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المعاصر والتجريي
قررت إادارة مهرجان القاهرة الدوى للمرح امعار و
التجريبى برئاسة د .سامح مهران مد أجل ااشراك ى امهرجان
حتى أول مايو  2019و ذلك بناء عى طلب بعض الفرق العربية
واأجنبية التى م تستوف اوراقها للمشاركة ي دورته السادسة
والعرين التى ستنطلق شهر سبتمر القادم . 2019
كانت إدارة امهرجان قد أعلنت عن فتح باب التقدم للمشاركة
ي دورته السادسة والعرين والتي تنعقد ي القاهرة ى
سبتمر  ،2019و امهرجان تنظمه وزارة الثقافة امرية ،وهو
غر تنافي ويهدف إى خلق حالة من التواصل والحوار بن
مختلف الشعوب والجاعات عن امرح وأشكال اأداء ،إضافة
إي تعريف الجمهور ي مر وامنطقة العربية بأحدث التيارات
ي امشهد امرحي الدوي ،وإتاحة نافذة يطل منها امرحيون
حول العام عي أحدث تطورات امشهد امرحي ي مر والباد
العربية .
ومن بن روط امشاركة بامهرجان كل عرض يتم اختياره يقدم
ليلتى عرض عى اأقل ،ويجوز للمهرجان تنظيم لياي عرض

يمد أجل ااشراك حى أول مايو

إضافية خارج القاهرة بعد التنسيق مع مسئوي الفرق امشاركة،
لذا يرجي مراعاة عدم اارتباط بأي نشاطات أخرى طوال فرة
امهرجان ،عى ان يكون للمهرجان الحق ى تحديد مواعيد
الوصول و امغادرة داخل فرة امهرجان ،و ليس من حق الفرقة
ااعراض عى مكان و توقيت العرض.
يتحمل امهرجان نفقات اإقامة كاملة واانتقاات الداخلية بحد
أقي  15فرداً للفرقة الواحدة و مافوق هذا العدد تتحمله
الفرقة ،وللمهرجان الحق ى ااعراض عى اى عدد تراه زائدا
عن الحاجة ضمن اافراد الخمسة عر ،وتتحمل الفرقة امشاركة
نفقات تذاكر الطران ذهابا وعودة وشحن امهات وامعدات
امرحية الخاصة بالعرض امرحي ،وا يتحمل امهرجان اى
اجور او بدات سفر للفرق امشاركة ،وعي الراغبن ي التقدم
تعبئة موذج طلب مشاركة عر اموقع االكروى
/http://cifcet.gov.eg

الكوتشينة

بمهرجان الحرية المسرحي  15أبريل

النزاعات و الراعات التى تعاي منها بعض الدول العربية.
وعن اأدوات امرحية التي تم ااستعانة بها ي العرض قال
إن الكوتشينة عرض مرحي راقص تم فيه توظيف كافة
اأدوات امرحية من ديكور و إضاءة وموسيقي و حركة،
كا تم ااستعانة بالغناء و امايم و الرقص امعار ي بعض
امشاهد .
و أوضح عباس أنه من امقرر أن يقدم العرض أمام لجنة
التحكيم امكونة من الفنان سامح بسيوي ،الفنانة إمان إمام،
الكاتب محمد الصواف ،امؤلف اموسيقي محمد شحاتة،
امخرجة والسينوغراف نادت عادل .
« الكوتشينة «أداء لؤي عاشور،يار مجاهد،جيداء محمد،
محمد عبد الرحمن،أحمد السيد ،هبه الله محمد ،منه
الباشا ،آمال فتحي،رضوان محمد ،رحاى الشيخ،جنه
محمد،شهد عاء،شهد محمد،صاى خليل،أساء خالد،بال

محمود،عبد العزيز أسامه،محمد أحمد،ملك محمد،زياد
ريف ،محمد ريف ،حسن درويش ،إدارة مرحية عبد
الرحمن عى،تدريب لؤي عاشور،تأليف منولوجات الحي
سامح عثان و أحمد خليل ،تأليف موسيقي د .محمدحسني،
مخرج منفذ ومصمم إضاءة إبراهيم أحمد ،مادة فيلميه
أرف الصويني و لؤي عاشور.
جدير بالذكر أن امركز الحري أسسه الفنان ريف عباس
مخرج العرض عام  ٢٠٠٢بشكل تطوعي بامجان للتدريب
عى الدراما الحركية وامايم ولغة الجسد و جاليات الصورة.
وواصل امركز تقديم نشاطه عقب افتتاح قر ثقافة مصطفى
كامل عام  ،2016ليكون قد تخرج منه  5دفعات إثراء الحركة
امرحية و تم تنفيذ  12عرضا مرحيا طوال فرة تأسيسه.
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جريدة كل المسرحيين

شارك امخرج ريف عباس بالعرض امرحي “الكوتشينة”
ضمن فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الحرية امرحي
(دورة د .أبو الحسن سام)و امقام ي الفرة من  12حتى 19
أبريل الجاري مركز الحرية لإبداع بالعطارين.
رح مخرج العرض إن الكوتشينة من إنتاج الهيئة العامة
لقصور الثقافة ،ويعد من التجارب النوعية التى وافقت عليها
اإدارة العامة للمرح و هو تابع لفريق امركز الحري بقر
ثقافة مصطفى كامل التابع لفرع ثقافة اإسكندرية.
و أشار أن العرض سبق تقدمه بامركز مدة يومن ي مارس
اماي ،وتم ترشيحه للمهرجان من قبل لجنة امشاهدة
امكونة من الفنانن محمد الزيني ،أحمد جابر ،إسام
عبد الشفيع،محمد ميزو،ريهام عبد الرازق،ميرة صاح
الدين،وليد جابر،كريم عبد العزيز.
و تدور فكرته حول ثورات الربيع العري ،كا يصور

أحمد زيدان
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«الشيء»..جديد فرقة فنون دوت مصر

بمسرح عبد المنعم جابر

تستعد فرقة فنون دوت مر لتقديم عرضها امرحي الجديد « اليء «
تأليف لينن الرمي وإعداد وإخراج مصطفى الفيومي مساء يوم الجمعة ٢٦
إبريل الجاري عي مرح عبد امنعم جابر باإسكندرية .
قال مصطفى الفيومي  :مرحية اليء تجسد الواقع الذي نعيشه ي هذه
اأيام من مشكات اجتاعية بالشارع امري كالجهل والشائعات وتأثرها
ي معاملتنا ااجتاعية وخاصة التي تنشأ وتنتر من قبل أقاويل باطلة ا
صحة لها ،كا يوضح عرض اليء مدي خطورة هذه الشائعات عي امجتمع
وطبقاته امختلفة
أوضح الفيومي  :تدور أحداث امرحية ي أحد اأراي الزراعية وي بيئة
ريفية أرض متلكها عواد حيث يجد فيها شيئا غريبا م يتعرف عليه أو يدرك
كنهه ،فيقرر ااستعانة بجرانه وأهل قريته للتعرف عي هذا الشئ الغريب
ومييزه ،لكن النتائج كلها أتت سيئة وحارت الفن والشائعات كل أهاي
القرية إي أن تم القضاء عي هذا الشئ لكن الثمن كان غاليا وهو إبن عواد
الذي أصبح هو ضحيه الجهل واأوهام التي بنيت كلها عي باطل .
وأضاف الفيومي :اليء مثيل  :أحمد السيد «امني» ي دور «عواد «،
والطفل كريم عادل ي دور « محروس « ،محمد حمدي (اندس) ي دور «
محمدين» ،أحمد العجوز ي دور» حسانن « ،مصطفى الفيومي ي دور «
الشيخ إساعيل « ،عصام يوسف ي دور « العمدة» ،أحمد الدكش ي دور «
الغفر» ،عبده أمن ي دور « جابر» ،عمر السيد ي دور» سام ،باهي أحمد ي
دور « حافظ « ،بسام عي ي دور»ممتاز» ،إمان حسن ي دور»ثريا « ،حنن
حسن ي دور « خره « ،جميله ي دور « تريزا « ،نورهان حسن ي دور « أم
أحمد « ،مريم حافظ ي دور « فهيمة» ،وشادي امري وميدو العري ي أدوار
العساكر ،مكياچ نورهان حسن ،غناء الطفل كريم عادل ،مخرج منفذ امني،
تأليف لينن الرمي ،ديكور وإعداد وإخراج مصطفي الفيومي.

همت مصطفى

 46عرض مسرحي

جريدة كل المسرحيين

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة  19إبريل الجاري امهرجانات
امرحية الختامية موسم «امرح للجمهور« محافظات الغربية وقنا
والقليوبية مشاركة  46عرض مرحي ،وهى العروض التي تم تصعيدها
للمهرجانات الختامية لفرق مرح الثقافة الجاهرية
وقال الدكتور  /أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أن
امهرجانات الختامية تنطلق ى اأقاليم لتحقيق العدالة الثقافية وفق
إسراتيجية الوزارة التي أطلقتها الدكتورة  /إيناس عبد الدايم انتشار
امرح بامحافظات واأماكن امحرومة
وأوضح عواض أن الفرق امشاركة بلغ عددها  46فرقة مرحية
بامهرجانات الثاث
حيث يبدأ امهرجان الختامي لفرق اأقاليم الدورة (  ) 44عى مرح
امركز الثقاي بطنطا ى التاسع عر من ابريل وحتى الرابع من مايو
مشاركة  16عرض مرحي ،كا يعقد مرح قر ثقافة بنها ى الرابع
والعرين من ابريل وحتى الرابع من مايو امهرجان الختامي لنوادي
امرح ى دورته الثامنة والعرين مشاركة  21عرض مرحي.
ويستقبل مرح قر ثقافة قنا عروض امهرجان اأول للتجارب
النوعية ى السابع والعرين من ابريل حتى اأول من مايو مشاركة 9
عروض .

أحمد زيدان
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بدعم من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي..

انطاق الدورة اأولى من مهرجان المسرح البحريي

العرض المسرحي «امرأة في الظام» يضيء حفل افتتاح المهرجان

للفنون امرحية بالكويت.
وأفرد امنظمون فقرة خاصة لتكريم الفنان البحريني إبراهيم بحر وقد
سميت باسمه الدورة اأوى مهرجان البحرين الوطني للمرح ،حيث تم
تقديم ريط وثائقي حول امكرم يعرف به وبأعاله الكثرة وامتعددة ي
امرح والدراما والتلفزيون .كا توج التكريم بتقديم لوحة رمزية أفراد
عائلته عنوانا للوفاء والعرفان ما قدمه بحر للمرح البحريني.
وقدم الفنان إساعيل عبد الله اأمن العام للهيئة العربية للمرح،
أيقونة الهيئة للشيخة ها بنت محمد آل خليفة تقديرا لجهودها وما
قدمته هيئة الثقافة واآثار بالبحرين من دعم ومساندة إنجاح مهرجان
البحرين الوطني للمرح ي دورته اأوى ،كا قدم لها نسخة من كتاب
“مامح تاريخية من امرح البحريني ..امرح الربوي» للدكتور محمد

الدورة اأولى مهداة للفنان البحريي إبراهيم بحر

حميد السلان الذي طبعته الهيئة العربية للمرح بهذه امناسبة ،إى
جانب كتاب آخر للمبدع البحريني الفنان عبد الله السعداوي بعنوان
“امرح القلب امشرك لإنسانية”.
كا تم تقديم عرض مرحي عى هامش امهرجان تحت عنوان «امرأة
ي الظام» من تأليف إبراهيم بحر ،إعداد وإخراج حسن عبد عي ،مثيل
سودابة خليفة.
يذكر أن الدورة اأوى مهرجان البحرين الوطني للمرح تقام من  9إى
 16أبريل الحاي وتقدم خاله خمسة عروض لفرق مرح البيادر ،مرح
جلجامش ،مرح الريف ،مرح الصواري ومرح أوال.
كا ينظم امهرجان عددا من الندوات وامحاور الفكرية التي تقام عى
هامشه ومنها امحور الفكري حول موضوع «بانوراما امرح البحريني ي
مائة عام» ،باإضافة إى ورشات تكوينية ي العرض امرحي بن امخرج
والسينوغراي.

سمية أحمد
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جريدة كل المسرحيين

شهدت صالة البحرين الثقافية بامنامة انطاق فعاليات الدورة اأوى
مهرجان البحرين الوطني للمرح ،الذي تنظمه الهيئة العربية للمرح،
وهيئة الثقافة واآثار بالبحرين ،تحت رعاية الدكتور سلطان بن محمد
القاسمي عضو امجلس اأعى اتحاد دولة اإمارات العربية امتحدة،
حاكم الشارقة ،والشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين
للثقافة واآثار ،والذي يقام خال الفرة من  9وحتى  16أبريل الحاي.
وذلك ي حضور الفنان إساعيل عبد الله رئيس الهيئة العربية للمرح،
والشيخة ها بنت محمد آل خليفة مدير عام الثقافة والفنون ،والسيدة
فرح محمد مطر مدير الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة واآثار،
ومجموعة كبرة من الفنانن وامرحين البحرينين والعرب.
بدأ حفل اافتتاح بكلمة للشيخة ها بنت محمد آل خليفة رحبت
خالها بالفنانن الحارين ،مؤكدة عى أن مهرجان البحرين الوطني ي
دورته اأوى يُعد مثابة امتداد لجسور امحبة بن مملكة البحرين ودولة
اإمارات العربية امتحدة .كا قدمت الشكر للشيخ الدكتور سلطان
بن محمد القاسمي عضو امجلس اأعى اتحاد دولة اإمارات العربية
امتحدة ،وحاكم الشارقة ،والرئيس اأعى للهيئة العربية للمرح ،حيث
قالت« :كل الشكر والعرفان بالجميل للشيخ محمد سلطان القاسمي
حاضن الثقافة وراعي امرح باإمارات والبحرين وبالخليج والوطن
العري».
وأشادت بجهود الهيئة العربية للمرح وأمينها العام إساعيل عبد الله
التي تبذلها خدمة للمرح العري ،كا نوهت بالتفاعل اإيجاي اتحاد
جمعيات امرحين البحرينين ومساهمته ي إدارة وتنظيم امهرجان ،كا
أشادت بالتكريم الذي أفردته الدورة اأوى للمهرجان للفنان امرحي
إبراهيم بحر أحد رواد امرح بالبحرين.
فيا أكد الفنان إساعيل عبد الله خال كلمته بافتتاح امهرجان ،عى أن
يوم التاسع من أبريل  2019سيظل شاهدا عى أن البحرين تعلق أول
قناديل الفرح امرحي.
وتابع عبد الله :حيث يدشن أبناؤها مسرة تسعة مهرجانات وطنية
عربية ،يهديها امرحيون العرب باقة من عبق اإبداع لصاحب الفضل
والفكرة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الذي أطلق مبادرته
التاريخية قبل عام تقريبا ليلقي طوق النجاة لنا وكانت سبعة مهرجانات
ي عام  ،2018وها هي تسعة مهرجانات تعد العدة كل ي موعدها ،وتأي
البحرين فاتحة مواسم جنيها .وتقدم بالشكر معاي رئيسة هيئة البحرين
للثقافة واآثار ،الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وسعادة مدير عام
الثقافة والفنون الشيخة ها بنت محمد آل خليفة ،عى حيوية تفاعلها
ودعمها لتأسيس هذه الفعالية وتنظيمها.
فيا عر يعقوب يوسف عبد الرحان رئيس اتحاد جمعيات امرحين
البحرينين عن سعادته بهذا امهرجان الذي انتظره امرحيون بالبحرين
طويا ،ووجه الشكر للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لدعمه
امهرجان حيث قال« :إن الشيخ سلطان بن محمد القاسمي مهموم
بخدمة الثقافة والفن والداعم لها عى امتداد الوطن العري».
كا قدم الشكر والتقدير للشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة
البحرين للثقافة واآثار ،والشيخة ها بنت محمد آل خليفة مدير عام
الثقافة والفنون ،عى تبنيها لهذه امبادرة ،مثمنا الجهود القيمة امبذولة
لنجاحها وتدليل كل العقبات .كا عر عن امتنان امرحين البحرينين
للهيئة العربية للمرح وكذا لإعام وامؤسسات الوطنية واأهلية التي
آمنت بدور امرح كأفق لصناعة امستقبل.
وبعد ذلك تم تقديم أعضاء لجنة التحكيم امكونة من اأستاذ عبد الغني
داود ،مؤلف وناقد مرحي من جمهورية مر العربية ،والدكتور محمد
سيف مخرج وممثل ودراماتورج وناقد وباحث مرحي عراقي ،والدكتورة
نرمن الحوطي أستاذ مشارك بقسم النقد واأدب امرحي بامعهد العاي
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«مقامات مصرية»..
عرض جديد للوزير من إنتاج السامر

جريدة كل المسرحيين

بدأ امخرج حسن الوزير بروفات مرحية «مقامات مرية»
عى خشبة مرح السامر بالعجوزة ،وامقرر عرضه ابتداء من
 26أبريل الحاي ي حديقة الحوض امرصود بالسيدة زينب..
«مقامات مرية» تأليف د .هشام السحار وإخراج حسن
الوزير وأشعار محمد الشاعر وألحان أحمد خلف.
قال امخرج حسن الوزير :العرض دراما غنائية تعر عن
واقعنا امري ،الذي يعاي من الكثر من امشكات امادية
وااجتاعية التي تدفع الشباب للهجرة واللجوء أحضان
الغربة ،سواء داخل الوطن العري أم خارجه .يضيف :ونحن
نحاول طرح حلول أمام الشباب مساعدته عى التأقلم مع
طبيعة امجتمع امري وإبعاد فكرة الهجرة ،ونعرض هذا ي
إطار امقامات العربية ،وهي صورة من صور اأدب العري
قدمة للغاية ،وتقدم فرقة السامر هذا العرض النادر من
نوعه.
بينا قال محمود بغدادي امخرج امنفذ :جاءت فكرة العرض
عندما تم عرض إحدى امقامات اأدبية العربية عى اامخرج
حسن الوزير لقراءتها؛ فولدت لديه الفكرة وقرر تقدمها
ي عرض مرحي ،بإضافة مقامات واقعية مثل مقامات
التوكتوكية ،ومقامات النفاق والزحام وامشكات الشبابية،
وقد عمل عى هذه امقامات د .هشام السحار واملحن أحمد
خلف .أما عن الصعوبات التي يواجهها العرض فتتمثل ي
رورة تقدمه بأقل اإمكانيات.
مصمم الديكور فادي فوكيه قال :عرض «مقامات مرية»
يتناول بعض الظواهر السلبية ي امجتمع امري ،ي إطار
محدد لتقديم العرض عليه ،وبناءا عليه يتم تصميم وتنفيذ اماي؛ وهذا بجانب مشاركتي ي امقامات اأخرى مع الزماء.
موسيقي كوميدي ،وبالتاي سوف يساعد الديكور عى التفاعل
مع اممثلن إيصال هذه الروح إى الجمهور ،ويكون الدمج الديكور لي يصلح أي مكان يعرض فيه العرض.
بينا قالت اممثلة دينا :أقوم بشخصية «منى» ،التي تقوم
بن الواقعي والرمزي ،بحيث يقدم امشهد العام الحارة وقالت اممثلة مياء العبد :أقدم ي امرحية عدة مشاركات هي وأحمد مؤلف امقامات ي العرض برد خيوط امرحية
امرية الشعبية البسيطة مفرداتها اأصيلة دون تشويه ،مختلفة ،كل شخصية تبدو معقدة ومن الصعب القيام بها ،والتعليق عى كل لوحة أو مقامة بوجهة نظر شبابية وعرية.
ويتم التشويه والعشوائية من خال امشاهد الدرامية ،كإضافة فمثا ي إحدى امقامات أتحدث عن التضليل اإعامي أضافت :وم أواجه مشكات أو صعابا ،وهذا بفضل العمل
واع ومثقف مثل حسن الوزير ،فهو من امخرجن
تدريجية عى هذا الواقع البسيط ،فهناك الزحام و«الفهلوة» وخداعه للشعب ،وي امقامة الثانية أتحدث عن اأغاي مع مخرج ِ
وانتشار التوكتوك .ويضيف :ومن امشكات عدم وجود مرح واموسيقى الهابطة لهذا الجيل ومقارنتها باأغاي ي الزمن القائل الذين يستطيعون إيصال فكرة العرض للممثل بكل
بساطة ،وأنا محظوظة بالعمل معه.
وقال اممثل ومدير فرقة السامر جال العري عن دوره
بامرحية :أقوم بدور الشيخ الفاهم وامثقف امطلع عى
أخبار الدنيا والناس ،امعرض عى كل السلبيات ي امجتمع،
َ
يتخل عنه وا بكنوز العام
والعاشق لراب الوطن ،الذي م
كله ،ببقائه بجانب الشباب وإعطائهم أما ي الغد ،ليستطيع
محاربة فكرة الهجرة وعدم ااستسام لليأس.
يوقال اممثل أحمد فرحات :أقوم بدور أحمد كاتب امقامات
بامرحية ،وساردها ،وأحرص عى أن تكون امقامات معرة
عن الواقع الحياي ،بحيث توجد مقامة تتحدث عن التوكتوك
وانتشاره ي مر ،وامشكات التي تسبب ي حدوثها ،ومقامة
أخرى تتحدث عن الزحام .وأما العمل مع قامة مثل اأستاذ
حسن الوزير فيمثل صعوبة بالنسبة ي ،أنه رجل مثقف
ودقيق ي عمله ،وهذا شجعني عى أن أدرب ذاي أكر عى
اللغة العربية الصحيحة وأيضا عى الطبقات اموسيقية
وامقامات امطلوبة ي العرض.
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جريدة كل المسرحيين

تقام ي الفرة من  29أبريل الحاي حتى اأول من مايو امقبل،
الدورة  14من مهرجان الساقية للمونودراما مشاركة  21عرضا،
وهي عروض يغلب عليها الطابع ااجتاعي ،حيث يعرض ي
اليوم اأول  29أبريل مانية عروض ،وهي« :لقطة من عمري»
لفرقة فنانيست من تأليف واء ذي ،إعداد ومثيل وائل ذي،
إخراج وائل كحيلة ،وتدور أحداث العرض حول الحرية ،ويطرح
مفهوما مختلفا للقيود من خال عاقة بن ابن ووالده ،بينا
تقدم فرقة ضواحي عرض «الصوت اإنساي» مثيل بغدادي،
تنفيذ موسيقى عمر محمود ،مساعد مخرج رنا ,تأليف جان
كوكتو ،إعداد مرحي ومخرج منفذ مها العوي ،إعداد
موسيقي وتصميم إضاءة وديكور وإخراج إبراهيم الباز.
وي أول أعال فرقتي «التخت» و«كريشندو الفن» يقدمان
عرض «رهان اعتقال» الذي تدور أحداثه حول اعتقال الشخص
لنفسه وعدم قدرته عى الهروب ،وكيف مكن مقاضاته وهو
الجاي وامجني عليه ي وقت واحد“ .رهان اعتقال” من مثيل
وإخراج عمر عز الدين ,تأليف مصطفى سعيد ,إضاءة رضوان
أحمد ,مخرج منفذ محمد كاظم .أما فرقة أول إن فتقدم عرض
«دنيا» عن مرحية «امرأة وحيدة» تأليف داريفو ..وكذلك
عرض «فرانكاراما» وتدور أحداث العرض حول سيدة غر متزنة
نفسيا بسبب تعرضها للكثر من امشكات ااجتاعية ,مثيل
سارة إيهاب ,مابس وماكياج رنا محمد ،تصميم وإضاءة وتنفيذ
أحمد حسن ،مخرج منفذ سيف الدين محمد ,إعداد وإخراج
محمد متوي ،كا يقدم عرض “الحذاء” عن مرحية «الخنزير»
لفرقة أضواء مر ،العرض من تأليف ماجد عبد الرازق ،إعداد
ومثيل وإخراج أحمد عزت عبد الفتاح ،وتدور أحداثه حول رجل
مر بأزمة نفسية بعد وفاة أرته ،ويعيش بن صناديق القامة،
أما عرض «الغراب فاسقا» فتقدمه فرقة الحسن من تأليف
وإخراج أحمد حسن.
بينا تقدم فرقة ريجني بااس عرض «الواقع» وتدور أحداث

العرض حول الفقر والجهل والراع من أجل الحياة ،العرض
مثيل وإخراج رامي امري ،إضاءة إراء عبد العزيز ،ديكور
محمود أحمد ،مابس محمد أرف ,إعداد موسيقي أساء
حسام ،ويختتم اليوم اأول من فعاليات مهرجان امونودراما
بعرض محطة لفرقة ميكانو ،إعداد موسيقي أندرو عريان ،مثيل
مارينا راي ،تأليف ريم إبراهيم ،إخراج أندرو ناجي.
أما ي اليوم الثاي فيعرض  7عروض ،وهم« :ترحال» لفرقة إرادة
مرحية مثيل وإخراج وتأليف سلمى شهاب ،وتدور أحداث
العرض حول مجموعة من امشكات ااجتاعية التي تعاي منها
امرأة العربية ,بينا تقدم فرقة يوتوبيا عرض «ألرت» إخراج
هشام عى ديكور حنان كرم ,إعداد موسيقي وأداء محمد
حافظ ،تدقيق لغوي رحاب ممدوح ،أما فرقة برمرا فتقدم
عرض «م يكتمل التحميل» إعداد موسيقي وتأليف وإخراج
محمد جال ،ديكور أحمد مصطفى ,تنفيذ صوت محمد عزت,
مساعد مخرج محمد عبد الله ،مثيل كريم عصام «كرلس
عصام» ،وعرض «إى حد الجنون» الذي تقدمه فرقة سوا من
تأليف وإخراج ومثيل محمد حلواي.
بينا تقدم فرقة روق امرحية عرض «الخنزير» وتدور أحداثه
حول الراع مع النفس والحياة .العرض مثيل مصطفى حسن,
ديكور هاي امري ,إضاءة أحمد أمن ،تأليف ماجد عبد الرازق،
إعداد موسيقي ودرامي وإخراج محمد اأمن ،وعرض “طومان
باي” تقدمه فرقة شظايا «كيان آرت» وتدور أحداثه حول
الدقائق اأخرة قبل واقعة إعدام آخر ساطن اماليك .العرض
سينوغرافيا وليد درويش ,مصحح لغوي وتاريخي حيدر الكياي,
مابس فاطيا محمد ,مخرج منفذ أحمد امؤيد ,إعداد موسيقي
أكرم عادل ,تنفيذ موسيقي فادي عادل ,تأليف أحمد محمد
حسن ،إخراج نور عفيفي.
وأخرا عرض “ثورة البلياتشو” لفرقة النيل وتدور أحداثه حول
معاناة مهرج داخل السرك وسعيه الدائم للهروب واللجوء

