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أسبوعية تصدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة

في ذكرى يفجيي
ليبيديف الروسي الكبر

تدوير الديكور
لماذا ..وكيف؟

مطالب وأمنيات على عتبات المهرجان القومي
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القومى لثقافة الطفل

يحتفل بكأس اأمم اأفريقية

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة
وإراف الدكتور هشام عزمى اأمن العام للمجلس
اأعى للثقافة يحتفل امركز القومى لثقافة الطفل
برئاسة محمد ناصف بإفتتاح اأنشطة الصيفية إحتفاا
بكأس اأمم اإفريقية الخميس  ٢٠يونيو بالحديقة
الثقافية بالسيدة زينب.
تبدأ الفعاليات ى الساعة الخامسة والنصف بتجمع
أطفال فريق مرح الحديقة واأطفال امشاركن ى
الورش الفنية والتحرك من منطقة امعارض بعرض
اعام الدول امشاركة ى البطولة حاملن أعامهم و
يرتدون امابس الفرعونية و يحملون ميمة كأس
اأمم اافريقية عى دقات الطبول واموسيقى واﻵات
النحاسية التى يقدمها فريق الكشافة و عى أنغام
اأغنية التى أعدها امركز خصيصا للحدث “ إفريقيا
بتتكلم مرى “ تاليف أمن حافظ والحان اموسيقار
وائل عوض  ،ثم يفتتح معرض الفن التشكيى “ افريقيا
بتتكلم مرى “وازاحة الستار عن موذج مصغر لكأس

اأمم اافريقية الذى أعد بالحديقة..
وعى امرح الكبر تبدأ العروض الفنية بعرض فيلم
عن تاريخ البطولة منذ إنشائها وحتى اليوم يلية ندوة
رياضية تثقيفية من النقاد الرياضن و هم أحمد فتحى
و إيهاب الفوى و ايهاب شعبان مع معدى كتيب
بطولة اامم اافريقية اسام الشامى و فايزة فرج الذى
قام امركز القومى لثقافة الطفل بنره مناسبة هذا
الحدث ويدير الندوة رئيس امركز الكاتب امرحى
محمد ناصف يليه عرض “اأراجوز امرى” يتكلم
عن اأخاق الرياضية تقديم الفنان نار عبد التواب
والفنان أحمد جابر وتختتم العروض الفنية بعرض
فريق كورال الحديقة الثقافية “ سام” بقيادة الفنان
وائل عوص بأغنية للحدث “افريقيا بتتكلم مرى كا
يقام عى هامش ااحتفالية ورش فنية رسم  -رسم عى
الوجه أعام الدول مسابقات ثقافية ورياضية

رنا رأفت

 10كتاب

بالقائمة القصرة لكايرو شو

إسام إمام..

سعيد بردود فعل الجمهور السعودي
بعرض «ليلة زفاف المرحوم»

عر امخرج إسام إمام عن سعادته بردود فعل
الجمهور السعودي والجاليات العربية بعرض
“ليلة زفاف امرحوم” تأليف أحمد اإبياري
والتي عرضت ي احتفاات عيد الفطر امبارك
مرحية “ليلة زفاف امرحوم” بطولة النجوم
حسن يوسف ،سامح حسن ،طلعت زكريا،

عبدالل“ ،وا ميت مليون” للكاتب السيد
فهيم“ ،ع الهوا” للكاتب أحمد املواي.
كا حوت القامة نصوص “باسيبو” للكاتب
أندرو سامح“ ،مقام الشيخ الغريب” للكاتب
ابراهيم الحسيني“ ،ما ا عن رأت” للكاتب
عبد الرحمن محمد

جريدة كل المسرحيين

أعلنت ركة كايرو شو القامة القصرة
مسابقتها أفضل نص مرحي  ،2019وقد
حوت القامة عرة نصوص لكتاب مرين
وهم دون ترتيب “مرة واحد صالح” للكاتب
أكرم مصطفي“ ،عطل فني” للكاتب محمود
محمد سعيد “ ،ليلة زفاف” للكاتب أحمد
سمر“ ،أربعن عى كام” للكاتب سامح
عثان“ ،بيت العز” للكاتب أسامة محمد

سليان عيد ،إمان السيد ،وامطرب شعبان
عبد الرحيم ،عمر حسن يوسف ،مجدي سعيد،
إمي طلعت زكريا ،نوال سمر ،عاء الحريري،
موسيقى ريف اإبياري ،ديكور أحمد ابو
عقرب ،مساعد مخرج خالد إبراهيم ،مخرج
منفذ هاي عبد الهادي .
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إعداد :أحمد زيدان

«اوبرا بنت عربي»
استعدادات كبرة بمشاركة  45فنان
يستعد امخرج هشام عي لتقديم التجربة
امرحية “أوبرا بنت عري” ضمن عروض فرقة
مرح الشمس ،وهى أوبرا غنائية مثيلية تقدم
دراما ى شكل أسطورى عن كل امختلفن وذوى
القدرات والهمم وكل غريبي اأطوار وأصحاب
ااختافات ى الشكل .
قال امخرج هشام عي  :يعد عرض “أوبرا بنت
عري” واحدا من أضخم انتاجات البيت الفنى
للمرح ومشاركة أكر من  45فنانا  .ونجوم
السرك القومى ،وبعض نجوم اأوبرا  .وأول مرة
حيوانات حية تشارك عى امرح .
واشار عي إى أن التجربة مرت بأكر من 9
أشهر بن إعداد النص والذي ترشح بالقامة
النهائية أفضل نص عري موجه من الهيئة
العربيه للمرح ،ومر النص اأصى مراحل كتابة
استمرت لقرابة  6أشهر ،وقدمت الدراما الفنان
الكبر سامح مجاهد كشاعر درامي مختلف
وعميق ورائع لشعر الفصحى ،ي واحدة من
أصعب التجارب الشعرية الغنائية الحية ،حيث
أن الكتابة لهذا النوع من الدراما بعيدا عن
ااستلهام أو ااستنباط أو إعادة انتاج واستعارة
افكار اخرى ،معنى أدق الكتابة للتيمة العربية
امرية ى هذا العمل عى يد امبدعة ياسمن
فرج حيث كان الهدف اأول واأسمى أن
نقدم دراما أوبرالية غنائية مثيلية من واقعنا
ومستقبلنا ،حتى أساء الشخصيات جاءت كلها
بداات عربية خالصة.
.واوضح عي  :يقدم العرض أول مرة خبرا
للخدع وامؤثرات لصناعة اللحظات السحرية
الخاصة عى امرح أمام الجمهور ،وأيضا سوف
يقدم اماكياج أول مره عى امرح بهذا الشكل

التنكرى شديد ااحرافية وااختاف ،بيكون
امشاهد أمام أفكار وليس ممثلن ،كا للمهندسة
رامه فاروق يد السحر ى صناعة ميكانيزمات
والعاب ديكورية شديدة ااتقان والرقى
والفخامة ،أما الفنانة هالة إمام فسوف تقدم لنا
مع امبدعة أمرة صابر براءات اخراع ى أزياء
هذا العمل الضخم.
مرحية  :أوبرا بنت عري” بطولة د عاء
قوقه ،ماهر محمود ،نهاد عبد الفتاح ،محمد
السعداوى ،هاى عبد الحى ،ياسمن فرج ،ريف

«بحر الهوى»

غانم الحاصل عى جائزة افضل ممثل صاعد
بامهرجان القومى ،وعرات الشباب والراقصن
امتخصصن ى فنون الهيب هوب  .وأبناء مرح
الشمس وأبطال مر من ذوى القدرات.
واشار عي  :إى أن وجود الفنان واملحن أحمد
النار أحد أهم أركان ونوابغ هذه التجربة
من حيث جرأته وتصديه أكر من  100دقيقة
موسيقى وأكر من  20أغنية ى عمل واحد ،والذي
كان له الفضل ى صبغ التجربة ملحمة موسيقية
ستحفر اسمها ى امرح امرى باذن الله.

وي نهاية تريح وجه امخرج هشام عي الشكر
لدعم رئيس البيت الفنى للمرح امخرج
اساعيل مختار ،ولفريق ااخراج وكتيبة العمل
التى تحملت هذا العبء أكر من  5أشهر
بروفات ،ولركاء التجربة منذ أن كانت سطرا
ى ورقة الكاتبة ياسمن فرج ،والشاعر سامح
مجاهد ،وفريق ااخراج احمد الدسوقى ،محمود
سعيد ،محمد حافظ ،محمد سام ،وليد الزرقاى

أحمد زيدان

يعود لجمهور المسرح في الموسم الصيفي

جريدة كل المسرحيين

قال الفنان هاي النابلي مخرج عرض “بحر الهوى” اختار الدكتور
عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية وااستعراضية،
العرض امرحي الكوميدي ااستعراي الغناي الشعبي ( بحر الهوي
) ليقدم للموسم الصيفي الثاي بعد النجاح الساحق الجاهري الغر
مسبوق الذي حققه العرض عي مرح جمصة الصيفي ي الصيف
اماي.
وأوضح النابلي ان موافقة الدكتور عادل عبده عى إعادة العرض
يعد حرصا منه عي مواصلة نجاحاته واستمرار شعلة النشاط وحالة
الحراك الثقاي والفني و إنارة وتشغيل كل مواقع البيت وضم مواقع
جديدة تضيف نجاحات للبيت الفني للفنون الشعبية ،و تقديم
كل ماهو راقي وجميل وناجح يرتقي اي الذوق العام حيث يضم
العرض كل فنون البيت من مثيل و استعراض وغناء وموسيقي
العدد 617
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شعبية وسرك ي قالب اجتاعي كوميدي شيق كتبها امؤلف الكبر
محمدعبد الله وإخراج هاي النابلي ،من انتاج الفرقة القومية
موسيقي اﻵات الشعبية برئاسة الدكتور أسامه زغلول وإراف فني
عاطف سعيد
مرحية “بحر الهوى” بطولة باقة من امع النجوم .عارامي و عادل
أنور ،فيصل خورشيد ،سيف عبد الرحمن ،حسان العري ،نوال سمر،
سعااد الهواري ،كلات ااغاي مجدي الحمزاوي ،موسيقي إيهاب
حمدي ،استعراضات عزت أبو سنه ،ديكور محمد خبازه ،دعاية
رين شوكت

شياء سعيد
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بره الصندوق

تحول «خارج سرب الجنة» إلى «عشرة بلدي»

يستعد فريق « بره الصندوق « امرحي لتقديم عرضه
الجديد عرة بلدي « خارج رب الجنة « تأليف الكاتب
امرحي إبراهيم الحسيني إعداد وإخراج محمد عواد عى
خشبة مرح رومانس مساء يوم الجمعة  5يوليو القادم ي
السادسة مساء ً.
قال امخرج محمد عواد مخرج العرض  « :بره الصندوق
« فريق مرحي حر أسسته برفقة مجموعة من الشباب
امرحين ،وقدم الفريق العديد من العروض عى مدار اأربعة
أعوام السابقة ومن أبرز هذه العروض ‹› مرحية « اسمعونا
« « ،الجاد وامحكوم» « ،حبل امشنقة « « ،حارة الوسواس ‹›
تابع عواد  :يعود الفريق مرة أخرى لتقديم عرض «عره بلدي
‹› خارج رب الجنة ‹› ،و تدور أحداث العرض حول سيطرة

قوة السلطة والنفوذ ممثلة ي أحد الشخصيات الدرامية
بالعرض عى عقول وأفعال الكثر من الشباب ،ثم تنتقل
اأحداث بظهور شخصية « الغريب « والذي مثل اأيادي
الخفية التي تتحكم ،وتتاعب مصائر الجميع من بعيد كأنهم
دمى بن قبضة يديه ا ناقة لهم وا جمل ،كا يقدم العرض
ماذج أصحاب النفوس الضعيفة امنساقن وراء قوي امال
والسلطة .
تابع عواد  :توقفت كثرا عند مضمون اسم النص « خارج رب
الجنة « ومدي التوافق الفكري بيني وبن مؤلف النص الكاتب
وامؤلف امرحي إبراهيم الحسيني ي طرح نص غر تقليدي
حاولت أثناء طرح الفكرة ي دااتها داخل النص لتكن قابلة
لتعدد تأويي وفقاً لتعدد مستويات امتلقي الفكرية ،وحاولت

أن يكن العرض مروع مرحي متكامل خارج إطار امرح
التقليدي ومحاولة للعودة للمرح الفلسفي بلهجه عاميه.
مرحية « عرة بلدي « مثيل سيد عبد امنعم ،أسامة
عبدالهادي ،خالد وليد ،بسنت أرف ،مريم دياب ،عبدالرحمن
أحمد ،محمد إبراهيم ،حازم محمد ،فاطمة ،خالد اأنصاري،
بسنت سامح ،محمد الحسيني ،شهد يحيى ،مصطفى أمن،
ميس رضا ،سهر سامح ،شهد محمد ،محمد صابر ،عصام
إمام ،إسام عبقرينو ،عمرو الشاعر ،رنا صالح ،عائشة ،مصمم
اإضاءة أحمد أمن ،مساعد مخرج محمد صابر ،مخرج منفذ
بسنت سامح ،إعداد وإخراج محمد عواد.

همت مصطفى

العربية للمسرح

تطلق استمارة ااشراك في الدورة  12لمهرجان المسرح العربي
إسماعيل عبد الله :الدورة  12ستكون فارقة في المحتوى واآليات

جريدة كل المسرحيين

اعلنت الهيئة العربية للمرح عن روط واستارة امشاركة
الخاصة بالعروض امرحية ي الدورة  12من مهرجان امرح
العري ،والتي ستقام ي العاصمة اأردنية عان من  10إى 16
يناير  ،2020بالتعاون مع نقابة الفنانن اأردنين ووزارة الثقافة
اأردنية.
وأكد الفنان اساعيل عبد الله اأمن العام للهيئة العربية
للمرح عى الدورة الثانية عر ستكون فارقة من حيث
امحتوى وااليات .مشرا اى ان شعار “امرح معمل اأسئلة
ومشغل التجديد” سيكون الشعار الناظم لهذه الدورة الجديدة،
والتي نريدها فارقة من حيث امحتوى وآليات العمل.
وتابع عبد الله عى ان الدورة ستكون كسابقاتها قبلة
للمرحين العرب من كافة أنحاء الوطن العري والعام ،كا
ستشهد الدورة أفضل العروض التي سترمج ضمن مسارين
أساسين ،مسار امهرجان ومسار الجائزة حيث ستتنافس

العروض ي امسار الثاي عى نيل جائزة صاحب السمو الشيخ
الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أفضل عمل مرحي عري
من العروض التي أنتجت ما بن  20نوفمر  2018و  24نوفمر
 2019وتقدمت لهذا امسار ،إضافة إى مسار ثالث سيخصص
للعروض اأردنية التي ستختارها الجهة اأردنية الريكة.
وأضاف اساعيل عبد الله أن الدورة ستشهد مؤمراً فكرياً نوعياً،
ضمن سعي الهيئة لتنظيم ندوات فكرية تخرج عى النمطية،
كا ستشهد الدورة إشعاعاً فنياً يصل إى الجامعات اأردنية التي
تدرس الفنون ،وبعض امدن اأردنية التي ستكون عى موعد مع
عدد من العروض امرحية عى خشباتها.
من الجدير بالذكر أن مهلة التقديم تبدأ من أول مايو وتنتهي
مساء  24نوفمر .2019
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«كفر أبو حتة»

محاولة إستعادة الهوية المصرية

جريدة كل المسرحيين

عندما نتحدث عن الهوية امرية ،فنحن نتحدث عن مجموعة
من الطبقات الحضارية التي تراكمت فوق بعضها البعض وشكلت
لنا ي امحصلة النهائية تلك الهوية امتميزة ،نتحدث عن طبقات
حضارية تبدأ بالفرعونية ثم اليونانية والرومانية ثم القبطية وأخرا
العربية ،تفاعلت هذه الطبقات الحضارية مع بعضها البعض،
ومكنت الشخصية امرية من استيعابها جميعا وأضفت عى كل
طبقة حضارية سمة من ساتها الذاتية ،ونستطيع أن نقول إن
الهوية امرية قامت بتمصر كل الطبقات الحضارية التي مرت
عليها بحيث أخذت كل طبقة وافدة سمة مرية خالصة.
عى هذا يقوم العرض امرحي «كفر أبو حتة» ال��ذي تجرى
بروفاته حاليا ،من تأليف وإخ�راج حسن سعد وتقديم الفرقة
القومية للموسيقى الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية
وااستعراضية ،والذي من امقرر تقدمه  15يوليو امقبل عى خشبة
مرح جمصة .بطولة عبد السام الدهشان ،ماهر سليم ،يوسف
عبيد ،تقى عادل ،محمد الخوي ،هدير عبد الرحمن ،سحر عبد
الله ،عادل زهدي ،صاح عبد امنعم ،محمود عي ،إسام سعد،
محمد سليم ،فاطمة ،عبر العراقي ،وفاء زكريا ،محمد ناجي.
مخرج منفذ وليد سعد ،تصميم إضاءة عصام سعد ،ديكور د.
نجاء الفقي ،ألحان وتوزيع باسم عبد العزيز ،مابس كوثر محمد،
استعراضات ريف راي ،مساعدو اإخ�راج ناهد سامة وأمل
صابر.
تدور أحداث العرض ي قالب استعراي غناي ي امجتمع الريفي
من خال شخصية أمجد وجاات ،وها طالبان ي كلية الطب
يواجهان قوى الر امحيطة بكفر أبو حتة ،التي تتمثل ي العمدة
الغزوي والغريب ..ويحاول كل من أمجد وجاات محاربة الر
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والظلم والفساد ي الكفر ،حتى ينتر الخر ي النهاية.
قال امؤلف وامخرج حسن سعد عن تجربته «كفر أبو حتة» :أنا
مؤلف مرحي منذ أربعن عاما وأنصب اهتامي اأكر لفرة
عى إخراج أعال مرحية مؤلفن آخرين ،وهو ما جعلني أخى
عى حسن سعد امؤلف.
حتى أصدرت كتاي ثاثية «إخناتون» عن الهيئة العامة لقصور
الثقافة ،ثم كان توقف ثم عودة مرة أخرى ،إى أن قامت ثورة
يناير ،وكان هناك تساؤل بداخي أين أنا كمؤلف؟
وقعت ي حرة شديدة وكنت ي حالة قراءة لكل ما يحدث ،ثم
رعت ي كتابة رباعية مرحية تدور عن اأح��داث منذ ثورة
يناير حتى اﻵن منها “جمهورية الخواي”“ ،جمهورية جحا” التي
قدمت العام اماي باسم «ودنك منن يا جحا».
وعن مرحية “كفر أبو حتة” قال امخرج حسن سعد :داما ما
أتهم بأنني كاتب سياي وقد راودتني حالة من الحرة اختيار
مرحية اجتاعية بكل تفاصيلها قبل أن أرع ي كتابة «حبيبتي
جاات» أو «كفر أبو حتة» التي تعني حتة من مر ي معناها
امحدود وكل مر ي معناها اأكر ،وتدور أحداث العرض ي
قالب غناي استعراي شعبي وكوميدي حول امجتمع الريفي
امري بكل تفاصيله السياسية وااجتاعية ،من خال شخصيتن
ها أمجد وجاات اللذان تخرجا ي كلية الطب ،وها مثان
صوت الحق والنور لكفر أبو حتة ضد الر «الغزوي» الذي
يجسده الفنان عبد السام الدهشان ،و«الغريب» الذي يجسده
الفنان ماهر سليم ..وهو غريب عن الكفر يحاول أن يستثمر
ال َكفر ي كل يء :ي اأرض ،واأعضاء البرية ،والنفايات وكل
ما هو ضد امجتمع ،وي النهاية ينتر الحق والخر ويعم السام.

وأشار امخرج حسن سعد إى أن كتاباته تصلح لكل وقت ،موضحا
أن أحد أسباب كتابته للنص هو ما يستشعره من وجع ي جسد
امجتمع الريفي ..يقول :قدما كان الفاح منتجا وكان كل يء من
صنع يده ولكنه اﻵن أصبح مستهلكا.
وأوضح سعد أن اأساء ي العرض لها دااتها ،شخصية الغريب
عى سبيل امثال ،ليس من أهل القرية ولكنه مدفوع ي مؤامرة
حقيقية ليست عى كفر أبو حتة ولكن عى مر بأكملها.
وعن التكنيك الذي يعتمد عليه ي العرض ،قال :أنا كمخرج
معني بإشكالية إعادة امرح الغناي الشعبي ،والعرض يضم 8
استعراضات مثل الخط ام��وازي للدراما وامكمل لها .أما عن
رؤيته التي يطرحها ،فقال :نحن ندعو للحفاظ عى امعنى العام
مر ومكانتها ،والعرض محاولة عميقة لعودة الهوية والشخصية
امرية.
العمدة الظالم
يجسد الفنان القدير عبد السام الدهشان دور العمدة الظام
«الغزوي» الذي يستخدم كل وسائل القهر والتسلط ي القرية،
وعن أسباب انجذابه للنص قال :جذبني ي النص أحداثه التي
ت��دور منذ ثاثن أو أربعن عاما ي فرة زمنية كان اإقطاع
وأصحاب رؤوس اأموال شديدي التسلط ي القرى التي يعيشون
بها ،حيث تدور أحداث العرض ي قرية صغرة يستغل رموز رأس
امال بها اأرض والعرض بشكل قهري واستبدادي ،وأجسد دور
العمدة «الغزوي» أمارس كل ما هو خارج عن القانون ،ولكنني
أتناوله بشكل كوميدي.
استطرد الدهشان :النص كتبه امخرج حسن سعد بشكل متميز،
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الخر واأصالة
الفنان يوسف عبيد يجسد شخصية سلطان والد جاات ،وعن
أسباب انجذابه للنص قال :الحقيقة أنني سعيد بهذا العمل كثرا
وخصوصا أن امؤلف وامخرج حسن سعد يتميز برصانة ونضج
شديدين ي كتابته ،فكل جملة ي النص تحوي الكثر من امعاي
وتبعث بكثر من الرسائل امهمة.
وعن شخصية سلطان قال :هو والد جاات وهو يواجه الظلم
والفساد امتمثل ي شخصيتي الغزوي والغريب ،وهو مثل جانب
الخر واأصالة ،فهو اأب الذي يقف بجوار ابنته ويسعى لتعليمها
لتكون فخر كفر أبو حتة ،وعندما ينتر الخر يتم تنصيب
سلطان عمدة للكفر.

حسن سعد :اهتمامي بإخراج نصوص آخرين
جعلي أخشى على نفسي كمؤلف
فهناك جمل حوارية رائعة باإضافة إى أن الكتابة بها ساسة،
والعمل يضم مجموعة من الطاقات الشبابية امميزة بشكل كبر،
وهناك تعاون كبر من قبل امخرج ومؤلف العمل بإراف وتحت
قيادة الصديق عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية
وااستعراضية ،وهو فنان شديد التميز ،وقد تعاونا ي كثر من
اأعال.
ويجسد شخصية الغريب الفنان ماهر سليم الذي أشار ي بداية
حديثه إى أن العرض ي إط��اره العام يناقش فكرة اإقطاع ي
الريف ام��ري ي فرة معينة ،مثلا شاهدنا ي أح��داث فيلم
«اأرض»..
أما امنظور اأعمق فهو أن كفر أبو حتة مثل الوطن العري،
والغريب يجسد الدول الغربية أمريكا وإرائيل اللذين تسعيان
إى تدمر امبادئ والقيم واأخاق ي امجتمع العري وكذلك عى
امستوى ااقتصادي أو السياي ...إلخ.
وعن شخصية الغريب قال :الغريب رجل إقطاعي يستغل نفوذه
ي الكسب غر امروع ومارس كل أنواع الظلم والتسلط ،فهو
رجل با أخاق وهو موذج قدم كثرا ي السينا وامرح والدراما
التلفزيونية.
أضاف :انجذبت لهذه الشخصية أنها تقدم بشكل مختلف ،فهو

الرير الكوميدي ،وقوتها ي هزلها فهو يعتقد أن قوته ي نفوذه
وأمواله وأتناول شخصية الغريب بعمقن مختلفن.
الفتاة البسيطة الي تواجه الشر
تجسد الفنانة تقى عادل دور جاات الفاحة من كفر أبو حتة
التي تفكر هي وأمجد فيا يدور ي كفر أبو حتة ،ويسعيان إى
مواجهة قوى الر التي تتجسد ي شخصية «الغزوي» و«الغريب»
وجاات طبيبة وهي فتاة بسيطة تحب شابا بسيطا وهو أمجد.
تابعت تقى :جاات شخصية تحمل منظورين فهي فتاة بسيطة
وجميلة وي نفس الوقت شجاعة تواجه قوى الر وهي شخصية
مختلفة بالنسبة ي.
فيا قال الفنان محمد الخوي :أجسد شخصية أمجد الطالب
ي كلية الطب الذي يحمل كثرا من اأفكار ويسعى من خالها
لتغير وتطوير كفر أبو حتة ،وهو يقف أمام قوى الر ويواجهها
فهو مثل جانب الخر.
أضاف :ما جذبني ي دور أمجد أنه دور ليس مطيا ولكنه يضم
الكثر من التحوات ،ففي بعض اأحيان ت �راود أمجد بعض
الهواجس ي ترك أمور بلدته والسفر للخارج ولكنه يراجع عن
هذه اأفكار.

