رئيس مجلس اإدارة

رئيس التحرير
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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

السيد بدير..
رجل المهام الصعبة

«قرطاج»
سؤال المسرح
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قصور الثقافة تكرم على حسان خضرى

لحصوله على جائزة الشارقة عن مسرحيته «أنوش»

شهد قر ثقافة اأقر الخميس اماى احتفالية تكريم الهيئة
العامة لقصور الثقافة للشاعر عى حسان خرى لحصوله عى
امركز ااول لجائزة الشارقة لابداع العرى لعام  ٢٠١٨الدورة ،22
عن مرحية «أنوش « وذلك بحضور سعد فاروق رئيس اقليم
جنوب الصعيد والشعراء حسن القباحى ،والنوى عبد الراى
ولقيف من ااعامين والشعراء  .بدأ الحفل بالسام الجمهوري
ثم كلمة الشاعر حسن القباحى مدير بيت الشعر باأقر
وكلمة الشاعر عى حسان والشاعر النوى عبدالراى ،باإضافة
إى أمسية شعرية أدارها الشاعر عبدالوهاب طهطاوى وتحدث
كل من «الشاعر عبدامنعم سام ،شعبان شلبى  ،أحمد عى ،
أحمد العراقى ،محمد عبداموجود  ،ناجى القنسواى « ثم تكريم
الشاعر عى حسان واهداء درع التميز و اإبداع له واختتم
الحفل بعرض لفرقة اأقر للموسيقى العربية وقدمت أغاى «
التوبة  ،ماسك العود « .
يذكر أن الشاعر عى حسان خرى منسق عام حركة شعراء
الطرق اأدبية وحاصل عى شهادة امشاركة ملتقى الشارقة
للشعراء الشباب()٢٠١٠من دائرة الثقافة واإعام بالشارقة دولة
اإمارات العربية امتحدة وحاصل عى امركز اأول ى مجال أدب
الطفل( )٢٠١٤ - ٢٠١٣وصدر للشاعر ديوان «ليس إا « جمعية
رواد الثقافة بارمنت  ٢٠١٠وديوان «معطل الروح «عن الهيئة
العامة لقصور الثقافة . ٢٠١١

 15أبريل

أحمد زيدان

آخر موعد للمشاركة العربية واأجنبية بالنسخة  26للمعاصر والتجريى

طرحت إدارة مهرجان القاهرة الدوى للمرح امعار برئاسة د .سامح مهران استارة امشاركة
للفرق العربية واأجنبية للمشاركة بالدورة السادسة والعرين عر موقع امهرجان وصفحته
الرسمية بالفيس بوك  .وأعربت إدارة امهرجان عن ترحيبها مشاركات الفرق العربية واأجنبية
مشرة إى ان آخر موعد للمشاركة هو  15أبريل 2019
وأوضحت إدارة امهرجان أن استارة امشاركة للفرق امرية م تطرح بعد حتى تنتهى إدارة
امهرجان من تحديد نظام امشاركة للدورة  26بالنسبة للفرق امرية
يذكر أن دورة اليوبيل الفى قد اقترت امشاركة امرية بها عى العروض التى فازت بامركزين
اأول والثاى بامهرجان القومى للمرح امرى إضافة لخمسة عروض فازت بجوائز امهرجان عر
دوراته السابقة .

أحمد زيدان

منار زين

تستعد لعرض عن السرة الهالية بمسرح البالون

أحمد زيدان

شروط ومواعيد المشاركة

أعلنت اادارة العامة للجمعيات وامساعدات الثقافية التابعة لادارة
امركزية للشئون الثقافية عن استقبال مشاريع مرحية من الفرق
التابعة للجمعيات الثقافية بفرع ثقافة القاهرة للمشاركة ي الدورة
السابعة عرة من مهرجانها السنوى  ،والذي سيقام ي شهر فراير
2019
وقد أوضحت إدارة الجمعيات الثقافية روط امشاركة بامهرجان
وهى كالتاى  :أن تكون نصوص العروض امقدمة لاشراك مستمدة
من الراث امري وتركز عي قيمة وهدف وتتناول بعض القضايا ذات
الطابع القومي مع االتزام بالقيم وامباديء اانسانية ويفضل عروض
امؤلفن الشبان عي ان تكون مجازة رقابيا ،وأن تكون الفرق امشاركة
من فرق الهواة امرحية التابعة لجمعية ثقافية ومسجلة باادارة
العامة وامساعدات الثقافية .
واكدت غدارة الجمعيات عى عدم مشاركة العروض التي تم انتاجها
عن طريق جهات رسمية اخري وعي كل من رئيس الفرقة وامخرج
التوقيع عي اقرار بذلك وي حالة امخالفة يتم حرمان الفرقة عامن
متتالن من امشاركة ي امهرجان ،وأن يتمتع جميع امشاركن بالعرض
سواء بالتمثيل أو من وراء الكواليس بعضوية الجمعية التي مثلونها
ي امهرجان ويجب عي رئيس الفريق اثبات ارقام العضوية لكل
امشاركن مع توقيعه عي ما يفيد دقة هذه امعلومات وي حالة
امخالفة منع جميع الفرق امرحية بالجمعية امخالفة من امشاركة
بامهرجان مدة عامن .
إضافة التزام امشاركون بأا يزيد عدد امشاركن ي الفرقة عن ( 22
) اثنن وعرين عضوا تبعا للعرض امنتج ،و ي حالة ترشيح لجنة
امشاهدة للعرض للمشاركة ي امهرجان تلتزم الفرقة باموعد امحدد
ومكان العرض بأي محافظة طبقا لجدول العروض امشاركة .

أحمد زيدان
593
العدد 545

2018
فبراير2019
 05يناير
07

جريدة كل المسرحيين

تستعد امخرجة منار زين لتقديم عرض جديد بالبيت الفنى للفنون
الشعبية وااستعراضية من إنتاج الفرقة القومية للموسيقي الشعبية
بإدارة د .أسامة زغلول.
قالت امخرجة منار زين أنها ى مرحلة التحضر للعرض وهو مستوحي
من السرة الهالية  ،عن نص «ساطن الهايل» تأليف بكري عبد
الحميد وبطولة عدد من اممثلن الشباب هم محمد حفظي نغم صالح،
مياء الخوي ،أية العري  ،محمود السيد  ،محمد سويد ،أمر عز ،سارة
رضا ،أبانوب داود ،أحمد أدم ،كريوجراف :رضا كامبا ،ديكور  :عمرو
اأرف ،مابس :أمرة صابر ،ألحان وتدريب  :هاي عبد النار

مهرجان الجمعيات الثقافية

04

ملف
متابعات
احتفاءا بالدورة الحادية عشرة

[

للمهرجان العربي اختارت مسرحنا
أن يحمل عددها الجديد ملفا
للمهرجان حيث يعود المهرجان
العربى الذى دشنته الهيئة
العربية للمسرح منذ عشر سنوات
لحضن القاهرة في عشريته
الثانية مزينها بداياته بتكريم 25
مسرحيا مصريا من قامات المسرح
المصرى  ،ومحتفيا بتلك العودة
يضيف مسارا ثالثا لعروضه بعشرة
عروض مصرية يتشاركها البيت
الفى للمسرح ونوادى المسرح
بقصور الثقافة ،لتصبح العروض
المشاركة بالدورة الحادية عشرة
 27عرض مسرحى بالقاهرة
واإسماعيلية والفيوم  ،كما
يشمل المهرجان تطويرات كبرة
على مستوى محاوره الفكرية
عر إحدى عشرة جلسة بحثية
تحمل عنوان نقد التجربة ،كما
تشهد اصداراته اإحدى عشر
للمسرح المصرى توثيقا وقراءة
لكبار اأساتذة والمنظرين،
إضافة لندوات ثمانية لعروض
المسار الثانى “ جائزة الدكتور
القاسمي”  ،و 6ورش تدريبية
لمدربن من الصن وبريطانيا
واسبانيا والتشيك ومصر في
مجاات المسرح المختلفة ،كما
يشهد تتويج جوائز الكتابة للكبار
والصغار وختام ماراثون عام
كامل من الجهد الذى بستحق
ااحتفاء والتقدير

[
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في العشرية الثانية لمهرجان المسرح العربي في نسخته الحادية عشرة

 400مسرحي عربي يفدون إلى مصر ضمن فعاليات المهرجان

أعلنت الهيئة العري للمرحية عر مؤمرها الصحفي بالشارقة
ي الثاثن من ديسمر  2018عن أبرز فعاليات الدورة الحادية
عرة مهرجان امرح العري الذي ينعقد بالقاهرة ي العار
من يناير الحاي ،وقد أعربت الهيئة ي مستهل بيانها عن
اعتزازها بتدشن العرية الثانية من دورات مهرجان امرح
العري بانعقاد الدورة الحادية عرة عى أرض الكنانة مر،
بتعاون حيوي وفعال مع وزارة الثقافة امرية بقيادة الوزيرة
الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وكذلك أعضاء اللجنة العليا
الذين ا بد بداية من توجيه التحية لهم.
وعر البيان عن أن هذه الدورة تعتر افتتاحا مرحلة جديدة
“أصبحنا مسلحن أكر وأكر ما ا يقدر بأي من ،أا وهو رؤية
وحكمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محممد
القاسمي ،عضو امجلس اأعى لاتحاد ،حاكم الشارقة ،الرئيس
اأعى للهيئة العربية للمرح ،هذه الرؤية الحكيمة التي
تتضافر مع ثقته الغالية بالهيئة العربية للمرح ،والتي أرادها
منذ النشأة بيتا للمرحين العرب وراع��ا يبحرون به إى
مرافئ الغد ،وقد خطت الهيئة بدعمه ورعايته خطوات كبرة
ي شتى امجاات ،مهرجان امرح العري ،امسابقات ،الورش،
امهرجانات الوطنية ،امرح امدري ،النر ،اانفتاح الدوي،
كلها عناوين تتضمن ملفات كثرة يطول الحديث عنها ،لذا فإننا
ي هذا امؤمر سنقف أمام الدورة الحادية عرة من مهرجان
امرح العري الذي بات أهم موعد من مواعيد امرح العري
السنوية”.
وأوض��ح بيان الهيئة العربية للمرح ع��ددا من الفعاليات
والتكرمات واإص��دارات والورش الفنية وبروتوكوات التعاون
إضافة للعروض امرحية عر ثاثة مسارات ،واصفا فعالياته
بأنها تحاوت امدرك اأول الذي يركه ي الذهن مسمى مهرجان،
“لقد صار موسا كاما بسبب ما يتميز به”
وافرد البيان فعاليات الدورة العارة التي مثلت ي
•  400مرحي عري يفدون إى مر ضمن فعاليات امهرجان.
•  250من الفنانن امرين ي ع��روض مر اأربعة عرة
امشاركة ي مسارات امهرجان الثاثة.
• مئات العاملن من كوادر وزارة الثقافة يعملون عى إنجاح
امهرجان.
• حضور مؤسسات دولية ي الدورة
(الصن وفرنسا وأمانيا واليابان)
• رسالة اليوم العري للمرح  10يناير  2019للفنان الجزائري
الكبر سيد أحمد أقومي
• تكريم  25من شخصيات امرح امري الفنية والعلمية
•  27عرضا مرحيا ي ثاثة مسارات ي القاهرة ومدن أخرى.
•  8مرحيات تتنافس ي امرحلة النهائية ي النسخة الثامنة من
جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.
• لجنة تحكيم لعروض امسار الثاي /مسار الجائزة.
• مؤمر فكري (نقد التجربة – همزة وصل .امرح امري
)1952 1905•  8ندوات نقدية مرحيات امسار الثاي (مسار الجائزة)
•  28مؤمرا صحفيا خال فرة امهرجان.

 250من الفنانن المصرين في عروض مصر
اأربعة عشر المشاركة في مسارات المهرجان الثاثة

 27عرضا مسرحيا
في ثاثة مسارات
في القاهرة ومدن أخرى

• تكريم  7من الفائزين ي مساري مسابقة التأليف.
• ندوة تحكيمية لتحديد الفائزين بامراتب الثاثة اأفضل ي
امسابقة العربية للبحث العلمي النسخة الثالثة.
• معرض منشورات الهيئة العربية للمرح.
•  11إصدارا خاصا عن امرح امري مناسبة امهرجان.
• نرة يومية بواقع  8أعداد ،يقع كل عدد ي  24صفحة.
• ست ورش تدريبية يرف عليها مدربون من مختلف أنحاء
العام.

أحمد زيدان
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 8مسرحيات تتنافس في المرحلة النهائية في النسخة الثامنة من
جائزة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي

• تفاهات وحضور مؤسسات ومهرجانات دولية.
• حضور أكادميات ومعاهد الفنون امرحية العربية (مر
وتونس وامغرب واإمارات).
• بث مبار لكل الفعاليات الفكرية والفنية والتدريبية.
• حضور صحفي وإعامي عري كبر.
ووصف البيان تلك الفعاليات بإنها “ العهد الذي عاهدنا به
صاحب الفكرة والفضل ،إنه العهد الذي عاهدنا به امرحين
العرب ،أن نذهب معا وداما نحو مرح عري جديد ومتجدد،
أن نذهب بهذا امرح إى آفاق جدية ورحبة من التأثر امحي،
ليلعب امرح دوره ي تنمية وترقية مجتمعاتنا ثقافيا ،ويساهم
ي إنشاء أجيال قادرة عى بناء العاقات وقبول اآخر واانفتاح
عى الجيد والجديد ،كا نذهب بهذا امرح إى آفاق دولية
يقول من خالها كلمته ،ويتبادل فيها الثقافة وامعارف مع
اآخر ،ويرسم صورة تليق برفعة امخزون الثقاي الذي متلكه،
ويلعب دوره ي خدمة اإنسانية جمعاء.
وعر ذلك البيان الطموح الذي يعود به امهرجان العري أحضان
وادي النيل الذي شهد مياد دورته اأوى ي عرس مرحي تم
تدشينه ،ويعد البيان امرحين العرب بتنفيذ هذا الرنامج
بأفضل وجه وعى أمه واصفا إياه بالكبر والري.
كا وجه البيان الشكر لوسائل اإعام التي شاركت خطوات
الهيئة العربية للمرح من بداية الرحلة قبل عر سنوات ،وما
زالت ،واصفا تلك الجهود امبذولة إنجاح امهرجان بأنها مداميك
ي رح امروع النهضوي الكبر الذي أراده صاحب السمو
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حفظه الله.
وأهدت الهيئة العربية للمرح ي بيانها تجديد التحية الكبرة
للركاء ي مر ،وزارة الثقافة ممثلة بوزيرتها الدكتورة الفنانة
إيناس عبد الدايم ،وأعضاء اللجنة العليا للمهرجان ،ومئات
الفنانن والعاملن من مر ي هذا امهرجان ،إضافة لكل من
تقدم للمشاركة ي امهرجان.
واختتم البيان بأن الدورة التي يتابع ويرف عى أدق تفاصيلها
صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي،
تترف برعاية فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح
السيي ،هي موعد للمرحين العرب ليقولوا كلمتهم ي غدهم
وغد أمتهم ،عما مقولة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي ي
رسالته باليوم العري للمرح عام :2014
“لنجعل امرح مدرسة لأخاق والحرية”
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رسالة اليوم العربي للمسرح
تحت عنوان “المسرح الذي أريد” كتب الفنان
الجزائري سيد أحمد أقومي رسالة اليوم العربي
للمسرح وهي الرسالة الحادية عشرة الي تصاحب
دورات المهرجان اليوم العربي للمسرح وافتتاح
المهرجان ،ومن المعلوم أن العمل بهذا التقليد
بدأ عام  2008حيث كان العاشر من يناير 2008
يوم اإعان الرسمي عن مياد الهيئة العربية
للمسرح ،جاءت الرسائل متتابعة على النحو التالي
عام  2008د .يعقوب الشدراوي – لبنان ،عام
 2009سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة
سميحة أيوب – مصر ،عام  2010الكاتب عز
الدين المدني – تونس ،عام  2011الفنان
يوسف العاني – العراق ،عام  2012الفنانة
سعاد عبد الله – الكويت ،عام  2013الفنانة
ثريا جران – المغرب ،عام  2014الشيخ الدكتور
سلطان بن محمد القاسمي – اإمارات ،عام
 2015د .يوسف عايدابي – السودان ،عام
 2016زيناتي قدسية – فلسطن ،عام 2017
الفنان حاتم السيد – اأردن ،عام  2018الكاتب
السوري فرحان بلبل.

امحرر
المسرح الذي أريد..
الفنان الجزائري سيد أحمد أقومي

جريدة كل المسرحيين

جئت إى امرح أنه كان حلمي ،امرح هو فن الوهم
الذي يؤازر الحقيقة ويقف ي وجه اأكاذيب.
جئت إى امرح حن أدركت أن الخيال يستطيع أن يغر الواقع.
حن كان التاريخ دجا ،أردت أن أعتي الخشبة أقول الحقيقة.
م يكن امرح بالنسبة ي قناعة فكرية فقط ،بل كان إمانا
�رح من
يامس ال��روح ،كنت أحمل جمرة امرح بغبط ِة وف� ِ
يحمل أغى ”كوهينور” (( )KOHINOORماسة) ي العام،
امرح عندي درب ري مدهش قادي إى ماهيتي ،إى كينونتي
الحقيقية؛ م أكن أمثل ،كا أبدا ،كنت أعيش ،أعيش أسئلتي،
عزلتي ،حري ،دهشتي ،مردي ،ثوري ،عذاباي ،فرحي ،إنسانيتي؛
كنت أنهمر عى الخشبة بكل كياي وكان امرح هو الخاص.
جئت اى امرح حن ”كان الليل يخاف من النهار”.
دخلته ي الزمن امناسب.
عشته مع فنانن استثنائين..
دخلت تفاصيل حلمي الذي بدأ ي سن السادسة ،كان حلمي
الوحيد أن أكون ممثا مرحيا ا غر.
كان امرحوم “محمد بوديا“ ينظر إي باندهاش ويقول :كيف
لشاب فنان ومثقف مثلك أا يدخل معرك السياسة؟! كنت
أضحك وأجيبه” :لقد كذبت عى أي حن وعدته – من أجل أن
يركني ي الحرة امقدسة للمرح  -أن أكون سفرا أو محاميا
أو طبيبا لكنني أبدا م أعده أن أكون سياسيا”.
وقد كنت عى الخشبة سفرا للحلم اإنساي ومحاميا لكل
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القضايا العادلة وطبيبا يحاول أن يجد دوا ًء للحاقة البرية.
سأعود إى بدايات هذا الحلم ،إى بدايات امرح ي الجزائر...
بعد زيارات الفرق امرحية العربية امتكررة للجزائر خال فرة
ااستعار الفرني ،اكتشفت النخبة الوطنية أن هذا الفن خطر
وفعال ،مكنه أن يغر ويخلق لدى الجمهور وعيا سياسيا .لذا
تأسست الفرق امرحية والجمعيات ،وكان هدف هذا التأسيس
هو تكريس وعي وطني من أجل تحرير الجزائر؛ من هذه الفرق

الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني التي تأسست بتونس والتي
كان يرف عليها أستاذي امرحوم مصطفى كاتب.
ولقد استمر هذا النهج بعد ااستقال وهو خدمة القضايا
الوطنية وكل قضايا الشعوب التي تسعى إى التحرر من كل
أنواع الهيمنة .ي هذا السياق ،أرى أنه عى الفنان امرحي
الحقيقي ،ي ا يكون أداة دعائية ،ااحتفاظ بشعلة اإبداع لديه
واابتعاد عن التسطيح.
إن امرحي امسكون بالتمرد هو دائم اانخراط ي القضايا
اإنسانية .إنه الامنتمي بامتياز ،وامنتمي بامتياز أيضا للحق
بيانات سياسي ًة أو
والخر والجال؛ ذلك أن ام��رح ليس
ٍ
خطب جوفاء.
شعارات فارغ ًة أو
َ
ٍ
إذا أصبح امرحي ي خدمة هذا النوع من امواضيع ،فا عليه،
َ
وحمل اأب��واق وااتجاه إى مقرات
إا مغادرة بناية امرح
اأحزاب والتجمعات السياسية ،وليعلن موته هناك.
إننا نتقاسم مع السياسين أحيانا نفس الفضاءات ونتوجه لنفس
الجمهور ،ومثلهم نطمح للتأثر عى امتلقي ،لكن الفرق شاسع
بيننا.
قد يقول البعض إن شكسبر نفسه كان يهتم بالسياسة ،هذا
صحيح ،لكنه م يكن سياسيا ،لقد كان فنانا مبدعا عماقا ،وتأي
إشاراته السياسية ي ثنايا مرحياته بذكاء ودهاء كبرين ،وم
تكن مرحياته غارقة ي السياسة واآيديولوجيا.
يريد منا السياسيون أن نكون همزة وصل..
لقد قالها لنا ذات يوم الرئيس الراحل هواري بومدين ”أريدكم
أن تكونوا همزة وصل بن القمة والقاعدة”.
عفوا أيها الحضور الكريم ،امرحي الحقيقي ا مكن أبدا أن
يكون جرا أو بوقا أو همزة وصل ،إنه صوت الحقيقة وضمر
اأمة ،عليه أن يحمل بأمانة الرسالة ”ليكون رسوا وليس عبدا
مأجورا” الرسالة التي وجد من أجلها امرح ،أا وهي خدمة

[

ملف

[

07

يتحرك فيه حدثا

سيدي أحمد أقومي

• ممثل مرحي وسيناي وتلفزيوي
• مدير سابق للمرح الجهوي بقسنطينة
• مدير سابق للمرح الجهوي لعنابة
• مدير أول دار للثقافة بالجزائر بتيزي أوزو
• مدير سابق مركز الثقافة واإعام بالجزائر
• مدير سابق للمرح الوطني الجزائري إى غاية مارس 1993
امرح
عمل كممثل مرحي ي اأعال التالية
• مرحية الفوهن مولود امعمري
• مرحية ابن امرارة لسليان بنعيى
• مرحية رسول دون إله لسليان بنعيى
• امستقبل امني لسليان بنعيى

السينا والتلفزيون
• مغرب عى امدينة لجال بنصالح
• ذات مرة بالواد لجال بنصالح
• قائلو الحقيقة لكريم طرايدية
• خريف ...أكتوبر بالجزائر مالك لخر حامينا
• ليون اإفريقي أحمد راشدي
• حصاد الصلب لغوي بن ديدوش
• التحدي موى حداد
• السكرية لحسن اإمام (مر)
• الخارجون عن القانون لتوفيق فارس
• الطريق محمد سليم رياض
• اليوم الجميل لهري فايرغر
• مناطق العام الخمس لجرالد مورديا
• اإيطاي أوليفيي بارو
• الجاعة لفليب تريبوا
• إكسبلوزيف لباتريس مارتينو
• ريح الغضب ميكايل رايبورن
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جريدة كل المسرحيين

قضايا اإنسان ،وعليه أن يجعل أي فضاء
مرحيا يشجع عى التفكر وامساءلة والنقد.
يتحدث الكثر من امثقفن واإعامين والسياسين ضد العنف
اللفظي والبدي ام��ارس عى بعض الفئات واأف��راد ،لكنهم
يتناسون أو يتجاهلون العنف الذي مورس ومارس منذ زمن
طويل عى الفنان امرحي ،الذي -لأسف الشديد  -م يصنف
ُهجنَ فنُه بتصنيفه كمهرج
بعد كمبدع للقيم الجالية ،وإما است ِ
– مضحك – عجاجبي.
هذا التصنيف ظل مكرسا ي الاوعي الجمعي إى يومنا هذا،
ولهذا ظل الفنان امرحي ي أدى امراتب ااجتاعية.
لقد تنازلت عن لقبي واخ��رت اسا مستعارا ”سيد أحمد
أقومي” من أجل امرح وام��رح فقط ،فامرح كينونتي،
وهويتي التي أعتز بها حيثا أكون .وحتى حن أكون ي امنفى،
مرح وطنا ،وي كل خشبة أقف عليها حبا
فإن ي ي كل بناية
ٍ
ريا يجمعني بأخي اإنسان.
وإذا كان امرح اإغريقي قد بنى فلسفته عى مبدأ الراع بن
البر واآلهة ،فعلينا نحن كمرحين عرب ي هذا الزمن الشائك
أن نوظف فننا السامي لخدمة مجتمعاتنا ،وذلك بإرشاد امتلقي
إى منابع الفهم والحكمة ومن أجل التغير ،التغير الذي ا
يكون بالوقوف ضد أشباه اآلهة فوق هذه اأرض فقط ،ولكن
من أجل ذلك التغير الذي يصنع منا متمردين حتى النخاع ،مرد
الفهم امقدس الذي يعرف الكثر عن اأعاي واأعاق ،وليس
مجرد ثورين سطحين.
تلك هي رسالة امرح..
وهذا هو امرح الذي أريد..
شكرا للهيئة العربية للمرح عى هذا التكريم الذي أسعدي
كثراً ،إنه تكريم للمرح الجزائري العريق ،وهو أيضا تكريم
للشهيدين الكبرين علولة ومجوي.
شكرا أنكم جعلتموي أستحر ي هذه اللحظة أصدقاي وزماي
منارات نهتدي بها كلا
الذين رحلوا ،وصنعوا من مسرتهم
ٍ
حارتنا الظلات والعواصف.
شكرا لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لدعمه
امستمر للمرح ،ذلك أنه يدرك أن امرح يبني ما يعجز عنه
السياسيون.
و”سيبقى امرح ما بقيت الحياة“

السرة الذاتية للفنان الجزائري

• خشبة إدريس كنون
• موعد عند باص إخراج نبيل لحلو
• تيميمون لرشيد بوجدرة
• الجراات لعبد القادر علولة
• هوية أحمد صياد
• التدريب محمد بن قطاف
• طوق الحيل أحمد صياد
• ألف هتاف للخنزير محمد ديب
• الحب وبعد محمد فراح .إخراج زياي ريف عياد
• مذكرات أحمق لغوغول .إخراج الطيب الصديقي
• عايل جحا مولير
• الجثة امحنطة لكاتب ياسن
• النازحن لغزافيي دورينغر
• كا تريد لبرانديلو
• عودة إى الصحراء لرنارد  .م  .كولتيس
• ترويض الدبابة لشكسبر
• الرجل القامة ماي فيزنييك
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بمشاركة  60متخصصا (نقد التجربة – همزة وصل .المسرح المصري )1952 -1905

كمال عيد يلقي كلمة مصر بالجلسة اافتتاحية
وإسماعيل عبد الله يلقي كلمة الهيئة العربية للمسرح

