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< يسرى حسان
ـارس نفس من أجـلـهـا عـليـه أن يؤديـهـا.. أمـا أن 
ــسـرح الــتــجــارى الــهـابط ــارسه ا الــدور الــذى 
والذى كاد يـندثر اآلن فـهذا ما يـنحرف به عن دوره

سرح على طول اخلط. األساسى ويجعله ضد ا
وأنــا راضى ذمــة الــدكــتــور أشــرف زكى رئــيس
مـسـرح الدولـة وهـو رجل فـنان ومـثـقف وأسـتاذ
ـيـة التى ـسـرح لطالبه فـى األكاد ُيـعـلم فنـون ا
هى للفنون.. هل ينتمى عرض «روايح» ألى نوع
ــسـرح.. هل هـنـاك نص .. هل هـنـاك من أنـواع ا

تمثيل .. هل هناك إخراج?
أعـــرف أن أشـــرف زكى يـــســـعى إلجنــاح مـــســرح
الـدولـة وإعادة جـمـهوره إلـيه كـما يـسـعى إلحداث
نــوع من الــتــوازن بــ الــعــروض الــتى يــقــدمــهـا
ويسعى كذلك إلى محـو السمعة السـيئة التى لهذا
ـسـرح من أنه يــضـرب فى الـفـراغ ويــنـغـلق عـلى ا
ـقعرة ذاته وال يتـوجه سوى ألصـحاب النـظارات ا
.. كل هذا جـميل ومـفهوم وواضح ويـشكـر عليه ...
لــكن الــرغــبـــة فى الــتــوازن ال يــجب أن تــؤدى إلى
االنــزالق .. والـرغـبـة فى اجلـمـاهـيـريـة  ال يـجب أن

تؤدى إلى التسطيح والسذاجة.
فلـيـرقص مـسـرح الـدولة عـلى كـيـفه لـيس لـديـنا

الــدولـة يــا جــمـاعــة عـلى رأى الــفــنـان الــصـديق
أشرف زكى.

ـر احلـاصل أنــنى لم أشـاهـد ســوى مـجـمــوعـة 
راقصة وحدوتة ساذجة - لن أقول تافهة حتى ال
يـعتـبـرها الـبـعض إسـاءة أدب منى- فال نص وال

ا رقص × رقص . تمثيل وال إخراج .. إ
ا العـرض حقـق إيرادات غـير مـسبـوقة .. ور
تــكــون غـــيــر مــلـــحــوقــة .. إذن ســتـــظن أنــنــا
أصـبـحـنـا فى «مزنق» ولـن نسـتـطـيع أن نـفتح
فمنا بكلمـة واحدة فهو بسم الله ما شاء الله
شــغــال زى الــفل وضــارب - مش مــهم ضـارب
سرح إيه - ولن يستطيع أحد أن يوجه لوماً 
الــدولــة أو يــتــهـــمه بــالــفــشل.. عــايــزين إيه ?
جـمهـور وجبـنا .. جنـوم وتعـاقدنـا .. إيرادات

وحققنا!
ال أحـد  بـالـطـبع  يـكـره أن تـكـون مـسـارح الـدولـة
كـامـلـة العـدد وال أحـد يـريـد لـهـا  أن تـكـون كـئـيـبة
ومـتـجـهـمـة وتـتـوجه إلى الـنـخـبـة فقـط لـكنـنـا فى
الـوقت نفـسه ال نـريد لـهـا أن تهـبط إلى  هـذا الدرك
األسـفل من الـفن بـحجـة حتـقـيق إيرادات .. فـهـناك
ـسـرح الـدولة عـلـيه أن يـلـعبه.. ومـهـمـة أنشئ دور 

لــيس بــيــنى وبـــ الــســيــدة فــيــفى عــبــده أيــة
«حزازيـات» .. ودعك من صـحة الـلغـة وال تقل لى
إنـهـا «حـســاسـيـات» ولـيــست «حـزازيـات» ألنـنى
ســأفــحــمك بــأن الــبالغــة هى «مــطــابــقـة الــكالم
قتضى احلال» .. ومع السيدة فيفى عبده تكون
«حزازيات» هى األكثـر بالغة .. وعليـه - وبالعند
فيك - أقول ليس بينى وبينها أية حساسيات!!
ـشـاهـدة عـرض «روايح» الـذى تـقدمه وقـد ذهـبت 
فيفى عبـده على مسرح فاطـمة رشدى تبع مسرح
الــدولـــة ورغم كل الــتـــحــذيــرات واآلراء شــديــدة
السـلبـية فى العـرض.. ذهبت ولـيس فى نفـسيتى
ـا أى شئ ضــدهـا يـدفــعـنـى لـلـتــربص بــهـا  وإ
ذهــبـت كــيــوم ولــدتــنى أمى - ال تــفــهــمــنى غــلط
أرجـوك- ذهـبت أبيـض تمـامـاً من نـاحيـتـها ومن
نــاحــيــة مــســرح الــدولـــة طــبــعــًا .. وقــلت إن من
حدثونى عن سوء العـرض مغرضون وحاقدون ..
ـا شـاهـدت عـرضـاً مسـرحـيـاً بـحق وحـقيق.. ور
لـيه أل.. « يحـيى الـعـظام وهى رمـيم» .. نـسيت كل
شىء .. طــريــقــة فــيــفى فى الــتــمــثــيل وســوابق
ؤلف الـتى ال تبشـر بأى خيـر وقلت إن األمر مع ا
مـسـرح الدولـة البـد أن يكـون مـختـلـفًا.. دا مـسرح

ysry_hassan@yahoo.com

شئ عنده سوى الـقيمة.. فـليرقص ما شاء له أن
ـــهم مـــا مـــوقع هـــذا الـــرقص من فن يـــرقص وا
ا الذى يعيبه أن سرح.. الرقص ال يعيـبه .. إ ا
يـكـون مقـصـودًا لذاته.. ولـتـحقـيق رغـبة راقـصة
كن لألستاذة معتزلة فى أن تقول « أنا أهو» .. 
فـيــفى عــبـده أن حتــقق كل مـا تــرغب فــيه ولـكن
كن ألشرف زكى - بعيدًا عن مسرح الدولة .. و
الــذى أقـدر تــمــامـًا حــسن نـيــته - أن يــسـتــعـ
عتزالت منهن والالتى مازلن على بالراقصات ا
قيـد الرقص.. بـشرط أن يوظـفهن فى خـدمة الفن
ال فى خـدمـة «الـهـز».. ال أحــد يـكـره الـهـز.. ولـكن
لـلـهـز أمـاكنـه التـى يقـصـدهـا طـالـبـو الـفـرفـشة..
ـسـرح الـدولة أن يـكـون واحداً من ونـحن نـربأ 
هـــذه األمــاكـن خــاصـــة وأن عــلـى رأسه فــنـــانــًا
ية ـسرح لطالب األكـاد محـترمـًا ..ُيعلم فـنون ا

التى هى للفنون!!!
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وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجيهزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

االثن 2007/8/20

يرقص .. مسرح الدولة

كـتـاب ونادًيـا لألدب وآخـر لـلـمرأة وقـاعـة لـلـتدريب ومـكـتـبة
لــلـكـبــار تـضم أكــثـر من  10 آالف كـتــاب... وبـلــغت الـتـكــلـفـة
اإلجمالية لعمليات الترميم والتأثيث حوالى  6,5 مليون جنيه.
ـاضـيـة بـعـدة وإذا كـانت دمـيـاط قــد حـظـيت خالل الـشــهـور ا
صـروح ثقافية جديدة منها قـصر ثقافة دمياط اجلديدة وقصر
فـارسكور وقـصر الزرقـا وكان آخرهـا قصر ثـقافة دمـياط فإن
هـناك  20 مـوقـعًا ثـقـافـًيـا جديـًدا تـسـتعـد لـدخـول اخلـدمة هى
ــنــصــورة والــسـويس األخــرى فى ســوهـاج وبــنى ســويف وا
وأسـوان وغيرها من احملافظات لتكتمل منظومة العمل الثقافى
ارسون ـواطنـون أماكن حـضاريـة الئقـة  فى األقـاليم ويـجد ا
فـيـهـا أنــشـطـتــهم الـثـقــافـيـة الـتـى ال تـعـد نـوعــًا من الـتـرف بل
ضـرورة لبناء مواطن أكثر رقًيا وحتضًرا يسهم بدوره فى بناء

وطن نتمناه جميًعا.

مسرح الدولة..يرقص!!

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

ثل حرم نفسه متعة االكتشاف عادل إمام 

أسبوعية  ـ السنة األولى ـ  العدد السادس ـ 

    فى يوم  
 فى شهر .. سبعة

اخملـرج عـبـد الـرحمـن الـشافـعى يـواجه
أزمـة كـبـيـرة بـســبب عـدم وجـود مـسـرح
السـتضافة العـرض اجلديد الذى يجرى
بروڤـاته حـالـياً بـاسم «تـغـريـبة مـصـرية»
لــلـكـاتب أبــو الـعال الـسالمــونى وتـنـتـجه
فرقة السامر بهيئة قصور الثقافة وكان
ـقرر تقـد العـرض خالل رمضان من ا
القـادم بـطولـة أحـمد مـاهر ومـاجـد منـير
وعـدد من فنانى السامر ديكور صبحى
الــــــســــــيــــــد وأحلــــــان أحــــــمــــــد خــــــلف

واستعراضات أحمد يونس.

دير اجلديد لصندوق د. أحـمد مجاهد ا
الـتـنـميـة الـثـقـافيـة اسـتـلم مهـام مـنـصبه
راجعة اضى ويقـوم حاليـا  األسـبوع ا
جـــمــيع مـــلــفـــات أنــشـــطــة الـــصــنــدوق
لدراسـتهـا ووضع تصـور لطـبيـعة برامج
عـملـه خالل الفـتـرة الـقـادمـة د. مـجـاهد
طلب مـن الصحفي منـحه مهلة أسبوعًا
ـتعلقـة بخطة واحداً لـلرد على أسـئلتهم ا
عـمـله مـجـاهـد أمـامه خـطـة عـمل شـاقـة
اســـتــعــدادا لـــلــمــهـــرجــان الــتـــجــريــبى

واحتفاالت شهر رمضان.
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د. أشـرف زكى رئيس البـيت الفنى
لـلمسـرح أكد سعـادته بعـد حتقيق
الــعــروض الــتـى يــقــدمــهــا مــســرح
الــدولـــة حــالـــيــاً إليـــرادات كــبـــيــرة
ـقارنـة بالـسنـوات السـابقـة حيث با
يـــبـــلغ مــــتـــوسط اإليــــراد الـــيـــومى
لـلـعروض 20 ألف جـنـيه وإن كان
د. أشـرف زكى قـد رفض الـتـعـلـيق
عــلـى مـســتــوى هــذه الــعــروض من

حيث قيمتها الفنية.

مـجلس الوزراء وفاروق حسنى وزير الـثقافة ود. حا اجلبلى
وزيـر الصـحـة وعبـد الـسالم احملـجوب وزيـر الـتنـمـية احملـلـية
غـربى وزير اإلسكان وفـايزة أبوالـنجا وزيـر التعاون وأحـمد ا
ـائـيـة ود. ــوارد ا الـدولى ود. مــحـمـود أبـوزيــد وزيـر الـرى وا
مـحمـد فتـحى البـرادعى محـافظ دميـاط والفـنان د. أحـمد نوار
رئـيس هيئة قصور الثقافة بـافتتاح هذا الصرح الثقافى الذى

بدا شامًخا ومتألًقا وباعًثا على الفرح احلقيقى.
وهـذا القـصـر - كمـا يقـول الـشاعـر مـصطـفى الـسعـدنى رئيس
إقليم شرق الدلتا الثقافى  – يضم مسرًحا كبيًرا مزوًدا بأحدث

التقنيات ووسائل التأم ضد احلريق ويتسع لـ  480 مقعًدا.
كـما يضم القصر مسـرًحا صيفًيا يتسع لـ  115مـقعًدا وقاعة
ـعلومات يحتوى مـعارض للفن التشـكيلى ونادًيا لتـكنولوجيا ا
 12جـهـاز كـمـبيـوتـر ومـكـتـبـة لألطـفـال تضـم حوالى  5 آالف

عـشـر سـنـوات كـامـلــة عـاشـتـهـا دمـيـاط بــدون قـصـر لـلـثـقـافـة
ألون ـئـات من كتـابـها وأدبـائـها وفـنـانيـهـا الذين  يـستـوعب ا

الدنيا كتابة وإبداًعا وفنا.
كان القصر الذى أنشئ عام  1964قد أغلق للترميم منذ عشر
سـنـوات وواجـهتـه خالل تلـك السـنـوات مـشـاكل عـديـدة حالت
ـا يـلـعبه هـذا الـقـصر من دون إتـمام عـمـلـية الـتـرمـيم.. ونـظًرا 
أدوار ثـقافيـة مهمـة فقد قـرر الفـنان د. أحمـد نوار رئيس هـيئة
ـجرد تولى رئاسة الـهيئة إنهـاء كافة مشاكله قـصور الثقافة 
واإلسـراع بتـرميـمه وافتـتاحه.... وقـام بزيارتـه عدة مرات وفى
خالل  18شـــهـــًرا كـــان كـل شىء قـــد  وحتــــولت اخلـــرابـــة
ــوجـودة فى قــلب دمــيــاط إلى صــرح ثـقــافى مــزود بــأحـدث ا
ـاضى أعلن عن عودة الـتقنـيات التـكنـولوجيـة وظهر الـثالثاء ا
الـروح إلى ثـقـافـة دمـيـاط عـنـدمـا قـام د. أحـمـد نـظـيف رئـيس

عودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياط
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د. نظيف وفاروق حسنى ود. البرادعى ود. نوار يشاهدون الصرح  الثقافى اجلديدمسرح دمياط بعد التجديد

سرح وهبة شرط القبول فى معهد ا الواسطة وليس ا
ثل حرم نفسه متعة االكتشاف ثل حرم نفسه متعة االكتشافعادل إمام  ثل حرم نفسه متعة االكتشافعادل إمام  ثل حرم نفسه متعة االكتشافعادل إمام  ثل حرم نفسه متعة االكتشافعادل إمام  عادل إمام  التليفزيون

صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

ــســرحـــيــة اجلــديــدة فى أول عـــروضه ا
وسم يقدم قطاع الفـنون الشعبية لهـذا ا
واالســتــعـراضــيــة حــالــيــاً عــلى مــسـرح
محـمد عبد الوهاب باإلسكندرية العرض
ــــســــرحى «فـى يــــوم .. فى شــــهــــر .. ا
ســبـعــة» عن نص «بــيـرجــيـنـت» لـهــنـريك
إبـسن وكـتابـة سـعـيـد حـجـاج واألشـعار
لسـعـيـد الفـرمـاوى وأحلـان محـمـد بـاهر
وديــكـور مـحــمـد هـاشم واســتـعـراضـات
حـسن إبراهيم واإلخراج حملسن حلمى.
يـقول خـالـد جالل «رئيس قـطـاع الفـنون
ـسـرحـيـة سـوف تـنتـقل الشـعـبـيـة»: إن ا
بعـد انـتهـاء عروضـهـا باإلسـكنـدرية إلى
مـسرح البـالون بالـعجـوزة بداية من أول

قبل. سبتمبر ا
ــســرحـيــة بــطـولــة وغــنـاء ا

أحـمد إبراهـيم ونيرة
عــارف وعــبــدالــله
حفنى وتقدم فى
قـــالب غـــنـــائى
استعراضى.