نهاية مأساوية
أما الفنانة هدير عبد الرحمن فتجسد دور ريفة ،وهي فتاة
فقرة م تستكمل تعليمها ولديها طموح كبر أن تصبح ثرية.
قالت هدير عبد الرحمن :هي فتاة تسعى للراء بأي من حتى
وإن كان رفها ومبادئها ،وهو ما يدفعها لسلك طرق غر
مروعة وإقامة عاقات مع كبار البلدة ومنهم العمدة الغزوي
والغريب ،وعندما تخر أعز ما ملك تبدأ ي مطالبتها بالزواج
منها ،ولكنها يرفضان فتقوم بفضحها.
وتابعت :من خال اأحداث تقوم ريفة بتهديد غريب والعمدة
بالقتل إذا م يتزوجها أحدها فيساومانها عى ذلك بإعطائها وعدا
بالزواج إذا قامت برقة أبحاث الدكتور أمجد وجاات ولكنها
ترفض وتحاول قتل نفسها حتى تتخلص من مصيبتها.
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جريدة كل المسرحيين

الواقعية والتجريدية
وقالت د .نجاء الفقي مصممة ديكور العرض :امناظر امرحية
متنوعة وذلك لتعدد امشاهد ،فهناك مشاهد ي الساحة والخاء
ومشاهد داخلية ي بيت الغريب ودوار العمدة ،وسأعتمد ي
الديكور عى امزج بن امدرسة الواقعية والتجريدية.
وتابعت :سيكون هناك تعاون مع مصمم اإضاءة ليصبح هناك
تجانس بن اإضاءة والديكور وخصوصا ي امشاهد التي تحوي
الراعات.
وعن أهم امناظر امرحية قالت د .نجاء :يعد مشهد الساحة
من أهم امشاهد حيث يجمع بن قوى الخر والر وبن أهاي
البلدة.
فيا قال املحن واموزع باسم عبد العزيز :هناك ثاثة أشياء
مهمة أعتمد عليها ي تقديم األحان ،أوا :فكرة امرحية التي
تحوي الراع ،واليء الثاي هو الشاعر ،ثم مصمم ااستعراضات
التي تعد عنرا مها أيضا ،لذا تتنوع التيات اموسيقية ويتم
تحريكها عى خشبة امرح بشكل غر مكرر ،وأق��دم تيات
موسيقية ا تبعث عى املل .كا أحاول تقديم تيات موسيقية
م أقدمها من قبل.
وقالت كوثر محمد مصممة مابس فرقة رضا :سيكون هناك
توظيف مختلف للمابس ولكن ي السياق العام للعرض ،وسيكون
هناك كر للنمط التقليدي للمابس .وأضافت :سعيدة بالتعاون
مع امخرج حسن سعد وخصوصا أنه يتميز بالتواضع والتعاون
الشديد وهناك اجتهاد كبر من فريق العمل.
مصمم ااستعراضات الفنان ريف راي أعرب عن سعادته
بالتعاون مع امخرج حسن سعد ،وأشار إى أنه قدم معه الكثر
من اأعال الناجحة ..كذلك مع املحن اموزع اموسيقي باسم
عبد العزيز الذي يعد – حسب قوله  -من أميز املحنن لتخصصه
ي الدراما اموسيقية ،مشرا إى أنه تعاون معه ي سبعة أعال
مرحية .وأشار إى أنه يقدم مانية استعراضات تعر عن دراما
العرض.
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المهرجان القومي للمسرح المصري
يعلن عن تفاصيل مسابقاته في الدورة الـ12

جائزة في النقد المسرحي باسم فوزي فهمي وأخري في التأليف المسرحي باسم لينن الرملي

جريدة كل المسرحيين

اصدرت اللجنة العليا للمهرجان القومي للمرح امري بيانا
توضح فيه الفرق بن امسابقات امختلفة التي تم استحداثها
ي الدورة الثانية عر والتي ستقام ي الفرة من  ١٧أغسطس
وحتى  ٣٠أغسطس  ٢٠١٩وهي كالتاي :
امسابقة اأوى وهي “ مسابقة امرح الكبر “ وتشمل
العروض امرحية التى تنتجها امؤسسات امتخصصة ى
امرح (مرح الدولة  -مرح القطاع الخاص ) مثل البيت
الفني للمرح والهيئة العامة لقصور الثقافة وصندوق التنمية
الثقافية  -مراكز اإب��داع � وامعهد العاى للفنون امرحية
والبيت الفنى للفنون الشعبية وااستعراضية ومركز الهناجر
ودار اأوبرا وفرق القطاع الخاص.
أما امسابقة الثانية فهي “ مسابقة مرح الشباب “ وتشمل
:الكليات وامعاهد العليا وتكون اأولوية للعروض الفائزة ي
امسابقات الكرى التي تقيمها الجامعات وأيضا تشمل الفرق
امستقلة والحرة والتجارب النوعية والنوادى التابعة للهيئة
العامة لقصور الثقافة وورش الشباب بالبيت الفني للمرح
ووزارة الشباب و الرياضة ومكتبة ااسكندرية والفنادق و
الركات و البنوك والنقابات الفنية ومواسم نجوم امرح
الجامعي وامرح الكنى.
بينا امسابقة الثالثة هي “ العروض امرحية اموجهة للطفل
من اأطفال والكبار” وتشمل  :الهيئة العامة لقصور الثقافة
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وامرح امدري العام و الخاص والبيت الفنى للمرح
ومرح الطفل بالنوادي ووزارة الشباب و الرياضة والبيت
الفنى للفنون الشعبية و ااستعراضية وامركز القومى للطفل
بامجلس اأعى للثقافة ومرح الطفل بالقطاع الخاص
وصندوق التنمية الثقافية.
والعروض التي يحق لها امشاركة ي هذه الدورة هي العروض
التي تم عرضها خال الفرة من  ١٦مايو  ٢٠١٨حتى ١٤
يونيو  ٢٠١٩كا أعلن امهرجان عن فتح باب التقدم مسابقة
النقد امرحي والتي من خالها منح امهرجان جائزتن اأوي
هي جائزة فوزي فهمي أفضل دراسة نقدية نظرية والثانية
هي جائزة أفضل مقال نقدي تطبيقي ومن روطها اا يكون
امتقدم قد نال عن هذه الدراسة أي درجة علمية أو ترقية
أو فازت ي أي مسابقات من قبل وأن يكون امقال النقدي
(التطبيقي) قد تم نره ي أي صحيفة ورقية أو إليكرونية ي
الفرة من  ١٦مايو  ٢٠١٨اى  ١٤يونيو ٢٠١٩
كا أعلن امهرجان عن فتح باب التقدم مسابقة التأليف
امرحي منح امسابقة جائزة لينن الرمي أفضل نص
مرحي كتب خصيصا للمرح والنصوص التي يحق
لها امشاركة ي هذه امسابقة هي نصوص كتبت خصيصا
للمرح و م يسبق لها الحصول عى أي��ة جوائز ي أي
مسابقات أخرى.

امهرجان القومي للمرح امري برئاسة النجم الكبر احمد
عبد العزيز رئيس اللجنة العليا للمهرجان والتي تضم ي
عضويتها نخبة من امرحين امرين من أجيال مختلفة
وتخصصات متنوعة ي مجال امرح ،ففي مجال النقد تم
اختيار الناقد والكاتب محمد بهجت ومن جيل الشباب
الناقدة الشابة رنا عبد القوي ومن الفنانن الفنانة عزة لبيب
والفنانة فاطمة محمد عي والفنان وامخرج الشاب أحمد
السيد وامنتج هشام سليان باإضافة لهؤاء اأعضاء الذين
تم اختيارهم هناك أعضاء آخرين مناصبهم وهم امخرج
خالد جال رئيس قطاع اإنتاج الثقاي والدكتور فتحي
عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية والفنان
إساعيل مختار رئيس اادارة امركزية للبيت الفني للمرح
( مديرا للمهرجان ) والدكتور هيثم الحاج عي رئيس مجلس
إدارة الهيئة امرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان
القدير يار صادق رئيس اإدارة امركزية للمركز القومي
للمرح وتتوي تلك اللجنة.

سمية أحمد
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سعيد سليمان :الفاح الفصيح إرهاصة
نطرق بها باب الراث الفرعوني
يطرق دائما باب النفس البشرية يغوص في الروح وما يمكن أن تشعر به من معاناة أو نشوة ،يبحث عن الذات من خال البحث
في الروح أنها الماذ والخاص لإنسان من كل ما يؤرقه ،فهي عودة لطبيعته الفطرية بعيدا عن المكتسبات الحياتية ،كما اعتدنا
منه في جميع عروضه سواء الي كتبها بنفسه أو أخرجها لمؤلفن آخرين ،دائما يضع لمسته الروحية والتأملية تأثرا بدراسته لليوجا
والتأمل ،باإضافة لعلم النفس والفلسفة الي ساهمت في فهمه للتكوين اإنساني الذي ساهم في جعله قادرا على التعامل
مع الممثلن وتدريبهم على شى الفنون من تمثيل ،عزف ،ورقص ،خصوصا مع إيمانه الكامل بنظرية الممثل الشامل ،بعد أن قدم
«شامان» وهي حالة للعاج النفسي الذاتي لأفراد ،و»اإنسان الطيب» ،يقدم لنا اليوم «ترنيمة الفاح الفصيح» ذلك الطقس
المسمى باأوبرا الطقسية الفرعونية ،في محاولة منه اسرداد الكيان اإنساني المسروق ..فكان لـ»مسرحنا» مع المخرج سعيد
سليمان هذا اللقاء.

حوار  :روفيدة خليفة
بداية حدثنا عن «ترنيمة الفاح الفصيح»؟

النص تأليف وأشعار محمد حمد وه��و نص يعتمد عى
شكاوى الفاح الفصيح ،الشكاوى الفرعونية امعروفة ،رقة
قافلة من ِقبل الباط املي تعود للفاح الفصيح الذي رفض
هذه الرقة ،وبدأ يتقدم بعدة شكاوى للباط املي واملك،
وسط سعادة الباط بأسلوبه الفصيح ،فسمي بالفاح الفصيح،
كانوا يستمتعون بفصاحة شكواه فركوه لبعض الوقت قبل
أن يعيدوا له حقه ،ي العرض استبدلت رقة القافلة برقة
كيان روحي وإنساي عام ،متمثل ي الفكر ،وامشاعر والروح
اإنسانية ،استبدلت قافلة القمح والشعر بامخ والقلب
والروح التي هي إله لدى الفراعنة ،وبالتاي يحاول العرض
من خال حالة وليس قصة أو حكاية ،اسرداد ما رق من
هذا الفاح ،ومحاولة العثور عى كيانه الروحي ،وسط عام
يُغيب العقل والفكر ،باسم الدين أو امجتمع ويغيب امشاعر
اإنسانية تحت العنف السائد ،بحيث تتبلد امشاعر اإنسانية
وموت القلب ،فيصبح إنسانا متبلدا ،وبالتاي يحاول أن يعرض
الفاح الفصيح هذه الحاات ي شكل مري وواضح للناس
والنور ،فيقول كل ما يعرض ي النور يصبح نورا ،أن تلك
اأشياء قد تكون مخبأة داخل العقل الباطن ،لقد أصبحنا أشبه
باﻵلين ،نسر بشكل ميكانيي ،وعاجز ،وغر آدمي ،نعرض
هذا العنف ،وهذه الرقة للدماغ وامشاعر اإنسانية والروح،
وتلك هي التيمة الرئيسية ي العرض.
ه � ��ل ه � �ن � ��اك م � ��ا ي� �س� �م ��ى ب � � ��اأوب � � ��را ال� �ف ��رع ��ون� �ي ��ة
الطقسية أم أنها ابتكارك؟

يختلف اأمر هنا أن الديالوج وامونولوج جميعها مغناة ،بعد ساحنا الكام ا تصمت عا يصيبك من جمود وسلبية ومن
أن طلبت من امؤلف أن يحول النص كاما إى شعر ،فحولناه عام يفرض ما هو عنيف ومبتذل ومستهلك ،فيحولك إى أداة
مستهلكة وآلة ،وا أقصد الصمت عن الحق السياي بل عن
ألحان موسيقية مغناة بالكامل باسم اأوبرا.
ما زال بإمكاننا أن نقاوم وساحنا الكام ..فهل الحق اإنساي بشكل عام.
الكام ساح قاتل وحن آخر طوق نجاة؟
ه� ��ل ف �ع ��ا ال� �م� �س ��رح ال �ط �ق �س ��ي ا ي �ع �ت �م��د ع�ل��ى
ٌ
نعم ،بالتأكيد فالعنف ا يحقق النتائح ،وي كل الثورات إذا الشخصية والحبكة؟ وعلى ماذا يعتمد؟

كنت تحمل بداخلك ما تريد اإفصاح عنه وحقيقي ،فقله ،نعم ،ام��رح الطقي حالة مختلفة عن ام��رح الدرامي
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جريدة كل المسرحيين

نعرف أوبرا عايدة باعتبارها مستوحاة من الجانب الفرعوي،
لكننا نقدم شيئا جديدا مكن أن نطلق عليه إرهاصة أو
تجربة خوض ي هذا امجال ،فلاذا ا نطرق هذا الباب
الراي الفرعوي الجميل بشكل أوبراي وتجربة أوبرا فرعونية
تقوم عى شيئن أساسين ،أوا اموضوع أن اموضوع نفسه
مأخوذ عن الفاح الفصيح الفرعوي ،وثانيا الطقوس الفرعونية
كالتحنيط والطقوس الجنائزية اموسيقية أو طقوس السبوع
التي أساسها فرعوي ،وظفت جميعها كشكل موسيقي وشعر
عري ،ففكرت ماذا ا نقدم أوبرا فرعونية كاملة ،وسبق أن
قدمت تجارب تشبهها ولكن أوبرا شعبية ي ياسن وبهية ،لكن

[

حوار

[

والكاسيي امتعارف عليه ،لكن ليس رطا أا يعرض راعا،
فهناك راع ولكنه مختلف ،امرح الطقي ملهم لشكل
الراع نفسه وليس أدواته الجالية فقط ،معنى أن اإنسان
قد يوضع ي بؤرة عام مغيب أو عام يسلبه إنسانيته ،هنا
راع��ه روح��ي ص��وي مختلف من ال��داخ��ل ،يحاول إثبات
إنسانيته ي جوهرها ،وبالتاي إما ينغمس ي طقوس ضد أو
مع هذه الغيبوبة ،معنى طقوس تنويرية تجعله يخرج من
بطقوس مبتكرة إثبات وجوده
هذا العام الذي يسلبه ،فيقوم
ٍ
اإنساي ،ولهذا فالقول عنه كثر جدا ،فطقس التحنيط مثا
يُعرف بأنه عبارة عن تفريغ الجثة من كل أحشائها ،لتصبح
مومياء وتوضع ي التابوت ،هنا كانت فكرة كيفية توظيف
الطقس الدرامي فوظف الطقس بأنه تفريغ العقل والقلب
وال��روح متمثل ي عصفورة ،فأصبحت مومياء لكنها عى
قيد الحياة ا ُتدفن فقط ُمفرغة من هذه اأدوات ،وطقس
السبوع« :الهون» ،والغناء ،واإيقاع حول الطفل ،نعلم أن كل
ذلك حتى يتمكن الطفل من الساع ،هنا استبدلنا «بالهون»
امخ فكل ما حول امخ يريد من امخ ساعه هو فقط ،فوظف
الطقس بأن أدمغتنا م تعد ملكنا بل ملك من حولنا يبثوا فيها
آراءهم اﻵيديولوجية ،فأصبح مجرد سلبي يتلقى .الطقوس
جالية ودرامية لكن كيفية توظيفها هو الذي يحمل الكثر
من القول.
هنا من يتفوق في المسرح الطقسي الجسد أم
الكلمة والكلمة قد تكون منطوقة أو قد تكون
إضاءة أو حركة أو إيقاع؟

الكلمة منذ نشأة وجودها مرتبطة بامنطق ومخاطبة الفكر،
الطقس كصورة وإن كان يحمل بعض امفردات الكامية
فامفردات الكامية تتحول لكلات أشبه بالتعاويذ واأناشيد
والرانيم ،وبالتاي الطقس يخاطب الوجدان وامشاعر التي
تريد إيصالها أي ا منطق اأشياء ،مشاعر تنتفض بالتمرد
وبالحب أيا كان ،والطقس يجب أن يكون مشاركا بشكل أو
بآخر سواء عى خشبة امرح أو إيقاع ،ومن يعمل عى هذا
الطقس ا بد أن يكون من امتفرج أو هذا امشارك يشارك
وجدانيا ،وليس رطا مشاركته الجسدية مع الطقس امعروض
الذي أصبح جزءا منه ،وبالتاي سيخرج الجمهور بعد العرض
منتشيا ومتفائا أننا وضعناه ي قلب الحالة الطقسية ،وبالتاي
أصبح جزءا منها ،وليس رطا أن يعمل معنا بجسده ولكن
كيف يشارك وجدانيا وهذا يحتاج لخرة وتكنيك وتدريب
مختلف.
ه ��ذا م �ث��ل ال �ب �ح��ث ع ��ن م �م ��ارس ل �ه��ذه ال�ط�ق��وس
لذلك تشرك الجمهور؟

جريدة كل المسرحيين

أح��اول وض��ع الجمهور ي ه��ذه الحالة من خ��ال جسده
ومشاعره وليس الفكر والدماغ ،أنه سيفكر فيا بعد ماذا
كان يشعر ،وهذه هي امشاركة التي أتحدث عنها ،أن جميع
اأدوات س��واء عى مستوى الحركة ،أو مستوى اأداء أو
اموسيقى واإضاءة وامنظر امرحي كله بشكل عام مسخر
لخدمة مخاطبة هذا الكيان وهو الجمهور ،وي النهاية نصل
للفكر عن طريق امشاعر لتصبح الرسالة أقوى من مخاطبة
الفكر مبارة ،وهذا له عاقة بعلم النفس وسيكولوجيات
الجاهر ،والطقس جزء منه ،وهناك مقولة لحكيم صوي
بوذي «ا مانع من غسل الدماغ»  -وجميعنا ضد غسل الدماغ
 طاما أن الدماغ مليئة «بالراصر» فلننظفها ،وباعتباريمهتا بالصوفية والبوذية والتأمل ،فتلك الجملة تصلح
للجمهور ،ولكنني لن أقدمها ي شكل مقولة فكرية أو نصيحة،
ولكن بشكل فعي مادي معناه إن تضخمت هذه اأشياء
ستأكل كيانك اإنساي والروحي كله ،فأنبهك لهذا الخطر،
وهذا هو امرح والطقس ،أفتح الدماغ وأخرج «الراصر»
عى هيئة وحوش تلتهمك وتفقدك إنسانيتك فيصيبك الرعب
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العنف ا يحقق نتائج ..ساحنا الكام
من هذه الوحوش ويظهر عى جسدك ي شكل قشعريرة.

إذا ففكرة استخدامك للقاعات الصغرة لرغبتك
في مشاركة الجمهور بالعرض؟

إى حد كبر أحب الحميمية مع الجمهور ،وعى الرغم من أن
الفاح الفصيح عى خشبة مرح ولكن ا منع من ااحتفاظ
بحالة مشاركة الجمهور ،امشاركة الوجدانية والفكرية
والعاطفية بأساليب مختلفة منها اموسيقى أو التشكيل أو
الصور ،بحيث ا يكون العرض ي عام والجمهور ي عام آخر
كا يحدث ي كثر من العروض.
هل يعتمد امرح الطقي ي ديكوره عى اللجوء لديكور
من الراث أو من الحضارات السالفة أم مكن تقدمه بديكور
عري؟
مكن تقديم هذه الحالة بديكور عري أو بدون ديكور من
اأساس بأبسط اإمكانيات ،فعصا قد تتحول لعدة أشكالٍ ،
أن الطقس جوهره التحول ،فعى مستوى العام أفريقيا أو
آسيا الطقس ي البلدة أو القرية أو امعبد من يدخل امعبد
ومارس الطقس هنا يحدث له تحول ليخرج مختلفا ،التحول
ر الطقس ،وقد تتحول اأدوات نفسها كا يتحول اإنسان،
تتحول العصا لحصان ثم مبنى أو سيف ،وبالتاي تثر خيال
الجمهور من خال عدة طقوس مارس عى العصا ،أيضا هناك
ما يسمى بطقوس العبور وهي العبور من حالة أخرى مثل
اانضام مجموعة أو طائفة أو اتجاه ما فيقومون بعمل
مارسات تتاى مع هذه الطائفة أو امجموعة ،وبالتاي أعر
من إنسان ا ينتمي إليهم إنسان ينتمي إليهم ،وهذا لأسف
موجود عى سبيل امثال ي التيارات الدينية امتشددة ،يتم
مسح اأدمغة ولكن بشكل سلبي ،بينا نحن نقدمه بشكله
اإيجاي.

عاقة راع أو مجابهة لكن عاقة اتحاد وحب مع الكون،
وبالتاي مكن صناعة درام��ا ا تقوم عى ال�راع التقليدي
بقدر قيامها عى محاولة ااتحاد وعى العاقة مع الطبيعة
هذا جوهر التأمل واليوجا ،ومن جانب آخر يلهمك بأشكال
مختلفة فحن تدخل لعام التأمل العميق تكتشف أن دماغك
التي هي جزء من العام الكوي ا تعر عنك بل محملة بعدة
أفكار آيديولوجية وضعت بها سواء دينية أو سياسية أو أيًا
كانت ،وتتساءل أين فطرتك الحقيقية التي إن وصلت إليها
ستكتشف أنك لست ما أنت عليه اﻵن ،عى الرغم من
إمانك ببعض اأشياء لكن جوهرك الحقيقي ا ميل لهذه
التيارات بينا ماشيت معها وأصبحت جزءا منها ،وهنا يأي
دور التأمل ليفصلك عن الجزء ا ُممى عليك وبن ما أنت
عليه بشكل حقيقي ،أيضا أثرت عى مستوى التكنيك أثناء
مارستها ،فمعروف عني اهتامي بحركة اممثل عى امرح
بشكل كبر ،وبالتاي ا أستعن بكريوجراف ي عروي أنني
مارس لليوجا ،أدرب اممثل تدريبات بدنية وتحضرية للعرض
مستلهمة من اليوجا بكل أشكالها ،وأضعهم ي حالة تأمل،
أفادتني الدراسة عى امستوى الجاي واإنساي والتكنيي مع
اممثل.
أس�ت�ش�ع��ر م��ن ح��دي�ث��ك أن ��ه ي�م�ك��ن ت��دري��ب الممثل
على أي من العناصر كالغناء والرقص مثاا حى
وإن لم يتقنها؟

لكن ا بد أن يكون هناك مفردة من امفردات أهمها «الودن»
معنى أنه مستمع جيد وميز ما يسمعه ،فليس مطالبا أن
تكون جميع اأصوات جيدة ولكن سيوظف صوته ي العرض،
كذلك العزف إذا م يكن عازفا نعلمه العزف عى اﻵات
اإيقاعية ،أيضا ا بد أن متلك جسدا لينا معنى أن لديه
كيف أث��رت دراس�ت��ك لليوجا والتأمل على عملك ااستعداد لبذل جهد كبر ،فامهرج مثا أؤمن أنه ا يبهرنا
بالمسرح؟
فقط ما يقدمه من حركات بل ما يجعلك تشعر أنه يستطيع
فهم
عى
تساعد
أوا
مستويات
عدة
عى
�رت
بالتأكيد أث�
تقدمه ،فقد يشعرك أنه سيحلق طائرا عى الرغم من أنه لن
اإنسان وكينونته وعاقته بالكون ،عاقة تكتشف أنها ليست يطر ،فقط ااستعداد الحري يجعل امتفرج يذهب بخياله

قد نؤصل لمدرسة مسرحية لكنها غر ملموسة اآن

[

حوار

[

المسرح الطقسي يخاطب الوجدان والمشاعر
أبعد ما يشاهده ،أن لياقة امؤدي البدنية واضحة جدا
وهذا ما نفعله عى مستوى اﻵات اموسيقية والغناء بينا
الطرب ا بد أن متلك صوتا جيدا حقيقيا.
ج �م �ي��ع ع� ��روض� ��ك ت� �غ ��وص ف� ��ي ال �ن �ف ��س ال �ب �ش��ري��ة
معى ذل��ك أن��ه يمكنك استخدام المسرح كعاج
نفسي؟

سبق وقدمت هذا من خال عرض «شامان» كان عاجا ذاتيا
وشخصيا للفرد بنفسه من اأمراض النفسية ،أؤمن بالعاج
النفي من خال امرح وأسميه العاج الروحي ،أنه أعمق،
وهناك فرق بن النفس والروح فالنفس مكتسبة بينا الروح
طبيعية ،النفس تكونت من خال مكتسابتنا التي نعيشها
مع اأرة وامدرسة وامحيطن ،الروح ي جوهرها الحقيقي
بفطرتها ،والتأمل يجعلك تصل للروح وليس النفس ،وحن
تصل إليها تخلق عاقة مع النفس فتنقيها وتهذبها من خال
ال��روح ،نعم مؤمن بالعاج الروحي ومعظم عروي تهتم
بالعاج الروحي.
المدنية هي السبب في تدمر الطاقة الروحية
لإنسان كما قال «أنطوان آرتو»؟

تحدث آرتو عن ذلك ي الثاثينات عن أوروب��ا ،ولكن قد
يلمسنا اﻵن باعتبار أن التكنولوجيا تعممت بدليل الهواتف
التي تفصلنا ليس فقط عن النفس والروح ولكن عن امحيطن
بنا ،وبالتاي فتنطبق امقولة علينا بشكل معار ،ولكن ليست
التكنولوجيا فقط السبب إما اﻵيديولوجيات ااجتاعية
والسياسية والدينية التي تقتل الروح ،اﻵراء الرجعية والخطب
الجاهلة ،الطغيان ،وليس رطا أن يكون سياسيا ،بل قد يكون
داخل اأرة أو امدرسة أو ي الشارع ،فوسائل كر الروح
متعددة ي عامنا امري والعري بشكل عام.
إذن ن �ح ��ن ك �م �ج �ت �م �ع��ات ع ��رب �ي ��ة ف ��ي ح ��اج ��ة ل�ت�ل��ك
العروض الي تلعب على النفس البشرية؟

مع امجموعة والحركة الجاعية أو الفردية مونتاج ،وبالتاي
نلعب لعبة القطع عى خشبة امرح وهذا جزء مهم جدا،
حتى عى امستوى اأدي بالنسبة للسيناريو وكتابته ودراسة
الشخصيات تحديد الشخصيات أعمق ومفصل ي السينا عن
امرح ،ما يجعل هناك عمق ي التعامل مع اممثل.

ن��ذه��ب ل�ل�م�س��رح ال �ت �ج��ري��ي ..ه ��ل م ��ا ي �ق��دم في
مصر مسرح تجريي؟

تلك امسألة نسبية فمثا أنطوان آرتو الذي ذكرتيه شاهد
عرضا إندونيسيا وقال عنه «تجريبي» ،والعرض كاسيي جدا،
وليس له عاقة بالتجريب ،لكن لكونه ا يوجد ي أوروبا
أصبح بالنسبة له تجريب ،أيضا الكوميدية دي اري وهي من
الراث حن تقدم ي إيطاليا ا تشكل فارقا ،بينا إن قدمت
ي آسيا تصبح مدهشة ومختلفة ،وهنا ي مر امحبظاتية
أو الشكل الشعبي لل ِذكر سيكون مختلفا وملها وجديدا ي
أوروبا ،وهذه أنواع مرح تختلف من بلد ﻵخر ،أما امجرب
فهو يستلهم من كل هذه اأشياء ويعمل عليها ،وهناك
بعض ااجتهادات امهمة والحقيقية ي التجريب ،وأخرى
غر حقيقية ،لكن التجريب مطلوب ومهم ،فامرح مرتبط
باإنسان وتطوره الحقيقي لذلك يجب أن يكون متطورا
أيضا ،وبالتاي يصبح هناك أدوات مختلفة لهذا التطور ،أن
اأدوات الجالية تتغر ،فمثا التطور التكنولوجي ي أوروبا
سيكون هناك مرح تجريبي مبهر أنه يرتبط بحضارة
صناعية متطورة .عى الجانب اﻵخر نذهب لغروتوفسي ي
بولندا يخاطب امرح الفقر فيخاطب اإنسان وحده وليس
له عاقة باأدوات امبهرة ،تلك التجارب م تقم بالصدفة بل
دراسة ووعي ماذا أجرب وما عاقتي بامتفرج ،وما الذي
أخاطبه ،وهنا اأدوات مستلهمة من أدوات��ك الخاصة ي
الراث أو ممزوجة ببعض الراث عى مستوى العام كله،
لننظر لتكنيك اممثل ي امرح اﻵسيوي كان عنرا جاذبا
للمنظرين ي العام كله بدون استثناء بدءا من بريخت ،كان
أداؤهم مستفزا بالنسبة للمنظرين الذين عملوا عى دراسته،
بينا بالنسبة لآسيوين ا يشغلهم فهو مجرد تراث.
وما هي فلسفة التجريب؟

التجريب فلسفة تحتاج لعلوم كثرة ،فا أؤمن بالتجريب ي
اإضاءة أو الديكور أو أي من عنار العمل ،التجريب يبدأ
من العمق ثم اأدوات الجالية بحيث تكون مطابقة لهذا
العمق ،وأنا ضد مقولة التجريب ي اإضاءة أو الحركة ،لكن
هناك فلسفة للتغر والتطوير قامة عى عاقتك مع اإنسان
بكل أهوائه الفكرية والنفسية ،كل هذا تضعه ي ااعتبار
أثناء التجريب.

