتوهمهم تباعا أنها
ريفة مخلصة لكل واحد منهم .واللعبة تبدأ مبارة بعد قتلها أحد
أزواجها حيث اكتشف امسئول اأول عن القضاء ي البلدة كونها
قامت بالقتل عمدا وعرفها بنفسه عى اعتبار أنه زوج امرأة التي
كانت بصحبة الزوج أثناء عملية القتل ،ورويدا رويدا يعرض عليها
الرجل عدم الزج باسمها ي أية قضية لو أنها وافقت عى الزواج
منه ،وبينا تبدي موافقتها عى تلك الزيجة تعرض علينا أحداث
تقول بأنها قتلت زوجها بعد حصولها عى زجاجة السم من عشيقها
الذي هرب من هول اموقف .أحداث متشابكة ومركبة وكلها تأي عر
حكايات تكشف اماي وتعقد امستقبل وتبن كم هي امرأة داهية
تسيطر عى قلب كل منهم بحديثها الناعم وجالها الذي يني كل
منهم الجانب امظلم من تكوينها.
ي نهاية الحدث الدرامي وبعدما كشف رجل القضاء شخصيتها وقرر
قتلها عى نفس الطريقة تكون هي قد فكرت ي التخلص منه بنفس
امنهجية وحتى ا يقف ي طريق طموحها وجمعها للال ينتهي
الحدث وقد قتل كل منهم اآخر وحتى راوي الحدث تعرض للقتل
من جانب مجموعة من معارضيه سياسيا ،وهكذا ينتهي الحدث من
حيث بدأ بأناس يطلقون النار ،وهي طريقة ي البناء تتلحف بالتيمة
الدائرية التي تكشف مكوناتها منذ اللحظة اأوى وتعيد ترتيب
اأحداث وفق منهجية تراوح بن اماي والحار ،وامهم هنا هو

الركيبة الكوميدية الشيقة.
لن تجد ي هذا التكوين أي ديكورات ذات قيمة كبرة فقط
منضدة تتوسط خشبة عارية وكرسيان يحتضنان امنضدة وعى
مجموعة اممثلن أن يحيطوا اأحداث بألعابهم الدرامية وأخيلتهم
الكاريكاترية ذات الراكيب امعقدة ،وحتى طريقة استخدام اإضاءة
كان امقصود بها اإشارة لطريقة اللعب وااتكاء عى صنع أخيلة ي
البانوراما تعكس اممثلن ي صور وأشكال ذات طابع كوميدي يهتم
بخيال الصورة وأثرها الجاي.
يكتف بهذا التكوين الذي أرنا له ولكنه طمع ي
امخرج هنا م
ِ
التأثر بطريقة أخرى عى مخيلة امتلقي من خال بعض اأحداث
السينائية البدائية من خال شاشة خلفية بدت باهتة ي يوم
العرض ،ويبدو أن حظ الفرقة كان جيدا حيث م ينشغل معظم
الحارين بذلك الخيال الذي بدا عبئا عى اأحداث امركبة.
كا جاءت موسيقى العرض أيضا عبئا عى ذلك الوعي الجاي،
فبدت وكأنها عامة استفهام ومكن بسهولة التخلص منها أو
استبدالها بسيج وموتيفات تساعد تلك الحركات وطريقة اأداء التي
تشع وعيا وقدرة عى تلوين الحدث.
بعد العرض كنت مشبعا بتلك الروح الكوميدية التي أعطتنا اأمل
ي امرح الجامعي ،وما مكن أن يقوم به من أدوار ،ووقفت
أشكر فريق التمثيل بجامعة حلوان عى هذا الوعي الفارق والقدرة
الجميلة عى التحليق بالكوميديا نحو ساوات ا تكتفي بدغدغة
امشاعر وتكوين التيات امرحة ،وإما تغوص ي قلب الحدث بروح
معقدة تجمع أكر من طريقة أداء وأكر من فهم عن كيفيات
إدارة امشهد امرحي ،فشكرا لفريق التمثيل بكلية التجارة جامعة
حلوان عى هذا العرض اممتع .وشكرا إدارة امهرجان كونها حرصت
عى تضمن العرض ي الليلة اأوى من لياي ملتقى القاهرة الدوي
للمرح الجامعي ،فبداية مثل تلك كفيلة بدفع الروح أي فعالية
ثقافية تطمح ي تقديم نفسها بشكل مختلف.
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تسجيل دخول

ثرثرة عبثية على واقع مرير

بطاقة العرض
اسم العرض:
تسجيل دخول
جهة اإنتاج:
الهناجر
عام اإنتاج:
2018
تأليف:
إساعيل إبراهيم
وفادي سمر
إخراج:
هاى عفيفى

محمد زناي

جريدة كل المسرحيين

ميز مفهوم مرح العبث أو الامعقول بأنه نتاج ظروف سياسية وعامية
فارقة أدت بالفاسفة امحدثن إى إعادة التفكر ي الثوابت ،خاصة بعد ما
أسفرت عنه الحرب العامية اأوى والثانية من نتائج ا إنسانية سيطر عليها
انعدام الثقة وانهيار القيم ما أدى إى انعزال اإنسان اأوروي وفرديته،
فظهر مرح الامعقول ( )heatre of the Absurdكاتجاه جديد يسعى إى
التجديد والتخلص من العام الرجوازي ،ومن الحضارة اآلية الجديدة .ومرحية
«تسجيل دخول» تنتمي إى هذا النوع امرحي ،ومن عنوانها يبدو أنها تشاكس
آلية جديدة من آليات الواقع الراهن ،إن كل مريدي مواقع التواصل ااجتاعي
يعلمون جيدا أهمية تسجيل الدخول حتى يتمكنوا من تحقيق ما يبتغون ،ومن
هنا تنطلق فكرة امرحية «تسجيل دخول» للمخرج هاي عفيفي التي كتبها
إساعيل إبراهيم وفادي سمر ،وي إطار عبثي تدور أحداثها حول جلسة بن
ستة أصدقاء يجتمعون ي بيت واحد منهم سنة  ،2011أي مع بدايات ثورة
يناير ،ويطلبون وجبة من مطعم العريان ،ويظلون ي انتظارها عدة سنوات
ا يغادرون أماكنهم ،وخال تلك الفرة يندمجون داخل العام اافراي كبيت
جديد لهم بكل ما يحمله من كذب ونفاق وتشويش وادعاء وتناقض ي اأخبار
وامواقف اإنسانية والسياسية وااقتصادية وااجتاعية واآيديولوجية امصاحبة
للثورة وتباعاتها ،نستمع إى أحامهم وهمومهم امختلفة ،فأحدهم يقرر
اانتحار أنه مل اانتظار ،هذا اأمر الذي ارتبط به طوال حياته ،وآخر يعاي
من عاقاته العاطفية غر امكتملة ،فجمعيهن ينظرن إليه كأخ لهن ،وأخرى تدي
بنصائح عر الفيسبوك عن كيفية اصطياد الرجل ،وآخر يكتب شعرا ا معنى له
(التفافة ملت عبي) .،وأخرى تعمل ورشة تنمية برية ا عاقة لها بأي تنمية،
ونصائح حول التدرج ي ارتداء الحجاب تنصح بها من ا تعرف معنى الحجاب
وحديث عن امساواة بن الرجل وامرأة ،يعلق عى هذه امشاهد ساحر يحاول
أن يسيطر عى الحدث عى الرغم من أنه ا يجيد السحر ،لكنه كان صاحب
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كلمة البدء (من فيكم جعان) وكأن الجوع بشتى أنواعه هو مفتاج الولوج لهذا
العام ،ولكن وجبة الطعام من مطعم العريان الذي ينتظرون منه أن يطمعهم
ا تصل ،وي كل مرة يتحجج الطيار امكلف بتوصيل الطعام لهم بأن اازدحام
شديد ،مرة ي امهندسن ومرة ي بورسعيد إشارة إى مجزرة ااستاد  -ويؤكد
ي كل اتصال هاتفي أن محطة السادات مغلقة ،بينا هم داما ما يكررون
نفس الحوار ي بداية كل مشهد ويتحدثون عن (خروجة) سيقيمون بها لكنها
ا تحدث أبدا ،حتى تنتهي امرحية محاولة خروج بائسة ا تستغرق إا بضع
ثوان ثم يعودون وينتهي امشهد امرحي بالساحر وهو يحتفل مع مثال
ٍ
خشبي باليوم العامي للصمت.
إنهم قد سجلوا الدخول إى العام اافراي ي بداية يناير  2011وم يستطيعوا
الخروج منه حتى اآن ،خطاب عبثي يائم السياق التاريخي الذي نعيشه اآن،
فإن مرح العبث منذ بدايته يرفض البنية الثقافية والسياسية للعام الرجوازي،
ويحاول تقديم صورة أكر صد ًقا للواقع حتى وإن كانت ي جو عبثي يثور عى
الواقع ومعطياته امسلم بها ،وي هذا العرض نرى شهادات جيل الفيسبوك -
الذي ا ينكر دوره ي ثورة يناير وهم يرثرون حول أحامهم ،وانكساراتهم،
هذه الشهادات تعد سؤاا وجوديا حول من نحن اآن؟ وماذا جنينا من بعد
الثورة؟ وكيف نرى أنفسنا؟ كل واحد من الشخصيات الستة يسب اآخر ي
الخفاء وي الظاهر يبن له عكس ما يبطن ،وعندما موت أحدهم يكملون
مسرتهم وكأن شيئا م يحدث واموت احرمة له ،واأساء ي هذا العام ليست
دالة فا يهم مخاطبة امذكر بامؤنث وا امؤنث بامذكر أنهم جميعا كيان
واحد لكنه متعدد اأوجه ي عام معقد ومركب ومعانيه متناثرة الشذرات عى
مواقع التواصل ااجتاعي ،والكامرات امخرقة لذواتهم ،إنها شخصيات حية
من الواقع ،تفكر وتتحدث بلغتها اليومية ،وتعلن عن مللها من حياتها امعيشة،
وتقدم أحامها ي مونولوجات طويلة مسموعة مونولج امنتحر والشاعر
والناشطة النسوية تعر فيها عن حلمها بحل ما تعيشه من إشكاليات حياتية
وعاطفية وفكرية .فالناشطة النسوية تطالب بالعدل الذي يجب أن يتحقق
قبل امساواة ،والعاشق يبحث عن معشوقته ،والشاعر عن قصيدته ..إلخ ،ولكن
من اماحظ أن كلهم مُدعون وغر قادرين عى الفعل  -حتى وإن كان إحضار
طعامهم  -وا يوجد عندهم يء حقيقي غر اانتظار ،كسمة أساسية ي مرح
العبث وي الفلسفة الوجودية أيضا يقول بيكيت« :ي اانتظار ،إما نج ّرب مرور
الزمن ي شكله اأنقى».
تأت ،وينتظرون أحاما م تحقق،
أبطال امرح ّية ينتظرون وجبة الطعام التي م ِ
لذا فالساعة التي تدور ي منتصف امرح رغم دورانها فهي متوقفة أن ا
يء يتغر ،هم  -أقصد أبطال امرحية  -يعملون معا عى إنهاء وقت ا ينتهي

