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عبد الدايم

تعتمد أنشطة قصور الثقافة الرمضانية

نشاط إبداعى لقصور الثقافة أون اين فى رمضان :أمسيات شعرية وغنائية وعروض
مسرحية ومسابقات لأطفال والكبار وورش عمل لقصور الثقافة على اليوتيوب
اعتمدت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة الفعاليات واانشطة
الرمضانية التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور
احمد عواض حيث اعدت مجموعة متنوعة من الفعاليات اابداعية
ضمن ااجندة الرقمية الرمضانية التى تبثها وزارة الثقافة يوميا خال
الشهر الكريم وتاى ى اطار امبادرة االيكرونية
خليك ي البيت  ..الثقافة بن إيديك حيث تقدم اإدارة امركزية للشئون
الفنية عدد من العروض امسجلة لفرق اموسيقى العربية واإنشاد
الديني بالهيئة  -برنامج الليلة مرح ويتم خاله تقديم نقد فني
لعروض امواسم امرحية لنوادي امرح بالهيئة والتجارب النوعية
وفرق اأقاليم  -مروع حواديت من مر والذى يروى حكايات من
مختلف اأقاليم تعر عن طبيعة امجتمعات امحمية ثقافيا واجتاعيا
وبيئيا وأهم ما تتميز به امحافظات امرية -أفام رسوم متحركة
وتسجيلية وروائية  -ورش حرف بيئية ويدوية - .جوات افراضية
معارض منتجات الحرف البيئية واليدوية بالهيئة منها حرفة ي كل بيت،
صنايعية مر  ،ملتقيات نخلة ،املح  ،الحديد والخردة  ،مراسم سيوة
والنوبة .

اما اإدارة امركزية للشئون الثقافية تقدم أمسيات شعرية تضم
مقتطفات لشعراء أندية اأدب التابعة للهيئة بجميع امحافظات -
مسابقة مبدعون أون اين ي امجالن اأدي والفني ( القصة القصرة،
الشعر ،امقال ،العزف الفردي ،الغناء ،الرسم )  -مختارات من مهرجان
مرح الهواة لعام - 2019ورش فنية ومحارات  -اعال غنائية
مراكز تنمية امواهب  -ندوات توعية عن فروس كورونا يحار بها
متخصصون  -ورش فنية وثقافية لذوي القدارت الخاصة يصاحبها ترجمة
بلغةااشارة اى جانب استمرار إتاحة مجموعة من ااصدارت بصيغة
 pdfللقراءة والتحميل امجانية من اموقع الرسمى لوزارة الثقافة عى
شبكة اانرنت .
كا تقدم اإدارةامركزية للدارسات والبحوث مسابقات يومية ثقافية
وفنية متنوعة لكبار هى :
شباب لهم تاريخ وتتناول عدد من الشخصيات التى اثرت ى مختلف
مجاات الحياة  ،رموز قريتي وتدور حول السرة الذاتية أعام من
القرى امرية  -نساء فاعات وتستعرض ماذج نسائية رائدة ساهمت
ي تنمية مجتمعها  -أفضل سيناريو لفيلم رواي قصر حول أزمة كورونا.

هذا بااضافة اى مسابقات ثقافية وفنية متنوعة لأطفال هى اصنع
لعبتك لتشجيع اأطفال عى اابتكار  -فن الكاريكاتر لتنمية الخيال
اإبداعي لدى اأطفال  -أنا القاهرة عاصمة السام احتفاء بالقاهرة
عاصمة الثقافة ى العام ااسامى وتستهدف اكتشاف اكتشاف قدرات
الرسم لدى النشء الجديد  -مسابقة «إنشاد ديني» اختيار اموهوبن ي
هذا امجال  -حكاية وفزورة وتهدف اى اثراء معارف ااطفال  -معلومة
وأثر وتدور حول اآثار وامعام امرية والشخصيات عر التاريخ .
وورش فنية لأطفال لصناعة ااراجوز  ،عرائس اماريونيت ،الفانوس،
الطباعة ااستنسل  ،طرق عى امعادن ،خزف  ،أساك نحاس  ،حي،
كواج ،صلصال ،أوريجامي ،ماسكات قص ولصق ،كروت التهنئة  ،إعادة
التدوير  ،وغرها .
وايضا ورش حرف يدوية للكبار ي مجاات الجلد ،النسيج امستحدث،
الطرق عى النحاس ،الخرز ،جلود صناعية ،الخيامية ،مجسات الخرز
وغرها .

أحمد زيدان

فوازير سينما مصر

على قناة وزارة الثقافة وجوائز بقيمة  50ألف جنيه
جريدة كل المسرحيين

اعلنت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة عن تنظيم مسابقة يومية
بعنوان فوازير سينا مر من انتاج قطاع اانتاج الثقاى برئاسة الفنان
خالد جال وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب
تبث ى الخامسة والنصف مساء عى قناة وزارة الثقافة باليوتيوب يوميا
طوال شهر رمضان وتاى ضمن فعاليات امبادرة االيكرونية خليك ى
البيت  ..الثقافة بن ايديك وتهدف اى استعادة اجواء زمن الفن الجميل
وتنشيط الذاكرة من خال فتح سجات تاريخ السينا امرية عن طريق
اعادة تقديم مشاهد خالدة من اعظم اافام التى رسخت ى اذهان
ووجدان اامة  .امسابقة رؤية واخراج الفنان خالد جال وامخرج امنفذ

عا فهمى ومثل مشاهد مختارة من اهم ااعال السينائية امرية
يؤديها شباب الدفعة الثانية من قسم التمثيل باستوديو مواهب مركز
اابداع وعى امتسابق معرفة اسم الفيلم  ،امخرج  ،امؤلف واابطال
الرئيسين ويتم استقبال ااجابات عى الريد االيكروى الخاص بوزارة
الثقافة  e.m.culture@gmail.comحيث تم رصد  10جوائز مادية
بقيمة  50الف جنيه تسلمها وزير الثقافة ل 10فائزين عقب انتهاء عيد
الفطر امبارك بااضافة اى جوائز اخرى عينية عبارة عن مجموعات كتب
من اصدارات الوزارة امتنوعة ى مختلف مجاات امعرفة .
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«موهبتك في بيتك»

مبادرة لتوجيه الربية المسرحية بالحوامدية تنتهي  15رمضان
يستمر توجيه الربية امرحية بإدارة الحوامدية التعليمية
ي العمل عي اكتشاف امواهب الفنية ،رغم ااجراءات
ااحرازية الوقائية الخاصة منع تفي فروس كورونا ،حيث
بادر توجيه الربية امرحية بإدارة الحوامدية التعليمية
بتفعيل مبادرة “ موهبتك ي بيتك “ والتي تهدف إى
اكتشاف امواهب امرحية امختلفة ي كافة امجاات من
خال امنزل وقد اقت التجربة نجاح منقطع النظر من

جريدة كل المسرحيين
العدد 661
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خال تشجيع امواهب من أولياء اأمور الذين عروا عن أنها
تجربة تتيح اكتشاف مواهب أبنائهم داخل امنازل .
من جانبه أكد اأستاذ عصام القوي مدير عام اإدارة عي
أن امبادرة تأي ي تلك الظروف التي مر بها جميعا مع وجود
الطلبة ي منازلهم ..فكان دورنا ي أن نجعل هذا الوقت .هو
وقت استثار وليس وقت فراغ  ..واسار امسابقة حتى 15
رمضان .

[

متابعات

[

وتقوم امبادرة عى أن تقوم كل موهبة من مرحلة رياض
اأطفال حتي امرحلة الثانوية بتسجيل فيديو بعملها الفني
وإرسالها لتوجيه امرح باإدارة ،وسوف يحظى كافة
امشاركن يجوائز تقديرية ضمن مبادرة “ موهبتك ي بيتك”
وأوضح ريف شمس موجه اول الربية امرحية بإدارة
الحوامدية التعليمية أن عدد امشاركن الذين حققوا أكر عدد
من امتابعة وامشاركة وأعجاب لجنة التحكيم تجاوز الستون
مشرك ،مؤكدا أن امبادرة تعتمد عى استخراج كل امواهب
الدفينة واظهارها اى النور وبث روح التنافس بن الجميع
وتابع شمس أن امبادرة تشمل مجاات غناء – مثيل – عزف
عى ااات اموسيقية – اانشاد الدينى – تجويد القران
الكريم – تقليد ااصوات واى مواهب اخرى
واوضح شمس موجها حديثه للمواهب كل ما عليك
إرسل فيديو موهبتك من بيتك عى رقم الواتس اب
 01224959696وانتظر امفاجآت والجوائز القيمة
قال الفنان القدير سيد جر انه سعيد بامشاركة ي تحكيم

05

تلك امواهب ضمن مبادرة وزارة الربية والتعليم موهبتك
ي بيتك وقام بتحية القامن عى امبادرة ومن بينهم موجه
اول الربية امرحية بالحوامدية ريف شمس الدي ،مشرا
إى دعمه للمبادرة والتي تتفق والظروف ااستثنائية التي مر
بها الباد وا تقطع التواصل بن امواهب الفنية وجمهورها
عر افكار خاقة جديدة تساهم ي نر الفن وترقى بالذوق
العام وتدعم امواهب الفنية الصغرة .
يذكر أن امبادرة برعاية توجيه الربية امرحية بادارة
الحوامدية التعليمية وتحت إراف عصام القوى مدير
اإدارة والدكتور محمود خطاب وكيل اادارة وناهد كريم
مدير الخدمات الربوية وعمر أبو رجب امدير اماى  ،و
تم تصعيد  12مراكز أوي باختيار لجنة التحكيم امتمثلة ي
الفنانن عصام رشوان و سيد جر كضيوف رف .

أحمد زيدان
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أجندة رقمية للثقافة احتفاا بشهر رمضان:

عبد الدايم :محتوى إبداعى إليكرونى متنوع
استمرارا للرسالة التنويرية خال شهر رمضان

جريدة كل المسرحيين

ضمن الجهود الكبرة التي تبذلها وزارة الثقافة ضمن مبادرة
الثقافة بن أيديك والتي اطلقتها الوازرة مؤخرا لتقدم
الفعاليات الثقافية والفنية عر قناتها باليوتيوب حتى تظل
الثقافة داعمة للمواطن وجدانيا فرة الحظر حثا له عى البقاء
بامنزل والتمتع بوجبة دسمة من الثقافة والفن واابداع .
كنات منذ أيام قد أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير
الثقافة اجندة الفعاليات خال شهر رمضان والتى تاى تحت
مظلة امبادرة االكرونية خليك ى البيت  ..الثقافة بن ايديك.
اكدت عبد الدايم اهمية استكال التحول الرقمي لكافة
القطاعات والذي ساهم بشكل فعال ي استمرار الرسالة
التنويرية للثقافة امرية رغم ااحوال الطارئة التى مر بها
الباد حاليا  ،واضافت انه احتفاا بشهر رمضان تم اعداد
اجندة رقمية يبث محتواها عى القناة الرسمية لوزارة الثقافة
باليوتيوب
www.youtube.com/channelUC8McPibRT36QSjnt4eGucNw
والحسابات الخاصة بالقطاعات عى مواقع التواصل
ااجتاعى وتضم مجموعة من اانشطة امسجلة وامسابقات
التى تهدف اى اثراء الحصيلة امعرفية لجموع امرين من
مختلف الرائح العمرية اى جانب انشطة خاصة بااطفال
 ،وتابعت انه تم انتقاء العديد من العروض التى تهدف اى
الحفاظ عى الهوية وتنمية الوعى وترز دور اابداع ى بناء
اانسان وتطوير امجتمع بااضافة اى اامسيات الروحانية
التى تناسب اجواء الشهر امعظم .
العدد 661
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يشار ان محتوى ااجندة الرقمية يضم ماذج مختارة من من اللقاءات الفكرية ضمن برنامج اقرا معانا وتستضيف نخبة
من مبدعى مر والدول العربية منها تونس  ،امغرب  ،ااردن
انشطة قطاعات وزارة الثقافة وتشمل :
 ،السودان  ،فلسطن والسعودية وتتضمن قراءات لنصوص من
• المجلس اأعلى للثقافة
اعال ادبية متنوعة اى جانب عدد من امحارات التثقيفية
اعد امجلس ااعى للثقافة بامانة الدكتور هشام عزمى سلسلة
ى اصار سلسلة ثقافة اون اين تناقش العديد من القضايا
امعارة وتطلق الكثر من رسائل التوعية منها سبل ااستفادة
من اوقات الفراغ  ،دور الفن ى مواجهة اازمات  ،الدولة
والفنون الجميلة  ،النشاط البدى ى زمن الكورونا وغرها .
• دار الكتب والوثائق القومية
أعدت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفن
محمد موى ملفا يضم مجموعة من كنوز الوثائق التاريخية
عن ااجراءات التى كانت متبعة ى مر خال شهر رمضان
ومستندات عن ثبوت رؤية الهال وغرها اى جانب ملف اخر
بعنوان دوريات رمضان ويشمل عدد من ااصدارات الصحفية
التى تضمنت موضوعات متنوعة عن الشهر الكريم بااضافة اى
مسابقة ثقافية دينية لاطفال من  12 9-سنة بعنوان كل يوم
سؤال اعدها مركز بحوث أدب الطفل وتقام امسابقة اعتبارا
من  1حتى  27رمضان حيث يتم نر سؤال يوميا عى حساب
امركز موقع التواصل ااجتاعى الفيس بوك www.facebook.
com/adbtel
• الهيئة المصرية العامة للكتاب
أتاحت الهيئة امرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم
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الحاج قراءة نخبة من العناوين الهامة لكبار الكتاب بااضافة
اي كوكبة من الندوات النادرة لعظاء الفن والفكر واادب
والتى اقيمت ضمن فعاليات معرض القاهرة الدوى للكتاب
عر دوراته امتتالية وذلك عى اموقع الرسمى لوزارة الثقافة
/http://www.moc.gov.eg/ar/home
• دار اأوبرا المصرية
تقدم دار اأوبرا امرية برئاسة الدكتور مجدى صابر عدد
من اأمسيات الروحانية منها سهرة دينية مصاحبة أوركسرا
أوبرا القاهرة وفرقة اموسيقى العربية مشاركة نخبة من نجوم
الطرب بااوبرا  ،احتفالية فنية ي حب مر مناسبة ذكرى
انتصارات العار من رمضان  ،امسية مع اموسيقار عمر خرت
 ،امسية طرب زمان وتضم مقتطفات من حفات لكل من هدى
سلطان  -سعاد محمد  -وديع الصاي  -صباح فخري  ،سهرة مع
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عالقة الغناء الشعبى هم محمد رشدی  -شفيق جال  -سید عبارة عن مجموعات كتب من اصدارات وزارة الثقافة .
اساعيل  -زينب يونس  -محمد العزي  ،سهرة دينية مع آمال
ماهر ونجوم الغناء العري باأوبرا احتفاا بليلة القدر .
• المركز القومى للمسرح والموسيقى
والفنون الشعبية
• قطاع اإنتاج الثقافى وصندوق التنمية يقدم امركز القومي للمرح واموسيقى والفنون الشعبية
الثقافية
برئاسة الفنان يار صادق سلسلة حلقات بعنوان حلوة بادي
يطلق قطاع اإنتاج الثقاى برئاسة الفنان خالد جال وصندوق تتناول مشوار مجموعة من رواد الفن الشعبي مع إلقاء
التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب مسابقة الضوء عى امأثور القوي الغناي يقدمها الدكتور محمد أمن
بعنوان فوازير سينا مر حيث يتم عرض مشاهد من اشهر مدير إدارة تراث الفنون الشعبية كا تتناول موضوعات اخرى
اافام السينائية يؤديها شباب الدفعة الثانية من استوديو منها التنوع الثقاي ى مر  ،اموال  ،اعياد الربيع  ،العادات
امواهب مركز اابداع وعى امتسابق معرفة اسم الفيلم الفلكلورية ى موسم الحج وغرها بااضافة اى عدد من اافام
وامخرج وامؤلف واابطال امشاركن وارسال ااجابة عى الريد التسجيلية تروى مشوار كوكبة من رواد فن امرح منهم
االيكروى الخاص بالوزارة  e.m.culture@gmail.comوتم يوسف وهبى  ،عبد الرحيم الزرقاى  ،فؤاد امهندس  ،شويكار
رصد  10جوائز مادية بقيمة  50الف جنيه وجوائز اخرى عينية وغرهم .
• المركز القومى للسينما
يشارك امركز القومى للسينا برئاسة الدكتورة سعاد شوقى
مجموعة من اافام الوثائقية والتسجيلية النادرة التى تتناول
العديد من رموز واعام مر وااحداث التاريخية التى شكلت
جزء من التاريخ الحديث للوطن خاصة حرب اكتوبر امجيدة
منها موكب النر والكيلو  19والذى يضم مشاهد واقعية توثق
بطوات الجيش امرى الباسل ولحظات العبور العظيم .
• المركز القومى لثقافة الطفل
يبث امركز القومى لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد
الحافظ ناصف يومياً عى قناته باليوتيوب
https://www.youtube.com/channel/UCr88CPRYeu4hMGRrXRlqerQ
انشطة متنوعة تعمل عى تنمية قدرات النشء اى جانب
برامج متعددة تهدف اى نر التوعية مختلف صورها
والتعريف باأحداث الجارية باإضافة إى فوازير امسحراى
ولولو ومورا والتى تهدف إى إثراء معلومات اأجيال الجديدة
وفتح أفاق معرفية بأساليب جذابة

[

متابعات

[

08
صفحات من كتاب

المسرح اإسماعيلى مابن النشأة وطلوع القرن 21
ي� �ع ��د ال� �م� �س ��رح ��ى ال� �ك� �ب ��ر م� �ح� �م ��د ح �س��ن
إب� ��راه � �ي� ��م  ...أح� � ��د أه� � ��رام� � ��ات ال� �م� �س ��رح
اإس �م ��اع �ي �ل ��ى ،و أه � ��م ف �ن ��ان ��ى ال �م �س��رح
باإسماعيلية ،فهو ع��اش ط��وال حياته
م��رب�ع� ً�ا ع�ل��ى ع��رش��ه ،وك ��ان وم� ��ازال يشار
إليه بالبنان ،وال��ري��ادة ،والنبوغ وعندما
قاد الثقافة جعل منها منارة بثت من
خالها إشعاعات براقة في كافة مجاات
ااب � � � � ��داع ،وح� �ق� ��ق م� ��ن خ ��ال� �ه ��ا إن � �ج� ��ازات
عظيمة ،فهو المعلم ال��ذى س��ار على
ن�ه�ج��ه ال �ك �ث��ر م ��ن اأج� �ي ��ال ال ��ى ت�ع��اق�ب��ت
بارعا ايقل براعة
ممثا
عليه ...لقد كان
ً
ً
عن شكرى سرحان ،وعن يوسف شعبان
وغ��ره�م��ا ،إض��اف��ة إل��ى ن�ب��وغ��ه ف��ي عالم
أيضا في عام
التنكر والمكياج ،ونبوغه
ً
اإخراج المسرحى ليصنع لنفسه منظومة
فنية متكاملة

مجدى مرعى

جريدة كل المسرحيين

الفنان الكبر محمد حسن إبراهيم
أوا  /أعماله في عالم التمثيل المسرحى
ً
ــ وعند الحديث عن بدايته ..فإننا نرجع إى الوراء كثرا
حيث أصدر محافظ اإساعيلية وقتئذ قراره إبان فرة
النكسة بتشكيل فرقة اإساعيلية امرحية ،بفضل السعى
الدؤوب من الفنان الراحل عاشق الهواية  /أحمد حسن
الرقاوى  ..امؤسس الحقيقى للمرح اإساعيى ،ورفيقه
امخرج القدير الراحل  /حسن عامر  ..وبناء عليه تم تكليف
الرقاوى بعمله كمدير فنى للفرقة ،لتواصل الفرقة عملها ي
أصعب الظروف وأقساها ،ومن ثم تقدم الفرقة عام 1968
وعى مرح قر ثقافة الزقازيق ،مرحية « رخ ي جدار
الخوف « تأليف الكاتب الصحفى القاى  /محمد صدقى
وإخراج  /عى الغندور ،ويقوم ببطولتها  :أحمد حسن
الرقاوى ،وإبراهيم راشد ،والشاب الواعد  /محمد حسن
إبراهيم ..والفنانة امعروفة  /شوشو سامة ..اممثلة مرح
الطليعة ى ذلك الوقت
ـــ قام ببطولة مرحية « العادلون « ألبر كامى ،وإخراج /
نبيل يحى وشاركته أيضا النجمة  /شوشو سامة
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ــ قام ببطولة مرحية « قول يارب « تأليف  /صاح إبراهيم  /حسن عامر ليقوم ببطولة عدة مرحيات منها» ليه كده «
 ..وهى من إخراج امخرج اإساعيى الكبر  /حسن عامر ..،تأليف /أحمد النيداى ،باإشراك مع الفنانة  /شوشو سامة،
وتشاركه البطولة أيضاً الفنانة  /شوشو سامة ،والفنان الراحل والفنان الراحل  /يرى خلف
ــ ويقوم ببطولة عملن متتالين من إخراج الفنان /
 /يرى خلف ،ويتم العرض أيضاً عى قر ثقافة الزقازيق..
ـــ وتتواى أعال الفنان  /محمد حسن إبراهيم ،مع امخرج حسن عامر ..أيضاً عام  1969وها « ي حب مر « و

[

متابعات

[

إبراهيم  ..والتى بدات عقب العودة إى مدينة اإساعيلية
عقب اإنتصار ي حرب أكتوبر امجيدة عام  ،1973نجد أنه
يشارك ى رواية كانت هى امياد الحقيقى لفرقة اإساعيلية
امرحية ..حيث أى إى الفرقة عام امخرج  /رأفت الدويرى
..ليجمع أعضاء الفرقة حول رائعة الكاتب  /نجيب رور
« آه ياليل ياقمر « والتى استمرت بروفاتها تسعة أشهر
متواصلة ،ويقوم الفنان  /محمد حسن إبراهيم ..بدورى «
أمن وعسكرى « 4عاوة عى قيامه بامكياج ،ومن املفت
للنظر ى هذا العرض أنه ضم أغلب الرواد امرحين ومنهم
عى سبيل امثال ا الحر الفنانون الرواد :أحمد حسن
الرقاوى ،وأحمد الحداد ،وحسنى حسن ،وصفوت مخيمر،
ويرى خلف ،ومحمود عامر ،والفنانة  /شوشو سامة،
ومحاسن النجدى  ،ومحمد الباروى ،وإبراهيم موى ،ومحمد
شومان ،وجال أبو النور ،وسيدة امرصفى وغرهم
وقد حقق هذا العرض امركز اأول عى مستوى محافظات

مر ى مسابقات الثقافة الجاهرية التى أقيمت عى
مرح السامر بالقاهرة عام  ،1976وفاز الفنان  /محمد
حسن إبراهيم ...عى جائزة أحسن ممثل ما أهله لإنضام
إى الفرقة النموذجية التابعة لوزارة الثقافة ،وفاز الفنان
 /أحمد حسن الرقاوى عى جائزة خاصة كرائد من رواد
الحركة امرحية اإقليمية مر ،كذلك فازت الفنانة  /شوشو
سامة ..عى جائزة أحسن ممثلة،ما أهلها للعمل ى مرح
الطليعة ،وفاز الفنان  /عبد الرحمن نور الدين ...عى جائزة
أحسن ديكور ،وفاز الفنان اموسيقى  /نر السمطى عى
جائزة أحسن موسيقى ،وقد حر العرض الكاتب امرحى
الكبر  /نجيب رور  ،كاتب النص ،وووفد كويتى صحفى،
ولفت هذا العمل أنظار الحركة امرحية وكان عودة قوية
بعد فرة امعاناة والشقاء والغربة التى اقتها الفرقة أثناء
فرة التهجر
ــ قام ببطولة « أمسية السام « وهى من إعداد وإخراج /
نبيل يحى وشاركه البطولة الفنانون الرواد  /حسنى حسن،
ومحمود الدمراى وعرضت ى مهرجان الثقافة الذى أقيم
بقر ثقافة امنصورة
ــ وى عام  1977قام الفنان  /محمد حسن إبراهيم
...ببطولة أول عرض تجريبى وهو « الجلف « تأليف /
أنطون تشيخوف ،وإخراج  /عى عبد العزيز  ..الذى أرى
دعائم امرح التجريبى باإساعيلية ،وشاركه البطولة الرائد
امرحى الكبر  /حسنى حسن  ،والفنانة  /عايدة عبد العزيز،
والفنا ن  /طارق حسن ،وعى حسن ،وعى الشوربجى
ــ وى عام  1978قام ببطولة مرحية» الناس الى تحت
« تأليف  /نعان عاشور ،وإخراج الفنان الكبر /محمد
سام ،الذى كان يشغل منصب مدير إدارة امرح بالثقافة
الجاهرية ،وامرح
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جريدة كل المسرحيين

« عار يابلد « تأليف  /سمر عبد الباقى ،ويشاركه البطولة
الفنانون  :يرى خلف ،وشوشو سامة وإبراهيم عى،
وسيد عباس،وإمان سليان  ،التى انضمت للفرقة لتؤكد أن
اإساعيلية محافظة وادة بالفنانن
ـــ ويشارك الفنان  /محمد حسن إبراهيم ..ى رائعة امخرج
 /عبد الرحمن الشافعى ..حيث تجمع حشد كبر من فناى
امرح اإساعيى حوله ،ليقدموا عرضاً مرحياً رائعاً،فكان
الحدث اأكر الذى اهتزت له جميع اأوساط الفنية ،وهو
مرحية « الناس والبحر « امأخوذة عن « طيور البحر «
مارسيل فانيول،وأسند للفنان  /محمد حسن إبراهيم ..
بطولة هذا العرض وشاركه فيه الفنانون  /محمد يوسف
وزكريا غزاى وحسن عامر ويرى خلف وشوشو سامة
وسليان الروى ونجيب عامر وتم العرض عى مرح قر
ثقافة الزقازيق
ــ وانتقا مرحلة أخرى من حياة الفنان  /محمد حسن

09

[

نحقيق

[

10

وداعا ..عاشقة المسرح ناهد عز العرب
ودع المسرح المصري اأس�ب��وع الماضي واح��دة من أه��م وأب��رز النقاد المسرحين ،وه��ي الناقدة والشاعرة والكاتبة ناهد عز العرب

الي أثرت الحركة المسرحية المصرية بإسهامات نقدية كثرة وممزة ،كما كانت شاعرة متمزة ولها عدة دواوين.