رف
عا

رة 
 ني

>

سرح وهبة شرط القبول فى معهد ا سرحالواسطة وليس ا وهبة شرط القبول فى معهد ا سرحالواسطة وليس ا وهبة شرط القبول فى معهد ا سرحالواسطة وليس ا وهبة شرط القبول فى معهد ا سرحالواسطة وليس ا وهبة شرط القبول فى معهد ا الواسطة وليس ا

مسرح الدولة..يرقص!!مسرح الدولة..يرقص!!مسرح الدولة..يرقص!!مسرح الدولة..يرقص!!مسرح الدولة..يرقص!!
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االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول االوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> اجلزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > األردن  500 فلس 
> السعودية 5 رياالت > اإلمارات 5 دراهم 

> قطر 5 رياالت > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 رياالً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 رياالت > السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة اجليزة -- ت. فاكس35634313  
E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســــعـــود شــــومــــان
 مجلس التحرير:

 مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم احلـــــســــيــــنى
عـــــــــــــادل حـــــــــــــســـــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــــــتــــــــحـى فـــــــــرغـــــــــلى
مـــــحــــمـــــود احلــــلـــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصــــطـــفـى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيــــــــــد يــــــــــوسـف 
مـــــحـــــمــــد مـــــصــــطـــــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هــــشــــام عــــبــــد الــــعــــزيـــز
عـــــمـــــرو عــــبـــــدالـــــهــــادى

مــحـــمـــود مـــنـــصــور 
أســــــامــــــة يــــــاســـــ 

التجهيزات الفنية

22222

مختارات العدد
 من كتاب « معجم
صطلحات  الدرامية ا

سرحية»  وا
للدكتور 

 إبراهيم حمادة

 الفراغ 
سـرحى الذى حتـدده منـطقة الفـراغ ا
التمثيل مهما كان نوعها أو مساحتها
يـسـتـمد نـبـضـه وحيـاتـه من الـعـنـاصر
الـتى تـتـهـيـأ لــلـظـهـور فى هـذا الـفـراغ
هيب إنه عـالم ساحر يـتبدل ويـتغير ا
ـر بــهـا وفـق مـعــايـيـر فى كل حلـظــة 
مــتـــغــيـــرة بــتــعـــدد األعــمـــال الــفـــنــيــة
سرحية التى تقبل أن تضيف إليها ا
وتـبـتـكــر وتـسـتـحــدث من عـنـاصـر فى
ـبـدع ـتـغــيـر ويـراعى ا هـذا الـفـراغ ا
فى هذا الـفـراغ تـقـسيـمـاته وإمـكـاناته
ومــواطن الــقــوة والـــضــعف; بل كــيف
يــعــزز مــكــانــاً وكـيـف يــبــرز عــنــصـراً
; وكيف يـتوارى آخر فى ويجعـله بطـالً
عالقـة تـبـادل وتـغـيـر لـتـنـشـأ فى هـذا
ــسـرحى تـكــويـنـات بــصـريـة الـفـراغ ا
معـبـرة وفى تـتـابع بـنـائى يـكـون قوامه

سرحى. العرض ا
هــذا الــفــراغ تـــتــفــاعل فـــيه عــنــاصــر
ـرئـية تـفـاعالً مـقـصوداً من الصـورة ا
ـرئـيـة ـاديـة ا قـبل واضع الـعـنــاصـر ا
ـسرحـى; أى يـكون لـديه فى الـفـراغ ا
ــــعـــنى الـــقــــدر الـــكــــافى من اإلدراك 
الــشــكل والــلـــون ويــكــون لــديه احلــد
األدنى من القدرة عـلى صياغـة تكوين

سرحى. تشكيلى فى الفراغ ا
فـفـى لـوحــة جــوجــان (بـنــات بــريــتـون
يرقصن) جند البنـاء فى اللوحة عبارة
عن فـراغ يـضم فـى الـعـمق مــجـمـوعـة
أبــنــيــة مــتــواضـــعــة فى ألــوان داكــنــة
ومــنـســجــمــة وأشــجــاراً تـتــعــانق مع
األبنـيـة وخـلفـهن خط األفق وتـغـلـفهن
جمـيعـا سـماء صـافـية يـكـسوهـا ضوء
ذهبى مسـتمـد من الشـمس بيـنما فى
الـصـدارة جنـد ثالث فــتـيـات يـرقـصن
وهن مــتـــشــابــكــات األيـــدى فى حــالــة
حـركـة وتـتـابـع دائـرى مـوح بـاحلـركـة 

ــســتـــمــرة ونــقل احلـــركــة إلى جــرو ا
صغـيـر يـلعب أمـامـهن لـيحـدث إيـقـاعاً
يـز الفـتيات تشكـيالً متـوازناً ولـكى 
استخـدم أكثر من عـنصر تـمييـز منها
الـلــون الــداكن الــقــوى فى الــفــســتـان
وتـعـارض مـعه غـطـاء لـلـرأس وحـرمـلـة
بــــيــــضـــــاء نــــاصــــعــــة ولــــوّن األرض
بـاألصـفـر الـذهــبى وأشـرقت الـشـمس
عــلـى وجــوهـــهن فـــتـــألـــقت بـــراءتــهن.
وبـــــالـــــرغـم من الــــــلـــــون الـــــداكـن فى
ــريــلــة الـــتى تــعــكس فــســاتــيـــنــهن وا
الـوضع االجــتـمــاعى لــهن وأحـذيــتـهن
الـــتـى جتـــســــد مـــدى فــــقـــرهن إال أن
جوجـان صـنع مـنهن تـشـكـيالً طفـولـياً
رائـعــاً عن طــريق صــيــاغـة تــكــويــنـهن
الــعــفـوى والــبــرىء ووضـع لـكـل فــتـاة
وردة حــمــراء مـــزهــرة عـــلى صــدرهــا
لـيـنـتـصـر لـلــبـراءة والـعـفـويـة واحلـريـة
التى بـدت عـلى وجوه الـفـتيـات الثالث
ـقن كــفــراشــات مــلـونــة فى الالئى حــلـَّ
حقـول الـقـمح بـعـد حـصـادهـا وهـو ما
نألفه فى ريف مصر بعد كل حصاد.
والتعبـير عن الفراغ هـنا عمل إبداعى
ـــســـرح ذو بـــعـــدين أمــــا فى فـــراغ ا
فيـكـون ثالثى األبـعـاد ويـسـتـفـاد هـنا
من الفن الـتشـكيـلى فى كـيفـية حتـقيق
ــرئــيــة الــتــوازن بــوضع الــعــنــاصــر ا
بشكل مبتـكر يثير الـدهشة وال يتسلل
لل ويـستمـد حياته من احلـيوية منه ا
ــــرنــــة مع رقــــة وضع فى خــــطــــوطه ا
األلوان كـلـها عـنـاصر يـسـتفـيـد منـها
ــســـرحى لـــيــصــبـح مــؤثــراً ــنـــظــر ا ا
ــتــلـقـى الـذى يــســعـد ومـتــفــاعالً مع ا
بدع. دائما عندما تدهشه ابتكارات ا

اإلســـــــــكـــــــــافى
ملـكاً بـدأ على
الـــــــــقـــــــــومى..
لـــــــــقـــــــــاءات مع
أبــــــــــــــــــطـــــــــــــــــال

العرض..
ص 6

جـمـال يـاقـوت يكـتب عن
كـابـوس ســتـرنــدبـرج فى

عدية.. ص 20 ا

رأفـــــــــــــــــــــــــــــــت
الـــــــــدويــــــــرى
يــــــــــــــــبـــــــــــــــوح
بـــــأوجـــــاعه..
ص 7

صرى  التليفزيون ا
يضطهد برامج

سرح  ا
ص 4 الــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــيـل..

انتقام صياد السمك.. نص مسرحى صينى ترجمه عن اإلجنليزية
محمد السيد عيد..                                       صفحات 26:21

أحمد عبد الرازق
 أبـو الــعال يـقـدم روشـتـة
سرح.. إلصالح نوادى ا

ص 18                 

سرح» < محاضرة لـ بيتر بروك عن «صناعة ا
< نص مجهول ومفقود لـ جنيب سرور ينشر ألول مرة 
سرح السكندرى.. دراسة  حملمد السالمونى يتاذات فى ا < ا

< أجرأ حوار  مع الناقد الكبير فاروق عبدالقادر
< كــيف يــصــنـع عــبــدالــكـــر اخلــطــيــبى مـــســرحــاً من جــســـد اإلنــســان وفــكــره 

غرب د. يوسف الريحانى .. مقال يكتبه من ا
<  د. مـحـمـد الـسـيــد إسـمـاعـيل يـكـتب عن مـسـرحـيـة تـفـاحـة
 الــعم قــريــرة لــلــكــاتب الــلــيــبى الــبــوصــيــرى عــبــدالــله

حـكـايـات وأخـبـار من زمـان
فـى كـــــان يــــامـــــا كــــان.. 
            ص31:30

ـسرحى «أنت الـكى فى وضع اللـمسـات النـهائـية للـعرض ا > بـدأ اخملرج مـحمـد ا
ركـز الفنون بـالشباب ـسرح التابـعة  حر» لـلكاتب لـين الرمـلى الذى تقـدمه فرقة ا
سابقة السنوية للمسرح التى ينظمها اجمللس والريـاضة ببورسعيد للمشاركة فى ا
الـقومى للشبـاب ويشارك بالتـمثيل فى العرض: سـليمان رضوان مـجدى الشناوى

محمد فتحى عمر كمال ريهام متولى.

صبحى السيد

«بنات بريتون يرقصن» (1888) - زيت على كانفاس
للفنان الفرنسى جوجان 

< مقاس 71×92 سم < بول جوجان « 1903-1848»

أســقـــفــيــة شــبــرا اخلــيــمــة
هـرجانها الرابع تـستعد 
ص 5 عشر..              

فـــيــروس الـــواســـطــة وصل
إلى الفن والتقطناه..

 ص 8

ـــثالً إذا أردت أن تــــصـــبح 
موهوباً اقرأ..

ص 29                       

وكـان فى مـقدمـتـها سـهـير رمـزى مـشيـرة إسـماعـيل فـايزة فـؤاد نـاهد
جـبـر بـوسى راويـة عـاشـور لـيـلى عـلـوى إبـراهـيم عـبـد الـرازق وحـيد
سيف سـيد زيان حسن حسنى محمد جنم نبيل بدر رياض اخلولى

يرغنى ومحمد فريد. ضياء ا
قدمت الـفرقة عـروضهـا على مـسرح عـمر اخليـام (منـذ تأسـيسـها وحتى
طل عـلى النيل عام 1975) وهو مـسرح كان مـلحـقاً بفـندق عـمر اخليـام ا
ـسـرح عام 1975 بـالـزمـالك وكان يـسـتـخدم كـمـخـزن للـفـندق وقـد أزيل ا
عنـد البـدء فى بنـاء فـندق "مـاريوت" و قـد قدمت عـروض الفـرقة األخـيرة
عـلى مـسـرح "فـريـد األطـرش" (مـسـرح الـفن فـيـمـا بـعـد) بـحـديـقـة مـعـهـد

وسيقى العربية. ا
شارك فى تـقد عروض الـفرقة نخـبة من كبـار اخملرج وفى مـقدمتهم

نعم مدبولى جالل الشرقاوى. عبد الرحيم الزرقانى عبد ا
قدمت الـفرقة عبـر مسيـرتها عـدة نصوص مقـتبسـة من نصوص  أجـنبية

قام باقتباسها كل من حس عبد النبى ولين الرملى.
كمـا قدمت عدة نـصوص مؤلـفة لكل من د. رشـاد رشدى يوسف عـونى ماهر

ميالد إسماعيل العادلى سعد الدين وهبة نبيل بدران يسرى اإلبيارى. 

فى بـــدايـــة الــقـــرن الـــعـــشــريـن كــتـب مــحـــمـــد عـــبــده فـى الــوقـــائع
ـصـرية عن كـتب تطـبع أسـبوعـيـاً ويقـبل عـليـها الـعـامة عـلى ما ا
فـيـهـا من أغالط تـاريـخـيـة وألـفـاظ سـمـجـة وأوهـام وكـذب وكان
يـقـصـد بهـا سـيـر «الزيـر سـالم» و«أبى زيـد الـهاللى» و«سيف

بن ذى يزن».
ونصح الـشيخ اإلمـام قراءه بـأن يحثـوا أوالدهم علـى قراءة كتب

عتبرة مثل «مروج الذهب» و«تاريخ ابن خلدون». التاريخ ا
إنـهـا النـظـرة احملـافـظـة ذاتهـا الـتى تـبـنـاها سـامى حـنـا الـضـعيف
فى مـــقــاله الـــذى أعــادت نـــشــره «مـــســرحـــنــا» فـى عــددهـــا الــرابع
2007/8/6 والـذى كــان قــد نـشــر فى جــريـدة «الــعــنـايــة» بــتـاريخ 5
سـبــتــمــبـر 1924 أى بــعــد مـحــمــد عــبـده بــحــوالى ربع قــرن ولـكن
ـسرح.. غـير أن كـليـهمـا (عبده فيـما يـخص فن التـمثيل ودور ا
ـاذا يـقبل الـناس حنـا) وقع فى اخلـطأ ذاته فـلم يـسأال نـفـسيـهـما: 
عـلى هـذه الــنـوعــيـة من الـفــنـون (فـنــون الـســرد فى حـالـة مــحـمـد
ــا لـو عـبــده وفـنــون األداء فى حـالــة سـامـى حـنــا الـضــعـيف) ور
سأال نفسيهما هذا السؤال لفتحا باباً واسعاً لتأمل حال اجملتمع
ستوى االجتماعى وكذا الذائقة اجلمالية. صرى وقتها على ا ا
ــوار الــســيــاسى ــصــرى حــالــة من ا تــاريــخــيــًا انــتــابت اجملــتــمع ا
واالجتماعى والفنى مـنذ أواخر القرن التـاسع عشر حتديدًا منذ
سبـتمـبر 1881 ح صـرخ عرابى صـرخـته الشـهيـرة: «لـقد خـلقـنا
الــله أحــراراً». ولم يـــكن لــهــذه الــصــرخــة الـــعــرابــيــة أن تــتــردد فى
ـصـرى كـامًال مــرة واحـدة وفى وقت واحـد وآتت ربـوع اجملـتـمـع ا
أكــلــهــا شــيــئــًا فــشــيــئــًا فــظــهــرت الــصــحــافــة الــنــســائــيــة مــثالً فى
تسعينيات الـقرن التاسع عشر وأطلق قاسم أم أفكاره بعدها
ـرأة اجلـديدة ـرأة وا بـسنوات 1899 - 1900 فى كـتـابـيه حتـرير ا
ــصــريـون ثــورتــهم الــشــعــبــيـة كـمــا نــشــأت األحـزاب 1907 وثــار ا
األشــــهــــر 1919 وأُعـــــلن االســـــتـــــقالل - وإن كـــــان اســـــمــــيـــــًا - وولــــد
كن أن نـغفل من هذا السياق كتابى «فى الدستور 1923. كما ال 
الــشــعـر اجلــاهــلى» و«اإلسالم وأصــول احلـكـم» لـطه حــســ وعـلى
ــصـريـة - والــعـربـيـة عـبــد الـرازق وكـذلك إرهــاصـات الـســيـنـمـا ا

سلم فى العام نفسه. طبعاً - 1927 ونشأة جماعة اإلخوان ا
وفق هـذا الـســيـاق الـسـيــاسى واالجـتـمـاعى الــفـوّار والـقـلق وضع
ـا فى ـصـريـون أفـكـارهم كـافــة عـلى طـاولـة الـبـحث والـنـقـاش  ا
ــواطـــنــة ــفـــاهــيم الـــعــامـــة كــمـــفــهـــوم ا ذلك مـــنــظـــومــة الـــقــيـم وا
والــقــومــيــة والـــدين... إلخ وفى هــذا اجلـــدل واحلــوار االجــتــمــاعى
العـام تـبنـى فريق أفـكـاراً ليـبـراليـة عـلى ح واجـهه فـريق آخر
بــأفـكـار مـحـافـظــة.. ولم يـكن من سـاحـة لــلـنـزال سـوى الـدوريـات
الـصــحـفـيــة; وسـيـلــة الـتـواصل الــوحـيـدة تـقــريـبـاً والــتى اتـسـعت

لطرح كل الرؤى.
ـــفـــاهـــيم الـــتى كـــانـت مــحـل جـــدل واسع وحـــوار مـــســـتـــمــر ومن ا
مـفهوم الـفن عامـة وفن التـمثـيل على وجه اخلـصوص فـعلى ح
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ارتـدى حــنـا الــضـعــيف وآخـرون رداء احملــافــظـة وذم فن الــتـمــثـيل
ــسـرحـى كـمــا رأيــنــا فى مـقــاله الــذى أشــرنــا إلـيه ودور الـعــرض ا
آنـفا فقـد تبنى فـريق آخر رؤيـة ليبـراليـة مغايـرة ليس فى نفى
ذمة فحسب بل وإبراز مـدى أهمية وخطـورة فعل التمثيل فى ا

األخالق إيجابياً.
ومن أمـثــال هـؤالء الــشـاعــر قـسـطــنـدى بك داود الــذى كـتب فى
ـصـورة فى عـدد مـارس 1925 حتت عـنـوان مـجــلـة الـتـيـاتــرو ا

فعل التمثيل فى األخالق... يقول:
«إن للتمثـيل تأثيراً غريـباً فى األ فكم أخالق عجزت عن
ــدارس ـــســـارح نـــعم إن ا ـــدارس قــوّمـــتـــهــا ا تـــهـــذيــبـــهـــا ا
والـكــتب تــدلـنــا عـلـى وخـامــة الـعــاقــبـة لــلـجــانى مــثالً وقـد
ـثلة نـقرأ ذلك اليـوم وننـساه غـدًا أما إذا رأينـا اجلنـاية 
أمـــام أبــصــارنـــا فى كل أدوارهـــا ومــا لـــقــيه مـــقــتــرفـــهــا من
القـتل أو السجن جـزاء ما جـنت يده رسخ هـذا فى نفـوسنا
وكان له من عـظـيم الـوقع والتـأثـير مـا ال يزول مـن ذهنـنا
ــتـطى فـإذا حــدثـتــنـا الــنـفس األمــارة بـالــسـوء يــومـاً بـأن 
صــهــوه الــشــطط ونــركب مــ اخلــطــأ وذكــرنـا مــا كــان من
نــصـيـب مـرتــكب ذلك الـوزر وقــد فـعـل فى نـفــوسـنــا فـعل

