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الليلة الكبرية والتهامى والسريك القومى
ضمن خطة وزارة الثقافة للربامج الفنية
والثقافية خالل شهر رمضان الكريم ،وتحت
رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم ،وزير الثقافة،
انطلقت السبت فعاليات برنامج “هل هاللك”
الذى ينظمه قطاع شؤون اإلنتاج الثقاىف ،برئاسة
املخرج خالد جالل .
بدأت فعاليات اليوم األول من برنامج هل
هاللك ،برائعة سيد مكاوى وصالح جاهني
وصالح السقا ،أوبريت “الليلة الكبرية” ويعيش
معه الجمهور أحداث املولد الشعبي ،يقدمه
البيت الفنى للمرسح برئاسة املخرج إسامعيل
مختار ،من خالل مرسح القاهرة للعرائس،
يوميا طوال فرتة الربنامج .
ويصطحب برنامج هل هاللك األطفال ،هواة
الرسم والتلوين واألعامل الفنية الورقية ،إىل
“ركن الطفل” حيث يقدم القطاع ورش فنية
تحت إرشاف الفنانة سها كحيل .
وعىل مرسح امليدان بساحة الهناجر ،استمتع
جمهور هل هاللك ،بالحفل الفنى الذى أحياه
املنشد “محمود التهامى” نقيب املنشدين،
بباقة من املديح النبوى وأشهر األغاىن الدينية .
كام شارك البيت الفنى للفنون الشعبية
واالستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده ،بفرق

بـ«هل هاللك» بساحة األوبرا

البيت الفنية طوال فرتة الربنامج ،حيث يقدم
السريك القومى برئاسة الفنان وائل عبدالله منها
“ الجونجلري ،البلياتشو ،الساحر ،الكاوتشوك،
التوازن عىل الزجاجات ،البيسكليت ،التوازن
عىل السلم ،الدودة الشقية” .

يذكر أن قطاع شؤون اإلنتاج الثقاىف ،يقدم
برنامج “هل هاللك” للسنة الرابعة عىل التواىل
بعد ماحققه من نجاح جامهريى كبري طوال
األعوام املاضية كخدمة ثقافية وفنية تقدم
مجانا للجمهور ،ويبدأ الربنامج هذا العام يوميا

٩م ىف الفرتة من  ٦رمضان حتى  ٢٠رمضان،
بساحة مركز الهناجر للفنون بدار األوبرا
املرصية.

«أورجا أوتيل»

أحمد زيدان

بقاعة سيد درويش

الطوق واألسورة

على خشبة مسرح السالم  11رمضان
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بعد حصول عرض الطوق واألسورة للمخرج نارص
عبد املنعم عىل جائزة أفضل عرض عرىب مبهرجان
الهيئة العربية للمرسح وحصوله عىل جائزة الشيخ
سلطان بن محمد القاسمى لعام  2018يعود العرض
من جديد عىل خشبة مرسح السالم وذلك 11رمضان
املقبل .
“ الطوق واألسورة” تدور أحداثه ىف صعيد مرص حيث
يصور العرض معاناة األرسة الفقرية التى تعاىن من
الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخرافات والخياالت
الشعبية.

الطوق واألسورة عن رواية يحيى الطاهر عبد الله،
دراماتورج سامح مهران ،بطولة فاطمة محمد عىل،
محمود الزيات ،مارتينا عادل ،أحمد طارق ،أرشف
شكرى ،رشيف القزاز ،شرباوى محمد ،محمد حسيب،
سارة عادل ،إميان حسني ،فرح حاتم ،نائل عىل ،غناء
كرم مراد ،ديكور محيى فهمى ،أزياء نعيمة عجمى،
رؤية موسيقية جامل رشاد ،نحت أسامة عبد املنعم،
ومن إخراج نارص عبد املنعم .

يقدم املخرج محمد طارق مرسحية “أورجا اوتيل” عن نص ( اإلستثناء والقاعدة ) لربتولد
بريخت ،ضمن عروض التجارب النوعية عىل مرسح قاعة سيد درويش بالهرم ،يف الفرتة من
األربعاء  8مايو وحتى الثالثاء  14مايو يفتح الستار يف التاسعة والنصف مساء .
تدور األحداث حول قيام “ التاجر “ الذي تتغلب املصلحة الشخصية بالنسبة له ضد اإلنسانية
يف قيامه بإستخدام العنف اللفظي و الجسدي ضد من يعمل معه كمساعد له كشخصية “
اآلجري “ والتخلص من من هو متعلم ويعرف حقوقه وواجباته كشخصية “ الدليل “ من أجل
املكسب املادي بل وطمعا يف املزيد ويف أرسع
وقت ممكن وبدون أي ضمري  ،فهنا ينكرس
ميزان العدالة من أجل تحقيق املكاسب
الشخصية وتسود الرأساملية يف هايل يسود
فيه الرش ضد ملح األرض وهم ضعفاء
هذا الزمن  ،وقتل الحب وإن كان خيال
كشخصية “ الزوجة “ واإلعتداء عليها  ،دون
أن ينال أي جزاء ع أفعاله مبساندة من ميثله
 ،من أجل الحفاظ عىل الطبقية وإستمرارية
السيد والعبد .
مرسحية “أورجا اوتيل” عن نص ( اإلستثناء
والقاعدة ) لربتولد بريخت ،دراماتورج  :محمد رامي ،إخراج  :محمد طارق ،ديكور ومالبس
محمود عادل ،إضاءة عز حلمي ،إعداد موسيقى محمد عبد الله ،دعاية محمد مجدي ،مساعد
مخرج حسام الشافعي ،املمثلون محمود البيطار يف دور “ التاجر “ ،محمد سعيد يف دور “
اآلجري “ ،عبد الرحمن عزت يف دور “ الدليل “ ،أحمد أرشف يف دور “ القايض “ ،نادية حسن
يف دور “ الزوجة “ ،مدة العرض  60دقيقة العرض ضمن “ التجارب النوعية “

[

متابعات

[

04

بيت المسرح يحىي ليالى الشهر الكريم

بـ 6عروض بالقاهرة واإلسكندرية

قال الفنان إسامعيل مختار رئيس البيت الفني للمرسح ،إن
مسارح الدولة تستقبل شهر رمضان الكريم هذا العام بـ 6عروض
مرسحية ما بني القاهرة واإلسكندرية ،وذلك عىل الرغم من
مواكبة الشهر الكريم المتحانات نهاية العام ،حيث حرص البيت
الفني للمرسح عىل تنوع العروض املقدمة ليحافظ عىل اإلقبال
الجامهريي الذي تشهده عروض البيت الفني للمرسح كل عام
يف شهر رمضان ،حيث تبدأ أول عروض الشهر الكريم من يوم 5
رمضان املوافق  10مايو الحايل وحتى نهاية الشهر الكريم.
عىل خشبة املرسح القومي تقدم فرقة املرسح القومي ابتداء من
 11رمضان املوافق  16مايو عرض «يعيش أهل بلدي» ويستمر
حتى نهاية الشهر الكريم ،العرض من بطولة أحمد سالمة،
انتصار ،محمد رضوان ،هالة رسور ،زكريا معروف ،غناء مروة
ناجي ،موسيقى وألحان عيل سعد ،ديكور وأزياء صبحي السيد،
استعراضات محمد عبد الصبور ،تأليف وأشعار محمد بغدادي،

إخراج عاصم نجايت.
أما فرقة املرسح الحديث فتقدم العرض املرسحي «قواعد العشق
 »40وذلك عىل مرسح سيد درويش باإلسكندرية وملدة عرشة
أيام ابتداء من  12رمضان املوافق  17مايو ،العرض مأخوذ عن
رواية «قواعد العشق األربعون» للكاتبة إليف شافاق ،ومصادر
أخرى ،دراماتورج وإرشاف عىل الكتابة رشا عبد املنعم ،ويشاركها
يف الكتابة ياسمني إمام ،خريي الفخراين .بطولة بهاء ثروت،
فوزية ،عزت زين ،دينا أحمد ،هاين عبد الحي ،محمد عبد
الرشيد ،إيهاب بكري ،هشام عيل ،املطربة أمرية أبو زيد ،املنشد
سمري عزمي ،مبشاركة فرقة املولوية العربية ،إخراج عادل حسان.
بينام تقدم فرقة مرسح الطليعة العرض املرسحي «كأنك تراه»
من تأليف نسمة سمري ،وبطولة محمد يونس ،ماهر محمود
وعالء النقيب ،سامح فكري ،مصطفى سامي ومجموعة من
املنشدين ،ومن إخراج ماهر محمود ،وذلك من يوم  10رمضان

جريدة كل المسرحيين

املوافق  15مايو عىل مرسح الطليعة بالعتبة.
وتقدم فرقة مرسح الشباب العرض املرسحي «ترنيمة الفالح
الفصيح» عىل مرسح العائم الصغري باملنيل ابتداء من يوم 5
رمضان املوافق  10مايو وملدة أسبوعني ،العرض من بطولة هاين
عبد النارص ،حنان الفيومي ،وسام مصطفى ،تأليف وأشعار محمد
حمد ،إخراج سعيد سليامن.
أما لألطفال ،فيقدم مرسح القاهرة للعرائس عرض العرائس
الشهري «الليلة الكبرية» خالل شهر رمضان يف عدة أماكن منها
ساحة الهناجر باألوبرا ،ابتداء من  6رمضان املوافق 11مايو وملدة
أسبوعني ،وذلك ضمن فعاليات «هل هاللك» ،وعىل مرسح مركز
طلعت حرب الثقايف ابتداء من  8رمضان املوافق  13مايو وملدة
أسبوع وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ،،كام يقدم
العرض أيام  17 ،16 ،15 ،7 ،6رمضان بالحديقة الثقافية بالسيدة
زينب.
يذكر أن «الليلة الكبرية» من بطولة نجوم مرسح القاهرة
للعرائس ،كلامت صالح جاهني ،ألحان سيد مكاوي ،ديكور
مصطفى كامل ،عرائس ناجي شاكر ،ومن إخراج صالح السقا.
أما فرقة الشمس لدمج ذوي االحتياجات الخاصة فتشارك بعرض
«ست الدنيا» ضمن فعاليات معرض فيصل للكتاب ابتداء من 8
رمضان املوافق  13مايو وملدة  9أيام ،باإلضافة إىل تقديم ورشة
رسم لألطفال ،ليقدم العرض بعدها عىل مرسح الحديقة الدولية،
باإلضافة إىل عروض األراجوز حتى نهاية الشهر الكريم« ،ست
الدنيا» تأليف وأشعار بالل إمام ،بطولة أحمد الدسوقي ،محمود
سعيد ،هيثم حسن ،مريم نرص ،وفناين فرقة الشمس ،تصميم
وتدريب ميدو آدم.

محمود عبد العزيز
العدد 611
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«خياالت  »7و«قلب أبيض» و«ليلة الرؤية»

على مسرح الحديقة الثقافية فى شهر رمضان

يستقبل مرسح الحديقة الثقافية التابع للمركز القومى لثقافة الطفل
الذى يرتأسه الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف عدة عروض مرسحية
وفاعليات وذلك ضمن أجندة فاعليات املركز القومى للطفل خالل شهر
رمضان املبارك
فيستمر تقديم عرض “ مقامات مرصية” إنتاج فرقة السامر تأليف د.
هشام السحار إخراج حسن الوزير والعرض هو دراما غنائية تعرب عن
واقعنا الحاىل الذى يعاىن من العديد من املشكالت اإلجتامعية واملادية
وهى ما تدفع الشباب اىل الهجرة العرض أشعار محمد الشاعر ،ألحان
أحمد خلف ،سينوغرافيا فادي فوكيه ،بطولة :جالل العرشي ،محمد أمني،
أحمد فرحات ،محمد النبوي ،دينا مجدي ،محمد مديح ،ملياء العبد ،ثريا
ربيع ،أحمد رشدي ،خليل متام ،رجب رواش
بينام تقدم فرقة “كيان ماريونيت مرص للعرائس” ىف بداية شهر رمضان
عرض املرسح األسود “ خياالت ”7فكرة وإخراج محمد فوزى دراما تورج
رشاعبد املنعم حيث يأخدنا العرض إىل عامل مىلء بالبهجة ويعطى لنا
مجموعة من الصور املبهجة من الخطوط واأللوان والحكايات باإلضافة
إىل تقدمية مجموعة من القيم الهامة
قال الفنان محمد فوزى مخرج العمل أن عرض “خياالت ”7يشارك
ىف مهرجان الدمى الدوىل تريانا بألبانيا باإلضافة إىل تقدميه عىل مرسح
الحديقة الثقافية ويعتمد العرض عىل أكرث من تكنيك فهو يعتمد عىل
عرائس املاريونيت وخيال الظل ومرسح األشياء والعرض يعد كرس للنمط
املتعارف عليه ىف إستخدام فنون العرائس املختلفة
وذكر محمد فوزى أن تاريخ عرض “ خياالت “ يرجع اىل عام  2010فتم
تقديم عىل العرض ىف عدة أجزاء وقد سبق وحصل العرض عدة جوائز
ومنها أربع جوائز ىف مسكو والعرض يقدم معادل برصى معارص لشكل
األراجوز
مشريا إىل أن العرض يعد منوذج تدريبى يعطى أفكارا للمتدربني حتى
يصنعوا العديد من النسخ للعرض
وقد مثل العرض مرص ىف أكرث من  11دولة ومنها الهند وموسكو ،املغرب،
الكويت،تايالند ،كردستان ،أرمينيا ،ألبانيا يشارك ىف العرض لعبى العرائس
محمد سالم محمد لبيب ،مصطفى إسامعيل ،مصطفى حزين أحمد
مصطفى ،محمد فتحى ،مينا يوسف ،شعبان أبو الفضل،والء يرسى،هبه
رشدى ،أمرية سعد،مهدى،تريزا،داليا ،سارة ،ضياء الفوىل،خالد الخريبى
بينام يقدم املخرج رشيف فتحى عرض “ القلب األبيض “ لذوى
اإلحتياجات الخاصة ،تأليف أمين النمر وألحان إيهاب حمدى لفريق
مكتبة إمبابة التابع لفرع ثقافة الجيزة بالهيئة العامة لقصور الثقافة .
قال رشيف فتحى أن بداية العمل جاءت بتكليف من مدير إدارة املرسح
املخرج عادل حسان لتقديم عمل لفريق مكتبة إمبابة والعرض هو
نتاج ورشة كتابة،وقد قمنا بعمل مجموعة من ورش إعداد املمثل لذوى

اإلحتياجات الخاصة
وعن فكرة العمل أضاف العرض هو مجموعة من اللوحات املتصلة
املنفصلة ويناقش مجموعة من املشكالت التى يتعرض لها األفراد من
الوساطة واملحسوبية واإلستيالء عىل حقوق األفراد وإستغالل ذوى
اإلحتياجات الخاصة
“قلب أبيض” متثيل محمود عباس ،مارى مجدى ،صباح سعد ،زينه عبد
الرحيم ،صبحى سعد ،ميادة زين ،عزة محروس ،محمدعالء ،عىل مجدى،
محمود محمد ،طارق عىل ،منال محمد ديكور نورهان جامل ،ألحان
وتوزيع إيهاب حمدى ،إستعراضات سيد البنهاوى ،مرتجم إشارة سحر
عبد العليم
بينام يقدم فريق أطفال الحديقة الثقافية التابعة للمركز القومى لثقافة
الطفل يومى  12 ،11مايو أوبريت “ ليلة الرؤية “ وعرض خيال الظل
“ لعبة الغولة” من إخراج إسالم محمد
وقد أوضح إسالم محمد أن أوبريت “ ليلة الرؤية “ تأليف سلوى
قالوينة وهو أوبريت إستعراىض غناىئ سبق وأن قدم بعرائس
املاريونيت ىف اإلذاعة ويعاد تقدميه بصياغة جديدة معتمدا فيه عىل
التمثيل البرشى
وتدور أحداث األوبريت ىف الحارة الشعبية من خالل أرسة مرصية
تتجول ىف شوارع القاهرة ليلة الرؤية وتقابل ىف جولتها العديد من
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األمناط البرشية ويتم عرض مجموعة من السلوكيات والقيم التى
يجب أن يتحىل بها األفراد ومنها الصدق واألمانة وغريها من الصفات
والسلوكيات الهامة
“ليلة الرؤية “ متثيل حسن عصام ،رحمة محمد ،الشني حسن ،يوسف
محمد ،إرساء شعبان ،حبيبه احمد ،أسامء شعبان ،نفني السيد ،يوسف
الرشيدى ،راندا محمد ،ديكور فاطمة محمد ،مساعد مخرج احمد
سعيد ،إرشاف الفريق ريهام صبحى
وأما عن عرض خيال الظل “ لعبة الغولة “ تأليف محمد حسن عبد
الحافظ أشار املخرج إسالم محمد أن فكرة العرض تحث عىل التعاون
واإلتحاد بني األفراد والذى ميثل قوة كبرية للتغلب عىل الصعوبات وأن
التفرقة تسبب الضعف والتأخر
العرض يقدمه مجموعة من لعبى العرائس وهم أحمد ماهر ،عادل
ماهر ،أرشف رفعت ،محمود السيد ،مساعد مخرج أحمد سعيد
أما فرقة إحنا واحد للفنون التابعة لقرص ثقافة الريحاىن تقدم ىف نهاية
شهر رمضان عرض “كامن زغلول” لذوى اإلحتياجات الخاصة تأليف
أحمد زحام وإخراج محمد فؤاد قال املخرج محمد فؤاد أن بداية الفرقة
كانت ىف عام  2015وكان أول إنتاج للفرقة عرض “ كامن زغلول “
والذى تم إفتتاحه ىف عام  2017وإستمر تقدميه لعدة سنوات وقدم ما
يقرب من  60ليلة عرض
وقد أسست الفرقة من أجل الدمج الثقاىف بني ذوى اإلحتياجات وأفراد
املجتمع وبعضه ،وتابع قائال تدور أحداث العرض حول شخصية زغلول
الكفيف الذى مينعه أهله من الخروج خوفا من تعرضه للعديد من
املشكالت وكان ما يتمناه زغلول الخروج من منزله ومامرسة األنشطة
وأضاف من خالل العرض يظهر البيت الذى يقيم فيه زغلول كالقفص
الذى يسجن بداخله ونبعث برسالة هامة من خالل العرض وهو أننا
جميعنا مثل زغلول “ كلنا زغلول”
العرض متثيل هادى جالل ،شريين عطوة  ،فاطمة مجدى  ،حنني محمد
 ،بسام أحمد  ،مصطفى محمود  ،أحمد عبد العزيز  ،أمل سمري  ،أحمد
عبد املوىل  ،ديكور ومسكات مجدى ونس  ،أشعار عبده الزراع  ،ألحان
أحمد النرباوى  ،إستعراضات منه فؤاد وتتضمن فاعليات الشهر الكريم
عروض إستعراضية لفريق الحديقة الثقافية التابع للمركز القومى لثقافة
الطفل باإلضافة اىل عرض اإلراجواز الذى يقدمه املخرج نارص عبد
التواب والفنان ميرسة خريى والفنان أحمد جابر
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«فاكرين» الهندسة

اختتمت  12أبريل املايض فعاليات املهرجان املرسحي بجامعة
املنصورة للفصل الدرايس الثاين ،الذي أقيم مبشاركة أحد عرش
عرضا مرسحيا هي« :درام��ا الشحاذين» تأليف :بدر محارب،
وإخراج :عادل العراقي لفريق مرسح كلية طب األسنان ،وقدَّ م
فريق كلية التمريض عرض «املحربة» تأليف :كارلوس مونييث
وإخراج :محمد السييس ،كام قدَّ م فريق الطب البيطري عرض
«طقوس اإلشارات والتحوالت» تأليف :سعد الله ونوس وإخراج
أحمد رؤوف ،وقدَّ م فريق كلية الهندسة عرض «فاكرين» كتابة
مرسحية أمري عبد الواحد ،ومحمود محسن وإخ��راج :أمري عبد
الواحد ،وق��دَّ م فريق الحاسبات واملعلومات عرضه املرسحي
«املحربة» إخراج :أحمد البيومي ،وقدّ م فريق كلية الرتبية «مثن
الحرية» تأليف :إميانويل روبليس وإخراج :أحمد سعد ،وقدَّ م
فريق كلية الطب «أمري األرض البور» تأليف :ماكس فريش،
إخ��راج :محمد مجدي حيدر ،وقدَّ م فريق كلية الصيدلة عرض
«علامء الطبيعة» تأليف فريدريش دورينامت إخ��راج :عبد
الرحمن العراقي ،وقدَّ م فريق مرسح كلية التجارة عرض «اعقل
يا دكتور» تأليف :لينني الرميل وإخراج :محمد عبد الخالق ،وقدَّ م
فريق مرسح كلية اآلداب العرض املرسحي «الرحلة» إخراج:
محمد رفعت ،وقدَّ م فريق الحقوق «الحضيض» تأليف :مكسيم
چورچي ،وإخراج كريم محمود املتويل ،كام أقيمت ضمن فعاليات
عرض مرسحي.
املهرجان ندوات نقدية تطبيقية عقب كل ٍ

جريدة كل المسرحيين

جوائز المهرجان
تشكلت لجنة التحكيم من :د .محمد عبد املعطي ود .عبد النارص
الجميل ود .مصطفى سليم ،وجاءت الجوائز كالتايل:
جوائز التمثيل المستوى األول
حصل عىل جوائز املستوى األول كل من :محمد العدوي عن
أدائه لدور «اللورد چون» من فريق كلية طب األسنان ،ومحمود
السيد عن دور «كروك» ،وإبراهيم الزيادي عن دور «الصديق»
العدد 611
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أول مهرجان المنصورة

من عرض التمريض ،ومحمد النجد عن دور «ميجل» ،ومي
ممدوح عن دور «الجدة» من الهندسة ،ومحمد مجدي عن
دور «العفص» ومحمد العيسوي عن دور «عزت» من الطب
البيطري ،وأحمد منيس عن دور «النائب العام» لعرض كلية
الطب ،ومحمد مصباح عن دور “الچرنال” لعرض كلية الرتبية،
وإرساء طارق عن دور «ماتيلدا» من الصيدلة ،وهايدي الغريب
عن دور «الفتاة» من التجارة ،ونادر صالح عن دور «بالك» من
كلية الحقوق.
أم��ا جوائز املستوى الثاين فذهبت إىل آي��ة عيل عن دور
«فيكتوريا» ،وإس�لام فخري عن دور «چ��اك» من عرض طب
األسنان ،وباسم البحريي عن دور «رجل األعامل» ،وآية أمني عن
دور «فريدا» من عرض التمريض ،وسلمى أمين عن دور «وردة»،
ونرمني نرص يف دور «مؤمنه» من الطب البيطري ،وملياء شاهني

عن دور «أبوليتا» ،وأمنية وائل عن دور “إمييلدا” ،ومحمود
محسن عن دور «تشيشارون» من الهندسة ،وملياء فريد عن دور
«فريدا» وإسالم املوايف عن دور «فرانك» من الحاسبات ،وإميان
الطلخاوي عن دور «الزوجة» ،وندى واصل عن دور «العرافة»
من الطب ،وعبد الرحمن أبو النيل عن دور «الطالب» من
الرتبية ،وسعد كيشار عن دور «املفتي» وحسام العراقي عن
دور «موبياس» من عرض الصيدلة ،ومحمود الحسيني عن دور
«د .سعيد» ،وعامد مدكور عن دور «مرزوق» من كلية التجارة،
ومجدي السنويس عن دور «كليش» ،وأحمد مصطفى عن دور
«لوكا» من الحقوق ،وعبد الرحمن محمد عن دور «العفريت»
ومحمود خلف عن دور “جانكيز” ،وفاطمة محمد عن دور
«جانجليز» من عرض كلية اآلداب.
وحصل عىل جوائز املستوى الثالث يف التمثيل كل من أحمد
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مناصفة «املحربة» للتمريض و”طقوس اإلش��ارات والتحوالت”
للطب البيطري وفاز باملستوى الثالث مناصفة «اعقل يا دكتور»
للتجارة و”مثن الحرية” للرتبية.