لسرك آخر ،العرض مثيل استيفن رمون ،مخرج منفذ أندرو،
تأليف وإعداد موسيقي وإخراج ماجد عاطف.
وي اليوم الثالث واأخر من فعاليات امهرجان تقدم  7عروض،
وهي“ :الجوكر” من إخراج رضوان جال ،تأليف وماكياج منال
مغري ,ديكور حنان كرم ,إعداد موسيقي سيف دياب ،أداء وليد
قاسم ،وتدور أحداث العرض حول حياة إنسان مضطرب نفسيا
سلك طريق القتل بسبب اتهام ظام.
بينا تقدم فرقة بداية جديدة عرض «اممثل» مثيل وإعداد
وإخراج خالد إبراهيم ،تأليف خالد الصاوي ،مخرج مساعد
نورهان طه وطوسون عبد الحميد ،مخرج منفذ أحمد مجدي
صابر وسحر حسني.
أما عرض «قاعد وا ماي» فتقدمة فرقة فكرة وتدور أحداثه
حول حبيب يناجي حبيبته ويستعيد الذكريات ،العرض مثيل
محمد الشوراي ،تأليف طارق سعيد ,إخراج ريف سمر،
أما فرقة وتر مشدود فتقدم عرض “أغنية الوداع” الذي تدور
أحداثه حول مأساة ممثل عى خشبة امرح ،العرض تأليف
أنطون تشيخوف ,مثيل وإعداد وإخراج عبد الرحمن أحمد،
وتقدم فرقة ميزو عرض “الحب أقوى من الخوف” وتدور
أحداثه حول معاناة مريض نفي ،ديكور جينا أمن ،تأليف
ومثيل وإخراج محمد عي ،كا يقدم عرض «نقطة ومن أول
الحدوتة» مثيل رضوى حجازي ،تأليف وإخراج محمد شوقي,
إدارة خشبة مرح أحمد عصام ووليد جال وعمرو نبيل,
إضاءة رضوان جال ,ديكور حنان كرم ,مخرج منفذ عبد الله
أحمد.
ويختتم اليوم الثالث من فعاليات الدورة الرابعة عرة
بـ”الطعام” لفرقة جراتي ،تأليف يوجن يونيسكو ,تصميم
إضاءة ومثيل وإخراج محمود جراتي.
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ثاث ورش
ضمن فعاليات مهرجان رم الشيخ الدوي للمرح الشباي ي
دورته الرابعة برئاسة امخرج مازن الغرباوي ،الذي ترأسه رفيا
الفنانة القديرة سميحة أيوب ،ويرأس لجنته العليا النجم القدير
محمد صبحي ،ومنسق العام للمهرجان الفنانة نورا أمن ،ود .إنجي
البستاوي مديرا تنفيذيا ،أقيمت ثاث ورش مرحية تنوعت بن
التمثيل وقام عى التدريب فيها امخرج الفلسطيني كامل الباشا،
والكتابة امرحية للكاتب امرحي العراقي عي عبد النبي
الزيدي ،والغناء واأداء الصوي للموسيقار الرياني مانيكام
يوجيسفاران واموسيقار امري كريم عرفة ،استمرت جميعها مدة
 5أيام متتالية بقر ثقافة رم الشيخ متزامنة مع امهرجان.
ي ورشة الكتابة امرحية ارتكز الزيدي عى تعريف امتدربن
بالعنار اأساسية للكتابة امرحية ،وهي الفكرة الرئيسية
والحبكة البسيطة وامعقدة وامحكمة والشخصيات بأنواعها
الرئيسية والثانوية والنمطية والحوار والراع واإيقاع.
انطاقا من خلق الدهشة وتوليد الصدمة لدى امتلقي وكتابة نص
مرحي مدهش ومتفرد وقادر عى تجاوز الزمن والعيش مئات
السنن ولو بعد موت صاحبه ،طرح امدرب رؤيته عن الورشة
التي ا يريدها تقليدية ولكنها تنطلق من مساها عر تحرير
الفكر ودفع الخيال إى مداه الامحدود ،متخطيا كل الحواجز بل
هادما لها ي ا تقيده وتضعه ي إطار النمطية وتقديم نصوص غر
قادرة عى الصمود أو تجاوز لحظتها الزمنية الراهنة أو جغرافيتها
امحدودة.
إن فكرة استقالية النص امرحي وقدرته عى الصمود وحده
كجنس أدي مكن قراءته منفصا والرجوع إليه ي كتاب بعيدا
عن إنتاجه عى خشبة امرح ،كانت إحدى اأفكار التي أر
عى طرحها وتأكيده عى العمل عليها لسنوات طويلة ،حيث ير
أن العروض غر قادرة عى الصمود ولكن النصوص وحدها هي
القادرة عى الصمود ،ورب أمثلة بكتابات كاسيكية ككتابات
شكسبر وغره ،التي بقيت إى اآن ولكن م َ
تبق العروض التي
أنتجت مستغلة هذه النصوص ،كا رب أمثلة عن آاف العروض
امنتجة عربيا ولكن امطبوع من النصوص فقط عرات أو مئات
مثل نسبة محدودة جدا من هذه العروض ،وهي خسارة كبرة
حسب تعبره ،ولذا أكد امدرب داما عى رورة طباعة النصوص
امرحية لتبقى داما ،ولكن اأهم من طباعتها ي كتاب هو القدرة
عى خلق نص صامد ومتجاوز ويبقى خالدا ،وا يأي ذلك سوى
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عر إنتاج رؤية مدهشة وصادمة عر تحرير الخيال ورب أمثلة
متنوعة عى بعض الكتابات التي فقدت مع الوقت القدرة عى
إعادة إنتاجها أو تقدمها حتى صارت ميتة ماما وذلك افتقادها
هذا الخيال الخصب الذي يحافظ عى بقائها وصمودها ،وقد
تكون هذه النصوص لكتّاب كبار ومؤسسن ورواد مثل كتابات
يوسف العاي ،أحد رواد الكتابة امرحية ي العراق ،ولكن
نصوصه م يعاد تقدمها وإنتاجها منذ ستينات القرن اماي
تقريبا ،لذا يقول أينشتن «الخيال أهم من امعرفة».
هل مكن للخيال أن ينمو ويتسع مداه مع الوقت؟ سؤال طرحه
امدرب مؤكدا عى صحة هذه الفكرة ضاربا امثل بكتابته هو
ذاته ،حيث ينظر إى بداياته ي الجموح بخياله أواسط الثانينات،
ولكنه حن يقرأ هذه النصوص اآن ينظر إليها عى أنها محدودة

الخيال وم تفتح أبوابها عى مراعيها بعد كا هو الحال بعد
ذلك ،ولذا ير الكاتب عى رورة التارين اليومية للكتابة مثلها
ماما كالرياضة البدنية التي يتطلبها الجسد.
رب اأمثلة كان مصاحبا كل فكرة ،حيث انطاق الخيال والقدرة
عى تقديم معالجة صادمة وغر مبارة وا تنتمي للخطابية مثل
نص «ف َلك أسود» للكاتب أو نص «يا رب» كنموذج من مجموعة
اإلهيات وما بعد اإلهيات ي معارضتها للمقدس وسحبه عى
الواقع وقضاياه.
اللغة امرحية كان لها نصيب كبر من الحديث عنها والنقاش
حولها ،حيث دار النقاش حول مدى قدرة اللهجة العامية ي
البلدان امختلفة عى خلق نص تجاوزي قادر عى الوصول لكل
امتحدثن بلهجات أخرى أو عى الصمود أمام السيولة والتغير
امتزايد ي قواميس اللهجات العامية ،لذا كان امدرب واضحا ماما
ي انحيازه استخدام لغة عربية متوهجة وسلسة ا هي بامتكلسة
وا هي العامية امبتذلة ،ولكن لغة امرح هي لغة توازي خياله
الخصب ورؤاه امتفردة.
موانع الخيال
عن عوائق مو الخيال يوضح امدرب أننا بصدد أربعة عوامل
رئيسية مثبطة للخيال إذا ما استسلم لها الكاتب ،أولها السلطة
السياسية ،ثم السلطة ااجتاعية متمثلة ي اأعراف والتقاليد
امجتمعية ،ثم السلطة الدينية امتطرفة ،ثم الخوف الداخي لدى
الكاتب الذي منعه من الجموح مع خياله ،ثم ختم امدرب اليوم
اأول للورشة مؤكدا أن التحرر من هذه اموانع هو ما يخلق
الكاتب امتفرد ،القادر عى إبداع نص مرحي مدهش.

جريدة كل المسرحيين

النص المسرحي تخطيط قلي
ينتقل الكاتب إى تصوره عن شكل النص امرحي الذي يتصوره
كخط الرسم القلبي متصاعدا وهابطا ،حيث يسر الخط الدرامي
ي خط متزن وثابت إى لحظة ما يتصاعد معها الخط فجأة
ويتفجر ثم ثابتا ومتزنا إى لحظة أخرى تفجر صعوده ،أشبه
بالنبض القلبي مرسوما ،فمهمة الكاتب كا يعتقد امدرب ،قراءة
اأحداث اليومية امعتادة واكتشاف إنسانية هذه اللحظات لعرض
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تأت لتعرف ،بل أتت هاربة بأخطائها ونواقصها ..إلخ ،فهنا
هي م ِ
واآن يشتعل فتيل اأزمة ،ثم استطرد ي الحديث عن العرض
العاي ّ
“فكر” وكيف بدا غر ناضج دراميا ويحتكم مفاهيم غاية
الكاسيكية وا يشتبك بأي حال مع واقعنا الراهن وقضايانا اآنية.

زاوية مغايرة للرؤية عنها ،ولكنّ الكاتب داما ا يذهب للرؤى
التقليدية وامعتادة ولكنه يذهب إى ما هو أبعد ،وما هو أكر
تعقيدا وإدهاشا ،خالقا الصدمة عند امتلقي ،أو ما يسمى لحظة
يفجر هذه اللحظة لخلق هذا
إشعال الفتيل عند امدرب ،فالكاتب ّ
الشكل التخطيطي القلبي وا يرك نصه ثابتا استاتيكيا هادئا ومتزنا
بل يخلق الجدل مع امتلقي عر الصعود بالدراما ثم ااتزان ثم
الصعود وهكذا.

يوم تطبيقي خالص
أما اليوم الثالث للورشة فكان يوما تفاعليا منذ لحظته اأوى
وحتى نهايته ،استطرد فيه امدرب مع متدربيه فيا بدأه ي
اليوم السابق ي ااستاع إى أفكارهم لبذرة نصوصهم التي
ينتوون العمل عى كتابتها ،ولكن ذلك جاء بعد التعرض الريع
لنصوص عروض اليوم اماي التي يحرص امدرب أن يبدأ ورشته
بها يوميا ،إذ يسأل متدربيه عن رؤيتهم للعروض ومدى تفاعلهم
معها وكيفية قراءتهم لها ،فسأل عن العرض البحريني “امونودراما
الفلسطيني” ،الذي بدا وكأنه حكايات عا مى ،ليؤكد امدرب أن
هذا خطأ شائع أيضا وأزمة جوهرية ي نصوص امونودراما تحديدا
أن امرح والدراما والحدث هو هنا واآن وليس اماي ،وإن
أضعف أشكال اأحداث حتى ي السينا هو الفاش باك ،ضاربا
مثاا عى نص مرحي عظيم قد يُتخذ مثاا ي كتابة نصوص
امونودراما ،وهو نص «امرأة وحيدة» لداريو فو ،وهو نص يضعنا
ي قلب الدراما مبارة مع امرأة تتسلل هاربة من الرطة لتجد
نفسها داخل كنيسة ،وتجد نفسها أمام منصة ااعراف ،فالحدث
هنا آي وليس ماضيا ،كا أنه يحتوي عى مفارقة عجيبة ي هروب
امرأة من ااعراف لتجد نفسها مبارة أمام ااعراف من جديد،

عاد علواي  -أحمد منر
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جريدة كل المسرحيين

أخطاء شائعة في كتابة النص المسرحي
أشار امدرب بعد ذلك إى أن هناك أخطاء شائعة ومتداولة ي
كتابة النص امرحي ،وقد يندهش البعض ماما من التداول
امستمر لهذه اأخطاء وانتشارها حتى ي النصوص امرجمة
والكاسيكية ،ولكن يؤكد امدرب أن تداول الخطأ ا يعني أبدا
أنه قد صار أمرا صحيحا ولو انتر ،ثم يبدأ ي ذكر هذه اأخطاء
الشائعة ،وأولها توهم الكاتب أن النص امرحي هو عى خشبة
امرح فيبدأ ي وصف اإضاءة ووصف حركة اممثل بطريقة ما
ووصف اإيقاع اموسيقي ..إلخ ،حيث يتحول الكاتب إى مخرج
للعرض ،وهنا مكمن الخطأ إذ يرى أن خشبة امرح للمخرج
ولكن الكاتب له نصه ،عر عرض فكرته وتطويرها عر الحوار
وطريقة أدائه عى أقى حد إذ مكن للكاتب أن يضيف ملحوظاته
بن أقواس عن طريقة اأداء الصوي أو اانفعاي للجمل الحوارية
مثل أن يذكر بن قوسن (مرتبكا) كمثال لطريقة تلفظ هذه
الجملة الحوارية .الخطأ اآخر الذي يقع فيه الكاتب هو إهاله
للمكان اأصي الذي تجري فيه الدراما واهتامه بالخشبة ،وهنا
يؤكد امدرب أن الكاتب مطالب بالدراما ي مكانها الحقيقي وليس
الخشبة ،ويرب مثاا :لو افرضنا أننا أمام نص مرحي تدور
أحداثه ي سجن ،فنحن ي سجن ولسنا عى الخشبة ،إذ إن هذه
الخشبة ا وجود لها ي اأساس فهي فضاء يستخدمه امخرج بعد
ذلك لخلق مكان النص ،ثم تتابعت اأخطاء التي تع ّرض لها الكاتب
وتداولها بالنقاش مع امتدربن.

كان ختام اليوم الثاي عر التعرض أفكار امتدربن وفتحها
للنقاش ،التي طلبها امدرب كتمرين تطبيقي للورشة يتوقع
امدرب أن ينتج عنه بعض النصوص التي وعَد متدربيه متابعتهم
والعمل عى مساعدتهم ي تطوير نصوصهم حتى تخرج مرتها
ي عدة نصوص كنتاج للورشة وعد الكاتب أن ينرها ي كتاب
مضيفا تعليقاته وتحلياته عليها ،مع نر سر ذاتية لكاتبيها
باإضافة إى يوميات الورشة التي بدأ الكاتب فعليا ي تسجيلها،
وهنا بدأ امتدربون ي عرض أفكارهم عن بذرة نصوصهم التي
يودون العمل عليها وفتحها للنقاش معلقا امدرب عليها وموجها
لتاي بعض مناطق القصور فيها وتبادل النقاش مع زماء الورشة
من امتدربن.

غضة وبذور لنصوص مدهشة
أفكار ّ
انتقل امدرب بعدها مبارة استكال أفكار متدربيه ليشتبك
معها بالرأي والنقاش ويد ّون ماحظاته عليها ويكشف عن
مواطن الخلل والقصور ويق ّومها ،وأتت أفكار امتدربن ما بن
اأفكار السياسية وااجتاعية التي بدا بعضها مها ومغايرا
وبدا بعضها يشوبه العمومية ،إذ طرح أحدهم أفكارا اجتاعية
تتمثل ي فكرة التبعية ومحاولة السيطرة من مدّ عي ديني يحاول
أن يفرض هيمنته وسيطرته عى قرية فقرة ونائية وغارقة ي
الجهل والظام ،وآخر يعرض فكرة تدور أحداثها داخل بنك
اقتصادي ينشغل رواده بحياتهم وشؤونهم وا يشعرون بخطر
ماحق يداهم امدينة كلها محاولة احتال لهذه امدينة ،ي دالة
عى غياب الوعي ،كا طرح بعضهم أفكارا اجتاعية تتمثل ي
تأثر التكنولوجيا الحديثة عى العاقات ااجتاعية ،وطرح
بعضهم أفكارا إعداد نص مرحي عن جنس أدي آخر مثل
رواية «أوسكار والسيدة الوردية» للمؤلف إريك شميث ،وحرص
امدرب مع كل فكرة عى التداخل مع الكاتب وااشتباك مع
أفكاره محاولة تفكيكها وتوضيح بعضها وتطوير البعض اآخر
وتوجيه الكاتب الذي يعاي من عمومية الفكرة أحيانا إى الركيز
حول فكرة ما والسؤال عن الشخصيات وامكان والرسالة الحقيقية
خلف فكرته هذه ،وهو ما كان تطبيقا عمليا عى كل امفاهيم
النظرية التي تحدث امدرب عنها ي يومي الورشة السابقن،
مؤكدا عى عدة نقاط كان أهمها دفع امتدربن إى صياغة
شخصيات لها أبعاد حقيقية ،شخصيات تبدو حقيقية وبرية من
لحم ودم ،باإضافة إى الدقة ي رسم امكان وتوظيفه ،باإضافة
إى أن الكاتب ا بد وأن يحدد فكرته ماما ي صياغتها ي جملة
واحدة أشبه مانفيستو العرض ي يكون واضحا ودقيقا ومحددا
ي ماذا يريد أن يقول قبل أن يرع ي كتابة نصه ،بعدها يكون
الكاتب جاهزا ومستعدا لعمل مخطط لنصه ،ماذا يريد أن يقول
ي بداية النص وماذا يريد أن يط ّور عليه ي منتصف النص ،ومتى
يشعل فتيل اأزمة وكيف يريد أن ينهي نصه ،كل هذه امحاور
دلل عليها امدرب بشكل تطبيقي عمي عى أفكار متدربيه
التي جاءت ي غالبيتها رصينة وقوية ومادة خام جيدة لنصوص
مرحية قوية .ورّ ح امدرب بأنه متفائل ماما بهذا النتاج الذي
يتوقعه نصوصا مرحية ناضجة ومدهشة.
وي ختام الورش الثاث قال عي إنه اتفق مع مازن الغرباوي عى
إصدار كتاب به مجموعة النصوص امؤلفة من قبل الورشة ،واعدا
الجميع بأن العام القادم سوف يتم توقيع هذا الكتاب.
وحرص اموسيقار كريم عرفه عى توجيه الشكر للموسيقار
الرياني مانيكام يوجيسفاران ،مشرا إى أنهم عملوا مدة
ما يقرب من  ١٨ساعة عى مدار  ٥أيام ،تم العمل خالها عى
بعض السام اموسيقية الهندية وامقامات الرقية ،مطالبا الفنان
وامخرج مازن الغرباوي رئيس امهرجان بأهمية استكال ما بدأه
مع امجموعة عى مدار العام لحن استقبال دفعة جديدة ،خال
الدورة القادمة ،وهو ما قابله الغرباوي باموافقة.
ومن جانبه قال امخرج الفلسطيني كامل الباشا :منذ  ٣سنوات
تدعوي إدارة امهرجان ،وكنت أعتذر بسبب ارتباطي بجوات
أجنبيه ،ولكنني سعدت اليوم مشاركتي ي تقديم هذه الورشة
مع هؤاء الشباب ،حيث عملت معهم عى تقنية صعبة للممثل
تحتاج إى وقت طويل إجادتها بغرض الوصول للصدق الفني.
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تحت افتة «انضباط مواعيد اإنتاج»

مخرجو مسرح اأقاليم يتحدثون عن تجاربهم المسرحية
تحت شعار «المسرح للجمهور» نفذ مسرح
الثقافة الجماهرية خطته هذا العام ،وهى
الخطة الي تقوم عليها اإدارة العامة
للمسرح بقيادة المخرج عادل حسان و الي
وافق عليها رئيس الهيئة العامة لقصور
الثقافة د .أحمد عواض ،حيث شهد هذا
الموسم افتتاح أكر من 100عرض مسرحي
للفرق العاملة بمسرح الثقافة الجماهرية
إضافة لثاثة وعشرين عرضا للتجارب المرشحة
للمشاركة في اللقاء الثاني لشباب المخرجن،
إضافة إلى  102عرضا لنوادي المسرح،
فضا عن عدد من التجارب المتمزة ومسرح
الشارع ،ليصل مجموع ليالي العرض إلى
ما يقرب من ألف ليلة عرض مسرحي
تقدم بالمجان في كافة ربوع مصر وترفع
جميعها شعار «المسرح للجمهور» ,من هنا
التقينا بمجموعة من مخرجي فرق اأقاليم
ليتحدثوا عن تجاربهم هذا العام وما هى
أبرز الصعوبات الي واجهتهم ومدى قابلية
الجمهور واستقبالهم لعروضهم

رنا رأفت

جريدة كل المسرحيين

قال امخرج رأفت رحان مخرج عرض “جيوس” لفرقة قر
ثقافة كفر سعد التابعة لفرع ثقافة دمياط إقليم رق الدلتا
الثقاي عن تجربته هذا العام:
عملت هذا العام بفرقة قر ثقافة كفر سعد وهي فرقة عريقة
سبق لها امشاركة مرات عديدة بامهرجان الختامي والفوز ببعض
جوائز امهرجان ،وأقدم عرض «إجيوس « تأليف أسامة نور
الدين و هى مرحية مصاغة باللغة العربية ولكنها لغة مبسطة
رشيقة تنفذ إي القلب وامشاعر..
وتدور اأحداث الدرامية حول مقتل املك أوزيرانو امحبوب جدا
والعادل لجزيرة «أجيوس» ويتهم فيها مجموعة من الشباب يتم
القبض عليهم وتصدر بشأنهم أحكام باإعدام تنتظر تصديق
املك الجديد مينوس ،إا ان طريقة القتل تثر شكوك املك
الشاب فيقرر تأجيل التوقيع عي حكم اإعدام وخوض رحلة
للبحث عن حقيقة مقتل املك العجوز ،ليقرر البدء مقابلة قتلة
الحاكم أنفسهم وخال رحلة البحث يكتشف املك الشاب مدي
الفساد الذي أصاب السلطة من رأسها وأن القاتل الحقيقي للمك
هو رأس هذه السلطة وهو الوزير العجوز شاروش .
وعن مدى تقبل الجاهر للعرض أوضح أن العرض استمر مدة
خمسة أيام كان اإقبال الجاهري بها كبرا جدا،امتأت به قاعة
العرض امرحي ،بل أن الكثر منه طالب باقتناء ي دي لتسجيل
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التوقيت المناسب لتقديم العروض أثر إيجابيا على اإقبال
الجماهرى و اختصار اإجراءات أسهم في إنجاح التجارب
للعرض ،كا حرص كل مثقفي وفناي وأدباء دمياط عي الحضور.
أما عن صعوبات التجربة هذا العام فأشار امخرج رأفت رحان
إى أن العقبة الوحيدة التي واجهت التجربة هذا العام كانت
تأخر الحصول عي موافقة الرقابة عي امصنفات الفنية ،و فيا
عدا ذلك فإن اأمور كانت تسر بصورة جيدة  .أضاف :ولكن
حتي اآن م تحل مشكلة تزامن عروض فرق النوادي مع فرق
اأقاليم .
امرحية بطولة الفنان شوقي بكر بعد بعد فرة انقطاع دامت
 28عاما ،مع الفنان كريم خليل الذي قام أيضا بتصميم الدراما
الحركية واإعداد اموسيقي للعرض ،ونجوم الفرقة :شادي احمد،

أمل سليان،عمرو الزغبي مختار فياض،محمد كامل ،مصطفي
كامل ،محمد أسامة سيد راج،محمد مأمون بااشراك مع
شباب الفرقة أحمد مأمون وطارق امغرب ومحمد السعيد
وغرهم.
الجمهور متعطش للمسرح
امخرج وفيق محمود تحدث عن تفاصيل تجربته هذا العام
وهى عرض “تغريبه مرية” الذى يقدم لفرقة قر ثقافة منيا
القمح ،التابع لفرع الرقية إقليم رق الدلتا الثقاي موضحا
أن العرض تأليف محمد أبو العا الساموى وهو باكورة إنتاج
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عودة المسرح إلى رشيد مكسب كبر
تحقق هذا العام

وتكوين لفرقة منيا القمح امرحية ،وإعادتها لخارطة مرح
اأقاليم بعد توقف ١٧عاما متواصلة ،وأقيم العرض بقر ثقافة
منيا القمح .أضاف:
يتناول العرض فكرة التغريبه الذاتية لإنسان امري مابن
فقدان الهوية الذاتية للفاح امري وبن مراحل حياته من
الطفولة والصبا والشباب ،ورحلة بحثه عن ذاته امفقودة بن
أهله ي الريف امري.
وعن أبرز الصعوبات التى واجهت التجربة استطرد « :تجربة
شديدة الصعوبة من جميع النواحي فامقر ميء بكثر من
الراعات وامشاحنات عى امستوى الفني واإداري ،ولكن
ااستمرار للوصول إى الجمهور بالعرض كان هو التحدي ،فامقر

ليس به أي تعاون غر الكلات ،والجمهور متعطش للمرح،
وقد شارك بالتجربة  30ممثا « ..
وهم محمود مسعد ،صفاء عى عاء فوزي ،أحمد السنهوى،
أحمد نور ،نيفن جال ،محمود سامي ،حسن هال ،عمر رف،
حادة امرى ،سامي زى ،محمد رأفت ،إيهاب بحرى ،والطفل
عى رف،عبد العزيز عى ،مصطفى ابو ربيع ،نورهان فوزى،
ندى السيد ،مساعدين ماجي طه ،محمد أورتن،مخرج منفذ
محمد الطاروطي و محمود مسعد ،أشعار وفيق محمود و خالد
بكار ،ألحان رجب الشاذي ،إستديو محمد نر ،ديكور محمد
غانم ،تعبر حري محمد بركات ،مابس حسام عبد الحميد،
منسق فني عمرو كال.