ـتـنا عـلـيه فال غـلـو وال إغراق الـسحـر ثـنـانـا عمـا صـحت عـز
ــحـاكـمـهـا وقـضـاتـهــا ورجـالـهـا وسـجـونـهـا ال إذا قـلـنـا إن احلـكـومـة 
ـسـارح الــتى تـمـثل لـنـا تـردع الـنــفـوس الـشـريـرة عن غــيـهـا ردع ا
احلـوادث تـمــثـيالص ال ًحى أثـره مــنـا فـإذا عـاضــدت احلـكـومـة فـرق
ـا تفـعل ذلك ألنـها تـساعـدها فى مـهمـتهـا مسـاعدة قلَّ التـمثـيل فإ
نـظــيـرهــا.... فـعـلى احلــكـومــة والـشـعب أن يــكـونــا مـتـضــامـنـ فى
ـهـنة سـارح تـشجـيـعاً لـهم عـلى الـنهـوض بـهذه ا مـعاضـدة أربـاب ا
الـــشــــريــــفــــة إلى أرقـى درجـــات الــــكــــمــــال.. وقــــد قــــيل إن من فــــتح
سرح تـمام االنـطباق ... مـدرسة أغلق سـجنـاً وينطـبق هذا عـلى ا

فإذا صادف التمثيل تشجيعاً من احلكومة والشعب زاد رقياً».
ولم تـكن الـدعوة الـتى دعـاها الـشاعـر قـسطـنـدى داود حول إعـانة
ــنـــال فــقــد كــان مـــشــروع إعــانــة مــهــنــة الـــتــمــثــيـل حــلــمــًا بـــعــيــد ا
الـــتـــمــثـــيـل فى مـــصــر واقـــعـــاً اخـــتــلـف مـــنــاصـــروه فى كـــيـــفـــيــة
تنـفـيـذه.. فـقـد انـعـقـدت جلـنـة الـتـمـثـيل االسـتـشـاريـة الـتـابـعة

لوزارة األشـغال الـعمومـية مسـاء اخلميس 22 يـناير 1925
ـجلـة التيـاترو يـكتب فى وهاهـو حسـ سعـيد الـكاتب 
فـبـراير 1925  حتت عـنـوان: «مـشـروع إعـانـة الـتـمـثـيل
فـى مــصـــر... اخلـــطـــأ فى الـــتـــنـــفـــيـــذ..» يــقـــول: «شـــرعت
ــصــريــة فـى أن تــقف من الــفــنــون اجلــمــيــلــة احلــكــومــة ا

مـــوقف أعـــرق األ فـى احلــضـــارة والـــتـــمـــدن وبـــدأت تـــشـــعــر
ـــد يــد شــعـــورًا حــقـــيــقـــيـــًا أن الــواجب الـــقــومـى يــقـــضى عـــلــيـــهــا 
ــســاعــدة إلـى الــذين عــمــلــوا ويـــعــمــلــون عــلى نـــصــرة الــتــمــثــيل ا
والــعـنــايـة به وإنــهـاضه مـن الـهــوة الـســحـيــقـة الــتى تـخــبط فـيــهـا
ردحـاً مـن الـزمن فى هـذه الـبالد. وقـد يــكـون قـيـام احلـكـومـة بـهـذا
العمل خـطوة واسعـة نحـو حتقيق أمـانى البالد ونحـو الغرض
ــظــهـر األصــلى من نــهــضــتــهـا احلــديــثــة وظــهـورهــا بــ األ 

الرغبة فى إعادة ماضى مجدها وحضارتها».
وقــد كـــان مـــشــروع احلـــكــومـــة يــرفـض إعــانـــة الــتـــمـــثــيل
الكـوميدى وهـو اخلطأ الذى نـاقشه حسـ سعيد فى
شروع أن قال وكانت حـجة القائم على ا هذا ا
التمثيل الـكوميدى يجد رواجاً من اجلمهور وال
يــحـتــاج إلعــانـة... يــقــول حـســ ســعـيــد: «فــلـو
ـبــدأ إقـبــال اجلــمـهــور عـلى أخــذت الــلـجــان 
الـتــمـثــيل الـهــزلى فـتــكـون قـد نــسـيت أن
هـذا لــيس مـعـنـاه إقـبــال اجلـمـهـور عـلى
.... ولـــــهــــــذا فـــــمـن أوجب ـــــمــــــثـــــلــــــ ا
واجــبــاتــنــا أن نـــلــفت نــظــر احلــكــومــة
إلى احلــــقــــائـق الــــتى ذكـــــرنــــاهــــا لــــئال
تـضـيع الـفـائـدة الـتى تـرجـوهـا الـبالد
من وراء مجهود حكـومتها ونهضتها

ساعدة التمثيل.  احلديثة 

من فتح مسرحاً أغلق سجناً

السيدة روزاليوسف فى الفصل األخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

سرحية    متابعات نقدية للعروض  ا
صفحات من 17:9

فى يـــوم ..
فى شهر 

30  <
سـبــتـمـبـر
 1912 تــــــــــــــوفـى
يعـقـوب صـنوع –
صرى  –فى باريس ـسرح ا رائد ا
. دة عام عن  74عامًا بعد مرض 
>  10 مــــــارس  1920 الـــــــعــــــرض األول
ألوبـريت "الـعـشـرة الـطـيـبـة" أحلان

ســيـد درويش
وإخــــــــــــــــــــــــــــــــراج

عزيز عيد.
>  10مــــــــــــارس
 1923 أول
عــرض لـفــرقـة
رمـــــــــــــســــــــــــيـس
ـــــســــــرحــــــيـــــة ا
لـــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــة
اجملــــــــــــــــنـــــــــــــــون.
وتــــــــــــــكــــــــــــــونـت
الـــــفــــــرقـــــة من
يــــــــــــــــــــــــــــــــوســـف
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــى

وعــزيــز عــيــد وفــاطـمــة الــيــوسف
وحـــــــســـــــ ريــــــاض وأحـــــــمـــــــد عالم
ومـــخـــتـــار عـــثـــمـــان وحـــسن فـــايق
واســـــــتــــــــفــــــــان روســـــــتـى وفــــــــتـــــــوح
نـشـاطى وفـاطـمـة رشـدى وزيـنب

صدقى وأمينة رزق.
>  1933 فـى هـذه الـســنـة تــظـهـر أول
رواية لـتوفـيق احلكـيم وهى "عودة
الـــروح" وأول مــــســـرحــــيــــة له وهى

"أهل الكهف".
>  1934يـــــكـــــتب "تـــــوفـــــيـق احلـــــكـــــيم"
مــســرحــيــة "شــهــرزاد" ويــنــشــر طه

حس رواية "دعاء الكروان".
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ــة... كـــانت ـــثــلـــة قـــد
بـــفـــرقــة عـــزيـــز أفـــنــدى
عــيـد تــمــثل الـفــودفـيل

مثلـت :"ضربة مـقرعة"
ــــــــــاســــــــــون" و"االبن و"ا
اخلـــارق لـــلــطـــبـــيـــعــة" و
"لـــيـــلـــة زفـــاف" وكـــانت
البــــــأس بـــــــهــــــا فـى هــــــذا
الـــــــنــــــــوع... جتـــــــيــــــــد فن

الـكـومــيـدى درامـاتـيـك والـتـراجـيـدى..
ومـــثـــلـت روايـــة لـــويس احلـــادى عـــشـــر
حـيث كانت تـمثل ولـى عهـد فرنـسا...

وهى من كبار فرقة إخوان عكاشة.

 ...Qƒ°üæe iQÉe z
ـثلـة حـديثـة تـخرجت
من مــســـرح رمــســيس
وتــــــقــــــدمت بــــــســــــرعــــــة
شـــاهــدتـــهــا فى مـــســرح
الـــريـــحــانـى فى روايــة
الـبـرنــسـيس فـأعـجـبت
بــهـا كــثــيــرًا وهى فــتـاة
خـــفـــيــفـــة الـــروح جتـــيــد
فـى الــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــيـــــــــــدى

والـفــودفـيل حـســنـة الـهـنــدام مـغـرمـة
بالفن تواقـة إلى التشبه بالكبيرات
فـــيه وأمـــلـــنـــا كــــبـــيـــر فى جنـــاحـــهـــا مـــا
دامـت حتت أكـــــنـــــاف األســــتـــــاذ عـــــزيــــز

أفندى عيد.

...≈Ø«d πjõL z
من الــــفــــتــــيــــات الالتى
قل أن يوجـد نظـيرهن
لــلـمــسـرح... مـجــتـهـدة
نــشـيــطـة زكــيـة... لــهـا
اســـــــتــــــــعــــــــداد كـــــــبــــــــيـــــــر
لــلــســيـــنــمــا حـــتى أنــهــا
مــرة أعـجب بـهــا مـديـر
شـــــــركـــــــة مـــــــوصـــــــيــــــرى
عـــــنــــــدمـــــا ظـــــهــــــرت فى

بــروفـة فــيــلم كــان يــأخــذه من األســتـاذ
الـريحـانى... ولو أمد الـله فى حيـاتها
لـــكــان لـــهـــا مــســـتــقـــبل بـــاهــر فـى عــالم
الـسـيــنـمـا فـسالم عـلــيـهـا وعـلى مـكـارم

أخالقها 
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من ضـمن أفراد فرقة
ـــــــلـــــــــــــــــحـــــــــــــــــنـــــــــــــــــات مــــــــــ
ـــكن ـــاجـــســـتـــيك...  ا
االعتمـاد عليهـا كثيًرا
فـى أحلـان اجملـمـوعـة...
حــــســـــنــــة الــــســــيــــرة...
مــــطــــيــــعــــة لـألوامـــر...
مـــــــــــواظـــــــــــبــــــــــــة عـــــــــــلـى
الــــــــعــــــــمـل... وحتــــــــسن

كـــثــيـــًرا لــو تـــعــطى الـــتــفـــاًتــا لألدوار
التى تمثل أمامها. والـــعــظـــمــاء  وتــقـــصــر عن

الــــوصـــــول  إلــــيــــهــــا  هــــمم
مثلة الـكثيرين ترى للمثل أو ا
ــغـــنــيــة  من ـــغــنى أو ا  وا
ـالـية ـكـانـة االجتـمـاعـية و ا ا
أيـضاً  مايجعلنا  فى حسرة
وأسـف عـلى سـعــر فـنـانــيـنـا

وفناناتنا!
هـناك يجدون الثروة و العظمة والنفوذ
ـمـثلـة اإل امرأة واجلـاه  وهـنا لـيست ا
يـتـمـتع النـظـارة بالـتـطـلع إلى جسـمـها
وحركاتها ويستمتع بتثنيها وتخطرها
ـسـرح  فـاذا فقـدت مـيزة عـلى خـشـبة ا
مـن هذه  أحـيلت عـلى االستـيداع  وإذا
نـقـبت فى جـيويـهـا وخزائـنـها حـيـنذاك
تــولـتك الــدهـشــة  واإلشـفــاق.. بـضــعـة
قــــروش أو مـاللــــيـم وعــــلــــبــــة بــــودرة
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"الـزغزغة حتت البـاط" وماذا يريد عـسكر أفندى
ـهد النـضـمـامهم أن يـعـلمـهم بـهـذا الـوسيـلـة? هل 
إلى فــرقـة رمــســيس ولـلــعــمل فى بــعض روايـاته

أمثال "حتت العلم" وما إليها?
ــصـرى تـدفــعـنـا إلـى أن نـنـبه إن كـرامــة اجلـيش ا
وزارة احلــربــيــة إلى هـــذا الــكــتــاب لــتــصــادره فى

كنة وإال كان لنا شأن آخر. أقرب فرصة 
والــكـتــاب يـقع فى  2999 صــفـحــة من حـجـم الـكـارت
بـوستال ويباع فـى مكاتب سيدنـا احلس وعند
مسيو جوانى عـامل التذاكر فى شباك رمسيس
فـنـحث الـقـراء عـلى الـتـبـلـيغ عـنه حـيث يـجـدوه. 

ميالد أول نقابة للممثل
فـــــكــــرة تـــــأســـــيس نــــقـــــابــــة
لــــلـــمــــمــــثـــلــــ تـــرعى
مـــــصــــاحلـــــهم وتـــــدافع
عــنــهم فـــكــرة لــيــست

جديدة.
فــقــد أثــيــرت عـام1919
إال أن هــــــذه الــــــفــــــكــــــرة بــــــاءت
بــــالـــفــــشل لــــعــــدم اســـتــــطــــاعـــة
ـمـثــلـ وقـتــئـذ فى تــوحـيـد ا
صـــفـــوفـــهـم واخـــتـــيـــار رئـــيس

لهم 
ومــــرت الـــســــنــــوات حـــتى
أثــيــرت مــرة أخــرى عـام1924
ــــمــــثــــلـــون عـــنــــدمــــا اجــــتــــمع ا
وألـــفـــوا فـــيـــمـــا بـــيـــنــهـم جلـــنــة
حتـــــضــــيــــريــــة دعت بــــدورهــــا
لعـقد اجلـمعـيـة العـمومـية فى
وافق25 صباح يـوم اجلمـعة ا
يــــولــــيــــو بــــبــــوفــــيــــة تــــيــــاتـــرو
حــديــقـــة األزبــكــيـــة النــتــخــاب
الـــــنـــــقــــــيب ومــــــجـــــلس اإلدارة
ــؤقت وقـد أســفـرت عــمـلــيـة ا
االنـــــتــــخـــــاب عن الـــــتــــشـــــكــــيل

التالى:
عـبد الـعزيـز أفنـدى خليل

أمـيـناً مـحـمـد أفـندى يـوسف 
لـــلـــصـــنــدوق ,بـــشـــارة أفـــنــدى

يواكيم "واكيم" سكرتيرًا.
وحـــســـ أفــــنـــدى ريـــاض
ـج يـــد أفــنـــدى شـــكــرى عـــبــدا
مـــحـــمـــد أفــــنـــدى زكى حـــسن
أفـــنــدى فـــايق أحـــمــد أفـــنــدى
مــحــرم عـــبــداحلــمـــيــد أفــنــدى

زكى أعضاء.
ولم يــفت أعــضــاء مـجــلس
ـــــمــــثـــــلــــ أن إدارة نـــــقـــــابــــة ا
يــكــون هــنـــاك رئــيس شــرفى
من رجال الـسياسـة واجملتمع
ليدافع عن الـنقابـة وأهدافها
ومــــصـــالـح أعـــضــــائــــهـــا ورشح
صـــاحـب الـــعـــزة الـــدكـــتــور
شــــفـــــيق بـك مــــنــــصــــور
احملـــــــــــامـى وعـــــــــــضـــــــــــو
مـــجـــلس الـــنــواب
وهــــــذا يـــــــعــــــكس
عـــــدم الــــثـــــقــــة
فـى قـــــــيـــــــام
الـــــنـــــقـــــابـــــة
ــهــام بــكل ا
ــــطــــلــــوبــــة ا
مــــنــــهـــا دون

ــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــة ـــ دعــم مــن ا
السياسية.