جريدة كل المسرحيين

يحفل امهرجان العري بعدد وافر من الفعاليات الفنية التي
تتطور نسخة بعد أخرى ،ومنذ الدورة السادسة للمهرجان
وق��د عملت الهيئة العربية للمرح عى تطوير العمل
الندوات انتقاا إى مستوى امؤمر الفكري ،بحيث يتم اختيار
عنوان لكل مؤمر ،ويطلق امهرجان ي دورته الحادية عرة
أوى حلقاته الثاث من السلسلة العربية (نقد التجربة -
همزة وصل) حيث تخصص الحلقة اأوى للمرح امري
من  1905إى  ،1952مشاركة حواي  60متخصصا ما بن
إعداد اأبحاث وضبطها وتقدمها ،وتقديم خاصات نهائية
لها ،إذ تتجه الندوات امكونة لهذا امؤمر إى إذكاء النقد
لنواح كثرة؛ وقد شكلت الهيئة
لواقع التجربة امرحية
ٍ
لجنة علمية وضعت الرنامج وتابعت تفاصيله وتكونت من:
الدكتور سامح مهران – رئيسا ،الدكتور سيد عي إساعيل –
مقرراً للجنة ،د .أسامة أبو طالب ،د .حسن عطية ،د .عمرو
دوارة ،د .نبيل بهجت ،إضافة إى ممثل عن الهيئة العربية
للمرح.
ويحفل برنامج ندوات «نقد التجربة – همزة وصل» امرح
امري – الحلقة اأوى (امرح امري ي نصف قرن1905 :
–  )1952ي يومه اأول الجمعة  11يناير بجلسة افتتاحية
من العارة وحتى الحادية عرة إا الربع ويديرها د .سامح
مهران ،ويلقي كلمة مر د .كال الدين عيد ،يعقبها كلمة
الهيئة العربية للمرح للكاتب إساعيل عبد الله ،ثم تعقد
الجلسة اأوى تحت عنوان مدخل تاريخي «امرح امري
 »1952 – 1905للباحث :د .عمرو دوارة – استعراض تاريخي
ورؤية نقدية ،ويدير الجلسة د .سيد خاطر.
ويحظى برنامج اليوم الثاي السبت  12يناير مناقشة محور
«امرأة ي امرح امري بن الحضور والغياب» حيث تعقد
الجلسة اأوى من العارة وحتى الحادية عرة إا الربع
والتي عنونت ب�»محاوات اانفتاح وقيود امحافظة :امرأة
كاتبة /تجارب /قضايا» ويتحدث بها الباحثون د .دينا أمن –
التي تتحدث حول امرح النساي امري :البحث عن منر
للتعبر ،والكاتبة نور الهدى عبد امنعم تتحدث حول «امرأة
ي امرح ي النصف اأول من القرن العرين( :إسهامات..
وقضايا) ،وتتحدث الفنانة أمينة سام حول  -امعوقات
التأسيسية للمرأة ي امرح امري بن امَنْع وامَنْح :من
( ،)1952 - 1905ويدير الجلسة د .وليد فوزي.
وتعقد الجلسة الثانية بنفس اليوم من الثانية عرة وحتى
الثانية إا الربع ظهرا ويحمل محورها عنوان «جدلية الصوت
النسوي والثقافة الذكورية» ،ويتحدث بها الباحثون د .سامية
حبيب متحدثة حول – امرح ي مر :قراءة ي مذكرات
وذكريات الرائدات ي النصف اأول من القرن  ،20والكاتب
إبراهيم الحسيني  -النسوية الغائبة ي ام��رح النسوي
امري( :أسئلة الريادة والوعي بقضايا امجتمع) ،د .محمود
الضبع – متحدثا حول «الوعي والوعي امضاد :البدايات اأوى
لتشكيل هوية امرأة ي امرح امري» ،وتدير الجلسة د.
وفاء كالو.
وتعقد اأحد  13يناير جلستان تحت عنوان «الكوميديا
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كال عيد

سامح مهران يختتم
الجلسات
واميلودراما امرية (أشكالها ،تطورها ،خطابها)» حيث تقم
الجلسة اأوى من العارة وحتى الثانية عرة إا الربع حول
محور «الكوميديا ي ام��رح ام��ري ونظريات الضحك»
يتحدث بها الباحثون أحمد عبد الرزاق أبو العا وعنوان بحثه
– الكوميديا ي امرح امري قبل عام ( :1952عي الكسار
وأم��ن صدقي موذجا) ،والباحث عبد الكريم الحجراوي
وعنوان بحثه  -امرح الكوميدي امري ي النصف اأول
من القرن العرين ي ضوء نظريات الضحك ،د .أحمد نبيل
وبحثه حول  -الشخصية النمطية وتحوات الحكاية ي امرح
امري «عثان عبد الباسط موذجا» ،ويدير الجلسة د .حسن
عطية.
أما الجلسة الثانية التى تعقد من الثانية عرة وحتى الثانية
إا الربع ظهرا وتحمل عنوانا فرعيا «اميلودراما وامجتمع
سؤال البنية والهواية» ويتحدث بها د .نجوى عانوس وعنوان
بحثها «بنية اميلودراما وامجتمع ي امرح امري» ،ود.
أساء بسام وعنوان بحثها «جدلية الصوت النسوي والثقافة
الذكورية بن الكوميديا واميلودراما ي امرح امري»،
والكاتب عبد الغني داوود وعنوان بحثه «دور الهواة

ي تأسيس امرح ام��ري» ،ويدير الجلسة الناقد أحمد
الحناوي.
و ُتعقد اإثنن  14يناير جلستان ح��ول ام��رح الغناي
وااستعراي (أشكاله ،تطوره ،خطابه) الذى تقام جلسته
اأوى من العارة وحتى الثانية عرة إا الربع تحت محور
فرعي يحمل اسم «أثر امرح الغناي ي تطور اموسيقى
العربية» ويتحدث به الباحثون د .ياسمن فراج ويحمل
بحثها عنوان «امرح الغناي ي مر ( ،»)1905-1952ود.
أمن صبحي ببحثه «دور سيد درويش وزكريا أحمد ي تطوير
اموسيقى العربية عن طريق امرح الغناي ي النصف اأول
من القرن العرين ي مر» ،ويدير الجلسة الكاتب يار
عام.
و ُتعقد الجلسة الثانية من الثانية عرة وحتى الثانية إا الربع
ظهرا تحت العنوان الفرعي «امرح ااستعراي بن اموروث
والروافد الغربية» ،ويتحدث فيه الباحثون د .تامر فايز
ويحمل بحثه عنوان «ديالكتيكية اموروث والوافد ي امرح
ااستعراي ام��ري :دراس��ة لتمثيات مختارة من مرح
عي الكسار» ،والباحث محمد جال إبراهيم ويحمل بحثه
عنوان «دور مرح سيد درويش الغناي ي تطور اموسيقى
العربية» ،ويدير الجلسة الناقد عبد الرازق حسن.
و ُتعقد الثاثاء  15يناير جلستان بحثيتان تحت عنوان
«خطاب امرح امري بن التأليف والنقد» حيث تعقد
الجلسة اأوى من العارة وحتى الثانية عرة إا الربع ظهرا
تحت عنوان فرعي «أثر خطاب الناقد ي تشكيل ااتجاهات
النقدية امرحية وتطورها» ويتحدث بها الباحثون د .سيد
عي إساعيل ويحمل بحثه عنوان «أثر عروض فرقة رمسيس
ي خطاب النقد امرحي  ،»1928 – 1924ود .محمود سعيد
ويحمل بحثه عنوان «الخطاب النقدي للمرح امري ي
الفرة من ( ،»)1952 – 1905وتدير الجلسة د .أساء الطاهر
عبد الله .
و ُتعقد الجلسة الثانية من الثانية عرة إا الربع وحتى
الواحدة والربع ظهرا تحت عنوان «جدلية الكتابة والنقد»
ويتحدث بها الباحثون د .أسامة أبو طالب ويحمل بحثه
عنوان «ام��رح الشعري ما بن 1952 - 1905م إب��داع
أحمد شوقي ونقد إدوار حنن ومحمود حامد شوكت وعمر
الدسوقي موذجا» ،ويتحدث د .أحمد عبد الحميد حول
بحثه بعنوان «الخطاب امرحي لنبوية م��وى :تحليل
تداوي – حجاجي – ثقاي مرحية (نوب حتب أو الفضيلة
امضطهدة)» ،ويدير الجلسة د .مصطفى سليم.
و ُتعقد جلسة ختامية اأربعاء  16يناير من الحادية عرة
وحتى الواحدة ظهرا ويديرها الفنان غنام غنام حيث تقدم
عرها قراءة فيا حواه امؤمر الفكري واأبحاث امقدمة
يقدمها النقاد أحمد خميس ،خالد رسان ،محمد مسعد.
وتختتم الجلسة بكلمة لدكتور سامح مهران رئيس اللجنة
وعضو مجلس اأمناء بالهيئة العربية للمرح.

سمية أحمد

[

ملف

[

09

 14عرضا مصريا

بالنسخة الحادية عشرة للمهرجان العربي

تحظى الدورة الحادية عرة للمهرجان العري مشاركة مرية
كبرة سواء عى امستوى البحثي أو اإص��دارات أو ال��ورش أو
العروض امرحية التى بلغت أربع عرة مشاركة اقتنص فيها
البيت الفني للمرح مانية عروض مسارات امهرجان الثاثة،
بينها العرض الوحيد الذي ينافس عى جائزة الشيخ القاسمي وهو
الطوق واإسورة إنتاج مرح الطليعة والحديث عن رواية يحيى
الطاهر عبد الله ورؤية درامية لدكتور سامح مهران ومن إخراج
نار عبد امنعم ويقدم عى خشبة مرح البالون ي مام الساعة
الخامسة من يوم الجمعة الحادي عر من يناير..
يشارك البيت الفني للمرح بعرضن بامسار اأول وها
“امعجنة” للمرح القومي تأليف د .سامح مهران وإخراج أحمد
رجب الذي يقدم ي التاسعة من مساء يوم الجمعة  11يناير،
و”الحادثة” تأليف لينن الرمي وإخراج عمرو حسان لفرقة مرح
الغد وهو العرض الحائز عى امركز اأول العام اماي مهرجان
نقابة امهن التمثيلية ويقدم عى مرح مركز الهناجر للفنون قاعة
د .هدى وصفي ي مام السادسة من مساء يوم اأربعاء  16يناير.
بينا يشارك البيت الفني بامسار الثالث بخمسة عروض دفعة
واحدة تقدم أربعة منها ي الفرة من  11وحتى  15يناير وهي
“محطة مر” لفرقة مرح القاهرة للعرائس تأليف محمد
زناي وإخراج رضا حسانن ويقدم ي السادسة مسا ًء عى خشبة
مرح القاهرة للعرائس ،و”شباك مكسور” تأليف رشا عبد امنعم
وإخراج شادي الداي إنتاج مرح الطليعة والذي يقدم ي الثامنة
مساء عى خشبة قاعة زي طليات ،ويشارك مرح الطليعة
أيضا بعرض “آخ�ران ي اانتظار” تأليف سعيد حجاج وإخراج
حادة شوشة ويقدم بقاعة صاح عبد الصبور ي السابعة مساء،
وتشارك فرقة مرح الشباب بعرض “جاري التحميل” تأليف
سامح عثملن وإخراج سامح الحري عى مرح ملك ي السابعة

البيت الفى يشارك بثمانية عروض و«الطوق
اإسورة» ينافس على جائزة القاسمي
مسا ًء ،وتشارك فرقة اإسكندرية بعرض “أبو كبسولة” تأليف
محمد الصواف وإخراج محمد مري ،والذى يعرض من عدة أشهر
بجمهور كبر عى مرح برم التوني ي الثامنة من مسا ًء.
بينا يشارك مركز الهناجر للفنون التابع لقطاع شئون اإنتاج
الثقاي بالعرض امرحي “مسافر ليل” وال��ذي حظي بتقدير
جاهري ونقدي طوال فرة عرضه ويقدم طوال أيام امهرجان
وهو مثل حالة متفردة بن كافة عروض امهرجان من حيث طبيعة
مكان العرض وإتاحته للجمهور العري بدءا من يوم اافتتاح.
اما مرح الثقافة الجاهرية فيشارك ضمن امسار الثالث بخمسة
عروض تتوزع جغرافيا بن اإساعيلية والجيزة والفيوم حيث
يقدم العرض امرحب “استديو” لنادب مرح شبن الكوم من
تأليف وإخراج عاء الكاشف ،بقر ثقافة الجيزة ،يوم  11يناير
ي مام الساعة الثامنة مساء ،وهو العرض الحاصل عى امركز
اأول مهرجان ن��وادي امرح السابع والعرين ونافس بقوة
بامهرجان القومي للمرح ام��ري وحصل عى جائزة النص
امرحي ،بينا يشارك عرض نادي مرح السام “طائر” تأليف
محمود جال وإخراج عمر حسن وهو العرض الحاصل عى امركز
الثاي مهرجان نوادي امرح النسخة  26التي أقيمت عى مرح
السامر بالعجوزة ،ويقدم عى مرح مركز الجيزة الثقاي ي الثاي
عر من يناير ي مام الساعة الثامنة مساء ،بينا يقدم عرض
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جريدة كل المسرحيين

الثقافة الجماهرية تشارك
بخمسة عروض لنوادي المسرح

“اعمل نفسك ميت” لنادي مرح القناطر الخرية تأليف السيد
فهيم وإخ�راج أرف عبد الجواد يوم  13يناير ي مام الساعة
الثامنة مساء بامركز الثقاي بالجيزة ،ويستقبل جمهور محافظة
اإساعيلية العرض امرحي “الوحوش الزجاجية” تأليف تيني
ويليامز وإخراج معتز مدحت وهو العرض امشارك ضمن مشاريع
اعتاد امخرجن ويعرض ي الرابع عر من يناير ي مام الثامنة
مساء عى مرح قر ثقافة اإساعيلية ،ويقدم عرض “السفر”
لنادي مرح الفيوم يوم  15يناير عى مرح ثقافة الفيوم ي مام
الثامنة مسا ًء ،من تأليف سافو مروجيك وإخراج أحمد الساموي
وقد ش��ارك العرض مهرجان القاهرة ال��دوي للمرح امعار
والتجريبي النسخة الرابعة والعرين وحظي باهتام نقدي إضافة
لفوزه بالنسخة الخامسة والعرين مهرجان نوادي امرح التي
أقيمت باإساعيلية.
أربعة عر عرضا مرحيا تكون بانوراما لعروض امرح امري
رغم غياب امرح الجامعي الذي ينافس بقوة عى حصد جوائز
وتقدير الجمهور خال اأع��وام اماضية ،وإن كانت هنا أربعة
عروض للبيت الفني للمرح تتشارك ي أنها حتى كتابة هذه
السطور م تفتتح عى مسارحها وهي “اثنان أخران” و”محطة
مر” و”شباك مكسور” و”ج��اري التحميل” والتي نتمنى أن
تلحق بامهرجان خال اأيام القادمة ،أما عرض “امعجنة” فنتمنى
أن يكون امهرجان العري فرصة لعودته لخشبة امرح القومي
بعد توقف إداري بسبب مشكات بن بعض أفراد طاقم العمل،
نأمل أن تحل ،لينر خشبة امرح القومي من جديد.
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المهرجان العربى

تشهد الدورة الحادية عشرة لمهرجان المسرح العربى والمقامة با

المصرى الذين ما زاولوا يرون حركة المصرى المصري ابداعا على

المسرحية المصرية المكرمة بن مخرجن و

وسوف يشهد افتتاح المهرجان بالمسرح الكبر بدار اأوبرا ال

السيدات و السادة (مع حفظ األقاب و

الفنان القديرأشرف عبد الغفور ،الكاتبة الكبرة آمال بك

الفنانة القدير سيدة المسرح العربى سميحة أيوب ،الف

القديرة سمرة عبد العزيز ،الفنان القدير سمر غانم

الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ،الفنان الق

الدين عيد ،الكاتب الكبر لينن الرملي ،الفنا

الفنان القدير نبيل الحلفاوي ،د .ن

عجمي ،د .هدى وصفي ،ا

يح

جريدة كل المسرحيين
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يكرم  25قامة مسرحية مصرية

القاهرة من  10إلى  16يناير  2019تكريم خمسة وعشرين من رموز المسرح

ى كافة المستويات فى شى مجاات اابداع المسرحى ،وقد تنوعت القامات

وممثلن ومصممي ديكور ومابس وباحثن وأساتذة .

لمصرية تكريم تلك القامات المسرحية الفنية و العلمية ،و المكرمون هم

و الدرجات ،اأسماء مرتبة حسب الحروف األفبائية):

كر ،المخرج القدير د .جال الشرقاوي ،الفنان القدير رشوان توفيق،

فنان القدير د.سمر أحمد ،المخرج الكبر سمر العصفوري ،الفنانة

م ،الفنان القدير د .سناء شافع ،الفنانة القديرة سهر المرشدي،

قدير عزت العايلي ،المخرج الكبر فهمي الخولي ،د .كمال

ان القدير محمود الحديي ،الفنان القدير محمود ياسن،

نبيل منيب ،د .نجاة علي ،الفنانة القديرة نعيمة

الكاتب الكبر يسري الجندي ،الفنان القدير

حى الفخراني .

جريدة كل المسرحيين
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إقامة المهرجان بالقاهرة إضافة إنجازات الهيئة العربية للمسرح

مخرجو المهرجان العربي للمسرح يتوقعون
مهرجانا ناجحا ويتحدثون عن أعمالهم
تستضيف القاهرة في الفرة من  10حى  16يناير الحالي الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي ،الذي تقيمه
وتشرف عليه سنويا الهيئة العربية للمسرح بإمارة الشارقة ،ويشارك بالمهرجان أكر من  15عرضا مسرحيا من مختلف أنحاء
الوطن العربي ،منها :مصر ،المغرب ،اأردن ،الكويت ،تونس ،اإمارات ،وبهذه المناسبة أجرينا عدة لقاءات مع عدد من
المخرجن المشاركن في المهرجان ،ليتحدثوا معنا عن العروض الي يقدمونها على خشبات المسارح المصرية.

ياسمن عباس

جريدة كل المسرحيين

قال امخرج إياد شطناوي ،مخرج العرض اأردي «نساء با
مامح» ،إن فكرة عرضه امرحي تدور حول مجموعة من
النساء يحبسهن رجا عنيفا داخل قبو ،يتعرضن فيه إى شتى
صنوف التعذيب ،بسبب احتفاظهن بأجنة ي أرحامهن ،ومن
امؤكد أن لكل امرأة أسبابها الخاصة ،لكن هذا الرجل منزوع
القلب ،ا يرحم وا ملك أي بذرة من الشفقة.
وأضاف شطناوي :إن فرقة امرح الحر ي مقدمة الفرق
امرحية ب��اأردن ،التي تشتغل وفق نهج فكري ي طرح
القضايا امجتمعية والتأشر عليها ،بهدف خلق حالة فكرية
متناغمة مع امتلقي ،والحث عى التفكر ي البنية النصية
اموضوعية التي يتناولها العرض امرحي.
وأشار شطناوي إى أن العرض هو مرة التعاون بن نقابة
الفنانن اأردنين ،والهيئة العربية للمرح التي طرحت
مبادرة اإنتاج امرحي ،فكانت مخرجات هذا التعاون إقامة
مهرجان «رم» ي العاصمة اأردنية عان.
«نساء با مامح» مثيل عي عليان ،أريج دبابنة ،رناد ثلجي،
حا طوالبة ،سينوغرافيا محمد امراشدة ،تأليف موسيقى عبد
الرازق مطرية ،فني إضاءة أنس الهياجنة ،فني ديكور أحمد
السليحات ،كريوغراف آي قرة ليان ،إنتاج الهيئة العربية
للمرح بالتعاون مع نقابة الفنانن اأردنين ،نص عبد اأمر
شمخي ،معالجة درامية عي عليان ،إخراج إياد شطناوي.
وقال الفنان عاد الشاعر ،ممثل بالعرض اأردي «سام
يعقوب» إن العرض يُدرج تحت ما يُسمى مرح الصورة،
وهو تجربة أوى للمخرج اأردي الحاكم مسعود ،مش ًرا إى
أن فكرة امرحية تتحدث عن دراما لشخصية مُب َت ِكرة لعلم
ما ،تقوم قوى الشدِ العكي بكل طاقتها للقضاء عى امب َت ِكر
واموضوع امبتكر ،وهذا أمر مألوف ي دول العام الثالث كا
هو معروف.
الصعيد الفني ،فهو يقوم
وأضاف الشاعر :أما العرض عى َ
عى «ام��رح البري أو مرح الصورة» ،ويعتمد هذا
امرح عى فكرة «استبدال بامنطوق ام��ري» من خال
تكثيف واختزال اانفعال اإنساي وأشكال التعبر عنه ،وعى
امستوى الفسيولوجي ،بأفعال ترد حكاية ما باستخدام كل
مفردات العرض امرحي من إضاءة وديكور وموسيقى لخلق
سينوغرافيا برية سمعية تخلق عاطفة لدى امتلقي.
وتابع :أعتقد أن دورة هذا العام ،بالقاهرة ،ستشكل إضافة
العدد 593

 07يناير 2019

وعامة فارقة للهيئة ،فالقاهرة هي عاصمة الفن العري با
منازع ،وي ما يتعلق مشاركتي ،فليست هذه هي امشاركة
اأوى ي ي القاهرة ،فقد حظيت مشاركات سابقة ي القاهرة
واإسكندرية ،وأنا سعيد بالطبع ،وأمنى أن نرك أثرا طيبا
مشاركتنا.
«سام يعقوب» مثيل عاد الشاعر ،نبال العوي ،ياسمن
م���رووم ،داليا أب��و ال��ح��اج ،محمود ج��ال ح��اد ،لطفي
الفحاوي ،نبيل كوي ،إضاءة محمود حاد ،موسيقى محمد
الشاقلدي ،مكياج أساء شواش ونهى أبو عي ،أزياء لينا
الكسواي ،فكرة وإخراج وسينوغرافيا د .الحاكم مسعود.
فيا قال امخرج أمن ناسور ،مخرج العرض امغري «شابكة»،
إن العرض هو توليفة فنية ،ومرحية تجريبية تهدف إى
خلق فرجة متجددة انخرط فيها فريق عمل متعدد امواهب،
باإضافة إى طرح أفكار من الواقع امغري والعري بصفة
عامة عر شخصيات تعيش ارتباكا ي القيم وامبادئ.
وع��ن اختيار مرحية «شابكة» للمشاركة ي امهرجان
العري للمرح ،قال :هذا تريف للعرض ،وفرصة ليتعرف
امرحيون وامرحيات العرب وام��ري��ون عى تجربة

مختلفة من تجارب امرح امغري الذي يتميز بالتنوع ي
ااختيارات الفنية والجالية ،وقد تلقينا كفرقة بارتياح كبر
تنظيم امهرجان ي القاهرة مهد الفن العري.
وتابع :لدينا يقن أن هذه ال��دورة ستتميز ي القاهرة،
وستشهد إقباا كبرا عى العروض من طرف جمهور ،فنحن
نعرف سلفا شغفه بالفن وامرح ،وسيسعدنا ويفرحنا أن
نتقاسم معه تجاربنا ،فالقاهرة اليوم قبلة امرح العري.
«شابكة» مثيل عبد الله شيشة ،حنان خ��ال��دي ،نبيل
البوستاوي ،عادل اريي ،سينوغرافيا طارق الربح ،مابس
صباح لزعر ،موسيقى عبد الكريم شبوشة وأنس عادري،
إض��اءة حسن بلكبر ،تأليف عبد الكريم برشيد ،إعداد
وإخراج أمن ناسور.
وقال امخرج عمرو حسان ،مخرج العرض امري «الحادثة»،
إن فكرة العرض تدور ي قالب كوميدي حول شاب مريض
نفسيا ،مغرم بحب إحدى الفتيات ،يقوم باختطافها ،وحبسها
ي منزله ،ظنًا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب
مختلفة من التخويف والقهر الشديد إخضاعها لهذا الحب،
ولكن يحدث العكس.
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عمرو حسان

عبد الجبار خمران

حكيم حرب

أما عن مشاركته ي امهرجان هذا العام؛ فقال :أنا أرى إنها ي
تأت مكملة لسلة مشاركات قمت بها
غاية اأهمية ،لكونها ِ
ي القاهرة من خال عرض مرحياي ي امهرجان التجريبي
منذ بداية تأسيسه وحتى عام  ،٢٠٠٩حيث أعود إى القاهرة
أق��دم مرحيتي «جنونستان» عى مرح السام ،بعد
غياب عن تقديم مرحياي منذ عام  ،٢٠٠٩باإضافة إى أن
امهرجان يعد واحدا من أهم امهرجانات امرحية العربية
التي يحرص كل مرحي عري عى امشاركة فيه ،ما مثله
من تظاهرة فنية وثقافية كبرة تجمع نخبة من امرحين
العرب ،من مختلف اأقطار العربية الشقيقة ،فهي فرصة
للحوار وتبادل الثقافات وااط��اع عى أح��دث التقنيات
وطرق الكتابة واإخ �راج والتمثيل امرحي لدى امبدعن
من مختلف أنحاء الوطن العري ،وهو اأمر الذي سينعكس
إيجابيا عى تجربة كل منا ويساهم ي إثرائها.
«جنونستان» مثيل حكيم حرب ،نهى سارة ،عمران العنوز،
إي��اد الرموي ،هاي الخالدي ،شام الدبس ،قيس حكيم،
موسيقى وغناء قمر بدوان ،إضاءة ماهر جريان ،صوت سيف
الخايلة ،ديكور وأزياء تيسر محمد عي ،تأليف وإخراج
حكيم حرب.