الخصومات الثأرية
امخرج أحمد ثابت الريف قدم عرض «سرة بنى زوال « لفرقة
ساحل سليم التابعة لفرقة ثقافة أسيوط التابع إقليم وسط
الصعيد الثقاي وقال عن تجربته  :قدمت العرض عى مدار
سبعة أيام وسط حضور جاهري كبر وإقبال ملحوظ حيث
استقبل امرح يوميا جاهر متوسط  500 300-فرد يوميا .
وتابع قائا  :سرة بني زوال تحي قصة نجع ي الصعيد أصيب
بلعنة أصابت الرجال والنساء ،وهو وباء يدعي «الهشيم»
جعلهم ا يقدرون عي اإنجاب ،أصابهم بالعقم ففقدوا أمل
الخاص وحل بهم الهذيان والتوهة فنسوا ماضيهم واختلطت
اأنساب وضاعت مامحهم وتفي فيهم أكل الحرام والجرمة
والزنا ،يهبط عي النجع غريب يدعي برقان ادعي أنه مجذوب
أخرس ليخفي شخصيته الحقيقية ،و ينجح ي خداع أهل النجع
فيركوه ليعيش وسطهم باعتباره مجذوبا حتى تكتشف هوادة
زوجة كبر النجع حقيقته فينصب شباكه حولها و يجرها للرذيلة
فتحبل منه ،وتفرح بزوال اللعنة و لكن برقان يخاف من افتضاح
أمره فيقتلها ويدفنها ،و تتواي اأحداث.
وعن أبرز امعوقات التي صادفتها الفرقة هذا العام قال
الريف :تتمثل الصعوبات هذا العام ي أى مكثت مدة ثاثة
أشهر منتظرا حتى أحصل حتى أحصل عى سلفة اإنتاج وهذا
بسبب خروج اموظفن التابعن للقر عى امعاش،
أيضا مثلت امعوقات ى الخصومات الثأرية بدائرة اموقع ،التي
تسببت ي إبعاد بعض اممثلن ،كا كانت الجاهر قليلة هذا
العام عن العام اماي لخوفهم من اأحداث.
فرقة بورسعيد امرحية التابعة إقليم القناة وسيناء قدمت
تحت قيادة امخرج أحمد عجيبة ،العرض امرحى اإستعراى
(بغل البلدية) رائعة الكاتب الكبر يرى الجندي ،أغاي محمد
عبد الهادي ،ألحان هاي نر الدين استعراضات محمد عري..
ويقول امخرج أحمد عجيبة إن العرض يوافق خطة مروع
امرح للجمهور وهو ااتجاه الذي طالبت به اإدارة العامة
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اإقبال الجماهري الكبر ،كان ظاهرة هذا
الموسم واأقاليم متعطشة للمسرح

أما امخرج خالد أبو ضيف فقدم عرض « هاملت يتستيقظ
متأخرا « للكاتب السوري ممدوح عدوان ي قر ثقافة أحمد
بهاء الدين التابع إقليم وسط الصعيد الثقاي ،وقد قال أن
الصعوبات مثلت ي النص الذى كتب باللغة العربية ،وهى
تشكل صعوبة بالنسبة للممثلن ،ولكن تم التغلب عليها بتعاون
امدقق اللغوي د .سيد عبد الرازق،
موضحا أن اممثلن بذلوا جهدا ي حفظ اأدوار بالتشكيل
الصحيح لكل النص،
أما العقبة الثانية – أضاف -فتمثلت ي عدم توافر التجهيزات
امناسبة الخاصة بالصوت واإضاءة و تم التغلب عليها بامبلغ
الخاص بالتجهيزات..
وعن تفاعل الجاهر مع التجربة أشار أبو ضيف إى تخوفه ي
بداية التجربة من قلة الحضور وذلك أن النص باللغة العربية
وأنه ليس نصا كوميديا ولكنه فوجئ بتوافد عدد كبر من
الجاهر ،حيث شهد العرض إقباا جاهريا كبرا حتى اليوم
اأخر ،باإضافة لحضور لفيف من الفنانن من فرقة أسيوط
القومية امرحية وفرقة ساحل سليم وفرقة منفلوط وأغلب
فرق الجامعة ،باإضافة إى حضور مجموعة من امسئولن عى
رأسهم د.فوزية أبو النجا رئيس إقليم وسط الصعيد ويوسف
القمص مدير عام اإقليم وجميع أعضاء نادى أدب أسيوط
باإضافة اى انضام أعضاء جدد إى الفرقة مع اأعضاء القدامى.
وعن عرض «هاملت يستيقظ متأخرا» أوضح أبو ضيف إن
أحداث العرض تدور حول تردد البطل ( هاملت ) وخيانة
أصدقائه و عمه له ،العرض مثيل يوستينا جميل  ،دميانه سمر،
عبده كال ،محمد عبد الراى،زياد محمد ،محمد النجار،
محمد يرى،بير جال،وكرلس ممدوح،حادة خالد ،مارك
صفوت ،وقام بدور الراوي الدكتور سيد عبد الرازق.
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امرح حيث أن الجمهور هو امستفيد اأول من هذه الخدمة
الفنية التي تقدمها الدولة
وقد آن اأوان أن يكون جمهورنا هو الهدف اأول واأسمى.
ويشر امخرج إى أنه بهذا العرض يحقق امعادلة الصعبة بن
تقديم فكر راق وابتسامة للمشاهد ،وان النص امرحى الذي
كتبه الكاتب الكبر يرى الجندي مطلع السبعينيات يناقش
القضايا امتعلقة بتلك الفرة الزمنية واستطاع العرض أن يجعل
القضايا امطروحة مناسبة للعر من خال مفرداته كاإغاى
واألحان و ااستعراضات،
وأضاف :نستطيع أن نقول إنه عى مدى أيام العرض السبعة
استمتع امشاهدون بوجبة فنية تناقش مشاكلهم وتعر عن
طموحاتهم.
وعن أبرز الصعوبات التي واجهته» قال :كل تجربة لها مشاكلها
ومعوقاتها ،إا أن فرقة بورسعيد امرحية اإقليمية كانت قضت
عى امعوقات حيث كان التعاون مع امسئولن بفرع ثقافة
بورسعيد متميزا عى مدى شهور التجربة» ..
«بغل البلدية» بطولة أحمد محسب،عمرو شلبي،عاء أبو زيد،
أمجد محمد ،سا مني ،نوران إساعيل ،خالد مجاهد ،نادر
العري ،محمد الرقاوي ،كريم وسام ،مصطفى الداي،أمل الفحلة،
محمود سأسأ ،منفذ اإضاءة مجدي الشناوي ،امؤثرات الصوتية
مصطفى شلبي.

جريدة كل المسرحيين

عودة فرقة رشيد
وبعد انقطاع دام أكر من  15عاما عادت فرقة رشيد التابعة
إقليم غرب ووسط الدلتا بعرض «اللوحة» تأليف رجب سليم
من إخراج د .محمد عبد امنعم أستاذ التمثيل واإخراج بقسم
امرح بكلية اآداب جامعة اإسكندرية ،وقد
أوضح د.محمد عبد امنعم أنه قام بتدريب الفرقة بأسلوب
الورش امعملية الشاملة التي تستهدف رفع كفاءة أفرادها
والوصول بهم إى امستوى الفني امطلوب ،بإجراء التدريب
الفني الازم .أشار أيضا إى أن عرض اللوحة كان اأسم اأصي
له «الفيل أبو زلومة» ولكن الرقابة قامت بتغر ااسم اى
« اللوحة» باعتبار أن اللوحة تعر عن كفاح شعب ونضاله
ضد امستعمر وإنتصارة التاريخى ي أكتوبر  37و هى محور
اأحداث ..عرض اللوحة تدور أحداثه ي إطار فنتازى تغلب عليه
السخرية امريرة ،ويعقد مواجهة بن جيلن اأول جيل اآباء من
الشهداء الذين كافحوا واستشهدوا ي الحروب دفاعا عن الوطن
واأرض ..العرض بطولة نار الدمياطي ،عبد النار خليل،
عادل بياضة ،محمد جلو ،محمد أبو جويلة،محمد كحاوى،محمد
الطويل،مصطفى سام،عبد الكريم عبد العال،أحمد أرف،عمرو
رط،يوسف محاوى،عمرو خليفة،محمود سعيد ،حسام
العدد 607

 15أبريل 2019

12

شاذلي فرح :وضعنا ضوابط صارمة فخرجت العروض في
مواعيدها وتأخر تقديم بعض العروض يسأل عنه مديري اأفرع
قايد،محمد زايد،محمد حسن رط،عمرو أحمد ،تقى
حسام،صباح مياد،خالد محمد،عى سامة ،مشاهد سينائية
أحمد إيهاب ومحمد سعد وإسام عبد امنعم مخرج منفذ نار
الدمياطي  ،مخرج مساعد محمد جلو ،توزيع موسيقى امايسرو
وائل عاطف غناء أحمد إبراهيم ويرا عاطف ديكور ومابس
وليد السباعى ،استعراضات د .عاء الدين السيد ،ماكياج غادة
كال،إضاءة محمد امأموى ،إدارة مرحية سعيد عيى ومحمد
بال.
أما عن أبرز الصعوبات فقال الدكتور محمد عبد امنعم :رشحت
للعمل مع الفرقة بسبب اعتذار أحد امخرجن الذي كان من
امفرض أن يقوم بتقديم التجربة مع فرقة رشيد وتم ترشيحي
للفرقة ي شهر ديسمر وبالتاى تسبب ذلك ي تأخر خروج
العمل وتحملت عبء مسئولية إعادة الفرقة من جديد ،و بإمان
شديد وإرادة ومجهود مكثفن تم إعداد مجموعة من الورش ي
إعداد اممثل و الخيال والجهاز الصوي وتقويم أدائهم امادي
وامعنوي،

كا شكل السفر من اإسكندرية إى رشيد يوميا مشقة كبرة
عى امستوى البدي وامادي،
باإضافة إى أن رشيد اتتمتع بثقافة التمثيل أو تقبل فن
امرح بسهولة وا سيا مثيل الفتيات ،ي عرض مرحي
يشارك به شباب ،وقد واجهنا هذه الصعوبة باانضباط ي أدائنا
وتعاملنا ،وذلك حتى يتقبل أهل البلدة أن تشارك فتياتهن ي
عروض مرحية،
أما الصعوبة الرابعة فهي أن الفرقة م يكن لديها أبجديات
التمثيل وهو ما دفعني إقامة مجموعة من الورش لتدريب
اممثلن وإعادة تأسيس فن اأداء عند هؤاء الشباب ،باإضافة
اى أن البلدة معزل عن امركز وهو ما شكل صعوبة ي جلب
الخامات واأدوات الخاصة بالعرض ،إضافة إى عدم جاهزية
امرح لتقديم عرض مرحي وقد حاولت توظيف إمكانيات
امكان لخدمة رؤيتي.
شكل جديد
كا قدم امخرج محمد الطايع هذا العام تجربته مع فرقة قر
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أزلنا كل المعوقات بتوجيهات مدير عام واع
وإدارة تعمل بجدية
ثقافة القباري فرع ثقافة اإسكندرية التابعة إقليم غرب ووسط
الدلتا ،وعن تجربته قال الطايع « :كعب عاي « تجربة مرحية
تطرح العديد من امشاكل والهموم التي تتعرض لها امرأة
وتدافع عن حريتها ومكانتها الحقيقية ي امجتمع وتكشف مدى
أهميتها عى مر العصور ى مزيج مرحي مابن الرقص والتمثيل
واستخدام التكنولوجيا والجرافيك لصناعة الصورة امرحية،
ويعتر العرض استكاا لسلسلة طويلة قدمتها عى مدى  18عام
من عروض حول قضايا و منارة امرأة لوضعها ى امكانة التي
تليق بها .
وأشار الطايع إى أن تجربته تقدم شكا مختلفا وجديدا لفرق
الثقافة الجاهرية،حيث تم ااعتاد عى تقنية « الفيديو
مابنج « ويتمثل ذلك ى بعض امشاهد ،وهو ما أدى إى صنع
إبهار عى خشبة امرح ،باإضافة اى توظيف العنار امرحية
امختلفة لتوصيل الحدث وأضاف :تخوفت ى بداية التجربة من
ردود أفعال الجاهر ولكنى تفاجأت بانبهار الجاهر وإعجابهم
الشديد بالعرض ،فقد أصبح للرقص معنى وقصة وحدث
وتابع :اعتمدت من خال العرض عى السيناريو امرحى،
كروجراف محمد ميزو ،ديكور دنيا عزيز،جرافيك وإضاءة
محمد امأموى ،مخرج منفذ عى الدليل ،وعن أبرز الصعوبات
التي واجهته ى تجربته هذا العام أشار الطايع إى أنه م يواجه
اى معوقات.
فيا قال امخرج ريف النوي مخرج فرقة اأقر القومية
التابعة إقليم جنوب الصعيد عن تجربته  :قدمت مع فرقة
اأقر القومية « دعاء الكروان» عن رائعة عميد اأدب العري
طه حسن والذي تدور أحداثه حول آمنه الفتاة الريفية التي م
تنل حظاً من التعليم كا أنها من فقراء الريف الذين دفعهم

الفقر للعمل ي خدمة الطبقات التي تعلوهم ي اإمكانيات
امادية ..وتلعب آمنه دوراً مؤثراً عندما تتمرد عي العادات
والتقاليد ي صعيد مر بعد أن تم قتل شقيقتها هنادي عي
يد خالها بسبب ما يسمي بالدفاع عن الرف وذلك بعد أن
تقع هنادي الفتاة الصغرة والجميلة ضحية حب برئ تقدمة
للمهندس وقد حولها بجاذبيته إي عشيقة ،بعد ان أعتدي عليها
وحطم حياتها ويقوم خالها بقتلها بعد أن افتضح أمرها.
وتابع النوي « :قدمت دعاء الكروان برؤية جديدة وتم ربطها
بالحالة التي نتجت عن سقوط اإنسان بعد خطيئة آدم وطرده
من الجنه ليظهر هذا الوضع ي أشكال عديدة تراوح بن
امقصود البسيط أو النزعة تجاه الخطيئة بدون ذنب جاعي
وربط ذلك بشخصية اأب ي النص امرحي وما ارتكبه من
خطايا آلت ي نهاية امطاف إي ابنتيه آمنه وهنادي اللتن ذهبا
ضحية الحب الرئ ،وألقى الضوء من خال العرض عي قضية
الظلم الواقع عي امرأة ي ظل مجتمع جاهل ا يري ي امرأة
سوي أنها عورة ابد من حجبها عن العام..
وأشار النوي إى أن معوقات التجربة مثلت ي اإنتاج وفقر
العنر النساي وتزامن موعد العرض مع إقامة مهرجان اأقر
للسينا اأفريقية ،باإضافة إى محدودية ميزانية الديكور التي
أدت إى ااستعانة ببعض الديكورات القدمة من الفرع.
وعن اإقبال الجاهرى قال « كان هناك إقبال جاهري كبر،
الذي تقبل الحالة التجريدية التي قدم بها العرض والتي تعد
حالة جديدة بالنسبة للمرح ى الصعيد.
دعاء الكروان ،إعداد مرحي بكري عبد الحميد ،سينوغرافيا
داليا صالح ،موسيقى وألحان عبد امنعم عباس ،أشعار خالد
الطاهر ،كروغراف أحمد عبد الرازق .
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هذا الموسم شهد انتعاشة واضحة لمسرح
الثقافة الجماهرية والجمهور خر دليل

اختصار اإجراءات
كا قدم امخرج عزت زين عرض « قضية أنوف « لفرقة صاح
حامد بقر ثقافة الفيوم التابع إقليم القاهرة الكرى وشال
الصعيد ،وقال زين أنه يقدم هذا التجربة مع  25شابا وشابة
و أن توقيت تقديم العرض كان له أثر كبر وواضح ي اإقبال
الجاهرى الواسع ،مشرا إى أن تأخر تقديم العروض ي
السابق كان يؤثر بشكل كبر عى اإقبال الجاهرى وعى نسبة
امشاهدة ،مؤكدا أيضا عى أن اختصار اإجراءات ساهم بشكل
كبر ى خروج العروض ي توقيتها امحدد وعن عرض قضيه
أنوف أشار زين إى أن فكرة العرض تدور حول صديقن يحدث
بينها خاف بسبب تدخل أهاي البلدة ،فينقسم أهاي البلدة
إى قسمن.
وعن رؤيته التي يطرحها خال العرض قال :أردت أن أوضح أن
الخروج عن اأطر اموضوعية ي معالجة الراعات يخلق حالة
من العنف ويدمر العاقات اإنسانية ومصالح اأطراف »..قضية
أنوف» تأليف ماروشا بيالته ،صياغة بالعامية عاء قنديل،
أشعار محمود عبد امعطى ،الحان محمد حسني ،استعراضات
سيد البنهاوي ،ديكور و مابس يحيي صبيح ،تصميم إضاءة
و مخرج منفذ أحمد صاح حامد ،مثيل عصام يوسف ،أحمد
ساموي،باسم نبيل عادل عويس رانيا شعبان ،حسام كامل،
واء شعبان ،محمد حمدي ،محمد كسبان ،حسام عبد العظيم،
محمود رمضان
الجمهور خر دليل
شاذي فرح مدير فرق اأقاليم بإدارة امرح قال «رفعنا شعار
امرح للجمهور بقيادة مدير إدارة امرح امخرج عادل حسان
وقمنا بوضع ضوابط صارمة حتى تخرج العروض ي مواعيدها
امحددة خال شهر مارس ،ففى السنوات اماضية كان اموسم
يصل لشهر مايو ويوليه و هو ما كان يتسبب ى ضعف اإقبال
الجاهرى أنها فرة أداء اامتحانات ،ولكن هذا العام قمنا
بالتنبيه عى جميع الفروع الثقافية بعدم التأخر ،أما تأخر
تقديم بعض العروض فرجع لراخى بعض مديري اأفرع ،مشرا
إى أن مدير الفرع عليه أن يبار سر العمل مع رئيس اإقليم،
وى هذا اموسم م تكن هناك معوقات ،فقد أزلنا كل امعوقات
تحت قيادة مدير عام إدارة امرح امخرج عادل حسان
واأستاذة سمر الوزير مديرة إدارة النصوص وامكتب الفني،
وحملنا عى عاتقنا أن يخرج اموسم بشكل منضبط ،وقمنا برفع
اميزانيات بعد مناقشت للمشاريع وجها لوجه مع مخرجيها،
حتى تسر خطة اموسم بشكل منضبط ،فنحن نعشق العمل
اإداري والفني وقد شهد هذا اموسم انتعاشا واضحا مرح
الثقافة الجاهرية والجمهور خر دليل.
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أحمد مختار :اأب في العرض يجسد
حالة نفسية متفردة وجاذبة للممثل
الفنان المسرحي والمذيع الامع أحمد
مختار ،يطل يوميا على جمهور المسرح
من خال مسرحية «شباك مكسور»
بمسرح الطليعة ،وهي عودة قوية
للتمثيل ،بعد سنوات انشغل فيها
باإخراج ،كما انهمك فيها بإقامة
الورش المسرحية لتدريب الممثل ،حى
صار من أهم وأشهر من اقتحموا
هذا المجال ،وكان آخرها ورشة مسرح
الشباب ،كذلك ورشة المهرجان التجريي
الي يقوم بالتدريب فيها كل عام
باللغتن العربية واإنجلزية ،مع أفكاره
وآرائه وأحامه وعمله كمذيع ومخرج
وممثل ،التقينا به..

حوار :أحمد محمد الريف

جريدة كل المسرحيين

 كيف كانت خطواتك اأولى؟ كانت بدايتي من الطفولة بامرح امدري ،ي مرحية «سندريا»،حيث قمت بدور اأمر وكانت امرحية باللغة اإنجليزية ،وما كانت
اللغة لدينا ضعيفة حيث كنت بالسنة اأوى اابتدائية ،وتم ااستعانة
بطلبة الصف السادس لنطق الحوار باإنجليزية ،وكانت مهمتنا فقط
تحريك الشفاه مع الصوت امصاحب .وتخيلت أن هذه هي آخر عاقتي
بالفن .ومثل كل الشباب بعد ذلك كتبت الشعر ابنة الجران ومارست
الرسم ،وهكذا .حتى وصلت مرحلة الجامعة والتحقت بامرح الجامعي
بكلية التجارة حيث كان فريق امرح بها من أقوى الفرق وكذلك فريق
كلية اآداب الذي كان يقوم باإخراج له د .حسن عبد القادر وعملت
معهم حيث عملت مساعدا لدكتور حسن عبد القادر ،وتعلمت الكثر
عى يديه .ي الوقت نفسه التحقت بورشة دكتور نبيل منيب مدة أربع
سنوات وكانت مرحلة مهمة جدا ي حياي الفنية ،كا اشركت ي بعض
الفرق امرحية للهواة مثل فرقة مجانن امرح بقيادة د .عمرو دوارة،
وقدمنا من خالها عدة عروض مثل مرحية «يا بهية وخريني» للكاتب
الكبر نجيب رور ،حيث قمت بدور امؤلف وكان العرض عى خشبة
امرح القومي ،منذ ذلك الحن قررت أن أستمر بالتمثيل والتحقت
بامعهد العاي للفنون امرحية ،ورغم عدم إكاي للدراسة به فإنني
استفدت كثرا من أساتذي به ،ثم دخلت امعهد العاي للنقد الفني ،ثم
سافرت إى إنجلرا حيث درست امرح هناك ،الذي جذبني بشدة كفن،
فهو حياة كاملة تتعايش بها طوال الوقت مع اممثلن وامخرج والنص
والشخصيات ،فامرح يجذبك أكر ويجعلك إنسانا مختلفا ماما .إى أن
قرأت إعانا بالجرائد عن طلب مذيعن فتقدمت ونجحت بااختبارات
وأصبحت مذيعا بالتلفزيون امري.
 كيف جاءت شهرتك كمذيع رغم أن بداياتك فيالعدد 607
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المسرح سبقت ذلك؟
 كان أهم برنامج قدمته ي البدايات هو أماي وأغاي واقى نجاحا كبراونسبة مشاهدة عالية لدى الشباب ،وظل مدة سبع سنوات أفضل برنامج
بالتلفزيون ،وكان شيئا رائعا لوجود الكثر من الزماء معي مثل جميلة
إساعيل وعاء بسيوي وجال الشاعر ،وأعتقد أننا كنا مخلصن جدا ي
العمل بهذا الرنامج ،فقد كنت أعمل نحو أربع حلقات عى القناة اأوى
وخمس عى الفضائية كل أسبوع ،بإجاي تسع حلقات أسبوعيا ،وكان
امقابل امادي ضعيفا ا يذكر لكننا كنا نعمل كثرا ونلنا شهرة كبرة.
 ما الشيء المختلف في عرض «شباك مكسور»؟ هو من العروض امهمة حيث إن رشا عبد امنعم كمؤلفة نضجت كثراي السنوات اأخرة ما جذب إليها الكثر من امخرجن لتقديم أعالها
رغم أننا ي مر نفتقد للكاتبة امرحية اأنثى فإن رشا قد غرت من
هذا امفهوم ،فمثا ا يتعامل معها الفنانون عى أنها كاتبة نسائية كبرة
مثل فتحية العسال رحمها الله ،ولكن يتعاملون معها عى أنها كاتبة
مرح بشكل عام بغض النظر عن كونها سيدة أو رجا ،فقد كرت
تلك الحالة والتفكر لدى الناس .فهي كمؤلفة خلقت جوا بسيطا ولطيفا
ليس به صعوبة درامية .وامخرج شادي الداي من امخرجن امتميزين
وحصل عى جوائز كثرة من قبل وهو خريج أتيليه امرح لفريق الفنون
الجميلة ،وهو فنان حتى وهو يسر ي الشارع فنان ،وهو يهتم بالرسم
والفن التشكيي ،وهذا يرز كثرا ي عمله حيث وأنت تشاهد أعاله
امرحية تستمع بجاليات اللون واإضــاءة وإحساسه باإيقاع العام.
ومن امؤكد أنه التقى فكريا مع مصمم الديكور لظهور هذا الشكل

الفني والجاي للديكور لـ»شباك مكسور» وهو معر جدا ،حيث تلك
الفكرة أننا جميعا بداخلنا شباك مكسور ،فإذا استطاع كل منا أن يصلح
ما بداخله فسينصلح حال اأرة وامجتمع بشكل عام .لكنهم جميعا
مكسورون بشكل أو بآخر .وأنا أقوم بدور اأب امكسور أمام زوجته
وأواده وأمه وامجتمع ويقرر ي النهاية أن ينهي حياة أرته وحياته.
 ما الذي جذبك في شخصية اأب لتعود بها إلىالتمثيل خصوصا أنك منذ فرة لم تمثل للمسرح؟
 أنا م أشبع من التمثيل ،فالتلفزيون أخذ مني الكثر من وقتي ،ولوعادت ي الظروف سأكرر نفس ما فعلته من قبل ،والتلفزيون أعطاي
شهرة م تكن متوفرة لدي كمرحي ،لكني كل عام ا بد أن أخرج
مرحية أو أشرك ي أي عمل مرحي .أما شخصية اأب فهي من
الشخصيات التي يعشق اممثل أن يلعبها ففيها الطيبة ومريتنا
وإحساسنا بالعواطف ،لكنه أب مختلف به كل هذه الصفات ،باإضافة
إى أنه قاتل وهنا عنر الجذب ،فاأب امفرض أنه رمز الحنان والحضن
العائي الذي يجمع شمل اأرة لكنه ي النهاية يريد أن يقتل ،وهنا
ااختاف ،فهو مثل حالة نفسية متفردة ،وهو كا رسمته الكاتبة رشا
عبد امنعم يترب بالتدريج فهو منذ البداية لطيف وهادئ وبسيط
حتى نكتشف أنه مجرم ،لكن امهم هل هو مجرم فعا أم أن الظروف
هي التي صنعت منه ذلك ،وهذا ما يجعل امتفرج يفكر كثرا بعد
مشاهدة العرض رغم كمية الكوميديا والضحك ،باإضافة إى أن الفنانة
نادية شكري هي ممثلة رائعة ي دور الزوجة مجرد أن تنظر ي عينيها
عى امــرح تشعر أنك تعيش بداخل الشخصية ،فهي مثا عندما

على الممثل أن يتدرب طوال حياته والموهبة وحدها ا تكفي
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تقول ي ي العرض (إنت ما بتفكرش غر ي احتياجاتك إنت بس،
واحتياجاتنا إحنا فن؟) فأنا يوميا أستمتع بساع هذه الجملة منها أنها
تقولها من قلبها وبحرقة شديدة فهي ممثلة قديرة ،بجانب كل اممثلن
الشباب الرائعن مثل مروان عزب اممثل السيناي الذي مارس امرح
حاليا ومروة كشك أيضا ورى التي تقوم بدور أمي وهي صغرة ي السن
 25سنة فقط وتقوم بالدور براعة وا يكشف الجمهور ذلك إا ي النهاية
عندما نكشف حقيقتها وخرة مجدي عبيد كممثل عى امرح والذي
عملت معه كثرا منذ العمل مع مراد منر ،وأيضا وليد أبو ستيت وعي
كالو بخفة دمها ،وهند التي تقوم بدور ابنتي الصغرة فهي رائعة،
فالجميع استطاع امخرج أن يحسن اختيارهم كل ي دوره حيث أتقنه
والكواليس جميلة وساحرة والكل محب أنا سعيد ومستمتع بالتجربة.
تدريب الممثل في دمي
 لماذا خصصت حياتك المسرحية في اتجاه ال��ورشالمسرحية ومجال تدريب الممثل؟
 أوا م أكن أعرف شيئا عن الورش إا عندما عملت مع رائد الورش يمر د .نبيل منيب وهو من نقل خرة أوروبا إى مر وحينها تغرنا
جميعا وفكرنا ي التمثيل بشكل مختلف وعلا أن اممثل ا بد أن يواظب
عى التدريب طوال حياته ،فا يجوز أن يكون ممثا موهوبا فقط،
فيوجد ألف ممثل موهوب ،لكن خمسة فقط هم من يتدربون وهو من
يستمرون ويرعون وهم اأفضل .امطلوب من اممثل أن يحول الشخصية
الخيالية ي ذهن امؤلف ورؤية امخرج إى واقع ملموس .إى شخصية
حقيقية معاشة لها لحم ودم .فهذه هي وظيفته ،وهي تكون بالتدريب.
ويصل لهذا بالتدريب .كل منا له أدوات مثل الخيال والركيز واستحضار
امشاعر والتعبرات بالوجه والجسم والصوت ،لكن ما ميز صوت اممثل
امدرب عن صوت اممثل غر امدرب أنه صوت متنوع وجذاب لكن غر
امدرب قد تكون موهبته أعى لكن بعد قليل سيمل منه امتفرج ،نفس
الفكرة أن جسم اممثل امدرب هو جسم لطيف عى امرح يدرك جيدا
ماذا يفعل وكيف يتحرك ،لكن غر امدرب وإن كان موهوبا جدا إا أنه
بعد قليل سيمل منه امتفرج أنه يكرر نفس حركاته ،وامشاعر أيضا ا
بد أن تتغر من شخصية أخرى وهذا صعب أنك نفس الشخص لديك
نفس امشاعر تحب بنفس الطريقة وتكره بنفس الطريقة ،فكيف مكنك
أن تغر طريقتك ي الحب والكره والحزن والبكاء من شخصية أخرى؟
فهذا يحتاج إى التدريب .وأنا عندما تدربت عى يد اأستاذ الكبر د.
نبيل منيب بدأت أن أسعى أعرف أكر ،فتدربت تقريبا عى أيدي معظم
الذين حروا إى مر ،منهم فرقة مومن تشونس للبانتومايم النمساوية،