يحيى عن دور «أدوين» لعرض طب األسنان ،ومحمد عبد الباسط
عن دور “نقيب األرشاف” ،ومحمد عيىس عن دور «املفتي» من
الطب البيطري وسها زيدان عن دور “فريدا” ،وعبد الله عزمي
عن دور «الكروز» ،وطارق الهندي عن دور «هيكتور» وأحمد
العساس عن دور «فرانكو» من الهندسة ،وخالد البيومي عن دور
«كروك» من عرض الحاسبات ،ومروة حجاج عن دور «هيلدا»،
وأمرية أمري عن دور «إنجه» وخالد عبد العزيز عن دور «الوزير»
من عرض الطب ،وأحمد سعد عن دور «الضابط محمد» وإسالم
محسن عن دور «السكري» ،ودينا مجدي عن دور «تريزا» من
الرتبية ،ومحمد الشعراوي عن دور «أينشتني» وأحمد مجدي
عن دور «نيوتن» من عرض الصيدلة ،ومريهان مجدي عن دور
«عصمت» ،وأحمد متويل عن دور “د .وفيق” ،وأحمد عوض
عن دور «صابر» من التجارة ،ومحمد محروس عن دور «ساتني»
وأس�ماء عبد العظيم عن دور «نتاشا» ،ولينا بهجت عن دور
“فاسيليا” من الحقوق ،ومي رشيف عن دور «أم عالء» ،وهايدي
محمود عن دور «بطة» من كلية اآلداب.
جوائز مفردات العرض
توزعت جوائز أفضل ديكور عىل ثالثة مستويات أيضا ،حيث
حصل محمد طلعت عىل املستويني األول عن عرض «فاكرين»
للهندسة ،والثالث عن «الحضيض» للحقوق ،وحصل عىل املستوى
الثاين محمد الزيني عن «اعقل يا دكتور» للتجارة ،وعن جائزة
أفضل تصميم مالبس فازت باملستوى األول هبه عبد اللطيف
عن «طقوس اإلشارات والتحوالت» للطب البيطري وحصل عىل
املستوى الثاين محمد السييس عن «املحربة» للتمريض ،وعن

جائزة أفضل إضاءة مرسحية فقد فاز باملستوى األول إسالم أبو
عرب عن عريض «فاكرين» و”اعقل يا دكتور” لكليتي الهندسة
والتجارة ،بينام فاز باملستوى الثاين ح��ازم أحمد عن «أمري
األرايض البور» لكلية الطب ،وعن جائزة أفضل ماكياچ وأقنعة
فحصل عىل املستوى األول جون وسيم عن «فاكرين» للهندسة
وحصل عىل املستوى الثاين أحمد جامل عن «املحربة» للتمريض،
أما جائزة أفضل موسيقى ومؤثرات فحصل عىل املستوى األول
محمد عبد الجليل نصار «جاليليو» عن «فاكرين» ،وحصل عىل
املستوى الثاين عالء منر عن «طقوس اإلش��ارات والتحوالت»
وحصل عبد الرحمن العراقي عىل املستوى الثالث عن «أمري
األرايض البور» ،وعن جائزة أفضل كراسة عرض «بامفلت» فاز
باملستوى األول محمد الرشبيني عن «املحربة» للتمريض ،وفاز
أحمد راشد باملستوى الثاين عن «فاكرين» للهندسة وفاز أحمد
عالء باملستوى الثالث عن «اعقل يا دكتور» للتجارة.
اإلخراج والعروض
جائزة أفضل إخراج مرسحي باملهرجان حصل عليها يف املستوى
األول أمري عبد الواحد عن عرض «فاكرين» للهندسة ،ويف
املستوى الثاين ذهبت جائزة اإلخراج مناصفة لكل من محمد
السييس عن «امل��ح�برة» للتمريض وأحمد عبد ال��رءوف عن
«طقوس اإلش��ارات والتحوالت» للطب البيطري ،وحصل عىل
جائزة املستوى الثالث مناصفة أيضا محمد عبد الخالق عن
عرض «اعقل يا دكتور» للتجارة ،وأحمد سعد عن «مثن الحرية»
للرتبية ،أما جائزة أفضل عرض مرسحي ففاز باملستوى األول
للجائزة عرض «فاكرين» لفريق الهندسة ،وفازا باملستوى الثاين

صوت الفائزين
قال املخرج أمري عبد الواحد :سعيد جدا بكل الجوائز التي
حصدها العرض وسعيد باالهتامم وتغطية املهرجان الذي أعدُّ ه
أحد املهرجانات املرسحية القوية جدا عىل مستوى الجمهورية.
أضاف عبد الواحد :هذه هي ُ
املرة الخامسة عىل التوايل التي
يحصُ د فيها فريق مرسح الهندسة املركز األول باملهرجان ،لكن
األهم من هذا الفوز والنجاح هو املثابرة وبذل الجهد من أجل
الحفاظ عىل الشعبية الكبرية ،وهذا هو النجاح الكبري الذي
حققناه عىل مدار سنوات كثرية كان فيها الفريق دامئا عند حسن
ظن جمهوره ،يقدِّم له ما يُحب أن يشاهده أوال وأخريا .وأضاف
عبد الواحد :أمتنى أن يستمر الفريق يف الحفاظ عىل نجاحه
الجامهريي قبل أي يش ٍء آخر ،وأن أستمر يف رحلتي مع املرسح
ُمطورا من نفيس ،وأحافظ عىل شغفي ليزداد حبي للمشاركة
الدامئة بالهواية التي يعشقها القلب والعقل وهي املرسح ..كام
أأمل أن يظل اسم املنصورة مبشاركاتها يف املرسح عاليا ألنها
ُشعلة أبو الفنون مبا َتزخر به بالكثري من املواهب املتفردة يف
جميع مجاالت املرسح مام تستحق اإلشادة وتقدير جهود جميع
املرسحيني باستمرار.

همت مصطفى
العدد545
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الفن للجمهور
وقال املخرج أحمد عبد الرءوف :ممنت كثريا وسعيد بنجاح وفوز
عرض “طقوس اإلش��ارات والتحوالت” ،وسعاديت األكرب لعودة
فريق الطب البيطري للمشاركة بفعاليات املهرجان بعد غياب
كبري ونجاحه يف التصدي ُملعوقات املشاركة من قبل ،ووجوده
فريقا قويا ومصنفا من الفرق املميزة والواعدة جدا واملهمة
مبرسح الجامعة.
أضاف عبد الرءوف عن الجائزة وحصول الفريق عىل أحد املراكز:
أنا أؤمن دامئا أن الفن يُقدم للجمهور ،وحيال مشاركتي دوما
ممثال ومخرجا باملرسح مل أضع يف خاطري التقييم أو الحصول
عىل املركز ،فأنا أعي أن دور املرسح هو توصيل رسالة وفكر ما
للمتفرج ،وهذا ما أنشغل به وأنا أقدم عرضا مرسحيا ..هديف
األول والرئييس أن يستمتع جمهوره به ،وأن يقدم الفريق عمال
فنيا يحمل فكرا ورسالة ،وأرى أن هذا هو مقياس نجاح عروضنا
املرسحية بالجامعة.
وأكد عبد الرءوف أن املرسح الجامعي من أهم الفرص املتاحة
للموهوبني يف كل املجاالت ويُعد أهم وأكرب نشاط بالجامعة،
ونتمنى أن يَلقى اهتامما أكرث من إدارتها ألن املنصورة من أكرب
جامعات مرص متتعا بكرثة املوهوبني يف كل مجاالت املرسح.
وقال املخرج محمد السييس :إن تقديم عرض مرسحي للجمهور
هو الجائزة الكربى قبل التقييم وخصوصا مبرسح الجامعة
الذي يقدم باستمرار يف السنوات األخرية عروضا هادفة وجادة
ُتحدث تغيريا يف الحراك املرسحي املرصي افتقدناه طويال .وأكد
أن املرسح ليس نشاطا طالبيا فحسب؛ لكنه يشغل حيزا كبريا
يف حياتنا اليومية ونسعد كثريا بالخربات واملهارات التي نكتسبها
معه يوما بعد يوم ،مبشاركتنا مبرسح الجامعة وبالربوفات ،مام
يدفعنا إىل أن يشارك الكثري منّا بعروض املرسح بفرق الثقافة
الجامهريية والفرق الخاصة تباعا ملشاركتنا بالنشاط الجامعي،
وأمتنى دوما املزيد من النجاح للمرسح وتزايد اإلقبال الجامهريي
ملشاهدته يف كل مكان وزمان.
أقيمت فعاليات وعروض املهرجان املرسحي لجامعة املنصورة
من  7حتى  12أبريل ،عىل مرسح كليات (الطب ،الرتبية،
الحقوق) بالجامعة .وأقيم املهرجان تحت رعاية األستاذ الدكتور
أرشف عبد الباسط رئيس الجامعة ومديرة إدارة النشاط الفني
د .داليا خليفة ،وب��إرشاف املدير العام ل�لإدارة العامة لرعاية
الطالب بالجامعة األستاذ إبراهيم فهمي.
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أهل المسرح ينعون الراحل
ويصفونه باإلنسان واإلداري النموذج

في هدوء شديد رحل كما عاش ،لم يزعج
أحدا ولم يخرب أحدا بمرضه ومعاناته ،اعتاد
أن يكون معطاء خدوما يقدم يد المساعدة
للغري دون أن يأخذ ودون أن يطلب ،رجل
أجمع على حبه كل من عرفوه من الفنانني
واإلداريني والفنيني والعمال ،سنوات عمره
في المسرح القومي قضاها كنسمة صيف
ينشدها كل رواد المسرح ،عاملني وجمهور،
كان كرب أسرة يدفئ كل من حوله
ويعينهم ،يقول عنه الفنان ياسر علي ماهر
“هو نموذج اإلداري الناجح الذي تكتمل
به دائرة العمل الفين” .الراحل فؤاد السيد
المدير المالي واإلداري للمسرح القومي حاز
على اإلجماع حبا وتقديرا وعرفانا.

أحمد محمد الرشيف
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البداية مع سيدة املرسح العريب الفنانة سميحة أيوب التي
رثته قائلة :كان مثال الخلق القويم الذي يندر يف هذا الزمان،
وهو يكاد يكون ابني ،وقفنا بجانبه حتى استكمل مراحل
التعليم أثناء العمل ،إنسان ممتاز وأخالقه كرمية ،لذا تضافرنا
جميعا من أجل أن يحصل عىل شهادته .وهو عىل املستوى
األخالقي مل يخطئ يف حق أحد ومل يقرص أبدا يف عمله وكان
مثاال للموظف واإلنسان املخلص.
وبحزن شديد تحدث الفنان أرشف عبد الغفور قائال :فؤاد
السيد من الناس الذين تزاملت معهم منذ دخولنا املرسح
القومي ،كان مخلصا يف عمله وخدوما ويتحرك بشكل دائم
يف جمعية الخدمات ويف أي مناسبة أو احتفالية ،ومل يكن
موظفا تقليديا مرتبطا بالحسابات واألرقام بقدر ما كان فنانا
مستوعبا للعملية الفنية ومندمجا بداخلها ويتحرك يف كل
اتجاه.
كام رثاه الفنان محمود الحديني قائال :فؤاد من جيل الشباب
الذي التزم بكل تقاليد املرسح القومي ،نشأ يف حضن الجيل
السابق هو وجامل حجاج وكانا من خرية األجيال التي عملت
بالقومي .تدرج يف الوظائف حتى وصل إليها بعد سنوات
من الجهد واملثابرة يف العمل ،واكتسب خربته يف كيفية إنتاج
العروض وكيفية التعامل مع الفنانني وتكوين صداقات معهم.
ومل يكن يؤدي املهنة كوظيفة بل عن حب وكان املرسح
القومي يعترب بيته الثاين .وكان مخلصا ورشيفا يف مهنته وهي
صفات نتمنى أن تسود يف األجيال الجديدة ،مبجرد التحاقه
بالقومي اكتسب ثقة الجميع..كان يعشق العمل ،فليست
املسألة عنده مجرد حضور وانرصاف بل كان يظل باملرسح
حتى بعد انتهاء العروض ليطمنئ عىل الجميع.
األمني الطيب
د .أسامة أبو طالب يقص ذكريات سنوات العمر مع الراحل
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فؤاد السيد قائال :أعرفه منذ عام  ،1976حيث كان شابا
صغريا وكنا بصدد تأسيس مرشوع نادي املرسح يف املرسح
القومي ومجلة نادي املرسح وكان فؤاد أصغر املوجودين
وهو ال يزال يف مرحلة الدراسة ،ووثقنا فيه ثقة شديدة رغم
صغر سنه وظهر إخالصه الشديد ودماثة خلقه ،وهدوءه

وتعلقه الشديد باملرسح القومي وبهذا أصبح املرسح مبثابة
أرسة وبيت وعائلة فؤاد ،ومرت األيام وهو يتعلم ويكتسب
خربة جديدة وبالتوازي يكتسب محبة الناس وجمهور
املرسح القومي فعاش معنا فرتة والدة املجلة والنادي فكان
فؤاد السيد بالغ النشاط .وحتى عندما أصبحت رئيسا للبيت

[

متابعات

[
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إن أردتم إصالح الحركة الثقافية
فأكرثوا من فؤاد السيد
الفني للمرسح ظل كام هو ومل يتوقف عن نشاطه وجهده،
كذلك عند مقابلتي األخ�يرة به منذ شهرين بالهناجر كان
كام هو فؤاد األمني الطيب ومل يتورط أبدا يف سلوك شائن
وال منيمة وال مؤامرة ،كان كائنا رقيقا وطيبا ،من أجل هذا
اكتسب هذه املحبة ومل يرتاجع عن الخدمة العامة حتى آخر
لحظة يف عمره.
وتريث د .هدى وصفي الفقيد الراحل مؤكدة أن فقده خسارة
كبرية للمرسح ولنا ،فهو إنسان يعشق عمله أمينا ،ودامئا
يستعد ألي عمل وأي مساعدة وال يتأخر عن الصغري أو الكبري
وهو مثال لألمانة وحب العمل الذي يقوم به عىل أكمل وجه
باهتامم ،وكان دامئا ميد يد املعونة للشباب ،يعمل ساعات
طويلة بعد مواعيد العمل ،متفانيا ،وشديد املحبة لآلخرين،
وليس لديه أي عداوة مع أحد ،ضحى بوقته ووقت أرسته

من أجل اآلخرين ومن أجل العمل ،دون انتظار ملقابل مادي
فأحبه الجميع صغارا وكبارا ،فنانني وإداريني ..وكان مثل األب
أو األخ الكبري للجميع ،حتى عندما عمل يف الهناجر كان
خلوقا ويبحث عن الحلول لكل األزمات واملشكالت.
عطاء بال توقف
ثم يتحدث الكاتب محمد بغدادي عنه بكل أىس قائال :هو
الغائب الحارض دامئا .تعرفت عليه عن قرب .رأيته يف كل
مكان يف أرجاء املرسح القومي .إىل أن جاء وقت عندما قدم
املخرج عصام السيد مرسحية منمنامت تاريخية ،وقد قدمت
فيها نحو  27مشهدا مرسوما ليعرض عىل فيديو بروجيكتور،
ومنذ ذلك التاريخ تعرفت عىل األستاذ فؤاد السيد وكان
مثل النسمة الصيفية البديعة ،حيث يذلل الصعاب ويزيل
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املعوقات وهادئ النفس دامئا وكل املشكالت قابلة للحل
لديه ،بل يستطيع أن يحل جميع املشكالت التي تستعيص
عىل كبار املسؤولني وبنفس راضية يقدم كل ما يستطيع .إن
فؤاد السيد خسارة كبرية للوسط املرسحي واملرسح القومي
وأن��ا ال اتخيل امل�سرح القومي بدونه .وقد تعاملنا معا
مؤخرا يف مرسحية يعيش أهل بلدي فكان يزيل املعوقات
واملشكالت التي قد تصادف أي عمل مرسحي ودامئ��ا يف
مقدمة الشخصيات التي تقدم حلوال عاجلة وله وجهة نظر.
وعندما مرض مل نعلم أنه كان مريضا فكان يعاين يف صمت
إىل أن أخربنا الفنان أحمد شاكر .وهو مل يخرب أحدا ومل ير
أن هذا املرض مدعاة ألن يقرص يف عمله ،و حتى ال ينظر له
أحد نظرة الشفقة ،منذ أيام قليلة كان معنا يف وسط املرسح
ليحل أي مشكالت تجدّ بنفس هادئة وبحكمة ال تجدها يف
أي مسؤول يف املرسح القومي.
ومن أصدقائه املقربني الفنان منري مكرم يقول :أعرف فؤاد
السيد منذ زمن بعيد ،كنت عام  1976أمتنى أن أشاهد
عرضا باملرسح القومي اسمه (رابعة العدوية) ويف طريقي
اشرتيت كتبا من سور األزبكية فأنفقت كل ما معي من
نقود ،ثم دخلت املرسح القومي ومعي زميل آخر ،فقابلت
شخصا قال يل (أنت جاي تعمل إيه؟) ،فأخربته إننا قادمون
من شربا الخيمة ملشاهدة العرض ولكننا أنفقنا كل ما معنا،
فسألني كيف سنعود لشربا الخيمة فقلت له سنعود مشيا
عىل األق��دام ،فقام باصطحابنا إىل داخل املرسح وأجلسنا
عىل السلم الذي يف منتصف املرسح وقال لنا أن نشاهد
العرض حتى نهايته يف صمت ،وعند انرصافنا أخ�برين أن
أحرض للمرسح يف أي وقت وأسأل عليه هو فؤاد السيد،
فسألته ماذا تعمل هنا فأخربين أن معه اإلعدادية ويعمل
باملرسح لتوصيل األوراق بني املرسح والهيئة ،وتبادلنا أرقام
التليفونات ورصنا من حينها أصدقاء .حتى التقى باألستاذ
ملعي يوسف الذي توىل الشؤون املالية للمرسح القومي الذي
تبناه وشجعه عىل إكامل دراسته والحصول عىل الدبلوم ثم
بكالوريوس التجارة .وقد عملت بالقومي مع الفنان عالء ويل
الدين يف مرسحية دماء عىل ستار الكعبة «كومبارس متكلم»
فكنت أمازحه حتى وقت قريب قائال له :أنت كنت تحمل
اإلعدادية فريدها يل ضاحكا بأنني كنت كومبارس متكلم.
فؤاد السيد الذي مل تفارقه االبتسامة ومل يغضب أحدا يف
حياته ومل يسئ ألحد.

[

متابعات

[

(ما حدش كاسر عينه)
أما املخرج د .عاصم نجايت فقد اختلطت دموعه بصوته
الحزين قائال :إن كل تجاريب يف املرسح القومي تعاملت فيها
مع املرحوم فؤاد السيد ،أخالق ورجولة وحب شديد للعمل
والخوف عىل املرسح القومي ،فكنا كعائلة واحدة ،حيث كنت
عضوا باملرسح القومي ملدة سنوات قبل تعييني باألكادميية،
وحتى يف مرسح الهناجر تعاملت معه كثريا ،فهو رشيف يف
زمن ندر فيه الرشفاء .وهو كإداري ال يقبل بأي أخطاء أو
استهانة بالعمل ،ويضع العمل يف املقام األول دامئا ،وهو
بالتحديد (ما حدش كارس عينه) كان مثل الجنيه الذهب
ويقف دامئا مع الحق ،وأي صعوبات يقوم بتذليلها فورا دون
أن يشعر املخرج بيشء ،وأنا تعاملت مع إداريني كرث يف كل
مكان مل أقابل أحدا مثله .وأذكر حينام كانت د.هدى وصفي
مديرا للمرسح القومي حاول شخص ما الوقيعة بيني وبينها،
فكان فؤاد السيد شاهدا لتلك الواقعة وشهد حينها بالحق
بعد أن ظلت د.هدى غاضبة مني لفرتة وهو الذي أوضح
الحقيقة وصحح الوضع .ويف موقف آخر أثناء التجهيز للسفر
للخارج بعرض مرصع جيفارا ،حدث موقف ما اتخذت فيه
جانب العامل وقال يل حينها فؤاد أنا معك قلبا وقالبا ألن
هؤالء العامل هم أساس املرسح القومي ،حتى يف الهناجر،
وقف بجانب الحق مع زوجتي د .أماين يوسف حينام كانت
مديرة للهناجر ،فهو مواقفه الجميلة والرائعة يف كل مكان
ومع كل الناس.
كام تحدث د .أرشف زيك عن أحد مواقفه قائال :كان إنسانا
طيبا وخلوقا ومخلصا وهادئا ومحبا للجميع وخ�يرا مع
الجميع .وعندما كنت رئيسا للبيت الفني للمرسح عرضت
عليه أن يتوىل منصبا أعىل من منصبه ،فرفض قائال إنه يكتفي
مبكانه يف املرسح القومي وإنه يحب أن يقيض حياته بالقومي.

جريدة كل المسرحيين

اإلداري المبدع
ومتالك الفنان يارس عيل ماهر نفسه وحزنه بصعوبة قائال:
أعرفه منذ تعييني باملرسح القومي منذ نحو ثالثني عاما،
وهذا النوع من اإلداريني تكتمل به الدائرة فاملبدع الفنان
يحتاج بجانبه دامئا مبدعا إداريا .والحقيقة ،إن فؤاد السيد
كان مبدعا إداريا ال يقل إبداعا عن الفنان وكان ميهد األرض
للشباب ولألعضاء الجدد ،ورغم أنني أكربه بسنوات كثرية
فإنني دامئا لدي إحساس نحوه باألبوة ،أي أنه هو األب
وليس أنا ،وهذا التفاعل مع الفنان ينشئ حضارة ثقافية
وثقافة كبرية ،فلو أصبح اإلداري مرشقا ومبدعا ،انتظر حركة
مرسحية عظيمة .ويل معه مواقف كثرية ،فهو تستشريه يف
كل يشء وكل لحظة ،فمثال لو يوجد خالف مع مخرج ،تجده
أشبه مبدير الكرة يف الفرق الرياضية ،فلو اختلفت مع زميل
تلجأ إليه ،أو لديك مشكلة إدارية فهو يحلها ،أحيانا يطلب
منك إرجاء املسألة طبقا للظروف املتاحة ،وهذا نادر الوجود
أن يصبح اإلداري مرافق للفنان ومنارص له ويذلل له كل
املشكالت والصعاب ،فكان يعاين يف صمت دون أن نشعر،
تعمد ذلك حتى ال يحمل أحد همومه ،ودامئا لديه األمل
والحلول ،فاملرسح القومي ال تظن أنه يقوم عىل أعامل فنية
ناجحة فقط ،فهو إدارة أوال قبل أن يكون أعامال فنية ناجحة،
وعىل رأسهم كان فؤاد السيد ..ال يصمت عىل الخطأ ،والفنان
ال يحسن العمل إال بأناس مثله ،فلو أردتم إصالح الحركة
الثقافية أكرثوا من فؤاد السيد ،وحده كتيبة خلف املرسح،
وهو منوذج نادر الوجود.
ثم يتحدث الفنان فادي فوكيه بأىس بالغ حيث يقول :فؤاد
السيد منوذج لإلداري واإلنسان الذي يعشق عمله ويتقنه .هو
منوذج لالنضباط والحب يف ذات الوقت .تجده يف كل وقت
من النهار والليل داخل جنبات املرسح القومي الذي يعشقه.
يعرف كل صغرية وكبرية .يذلل العقبات بسهولة وبساطة .هو
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معطاء شديد المحبة لآلخرين ولم يتوان عن
َ
مساعدة أحد

شريف في زمن ندر فيه الشرفاء وفقده
خسارة كبرية للمسرح
القايض العادل بني الفنيني واإلداري�ين والفنانني ويعامل كل
بلغته .عنده مفاتيح تشغيل الفنيني بحب .أعجب من هذا
الرجل الذي مل ُ
يشك لحظة أو يتذمر من أي عمل مهام كانت
الصعوبات أو املشكالت .باختصار هو منوذج لرجل املرسح

املفتقد اآلن مبسارحنا .وعىل املستوى اإلنساين تجده سباقا يف
أداء الواجبات ،حتى املشكالت األرسية للبعض كان يتدخل
لحلها يف رسية وتواضع .رفيق درب طويل من العمل والحب
بذلك الرصح الكبري ،املرسح القومي الذي رفض الخروج من

[

متابعات
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نموذج لإلداري المبدع واإلنسان الذي يعشق
عمله ويتقنه

لم يكن مديرا للشؤون لم يكن مجرد رجل إدارة
بل كان أبا وأخا وصديقا فى نفس الوقت

أمني وطيب ..لم يتورط في سلوك شائن وال
نميمة وال مؤامرة
القومي ومركز الهناجر يف نفس الوقت .دون أن يشعر أحد

الراحل ملعي يوسف الذي له أيا ٍد بيضاء عىل املرسح القومي

بوجوده يف أحدهام.