وقالت امخرجة دليلة مفتاحي ،مخرجة العرض التوني
«قمر  ،»14إن فكرة العرض تدور حول الثورات منذ العر
الفاطمي .وأضافت دليلة ،أن فكرة إقامة امهرجان كل عام
ي بلد عري ،فكرة جميلة ،مشرة إى أن مشاركتها مرحية
«قمر  »14رف لها ،وللمرح التوني ،وأنها من اأعال
الجادة التي سيشهدها امهرجان ،وتضيف للمرح العري
عموما مع كل امشاركن ي هذا العرس امرحي الكبر،
متابعة :وهي فرصة لي أستمتع بجال القاهرة ،وما أدراك
ما القاهرة التي يتمنى كل فنان أن يزورها.
فيا ق��ال امخرج محمود ف��ؤاد ،مخرج العرض امري
«مسافر ليل» ،إن العرض يتحدث عن الحالة الجدلية بن
العبد والسيد ،والحاكم وامحكوم ،بشكل فانتازي إنساي ا
مكن تصنيفه لفئة معينة ،أو فرة زمنية معينة ،مشرا إى
أن الحاكم الديكتاتور الذي يتحدث عنه العرض موجود منذ
قديم اأزل حتى وقتنا هذا بأوجه وأشكال مختلفة.
وأضاف مخرج «مسافر ليل» أنه م يحر العرض ي فرة
زمنية معينة ،أو فئة معينة ،حتى يستطيع العيش عى مر
الزمن ،أن اموضوعات اإنسانية هي التي تعيش ،مؤكدا
أن الكاتب صاح عبد الصبور استطاع أن يقدم مرحية من
أعظم امرحيات الشعرية التي كتبت ي تاريخ مر حتى
وقتنا الحاي.
وأكد محمود أنه سعيد جدا مشاركته ي مهرجان الهيئة
العربية للمرح ب��أول ع��رض من إخراجه عى مستوى
ااحراف ،موضحا أنه سيكون شيئا مها ي مسرته ،وتأكيدا
عى أهمية وخصوصية تجربة «مسافر ليل».
«مسافر ليل» مثيل د .عاء قوقة ،جهاد أبو العينن ،مصطفى
حمزة ،موسيقى زاكو ،مابس أمرة صابر ،إضاءة أبو بكر
عزت ،ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.
ومن جانبه ،قال امخرج فيصل العبيد ،مخرج العرض
الكويتي «الرحمة» ،إن فكرة العرض تدور حول شخص اختار
العزلة عن مجتمعه وأرته ،هروبا من امسئولية ،ويظن أنه
بهذا الهروب سوف يكون معزل عن الهموم ويجد السام،
إا أنه يصدم مجموعة من الظال التي تحاسبه عى ماضيه
وتنكره له ،ي رحلة داخل الذات.
وأشار العبيد إى أن اختيار مدينة القاهرة إقامة امهرجان،
واع ومثقف
هو ضان لوجود بيئة فنية جيدة ،وجمهور ِ
يضيف لنا الخرة امرحية ،مؤكدا أن امشاركة ي امهرجان
العري للمرح هدف وأمنية لكل فنان عري شغوف،
باإضافة إى أنه مسئولية كبرة لتقديم أعى جهد ممكن.
كا قال امخرج عبد الجبار خمران ،مخرج العرض امغري
«صباح ومسا» ،إن العرض يدور انطاقا من فضاء هامي
غ��ر مكتمل ،يعكس حالة شخصيات منكرة نفسيا
واجتاعيا ،حيث تعيش شخصيات العرض امرحي حالة من
الضياع وعدم ااستقرار ،ما يدفعني إى ااشتغال عى حركة
أجساد مكسورة مثقلة بالهموم والبحث عن الذات.
وأضاف خمران :إن تنظيم مهرجان امرح العري بالقاهرة
له أهمية كبرة ،حيث إن مر معقل تجارب إبداعية
مرحية مهمة ،من خال ام��رح التجريبي والكثر من
الورش امرحية التي عرفتها عر تاريخها امعار.
«صباح ومسا» مثيل رجاء خرماز ،توفيق ازديو ،موسيقى
زكريا ح��دوي ،سينوغرافيا يوسف العرقوي ،كروجراف
توفيق ازديو ،تأليف غنام غنام ،وإخراج عبد الجبار خمران.
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وأض��اف عمرو أن عام  2018كان من اأع��وام امزدهرة
مرحيا ي مر ،موضحا أنه يوجد الكثر من العروض
الناجحة التي حققت جاهرية عالية ،وأعتقد أن اختيار
القاهرة استضافة مهرجان الهيئة العربية للمرح ما هو إا
تكليل لعام ميء بالنجاح والتألق.
وتابع :ا شك أن اختيار مرحية «الحادثة» للكاتب الكبر
لينن الرمي ،ومن إخراجي ،للمشاركة ي امهرجان رف
كبر ّ
ي ،ولكل فريق العمل ،ونسعى لتقديم عرض يليق
مر ،وبالبيت الفني للمرح متمثا ي مرح الغد ،وذلك
استكاا لسلسلة نجاحات مرحية «الحادثة» ،بداية من
حصد جوائز الدورة الثانية مهرجان نقابة امهن التمثيلية
مرورا بالنجاح الكبر الذي حققه العرض خال عرضه عى
مرح الغد ي رمضان اماي ،وعيد الفطر واأضحى ،مشرا
إى أنه ا يرى أن العرض أخذ حقه حتى اآن ،وم يحقق ما
يطمح إليه منه.
«الحادثة» مثيل مصطفى منصور ،ياسمن سمر ،ريهام أبو
بكر ،فتحي الجارحي ،إسام البشبيي ،مجدي طلبة ،عبد
الرحمن نار ،حسام بوريو ،عمر أحمد ،عمرو أحمد ،ديكور
محمد فتحي ،مابس أحمد فرج ،إضاءة عز حلمي ،إعداد
موسيقى محمود صاح حامد ،مادة فيلمية شادي أحمد،
مخرج مساعد تامر بدير ،مخرج منفذ سيادة نايل ،تأليف
الكاتب الكبر لينن الرمي ،وإخراج عمرو حسان.
بينا ق��ال امخرج حكيم ح��رب ،مخرج العرض اأردي
«جنونستان» ،إن أحداث امرحية تدور ي دولة افراضية
تسمى «جنونستان» ،ا مت للواقع بصلة ،معنى أنها ا
تشر إى مكان وزمان محددين ،بل هي تختزل فساد العام
من خال هذه الدولة اافراضية ،التي تلخص كل ما يحدث
ي العام اليوم من فوى وفساد ،مؤكدة عى أن امحاربة
الحقيقية لهذا الفساد ا تكون إا من خال اارتقاء بثقافة
ووعي الشعوب.
بالنسبة اختيار القاهرة إقامة امهرجان؛ قال :أعتقد أنه
اختيار صائب وموفق ،نظرا ما تتمتع به القاهرة من عاقة
تاريخية عريقة مع امرح ،ولوجود بنى تحتية كبرة تتمثل
بعدد كبر من امسارح امجهزة تقنيا ،ولوجود جمهور
متعطش للفن امرحي ،فالعودة إى مر هي عودة إى
الرحم الذي ولد فيه امرح العري ،وشهد أعظم تجلياته
وإبداعاته عر سنن طويلة من العطاء امرحي امبدع
وامتميز عى يد كبار الرواد وامؤسسن من كتاب ومخرجن
وممثلن.
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جدول المهرجان «المساران اأول والثانى»
الهناجر س ١٨

اليوم

التاريخ

اأوبرا الكبرس٢٠

الخميس

١/١٠

افتتاح امهرجان

الجمعة

١/١١

مسافر ليل

السام

البالون مواعيد مختلفة

١7:٠٠

القومي ٢١:٠٠

الجمهورية ١٩:٠٠

مسافر ليل
 5٠د
النافذة

الطوق و اإسورة س١7

امعجنة  ١١٠د

 5٠د

السبت

١/١٢

مسافر ليل

صباح و مسا

 7٠د

شابكة  65د

ذاكرة قصرة  7٠د

اأحد

١/١٣

مسافر ليل

تقاسيم عى الحياة  ٩٠د

الرحمة  7٠د

نساء با مامح  6٠د

اإثنن

١/١٤

مسافر ليل

امجنون  ٨٠د س ٢١:٠٠

قمرة ١٤

6٠

عبث

الثاثاء

١/ ١5

مسافر ليل

امجنون  ٨٠د س ١٨:٠

جنونستان

6٠

ليلك ضحى  6٠د

اأربعاء

١/ ١6

ختام امهرجان

 6٠د
سام يعقوب

الحادثة
 7٠د

جدول المسار الثالث
امرح

عروض امسار الثالث

الساعة

العرائس

• (محطة مر) تأليف  :محمد زناى ،إخراج  :رضا حسانن.

 6مساءا
1/ 15 - 11

( .1أخران ى اانتظار) تأليف :سعيد حجاج  ،إخراج :حاده شوشة
قاعة صاح عبدالصبور).

 7مساء

الطليعة
ق صاح عبد الصبور
ق زي طليات

( .2شباك مكسور) تأليف :رشا عبد امنعم  ،إخراج :شادى الداى
(قاعة زى طليات).

 8مساء
1/ 15 - 11

جريدة كل المسرحيين

اإسكندرية

• (أبو كبسولة) تأليف  :محمد الصواف  ،إخراج  :محمد مري.

 8مساء

ملك

• (جارى التحميل) تأليف  :سامح عثان  ،إخراج  :سامح الحري.

 7مساء
1/ 15 - 11

قر الجيزة

• استوديو .تأليف و إخراج عاء الكاشف .نادي مرح شبن الكوم

1/ 11
س8م

مركز الجيزة الثقاي

• طائر .تأليف محمود جال .إخراج عمر حسن .نادي مرح السام

1/ 12
س8م

مركز الجيزة الثقاي

• إعمل نفسك ميت .تأليف السيد فهيم .إخراج أرف عيد الجواد .نادي مرح
القناطر

13/1
س8م

قر ثقافة ااساعيلية

•الوحوش الزجاجية .تأليف تني وليامز .إخراج مدحت معتز .نادي مرح
ااساعيلية

14/1
س8م

قر ثقافة الفيوم

•السفر .تأليف سافو مروجيك .إخراج أحمد الساموي .نادي مرح الفيوم

15/1
س8م
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أفضل ممثلة بمهرجان النقابة

منة بدر تيسر :المخدرات أداة لتهديد أمن
الوطن وعلى الفن محاربة هذا الخطر
منة بدر تيسر مخرجة مسرحية ،حصلت مؤخرا
على جائزة أفضل تمثيل نسائي في مهرجان
نقابة المهن التمثيلية ،بدورته اأخرة ،عن دورها
في عرض “روكا جو” كما حصلت على الكثر
من الجوائز على المستوى الفي والمسرحي؛
منها جائزة أفضل تمثيل في مهرجان العراق
المسرحي عن عرض “اللوحة” ..ممثلة محرفة
شاركت في الكثر من اأعمال الفنية ،بدأت
ممارسة التمثيل في السادسة من عمرها؛ درست
في المعهد العالي للفنون المسرحية وتخرجت
عام 2011؛ شاركت في الكثر من اأعمال
المسرحية والفنية منها (العميل  ،1001الرقص
مع الزهور ،السرة الهالية ،سلسال الدم ،الغابة،
الرجل اآخر ،رياح الشرف ،ليالي الحلمية ،الهاربة،
المرسى والبحار ،عائلة مجنونة جدا ،صرخة أنى،
سنوات الحب والملح ،نساء ا تعرف الندم ،ذهاب
وعودة ،نصيي وقسمتك ،ستات قادرة) حول
مشاركتها في مهرجان النقابة وعن دورها الذي
حصلت به على جائزة أفضل ممثلة كان لجريدة
“مسرحنا” هذا الحوار معها.

حوار :شياء سعيد

 ماذا تمثل لك الجائزة كونها أول جائزة منمهرجان متخصص؟
فرحت كثرا بهذه الجائزة؛ خصوصا أن هذه الجائزة نتاج الكثر من
الصعاب التي قابلتها ي دور “روكا” الفتاة التي أحبت شابا مدمنا،
شابا ا يعرف كيف يحميها كيف يشعرها باأمان؛ فتقرر أن تستمر
معه وأن تكون هي “الست والرجل” ي هذه العاقة ا ُمهلهلة،

وتحاول أن تساعد حبيبها عى التخلص من هذا العادة امدمرة
ولكنها تفشل رغم الكثر من امحاوات.
 طالبت لجنة التحكيم بمهرجان نقابة المهنالتمثيلية بضرورة عرض مسرحية “روكا جو” في
جميع أنحاء مصر والدول الي تقع في خطر
اإدمان ..ما تعليقك؟
سعدت بهذا فعى الرغم من حصول العرض عى معظم جوائز
امهرجان ،فإن هذا القرار طأنني أن رسالتي وصلت بعمق ي
نفوس الجمهور ولجنة التحكيم وإدارة امهرجان وهو هدي اأساي
من العرض؛ لتحذير الشباب والشابات من الو ُقوع ي هذا امرض
اللعن الذي من الصعب التخلص منه إا ب��إرار وعزمة قوية

593
العدد 545

2018
فبراير2019
 05يناير
07

جريدة كل المسرحيين

جدا ،فلقد تعمدت تناول القضية بشكل رائع فنيا ومؤثر إنسانيا؛
فتضمنت فكرة العرض حول الذين يدمنون امخدرات ،وكيف تقوم
امخدرات عى إغراء الناس ي بداية اأمر؛ حتى يسوء أكر فأكر
ويصبح امدمن ا يستطيع العيش بدونها ،فتعمدت إيضاح الصورة
وجوانبها أمام الجمهور ،وهنا ا يقتر اأمر عى إدمان امخدرات
بأنواعها فقط؛ إما أقصد إدمان اليء ،فالبنت ي امرحية أدمنت
هذا اإنسان امدمن وهو أدمن امخدرات أكر.
 هل توقعي هذا النجاح للتجربة؟مقتنعة ماما بحكمة “من جد وجد” فقد كنا نعمل ما يقارب
ال� 18ساعة ي اليوم؛ فكيف لفريق عمل يقوم بهذا وا ينجح،
كنت مدركة أن الله سوف يقدر جهودنا واجتهادنا وسيكافئنا بهذا
النجاح العظيم؛ وخصوصا أن العمل به شباب مجتهدين ،وأيضا بطل
العرض (مصطفى منصور) من أكفأ وأنشط اممثلن الذين رأتهم
عيني ،كان مثابة شعلة نشاط الفريق.
 ما الصعوبات الي واجهتك في أداء دورالفتاة “روقا”؟
ااثنان أدمنا امخدرات؛ ولكنها أدمنت لي تبقى معه مدى الحياة،
وهي ملك العزمة والقوة لي تتوقف عن إدمان امخدرات ،طبعا
الدور مركب جدا وصعب ومتعب نفسيا جدا ،دور “رقية” دور
بعيد عن شخصيتي ماما وغر متشابه معي ي أي يء ،وكان من
الصعب لعب هذه الشخصية ضعيفة الشخصية وليست صاحبة
قرار (متساقة ممن حولها) ومدمرة وتدمن امخدرات لتكن بجانب
حبيبها؛ فكان العمل عى هذه الشخصية صعب جدا ويحتاج الكثر
من امذاكرة ودراسة شاملة عن طبيعة الفتيات التي تسلك طريق
الخطر وتقرر البقاء ي النار لكونها أحبت شخصا ،كان الدور صعبا
ي البداية وشاقا ومتعبا نفسيا بجانب ظروي الخاصة التي حدثت
ي هذه اآونة وهي وفاة والدي ،وانسحاي من امهرجان وقد أرت
إدارة امهرجان عى ااستمرار ،بعد وفاة والدي بعرة أيام أبلغتني
إدارة امهرجان بذلك؛ فبدأت ي الروفات واستغرقت ما يقارب
الخمسة عر يوما بروفات للعرض فقط ا غر.
 هل أثرت أعمالك في التلفزيون علىمشاركاتك في اأعمال المسرحية أم ا؟
ا م تؤثر عى امرح مطلقا فامرح بالنسبة ي حياة وعشق ا
ينتهي أبدا؛ وأكن حريصة داما عى امشاركة ي اأعال امرحية
بشكل دائ��م ومستمر وأق��وم بعمل دراس��ات عليا معهد فنون
مرحية وأقدم مشاريع مثيل وإخراج بها ،فا مر سنة إا وأشارك
ي العروض وامهرجانات امرحية.
 لماذا اخرت هذه القضية الشائكة لتكون أولتجاربك في المسرح كمخرجة؟
م تكن «روكاجو» أوى تجارى ي اإخراج ،لكن هناك أعال أخرى
قمت بإخراجها ي الدراسات العليا منها لوكاديا ومسافر با متاع
وبسيطة والطريقة امضمونة للتخلص من البقع ،ولكنها أول مرة
أشارك ي مهرجان كمخرجة ،أن قضية اإدمان من القضايا التي
تهدد أمن مجتمعنا بل وتهدد مجتمعنا ككل ،بجانب عدم وجود
أعال مرحية عربية ناقشت هذه القضايا الشائكة.
 هل شعرت بالظلم عندما قررت لجنة التحكيممنحك جائزة أفضل تمثيل نسائي مناصفة؟
ا م أشعر بالظلم فالفنانة سلمى أحمد من الشخصيات الجميلة
وامجتهدة والتي تستحق الجائزة بدون شك.
 ما رأيك في المهرجان وفي العروضالمنافسة؟
مهرجان نقابة امهن التمثيلية من امهرجانات امتخصصة امرفة
جدا لكل امشاركن به والجمهور واإدارة ،والعروض كانت جميلة
وعى مستوى فني كبر.
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المسرحيون في ذكرى مياده:

السيدبديرمؤسسة
فنية متكاملة
تستضيف القاهرة في الفرة من  10حى  16يناير
الحالي الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح
العربي ،الذي تقيمه وتشرف عليه سنويا الهيئة العربية
للمسرح بإمارة الشارقة ،ويشارك بالمهرجان أكر من 15
عرضا مسرحيا من مختلف أنحاء الوطن العربي ،منها:
مصر ،المغرب ،اأردن ،الكويت ،تونس ،اإمارات ،وبهذه
المناسبة أجرينا عدة لقاءات مع عدد من المخرجن
المشاركن في المهرجان ،ليتحدثوا معنا عن العروض
الي يقدمونها على خشبات المسارح المصرية.

أحمد محمد الريف

كان السبب الرئيسي في ظهور
أكر عدد من النجوم

جريدة كل المسرحيين

ي البداية يحدثنا امخرج سمر العصفوري قائا:
السيد بدير ي الفن امري هو عامة مميزة ومؤسسة فنية متكاملة.
فهو مخرج مرحي وممثل مرحي وممثل سيناي ،يكتب السيناريو
ويؤلف ويدير إى جوار عظمة قدراته الفنية ي اإبداع فهو مؤسسة
إدارية متكاملة ،يدرك جيدا كيف يدير نشاطا يرتفع إى الساء عندما
يكلف بعمل .عندما كلف من الدولة ي الستينات بإقامة فرق التلفزيون
امرحية استطاع أن يجمع أشتات اممثلن امحرفن وال��دارس��ن
واموهوبن ي مر ويحولهم من بؤساء غر قادرين عى العمل
ويعيشون ي فقر شديد وليس لهم أي حضور ومنهم من ا يزالون طابا،
استطاع أن يجمع كل هؤاء البر ي عر فرق هي فرق التلفزيون
امرحية ،التي تم إشعال قدراتها عن طريق العبقري العماق امرحوم
ماسبرو ،ا يوجد يء يقول إن الثقافة غر متعلقة باإعام والعكس،
وبالتاي ي ظل رئاسة عبد النار وقوة اإع��ام ي هذه الفرة وقوة
حركة امرح اجتاعيا وسياسيا وقوة الرغبة ي تعليم الناس وتثقيفهم
وتحضرهم والتعاطف معهم وتوجيه ذهنهم إى أفكار جديدة وحديثة
بنيت هذه الفرق التي جمعت كل فناي مر وم تكن هناك بطالة
مطلقا ي ظل وجود السيد بدير.
أضاف :ونستطيع أن نقول إن السيد بدير هو السبب الرئيي ي ظهور
أكر نجوم مر سواء الدارسن مثل عزت العايي وعبد الرحمن أبو زهرة
ورشوان توفيق وصاح قابيل ومحمد عوض وفؤاد امهندس وشويكار
وعبد امنعم مدبوي وأمن الهنيدي ،وطوابر كثرة من طاب م يكونوا قد
تخرجوا بعد مثل عادل إمام وسمر العصفوري وإنعام سالوسة وغرهم.
تابع :نعم ،اممثلون ي امرح قبل فرق التلفزيون كانوا معروفن ولكنهم
م يكونوا مشهورين إى هذه الدرجة الكبرة إا بعد ظهور التلفزيون
وفرقه امرحية.
وتابع العصفوري :أما السيد بدير كفنان لن أتحدث عن قدرته ي التمثيل
أو الكتابة أو غره لكني سأتحدث عن قدراته ي التنظيم .كان يجلس ي
البناوير العالية ي امرح ،الدور الثالث ،وأنا بجواره وما زلت شابا صغرا
العدد 593

 07يناير 2019

تم تعييني حديثا ،فأجده وقد وضع خريطة عرضها نحو مرين وأمامه
لوحة بها إضاءة ومجموعة كبرة من التليفونات بينا يجلس ليدير
عملية ضخمة ،وعندما تعجبت قال ي ألست أنا امدير الفني؟
أوضح :م يكن هناك موبايات أو تواصل اجتاعي مثل اآن ،وكانت
هذه الخريطة يعرف منها أين يوجد كل مرح ي كل مكان ي قرى
مر وكل مدينة ومصيف ومدرسة ،ومكن القول إن السيد بدير احتل
جميع اأحواش الخاصة بامدارس سواء حكومية أو خاصة ووزع فيها
عددا ضخا جدا من الفرق امرحية .وهو مثل مرحلة ما قبل الثقافة
الجاهرية ،لكنه هو الذي أوحى برورة إنشاء مؤسسات مستقرة مثل
قصور الثقافة ،التي أصابها القصور ي الوقت الحاي ،مؤكدا أن السيد
بدير كان مديرا يحرك كل هذه القوافل التي هي عبارة عن سيارات نقل
للديكور وفرق مرحية ومندوي رف يرفون مرتبات وأجورا يومية؛
أي أن جميع امسارح تعمل ي لحظة ينطق فيها السيد بدير قائا (ابدأ)
وا مي إى بيته ي ينام ،قال ي بالضبط (أنا ا أذهب إى بيتي إا بعد
أن أطمن أن آخر متفرج روح وآخر ممثل قبض وآخر ضوء انطفأ).
تلك هي امؤسسة امرحية امتكاملة الحقيقية .والسبب ي هذا أن
السيد بدير (امرمط) ي الحياة الفنية ثم سافر إى الخارج ودرس
فورثنا القدرة عى أن نعمل نحن أيضا بهذا امنطق والتصميم ونفس
ااتجاهات .واستطرد العصفوري :ينبغي أن تقيم حياته وطرق التعامل
مع فكره امرحي بتوسع .قد يرد جاهل قائا :إن السيد بدير هو الذي
نر امرح الكوميدي؟ ..أقول له إن السيد بدير نر امرح الكوميدي
أن لدينا تنوعا ي الذائقة الفنية ،وأذك��ره بأنه ي أول عرض لفرق
التلفزيون قدم هاملت وقدم فيه ممثا كبرا اسمه كرم مطاوع ي دور
هاملت وعى دار اأوبرا امرية ،ومكن أن تكون تلك هي امرة اأوى

واأخرة التي قدم فيها هاملت ،وم يعد شكسبر إى مر بعد ذلك إا
بإحدى الروايات امهلهلة وهي املك لر ،وا أحد يعلم شيئا عن شكسبر.
تابع :السيد راي امخرج الكوميدي الكبر قدم كل أعال مولير ،هل
يعلم أحد شيئا هذه اأيام عن مولير أو رأى أعاله؟ تلك هي امؤسسة
التي صنعها السيد بدير ثم تم تقوية هذه امؤسسة ي فرات أخرى
مع الدكتور ثروت عكاشة ،ووصلت هذه امؤسسة إى قوتها عن طريق
الوزير فاروق حسني .أنا أذكر هذه اأساء أنها أناس م تكن تنام إا
عندما تفكر ماذا ستفعل؟
أقام نهضة مسرحية كبرة في الستينات
ومن وجهة أخرى يقول امخرج فهمي الخوي :السيد بدير عامة فارقة
ي تاريخ امرح امري لكونه صاحب فكرة إنشاء فرق التلفزيون
امرحية مع إنشاء التلفزيون امري ،الذي كان ي حاجة ملء ساعات
الهواء وا توجد أعال جاهزة وريعة أو رصيد قديم من مواد مسجلة،
فكان ااقراح من الفنان السيد بدير للدكتور عبد القادر حاتم نائب
رئيس الوزراء لإعام والثقافة ،بإنشاء ثاث فرق ي البداية ثم توسعوا
وأصبحوا عر فرق ،فمثا فرقة امرح الكوميدي تنقسم لثاث فرق كل
فرقة منها تقدم أربعة أعال ي الشهر؛ أي أنها تقدم مرحية كل أسبوع،
ونفس اليء فرقة امرح الحديث التي كانت ثاث شعب ،وكان ي
رف اانضام إليها وهي الشعبة السابعة ،وكان معي الفنان محمد نوح
حيث تقدمنا بعد أن أعلن التلفزيون عن حاجته لفنانن وفنانات وعال
وفنين وجميع التخصصات حتى املقن ،وتقدم نحو سبعة آاف متقدم،
وتم تعييننا بعقد عمل فني مكافأة شاملة ي  10/10/1963وكان معنا
امخرج سمر العصفوري ي فرقة امرح العامي الذي كان ينقسم إى

ينبغي النظر إلى حياته وطرق التعامل مع فكره المسرحي بتوسع
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سمر العصفوري
ثاث شعب أيضا وكان يدير امرح الحديث حينها الفنان محمد توفيق،
وامرح العامي اأستاذ حمدي غيث ،وأنشأ أيضا الفرقة ااستعراضية
الغنائية ،ثم ضم السيد بدير وعبد القادر حاتم فرقة محمود رضا إليها
بعد أن كانت قطاعا خاصا وعن محمود رضا مديرا لها وتوظف جميع
فناي فرقة رضا راقصن وراقصات وقد اختارهم محمود رضا من خريجي
الجامعات مقابات شخصية وامتحانات للقبول ،وكانت فرق التلفزيون
قد أنشأت عددا كبرا من امسارح مثل ليسيه الحرية والهوسابر ومرح
الزمالك ،وكنا نقدم عروضا مرحية ي السينات ي اأحياء الشعبية؛ أي
أن حفلة السواريه للسينا تتحول إى عرض مرحي فمثا قدمنا مرحية
“قهوة مر” تأليف الراحل أنور امري وإخراج الراحل كامل يوسف
وبطولة نعيمة وصفي وعبد الله غيث وروحية خالد ،ومرحية “راجل
وا كل الرجالة” ي سينا شرا بااس وسينا الحليمة الجديدة ،حتى
سينا مر الجديدة قدمنا عليها العروض امرحية وكنا ننتقل بالعروض
أكر من قرية ومديرية (محافظات) تابعة لوزارة الثقافة واإعام ،فكان
امرح متجوا ويعرض ي الساحات وي أي مكان يصلح للعرض امرحي
حتى لو سينا ،بكامل اأجهزة ،وكان يصور بعد عرضه بأسبوع ،فمثا
قدم امرح الكوميدي أعاا كبرة بطولة نجوم مثل محمد عوض وعبد
امنعم مدبوي وأبو بكر عزت وعدد كبر من النجوم ،فقدم مثا فؤاد
امهندس “السكرتر الفني” مع مديحة حمدي وحسن مصطفى وعبد
ال��وارث عر وعدد كبر من ممثي امرح الذين كانوا من مفتي
امرح امدري آنذاك وعينوا بعقد عمل فني وجمعوا بن وظيفتن إى
أن جاء دكتور ثروت عكاشة واتبع سياسة الكيف بدا من الكم التي
اتبعها الدكتور عبد القادر حاتم ومعه الفنان الكبر السيد بدير.
أضاف :ثاثة فقط هم من كانوا يديرون الفرق العر ،وهم امرحوم
السيد بدير رئيس الفرق ،ومعه الريجسر قاسم وجدي واأستاذ أحمد
نصار مدير الشؤون امالية واإدارية.
وكان مكن أن نطلق عى كل مديري الفرق لقب الدارسن العائدين من