ه ��ل ي ��ؤص ��ل س �ع �ي��د س �ل �ي �م��ان ل �م��درس��ة م�س��رح�ي��ة
ُ
لأجيال القادمة؟

ا أسعى لذلك أعمل بروح الهواة جدا أبذل جهدا وأستمتع
بالبحث والتنقيب واأشكال امرحية ي العام ،وكيف نقدم
شكا خاصا ا نقلد بل يكون لدينا خصوصية الطرح ،كل
ذلك قد يشكل شيئا ما ،لكن الراحة والصدق ا أدعي أن
هناك مدرسة ،قد تكون لكنها ليست ملموسة قد تتضح خال
السنوات القادمة ،وأنر ذلك بنفي ،أن معظم امنظرين ي
العام خروا عن أنفسهم وقدموا نظرياتهم.
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هذا حقيقي ،هذه النوعية مهمة جدا ،ومنذ كنت طالبا ي سأدرسها عى امستوى النفي والفكري والخرة الحقيقية مع
امعهد أهتم بعلم النفس والفلسفة ،وأؤمن أن أي فنان يجب هؤاء.
أن يهتم بهم ،أن كل التيارات العامية قامة عليهم ،فالفن
التشكيي ي أوروب��ا الذي قامت بعده ام��دارس امرحية ،ه ��ل ي �خ �ت �ل��ف ال �ع �م��ل ع �ل��ى م ��ؤل �ف ��ات آخ ��ري ��ن ع��ن
قائم عى الفلسفة ،والقصد من الفلسفة هو مفهومك معنى العمل على مؤلفاتك؟
إنسان ومعنى الله والكون والطبيعة ،وما هي عاقتك بالفضاء بالطبع يختلف اأمر كثرا أنني أنظر للشكل الباطني وبشكل
الخارجي ،أدعي أننا ا نعلم شيئا عن علم النفس والفلسفة ،جوهري للنص مثلا فعلت مع هذا النص وحولت الكلات
وما هو معنى التأمل ،حن درست علم النفس اكتشفت أن لشعر ،واستبدلت القافلة بالكيان ،أنظر ما وراء الكلات
التأمل أعمق منه ،حيث إن أبرز علاء النفس السويري والتيمة والشخصيات ،كا فعلت ي بعض من عروي التي
«يونج» اتجه ي آخر أيامه للتأمل كمصدر أساي لعلم النفس قدمتها مثل «ماكبث» فقد اخترت منه الكثر ،لكن حن
أن التأمل يفتح مدارك ا حدود لها ،وهنا الفنان سواء كان أكتب النص فأكتبه مخترا وأدخل للجانب الباطني مبارة.
ممثا أو مؤلفا أو موسيقيا يتعامل مع الجمهور ،وبالتاي كيف
سيتعامل مع اإنسان وهو ا يعرف العلوم اإنسانية ،فاأمر ا درس� ��ت ت�م�ث�ي��ل وإخ� � ��راج س �ي �ن �م��ائ��ي ب ��إح ��دى ورش
يجعلك عميقا فقط ي رؤياك ولكن ستضع يدك عى ما ينتاب رأفت الميهي فكيف استفدت منها على خشبة
المسرح؟
امتفرج امعار.
يوفر المسرح شاشات لذوي القدرات الخاصة من أفادتني ي الكادر الجاي ،أو ما يسمى بعمق الكادر ،العمق
ال�ص��م وال�ب�ك��م وب�م��ا أن�ه��م أك��ر م��ن ي�م��ر ب�ص��راع��ات وتطبيقه عى امرح ،معنى أا يكون الكادر مسطحا ،وأنا
داخلية ونفسية أا تفكر في تقديم عرض خاص أعتر ام��رح نفسه ك��ادرا ،فهناك مستويات متعددة من
العمق عى خشبة ام��رح ،أيضا امونتاج أرى أنه يصلح
لذوي القدرات عموما؟
فكرة الشاشات للمخرج عادل حسان وإساعيل مختار رئيس للمرح وه��ذا أمر جديد عى ام��رح ،فاإضاءة أعترها
البيت الفني للمرح ،وبالتأكيد فكرت ي تقديم مروع مونتاجا أنها تغر زواي��ا الرؤية ،فقد تكون زاوي��ة عميقة
خاص بذوي القدرات الخاصة ،وهناك مروع كنت أجهزه وتنتقل أخرى فيا يسمى بالقطع والقطع مونتاج ،أيضا
لكن الفاح الفصيح شغلني بعض اليء ،وهذا اأمر ليس تعرف متى تغر كيوهات اإضاءة ،القطع عند الرورة وكذلك
مها فقط بل أعتره تحديا ،لذلك يجب أن أفهمهم وأدرسهم امرح أا أحرك اممثل طيلة الوقت بسبب وبدون سبب
بشكل علمي ،وأقرر بأي لغة سأحادثهم ،باإضافة لحري أا أنه حن يتحرك تتغر زاوية الرؤية ،الكتلة والفراغ والفضاء
ُتحمل التجربة بالسبوبة وتقدم بشكل صادق ،حن أخوضها امرحي والسينوغرافيا هي امونتاج ،أداء اممثل ي عاقته
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الفائز بجائزة مهرجان نوادي المسرح

عبد الباري سعد :قدمت «صدى الصمت»
في قالب تجريي تطغى عليه الكوميديا السوداء
عبد الباري سعد شاب يخوض تجاربه الفنية في عالمه السحري
أبو الفنون بجرأة وشجاعة ،بن مجالي التمثيل واإخراج ،فيحصد
نتاج جهده ووعيه وإبداعه النجاح والتمز والكثر من جوائز المراكز
اأولى ..ابن شرعي للمسرح الجامعي فقد تأسس مسرحيا مع فريق
كليته الهندسة بجامعة المنصورة ،وأكمل مسرته معها حن قدم
عروضا كمخرج للفريق بالجامعة وبعد التخرج ،وشارك مع زمائه من
الكلية والجامعة بالمهرجانات المسرحية بالثقافة الجماهرية وغرها،
يشغله الهم اإنساني وخصوصا آام الحروب ووياتها ،لذا اختار
النص المسرحي «صدى الصمت» ليقدم من خاله رؤيته الخاصة في
عرضه المسرحي اأخر لفرقة نادي مسرح المنصورة ،الذي حصد عنه
جائزة أفضل مخرج بالمهرجان الختامي لنوادي المسرح في دورته
اأخرة ،فضا عن أفضل عرض والمراكز اأولى في التمثيل والكثر
من الجوائز اأخرى ..شاركته «مسرحنا» فرحة نجاحه وكان لنا معه
هذا اللقاء.

حوار :همت مصطفى

جريدة كل المسرحيين

ح� ��دث � �ن� ��ا ع � ��ن ب � ��داي � ��ات � ��ك وم � �س� ��رت� ��ك م � ��ع اإخ � � � ��راج
المسرحي بشكل خ��اص ،وم��ع لعبة المسرح بشكل
عام؟
بدأت الطريق بامرح الجامعي عام 2014م عضوا بفريق امرح
لكلية الهندسة جامعة امنصورة ممثا ثم مخرجا ،وشاركت بثانية
عروض مرحية عى مدار اأربع سنوات ،باإضافة إى عرض مرحي
ش��ارك مواسم نجوم ام��رح الجامعي مركز اإب��داع ب��دار اأوب�را
امرية ،ومن مرح الجامعة بدأت تجربتي اإخراجية اأوى مرحية
«نقطة ومن أول امبارح» بامهرجان الطاي تأليف أبانوب نبيل،
الطالب بجامعة قناة السويس حينئذ ،وحقق العرض جائزة اإخراج
اأوى بامهرجان وجوائز التمثيل وغرها ،ففاز بأفضل ممثل أمر عبد
الواحد وأفضل ممثلة زينب سمر وجائزة أفضل ألحان فاز بها محمد
عبد الجليل وجائزة امركز الثاي لإضاءة حصدها إسام أبو عرب وأيضا
امركز الثاي للديكور وفاز به أحمد سعد ،كا حصد العرض جائزة
أفضل عرض جاعي ،ومت إعادة العرض مرتن بعد مهرجان الجامعة
للجمهور بامنصورة قبل اانطاق إى مهرجان إبداع  4والفوز بجائزي
األحان والغناء محمد عبد الجليل ،وامشاركة بنفس العرض بامهرجان
العري ي دورته ال� 15وقدم عى مرح ميامي وفاز العرض أيضا
بجائزة اإخراج اأوى وجائزة امركز اأول للتمثيل حصدها أمر عبد
الواحد وجائزة امركز اأول للتأليف حصدها أبانوب نبيل ،وأثناء عمي
مرح الجامعة اتجهت إى العمل مرح الثقافة الجاهرية.
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نعم أتوقع الحصول على جوائز في المهرجان
القومي القادم
 ت� �ت� �ع ��دد م ��واه� �ب ��ك ب ��ال� �م� �س ��رح م �م �ث ��ا وم� �خ ��رج ��ا..انتقلت م��ن المسرح الجامعي إل��ى م�س��رح الثقافة
ال �ج �م ��اه ��ري ��ة ،ح��دث �ن��ا ع ��ن أه� ��م ت �ج ��ارب ��ك ب ��ه م�م�ث��ا
وه� ��ل ك ��ان ��ت ه� ��ذه ال �م��رح �ل��ة م �ه �م��ة وم �ث �م��رة ف��ي
مشوارك المسرحي؟
نعم كانت تلك امرحلة مهمة وتعلمت منها الكثر ،وقد شاركت
بسبعة عروض بالثقافة الجاهرية محافظتي الدقهلية وكان أبرز

هذه العروض «مرحية الحصار» لفرقة «الهواة» بقر ثقافة امنصورة
2015م إخراج السعيد مني وتم تصعيد العرض مهرجان ختامي
اأقاليم  41ومن ثم تم تقدمه بدورة امهرجان القومي حينذاك،
وشاركت بدور «جذمة» ي عرض «أرض ا تنبت الزهور» إخراج
محمد عبد امحسن لفرقة ثقافة السنباوين ،وشاركت ي تقديم دور
«هوارشيو» بعرض «هاملت» إخراج محمد فاروق لنوادي امرح
امنصورة وتم تصعيد العرض للمهرجان الختامي للنوادي 2016م،
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مهرجان نوادي المسرح فرصة حقيقية ليقدم
المخرج نفسه إلى الساحة المسرحية
كا شاركت بتقديم دور «القاتل» بعرض «طقوس وحشية» إخراج
منار امصيلحي ،وقدمت دور «فيليب دامسون» ي عرض «رقصة
الدم» إخراج محمود الديسطي وتم تصعيده إحدى دورات مهرجان
الختامي للنوادي ،وشاركت مؤخرا بعرض «الكامة» إخ�راج زي
ثروت وقدم بالشهر اماي بلقاء شباب امخرجن الثاي ،كا شاركت
ي تجارب أخرى لنوادي امرح منها «ست املك» وقدمت به دور
«الشيخ رمضان» ،وشاركت بدور «بيرس» ي عرض «العشق» عن
«قواعد العشق اأربعون».
 م ��اذا ع��ن ت�ج��ارب��ك اأخ ��رى م�م�ث��ا وم�خ��رج��ا وأه��مالمحطات الرئيسية في مشوارك المسرحي؟
ي مجال التمثيل شاركت بدورات متعددة مهرجان جامعة امنصورة
الطاي وامهرجان الكبر بعروض قدمت فيها شخصيات درامية
متنوعة وثرية منها دور «مورتس اشبلشرج» ي عرض «قول القدر»
عن «اللصوص» تأليف فريدريش شيلر ،ودور «عزت بيك» ي عرض
«طقوس اإش��ارات والتحوات» للكاتب الكبر سعد الله ونوس،
وشاركت بدور مدير شؤون العاملن «فرانك» بعرض «الحنظل» عن
رحلة حنظلة واللصوص ،وعرض «امحرة» إخراج محمد الشراوي،
وشاركت بدور «ياويل» ي عرض «مؤمر غسيل اأدمغة» إخراج خالد
حسونة ،وشاركت بدور «موردخاي» ي «آخر أيام اأرض» ،إخراج
خالد شكري ،كا شاركت بدور «الخادم الشيطان» ي عرض «ملحمة
الراب» إخراج محمد السعيد ،وشاركت بدور «الكوماندا» ي عرض
«نقطة ومن أول امبارح» ،كا شاركت بالتمثيل ي أكر من عرض
بامرح الخاص وامستقل أبرزهم «حكم القوي» قدم مهرجان اإبداع
ميت غمر وعرض «أطلنطس» قدمت به دور «القاي كام».
وكانت أهم امحطات ي التمثيل أن حصدت جائزة أفضل ممثل
مهرجان مواسم نجوم امرح الجامعي  2018عن دور «جري»
مرحية «قصة حديقة الحيوان» إخ�راج محمد ف��اروق ،وحصدت
جائزة أفضل ممثل مهرجان جامعة امنصورة  2017عن دور «كارل»
بعرض «اﻵن يغنون ثانية» إخراج خالد عبد السام ،كا فزت بجائزة
التميز ي التمثيل مهرجان اإبداع امرحي مركز شباب ميت غمر
ي دورته ال� 25عن دور «أنطونيو /سام» مرحية «البيانوا  -حكم
القوي» عن «تاجر البندقية» إخراج إسام أبو عرب.
 ماذا تمثل لك الجائزة بمهرجان نوادي المسرحوحصد العرض للكثر من الجوائز؟
سعيد جدا ما أح��رزه عرض «صدى الصمت» من جوائز مهرجان

ختامي النوادي لدورته اأخرة  28وهي تجربتي اإخراجية الثانية،
عام كامل من
ومثل ي الجائزة حصاد ما تم بذله من جهد عى مدار ٍ
العمل عى نص امؤلف د .قاسم مطرود ،وظروف الروفات امرهقة،
حيث إنني كنت أعمل أيام إجازي من الخدمة العسكرية ،لكنني
فخور بهذه التجربة ،وقد حصد «صدى الصمت» جائزة أفضل عرض
مرحي وجائزة أفضل مخرج وأفضل ممثل مناصفة بن محمد عي
وأمر عبد الواحد عن دوريها ي العرض ،وأيضا جائزة أفضل ممثلة
زينب سمر ،وأفضل ألحان فاز بها محمد عبد الجليل ،وكل منهم
يستحق جائزته عن جدارة فلم يدخر أحد منهم من الجهد شيئا ي
سبيل تأدية دوره عى أكمل وجه وتقديم عرض مرحي ممتع
للجمهور ويعر عن فلسفة العرض من خال أدواته امرحية ،وأعد
نفي محظوظا بالعمل مع هذا الفريق الجاد وامخلص ي كل ما
يقدمه.
 ح��دث�ن��ا ع��ن ت�ج��رب�ت��ك ف��ي ال�م�ه��رج��ان وم��ا أس�ب��اباختيارك لهذا النص؟
اخرت النص امرحي «صدى الصمت» أنه منذ قراءي اأوى له ش ّكل
ي تحديا كبرا ي رؤية إخراجه وتقنية تنفيذه ،بجانب ذلك شعوري
بأهمية طرح قضية النص ي هذا التوقيت حيث يناقش النص تبعات
الحرب وما تخلفه من خسارة وتشوهات نفسية وجسدية وما وصلنا
إليه من فقد للغة والتفاهم بن اأوطان وبن الشعوب.
 م ��ا رؤي� �ت ��ك ال �خ��اص��ة ال� ��ي أردت أن ت ��رزه ��ا م��نخال نص «صدى الصمت»؟
قدمت النص اعتادا عى فكرة امؤلف اأصي للمرحية الكاتب
الراحل الدكتور قاسم مطرود ،وهي التفاهم عن طريق اإشارة أن
اللغة بن شخوص امرحية غر مفهمومة فيا بينهم ،وهنا جاءت
فكري ي رسم تلك اإشارات واإماءات ي قالب تجريبي تطغى عليه
الكوميديا السوداء مع تدخي ي تغير إحدى الشخصيات الرئيسية
للنص مع ما يتناسب مع رؤيتي اإخراجية.
 ل �ك��ل ع ��رض ص �ع��وب��ات��ه ،م ��ا أب� ��رز ال �ص �ع��وب��ات ال��يواجهتها في تقديم عرض «صدى الصمت»؟
من الصعوبات التي واجهتني عدم انتظام مواعيد الروفات نظرا أن
ي بداية التجربة كنت ا أزال ي الخدمة العسكرية ،هذا من الجانب
الشخي ،أما عن الجانب الفني وهو أمر يتعلق بنص امرحية نفسه،
وهي أن الفكرة تقوم عى أن الشخصيات الدرامية بالنص ا يفهم
بعضهم اﻵخر ،فجاءت الصعوبة ي رسم وتجسيد اإشارات الجسدية
التي تعر فيها كل شخصية عن ما تود أن تقوله ،إضافة إى أن العرض
ي امهرجان اإقليمي م يقدم عى مرح قر ثقافة امنصورة لعدم

جاهزية خشبة امرح حينها ،وقدم خارج امدينة مرح بيت ثقافة
بدواي الذي اتسم بضعف إمكانيات خشبة امرح وم يحظ العرض
بجمهور كبر من الحضور ،ولكنني ممن للتجربة فقد كان كل ذلك
سببا فيا وصل إليه العرض اﻵن.
ُمتنفس اأقاليم
 ما رأيك في تجربة نوادي المسرح ومهرجانهاالختامي من خال مشاركاتك في دورته اأخرة
 28وما رأيك في مسرح الثقافة الجماهرية؟
مهرجان نوادي امرح فرصة حقيقة مهمة لتقديم أي مخرج نفسه
عى الساحة وبالحركة امرحية ومرحيي الثقافة الجاهرية،
ومشاهدة تجربته من الكثر من امرحين ومن اأساتذة اأكادمين،
ومرح الثقافة الجاهرية مرح له تاريخ عريق وهو مُتنفس
اأقاليم لاستمتاع بلعبة امرح وتقديم فلسفتهم وآيديولوجياتهم
نحو العام كله وامجتمع الذي يعيشون فيه.
 ما رأيك في إقامة المهرجانات بوجه عام وماهي أهميتها للحركة المسرحية المصرية؟
إن إقامة امهرجانات تتيح للفرق امرحية امرية التنافس الريف
والواعي ،فيا بينهم ودفعهم إبراز كل منهم لطاقته من خال هذه
امنافسة ،وهو ما يُري الحركة امرحية امرية ويُحدث بها حراكا
وتبادا إبداعيا وثقافيا.
م ��ا أه� ��م ال �م �ش �ك��ات ال� ��ي ت ��واج ��ه ش �ب ��اب ن� ��وادي
المسرح في تجاربهم؟
شباب نوادي امرح كا هي العادة يواجهون البرواقراطية وضعف
اميزانية ،فامخرج قبل إنتاج العرض يتحول إى موظف يريد أن
ينتهي من دوامة استيفاء اأوراق مع إدارته امبارة باموقع الثقاي
التابع له ،والعمل تحت ميزانية ضعيفة تم تقليلها عن العام اماي.
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ما رأيك في مسرح الجامعة في اآونة اأخرة،
وك� �ي ��ف أف� � ��ادك ك �م �خ ��رج ش � ��اب؟ وه � ��ل ك � ��ان ه��و
السبب في اتجاهك لتقديم تجربة النوادي؟
أصبحت مهرجانات مرح الجامعة اﻵن من أهم امهرجانات مر،
وإنني أؤمن بأنها منارة لكل شاب يحمل بداخله الفن وبالتأكيد
مرح الجامعة هو السبب ي بداية تشكيل وعيي امرحي والفني
وهو السبب ي اتجاهي إى تقديم تجربة النوادي ،أنني بعد التخرج
وجدت نفي ما زلت أحمل بداخي الكثر الذي م أقدمه بعد،
وكانت «صدى الصمت» أول تجربة إخراجية ي خارج أسوار امرح
الجامعي.
كيف يستطيع المخرجون الشباب تقديم عروض
م �س��رح �ي��ة ي �ت��واف��ر ب �ه��ا ال �ح ��د اأدن � ��ى م ��ن ال �ج ��ودة
الفنية في ظل مزانية محدودة كمشروع نوادي
المسرح؟
عندما يعمل امخرج ي ظل ميزانية ضعيفة يجب عليه أن يصبو إى
تحقيق الحد اأدى من الجودة الفنية عن طريق الوصول إى أفضل
وأسهل حلول ي مجال السينوغرافيا وأكرها ابتكارا وتعبرا وماءمة
للنص ،كذلك ااهتام بانضباط العرض امرحي وانضباط اللغة
وااهتام باممثل وهذه أشياء ا تشريها اميزانية.
ك �ي��ف ت�س�ت�ع��د ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال� � ��دورة ال �ق��ادم��ة
ل �ل �م �ه��رج��ان ال �ق ��وم ��ي ل �ل �م �س��رح ال� �م� �ص ��ري؟ وه ��ل
تتوقع للعرض جوائز بالمهرجان؟
أستعدُ منذ أن قرأت النص أول مرة للمشاركة بامهرجان القومي،
وك��ان ه��ذا الهدف نصب عيني ،ومعي كل فريق العرض منذ
أول بروفة ،ونعمل اﻵن عى تحسن جميع جوانب العرض من
السينوغرافيا واموسيقى والتمثيل .نعم ،أتوقع جوائز للعرض
بامهرجان القومي وليس جائزة واحدة ،إن شاء الله.
ما أحامك في مسرتك المسرحية؟
عى امدى القريب أطمح إى تحقيق سمعة جيدة ي وللعرض بدورة
امهرجان القومي للمرح امري القادم ،وأن ينال إعجاب الجمهور
الذي أصبح من الصعب إرضاءه ،وهو ما مثل ي امنافسة الحقيقة.
وعى امدى البعيد أطمح إى أن أحقق مكانة فنية.
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مطالب وأمنيات المسرحين
على أعتاب القومي للمسرح

ونحن على أعتاب دورة جديدة للمهرجان
القومي ،الي من المقرر إقامتها في
النصف الثاني من أغسطس القادم ،برئاسة
الفنان أحمد عبد العزيز ،والي ينتظر
المسرحيون إعان ائحتها الجديدة خال اأيام
القادمة ،التقت «مسرحنا» مع مجموعة
من المسرحين للتعرف على طموحاتهم
وأمنياتهم للدورة الجديدة من المهرجان،
وكذلك ماحظاتهم عن الدورة الماضية
وائحة المهرجان.

رنا رأفت

جريدة كل المسرحيين

قال الكاتب محمد أبو العا الساموي عضو لجنة امرح :من
وجهة نظري أن الائحة التي تم وضعها ي عام  2006ائحة
متوازنة وتحقق كل اأهداف وقد توليت مسئولية تشكيل اللجنة
التي وضعت الائحة ،وقد تشكلت من د .هدى وصفي ،ومحمد
الرفاعي ،د .حسن سعد ،وامخرج خالد جال.
وقد حققت الائحة القدمة أهداف امحرفن والهواة وم تحرم
أي جهة إنتاجية من حقها ي امشاركة ،سواء كانت من البيت
الفني للمرح أو البيت الفني للفنون الشعبية وااستعراضية أو
مؤسسات امجتمع امدي أو الفرق الحرة وامستقلة أو الجامعات،
كا فتحنا امجال مشاركة أي هيئة أخرى ،وكان أساسها عمل
جوائز للمحرفن والصاعدين ووجودهم بجانب بعضهم البعض.
واستطرد قائا :أعدنا النظر ي الائحة ي أعقاب ثورة  25يناير
وقمنا بعمل ما يشبه ااستفتاء وذلك فرة توي امخرج نار عبد
امنعم ،وهناك رورة بالغة لاستفادة من اإضافات التي قدمها
الدكتور حسن عطية ي الائحة التي من شأنها أن تطور امهرجان
وقد كان هناك بعض اإضافات الجيدة ومنها جائزة النقاد،
واستفتاء الجمهور.
وعن أمنياته للدورة الثانية عرة قال :وجود الفنان أحمد عبد
العزيز يعد إضافة للمهرجان وأرجو أن يستعن بالخرات السابقة
ورؤساء امهرجان السابقن ،وأعتقد أنهم سيكونون إضافة جيدة،
كا أمنى ي الدورة امقبلة ااهتام بالنص امرحي امري.
فيا منى الكاتب امرحي والسيناريست كرم النجار وجود
صياغة تربط امسئولن بواقع الحركة امرحية ،باإضافة إى
رورة ااهتام بالدعاية الخاصة بالعروض ،مشرا إى أن هناك
عروضا تقدم بالصدفة ،وكذلك تحقيق الربط بن امبدعن ،الهاوي
وامحرف ،وبن امسئولن عن الحركة امرحية وهو أمر ي غاية
الرورة.
وتابع :أرجو أيضا وجود قاعدة بيانات خاصة بالعروض وأماكنها
ومواعيد تقدمها أنه أمر مهم وخصوصا ي مرح الدولة الذي
يغيب عن الجمهور ما يقدمه ،وهو ما يحتم رورة ااتصال بن
امبدع وامتلقي.
أضاف النجار :كانت الجائزة الخاصة بالجمهور التي تم تخصيصها
ي الدورة اماضية من الجوائز امهمة ما تحققه من تاحم واتصال
بن امتلقي وامبدع .وأمنى الدورة امقبلة أن يحقق امهرجان
التواصل الحقيقي ي ظل غياب الحركة امرحية الحقيقة عن
الجمهور الحقيقي.
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ااستعانة بخرات أعضاء لجنة المسرح
أشارت الدكتورة هدى وصفي إى أن إدارة امهرجان القومي م
تقم بااستعانة أو بطلب رأي لجنة امرح عى الرغم من وجود
خرات وكفاءات أصحاب خرة طويلة ي لجنة امرح.
واستطردت قائلة :هناك لجنه مشاهدة تنبثق من لجنة امرح
وهي مقامة بقرار وزاري ولكن ا توجد أي عروض مرحية
عرضت عليها ،فهناك استبعاد تام للجنة امرح مع أنه يجب
ااستفادة من كل العنار الفاعلة.
وأضافت :أمنى النجاح للدورة امقبلة وأرى أن أي إضافة يقوم
بها من يتوى رئاسة امهرجان هو دفع وتطور للمهرجان القومي.
ومنى امخرج فهمي الخوي اختيار متخصصن ي عضوية لجنة

التحكيم ،حيث هناك رورة اختيار من متلكون خرة طويلة
ي العملية امرحية ،سواء ي الديكور أو اموسيقى واألحان
أو ااستعراضات وأن يكون ااختيار مبني عى خرة الشخص
ومشاهدته وليس بحكم تخصصه فقط ،وأن يكون قد مارس
العمل امرحي.
أما فيا يخص الجوائز فقال :من الروري عدم إلغاء جوائز ،وإذا
كان هناك تحفظ فيتم عرضه حتى نطور ونحسن منه .مضيفا:
أما الجانب اأكر أهمية فهو إقامة مهرجان بكل ما تحمله
الكلمة من معنى ،وهو ما يحتم مد فرة امهرجان حتى وإن كان
هذا امد مدة شهر أو شهرين ،باإضافة إى رورة وضع لجنه
مشاهدة طوال العام ي جميع جهات اإنتاج امرحي ،سواء
البيت الفني أو امرح الجامعي أو فرق الركات أو غرها.
وأكد الخوي رورة وأهمية فتح مسار آخر للعروض وذلك
إتاحة الفرصة لوجود أشكال أخرى للمرح عى سبيل امثال
مرح الشارع ،كا أكد عى رورة إقامة ن��دوات تطبيقية
للعروض امشاركة ،وذلك للمناقشة وتبادل اﻵراء.
واختتم حديثه قائا :إنجاح امهرجان هناك رورة إقامته
ي امحافظات امختلفة ،مؤكدا أن هناك مراكز ثقافية ومسارح
جيدة ي امحافظات وجمهور متعطش مشاهدة العروض.
ومن منظور آخر أشار امخرج أكرم مصطفى إى رورة وضع
اسراتجيات وخطة حقيقية ومنظمة للمهرجان القومي ،باإضافة
إى رورة ااهتام بالجوائز النوعية مع رورة موضوعية لجنة
التحكيم.
وتابع قائا :أرى أن الدعاية أمر روري ،فالفعل امرحي ا
يكتمل إا بضلعه النهاي وهو الجمهور ،وهناك رورة إى أن
يشاهد الجمهور ما يقدم من منتج مرحي ،وهذا لن يحدث إا
ي وجود دعاية جيدة تصل للمتلقي ،باإضافة إى رورة تسليط
الضوء عى امواهب امتفردة ي جميع عنار العملية امرحية
ممثلن أو مؤلفن أو مخرجن.
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استمرار جائزة النقاد والجمهور وااهتمام
باأشكال المسرحية النوعية
اإنتاج الجديد
وذكر الناقد أحمد خميس الحكيم عدة أمور مهمة خاصة بتطوير
امهرجان حيث قال :يجب أن يستكمل كل رئيس للمهرجان ما
قام به سابقوه من إنجازات ي الدورات السابقة وأن يحتفظ ما
يفيد لدفع وتطوير امهرجان ،فهناك مناحي مهمة تعد مكسبا
للمهرجان ويجب ااحتفاظ بها.
وأضاف خميس :هناك رورة بالغة لاقراب من اإنتاج الجديد
وذلك فيا يخص عروض القطاع الخاص ،وذلك بإقامة مسابقات
عى هامش امهرجان ،باإضافة إى ااهتام بعروض مرح
الشارع والفضاءات البديلة التي تعد راف��دا مها من روافد
امرح امري كا يجب ااهتام باأشكال امرحية التي تلتحم
بالجمهور وتذهب إليه .أض��اف :نحن طوال الوقت ا نراقب
الجمهور وا نبحث عا يريده.