ات �ص �ف��ت ع ��ز ال �ع ��رب ب�م��وض��وع�ي�ت�ه��ا ال �ش ��دي ��دة ،ف �ك��ان��ت ص��اح �ب��ة ق �ل��م م �م��ز وم��وض��وع��ي وب �ن ��اء وع ��رف ��ت ب��دع�م�ه��ا ل �ح��رك��ة م �س��رح ال �ه��واة

والمستقلن وم�س��رح الثقافة الجماهرية ،فكانت داع�م��ة للشباب بشكل كبر ،د دفعت العديد م��ن اأج�ي��ال المسرحية إل��ى التحقق
وك ��ان ل�ه��ا أس�ل��وب�ه��ا ال�م�م��ز وال�م�خ�ت�ل��ف ،تعتمد ف��ي ن�ق��ده��ا ع�ل��ى ال�ت��وج�ي��ه ال��دائ��م ن�ح��و اك�ت�ش��اف اأخ �ط��اء وم�ع��ال�ج�ت�ه��ا .وه ��ذه بعض

شهادات للمسرحين عنها وعن مواقفها المختلفة و رصد سريع أصداء رحيل هذه القامة المسرحية والفنية الكبرة .

رنا رأفت

جريدة كل المسرحيين

ستظل مواقفها الرائعة في ذاكرتنا
قال الناقد وامؤرخ «عمرو دوارة :برحيل الناقدة امرحية
ناهد عز العرب فقدت الحركة امرحية قامة متميزة وقلم
نزيه ،انحاز داما للقيم النبيلة ،وفقدت أنا عى امستوى
الشخي ومعي عدد كبر من اأصدقاء امشركن شقيقة
غالية وزميلة عزيزة ستظل مواقفها الرائعة ي ذاكرتنا ،لندعو
لها ما بقي من العمر بالرحمة وامغفرة وجنة الخلد بإذن
الله .أضاف  :لقد مثل ي خر رحيلها صدمة قاسية جدا خاصة
وأن روحها الطاهرة كانت ترفرف عى محادثتي مع الصديق
الفنان القدير يوسف إساعيل  -رئيس امهرجان القومي
للمرح قبل ساعه بساعة فقط ،كنا نتحاور ي كيفية
استقطابها لفعاليات امهرجان لاستفادة من خراتها الكبرة،
وكان يتساءل عن أسباب اختفائها عن الساحة خال السنوات
اماضية فكانت إجابتي امخترة هي عزة النفس والكرياء با
غرور ،ورفضها القاطع اختاط الحابل بالنابل وضياع كثر من
القيم التي تربينا عليها ومسكنا بها طوال مشوارنا الفني.
إن ريط الذكريات بتفاصيله الرائعة م يركني لوهلة منذ
ساعي لخر رحيلها ،وما أجمل الذكريات حينا تكون ساتها
اأساسية ااحرام والتقدير والعطاء با مقابل وتتضمن كثر
من امواقف امرفة التي تؤكد عى صدق مشاعرها ووعيها
الكبر وثقافتها الحقيقية .تابع دوارة :أتذكر جيدا اللقاء اأول
بيننا ي فراير  1984مع افتتاح فعاليات «امهرجان اأول
للمونودراما» الذي نظمته الجمعية امرية لهواة امرح
مرح الطليعة ،كانت ي بداية عملها الصحفي والكتابة عن
الفعاليات امرحية والعروض مجلة اإذاعة والتليفزيون،
لفت نظرها نجاح مجموعة من الشباب ي استقطاب نجم
كبر بقامة نور الريف ليشاركهم إخراج عرض مهرجانهم،
كا لفت نظرها دقة التنظيم وميز امستوى الفني لعروض
امهرجان وتألق عدد من الوجوه الجديدة وي مقدمتهم :خالد
صالح ،عبلة كامل خالد الصاوي ،عمرو عبد الجليل ،ماجد
الكدواي ،منر مكرم ،محمد شومان ،عزة الحسيني،
فأفردت عدد من الصفحات بامجلة للمهرجان ،وأتذكر جيدا
كلمتها التي كتبتها ي مقدمة اموضوع اأول( :الطريق إى
مرح الطليعة مفروش باأفيشات التي تعلن عن امناسبة،
والجمهور الكبر يتزاحم للحضور ،والنداءات ا تنقطع عى
رئيس امهرجان الفنان عمرو دوارة الذي يتحمل كثر من
امسئوليات ومع ذلك فاابتسامة ا تفارقه ،منذ ذلك اليوم
توثقت صداقتنا لنبدأ مرحلة جديدة من الزمالة بامشاركة معا
بعدة لجان للتحكيم مهرجانات الثقافة الجاهرية (هيئة
قصور الثقافة) ،فنتجول من خالها بجميع أقاليم مر ونؤكد
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عمرو دوارة

11

متوي حامد

عمرو دوارة  :أقرح تكريمها بالمهرجان القومي بكتاب
يتضمن مقااتها ويكون شاهدا على العصر
معا مدى حرصنا عى رعاية امواهب الشابة وصقلها وتيسر
كثر من امعوقات التي تواجههم .كذلك أتذكر موقفا أثار
دهشة الجميع عندما تأخر رف بعض بنود ميزانية مهرجان
نوادي امرح باإساعيلية لتبادر هي عى الفور بتقديم
قرض ماي كبر إدارة امهرجان لحن إنهاء باقي اإجراءات
اإدارية!! لذا فقد كان من امنطقي أن نستفيد من خراتها
الفنية ودعمها امستمر أنشطة الشباب ي مشاركاتها بلجان
امشاهدة والتحكيم بعدة مهرجانات ومن أهمها  -من وجهة
نظري  -مهرجانات :الضاحك اأول والثاي عامي ،1996 ،1994
مهرجان امرح الشعبي عام  1995وغرها ما أهلها بجدارة
لتكرم من خال فعاليات «مهرجان امرح العري» بعد ذلك.
ويرى دوارة أن القارئ أو الناقد امتخصص امتتبع مقااتها
مجال النقد امرحي مكنه عى الفور إدراك مدى حرصها
عى البناء وليس الهدم وذك بالتوجيه الهادئ وتسجيل امزايا
والنقاط امضيئة قبل رصد السلبيات ،وهي ي هذه النقطة
تذكري بكتابات الناقدات الثاث الرائعات رحمهم الله (فوزية
مهران ،سناء فتح الله ،د.نهاد صليحة) وذلك بالطبع مع
اختاف مستوى التخصص والتوجهات بينهن ,والحمد لله م
تنقطع الصات بيننا برغم اختاف الظروف ومشاغل الحياة
واعتزالها امتابعة امنتظمة للعروض امرحية خال السنوات
اأخرة .تابع  :ومن النقاط امضيئة التي يجب تسجيلها هو
سعادتها البالغة بانجازي موسوعة امرح امري امصورة
بأجزائها السبعة عر ،حيث قامت بتخصيص مقال نقدي عنها
وعن أهميتها مجلة اإذاعة والتليفزيون أثناء فرة رئاستها
للتحرير ،ثم وفائها بوعدها بااتصال ي لتسليمي جميع الصور
امرحية التي بأرشيفها الخاص استكال أو تجويد الصور
باموسوعة
وأخرا كانت مشاركتها اإيجابية خال شهر أكتوبر اماي

حينا سارعت بتأييد مبادري لاحتفال بذكرى مرور مئة
وخمسن عاما عى تأسيس امرحي امري وتخصيص عام
 2020عاما للمرح ،وبالفعل قدمت بعض ااقراحات
اإيجابية التي بإذن الله سوف ترى النور بفعاليات الدورة
الثالثة عر للمهرجان القومي للمرح امري كا وعدي
رئيسه الحاي الفنان يوسف إساعيل.
ولهذا كله أتقدم باقراح تكرمها بفعاليات امهرجان وإصدار
كتاب يتضمن أهم مقااتها امرحية ليكون شاهدا عى العر
وتستفيد منه اأجيال الحالية والقادمة بإذن الله ،كا أمنى ان
تجمع مقااتها ي كتاب يوثق أفكارها و كتاباتها امبدعة .
الحب والشغف والجمال
وصفت الناقدة د .وفاء كالو الراحلة ناهد عز العرب بقولها
 :هي « الحب والشغف والجال...الصدق ي أبهى صوره،
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متولي حامد  :جيلي لن ينسى قلمك الذي
دفع بنا نحو المسرح

الوعي امثر بامعنى والهدف واليقن امطلق بالحياة واإنسان.
م تكن ناهد عز العرب شخصية عادية لكنها استثناء مدهش.
كانت تتصف بالنقاء والرونق والبهاء و الحضور الامع والثقة
العارمة وعشق امرح الذي هو الحرية واإبداع والجدل
والجال .أضافت :التقينا كثرا ي الحياة و جمعتنا برامج
التليفزيون كضيوف مناقشة قضايا ثقافية وفنية ،و أذكر أنها
كانت صاحبة آراء ثائرة ،و تدافع بقوة عن أرائها التي تتجه
دوما نحو ثراء الحركة امرحية وتصعيد الجال الباحث عن
اإرادة واإنسان.
كانت ناهد عز العرب تقوم بإعداد برنامج «رفع الستار»
أشهر الرامج التي تناولت الواقع امرحى امري عى امتداد
سنوات طويلة ،و جمعتها بامذيعة امتميزة نانو حمدي عاقة
فكرية وإنسانية شديدة الراء انعكست عى الحضور الامع
القوى للرنامج الشهر الذي تابعه الجمهور العريض بشغف،
وأذكر إننى كنت ضيفة ى العديد من الحلقات التي تناقش
عروض امرح وكانت اأسئلة تأى حارة ساخنة تكشف
عن وعي ناهد وثقافتها الغزيرة وحسها الفني الجميل ،الذي
من امؤكد أن الواقع امرحى الحاي يفتقد وجود مثل هذا
الرنامج امؤثر .وي رسالة مبارة قالت :يا ناهد كل الوسط
امرحي واإعامي يتحدث عنك ،الجميع يشهدون انك
مدهشة مخلصة صادقة ومتميزة ،مقااتك بصاتك و رؤاك
ستظل حارة تكشف عن كيان إنساي فريد مسكون بالصدق
والجال ،لك كل الحب والتقدير يا جميلة الجميات وأيقونة
العطاء.
قلم رشيق يوجه بلطف
فيا قال الكاتب الصحفي والناقد محمد بهجت  « :الزميلة
العزيزة ناهد عز العرب ناقدة فنية ومرحية موهوبة ومثقفة
وصاحبة قلم رشيق يوجه بلطف وحتى عندما تتناول عما
فنيا بأسلوب ساخر تختار السخرية امهذبة التي ا تجرح أو
تؤدى إى إحباط فنان شاب ى أول طريقه ،وكثرا ما تناقشنا
أثناء حضور عروض مرحية وأكتشف من خال هذه امناقشة
ثراء امعرفة وتعدد مصادر الثقافة وبساطة الحى وعدم
اللجوء مطلقا إى التعام ،و كان بيننا داما سخرية مشركة
من النقاد أصحاب اأسلوب الحنجورى وهو تعبر اخرعه
عمنا الكاتب الساخر محمود السعدى ،ويقصد به امثقفن
امتقعرين لغة ،وعى امستوى اإنساي كانت العزيزة ناهد
أبسط من البساطة وكثرا ما دعوتها او دعتني هى لتناول
الطعام ي محات شعبية كالفول والطعمية والكري والكبدة
وامخ ،كا كانت قادرة عى اإنصات مشاكل اأصدقاء
واحتواء الجميع ،و لها أراء ذكية وأفكار مبتكرة ي موضوعاتها
الصحفية،
والعجيب أننا م نعرف اى ىء عن تفاصيل مرضها أنها كانت
تتعفف عن الشكوى رغم أنها الصديقة الطيبة التي يلجأ لها
الجميع ى وقت الضيق ،وبرحيلها يفقد النقد الفني وامرحي
بوجه خاص قلا مضيئا بالحكمة و امحبة والنقد البناء كا
نخر نحن أصدقاؤها قلبا طاهرا ولسانا عفا وصحبة طيبة
وأمنى أن تجمع مقااتها ي كتاب يوثق أفكارها و كتاباتها
امبدعة.
دعم مسرح اأقاليم
و ذكر الكاتب والناقد طارق عار أن عز العرب تعد واحدة
من أهم النقاد الذين عملوا ى جميع أنحاء الجمهورية ،وكان
دعمها واضحا بشكل كبر للحركة امرحية ى أقاليم مر
ولشباب امرحين والهواة  .وتابع قائا  « :كانت رحمه الله
عليها منتهجة نفس نهج الراحلة العظيمة ناهد صليحة ي
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نحقيق

[
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تشجيع امواهب وإظهارها إضافة إى أنها كانت من النقاد
و امحكمن غر القساة ي الحكم عى العروض التي تقدم،
خاصة أنها من أبناء الثقافة الجاهرية وتعلم العقبات
وامشكات التي تواجهنا ى تنفيذ العمل امرحى ،والفائدة
من تقديم اإنتاج امرحى ى الثقافة الجاهرية عى أبناء
اأقاليم ،كانت مدركة لكل هذة اأبعاد ،وبناء عليه كان قرارها
التحكيمى من القرارات التى تحظى بقبول وشعبية كبرة من
امرحين ى اأقاليم أنهم يدركون أنها تشعر بأوجاعهم و
تهتم ى عملها بإبراز مواطن القوة وامرتكزات التي يبنى عليها
عمل مرحى حقيقى ى اأقاليم يفيد ويرى القيم امرحية
والجالية واأخاقية للحركة امرحية ى مر ،كذلك كان
دعمها لحركات الهواة ،فكانت تقف بجانبهم وتستمع
مشكاتهم ،وقد كرست أغلب مقااتها لهذا ااتجاه بالفعل
ورحيلها يعد خسارة فادحة للحركة امرحية والنقدية.
واستطرد عار قائا « :عام  97كانت أول من قامت بعمل
حوار إذاعي معى أثناء عملها بإذاعة صوت العرب عن
تجربتي مع امخرج الكبر السيد فجل ى بسيون محافظة
الغربية ،عى شاطئ النيل و كانت تحمل اسم « من القمر»
وهي تجربة ى مكان مفتوح ،وكانت آنذاك تجربة مختلفة
عى مرح اأقاليم ،شاهدت العرض وقامت بعمل حلقة
مطولة مع كل صناع العمل وكان سينوغراف العرض هو د.
مدحت الكاشف عميد امعهد العاي للفنون امرحية ،كذلك
قدمت تحقيقا إذاعيا شاما عن أهمية إيجاد أماكن بديلة
للمرح ،ذلك أننا ي تلك الفرة كنا نعاى من غلق معظم
امسارح ودور العرض ،و نبهت أهمية توفر الفضاءات
البديلة للحركة امرحية ،حتى ا يتوقف اإنتاج امرحى ي
اأقاليم.
دفعت بجيلي إلى المسرح الساحر
وتحدث الكاتب متوي حامد عن دور الراحلة ناهد عز العرب
ي دعم جيله من امرحين فقال « :كنا نظن أن اأيام بعيدة
ولن تأى لكنها جاءت حارة تحمل معها أيام مرح الهواة،
ذلك بعد ان شكلتنا الحروف والكلات وعجبا أن ينتابك
العجز ي الكتابة عن الناقدة امبدعة ناهد عز العرب ..أضاف:
كيف تكتب عن هذه الرائعة التي بادرت وكتبت هي عنا
ودفعت بجيي إى عام امرح الساحر بعد أن آمنت مواهبنا
ي البدايات من خال مهرجان هواة امرح فلم تبخل علينا
بخراتها الطويلة و بابتسامة كانت ا تفارقها .تابع  :عرفت
الناقدة الكبرة من خال مهرجان امرح الشعبي وأشادت
ي ككاتب مرحي واعد ي مجلة الكواكب بعدها تقابلنا
كثرا وتابعت أعاي عى مرح الدولة وكانت داما ا تبخل
بالنصح واإرشاد لكل أبناء جيي حتى زماي ي مرح
اأقاليم أنها كانت مخلصة وعاشقة للمرح وداما ما كان
قلمها الجاد يحتضن الجميع ،وأذكر هنا واقعة حدثت أثناء
مهرجان امرح الضاحك ،فأثناء تقديم عرض مرحية (
عري امري) وهو من تأليفي وهي كانت عضو لجنة
التحكيم قال اممثل جملة داخل النص وهي أن لجان التحكيم
بزجاجة حاجة ساقعة ممكن يصعدوا عرض ،وبالطبع كان
ذلك داخل أحداث امرحية فغضبت ونهضت من امرح
رافضة ما قاله اممثل ،وتم استبعاد العرض من امهرجان.
كانت مبدعة حرة تعطي الجميع من وقتها بحب شديد.
وختم حامد بقوله :رحم الله امبدعة الكبرة ناهد عز العرب
نعم جاءت اأيام سيدي وا اصدق أنني اكتب عنك هذه
امرة .عزاؤنا أن سرتك باقية لدى جميع أبناء جيي الذي لن
ينى قلمك الجاد الذي دفع بنا نحو امرح وفنونه
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وفاء كالو

طارق عار

وفاء كمالو :رؤاها النقدية تكشف عن كيان
إنساني مسكون بالصدق والجمال
عاشقة المسرح
أوضح الناقد أحمد هاشم أن الناقدة ناهد عز العرب كانت
صديقة وزميلة عى الرغم من أنها سبقته ي مارسة مهنة
النقد بفرة طويلة ،وأن كان اقرابه منها كان ى بداية
التسعينيات من القرن اماي ،وأضاف« :كنت قد كتبت
مقاا بإحدى النرات امصاحبة أحد امهرجانات ى ذلك
الحن ،وكنت حديث التخرج ،وم أكن أعرفها معرفة شخصية
ولكن أعرفها كاسم امع ،وكانت تكتب ى مجلة امعة ي ذلك
الوقت هي مجلة «اإذاعة والتلفزيون» و كانت عز العرب
تختص بالكتابة للمرح عى صفحاتها دون غرها من النقاد،
وظلت بها حتى تقلدت منصب رئيس تحرير ورئيس مجلس
إدارة .كنت حديث العهد بالتخرج ،ومثل كل النقاد الشباب

يبحث عن الطريق ،وبعد كتابة امقال بعدة أيام وأنا ى الهيئة
العامة للكتاب أتابع طبع هذه النرة،
حيث كنت مديرا لتحريرها فوجئت بسيدة مرقة ابتسامتها
تسبقها و بصحبتها ى ذلك الوقت الناقد الراحل د .حازم
شحاتة الذى كنت أعرف اسمه فقط ،و قرأت له كثرا من
مقااته ،وم يكن قد حالفني الحظ بعد للتعرف عليها،
وأخرتني ساعتها أنها جاءت للتعرف عى صاحب امقال الذي
أعجبها بالنرة ،وهى الناقدة الكبرة صاحبة ااسم امرصع
بالكتابات امتميزة.
وتابع هاشم« :كانت عز العرب اسم له وزنه ي تلك الحقبة،
وى لقائنا عرت عن فرحتها مقاى وأثنت عى كتابتي كثرا
وتساءلت عن سبب عدم ظهوري كثرا ،وماذا ا أكتب ؟

طارق عمار :نهجت نهج صليحة في تشجيع
المواهب وعدم القسوة على الشباب
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مجدي الحمزاوي

13

السيد فجل

مجدي الحمزاوي :مرضت  3سنوات ولم يسأل عنها
أحد ورحيلها بصقة في وجه واقع في رديء
ومن ذلك الوقت ارتبطت بصداقة معها ،وبعد عام جمعتني
الصدفه بها ى رحلة لتحكيم عروض الثقافة الجاهرية ى
إقليم رق ووسط الدلتا ،فتعرفت أكر عى ناهد عز العرب
اإنسانة ،التي م تكن أقل ي جال شخصيتها اإنسانية من
جال كتابتها النقدية وتشجيعها لكل من ترى فيهم موهبة
جديدة ى مجاات امرح ،وقد مست ذلك أيضا ي عاقتها
مع زماي النقاد الذين يذهبون لتحكيم عروض مرحية ،و
يقيمون ندوات تطبيقيه عن العروض التي شاهدوها ،وكنت
شديد التحفظ ى الثناء عى مخرج أو ممثل أو مؤلف ،وهذا
كان خطأ منى لقلة خري ى ذلك الوقت ،ثم فؤجئت بهذه
القامة الفنية الكبرة تشع عينها بالفرح والسعادة حن ترى
ممثا مغمورا من إقليم أو قرية أو نجع موهوب ي عمله أو