السيد راي
لندن ،فالسيد بدير درس ي لندن ومعه محمود السباع ومحمد توفيق
وكامل يوسف وعدد كبر من الدارسن ي البي ي ي ي نهاية الخمسينات
وبداية الستينات وجعل بدير من كل منهم مديرا لفرقة من الفرق.
تابع الخوي :وبقيادة السيد بدير قدمت الفرق عددا كبرا من الكتاب
منهم محمود دياب أول مرحية كتبها وهي البيت القديم ،ومن هؤاء
الكتاب من صاروا نجوم الكتابة امرحية حتى اآن وكذلك قدمت نجوم
ساعة لقلبك الذين تحولوا لنجوم فرق التلفزيون وقدمت سمر خفاجي
ي الكتابة وي اإخراج عبد امنعم مدبوي وكال يس ،ثم قلص ثروت
عكاشة الفرق من عر إى ثاث ،وألغى فرقة امرح الحديث التي
انكمشت إى فرقة واحدة وهي مرح توفيق الحكيم الذي يرأسه رشاد
رشدي ثم جال الرقاوي ،وكان محمود مري مديرا لفرقة امرح
الحديث ،وكنا نفرش اأرض ي مكتبه ونتناول اإفطار والغداء والعشاء
لنقرأ كل النصوص امقدمة كمكتب فني اختيار أفضلها فقدمنا الكاتب
عى سام ي مرحيته “أغنية عى اممر” وقدمت له أعاا كثرة بعد
ذلك ي مرح الحكيم ،وكذلك رشاد رشدي ،لقد قدمنا أعاا كثرة
برئاسة السيد بدير ،كا عملت معه كممثل ي اإذاع��ة ي برنامجه
امشهور  46120إذاعة.
قال الخوي أيضا :عندما قدمنا مرحية “سيد دروي��ش” ي امرح
الحديث من تأليف صاح طنطاوي وإخراج محمد توفيق وبطولة محمد
نوح ،كنت أقوم بدور أمن عطا لله ومعي الفنان الكبر أحمد عبد
الهادي .وقدمنا معا دويتو أمن وسليم عطا الله وأعجب بنا السيد بدير
فطلب من امخرج محمد توفيق زيادة دورينا ليزيد حجم وجودنا ي
العرض ي الفصول الثاثة.
وأضاف :عى يد السيد بدير صنعت نهضة مرحية ،إى أن جاء مؤمر
جال العطيفي واتهمنا فيه عدد من كتاب اليسار ومنهم الكاتب الكبر
نعان عاشور بأننا الغزو التري وأن فرق التلفزيون تقدم الهزل وركز
ي الهجوم عى الكوميديا التي قدمناها وتناى امرح العامي الذي

عبد الغني داود

لم تكن هناك بطالة فنية في ظل وجوده

قدمته الفرق الثاث للمرح الحديث من مؤلفن ومخرجن كبار ،حتى
إن السيد راي قدم أول مرحية من إخراجه عى مستوى ااحراف ي
فرقة امرح العائم امتجول وهي مرحية “امفتش العام” بطولة أبو
بكر عزت ،وكان امرح عبارة عن العوامة التي هي حاليا العائم الكبر،
وكانت تجوب النيل وتقدم ي جميع محافظات الصعيد عروضا مرحية،
وكان الجمهور يقف عى أرض طرح النهر ليشاهد خشبة امرح ي
العوامة ،وكان أول هذه العروض “امفتش العام” تأليف جوجول ،وكانت
باللهجة العامية ثم تقلصت الفرق وضاعت امسارح الصيفية ومنها
مرح  26يوليو وهو مرح الطليعة حاليا فأخذته الفنانة تحية كاريوكا
وقدمت عليه “شجرة التوت” وغرها وقبلها كان يوسف وهبي يقدم
عليه كل يوم رواية.
تابع الخوي :السيد بدير اكتشف عددا كبرا من النجوم ي التأليف
والتمثيل واإخ �راج ،وصنع نهضة مرحية ا يتخيلها أحد ،عر فرق
وكل فرقة منها تقدم أربعة عروض ي الشهر؛ أي أربعن عرضا ي الشهر
والفرقة ااستعراضية مثا قدمت “وداد الغازية” و”القاهرة ي ألف عام”
وغرها ،وكان مرح البالون مرحا متنقا يتم فكه بالخشبة والكراي
عى لوري ويتنقل ي جميع امدن إى أن جاء السيد بدير وجعله مرحا
ثابتا ي مكانه الحاي وكان مديره فؤاد الجزايري الذي قدم عددا كبرا من
امخرجن وامؤلفن امرين واأجانب.
أما السيد بدير كمخرج فقدم أول مرحية تستمر سنوات طويلة من
إخراجه وهي “سنة مع الشغل اللذيذ” لفرقة مرح الريحاي من بطولة
أبو بكر عزت ،كا أخرج “هاملت” بطولة كرم مطاوع بعد عودته من
بعثته وقام بالبطولة معه عدد كبر من كبار ممثي امرح آنذاك .وكان
السيد بدير يتميز بأنه دارس امرح اإنجليزي وخصوصا ي اأماكن
امفتوحة وقد درس ي إذاعة لندن البي ي ي ،وهو كمخرج يجيد إخراج
شقن من امرح مثل الكوميديا والراجيديا ،وقد أخرج هاملت وقام
بدور شبح اأب فيها الفنان الراحل محمد الطوخي وبعدها بدأ امرح
امري يتبارى ي تقديم عروض خارج فكرة الريرتوار.
أضاف :بتخطيط من السيد بدير أيضا قدمنا عروضا بااتفاق مع هيئة
تنشيط السياحة برأس الر وبورسعيد واإسكندرية وكانت تدفع لكل فرقة
 75جنيها ي الليلة وكانت تقدم امرح مجانا وتسمح بالدعاية التي كانت
عى حنطور .ففي بورسعيد قدم عرض “راجل وا كل الرجالة” إخراج فتوح
نشاطي وقمت فيه بالتمثيل كا أخرجت مرحية “سلك مقطوع” بطولة
نجوى سام وعبد الحفيظ التطاوي ونجم الكوميديا ي تلك الفرة محمود
التوي ولطفي لبيب وساعدي محمود الجندي ي اإخراج.
أوضح الخوي أيضا أن السيد بدير كان يتميز بالتمثيل الكوميدي مشرا إى
دور ابن كبر الرحانية وكان كاتبا للسيناريو والحوار من الدرجة اأوى.
شخصية شعبية له أسلوبه الممز
ثم يحدثنا الناقد الفني عبد الغني داود حول شخصية الراحل السيد
بدير قائا :السيد بدير كان موضع ثقة عبد القادر حاتم أثناء الراع
بينه وثروت عكاشة ،وأنشأ فرق التلفزيون امرحية العر ،وعن محمود
مري مديرا للمرح الحديث والفنان محمد توفيق وغرها ،وقدم
أجياا كثرة من اممثلن وامخرجن ،مشرا إى أن نهضة مرح الستينات
هي نتاج لهذا الكم ي هذه الفرة .أشار داود أيضا إى أنه كان هناك
زخم كبر ي اإنتاج من ناحية الكم ،وتم مرحة عدد كبر من الروايات
لدرجة دخول بعض الكتاب الصحفين ي لعبة امرح ،،وأدار بدير هذه
اماكينة اإنتاجية بحنكة واقتدار لدرجة أنه كان ينام أربع ساعات فقط
ي اليوم ،وكان كثر ااطاع والقراءة ومجيدا للغة اإنجليزية وكان بارعا
ي كتابة السيناريو ،وخصوصا باللهجة الشعبية ويظهر ذلك ي كتابته
لسيناريو وحوار أفام صاح أبو سيف مثل فيلم شباب امرأة وجعلوي
مجرما ،فالسيد بدير يعتر شخصية شعبية له أسلوبه امميز مثل إطاقه
اسم دواهي عى الشخصية التي تؤديها الفنانة نجمة إبراهيم زعيم
عصابة اأطفال امتسولن ،لذا كان صاح أبو سيف يستعن به ي أغلب
اأفام ،ومن اأفام الناجحة له فيلم سكر هانم.
ومن القصص الطريفة التي تحى عنه أن عاطف سام سافر معه
لإسكندرية لكتابة سيناريو فيلم ،فانتهى من كتابته ي الطريق قبل
الوصول لإسكندرية ،ثم قابل صاح أبو سيف محطة القطار وطلب
منه العودة معه للقاهرة لكتابة سيناريو فانتهى من كتابته أيضا بالقطار
قبل دخول القاهرة .كان حار الذهن ودارسا للدراما ويعي جيدا ماذا
يعجب الجمهور ويجذبه.
وختم داود بأن السيد بدير توى كثرا من امناصب منها منصب رئيس
الهيئة العامة للسينا وامرح والتلفزيون .وأخرج للمرح كا كبرا من
امرحيات بشقيها الكوميدي والراجيدي منها هاملت ،كا أخرج أكر
من عرة عروض غنائية مرح أوبرا ملك.
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مهرجان المسرح الطابي بجامعة المنوفية

مكاسب كثرة تحتاج إلى مزيد من الدعم

طارق مري

جريدة كل المسرحيين

امرح الجامعي يظل هو البوابة السحرية لضخ دماء جديدة
للحياة امرحية امرية ،وكذا محاولة استراف ما يدور ي أذهان
جيل جديد من امرحين من قضايا وأحام وآمال ،وأيضا اكتشاف
رؤيتهم للواقع امجتمعي بكل أبعاده ..ولذا فرصد فعاليات هذا
امرح تشكل أهمية كبرة للمرح امري ..لذا م أتردد لحظة ي
قبول عضوية لجنة التحكيم للعروض امرحية بامهرجان الطاي
لكليات جامعة امنوفية ي دورته الرابعة الذي عقدت فعالياته
ي الفرة من  2ديسمر وحتى  12ديسمر  2018م ..وعى مدار
اإحدى عرة ليلة من لياي هذا امهرجان ،قدمت إحدى عرة
مرحية كل مبديعها من الطاب ي كافة مفردات العرض امرحي
(تأليف – إخراج – مثيل – ديكور ومابس ومكياج – إضاءة –
ألحان – أشعار – أداء حري وغرها من امفردات) تلك العروض
عى مختلف توجهاتها ومستوايتها الفنية كانت قادرة عى البوح
بطاقات مبدعيها ورؤيتهم للعام ..ولذا كان من امهم إلقاء الضوء
عى هذه العروض وأفكارها وأدوات مبدعيها للتعبر عن ذواتهم.
وعى الرتيب ،كان عرض كلية الربية الرياضية (سلفي) وهو
كواج من نصوص سلفي ،وكاسك يا وطن ،واضحك انت عري،
وهو من إخراج أحمد أبو النجا ودراما العمل مبنية عى مشاهد
منفصلة يتناول كل مشهد إحدى امشكات امجتمعية واإنسانية
ي مجتمعاتنا العربية من وجهة نظر فريق العمل بأشكال درامية
متنوعة بن الكوميدي والراجيدي ،إا أن هذا اأسلوب قوض البناء
الدرامي وجعله هشا ،فالتعرض للكثر من القضايا أحدث حالة من
الطرح امبار لأفكار متخذا ثوب املقن للمتلقي ،اأمر الذي أدى
إى تسطيح اأفكار وعدم الغوص ي إحداها ليصبح التناول ظاهريا
تلقينيا ،وبالتاي تأثرت الرؤية التشكيلية للعمل التي جاءت عى
شكل خلفية تعر عن نفس امشكات التي يطرحها النص بتلك
الكلات واأشكال امتناثرة عليها دون نظام أو رابط بينها ،انسحب
ذلك أيضا عى اأداء الحري الذي اجتهد امخرج ي محاولة صنع
ثراء بري بتنوع تشكياته وأماطه اأدائية ،إا أن هذا م ينتج غر
داات متناثرة شوشت امتلقي الذي صعب عليه استيعاب كمية
اأطروحات واختاف توجهاتها.
عرض آخر قدمته كلية الزراعة هو (فوتوشوب) تأليف محمد
خليفة وإخراج محمد سعد ،تناول العمل إشكالية القهر اإنساي
بداية من العاقة اأبوية وتأثرها ي تكوين شخصية الفرد إى
انسحاب ذلك عى رؤية امجتمع من حوله ،وتلك العاقة اإشكالية
التي تطرح نفسها بن هذا امجتمع وهذا الفرد ،إا أن البناء
الدرامي افتقد الرابط وإنشاء عاقات تحكمها مررات منطقية
لنقل الحدث وتناميه ،كا أن اللغة امستخدمة ي العرض ضعيفة
وغر منتجة للداله ..إا أن الرؤية التشكيلية كان لها حضور داي
بتلك اأطر الفارغة ي الخلفية وما أمامها من مستوى تم تأطره
بإطار فارغ كبر استخدامه ي عرض اأحداث الرئيسية ي العمل،
وعى الرغم من هذا اتسمت الحركة بالعشوائية وظهر ضعف
سيطرة امخرج عى فريق العمل وقلة تدريب اممثلن.
كا قدمت كلية ااقتصاد امنزي العرض امرحي (الرحمة) من
تأليف إبراهيم الحسيني وإخراج إسام سعيد لكن اإشكالية اأهم
ي هذا العمل هي اإعداد الذي فرغ النص من رسائله وجعل
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حالة التطهر من القتل فكرة مسطحة أيضا وعى مستوى الدراما م
يستطع إيجاد امررات التي دفعت بطل العمل للتطهر من شهوة
القتل التي كانت تتملكه ،فانسحب هذا الفكر ي اإعداد عى
عنار العمل التشكيلية مع نقص خرة وتدريب مجموعة اممثلن.
أما عرض (الهوامش) الذي قدمته كلية الحاسبات وامعلومات وهو
من تأليف ريف صاح الدين وإعداد وإخراج مصطفى محمد
توفيق ،فإن اإعداد هنا أيضا كان اإشكالية التي قوضت البناء
الدرامي للعمل ورغم أهمية الطرح الذي يحاول إلقاء الضوء عى
أهمية الوعي الجمعي أفراد امجتمع ومحاولة البعض تغييب أفراد
امجتمع واللعب عى أحامهم وطموحاتهم للمستقبل لتحقيق
منافع خاصة إا أن محاولة ااستغراق ي استخدام الرمز جعلت
الشخوص داخل مجتمع العرض ا تربطها عاقات درامية قوية،
وكذا لغة النص كلها تنطق بلسان امؤلف فجاءت أفكارا عامة
وشعارات ا تطور الراع الدرامي امفرض وجوده لدفع اأحداث.
أما عى امستوى التشكيي ،فجاء امنظر الرئيي عى شكل غزل
بيت عنكبوت ي عمق امرح ي إشارة واضحة لرسالة العمل،
فأصبحت امبارة ي الطرح هي السمة ي كل عنار العمل؛ ما
قلل من القيمة الفنية للعمل.
كلية الحقوق قدمت العمل امرحي (اخلعوا اأقنعة) وهو

من تأليف لينن الرمي وإخراج كرلس رشدي ،وهو عمل يطرح
إشكالية الراع اآيديولوجي بن فكر الدولة ككيان جامع لكل
أفراد امجتمع عى اختاف عقائدهم وبن الفكر السياي الديني
الذي يرسخ لتهميش اآخر وتحييده ،وما يدور من راع سياي
عى السلطة بن كا الجانبن .واإشكالية الدرامية هنا أن العمل
فرض أحكاما مسبقة وصدر رسائله للمتلقي منذ بدايته لينتفي
الراع والطرح وأصبحت كل الراعات مبارة ،وانعكس ذلك
عى لغة النص التي جاءت مبارة تنطق بلسان امؤلف .الرؤية
التشكيلية رغم أهمية الفكرة جاءت وظيفية وم تستطع أداء
دورها الداي ،وعى مستوى التشكيل الحري كانت التشكيات
بسيطة وغر قادرة عى إضافة معادل حري للكلمة امنطوقة .وعى
مستوى اممثلن ميز محمد أمن رعو ي دور عثان.
أما عن عرض كلية آداب (ثورة اموى) وهو من تأليف أروين
شو وإخراج مي مراد الذي يحاول طرح الراع الخفي للسيطرة
وفرض النفوذ بن امجتمع كأفراد والسلطة السياسية والسلطة
الدينية من خال فانتازيا رفض مجموعة من الجنود امقتولن
ي الحرب أن يدفنوا قبل أن يحقق كل منهم آماله امجهضة..
الرؤية التشكيلية لهذا العمل جاءت مبارة رغم محاولتها توليد
الداات من خال تلك امعام الشهرة والرموز الدينية ي العام

[

رؤى

[

مثل برج إيفل ،الكنيسة ،امسجد ،الهرم ،وكلها مقلوبة تنزف شاا
من الدماء ،إا أن هذا التكوين أحدث خلطا بن عمومية الفكرة
امطروحة وأيضا لوضع رموز تحد من تلك العمومية وتجعلها تتجه
إى التخصيص مثل الهرم وبرج إيفل لكونها معام أماكن محددة..
من العنار امميزة ي العرض التي ساهمت بشكل فاعل ي إعطاء
امصداقية لحالة الجنود امقتولن ،هو امكياج امتقن لسارة بركات،
واع خاصة ي
كا استطاعت امخرجة توزيع مناطق الحركة بشكل ٍ
مشاهد السلطة الحاكمة والجنود ،وإن جانبها الصواب ي امبالغة
ي صنع تشكيات حركية استعراضية للجنود ا تتناسب مع اموقف
الدرامي ..اأداء التمثيي يتميز بالوعي مقتضيات كل شخصية
وأبعادها الدرامية ،وميز عي عبد النار ونسمة الزناي ومحمد
مطاوع وأحمد الصاوي ،والعرض بشكل عام ميز باانضباط.
كا قدمت كلية التجارة العرض امرحي (أجنحة با طيور) من
تأليف الطالب محمود السروت وإعداد وإخراج باسم العبد،
أهم ما ميز هذا العمل هو التأليف حيث استطاع إى حد كبر
الطالب محمود السروت أن يقدم نصا يحتوي عى بناء درامي
متاسك ،وأن يرسم مامح شخوصه ما يائم البناء الدرامي
وتطوره ،وكذا زمان ومكان الحدث الذي اختاره ليكون غر محدد،
ليؤكد عى عمومية الفكرة والرسالة التي يريد توصيلها للمتلقي،
والتي تتلخص ي قيمة الحرية وامتاك أي مجتمع مقدراته وقدرته
عى تعديل مسار السلطة الحاكمة إذا جارت عى حقوقه .الرؤية
التشكيلية سواء عى مستوى امابس أو الديكور اعتمدت عى
النهج التعبري ومع بساطة مفرداتها إا أنها كانت قادرة عى

19

التعبر ،وكذا تحيد الزمان وامكان ،كا استطاع امخرج تقديم
رؤية حركية بسيطة غر متكلفة بها تشكيات قادرة عى توليد
الداات ونجح أيضا ي التعامل مع اموتيفات الخاصة بالديكور
واع يدل عى قدرته ووعيه بكيفية استخدام عنار العمل
بشكل ٍ
ي توصيل رسائلها .العرض بشكل عام جاء منضبط اإيقاع ساعد ي
ذلك اأداء التمثيي امتوازن لكل فريق العمل وإن ميز منهم عبد
الحكيم الغنام ومحمد بدر وطه فهمي مصطفى اميهي ،األحان
لزياد هجرس جاءت واعية باإطار الدرامي للعمل ومكملة له وكذا
ااشعار أحمد عمر.
أما فريق كلية تربية نوعية فقدم (الدرس) تأليف يوجن يونيسكو
وإخراج أحمد مبارك الذي حاول أن يصنع باإعداد إطارا دراميا
موازيا لرسالة النص اأصي للتأكيد عى التناقض الكامن سواء ي
العاقات البرية أو عى امستوى السياي من أوضاع ا يقبلها
العقل ولكن يفرضها الواقع ،إا أن هذا اإطار أخل بالفكر
وامضمون ،وجاءت الرؤية التشكيلية مفرداتها من نافذة ي
الخلفية رسم عليها من اأعى سكينا تقطر دما باإضافة لهذا
امكتب الكبر ي وسط امرح الذي وضع عى جانبيه من اأسفل
كتب كبرة الحجم ،هذا التكوين أعطى رسائل مبارة أضعفت
القيمة الفنية .أما اإخراج فلم يستطع أن يخرج من الدائرة
امغلقة التي كونها الديكور باإضافة لعدم قدرته عى ضبط إيقاع
العمل ،وبالتاي ترب املل للمتلقي.
وقدمت كلية العلوم (أسوار الدم) عن نص “أرض ا تنبت الزهور”
محمود دياب للدراماتورج محمد صاح وإخراج لبنى رسان ،وقد
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نجح محمد صاح ي تقديم بناء درامي متاسك لرؤية مغايرة
للنص اأصي ي إشارة واضحة إى موهبته ومكنه من أدواته
التي ميزت أيضا عى مستوى اللغة ي امشاهد التي صاغها ما ا
يحدث تباينا بينها ولغة النص اأصي ،وقد حاول ي رؤيته طرح
إشكالية الصدام الذي قد يحدث بن الحاكم ورعيته ي أثناء سعي
هذا الحاكم ي تحقيق أطاعه ونزواته الخاصة ،وقد استطاع أن
ينمي شخصية زبيبة أخت الزباء واستخدام حملها أساسا للراع
الجديد الذي نجح ي تنميته حتى وصل إى الذروة التي أرادها.
الرؤية التشكيلية بسيطة ونجحت ي تحقيق وظائفها اأساسية .أما
اإخراج فلم تستطع امخرجة السيطرة عى التكوينات الحركية ي
بعض امشاهد ،فجاءت تلك التكوينات مفتقدة للمبادئ اأساسية
لزوايا الرؤية ،ولكن بشكل عام جاء إيقاع العمل منضبطا .أما عن
اأداء التمثيي ،فيفتقد البعض للتدريب ولكن عى الجانب اآخر
كانت هدير الجوهري واعية بأبعاد شخصية زبيبة فجاء أداؤها
عاكسا لهذا الوعي باإضافة إى إمكانيتها الصوتية التي ساعدتها ي
تقديم أداء متوازن دون مبالغة.
قدمت كلية الهندسة عرض (إيكاروس) تأليف أحمد نبيه وإخراج
عمر شاهن ،ودراما العمل قدمت ي إطار أسطوري تاريخي ي
حقبة الرومانين مرتكزا عى بعض الروايات لأحام وللمحاوات
اأوى لإنسان ي الطران ،والعمل يحاول مناقشة إشكالية البطل
الفرد وطموحاته وأخطائه الراجيدية وتأثر هذا عى مجتمعه،
الرؤية التشكيلية جاءت ي إطار تعبري بسيط استطاع اإيحاء
بالزمان وامكان دون تكلف مع التأكيد عى رسائل العمل .أما
امخرج فاستطاع السيطرة عى إيقاع العمل وحركة ممثليه وصاغ
مجموعة من التشكيات الحركية البسيطة واموحية ،وساعده ي
ذلك الطاقات اموجودة ي مجموعة ممثليه.
أما العرض اأخر فكان لكلية الطب البري وهو (ساحرات سام)
عن نص البوتقة للكاتب اأمريي آرثر ميلر وإخراج يوسف سعد،
والنص يطرح فكرة الهوس العقائدي واآيديولوجي وانتهاك حريات
اآخر ي التعبر لصالح جاعة وحيدة داخل امجتمع من خال
فكرة تجريم السحر الذي استخدمها الكاتب كمعادل لتيار امكارثية
الذي اجتاح أمريكا ي الفرة التي تلت الحرب العامية الثانية،
الرؤية التشكيلية حاولت التعبر عن رسائل العمل من خال هذا
الصليب الكبر ي العمق الذي اكتى بوشاح أحمر ،وكذا الخلفية
التي تناثرت عليها البقع الحمراء .أما عن اإخراج فقد بنى امخرج
رؤيته عى صنع معادل حري أفكار العمل من خال مجموعة
الشياطن وتشكياتهم الحركية داخل امشاهد ،إا أن هذا انعكس
بالسلب عى الفكرة الرئيسية للعمل التي تعالج قضية اجتاعية
وآيديولوجية وأعطاها بعدا ميتافيزيقيا أثر عى امتلقي وشوش
عى رسالة العمل .ومن العنار امميزة ي هذا العمل امكياج
الخاص مجموعة الشياطن ي إعطاء امصداقية عى الرغم من كونه
ضد رسالة العمل.
وبالقراءة الريعة لتلك العروض نستطيع أن نخلص إى عدة
ماحظات أهمها أنه ما زال امرح الجامعي متلك ثروات
ومواهب ي كل عنار العمل امرحي وي هذا امهرجان هناك
مواهب ي الكتابة امرحية تستحق الرعاية والدعم لكون النص
امرحي هو الركيزة اأهم ي بناء أي عرض مرحي ناجح ومؤثر
وهم محمد صاح وأحمد نبيه ومحمود السروت.
العنر النساي ي اإخراج كان حارا وبقوة ولكن ا بد من
الرعاية والتثقيف امرحي حتى نكسب جيا جديدا من امخرجات
وأيضا بقية زمائهن من امخرجن الواعدين.
أما اماحظة اأهم فهي كيفية اختيار النص وماءمته للتعبر عن
اأفكار حيث انحرت اأفكار ي كل عروض امهرجان ي رسائل
محدودة التوجه وم تحاول أن تنطلق لعوام أكر رحابة وتطلعا إى
امستقبل.
وبشكل عام ،فإن امهرجان الطاي بجامعة امنوفية يعكس اهتاما
رسميا من قيادت الجامعة وإدراكا بأهمية هذا النشاط الطاي
وفاعليته ي تثقيف جيل جديد ووعي وإقبال طاي يبر بخطوات
أكر إيجابية ي الفرة امقبلة.
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«الجدر»

