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آخر موعد لقبول مشاريع الدورة الثانية للقاء شباب المخرجن

أعلنت اإدارة العامة للمرح بهيئة قصور الثقافة عن روط ومواعيد
امشاركة بالدورة الثانية للقاء شباب امخرجن ،والذى يقام ي مارس . 2019
أوضح امخرج عادل حسان مدير عام اإدارة العامة للمرح إن استقبال
امروعات سوف يتم خال الفرة من  25ديسمر  2018وحتى الخامس
من يناير  ،2019موضحا أن هناك روطا عامة للمشاريع امقدمة أولها
أا يكون امروع قدم من قبل ى أية جهة انتاجية أخرى ،وأن يكون
مقدم امروع سابقة أعال كمخرج وحصوله عى جائزة اإخراج بأحد
امهرجانات الجامعية امعرف بها وامعتمدة وعى سبيل امثال ا الحر
( امسابقات الجامعية  -مهرجان إبداع – مسابقات الشباب والرياضة –
مهرجانات الفرق الحرة وامستقلة – امهرجانات التى تنظمها وزارة الثقافة
)  ،وأا يتجاوز سن امخرج  45عام وأن يقر باموافقة عى أن يعمل تحت
إراف فنى وأن يلتزم وفريق عمله بالكامل بالرنامج التدريبي امقرح
قبل اانتاج ى حال احتياج امروع لرنامج تدريبى محدد ،وأا يزيد عدد
اأفراد امشاركن بامروع امرحى امقرح عن  15فرد.
وأكد حسان أن عى امخرج أن يقدم مروعا مرحيا يحتوى ثاثة
نسخ من النص بصيغة  wordإضافة لتصور مبدأي للسينوغرافيا بجميع
عنارها ،ونبذة عن النص وسرة ذاتية للمخرج ووثائق أعال امخرج
السابقة .
تسلم امروعات باإدارة العامة للمرح  1شارع اإعام – قاعة منف –
العجوزة

شياء منصور

«فروزن شو»

على الهوسابر في رأس السنة

يحتفى فريق العرض امرحي « فروزن شو» مع جمهوره
بليلة رأس السنة اميادية عى مرح الهوسابر بشارع الجاء
خلف مستشفي السكة الحديد ،وذلك اليوم ااثنن 31
ديسمر ي مام الساعة الثامنة مسا ًء,
مرحية «فروزن شو» انتاج بيج شو لإنتاج الفنى عن فيلم
الرسوم امتحركة الشهر « فروزن « مرحة و إخراج منار زين

أية محمد

«إيكاروس»

«حكاويهم»

 28يناير بساقية الصاوى
يجد امشاهد نفسه متورطا ي
ااحداث وكأنه هو بطل امرحية
لحظتها قد يقرر ما الذى يريد ان
يفعله حينا يطالب باتخاذ القرار.
مرحية «حكاويهم» مثيل اياد
رامي ،عبد الرحمن عمر ،مدحت
هشام ،بدر ،عز ،حبيبه الجندي،
أحمد ابراهيم ،يرا محسن،
ساهر ،بيجاد ،زياد ،أسامة سعيد،
أحمد زكريا ،وليد عرفه ،عمرو
حداد ،يوسف ،محمد الحلواي،
موسيقى محمد الخلفاوي،

رنا رأفت

يحاول الطران بمكتبة ااسكندرية
يقدم امخرج أحمد عزت األفى مرحية «
ايكاروس» اليوم ااثنن  31ديسمر مكتبة
اإسكندرية ،مركز امؤمرات ،القاعة الكرى7.00 ،ى
مام الساعة السابعة مسا ًء ،التذكرة 20 :جنيهًا.
قال امخرج أحمد عزت األفى  :العرض موجه
لأطفال (١٠سنوات) والكبار ،وبدعم من مؤسسة
روبرت بوش وبرنامج  ،change the sceneبالتعاون
مع فرقة الورشة بهانوفر  -أمانيا ،مكتبة اإسكندرية،
واستوديو جناكليس وستوديو فيج ليف  -اإسكندرية.
العرض امرحي «إيكاروس» أداء محمد الهجري
ومصطفى البنا ،أشعار آمار مصطفى ،موسيقى ماريو
مرقص ،أزياء منى مبارك ،مخرج منفذ وتوثيق فاطمة
أحمد ،إخراج :أحمد عزت األفي

شياء سعيد
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جريدة كل المسرحيين

يستعد فريق سوا امرحى
لتقديم مرحية «حكاويهم»
تأليف عمرو حداد ومن إخراج:
محمد الحلواي يوم  28يناير
 ،2019عى مرح ساقية الصاوي
 قاعة الحكمة ،ى مام الساعةالسادسة والنصف مسا ًء ،دخول
الجمهور ي السادسة ،سعر
التذكرة  ٥٠جنيه.
ويقول امخرج محمد الحلواى
 :يناقش العرض حكايات داخل
البيوت مس امجتمع بشكل
أساي ويحى مواقف انانية
تحدث للكثر من الناس بحيث

و بطولة مجموعة كبرة من النجوم الشباب  ,اعداد مرحى
وموسيقى واغاى واخراج منار زين الدين  ،مابس وديكور
مى كال  ،تصميم عرائس عمرو حمزة انتاج محمد عزمي
بطولة أمرة عبد الرحمن  ،سمرة سمر  ،ريف العجمى،
تامر القاى ،احمد ادم ،ايه عري ،ساره طه ،حازم الصواف .
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جريدة كل المسرحيين

كما تعودنا معكم من خال جريدتكم المتخصصة «مسرحنا» في نهاية كل عام ومع بداية عام جديد ،نتمناه عاما سعيدا على
المسرحين وعلى الحركة المسرحية في مصر والوطن العربي ،نقدم لكم هذا العام ملفا جديدا عن حصاد المسرح المصري خال عام
نكتف برصد إيجابيات وسلبيات هذه المرحلة فقط ،ولكننا حاولنا من خال لقاءاتنا بالمخرجن والكتاب والنقاد وفناني الثقافة
 ،2018ولم
ِ
الجماهرية ومسرح الدولة والمسئولن من مختلف اأجيال ،أن نستشرف معهم رؤى مستقبلية تساهم في تطوير الحركة المسرحية في
مصر ،وهو هدف أساسى اجتمعت عليه جميع اآراء من أجل نهضة مسرحية حقيقية لكل المسرحين في مصر.
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حصاد وزارة الثقافة في2018

بن اإنجاز والطموح

عام المبادرات وعودة المواقع المعطلة وافتتاح منارات جديدة

«اعرف جيشك» والتجوال ومسرح الشمس مبادرات جديدة
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أصدرت وزارة الثقافة المصرية تقريرا مفصا حول
أهم انجازات عام 2018ـ وقد انتخبنا منها ما يخص
المسرح بشكل خاص لقراء جريدة مسرحنا لنتعرف
على عام كامل من اأنشطة الى تخص الوزارة سواء
المسرح ااحرافى أو الهواة وكذلك المشروعات
التى تم تدشينها وحالة الـبنية المسرحية الى تتم
اضافتها والى تخضع أعمال الصيانة والرميم والى
عادت للخدمة فى  ،2018ويمكن حصر اأبنية
المسرحية الى عادت للخدمة في  7مواقع و 8
مواقع في طور اانشاء وينتظر دخولها الخدمة أما
المسارح الى ينتظر عودتها للعمل في مطلع 2019
تم حصرها حسب البيان في تسعة مسارح .
كذلك نرصد فى البيان المشروعات الى دشنتها
الوزارة بقطاعاتها المختلفة من بينها مبادرة اعرف
جيشك الى دشنها البيت الفى للمسرح ،ومشروع إبدأ
حلمك والذى ينطلق في محافظات مصر بخطى
ثابتة ،ومبادرتي المسرح بن ايديك وشعبة «مسرح
المواجهة والتجوال» والى دشنتها الوزارة كشعبة
تابعة للمسرح الحديث ويشرف عليها المخرج محمد
الشرقاوى ،والذى يتم فيه تدوير العروض المسرحية
الناجحة ليشاهدها الجمهور في المحافظات ،وطاف
عر المشروع عرض واد البلد بغالبية محافظات
مصر ،وينتظر المزيد من انتاج عروض جوالة تطوف

المحافظات والقرى والنجوع ،ومسابقة اانتماء
الوطى فى الكتابة المسرحية والى دشنها المركز
القومى للمسرح في .2018
كما دعمت الوزارة مشروع حفظ الراث الغر مادي
فعليا ادراج
بالتعاون مع منظمة اليونسكو ،وتم
ً
اأراجوز على القائمة الخاصة باليونسكو ( نوفمر

 )2018والذى نجح د .نبيل بهجت في تقديم الملف
وقبوله بمنظمة اليونسكو.
عام حافل باأحداث الثقافية والفنية وبالتغيرات
الشابة الى تتصدر المشهد المسرحى اآن ويعول
عليها في إحداث تغير ونهضة مسرحية منتظرة
وسط مشروعات طموحة وترقب لما سوف تثمر عنه
تلك السياسات في عام  2019وربما نجد اجابات
شافية حول تخوفات تمثلت فى الدور الرقابى الذى
سوف تقوم به الرقابة على المصنفات الفنية ،رغم
تأكيدات كثرة وتصريحات حول الدور التنظيمي
وتسهيل ااجراءات خاصة لعروض الهواة والمسرح
المستقل ومسرح الثقافة الجماهرية متمثا في
حركة نوادى المسرح والى قد تتأثر بشكل سلي لو
حدثت عرقات اجرائية أو أضيفت اجراءات معقدة تحد
من انتشار المسرح بشكل أفقى في كافة ربوع مصر،
وهو ما ا يرجى في النهاية ،وينتظر المسرحيون
اانتهاء من مشروع هيكلة الرقابة على المصنفات
الفنية ،خاصة مع وجود مقرات رقابية في اأقاليم
وتدريب كوادر للعمل بها ومدى اثر ذلك على
الحركة الفنية والثقافية على امتداد خريطة جمهورية
مصر العربية،
واليكم أهم النقاط الى جاءت ببيان الوزارة وقد نشرنا
منه ما هو وثيق الصلة بالمسرح بشكل خاص .
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تطوي سنة  2018صفحاتها بعد عام ملئ باأحداث الثقافية والفنية،
بدأ منذ توي الدكتورة ايناس عبد الدايم مقاليد وزارة الثقافة ي شهر
يناير اماي ،حيث شهد الشارع الثقاي ي مر حراكاً تفاعلياً متميزاً
ضم العديد من اأحداث واإنجازات التي استلهمت حضارة اماي
العريق ،وعكست واقعاً مرقاً تجمل بألوان من خيوط التنوير ،حيث
امتدت اأنشطة والفعاليات إى مختلف ربوع الوطن ،كا برزت
الريادة الفكرية والفنية امرية عى الساحة اإقليمية والدولية.
ونستعرض ملف الثقافة امرية ،إنطاقاً من مبدأ الشفافية ،خال عام
حيث اعتمدت الرؤية العامة للوزارة عى تحقيق منظومة قيم ثقافية
إيجابية ي امجتمع امري تحرم التنوع وااختاف ،وم ّكن امواطن
امري من الوصول إى وسائل اكتساب امعرفة وفتح آفاق تفاعله مع
امعطيات امعارة إى جانب توجيهه إدراك تاريخه وتراثه الحضاري،
وإكسابه القدرة عى ااختيار الحر وتأمن حقه ي مارسة وإنتاج
الثقافة ،عى أن تكون العنار اإيجابية ي الثقافة مصدر قوة لتحقيق
التنمية وقيمة مضافة لاقتصاد القومي ،وأساساً لقوة مر الناعمة
إقليمياً وعامياً وذلك ضمن أه��داف ااسراتيجية العامة للتنمية
امستدامة لجمهورية مر العربية  ،۲۰۳۰والتي تعمل عى بناء
اإنسان امري من خال آليات العمل امدرجة ي الرنامج الرئيي
اأول للحكومة وهو ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية والتي مكن
تقسيمها إى ثاث محاور رئيسية هي التنمية الثقافية امجتمعية،
وتنوع مصادر التمويل لزيادة معدل إسهام امنتج الثقاي ي الدخل
القومي.
ً
وع��ى طريق تحقيق ه��ذه اأه���داف اتخذت الثقافة ع��ددا من
السياسات العامة استندت إى التجديد واابتكار ،خاصة وأن الفن
يكمن جاله ي أنه امتمرد الدائم عى قواعده الامركزية ،حيث كان
العمل الثقاي يتمركز ي العاصمة ،باإضافة إى البحث عن مصادر
مويل جديدة والتي كان أحد العقبات الرئيسية التي تواجه العمل
الثقاي.
ورعت الثقافة ي تنفيذ برامج العمل امستهدفة لتعزيز القيم
اإيجابية ي امجتمع من خال:
مبادرة «اعرف جيشك» أطلقها قطاع اإنتاج الثقاي – البيت الفني
للمرح بالتعاون مع قنوات  ، dmcكا تم تقديم عروض مرحية
متعددة مثل عرض (أمر تكليف) الذي بدأ محطته اأوى من محافظة
بورسعيد مهيداً إنتقاله إى باقي محافظات الجمهورية.
مسابقة اإنتاء الوطني ي التأليف امرحي حيث تم توزيع الجوائز
عى الفائزين بإقامة احتفالية كري مناسبة انتصارات أكتوبر .2018
مروع «حكاية شارع» :ويأي هذا امروع ي إطار إحياء الذاكرة
القومية والتاريخية للمجتمع امري من خال معرفة اأجيال الحالية
بتاريخنا.
مبادرة «عاش هنا» :والتي تشمل وضع لوحة ي مدخل كل منزل
عاش فيه كل فنان ومبدع ،وتحتوي اللوحة عى تاريخ امياد والوفاة
والعنوان ،مع تطبيقها إلكرونياً بنظام  QRLضمن تطبيقات اموبايل.
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 7مواقع هامة عادت للعمل أبرزها المسرح القومى
وسرك مايو وقصور بى مر وطنطا وشرم الشيخ ودسوق
تنظيم مؤمر أدباء مر محافظة مرى مطروح (الهيئة العامة لقصور
الثقافة) (ديسمر  )2018والذى حوى ملفا حول امرح كمنتج ثقاى
شارك بها عددا من امرحين وامهتمن ونوقش خالها ي ندوتن
تفصليتن حال امرح امرى وصدرت عنه عدة توصيات ي مبادرة
للمرحين امشاركن بتلك الفعاليات.
امهرجان القومى للمرح امرى
والذى أقيم ي يوليو  2018وحفل بعودة ائحة  2015وعقدت وزيرة
الثقافة عدة اجتاعات بلجنته العليا لتطوير امهرجان ودعمه.
كا ازداد عدد معارض الكتاب وأنشطتها ،والتى شاركت بها العروض
امرحية لفرق قصور الثقافة والهواة وبرامج ترفيهية لأطفال لخيال
الظل وااراج��وز  ،حيث مت إعادة هيكلة افتتاح الدورة التاسعة
واأربعون معرض القاهرة الدوي ومشاركة جميع هيئات الوزارة
ي تقديم اأنشطة امتنوعة (فراير  ،)۲۰۱۸إقامة فعاليات الدورة
الثالثة معرض الكتاب بدمنهور (مارس  ،)۲۰۱۸إقامة فعاليات الدورة
الخامسة معرض الكتاب بحديقة مجلس مدينة دسوق بكفر الشيخ
أبريل ( ،)۲۰۱۸إقامة فعاليات معرض فيصل للكتاب (مايو ،)۲۰۱۸
برنامج ذوي القدرات الخاصة ،افتتاح وتشغيل قاعات امكفوفن
للموسيقى والفنون ي دار الكتب والتي تم تزويدها بأجهزة حاسب
آي وعرات الكتب امطبوعة بطريقة «برايل» ي مجاات امعرفة،
والقاعة أيضاً مزودة مطبعة للطباعة بطريقة «برايل»(مارس .)۲۰۱۸
فرقة الشمس

تدشن أنشطة فرقة «الشمس» لذوي القدرات الخاصة ي مقرها
الدائم مرح الحديقة الدولية مدينة نر ،وقامت بتقديم عري
(أنتيكا ،الحكاية روح) من إنتاج وزارة الثقافة امرية ،قطاع اإنتاج
الثقاي (مايو  ،)۲۰۱۸هذا إى جانب توجيه جميع رؤساء القطاعات
بإعادة تأهيل مباي امسارح لخدمة ذوي القدرات الخاصة ومراعاة
ذلك ي اعتبارات اإنشاء الجديدة (مايو .)۲۰۱۸
امؤمر الثالث مركز توثيق وبحوث أدب الطفل بقاعة عي مبارك
لذوي ااحتياجات الخاصة ،دار الكتب والوثائق القومية ،نوفمر
.۲۰۱۸

مبادرة «امرح بن يديك» والتي تجوب جامعات مر ،وتم إطاقها
بعري السرة الهامية من جامعة عن شمس وقواعد العشق  40من
جامعة القاهرة ،البيت الفني للمرح ،فراير .۲۰۱۸
مبادرة «مرح امواجهة والتجوال» يهدف إى تقديم عروض فنية بكل
أنحاء جمهورية مر العربية ،وبدأت اإنطاقة بتقديم عرض «واد
البلد» محافظة بورسعيد ،البيت الفني للمرح ،أغسطس .۲۰۱۸
كا أعدت وزارة الثقافة برامج لتنمية اموهوبن والنابغن وامبدعن
منها :
دعم وزي��ادة فصول تنمية امواهب وانتشارها ي كافة محافظات
مر والتي تستهدف الفئة العمرية بن  6إى  18سنة ،وتم افتتاح
فصول تنمية امواهب بقر ثقافة طنطا بجانب مراكز تنمية امواهب
بالقاهرة واأسكندرية ودمنهور ،وجاري العمل عى تعميم التجربة
عى كافة امحافظات بالتعاون بن (قصور الثقافة الجاري افتتاحها ي
امرحلة القادمة ،ودار اأوبرا امرية) (يونيو .)۲۰۱۸
افتتاح فصول لذوي القدرات الخاصة بجميع مراكز تنمية امواهب
القامة ،ويردد عليها  64طالب وطالبة حتى الوقت الحاي.
جوائز الدولة التي تقدمها وزارة الثقافة من خال امجلس اأعى
للثقافة والتي تستهدف اكتشاف ودعم النابغن وامبدعن وهي
(جوائز النيل  -جوائز الدولة التشجيعية  -جوائز الدولة التقديرية -
جائزة نجيب محفوظ  -جائزة التفوق) ،وقد وافقت وزارة الثقافة عى
تحويل جائزة نجيب محفوظ إى جائزة عامية ي اإبداع مع زيادة
قيمتها امالية وتوسيع نطاق الرشح لها وااعتاد عى لجان تحكيم
من داخل مر وخارجها ،كا تم إعادة ااحتفال بتسليمها (ديسمر
.)2018
مروع «ابدأ حلمك» الذي تم تنفيذه ،وتم تخريج الدفعة اأوى
لورشة التمثيل وتقديم عرض (نظره و مدد)( ،أغسطس .)۲۰۱۸
تم قبول الدفعة الثانية وجاري العمل عى تطبيق امروع عى باقى
محافظات الجمهورية وتحتوي علی (ورش للموسيقى ورش للكتابة
امرحية ورش مرحية روائية  -تسويق العروض امرحية إلكرونياً).

 9مواقع ثقافية تنتظر  2019للعودة منها :الطليعة والعرائس والعائم الكبر والصغر و مسرح ليسيه
الحرية باأسكندرية ومتحف نجيب محفوظ  -متحف قيادة الثورة  -واحة الثقافة و مسرح المنصورة
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 8مواقع تنويرية تستعد لافتتاح بالجزة
والشرقية واأقصر والبحر اأحمر
وامتدت اأنشطة إقليمياً وعامياً لتأكيد الريادة الثقافية لقوة مر
الناعمة كان منها:
اإعان عن جائزة اإبداع الفني.
اإعان عن جائزة التفوق الفني أوائل الجامعات بأكادمية الفنون
أول مرة بالقاهرة.
تقديم العروض امرحية والتقنية التي تعكس تراث مر اأصيل.
ورش فنية لأطفال.
جوات الحضارة امرية بشوارع مدينة روما.
كا اقيم ملتقى القاهرة الدوي اأول للمرح الجامعي تحت رعاية
السيد عبد الفتاح السيي رئيس الجمهورية ،وأقيمت الفعاليات خال
الفرة  7 - 1أكتوبر  ۲۰۱۸وحملت اسم الفنان الكبر يحيی الفخرانی
ونظتمها مؤسسة فنانن مرين للثقافة والفنون مرح القبة بجامعة
القاهرة.
كا تم تنظيم العديد من امهرجانات امرحية الدولية منها :
مهرجان رم الشيخ الدوي للمرح الشباي
مهرجان القاهرة الدوى للمرح امعار والتجريبي « اليوبيل الفي»
كما يتواصل ااستعداد للفعاليات المستقبلية منها:

اإعداد لعام مر فرنسا ۲۰۱۹
فيا يخص مقرحات عام مر فرنسا واحتفاا مرور  150عام عى
حفر قناة السويس ،وضعت وزارة الثقافة خطة نشاط عى مدار العام
تتمثل أهمها ي إنتاج عرض باليه مشرك بن دار اأوبرا امرية وأوبرا
باريس كإنتاج مشرك بن امعهد الفرني وأوب�را القاهرة ،وكذلك
تقديم عرض فني من دار اأوبرا امرية ي باريس عى هامش زيارة
فخامة الرئيس لدولة فرنسا افتتاح معرض توت عنخ أمون ي مارس
القادم ،وحلول فرنسا كضيف رف سيمبوزيزم النحت الدوي مدينة
أسوان.
معرض القاهرة الدوي للكتاب وااستعداد لليوبيل الذهبي (الدورة
الخمسون) يناير .2019
مهرجان امرح العري الدورة الحادية عر خال الفرة من 10-16
يناير  ۲۰۱۹والتي تستضيفها مر تحت رعاية السيد رئيس جمهورية

مر العربية عبد الفتاح السيي ،وذلك تأكيداً عى أن فن امرح
يُعد أحد الوسائل الهامة لارتقاء بالوعي وتطوير املكات وترسيخ
الهوية الوطنية ،كا أنه مرآة عاكسة مامح امجتمعات ومحفزاً قوياً
لالتزام بالقيم النبيلة وتجسيداً اسراتيجية التنمية امرحية التي
أقرها اجتاع وزراء الثقافة العرب ي الرياض وتونس عامي 2015
و  2016والتي تتوافق مع الخطة التنويرية لوزارة الثقافة وتوجهات
الهيئة العربية للمرح الهادفة إى تفعيل ونر وتوثيق امرح العري
.
تنظم أكادمية الفنون بالتعاون مع البيت الفني للمرح مهرجان
امرح اأفريقي.
تباعا على مدار العام
وتتوالى الفعاليات والمشاركات
ً
ضمن أجندة اأنشطة المقرحة.

مؤمر التنمية الثقافية امستدامة وبناء اإنسان .۲۰۱۹
تطوير امؤسسات الثقافية
إعادة تشغيل امرح القومي ،ووضع حل نهاي لعقبات إعادة افتتاح
(فراير .)۲۰۱۸
إعادة تشغيل مقر السرك القومي مدينة  15مايو بعد توقف دام
لسنوات ،والتوجيه بتحويل مقر السرك إى مركز الثقافة والفنون
وافتتاح مركز التنمية امواهب( .أبريل )۲۰۱۸
إعادة افتتاح قر ثقافة طنطا بعد انتهاء أعال التطوير (يونيو
)۲۰۱۸
إعادة افتتاح مرح محمد عبد الوهاب باأسكندرية بعد إعادة
تطويره (أغسطس )۲۰۱۸
إعادة افتتاح قر ثقاقة بنى مر (جال عبد النار) محافظة أسيوط
(أكتوبر )2018
افتتاح قر ثقافة رم الشيخ (أكتوبر )۲۰۱۸
قر ثقافة دسوق محافظة كفر الشيخ (ديسمر )2018
امروعات الجاري افتتاحها
قر ثقافة البحر اأعظم بالجيزة
بيت ثقافة بلبيس محافظة الرقية

أهم المشروعات الجاري تنفيذها

مرح الطليعة  -مرح القاهرة للعرائس  -امرح العائم الكبر
والصغر  -مرح ليسيه الحرية باأسكندرية (مؤجر من مدرسة
الليسية)  -متحف نجيب محفوظ (افتتاح مارس  - )2019متحف
قيادة الثورة  -واحة الثقافة  -مرح امنصورة.
دعم الصناعات الثقافية
إعادة هيكلة الرقابة عى امصنفات الفنية
أو ًا :تم إعداد مروع التطوير وإعادة هيكلة الرقابة عى امصنفات
وكذلك مروع حاية املكية الفكرية ،وتم البدء ي امروع اأول
بتطوير امقر الرئيي للرقابة عى امصنفات بشارع القر العيني وتم
توفر ااعتادات الخاصة بتطوير امقر من الوفورات امالية بالجهات
التابعة لوزارة الثقافة.
ثانياً :تم إنشاء فروع ي عدة محافظات الرقابة عى امصنفات وإعداد
الكوادر الوظيفية الازمة للتشغيل وإخضاعهم ل��دورات تدريبية،
وجاري دراسة زيادة تلك الفروع ،وذلك لضان تفعيل دور الرقابة
عى امصنفات ي كافة ربوع الجمهورية.
ثالثا :جاري إعداد مروع ضخم لحاية املكية الفكرية وتفعيل
دور الرقابة عى امصنفات ي هذا امروع ،وقد تم مناقشة امروع
ي اجتاع امجلس اأعى للثقافة ،وتم تكليف أحد السادة اأعضاء
إعداد مروع كامل مناقشته واعتاده ،والبدء ي إجراءات تنفيذه.
حماية وتعزيز الراث الثقافي

 - 1مبادرة «تراثك أمانة» ويهدف إى جمع وتوثيق امقتنيات
وامخطوطات النادرة واأوعية امعلوماتية السمعية والبرية ،وضمها
إى كنوز الراث القومي ،والذي تعنى به الهيئة العامة لدار الكتب
والوثائق القومية ،حيث تم إستام  17مخطوطة نادرة( .يناير )۲۰۱۸
 - 2مروع حفظ الراث الغر مادي بالتعاون مع منظمة اليونسكو:
بدء تفعيل ااتفاقات امرمة مع منظمة اليونسكو فيا يخص مروع
( )2005 2003-للراث امادي والامادي (مايو  )۲۰۱۸وتم فعلياً ادراج
ااراجوز عى القامة الخاصة باليونسكو ( نوفمر )2018
وتبقى العديد من الطموحات التي تسعى وزارة الثقافة بقطاعاتها
وهيئاتها امختلفة إى تحقيقها خال امرحلة القادمة ،ما يليق مكانة
وتاريخ مر وحارها ومستقبلها وما يتفق مع اسراتيجية الحكومة
ويلبي آمال وطموحات امواطن امري.