مصمم للديكور أجاد تنفيذ أو تصميم عمله ،وغر ذلك من
اموهوبن ى مجاات امرح امختلفة ،وقد تعلمت منها
احقا أن ا أتحفظ عى اإطاق ي اإشادة بأي فنان تبدو منه
موهبة ى عمله ،سواء كان ممثا أو مخرجا.
واستطرد هاشم « تعددت جواى ى اأقاليم فيا بعد مع
هذه اإنسانة الراقية ،وكنت أستفيد منها كناقدة سبقتني عى
الطريق ،وأستفيد منها أيضا عى امستوى اإنساي وأتعلم منها
الكثر .كانت ناهد عز العرب مخلصة ى حبها للمرح رما
أنها م تحتاج عى امستوى امادي أن تذهب لأقاليم وقرى
الصعيد أو رق الدلتا ،م تكن تذهب ما كنا نحن كنقاد صغار
نبحث عنه ،وهو ما نتقاضاه من مكافآت نظر مشاركتنا ي
اللجان ،كانت ى ذلك الحن تعمل ى مجلة اإذاعة والتلفزيون
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السيد فجل :طاهرة القلب ،صادقة ومحبة
وحنونة

وغرها من امجات ،و كانت تذهب مشاهدة امرح من
منطلق حبها وعشقها فقط ،وكانت متفرغة للكتابة عنه وم
يكن يصدر عنها إا الحب للجميع ،لذلك أراها الناقدة امبدعة
التى رحلت بجسدها وم ترحل بكتابتها وبعشقها للمرح.
نظرة ثاقبة
وروى امخرج امرحى السيد فجل أنه أثناء تقدمه لتجربة
«من القمر» ى بسيون بالغربية ،مكان مفتوح حرت الناقدة
ناهد عز العرب معي ومع امجموعة الفائزة عى مستوى
الجمهورية حفل تكريم لنا تم ي القاهرة ،وأرت عى عمل
تكريم خاص بنا أنا وثاثة من زماي من بينهم الكاتب
امرحى طارق عار ،و استضافتنا ى الحسن استضافة كاملة
مع الناقد الراحل حازم شحاتة ومجموعة من الزماء النقاد
وتناولنا السحور سويا ،وكان هذا هو أول لقاء طويل ي
مع الراحلة ،وقد كانت عى امستوى اإنساي إنسانة طاهرة
القلب ،صادقة ومحبة وحنونة وكان تتحى بالكثر من الصفات
اإنسانية .أضاف :بدأت من ذلك الحن معرفتي بها وصداقتي
لها وكان لعز العرب عن جيدة ى قراءة العرض امرحى
وتحليله والكتابة بشكل جيد ومنمق وأدي عنه ،رحمة الله
عليها.
إلى مى ؟!
ووصف الناقد امرحى مجدي الحمزاوى الناقدة ناهد عز
العرب بأنها جزء أصيل من تاريخ امرح امري ،وخاصة
مرح الهواة امتمثل ي الثقافة الجاهرية ،وكانت تشتهر
بآرائها الصادقة التي ا تعرف امجاملة و لها نظرة ي عموم
امرح وماذا يجب أن يكون ،وأن امرح له غاية و رسالة
تنويرية .أضاف:
نشأت ناهد عز العرب وسط مجموعة هامة من النقاد،
الناقدة الراحلة د .نهاد صليحة رحمها الله ،وزينب منتر
وسناء فتح الله وغرهن ،فرسخت ناهد عز العرب القول
بوجود ناقدات مرح ي مر ،خاصة بحضورها ى جميع
اأماكن التى تقدم امرح ي مر ،و تم اإستعانه بها ى
الثقافة الجاهرية منذ السبعينيات وكانت تذهب إى جميع
أقاليم مر با استثناء ،حتى داهمها امرض ي الفرة اأخرة.
وتابع الحمزاوي :ا يجب أن نقف عند القول بأن ناهد عز
العرب ناقدة صحفية فقط فهي مبدعة ،كانت تكتب القصة
والشعر وتغطى كل مجاات الفنون واأدب ،امرات اأوى
التي التقيت بها فيها م تكن ى امرح إما كانت ي أمسيات
أدبية ومهرجانات شعرية ،وكان ذلك ى أواخر السبعينيات.
لذلك ا يجب أا نحر قيمة ناهد عز العرب ي كونها
ناقدة مرحية فقط ،حيث كانت مرحية مبدعة و صحفية
جادة .إستطرد قائا :لأسف الشديد نحن نحتفي بامبدعن
بعد موتهم فقط فقد مكثت ناهد عز العرب ي بيتها ثاثة
سنوات مريضة ،وم يسأل أحد عنها ،واستبعدت ى العر
سنوات اأخرة عن أى فعاليات ثقافية  ..ونتساءل ماذا ؟! إى
متى سنظل نحتفي بامبدعن بعد موتهم .إن رحيل ناهد عز
العرب بعيدة عن الحقل الثقاي والفني يعتر بصقة ي وجه
هذا الواقع الفني الرديء الذي ا يشعر بوجود قيمة إا بعد
رحيلها.
اإنصاف في عالم آخر
ونعت الكاتبة امرحية رشا عبد امنعم الناقدة الراحلة قائلة
« مع السامة يا ناهد  ..الناقدة امهمة التي ظلت مخلصة
بتفاي لكل ما أحبته حتى لو أرها ..اإنصاف ينتظرك ي عام
آخر.
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حصلت على جائزة اأوردراما..

كرمة سامي :الهوية همي اأول
د .كارمة سامي أستاذ للدراما بقسم اللغة اإنجلزية ،بكلية األسن جامعة عن شمس ،شغلت منصب رئيس قسم اللغة اإنجلزية
 ،ث��م وك�ي��ل ال��دراس��ات العليا وال�ب�ح��وث ك�م��ا منحتها م��ؤس�س��ة ع�ب��د الحميد ش��وم��ان ج��ائ��زت�ه��ا للعلوم اإن�س��ان�ي��ة ع��ن أع�م��ال�ه��ا النقدية
واإبداعية .وم��ؤخ��را ف��ازت مجموعتها ( بهية – وخمس وج��وه مصرية ) بجائزة الرجمة إل��ي ث��اث لغات من شبكة «اورودرام « ..
الزيديمعها هذا الحوار.
لمسرحنا
حول مشروعها الثقافي والفوز بهذه الجائزةعيكان
عبد النبي

حوار  :منار سعد

جريدة كل المسرحيين

_ في البداية نود التعرف علي مشروعك
الثقافي والفي ؟
ي عدة مجموعات قصصية وكتب نقدية وثقافية وترجات
ومجموعة مرحية ،كان موضوع رسالتي للاجستر هو
“الغاصبون وامغتصبون ى مرحيات هارولد بنر” وأنجزته ي
 ، 1990وهي دراسة ي أعال پنر امرحية تناولت فيها جوهر
الحدث امرحي ي أعا ِله  ،وهو الذي يتخذ أشكال الراع عى
الذاكرة واللغة وامكان والزمان والهوية .وقد كان لپنر الفضل ي
دفعي لاهتام باللغة امرحية بأشكالها امجردة الطبيعية دون
الزخارف التي يفرضها عليها امرح التقليدي ،وكذلك تعلمت منه
تقنيات ااقراب بامرح من اأشكال الفنية امتنوعة واأجناس
اأدبية بكل ثرائها ،خاصة أن پنر كان ي طليعة كتاب السيناريو
امتميزين للسينا والتليفزيون ،أما رسالتي للدكتوراه فكان عنوانها
“الناذج النسائية اأصلية ي مرحيات آرنولد وسكر أحادية
البطلة”  ،1994وقد حصلت عليها مع مرتبة الرف اأوى وتوصية
بطبع الرسالة عى نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات اأخرى
وهي قراءة ي الناذج اأصلية امستمدة من اميثولوجيا مجموعة
مرحية آرنولد وسكر ،تأثرت فيها بأسلوب كتابته امونودرامي
وتفرده بكتابة امونولوج امرحي الري بتفاصيل دراما البقاء
وامقاومة ،كا نرت العديد من اأبحاث ى امرح عن نصوص
د.ه .لورنس ،وتنى ويليامز ،وويليام شيكسبر ،وعى أحمد باكثر،
وآرنولد وسكر ،وهارولد پنر ،واستيلا بورتيللو ترامبى ،وهورتون
فوت ،وأنطون تشيكوف ،ووندى وارستاين ،وأسامة أنور عكاشة،
وروبرت هارلينج ،وديفيد هرى وونج ،وآرون سوركن ،وبرتولت
بريخت ،وزيامى موتوكيو ،وآان ريكان وكاثرين ڤير وغرهم،
وبحكم عمي اأكادمي أرفت عى رسائل جامعية عدة تناولت
أعال مرحية لـ شيا دياى وإدوارد ألبى ،وسوزان جاسبل،
ومارشا نورمان ،وهورتون فوت ،وويليام شيكسبر وجون دريدن
وويليام دافنانت ،وو .ه .أودن ،ومارى دروس ،ويوسف الجندى،
والنصن السينيائين جى إف ى لـ أوليفر ستون وحُ فنة من
الرجال اأخيار لـ آرون سوركن ،كذلك رفت بامشاركة ى
ااحتفال مئوية شيكسبر الرابعة ي مر“ :امملكة الشكسبرية
امتحدة :شيكسبر والنقد الثقاي” ضمن احتفالية امجلس اأعى
للثقافة “نحن وشيكسبر” ي ابريل  .2016و”’البحث عن ويليام’:
امشهد الثقاي الشيكسبرى امتعدد” ى مكتبة اإسكندرية ،وآخر
ما نر ي كان مقاي عن عرض “اضحك ما موت” للمخرج عصام
السيد ولينن الرمي مجلة  Arab Stagesعدد نوڤمر اماي
وهي التي يرأس تحريرها مارڤن كارلسون .ومن أعاي النقدية
كذلك قدمت :فسيفساء قاهرية :مقاات ي اأدب والفن .1999
اميتادراما :صورة امرح ي امرآة  .2001السينا تقود الشعوب
 ،2004عامات الحضور والغياب :دراسات نقدية  ،2004زهور
العدد 661
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سعيدة برجمة مجموعي المسرحية إلى ثاث
لغات عالمية
امرج :شجون مواطنة عربية  ،2005صاح جاهن :أنغام ديسمرية
.2008
كذلك صدرت ي ي اأردن ترجات لقصائد مختارة لهارون
هاشم رشيد عام  ،٢٠٠٩ولدي ترجات لنصوص مرحية ملحق
بها دراسات عن كل من :آرنولد وسكر ،وهارولد پنر ،ولورنس

هاوسان ،وآرثر ميلر ،و بحكم تخصي قمت برجمة عدد من
نصوص امرح اأمريي امعار أنه مرح ثرى قاعدته عريضة
تعر عن جميع اأعراق واأجناس واأديان من بينها أعال لويس
بالديث ،ووندى وارستاين ،وآخر ما صدر ي من ترجات كتابان
إلكرونيان ،ها مرحيات مختارة لكل من نيومى وااس وديڤيد
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افتحوا اأبواب للنشر وللعرض تجدوا فيضا من
اإبداع
هرى وونج ضمن مطبوعات مهرجان القاهرة للمرح امعار
والتجريبي الدورة الخامسة والعرين.
ذلك فضا عن إصداري العديد من الكتب اإبداعية ي القصة
القصرة وهي  :جميلة  ،1999مريم ..حكايا  ،2002حكاية مرج
صغر :أحاديث جانبية  ،2005قمرية( :أحاديث جانبية،2008 )2
ورواية قصرة بعنوان “خليج القديسة مري”  ،2002و صدرت
آخر مجموعة قصصية ي عام  ٢٠١٩بعنوان “ حق سف الراب”.
وأعمل حاليا عى عدة مروعات إبداعية قصصية ومرحية.
 إلي أي مدي تعر النصوص و الكتاب الجددعن واقعنا؟
مجمل أعاي النقدية واإبداعية وي الرجمة يتمحور حول مفهوم
الدراما وجوهرها الذي يسيطر عى كل نشاط إنساي .أنا مواطنة
مرية عربية مهمومة بالتاريخ والجغرافيا وقضايا الهوية ولهذا
تهيمن قضية الهوية الثقافية عى أعاي واختياراي ي العمل
الجامعي الذي أحاول من خاله أن أنقل لطاي ي مرحلتي
الليسانس والدراسات العليا ااهتام بل والفخر بفنوننا الراثية وي
مقدمتها فنون الفرجة بشكل خاص إماي بدور أقسام اللغات
ي الجامعات امرية بتدريس الندية وليس التبعية ي مناهجها.
ولهذا أمن جهود اأساتذة العظاء يحيى حقي وفاروق خورشيد
وذكريا الحجازي وعبد الرحمن الشافعي وغرهم ي الحفاظ عى
هويتنا ومقومات شخصيتنا الثقافية.
_كيف تم ترشيح مجموعتك المسرحية لشبكة
يورودرام ااوروبية؟
وقع ااختيار عى مجموعتي امرحية مع عملن آخرين باللغة
العربية أمنى قراءتها للكاتبن عار نعمة جابر ومحمد سامر
إساعيل من قبل إحدى لجان ااختيار التي شكلتها يورودرام ،
الشبكة اأوروبية للدراما امرجمة وهي مؤسسة غر ربحية
تقوم بدور الوسيط بن كتاب امرح ومرجميه ومخرجيه وذلك
باختيار نصوص مرحية كتبت بلغات متعددة وطرحها باعتبارها
قابلة للرجمة أو للعرض وتلك هي الجائزة!  ،تلقت امؤسسة هذا
العام 841مرحية كتبت ضمن  ٢٩لغة مختلفة من بينها العربية
واأرمينية والبلغارية والكاتاانية واأمانية واليونانية والكردية
وامقدونية وغرها ،وقرأ  ٢٩٠عضوا تلك اأعال وفق لغاتها
للقيام بعملية ااختيار ،وكان ااختاف هذا العام هو ي فتح الباب
لنصوص باللغة العربية لتكون داخل امنظومة العامية ،فا فائدة
النص امرحي إذا م يصل إى ريكه عى الطرف الثاي من العمل
اإبداعي :امتفرج؟ وما قيمة العمل الثقاي الذي ا يتجاوز حدوده
امحلية ليتفاعل مع الثقافات اأخرى؟ دور امؤسسة نبيل ويجسد
إشارات الخروج من رنقة الثقافة اأنجلوفونية والفرانكفونية،
ويطبق بشكل غر مبار امبدأ القرآي“ :لتعارفوا”.
 مار أيك في النصوص الي تكتب خصيصاللمسابقات مع عدم ااهتمام بتناولها فوق
خشبة المسرح؟
انا أتحدث ككاتبة وقع اختيار اللجنة عى عملها وإما كقارئة
ومتفرجة وناقدة أدين بأوقات ممتعة لعروض مرحية مبهرة
شاهدتها داخل مر وخارجها ،ومرجمن ضحوا بجهدهم لنقل

فكر اأدباء الروس العظاء أو أدباء أمريكا الاتينية ً
مثا .أنا ابنة
حكايا والدي ي عن مرح الستينيات الذي أنارت خشبته أعال
مرية وعامية ،وابنة مكتبة والدي التي خصص فيها ً
قسا كب ًرا
لرجات امرح العامي من خال سلسلة مرحيات عامية التى
كانت تصدرها لجنة امرح العامى وتطبع ى الدار القومية
للطباعة والنر ،وسلسلة روائع امرح العامى التى كانت تطبع
ى الدار امرية للتأليف والرجمة ،بعرة قروش أو خمسة
عر قرشا ،اقتنى والدي نصوصا مرحية إبداعية لكبار كتاب
امرح من القدماء وامعارين وقتئذ :شيكسبر ،مولير ،راسن،
سوفوكليس ،تنيى ويليامز ،براندللو ،إليوت  ،صاح عبد الصبور
وحده ترجم حفل الكوكتيل وجرمة ى الكاتدرائية ،تشيخوف،
برخت ،سارتر ،ويونسكو ،وشو ،إبسن ،والقامة طويلة وثرية
مرجمن أساتذة عظاء أمثال :لويس ِع َوض ،وصاح عبد الصبور،
وسعد مكاوي ،وعبد القادر القط ،ويحيى حقى ،وعبد الغفار
مكاوى ،ومحمد غنيمى هال وغرهم.
 وما ظروف كتابتك للمجموعة المسرحيةالفائزة؟
كتبت امجموعة امرحية بهية ..خمسة وجوه مرية عام ٢٠١٣
ح ًبا ي لوحات قلمية عن امرأة كتبها والدي سامي فريد ونرها
عيني امادة الدرامية التي
ي مجلة نصف الدنيا ،تحركت أمام
ّ
تحتويها ،فأعدت كتابتها وأضفت إليها أجزاء ومشاهد خاصة ي،
وتنوعت لغة الحى امرحي بن العامية والفصحى .لذلك هي
مزيج من امرحية والكتابة امرحية امبارة .استمتعت بتجربة
مرحتها ودفعني هذا للعمل عى مروع مرحي جديد أكتبه
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أثمن جهود الرواد في الحفاظ على مقومات
شخصيتنا الثقافية

حاليا.
 ما رأيك في المسرح المستقل ..وهل حقاهناك أزمة نصوص مسرحية؟
ا توجد أزمة نصوص وإما أزمة نر ونقد ،ودوائر مغلقة ا
يقتحمها أحد ،وصحف ومجات تقلصت مساحات اإبداع فيها،
افتحوا اأبواب للنر وللعرض لتجدوا فيضا من اإبداع .ا أنكر
أن امشهد الثقاي العام يبدو مهتزًا لكنه ي جوهره بخر ،وبحكم
ً
أعاا مبرة وتدل عى أن الجسم الثقاي
موقعي أشاهد وأقرأ
بخر وما يبدو عليه من علة ليس سوى كبوة بسيطة تحتاج
إى تضافر من كيانات وزارة الثقافة ووسائل اإعام وامدارس
والجامعات .ينقصنا تكوين ذائقة ثقافية رفيعة للمواطنن حتى
ينحاز الجمهور للطيب وينبذ الخبيث.
 هل أصبح الكتاب يكتبون فقط للدخولفي المسابقات كمسابقة بن راشد ومسابقة
ساويرس وغرهما بسبب ضعف التمويل من
قبل الجهات المنتجة النصوص؟
ا أؤمن بأن الجوائز هي التي تحدد قيمة العمل ،أو أن يكتب
امبدع ً
عما وفق ضوابط جائزة ما ،ي تلك اللحظة يتخى عن
إبداعه ويتحول إى الصنعة التي تقتل اإبداع .لدي ثقة كبرة ي
امسارح الصغرة التي ظهرت مؤخرا وانترت ي القاهرة والجيزة
وباقي امحافظات وشاهدت أعاا مبرة ي مسارح مختلفة
منها شقة ي وسط البلد ،لكن بعضها يحتاج إى توجيه فكري
وفني حتى تصل إى امستوى امطلوب ،ومن أجمل ما شاهدت
ي السنوات اأخرة عرض “نساء شيكسبر” للكاتب سامح عثان
وإخراج محمد الطايع .وأراهن عى امهرجان القومي للمرح
الذي فتح طاقة نور للمرحين الشباب لضخ دماء جديدة ي
امشهد امرحي .وما ينقصنا هو خروج هذه اأعال من حدود
بيتها امرحي إى امواطن ي جامعته ومدرسته وساحته ونواديه.
 لماذا ا نرى كتابا بثقل نجيب محفوظ وصاحعبد الصبور وغرهما في اأجيال الجديدة؟
عندما ينتقل امرحيون إى الجمهور سرى بيننا قامات كبرة ا
تقل عن أساتذتنا الذين كتبوا تاريخ امرح امري والعري.
 كيف تري مستقبل المسرح  ،وما رؤيتكفي هذا الصدد؟
أمن تجربتي مع مهرجان القاهرة الدوي للمرح امعار
والتجريبي لعدة أعوام ،فهي تجعلني أراهن عليه لارتقاء بثقافتنا
امرحية .تشكل كيان امهرجان واتضحت مامحه ،لهذا أمنى
أن يلحق بامهرجان مركز دراسات امرح امعار والتجريبي
والرجات لدراسة وترجمة كل ما له عاقة بامرح وعناره
التشكيلية واأدائية واموسيقية ،ولتوثيق ذاكرة مطبوعات
امهرجان .هذا إى جانب العروض امرحية العامية التي شاهدت
بنفي إقبال اأرة امرية عليها ،بل أمنى أن متد امهرجان
وينتقل من محافظة إى أخرى ،أعلم أن هذا سيشكل عبئا عى
وزارة الثقافة لكننا ليس لدينا أقوى من ساح الفن امرحي
للنهوض بذائقتنا.
لسنا فقراء ،الفقر ي الفكر ،والضعف ى الجهل ،من هنا أحذر من
خطورة اأنيميا امعرفية كا وصفها امفكر دكتور نبيل عى .لهذا
أنتقل إى مروعية الحُ لم وأهميته بالنسبة لكل فنان ومثقف
ومواطن.عندما حلم صاح جاهن ي أغنية “امسئولية” عام
١٩٦٣بتاثيل رخام ع الرعة وأوبرا ى كل قرية عربية ،م تكن
هلوسة ..وإما حُ لم مروع رما كان يراه ببصرته كفنان ،وسراه
أوادنا ى امستقبل .أن ثروة مر الحقيقية ى شعبها ،وثروة
اأمة العربية ى فكر أبنائها وانجازهم الحضارى.

[
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أطياف البهنسا..