وافق وفى يوم االثـنـ ا
 16  سبتمـبر افتتحت نقابة
ــمــثــلــ دارهـا ودعـت بـاقى ا

مثل لالنضمام إليها. ا

رئيسًـا محمد أفـندى بهجت
وكيل أول

محمـد أفندى شكريوكيل
ثـانى  مـحمـد أفنـدى يوسف
أمــــ لـــــلــــصــــنـــــدوق بــــشــــارة
أفـــــــنـــــــدى يــــــــواكـــــــيـم "واكـــــــيم"
ســـكــــرتـــيـــرًا. وعــــمـــر أفـــنـــدى
وصـــــــــفـى حــــــــســـــــــ أفــــــــنــــــــدى
ريـــاض عــــبـــد اجملـــيـــد أفـــنـــدى
رشـــدى أحـــمــــد أفـــنـــدى عالم
زكى أفــنـدى إبــراهــيم حـسن
أفـنــدى فـايق أعــضـاء.عـلى أن
ـؤقت يـقـوم مــجـلس اإلدارة ا
بــتــحـــضــيــر الـــقــانــون اخلــاص
بــالـــنـــقـــابـــة ودعــوة اجلـــمـــعـــيــة
العـمـوميـة إلى جلـسة قـادمة

وافق 29 وفى يوم الـثالثاء ا
يــولــيـــو الــســاعــة  11صــبــاحًــا
اجتـمعت اجلـمعـية الـعمـومية
بــتـــيــاتــرو حـــديــقــة األزبـــكــيــة
لــــــتـالوة قــــــانــــــون الــــــنــــــقــــــابــــــة
والـتصـديق عـليه وقـد أقرت
اجلـمـعيـة الـعـمومـيـة ومـجلس
إدارتــــهـــا الــــســــابق عـــدا عــــمـــر
أفـندى وصـفى وأحـمد أفـندى
عالم لـتغـيـبهم وانـتـخب بدالً
مـنــهــمـا أحــمــد أفـنــدى مــحـرم
وعــبــد احلـــمــيـــد أفــنــدى زكى
فــــــــــأصـــــــــبـح مـــــــــجــــــــــلس اإلدارة
بتشكـيله النهائى مؤلفًا من:
عـــبـــد الـــعــزيـــز أفـــنـــدى خــلـــيل
رئـــــيـــــسًـــــا  مـــــحـــــمـــــد أفـــــنــــدى
بــــهـــجـت وكــــيل أول مــــحــــمـــد
رضا فريد يعقوبأفــنـــدى شـــكـــرى وكــيـل ثــانى

ـديـر الفـنى تـأسـست عـام 1969  وقـد قـام بـتـأسـيـسـهـا "طـلـعت حـسن" ا
ـشـاركــة اخملـرج جالل الـشـرقـاوى الـسـابـق لـفـرقـة "الـريــحـانى"; وذلك 

مديرها الفنى ومخرج أغلب عروضها.
قـدمت الـفـرقـة أول عـروضـهـا بـعـنـوان "الـشـنـطـة فى طـنـطـا" من اقـتـبـاس
ـنـعم مـدبـولى وقـام بـالـبـطولـة كل من حـسـ عـبـد الـنبـى وإخراج عـبـد ا
صالح منـصور صالح قـابيل حسـ عبـد النـبى ميمى شـكيب سـهير

رمزى ودرية أحمد.
قـام اخملـرج الـقديـر عـبد الـرحـيم الـزرقانى بـإخـراج ثـانى عروض الـفـرقة
بعـنوان "إتفـضل قهـوة" والذى أسـند بـطولـته لنـجم الكـوميـديا "إسـماعيل
سـرح وشاركه الـبطـولة صالح مـنصور " بعـد فترة انـقطـاع عن ا ياسـ

وحس عبدالنبى وصالح قابيل وليلى فهمى.
هـا نـخـبـة من كبـار الـفـنـان تـولت عـروض الـفرقـة الـتى شـارك فى تـقـد
" (1970) والـتى نــذكـر من بـيــنـهم "الـنـحــلـة والـدبـور" (1969) "الـبـكـاشـ
شارك فى بـطولتـها الـنجم فريـد شوقى "افتح يـا سمسم" (1972) بـطولة
ليـلى طاهر نبيلة الـسيد محمد رضا ووحـيد سيف "تمر حنة" (1974) 
" لعبة اسمها بطـولة وردة عزت العاليلى وداود حمدى زين العشماوى

احلب" (1974) بطـولة ليـلى طاهر وعـمر احلريـرى "إنهم يقـتلون احلـمير"
 (1974) وشارك فى الـبـطـولـة أبوبـكـر عـزت ماجـدة اخلـطـيب بـدر الدين

" شهرزاد"   (1976) بـطولـة لبـلبـة ومحـمد عوض جـمجـوم وداود حمـدى
فترى" (1977) بـطولة جالل الشرقاوى خيرية وصالح مـنصور "الفك ا
عــدلى كــاسب ســعــاد حــسي " 8 ســتـات"(1977) بــطــولــة هـدى أحــمــد
سلـطان خيـرية أحـمد وليـلى علـوى وزبيدة ثـروت "م يـشترى راجل"
(1977) بطـولة فـريدة سيـف النصـر محـمود الـقلـعاوى مـحمـود أبوزيد

ووحـيد سـيف "اجلوكر"(1978)  بطـولة مـحمد صـبحى وماجـدة اخلطيب
ومحمود القلعاوى.

كن قـدمت الـفرقـة عـبـر مـسـيـرتـها (1969) إلى (1977) ثالثـة عـشـر عـرًضـا 
ـوسيقـية ويـحسب للـفرقة تصنـيفهـا حتت مسـمى الكومـيديـا أو الكومـيديا ا
ـوسـيــقـار الـكـبـيـر بـلـيغ جنـاحـهـا فى تـقـد أوبـريت "تــمـر حـنـة" من أحلـان ا
حمدى وأيـًضا اهتمـامها بالتـعاون مع كبار الـشعراء ومن بينـهم كمال عمار
لحن فـبخالف بليغ حمدى شارك وعبـد الرحيم منصور وكذلك من كـبار ا

وجى. أيًضا بأحلانه كل من الفنان على إسماعيل محمد ا
حرصت الـفرقة عبر مسيرتها عـلى تقد عدد كبير من الوجوه اجلديدة 

سرح سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا ذاكرة ا

 د. عمرو دواره
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ــســارح الــكــومــيــدى ــديــرون  > أيــهــا ا
خـذلـتـكم احلكـومـة بـهذا  اإلجـحـاف ولكن
الــشــعب  الــذى  يــتــلــقى  دروس احلــيـاة
األخالقـيـة  فِى  قـالب يـقـبله عـقـله يـنـاصر

كم  رغم كل محاولة .
لـئن أفلـحوا فى إقـصائـكم عن تـلك اللـجنة
الـتى ظنوا أنهم ضـموا إليها كل شىء فى
ـال  من الــفن فـأغـدقــوا عـلى أعـضــائـهـا ا
جـيـوب الـشـعب . فـإن ذلك الـشـعـب اليزال
يـحـفظ لـكم فى نـفسه جـمـيل قـدرتـكم على
تــهـــذيــبه واألخــذ بــيــده . فــإلى األمــام
وحـــدكم يــنـــاصــركم الــلـه و الــشــعب
ـشيـثة الله وانـتم بهـما  واصـلون 

إلى الذى تبتغون.
>ف ى  أوروبــا  حــيث  لــلـفن
والـفـنـانـ  قـيمـة قـد تـتـضاءل
أمــــامـــهــــا أقــــدار الـــكــــبـــراء
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سرح أغسطس 1927 مجلة ا

تأليف أحمد أفندى عسكر
لـألدب فى مـــصــــر مــــنـــزلــــة ال تـــدانــــيـــهــــا مـــنــــزلـــة
الطاعون والتـيفوس فى أشد األ تمدنًا ورقيًا
فــــهـــو وبــــاء مـــنــــتــــشـــر فـى كل مـــكــــان ولــــعـــلك إذا
راحل أحـصيت عـدد األدبـاء هنـا لوجـدته يفـوق 
ـرضى بـالـطـاعـون يـوم انـتـشـر فى مـديـنـة عـدد ا
لــنــدن فــاكــتـسـح نـصـف سـكــانــهــا وإال فــبــالـلـه مـا
مــعـنى أن يــشـتــغل بـاآلداب أمــثـال أحـمــد أفـنـدى
ـــلـــحـق الـــعـــســـكـــرى بــــفـــرقـــة رمـــســـيس عـــســـكـــر ا

ومؤلف الكتاب الذى نحن بصدده?!
لـعــسـكـر أفـنـدى أن يــؤلف وأن يـخـدم إخـوانه من
داعبة الـعساكر والضـباط ولكن ما معـنى تلك ا
الــسـمـجـة وهال نـنـتـظـر مــنـهم أن يـحـتـجـوا  عـلى 

صوره  صوره مجلة التياترو ا مجلة التياترو ا
فبراير فبراير 1925

ــــسـرحرح ا مــــجـلــــة اة 
أغأغـسـطسطس 1927

تشـهد مـدينـة اإلسكـندريـة فى العـشرين
من أكــتـوبــر الــقــادم افـتــتــاح فـعــالــيـات
مـهـرجـان "إسـكـندرامـا" الـسـنـوى حـيث
ـشـاركـة فى بـرنـامـجه تـقـدم الـعـروض ا

بأتيليه اإلسكندرية.
ـهـرجـان" ويـقـول حـمـدى سـالم "مـديـر ا
إنه ولــلـعــام الـثــانى عـلى الــتـوالـى تـقـرر
اعــتــمــاد دورة هـــذا الــعــام عــلى فــنــون
احلـــكى مع إضــــافـــة مـــا يـــعـــرف بـــفن
ـهرجان "البـوح" وهى محـاولة لـتميـيز ا
ــــهــــرجــــانـــات وعــــروضه عـن بـــقــــيــــة ا

سرحية التى يتم تنظيمها سنويًا. ا
وأشار سـالم حلـقـيقـة أن تـنـظيم مـهـرجان
لــفــنـون احلــكى لــيس جــديــًدا حـيـث تـمت
إقـامــة مـهـرجــانـات مـشــابـهـة فـى أمـريـكـا
الـالتـيـنـيـة فى أوائل الـسـبـعـيـنـيـات واألمـر
هرجان "إسكندراما". ليس بدعة خاصة 
وأكــد حـمـدى سـالـم أنه يـحـلم بــتـنـظـيم
ـــهـــرجــان لـــتـــقــد دورة خــاصـــة من ا
ـوجـودة فى تراث األسـاطيـر الـشهـيرة ا
الـشـعـوب اخملـتــلـفـة وجـارى اآلن إعـداد
مـــســـرحـــيــــات فى إطـــار هـــذا االجتـــاه
ــؤكـد أنه ــهــا الـعــام الــقــادم وا لــتـقــد
ـكــنـنـا الـتــعـرف عـلى عــادات وتـقـالـيـد
الــشــعــوب من خالل أســاطــيــرهــا وقـد
رحب عـــدد من فــــنـــانى بـــلـــدان آســـيـــا
وأمـريــكــا الالتـيــنـيــة بــالـفــكـرة وســيـتم
شـاركة ـهـرجان بـا تنـسـيق إقامـة هذا ا
مع أتـيليه اإلسـكنـدرية أيضًـا مع البحث
عن مـصـدر تمـويل مـنـاسب لـدعم إقـامة

هرجان بشكل الئق.      ا

ـيــمى هـو مــسـرح ـســرح اإلقـلـ ـا يـكــون  ا عـنــدمـ
ـتـقـبل - كـمـا يـذهـب  مـعـظم  الـنـقـاد - فـإن ـسـ ا
ـيــمى ألحــد أهم مـبــدعـيه ـل ــسـرح اإلقـ خــسـارة ا
ـستقـبل أو فلنقل سرح  ا تعـنى خسارة فـادحة 

سرح!! ستقبل ا
ـاضى  عبد ـنا فى األسـبوع ا فـقد رحل  عن عا
الـقـادر مـرسى أحـد  اخملـرجـ  الـقالئل  الـذين
سـرحية فى األقاليم فى تعـتمد علـيهم  احلركة  ا

دعم مسيرتها وتطويرها  وتأكيد  هويتها . 
ـا قـدم عـبــد الـقـادر مـرسى  21 عـرًضـا مــسـرحـًي
استـلفـتت جمـيعـها  أنـظار الـنقـاد  ينـبض  فيـها
ـسرح  ويـتأكـد  فيـها كلـها  الـوعى بـاجملتـمع وبا
إبداع عـبـد القـادر مـرسى مـؤلفـا ومـخرجـا مـنذ
ـارة"  لــفــرقــة نــادى مــسـرح ـلــقــات  من حــجـ "طـ
ـألـيــفه وإخـراجه ثم بـورســعـيــد  عـام  1990 من تـ
ـيــخــوته فى الــبالد اخملــووته" فى ـة دون كـ ـلـ "رحـ
ـهرجـان  األول لـلـمسـرح  احلـر عام  1999 من ا
ـبــطــاحــيش" ـتــوقــفت "الـ ـيــفه وإخــراحه واسـ ـألـ تـ
ـيـفـه وإخـراجه ـألـ ـاد وهى من تـ ـنـقـ اجلــمـهــور والـ
ـائـــزتـــ : الــعـــرض األولى ـلـــصت عـــلى جــ وحـ
هرجان  الـثانى  لنوادى واإلخراج  الـثانيـة  فى ا
ــسـرح  1992  وكـانت  لــفـرقــة نـادى  مــسـرح ا
ـبـهـر ـتـ بـورســعـيــد  ثم جـاءت (حــكـايـة  دعــبل) ل
ـشـاهـدين عـنـدمـا قـدمـتـهـا فـرقـة بـيت  الـنـصـر ا
بـبـورســعـيـد عـام  1993 وتـفــوز بـثالث جـوائـز :
الـــعـــرض األولـى  اإلخـــراج األولى الـــديـــكـــور

الثانية.
يؤكـد  عبد الـقادر مرسى  تمـيزه  ورسوخ أقدامه  «
فى حـواديت النـصر» لـفرقـة قصـر ثقـافة رفح 1994
من تـألـيف  مـحـمـود عـبـد الـله  و«الـغـجـرى» لـقـومـية
الـوادى اجلـديـد  1995 لـبـهـيج إسـمـاعـيل «وقـصـر
ـسرح  الـطفـل  ببـورسعـيد  1995 تـأليف األحالم » 
غـريب  صـبـحـى  ثم يـؤلف ويـخــرج «الـعـزف عـلى
األسالك  الــشــائـكــة» الــنـادى  مــســرح رفح كــمـا
يـؤلـف  ويـخـرج  (الـغـربـال)  الـتى فـاز عـلـيـهـا نـادى
هرجـان  اخلامس  لنوادى مسـرح بورسعـيد  فى ا
ــســرح  1995 بــثالث جــوائــز الــعــرض الــثــانــيــة ا
واإلخــراج  الـثــانـيــة  والـتــألـيف األولـى ويـتم تــألـقه
وإبداعه  فى "رحـلة حنظـلة" لقصر ثـقافة رفح تأليف
سعـدالله ونوس وقـد فازت بجـائزتى اإلخراج الـثانية

والعرض الثالث عام 96. 
عجون  بهموم مسرح األقاليم عبدالقادر مرسى  ا
حـتـى الـنخـاع يـخـرج  "الـبـراوى"  لـفـرقـة الـعـريش
القومية من تأليف  محمد زهدى عام  1996  و«ألو
» لفـرقة أسـوان عام  1997 تـأليف مـصطفى يـا أ
ـا  تـأليـف بهـيج ـة قـن الـلـبـان  و«شـاهـد مـلك» لـقـومـي
إسـمــاعـيل عـام  1998 وتـفـوز بـجـائـزتـ الـعـرض
ـة وعـام  97 يــخـرج "قط ـانـي ـة واإلخـراج  الـثـ ـثـانـيـ الـ
بـسبع تـرواح" لألقصـر تـأليف رأفت  الـدويرى ثم
"إعـدام فـار"  لـفـرقـة نـادى مـسـرح األقـصـر 1999
من  تـأليفه  وإخراجه  وتـفوز  باجلائـزة الثانية فى
السـينوغرافيا كـما  يفوز بها نـادى بورسعيد  عام
ـتـمـيــز ومـازالت  فى ـ   2000 بــجـائــزة  الـعـرض  ا

ملوك جابر"  لسعد الله ـشاهدين "رأس  ا ذاكرة ا
ـة الــعـريش ـا الـراحـل لـفــرقـ ونــوس الـتـى أخـرجــهـ
القومية 2001 و"مولـد سيدى طناش" لقومية قنا عام
 2003 من تـأليـفه  وإخراجه و"طـاقة شـوف" لقـومية

صرى . األقصر عام  2003 تأليف عالء  ا
تـميز من مـبدع  متـميز قائـمة  حافـلة باإلبـداع  ا

رحم الله عبد القادر مرسى.
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<  د. أحمد نوار

سرح فى انتظار  ورش التدريب أعضاء نوادى ا

عفت بركات

فنون احلكى واألساطير
 فى مهرجان إسكندراما..!!
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مـنذ أكثـر من ثالثة أشـهر اعتـمد د. أحمـد نوار رئيس
الـهيئـة العامـة لقـصور الثـقافة مـشروع ورش تدريـبية
ـسرح بـاألقـالـيم الـثقـافـية مـتـخصـصـة لهـواة نـوادى ا

اخلمسة ورغم ذلك لم يتم تنفيذها حتى اآلن.
د. مــحـــمــود نـــســيم مـــديــر عــام
ــســرح أكـد أن ســبب تــأخــيـر ا
عـقـد هــذه الـورش يـعـود النـتـهـاء
الى قبل تنـفيذها وتأخر الـعام ا
ـــالـــيـــة صـــرف االعـــتـــمـــادات ا
وألســــــبـــــــاب أخــــــرى واجـــــــهت
األقـاليم منـها: أن الوقت لم يكن
مـناسبـا لتنـفيذ الـورش وانشغال
ـســرح بـتـقـد عـروضـهـا فـرق ا
لـلموسم السـابق وقال نسيم إنه
لم يــكن مــتــاحـاً لإلدارة أن تــنــفـذ
خــمس ورش تــدريــبــيــة بــاألقــالــيم

ـركزيـة فى أقل من شهـرين ألننا بـجانب الـورشة ا
طية. ال نريد تنفيذ ورش تقليدية و

تـقــول عـبــيـر عــلى مـســئـولــة الـورش والــتـدريب
ــسـرح إن مـا كــان يـقــام فى األقـالـيم بـإدارة ا
من قــبل ال عالقــة له بــالــورش لــكــنــهــا مــجـرد
ـسرح  مـحـاضـرات تلـقـيـنـيـة ونـظريـة لـشـبـاب ا

يـة وتـرى عـبـيـر عـلى أن وتـكـون الـنـتـيـجـة سـلـبـ
يم عـلى الـسـبب فى ذلـك يـعـود العـتـمـاد كل إقـلـ
ـا يـعوق فـنـانـيه احملـلـيـ إللـقـاء احملـاضـرات 