واإمكانات المهدرة

مجدي الحمزاوي

جريدة كل المسرحيين

ضمن إطار فعاليات املتقى امرحي الثاث والعرين لطاب جامعة
طنطا قدمت كلية الحقوق عرضا باسم (الجدر) من تأليف وإخراج بسام
إيهاب ،والحقيقة أن هذا العرض يشر للمشكات الكثرة التي يعاي منها
الكثر من شبابنا الواعد ي كل امجاات ،والتي لأسف يوجد الكثر منها
بداخلهم أنفسهم ،رما لعدم الخروج من أر امراهقة بتداعياتها الفكرية
والسياسية ،ومن ثم محاولة التمرد عى كل يء ،حتى وإن كان هذا
التمرد يؤدي لايء.
وقبل أن نستطرد ي رح هذا اأمر ،يجب علينا أن نذكر أن بسام إيهاب
فعا ملك اموهبة ي امجالن؛ أي ي التأليف واإخراج ،كا أنه ملك
الشخصية التي تساعده ي التحكم أو القيادة لفريق قد يوجد به من هو
أكر منه سنا وأكر خرة ي امجال الفني ،ولكن فاته أنه عى امخرج أن
يكون متواكبا مع الخرات الحياتية ،وأا يسمح أن يدفعه اآخر لتحقيق
نتيجة معاكسة لطموحه ،تحت دعوى مساعدته ي حالة التمرد ،وإا كان
من اأوى أن يستبقوا الفضل أنفسهم.
واضح أن بسام ملك كا قلت اموهبة والقدرة ،كا أن لديه بعض
الخرات ي مجال امرح ،وفوق كل هذا ملك روح امغامرة والنظرة غر
امقترة عى النظر فقط موضع قدمه وإما يحاول أن يتعداها لأفق.
نص العرض ،ومن خال الرفض لكل يء افرض ،اثنان يقومان بعملية
صيد خيالية أو حقيقية ،ا يهم ،ويخرجان أداة للتحكم من بعد (رموت
كونرول) فيقرران استخدامه ليشاهدا أو يستعيدا بعضا من أحداث
مرت ،أو أحداث آنية بأمكنة أخرى ولكن تؤثر عليها ،عاوة عى رح
لبعض اأحداث التي مران بها من وجهة نظر امخرج وامؤلف .وأتفق
معه ماما عى اأسلوب الخياي أو السر وراء نسج بعض من حكايات
يكون فيها العظة والعرة كا كان يفعل اأقدمون؛ أي أنه ا يقدم ا
الواقع وا اماي كا هو ولكن من خال رؤيته هو لليء ،وفعله بشكل
تجاورت فيه الفنتازيا مع امحاكاة التهكمية مع الهزلية الصاخبة ،مع قليل
من الريالية ي التعامل مع بعض اأحداث ،ولكن للحقيقة استطاع ي
الكثر من اأحيان أن يجعلنا نشاهد وحدة واحدة؛ أي أنه خلق نسيجه
الخاص امتاسك ي الكثر من اأحيان ،وهذه التقسيات التي ذكرناها لن
تتداعى لك من جراء امشاهدة ،وإما من ااسرجاع أو التحليل.
وإذا كان ما قلناه هو ما شاهدناه عى خشبة امرح ،ولكن ي الصالة
وأمام امرح ،استخدم بعضا من سات مرح القسوة والتعبرية ي
محاولة للوصول للفعل التحريي؛ أي دفعنا محاولة الثورة أو الرغبة ي
تغير ما يحدث.
وكل هذا م يحدث اعتباطا أو صدفة ،فكا أرنا هو ملك بعضا من
اطاعات جيدة ،فبطا امحورين اللذان يسران اأحداث ها (بريختي 1
وبريختي  ،)2وي هذا الكثر من الداات للمتخصصن مجال امرح وهذا
جيد ،ولكن سؤال عري ما جدوى هذا الدال من ا يعرف بريخت؟ أي
الجمهور العادي امكون من طلبة كلية الحقوق ،وأيضا عندما أذكر لك
بعضا من شخصياته كالسيد(س) والزعيم واأرملة السوداء ..إلخ ،ستجد
أنه اعتمد عى الوظيفة أو الفعل امتحكم أو عى امفعول به من خال
وظيفة امتسلط أو امخادع ،مع وجود السيد(س) داما محاوا أن يرح
اأمر ومحاوا استنهاض رغبتنا ي تغيره.
إذن ،أؤكد أننا ي امرح عامة ا ننظر للقضية امطروحة ولكن ننظر
لكيفية طرحها سواء اتفقنا أو اختلفنا ،أجد نفي حائرا أمام أن الكثر من
القضايا امطروحة تجد تجاوبا كبرا منا أو عى امستوى الجمعي .إذن ،ما
الذي دفع امخرج وامؤلف لتوهم أننا سنأخذ موقفا من القضايا امثارة؟!
ليكون رد فعله ليس محاولة ااستكشاف للموقف ،وإما هدم امعبد عى
رأسه ورأس من شارك بالعرض فقط دون سواهم!
فالحقيقة أن الرغبة التي متلك الشباب ي محاولة البوح بكل ما يخطر
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بطاقة العرض
اسم العرض:
الجدر
جهة اإنتاج:
كلية الحقوق
– جامعة
طنطا
عام اإنتاج:
2018
تأليف
وإخراج:
بسام إيهاب

عى بالهم أو ما يعن لهم كانت واضحة ي نص العرض ،كا أن بعض
امجامات منح بعض اأصدقاء أو أبطال الفرقة القدامى أو امحدثن،
مساحة أكر من امفروض ،كانت واضحة أيضا ،وي اعتقادي أن لو كان
امخرج قد تناقش مع امؤلف ي داخله لحذف الكثر من الكلات
وامواقف التي م يكن لها داع ،وإما قالت ما قيل بشكل أكر فجاجة ،بل
وساعدت ي بعض اأحيان عى الفصل بن اأشكال وامدارس امستخدمة،
وبالتاي أفقدت نص العرض وحدته ،وهو لو كان قام بامطلوب فنيا
أوا وأخرا ،لرما كان قد اندرج بامطلوب ائحيا من حيث مدة العرض
الزمنية ،وم تكن هناك اعراضات عى مشاركته ي التقييم.
كا أنه استعان بأفراد ثاثة من الفرق امنافسة هم فرق مرح كلية
الهندسة والزراعة واآداب! فهل كان ا بد من وجودهم؟ أم أنه أمر أشبع
غرور امخرج بأن عنار تلك الفرق تحت إمرته هو باإضافة لفرقته؟
مع التذكر بأنهم تم استخدامهم عى أرض صالة امرح ا عى خشبته،
ورسمت عى وجوههم اأقنعة ،وم ينبسوا بحرف ،وإما اأمر كان تصوير
رد فعل الحدث سواء من الجوع أو القهر أو البدائية ..إلخ ،لوجدت أنه
كان من اأجدى له فنيا ووظيفيا ااستعانة بعنار من كليته هو؛ حيث
إن هذا اأمر ا يتطلب جهدا كثرا ،مع التذكر بحقيقة أن هذا التأثر م
يكن يستدعي هذا الكم من اأفراد ،واقتصارهم عى ثاثة أو أربعة لكان
أجدى ،من حيث القدرة عى توظيفهم ووضعهم ي بؤرة الرؤية ،تفسرا
أو مهيدا لحدث ما ،وهنا يكون السؤال هل أفراد تلك الفرق امساعدة
فعا اقتنعوا ببسام وحاولوا أن يساعدوه ي تحقيق رؤيته؟ أم أن اأمر
كان تأكيدا عى الخروج من حلبتهم مع توجيه الشكر لهم؟ حيث إن

امفرض البديهي والائحي اقتصار اأمر عى طاب الكلية مع ااستعانة
بعنر أو اثنن من الخارج ا ثاثة من الفرق بكل عتادها وعددها!
ي النهاية ،وبكل صدق ،بسام إيهاب هو فنان واعد وننتظر منه الكثر،
عليه فقط أن يطرد طواحن الهواء من مخيلته ويواجه العدو الحقيقي،
وعليه أن يعرف أن كل ما يود البوح به من اممكن أن يقدم ي أعال
متعددة ،بحيث يركز عى مقولة أو اثنتن ي العمل الواحد وا يجعل
اأمر مثل النصوص التي كانت مثابة (كشاكيل) مشكات دون تعمق
أو معالجة ،كا أنه كمخرج يحمل البذور الواجبة ي التصوير والتفعيل
واإقناع ومن ثم التفسر ،وعليه فقط أن تهيئة امناخ إزهارها.
وإن كان ما قلناه عن أن أفراد الفريق من كليته هي امرة اأوى لهم عى
خشبة امرح ،فيجب أن نحييه عى الرائعن أسامة عبد الرحمن ومدحت
حسن اللذين قاما بدور (بريختي) فها متلكان الكثر من اإمكانات
والطاقة واموهبة والحضور ،واستخوذا بشكل جيد عى انتباه الجميع،
والرائعة إنجي أرف التي قامت بدور السيد (س) فهي قامت بكل يء
تقريبا من فنون اأداء بشكل متعمق وواع وموهوب وائق.
وأخر ،فإن بسام وأسامة ومدحت وإنجي سيكون لهم شأنهم لو استمر
اممثلون عى تلك الجودة ،ولو ساعد امؤلف نفسه ي الركيز عى الفن
ا البوح وامشاجرة ،ثم يأت دور امخرج منفصا لينقح ما قام به امؤلف
طبقا للوضع وااحتياجات وامأمول.
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أول من رأى الشمس

ااتحاد ضد الوهم وتحقيق الذات
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ليس من اليسر علينا تحقيق – وبلوغ – رغباتنا كلها ،أن
هناك قواعد امجتمع الصارمة من أعراف وقوانن وتريعات
تجعل أغلب ما هو مُبتغى صعب امنال .بالتأكيد أن لفظة
«الرغبات» هنا تحمل بن طياتها الكثر والكثر من امعاي،
فالرغبات ليست مقترة عى الشهوات الجنسية أو
البيولوجية فقط ،بل تعني ي مواضع أخرى رغبة التحكم،
رغبة السيطرة ،رغبة اامتاك ..إلخ .بامجمل ،فإن تلك
الرغبات هي أساليب نزعة «تحقيق الذات» للتحقق .ولكن
ماذا لو فشل اإنسان ي تحقيق رغباته داخل إطار مجتمعه؟
هنا يجيب علاء النفس ويطلقون عليه «فشل التكيف».
ي سبيل مناقشة موقع الرغبة الفردية والتحديات ااجتاعية
التي تقمعها وتقيدها ،قدم فريق مثيل كلية األسن بقيادة
امخرج (فادي أمن) عى خشبة مرح جامعة عن شمس،
عرض “أول من رأى الشمس” ،ضمن فعاليات مهرجان
ااكتفاء الذاي لعام 2018؛ حيث يتناول العرض عام مجموعة
من اأشخاص يعيشون ي (يوغوسافيا) لكنهم يعانون من
فشل ي التكيف مع مجتمعهم بعد نشوب الحرب العامية
الثانية  -أي فشل ي التكيف مع الواقع الخارجي لهم  -ما

يدفعهم للبحث عن عام آخر صالح للعيش.
يبدو اأمر ي البداية وكأنهم يبحثون عن عام بديل من أجل
امحافظة عى حياتهم والبعد عن الحرب ومعاونة إخوانهم
الجنود ومدهم باأسلحة ،ولكن مع مرور اأحداث يتضح أن
اختيار عام آخر للعيش ليس للبعد عن الحرب ولكن من أجل
«تحقيق الذات»؛ فكل منهم وجد ذاته داخل ذلك امجتمع
الجديد الذي صنعوه ،عى الرغم من كونه «غرفة ضيقة» ي
بدروم أحد امنازل ،ا تدخلها الشمس منذ خمس سنوات ،إا
أنه حقق لهم ما م يقدر مجتمعهم الخارجي عى تحقيقه.
منهم من مارس سلط ِته ووجد ي نفسه موهبة القيادة،
ومنهم من أحب دور الجرال وتحكم ي اآخرين ،ومنهم
أيضا من فرض عليهم ذلك امجتمع الصغر أدوارا غر صالحة
لهم ،كالجندية الصغرة التي م تر نفسها يوما سوى أنثى
رقيقة غر صالحة مابس الجنود وطريقة كامهم وحركاتهم،
ومنهم من أراد الهروب فقط من الواقع امؤم كالزوج
والزوجة ا ُمستشعرين طوال أحداث العرض بأن ابنهم اموجود
بالخارج قد وافته امنية ،ولكن هاربن داخل تلك الحجرة
ا ُمظلمة خوفا من مواجهة الواقع األيم ،ومنهم الزوجة التي
وجدت فيها سبيا للقرب من عشيقها ،وكأنهم جميعا داخل
لعبة مُمرحة كانوا هم صانعيها ومؤديها وضحاياها أيضا،
متمسكن جميعهم ببعض الشعارات مثل «الوطن يكون حيث
يكون الحب ،فليعش الوطن ،الوطن وردة عى الشباك ،الوطن
ليس ترابا عى اأرض» يرددونها داما ويعلقونها عى جدران
حجرتهم امعتمة.
م يقدم امؤلف (محمد عادل) كل امعلومات الخاصة بذلك
العام الذي تدور فيه أحداث نصه بشكل مبار أو دفعة

واحدة ،بل ظلت ُتقطر امعلومات ي كل دقيقة داخل العرض
لتجعله أكر إثارة وقدرة عى جذب انتباه امتفرج .ومع
تواي اأحداث ينكشف ما هو أبعد من ذلك ،عن طريق
كر الجدار الرابع وظهور زوجن خارج الخشبة  -الحجرة
 يدور بينها حوار عن هؤاء الغفلة الذين يظنون أنالحرب ما زالت قامة ،مرحن أن الحرب قد انتهمت منذ
خمس سنوات وأنهم يصدرون لهم أخبارا مُصطنعة من أجل
ااستمرار ي إنتاج الساح الذي يتاجر به الزوجان لتنكشف
اللعبة كاملة أمام الجمهور ويظل هؤاء ي غفلتهم حتى
النهاية.
ديكور العرض كان من أهم العوامل امساهمة ي نقل حالة
العتمة التي يعيشها هؤاء اأفراد ،وامقصود بالعتمة هنا
ليست فقط حالة الظام والقتامة التي شكلها الديكور
لعامهم الخارجي «الغرفة» ،بل العتمة /الظلمة الناضحة من
واقعهم الداخي «ذواتهم» ،هي من تسببت ي تلك الظلمة
يكتف فقط مجرد رسم
الخارجية؛ لذا فإننا نجد أن الديكور م
ِ
لغرفة قدمة يسيطر عليها اللون البني القاتم نقا عن ال ِقدم
والتهالك بسبب عدم رؤية الشمس لخمس سنوات متتالية،
بل أيضا ساهم ي عكس امكنون الخاص بذواتهم.
وكذلك اإضاءة التي سيطر عليها ااصفرار لتوحي ب ِقدم كل ما
هو موجود عى خشبة امرح ،حتى الشخصيات التي شحبت
ألوانها بسبب الرطوبة وعدم رؤية الشمس حيث تحمل رؤية
الشمس ي جُ عبتها معاي عدة داخل العرض ،فهي م تقتر
عى الظلمة (الداخلية ،الخارجية) وا حتى عى عدم رؤية
الحقيقة ،بل رؤية الذات ،فالذات التي م تعرف حقيقتها هي
الذات التي م ولن ترى الشمس ي يوم ما.
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ليالي مهرجان المسرح الصحراوي..

تأمالت وتساؤالت في رصد الظاهرة

باسم عادل شعبان

جريدة كل المسرحيين

اختتمت فعاليات مهرجان املرسح الصحراوي يف دورته الرابعة
منذ أيام قليلة بإمارة الشارقة؛ ذلك املهرجان الذي يخطو
بخطوات ثابتة راسخة يف محاولة من القامئني عليه ،لتثبيت
شكال من أشكال الفرجة املرسحية ينطلق ويتأسس عىل فضاء
بديل عن تلك الفضاءات التي ضجت بها مسارحنا التقليدية،
ويف مقدمتها املرسح املغلق الذي يطلق عليه العلبة اإليطالية.
فهذا الفضاء البديل يفرض يف جوهره رشوطا خاصة ملسألة
الفرجة والتلقي وتقنيات العرض نفسها ،فالعملية تبادلية
ما بني املبدع الذي يقدم عمله الفني والجمهور الذي يتلقى
تلك التجربة ،ومن هنا وجب طرح مجموعة من التأمالت
والتساؤالت حول ماهية هذا الشكل وآلياته ،وهل هو بالفعل
مرسح صحراوي أم مرسح يف الصحراء أم يتوقف فقط عند
حدود الظواهر املرسحية الفرجوية التي راح املنظرون العرب
األوائل يأسسون مرسحنا العريب من خاللها؟
ينبغي التنوية هنا أن ما سأطرحه من تساؤالت وتأمالت حول
تلك الظاهرة ينطلق باألساس فقط عىل ما عاينته رأي العني
من خالل الدورة الرابعة للمهرجان؛ إذ مل يتسنَ يل فرصة
حضور الثالث دورات الفائتة ،وبالتايل املقال ينحرص فقط عىل
فعاليات الدورة الرابعة وما تم تقدميه فيها من عروض لكل من
“اإلمارات – مرص – تونس – موريتانيا – عامن”.
البداية مع سؤال الجدوى
إن أول تلك التساؤالت التي تتبادر إىل الذهن للوهلة األوىل
ملاذا نتكبد عناء الذهاب إىل الصحراء والغوص يف رمالها بغرض
قاس
إقامة عروض مرسحية هناك؟ ففضاء الصحراء فضاء ٍ
وشاسع له القدرة عىل بلع التشكيل البرصي للعروض فيه
مهام كان حجم هذا التشكيل وجودته مقارنة بذلك االمتداد
الشاسع للرمال ،إذن ما الجدوى من وراء ذلك ،وهو أول
سؤال طرحته عىل أحد املنظمني لفعاليات املهرجان ،وقد جاء
الرد أن فكرة املهرجان سببها أن السلطان بن محمد القاسمي
حاكم إمارة الشارقة أراد أن يخرج باملرسح إىل الناس طاملا هم
عزفوا عن الذهاب إليه ،وال أخفيكم رسا فجرت إجابته دهشة
وتساؤالت أكرث رسعان ما تم اإلجابة عليها يف رحلة االنتقال
من فندق اإلقامة إىل مكان إقامة فعاليات املهرجان ،فالجزيرة
العربية بطبيعة تكوينها الصحراوي يسودها منذ القدم النزعة
املحورية التي تتمركز حول مفهوم القبلية وكبريها الذي ترسي
كلمته عىل الجميع ،والناس يف عالقتهم بالصحراء عالقة وطيدة
إذ نشاهد عىل طول الطريق الكثري من األرس والشباب الذين
يخرجون مع غروب الشمس إىل الصحراء « -الرب» كام يسمونه
 بهدف املسامرة والرتفية والتسلية ،ومن هنا كان هدفاملهرجان وجدواه هو الوصول إىل هؤالء الناس يف الرب وتقديم
املرسح لهم .وهذا كان من أنجح األفكار التي ساعدت عىل
نجاح املهرجان واستمراره حتى اآلن ،ففي كل ليايل العروض
كان املرسح يضج باملئات واملئات من الجمهور  -من مختلف
الجنسيات  -الذي حرض إىل الصحراء ملتابعة ليايل املهرجان حتى
إن الكثريين مل يجدوا مكانا لهم فيظلون واقفني ،وهذه النقطة
تحديدا فرضت رشوطا معينة لشكل الظاهرة ونسق معامرها
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بالظاهرة الفنية وليست املرسحية فقط.
فاملهرجان وفعالياته أشبه ما يكون باالحتفاليات املختلفة يف
الوطن العريب كالتعازي الشيعية واملوالد واملواكب الصوفية
يف مرص وفرجة عيساوة يف املغرب العريب ..وهكذا ،حيث
ميثل املرسح إحدى فقرات هذه التظاهرة الفنية إىل جانب
تقديم فقرات أخرى بالتوازي مع عروض املرسح كاملسابقات،
املسامرات الفنية ،الفقرات الفولكلورية ،الشواء يف الصحراء
والخيم الفندقية التي يقيم بها الناس إىل آخره من تلك
الفعاليات ،وهنا ميثل املرسح إحدى زوايا ذلك الكرنفال الكبري
وليس العكس ،فقدوم الناس ليس من أجل املرسح وفقط ،وإمنا
من أجل االحتفال يف الصحراء ومشاهدة الكثري من الفقرات
وبالتايل “التظاهرة الفنية”  -يف ظني  -هي أقرب املسميات
ملثل هذه الفعاليات.

سنتطرق لها عند حديثنا عن مفهوم التلقي وشكله.
مسرح أم تظاهرة فنية
اختلف النقاد واملهتمون بالشأن املرسحي يف املسامرة الفكرية
التي صاحبت فعاليات املهرجان حول تسمية هذا النوع
«باملرسح الصحراوي» أم «مبرسح يف الصحراء» ،ومل ينت ِه الجدل
حول حسم قضية املصطلح والتسمية الصحيحة فكل فريق له
وجهة نظره املعتربة التي يدحض بها رأي اآلخر ،ورمبا حالة
الجدل التي مل تحسم بعد هي أروع ما يخ ّلفه املرسح بشكل
عام وهذه التظاهرة عىل وجه الخصوص إذ يتيح األمر للكثري
من الباحثني ملحاولة سرب أغوار مباحث جديدة غري تقليدية
تقوم يف أساسها عىل انتفاء اليقني املطلق بتحديد وتأطري
معني لهذا النوع ،وإن كنت وبشكل شخيص أميل إىل تسميته

الشكل والموضوع
فرض هذا الكرنفال والحضور الضخم له شكال معينا يف معامر
املرسح الذي أسقطنا جمعيا يف فخ العلبة اإليطالية ودفعنا إىل
تأسيس مرسح برشوط تقليدية مع فضاء بديل أو مفتوح.
فهذا الكم الهائل من الحضور مل يج ِد معه سوى إنشاء مدرج
خشبي يف الصحراء الحتواء الناس ومحاولة استيعابهم قدر
اإلمكان لضامن تحقيق زوايا رؤية مناسبة للعروض ،وبالتايل
بتنا أمام شكل تقليدي للعلبة اإليطالية من جديد ،ولكن هذه
املرة ال يحده جدران (مدرجات للجمهور تتلقى من زاوية
واحدة أمام فضاء صحراوي شاسع من أمامها ميثل خشبة
املرسح ،وعىل جانبي املدرجات أبراج خشبية شاهقة مثبت
عليها اإلضاءة الساقطة عىل مساحات التشخيص).
إذن هذا الوصف املعامري يردنا مرة أخرى إىل تساؤل «مرسح
صحراوي أو مرسح يف الصحراء» ،بل إن العروض املشاركة يف
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رؤى
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املهرجان نفسه قد ساعدت عىل ترسيخ مفهوم العلبة اإليطايل،
وإنه مرسح يف الصحراء وليس العكس ،فنجد أن العرض
املرسحي “عنرتة” عىل سبيل املثال من إعداد وإخراج جامل
ياقوت قد وظف اإلضاءة يف بعض مناطق العرض لتعمل
بشكل تأطريي حاد عىل هيئة مربع أو مستطيل يف مساحات
التشخيص أمام الخيام ليتحرك فيها املمثلون ،عىل العكس متاما
من مفهوم التامزج مع رمال الصحراء واالندماج يف سعتها بل
بات العرض أقرب للبؤر الضوئية الحادة التأطري ،التي ننطلق
منها إىل أخرى حسب مساحات التشخيص ،ومل ينفلت من هذا
التأطري يف بعض مراحل العرض إال يف مشهد حلم عنرتة بحبيبته
عبلة ونيل حريته واعرتاف شداد به حيث ظهرت مستويات
مختلفة يف توزيع املمثلني ما بني االرتفاع عىل التالل واالنخفاض
يف تأكيد رؤية املخرج حول رصاع عنرتة املستحيل يف محاولة
نيل حبيبته وحريته وامتالك االعرتاف به ،وهو ما نجحت فيه
اإلضاءة أيضا وخصوصا التي ارتسمت يف خلفية التالل لتؤكد
عىل مشهد شاعرية الحلم ورسيانه يف عقل عنرتة وحده.
كذلك تعاملت بقية العروض املشاركة بنفس املنطق يف تأسيس
عالقة العرض املرسحي باملتفرجني ،وإن فلتت من فخ تأطري
اإلضاءة إال أنها أيضا جعلت املمثلني يتمركزون يف بؤر تشخيص
محددة مل تتجاوز الخيام املقامة يف مساحات التشخيص ومل
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يتغري فقط سوى موقع إقامة هذه الخيام سواء بالقرب أو
البعد أو وضعها عىل تلة من التالل وال أكرث من ذلك ،ومع ذلك
كانت مسافة الجمهور نفسه من مساحات التشخيص يف كل
العروض تقريبا ثابتة وبعيدة متاما عن معرفة تفاصيل املمثلني
أو تفاصيل مالبسهم والبيئة التي يقدمونها ،وبات املنظر فقط
أشبه بالبانوراما االستعراضية التي نرى فيها الكتل البرصية وهي
تتحرك وتتشكل فقط يف الفضاء سواء بالكورس الذي يستخدم
الجامل واألحصنة أو باملمثلني أبطال العرض ،ورمبا هذا أيضا
يتناىف مع مفهوم مركزية القبيلة يف عالقتها بالصحراء وبخاصة
يف العروض الرتاثية أو التي ترتكز عىل حكايات تراثية قدمية
مثل ما تم تقدميه من كل الدول املشاركة.
أيضا غلب عىل معظم عروض املهرجان مفهوم الصنعة الفنية
أمام تراجع ملحوظ إلفراد مساحة للطبيعة يف األداء ،فنجد
مثال اللجوء للمنطقة اآلمنة يف استخدام تقنية «البالي باك» يف
الصوت أو الحوار املسجل مسبقا ليتم تشغيله أثناء العرض مع
محاولة املمثلني تحقيق التزامن ما بني أدائهم الجسامين والحوار
املسجل وهو ما لجأت إليه عروض (اإلمارات – مرص – تونس)،
أمام تراجع ملحوظ يف استخدام الحوار الحي املبارش أمام
الجمهور الذي لجأت إليه كل من (موريتانيا – عامن) ،وعىل
الرغم من املشكالت الكثرية يف تقنية الحوار الحي خصوصا مع
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انقطاع الصوت املتكرر أو تأثر امليكروفونات بالرياح ،فإنها
تظل األكرث تالحام وواقعية بالبيئة عن تقنية البالي باك ،األمر
الذي يضعنا بشكل كبري داخل مرسح وليس داخل الصحراء بكل
عنفها وقسوتها وجاملها.
وقد ميتد هذا الخط عىل استقامته لينتقل التساؤل من نسق
املعامر إىل نسق النص نفسه وطبيعة املوضوعات الذي يتم
تناولها بداخل هذا الفضاء ،وهذا هو بُعد آخر كان مثارا
للنقاش يف املسامرات الفكرية حيث تم تقديم أكرث من ورقة
بحثية تحاول تأصيل هذا النوع من املرسح عند العرب عرب
االرتكاز عىل املوضوع الرتايث الذي يتم تقدميه ،األمر الذي
دفعني لالشتباك يف النقاش ،بالتأكيد إن نوعية العروض التي
تقدم حتى اآلن من موضوعات تراثية باألساس تنبثق من
بيئة كل دولة تشارك يف املهرجان حيث يأيت املبدعون محملني
برتاثهم وثقافهم البيئية والصحراوية ليستعرضوا لنا املفاهيم
والقيم واملوضوعات التي تطرحها طبيعة هذه الدولة عن
غريها؛ إال أننا ويف كل هذا نطري فقط بجناح واحد أال وهو
جناح الرتاث وقصص األولني السابقني الذين أحيوا ليايل الصحراء
لنعيد إنتاجها يف بيئة أو ظروف مغايرة ،وهذا ال خالف عليه
وال انتقاد بل من األهمية مبكان يف ربط الجمهور بالبيئة
وبالعادات والتقاليد الرتاثية التي ترسخ لديهم قيم االنتامء
وحب الوطن ،ولكن أين موقعنا نحن وموقع املبدعني الذين
يشاركون يف التظاهرة الفنية من اللحظة اآلنية التي يطرحون
من خاللها رؤاهم الفنية وخصوصا أن املهرجان ومسامرته
الفكرية تنبني عىل عنوان “املرسح الصحراوي بني األصالة
واملعارصة”.
إذن ،أين نحن اآلن من مفهوم املعارصة ما زالنا نقدم
موضوعات تراثية فقط كنوع من االحتفاء قد تخلو حتى من
املعارصة يف الطرح يف كثري من األحيان ،يف ظل إهامل كبري
للتحليق أيضا مبفهوم املعارصة ،ورمبا أوىل خطوات إنجاح
املعارصة تتأسس من النص املقدم ،فموضوعات الصحراء
كام غريها اختلفت متاما عن السائد قدميا ،لقد غزت الكهرباء
الصحراء بدال من النريان وباتت األرس تخرج إىل الصحراء
بالسيارات بدال من الجمل والحصان وتخيم يف أتوبيسات أشبه
بالكرفانات بدال من الخيمة والهودج ،والواقع عىل الطريق ما
بني الفندق حتى مكان إقامة الفعاليات خري شاهد عىل ذلك،
وبالتايل إذا أردنا الخروج اآلن إىل الصحراء يجب أن نخرج
برشوط الواقع الجديد ،وهذا ال ينفي بالطبع إعادة إحياء
القديم واالحتفاء به كام ذكرت ولكن ال أن نطري بجناح األصالة
فقط ونهمل جناح املعارصة.
ومن هذا املنطلق ستطفو موضوعات جديدة عىل سطح الوعي
تكون صالحة للتقديم وللتأمل بل إن بعض املوضوعات التي
ُكتبت قدميا قد تكون صالحة للتقديم برؤى جديدة وتكون
الصحراء هي الحل األمثل لتقدميها كنص “سكة السالمة” لسعد
الدين وهبة عىل سبيل املثال ال الحرص ،فموضوع النص كله
يدور حول ذلك األتوبيس الذي تاه يف صحراء سيناء وتعطل
بركابه وباتوا يهيمون عىل وجوههم هناك .وبالتايل استغالل
فضاء الصحراء يف مثل هذه املوضوعات قد يؤسس لظواهر
جديدة أيضا تنطلق يف مرشوعيتها من النص الدرامي ذاته إىل
أفق أرحب وأوسع لتخلق حاالت الجدل املحمود الذي يدفعنا
عىل الدوام إىل التأمل والتساؤل.
وأخريا ،مثل هذه التظاهرة الفنية وغريها أشبه ما تكون
باالحتفاالت الدينية اليونانية القدمية التي كانت تقام لإللة
دينيسيوس لالحتفاء به ،والتي من خاللها وُلدت الدراما وولد
املرسح ،فهل يتكرر األمر  -مع فارق الزمن  -ليتوالد لدينا
مرسح عريب خالص نفتخر بريادته؟ أظن أن اإلجابة عىل
هذا التساؤل تعتمد عىل عامل الزمن وعىل قدرة مثل هذه
الفعاليات واملهرجانات عىل التطور والتجدد والطريان بجناحي
األصالة واملعارصة معا .وسواء اتفقنا أو اختلفنا حول مفهوم
(مرسح أم تظاهرة  -فضاء تقليدي أم بديل) ،إال أن املهرجان
بالفعل قد حقق غايته وذهب إىل الناس يف أماكن تجمعاتهم
ومسامرتهم وباتوا يسمعون عنه ويعرفون الفن من خالله وهو
أمر لو تعلمون نبيل وعظيم.
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أقام المركز القومي للمسرح
والموسيقى والفنون
الشعبية ،اأسبوع الماضي،
ندوة عن عرض اأطفال
«كوكب سيكا»  ،وذلك
في إطار الندوات التطبيقية
الشهرية الي ينظمها المركز
القومي للمسرح« .كوكب
سيكا» إنتاج المسرح القومي
لأطفال ،ويقدم على مسرح
مروبول.