و ..المزج بن الواقع واأسطورة

أحـمـد هـاشـم
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يتشكل الراث اإنساى ى معظمه من حلقات بعضها واقعى
وبعضها أسطورى ,وبينها تتسلل اميتافيزيقا لتجد لها دورا
يتداخل بن الواقع واأسطورة اى الحد الذى يصعب فصله
أحيانا ,ويولف اإنسان بن تلك العنار الثاثة ما يتاءم مع
تصوراته عن الكون ,ويأى امبدع ى مرحلة ما ليعيد تشكيل
وصياغة تلك التصورات وتفكيك عنارها التى قد يستغنى
عن إحداها ى معالجته الجديدة إزاء موقف تراى محدد
داعب خياله ,ورأى فيه ما مكن أن يكون حاما لرؤيته
الخاصة به تجاه إشكالية تؤرقه كمبدع له رؤاه وموقفه تجاه
العام الخاص والعام.
ومن هذا الراث الذى يختلط فيه الواقعى باميتافيزيقى
باأسطورى ,تذخر محافظة امنيا براث ثرى ,ويلتقط امؤلف
“إسام فرغى” منه مايبنى عليه أحداث نصه امرحى”
أطياف البهنسا” الذى قدمته فرقة “بنى مزار” امرحية
وأخرجه الفنان “حمدى طلبة” صاحب التجارب امتعددة
ى هذا اإطار ما يطلق البعض خطأ مصطلح “مرحة
امكان” والتى يكون بعضها تأليفا جاعيا للمشاركن فىه
وبدون دراماتورج كا حدث ى عرضه امميز من عدة سنوات
“لياى الهاية” لنفس الفرقة ,إن “حمدى طلبة” مدرك ماما
لراء تراث منطقته القاطن بها ,ومعنى به اى درجة الغرام,
فقبل ذلك بعدة سنوات قام بإخراج “بحر التواه» الذى
كتبه الباحث الجاد والكاتب امتميز امقل ى أعاله “جال
عابدين»امعنى هو اآخر بالبحث والتنقيب ى تراث تلك
امنطقة.
وي عرضه اأخر “أطياف البهنسا” ـ نسبة اى اأمرة بهاء
النسا ـ امغزول دراميا بحرفية عالية من وقائع امكان إذ
يعود امؤلف «إسام فرغى» اى العام  1807حيث الراع
عى أشده بن “محمد عى باشا” وبقايا اماليك الذين فر
معظمهم اى الوجه القبى ى محاولة للم الشتات وإعادة
تنظيم الصفوف مواجهة الواى الجديد “محمد عى” الذى
أواه امريون زمام الحكم عام  ,1805وظل راعه قاما
مع اماليك لبسط سيطرته الكاملة عى مقاليد الدولة با
منازع ,ويحاول اماليك ـ من جهة أخرى التحالف مع
مشايخ وكبار العائات ى الوجه القبى ,ويرسلون «برديس
بك» لعقد اتفاق مع “منصور النقيب” عمدة البهنسا وكبرها
لتمويل تجريدتهم ضد الواى ,يرفض الرجل طلبات امملوك
أن بلدته وأهلها ليسوا طرفا ى الراع ,فيرها امملوك ى
نفسه ليلتقى بـ “شيخون” الشقيق اأصغر للعمدة ويوغر
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صدره ضد شقيقه ,ومنيه بتوى مكانته بدعمهم إذا ما
أمدهم متطلباتهم ,وإذا أزاح شقيقه وخى منصبه ,فيغذى
بذلك حلمه الشخى بأن يكون كبرا ا سيا أن “شيخون”
كان قد سبق وأذعن ما فرضوه من رائب عى امزارعن
والتجار وأرباب الحرف ى الفرة التى غاب فيها “منصور”
ى رحلة حجه لبيت الله ,ما أرهق اأهاى وزادههم فقرا..
إن «شيخون» يستدرج شقيقه اى منطقة امقابر ويقوم
بقتله ,بينا يقوم صديقه «شعان» بنقل الجثة لبحر يوسف
ليتناقل الناس فيا بينهم متسائلن عمن وراء تلك الجرمة؟
وتفر زوجة “منصور” هاربة بطفلها “محروس” ذى العامن
خوفا عليه وعى نفسها ,وبينا هى تسريح تحت شجرة
“مريم” تصعد روحها اى خالقها ,ليجدها امجذوب «أبو
طاقية» فيأخذ الطفل لربيه هو وزوجته ويطلقون عليه اسم
“حارس” كنوع من التمويه حتى ا ياحقه عمه ويقتله,
وحن يتم العرين من عمره يطلعه “أبو طاقية”عى حقيقة
هويته ويعاهده أن ينتظر اإذن من الله ليقتص للناس
من ظلم عمه عى مدى عرين عاما ظل خالها عمدة
للبهنسا حيث أشاع الظلم وتجر وأفسد ,ويكون القصاص
لوالده ولنفسه وللناس ,وحن تأى اإشارة اى «أبو طاقية”
ى حلمه يعلن ى اإحتفال بالليلة الكبرة أمام الناس جميعا
حقيقة حارس  /محروس الذى يلتف حوله الناس للقصاص
ويحكم الفتى عى عمه مغادرة البلدة هو وزوجته “نفيسة”
التى غذت طموحات زوجها الريرة ودفعته إي الراع
مع شقيقه إنتقاما من “منصور” الذى كانت تحبه ,وم
يتزوجها ,ويتم تنفيذ الحكم عى «شيخون» الذى ظل طوال
العرين عاما يقض مضجعه شبح «منصور» الذى يطارده ى

كوابيسه مؤكدا عى عودته وها هو قد عاد ى شخص ولده
“محروس” الذى يعيد الحق أصحابه.
وقد اختار امؤلف إطارا أقرب اى الكاسيكية القدمة لتكون
وعاء أحداثه الدرامية ,ويقسم امرح اى ثاث مستويات
متدرجة ...امستوى الخلفى للبنات السبع أو (السبع بنات)
الاى يستعرهن تقنيا من جوقة الدراما اإغريقية حيث
يقمن بالغناء والتعليق عى بعض اأحداث ,ويجعلهن
يقمن بفعل رمزى موازى للحدث الدرامى ,فهن يقمن بغزل
الخيوط ونسجها دثارا يـحتاجه طفل فقر أو غر ذلك ـ رمزيا
غزل الحدث الدرامى وبعرته مع تقدم اأحداث وتوازى
بعرة الخيوط من عصف الرياح ى الليلة التى يقوم فيها
شيخون بقتل شقيقه ,ثم غزل عباءة منقوش عليها أسد كرمز
للقوة ,وسيف كأداة أخذ الثأر والقصاص ,يرتديها محروس
مع عودته للثأر له ولكل أهل البلدة من شيخون ـ ومن
أجمل اأشياء ى هذا العرض أن امؤلف م يجعل الخاص
من الظلم الواقع مستندا اى فعل فردى امخلص امنتظر كا
ى معظم اأعال الدرامية) ولكن الخاص هنا كان نتيجة
فعل جاعى وهذا ما إشرطه محروس عى أهل البلدة بأن
يكون الفعل جاعيا حتى وإن كان بقيادته وشتان الفارق
بن امخلص الفرد والقائد للجاعة ,حتى يستحق الجميع
إقتسام كعكة الفوز بالنر ـ أما امستوى الثاى فتجرى عليه
أحداث ما بدار شيخون ,وساحة أمام امقابر ,وأما امستوى
اأمامى لخشبة امرح فيساره ريح الشيخ الجام ووسطه
مكان مقتل منصور وهو امكان الذى يشهد احقا تنصيب
ولده محروس ومحاكمة شيخون ,وتلتقط مصممة الفضاء
امرحى وامابس الدكتورة “سهر أبوالعيون” ذلك التشكيل

[

رؤى

[

العام للفضاء من امؤلف لتجسده بريا بالبانوراما الخلفية
ستارة ممتدة بعرض الخشبة ,ومن أعى مجموعة من الغزل
الخيطى اممتد من أعى حتى امنتصف متدليا حتى يكاد
يتامس مع رؤوس الفتيات ليشمل غرفة نوم “شيخون”
وبعض مشاهد امقابر التى يتحول بعضها مع اأحداث مشكا
فراش “شيخون” القلق امتوتر الذى جافاه النوم وسيطرت
عليه الهواجس الكابوسية بعد قتله آخيه واحتال مكانه
ليؤكد امشهد ى مجمله عى وهن مكاسب “شيخون” كوهن
الخيوط وعدم تاحمها ى نسيج مستقر لتوكد “سهر أبو
العيون” التى شاهدت لها العديد من التصميات امرحية
ى عروض مختلفة سابقة أنها ى أحسن حااتها ,وأنها متلك
خياا ثريا مكن له أن يثمر إبداعا بريا يتعانق مع دراما
النص امرحى حن تعمل مع مخرج كـ “حمدى طلبة”
يستطيع تحريض واستثار تلك اإمكانات وتطويعها لصالح

17

العرض  ,وقد تعامل امخرج مع كافة عناره بتلك الكيفية
فتتدرج موسيقى وألحان “محمد فتحى عبدالوهاب» ى
الوثوب من الخفة والرشاقة ى لحن البداية وغناء البنات
ووصفهن“ :أبيض ياقلب البنات ..أخر ياعود البنات ..أحمر
ياتوب البنات ..بتطر ما الهوى فات ..تفاح ياخدود البنات..
رمان بنبيع يابنات ..وعنب شفايف البنات ..وحرير ياشعر
البنات” إى الجملة اموسيقية القصرة امتوترة الريعة
الحادة ى لقاء شيخون /منصور وقتل اأول للثاى عند
امقابر اى جملة موسيقية عريضة وقوية ورزينة ى مشهد
تنصيب “محروس” إيذانا بعودة الحق امغتصب بالغدر اى
أصحابه ,ليعكس وعى «محمد فتحى عبدالوهاب» لطبيعة
الدراما التى يطرحها العرض ,كا ينعكس جهود امخرج
كذلك ى تسكينه ممثليه ى الشخصيات امرحية وتدريبهم
عليها ليأى «كامل أنور كامل» ى دور «منصور كبر البهنسا
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الحريص عى أهلها واإبتعاد بهم عن راعات السلطة بن
الواى «محمد عى” واماليك ,والفيض عليهم ما عطاه
الله من مال وأرض زراعية ونرة الضعيف ,ليعكس آداء
«كامل أنور كامل “ للدور فهمه لطبيعة الشخصية ويؤديها
بوقار يحسب له ,والفنان “عبدالوهاب محمد» ى دور
«أبوطاقية» الذى زهد الدنيا بعد أن وصل اى الحكمة ى
ضعف اإنسان وفقره مها حاز من دنياه ويظل فقرا أمام
الغنى الذى ا ينفذ ماعنده ,ورغم ذلك الزهد فهو ا يعتزل
السعى وراء الحق فحفظ الطفل كأمانة ليؤهله ليوم إعادة
الحقوق أصحابها ,وم ينزلق «عبدالوهاب محمد» ى آدائه
اى اإستسهال وتأدية الشخصية بنمطية مستهلكة بل وقف
منها موقف العارف بأبعادها وتكوينها الصحيحن ,ويلفت
اإنتباه إليه”جرجس حنا» ى شخصية «امقدس يعقوب”
رغم قر وجوده عى امرح ونظن أنه متلك موهبة
ومهارات مثيلية أكر من حجم تلك الشخصية ,ومن شباب
الفرقة «مينا عاد» وهو ممثل متلك الكثر من اإمكانات
وإن م يتشبع آداؤه بأبعاد شخصية “محروس” تلك
الشخصية امحورية التى متد بجذورها ى الدراما بداية من
من “هوراس” ابن أجاممنون” الذى أبعدته شقيقته عن
امدينة حتى يحل موعد القصاص أبيه من “إيجبتيوس”
ووالدته “كليتمنسرا» ى رائعة «يوربيديس» ومتد جذور
الشخصية حتى «هجرس» ى رائعة «ألفريد فرج» الراجيدية
«الزير سام» وحتى «هجرس» لدى “رأفت الدويرى” ى
مرحيته “الواغش” التى استثمرتيمتها ى عدة أعال
احقة بأساء مختلفة ,ورغم قر دوره أيضا ترك الفنان
“محمد عبدامنعم” أثرا طيبا لدى جمهوره بآدائه لشخصية
“برديس” وكذلك “ممدوح أنور ابراهيم” ى دور الشيخ
“هاشم” رجل الدين النافع بعلمه ى حل مشاكل امتصارعن,
كا أدى شباب الفرقة “عبدالله فضل,احمد محمدابراهيم,
أبانوب بباوى ,,ميساء عبدالرحمن ,رانيا هشام ,خالد
شعبان” أدوارهم باجتهاد ملحوظ ,وكذلك “ندا أمن ,بسملة
محمد ,آية محمد ,مريم عبدالله ,حبيبة عبدالله” الاى قمن
بدور اأطياف ,ومثلن الكورس ,وغنن ى تناغم ,وامفاجأة
الحقيقية ى العرض كان الفنان «محمود الشوى» ى دور
“شيخون” تلك الشخصية امركبة امالكة مجموعة من اأبعاد
حسب مراحلها امختلفة ,فالشخصية ى البداية تابعة لـ
«منصور» حاملة له الحب واإكبار حافظة لوصايا الوالد قبل
وفاته ,وى مرحلتها الثانية تخايله أحام السلطة واإحال
مكان «منصور» حن يغذى امملوك “برديس” تلك اأحام
ويزينها لها مع تردد عى إقدام فعل التخلص من الشقيق
حتى يأخذ قراره بفعل القتل ى لحظة خارج إطار الزمن
مع إلحاح زوجته الراغبة ى اإنتقام من شقيقه ,لتكون
مرحلته الثالثة طوال عرين عاما وهى مرحلة كابوسية
تطارده الهواجس والندم ,مع التادى ى التجر الذى يخفى
به ضعفه ,ليصل اى امرحلة اأخرة ,وهى مرحلة اإنهيار
امصاحبة لظهور “محروس” اآى للقصاص ,وملك الفنان
“محمود الشوى” تابيب كل تلك امراحل مهارة تتعانق فيها
الخرة مع اموهبة التى تتفجر مع تلك الشخصية التى قد ا
تجيئ للممثل كثرا ى حياته الفنية وامتلكها «الشوى» وكأنه
كان عى موعد معها ليبدع فيها بكل مراحلها مؤكدا عى أنه
فنان كبر وممثل مرحى من طراز فريد.
والعرض ى إجاله هو إضافة نوعية للمخرج الكبر “حمدى
طلبة” اى جانب الكثر من أعاله السابقة امتميزة.

[

[

قراءة
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مدخل إلى المصطلحات والمذاهب المسرحية..

أول إصدار لد.مجد القصص في عام 2007

نور الهدى عبد امنعم
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كتاب “مدخل إى امصطلحات وامذاهب امرحية” للدكتورة مجد
القصص وهي فنانة أردنية شاملة (ممثلة ،مخرجة وكاتبة مرحية بجانب
عملها كأستاذة جامعية) الذي صدر عن أمانة عان الكرى عام 2007
حيث قدمها إلينا أول مرة ي ذلك الوقت كباحثة أكادمية ،بعد حصولها
عى درجة اماجستر ي فيزيائية الجسد من جامعة رويال هولوي بلندن.
وقد بذلت الكاتبة جهدًا واضحً ا إنجاز هذا الكتاب ،الذي يعد موسوعة
علمية ومعرفية لداري وطالبي الثقافة امرحية ،حيث استعانت ي
إنجازه بالعديد من امصادر امهمة.
ي امقدمة تعرف امؤلفة الكتاب بأنه يلقي إضاءة ريعة عى امذاهب
وامصطلحات امرحية ،للراغبن ي توسيع معرفتهم عن الدراما امرحية،
لكنه ليس كافيا للمتخصصن أو الباحثن الذين سيكونون بحاجة إى
امزيد من القراءات .كا أرجعت سبب إنجازها لهذا الكتاب إى غياب
الكتابة امتخصصة عن امرح ما جعل البعض يسعى لرويج مفاهيم
ومصطلحات غر ناضجة أو مغلوطة ،فقد احظت نقصا وتقصرا كبرين ي
هذا امجال خال رحلتها الفنية التي امتدت إى ثاثن عاما0
الكتاب يقع ي  193صفحة من القطع الكبر ،ويتناول امذاهب
وامصطلحات امرحية ي أربعة عر فصا.
يحمل الفصل اأول عنوان الكاسيكية القدمة ،جاء فيه تعريف لفظ
(كاسيي) الذي أطلقه الكاتب الاتيني (أولوس جليوس) حن ألف
كتابا ،صاغ فيه عبارتن إحداها هي  scriptor clasicusوتعني كاتب
أرستقراطي يكتب للخاصة فقط.
أما أول من قام بتقنن امذهب الكاسيي ي امرحية وضبط قواعدها
غر امدونة سابقا ،فهو أرسطو ي كتابه (الشعر أو فن الشعر) .وقد ركز
أرسطو عى امرحية الراجيدية أو امأساة فقط وأهمل اأنواع اأخرى،
وقد عرف أرسطو امأساة بأنها (محاكاة اأفعال النبيلة الكاملة ،وأن
لها طوا معلوما وتؤدى بلغة ذات ألوان من الزينة تشتمل عى اإيقاع
واألحان واأناشيد ،ومم هذه امحاكاة بواسطة ممثلن مثلونها وهي تثر
ي نفوس امتفرجن الرعب والرأفة وبهذا تؤدي إى التطهر).
ثم حددت الفروق الرئيسية بن امرحية الكاسيكية القدمة والحديثة
منها :أن الكاسيكية القدمة ابد أن تتوفر بها وحدة اموضوع ووحدة
الزمان ووحدة امكان ،أما الحديثة فا تشرط هذه الوحدة .
عظمة الشخصيات :ي الكاسيكية القدمة كان ا يقوم بأدوار الشخصيات
العظيمة عامة الشعب ،أما الحديثة فكان ا مانع من ااستعانة بالوصيفات
واأصدقاء.
عظمة اللغة :أجمع كاها عى أن تكون امأساة مؤلفة من شعر رفيع
امستوى ذي أسلوب واضح وفصيح يخاطب العقول قبل العواطف.
القضاء والقدر :امحور الذي يجب أن تدور حوله الحوادث ي الكاسيكية
القدمة ،أما الحديثة فقد جعلت الحب وأهواء النفس محل القضاء والقدر.
ميزت امرحية الكاسيكية القدمة بوجود الكورس واأناشيد وتخلت
الكاسيكية الحديثة عنها.
الفصل الثاني :مسرح العصور الوسطى
تناول امرح الديني وقد قسمه إى  :امرح الديني  1وامرح الديني
2
امرح الديني  1الذي بدأ بعد انهيار اإمراطورية الرومانية ،وفيه حاربت
الكنيسة كل أثر للدراما واعترت التمثيل خطرا عى مكانة الكنيسة ورجالها
وعى أفكار الناس وأذواقهم ،وأن الدراما ا تتفق مع القواعد التي تنادي
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بها تعاليم الكنيسة ،وأصدرت عدة قوانن أهمها :تحريم مشاهدة حفات
الجونجلرز عى رجال الدين امسيحي  ،تحريم امرح عى اأشخاص
الذين يدينون بامسيحية ،كل ممثل يرغب ي اعتناق الدين امسيحي عليه
أن يترأ من احراف التمثيل ،تحريم الزواج بن امسيحين والجونجلرز،
تحريم إطاق اأساء امسيحية عى اممثلن واممثات ،تحريم مراسم
الدفن امسيحية أو حتى الدفن ي امقابر امسيحية عى اممثلن.
وي القرن العار اميادي شعرت الكنسية الكاثوليكية ي كل مكان ي
أوربا بحاجتها إى الدراما لتوصيل تعاليم الدين امسيحي إى الشعب،
وذلك عندما أراد رجال الدين رد قصة السيد امسيح ومعجزاته بطريقة
مغايرة لأداء التقليدي  ،فتم اعتاد اأداء الدرامي وعرض مرحيات
قصرة تقدم ي اأعياد الدينية وتتضمن نصوصا منقولة عن اإنجيل
يؤديها القساوسة والشاسون .قسم النقاد امرحيات الدينية حسب
أماكن التمثيل إى ستة أنواع هي :الكنيسة كمرح وهي عبارة عن
عرض امرحيات داخل الكنيسة ،مرح الكنيسة وفيه انتقل العرض
امرحي من داخل الكنيسة إى فنائها الخارجي مع استمرار وجود التأثر
الديني للكنيسة عى العروض  ،امرح الدائم وفيه انتقلت امرحية من
الكنيسة ليصبح العرض امرحي يقدم تحت إراف الهيئات أو ما يسمى
امجلس البلدي ،امرح امتنقل وقد ظهر ي انجلرا بديا عن وجود
مرح ثابت وهو عبارة عن عدة عربات يقام عى كل عربة منظر واحد،
امرح الدائري ظهر ي فرنسا وهو عبارة عن مدرجات دائرية للجمهور
والتمثيل ي الوسط وتم استخدام امدرجات الرومانية القدمة للعروض،
امرح ذو الستارة وهو عبارة عن منصة مرتفعة خلفها ستارة مثل أمامها
اممثلون ،كانت تقام هذه امسارح ي الشوارع واميادين العامة حيث
كانت تعرض هذه امرحيات لعامة الشعب 0وقسمت امرحيات حسب
مضامينها إى أربعة أنواع هي :مرحيات امعجزات ومرحيات اأرار
وامرحيات اأخاقية وامرحيات الفكاهية0
كا أن امرحيات الدينية ي العصور الوسطى ارتبطت مضامن معينة
مقسمة إى خمسة أنواع وهي امرحيات القصرة التي عرضت عى
مرح الكنيسة وهي بعض الجمل امأخوذة من اإنجيل مع مصاحبة

الراتيل الدينية ،ومرحيات تعتمد عى نصوص من اإنجيل دون تحريف
ي الكنيسة كمرح ،ومرحيات اأرار التي اقتبست من اإنجيل
مع بعض التحريف والتي قدمت ي امرح الدائم وامرح امتنقل،
وامرحيات اأخاقية التي قدمت ي امسارح الدائرية ،ومرحيات
ااسراحة التي قدمت ي امرح ذي الستارة.
عناصر اإنتاج:
الممثلون:
كان اممثلون إما َ
رجال دين أو محرفن .انحرت مشاركة رجال الدين ي
التمثيل عى الفرة التي كانت العروض تقدم ي الكنيسة كمرح ومرح
الكنيسة ،حيث كان القساوسة والرهبان والراهبات وأطفال الكورال هم
الذين يقومون بالتمثيل ،وكان التمثيل ي هذه الحالة عبارة عن طقوس
متاز بالجدية والتفاي ي اأداء واإلقاء والحركة مقيدا باإطار الديني
لدرجة أنه عندما بدأ الفن يترب لأداء والتمثيل منع رجال الدين
هذه العروض واكتفوا بالكنيسة كمرح فقط  .أما اممثلون امحرفون
فقد بدأ ظهورهم عندما انتقلت العروض الدينية من الكنيسة إى خارج
سلطة الكنيسة ونفوذها ،وأصبح يرف عليها النقابات والهيئات الدينية
التي تعهدت العروض امرحية امأخوذة عن اإنجيل من جميع النواحي
ممثلن ومناظر ومابس.
المابس واإكسسوار:
كانت امابس بالنسبة لرجال الدين الذين مثلون ي الكنيسة كمرح
ومرح الكنيسة عبارة عن امابس الدينية التي يلبسونها أثناء الطقوس
الدينية ،وهي عبارة عن قميص طويل فضفاض عليه محرمة ذات أكام
طويلة وكولة سوداء ،وغطاء الرأس الذي يلبسه الرهبان أي مثل مابس
الرهبان الحالية .أما اممثلون ي باقي أنواع امسارح فكانوا يلبسون
مابسهم اليومية عند القيام بتمثيل اأدوار العادية ،ي حن نجد أن
الشخصيات امميزة مثل امائكة والشياطن وامضحكن لكل منهم مابس
خاصة ميزه0
المؤثرات والخدع:
ميزت طريقة اإخراج ي العصور الوسطى باهتامها بالناحية اآلية
والفنية ،كا استخدمت طريقة ربط الصالة بخشبة امرح.
اإضاءة :استعملت الشموع أول مرة ي تاريخ امرح ي العروض التي
قدمت داخل الكنيسة ،وفيا يتعلق بالعروض التي كانت تقدم خارج
الكنيسة ،فقد استخدمت امشاعل والزيت امشتعل ي العرض الذي يقدم
ي امساء.
الجمهور:
غالبا ما كان الجمهور يذهب مشاهدة العروض متأثرا بالحافز الديني،
ثم تطور بتطور امرح وخروجه عن السياق الديني.
أنواع امرحيات من حيث امضمون:
مرحيات اأرار وامعجزات وامرحيات اأخاقية ومرحيات اانرلود.
يتناول الفصل الثالث العر اإليزابيثي الذي يتميز بتفوق ثاثة من
اأشكال اأدبية هي الدراما ،اأغاي ،السونات.
ومن أشهر امسارح الشعبية ي تلك الفرة :مرح الستارة  ،مرح الوردة
 ،مرح البجعة  ،مرح جلوب ،مرح الحظ  ،مرح الرهبان السود،
مرح الثور اأحمر ،مرح الرهبان البيض ،مرح كوكبيت ،مرح
سلسبوري.
أهم كتاب امرح اإليزابيثي:
بالطبع يعتر شكسبر من أهم كتاب هذه امرحلة ،وقد أفردت له الكاتبة
مساحة كبرة للتعريف به ي الكتاب ،ثم فطناء الجامعة وهم :جون ليي،
توماس ناش ،جورج بيل ،روبرت جرين ،توماس لودج مت ،توماس كد،
كرستوفر مارلو.
الفصل الرابع  :الكوميديا دي ارتي
وقد عرفتها الكاتبة بأنها ُترجمت إى اللغة العربية تحت أساء مختلفة
مثل :كوميديا الفن ،كوميديا الصنعة ،الكوميديا الشعبية ،كوميديا
اارتجال أو الكوميديا اإيطالية ،وكل هذه الرجات لها جذور ي هذا
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تكون مركزة وتلغرافية ،وامشاهد عبارة عن عدد كبر متتابع من امناظر،
والتمثيل ي امرحية التعبرية يعتمد عى رورة فهم اممثل بأن أداته
الرئيسية ي التمثيل هي جسده حيث ترفض التعبرية أن يتم تقمص
الشخصية ووثقت كامها بقول سعد أردش ي كتابه (امخرج ي امرح
امعار) :أداء اممثل يجب أن يكون فيزيائيا – أي اللغة الجسدية هي
امطلوب توظيفها  ،وقوله  :حركة الجسد (اأوضاع امختلفة لوقوف
أو جلوس اممثل) يجب أن تكون حادة  ،مثال عى ذلك حركة اليدين
مثنيتن بزوايا مختلفة وحادة.
أهم ُكتاب التعبرية :يوجن أونيل ،جوان هوارد لوسن ،برتولد بريخت.
الفصل العاشر :مسرح العبث
وفيه تؤكد أن جذور مرح العبث تعود إى الفرة ما بن ، 1920
 1930عندما كان بعض رواد امرح امحدثن آنذاك يخترون التجريب
ي امرح ،وأن مرح العبث ما هو إا ترجمة عملية أفكار الريالية
الفرنسية التي كانت سائدة ي حينه  ،ولكنها أتت متأخرة حيث انعكست
ي الخمسينيات والستينيات من القرن امنرم.
وترى الكاتبة أن ظهور مرح العبث محاولة لرميم أهمية اأسطورة
والطقوس ي حياة الناس عر وضع اإنسان ي مواجهة قاسية مع الواقع
والظروف التي تحيط به ويتم ذلك من خال إعادة زرع الحاسة امفقودة
لديه والتي يسبب فقدانها افتقاد الحس الكوي وعدم الشعور والقلق
الفطري  ،وأن مرح العبث يطمح إى تحقيق ذلك من خال هز ثوابت
اإنسان ليخرجه من وجود أصبح ميكانيكيا ومما واتكاليا.
وأشارت إى أهم مظاهر الدراما العبثية وهي عدم ثقة كتاب العبث
باللغة كوسيلة من وسائل ااتصال ،فاعتروا أن اللغة أصبحت وسيلة
لتبادل يء مؤطر مطي وبدون معنى ،وأن الكلات تبقى سطحية
عاجزة عن التعبر عن جوهر تجربة اإنسان وأنها ا تستطيع التغلغل إى
عمق هذه التجربة.
وقد ختمت الكاتبة هذا الفصل بهذه الفقرة « :مرح العبث ليس كبقية
امدارس امرحية اأخرى التي جاءت متمردة عى ما سبقها ،بل هو
مرح لن يختفي وسيبقى يظهر هنا وهناك ،فعندما نرصد ظهور مرح
العبث ي منطقة ما فهذا يعطينا مؤرا بأن هذه امنطقة يتعرض فيها
اإنسان إى الكثر من اأم  ،إضافة إى فقدان القيم اإنسانية فيها ،وعى
ضوء ذلك فإن اختفاء مرح العبث يعني بأن العام قد أصبح أفضل ،وأن
مقدارا كافيا من العدالة قد تحقق.
الفصل الحادي عشر :المايم والبانتومايم
عرفت امايم بأنه :كلمة قدمة وتعني تقليد الحياة ()Imitation of life
وقد أتت الكلمة من الكلمة اإغريقية القدمة ( )Mimosوقد بدأ هذا
النوع يتشكل من نفس القاعدة اأساسية التي نشأ منها امرح وهي
الرغبة والحاجة عند اإنسان للتقليد واللعب وإضافة التفاصيل والزخرفة
عى أمور الحياة اليومية.
ثم فرقت بن امايم والبانتومايم ي عدة نقاط منها:
 البانتومايم أكر تعقدا وأعمق من امايم السطحي ي الشكل وامضمون. -ممثل امايم ا يرتدي قناعا بل يعتمد عى وجهه لتوصيل التعبر