أحمد زيدان
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العدد 545
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جريدة كل المسرحيين

تدشن فرقة الشمس لذوى القدرات الخاصة والى تحمل
خطة طموحة بتدريب ودمج ذوى القدرات الخاصة بالمجتمع

بيت ثقاقة حوض الرمال محافظة اأقر
بيت ثقافة حاجر العديسات محافظة اأقر
بيت ثقافة أبرق بحايب وشاتن محافظة البحر اأحمر
بيت ثقافة حدربة بحايب وشاتن محافظة البحر اأحمر
قر ثقافة ديرب نجم محافظة الرقية
افتتاح دار الكتب بباب الخلق (ي إنتظار تحديد اموعد امقرح
لافتتاح).
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حصاد البيت الفي للمسرح

 2018يشهد ظاهرة مد العروض لاقبال الجماهري

جريدة كل المسرحيين

نشاط حافل للبيت الفنى للمرح عر عام  2018رغم حرمانه من عدة
منصات مرحية بالقاهرة وااسكندرية تنتظر العودة ي بداية  2019حسب
بيان وزارة الثقافة الذى صدر منذ ايام ،وقد اضاف ت تلك العقبة تحديات
خاضها البيت الفنى للمرح و تحايل عليها عر مروعات عروض التجوال
بامحافظات ومرايع للتدريب للهواة عن طريق مروع “ ابدأ حلمك”
ومبادرات اعرف جيشك وعروض مرح امواجهة وامرح بن ايديك والتى
حققت تفاعا كبرا محافظات مر.
عام  2018بالبيت الفنى للمرح هو عام التغيرات والدماء الجديدة
والشابة حيث تقلد شباب امرحين ادارات فرقه امختلفة والتى بدات تدب
مروعات جديدة ومغايرة ننتظر بكل أمل أن تطرح عر العام الجديد مار
مرجوة تدفعها تلك الطاقات الشابة لتصقل امواهب وتصل بامرح ااحراى
للجمهور بشتى بقاع مر .
رهانات أخرى للبيت الفنى للمرح ومروعات جديدة يحاول عرها
الوصول أكر ريحة من الجاهر وكذلك استقطاب عنار شابة وصقل
موهبتها اضافة للدخول ي مجال ذوى القدرات الخاصة عر فرقة الشمس
والتى تصلح لتكون موذجا جديدا لتفاعل امرح مع القضايا امجتمعية
ودمج ذوى القدرات الخاصة بامجتمع عر فن امرح .
ويرصد التقرير ااحصاي الذى اصدره البيت الفنى للمرح تلك الظواهر
والتى نضعها أمام جمهور القراء ليفندها ويطلع عى انجازات عام منرم
يحوى عدد امشاهدين والعروض وايراداتها وامروعات التى تم تنفيذها
وخطواتها ى محاولة للوقوف بشكل دقيق ورصد ابرز أحداث وأرقام عام
 2018فيا يخص مرح البيت الفنى للمرح
الجمهور و اايرادات و ليالي العرض
حقق البيت الفني للمرح هذا العام ايرادات وصلت اى أربع ماين و
نصف امليون جنيه مري ،ي ظل سعر تذكرة يرواح ما بن ال 30و ال100
جنيه ،تصدرهم عرض “أبو كبسولة” من انتاج فرقة مرح ااسكندرية
بايرادات وصلت اى  700ألف جنيه ،،و هو بطولة شبابية و اخراج شباي ،و
هي من الظواهر الافتة هذا العام ،حيث ان التجارب مخرجن شباب كانت
هذا العام عى مسارح فرق امرح القومي ومرح الغد وامرح الحديث،
بااضافة اى باقي فرق البيت الفني للمرح،و ذلك ي إطار خطة البيت
الفني للمرح لضخ دماء شابة و جديدة ي مختلف فرق البيت الفني
للمرح ،بااضافة اى مروع ااشراك السنوي للبيت الفني للمرح الذي
حقق هذا العام ما يقرب من 500ألف جنيه.
 أما جمهور هذا العام فقد تجاوز مشاهدى عروض البيت الفني للمرح330ألف مشاهد ،منهم  65ألف مشاهد تقريبا بامحافظات خارج القاهرة
و ااسكندرية ،و قد أهتم البيت الفني مرح هذا العام بالعروض امجانية
حيث قدم البيت الفني للمرح  5عروض بامجان منها “حي عى بلدنا” من
إنتاج فرقة امرح القومي و عرض “صحينا يا سينا” من إنتاج فرقة مرح
الساحة” و غرها من العروض بااضافة اى عروض التجوال بامحافظات و
التي كانت جميعها بامجان.
لتصل لياي عرض البيت الفني للمرح اى ما يقرب من  2050ليلة عرض
مرحي بالقاهرة و ااسكندرية ،بااضافة اى  130ليلة عرض بامجان
بامحافظات ،و هو ما يزيد عن امعام امي ب ،20%
التعاون مع المؤسسات المختلفة
هذا العام هو العام اأكر تعاونا مع مؤسسات مختلفة سواء داخل وزارة
الثقافة أو خارجها ،حيث تعاون البيت الفني للمرح مع صندوق التمية
الثقافية ،الهيئة العامة لقصور الثقافة ،وزارة الشباب و الرياضة ،مؤسسة
اأهرام ،نقابة الفنون التشكيلية ،وزارة التعليم العاي متمثلة ي جامعات بني
سويف و القاهرة و عن شمس و غرهم من امؤسسات ،و أختلفت أوجه
التعاون ما بن دعم لوجيستي و اقامة أثناء سفر العروض بامحافظات ،أو
استضافة العروض امرحية عى مسارح تابعة لهذه امؤسسات.
التجوال بالمحافظات
عروض البيت الفني التي قامت بالتجوال بامحافظات للعرض سواء ي
الساحات أو ي امسارح ،وصلت منهم بعض العروض اي امناطق الحدودية
و التي م تصل اليها عروض البيت الفني للمرح من قبل منهم “ حايب
و شاتن “ محافظة البحر اأحمر” ،و “ سيوة” محافظة مرى مطروح،
كا زارت عروض البيت الفني للمرح  9محافظات بصعيد مر مختلف
اأماكن سواء بالجامعات أو الساحات او قصور الثقافة التابعة للهيئة العامة
لقصور الثقافة.
الورش و التدريب
من أبرز أنشطة البيت الفني للمرح هذا العام ،و التي تأي من منطلق
مسئولية البيت الفني للمرح كمؤسسة مرحية احرافية تهتم برفع
مستوى التدريب عموما سواء للفنانن امحرفن أو محبي امرح عموما،
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 330ألف مشاهد منهم  65الف بالمحافظات
و الجامعات
فكانت الورش الفنية التي تولتها عدد من فرق البيت الفني للمرح سواء
للمحرفن من شباب الفنانن ،أو من امهتمن و الراغبن ي دخول عام
امرح ي مختلف عناره ،حيث أقام البيت الفني للمرح هذا العام عدد
من الورش هي اأكر عددا من بعد ثورة يناير ،و جميعها مجانية ،و ذلك ي
إطار خطة وزارة الثقافة الهادفة اى ضخ دماء جديدة ي امشهد امرحي
امري تم تدريب خالها ما يزيد عن  600فنان ما بن سن  8اى  40سنة،
من الفنانن الطبيعين و ذوي ااحتياجات الخاصة
و فيا يي تقرير بأعال البيت الفني للمرح طوال العام
أوا  :العروض المسرحية
 - 1فرقة امرح القومي
 افتتاح عرض “إضحك ما موت” عى امرح القومي،شهر فراير افتتاح “ حي عى بلدنا” عى امرح القومي ،مايو إعادة عرض “ حي عى بلدنا” عى امرح القومي ،شهر يونيو إعادة عرض “ حي عى بلدنا” عى امرح القومي ،شهر أغسطس افتتاح عرض “ امعجنة” عى امرح القومي ،شهر نوفمر - 2فرقة امرح الكوميدى
 افتتاح عرض “كوميديا البؤساء” عى مرح ميامى ،شهر مايو. إعادة عرض “ كوميديا” البؤساء “ عى مرح ميامي ،شهر يونيو مد عرض “ كوميديا البؤساء” عى مرح ميامي ،شهر يونيو إعادة عرض “ العشق امسموع” عى مرح ميامي ،شهر يوليو إعادة عرض “ سيلفي مع اموت” عى مرح ميامي ،شهر أغسطس اعادة عرض “ سيلفي مع اموت” عى مرح ميامي ،شهر أغسطس افتتاح عرض “فرحة شعب” عى مرح ميامى ،شهر اكتوبرامرح الحديث :
 مد عرض “فرصة سعيدة” ،مارس إعادة عرض “ قواعد العشق  ،”40مايو افتتاح “ آمر تكليف “ شهر مايو عى مرح السام افتتاح “ حدث ي باد السعادة “ عى مرح السام ،شهر أغسطس مد “حدث ي باد السعادة” عى مرح السام أشهر سبتمر،أكتوبر،نوفمر وديسمر
 افتتاح عرض “ شهد الصبار” عى مرح السام ،شهر ديسمر - 3فرقة مرح الطليعة
 -إعادة عرض “ يوم أن قتلوا الغناء” عى مرح برم التوني باإسكندرية،

شهر فراير
 إعادة عرض “ السرة الهامية” عى مرح الطليعة ،شهرفراير افتتاح عرض “يوترن” عى مرح الطليعة ،شهر فراير إعادة عرض “ يوم أن قتلوا الغناء” عى مرح الطليعة ،شهر إبريل افتتاح عرض “أنا كارمن” عى مرح الطليعة ،شهر مايو أعادة عرض “ كأنك تراه” عى مرح الطليعة ،شهرمايو إعادة عرض “ السرة الهامية” عى مرح الطليعة ،شهرمايو أعادة عرض “يوم أن قتلوا الغناء” عى مرح برم التوني بااسكندرية،شهريونيو
 مد عرض “يوم ان قتلوا الغناء” ى ااسكندرية “مرح برم التونى”،يوليو
 افتتاح الطوق و اأسورة ،عى مرح السام بالقر العيني ،شهر سبتمر - 4مرح الغد
 افتتاح عرض” شقة عم نجيب” عى مرح الغد ،شهر مارس افتتاح عرض “الساعة اأخرة” عى مرح الغد ،شهر ابريل افتتاح عرض “الحادثة” عى مرح الغد ،شهر مايو إعادة عرض “الساعة اأخرة” عى مرح الغد ،شهر يوليو إعادة عرض “ الثامنة مساء” عى مرح الغد ،شهر أغسطس إعادة عرض “ الحادثة” عى مرح الغد ،شهر أغسطس - 5مرح الشباب :
 إفتتاح “ أحوال شخصية” عى مرح ملك ،شهر مارس مد عرض “ أحوال شخصية” ،شهر أبريل افتتاح عرض “ يوم معتدل جدا” عى مرح ملك ،شهر مايو مد عرض “ يوم معتدل جدا” مرتن متتاليتن عى مرح ملك،شهر يونيو اعادة عرض يوم معتدل جدا عى مرح ملك ،شهر أغسطس افتتاح عري “ نظرة” و “ مدد” نتاج ورشة إبدأ حلمك” عى مرح مركزالجيزة الثقاي ،شهر أغسطس
 افتتاح عرض “ مرو” عى مرح ملك ،شهر نوفمر مد عرض “ مرو” عى مرح ملك ،شهر نوفمر افتتاح عرض “ جاري التحميل” عى مرح ملك ،شهر ديسمر - 6مرح القاهرة للعرائس:
 إفتتاح “رحلة الزمن الجميل” عى مرح العرائس شهر فراير -إعادة عرض “ اللعبة الشقية” عى مرح القاهرة للعرائس ،شهر ابريل
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 600من الشباب و اأطفال تم تدريبهم تحت ايدي متخصصن في مختلف
مجاات المسرح بالقاهرة و ااسكندرية ،من الطبيعين و ذوي ااحتياجات الخاصة
 إعادة عرض “رحلة الزمن الجميل” عى مرح القاهرة للعرائس ،شهريونيو
 إعادة اوبريت الليلة الكبرة ى ااسكندرية “مرح مركز الفنونالتشكيلية” ،شهر أغسطس
 - 7مرح القومي لأطفال
 إعادة “ عبور و انتصار” عى مرح مروبول،شهر يناير إعادة عرض “ فتفوتة” عى مرح مروبول،شهر يناير إعادة عرض “شمس و قمر” عى مرح مروبول،شهر فراير إعادة عرض “ عبور و انتصار” عى مرح مروبول ،شهر مايو إفتتاح عرض” القطط “ عى مرح مروبول،شهر يونيو اعادة عرض “ سنووايت” عى مرح مروبول ،شهر يوليو إعادة عرض “ القطط” عى مرح مروبول ،شهر أغسطس إعادة عرض “ أكشن” عى قر ثقافة اأنفوي باإسكندرية،شهرأغسطس
 إعادة عرض “ أكشن” عى مرح مروبول ،شهر أكتوبر إعادة عرض “عبور و إنتصار” عى مرح نقابة الصحفين،شهر أكتوبر إعادة عرض “عبور و انتصار” عى مسح قر ثقافة اأنفوي ،شهر نوفمر إعادة عرض “ كوكب سيكا” عى مرح مروبول ،شهر نوفمر - 8مرح اإسكندرية:
 إعادة عرض “شيكو أمر الغابة” عى مرح برم التوني بااسكندرية،شهر يوليو
 افتتاح عرض”أبو كبسولة” عى مرح برم التونى ،شهر أغسطس مد عرض “ أبو كبسولة” أشهر سبتمر ،أكتوبر ،نوفمر،ديسمر أعادة عرض “ شيكو و أمر الغابة” عى مرح قر ثقافة اأنفوي”،أغسطس
 إعادة “شيكو و أمر الغابة” عى مرح قر ثقافة اأنفوي ،شهر سبتمر - 9فرقة مرح الساحة:
 افتتاح عرض “ صحينا يا سينا” عى قر اأمر طاز ،شهر نوفمر - 10مرح الشمس لدمج ذوي ااحتياجات الخاصة:

 افتتاح عرض “ أنتيكا” عى مرح الحديقة الدولية ،شهر مايو اعادة عرض “ أنتيكا” عى مرح الحديقة الدولية مدينة نر ،شهريونيو افتتاح عرض “ الحكاية روح” عى مرح الحديقة الدولية ،شهر أكتوبرثانيا  :تجوال العروض داخل القاهرة” خارج مسارح
البيت الفى للمسرح”
 عرض “الليلة الكبرة” من إنتاج فرقة مرح القاهرة للعرائس ،معرضالقاهرة الدوي للكتاب ،شهر يناير ،شهر فراير ضمن مبادرة “امرح بن
ايديك” “ مجمع مدارس املك فهد” ،شهر مايو ي مركز طلعت حرب
الثقاي،و ساحة الهناجر مركز الهناجر للفنون ،خال شهر نوفمر ى مؤسسة
اأهرام ،شهر ديسمر عى مرح امعهد العاى للفنون امرحية.
 عرض “ كلات الرقاوي” من إنتاج فرقة امرح القومي،معرض القاهرةالدوي للكتاب ،شهر فراير
 عرض”السرة الهامية” من إنتاج مرح الطليعة ضمن مبادرة “امرحبن ايديك “مرح امدينة الجامعية بجامعة عن شمس ،شهر فراير
 عرض “قواعد العشق  ،”40من إنتاج فرقة امرح الحديث،ضمن مبادرة“ امرح بن ايديك” عى مرح قاعة ااحتفاات الكرى بجامعة القاهرة،
شهر فراير
 عرض “يوم ان قتلوا الغناء” من إنتاج مرح الطليعة ضمن مبادرةامرح بن ايديك” عى مرح امدينة الجامعية بجامعة عن شمس ،شهر
فراير
 اللعبة الشقية بالحديثة الثقافية بالسيدة زينب ،مايو عرض “ الليلة الكبرة” من إنتاج فرقة مرح القاهرة للعرائس ،ضمنمبادرة امرح بن ايديك ،عى مرح مجمع مدارس املك فهد ،شهر فراير
 عبور و انتصار شهر آكتوبر عى مرح نقابة الصحفين و يبقى اأمر معلقا” ،نتاج ورشة مرح الشمس لدمج ذوي ااحتياجاتالخاصة ،بقر اأمر طاز ،شهر ديسمر
ثالثا  :تجوال العروض خارج القاهرة و اإسكندرية
مروع تجوال عروض البيت الفنى للمرح بامحافظات و القرى هو تطبيق
لسياسة العدالة الثقافية التى تنتهجها الوزارة لتصل العروض امرحية لكافة
امواطنن بامحافظات و امناطق الحدودية ،و تضمنت خطة تجوال هذا
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جريدة كل المسرحيين

 23عرض مسرحي يشاركون بـ 11مهرجان محلي و دولي ..ومشاريع
ومبادرات جريئة للوصول بالمسرح ااحرافى لكل مكان في مصر

العام:
“ - 1واد البلد”  :إنتاج فرقة امرح الحديث ،شهر يناير ي جولة تضمنت،
أسيوط “قر ثقافة أسيوط” ،قنا “قر ثقافة قنا” ،شهر فراير ى البحر
اآحمر”القصر ،رآس غارب،حايب و شاتن” ،و ضمن مبادرة مرح
امواجهة شهر مارس ى جنوب سيناء “ الطور ،آبو رديس ،نويبع ،طابا ،سانت
كاترين ،رم الشيخ” ،شهر أغسطس ي الفيوم” قر ثقافة الفيوم” ،البحر
اآحمر” ،شهر سبتمر ى بني سويف ،شهر أ كتوبر ى الوادي الجديد ،شهر
نوفمر ي البحرة “قرى محافظة البحرة” ،شهر ديسمر ى محافظة مرى
مطروح “ الحام،سيوة،
“ - 2أمر تكليف” :إنتاج فرقة امرح الحديث شهر سبتمر ى بورسعيد،
شهر أكتوبر ى أسوان“ ،ضمن مبادرة مرح امواجهة و التجوال”
 - 3قواعد العشق  ٤٠شهر الفيوم “ قر ثقافة الفيوم”،شهر إبريل
“ - 4كأنك تراه” :إنتاج مرح الطليعة بااقر “قر ثقافة ااقر” ،شهر
فراير
 - 5السرة الهامية :إنتاج مرح الطليعة ى شهر مايو ى بورسعيد “قر
ثقافة بورسعيد”
 - 6عرض الحكاية روح ،شهر ديسمر ،عى مرح جامعة بني سويف
رابعا  :المشاركة بالمهرجانات المحلية و الدولية
شارك البيت الفني للمرح هذا العام ب  11عرض ضمن عروض امهرجان
القومي للمرح امري وهم :
 - 1الساعة اأخرة ،إنتاج فرقة مرح الغد ،ضمن عروض امسابقة الرسمية
 - 2الثامنة مساء ،إنتاج فرقة مرح الغد ،ضمن عروض امسابقة الرسمية
 - 3كوميديا البؤساء ،إنتاج فرقة امرح الكوميدي ،ضمن عروض امسابقة
الرسمية
 - 4السرة الهامية ،من إنتاج فرقة مرح الطليعة ،ضمن عروض امسابقة
الرسمية
 - 5أنا كارمن ،من إنتاج فرقة مرح الطليعة ،ضمن عروض امسابقة الرسمية
 - 6يوترن ،إنتاج فرقة مرح الطليعة ،ضمن عروض امسابقة الرسمية
 - 7يوم معتدل جدا ،من إنتاج فرقة مرح الشباب ،ضمن عروض امسابقة
الرسمية
 - 8سنووايت ،من إنتاج فرقة امرح القومي لأطفال ،ضمن عروض
امسابقة الرسمية
 - 9رحلة الزمن الجميل ،من إنتاج فرقة مرح القاهرة للعرائس ،ضمن
عروض ملتقى الطفل
 - 10اللعبة الشقية من إنتاج فرقة امرح القومي لأطفال ،و “ الليلة
الكبرة” من إنتاج فرقة مرح القاهرة للعرائس عى هامش امهرجان
متشفى الدمرداش
شارك البيت الفي للمسرح ب  13عرض ضمن فعاليات
دولية و هم:
 - 1الجلسة  -شغل عفاريت ،من إنتاج فرقة مرح الطليعة ،مهرجان امرح
العري بتونس ،شهر يناير
 - 2سيلفي مع اموت ،من إنتاج فرقة امرح الكوميدي،مهرجان الفجرة
الدوي للمونودراما ،اامارات
 - 3الجلسة  -شغل عفاريت ،من إنتاج فرقة مرح الطليعة ،مهرجان رم
الشيخ الدوي للمرح الشباي ،شهرابريل
 - 4واحدة حلوة ،من إنتاج فرقة مرح الطليعة ،مهرجان رم الشيخ الدوي
للمرح الشباي ،شهرإبريل
 - 5الثامنة مساء،إنتاج فرقة مرح الغد ،مهرجان لياي امرح الحر
باأردن،شهر ابريل
 - 6أنتيكا ،إنتاج فرقة مرح الشمس لدمج ذوي ااحتياجات الخاصة،
ملتقى لياي السام الدوي بامغرب ،شهر سبتمر
 - 7رجالة و ستات ،مهرجان صيف الزرقا باأردن ،شهر سبتمر
 - 8سنووايت ،إنتاج فرقة امرح القومي لأطفال ،مهرجان القاهرة الدوي
للمرح امعار و التجريبي ،شهر سبتمر
 - 9الطوق و اأسورة ،من إنتاج فرقة مرح الطليعة ،مهرجان القاهرة
الدوي للمرح امعار و التجريبي ،شهر سبتمر
 - 10فنانو فرقة مرح الشمس يشاركون ملتقى الرلس الدوي للرسم عى
الحوائط و امراكب،شهر أكتوبر
 - 11رجالة و ستات ،مهرجان الرواد بامغرب ،شهر نوفمر
 - 12الحكاية روح ،انتاج فرقة مرح الشمس لدمج ذوي ااحتياجات
الخاصة،املتقى العري لذوي ااحتياجات الخاصة،شهر ديسمر
 - 13الساعة اأخرة ،من إانتاج فرقة مرح الغد ،أيام قرطاج امرحية ،شهر
ديسمر
الجوائز الي حصلت عليها عروض البيت الفي للمسرح
المشاركة بمهرجانات تسابقية:
 - 1حصد البيت الفني للمرح  ٥جوائز بامهرجان بامهرجان القومي
للمرح امري من ضمنهم جائزة أفضل عرض بامهرجان لعرض
“سنووايت”من إنتاج فرقة امرح القومي لأطفال ،و هي امرة اأوى التي
ينافس عرض مخصص لأطفال ضمن عروض امهرجان القومي و يحصل عى
جائزة أفضل عرض ،باإضافة اى عدد كبر من الرشيحات للعديد من الجوائز،
موجها الشكر لجميع الفنانن امشاركن من البيت الفني للمرح عى
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مشاركتهم امتميزة ،حيث أثروا اموسم امرحي بعروض مرحية ذات قيمة
فنية عالية ،أدت اي إقبال جاهري و نجاح نقدي كبر طيلة اموسم اماي .
و كان عرض “ سنووايت” بااضافة اى حصوله عى جائزة أفضل عرض
مرحي ،كان قد حصل عي جوائز أفضل تصميم أزياء للمصممة الكبرة
نعيمة عجمي ،و أفضل ممثلة دور أول نساء للفنانة مروة عبد امنعم ،و
أفضل مخرج للمخرج محسن رزق ،كا حصلت الفنانة سامية عاطف عى
جائزة أفضل ممثلة دور ثاي عن دورها ي عرض “ الساعة اأخرة” ،من إنتاج
فرقة مرح الغد ،هذا بااضافة اى شهادة ميز من لجنة التحكيم لأشعار
التي كتبت خصيصا للمرح للشاعر خالد الشيباي عن عرض سنووايت.
أما الرشيحات للجوائز فقد رشحت عروض البيت الفني أكر من جائزة
حيث رشح اموسيقي حسن دنيا لجائزة أفضل موسيقي عن عرض
“سنووايت” ،و رشح مصطفى حجاج أفضل تصميم حري و إستعرضات عن
عرض “سنووايت” ،و محسن رزق أفضل نص درامي عّن جنس غر مرحي
عن عرض “سنووايت” ،و رشح لجائزة أفضل مؤلف صاعد الكاتب عيى
جال الدين عن عرض “الساعة اأخرة” ،و الكاتبة ياسمن فراج عن عرض
“ الثامنة مساء” ،و رشحت الفنانة مياء كرم لجائزة أفضل آداء مثيي ممثلة
صاعدة عن عرض “الثامنة مساء” ،و الفنانة عايدة فهمي أفضل ممثلة دور
ثاي نساء عن عرض “سنووايت” ،و رشح الفنان ريف صبحي لجائزة أفضل
ممثل دور أول رجال عن دوره ي عرض “ الساعة اأخرة”
 - 2حصل عرض رجالة و ستات مهرجان صيف الزرقا باآردن عى جائزة
آفضل عرض متكامل ،و آفضل تصميم آزياء للفنان آحمد زكريا.
 - 3ضمن مهرجان رم الشيخ الدوي للمرح الشباي ،حصل العرض
امرحى “الجلسة “ عي عدة جوائز منها جائزة أفضل ممثل دور أول
للفنان طه خليفة ،جائزة أفضل ممثلة دور أول للفنانة إمان غنيم وفاز
عمرو البطريق بجائزة أفضل تصميم رقص مناصفة كا حصل إسام عباس
عى جائزة لجنة التحكيم الخاصة أفضل مكياج ،و حصل عرض امونودراما “
واحدة حلوة “ عى جائزة لجنة النقاد الشباب الدولية للمونودراما ،كا ُرشح
امخرج مناضل عنر لجائزة أفضل مخرج مرحى عن عرض “الجلسة”،و
الفنان محمد عبدالقادر لجائزة أفضل ممثل دور ثان عن عرض “ الجلسة”
أما الفنانة مروة عودة فرشحت لجائزة أفضل تصميم مابس عن نفس
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العرض.
 - 4حصل عرض رجالة و ستات مهرجان الرواد للمرح بامغرب عى جائزة
أفضل عمل جاعي ،و حصل الفنان صاح الداي عى جائزة لجنة التحكيم
الخاصة
خامسا :الورش الفنية
 - 1ورشة إبدأ حلمك “ الدفعة اأوى”  :و هي ورشة تقيمها فرقة مرح
الشباب،بدأت أعالها مع نهاية العام اماي ،مدة الورشة ستة أشهر،
وحرصت الورشة عى تنفيذ برنامج تدريب للمشاركن لتدريبهم إحرافيا عى
مهارات التمثيل و اارتجال ومهارات الكتابة و كيفية صياغة عنار الصورة
و الخيال و الديكور و ااضاءة و اأزياء إضافة اى تطوير مهارات اللغة و
اموسيقى و الرقص عند الشباب بجانب اكتشاف طاقات شابة جديده
وتأهيلهم للعمل امرحى اإحراي ،تم تقديم الورشة بامجان تقدم للدفعة
اأوى  5200مشارك تم قبول  150مشارك منهم عن طريق إختبارات مع
مدري الورشة ،تخرج منهم فعليا  102تجسدوا ى عرضين “نظرة “و “ مدد”
 - 2ورشة ابدأ حلمك الدفعة التانية :و هي النسخة الثانية من ورشة “ ابدأ
حلمك” التي أقامتها فرقة مرح الشباب ،تم فتح باب التقدم خال شهر
يوليو ،تقدم للورشة حتى اآن ما يقرب من  5000متقدم ،و سيتم اعان
نتائج القبول خال اأسبوع اأخر من شهر ديسمر الجاري ،الورشة تقدم
بامجان و مدتها ستة أشهر.
 - 3ورشة اارتجال :و هي ورشة اقمتها فرقة مرح الشباب التابعة للبيت
الفني للمرحبنهاية العام اماضيو أستمرت  6أشهر ،تقدم لها  150ساب تم
اختيار  30منهم ،تم تدريبهم عى فنون اارتجال ،و كان نتاج الورشة هو
عرض “ يوم معتدل جدا” و الذي قدم موسمن عى مرح ملك ،و هو أول
عرض احراي للمتدربن بالورشة ،قدمت الورشة بامجان.
 - 4ورشة “نجوم امستقبل”  :ورشة “نجوم امستقبل” هى ورشة تنظمها
فرقة مرح ااسكندرية ،التي تقوم بتدريب شباب امرحين للوصول اى
اممثل الشامل ،الذي يجيد الغناء و الحركة و التمثيل ،و هو ما تحتاجه
العروض امرحية من امرحين الشباب ،و هي الورشة ااوي التي تنظمها
فرقة مرح ااسكندرية لتدريب شباب امرحين منذ إنشاءها ،مدة الورشة
 6أشهر ،و الورشة بامجان

جريدة كل المسرحيين

 - 5ورشة اأطفال :هي ورشة تقيمها فرقة امرح القومي لأطفال ،ي
مختلف فنون امرح لأطفال ،و الورشة مستمرة طوال العام بامجان.
 - 6ورشة دمج الحركة ي الفضاء امرحي :أقامتها فرقة مرح الشمس
لدمج ذوي ااحتياجات الخاصة خال شهر إبريل ،تحت اراف الفنانة
كرمة بدير ،شارك بها  40طفل من ذوي ااتحياجات الخاصة و اأشخاص
الطبيعين ،تم عرض نتاج الورشة خال شهر يونيو عى مرح الحديقة
الدولية مدينة نر و مدة  3أيام.
ورشة اأخاق لصناعة العرائس “ يناير” :
 - 7ورشة لأطفال بعنوان “ اأخاق “ ،بالتعاون مع جمعية خدمات
العاملن مرح القاهرة للعرائس ،تستهدف الورشة اأطفال من سن  9اى
 15عام،و ذلك ابتداء من يوم الثاثاء اموافق 23يناير إستمرت حتى يوم 30
يناير ،تعلم اأطفال بها فنون مرحية مختلفة من ضمنها تصنيع العرائس و
تحريكها و تدريبات مرحية أخر،الهدف اأساى للورشة هو توصيل القيم
اأخاقية لأطفال بشكل غر مبار ،عن طريق فنون مرحية مختلفة من
ضمنها الحى ،صناعة لعرائس ،و امشاهد امرحية ،حيث تضمنت الورشة
مارين حى لاطفال قام الكاتب يار أبو العينن بصياغة محتواها ى مشاهد
مرحية ،تم تدريب ااطفال عى عمل عرض متكامل بأنفسهم باستخدام
أفكار بسيطة لتصميم العرائس و تحريكها ،كا تم تدريبهم من خال بعض
األعاب امرحية عى قواعد الوقوف عى خشبة امرح و التعامل مع
زمائهم عى امرح ،تم عرض نتاج الورشة عى مرح القاهرة للعرائس آخر
يوم للورشة كنتاج للورشة.
 - 8ورشة اموسيقى و اإيقاع :ورشة اموسيقى و اإيقاع تحت إراف الفنان
زياد عرفة و التي استمرت ل 15يوم لتدريب  50من الفنانن من ذوي
ااحتياجات الخاصة و الطبيعين عى فنون اايقاع
 - 9ورشة فرقة مرح الطليعة للتأليف و اإخراج و التمثيل  :و هي
ورشة تقيمها فرقة مرح الطليعة مجموعة من الفنانن الشباب امختارين
بعناية من الجامعات و امدارس من خارج البيت الفني للمرح بامجان،
يتم التدريب بالورشة عى مختلف فنون امرح عى ايدي محرفن بهدف
تقديم عرض مرحي بنهاية الورشة.
سادسا:المبادرات
 - 1امرح بن ايديك :تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم
وزير الثقافة ،و بالتعاون مع وزاري التعليم العاي و الربية و التعليم ،نظم
امجلس اأعي للثقافة بالتعاون مع قطاع اإنتاج الثقاي ممثا ي البيت
الفني للمرح ،و صندوق التنمية الثقافية “ قوافل التنوير  -امرح بن
ايديك” ،و التي تقوم عي تجوال عروض مرحية بعدد من امدارس و
الجامعات بالقاهرة و محافظات الوجه البحري و القبي و القناة ،شارك
بامباردة عروض السرة الهامية” من إنتاج فرقة مرح الطليعة “ ،،قواعد
العشق  ”40من إنتاج فرقة امرح الحديث “ ،الليلة الكبرة” إنتاج فرقة
مرح القاهرة للعرائس “ ،يوم أن قتلوا الغناء” إنتاج فرقة مرح الطليعة .
 - 2مبادرة “ إعرف جيشك” و التي يتبناها البيت الفني للمرح للتعريف
بإنجازات القوات امسلحة امرية و رفع الوعي بأهمية دورها ي حاية
الوطن من خطر اإرهاب.
تتضمنت امبادرة عدة فعاليات عى مدار العام ،منها” أمر تكليف” من
إنتاج فرقة امرح الحديث التابعة للبيت الفني للمرح ،عن “ أغنية عي
اممر” للكاتب عي سام و من إخراج باسم قناوي ،كا تضمنت امبادرة و
بالتعاون مع قناة  DMCإنتاج فيلم وثائقي قصر عن بطوات الجنود و
روايات أهاي الشهداء يتم عرضه قبل بدء العروض امرحية و عي شاشات
دور عرض البيت الفني للمرح ي مختلف امحافظات.
 - 3مبادرة قوافل مرح امواجهة :أعلنت عنها الفنانة الدكتورة إيناس عبد
الدايم وزير الثقافة مايو اماي ،و هي امبادرة التي تهدف اي مواجهة
العنف و اإرهاب و التطرف بامرح ،مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ،و
إدارة الرامج الثقافية بوزارة الشباب و الرياضة ،و جمعيات امجتمع امدي
بامحافظات
سابعا:فرق و شعب مستحدثة
 - 1فرقة مرح الشمس لدمج ذوي اإحتياجات الخاصة :كان قد صدر قرار
بإنشائها منتصف مارس الجاري .جدير بالذكر ان فرقة “ الشمس”أول فرقة
متخصصة لذوي اإحتياجات الخاصة ،و ذلك ى إطار خطة الوزارة لدعم
فئات امجتمع امختلفة و الوصول بالخدمة الثقافية لكل مواطن مري ،كا
يأي إنشاء هذه الفرقة ى إطار مساعي البيت الفنى للمرح لدمج ذوي
اإحتياجات الخاصة ى امجتمع من خال امرح ،تولت إدارة الفرقة الفنانة
وفاء الحكيم
 - 2شعبة مرح امواجهة و التجوال :و هي شعبة مرحية تابعة لفرقة
امرح الحديث ،جاء قرار انشائها ي إطار مبادرة “ مرح امواجهة” التي
أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة شهر مايو اماى،
حيث ان الشعبة مسئولة عن تجوال العروض امرحية بامحافظات ،و
ذلك ي حاولة أن تصل الخدمة الثقافية و العروضاامرحية اإحرافية
أقى امناطق بعدا عن القاهرة ،يرف عى الشعبة امخرج الشاب محمد
الرقاوي.