وعن تقييمه للدورة السابقة وما مت إضافته قال :كانت هناك
بعض اإضافات امهمة ي الدورة السابقة ،فجائزة امقال النقدي
كانت أحد الجوائز امهمة التي تساهم ي عمل منافسة لشباب
النقاد ،وكان من اإيجابيات وجود قسم نظرة ما والذي يهتم
بنوع من أنواع امرح.
وتابع قائا :أنا ضد فكرة جلب فرقة من الفرق العربية وذلك أن
امهرجان القومي مثل ما يقدم من عروض عى خشبات امرح
ام��ري ،ومن اأفضل ااهتام بعروضنا ،فهناك مهرجانات
كامهرجان العري أو التجريبي مكنها جلب العروض العربية.
وأك��د امخرج ش��ادي ال��داي عى رورة تنوع امشاركات ي
ال��دورة امقبلة ،وهو بدوره ما يتطلب البحث والتحضر قبل
بدء فعاليات امهرجان بفرة كافية ،ذلك أن هناك عروضا شابة
متميزة وإتاحة الفرصة مشاركتها ي امهرجان مثل إضافة كبرة.
كا منى توسع امشاركات الخاصة بالجامعات وامرح امستقل،

ااستعانة بالخرات والكفاءات المسرحية وأعضاء لجنة المسرح

وخصوصا أن تلك الفرق تقوم عى اإنتاج الذاي وتبذل جهدا
كبرا.
كا أشار الداي إى رورة إقامة امهرجان القومي ي محافظات
مختلفة ،وأنه ليس هناك ما منع من مد فرة امهرجان.
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مناقشة الائحة الجديدة
فيا اقرح الفنان محمد دسوقي مدير مركز الهناجر للفنون أن
يتم دعوة امرحين ي امجلس اأعى للثقافة مناقشة الائحة
الجديدة .وأضاف :من اأمور اأكر صعوبة ي هذه الدورة قرب
موعد إقامة امهرجان القومي من امهرجان التجريبي ،وهو ليس
ي صالح الجهات اإنتاجية وامرحين والجمهور .تابع :فموعد
امهرجان القومي هو  17أغسطس ،وعقب انتهاء امهرجان بعرة
أيام سيقام امهرجان التجريبي ،وهو ما سيقوم بتعطيل خطط
امسارح مدة شهر كامل ،ما يحتم أن تكون هناك مواعيد ثابتة
للمهرجان ا تتغر.
تابع دسوقي :ومن اأم��ور الجيدة ي دورة هذا العام إقامة
ثاث مسابقات ،مسابقة لعروض امسارح امحرفة ،ومسابقة
أخرى لعروض نوادي امرح والفرق امستقلة ،وامسابقة الثالثة
لعروض مرح الطفل.
وقال أيضا :ومن أكر اأمور التي أزعجتني كمدير مركز الهناجر
للفنون هو مشاركة امركز بعرض واحد ،وكان داما ما يشارك
بعرضن ،وهو ما يطرح سؤاا حول الائحة التي ا بد أن مثل
منهجا وفلسفة ومنطقا :فا هو امنطق ي أن يشارك مركز
الهناجر للفنون بعرض واحد؟
ومنى امخرج محمد جر تحريك العروض الفائزة ي الدورة
امقبلة للمهرجان ي جميع امحافظات وهو ما يسهم بدوره ي
تحريك امهرجان بشكل أكر .وأضاف :تحريك امهرجان سيجعل
هناك حراكا ثقافيا ،لذا أمنى أا تقتر فعاليات امهرجان
القومي عى محافظة القاهرة ،حتى يتم عمل حراك ثقاي وتبادل
للخرات بن جميع امحافظات.
وق��ال امخرج محمد حزين ال��ذي ش��ارك العام ام��اي بعرض
«اإلياذة» لفريق بنك مر وحصد الكثر من الجوائز :أمنى أن
يتم تاي سلبيات العام اماي التي مثلت ي التنظيم الذي م
يكن عى امستوى امطلوب ،حيث من اأمور امهمة التي تسهم
ي إنجاح أي مهرجان هو وجود تنظيم جيد ،وهو ما يتطلب
التحضر الجيد لفعاليات امهرجان ..كا هناك رورة ملحة
لاهتام اإعامي وهو ما يساهم ي تسليط الضوء عى امواهب
وامبدعن ي امهرجان .ومن اأمور اأكر أهمية أيضا ااهتام
بتوثيق فعاليات امهرجان للوقوف عى ما تم وااستفادة منه.

[
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بيت اأشباح..
جال الفيشاوى

جريدة كل المسرحيين

قدم البيت الفني للمرح – مرح الشباب – عى امرح
العائم الصغر بامنيل ،العرض امرحي “بيت اأشباح” تأليف
وإخراج (محمود جال الحديني) مثيل واستعراضات خريجي
الدفعة اأوى لورشة “ابدأ حلمك”.
“بيت اأشباح” عباره عن شقة كان يسكنها ي اماي باشا ،وجاء
بعض اأشباح ليقضوا معه بعض الوقت ،إا أنهم استوطنوا ي
امكان وحدث تآلف بن الجميع ،اأشباح أشخاص موى ليسوا
مشوهن أو مخيفن ،كا ي حواديت الرعب ،لكنهم أشباح
أشخاص موى تعلقت أرواحهم بالدنيا ،خطفهم اموت من
حياتهم الدنيا ،دون تحقيق أحامهم ،فكل منهم له حكاية،
هذه الحكاية كانت سببا ي أن تتعلق أرواحهم بالدنيا ،فلم
يصدقوا اموت ،فالحدوته م تنت ِه والطريق م ينت ِه ،فروح كل
منهم متعلقة بنهاية مفتوحة ،ينقصها مشهد أخر يتمنون أن
يكون سعيدا .كا أنهم من مراحل عمرية مختلفة ،ومراحل
زمنية مختلفة من تاريخ مر ،فنستطيع القول من امشاهدة إن
الحكاية تبدأ منذ قرن مى من الزمان إى وقتنا الحاي ،وهؤاء
اأشباح أدركوا معنى الحياة ،وي اماي كانت هذه اأشباح ا
تعرف بعضها عندما كانوا عى قيد الحياة ،لكنهم عندما أقاموا
ي شقة عبد الحميد باشا حدث التعارف بينهم وأصبحت هذه
الشقة هي مكان إقامتهم وممنوع أن يسكنها غرهم ،وكلا
أى حارس العقار بزبون ليسكن الشقة يرهبونه فيهرب من
امكان .فكر حارس العقار ي خداع من يأي ليسكن الشقة بأن
تكون قيمة اإيجار زهيدة بالنسبة موقع ومكونات الشقة وأن
يكون ي العقد رط جزاي أنه يعلم ماما بأن الساكن الجديد
م يتحمل وسوف تقوم اأشباح بطرده .يأي شخص يدعى حسن
ويوقع العقد ويقيم بالشقة فتبدأ اأشباح بالتعامل معه لي
يرحل ،فيستخدمون معه الحيل مثل بعرة محتويات شنطة
مابسه أو تحرك اأث��اث أو إص��دار أص��وات رعب أو تشغيل
التلفزيون – ويصدر عن التلفزيون إبداعات السينا والتلفزيون
امري ي العقود السابقة – فيقررون الظهور له ،ويكون عبد
الحميد باشا صاحب امنزل هو أول شخص يقوم بهذه امهمة،
ولكن بعد ظهورهم له يأي عمه وأرته إى الشقة ويدور بينهم
ح��وار ،نعلم منه أن عمه وزوجته هم من رب��وه وعينوه ي
وظيفة ائقة كا أنهم اختاروه عريسا ابنتهم وهو غر راض عن
حياته ،يبدأ الجميع بالتعاطف معه وأنه شخص ليس لديه خرة
بالحياة ،فات أبوه قبل مياده ،وماتت أمه وهو ي السابعة من
عمره ،وأصبحت كل اأشباح تتعرف عليه وهو يتعرف عليهم،
يتعرف عى الزمان الذي عاش فيه كل منهم وكذلك عمله يعلم
كل يء عن حياتهم السابقة ،وبدأ يشعر بالتآلف معهم وأن
هذه جدته وهذا أباه وهذا صديقه عن طريق حكايتهم ماضيهم
لدرجة أنهم يستضيفون شبح أمه فهي الحقيقة الوحيدة ي
حياته ،ويلقن درسا بقيمة ومعنى الحياة قبل فوات اأوان ،وا
بد أن تكون له أحام وأهداف ا بد من أن يحققها ،أن هؤاء
اأشباح م يعيشوا حياتهم كا ينبغي أن تعاش ،فهناك أحام
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دعوة للحياة

بطاقة العرض
اسم العرض:
بيت اأشباح
جهة اإنتاج:
فرقة مرح
الشباب
عام اإنتاج:
2019
تأليف
وإخراج:
محمود جال
الحديني

وفرص وأهداف م تتحقق أثناء الحياة .هي إذن دعوة للحياة
من خال أموات ،أدركوا معنى وعظمة وقيمة الحياة بعد اموت.
اعتمد امخرج وهو امؤلف عى اأداء التمثيي للممثلن؛ لي
يصل فكره للمتلقي ولذلك قام بتدريبهم بشكل احراي فكانت
حركاتهم رشيقة ومحسوبة ،مع امحافظة عى اإيقاع ،وانتزعت
اابتسامات التي كانت بصوت مسموع أحيانا .كذلك أمسك
ببقية أدواته لخدمة امضمون ،فنجد امابس وامكياج (أمرة
صابر) تختلف طبقا للشخصية وأيضا لتاريخ الوفاة ،فنجد تاريخ
الوفاة اأقدم يكون ذا وجه شاحب أكر (ممسوخ) كذلك اتساخ
امابس أكر ،وكان لكل شخصية لبس خاص بها ،فنجد مابس
الباشا تختلف عن مابس الحرامي أو مابس كومبارس السينا،
كذلك مابس امغنية تختلف عن مابس الجدة ،ومابس والدة
حسن ذات اللون اأبيض امائل لأصفر (سكري) كانت نظيفة،
دالة عى لحظة صدق واقعية وهدوء نفي وحبه أمه.
كان ديكور (هبة الكومي) يظهر كلوحة مرسومة بريشة فنان،
فنجد الديكور عبارة عن مقتنيات باشا عاش قبل ثورة ١٩٥٢
فاللوحات الزيتية مزينة الجدران ووجود كري هزاز ودفاية
وبعض الكراي للجلوس فامنظر مثل “هول” ،ناحظ أن باب
الشقة (شال عمق امرح) موجود ي مستوى مرتفع يضطر أن
ينزل القادم من الخارج درجات سلم ليصل إى “الهول” الذي
تدور فيه اأح��داث ،ما يوحي أنك تنزل مقرة ،يوجد سلم
(منتصف عمق امرح) م يتصل بيء من أعى ،ويوجد أعى
هذا السلم طاقة مغلقة يدخل من الخارج نور أخر (يوحي
بالراحة) .ي نهاية العرض يصعدون عى السلم ي دالة عى
صعود أرواحهم.
كانت إض��اءة (أبو بكر الريف) معرة عن أح��داث العرض،
فنجد أنها قسمت إى قسمن ،منطقة واقعية حقيقية ي مشهد

حسن وعمه وزوجته وابنتها ،فكانت اإضاءة الكاملة للمرح،
ومنطقة افراضية بظهور اأشباح ،وكل مشهد كان له لون إضاءة
خاص به ،فاللون اأحمر عى اأشباح عر عن عدم رغبتهم
بوجود حسن ،فا بد من تخويفه ،واللون الروز عر عن الفانتزيا
والخروج عن الواقع وترحيب اأشباح بحسن ،واأخ��ر عن
التسامح ،كا ي مشهد اعراف سكرتر عبد الحميد باشا بحبه
للباشا عى الرغم من عدم حب الباشا أحد ،وأنه عندما مات
دور عى الباشا ليكون بجواره ،واللون اأزرق عر عن الليل ي
مشهد حسن واعب البيانوا ،وحديث عن حياة اأشباح وعن
ماي حسن ،ونجد اللون اأبيض عى حسن عندما يتحدث عن
نفسه معرا عن لحظة صدق واقعية مجردة مع النفس.
أما اموسيقى (رفيق يوسف) كانت موسيقى غربية استخدم فبها
اﻵات الوترية وآات النفخ النحاسية ووظفت لخدمة اموضوع
فكانت رومانسية شاعرية كا ي مشهد جواب ليي لحبيبها
وحيد ،وكانت تبطن خلفية بعض امشاهد ،واإيقاعات الراقصة
ي ااستعراضات.
قدم اممثلون بعض ااستعراضات التي كانت من نسيج الدراما
استكال اأح��داث .أج��اد كل اممثلن (ف��ادي ث��روت ،رامي
الحجار ،إسام عبد الوهاب ،أمرة عزيز ،عمرو ريف ،هبة
قناوي ،زياد عياد ،أمل نور الدين ،حسن مدحت ،ديانا سعيد،
أحمد جال ،آية أحمد ،محمود طلعت ،أحمد أبو النجا ،مي
السباعي ،الحسيني الشمندي ،محمود طوسون ،حسام الشاعر،
مريم الجندي ،محمود الدلجاموي ،محمود جودة ،محمد أرف،
يار رضا ،واء عز الدين ،ريهام حسن ،دينا الديناري ،محمد
عار).
تحية لكل من ساهم ي ظهور هذا العرض للنور ،وامخرج عادل
حسان مدير مرح الشباب.
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نوح الحمام..

في انتظار الغائب

بطاقة العرض
اسم العرض:
نوح الحام
جهة اإنتاج:
فرقة مرح
الطليعة
عام اإنتاج:
2019
تأليف
وإخراج :أكرم
مصطفى

نور الهدى عبد امنعم
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جريدة كل المسرحيين

ي قاعة صاح عبد الصبور مرح الطليعة يدعونا امخرج أكرم
مصطفى لنعيش مع أبطال عرض «نوح الحام» حالة اانتظار اممتعة
مع نجيبة أم وطني وهي تثور تعنف وترب زوجة ابنها وابنة أخيها
ي الوقت ذاته ،أنها تلجأ إى الدجل والشعوذة لجلب زوجها الغائب
عنها ،فراها امرأة العاقلة امتدينة التي ترفض الخرافات ،وحن نستمع
إى حكاياتها اأسطورية القدمة التي تحتوي الحكمة والتسلية نتذكر
الجدة بحكمتها ورزانتها وعقلها الراجح التي حفر الزمن مامحها وترك
آثاره عليها ،وفجأة نجدها تحي لزوجة ابنها عن أدق التفاصيل التي
كان يحكيها لها ابنها الغائب عن عشيقاته وهي تضحك ،ثم نراها
ترحب بإحدى عشيقاته وتستمع إى كامها عنه وعن عاقتها بزوجها
التي تتحملها فقط أنها تتخيله هذا العشيق ،وم تكتف بذلك بل
را زجاجة عط ٍر من النوع الذي يفضله ابنها،
تهدي هذه العشيقة ً
عى الفور تقفز إى ذاكرتنا ميمي شكيب ي أكر أدوارها شهرة .نشعر
بوجعها الخفي لغياب ابنها الذي تنتظر عودته دون أن ترح به،
فنجد أنفسنا نتساءل ما هذه القدرة عى التنوع والتشكل ي أداء
هذه الشخصية التي متلك كل هذه التناقضات البرية واموجودة
بالفعل ي حياتنا فهي ليست أسطورية.
هكذا أطلت علينا بعد غياب دام سنوات طويلة انتقلت فيها من
الفتاة الصغرة ذات الفيونكات التي اشتهرت مقولة «طانط أوسا»
«سوسن ربيع» وقد صقلت هذه السنوات موهبتها وأكسبتها خرة م
يكتسبها ممثلن وممثات م يركوا خشبة امرح يو ًما واحدًا ،إضافة
إى امابس واإكسسوار وامكياج الذي ميزه سمرة الوجه والوشم
امرسوم عليه ،فأطلت علينا بقوة م يكن يتوقعها أحد.

براعة شديدة أيضا تجسد نشوى حسن دور «ودي��دة» الزوجة
امقهورة ليس لغياب زوجها فحسب ،بل إنها مضطرة استقبال
عشيقة زوجها ي بيتها ،لكنها متلك القدرة عى إخفاء هذا الشعور
بالقهر بل تحاول مضايقة غرمتها حن تتظاهر بالامبااة فتحمل
الفوطة وتذهب أخذ حام ،فتوحي لها بأنها تهتم بنفسها وتتجمل
ي انتظار زوجها.
الفنانة إيناس امري ي دور صفية العشيقة التي وقعت ي أر
العشق حد الجنون ،فكل أهل القرية يعلمون بقصتها مع وطني
وهي تحي بباهة أحيانا وبوقاحة دا ًما .فيتنوع أداؤها بن امرأة
اللعوب والحبيبة امعذبة.
يضم هذه الشخصيات الثاث بيت ريفي صعيدي به كل مفردات
امنزل الصعيدي ،م ينقصه يء لدرجة أن امتلقي يشعر وكأنه
يجلس فيه خصوصا أن امخرج جعل الجمهور يجلس عى مصطبة
مفروشة بسجادة «القصاقيص» التي ما زالت تصنع ي بعض القرى
حتى اﻵن.
ي مستوى آخر أو «لوكيشن» آخر نجد سام وصديقه اأخرس
يجلسان عى قارعة الطريق ي انتظار «وطني» بعد أن ترك سام
عمله وبيته وم يعد له هدف ي الحياة سوى انتظار وطني للثأر
منه بقتله أنه قتل شقيقه ،ي هذه الجلسة اممتدة لسنوات طويلة
يتحاوران فيحي اأخرس بلغته التي يفهمها جيدًا سام عن مغامرات
وطني وعدد من قتلهم ،بينا يتحدث سام ي قوة شديدة وعنف
عن مصيبته ي مقتل أخيه واص ًفا اللقاء امنتظر وكيفية قتله لوطني
إى أن يرح مدى خوفه من هذا اللقاء منتهى الضعف ي نقلة
عبقرية من حالة إى حالة يتبن منها قدرته التمثيلية التي م نكتشفها
من قبل ي أكرم مصطفى ،كذلك أحمد مجد الدين الذي جسد
شخصية اأخرس لدرجة أن خيل ي لبعض لحظات أنه بالفعل أخرس.
ي «اللوكيشن» اأخر نجد أحد ضحايا وطني الضابط عاء بك وقد
وقع فريسة للخمر الذي م يخر وظيفته فحسب بل ُكر من داخله
الكر الذي ا مكن أن يلتئم أبدًا ،فهو الضابط القوي املتزم بكل ما
تعلمه وامنفذ أوامر قياداته ،الذي م يخر من قبل وم يهرب منه
ً
متها ،فيأي وطني الذي م ينتر عليه ويصيبه ويهرب منه فحسب

بل ينال من كريائه حيث كشف له زيف الحياة التي كان يحياها،
كا أنه تعامل معه ي الوقت نفسه بنبل حن نقله إى امستشفى
بنفسه قبل أن يهرب ،م أتخيل فنانا آخر مكنه أن يؤدي هذه
الشخصية بهذه الراعة غر يار عزت.
وأخرا البارمان وهو الشخص الوحيد من أهل القرية الذي م يخف
من وطني ويرى إنسانيته ،فيحي عنها بساسة وهدوء وحكمة الكبار
الذين أصبحوا ا يريدون من الحياة شي ًئا ،يجسد هذه الشخصية
الفنان إبراهيم البيه ،بوعي وذكاء فني ملحوظ.
تلعب اإض��اءة التي صممها الفنان عمرو عبد الله الريف دو ًرا
جوهريًا ي اانتقال من مشهد ﻵخر بطريقة القطع الدرامي ،كذلك
اموسيقى وامؤثرات الصوتية للفنان محمد حمدي رءوف التي عرت
عن حفيف اأشجار وصفر الرصور وغرها من اأص��وات التي
م تنقل لنا القرية بل نقلتنا إليها ،كذلك ديكور امبدع الكبر فادي
فوكيه الذي م ينس مفردة واحدة من مفردات القرية الصعيدية،
ووضعها بهذا التشكيل الرائع وهذه الرؤية العبقرية ،امكياج بط ًا
بجدارة خاصة مكياج سوسن ربيع ،وكذلك امابس التي صممتها
شياء محمود ،يغلف كل ذلك اللهجة الصعيدية ،بل الحركة أيضا
فلم يوجد بالعرض همسة غر محسوبة بدقة ويظهر ذلك بوضوح ي
جلسة امرأة والرجل الصعيدي وحركاتها.
ً
أهم ما ميز صانع العمل أكرم مصطفى مؤلفا ومخرجً ا أنه جعل بطل
العرض الحقيقي هو الغائب الحار طوال الوقت ،فجعلنا ننتظره
ي تشوق لرؤية هذا الشخص اأسطوري بقدراته الخارقة فهو القوي
الشجاع الذي ا يخى شي ًئا حتى اموت ،العاشق الروماني الذي
يجعل امرأة تذوب فيه ح ًبا ،النبيل مع عدوه ،إى أن انتهى العرض
دون أن يأي ،فيحيلنا جميعًا إى تساؤل من «وطني» هذا ،وماذا
اختار له هذا ااسم؟ لنكتشف أن العرض مستمر طوال الوقت وم
يأت.
ينته بعد وما زلنا ننتظر ،رغم أن العنوان يؤكد لنا أنه م ِ
تحية كبرة جدا لهذا الفنان الشامل ،وتحية منتج العمل الفنان امبدع
شادي رور مدير مرح الطليعة.

[

[

قراءة

18

«الروهة»

بن فتنة النص ..وتحدي قصور المعرفة

محمد الروي

جريدة كل المسرحيين

“الروهة” هو نص مرحي للكاتب والناقد العري التوني عبد
الحليم امسعودي ،أهداي إياه حن تزاملنا ي لجنة تحكيم مهرجان
رم الشيخ الدوي مرح الشباب .وعى الرغم من مرور شهور
طويلة عى هذا اإهداء ،وعى الرغم من أنني رعت فورعودي
إى القاهرة ي قراءته ،فإنني م أنته منه إا منذ أيام قليلة ،وترددت
كثرا ي الكتابة عنه .قد يبدو اأمر غريبا ،إذ كيف يستغرق قراءة
نص مرحي ،مها كان ،كل هذا الوقت ي القراءة؟ ثم ماذا ترددت
ي الكتابة عنه؟
اغرابة ي اأمر ،فهكذا أنا مع الكتابات التي تأري ،أمني نفي
بعدم اانتهاء منها أبدا ،أستطعمها ببطء .فقليلة هي اأعال التى
تأرك كقارئ ،وحن تصادفك تحاول بقدر اإمكان أن تطيل وقت
جلوسك إليها ،قلقا من أن تنتهي متعتك ريعا.
أما ماذا ترددت ي الكتابة عنها ،فذلك أنني أخى عى نفي من
أن تنعكس فتنتى ما قرأته عى ميزاي النقدي .وهكذا تظل يدي
ترتعش وهي تحمل اميزان فأبتعد عنه أيام ثم أعاود ،وهكذا.
طوال فرة قراءي لروهة امسعودي كانت تاحقني جملة القدير
داريو فو“ :هذه امرحية بها عيب كبر ،أنها ممتعة ي القراءة!”
إذ وجدتها تنطبق حرفيا عى مرحية الروهة ،وكنت طوال
متابعتي أحداثها أسائل نفي“ :كيف ستقف هذه امرحية
فوق الخشبات؟ من أين سيحظى امسعودي مخرج يطاول هذا
الجنون امؤطر بأحداث تتجذر ي التاريخ وتستند عى ثقافات
دينية مختلفة أغلبها بات مهجورا ومحصورا ي أوراق حيل لونها إى
أصفر باهت من طول أمد تخزينها ي مجلدات؟ ومن ذلك امخرج
الذي سيحيل هوامش امسعودي امكتوبة ي نهاية نصه إى صورة ا
تعرف بالتفسرات امكتوبة؟
“الروهة” نص عن ما نحياه اآن ،رغم الغرابة الظاهرة للمكان
والشخصيات .فهو عن أولئك الدواعش الذين أحالوا حياتنا (ي
كل ربوع الوطن وبدرجات متفاوتة) إى جحيم يومي ،وأحالوا كل
جال فيها إى خرابات تنضح بالعفن .لكن الكاتب لن يستكن إى
السهل ي تأمل ما حدث لنا ،سيغوص ي اكتشاف أصول اأسباب،
وسيدخل بجرأة مكتشف مغامر إى أعاق كهوف خطرة تتسيج
مقدسات قدمة ،شيدها أصحابها لتكون من امحرمات ا تنكشف
إا عى من متلكون من الجرأة والرغبة ي امعرفة ما يتيح لهم أن
يقتحموا مكامن اأرار .وها هو عبد الحليم امسعودي ي نصه
اأول يقررالنزول بنفسه ي بر امحظور ومنابع الفتنة ،لعله يكشف
لنا  -نحن معاريه  -أن الدودة ي أصل الشجرة .وأنه قرر أا
يستكن للسهل وقرر أا يكون قارئه متلقيا مسلوب اإرادة سيرع
بأساليبه امختارة بعناية أن يجذب قارئه ا إى ااستمتاع فقط بل
إى امشاركة ،ليورطه ي رحلته للكشف عن امستور.
وسيبدأ امسعودي بتوريط قارئه منذ اللحظة اأوى ،من عنوان
نصه ليختار له “الروهة” تلك الكلمة التي يرجع أصلها إى قرون
مضت ،وإى لغة تلفظ أنفاسها اأخرة .تاركا لقارئه مشقة البحث
عن امعنى ومن ثم اكتشاف مسالك جديدة ستعينه عى رحلته
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التي اصطحبه فيها .صحيح أن امسعودي سيساعد قارئه بهوامش
يزيل بها نصه عن معاى كلات يعرف أنها ستستعى عليه ،إا
أن الهوامش لن تكون أكر من بوابات إى عوام أخرى أكر رحابة
يراهن امسعودي أن قارئه لن يدخر جهدا ي أن يستكملها ببحثه
الخاص .وهنا تحديدا يكمن السبب ي إلحاح جملة داريو فو التى
طاردتني وأنا ألتهم نص امسعودي .فالنص رغم متعة قراءته ما
حققه كاتبه من تشويق يعتمد عى امي خطوة خطوة ،سواء ي

الكهف أو الهوة التي ستلتقي فيها الشخصيات أو ي كهف امعرفة
العامة التي ستفتحه تلك الشخصيات أمام قارئها ،إا أن النص
سيظل محكوما بالسؤال :إذا ما كان اأمر سيكون سها عى القارئ
ما وضعه امسعودي من هوامش معاي كلات وأحداث تاريخية،
فكيف سيكون اأمر عى امشاهد الذي ا ملك إا صورة يتابعها
عى خشبة مرحية؟
ي “الروهة” كل شخصية لها دالة وكل دالة تفي إى أفق
أرحب ،والكاتب غازل محرف يربط الخيط بالخيط لينسج مع
نهاية نصه شبكة معقدة من العاقات ا تنكشف إا مع امشهد
اأخر ،فإذا بك كقارئ تعود ريعا إى أول النص لتبدأ من جديد،
ثم مرة أخرى ثم ثالثة ،ومع كل مرة ستجد نفسك ترخ بينك
وبينك “كيف فعلتها يا مسعودي” ،ورما تضيف “وكيف ستتحول
هذه العاقات إى لوحة حية عى امرح؟” لكن ظني أن هذا
السؤال ليس امنوط باإجابة عنه امؤلف .ذلك الذي كان واعيا
حن اختار أن تكون مقدمة نصه إجابة للفيلسوف كانط عن سؤال
ما التنوير؟ ليقول لنا ي مفتتح نصه“ :التنوير هو خروج اإنسان
من قصوره الذي اقرفه ي حق نفسه” وأن “هذا القصور هو
بسبب عجزه عن استخدام عقله إا بتوجيه من إنسان آخر” .وكأن
امسعودي يعقد بهذه الكلات الكانطية اتفاقا مع قارئه فحواه
أن أنفض عنك قصورك ،وا تنتظر مني أن أعطيك ما ترجوه،
سأعطيك فقط ما يحرك عقلك وهو ما سيمتعك أيضا .أو كا قال
كانط “إن مبدأ التنوير هو :كن شجاعا واستخدم عقلك بنفسك”.
وأخرا ،ومع تعمدي للهروب من كشف حكاية “الروهة” أقول إن
روهة امسعودي – نصه امرحي اأول – كانت ي بوابة للمتعة
وللمراجعة واكتشاف قصور ماكنت سأنتبه إليه لوا “الروهة”..
فشكرا للمسعودي مع إشفاقي عى كل مغامر سيتصدى لنصه
ليحيله إى عرض مرحي ..وي انتظار أن يظهر من بيننا ذلك
امخرج امغامر الذي سيحيل الروهة إى نور.
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«حمدي» المقهور