واإشارات واإماءات ،بينا ممثل البانتومايم يستخدم قناعا.
 ممثل البانتوميم هو ي الحقيقة راقص ويقوم بأداء رقص يشبه الباليهالحديث أو الباليه مايم.
 البانتومايم ا يعتر فنا كوميديا بل فنا تراجيديا أما امايم فيعتر فنامسخرة.
وتناول الفصل تطور امايم والبانتومايم منذ العصور الوسطى حتى اليوم
وأهم رواده.
الفصل الثاني عشر :المونودراما
وقد عرفتها بأنها مرحية الشخص الواحد ،وأن أول من عرف ي التاريخ
بتقديم هذا النوع من امرح هو نفسه أول ممثل ي التاريخ اإغريقي
تثيبس  ،وأن ساته أنه فن ذو طابع مأساوي فجاعي ،وغالبا ما ينطلق
البطل ي كشف أوراقه من تجربة ذاتية مريرة إى ما هو عليه  ،وقد
يكون الباعث عى ذلك سؤال ملح أمام واقع حار ،وي هذه الحالة
تكون طبيعة السؤال مصرية ،كونية ،وجودية ،حتى لو بدت ظاهريا ي
صورة أبسط اأشياء.
أما الزمن فيكون ي امونودراما ذا بعد ملحمي متعدد امستويات
ينسجم مع طبيعة اموضوع ،وامكان :فخصوصية الزمن تجعل من امكان
متعدد امستويات حيث تستحر الشخصية الوحيدة مامح اأمكنة خال
عملية التداعيات الفكرية.
أما اللغة فيغلب عليها الطابع الردي وصيغة الفعل اماي وتداعي
اأفكار.والراع يكون داخليا (راع اإنسان مع نفسه).
الفصل الثالث عشر:المسرح اآسيوي
واستعرضت فيه امرح الهندي وامرح الياباي ،وقد اختارت نوعا
واحدا من امرح الهندي وهو امرح السنسيكريتي الذي يعتر فرة
اازدهار للدراما الهندية لتعريفه.
وقد تأسس امرح السنسيكريتي عى وجهة نظر فلسفية عميقة إى
حد بعيد ،ورؤية كونية شاملة وجاليات عالية التطور مثلت ي النظرية
التي وصلت إلينا كنظرية الرازا ،والرازا كلمة هندية تعني العاطفة ،وهو
مصطلح يتساوى مع مصطلح بهافا ،وتقسم إى مانية أنواع وهي :عاطفة
الحب ،عاطفة الضحك ،الحزن ،الحنن ،البطولة ،الفزع ،الغضب ،الدهشة،
هذه العواطف هي التي تحدد سات امرحية السنسيكريتية.
وامرحية السنسيكريتية ا تصور الحياة السطحية أو الواقعية ،بل
تحقق بواسطة أخاق عميقة ومييز جاي محاكاة فنية أو تصور اأفعال
وامواقف امختلفة للحياة البرية ،من خال تجربة لحالة السعادة
القصوى وإدراك عميق للحقيقة اممكنة.
أما امرح الياباي فقد تناولت فيه نشأته وأنواعه واأشكال امرحية
فيه ،وأشارت أيضا إى أول دراما عرفتها اليابان فقالت :هي دراما بدائية
تسمى (جيجاكو) وظهرت عام  612م ودخلت إى اليابان من الصن
الجنوبية ،ويعتقد بأن لها جذورا هندية أو إغريقية .كانت هذه الدراما
عبارة عن رقصات تعبرية خاصة يرتدي مؤدوها أقنعة مضحكة ،إا أنها
ي القرن الثامن اميادي فقدت شعبيتها وتحديدا عند الحكام والسبب
ي ذلك هو سخافة شخصياتها ،ومن ثم تم استبدالها بنوع ترفيهي آخر
يسمى (بوجاكو) ،والذي وصل إى اليابان أيضا من الصن ،كانت رقصات
البوجاكو تعرض مواضيع بسيطة ،وكان امؤدون يرتدون أروابا مثرة
ورقصهم يتميز بجال غريب ،وحافظ الحكام عى هذا النوع من الدراما
لسببن :اأول جدية امواضيع ،والثاي رغبة منهم ي تقليد إتيكيت الباط
الصيني الذي كان يقدم هذا النوع كرفيه ،هذا النوع تحول بعد ذلك إى
مجرد عروض طقسية تقدم اآن ي ااحتفاات وامهرجانات الكبرة.
الفصل الرابع عشر :مسرح فزيائية الجسد
بعد أن عرفت الكاتبة مرح فيزيائية الجسد عرضت أهم ساته
ومميزاته التي تتلخص ي:
 مرح فيزيائية الجسد يؤكد أن امؤدي هو خالق ومبدع العرض وليسمفرا أو مرجا له.
 أن عملية الخلق اإبداعي ليست فردية بل جاعية. العملية اإبداعية تركز عى جسد اممثل أكر من عقله. إن العاقة بن امشاهد والخشبة عاقة مفتوحة وعاقة مشاركة إبداعية. تتغلب ي هذا النوع العنار البرية والسمعية عى غرها. مرح فيزيائية الجسد ا يعني عدم استخدام الحوار بل مكناستخدامه إا أن لغة الجسد هي الغالبة.
 الحركة امستخدمة للتعبر هي الحركة الطبيعية اليومية ااعتيادية،إضافة إى حركات تجريدية ولكنها تستخدم بشكل مغاير للألوف يعيد
امشاهد قراءتها ليتخذ موقفا منها قبوا أو رفضا.
 الوجه الطبيعي الخاي من اماكياج هو السائد ي مثل هذه العروض. -استخدام الديكور واإكسسوار غر تقليدي.
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الفن حيث خرجت اأساء لتعر عن خاصية معينة يتمتع بها هذا الفن0
وكان لهذا الفن تأثرات وانعكاسات عى كبار كتاب امرح واممثلن مثل
شكسبر0
وتؤكد الكاتبة ي نهاية الفصل أن هذه اأعال قادرة عى استقطاب
العدد اأكر من الجمهور مقارنة باأعال اأدبية ،وكأن الراع بن
امرحيات اأدبية وامرحيات الشعبية دائم منذ نشأة امرح إى اآن،
حيث تنتر امرحية الشعبية عى اأدبية ي قدرتها عى استقطاب
الجاهر .كا تؤكد عى أهمية دراسة هذه الظاهرة من الباحثن ي
امرح حتى يصلوا إى معادلة وسطية بن الجاهري واأدي وإا بقي
الحال لصالح متعة الرفيه السطحي عى حساب متعة العقل والقلب معا.
الفصل الخامس :الرومانسية
يقسم النقاد امذهب الروماني إى مرحلتن قدمة وحديثة :اأوى مرحلة
الشاعر اإنجليزي وليام شكسبر الواقعة بن  1564م إى  1616م ،والثانية
امتدت منذ منتصف القرن الثامن عر وحتى نهاية القرن التاسع عر،
وتعتر امرحلة اأوى مردا وثورة عى امذهب الكاسيي القديم بينا
تعتر امرحلة الثانية مردا عى امذهب الكاسيي الحديث ،كا يعتر
امذهب الروماني امذهب امرحي اأكر امتدادا عى مدى العصور
مقارنة بامذاهب امرحية اأخرى.
امذهب الروماني الحديث :عُ رفت الكتابة الرومانسية الحديثة بأنها رفض
مبادئ النظام امؤسي ،رفض لحالة ااستكانة والهدوء ،رفض لانسجام،
للتوازن ،للمثالية ،رفض للعقانية التي اتصفت بها الكاسيكية الحديثة.
وقد اتسمت الرومانسية بالتقدير العميق لجال الطبيعة ،تبجيل العاطفة
عى حساب العقل والحواس عى حساب اأشياء امدركة بالعقل ،التحول
نحو الذات واختبار الشخصية اإنسانية وحاات تقلبها ،اانشغال باإنسان
العبقري امتفرد ،الركيز عى الخيال ،ااهتام بالثقافة الفولكلورية ،التحيز
لأشياء الغريبة.
الفصل السادس :الميلودراما
وقد أوردت ي تعريفها أنها « كلمة مشتقة من كلمتن إغريقيتن اأوى
ميلو ( )melosوتعني أغنية أو موسيقى ،والثانية دراما ( )dramaوتعني
عما أو فعا أو مرحية وخاصة امرحية الراجيدية.
وقد بدأ استخدام هذا امصطلح ي بداية القرن التاسع عر عندما أصبح
النقاد والجمهور ميزون نوعا مرحيا يتمتع بعقدة حسية رومانسية
وحوادث ممزوجة باأغاي واموسيقى اأوركسرا بإطاقهم عليه اميلودراما.
أي أن امعنى الحر للمصطلح يعني الدراما اموسيقية ،والتي تستخدم فيها
اموسيقى إما لتزيد من حدة رد الفعل العاطفي عند امتلقي أو تستخدم
اقراح وتقديم الشخصيات0
الفصل السابع :الطبيعية والواقعية
وتتعرض فيه الكاتبة أهم الفروق بن امذهب الواقعي وامذهب الطبيعي
فتقول« :إن الفرق بن امذهبن سواء ي القصة أو امرحية أو ي سائر
الفنون يتضح من مجرد النظر ي اسم كل منها ،فاليء الطبيعي هو
اليء امنسوب إى الطبيعة ،الطبيعة كا خلقها الله وم تتأثر بالعوامل
الخارجية الطارئة التي يصنعها امجتمع ،أما اليء الواقعي فهو اليء
الذي تحول إليه اليء الطبيعي بعد أن تأثر بتلك العوامل الخارجية
الطارئة والعوامل التي صنعها امجتمع».
الفصل الثامن :الرمزية
قدمت فيه الكاتبة تعريفا لأدب الرمزي بأنه اأدب الذي إذا قرأه القارئ
العادي فا يفهم منه إا ظاهره ،أما القارئ امتأمل فيفهم منه هذا الظاهر
ولكنه ا يقف عنده ،بل مي إى ما تحت سطحه ،وما تحت السطح هو
جوهر اأدب الرمزي ،وهذا الجوهر يتلقاه القارئ امتأمل بصور مختلفة ي
الذهن ،صور تتفاوت ي مقدار ما فيها من جال ومعان وأهداف0
وقد بدأت الحركة الرمزية ي اأدب الحديث ي أواخر القرن التاسع عر
ي فرنسا ردا عى امذهب الطبيعي والواقعي ومردا عى الشعر اموزون.
وقد أسس قواعد امذهب الرمزي ي امرح الكاتب امرحي البلجيي
موريس ميرلنك.
الفصل التاسع :التعبرية
ظهر امذهب التعبري ي أمانيا ي أواخر القرن التاسع عر حن ألف
الكاتب امرحي اأماي (فرانك ويد كند) مرحيته (اليقظة امبكرة) التي
م مثل إا ي عام  1906م.
وقد فرقت بن امرحية التعبرية والكاسيكية بأن الكاسيكية تقوم
عى تخطيط منطقي يضع ي اعتباره امستقبل حيث نرى فيه بداية
وتطورا ونهاية ،أما امرحية التعبرية فتعتمد عى متواليات متتابعة من
اللحظات امتصاعدة حيث تتواى فيها سلسلة من القمم الدرامية ،ويلجأ
الكاتب لتحقيق ذلك إى سلسلة من امونولوجات امركزة  ،أما الشخصيات
فا نرى ي امرحية التعبرية إا الشخصية الرئيسية ،أما اللغة فيجب أن
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اإيهام المسرحي..

بن الحقيقة والوهم

تأليف :أوتاكر سيتش *
ترجمة :أحمد عبد الفتاح
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لقد قيل الكثر عن حالتنا العقلية ونحن نشاهد حدثا
مرحيا  .ويعد التذبذب امستمر بن ااعتقاد بأن ما تراه
ونسمعه هو حقيقة ونفي هذا ااعتقاد عندما ندرك أن
الواقع الحقيقي هو أننا ي امرح ( . )1وقد قيل أن هناك
لحظات تعزز اإيهام وغرها تدحضه  ,وهناك أيضا تناول
ثالث وهو فكرة إيهام الذات الواعية A conscious self
 . )illusion )2ومن امفرض أن يتعزز اإيهام بواسطة كل ما
يزيد من التشابه بن مفاهيمنا عن خشبة امرح وعن الواقع
 ,وأن هذا اإيهام يتمزق بواسطة أشياء تذكرنا أننا ي امرح
– مثل خشبة امرح نفسها والقاعة وامتفرجن  ..الخ .
تتضح عدم صحة نظريات التذبذب بن الوعي بالواقعي
وغر الواقعي عندما نحلل سلوكنا دون تحيز أثناء العرض
امرحي  ,وحتى عندما نتذكر كيف نشعر أثناء الحدث
امرحي (. )3
وبغض النظر عن مدى شعورنا بالقلق  ,فليس لدينا أي
وعي أو إدراك أو اعتقاد عي اإطاق بأن ما يقدمه اممثلون
هو الواقع الحقيقي  .ونتيجة لذلك  ,ا مكننا ي الواقع
أن نفكر ي أنها ليست حقيقة  .فهناك يء واحد مؤكد :
التصورات التي تثرها خشبة امرح فينا من خال التشابه
 ,التمثيات العقلية التي نستمدها من التجارب السابقة
( وكذلك من الواقع) ونحن نقارن بن ااثنن ( عام الواقع
الفعي وعام خشبة امرح)  .ولكننا نفعل ذلك فيا يتعلق
بتشابههم وليس حقيقتهم – وهــذا هو الفرق  .وبنفس
الطريقة فان التواجد امرحي لشخصية سحرية من حكاية
خرافية  ,قد يثر ذكرى شخصية مشابهة رسمها فنان  .وإذا
صادفنا  ,ي حالة التشابه امذهل  ,أن ما نراه حقيقي  ,فان
هذا ا يعدو كونه مجرد انعكاس تنظري ذي طبيعة خارج
فنية  , extra-artisticترف انتباهنا مؤقتا عن خشبة
امرح  .وحتى أولئك امتفرجن الذين ميلون إى إصدار هذا
النوع من اأحكام يفضلون تركها لفرات ااسراحة  .وعندما
نبتعد عن العرض ا ننخرط ي هذه اأفكار – اذ تزول مجرد
أن تتضاءل امشاعر  .فالتجربة الدرامية اأكر مثالية خالية
من تفكر ي حقيقة خشبة امرح  ,سواء كانت ايجابية أو
سلبية .
ي رأينا  ,ان ما يحدث عي خشبة امرح ليس حقيقي
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أو غر حقيقي  ,بل انه حقيقة أخرى تختلف عن الحقيقة

الحقائق الواضحة والحقائق الفعلية بالنسبة للذات الواعية .

التي نعيشها  :إنها حقيقة فنية – وهي ي هذه الحالة

وما الذي ميز انطباعاي عندما أشاهد ي مكان ما  ,كمشاهد

بالذات حقيقة مرحية  .ويتصور علم الجال هذه الحقيقة

عارض  ,مشادة بن شخصن  ,عن تلك التي أشاهدها تحدث

امختلفة  ,ي كثر من اأحيان  ,من حيث أنها حقيقة واضحة
 .فلم ٌيفر لنا هذا امفهوم نفسيا  ,رغم أنه نوقش كثرا من

عي خشبة امــرح ؟  .عــاوة عي ذلك  ,دعونا نفرض
أنني شاهدت هذين الشخصن دون أن أفهم إطار موقف

وجهة نظر ميتافيزيقية  .وعونا نسأل إى أي مدى تختلف

تفاعلها  ,أو عي اأقل دون أن ألتقط اإطار الكامل للفعل

[
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امرحي  .يساعدنا هذا امثال اافــراي أن نفهم ي فهم
الفرق ي اانطباع  ,أن اإدراك متطابق ي كلتا الحالتن ,
ولكن اانطباع مختلف (. )4
مكن القول إن تصور امرح  ,الذي كان لدينا بالتأكيد
قبل بدء العرض يرتبط – من خال الذاكرة – بكل التصورات
التالية التي تأي من خشبة امرح  ,برغم حقيقة أننا  ,عند
هذه النقطة  ,ا نهتم بإطار الفعل امرحي  .وبينا مكن أن
يبدو أن هذه الفرضية ترح الفرق بن اانطباعن امذكورين
آنفا  ,فالحقيقة أننا ا نعي هذا اانقسام  ,عندما تستحوذ
امرحية عي انتباهنا  .وبن الحن واآخر  ,رما تذكرنا بعض
التفاصيل بأننا ي امرح  ,ولكن تؤكد هذه التذكرة تحديدا
بأننا ا نعيه ي نفس الوقت  .عاوة عي ذلك  ,فان مجرد
ارتباط قاعة امرح بخشبة امرح غر كاف لرح جوهر
هذه الحقيقة الواضحة  .وعندما يدخل الكاتب امرحي
واممثلون لتلقي التحية  ,بعد انتهاء العرض  ,وهذه ليست
حقيقة واضحة حتى نستخدمها ؛ إذ يحدث نفس اليء
عندما نحر عرضا للباليه ( مع أنه ا يحدث عند مشاهدة
عرض بانتومايم درامي ) أو نحر حفل موسيقي حيث يظهر
كل أعضاء اأوركسرا عي خشبة امرح – حتى لو كنا ندرك
أن كل هذا يحدث عي خشبة امرح .
فان م تختلف التصورات والتداعيات  ,فا بد أن يوجد
الفرق ي تناول التصور نفسه  .ي الحالة اأوي نفهم امشادة
السابق ذكرها باعتبارها حقيقة أخــرى للحياة – أعني
باعتبارها شيئا حقيقيا  :وهذا هو التناول الحقيقي  ,وي
الحالة الثانية نراها كيء مثيي  ,يتم تجسيده  :وهذا هو
التناول امرحي ( . )5وهذه اأخرة حالة خاصة من التصور

21
اأيقوي  Iconic perceptionوهو موجود ي الفنون
اأيقونية ويختلف عن الحقيقة أو موقف الحياة السابق
ذكــره  ,وليس مضادا له  ,معنى أنه حقيقي  .فالتناول
امرحي هو حالة ذهنية ا نفكر فيها ي الواقع والحقيقة
وا نختر إحساسا خاصا بهذا الواقع ( أعني هنا الواقع
الخارجي )  ,وهذه حالة ترافقنا ي الحياة العادية  ,وا
تختفي إا ي امواقف غر الطبيعية  ,عي سبيل امثال عندما
مرض أو نشعر بالتعب  .ي هذه اللحظات يبدو كل يء
مر أمامنا غريبا وكأنه بعيد امنال وكأنه حلم  .اأحام نفسها
ليست مثاا جيدا  ,فهي تقدم غالبا إحساسا بالواقع  ,لدرجة
أننا ي كثر من اأحيان نسرجع عندما نستيقظ وندرك أن ما
كنا نحلم به ليس حقيقيا لحسن الحظ .
من ناحية أخرى  ,هناك حاات ذهنية يضعف فيها
اإحساس بالواقع (الخارجي) ولكن ا يتم قمعها بالكامل
 .ومثال حالة التعب السابق سوف يذكر الجميع بالتأكيد
باأوقات التي عايشوا فيها إحساسا ماثا حتى عندما ا
يكون التعب هو العنر  .وهي حاات محددة من أحام
اليقظة والتأمل التي تثرها اموضوعات التي ننغمس فيها ,
ان جاز التعبر  ,وأمثلة هذا امنظر الطبيعي ومدخل امعبد
 ..الخ  .ومن الواضح أن هذه حالة جالية ناتجة عن أشياء
جميلة  .فاإحساس بالواقع ضعيف جدا ولكنه ليس غائبا
؛ فهو يبقى نوعا ما ي الخلفية ثم يعود مجرد أن ينتهي
إدراكنا الجاي ونعود إى واقعنا اليومي العادي .
فا هو هذا اإحساس بالواقع الخارجي ؟  .انه يوجد
با شك ي عاقة وثيقة مع اإحساس بواقعنا  ,وبدقة أكر
ي عاقة مع ذاتنا الجسمية – معنى كلية ادراكاتنا الجسمية