سمية أحمد
العدد 592
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عبد الدايم في احتفالية توزيع جوائز الدولة

ااحتفالية تأتي ضمن خطة الحكومة لبناء اإنسان وتنفيذ
رؤية مصر للتنمية المستدامة حسب توجيهات الرئيس السيسي

الوزارة تعمل بدأب اكتشاف ورعاية الموهوبن
من خال التوسع في منح الجوائز ورعاية اإبداع

العام .ونأمل أن تكلل جهودنا بالنجاح ي زيادة عدد جوائز النيل
للمبدعن العرب واستحداث جائزة أخرى للنيل تخصص للمبدعن
اأفارقة ،وكذلك تقديم منح دراسية ي الفنون للشباب اأفريقي – ي
إطار توي مر رئاسة ااتحاد اأفريقي”.
كا أشارت وزيرة الثقافة إى أن امجلس اأعى للثقافة يعمل عى
تطوير جائزة نجيب محفوظ ،ورفع قيمتها امالية لتصبح  350ألف
جنيه مري ،واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو وضع ائحة متسقة
مع القوانن امنظمة لجوائز الدولة ومتوافقة مع امعاير الدولية ي
الرشيح والتحكيم وتشكيل لجان الفحص.
ومن امرحين والفنانن الذين تم تكرمهم لحصولهم عى جوائز
الدولة الناقد امرحي وأستاذ مناهج اإخراج بأكادمية الفنون د.
كال الدين عيد ،الحاصل عى جائزة الدولة التقديرية ي اآداب،

الفنانة إمان أحمد إمام الحاصلة عى جائزة الدولة التشجيعية بفرع
«اأداء امرحي» ،عن (دور الزوجة مرحية القصة امزدوجة للدكتور
بامي) ،والفنانة مريت ميشيل مخرجة الرقص الحاصلة عى جائزة
الدولة التشجيعية فرع تصميم الرقصات /اأداء الحري عن عملها
“الجميع يتنصل من الواعة الزرقاء” ،ومن الفنانن الذين حصلوا عى
جوائز الدولة وتم تكرمهم الفنانة نادية لطفي ،واملحن حمد سلطان.
وقال الدكتور كال عيد ل�”مرحنا” إنه يهدي هذه الجائزة لكل
امبدعن الذين يعملون من أجل مر ومن أجل الثقافة امرحية
ومن أجل كل الفنون واآداب متمنيا قفزة عالية للثقافة.
كا أعربت امخرجة مريت ميشيل عن سعادتها بتوافر الكثر من
الجوائز ي الفروع امختلفة ي اآداب والفنون والتاريخ والعلوم
وغرها .وأشارت إى أن تكريم الفنانن امستقلن يء جيد وعظيم.
وأضافت أنها سعيدة بالجائزة للغاية .أضافت :يء عظيم أن تقرر
الدكتورة إيناس عبد الدايم تكريم الحاصلن عى جوائز الدولة بعد
توقف طويل.
كا ذكرت الفنانة إمان إمام أن تلقيها خر حصولها عى جائزة الدولة
التشجيعية من أهم اأحداث الهامة بالنسبة لها ،وهو ما يعد تكرما
لفريق عمل “ساحرات سام” الحاصل عى عدة جوائز ي اإخراج
والتمثيل وأحسن عرض .وقدمت إمان التحية لوزيرة الثقافة مؤكدة
عى أنها تدرك جيدا قيمة امثقف والفنان ،لذلك أعادت ااحتفال
بالحاصلن عى جوائز الدولة الذي كان متوقفا لعدة سنوات.
الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية
وااستعراضية ،قال“ :إن إقامة احتفالية للحاصلن عى جوائز الدولة
يء هام ويحسب لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم
التي أعادته بعد توقف طويل ،وهو ما يعطي حافزا لكل امبدعن
وامثقفن أن يبذلوا قصارى جهدهم”.
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ُأقيمت اأسبوع اماي بامجلس اأعى للثقافة احتفالية توزيع جوائز
الدولة لعام  ،2018وذلك بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد
الدايم ،والدكتور سعيد امري اأمن العام للمجلس اأعى للثقافة،
وعدد كبر من اأدباء وامثقفن والفنانن واإعامين من مر والعام
العري.
وقدمت الحفل اإعامية جاسمن طه.
ي كلمته ،رحب الدكتور سعيد امري بالحضور معرا عن سعادته
بتلك ااحتفالية التي يكرم فيها امبدعن ويحتفل معهم بحصولهم
عى جوائز الدولة قائ ًا« :إنها لحظة اعتزاز ما لدينا من مبدعن
وفنانن وعلاء أجاء مثلون صناعا للحضارة والتقدم والرقي
اإنساي» ،مؤكدا عى أن اأمم التي تكرم فنانيها وأدباءها وعلاءها
تصنع لنفسها ريادتها وتعزز قوتها الناعمة والصلبة وتضع بصمتها
وتكتب تاريخها ومجدها بأحرف من نور ي تراث الحضارة اإنسانية.
فيا أعربت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم عن تقديرها
واعتزازها بحضور نخبة كبرة من امثقفن وامبدعن ،لاحتفال بحصول
عدد منهم عى جوائز الدولة هذا العام ،وقالت“ :اليوم نحتفل معا
بتسليم جوائز الدولة :النيل ،والتقديرية ،والتفوق والتشجيعية،
ي مجاات الفنون واآداب والعلوم ااجتاعية ،من أجل كل الذين
وهبوا حياتهم للجال والرقي اإنساي والحضاري”.
وأشارت عبد الدايم إى أن ااحتفال يأي بعد سنوات طوال من
الغياب ،ومن منطلق برنامج عمل واضح تعمل وزارة الثقافة بكافة
هيئاتها وقطاعاتها امختلفة عى تنفيذه ي إطار خطة الحكومة لبناء
اإنسان وتنفيذ رؤية مر للتنمية امستدامة استنادا إى توجيهات
السيد الرئيس عبد الفتاح السيي .وأشارت إى أن وزارة الثقافة
تعمل بدأب اكتشاف ورعاية اموهوبن والنابغن وامبدعن من خال
التوسع ي منح الجوائز امحلية ومكن امبدعن من الحصول عى
جوائز عامية ،ورعاية اإبداع الفني واأدي والثقاي بكافة صوره لبناء
ثروة برية قادرة عى صناعة التقدم الحضاري واإنساي.
وتابعت الوزيرة“ :أنتهز هذه الفرصة ي أشر إى أننا مي قدما
داخل وزارة الثقافة كفريق عمل متكامل نحو بذل أقى جهد لرعاية
اموهبة واإبداع ،وي هذا الصدد نخطو نحو زيادة عدد الجوائز ورفع
قيمتها امالية ي إطار التعاون والتنسيق الكامل مع ركائنا اأشقاء
العرب ي منتدى الجوائز العربية الذي تأسس ي الرياض خال هذا
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فنانو الثقافة الجماهرية

يقيمون موسمهم المسرحي

جريدة كل المسرحيين

إيجابيات وسلبيات وتغرات وأمنيات وطموحات وأحداث عدة
تحدث عنها ورصدها ومسها فنانو اأقاليم ي مرح الثقافة
الجاهرية  ،2018تقوم “مرحنا” برصدها من خالهم.
رفع مرح الثقافة الجاهرية شعار «امرح للجمهور» للسنة
الثانية ،وكان أهم ما ميز موسم  ،2018كا اتفق الجميع ،هو
ربط اإنتاج ،باإضافة إى زيادة أيام العروض لكل فرقة لتصبح
 15ليلة عرض وهو ما ساهم ي استقطاب الجمهور ،ورفع أجور
اممثلن والشعراء واملحنن ومهندي الديكور ،كا اتخذت إدارة
امرح آليات جديدة اعتاد مخرجيها وهي أن يجتاز امخرج
تدريبا من خال ورشة تقيمها ي كافة عنار العرض امرحي
عى أيدي مجموعة من اأكادمين وامتخصصن ثم يقوم بعد
ذلك بعمل تجربة مرحية يتم اعتاده من خالها.
وي عام  2018تقدم ما يقرب من  102مروع عى مستوى
فرق أقاليم مر وأنتج ما يقرب من  97عرضا خضعت للتقييم
اموقعي وصوا للمهرجان الختامي لفرق اأقاليم الذي أقيم ي
الفرة من اأول حتى  13يونيو اماي مشاركة  15عرضا عى
خشبة مرح امعهد العاي للفنون امرحية وامركز الثقاي
بالجيزة.
وفيا يخص نوادي امرح فقد تم مشاهدة  180مروعا ي
مواقع متنوعة من أقاليم مر وتم إنتاج ما يقرب من 102
عرض قدمت ي مواقعها ،ثم تم تصعيد  24عرضا إى ختامي
مهرجان نوادي امرح الذي أقيم ي  31مايو اماي عى خشبة
مرح أوبرا ملك واستمر مدة أثني عر يوما.
كا شارك من عروض الثقافة الجاهرية ي امهرجان القومي ي
دورته الحادية عرة لعام  2018خمسة عروض وهي «هاملت»
تأليف وليم شكسبر وإخراج سامح بسيوي لفرقة قر ثقافة
الجيزة“ ،ساحرات سام” تأليف آرثر ميللر إخراج محمد مي،
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ربط المزانيات بالمشاريع وزيادة اأجور وزيادة
ليالي العرض أبرز اإيجابيات
لفرقة قر ثقافة اأنفوي ،وعرض «محاكمة واد من جنوه»
تأليف درايفو وإخراج أحمد عبد الجليل ،و”قابل لاشتعال”
تأليف وإخراج أرف عي ،وعرض «استوديو» تأليف وإخراج
عاء الكاشف.
باإضافة إى إقامة اللقاء اأول لشباب امخرجن عقب توي
امخرج عادل حسان إدارة امرح حيث أقيمت فعاليات
املتقى ي امركز الثقاي بالجيزة والذي شارك به  8عروض ومن
خال التحقيق نقوم برصد آراء بعض امرحين ي مرح الثقافة
الجاهرية لعام .2018
ضرورة تسويق عروض الثقافة الجماهرية
أشار امخرج سمر زاهر إى أن مرح الثقافة الجاهرية رغم
معوقاته عى امستوى اإداري والفني إا أنه ا يزال امرح
الذي يقدم الخدمة الثقافية بدون مقابل وهو امرح الذي
يصدر فناي اأقاليم إى العاصمة حيث يعمل ي هذا امرح
أعداد كبرة من الفنانن عى مستوى التمثيل والتلحن والتأليف
واإخراج إى آخره من مفردات العمل امرحي.
وشدد امخرج سمر زاهر عى أهمية أن يأخذ مرح الثقافة
الجاهرية حقه من الدعاية واإعان وااهتام من قبل الدولة.
وعن السلبيات قال إن مرح الثقافة الجاهرية ا يزال خارج
دائرة الضوء عى الرغم من أن له دورا فعاا فهناك رورة بأن
يلقى عليه الضوء.

فعى سبيل امثال ا تعرض مرحياته عى خشبة مرح الدولة
عى الرغم من أن مرح الدولة ينتقل مرحه إى اأقاليم
فيشاهد جمهور اأقاليم امختلفة عروض البيت الفني للمرح
وعروض مرح القطاع الخاص ي الوقت الذي ا يرى فيه
جمهور القاهرة عروض مرح الثقافة الجاهرية التي من
اممكن أن تنافس عروض مرح الدولة والقطاع الخاص.
وتابع قائا :اليء اآخر أن التلفزيون ا يقوم بنقل عروض
الثقافة الجاهرية كا لو كان مرحا من الدرجة الثالثة عى
الرغم من وجود عروض مرحية تستطيع أن تنافس ما يقدم
من عروض عى شاشات التلفزيون.
واقرح امخرج سمر زاهر أن تسوق عروض الثقافة الجاهرية
إى التلفزيون عند تصويرها عى أن تبث هذه العروض ي العيد
القومي لكل محافظة.
وعن اإيجابيات الخاصة مرح الثقافة الجاهرية لعام 2018
قال إنها تضمنت تفعيل الائحة القدمة التي تم تأجيل العمل
بها من سنوات طويلة تجاوزت العر سنوات منذ مؤمر امنيا
وقام الدكتور صبحي السيد امدير اأسبق إدارة امرح بتفعيل
هذه الائحة ،وكانت مبادرة جيدة منه وتم رفع أجور اممثلن
ي الروفات ضعف ما كانت عليه ،باإضافة إى رفع أجور
امتعاقدين من مؤلفن وملحنن وممثلن ومهندسن ديكور
ضعف أجورهم التي كانوا يحصلون عليها.
كذلك زيادة أيام العروض تحت شعار «مرح للجمهور»
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وعدم تسليط الضوء على عروض اأقاليم أبرز
السلبيات
فكانت كل فرقة تقدم  15ليلة عرض ونتج عن ذلك استعادة
الجمهور الذي فقده امرح ،حيث كانت تقدم  3أيام للعرض،
باإضافة إى ربط مبلغ اإنتاج بطبيعة امروع وأصبح اإنتاج
ا يرتبط باميزانية امحددة للبيت أو القر أو القومية وعى
مستوى نوادي امرح.
أوضح زاهر أن أكر اإيجابيات لعام  2018هو إقامة مهرجان
جيد لنوادي امرح تم من خال هذا امهرجان الدفع مجموعة
من الخريجن من امعهد العاي للفنون امرحية وأقسام امرح
بالكليات امختلفة ي تحكيم امهرجان ،وهذا يعد مثابة إعداد
للصف الثاي وإيجاد مجموعة تتحمل مسئولية النقد إضافة إى
ااهتام بالدورات التدربيبة والورش عى هامش امهرجانات

ومن أكر ما ميز نوادي امرح ي عام  2018هو وضع برنامج
تثقيفي وتعليمي اعتاد امخرجن الجدد من خال اجتياز
دورة تدربيبة وورش يعقبها تقديم مروع صغر وإنتاج عمي
«للوقوف عى مستوى امخرج وهي طريقة جيدة اعتاد
امخرجن وحتى يصبح امخرج مدربا بشكل جيد واختتم امخرج
سمر زاهر حديثه متمنيا دعم أكر لتجربة مرح الشارع
لتقلصها ي اآونة اأخرة ،وأن يكون هناك سعى بأن تقدم
عروض الثقافة الجاهرية بتذاكر مباعة بأسعار رمزية.
ضخ دماء جديدة
اتفق امخرج السيد فجل مع سمر زاهر ي أن أبرز إيجابيات
العام اماي زيادة أجور امتعاقدين من مصممي الديكور

أحمد البنهاوي« :خر بديل»
واتفق امخرج أحمد البنهاوي معام السابق ،ولكنه أشار إى أن
هناك قصورا أنتجت ما يقرب من  50ألف و 74ألف جنيه.
وعن أكر سلبيات العام قال هو خروج الدكتور صبحي السيد
مدير إدارة امرح ،وأشار إى أن توي امخرج عادل حسان إدارة
امرح يعد إيجابية كبرة ،حيث استكمل مسرة الدكتور صبحي
السيد وبدأ من حيث انتهى وكان عى وعي شديد .وأوضح
البنهاوي أن من السلبيات أيضا إقامة الحفل الختامي من كل
رائح اإنتاج منفرق اأقاليم والنوادي وهو ما شكل ضغطا
باإضافة لعدم تكريم الدكتور صبحي السيد بشكل ائق يكلل
مجهوده.
وختم متمنيا فتح امسارح امغلقة وزيادة اميزانيات امخصصة
مرح الثقافة الجاهرية واستمرار امخرج عادل حسان مديرا
إدارة امرح.
ومن وجهة نظر مختلفة ذكر امخرج سامح بسيوي أن أهم ما
ميز عام  2018ي مرح الثقافة الجاهرية هي أن الحفل
الختامي ضم جميع الفرق من البيوت والقصور والقوميات
ونوادي امرح وهو ما أذاب الفواصل ومن اإيجابيات أيضا
مشاركة عروض اأقاليم ي امهرجان القومي للمرح امري.
وقال إن ما ميز عام  2018أن اميزانيات حددت عى حسب
امروع وهو أهم ما قدمه الدكتور صبحي السيد وعن أمنياته
لعام .2019
قال :أمنى أن يكون اموسم الجديد موسم قوى وأن تحقق
عروض الثقافة الجاهرية جاهرية ي مواقعها وأن يتم
استقطاب امخرجن الهامن وامتميزين ليقدموا عروضا ي الثقافة
الجاهرية.
*عودة ورش ااعتماد
قال امخرج أرف عى الحاصل عى أفضل مخرج ي مهرجان
نوادي امرح ي دورته السادسة والعرين بعرض “قابل
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باإجماع :مسرح الثقافة الجماهرية هو خط
الدفاع اأول ويجب زيادة ااهتمام بعروضه

والشعراء واممثلن ،باإضافة إى ربط اميزانية بامروع وليس
بقومية أو بيت أو قر ،باإضافة إى رعة اأداء اإداري
وامتابعة من قبل إدارة امرح وأن الجمهور كان أكر إقباا عن
السنوات السابقة وهو ما حقق شعار امرح الجمهور.
وتابع قائا :أما السلبيات فتمثلت ي تأخر اميزانيات والرف
من قبل اإقليم وهو ما تسبب ي تأخر بعض امخرجن ي
تقديم عروضهم ،وأمنى ي عام  2019أن يحتل مرح الثقافة
الجاهرية مرتبة جيدة وأن مثل امرح امري أن مرح
الثقافة الجاهرية هو امرح اأصيل النابع من فكر كل
امبدعن ي كل اأقاليم فهو العرق واأفضل وخط الدفاع اأول
مرحنا امري ،واختتم بأن هناك رورة أن يقوم مرح
الثقافة الجاهرية بَضخ دماء جديدة من الكتاب امرحين
الجدد حتى يستطيعوا إثراء الحركة امرحية عى غرار الرعيل
اأول من الكتاب أمثال ألفريد فرج ومحمود دياب الذين أثروا
امرح امري من قبل.

[
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لاشتعال” :إن أهم إيجابيات عام  2018مرح الثقافة
الجاهرية هو إقامة ملتقى اعتاد امخرجن الذي تحدد أقامته
كل  6أشهر ،باإضافة إى وجود احتفالية ضخمة ضمت عروض
فرق اأقاليم وفرق نوادي امرح .أما بالنسبة للسلبيات فهي
إلغاء ورش ااعتاد الخاصة بامخرجن التي كانت تقوم بصقل
امخرجن الجدد بشكل مميز ،وعن أمنياته قال أمنى عودة ورش
ااعتاد .واتفق امخرج خالد حسونة حول أن أكر إيجابيات
عام  2018مرح الثقافة الجاهرية ،هو زيادة اأجور لكل
عنار العرض امرحي ،باإضافة إى زيادة اميزانيات حسب
نوعية امروع وهو ما حقق عدالة كبرة،
بينا أشار حسونة إى أن السلبيات مثلت ي اختيار النصوص،
مشرا إى أن لجنة التحكيم تعطي توجيهات للسنة العارة
وهي “نحو مرح عري ومري” فنكتشف أن  70%من ما
يقدم عروضا عامية .أضاف :هناك مخرجون قدموا عروض
عربية ولكن هناك اكتساحا من قبل العروض التي تعتمد عى
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نصوص عامية ،وهناك رورة بالغة أن توزع الائحة عى لجان
التحكيم أن ااطاع عليها سيحقق الفارق خصوصا أن هناك
مخرجن قدموا عروضا عربية ومرية أصيلة.
أما أمنياته فهي أن يتحقق شعار «مرح للجمهور» وذلك
بتقديم مرح يتناسب مع كل فئات ورائح امجتمع وي حالة
تقديم عروض عامية فإنها تقدم بوعي ي الثقافة الجاهرية.
فيا قال الشاعر أمن حافظ أن أهم ما ميز عام  2018هو
استكال ما تم ي  2017من رفع أجور اممثلن ،وباقي عنار
العملية امرحية بنسبة  50%وهو حافز جيد ولكن تظل
السلبيات قامة وتتمثل ي تضارب التوقيتات الخاصة باإنتاج،
فهناك أقاليم قدمت عروضها عقب امهرجان الختامي وهو ما
يدعو لرورة وجود خطة ممنهجة خاصة بتوقيتات اإنتاج
وامهرجانات اإقليمية والختامي.
*نهضة مسرحية
ورأى امؤلف والشاعر أرف عريس أن اإيجابيات الخاصة
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مرح الثقافة الجاهرية عام  2018تضمنت عمل فرق
اأقاليم بشكل جيد ،باإضافة إى استمرار مروع نوادي امرح
بشكل منتظم والذي استطاع ضخ دماء جديدة من الشباب
امبدع ي اأقاليم.
وأما عن السلبيات فأشار عريس إى أنها تتضح ي اموافقة
عى إيجازة النصوص من الرقابة عى امصنفات الفنية ،إذ من
الروري أن تتوى تلك امهمة إدارة امرح .وأضاف :عى
الرغم من الزيادة الخاصة باأجور للممثلن ومهندي الديكور
والشعراء واملحنن ،فإنها ا تزال زيادة طفيفة ا تتناسب مع
اارتفاع امستمر ي اأسعار .واختتم حديثه متمنيا من مدير
إدارة امرح امخرج عادل حسان أن يزيد عدد الفرق ي
اأقاليم.
وقالت مهندسة الديكور فدوى عطية :من واقع تجربتي
ي الصعيد فهناك بعض امعوقات والسلبيات ا تزال تواجه
مهندي الديكور ،ومنها عدم توافر التجهيزات الفنية ي امسارح
وخصوصا ي الصعيد بشكل يسهل عى مهندس الديكور وامخرج
أن يقدم عرضه ،باإضافة إى نقص عدد امنفذين الذين لديهم
خرة وهو ما يجعل مهندس الديكور يستعن بأعضاء من الفرقة
غر مدربن بشكل كاف كمنفذين للديكور .أضافت :أما أهم
اإيجابيات فهي توفر إقامة مهندس الديكور وتكون اإعاشة
عى نفقته الشخصية ،وقد ارتفعت ميزانية الديكور ولكن
يوازيها ارتفاع ي أسعار الخامات ،كذلك وجود عروض قوية
ي أقاليم مر امختلفة وخصوصا ي الصعيد ،؟ وأمنى لعام
 2019امقبل اختيار أعضاء لجان تحكيم عى درجة كبرة من
اموضوعية والتخصصية.
وأكدت فدوى عطية عى رورة أن يتواءم مهندس الديكور مع
الظروف التي يعمل بها.
وقالت مهندسة الديكور نهلة مري إن أهم إيجابيات مرح
الثقافة الجاهرية عام  ،2018هو االتزام مواعيد اإنتاج ،فقد
كنا كل عام نعاي من تأجيل التوقيت الخاص باإنتاج .وأمنى
عند وضع الخطة الجديدة مرح الثقافة الجاهرية أا تتداخل
التوقيتات مع توقيت امتحانات الجامعة أن الغالبية العظمى
من طاب الجامعة يشاركون ي عروض الثقافة الجاهرية ،وهو
ما يتسبب ي تداخل وتضارب التوقيتات مع مراعاة الدقة ي
الخطة اموضوعة.
وأضافت أن هناك رورة إعادة النظر ي اللوائح القدمة ،فعى
الرغم من أن هناك إيجابيات ي ارتفاع اميزانيات فإنها تعد
نسبة طفيفة مقارنة بارتفاع أسعار الخامات ي السوق.
وأعتقد أن لدينا حلوا منها حرية استخدام امخازن.
ومنت مري ي عام  2019أن تقام ورش مركزية وهو مروع
هام تقدمت به إدارة الديكور باإدارة العامة للمرح وهو
عبارة عن إقامة ورش متخصصة لخريجي امعاهد وامدارس
الصناعية امتخصصة حتى يكون لدينا عالة جديدة.
نوادي المسرح استطاعت أن تثبت نفسها.
فيا قال الكاتب شاذي فرح مدير فرق اأقاليم ي إدارة
امرح وامدير اأسبق لنوادي امرح ،إن حركة نوادي امرح
استطاعت أن تثبت نفسها عى مدار  26عاما وهي تسر بالدفع
الذاي وأصبح لها اتجاه معروف وهي حركة متمردة حققت عدة
نجاحات منها حصول امؤلف عاء الكاشف عى جائزة أفضل
مؤلف صاعد ي امهرجان القومي للمرح ،باإضافة إى احتفاء
امهرجان التجريبي بالعروض التي حصلت عى جوائز منذ بدايته
وكان منها عرض «كام ي ري» للمخرجة ريهام عبد الرازق.
ومنى فرح ي عام  2019ازدهار امرح ورفع البروقراطية عنه
واتحاد امرحين بشكل أكر.
وقال امخرج سعيد امني مدير إدارة اإنتاج امتميز وامدير
اأسبق إدارة فرق اأقاليم ،إن أهم اإيجابيات مثلت ي الطفرة
الخاصة باأجور واإنتاج ،فكانت نسبة العروض التي تم إنتاجها
مرتفعة باإضافة لخروج العروض بشكل ائق ،كا أقيمت
يعان
امهرجانات الختامية بشكل جيد وعى مسارح جيدة م
ِ
امخرجن من عدم توافر مسارح وبذلنا مجهودا كبرا ليخرج
اموسم بشكل متميز.
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 2018في مزان المسرحين