عند ميخائيل رومان

سيادة نايل

استقبلت بكثر من الصخب حيث إن كم الغضب الجارف
الذي يتفجر عى ألسنة أبطاله يرغم امشاهدين عى أن
يبادلوهم غضبا بغضب ..وقد تأثر رومان ي أعاله تلك
بعدد من امرحين الغربين منهم أنتونن آرتو ,برانديللو,
آرثر ميللر ,يونيسكو ،وغرهم ،فإقباله عى الرجمة جعله
يتأثر بصورة مبارة أو غر مبارة بهؤاء الكتاب وأعالهم
العامية وبامذاهب الفنية امختلفة ،ونجده يؤكد ذلك قائا:
«أنا ا أكتم إعجاي مرح الامعقول ففي استطاعة هذا
امرح أن يقول وبشكل يهز الوجدان وعنف بالغ القسوة ما
ا يستطيع امرح الواقعي أن يصل إليه أبدا» .وقد تنوعت
أعال ميخائيل رومان بن الواقعية فتكتي شخصياته لحا
ودما وهموما ومشاعر واقعية وتدخل ي راعات مع الذات
واﻵخرين عى أسس وم��ررات ذات طابع واقعي ،كا ي
مرحية «الدخان».
وهناك مرحيات تنتمي للتعبرية والرمزية أو التجريدية
وفيها يفقد اأبطال أساءهم ومامحهم الواقعية وتتداخل
الحقيقة والوهم .ويختلف الكثر من النقاد حول تصنيف
أعال ميخائيل رومان ووضعها داخل إطار أحد اأساليب
التي تتناسب وهذه اأعال ،ولكن ميخائيل رومان م يلزم
نفسه بشكل أو مذهب مرحي بعينه وإما يتضح تأثره
بكل امذاهب امرحية ي اختياره لرؤية خاصة تتناسب مع
أعاله ومكنه من نقل فكرته للمتلقي بأكر قدر من الحدة
والنفاذ واإثارة ،فليس هناك ما يجمع بن مرحياته سوى
موضوع الحرية مختلف معانيها وتجلياتها فرديا واجتاعيا
ووطنيا .وأخذ رومان من تلك امذاهب القالب فقط ليضع
به أفكاره ،فنجد امرحيات الواقعية – الطبيعية مثل
الدخان  1962والزجاج  1968وإيزيس حبيبتي  1971التي
بنى روم��ان شخصياتها نابضة بالحياة وبسات خارجية
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جريدة كل المسرحيين

ميخائيل رومان ( )1973 – 1924كاتب مرحي مري كتب
ماي عرة مرحية تم عرض بعضها ونر البعض اﻵخر ،وقد
لقيت أعاله اهتاما نقديا كبرا وتنتمى معظم هذه اأعال
إى فرة الستينات ،ويركز ي أغلبها عى شخصية البطل الفرد
الذي ينتمي إى الطبقة الرجوازية الوسطى ،ويهتم بإبراز
جوانب من شخصية الرجل امثقف الذي يعاي أساليب القهر
ي ظل اأنظمة ااستبدادية التي تكاد أن تنجح بوسائلها
القمعية ي إلغاء هويته الفردية .ومرحياته هي اأكر حدة
وصدامية من بن كتابات أبناء جيله من حيث معالجتها
لظواهر انحراف ثورة يوليو عن أهدافها امعلنة وتحولها إى
نظام قمعي من أجل حاية السلطة ،ونتيجة لذلك تعرضت
مرحياته لحملة تعسفية مستمرة بحيث م ينجُ أي منها من
امنع امبار أو من التهجم ي الصحافة إى درجة أصبح معها
ميخائيل رومان ذاته مثاا واضحا لقهر امجتمع للمثقفن.
يبحث رومان عن مرح حر ا يخضع لقهر السلطة ,يقوم
بالتغير وينهض بامجتمع ويسر به إى اأمام ،ويرر البعض
تلك الحدة وذل��ك الغضب العارم ي موقف روم��ان تجاه
القهر وااستبداد بأنه ينظر إى الحرية كمعادل للوجود
اإنساي فبتحققها تتحقق كرامة اإنسان وإنسانيته ،ولذلك
نجده يعالج الواقع ااجتاعي والسياي ال��ذي س��اد ي
فرة الستينات ويركز ي مرحه بشكل أساي عى قضية
الحرية مختلف أشكالها سواء حرية الرأي والتعبر والحرية
ااجتاعية والوطنية ،وظهر ذلك ي مرحياته التي ترسم
كلها صورة عام واحد يعيش فيه الكاتب مع أكر أبطاله
حميمية والتصاقا به وهم «حمدي ،وجاات ،وفريدة» ،وقد
تختلف اأساء أحيانا وقد تختفي لكن تبقى امواقف الحدية
امتصاعدة التي يتعرضون لها داما هي هي واأعداء الذين
يواجهونهم هم أنفسهم حيث يقوم مناقشة الواقع عن طريق
شخصيات تكاد تكون ثابتة يناقش من خالها تأثر القهر
مختلف أنواعه عليها ،ويعكس مدى قدرتها عى امقاومة
والدفاع امستميت عن حريتها ضد من يحاول سلبها ،ويعلو
صوت «حمدي» وهو الشخصية الرئيسية ي أعال رومان
رافضا كل أنواع القهر بداية من مرحيته اأوى «الدخان»
التي أثارت ضجة عنيفة عند عرضها وأفردت لها اأهرام ثاث
مقاات نقدية متتالية ،وجندت لها الصفحة اأدبية وصفحة
الرأي ،فكتب ضدها أحمد بهجت ووحيد النقاش ،وقال فيها
لويس عوض كلمته امشهورة التي صارت مثا (يء اسمه
الدخان ي امرح القومي).
وقام بإخراجها للمرح كال ياسن وقام بالبطولة الفنان
عبد الله غيث وكتبها روم��ان وهو ي سن اأربعن ،وقد

محددة وعمق نفي مع تطلعات ورؤى وأحام ووعي فكري
ما يحيط بهم .أما ي مرحية الوافد  1966والخطاب 1967
فتظهر مامح التعبرية والتجريدية عى صعيد امضمون
والشكل معا وها مثان محاكاة تهكمية ساخرة موضوع
مأساوي وهو ما كان يفعله كتاب العبث ي أعالهم ..وي
مرحيتي الليلة نضحك  1966وليلة مرع جيفارا العظيم
 1972استخدم روم��ان تقنية ام��رح داخ��ل مرح التي
عرفت منذ القرن السادس عر ي إنجلرا ،ولكنه تأثر ي هذا
بالكاتب اإيطاي برانديللو.
أما عن البطل عند رومان ،فلم يقدر لشخصية فنية ي أدبنا
امعار كله أن تعيش حياة بالحجم الذي عاشته شخصية
«حمدي» ميخائيل روم��ان ،إنها الشخصية الوحيدة التي
ظلت تلح عى وج��دان خالقها مانية أع��وام حيث كانت
الشخصية امحورية لعدد من أعاله ،منها الدخان – 1962
الوافد  – 1965امزاد  – 1966امعار وامأجور  - 1966الزجاج
 – 1967كوم الضبع  1969وغرها ،وقد أتيح لحمدي أن
يتحدث ويعيش ي غالبية قضايا وجودنا اإنساي وااجتاعي
وأن يختلف حولها وأن ينفعل بها ي صورة مبارة أو غر
مبارة مثل الحرية والطغيان ،والنزعة الفردية وسيطرة
الجاعة ،امسئولية واالتزام ،اأخ��اق والجنس ،والعمل
والحب ،النظام والفوى والحق امطلق ي الوجود والحق
السياي ي التعبر ،الرجولة والعاقات الزوجية ومواجهة
امجهول وااغ���راب ااجتاعي ،التمرد الفردي والثورة
الجاعية ،وغرها من القضايا التي يتحدث عنها بصفته
فردا داخل مجتمع يؤثر فيه ويتأثر به .والبطل عند رومان
يدفع حياته منا لتأكيد وجوده والدفاع عن حريته امطلقة
فهل يعد بذلك بطا ثوريا؟ البطل الثوري هو «إفراز لطبقة
كادحة تعاي من ااضطهاد يعر عن مشاعر طبقته وإرادتها
ومطالبها متاشيا ي مجتمعه يسعى نحو الحرية وا يكفي
أن يكون مضطهدا ي يختار أن يكون ثوريا لكنه ا يبغي
الثورة التي تحطم امجتمع وا يعمل مفرده بل بالتضامن
مع مصالح طبقته .فالبطل الثوري قائد لجاعة يسعى
لتحقيق أهدافها وليس أهدافه الشخصية ،فالبطل عند
رومان يثور وينفجر ي وجه اأماط امتشيئة التي تحاول
سلب حريته ولكنه ا يتمسك موقفه للنهاية ،وبذلك ا يعد
بطا ثوريا وإما هو بطل متمرد عى نظام يسلبه حريته
فيسعى إى الدفاع عن ذاته ضد هذا النظام ,لذا فالبطل
امتمرد عند رومان يسعى لتغير الواقع ولكنه ا ملك تصورا
عن التغير الذي يريده ،ولذلك تكون الفوى هي النتيجة
امنطقية ي حالة انتصار هذا امتمرد ،وقد يرر ذلك النهايات
الدموية التي يلجأ إليها رومان أن البطل الفرد ا مكنه
اانتصار وهو يقف وحده ضد مجتمع بأكمله.
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في ذكرى رحيل الممثل الروسي الكبر

يفجيي ليبيديف

فاضل الجاف

جريدة كل المسرحيين

جميعا جياد صغار
إننا
ً
فاديمر مايكوفسكي
ي التاسع من شهر ......مر ذكرى رحيل اممثل الروي الكبر
يفجيني ليبيديف ( ،)1997 - 1917وكلا م َرت ذكرى رحيله،
امتلكتني رغبة شديدة ي الكتابة عنه ،وفا ًء لعبقريته امتميزة،
فإبان سني دراستي ي أكادمية الفنون امرحية مدينة
بطرسرج ي مطلع التسعينات من القرن امنرم ،تيرت ي
فرصة مشاهدة عدد كبر من أدواره امبهرة ،وا بد أن أعرف
بأنني م أشهد ي حياي ممثا مرحيا يضاهيه ي الخلق الفني
إبداعا ومهارة.
تحل بعد أيام ي الصيف الحاي الذكرى الثانية والعرين
لرحيل يفجيني ليبيديف أمع ممثي بلشوي تياتر مدينة
بطرسرج ،وأحد أهم ممثي القرن العرين .أثبت ليبيديف
براعة متميزة ي أداء عدد كبر من اأدوار امهمة من اأدب
الكاسيي وامعار.
وكان من بن أدواره اأخرة عى مرح البلشوي مدينة سانت
بطرسرج الحصان خولستومر ي مرحية (قصة حصان) للرواي
الروي ليف تولستوي ،وشخصية كروتيتسي ي (لكل عاقل
هفوة) ألكسندر اسروفسي ،والروفسور ي (الخال فانيا)
أنطوان تشيخوف.
نال ليبيديف جائزة الدولة مرتن ي عامي  1950و1968
وجائزة لينن عام  ،1986وقد تم تكرمه منحه لقب فنان
الشعب عام  ،1968ويقدر عدد اأدوار التي قام بتجسيدها
بأكر من مائة دور عى الخشبة وستة وستن دورا ي السينا
والتلفزيون.
ّ
لخص ليبيديف مبدأه ي اأداء ي مقولة شهرة :ا تتعمق ي
تعمق ي الحياة ،فالحياة يجب أن مثل برمتها.
الدور فقط ،إما ّ
وقد غدا اسم ليبيديف ي ذهن محبي فن امرح مرتبطا
بأدائه امدهش لدور الحصان خولستومر ي مرحية (قصة
حصان) طيلة أكر من عقدين ،إذ جرى العرض اافتتاحي
للمرحية ي نوفمر عام  1975وم يتوقف إا موت بطل
امرحية ي التاسع من يونيو عام .1997
ويذهب النقاد إى أن عرض مرحية «قصة حصان» هو أحد
أطول العروض امرحية من الطراز الدرامي الجاد البعيد عن
الطابع التجاري السائد ي الويست إند والرودواي .ويتبوأ
عرض امرحية ي البلشوي مكانة بارزة ي تاريخ العروض
امرحية امتفردة ي السبعينات والثانينات من القرن امنرم
بفضل ساح السلطات السوفياتية له بامشاركة ي عدد من
امهرجانات امرحية العامية ي فنلندا والسويد وأمانيا وبولونيا
والصن ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا وفرنسا.
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كان عرض امرحية ي مهرجان أفنيون عام  1979حدثا فنيا
كبرا ،حيث أثار موجة نقدية عارمة بن استحسان واستهجان
النقاد .ففي حن ّمنت الصحف امحلية رسالة امرحية
وأهدافها اإنسانية وأسلوبها الفني ،مضت الصحف الكبرة
تصف اأسلوب اإخراجي بالتقليدية وبجمود ميزانسيناته
«التشكيات الحركية» الغارقة ي التفاصيل وخلوه من الجرأة
الفنية عى حد قول بعض النقاد.
بينا أكد نقاد آخرون عى أهمية أسلوب امخرج ي إدارة
اممثل ومهارته ي تطويع اأداء الجسدي للممثل الذي بلغ
مستوى استثنائيا ي قصة الحصان.
استغرقت كتابة رواية خولستومر (قصة حصان) فرة طويلة
بدأت عام  1863وانتهت عام  ،1889وقد كتبها تولستوي
بأسلوب واقعي خشن خالٍ من الزخرفة اللفظية ،متجنبا
اأسلوب الرومانتيي وامغااة ي التعبر عن اأحاسيس .حيث
كان هذا اأسلوب سائدا ي العر الذي عاش فيه تولستوي.

ويروي تولستوي الذي كان نباتيا معروفا بحبه للجياد ي
خمس ليالٍ عى التواي مأساة حصان يدعى خولستومر وهو
يعاي من الشيخوخة والوحدة وااغراب بن مجموعة من
الجياد امفعمة بالحيوية والعنفوان.
ومي امؤلف ي رد الرواية عى لسان بطلها خولستومر ي
كل أجزاء الرواية امؤلفة من إثني عر جزءا وخامة مقتضبة،
باستثاء الجزء العار حيث ينتقل الرد إى لسان الكاتب.
يتعرض تولستوي إى امعاملة القاسية التي تتلقاها الحيوانات
معمقا الشعور بااغراب بن الطرفن عى
من قبل اإنسان ّ
مستوين مختلفن .فخولستومر يضع البر أمام امتحان
إنساي عسر من خال معاناته وآامه العميقة .وياحظ
أن تاريخ اأدب الروي منذ القدم حافل بالنظرة اإنسانية
العميقة النابعة من تفهم غربة الحيوان .وليس أدل عى ذلك
من قصة تشيخوف الشهرة عن العاقة الحميمة بن الحوذي
وحصانه.

[

نوافذ

[

الفن امرحي مدينة بطرسرج.
ي قصة حصان ابتكر كيترغن عاما مجازيا من الخيش
اأبيض ،موحيا بعامن :عام الحيوان  -اإسطبل وعام اإنسان
 السجن.تتخلل نهايات امشاهد فواصل من غناء شجي ذي مضامن
إنسانية عن الغربة والحنن والتوق إى اماي الجميل ،تلك
مضامن مألوفة يتغنى بها الروس عادة ي جلسات الخمر
وحول موائد العشاء .ويتميز أداء اممثلن بالطابع النفي
العميق امش ّوب بروح السخرية والدعابات التمثيلية الخفيفة
امستمدة من تقاليد امسارح الشعبية.
يقول الناقد أناتوي سميمليانسي ي كتابه (امرح الروي
بعد ستالن) :إن تولستوي كان م ّيز بن صنفن من اأصوات
يرمزان إى عامن مختلفن :اأصوات امنبعثة من الصدر
واأصوات الصادرة من الحنجرة ،فصوت خولستومر ينطلق
من الصدر ،ي حن تخرج أصوات قطيع الجياد امتجمعة عى
شكل كورس ،من الحنجرة وكأنه رب من غناء عجري أجش.
إن عذوبة الغناء وغناه الامحدود وطربه امعدي ،انتصار
للقوي وامنسجم مع امجموع عى امتلونن بلون آخر ،كان
هذا يفهم من قبل امخرج توفستونوغوف كقانون من أقى
قوانن الحياة .ويصدح القطيع بالغناء “فقط أولئك الذين
ملكون كل يء يبقون ي الطليعة ،”...إن سلم التوزيع
النغمي للعرض كشف عن هذا :أحد أعمق تناقضات الحياة
الذي اهتدى إليه ليف تولستوي.
وتحدد الناقدة الروسية إليتشيفيا الخصائص اإبداعية
لهذا اإنتاج امرحي عند استئناف عرضه ثانية ي السادس
والعرين من شهر يونيو عام  ،1990بعد توقف قصر بسبب
موت امخرج توفستونوغوف ي العام نفسه ،ي ثاث نقاط،
مؤكدة ي النقطة اأوى عى أهمية اأداء الصوي وامؤثرات
الصوتية ،فصوت ليبيديف كان يعر عا يجيش به أعاق
الحصان خولستومر من رعب وحب وغم ،نافذا إى أعاق
امتفرجن ،عى الرغم من أن عمره كان قد جاوز السبعن.
وكانت صعوبة اأداء الصوي تكمن ي كونه قاما بشكل عام
عى الراخ والرنيات الشعبية البدائية الشبيهة بالعويل.
لقد استلهم ليبيديف نحيب الحصان من سني طفولته .ويؤكد
الناقد سميمليانسي عى أهمية تقنيات منهج ستانيسافسي
لليبيديف ي تجسيده دور الحصان ،خصوصا عى مستوى

اأداء الصوي .فهو يقول :لقد سألت ليبيديف بعد عدة
سنوات من العرض اافتتاحي للمرحية عن امصدر الذي
استلهم منه بكاء الحصان ،حيث إنني م أجد ي فرادته ما
ماثل اأصل .فاسرجع اممثل أحداث طفولته ي عام ،1930
قائا« :كنت ابنا لقس ،وكان هذا يكفي ي ينظر الكل إ ّي
كمنبوذ ي امجتمع( ،فالكنائس كانت تهدم ،ورجال الدين
تعرضوا اضطهاد شديد من قبل السلطة الشيوعية ،ف.ج)
وكنت أراقب أفراد التعاونية من الفاحن وهم يقودون قطيع
اأبقار بعيدا عن القرية ،كانت مة امرأة تتبع الرجال منتحبة
لفقد أبقارها ،مولولة ي نحيب ينطلق من الصدر ،هو ذات
النحيب الذي كان يخرج من صدر حصان تولستوي بعد عقود
من السنن».
ويذكر سميمليانسي :إن هذا بحد ذاته مثال ناصع لاستفادة
الصحيحة من تقنية ستانيسافسي امساة ب�(الذاكرة
الف ّعالة).
يبسط ليبيديف فلسفته ي اأداء ،بااستناد عى تقنية
ّ
ستانيسافسي ي تجزئة بنية الدور إى وحدات متميزة،
بوضوح وفاعلية خالية من التعقيد ،فهو يبلور مفهوم التمثيل
مقولته الشهرة :التمثيل عبارة عن نقاط “محطات” ،وا شك
أن امحطات تشكل بنية الدور وإيقاعه الدقيق.
تتمثل خصوصية امخرج توفستونوغوف الثانية ي تأكيده
عى اأخاقية الفردية .إن العرض مثله كمثل معظم نصوص
تولستوي ،قائم عى امبدأ التعليمي ،ولكن ماذا بوسع عرض
قصة الحصان أن يع ّلمنا؟ إنه أمر جيد أن يكون امرء شابا
وقويا مثل الفرس (ميي) التي هام بها خولستومر ،وأن
يكون امرء ميسور الحال يكسب ربحا طائا .قوانن الحياة
بحد ذاتها ا ترحم أحدا ،فليست هناك عدالة أو إنصاف ي
معاملة البر ،امرء يعيش حياته كيفا اتفق ،ويردد الكورس:
«ا مكن العيش دون أن يكون الفرد محميا» .إن البر قساة
ليس مع الحيوانات فحسب ،بل مع بعضهم أيضا.
أما الخصوصية الثالثة للمرحية فتتجى ي غزارة أفضيتها
اموسيقية الرحبة .فالشكل اموسيقي كان معدوما ي العروض
الروسية عام  1975عى حد قول الناقدة إليتشيفيا ،فقد بنى
توفستونوغوف عرضه ي هيكل موسيقي متكون من امقاطع
اموسيقية امؤلفة خصيصا لهذا العرض ،إى جانب إنشاد
الكورس لبعض امقاطع من النر الكاسيي.
لقد كان بناء العرض موسيقيا ماما ،عى الرغم من أن قصة
حصان ليست مرحية موسيقية ،وهي ي صميمها مأساة
محزنة جدا.
وهي ي الوقت نفسه ملهاة مفرحة بهيجة تستعرض ألعاب
الجياد ورقصاتهم العنيفة ،عى غرار عروض امهرجن
وامضحكن ،بينا امجموعات اإنسانية تتحول باستمرار من
هيئة إى أخرى كا يحدث ي الحكايات واأساطر.
إن للعرض بدءا من إعداد رواية تولستوي طابعا ملحميا إى
درجة يصح تسميته بالعرض املحمي الريختي .حتى إن
الناقد امرحي نيكواي زايتسيف أطلق عليه اسم تولستوي
عامة شارحة بريخت (تولستوي  -بريخت) .وعى صعيد فن
اممثل واأسلوب اإخراجي فإن توفستونوغوف ،امعروف
بكونه من أشهر مريدي منهج ستانيسافسي الذي أكد طيلة
مسرته الفنية الطويلة عى اعتبار امنهج النفي ي اأداء
وامنهج الرطي كطري نقيض ،نراه ي هذا العرض يضيق
الهوة بن طري النقيض هذا ،ليخلق عرضا قاما عى أسس
ستانيسافسي وبريخت .ففي العدد الثاي من مجلة امرح
الروسية لعام  ،1976اعرف توفستونوغوف بهذا التازج
وباستخدامه التغريب الريختي ي قصة حصان .ذلك التازج
الذي حدا بالناقد زايتسيف إى أن يكتب :إن هذه امرحية
قصيدة عن الحياة.
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عر مايكوفسي عن ذلك بقوله :نحن جميعا جياد
وي الشعر ّ
صغار.
لكن تولستوي يذهب أبعد من ذلك ،فهو يتناول ااغراب
منتم
اإنساي متجذرا ي وجود خولستومر ككائن أجنبي غر ٍ
إى امجموعة التي م ولن تعرف بوجوده .واأقى من كل هذا
أن امجموعة الجديدة تسارع إى إخصائه ما أن تنشأ عاقة
حب بينه والفرس ميلوي “قامت بأداء الدور اممثلة الكبرة
فالنتينا كوفل (.”)1997 - 1923
تبدأ امرحية مشهد استهاي يتم فيه بيع الحصان اأعرج
خولستومر مبلغ  800روبل لضابط من قوة الفرسان.
يقول خولستومر “أقدم عى راي من باب الشفقة ،فا أحد
يريد حصانا يعرج” .وي الوقت نفسه يصف الفرة التي قضاها
ي خدمة الفارس بأسعد فرة ي حياته ،ي حن يتم بيعه أحد
اأمراء .واأمر هو اﻵخر يكن شعورا عميقا لخولستومر .لكنه
سيفقده بعد حن قصر من الدهر.
أما مشهد التقائها ثانية دون أن يتعرف عى حصانه ،فهو من
أجمل مشاهد امرحية .ي هذا امشهد يستلقي اأمر بجانب
خولستومر وهو يقول :حصان ،كا بل صديق!
قاس ّ
فظ قائم عى التعصب
العام الذي يجسده تولستوي عام ٍ
وإلغاء دور الفرد امتميز وامختلف عن امجموعة .إنه ي
الصميم عام اإنسان ذاته لكنه
مجسد منظور ورؤية جواد
ّ
يختلف عن الجياد اأخرى ي لون جلده ،اأمر الذي يسبب له
متاعب ومشقات تحيل حياته جحيا.
إن الحصان هذا يولد كمهرج لعوب مرح يتدفق حيوية
وعنفوانا ،يرنو حوله مزهوا ي اللحظات اأوى من وجوده بن
قطيع من الجياد الذي يتميز عنهم برقصاته العنيفة وشقلباته
وقفزاته عى صدر أقرانه .إن امشاهد اأوى من العرض تعكس
أفكار تولستوي حول الخر والفضيلة والقيم السامية ،مؤكدا
من خاله عى كون الطبيعة الريرة طبيعة مكتسبة وهي من
خلق البر ،فاإنسان كا يراه تولستوي خالق ماهيته ومسئول
عنها.
وابتدا َء من امشهد اافتتاحي يرز الحصان خولستومر
(ليبيديف) ليبدأ قصة حياته واقفا وسط امرح الضخم
امزدان بحيطان من الخيش اأبيض وامساند الخشبية بلونها
الطبيعي .امصصم (إدوارد كيتشرغن) من أمع مصممي
السينوغرافيا ي روسيا ،وهو أستاذ مادة السينوغرفيا بأكادمية
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فى مسألة تدوير الديكور
فادي فوكيه
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تدوير الخامات هو نظام معمول به ي معظم دول العام،
حيث إنه يؤدي أكر من غرض ،أولهم هو التخلص امفيد من
الزيادات ،ثم توفر أماكن تخزين وتشوين ،ثم واأهم هو
إعادة استخدام ما يصلح بشكل أو بآخر.
وفيا يخص الديكورات امرحية امنتجة مسارح الدولة فإن
الحاجة إى وجود مخازن بامسارح تشكل عقبة كرى لعدم
وجود أماكن للتخزين بامسارح ،إضافة إى هاجس الحاية
امدنية امرعب الذي يتسبب ي إغاق الكثر من امسارح.
وامخازن امملوكة للبيت الفني للمرح موجودة ي مدينة
السادس من أكتوبر ،بينا جميع دور العرض امرحية تقبع
ي القاهرة.
وقبل أن أرد تجربة عملية مت بالفعل أثناء توي مسؤليتي
كمدير عام لإنتاج بالبيت الفني للمرح ،يجدر ي أن
أتخطى مبدئيا فكرة حقوق املكية الفكرية للمبدعن أصحاب
التصميات ،مؤكدا أن إعادة التدوير ا تجور عى حق امبدع،
حيث إنه ومن البديهي أنه ا مكن استخدام قطعة ديكور
أو إكسسوار كا هي  -بوضعها اأول – ضمن ديكور آخر،
حيث إنها جزء من منظومة متكاملة (وحدة الديكور أو
وحدة امشهد) ما تحمل من تصميم ومنهج ،وألوان وتفاصيل،
تجعلها غر قابلة لاندماج ي وحدات أخرى وفق تصميم
آخر.
إذن ما نعنيه هو تدوير أو ااستفادة من الكتل والبانوهات
امجردة (أو التي يتم تجريدها) .فالبانوه مثا (وهو الوحدة
اأساسية ي معظم الديكورات) عبارة عن شاسيه خشبي
مكسو باأبلكاش أو  mdfكوحدة تأسيس يبنى عليها
التفاصيل ،من ألوان ،أو ورق حائط ،أو حفر ،أو زخارف ،أو
تجسيم ،أو تنجيد ،أو أي يء آخر .وامقصود بالتدوير أو
إعادة ااستخدام هو تجريد البانوه من كل ما سبق ،وجعله
وحدة بناء مجردة يعاد تشكيلها أو التشكيل بها أو التشكيل
عليها من جديد ،وي أسوأ ااحتاات تفكيك البانوهات
وتحويلها إى مراين حرة (قطع خشبية) من السهل استخدامها
وتشكيلها.
كذلك فامستويات الخشبية والحديدية (الرتكابات) والسام
ا مكن أن تتشابه ،فهي ي النهاية مستويات مكن استخدامها
ي أي عرض ،وكذلك الدوائر الحديدية (القرص الدوار) أجزم
أن هناك ي مخازن أكتوبر الكثر من تلك القطع امكلفة،
بجميع امقاسات وبحالة جيدة.
أما عن التجربة ،فقد قمت بها أكر من مرة أثناء مسئوليتي
عن اإنتاج بالبيت الفني للمرح ،وفق ما تنص عليه اللوائح
الحكومية ،التي تقي برورة تكهن الديكورات وامابس
التي مر عى تصنيعها خمس سنوات ،وأحيانا ثاث ،وبناء
عليه قمت بعمل مراجعة لعدد الديكورات التي انطبق عليها
القانون (لكل امسارح) ،وكونت فريق عمل مشكل من عدد
من الفنين ممثا عن كل فرقة ،وتوجهنا مأمورية عمل إى
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مخازن السادس من أكتوبر وكانت خطة العمل كالتاي:
تحديد وفرز الديكورات المراد تكهينها
فرز وتجنيب البانوهات امجردة التي ا تحمل تصميا خاصا
أو تفاصيل (وهي كثرة) ،ووضعها ي مخزن منفرد (مخزن
عام مكن أي مصمم ااستعانة ما يحويه).
فك وتنظيف الديكورات والقطع التي يصعب استخدامها كا
هي وتحويلها إى مراين خشبية أو قطع حديدية أو عجل،
وضمها للمخزن العام.
إعادة إثباتها في محضر التكهن كإضافة
مخزنية من نواتج الفك.
نواتج الفك والتكهن والتكسر والتمزيق ،التي تحولت إى
نفايات ليست ذات قيمة مالية وبالتاي رورة التخلص منها
عن طريق عربات نقل النفايات ،اأمر الذي يتطلب رف
مبالغ مالية عى هذا اإجراء ،لكن الذي حدث هو عكس
ذلك حيث تم مقايضة أحد تجار الخردة والنفايات عى