وهو الذي تبناه وشجعه الستكامل دراسته أثناء العمل،

ويقول الناقد وامل��ؤرخ د .عمرو دوارة :هو إنسان عصامي

وبحصوله عىل الشهادات ت��درج يف املناصب حتى أصبح

مساندة الشباب
ومن املخرجني الشباب يتحدث املخرج محمد عالم قائال:
الفنان فؤاد السيد كان أبا وأخا وصديقا يف نفس الوقت .مل
يكن مديرا للشؤون املالية واإلدارية فقط ..لقد كان محبا
للعمل ..يهتم بشكل نريده يف كل القطاعات .فؤاد السيد
كان أحد أعمدة املرسح القومي وسيظل وندعو الله أن
يتغمده بواسع رحمته.
املخرج الشاب محمد جرب قال :كان عىل املستوى اإلنساين
رائعا جدا وال ميكن تعويضه ،وعىل مستوى العمل كان يعمل
بضمري ويحب مساعدة الجميع وكل من عمل معه وفر له
كل اإلمكانيات .وأنا شخصيا قابلني عندما كنت صغريا حيث
شاهد يل عرضا يف مهرجان منذ  12عاما وقال يل سيكون
لك مستقبل باهر يف هذا املجال ،وكان آخر تعامل يل معه
يف املهرجان القومي للمرسح املرصي السابق ،حيث كنت
أشارك بعرض من إخراجي وعرض يف املرسح القومي ،وقد
كان بجانبي وسهل كل يشء لخروج العرض بشكل مرشف
رغم عدم وجود أي عالقات شخصية بيننا ،يربطنا فقط
العالقات الفنية البسيطة ..عملت بكثري من املسارح وأشهد
أنه ال يوجد بها من يقدم كل اإلمكانيات ويسهل األمور
مثل الراحل فؤاد السيد ،وقد جعل العاملني يهتمون بالعرض
وكأنه من إنتاج املرسح القومي.
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إدارته مهام كانت املغريات .واستطاع باقتدار إدارة املرسح

جدا ،وهو التلميذ النجيب ألكرب مدير إنتاج مرسحي وهو

مديرا عاما للشؤون املالية واإلداري��ة ،وقد تعامل مع كبار
الفنانني باملرسح القومي وكان هو رمانة امليزان مع توأمه
جامل حجاج ،حيث تعامال مع عدد كبري من املديرين .وكان
فؤاد من األصدقاء املقربني للفنان أحمد عبد الحليم ال سيام
بعد إدارته للقومي .وكذلك كان من املقربني للدكتورة هدى
وصفي حينام أدارت املرسح القومي وقد أنقذ حينها الكثري
من املواقف ،وكان متوليا النشاط االجتامعي للقومي ولكل
العاملني به كام كان حريصا عىل إدارة إفطار رمضان من
كل عام وأعامل الخري وحل املشكالت ،وكان يبارش كل من
يتقاعد من القومي ،وكان نزيها وصاحب يد نظيفة ومل يتهم
بأي يشء رغم عمله باإلنتاج ،كانت سمعته املالية نظيفة
جدا .ومن مميزاته أنه كان متحيزا للمجاميع بالعروض
املرسحية ،كان متعاطفا معهم ويعمل عىل زيادة أجورهم.
وقد تبنت موهبته الفنانة القديرة سميحة أيوب .كام عمل
مع رم��وز امل�سرح القومي مثل صفوت شعالن وبسيوين
عثامن وأمني بكري وحامد شاكر الذين كان لهم الفضل يف
تثقيفه وإعارته الكتب .وكان فؤاد يعلم جيدا قيمة مكتبة
املرسح القومي وهو صاحب مرشوع تكبري صور العروض
املرسحية املوجودة بجدران املرسح باالتفاق مع أمري األمري.
أثناء تويل د .هدى وصفي عندما دب الخالف بينها وبني
د .هاين مطاوع فقد دفع الثمن فؤاد السيد وجامل حجاج
بنقلهام من بيتهام القومي ومع ذلك تحمل فؤاد هذه الفرتة
االنتقالية الصعبة حتى عاد مرة أخرى للمرسح القومي بعد
طلبه من رئيس البيت التايل بعد ذلك ..كان من أهم معامل
املرسح القومي اإلنسانية وجود جامل حجاج وفؤاد السيد.
وقد رجوت كال من الراحل ملعي يوسف والراحل فؤاد السيد
كتابة مذكراتهام لتصبح شهادات عىل العرص وعىل األحداث
لكنهام لألسف مل يكتبا سطرا واحدا.

[

حوار

[

12

مدير المسرح القومي

أحمد شاكر:
القضاء على البريوقراطية
أهم تحدياتنا
تولى الفنان أحمد شاكر إدارة المسرح
القومي ،وتعترب تلك نقلة نوعية في حياته
المهنية ،حيث تخرج من المعهد العالي
للسينما قسم إخراج ودرس اإلخراج بأمريكا،
لكنه برع ممثال وتحدى نفسه في تجسيد
الشخصيات عرب شاشة التلفزيون ،فقدم فريد
األطرش في «أسمهان» ،والعالم مصطفى
مشرفة في «رجل لهذا الزمان» ،وغري ذلك
من الشخصيات التاريخية ،وشارك في الكثري
من األعمال الدرامية منها على سبيل المثال
ال الحصر« :قاسم أمني» و»الطارق» و»أمرية
في عابدين» .شارك والده لفرتة في إدارة
مسرحه الخاص ،فابتعد لبعض الوقت عن
المسرح والتلفزيون ،وها هو يعود مديرا
للمسرح القومي ..عن التحديات اليت واجهته
وخطته للتغلب على الكثري من المعوقات
اليت تواجه المسرح ،كالتسويق والتوثيق
وجذب الجمهور ،كان لنا معه هذا اللقاء.

حوار :روفيدة خليفة

جريدة كل المسرحيين

 ب� �ع ��د ف� �ت ��رة م� ��ن ت ��ول� �ي ��ك إدارة ال �م �س ��رحال �ق��وم��ي م��ا ه��ي ال �ت �ح��دي��ات ال�ت�ي واج�ه�ت��ك
خالل الفرتة الماضية؟
تتمثل التحديات يف البريوقراطية يف املرسح القومي والبيت
الفني ،وعلينا أن نتجاوزها ،حيث إننا ننافس رؤوس أموال
ضخمة دخلت مجال امل�سرح ،تقدم ميزانيات باملليارات،
واملرسح القومي بتاريخه العريق منوط به أن يواكب ،إن مل
يكن يتفوق عىل ،هذه العروض ،واملطلوب تذليل املعوقات
البريوقراطية حتى ننجح.
 كيف تخطط لعمل ت��وازن بني الريبورتوارواالستعانة بالشباب خاصة لتتناسب وماهية
المسرح القومي؟
للمرسح القومي سمته الكالسيكية الريبورتوار ،فهناك
العدد 611

 13مايو 2019

أسعى لخلق التوازن والتواصل بني جيلي الكبار
والشباب
رؤى تقول إن الشباب ضد فكرة الحفاظ عىل الرتاث ،وهذا طاقة كبرية ال ميلكها الكبار ويف الوقت نفسه الكبار لديهم
غري صحيح ،فعلينا أن نجعل الشباب هم من يقدم هذه رؤى وخ�برات ال ميلكها الشباب ،وأنا أسعى لتحقيق هذا
الكالسيكيات كام تفعل املسارح العاملية ،ال يعني االستعانة التوازن والتواصل بني الجيلني.
بالشباب دامئا أن أقدم تجربة ال مسئولة أو غري مدروسة
فنيا وتحمل فكرة التجريب ،بل املطلوب بالفعل هو تعليم  -ه ��ل س �ت �ل �ج��أ ل �ت �ق��دي��م األع� �م ��ال ال�ت��ي س�ب��ق
األجيال الجديدة عىل أيدي األساتذة الكبار ،بحيث نخلق وق ��دم ��ت أم ت �ب �ح��ث ع ��ن ن �ص ��وص ج ��دي ��دة ل��م
تواصال وتوازنا بني جييل الشباب والكبار ،ألن الشباب لديهم تطرح من قبل؟
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الشباب لديهم طاقات ال يملكها الكبار ..والكبار
لديهم الخربات اليت ال يملكها الشباب

نبحث عن ريبورتوار وكالسيكيات
تواكب العصر الحالي
فإنه يوحي أن مرص تنبت العظامء والعباقرة القادرين عىل
التجديد ،وأن مرص دامئ��ا تتطور وشعبها ق��ادر عىل صنع
الحياة.
 ه��ل سبق وق��دم��ت أع�م��اال ل�ه��ذه الحقبةالتاريخية؟
نعم ،سبق وتم تناول مرسحيات فرعونية منها «إيزيس»
لكرم مطاوع وسهري املرشدي ،و»»إخناتون» أللفريد فرج،
ولكنها كانت محملة بوجهة نظر سياسية ،لكن ما يشغلني
هو إلقاء الضوء عىل الشخصية املرصية وعبقرية الحضارة
املرصية ،وأن اإلنسان املرصي رائد يف تاريخ األمم والشعوب،
وأمتنى تقدميها يف افتتاح املتحف املرصي الكبري ألهمية
الحدث الذي ستتحول إليه أنظار العامل كله ،ويف املرشوع
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جريدة كل المسرحيين

بالتأكيد سأبحث عن أعامل جديدة بجانب األع�مال التي
تواكب متطلبات العرص ،فلكل عرص متطلباته من ألوان
الفنون والفكر ،وسنبحث يف الريبورتوار سواء الذي قدم من
قبل أو مل يقدم.
 م ��ن ال �م �ع ��روف أن ه ��ذه ال �ن��وع �ي��ة ت�ح�ت��اجلمزيانيات ضخمة فكيف ستتغلب على ضعف
المزيانيات؟
محدودية امليزانيات شكوى عامة ومشكلة كبرية تواجه
املرسح القومي ،ألنها ليست بالحجم الذي ميكن أن يحقق
اإلبهار الذي نشاهده يف مسارح القطاع الخاص ،وتلك حقيقة
ال ميكن إنكارها ،لكنني أتحدث عن فكرة توفري عنارص فنية،
ومن هنا يكون دوري الذي أسعى إليه حتى وإن مل يكن شأين
هو مناقشة تفاصيل العمل الفني ومناقشة امليزانيات عىل
اعتبار أنني أحاول دامئا التوفري من عنارص لحساب عنارص
أخ��رى ،ويف الوقت نفسه االستعانة بنجوم ممن يقدرون
املرسح القومي ويحبونه ،ألن ذلك سيشكل فارقا يف تقبلهم
للتسهيالت واملساهمة يف دعم مرسح بلدهم وتقديم عروض
تدعم املرسح الحقيقي ،بدال من االستعانة مبمثلني يبحثون
عن املادة فقط بعيدا عن قيمة الوقوف عىل خشبة املرسح
القومي.
 ب � �ع � ��د اط� �ل ��اع � � ��ك ع � �ل � ��ى م� �ش� �ك� �ل� ��ة ع � ��رض«ه � ��والك � ��و» ه� ��ل ه� �ن ��اك خ �ط ��ة الس �ت �ك �م��ال
المشروع؟
تم فك االرتباط بهذا املرشوع قبل تسلمي ملهامي ،بالتأكيد
الفنان جالل الرشقاوي والشاعر فاروق جويدة قامتان كبريتان،
وأعتقد أنه إذا تم التواصل سيكون هناك دراسة للموقف من
جديد بناء عىل املتغريات ورؤية مدى قابلية العرض للتقديم
أم أن هناك صعوبة يف تحقيقه حاليا.
 م� � ��اذا ب� �ع ��د «ي� �ع� �ي ��ش أه � ��ل ب � �ل� ��دي» ف��يخطتك اإلنتاجية للمسرح القومي؟
هناك مرسحية «خليك متفائل» بطولة نجم الكوميديا سامح
حسني ،سهر الصايغ ،أرشف عبد الغفور ،ومجموعة من شباب
املرسح القومي ،وهي من األدب العاملي لفولتري ،وإخراج
إسالم إمام ،باإلضافة لكثري من األفكار التي ننوي تقدميها منها
الريبورتوار األوبريت الغنايئ ،وأيضا املرسحيات التاريخية،
فهناك مرسحية عن التاريخ املرصي أحلم بتقدميها يف افتتاح
املتحف املرصي الكبري وهي مرسحية «إخناتون».
 ول�م��اذا ه��ذا العمل تحديدا وتلك الحقبةالتاريخية؟
«إخناتون» شخصية فريدة واستثنائية يف التاريخ املرصي ،ألنه
أول من اهتدى لفكرة وجود اإلله الواحد بفطرته ،مام يوضح
كيف كان املرصي واعيا ومستنريا يف وقت كان العامل كله
يعيش يف الغابات ،وهو أول من أوجد املدرسة الواقعية يف
التجسيد الفني ،وأول من عاش قصة حب وسجل الخطابات
الغرامية بينه ونفرتيتي ،كام التصق بشعبه وتقرب منه وبدأ
يطلب منهم االجتامع عىل مبادئ األديان فعمل بني شعبه
مبحبة ،وحني وجد صعوبة يف تحقيق فكرته توحيد الدين
بسبب سيطرة تجار الدين عىل عقول البسطاء واملهمشني
واستغاللهم لعدم معرفتهم باألديان ،وجد أنه لن ميكنه
التغيري سوى بإقامة عاصمة جديدة ،وبالفعل أنشأ عاصمة
جديدة يف تل العامرنة باملنيا ،وأح��دث ذلك تجديدا يف
تاريخ مرص وما زال يتجدد ،وإذا ما أوحى هذا األمر بيشء

سنحول اآلثار من حجارة إىل شخصيات حقيقية وال يوجد
أوقع من أن املرسح القومي ذا التاريخ العريق يقدم هذا
الحفل الكبري بدال من استجالب بيوت الخربة األجنبية التي
تحصل عىل أموال طائلة وال تقدم ما يشبع قيمة وأهمية
هذا اليوم ،كام حدث يف احتفال األلفية عام  2000حني
استعنا بجان ميشيل وخرج األمر بشكل مل ميتع الجمهور،
وبالفعل تقدمت باملرشوع لوزيرة الثقافة د .إيناس عبد
الدايم ووزير اآلثار وتتم دراسة الفكرة حاليا ،وأمتنى أن يقع
عليها االختيار.
 ك� �ث ي��ر م � ��ن ال� � �ع� � ��روض ل � ��م ت� ��وث� ��ق ف �ك �ي��فستتغلب على هذه المشكلة؟
درس��ت األم��ر دراس��ة طويلة واكتشفت أن البريوقراطية
وال��روت�ين منعت تحقيق ذل��ك ،ألن هناك ع��دم تحديد
للمستفيد من العروض املرسحية وتسويقها ،باإلضافة ألنه
بعد تجاوز مسألة التسويق وجدت نوعا من «االستهتار»
عند تصوير العروض ألنها تصور بعربة وحدة خارجية وكأنه
يتم تصوير مباراة ،فجاء التصوير سيئا جدا لدرجة أن املمثل
يتحدث والكامريا يف مكان آخر ،فضال عن رداءة مستوى
الصوت ،وحاليا أعمل عىل مرشوع كبري جدا لعمل رشاكة بني
مدينة اإلنتاج اإلعالمي وبني وزارة الثقافة ،وعرضت األمر
عىل الوزيرة التي تشجع أي فكرة بناءة خاصة وأن ذلك تراثنا
الذي يجب أن نحافظ عليه ،وطاملا أننا نتعامل مع جهة
حكومية فبالتأكيد سيكون من السهل إيجاد الشكل القانوين
ا ُملريض وفقا للوائح والقوانني التي تسمح بالحفاظ عىل هذا
التاريخ املرسحي.
 م� �ش� �ك� �ل ��ة ال � �ت � �س� ��وي� ��ق ه � ��ل ل � ��دي � ��ك خ �ط��ةلمواجهتها؟
مشكلة التسويق كبرية جدا ولألسف ليس لدي حلول ،ألنها
شأن البيت الفني للمرسح ،الذي يجب أن يوجد حلول
مبتكرة وعرصية لهذا األمر ،وإال سيظل كل ما نقدمه يذهب
أدراج الرياح ،أمتنى أن يكون هناك حل يف هذا االتجاه ،ألن
تسويق العمل الفني أهم من إنتاجه.
 كيف ستفك الحصار عن المسرح القوميليشاهده الناس في الشارع والميادين؟
ال أسميه «فك حصار» ولكن كيف يتم لفت أنظار الناس
لهذا املكان ونعيد إحياءه من جديد بعروض جامهريية،
ألن الجمهور أحجم عن القدوم إىل املرسح القومي باستثناء
األعامل الكبرية ،وهي قليلة ،ويتم ذلك أوال مبستوى العمل
الفني املقدم بداية من اختياري للنص والعنارص الفنية
واملخرج واملؤلف ،ثم التحرك تجاه تقديم عمل مُبهر وليس
بالرضورة إبهار مبيزانيات ضخمة ولكن الفكرة نفسها قد
تكون أكرث إبهارا ،وتساعد الناس عىل حب املرسح والعودة
إليه من جديد وأرى أن الجمهور لديه استعداد كبري للتفاعل
مع العمل املرسحي الجيد سواء كان لقطاع خاص أو املرسح
القومي.
 أل � � � ��م ت � �ف � �ك� ��ر ف � � ��ي إن � � �ش � � ��اء ق� � �ن� � ��اة ع �ل ��ىال� � �ـ«ي � ��وت� � �ي � ��وب» ل� �ت� �ك� ��ون واج� � �ه � ��ة ل �ل �م �س ��رح
القومي؟
لألسف غري مسموح قانونيا ألن إنتاج املرسح القومي يذهب
العائد منه ل��وزارة املالية ،وإذا كان هناك خطوة يف هذا
االتجاه فهي شأن البيت الفني للمرسح.
 ه ��ل ي�م�ك��ن أن ي�ل�ع��ب ال �م �س��رح ال�ق��وم��يدورا لدعم الشباب وال�ك��وادر؟ وهل يمكن
أن ي �ق ��دم ورش � ��ا ف ��ي ش�ت�ى ع �ن��اص��ر ال�ع�م��ل
المسرحي؟
بالتأكيد ،األمر متاح ولكننا يف البداية نعمل عىل جذب
الجمهور لخشبة املرسح ،وسنرشك الشباب يف هذه األعامل،
وهذا ما أحرص عليه عند اتفاقي مع أي مخرج ،وأعلمه بأن
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املرسح يضم عنارص شبابية جيدة جدا وعليه االستعانة بها،
ثم تأيت فكرة الورش ألنها قدمت كثريا يف مرص ولكن معظمها
غري الئقة املستوى نتيجة لسعي العنارص التي تعمل عليها
للربح فقط بينام هدفنا غري ربحي ،إمنا تكوين أجيال ناجحة..
ونحن بصدد دراسة هذا األمر ألنه سيقدم مجانا إثراء للحركة
املرسحية وخلق أجيال جديدة من الشباب.
 ع� �ل� ��ى م� �س� �ت� ��وى ال � �ع� ��ال� ��م ه � �ن� ��اك م� �س ��رحق� ��وم� ��ي أو وط� �ن ��ي ف� ��ي ك� ��ل م� �ح ��اف� �ظ ��ة أو
ب �ل��دي��ة ..أال ت ��رى أن �ن��ا ب�ح��اج��ة ل��ذل��ك أو على
األقل لمراكز ثقافية تمثل المسرح القومي
في كل محافظة ،بما أنه الصرح األعظم؟
هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السييس نحو بناء وتشييد
البنيان لبناء عقل ووج��دان اإلنسان امل�صري ،ولذلك هو
حريص عىل بناء املرسح تحديدا ،وقد بدأت تظهر تعليامته
يف هذا املجال يف املدن الجديدة ،حيث تنشأ بها املسارح
سواء كانت عىل نفقة الدولة أو طرحها لتصبح مسارح خاصة،
راق يحمي الشباب من خالل النشاط
بهدف خلق حراك فني ٍ
املرسحي ،ليفرغ فيه طاقاته ويحميه من اإلرهاب والتطرف
الفكري والشعور بعدم االنتامء والجدوى ،فاألمر يتحقق
بالفعل وامل�سرح القومي جاهز لتقديم الدعم الفني ألي
مكان يريد استضافة سواء عروض املرسح القومي أو خربات
أعضائه.
 ه ��ل اخ �ت �ل �ف��ت إدارة ال �م �س��رح ال �خ ��اص عنإدارة مسرح الدولة؟
شاركت والدي يف إدارة مرسحه الخاص وتعلمت منه الكثري،
ولكن املسألة تختلف كليا عن مرسح الدولة ،ألن صالحيات
األخري محدودة ،واملاليات تخرج بهيئة «سلف» .نعم ،هو
تقليد جديد ولكن ما يرسي عىل جميع الهيئات يرسي عىل
املرسح باعتباره تابعا للدولة ،كان اإلنتاج يف السابق يخرج
مرة واحدة وتستكمل العنارص الفنية بشكل متوا ٍز معا ،بينام
حاليا تخرج يف شكل «سلف» تباعا واحدا تلو اآلخر ،ويجب
أن تسوى السلفة األوىل لخروج الثانية ،وهذا الشكل يف
الروتني املايل يأخذ وقتا كبريا جدا يصل ألسابيع مام ال يتامىش