عملية تبادل اخلبرات الفنية.
ــــركــــزيـــة الــــتى وعن الــــورشـــة ا
أشــرفت عــلى تــنــفــيــذهــا وإعـداد
بـرنــامـجــهـا تـقــول عـبــيـر عـلى إن
الـهــدف مـنـهـا هـو تــدريب الـفـنـان
عــلـى كل شىء يــنـــمى قــدراته مع
تـبــادل اخلـبــرات فى مـدة مـكــثـفـة
وبـشكل عملى وسـيتم وضع خطة
الــورشـــة الــقــادمـــة بــعـــد تــفــادى
الــســـلـــبــيـــات الــتـى لــوحـــظت فى
الـــورشـــة الـــســـابـــقـــة واخـــتـــيــار

شارك بعناية كبيرة.. ا
أشـارت عبـيـر إلى أن السـبب فى عدم
إقـامــة ورش األقـالــيم حـتـى اآلن يـعــود لـعــدم تـوافـر
ـاليـة وقت مـوافـقـة رئـيس الـهـيـئـة على االعـتـمـادات ا
مـشــروعـهـا إضـافــة إلى عـدم وضع تــصـور مـحـدد
ركزية أوًال!! لصيغة تنفيذها لذلك أقيمت الورشة ا

عبد القادر  مرسى ..وداعًا

سرح سوهاج عودة الروح 
سرح التابعة لفرع ثقافة سوهاج حالة من النشاط شـهدت فرق ا
وسم األخـير ـسرحـيـة خالل ا حـيث  تـقد عـدد من العـروض ا
ـعـوقـات الـتى واجـهت هـذه الـفـرق خالل الـفـترة بـعـد الـكـثيـر من ا

األخيرة.
مـحـمـد مـوسى تـونـى - مـديـر عـام فـرع ثـقـافـة سـوهـاج - قـال إن
ـهـا هـذا الـعـام شـهـدت إقـبـاالً ـسـرحـيـة الـتـى  تـقـد الـعـروض ا
جـماهيرياً كبيراً بجـانب تميزها العتمادهـا على نصوص مسرحية

جيدة.
ـسـرحى «مالعيب ابن فـفى بـيت ثقـافـة جـرجا  تـقـد العـرض ا
عـروس» لـلـمـؤلف والـشـاعـر صـفـوت الـبـطـطى واإلخـراج لـشـعـبـان
عـبده وديـكـور خالـد عـبد الـصـبور ومـوسـيقى وأحلـان مـحمـد عـبد

نعم وصمم رقصاتها محمد حميد. ا
وفى الـوقت نفسه  تقد مـسرحية «أطـياف حكاية» بـفرقة قصر
ثـقـافـة أخـمـيم من تـألـيف يس الـضـوى وإخـراج خـالـد أبو ضـيف
وديـكـور أحــمـد أبـو طـالب وأحلــان حـمـاد الـشـاذلـى وأكـد مـحـمـد
مـوسى أن هذا العرض  اختيـاره إلعادة عرضه بعدد من مراكز
وقـرى سوهـاج بـجـانب مـسرحـيـة «طـرح الصـبـار» لـلمـؤلف مـحـمد
مـوسى واخملـرج أحــمـد الـلـيــثى وأحلـان مـحـسـن الـبـدرى وديـكـور

مختار احملجوب وتقدمها فرقة بيت ثقافة طهطا.
سرحى وفى فـرقة سوهاج القومـية  هذا العام تـقد العرض ا
«طـلـوع الـنـهـار أول الــلـيل» لـلـكـاتب مـحــمـد عـبـد احلـافظ نـاصف
واخملـرج محمد حلمى فؤاد و عرضها على مسرح مركز شباب
مـديـنـة سوهـاج وكـتب أشـعـارهـا صـفوت الـبـطـطى واألحلـان عـبده

محمود إسماعيل والديكور لناصر عبد احلافظ.
ـسرح بـفـرع ثـقافـة سـوهـاج هذا الـعـام عدداً من كـمـا قدم نـادى ا
ـهرجـان اخلـتامى لـنوادى ـتـميـزة الـتى تشـارك فى ا الـعروض ا

سرح نوفمبر القادم. ا

 < د. محمود نسيم 

أحمد زيدان

حزين يبحث عن مصادر لتمويل عروضه!!
ـمـثل واخملـرج الـشـاب «مـصطـفـى حزيـن» يبـحث ا
حــالــيــاً عن جــهــة إنــتــاج تــتــبــنى تــقــد الــعـروض
شاركة سـرحية التى يـقوم ببطولـتها وإخراجـها  ا
ه لـعـروض عــدد من الـهــواة.. حـزين تــمـيـز بــتـقــد
ــا «الـصـامـتـة» بــعـد تـخـرجه فى قــسم الـتـمـثـيل ا

واإلخراج بكلية اآلداب جامعة حلوان.
حــزيـن أسس بــعـــد تــخــرجـه فــرقــة خـــاصــة بــاسم
«مالمح» قـدمت أول عروضهـا بعنـوان «يوم عاصف
ـثل جـدا» حـصل فـيه حــزين عـلى جـائـزة أحـسن 
من مهرجان ساقية الصاوى عام 2006 لكن الفرقة
فــشـــلت فى تـــقــد عــروض جـــديــدة بـــســبب أزمــة
ـا جعل الفـرقة تتوقف عـن األعمال التى  الـتمويل 

تتمنى تنفيذها.
مــــصـــطــــفى حــــزين شــــارك فى عـــدة ورش
لـلتدريب عـلى فنـون التمـثيل الـصامت حيث
شــــارك فى 3 ورش مع أحـــد اخملـــرجــ
الـفرنسيـ بجانب اشـتراكه فى أعمال
مع فـرقة «بامبى» الهولندية التى تعتبر
ـــــــا فى واحـــــــدة مـن أهم فـــــــرق ا
الـعالم والتى زارت القاهرة وقامت
سرح بـتنفـيذ عدة ورش تـدريبيـة 

وجود وسط القاهرة. «روابط» ا

سمير عزمى

كـانت فـرحـتى بـالـغـة وأنـا أشـاهد
ذلك الـصرح الـثقـافى (قصـر ثقـافة
دمـيـاط) وقـد عـاد إلى احلـيـاة مـرة
أخــرى بـعــد إغالق اســتــمـر عــشـر
سـنوات وقلت للـمثقفـ هناك إننا
بـــــــاإلرادة والــــــعـــــــزم واإلصــــــرار
نسـتـطيع أن نـصـنع شـيئـاً جـميالً

ومهماً لهذا الوطن.
وفى ظـنى أن إعـادة افـتـتـاح قـصر
للثقافة بـعد تطويره وترميمه على
ــســـتـــويـــات هـــو إجنــاز أحـــدث ا
حـضـارى يـحـق لـنـا أن نـفـخـر به..
فقصر أو بيت للثقافة أو مكتبة..
يـعنى إضـافة بـؤرة إشـعاع ثـقافى
كـنـهـا اإلسهـام فى مـزيد جـديـدة 
من الــتـحــضــر والـرقـى والـتــقـدم..
ومـحــاصـرة كـل أسـبــاب الـتــخـلف

واجلهل واإلرهاب.
يـــخــطـئ من يـــعـــتـــقــد أن الـــعـــمل
ـال.. الـثـقـافى مـضـيـعـة لـلـوقت وا
ـعــنـاهـا الـواسع هى فـالـثــقـافـة 
السبيل الـوحيد ألى تقدم نرجوه..
وهــذا مـا تــدركه بــالـفــعل الـقــيـادة
السيـاسيـة التى ال تـبخل بأى دعم
للعمل الثقافى اجلاد اعترافاً منها
بـقـيـمة الـثـقـافة كـعـنـصـر فاعل فى
حـيـاتنـا بـدونه نـكون كـمن يـحرث

ياه. فى ا
وإذا كـــــانت الـــــدولـــــة عـــــلى وعى
بأهـمـية الـثـقـافة ودورهـا وتـترجم
ذلـك فى صـورة اعــتـمــادات مـالــيـة
كـبــيــرة لــلـمــؤســســات الـثــقــافــيـة
وأنشطـتها.. فـإن دوراً آخر ينـتظر
رجال األعـمال فى مصـر يتمثل فى
ضـرورة إسـهـامـهم فى دعم الـعـمل
الـثـقافى وأعـتـقد أن هـذا اإلسـهام
ســيــمـثـل فى الـوقـت نـفــسه دعــمـاً
ألنشطـتهم وأعمـالهم وسيـوفر لها
مـنـاخـاً آمـناً ومـحـتـرمـاً ومـواطـناً
واعيـاً وراقياً ولنـنظر إلى جتارب
الـــدول الــكــبــرى ونــتــأمل قــصص
جنـاحــهـا وتـقــدمـهـا حــيث لـعـبت
الـثقافـة دوراً بالغ األهمـية انعكس
على كل مظاهـر احلياة فيها وأدى

بها إلى ما أصبحت عليه اآلن.
الـثـقــافـة تــدخل فى أدق تـفــاصـيل
حــيــاتــنــا وبــدونـهــا تــخــتـل هـذه
الــــتـــفـــاصـــيل وتــــغـــيم الـــرؤيـــة
ونــضــرب فـى احلــيــاة عـــلى غــيــر
هدى.. الثـقافة ضرورة.. فهل ندرك

أهميتها?!.
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«طـارق عبد الـفتـاح» معد ومـقدم بـرنامجى
ـسـرح» على قـناة «لـيلـة عـرض» و «دقات ا
ـســرح يــحــتـاج الـنــيل لــلــدرامــا إلى أن ا
ـسـاحــة اهـتـمـام أكــبـر من قـبـل مـسـئـولى
مــاســبــيــرو الـذين يــتــعــامــلـون مـع بـرامج
ــنــطق «ســد اخلــانــة» كــمـا أن ـســرح  ا
الـفـضائـيـات تـبحث عن الـنـجـوم وعروض
ـسرح تخـلو معـظمها مـن النجـوم الكبار ا
وغـالًبا ما تـعتمد على جنـوم الصف الثانى
ـسرح أو الـهـواة ولألسف معـظم بـرامج ا
ـوجودة على خريـطة قنـواتنا التـليفـزيونية ا

شاهدين. يتم عرضها فى أوقات نوم ا
ولم يــكن الـوضـع فى الـقــنــوات احملـلــيـة
أكثر تفاؤال خاصة بعد قيام عدد من رؤساء
سرح الـوحيد هـذه القنـوات بوقف برنـامج ا
ـأساة الـذى يقـدم على شـاشاتـها بـجانب ا
الـتى يعـيشـها عـدد من القـائمـ على تـقد
هـذه البرامج للـحفاظ على اسـتمرارها ففى
ـثـال يـضـطر الـقنـاة الـسـابـعـة علـى سبـيل ا
«حـا اخلـطـيب» مـخـرج الـبـرنـامج الـوحـيد
سرح وهو «احلائط الـذى تقدمه القناة عن ا
الــرابـع» لــلــتـــحــرك بــكـــامــيـــرا خــاصــة فى
ــهـام مــحــافــظــات  اإلقـلــيم والــقــيــام بــكل ا
ــفــرده .. الــتــصــويــر واإلعــداد والــتــقـد
بـسبب عـدم رصد مـيزانـية إنـتاج لـلبـرنامج

والعجز فى الفني العامل بالقناة...

سرح الوحيـد على شاشة القناة بـرنامج ا
األولـى عـــلى الـــرغـم من تـــأكــــيـــد «نـــانـــو
حـمـدى» أنـها حـاولت اسـتـمـرار الـبـرنامج
ــذيـــعــة أخـــرى ولــكن دون

جدوى.
وتـقــول الـكــاتـبــة الـصــحـفــيـة
والـنـاقــدة «نـاهـد عـز الـعـرب»
مـعدة بـرنـامج «رفع السـتار»:
إن الــبـرنــامج يــقــدم مــنـذ 15
عـاًمــا واسـتــطـاع أن يــحـقق
جـماهـيـرية كـبـيرة عـلى الرغم
ــــــعــــــوقـــــات الــــــتى مـن كل ا
واجـهته ومنها اإلصرار على
إذاعـته بعد منتصف اللـيل وميزانية إنتاجه
الـضـعــيـفـة. وتــتـســاءل «نـاهـد عــز الـعـرب»
ـصرى بـدهـشـة: كيف يـكـون الـتـلـيـفـزيـون ا
بـقــنــاتـيه األولى والــثــانـيــة دون أى بــرنـامج

سرح?. متخصص عن ا
تـخـصصـة فـالوضع أمـا فى القـنـوات ا
أفـضل حــاًال عن الـقـنــوات األرضـيـة وعـلى
الـرغم من تـشـابه مـضـمـون مـعـظم الـبرامج
وتـداخل أفكارها فإنها مازالت مستمرة ولم

تتوقف بعد.
وتـؤكد «دعاء حمزة» معدة بالقناة الثقافية
سرح الثقافية حتظى  باهتمام أن برامج ا
ا تكون هى القناة الوحيدة التى كبير ور
سرح مسـاحة مناسبة ولكن تـمنح فنون ا
ــســرح تــقـــلــيــديــة ــشـــكــلــة أن بــرامـج ا ا
ـتمـيز مـنـها قـلـيل..  ويشـير ومـتشـابهـة وا

ـسرح... رفع الـستـار.. تـياتـرو... دقات ا
ـسرح.. روائع ـسـرح... أضـواء ا عـيـون ا
ـــســرح .. كــنــوز مـــســرحــيــة.. مــا وراء ا

الــسـتــار.. بـروفــة.. بـرامج
سـرح وتـقـدمـها تـهـتم بـفن ا
قـنواتـنـا الـتلـيـفزيـونـية إال أن
هــذه الـــبــرامج حتـــتــاج إلى
الـــتـــجــديـــد والــتـــطـــويــر فى
ـها فـقراتـهـا وأسلـوب تـقد
بـجـانب عـرضـهـا فى أوقـات
ـشاهدة تـرتفع فـيهـا نسـبة ا
حــيـث تــعـــرض حـــالــًيـــا فى
أوقــات تــفــتــقــد ألى نــســبــة

مـشاهـدة دائـمًا مـا تـذاع ما بـعد مـنـتصف
الـليل. وبـعد تـوقف عـرض برنـامج «تيـاترو»
ـسرح فى الـتـليـفـزيون أحـد أشهـر بـرامج ا
ـصرى تـقول اإلعـالميـة «ميـرفت سالمة» ا
سـرح تـعامل مـقدمـة الـبرنـامج: إن بـرامج ا
مـعامـلة «الـبطـة الـسوداء» ويـتم عرضـها فى
أوقـات ميتة وحول أسـباب توقف البرنامج
ه أوضـحت مـيـرفت أنهـا اعـتـذرت عن تـقد
ذيع جدد وأكدت ه  وتـتمنى إعادة تقد
صرية اهتـمامها كـرئيس للقـناة الفضائـية ا

سرح على شاشة القناة. بتطوير برامج ا
ـذيـعـة «نـانـو وفى الـوقت نـفـسه اعـتـذرت ا
حـمـدى» عن تقـد بـرنامج «رفع الـسـتار»
بـعـد تـرقـيـتـهـا وتـولـيـهـا مـسـئـولـيـة اإلدارة
ـركزيـة للـمـوسيـقى والـغنـاء بـالتـلـيفـزيون ا
ـصرى مع ارتـدائـهـا للـحـجـاب ليـخـتفى ا

رشـدى قدمت مـؤخرًا جـمعـية أنـصار الـتمـثيل والـسيـنـما الـتى ترأسـها الـفنـانة سـهيـر ا
سـرحى «أحالم على الـرصيف» من تـأليف وإخراج «إبـراهيم الـشيخ» ويـتناول العـرض ا
شكالت التى تواجه أطفال الشوارع واعتمد على مجموعة من الهواة العـرض عددًا من ا
شاركوا بـالتمثيل منهم : عمرو توحيد هدير عمر عبد احلليم حس على أمير وجدى

وسيقى حلس على وأشعار جنالء فتحى. بوال نبيل أبانوب نبيل ا
يقـول اخملرج «إبراهيم الشيخ» إن اجملموعة التى قدمت «أحالم على الرصيف» نواة لفرقة
سرحية التى تعرض مسرحـية باجلمعية وتقـدم خالل الفترة القادمة عددًا من الـعروض ا

شكالت اإلنسانية واالجتماعية. لعدد من القضايا وا

أهـدافى وليس من الـضرورى أن أكـون خريـجة قـسم التـمثـيل واإلخراج
ـسرحـى أكـسبـتـنى حـتى أصـبح مـخـرجـة فـدراسـتى لـلـدرامـا والـنـقـد ا

سرح اخملتلفة.  خبرات خاصة فيما يرتبط بفنون ا
بــتــول أشــارت إلى عــدم تــوقــفــهــا عن الــدراســة بــعــد حــصــولـهــا عــلى
ـسـرحـيـة حـيث اجتـهت لـدراسـة اإلخـراج بـورشة بـكـالـوريـوس الفـنـون ا
مــركــز اإلبــداع الــفــنى مع اخملــرج عـــصــام الــســيــد وقــدمت من خالل
مـشـاركـتـهـا بـالـورشـة جتـربـة «الــعـاصـفـة» والـتى قـامت بـإخـراجـهـا هى

وخمسة آخرون برؤية مختلفة ويتم اإلعداد لتقد مسرحية «هاملت».
وعن أعـمالها السـابقة فى مجـال اإلخراج فقد قدمت بـتول عرفة من قبل
مـسرحية «العادلون» أللبيـركامى و «سوء تفاهم» و عرضهما فى إطار
ـسرحـيـة سنـوًيا ـى الذى يـنظـمه مـعهـد الـفنـون ا ـسرح الـعا مـهرجـان ا
بـجانب حـصـولهـا عـلى جائـزتى الـعرض واإلخـراج الـثانـيـة من مهـرجان

صرية فى الدورة األولى. اخملرجة ا
ونـفت «بتـول عرفـة» اهـتمـامهـا كمـخـرجة بـتقـد أعمـال خـاصة بـقضـايا
رأة بقدر انشغالها بتقد أعمال مسرحية بعيًدا عن التحيز ألية أفكار ا

قد تتسم بالعنصرية.     