استخدامه لهذه النفايات (الورقية والفوم واأخشاب الكر
واأقمشة والخيش وخافه) مقابل توريد بعض اأخشاب
الجديدة.
بما ا يخالف القانون.
وتم ااستعانة بهذه النواتج ي أكر من أحد عر عرضا
مرحيا ،بل رما ما زال بعضها موجود حتى اﻵن.
وكانت امهمة هي كيفية عرض وإقناع مصمم الديكور بتوفر
تلك الخامات ،عند البدء ي عمل جديد ،فكان هناك نظام
متبع وهو أن تعرض مقايسة الديكور بتفاصيلها عى إدارة
اإنتاج وعند مراجعتها أقوم بتحديد ما يتوافر منها أو ما
يتناسب منها مع اموجود بامخازن وعرضها عى امصمم
(من خال صور عى جهاز الكومبيوتر ،أو زيارة من امصمم
مخازن أكتوبر) وبالتاي يتم خصم قيمتها امالية من امقايسة
لتوفر امال العام.
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جان  -كلود فان إيتالي:

الثقافة الوسائطية والذات بعد الحداثية
تأليف :كريستن شميدت
ترجمة :أحمد عبد الفتاح

«تحية أمريكية» الذي كان موجها بشكل سائد إى التعليقات
ااجتاعية ،فإن هذه الدراسة تركز عى اكتشاف ماذجه الشكلية
والنظرية من منظور ما بعد الحداثة ،وعى أساس الرابط بن
جدول اأعال السياي للمرحية وبنيتها الشكلية.
عى الرغم من أن مرحيات (فان إيتاي) تبدي ارتباطا سياسيا
مؤكدا ،إذ كانت مكتوبة ي واقع اأمر خال ما أشار إليه
(بيجسبي) باعتبار أنه “عقد االتزام ،”committed decade
إذ كانت رغم ذلك مرحيات تحركها اأطروحة السياسية (.)5
ويبدو أن (فان إيتاي) يزعم أن السياسة والفن مكن تصنيفها
منهجيا ،ولكن ذلك ا يحدث عندما يلغي الشكل امضمون .وي
هذه الحالة يهيمن االتزام السياي عى التجريب الجاي ،مع
تضمن شكل الفن ا يحاي فقط ،بل يساعد باأحرى ي تخطيط
بنية امجتمع .وعى الرغم من أن الكاتب الدرامي قد تعاون غالبا
مع الفرق امرحية امعنية بالنشاط السياي ،مثل امرح الحي،
وفرقة مثيل سان فرانسيسكو ،أو مرح الخبز والدمية ،فإنه يرى
مخاطر معينة ي إبداعهم امرحي .وي مقالته التأسيسية “هل
ينبغي أن يكون للفنان توجه سياي ي فنه؟” ،يناقش (فان إيتاي)
الخطر الفني الذي يصاحب امرحيات التي تحمل أفكارا سياسية:
“أن الكاتب امرحي الذي يقف مرحياته ي الوسط من
السياسة امعارة يفعل ذلك عى مسئوليته الفنية .فقد تأكد مرارا
وتكرارا أن امرحيات الفكرية نادرا ،إن م يكن من امستحيل ،أن
تكون مرحيات جيدة” (.)6
وعى الرغم من أن مرحيات (فان إيتاي) ليست مرحيات
ذات طابع فكري ،فإنها ترقى إى تقديم نقد للمجتمع ومارسة
تدريبية ي الشكل الدرامي ،فهو يركز ي أعاله عى التسلية
الشعبية ويتأمل الوسائط التي تهيمن عى امجتمع امعار،
وا سيا أنه يجعل تأثر الجهد الذي تبذله الوسائط عى معنى
الذات ،تأثرا دراميا .ومن أجل هذه الغاية ،يدمج ي مرحياته
اأفام الجاهرية ومشاهر الوسائط ومسلسات التلفزيون

وعروض األعاب واإعانات ي مرحياته ،إى حد جعلها
امادة اأساسية ي مرحياته .لذلك تحمل أعاله بصمة تناص
محو حدود التصنيفات العامة الجامدة السابقة .فأعال (فان
إيتاي) ليست فقط أعال تناص ي إشاراتها امتعددة إى الثقافة
الشعبية امعارة ،بل إن امؤلف منجذب بالتساوي إى أشكال
ومامح الدراما التقليدية .وبعكس الفنانن التجريبين اﻵخرين
ي الستينات ،م يحاول مقايضة امبادئ الدرامية التقليدية كلها
بامغامرات الشعبية الفنية ،إذ توضح أعاله باأحرى اهتاما
قويا بالدراما اأوروبية امعرف بها ،وكرس ي السبعينات أعاله
الدرامية إى اقتباس امرحيات الشهرة بقصد امزيد من التعلم
من اأشكال والبنيات الدرامية التقليدية .ومن أبرز إنجازاته
امرحية ي هذه الفرة تقديم معالجات درامية مرحيات
(تشيكوف) “طائر البحر” و”بستان الكرز” و”الشقيقات الثاث”
و”الخال فانيا” (.)7
ولكن (تشيكوف) ليس الكاتب الوحيد الذي أثر ي (فان إيتاي)
الذي أشارت أعاله بطرق عدة إى كل تقاليد امرح والدراما
الغربية ،وبذلك تحمل الكثر من اإشارات إى كثر من صيغ
الكتابة الدرامية ،فمرحية «مقابلة  »interviewمثا تشر
ي بنيتها العروضية إى اأجداد التأثرين ي محاولة للتعبر عن
بنية العقل اإنساي بأجهزة عقيمة وصور أبيض وأسود تعني
التجرد .ومع ذلك ،م يكن أساليب تيار الوعي والتشويه الذاي
للواقع النموذجي ي النزعة التأثرية من نواح أخرى ،مكان ي
مرحية «مقابلة» .وباتباع التقاليد العبثية جزئيا ،ينقل مرح
(فان إيتاي) غالبا وضع اإنسانية امتوحش ي العام :يعرف
الكاتب عن طيب نفس بهذا التأثر العبثي“ :أعتقد أننا جميعا
نكتب ي الوقت الحاي متأثرين ببيكت ويونيسكو .ولست أدري
إن كان من اممكن أا أكتب بهذه الطريقة ،فقد كنت واعيا داما
بكل من يونيسكو وبيكيت” ( .)9وعى الرغم من التأثر بالدراما
العبثية والتعبرية ،فقد كان من امستحيل أن نتأمل (جان  -كلود
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تعد مرحيات الكاتب امرحي اأمريي البلجيي اأصل (جان -
كلود فان إيتاي) أكر اأشكال امرحية التجديدية التي تطورت ي
النصف الثاي من القرن العرين .فقد تأملت امناقشات امعيارية
للدراما اأمريكية (فان إيتاي) ومرحياته بشكل هامي ،رما
بسبب ميله إى التجديد الشكي ،وغالبا ما يوضع اسمه ضمن
مجموعة الكتاب اأمريكين اأقل شهرة ي الستينات ،وهي
امجموعة التي توجهت إى اكتشاف اإمكانيات الدرامية ،فضا عن
كتابة امرحيات التي تحقق نجاحا .وإذا كانت هذه التصنيفات
تقوم عى النجاح التجاري وعدد العروض واسعة النطاق عى
مرح برودواي ،فيظل (فان إيتاي) بالتأكيد موذجا هامشيا ي
الدراما اأمريكية امعارة ،وذلك أن البحث عن التجديد الدرامي
هو املمح امميز مرح (فان إيتاي) الذي يهب نفسه ماما إى
إطار النقاش بعد الحداي ،وبذلك يجعل مؤلفه مرغوبا فيه ككاتب
مرحي موذجي جدير بالتقدير هنا (.)1
تتضح امكانة الهامشية مرحيات (فان إيتاي) ي القواعد الراسخة
ي التفسر امحدود لأدب الهامي امقدم ي أعاله .ففي أول
دراسة بحجم الكتاب ،التقط (جن أ .بلونكا )Gene A. Plunka
جوهر مرحه عندما يقرر أن البحث عن الشكل والبنية الدرامية
ها مرحه ( .)2معنى آخر ،يهتم (فان إيتاي) بامرح نفسه،
فمرحياته بشكل مهيمن هي تأمل للدراما ومقوماتها ،ولذلك
فهي مرحيات درامية شارحة معنى بعد حداي مؤكد .فالكاتب
واع بجدول أعاله التجريبي ،ففي خطاب يتعلق مرحية «اأفعى
ٍ
 »he Serpintيع ّرفها بأنها محاولة لكر نوع من العقبات ي
الشكل امرحي ،عاوة عى أنها محاولة إضافة يء لفهم امتلقي
امعتاد ماهية امرحية ( .)3وقد قام (فان إيتاي) ببساطة بأكر من
كر العقبات ،فقد غرها باأحرى ،وهذا هو السبب الذي يجعل
مرحه هو مرح تحوات ما بعد الحداثة.
ومع ذلك ،م يؤمن (فان إيتاي) يوما بالفن للفن ،إذ أبدى اهتاما
مؤكدا بالنقد ااجتاعي وربطه بشكل محر باهتاماته بالتجديد
الشكي .ومزج منهج بحثه الفنون امرحية بتيار خفي من النقد
ااجتاعي ،ولذلك هناك أسباب كثرة لوصفه بالكاتب امرحي
السياي أيضا ،فا تزال أعاله باإضافة إى مرحية «مرحبا أمريكا
 »America Hurrahتقرأ ي إطار جدول أعال سياي ،ولكنها
نادرا ما تناقش بإشارة مرجعية إى ما بعد الحداثة (.)4
وتستهدف اأجزاء الثاثة مرحية “مرحبا أمريكا” (امقابلة
 ،Interviewوتلفزيون  ،T.Vوفندق صغر  ،)Motelعاوة عى
أعاله التجريبية القصرة ،امجتمع امعار ،وتفضح العنف
امتوحش امتزايد ،إذ تسخر هذه امرحيات من امجتمع الذي
تسيطر عليه صور الشاشة ،وتركز هجومها عليها ،وتحط من قيمة
قوة الوسائط واسعة اانتشار ،واأماط السلوكية التي تتحول إى
طقوس باستهاكيتها امفرطة .وبامقارنة إى النقد امبكر مرحية
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فان إيتاي) بدون أن نتأمل امرح امفتوح ( .)10فقد بدأ التعاون
بن (فان إيتاي) وامرح امفتوح ي سبتمر  1963عندما قدّم
الكاتب إى (جوزيف تشاكن) مؤسس امرح امفتوح .وبالنسبة
لفان إيتاي ،قدم له امرح امفتوح الفرصة اختبار حدود التمثيل
امرحي ،بذلك أصبح امرح امفتوح البيئة اإبداعية التي أكدت
التجريب والتحدي الفكري عى حساب النجاح التجاري .وي
غر (فان إيتاي) ،ككاتب مرحي فعال ،من ارتجاات
امقابلّ ،
وتدريبات الفرقة امفككة إى مرحيات ،إذ كانت عملية التعاون
بن (فان إيتاي) وامرح امفتوح عملية تبادلية ،ففي بعض
اأحيان كان من اممكن أن يعد الكاتب الدرامي مرحية قصرة
مكن أن يكتشفها اممثلون معا ،وكان مكنه أن يحذف امقاطع
التي كانوا يشعرون أنها غر مامة ،أو يضيف عنار جديدة إى
ارتجااتهم .وي أحيان أخرى ،قد يشاهد الكاتب امرحي ارتجاات
اممثلن ويحاول استنتاج نص يقوم عى الحالة السائدة التي
يلتقطها من هذه اأداءات .وقد كان لعملية التعاون هذه نتائج
متعددة ي ما يتعلق مفهوم التأليف ي مرحيات (فان إيتاي)،
فهي غرت مكانة الكاتب امرحي ،الذي كان يُرى سابقا باعتباره
امبدع اأوحد للمرحية ،اﻵن يجب أن يتنازل الكاتب عن مكانته
امهيمنة عى العملية امرحية ويعرف مساهمة اممثل وامخرج
ي الحدث أو اأداء النهاي .كا كان التأثر عى النص الدرامي
أيضا با حدود .وبسبب التأكيد امركز عى امشاركة امرحية ،م
يعد النص الدرامي يحتل امكانة امركزية ي عملية اإبداع الدرامي.
ف�(فان إيتاي) يطرح العاقة بن التأليف والنص الدرامي بااعراف
مشاركة اممثلن ي تطوير امرحية ،بينا ي الوقت نفسه يكشف
عن توجه نقدي نحو هذه امشاركة ،إذ يقول“ :اممثلون ليسوا
شعراء ،وهم عى اأقل كذلك أثناء وقوفهم عى خشبة امرح أمام
امشاهدين” ( .)12ومن الناحية اأخرى ،توجد ملحوظة مهيدية
ي مرحية “اأفعى” تؤكد عى الطبيعة التعاونية ي العملية
امرحية ،حيث يقول “إنها احتفالية أبدعها امرح امفتوح من
إخراج (جوزيف تشاكن) مساعدة (روبرتا سكاار Roberta
 ،”)Sklarويحدد فيها أن البناء الدرامي والكلات من تأليف
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(كلود  -فان إيتاي) (.)13
تشهد الكثر من امامح عى الطبيعة التعاونية ي أعال (فان
إيتاي) .واليء امهم ي هذا السياق هو تدريبات ممثي امرح
امفتوح امتقنة التي أكدت مثل كثر من أفكار وتدريبات الفرقة
أن لها اأهمية اأساسية ي تطور امؤلف ككاتب مرحي بعد
حداي .فقد صممت مثل هذه التدريبات اكتشاف الطرق التي
تشكل بها الوسائط حياتنا وتتحكم فيها .وقد حاول أعضاء فرقة
امرح امفتوح من خال جهودهم التعاونية أن يختروا انتشار
صور الوسائط امبالغ فيه التي تظهر الرجال والنساء الفاتنن ي
اإعانات وبرامج التلفزيون واأفام .وي حوار مع (ريتشارد
شيشر  )Richard Schechnerيرح (تشاكن) أسباب تدريبات
“الخراء :”perfect people
“نطرح أسئلة مثل :ما نوع البلد امزدحم بالخراء الذين يتحدثون
عن السجائر وورق التوليت وصلصة امكرونة ااسباجتي ومنظفات
الغسيل وآاف امنتجات اأخرى التي نستهلكها؟ ومن هؤاء
امستهلكون؟ وتؤكد لنا ليلة واحدة من مشاهدة التلفزيون أنهم
(خراء) ،فلو كانت هذه الصورة من وحينا فليساعدنا الله” (.)14
تلفت هذه التدريبات اانتباه إى زيف فكرة الخراء ،عى سبيل
امثال عن طريق تجاور مختلف السياقات الحرية امتبادلة.
ومكن غالبا أن يبدأ هذا التدريب بتجسيد أحد الخراء كا
تقدمه الوسائط ،وعندئذ مكن أن ينفعل اممثلون باستجابات
منحرفة عى مستوى السلوك امقرح .فاممثل مكنه مثا أن
ينغمس ي حوار مرح بينا يتظاهر أنه م ياحظ أن امشهد
يحدث ي قاعة جنازات ،أو معسكر اعتقال أو سجن .يؤكد
(تشاكن) عموما عى استلهام الثقافة امعارة التي تهيمن عليها
النزعة ااستهاكية .فبالنسبة له تعمل تجربة التلفزيون اليومي
باعتبارها إعدادا للتوجه السابق .وي كتابه “حضور اممثل he
 ”Presence of the Actorالذي يحمل إهداء إى كل من (فان
إيتاي) و(جوديث مالينا) امؤسسة امشاركة للمرح الحي،
حيث يرح (تشاكن) الطرق التي يفهم بها امجتمع اأمريي
الشخصيات ي السينا والتلفزيون .والفكرة من وراء تدريبات

الخراء هي أنه يتم تحويل مشاهر الوسائط إى نجوم يتحولون
إى أيقونات ي التجارب اليومية ،باإضافة إى اعتبارهم ماذج
أماط السلوك ( .)15ويتم التقليل من قيمة الحياة اليومية فرى
ي مجملها من خال اختافها الصارخ عن الناذج امثالية امقدمة
عى الشاشة .فتدريبات امثالين تتحول نتيجة لذلك إى صياغات
ساخرة للمجتمع ،إذ تصور التلفزيون أو شخصيات اإعانات
بشعاراتهم وأكاشيهاتهم بناء استخدام أسلوب مثيل مبالغ فيه
ومتأثر بهم.
وكرياق مفهوم “الناس امثالين” ،أعد (فان إيتاي) «امغفل
اأول  »he irst foolوهو نص لي مارس من خاله اممثلون
وامخرج التجريب حول مفهوم “الشخصية” ( .)16فامغفل اأول
هو الشخصية التي تفهم باعتبارها اإنسان الساذج الريء حديث
العهد بالعام .ويقف هذا امفهوم كمفارقة قوية مع الناس امثالين
ي التلفزيون .وي سعيه إى تحديد شخصية بديلة با عيوب ،يلجأ
(فان إيتاي) إى صورة الكهف اأسطورية كمشهد حاسم:
“استيقظ امغفل اأول ي الكهف والظام يلفه .فهو يعيش ي
ظام من لحظة مياده ،وهو متلئ باليقظة وأحزانها ،يجلس
عى اأرض وينظر باندهاش إى حوائط الكهف ،تسقط قطرات
اماء من رواسب كلسية مداة ،يلمسها بأنامله ،ويبلل لسانه من
الصخرة امبتلة” (.)17
عندئذ يستحر امؤلف صورة الشخصية البدائية قبل أي تأثرات
اجتاعية أو ثقافية أو تقاليد .إذ تشر الصورة إى مفهوم «امرة
اأوى» كا طورها (مرسيا إيلياد  )Mircea Eliadeالتي تشر
إى إمكانية الوصول إى زمن أسطوري ا تاريخي ورد فعل إى
ذاكرة امرة اأوى ( .)18عاوة عى ذلك ،يستبعد ي هذا البعث
اأسطوري للحار أكر قوة مؤكدة ي تشكيل الشخصية ي عرنا،
وهي الوسائط امعارة .وي الوقت نفسه ،يستخدم «امغفل
اأول» كتعليق ساخر عى فكرة التجربة الصادقة ومفهوم النقاء
الفني .وي ما يتعلق بالشكل الدرامي ،رغم ذلك ،يعدل (فان
إيتاي) التدريب لي يتأمل مقومات ما نراه كشخصية درامية.
وي هذا السياق ،من الجدير باماحظة أن (فان إيتاي) ي مجمل
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أعامله ميزج بني اهتاممني متبادلني حرصيني :الطبيعة الزائلة للثقافة
الوسائطية الشعبية ،وامليل إىل املرات األوىل أو االستغالل األسطوري
للزمن القديم .ويستخدم كل منهام يف اكتشاف وتكوين وتفكيك
الذات يف ثقافة ما بعد الحداثة (.)19
وكانت تجارب (فان إيتايل) حول أفكار الشخصية والذات والتأليف
واستكشافهم تنفذ يف املرسح املفتوح من خالل ما يسمى «تجارب
الداخل  -الخارج» .ويشري املصطلح فعال إىل انقسام مفهوم
الشخصية ويثري إشكالية تشظي الذات باملعنى الحدايث .وقد
كانت التجربة هي أن أي كاتب (فان إيتايل مثال) يضطلع مبسئولية
شخصية معينة ،بينام يخلق املمثل ،يف إطار قواعد وحدود بعينها،
الداخل الفعىل لهذه الشخصية .وعرض “تنويعات عىل أفكار
أوديتس” الذي كان جزءا من أداء املرسح املفتوح لتقديم عرض
“صور” املستمد من تجربة الداخل – الخارج .ويرشح (فان إيتايل)
قواعد اللعبة:
“ما فعلته كان (الخارج) الواقعي ملا متنيت أن يكون نوعا جديدا
مختارا بعناية من أشياء صغرية من عند أوديتس .ووضعت قاعدة
معينة للعبة من الداخل .وكانت كالتايل :أن تظل الشخصية كام
هي ،ويظل االهتامم األسايس باملشهد كام هو .وكان مسموحا
أن يتغري املشهد واللغة ،وأن يعرب املمثلون عن الفهم ماداموا مل
يستخدموا حوارا فعليا .وتقول القاعدة أن نبدأ بالتفاصيل يف أي
سيناريو ،ولكن تبقي األجزاء الداخلية لعبة ،بحيث يستطيع
املمثلون أن يفعلوا ما يريدون يف حدود معينة .إذ إن ما يفعلونه
ميكن أن يتغري نظريا يف كل أداء .فاألجزاء الداخلية والخارجية
متبادلة .ويجب أن يتطابق أول مع جزء آخر” (.)20
لذلك يقسم (فان إيتايل) الكينونة املعروفة سابقا بأنها شخصية
إىل داخل وخارج ،وبذلك يعرب عن التفاوت بني املشاعر الداخلية
واملظهر الخارجي ،واألهم من ذلك ،مراحل مفهوم ذات ما بعد
الحداثة املتشظية ،ويقتبسها يف مرسحياته .وتعد هذه التجارب
محاوالت ملا ميكن أن يسمى «التحول املوجه» .ورغم ذلك ،يدعم
(فان إيتايل) عالوة عىل ذلك فكرة املرسحية االرتجالية ،ألنها تسمح
للممثلني أن يرتجلوا يف إطار معني ويغريوا بعض أجزاء السيناريو.
وبعيدا عن تأكيدهم عىل اتساع لعب ما بعد الحداثة ،تساهم هذه
التجارب يف مفهوم مغاير يف التأليف واألصالة .ألن جزء «الخارج»
األخري يجب أن يكون متطابقا مع الجزء األول دامئا ،إذ تتبع
التدريبات منوذجا دائريا ،فضال عن النموذج املرتب زمنيا .وحتى
غي املمثلون املشاهد فلن ميكنهم إنشاء تطور يتقدم باألحداث
إذا رّ
إىل األمام ،ألن املؤلف يشرتط أن يظل املشهد كام هو ،وبذلك
تتحرك املشاهد والشخصيات يف الفراغ ،فضال عن الحركة يف الزمن،
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وتكون نتيجة التدريبات إبداع رصح مكاين كمجال استطرادي كان
يشار إليه فيام سبق بأنه شخصية.
ويف التدريبات الهزلية ينزل النص من مكانته كعنرص سائد إىل
عنرص مكمل لألداء املرسحي .وبالنظر إىل الخطاب الذي أضافه إىل
مقدمة مرسحية “األفعى” ،يبدو أن توجه (فان إيتايل) نحو النص
الدرامي متأصل يف عدم الثقة يف اللغة اللفظية:
“أصبحت الكلامت تستخدم بشكل خاطئ كام تعلم .وليك تحول
هذه الكلامت ،ببساطة ،عىل خشبة املرسح (أو قلدتها ورددتها
بسخرية) فإنها غري كافية” (.)21
بالطبع ،ال تهتم مرسحية (فان إيتايل) «األفعى» بتأثري الوسائط
عىل املجتمع بشكل أسايس .ومع ذلك تصور بدقة كيف أن
السينام ،وأعني هنا فيلم (زابرودر  )Zapruderعن اغتيال
كيندي ،ميكن أن ترتك بصمة أخرية عىل الوعي الجمعي للمشاهد.
ويبدو أن (فان إيتايل) يقصد نقاشا مبكرا أثري بني منظري وسائل
االتصال (مكلوهان) و(فيور) .جنازة كيندي هي التي أكدت قدرة
التلفزيون الشديدة الستغالل املناسبة باستخدام شخصية «الرشيك
املتعاون» ( .)22فقوة الوسائط بعد الحداثية هذه هي بوضوح يف
قلب أعامل (فان إيتايل) الدرامية ،كام يتخلل هذا التأثري الواسع
النطاق ملعنى الذات مرسحياته.
وكام توضح أعامله بشدة ،يهتم (فان إيتايل) بالشكل الدرامي أكرث
من اهتاممه بتحديد الشخصية وتطور الحبكة ،إذ يفضل شكل
املرسحية ذات الفصل الواحد يف مغامراته التجريبية .وقد يفرس
هذا امليل الواسع افتقار أعامله إىل النجاح التجاري .ففي سعيه
الدءوب للتجديد الشكيل ،يرفض (فان إيتايل) أن يرتبط بأسلوب
درامي أو صيغة محددة يف الكتابة ،وهو األمر الذي يزيد من
صعوبة تصنيفه من جانب النقاد ،أو أن يعقدوا مقارنات بني
أعامله وأعامل الكتاب اآلخرين .ألن أعامله تتحدى التفسريات
املسبقة ،ولذلك ،ميكن أن تكون مصدرا لالضطراب والضيق .فهو
يرفض الرؤية املزعومة املنسوبة إىل الفنانني ويتجنب أي شكل
ذا نزعة تعليمية .وبالطريقة نفسها ،لن يثقل كاهل املشاهد
بالحقائق الكلية ويرفض أن مييط اللثام عن املشكالت االجتامعية،
ناهيك باقرتاح الحلول لها .وهذا يلقي ظالال من الشك عىل بعض
معايري تقويم الكاتب املرسحي .إذ يزعم نقاد مثل (جني بلونكا
 )Gene Plunkaأن (فان إيتايل) يزعم لنفسه دور املراقب الذي
يق ّوم باعث املجتمع املعارص ،ويفرس مرسحه بأنه العالج النفيس
لشفاء اآلالم الشخصية والعامة ( .)23عالوة عىل ذلك ،يحذرنا
الناقد من أن الفشل يف االنتباه املبكر إىل هذه التهديدات التي
يشري إليها (فان إيتايل) سوف يؤدي إىل نهاية العامل ،ويزعم أن