خدمة ثقافية كانت العروض تقدم لكراي خالية ،فامرح با
جمهور ليس مرحا ،واإي�رادات هي مجرد مؤر لنا لوجود
متفرجن وأن امقاعد ليست خالية لكنها ليست دليل عى
الجودة الفنية.
ويؤكد أنه يوجد لدينا مؤلفون شباب مبدعون مثل عيى
جال ومحمود جال وغرها ،كا يوجد مؤلفون كثرون م
تقدم لهم نصوص ،أي أنه لدينا غزارة وجودة ي التأليف وا
توجد أزمة كا يدعي البعض ،أما مسألة كرة العروض التي
تعتمد عى اإعداد واارتجال فهي تعود إى امخرج الذي لديه
رؤية موضوع معن فإذا م يجد نصا متسقا مع أفكاره ويريد
أن يعر عن حالة حارة فيلجأ لإعداد.
ويتحدث امخرج عصام السيد عن اممثلن هذا العام موضحا
أنه برز الكثر منهم كأساتذة ي التمثيل منهم نبيل الحلفاوي
ومحمود الجندي وع��اء قوقه ،ومن الشباب ممثي عرض
الحادثة مصطفى منصور وياسمن سمر .ويضيف أنه م يشاهد
كل العروض التي قدمت هذا العام.
عام مظلم ا نحسد عليه
أما امخرج إميل شوقي فرى أنه إذا انتقينا العروض امميزة
ي  2018أو ذات القيمة بعيدا عن فكرة تحقيق اإي�رادات
العالية أو الجاهرية العالية فهناك عرض مسافر ليل بالهناجر

مشروع “ابدأ حلمك” في مسرح الشباب وتقديم مائة موهبة جديدة

أما باقي العروض فهي تحصيل حاصل وا يوجد يء ذا قيمة
ي هذا العام .أضاف:امهرجان التجريبي له عذره أنه م يزل
ي بدايات استعادته بعد الكبوة السابقة .توجد عروض تم لها
دعاية كبرة وامتد عرضها سواء بااتصاات أو عن طرق الوزيرة
أو عن طريق العاقات الشخصية ،لكن بشكل عام هو موسم
ا نحسد عليه ويعتر مرح الطفل هو امرح النشط ي
 2018حيث قدم امرح القومي للطفل عدة عروض جيدة،
ومن العروض امهمة أيضا عرض أليس ي باد العجائب ،عدا
ذلك ا يوجد عروض جيدة .توجد مسارح مغلقة .مرح الغد
قدم عرض الساعة اأخرة الذي أرى أنه من أقل عروض نار
عبد امنعم أنه قدم فيا سبق عروضا أفضل منه كثرا ،أما
عرض الحادثة للمخرج الشاب عمرو حسان فكان عرضا جيدا
بكل امقاييس الفنية والتجارية لكنه كان به ترف كبر جدا ي
النص فلو كان لينن الرمي موجودا م يكن ليسمح به ،وهذه
رؤية مخرج بعيدة عن رؤية لينن ،أما عرض امخرج عصام
السيد (اضحك ما موت) بامرح القومي فهو سقطة امرح
القومي وا أدري ماذا يحدث بامرح القومي فهو ي كبوة
كبرة جدا عليه أن يفيق منها ،ويوجد عرض ابأس به بالقومي
هو عرض امعجنة أجاد فيه امخرج لكنه ا ينتمي للمرح
القومي فمكانه اأفضل هو الحديث أو الطليعة أنه به قدر
كبر من التجريب ومس أخاق امجتمع ،أضاف :امخرج الذي
لفت نظري هو محسن رزق الذي شاهدت له عري سنووايت
وأليس ي باد العجائب هذا العام ،كنت قد شاهدت له
عروضا من قبل ي امرح الكوميدي وم يكن بهذا امستوى،
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ونحن مقبلون عى عام ميادي جديد ا نعلم ماذا يخبئ لنا
امرح امري ،لذا علينا أن نتوقف لحظة ي محطة مهمة
لتقييم العام امنرم ما له وما عليه ،كيف يراه امرحيون؟
ي نستقي منه ونتعلم ونواصل الطريق نحو محاوات وتجارب
مرحية جديدة ،فبدون دراس��ة وتقييم ما مى والوقوف
عى إيجابياته وسلبياته فلن نتقدم خطوة واحدة لأمام .معا
نتعرف عى رؤى فناي امرح من مختلف اأجيال حول أحوال
امرح ي  2018ومظاهره.
يرى امخرج عصام السيد أن أهم ما ميز عام  2018أن دورة
امهرجان التجريبي الخامسة والعرين كانت حدثا هاما وكانت
دورة ناجحة وقوية وبها عروض جيدة جدا .كا يضع مسألة
تجديد مرح الريحاي وعرض الفنان أرف عبد الباقي “جرما
ي امعادي” من العامات امهمة لهذا العام وكذلك عودة نبيل
الحلفاوي للمرح القومي بعد  25سنة.
ويقول عصام السيد إنه م يكن مرضيا إغاق عدة مسارح
بسبب الحاية امدنية ي وقت واحد وكأنهم اكتشفوا فجأة أنه
يوجد ماحظات.
أما عن تحقيق اإي �رادات امرتفعة لبعض العروض فرى أنه
مثل ج��زءا من مقاييس النجاح امرحي لكنها ليست كل
النجاح ،فمن اممكن أن يكون هناك عرض ضعيف لكنه يحقق
إيرادات عالية جدا مكن أن تتحقق أسباب أخرى ليس لها
عاقة بالجودة الفنية ،إما اإيرادات يقاس بها ي مرح الدولة
أنه ي فرة ما سابقة تحت دعوى أن مرح الدولة يقدم

عودة نبيل الحلفاوي للمسرح القومي بعد  25سنة
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ونعيمة عجمي تفوقت كعادتها كمصممة أزياء وكذلك حازم
شبل كمصمم ديكور ي عري أليس وحدث ي باد السعادة،
أما اممثلون فنار شاهن هو مفاجأة  ،2018أما عاء قوقة
فاعتدنا عليه كممثل رائع ومخرم ،وفاطمة محمد عى قدمتها
ي عرض العسل عسل بشكل أفضل وأروع ما قدمته هي ي
حدث ي باد السعادة وكانت معي متنوعة ومطربة ايف
بشكل رائع .أما عرض باد السعادة في انتقادات تجاهه فهو
يدين الشعب امري ويضع الحاكم ي صورة مائكية؟ تابع:
كان العام 2018مظلا نتيجة إغاق عدد من امسارح والتخوف
أن يستمر الحال هكذا ،فامرح با خطط وبا ميزانيات وبدون
إمكانيات تقنية ،امسارح فقرة تكنيكيا والدول اأخرى تقدمت
عنا مراحل كبرة وم يظهر لدينا كتاب مرح حقيقيون ،فأغلب
اموجود مقتبس أو نصوص قدمة مثل لينن الرمي ونص باد
السعادة كتبه وليد يوسف منذ ثاثن عاما ،ومسافر ليل منذ
أكر من خمسن عاما ،اختفى الكاتب امري وا يوجد أعال
جديدة مؤلفن مرين ،أما محمود جال الذي يطلق عليه
امؤلف الواعد فهو يكرر نفسه.أضاف :موضوع آخر انتر وهو
نقل العروض من امرح الجامعي ومهرجان امعهد ومهرجان
النقابة لينتجها مرح الدولة مثل باد السعادة وعرض تامر كرم
وعرض الحادثة الذي نقل من مهرجان النقابة فهذا مثل (ضحك
عى الدقون ويبيعون لنا بضاعة مروبة) فأين لجنة النصوص
التي تختار النصوص التي يتم إنتاجها ،أين امنتجون أو مديرو
امسارح كيف ا يدركون أن هذه العروض قدمت ممن قبل
ويتم إنتاجها ثانية من قبل مسارح الدولة.
وأخرا أمنى أن يكون  2019بها خطط وسياسات للمرح وا
بد من إقامة مؤمر للمرحين.
سرقة فكرية واعتداء على الراث العالمي
وينظر امخرج والكاتب حسن سعد من خال اإطار نفسه تجاه
عام  2018امرحي قائا:
كان عام  2018مرحيا عاما مظلا للغاية فمعظم العروض
التي قدمت عروض ضعيفة جدا جدا ،واأخطر ان الفكر ا
يوجد وراء هذه اأعال عى اإطاق وهي مجرد عروض نطلق
عليها لقب مرحية مجازا أن امرح فكر أوا ثم عرض ،أي
نقدم فكرا من خال العرض وكل هذه العوامل م تكن متوفرة
رغم زخم العروض فهناك زخم عى مستوى اإنتاج لكنها تخلو
ماما من الفكر .هناك كارثة حقيقية مر بها امرح ي مر
وهي الرقة فهناك أكر من عرض تعرضوا للرقة من الراث
العامي ويتم هذا بكل جرأة وليس السارق مسؤول مفرده
ولكن اإدارة مسؤولة ،أكر من جهة مسؤولة ،الفرقة التي
وافقت عى هذا العرض ثم لجان القراءة ثم امصنفات الفنية
ثم الرقابة عى امصنفات الفنية ،ا أستطيع أن أكتب كلمة
مؤلف عى نص مروق ومنتهى التعدي عى فكر اآخرين،
ثم أين حاية امؤلف ،فهذا وهم كل الهدف منه الحصول عى
رسوم لكن امصنفات ا تحمي امؤلف ،هناك اعتداء شديد
عى الراث امرحي العامي وأمام مرأى ومسمع الجميع لكن
ا أحد يتحرك ،اأدهى من هذا كيف يرف لهذا السارق أجر
مؤلف وهو ليس سارق فقط لكنه يأخذ ما رقه حرفيا بالنص
ثم يأخذ من اأفام بالصورة امرئية عى الشاشة حرفيا ومر هذا
مرور الكرام وهذا ليس ي عمل واحد أو اثنن ولكن ي أكر من
عمل وهذه جرمة .فاذا يضره أن يكتب إعداد أو مصر أو أي
مصطلح؟ فالتأليف يء مختلف ،أن امؤلف يسكنه مفكر ،أين
اليوم امفكر الكاتب امرحي؟
جريدة كل المسرحيين

عودة القطاع الخاص
وتحدث امخرج نار عبد امنعم الذي بدأ بقوله :لأسف م
أتابع اموسم كاما لكن أرى أمن أهم اأحداث ي  2018عودة
القطاع الخاص ،أنني من جيل شاهد ي اموسم الصيفي وحده
قدما أكر من عرين مرحية تابعة للقطاع الخاص وكل هذا
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المسرح الجامعي نافس مسرح الدولة في المهرجانات الكرى
اختفى ،وأرى اآن مامح لعودة فكرة القطاع الخاص فيوجد
عرض جرما ي امعادي أرف عبد الباقي وعرض محمد هنيدي
باإضافة لعرض محمد صبحي ،وهذا ي منتهى اأهمية عى كل
امستويات بغض عن النظر عن امستوى الذي تقدمه كل فرقة
لكني أتحدث عن الحالة اإنتاجية نفسها وعن امرحن الذين
يجدون فرصا للعمل مثل الفنين والتقنين والعال والفنانن،
يوجد حالة زخم فني 2018 ،إمكانية لبداية عودة القطاع
الخاص ،فامدن الكرى والعواصم الكرى يعد القطاع الخاص
فيها رافد مهم جدا بغض النظر عن امادة امقدمة فهذا ي حد
ذاته مكسب كبر ،أما اأمور الفنية فتناقش فيا بعد لكن امهم
عودته فا يجوز أن تكون عاصمة بضخامة وكر القاهرة ا يكون
فيها مرح خاص وهذا هو الجانب اإيجاي.
املمح الثاي هذا العام هو مرح الطفل الذي يقدم عدة
عروض جيدة تستحق امشاهدة واإشادة.
المناطق المفتوحة
وكان للمخرج سعيد سليان وجهة نظر خاصة عر عنها قائا:ى
رأيى الشخي أنه عام نسبى للغاية ..معنى أنه كان مزدهرا
وناجحا ونشطا بالنسبة لبعض الجهات مثل مرح الشباب

بعروضه وورش��ه والهناجر بعروضه وقطاع الفنون الشعبية
بنشاطاته امتنوعة والكثرة ومهرجانات وعروض امعهد العاي
للفنون امرحية وأيضا مرح السام ونشاط امرحوم الفنان
(أحمد السيد) بامرح الكوميدي ..وعى الجانب اآخر هناك
فئة يشكل لها ذلك العام عقبة بسبب غلق مسارحها مثل
الطليعة والعرائس ،كا أن مرح الغد قدم عروضا جيدة قبل
غلقه اأمر الذي م يجعله يؤكد عى استمرارية وتواصل تلك
العروض.أأمل ي  2019كا يأمل الكثرون مثي ليس فقط
فتح امسارح امغلقة ولكن فتح مسارح جديدة وبنى جديدة
ومشاريع تعرض خارج اإطار الداخي للمرح ،مثل اأماكن
اأثرية أو امناطق امفتوحة أو البيوت والقصور امتنوعة وهذا
بخاف مرح الشارع أو امتجول .وهذا يقودنا إى إبداع أشكال
مرحية مبتكرة تتأقلم مع تلك امناطق ،معنى أنه يتم من
البداية خطة عمل للعروض بتلك امناطق وليس مجرد استضافة
أنه ا يوجد مكان!! ..وما زال ي يقيني الشخي أنه غائب
منذ سنوات عدة (باستثناء بعض امجهود الشخي) النظرة
والبحث العلمي للمرح وتقنياته ،التدريب وامناهج والتيارات
امتنوعة..أأمل ي قلب امرح رأسا عى عقب بتجديد دماؤه

نشاط كبر للمسرح المستقل وعروض الهواة
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عودة القطاع الخاص واأمل في المسرح الجماهري
وأدوات��ه اإبداعية امبتكرة والعلمية ،فالحالة الراهنة تحتاج
لذلك.
تضييق رقابي
أما امخرج الشاب محمد جر فتحدث قائا:كان  2018موسا
عاديا ا يوجد فيه أي يء مميز وليس سيئا ،توجد محاوات
جيدة وعروض جيدة لكن تظل امشكات امرحية كا هي بل
وأسوأ عن ذي قبل ،امهرجان القومي عرضت فيه عروض جيدة
مثل دراما الشحاتن والبؤساء وأكر من عرض لأسف الوقت م
يسعفني متابعة التجريبي .ما زالت توجد أزمة ي اإنتاج فهو
قليل للغاية ،وا توجد مسارح ودور عرض كافية للعروض،
ما يصيبنا باإحباط .باإضافة إى التضييق الرقاي عى الفرق
امستقلة وفرق الهواة بشكل مبالغ فيه ،وفكرة التصاريح وفكرة
الرخيص الرقاي انتهى أو م ينت ِه وأن الجامعات تعرض فقط
ليلة عرض واحدة ي مهرجان الجامعة ويوجد التزام ميعاد
محدد والرقابة تطلب النص قبلها بشهرين ويوجد تعطيل وأمام
كم كبر من النصوص امقدمة من الفرق أصبح ا بد لها من
الرقيب وهذا م يكن موجودا من قبل وتزايدت امسألة وعدد
الرقباء الذين يقرأون النصوص أقل من امرحيات امقدمة كثرا

فأصبح الوقت يطول .أي أن امسألة أصبحت مرهقة ،فعندما
أقدم عما أرهق من أجل إيجاد مرح وأرهق من أجل ترقيب
النص ،أرهق أيضا ي آخذه من الرقابة ي الوقت امطلوب قبل
العرض ،فكيف يصر كل هذا ،يوجد أناس كثرون يتنفسون
ام��رح ط��وال العام ،لكن اماحظ أن الناس أصبحت تكره
اموضوع ،فإذا م تكن تعمل ي قطاع خاص أو مرح دولة أو
جهة ما تواجه صعوبات كثرة إمام العملية امرحية وهذا أمر
شبه مرهق ،فالصعوبات تزيد عاما بعد عام واإجراءات أصبحت
أصعب ي مجتمع أصا مفتوح ،فتتعجب من حدوث هذا ي
حن أن أي شخص مكن أن يصنع فيديو عى اإنرنت يشاهده
 2مليون دون أن يطالب بالرقيب ،ي حن أن امرحيات التي
تعرض ليلة واحدة فقط أو ليلتن ويشاهدها ثامائة متفرج
فقط ،تواجه بكل تلك امعوقات توجد حالة عدم عدالة .وكا
قلت اموسم امرحي عامة عادي وتظل مسارح الدولة كثر
منها مغلق مثل العائم والطليعة وغرها فتظل اأزمة كلا فتح
مرح يغلق آخر فتستمر مسارح الدولة العاملة قليلة .لكن
نتمنى أن يكون العام القادم أفضل بإذن الله.
وتحدث امخرج الشاب وليد طلعت بادئا حديثه عن مرح

بقطاع الفنون الشعبية وااستعراضية
أما امخرج محمد دياب فيعر عن رؤيته لعام  2018قائا :شهد
العام الكثر من اأعال امرحية التي تستحق اإشادة وااحرام
حيث تم تقديم الكثر من امخرجن الشبان الجدد سواء ي هيئة
امرح أو امهرجانات امرحية امختلفة ومنها مهرجان نقابة
امهن التمثيلية الذي قدم الكثر من الوجوه امرحية الجديدة
والتي تستحق ااهتام والرعاية .فقد شهدعام٢٠١٨مرحيات
ناجحة كثرة عى مستوى التفاعل الجاهري واإيرادات وكذلك
من حيث الكتابات النقدية وآراء النقاد عن تلك العروض.
وي نفس الوقت قدم عدد من امؤلفن الجدد الذين شهدت
لهم أعالهم امرحية والنقاد بالتفوق فكان عاما ناجحا من
حيث الكم والكيف .حيث قدمت الكثر من امرحيات مؤلفن
من الرواد والشباب عى السواء ي مختلف الجهات امرحية
سواء مرح الدولة أو الثقافة الجاهرية ومرح الجامعة
أو مرح الشباب والرياضة ومرح الهواة .أض��اف :غر أن
اإشادة الحقيقية هذا العام تحسب لقطاع الفنون الشعبية
وااستعراضية الذي يعود إى الحياه بقوة عى يد القامن عليه
وفنانيه .وكذلك فناي قطاع امرح والقامن عي والذي رغم
قلة امسارح نتيجة الظروف اإدارية الصعبة ،فإنه استطاع أن
يصمد ويقدم عروضا مرحية ناجحة كثرة.
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انتعاش مسرحي ملحوظ بقطاع الفنون الشعبية

الجامعات وامرح امستقل حيث يرى أن امرح ي مرحلة
منتعشة جدا بشكل عام ي  ٢٠١٨ولو استمر بهذا الشكل
اإيجاي فإن  ٢٠١٩ستكون أق��وى وأه��م .ام��رح الجامعي
أصبح به عروض تنافس مرح الدولة ي مهرجانات كرى.
القطاع الخاص أصيب بالعدوى هو اآخر وبدأ ينتج عروضا
مرحية محرمة .مرح الطفل ارتقى مستوى جاذب جدا
للجمهور...الجامعة اأمركية أقامت مهرجانا مرحيا مصغرا
ومن امتوقع أن يتطور ي  .٢٠١٩أما بخصوص مرح الدولة
فاأستاذ إساعيل مختار رئيس البيت الفني للمرح يهتم
جدا بأن يعطي فرصا حقيقية لشباب امخرجن وهذا له كل
التقدير وااح��رام .أما السلبيات فتكمن ي قلة عدد امسارح
امتاحة للعروض سواء التابعة مرح الدولة أو الخاص فنحن
نحتاج وبشدة زيادة عدد امسارح امجهزة .وأرى أن زيادة
عدد امهرجانات امرحية امختلفة يء إيجاي طاما أنه يتم
بشكل احراي .أضاف :أمنى ي  ٢٠١٩زيادة عدد العروض وعدد
القاعات امجهزة .ولأسف م أشاهد عروضا كثرة حيث شاهدت
السرة الهامية وأعجبتني جدا وكذلك عرض الثامنة مساءا فهو
عرض منضبط ومختلف ،لكن من خال امتابعة بشكل عام فإن
 ٢٠١٨كان فيها عروض كثرة صنعت حراكا جاهريا ونقديا
محرما.
ومن وجهة نظر مختلفة نحو العام امرحي الراحل تحدث
امخرب الشاب إسام سعيد قال :ما زالت هناك بعض التجارب
الهامة .ولكن ما هو الهدف؟ تجارب هامة أم تغر عقول أجيال
قادمة؟ ا يوجد رعاية وا أي احرام أهمية فنون الفضاءات
امفتوحة وصناعه القائل ي الوطن العري .أحب أن أوجه شكر
خاص مؤسسة مستقلة ا نستطيع إنكار امجهود الكبر التي
تقوم به (الجيزويت) تلك امؤسسة العريقة التي استدعتني
كمحار لفنون الشارع والفضاءات امفتوحة ي أحد ورش
العمل الطويلة التي تقوم بها مع بعض الشباب الصغار .فوجئت
منذ أيام أن مؤسسة الجيزويت أرسلت هؤاء الطلبة إى منحة
دراسية هامه ي السويد .شك ًرا للمؤسسات امستقلة .شك ًرا
درب  18 17عى انعدام البروقراطية التي تدمر اأفكار والتي
نريد أن نتعلم منها ي بيتنا امرحي .شك ًرا مناضل عنر عى
صرك وإبداعك .شكر د.سامح مهران وامخرج الكبر نار عبد
امنعم عى إمانكم بالشباب .شك ًرا لكل من يعمل ويتعامل
خارج الصندوق .أمنى للجميع عام جديد قادم ميء بالنجاحات
امختلفة والتجريب.
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غر أن ما يؤخذ عى الحركة امرحية هذا العام هو عدم
السعي لعمل امخرجن الرواد وتقديم عروض تستغل خراتهم
وتاريخهم غر قلة فيا ندر.
ويرى امخرج أحمد السيد جوانب كثرة مضيئة للمرح ي
 2018فتحدث قائا:يوجد ي هذا العام جوانب إيجابية كثرة،
توجد طفرة ي مرح الجامعة وقدم هذا العام عروض كثرة
أفضل من اأعوام السابقة مثل عرض البؤساء وعرض مهرجان
إبداع والعرض الذي قدم ي امهرجان القومي ،لكن عى مستوى
البيت الفني للمرح فإن مكتسبات السنوات اماضية اختفت
هذا العام ،والبيت الفني ليس هو النشاط الوحيد للمرح.
يوجد تقدم كبر عى امستوى العام ومن ضمنه عودة القطاع
الخاص ،وأرف عبد الباقي غر مساره من مرح ااسكتشات
إى مرح محرم وجميل يدعو الناس للنزول للمرح ي تجربة
“جرما ي امعادي” وهي تعتر طفرة ،باإضافة إى أنه أعاد دار
عرض أخرى للحياة وهي مرح اإبياري أو الريحاي حيث جدد
امرح وطوره ورممه وفتحه مرة أخرى .أما مسارح البيت الفني
فقد أغلقت بسبب الدفاع امدي وامشكات البروقراطية وبالتاي
أرى أن امسارح امدارة بواسطة موظفن كان  2018بالنسبة لهم
عاما كئيبا دون إنجازات تذكر ،أما من يديرون امسارح بشكل
فني فلديهم تطورات جيدة ،مثل مروع ورشة مرح الشباب
ابدأ حلمك ذات العمل امتميز جدا وقدمت مائة وجه جديد،
وتوجد ورشة أخرى باإسكندرية ،وعرض باإسكندرية أبو كبسولة
استمر موسمن واقى إقباا جيدا تحت قيادة سامح بسيوي .لكن
من اأمور السيئة امركزية بالقاهرة واإسكندرية لنشاط امرح،
حتى الثقافة الجاهرية التوزيع الثقاي غر عادل.اضاف :ومن
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اأمور اإيجابية أيضا عودة القطاع الخاص مثل محمد هنيدي
وكايرو شو وأرف عبد الباقي كمؤر جيد لعودة القطاع الخاص.
كا تغرت النظرة مرح الطفل وتم إسناد اأعال مخرجن
متميزين ،كا فاز عرض للطفل بجائزة امهرجان القومي
وهذا إضافة مع العروض امتميزة التي عرضت.وتابع :امرح
امستقل قدم عروضا كثرة ي مرح الهوسابر ومرح النهار
ومرح رواب��ط ،فالعام بشكل عام بالنسبة للمرح عموما
بعيدا عن عروض الهيئات الرسمية كان به إضافة ،وهذا العام
مرح البالون أول مرة يقدم عدة عروض ي كل امحافظات
بعد أن كان ميتا منذ سنوات ،ويوجد ع��روض مثلت مر
مهرجانات بالخارج ،والشهر القادم امهرجان العري ،كا ميزت
دورة امهرجان التجريبي هذا العام بعروض متميزة ،ومهرجان
مرح با إنتاج ومهرجان أحمد بهاء الدين امرحي بأسيوط،
ومهرجان أس��وان ..كا وجدت عروض خارج الصندوق مثل
ع��روض م��رح ال��ش��ارع إس��ام سعيد وتجربة مسافر ليل
بالهناجر.لذا كان عاما جيدا أرى أنه مكن أن يحتوي عى بذور
جيدة صالحة للتطور لعام .2019
المسرح الجماهري
وقول امخرج حسام الدين صاح أنه ي  2018وجدت حركة
شبابية مرحية ومرحيات بالغرف والقاعات كان لها تأثر ي
الوسط امرحي لدرجة أن بعض امسارح الكبرة عملت كأنها
قاعات ،فكان هناك نجاحات ي الطليعة والشباب ،عروض كثرة
بإقبال متوسط مع وجود رد الفعل وهذا جزء من امطلوب
للمرح امري ،فقد افتقدنا امرح الجاهري الذي يؤثر ي

عودة القطاع الخاص واأمل في المسرح الجماهري
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الشارع وله مخرجيه الذين لهم تجارب مرحية سابقة ومؤثرة
ي الشارع وحققوا إيرادات عالية جدا ،هذا مع بعض اأسئلة
حول عرض هواكو لجال الرقاوي وفاروق جويدة الذي من
امفرض أن يقدم بامرح القومي وم يخرج للنور حتى اآن.
أضاف :ا يوجد نجاحات ي اإيرادات ي غر مرحية اأطفال
أليس ي باد العجائب ،التي حققت إقباا حقيقيا ولها مردود
ي هذا النوع من امرح ي الشارع ،كا توجد بعض امحاوات
الجيدة مثل (أبو كبسولة) وتجربة أبو ريع كنجم كوميدي له
جاهرية تجربة جريئة وجيدة ،لكننا م نر عرضا يثر الجدل
وافتقدنا هذا النوع من امرح كا ابتعد عنه النقد فكان يبلغنا
أخباره فقط .كا أن الدعاية اختفت ماما من الشارع والبانرات
اموجودة ي الشوارع رغم أن هذا كان موجودا ي السابق لكن
فجأة تخى عنه امرح كا أنه ا يعرض أي دعاية بالقنوات
التلفزيونية رغم أن الدعاية أصبحت رخيصة بالقنوات ،كا
وجدت بعض امهرجانات الشبابية ي  2018كمؤر إيجاي وجيد.
وأض��اف :ا يوجد أي تأثر مرح الثقافة الجاهرية عدا
محافظة أو اثنن مثل اإسكندرية وبورسعيد حيث ا أرى أي
أخبار عن أي نشاط للمحافظات ،رغم أن بورسعيد اتكل وا
مل من العمل حيث تقام بها مهرجانات ومرحيات وعروض
موسيقية وغرها .ويبدو أن الوزيرة ليس لها عاقة بالثقافة
الجاهرية إا فيا ن��در وا يوجد دع��م باأقاليم .بعض
الجامعات قدمت بعض النشاط ي امحافظات مثل جامعة
الزقازيق وجامعة امنوفية.
ومن الجدير بالذكر أنني شاهدت مهرجان غرفة دوي بامنوفية
أقامه شاب اسمه محمود ناي خريج كلية الحقوق وحره
فريق من تونس وق��د أج��ر القاعة من الشباب والرياضة
وأنفق الكثر من ماله الخاص إقامة الضيوف ولجان التحكيم
وشاهدت به عروضا رائعة وفنانن مبدعن وموهوبن دون أي
تعاون أو دعم من امحافظة أو غرها .تابع :أما البيوت الفنية
(الدراما والفنون الشعبية) فاستسهلت وابتعدت عن العروض
الجاهرية الكبرة والنجوم فأين يحيى الفخراي وصاح
السعدي وأين النجوم الحقيقين ،فتلك التجارب ذبلت وكان
آخرها التجربة السيئة أحمد بدير ومحمد جمعة ،ومثا عرض
حدث ي باد السعادة عرض جيد لكنه ا يجد جمهورا فالتكلفة
عالية لكن امردود يوازي مردود القاعة.
تابع :أين سمر العصفوري وجال الرقاوي وفهمي الخوي
وعبد الغني زي ومراد منر واأساتذة الكبار الذين لهم إنجازات
وتاريخ كبر ومكن أن يقدموا شيئا عظيا ،فكل اأساتذة الذين
حققوا جاهرية وإي�رادات عالية ومتعة فنية غر موجودين
عى الساحة ،فهل هذا موقف ضد هذا الجيل؟ يجب أن يكون
هناك ثراء للمرح امري من جميع اأجيال .هذا التجاهل
آمني جدا رغم أنه م يصبني لكن يزعجني أن يتم تجاهل
أساتذي الذين قدموا الكثر للمرح وخصوصا أننا نتحدث
عن أف�راد ا يزيدون عن خمسة مخرجن وهذا ا يصح من
امرحين أو الوزير أو أي مسئول.
وعن امرح ي القطاع الخاص قال أنه ما زال يحاول استعادة
نفسه لكن تجربة محمد رمضان فشلها ا يعود محمد رمضان
أنه ممثل مرحي كبر ،وكان اأمل ي هذه التجربة ،لكن نأمل
أن يحدث هذا ي العام القادم.
وناشد صاح وزير امالية إلغاء ريبة القيمة امضافة عى
امرحين أن امرح مختلف عن السينا وغرها ،وطالب
الدولة أن ترعى ام��رح وتبني مزيدا من امسارح امغلقة
وتعيد إصاح دور العرض امغلقة أن امرين يحبون امرح.
وااهتام بامرح وعى اأخص بامحافظات هو الذي سيمر بنا
من الكبوة الفكرية ونرجو أن يعود امرح للتأثر ي الشارع
ويحقق رسالته الثقافية والفنية.