مع فكرة اإلنتاج املرسحي ،وأرجو دراسة األمر ،خاصة وأنني
علمت أنه اقرتحت فكرة من فرتة العتبار املرسح القومي
وحدة إنتاجية خاصة بذاتها لها ميزانيتها الخاصة ونظامها
الخاص ليك تتمكن من إنتاج األعامل دون قيد البريوقراطية
والروتني.
 ل �م��اذا اب�ت�ع��دت ع��ن ال�م�س��رح؟ وإذا ع��رضعليك عمل أث�ن��اء إدارت ��ك للمسرح القومي
فهل ستقبل؟
شاهدت وع��ارصت محمود يس وكرم مطاوع يقفان عىل
خشبة امل�سرح أثناء إدارتهام للمرسح القومي يف أعظم
العروض ،فلن يتعارض األمر إذا عرض النص املناسب ليس
عىل املرسح فقط إمنا أيضا يف السينام والتلفزيون ،فقط
ركزت يف البداية عىل اإلدارة لوضع نظام عمل ،ثم لدي
الوقت لتقديم أعامل كممثل ألنه حلمي األول واألسايس.
 ع� � ��اص� � ��رت ف� � ت� ��رة ذه � �ب � �ي� ��ة ل � �ن � �ج� ��وم ك� �ب� ��ارف� �ه ��ل ه� �ن� ��اك اخ � �ت� ل��اف ب� ي��ن ال� �م� �س� ��رح اآلن
ومسرحهم؟
بالتأكيد هناك اختالف كبري جدا ،وأعجبتني مقولة صادقة
للمخرج سمري العصفوري حني قال حزنت يوم تكرميي،
الجميع سعيد وأنا بكيت ألننا مل نخرج أجياال تحمل راية
الثقافة واملرسح يف مرص ،نعم مل يكن هناك تعليم بشكل
كاف ألجيال تيل هذا الجيل العظيم باستثناء االجتهادات
ٍ
الشخصية للمخرجني املتميزين من جيل الوسط ،وكان يجب
أن يكون هناك شكل منهجي ليكون هناك جيل يسلم لجيل
حتى ال نشعر بعد وقت طويل أن القدرات والكفاءات
ندرت ،املناخ اختلف ليس فقط يف املرسح بل يف مجاالت
كثرية ،أرى أن فكرة املؤسسة التعليمية والنهج التعليمي
وتسليم املحتوى الفني والثقايف لألجيال القادمة نقطة تم
إغفالها لسنوات طويلة ،وآن األوان لتفعيلها من جديد.
 ق� ��دم� ��ت ع � � ��ددا م � ��ن م� �س� �ل� �س�ل�ات ال� �س �ي�رةال ��ذات� �ي ��ة ه� ��ل ه� �ن ��اك م� �ج ��ال ل �ت �ق��دي��م س�ي�رة
ذاتية على المسرح؟
بالتأكيد هناك مجال لذلك ألن األعامل املرسحية والفنية
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التي تتحدث عن شخصيات حقيقية دامئا يكون لها مردود
كبري جدا لواقعيتها وألهميتها يكون لدى الناس الفضول
للتعرف عليها بشكل أك�بر ،ف��إذا كانت شخصية إيجابية
كانت قدوة وإن كانت سلبية صارت عربة ،تقديم مثل هذه
األعامل يشكل تحديا للممثل وإبهارا للجمهور ،والحقيقة
هناك حوار بيني وأحد املؤلفني لكتابة مرسحية عن شجرة
الدر عىل اعتبار أنها فرتة مهمة يف تاريخ مرص ،وأخرى عن
سيد درويش أحد املوسيقيني املهمني جدا.
 أع� �ل ��م أن � ��ك م �ح ��ب ل �س �ي��د دروي � � ��ش ف�ه��لت� �ن� ��وي ت �ج �س �ي��د ش �خ �ص �ي �ت��ه خ� ��اص� ��ة وأن ل��ك
تجارب سابقة في التلفزيون؟
أجتهد جدا يف أداء الشخصيات املعروفة ،فقدمت فريد
األطرش يف «أسمهان» ،والخديوي عباس حلمي يف «قاسم
أمني» ،والعامل مصطفى مرشفة يف «رجل لهذا الزمان» ،وأمري
الرببر يف «الطارق» ،وشخصية سيد درويش قريبة مني عىل
مستوى الشكل والهيئة وأحبه كثريا ألنه جزء مهم يف تاريخ
مرص ،وحسب ظروف العمل والنجوم املشاركني ميكن دراسة
مدى مشاركتي إذا مل يتعارض ذلك مع اإلدارة.
 على الرغم من دراستك لإلخراج بالمعهدال� �ع ��ال ��ي ل �ل �س �ي �ن �م��ا ل � �م� ��اذا ل� ��م ت �ت �ج ��ه ل ل��إخ ��راج
السينمائي أو المسرحي؟
ألننا عرفنا أنا والبعض من أبناء جييل كممثلني مثل كريم
عبد العزيز وأحمد ميك ،لذلك كتب علينا أن يحبنا الجمهور
كممثلني وأن نشبعه بهذا اللون ،وأعتقد أنه لو مل نبدأ
بالتمثيل بالتأكيد لكنت اتجهت لإلخراج ألن املخرج هو
مايسرتو العمل والعملية الفنية.
 ف ��ي رأي� ��ك ه ��ل م �ن��وط ب��ال �م �س��رح ت�ق��دي��مالحلول أم أنه انعكاس للواقع؟
ال يوجد يف الفن عموما ما يسمى انعكاس للواقع فال بد أن
يحمل دامئا وجهة نظر ترتبط بالخري والحق والجامل ،وكل
من يدعي الفن ملجرد إثارة الظاهرة إما أنه مغرض أو جاهل
ألنه ال يوجد فن يثري الظاهرة دون تقديم الحلول ،فمنشأ
الفن الذي عرفناه يف الكنائس وسبقتها املعابد اإلغريقية كان
يقوم عىل دعم املبادئ السامية يف النفس البرشية مثل الحق
والخري والجامل ويحض الناس عىل الفضيلة واإليجابيات،
حتى إن طرح املشكالت يكون بهدف إيجاد الحلول ،وإن
مل يوجدها يعطي عىل األقل األمل للناس وينترص لإلنسانية
وليس القبح والرش والسلبية.
 م ��ا ال � ��ذي ي �ن �ق��ص م �س��ارح �ن��ا م ��ن وج �ه��ةنظرك لتواكب المسارح العالمية؟
أوال الفكر ثم الفكر ثم الفكر ،وبعد ذلك تأيت اإلمكانيات
املادية.
 ما مقومات الفنان اإلداري الناجح؟الفن يشء واإلدارة يشء آخر ومن الصعب توافرهام يف
شخص واح��د ألن الفنان دامئ��ا صاحب وجهة نظر ذاتية
ٍ
بينام املدير يتناول جميع العنارص ،ويجب أن ينجح فيها
جميعا ،ثم إن اإلدارة علم يدرس لذلك فهي ملكة وموهبة
أهم مالمحها قوة الشخصية ،االحتواء ،التأثري يف اآلخرين،
املناقشة الفكرية البناءة باملنطق ،ثم فكرة شحذ الطاقات
والتعاطف نحو الهدف املراد تحقيقه من جميع العنارص
الفنية واإلدارية.
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مخرجو الجامعات :نحلم بتقديم األفضل
دائما ولدينا المواهب الكافية

مطالبهم زيادة المزيانيات ..إقامة الورش  ..توفري أماكن للعرض
رنا رأفت

املخرج مهند محمود مخرج عرض «امللحمة» لفريق كلية
التجارة جامعة القاهرة والحاصل عىل أفضل عرض يف مهرجان
العروض القصرية ،قال :أوىل العقبات التي واجهتني عند
تقدميي للعرض أنه يحوي  49ممثال وهي التجربة األوىل يل يف
اإلخراج .أضاف :وأبرز السلبيات عىل مستوى جامعة القاهرة
عدم االهتامم باملرسح ،فقد تم نقل جميع العروض إىل
مرسح املدينة الجامعية تطبيقا ملبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع
الكليات ،وهو أمر غري صحيح ،فمرسح املدينة الجامعية
ينقصه الكثري من التجهيزات الفنية عىل مستوى اإلضاءة
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المسرح الجامعي هو المتنفس األول للكثري
من المواهب الطالبية ،فيه يتشكل وعي
الطالب بمفردات خشبة المسرح ،وبالعالم،
ومنه تنطلق البداية.
ويعد المسرح الجامعي رافدا مهما من
روافد المسرح المصري ،وعلى الرغم
مما يعانيه هذا المسرح من افتقار للكثري
من األدوات اليت تجعل الطالب يقدمون
إبداعاتهم بشكل متكامل ،فإنه يعد
مصدرا مهما لتقديم حلول إبداعية
وصياغة أشكال ورؤى مسرحية مغايرة
بأقل اإلمكانيات ..هنا نزيح الستار عن أبرز

السلبيات اليت يعاني منها مخرجو العروض
بالجامعات كما نرصد أمنياتهم للمواسم
المقبلة.

والصوت باإلضافة لعدم مالءمته لتقديم عروض مرسحية ،فهو
مرسح مخصص للحفالت ،وهو ما كان يضطر بعض الفرق إىل
جلب معدات اإلضاءة والصوت معها.
تابع :هناك مشكلة كربى أيضا تواجهنا وهي مشاركة عدم
مشاركة العروض الفائزة باملراكز األوىل يف مهرجانات دولية
تقام يف تونس واملغرب ،والعقبة هي عدم موافقة الجامعة
عىل مشاركتها لعدم توافر موارد مادية.
وأما عن فريق كلية تجارة ،فأضاف مهند محمود :الحقيقة،
إن عميد كلية التجارة ذلل كل الصعوبات وساعدنا كثريا وله
كل الشكر عىل ما بذله .وعن أمنياته للموسم املقبل ،أشار إىل
رضورة اهتامم جامعة القاهرة بالنشاط املرسحي واستبعاد
مرسح املدينة الجامعية من استضافة املهرجانات الطالبية،
عىل أن يخصص فقط للحفالت.
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ع��ادل م�بروك مخرج ع��رض «تريفوجا» لكلية الحاسبات
واملعلومات جامعة عني شمس ،والحاصل عىل أفضل مخرج
وأفضل عرض يف مهرجان عني شمس ال��ذايت ،أوضح أن أبرز
إيجابيات املوسم الخاص باملرسح الجامعي ،هي مساندة
ودعم رعاية الشباب بالجامعة برئاسة الدكتور سامي رايض
للفريق ،وذلك عن طريق توفري أماكن خاصة بالربوفات وتوفري
كل السبل لدعم الطالب.
وأشار إىل أن أكرب السلبيات التي تعاين منها الغالبية العظمى
من الكليات هو تقلص حجم امليزانيات ،وهو ما يؤثر عىل
العنارص املرسحية من ديكور وإضاءة.
وعن أمنياته للموسم املرسحي القادم ،قال :أمتنى أن تقدم
العروض الحاصلة عىل مراكز بالجامعات ليايل عرض عىل
مسارح الدولة حتى يشاهدها الجمهور ،فقد بذل مخرجو
العروض جهدا كبريا لتقديم هذه العروض ،باإلضافة إىل إتاحة
الفرص للعروض املتميزة للمشاركة يف املهرجانات الدولية وهو
أمر يف غاية األهمية.
تنوع الفرضيات اإلخراجية
محمد عصام مخرج ع��رض «قضية ضليلة الحامر» الذي
قدمه فريق كلية اآلداب جامعة عني شمس ،قال :حصلنا عىل
املركز الثالث يف ترتيب العروض ،باإلضافة إىل حصول العرض
عىل ست جوائز يف التمثيل واإلخراج ،وقدمنا تجربة جديدة
ومختلفة ،وكان ما مييز املهرجان الذايت لجامعة عني شمس ،هو
تنوع الفرضيات اإلخراجية ،وذلك عىل مستوى جميع الكليات
وهو ما يبرش بخروج جيل جديد عىل وعي فني كبري.
أضاف :ولكن من سلبيات هذا املوسم تجاوز بعض العروض
الوقت املحدد لها ،مام أدى إىل استبعادها خارج التقييم ،وال
أعلم إن كان هذا أمرا سلبيا أم إيجابيا! كذلك تباطؤ الرقابة
يف قراءة النصوص .وأخريا ،أمتنى أن تنتهي تلك السلبيات يف
املوسم املقبل.
وفيام يخص املرسح الجامعي ،أشار عصام إىل أن جامعة عني
شمس تعد أكرث الجامعات التي تقدم مرسحا متميزا يضاهي
ما يتم تقدميه عىل خشبات مسارح الدولة ،فالعروض تتميز
بانضباطها وتكاملها يف جميع العنارص الفنية.
مفاجأة صادمة
عبد الله عساكر مخرج كلية تجارة جامعة املنصورة والحاصل
عىل املركز الثاين بعرض «أوسكار» يف مسابقة إب��داع ،أبدى
اعرتاضاته الخاصة عىل مهرجان جامعة املنصورة ،فقال :هناك
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عدة سلبيات يف هذا املوسم ومنها أن لجنة تحكيم املهرجان
الطاليب مل تقم مبناقشتنا فيام قدم من عروض مرسحية حتى
نستطيع التعرف عىل سلبيات أعاملنا ،باإلضافة إىل أن نتيجة
املهرجان الطاليب كانت مفاجأة صادمة بالنسبة للكثري من
املخرجني ،فقد حصل عىل املركز األول أحد املخرجني املرسحيني
الكبار ،ومن املفرتض أن املهرجان هو مهرجان طاليب يقدم فيه
الطالب إبداعاتهم.
وتابع :من املؤسف أن هناك  7كليات بجامعة املنصورة مل
يحصلوا عىل مراكز يف اإلخراج .أضاف :ولكن املبرش هذا العام
هو ارتفاع املستوى العام للعروض املقدمة واالعتامد عىل
النصوص املحلية املعارصة باإلضافة إىل اتجاه بعض املخرجني
إىل عمل دراماتورج ألعاملهم.
وعن سلبيات املوسم الجامعي ،أوضح :نعاين من عدم وجود
مرسح لتقديم عروضنا عليه ،وأمتنى أن يتم استقبال املهرجان
الطاليب بقرص ثقافة املنصورة ،وأمتنى أيضا زيادة امليزانيات
الخاصة بالعروض.
وذكر عساكر أن إحدى مفارقات هذا العام حصول  12طالبا
عىل املركز األول يف التمثيل ،وعرشين طالبا عىل املركز الثاين،

وخمسة عرش عىل املركز الثالث أيضا!
فيام قال املخرج منري القايض الحاصل عىل جائزة أفضل
عرض وإخراج يف املهرجان الطاليب بجامعة حلوان عن عرض
«أليكس يف بالد العجائب» لفريق كلية الهندسة ،قال :إن
ما مييز هذا املوسم هو وجود الكثري من الكفاءات الفنية يف
جميع مفردات العمل املرسحي يف جامعة حلوان ،باإلضافة
إىل اجتهاد جميع الكليات وتقدميها عروضا ممتعة بأقل
اإلمكانيات باإلضافة إىل خروج الكثري من املواهب التمثيلية
التي تضاهي مثيالتها يف كربى الجامعات.
أما عن املآخد التي رآها يف هذا املوسم ،فأشار منري إىل رضورة
تعديل اللوائح الخاصة بالجوائز ،مؤكدا أنه من الرضوري
تخصيص جوائز يف بعض مفردات العمل املرسحي ،عىل سبيل
املثال جائزة األلحان وجائزة التأليف ،ألن هذا من شأنه أن
يحفز الشباب.
واستطرد قائال :أمتنى خروج امليزانيات يف موعدها ،فهناك
بعض الكليات التي تعاين من عدم تعاون موظفي رعاية
الشباب وتعنتهم يف تقديم امليزانيات ،كام أمتنى يف املوسم
املقبل ارتفاع مستوى مهرجان جامعة حلوان وتنوع الجوائز.

[

تحقيقات

[

17
رصف امليزانية عقب تقديم العرض بثالثة أسابيع ،باإلضافة إىل
إلغاء املهرجان املرسحي الكبري الخاص بالنصف الثاين من العام
الدرايس.
أما عن أمنياته للعام املقبل ،فقال :أمتنى زيادة ميزانيات
العروض ،وأن يستقبل املركز الثقايف بطنطا عروض الجامعة،
وخصوصا أنه يتوفر به جميع التجهيزات التقنية.
فيام أشاد املخرج سيد سليم مخرج عرض «كاد املعلم» لفريق
كلية الرتبية بجامعة جنوب الوادي قنا ،باملجهود املبذول من
قبل رئيس جامعة جنوب الوادي بقنا ،وكذلك نائب رئيس
الجامعة ،لتوفريهام كل السبل املتاحة لتقديم العروض وهو
ما متثل يف توفري قاعات لعمل الربوفات ،باإلضافة إىل وجود
إقبال كبري من قبل الطالب ملشاهدة العروض وهي ظاهرة
رآها جيدة بالنسبة لجامعة جنوب ال��وادي ..ومتنى املخرج
سيد سليم للموسم املقبل تصوير العروض يف عدة حلقات
تلفزيونية عىل أن تعرض بشكل ثابت تحت مسمى «تياترو
الصعيد».

عدم توافر مسرح مجهز
وأوضح أمري عبد الواحد مخرج فريق كلية الهندسة جامعة
امل��ن��ص��ورة ،الحاصل ع�لى امل��رك��ز األول إخ���راج ع��ن عرض
«فاكرين» ،إن أبرز سلبيات موسم املرسح الجامعي املنقيض
يف جامعة املنصورة عدم توافر مرسح مجهز يستضيف فعاليات
املهرجان ،مشريا إىل أن هناك ثالثة مسارح ،ولكن ال يتوفر بهم
اإلمكانيات التقنية من صوت وإضاءة.
وأض��اف :أما عن أبرز السلبيات فقد كانت اإلض��اءة مشكلة
كبرية ،حيث كنا نعاين من انقطاع التيار الكهريب وهو ما كان
يؤثر عىل إضاءة عروضنا.
وكشف عبد الواحد عن تعنت بعض كليات جامعة املنصورة
التي يتوافر بها مسارح مجهزة يف السامح للكليات األخرى
أن تقدم عروضها عىل مسارحها .وأش��ار إىل أن مهرجان
النصف الثاين من العام الدرايس «مهرجان العروض الطويلة»
كان مهددا باإللغاء .أضاف :ولكننا تناقشنا مع رئيس جامعة
املنصور حتى ال يتم إلغاء املهرجان ومتت إقامته.
أما عن إيجابيات املوسم ،فقال :أبرز اإليجابيات مشاركة

سبع كليات من جامعة املنصور مبسابقة إب��داع ،باإلضافة
إىل أن مهرجان النصف الثاين من العام الدرايس اعتمد عىل
وجود مخرجني من الطالب ،وكان السائد دامئا أنه يعتمد عىل
مخرجني كبار ،وهو يشء جيد تم استحداثه مؤخرا.
وعن أمنياته للموسم املقبل قال :أمتنى أن يقدم املخرجون
عروضا جيدة وأن يكون هناك انضباط أكرب.
المركز الثقافي بطنطا وعروض الجامعة
وأشار املخرج محمود رميح الحاصل عىل أفضل إخراج يف
مهرجان جامعة طنطا الطاليب بعرض «سرتة من املخملني»
لفريق كلية الهندسة ،أن أبرز إيجابيات هذا املوسم هو
تقدميه أول تجربة إخراجية له وقد أكسبته الكثري من املهارات
الفنية يف مفردات العمل املرسحي ،باإلضافة إىل تنافس
مجموعة مهمة من العروض يف املهرجان الطاليب.
ومن ناحية أخرى ،كشف رميح عن سلبيات هذا املوسم التي
كان أبرزها عدم توافر قاعات لعمل الربوفات ،مام كان يضطر
الفريق لعمل الربوفات عقب انتهاء اليوم ال��درايس ،كذلك

خربات من خارج الجامعة
املخرج محمد عصام الفائزة بجائزة أفضل عرض مرسحي
وهو «خيل بالك من عقلك» الذي قدمه لفريق كلية تربية يف
مهرجان العروض الطويلة بجامعة جنوب الوادي ،أشاد أيضا
برعاية املسئولني يف جامعة جنوب الوادي للنشاط املرسحي
وتوفري كل السبل له ،مثمنا الدور املؤثر ملرشوع دعم املواهب
الفنية املقام يف جامعة جنوب الوادي يف ضم املواهب الفنية.
وأض���اف :أمتنى أن نحظى بالتدريب الجيد عىل إيدي
متخصصني من خارج الجامعة وذلك لصقل املواهب ،كام
أمتنى وجود مرسح مغطى ألننا نقدم عروضنا عىل املرسح
املكشوف .وأخ�يرا ،أمتنى أن يقام مهرجان عىل مستوى
الجمهورية ويكون مخصصا للطلبة فقط.
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كوادر في التمثيل واإلخراج
وأش��ار أمني اللجنة الفنية بالجامعة املخرج حسام رفاعي
الحاصل عىل جائزة أفضل عرض لفريق كلية الرتبية مبهرجان
جامعة أسيوط ،وهو «شد فتيل» ،إىل أن أحد أبرز اإليجابيات
التي متت يف املوسم املنقيض هو التعديل الخاص بالئحة
مهرجان جامعة أسيوط فيام يخص الجوائز ،حيث تم تخصيص
بند لجوائز اإلخراج الطاليب إىل جانب الجوائز الخاصة باإلخراج
الخارجي ،كذلك تعاون فريق كلية الرتبية معي بشكل كبري
حتى يخرج العرض يف صورة متكاملة باإلضافة إىل تعاون
رعاية الشباب.
أضاف :ولكن كانت هناك سلبية حالت دون تقديم العروض
بشكل متكامل وهي امليزانية ،فهناك بند يخصص مبلغ 10
آالف جنيه لكل كلية ومل تحصل كل الكليات عىل هذا املبلغ.
وأشار إىل أن هناك كليات قدمت عروضا بخمسة آالف جنيه
وأخرى بثالثة آالف ،وإىل أن هناك رضورة لوضع بند ثابت
مليزانيات الفرق بالكليات .وتابع :هناك أيضا رضورة لزيادة
مبلغ امليزانية وذلك الرتفاع أسعار خامات الديكور.
أما عن األمور اإليجابية هذا املوسم ،فقد أشاد بقرار رئيس
الجامعة د .شحاتة غريب بتجديد قاعة النيل التي تقدم
عليها العروض بجامعة أسيوط .وأخريا ،أمتنى للموسم املقبل
االهتامم باملخرجني الطالب ألنهم يحملون فكرا ورؤى إبداعية
تتفوق عىل كبار املخرجني ،مع كامل احرتامي لهم ،فجامعة
أسيوط تضم كوادر متميزة يف التمثيل واإلخراج من طالب
الجامعة.

[
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«الحالة توهان»

تفضح اإلرهابيني على المسرح العائم بالقاهرة

بطاقة العرض
اسم العرض:
الحالة توهان
جهة اإلنتاج:
فرقة املرسح
الكوميدي
عام اإلنتاج:
2019
تأليف
وإخراج :السيد
خاطر

سامح توين

جريدة كل المسرحيين

يتفوق الفن املرسحي عىل السينام والتلفزيون والراديو
يف إيصال الرسالة لدى املتفرج ألن تفاعل املمثل يكون مع
الجمهور بشكل حي ومبارش دون حواجز ،هذا ما استغله
صناع مرسحية «الحالة توهان» التي تعرض كل ليلة عىل
املرسح العائم بالقاهرة التابع للبيت الفني للمرسح ،لتوصيل
الرسالة كاملة للمتلقي ،فالعرض تنويري توعوي تحرييض
يحث عىل املواجهة املبارشة مع الإلرهاب واإلرهابيني.
فالعرض يناقش قضية مهمة للغاية وهي نشأت التعصب
والتطرف وتحوله إىل إرهاب ،منذ العصور األوىل وحتى عرصنا
الحديث .وهو يكشف ويفضح حقيقة الجامعات اإلرهابية
والتكفريية ،التي اتخذت من الدين ستارا للتحكم يف الناس
وتخويفهم تحت مسمى تنفيذ أوامر الله مثل داعش وغريها.
العرض يبدأ منطيا مع فتح الستارة باستعراض راقص مع أغنية
تقول« :ماتقولش إيه عملوا األجداد قول إحنا هنعمل إيه»..
رسعان ما يدخل أحد الرجال يلبس مالبس يلبسها اإلرهابيون
كداعش ومعه رجال ملتحون عىل نفس الهيئة ومعهم عيص،
وإن كانت الحقيقة يستخدمون أح��دث األسلحة ،ويقول
«وقفوا املهزلة دي أنتوا يف ضالل» ليضعنا املخرج الدكتور
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سيد خاطر وهو مؤلف العرض أيضا مبساعدة السيد إبراهيم
يف الحدث مبارشة ،وجعل الرجل اإلرهايب يخرج من الصالة
ورجاله يحارصون املتفرجني من كل النواحي ليدلل املخرج
عىل أن اإلرهاب يحارصنا ويهددنا تهديدا رصيحا.
ويبدأ اإلرهايب املتشدد حواره مع املتفرجني كارسا الجدار
الرابع املرسحي قائال “وانتوا قاعدين مبسوطني وسايبني
والدكم وجايني تتفرجوا عىل املسخرة دي” ،هنا يفرض رأيه
وسيطرته عىل الجموع باسم الدين.
ويدخل رجل يدعى “فاهم” ينهر اإلره��ايب ال��ذي يدعى
“حافظ” لنعرف منذ البداية ومن داللة األسامء أن حافظ
ال يقوم بإعامل العقل يف تعامله عكس فاهم املستنري الذي
يقيس األمور بعقله.
حافظ يحاول أن يطرد الجمهور ويوقف العرض املرسحي فهو
يطلق عىل نفسه أحد حراس الدين ،فالجامعات التكفريية
اإلرهابية تدعي أنها تحكم برشع الله ومن يخالفها يخالف
الله.
ومن الحوار بني حافظ وفاهم نتعرف عىل محور العرض بأنه
رصاع بني اإلرهاب وفكره الظالمي وبني العقل والتنوير.
بعدها يدخل جامل عبد النارص بطل العرض ليعرف الجمهور
أن ما حدث مجرد مشهد متثييل افتتاحي لفكرة املرسحية
قائال «ال بد أن نفتح باب القلب والعقل لعمل محاكمة
هزلية يتخللها أوقات من الجدية .جمهور هذه املحاكمة هي
أمناط سلبية منترشة يف املجتمعات املرصية ومنها عىل سبيل
املثال امل�تردد واملعارض عىل كل يشء دون تفكري وكذلك
اللجان اإللكرتونية محرتيف مواقع التواصل االجتامعي والذين
ميولون من الخارج كام ظهر يف العرض.