وخامي ليا من برو وهو لديه فكرة اانضباط الرهيب للممثل،
وفيكتوريا جوتليز امكسيكية التي انرهت بالصوفية امرية وغرت
شكل الحركة وهي من اكتشفت وأبرزت التنورة ،باإضافة أصدقائنا
الفنان أحمد كال وسيد رجب والذين كنا نتبادل معا التدريب ،ومن
التدريبات خرجت ممثلة كبرة مثل عبلة كامل وسلوى محمد عي
وأحمد مي ،وذات هو استوديو مهم جدا تخرج منه فنانون كبار ،م
أكن قد أنشأت ااستوديو الخاص ي حيث كنت أقوم بالتدريب من
الخارج ،مؤخرا منذ ثاثة أشهر أنشأت استوديو خاصا ي ،حيث كان
آخر الورش التي أقمتها مرح الشباب وكذلك الورش الخاصة بامهرجان
التجريبي حيث أقوم بالتدريب باللغتن العربية واإنجليزية .فالتدريب
هو ي دمي وعندما أخرجت بالجامعة كنت أقوم بتدريب الطاب ،ومن
الذكريات أن الفنان امخرج الكبر خالد جال كان من امتدربن معي ي
الجامعة وهذا مصدر فخر ي ،كا أتخيل أن د .نبيل منيب فخور بأننا
تامذته ،فأنا أقوم بالتدريب ي أرد جميل من قاموا بتدريبي ،فلم أكن
أتقاى أي أموال أو أجر عن التدريب حتى خمس سنوات مضت ،وهذا
ليس أنني أطمع ي امادة ولكن لظروف الحياة التي تزداد صعوبة عن
ذي قبل ،كا أن أساتذتنا مثل د .نبيل منيب م يكونوا يتقاضون أي
أجور عن التدريب.
 اان �ت �ش��ار ال �ك �ب��ر ل ��ورش ت��دري��ب ال�م�م�ث��ل ه��ل يمثلظاهرة صحية؟
 الورش الكثرة ارتبطت أكر بركات اإنتاج ،فهي بالنسبة للمنتجتعطي فرصة أن مرن اممثلن ويدفعهم لسوق العمل مقابل الحصول
عى نسبة من تلك الفرص ،فهذا وكأنه راء مجهود اآخرين .فالغرض
مادي وتجاري بحت ،وهذا خطر أن امفروض أن الغرض اأساي هو
هدف تعليمي بحت ،من أجل أن يتعلم الفنان ويزداد خرة وتجربة
حتى يستطيع أن يدرب غره .ومعظمها بالطبع مفيد للممثل وقليل
منهم يتكسبون دون فائدة للممثل .وأنا ي ورشتي ليس لدي الهدف
امادي ولدي خمسة مدربن وهم جال ثابت العائد من أمريكا وكان
يدرب نيكول كيدي ،وحازم فودة امخرج السيناي ،وكريم فرج خريج
امعهد ،ومريت مدربة الرقص ،ورغم الخسارة فإننا سعداء بتعليم
الفنانن وتدريبهم.
 رغم تطور أساليب ومناهج التدريب فإن الممثلنبينهم تشابه في اأداء ..كيف ترى ذلك؟
 هذا نتيجة دعوى أنهم ا مثلون ،كن طبيعيا ،التمثيل أا مثل بدونإحساس وهذا بالطبع خطأ كبر ،فالتمثيل هو أن مثل ببساطة وليس

أا مثل ،والفارق بينها كبر ،فا بد أن مثل وتأي بعد ذلك التلقائية
والبساطة ،مثل الفنان الكبر الراحل أحمد زي ،كان ممثا وم يكن مجرد
شخص يلقي الكام .وتوجد أجزاء من حياتنا كاسيكية وا بد أن تؤدى
بكاسيكية ،مثل سيدة توي ابنها ،فكيف تسيطر عى مشاعرها وتكون
بسيطة تلقائية ،بالطبع هي سترخ وترمي باأرض فتصبح كاسيكية،
والكاسيكية هي جزء من حياتنا ما زال موجودا فا بد أن نؤديه كا
هو .وكذلك الحوارات العرية غر الكاسيكية تؤدى بعريتها كا
هي ،فاممثل ا بد أن يواكب عره أيضا مثل شاب لديه  18عاما لكن
تجربته كممثل ي نفس الوقت ا بد أن توازي أحاسيس ومشاعر من
لدي ستن عاما .فا معنى أن يوجد ممثل ا يستطيع أن ينطق الكام
بشكل صحيح؟ وم يسمعه الناس ماذا يقول.
 أي ��ن ب��رن��ام��ج س��اع��ة م �س��رح ب��ال�ت�ل�ف��زي��ون؟ أي ��ن ب��رام��جالمسرح عموما على الشاشة؟
 الرنامج ما زال موجودا لكن لأسف أصبح يذاع ي الثانية صباحا يوماإثنن فقلت مشاهدته ،لكن امرحين يتابعونه وخصوصا أنه أصبح
متوفرا عى الـ«يوتيوب» للمشاهدة ي أي وقت .ونحن ليس لدينا سوى
ساعة مرح وتياترو وكنوز مرحية وجميعها تذاع ي أوقات متأخرة
ليا .ويوجد أيضا تياترو مر الذي يعد شكا من أشكال ااسكتشات
وامرح أهم من ذلك بالطبع.
 هل أصبح المسرح مهمشا؟ لأسف الجميع يسعون إى امكسب التجاري .فحدث هذا التهميش،لكنه يعود ي السنوات اأخــرة .والجمهور موجود مثا ي «شباك
مكسور» ،وقــد ازدهــر امــرح ي السنوات اأخــرة رغــم انتشار
التكنولوجيا والنت لكن الجمهور يعود للمرح مشاهدة اممثلن
مبارة والتفاعل معهم بشكل حي.
التجريب بن الشكل والمضمون
 هل طغت الشكلية على العمق في التجريب؟ أعتقد أن هذا هو الذي كان مطلوبا من امرح التجريبي أن يتحولامرح إى شكل وليس إى مضمون ،وقد نجحوا ي ذلك بشكل كبر،
وأصبح الكثر من امرحين شكلين ،ومع ذلك فالشكليون بعد فرة
يتحولون إى موضوعين نتيجة أنهم كروا ي السن ونضجوا ..فعندما
أرادت الدولة القضاء عى الفن الجاد فشلت ،فلم يكن لدينا مهرجان
للفن الكاسيي حتى نفكر ي مهرجان للفن التجريبي ،ورغم التأخر ي
إنشاء امهرجان القومي للمرح فإنه غر كاف ،فيجب أن يكون هناك
مهرجان دوي للمرح الكاسيي وهذا ما سيعرفنا باأنواع امختلفة
للمرح ،فالتجارب بامرحية يء عظيم يحتويه امرح الكاسيي،
وي أقيم مرحا تجريبيا ا بد أن أكون مهموما بقضية ما أريد أن أجرب
فيها ،فمثا إذا كنت أرى أن امرح الكاسيي مكلف ماديا ،فأقرر أن
أصمم ديكورات فقرة أو أقل تكلفة ،أو أن امرح التقليدي به الحوار
كثر فأعر بالحركة بدا منه ،فا بد أن أفكر كيف أحل معضلة أراها
كفنان وهذا هو امرح التجريب ي رأيي ،لكن ما يحدث أنه باقراب
امهرجان التجريبي يبدأ التفكر ي استحضار عروض بها شكل تجريبي
دون أن يتضمن قضية مطروحة ،فامرح التجريبي هو مرح بديل
للمرح التقليدي ،لكنني م أر أية بدائل للمرح التقليدي ،ولتقديم
البديل ا بد أن يكون بقوة امرح التقليدي ،وبحيث إنها تطغى عى
التقليدي وتقي عليه ،هذا م يحدث حتى اآن ،أن الفكرة مزيفة وقد
نشأت أصا مزيفة ،با موضوع وبا عمق .والتجريب امفروض أنه يبدأ
من امخرج وامؤلف واممثل ي قضية يدافع عنها ي مواجهة وبديل
للمرح التقليدي.
 هل هذا أصاب المسرح المصري بالتشوه؟ وكيفيمكن أن نمز مامح للمسرح المصري؟
 طبعا تشوه امرح امري وانفض عنه الناس .لكن يوجد عودة اآننحو تجارب كاسيكية قوية وبدأ الجمهور ي العودة قليا .وامرح
امري له تاريخ كبر ،وهو يبدأ من أيام الفراعنة ،عكس ما يردده
البعض من أنه نشأ ي اليونان القدمة ،وكان لدينا مرح ديني ومرح
دنيوي من أيام الفراعنة وقد قدمت عرضا من قبل يحمل تلك الفكرة،
من خال طقوس فرعونية عن إيزيس وإخناتون ،تأليف د .صالح سعد
وعاء سعودي ،وكان عرضا متميزا ،فامرح امري له تاريخ كبر جدا
واممثل امري كذلك يحمله بداخله ،وهذا تراه عندما مثا تذهب إى
ساقية الصاوي فتكتشف كمية مواهب كثرة رائعة.
 هل اأمل في المسرح المستقل؟ لدينا عيب وهو أننا نتحمس ليء ثم يخفت بعد ذلك ،فكان لديناالعرة امبرون بامرح امستقل وقد بدأوا بقوة حتى كروا ي السن
وتقلصوا بعد ذلك وتكررت أعالهم ،ومن تطور منهم قليلون ،وتحولوا
إى ما يشبه مسارح الدولة .وأنا مبهور اآن ما يفعله هشام السنباطي
ومحمد فوزي ي هذا امجال .السنباطي من خال مهرجان آفاق الذي
يجمع فيه كل امرحين امستقلن من جميع أنحاء الجمهورية ،كذلك
محمد فوزي الذي يجمع الجميع عى اإنرنت بشكل مبهر كل عام.
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مدير إدارة المسرح ومهرجان أيام الشارقة المسرحية

أحمد بو رحيمة :حن تشارك مصر
معنا نكون نحن الممتنون لها
يشغل عدة مناصب مهمة فهو مدير
عام قسم المسرح بدائرة الثقافة واإعام
بالشارقة ،عضو اللجنة العليا المنظمة
لمهرجان اإمارات لمسرح الطفل ،مدير
مهرجان أيام الشارقة المسرحية ،رئيس
تحرير مجلة المسرح الي تصدرها دائرة
الثقافة واإعام بالشارقة.
ارتبط اسمه بمعظم اإنجازات المسرحية
الي شهدتها الساحة المسرحية المحلية
في اإمارات وخصوصا إمارة الشارقة.
فهو ليس من أكر الشخصيات المحبوبة
في اإمارات فحسب ،بل على مستوى
الوطن العربي لعشقه الكبر للمسرح
وشغفه بمواكبة كل جديد على الساحة
المسرحية ،وكل ما من شأنه تطوير
المسرح وتنميته وازدهاره.
مع الكاتب المسرحي الكبر أحمد بو رحيمة
كان هذا الحوار الذي تم أثناء انعقاد
الدورة التاسعة والعشرين أيام الشارقة
المسرحية.

حوار :نور الهدى عبد امنعم

جريدة كل المسرحيين

• م��ا ه��ي أنشطة إدارة المسرح ب��دائ��رة الثقافة
والفنون واآداب بالشارقة؟
مع بداية الصيف تبدأ إدارة امرح التحضر لورش مرحية ،من
أجل امشاركة ي مهرجان كلباء امرحي ،وهو مخصص للهواة ،من
خال ثاثة مسارات أو عنار رئيسية مثل عنار العرض امرحي
حيث ورشة لإخراج وورشة للسينوغرافيا وورشة للتمثيل ،واعتدنا
ي هذا امهرجان أن نقدم التجارب العاملية فقط من أجل امشاركة
بها وأهم ما ميز هذا امهرجان أنه ليس للفرق وإما لأفراد ،فكل
من لديه مروع مرحي يتقدم به ونركز أيضا عى امخرج أنه
مختر فكل من لديه فكرة ويريد أن يجرب نفسه كمحرج فليتقدم،
وهو لكل العاملن ي الوسط امرحي وليس به أية روط سوى
أن يكون العرض باللغة العربية الفصحى ونفضل أن يكون النص
امقدم من النصوص العامية حتى يتعرف الشباب عى الثقافة
العامية باعتبار أن هذا الفن هو إنساي ،وأن يقوم بإعداده عى
أا يزيد زمن العرض عن ثاثن دقيقة ،وي كل دورة نقدم لهم
مقرحات بنصوص ويبدأ امهرجان عادة ي سبتمر ،ويبدأ معنا
اموسم امرحي.
ثم ننتقل إى مهرجان آخر ويكون ي ديسمر ،مهرجان الشارقة
للمرح الصحراوي ،وهــي تجربة مختلفة عن كل التجارب
امرحية عى مستوى الوطن العري ،حيث نقدم عروضا مرحية
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ي الصحراء ،والافت ي هذا امهرجان أنه ياقي إقباا جاهريا
منقطع النظر فيشاهد العرض امرحي ي اليوم الواحد ما ا يقل
عن ستة آاف متفرج ،وبالتاي نقدم تجارب جديدة ،وا تقتر
امشاركة فيه عى دولة اإمارات وإما ي كل دورة يشارك خمسة
عروض مرحية من دول عربية مختلفة ،وي الدورة اأخرة كانت
مر مشاركة مرحية «عنر وعبلة» التي قدمها الدكتور جال
ياقوت من اإسكندرية وقدم عرضا متميزا ،ملحمة مرحية جميلة
تتواكب مع فكرة امهرجان ،وهي البحث ي الوطن العري عن
هذا الفن الجميل من خال تجربتنا وتراثنا ،وهذا امهرجان غر
قار عى العروض امرحية وإما يقدم أيضا ثقافة كل دولة ي
هذه الصحراء ،فمث ًا صحراء مر تتشابه مع الصحراء ي أية دولة
أخرى ولكن ااختاف ي امسميات وطبيعة كل دولة ،فعرض ثقافة
الدول امشاركة تبدأ من بعد الظهر حتى امساء حيث يتم تقديم
كل ما يعر عن ثقافة الشعوب امادية وامعنوية ليس ي العموم
وإما ما يلتقي بالبدو ي الصحراء ،هذا امهرجان يستمد حكاياته
من البيئة نفسها وخصوصياتها ،ويوجد مسار آخر نبحث من خاله
عاقة امرح العري بامرح الصحراوي ،وهو يقدم عى مرح
وا يحتاج لديكور فالعروض تقدم ي الصحراء والتال الرملية هي
سينوغرافيا العرض ،ويستخدم مفردات البيئة من الخيام وامواي
وامأكوات وكل ما يتعلق بالصحراء وهو من امهرجانات امتميزة

التي تاقي استحسانا جاهريا ،فنحن نذهب إى الجمهور ي
الوقت الذي يتجه فيه أهل اإمارات إى الصحراء لقضاء إجازات
امدارس ،وبالتاي يوجد أعداد كبرة جدا ،ما يجعل لهذا امرح
دورا آخر ي منتهى اأهمية هو نر الثقافة امرحية عى امستوى
الجاهري ،فنقدم لهم فندقا صحراويا يضم أكر من ستائة خيمة
لكل العائات امشاركة وتقدم لهم كل الخدمات بامجان ،وهذا
طبقا لتعليات صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي أن نصل
للناس من خال الرويج للمرح لدى كل أطياف امجتمع.
بعد ذلك يأي مهرجان امرح الكشفي وهو نوعي أيضا ،فامتتبع
للحركة امرحية اإماراتية يجد أن أغلب نجومها وفنانيها اليوم
كانوا من طلبة الكشافة وتم اكتسابهم من خال امسامرة الكشفية
التي ترتبط باارتجال ،وقد انتهينا من الدورة التاسعة ونستعد
للدورة العارة ،أخذنا مسارا آخر لهذا النوع من السمر وبدأنا
نعمل مع الكشافة عى امرح التفاعي وكيفية تقدمه ،وهناك
منافسة بن الفرق امشاركة من أجل تقديم نوع آخر مختلف ي
إطار نر الثقافة امرحية للشباب اموجودين بالكشافة ،والجميل
اآن أن شباب مهرجان كلباء ومهرجان الكشافة بدأوا يندمجون
ي الحركة امرحية باإمارات وأغلبهم موجودون اآن ي مهرجان
أيام الشارقة امرحية ،فهو الذي يتوج كل الجهود امرحية بدولة
اإمارات.
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المهرجانات مرتبطة باإبداع وليس بالتنظر

سمو الشيخ يشعر بأهمية المثقف والفنان في بناء الشعوب
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جريدة كل المسرحيين

بعد ذلك ننتقل إى امنطقة الرقية مهرجان كرنفاي يكون داما
ي الجمعة اأخرة من شهر يناير يشارك فيه الكثر من الفعاليات
الثقافية والفنية فهو غر قار عى امرح وإما الفنون الشعبية،
اموسيقى ،الخيالة ،السيارة ،فهي مسرة كرنفالية يشارك فيها أهاي
امنطقة أيضا ،وبعد أن نجوب شوارع امدينة ننتقل إى شاطئ
البحر ،حيث يوجد هناك ثاثة مسارح مختلفة ،هذه الفكرة تبدأ
من الثالثة بعد الظهر إى الثالثة بعد منتصف الليل ،ونقدم فيها
بانوراما من إنتاج مرح اإمارات :أيام الشارقة ،مرح الطفل،
الجاهري التفاعي ،وكل ما يقدم ي الشارقة واإمــارات يقدم
ي هذه امسارح الثاثة ،وهناك الكثر لدعم هذه الفعالية منها
مشاركة امــدارس والجامعات وكل مؤسسات الدولة ،والجمهور
العام.
ننتقل إى مدينة دبا الحصن لنقدم مهرجانا مختلفا وهو مهرجان
دبا الحصن للمرح الصناعي ،الذي يعتمد عى شخصيتن فقط
من أجل خلق نوع مختلف من التواصل مع الجمهور امختلف،
ومن أجل أن نقدم شكا جديدا من امرح ،وهو أيضا يعتمد عى
مشاركة عربية.
وبعد اانتهاء من هذا امهرجان نرجع إى الشارقة ونقدم مهرجان
أيام الشارقة للمرح الخليجي ،وهو يعتمد عى مشاركة كل الدول
الخليجية ،وهو أيضا بوابة أخرى لتاقي فناي الخليج بالشارقة
ونر هذه الثقافة والتفاعل ودعم الفنان الخليجي ،هذا امهرجان
يقدم بكثر من السخاء والكرم من صاحب السمو حاكم الشارقة،
حيث تنتج العروض لتقدم خصيصا لهذا امهرجان ،ويصاحب كل
هذه امهرجانات ملتقيات فكرية منها :ملتقى الشارقة للبحث
امرحي ،وي دبا الحصن ملتقى آخر للمرح العري ،وأيضا ي
امرح الخليجي يوجد ملتقى فكري يناقش كل ما يتعلق بامرح
الخليجي.
ثم أيام الشارقة امرحية التي تقدم ي مارس من كل عام ،وله
ثاثة مسارات :مسار للعروض امرحية امحلية ،مسار امجال
العري من خال املتقيات والــنــدوات الفكرية ،مسار ملتقى
اأوائل للمرح العري الذي نلتقي فيه بهؤاء الشباب اأوائل
الحاصلن عى امراكز اأوى بامعاهد واأكادميات العربية حتى
تكون انطاقتهم من أيام الشارقة امرحية ،وهو برنامج منفصل،
فنحن داما نعمل من أجل الشباب ومن أجل انخراطهم ي الحركة
امرحية العربية من خال بوابة أيام الشارقة امرحية.

بعد أيام الشارقة لدينا مروع كبر جدا وهو مروع امرح
امدري وهو يبدأ بالتوازي مع بداية العام الدراي إى أن ينتهي
من خال تبني الطاقات من النشء ،وي هذا امجال ا نركز عى
البحث عن فنان وإما نقدم شخصية إماراتية ملتزمة تتذوق
الفنون ،فإذا تذوق الطالب للفنون تسمو شخصيته ،فنحن نسعى
لبناء شخصية مثقفة مطلعة متذوقة لكل الفنون عى اعتبار أن
الفن امرحي يشمل الكثر من الفنون ،وإذا ظهر الفنان اموهوب
نأخذ بيده ونعمل عى تنمية موهبته ،وسوف يدعم هذا ااتجاه
افتتاح أكادمية الفنون بالشارقة التي ستفتتح قريبا بإذن الله.
• ك� � �ي � ��ف ت � � ��دي � � ��ر إدارة واح � � � � � � ��دة ك� � � ��ل ه � ��ذه
المهرجانات؟
بامحبة وامتعة ،فنحن لدينا فريق متمرس وكل واحد متخصص ي
مجال يقوم به ،وبالتاي اأمور تسر كالساعة ،وكل يعمل حسب
رؤية واضحة امعام ،ويجمع بينهم امحبة والثقة والتفاهم،
وبالدعم السخي من صاحب السمو وهي الخطوة اأوى واأهم،
التي تشعرنا بامسئولية وتجعلنا نعمل متعة ومحبة.
• م � � � ��اذا ي � �م� ��ز ه� � � ��ذه ال � � � � � ��دورة ع� � ��ن ال � � � � ��دورات
السابقة؟
امهرجانات عموما مرتبطة باإبداع وليس بالتنظر ،فعندما يكون
امبدع متميزا ي أطروحاته ،ونحن داما نراهن عى تراكم التجربة،
فاآن التجربة ي دورتها التاسعة والعرين ولديها ائحة تنظيمية
تحدد مسار ااتجاه ،وأعتقد ما ميز الــدورة اآن هو وجود
أساء جديدة ،فالعرض الذي شاهدناه اليوم عى سبيل امثال
كل امشاركن فيه مثلون أول مرة وليس لهم تجارب مرحية
أخــرى ،ومع ذلك قدموا عرضا متميزا وكان حضورهم طاغيا،
فنحن نرعاهم من امرح امدري حتى يصلوا لهذه امرحلة من
ااحرافية ،وبالتاي هذه التجربة الراكمية التي وصلنا بها إى
امحطة اأخرة ااحرافية ي أيام الشارقة امرحية.
• أاح� � ��ظ أن م �ص ��ر ه� ��ي أك � ��ر دول� � ��ة م �ش��ارك��ة
م� ��ن ح� �ي ��ث ال � �ع� ��دد وال� �م� �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ف �ع��ال �ي��ات
المهرجان..
يأت بالصدفة ،فمها كرنا ومها حققنا سنظل
هذا اموضوع م ِ
مدينن لجمهورية مر العربية وللمرح امري وللمرين
كلهم ،فأول من أخذ بأيدينا ي هذه الحركة امرحية ي دولة
اإمارات كان سعيد غنيم عندما عمل مرحية شارك فيها وقتها

صاحب السمو حاكم الشارقة ،هذه امرحية هي «جابر عرات
الكرام» ي عام  ،1957وهي اانطاقة التي يشهدها التاريخ
للحركة امرحية اإماراتية ،وأيضا هناك امحبة التي تجمعنا مر،
وكذلك توافر الخرات امرحية امرية ي كل امجاات ،فهي أكر
الدول العربية التي تتوفر بها الخرات امرحية ،وبالتاي عندما
تشارك مر معنا نكون نحن اممتنن لها.
وقد أصبح اليوم لدينا الكثر من امكتسبات لعل أهمها تدريس
مادة الدراما ي امدراس من بداية امرحلة اابتدائية حتى نهاية
الصف الثاي عر ،وبالتاي ي الفجر الجديد سوف يتحقق أكر من
خال أكادمية الفنون اأدائية ي الشاركة وهذا العمل يحتاج إى
جهد ،والبحث الدائم من أجل تجريب وتجويد الحركة امرحية.
• أرى أن ج� �م� �ي ��ع ال � �ض � �ي� ��وف م � �ش� ��ارك� ��ن ف��ي
فعاليات المهرجان ،فا يوجد ضيف با عمل..
هذا جانب مهم من جوانب امهرجان ،فنحن نستفيد بخرات
الضيوف ي مختلف امجاات امرحية وإثراء الندوات الفكرية،
كذلك التغطية اإعامية حيث ستجدين عددا كبرا من اإعامين
من أجل نر هذه االفعالية ي الوطن العري ،فالدعوات الرفية
موجودة أيضا ،لكننا نحرص عى استفادة الجميع من خال تبادل
الخرات بينهم ،فيجب أن يكون هناك تاقح فكري بن ضيوف
امهرجان ومرحيي الشارقة ،وهي فرصة لتعارف امرحين العرب
ببعضهم البعض.
• ل��م ي�ع��د دور ال�ش��ارق��ة ق��اص��را عليها ب��ل امتد
للوطن ال�ع��رب��ي ك�ل��ه ..م��اذا يمثل ذل��ك بالنسبة
لك باعتبارك فنانا أوا ثم مسئوا ثانيا؟
اليوم التوجه من صاحب السمو حاكم الشارقة أن لديه إمانا
عميقا بهذا اموضوع باعتباره واحدا من نسيج الثقافة الفنية
وامرحية ي الوطن العري ،أن ما وصلت إليه اأوطان العربية
من هذه الفوى وهذا التفكك م يحدث إا لسبب واحد هو
تخلينا عن الفنون وتذوق الفن وأهميته ي اارتقاء بالشعوب،
فعندما شعر أن الشارقة بدأت تأخذ مسارها ي هذا ااتجاه
توجه إى إخوانه الفنانن ي الخليج وي الوطن العري ،وا شك أنه
عندما ندعم الفنون وعندما يجد الفنانون من يحنو عليهم ،فا
شك أن الفنان يحتاج من يشعر به ،فهذا النشاط ي الوطن العري
نعتره واجبا علينا تجاه الفن ،ولعل وجود الهيئة العربية للمرح
بالشارقة التي متد نشاطها للوطن العري كله ،يجعلنا نطمن عى
مستقبل أنشطتنا وفعالياتنا ليس عى مستوى العروض فحسب
وإما عى مستوى امطبوعات التي تصدر ي هذا امجال وكذلك
التدريب والتأهيل للمرحين ي الوطن العري ونحن متفائلون
جدا ي إيجاد حركة مرحية تبعث من جديد عى مستوى الوطن
العري لتقدم صورة ناصعة البياض عن أوطاننا العربية وفنوننا
تقدم لآخر.
وسط كل هذا الزخم أين بو رحيمة الكاتب؟
موجود اليوم ولكن وجود امسئوليات اإداريــة تعطلني بعض
اليء ،لكن لدي نصوصا سوف تظهر ي القريب إن شاء الله.
• أن ي �ك��ون ال�ح��اك��م ف�ن��ان��ا أو أن ي �ك��ون ال�ف�ن��ان
حاكما ..هل يطغى أحدهما على اآخر؟
إجابة هذا السؤال ليست من عندي لكن أذكرها بلسانه صاحب
السمو حن قيل له أنت الحاكم امثقف فقال :أنا فنان أو مثقف
يحكم ،فكل هذه الفعاليات التي ذكرتها وغرها كثر أيضا صاحب
السمو يرف عليها بنفسه وبكل تفاصيلها ،وعى سبيل امثال
هو يعرف كل تفاصيل هذه الدورة من :أساء امشاركن ،عناوين
الندوات ،امرحيات ،كل التفاصيل الدقيقة ،وكل ما يتعلق
بالفنون والثقافة ويوجهنا ويرشدنا.
وأن يكون الحاكم فنانا هي قضية ليست ي امسمى وصيغة
الطرح ،ولكن ي الجدية والصدق ،فكثرون رفعوا هذه الشعارات،
وهذا ما ميز صاحب السمو عن اآخرين هو يتبى قضية يؤمن
بها ،وبالتاي يشعر بأهمية امثقف والفنان ي بناء الشعوب لذا
فهو يعطي اأولوية للفن والثقافة.
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تكشف اإضـــاءة الــزرقــاء الخفيفة ،عن إنسان وحيد ي
قلب العام ،فاأبيض الذي اصطبغ به السوران الخشبيان،
و”البانوراما” البيضاء أيضا ،جعا العام الدرامي ا نهاي
الحدود ..وعر رقصات عى موسيقى حامة لليونانية Eleni
 Karaindrouيبدأ عرض «ازلنا هنا».
حاول رامي محمد مخرج ومؤلف عرض «ازلنا هنا» تقديم
العام كله ي ثاثة لوحات تحي كفاح اإنسان خال رحلة
التطور القيمي من الحيوانية إى التحر ،معتمدا عى تكامل
عنار السينوغرافيا ،مع التعبر الحري ،عر نص شديد
الحساسية ،ا مكن ااستغناء عنه أو إسقاطه.
ي البدء كان اإنسان ،وحيدًا كان ي هذا الوجود شاب ،يرتاب
ُ
يكتشف العا َم أول مرة،
نحلة تتنقل بن زهور السياج،
وتدهشه براءة ااكتشافات.
يعر التصميم ااستعراي ي اللوحة اأوى عن غاية
الوجود اإنساي ي تبديد وحشة الوحدة ،عر إيجاد وسيلة
للتواصل مع الطبيعة وإيجاد نظر آخر ،عر وردة يرتكز عليها
العدد 607
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نظر الشاب وتقوده أن يستطيع استيعاب العام ببحاره
ً
وطفا وشحا ًذا بالجوار ،وفتاة تلتقط
وحدائقه وعصافره،
وردته وتدفئ ظله .لكننا منذ اللحظة اأوى أمام أسوار
صارمة الحدود با أي أمل ي إيجاد مخرج ،هذا ما يجعل
الشخصيات ضحية أمرين ،إما أنهم اختاروا الرحيل عن العام
واانعزال عنه كا أراد خوسيه أركاديو بونيديا ي «مائة عام
من العزلة» فضلوا الطريق وم يعد رجوعهم أمرا ممكنا ،أو
أنهم م يختاروا شيئا بل تم اقتيادهم إى مصرهم طوعا
دون إفصاح عن سبب ذلك ،ثم تخى عنهم صاحب اإرادة
ي نفيهم أو نسيهم فضلوا أيضا طريق الرجوع ،وأيا كان
فمناطق الحوار ي هذه اللوحة ا تكشف الكثر عن إرادة
الشخصيات ي أي يء يتعلق بهم ،هم فقط هامون خلف
إدراكهم الطفوي لوجودهم معا .لكن بعد تفسخ العاقات
وانكسارهم ،ينتقلون إى اللوحة الثانية ،وفيها يدور ما يعني
أن الوجود «هنا» -هذا الحيز امكاي /الزماي -كان طوعا ا
اختيارا.
إن اانتقال إى اللوحة الثانية من امرحية والذي يقود هذا
اانتقال هو الضوء الجانبي خلف السورين الخشبن حيث
يعكس ظاا متداخلة عى أرضية امرح فيصبح امكان
عبارة عن سجن ،وعندما تفصح الشخصيات عن ماهياتها
يصبح السجن معتقا ،ورغم أن كل امكونات الفيزيائية
للصورة امرحية ثابتة ماما للمشاهدين ،إا أن اماهية
متغرة ،ولعل ذلك البناء الدرامي يقود إى الوجودية التي
نادت بأسبقية وجود اإنسان عى ماهيته ،حيث أن ماهية