أحمد محمد الريف
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النقاد يحللون  2018ويرصدون إيجابياته وسلبياته

اإنتاج كبر ولكن ..هل ينافس على الريادة؟

عاء قوقة وفاطمة محمد علي جوكر الموسم

فلدينا مؤلفن جيدين أمثال إبراهيم الحسيني وسامح عثان
ومحمود جال وآخرين لكن العدد قليل بالنسبة مائة مليون
نسمة حيث يهرب الكثر من اموهوبن ي التأليف للسينا
والتلفزيون أنها اأك��ر كسبا ومن خال مشاركتي طوال
السنوات اماضية ي لجان التحكيم قرأت الكثر من النصوص
امرحية ،وكان هناك الكثر من امواهب التي اختفت ماما ي
اأقاليم ،فا أمناه خال العام الجديد أن تعود فكرة ااهتام
بعمل دورات للتأليف امرحي ،وأن يكون هناك حل لظاهرة
امؤلف امرحي رما برفع العائد امادي كتشجيع له.
وتابع :أرى أن اأفضل لهذا العام كان اممثل عاء قوقة وصفوت

الغندور ي مسافر ليل ومجموعة تسجيل دخول لهاي عفيفي
ومنهم أحمد السلكاوي وميشيل مياد ،بالفعل كان هناك عنار
مثيلية جيدة باإضافة إى ما يزخر به مرح الجامعة ،أيضا كان
هناك ميز ي عنار الديكور د .صبحي السيد ي امعجنة وحازم
شبل ي أليس وعمرو عبد الله ،وأعتقد أنه منذ سنوات ولدينا
مبدعن متفردين ي عنر الديكور واإضاءة ي مر.
* الثقافة الجماهرية اأكر نشاطا
فيا قال د .عاء حافظ :م تكن عروض البيت الفني للمرح
سيئة بل جاءت اأفضل وغرها ا يستحق التقييم ،فقط ما
يؤخذ عليها هو محدودية عدد امسارح ومحدودية اإنتاج
امرحي من حيث عدد العروض امقدمه عى مدار العام ،من
جانب آخر جاءت عروض فرقة أرف عبد الباقي التجارية
هزلية بعيدا عن اارتجالية معناها اأكادمي ،فقط هي لعبة
أو تجربة تجد صدى لدى الناس ماما مثل اأغنيات الشعبية
الركيكة الحالية فلها جمهورها وعليها إقبال لكنها افتقدت
للصنع الجيد لأغنية الشعبية.
وأضاف “حافظ” لأسف الشديد م يكن اموسم امرحي لهذا
العام زاخرا من حيث الكم أوالكيف وإن كانت عروض الثقافة
الجاهرية هي اأكر نشاطا من خال متابعاي لها كعضو بلجان
تحكيم مسابقاتها ،فكان من الجيد خال العام مارسة الثقافة
الجاهرية للنشاط امرحي باإضافة لعملها عى تنمية الذوق
الفني واارتقاء بالوعي الثقاي للجمهور ا ُمتلقي لتلك العروض ي
مختلف امحافظات ي ظل القيادة السابقة لدكتور صبحي السيد
إدارة امرح حن اتخذ من امرح للجمهور شعارا مرح
الثقافة الجاهرية.
واستطرد :أن أفضل ما قدم عى خشبة امرح لهذا اموسم من
وجهة نظري عرض مسافر ليل وامعجنة ،باإضافة لتميز الفنان
عاء قوقه ي مسافر ليل .أما اإخراج فكان من نصيب امخرج
أحمد رجب لعرض امعجنة وامخرج محمود فؤاد صدقي ي
مسافر ليل ،وعى مستوى النصوص امرية التي عرضت كان
التمييز لنص امعجنة مؤلفه د.سامح مهران ،ولن ننى د .سيد
صبحي بديكور نفس العرض.
واقرح «د .عاء» لقياس وتقييم العروض أن يتم عمل استبيان
للعروض من حيث مدة عرضها واإقبال عى مشاهدتها ،وأيضا
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شهد هذا العام عددا من العروض سواء عى مستوى البيت
الفني الذي أنتج ما يقرب من  26عرضا بالقاهرة واإسكندرية
وإع��ادة لبعض العروض التي بلغ عددها  36عرضا وحقق
إي�رادات وصلت أربع ماين ونصف امليون جنيه ،باإضافة
إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية وااستعراضية الذي أنتج
تقريبا سبعة عروض باإضافة افتتاح مرح محمد عبد الوهاب
باإسكندرية ،بجانب إنتاج الثقافة الجاهرية التي أنتجت ما
يقرب من  97عرضا خضعت للتقييم اموقعي وصوا للمهرجان
الختامي مشاركة 15عرضا باإضافة إى  180مروعا لنوادي
امرح أنتج منها ما يقرب  102عرض.
كا شهد العام افتتاح بعض امواقع الثقافية وإغ��اق بعض
امسارح بسبب الحاية امدنية بخاف عروض مرح الجامعة
والهواة وامستقلن جاء بعضها مخيبا لآمال والبعض اآخر به
بارقة أمل ،كا شهد العام عددا من امهرجانات امحلية والدولية،
واختتم بعودة لاحتفال بالحاصلن عى جوائز الدولة للمرة
اأوى بعد توقف دام ربع قرن ،هذا وقد برزت خال العام
الكثر من الوجوه الشابة عى خشبة امرح ي مختلف عنار
العمل امرحي.
عن حصاد اموسم امرحي كان لنا هذه اللقاءات مع مجموعة
من النقاد امرحين امتابعن للحركة امرحية ي مر.
قال د .محمد سمر الخطيب :لدينا إنتاج مرحي كبر لكن
السؤال الذي يفرض نفسه هل مكننا امنافسة به عربيا ودوليا؟
هناك عروض أعترها محاوات جيدة ،ومرح الدولة امتمثل
ي البيت الفني والثقافة الجاهرية وأيضا مرح الجامعة
كان غنيا باإنتاج امرحي لهذا العام ،لكن هل مكننا امنافسة
عى عودة الريادة مرة أخرى ،فهناك عروض مرية تشارك ي
مهرجان الهيئة العربية للمرح وأمنى أن تحصد جوائز.
وأضاف «سمر» هناك شباب يعمل ،وتجارب جيدة مثل “مسافر
ليل” التي تطرقت لفكرة خروج امرح لأماكن امفتوحة مع
التوظيف الجيد لها ،باإضافة لعدد من عروض النقابة ،تابعت
الكثر من العروض ولكن أمنى أن أشاهد العرض الذي يُحدث
نقلة ي السياق امرحي ام��ري .أما عن اهتام العروض
بواقعنا فأي واقع الذي نقصده فلكل منا واقعه الخاص ولكل
فئة واقعها الخاص م يعد امرح يقدم لجموع الشعب .الواقع
امشرك الذي كان يُقدم فرة الستينات بدليل أن مسارح البيت
الفني لها جمهورها والثقافة الجاهرية لها جمهورها وكذلك
امرح الخاص له جمهوره .أما عن امؤلف امري لهذا العام
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أن يكون هناك خريطة مرحية قوية طوال العام مع خلق
روح امنافسة بن امسارح بحيث يكون هناك تقييم دوري ربع
سنوي لقياس ماتحقق وما م يحقق من اأهداف امرجوه  -كا
هو الحال ي كل قطاعات الدولة – أننا لأسف نقيم اأعال
الفنية ي نهاية العام لنحدد اأفضل كل ي تخصصه.
وأخرا فحن ينشط امرح ينشط الفن امري وينهض نهضة
حقيقية وإذا م ينشط انعكس عى كل الفنون اأخرى أنه أبو
الفنون ونتمنى أن نراه أكر ازدهارا ي اموسم امرحي الجديد.
عودة الروح
وقال د.عمرو دواره :إن هذا اموسم اتسم ببعض امستجدات
ي حياتنا امرحية ومن أهمها زي��ادة عدد الفرق وتضخم
اأنشطة امرحية سواء عى مستوى العروض أو امهرجانات،
كا شهد عودة مشاركة بعض النجوم سواء مسارح الدولة أو
فرق القطاع الخاص ،عودة الجمهور للمسارح ،وعودة ظهور
افتة كامل العدد أيام وأسابيع متتالية ،وذلك ليس بالنسبة
للفرق ااحرافية وعروض النجوم فقط ،فقد تعاظم دور فرق
الهواة ومشاركتهم الفعالة ي الحركة امرحية ،واعتاد كثر من
التجارب امتميزة مسارح الدولة عى فرقهم ونجومهم ،وأيضا
حصولهم عى بعض امراكز اأوى «بامهرجان القومي للمرح
امري» ،كا شهد هذا العام تحمل الفنان القدير عادل عبده
مسؤولية رئاسة «البيت الفني للفنون الشعبية وااستعراضية»
حيث ضخ الدم ي راين اأنشطة امختلفة ،فنجح ي افتتاح
م��رح «محمد عبد ال��وه��اب» باإسكندرية ،ودف��ع عجلة
اإنتاج امرحي .أضاف «دواره» :نشطت جميع فرق البيت
الفني للمرح كا تم اتخاذ بعض امبادارت الجديدة ومن
بينها تأسيس فرقة «الشمس» تتويجا لبعض امبادرات الخاصة
بتقديم عروض مرحية لذوي ااحتياجات والقدرات الخاصة
ومن بينها ورد وياسمن ،عرض العطر  -وها من إنتاج عام
 - 2016تم تأسيس فرقة «الشمس أصحاب القدرات الخاصة»،
وقد قدمت عرضن ها “أنتيكا” و”الحكاية روح” ،أيضا
مبادرة “إعرف جيشك” وقد تم من خالها إنتاج أربعة عروض
مرحية ،أيضا تأسيس مرح امواجهة والتجوال بامرح
الحديث بهدف مواجهة العنف واإرهاب والتطرف من خال
فنون ام��رح ،وذل��ك باإضافة إى محاولة تحقيق العدالة
الثقافية بجميع أرجاء الوطن ،وقد أعيد تقديم مرحية «واد
البلد» ،باإضافة لعري شيكو وأمر الغابة وأبو كبسولة ،كا
قدم مرح الشباب عدة عروض متميزة ومن بينها أحوال
شخصية ويوم معتدل جدا ومرو.
وأكد “دواره” عودة ال��روح إى فرق القطاع الخاص بفضل
مبادرات بعض الفنانن الكبار ،ولكن لأسف ظهرت أيضا
عى الساحة عدة جهات إنتاجية جديدة (أو فرق عشوائية)
اعتمدت أغلبها عى محاوات تخفيض تكلفة اإنتاج والدعاية،
مع ااعتاد عى التصوير التلفزيوي أو التسويق لعدة لياي غر
متتالية ،وأغلبها لأسف كانت عروض متواضعة فنيا.
تابع :والحقيقة أن أغلب تلك العروض ا يرقى إى مستوى
التقييم النقدي فيا عدا بعض التجارب امهمة النادرة والتي ي
مقدمتها عرض «خيبتنا» ،ثم «جرما ي امعادي» وسيبوي أغني
أحمد اإبياري ,وعري منظرة والعيال رجعت وي بيتنا عروسة
وقد تم إعادة تقدمه بإخراج جديد لبطلها مصطفى درويش،
وحد يتجوز مراي وتخر ياحلو.وأشار إى أن هذا العام شهد
تألق مجموعة متميزة من النجوم ي مختلف مفردات العرض
امرحي ،فحقق محمد صبحي ميزه هذا العام كمؤلف ،كا
نجح ي لفت النظر إى موهبتها كل من امؤلفن ميرة صاح
الدين ،ومصطفى عباس ،كا شهد هذا العام تألقا عددا كبرا
من امخرجن من أجيال مختلفة منهم محسن رزق ومروة
رض��وان وج��ال عثان وه��اي عفيفي وعمرو حسان ومازن
الغرباوي ،وي السينوغرافيا الفنان محمود سامي ي “جرما
ي امعادي” ،حازم شبل ي «أليس ي باد العجائب» ،محمود
فؤاد صدقي ي «مسافر ليل» ،صبحي السيد ي امعجنة ،كا
تألقت مجموعة من الفنانات ي أداء أدوارهن ومنهم سمرة
عبد العزيز ،ندى ماهر ،ساح السيد ي عرض «خيبتنا» ،مروة
عبد امنعم ،ورنا ساحة ،هايدي عبد الخالق ،كا تألق كذلك
كل من الفنانن نبيل الحلفاوي ،محمود الجندي ،أرف عبد
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الغفور ،مفيد عاشور ،عهدي صادق ،حسن العدل ،نار شاهن،
عاء قوقة ،حمدي عباس ،رام��ي الطمباري ،محمود عزت،
وحققت بعض من الوجوه الجديده وجودا منهم إمان رجاي
ومروان عزب وأساء عمرو ،وعبر الطوخي وحبيبة حاتم عزت
ومصطفى منصور.
استطرد :أما عن امهرجانات فخال السنوات اماضية تعاظمت
ظاهرة تنظيم امهرجانات امرحية ،وبخاف بعض امهرجانات
الفئوية التي تنظم مر ومن بينها مهرجانات امرح امدري
والجامعي والعاي ومهرجانات الهيئة العامة لقصور الثقافة يتم
سنويا تنظيم خمسة مهرجانات مرحية دولية مهمة ،واماحظة
التي يجب تسجيلها ي النهاية هي أن أغلب مهرجاناتنا امرحية
تعاي كثرا من نقص اإمكانيات امادية ،كا تعاي من عدم
التنسيق فيا بينها سواء عى مستوى مواعيد تنظيمها أو عى
مستوى تكرار بعض اأنشطة وتكرار استضافة بعض امشاركن.
وأخرا مكنني بصفة عامة أن أحدد أربعة عروض تتنافس عى
امراكز اأوى رغم اختاف مدارسها الفنية والظروف اإنتاجية
لكل منها وهي خيبتنا وجرما ي امعادي ومسافر ليل وي مرح
اأطفال أليس ي باد العجائب ومكن أن نضيف أيضا عرض
رحلة الزمن الجميل لفرقة القاهرة للعرائس وأخرا ا مكنني
التقرير بأن هذا العام امرحي قد حقق جميع أمنياتنا امرحية
ولكنه عى اأقل كان  -عى سبيل امقارنة  -أفضل من اأعوام
الخمسة السابقة له.
عزت زين وعاء قوقه وفاطمة
فيا قال د.سيد اإمام ي تقييمه للموسم امرحي :اموسم
امرحي بالنسبة ي م يحمل سوى اأخبار السيئة من غلق
امسارح أسباب أمنية ،كا لو كان هناك شكل من أشكال
ااستنزاف امادي للدولة إصاح امسارح وإعادة غلقها ،لكن
عى امستوى العام كان هناك عدد من العروض التي ليست
بالسئة ،أفضلها مسافر ليل وقواعد العشق اأربعون ،باإضافة
لتفوق الفنان عاء قوقه ي مسافر ليل وعزت زين الذي تألق ي
دور جال الدين الرومي ي قواعد العشق اأربعون فعى الرغم
من إنتاءه للثقافة الجاهرية إا أنه أثبت وجوده عى خشبة

امرح ،كا لن ننى العنر النساي فاطمة محمد عي ي
حدث ي باد السعادة ممثلة ممتازة وصوت غناي رائع.
وأضاف ا مكننا أيضا أن نتجاهل بزوغ مؤلفن كمحمود جال
نعم فهناك داما جديد لكن هذا الجيل يحتاج إقامة ندوات
أعاله أن اأمر أصبح كا لو أن مر أفلست من امؤلفن
فا بد من إلقاء الضوء عليهم وعى مناقشة أعالهم وأن
يكون هناك اهتام أكر خال العام الجديد وأن يزخر مرحنا
بعروض جيدة كا وكيفا.
الناقدة أمل ممدوح قالت :م تكن العروض امرحية ي ٢٠١٨
من حيث العدد كافية أو تناسب ما نأمله كا ،لكن من حيث
الكيف أفضل حاا ،فنسبة العروض الجيدة قليل جدا حتى وإن
تضمنت بعض اماحظات ،بينا السائد يدور ي امعتاد أو ميل
للضعف وتكرار اأفكار .وأضافت «ممدوح» أما عن الكتابة
امحلية فإن وجودت فالجيد منها قليل جدا ،ورما من وجهة
نظري العروض اأفضل فنيا لهذا العام ا تتعدى الخمسة هم
مسافر ليل وتسجيل دخول وقلعة اموت وسلم نفسك والثامنة
مساء ،وكان عنري التمثيل واإخ�راج أكر ما لفتا نظري ي
العروض الجيدة ،وحتى قي بعض العروض اأقل من امستوى
قد يكون التمثيل أكر العنار التي نستطيع اإشارة لبعض
منها بالجودة ،فلفت نظري بشكل قوي فريق مثيل مرحية
تسجيل دخول وكذلك وبالطبع الفنان عاء قوقة ي دور عري
السره ي عرض مسافر ليل وكثر من العنار التمثيلية ي عرض
سلم نفسك وإخراجيا أرى خالد جال ماهرا ي جعل امرح
متوهجا بالطاقة وي توجيه اممثلن ،كا أحسن مناضل عنر
صياغة أفكار مميزة وإن كنت أرى أن لديه اأفضل ،أيضا
امخرج هاي عفيفي ي عرض تسجيل دخول فقد بدا العرض
متميزا ومتناغم العنار .وأخرا نتمنى أن يكون القادم أفضل
كثرا ي العام الجديد ونخرج فيه من اج��رار أنفسنا فكريا
وأسلوبيا ،وأن نتعاى من ذلك ومن اموضوعات امستهلكة أو
تلك التي تبدو براقة بينا هي خاوية .تابعت :وأخرا فقد شهد
عام  2018عودة مهمة مرح القطاع الخاص بعرض الفنان
محمد صبحي خيبتنا رغم ماحظاي النقدية عليه ،والفنان

مازن الغرباوي متمز في “باد السعادة”
و”مسافر ليل” أفضل العروض
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أرف عبد الباقي الذي غر من جلده الفني بعرض جرما ي
امعادي.
فيا بدأت الناقدة داليا هام حديثها بالقول :من اماحظ
مناقشة عروض البيت الفني للمرح لقضايا هامه سياسية
وإنسانية لكنها تتجه لفكرة اإبعاد الزماي وامكاي عى
اعتبار أن تلك الفكرة تتيح قدرا كبرا من الحرية ي تناول
اموضوعات وطريقة طرحها ،إى جوار ااعتاد بشكل أساي
عى الغناء وااستعراض مع اأخذ ي ااعتبار أنه ليست جميع
ااستعراضات أو اأغاي ذات صلة هامة أو ذات أهمية بالنسبة
للدراما ،وهو ماقد يقلل من جودة العمل الفني ،ومعظم
العروض عى مستوى تنوع جهات اإنتاج سواء البيت الفني أو
الثقافة الجاهرية أوغرها تعتمد عى الشباب ي بطولتها أو
عى نجوم ليسوا بالرورة نجوم الصف اأول ومع هذا ياحظ
متابعة الجمهور للعروض ،وي عروض الثقافة الجاهرية تبدو
عروض امرح العامي أنها تأخذ اأهمية الكرى ي اإنتاج،
ومع هذا فإن بعض العروض التي اعتمدت عى ورشة جاعية
نالت نجاحا أو تلك امعتمدة عى ورشة لأطفال وهي تجربة
هامة حيث تساعد هؤاء اأطفال عى مارسة فن امرح.
وأضافت «هام» أما عروض الهواة فهي داما عى طري نقيض
إما قمة ي الجودة أو أقل من امستوى امطلوب والحديث
هنا ليس لقلة اإنتاج أو زيادته وإما نقصد العنار الفنية
اأخرى بخاف اإنتاج ،أما عن امؤلف امري ي هذا العام
فثمة الناذج الهامة من عروض مرح الدولة يتجى فيها دور
امؤلف كا ي حالة مرحية حدث ي باد السعادة تأليف وليد
يوسف وإخراج مازن الغرباوي ،وامعجنة تأليف سامح مهران
وإخراج أحمد رجب ،ومسافر ليل صاح عبد الصبور وإخراج
محمود فؤاد ،والحادثة لينن الرمي وإخراج عمرو حسان ،وهي
ماذج لعروض هامة ي هذا اموسم ودور امؤلف امري فيها،
أما عن العنار التمثيلية النسائية فكانت فاطمة محمد عي
ي حدث ي باد السعادة ،وإمان رجاي ي امعجنة ،باإضافة
لريف صبحي ي الساعة اأخرة وعاء قوقة ي مسافر ليل،
وأسامة فوزي ي “حدث ي باد السعادة” أما الديكور د.صبحي
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السيد ي امعجنة ،بينا اإخ�راج لنار عبد امنعم ي عرض
الطوق واأسطورة والذي عرض ضمن امهرجان التجريبي وعرض
الساعة اأخ��رة .وأش��ارت أخرا إى أنه من اماحظ ي جميع
العروض أن الدعاية ليست كافية مع محاوات القامن عى
العرض ترويج مرحياتهم عى السوشيال ميديا.
مواسم جامعية متطورة
وكان رأي الناقد أحمد خميس أن اموسم امرحي بطبيعة
الحال مختلف من جهة إنتاج أخرى فمثا ما أسعدي بحق
هو انتباة قطاع الفنون الشعبية لدوره الحقيقي من خال
إنتاج عمل ضخم لأطفال وهو أليس ي باد العجائب ،فقد
احظنا جميعا تعطش الناس للمرح وسعادتهم به ,فقد
احظت أن معظم الحضور من اأطفال وأنهم قد جاءوا مع
أرهم رما مشاهدة العرض للمرة الثالثة وهو اأمر الذي
أسعدي كثرا وأوضح ي أن الجهد الفائق الذي بذله امخرج
وفريق العمل أي بثار طيبة نشتاق إليها ي امرح امري,
وعى نفس امنوال كانت خطوة مرح الهناجر بالخروج من
مرح العلبة اإيطاي ،وإنتاج عمل مرحي بتكلفة كبرة ي
الساحة الخارجية مهم جدا لكون طبيعة العمل وروح امغامرة
عند امخرج قد أتيا بجمهور جديد يبدو أنه قد تعلق بامغامرة
الجيدة وهو أمر نشكر عليه مدير امركز اأستاذ محمد دسوقي
الذي طابت له الفكرة ودعمها بكل قوة ،حتى إنه طلب دعم
اإنتاج وسعى جاهدا لتوفر الخامات واأجهزة التقنية ي
يساعد امخرج وفريق العمل معه.
وأض��اف «خميس» :أما عن مرح الدولة فهناك مشاريع
بدأت بالفعل كمرح امواجهة الذي يتجول بعروضه ي كل
ربوع مر اآن ،وأيضا مروع مرح الشباب “ابدأ حلمك”،
كا أن هناك سعيا جميا من قبل امسئولن إعطاء الفرصة
لكل موهبة تستحق الدعم ،فشاهدنا عروضا مهمة من خال
مرح الشباب كان أخرها مرحية «م��رو» ،وعن اإنتاج
الكبر هناك عرض «ح��دث ي باد السعادة» ال��ذي يحقق
إقباا جاهريا كبرا مؤلف جيد جدا ومخرج طموح يسعى
لتضمن التكنولوجيا ي العرض امرحي بأكر من وسيلة ،كا
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التجارب الشبابية وعودة القطاع الخاص وقطاع
الفنون الشعبية أبرز ما يمز هذا العام