تابعها :محمود عبد العزيز
_ رنا رأفت

في ندوة عرض «كوكب سيكا»

العرض لأطفال فى المقام اأول ويحمل الكثر من القيم
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بطولة إيناس نور ،سيد جر ،منصور عبد القادر ،محمد خليل ،هناء سعيد،
حمدي العري ،وأمن بشاي ،محمود الصغر ،وائل إبراهيم ،عى حسن،
مشاركة الفنان القدير محمود حسن ،تأليف عبده الزراع ،إخراج سيد جر.
تحدث ي الندوة الفنان القدير جال الهجري ،والناقد امرحي باسم
عادل ،وأدارها الباحث عي داود ،ي حضور مخرج العرض الفنان سيد جر
ومدير امرح القومي للطفل الفنان حسن يوسف.
بدأ الناقد والفنان جال الهجري حديثه موضحا أنها الندوة الثانية له
ي امرح القومي لأرة والطفل .وأوضح قائا :ما زلت أر عى هذا
العنوان “اأرة والطفل” أن اأب واأم يصاحبان الطفل ،وها جزء
مهم من متفرجي الصالة ،فالعرض موجه لهم مع الطفل ،ولذلك يجب
أن يحقق العرض لهم متعة مع اأطفال وا يكون بعيدا عن اهتاماتهم
ووجدانهم.
وانطاقا من هذه التسمية أريد أن تبدأ الندوة بصاحب العرض اأصي
والتعرف عى انطباعات عينة من اأطفال.
قال الطفل محمد جال  13عاما إن العرض نال إعجابه كثرا أنه يوضح
قيمة العمل ،بينا قال الطفل يوسف مصطفى  8سنوات إنه تعلم أن
العمل عبادة وأن امرين القدماء أول شعب عمل ،بينا قالت الطفلة
ليى محمد  6سنوات إن العرض جميل والعمل رورة هامة وإن ما ميز
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العرض الفنان سيد جر الذي يتمتع بخفة ظل كبرة.
تابع الهجري موضحا أن اأعار التي تحدثت تساوي مرحلتن من مراحل
توجه عرض الطفل :امرحلة اأوى هي بداية سن امغامرة ،وامرحلة الثانية
هي بداية الخيال والرومانسية.
وأضاف :إذا قمنا بحسبة افراضية فإن  50%من جمهور العرض أرة
و 50%أطفال صغار ومن هنا صعوبة توجه العرض للفئتن ،فالفئة الكبرة
تريد أن تستمتع فنيا ونفسيا والطفل له متعته الخاصة لذا يجب أن يكون
ما يقدم غر تقليدي.
وتابع :فرقة امرح القومي من أهم الفرق امرحية ي مر والعام العري
أنها تري امتلقي امرحي منذ طفولته ،والطفل يعتاد معها عى الذهاب
إى امرح ويرى خشبة امرح ومكان الجمهور ،وبالتاي تصبح عادة
سلوكية لديه تبدأ من عروض الطفل ،لذا فهو صاحب الفضل ي تكوين
الذائقة وإعادة اأرة إى امرح.
وعن العرض امرحي «كوكب سيكا» قال :أحداث العرض تقوم عى رحلة
من عام اأرض إى أحد الكواكب يسمى “سيكا” وأنا من محبي هذا
ااسم أنه أحد امقامات اموسيقية ،معروف عنه الفرحة والبهجة والطاقة
اإيجابية ،وقد بدأت الرحلة إى الكوكب بخطأ غر مقصود وعفوي من
خفراء جهاء قاموا باللعب ي أدوات سفينة فضاء فتحركت السفينة بهم

وذهبوا إى كوكب سيكا الذي يعاي من أزمة وهي أن شعبه فقد القدرة
عى الحركة والفعل ،وملكة الشعب تعاي وتريد أن يعود أفراد الشعب إى
الحركة فكان العاج من وجهة نظر الشخص الفرعوي هو “العمل” فمر
هي أول حضارة ي التاريخ قامت بالعمل وأعلت من شأنه وتركت لنا آثارا
عظيمة ورائعة ،وهنا تتضح قيمة العمل بجانب قيمة اانتاء الوطني.
واستطرد :هذه القيم التي نزرعها ي طفل اليوم شديدة اأهمية ،وأنا ا
أتحدث عن تحليل عنار العرض كناقد ،فالقيمة التي قدمت تحوي متعة
شديدة وهناك استعراضات رائعة قدمها اأستاذ حسان ،وهناك عنار
متعة وضحك وروح تلقائية تنطلق من خشبة امرح إى الصالة وهذه
أحد أهم أهداف وتوجهات امرح القومي لأرة والطفل.
أضاف :للوهلة اأوى نرى توقف الحدث الدرامي كثرا ولكن عى العكس
فهذا البناء إذا قدم عى خشبة مرح آخر ووجه لجمهور آخر فمن امؤكد
ستختلف بنية العرض ،فنحن أمام طفل بأحواله وتفاعاته مع انفصاله مع
أرته وكيف اسرده بعد اانفصال ،وقد تم ذلك مجهود كبر من مجموعة
من الفنانن الكوميدين ومنهم الفنان منصور عبد القادر وحمدي العري
ومحمد خليل ،باإضافة إى مجموعة شعب سيكا .قال أيضا :إن عنار
اإمتاع ي العرض بدأت بتحريك خيال الطفل مكان محدد يحوي شاشة
عرض وسعت نطاق الرؤية وفتحت مجاا مشاهدة سفينة الفضاء صعودا
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جال الهجرسي :فرقة المسرح القومي للطفل من أهم الفرق
المسرحية في العالم العربي أنها تربي المتلقي المسرحي
وهبوطا حتى أدخلنا العرض إى العام غر الواقعي ،وقد تغلب امخرج عى
أزمة تعدد اأماكن إى جانب ميكانزمات الديكور البسيطة التي تحول
امشهد من مكان آخر ،وأحيي امخرج ومهندس الديكور وأوجه التحية إى
فكرة امؤلف الربيني يونس رحمه الله.
وقال الناقد باسم عادل إن النقد حلقة الوصل والربط بن امبدع وامتلقي
عى كافة مستوياته عى الرغم من أن البعض يراه من أثقل اأشياء ي
امنظومة الفنية ،موضحا أن تقديم عرض لأطفال ليس باأمر اليسر ومن
يتصدى لهذه التجارب يتعامل مع طبيعة جمهور مختلفة تحتاج إى ثاثة
أشياء أساسية :اأوى حجم إنتاج مختلف عى مستوى الصورة أننا نقدم
خياا وخيال اأطفال أكر وأخصب بكثر من الكبار ،وبالتاي إذا م يتم
تحقيق ذلك عى مستوى الصورة وتم التعامل فقط مع الحوار تصبح هناك
أزمة ،قد تصل الرسالة ولكن سينساها الطفل عقب انتهاء العرض .والصورة
هنا تعني ممثلن واستعراضات وديكورا .ورب عادل مثا بتجربة ديزي
وما حققته من نجاح ي مجال «اأنيميشن».
تابع :النقطة الثانية اأساسية ي عروض الطفل مناديا هي رورة وجود

تربوي مهمته أن يكون مستشارا فنيا والعن امركزة عى ما يقدم ومرر من
قيم وكيف تصل بشكل مناسب.
أما النقطة الثالثة فهي تخص الفئة العمرية التي يقدم لها العرض ،وهل
من اممكن أن تشاهد اأرة العمل ،والفئة العمرية متصلة باأساس أيضا
بفكرة .وأوضح الناقد باسم عادل أنه نشأ ي «امرح القومي للطفل»
وتفتح وعيه به منذ صغره ،افتا إى أهمية أن يعي امبدع ماذا يقدم وأين
ومتى .وقال إن هناك بناء دراميا جيدا يرسخ لقيمة العمل ولكن امدة
الزمنية للعرض طويلة ،وي الجزء اأول للعرض قدم اممثلون الكثر من
الضحك واإفيهات ،وهذا ليس سيئا ،ولكن النقطة الحقيقة فنيا وتربويا
بدأت منذ أزمة تفجر مشكلة «كوكب سيكا» وهي بداية ااستيعاب
الحقيقي عى امستوى الفني وعى مستوى التلقي.
وقدم عادل بعض اماحظات عى العرض وكان منها متع اممثلن بخفة
ظل ولكن كان هناك خروج عن النص م يضف للعرض ولكنه خصم من
رصيده ،وهناك مناطق أخرى تتصل بالجانب الربوي وتقدم الصورة
النمطية التي يتم استعراضها لبعض الشخصيات ومنها شخصية الصعيدي،
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باسم عادل :حجم اإنتاج وتوفر تربوي متخصص وتحديد الفئة العمرية
بدقة من العوامل اأساسية الي يجب اارتكاز عليها في عروض الطفل

وهو ما يرسخ للنمط السائد ،مشرا إى أنه فخ كبر يقع فيه الكثر من
اممثلن قد يجلب الضحك والكوميديا ولكنه يرسخ لهذا النمط التقليدي.
أضاف :وهناك منطقة هامة ا يجب إغفالها وهي منطقة الدمج بن
اأقزام مع اأشخاص الطبيعين وهي منطقة أحيي عليها مخرج العرض.
وفيا يخص ديكورات العرض قال :نعلم أن مشكلة اإنتاج عامة وقد
استعاض امخرج بالروجكتور مع بعض اموتيفات لتغير الديكور وللتغلب
عى فقر اإمكانيات .تابع :فكرة تكرار امعلومة يء هام ي عروض الطفل
لرسيخ اأفكار والقيم ولكن إذا تم تغليفها بشكل درامي يكون أجود عى
امستوى الفني حيث نبتعد عن فخ امبارة وإن كان هذا مطلوبا إى حد
ما ي عروض الطفل لتأكيد الرسالة والقيمة.
وأعرب امخرج سيد جر عن سعادته بهذه الندوة ووجه الشكر والتحية
للمركز القومي للمرح وللفنان أحمد شحاتة امخرج امنفذ للعمل واصفا
إياه بالجندي امجهول وأحد أسباب نجاح العرض بصحبة فريق عمله خالد
فوزي ،محمد عي حسن ،نرمن ،زهرة ،عادل عبد النبي ،وكذلك الفنين
الذين يقفون خلف الكواليس.
وقال جر إن هذا العمل هو أول عرض مرحي له مع بداية توي الفنان
حسن يوسف إدارة امرح ،مضيفا أنه قدم له هذا النص ولكنه رفضه
ي البداية لعدم قناعته بالنص ،ولكن جر أر عى إخراجه وبعد جلسة
جمعت بينها والفنان وائل إبراهيم وتم عمل “بلوف” بواسطة حسن
يوسف أضافت للعرض وهي فكرة اأيدي التي ا تعمل.
تابع :إن هدفه ي هذا العرض هو تقديم مرح جاهري داخل امرح
القومي للطفل مثل القطاع الخاص الذي تعلم فيه عى يد عالقة مثل
جال الرقاوي وسيد راي ،مؤكدا أن جميع نجوم امرح القومي للطفل
بدون استثناء قادرون عى توصيل امعلومة للطفل من خال العروض
التي تقدم عى خشبة امرح ،مؤكدا أيضا أنهم رقباء عى أنفسهم وهم
يقدمون أي عمل مرحي لأرة أو للطفل .أضاف جر أن نجوم القطاع
الخاص لديهم اإمكانيات التي تجعلهم يقدمون مرحا جاهريا وأن
هؤاء النجوم خرجوا من مدارس مرح الدولة ولكن لأسف ا توجد
اإمكانيات التي تدفعهم لتطوير أنفسهم ،متذكرا حديثه مع الكاتب
وامؤلف أحمد اإبياري عندما قال له إن مرح الطفل هو الذي يستمر
والباقي سيندثر مع الوقت إذا م يتم تطوير امرح الحكومي .واختتم جر
كلمته قائا :إن مرح الطفل هو أهم مرح ي مر والرق اأوسط.
بينا وجه فارس عبد امنعم مدير امركز القومي للمرح الشكر للفنان
حسن يوسف مدير امرح القومي للطفل وكل فريق عمل الفرقة عى
حسن اختيار العروض التي يقدمها امرح لجاهره ،مؤكدا أن “كوكب
سيكا” من العروض التي متلك عنار فنية كبرة عى درجة عالية من
اإبداع والكوميديا التلقائية غر امبتذلة التي تناسب اأرة والطفل.
واتفق الفنان حسن يوسف مدير امرح القومي للطفل مع الناقد جال
الهجري ،وقال إن شعاره من البداية هو أن امرح بالفعل مرح
الطفل واأرة ونحن ملك قناة عى ال�«يوتيوب» بهذا ااسم وهذه هي
اسراتيجية الفرقة .وعن قلة اإنتاج أكد يوسف أن القومي للطفل يعاي
من قلة اإنتاج بالفعل وأن الفرقة تحتاج إى دعم إنتاج عروض جديدة،
موضحا أن اميزانية يتم تخفيضها وهو أمر غر مقبول أننا نقدم فنا ا
نبيع سلعة يصلح بها “الفصال” ،مشرا إى أنه طالب امسئولن أكر من
مرة أن يكون هناك مخصص ماي يستطيع إنتاج عروض طوال العام ويتم
امحاسبة عليه.
تابع يوسف أن ي بداية توليه امسئولية أنتج أربعة عروض جديدة وم
تتكرر مرة أخرى وكأنه «عقاب» عى ما فعله ،فأصبح يقوم بإنتاج عرض
واحد ي العام «بالتيلة» بسبب امضايقات امالية.
وعن وجود تربوي بامرح قال يوسف إن الفرقة لديها بالفعل متخصص
تربوي وهو امخرج باسم قناوي ،باإضافة إى أن كل فنان داخل امرح
القومي للطفل كفيل بأن يقوم بتدريس كيفية امعاملة مع الطفل.
الفنان محمود حسن ممثل ومخرج بفرقة القومي للطفل وأحد أبطال
العرض ،قال :تناولنا الفكرة بشكل كوميدي أكر منه درامي دون استخدام
أي ألفاظ خارجة أو إسفاف وهذه هي اسراتيجية مرح مروبول ي
إنتاج عروضها امرحية .وتابع :أردنا من خال “كوكب سيكا” أن يكون لنا
السبق بتغير هذا امفهوم عن (اأقزام) ،مؤكدا أنه يرفض أن يطلق عليهم
هذا ااسم فهم فقط قصار القامة وهذا ا يقلل من شأنهم.
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قوة اأشياء

تأليف :جوسلن ماكيني
ترجمة :أحمد عبد الفتاح
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توحي تيارات اأداء امعار ،والوسائط امتعددة ،وام��رح ذو
الخصوصية امكانية ،أكر من ذي قبل ،بأن مواد السينوغرافيا – امكان
واإضاءة والصوت والهياكل واأشياء واأقمشة واأنسجة واألوان –
تلعب دورا مركزيا ي تجربة امشاهدين .ومع ذلك ،فإن فهمنا لهذا
الدور الذي تؤديه امواد هو فهم ناقص ،إذ تطور أعال الفيلسوف
موريس مرلوبونتي ،وا سيا كتابه “امري والامري he Visible
 ”and Invisibleتفسرا ظاهراتيا للمفهوم من حيث العاقة غر
التسلسلية بن ال��ذات واموضوع .وامشاهد هنا ليس هو امراقب
من بعيد ،بل إنه باأحرى الذي يعايش العام من الداخل ...“ ،الوزن
والثقل وسمك لكل لون وكل صوت ،وكل ملمس للنسيج .”...إذ
يصف العاقة امنعكسة بن الراي واليء امري حيث يحدث نوع من
التبادل فاأشياء مر إلينا كا مر نحن داخل اأشياء .وهذا اانعكاس
بن الراي امري هو استخدام تبادي وتضافر أحدها مع اآخر ،وهذا
يشر إى إمكانية لظاهراتية مادية ذات تضمينات عميقة لفهم دور
السينوغرافيا ي اأداء امرحي.
وس��وف تدعم أفكار اانعكاس عند مرلوبونتي فكري من خال
التقاطع والتبادل بن اإنساي والا إنساي ي السينوغرافيا .وتتجى
عملية فهم السينوغرافيا هنا باعتبارها عملية تبادلية ومستمرة حيث
تؤثر «قوة وتدفق» امواد عي الذات بقدر ما تحاول الذات فهم امادة.
حيث إن مرلو بونتي يبدأ من منظور فهم الجسم ،ويصل ي النهاية
إى التعارض  Chiasmالذي هو عبور بن الراي وامري ،وقد ركز (تيم
انجولد  )Tim Ingoldوآخرين مثل (حن بينيت  )Jane Bennettعى
قوة امواد نفسها .واتباعا اهتامات النزعة امادية الجديدة ،ذهب
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في بيئة السينوغرافيا

كل من بينيت وأنجولد إى أبعد من مرلوبونتي ي دراستها «إى أي
مدى مكن أن تنسب الحيوية والقوة إى امادة ،بشكل مستقل عن
وساطة البر» .وباستخدام مرلوبونتي ،من اممكن أن نفهم كيف
يلتزم الراي وامري ي عاقة تبادلية وكيف تطبق اانعكاسية بن
الذوات واأشياء عى مارسة السينوغرافيا .ولكن اأبعد من ذلك ،ما
هو ذلك الذي تقدر عليه امواد واأشياء نفسها؟
وبؤرة تركيز هذه الدراسة هي جانب البحث الذي يقوم عى معايشة
البيئة السينوغرافية امعدة استكشاف إمكانيات اأشياء وامواد
ي سياق امشاركة ي اأداء .ويستخدم منهجا توافقيا لاستكشاف
والصنع ،يدمج امشاركة بن العوامل البرية وغر البرية ويسهل
امشاركة اارتجالية مع اأشياء بالسينوغرافيا .وسوف أقدم مراجعة
مخترة للطريقة التي يزود بها التفكر الظاهراي الطرق التي نتصور
بها اأشياء وام��واد السينوغرافية حتى اآن ،وسوف أتأمل أعال
تادوش كانتور وهاير جوبيلز باعتبارها من مخرجي امرح الذين
منحون لأشياء وامواد دورا فعاا .فا هو هذا الدور وهل مكن أن
نقول إن اأشياء وامواد ي أدائها لها قوة؟ وماذا مكن أن يكون
نوع هذه القوة؟
الظاهراتية واأشياء السينوغرافية:
بينا يتضح من البحث ي البعد الظاهراي للمرح أن السينوغرافيا
هي أحد امواد امهمة التي يصنع منها امرح نفسه ،إذ كان تركيز
ظاهراتية امرح عى اإنساي فضا عن غر اإنساي .وي نفس
الوقت ،قد مالت ااعتبارات امؤثرة ي السينوغرافيا إى تأكيد القصد
الفني للمصمم لتقديم السينوغرافيا باعتبارها فرعا من الفنون
البرية التي تستخدم اأساليب الدالية (السيميوطيقية) لتفسر
العمل .وهذه اأساليب ارتكزت تأويليا بشكل عام عى اعتبارات
السينوغرافيا وتردد أصداء ما اصطلح أنجولد عى تسميته موذج
التازج بن امادة الشكل:
“برهن أرسطو أن أي يء هو مركب من م��ادة  hyleوشكل
 ،Morphيحران معا ي فعل خلق هذا اليء .ولذلك ،يبدأ الصنع
بشكل ي الذهن وكتلة عدمة الشكل من امادة الخام ،وتنتهي عندما
تتحد ام��ادة مع الشكل ي نتاج صناعي كامل .وي تاريخ الفكر
الحديث ،هذا التازج بن الشكل وامادة قد ترسخ بشكل متزايد
وأصبح غر متوازن .وأصبح الشكل مرئيا كا هو مفروض بشكل