منوذجه يف انتصار الروح اإلنسانية من خالل الفهم الروحي
لألصدقاء واألرسة والنيات الطيبة ،سوف يسمو بنا يف النهاية إىل
كوكب (عامل) متوازن ( .)23وعندما احتاط من تلك التفسريات
الغائية واألخالقية ملرسح (فان إيتايل) ،ال أريد أن أنكر طبيعته
السياسية ،فمرسحه يحتفظ بجدول أعامل سيايس دون افرتاض
منطلق شبه تنبؤي .ولكن املرسحيات سياسية ألنها تقدم نقدا
للتمثيالت الدرامية الحالية للعامل والذات بينام تسعى يف الوقت
نفسه إىل اخرتاق هذه التمثيالت ،لكن تنشئ متثيالت جديدة
تصبح وسيلة نقل الهتاممات الكاتب بعد األحداثية بشكل أصيل.
وتحدد هذه العملية التحولية ،مرة ثانية ،أن دراما ما بعد الحداثة
هي فعال مرسح تحوالت.
الهوامش:
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( )1يشارك فان كلود ايتايل تجارب كثري من كتاب املرسح التجريبييم
اآلخرين  .وقد تابع كتابة اعامله عن طريق منح التدريس يف مختلف
الجامعات  .اذ كان يدرس الكتابة للمرسح يف مدرسة البحوث
االجتامعية الجديدة ( يف نيويورك سيتي) خالل األعوام ,1968 ,1967
 ,1972 ,ويف مدرسة يول للدراما عام  . 1969وعمل محارضا يف جامعة
برينستون يف عام  1973و عام  . 1980وحصل عيل درجة الدكتوراة
الفخرية من جامعة والية كنت .
( )2كتاب حني كلود بلونكا “ جان كلود فان ايتايل ومرسح خارج
برودواي ( لندن )1999
( )3فان ايتايل  ,خطاب  ,مرسحية العقرب ص . 12
( )4أنظر هربرت جرابس يف كتاب “ احتامالت النقد االجتامعي يف
مرسحية فان كلود ايتايل مرحبا أمريكا .
( )5كتاب ( بيجسبي ) “ ما وراء برودواي  Beyond Brroadwayص
294
( )6فان ايتايل “ هل يجب أن يكون الفنان سياسيا “ مجلة نيويورك
تاميز العدد  17سبتمرب 1976
( )7يرشح هنا فان ايتايل اهتاممه باألعامل الكالسيكية .
( )8فيام يتعلق بالتعبريية كتأثري عيل فان ايتايل  ,فقد تأثر بأعامل
الرسام أوسكار كوكوشكا وقصصه القصرية مثل “ القاتل “ و “ أمل املرأة
“ ( )1907
( )9اقتبس من كتاب ( بلونكا ) “ خارج برودواي “  .ا يزعم أن
مرسحيات ايتايل تشبه مرسحيات الفصل الواحد املبكرة ليوجني يونسكو ,
( )10املرسح املفتوح موجود باعتباره فرقة متثيل تجريبية يف الفرتة من
1963ايل  1973تحت قيادة املحرج جوزيف تشاكني .
) )11قبل انشاء املرسح املفتوج اشرتك تشاكني مع جوليان بيك
وجوديث مالينا يف املرسح الحي ,
( )12فان ايتايل  “ ,خطاب “ مرسحية العقرب ومناقشة هذا الخطاب
يف الجزء الثاين
( )13مرسحية العقرب . 1969
( )14شيشرن املرسح املفتوح حوار مع جوزيف تشكني  -مجلة دراما
ريفيو .1964
( )15انظر تشكني ( حضور املمثل ) ص 73
( )16األحمق األول يستخدم كأساس يف مرسحيته التالية ( الصياد
والطائر )
( )17األحمق األول مجلة ثياتر كورتريل  1975 – 1974ص 49
( )18أنظر ميليكا الياد “ العامل والتاريخ  :أسطورة العودة األبدية
نيويورك 1959
( )19أنظر أمربتو ايكو (ىالتحول األسطوري ملا بعد الحداثة .
( )20فان ايتايل  ,الكاتب املرسحي يف اثناء العمل  :خارج خارج برودواي
“ مجلة دراما ريفيو 1966
( )21فان ايتايل  “ ,خطاب “ مرسحية العقرب ص 12
( )22مارشال ماكلوهان و كوينتني فوير  “ ,الوسيط هو الرسالة
نيويورك 1967
( )23بلونكا  “ ,خارج برودواي “
( )24بلونكا  ,خارج برودواي
..................................................................................................
هذه املقالة متثل الفصل الثالث من كتاب « :مرسح التحوالت :ما
بعد الحداثة يف الدراما األمريكيةtheater of transformation :
 « postmodernism in American dramaتأليف كريستني شميدت
...وقد صدر يف نيويورك عام 2005
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عبد الحسن عبد الرضا
 ..الرج الرابع
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سيد عي إساعيل
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اغنم زمانك
وقف القدر بجانب عبد الحسن عبد الرضا؛ حيث قدمت
الفرقة بعد إشهارها كفرقة أهلية مرحية (عشت وشفت)؛
بوصفها أول إنتاج للفرقة ،ولأسف م يُشارك فيها عبد الحسن
بسبب سفره خارج الكويت  -وتحديدا كان ي القاهرة -
وعندما عاد وجد الفرقة ي ورطة إدارية! فقد ضغطت الوزارة
عى الفرقة ي تعرض مرحية جديدة ،حتى تستطيع أن تفي
بالتزاماتها كفرقة أهلية ،من أجل الحصول عى الدعم اماي
امستحق ،الذي ا يُؤخذ إا بعد أن تقدم الفرقة مرحيتن
جديدتن ي فرة زمنية محددة .وما أن الفرقة قدمت «عشت
وشفت» ،فيجب أن تقدم مرحية جديدة أخرى .وهنا
طالب أعضاء الفرقة سعد الفرج – مؤلف عشت وشفت –
بتأليف مرحية جديدة ،فاعتذر لعدم وجود فكرة جاهزة.
فقام عبد الحسن عبد الرضا بإنقاذ اموقف ،وقال بأن لدية
فكرة مرحية جديدة ،ويريد من اأعضاء مساعدته ،فوافق
الجميع ،وبدأ عبد الحسن ي كتابة نص «اغنم زمانك»،
واستعد استعدادا كبرا ليظهر أمام الجمهور؛ نجا مرحيا
كويتيا ي مجال التأليف امرحي والتمثيل الكوميدي ،وهذا
اأمر نستشفه من كلمته امنشورة ي برنامج امرحية –
بوصفه امؤلف  -قائا:
«سيداي سادي :سبق أن شاهدموي ي عدة مرحيات ي
هذا امكان ،وكان لتجاوبكم معي وتشجيعكم ي أثر كبر
ي نفي ،جعلني استمر ي هذا امجال .ولرغبتي اأكيدة
ي أن يرتفع الفن امرحي إى مستوى رفيع ونحن ي
بدء نهضتنا امرحية ،قمت محاولتي اأوى ي التأليف
امرحي ،رغم الردد من خشية الفشل .وقد تغلبت عى
ذلك بفضل مؤازرتكم وتشجيعكم امستمرين .بدأت ي
كتابة مرحيتي هذه (اغنم زمانك) امرحية الفكاهية،
التي اتسمت بالواقعية ي معالجة ما يدور بن حب الذات،
واأنانية ،وامطامع الشخصية ،وبن الخصال الطيبة ،التي تكن
للبرية الحب واإخاص .وهذا ما حاولت أن أعالجه ي هذه
امرحية».
ومن خال هذه الكلمة ،نستطيع أن نلمس السات اأوى
أسلوب التأليف امرحي الكوميدي عند عبد الحسن عبد
الرضا  -ذلك اأسلوب الذي سيستمر عليه فيا بعد  -وامتمثل
ي :أن يكون النص امرحي فكاهي الحوار ،عامي اللهجة،
واقعي اموضوع ،يُعالج امشكات ااجتاعية امحلية .وتطبيق
هذا اأسلوب ،جعل امخرج – حسن الصالح – يُبر الجمهور
ي كلمته امنشورة ي برنامج امرحية ،قائا له« :ستعيشون
العدد 617
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ما يقرب من ثاث ساعات ي جو من امرح والضحك تنسون
به همومكم ومتاعبكم اليومية».
صدق توقع امخرج ،عندما عُ رضت امرحية يوم /7 /3
 1965عى مرح كيفان ،حيث توافد الجمهور ،وكانت
ضحكاته مستمرة طوال العرض .والحق يُقال بأن جميع
اممثلن كانوا نجوما ،وميز كل فرد منهم مواقفه الكوميدية
الخاصة به ،لدرجة أن يصعب عى امشاهد اختيار أحدهم
ليقول إنه البطل أو أنه اأفضل .فالبطولة كانت منقسمة

بن عبد الحسن وخالد النفيي .وا ننى دور جوهر سام -
البائع امتجول  -رغم صغره ،ودور محمد جابر  -اما  -الذي
تفوق فيه عى نفسه ،ناهيك بدور حسن الصالح – الهندي
 أو دور غانم الصالح – اما  -أيضا .أما دور سعاد عبد الله سارة  -فكان افتا للنظر ،حيث أدت دور امجنونة براعةواقتدار.
وإذا أردت أن أتوقف عند بعض امواقف الكوميدية ،فا
بد أن أتوقف – ي الفصل اأول – عند امشهد الكوميدي
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تليفوي سابق من زبون آخر  -وما نتج عن هذا الخلط من
مواقف وألفاظ كوميدية .كذلك نتوقف عند امشهد نفسه،
عندما يأي الزبون اأصي ( -عي الريي) مندوب ركة
دوني  -ويطلب توريد  750كلبا يكتبون عى اﻵلة الكاتبة،
ويعزفون عى البيانو .وأيضا يطلب  400قرد كل مائة بلون
مختلف ،وما ينتج من الحوار حول ذلك من مواقف كوميدية
مضحكة .ويجب اإشارة إى أن الفصل اأخر ،كان اأفضل
كوميديا ،حيث ظهرت الزوجة امجنونة (سارة) – سعاد عبد
الله – ومحاوات عاجها عن طريق اما والعرافن والهنود،
وما يحدث من مواقف بن هؤاء وبن الزوجة امجنونة.

وما م ّيز هذا الفصل اشتاله عى أغنيتن صغرتن أضافتا
ترويحا مبهجا عى الجمهور ،وباأخص أغنية (يا بو خلود..
عدل مدل).
ومن الطريف أن الفصل الثالث – الذي قلت عنه إنه اأفضل
– له قصة رواها الفنان عبد الحسن  -ي لقاء تلفزيوي -
مفادها :أن أعضاء الفرقة ،كانوا يتدخلون ي كتابة النص
وتغير عباراته ،وقبل العرض بليلة واحدة ،اكتشفوا أن الفصل
الثاي أقوى بكثر من الفصل الثالث ،فقاموا بنقل بعض
العبارات وامواقف واأحداث من الفصل الثاي ،ووضعوها
ي الفصل الثالث ،حتى يختتمون امرحية بقوة أمام
الجمهور .وبالفعل حدث هذا ،وأصبحت خامة امرحية
قوية كوميديا ،رغم أن اأحداث أصابها ااضطراب ،وحدث
خلل واضح ي تسلسل اموضوع؛ فإن الفرقة استمرت ي
العرض كا هو ،عندما وجدوا الجمهور مقبا عليه ،ما يعني
نجاحه!!
ومن وجهة نظري أن نجاح مرحية «اغنم زمانك» يعود
أمرين :اأول ،كتابتها وعرضها باللهجة الكويتية امحلية،
وهي اللهجة امطلوبة ي عرض امرحيات الكويتية ،وفقا
لرؤية امسؤولن ،وعى رأسهم حمد الرجيب ،الذي اجاب –
قبل عرض امرحية بخمسة أشهر ،وتحديدا ي مجلة الكويت
يوم  – 1965 /2 /25عى سؤال ،هذا نصه« :هل تؤيدون
اتجاه امرحيات نحو اللهجة امحلية أم اللغة العربية
الفصحى البسيطة؟» ،فأجاب قائا« :ا شك أن اللغة العربية
الفصحى هي اأصل ،الذي تلتقي عنده اللهجات العامية
العربية جميعها .إا أننا نرى أن اللغة الفصحى ا تصلح
لكل امرحيات ،فهي إن كانت تصلح للمرحيات التاريخية
وامرجمة إا أنها ا تصلح للمرحيات التي تعالج مشكات
الحياة امعارة ..أن امرحية حينا تعالج مشكلة قامة
إما تخاطب وجدان الجاهر ومشاعرهم ،وتحاول تقريب
امشكلة إليهم ي صورتها الحقيقية واللهجة العامية ،هي
التي تستطيع تحقيق ذلك أنها لهجة الجاهر».
وهذا الرأي ،أكده عبد الحسن عبد الرضا – بعد  18سنة
ي مجلة عام الفن عام  – 1983وأجاب عى السؤال نفسه،
قائا« :اللغة العربية الفصحى عملت بها كثرا ،وبدايتي
كانت كلها باللغة العربية الفصحى مع اأستاذ زي طليات،
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بن عبد الحسن وبن خالد النفيي  -العامل عنده – بعد
تبديل أدوارها أمام عائشة إبراهيم  -أم ياسن  -من أجل
أن تتوسط عند ابنة شقيقتها – سعاد عبد الله (سارة) –
حتى ترى بالزواج من عبد الحسن – رغم زواجه من أخرى
 وما ينتج عن ذلك من مواقف كوميدية ،ا سيا عندمايستغل خالد النفيي اموقف ويذل صاحب العمل عبد
الحسن ويهينه .وي الفصل الثاي ،نتوقف عند موقف جعفر
امؤمن الذي يرح موظف الركة مواصفات مجموعة من
السيارات يريد راءها ،وموظف الركة يجاريه ي اأمر
عى أنه يريد راء مئات الكاب والقرود  -بناء عى اتصال
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وكانت امرحيات من أربعة إى خمسة فصول .والحقيقة أنا
ا أميل إى اللغة العربية ي امرح ،فهي لغة أدب ودراسة
وعلوم ،وا اعتقد أنها لغة مرح ناجحة ،وجمهورها محدود.
وأنا أقدم كوميديا ،ومواضيعي شبه واقعية ،واللغة العربية
الفصحى ا تخدمني».
واأمر اﻵخر – الذي كان وراء نجاح امرحية – يتمثل ي
القاعدة الجاهرية الكبرة ،التي ك ّونها عبد الحسن عبد
الرضا وزماؤه من أعالهم التلفزيونية ،التي كانت ُتعرض
ي السهرات اأسبوعية ،مثل «ظام ونور» إخراج محمد
راي وبطولة عبد الحسن عبد الرضا ،وسعد الفرج ،ومنى
الشافعي ،وقال أحد النقاد – ي جريدة صوت الخليج عام
 - 1964عن دور عبد الحسن ي هذا العمل« :أحسست أن
عبد الحسن عبد الرضا عنده القدرة أن يتقمص أي شخصية.
فلقد نجح مرارا ي شخصيات شاهدناها عى الشاشة الصغرة،
لكنه هذه امرة تفوق» .كذلك السهرة التمثيلية «من الحياة»
التي كتبها عبد الحسن عبد الرضا ،وأخرجها نزار راي،
ومثلها كل من :سعد الفرج ،وحسن الصالح ،وخالد النفيي،
وغانم الصالح .وقد تحدثت أمينة الصاوي عن هذا العمل –
ي جريدة صوت الخليج عام  - 1965قائلة« :والتمثيلية من
تأليف عبد الحسن عبد الرضا ذلك امؤلف الشاب الذي قدم
لنا أكر من عمل جيد ..ولقد استطاع عبد الحسن أن يخطو
خطوة أخرى نحو اإجادة وااتقان» .هذا باإضافة إى اشراكه
ي مثيل فيلم (العاصفة)؛ بوصفه أول عمل سيناي كويتي.
فكل هذه اأعال ك ّونت له قاعدة جاهرية كبرة ،ساعدت
عى نجاح عرض «اغنم زمانك» ،ونجاح العروض التالية ،كا
سرى.
الكويت سنة 2000
بعد سبعة أشهر  -من نجاح اغنم زمانك  -قدمت الفرقة
مرحية «الكويت سنة  »2000عى مرح كيفان ،ابتداء
من يوم  ،1966 /2 /5وهي من تأليف سعد الفرج ،وإخراج
حسن الصالح ،الذي قال ي كلمته برنامج امرحية« :أعزاي
امشاهدين الكرام ،إنه من دواعي روري واغتباطي أن التقي
بكم ي عرضنا اأول موسمنا الخامس الذي ستشاهدون فيه
محاولة جديدة من حيث التأليف واإخراج ،إنكم ستسبقون
عجلة الزمن بأربعن عاما تقريبا ..ستعيشون ي الكويت سنة
ألفن ميادية بكل امتناقضات التي تخطر عى بال كل إنسان
منا .إنها تعتر تجربة جديدة بالنسبة ي ولجمهور امرح ي
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الكويت ،وأن ما دفعني لخوض مثل هذه التجربة هو الرصيد
الذي احتفظ به من تشجيعكم الكبر الذي اعتز وأفخر به
داما وأبدا ..وأختم كلمتي هذه آما أن ما ستشاهدونه عى
خشبة مرحنا ي هذه الليلة سيحظى بإعجابكم الذي هو
حافزنا عى امي قدما ي أداء رسالتنا».
ولأسف الشديد ،م تنجح هذه امرحية النجاح امأمول،
لعدة أسباب ،منها :أنها م مثل الحياة الواقعية ،التي تع ّود
عليها الجمهور! كا أن الكوميديا فيها كانت قامة ،وكان
الجمهور – ي فرات نادرة – يتصنع الضحك!! حتى النجم
عبد الحسن م يكن عى امستوى امطلوب ،هو وبقية نجوم
العرض .والسبب ي ذلك أن موضوعها – رغم أهمية رسالته
– كان نذير شؤم عى الكويت ،أنه يصور أن النفط جف من
أرض الكويت عام  ،2000وبعد الراء عادت الكويت إى أيام
الفقر! كا صورت امرحية أن شعب الكويت – بعد جفاف
النفط – م يجد ما يأكله ،لدرجة أن الرجل العاقل الذي وضع
الشعب أمله ي حُ سن تدبره – وهو خالد النفيي (عاوي) -
ُعر الشعب بأنهم م يدخروا شيئا
نجده يفشل ي مسعاه ،وي ّ
من ثرواتهم مجابهة جفاف النفط يوما ما ،ويطلب منهم ي
النهاية ،أن يهاجروا ليعيشوا اجئن ي إحدى الدول امجاورة!!

وهذه السوداوية ي موضوع امرحية ،ساعدت عى عدم
نجاحها.
 24ساعة
شعرت فرقة امرح العري أن استمرارها أصبح عى امحك
بعد عرض (الكويت سنة  ،)2000فأخرجت – بعد خمسة
عر شهرا – أقوى مرحية ي ذلك الوقت ،وهي (24
ساعة) ،التي ُتعد من أهم امرحيات الكوميدية ي تاريخ
عبد الحسن عبد الرضا؛ أنها ُتعدّ النموذج – أو القالب –
الذي وجد نفسه فيه ،ويستطيع تكراره ،والتنوع فيه ،ما
يضمن نجاح أي عرض ،يشتمل عى هذا القالب أو هذا
النموذج!! وامقصود به صورة الرجل الوسيم وتعامله مع
امرأة بصورة كوميدية من خال سوء الفهم ،واختاط
امواقف بصورة معكوسة.
فأحداث امرحية تدور حول الزوجة (عائشة إبراهيم)،
التي تتنكر لزوجها فجأة ،وا تتعرف عليه ،وتتعامل معه
عى أنه شخص غريب عنها .فيقوم الزوج (سعد الفرج)
باستدعاء طبيب نفساي (عبد الحسن عبد الرضا) ،وعندما
يحر الطبيب ،تتعامل معه الزوجة امريضة عى أنه زوجها،
فيضطر إى مجاراتها – بااتفاق مع زوجها الحقيقي – أما
ي عاجها .وبعد عدة ساعات ،يحر خال الزوجة (خالد
النفيي) من الهند ،حيث يتعرف عى زوج ابنة أخته أول
مرة ،فتقدم الزوجة  -لخالها  -الطبيب عى أنه زوجها،
وتقدم له زوجها اأصي عى أنه صديق الطبيب .وي سبيل
عاج الزوجة من مرضها ،يضطر الطبيب أن مثل دور الزوج
طوال يوم كامل –  24ساعة – وطوال أحداث هذا اليوم –
أي طوال عرض امرحية  -م يكف الجمهور عن الضحك،
متأثرا بامواقف الكوميدية الناتجة عن أحداث امرحية!!
ولنا أن نتخيل اموهبة التمثيلية لعبد الحسن عبد الرضا،
عندما ُمثل – ي امرحية  -طبيبا يعيش مع امرأة ا
يعرفها؛ بوصفه زوجها ،وي وجود زوجها الحقيقي!! كذلك
أفعاله مع خال زوجته ،ا سيا عندما يضبطه الخال مع
سكرترته ي بيت الزوجية!! ناهيك بترفاته عندما يعلم أنه
كان ألعوبة ي يد الزوج الحقيقي ،الذي أخفى عنه السبب
الحقيقي مرض زوجته ،وهو أنها ضبطته ي وضع غرامي
مع سكرترته!! كا يكتشف الطبيب أيضا أنه كان ألعوبة ي
يد الزوجة امريضة ،أنها ادعت امرض ،حتى تعطي زوجها
درسا ا ينساه ،انتقاما منه بسبب ترفاته مع السكرترة!!
كل هذه امواقف واأحداث ،قام بها عبد الحسن عبد الرضا
باقتدار فكاهي كبر ،استطاع – من خال دوره  -أن يدفع
الفرقة إى اأمام ،وأن يحافظ عى التوافد الجاهري ،وأن
يلغي أثر مرحية (الكويت سنة !!)2000
والجدير بالذكر إن مرحية ( 24ساعة) ،تم عرضها عى
مرح كيفان ابتداء من يوم  - 1967 /5 /13و ُقدمت مرة
أخرى يوم  1967 /11 /25مناسبة انعقاد امؤمر الثالث
لوزراء العمل العرب ي الكويت  -وقد أخرجها حسن
الصالح ،وقام بتمثيلها :فؤاد الشطي ،صالح حمد ،عبد
الجبار مجيد ،عائشة إبراهيم ،سعد الفرج ،عبد الحسن
عبد الرضا ،خالد النفيي ،أمية امري .وامرحية من
اأدب اإيطاي ،قام بإعدادها جعفر امؤمن ،وقال ي كلمته
امنشورة ي برنامج امرحية« :مرحيتنا هذه مقتبسة عن
اأدب اإيطاي والتي ظهرت ي قوالب فنية مختلفة .وميزة
هذه امرحية أنها كفكرة تتاءم مع كل مكان وزمان مجرد
إعطائها الصبغة امطلوبة .وهكذا تم تكوينها مواقفا وحوارا
لتتاءم مع بيئتنا الكويتية بزي مريح للعن والسمع .وما
شجعنا عاوة عى ذلك ي تقديم هذه امرحية بالذات هو
لونها لون من ألوان الكوميديا امحببة لدينا وذات أحداث
مشوقة ضاحكة تنتزع الضحك الصادق من أعاق القلب».
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استيفان روسي

الشرير خفيف الظل

عمرو دوارة

الفنان المتمز استيفان روسي ممثل قدير ومن مشاهر نجوم
السينما الـ«اأبيض واأسود» ،وقد اشتهر بحضوره المحبب وخفة
ظله وتمزه في أداء اأدوار الكوميدية .وهو من مواليد16
نوفمر عام  ،1891وينتمي أصول أجنبية ،حيث ولد أب
نمساوي من البارونات عاش في «فيينا» ،ولكن نظرا لطبيعة
عمله الدبلوماسي فقد كان كثر السفر والرحال،