الشخصية تتغر مع كل انتقالة درامية رغم أن وجودهم
الفيزياي ثابت ،فالعاشق يصبح ثوريا ثم طبيبا ،والضابط
يصبح قاتا ثم رساما ،وهكذا دون أن يضاف أي عنر بري
عى مابس اممثلن أو ماكياجهم ،فقط اعتمد “رامي” عى
ذلك عر “حربائية” اأداء لدى اممثلن الخمس بالعرض.
وتطرح اللوحة الثانية حياة خمس مناضلن لقوا مصرهم
ي معتقل ما ،شابان وعجوز وفتاة وأخوها الصغر ،عندما
يتنصل الطفل من مسؤوليته عن امصر الذي جاء به بن
اأســـوار ،ويفصح عن عزمه عى البوح بــأرار التنظيم
وااعــراف عى زمائه ،هنا ترز فكرة واحــدة لدى باقي
الشخصيات ..أي نظام أخاقي سيصون حياتنا القادمة
امحتملة؟ هل اأخــاق مكنها أن تحكم ي هذه الحالة،
فامحدد اأخاقي أصم با استثناءات ،إن اأخاق إذا اتفقت
عى أن الكذب خطأ صنفته من الرور امطلق بغض النظر
عن اختاف حاات الكذب ،حينها يتحول الفعل إى مثال
ويصر النظام الحاكم هو امثل.
لكن مة نظام أخاقي آخر يحكم الدراما ي هذا العرض منذ
بدايته ،وهو أن عواقب الفعل أهم من الفعل نفسه ،وظهر
ذلك ي اللوحة اأوى عندما اعرض الضابط عى العاشقن
والعجوز والطفل الذين يلهون بالبالونات ويغنون ويرقصون
ي صخب بالغ ،ليس محاكمة السلوكيات ي ذاتها ،بل أن
السلوك هذا أدى إى تهديد النظام وانتهاك القوانن ،ولنشدد
عى “أدى إى” فهي ما صاغه جرمي بنتام مصطلح النفعية
وهي أعظم سعادة ممكنة أكر عدد ممكن .وهذا ما فكر
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فيه العجوز والضابط ي اللوحة الثانية عندما وجدوا أن طفا
واحدا سيكلف أربعة أشخاص حياتهم ،فيقررون التخلص منه
للحفاظ عى أكر عدد ممكن ..هنا يكون القتل مررا أخاقيا
فقط أنه يقلل الحد اأدى من اأم ويضيف إى مجموع
السعادة التي ستحل عى باقي اأفراد.
تنسحب اأضواء ي نعومة ويسيطر اللون اأزراق الداكن
عى الــعــرض ،ومنذ الكلات اأوى عى لسان الضابط
(سابقا) ،نعلم أنه رسام وأننا رنا ي مقرة ،ينضم إليها باقي
الشخصيات ي ماهيات جديدة ،فالثوري صار طبيبا والعجوز
“تربيا” والطفل لص مقابر.
وهنا تنمو اأسئلة من جديد أي نظام أخاقي سيجمعنا معا؟
تدور القصة حول لص اتفق مع رسام وطبيب عى بيع جثة،
لنضبط الغايات هنا ،اللص الصغر ا يهمه ي ماذا سيتم
استخدام الجثة ،كان الهدف فقط هو امقابل امادي الذي

سيعود عليه ،والطبيب وضع نصب عينيه الدرجة العلمية
التي سينالها ،والرسام يرى الشهرة واأضــواء عندما يرسم
جثة امرأة عارية ،بغض النظر إن كان ذلك يخضع أي معيار
أخاقي أو اجتاعي.
إن تحول الغايات اأخاقية ي هذه اللوحة من امرحية
بقدر ما هو ناعم وبسيط وغــر مركب ،إا إنــه صــادم،
وشديد الرعب ،فالعام ا تحكمه النفعية أكر عدد ،بل ي
هذا امكان ا ُمقفر تتوحش الذوات ،ويسود قانون الحاجة
وتطغى الفردية ،الفرد وحده هو مصدر الفعل دون أي قيود
دونتولوجية أو عقائدية ،حيث يسقط القانون عندما يقبض
العجوز عى عنق الطبيب ي امشهد اأخر ويطعنه“ :أنا
أقتل خوي بداخي” .هكذا تك ّون اللوحات الثاثة معا ،رحلة
اإنسان عر الحياة ..من امثالية إى النفعية وحتى الفناء.
ا يشمل التطور ي رحلة اإنسان امستوى الدرامي فقط،

بل انعكس ذلك عى اللغة ً
أيضا ،مفهوميها الشفاهي
والبري ،ولناحظ أن اإضــاءة هي التي بــدأت العرض،
وهي التي حولت سور الحديقة لسجن ،وعندما تنسحب
اإضــاءة الجانبية ،ي اللوحة الثالثة ليعود السوران إى
وضعها ا ُمحايد ،يعمل الحوار الدائر بن الشخوص منذ
الجمل اأوى عى توصيفه بامقرة ،وهنا تراجع اإضاءة عن
دورها األوهي ي العرض ،ليصبح اإنسان وحده هو القادر
عى تحديد موقعه وصياغته .ما يتناسب ماما مع الدراما
التي يرز فيها الفرد ،وتدور اللغة ي اللوحة الثالثة فقط
باللهجة العامية ،أي امستوى اأري من اللغة ،الذي يعر
بشكل مبار عن الرغبات وااحتياجات ،ويتخى العرض ي
هذه اللوحة عن التعبرية التي حرص عليها طوال اللوحتن
السابقتن ،حيث تداخل الزمن وتخففت الشخصيات من
تاريخها الخاص ،فصار لدينا ً
مطا عا ًما ُمكن أن يحاي أي مط
ي أي مكان وزمان.
ا يوجد ي «ازلنا هنا» شخصية واحدة بالبناء الدرامي
ا ُمعتاد ،يستبدل «رامي» الشخصية بالنمط اإنساي العام ي
اللوحتن الثانية والثالثة ،فالثوري مكن أن يكون أي ثوري ي
العام ،والطبيب كذلك وباقي اأدوار ،دون أن يحكمها تاريخ
شخي ،وا محدد اجتاعي معن ،هذا ما يجعل امشاهد ي
هذا العرض يقرر منذ اللحظة اأوى التجرد من تعاطفه مع
معاناة الشخصيات ،ليتوحد مع جاليات تكامل السينوغراي
واأداي.
لكن اللوحة اأوى من العرض يرتبك فيها هذا النمط ،حيث
يسقط التايز بن الشخصيات ،فالطفل والفتاة والشاب
يشكلون ظاا لبعضها ،ويتحركون ي خطوط متوازية
لدعوة العجوز لانضام إليهم والرقص معهم متجاهلن
أي مايز بينه وبينهم ،الجميع يقوم بنفس اأفعال ،نفس
الرقصات ،نفس الرغبات .هذه امرحلة التي أشبه مرحلة
“الفتش” لدى اإنسان البداي ،عندما كانت عاقة مختلف
اأفراد بالكل هي عاقة من نوع واحد ،با مضمون متميز أو
سات مستقلة ،لقد غدا الكل جوهرا لكل واحد من أولئك
اأف ـراد ،إا أنه ليس للواحد منهم مضمون خاص ،ويقول
«ليف لوسيف»:
“كــان اإنسان البداي يعتقد دون أن يعزل نفسه عن
جاعته ،أنه هو بالذات ،وكل فرد بشكل عام ،مكن أن
يحمل أي صفات وميزات يتحى بها اآخرون”.
هــذه الــتــصــورات الفتشية و ّلـــدت تشابها بــن جميع
الشخصيات ،ورما ماثا ي وعيهم وإدراكهم للعام امحيط.
عندما نفكر مع «ازلنا هنا» عن امقصود بـ “هنا” ،تلمع ي
الذهن اكتشافات صغرة ،ي أقى اأهمية بالنسبة لنظرية
الدراما ،أن النشاط الفني دامــا هو أن تلتفت العنار
“البرية وغر البرية” بعضها إى بعض ،كاشفة عن جوانب
جديدة ومفاجئة .ذلك هو اأساس الجاي لعمل ا ينقطع
عن إثــارة امخيلة وإشباعها بألوان ا محدودة ،وتحرير
اأشياء والظواهر من ثباتها الظاهري ،ويكشف جوهر
العاقات اإنسانية عر التاريخ ،ويجلو الزيف عن الحضارة
التي قامت ي يستظهر البر ما بينهم من إخاء ،وترابط،
وجعلهم يتأمون ويفرحون ا من أجل القريب وا من أجل
البعيد فقط ،بل من أجلنا نحن .إن الفن يقدم مرآة نستطيع
عرها أن نرى اآخرين ي أنفسنا ،ونرى أنفسنا ي اآخرين.
“هنا” تتجذر من جوهر الدراما والصورة والذي ا تستوعبه
أشكال القياس امنطقي إطاقا ،بل يعر الجزء عن الكل،
ويقفز الثانوي إى الصدارة ،وتسقط الكلات ويختل الشكل،
و ُتقدم النتيجة بكل قسوتها بعد تشويه العاقة الواقعية بن
اأشياء.
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دورة رابعة وفعاليات متنوعة
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الكثر من الفعاليات تم تقدمها من خال مهرجان رم الشيخ الدوي
للمرح الشباي ي دورته الرابعة دورة الفنان “جورج سيدهم” ،بداية
من املتقيات الفكرية ،ووصوا إى التكرمات للشخصيات البارزة ي
امرح امري والعري والعامي ،باإضافة إى الورش امرحية ي جميع
مناحي العملية امرحية ،ومن اللقاءات الفكرية لقاء عن امرحي
الفرني امعار كاترين مارناس ،واشــرك ي اللقاء ليان اتشوفسي
والدكتور عمر فرتات ،وقد طرح اللقاء الكثر من ااتجاهات امرحية
الفرنسية الحديثة ،هذا إى جوار تكريم الشخصية امرحية العامية
“يوجينو باربا” وقد تحدث عن تجربته امرحية امهمة ،ومن الشخصيات
امرحية امكرمة الكاتب اإمــاراي إساعيل عبد الله ،الفنان امري
محيي إساعيل ،الفنانة ليى طاهر ،الفنانة عايدة عبد العزيز ،الفنان
مصطفى شعبان ،امخرج جال ياقوت ،امخرج محمد الرقاوي ،باإضافة
إى جائزة العمل اإخراجي اأول التي يقدمها امخرج الكبر عصام السيد،
وقد أكد أنها ي العام القادم لثاثة من امخرجن الشباب ،باإضافة إى
توقيعات التعاون التي دشنها امهرجان مع مجموعة من امهرجانات
اأخرى.
وبالنسبة للعروض امرحية مة ثاثة محاور يقدمها امهرجان «محور
امرح امغلق ،مرح الشارع ،مرح امونودراما» ،وسنعرض مجموعة
من العروض امرحية امشاركة  15دقيقة ..اإرهاب يتحدى الثقافة.
العرض الحائز عى جائزة أفضل عرض مرحي «عرض كندا آخر 15
دقيقة» إخراج مجدي بومطر ،يقدم العرض صورة درامية قاسية عن
مقتل امخرج وامبدع امري مصطفى العقاد ،حيث يثبت لحظة
قتله ي نوع من التوثيق ،ففي حفل زفاف ابنته رما ي اأردن يفجر
الفندق بكل من فيه ،وبتقنية الفاش باك إى جوار استخدام الخيال
اإبداعي ،يقدم لنا العرض تفاصيل دقيقة عن حياة مصطفى العقاد
ي مواجهة حياة اإرهاي الذي قام بعملية ااغتيال ،عر السينوغرافيا
مكن أن ترى انعكاس صورتن فوتوغرافيتن لكلتا الشخصيتن كل
بأرته ،ومن الافت للنظر أن يقدم امخرج “اأم واابنة والزوجة”
ممثات يقمن بذات اأدوار فهي هنا زوجة وابنة وأم مصطفى
العقاد ،وي الصورة اأخرى أم وزوجة وابنة اإرهاي ،لتعرف الفارق
الجوهري بن ااثنن ما بن حياة الفن واإبداع وحياة لشاب فقر بها
قدر من الحب ،لكن الجهل والفقر وسيطرة اآخر عليه حولته إى آلة
من القتل لدرجة أنه يضحي بحبيبته من أجل القيام بعملية إرهابية،
حيث يجعلها ترتدي حزاما ناسفا لتفجر نفسها تنفيذا أفكاره .يتطور
العرض ي هارمونية واضحة وصوا للحظة التفجر التي يقدمها امخرج
بشكل أشبه بالتقنية السينائية “التصوير البطيء” بحيث يتم
تضخيم لحظة موت مصطفى العقاد  slow motionوأرته ،فترك
أثرا واضحا لدى امتلقي.
ومن ا ُمغاير ي هذا العرض أنه يقدم كلاته ي مزج بن اللغة العربية
واللغة اإنجليزية ،ما يضفي عى امعنى جاا ويجعله يتخطى حاجز
اللغة ليتواصل مع الجميع ليطرح أفكاره بشكل غاية ي السهولة والير.
“وهم” ..جسد المؤدي ومحاوات اخزال الزمن
قدمت دولة إيطاليا عرض “وهم” إخراج «فابيو أوموديل» ،وتتحدد
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طبيعة العرض من خال أسلوب واستخدام مكوناته اأساسية ،حيث
اممثل وجميع عنار العرض امرحي اأخرى .وي عرض “وهم” تتجى
هذه العنار ي فضاء مرحي ،وجسد امؤدي إى جوار ذلك اامتداد
الزمني واإيقاع ،والعروض اأدائية تعد ي ذاتها فعا تواصليا قد يصل
أحيانا إى حد التوحد بن القائم عى العمل ومتلقيه ،هنا ي هذا العرض
تسيطر الصورة الحركية ،والبرية عى العنر الكامي ،كذلك ا مكنك
بوصفك متلقيا أن تعتمد عى فكرة التسلسل الدرامي ،وإن كان العرض
حاول إبراز بعض التسلسل مستخدما خيال الظل ي تلك العملية التي
تكررت أكر من مرة “حيث امرض وااقراب من اموت فالطبيب ثم
امــوت” ،ذلك أن العرض تعتمد فيه اأفكار عى معنى التجاور ،فا
معاير تقليدية مكن من خالها أن ننظر إى العرض.
يستخدم العرض موسيقى منتظمة ذات إيقاع تصاعدي مصاحب
له أداءات جسدية أشبه بالتمرينات اميكانيكية ،التي تعر عن
حركات مجردة ا تحمل إحساسا معينا ،مكن من خاله أن نرد امري
وامسموع إى مرجعية مكننا تفسرها بشكل واضح اعتادا عى نوع
من الثوابت ،وإما نرى فيه مجموعة من البر أشبه باآلة التي
تقدم إنتاجها بشكل به الكثر من اانضباط واالتزام ،تعتمد تلك
الحالة من اآلية عى بعض التكوينات والتشكيات امشهدية التي
تعد اإضاءة فيها عنرا أساسيا ،فمستوى اإضاءة امستخدم يساهم
ي إضفاء الجو العام بشكل واضح ،ما يؤكد معنى أهمية اإضاءة
واستخداماتها ي هذا العرض ،والركيز عى استخدام منبع لبؤرة
ضوئية ي عمق مساحة التمثيل أمامها سلويت من خاله مكن تقديم
خيال للظل ،تلك البؤرة حينا يؤدي اممثلون أمامها تنتج صورة
مرئية أشبه بتحرك الظال ،فمجموعة امؤدين ي لحظة ما ضمن
العرض يقدمون مشاهد أمام هذه اإضاءة تعر عن داات مختلفة،
فتارة تأخذك الدالة إى تشكيات أشبه بعربة تحمل مريضا ،وأخرى
تعر عن الغوص ي أعاق البحار ،مجموعة من التنويعات التي تقدم
داات لها مدلوات ذهنية ،بشكل مطلق غر مؤطر بزمان أو مكان
بل مكنك أن تنفتح عى مالك الخيال ،لرد تلك الداات امطروحة
إى مدلوات ذهنية كامنة ي اوعيك اإنساي غر مرتبطة بالزمان أو
امكان.

 xoعالم من العزلة واانشطار
مرحية من إعداد وإخراج «حمزة العصفوري» من خال جدار أشبه
بالحبال امصنوعة بطريقة خاصة يبدأ العرض بعزلة كل شخصية ي
جزئها الخاص وعى أنغام موسيقى موترة متصاعدة تبدو حالة التوتر
جلية ،تلك الحالة من اانقسام تتبدى ي أداء اممثلن ،ففي نوع من
اانشطار تتابع شخصيتن دراميتن ،إحداها تبدو انعكاسا لأخرى،
مكنك بصفتك متلقيا رؤية العرض وكأنه لوحات درامية تقدم ي نوع
من التصاعد بداية من عدم معرفة الشخصيتن لبعضهم البعض ،وانتهاء
بفقد إحداها ،تظل الشخصيتان ي حالة من الراع عى مدار العرض
فا يقوله إحداها ي بعض اللحظات تعر عنه اأخرى ،وكأنه انعكاسها
الجسدي ي امرآة ففي لحظة ما تقول إحداها “وجهي مغلف بخيوط
العنكبوت” لتنعكس تلك الجملة عى أداء اأخرى من خال إماءات
الجسد والوجه.
مــارس الشخصيات مجموعة من األعاب اميتاتياترية لكر املل
وإنهاء الوقت ،الذي تظن ي لحظة ما أنه قد توقف ،هنا مكن أن
ترى شخصيات مهشمة من الداخل تقدم حالة من الهذيان ،مارس
لعبة الزوجن فأحدها يرتدي باروكة لتتجى حالة التغريب ،عى
امستوى امري فهو يبتعد عن نوعه من حيث الجنس “رجل” ،ليتقمص
النوع اآخر “أنثى” ويبدأ ي أداء دور الزوجة امحبة ،ولكن بنوع من
“الجروتسك” فيبدو التهكم جليا ،فهذه مشية وضحكة أنثى ،لكنك
كمتلق تدرك أن القائم أمامك ليس إا لعبة ي سياق العرض امرحي،
ٍ
وكا الكاريكاتور بالنسبة للرسم حيث التشويه والتضخيم عمدا ،يتم
استعراض امواقف بن تلك اأنثى وزوجها ،والقائم بشخصية الزوج
عليه ارتداء موتيفة تعر عن شخصيته وهي “الجرافت” فتشعر أنك
ي مشهد مثر للضحك ،وأنه ا مضحك إا فيا هو إنساي تعرف أنك
ي سياق من الهزل امري ،والتكوين للمشهد يتم أمامك بصفتك متلقيا
فكل آليات اللعبة واضحة جلية ،فهذا يرتدي الباروكة أمامك ليقوم بدور
اأنثى واآخر تكون الجرافت سبيله ليمثل دور الرجل ،وحوارهم يبدو
ي حالة من التكرار الدائم ،فأي حوار حقيقي مكن أن يعول عليه ي
تلك الحالة من العزلة التي تبدو وكأنها عقاب ،ويتم مارسة لعبة القهر
من خال تلك العاقة امتخيلة بن الزوج والزوجة وقد يتم تبادل اأدوار
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أحيانا من حيث اأداء فيا يعني من مارس سطوته عى اآخر الزوج أم
الزوجة ،ففي لحظة تصعد الزوجة عى ظهر الزوج بعد انحناءة ويتحرك
بها ي حالة من القهر ،وبنوع من القسوة مكن أن ترى عاقة يفتقد فيها
التواصل عى امستوى اإنساي ،بحيث يعقب أحد اممثلن قائا “الكره
هو اليء الوحيد امتبقي من هذه العاقة” ،وهكذا يتم استعراض هذا
النوع من العاقات اإنسانية بشكل كوميدي.
تتكرر امواقف عى مدار العرض امرحي ويستمر التأكيد عى معنى
العزلة وعدم التواصل ،وي لحظة ما ا تشعر بوجود ذلك الجدار عى
خشبة امــرح ،الذي تكتشف مع تطور اأحــداث أنه مفتوح ،فأحد
اممثلن مر من خاله ،وهكذا تذوب مساحة العزلة لتبدو الشخصيات
واحدا منشطرا إى اثنن وبقفد أحدها باموت يختفي اآخر من عى
خشبة امرح ،وينتهي العرض ،مرحية متيء بالكثر من اأفكار حاول
فيها امخرج تقديم رؤية مُغايرة مستعينا فيها بالكوميديا ،وتضخيم
امواقف ،وكان الراع بن الشخصيتن سبيله لتحقيق رؤيته.
دراما الشحاتن وملجأ المشردين
قدمت “مر” عرض “دراما الشحاتن” تأليف بدر محارب ،إخراج محمد
الرخ ،ومنذ اللحظة اأوى للعرض امرحي تدرك أنك أمام مرح تم
إغاقه ،ومن ثم أصبح ماذا آمنا للمردين ي الشوارع ،بحيث تظهر
أوى الشخصيتن ي العرض امرحي وها مردان مارسان لعبة “السيد
والعبد” ي إطار من امرح وخفة الظل والغناء ،وي حالة من الراع
للحصول عى مكان للنوم ،إا أنها يصطدمان بدخول أشخاص آخرين
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وعليهم إذن ااختباء ،وبذلك تدور اأحــداث تصاعدا عر دخول كل
شخصية جديدة إى خشبة امرح ،ي إطار محاوات اإقناع أن يبقى
الجميع ي هذا امكان امأوى ،بغض النظر عن من سبق اآخر للدخول
إليه ،وي إشارة إى أن هذا امكان «امرح» هو ي اأصل بيت ومأوى
وملجأ لرواده ومحبيه ،ومن غر امعقول أن يغلق ويهمل ،وما أن تلتقط
تلك اإشــارة باعتبارك متلقيا تفاجأ بصوت مندوب السلطة ،ضابط
البوليس الباحث عن السارق ،حيث تدخل شخصية امرأة متخفية ي زي
رجل ونكتشف أنها تفعل ذلك تحديا مجتمع امردين الذي تحيا ي
كنفه ،فهي تتحايل عى هذا امجتمع بوضع الشنب وارتداء زي الرجل،
وذلك ي ا تتعرض مضايقات امردين من الرجال وترق مثلهم.
وبحضور الضابط تختبئ مع مجموعة امردين ي هذا امرح ،إا أنه
يتم الكشف عن هويتها ،وبسؤال الضابط للجميع عن وجودهم ي هذا
امكان الحكومي (امرح) ،يؤكدون أنهم مثلون مرحية ،فيطلب أن
يشاهد أنه يحب امرح ،وهكذا يتم الدخول ي أداء من «البارودي»
حيث امحاكاة التهكية لـ”هاملت” شكسبر ،إى جوار استخدام الكثر
من تقنيات الضحك خصوصا «اآلية والتكرار» وهو ما يثر الضحك
بشكل واضــح ،ويخلق حالة من “اميتاتياتر” حيث التمثيل داخل
التمثيل ،ويشعر امتلقي أن الجميع ما هم إا عبيد تلك السلطة التي
مارست القهر عى الجميع.
صدأ ..تيمة تقليدية وصراع ا ينتهي
من خال مسابقة محور مرح الشارع والفضاءات امفتوحة ،قدمت
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دولة اإمــارات ،ضمن فعاليات مهرجان رم الشيخ الدوي للمرح
الشباي دورته الرابعة ،مرحية “صدأ” تأليف أحمد الظنحان ،إخراج
إبراهيمي القحومي ،ي نوع من الترع والخشوع وبأجواء روحانية،
وبشخص يبدو ي حالة من التوسل إى الخالق طالبا أن يلهمه السبيل إى
كيفية الرقي ي رحلته يبدأ العرض ،وهي رحلة جل ما يشغله فيها حالة
الرقي ،وشغف الوصول ي محاولة معرفة الخالق وطلب يد العون منه،
لكنه يترع إى الخالق ي مكان أشبه بالصحراء التي ا مميز لها سوى
صخرة كبرة ،جرت العادة أن يتخذها العامة مكانا للترك وامساندة ي
دعائهم للخالق ،مكنك أن تعتر تلك الصخرة وكأنها ريح يلجأ إليه
العامة لتلبية احتياجاتهم لذلك تتخذ هذه الصخرة مكانة كبرة جدا
ي نفوس العامة ،ذلك هو الجو العام الذي تبدأ فيه أحداث العرض،
بينا تظهر شخصية أخرى ي منطقة التمثيل ترفض تلك الحالة وتعترها
مجرد خرافة ا أكر ،فتلك الصخرة ا تحمل له سوى معنى مادي بائس،
فهي السبب من وجهة نظره ي فقدان أرته ،التي اصطدمت بالصخرة
عربتهم وهم عى الطريق وأودت بحياتهم ،وعى ذلك فإن هدف ذلك
الشخص لحضور هذا امكان هو هدم تلك الصخرة والتخلص منها بأي
شكل .ومن هنا يبدأ الراع ،فاأول يرى فيها ملجأ وماذا عى امستوى
الروحي ،بينا يرى فيها الثاي السبب اأساي ي فقدان عائلته التي كان
يحبها ،وتوقف الزمن بالنسبة إليه عند تلك اللحظة من اأم والحزن
لدرجة أنه يرى ي هذه الصخرة وتدمرها خاصا ما هو فيه من معاناة
إنسانية ،وأم للفقدان واليأس ،يؤكد ذلك الشخص امادي أن الصخرة
مجرد خرافة ا حقيقة فيها ،فالشخصان أحدها مكن تشبيه حالته
امستمرة ي الترع عى أنها حالة من الصوفية فقد ترك حياته وذهب
ي مكان فارغ ا يحمل أي داات سعيا ي الوصول ،إى ذلك الصفاء
ومد يد العون من اموى ،يتصاعد الحوار بن الشخصيتن وصوا إى
حالة من ااستفزاز ،التي تجعل ذلك امتصوف يخرج من حالته الوديعة
مدافعا عن تلك الصخرة التي يترك بها فيرب اآخر عى رأسه ،وبالتاي
يفقد الوعي .يتجه الحوار ي تلك الحالة إى الندم عى ما فعل مرتبكا
ومحاوا التفكر فيا يفعل ،وفجأة نكتشف أن الربة م تقتل الشخص
ولكنها غيبته عن الوعي ،وحينا يستعيد وعيه يجد نفسه مكبا ،وبعد
توسل وي النهاية نجد ااثنن مكبلن عى نفس الدرجة من قوة القيد،
فهو ي الحقيقة قيد معنوي ا قيد مادي ،فليس الحبل هو ما يكبلها
وإما أفكارها هي القيد اأول بالنسبة إليها ،فاأول تحكمه خرافة
التوسل بالصخرة حتى وإن كانت نياته طيبة ،فهو ينتهج الصوفية ولكنه
يلجأ إى خرافة الصخرة للترك بها وكأن اإله يحتاج إى ما يتوسل به
للوصول إليه ،والثاي تبدو عقليته امتزمتة الحجرية سببا أساسيا ي
بؤسه فهو يعتقد بأن الصخرة ليست إا سببا جوهريا ي قتل عائلته ،وا
حاجة لها فهي عقبة ي الطريق يجب إزالتها ،ذلك الراع بن “الخرافة
والواقع امادي” راع أبدي ،ففي معظم امجتمعات تجد تلك الحالة من
استخدام الخرافة وااعتاد عليها.
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البحث عن أفق جديدة احتواء ااحام