وبني هذه األمناط املتعاطي الذي يلبس مالبس كتب عليها
مرص وهذا الشاب ال يفيق يف كل أوقات املرسحية وال أدري
هل يقصد املخرج أن الشباب يف مرص لجأوا للمخدرات
بعد سوء األحوال املعيشية .ويؤخذ عىل النص عدم وجود
شخصية إيجابية واحدة بني هذه األمناط ،والتي كان يرمز لها
مبختلف رشائح املجتمع.
وزرع��ت بني هذه الشخصيات شخصية رجل ميثل أمريكا
وسمي «شمتان» من حيث الحوار واملالبس كانت شخصية
منطية ومفتعلة من حيث الصوت وامل�لاب��س والبايب
واألمريكان ليسوا عىل هذه الهيئة ،ويقول جامل عبد النارص
لو كان األمر بيدي لوضعته يف قفص االتهام .شمتان ينرش
الفنت بني الناس وميول مدعي الثقافة صاحب مواقع التواصل.
ويوجه القائم بدور ممثل االدع��اء كالمه للجمهور« :إن
الحكم يف النهاية للمشاهدين» لنعلم أن املرسحية عبارة
عن مرسحية داخل املرسحية وهو أسلوب وطريقة لطرح
القضايا السياسية بطريقة كوميدية كام يف عرص النهضة التي
سميت «الكوميديا ديالريت» وهي من أشهر أنواع الكوميديا
العاملية التي ظهرت يف إيطاليا ،إذ تعتمد بشكل أسايس عىل
االرتجال.
لجأ املؤلف وصناع العمل لهذه الفكرة يف الطرح للتخفيف
من حدة املوضوع املطروح.
اعتمد املخرج ومؤلف العرض عىل الحوار الخطايب املوجه
مبارش ًة للجمهور وكانت الخطابة يف أجزاء كثرية باملرسحية ،يف
محاولة من املخرج إليصال الرسالة بطريقة مبارشة وإن كان
البعض يرى عدم رضورة املبارشة يف الفن.
تتواىل أح��داث املرسحية من خالل هذه الفرقة التمثيلية
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التي تطرح فكرتها يف قالب كوميدي تهكمي عىل الجامعات
اإلرهابية واملتشددة بشكل من السخرية.
ومن خالل الحوار يتبني أن تيمة حافظ وفاهم مبا يوجد
بينهام من تناقض موجودان من أيام الخلفاء الراشدين إىل
اآلن.
ويطرح العرض ،كيف تكونت جامعة اإلخوان املسلمني بعد
ث��ورة  1919عىل يد االحتالل اإلنجليزي يف مرص ألغراض
تخريبية وكيف تكونت جامعات كداعش والقاعدة وغريها
عىل يد األمريكان.
وتتواىل األحداث التي هي عبارة عن رصاع بني التفكري والعقل
واملنطق وبني الجهل والضالل والظالم املتمثل يف اإلرهابيني
سواء إرهاب دويل أو إرهاب جامعة مثل جامعة أو جامعة
التكفري والهجرة أو الحوثيني أو داعش وغريها .والذين بدأوا
مخاطبة الناس بأمر عدم إعامل العقل وعدم التفكري حتى
يتثنى لهم السيطرة عىل الناس.
ونشاهد من خالل األحداث أهم الحوادث التي جرت من
خالل قتل أو إيذاء العلامء عىل مر العصور من قبل الجهلة

19

ومتشددي ال��رأي واإلرهابيني ،بدءا من محاربة ابن رشد
واتهامه بالكفر واإللحاد وإحراق نحو  108من كتبه.
وبطريقة تعامل هزلية من قبل املحكمة يجسد جامل عبد
النارص شخصية عميد األدب العريب طه حسني الذي رفعت
ضده قضية تتهمه بالكفر واإللحاد لتأليفه كتاب الشعر
الجاهيل.
وكذلك شخصية الشيخ محمد حسني الذهبي الذي تم قتله
عىل يد جامعة التكفري والهجرة اإلرهابية بعد تأليفه كتاب
اإلرسائيليات يف التفسري والحديث ،والذي حاول من خالله
تصحيح بعض املفاهيم املغلوطة يف التاريخ اإلسالمي ،ويتم
تجسيد مشهد متخيل بني الذهبي واإلرهابيني لينتهي املشهد
بقتله ،رغم براعته يف مخاطبة عقولهم وال��ذي أبدع عبد
النارص يف تجسيد الشخصية والتفرقة بينها وبقية الشخصيات
التي لعبها يف العرض وكان له «كاريزما» وحضور قوي.
وم��رورا بحادث اغتيال الكاتب الصحفي فرج فودة الذي
هاجم الجامعات املتطرفة يف مقاالته.
ويستعرض العرض محاولة اغتيال الكاتب وال��روايئ نجيب
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محفوظ من قبل اإلرهابيني وتجسيد مشهد متخيل بني
املهاجم واألديب ،ومن األقوال املعربة يف كالم نجيب محفوظ
لإلرهايب« :أنا ضحية جهلك وأنت ضحية الجهل نفسه».
وتنتهي مشاهد املرسحية بطريقة الخطابة أيضا عىل لسان
جامل عبد النارص التي استخدمها املخرج واملؤلف طوال
العرض وبنربة تحذيرية قوية موجهة للجمهور ومن خالل
نزوله إىل الصالة والحديث مع الجمهور مبارش ًة.
عىل مستوى التمثيل واألداء تفوق الفنان جامل عبد النارص
عىل نفسه يف أداء الشخصيات الضحية لإلرهاب والجهل
واستطاع التفرقة بني كل الشخصيات .وكذلك الفنان أرشف
مصيلحي يف دور اإلره��ايب وأجاد يارس عزت يف دور فاهم
ومعتز السويفي يف األدوار املتنوعة ،وأكرث من حاول اإلضحاك
الفنان الكوميدي رضا إدريس يف دور القايض وعبد العزيز
توين يف دور مستشار اليمني ،والفنانني عبد الله الرشقاوي،
ناجح نعيم ،سوسن طه ،محمد الرشبيني ،أرشف فؤاد ،يف
أدوار شخصيات املشاهدين باملحكمة.
أما وظيفة الديكور يف العرض فكانت معلوماتية أيقونية
والبعض من الديكور تكمييل للمنظر املرسحي ،فقد وضع
املخرج بنارات ميني ويسار املتفرج عىل يسار املتفرج ناحية
القلب بعض الكتاب واملفكرين ومنهم ضحايا لإلرهاب
ومنهم الكاتب الصحفي فرج فودة الذي اغتيل عام 1992
والشيخ الذهبي.
وبرن لطه حسني والشيخ الشعراوي ،وعىل اليمني بصور
مشوهة ومتصدعة رموز اإلرهاب ومنهم أبو بكر البغدادي
وحسن البنا مؤسس جامعة اإلخوان املسلمني والقرضاوي
مفتي الجامعة الهارب برتكيا وبن الدن.
وضع املخرج سيد خارض كرسيني عمالقني عىل املرسح يرمزان
للسجن الكبري ،جلس عىل الكريس األبيض فاهم وجلس عىل
الكريس األسود اإلرهايب حافظ ،ومن تناقض اللونني األبيض
واألسود تتضح رؤية املخرج ،فاألول سجني الفكر املتطرف
اإلرهايب والثاين سجني فكر املتشدد نفسه.
وقد وضعت قطعة ديكور عىل شكل مربع رسمت عليها
رسومات فرعونية مل يكن لها أي منفعة بل حجبت الرؤية يف
بعض املشاهد ،ووضع مصمم الديكور يف الخلفية رسومات
ملعامل القاهرة اإلسالمية والفرعونية كداللة عىل حراستها
لوحدة البالد ورعايتها.
استطاع املخرج استغالل دالالت اإلضاءة سواء اللون األحمر
مع اإلرهابيني واألزرق واألبيض مع املعتدلني والعلامء
واملفكرين ،وكذلك استخدم خاصية «ال��زووم» أو الرتكيز
الضويئ يف كالم جامل عبد النارص املوجه للجمهور مبارشة.
استخدم املخرج تقنية السينام عن طريق «الفيديو
بروجيكتور» لعرض بعض املشاهد للعمليات اإلرهابية
سواء يف أفغانستان أو العراق أو ليبيا وسوريا وأخريا مرص
والتفجريات التي حصدت أروح الكرثين من األبرياء ،ليذكر
املتلقي بجرامئهم.
كتب أشعار املرسحية الشاعر الغنايئ املخرضم إبراهيم عبد
الفتاح ولحن موسيقاها امللحن مصطفى منصور وصمم
االستعراضات حسان صابر وجاءت مكملة للحدث ومؤكدة
عليه.
اختتم املخرج العرض لبعض كلامت للشيخ متويل الشعراوي
التي يتحدث فيها عن مرص مع إظالم املرسح إال إضاءة عىل
صورة الشعراوي والكلامت بقي أثرها يف أذان املتفرجني لبعد
العرض ،وكان يفضل أن تغلق الستار مع هذه الكلامت لكن
انتهى العرض منطيا باستعراض راقص.
استطاع املخرج من خالل عرض «الحالة توهان» توصيل
الرسالة بطريقة خفيفة وسلسة حتى وإن كان قد أرصف يف
استخدام الخطابة واملبارشة يف طرح الفكرة ليشغل حيزا من
تفكري املتلقي وليس جعله عرضا للضحك فقط.

[

[

رؤى

20

شفيقة ومتولي

منظومة مهرتئة

بطاقة العرض
اسم العرض:
شفيقة ومتويل
جهة اإلنتاج:
فرقة ملوي
املرسحية
عام اإلنتاج:
2019
تأليف :أحمد
يوسف عالم
إخراج :رأفت
ميخائيل

محمد النجار

جريدة كل المسرحيين

ضمن فعاليات النسخة الرابعة واألربعني للمهرجان الختامي لفرق
األقاليم وعىل خشبة مرسح املركز الثقايف بطنطا ،قدمت فرقة ملوي
املرسحية والتابعة لفرع ثقافة املنيا عرضها املرسحي (شفيقة ومتويل)
تأليف أحمد يوسف عالم وإخراج رأفت ميخائيل ،الذي ارتأى قراءة
ال�تراث الشعبي لحكاية من الحكايات الراسخة يف أذه��ان الالوعي
الجمعي للمجتمع املرصي ،مشتبكا مع املوقع الثقايف املنتج لذاك
العرض ،وواضعا نصب عينيه الفئة املستهدفة من الجمهور املقدم
إليه التجربة يف األساس ،وتلك قضية جدلية تحتمل الكثري من التأويل
خاصة مع تغري الرشائح البرشية التي تتلقى ذاك املنتج الثقايف الذي
تطور تطورا يوازي التغري البادي يف ثقافات املجتمع املتمركز يف الالوعي
للوصول إىل الوعي الكامل املغري للداللة يف مفهومها األهم واألشمل.
وألن منظومة القيم عدت – يف أغلب املناحي – منظومة مهرتئة عىل
مستوى الثابت واملتغري ،فقد ارتأى فنانو ملوي الولوج إىل الرتاث
لكشف االهرتاء البادي عىل تلك املنظومة سواء أكانت منظومة أخالقية
أو مجتمعية أو ثقافية يف التحليل األخري.
“شفيقة ومتويل” هي قصة من قصص الرتاث الشعبي التي تم تناولها
يف شتى البقاع يف األرض املرصية شامال وجنوبا يف مختلف الوسائط
الثقافية سواء مرسح أو حيك شعبي أو موال أو إذاعة أو سينام ،وهي
تروي الحكاية عىل محورين ،املحور األول حكاية شفيقة تلك الفتاة
التي عانت من تقاليد املجتمع الصعيدي وتحكامته وإهامله لحق
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األنثى يف الوجود واختزال دورها يف الحياة عىل ال��زواج واإلنجاب
بشكل رشعي أو املتعة والبغاء بشكل غري رشعي ،وبني هذا وذاك تقع
الفتاة بني املطرقة والسندان ،فإما أن تقبل الزواج ألي مخلوق وإما
الهروب ومامرسة البغاء كرد فعل لغنب الفعل املامرس.
املحور الثاين حكاية متويل ذاك الشقيق الذي أعطى لنفسه حق
تحديد مصري شقيقته ،فقرر زواجها من أحدهم وملا رفضت شفيقة
تسليعها كان التهديد والوعيد لها بالويل والثبور وعظائم األمور ،وألن
الرجل يف الجنوب يقاس بكلمته وقد أعطى الكلمة بزواج شقيقته
وعىل الشقيقة تنفيذ الكلمة والرضوخ وإال فقد األخ رشفه ،وعندما
هربت الشقيقة وعلم األخ أنها انحرفت عن الطريق وامتهنت البغاء
قرر الثأر لرشفه املتمثل يف انتهاك الشقيقة لجسدها ليعيد للرأس
املنحني انتصابه وسط رؤوس الرجال.
وتعددت التأويالت لهذه الحكاية الشعبية مع إلباسها ثوب التاريخ
تارة والسياسة تارة ،والهروب من القراءة األخالقية (الضيقة) والخاصة
بهروب الفتاة من منزلها ووقوعها بني براثن ممتهني البغاء ،لتحمل
داللة أكرث عمقا خاصة باحتالل جسد شفيقة من قبل الغاصبني/
الخانعني /الخاضعني /القاهرين /املقهورين  -سواء بسواء  -فعد
جسد املرأة /الرمز مستباحا ويبحث عن مخلص ليخلصها من الدرن
املتحكم يف حارضها ومستقبلها ،ويف قراءة فناين ملوي لشفيقة ومتويل
تم التخلص من أي بعد موا ٍز للحكاية ،وتم الرتكيز عىل أخالقيات
الفعل مغازال العادات والتقاليد ومشتبكا مع منظومة القيم ،وتم
قراءة الحكاية بشكل ( -أخالقي)  -محايد مبعنى أننا أمام املحورين
دون تجرد الفتاة شفيقة التي عشقت من تقدم لخطبتها وباتت تعد
األيام والساعات انتظارا لزفافها ،والشقيق متويل الذي أعطى لقاطع
الطريق كلمته بزواج شقيقته حتى قبل أن يأخذ رأيها أو رأي أبيها،
وإال فقد مكانته كرجل وسط الرجال متناسيا أن الفتاة مخطوبة ألحد
أصدقائه ،مام أدى بالفتاة إىل الهروب لتلتقطها أيادي تجارة املتعة
والبغاء فصارت عاهرة ،وملا علم متويل مبا آل إليه حال شقيقته قرر

قتلها قصاصا وفاقا ليطرح مبدعو العرض السؤال األهم :هل قتلت
شفيقة نفسها بهروبها من بيتها ومامرسة البغاء؟ أم قتلها شقيقها بأن
وافق عىل زواجها من قاطع طريق يف حني أنها كانت مخطوبة ألحد
شباب القرية؟ أم أن أهل القرية  -املهمشون واملحايدون يف العرض -
هم من قتلوا شفيقة بسلبيتهم وخضوعهم وخنوعهم.
بدأ العرض باحتفالية ملجموعة من الشباب الذين اخرتقوا صالة
الجمهور عىل أنغام الربابة ليصعدوا إىل منصة التمثيل ملتحمني مع
الشباب الراقص فوق املنصة هو اآلخر ،ومع حركات املمثلني نعي
أننا يف أحد موالد القرية ليتم عرض األحداث بشكل بسيط نهاية
برصاع متويل مع قاطع الطريق الذي انتهى برهان بني االثنني كان
نتيجته خسارة متويل لشقيقته وحياته يف منتهى القول ،ومع نغامت
الربابة املميزة تم تعزيز الرؤية السمعية املوسيقية لبعض مقطوعات
شهرية (فارس بال جواد /يارس عبد الرحمن) وبعض إيقاعات الدرامز
ومقطوعات من ألحان كامل الطويل “بانوا بانوا” األغنية األشهر لفيلم
(شفيقة ومتويل لعيل بدرخان) فتداخل وتعارض اإليقاع املوسيقي
للعرض ،والتزم مصمم الديكور باملنظر الواحد املركب للتشكيل
البرصي مع كرسه ببعض (البانوهات) لتوضيح الفرق بني منزل البغاء
ومنزل شفيقة وساحة القرية ،مع التزام الديكور بالرشح واإلخبار عن
مكان الحدث والحديث.
متيز (قاطع الطريق) و(األب) يف األداء التمثييل بشكل الفت ليعربا عن
رصيد ليس هني يف التشخيص والتجسد مع ثبات يف األداء والرسوخ
يف الحركة ومخارج الحروف واالنفعاالت املحسوبة بدقة ،فبعدا عن
التكلف واالصطناع.
“شفيقة ومتويل” العرض الحاصل عىل تذكرة الوصول للمهرجان
الختامي لفرق األقاليم عن إقليم وسط الصعيد ،عرب عن منظومة
مهرتئة من القيم البالية التي تحتاج إىل إعادة صياغة لتتاميش مع
معطيات أكرث تعقيدا وتشابكا لتصل إىل ما يحق الوصول إليه.
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يوجينيو باربا..

الرقص مع الفراشات

نورا أمني

وبينام يقدم باربا ملتقى فكريا نهار يوم  2أبريل للتحدث
حول تجربته املرسحية ،تقدم أيضا جوليا فاريل يوم  3أبريل
محارضة مطولة وتطبيقية حول دراماتورجيا املمثلة .ومن
خالل مشاركتهام يجرى تسليط الضوء أيضا عىل تجربة
مرسح األودي��ن بالدمنارك كحالة خاصة تجمع مختلف
مجاالت الحياة املرسحية ،فاملرسح كبناية يشتمل عىل ثالثة
أفضية للعرض ،وعىل أماكن إلقامة املمثلني ،وعىل مكتبة
ضخمة ،وقاعات للتدريب .كام يعمل املرسح عىل إقامة
املهرجانات الدولية عىل مدار العام ،وعىل تقديم األنشطة
التدريبية والدراسية ،وإىل جانب ذلك يشتمل املرسح عىل
دار النرش الخاصة به.
يعود الفضل ليوجينيو باربا يف تعريف الغرب بكثري من
تقاليد املرسح يف بايل وجافا واليابان ،مثل الكابويك والنو
والبوتو .كام يعود له الفضل يف تأسيس مفهوم املرسح
األنرثوبولوجي الذي يدرس فيه تقنيات األداء يف مختلف
التقاليد والتجارب املرسحية برصف النظر عن موقعها
الجغرايف ،وهو املفهوم الذي قامت عليه املدرسة الدولية
للمرسح األنرثوبولوجي ( )1979حيث أحيا باربا منهجا
عابرا للتخصصات يستطيع الباحثون من خالله تقديم دراسة

مقارنة للمبادئ التقنية التي تتأسس عليها األشكال األدائية
التعبريية واألسلوبية .يف عام  2019يعترب يوجينيو باربا هو
الفنان الوحيد الذي جمع بني اإلبداع الفني والتنظري ونقل
املعرفة املهنية والعمل عىل الذاكرة الجمعية والبحث العلمي
وكذلك استخدام املرسح يف سياق اجتامعي كوسيلة لتنشيط
العالقة بني الجامعات االجتامعية واإلثنية املختلفة.
قام باربا بإخراج  77عرضا مرسحيا تم تقدميهم يف  68بلدا،
وقدم  24كتابا مرسحيا ،كام حصل عىل  15دكتوراه فخرية
من أهم جامعات العامل ،وعىل جائزة األكادميية الدمناركية،
وجائزة نقاد املرسح املكسيكيني ،وجائزة بريانديللو الدولية،
وجائزة الجمعية الدولية لنقاد املرسح ،وامليدالية الذهبية
البولندية للفنون .كام يحمل وسام فارس دانبورج الدمناريك،
وجائزة «سونينج» الدمناركية التي متنح للشخصيات التي
أثرت يف الثقافة األوروبية ،ويطلق عليها الكثريون «جائزة
نوبل املصغرة» ،ومن بني من نالها من قبل لورانس أوليفييه
وبرتراند راسل وسيمون دوبوفوار برجامن .ألقي يوجينيو
باربا يف األول من أبريل كلمة كتبها خصيصا الفتتاح مهرجان
رشم الشيخ ال��دويل وإنجامر للمرسح الشبايب يف دورته
الرابعة.
العدد545
611
العدد

2018
فبراير2019
 05مايو
13

جريدة كل المسرحيين

تتويجا لدورته الرابعة هذا العام ( 7 - 1أبريل  )2019قام
مهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب بتكريم املخرج
املرسحي واملنظر الكبري يوجينيو باربا بوصفه الشخصية
املرسحية الدولية للمهرجان يف هذا العام.
ويعد باربا من أعالم املرسح منذ الستينات من القرن املايض
وحتى اآلن ،فعىل مدار مسريته االستثنائية والرائدة استطاع
أن يجمع بني اإلخ��راج املرسحي والتأليف والبحث العلمي
يف مجال املرسح ،كام استطاع أن ينتقل بني مختلف الحقول
املنهجية واملرسحية التي تتنوع بني انتامئه وترويجه ملنهج
جروتوفسيك للمرسح الفقري الذي كان أول من كتب عنه يف
عام ( 1964بحثا عن املرسح املفقود) وكان كذلك أول من
جمع وحرر عمل جروتوفسكيي (نحو مرسح فقري) يف عام
 ،1968وبني دعمه وافتتاحه للبحث يف مرسح الكاتاكايل
الهندي الذي قام بتقدميه للغرب مصحوبا مبنهج تحلييل
للعرض املرسحي ،يصعب عىل الكثريين حتى اليوم التطرق إىل
الدراسات التحليلية للمرسح دون اللجوء إىل منهجيته.
يبدو باربا من ناحية بوصفه رائدا مرسحيا وباحثا استفاد
العامل بأرسه من منجزه املعريف ،كام يبدو من ناحية أخرى
فنانا عابرا للجغرافيا يعمل عىل إنشاء جسور للقاء بني ثقافات
املرسح وأنرثوبولوجياته.
عندما كان يف مطلع الثالثينات استطاع باربا أن يؤسس لحلمه
األكرب الذي ظل يغذيه وينميه عىل مدار خمسني عاما وحتى
يومنا هذا ،فقد استطاع هذا املرسحي الشاب املغامر  -وقتها
 أن يخرج من بلده األصلية إيطاليا ،ليعمل يف بولندا ،ثميف الرنويج ،ثم يستقر يف الدمنارك التي أسس فيها مرسحه
وفرقته االستثنائية «مرسح األودين» (الذي بدأه يف الرنويج
عام  1964ثم نقله إىل مدينة هولستربو الدمناركية يف .)1966
ولعل احتفاء مهرجان رشم الشيخ الدويل للمرسح الشبايب
مبسرية يوجينيو باربا هي أيضا احتفاء بالقدرة عىل الحلم
وعىل اإلميان بتجديد املرسح والتمسك بالجامعة املرسحية.
فباربا الذي يعد اليوم عالمة مرسحية عاملية بدأ كباربا الشاب
املرسحي الطموح الذي يؤمن بقدرته عىل رسم طريقه الخاص
ومدرسته.
تشارك يوجينيو باربا يف زيارته للمهرجان املمثلة واملؤلفة
واملخرجة جوليا فاريل ،رشيكة عمره وزميلته مبرسح األودين.
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يوجينيو باربا:

وداعا للسالح ..ولكنين سأستمر في الرقص
قاسم بياتيل – العراق

جريدة كل المسرحيين

وصلتني رسالة من باربا بتاریخ  7أبریل 2019
جوابا عىل ما كتبته له عن متابعتي لزیارته إىل رشم الشیخ
كضیف رشف مع رفیقته املمثلة جولیا فارليل.
وكان رده يل:
عزیزي قاسم
سأستمر يف الرقص وأنا أتبع إیقاعايت.
بالحضن .أیوجینیو
وأرف��ق مع الرسالة نص كتبه حول تنحيه عن إدارة مرسح
األودين ،فیام یيل ترجمتها من اللغة اإلیطالیة إىل العربیة:
وداعا للسالح
سأتنحى كلیا عن مهمتي كمدیر ملخترب امل�سرح الشاميل -
اسكندنايف (نوردسك تیاتروم البوراتوریوم) من تاریخ 31
دیسمرب  .2020وستأخذ جولیا فارليل مهمة التنسیق الفني،
ومسئولیة اإلدارة العامة من تاریخ  1كانون الثاين  2012ولحد
أن یتم اختیار املدیر من قبل املجلس اإلداري.
كنا يف سنة  1964عبارة عن خمسة أشخاص ،أنا وأربعة شباب
ممن تم رفض قبولھم يف مدرسة املرسح للدولة يف أسلو يف
الرنویج .وكان من بینهم تورجر وثال وإیلسا ماریا لوكفیك،
وبقیا معي يف تأسیس جمعیة رشاكة تقاسمنا فيها بناء األرض
التي ترجع ملن بناھا .وسمینا أنفسنا أودی��ن ،وھو اسم إله
شاميل (من شامل أوروبا) یطلق العنان لقواه الغامضة لیدمر
ويهب املعرفة.
كنا عبارة عن مجموعة مرسحیة صغیرة من الهواة السذج
الذین كان لديهم حب التطلع .كنا نحب السفر إىل مملكة
األموات  -تاریخ املرسح .وكانت لدینا قناعة دفع املال من
جیوبنا من أجل املرسح الذي نرید عمله.
وبدأنا خطواتنا األوىل بتمویل ذايت ،ورسنا يف دربنا بصمت
الرهبان ورصامتهم نحو معرفة شكلت لنا مكسبا يف اختالفنا.
انتقلت فرقتنا يف سنة  1966إىل هولستربو يف الدمنارك .استقبل
السیاسیون هذه املجموعة من املمثلین الشباب الغرباء وغیر
املعروفین ،وك��ان ذلك ھو يشء استثنايئ يف تاریخ أوروب��ا.
وحصلت املجموعة عىل دعم جیل بعد جیل ،عىل الرغم من
رفض أهايل املدیة بعناد ،يف بدایة األم��ر ،وقد أفصحوا عن
عدائهم لغرابة أسلوب ھذه املجموعة يف طریقة عمل املرسح.
وأصبحت مدینة هولستربو ،فیام بعد ،موطنا لنا ،ولد فيها
أوالدنا ودفن البعض منا فيها .ومنت أجنحتنا فنیا .وقمنا عىل
مر السنین بتحویل مرسح املخترب إىل بیئة من املبادرات يف
مجال تقنیات املمثل وطرق توظیف حرفته يف داخل الجامعات.
ال یمكن ،وببساطة ،أن نحرص املرسح يف العرض الذي یتم دفع
تذاكره .يف حرفتنا أبعاد أخرى لقیمة ال تقدر بثمن ،ولكنها ترتك
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أثرها يف العمق .قیمة تشكلت من نوعیة العالقات ومن منو
ثقافة مجتمع مصغر ،ومن مخترب اجتامعي يف بحث دائم ،ومن
االلتزام الروحاين بوعي سیايس معاند ،ومن القدرة عىل تغذیة
قوانا النفسیة بالضد من الروتین القاتل ومن زمننا الحايل.
وفتح مختربنا الطریق للعدید من النشاطات :عروض يف أماكن
غیر مألوفة ويف الشوارع ،والبحث الخالص وبداغوجیا بدیلة،
استفتاءات اجتامعیة ،إصدار كتب ومجالت وأفالم ،وتبادل
لقاءات متواصلة مع املجامیع املرسحیة من بقاع مختلفة من
الكرة األرضیة ،ومساهامت مع معلمین من تقالید املرسح
األسیوي ومن أمریكا الالتینیة ومن الثقافة األفرو برازیلیة.
وقد أصبح بعض ممثلینا مخرجین ومرشدین ألجیال ،وتفردوا
يف صیاغة املخاطرة ،مثل “جرس الریاح” مرشوع ابن نجل
رازموزین ،وترانسیت فیستفال ومرشوع “ماجدلینا” لجولیا
فارليل باملشاركة مع نساء أخریات ،وأسبوع فیستفال األودين
لروبیرتا كاریري ،واملخترب القریة لكات برتولد وبیركاب یانیس،
واملدرسة الدولیة ألنرثوبولوجیا املرسح ،إضافة إىل أرشیف
املرسح كمقایضة ثقافیة ،وكذلك الفیستوكا أسبوع االحتفال،
ال��ذي یكشف عن تنوع الثقافات التي ھمشت والقیام
مبرسحتها يف هولستربو .وقد تجذر كل ذلك يف التاریخ بعمق
وها هو الیوم یتحدى الحارض يف هولستربو.
وتحتوي بیئتنا العدید من النواة املستقلة التي یدیرها
مرسحیون وباحثون ومنتجو مشاریع ،دخل نشاطهم يف ذهنية

وطریقة القیام باملختربات ،والتحري ،من خالل فن املمثل ،عن
عالقات ورشوط جدیدة ليك یحدث ما هو غیر متوقع.
لقد حان الوقت ليك أسلم القیادة واملسئولیة ،ورشف أخذ مائة
قرار یومي ،ألولئك الذین سیعرفون ما ھو الجوھري فیام قمنا
بتقطیره أنا ورفاقي عىل مدى  56سنة ،وكیف یجعلونه أن
یبقى حیا.
كنت مدیرا أراد أن یدخل بفعله يف الواقع الذي كان یحیط بنا.
وقد عملت مبوجب الدوائر املائیة ،التي رمیت الحجارة فيها،
وكنت أعرف كیف أرميها ،ولكن الدوائر قد اتسعت وتخلخلت
األشیاء القریبة وتحركت من موضعها وأنتجت تیارات صغیرة
غیر مرئیة.
ولكنني ،ال أستطیع ،أنا الذي رمیت الحجارة ،وال أتوخى أن
أقوم بتحدید مستقبل تلك التیارات.
أتابع رحلتي كالغیمة .وها أنا اآلن أقوم بتحضیر عملین
مرسحیین جدیدین مع ممثلی األودين ،وسأستمر يف لقايئ مع
مجامیع املرسح الثالث ،ولن أترك بحثي عىل مشارف ممرات
الفضاء الداخيل للممثل لالنتقال إىل اإلدراك الحيس إلیامءته يف
الفضاء الذي یتقاسمه مع املتفرج.
لیس يل وریث وال عندي إرث أتركه ألحد .ال یمكن توصیل
تعالیمي وال یمكن أن تنقرض ،فهي تتبخر ،ومن ثم تتساقط
مثل املطر عىل رأس من مل یكن یتوقعها.
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فن بذر األسود
كلمة افتتاح مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 1 ،إبريل 2019

جريدة كل المسرحيين

األصدقاء األعزاء املجتمعون اليوم لإلحتفال بحرفتنا ،لقد كان صنع املرسح
قراركم الشخيص ،وكل منكم مسئول عن اختياره أو اختيارها ،وعليكم أن
تكونوا متسقني مع أنفسكم وتتساءلوا :ملاذا أصنع مرسحا؟ وملن؟ متتد تلك
األسئلة حثيثا بيت التقنية وأخالقيات حرفة املرسح .ولهذه األسئلة صلة
عميقة أيضا بالتاريخ الذي تشكلون جزءا منه .يتكون زمننا من عدة تيارات
تجري يف اتجاهات متعاكسة ،عىل مستويات مختلفة وبإيقاعات متباينة.
ميكنكم أن تبحروا يف تيار واحد فحسب ،ذلك التيار الذي قد يكون مسترتا
أحيانا ،والذي تكتشفونه عرب رفض التيارات األخرى.
ال ميلك املرسح معنى أو قيمة يف ذاته ،إنكم أنتم من يقرر املعنى الذي
متنحونه إياه من خالل أفعالكم .إن العرض املرسحي هو “طقس خاو” ،إنه
ال ميلك معنى ،إال أن السياق التاريخي ،وقبل كل يشء العناية والدقة اللتان
نوليهام أثناء انخراطنا يف صناعة العرض ،هم ما يوحي للمتفرج مبعنى.
فجوة بني الوالء الذي يتطلبه املرسح منكم يك تتقنوا صنعه ،وبني القيمة
التي ميثلها ذلك املرسح يف املجتمع الذي يحطيكم .ينتج عملكم نتائج زائلة
بوصفه مخصصا للتسلية أو -عىل أقىص تقدير -عىل إعتبار أن الفن ال يعيش.
لكن عليكم أن تنجزوا عملكم كام لو كان مسألة حياة أو موت ،كام لو كان
عملية جراحية .لطاملا تحدثت عن املرسح بوصفه جزيرة عامئة ،بوصفه
جزيرة حرية ،كقلعة مليئة باألوكسيجني ،كمركب تجدف ضد التيار ومع ذلك
تظل يف موقعها كام لو كانت ضفة ثالثة للنهر .إن املرسح مثل البيت الذي
له بابان ،واحد يدخلك إىل تراثك واآلخر يهربك منه .إن املرسح سفينة من
الحجر ميكنها أن تأخذك يف رحلة عرب مصريك الفردي وعرب تاريخ األجيال .إنه
مقايضة ،تبادل ،مخلفات ،إستغاثة ،تدمري ،هجرة.
هذه تشبيهات تقرتح أن حرفة املرسح تتحقق فقط عندما تتجاوز نفسها،
بحثا عن قيمتها من خالل سعيها لتحرير نفسها من وظائفها كعرض مرسحي
بحت .إنني أتحدث عن مرسح يصبح “ال اجتامعيا” ألنه ينفي النظام
االجتامعي للظلم والالمباالة .إن املرسح سياسة بوسائل فنية .السياسة
واملرسح هام توق للتغيري وللجامل .الحرية جامل .العدالة جامل .التعاطف
جامل .املرسح هو وسيلة للرفض ،هو إرثنا لنفسنا ،وهو امللجأ ملفاداة أن
تلتهمنا تعصبات روح زمننا.
من ينبغي أن يكون منوذجنا؟
الفالح الذي قرر أن يبذر حقله بأسود بدال من الحبوب.
“ما فائدة زراعة األسود؟” سأله جريانه.
“يف وقت الحصاد ستفهمون” أجابهم الفالح .جاء الربيع إال أنه مل تنمو أية
أسود يف الحقل ،فقط الفراشات غطت الرتبة كبساط حي .ضحك الجريان:
“مل يحصل عىل أية حبوب ،فقط فراشات ال ميكنها أن تؤكل” .إال أن الفالح
مل يحبط .يف العام التايل بذر أسودا مرة أخرى ،ومرة أخرى حصد فراشات.
مرة أخرى ضحك الجميع .مع مرور السنوات مل يعد موضوعا للمرح .بدا
طبيعيا أن هناك واحدا سيبذر أسودا ويحصد فراشات بينام القرية كلها تزرع
محاصيل مفيدة و قابلة لألكل .عندما تويف الفالح ،ورث ابنه الحقل ،وبذر هو
أيضا أسودا .بدأ الجريان يضحكون مجددا“ :من يظن نفسه!” وتحول الضحك
إىل تهكم عندما أصبح الحصاد فراشات.
عندها فهم االبن أن الوقت قد حان للتوقف .وبدأ يف زراعة الحبوب.
نظر إليه جريانه بسخرية .هزوا رؤوسهم بينام نطقوا بحكمهم“ :أباه ،كان
رجال! لقد كان يبذر أسودا”.
املرسح هو فن بذر األسود وحصد الفراشات.

يوچينيو باربا
ترجمة :نورا أمني
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جولة في شارع المسرح األمريكي

طريقه إلى الجمهور ويخرج إلى الحياة،
يصبح لزاما على الكاتب المسرحي أحيانا.
ومثال ذلك الكاتب المسرحي األمريكي «أرون
سوروكني» ومسرحيته اليت تم افتتاحها قبل
أيام على مسرح شوبريت في برودواي.

هشام عبد الرءوف

تنازالت مطلوبة حىت يبدأ العرض

جريدة كل المسرحيين

املرسحية هي أحدث إنتاجه املرسحي وهي عبارة عن معالجة
مرسحية لقصة «أن تقتل طائرا طنانا» أحد أبرز أعامل األديبة
الراحلة «هاربر يل» ( )2016 - 1926التي نرشتها عام  1960يف
بدايات حياتها األدبية .وتعد هذه القصة من عيون األدب األمرييك
وتحقق مبيعات كبرية حتى اآلن بني الشباب بوجه خاص .وتحولت
إىل فيلم عدة مرات وإىل مسلسل.
تدور أحداث القصة عىل مدى  3سنوات ( )1935 - 1933يف والية
أالباما التي ولدت فيها املؤلفة – وماتت فيها أيضا – وهي تعالج
الظلم الذي تعرض له السود خالل فرتة الكساد الكبري الذي رضب
الواليات املتحدة .و ُتروى أحداثها عىل لسان طفلة يف السادسة من
عمرها اسمها لويز فينش تعيش بعد وفاة والدتها مع شقيقها األكرب
جيم وأبيها أتيكوس الذي يعمل محاميا .ويوجه االتهام إىل مواطن
أسود يدعى توم روبنسون باغتصاب فتاة بيضاء ويتم انتداب األب
من جانب املحكمة للدفاع عنه ،رغم ما تعرض له من نقد حاد
من سكان البلدة .وتتعرض الطفلة راوية القصة وشقيقها للسخرية
واإلهانة من األطفال اآلخرين ويتعرض األب نفسه ملحاوالت
إحراقه ،ومع ذلك تناشد الطفلة أباها عدم االنسحاب من املرافعة
ألنها تشعر برباءة املتهم ،ومع ذلك يرص األب عىل الدفاع عن املتهم
حتى تثبت براءته ويشعر أهل البلدة بخطئهم.
لكن املفاجاة أن املحكمة مل تربئ املتهم بل أرصت عىل استمرار
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سجنه .وحاول املتهم الهروب فيلقى مرصعه وتقتل الفتاة التي كان
متهام باغتصابها وتتواىل األحداث.

حل وسط أفضل
وبعد  60سنة من صدور القصة قرر سوروكني ( 58سنة) تحويلها
إىل عمل مرسحي ملا ملسه فيها من قيمة فنية واجتامعية.
وكان هناك سبب آخر وهو عشقه لكتابة املرسحيات واألفالم
واملسلسالت التلفزيونية البوليسية والقضائية التي تدور أحداثها يف
أروقة املحاكم .وله عدد من األعامل الدرامية األخرى الشهرية مثل
مرسحية «رجال طيبون قليلون» التي تدور حول العدالة يف صفوف
الجيش والرشطة.
وهذه املرة مل تدر األح��داث القضائية عىل خشبة املرسح فقط
بل دارت يف الحياة الفعلية ،فقد رفع ورثة األديبة الراحلة (مل
تتزوج ومل تنجب) دعوى قضائية ضد سوروكني – الفائز باألوسكار
وبجائزة إميي املخصصة لألعامل التلفزيونية ومل يفز بعد بأي جائزة
مرسحية  -يتهمونه فيه بتشويه النص األصيل ملورثتهم يف املعالجة
املرسحية ويطلبون منه تعويضا ضخام ويطالبون أيضا مبنع عرض
املرسحية عىل مسارح والي��ة نيويورك بأرسها وليس ب��رودواي
فقط .وال يعرف كيف توصلوا إىل ذلك رغم أن العرض الجامهريي
للمرسحية مل يكن قد بدأ بعد ،ورمبا شاهدوها يف عرض تجريبي أو

قدم إليهم النص
ع��ن��دم��ا ع��رض
عليهم رشاء حق
عرض الرواية عىل
املرسح.
وج��اء يف الدعوى
ال��ق��ض��ائ��ي��ة أن
املعالجة مل تعرب
ب��ص��دق ع��ن معظم
ش��خ��ص��ي��ات ال��ع��م��ل
وأس����اءت إليها خاصة
شخصية املحامي النبيل
أت��ي��ك��وس .ورد س��وروك�ين يف
البداية بدعوى قضائية مضادة أكد
فيها رفضه لهذا االتهام ،وقال إنه اعتاد
احرتام النصوص األصلية يف معالجاته املختلفة
سواء يف املرسح أو التلفزيون لكنه يف النهاية غري ملزم
بتقديم «قطعة متحفية» ،عىل حد تعبريه ،أو جولة ميدانية يف
العمل األصيل ،بل هناك اعتبارات كثرية متليها الدراما بكل أشكالها
وال بد من مراعاتها.
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المعالجة المسرحية لها متطلباتها
وأدرك الطرفان عدم جدوى الدعاوى القضائية ،ووافق سوروكني
عىل إجراء بعض التعديالت التي طلبها الورثة .لكنه أرص عىل بعض
مطالبه مثل توسيع مساحة دور الزنجي املتهم والخادمة الزنجية يف
منزل املحامي الذي قام بدوره جيف دانيلز ،وهي الشخصية التي
جسدها يف املعالجة السنيامئية للقصة جريجوري بيك ،كام أسند
شخصيتي الطفلة وشقيقها إىل ممثلني من املراهقني وهو
أسلوب شائع يف مرسحياته .وبدأ العرض وحرض عدد
من الورثة افتتاحه.
وأشاد النقاد بالعرض حيث رأوا أن سوروكني
أجاد يف الحوار الذي جاء راقيا كام هي
العادة يف أعامله ،وأج��اد فيه دانيلز
وعدد من املمثلني ،منهم من جسد
شخصية الزنجي املتهم ،ومن
ج��س��دت شخصية ال��خ��ادم��ة،
واملراهقة التي جسدت شخصية
االبنة.

حتى يف الحوارات الصحفية والتلفزيونية .وفوجئ به الجميع ميوت
منتحرا عن عمر قصري ال يتجاوز  32عاما بعد أن ترك  6قصص
إحداها القصة التي نعرض لها اليوم بعد أن تحولت إىل مرسحية.
تدور املرسحية التي كتب لها النص املرسحي مايكل برلني حول
شاب أخرق جسد شخصيته «ويل روالند» تتغري حياته عندما يبتلع
جهاز كومبيوتر صغريا عن طريق الخطأ ،مام يعطيه قدرا أكرب من
الثقة يف نفسه ويجعله يتخىل عن حامقاته.
احتاجت املرسحية إىل  3مؤلفني لكتابة أغانيها وك��ان الثالثة
يشرتكون يف كتابة األغنية الواحدة ،وعهد بتلحينها إىل موسيقار
شاب هو جو إيكونيس البالغ من العمر  37عاما ،ويقول إيكونيس
إن أهم حافز له يف وضع ألحانه التي أشاد بها النقاد كان رغبته
يف إحياء ذكرى صديقه الراحل فيزيني الذي كان يف نفس سنه
وأنهى حياته مبكرا بيديه دون م�برر ،ومييض قائال إنه ركز يف
التوزيع املوسيقي عىل الطبول وآالت النقر األخرى بشكل خاص
ألن صديقه الراحل أو املنتحر كان يحبها ويرى فيها قدرة عالية

عىل التعبري ..ونال ذلك إعجاب النقاد والجامهري وساهم يف التعبري
عن الفكرة.
انتشار
ويقول إنه سعيد للغاية بالحديث عن املرسحية الذي ينترش يف
الصحف والقنوات التلفزيونية التي زاد عددها عن  250قناة من
بني أكرث من  400قناة يف الواليات املتحدة .هذا رغم أنه استخدم
بعض األساليب القدمية التي يعود تاريخها ألكرث من خمسني عاما
لكنه أجاد تطويعها.
أما روالند الذي أجاد تجسيد شخصية البطل فأعرب عن سعادته
بهذا الدور ألنه املرة الثانية التي يقف فيها عىل خشبة املرسح يف
برودواي عاصمة املرسح األمرييك ،وكانت املرة األوىل يف مرسحية
موسيقية أخرى هي «عزيزي إيفان هانسن» التي فاز عنها بجائزة
توين املرسحية املرموقة .ويصف نفسه بأنه أكرث شخص محظوظ
يف العامل بعد أن ظل لعدة سنوات ال يقدم أي مرسحية وال يعرض
عليه سوى أدوار هامشية يف السنيام والتلفزيون.
العدد545
611
العدد

2018
فبراير2019
 05مايو
13

جريدة كل المسرحيين

عندما تجتمع الصداقة
والتكنولوجيا
الكاتب انتحر وحرم
المسرح من إبداعاته
وعىل مرسح لوسيام يف برودواي
ب��دأ ع��رض املرسحية املوسيقية
«كن أكرث برودا» املأخوذة عن قصة
باالسم نفسه للكاتب «نيد فيزيني»،
وفيزيني صاحب قصة حياة تستحق
أن تكون مرسحية يف حد ذاتها ،فهو من
مواليد عام  1981وتوهجت موهبته مبكرا
حتى إن أوىل قصصه خرجت إىل الحياة وهو
يف العرشين من عمره .وتصنف قصته «أنها نوع من
القصص املرحة» كواحدة من أفضل  100قصة من األدب
األمرييك .ومتيز فيزيني بغزارة إنتاجه األديب رغم أنه مل يكن متفرغا
لألدب ألنه أصال حاصل عىل شهادة يف علوم الكومبيوتر وكان ميارس
عمله يف هذا املجال.
لكنه بدأ يشكو من آالم نفسية يعانيها سواء بينه وأصدقائه أو