أن موضوع امرحية حي ويناقش راهن العاقة بن الحاكم
وامحكوم ،وي امرح القومي قدمت مؤخرا تجربة امعجنة
والحقيقة أن العرض دخل ي أكر من مغامرة منها أن معظم
فريق العمل من الشباب وهي مسألة تحتاج لنقاش طويل
وجيل الشباب انتظر طويا حتي اعتي خشبة امرح ،وتقليد
إعطاء الفرصة لهواء ليس جديدا ،فامخرجون الكبار أمثال كرم
مطاوع حصلوا عى فرص مبكرة.
أما عن فرص امؤلف امرحي من أنصبة اإنتاج لهذا اموسم
فعن نفي أرى ااعتاد عى النصوص امرية مسألة ياحظها
معظم امهتمن بالشأن امرحي ،فكل إنتاج امرح القومي
ومرح الشباب والغد والطفل وفرقة اإسكندرية مؤلفن
مرين ،وحثي الطليعة ُأعطت الفرصة للمؤلفة وامخرجة سا
إبراهيم ،لذا فاموضوعات امقدمة تدور حول قضايا اجتاعية
راهنة .أضاف :تابعت بعض عروض مرح الثقافة الجاهرية
وا مكنني الحكم عليها فقط أحيي ما قام به الدكتور صبحي
السيد الذي سعى قدر اإمكان لتسليح امخرجن هناك بعلوم
امرح ،وعن مرح الجامعة تابعت معظم عروض امهرجان
الدوي مرح الجامعة الذي أقيم ي ظروف صعبة ،ولكنه قدم
عروضا هامة للغاية معظمها مأخوذة عن نصوص من امرح
العامي ،ولكن شباب امخرجن تعاملوا معها بوعي كبر وطموح
هائل ورغبة ي ابتكار حلول جالية معقدة وهي مسألة صحية
للغاية وتدعم تنامي الفكرة وانتشارها بن الشباب ،ما يعني
أننا ننتظر مواسم مرحية جامعية متطورة.
استطرد :ي نهاية اموسم امرحي فقط أتوقف عند نقطة
يحتاجها امرحي امري ي كل القطاعات وتتعلق بعوامل
جدية التناول والسعي لابتكار فاماحظ أن مرحنا يدور ي
أفاك شبه منطقية ويقدم حلوا جالية شبه عادية وقليل من
التجارب يخرج عن امألوف.
معجنة القومي ا تتناسب وعراقته
ويقول الناقد رامي البكري :رما اختلفت رؤيتي وتقديري عن
البعض عا شهدته خشبات امسارح ي مر خال هذا العام
الذي يودعنا وقد شهد جدا كبرا من خال محاوات التقييم،
ومحاوات رسم خريطة مرحية للعروض التي قدمت للناس
وتبنتها جهات إنتاج مختلفة ،وخصوصا من القطاعات الرسمية
امتخصصة ،تلك امنوط بها فحص واختيار النصوص امناسبة،
واأفضل لتنتج وتقدم لجمهور امرح ،الذي باتت مشكلة
جذبه وإعادته ارتياد العروض امرحية تؤرق كل امرحين
ي ظل امنافسة الرسة غر امتكافئة بن امرح و”اميديا”.
وأضاف «بكري» ي نظرة عى ما شهدته امسارح من عروض،
وهي ليست إحصائية دقيقة ،نجد امرح القومي قدم عروض
“اضحك ما موت” ي محاولة إعادة النجمن نبيل الحلفاوي
ومحمود الجندي للمرح ،ولكن لأسف توقف العرض بعد
فرة قليلة من افتتاحه بسبب مرض الجندي ،وا ندري ماذا
م يعد عرضه بعد شفائه؟ ونتساءل أم يكن امرح الكوميدي
أوى بتقديم هذا العرض! عرض آخر قدمه «ريرتوار» امرح
القومي وهو “قهوة س��ادة” لخالد جال وقد سبق وقدمته
الدفعة اأوى التي تخرجت من امركز منذ ما يقرب من عر
سنوات عى مرح مركز اإبداع باأوبرا ,و”حي عى بلدنا”
للمخرج أحمد إساعيل وهو توليفة من أشعار فؤاد حداد
وه��و ع��رض احتفاي ا يخلو من محات درامية ج��اءت ي
غالبها مفتعلة ملصوقة لصقا لترر مجريات العرض ،ثم يأي
عرض “امعجنة” الذي افتتح مؤخرا وتوقف لسفره إى تونس
للمشاركة مهرجان “قرطاج” ،وا ندري إن كان سيستمر عرضه
أم ا ،واسرسل متسائا ماذا تقتحم اإفيهات الجنسية عرض
امعجنة وتدور بن جدران امرح القومي؟ هل يعتقد صانعوه
أنهم بهذا يجذبون الجمهور إى امرح؟ وهل يناسب ذلك
تاريخ مرحنا القومي العريق؟ وأشار أيضا ى أن من العروض
التي قدمت هذا العام “عبور وانتصار” وقدم ي عدة مسارح،
منها القومي للطفل ومرح الشباب والرياضة ومرح نقابة
الصحافين ,تأليف وإخراج محمد الخوي وقد لفتت اأنظار
فيه اممثلة سكر ي تجسيدها لشخصية “جولدا مائر” ،والعرض
يبدو أنه تم إع��داده وتوليفه ي عجالة ليقدم ي مناسبة
ااحتفال السنوي بحرب أكتوبر.
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كا أكد “رامي” عى الجدية ،والرغبة الحقيقية التي مسناها
لدى فنانن أرادوا مييز أنفسهم وترك بصمة وكتابة سطر ي
صفحتهم ،سطر مرق ومرف ي ذات الوقت ،يحسب لهم
تلك الجدية والتميز ،أيضا مسنا تلك النهضة والصحوة التي
انبعثت من قطاع الفنون الشعبية وااستعراضية بعد إدارته
الجديدة التي يقودها الفنان «ع��ادل عبده «فقدم القطاع
عدة عروض ناجحة أهمها عرض “أليس ي باد العجائب”
لفرقة تحت ال�18الذي حقق إقباا جاهريا حيث حقق ما
يزيد عن امليون جنيه إيرادات ،والعرض من تأليف وإخراج
محسن رزق وديكور حازم شبل ومابس نعيمة عجمي ،أؤكد
هنا عى الديكور وامابس اللذين حققا إبهارا ساهم بشكل
كبر ي جذب الجمهور الذي بات بالفعل يهتم أكر ما يهتم
بالشكل والصورة ،أعيد أيضا افتتاح مرح محمد عبد الوهاب
باإسكندرية بعرض غناي استعراي هو “فرحانة” للمؤلف
محمد الصواف وإخ �راج حسام الدين صاح ،وإن كنا نبدي
ماحظة أن العرض كان يحتاج الكثر عى مستوى الديكور
واإبهار كالذي ميز به عرض «أليس».
واستطرد :قطاع الفنون الشعبية أنتج «بحر الهوى» وإن كان
خفيف البنية الدرامية إا أنه حقق أيضا نجاحا غر مسبوق
عى مستوى إيرادات الشباك ،وتتأكد هنا نظرية أن الجمهور
عى امستوى العام يتوجه لتلك العروض ااستعراضية حتي ولو
كانت خفيفة اموضوع ضعيفة الدراما عى امستوى النقدي،
تعكس تلك العروض وغرها حالة النشاط الذي دب ي قطاع
الفنون الشعبية وااستعراضية بدمائه الجديدة.
وأشار «بكري» إى أن من أهم العروض التي قدمت ي عام
 2018هو «مسافر ليل» للشاعر الراحل الحار صاح عبد
الصبور وديكور وإخراج محمد فؤاد صدقي وبطولة عاء قوقة
الذي قدم موذجا جديدا ي اأداء التمثيي ،وقدم العرض ي
ساحة الهناجر باأوبرا حيث جلس جمهوره داخل عربة قطار
شيدها الديكوريست امخرج محمد فؤاد وكانت الحميمية التي
بعثها تقارب التمثيل إى حد التامس مع امتلقن سببا هاما
ي نجاح العرض وبالطبع موضوعه امتناسب مع عصور وأزمنة
متعددة يرز فيها القهر والتسلط ،وا مكننا إنهاء هذا التناول
دون اإشارة لذلك النشاط الذي يشهده مرح الشباب الذي
قدم الكثر من العروض الناجحة ،منها عرض “يوم معتدل
جدا” ،وعرض “مرو” فكرة وإخراج عادل رأفت واأخر يتناول
موضوعا هاما وهو العاقات اأري��ة وااجتاعية ي زمن
“السوشيال ميديا”.
تابع :تناولنا ريحة صغرة من مجمل ما قدمه امرح ي
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م��ر,أا يؤكد هذا أن هناك صحوة وإرادة لدى امرحين
وخصوصا الشباب منهم تأخذ امرح امري إى طريق النهوض
والتأكيد عى ريادته؟ وهناك مئات العروض التي قدمتها الثقافة
الجاهرية وام��رح امستقل ومسارح الركات وام��دارس
وامرح الجامعي ومرح الطفل وما قدمه من عروض ناجحة
خال العام .2018
وتابع :لست مع هؤاء امتباكن عى امرح امري مدعن
انهياره أو سقوطه ،بدا من ارتياد امسارح ومتابعة العروض
وتقديم التحية لهؤاء الذين يتمسكون ببقاء امرح وإنهاضه
رغم الظروف الصعبة التي يعملون بها ورغم امنافسة الشديدة
مع عام تسيطر عليه ميديا رهيبة من فضائيات وإنرنت
اموبايات الذي كاد يطر العقول ويذهب بها.
*استياء لغلق بعض المسارح
ويرى باسم صادق الناقد امرحي باأهرام أن أهم ظاهرتن

افتتن عام  2018مثلتا ي قيادة الشباب للحركة امرحية أوا،
ثم وقوف ذوي اإرادة الخاصة عى مسارح الدولة ثانيا .أوضح:
فبنظرة عامة عى امشهد هذا العام نجد مبادرات فعالة تضع
الشباب ي مقدمة قاطرة اإبداع منها ورشة ابدأ حلمك التي
تبنتها فرقة مرح الشباب برئاسة امخرج عادل حسان ،والتي
أنتجت عري مدد ونظرة ،باإضافة إى ملتقى شباب امخرجن
الذي تبنته هيئة قصور الثقافة ،وا شك أن افتتاح مرح
الشمس وتقدمه لعروض أبطالها من ذوي ااحتياجات الخاصة
كان له أكر اأثر ي نفوس عدد كبر من اأر امرية وهم
يجدون فلذات أكبادهم يعيدون اكتشاف مواهبهم ويعرون
عنها بكل انطاق وتألق ،فكان عرض الحكاية روح أكر دليل
عى هذا النجاح ،وامثر ي اأمر هو أن مرح الشمس م يكن
مجرد مرح بل طاقة إبداع فتحت ذراعيها لكل ابناء ذوي
الهمم ي مجاات اموسيقى والتشكيل والتمثيل وااستعراض،
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ولكن هذا ا ينكر أن مرح الدولة هذا العام شهد جهدا
ملموسا ا ينكره أحد وا أخفي استياي الشديد من غلق أو
توقف نشاط بعض دور العرض هذا العام ي توقيتات غر
مناسبة مثل امرح العائم والغد والعرائس والطليعة ،ونتمنى
أن يتم افتتاحها قبل امهرجان العري ي يناير امقبل.
فيا قال الناقد محمد النجار إنه من أهم مكتسبات 2018
ع��ودة امهرجان الختامي لفرق اأقاليم ي مرح الثقافة
الجاهرية ونتمنى زيادة منافذ النر لكتابات مؤلفن امرح
الجدد لضخ دماء جديدة وتوسيع قاعدة امعرفة وااختيار
أمام مخرجي الثقافة الجاهرية خاصة وأن النصوص التي
يتم إجازتها ي إدارة النصوص غالبا ما ا يعرف عنها أحد شئ،
اما عن خطة مرح الدولة فأرى أن دكتور عاء قوقة هو
أفضل من اعتى خشبة امرح وتحديدا ي دور عري السرة
مرحية مسافر ليل والتي أراها من اميز العروض امرحية

بعد عرض سلم نفسك للمتجدد خالد ج��ال ،وعن مرح
الجامعة فاإعان عن ملتقي امرح الجامعي  ٢٠١٨سيكون
إضافة حال دعمه واستمراره وتوسيع قاعدة امشاركة لتتجاوز
امركز ي سبيل ااهتام بالهامش امهمش عنوة وعى مستوى
النقد اانتصار للشباب ي جائزة امقال النقدي ي امهرجان
القومي  ٢٠١٨وفوز باسم عادل بارقة أمل تستحق ااحتفاء.
أضاف :أما ي ما يتعلق محاكاة عروض اموسم للواقع فتلك
مسائل نسبية فمثا عدم نر نصوص جديدة جعل مخرجي
الثقافة الجاهرية تحديدا يحاولون الهرب للنصوص العامية
وهذا واضح جدا من نتائج امهرجان الختامي ،حدوته واد من
جنوه دراماتورج عن نص عامي لدكتور سيد اإمام ،وساحرات
سام وهاملت وبر السقايا ،فامؤلف امري ليس له نوافذ نر
وبالتاي من الصعب إيجاد نصوص جديدة ومحاكاة الواقع ا بد
من إعطاء امؤلف امري الثقة وهذا غر متوفر لهذا يتم إعادة
قراءة النصوص العامية بقلم كبار امرحين ما يعطي أفضلية
ي وجهة نظر الكبار أنه تناول اأعال العامية أكسبها فرضية
التمييز فكريا وأضمر دور امؤلف امري خاصة الشباب.
اللجوء لنصوص مسرح الطفل العالمية يعيب
البيت الفي ..وشقة عم نجيب اأكر تمزا
وأشارت الناقدة رنا عبد القوي إى أن اموسم امرحي م يكن
عى ما يرام فكانت عروضه ضعيفة وقليلة العدد بالنسبة
مرح الدولة كا كان سابقا ،حتى وإن اختتمت السنة بافتتاح
عروض جديدة كامعجنة عى امرح القومي لكنه متوقف
اآن ،بجانب غلق مرح الطليعة الذي انعكس عى اموسم
امرحي نظرا لغزارة إنتاجه ونجاح عروضه .وأعتقد أن اأكر
ميزا كان شقة عم نجيب للمؤلف سامح مهران وحدث ي باد
السعادة للمؤلف وليد يوسف ومسافر ليل عى الرغم من أنه
من اأدب الكاسيي ،ي حن أن هناك عروضا م تستمر رغم
جودتها مثل أنا كارمن لسا إبراهيم ،اما عى مستوى مرح
الطفل فحققت أليس أكر عدد من الجوائز ي امهرجان القومي
للمرح بجانب عرض سنوايت والعرضن أخذوا عن عروض
عامية وهذا يعيب اإنتاج ي البيت الفني ،فبدا من ااستعانة
بنصوص لكتاب مرين معارين يلجأ مرح الطفل للمرح
العامي بهذا اإنتاج الضخم وكأنه ليس لدينا كتاب مرح
الطفل وهذا غر حقيقي ،فيجب أن نتوقف عند تلك الظاهرة
ونحلل أسباب نجاح تلك العروض ونطبقه عى النصوص
امرية ،ا يوجد إنتاج مري سوى كوكب سيكا فا بد من
إعادة النظر ي مرح الطفل ،بينا جاءت كتابات امرح
عموما معظمها إن م يكن جميعها مؤلفن مرين فلم يكن
اإنتاج غزير لكنه كان متميزا.
أضافت :أما عن محاكاة العروض لواقعنا فهناك كتابات هامة
رغم انها كتبت ي الثانينات إا أنها معارة وملحة وتطرح ي
أي زمن وشقة عم نجيب أسلوب التلقي واإخراج كان مختلفا
وحرص امخرج عى مشاركة الجمهور لأحداث ،كا به شكل
من إعادة كالكتابة لنصوص نجيب محفوظ وإعادة صياغتها
لتتناسب واإنسان امعار وراعاته الدامه ،أيضا الثامنة
مساءا تناول قضية إنسانية هامه وهي اانتقام القنبلة اموقوته
ي قلب أي مجال اجتاعي.
تابعت :لأسف ليس هناك فرصة لصناع ج��دد ي عنار
السينوغرافيا أو اأزي��اء فهي نفس اأساء أبوبكر الريف
أو نعيمه العجمي ،أما اإخراج فقد كان عرض حدث ي باد
السعادة نقطة تحول مهمة جدا ي مشوار امخرج مازن
الغرباوي تؤكد عى أهميته وأنه عى مستوى عال من التمييز،
أما التمثيل فعاء قوقه ي تصاعد مستمر خاصة بعد أن كلل
عمله بحصوله عى جائزة التمثيل ي امهرجان القومي للمرح
بعد دوره ي هنا أنتيجون ثم هنا إنهم يقتلن الغناء ومسافر
ليي وحدث ي باد السعادة وهو من أهم اممثلن عى خشبة
امرح حاليا ولن ننى الجوكر فاطمة محمد عي.
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وهذا هو التطبيق الحقيقي لفكرة أن امرح أبو الفنون.
وأضاف “صادق” عى مستوى العروض امرحية ا مكن نسيان
عروض مهمة جدا لفتت اأنظار إليها بشدة نقديا وجاهريا ي
مقدمتها عرض سلم نفسك للمخرج الكبر خالد جال ،اضحك
ما موت للمخرج الكبر عصام السيد ،الساعة اأخرة للمخرج
امخرم نار عبد امنعم ،سنووايت للمخرج امتميز محسن
رزق ،مسافر ليل للمخرج الواعد محمود فؤاد صدقي ،وتسجيل
دخول للمخرج الدؤوب هاي عفيفي ،أنا كارمن بطولة وإخراج
امتميزة سا إبراهيم ،السرة الهامية للمخرج محمد الصغر،
الحادثة للمخرج الشاب عمرو حسان ،والحقيقة أن نجاح عدد
كبر من تلك العروض جاهريا دفع امسؤولن إعادة عرضها
عدة مرات وهو ما كنا نطالب به داما ،وإن كنت أتحفظ عى
إعادة بعض العروض التي م تكن ترقى إعادة مشاهدتها مثل
عروض العشق امسموع ،فرصة سعيدة ،سيلفي مع اموت،
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منذ بداية العقد اأول للقرن الحادي والعرين صعد ي امرح امري
وبالتدريج تيار يحاول استعادة محاولة دمج امرح بالقضايا ااجتاعية
والسياسية التي تؤرق امجتمع امري ،وذلك ي ظل متغرات محلية
وإقليمية وعامية كرى أدت ي بداية التسعينات إى تحطيم الشعور
الجمعي واتجاه امرح (مثل بقية الفنون) إى الركيز عى حالة اغراب
الذات عن العام ،حيث أصبحت الذات امغربة التي تحاول التملص
من سيطرة العام والتخلص من كل ما يتعلق به من قضايا أو أزمات،
ولعل ذلك التيار كان انعكاسا مبارا لحالة اليأس التاريخي الكبر الذي
صاحب نهاية الحكايات الكرى التي كان امجتمع امري يعلق عليها
الكثر من اآمال مثل ااشراكية والقومية العربية والقومية امرية...
إلخ .حيث حلت التسعينات وهي تحمل نهاية كل حكاية كرى وكل
آيديولوجيا عامة يتجمع حولها اماين أو تعر عن رؤية الطبقة امهيمنة
عى الدولة.
لكن بداية األفية أتت وهي تحمل الكثر من اآمال حيث
قادت اانتفاضة الفلسطينية الشارع امري عى استعادة عاقته
باآيديولوجيات الكرى التي كانت قد وصلت إى حدود الخمول ي
نهاية التسعينات ،وهو ما قاد باإضافة إى امتغرات امحلية واإقليمية
والعامية إى صعود قوى للحراك ااجتاعي ضد الخطاب امهيمن الذي
كانت الدولة ترعاه وتدفعه والذي كان يقوم عى تثبيت اأوضاع
ونر حالة من اليأس امعمم من إمكانية التغير أو البحث عن حلول
وخيارات بديلة ما تطرحه.
من هنا صعد الحراك ااجتاعي والسياي الذي وصل إى قمته مع
ثورة يناير  2011حاما معه مرح أكر جرأة وشجاعة عى طرح أفكار
ومناقشة موضوعات سياسية لكن ومع الهزمة التي لحقت بامروع
السياي وما صاحبها من حالة انكاش اجتاعي وتراجع للحريات
العامة ي مقابل امقايضة ااجتاعية للدولة عى استعادة ااستقرار
واأمن ااجتاعي ي مقابل عودة الدولة لهيمنتها التامة عى الفضاء
العام.
من هنا بدأت حالة تراجع الفن امرحي عن القيام باأدوار التحريضية
والتأملية للواقع السياي وااجتاعي لكن حالة الراجع أو التبدد (كا
أطلق عليها الناقد والصديق عبد النار حنفي) م تحدث بشكل كامل
ومفاجئ بل مرت بحالة تبدد تدريجي م ينعكس ي امرح امري ي
صورة عودة لصعود الذات بوصفها ي مقابل للعام أو بديل له كا كان
الحال ي التسعينات بل غرق امرح ي هزمة أكر عنفا حيث م مر
عمليات التبدد تلك مسارات طبيعية بل أجرت عى ااختفاء بشكل
قري وعنيف عر انتهاكات واضحة وقوية لحرية التعبر وصلت لقمتها
مع قضية عرض «سليان خاطر» التي تفجرت ي مارس من هذا العام
وتصاعدت مع تحويل عدد من امشاركن ي العرض للمحاكمة.
رما كان عام  2018هو عام قضية سليان خاطر بامتياز حيث أثرت
تلك القضية بقوة وعنف عى حالة امرح وعاقة الرقابة (مستوياتها
امختلفة) بامرح إى حدود غر مسبوقة بل وكارثية مكن أن تجعل
من  2018هو لحظة فاصلة ي تاريخ امرح امري حيث شهد عددا
من التطورات والقرارات والقضايا والباغات التي قامت بتفتيت امرح
وخفضت من سقف الحريات لحدود اإمحاء تقريبا حيث ساهمت
كل الجهات اإنتاجية ي إغاق مساحات حرية التعبر بقوة سواء عر
محاولة امشاركة ي الحمات الدعائية للدولة أو استجابة للضغوط
الرقابية واأمنية التي وصلت لقمتها ومعدات صعود قوية م تزل
مستمرة حتى اليوم.
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بالطبع ،فإن تلك اأوضاع تجعل من تجارب مثل “اضحك ما موت”
للكاتب لينن الرمي وامخرج عصام السيد أو تجربة “هدوء نسبي”
للمخرج والسينوغراف عمر امعتز بالله ،تجارب ناتئة وغر قابلة
لاستعادة خال العام القادم ي أفضل الحاات.
قد يبدو ذلك التآكل والراجع واضحا يوما بعد يوم ي روط الرقابة
عى امصنفات الفنية وتعقيدات نظام حاية حقوق اإبداعية وخيارات
الجهات اإنتاجية وتوجهاتها ،وأخرا (وهو اأخطر واأكر بشاعة)
خيارات امبدعن ذاتهم.
إن عام  2018رما كان أحد أسوأ أعوام امرح امري خال تاريخه
الطويل فهو عام تأسيس الرعب وهو ما انعكس ي كافة مجاات الحركة
امرحية ،ولعل نجاح عرض أطفال ي حيازة أكر جائزة مرحية ي
مر (جائزة امهرجان القومي للمرح) مكن أن تكون مؤرا عى حالة
الراجع الكبر ليس بسبب وجود ضغوط عى اللجنة أو ما شابه (وهو
أمر مستبعد بالطبع) ولكن بسبب حالة الراجع العام للظاهرة امرحية
للحد الذي يجعل من عرض أطفال معتمد بشكل كامل عى مرجعية
أمريكية هو أكر العروض اتساقا وتكاما خال عام كامل.
رما سيظل امرح امري يعاي لسنوات من اآثار امدمرة لصعود

الرقابة (بكل أشكالها) التي وصلت لكافة مستويات اإنتاج حيث
أصبحت عروض الهواة وامحرفن تتعرض لنفس الضغوط الرقابية
وبشكل غاية ي العنف ي بعض اأحيان ،ولكن تلك اآثار امدمرة لن
ينعكس آثارها عى الفنانن امرحين فحسب لأسف بل إن تراجع
سقف الحريات العامة وحرية التعبر سوف يؤدي بامقابل إى توسع
قاعدة اأفكار الرجعية والدينية امتشددة نتيجة إجبار الفنانن عى
التخي عن أدوارهم ي توسعة مجال النقاش العام وإرار بعض أطراف
الدولة عى غلق الفضاء العام أمام الثقافة لصالح التيارات الدينية
امتشددة والقوى اأكر رجعية التي تحظى بحرية الحركة نتيجة عملها
خارج سياقات سيطرة الدولة.
اأكر إثارة للرعب أن عام  2018لن يحتفظ طويا بلقب أكر أعوام
امرح امري فشا ي ظل تنامي مساحات القمع والرقابة وامراقبة.
إننا أمام واقع جديد يتشكل برعة والتعاي منه لن يكون بسهولة
فتأسيس عام امراقبة أمر مكن تحقيقه خال عام واحد كا حدث ي
عام  2018لكن التخلص منه أمر يحتاج لسنوات من النضال القانوي
والفني والثقاي استعادة الحريات وشجاعة امبدع وثقة امتفرج.
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مركز الهناجر للفنون مكانة كبرة ي قلوب عشاق الفنون
وامرح منذ بدأ نشاطه نهاية الثانينات ،فقد قدم بقيادة
أول رؤسائه أستاذتنا دكتورة هدى وصفي كل جديد ي الفكر
امرحي والفني فقدم أوركسرا الهناجر عروضا فنية ي قاعاته
وخارج مر ،كا حفل الجالري الخاص به معارض لكل الفنانن
امرين الكبار والشباب .أما خشبة مرح الهناجر فقد
اتسعت لكبار الفنانن وشبابهم ،فشاهدنا “ديوان البقر” لكرم
مطاوع ،ومن إخراج نور الريف و”أرض ا تنبت الزهور”
من إخراج حسن الوزير ،وغرها كثر ما ا ينى .كا جاءه
كبار امرحين العرب مثل قاسم محمد وعوي كرومي وروجيه
عساف وجواد اأسدي ،ورجاء بن عار وكثرين وضعوا مسات
فنهم امرحي .ومن العام قابلنا بن جدران الهناجر بير بروك
وجوزيف شاينا ،منهم من حر للقاء أو ورشة تدريب أو
إخراج مرحية مع شباب الفنانن .واأجمل كان احتواء الهناجر
لطموح شباب الفنانن حينها ي اإخراج خالد جال وطارق
سعيد وطارق الدويري ومحمد أبو السعود ونورا أمن وعفت
يحيى وعبر عي ورامي إمام وخالد الصاوي كاتبا ومخرجا
وممثا ،وشهد بدء خطوات نجوم التمثيل اآن خالد أبو النجا
وسلوى محمد عي وفتحي عبد الوهاب والراحل خالد صالح
وغرهم .بل جذب مرح الهناجر نجوما كبارا مثل صفية
العمري وبوي وعبد الرحمن أبو زهرة إى آخر قامة طويلة،
كل تلك امتع البرية والفكرية اجتذبت أيضا جمهورا كبرا

خاصة من شباب الجامعات وهواة الفن بكل صوره.
وما زال مركز الهناجر رغم ما مر به من سنوات إغاق وإعادة
افتتاح وتقليص ميزانية ،ما زال قادرا عى إبهارنا بابداعات
شابة وقيادة واعية مع الفنان محمد الدسوقي ،فشاهدنا مؤخرا
تجربة تخرج عن جدران امرح لتقف ي ساحته “مسافر ليل”
وتجربة هامة هي “تسجيل دخول” وذلك هو دور الهناجر
بالفعل.
قطار مسافر الليل...
حن احظت وجود بناء خشبي أمام باب الهناجر قلت رما
إعداد احتفال أو بروفة لعرض خاص باأطفال وفرحت فتاريخ
الهناجر حافل باأفكار الشابة الجديدة .وم يخب ظني لكنه
كان استعداد مرحية من درر مرحنا الشعري وهي “مسافر
ليل” للشاعر الفذ صاح عبد الصبور .قطار خشبي مفرغ هو
باأدق عربة واحدة من قطار طويل كا نجده ي محطات
السكك الحديدة ،تسمح امسافات امفرغة بن ألواح الخشب
أن يرى من بداخله الخارج وكذا يرى من بالخارج ما يحدث
بالداخل وتلك سمة من سات تصميم القطار الحديدي عر
النوافذ الزجاجية ،وأضافت هنا مادة الخشب كشف كل ما
يدور فتساوى الداخل والخارج أو توحدا معا.
م يحرمنا امخرج الواعد محمود صدقي من تفاصيل حالة
السفر الواقعية إذ نقف عى رصيف امحطة وهي الحديقة
التي يقف بها قطار مسافر ليل امرحي ،ونحن نحمل تذكرة
امرحية /السفر ثم تدعونا اإذاعة الداخلية لركوب القطار
وبدء الرحلة ،فنصعد درجتي سلم خشبي من جهتي العربة
فنجد مقاعد الجلوس الثنائية مثل مقاعد القطار ولكنها ليست
متقابلة لبعضها بل متقابلة منطقة تتوسط العربة وبها مقعدان
متقابان.
اأمر الذي يعني ومنذ اللحظة اأوى للمرحية أن امخرج
يوحد بيننا كمتفرجن ركاب ي نفس القطار وبن الراكب امسام
إحدى شخصيات امرحية وسوف نتعرض للتفتيش من عامل
التذاكر مثل الراكب وبالتاي فنحن خاضعون لسيطرة وبطش