انبهرت بثقافته السينائية الكبرة وأسندت إليه مهمة مشاركتها مع
الفنان أحمد جال ي كتابة وإخراج فيلم «ليى» عام)  1927بعد
أن اختلفت مع امخرج الري وداد عري( ،كا أخرج بعد ذلك فيلم
«صاحب السعادة كشكش بيه» لنجيب الريحاي عام  ،1931وكانت
القصة والسيناريو من إعداد بديع خري ،ونجيب الريحاي ،واستيفان
روستي ،كا قام بعد ذلك بإخراج بعض اأفام بجانب التمثيل ،ومن
أهم أفامه كمخرج «الورشة» عام « ،1940جال ودال» عام1945
 .وكتب سيناريوهات عدة أفام من بينها« :البحر بيضحك» مع أمن
عطا الله سنة « ،1928عنر أفندي» عام « ،1935أحاهم» عام ،1945
«قطار الليل» عام  ،1953وذلك بامشاركة مع آخرين.
وبصفة عامة ،يحسب له خال مسرته السينائية مشاركته ي تجسيد
بعض الشخصيات الثانوية ببعض اأفام امهمة ولعل من أهمها:
حسن ومرقص وكوهن ،كدبة أبريل ،مر حنة ،إساعيل يس طرزان،
سيدة القر ،قطار الليل ،حبيبي اأسمر ،حسن وماريكا ،عفريتة
هانم ،امليونر الفقر ،حاق السيدات ،إساعيل يس ي السجن،
جمعية قتل الزوجات ،ملك البرول ،امجانن ي نعيم.
والحقيقة التي يجب تأكيدها أن هذا الفنان القدير ينتمي إى تلك
الفئة من اممثلن اموهوبن الذين ملكون القدرة عى لفت اانتباه
وجذب اأنظار بحضورهم امحبب وبتميزهم الفني ،وعى إثبات
موهبتهم امؤكدة ومهاراتهم الفنية حتى ولو شاركوا بأداء مشهد
واحد ،ويكفي أن نذكر فوزه بالجائزة الثانية ي التمثيل الكوميدي
عامي 1926 ،1925وذلك باإضافة إى نجاحه ي تأكيد وجوده
وموهبته ولفت اأنظار إليه بجميع اأعال التي شارك بها حتى
ولو من خال بعض اأدوار الصغرة ،وذلك عى الرغم من عدم
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وقد تعرف ي إحدى مأموريات عمله عى فتاة إيطالية مدينة
«روما» وتزوجها ،ولكن نتيجة معارضة أرته لهذا الزواج صحبها
إى «مر» التي كلف بالعمل بها ي سفارة النمسا ،ولكن بعد فرة
وتحت ضغوط أرته اضطر للعودة إى بلده واانفصال عن زوجته،
ي حن فضلت هي ااستقرار مر  -وبالتحديد مدينة اإسكندرية
 مع ابنها الذي أسمته بنفس اسم والده .عاش «استيفان» معوالدته اإيطالية ي منطقة «رأس التن» محافظة اإسكندرية ،وتخرج
ي مدرسة «رأس التن» الثانوية ،ولكن حينا تزوجت والدته مرة
أخرى من رجل إيطاي ترك «استيفان» امنزل  -وهو مرحلة الشباب -
وانتقل لإقامة ي حي شرا محافظة «القاهرة».
اتجه «استيفان» منذ صباه إى مارسة هواية التمثيل وانضم إى
فرقة «سليم عطا الله» عام  ،1910وشارك بتجسيد شخصية الدوق
مرحية «شارمان» ولكنه م يستمر ي الفرقة غر ستة أشهر فقط،
ثم بدأ احراف هوايته ي التمثيل باانضام إى فرقة الرائد عزيز
عيد ،الذي أعجب به لطاقته باللغة الفرنسية واإيطالية وقدمه
ي عروض فرقته التي اشتهرت بتقديم «مرحيات الفودفيل».
وقد تعرف من خال تلك الفرقة عى الفنان نجيب الريحاي.
ترك «استيفان» فرقة عزيز عيد عام  ،1916ليقوم بتقديم بعض
ااسكيتشات الخفيفة بكازينو «اأبيه دي روز» موظفا تكنيك خيال
الظل ،ثم أرك معه الفنان نجيب الريحاي ي تقديم بعض فصول
«الفرانكو آراب» .بعد ذلك انضم «استيفان» وبالتحديد خال الفرة
من عام  1922 - 1916إى فرقة «الريحاي».
سافر «استيفان» إى أوروبا) النمسا( عدة مرات للبحث عن والده
الذي م يحسن استقباله ،فاستقل بحياته ،ثم سافر إى فرنسا وأمانيا
عام 1922ومارس الكثر من امهن ،وعمل راقصا ي اماهي الليلية،
كا عمل بإحدى الفرق امرحية ،وشارك ي مثيل فيلمي :بوريدان
بطل برج النيل ،والجوهرة الخراء .وخال تلك الفرة التقى
بامصادفة  -لحسن الحظ  -بالفنان محمد كريم الذي كان يدرس
اإخراج السيناي ي أمانيا ،كا تعرف عى الفنان راج منر الذي
قرر هجر الطب ليتفرغ لدراسة الفن ،فقرر «استيفان» أن يلتحق
هو أيضا بنفس امعهد ليدرس التمثيل دراسة أكادمية ،ثم استمع
لنصيحة الفنان محمد كريم الذي دفعه للعودة إى مر ،وبالفعل
عاد إى «مر» وبدأ مارسة خراته ي التمثيل والرجمة وااقتباس
بانضامه إى فرقة «رمسيس» خال الفرة من عام  ،1927 - 1923ثم
انتقل بعد ذلك إى فرقة «فاطمة رشدي» خال الفرة ،1940 - 1927
ليعود إى عضوية فرقة «الريحاي» مرة أخرى خال الفرة - 1940
 ،1953وأخرا يختتم حياته امرحية باانضام إى فرقة «إساعيل
يس» خال الفرة .1964 - 1954
والحقيقة ،إن امبدع استيفان كان فنانا متعدد امواهب ،حيث
تنوعت إسهاماته مجال السينا ،خاصة وقد أجاد بخاف التمثيل
كا من اإخراج والتأليف السيناي كا عمل أيضا بامونتاج .وقد
بدأت عاقته بالسينا عندما تعرف عى امنتجة عزيزة أمر التي
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حصوله إطاقا عى فرصة البطولة امطلقة .ولعل أوضح اأدلة عى
نجاحه ي تجسيد شخصيات :الرير وامحتال خفيف الظل وزعيم
العصابة والقواد وصاحب الكباريه وغرها من اأدوار امركبة بعرات
اأفام هي عدم تكراره أدائه ،وبالتاي عدم تحوله إى مجرد مط.
كذلك يجب تسجيل ماحظة مهمة ي هذا الصدد وهي أنه م يلجأ
طوال مسرته إى اأساليب امبتذلة أو امفتعلة لإضحاك ،بل كان
شديد الحرص داما عى توظيف مهاراته من خال كوميديا اموقف
وعى اابتعاد ماما عن الخروج عن النص أو ااعتاد عى توظيف
الكوميديا الحركية أو اللفظية .ويكفي للدالة عى ميزه وعبقريته
أننا ما زلنا إى اﻵن نتذكر بعض إفيهاته وجمله امأثورة ومن أشهرها:
«نشنت يا فالح» ي فيلم حبيبي اأسمر)عندما أصابه محمد توفيق
زميله بالعصابة برصاصة عن طريق الخطأ(“ ،طب عن أذنك أتحزم
وآجي» ى فيلم سيدة القر وذلك بعدما طلب من الفنانة فردوس
محمد  -وهي من حي شعبي  -مشاركته الرقص وأجابته ما ترقص
هو أنا منعاك!! وكذلك عباري« :ي صحة امفاجآت» ي فيلم مر حنة،
«اشتغل يا حبيبي اشتغل» ي فيلم غزل البنات ،و«برافو ..الكونياك
مروب الفتاة امهذبة» ي فيلم حب ودموع حينا قام بتجسيد
شخصية القواد الخواجة باولو.
هذا ومكن تصنيف مجموعة أعاله الفنية طبقا اختاف القنوات
امختلفة )سينا ،مرح ،إذاعة ،تلفزيون (مع مراعاة التتابع التاريخي
كا يي:
أوا :أعماله المسرحية
ظل امرح هو امجال امحبب للفنان استيفان روستي طوال حياته،
ومجال إبداعه اأساي ،فهو امجال الذي قى ي العمل به كممثل
محرف ما يقرب من نصف قرن ،شارك خالها بعروض أهم الفرق
امرحية من أهمها« :الريحاي»« ،رمسيس»« ،فاطمة رشدي»،
«إساعيل يس» ،ونجح من خال تلك العروض ي إثراء حياتنا
امرحية بأدائه لعدد كبر من الشخصيات الدرامية والتي نجح ي
تجسيدها بصدق ومهارة .هذا ومكن تصنيف إسهاماته امرحية
مراعاة التسلسل الزمني وطبقا اختاف طبيعة اإنتاج وتنوع الفرق
امرحية كا يي:
« - 1عزيز عيد» :خي بالك من إميي ،يا ست ما مشيش كده
عريانة ،مدموازيل جوزيت مراي ،ليلة الدخلة ،عندك حاجة تبلغ
عنها ،مباغتات الطاق ،شهداء الغرام ،الكابورال سيمون (.)1915
« - 2الريحاي» :ابقى قابلني ،إديلو جامد ،بستة ريال ،بكره ي
امشمش ،باش أونطة ،تعاليي يا بطة ،خليك تقيل ،كل بعضك،
مقدرش أقول ،هز يا وز ( ،)1916أحام كشكش بك (الحدق يفهم)،
أحم أحم ،أم أحمد ،أم أربعة وأربعن ،أم بكر ،أم شولح وكشكش
بك ،أيوه والله أ آه ،حلق حوش ،حاتك بتحبك ،خاعة النساء ،كده
وكده ،كشكش بك ي باريس ،كله ي الهوا ،كيل له ،وداع كشكش بك،
وصية كشكش بك ( ،)1917حار وحاوة ،عى كيفك ،قولوا له ،كله
من ده ،ما بدهاش ،مر ي  ،1920 - 18ما تريده امرأة ( ،)1918إش
(إي الجميلة) ،رن ،فر ،ولو ( ،)1919العرة الطيبة ،دقة بدقة،
فرجت ( ،)1920الخر عى قدوم الواردين ،أفوتك ليه؟ ،أيام العز
(الحاق الفليسوف) ،آنست ،حادث غريب ،ريا وسكينة ،دقة امعلم،
ا ياسيدي ( ،)1921أربعة وعرين قراط ،أنت وبختك (،)1922
الرنسيس ،الشاطر حسن ،اللياي اماح ( ،)1923جناين ،ياما كان ي
نفي ( ،)1941حسن ومرقص وكوهن ( ،)1943إا خمسة ،ساح
اليوم ( ،)1945الدنيا ماشية كده ( ،)1948أحب حاي ،ثاثن يوم ي
السجن ( ،)1949احرس من الستات ،الستات لبعضهم ،أشوف أمورك
استعجب ،أنت وهو ،من أين لك هذا؟ ( ،)1950ابن من بسامته؟،
تعيش وتاخد غرها ،الدنيا ما تضحك ( ،)1952الحكم بعد امداولة،
لزقة إنجليزي ،وراك والزمن طويل ( ،)1953الدلوعة ،الرجالة ما
يعرفوش يكدبوا ،حسن ومرقص وكوهن ،حكاية كل يوم ،قسمتي ،لو
كنت حليوة ،ما حدش واخد منها حاجة (.)1954
« - 3رمسيس» :استقال امرأة ،اأب ليبونار ،اأنانية ،الحاق
الفليسوف ،الدم ،الذهب (ديفيد كوبر فيلد) ،الرف ،الشعلة،
الشياطن السود ،امجنون ،امدموزيل جوزيت مراي ،امرحوم ،امسر
فو ،النائب هالر (الرئ) ،انتقام امهراجا ،مدموزيل بانشت ،رخة
اأم ،طاحونة ساقرية ،عبد الرحمن وعمر ،عبد الستار أفندي ،غادة
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الكاميليا ،لوكاندة اأنس ،ناتاشا ،ااستعباد ،الجبار ،القناع اأزرق،
لزقة إنجليزي ،امحامي امزيف ،امرأة امقنعة ،امركيز دي بريوا،
إكسر الحب ،راسبوتن ،فيدورا ،مومارتر ،نشيد العرس ،الجاه امزيف،
ي سبيل التاج ،زوجاتنا ( ،)1924أستاذ اللطافة ،الذبائح ،السارق،
الطاغية ،الفريسة ،امبادئ ،أحدب نوتردام ،أنطونيو وكليوباترة ،حانة
مكسيم ،امليونر ،لو كنت ملك ،مستشفى امجاذيب ،حياة امقامر،
البر ،الحب امغناطيي ،الرئيسة ،الصحراء ،امسر بيكوبك ،تحرير
العبيد (كوخ العم توم) ،تيار املذات ،عرين ألف جنيه ،كري
ااعراف ( ،)1925التهديد ،نائب رغم أنفه ،البؤساء ،الحقد ،الذئاب،
الرعاع ،الكونت دي مونت كريستو ،توسكا ،وراء الهمايا (اﻵلهة
الخراء) سيزار دي بورجيا ،هرناي ،اإغراء ،الفضيحة ،الكوكاين،
النزوات ،الوحوش ،تحت العلم ،وراء الستار ،)1926( ،النر الصغر،
اثنن يساوي واحد ،الركان ،البلياتشو ،الجحيم ،الحب امسكوي،
الرق والغرب ،القاتل ،القبلة القاتلة ،إرائيل ،جمهورية امجرمن،
حب امس كوثر ،دم اأخوين ،عذراء سيسليا ،عمة شارل ،قلب اأم،
قلوب الهوانم ،ملك الحديد ،يوليو (موز)س قير (.)1927
« - 4فاطمة رشدي» :الحب (أدريان ليكوفرير) ،الساحرة ،السلطان
عبد الحميد ،النر الصغر ،الوطن ،تيودورا ،رابجاس ،ركن الزيزفون،
روكامبل ،روي باس ،سامبو ،غادة الكاميليا ،لوكاندة اأنس (،)1927
اإمراطور ،الدكتور ،الشبيهتن ،العاصفة ،العواصف ،الفاجعة
(الشهيدة) ،امائدة الخراء ،أما ليلة ،بحد السيف ،بيزنطه (مدينة
الدم) ،جان دارك ،جال باشا ،غليوم الثاي ،محمد الفاتح ،مونت
كارلو ،يهوديت ،يوليوس قير ( ،)1928الكابورال سيمون ،حواء،
رقصة اموت ،زوج غصب عنه ،مرع كليوباترة ،هاملت (،)1929
ابن السفاح ،البعث ،الجبارة ،الحب امحرم ،الشيطانة ،العرة الطيبة،
إبراهيم باشا ،بسامته بيصطاد ،زليخا (يوسف الصديق) 667 ،زيتون،
شهرزاد ،فجر ،مجنون ليى ،مدام سان جن ،نابليون ( ،)1930العباسة

أخت الرشيد ،توتو ،خي بالك من إميي ،سمراميس ،عقيلة ،ليلة
من ألف ليلة ،آنا كارنينا ،فاطمة ( ،)1931الجامحة ،عي بك الكبر،
غريزة امرأة ( ،)1932الزوجة العذراء ،أحمس اأول ،أمرة اأندلس،
توسكا ،الوادة ،بلقيس ،فتاة شنغهاي ( ،)1933معركة الشباب
( ،)1934امستهرة ( ،)1936امتمردة ( ،)1937سالومي ،عزيزة
ويونس ،مريض الوهم (.)1940
« - 5إساعيل يس» :حبيبي كوكو ،الست عايزه كده (،)1954
صاحب الجالة ( ،)1955أنا عايزه مليونر ،ركن امرأة ،عفريت
خطيبي ( ،)1956الكورة مع بلبل ،كل الرجالة كده ( ،)1957جوزي
كداب ،عايز أحب ( ،)1958يا الدفع يا الحبس ،حب وفلوس وجواز
( ،)1959حاي ي التلفزيون ( ،)1960الحبيب امروب (،)1961
كناس ي جاردن سيتي ( ،)1962الحب ما يفرقع (.)1963
« - 6امرح القومي» :العرة الطيبة (.)1959
« - 7ساعة قلبك» :البعض يفضلونها قدمة (.)1961
وقد تعاون من خال امرحيات السابقة مع نخبة من كبار امخرجن
الذين مثلون أكر من جيل وي مقدمتهم اأساتذة :عزيز عيد ،نجيب
الريحاي ،يوسف وهبي ،زي طليات ،السيد بدير ،نور الدمرداش،
محمد توفيق ،عبد امنعم مدبوي.
ثانيا :أعماله السينمائية
بداية ،يجب التنويه إى أن عاقة الفنان استيفان روستي بالسينا قد
بدأت ي فرة مبكرة نسبيا وبالتحديد عام 1926عندما كتب وشارك
ي التمثيل مع أحمد جال سام ي فيلم «نداء الرب» (نداء الله) ،من
إخراج عزيزة أمر ووداد عري وبطولتها أيضا مع آسيا داغر ،حسن
فوزي ،مبة كر ،وذلك ي حن كانت آخر مشاركاته السينائية فيلم
«حكاية نص الليل» عام  1964من إخراج عيى كرامة ،وبطولة عاد
حمدي ،زيزي البدراوي ،نجوى فؤاد ،ويوسف شعبان.
وقد وصل عدداأفام التي شارك ي مثيلها أو إخراجها إى ( 120مائة

أشتهر بجمله الشهرة و«إفيهاته» الكوميدية وتمز في أداء أدوار
الشرير خفيف الظل وزعيم العصابة والقواد وغرها من اأدوار المركبة
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وعرين) فيلا سينائيا عى مدى ما يقرب من أربعن عاما هي
عمره الفني ،نجح خالها ي أن يجمع بن أدوار الر والكوميديا ،وأن
يصبح وحده تقريبا الرير الكوميديان أو بتعبر آخر أكر اأرار
حضورا ومرحا وخفة دم ،وهي البصمة الخاصة التي ظل يتفرد بها
عى شاشة السينا حتى اليوم ،وم يشاركه فيها أحد سوى الفنان
الكبر عادل أدهم الذي سار عى دربه.
هذا وتضم قامة أعاله السينائية  -مع مراعاة التتابع الزمني
 مجموعة اأفام التالية :نداء الرب ( ،)1926ليى ( ،)1927البحربيضحك ( ،)1928صاحب السعادة كشكش بيه ( ،)1931حوادث
كشكش بيك ( ،)1934امعلم بحبح ،عنر أفندي ( ،)1935نشيد
اأمل ،سامة ي خر ،امجد الخالد ( ،)1937أنا طبعي كده (،)1938
ي ليلة ممطرة ( ،)1939الورشة ( ،)1940ي عمر ،إنتصار الشباب
( ،)1941ابن البلد ( ،)1942الطريق امستقيم ( ،)1943شهداء
الغرام ( ،)1944أحاهم ،سامة ،امظاهر ( ،)1945النفخة الكذابة،
أصحاب السعادة ( ،)1946أبو حلموس ،قلبي دليي ،ابن عنر،
شادية الوادي ( ،)1947بلبل أفندي ،امغامر ،خيال امرأة ،عنر،
مغامرات عنر وعبلة ،الهوى والشباب ( ،)1948ليلة العيد ،أجازة
ي جهنم ،غزل البنات ،عفريتة هانم ( ،)1949شاطئ الغرام ،آخر
كدبة ،طريق الشوك ،معلهش يا زهر ،امليونر ،بلدي وخفة ،دموع

الفرح ،بنت باريز ،معركة الحياة ( ،)1950خدعني أي ،فروز هانم،
ليلة الحنة ( ،)1951ما تقولش لحد ،برة خر ،آمنت بالله ،حال
عليك ( ،)1952ابن ذوات ،حكم قراقوش ،قطار الليل ،مجلس اإدارة،
حرام عليك ،جحيم الغرة ،الدنيا ما تضحك ( ،)1953الستات ما
يعرفوش يكدبوا ،حسن ومرقص وكوهن ،كدبة أبريل ،الشيخ حسن،
رقصة الوداع ،بنت البلد ( ،)1954أهل الهوى ،عرايس ي امزاد ،الله
معنا ،حب ودموع ،عاشق الروح ( ،)1955القلب له أحكام ،زنوبة،
سارة ،كفاية يا عن ،قلوب حائرة ( ،)1956مر حنة ،سجن أبو
زعبل ( ،)1957إساعيل يس طرزان ،حب من نار ،أحبك يا حسن،
أبو عيون جريئة ،سيدة القر ،حبيبي اأسمر ( ،)1958قاطع طريق،
حسن وماريكا ،امليونر الفقر ( ،)1959حاق السيدات (،)1960
ا تذكريني ،إساعيل يس ي السجن ،با عودة ،النصاب ،الرجان
( ،)1961راع الجبابرة ،الحقيبة السوداء ،معملش حسابها ،جمعية
قتل الزوجات ،ملك البرول ( ،)1962امجانن ي نعيم ،الجرمة
الضاحكة ،النشال ( ،)1963حكاية نص الليل ،آخر شقاوة (.)1964
ويذكر من خال رصد مجموعة اأفام السابقة تعاونه مع نخبة من
كبار امخرجن الذي مثلون أكر من جيل ومن بينهم اأساتذة :نيازي
مصطفى ،يوسف وهبي ،أحمد بدرخان ،كال سليم ،توجو مزراحي،
وي الدين سامح ،أنور وجدي ،حسن رضا ،صاح أبو سيف ،حلمي

رفلة ،عز الدين ذو الفقار ،هري بركات ،حسن فوزي ،حسن صدقي،
عباس كامل ،حسن رمزي ،عيى كرامة ،حسن الصيفي ،فطن عبد
الوهاب ،محمود ذو الفقار ،عبد الجواد ،السيد زيادة ،كال الشيخ،
حلمي حليم ،حسام الدين مصطفى ،زهر بكر ،محمود فريد.
ثالثا :مشاركاته اإذاعية
لأسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي بالنسبة
لأعال اإذاعية ،وبالتاي يصعب حر جميع امشاركات اإذاعية
للفنان القدير استيفان روستي ،والذي ساهم ي إثراء اإذاعة امرية
مشاركته بأداء بعض اأدوار الرئيسة ي عدد من اأعال الدرامية
عى مدار مايزيد عن ثاثن عاما ،ويكفي أن ذكر مشاركته ي بعض
امسلسات والتمثيليات اإذاعية الكوميدية ولعل من أهمها الرنامج
اإذاعي الشهر :ساعة لقلبك.
رابعا :اإسهامات التلفزيونية
عار الفنان القدير استيفان روستي خال السنوات اأخرة من عمره
بدايات البث التلفزيوي وبداية إنتاجه الدرامي مع بدايات ستينات
القرن اماي .وكانت الصعوبة التي تواجه جميع العاملن خال فرة
البدايات هي رورة تصوير الحلقة كاملة دون توقف  -لعدم وجود
إمكانية لعمل «امونتاج»  -وبالتاي فقد كان واحدا من جيل اممثلن
امرحين الذين أثروا العمل التلفزيوي بقدرتهم عى الحفظ وأيضا
بتفهمهم لطبيعة التصوير ومراعاة زوايا الكامرا امختلفة .هذا وتضم
قامة إسهاماته اإبداعية مشاركته ي أداء بعض اأدوار الرئيسية بعدد
قليل جدا من امسلسات التلفزيونية ومن بينها :بنسيون عديلة
(سهرة).
هذا ويذكر كل من اقرب من عام هذا الفنان القدير أنه ي تعاماته
الشخصية كان يجمع بن اأسلوب والروتوكول اأوروي الراقي
وبن الشهامة والجدعنة والتقاليد امرية اأصيلة ،ولذا فقد نشأت
وتوطدت عاقات صداقة قوية بينه وعدد كبر من زمائه بالوسط
الفني ،خاصة وقد ميزت سلوكياته بالوفاء واإخاص للجميع.
كا يذكر أنه تزوج مرة واحدة ،وذلك من سيدة إيطالية (تدعى
ماريانا) عام  ،1936وعاش معها حتى وفاته ،وقد رزق منها بطفلن،
توي اأول بعد وادته بأسابيع ،كا توي الثاي وعمره ثاث سنوات،
فركت وفاة طفليه ي داخله أما وجرحا كبرا ،خاصة وأنه كان مرهف
الحس وعاشقا لأطفال ،أما زوجته فقد تعرضت لحاات انهيار
متكررة وظلت عى هذه الحالة لعدة سنوات ينقلها من مصحة إى
أخرى دون كلل أو ملل .وعند وفاته م يكن ي بيته سوى 7جنيهات،
وشيك مبلغ  150جنيها (مثل الدفعة اأخرة من فيلمه «حكاية
نص الليل» ،أما زوجته فقد أصيبت بالجنون بعد أسبوع من رحيله،
فتحملت نقابة اممثلن نفقات سفرها لعائلتها مدينة «نابوي» ،بعدما
م يعد هناك من يقوم برعايتها ي «مر» بعد رحيل الزوج.
ومن امفارقات العجيبة أنه قد تعرض ي الفرة اأخرة من حياته
موقف طريف وغريب جدا ،وذلك حينا أقامت «نقابة اممثلن»
حفا لتأبينه وهو ما زال عى قيد الحياة!! وذلك عقب انطاق
إشاعة بوفاته ي مايو عام  ،1964وي منتصف الحفل وصل «استيفان
روستي» إى مقر النقابة  -قادما من اإسكندرية حيث كان ي زيارة
أحد أصدقائه  -فساد الذعر بن الحارين ،بينا انطلقت الفنانات
ماري منيب ونجوى سام وسعاد حسن ي إطاق الزغاريد تعبرا عن
فرحتهم بوجوده عى قيد الحياة .ولكن بعد أسابيع قليلة وبالتحديد
ي 26مايو من نفس العام ( ،)1964توي استيفان روستي بالفعل
وم يجدوا ي جيبه بعد كل هذا العمر والنجاح والكفاح سوى عرة
جنيهات فقط.
وا يسعني ي النهاية إا الدعاء لهذا الفنان القدير بالرحمة وامغفرة
جزاء ما أخلص ي عمله وإتقانه لجميع أدواره ،وجزاء ما حرص عى
إسعادنا وخلق البسمة فوق شفاهنا بشخصياته الفنية الرية وبصمته
امميزة التي انفرد بها طوال مسرته الفنية.

مشهد

عن الريبورتوار
المعىن ومعايري االختيار

يف مقالني سابقني تناولنا (الريبورتوار) ،ماهيته وأهميته
والدور الذي ميكن أن يلعبه يف إنعاش الحركة املرسحية .ويف
املقال السابق مبارشة آثرت أن أرجع خطوة إىل الوراء ألتحدث
عن (الفرق املرسحية) قواما وهدفا وخصوصية ،وأكدت أن
الريبورتوار يرتبط ارتباطا وثيقا بالفرقة ،فريبورتوار الفرقة
هو الفرقة نفسها ،هو تاريخها الذي يعرب عنها ،عن توجهاتها
ورؤيتها ومن ثم عن تجددها واستمرارها.
واليوم سأسمح لنفيس أن أفتح الحوار حول السؤال( :هل
كل تاريخ الفرقة املرسحية يعد ريبورتوارا؟) أو بقول آخر:
(هل يصح أن تعيد الفرقة تقديم كل ما سبق وأن عرضته
طوال تاريخها؟) .واإلجابة عن السؤال هي يف صميم معنى
الريبورتوار .وهي التي ستكشف ما املقصود تحديدا به.
يظن البعض أن الريبورتوار وباعتبار أنه مخزون األعامل الفنية
التي قدمتها الفرقة ،فذلك يعني أن كل ما قدمته الفرقة هو
صالح إلعادة التقديم .والحقيقة غري ذلك متاما ،إذ إن الفرق
املرسحية وهي تقدم عروضها كل موسم ،يظهر منها الجيد
والضعيف ،يخرج منها العادي واملتجاوز ،ومن الطبيعي

و(اإلنساين) أن تكون العروض الفاصلة يف تاريخ الفرق قليلة
ومحددة ،وتلك تحديدا هي ما نسميها بالـ(ريبورتوار).
وهنا يظهر السؤال التايل( :ومن ذلك الذي ميلك حق تقييم أن
ذلك العرض يستحق إعادة التقديم وأن غريه مير مرورا عابرا؟
فهل مثال سيكون الحاكم يف ذلك هو مدى ما حققه العرض من
نجاح جامهريي؟ أم أن هناك معايري أخرى؟
بالتأكيد هناك معايري أخرى (رمبا من بينها ذلك النجاح
الجامهريي) ،وهي املعايري التي ترتبط ارتباطا وشيجا مبا
سبق وأن تحدثنا عنه يف سياق معنى الفرقة املرسحية (قواما
ومالمح).
وهنا ستظهر مهمة أخرى – نفتقدها لألسف يف فرقنا املرسحية
ومل نعطها أبدا االهتامم الواجب – وهي املهمة التي ميكن
وصفها بالـ(دراماتورج) .نعم فالدراماتورج ليس فقط هو
ذلك الشخص الذي يعكف عىل نص مرسحي ليهذبه بالحذف
وإضافة عنارص أخرى كالرقصة واألغنية (كام يتصوره البعض).
لكن الدراماتورجي هي مهمة أصعب من ذلك وأشمل ،هي
املهمة التي تتأسس عىل ما سبق وأن أرشنا إليه بـ(مالمح
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الفرقة هدفا وخصوصية) .الدرماتورج – سواء كان شخصا أو
هيئة – هو الحارس عىل قوام الفرقة ،هو الحافظ لطبيعتها،
هو ومبعنى أشمل الفرقة ذاتها .وحتى تتضح الصورة دعونا
نلقي بهذا املثال العميل :تخيل أنك مؤلف شاب كتبت نصا
محكام دراميا ،شهد له كل من قرأه بأنه نص (عظيم) ،وذهبت
به إىل فرقة ما .الطبيعي أن هذه الفرقة ومبا لها من مالمح
واضحة ولها هيكلها الفني املحدد ،ستقرأ النص عرب الدرماتورج
(شخصا أو هيئة) ،وستعود إليك باالعتذار أو القبول .يف حالة
القبول ال مشكلة هناك .لكن ستبقى املشكلة التي ستؤرقك
هي االعتذار .وستسأل نفسك ملاذا رفضت الفرقة نيص رغم
أنه ،وبشهادة كل من قرأه ورمبا منهم أعضاء يف الفرقة نفسها،
نص جميل .هنا ال بد لك أن تعرف أن الرفض ال يكون دامئا
لرداءة النص ،ولكن أيضا ألن ذلك النص الجميل ال يتوافق
ومالمح الفرقة ،ال يرثي هدفها ،ال يتسق ومفهومها عن املرسح
الذي تأسست من أجله .وهنا سنعود مرة أخرى إىل املثل
الذي رضبناه يف املقال السابق الخاص بـ(السياسة التحريرية
للصحيفة) و ...ما زال الحديث مستمرا.
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«مصر اليوم فى عيد» على مسرح نقابة الصحفيني

اختتم األربعاء  19يونيو فعاليات أسبوع «الدمج
الثقايف» ألطفال محافظتي جنوب سيناء والقاهرة
عىل مرسح نقابة الصحفيني ،والذي نظمتة الهيئة
العامة لقصور الثقافة خالل الفرتة من ٢٠ : ١٢
يونيه الجاري ،لدمج أطفال العاصمة والحدود ثقافياً
لرتسيخ الهوية الثقافية والتاريخية ورفع ثقافة الوعى
األثرى تعزيزاً لقيم اإلنتامء وحب الوطن وخلق جيل
مثقف واع مبفردات بالده وتاريخها العظيم.
بدأت فعاليات الحفل بتفقد معرض نتاج ورش
الفنية املنفذة بنقابة الصحفيني خالل أسبوعى الدمج
ألطفال مطروح وأطفال الوادى الجديد إىل جانب
الورش الفنية التى صاغتها أنامل أطفال جنوب
سيناء لتصبح لغة برصية حسية ملموسة تعبريا عن
إبداعهم ومواهبهم الفنية وتعكس إنطباعاتهم
عن الزيارات التثقيفية للمواقع األثرية واملتاحف
التاريخية بالقاهرة والتى تضمنت  ٤٣ورشة تنوعت
بني ورش «الحيل ولوحات فنية ،رسم أيقونات
قبطية ،جداريات ورقية ،الخيامية ،نسجيات ،رسم
عىل الزجاج  ،خزف ،مجسامت ،حفر عىل الخشب،
أشغال ورقية ،ريليف ،مشغوالت بالخيش ،جدارية
ثنائية األبعاد بالصلصال ،موزاييك ،رسوم متحركة،
لوحات فنية ،حىل ،أورجامى ،ريليف ،ماكيت
للمواقع األثرية ،وأخر للبيئة السيناوية ،ورش خط
عرىب ،تصميم زخارف أسالمية ،حىل ،تشكيل بالخرز»

باإلضافة ملطويات بعنوان «شارع الصحافة ،الزراعة
ىف مرص الحديثة ،تاريخ مرص الحريب ،مرص مهد
الحضارات ،الفسطاط عبقرية املكان ،شخصيات
رائدة ىف التاريخ االسالمي» ..وغريها .
أعقب ذلك بداية أوىل فقرات الحفل بعرض فيلم
يسجل إنطباعات أطفال الوادى الجديد ومطروح عن
زيارة نقابة الصحفيني والورش املنفذة خالل الزيارات
 ،تاله عرض نتاج ورشة املرسح األسود للفنانة أمرية
سعد والفنان مصطفى إسامعيل بعنوان «حلمى

كوكب» املستوحى من إحدى الدروس العلمية
ليسلط الضوء عىل مسببات التلوث عىل الكرة
األرضية وعرض أسباب استحالة الحياة عىل كواكب
املجموعة الشمسية،
ثم عرض فيلم كارتون نتاج ورشة رسوم متحركة
تحت إرشاف عال الضوى ،كام قدم الفنان عمرو
حمزة استعراض تنورة ،وأوبريت «مرص اليوم ىف
عيد» بعرائس املاريونت ،إىل جانب عدة فقرات فنية
الستعراض مواهب أطفال جنوب سيناء والقاهرة ىف

تحريك عرائس املاريونت واملقبض وعرائس القناع،
واختتمت الفعاليات بتوزيع شهادات تقدير لألطفال
واملرشفني.
شهد حفل الختام أقيم الدكتور حسني الزناىت
السكرتري العام املساعد بنقابة الصحفيني ،ورئيس
إقليم القناة وسيناء الثقاىف ،ورئيس اإلدارة املركزية
للدراسات والبحوث ومدير عام ثقافة الطفل

أحمد زيدان