[

[
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المسرح في ليالي
()2
رمضان قديما
سيد عيل إسامعيل
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تحدثنا يف املقالة األوىل عن العروض املرسحية التي كانت ُتعرض يف
مرص يف ليايل رمضان منذ القرن التاسع عرش ،فتحدثنا عن عروض
فرقة القباين ،وإسكندر فرح ،وسليامن الحداد ،وسليامن القرداحي،
باإلضافة إىل عروض النوادي والجمعيات الخريية ،حتى وصلنا يف
الحديث عن الفرق املرسحية التي عرضت يف اإلسكندرية ،مثل فرقة
عزيز عيد ،وفرقة أمني عطا ..ويف هذه املقالة نستكمل املوضوع!!
فرقة عكاشة
إذا كان حال فرقتي عزيز عيد وأمني عطا ،يسمح لهام بالسفر والتنقل
إىل اإلسكندرية ،استغالال لليايل رمضان الصيفية يف اإلسكندرية،
فامذا ستفعل الفرق الراسخة ،التي لها مرسح ثابت يف القاهرة ،مثل
فرقة أوالد عكاشة؟! الحقيقة ،إن الفرقة ابتكرت شيئا جديدا لجذب
الجمهور ،وهو إعداد بوفيه خارج املرسح طوال شهر رمضان ،به
أفخر املرطبات وأجود املرشوبات ،مع وجود فرقة موسيقة برئاسة
عبد الحميد عيل ،وذلك قبل العرض املرسحي ،الذي يبدأ كل يوم يف
رمضان الساعة التاسعة مساء ،كام نرشت ذلك جريدة (األخبار) يف
مايو .1921
ويف العام التايل ،واظبت الفرقة عىل هذا األسلوب ،مع تغيري بسيط،
وهو إلغاء العروض املرسحية النهارية التي كانت ُتقام يومي األحد
والجمعة ،واالكتفاء بالعروض املسائية كل يوم يف رمضان ،كام أخربتنا
جريدة األهرام يف أبريل .1922
أما رمضان يف عام  ،1925فكانت بدايته مميزة بالنسبة لفرقة أوالد
عكاشة؛ حيث وافق افتتاح مرسحية الفرقة الجديدة ،مع أول يوم
رمضان!! ومن الواضح أن هذا االفتتاح كان غري مسبوق ،ألن العرض
كان مهام ،ال سيام وأن أم كلثوم غنت بني فصول املرسحية!! لهذا
اهتمت أغلب الصحف باإلعالن عن هذا اليوم ،اهتامما غري عادي،
وكررته عىل مدار آخر عرشة أيام من شهر مارس  .1925ومن هذه
الصحف :األهرام ،والبالغ ،وكوكب الرشق ،وهي الصحف التي نرشت
إعالنا واحدا ،وبصيغة واحدة ،نرشت فيه مضامني املرسحية يف عبارات
مقتضبة ،قالت فيه اآليت:
«الطرب والتمثيل والغناء ..الرواية الجديدة املدهشة ..استعدوا
ملشاهدة ذلك ،يوم الخميس أول رمضان 26 ،مارس الساعة 9.30
مساء ،ألول مرة بتياترو حديقة األزبكية ،الرواية الجديدة .رشكة
ترقية التمثيل العريب ..جوق عكاشه ورشكاهم ..ميثل ألول مرة الرواية
الجديدة ذات املناظر الخالبة ..رواية (األعمى املصور) .مأساة ،عربة
من أكرب العرب ،قطعة من الحياة العائلية ،تبيك العيون الجامدة،
درس دامي ،يستفز القلوب ،وتنحني أمامه العواطف .زوبعة مريعة،
تكتسح كل ما حولها من اآلم��ال .قسوة مدهشة ،ساعة متأخرة
من الليل ،عالمة األبن غري الرشعي ،حظ النساء الجميالت ،عشق
املجانني ،مفاجأة غري منتظرة ،صوت يجذب قلوب السامعني .الشعور
والوجدان أكرب ميزة يف اإلنسان ،الطرب يحلل الجرائم ،سامع الحب
من أفواه العصافري ،ملاذا يخضع املرء للعواطف ،البحث يف ظالم
الليل ،طريق الصواب ،الصوت الحنون يزيد املرأة جامال ،قلب قد
العدد 611

 13مايو 2019

من الصخر ،النداء املريع ،زين للناس حب الشهوات ،عفا الله عام
سلف .تظهر بني مناظر الرواية فتشدو بصوتها الساحر مغنية أرض
مرص املقدسة عروس املطربات اآلنسة أم كلثوم .تغني مقطوعات
جديدة ،تغني أناشيد شجية ،تغني كل ما يطرب ويشجي ،تغني
نشيد السالم ،تغني إىل الساعة األوىل ونصف بعد منتصف الليل.
وترقص الراقصة الرتكية الجميلة عديلة هانم أجمل راقصات
األناضول».
فرقة الريحاني
ُتعدّ فرقة نجيب الريحاين من الفرق الراسخة  -مثل عكاشة – التي
كانت تعرض مرسحياتها يف رمضان عىل مرسحها الثابت ،دون الحاجة
– يف أغلب األعوام – لالنتقال إىل اإلسكندرية .فقي رمضان – املوافق
أبريل  – 1924عرضت الفرقة مرسحيتها الناجحة (الربنسيسة)
عىل مرسح برنتانيا ،طوال الشهر الكريم ،بطولة الريحاين وبديعة
مصابني .ويف رمضان – نوفمرب عام  - 1936عرضت الفرقة مرسحيتها

الجديدة (قسمتي) عىل مرسحها تياترو ريتس ،من متثيل :ميمي
شكيب ،زوزو شكيب ،زينات صدقي ،ماري منيب ،عبد اللطيف
جمجوم ،بشارة واكيم ،حسن فايق ،محمد مصطفى ،مصطفى
سامي ،فيليب كامل ،السيد سليامن ،السيد فخر الدين ،إبراهيم
يونس ،حلمي عشاموي ،سعيد فرج ،نعيم فهمي ،مرجريت صفري،
شفيقة جربان ،سلمى جمجوم ،أفكار كامل .وكان اإلعالن املوزع عىل
الجمهور ،يقول :إن املرسحية ستعرض «أثناء شهر رمضان املبارك كل
يوم سواريه فقط ،ويوم األحد ماتنيه الساعة  6ونصف».
الفرقة القومية
حتى الفرقة القومية؛ بوصفها الفرقة الحكومية ،كانت تستفيد من
ليايل رمضان ،التي حانت مع بداية بعض مواسم الفرقة .فعىل سبيل
املثال ،بدأ رمضان – يف أكتوبر عام  – 1937مع بداية موسم الفرقة،
التي أعلنت عن عروضها – ابتهاجا برمضان – حيث بدأت عروضها
املرسحية املرصية املؤلفة ،مع بعض العروض العاملية املرتجمة ،مثل:
رس املنتحرة ،الحب والدسيسة ،بناتنا سنة  ،1937الخطاب ،الزوجة
الثانية .كام أعلنت الفرقة عن أسامء مخرجي هذه املرسحيات،
وهم :عزيز عيد ،عمر وصفي ،عمر جميعي .كام خفضت الفرقة
أسعارها مبناسبة رمضان ،لتصبح :بنوار  100قرش ،لوج أول 70
قرش ،لوج ثان  50قرش ،ممتاز  15قرش ،مخصوص  12قرش ،ستال
 10قروش ،بلكون  8قروش ،أعىل  5قروش ..هكذا أعلنت الفرقة يف
مجلة آخر ساعة يف أكتوبر .1937
ويف أكتوبر  1939تحدثت مجلة املصور عن بداية موسم الفرقة
القومية يف رمضان ،بعرض مرسحية (مرصع كليوباترا) ألحمد شوقي،
ومن إخراج رساج منري ،ومتثيل :زينب صدقي ،حسني رياض ،عباس
فارس ،منىس فهمي ،زيك رستم ،فؤاد شفيق ،نجمة إبراهيم ،زوزو
حمدي الحكيم ،محمود رضا ،فؤاد فهيم ،عيل رشدي ،سعيد خليل،
أنور وجدي ،يحيى شاهني ،حسن إسامعيل ،محمود إسامعيل ،شفيق
نور الدين ،عباس يونس .ويغني يف املرسحية املطرب محمد عبد
املطلب .وستليها يف رمضان أيضا مرسحية (امرأة تستجدي) تأليف
محمود غايل حسني ،إخراج عمر جميعي ،موسيقى عبد الحليم عىل،
ومن متثيل :أحمد عالم ،دولت أبيض ،منىس فهمي ،فردوس حسن،
أمينة نور الدين ،أنور وجدي ،عباس فارس ،حسن إسامعيل .أما بقية
عروض الفرقة القومية يف رمضان لهذا العام – حسب اإلعالن املوزع
حينها  -فكانت :الفتاة املسرتجلة ،مجنون ليىل ،الحب والدسيسة،
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ومن الواضح أن جريدة أبو الهول ،رص��دت بعناية كبرية هذا
التتافس الفني ،فكتبت كلمة مهمة يوم  ،1932 /1 /30تحت
عنوان (إسكندرية يف رمضان) ،جاء فيها اآليت« :تشهد إسكندرية أو
بالتحديد جزء من اإلسكندرية ،هو امليناء الرشقي ،رصاعا عنيفا بني
أربع فرق متثيلية هي :فرقة الكسار ،وفرقة منيب ،وفرقة الجزايريل،
وفرقة املسريي .وإذا كان لحكم أن يصدر حكمه عىل اعتبار أن
املقدمات دليل النتائج ،تكون فرقة الكسار قد كسبت املعركة،
وتكون فرقة منيب قد استفادت من وجود فرقة الكسار ،فكسبت
من وجودها ،ما مل تتعود كسبه يف كل عام بعدم وجودها .وتفصيل
ذلك ،أن املرسح املتنقل املؤقت ،الذي بناه األستاذ الكسار لنفسه،
ميتلئ كل ليلة ،أو بتعبري املتعهدين (بكمبل) ،من الساعة السابعة.
فيضطر الذين حرضوا ملشاهدة الكسار بعد هذه الساعة ،أن يقنعوا
بقضاء ليلتهم يف مرسح منيب .وفيام ييل بيان عن اإليراد النسبي

لكل فرقة من األربع فرق ،أطلعنا عليه أحد املتصلني بهم :مرسح
الكسار يرتاوح إيراده كل ليلة بني  60و 70جنيها ،ومرسح منيب بني
 40و 50ج ،ومرسح الجزايريل بني  7و 10ج ،ومرسح املسريي بني
 3و 4ج .وأمثان التذاكر عند الكسار  10و 5قروش ،وعند منيب 5
فقط ،وعند الجزايريل  3و 4قروش ،وعند املسريي من قرشني ونازل».
ويف رمضان عام  ،1934كانت فرقة عيل الكسار يف تألق غري مسبوق
باإلسكندرية ،ومل تستطع أية فرقة منافستها ،وكفى أن نطلع عىل
عناوين بعض املرسحيات التي مثلتها  -الفرقة عىل مرسح خاص
بالكسار ،أقيم يف املينا الرشقية بجوار املحكمة الكلية – ومنها:
الجنايني ،يا بنت اإلي��ه؟ ،بوابة جحا ،برغوث أفندي ،الرببري يف
الهند ،ورد شاه ،الطمبورة ،حامتك تحبك ،بيت النتاش ،اليل يعيش،
هانت ،السندباد البحري .وقام ببطولة هذه العروض :عيل الكسار،
عقيلة راتب ،حامد مريس ..هكذا جاء يف إعالنات الفرقة املنشورة يف
مجلة الجمهور يف ديسمرب .1934
ومن أهم املواقف الوطنية ،التي وقفها الكسار يف عروضه الرمضانية
باإلسكندرية يف هذا العام ،هو تخصيصه لحفلة واحدة للعامل،
حرضها األمري عباس حليم ،نصري العامل وأحد الرموز الوطنية –
رغم أنه من األرسة الحاكمة – حيث أرسل األمري خطابا إىل الكسار
– نرشته جريدة أبو الهول يف يناير  - 1935قال فيه« :حرضة
األستاذ عيل أفندي الكسار نشكركم عىل حفاوتكم بنا ،وإجادتكم
يف التمثيل .ونرجوكم إبالغ شكرنا لحرضات املمثلني واملمثالت،
الذين عاونوكم يف إحياء ليلتنا ،وإظهارها باملظهر الالئق ،ونخص
بالشكر األستاذ حسني املليجي ،عىل ما قام به من همة يف إلقائه
كلمة العامل .وتفضلوا بقبول فائق االحرتام رئيس االتحاد العام
عباس حليم» .وقد رد عليه الكسار بالخطاب اآليت« :حرضة صاحب
ال�شرف الرفيع ،كان للكتاب البليغ ال��ذي تفضلتم فيه بكلامت
العطف ،وترجمتم فيه عن تقديركم لوالئنا لكم ،وإخالصنا للعمل
الفني ،الذي نرسي به عن النفوس واألرواح ،أعمق األثر وأجمله.
وليس عجيبا أن يصدر عمن ناط به العامل آمالهم ومستقبلهم،
ذلك التشجيع الكبري الذي يظل ألوف العامل يف مرص ،والذي يدخره
امللتفون بكم ملستقبل هذه البالد .وباسم األرسة الفنية التي أنوب
عنها يف خطايب هذا ،أمتنى أن تتنازلوا بقبول شكري واحرتامايت ..عيل
الكسار».
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طيف الشباب ،طبيب املعجزات ،ماريا ،األمل ،لويس الحادي عرش.
مسارح رمضانية في اإلسكندرية
أرشن��ا فيام سبق عن أهمية العروض املرسحية يف ليايل رمضان
باإلسكندرية ،وذلك من خالل عروض إحدى الفرق أو الجمعيات
الخريية أو النوادي األدبية والثقافية ..إلخ .ولكن األهمية الكربى،
ظهرت ابتداء من عام  ،1930عندما الحظت مجلة املصور – يف يناير
املوافق شهر رمضان – انتقال أربع فرق مرسحية من القاهرة إىل
اإلسكندرية لتعرض مرسحياتها يف تنافس كبري ،ألول مرة!! وهذه
الفرق هي :فرقة أمني صدقي ،وفرقة فوزي الجزايريل ،وفرقة فوزي
منيب ،وفرقة يوسف عز الدين.
وهذا التنافس بني الفرق األربع يف شهر رمضان باإلسكندرية ،كان
ناجحا ،لدرجة أن التنافس توسع بينهم وبني غريهم يف العام التايل،
كام وصفت لنا مجلة الحسان يف ديسمرب  ،1931قائلة تحت عنوان
(رمضان كريم)« :يكون شهر رمضان املبارك يف اإلسكندرية من كل
عام ،عبارة عن موسم متثيل وغناء أكرث من أي موسم آخر .فرتحل
الفرق التمثيلية واملطربات إىل الثغر ،وتقيم الشوادر الخشب
والخيام عىل شاطئ البحر بامليناء الرشقي؟ وقد علمنا أن من بني
الذين سيعملون يف اإلسكندرية ،فرقة األستاذ عيل الكسار .وقد
اتفقت مع صاحب (السينام الرشقي) ،وسيكون أمامه فرقة األستاذ
الجزايريل ،ففرقة املسريي ،وفرقة األستاذ يوسف عز الدين الذي يقال
إنه يتفاوض مع أصحاب سينام الحرية ،وفرقة األستاذ فوزي منيب.
أما املطربني واملطربات .فيشاع أن السيد أفندي شطا سيكون يف
صالة البلفي ،واآلنسة ملك بصالة أوزونيا ،والسيدة ماري الجميلة
بصالة كوكب الرشق ..شدوا حيلكم يا جامعة ..رمضان كريم».
وهذه التوقعات – أو التحرضات – التي وصفتها لنا مجلة الحسان
قبل حلول شهر رمضان ،وصفها أحد الشهود يف كلمة ،نرشتها جريدة
أبو الهول – يف يناير  – 1932تحت عنوان (مالهي اإلسكندرية يف
رمضان) ،جاء فيها اآليت« :كتب إلينا أديب من اإلسكندرية يقول:
مل أكن أعلم قبل اآلن أن اإلسكندرية مرعى خصيب للتياترات يف
شهر رمضان .فال تكاد تسري عىل رصيف املينا الرشقية فيام بني
املحكمة األهلية الكلية وحامم األنفويش تقريبا ،إال وترى شوادر
فخمة .هذا للكسار ،وذاك لفوزي منيب ،وآخر للمسريي .ثم تنتقل
إىل حي األلعاب البهلوانية .فرتى تياترو (الصول) ،وتياترو (عامر
املرصي) ،ومحل األلعاب الرياضية ،ورفع حجر الطواحني ،واألراجوز،
واملراجيح ،وخيال الظل ،وإىل غري ذلك من االستعدادات الهائلة».
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الفنانة نادرة عمران تتساءل:

لماذا نحطم الثوابت؟

نادرة عمران  -األردن

جريدة كل المسرحيين

دامئا أشعر بالحرج ،واالرتباك حني يُطلب مني أن أقدم شهادة
إبداعية ،ألن هذا يعني بشكل أو بآخر التطرق للتجربة الشغفية
“الذاتية” ،وهذا دالل ال أطيقه من جهة .ومن جهة أخرى ،فإن
تجربتي باملحصلة كبقية التجارب مرت بعراقيل وفرص ،بخسارات
ومكاسب ،ومرت بكل ذبذبات الحياة .ويبقى أن نؤكد أن جميع
الذين مررت بهم ،أو تعاملت معهم ،أو قرأت عنهم يف عميل ،قد
أثروا كثريا عىل فهمي ،وعىل نتائج تجربتي ،وال أبالغ إذا قلت إن
من اختلفت معهم ،كانوا األكرث تأثريا ،األكرث إيجابية عىل تجربتي.
اسمحوا يل أن أضع بعض املالحظات التي أراها رضورية اآلن ،أولها
هذا التصنيف الذي أصبح مالزما للمهرجانات والعروض املرسحية،
بل وحتى أغلب النشاطات الثقافية والفنية ،والذي ُتقتطع من
خاللة حصة “للنسوة” ،ففي املرسح مثال درج ما يسمى بـ”املرسح
النسوي” ،وأعتقد أن هذا تصغري لحجم وقيمة نتاج املرأة اإلبداعي.
ومن جهة أخرى ،أعتقد أن هذا التصنيف هو ديكور بُني عىل
أساس «املحاصصة» ،التي أصبحت لألسف سمة دارجة يف حياتنا
وأفكارنا ،وقد تفرخت من هذا العنوان« ،املرسح النسوي» ،فراخ
كثرية ،منها «اإلبداع النسوي ،النقد النسوي ،الرؤية النسوية ..إلخ»
من مشتقات النسوي ،وهنا أسأل:
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ملاذا هذا التصنيف؟ وما جدواه؟ وهل هذا نتيجة إمالءات تجانب
خطابات العوملة وشعاراتها املزيفة عن حقوق اإلنسان؟ وكيف
استغل هذا الشعار من قبل بعض املتسلقني ومن قبل بعض
النسوة؟ واأله��م :أين تكمن الخصوصية فيه؟ فهل املقصود به
املرسح القائم عىل املرأة؟ أم املرسح املوجه للمرأة؟ أم املعني
مبشكالت وقضايا املرأة؟
أعتقد أن هذا من العبث الذي ال نحتاج إىل الدخول فيه ،سيام
وأنه من املحال تجزئة أو استثناء وجود املرأة يف أي قضية أو
أي فكرة ..تعني الحياة ،وذلك ببساطة ألن املرأة نصف الحياة،
وأي فصل أو تجزئة لصنّاع الحياة «البرش» ،عىل أساس «الجندر»،
أو غريه ،هو إفقار وتبسيط لقضايا اإلنسان .ويف الفن ،واملرسح
بالتحديد ،يكون الفصل تحديدا لشمولية الفن وحريته ونبله.
فكيف نقبل أن يُعزز فن عىل أساس أنه من امرأة دون التعرض
ألهميته وقيمته اإلبداعية الخالصة ،وكلنا أصبح يعلم أن هذا
التصنيف قد فتح الباب الجرتار الخوض يف مشكالت بعينها تخص
لهاث امل��رأة وعالقتها بالرجل «الذكر» ،هذا غري ظهور معارك
جديدة وسطحية ،ولد ّتها حيل وأساليب خاصة باملرأة العتالء
منصات الحضور بغض النظر عن قيمة وجدوى ما تسعى إليه.
ومن باب أهم ..فإن أعظم دور للمرأة هو أنها أم ،وصاحبة الدور
الكبري يف تشكيل اإلنسان الذي يضطهدها ،ومييش أمامها ،أو الذي
يحرتمها ومييش معها ،وأعتقد أن أي إهامل لهذا الدور العظيم
ستكون نتائجه مأساوية ،ليس عليها وحدها بل عىل الحياة بأرسها.
أما املالحظة الثانية ،فهي هذا التوهان فيام ن��راه يف معظم
املرسحيات ،أو فيام نسمعه من تنظري باملرسح ،الذي ال ينفصل
إطالقا عن آلية املأساوي الذي نحياه يف واقعنا العريب ،فيبدو أن
شعار «التجريب» ،يف املرسح ،بدال من أن يفتح املجال لطريان

املعرفة ،فتح الفضاء لطريان الجهالة.
فمعظم الحاصل يف مسارحنا اآلن ،قد تخطى كثريا طبيعة
“خصوصية” املرسح ،التي تقوم عىل أن املرسح فعل طازج وحي،
يتلقاه املتفرج مبارشة وبزمن حدوثه نفسه ،ويأيت “املجربون”،
ويكون شغلهم الشاغل ،تغليب الفعل عىل امل�سرح ،وبعثه
للجمهور ..ليس مبارشة ،بل بوسائل «تكنولوجية» ،هذا عدا أن
الفعل مبعظم األحيان أصبح رسميا مجانيا ،وال يستدعي وجود
شخصيات ،وبالتايل تغييب املمثلني ،وإبدالهم بالعبني أو مغنني أو
حتى دمى وألعاب كومبيوتر ..حسب املستورد.
ويف الجانب اآلخر يستمر الجدال نظريا حول األفكار املستوردة
“م�س�رح ال��ح��داث��ة” ،و”م���ا بعد ال��ح��داث��ة” ،وص���وال ملرسح
“الالمرسح” ..ثم املفاجآت الغريبة.
فأين املرسح يف كل هذا؟ ومل��اذا اإلرصار عىل تحطيم الثوابت
الثمينة املؤسسية لحضور عظمة اإلنسان؟ حيث يكرث الداعمون
واألوصياء لتقوية وتغليب هذا العبث ،لتمكني الضياع ..ويف هذا
الوقت بالذات؟ فأي ترف مصطنع لتمكني هذه الرثثرات ،ونحن
نعيش يف خراب كبري؟ فكل ما منلك يف واقعنا اآلن أصبح برسم
البيع «البرش ..األوط��ان ..التاريخ ..اآلث��ار ..املبادئ ..األخالق..
األديان ..الرثوات» حتى اآلالم واألمراض ،وحتى املوت ..كل يشء
برسم البيع.
واملثقفون ،ومنهم املرسحيون ،يخوضون يف شكليات عجيبة ..ال
تسمن وال تغني من جوع.
إذن ..هو إرصار ممنهج عىل تلبيسنا بالغربة ..والغريب يعيش
فقط عىل االنتظار ..فهل يكون قدرنا اآلن هو االنتظار؟؟؟؟ أال
تتفقون معي ..أن االنتظار قد طال؟؟؟
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وداعا

عمرو دوارة

محسنة توفيق

الفنانة القديرة المتمزية محسنة توفيق عبد العزيز اليت رحلت عن عالمنا مساء أول
أيام شهر رمضان المبارك (الموافق  6مايو  )2019قيمة فنية رفيعة وقامة
سامية ورمز من رموز الجودة الفنية ،وهي تنتمي بحق ألصحاب المواهب المتفردة،
فهي سيدة اإلحساس الصادق اليت تتمزي كفنانة بحساسيتها المرهفة وقدرتها
على معايشة وتجسيد مختلف األدوار ،كما تجيد أداء الشخصيات المركبة ،وتوظيف
كل انفعاالتها بدقة طبقا لطبيعة كل شخصية وطبيعة الموقف الدرامي ،فتنجح
في االنتقال من قمة القوة إلى لحظات الضعف ،وبالتالي االنتقال من قمة
االنفعال إلى الصوت الهامس بسالسة ومرونة ،ولذلك فقد نجحت في إثراء حياتنا
الفنية بتجسيدها لعدد كبري من الشخصيات الدرامية المهمة بمختلف القنوات الفنية
(المسرح ،السينما ،اإلذاعة ،التلفزيون)،