ـسرح العـائم الصـغير بـعد اإلنتـهاء من جتـديده وتطـويره ُأعـيد افتـتاح ا
ـسرحى «سـندريال» من إنـتاج مـنذ أيـام  ويشـهد حـالًيـا تـقد الـعرض ا
ـسـرح الــقـومى لألطــفـال وتــألـيف أحـمــد عـبــدالـرازق أشـعــار حـسـام ا
طـنـطـاوى واألحلــان لـكـر عـرفـة ديــكـور مـحـمـد جــابـر ومالبس دنـيـا

الهوارى واالستعراضات لعاطف عبده.
شـاركة أحـمد «سـندريال» بـطولـة فـوزية «مـلكـة جمـال مـصر الـسابـقـة» 

ان السيد. الشامى نهير أم عالء مرسى يوسف داود إ
وتـقول مخرجته «بـتول عرفة» عن  أول جتـربة لها مع مسـرح الطفل: إنها
نهج تـسعى لتقد عمل مسرحى لألسرة مع أهـمية التعامل مع الطفل 
ستوى الفكرى والعقلى ألطفالنا فالنت والفضائيات مـختلف بعد تطور ا
لـعبا دوًرا كبيًرا فى أسلوب تفكير الطفل وتعامله مع األشياء لذلك أكدت
بـتول اعـتـمـادها عـلى عـناصـر اإلبـهـار التى جتـذب الـصـغار والـكـبار مع
األشـياء لـذلك أكـدت بـتـول اعتـمـادها عـلى عـنـاصر اإلبـهـار الـتي جتذب
الـصـغـار والـكـبـار مـعـًا مع عـدم جتــاهل تـقـد فـكـر راق يـحـتـرم عـقـلـيـة

شاهد.. ا
ـسرحى على الرغم من دراستها وعن سـبب اجتاه بتول عرفه لإلخراج ا
وهـبة ال ـسـرحيـة قـالت: «إن ا ـعـهد الـعـالى للـفـنون ا ـسـرحى با لـلنـقد ا
عالقـة لـهـا بـالـدراسـة واخـتـيـار مـجـال اإلخـراج هـو األكـثـر اتـسـاًقـا مع 

موسم الهجرة للشمال
 على مسرح الدولة.. !!

شاهدين معظمها يعرض بعد نوم ا
صرى سرح  «البطة  السودا» فى التليفزيون ا برامج ا

أكمل مكان النقط
وعروض أخرى

< ناهد عز العرب

جمال عبدالناصر
< خالد صالح 

محمود مختار

أحالم على الرصيف

رأة..!! بتول عرفة... مخرجة ال تهتم بقضايا ا

<  بتول عرفة 

اليوم إعالن جوائز
مهرجان سمنود

تـخــتــتم مــسـاء الــيــوم فـعــالــيـات مــهــرجـان
سرحى لـلفرق احلرة والتى بدأت سـمنود ا
اخلــــمــــيس 9 أغـــســــطس اجلــــارى وواجه
ــهـرجـان سـلـسـلــة كـبـيـرة من االعـتـذارات ا
بـدأت من جلنة حتكيـم عروضه التى اختفى
معـظم أعضائها و اختيار آخرين بجانب
اعــتـذار الــكـاتـب يـســرى اجلـنــدى عن عـدم
ه وفـى الـوقت نــفـسه حــضــور حـفل تــكـر
اعـــتـــذر عـــدد مـن الـــفـــرق الـــتـى أعـــلن عن
ـهرجـان فجأة مشـاركتـها ضـمن فعالـيات ا
ودون مـقـدمــات وهـو مـا تــسـبب فى حـدوث
هرجان ارتباك جلدول العروض. يذكر أن ا
حـــصل هـــذا الــعـــام عــلى 10 آالف جـــنــيه

مديحة أبوزيدكدعم من صندوق التنمية الثقافية.

<  هدير محمد  <  أمير وجدى <  جنالء فتحى

ان عبد العزيز من مافيا األنفوشى..!! من يحمى إ
مــــشــــاكل وخـالفـــات ومــــحــــاضــــر فى أقــــســـام
الــشــرطـة... هــذه بــاخـتــصــار كـوالــيس الــعـرض
سـرحى «شـجـرة الغـابـة» الـذى تقـدمه اخملـرجة ا
ـان عـبـد الـعزيـز لألطـفـال مؤخـرًا عـلى مـسرح إ
قـصـر ثــقـافـة األنـفـوشى فـى اإلسـكـنـدريـة حـيث
شاكل التى حالت واجه العرض عدداً كبيراً من ا
ــعـامـلـة ه بـشـكل الئـق بـسـبب سـوء ا دون تـقــد
شاركون فى وعدم االهـتمام الـلذين عانا مـنهمـا ا
العرض من قبل العامل بقصر ثقافة األنفوشى.
ـان عبـد الـعـزيز: حـاولت تـقد قالت اخملـرجـة إ
هـذا الــعــرض من خالل ورشــة لـتــعـلــيم األطــفـال
ـهــارات األســاســيــة وهـو عــرض يــتــحـدث عن ا
الـشـجـرة الـتى تـسقط أوراقـهـا فى فـصل الـشـتاء
وتعـقد محاكمة لألوراق والـساق واجلذور نتعرف
من خاللهـا على عـملـية الـتمـثيل الـضوئى ودوران

األرض وتعاقب الفصول...
ــسـرحــيــة مــجـمــوعــة كــبــيـرة من يــشــارك فى ا
الـفــتـيـات مـثل: نـورهــان مـدحت فـايـزة أشـرف
نسـمة مجدى فايزة جابـر جنوى أحمد أمنية 

اجلـنـدى هـديـر مـجدى نـورهـان مـجـدى إلـهام
عـبـد احلـكيم مـاريـنـا منـيـر شوق أحـمـد شوق
إبـــراهـــيم يـــارا خــمـــيس ربـــاب صالح دنـــيــا
إبـراهــيم سـهــيـلــة سـعــيـد.. كل هــؤالء األطـفـال
ـسرحـيـة علـى سلم الـقـصر يـقـومـون ببـروڤـات ا
ـوظـفـ البس بـالـصــالـة ألن أحـد ا ويـغــيـرون ا
يـغــلق الـغــرف عـلى أجــهـزة اإلضــاءة والـصـوت
الـتى يـؤجـرهـا حلـسـابه اخلـاص خـارج الـقـصر
ولــقــد حـررت مــحـضــرًا بـقــسم الـشــرطـة بــهـذه
الــوقـائع وذلـك بـعــد أن قــدمت مـذكــرات عــديـدة
ـديـر الـقـصـر ومديـر الـثـقـافـة بال أى اسـتـجـابة

تذكر..
سرحنا ان عبد العزيز أنهت حديثها  اخملرجة إ
ا أسـمته مـافيا مسـتغيـثة بـالدكتـور أحمـد نوار 
قــصــر ثــقـافــة األنــفــوشى حــيث يــتــواطــأ جـمــيع
الـعـامـلـ به ضد هـذه الـتـجـربة خـاصـة إبـراهيم
ـسـرح باألنـفـوشى الذى الـفـرن مـسئـول خـشبـة ا
ــكــان حلـــســابه اخلــاص وال يــقــوم بـــتــشــغـــيل ا

يستطيع أحد مواجهته أو حتى محاسبته!!

نـشـرت "مــسـرحـنـا" فى عـددهـا
الـسـابق أسـمـاء الـعـروض الـتى
ـــهــرجــان  اخــتـــيــارهـــا فى ا
ـــســـرح اخلـــتـــامـى لـــنـــوادى ا
ـنتظر افتـتاحه فى العاشر من ا
ــــديــــنـــة نــــوفــــمـــبــــر الــــقـــادم 
اإلســـكـــنـــدريـــة وعـــددهـــا 22
عــرضًــا مــســـرحــيًــا وســقــطت
ســهــواً أســمــاء أربــعــة عـروض
ـهــرجـان أيـضًـا مـشــاركـة فى ا
وهى "أكــــمـل مــــكــــان الـــــنــــقط"
لـلـمؤلف سـامح عـثمـان وإخراج
رامى نـــادر لــــفـــرقــــة مـــســـرح
ســـيــــدى جــــابـــر و "حــــديــــقـــة
الـــــغــــربــــاء" لـــــنــــادى مــــســــرح
اإلسـمـاعـيـلـيـة لـلـمؤلـف إبراهـيم
احلـــســـيـــنى وإخـــراج مـــحـــمــد
حــــامــــد و«أحـــــدب نــــوتــــردام"
لـلــمــخـرج أحــمـد مــاهـر لــنـادى
ـــنــــصـــورة وأخــــيـــرًا فـــرقــــة ا
ـســرحى "كــاســبـار" الــعــرض ا
لــــنـــادى مـــســــرح  إقـــلـــيــــمـــيـــة
بــورسـعــيــد من إخــراج مـحــمـد

عيسى.  

<   إبراهيم احلسينى 

< سامح عثمان 

>  يسـتعد الفنان «خـالد صالح» الذى يعود لـلمسرح بعد
ـسـرحى غـيـاب طـويـل لـلـمـشـاركـة فى بـروفـات  الـعـرض ا
«مـوسم الــهـجـرة لـلـشــمـال» عن روايـة لـلــكـاتب الـسـودانى

«الطيب صالح» والتى أعدها للمسرح د. سامح مهران.
ـنـعم .. وعن هذه الـتـجـربة ويـقـوم بـإخراجـهـا نـاصـر عبـدا
نـعم إن هـذا العـمل يتـناسب وطـبيـعة اجلديـدة يقـول عبـدا
ـه برؤيـة مـخـتـلـفة فى ى حـالـًيـا وسـيـتم تـقد ـشـهـد الـعا ا
قالب مـسرحـى حديث وأكـد أنه متـفائل بـهذا العـمل الذى
وسم الـشتوى الـقادم على خشـبة مسرح ه فى ا يتم تـقد

الدولة
سرحية نعم.. قدم من قبل عدًدا من األعمال ا ناصر عبدا
ـعـدة عن أعــمـال روائـيـة شـهـيــرة مـنـهـا.. «أيـام اإلنـسـان ا
السبعة» لعبد احلكيم قاسم و«خالتى صفية والدير» لبهاء

طاهر و«الطوق واإلسورة» ليحيى الطاهر عبدالله.

سـرحى «كان جدع» والذى قدم مؤخرا على شاركة بالـتمثيل فى العرض ا > بعد انـتهائه من ا
ـمثل الشاب محمد ان الـصيرفى يستعد ا مسرح مـتروبول من إنتاج فرقة الـطليعة وإخراج إ
سرحى «لعب عيال» للمؤلف ضياء الرحمانى ويشارك بالتمثيل فيه عادل لبـدء بروڤات العرض ا
سـرحيـة للمـشاركـة فى مهـرجان زكى طلـيمـات للـمسرح عـهد الـعالى لـلفنـون ا عـدد من طالب ا

عهد كل عام. العربى الذى ينظمه ا
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 محمد سمير اخلطيب 

ـتـدفـقة وهى (مـركـز مـتـخـيل فى الـصـدر احلـركـات الـثـابـتـة احلـركـات ا
مـثل أن يتبنى شعة). ويـنصح تشـيكوف ا احلركات اخلـاطفة احلركـات ا
ثالث سـمات سـيكـولوجـية لـكى يجـعل جسـده أكثـر مرونـة; وهى «الشـعور

بالراحة الشعور بالشكل الشعور باجلمال».
احلركة السيكولوجية

ؤلف فى تناول احلركة السيكولوجية التى تساهم فى ثم يشرع ا
ـمـثل إلى كـفـاءة أدائـيــة السـتـخـدامه الـلـغـات الـتـعـبـيـريـة وصـول ا
عـقدة جلـسده واحلـركـة أيضًـا لوصـف احلاالت الـسيـكـولوجـيـة ا
ـمثل الـيومـية وهى حـركات مـتخـيلـة أو حـركات نـابعـة من حيـاة ا
ويـقـوم  بـتطـبـيـقـهـا فى حيـاته الـسـيـكـولوجـيـة ويـنـوب اجلـسد فى
مـثل أن يـنمى حـسـاسيـته جتاه تـطبـيقـهـا بدالً من الـعـقل وعلـى ا
االخـتالفــات الـدقــيـقــة جلـســده; لـيــكـتــسب الـقــدرة الـكــامـلــة عـلى
ؤلف فى حتـديد فائدة ضى ا استخـدام احلركة السـيكولوجـية. و

مـثل ومشـاعره احلـركة الـسيـكولـوجيـة بأنـها تـساعـد فى إيقـاظ إرادة ا
مثل األدائى من ناحية أخرى. كتوب ودور ا وردم الهوة ب النص ا

مثل أن يصل ـعرفة وحدهـا يستطـيع ا يشدد تـشيكوف عـلى أنه ليس با
إلى درجة عالية من الكفاءة; بل يجب أن يسمع صوت "الغريزة".

ويـخـتم تـشـيكـوف هـذا الـفـصل بـأن احلـركـة الـسيـكـولـوجـيـة هى وسـيـلة
السـتقـبـال االنـطبـاعـات من خالل الـدور وفى الـوقت نـفسـه التـعـبـير عن
راحل مفاهيـمه الفنـية وفى احلالتـ تسيطـر الفرديـة نفسهـا على تلك ا
والعملـيات وأن احلركة السيكـولوجية هى نتاج للـخيال النقى لذلك فهى

لهم والتفكير اجلاف. تقف ب التخبط ا
التجسيد والتشخيص 

ؤلف فـى هذا الـفـصل نـقطـة فى غـايـة األهـميـة لـلـوصول إلى يسـتـعـرض ا
مـثل بجسده فالـصور واخلياالت التى لهم; وهى كيف يـتخيل ا التمـثيل ا
ـمـثل فى  جتـسـيد الـشـخـصـية ـمـثل تـسهـم فى حتفـيـز ا يـسـتجـيب لـهـا ا
بـصوته وجـسده من خالل عـدة مـراحل ويرصـد تشـيكـوف طرقـاً مخـتلـفة
ـؤلف; مـثـل تـوجـيه األسـئـلـة إلى خــيـاله فـتـثـيـر اإللـهـام لــتـحـسـ خـيـال ا
وجهـة واجلسد ـمثل ويقـودنا اخليـال واألسئلـة ا احلقيـقى الثرى داخل  ا
مثل أن يـبتعد احلساس وأسـلوب التجـسيد إلى التـشخيص ويـجب على ا
ـسرحـيـة. ويرتـبط التـشـخيص بـخلق عن عـدوه األول; وهو الـكلـيشـيـهات ا
ـمثل إلى خـياله لـوضعه ـتخـيل ومركـزه. ويتـعلق بـلـجوء ا مـثل لـلجـسد ا ا

تخيل (الشخصية التى يؤديها). داخل اجلسد ا
ـثـال- فى الـرأس  سوف فـمـركز شـخـصـيـة (فـاوست) - عـلى سـبـيل ا

مثل من أداء حكمة فاوست. كن ذلك ا
من النص إلى قاعة البروفات

ـؤلف بـاستـعـراض مـفهـوم الـهدف خـاصـة لـدى ستـنـسالفـسكى يبـدأ ا
ـسرح. ـمـثل عـلى خـشـبـة ا بـوصـفه وسـيـلـة لـتـشكـيل مـحـفـزات إلرادة ا
ثليه ويساعده فى مثل للهدف لتوجيه  ويركز تشيكوف أهمية معرفة ا
هـام اخملتـلفة لـتحـقيق الـهدف ويصـبح التـمثيل ذا ذلـك كل من النص وا
سـرحية مـكانة وقـوة ويحـدد تشيـكوف طريـقت مـعنى وقيـمة ويـعطى ا
لـلـعثـور عـلى الـهدف فـالـهدف الـذى يـقع فى مـنطـقـة الـعقل يـقـيـد عمـلـية
رء إلى خياله من أجل التمثيل ويصبح اصطناعياً وفقيرًا. لذلك يحتاج ا
الـعثـور على الهـدف ; فالـطريقـة األولى هى العـ الداخـلية أمـا الطـريقة
الثانـية التمثيل بصورة تلقـائية عدة مرات ويأتى بعد ذلك دور العقل فى
تـنمـية الهـدف وحتديد مـا  العثـور عليـه بالفـعل والتدريب عـلى الهدف
يكون باسـتخدام وسائل احلركة السيـكولوجية وتعتبـر الطريقة الوحيدة
مـثل الهـدف يشـعر بـشىء يشبه لـلعـقل لتحـديد الـهدف. وعـندمـا يدرك ا
عـملـية اإليـقـاظ ويزداد نـشاطه الـداخـلى الذى يـسهم بـصـورة فاعـلة فى