بطاقة العرض
اسم العرض:
عند اموقد
جهة اإنتاج:
فرقة نادي
مرح منيا
القمح
عام اإنتاج:
2019
تأليف :ناظم
حكمت
إخراج :محمود
مسعد

محمد النجار

جريدة كل المسرحيين

ضمن فعاليات امهرجان ااقليمي لنوادي مرح اقليم رق الدلتا
الثقاي قدمت فرقة نــادي مرح قر ثقافة منيا القمح عرضها
امرحي (عند اموقد ) تأليف ناظم حكمت ومن إخـراج محمود
مسعد الذي استغل قاعة من قاعات قر ثقافة منيا القمح ليقدم
فيها تجربة امرحية متخليا عن خشبة امــرح وجالها ودفئها
ومتكأ عي دفء آخر أكر حميمية وهو ااقراب اي الجمهور ليركه
طواعية ي ااحداث بهدف مضان مشاركة الجمهور حتي ولو ضمنيا
وعاطفيا ي ااحداث التي ا تخلو من العاطفة فوضع امخرج جمهوره
ي تشكيل سينوغراي داخل قاعة العرض ليحاوط الجمهور اممثلن
فيحتويهم ويشاركوهم – وجدانيا – الحدث والحديث .
تتعرض تجربة (عند اموقد) لناظم حكمت ومحمود مسعد لقضية
شائكة ومتشابكة مع امجتمعات اانسانية ي مطلق القول ذلك انها
تحي عن شاب يحب زوجته حبا صادقا حتي قضت نحبها وتركت له
طفلة صغرة  (-يارا محمود وهي طفلة بشوشة الوجه متاز بالراءة
)  -تخي بطبيعة ااحــوال عن حب للنساء وفاء للزوجة الراحلة
واستشعارا بحق اابنة ي قلب ابيها وحبه واهتامه كاما غر منقوص
ومع تطور ااحداث ونضوج الطفلة ا تلبث ان ترك دفء حضن أبيها
لتبحث عن دفئ آخر يبعثها للحياة وترك ابيها لرودة اموقد والوحدة
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فيستسلم ويتخي عن كينونته ويلتزم بالجلوس مستكينا فوق كري
متحرك لتبزغ ااطروحات الصادمة من بن ثنايا العرض والنص
بطبيعة ااحوال والتي مفادها  :هل اابناء هم صنيعة ااباء وحسب
؟  ،هل من حق اابناء البحث عن هوية خاصة تشبع رغباتهم
وطموحاتهم بعيدا عن هوية ورغبة وطموح ااباء ؟  ،هل من حق
ااباء التمسك برسم حياة اابناء والتمسك بوجودهم بجوارهم ما
داموا أحياء ؟  ،هل اابناء هم ظل ااباء ؟  .الكثر من ااسئلة التي
ظلت متأججة ي عقل امتفرج بعد نهاية العرض دون وجود اجابة
قاطعة ترئ هذا او تدين ذاك .
جاءت سينوغرافيا العرض امرحي ( عند اموقد ) لنادي مرح
قر ثقافة منيا القمح عي اكر من مستوي اولها مستوي التخي
عن تقنيات خشبة امرح وبالتاي التخلص من احادية مجال الرؤية
واجراء التجربة داخل قاعة مغلقة وهي ي حد ذاتها ابهار من نوع
مختلف بااقراب الشديد البادي ي ااحداث بن امؤدي وامتلقي
فضا عن محارة امتلقي للمؤدي من اماكن عدة حتي وان التزم
امخرج بتحقيق اايهام الكامل ي ااداء والتشخيص وكامل امفردات
ما جعل متفرج القاعة مثل متفرج مرح ( العلبة اايطالية )
متلقي سلبي ي التحليل ااخر دون اي تفاعل حقيقي او تداخل
ي ااحداث ومع اقراب الجمهور من امؤدين واحتوائهم لهم يبزغ
امستوي الثاي ببعض اموتويفات التشكيلية التي نقلت لنا مكان
ااحــداث وهو منزل بسيط او كوخ ي احدي البلدان الباردة مع
وجود مدفاة ي امنزل وبار ومنضدة وتدور احداث العرض امرحي
كله ي نفس امكان مع مرور فرة زمنية ليست بالقصرة تلك امدة
التي استلزمها نضوج الطفلة وانتقالها اي مرحلة الشباب ورغباتها
ورعونتها وبدا عي مكان ااحداث التزامه بالثبات والجمود حتي مع
مرور الزمن فوفقت بالتبعية السينوغرافيا ي هذا التصور الواعي اننا

عي هذا ااساس ننظر اي امنزل من خال عن ااب الرافض التخي
عن ماضية وامر عي ان تحيا ابنته ي كنفه ابد الدهر ي ثبات
وجمود فا خر ي هواء ا يستنشقه ااب ودفء ااب ا يوازيه اي
دفء واظهرت تفاصيل السينوغرافيا كموتيفات لونية وتشكيلية ل
( صفاء عي ) ااضاءة الواعية ل ( محمد الطاروطي ) الذي استطاع
نقل الزمان وامكان وتفاصيل التشكيل بحنكة مظهرا (برودة امنزل )
حتي مع اضاءة امدفأة فبدا اأفق قاما ي بعض اللحظات وم تنقشع
تلك الغام اا بظهور الشاب والفتاة اللذان قلبا مجري ااحداث
لتعود القتامة بعد انسحاب اابنة من حياة ابيها للبحث عن حياتها .
وعي الرغم من بساطة اللغة والحوار اا ان مكن ( عاء فوزي )
ي دور العجوز العام مجريات ااحداث والواعي متطلبات امرحلة
وامستقي لخرات تشبه ما كان اكسب العرض ثقا دراميا خاصة
ي امشاهد الثنائية مع ااب ( محمود مسعد ) الــذي بدا ناقا
امينا للشعور اممزق بن رغبته ي التمسك بفتاته أبد الدهر وبن
ااستسام لرغبتها ي الحياة ي كنف الحب حتي وان كان استسامه
سيقعده .
وي سياق متصل امتازت ( سارة الربيني وخالد حسن وماجي طه
وندي السيد ويارا محمود )
بالوعي متطلبات الدور امسند اليهم خاصة مع الرقصات الخالية من
التعقيد ( محمد اورتن ) .
العرض امرحي ( عند اموقد ) لنادي مرح منيا القمح وامقام
ضمن فعاليات امهرجان ااقليمي لنوادي مرح اقليم رق الدلتا
الثقاي قراءة اخري متجددة لراع ااجيال وحق ااباء ي امتاك
ابناؤهم وحق اابناء ي البحث عن افق احتواء ااحام
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مهرجان اإبداع الثامن

للنشاط المسرحي بجامعة أسيوط

صاح فرغي

أقيم بقاعة النيل ي الفرة من يوم اأحد  2019 /3 /10وحتى يوم الخميس /14
 2019 /3تحت رعاية أ.د طارق الجال رئيس جامعة أسيوط ،وأ.د شحاتة غريب
شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطاب ،وأستاذ عز امنصوري
مدير عام رعاية الشباب امركزية للجامعة ..كانت البداية ترحيبية بلجنة التحكيم:
الفنان طارق دسوقي رئيس لجنة التحكيم ،والفنانة شرين مستشارا ،وعضوية
د .محمد ثابت بداري عميد كلية الفنون الجميلة ،ود .منتر القلي رئيس قسم
اموسيقى بكلية الربية النوعية ،وامخرج أسامة عبد الرءوف ،والناقد امرحي
صاح فرغي ،وامخرج محمد جمعة مدير امهرجان مقررا للجنة ،ود .أحمد
ريت منسق عام امهرجان ،حيث قدمت العروض عى مدار  4أيام ..بعروض
اليوم اأول (“قولوا لعن الشمس” لكلية الربية الرياضية“ ،الجساس” لكلية
الحقوق“ ،أخرتها” لكلية الزراعة“ ،رؤى” لكلية الربية النوعية) ،وعروض اليوم
الثاي (“الجبانة” لكلية الصيدلة“ ،هلوسة” لكلية الطب البيطري“ ،نعيمة” لكلية
الفنون الجميلة“ ،شد فتيل” لكلية الربية) ،وعروض اليوم الثالث (“الرداب”
لكلية اآداب“ ،اعتزال” لكلية العلوم“ ،لعبة” لكلية الهندسة“ ،براءة” لكلية
التمريض) ،وعروض اليوم الرابع (“الرقص عى الهامش” لكلية التجارة“ ،كونت
دراكوا” لكلية الخدمة ااجتاعية“ ،حريم النار” لكلية رياض اأطفال 8“ ،حارة
يوتوبيا” لكلية الطب البري) .وي ختام امهرجان وقبل إعان النتيجة قدم
منتخب امرح بجامعة أسيوط مرحية “حيطة مايلة” للمخرج محمد جمعة
كتتويج لعروض الجامعة.
اتسمت العروض بشكل عام بروح امنافسة واختيار النصوص التي تعر عن الطلبة
وحياتهم ،فكانت التيمة اأساسية للعروض الكبت واأحام والقهر والاجدوى..

وظهرت بعض امواهب اإخراجية للطلبة فقاموا بعمل عروض جيدة فنيا
بتدريب الطلبة عى التمثيل وتحريكهم بتكوينات جيدة ..وبعض امخرجن
اهتموا بالشكل العام للعرض باختيار ديكور مناسب يعر عن جو النص ومناسب
له كعروض (براءة) (نعيمة) (رؤى) (الرقص عى الهامش) ..وهناك من ترك فضاء
امرح خاليا مثل عرض “شد فتيل” ،واانتقال إى أماكن مختلفة تتشكل من
حوار اممثلن ،وهناك من قام بعمل بانوهات تشكل مكان الحدث ولكن أحدثت
خلطا مثل عري (الرداب) و(الجبانة) اللذان تدور أحداثها داخل رداب وي
الجبانة ودون توضيح طبيعة امكان أو الشخصيات وهل اممثل ما أحدث ضعفا
ي فهم اموضوع ..عكس عري (نعيمة) و(براءة) حيث اعتمد كل منها عى
تشكيل مناظر متنوعة تبن اأماكن التي تنتقل إليها الشخصيات طوال العمل
وميز عرض (حريم النار) بديكور رمزي يوحي بالقهر وحرك الجلباب والعامة
بشكل رمزي ي مناطق التذكر وكر القفل ي الخلفية بثورة هؤاء السيدات عى
كل التقاليد ي النهاية.
وكانت النتيجة كالتاي :ي العروض امركز اأول عرض (رؤى) لكلية الربية
النوعية وامركز الثاي مناصفة بن كل من (الرقص ÷ الهامش) لكلية التجارة
و(لعبة) لكلية الهندسة وامركز الثالث مناصفة بن (براءة) لكلية التمريض و(شد
فتيل) لكلية الربية وشهادات تقدير لكل من عرض (حريم النار) لكلية رياض
اأطفال و(نعيمة) لكلية الفنون الجميلة ..وي الديكور وامابس فقد حقق امركز
اأول براءة لكلية التمريض لرقية أحمد وامركز الثاي نعيمة لطاب قسم الديكور
بكلية الفنون الجميلة ،وامركز الثالث لـ”حريم النار” لكلية رياض اأطفال أحمد
كشك ..وجوائز السينوغرافيا امركز اأول (الرقص ÷ الهامش) امركز الثاي (رؤى)
امركز الثالث (لعبة) ..وذهبت جوائز اموسيقى واألحان ي امركز اأول لطلعت
بكري عرض “حريم النار” وامركز الثاي لعرض “الرقص ÷ الهامش” وامركز الثالث
لعرض “نعيمة” ..وجوائز التعبر الحري وااستعراض مصطفى غانم للمركز اأول
(نعيمة) أحمد البكري للمركز الثاي (الرقص ÷ الهامش) أحمد عبد الباسط
للمركز الثالث (شد فتيل).
أما عن جوائز التمثيل طالبات فحققت كريستينا ماهر امركز اأول ي دور
وردانة (حريم النار) ونرين عبد الحكيم امركز الثاي عن دور شاه (نعيمة)
وآية عبده ي دور حلم (رؤى) ..أما عن جوائز التمثيل طاب :فحقق حسام
رفاعي امركز اأول ي دور يوسف (شد فتيل) عبد الله مرتى امركز الثاي ي
دور كامل (نعيمة) وامركز الثالث كان من نصيب بيمن موى ي دور أنتيكا
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(رؤى) وكانت جوائز أفضل إخـراج من الطاب :أحمد ممدوح امركز اأول
لعرض براءة محمد جال الدين امركز الثاي لعرض لعبة حسام رفاعي امركز
الثالث لعرض شد فتيل ..وكانت جوائز اإخراج من خارج الجامعة امركز اأول
مارك صفوت لعرض رؤى وامركز الثاي أحمد ثابت الريف لعرض الرقص ÷
الهامش ..وشهادات تقدير ي الغناء لكل من :رحمة محمد ،نرين أرف ،إمان
نبيل ،رضوى خالد ،عمرو أبو القاسم ..وأكر من  500طالب وطالبة يشاركون
ي  16عرضا لكليات الجامعة امختلفة ظهرت منهم طاقات مثيلية جيدة:
هبة محمود (الرمالة) ياسمن محمد (هانم) منى عي (نعيمة) هشام جمعة
(حنضل) (مرحية نعيمة) ..آية عاد الدين (رسمية) أماي أمن (قوت القلوب)
نورا عبد الرؤوف (فتحية شلجم) (مرحية حريم النار) ..رضية عاطف (فتنة)
هيلدا أحمد (النص) كرلس فايز (حلزون) عمر عبد العزيز (بوعبيد) (مرحية
 8حارة يوتوبيا) ..نرة خالد (هيلينا) يحيى إبراهيم (محمد الفاتح) محمد
مصطفى (وليم) بيشوي نشأت (دراكــوا) (مرحية الكونت دراكــوا) ..سارة
سامح (اأم) كريستن حليم (الجنية) باسل (باطة) (مرحية لعبة) ..بدور عبد
الفتاح (بهية ونعيمة) فاطمة الزهراء بدور (الساحرة واأم) (مرحية قولوا
لعن الشمس) ...يوستينا رافت (اأم) ريف هشام (وحيد) مينا يري (صبي
الحانوي) (مرحية الجبانة) نرين أرف (كهرمانة) أحمد اأسيوطي (عثان)
مرحية هلوسة ..دنيا بدير (مشرة) محمد إساعيل (رجل اأعال) مصطفى
كامل (امقنع) محمد أرف (امغنواي) مرحية الرداب .آية جال (أم يوسف)
خلود محمد (الراقصة وأم الفتاة) (مرحية شد فتيل) ..ساندي ممدوح (رؤى)1
محمد سيد سامة (كاسيك) أسامة محمد (جان) محمد محمود (رسام )1أحمد
راي (نيجرو) (مرحية رؤى) ...سارة عصام (سكينة) واء ضاحي (ريا) إسام
عاشور (منصور) هيثم كال (مارك) كال صابر (حسب الله) (مرحية براءة)..
مريم عاطف (فتاة البحر اأزرق) فاطمة رفاعي (فتاة اإشارة) محمد الخوي
(آكل التفاح) أحمد عاطف (السكر) مينا يوسف (امجهول) مرحية الرقص ÷
الهامش ...نهال جال (الزوجة ومساعدة امخرج) فتحى عبد القادر (امخرج)
ابانوب صرى (بيبو) مرحية اعتزال ...وليد عبد النار (ناصع) مرحية
أخرتها ..محمد جال (كرم) محمد حمدي (عيى) مرحية الجساس ..ومشاركة
 12مخرجا من الطاب مقابل  4مخرجن من خارج الجامعة.
وكانت أهم التوصيات رورة عمل دورات فنية للطلبة بااستعانة بذوي الخرة
وامتخصصن ي فنون امرح عامة وااهتام باللغة العربية بااستعانة مصحح
للغة العربية ..ورورة منح الطاب امشاركن ي النشاط من  3%إى  5%من
درجات أعال السنة ،ورورة ااهتام بالعروض الفائزة وعرضها أكر من يوم
وتحريكها للجامعات اأخرى ،وذلك للوصول استفادة وإمتاع العدد اأكر من
امتلقن باإضافة إى إثراء الحركة الثقافية والفنية الجامعية وتخصيبها ..وكانت
أهم اماحظات طوال العروض هي إقبال الطاب جاهريا للمشاهدة يوميا
بأكر من  8آاف متفرج للعروض بحصيلة أكر من  30ألف متفرج عى مدار
أيام امهرجان بشكل متحر ي السلوك والتلقي كظاهرة استحقت أن أشر إليها
ي ظل ما يشاع من غياب الجمهور عن امرح .وبذلك تأي أهمية النشاط
امرحي داخل الجامعة أنه يعر عن الشباب وأفكارهم وأحامهم ويشكل فكر
الطلبة ويعلمهم امواجهة وامشاركة مع اآخرين ليكونوا فاعلن ي الحياة العامة
والذي يعتر القوة الناعمة التي تؤثر باإيجاب عى تشكيل فكر وثقافة الشباب
لتعميق روح الحب واانتاء من أجل رفعة الوطن وتقدمه فيا بعد ..تحية
لقيادات الجامعة ولكل القامن عى اأنشطة إقامة هذا النشاط امهم ولجميع
الطلبة امزيد من التوفيق ي امهرجانات القادمة.
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ومساقات التواصل أم اانقطاع بن اأجيال

وطفاء حادي
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انطاقا من أهمية هذه اإشكالية امعنونة بامجايلة ،التي
تعتمد عى رورة دراستها عند كل محطة من محطات
امارسة امرحية ي العام العري ،وذلك بهدف الكشف عن
هذه امارسة ،وعا آلت إليه من تغرات تسهم ي تطوير
امــرح ،ارتأيت أن أقوم بدراسة تحليلية أعال مرحية
قدمت عى الخشبة امرحية اللبنانية.
كا ارتأيت بعد ااطاع عى مختلف داات مفهوم الجيل،
واشتقاقات الكلمة لغويا ،أن أعتمد ي ورقتي التي تتعلق
بالعاقة مع اأجيال ي امــرح ،مفهوم التجييل وهو ي
اأدبيات الغربية يشر إى ااعتقاد بأن جيا معينا له صفات
متأصلة ،وأماط حياة ،ومعتقدات عامة متقاربة بن أفراده،
مقارنة ببقية اأجيال أن كل جيل «يظل مرتبطا بروط
إنتاجه ااجتاعية ،وهو  -حسب بورديو  -الفئة التي يستطلع
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من خالها امستقبل ،ويراهن عى ديناميتها وعى فكرها ي
لعب دور تنموي وتوعوي ي امجتمع».
إشكالية الدراسة
انطاقا من هذا امفهوم ومن تنوع مارسات الجيل سنحاول
أن نتبن أن ضمن هذا التجييل يوجد جيل ينتج مرحا خاصا
به ومعطيات مرحلته ،ويؤسس لغته الخاصة به وخطابه
امختلف ،ونظرا أن امرح هو ظاهرة ثقافية وفكرية ا
تخلق من عدم ،وا تقف عند حدود ،طرحت السؤال اإشكاي
التاي :كيف تبدو امارسة امرحية اإخراجية والتأليفية
ي هذا التجييل ،إذا فرض الشباب معرفتهم الناتجة من
تجاربهم أو رؤيتهم امرتبطة بالتحوات الريعة العلمية
والتكتولوجية :هل هي متواصلة ومتطورة ومتغرة أم
مستنسخة ثابتة أم منقطعة؟ أم هل هي استعائية سلطوية
أبوية مارسها الجيل السابق ،وإى أي مدى تؤثر هذ التحوات
التجييلية ي ترسيخ خصوية الهوية مفهومها امتغر ي امرح
اللبناي؟
مادة الدراسة
انطاقا من تحديد امصطلح واختيار ما يتاءم مع دراستنا،
وللرد عى امساءلة اإشكالية ،سنعتمد نصوصا وعروضا
مرحية لبنانية كادة تطبيقية نكشف فيها عن سات هذه
امجايلة ي اإخراج والتأليف التي تقع بن جيل الستينات

والجيل الحاي.
تمهيد
لقد تناقلت اأجيال هــذا امــرح الــذي جــاء به مــارون
النقاش ذهبا إفرنجيا بحلته العربية ،ثم انتقل هذا امرح
إى الخشبة امرية ي منتصف القرن التاسع عر وكان
مرحا عربيا سوريا ولبنانيا ومريا ،وكان يتاءم نصا وأداء
مع معطيات امرحلة ،أي أنه اعتمد عى الرجمة وااقتباس
واأداء اللفظي .وي مرحلة اأربعينات ،عاد كل مرح
إى منصة باده ،ففي لبنان عاد امرح ليقدم عروضه عى
الخشبة امرحية اللبنانية ،وظلت هذه العروض تعتمد عى
اأداء اللفظي وعى الصوت ،ذلك لعدم ظهور نظرية العرض
امرحي ي تلك الفرة.
وي مرحلة الستينات بدأ امرح ي لبنان يتجاوز ااتجاه
التقليدي ي اإخـــراج ،فتتالت التجارب امرحية التي
وقعت بن التأصيل والتجريب والطليعي ،وظهرت التأثرات
الغربية ترز ي اإخ ـراج وي أساليبه واتجاهاته امتنوعة،
كالغروتوفسكية مع منر أبو دبس ثم الستانسافسكية مع
يعقوب الشدراوي والريشتية التغريبية مع جال خوري
وفرقة الحكواي مع روجيه عساف ونضال اأشقر وبعدها
مع رفيق عي أحمد ،فغادر هؤاء مسارات اإخـراج التي
سلكها أو استخدمها الجيل السابق وانقطعوا عنها ،واختاروا

[
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 امرح البديل – حسب (محمد حسن حبيب) اندريثجونثاليت يعني «الطاقة الكهربائية :متغر ومستمر ،يشعل
ويضاء ويطفأ».
 تشكيل مجموعات افراضية مرحية عى وسائل التواصلااجتاعي.
 ظهور الثقافة الرقمية التي جاءت نتيجة حتمية لخلق حالةالتفاعل والتواصل ونر الفكر والثقافة ،باستخدام الرقمية.
  -نظرية الفوى التي «تبحث ي ظاهرة الفوى امقدرةفالحوادث لها سبب وليست اختيارية بالكامل» ،والتي
ينبغي أن يعتمد عليها النقد امرحي لدراسة النص والعرض
ومكونات كل منها ،انطاقا من مبدأ التاثل الذاي .self
 -اتجاهات الـ(ما بعد) وعاقتها بالتجريب ي امرح