أصا .فيتشاركون ي لعبة الفيسبوك والتكرار لنفس الجمل الحوارية واانتظار
الرتيب الانهاي .وقد كان اختيار مكان واحد وهو البيت الذي يتكون من كنبة
ورير ومرآة ودواب ومقعد حام  -يتحول ي حاات البوح إى كري اعراف
 سمة من السات املحوظة مرح العبث التي غالبا ما تدور أحداثها ي مكانضيق أو محدود جدا كغرفة مثا ،وعى سبيل امثال نرى كل مرحيات هارولد
بنر ويوجن يونيسكو تدور أحداثها داخل غرفة ،والبيت الذي ا يغادرونه
ي هذه امرحية هو ملجأ ضد اأخطار الخارجية ووسيلة حاية لشخصيات
امرحية مثله كمثل مواقع التواصل ااجتاعي أيضا ،لذلك م يستطيعوا أن
يغادروه  -حتى من أجل إحضار طعامهم  -رغم الروتن الذين يعيشونه وعدم
الثقة التي تحيط بهم.
كان ديكور مي كال ببساطته الشديدة معرا عن هذه الحالة بينا يفتقد
تصميم امابس إى الجرأة ،أن امابس عامة دالة عى هذا امجتمع العاري
امنعدم الخصوصية تجعل من يرتديها يعتقد أنه محجوب عن اآخرين بينا
هو عا ٍر أمام الجميع ،وإن كان ذلك قد بدا واضحا ي مابس يحيى الذي قام
بدوره شادي الداي بينا نفتقده ي بقية الشخصيات ،كذلك موسيقى محمد
صاح م تكن بعبثية العام اافراي وموسيقاه امتنوعة ما بن اماين من
امقطوعات اموسيقية امتابينة ،فامرحية ليست تقليدية لكن تعامل معها
صناع العرض بامنطق التقليدي عدا اممثلن (أحمد السلكاوي ،شادي الداي،
أوسكار نجدي ،عمرو جال ،محمد الشافعي ،منة حمدي ،ندى نادر ،هبة
الكومي) الذين تعاملوا مع شخصياتهم بحذر شديد وعى وعي منهم بأنهم ا
يقدمون شخصيات إنسانية متكاملة اأبعاد.
لذلك رؤية امخرج عكست فكرته عى امستوى السطحي لكن قد غابت عنه
امعالجة الفكرية التي غالبا ما تتطلبها بنية النص ولغته امرحية ،وخصوصا
أنه قد اختار أصعب أنواع العبث وهو العبث البيكيتي اممتزج بواقعية محلية،
ما يفرض عى الكاتب التعمق ي شاعرية اللغة اليومية ودرجات اإيقاع
الصوي لها ،فقد كان معظم كتاب مرح الامعقول يتمتعون بحاسة موسيقية
مرهفة تدرك أهمية التعبر اللغوي وألوانه الجالية ي اللغة الكاسيكية أو ي
ااستعاات الدارجة ،وهم يعرفون كيف يستثرون الضحك من الطريقة التي
يستخدمون بها األفاظ ويحملون النطق بها أكر ما تحمله هذه األفاظ من
معان ،ا من خال التاعب بإفيه لغوي ا قيمة له (الرجالة ممكن اصطيادهم
ٍ
من منطقة واحدة) فهذه امرحية ا تقوم عى مقدمة وا عقدة وا أحداث،
ّإما تعتمد عى الكام أو باأحرى الرثرة التي تأخذ مكان الفعل وعمقها الذي
يستدعي ما وراء الكلات معنى أن اللغة هي التي تخلق امرحية ،ولكن اللغة
قد ظلت حتى نهاية العرض مجرد ثرثرة عى واقع مرير.

[
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مهرجان «كلباء» للمسرحيات القصرة

عروض مع الحرية وضد أفكار القمع والتبعية

م تنل حظها من الجوائز هذا العام ،ولكن مكن اعتبارها تجربة
خاصة نظرا أن مخرجة العرض سيدة إماراتيه ،وأن العرض كان
به العديد من اإيجابات التى يجب التنويه عنها.

سلوى عثان
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جريدة كل المسرحيين

إنتهت فاعليات الدورة السابعة لـ “ مهرجان كلباء للمرحيات
القصرة “ والذي نظمته إدراة امرح بإمارة الشارقة ،وقد
تنافست فيه عرة عروض مرحية ي الفرة من  26إي 30
سبتمر ــ بعد إختيارهم من بن  20مرحية تقدم مخرجيها
للمشاركة بالفاعليات ــ وعى مدار أربعة أيام تنافست
العروض العرة فيا بينها عي جوائز امهرجان ومن أهم هذه
العروض امميزة والتي اقت استحسانا نقديا وجاهريا وحصل
البعض منها عي معظم جوائز امهرجان أربعة عروض هي :
“رأس امملوك جابر” الحائزة عى جائزة أفضل عرض مرحي،
إخراج أحمد عبد الله راشد ،كا نال بطل امرحية عبدالله
الخديم جائزة أفضل مثيل رجال  ،و كذا عرض “الطاعون”
والذي أخرجه سعيد الهرش وقد نال العرض جائزة لجنة
التحكيم الخاصة بينا نال محمد جمعه جائزة أفضل ممثل،
أما عرض “الصورة” إخراج دينا بدر فقد حصلت امخرجة عى
جائزة أفضل مثيل نساء وأفضل إخراج أيضا ،وأخرا عرض
“اأعمى وامقعد” إخراج أمنة النقبي ،وهو من العروض التى

“مغامرة رأس المملوك جابر” :
بيع الرأس للحصول على الحرية..
بالرغم من أنها تجربة شبابية أوى مخرج شاب هو أحمد عبد
الله راشد إا أنه استطاع الجمع بن مجموعة من امزايا منها
تلك الدقة الشديدة ي تعامله مع مفردات العرض امرحي
امختلفة ومدي مقدرته عي استحداث تناغم بينها ،كا
استخدام عنار العرض امرحي بتلك امهارة والبساطة ليؤكد
عي مجموعة هامة من امعاي لعل من أهمها فكرة الحرية،
وفكرة اإختيار ،فالعرض بذلك إجاا يرفع شعار اإبداع مع
بساطة اإمكانيات.
فا زال نص “ مغامرة رأس امملوك جابر” للكاتب السوري
سعد الله ونوس من النصوص التى تعتر مغامرة مرحية لكل
من يحاول التصدي لها والغوص ي أفكارها ؛ فالحدث الدرامي
امستوحى من التاريخ يسقط بظاله عى الواقع الحاى من
تكرار امأي ذاتها ،ونص العرض الذي تم تقدمه بامهرجان أزاح
كافة اأحداث والوقائع والشخصيات غر اأساسية ،عدا القصة
الرئيسية وهى استخدام الوزير لرأس امملوك جابر إيصال
رسالته لخارج الباد لذا قام بحاقة شعره وكتب رسالته ملك
العجم لحثه عى إرسال جيش خارجى لإنقاب عى الحاكم،
وانتظر الوزير حتي نبت شعر امملوك جابر فأخفي الرسالة

تحته ثم تركه ليسافر ملك العجم لتوصيل الرسالة ،والسبب
الذي أقدم عليه جابر وجعله يوافق عي الدخول ي هذه
امغامرة غر امحسوبة هو نيل حريته والزواج ممن يحب،
وتنكشف الخديعة ى النهاية عندما تقطع رأس هذا امملوك
بعد قراءة ملك العجم رسالة الوزير التي ذيلها برورة “ قطع
رأس حامل الرسالة “ .
“ بيع الرأس للحصول عى الحرية “ هذه هى الجملة امفتاحية
لهذا النص ،وهي امفتاح الذي وجده امخرج واعتمد عليه
وأكده بجدارة وسخر عناره امرحية كلها للتأكيد عليها،
فظهر امملوك جابر عى امرح وهو يحلق ى فضاء امرح
باستخدام حبا كاأرجوحة واختار اشهر مونولوجات هذه
امرحية ليعلن بها رغباته أمام الجمهور لنتعرف عرها عي
أمنيات جابر واأمنيات امضادة للوزير ،كا استطاع باستخدام
كري مربوط من الطرفن ى بداية امرحية عى التأكيد عى
الراع الواقع بن الحاكم والوزير عى الحكم فالحكم متأرجح
فيا بينها ،وم يتم استخدام أيه كلات لإفصاح عن خطة “
قطع رأس امملوك “ بل تم اإكتفاء بضحك متبادل بن ملك
العجم وخادمه والذي لوح بإشارة الذبح .
يعلن عرض “ مغامرة رأس امملوك جابر “ راحة عن أن اموت
هو جزاء تقدمه السلطات السياسية الغاشمة أبناء شعبها كرد
قاي منها عي كل من يتطلع للحرية ،فمها حاولوا الحصول
عى حريتهم وأبسط حقوقهم بالعيش ي سعادة وحب
سياقون دوما ما يصطدمون به وما يعرقل أمنياتهم ،وهذا ما
اعلنه أحمد عبد الله راشد بسالة ودقة عى خشبة امرح ؛
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فامرحية الطويلة لونوس تم عرض فكرتها ااساسية ي نصف
ساعة فقط ــ وهى امدة امحددة لزمن العروض التى تقدم
بامهرجان ــ كا استخدم امخرج موتيفات بسيطة جدا وهى
أيضا أحد القواعد التى يلتزم بها امشاركن بامهرجان ،لتكون
هذه بالفعل امرحية التى تستجق الجائزة اأوى ي هذه
امشاركة ،فقد ألتزمت بالقواعد اموضوعة ،مع الحفاظ عى
الحبكة امرحية رغم ما قدمه امخرج من إعداد للنص اأصي
لكنه غر مخل بالحبكة وا باأفكار التي يتضمنها النص ،كا
نجح امخرج أيضا ي تقديم اختيار أمثل للممثلن الذين كانوا
جميعا من الشباب حديثي العهد بالتمثيل ،كا قدم إجاا
عرضا يهتم باموسيقي امرحية ولحظات اإضاءة الخاصة
وامعرة عن الكثر من امشاعر امتضاربة بن الشخصيات
امختلفة وذلك دون مغااة .
ورغم حداثة سن مجموعة اممثلن الذين اعتمد عليهم العرض
إا أته ظهرت لهم خرة كبرة ومكن من أدوارهم ،ومن بينهم
بطل العرض والحاصل عى جائزة التمثيل بامهرجان ــ الجائزة
ُتعطى لثاثة ممثلن دون ترتيب ــ عبد الله الخديم ،كا أنهم
جميعا قاموا بتأدية أدوراهم ي حدود امطلوب منهم بدقه
كبرة رغم اإخال ى التشكيل اللغوي أحيانا إا أن العرض كان
من العروض القليلة بامهرجان التى كانت اللغة فيها واضحة
والجمل ا يوجد بها إلتباس.

جريدة كل المسرحيين

“ الطاعون “  :محاولة للتعريف بمرض
العصر الجديد..
يشتهر مخرج عرض “ الطاعون “ سعيد الهرش بأنه واحد من
امخرجن الشباب امشاركن بالتنافس سنويا ي معظم دورات
امهرجان ،وقد حصل بالفعل نتيجة مشاركاته السابقة عى بعض
الجوائز ،كا حصل عرضه هذه الدورة عى جائزة لجنة التحكيم
الخاصة ،كا نال محمد جمعة دراماتورج النص وامجسد لدور
الطاعون ،جائزة أفضل ممثل عن دوره ،وهو العرض الذي ظهر
به الكثر من الجهد امبذول ي كافة عنار العرض امرحي
امرئية وامسموعة بالرغم من اأخطاء الواضحة ي إعداد النص
واإخال بزمن الحبكة ي تكون مدة العرض وزمنه متوافقا مع
روط امهرجان .
“ الطاعون “ مأخوذة عن مرحية “ حالة طوارئ “ للمؤلف
الفرني ألبر كامي ،وهى واحدة من ااعال التى تقدم فلسفة
العدد 582
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كامو بوضوح ؛ فكانت عرض دارت فلسفته حول قيم الوجود،
الحب ،اموت ،الثورة ،امقاومة والحرية ،كا قدم العرض
الشخصيات اأساسية واأحداث كلها ي نصف ساعة متناسيا
أو غاضا البر عن الشخصيات الثانوية بالنص اأصي ،وقد
أكد العرض عي ماهية ما مكن تسميته بطاعون العر والذي
جسده ي فكرة السيطرة الكاملة الواقعة من الحاكم وامتحكمة
من دون رحمة ى مصائر البر .
قدم العرض شخصية القاي مرتديا زيا دينيا ــ أزهريا ــ ي
يقدم عره رؤية حول رجال الدين امتحكمن ي العقول من
خال استغال أفكار الدين لصالحهم ،وهو ما م يكن متواجدا
ى النص اأصي ،كا أن بطل امرحية اأصلية ــ ديجو ــ ا
يظهر بنفس اأهمية ى امرحية التى قدمت بامهرجان ،ف
كامو قدمه عى أنه النموذج البري اأمثل واأنقي والثائر
وامحب والذي سيدفع الثمن موته كبديل عن من يحب،
ولكن ى العرض م يظهر هذا الجزء فأختفي البطل وحبيبته معا
ى عمق امرح مع باقي امري بالطاعون ،وافرد الدراماتورج
الجزء اأكر لـ “ نادا “ السكر وهو شخصية تعري الواقع
وامجتمع من خال تحديها الصادم والناقد بطريقة اذعة

أحوال الشعب وجروت السلطة الحاكمة .
ومع اإختاف حول نجاح العرض ى تقليص النص اأصي
لتقدمه ى هذا الوقت القصر ،إا أن التجربة كانت تتكامل
معا من خال استخدام الديكور ــ امعتمد عى امكعبات ــ
واإضاءة التي اعتمدت عي لحظات خاصة ملئ الفراغ عى
امرح بجانب اممثلن داخل الفضاء امرحي ،ورغم أن اأداء
الحرى كان يظهر زائدا عن الحاجة ي بعض اأحيان وغر مفيد
داليا إا أنه م يكن منفرا بشكل كامل عى الخشبة .
ولقد حاول امخرج إختيار اممثلن ليتناسبوا لرورات أدوارهم
بالعرض وكان أكرهم نجاحا ي اإختيار محمد جمعة الذي
جسد شخصية “ الطاعون “ فقد ظهر خفيفا عى امرح،
مؤثرا ى الجموع ،لئيا وجريئا وطاغيا ،وهو النجاح الذي م
يصل له كافة اممثلن عى الخشبة رغم محاواتهم إتقان
أدوارهم ،ومكن أن يكون عدم وضوح الجمل امنطوقة بسبب
رعتها كانت سببا ى هذا ،فكان هناك صعوبة ي الفهم أحيانا
منع الجمهور من متابعة أداء اممثلن عى امرح ي بعض
اللحظات.
وهذه التجربة لو كانت قدمت ى ظروف أخري كان الحكم

[
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وبينت إي حد ما راع البطل ما بينه وبن نفسه بطريقة
تحسب لها ،وعدد اممثلين القليل جعل هناك تناغا ى
امشاعر فيا بينهم مابن الحب والراع والحزن  ،..كا ظهروا
جميعا وهم يرتدون ألوان تتوزع ما بن اأسود والرمادى
ليكونوا ى الازمان و الامكان .
وكان العرض ذو الدقائق الثاثون خيوطه الدرامية متاسكه
مع بعض القصور البسيط ،ولكنه قصور مكن تجاهله أمام
الحالة اإنسانية التى قدمت من خال الشخصيات الثاثة عى
الخشبة ،واستخدمت امخرجة أيضا موتيفات بسيطة من كري
وترابيزة وشطرنج  ،..وكانت اإضاءة معرة ي معظم حااتها
عن الحالة النفسية للبطل وراعه النفي مع شخصياته
التخيلية ،وحركاتهم الجسدية بانفعااتها وتوتراتها حاولت
إيصال هذا الراع وهذه اأحاسيس طوال مدة العرض .
“ اأعمى والمقعد “  :مخرجة واعدة
قادرة علي تقديم عالم درامي متكامل
بشخصيتن فقط ..