فعال ،بينا أصبحت امادة – امقدمة بشكل سلبي خامل – وفقا ما
هو مفروض عليها”.
يحظى اعتبار التازج بن الشكل وام��ادة مصمم سينوغراي يعد
العامل الرئيس الذي يفرض الشكل عي امواد والجمهور الذي يقرأها
بشكل مقلوب “من اليء التام الصنع إى القصد اأوي ي ذهن
العامل”.
وتذكرنا مقاربات امرح الظاهراتية أن السينوغرافيا ا تبدأ حريا
ي مجال له نهاية وا هي ،مثل أي عمل فني ،مؤر لقصد الفنان
الذي مكن تفسره ببساطة بأنه “السبب والنتيجة” .ويذهب برت
أو ستاتس  Bert O.Statesإى أبعد باتجاه تصحيح وجهات النظر
امخترة للسينوغرافيا بإعطاء اهتام مساو لأشياء واممثلن .ويضم
تفسره للمواجهات اإدراكية مع ام��رح مفهوم خشبة امرح
باعتبارها صورة متحولة ي الزمان وامكان ،تكونت بواسطة تفاعل
اأحداث البرية والشفهية ،حيث متزج العنران اأدي والتصويري
بطريقة تجعلنا مكن أن نقول “إن اأذن ترى امشهد والعن تسمعه”.
هذه اانقابات امثرة تعيد إى اأذهان ماحظات مرلوبونتي حول
اإدراك الحي والتواصل بن الحواس:
“يرى امرء صابة الزجاج ومعانه ،وعندما ينكر مع رنن الصوت،
ينتقل هذا الصوت بواسطة الزجاج امري ..إذ يرى امرء وزن كتلة
الحديد التي تغوص ي الرمال ،وسيولة اماء ولزوجة الراب .وبنفس
الطريقة ،أسمع صابة والتفاوت بن الحى ي حرجة عربة النقل،
ونتحدث بدقة عن الصوت الناعم والصوت الباهت أو الحاد”.
يدرس مرلوبونتي هنا الطريقة التي تكون بها حواسنا البرية
والشفهية جزءا من فهمنا امجسد لكيفية شعور اأشياء ،ووزنها
وحركتها ،والطريقة التي تساهم بها امادة ي إدراكنا مادة أخرى.
فامواد تتفاعل مع بعضها البعض وتنتج بامتزاجها شبكة من امادة
الحساسة التي مكن أن يكون امشاهد جزءا منها.
وي ام��رح ،فرما يكون من امغري أن ميز بن الصورة والنص،
والفراغ امادي وامكان الخياي ،ولكن (ستاتس) يرى بشكل حاسم أن
مازج الصورة والنص يعني أن “فراغ خشبة امرح وحدث خشبة
امرح ها يء واحد :فها وجودان متبادان” .ومن ثم يستتبع
ذلك أن يكون هناك امستوى الذي ا مكن التمييز فيه بن اممثل
وقطعة اأثاث .ويذهب (ستاتس) بعيدا عن أغلب امنظرين اآخرين
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من خال إزاحة العنر البري عن مركز العملية امرحية .وتؤكد
تفسرات كثرة ،أثناء اعرافهم بعدم ااستقرار الظاهراي لأدوات
امرحية ،أن فراغ امشهد واأشياء التي بداخله قد تجسمت ي مجال
الرؤية حتى يجذبها اممثل إى امجال الجسدي وتوحي بأن اممثل هو
الذي يضفي امعنى عى اأشياء.
وتنعكس رؤي��ة (ج��اي ماكوي  )Gay McAuleyللوضع امركزي
للمؤدي ي الكلات التي نستخدمه لوصف أدوات خشبة امرح.
وترى أن اأداة تقرح اليء كدعم للممثل ،وي نفس السياق ،فان
امعني الفرني لكلمة “أداة  – ”Propهو  – accessoireيتضمن
وظيفة ثانوية وغ��ر روري��ة .بينا يوحي مصطلح “خصائص
 ”propertiesأن اأشياء تستطيع أن تنقل معنى أصيا بواسطة
تجسيد خصائص الشخصية أو امكان ،وبالنسبة ماكوي ،فإن قوة دالة
اأشياء تتحدد بواسطة الناس الذين يختارونها ويضعونها عى خشبة
امرح .وااستخدام امؤثر لأشياء ي هذا الشأن هو ذلك الذي يبدو
عشوائيا أو غر امرر (وبهذا يبدو أن لهم وظيفة مادية واتصالية ي
اأداء) ولكنهم مع ذلك يظلون يطاردون ذاكرة امتلقي ويقدمون
صورا شاعرية أو صورا مزعجة:
“هذه هي القطيعة مع العام الحقيقي ،وعدم القدرة عي إضفاء
وظيفة ،وإدراك أن اليء ا مكن أن يفهم وا مكن السيطرة عليه
ما يعطي مثل هذه اأشياء السريالية قوتها”.
وتعرف (ماكوي) بأن تشغيل اأشياء مكن أن يكون مستقا عن
امؤدين ،ولكنها انزعجت من تلك اأشياء الفائضة التي تهدد بأخذ
اأسبقية عى اممثلن وتختزل مهمتهم إى خدمة السطح امتألق
إعداد امشهد.
وي كتابه “امرح بعد الدرامي  ،”Postdramatic theaterيناقش
هانز  -ثيز ليان  Hasn - hes Lehmannعدة أمثلة مخرجي
ام��رح الذين ا يجدون مشكلة أن يكون لأشياء ي مرحهم
اأسبقية عى اممثلن بل هو فرصة .وقد تحفز ت��ادووش كانتور،
باعتباره من أوائل امؤيدين مغزى اأشياء ي اأداء امرحي ،لتقدير
قيمة اأشياء وامواد ي الحدث امرتبط بامشهد عموما .وقد استخدم
كانتور امواد امهملة ،مثل عجات العربات الكارو ،واألواح الخشبية
واأثاث القديم ،التي شعر بأنها قادرة عى التسامي عى وظيفتها
السابقة والضعف الشديد الذي كانت عليه عندما كانت تظهر عى
خشبة امرح .وهنا كان عدم قيمتها ي الحياة الفعلية معكوسا
فأصبحت بؤرة التأمل ومصدر اإلهام .فأجسامه الحيوية ،قدمت
هجينا بن اليء واممثل ،حيث كان امؤدون مرتبطن باأشياء البالية
مثل اأزي��اء ،فكل جزء متمم يؤثر ويتأثر بالجزء اآخر .وي عرض
“الطبقة اميتة  he Dead Class“ 1975يحدث نوع من التبادل،
حيث يحمل امؤدون من البر العارضات بالحجم الطبيعي التي هي
ذكريات عن ذواتهم اماضية.
«يغرون خشبة ام��رح إى مشهد للموت ،حيث يوجد انتقال
سلس بن البر (عالبا ما يترفون مثل الدمى) والعرائس الجامدة
(تبدو وكأنها تتحرك بواسطة أطفال) .ومكننا أن نقول تقريبا أنه يتم
استبدال الحوار اللفظي ي الدراما بحوار بن الناس واأشياء”.
وي أمثلة أخرى ي امرح بعد الدرامي ،تؤدي اأشياء بدون ممثلن،
فمثا العرض الذي قدمه (هاير جوبلز) “الغطاسون ٍStiter’s
 ”Dingeعام  ،2007هو تكوين من خمس آات بيانو بدون عازفن،
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والعرض بدون مؤدين .واأشياء ي هذا العرض هم اأبطال الذين
يتفاعلون مع امواد السينوغرافية اأخرى ،مثل اإضاءة واأصوات
والثلج واماء والضباب ،ابتكار مرحية بدون ممثلن .وي حوار مع
(هانز  -ثيز ليان  )Hans - hes Lehmannيقول جوبلز:
“أهتم بابتكار مرح حيث تصور فيه كل الوسائل التي تصنع امرح
كل منها اأخرى ولكن بدا من ذلك ،يحتفظ كل يء بقوته مع أنهم
يعملون معا ،وا يعتمد يء عى التسلسل التقليدي للوسائل .وهذا
يعني مثا ،عندما مكن أن تكون اإضاءة قوية فإنك تشاهد اإضاءة
فقط وتنى النص ،وعندما تتحدث امابس لغتها أو توجد مسافة
بن امتكلم والنص وتوتر بن اموسيقى والنص .إنني أمارس امرح
باعتباره شيئا مثرا عندما تستطيع أن تفهم امسافات عى خشبة
كمتلق”.
امرح التي أستطيع أن أعرها
ٍ
يقدم كانتور وجوبلز أمثلة لطريقة امارسة السينوغرافية التي
تستخدم مجموعة غنية للكائنات البرية وغر البرية حيث
يتم إع��ادة تكوين التسلسات الهرمية امعتادة لخشبة امرح،
وحيث يكون التواصل بن الحواس الذي اقرحه مرلوبونتي هو
أساس التجربة السينوغرافية .وللتفكر من خال العاقة بن الذوات
واموضوعات ي السينوغرافيا مزيد من التفصيل ،سوف أتأمل ما إذا
كان ما تفعله اأشياء مكن فهمه ي إطار الطاقة.
يتعامل كل من كانتور وجوبلز مع اأشياء وكأن لها طاقة ي ذاتها.
فهل هي كذلك؟ إن كان اأمر كذلك ما هو نوع تلك الطاقة؟ عند
كانتور هناك منهجان :أشياء ي أدى درجة تتحول خال اأداء لي
تصبح أشياء للتأمل والحقيقة وتنشط خيال امشاهدين ،ي حن أن
اأشياء العضوية – امتزاج امؤدين مع اأشياء ومواجهتهم معها –
تعر عن مفاهيم الفن الدرامي ي شكل مادي .ولكن هل تعمل هذه
اأشياء بشكل مستقل أم أنها معتمدة فعا عى العامل اإنساي؟ ي
التناول اأول ،مكن أن نجادل بأن قدرة اليء عى إراك امشاهدين
تعتمد عى التأطر امرحي واختيار اأشياء ي امقام اأول بينا ي
التنول الثاي ،يتم جعل اليء يفرض تأثرا ماديا وتأثر واضح عى
امؤدي والتأثر عى نوع من التغير الجسدي .فحساسية كانتور كفنان
يقود عملية اختيار وتطوير اأشياء ويتحكم فيها ،هو بالطبع فنان
مهم ي هذين التناولن.
يصف (أنجولد) فيا سبق كيف أن الرؤية التقليدية لأشياء واحدة
حيث الفنان هو النموذج امركزي ي اختيار ومعالجة امواد الجامدة
ابتكار يء يستطيع امشاهدون قراءته من خاله .ولذلك يتم
تعريف اليء أنه عى الرغم من أنه قريب فإنه يظل بعيدا وكاما
ي ذاته .ويبدو أن اأشياء عند كانتور تاءم هذا الوصف أن دوره
كفنان يجعله مسئوا عن اختيار امواد وتسمية اأشياء .ولكن هذا
ا يعني أن يقول إن كانتور يرى اأشياء خاملة .بل عى العكس،
فإنه ينجذب إى طاقة امواد واكتشاف اأشياء منحها حضورا قويا
دون حاجة إى امؤدي ،رغم أنه ا يتضح ما إذا كان كانتور يرى هذا
باعتباره قوة صوفية أو ميتافيزيقية أو مادية .ويصف (جوبلز) تجربة
إدراكية يشارك فيها امتلقي وبن لغات مختلفة لعدة أشياء ومواد
مرحية – النص وامؤدي وامابس واإضاءة والصوت .ويقرح أن هذا
قد تتم مارسته باعتباره مسافة بن اأشياء وامواد ،ولكن من الواضح
أنها ليست امسافة التي تتولد من اأشياء الكاملة التي يشر إليها
(انجولد) .ويؤكد (جوبلز) عى تجربة امشاهد باعتبارها عملية صناعة

امعنى امستمر ويحول اانتباه عن نفسه كمبادر ،عى الرغم من أن
اأداء ،وا سيا ي عرض «الغطاسن» ،باعتباره كينونة تتم معايرتها
بعناية.
ومشكلة إعطاء طاقة إى اأشياء ي هذه اأمثلة هي أن مصطلح
«يء  »objectميل إى تضمن الفنان الصانع ويقودنا للرجوع إى
فكرة العامل البري الفعال الذي يفرض قصده عى هذه امواد.
ولذلك ،رما فضا عن سؤال كيف تكون للمواد طاقة ،رما من اأفضل
لنا أن نركز عى طاقتها لي تصبح مشارك فعال ،وإمكانيات ناقصة أو
كا يقول (أنجولد) “مواد ي حالة صرورة” التي تقدم مع مواد أخرى
تجمع مواد ي حالة حركة .ويقتنع (أنجولد) بحيوية امواد يتجنب
فكرة طاقة كل من امادة واإنسان من أجل نظرية “الحياة الحيوية”
التي تشمل امواد واأجسام ،وتلعب دورا فعاا:
“يتحرك الجسم باعتباره حزمة من اإمكانيات ي مجال قوي
وطاقات تتكشف باستمرار ويتم تحريكه ،ليس أنه مدفوع بطاقة
داخلية ملفوفة ي الحزمة ,ولكن مجرد أن يتجمع ويلف نفسه بها،
فإنه يتفكك إى اأبد ،ويتنفس
بالتناوب من الداخل والخارج”.
ي الوقت الذي يفضل فيه (أنجولد) ااستغناء عن فكرة القوة ماما،
فإنه يرى قوة امواد وتدفقها أمرا محوريا بالنسبة إمكانياتها ي
امشاركة الفعالة مع بعضها البعض .وهذه امشاركة الفعالة مستمرة
وا تتميز ببداية ونهاية واضحتن كا هي الحال فيا اصطلح عي أنه
“القوة الداخلية”.
وبامثل يتأمل (بينيت  ،)Bennettالذي يهدف بامثل إى الهروب من
اارتباط باأشياء الخاملة واموضوعات امقصودة ،أن قوة التجمعات.
وميز هذه الفكرة مدي توزيع القدرات التوكيدية عي أداء اأدوار
التفاعلية الكرى والصغرى وهي تعمل متحدة معا .وير (بينيت)
أن طاقات امواد امميزة وقواها الفعالة التي منحها إمكانيات خارجية
غر مقصودة ومطالبات بأن أي يء له ماسك كاف لصنع الفرق،
ويقدم مؤثرات ،يغر مسار اأحداث ،مكن أن تكون له قوة من نوع
ما .ومصطلح (بينيت) «قوة اليء» الذي هو “الحيوية الجوهرية
مادية اليء” مكن أن ينطبق عي كل أنواع اأجسام غر البرية
والقوى واأشكال ،ومكن أن تتجى مؤثراته رغم أنه يقاوم اانتقال
التام ويتجاوز فهمي الشامل.
يوضح كل من (أنجولد) و(بينيت) أن امواد تتضمن كل اأشياء،
البرية وغر البرية ،وأن حيوية امواد التي تعيش ي كيفية التفاعل
بن امواد قد تثر ذوبان الحدود بن ال��ذوات واأشياء .وبناء عى
أفكارها ،أود أن أجادل لفهم القدرة الخاضعة لأشياء وامواد ،عى
أساس ميل امواد أن تعمل ي عاقة مع مواد أخرى ي حالة ترابط
مستمر فيا بينها .وهذا يقدم طريقة لتصور تبادل امعاملة بامثل
غر امقصود بن اأجسام وامواد وبذلك تقدم تأما للقوة التي تركز
عي مروطية الطاقات لانعكاس ،واإفصاح اإبداعي والتحول
بالتوازي مع ما يصفه (مرلوبونتي) بأنه الجسم .وتقييمه للجسم هو
تضمن الذات ي اموضوع (والعكس بالعكس) ي جسد مشرك يرفض
أن يخضع لرورات اانفصال الواضح أو الهوية امنطقية .والفروق
بن الذوات واموضوعات تقع بعيدا ما يؤدي إى كينونة جسدية
مشركة  .intercorporeal beingوبينا يقدم هذا تنميطا وتشابك
بن اإنساي ولا إنساي ،فإنه ا يعالج إمكانيات امواد نفسها .ورغم
ذلك ،ي تأسيس الطبيعة الجسدية امشركة للجسم ،يضع مرلوبونتي
إمكانية إج �راء عمليات مستمرة ومحددة للمواد التي اقرحها
امفكرون اماديون مثل (بينيت) و(أنجولد).
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -الفنون بجامعة ليدز ،وقد نشرت هذه الدراسة في
مجموعة دراسات روتلدج في المسرح ودراسات
واأداء في عام .2015
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جريدة كل المسرحيين

 -جوسلن ماكيي تعمل استاذا للسينوغرافيا بكلية
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المجهول

حول رفض تمثيل مسرحية الحسن

()3

سيد عي إساعيل

تحدثنا في المقالتن السابقتن عن قيام
عبد الرحمن الشرقاوي بنشر مسرحيته
«ثأر الله» في جريدة الجمهورية عام
 ،1968وأن الجريدة نادت بتمثيلها
على خشبة المسرح ،مما أثار حفيظة
اإسامين ،فصدرت فتوى اأزهر بمنع
تجسيد الصحابة والخلفاء الراشدين،
وكذلك شخصيي الحسن والحسن على
خشبة المسرح! ونتج عن هذه الفتوى
صراع وحمات صحافية ،انتهت بإحباط
محاولة كرم مطاوع إخراج المسرحية
على مسرح حديقة اأزبكية عام .1970
ورغم ذلك فهناك محاولة أخرى إخراج
هذه المسرحية حدثت عام  ،1987وأغلب
أحداثها ووثائقها غر معروفة وغر
منشورة ،وهذا هو موضوعنا اليوم!!

جريدة كل المسرحيين

الشرقاوي يستسلم
كان حلم عبد الرحمن الرقاوي رؤية مرحيته «الحسن» معروضة
عى خشبة امرح؛ ولكن فتوى اأزهر ،وقرارات مجلس البحوث
اإسامية منعته من تحقيق حلمه ،ا سيا بعد تبني وزارة الثقافة
قرارات اأزهر ،وأصدرتها ي قرار وزاري رقم  220لسنة ،1976
يفيد «عدم الرخيص بعرض أو إنتاج أو إعان عن أي مرحية ،إذا
تضمنت أم ًرا من اأمور اآتية :إظهار صورة الرسول – صى الله
عليه وسلم  -راحة أو رمزًا ،أو صور أحد من الخلفاء الراشدين
وأهل البيت والعرة امبرين بالجنة أو ساع أصواتهم وكذلك
إظهار صورة السيد امسيح أو صور اأنبياء عمو ًما ،عى أن يراعى
الرجوع ي كل ذلك إى الجهات الدينية امختصة».
وأمام ذلك ،استسلم عبد الرحمن الرقاوي للفتوى وأوامر مجلس
فغر اسم امرحية
البحوث اإسامية باأزهر ،ولقرار وزارة الثقافةّ ،
إى «الحسن اإمام الشهيد» ،وكتب مقدمة جديدة ي صفحتن – م
ترد ي النص امنشور – ووقع عليها ،وهذا نصها:
(يظهر الراوي عى امرح ي امابس العرية امألوفة) – الراوي:
سنمثل قصة إنسان عري ثائر ...فقد تهدي إنسان العر وتنر
طريق القلب الحائر ..وهي تراث إسامي ..ومع ذلك فهي تهم
الناس جميعًا مها يختلفوا ..فالبطل تراث إنساي ..واستشهاد
العدد 593
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امرء دفاعًا عن إمانه ،فيه اأسوة والقدرة ..وهو فخار اإنسانية..
لكنكم لن تروا البطل الليلة ..س��أروي عنه ..وأظهر ي الوقت
امقدور له أن يظهر ..وسأسبق كل كام البطل بهذا القول( :يقول
الحسن) و(رد الحسن) و(فقال الحسن) ..ولكن ي ا أزعجكم
أثناء العرض وي ا أفسد ااسرسال أو العرة فقد يكفي أن أذكر
هذا عدة مرات ا أكر ..أنا لست أمثل هذا الدور ..ولكني أروي
ما قال وما فعل ..فأنا راو ا غر...
(تظهر عى امرح الراوية ي امابس امرية العادية امألوفة
وامحتشمة) – الراوية :وس��أروي أنا عن أخت البطل ..سأردد
كلات البطلة ولن تروا البطلة أبدًا ي أية ليلة ..وسأسبق كل كام
البطلة قائلة( :قالت زينب ..ردت زينب)؛ ولكني ا أزعجكم أثناء
العرض أنا ً
أيضا .فيكفيكم أن أذكر هذا عدة مرات ..وامرة قد
تغني أحيانا عن عرات ..أنا لست بزينب سيدي الطاهرة القلب..
أنا لست أمثل هذا الدور ولكني راوية عنها ..راوية عنها ،فلنذكر..
الراوي والراوية :واان ستبدأ أحداث امأساة ..اآن سيمثلها اأبطال
جميعًا ..إا نحن ..فنحن سروي عن بطليها ..سروي ما قال
البطان.
شيخ اأزهر مرة أخرى
تقدم عبد الرحمن الرقاوي يوم  1986 / 12 / 16بنسخة
امرحية امعدلة ،مع خطاب إى شيخ اأزهر أخذ موافقته عى
النص الجديد .وبعد أربعة أشهر – وتحديدًا يوم 1987 / 3 / 11
 جاءه الرد من اأمن العام مجمع البحوث اإسامية ،هذا نصه:«السيد اأستاذ عبد الرحمن الرقاوي ..جريدة اأهرام – القاهرة.
السام عليكم ورحمة الله وبركاته ..وبعد :فبناء عى خطابكم
امؤرخ ي  14من ربيع الثاي  1407اموافق  16من ديسمر (كانون
اأول)  ،1986وامقدم إى صاحب الفضيلة اإم��ام اأكر شيخ
اأزهر بشأن النظر ي نص مرحي يقدمه امرح القومي .أمر
فضيلته بتشكيل لجنة من أعضاء مجمع البحوث اإسامية للقيام
بهذه امهمة .وأرجو أن أحيطكم ما رأته اللجنة للموافقة عى
عرضها:
 – 1أن يغر اسمها إى عنوان (الحسن سيد شباب أهل الجنة).
 – 2أن يتم تنفيذ ااشراطات التي وافقتم عليها من قبل ومنها أن
ا يظهر ي امرحية من مثل شخصية اإمام الحسن وا شخصية
السيدة زينب ري الله عنها وا شخصية صحاي من العرة
امبرين بالجنة ،وهم :الخلفاء الراشدون اأربعة ،وأبو عبيدة بن
الجراح ،وسعد بن أي وقاص ،وعبد الرحمن بن عوف ،وطلحة بن

عبد اه عفيفي

عبد الله ،والزبر بن العوام ،وسعيد بن زيد بن نفيل.
 – 3أن يراعي حذف امناظر امؤذية الخاصة بيزيد.
 – 4أن تحذف األفاظ التي مس حرمة بعض امقدسات اإسامية
كمثل مقولة( :إنه كان يصي تحت ردف جارية) ،وذلك احرا ًما
للصاة نفسها من أن تقرن مثل هذه اأوصاف.
 – 5أا يظهر الراوي الذي يروي كام اإمام الحسن وكام السيدة
زينب ري الله عنها عى خشبة امرح ،وإما يسمع الصوت
فقط مسبو ًقا بكلمة :قال الحسن ،أو قالت السيدة زينب..
 – 6أن تشاهد اللجنة امقرحة وامعتمدة من فضيلة اإمام اأكر
تجربة عرض هذه امرحية وأن توافق عليها وتقدم تقريرها بذلك
إى اإمام اأكر اعتاده قبل أن تقدم ي عرض عام ..ونرجو لكم
من الله التوفيق والسداد ..والسام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[توقيع] أ.د عبد الفتاح عبد الله بركة ..اأم��ن العام مجمع
البحوث اإسامية.
معقودا
اأمل
زال
وما
ً
من الواضح أن عدم ظهور شخصيتي الحسن والسيدة زينب عى
خشبة ام��رح ،سيذهب بقيمة العرض ،ولن يغري أي مخرج
بإخراج العرض ،ولن يغري الجمهور بالحضور!! ورغم ذلك كان
ً
تعويضا عن ظهور الحسن
الرقاوي يأمل ي ظهور الراوي والراوية
والسيدة زينب؛ ولكن ال��روط الجديدة لأزهر منعت حتى
ظهور الراوي والراوية نهائ ًيا!! وعى الرغم من امتثال الرقاوي
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لهذا اأمر؛ إا أنه تشبث بأمل موافقة اأزهر عى ظهور الراوي
والراوية!! وهذا اأمر عرفناه من خطاب جديد ،أرسله اأمن العام
مجمع البحوث اإسامية إى عبد الرحمن الرقاوي ي / 3 / 21
 ،1987قال فيه:
«السيد اأستاذ عبد الرحمن الرقاوي ،السام عليكم ورحمة الله
وبركاته ..وبعد :فباإشارة إى كتاب اأمانة العامة للمجمع امؤرخ
ي  11من رجب  ،1407اموافق  11من مارس (آذار) ..1987
وإى محادثتكم التليفونية بتاريخ اليوم يرجى اإحاطة إنه عندما
تشاهد اللجنة امقرحة وامعتمدة من فضيلة اإمام اأكر عرض
تجربة امرحية وترى أن ظهور الراوي عن اإمام الحسن والراوية
عن السيدة زينب – ري الله عنها – عى خشبة امرح لن
يخل بالرط امتفق عليه وهو أن ا يظهر ي امرحية من مثل
شخصية اإمام الحسن والسيدة زينب – ري الله عنها – وا
شخصية صحاي من العرة امبرين بالجنة فإنه مكن عندئذ رفع
القيد الخاص بعدم ظهور الراوي الذي يروي كامها عى خشبة
امرح ..ونرجو لكم التوفيق والسداد ..والسام عليكم ورحمة
الله وبركاته[ .توقيع] أ.د عبد الفتاح عبد الله بركة ،اأمن العام
مجمع البحوث اإسامية».
وبناء عى هذا الخطاب ،اكتشفنا أن اأزهر اشرط لظهور الراوي
والراوية من عدمها ،وجود (بروفة) للعرض كاملة ،تراها لجنة
اأزهر ،ومن ثم تقرر اموافقة أو عدم اموافقة عى ظهور الراوي
والراوية!!
محاولة المسرح الحديث
تصدى الفنان محمود الحديني  -عندما كان مدي ًرا عا ًما للمرح
الحديث  -محاولة إنتاج وعرض امرحية ،وكتب خطابًا رسم ًيا إى
مديرة الرقابة ي يوليو (موز)  ،1987قال فيه« :أرجو من سيادتكم
التفضل بإصدار أمركم لقراء مرحية (الحسن) للكاتب واأديب
الكبر اأستاذ  /عبد الرحمن الرقاوي وذلك للموافقة عليها
مهيدًا اتخاذ اإج�راءات التنفيذية لبدء إنتاجها لتعرض ي أول
أكتوبر (ترين اأول)  1987ي افتتاح اموسم امرحي للمرح
الحديث .ومرفق مع خطابنا اموافقة امبدئية من مجمع البحوث
اإسامية مكتب اأستاذ اأم��ن العام باأزهر عى امرحية
وملحقة بكل نسخة من نسخ امرحية الثاث .مع جزيل شكري
وتقديري[ .توقيع] محمود الحديني ،مدير عام امرح الحديث».
قامت مديرة الرقابة ،بتوزيع النسخ عى الرقباء ،وبعد شهر تقري ًبا
كتبت تقريرها النهاي ،قالت فيه« :مرحية (الحسن اإمام
الشهيد) تأليف عبد الرحمن الرقاوي .امرحية سبق الرخيص
بها باسم (ثأر الله) ،وقد وافق الرقباء :لواحظ عبد امقصود
ماحظات ،وإيناس إبراهيم بدون ماحظات ،وعصام عبد العظيم
ماحظات اأزهر .وما كان النص قد ورد مع صور مكاتبات اأزهر
للمؤلف ،والذي كان قد قدم النص مجمع البحوث اإسامية التي
وافقت عى العرض ماحظات بعضها مثبت ي الخطاب واآخر
مشار إليه ي خطاب آخر ،لذلك أرى اموافقة عى ترخيص النص ي
حدود ماحظات مجمع البحوث اإسامية باأزهر وروطه امشار
إليها مع امؤلف.»...
وبذلك نال النص الرخيص بعرضه تحت رقم  184بتاريخ 8 / 26
 ،1987 /وهو الرخيص الذي م يقدم جديدًا ،وم يسمح بظهور

الراوي والراوية ،ما يعني منع العرض فعل ًيا مع الرخيص بعرض
امرحية شكل ًيا!! والغريب أن امرح الحديث م يعرض امرحية،
وم يعرضها أي مرح آخر حتى اآن!! والحجة امعلنة :إن تكاليف
إنتاج العرض ضخمة جدًا ،وهذه حجة واهية ،أن الحقيقة أن
امرحية غر مسموح بعرضها ،بسبب الفتوى القدمة ،وروط
مجمع البحوث اإسامية.
محاولة أخرة
آخر محاولة لعرض امرحية ،قام بها اأستاذ جال الرقاوي عام
 ،2000عندما تأكد أن الرئيس حسني مبارك مهد الطريق لتوريث
الحكم ابنه جال مبارك ،فوجد تشابهًا بن هذا التوريث ،وبن
التوريث الذي جاء ي امرحية ،عندما أراد معاوية توريث املك
ابنه يزيد ،فأخذ البيعة من الجميع ،وامتنع عن امبايعة الحسن
والحسن .بهذا التصور ،قام الرقاوي بإعداد امرحية ،بحيث
يجسد الشخصيات الدينية كاملة – دون ااستعانة بالراوي أو
الراوية – واختار الفنانة سهر البابي للقيام بدور السيدة زينب.
وبد ًا من الذهاب إى الرقابة ،ذهب مبارة إى شيخ اأزهر،
وعرض عليه الفكرة ،فقال له الشيخ :يجب أخذ موافقة مجمع
البحوث اإسامية!! وبدأت حملة ضد العرض قبل اجتاع امجمع،
فطلب الرقاوي حضور اجتاع امجمع ،الذي عقد يوم / 10 / 26
 .2000ودار النقاش بن جال الرقاوي وبن أعضاء امجمع ،الذين
أبانوا عن رفضهم لعرض امرحية؛ أنها تثر الفتنة بن السنة
والشيعة ،وتحرض الجمهور عى الوقوف أمام الحاكم ،وتوجه
اإساءة إى بعض الصحابة .كا قال أحدهم :إن اليهود سيستغلون
ه��ذا العرض وم��ا يحدث للحسن ،ويقولون إنهم أرح��م عى
امسلمن من امسلمن عى أنفسهم .وانتهى ااجتاع برفض الفكرة
والنص والعرض ..كا هو متوقع!! هذا ما رواه جال الرقاوي ي
لقاء تلفزيوي مع هالة رحان ،وامحفوظ حتى اآن ي اليوتيوب.
خامة
هذه كانت رحلتنا طوال ثاث مقاات حول مرحية «ثأر الله»
لعبد الرحمن الرقاوي ،والتي نحتفل بذكرى مرور خمسن سنة
عى تأليفها!! خمسون سنة مرت عى تأليف امرحية ،وم تر النور
حتى اآن ،منذ أن حاول كرم مطاوع عام  1970إخراجها!! كان
حلم مؤلفها أن يراها مجسدة عى خشبة امرح ،فذهب الحلم
ومات صاحبه ،وستظل امرحية أمل كل مخرج ي أن يخرجها
بشخصياتها الحقيقية ،ليشاهد الجمهور سيدنا الحسن يتحرك
ويتكلم ،ويرى السيدة زينب تتحدث وتتحرك ،دون أن يتحدث
بلسانها راو وراوي��ة ..أم تكن هذه دعوة جريدة الجمهورية
عام 1968؟! أم يكن هذا حلم كرم مطاوع عام ّ 1970؟ أم يكن
هذا حلم محمود الحديني عام 1987؟! أم يكن هذا حلم جال
الرقاوي عام 2000؟!!
أما آخر سؤال سأطرحه :ماذا هذه الضجة واأزمة ،التي استمرت
خمسن سنة من أجل عدم مثيل مرحية (الحسن) لعبد الرحمن
الرقاوي؟؟ هل أن الرقاوي أول من تجرأ عى الشخصيات
الدينية ،وحاول تجسيد شخصية الحسن – ري الله عنه – عى
خشبة ام��رح؟! أم أنه ليس من رجال اأزه��ر؟! وهل لو كان
الرقاوي أزهريًا ،كان اأزهر وافق عى عرض مرحيته؟! قبل أن
تفكر عزيزي القارئ ي اإجابة عى هذا السؤال ،إليك هذا الخر
– الذي أختتم به هذه السلسلة من امقاات – وامنشور عن شيخ
أزهري اسمه (عبد الله عفيفي)!! وهو خر نرته جريدة امقطم
عام  ،1934تحت عنوان (مرع الحسن) ،هذا نصه« :علمنا
أن اأستاذ عبد الله عفيفي مؤلف رواية (الهادي) ،يشتغل اآن
بوضع رواية أخرى عن (مرع الحسن) ،ينوي تقدمها إى مرح
رمسيس لتمثيلها .وهي أول رواية فيا نعلم عن هذه امأساة
التاريخية اإسامية».
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السيد بدير

عمرو دوارة

الفنان القدير السيد بدير حالة استثنائية نادرة ،وهو طاقة إبداعية كبرة ومتوهجة وفنان شامل بمعى
الكلمة ،فهو مبدع حقيقي  -وبنفس القدرة والكفاءة  -في عدة مجاات فنية ،فهو مؤلف وسيناريست
ومرجم وممثل ومخرج باإضافة إلى أنه أيضا إداري متمز جدا .وهو من مواليد  11يناير عام  1915في
«أبو شقوق» مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية ،ثم استقر مع أسرته بعد ذلك في محافظة «القاهرة».
بدأت هوايته للفن من خال انضمامه لفريق التمثيل بمدرسة «رقي المعارف الثانوية» بجزيرة بدران بشرا،
وهي المدرسة الي كان والده يعمل مدرسا للربية البدنية بها ،وكان يقوم بتدريب الفريق آنذاك الفنان عبد
القادر المسري.