 ,أن ذاتنا الجسمية ينتمي نصفها إى العام الخارجي ,
وينتمي النصف اآخر إى العام الداخي  ,وبالتاي تتوسط
بينها لكونها نصف ذات ونصف موضوع (. )6
لقد قلنا إن الحالة الجالية ناتجة عن اأشياء الجميلة
 .ولكن هذا الفعل ليس سلبيا كا توحي هذه الجملة .
انه يشبه ما يحدث ي اانتباه الطوعي وغر الطوعي  :إذا
رغبنا ي ذلك  ,مكننا تحفيز الحالة الجالية ي أنفسنا  ,عي
الرغم من أن اليء الجميل هو الحافز  .وهكذا تنشأ الحلة
الجالية بشكل عام  .فاعتادا عي اأشياء التي تحفز هذا
التوجه الجاي ( )7مكن أن يكون أكر تخصصا ي التوجه
الفني  ,ثم ي التوجه اأيقوي اأكر تحديدا  ,ثم ي سياق
مجالنا اأكر تحديدا  ,وهو التوجه امرحي  .وسوف نناقش
هذين التوجهن اأخرين .
يختلف التوجه اأيقوي  ,وكذلك التوجه امرحي امنبثق
عنه  ,عن التوجه الجاي العام ي وجهن  .أوا  ,عندما
يسود هذا ااتجاه  ,يتم قمع إحساسنا بالواقع ماما  .ثانيا
 ,تفسرنا ما نفهمه مزدوجا  ,أنه ا يحتوي عي مثيل تقني
فحسب  ,بل يتضمن أيضا مثيل أيقوي  .وهذان الوجهان
مرابطان  ,أن التفسر امزدوج الذي يتم الحفاظ عليه ي
نفس الوقت  ,ي التناول الواقعي امذكور آنفا  ,مكن أن
يكون متناقضا من الناحية الواقعية ( معنى أن أحدها يزيح
اآخر ) .
فحقيقة أن تصوري الخاص (س) ( أي تصوري الشخي)
هو ي الحقيقة (أ) فهذا يعني أنني مقتنع بالوجود اموضوعي
ل ( أ)  .وينطبق نفس اليء إذا كان من امفرض أن يكون
التصور (س) هو (ب)  .وبالنظر إى أنه ا مكن تقديم دليل
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معن عي امفاهيم الفردية  ,وأنها تخضع لفكرة مشركة
حول يء موجود بالفعل ,يء يجعلهم يستبعدون بعضهم
البعض تلقائيا  ,فمن اممكن أن تكون العاقة بينها انفصالية
 .فمثا ,مكنني أن أرى ظا أسودا عندما أكون ي الغابة بعد
غروب الشمس  .فيكون تفسري مزدوجا  :هل هو شجرة فعا
 ,أم إنسان با مأوى  .ا مكن أن يكون كى الشيئن ي نفس
الوقت  .فإذا قبلت اأمر اأول  ,فسوف أرفض الثاي  ,وإذا
حدث واكتشفت فيا بعد أن اأمر اأول كان صحيحا  ,عندئذ
مستحيل أن يكون اأمر الثاي صحيحا  ,وبالتاي فانه قراري .
وبالتاي يحافظ الخداع عي عاقته مع الواقع .
وعي العكس من ذلك  ,إذا رأيت مثاا  ,فإنني أعتقد أنه
مثال و شخص ما  ,أن هذه امفاهيم ا ترتبط بنفس درجة
وجود اأشياء فعليا ( والتمثال ي طبقة هذه اأشياء )  ,وهذا
يعني أننا ا نستبعد بعضنا البعض  .فانتاء شخص ما إى فئة
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اأشياء اموجودة هو أمر موجود ي ذهني فقط  .وهذا هو
اليء الذي أعر عنه عندما أعلن أنه مثال مثل شخصا ما
 .ولو أن ي موقفا جاليا  ,فلن أفكر ي إطار الواقعي وغر
الواقعي مطلقا  .سيكون اأمر مختلفا إذا نظرت إى التمثال
من الناحية التقنية حريا ؛ ولكن ي هذه الحالة أود أن
أتأمله  ,عي سبيل امثال  ,كعمود مصنوع من الرخام  ,وا
مثل بالطبع أي يء .
وبالتاي  ,مكنني أيضا أن أعلن فيا يتعلق بالفن
الدرامي “ أن هذا هو اممثل (أ)  ,وهو املك لر ي نفس
الوقت  ,أن هذا مجرد تفسر لإدراك  ,ي حن أن الوجود
الفعي للممثل ليس هدفا لانتباه أثناء اأداء امرحي  .وا
نستطيع أن نتحدث عن الخداع هنا  ,أن التفسر مزدوج ي
امقام اأول ولن يتم تناوله كحقيقة تجريبية – معنى أنه
اتفاق مع الحقيقة  .عاوة عي ذلك  ,لهذا السبب نفسه ا

نستطيع أن نقول إن اممثل ( أ) هو ملك مزيف  .وهذا
لن يحدث إا ي حالة الدجال الذي يحاول أن يكون ملكا
حقيقيا ؛ وي هذه الحالة  ,رما نصدق أنه املك أو يء أخر
 ,ولكن لن يكون كى الشيئن معا ي نفس الوقت  .ولعل
أعظم مفاتن فن التمثيل هو أن تتاح لك الفرصة لي تكون
شخصا آخر دوما حاجة اي الكذب .
وقد يكون من اأنسب أن نقول إن اممثل يبدو ي مظهر
املك – ليس بامعنى السلبي للظهور ما ليس هو ي الواقع
بل معنى الظاهرة البحتة دوما عاقة بالواقع ,أنه يبدو
كاملك لحواسنا  ,من وجهة نظر مظهره ( البري والسمعي)
 .وبهذه الطريقة يتضح كل يء عي خشبة امرح  ,ولكن
ليس باعتباره حقيقيا أو زائفا  .فيمكننا أن نتحدث عن اماس
الزائف إذا ارتدته امرأة ي مناسبة اجتاعية  ,ولكن ا مكننا
ذلك إذا ارتدته شخصية درامية  ,فاماس هنا مجرد مظهر ,
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حقيقته ,مثل حقيقة وزيف كل اأشياء اموجودة عي خشبة
امرح  ,مسألة ا أهمية لها  ,وسؤال عمي بسيط  .ينطبق
تقييد معنى امظهر عي كلات مثل “ اإيهام “ و”اإيهامية “
 ,التي نقدم فيها عاقة مرتبطة بالواقع .
وبالتاي نستطيع أن نستنتج من هذا ااستدال امنطقي
امقولة التالية  “ :يكمن جوهر اإيهام امرحي ي الجانب
امرحي  ,وهو مظهر من مظاهر التوجه اأيقوي  ,ويقمع
اإحساس بالواقع بينا يربط التصورات بتمثيل داي مزدوج :
تقني وأيقوي “ .
واإيهام هنا ا يعني الحقيقة امخادعة  .ويتضح هذا
بشكل جميل ي حقيقة أن العام امرحي نفسه الذي يتجى
أمام أعيننا يعيد مثيل حاات ماثلة من اإيهام والخداع .
وأشر هنا إى أشكال التظاهر والتخفي بوجه خاص  .ففي
مرحية شكسبر “ الليلة الثانية عرة “ مثا  ,ترتدي
اممثلة التي تلعب دور “ فيوا” ثياب رجل وتتظاهر بأنها
أحد النباء  .ينطوي تصورنا لكل هذا لكل هذا عي ثاثة
أشكال للتمثيل  :أحدها تقني واآخران أيقونيان  .إذ يتضح
أن عاقتي “فيوا/اممثلة” و “ فيوا/الرجل النبيل” ليستا
متجانستن  .فشخصية النبيل هي الزائفة فقط وأن فعل “
فيوا” أثناء التخفي للخداع فقط  .ولكن مفهوم الزيف ا
ينطبق هنا عي “فيوا” باعتبار أنها شخصية خيالية وا
ينطبق عليها باعتبارها ممثلة  .فالشخصيات اأخرى تتعامل
مع “ فيوا “ عي أنها “ رجل نبيل” عي اأقل مؤقتا ,
ولكننا كمتفرجن نراها “ فيوا “ طوال الوقت  .وليس لدي
الشخصيات الدرامية أي فكرة أن “ فيوا “ فعا ممثلة ( رغم
أن اممثلن الذين يصورون هذه الشخصيات يعرفون)  ,ولكننا
نعرفها طوال الوقت .
• تحليل التوجه المسرحي :
مكننا أن نرح ظاهرة التوجه امرحي بالتناظر مع

23
امفتاح اموسيقي  :سوف مثل نفس النغات أنغام مختلفة
اعتادا عي رمز امفتاح اموسيقي الذي يسبقها  .ومفتاح
التوجه امرحي هو كل يء نفهمه قبل أن تبدأ امرحية
 ,وي أغلب اأحيان قبل أن تبدأ مبارة  :مدخل امرح ,
القاعة اممتلئة بالناس  ,إطار خشبة امرح بالستارة – ٌترفع
بعد إشارة الستارة  .وطبقا لهذا امنطق  ,فان اموسيقين
الذين يقرءون النغات ي امفتاح  Gســوف يفرون
النغات التالية بشكل مختلف إذا سبقهم امفتاح اموسيقي
 , Fبرغم التشابه بن تتابع النغات ي كا الحالتن (. )8
وينطبق هذا أيضا عي التصورات امرحية  ,القريبة الشبه
بتصوراتنا امتعددة للحياة  .وينفس الطريقة التي يتم بها
الحفاظ عي التفسرات اموسيقية للموسيقي من خال
بعض اإشارات العرضية ( تكرار الرمز اموسيقي ي بداية
كل توليفة جديدة وإشارات متخصصة أخرى )  ,فان توجه
امتفرج امرحي مدعوم ماحظات متقطعة ( مثل الوعي
بخشبة امرح)  .وهذه الشارات ا تحافظ إا عي توجهات
اموسيقي وامتفرج  ,ووجود هذه اإشارات ليس روريا .
لقد وضح تفسرنا اماحظات امذكور أعاه ( والكثر
غرها التي نشأت عي خشبة امرح)  ,والتي تذكرنا بأننا ي
امرح  ,ليست لحظات أيهام مرحي (كا تؤكد النظريات
التي نوقشت آنفا)  ,أنها عي العكس  ,تؤكدها من خال
امحافظة عليها لنا داخل التوجه امرحي  .أخرا  ,بنفس
الطريقة التي يؤدي بها تغير امفتاح اموسيقي من  Fإى
تع ٌرف اموسيقي عي الرجوع وترك التفسر
 Gيؤدي إى ّ
ي مفتاح  Fللعودة إى امفتاح  , Gوبامثل  ,فان مفاهيم
معينة مثل ( إنزال الستارة وضوضاء امتفرجن وهم يغادرون
القاعة  ,الخ ) تخر الجمهور أن الوقت قد حان للتخي عن
التوجه امرحي والعودة إى التوجه الواقعي العادي .
والصياغة بهذه الطريقة  ,ندرك أن التمييز بن الواقع
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واإيهام امرحي هو مسألة مييز بن مجموعات التمثيل
امرتبطة بأحد اقراحن  .وكا احظنا من قبل  ,ا يتطلب
التناول الواقعي أي استعداد نفي معن  ,أو نتيجة لذلك
 ,أي مجموعة خاصة من التمثيل الدالية  .ويرتبط هذا
اموقف ببساطة مجموعة التمثيل التي اكتسبناها ي
حياتنا ( خارج امرح)  ,لذلك ينصب تركيزنا عي الداات
والتمثيل التي تحدد تناولنا امرحي  .اأمر بسيط للغاية :
إننا نكتسب هذه امجموعة من التمثيل عن طريق اتصالنا
بالفن امرحي أو الفن الدرامي  ...ومكننا القول ان هذا
العام من واقع آخر – واقع فني  ,واقع مرحي تحديدا ,
عي الرغم من موازاة الواقع اليومي العادي وااستجابة له
 ,إا أن الواقع امرحي يختلف اختافا ملحوظا عنه وغر
متجانس معه .
...................................................................................
• نرت هذه امقالة ي مجلة  PMLAالعدد  134,2عام
 , 2019وقد نرتها جمعية اللغة الحديثة ي أمريكا he
 ( . Modern Language Association of Americaوقد
نقلها اى اانجليزية “ أميل فوليك “ و “أندريا بريز-سيمون”
).
• أوتاكر سيتس  )Otakar Zich )1879-1934هو أحد أبرز
أعضاء جاعة براغ التي ظهرت ي الثاثينيات من القرن
اماي  .وكان يعمل أستاذا ي جامعة تشارلز ي براغ  .وما
تزال مكانته ي علم الجال مثرة للجدل حتى اآن  .ومن
أبرز كتبه “ جاليات الفن الدرامي Aesthetics of the
. )Dramatic Art )1931
• هوامش الرجمة :
( )1يستشهد سيتش هنا مناقشة هيبوليت تاين “ ذات
التصحيح امتواصل “ ي مجلة “ الذكاء “ عــام 1870
الصفحات  , 441-443والصفحات . 241-242
( )2يستشهد سيتش هنا بكونراد انج الذي يعتر خداع
الوعي الذاي هو جوهر امتعة الفنية .
( )3يــجــب أن يــضــع الــقــراء ي أذهــانــهــم أن كلمة
 Psychologicalعند سيتش تعني “ عقي ”Noetic
بامعنى اأصيل امنسوب اي هورل  .كا يقر سيتش ي
مقدمة كتابه “ جاليات الفن الدرامي “  .وقد عملت عي
حل مشكلة اايهام امرحي عي أساس نفي وعقي  ,ومن
هناك تعاملت مع أسئلة أخرى واسيا التبادل امستمر بن
الواقعية وامثالية .
( )4اانطباع هو امعنى بالنسبة لنا كمتفرجن .
( )5امصطلح التشيي الـــذي ترجمناه اي “ تناول
 ”approachهو الكلمة التشيكية “( ”pojetiمعنى مفهوم
– تناول – توجه ) وقد كرره سيتش خال الفقرة  .وهو
مرادف لكلمة “  “ Zamereniالتشيكية التي تعني التوجه
كمفهوم فينومينولوجي أشار اليه سيتش ي نفس النص احقا
( )6حذفنا نقاش مختر عن اادراك الجسمي الداخي .
( )7احظ أن زيتش يبدل هنا امصطلح النفي “ حالة
 ”Stateبامصطلح الظاهراي “توجه “  .أنظر الهامس ()5
( )8يشر سيتش كمتخصص اي حقيقة أن امرح هو أي
يء مكن أن مثل شيئا ما آخر ز
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جولة فى شارع المسرح اأمريكى
ليس من اأمور النادرة فى عالم المسرح أن
يتحول العمل المسرحى الى سنيمائى أو
العكس .لكن من اأمور النادرة أن يقوم
ببطولة العمل نفس الطاقم فى وسيلة
نفس الطاقم الذى قام ببطولته فى وسيلة
أخرى .وعادة ما يفضل المنتجون والمخرجون
أن يختلف الطاقم فى هذه الحالة حى يأت
العمل متفردا وا يكون مجرد تكرار للعمل
اأصلى.

هشام عبد الرءوف

لكن هذه القاعدة م تنطبق عى امرحية الغنائية الناجحة
«هاملتون» التى تتناول حياة الكسندر هاملتون أول وزير
خزانة ى تاريخ الوايات امتحدة والذراع اأمن لجورج
واشنطن كا سرى فيا بعد .عرضت امرحية حتى اأن
ى عدد من امدن اأمريكية بواسطة عدة فرق  .وتقرر أن
يقوم ببطولة الفيلم نفس الطاقم الذى قام ببطولة امرحية
ى برودواى عاصمة امرح اأمريى التى عرضت أول مرة
ى برودواى عام  .2015وسوف يشارك ى بطولة الفيلم من
شاركوا ى بطولة امرحية عام  2016حيث كان يتغر بعض
امشاركن بن الحن واأخر .ومن امقرر أن يعرض الفيلم ى
 15أكتوبر .2021
وحتى نعرف السبب ويبطل العجب ا بد من القاء الضوء
عى امرحية أن ذلك من شأنه أن يوضح أمورا كثرة .
امرحية من تأليف لن مانويل مراندا وهو ى اأربعن من
عمره حاليا وقد كتبها بعد أن تجاوز الثاثن بقليل .وهو
موسيقار وممثل ومغن وملحن شاب يحفل تاريخه مجموعة
من الجوائز منها ثاث من جوائز توى امرحية امرموقة .وكان
هو من أعد امرحية برؤيته الخاصة وكتب أغانيها ولحنها
واعد لها اموسيقى التصويرية .وقام ببطولتها عندما بدأ
عرضها ى برودواى ى يناير .2015
وتدور امرحية حول حياة السياى اأمريى البارز الكسندر
هاملتون ( )1804 - 1755الذى كان ى الوقت نفسه باحثا
قانونيا وقائدا عسكريا ومحاميا ورجل اقتصاد وبنوك .ولعب
دورا كبرا ى صياغة الدستور وى وضع النظام اماى اأمريى.
عمى األوان
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نايت ى شبابها

فيليبا سو

من المسرح إلى السنيما  ..بنفس اأبطال
وا تعد امرحية أول عمل فنى يتناول سرة هاملتون
الذى تظهر صورته عى إحدى فئات الدوار اأمريى .فقد
سبق وتناولت سرته مرحيات وأفام وأعال تليفزيونية.
لكنها اأوى التى تتناول حياته بشكل موسيقى حاز إعجاب
الجميع حتى إنها فازت بـ 11جائزة من جوائز توى ى 2016
ى تصنيفات مختلفة من بن  16جائزة رشحت لها .وهى
مأخوذة من كتاب للصحفى اامريى رون شرنو امتخصص
ى سر امشاهر .كا يذكر لها إنها العمل الفنى اأول عن
هذا الشخص الذى يصاب بعمى األوان كا يقول التعبر.
فقد ظهر فيه ممثلون سود يجسدون شخصيات تاريخية
للبيض والعكس.
وقام فيها مراندا بدور الكسندر هاملتون وشاركه ى البطولة
اممثلة وامغنية البيضاء الشابة فيليبا سو ( 29سنة) التى
تجسد دور ابنته إليزا والزنجى ليزى اودوم ( 35سنة) وزنجى
أخر هو كريستوفر جاكسون ( 45سنة) الذى سيقوم بدور
جورج واشنطن .وهناك أيضا رينيه جولدسرى وديفيد ديجز
وجاسمن سيفانس وهم نفس الطاقم الذى سيقوم ببطولة
الفيلم وبنفس أدوارهم ى امرحية .وكل هؤاء شاركوا ى
العرض امرحى اموسيقى ى برودواى عام .2016
وانتقلت امرحية بعد ذلك إى عدد من امدن اأمريكية

سوزان شوا

الرئيسية حيث قدمتها عدة فرق .وعرضت ى لندن وفازت
بسبع من جوائز لورنس أوليفييه .وتنقسم امرحية إى
فصلن وتحدثت عن الشخصيات التى أثرت ى حياة
هاملتون .وصورت أيضا كيف تحدى هاملتون الظروف التى
نشأ فيها هاملتون صاحب اأصول اأسكتلندية فقرا ويتيا
وكيف علم نفسه واكسب مهارات عديدة وكيف تعرف عى
زوجته وامشاكل التى واجهته ى حياته .وتنتهى امرحية
بنهايته امأساوية حن قتل ى مبارزة مع أرون بار نائب
الرئيس اأمريى.
ومن الطريف أنها تعرضت لهجوم من بعض اأسكتلندين
عندما عرضت ى بريطانيا باعتبار إنها أساءت إى
اأسكتلندين عندما تعرضت لعمل أمه لبعض الوقت كرقيق
أبيض .وقد جسد الشخصية اممثل الريطاى جيايل وستان
بعد اعتذار مراندا عن السفر بسبب مشاغله.
ويقول توماس كيل وهو مخرج العرض امرحى عى
برودواى وسوف يخرج الفيلم أيضا ،إنه سوف يقدم مزيجا
من السنيا وامرح بحيث يشعر من يشاهده بجو امرح.
ويقول أن أهم ما يعجبه ى معالجة مراندا وشجعه عى
إخراجها أنه نجح ى تحويل اموضوع الذى يبدو سياسيا
وجافا إى عمل فنى جذاب نابض بالحياة.

لن مانويل مراندا

[
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مرح فيجن من الخارج

قصة سياسية جافة ..تحولت إلى مسرحية جذابة

مشهد من مرحية هاملتون
وهى ا تزال مارس التمثيل رغم تقدمها ى السن ( 89سنة)
لكنها تتمتع بصحة جيدة .وهى ى الوقت نفسه مطربة
وممثلة كوميدية وكاتبة سيناريو ومنتجة متخصصة بشكل
أساى ى مسلسات السيت كوم (كوميديا اموقف) .وهى
من أرة فنية حيث كانت شقيقتها الكرى الراحلة ممثلة
وكذلك ابنتها الوسطى.
ليس بالجمال وحده
م تكن النجمة اأمريكية شرى نايت التى رحلت إى العام

العرض مصاب بعمى األوان
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مسرح يحرق
كذلك حتى اشرته اممثلة الزنجية مارا جيبس عام 1990
وحولته إى كا يشعر عشاق امرح بالسعادة عندما ينشأ
مرح جديد ،فإنهم يشعرون بالحزن عندما ينهار مرح
أو يحرق .وهذا هو شعور عشاق امرح ى كاليفونيا وى
الوايات امتحدة بوجه عام عندما تعرض مرح «فيجن»
العريق والشهر ى لوس انجلوس لحريق أى عليه ى الساعات
اأوى من الصباح رغم مسارعة رطة اإطفاء إى موقع
امرح .ونجحت ى إخاد الحريق لكن بعد أن أى عليه ماما.
وما زاد من الحزن أن امرح كان مر منذ عدة سنوات
مرحلة تجديد تتكلف ماين الدوارت تم تدبرها من حكومة
الواية والحكومة الفيدرالية والترعات.وكانت التجديدات تتم
ببطء وفقا لتوافر التمويل .وتشر التحقيقات إى أن الحريق
نجم عن مواد قابلة لاشتعال م يتم تخزينها عى الوجه
السليم.
ويعود تاريخ إنشاء امرح إى عام  1931عندما نشأ كدار
للسنيا وظل كذلك حتى اشرته اممثلة الزنجية امخرمة
مارا جيبس عام  1990وحولته إى مرح وأطلقت عليه اسم
مرح فيجن .وكان من امفارقات أن تقدم مارا عى ذلك رغم
أنها ليست ممثلة مرحية بل تقتر ابداعاتها عى السنيا
والتليفزيون وقالت وقتها أنها تؤمن بأهمية امرح وترجو أن
تقدم عليه عروض جيدة وليس مها أن تشارك فيها.