عليها مكن أن يكون أكر قسوة وتفنيدا للعنار ،إا أنها تجربة
مكنك مشاهدتها من دون الشعور باملل ،فقط هي تحتاج
للتخلص من بعض الزوائد واختيار أجزاء أخري من النص اأصي
إكتال صقل الحبكة وتوضيح خيوطها الدرامية .
“ الصورة “  :عرض يحتوي علي ثاثة
ممثلن مصرين وصراع نفسي محتدم ..
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نافس عرض “الصورة” عى جوائز امهرجان وأقتنص جائزتن
منها ،والنص امرحي للمؤلف البولندي سيافومر مروجيك
واإخراج لـ دينا بدر ،وقد احتوي العرض عي ثاثة ممثلن
مرين ،وكان عرضا من العروض القليلة التى ميزت بوضوح
لغتها وسامة قواعدها اللغوية .
وهذه امرحية رغم أنها من امرحيات التى توضع تحت
مسمي امرح التعبري إا أنه شابها بعضا من الخروج عن
هذه امدرسة الفنية عى امستوى اإخراجى ،فكان اممثلن
منفعلن بشكل مبالغ فيه أحيانا وخاصة رامي الطنباري بطل
العرض ؛ فرغم أن ااساس هو تعبره عن مكنوناته النفسية

إا أن اإنفعال الزائد جعله غر متوائم مع دوره ى كثر من
ااوقات ،كا أن اإطار اموضوع ى وسط خشبة امرح والذي
يستخدمه العرض ي يقدم عليه بعضا ما يعانيه البطل من أم
نفي مجسد عى خشبة امرح باستخدام عازل من القاش
اأبيض موضوع عى اإطار ويتم إنارته بإضاءة خلفية ليظهر
اممثل كظل للواقع وليس الواقع نفسه ،كان مكن اإستغناء
عنه دون اإخال بهذا الراع النفي أو تنفيذه بطريقة
أخري بدا من هذا التوتر الذي ظهر ي استخدامه ،فالبطل ى
امرحية يعاى من قتله أعز أصدقائه بالخطأ وهجر حبيبته
بعد اأذي النفي الذي تسببه لها .
كا قدم العرض لقطة قريبة وواضحة ما جري ي أحداث ثورة
 25يناير ي مر رغم رمزية الواقعة وإمكانية تكرارها ى
العديد من بلدان العام ،والواقعة التي اعتمدها العرض هي
قتل أحد امتظاهرين السلمين عى يد ضابط رطة ،ليكتشف
هذا الضابط أنه قتل صديقه الوحيد ،وهو امشهد الذي يدوا
مألوفا لدى امرين ى العرات من الوقائع التى مرت علينا
خال السنوات القليلة اماضية أثناء أحداث الثورة وما بعدها.
وقد استطاعت مخرجة العرض تقديم رؤية نفسية لهذا النص

عرض “ اأعمى وامقعد “ للمؤلف السرناي درماسينا باتراجا،
وإخراج أمنة النقبي ،والتي ظهرت كمخرجة مرحية إماراتيه
جيدة ولها براعتها الخاصة وقدرتها عي التحكم ي عنارها كا
مكنها امنافسة ى السنوات القادمة عى جوائز امهرجان ،ورغم
أن امرحية م تنل أيه جوائز إا أن الجمهور كان متفاعا مع
تجربتها بشكل كبر.
تتلخص حبكة امرحية ى رجل أعمى واخر مقعد يتعرضا
معا للرب امرح من بلطجية ى الشارع ،ويقرح امقعد عى
اأعمى أن يكون عينيه عي أن يكون اأعمى قدميه ،،تكامل
من نوع خاص جدا ،وبالفعل يوافق اأعمى عى هذا اإقراح،
ومع أن النص ااصي ظل ااعمى فيه يحمل امقعد طوال
الرحلة إا أن مخرجة العرض قررت أن يجر اأعمى امقعد
كالحار غر امدرك مصره الذي سيواجهه ،ورغم أن امقعد
يقدم وعدا لأعمى أيصاله للقر ذو “ السور ااسود والساء
الحمراء والورود الزرقاء “ ،إا أن الجمهور يكتشف انه يستغله
للوصول مكانه اموعود ،وبعد أن يتم قتل ااعمي من قبل
البلطجية وبإيعاز من امقعد يرفض حارس امكان دخوله طالبا
منه وجود رجل طيب القلب ليفتح الباب له أما هو فـ ا ،
وينتهي العرض بتوسل امقعد لأعمى بان يعود للحياة دون
جدوى .
مرحية قوامها ااساي أثنن من اممثلن امتناغمن معا ،ا
يوجد نر دخان عى امرح با سبب ليكون سحابات متكررة
با معني ــ تكرر هذا التأثر ى أكر من عرض متنافس دون
سبب واضح ــ بل كان وجوده يعر عن القر الذي يتخيله
اأعمى الطيب ،كا تم استخدام موسيقي معرة عن الحالة
امرحية ي مجملها .
واأهم ى هذا العرض أنه اختار نصا قصرا ى ااساس وبالتاي
فا حاجة إختزاله ،فاأساس ي النص ومن ثم العرض هو
الرحلة ،والرحلة مكن أن تقر أو تطول دون إخال مادامت
الفكرة اأساسية قد وصلت للجمهور دون مغااة ي الحذف ـ
كا ي بعض العروض اأخري ـ أو إطالة غر مررة .
كا أن النقبي قدمت بداية إخراجية جيدة مقارنة ببدايات
مخرجن آخرين قدموا التجارب ااوى لهم بشكل متوتر وغر
متاسك فنيا وا دراميا ،لذا ظهرت تجربتها أكر ماسكا ،وتفها
لطبيعة العنار امرحية ،ومعرفة بطرق تضفرها معا بشكل
فنى ،وهو ما يجعل من هذا العرض حالة مكن أن تكون إعانا
عن مخرجة إماراتية سيكون لها تجارب مرحية أخري مكن أن
تنافس عى الجوائز بامهرجانات القادمة .
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للمارسة امرحية وجهان ..اأول هو امارسة التي نطلق
عليها امارسة الفنية وهي مارسة ذات أبعاد مختلفة ومعقدة
ومتنوعة تعتمد ي اأساس عى مساحة الوعي بالعام وامتاك
موقف منه والقدرة عى التعبر وحيازة اأدوات التقنية وامهارة
ي استخدامها والخرة الجالية ..وهي اأشياء التي تقع عى سلم
قياس بسيط وغامض بسبب صعوبة الفصل بن عنارها وعدم
وجود قياسات حقيقية مكن عرها تحديد العاقات الراتبية أو
الكمية بن تلك العنار الرورية التي نطلق عليها بكل بساطة
«الفن».
الوجه الثاي لتلك اماسة هو الوجه الخطاي الذي يجعلها جزءا
من عام أوسع والقدرة عى رؤيته وتفهم قوانينه وضبط حركته
أو – وهو من اأمور النادرة  -تصبح امارسة امرحية لبنة ي
بناء العام وجزءا من صناعته .وهو الدور الذي حاول النقد ومنذ
بدايته اأوى ي العر الذهبي أثينا وحتى اليوم إبرازه وتحديد
آليات حضوره ووضع القواعد التنظيمية والجالية التي تجعل
منه قادرا عى القيام باأدوار امطلوبة من الفن امرحي سواء
العدد 582
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بوصفه مارسة جالية أو بوصفه مارسة اجتاعية وسياسية
وثقافية.
قد تبدو الحدود بن وجهي امارسة غامة ومتداخلة وغر
قابلة للفصل بالصورة التي تبدو عليها هنا ،لكن ذلك الفصل
قد يكون أساسيا – ومؤقتا – ونحن إزاء تجربة اإدارة العامة
للمرح التي تضلع مجموعة من اأدوار ي صناعة الكوادر
الفنية واختيارها وتأهيلها إى جانب اأدوار اإنتاجية التي
تقوم بها ،فخال السنوات اممتدة منذ بداية التسعينات وحتى
اليوم تبنت اإدارة العامة للمرح – وبقدر عالٍ من الحاسة
 مروعا مرحيا طليعيا يقوم عى تدريب وتأهيل وتصعيدالعنار الشابة اأكر بروزا وكذلك العنار التي متلك امهارات
التقنية وخرات جالية مفارقة للوضع الذي يسود التيار
اأساي إنتاجها الذي انتهى بالحركة امرحية ي اأقاليم إى
أوضاع تقنية شديدة البؤس ووعي آيديولوجي جامد وخطابات
أكر بؤسا وذلك نتيجة السياسات التي انتهجت ي بنائه والتي
أدت ي النهاية إى تكلس تام وإعادة إنتاج التجربة لذاتها عاما
بعد عام – وحتى اليوم  -ي محاولة استعادة لحظة زمنية
منقضية وي ظل ظروف شديد ااختاف .لقد كان ذلك امروع
الطليعي الذي أطلق عليه «نوادي امرح» يعتمد باأساس
عى اجتذاب العنار اأكر بروزا التي تم نفيها خارج امنظومة
التقليدية للثقافة الجاهرية وي الوقت نفسه الحفاظ عى
امروع اأساي والخطاب الذي تتبناه تلك امؤسسة التنموية
(التي تعاي هي ذاتها من أزمات كرى ي عاقتها مع بقية
مؤسسات الدولة وأجهزتها الخطابية) فهي تنمي امهارات التقنية
وترعاها وتتيح الفرص لروز ذلك الوجه من امارسة امرحية