شاعر واألحاسيس ومحفزات اإلرادة. إشعاع ا
بعـد أن يـحدد تـشيـكـوف القـاعـدة األساسـية لـتـحقـيق الـهدف والـوصول
ـهنة الـتمثيل إليه; أيضًـا ما يخـتم به هذا الفـصل هو أن الهـدف يرتبط 
سرحية سرحية; حيث يلعب طاقم ا مثل بأفراد الفرقة ا ذاتها وعالقـة ا

دورًا  أساسيًا فى حتديد الهدف.
تكوين األداء

ؤلف فـى الفـصل الـسـابق يـرحل بـنا مـن التـمـثـيل كـعـمل فنى إذا كـان ا
إبداعى  – فردى- إلى الـتمثيل كعمل فنى إبداعى - جماعى- من خالل
تـفـاعل فـريق الـعـمل ذاته مـن أجل الـبـحث عن هـدف فـفى هـذا الـفـصل
لهم فى الـتأثير على اجلمهور يحاول تشـيكوف رصد إمكانيـة التمثيل ا
فـيبدأ الـفصل بـقوله إن كل  نـشاط فـنى تسبـقه عمـليـة حتضيـر ونتـيجة
لـهـذا الــعـمل اجلـمــاعى واالسـتــمـراريـة  يــخـلق اإلطـار الــذى يـسـهم فى
ـمـثل أن يـدرك ـمــثل واخملـرج عـلى وجه اخلــصـوص فـعـلـى ا تـكــويـنه ا
سرحية ويبدأ فى الشـعور - أثناء التدريب أو التمثيل - شبكـة تكوين ا
ـســرحى حـاضـرة فى ذهــنه لـيـنـقل بــأن تـكــون شـبـكـة عالقــات الـنص ا
مـفـهومه اإلبـداعى إلى اآلخـرين  وأن تكـون موجـودة بـداخله; خـاصة أن
ـمثل كإنـسان مبـدع هى التوحـيد والتركـيب على عكس إحدى وظائف ا

العقل اإلنسانى الذى يقوم بالتقسيم والتحليل. 
وهـنـاك نـقـطـة أخـرى يـخـتم بــهـا تـشـيـكـوف الـفـصل لـتـكـوين األداء وهى
اإليـقـاع ويتـحكـم فى اإليقـاع عـامالن همـا الداخـلى واخلـارجى فاألول
هـو التـغير والـتحـول السـريع والبـطىء فى عقل الـشخـصيـة ومشـاعرها
أما الثـانى فيـعبر عن ذاته فى سـلوك الفـرد اخلارجى البـطىء والسريع

فاإليقاعات اخملتلفة تقوم بتغيير السمات وحتى معنى الفعل.
مراحل اإلبداع

ويختـتم تشيكوف الكتاب باستعراض مراحل اإلبداع ويحددها فى أربع
عمليات: 

1-   الـتـوقع اجلـو الـعـام الـومـضـات األولى لـلـصـور واخلـيـاالت قـراءة
سرحية على انفراد مرات كثيرة. ا

2-  تنمية الصور واخلياالت بصورة واعية.
3- التجسيد.   

نقسم. 4-  اإللهام والوعى ا
ـكنـنـا الـقول إنه ـلـهم  وفى نـهـاية رحـلـة تـشيـكـوف لـلـوصول لـلـتـمثـيل ا
حـاول الوصول لـلصيـغة السـعيدة لـسؤال هل التـمثيل مـوهبة أم تـعليم?;
ـوهـبـة وحـدهـا ال تـكـفى ـوهـبـة إال أن ا فـعـلى الـرغـم من تـركـيـزه عـلى ا
لـلوصـول إلى أداء أفـضل بدون بـعض الـتمـريـنات واألسـالـيب الكتـشاف
ـمثل وبـعد أن األبعـاد الـكامـنة فـى الشـخصـيـة الدرامـية الـتى يـؤديهـا ا
لـهم الذى يـتكون قـطع تشيـكوف رحـلته الـطويلـة للـوصول إلى الـتمثـيل ا
مـن بعض األسالـيب - إلثارة اخلـيال والـتركـيز- التى حتـفز األنـا العـليا
ـشـاعر الـفـرديـة التى ـوضـوعى وا لـلمـمـثل من خالل إحـسـاسه بـاجلو ا
سـرح عن طريق مساعدة مـثل ويجسدها عـلى خشبة ا يطوعـها جسد ا

احلركة السيكولوجية.
تد مـن النص إلى قـاعة الـبروفات لـهم وقتًـا  لـذلك يسـتغـرق التـمثـيل ا
فيتـكون من خالل أربع مراحل إبداعـية. وفى النهـاية فهذا الـكتاب جدير

بالقراءة والتحليل بالنسبة لهواة التمثيل ومحترفيه.

كن أداؤه". الهدف واضحًا يتبع بفعل "
11- اجلو

ـسرح; إذ ـمثـل مع البـيـئة احملـيـطة به عـلى خـشبـة ا أن يـتفـاعل ا
وجات غير ـمثل با شاهد; بـينما يتشبع ا ؤدى وا يـتأثر كل من ا
ـرئية لـلجو ويـرسلها إلـى اجلمهور وعـلى الرغم من أن األجواء ا
كن الـشـعور بـهـا بقـوة. جنـد استـعراض ـكن رؤيتـهـا فإنـه  ال 
ـصـابـيح جـوهـر فن الـتـمـثـيل لــدى تـشـيـكـوف الـذى يـقـوم عـلى "ا
ؤلف بنا فى رحلة مثل يطوف ا الـضوئية"; التى تشكل أسلوب ا
طـويلة تستـغرق تسعـة فصول وما يقـرب من مائة تمـرين لتحقيق
األسـلوب األمـثل للـممـثل ألداء الشـخصـية الـدرامية لـيتـخلص من

سرحية التى ورثها عن األجيال السابقة. الكليشيهات ا
نطقة اجملهولة 12-اخليال والتركيز..... ا

لـهم يقف فى مـحطتـه األولى عند يـبدأ تـشيكـوف رحلـته نحـو التـمثـيل ا
اخلـيـال والـتـركـيـز فــيـرى أنـهـمـا صـفـتـان مـالزمـتـان ألى إنـسـان فـلـكل
إنـسـان مـنـطقـة مـجـهـولة حتـتـوى مـخـزوناً مـن اخليـاالت والـصـور وهذه
ـمـثل عـنـدمـا يـدرب نـفسـه علـى أداء عمل واع الـنـقـطـة يـجب أن يـعـيهـا ا
يـتـعلـق بـخيـالـه اإلبـداعى; خـاصـة أن اخليـاالت والـصـور الـتى تـدور فى
ـمثل أن عـقولـنـا لهـا وجـود فى ذاتهـا وتأتى مـن عالم آخـر لذلـك على ا
ًا مـوضوعيًـا تعيش فـيه الصور واخلـياالت اخلاصة يقتـنع بأن هنـاك عا
بـنـواحـيـها بـصـورة مـسـتـقـلة مـن شأنـه أن يوسع أفـقـنـا ويـعـزز إرادتـنا
ـوضــوعـيــة عـالم  اخلــيـال جتــعـلـهـم يـحـررون اإلبــداعـيـة فــاالعـتــراف 
أنـفـسـهم من الـضـغط الالزم لـتـدخـلـهم الـفـكـرى فى الـعـمـلـيـة اإلبـداعـية
ويـتـشـكل اخلـيـال اإلبـداعى من (االنـتـظـار بفـاعـلـيـة  الـنـظـرة اإلبـداعـية
عـرفة من خالل الصورة اخليالية  الرؤية من خالل الـصور اخليالية  ا

تطوير الشعور باحلقيقة).
بدعة األنا العليا .... األنا ا

يشكل الطـبيعة الفنية للمـثيل عامالن األول هو األنا العادية; وهى كافية
لـوجــوده الـعـادى والــثـانـيــة هى األنـا الـعــلـيـا; وهى تــعـتـمـد عــلى قـيـادة
ـسئـولـة عن كل العـملـيـات اإلبداعـية اخلـاصة بـنا الطـاقـات اإلبداعـية وا
وهنـاك أربع طـرق رئيـسيـة تسـتـطيع من خاللـها األنـا الـعلـيا الـتأثـير فى

عملنا الفنى ووظائفة وهى:
1 - التفرد اإلبداعى.

2 - القدرة على التمييز ب اخلير والشر.
مثل بعصره. 3 - عالقة ا
4 - موضوعية السخرية.

مثل جسد ا
ويـقـوم تشـيكـوف فى هـذا الفـصل برصـد تـأثيـر العـمـليـة الداخـلـية لـلمـمثل
مثل وتوجيهها للتأثير على جسده فهو ال يضع تمرينات خاصة جلسد ا
فهدفه األساسى افتراق كل أجزاء اجلسد باهتزازات سيكولوجية مالئمة
ـادى أكـثر حـساسـيـة من حيث قـدرته على وجتـعل هذه الـعمـلـية اجلـسد ا
ـثيـرات الـداخـليـة والـتى تـرتبط بـبـعض األسـاليب; استـقـبـال احملفـزات وا

ـمثل الذين برزوا فى القرن يعـتبر مايكل تشيكوف (1891- 1955) من ا
الـعشرين بـصورة استـثنائـية فى التـنظيـر لفن التـمثيل نـتيجـة خلبرته فى
سرح من بلدان ارساته اخملتلـفة فى ا هذا اجملال والـتى اكتشفهـا من 
عـدة مثل روسـيا وأمـريكـا. وقد ذاع صيت "مـايكل تـشيـكوف" فى الـفترة
ب عامى ( 1913إلى 1932) فمـثل حوالى اثنى عـشر عرضًـا فى مسرح
موسكـو الفنى وزادت شهرته كمـمثل ومفكر مستـقل. فألهب خيال بعض
مثلة الشهيرة "مارل اخملرج الـكبار مثل ماكس راينهارت ووصفته ا
مـونــرو" بـأنه أقــوى مـؤثــر روحـانى فى حــيـاتــهـا واعــتـبـره "قــسـطــنـطـ
سـتـنـسالفـسكـى" "تلـمـيـذه األكـثـر بـراعة" ولـقـد مـرت حـيـاته بـالـعـديد من
التحـوالت والتغـيرات خاصـة عندمـا اتهـمه البعض بـأنه يجامل من أجل
عـمه الـكـاتب الـشـهـيـر "أنــطـون تـشـيـكـوف" كـمـا أنه أصـيب بـنـوبـات من

االكتئاب.
وقـد اشـتـرك تــشـيـكـوف مـع أسـتـاذه سـتــنـسالفـسـكـى فى ضـرورة بُـعـد
سـتمدة ـمثلـ عن الكلـيشيـهات التـمثـيليـة والقوالب األدائـية السـائدة ا ا
من األجيال الـسابقة ورأى تشيكوف أن احلركة السيكولوجية هى مفتاح
الـعقل الـباطن لـلممـثل فمن خالل كـونهـا حركة أو إجـراءً مكـررًا مركزًا
فإنـها تـوقظ احلـياة الـداخلـيـة للـممـثل. وتـقوم الـصورة احلـركيـة بـتغـذيته

سرح. أثناء التمثيل على ا
ـثالً مـوهـوبًـا" بـنـاء عـلى وقـام تـشـيـكـوف بـتـألـيف كـتـاب "كـيف تـصـبح 
نصيـحة من "ديوج سـوموف" مدير مـسرح تشيـكوف الروسى فى عام
1941 ويـعــد هـذا الــكـتــاب الـذى نــعـرضه اآلن نــسـخــة مـعــدلـة من نص
تشيـكوف األصلى قامت بتعديله وكتبت مقدمته "ماال باورز" حيث حذفت

بعض الفقرات باإلضافة إلى فصل فى التأليف الدرامى.
ثالً موهوبًا" منذ البداية تساؤالً حاول اإلجابة يثيـر كتاب "كيف تصبح 

نظرين لفن التمثيل وهو هل التمثيل موهبة? أم تعلم?. عليه بعض ا
لـهم" بـوصفه األسـلوب األمـثل لكى فيـطـرح تشـيكـوف مفـهوم "الـتـمثـيل ا
ـمـثـل دوره  نـتــيـجـة تــضـافــر مـجــمـوعــة من الـعــوامل الـداخــلـيـة يـتـقـن ا
ـثـالى لـلـشـخـصـيـة ـمـثل إلـى األداء ا والـعـوامل اخلـارجــيـة لـكى يـصل ا

الدرامية.
كـان لــلـمـؤلف هـدف أسـاسى فى هـذا الــكـتـاب وهـو الـوصـول إلى فـكـرة
ــمـثل ذاته الـذى يـنــفـتح عـلى الـعـالم ــلـهم" أى جـوهـر عـمل ا "الـتـمـثـيل ا
احمليط به ويقوم بتشكيله طبقًا خملزونه اخلبراتى حتى يصل إلى مرحلة
اإلبداع. ففـكرة التـمثـيل فى األساس تعـتمـد على اإللهـام الذى يجب أن
ـيز ويتكـون كل أسلوب من خالل مـجموعـة من النقاط يسانـده أسلوب 
صـابيح الضوئية فمـثالً اجلو "احلالة" عند التدريب يسميـها تشيكوف ا
ـكننا أن نـصبح ماهـرين فى استدعائـه فيضاء مـصباح اجلو ثم عليه 
ـمـثل هذه ـمـثل عـلى نـقطـة أخـرى وهى اإلشـعـاع حيث يـتـقن ا يـتدرب ا
ـهـارة واسـتـخدامـهـا فـيـضـاء مـصـبـاح اإلشعـاع وكـلـمـا زادت سـلـسـلة ا
صابيـح الضوئيـة فيصبح أداء زيـد من النقـاط أو ا التفـاعالت تضاء ا

مثل أشد توهجًا. ا
ــهـا لــلــكـتــاب أن حتـدد الــعــديـد من وقــد حـاولـت "مـاال بــاورز" فى تــقـد
مثل ـنهج تـشيكـوف التـمثيـلى ليـسيـر ا صـابيح الـضوئـية فى قراءتـها  ا
عـلى دربه للـوصـول إلى أداء أفضل لـلـشخـصـية الـدرامـية. وتـعـد مقـدمة
نـهج تشـيكـوف من تشـخيص وتـكوين ـثابـة ثبت مـصطـلحـات  الـكتاب 
صبـايح  الضوئـية التى وحركة سـيكولـوجية وغـيرها  ومن  أهم هـذه  ا

لهتم ينهض عليها مفهوم  التمثيل ا
1 - الشعور باألسلوب 

مثل للطبـيعة اخلاصة لـلمسرح واكتـسابها ويعرف قصود بـه إدراك ا ا
ـسـرح فن مصـطـنع بدالً  من أن يـنـاضل للـوصـول إلى احلـقيـقة أن فن ا
سرح من كوميديا وتراجيديا طرق أسلوبية بإحسـاس سطحى فأنواع ا

تتطلب خبرات مستقلة ودقيقة.
2  - الشعور بالراحة

وهـو بــديل ألســلــوب االســتـرخــاء لــدى ســتــنـسـالفـســكى فــهــو يــحـدث
مثل ويـتجنب الـعملـية العـقلية إحـساسات مـباشرة وصـورًا  فطريـة فى ا

الواعية لتفسير األمر.
3- الشعور بالشكل

ـمـثل أن يــكـون حـسـاسًــا جتـاه شـكل جــسـده كـذلك جتـاه يـجب عــلى ا
ـمثل شـعـوره بشـكل جـسده وحـركته ـكـان وعنـدما يـوقظ ا حـركته فى ا

صاغة فإنه يدعم قدرته على التأثير فى جسده بأكثر الطرق تعبيرًا. ا
4 - الشعور باجلمال

ـثل مـنـبع لـلجـمـال احلى وتـناسق اإلبـداع ويـعـد إدراك هذا داخل كل 
كـنه السماح اجلمال الـداخلى للكـائن هو اخلطـوة األولى للممـثل الذى 

لهذا اجلمال بأن يتغلغل داخل تعبيراته وحركاته وتشخيصاته كلها.
5 - الشعور بالعمل ككل

يجب أن يكـون لإلبداع صيغـة نهائية من بـداية ووسط ونهاية وكل شىء
سرح له الصـيغة الكـلية وأن يشـعر بها اجلـمهور وتصبح على خشبـة ا

بالتالى الطبيعة الثانية للممثل.
6-اإلشعاع / االستقبال

يعتـبر اإلشعـاع القدرة على إرسـال اجلوهر اخلـفى ألى نزعة عـاطفية أو
فـكــرة تـتــمـنــاهـا ويــجب إرسـاله بــقـوة عــظـيــمـة فــهـو يــنـبع من اإلرادة
باإلضافـة إلى أن اجلاذبية الشـخصية للـمثل تعتمـد على درجة اإلشعاع

كننا حتقيقه. كنه أو  رئى الذى  النقى غير ا
أما االسـتـقـبال فـله تـأثيـر مـثل اإلشـعاع لـكن بـدالً من إشـعاع الـسـمات
ـشاعر فإن الـشخصيـة تنتزعـها من الشخـصيات األخرى واألفكار وا
ــمـثل أن يــطـرح ســؤاال:ً هل هـو و من األجــواء ومن اجلــمـهــور وعـلى ا

شخصية مشعة? أم شخصية مستقبلة?
7- االرجتال واجلواهر 

يبـدأ االرجتـال مـنذ الـعـمل اإلعـدادى ويقـتـرح تشـيـكـوف أن يسـتـمر فى
ـراحل النـهائـية  ويؤدى االرجتـال فى النـهايـة إلى تطـوير اجلـواهر فى ا
االخـتالفات والدقـائق البارعة من الـتفرد اإلبداعى الـتى تخلد مثل أداء ا

مثل واجلمهور. فى الزمان وتسعد ا
مثل 8- طاقم ا

ـسـرحـية فـعـنـدما يـتـوافـر االنـسـجام بـ أفـراد الـعـمل تـرتقـى اخلبـرة ا
برمتها بالنسبة لكل من الفنان واجلمهور وتثير أجواء أكثر تأثيرًا.