امعار مثل (ما بعد الــدرامــا ،ما بعد الحداثة ،ما بعد
الكولونيالية) وغرها من امابعديات التي جاورت اأنساق
البنيوية والنقدية امحايثة للثقافة امرحية ،محمد حسن
حبيب.
ُ
الربيع العري هناء عبد الفتاح« :إن ما قدم ي ميدان التحرير
كان منعطفا مها لتغير عقلية امرحي الشباي العري
فاعتمدوا «مــرح التحريي .هو مرح سياي الطابع
يهدف العرض فيه إى الدعاية لفكرة ما ،وإى إثارة تساؤات
حول الواقع وتغيره انطاقا من اأحداث امبارة والساخنة».
وانطاقا من هذه العوامل امتعلقة بامرحلة الحالية نطرح
امساءات التالية :ما هي اأدوات اإجرائية الجالية والفنية
التي استخدمها الجيل الجيد لتجسيد خطابهم امرحي عى
الخشبة (امؤثرات السمعية والبرية ،والسينوغرافيا)...؟ ما
هي ااتجاهات الفنية (الكاسيكية ،الواقعية ،أم تلك التي
تنتمي إى امرح التجريبي) وهو ذلك امرح الذي يتجاوز
القيود ويكر امألوف ويطرح أفكارا جديدة غر تقليدية
ومكن أن تتسم بسات الحداي أو ما بعد الحداي ،وتتسم
بالنزوع نحو الذات والفردية ي مقابل جاعية الفعل ي
مرحلة الستينات؟
استنتاج
من هنا نرى أن إخراج هذا الجيل للعروض اعتمدت عى:
النص البري الذي يرتكز عى ركيزتن ها:
 اللغة الحوارية البرية (البعد البري وامادي للكلمةوغنى دااتها التأويلية)
 لغة تداعي اأنساق البرية ي الفضاء اإبداعي البري:وبن الفنان البري  -امخرج واممثل  -وامتفرج.
ومنهم من أتقن استخدام التقنيات و»اأجهزة السمعية
البرية عى الخشبة ،خاصة منذ وصول الفيديو» ،ومنهم من
استخدمها بطريقة مبالغ ي تكرارها ،فأحلها محل عمليات
الحذف أو إثارة امشاعر ،من أجل الحصول عى توضيحات.
وهكذا نرى أن العروض اعتمدت التكنولوجيا بوجهيها
التقليدي والحداي كعنر أســاي .وهي بالطبع ليست
حديثة :ففكرة استخدامها بدأت منذ زمن قديم يعود إى
أروين بيسكاتور وماكس رينهارت.
 ومنهم من أكــر من تقديم الفيديو ي أغلب هذهامرحيات .وكان مثابة قطيعة ردية اأمر الذي يقربه أكر
«من ظاهرة جاهرية ما بعد الحداثة مثل التلفزيون فحدث
التناص اممكن بن امرح والتلفزيون».
 الفنون كرت الحدود وانفتحت عى الفنون اأخرىمعتمدة عى مفاهيم ما بعد حداثية ي اإخ ـراج ظهرت
مفاهيم مرحية جديدة ما بعد حداثية مثل مفهوم الفن
 art conceptualالعرض أو فن اأداء.
آلية التوظيف المفهوم المغاير للمكان
والزمان
عندما انحاز هؤاء امرحيون إى تيار ما بعد الحداثة مجمل
ساته التي أسلفنا الكام عنها ،ربطوا نصوصهم وعروضهم
بالنسق الزمكاي اما بعد حداي ،وا سيا عندما ارتحل النص
إى ما سمي بفن اأداء حيث الحدث اليومي والتكنولوجيا،
فأسها ي تقوية وبلورة وعي يتأسس عى الفوري واللحظي
رافضا اأزمنة اماضية ،وهازئا بأزمنة امستقبل ،وهذا اموقف
من اأزمنة استتبعه تعبر عن تبعر اأمكنة ي مرحهم
اماثل مجتمع ما بعد الحداثة .وتحويره إى وجود ضمني
افــراي ،وخلق التبعر ،وبذلك يتحقق امجتمع ما بعد
الحداي باعتباره مجتمع كل مكان .وتشر هذه امغايرة
وااختاف بامفهوم عن مفهوم الجيل السابق وآلية توظيفه
له.
نظرا لهذه امتغرات التي ذكرنا سنحاول أن نستطلع مسارا ت
التواصل أم اانقطاع بن الجيلن.
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ما يتاءم مع ااتجاهات الجديدة.
استنتاج :وهنا مكن القول إن هذا اانقطاع تعزا أسبابه إى
أن الجيل الاحق قطع شوطا بانفصاله وانقطاعه نظرا لحدوث
تغرات ذات إيقاع ريع ،أن التجربة السابقة بدأت بالفطرة
وبالتأثر بشذرات من هنا وهناك ،أما مرحلة الستينات فقد
ظهرت فيها اتجاهات ومدارس مرحية متنوعة ،جعلت أغلب
هذه التجربة للجيل الاحق غر مرتبطة بالسابقة.
التجديد التجييي ي اإخراج امرحي ي لبنان
ثم بدأ التحول والتغر ي أساليب اإخراج امرحي ي لبنان ي
مرحلة الثانينات والتسعينات حتى السنوات الحالية ،واعتمد
امخرجون مرجعية سميت مرجعية البدائل التي أفرزتها
العومة:
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 منهم من ظل ثابتا ي خياراته وي تأثره بالجيل السابق. ومنهم من قام بالتغير والتجديد وليس باانفصال.اتسمت أعال مرحين من أجيال متعاقبة بـ:
 تقي البعض أو اأغلبية الجديد والحديث والتجديدفاعتمدت أساليب إخراجية تتاءم مع اللحظة التاريخية التي
يعيشها امرح ي لبنان.
 رفض ااتباع حيث «تتبلور ي إمانه العميق ،ماهية الفكرأو اإبداع ،وليس ااتباع ،فهو يرى أن فكر اإنسان ا يولد إا
ي تعارض مع فكر إنسان آخر ،فإذا م يكن تعارضا ا يكون
فكرا ،بل يكون تقليدا وي أحسن الحاات ،رحا وتفسرا»،
وتدل عى ذلك امارسات اإخراجية التي قامت بها أجيال
امرح ي لبنان سواء أكان جيل الستينات أو الجيل الحاي،
أن القضية ا تتعلق بانقطاع الجيل الاحق عن الجيل السابق،
ولكنها عملية تتجدد.
 حرص بعض امرحين من الجيل الحاي عى مواصلةالتواصل مع السابق عى مستوى ااستعانة بالنص (عصام
محفوظ ،رمون دبارة ،شكيب خوري ،وعربا سعد الله ونوس،
توفيق الحكيم).
 اانقطاع من الجيل السابق عن الجيل الاحق الحاي وعدمامواكبة :تجربة روجيه عساف.
وي أغلب اأحيان هي عملية رفض مارسات الجيل الاحق
ويعود ذلك إى «الذهنية النفسية والفكرية التي هم عليها
بعض امرحين القدامى ،ذهنية تقليدية تؤمن باأبوة وا
تعر اهتاما للصرورة التاريخية» ،ومع ذلك نجد أن بعض
امخرجن من الجيل السابق قرروا التواصل والتفاعل مع الجيل
الاحق ،فمثا امخرج روجيه عساف ،قام بالتمثيل ي مرحية
من إخراج طابه مثل عصام أبو خالد وربيع مروة ،وها اليوم
مخرجان متميزان ي امرح ي لبنان ،أما بالنسبة إى التواصل
مع ااتجاهات وامدارس اإخراجية التي مارسها الجيل السابق،
فامقارنة ليست جائزة أن كل اأجيال استندت إى اأساليب
اإخراجية الغربية نفسها ولكن مع إضافة تأثرات التغرات
العلمية والتقنية ،ولكن اأمر يرتبط بالرؤية اإخراجية لقد
احظنا ي تجارب اإخراج ي امرح اللبناي أن بعض امخرجن
استخدموا امــدارس اإخراجية ذاتها ولكن بعضهم أجاد
توظيفها برؤية تجديدية.
التجييل والنص المسرحي في لبنان
ي الستينات برز عدد من الكتاب امرحين الذين ترجموا
واقتبسوا وألفوا نصوصا :كعصام محفوظ وبول شاوول وفارس
يواكيم وشكيب خوري ولطيفة وأنطوان ملتقى ورمون جبارة
وغرهم ،كا ظهر التأليف الجاعي ،وقد عالجوا ي هذه
النصوص قضايا سياسية واجتاعية وفلسفية ،وكتبوا عن قضية
فلسطن ،من منظور قومي ،وقد تنوعت اتجاهات النصوص
الفنية بن الكاسيي واعتمد النص ي بنيته الكاسيكية،
والواقعي والعبثي.
ولكن اأجيال امتعاقبة أو جيل اليوم م يعتمد نصا مرحيا
كتب للقراءة ،وإما كتب للخشبة ،كا أن أغلبهم قد انفصل
عنه ،فتأثروا ما ظهر من مفاهيم تتصل بالنص امرابط،
والتفاعي ,والفضاء الشبي ،والواقع اافراي ،ففي مرحلة
التسعينات حتى اليوم م يعتمد امرحيون البنية الردية
التقليدية« ،فسلكوا سبيل التأليف امتاهي وامتمثل للنص
امــا بعد حــداي اكتشاف امفارقة والغموض ،والطبيعة
غر امحددة ومفتوحة النهاية للواقع ،وكذلك رفضوا فكرة
الشخصية امتكاملة من أجل التأكيد عى الذات امتهدمة،
وامــجــردة من الصفات اإنسانية ،فــرزت مامح ما بعد
الحداثة امتشظية امتجهة نحو الحد من العاقات السلطوية،
والزيادة ي الخيارات الخاصة وي منح اأولوية إى التعددية،
واازدراء بالقيم الكرى وبالغائيات التي تنظم العاقات ي
اأرة والعمل والجيش وغرها .وتعم السلبية بوصفها القيمة
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الوحيدة التي يسعى الجميع لتحقيقها ما ينتهي بامجتمع
إى حالة من التذمر والقلق والتشاؤم» ،فرقة زقاق ونصوص
شاش باش وأرق الجملية .ومنها ما جعلت ثيمتها اأسياسية
الحرب اللبنانية ،وقضية امــرأة ،واموت كا ي مرحيات
«مــوت ليى» و»هــو الــذي رأى ،امــوت ي عيون« ..ماي
أون اين» الذين يعانون من أزمات النظام الدوي وأزمة
الدمقراطية وهجرة اأدمغة ،وغرها من قضايا نتجت من
مساوئ النظام العامي ،وحتى العري ،قضية فلسطن والقضايا
العربية».
كا أن للقضايا السياسية وااجتاعية حيزها الكبر ي فكر
هؤاء الشباب ومرحهم ،ابتداء من اأرة وانتهاء بالدولة
كا نجد ي أعال «أرق الجميلة»« ،ماي أون اين»« ،هو
الذي رأى» ،و»نص إسطنبوي» و»هللو» لطارق باشا ،كلها
تعر عن هواجسهم وعن معاناتهم اليومية والقلق اليومي.
ّ
وحتى العري قضية فلسطن والقضايا العربية ،ولكن برؤيتهم
هم أماط ثقافية ما بعد حداثية شكلت أسلوب صياغة البنية
الفنية ي النص.
تناسب ثقافة ما بعد الحداثة اأماط الجديدة لبنية نصوص
الشباب امــرحــي ،حيث نجد طمس الــحــدود بن الفن
والحياة اليومية ومحوها ،كا ي نصوص« :شاش باش»،
و»أرق الجميلة» ،و»هللو» ،وإزالــة التسلسل الهرمي بن
الراقي والجاهري ي الثقافة الدارجة وهذا ما اعتمده
الشباب ي نصوصهم ،وفضلوا اأسلوب اانتقاي امشوش،
وامحاكاة الساخرة  ،parodyوامعارضة  pasticheكا ي نص
«زنقة زنقة» إسطنبوي ،ااستهاك ورعة استعال اموضة
الدقيق للوقت والتهكم والسخرية  ،lronyوالهزل وامزاح
 ،playfulnessوااحتفال بامظهر الخارجي وبالثقافة التي ا
عمق لها.
 لغة الخطاب الشبابية ي هذا الجيل والعاقة مع متلقيهالجديد صيغت نصوصهم بلغة حوارية تشبه لغة امواقع
ااجتاع ّية ،لغة يخاطبون بعضهم بعضا ،ويخاطبون عدسات
التلفزة بلغة تحاول ااقراب إى الفصحى قدر اإمكان ،وهي
ما أسمح لنفي أن أطلق عليها تسمية «لغة امجال العام
العري» أو «لغة الفضاء العام العري».
فعى امستوى السياي ،كتبوا بلغة تخلو من الشعارات
العقائدية امسقطة من أعى ،بل يستخدمون اللغة الطالعة
من معاناتهم ،وامعرة عن مردهم عى اللغة امقعرة وعى
امصطلحات امؤدلجة ،لغة تكتنز ي دااتها معاي الثورة

وتنفتح عى أنساق فكرية تغيرية.
خاصة القول إن هؤاء مرحيي هذا الجيل مارسوا امرح
وأنتجوه وظلوا  -حسب وصف أوسكار وايلد نفسه  -داما
عى عاقة رمزية مع زمنهم ،قد سعوا لكتابة نص واعتمدوا
عى أساليب إخراج متطورة ومتجددة تجسد خطابهم وتفجر
لغتهم .فهم يغوصون عى زمنهم مستخدمن ااتجاهات
وامدارس اإخراجية نفسها ،ولكنهم أوفياء لزمنهم ومتغراته،
وذلك وفقا مفهوم النموذج امعري «الراديغم» أي «النسق
امعياري اإدراي» الذي ينظم تفكرنا ي حقل معن ويوفر
له اأسس واإطــار ويضع حــدوده ونطاقه مثل :امفاهيم
والنظريات وامنظورات ورؤية العام ،وهو الجيل الذي تتعزز
لديه قيمة الفرد امعنوية تعزيز الفردية individualism
والفردانية  individualityالتي تدعو إى مارسة الفرد
أهدافه ورغباته ومت كنتيجة معاكسة لتأثر كل القيود
الفكرية وااجتاعية وهي تناقض الجاعية collectivisme
السمة التي تتميز بها امجتمعات العربية إى حد كبر وا
سيا ي مرحلة الستينات ،مرحلة امد القومي واليساري
والشيوعي.
 تعزيز الذات لدى الجيل الجديد (زهور كرام) أنه فياقبل تم تدجن الذات باسم امؤسسة والجاعة والقبيلة،
باسم اآيديولوجية أو الخطاب السياي ،أما الذات لدى هذا
الجيل فهي تتعرى من كل هذا التدجن وتأي ضمن تجربة
امكاشفة وضمن اإحساس بالذات ي زمن التجربة.
بعد القيام بهذه القراءة التحليلية مارسات جيي الستينات
وامرحلة الحالية امرحية توصلنا إى ااستنتاجات التالية:
 وجود تآلف إرادات جيلن أو أكر  -وا أقول تطابقها -وذلك من خال قدرة هذه اأجيال عى التتابع :ويبدو ذلك
جليا بتأثرير الحكواي ي أعال رفيق عي أحمد ي لبنان.
 اانقطاع مع ما سبق من تجارب ،وقد حصل ذلك عىمستوى البنية الفنية والرؤية الفكرية .ويبدو ذلك جليا
ي مارسة اإخ ـراج لدى امرحين الجدد مقابل الثبات
الكاسيي وأعزو ذلك إى أن التطور والتغرات م يجريا كا
هو اليوم ،فاليوم ومنذ مدة تجري التغرات بإيقاع ريع ما
يعني أنه من السهولة مكان أن تحدث قطيعة.
 الخاف ي جيل واحد :وقد يثر تعبر الجيل عند إطاقهكثرا من الخاف سواء بن جاعات ي الجيل الواحد ،أو بن
جاعات جيل وآخر ،هكذا مكننا أن نعرف الجيل عى نحو
عام.
 الراع الطويل اأمد بن جيلن وذلك حن تكون الفجوةبن جيل بعينه وجيل آخر كبر ،يدل ذلك عى أن الجيل
الحاي قد بدأ يفك شفرة عره وزمنه ويسر ي طريقه،
فعى بعض الجيل السابق الذي مارس ااستعاء عى نتاج
الجيل الحاي وعدم ااعراف به وبنتاجه كا ذكرنا سابقا،
أن يفك أيضا هذه الشفرة أنه ا عودة إى الــوراء ،أنه ا
مكن تفكيك هذه اإشكالية العائقية بن اأجيال ،إا ي حال
اعراف كل جيل باآخر ونحن كعرب نفقد هذا ااعراف أننا
م نتمرس العقل النقدي الحر ،وذلك باأخذ ما يحمله كل
جيل ي نسغ عمله الفني من بذور التغير والتطور ولكن
دون التخي عن مفهوم كل جيل لخصوصة الهوية امتغر
وامتحرك وامتطور.
«من اأوراق البحثية ملتقى الشارقة السادس عر للمرح
العري ،ومهرجان دبا الحصن الرابع ي الفرة ما بن  27فراير
و 3مارس .»2019
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جريدة كل المسرحيين

هذا البحث ،قدمته ي نــدوة «امــرح والحرب» مهرجان
الكويت امرحي الخامس عر عام 2014؛ ولعل أغلب
من سيقرأ عنوانه ،سيتبادر إى ذهنه الحديث عن الحرب
العامية الثانية؛ بوصفها آخر الحروب العامية ،التي تناولها
امــرح كثرا؛ حيث إنها الحرب اأقــرب تاريخا ،واأوســع
انتشارا ،واأقوى تدمرا .وهناك من سيظن أن حديثي سيدور
حول امرحيات ،التي تناولت الحروب العربية ضد الكيان
الصهيوي؛ منذ نكبة  1948مــرورا بهزمة  1967وصوا إى
انتصارات أكتوبر  ..1973إلخ هذه التوقعات!! ولكن عنوان
بحثي وتحديده ببدايات امرح ي مر؛ رما سيثر الفضول
حول معرفة عاقة امرح ي مر بالحرب منذ أواخر القرن
التاسع عر وحتى عام 1925؛ بوصفها الفرة الزمنية امحددة
ي البحث.
إنسانية المسرح لجرحى الحرب
أول حرب اهتم بها امرح ي مر ،كانت الحرب بن فرنسا

وبروسيا (الوايات اأمانية) ،التي نشبت ي يوليو ،1870
عندما افتتحت اأوبـرا الخديوية موسمها الثاي ي أكتوبر
 ،1870بعرض مرحية (امحظية) .وأن مر ا عاقة لها بأي
طرف من الطرفن امتحاربن ،فقد تعاملت مع اأمر مرحيا
من منطلق الفكر اإنساي الذي ا يفرق بن منتر ومنهزم،
أو بن قتيل وجريح؛ عندما قالت – مجلة وادي النيل عام
 - 1870ي إعان امرحية« :وقد جعل متحصل إيراد التياترو
ي تلك الليلة معدا إعانة الجرحى وامرى من كل الفئتن
امتحاربتن ي الحرب القامة اآن بن الروسية والفرنساوية.
وانتقل هكذا ربح هذه اللذات الدنيوية إى وجه الخرات
اأخــرويــة .ومــن أراد الترع بــيء ما غر أجــرة الدخول
فليسلمه إى من هو منوط بذلك داخل باب التياترو امذكور
ليقيد باسمه ي دفر مخصوص هناك لذلك» .وتم العرض
بالفعل ،وبلغ اإيراد أكر من سبعن ألف فرنك بفضل حضور
الخديوي إساعيل ي صحبه وي عهده اأمر محمد توفيق
وشقيقه اأمر حسن ،باإضافة إى الوزراء وكبار رجال الدولة،
كا قالت امجلة.
وي عام  1877نشبت الحرب بن روسيا والدولة العثانية،
واشركت مر فيها مجموعة من الجنود – بوصفها واية
عثانية – وكانت بوادر هزمة العثانين واضحة – قبل انتهاء
الحرب – حيث جُ رح كثر من الجنود امرين ،فتشكلت
ما يُسمى بـ(الجمعية الوطنية مساعدة جرحى الحرب

امرين) ،وكان من أعضائها ،كا ذكرت جريدة اأهرام ي
يناير  :1877البارون دي منشة ،وسليم عنحوري ،وإسكندر
قطة ،والفونس دقية ،وسلمون سامة ،وإبراهيم عرب،
وسليم مخلع ،وأحمد أمن بك .هذه الجمعية أحيت ليلة
فنية مرحية بتياترو زيزينيا ،خصصت ريعها لهؤاء الجرحى؛
حيث عرضت فرقة يوسف الخياط عرضا مرحيا ،بجانب
الغناء والطرب من قبل عبده أفندي الحموي والشيخ الليثي.
الحرب ي عروض فرقة سليان القرداحي
ي عام  1886بدأ امرح العري ي مر التعامل مع توظيف
الحرب ي النصوص امرحية وعروضها ،من خال جورج مرزا
– محرر جريدة (ااتحاد) باإسكندرية – عندما ألف مرحية
(زنوبيا) ،التي عرضتها فرقة سليان القرداحي باأوبرا
الخديوية يوم  .1886 /3 /30وقد أخرنا بذلك أمن شميل ي
مقاله مجلته (الحقوق) ،تحت عنوان (إحياء آثار)! فقد ذكر
لنا فحوى العرض امرحي من خال قصة زنوبيا التاريخية
وحروبها الكثرة من أجل ترسيخ إمراطوريتها .والشاهد ي
اأمر أن العرض امرحي انتهى موقف صلح بن امتحاربن
ي إحدى حروب زنوبيا .وهذا الختام علق عليه كاتب امقال
– أمن شميل – قائا« :وكنا نود لو ختم اأمر بكال التاريخ،
وهو بعد أن دخل أورليانوس قير تدمر بالصلح ،وخيانة
أهل تدمر من تركهم فيها من عساكره ،رجع فاي عسكر
زنوبيا ،وقتل كثرا من اأهلن ،وأر زنوبيا معه ودخل رومه
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بافتخار ا مزيد عليه ي مركبة جميلة الصنعة تجرها أربعة
وعول ،فإن هذا الختام فيه من امراي الجميلة ما يليق مثل
التياترو امذكور».
وهنا نجد أن الكاتب ي نصه ،استخدم جزءا من تاريخ زنوبيا،
اختتمه بانتصار لها ي إحدى حروبها .أما الناقد – كاتب
امقال – فكان يرغب ي أن العرض امرحي – كا رآه  -ينتهي
بوقوع زنوبيا ي اأر بعد حربها ،كا جاء ي التاريخ! وهذان
اموقفان امتعارضان – بن امؤلف والناقد – يوضحان إى أي
مدى كان توظيف الحرب مثرا للجدل ي العروض امرحية ي
القرن التاسع عر ي مر!
ومن الواضح أن أمن شميل كان متابعا جيدا لعروض فرقة
سليان القرداحي ،التي تخصصت ي توظيف الحروب ي
عروضها امرحية من أجل إبـراز امعاي اإنسانية والفكر
اإنساي ،الذي ا يختلف عليه البر – ي هذه الفرة – حيث
كتب الناقد مقالة كبرة ي مجلته (الحقوق) – أبريل 1886
 تحت عنوان (غرائب أخبار ونــوادر إعصار) ،حول ثاثةعروض مرحية لفرقة سليان القرداحي ،تدور حول الحروب
اليونانية القدمة ،والدروس امستفادة منها إنسانيا :امرحية
اأوى (أندروماك) تأليف راسن عن حرب طروادة ،والثانية
مرحية (تلياك) تأليف الفرني فنالون ،وتدور أحداثها حول
حرب فينيقيا ،والثالثة مرحية (بكاليون ملك صور) لفنالون
الفرني أيضا ،وتدور حول حروب اأرة الواحدة.
صاح الدين اأيوبي المحارب اإنسان
عندما أراد سليان الحداد أن يفتتح موسم فرقته امرحية
بصورة قوية عام  ،1893أراده قويا من خال عرض مرحي
تاريخي ُمرجم؛ حيث إن اموضوعات اأجنبية امرجمة تلقى
إقباا جاهريا كبرا .فقام ابنه (نجيب الحداد )1899 - 1867
بتعريب مرحية (الطلسم  )Talisman heأو (التعويذة)
للكاتب اإنجليزي السر والر سكوت ،وهي مرحية تحي
قصة شجاعة صاح الدين اأيوي ي حروبه ضد الصليبين،
وكيف استطاع بنبله وشجاعته أن يح ّول أعداءه إى أصدقاء.
وقد ع ّربها نجيب الحداد تحت اسم (السلطان صاح الدين
اأيوي مع ريكاردوس قلب اأســد) ،وقدمها والده سليان
الحداد عى خشبة دار اأوبرا الخديوية يوم .1893 /3 /28
والطريف ي أمر هذا العرض؛ إن الجمهور امرحي العري
عرف – وأول مرة  -شخصية صاح الدين اأيــوي بصورة
مرحية!! والغريب أن هذا التعارف جاء من خال رؤية
الكاتب اإنجليزي لهذه الشخصية العربية اإسامية ،وم
يعرفها الجمهور امرحي العري من خال الرؤية العربية أو
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التأليف العري للمرح ي تلك الفرة؛ أن التأليف امرحي
م يشتد عوده بعد!!
وما نرته الصحف عن هذا العرض – ي حينه – يعكس لنا
مدى اهتام امؤلف اإنجليزي باأفكار اإنسانية ومعانيها،
التي تجلت ي حروب صاح الدين ملوك أوروبا! كا عكست
أيضا أمانة ا ُمع ّرب ي نقل هذه اأفكار وتعضيدها باأشعار
امناسبة ،ناهيك بإيجابيات هذا العرض وقيمته ي نقل صورة
الحرب عى خشبة امرح! وخر دليل عى ذلك ،ما نقلته
جريدة (امقطم) بتاريخ  ،1893 /3 /29قائلة تحت عنوان
(الجوق العري ي اأوبرا الخديوية):
«كانت الليلة البارحة أوى اللياي الخمس التي عزم الجوق
العري بــإدارة حرة اأديــب سليان أفندي الحداد عى
إحيائها بتمثيل الروايات العربية ي اأوبرا الخديوية ،فمثل
روايــة صاح الدين اأيــوي وريكاردس قلب اأســد ،وهي
مأخوذة عن قصة شهرة أسمها الطلسم (تلسمن) وضعها
السر ولر سكوت اإنجليزي الشهر ،وضمنها بعضا من
الوقائع التاريخية ي ذلك العر بعد أن ترف بها كا
يقتضيه امقام .وقد أفرغ حرة اأديب نجيب أفندي حداد
بعض حوادثها ي قالب الروايات التمثيلية ،ووشاها باأشعار
الرائعة ومثلت أمس ي اأوبرا الخديوية أمام جمهور غفر
من نخبة الوجهاء واأدبــاء؛ فأجاد اممثلون ي مثيل ما
تضمنته من العواطف حتى أمسينا والعيون شاخصة إى ما
يبدو أمامنا من امشاهد الشائقة .والقلوب خافقة لتناولها
عوامل متفرقة بن الحزن والفرح؛ فكأنها مرآة تنعكس فيها
أشباح اممثلن وصور عواطفهم فتؤثر فيها تأثرا يختلف
باختاف امؤثرات وتتنوع بتنوع اانفعاات .وقد كان ي