ي مقابل تحميل تلك العنار بخطابها (ومروعها) وتحويلهم
إى جزء منها.
قد يكون ذلك امروع الطموح (بناء طليعة مرحية جديدة)
قد تعرض ي السنوات التالية  -ومع زيادة ارتباطه باماكينة
اأساسية مرح الثقافة الجاهرية  -إى الكثر من التشوهات
التي أدت ي النهاية  -ومع حريق مرح بني سويف والكثر
من السياسات الخاطئة  -إى ربط ذلك امروع التنموي
الهادف لتخطي أزمات التيار اأساي والقيام بدور ي إعادة
ضبطه وتطويره بالتيار اأساي حيث تحول من القيام بأدوار
(الطليعة) إى هامش يزداد ضيقا مع الوقت ويزداد ارتباطا
بامركز اأساي للحركة امرحية ي اأقاليم (الرائح اإنتاجية)،
وبالتاي أصبح من الروري أن يتساقط ذلك امروع ذاته
ويتحول إى جزء من اماكينة امعطلة التي نطلق عليها مرح
الثقافة الجاهرية.
بالتأكيد ،فإن مصطلحات مثل “طليعة” و”التيار السائد”
قد تبدو للبعض هنا منتمية لزمن مى ي مقابل العاقات
امتداخلة والتبادلية بن ذلك التيار اأساي والهامش اللذين
يتشاركان صناعة وتدعيم مواقع بعضها البعض ،ولكن قد
يجب خفض سقف الطموح بعض اليء أمام الواقع الذي يشر
لطبيعة امروع وامؤسسة التي ينتمي إليها والتي تخلقت ي
ظل ظروف تشكيل دولة الحداثة ،وبالتاي أصبحت متبنية لذاتها
مواقع وجهاز اصطاحي ومفاهيمي يتناسب مع موقعها وطبيعة
الخطاب الذي أنتجها ،فالطليعة وبناء الكوادر جزء من آلية
حركتها ومعرفتها بالعام كا أنه جزء من أزمتها ي واقع اقتصادي
وسياي واجتاعي وثقاي عداي ومناهض مروعها والخطاب
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الذي تتبناه وقادر عى إفساد كافة مشاريعها سواء عر آليات
تطور امنظومة التريعية والائحية الخاصة بها أو عر إضعاف
وتفتيت أدوارها كمؤسسة دعم وتنمية بامقام اأول أو حتى
بالصور الذهنية التي يتم تشكيلها حولها ..إلخ.
بامجمل ،لقد أصبح مروع «نوادي امرح» مجرد هامش
يكتسب رعيته عى أرض الواقع من عاقته بامركز الذي مثله
التيار اأساي للحركة .وبالتاي ،فإن تطوره أصبح أقل وترة
وقدرته عى التحرك بشكل دافع للحركة أصبح أكر صعوبة عر
عملية وضعه ضمن شبكة من العاقات تجعل منه مجرد قاعدة
مد الحركة اأساسية للمرح الثقافة الجاهرية بعنار أكر
مهارة تقنية وأكر قدرة عى تبني الجاليات والتعامل مع قواعد
وروط العمل ي ذلك التيار اأساي (الذي بدوره تحول إى
فرع هامي شديد البؤس ي حركة امرح امري امريضة أصا
والهامشية بطبيعة وضعها إزاء حركة الثقافة الحديثة وتحولت
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إى فن نخبوي ي مقابل التيار اأساي الذي يتشكل من فنون
قادرة عى اانتشار الريع والوصول عر الوسائط البرية أو
التفاعلية أو حتى عر النر الورقي).
إن التحدث عن تطوير مروع «نوادي امرح» عر مزيد من
التبني مشاريع تدريبية أو عر فصل امروع عن التيار اأساي
للحركة امرحية ،قد يبدو من اأمور غر امجدية أيضا ،فالحلول
التقليدية التي تتعامل مع امروع عى أنه مارسة مكن فصلها
أو تنحيتها أو عزلها أو استخدامها بوصفها حركة طليعية يتم
اختيار عنارها اأفضل لقيادة وتطوير الحراك امرحي ،رما
انتهت إى ذلك الوضع الذي أرنا إليه.
قد يبدو اأمر هنا أننا أصبحنا أمام معضلة غر قابلة للحل،
فعزل امروع عن الحراك اأساي يعني القضاء عى اأدوار
التي يقوم بها ي امقابل ،فإن ااستمرار ي ربط امروع باعتاد
امخرجن تطوير مسارات مهنية لأفراد اأكر ميزا ،قد يعني
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أيضا تحويل امروع إى مجرد قاعدة لضخ عنار ي التيار
اأساي .لكن العام ليس مغلقا إى ذلك الحد.
قد يكون امروع الذي تبنته اإدارة العامة للمرح ي زمن
توي الدكتور صبحي السيد ،كان يحمل قدرا من الطموح ي
فك اارتباط امبار وتخليق مساحة من امباعدة بن مروع
حركة النوادي ومروع التيار اأساي عر تخليق درجة إضافية
وهي وضع التدريب بوصفه جزءا من آلية اانتقال بن امستوى
اإنتاجي الهامي والتيار اأساي للحركة ،ولعل ذلك الطموح
اصطدم بالكثر من امعوقات وكشف عن الكثر من مصادر
الخلل خال املتقي الذي انتهى قبل أيام ،والذي فضح حالة
التآكل التقني والجاي الذي أصاب حركة النوادي وعنارها،
كا كشف عن عدم قدرة امسارات التدريبية وحدها عى
القيام بأدوار انتقالية .وهو ما يعيدنا إى مروع أكر قدما
وهو مروع الناقد والصديق عبد النار حنفي الذي يعتمد ا
عى تخليق قاعدة ربط بن الهامش والتيار اأساي ،ولكن عى
تدعيم الهامش نفسه ودفعه للوعي بذاته عر دفعه إى تخليق
كيانات قادرة عى دفع ذاتها واانفصال عن التيار اأساي
لحركة مرح الثقافة الجاهرية.
إن بناء نوادي امرح التي تراجعت وتآكلت لن يكون عر
الدفع مزيد من عنارها (أفراد) إى ماكينة تدريب تقني
فحسب (وإن كان ذلك روريا ومن امهم الحفاظ عليه)
بل عر دفع تلك الحركة إى اكتساب بعض من ااحرام لذاتها
بوصفها كيانات وليست مجرد أفراد يتحركون ي مسارات إنتاجية
هامشية بهدم تطوير وضعهم امهني .كيانات قادرة عى تبني
مشاريع دامة ومتطورة تخلق لنفسها خراتها الجالية والتقنية
عر امارسة وتصبح قادرة عى تخليق وعيها الخاص بالعام
ليس عر التدريب التقني بصورته اأمريكية (اكتساب مهارات
فحسب) بل عر تخليق مشاريع مكن االتفاف حولها.
نوادي امرح التي تحار بالرقابة والقيود اإنتاجية والفساد
اماي واإداري إى جانب الدفع بعنار غر مؤهلة أو صالحة
للقيام بتقيمها ي بعض اأحيان ،لن تتحول بالتدريب ليء
إيجاي ،ماما كا أنها لن تنجح مزيد من العنار الشابة التي
تحاول تنمية مسارات مهنية بشكل فردي.
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في ندوة المركز القومي للمسرح

«حدث في باد السعادة»

يتلقى اإشادة ويواجه عامات ااستفهام!!
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أقام امركز القومي للمرح برئاسة امخرج محمد الخوى و
إراف عام فارس عبد امنعم ندوة نقدية للعرض امرحي
حدث ي باد السعادة عي خشبة مرح السام ،ضمن
الندوات الشهرية التي ينظمها امركز القومي للمرح
واموسيقي والفنون الشعبية .ناقش العرض من النقاد صفاء
البيي و احمد خميس بحضور امخرج مازن الغرباوي .أدار
الندوة الباحث عي داود
اشادت الناقدة صفاء البيي بحالة التكامل التي صنعها أبطال
العرض عي خشبة امرح والنقلة النوعية للفنان مدحت تيخا
مابن هذا الدور واأدوار التي سبق وقدمها للمرح من قبل
كا أشادت بدور الفنان حسن العدل “ الحكيم” الذي استطاع
من خال هذا الدور القصر ان يبعث اأم النفي الذي كان
يعيشه داخل محبسه رفقة الشاعر ،وقد رفضا الخروج للحياة
بعد وصول الحاكم الطيب (بهلول) لنتأكد أن هناك خلل ي
هذه الباد التي تحبس فيها الكلمة وهي رف الله وأن تحبس
الحكمة وهي امسرة لهذا الكون .
كا أشادت بالفنان عاء قوقة وقالت انه متلك فرضيات
اممثل الحقيقي الذي يستطيع أن يخرج من حال إي حال ي
امشهد الواحد مؤكدة انه رمز من رموز االتزام ي امرح
العدد 582
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صفاء البيلي :دور مدحت تيخة يعد نقلة نوعية
والعرض متكامل
وقالت البيي :رغم أن امؤلف وليد يوسف كتب هذا النص
منذ سنوات كثرة إا أنة يناسب امرح الحديث مشرا إي أن
مخرج العرض عي عاقة وشيكة بهذا النص عندما تم عرضة
أول مرة باسم آخر وحصل العرض عي جائزة “ سعاد الصباح”
وأنه مثل حالة ما لدى امخرج وهناك وشائج بينة وبن
امؤلف ،أضافت إنها شاهدت للمخرج مازن الغرباوي أكر
من تجربة مثل “طقوس اموت والحياة” “ وحلم ليلة صيف”
مع الفنانة امتألقة فاطمة محمد عي مؤكدة ان حدث ي
باد السعادة منهج عام يتبعة الغرباوي كمخرج وهو امرح
الغناي ااستعراي وان باد السعادة عام افراي ي الا مكان
والا زمان ،ولكن بالنسبة للمشاهد فباد السعادة أمل ممكن
ان تكون الهند او السند او العراق او ليبيا او مر او اي
مكان ي الوطن العري وعي صعيد آخر باد السعادة بالنسبة

لصناعة هي افراضية.
أشادت بذكاء امهندس حازم شبل مصمم الديكور أنة كان
قادرا عي تفهم ما يرمز إليه العرض ورغم بساطة الديكور
إا أنة كان واقعياً ومعراً عن حالة اانقسام التي تعيشها باد
السعادة كذلك ااضاءة للمهندس مصطفي التهامي التي
كانت تعر عن كل كبرة وصغرة ي تفاصيل العرض مستندة
ي ذلك عي مشهد عاء قوقة عندما كانت الخلفية إضاءة
حمراء ما يعر عن انتصار الر ي النهاية كا وصفت مصممة
اأزياء مروة عودة ب(الشاطرة) أنها استطاعت أن تصنع
ازياءاً تناسب باد السعادة وغرها وتكون قادرة عي التفرقة
بن الفئات ،وعن اأشعار فقد وجهت الشكر للشاعر حمدي
عيد عي اأشعار التي صاحبت العرض وكان لها دورا كبرا ي
اكتال النص والدراما .مؤكدة أن ااستعراضات للفنانه كرمة
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أحمد خميس :الدراما احتاجت إلى الرد على
مجموعة من التساؤات
بدير أعادت للمرح فكرة التأليف اموسيقي واكتال الصورة
الفنية والدرامية عى خشبة امرح.
تابعت ان العرض يطرح مجموعة من التساؤات عن العدل
ومعناه  .الحكمة ومعناها  .الحرية ومعناها عن الحاكم وما
هي الصفات التي ابد أن يتسم بها لي يستطيع أن يحكم باد
السعادة
و إي أي مدى يستطيع العرض امرحي ان يثر تساؤات
الجمهور ؟؟ وهل تستطيع هذة العروض ان تغر من واقعنا ؟؟
الناقد احمد خميس قال يبدو اننا امام طموح مخرج واعي
للفكرة التي يعمل عليها يدرك ماما ان هذا العمل يحتاج لجهد
غر طبيعي ووعي متطور أبعد الحدود ومؤدين عي اعي
كفاءة وان هذا الطموح ينتظره امستقبل متمنيا ان تستمر
هذه النوعية من الدراما التي نفتقدها ي مر والدول العربية
أهميتها واحتياج الجمهور لهذه العروض التي تحاي الواقع
وتعر عن مطالبهم
تابع إستطاع امخرج بطموح العرض الغناي ااستعراي
استخدام كوادر فنية لها كفاءتها كل ي مجالة مثل مروة عودة
ي تصميم اأزياء مؤكدا انها مصممة أزياء من طراز رفيع تحذو
حذو امصممة الرائعة نعيمة عجمي و تعي ماما ماذا تقدم
متي وأين ي كل مرحلة من مراحل العرض
أشار الناقد احمد خميس ان النص وقع ي بعض اأزمات
امكونة لعناره اأساسية وابد أن نضع هنا عامات استفهام
عي الكاتب وليد يوسف ،تتمثل هذه اأزمات ي أكر من
مشهد اأول هو امشهد الذي خرج فيه الحاكم بهلول ليسأل
الناس ما هي مطالبكم فكيف لحاكم خارج من الشعب وي
يوما قريب و كان معهم ويدرك ماما ماهي قضاياهم أن
يسأل الشعب ما هي مطالبكم  .وأزمة أخري وهي “الفنال”
 .موضحا أن الفنال ابد وان يضع امتلقي أمام الصورة واضحة
ماما كا أراد امؤلف وامخرج التعبر عنها ويجعل امشاهد عي