عامل التذاكر امسيطر عى مصر امسافر بل كل امسافرين
طوال وجودهم بالقطار .وهذا من أجمل ما حملت لنا الرؤية
اإخراجية لتلك العاقة امشكلة كا سرى طوال العرض ،سلطة
عامل التذاكر مارس عى امسافر /امتفرجن ويبقى بينها
الراوي وتلك الشخصية بقيت بدون تفسر من الرؤية اإخراجية
رغم إمكانية تفسرها وتحميلها كثرا من الداات فوق ما
حملها النص.
فشخصية “الراوي” ي نص عبد الصبور ،هو را ٍو بالفعل يحي
ويعلق عى ما يحدث بحيادية واضحة وغر واجبة ،فهو يرى
الظلم والقهر الواقع عى امسافر وا يتدخل سوى بالتعليق
وبقليل من تفسر ما يحدث بحيادية وإن وصفناه بالرود ي
امشاعر وجمود الفعل نكون قراءنا النص جيدا وتلك طامته
الكرى فلو تدخل أو اعرض لرما نهى العامل امتجر عن
جروته ورما أنقذ امسافر ،الراوي هنا يبدو مرتاح الضمر حتى
لحظة النهاية حن يقتل عامل التذاكر امتجر امسافر ،يقف
الراوي متسائا ي ختام امرحية :ماذا أفعل...؟
ويدعونا العرض لنتساءل :فاذا عنا نحن امتفرجون وقد وضعنا
ي نفس امكانه مع امسافر امسام امسمى “عبده” ،وبالتاي
سوف مارس علينا نفس القهر أو مورس علينا بالفعل من عامل
التذاكر امسمى “سلطان”؟ بل وكل اأساء التي حملها ورح
بها للمسافر ولنا كمتفرجن (اإسكندر  -الحجاج – إلخ) وكلهم
جبابرة وليسوا مجرد ساطن أو حكام فقط.
وقد برع اممثل اموهوب د .عاء قوقة ي أداء دور عامل
التذاكر بكل ماتحمل الشخصية من داات بساسة تؤكد فهم
الشخصية .فيا جاء اأداء الهادئ لشخصية الراوي من اممثل
د .جهاد أبو العينن ليؤكد عى حياد الشخصية أمام تجر عامل
التذاكر عى امسافر ،ذلك الحياد امقيت الذي يدعونا نحن
ركاب نفس القطار إى التفكر هل حياد الراوي هنا مقبول أم
مذموم؟ كا يدعونا لنفكر فيا مكن أن يفعل /نفعل إزاء كل
ما حدث للمسافر؟ والحقيقة أكمل سيمفونية اأداء الفنان
محمود عباس ي أداء دور امسافر امقهور بطبعه واسمه
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“عبده” وابنه عابد بل وكل عائلته التي تجمل لقب “عبدون”.
إن سلسلة العبودية التي يقبع بها امسافر هي من مكنت
امتجر من تجره وماديه فيه وكان للراوي دور هام م يقم به
وتلك هي امسألة؟!
كانت اموسيقى الحية امصاحبة للعرض وامسافرة معنا داخل
القطار من جاليات العرض التي ا تغفل فقد أضفت حيوية
للعرض .وأكدت عى امواقف امتوترة به بل وأعطت ملمحا
محليا باعتادها عى آات النفخ واإيقاع امرية الصميمة.
تسجيل دخول..
هاي عفيفي مخرج مرحي جريء يذهب ي كل عرض
مرحي مذاهب جديدة بحيث ا تستطيع أن تحره فنيا
ي مكان أو اتجاه فني واحد ،حينا يتجول ي الراث فيقدم
عرضا مرحيا يبقى ي ذاكرتك وتسعى مشاهدته كلا قدم
وحمل اسم (عن العشاق) عن كتاب (طوق الحامة) من
تراث اأدب العري ابن حزم .والعرض جولة رقيقة عن الحب
وامحبن مصحوبة بأغنيات شجية عذبة قدمة وحديثة توثق
لحالة العشق طوال الزمان وأبعادها الدرامية هجر وحب
ووصال ودال وما زادها جاا تقديم العرض ي قر اأمر
طاز والتجول ي أنحائه الرحبة التي تعادل لهاث الحبيب ي
أثر امحبوبة التي داما محجوبة خلف حجب العادات والتقاليد
لكن هوى القلب ا مكن حجبه.
ثم تجده يقدم عرضا غنائيا آخر ولكن بذائقة غربية حديثة
حيث موسيقا الجاز والروك ي مذاق رقي وغناء يجمع بن
الطرب واأداء اأوبراي ي مرحية “ليى” تأليف النص
واموسيقى إبراهيم موريس وغناء مجموعة موهوبة من
اأصوات الشابة التي شكل منها امخرج فريقن للتناوب
طوال لياي العرض وميز العرض أيضا امنظر امرحي لحازم
شبل تردد ي مرحية “ليى” نفس الفكرة الدرامية أي الحب
اممنوع أو امحارب من قوى الر ،بركيبة فنية غنية طموحة
لتقديم أوبرا مرية بااعتاد عى تأليف موسيقى وأداء
ومثيل مجموعة رائعة من اأصوات لشابات وشباب ،وواضح
أن طموحهم كبر من ااسم الذي حملته فرقتهم وهو (امرح
الغناي امري) التي نتمنى أن تستمر لتكون إحدى فرق
امرح امستقل التي تهتم وتعمل عى إحياء امرح الغناي
امري.
ويذهب ي مرحية (زي الناس) مرح برتولد بريشت
الساخر ي نقده ااجتاعي ليقدم مع مجموعة من اممثلن
منهم هشام إساعيل وماهر محمود أداء ساخر يقرب من
الرلسك ليحفز ذهنك لتأمل ما يجري حولك مع ااستغناء عن
نرة امبارة التي نجدها ي مرحيات بريشت غالبا .فينطلق
العرض إى التعامل برؤية جديدة تناسب عر اميديا وتتفهم
مقتضيات البعد الزمني بن عرين وفكرين مع الحفاظ عى
روح النص اأصي.
ومؤخرا قدم امخرج هاي عفيفي تجربة هامة عى مرح
الهناجر تحمل عنوان “تسجيل دخول” مع مجموعة من
الفنانن الشباب من كتابة اثنن من الكتاب ها إساعيل
إبراهيم وفادي سمر.
وأن كلمتي العنوان نكرة لفقدها حري التعريف “ال”
فأنت تحار ي معني العنوان (تسجيل ودخول) وتتواى اأسئلة
ي ذهنك “أي تسجيل؟ ودخول إى أين؟” وتلك أسئلة عليك
حملها ي ذهنك رما استطعت اإجابة عليها .وأنك كمتفرج
لن تصل إى إجابة محددة قبل دخولك للعرض ،فاأمر يتطلب
منك بعض التأمل والتفكر ي أحداث العرض امراوغ الذي كتبه
كاتبان جديدان مع ببعض ارتجاات من فريق التمثيل امميز
رغم أن بعضهم يقف عى امرح للمرة اأوى.
فوق خشبة امرح مفردات من الديكور توحي بأن امكان شقة
أو منزل ،ي امستوى اأعى شباك مغلق ومغطى بستارة وعى
الحائط ساعة تدور با توقف ي رعة مضاعفة عن الرعة
امعتادة لحركة الدقائق والثواي ي الساعة .ي امستوى اأوسط
“خشبة امرح” مقاعد وفوتيه ثم مرآة إى اليمن ،وقاعدة
تواليت وثاجة منزلية بيضاء إى اليسار يقابلها ي أقى اليمن
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وبالقرب من حافة الخشبة ،باب خشبي موارب فا هو مغلق
وا هو مفتوح ،كا أنه قريب من درجات السلم التي تربط
الخشبة مقاعد امتفرجن التي جعلها امخرج امستوى اأول
للتمثيل حيث بدأ العرض بدخول شخصية فريدة من بن مقاعد
امتفرجن .شخصية رجل ا تحمل اسا مثل بقية الشخصيات
وترتدي مابس غر بقية الشخصيات ،يرتدي الرجل بدلة سهرة
سوداء مع قميص في وبابيون أسود ثم كاب أسود بحلية
حمراء وقبعة كبرة بنفس األوان ،تجمع مابسه بن الفي
واأسود واأحمر ،كا تجمع ي تصميمها بن مابس رجل راقي
ومابس ساحر أو مهرج ولكن بدون عصا لكننا لو نأملنا سنجد
استخدامه لزراعه وأصبع يده اليمنى ي اإشارة والكام تقرب
من مهمة العصا عند الساحر .يجمع أداء الشخصية الذي قام
به اممثل “أحمد السلكاوي” براعة ي واحد من أهم أدواره
كوجه معروف ي امرح امستقل ،يجمع أداؤه بن أداء الساحر
الذي يعرف كل يء عن اللعبة فوق امرح ويشارك بها حن
يصعد خشبة امرح وبن دور الراوي الذي يقوم بالحديث
مع امتفرجن منذ لحطة العرض اأوى وهو يخرق صفوفهم
ثم يصعد إى امرح ثم يعاود النزول بينهم ي امستوى اأول
أكر من مرة .ي البداية هو واحد مننا أي متفرج /مواطن ،ثم
ي لحظة ما يصعد بن شباب العرض عى امرح ليكون اعبا/
مؤديا ،لكنه ا يتحدث معهم بل يتجول حرا بينهم ويستمع
أحاديثهم وخافاتهم بينا يقوم بعمل ما ا نتفهم كنهه إا ي
نهاية العرض.
فثمة دمية ي من امرح معلقة عى شاعة ،غر محددة
امامح وهذا ما يقوم به الساحر /الراوي إعطاءه مامحه
البرية عر ما يختار من أشياء تخص الشباب مثل شعر

مستعار لفتاة ،صدرية لشاب ،كوفية شاب آخر ،نظارة فتاة
وهكذا يشكل الساحر /الراوي النموذج الذي يريد من ما ميز
النموذج البري وهم مجموعة الشباب من حوله .عى الجانب
اآخر فإن مجموعة الشباب والشابات ا يدرون أو ا يدركون
ما يفعل بل إنهم غر مدركن لوجوده بينهم أصا.
هنا ا بد وأن يثار سؤال حول أسباب غفلة هؤاء الشباب
عن وجوده بينهم ،هل غفلة وعي أم غفلة انشغال بحكايات
الفيسبوك حتى غدت أهم ما يحدث حولهم؟
هنا مكننا أن نصل إى بعض معنى لعنوان امرحية “تسجيل
دخول” كمصطلح حديث ارتبط معناه بوسائل التواصل
ااجتاعي مثل الفيسبوك و«توير» والريد اإلكروي وغرها،
فمن يتعامل معها عليه تسجيل دخول لحساب خاص به
ثم يتواصل مع أصدقائه عر صفحته الشخصية أو جروب
أي مجموعة تتواصل معا بالحوار والحديث ،وهذا ما أكده
امخرج من خال عكس صفحات من الفيس عى واجه الثاجة
اموجودة يسار مقدمة امرح .وقد رأت بعض اأقام التي
تناولت العرض أن اختيار امخرج للثاجة يدلل عى برود
التواصل بن الشباب وإن كان بهذا الرأي شطط لكنه يقبل إى
حد ما.
تحكم عاقة الشباب فكرة أنهم يتواصلون عر وسائل التواصل
ااجتاعي ثم تأي رغبتهم ي اللقاء والخروج معا ،ولكن هذا
اللقاء الحي ا يتم مطلقا أن أحدهم ا يريد مقابلة اآخر
ي الواقع ،أسباب ذاتية حيث يرى بعضهم عيوب ومثالب ي
اآخر مثل أن فان هذا كذا أو كذا ففي وجود هم معا عى
الفيس طوال الوقت ما يؤكد عجزهم عى اللقاء الحي وجها
لوجه.
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تأكد هذا العجز عن الفعل امفيد ي مشاهد ثاثة  -تضمنت
أحداث وقعت بالفعل أثناء سنوات الثورات امرية منذ 2011
وما بعدها  -عرضت صفحات من الفيسبوك عى واجه الثاجة
برعة كبرة ثم تابعنا تعليقات الشباب عليها بالدهشة أو
التعجب أو كلات ااستنكار فقط وهم يدورن ي دائرة مغلقة
تشكلت من حركتهم عى امرح وقد نكون نحن كمتفرجن
فعلنا مثلهم ي واقعنا أحيانا أو داما وهنا يتاس العرض مع
جمهوره.
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جريدة كل المسرحيين

وي تأكيد لفكرة الفعل السلبي من الشباب جاءت مشاهد
طلب الطعام من مطعم للأكوات الجاهزة ،لكن الطعام ا
يأي إى نهاية امرحية ،تواى طلب الشباب للطعام عر الهاتف
النقال ،كل مرة يقوم شاب أو شابة من اممثلن بالحديث مع
عامل الدليفري التائه ويعدهم برعة الوصول لكنه ا يصل
أبدا .رما من هنا كتب بعض من كتبوا حول امرحية واصفن
إياها بكونها مرحية عبثية أي تنتمي مرح العبث رابطن
بن فكرة انتظار عامل الدليفري وامرحية الشهرة “ي انتظار
جودو”.
والحقيقة أن اانتظار كثيمة درامية ا يكفي وجودها ي أي
نص درامي لوصفة “بدراما العبث” ،التي تنطلق فكريا من
فكرة ا جدوى أي فعل ي الحياة أن ا يء يتحقق وا يوجد
يقن أي يء ،إن الشك وعدم الثقة هو يقن الشخصيات ي
الحياة.
لكن ما يحدث ي “تسجيل دخول”” نقد أفعال وأفكار شباب
خذلوا اللحظة التاريخية التي توفرت لهم وهي تغير نظام
كامل أثناء الثورتن بعدم القيام ما كان يجب عليهم القيام به،
طلبوا الطعام كأحد شعارات الثورتن (عيش ..حرية ..عدالة
اجتاعية) وم يذهبوا إحضاره بل اكتفوا باسم امطعم (بكرة يا
أحى من النهاردة بكرة يا يومنا الجديد) فلم تسعفهم ثقافتهم
الهشة امتسارعة مثل صفحات الفيسبوك وم تقدم لهم تراثهم
امري اأصيل مثا ي قول الشاعر (وما نيل امطالب بالتمني
ولكن تؤخذ الدنيا غابا).
ثم الخطأ الثاي كان الخافات الشخصية بينهم وفشل لقائهم
والكمون خلف مشكاتهم الفردية
الشاعر يبحث عن ذاته والفتاة تبحث عن عريس واأخرى
تعاي قصور النظرة للمرأة ي مجتمع ذكوري وأخرى تجد ي
ااحتجاب عن الناس ماذا لها ،كل هذا يحدث منهم وهم
ي غفلة عن ما خطط لهم ي نهاية امرحية وهو احتفال
الشخصية امتعددة اأوجه الساحر /الراوي ما أطلق عليه
“اليوم العامي للصمت” وذلك بعد أن طردهم من امنزل/
السكن الذي احتموا به ودفعهم إى باب الخروج فيا جلس هو
مع الدمية التي شكلها عى هواه لتجمع بن أجمل أشيائهم،
ويحملها ليجلس بها عى امقعد الكبر متصدرا امشهد غر عابئ
بدهشتهم لطرده لهم ويسود الصمت وتنهي امرحية.
سجيل دخول فكرة وإخراج هاي عفيفي كتابة إساعيل
إبراهيم  -فادي سمر مع ارتجاات اممثلن أحمد السلكاوي –
أوسكار نجدي  -شادي الداي – ميشيل  -محمد الشافعي – منة
حمدي  -ندى نادر  -هبة الكومي ديكور وإكسسوار مي كال..
أزياء د .مروة عودة ..مونتاج فيديو أحمد روي ..موسيقى
محمد صاح ..إضاءة هاي عفيفي  -محمد عبد امحسن.
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وداعا رفاق مسرة اإبداع المسرحي
بالوطن العربي

عمرو دوارة

رحل عن عالمنا هذا العام  -وفي صوت رهيب ا يليق بكم عطائهم  -نخبة من كبار المسرحين بالوطن
العربي ،وذلك بالرغم من أننا نعاني دائما ممن يدعون انحيازهم للقومية العربية ولدعوة الوحدة الفنية
واأدبية مع اأشقاء العرب ،وذلك فقط حينما يتسابقون في الحصول على دعوات المشاركة بالمهرجانات
المسرحية العربية وخاصة بالدول النفطية بالمشرق العربي!! ،ولكنهم لأسف ا يعلمون شيئا  -وا يحاولون
 عن تفاصيل خريطة اإبداع المسرحي العربي ،وأكر دليل على ذلك عدم مشاركتهم في رثاء كبارالمبدعن المسرحين الراحلن كل عام!! .وفيما يلي محاولة متواضعة نتذكر من خالها إسهامات بعض
المسرحين الكبار الذين أثروا بجهودهم مسرة المسرح العربي ورحلوا عن عالمنا خال عام .2018

 الفنانة اجزائرية صونيا(توفيت )2018 -5 - 14

جريدة كل المسرحيين

الفنانة سكينة مكيو وامعروفة باسمها الفني “صونيا” توفيت
الرطان ،وهي
عن عمر يناهز  65سنة بعد معاناتها من مرض ّ
من مواليد مدينة “اميلية” بواية جيجل .تخرجت ي “معهد
التكوين الدرامي” برج الكيفان دفعة  .1973وقد ع ّينت بعد
تخرجها مديرة لنفس امعهد ،ولنجاحها ع ّينت عى رأس امرح
الجهوي لواية “سكيكدة” .أمضت كل حياتها ي خدمة امرح
والفن بالجزائر ،وعى مدار أكر من أربعة عقود قدمت أكر
من خمسن عما مرحيا ،ومن أهم امرحيات التي شاركت
ي بطولتها “ :لنعر للعام الذي عرنا ”،حرية والحواس”،
“الرخة”.
وقد عملت الفنانة القديرة صونيا كممثلة إى جانب نخبة
من كبار نجوم امرح الجزائري ومن بينهم الفنانن الراحلن:
عزالدين مجوي ،عبد القادر علولة ،وامحمد بن قطاف،
والفنانن سيد أحمد أقومي وزياي الريف عياد.
وباإضافة إى مجموعة أعالها امرحية شاركت ي بطولة
عددا من اأعال السينائية والتلفزيونية ،كا كانت لها بعض
امحاوات ي ااخراج السيناي لكنها م تستمر فيها طويا.
ويحسب للفنانة القديرة نجاحها ي تسجيل حضور مميز
ي الذاكرة الجزائرية والعربية من خال عدة أعال مرحية
وتلفزيونية مهمة.
ويجب التنويه إى أنها قد حملت هموم امجتمع فوق خشبات
امسارح الجزائرية وي الخارج ،كا عرفت بالتزامها العميق
بكل ما يخدم اإنسان ويرتقي ّ
بالذوق ،وظلت طوال حياتها
مناضلة من أجل قضية امرأة ومدافعة عن حقوقها ،ويذكر ي
رصيدها الفني تأسيسها للمهرجان “الوطني للمرح النّسوي”.
وكان آخر عمل قدمته للمرح هو“ :بدون عنوان” الذي
أخرجته ومثلت فيه إى جانب الفنان مصطفى عياد ،كا
شاركت ي فيلم “طبيعة الحال” للمخرج كريم موساوي.
تزوجت لفرة من اممثل والنجم الجزائري أحمد أقومي ،كا
تزوجت لفرة أخرى من شاعر العامية امري أحمد فؤاد نجم
(فكانت الزوجة الرابعة بالنسبة له وقد تم طاقها حينا
أرت عى اإقامة ي الجزائر ورفض هو اإقامة بها بصفة
مستمرة).
 اأديب السعودي محمد العيثم(توي )2018 -7 - 14
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صونيا

كاتب ومرحي سعودي ولد منطقة “بريدة” ي  19مايو
عام  ،1948ودرس ي مدارسها وأطل أول مرة مذيعا من
تليفزيونها قبل أن ينتقل إى مدينة “الرياض” ليدرس اإعام
ي “جامعة املك سعود” ،ثم يحصل عى ماجستر ي الصحافة
امطبوعة من جامعة واية “كاليفورنيا” عام  .1985وبعد
عودته لباده عمل محارا ي قسم اإعام ي “جامعة املك
سعود” بالرياض ،وكتب ي الصحافة بشكل منتظم أكر من
ثاثن عاما ،وقام بتنفيذ الكثر من اأعال التلفزيونية ،وصدر
له أربعة كتب ثاثة ي امرح والنقد باإضافة إى رواية،
وبلغ عدد مرحياته خمسة وأربعن مرحية باإضافة إى
مسلسلن.
عمل مستشارا للمهرجان “الوطني للثقافة والراث” (مهرجان
الجنادرية) ي مجال الفنون ،وشارك ي نشاطه امرحي
ست عرة عاما ،كا شارك ي كثر من النشاطات الثقافية
للنادي اأدي و”جمعية الثقافة والفنون” ،وي عدد كبر من
امهرجانات امرحية.
صدر له عدة إصدارات مرحية مهمة ومن بينها مرحيتي:
“الطقس امرحي”“ ،كوميديا بن بجعة” ،وبحوث ومقاات
أخرى ي امرح النص ،الشخصية ي امرح ،السينوغرافيا
والعرض ،وكتب أكر من أربعن نصا مرحيا وتلفزيونيا نفذ
كثر منها ،ومثلت نصوصه محليا وخارجيا ،وقدمت بعض
أعاله بكل من ”:جامعة املك سعود”“ ،جامعة املك عبد
العزيز” ،و”جامعة املك فهد للبرول وامعادن “و”الجمعية
العربية السعودية للثقافة والفنون” ،كا قدمتها عدة جهات
أخرى خارج السعودية ،وحاز عى عدد من شهادات التقدير،

محمد العيثم

كا حصل عى براءة ااستحقاق اأوى من جائزة “أبها
الثقافية” عن نص مرحية “الهيار” .
شارك بالتحكيم ي مهرجانات الجامعات ،ومهرجانات الفرق
اأهلية للمرح ي دول مجلس التعاون الخليجي ،وكذلك
بشكل منتظم ي مهرجان امرح السعودي ،ومرح دولة
الكويت.
تفرغ للعمل اإعامي وحار ودرب ي ورش الصحافة
والفنون وأرف عى ورشة التدريب امرحي بالرياض،
كذلك عمل عضوا داما ي اللجنة الدامة للفرق امرحية
اأهلية لدول “الخليج العري” ،وعضو جمعية ااتصال
واإعام السعودي ،وعضو “الجمعية العربية السعودية
للثقافة والفنون” ،كا قام بتقويم وتنفيذ الكثر من اأعال
التلفزيونية ،وكتب الكثر من اأفام الوثائقية وأفام اإعانات
الخفيفة للتلفزيون واأذاعة ،وبرامج الدراما التمثيلية .شارك
ي البحوث اإعامية وعمل مستشارا أكر من جهة حكومية،
وعمل منذ عام  1986مستشارا مع كل من“ :الركة العامية
لإعام” ،وركة “أرا الدولية لإعام” ،وركة “البيان لإعام”،
و”امجموعة السعودية لأبحاث والتسويق” .
 الفنانة التونسية خديجة السويسي(توفيت )2018 - 8 - 15
ممثلة تونسية من مواليد عام  ،1944وتعد من أبرز الوجوه
الفنية التونسية ي مجاات امرح والدراما التليفزيونية
والسينا .اشتهرت بشخصية “دوجة” ي السلسلة الشهرة
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 الفنان اموريتاني إبراهيم ولد سمير(توي )2018 - 9 - 4

حمدي عيد

“شوفي حل” التي حققت من خالها نجاحا كبرا ونسب
مشاهدة قياسية .كانت بداية انطاقها من خال امرح
عام  ،1964وذلك بعد تخرجها من “مركز الفنون الدرامية”
الذي التحقت به عام  .1961حيث كانت بداياتها امرحية
من خال فرقة “الكاف” (التي قام بتأسيسها امرحي الكبر
امنصف السويي مدينة “الكاف” شال غري تونس) ،ثم
التحقت بعد ذلك بفرقة “بلدية تونس العاصمة للتمثيل”،
ومن أعالها امرحية“ :راشمون”“ ،الخادمات”“ ،السندباد”،
“الزير سام”“ ،مواي الحسن الحفي”“ ،حال وأحوال”،
“كل فول ملهي ي نواره” ،النساء ي خطر”“ ،عيد الزواج”،
“ذكرى امياد” ،وهي من بطولتها وتأليفها أيضا .وخال
مسرتها الفنية شاركت ببطولة عدد من امرحيات والتي مثل
بعضها “تونس” بكل من مهرجان “قرطاج الدوي” ومهرجان
“الحامات،
وبعد نجاحها امرحي انتقلت إى الدراما التليفزيونية وبرزت
ي عدة مسلسات تونسية ،كا شاركت ي بعض اأفام
العامية .وهي زوجة اممثل وامرحي التوني الكبر امنصف
السويي الذي كان خر سند فني لها.
وتضم قامة أعالها الفنية :الفيلم اإنجليزي العامي:
“القراصنة” ،وفيلم “الحادثة” لرشيد فرشيو (،)2008
ومجموعة كبرة من اأفام التليفزيونية ومن بينها :للناس
حكاية ( ،)1991الدوار ( ،)1992أمواج ( ،)1994غالية
( ،)1999ريحانة ( ،)2001شمس وظال ( ،)2003شوفي حل
(.)2009 - 2007
وجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة قامت منذ عدة سنوات
بتأسيس ركة خاصة لإنتاج الفني.
 الفنان اأردني ياسر امصري(توي )2018 - 8 - 23

كا شارك بالعديد من امهرجانات امحلية والعربية من خال
مجموعة من العروض امرحية .عمل مدربا للفرقة الوطنية
التابعة لوزارة الثقافة ممثلة اأردن ي معظم امهرجانات
العربية والدولية حتى نهاية عام .2007
نال عدد من الجوائز من بينها :جائزة الدولة التشجيعية
للمملكة اأردنية (مناصفة مع الفنان منذر رياحنة (عام
 ،2009درع تكريم من الشاعر السعودي جعفر امطري
أدواره ي الدراما البدوية عام  ،2016درع تكريم من جامعة
“عان اأهلية “ي اإحتفال بيوم امرح العامي عام .2016
تضم قامة أعاله امرحيات التالية :كاكيت (،)1993
ياسامعن الصوت ،أنت مش أنت ( ،)1994أنت مش عارف
( ،)1995سوبر ماركت رمضان ،كأنك يا بوزيد ،آدم لوحده
( ،)1996مدينة السوسنة ( ،)1997ظلمة اإمراطور (،)1998
شيخ القلعة ( ،)2005كوميديا سوداء ،الدائرة ،شباب الجامعة
( ،)2007زايد والحلم ( ،)2008برا إن حكت (،)2009
سليمى ( ،)2014حكاية عشق أردنية (.)2018
وذلك باإضافة إى مجموعة “امسلسات التلفزيونية” التالية:
الفرداوي ،عرس الصقر ،ذي قار ،أمرؤ القيس الثأر امر،
زمان الوصل ،الحجاج ،العدول ،الطوفان ،آخر أيام اليامة،
شو هالحي ،الطريق الوعر ،دعاة عى أبواب جهنم ،مر بن
عدوان ،الرحيل ،أبو جعفر امنصور ،العنود ،رجال الحسم،
القعقاع بن عمرو التميمي ،عائلة أبو حرب ،رايات الحق،
بوابة القدس ،عطر النار ،الحرير والنار ،تحت اأرض ،دوائر
حب ،الوعد ،ملحمة الحب والرحيل ،إخوة الدم ،أريد رجا،
العهد :الكام امباح ،عناقيد النور ،العزمة ،مالك بن الريب،
وعد الغريب ،الجاعة ،هارون الرشيد ،يء من اماي.
وأيضا ي مجال “السينا” :الطريق إي إيات ( ،)1993الرغبة
ي السقوط ( ،)2007كف القمر (.)2011

إبراهيم ولد سمر

 اأديب الكويتي إسماعيل فهد إسماعيل(توي )2018 - 9 - 25
كاتب ورواي كويتي متفرغ منذ عام  ،1985من مواليد
مدينة “البرة” العراقية ي أول يناير عام  ،1940وحصل عى
بكالوريوس أدب ونقد من “امعهد العاي للفنون امرحية”
بدولة الكويت .عمل ي مجال التدريس وإدارة الوسائل
التعليمية ،وأدار ركة لإنتاج الفني.
برغم غزارة انتاجه الرواي والقصي إا أنه أثرى امكتبة
العربية أيضا بكتابته لبعض امرحيات ومن بينها :النص
( ،)1982للحدث بقية ابن زيدون ( ،)2008طيور التاجي
( ،)2014كا قام أيضا بكتابة بعض الدراسات امرحية
القيمة ومن بينها :الفعل الدرامي ونقيضه ( ،)1978الكلمة -
الفعل ي مرح سعد الله ونوس (.)1981
ويعد اأديب إساعيل فهد إساعيل امؤسس الحقيقي لفن
الرواية ي الكويت ،لكونه مثل إحدى العامات الروائية
العربية امحسوبة ي ساء فن الرواية ،فلقد استطاع لفت
592
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جريدة كل المسرحيين

ممثل أردي ولد ي  22نوفمر عام  1970مدينة “الكويت
“ لعائلة مكونة من سبع أش ّقاء وشقيقات ،حصل عى
بكالوريوس علوم موسيقية من” اأكادمية اأردنية
للموسيقى” (تخصص رئيي آلة الكارنيت) ،وهو عضو ي
نقابة الفنانن اأردنين.
بداية عمل كمدرب رقصات فنون شعبية واستعراضية منذ
عام  ،1986انخرط بالحركة الفنية منذ عام  ،1993ي أول
عمل له مرحية “ كاكيت” ضمن مهرجان الشباب الثاي
اأردي ،وقدم مع فرقة “مرح امرح” التي أسسها خالد
الطريفي عام  1994مرحية “يا سامعن الصوت” ،إى أن
تفجرت موهبته ي عام  2007ي أداءه لدور الفارس والشاعر
مر بن عدوان ،وكان أول دور بطولة مطلقة له .شارك ي
العديد من امسلسات اأردنية والعربية التاريخية والبدوية،

يار امري

وُلد الفنان إبراهيم سمر أميجن مدينة “نواكشوط” ي أكتوبر
عام  ،1975وعاش جزء من طفولته ي مدينة “بتلميت” ،قبل
أن يعود إى العاصمة ليعيد اكتشاف عوامها بغريزة الفنان
الباحث عن كنه اأشياء .وتلقى تعليمه اابتداي مقاطعة
“لكر” ،فكان معلمه هو أول من اكتشف ميوله الفنية
وموهبته ي التمثيل ،فأركه ي بعض العروض امرحية
بامدرسة ،فأثبت موهبته ولفت اأنظار إليه منذ ذلك الوقت.
وانخرط ى السنوات الاحقة من حياته ى العمل الشباي
بالعاصمة ،حينا كانت امراكز الثقافية التابعة للسفارات
العربية ى “نواكشوط” هي امتنفس الثقاي الوحيد أمثاله
من الشباب ي نهاية الثانينات وبداية التسعينات .وظل
مارس هوايته بوجع امثقف املتزم بقضايا مجتمعه ،إى أن
نجح ي مسابقة نظمتها الوظيفة العمومية ،لتبدأ مرحلة
جديدة من حياته ،أصبح فيها مفتشا للشباب والرياضة،
ومرحيا مؤسسا لفرقة “روق” التى أحيت آمال محبي
امرح ي موريتانيا.
ويعد اممثل وامرحي الكوميدي اموريتاي إبراهيم ولد سمر
من أبرز امرحين امعارين وأحد أهم الشخصيات الثقافية
الشبابية ي دولة “موريتانيا” ،وقد شغل منصب مفتش
“للشباب والرياضة” ي وزارة الشباب اموريتانية ,وكذلك توى
منصب اأمن العام للمعهد الدوي للمرح “فرع موريتانيا”,
كا ترأس جمعية “روق امرحية” التي يعتر اأب الروحي
لها .عمل بعد تعيينه ك�”مفتش للشباب” ي بلورة مشاريع
التعليم الحر للشباب ي العديد من امقاطعات موريتانيا،
خاصة امناطق الريفية البعيدة ،وأسهم ي تكوين العديد من
الجمعيات الثقافية والفرق امرحية إعداد أجيال “ثقافية”
تدفع بالعمل الثقاي والفني ي “موريتانيا” إى أقى الحدود.
واشتهر الراحل بثنائيته ي التمثيل مع اممثل الكبر محمد
ولد سيدي محمود ،وقدم معه مرحية “ويل أمك يلوراي”،
التي اقت شعبية كبرة ي “موريتانيا” ،كا أخرج كثرا من
اأعال امرحية .وشارك ي عدد من امهرجانات امرحية
ي داخل وخارج موريتانا ،كا مثل باده خارجيا ي العديد
من امهرجانات العربية ي تونس وامغرب واإمارات وأبرزها
مهرجان “دبا الحصن “بالشارقة ،وملتقى القاهرة للعرائس
الذي نظمته “الهيئة العربية للمرح” .وتعد كتاباته عن
واقع امرح اموريتاي من أهم امراجع عن تاريخ امرح ي
موريتانيا.
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اأنظار إى موهبته منذ تقدمه لروايته اأوى بعنوان “كانت
الساء زرقاء” عام  ،1970يعد إساعيل فهد إساعيل منزلة
العمود اأهم للفن الرواي والقصي ي” الكويت “خصوصا.
ويحسب له رعايته واحتضانه مواهب عدد كبر من كتاب
القصة القصرة والرواية .وتضم مجموعة إبداعاته اأعال
الروائية التالية :كانت الساء زرقاء ( ،)1970امستنقعات
الضوئية ( ،)1971الحبل ( ،)1972الضفاف اأخرى (،)1973
ملف الحادثة  ،)1975( 67الشياح ( ،)1975الطيور واأصدقاء
( ،)1979خطوة ي الحلم رواية ( ،)1980النيل يجري شاا -
البدايات ( ،)1983النيل يجري شاا  -النواطر ( ،)1984النيل
الطعم والرائحة ( ،)1989إحداثيات زمن العزلة ،الشمس ي
برج الحوت ( ،)1996الحياة وجه آخر ( ،)1996قيد اأشياء
( ،)1996دوائر ااستحالة ( ،)1996ذاكرة الحضور(،)1996
اأبابيليون ( ،)1996العصف ( ،)1996يحدث أمس (،)1997
بعيدا ..إى هنا ( ،)1997الكائن الظل ( ،)1999ساء نائية
( ،)2000ي حرة العنقاء والخل الوي (.)2014
جدير بالذكر أنه قد فاز بجائزة الدولة التشجيعية ي مجال
الرواية عام  ،1989وأيضا جائزة الدولة التشجيعية ي مجال
الدراسات النقدية عام .2002