جملة الذين أجادوا ي التمثيل ممثل صاح الدين اأيوي؛
فمثل رصانته وحكمته وشجاعته وعدله ي الرعية أحسن
مثيل ،وأجــاد ريكاردس املقب بقلب اأســد كل اإجــادة
وهو عى فراشه يشكو تباريح اأم ،وقد نغص عيشه وزاد
سقمه واعتاله ما كان يراه من تهاون املوك امتحدين معه
وتقاعدهم عن الحرب والجاد .وأحسنت شقيقته جوليا ي
مثيل شعائر الحب والهيام لذلك الفارس الجميل الذي خلب
القلوب ما أبداه من حُ سن البيان ،عندما وقف حائرا ي أمره
ا يدري أيجيب داعي الرف فيبقى قاما عى حراسة العلم
الذي وكلت إليه حراسته ،أم يجيب دواعي الهوى ويلبي
نداء حبيبته .أما البارون عشيق جوليا فطرب اأذان بنغاته
الشجية وحرك اأشجان بإنشاده الرخيم حتى و ّد الحارون
لو طالت ساعات إنشاده ولو أنهم كلهم أذان استاع
ألحانه .وخاصة القول إن هذه الليلة كانت جامعة لكل ما
يق ّر الناظر وير الخاطر فانرف الحارون وهم يثنون
ويشكرون».
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وعندي أن لهم عذرا فيا جــا ُءوه؛ أن هذا الفن امقدس
الجليل منقول اجتهادا عن امراسح اأجنبية ،وهو حديث
العهد ي قطرنا .وعى كل حال ،فهم مشكورون عى خدماتهم
اأدبية .هذا وما كنت ممن فطر عى تلقي هذا الفن ،وقد
مارسته علا وعما ورسا وصناعة من سنة  ،1885ي بدئ
جمعية امعارف اأدبية مر ،التي ا تزال ترفل ي بحبوحة
التقدم إى اآن .وقد كنت أحد مؤسسيها ،وقد مارست عى
غرها من مراسح التمثيل .قد حدا ي حادي اأمل أن أضع
هذه الرواية امساة (باللقاء امأنوس ي حرب البسوس)
جعلتها باكورة أعــاي ،متضمنة بعض حــوادث العرب ي
الجاهلية ،مضافا إليها بعض وقائع مختلفة مبتكرة قى عي
بها ذوق هذا الفن الدقيق».
ومن هذا امنطلق قامت جمعية اأحوال الرقية بتوظيف
إحدى الحروب العربية ي عرض مرحي ،أخرتنا به جريدة
(امقطم) بتاريخ  ،1897 /9 /9قائلة« :عزمت جمعية اأحوال
الرقية أن مثل مساء غد ي مرسح حرة الشيخ أي خليل
القباي أول رواية من رواياتها امتسلسلة ،وهي رواية (شرين
بنت املك كرى أنو روان) ،تتجى فيها معركة حربية بن
العرب والعجم ،ويطرب الجمهور خال التمثيل الشيخ صالح
العوام مع جوقته».
العرض الممنوع إنسانيا
ي عام  1897نشبت الحرب بن اليونانين والدولة العثانية
بقيادة الفريق (أدهم باشا ابن فرهاد الجركي) القائد العام
للقوات العثانية ،الذي نجح ي هزمة اليونانين وااستياء
عى عدة مدن منها :اريسا ،وتريكاا ،وفولو ،وفرساا،
ما اضطر الدولة اليونانية لطلب الصلح ،ودفــع غرامة
كبرة للدولة العثانية .وبعد عام من انتهاء هذه الحرب،
أرادت (جمعية الراج امنر) ي اإسكندرية مثيل مرحية
بعنوان (أدهم باشا)!! ومن امعروف أن الجالية اليونانية
ي اإسكندرية – ي تلك الفرة – كانت أكر جالية أجنبية
ي اإسكندرية ،ومثيل هذه اأحداث ي عرض مرحي من
اأمور غر امستحبة ،خشية حدوث ما ا يُحمد عقباه! ما
يعني أن امرح م يكن موفقا ي عرض أحداث هذه الحرب!
وقد أسهبت جريدة (امقطم) ي يناير  1898ي رح هذا
اأمر ،قائلة:

«كانت جمعية ال ـراج امنر قد عزمت عى مثيل رواية
(أدهم باشا) ي امرسح العباي مساء أمس .وما كانت تلك
الرواية تشتمل عى أمور ليس من الحكمة إظهارها ي مثل
هذا الحن؛ بعد أن انتهت الحرب وأوشكت العائق السياسية
أن تعود إى مجراها اأول .فقد ارتــأى سعادة محافظنا
الفاضل وجناب حكمدارنا النشيط أن يعرضا عى مثيلها.
فدعا سعادة امحافظ أعضاء جمعية الراج امنر وأبان لهم
أن الحكومة ا تبيح لهم مثيل الرواية امذكورة؛ فطلبوا من
سعادته أن يأذن لهم ي استحضار جوق إسكندر أفندي فرح
ليمثل رواية من رواياته؛ أنهم م يكونوا عامن أن الحكومة
منعهم من مثيل رواية (أدهم باشا)؛ وأنهم باعوا التذاكر
كلها .فتداول سعادته مع حرة الحكمدار وقررا أن ا يرخص
للجمعية بتمثيل أي رواية كانت ي ليلة أمس؛ دفعا لالتباس!
إذ قد يتوهم البعض أن الرواية التي مثلت هي رواية (أدهم
باشا) ا سواها .فأجابوا طلبه بالقبول بعد أن أكدوا لسعادته
مس عواطف النزاء اليونانين».
بأنهم ا يقصدون ّ
الحرب بن المسرح والسينما
ي بداية القرن العرين – ومع انتشار اأرطة السينائية
– استطاعت الفرق امرحية أن تستغل اللقطات الصامتة
امصورة لبعض الحروب ي اأرطــة السينائية ،وعرضها
ي نهاية العروض امرحية ،أو بن فصولها! ففي مارس عام
 – 1902كا أخرتنا جريدتا مر واأخبار  -عرضت فرقة
إسكندر فرح مرحيتي (عظة املوك) و(ضحية الغواية)
عى مرح شارع عبد العزيز بطولة الشيخ سامة حجازي،
وبعد كل عرض مرحي ،تم عرض فصول سيناتوغرافية
لبعض لقطات من حرب الرنسفال ،التي كانت بن إنجلرا
ومستعمرات البيض ي جنوب أفريقيا.
وخر مثال عى ذلك ،ما ذكرته جريدة (امؤيد) بتاريخ /10
 ،1904 /7قائلة« :مثل جوق حرة إسكندر فرح هذا امساء
رواية (صاح الدين) الشهرة بحسن مناظرها ،ويقوم بأهم
أدوارها حرة اممثل البارع وامطرب الشهر الشيخ سامة
حجازي .ويعقبها ألعاب الصور امتحركة الجميلة امناظر،
ستقدم منها أربع وقائع بحرية وبرية من حرب الروسيا
واليابان ،وهي ليلة خصوصية لحرة توفيق فرح شقيق
حرة مدير الجوق فنحث اأدباء عى مشاهدتها».
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المسرح والحروب العربية القديمة
احظ اأديب جرجس مرقس الرشيدي أن توظيف الحرب
ي النصوص امرحية ،يقوم عى الرجمة والتعريب،
فأراد أن يدي بدلوه من خال تأليف مرحية عربية عن
الحروب الجاهلية ،وتحديدا عن (حرب البسوس)! وبالفعل
نر مرحيته عام  1897بعنوان (اللقاء امأنوس ي حرب
البسوس) ،موضحا فيها اأفكار اإنسانية ومعانيها من خال
الفكر الجاهي للحروب اإنسانية امسجلة ي تاريخ أيام
العرب .وقد عر امؤلف ي مقدمة مرحيته عن أمور إنسانية
ترف فيه من إضافة
وجدها ي هذه الحروب ،ناهيك عا ّ
وحذف من أجل إبراز امضامن اإنسانية العربية ي العر
الجاهي .وي ذلك يقول امؤلف ي مقدمة مرحيته امنشورة:
«يعلم حرات ال ُقراء اأفاضل أن بعضا من مؤلفي الروايات
التمثيلية ،قد مالوا مع اأهــواء ي كثر من مؤلفاتهم
التشخيصية ،حبا ي اانتشار .وا أدري أذلك ناتج عن عدم
مارستهم لهذا الفن ،أو لقلة ترددهم عى امراسح التمثيلية!
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وداعا
إسماعيل محمود
عمرو دوارة

الفنان القدير إسماعيل محمود الذي رحل عن عالمنا مساء يوم اأحد
الموافق السابع من أبريل ( ،)2019ممثل مصري متمز من مواليد عام
 1950بمحافظة «اإسكندرية» لعائلة تنتمي جذورها إلى قرية «العتامنة»
مركز طما محافظة «سوهاج» ،فوالده هو الشيخ محمد محمود العتموني
الذي رحل من سوهاج واستقر في اإسكندرية.
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بدأت هوايته للتمثيل مبكرا أثناء طفولته وبالتحديد أثناء مرحلة
الدراسة اابتدائية عندما اشرك برنامج لأطفال .وبعد حصوله
عى شهادة الثانوية العامة التحق ي بداية دراسته الجامعية بكلية
الحقوق (جامعة اإسكندرية) ،وذلك استجابة لرغبة والده واأرة،
وهربا من االتحاق بكلية الرطة كأغلب أشقائه ،ولكنه م يستطع
ااستمرار بها فدرس مدة عام واحد فقط بكلية الحقوق ،وذلك قبل
أن يقرر تركها لحرصه عى صقل موهبته ي التمثيل بالدراسة ،فالتحق
بامعهد «العاي للفنون امرحية» ،الذي تخرج فيه بالحصول عى
درجة بكالوريوس الفنون امرحية (قسم التمثيل واإخراج) عام
 ،1975وتعد دفعته من الدفعات امتميزة حيث ضمت عددا من
اموهوبن الذين نجحوا ي تحقيق النجومية والشهرة بعد ذلك (ومن
بينهم الفنانون :فاروق الفيشاوي ،فاطمة مظهر ،إبراهيم يري،
عاد رشاد ،سامي العدل ،وجدي العري ،محمود مسعود ،محسن
حلمي ،نادية شكري ،راوية سعيد ،حمدي حافظ ،يوسف رجاي ،عبد
الله إساعيل).
انضم مجرد تخرجه إى أرة «مرح الطليعة» ،وهي الفرقة التي ظل
يعتز باانتاء إليها طوال فرة حياته الوظيفية .كانت بدايته الفنية
بالفرقة مع مجموعة من زماء دفعته (فاروق الفيشاوي ،إبراهيم
يري ،محمود مسعود ،محسن حلمي ،يوسف رجاي) ،وذلك قبل أن
يحقق كل منهم نجاحه وانتشاره ي بداية الثانينات.
وقد حقق الفنان إساعيل محمود نجاحه وانتشاره وشهرته من خال
مشاركته بعدد من امسلسات والسهرات التلفزيونية ،ما دفعه
لركيز جهوده بها عى حساب أعاله ببقية القنوات الفنية اأخرى
وخصوصا امرح عشقه اأول .وقد لعب ي البداية عدة أدوار
صغرة ببعض اأفام وامسلسات ولكنها كانت مؤثرة دراميا فنجحت
ي لفت اأنظار إليه ومن بينها دوره ي كل من :فيلم «حد السيف»
(عام  ،)1986ومسلسل «غوايش» (عام  ،)1987ثم بعد ذلك توالت
أعاله التي حققت له النجاح.
والحقيقة ،إنه رغم إجادته تجسيد مختلف الشخصيات الدرامية
التي أسندت إليه فإن دور” زاهر” أكر أبناء العمدة سليان غانم
(ووصيفة) مسلسل «لياي الحلمية»  -الذي بدأ ظهوره بالجزء الثاي
عام  - 1988يعد من أهم الشخصيات الدرامية التي قام بتجسيدها،
خاصة بعدما حققت له تلك الشخصية الشهرة الجاهرية الواسعة،
وقد يفر ذلك اقتناعه وحاسه لتقديم الجزء السادس (عام )2016
بعد عدة سنوات ،وبعد رحيل كل من امبدعن :امؤلف أسامة أنور
عكاشة وامخرج إساعيل عبد الحافظ والفنان ممدوح عبد العليم،
واعتذار كل من يحيى الفخراي وصاح السعدي عن امشاركة ،حيث
استمر الفنان إساعيل محمود ي تجسيد شخصية «زاهر» مع بقية
الشخصيات التي استمر ظهورها بالجزء السادس (والتي جسدها
مجموعة من كبار اممثلن وي مقدمتهم :صفية العمري ،إنعام
سالوسة ،هشام سليم ،إلهام شاهن ،ريف منر ،محمد متوي،
محمد فريد ،عهدي صادق ،وآخرون).
هذا ومكن تقسيم مساهاته الفنية الرية طبقا اختاف القنوات
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الفنية كا يي:

أوا :مشاركاته السينمائية
م تستطع السينا لأسف ااستفادة من موهبة وخرات هذا الفنان
القدير ،خاصة مع رفضه القاطع بتقديم أي تنازات فنية ،فقد
أر منذ بدايته السينائية ي سبعينات القرن اماي عى رفض
امشاركة بأدوار هامشية ا تتناسب مع حجم اأدوار التي يشارك
بها ي امرح أو الدراما التلفزيونية ،خاصة وأنه يؤمن ماما بأن
السينا هي التي تظل الذاكرة الحقيقية لكل فنان ،ولذا م يتجاوز
رصيده السيناي طوال مسرته الفنية عدد عرة أفام ،وتضم
قامة مشاركاته السينائية اأفام التالية :القطط السان (،)1978
التخشيبة ( ،)1984مشوار عمر ،حد السيف ( ،)1986مطاردة ي
اممنوع ( ،)1993عصافر النيل ( .)2000ويذكر أنه قد تعامل من
خال هذه اأفام مع نخبة من امخرجن امبدعن ومن بينهم :عاطف
سام ،محمد خان ،حسن يوسف ،عاطف الطيب ،مدحت بكر،
مجدي أحمد عي.
ثانيا :أعماله التلفزيونية
تعد الدراما التلفزيونية هي امجال الرحب الذي سمح للفنان
إساعيل محمود بكشف موهبته وتحقيق شهرته الجاهرية ،فمن
خالها شارك بأداء بعض الشخصيات الدرامية الرية فيا يزيد عى
مانن مسلسا ،كا أن من حسن حظه أن بعض تلك امسلسات قد
حققت نجاحا جاهريا كبرا وأعيد إذاعتها أكر من مرة.
ويحسب له مشاركته ي الكثر من اأعال الدرامية البارزة وتقدمه
لعدد من الشخصيات الدرامية امهمة التي داما ما يتذكرها الجمهور،

[

نوافذ

[

ومن بينها :إن فاتك امري ،أخت الرجال.
ثالثا :مشاركاته اإذاعة
يحسب ميكرفون اإذاعة قدرته عى ااستفادة من موهبة هذا
الفنان القدير وتوظيف خراته الفنية ،خاصة مع ميزه ي اأداء باللغة
العربية الفصحي أيضا ،فأتاح له فرصة امشاركة ي بطولة وأداء عدد
كبر من اأدوار الرئيسية وعرات الشخصيات الدرامية الرية من
خال امسلسات والتمثيليات والسهرات اإذاعية ومن بينها :فرسان
الحب والحرب ،اأرفية ،ابن السلطان ،القاهرة كامل العدد ،كفر
نعمة ،العصافر ،أوراق رسمية ،اإمام محمد عبده ،وذلك بخاف
مشاركاته ببعض امرحيات العامية امرجمة التي إعدت لإذاعة
بالرنامج الثقاي (الرنامج الثاي).
رابعا :أعماله المسرحية
شارك الفنان إساعيل محمود خال مسرته الفنية ي بطولة ما يقرب
من عرة مرحيات فقط ،وذلك عى الرغم من بداياته امرحية
والتي لفتت اأنظار إى موهبته امؤكدة ،حيث اضطر منذ منتصف
الثانينات القرن اماي إى توجيه اهتامه إى الدراما التلفزيونية
بعدما وجد أن فرصه امرحية قد أصبحت محدودة جدا مقارنة
ما يعرض عليه من أدوار متميزة بامسلسات ،هذا ومكن تصنيف
مشاركاته امرحية طبقا اختاف طبيعة الفرق كا يي:
 - 1فرقة «مرح الطليعة» :أبوزيد الهاي ،هري الرابع (،)1978

الجدران ،ليلة القتلة ( ،)1979الكلمة واموت ( ،)1984كيف تتسلق
دون أن تتزحلق (.)1985
 - 2فرق مسارح الدولة اأخرى :حدث ي وادي الجن (وزارة الثقافة
  ،)1982مغامرة امملوك جابر (القومي  ،)2000 -زهرة الصحاري(الغد .)2001 -
 - 3بفرق القطاع الخاص :سهرة مع الضحك (لفرقة استوديو اممثل
 .)1982وقد تعاون من خال امرحيات السابقة مع نخبة من امخرجن
امتميزين من بينهم :سمر العصفوري ،رأفت الدويري ،ماهر عبد
الحميد ،محسن حلمي ،مراد منر ،نار عبد امنعم ،نور الريف،
أحمد عبد العزيز ،ليى سعد.
ويتضح من قامة مشاركاته امرحية السابقة أنه م يشارك سوى ي
مرحية واحدة من مرحيات فرق القطاع الخاص ،وهي ي الحقيقية
تجربة متفردة ا تنطبق عليها سات امرح التجاري ،بل هي أقرب
إى العروض التجريبية الجادة ،حيث تحمل مغامرة إنتاجها كل من
الفنان القدير نور الريف وامؤلف عي سام ،وهي تتكون من ثاث
مرحيات (الكاتب والشحات ،الكاتب ي شهر العسل ،امتفائل)
وشارك ي بطولتها بخاف النجم نور الريف كل من الفنانن :أحمد
بدير (بامرحية اأوى) ،إساعيل محمود (بامرحية الثانية)،
وسوسن بدر ومن بعدها مها عطية سامة (بامرحية الثالثة).
هذا ومكننا من خال رصد ودراسة قامة اأعال التي شارك ي
بطولتها أن نقرر أنها جميعا أعال تتسم بالجودة والرصانة ،وأن
أدواره بها متنوعة وا تتشابه بل عى النقيض فإن كل منها يعد دورا
جديدا وبالتاي يضعه ي تحد جديد ،وأن جميعها تؤكد ميزه ي اأداء
 سواء كانت باللغة العربية الفصحى أو العامية  -كا تؤكد مهارتهي تجسيد الشخصيات امركبة ،تلك اأدوار التي تتطلب منه دراسة
اأبعاد الدرامية لكل شخصية بدقة وخصوصا البعد النفي ومدى
تأثره عى كل من البعدين امادي وااجتاعي بعد ذلك.
وما سبق يتضح أيضا أن هذا الفنان اأصيل الذي حافظ عى
معيار االتزام والجودة بجميع أعاله الفنية با استثناء يظل موذجا
جيدا ورائعا لعدد كبر من الفنانن اأكادمن الذين نجحوا ي صقل
موهبتهم بالدراسات اأكادمية وحرصوا طوال مشوارهم الفني
عى امحافظة عى التقاليد امهنية وإعاء القيمة الفنية بالتدقيق
ي اختياراتهم ،وعدم تقديم أي تنازات مها كانت امغريات أو
الضغوط الحياتية .وما يثر الدهشة والتعجب أن هذا الفنان اأصيل
م يحظ بنصيبه وحقه من اأضواء ومظاهر التكريم أو حتى بالتوثيق
أعاله ،فسقط سهوا من ذاكرة «قاموس امرح» ،ومن «موسوعة
اممثل ي السينا العربية» ،وحتى من «دليل الفنانن» الذي أصدرته
نقابة امهن التمثيلية بثانينات القرن اماي!! ،وم يكرم ي حياته إا
بعدد قليل جدا من امناسبات  -وذلك عى الرغم من ميزه وحصوله
عى بعض الجوائز  -ولعل أهمها طبقا لتريحه تكرمه بفعاليات
الدورة الخامسة عر مهرجان «امرح العري» عام ( 2017الذي
نظمته الجمعية امرية لهواة امرح”).
حقا كم أسعدي الحظ بااقراب من عام هذا الفنان اأصيل الذي
ظل محافظا عى روح الهواية الحقيقية بداخله ،وزاهدا ي اأضواء
امصطنعة حول النجوم ،ومقتنعا بأهمية الدور الذي يقوم به
كمشارك ي تقديم النصوص والقضايا التنويرية لخدمة مجتمعه،
لذلك فقد ظل يعيش ي منزله القديم منطقة «القباري» محافظة
اإسكندرية ،وم يركها طوال حياته رغم تحقيقه للشهرة!! ،فكان
يقيم بشقته مدينة القاهرة أثناء ارتباطاته باأعال الفنية فقط،
بل وكثرا ما كان يفضل العودة لإسكندرية مجرد إنهاء ارتباطاته
بالتصوير أو التسجيل اإذاعي ،وم يكن يحبذ عى اإطاق امشاركة
بالسهرات الفنية أو حضور امهرجانات وااحتفاات .فقد ظل طوال
حياته يقدس الحياة اأرية ،وقد انجب ابنة واحدة ،وعاش مهموما
بتنشئتها عى الطريق السليم ،حتى أنه رح بإحدى أحاديثه« :امنى
أن تكون إبنتي أهم يء ي الدنيا وأنا أعمل لذلك ،هذه مسؤولية
كبرة وهم شخي أضعه ي أول اهتاماي ،وأمنى أن أوفق ي
تنشئتها بشكل يرضيني ويرضيها وأن تنجح ي امساهمة ي خدمة
مجتمعنا».
رحم لله فقيدنا الغاي الفنان القدير إساعيل محمود وغفر له ذنبه
وأدخله فسيح جناته إن شاء الله جزاء إخاصه ي عمله وحرصه عى
إسعادنا وعى إسعاد جميع زمائه بأخاقه الدمثة وسلوكياته الراقية.
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جريدة كل المسرحيين

خاصة من خال مشاركاته مع كل من امخرج القدير إساعيل عبد
الحافظ وامخرج امتميز جال عبد الحميد .ويعد دوره مسلسل
«لياي الحلمية» من أهم اأدوار التي قدمها حيث جسد ي العمل
بأجزائه الخمسة شخصية «زاهر» نجل «سليان غانم» (الفنان
صاح السعدي) ،وكذلك مشاركته ي مسلسل «شارع امواردي» (مع
امخرج إساعيل عبد الحافظ أيضا) عام  ،1990الذي جسد خاله
شخصية امعلم «خميس» ،كا قدم دورا مها ي مسلسل «أرابيسك»
مع امخرج جال عبد الحميد والنجم صاح السعدي ،حيث جسد
شخصية «الضابط حمدي» خال أحداث العمل الذي عرض عام
 ،1994وذلك إضافة إى مشاركته ي بطولة مسلسل «زيزينيا» بجزئيه
اأول والثاي مع امخرج جال عبد الحميد أيضا والنجم يحيى
الفخراي عام  1997وذلك بتجسيده لشخصية «عران» .وكذلك عمل
إساعيل محمود ي مسلسل «أم كلثوم» مع امخرجة القديرة أنعام
محمد عي والنجمة صابرين عام  1999وجسد شخصية «محمود
الريف» ،وي مسلسل «العصيان» من إخراج أحمد السبعاوي
وبطولة النجم محمود ياسن قدم أحد أدوار البطولة ي العمل من
خال تجسيده لشخصية «عاصم الغرباوي» (نجل محمود ياسن)،
اابن الذي تسوقه زوجته لي يرفع قضية حجر عى والده الذي ظل
داما يحسن إليه ،لكن رؤيته لوالده منكرا أمامه أعادته إى رشده،
وتتصاعد اأحداث بقتله ،ويتم البحث عن القاتل طوال اأحداث
الدرامية للعمل .وخال اأعوام اأخرة تألق الفنان إساعيل محمود
من خال مشاركته مسلسل «الجاعة  »2مع الكاتب وحيد حامد
وإخراج ريف البنداري وتجسيده لشخصية «محمد نجيب» أول
رئيس جمهورية مر ،وكذلك من خال عمله مع الزعيم عادل إمام
ي مسلسلن ها «صاحب السعادة» عام  ،2014و«أستاذ ورئيس
قسم» عام .2015
ويجب التنويه إى أن قامة امشاركات امتميزة للفنان إساعيل
محمود تتضمن بعض امسلسات التي تضمنت أكر من جزء ومن
أشهرها« :لياي الحلمية» و«زيزينيا» و«العصيان» .هذا وتضم قامة
اأعال التلفزيونية التي شارك بها امسلسات التالية :أيوب البحر،
شارع امواردي ،هنادي ،لياي الحلمية (ج  ،)6 ،5 ،2 ،3 ،4غوايش،
وما زال النيل يجري ،الثعلب ،أيام امنرة ،ا ،ر اأرض ،الشارع
الجديد ،قصة مدينة ،أرابيسك ،اأبطال ،اللص والكاب ،زيزينيا (ج،2
 ،)1العصيان (ج ،)1 ،2حدث ي الهرم ،كناريا وركاه ،فريسكا ،القرار
اأخر ،حاسبوا منه ،حقي برقبتي ،كاريوكا ،بنات × بنات ،صاحب
السعادة ،مراث الريح ،باأمر امبار ،القاهرة  ،2000قناديل البحر،
أحزان مريم ،أيام الرعب والحب ،سفر النيات الحسنة ،امراوية،
برى سارة ،أوراق مرية ،أستاذ ورئيس قسم ،الجاعة ،الشهاب،
أم كلثوم ،أمشر ،السرة العربية ،الوعد الحق ،باط الشهداء ،عى
هامش السرة ،الكعبة امرفة ،محمد رسول الله ،محمد رسول الله
إى العام .وذلك بخاف عدد من السهرات والتمثيليات التلفزيونية
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مشهد

قصر ثقافة شرم الشيخ ..من قاعة قتل
وتدمر إلى طاقة نور وتنوير
محمد الروى

قبيل افتتاح مهرجان رم الشيخ الدوي للمرح
الشباي ،اصطحبني الصديق الفنان الدكتور أحمد
عواض ،رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ،والفنان
هشام عطوة نائب رئيس الهيئة ،لاطمئنان عى
تجهيزات قر ثقافة رم الشيخ الذي سيستقبل حفل
اافتتاح ومن بعده عروض امهرجان .وهناك كانت
امفاجأة ،فها أنا أمام قر ثقافة جديد ،يتميز من
الخارج بأناقة تليق بامدينة الجميلة التي تحتضنه ،وي
الداخل قاعات عدة تتناثر حول القاعة اأهم واأكر
(قاعة امرح) لتلبي احتياجات الرواد كبارا وصغارا،
مكتبة ،معمل للتدريب عى الكمبيوتر ،قاعات
للتدريب امرحي ،قاعة للمحارات.
كنت أتجول بن أروقة القر مبهورا ،أستمع للدكتور
عواض يرح ي بفخر وسعادة كيف كان هذا امكان
ويا للعجب أحد القاع (التي كانت حصينة) للعدو.

وها هي تتحول بأيادي جنود آخرين إى رح ذي
معنى ودالة ،إى بؤرة تثقيف وإبداع ،إى منارة تؤكد
للعدو أن هذا الشعب أقى وأشد من أن يلن أو
ينهزم.
وكم كان فخري وأنا أتوى امهمة نفسها طوال أيام
امهرجان ،متطوعا بالرح للضيوف العرب واأجانب
مرددا ما علمته من تفاصيل عن هذا الرح الجديد،
مؤكدا عى امعنى والدالة التي يحملها اختيار هذا
امكان تحديدا ليصبح هو امنارة الثقافية والفنية
مدينة رم الشيخ.
أن يُشيد قر ثقافة ي مدينة الجال رم الشيخ،
هو حدث ي حد ذاته يستحق الفرح وااحتفاء .وأن
تعلم تاريخ امكان وتستعيد معه تاريخ أرف معارك
الوطن ،سيتحول فرحك إى فخر واعتزاز ،وستوقن أن
عى هذه اأرض رجال ما زالوا يؤمنون بأنه لن يصح
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إا الصحيح .فها هو اللواء خالد فودة ،محافظ جنوب
سيناء ،يكرر ي حفي اافتتاح والختام تاريخ هذا
الرح بعبارات الفخر والتقدير ،وا ينى أن يؤكد
عى أن (هذا امكان الذي يحتضنكم اآن كان قد بنته
أيا ٍد قذرة ،لكننا وبالتعاون مع وزارة الثقافة نظفناه
من الدنس وحولناه إى طاقة نور وتنوير).
قر ثقافة رم الشيخ منح مهرجان امرح الشباي
مذاقا خاصا ،فها هو امهرجان متلك اآن مكانا ائقا
لعروضه ،بعد أن كان يجتهد مسئولوه ي تجهيز قاعة
فندق تستقبل عروضا تضطر إى التنازل عن كثر من
عنارها التشكيلية لتتواءم والقاعة غر الائقة .فشكرا
كل الشكر لوزيرة الثقافة ولرئيس الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،والشكر كل الشكر محافظ جنوب سيناء
الواعي بدور الفن والثقافة ،وهنيئا أهاي وضيوف رم
الشيخ بهذا الرح الجديد.