اأخر عن  83ى هدوء ممثلة مرحية فقط .وعى العكس
كان امرح أقل مجال تبدع فيه وتقل ابداعاتها فيه كثرا
عن ابداعاتها ى السنيا والتليفزيون .لكن النقاد اعتروا
وفاتها مثابة خسارة كبرة لعام امرح بسبب ما ميزت
به من التدقيق ى اختيار أدوارها عى امرح وتنوع هذه
اأدوار فضا عن إجادتها تصوير الشخصيات .وهذه اميزة
تعلمتها من عملها ى امرح حيث بدات حياتها امرحية
ى الوايات امتحدة وبريطانيا قبل أن تقرر التفرغ للسنيا
والتليفزيون بشكل أساى .وكان أخر أدوارها ى امرح منذ
خمس سنوات ى مرحية «إبراهام لنكولن عدو مصاى
الدماء» الذى أشاد به النقاد .وكانت تختار عيون امرح
العامى لتجسيدها مثل مرحيات شكسبر واأديب الروى
تشيكوف.
وقد حصلت نايت ابنة واية كانساس عى جائزة توى
امرحية امرموقة مرة واحدة فقط عام  1976عن دورها
ى مرحية «أطفال كنيدى» .وكان ذلك رغم ترشيحها عدة
مرات عى مدار حياتها الفنية الطويلة .وم تكد تحصل عى
جائزة واحدة  .ويعد أشهر أعالها امسلسل ااجتاعى
الكوميدى من نوع كوميديا اموقف زوجات تعيسات حيث
جسدت شخصية فيليس دى كامب حاة مارسيا كروس.
وكانت تتعرض أحيانا لهجوم باعتبار أن نجاحها يعتمد ى
امقام اأول عى جالها كا حدث ى فيلم «امجموعة»
عام  1966وفيلم «الرجل الهولندى» ى  .1967وم تكن هى
نفسها تنكر ذلك ولكن تؤكد أن الجال وحده ا يكفى دون
موهبة .كا أن بعض الشخصيات كانت تتطلب أن تكون
البطلة جميلة وجذابة.
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قرأنا ي الحلقة السابقة تفاصيل الحفل الذي أقامه الطاب
وامسئولون ي وزارة امعارف لزي طليات ،مناسبة انتهاء أول
أعوام الدراسة ي عمر معهد فن التمثيل ،وأيضاً مناسبة سفره
إى أوروبا – أثناء شهور الصيف – من أجل ااستعداد للعام
الدراي الجديد  ..وي الفرة نفسها أقامت الوزارة احتفا ًا
داخل امعهد بتوزيع إعانات الفرقة امرحية ،ومكافآت التفوق
لبعض اممثلن ،وحر هذا ااحتفال :يوسف وهبي ،وإبراهيم
رمزي ،وعزيزة أمر ،وفاطمة رشدي ،وزينب صدقي ،وآخرون!!
وي ااحتفال اأول ،قرأنا ي الحلقة السابقة كلمة رئيس امعهد
 وسكرتر عام وزارة امعارف  -محمد بك العشاوي ي حقزي طليات؛ عندما وصفه مؤسس امعهد  ..إلخ .هذه الكلمة،
نرتها مجلة الصباح ،فتلقفها يوسف وهبي ،وبنى عليها هجوماً
رساً ،انقسمت اآراء حوله ،فاشتعلت امقاات ،وبدأت معركة،
كانت نتائجها كارثية!!
بدأ يوسف وهبي هجومه عى كلمة العشاوي بك ،قائ ًا :بأن
بها “عبارات مُحقرة لشأن القامن برقي امرح امري ،وكانت
تلك العبارات شاملة جامعة لنا دون تحديد وا مييز” .وحتى
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يكون يوسف موضوعياً ،جاء بجزء من نص خطبة العشاوي
بك ،وفيها يقول ..“ :لقد ذكرتم غرة زي طليات وإخاصه؛
نواح أخرى م تعرفوها عنه .عرفتم امعهد بعد أن
ولكن هناك ٍ
وُجد؛ لكنكم م تعرفوا الجهد الذي بذله ي إيجاده وتحقيقه.
لقد صر وثابر واحتمل كل يء من وقت عودته من أوروبا إى
أن وُجد امعهد .بدأت فكرة إيجاد امعهد بحملة ا من وزارة
امعارف؛ ولكن بحملة من الخارج! حملة من الوسط الذي
يعمل اأستاذ زي له ،ومن البيئة الناقصة ،التي ُيعدُ العنار
الطيبة لها! حُ وربت منهم كل فكرة ُتقام من أولئك ،الذي
ُيراد إصاحهم .وكان طبيعياً أن يُهاجم اأستاذ زي ،وأن ُتبذل
كل الجهود ي سبيل إخفاق مروعه ،وأن تعمل دعاية واسعة
النطاق لتخفيف فكرة إيجاد امعهد؛ أن ي وجوده كشف
السر عن التزييف ،وإظهار الغث من السمن! لكن رغ ً
ا من
هذا فقد احتمل اأستاذ هذه امحنة ،وم يكتف باحتالها بل
عطف عى موجديها ،فجازى السيئة بالحسنة .وكان يدعوي وأنا
رئيس اللجنة التي أرفت عى الفرق ،أن أكون كرماً معهم ،وأن
أشجعهم ،وأن أمهد لهم سبل التوفيق ي مهمتهم ،ويعطف
عليهم ،ويقدر كل العقبات التي تعرضهم ،ويستدر فضل وزارة
امعارف عليهم ،ي الوقت الذي كانوا يحاربونه  ..إلخ”.
ر ّد يوسف وهبي بذكاء شديد عى هذا الكام؛ أنه ر ّد عى
العشاوي بك؛ بوصفه سكرتر عام الوزارة امسئولة عن نشاط
امرح ي مر بأكملها ،وليس بوصفه؛ رئيساً معهد فن
التمثيل!! لذلك وجه يوسف وهبي كامه إى جمهور ال ُقراء،

قائ ًا“ :هاك يا حرة القارئ نبذة من كلمة العشاوي بك
الرائعة ،وهي تظهر لنا بجاء ما يكنه للمرح امري ورجاله
ونسائه أجمعن من اإعجاب والتقدير ،وتكشف لنا عن الن ّية
الحسنة ،التي توجهها وزارة امعارف ي شخص سكرترها الفاضل
إى نرة الذين نهضوا بهذا الفن” .واستمر يوسف وهبي يعزف
عى هذا الوتر ،وتحدث عن أمور كثرة – أوقعت العشاوي ي
حرج شديد – منها أن الفرق امرحية ،هي التي أسست امعهد
ا زي طليات ،وذلك بسبب نهضة امرح امري!! فلوا هذه
النهضة ما كانت الحكومة فكرت ي إنشاء امعهد! ورب مث ًا
عى ذلك بأن زي طليات نفسه ،أحد ممثي فرقة رمسيس
الهواة ،ولهذا السبب تفوق ،وذهب ي بعثة إى باربس.
وحاول يوسف وهبي إنكار أي فضل لزي طليات ي إنشاء
هذا امعهد ،قائ ًا “ :أما فكرة إنشاء امعهد ،ففكرة قدمة .وقد
رفع من أجل ذلك امرحوم اأستاذ محمود مراد أفندي تقريراً
من ستة أعوام إى وزارة امعارف .كا رفع اأستاذ عبد الرحمن
رشدي عن ذلك تقريراً إى صاحب الجالة املك .أما إن شئتم
نقداً ريحاً فهيا افتحوا لنا الباب دون وجل وا غضب ،واحملوا
كامنا محم ًا حسناً ،ونحن عى استعداد أن نبن لكم أن امعهد،
الذي تفاخرون به ما هو إا معهد لأدب ا للمرح ،وأنه بعيد
عن نظام امعاهد التمثيلية بعداً تاماً .وي أن أستشهد معاهد
إيطاليا ،التي تعلمت فيها”.
حماس طالبة
كان من اممكن أن مر ر ّد يوسف وهبي مرور الكرام ،فكم
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من معارك نقدية خافية حدثت بينه وبن زي طليات ،وم ّرت
بسام .ولكن زوزو حمدي الحكيم؛ بوصفها الطالبة اأوى عى
جميع الطاب ،وتلميذة زي طليات امدافعة عنه ،تصدت للر ّد
عى يوسف وهبي ،وكان ردها حاسياً ي البداية ،وشيئاً فشيئاً
تحول إى عبارات غرور وتح ٍد ،مع كثر من األفاظ الجارحة!!
ووصل بها اأمر أنها نرت ردها ي مكان آخر ،وهو مجلة
«الرخة» ،التي صدرت فقط للهجوم عى يوسف وهبي!!
وبسبب ما كتبته زوزو حمدي الحكيم ،والذي ترتب عليه معركة
كرى وانشقاق كبر بن امرحين ،وأدى ي نهاية اأمر إى
عواقب وخيمة ،عصفت بهذا امعهد – كا سنعلم احقاً  -يجب
علينا أن ننر هذا الرد الطويل؛ بوصفه وثيقة تاريخيةُ ،تضم إى
ما نعرفه وما ا نعرفه عن هذا امعهد!!
نرت مجلة الرخة ،مقالة عنوانها «طالبة معهد التمثيل ترد
عى اأستاذ يوسف وهبي  ..الذي هو زعيم التمثيل» ،بتوقيع
زوزو حمدي الحكيم ،قالت فيها “ :غاظ اأستاذ يوسف
وهبي صاحب مرح رمسيس أن يكون معهد التمثيل كل
هذا الشأن والعناية ،وأن ُتعنى الصحافة اليومية بنر أخباره
ونتيجة امتحاناته ونر صور امتفوقن من طلبته وطالباته،
وهو رف م يحظ بنواله ممثل أو ممثلة إى اآن – حتى وا

اأستاذ يوسف وهبي نفسه .وغاظه فوق هذا وذاك أن ُتقام
حفلة تكريم أستاذي النابغة زي طليات ،يحتشد فيها ممثلو
الصحافة العربية واأفرنجية ليسمعوا ولينقلوا إى صحفهم كيف
يُكرم العلم واأدب والتفاي والتضحية ي شخص زي طليات،
وكيف يقف أكر موظف مسئول مُرف عى حركة التمثيل لينر
الزهور عى أستاذي زي ،وكيف يقف شاعر القطرين ل ُيحي ي
شخص زي طليات الجهود الجبارة ي تواضع وي غر ضوضاء
وا تهويش .غاظ اأستاذ يوسف وهبي كل هذا ي الوقت الذي
تأى فيه الصحف أن تنر كلمة تقريظ عن رواية له إا بأجر
معلوم ،كإعان من اإعانات! وي الوقت الذي يسعى هو فيه إى
أن ُتقام له حفلة تكريم ،فيقف سعيه عند حد الكام ،وا يتقدم
أحد لاشراك ي هذا التكريم .غاظه هذا وذلك فأرسل مقا ًا
إى جريدة امقطم ،كان يُحسن صنعاً لو جعل عنوانه «نفثات
حاقد محموم» .ويطول الحديث إذا شئت الرد عى كل ما جاء
مقال صاحب مرح رمسيس .ولهذا ألخص مقاله ي النقط
اآتية ثم أرد عليها )1( :اأستاذ ينكر إنه حارب فكرة إنشاء
معهد التمثيل ،ويكفينا من يوسف وهبي هذا التقهقر ،وهذا
الجُ ن اأدي امخجل! وإا فكيف يستطيع أن ينكر تريحاته
وأحاديثه ي الصيف اماي ،التي نرتها له مجلة الصباح الغراء،

وكلها تسخيف لفكرة إنشاء معهد التمثيل ،وكلها تدور حول
وجوب قر تشجيع الحكومة للتمثيل عى الفرق التمثيلية
وحدها ،وعى رأسها مرح رمسيس؟ وهل يستطيع اأستاذ أن
ينكر مقاات ممثي مرحه من حسن البارودي وقاسم وجدي،
وكلها طعن ي معهد التمثيل  ..إا إذا شاء أن يقول إن هذه
امقاات ُكتبت و ُنرت من غر علمه! وإذن واخجلتاه للرجولة!
( )2اأستاذ يتبجح ويدعي إنه واضع أساس النهضة التمثيلية،
وهكذا ينكر يوسف وهبي كل فضل للمرحوم سامة حجازي
ولفرقة عكاشة ولجورج أبيض ولعبد الرحمن رشدي .ينكر فضل
هؤاء جميعهم الذين نزلوا إى ميدان التمثيل أيام كان التمثيل
مغامرة يجازف فيها امغامر برأس ماله اأدي ورأس ماله امادي!
هؤاء الذين حاربوا من غر ساح ،ومع ذلك استطاعوا أن يكسبوا
معارك ا تزال ُتذكر لهم بالرف والفخار .واآن قل ي أنت يا
يوسف يا وهبي؟ ما فضلك عى التمثيل؟ ألكونك ابن باشا؟ لقد
سبقك إى هذا الفضل – إن كان فيه فضل – امرحوم محمد بك
تيمور وهو ابن باشا أيضاً ،وهو أعرق حسباً ونسباً منك ،ومن
بيت أرستقراطي يرجع تاريخه إى يوم م يكن فيه لبيتكم ذكر
وا سرة! كل فضلك يا أستاذ هو أنك ورثت عن امرحوم أبيك
بضعة آاف من الجنيهات ا تزيد عن عدد أصابع اليد الواحدة،
فوضعتها ي مروع تجاري هو مرح رمسيس .وبفضل هذا
امروع التجاري الذي جعلت أساسه الحصول عى أكر ربح ماي
ممكن برف النظر عن كل اعتبار للفن أو لخدمته ،استطعت
أن تعيش اليوم عيشة رغد وترف يحسدك عليها أشقاؤك الذين
ورثوا مثلك بضعة آاف من الجنيهات .فقل ي إذن أين هي
التضحية يا صاحب السيارات الثاث ،وصاحب الفيا البديعة
بالزمالك ،وصاحب الشقة امفروشة فرشاً فاخراً باإسكندرية،
وامستعدة استقبالك شتاء وصيفا؟ أين هي التضحية وقد ربحت
من التمثيل عرة أضعاف ما يجنيه أشقاؤك من مراثهم الضئيل.
( )3يوسف وهبي يقول عن الروايات التي اختارتها له وزارة
امعارف إنها سخيفة وعتيقة! ومي اأستاذ يندب ي مقاله قلة
اإيراد أثناء مثيل هذه الروايات وهي البخيل مولير ،والبعث
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لتولستوي ،وأنا كارنن لتولستوي ،وأمرة بغداد لدوماس .ومقياس
سخف الرواية أو متانتها الفنية هو الفلوس .الفلوس داماً هي
كل يء عند وضع أساس النهضة التمثيلية ي مر! فإذا أتت
رواية ما بإيراد كبر فهي رواية فنية عظيمة! وإذا م تأت بإيراد
فهي رواية عتيقة سخيفة .وعى أساس هذا امنطق تكون رواية
لوكاندة اأنس رواية عظيمة .ورواية يوليوس قير التي سقطت
ي مرح رمسيس ،رواية سخيفة حتى ولو كان مؤلفها شكسبر.
ورواية لزقة إنجليزي عظيمة ،ورواية البخيل سخيفة! ورواية
راسبوتن والكوكاين تحفة فنية رائعة! الله يكسفك يا أستاذ!
أهذه عقلية صاحب مرح محرم أم عقلية مهرج يعمل ي رك
متجول؟! واآن قد يسألني اأستاذ يوسف وهبي :ماذا سقطت
إذن هذه الروايات وماذا روايات البخيل وأنا كارنن وأمرة بغداد
م تأت بإيراد؟ هذه الروايات سقطت عى مرحك أنك م
تعرف كيف تخرجها وا كيف مثلها! هذا هو السبب وهو بسيط
كا ترى! فلاذا تتهم هذه الروايات بالسخف وا تتهم نفسك
وممثليك وممثاتك بالعجز! لقد أسندت مث ًا دور البطلة ي
رواية أمرة بغداد إى اآنسة أمينة رزق وهي آخر من تصلح لهذا
الدور! وأوكد لك إنني – أنا التي ا زلت طالبة معهد التمثيل
– كان ي إمكاي لو قمت بهذا الدور وتحت إراف أستاذي زي
طليات ا إرافك أنت ،أن أجعل هذه الرواية مثل شهراً كام ًا
أي  30ليلة متوالية دون أن يكون هناك مقعد خالٍ واحد ي
الصالة! وخذ مث ًا رواية البخيل التي أخرجتها الفرق التمثيلية ي
مر منذ نيف وثاثن عاماً! فها تخجل إذا قلت لك إن هذه
الرواية نجحت وأتت بإيراد ي فرقة القباي وسامة حجازي،
وأن اأستاذ عمر وصفي كان مثل دور البخيل بنجاح كبر إى
سنوات قليلة مضت؟ ثم هل تنكر أن فرقة عبد الرحمن رشدي
أخرجت منذ عرة أعوام رواية اموت امدي ورواية النائب
هالر ،فنجحت كل من الراويتن نجاحاً هائ ًا ،حتى بلغت أرباح
الفرقة من الرواية اأوى نحو ألفن جنيه  ..ثم أخرجت أنت نفس
الروايتن فسقطتا سقوطاً شنيعاً واضطررت أن توقف مثيلها
وأن ُتودعها ظلات امخازن؟ ماذا كان النجاح وكان السقوط؟
هل تغر الجمهور! كا! وإما إخراجك ومثيلك هو السبب ي
سقوط الروايتن! لقد نجحت رواية اموت امدي أنها أخرجت
ومثلت كا يجب .ثم جئت أنت وأخرجتها ومثلتها عى طريقتك
فسقطت! ( )4اأستاذ تعلم ي معاهد إيطاليا؟ وأنا كفتاة ا أريد
أن أخوض هنا فيا هو أصبح راً مشاعاً عند الجمهور عن كيف
ذهب اأستاذ يوسف إى إيطاليا وا عن حوادثه فيها .وأكتفي
بأن أقول لأستاذ إنه يكذب بال ُثلث حن يدعي إنه درس التمثيل
ي إيطاليا! وها أنا أقرر راحة أن اأستاذ م يلتحق بأي معهد ي
إيطاليا وا ي سواها ،وم يحصل عى أية شهادة دراسية ي فن
التمثيل! وأتحدى اأستاذ يوسف وهبي أن يرز شهادة واحدة
تثبت التحاقه معهد من امعاهد!  ..شهادة يرجع تاريخها إى
سنة  1922أي إى السنة التي عاد فيها من إيطاليا .وليذكر لنا
اأستاذ مواد الدراسة ي امعهد اإيطاي الذي درس فيه!  ..وا بد
وأن يكون بن تلك امواد :فن اإلقاء ،وفن امكياج ،وفن حرفية
امرح ،ورسم امناظر .وها أنا – أنا زوزو حمدي الحكيم الطالبة
معهد فن التمثيل – أتحدى «زعيم التمثيل ي مر» كا يقول
عن نفسه ،أن يؤدي معي امتحاناً ي هذه امواد أمام أية لجنة
ُتشكل من اأجانب والوطنين الذين لهم إمام بفنون التمثيل!
أتحداه أن يقف معي أمامهم ،وأنا الضمينة أن أتفوق عليه وأن
أثبت جهله بكل هذه الفنون ،وأثبت كذبه حن يقول إنه درس
التمثيل ي معاهد إيطاليا .وإذا م يشأ اأستاذ أن يقبل من فتاة
هذا التحدي ،فكل زماي طلبة امعهد عى استعداد أن يقفوا
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محمد العشاوي بك
أمامه ،وأنا الكفيلة ّأن أقلهم شأناً سوف ينسف يوسف وهبي
نسفاً! بقى ما قاله يوسف وهبي عن أستاذي طليات وكيف
إنه م يسافر ي بعثة التمثيل إا كممثل هاو ي مرح رمسيس!
وأنا أقرر هنا أن يوسف وهبي كاذب ،وأن زي طليات كان
ممث ًا معروفاً أيام كان يوسف وهبي يلقي مونولوجاته عند
مدام مارسيل صاحبة كازينو دي باريس .ثم هل ينكر يوسف
أن زي طليات واأستاذ عزيز عيد ها اللذان علاه كيف ُمثل
دوره ي رواية امجنون التي افتتح بها مرح رمسيس؟ وهل
ينكر يوسف أن لجنة امباراة حكمت لزي طليات بالجائزة
اأوى ي الدرام ثم كان أن سعى بعضهم عند اللجنة حتى
منحت هذه الجائزة ليوسف وهبي حرصاً عى سمعته وكرامته
كصاحب فرقة؟ ثم كان أن عوضت اللجنة هذا اإجحاف عى
زي طليات فأوفدته ي أول بعثة للتمثيل! ا يستطيع يوسف
وهبي أن ينكر هذه الحقيقة أن رئيس لجنة امباراة حسن
بك ري ا يزال والحمد لله عى قيد الحياة ويستطيع أن
مد أصبعه ليفقأ به عن امكابرين! ولقد تكلم يوسف وهبي
عن معهد التمثيل وأن ا فضل فيه لزي طليات أن امرحوم
محمود مراد فكر فيه ،وأن اأستاذ عبد الرحمن رشدي قدم

زي طليات

اقراحاً بإنشائه! وأكتفي ي الرد عى هذه النقطة بإحالة اأستاذ
يوسف إى الحكاية امشهورة ،حكاية بيضة كومبوس! وا بد وأن
يكون قد قرأها أنها ُتدرس ي السنة الثالثة ابتداي يا أستاذ!”.
ردود اأفعال
ما أظن أن زوزو حمدي الحكيم ،كانت تتوقع الثمن التي
ستدفعه – وسيدفعه امعهد فيا بعد  -نتيجة ما كتبته ونرته
ي مجلة الرخة!! فقد ردت عليها جريدة «لسان العرب»،
قائلة “ :ليس ي معهد التمثيل الحكومي تلميذة تحتد وتدافع
عن أستاذها زي طليات غر زوزو حمدي الحكيم بكلات
جارحة ي منتهى البذاءة والقذارة حتى أظهرتها لنا فتاة تجيد
مثيل الردح عى الطريقة البواقية” .وي بقية الرد ،نجد الجريدة
تؤكد عى أمر – أصبح نقطة ضعف فيا بعد من يهاجم امعهد
– وهو معايرة امعهد ،كونه يضم فتيات من نوعية هذه الفتاة
وأسلوبها الوقح ي الهجوم عى كبار الفنانن أمثال يوسف
وهبي .وذهبت الجريدة إى احتال بأن زي طليات هو الذي
كتب امقالة ،ووضع اسم الفتاة عليها.
ما كتبته زوزو حمدي الحكيم ،أثار الرأي العام ،وتساءل
امتخصصون :إذا كان هذا هو أسلوب الطالبة امتفوقة اأوى
ي معهد فن التمثيل ،فاذا سيكون أسلوب بقية الطالبات؟!
وماذا سيكون أسلوب الطاب؟! هذه اأسئلة أحدثت انقساماً
ي الساحة امرحية بن الفنانن امرحين ي الفرق امرحية،
وامتضامنن مع يوسف وهبي  ..وبن طاب معهد فن التمثيل
امتضامنن مع زميلتهم!! لذلك تلقت مجلة الصباح عرات
الرسائل امتعلقة بهذا اانقسام ،رفضت امجلة نرها أو ذكر
أساء أصحابها ،بسبب خطاب أرسلته زوزو حمدي الحكيم،
يُشتم منه رائحة ااعتذار ،قالت ي مقدمته“ :بعد التحية أبعث
إليكم بكلمة أرجو أن يتسع لها صدر صحيفتكم التي عرفت
منارة التمثيل عن طريق امناقشة الحرة ي حدود اأدب.
نرت ي مجلة الرخة منذ أسبوعن مقا ًا رددت فيه عى
اأستاذ يوسف وهبي وإي أسلم بأن لهجتي كانت شديدة ...
إلخ”.
ولأسف عادت زوزو حمدي الحكيم إى غرورها ،واستمرت
ي الهجوم عى يوسف وهبي وكبار اممثات ،عندما نرت
ي مجلة الصباح كلمة ،قالت فيها ...“ :إنني شاهدت رمسيس
قبل انضامي للمعهد فأعجبت به جداً ،فلا انضممت للمعهد
وتلقيت فيه الدروس اأولية البسيطةّ ،
قل إعجاي قلي ًا عا كان
عليه من قبل ،وتحتاج التفصيات إى رح طويل أرجئه مقال
أكتبه .وقد شاهدت كليوباترا من السيدة فاطمة رشدي ،وهي
التي يُقال عنها كبرة ممثات الرق فلم تعجبني ،وشاركني ي
ذلك الكثرون .وشاهدت السيدة عزيزة أمر ي دور واحد فا
أستطيع الحكم عليها ،وم أشاهد السيدة زينب صدقي ،وا أذكر
أي اأدوار شهدت فيها اآنسة أمينة رزق”.
هذا الكام أحرج مصطفى القشاي صاحب مجلة الصباح –
الذي رفض نر آراء الفريقن – فراجع ونر هذه اآراء ،تحت
عنوان «هل من سبيل إى التفاهم والتضامن؟ بن اممثلن وطلبة
معهد فن التمثيل  ..ماذا يقول كل فريق منها عن اآخر؟»،
وبدأ ي نر آراء اممثلن عن طلبة امعهد!! ومن اممثلن
امشاركن ي هذه الردود :إبراهيم الجزار ،حسن رياض ،فؤاد
سليم ،عبد امجيد شكري ،فؤاد شفيق ،عبد العزيز أحمد ،رينا
إبراهيم ،فردوس حسن .أما الطاب الذين أدلوا برأيهم ي
اممثلن ،فهم :محمد أحمد شاكر ،رفيعة السيد الشال ،محمد
الغزاوي ،أحمد فرج النحاس ،إبراهيم عز الدين ،أحمد البدوي.
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نور الدمرداش
المسرحي الذي خطفه الفيديو

عمرو دوارة

الفنان القدير الراحل نور الدمرداش فنان متعدد المواهب ،فهو من كبار
المخرجن بمجاات المسرح والسينما والدراما التليفزيونية ،باإضافة إلى أنه
ممثل قدير متمكن من أدواته الفنية ونجح في التألق في عدة أدوار
متنوعة بجميع القنوات الفنية ،وقد تمز كممثل بخفة ظله وتمتعه بحضور
قوي ،وبقدرته على مزج الكوميديا مع الراجيديا وتفجر الكوميديا من خال
التناقض بينهما ،وذلك مع براعته في إطاق الفكاهة ببساطة وتلقائية
محببة.