درجة عالية من الوعي بالقضية التي يتناولها العرض ،وهي ان
هناك مشكلة ي ذلك امجتمع وبالفعل هذا ماحدث عندما
كانت النهاية هي فشل الحاكم الطيب ي إصاح الشعب ما
دفعة للتخي عن حكم الباد ،تابع :ابد وان يتوقف العرض
عند هذا امشهد وما كان يجب أن يعقبه أغنية تحث عي
الطأنينة واأمل فهنا أيضا توضع عامة استفهام وأخري
تتمثل ي فلسفة العمل والتي تشر إي كسل الشعب و وقوعة
ي مشكات عدة وأنة شعب سكر ليس له طموح ،يهرب من
مواجه الحقائق ،نري ي امقابل عدم قدرة الحاكم الطيب عى
انتشال هذا الشعب من الواقع امؤم رغم إتاحة الفرصة له ي
فعل ذلك ي محطات كثرة أثناء العرض .
وأكد خميس أن امرح امهم وامؤثر ي امجتمع ابد ان
يتوقف عند نهاية معينة ليدفع امتلقي للتفكر ،مضيفا أن
حدث ي باد السعادة كان قريبا جدا من هذا اأمر ،مشرا إى
ان امؤلف وليد يوسف كان قريب ي تكوين النص الدرامي
من “حكايات ألف ليلة وليلة “ ولكنة أعاد صياغتها بشكل
كبر بكتابة واعية وله مرجعية أساسية لنصن أساسن أو
أكر وهم “ املك هو املك”و “ الفيل يا ملك الزمان” وعي
صعيد آخر أشاد خميس مشاهد كانت قوية واعترها من
اهم امشاهد التي قدمت عي مرح الدولة من زمن بعيد
وهو مشهد السجن الذي يبن ان الحكيم والشاعر امهزومن
رافضن الخروج مع الحاكم النقي الذي يريد التغر لأفضل
بسبب إحساسهم بأن الفساد لن ينتهي .امشهد الثاي عندما
وقف الحاكم أمام الوزير وانقسمت خشبة امرح إي جزئن،
واحد منها للحاكم الطيب الذي يطالب الدولة بحل مشاكل
الشعب واآخر للوزير الذي يحطم كل قرارات الحاكم  .و
أشاد باللمسات الفنية للمهندس حازم شبل مصمم الديكور
مشرا مشهد البيوت وهي تقع عندما كان الفساد يطغى عي
الباد وعندما عادت مرة أخرى إي اعتدالها عندما أصبح اأمل

الغرباوي :استفدت من كل ما كتب عن العرض
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عاء قوقة  :العمل في عرضن مختلفن في
الوقت ذاته يحتاج لخره وأنا أعرف سر الصنعة

موجودا ،وعي الرغم من انها لقطة صغرة إا انها ناضجة
وواضحة وتعر عن العرض وعن التاريخ امرف لحازم شبل ي
امجال امرحي .
وعن دور الفنان عاء قوقة وجه الناقد احمد خميس سؤاا:
كيف كنت تجسد شخصيتن ي يوم واحد ي عرضن مختلفن
واحدة ي عرض مسافر ليل بالهناجر ويعقبها دورك ي باد
السعادة؟ تابع :إذا تحدثنا عنة كفنان فا ينتهي الكام ،وعن
امشهد الصغر الذي قدمه الفنان حسن العدل ي مشهد
السجن لفقد وصفة بأنة من امشاهد التي تحمل نضج ووعي
فني كبر ،عن ما كان يقدمة الفنان الكبر من قبل.
وي ختام كلمتة أشاد بأدوار النجوم محمد حسني ي دور بائع
الغال وأسامة فوزي ي دور السقا والفنان راسم منصور ي
دور أدمور .
أوضح الفنان حسن العدل ان رفض الحكيم الخروج من السجن
هو والشاعر كانت أسبابة واضحة وهي أنهم يدركون ماما
الحالة التي عليها الشعب الذي ا يساعد ي اإصاح ،مشرا إي
جملته الشهرة التي قالها للحاكم بهلول وهي ( كن قويا معهم
لكن ا تظلم) متطرقا لأسباب التي جعلت الشاعر أيضا يرفض
الخروج من السجن بسبب تعرضه ازمة كبرة عي امستوي
اإنساي هي أنهم ذبحوا ابنة أمام عينه ،تابع :ان هناك نقطة
قد تكون مفقودة لدي امتلقي وهي سبب دخول الحكيم
السجن حيث م يذكرها العرض ،مؤكدا أن عى امؤلف وامخرج
ذكر ذلك عن ذلك اأمر حتي تكون الصورة واضحة .
الفنان عاء قوقة رد عي سؤال الناقد احمد خميس قائا :قبل
هذة التجربة كنت اعرض مسافر ليل ي الهناجر ،ويوم ان
قتلوا الغناء ي امعهد العاي للفنون امرحية ،وكانت امسافة
تقطع  ٤٥دقيقة بالسيارة ،وكان الفرق بن العرض اأول
واآخر  ١٥دقيقة فقط موضحا بعد انتهاء العرض اأول مسافر
ليل كانت تنتظري ( دراجة نارية) لي اقطع الطريق ي ١٠
دقائق فقط والتجهيز ي  ٥دقائق لي أصبح جاهزا للمشهد
اأول .والتجربة الثانية استمرت مع مسافر ليل وحدث ي باد
السعادة والفرق ا يزيد عن  ١٥دقيقة بن العرضن .أضاف :انا
لدي القدرة عى الفصل بن الشخصيتن موضحا انه يحذو حذو
اممثل القارئ الجيد للشخصية التي يقدمها ويعيش لحظات
الصدق حتي يتوقف عندها لي تتجمع لحظات الصدق بجوار
بعضها ليتشكل النموذج الكامل لتلك الشخصية ي سياق
امرحية بشكل عام ،ثم ي كل عرض يتم استعادة هذا بشكله
الدقيق وي نهاية كلمته داعب الناقد احمد خميس قائا انه
دفعة للبوح بر امهنة.
امخرج مازن الغرباوي وجه الشكر للمركز القومي للمرح
إتاحة الفرصة لهذه امناقشة النقدية وقال انه متابع جيد لكل
ما يكتب مضيفا أن النقد يكمل ترس الحركة امرحية وا يوجد
تجربة كاملة عي اإطاق ،موضحا أن كل ما يكتب عن العرض
يوضع محل اهتام ويأخذ به مؤكدا أن هناك عقدا مكتوبا بينة
وبن كل فرد جالس ي صالة العرض ينص عي ان هذا العرض
حدوده خارج نطاق الزمان وامكان فهو با زمان وبا مكان
ويتم رواية هذه القصة من خال اممثلون ،مستنكرا بعض
امقاات النقدية التي وصفت
من دخلوا لصالة العرض بأنهم “امغتصبون” او من ينتموا
لحاكم باد السعادة اأول ،وهكذا .مشرا إى ان الليلة ٣٠
شهدت النموذج اأمثل الذي تم تطويرة منذ افتتاح العرض،
آخذا ي ااعتبار كل ما كتب عن العرض من مقاات نقدية
بناءة .مشرا إى ان حاكم باد السعادة قد يكون ي عام
افراي وا وجود له عي ارض الواقع ،ولكن تم استخدام
كلات ومصطلحات وجمل بعينها وبعناية وبدقة شديدة
لوضعها ي روشتات واضحة من الحكيم والشاعر امحبوسان
مثل ( لذا أطلب منك ان توازن بن اللن والقوة بن العطف
والقسوة فتعقل وزن اأمور حتي ا تدفع شعبك امتخبط ي
الظام)
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النص غر الحواري

مدخل للقراءة والفهم

()1

أحمد عامر

جريدة كل المسرحيين

يكتب النص الدرامي امرحي باأساس لصناع وجمهور العرض
امرحي ،فالنصوص الدرامية تكتب لتعرض ،وليست كالنصوص
اأدبية تكتب لتقرأ ،لكن مع تطور الدراما وجمهورها ،ومنذ
أصبح النص الدرامي مطبوعا ،فإن جمهورا من القراء التحق
بدائرة تلقي النص الدرامي امرحي ،وبالتاي فكاتب النص
الدرامي أصبح يتجه بنصه لثاثة فئات من امتلقن:
اأول :هو كل واحد من صناع العرض امرحي ،الذي يقرأ
النص ليتمكن من إمام عمله ي دائرة كبرة من اأعال
امتضافرة إمام الفعل الدرامي امرحي اأكر ،الذي هو
العرض امرحي عى خشبة امرح وأمام جمهوره.
الثاي :هو كل واحد من جمهور العرض امرحي الذين
يشاهدونه بعد أن عمل صناع العرض ما لديهم ليحولوه من
كلات عى الورق إى أجساد وأصوات وألوان وحركة عى
خشبة امرح ،هذا الجمهور يستهدفه الكاتب باأساس ،كا
يستهدفه امخرج واممثل واموسيقي والسينوغراف ..إلخ.
الثالث :هو قارئ النص الورقي امطبوع ،الذي يقرأ الرواية
والقصة القصرة والشعر واملحمة وامقال ..إلخ ،وعى الرغم
من صعوبة قراءة النص امرحي  -إذا قيس بأي من فنون
اأدب  -فإنه ا يعدم قراء من مستويات ثقافية واجتاعية
مختلفة ،لكنه ا ينافس فنون اأدب كا وا كيفا ي ذلك،
وهذه الفئة ا تضم القراء من النقاد والباحثن ،فهؤاء ا يتوجه
إليهم امؤلف ،وهذا ا يقلل من أهميتهم ،خاصة عندما تتحول
قراءتهم إضافة للنص ومؤلفه ،وصناع العرض وجمهورهم،
وكذلك قراء النص امطبوع.
والفئات الثاثة مستهدفة داخل عام النص امطبوع :فئتان
بشكل مبار ،وها القراء وصناع العرض ،وفئة بشكل غر
مبار ،وهي جمهور العرض الذين ا يصلهم النص إا عر
مجموعات من اأعال التي يقوم بها كل ممن يساهمون ي
إنتاج العرض امرحي ،بامعنى اأشمل لكلمة إنتاج.
والجمهور امستهدف يشكل أحد معاير بناء النص الورقي
امطبوع ،وكذلك الحكم عى كفاءته ،لكن عى رأس فئات
الجمهور الثاث ،يحتل صناع العرض امرحي امكان الرئيي
واأهم ،فمها تطورت بيئة تلقي النص امطبوع ،فإن الدراما
عامة ،وامرحية هنا محل لاهتام ،تكتب لتعرض أمام
جمهور ،ي عرض يقوم باأساس عى التمثيل ،وبالتاي فامؤلف
الدرامي يوجه رسالته أوا لهؤاء الذين يصنعون هذا العرض،
حتى يتمكنوا من فهمه ،وتطويره ،وتجسيده ،وإحيائه ي عرض
ممتع ،ومؤثر ي كل فرد من أفراد جمهور العرض.
ومن هنا ،كانت كفاءة النص الورقي امطبوع مرتبطة بقابليته
لإخراج أكر من مرة ،وبالتاي حياته ي امتداد الزمان وامكان،
مثلا هو الحال ي النصوص الكاسيكية الكرى اإغريقية
والشكسبرية وغرها ،عى الرغم من أن هذه النصوص م تنر
وقت تأليفها وعروضها اأوى ،لكنها فرضت عى امعارين،
ومن تاهم أن يحافظوا عليها ،بصورة أو بأخرى ،وأن ينقبوا
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ويفتشوا عن بقاياها حتى اآن.
وبالتاي ،فإن بقاء وحياة وانتشار النصوص الدرامية من عدمه
ليس قرارا يتخذه مؤلف النص ،ولكنه يتوقف عى كفاءة
هذا النص ي صورته التي يصل بها إى قرائه ،وخصوصا صُ نَاع
العروض امرحية منهم ،وليس ي يد امؤلف إا رفع كفاءة
هذا النص الدرامي امطبوع ليكون قادرا عى البقاء ،وااستمرار،
واانتشار ي عروض مرحية متنوعة الرؤى ي الزمان وامكان،
لكن السؤال هنا عن معاير الحكم عى كفاءة هذا النص
امطبوع ،وهل يقتر اأمر عى اموهبة واإبداع؟ أم يرك اأمر
لحكم الواقع والتاريخ؟ أم أن هناك ما مكن تطويره علميا
ليمثل خطوات عملية ،وقواعد محددة ،لرفع كفاءة وجاهزية
النص امطبوع للتلقي ،وبالتاي إعادة اإنتاج ي عروض
مرحية؟
وبالنظر أقدم النصوص الدرامية امطبوعة ،فإن طباعة
ونر النصوص التي مات مؤلفوها دون نرها ،كان وا يزال
خارجا عن إرادة هؤاء امؤلفن ،وبالتاي فإن الصورة التي
تتم طباعة النصوص بها تتدخل بها إرادات ليس من بينها
إرادة وعقل وذات وموهبة وإبداع امؤلف اأصي ،ويزيد من
ابتعاد النص امطبوع عن مؤلفه أن يقوم مرجم بنقله إى لغة
وثقافة وبيئة أخرى ،فيعمل فيه عقله وقلبه وقلمه ،ويتخذ
من القرارات ما قد يتعارض بوضوح مع إرادة امؤلف ،ومكن
امقارنة بن ترجمة محمد عناي مرحية كهاملت مثا ،والكثر
من الرجات العربية اأخرى للنص نفسه ،ليدرك القارئ أن
هذه النصوص امكتوبة بالعربية ليست واحدة وإن تشابهت،