وبالتايل فقد نجحت مبكرا يف أن تنضم إىل قامئة سيدات
املرسح املرصي يف ستينات القرن العرشين مع نخبة من
القديرات (التي ضمت كل من الفنانات :سميحة أيوب ،سناء
جميل ،نعيمة وصفي ،ملك الجمل ،عايدة كامل ،سهري البابيل،
ليىل طاهر ،نادية السبع ،سلوى محمود ،برلنتي عبد الحميد،
عايدة عبد الجواد ،عايدة عبد العزيز ،رجاء حسني ،سمرية عبد
العزيز ،مديحة حمدي ،نادية رشاد ،سهري املرشدي ،فاتن أنور).
وقد استطاعت الفنانة محسنة توفيق من خالل تألقها
املرسحي أن تشارك وتتألق أيضا مبختلف القنوات الفنية،
وعىل سبيل املثال شاركت ببطولة عدة مسلسالت تلفزيونية
مهمة ويف مقدمتها :الوسية ،الشوارع الخلفية ،املرىس والبحار،
الكتابة عىل لحم يحرتق ،ليايل الحلمية بأجزائها املختلفة،
وأيضا ببعض األفالم السينامئية ،ويذكر أنه بعد مشاركتها
بفيلم «عظامء اإلسالم» عام  1970انطلقت مسريتها السينامئية
بفيلم «حادثة رشف» عام  ،1971الذي جسدت فيه شخصية
«مسعدة» زوجة فرج (النجم شكري رسحان) ،ومن بعد ذلك
شاركت يف بطولة بعض األفالم املهمة يف مسريتنا السينامئية
ولعل من أهمها :العصفور ،البؤساء ،إسكندرية ليه؟
ويذكر أن هذه الفنانة القديرة قد حصلت عىل بكالوريوس
الزراعة عام  ،1968وأنها قد تزوجت من املفكر السيايس
أحمد خليل (الذي تويف يف عام  ،2017وهو بالطبع شخص
آخر غري الفنان أحمد خليل)  -وأنجبا النشط السيايس وائل
خليل (مواليد  21ديسمرب  ،1965ويعمل مهندسا للربمجيات،
العدد545
611
العدد

2018
فبراير2019
 05مايو
13

جريدة كل المسرحيين

فهي التي جسدت عىل خشبة املرسح عددا من الشخصيات
العاملية واملحلية الخالدة ،ومن أهمها «نعيمة» يف “منني أجيب
ناس” رائعة املبدع نجيب رسور ،وهي التي جسدت شخصية
«بهية» التي غنى لها الشيخ إمام «مرص يامه يا بهية» من
كلامت الشاعر الكبري أحمد فؤاد نجم ،برائعة املبدع يوسف
شاهني «العصفور» ،وهي بالدراما التلفزيونية «أنيسة» رمز
الطبقات الكادحة مبلحمة «ليايل الحلمية» للمبدعني أسامة
أنور عكاشة وإسامعيل عبد الحافظ.
وتجدر اإلشارة إىل أنها ورغم متيزها بالصدق الفني ومعايشة
الشخصيات الدرامية التي تؤديها بكل خلجاتها ،فإنها قد
وفقت بخرباتها الكبرية يف التحكم والتوظيف لجميع حواسها
للتعبري عن املواقف املختلفة التي متر بها الشخصية الدرامية
حتى ولو استدعت البكاء ،ولذا فهي ترفض استخدام الحيل
الفنية وتفضل دامئا املعايشة الكاملة ،وقد متيزت بالتعبري عن
الشخصيات النسائية املقهورة كام تفوقت يف تجسيد املرأة
املرصية مبختلف مستواياتها االجتامعية.
والفنانة القديرة محسنة توفيق من مواليد  29ديسمرب عام
 ،1939وكانت بدايتها الفنية مبكرة جدا خاصة مع تشجيعها
من قبل شقيقتيها املذيعتني (فضيلة توفيق  -الشهرية بـ«ماما
فضيلة» ،ويرسا توفيق التي كانت أيضا مطربة بدار األوبرا
املرصية) ،حيث انضمت خالل املرحلة االبتدائية إىل كل من
فريقي املوسيقى واملرسح ،وبعد ذلك مارست هواية التمثيل
من خالل املرسح املدريس باملرحلة الثانوية ثم من خالل فرق
املرسح الجامعي ،وخالل تلك الفرتة أسند لها املخرج الكبري
نبيل األلفي بطولة مرسحية «األشباح» للكاتب العاملي إبسن
إلحدى الفرق الجامعية ،وقد رشحها متيزها باملرسح الجامعي
إىل احرتاف الفن مبكرا  -وهي ما زالت طالبة بكلية الزراعة
 فاشرتكت بالتمثيل يف عروض فرقة «عبد الرحمن الخمييس»(خالل فرتة  ،)1961 - 1960وبعدها شاركت مبرسحية «مأساة
جميلة» بفرقة «املرسح القومي» عام  ،1961ثم تألقت من
خالل عدة مرسحيات خالل تلك الفرتة ومن أهمها مرسحية
«أجاممنون» عام  1966مبرسح الجيب ،وبعد تخرجها من
الجامعة مبارشة (بحصولها عىل بكالوريوس الزراعة عام
 )1968قدمت دورا من أهم أدوارها وذلك مبرسحية «حامالت
القرابني» للمخرج اليوناين تاكيس موزينيدس عام .1968
ويتضح مام سبق أن فرتة الستينات تعترب من أخصب فرتات
توهجها املرسحي حيث نجحت يف لفت األنظار إىل موهبتها
وخصوصا من خالل مرسحيتي« :مأساة جميلة»« ،الدخان»
بفرقة املرسح القومي ،وبعد ذلك أكدت موهبتها ومكانتها
الفنية من خالل مرسحية «أجاممنون» بفرقة مرسح الجيب،
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ومتزوج من الدكتورة ملياء بلبل ،وقد عرف بنشاطه السيايس
ومبعارضته لنظام حسني مبارك) ،واالبنة عزة خليل (تعمل
طبيبة).
وجدير بالذكر أيضا أن الفنانة محسنة توفيق مل تكن مجرد
ممثلة تجيد اختيار أدوارها وتجسيدها ،ولكنها كانت أيضا
فنانة مثقفة ومفكرة تتحىل بالروح الوطنية ،وتحرص عىل
املساهمة يف معركة التنوير بتقديم قيم الخري والحق والجامل،
واتخاذ املواقف السياسية الواضحة ،فهي ال تعرف املهادنة
وترفض كل أشكال الظلم والقهر ،وظلت تعلن دامئا آراءها
بكل رصاحة ،سواء ببعض املؤمترات السياسية أو مبشاركتها
ببعض املسريات واملظاهرات .وقد انضمت يف فرتة مبكرة إىل
حزب «التجمع» عند تأسيسه مع عدد كبري من النجوم واألدباء
(يف مقدمتهم :ألفريد فرج ،يوسف شاهني ،جميل راتب،
كامل الشيخ ،سيد حجاب ،عيل سامل ،عبد العزيز مخيون،
الشيخ إمام وأحمد فؤاد نجم ،عبد الله الطوخي وفتحية
العسال ،مهدي بندق ،سيد رجب) ،وقد عرضتها هذه املواقف
السياسية إىل القبض عليها وتعرضها للتحقيقات أكرث من مرة
وأيضا للقهر واالضطهاد مع بعض سجينات الرأي (ومن بينهن
املرسحيات :فتحية العسال ،فريدة النقاش ،حياة الشيمي ،د.
كرمية الحفناوي ،ماجدة منري ،عزة بلبع ،صافيناز كاظم ،حنان
يوسف) .ويذكر أن آخر مشاركاتها السياسية كانت مشاركتها
اإليجابية الفعالة يف ثورة يناير .2011
هذا وميكن تصنيف مجموعة أعاملها الفنية طبقا الختالف
القنوات املختلفة (سينام ،مرسح ،إذاعة ،تلفزيون) مع مراعاة
التتابع التاريخي كام ييل:
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أوال :مشاركاتها المسرحية
ظل املرسح منذ بدايات الفنانة محسنة توفيق هو املجال
املحبب لها ومجال إبداعها األسايس ،وهو الذي قضت يف
العمل به كممثلة محرتفة ما يقرب من نصف قرن ،شاركت
خاللها ببطولة عدد كبري من العروض ببعض الفرق املرسحية
املهمة (ومن بينها :املرسح القومي ،مرسح الجيب ،املرسح
العاملي) ،حيث شاركت يف بطولة ما يقرب من ثالثني مرسحية
من املرسحيات املهمة ،وتألقت يف تجسيد عدد من الشخصيات
الدرامية الخالدة ومن بينها شخصيات :الفتاة املناضلة هند
مبرسحية «مأساة جميلة» لعبد الرحمن الرشقاوي ،األسرية
كاسندرا مبرسحية «أجأممنون» لسوفوكليس ،الزوجة مبرسحية
«املحلل» لفتحي رضوان ،الزوجة حسنية (زوجة حمدي
الشاب املثقف املدمن) مبرسحية «الدخان» مليخائيل رومان»،
الفتاة العاشقة نعيمة مبرسحية «حسن ونعيمة» لشوقي
عبد الحكيم ،كاترين مبرسحية «مرتفعات وذرينج» ألمييل
برونتي ،املرأة الريفية يرما مبرسحية «يرما» لجارسيا لوركا،
أنا خطيبة الجندي مبرسحية «طبول الليل» لربتولد بريخت،
املرأة املتوحشة مبرسحية «األسالف يتميزون غضبا» للكاتب
الجزائري كاتب ياسني ،ألكرتا مبرسحية «حامالت القرابني»
للكاتب اإلغريقي إسخيلوس« ،وطفاء» زوجة زعيم الثورة
عبد الله بن محمد مبرسحية «ثورة الزنج» للشاعر الفلسطيني
معني بسيسو ،أستاذة الفلسفة التي اعتقلت مراكز القوى
زوجها مبرسحية «عفاريت مرص الجديدة» لعيل سامل ،زوجة
ضابط املخابرات التي تكتشف الجرائم الالأخالقية التي ميارسها
زوجها ضد املسجونني السياسيني مبرسحية «دماء عىل مالبس
السهرة» ألنطونيو باييخو ،الغانية التي أصبحت امللكة مبرسحية
«األستاذ» لسعد الدين وهبة.
هذا وميكن تصنيف مشاركاتها املرسحية طبقا لتنوع واختالف
الفرق املرسحية مع مراعاة التتابع الزمني كام ييل:
 - 1بفرقة «املرسح القومي» :مأساة جميلة ( ،)1961املحلل
( ،)1961الدخان ( ،)1962طيور الحب ( ،)1964حامالت
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القرابني ( ،)1968الجنس الثالث 28 ،سبتمرب ( ،)1970عفاريت
مرص الجديدة ( ،)1971دماء عىل مالبس السهرة (،)1979
األستاذ (.)1981
 - 2بفرقة «مرسح الجيب» :شفيقة ومتويل ( ،)1963يرما
( ،)1964حسن ونعيمة ( ،)1965أجاممنون ،طبول يف الليل
( ،)1966األسالف يتميزون غضبا ،مسحوق الذكاء ،املسري
الطويل ( ،)1967تحت املظلة (الرتكة يحيي ومييت ،)1969 -
ثورة الزنج (.)1970
 - 3بفرقة «املرسح العاملي» :أنتيجونا ،مرتفعات وذرينج
(.)1965
 - 4بفرق مرسحية أخرى :عزبة بنايويت (عبد الرحمن الخمييس
  ،)1960ست شخصيات تبحث عن مؤلف (جمعية أنصارالتمثيل والسينام  ،)1961 -منني أجيب ناس (املرسح املتجول
  ،)1985وذلك بخالف مرسحيتي :االبن ( ،)1973قمبيز.هذا وقد تعاونت من خالل هذه املرسحيات مع نخبة من كبار
املخرجني من بينهم األساتذة :نبيل األلفي ،حمدي غيث ،سعد
أردش ،د.كامل عيد ،كرم مطاوع ،جالل الرشقاوي ،أحمد عبد
الحليم ،محمد عبد العزيز ،فاروق الدمرداش ،محمود السباع،
عبد الرحمن الخمييس ،مراد منري ،جميل راتب وذلك باإلضافة
إىل املخرج اليوناين تاكيس موزينيدس.
ثانيا :أهم األفالم السينمائية
رغم عدد األفالم القليل نسبيا (ال يتجاوز خمسة عرش فيلام)

الذي ال يتناسب إطالقا مع حجم موهبتها ،فإنها استطاعت
أن تثبت وتؤكد مقولة «الكيف أهم من الكم» ،وكانت أوىل
مشاركاتها السينامئية بفيلم «عظامء اإلسالم» عام  1970من
إخراج نيازي مصطفى ،يف حني كانت آخر مشاركتها فيلم «ديل
السمكة» عام  2003ومن إخراج سمري سيف.
هذا وتضم قامئة أعاملها األفالم التالية :من عظامء اإلسالم
( ،)1970حادثة رشف ،االختيار ،الغفران ( ،)1971العصفور
( ،)1974الحب قبل الخبز أحيانا ( ،)1977البؤساء (،)1978
إسكندرية ليه؟ ( ،)1979بيت القارصات ،الزمار ( ،)1984وداعا
يا بونابرت ( ،)1985االنتفاضة ( ،)1987قلب الليل (،)1989
الطقم املذهب ( ،)1990ديل السمكة (.)2003
وذلك بخالف بعض األفالم القصرية ومن بينها عىل سبيل املثال:
عالمات أبريل ،كفر املصيلحة.
ويذكر أنها قد تعاونت من خالل مجموعة األفالم السابقة من
نخبة متميزة من كبار املخرجني الذين ميثلون أكرث من جيل ويف
مقدمتهم األساتذة :نيازي مصطفى ،يوسف شاهني ،عاطف
سامل ،سعد عرفة ،أحمد فؤاد ،عاطف الطيب ،سمري سيف،
شفيق شامية ،أحمد الخطيب ،عبد الرحمن رشيف ،ناجي
رياض.
ويجب التنويه  -من خالل رصد قامئة أعاملها السينامئية  -إىل
أن الفنانة الكبرية محسنة توفيق قد اشرتكت ببطولة فيلمي:
«العصفور» ،و«إسكندرية ليه؟» ،اللذين تم اختيارهام يف قامئة
أفضل ( )100مائة فيلم بذاكرة السينام املرصية (طبقا الستفتاء

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس التحرير

د.أحمد عواض

محمد الروبى

السنة الثانية عشرة
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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

المسرح الجامعي
فى عيون أبنائه

المسرح

في رمضان..

قديما وحديثا

يوجينو باربا ..الراقص مع الفراشات

مشهد

فؤاد السيد..
فنان اإلدارة المسرحية ..سالما

فؤاد السيد ..اسم يعرفه كل متعامل مع املرسح
املرصي ،هو ليس ممثال وال مخرجا وال مصمام
للديكور ،هو ليس فنانا ،ومع ذلك كان حارضا بقوة
يف عروض املرسح القومي كافة ومرسح الهناجر.
إن مل تكن قد عرفت فؤاد السيد ،وجها لوجه،
فسارع بالدخول عىل صفحات أصدقائك عىل
الفيسبوك ،لتعرف من هو هذا الفؤاد ،وملاذا نعاه
الجميع بكل هذا الحب والحزن.
فؤاد السيد منوذج لكيف يكون إداري املسارح ،يفهم

طبيعة العمل املوكل إليه ،يسعى مدفوعا بحب
املرسح يف تذليل أي عقبة تصادف فنانيه (مخرجني
وممثلني) .كان يرى أن املرسح بيته ،وفنانيه أرسته،
وأن خروج العرض املرسحي إىل النور هدف يستحق
أن يبذل من أجله جهدا يليق بجندي يدافع عن
قلعة يقدر أهميتها ودورها.
فاجأة أصاب املرض اللعني جسد فؤاد ،ورسيعا ما
اختار أن يرحل قبل أن يتحول إىل جسد ثقيل وقبل
أن يرى يف عيون األصدقاء واملحبني نظرات إشفاق
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محمد الروىب

أو يسمع مصمصة شفاههم تحرسا عليه .اختار أن
يرحل واقفا كشجرة ليظل كام كان دوما يف عيون كل
متعامل معه رمزا للصمود واملثابرة.
يف عزاء فؤاد السيد كان الجميع حارضا ،وكان
الجميع مستقبال للجميع ،ففؤاد يخص كل شخص
منهم .وكان الجميع يسأل الجميع “كيف سندخل
القومي والهناجر وال يستقبلنا فؤاد؟”.
مع السالمة يا فؤاد ..مع السالمة يا من كنت
وستظل منوذجا لكيف يكون إداري املرسح فنانا.
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وزير الثقافة تنعى محسنة توفيق:

تاريخ اإلبداع الدرامي العربي فقد إحدى عالماته
نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير
الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بوزارة
الثقافة الفنانة الكبرية محسنة توفيق التي
رحلت عن عاملنا مساء اليوم االثنني  6مايو
عن عمر ناهز  80عاما بعد رصاع مع املرض
وقالت ان تاريخ االبداع الدرامي العريب فقد
احدى عالماته التى متيزت باألداء الفنى
الصادق .
الفنانة محسنة توفيق ولدت يف عام ،1939
حصلت عىل درجة البكالوريوس يف الزراعة
يف عام  ، 1968تعاونت مع املخرج الكبري
الراحل يوسف شاهني يف مجموعة من
أبرز أعامله هى اسكندرية ليه  ،العصفور
 ،الوداع يا بونابرت كام عملت عىل خالل
مشوارها الفني يف الدراما التليفزيونية ومن
أهمها ليايل الحلمية ،الشوارع الخلفية،
الوسية ،أم كلثوم وكان اخرها املرىس
والبحار” عام  2005وحصلت عىل جائزة
الدولة التقديرية يف الفنون عام  2013و
كرمها مهرجان أسوان الدويل ألفالم املرأة
خالل فرباير املايض .

[

[

31
والسهرات التلفزيونية ،ومن بينها :ألف وجه للحقيقة ،موعد
مع الزمان ،ذات النطاقني ،الرحمة املهداة .وأيضا بعض الربامج
الدرامية ومن بينها :برنامج «رسالة».
ويجب التنويه إىل أنها قد تألقت بالدراما التلفزيونية مع نخبة
من كبار املخرجني من مختلف األجيال ويف مقدمتهم األساتذة:
املخرج القدير إسامعيل عبد الحافظ يف مسلسيل« :الوسية»،
و«ليايل الحلمية» بأجزائه املتتالية ،املخرج املتميز أحمد صقر
مبسلسل «املرىس والبحار» ،والفنانة املتألقة إنعام محمد عيل
مبسلسل «أم كلثوم» ،واملخرج الكبري أحمد طنطاوي مبسلسيل:
«الكعبة املرشفة» و«محمد رسول الله» بأجزائه املتتالية.
رابعا :أهم األعمال اإلذاعية
متيزت الفنانة القديرة محسنة توفيق بصوتها الحساس املتميز
ومخارج ألفاظها السليمة ،ومبهاراتها البديعة يف التلوين الصويت
وقدرتها عىل التعبري عن مختلف املشاعر واملواقف اإلنسانية،
وبأدائها البديع وخصوصا يف التمثيل باللغة العربية أو إلقاء
الشعر ،ولذا فقد أسند إليها املخرجون أحيانا مهمة التعليق
عىل األحداث أو شخصية الرواية يف بعض أعامل املناسبات
الوطنية والرسمية ،كام نجح مخرجو اإلذاعة يف توظيف
موهبتها ومهاراتها يف عدد كبري من التمثيليات واملسلسالت
اإلذاعية ،ولكن لألسف الشديد يصعب بل ويستحيل حرص
جميع املشاركات اإلذاعية للفنانة القديرة محسنة توفيق
والتي ساهمت يف إثراء اإلذاعة املرصية بعدد كبري من األعامل
الدرامية عىل مدار ما يقرب من نصف قرن ،وذلك ألننا نفتقد
لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة لألعامل اإلذاعية.
هذا وتضم قامئة أعاملها اإلذاعية مجموعة كبرية من
املسلسالت والتمثيليات اإلذاعية ومن بينها عىل سبيل املثال
فقط :بيتك بيتك ،السندباد البحري ورحالته السبع ،املعجزة
الكربى ،ثقوب يف الثوب األسود ،قلب امرأة ،آمال ،أنا وأنت
وسنوات العمر ،ألف يوم ويوم ،وأرشق النور ،أحالم روبابيكيا،
ال تلوموا الخريف ،سعد القناوي ،وال يشء إال الحب ،نور
الحياة ،ابن رشد ،لقاء يف الربيع ،مدرسة الفضائح ،وذلك
باإلضافة إىل بعض الربامج الدرامية ومن بينها :قطرات الندى.
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النقاد والسينامئيني عام .)1966
ويذكر يف هذا الصدد أنها قد وقفت أمام املخرج يوسف
شاهني يف عدة تجارب سينامئية من بينها تجسيدها لشخصية
«أم يحيى» (زوجة الفنان محمود املليجي) من خالل فيلم
«إسكندرية ليه» ،وشخصية األم من خالل فيلم «الوداع
يا بونابارت» ،إال أن دورها يف فيلم «العصفور» جاء مختلفا
حيث متيزت بدور «بهية» ،وأصبحت رمزا للوطنية ورمزا ملرص،
واملعربة عن صوت ورغبة الشعب املرصي يف النضال بعد تنحي
الزعيم جامل عبد النارص عن الحكم برصختها يف نهاية الفيلم:
«أل ها نحارب أل ها نحارب» ،فارتبطت يف وجدان الجامهري.
وقد وصف املخرج الراحل يوسف شاهني الفنانة محسنة
توفيق بأنها واحدة من «مجاذيب الفن العريب» وبالتحديد
السينام املرصية.

ثالثا :أهم األعمال التلفزيونية
نجحت الدراما التلفزيونية يف االستفادة من موهبة وخربات
هذه الفنانة القديرة فمنحتها فرصة املشاركة ببطولة عدد
كبري من املسلسالت التلفزيونية قد يزيد عىل خمسني مسلسال
دراميا ،ومن بينها :هارب من األيام ،الجوارح ،املفسدون يف
األرض ،طريق الذئاب ،اللص والكالب ،العقاب ،الشوارع
الخلفية ،عىل باب زويلة ،سليامن الحلبي ،ليايل الحلمية (ج،2
 ،)5 ،4 ،3الوسية ،الصرب يف املالحات ،أم كلثوم ،زغلول يلمظ
شقوب ،حبنا الكبري ،العودة األخرية ،وجع البعاد ،ملكة من
الجنوب ،املرىس والبحار ،ملن تضحك األيام ،الصعود إىل القمة،
منيل شيحة ،حلم الرثاء الجميل ،زمن الحب ،املطاردة ،بستان
عىل الفرات ،أحمد باشا الجزار ،أهل إسكندرية ،الكتابة عىل
لحم يحرتق ،فرسان الله ،الكعبة املرشفة ،محمد رسول الله
(ج ،)2ال إله إال الله (ج .)3وذلك بخالف بعض التمثيليات

كان من املنطقي أن تتوج هذه املسرية الفنية الرثية ببعض
مظاهر التكريم وحصد عدد من الجوائز باملهرجانات املحلية
والعربية ،والجدير بالذكر أن الفنانة محسنة توفيق سبق
لها الحصول عىل وسام الدولة للعلوم والفنون عام ،1967
كام حصلت عىل شهادات تقدير ملشاركتها بكل من فيلمي:
«العصفور»« ،بيت القارصات» ،وفازت أيضا بجائزة الدولة
التقديرية عن مجمل أعاملها الفنية عام .2013
وذلك بخالف تكرميها ببعض املهرجانات الفنية املحلية
والعربية وحصولها عىل عدة جوائز ومن بينها :الجائزة األوىل
مبهرجان «بغداد املرسحي» عام  ،1985عن تجسيدها لشخصية
«نعيمة» مبرسحية «منني أجيب ناس» لنجيب رسور ومن
إخراج مراد منري.
كذلك تم تكرميها بالدورة السابعة ملهرجان «القاهرة الدويل
للمرسح التجريبي» عام  ،1995وبالدورة الرابعة ملهرجان
«املرسح العريب» (الذي تنظمه “الجمعية املرصية لهواة
املرسح”) عام  ،2005كام كرمت بالدورة الثالثة ملهرجان
«أسوان ألفالم املرأة» عام .2018
رحم الله سيدة اإلحساس الصادق الفنانة القديرة محسنة
توفيق وغفر لها وأسكنها فسيح جناته جزاء ما أخلصت يف
عملها واجتهدت طوال حياتها إلسعادنا والتعبري عن مشاعرنا
ومحاوالتها الجادة  -التي عرضتها للتحقيقات والسجن -
للمشاركة يف صياعة حياة أفضل لطبقات الشعب الكادحة.