شخصية الشاب امستهر ،وهي الشخصية التي قام بتجسيدها
ي عدد من اأفام ،وكذلك بشخصية صديق البطل خفيف
الظل ،ومن أشهر أدواره السينائية عى اإطاق شخصية
“صاح عبد الصمد”  -بفيلم “صغرة عى الحب”  -ذلك الرجل
التافه ثقيل الظل النهم عاشق اأكل ،الذي ا يهتم إا معدته
وبكل التفاصيل الخاصة بالطعام ،والذي جسده بوعي واقتدار
ومن خال شكل كاريكاتري ساخر وخفة ظل ا تقارن.
وتجدر اإشارة إى أن الفنان نور الدمرداش قد اتجه مبكرا إي
إخراج الدراما التليفزيونية ،حيث كان من أوائل الفنانن الذين
تم تعيينهم  -كمخرج للتمثيليات  -بالتليفزيون امري عند
إفتتاحه عام  ،1960ولتميزه وجدارته رقي بعد ذلك إى منصب
مدير التمثيليات ثم استمر ي الرقي إى مناصب مراقب عام
التمثيليات ،مراقب عام الرامج الفنية ،رئيسا للقناة اأوى حتى
شغل منصب رئيس التليفزيون.
ويحسب له خال مسرته الفنية اكتشافه لعدد كبر من
امواهب الشابة التي منحها فرصة التألق والشهرة ،ولذا فقد
لقب من أجل ذلك بعدة ألقاب من أشهرها“ :صانع النجوم”،
661
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اسمه طبقا لشهادة امياد :أحمد نور الدين الدمرداش ،وهو
من مواليد  12نوفمر عام  1952محافظة “كفر الشيخ” .وقد
تفتحت وتأكدت موهبته ي التمثيل من خال امرح امدري،
وذلك بانضامه إى فريق التمثيل الذي أصبح عضوا بارزا به،
ما شجعه عى اإستمرار ي مارسة هوايته بامرحلة الجامعية
بانضامه إى فريق التمثيل بكلية التجارة بجامعة “فؤاد اأول”
(جامعة القاهرة حاليا) ،والتي تخرج فيها عام  .1945وقد بدأ
مارسة حياته العملية بتعينه مدرسا للغة اإنجليزية مدرسة
“امبتديان” مدينة “القاهرة” ،ثم محاسبا بإحدى ركات
البرول.
ونظرا إمانه بأهمية أن يصقل موهبته بالدراسة كان من
أوائل املتحقن بامعهد “العاي للتمثيل” ،حيث التحق بالدفعة
الرابعة (بعدما نجح الرائد زي طليات ي إعادة إفتتاحه عام
 .)1944وقد حصل عى دبلوم “امعهد العاى التمثيل” عام
 1950ضمن دفعة ضمت عددا من اموهوبن الذين نجحوا ي
تحقيق نجوميتهم بعد ذلك (ومن بينهم اأساتذة:عبد الحفيظ
التطاوي ،ملك الجمل ،أحمد سعيد ،عي الغندور) .انضم بعد
تخرجه ي امعهد إى عضوية “فرقة امرح امري الحديث”،
والتي أسسها الرائد زي طليات من خريجي “امعهد العاي
للتمثيل” عام  ،1950وليشارك بأداء أدوار البطولة بعدد من
امرحيات ومن بينها :امتحذلقات ،كدب ي كدب ،روع
ي جواز ،ست البنات ،دنشواي الحمراء ،وذلك حتى عام
 1953وهو تاريخ دمج الفرقة مع الفرقة “امرية للتمثيل
واموسيقى” لتصبح “الفرقة امرية الحديثة” ،والتي استمر
يعمل بها ممثا ومخرجا حتى عام  ،1960حيث كانت آخر
مساهاته بها مشاركته ي بطولة مرحية“ :روع ي جواز”،
وبإخراج “الجاد وامحكوم عليه باإعدام” عام .1961
وكانت أول أدواره عى شاشة السينا ي فيلم “ليلة العيد” عام
 ،1949بطولة شادية ،إساعيل يس ،شكوكو ،ومن إخراج حلمي
رفلة ،وذلك ي حن كانت آخر أفامه فيلم “الرس” للمخرج
نادر جال عام  ،1992وبطولة يرا ،محمود حميدة ويوسف
منصور ،وبالتاي فقد استمرت مسرته السينائية مدة تزيد عن
أربعن عاما شارك خالها ي  41فيلا.
وبصفة عامة وفق الفنان نور الدمرداش ي تجسيده لبعض
اأدوار الصعبة التي تحمل أبعادا إنسانية ،كا اشتهر بأداء
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و”ملك الفيديو” ،ومن بينهم النجوم الذين كان له فضل
اكتشافهم :محمود عبدالعزيز ،معاي زايد ،مجدي وهبه،
ممدوح عبدالعليم ،دال عبدالعزيز.
وجدير بالذكر أن الفنان نور الدمرداش عاش حياة عائلية
مستقرة ،فقد تزوج عام  1955من زميلته معهد التمثيل الفنانة
كرمة مختار (عطيات محمد البدري) ،وأنجبا أربعة أواد هم:
اإعامي معتز ،امخرج أحمد ،امهندس ريف ،واإبنة الوحيدة
هبة ،كا أنه نجح ي تكوين عائلة فنية حيث حقق كل من
شقيقيه اأصغر فاروق الدمرداش ،مصطفى الدمرداش نجاحات
ي مجاي اإخراج امرحي والتمثيل ،وكذلك حقق أحمد أبن
شقيقه مصطفى نجاحات ي مجال التمثيل.
وقد رحل عن عامنا ي  7فراير عام  1994عى إثر أزمة قلبية
حادة مفاجئة أثناء تصوير إحدى الحلقات مسلسل السقوط ي
بر سبع ،وبالتاي م يكن قد انتهي من إخراج امسلسل فقام
امخرج الكبر أحمد توفيق متطوعا باستكال إخراج حلقاته
امتبقية ،ووع ذلك أر عى رفض كتابة اسمه عى الترات
تكرما لذكرى صديق عمره وزميل مشواره الفني نور الدمرداش.
ومكن تصنيف مجموعة أعاله الفنية طبقا اختاف القنوات
الفنية (امرح السينا اإذاعة التليفزيون) وطبقا للتسلسل
الزمني كا يي:
أوا  -أعماله المسرحية:
ظل امرح لسنوات طويلة وبالتحديد خال فرة البدايات هو
امجال امحبب للفنان نور الدمرداش ومجال إبداعه اأساي،
فهو امجال الذي اكتشف وصقل هوايته من خاله ،ثم قى
ي العمل به كممثل ومخرج محرف ما يقرب من أربعن عاما،
شارك خالها بعضوية أهم الفرق امرحية وهي فرقة “امرح
القومي” ،كا عمل مع كرى الفرق الخاصة (ومن بينها:
“إساعيل يس”“ ،امتحدين”“ ،ثاي أضواء امرح”) .هذا
ومكن تصنيف إسهاماته ي مجال امرح إي قسمن أساسين
ها :التمثيل واإخراج ،مع مراعاة التتابع الزمني وإختاف
الجهات اإنتاجية كا يي:
 - 1مجال التمثيل:
 “امري الحديث” :البخيل ،ي خدمة املكة ،امتحذلقات،كدب ي كدب ( ،)1951روع ي جواز ،ست البنات ،بنت
الجران ،صندوق الدنيا ،قصة مدينتن ،دنشواي الحمراء ،نزاهة
الحكم (.)1952
 “القومي” (امرية الحديثة) :شارع البهلوان ،إشاعة هانم،اأيدي الناعمة ( ،)1954تحت الرماد ( ،)1956روع ي جواز،
الناس الي فوق ( ،)1958ي بيتنا رجل (.)1960
 “مسارح التليفزيون” :أرض النفاق (.)1962 “امرح العامي” :يأجوج ومأجوج (.)1964 “امرح الحديث” :عودة الروح ( ،)1965سالومي (.)1988 “امرح الكوميدي” :إبتسامة مليون روبل (.)1970وقد تعاون من خال امرحيات السابقة مع نخبة من كبار
امخرجن الذين مثلون أكر من جيل وي مقدمتهم اأساتذة:
زي طليات ،فتوح نشاطي ،عبد الرحيم الزرقاي ،نبيل األفي،
حمدي غيث ،سعيد أبو بكر ،كال يس ،محمود السباع ،جال
الرقاوي ،فهمي الخوي.
 - 2مجال اإخراج امرحي:
ينتمي الفنان نور الدمرداش إى جيل مخرجي الخمسينيات
والستينيات ،وهو الجيل الذي ضم نخبة من كبار امخرجن
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اأكادمين ومن بينهم اأساتذة :نبيل األفي ،حمدي غيث،
عبد الرحيم الزرقاي ،كال حسن ،كال يس ،سعيد أبو بكر،
سعد أردش ،كرم مطاوع ،محمد عبد العزيز ،فاروق الدمرداش،
أحمد عبد الحليم ،جال الرقاوي ،كال عيد ،حسن جمعة،
أحمد زي ،سمر العصفوري ،وقد شاركهم الفنان نور الدمرداش
ي تحقيق نهضة الستينيات امرحية خاصة وأن إسهاماته
اإبداعية ي مجال اإخراج م تقتر عى فرقة واحدة ،بل قام
باإخراج أكر من فرقة وإن كان لكل من فرقتي “امرح
القومي” ،و”إساعيل يس” النصيب اأكر ،حيث تضم قامة
امرحيات التي أخرجها امرحيات التالية:
أ -بفرق مسارح الدولة:
 “امرح القومي” :شارك نور الدمرداش بإخراج أكر من عرةمرحيات وهي :جمعية قتل الزوجات ( ،)1957اأيدي القذرة،
رجل اأقدار ،نائبة النساء ( ،)1958تلميذ الشيطان ،عودة
الشباب ،أفراح اأنجال ( ،)1959اللحظة الحرجة ،بيوت اأرامل،
دموع اأرملة ( ،)1960الجاد وامحكوم عليه باإعدام (.)1961
 “امرح الحديث” :الطريق امسدود ،يء ي صدري ،سهرةمع الحكيم  -أعال حرة ،قلوب خالية ،من أجل ولدي (.)1962
 “امرح العامي” :مجنون ليي ( ،)1963اأرملة الشابة( ،)1964الحيوانات الزجاجية ،ترويض النمرة (.)1965
 “امرح الكوميدي” :شارع البهلوان ( ،)1964حكاية كل يوم(.)1971
ب -بفرق القطاع الخاص:
 “إساعيل يس” :جوزي بيختي ( ،)1955خميس الحاديعر ،أنا عايزة مليونر ،سهرة ي الكراكون ،ركن امرأة ،روحي
فيك ،عفريت خطيبي ،مراي ي بورسعيد ( ،)1956امجانن ي
نعيم ،يا قاتل يا مقتول ( ،)1962الحب ما يفرقع (.)1963
“ -أوبرا ملك” :نور العيون (،)1959

 “نجوم الكوميديا” (حسن أبو داود) :حركة واحدة أضيعك( ،)1966امغفلن الثاثة (.)1968
 “الفنانن امتحدين” :الزوج العار ( ،)1967فردة شال( ،)1968غراميات عفيفي (.)1969
 “ثاي أضواء امرح” :فندق اأشغال الشاقة ( ،)1971فندقالثاث ورقات (.)1974
 “امرح الساخر” (نجوى سام) :صاحبة العصمة (.)1972 “الهنيدي” :لوليتا (.)1974 مرحيات مصورة :الرداب ( ،)1984عريس طنط جاجل.ج -لفرق الهواة :أخرج أيضا بعض امرحيات لفرق الهواة
بامرح الجامعي (بجامعتي القاهرة ،اأسكندرية) ،لفرق
امحافظات (ست البنات ،امجنونة  ،)1965 -امرح العسكري
(امركب إلي تودي).
 3اإخراج التليفزيوي للمرحيات :نجح الفنان القدير نورالدمرداش ي توظيف موهبته وخراته ي مجال اإخراج
التليفزيوي بإخراج بعض امرحيات امهمة تليفزيونيا ومن
بينها عى سبيل امثال مرحيات :بداية ونهاية ،السبنسة ،عيلة
الدوغري ،الفرافر ،أنا وهو وهي ،السكرتر الفني ،سفاح رغم
أنفه ،هاملت ،صادوه.
وجدير بالذكر أن بعض امرحيات التي أخرجها حققت نجاحا
أدبيا وجاهريا كبرا وي مقدمتها :خميس الحادي عر ،أنا
عايزة مليونر ،سهرة ي الكراكون ،ركن امرأة ،يا قاتل يا مقتول،
الزوج العار ،غراميات عفيفي ،فندق اأشغال الشاقة .ويحسب
له كمخرج إختياراته الدقيقة بصفة عامة مجموعة اممثلن
بكل مرحية ،وتعاونه مع نخبة من كبار النجوم ومن بينهم
اأساتذة :إساعيل يس ،فردوس محمد ،إستيفان روستي ،السيد
بدير ،عقيلة راتب ،محمود امليجي ،فريد شوقي ،صاح ذو
الفقار ،عبد الفتاح القري ،حسن فايق ،زينات صدقي ،عدي

فنان قدير وموهوب ساهم في إثراء حياتنا الفنية
مخرجا وممثا بجميع القنوات الفنية
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بين الظل والضوء
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اشتهر بخفة ظله وبأدائه التلقائي الطبيعي ومهارته
في تجسيد اأدوار الكوميدية

حلمي حليم ،وشخصية صاح عبد الصمد خطيب سميحة
(سعاد حسني) بفيلم “صغرة عى الحب من إخراج نيازي
مصطفى ،وشخصية الرجل الكبر قير بفيلم امولد من إخراج
سمر سيف.
هذا وتضم قامة أعاله اأفام التالية :ليلة العيد (،)1949
امليونر ،الزوجة السابعة ،العقل زينة ( ،)1950ورد الغرام،
البنات ربات ،طيش الشباب ( ،)1951اإمان ،اأم القاتلة ،أنا
وحدي ،عى كيفك ،قدم الخر ،قليل البخت ( ،)1952موعد مع
الحياة ( ،)1953خليك مع الله ( ،)1954قلبي يهواك (،)1955
نداء الحب ( ،)1956بورسعيد ( ،)1957شارع الحب (،)1958
عنر يغزو الصحراء ( ،)1960عنر بن شداد ،السبع بنات ،أعز
الحبايب( ،)1961صغرة عى الحب ( ،)1966الظريف والشهم
والطاع ( ،)1971اإتحاد النساي ( ،)1984امولد (،)1989
الرس (.)1992
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جريدة كل المسرحيين

كاسب ،عبد امنعم مدبوي ،زهرة العا ،ليى طاهر ،نجوى سام،
أمن الهنيدي ،أبو بكر عزت ،خرية أحمد ،عادل إمام ،سمر
غانم ،جورج سيدهم ،بدر الدين جمجوم ،نجوى فؤاد ،صفاء أبو
السعود ،نرين ،زكريا مواي ،أسامة عباس.
ثانيا  -أعماله السينمائية:
نظرا لتعدد اسهاماته الفنية ي مجال السينا يكون من اأنسب
تصنيفها إى مجالن كا يي:
 1مجال اإخراج:بالرغم من مشاركاته الكبرة كمخرج ي الدراما التليفزيونية
إا أن تجربته ي مجال اإخرج السيناي م تتعد العرة أفام
وهي :من الحرية ،الدخيل ( ،)1967دخان الجرمة (،)1969
موسيقى وجاسوسية وحب ،الظريف والشهم والطاع (،)1971
جرمة م تكتمل ( ،)1972البقية تأي ( ،)1975التاكي (،)1978
دخان با نار ( ،)1986دقات عى باي (.)1989
 2مجال التمثيل:أثرى الفنان القدير نور الدمرداش حياتنا امرحية بأدائه لعدد
كبر من الشخصيات الثانوية واأدوار امساعدة والتي نجح ي
تجسيدها بصدق ومهارة ،والحقيقة التي يجب تأكيدها هي
أنه من هؤاء اممثلن الذين ملكون القدرة عى لفت اإنتباه
وإثبات موهبتهم امؤكدة ومهاراتهم حتى ولو شاركوا بأداء
مشهد واحد ،ولعل أشهر اأمثلة عى ذلك تجسيده لشخصية
لطيف بن عبد الغني باشا عاشق إلهام (ليى مراد) التي أحبت
ابن خاله ماهر (محمد فوزي) ،ولشخصية نبيل شقيق روح
الفؤاد هانم (كاميليا) زوجة عاصم ااسرلينى بفيلم “امليونر”،
شخصية عصام خطيب هدى (شادية) بفيلم “قليل البخت”.
وتضم أدواره امتميزة تجسيده لشخصية “عارة الزيادي”
بفيلم“ :عنر بن شداد” من إخراج نيازي مصطفى ،وشخصية
رشدي خطيب كرمة (صباح) بفيلم “شارع الحب” من إخراج

ويذكر من خال رصد مجموعة اأفام السابقة تعاونه مع
نخبة من كبار امخرجن الذي مثلون أكر من جيل ومن بينهم
اأساتذة :حلمي رفلة ،إبراهيم عارة ،حسن رضا ،أحمد
بدرخان ،هري بركات ،أحمد كامل مري ،محمد عبد الجواد،
عز الدين ذو الفقار ،حسن صدقي ،إلهامي حسن ،نيازي
مصطفى ،عاطف سام ،يوسف معلوف ،نور الدمرداش ،ناجي
أنجلو ،نادر جال ،سمر سيف.
ثالثا  -أعماله التليفزيونية:
وخال تلك امسرة الرية أثرى انتاجه بإخراجه لعدة مسلسات
تعتر عامات بارزة ي تاريخ الدراما امرية ومن بينها
امسلسات التالية :هارب من اأيام ،خيال امآتة ،الضحية،
الساقية ،الرحيل ،الجنة العذراء ،النصيب ،عدو البر ،ا
تطفئ الشمس ،كليوباترة ي خان الخليي ،الوسادة الخالية،
الدنيا الجديدة ،البنورة امسحورة ،البقية تأي ،اإنتقام ،أبدا لن
أموت ،بعد العذاب ،أغاي ي بحر اأماي ،الكنز ،الرحلة ،صفارة
رحان ،كاب الحراسة ،الصيل ،البحث عن فردوس ،الدوامة،
تحفة ومشقاص ي كفر الباص ،إي راحلة ،عى باب زويلة ،خان
الخليي ،العاصفة ،مارد الجبل ،بنت اأيام ،السان والخريف،
الليلة اموعودة ،عام غريب ،كيمو ،ا يا ابنتي العزيزة ،أصيلة،
أنف وثاث عيون ،اأب العادل ،عاشت مرتن ،الركان ،زهرة
وامجهول ،سيدة الفندق ،زينب ،رخة بريء ،أم البنات،
السبنسة ،عي عليوة ،السقوط ي بر سبع ،فتى اأندلس ،رفاعة
الطهطاوي ،ذات النطاقن ،محمد رسول الله (ج.)5
وذلك باإضافة إى إخراجه مجموعة من التمثيليات والسهرات
التيفزيونية ومن بينها :الهبوط إى أرض املعب ،اأخوين ،ي
ذكرى امولد ،صيد وصياد ،الخطابات الثاثة ،العاطفة امدمرة،
امحنة ،وجه الحب اآخر ،الرداب ،بصات عى الطريق.
ومن اأعال التليفزيونية التي شارك ببطولتها مسلسات :ا اله
اا الله  -الجزء ( 2إخراج أحمد طنطاوي) ،أنا وانت وبابا ي
امشمش (إخراج محمد فاضل) ،حبيبي الذي ا أعرفه (إخراج
حسن موى) ،والسهرة التليفزيونية :رسالة إى أي.
ويجب التنويه إى أنه ساهم أيضا بالعمل كمنتج منفذ لبعض
امسلسات التليفزيونية ومن بينها :امربية ( ،)1978طيور با
أجنحة (عام  ،)1979محمد رسول الله  -ج.)1982( 3
رابعا  -أعماله اإذاعية:
لأسف الشديد أننا نفتقد لجميع أشكال التوثيق العلمي
بالنسبة لأعال اإذاعية ،وبالتاي يصعب حر جميع
امشاركات اإذاعية لهذا الفنان القدير الذي ساهم ي إثراء
اإذاعة امرية ببعض اأعال الدرامية عى مدار مايقرب
من أربعن عاما ومن بينها إخراجه لعدد كبر من امرحيات
امرجمة امعدة إذاعيا للرنامج الثاي (الرنامج الثقاي حاليا)،
وذلك باإضافة إى امسلسات والتمثيليات اإذاعية التالية:
الرحلة ،الضحية ،عصابة اليد السوداء (إذاعة اأسكندرية).
وأخرا يجب تسجيل حقيقة مهمة وهي أن هذا الفنان القدير
الذي أثرى حياتنا الفنية بكثر من اإبداعات امهمة ،والذي
أثرى بصفة خاصة مرحنا امري بإعاله امتنوعة وكذلك
الدراما التليفزيونية بإسهاماته الكبرة ممثا ومخرجا ومديرا
م يحظ ي حياته بأي شكل من التكريم يتناسب مع موهبته
امؤكدة وميزه ااستثناي وهذا الكم الكبر من العطاء
والتضحيات ،ولكن يبقى له ي النهاية حب وتقدير الجمهور له
ومجموعة أدواره وأعاله الخالدة.