وأن ااختاف كا وكيفا كاشف للكثر من اإشكاليات الخاصة
بالرجمة ،وأمانتها ،ومنهجيتها ،وجدواها ..إلخ.
وبتطبيق هذه اماحظات عى بنية النص الكاسيي اإغريقي،
أو الشيكسبري ،يتضح أن هذه النصوص التي م تنر حال
حياة مؤلفيها ،تقوم باأساس عى بنية حوارية؛ يقوم الحوار
فيها بغالبية الوظائف البنائية تقريبا ،دون وجود يذكر ما غر
الحوار ي بنية النص الدرامية ،والطباعية ،لكن كلا تقدمت
الدراما امرحية نوعا ،وتاريخا ،كلا خرجت من هذه البنية
الحوارية ،وظهر اتجاه امؤلف الدرامي لكتابة ما مكن اعتباره
نصا غر حواري ،يدعم النص الحواري ،ويكمله ،ويزيد من
قابلية فهمه ،وبالتاي إنتاجه بصورة أفضل ي عروض مرحية،
مثل كتابة امنظر امرحي ،بعد غيابه ماما ي النص الكاسيي،
خاصة مع تقدم العارة امرحية وإمكانات خشبة امرح،
وهو ما ا يعني بالرورة تفوقا إبداعيا ،لكنه يعني بالرورة
إسهاما أكر ي إنتاج معنى أكر وضوحا للعامة امرحية
الكرى ،التي هي النص الدرامي ككل ،استهدافا لتأثر أعى
بالعامة اأكر التي هي العرض امرحي.
لكن هذا التطور الخاص ما هو حواري ،وغر حواري ،ا متد
تاريخيا ي خط مستقيم صاعد ،بحيث يزداد مع التطور
الدرامي بالرورة ،تطورا ي شكل ومضمون هذا النص غر
الحواري؛ فالكثر من النصوص التي كتبت ،ونرت ي القرن
العرين ،ترتد عائدة إى البنية الحوارية؛ حيث تكاد تخلو
من النص غر الحواري تقريبا؛ وهو ما يثر التساؤل حول مدى
اعتبار أنه من عامات التقدم العلمي ،واإبداعي الدرامي
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يفك غموض الغامض ،ويوفق ما يراه متناقضا ،أو متعارضا ي
البنية الدرامية ،ومن هذه التدخات اإخراجية ما يتعلق برسم
خرائط مكانية ،وزمانية للعرض امرحي ،يبني عليها تخطيطاته
السينوغرافية الرئيسية ،وفقا لرؤيته اإخراجية ،وكذلك قدراته
اإنتاجية امتاحة ،وكذلك ما يتعلق بكتابته لصفحة شخصيات،
متد لصفحات ،يرح فيها لنفسه أوا ،ثم للممثلن ،وبقية
صناع العرض ،امامح اأساسية للشخصيات الرئيسية ي العرض
امرحي ،وكذلك ما يقوم به من تفكيك ،ثم إعادة تركيب،
لأجزاء الكمية للنص /العرض ..إلخ ،كل هذا مثل مجهودات
إبداعية ،وعملية يعوض بها امخرج نقصا ما ،ويعالج بها
غموضا ما ،ي النص الدرامي ،ينتج ي كثر من اأحيان عن
نقص ،أو خلل ي بنى النصوص غر الحوارية.
وما يفعله امخرجون يقوم به أيضا اممثلون ،واموسيقيون،
وكتاب اأغاي ،وامصممون للديكور ،وامابس ،واإكسسوار،
واإضاءة ،وكذلك ااستعراضات ،أو الحركة بشكل عام .إن
كل واحد من صناع العرض يقرأ النص مستهدفا فها عميقا،
وشعورا أعمق ،حتى يفجر لديه قدراته اإبداعية ،لكنه كثرا
ما يقف حائرا أمام صمت امؤلفن عن ذكر ما يلزم ،أو وجود
عامات ناقصة تحتاج إيضاح ،وتفسر ،م يقم بها امؤلف،
وبالتاي فإن كل منهم عليه أن يتخذ قرارات إبداعية ،توجه
معنى العامة الخاصة بعملهم ،والعامة العامة التي هي
العرض ككل ،وهو ما يجعل اأمر غاية ي الخطورة ي حال
غياب رؤية ،ووعي ،وإرادة ،وإدارة من مخرج مجتهد ويقظ،
فأحيانا ما تبدو رؤية السينوغرافيا مثا منعزلة عن العرض
امرحي ،وكأنها خلفية لعرض آخر ،ومن أحد اأسباب ي ذلك
نقص أو خلل النصوص غر الحوارية ي النص الدرامي امطبوع.
وبناء عى ما سبق ،اتضحت أهمية البحث ي عامات النص/
النصوص غر الحوارية ،ما تضيفه إى العلوم امرحية ،ما
يساعد أساتذة الدراما امرحية ،وكذلك صناع العرض امرحي،
ثم كل العاملن أو امهتمن بالدراما عامة ،وتحديدا الدراما
امرحية ،فضا عا يرجى من إفادة ي مجاات الطباعة والنر
للنصوص الدرامية.
ما هو النص غر الحواري؟
يقابل تعريف هذا النص تحديان كبران؛ أولها :إنه يعتمد عى

كونه «غر» ،وبالتاي فإن تحديده يقوم باأساس عى اختافه
عا هو غره .والثاي :إنه بهذه الطبيعة عبارة عن شتات من
امكونات ،التي قد يقبل الواحد منه أن يعتر نصا ،وقد ا
يقبل ،وقد تشكل ي مجموعها نصا عاما ،يجوز ،ويصح تسميته
بالنص غر الحواري ،وهو أمر م يكن من اممكن تحديده قبل
هذا البحث ،أي أن هذا امصطلح قبل البحث كان مثابة فرض
علمي ،وقد توصل البحث إمكانية وجود أنظمة دالة لكل نص
من النصوص غر الحوارية ،وللنص غر الحواري العام ،وبالتاي
إمكانية اعتباره نصا سيميوطيقيا ،أي «نظاما من العامات».
وامقصود بالنص غر الحواري ي امرحية :هو كل ما ليس
حوارا ي النص امطبوع ،بدءا من عنوان امرحية ،ومحتويات
صفحة الغاف اأمامي ،وانتهاء محتويات الغاف الخلفي،
ومرورا بعامات الرقيم ،وصفحة الشخصيات ،والهامش،
وصفحة اأجزاء الكمية ،وما يكتب بن قوسن بجانب الحوار،
وما يكتب من وصف للمكان ،والزمان ،وامنظر ،والصوت،
والحركة ،ي بدايات الفصول ،وامشاهد ،وكذلك الفضاء
الطباعي ،امحدد لشكل طباعة النص ككل ،وكل جزء منه ..إنه
كل ما ليس حوارا بن دفتي الكتاب امطبوع للنص الدرامي
امرحي.
وينقسم النص غر الحواري إى قسمن كبرين ها:
• النص غر الحواري خارج إطار الحبكة.
• النص غر الحواري داخل إطار الحبكة.
ويضم القسم اأول كل ما يوجد ي النص الدرامي امرحي
امطبوع ،دون أن يدرجه امؤلف داخل إطار الحبكة ،ما فيها
من أحداث ،وأفعال ،وراع ،وشخصيات ،ومكان ،وزمان،
ومناظر ..إلخ ،وهو ما يضم الكثر من العنار التي فرضت
طبيعة البحث ،وحدودها اختيار بعضها ،خاصة وأنه م يتم
التطرق إليه من قبل ،وبالتاي فيحتاج لفت اانتباه إليه ،والنظر
فيا إذا كان يستحق اكتشاف جدواه ،وقدرته عى اإسهام ي
إنتاج امعنى العام للفعل الدرامي امرحي اأكر الذي هو
العرض أمام جمهوره ،وقد وقع ااختيار عى:
صفحة الشخصيات.
الهامش.
صفحة اأجزاء الكمية.
أما القسم الثاي :النص غر الحواري ،داخل إطار الحبكة،
فينقسم بدوره لجزأين كبرين:
اأول :النص غر امرافق للحوار.
الثاي :النص امرافق للحوار.
وقد تم استبعاد النص امرافق ،وهو الجزء اأكر كا ،وكيفا،
وتقسيا ،عى مستوى كل عنار النص غر الحواري ،داخل
وخارج إطار الحبكة الدرامية ،ي النص امطبوع ،وهذا الحجم
وما يتطلبه من مساحة مخصصة له منفردا كان أول أسباب
استبعاده من فصول البحث ،أما السبب الثاي فتمثل ي أسبقية
دراسته بصورة أو أخرى.
أما ما تضمنه البحث من النص غر الحواري ،داخل إطار
الحبكة ،فهو الكيفية التي يكتب بها امؤلف كل ما يي:
امكان الدرامي امرحي.
امنظر الدرامي امرحي.
الزمان الدرامي امرحي.
582
العدد 545

أكتوبر 2018
 05فبراير
22

جريدة كل المسرحيين

امرحي ،مساحة وجود النص غر الحواري ي الدراما التي
تعتمد باأساس عى الحوار ،كا هو حال غالبية النصوص
الدرامية امرحية ،وهو ما يحيل ما بعده من حديث عن
تطوير النص غر الحواري كا وكيفا.
ونتيجة ما سبق ،فإن كاتب هذه السطور كثرا ما أثار مناقشات
حول هذه القضايا البنائية وغرها ،مع طاب العلم بقاعات
الدرس ،أو امتدربن ي اأماكن غر اأكادمية ،ي سياق تدريس
وتدريب «مادة» حرفية الكتابة ،أو ما يطلق عليها من أساء ي
اأقسام امختلفة ،وقد احظ تكرار ما علق به كثر من الطاب
وامتدربن داما عى طلبه منهم بكتابة صفحة للشخصيات ،أو
صفحة لأجزاء الكمية عى سبيل امثال .فرد الطالب /امتدرب:
إن كبار الكتاب ا يكتبون بالرورة هذه الصفحات ،فضا عن
أن امعنى ي بطن الشاعر ،وأن كرة التريح والرح تقي
عى الرمز ،وتعدد مستويات التلقي اإبداعي ..إلخ ،وكلها
اعراضات ا تخلو من منطق ،والطالب /امتدرب يرددها بثقة؛
بقدر ما قرأها ،أو سمعها ،لكن الباحث /امعلم رأى رورة
االتزام بذلك حتى ولو كان عى سبيل التدريب عى الكتابة،
واكتشاف مواضع القصور لدى امؤلف /الطالب /امتدرب ،وما
مكن أن يكون قد سها عنها ي بناء شخصياته ،أو أحداثه ،دون
أن ملك جوابا أسئلة الطاب ،عن مدى وجوب وجدوى هذه
النصوص غر الحوارية ،خاصة مع غيابها عن كثر من نصوص
امؤلفن امعروفن عربيا وعاميا.
وكانت هناك ماحظات أخرى قد دفعت لزيادة ااهتام بهذه
القضية ،والسعي لإجابة عى أسئلتها ،من هذه اماحظات
ما يتعلق بالعمل اإبداعي إنتاج عرض مرحي ،ومنه ما
يعتر مكما لعمل امؤلف ،ولكن يقوم به آخرون؛ فكثرا ما
يقوم امخرجون بإجراء تعديات ،وإضافة ماحظات ،وروح،
وتعليقات ي هوامش النص امطبوع ،أو ي نسخ مخصصة
لإخراج ،يعاد كتابتها بعد إضافة ما يراه امخرج ازما ،وروريا
لتوضيح وفهم النص ،لنفسه أوا ،ثم لكل العاملن معه ي
العرض امرحي ،وهذه النسخ اإخراجية مجال خصب ،ومفيد
للبحث العلمي امرحي ،أيا كان وعي ،ثقافة ،وعلم ،وخرة
هذا امخرج أو ذاك؛ ففي تنوع الناذج كشف عن ماهية
الفعل الدرامي الذي يقوم به امخرج ،أو من يكلفه بذلك ،حتى
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أحمد عبد الوارث

الخلوق

دماثة الخلق ،التواضع الشديد ،اأخاق الرفيعة السامية ،بشاشة الوجه واإستقبال الحميمي ،إحرام المهنة
والزماء بإختاف أجيالهم ،الغرة الشديدة على تقاليد المهنة كانت بعض أو أوضح سمات الفنان القدير أحمد
عبد الوارث الذي رحل عن عالمنا يوم اأحد الموافق  14أكتوبر ( .)2018وهو فنان أكاديمي أثبت وأكد
موهبته الي أصقلها بالدراسة فتألق بجميع القنوات الفنية (المسرح ،الدراما التليفزيونية ،السينما ،اإذاعة)