جريدة كل المسرحيين

وبعد حصوله عى شهادة البكالوريا ي عام  1932التحق بكلية
«الطب البيطري» ،ولكنه رعان ما تركها حتى يتفرغ مارسة الفن
الذي ملك عليه حياته ،حيث م يستطع أن يجمع بن الدراسة
والعمل بالفن ،لذلك فضل العمل الحكومي عى الدراسة حتى
يستطيع أن يفي باحتياجاته امالية .بدأ حياته العملية بالتعين
مدرسا بامدارس اابتدائية ثم نقل إى وزارة العدل ،وانضم عام
 1935إى جمعية «أنصار التمثيل والسينا» وشارك ي عروضها
السنوية إخراجا ومثيا .وخال تلك الفرة التي تعد فرة البدايات
تنوع عطاؤه اإبداعي ي أكر من قناة فنية (ي امرح ،السينا،
اإذاعة والتلفزيون).
كانت بدايته السينائية من خال تأليفه لفيلم «تيتاوونج» عام
 ،1937وكذلك مشاركته بالتمثيل فيه ،لتتواى أعاله بعدها ما بن
التأليف والتمثيل التي من أبرزها :الخمسة جنيه ،لك يوم يا ظام،
حكم القوي ،ريا وسكينة ،حميدو ،إساعيل يس ي البوليس ،راع
ي امينا ،رصيف مرة  ،5شباب امرأة ،الوسادة الخالية ،ا أنام،
الفتوة ،جعلوي مجرما ،تحيا الرجالة ،حميدو ،ر طاقية اإخفاء،
وإن كانت شهرته الحقيقية م تتحقق إا عندما قام بتجسيد شخصية
«عبد اموجود» ابن عبد الرحيم كبر الرحمية قبي .وذلك بعدما
اكتشف امخرج عباس كامل موهبته التمثيلية ،فأدخله مع الفنان
محمد التابعي ي ثناي فني شهر ،يقوم فيه «التابعي» بدور كبر
الرحيمية قبي ،ويقوم «السيد بدير» بدور ولده عبد اموجود ،اابن
الساذج الذي يريد والده أن يزوجه من ابنة أحد الباشوات الذي
خر فلوسه ،فاضطر أن يوافق عى هذه الزيجة ،وبالفعل نجح
الثناي حتى أصبح قاسا مشركا ي جميع أفام امخرج عباس كامل،
خاصة بعدما انضم إليها أيضا الفنان عمر الجيزاوي للثناي كسكرتر
لكبر الرحيمية ،وكذلك الفنانة سعاد مكاوي (زوجة امخرج عباس
كامل) كابنة لكبر الرحيمية ،واشرك اأربعة بعد ذلك ي عدة أفام
مخرجن آخرين .وبصفة عامة برع الفنان السيد بدير ي تجسيد
الشخصيات النمطية الكوميدية ومن أشهرها :القروي الساذج ،الزوج
امخدوع ،امدرس التقليدي ،امأذون أو رجل الدين الرير الذي
يتمتع بخفة الظل ،تلك اأدوار ذات اللمسة الكاريكاترية امثرة
للكوميديا والسخرية وامفجرة للضحكات ،التي نجح من خالها ي
توظيف سمنته ومامح وجهه وصوته.
بينا بدأت تجربته اإخراجية من خال امرح ،وذلك من خال
انضامه إى جمعية «أنصار التمثيل والسينا» ،ثم تألقه كمخرج
مرحي منذ منتصف الخمسينات من خال إخراجه لعدة مرحيات
لفرقة «إساعيل يس» ،بدءا مرحية حبيبي كوكو عام  ،1954لتتواى
أعاله بعدها حتى عام  1966ومن بينها :عريس تحت التمرين،
الست عايزة كده ،صاحبة الجالة ،الكورة مع بلبل ،حرامي أول مرة،
ضمري واخد أجازة ،مراي قمر صناعي ،أنا حظي مب.
ومن الطرائف التي تذكر وتؤكد مدى توهج موهبته أنه أثناء فرة
قيادته مسارح التلفزيون م يكن ينام ي أفضل اأحوال أكر من
أربعة ساعات يوميا بامكتب ،وكذلك مهاراته ي رعة إنجاز امهام
التي يكلف بها ومنتهى الجودة ،حتى إن امخرج القدير عاطف
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المؤسس الحقيقي
لمسارح التلفزيون وعدد
من الفرق الخاصة
سام حينا صحبه إى مدينة «اإسكندرية» ليستكمل له ما تبقى
من سيناريو وحوار فيلم «جعلوي مجرما» ،نجح ي إنهاء امهمة وهو
ي القطار ،وفضل العودة للقاهرة عى الفور ي نفس القطار ،خاصة
بعدما قابل امخرج امبدع صاح أبو سيف الذي طالبه بإنهاء حوار
فيلم «شباب امرأة» ،وبالفعل أنهى امهمة أثناء العودة وقبل وصول
القطار للقاهرة!!
ويعد الفنان السيد بدير رائد التمثيلية اإذاعية تأليفا وإخراجا ومثيا
با منافس ،حتى إنه وقع ي فرة مبكرة عقد شامل يقوم موجبه
بالتأليف والتمثيل واإخراج اإذاعي نظر مبلغ وقدره  150جنيها.
وجدير بالذكر أن الفنان السيد بدير توى مناصب كثرة ،ومن بينها
تعيينه مديرا للدعاية بوزارة الصحة ،ليؤلف الكثر من التمثيليات

الدعائية للوزارة لزيادة الوعي الصحي ،ومنها كذلك انتدابه من
قبل مدير دار اأوبرا الفنان سليان نجيب للعمل مساعد مدير
مرح اأوبرا مع الفرق اأجنبية التي تحيي مواسمها عى مرح
دار اأوبرا ،فاكتسب منهم الكثر من فنون امرح ،حتى أصبح
رئيسا مرح دار اأوبرا.
كا تقلد عدة مناصب قيادية ،حيث تم تعيينه ي عام ١٩٤٧
كبر امخرجن باإذاعة امرية ،وي عام  ١٩٥٢مستشارا لإذاعة،
كذلك قام وزير الثقافة واإعام ومؤسس التلفزيون امري د.
محمد عبد القادر حاتم بتعيينه مديرا لتمثيليات التلفزيون فور
بدء إرساله عام  ،1960ثم مستشارا ومرفا عى فرق مسارح
التلفزيون اأربعة التي أسسها ،والتي رفعها السيد بدير إى
ست فرق مرحية ثم إى إحدى عرة فرقة مرحية ضمت كل
ممثي الصف الثاي ،ليحقق نهضة مرحية ،ويصنع من ممثي
مسارح التلفزيون نجوما (ي مقدمتهم الفنانن :فؤاد امهندس،
عبد امنعم مدبوي ،أمن الهنيدي ،محمد عوض ،أبو بكر عزت،
حسن مصطفى ،عزت العايي ،سميحة أيوب ،نوال أبو الفتوح،
شويكار ،نظيم شعراوي ،عادل إمام ،الضيف أحمد) .وقام السيد
بدير بتشغيل الفرق ي وقت واحد بعواصم مر امختلفة كل
أسبوعن مرحية ،ليقدم جيا جديدا من كتاب امرح وامعدين
أمثال :عبد الرحمن الرقاوي ،نعان عاشور ،أنيس منصور ،لطفي
الخوي ،ميخائيل رومان ،يوسف إدريس ،فايز حاوة ،فيصل ندا،
سمر خفاجي ،محمد دوارة ،يوسف عوف.
وتتضمن قامة امناصب التي تقلدها أيضا الفنان القدير السيد
بدير تعيينه مديرا عاما للهيئة العامة للمرح والسينا واموسيقى
عام  ،1971ثم رئيسا لها بدرجة وكيل وزارة عام .1973
ويذكر أنه قد تزوج مرتن خال حياته ،امرة اأوى من ابنة عمه
عام  ،1937التي أنجب منها أواده الخمسة (سامح ،سميحة،
سمرة ،سمر ،سعيد) ،والثانية من امطربة ريفة فاضل ي بداية
حياتها وأنجب منها ولدين (سيد وسامي) ،وقد استشهد «سامي»
ي حرب أكتوبر  ،73لتغني له والدته أغنيتها الخالدة «ابني حبيبي
ونور عيني ..بيربوا بيه امثل ،»..كا اغتيل ابنه العام ي مجال
اأقار الصناعية وامركبات الفضائية سعيد بدير بعد رحيله عام
( 1989بعد وفاة والده بثاث سنوات) ،حيث توي الفنان السيد
بدير ي  30أغسطس عام  1986عن عمر يناهز  71عاما.
ومكن تصنيف مجموعة أعاله الفنية طبقا اختاف القنوات
الفنية (امرح السينا اإذاعة التلفزيون) وطبقا للتسلسل الزمني
كا يي:
أوا :أعماله المسرحية
ظل امرح هو امجال امحبب للفنان السيد بدير طوال حياته،
ومجال إبداعه اأساي ،فهو امجال الذي قى ي العمل به
كمخرج وممثل محرف ما يقرب من نصف قرن ،شارك خالها
بعضوية أهم الفرق امرحية (من أهمها« :أنصار التمثيل
والسينا»« ،أوبرا ملك»« ،الفرقة ااستعراضية»« ،أمن الهنيدي»).
ومكن تصنيف مجموعة إسهاماته ي مجال امرح مع مراعاة
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جريدة كل المسرحيين

التصنيف امهني (طبيعة اإبداع) والتتابع الزمني واختاف الجهات
اإنتاجية كا يي:
 - 1ي مجال التأليف:
كورنيش اإسكندرية (ااستعراضية»  ،)1965 -سنة مع الشغل
اللذيذ (الريحاي  ،)1970 -الناس مقامات (مصورة  ،)1980 -عائلة
سعيدة جدا (الكوميدي  ،)1985 -مرافعات عائلية (مرحيات
مصورة .)1989 -
 - 2ي مجال اإخراج:
 «أنصار التمثيل والسينا» :ابن السا ،إنقاذ ما مكن إنقاذه،أبطال امنصورة ،حادث الطربوش ،طرطوف ( ،)1935امرأة بن
جيلن ( ،)1936امشكلة الكرى (.)1938
 «أوبرا ملك» :أول حب ( ،)1944روميو وجوليت ،زينة ،الطابورالخامس ،بيت الشيطان ،درية ،سهام ،حاوي أفرنجي (،)1945
شرين ،عشاق بالجملة ،عمرو بن العاص ،فاوست ،كليوباترة،
كيد النساء ،لياي شهرزاد ( ،)1946نرة ( ،)1948بنت الحطاب
(.)1949
 «إساعيل يس» :حبيبي كوكو ،عريس تحت التمرين ،الستعايزة كده ( ،)1954صاحبة الجالة ،من كل بيت حكاية (،)1955
الكورة مع بلبل ،عارة بندق ،كل الرجالة كده ،)1957( ،جوزي
كداب ،حرامي أول مرة ،ضمري واخد أجازة ،مراي قمر صناعي
( ،)1958أنا حظي مب (.)1966
 «امرح العامي» :هاملت (.)1964 ااستعراضية» :كورنيش اإسكندرية (.)1965 «امرح الضاحك» :راجل ومليون ست (.)1969 «الريحاي» :سنة مع الشغل اللذيذ ( ،)1970ميه تحت الصفر(.)1972
 «الهنيدي» :عبود عبده عبود ( ،)1970حسن حسنن حسونة،سد الحنك ( ،)1971يا عام نفي أتسجن ( ،)1975عرين فرخة
وديك (.)1976
 «امرح الكوميدي» :عائلة سعيدة جدا (.)1985 - 3ي مجال التمثيل:
 «أوبرا ملك» :مايسة ( ،)1940سفينة الغجر ( ،)1943أول حب( ،)1944روميو وجوليت ،زينة ،الطابور الخامس (.)1945
 «امتحدين» :الزوج العار (.)1967 «امرح الكوميدي» :عائلة سعيدة جدا (.)1985ثانيا :أعماله السينمائية

كتب للسينا ما يزيد عى مائة وعرين سيناريو وحوار ،كا مثل
ي أكر من خمسة وثاثن فيلا ،أما بالنسبة لإخراج السيناي فقد
أخرج نحو عرين فيلا روائيا طويا ،هذا وتتضمن قامة أعاله
السينائية اأفام التالية (طبقا للتصنيف امهني أو طبيعة اإبداع):
 - 1ي مجال التأليف :تيتاوونج ( ،)1937مائكة ي جهنم ،الخمسة
جنيه ،داما ي قلبي ،رجل امستقبل ( ،)1946الرمو ،امنتقم (،)1947
جوز اأربعة ( ،)1950لك يوم يا ظام ،حكم القوي ( ،)1951شم
النسيم ،اأسطى حسن ،زمن العجائب ،ريا وسكينة ،كأس العذاب
( ،)1952بائعة الخبز ،أنا وحبيب ،امرأة كل يء ،حميدو ،حب ي
الظام ( ،)1953قلوب الناس ،اعرافات زوجة ،أبو الدهب ،الوحش،
ليلة من عمري ،تحيا الرجالة ،اماك الظام ،امحتال ،جعلوي مجرما،
فتوات الحسينية ( ،)1954بنات الليل ،الجسد ،شاطئ الذكريات،
نهارك سعيد ( ،)1955إساعيل يس ي البوليس ،راع ي امينا،
رصيف مرة  ،5شياطن الجو ،القلب له أحكام ،قتلت زوجي ،هارب
من الحب ،النمرود ،شباب امرأة ،ودعت حبك ،وداع ي الفجر
( ،)1956امجد ،سجن أبو زعبل ،الطريق امسدود ،غرام امليونر،
الوسادة الخالية ،ا أنام ،إساعيل يس ي اأسطول ،الفتوة ،امتهم
( ،)1957سلطان ،سلم ع الحبايب ،سواق نص الليل ،أبو حديد،
غريبة ،كهرمان ،امعلمة ( ،)1958عاشت للحب ،ر طاقية اإخفاء،
أنا حرة ( ،)1959عالقة البحار ،لوعة الحب ،ثاثة رجال وإمرأة،
بن الساء واأرض ( ،)1960طريق الدموع ( ،)1961غصن الزيتون،
رسالة من إمرأة مجهولة ،سلوى ي مهب الريح ( ،)1962عائلة زيزي،
صاحب الجالة ،الساحرة الصغرة ( ،)1963خطيب ماما ،امدير الفني
( 3 ،)1965لصوص ،العبيط ( ،)1966حكاية  3بنات ( ،)1968سكرتر
ماما ( 5 ،)1969شارع الحبايب ( ،)1971حب أحى من الحب
( ،)1975امجرم ،امليونرة النشالة ،حب فوق الركان ،الجنة تحت
قدميها ( ،)1978السلخانة (.)1982
 - 2ي مجال اإخراج :امجد ،ليلة رهيبة ( ،)1957غلطة حبيبي،
الزوجة العذراء ،كهرمانة ( ،)1958عاشت للحب ،أم رتيبة (،)1959
سكر هانم ،ثاث وريثات ،عالقة البحار ( ،)1960نصف عذراء
( ،)1961سلوى ي مهب الريح ( ،)1962العبيط ( ،)1966حب
وخيانة ( ،)1968حسناء امطار 5 ،شارع الحبايب ( ،)1971أرملة ليلة
الزفاف (.)1974
 - 3ي مجال التمثيل :أخرا تزوجت ( ،)1942حب من الساء
( ،)1943وحيدة ،من فات قدمه ( ،)1944البيه امزيف ،الجيل
الجديد ،السوق السوداء ( ،)1945حرم الباشا ،اماي امجهول ،الخر

والر ،اموسيقار ،النائب العام ،رجل امستقبل ( ،)1946مائكة ي
جهنم ،ابن عنر ( ،)1947امجنونة ،قمر  ،14ر اأمرة ( ،)1949خر
أبيض ،خد الجميل ( ،)1951حرة امحرم ،كأس العذاب ،اأسطى
حسن ( ،)1952ابن ذوات ( ،)1953تاكي الغرام ،حاق بغداد ،بنت
البلد ،ليلة من عمري ( ،)1954كابن مر ،شاطئ الذكريات ،بحر
الغرام ( ،)1955سارة ،ودعت حبك ،هارب من الحب ( ،)1956عمل
إيه الحب ي بابا (.)1980
ثالثا :أعماله اإذاعية
لأسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة
لأعال اإذاعية ،وبالتاي يصعب بل وقد يستحيل حر جميع
امشاركات اإذاعية لهذا الفنان القدير ،الذي ساهم ي إثراء اإذاعة
امرية ببعض اأعال الدرامية عى مدار ما يقرب من نصف قرن.
جدير بالذكر أن الفنان السيد بدير قد بدأ حياته بإذاعة الرق
اأدى لإذاعة العربية ،ثم أصبح مخرجا باإذاعة امرية ،وتدرج
ي امناصب إى أن أصبح كبرا للمخرجن ثم مديرا عاما للدراما
ومستشارا فنيا ،وعمل مخرجا وممثا ومرجا ومؤلفا ي اإذاعة،
حيث كتب وأخرج ومثل نحو ثاثة آاف مثيلية .ويحسب له قيامه
بإنشاء أول استوديو للتسجيل اإذاعى بالقاهرة وسمى باستوديو
«السيد بدير» ،كا يذكر أنه كان يُقدم ي إذاعة «الرنامج العام»
كل يوم مثيلية أثناء حرب  ،48حيث كانت القوات ا ُمسلحة ُتبلغهم
باأحداث البطولية التي وقعت عى الجبهة أوا بأول ،فكان يقوم
يوميا باإعداد الفوري واإخراج .والحقيقة أنه عى الرغم من تقديم
الفنان الكبر السيد بدير أكر من ألف برنامج عى أثر اإذاعة
امرية إا أن لرنامجه الساخر «ما يعجبنيش»  -والذي ينتقد من
خاله اأوضاع السلبية ي امجتمع  -أثرا وبصمة كبرة إى يومنا هذا
عى مستمعى اإذاعة امرية .هذا وتتضمن قامة أعاله الفنية
التي أخرجها لإذاعة :الصييت ،القيثارة الحزينة ،تفاريح رمضان،
أنباء الفنون ،أوبريت «العرة الطيبة» ،خطيبة إساعيل يس ،بعد
الغروب ،حسن القرنفى ،أرة مجاهد ،ليلة رهيبة ،بكرة السفر،
الوزة ماتت ،أحام العصافر ،اأبالسة ،وبرامج« :ما يعجبنيش»،
«هاتور»« ،شخصيات تبحث عن مؤلف» (حفار آبار البرول ماحظ
الفنار عامل اأسانسر الزبال السايس الجزار الزيات الراف صاحب
العارة الفخراي التعاوي امقرئ الصحاي اممثل.)...
رابعا :اإسهامات التلفزيونية
عار الفنان القدير السيد بدير بدايات البث التلفزيوي وبداية
إنتاجه الفني مع بدايات ستينات القرن اماي .وكانت الصعوبة التي
تواجه جميع العاملن خال فرة البدايات هي رورة تصوير الحلقة
كاملة دون توقف  -لعدم وجود إمكانية لعمل «امونتاج»  -وبالتاي
فقد كان واحدا من جيل اممثلن امرحين الذين أثروا العمل
التلفزيوي بقدرتهم عى الحفظ وأيضا بتفهمهم لطبيعة التصوير
ومراعاة زوايا الكامرا امختلفة .هذا وتضم قامة إسهاماته اإبداعية
مشاركته ي أداء بعض اأدوار الرئيسية بعدد من امسلسات
التلفزيونية امهمة ومن بينها :موعد م يتم ،برج الحظ ،النظارة
الساحرة ،ا يا ابنتي العزيزة .وذلك باإضافة إى إسهاماته ي مجال
التأليف لبعض امسلسات التلفزيونية ومن بينها :موعد م يتم.
ولكن تبقى بصمته الكرى والخالدة ي مجال اأعال التلفزيونية
هي تأسيسه وإرافه عى فرق التلفزيون امرحية التي بفضله
حققت العر الذهبي للمرحيات امسجلة.
الجوائز واأوسمة:
كان من الطبيعي أن تتوج تلك امسرة الفنية الرية بحصوله عى
بعض مظاهر التكريم ومن بينها :وسام الجمهورية عام  ،1957وسام
العلوم والفنون من الطبقة اأوى عام  ،١٩٧٥شهادة تقدير من
جمعية كتاب ونقاد السينا عام  .1976جائزة الدولة للجدارة الفنية،
وشهادة تقدير من فناي الشاشة الصغرة عام  .1977جائزة تقديرية
من جمعية فن السينا امرية عام  .1980شهادة تقدير وميدالية
«طلعت حرب» من نقابة امهن السينائية ي عيد السينا اأول
عام  .1982شهادة تقدير من «اإذاعة امرية» لخدماته الجليلة ي
مجال اإعام والكلمة امسموعة ،وشهادة تقدير وميدالية ذهبية من
«الجمعية العربية للفنون» عام  .1983شهادة تقدير كرائد للدراما
اإذاعية ي عيد اإذاعة الخمسن ،وجائزة الدولة التقديرية ي الفنون
من امجلس اأعى للثقافة ،وجائزة الدولة التقديرية عام ،١٩٨٤
وسام ااستحقاق من الطبقة اأوى عام .1986

مشهد

قرطاج ..سؤال المسرح العربي
محمد الروى

كانت تلك هي مشاركتي اأوى ي مهرجان قرطاج الدوي
للمرح ،وأظنها لن تكون اأخرة .وكان من حظي أن
جاءت مشاركتي اأوى تواكب ااحتفاء بالدورة العرين.
عرون دورة عى مدار خمسة وثاثن عاما (فقد كان
قرطاج امرح يعقد كل عامن بالتناوب مع قرطاج
السينا).
ي قرطاج سيغمرك امرح من كل صوب وحدب ،ي
الشارع وعى امقهى وي الفندق بل وي السجن ،نعم
السجن إذ سيفاجئك امسئولون عن امهرجان بتخصيص
وقت مشاهدة عدد من العروض التي أبدعها مسجونون
داخل سجون مختلفة.
ي قرطاج أيضا ستسبح ي بحر أفكار عنوانه (مرح ما
بعد الدراما) ،رما تختلف مثي مع امصطلح ،لكنك مثي
لن ترفض مناقشته ،فتجاهل اأمور ا ينفي وجودها .لذلك

كان حضور الندوة الفكرية التي امتأت بأبحاث قيمة من
مفكرين عرب وأفارقة وأوروبين ،مثابة ااغراف من بحر
علم ا ينضب وا يتعكر بااختاف.
ي قرطاج ستشاهد عروضا مرحية كثرة (وإن كانت
طاقتك ووقتك لن يسمحا لك متابعة كل العروض التي
تجاوز عددها امائة والسبعة عر عرضا) لكنك ستختار
كا العادة ،إما وفقا لخرتك مع صناع اأعال ،أو لرغبتك
ي التعرف عى جديد م تختره من قبل ،وقد حرصت عى
الجمع بن الحسنين بقدر اإمكان.
ي قرطاج أيضا ،ومع كرة العروض امشاركة ،ستتوقف
لتتأمل مرحنا العري ،وستكتشف أنه يعاي من مرض ما،
فعى الرغم من تفاوت اإجادة فإن جميعها سيشعرك بأن
مبدعينا ي حالة بحث عن يء ما م يكتمل ي أذهانهم
بعد .هناك يء ما ناقص ،وهناك محاوات صارخة لتجاوز
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العجز الفكري عر صور مبهرة وأاعيب مرحية قد
ترضيك لحظة امشاهدة لكنها ستذوب فور خروجك من
الصالة فتتساءل عن ما كان يجب أن يكون ،وعن عاقة ما
شاهدته للتو ما يحدث ي الخارج سواء ي شارع “الحبيب
بورقيبة” أو أي شارع من شوارعنا العربية ضاقت أم
رحبت.
ي قرطاج ،ستسأل نفسك كيف استطاع مسئولو امهرجان
أن يحافظوا عى حسن تنظيمه بكل هذه الدقة مع كل
هذا العدد من العروض والفعاليات والضيوف ،وستفرح
مثي بهذه امقدرة ،لكن سيبقى ي حلقك غصة ا يُسأل
عنها مسئولو امهرجان ،بل ُنسأل عنها جميعا نحن مبدعي
ومتابعي مرحنا العري.
شكرا قرطاج أن وضعت أمامنا بضاعتنا لنتأملها ،لعلنا
نواجه أنفسنا ما يحتاجه امشاهد العري ومن ثم وطننا.
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أحمد سامة ورانيا محمود ياسن

بن ثورتى  25يناير و 30يونيو فى «كل دا كان ليه» على خشبة القومى أول فراير
يستعد امخرج د .عاصم نحاى افتتاح
العرض امرحى “ كل دا كان ليه؟” وذلك
عى خشبة امرح القومى بالعتبة أول فراير
القادم .
وقد شهد اأسبوع اماى حركة دؤوبة لطاقم
العمل لانتهاء ريعا من ااستعدادات
النهائية للعرض بحضور الفنان أحمد سامة
رغم مروره بوعكة صحية،
مرحية “ كل دا كان ليه” من بطولة الفنان
أحمد سامة والفنانة رانيا ياسن والفنان
محمد رضوان عن نص محمد بغدادى،
ديكور وازياء صبحي السيد  ،موسيقي
والحان امايسرو عي سعد ،غناء مروة ناجي،
استعراضات محمد عبد الصبور .
تم تغير اسم امرحية من “ يعيش
أهل بلدى” إى “ كل دا كان ليه” حسب
تريحات من الفنان أحمد سامة لتواكب
اأحداث الحالية حيث تتحدث عن ثورى 25
يناير و  30يونيو .

أحمد زيدان