جريدة كل المسرحيين

 امسرحي العراقي الكبير د .شفيق امهدي(توي )2018 - 10 - 2
فنان قدير ومخرج مرحي متميز من مواليد محافظة
“الديوانية” عام  ،1956وكان والده يعمل كاتب عدل
وتنقل ي عدة محافظات أهمها مدن الوسط التي أكمل
فيها دراسته ،ولنزوعه وحبه وهوايته لفن امرح إنتقل اى
محافظة “بغداد” ليواصل عشقه لهذا الفن النبيل متتلمذا
عى يد نخبة من عالقة امرح العراقي ي أكادمية الفنون
الجميلة ي “جامعة بغداد” ،وقد حصل من اأكادمية ذاتها
عى درجتي :اماجستر والدكتوراه ،وذلك دون أن ينقطع عن
مشاركاته كأستاذ أكادمي وممثل ومخرج فيها وي بعض الفرق
امرحية اأخرى ،اى أن أصبح باانتخاب امبار وباأغلبية
الساحقة عميد لأكادمية ي عام  .2003وقد شغلته دوائر
اميدان امرحي والثقاي والوظيفي ي مؤسسات وزارة الثقافة
العراقية فعمل مديرا عاما لدار ثقافة الطفل عام  ،2003ثم
اختر مديرا عاما لدائرة السينا وامرح بالعراق ،كا عمل
مديرا عاما لدائرة الفنون التشكيلية ي وزارة الثقافة حتى
وفاته أثر جلطة قلبية.
وجدير بالذكر أن د.شفيق مهدي يعد أحد امخرجن امتميزين
امعروفن بتوجهاتهم التجريبية ،فقدم عروضا بارزة ي امرح
العراقي امعار تؤصل وتعر عن هذا اإتجاه ومن أهمها
مرحيات“ :مكبث” و”العاصفة” لوليم شكسبر“ ،مشعلو
الحرائق” ماكس فريش ،ومرحية “امعطف” عن رواية أديب
الروي الكبر جوجول (بااسم ذاته) وكانت أطول عرض
صامت ي تاريخ امرح العراقي ،كا أخرج مرحية “لعبة
حلم” للكاتب السويدي أوجست سريندبرج ،إضافة إى كثر
من العروض اأخرى.
وكأستاذ أكادمي شارك ي اإراف ومناقشة أكر من مائة
رسالة ماجستر وإطروحة دكتوراه ي معظم كليات الفنون
الجميلة داخل وخارج بغداد.
ومن عطاءاته اأخرى إصداره لبعض امؤلفات امرحية ومن
أبرزها“ :أزمنة امرح”“ ،الشفرة والصورة ي مرح الطفل”،
“اموجز ي تاريخ امرح العراقي”“ ،اموجز ي تاريخ امرح
الفرني الحديث :دراسة ي جون بول ارتر” ،وكراسة “مفهوم
الزمن ي امرح الفرني الحديث :دراسة عن جون بول
سارتر” ،إضافة إى عرات البحوث ي تخصصه امهني.
وكان من امنطقي أن تتوج مسرته بحصوله عى بعض الجوائز
وشهادات التقدير والتكرمات ومن أهمها :حصوله عى جائزة
العدد 592
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إساعيل فهد إساعيل
شفيق امهدي

أفضل مخرج مرحي ي العراق عام  ،1989وتكرمه مهرجان
امرح اأمازيغي بامملكة امغربية عام .2008
 الفنان اجزائري محي الدين بو زيد (محيو)(توي )2018 -10- 12
الفنان امرحي محي الدين بوزيد والشهر باسم الشهرة
“محيو” فنان شعبي أصيل وصادق ومحبوب جدا  ،اشتهر
بطيبته وقدرته عى تقديم الكوميديا وإثارة الضحكات،
وخاصة بعدما نجح ي صنع اابتسامة عى وجوه الكثر من
الجزائرين بأدائه أحد أدوار البطولة ي امسلسل الكوميدي
الشهر “جحا” ،ما جعله معروفا ومحبوبا لدى جميع
العائات الجزائرية .وقد توي بامركز ااستشفاي الجامعي
مدينة “باتنة” عن عمر ناهز الستة والخمسن عاما  -وذلك
بعد مرض عضال طبقا ما نقلته وكالة اانباء الجزائرية -
وشارك ي مراسم جنازته وتأبينه وزير ثقافة بالجزائر الشاعر
عز الدين ميهوي.
وجدير بالذكر أن الفنان محي الدين بوزيد الذي كان من
ذوي ااحتياجات الخاصة قد تحدى إعاقته و أثبت وجوده
ي الساحة الفنية التي خلف فيها أكر من ثاثن عما فنيا
متميزا .وكان يقول دوما“ :كافحت طويا حتى ا أكون عالة
عى امجتمع” ،وبالتاي فقد كان قدوة للكثر ممن منعتهم
اإعاقة من تحقيق أحامهم.
كان الراحل ممثا ومنتجا ومكونا ي امرح ,كا أدى عديد
اأدوار ي أعال تلفزيونية منها“ :دوار الشاوية” و”جحا”،
وكان يعرف عن محي الدين بوزيد امدعو”محيو” ي الوسط
الفني بحبه الكبر للمرح الذي مارسه منذ أن كان طالبا
ي الثانوية ،ولذا فقد نجح ي ترك بصمته امميزة ي الساحة
امرحية اموجهة للكبار والصغار ,كا تعامل مع امرح ي

عبد العزيز جاسم الجاسم

محي الدين بو زيد

عديد اأعال الفنية ،ومن بينها رئاسته لجمعية “أصدقاء
الفن واموسيقى” ،كا يحسب له تأسيسه لجمعية “أطفال
للمرح واموسيقى” عام  ،1999وكذلك مشاركاته العديدة
ي امسلسات التلفزيونية ومن بينها مسلسات“ :دوار
الشاوية”“ ،الوجه اآخر” و”بساتن الرتقال” إى جانب عمل
م ير النور بعد بعنوان “التحدي” .كذلك شارك ي مجموعة
من اأفام منها :الفيلم الشهر لجال دكار “بن يوم وليلة”.
 اممثل القطري عبد العزيز جاسم اجاسم(توي )2018 - 10 - 14
ممثل اشتهر مهارته ي تقديم الشخصيات الكوميدية وتفجر
الضحكات ،وهو من مواليد أول فراير عام  .1957كانت
بدايته ي التمثيل عام  1977مع فرقة “مرح السد” ،ثم
بدأ العمل مع الفنان الكبر غانم السليطي عام  1979وشكا
معا ثنائيا كوميديا لعدة سنوات .شارك بتقديم عدد كبر من
الشخصيات الدرامية امتنوعة بن أدوار الر أو أدوار الطيبة
والخر وذلك من خال مشاركاته بالعديد من اأعال الفنية
سواء الدرامية أو الكوميدية.
شارك بأدور البطولة ي عدد كبر من امرحيات ومن بينها:
الحذاء الذهبي ) ،)1980امراقشون ( ،)1985عنر وأبلة
( ،)1986قطار امرح ( ،)1987زلزال ( ،)1988سعدان ي غابة
اأحزان ( ،)1990مفلح ي امريخ ( ،)1991السيارة العجيبة
( ،)1992كابن ماجد ( ،)1994بشت امدير ( ،)1995افتح
يا سمسم ( ،)1996تلفزيون امرح ( ،)1997ي بيتنا مرشح
( ،)1999وزير الناس ( ،)2002البرول يا حكومة (،)2003
صح النوم ياعرب ( ،)2004هوامر اأسهم ( ،)2005ياهل
الرق ( ،)2005خليك ي البيت ( ،)2006شمان ي لبنان
( ،)2009قطري  ،)2012( 60%طار الوزير ( ،)2016وذلك
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الريح ،وأيضا عدد من مسلسات الرسوم امتحركة مثل :التنن
الصغر ،النملة فردي ،بوليانا ،الكابن ماجد ،لبنى الريعة،
مغامرات نيلز ،جول وجوي ،نساء صغرات.
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مؤيد وهبي

يوسف يوسف الحجاوي

بخاف بعض امرحيات اأخرى ومن بينها :امال مال أبونا،
نجوم عى الرصيف ،رحلة جحا إى جزيرة النزهاء ،منصور
قاهر العماقن ،الفيل ياملك الزمان ،من يضحك أخرا،
امناقشة ،أنن الصواري ،الرير وااقزام ،سجات رسمية،
رحلة اأحام ،الفرسان ،ا  -ب  -ت ،كا شارك أيضا ي بطولة
أوبريت “كلنا الكويت” وهو للتضامن مع الكويت خال
اإحتال العراقي عام .1990
هذا ويعتر مسلسل “يوم آخر” الذي قدم خاله شخصية
مدمن الكحول الذي يهمل أرته هي بداية النجاح وتعريف
الجمهور به وتحقيقه لشهرته ،وقد وفق ي توظيف واستغال
ذلك النجاح بتقديم كثر من اأعال الذي نالت نفس
النصيب من النجاح مثل ”:بعد الشتات” ”،عندما تغني
الزهور” ”،نعم وا “ وغرها ،حيث شارك ي بطولة عدد كبر
من امسلسات التليفزيونية ومن أهمها :الفرسان الثاثة،
مغامرات سعدون ،رخة ندم ،إى الشباب مع التحية ،البيت
الكبر ،الر ي بر ،أحام البسطاء ،جرح الزمن ،أوراق من
اماي ،دي لندن دي.
توي ي مدينة “بانكوك” عاصمة تاياند بعد راع طويل مع
امرض ،وكانت آخر أعاله مرحية بعنوان “ديرة العز” عام
.2017
 العراقي مؤيد وهبي(توي )2018 - 10 - 20

أعى درجة أكادمية بامتياز ي تخصص “علم الهيئة وتحليل
الشخصيات” ،وإلتحق بامركز الوطني للراديو والتلفزيون
اإيطاي (للتدريب عى امناهج والرامج التلفزيونية
والسينائية خاصة الربوية) .
عاد للعراق بعد سبع سنوات وأعيد تعيينه مرفا ي (مديرية
شئون الطلبة ورعاية الشباب) دائرة مساعد رئيس الجامعة
(جامعة بغداد) وبعد خمس سنوات نقل أستاذ مدرس ي
كلية الفنون الجميلة (قسم الفنون امرحية) وقسم الربية
الفنية إعداد امدرسن .ويذكر أنه عضو مؤسس لنقابة
امعلمن ي بغداد ،ولنقابة الفنانن ي بغداد ،وعضو امركز
اإيطاي للفنون والثقافة ي “روما”.
 اأردني يوسف يوسف احجاوي( توي )2018 - 12 - 12
ممثل أردي من أصل فلسطيني (من مدينة “اللد”
الفلسطينية) ،من مواليد مدينة خانيونس عام  .1946وهو
شقيق كل من امخرج حسيب يوسف ،والفنان أحمد يوسف،
وهو عضو نقابة (رابطة) الفنانن اأردنين .كانت بداياته
الفنية من خال فرقة “الفنون الشعبية اأردنية” ،ثم شارك
كممثل ي امرحية الغنائية “برجاس” ،وشجعه نجاحه عى
ااستمرار ي التمثيل فشارك ي عدة مرحيات من بينها:
مقهى العقاء ،عريس لبنت السلطان ،الخطوبة ،اللعبة،
عارة العاي ،قحطان والبعر ،همومنا الجميلة جدا ،محاكمة
الحطيئة.
شارك بأداء بعض أدوار البطولة واأدوار الرئيسة ي عدد كبر
من امسلسات من أبرزها :الهاربة ،من يغرد العندليب،
رمال بن اأصابع ،طرفة بن العبد ،بوابة القدس ،وهبوب
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هو أحد أمهر أساتذة امكياج ي “العراق” والوطن العري،
وتتلمذ عى يده عدد من أساتذة امكياج ،وعمل ماكيرا
أغلب عروض امرح العراقي مدة عقود من الزمن ،كا
مارس مهنة التدريس كأستاذ مادة امكياج وعلم الهيئة ي
“أكادمية الفنون الجميلة” (جامعة بغداد) والعديد من
الكليات العراقية من بينها :كلية الربية الرياضية وكلية
الرطة.
أسمه بالكامل مؤيد داود وهبي سليان ،وهو من مواليد
مدينة “اموصل” عام  ،1931وهو نجل الحاكم داود وهبي
سليان اأمن العبيدي .حصل عى دبلوم تربية وتعليم من
دار امعلمن ي بغداد وعن معلا ي مدارس “بغداد” ،كا
حصل عى الدبلوم العاي من معهد “الفنون الجميلة” (وزارة
الربية والتعليم بالفنون امرحية) ،وعن مرفا عى الشوؤن
الفنية ي مدارس “الرصافة” ببغداد.
رشح لبعثة علمية ي “إيطاليا” لدراسة الفنون واآداب ي
جامعة “روما” (كلية اآداب والفلسفة) عام 1960م ،وحصل
عى ماجستر ي تاريخ امرح والعرض (فنون وآداب) ي
كلية اآداب والفلسفه جامعة “روما” ،وبعد ذلك إلتحق
بااكادمية الوطنية لفنون الدراما ي “روما” وحصل عى

يحيى الحاج

باحث وناقد ومخرج مرحي من مواليد السودان عام ،1948
وحاصل عى بكالوريوس امعهد العاي للموسيقى وامرح
بالسودان ي عام  ،1972ودبلوم عاي ي التمثيل اإخراج
من أكادمية إيست ففتن لندن ( .)1978بدأ مشواره مع
التليفزيون السوداي منذ عام  ،1965وعمل ممثا متعاونا
بامرح القومي ي عدة مواسم منذ عام  ،1965وحصل عى
شهادة تقدير ي التمثيل خال اموسم امرحي .1973 1972
وجدير بالذكر أنه عشق امرح منذ صغره أنه وجد فيه
ما مكنه من التعبر عن أفكاره عى نحو مبدع ومؤثر ،وظل
لوقت ليس بالقصر مارس العمل به من دون دراسة ،ولكنه
مجرد إفتتاح “امعهد العاي للمرح” ي الخرطوم أواخر
الستينيات انتسب إليه بدون تردد .وبعد التخرج من امعهد
أخرج للمرح القومي بأم درمان مرحية “البيت القديم”
محمود دياب ،وحصل بها عى شهادة تفوق ي اإخراج
للموسم امرحي .19751976
كان عضوا بلجنة النصوص بامرح القومي وأيضا
بالتليفزيون ،وأحد اأعضاء امؤسسن إتحاد اممثلن
السودانين ،وشغل منصب السكرتر خال دورة اإتحاد لعام
 ،1975وبحكم عمله كمدرس مادة التمثيل العمي معهد
“اموسيقى وامرح” أتيحت له فرصة إى جانب تدريس
مادة “امرح العري” أن يتناول مع الطاب الدارسن بعض
أعال امؤلفن العامين ومن بينهم :اسخيلوس ،سوفوكليس،
شكسبر ،مولير ،تشيكوف ،إبسن ،ووي شوينكا وغرهم.
ي عام  1980التحق بوزارة اإعام والثقافة ي وظيفة رئيس
قسم السيناريو واإخراج ،وأخرج عددا من اأعال امرحية
منها :الشيخ والطريق ،مأساة بائع الدبس الفقر ،مأساة
الحاج ،الرجال لهم رؤوس ،الوحوش تغني وغرها.
حصل عى بعثة دراسية استكال دراسته العليا بامملكة
امتحدة عام  ،1975وقى بالفعل فرة ثرية قبل أن يحصل
عى أجازة ،وكان يخطط للعودة إى “لندن” ليستكمل دراسته
للمرح حينا مر للمرة اأوى باإمارات ي سنة  ،1980ولكن
ابن عمه  -الذي كان يعمل ي “أبوظبي” آنذاك  -أقنعه أن
يبقى معه لوقت قصر ،ومتهن مهنة مؤقتة يجمع فيها بعض
امال يساعده ي رحلته الثانية إى “لندن” ،إا أن إقامته
استمرت أربعة عقود!!
كانت له عدة إسهامات مرحية مهمة بإمارة “الشارقة” ومن
بينها إرافه عى ورش تدريبية ،ومشاركات ي إنتاج عروض،
وي تأسيس برامج مرحية .وعن خبرا ي وزارة الثقافة
والشباب وتنمية امجتمع ،وقد تم تكرمه بالدورة الثامنة
مهرجان امرح العري بالقاهرة (الذي تنظمه “الجمعية
امرية لهواة امرح”) عام  ،2010كا تم تكرمه بجائزة
شخصية العام الفنية بالشارقة عام .2011
وجدير بالذكر أنه قد ساهم مشاركات فاعلة ي انطاقة
“أيام الشارقة امرحية” اأوى ،كا ساهم ي تقديم عدة
مرحيات لكبار امبدعن العرب ومن بينهم امبدعن :محمود
دياب ،سعد الله ونوس ،كذلك أصدر كتابا مها  -ضمن
منشورات دائرة الثقافة  -بعنوان “الفن امرحي من البدايات
إى هريك إبسن”.

مشهد

ما بن نهاية عام وبداية آخر

المسرح المصري ليس بخر

شهدت الحركة امرحية امرية خال هذا العام عددا من
الظواهر التي تأرجحت ما بن الجيد وامخيب لآمال ،ولعل
أسوأ ما شهده العام امرحي هو إغاق عدد من دور العرض
التابعة للدولة بسبب عدم التزامها بروط الحاية امدنية،
وهو اإغاق الذي طال دور الغد والطليعة ومن قبلها العائم
والعرائس وغرها ،وهو ما أوقع اإنتاج امرحي التابع لهذه
امسارح ي مأزق ،وتراكمت اأعال التي يفرض أن تخرج إى
النور برتيب تقدمها لإنتاج.
كذلك شهد العام ما مكن أن نسميه بالتفاف بعض امخرجن،
وبااتفاق مع مديري بعض امسارح ،عى قرارات لجان القراءة
التابعة لكل مرح ،فعى سبيل امثال تم رفض أحد النصوص
من قبل لجنة القراءة التابعة مركز الهناجر ،ثم فوجئنا به يتم
تنفيذه وعرضه عى مرح آخر ،وهو اأمر الذي تكرر ي
سنوات سابقة ،ما يحتم إعادة ااعتبار لفكرة (لجان القراءة)
واالتزام بقراراتها.
أيضا شهد العام ظاهرتن مكن وصفها بامسيئتن؛ اأوى هي
نقل عرض عامي (بامابس واأساء واأحداث) وعرضه عى
خشبة امرح بااسم نفسه الذي عرف به العرض العامي مع
وضع اسم مؤلف مري عليه ،وقد تكرر هذا اأمر مع عرضن
للمخرج و(امؤلف) نفسه ،وها “سنو وايت” و”أليس ي باد

العجائب” ،وهو ما يتناى ماما مع قوانن الحاية الفكرية ،ومن
ثم يعرض جهة اإنتاج (الدولة) مواجهات قضائية إذا ما انتبهت
ركة اإنتاج العامية لأمر ،وبعيدا عن انتباه الركة أو تغافلها،
فإن هذا اأمر يؤسس معنى يتناى مع جوهر الفن ،وامرح ي
القلب منه ،ويرر لأجيال القادمة فعل القرصنة امجرم.
أما الظاهرة الثانية فقد مثلت ي شيوع طرق دعاية ا تليق بفن
امرح ،وقد سبق وأن وصفتها ي أكر من مقال سابق بـ(نبطي
اأفراح) إذ يقفز امخرج عى خشبة امرح فور انتهاء عرضه
ليستدعي أساء معروفة تصادف حضورها العرض ليصعدوا
إى امرح ويطالبهم بالتصوير مع الفرقة ،بل وإلقاء كلمة
عن ما شاهدوه ،وغالبا ما تأي هذه الكلات تحمل الكثر من
امجامات التي سيتخدمها صانع العرض ي التسويق لعرضه عر
الصفحات الفيسبوكية مورطا أولئك الذين جاملوه بكلات عامة.
ي امقابل ،شهد العام امرحي بعضا من اإيجابيات ،أهمها عدد
ا بأس به من العروض امرحية الجيدة ،نذكر منها عى سبيل
امثال ا الحر “الساعة اأخرة ،أنا كارمن ،مسافر ليل ،الحادثة،
تسجيل دخول ،و.”...
كذلك شهد العام عودة مختلفة وجميلة مرح (أرف عبد
الباقي) عر فرقة جديدة ،قدمت عرضا كوميديا راقيا عى مرح
نجيب الريحاي بوسط البلد ،وهو امرح الذي اشراه أرف
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وأعاد تجديده ،مقدما عليه عرضا جميا مجموعة من شباب
امرح ،وهو ما أتصور أنه سيحفز آخرين من منتجي القطاع
الخاص للعودة إى اإنتاج ،ومن خال عروض تحرم امرح
والجمهور كا فعل أرف عبد الباقي الذي سبق وأن هاجمناه
كثرا ،وعن حق ،عى ما كان يقدمه من خال فرقة “مرح
مر”.
ولعل من حسنات هذا العام أيضا تأسيس املتقى الدوي
للمرح الجامعي ،وعقد أول دورة شارك فيها فرق جامعية
من دول مختلفة ،واأجمل أن جاء املتقى مبادرة من جمعية
أهلية وبرعاية من السيد رئيس الجمهورية ي إشارة أهمية
دعم وتشجيع مؤسسات امجتمع امدي .ولعلها بداية تبر
بامزيد.
واآن ،هل سنبدأ عامنا امرحي الجديد بتجاهل عيوب عامنا
اماي؟ أم سنعود هنا بعد عام لنكرر ما قلناه؟ أما آن لنا
أن نقف مع مرحنا وقفة جادة ونسأل عن أسباب تراجعنا
وإخفاقنا ي كل مهرجان عري أو دوي نشارك فيه؟ أم سنظل
نكتفي بالتمثيل (الا مرف) مرين عى دفن رؤوسنا ي
اأرض كا النعام ،مكتفن بأننا أصحاب الريادة وأن إخفاقاتنا
ليست أكر من مؤامرة حاكها مجهولون لسحب بساط التفوق
من تحت أقدامنا؟ هل نفيق؟ أمنى.
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125عرض بفرق اأقاليم و16عرض فضاءات مفتوحة و 25فرقة مسرحية

وزير الثقافة تعتمد خطة اإنتاج المسرحى لهيئة قصور الثقافة
اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة خطة
اانتاج امرحي التي تقدم بها الدكتور أحمد عواض رئيس
الهيئة العامة لقصور الثقافة أثناء متابعتها مستجدات
خطة الهيئة ي مختلف اقاليم مر حيث وصل انتاج فرق
اأقاليم امرحية إى 125عرض انتهت ميزانية  109منها
ي  6أقاليم مرحية مقسمه عي  24محافظة إى جانب
 16عرض تجارب مفتوحة وفضاءات مغايرة خارج مرح
العلبة تم توزيعها عي  16محافظة كا تم تشغيل 25
فرقة وموقع بعضها فرق ومواقع تعمل أول مرة وأخرى
كانت متوقفة لفرة تراوح ما بن  3اى  4سنوات وتم إعادة
تشغيلها وهى  :اقليم القاهرة الكرى وشال الصعيد ضم
 4فرق قدمت أول عروض لها هي الجيزة الثقاي  ،مر
الجديدة  ،السيلن وسنورس إضافة إى اعادة تشغيل  5فرق
هي  6أكتوبر  ،الريحاي ،منشأة نار  ،اهناسيا وامبابة
التي بدأت اعالها بعرض لدمج ذوي ااحتياجات الخاصة
 ،أما اقليم رق الدلتا فقد اعاد تشغيل  4فرق هي ربن ،
دكرنس  ،دسوق والحامول  ،وشهد اقليم غرب ووسط الدلتا
تقديم اول عروض لـ  4فرق هي الشاطبي  ،ابو امطامر
فرقة محمود الجندي  ،رشيد وبركة السبع إضافة إى اعادة
تشغيل فرقة كفر الدوار
وي اقليم وسط الصعيد تم ‘عادة تشغيل فرقتان ها
مغاغة وسالوط فيا قدمت فرقتي ملوي وبني مُـرأول
عروضها  ،وباقليم جنوب الصعيد تم اعادة تشغيل  3فرق
هي الطود  ،الغردقة ودشنا واقيم باقليم القناة وسيناء
للمرة ااوى تجربة فضاء مفتوح لتغطية امناطق امحرومة

من الخدمة ي السويس الحيز العمراي الذي يتبع بيت
ثقافة فيصل.
أما فرق النوادي امرحية فقد تم اانتهاء من اختيار 100
عرض مرحي محافظات مر وجاري انتاجهم ،وي اطار
مروع مرح الشارع جاري انتاج  10عروض عي مستوي
 6أقاليم ثقافية تغطي  10محافظات .
وي اطار اانتاج امركزي جاري انتاج  6عروض مرحية من
خال اإدارة العامة للمرح ويتم عرضهم عي مركز الجيزة

الثقاي ومن ثم تتجول ي امحافظات.
أما عن خطة امهرجانات امرحية التي تنظمها الهيئة قررت
وزيرة الثقافة اقامة ملتقي شباب امخرجن مرتن كل عام
حيث تنطلق دورته الثانية  27مارس  2019مشاركة 15
عرضا مرحيا منهم  8عروض منتج من داخل الخطة و 7
عروض جديدة بااختيار عن طريق اإعان منحة انتاج 5
آاف جنيه ويعقد دورتن منه خال العام شهري مارس
و نوفمر وذلك بعد ان اقت دورته ااوى اقباا كبرا من

شباب امبدعن ي كافة اقاليم مروأكدت عبد الدايم عى
رورة انتاج عروض امهرجان الختامي لنوادي امرح
والذي يبلغ عددها  20عرضا وااستعداد الختامي لفرق
ااقاليم الذي يصل اى حواي  25عرضا ي شهر ابريل امقبل
كا تابعت وزيرة الثقافة بإهتام اخر تطورات مروع
ابدأ حلمك وشددت عى رعة اانتهاء من ااجراءات
التنفيذية له خال شهر يناير بعد ان يخضع شباب امبدعين
لاختبارات ي ثاثة محافظات هي الفيوم ،الرقية
واسيوط كا وجهت عبد الدايم يرورة متابعة واعداد
دراسة وتقرير مفصل عن النتائج الفعلية ومدى ااستفادة
من امرحلة ااوى والثانية مروع “الدمج الثقاي” الذي
تنفذه الهيئة والذي يقوم عى استضافة اطفال من امناطق
الحدودية ودمجهم مع اطفال القاهرة وامحافظات تفعيا
مبدأ امواطنة وبناء اانسان وتحقيقا اسراتيجية الوزارة
الهادفة اى تحقيق العدالة الثقافية حيث بدأت امرحلة
ااوي باستضافة اطفال حايب وشاتن مدة اسبوع تم
خالها تنظيم رحات لاماكن السياحية والتاريخية بالقاهرة
حيث عقدت لهم ورش فنية وفكرية بامواقع وتستضيف
امرحلة الثانية اطفال شال سيناء خال شهر ديسمر
الجاري وي امرحلة الثالثة يصل امروع إى اطفال سيوة
ويليها اطفال النوبة ثم باقي امحافظات الحدودية  ،كا
طرح عواض مروع بعث واحياء الذاكرة امرية للطفل
الذي تنفذه الهيئة وينطلق من محافظة امنيا ي مطلع
العام امقبل .

أحمد زيدان