عمرو دوارة

ومع ذلك ظل محتفظا بروح الهواية الحقيقية وحريصا أشد الحرص على اإلزام بجميع تقاليد مهنته الي
أحبها وأخلص لها فسر أغوارها واكتشف أسرارها واكتسب خراتها.
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وهو من مواليد  18أكتوبر عام  1947بحي السيدة زينب مدينة
“القاهرة” ،وقد بدأت هوايته لفن التمثيل من خال مارسته
للتمثيل بفريق امرح بامدرسة “الخديوية الثانوية” ،وقد وفق
خال هذه الفرة ي الحصول عى ميدالية ذهبية وأخرى فضية ي
أول مشاركاته ببطولة مرحيتى“ :من الحرية” و”مأساة جميلة”.
كان نجاحه ي بداياته امرحية دافعا له عى ااستمرار ي
مارسة هوايته بعد ذلك ،فشارك بفريق التمثيل بنادي “شباب
الجزيرة” (والذي كان يضم نخبة من هواة التمثيل الذين أصبحوا
نجوما بعد ذلك (ومن بينهم :نور الريف ،خليل مري ،محمد
عبد امعطي ،أحمد راتب).
تأكدت موهبته الفنية عندما قرر صقلها بالدراسة فالتحق
بامعهد “العاي للفنون امرحية” ،والذي حصل من خاله
عى بكالوريوس التمثيل واإخراج عام ( 1972ومن أشهر زمائه
بالدفعة كل من الفنانن :أحمد زى ،عفاف شعيب ،مصطفى
متوي ،شهرة عائشة محمد حمدي ،منى قطان ،عهدي صادق).
عن بعد تخرجه معيدا بامعهد مدة ثاث سنوات ثم قدم
استقالته ،وانتقل إى البيت الفني للمرح لينضم إي أرة
“امرح الحديث” وبعد ذلك بفرقة “امرح القومي”.
كانت بدايته السينائية من خال فيلم “الراب” عام ،1970
ي حن كانت بدايته امرحية بعام اإحراف بامشاركة بعرض
“ياسن ولدي” لفرقة تحية كاريوكا عام  ،1971ثم بعد ذلك
بامشاركة ببعض عروض فرقة “امرح الحديث” وبالتحديد
مرحية أيام الوسية عام  ،1976أما بداياته بالدراما التليفزيونية
فقد بدأها من خال مشاركته مسلسل “هروب” من إخراج نيازى
مصطفى.
ويحسب له خال مسرته الفنية نجاحه ي تقديم عدد كبر من
اأدوار امتميزة التي أشاد بها النقاد وحققت له الشهرة والنجاح
الجاهري ومن بينها ي السينا :اإبن الضال ،اسكندرية ليه؟،
اشتباه ،كيدهن عظيم ،بيت القاي ،مشوار عمر ،أبو كرتونة،
الصديقان ،خمسة ي الجحيم ،وش إجرام ،وي امرح :أحام
ياسمن ،منمنات تاريخية ،هنا عرايس بترص ،حكمت امرأة،
طبول فاوست ،ماتستفهمش ،أما ي مجال الدراما التلفزيونية
فقد ميزت أدواره ي عدد كبر من امسلسات من بينها :مساح
البحرة ،رحلة امليون ،قصة اأمس ،الشوارع الخلفية ،صيام
صيام ،هند والدكتور نعان ،الزنكلوي ،مخلوق اسمه امرأة ،بنات
زينب ،اليقن ،حواري وقصور ،القضاء ي اإسام ،محمد رسول
الله .
ومكن تصنيف مجموعة مشاركاته الفنية طبقا اختاف القنوات
الفنية مع مراعاة التتابع الزمني كا يي:
أوا  -مشاركاته السينمائية:
م تستطع السينا ااستفادة من موهبته امؤكدة وخراته
الكبرة فلم يحظ إطاقا بفرصة البطولة امطلقة وإن كان نجح
وبصورة متميزة ي تقديم اأدوار الثانية وتقديم عدد كبر من
الشخصيات الدرامية امؤثرة باأحداث بعدد كبر من اأفام ومن
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ظل محتفظا بروح الهواية الي
أصقلها بالدراسة وحريصا على
تقاليد المهنة الي عشقها
بينها :الراب ( ،)1970مدينة الصمت ( ،)1973الشوارع الخلفية
( ،)1974الكرنك ،عودة اإبن الضال ( ،)1975اإعراف اأخر ،من
با خطيئة ( ،)1978امتوحشة ،اسكندرية ليه؟ ( ،)1979القرش،
أنا امجنون ،سفينكس ( ،)1981خمسة ي الجحيم (،)1982
كيدهن عظيم ( ،)1983بيت القاي ( ،)1984الوداع يا بونابرت
( ،)1985كيدهن عظيم ( ،)1986مشوار عمر ،قبل الوصول لسن
اانتحار ( ،)1987أبو كرتونة ،إشتباه ( ،)1990الصديقان (،)1993
وش إجرام ( ،)2006مع فائق ااحرام (فيلم قصر ،)2010 -
الطريق إى جهنم ( ،)2012امشخصاي  .)2016( 2وذلك بخاف
بعض اأفام القصرة ومن بينها :مع فائق اإحرام (.)2010
ويذكر أن مجموعة اأفام السابقة قد أتاحت له فرصة التعاون

مع نخبة من كبار امخرجن السينائين ومن بينهم اأساتذة:
نيازي مصطفى ،يوسف شاهن ،حسن اإمام ،عي بدرخان،
كال عطية ،محمد خان ،سمر سيف ،أنور الشناوي ،أحمد
ثروت ،أحمد السبعاوي ،حسن حافظ ،تيسر عبود ،عاء كريم،
إبراهيم عفيفي ،محمد حسيب ،شفيق شامية ،وائل إحسان،
محمد أبو سيف.
ثانيا  -أهم مشاركاته التلفزيونية:
نجحت الدراما التليفزيونية ي توظيف موهبة ومهارات
وخرات هذا الفنان القدير فمنحته فرصة امشاركة ببطولة
عدد كبر من السهرات الدرامية وامسلسات ،والتي جسد من
خالها بعض الشخصيات الدرامية اممة ومن بينها عى سبيل
امثال :والد الطفلة هند مسلسل “هند والدكتور نعان” ،اللواء
عاء السبع مسلسل “لياي الحلمية” ،عصام مسلسل “رحلة
امليون” ،مراد صاحب ركة الطران مسلسل “أرض جو”،
ناحور بن آذر مسلسل “محمد رسول الله”.
هذا وتتضمن قامة أعاله التليفزيونية والتي قد يزيد عددها
عن امائة امسلسات التالية :أحام العمر ،الرمو ،زهرة
اأسوار ،اانسان وامجهول ،مسافرون ،أبرياء ي قفص ااتهام،
مساح البحرة ،رجل ريف جدا ،رحلة امليون ،هروب ،زغاريد
ي غرفة اأحزان ،الشوارع الخلفية ،صيام صيام ،أعقل زوجن ي
العام ،أصابع الزمن ،مسافرون ،دموع الشموع ،هند والدكتور
نعان ،دوامة الحياة ،صح النوم ،القاهرة  ،80الحب العظيم،
الزنكلوي ،مخلوق اسمه امرأة ،وعاد النهار ،هاربات من
اماي ،بنات زينب ،اليقن ،فوازير أم العريف ،من الذي ا
يحب فاطمة ،حارة امحروسة ،اماي يعود اآن ،ومي اأيام،
يء غر الحب ،الفهلوي ،عاء الدين واأمرة ياسمن ،يوم
للحياة ويوم للموت ،أحام العمر ،حواري وقصور ،ملكة من
الجنوب ،ضبط وإحضار ،بلد امحبوب ،طيور الشمس ،فريسكا،
أحام البنات ،مباراة زوجية ،شخلول ،امخر الخاص ،عسكر
وحرامية ،نار ،الزوبعة ،الطوفان ،أرزاق ،الحلم وامطر ،غريب
يا ولدي ،نهاية القصة ،رحلة امعرفة ،سيداي آنساي ،الرحلة،
آن اأوان ،من الحب ،العرضحالجي ،البحث عن زوج ،لقاء
السحاب ،سقوط الخافة ،قصة اأمس ،أدهم الرقاوي ،جنة
ونار ،لو كنت ناي ،ي أيد أمينة ،مسألة كرامة ،مرفة رجل
من هذا الزمان ،فرقة ناجي عطا الله ،امرافعة ،الخانكة ،أرض
جو ،لياي الحلمية (ج ،)5،6سقوط الخافة ،وأرق اإسام
بالحب ،القضاء ي اإسام (ج ،)8،9محمد رسول الله (ج.)1
وذلك بخاف مشاركته ببعض السهرات التليفزيونية
والتمثيليات ومن بينها :وراء الجرمة ،معركة انتخابية ي عش
الزوجية ،عفيفة ،وحوش أليفة ،سيدة الشاليه ،الزحام ،قضية
بدون متهم ،زوجتي مخطوفة ،قطار العمر ،صعود با نهاية،
الظام وامظلوم ،عصفور الجنة ،حكايات البلياتشو.
ثالثا  -مشاركاته اإذاعية:
لأسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي

[

نوافذ

[
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تم انتخابه في أكر من دورة لعضوية مجلس إدارة «نقابة
المهن التمثيلية» فقدم بعض الخدمات النقابية المتمزة لأعضاء
بالنسبة لأعال اإذاعية ،وبالتاي يصعب حر جميع
امشاركات اإذاعية لهذا الفنان القدير ،والذي ساهم ي إثراء
اإذاعة امرية ببعض امسلسات واأعال الدرامية عى
مدار مايقرب من خمسن عاما ومن بينها امسلسات اإذاعية
التالية :لحظة ي عيونهم ،أيام الحب والجنون ،رق النخيل.
رابعا  -مشاركاته المسرحية:
ظل امرح هو مجال الهواية اأوى للفنان أحمد عبد الوارث
ومجال دراسته وعشقه ،خاصة بعدما منحه امرح فرصة
القيام بأدوار البطولة امطلقة وبعض اأدوار امركبة الصعبة،
وخال مسرته الفنية شارك ي بطول ما يزيد عن عرين
مرحية مختلف فرق مسارح الدولة وأيضا ببعض الفرق
الخاصة .ومكن تصنيف مشاركاته امرحية طبقا للفرق
امختلفة مع مراعاة التسلسل التاريخي كا يي:
 1بفرقة “امرح القومي” :مجنون ليى ( ،)1982منمناتتاريخية ( ،)1995بلقيس (.)2011
 2فرقة “امرح الحديث” :أيام الوسية ( ،)1976برج امدابغ( ،)1977هنا عرايس بترص ( ،)1984الخروج للنهار (.)2007
 3لفرق “مسارح الدولة” :حكمت امرأة (مرح الشباب - ،)1993أحام ياسمن (الغنائية ااستعراضية  ،)1996 -طبول
فاوست (الغد  ،)1999 -ماتستفهمش (الطليعة ،)2001 -
شباب ي عن الرسول ( تحت .)2018 - 18
 4فرق خاصة :ياسن ولدي (تحية كاريوكا ،)1971 -ماتستعجلش (فيصل ندا .)2002 -
 5-فرق أخرى :طظ ي حياي بحالها (الجمعية امرية لهواة

امرح  ،)1984 -وذلك بخاف بعض امرحيات التي انتجت
للتصوير التلفزيوي ومن بينها :الفلوس حبيبتي ( ،)1979ليلة
زواج فضة. ،
ويجب التنويه إى أن مشاركاته ببطولة امرحيات السابقة قد
منحته فرصة التعاون مع نخبة من امخرجن امتميزين الذين
مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة :سعد أردش ،كرم
مطاوع ،أحمد عبد الحليم ،عوض محمد عوض ،عبد الغني زي،
عبد الرحمن الشافعي ،نور الريف ،جال توفيق ،عادل هاشم،
عصام السيد ،مصطفى سعد ،رزيق البهنساوي ،انتصار عبد
الفتاح.
 ذكريات خاصة:الحقيقة أن كل من تعامل مع الفنان أحمد عبد الوارث عن
قرب شهد له بدماثة خلقه وجديته وثقافته الحقيقية ،وي
مقدمة هؤاء مجموعة امخرجن الذين أتيح لهم فرصة التعامل
معه ي أعال فنية ،وأحمد الله أن منحني هذه الفرصة أكر
من مرة .كانت البداية ي نهايات عام  1983عندما رفت
بتأسيس “الجمعية امرية لهواة امرح” (تأسست ي أكتوبر
عام  ،)1982ورعت مع أعضاء مجلس اإدارة ي تنظيم أول
مهرجان للمونودراما ،كان من الطبيعي أن نلجأ إى بعض كبار
النجوم الذين مازالوا يحتفظون بروح الهواية لحاية التجربة،
وي مقدمتهم النجم الكبر نور الريف الذي اقرح مساهمته
بإخراج عرض تطوعا بامهرجان ،خاصة بعدما شاهد الروفات
النهائية لخمسة عروض قام ببطولتها نخبة من الهواة أعضاء
الجمعية واقتنع ماما موهبتهم (كانوا ي بدايات الطريق وهم
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الزماء :عبلة كامل ،خالد الصاوي ،خالد صالح ،عمرو عبد
الجليل ،ماجد الكدواي) .اختار الفنان نور الريف مونودراما
“طظ ي حياي بحالها” تأليف مصطفى بهجت مصطفى ورشح
أدائها الفنان أحمد عبد الوارث ،الذي رحب عى الفور برشيحه
والتزم ماما بجميع الروفات التي كانت تبدأ يوميا بعد منتصف
الليل (بعد انتهاء الفنان نور الريف من تصوير مشاهد فيلمه
“الزمار”) ،وبالفعل تم إفتتاح فعاليات امهرجان بهذا العرض ي
أول فراير عام  1984عى مرح الطليعة بحضور وزير الثقافة
آنذك د .أحمد هيكل ،فكان لنجاح كل من العرض وامهرجان
أكر اأثر ي تحقيق إنطاقة مهمة وكبرة ي مسرة هواة امرح،
واستمرار الجمعية ي تنظيم مهرجاناتها الناجحة حتى الدورة
الثاثن (عام  ،)2017ومن بينها أربعة مهرجانات متخصصة
مجال “امونودراما” ،كان آخرها “امهرجان الرابع للمونودراما”
(امهرجان الثاي والعرين للجمعية) والذي نظم ي يونيو ،2009
وهو امهرجان الذي تم من خاله تكريم الفنان أحمد عبد الوارث
مع نخبة من الفنانن من بينهم اأساتذة محمود األفي ،عبلة
كامل ،عزة بلبع ،خالد الصاوي ،محمد فريد.
وتبقى التجربة اأهم ي مسرتنا الفنية وهي ذلك التعاون
امشرك بيننا ي عرض “خداع البر” من إنتاج مركز الهناجر
للفنون عام  .2001والنص الذي رفت بإخراجه من تأليف
اأديب أمر سامة ،وقد قمت برشيح الفنان أحمد عبد الوارث
لبطولته مجرد القراءة اأوى ،وبرغم صعوبة النص الذي كتب
باللغة العربية الفصحى وصعوبة ذلك الدور امركب متعدد
اأبعاد لأب والزوج والحبيب ،إا أن الفنان أحمد عبد الوارث
قد نجح ي تجسيده براعة وفك جميع شفراته وتوصيل جميع
دااته العميقة بير وبساطة ،ملتزما بجميع تفاصيل الرؤية
اإخراجية .حقا لقد كانت الروفات النهائية للعرض مثابة مباراة
رائعة يوميا ي اأداء بينه وبن اموهوبن :خليل مري وصفاء
الطوخي وأرف طلبة ،ويشاء القدر أن تنجح بعض امؤامرات
اإدارية ي تأجيل موعد افتتاح العرض لتستمر مباراة اأداء بن
أرف طلبة (كعامل مشرك) ومحمود مسعود وعايدة فهمي
ومخلص البحري .وي هذا الصدد أرى أهمية تسجيل شهادي
للتاريخ وهي أنني قد استمتعت بالفعل بإلتزام وإخاص واجتهاد
الفنان أحمد عبد الوارث وبأدائه الرصن ومحاواته اليومية
لإتقان والتجويد ،وذلك بخاف سعادي بجو األفة والبهجة الذي
يحرص عى تحقيقه بجميع الروفات.
ويتضح ما سبق مدى ميز امسرة اإبداعية الرية التي نجح
الفنان القدير أحمد عبد الوارث ي تحقيقها موهبته وإخاصه
ودأبه حتى بلغ مجمل اأعال التي شارك ي بطولتها ما يقرب
من مائتي عما مختلف القنوات الفنية (ما بن مرحيات وأفام
سينائية ومسلسات درامية وأعال إذاعية).
ونظرا ما عرف عنه بدماثة الخلق واإلتزام الفني الكامل بكافة
التقاليد اأصيلة مهنة الفن ،وكذلك بعاقته الطيبة بجميع الزماء
ورغبته الدامة ي تقديم الخدمة العامة ،فقد قام برشيح نفسه
لعضوية مجلس إدارة “نقابة امهن التمثيلية” ،وبالفعل تم
انتخابه ي أكر من دورة ،فاستطاع بدأبه وحرصه عى تحقيق
امصلحة العامة تقديم بعض اإنجازات والخدمات النقابية
امتميزة لجميع اأعضاء.
جدير بالذكر أن الفنان أحمد عبد الوارث بعد قصة حب كبرة
تزوج لفرة طويلة من الفنانة سعاد نر (زميلته خال فرة
الدراسة بامعهد والتي تخرجت ي العام التاي لتخرجه عام
 )1973وأنجبا كل من طارق وفروز ،وقد عمل ابنها “طارق”
لفرة ضابطا بالبحرية ،ولكنه حينا علم بخر وفاة والدته وم
يتمكن من حضور مراسم وداعها إا بعد أربعة أشهر قرر ترك
البحرية والعمل ي مجال هوايته اأوى اإخراج السيناي .وبعد
انفصال الفنان أحمد عبد الوارث عن الفنانة سعاد نر بعدة
سنوات تزوج من خارج الوسط الفني (فتاة شامية) وأنجب منها
ابنتن ها“ :آاء” ،و”مران”.
وأخرا ا يسعني إا التوجه بخالص الدعاء إى الله عز وجل بأن
يتغمد برحمته الصديق الغاي والفنان القدير أحمد عبد الوارث
وأن يغفر له ويدخله فسيح جناته جزاء ما أخلص ي أداء رسالته
وعمله وسعى جاهدا ي سبيل إسعادنا بتقديم الفن الراقي
املتزم بقضايا امجتمع.

مشهد

انتبهوا أيها الناس ..جريمة مسرحية جديدة تحاك في الخفاء
محمد الروى

وكأننا نؤذن ي مالطا ..
وكأن ما حذرنا منه م يقرأه أحد ،أو قرأه واعتره هزا أو
نواحا عى ما ا يستحق.
وكأن الرقات ي عامنا امرحي باتت حقا وواجبا ،أو
هي من امسلات التي ا يليق بأحد أن ينفر منها أو
يستهجنها أو حتى يشر إليها .
من قبل ،ورط أحدهم نفسه والجهة امنتجة (الحكومية)
ي وضع اسمه كـ (مؤلف) عى عمل منقول بامسطرة
من إحدى أيقونات عام (والت ديزي) ,وني أو تناى
أن هناك شيئا يدعى (حقوق املكية الفكرية) وأن
أيقونات (ديزي) هي عامات تجارية ا يحق أحد أن
يستخدمها إا باتفاق مسبق يتبعه تعاقد مئات اآاف
من الجنيهات .وسبق وأن أرنا ي مقال سابق إى هذه
الجرمة محذرين ي عنوان كبر من أن (الرقات ا
تنفيها جودة العروض) .ومن قبلها فتحنا ملفا عن رقات
سابقة واستضفنا خراء ليرخوا معنا وينبهوا الغافلن

من أن تلك جرمة يعاقب عليها القانون الذي أقره العام
أجمع ووقعت عليه (مر) وأساه العام قانون الحاية
الفكرية .وحذرنا ي مقالنا هذا وملفنا ذلك من أن اأمر
لو مر سيصبح مشاعا وستتواى رقات أخرى يشفعها
أصحابها بإقرار ( لقد سبقنا اأولون).
وها هو ما حذرنا منه يستري ويستمر ،وآخر عاماته
أن خرج علينا شخص يعلن عن استعداده لجديد وينادي
علينا (أن انتظرونا ..قريبا) .أما هذا الجديد الذي يعلن
عنه فهو عرض يحمل عنوان أيقونة كارتونية جديدة وهي
تحديدا (شاريك) الفيلم الذي حصل منذ سنوات عى
أول جائزة أوسكار لفيلم تحريك.
أتصور أن امعلن اكتشف أن هناك عرضن حققها زميل
سابق (مأخوذان عن أيقونتى ديزي الشهرتن) قد نجحا
نجاحا كبرا (النجاح بامعنى الجاهري) .فسأل نفسه:
وماذا ا أفعلها أنا؟ فها هي الرقة مباحة وها هو النجاح
مضمون ،فالجمهور سيتدفق عى امرح مدفوعا بالرغبة
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ي مشاهدة هذه اأيقونة الغرائبية التي تابعها عر شاشة
السينا أو التلفاز مرجمة أو مدبلجة!
هنا تكمن امصيبة الكرى ،مصيبة أن ا أحد يقف ويسأل
(ماذا هذه اأيقونات العامية؟ وكيف سنرر أصحابها أننا
اغتصبنا حقهم فيها دون الرجوع إليهم؟ ومن سيدفع
مئات اماين إذا انتبه أولئك ما فعلناه؟ هذا طبعا بغض
النظر عن امعنى اأخاقي للفعل السيئ.
السؤال اآن موجه إى جهات إنتاجنا الحكومية ،فإن م
ننتبه ما سبق وخرج بليل ،فهل سنمنع ما م يخرج من أن
يرى النور؟ أم سنغض عنه البر ثم نولول بعدها ونتبادل
ااتهامات واأسئلة ما بن جهة اإنتاج وما بن رقابة عى
امصنفات وما بن لجان قراءة؟
أيها الناس! إن م نتدارك اآن تلك الجرمة سندخل جميعا
ي محاكمة جاعية لن تفرق بن منتج ومنفذ ومتابع.
ولن نجرؤ بعدها عى السؤال (ما الذى أصاب امرح
امري؟).
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فى افتتاح قصر ثقافة شرم الشيخ

عبد الدايم :الثقافة هي أحد ركائز التنمية المستدامة
في جنوب سيناء وإطالة هامة للعالم للتعرف على الثقافة المصرية

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء
خالد فودة محافظ جنوب سيناء ورافقها الدكتور أحمد
عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة وعددا من القيادات
الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب بامحافظة قر
ثقافة رم الشيخ بعد إعادة تطويره وتأهيله ليصبح أحد
مشاعل التنوير ي جنوب سيناء  ..بدأت مراسم اافتتاح
بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية ثم تفقد الحضور القر
وملحقاته والتي تبلغ مساحته الكلية  1500مر مربع ويضم
مرح مساحته  580مر مربع يشمل خشبة امرح ويتسع
 284مشاهد إى جانب مبني يضم مكتبة عامة وأخرى
للطفل ومرسم لتنمية القدرات الفنية للموهوبن ومبني أخر
يضم نادي للمرأة السيناوية ومنفذ لإصدارات اأدبية ونادي
للتكنولوجيا ومركزا لتنمية امواهب وذوي القدرات الخاصة
ومقرا للرقابة عى امصنفات الفنية .
بعدها بدأ ااحتفال الفني بعزف للسلم الوطنى ثم القت
وزيرة الثقافة كلمة أكدت خالها عى توجيه ودعم القيادة
السياسية ي نهجها بإياء ااهتام منارات التنوير التي مثل
النموذج اأمثل لبناء اانسان امري وأشارت إى أهمية
القر ي مدينة السام ليكون مثابة مركزا جديدا للحفاظ عى
الراث السيناوي امري اأصيل وموقعا جديدا لدعم اإبداع

وتنميته موضحة أنها فرصة عظيمة لي نرهن أن الثقافة هي
أحد ركائز التنمية امستدامة ي جنوب سيناء واطاله هامه
للعام للتعرف عى الثقافة امرية واانفتاح عى رصيدنا
الحضاري بجانب اطاق طاقات اابداع للجميع ومنح الفرصة
أبنائنا لانصهار ي فنونهم وتراثهم وتعلم قيم الجال والفن
واابداع
وقال أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ان افتتاح قر
الثقافة يعر عن رسالة سام ومحبة للجميع لرسيخ مفهوم
الهوية واانتاء والوعي القومي وتقديم الخدمات الثقافية
والفنية أبناء امحافظة ي كافة امجاات وأضاف ان الهدف
الرئيي من تجديد وتطوير القر هو امواطن امري ي
محافظة جنوب سيناء الذى له الحق ي ان يجد خدمة فنية
وثقافية ائقة .
ثم نجحت فرقتا العريش وبورسعيد ي رسم لوحه فنية
مبهرة من خال عرضا فنيا مشراكا امتزجت فيها فنون
القناة الشعبية بالفنون الراثية السيناوية وكانت فرقة الطور
التلقائية بجنوب سيناء قدمت عرضا عى امرح امكشوف
امجاور للقر قبل حفل اافتتاح