ــمـثـلــ أيـضًــا بـأن يـرسل كــمـا يـســمح اإلحـســاس بـروح الـفــريق بـ ا
الشعور بالتحكم الفنى وينقل قوة الروح اإلنسانية.

9- نقطة التركيز
ـنـاطق ـمــثل أن يـدرك الــنـقــاط وا وهى تــقع عـلى عــاتق اخملـرج وعــلى ا
ـمــثل أن يـوصــلـهـا ـســرحى فـقــد يـخـتــار ا األكـثــر أهـمــيـة فى الــنص ا
للجـمهور من خالل التـركيز الدقيق عـلى (اإلشعاع) أو إشارة ما أو من

خالل حركة رفع احلاجب بدالً من التركيز على سطر ما.
10- الهدف 

فلكل شـخصيـة هدف ترمى إليـه; مثل السالم أو خدمـة البشـرية ويكون
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اإليحائية
الشكلية 
Formalism
تـرتـبط اإليـحـائـيـة
فـى مــــــــــــجــــــــــــال
تـصـمـيم الـديـكور
سرحى وتنفيذه ا
بالواقعية إلى حد

ما.
فــــلـــــقــــد ابـــــتــــدأ
ـصـمم الـواقعى ا
بـنـقل مــنـاظـر من
ــعــاشـة احلــيــاة ا
نـقالً فيـه اختـيار
ثم تــــطــــور األمـــر
ــبــالــغـة أو إلـى ا
الـتـبــسـيط أو إلى
الـتــشـويه أو إلى
إعـــادة خــلـق تــلك
ـنقولة العـناصر ا
بــقـــصـــد إيـــجــاد
أشـكـال ديـكـوريـة
أجمل أو أقبح.
ولـــــقــــــد أدى ذلك
إلى اإليـحـائـيـة أو
الــشــكـــلــيــة الــتى
خـــالـــفـت االجتــاه
الـواقـعى مـخـالـفة
تــامــة عن طــريق
تــقـــد عــنــاصــر
ديــــــــــكــــــــــوريـــــــــة
تـستهدف اإليحاء
كـان والـزمان بـا
ال تمـثيـلها تـمثيالً
واقــعـيًــا. فـمــنـظـر
مـــصــــطــــبـــة ذات
ســــلــــمــــات فــــوق
ـسـرح خـشـبــة ا
وخــلـفــهـا ســتـارة
ســـــوداء يـــــوحى
لــــلــــمـــشــــاهــــدين
بـــوجــود الــعــرش
ـلـكى... وهـكذا. ا
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سرحيـة فى البحـيرة الفـنانة الـشابة فاتن فـقدت احليـاة ا
ـثل رحـيـلـها ـرض و مـحـمـود بـعد مـعـانـاة طـويـلـة مع ا
سرح األقـاليم جديـر بالذكر أن الـفقيـدة مواليد خـسارة 

1975 وحـــصـــلت الـــعـــام
لـــيـــســـانس ـــاضى عـــلـى ا
ــــــســــــرح اآلداب قــــــسم ا
جــامـعــة اإلسـكــنـدريــة وقـد
رحـلت عن عـمـر يـنـاهـز 32
عـاًما وأسرة حتـرير جريدة
سرحيى «مـسرحنا» تتوجه 
الــبـحــيـرة بــخـالص الــعـزاء
وتـدعو الـله أن يلهم أسـرتها

الصبر والسلوان.

وسيقى فى اإلعداد ركز القـومى للمسـرح وا بـدأ ا
إلصـدار أول مجـلـة فـصلـيـة إلكـتـرونيـة مـتخـصـصة
وقـع اخلاص ـسـرح ويـتم بـثـهـا علـى ا فى شـئـون ا
ـركــز عـلى شــبـكـة بــا

اإلنترنت.
ويــــــقـــــول د. ســــــامح
مـــــــهــــــــران «رئــــــــيس
ــــركــــز» أن الــــعـــدد ا
األول لــــهـــذه اجملــــلـــة
ســــوف يــــصــــدر أول
ـــــقـــــبل. أكــــتـــــوبـــــر ا
واجملـلـة ترحب بـنـشر
ـــقـــاالت الــــنـــقـــديـــة ا
والـــــــــــــــــدراســــــــــــــــات
ـتـخصـصـة لكل الـكـتاب ا
ــسـرح ــتــابـعــة فــعـالــيــات حـركــة ا كــمــا ســتـهــتم 
ـصـرى مع نــشـر تـوثـيق كـامـل لـكل مـا يـكـتب عن ا
ـها دون تـميـيز ـسرحـية الـتى يتم تـقد الـعروض ا
ــســرحــيـة بـجــانب األهــتــمــام بـنــشــر الــنــصـوص ا
اجلـديـدة لكـتـاب من مـخـتلـف األجيـال مع األهـتـمام
ـصـرى مـنذ سـرح ا بـنـشـر أبواب خـاصـة بـتـراث ا

سرحية. بداياته وأهم الفرق ا
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سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

ـسـرحى الـذى يـقـدمه مـركـز اإلعالم بـبنـى سويـف من تـأليف >  «شـجـرة بال فـروع» عـنوان الـعـرض ا
إسمـاعـيل بـكر وإخـراج أحـمد سـيـد والتـمـثيل لـكل من.. كـامل عـبد الـعـزيز مـصـطفى مـحـمد مـحـمد
سـرحـية تـعـرض ضمن خـطة ـان عبـد احلـليم أحـمـد نصـر حمـدى أحـمد مـحـمد كـامل. ا شمـردن إ
لـتـقـد عـروض مـوجـهـة لــلـتـوعـيـة بـأخـطـار أنـفـلـونـزا الـطـيـور تـتــبـنـاهـا الـهـيـئـة الـعـامـة لالسـتـعالمـات.

االثن 2007/8/20

يــتـكــون هـذا الــكـتــاب من جـزءيـن; األول يـســتـعـرض
ـسـرح كــنـظـام صـارم واألداء الـتـوتـر احلــالى بـ ا
ـسرح كقوة راديكـالية متحررة سـرحى فيما وراء ا ا
ــتـفـرج إلى مــشـارك فى صـنع تـسـتـطــيع أن حتـول ا
ـاط اجلديـدة من اجلـمالـيـات الـنشـطـة ثقـافـيًا.... األ
سرحى واستخدامه لـيس فقط إشراكة فى العرض ا
ــشــرف أو اخملـرج أو وإعــادة جتــنــيــده وفق خــطــة ا
ـا مـشـاركـته هـو نفـسه فى ـسـرحـيـة وإ اجلـماعـة ا
ط جمالى نـشط وفاعل منـطلق من الداخل... صـنع 

من النطرية التى يتبعها وجدانه اليقظ.
ويـبـحث اجلـزء الـثـانى عـن مـصـادر الـراديـكـالـيـة فى
ـسـرحى فــيـمـا وراء ـتــنـاقـضــة من األداء ا األنـواع ا
ـسـرحـيـة ــسـرح ويـحـلل الـفـصل الـثـالث الـفـنـون ا ا
ـظــاهــرات كــمــا تـطــورت فى ألحــداث االحــتــجــاج وا
ـاضـيـة. وبـالــرغم من االنـدمـاج فى األربـعـ عـامًــا ا
ـة ـسـرحــيـة الـذى أوجـدته الـعـو مــجـتـمع الـعـروض ا
ــتــزايــدة لــوســائل اإلعالم; فــإن االحــتــجــاج كـأداء ا
مـسـرحى قــد زيف طـرقًـا جـديــدة من وصف الـرغـبـة
ــدنـــيــة الـــعــارمـــة فى الـــصــراع من أجـل احلــقــوق ا
ـقــراطــيـة. إن عــلم جــمـال االحــتـجــاج الــنـاشئ الــد
مــشــهــديــا سـاهـم بـشــكـل كـبــيــر فى تــوســيع روابط

سرحى. سياسية األداء ا
والــفـصـل الـرابع يــعـرض حــركــات االحـتــيـاج الــعـام
واالحـتمـاالت الراديـكاليـة لإلبـداع الفردى الـناجت عن
سرحيات فى ظروف الـقهر الشديد بواسطـة كتابة ا
الــســجـــون مع الــبـــحث عن مـــصــادر االســتـــقاللــيــة
ــسـرحى فى الـشــخـصــيــة والـقــوة من خالل األداء ا
ـعـاصرة األنظـمـة اخلـبيـثـة الـتى أوجدتـهـا الـظروف ا
والـتــكــويــنـات الــتــاريــخـيــة لالســتــعــمـار ومــراجــعـة
للمشكالت األخالقية الناقدة توحى بأخالقيات األداء
ـسـرحـى الـذى يـقـدم احـتـضـانًـا ذا مـبـدأ لـلـتـعـددية ا
الـثقافـية الـذى يطرحه قـوة مبـدأ أو نظام أصل األداء
التـشخيـصى الذى دائـما ما يكـون إفرازًا للـمتاح من
ـتـعـددة تــاريـخـيًـا بـتـطـورهـا فى تـراكــمـات األنـظـمـة ا
ـتـبـعـة وبالـرغم من احـتـمـالـية اجتاه هـالـسـيـاسات ا
االنـتــفـاض والـثـورة واحـتـمـالـيـة الـقـهـر واالسـتـبـداد
ـتـبـعــة واجلـنـوح والـتـطـرف فى اجتـاه واالســتـعـبـاد ا
احلـرية أو الـقـهر... فال سـبـيل أمامـنـا إال أن نعـترف
وجهة ضـادة وا أن تـعدد  االجتاهـات والسيـاسات ا
ـتعـارضـة كل هذا يـصب فى مـجرى واحـد يصل وا
إلى مـفهـوم الـراديـكـالـية وتـأسـسه عـلى أكـتـاف طرق
ـسرحى مـهـمـا إخـتـلفـنـا فى ذلك فـالـبـحر ال األداء ا
يـنضب والنهر مازال يصب فى البحر; ال البحرإمتأل
وال األنـهـار جـفت. أعـنى الـســيـاسـات اإلسـتـعـمـاريـة
ــسـرح كــنـظــام يــتـوجــهـمــا بال أدنى شك كــنـظــام وا
ــسـرحى عــلى أخـتـالف مـنــاهـجـة راديــكـالــيـةاألداء ا
ومــذاهـبه ومــدارسه اخملـتــلـفــة وحتـول نــوعـيـة األداء
سرحى يتفق وال شك مع معطيات النظم السياسية ا
واالقتـصادية واالجتماعية والثـقافية على شمولها فى

كل مجتمع من اجملتمعات.
ويــواصل الــفـصل اخلــامس االهــتـمــام بـالــتـاريخ من
ــســـرحى الـــتــراثى ومـــســرح خالل حتـــلــيـل لألداء ا
اإليـحـاء من خالل رصـد للـتـاريخ والـذاكـرة الـثـقـافـية

اجلماعية والفردية ونظرتها للتاريخ باعتباره مرجعية
ــاضى واســتــرجــاعه لــلــمــمــثل نــحــو احلـــنــ إلى ا
واسـتلـهام أدواته ومـفرداته كـمنـأى وحيـد حلالـة عدم

اســتـقــرار الــنــظـام
األصـــــــــــلـى لـألداء
الــــتــــشــــخــــيــــصى
ـسرحى لـلـممـثل ا
ـــــــــــكـن أو مــــــــــــا 
تــــســـمـــيــــته وراثـــة
ـــــســـــرحى األداء ا
ـــــــكن أن الـــــــذى 
يــحـمل راديــكــالــيـة

مستوطنة.
ويــــنـــــقل الــــفــــصل
الـــــســـــادس بــــؤرة
اهــــتــــمــــامـــنــــا إلى
الـنـتـائج الـعـريـضـة
ـــؤدى لـــلــــتـــاريـخ ا
مـــــســـــرحــــيًـــــا إلى
احلــدود الــضــيــقــة
لأللـغـاز األدائـيـة -
وعــــرضًـــا مــــهـــمًـــا
شاركة جلماليات ا
الــفـــعــالـــة لــكل من
تفرج) ـؤدى - ا (ا
والــــتـى أوجـــــدهــــا
الـرواد الطالئـعيون
الــــــــــدولــــــــــيـــــــــون
ويـــتـــعـــرض كـــذلك
ـوضوع اخلـضوع
لـلــحـرمـان احلـسى
فـــــــــــــــــــــــــــــى األداء

سرحى. ا
ـسـرحى من ويـعـتـبـر كـتـاب الـراديــكـالـيـة فى األداء ا
تـخصص ـهمـة لنـقـدمه  للـقار الـعـادى وا الكـتب ا
ـهتم وهـو عرض نـستـهدف من ورائه إلى أن يـبحث ا
عن الـكتاب لـيقـرأه وللـمخـتص لكى يـتفق أو يـختلف
ـهمة وترجع مـعه بحجم أهـميته كـأحد اإلصدارات ا
ـعـاصـر وما ـسـرح ا أهـمـيـته فى أنه يـنـاقش أزمـة ا
ـســرحى من حــالـة تــردٍ مـرضى وصل إلـيـه األداء ا
وتــعـتـبـر أول دراسـة كـامـلـة تــسـتـكـشف الـعالقـة بـ
ـســرحى وأسـطــورة اإلطـار واخلــروج عـنــهـا األداء ا
والثـورة علـيهـا واالنتـفاض لـها أو عـليـها وفى الـبقاء
ـؤلف بـازكـيـرشو بـ بـريـخت وبـودريالرد ويـحـدد ا
مـــصـــادر أســاســـيـــة لــتـــجـــديــد وحتـــديث وتـــطـــويــر
ـارسـات ثـقـافـيـة عـديـدة لـيـقـول الـراديـكـالــيـة عـبـر 
بـصـوت عـال ومـاذا بـعـد? مــا هى اخلـطـوة الـتـالـيـة ?
ـسرح الـسـيـاسى مـنـعدمًـا ومـخـنـوقًا عنـدمـا يـكـون ا
ــفــاجئ بــســبب الــتــشـــويش والــتــدخل واالنــحــدار ا
ــفـاجئ والـتـحـوالت والــسـرعـات الـفـائــقـة والـتـوقف ا
ـسمـيات احلـادة فى جمـيع االجتاهـات وحتت أكـثر ا
طـمــسًـا وأكـثـر الـسـيـاسـات تـشـوهًـا وانـعـدام الـرؤيـة
والـضـبـابـيـة فى الـفـكر واخملـادعـة فـى قراءة الـتـاريخ

ستقبل بال أدنى أفق.... غالطاته  والنظر إلى ا
نـاسب وهـو كـتاب لـذا يأتـى هذا الـكـتـاب فى الوقـت ا
يــتـحــتم أن يــقـرأه كل مـن يـبــحث عن مــادة نـقــديـة فى
األسالـيب اجلـديدة لـرؤية وتـفـعيل الـسيـاسـة الثـقافـية
ـســرحى حتـول بــفـعل فــاعل ونـتــيـجـة رغم أن األداء ا

ظروف تـاريخـية كثـيرة إلى سلـعة فلـقد ارتبـطت دائًما
ـسـرحى فــكـرة اجلـمـهــور الـسـلـبى بــالـنـسـبــة لألداء ا
ــسـرحى ـفــكـر ا ـســرح الـســائـد; وهــو مـا جــعل ا بــا
ــعــروف هــيــربــرت ا
بـــــــــلـــــــــو Blau أن
يـقول: «عـندمـا نفـكر
فـى اجلـــــــمــــــــهـــــــور
اجلــديــد لــلــمــســرح
اجلـديـد فـيـمـا تـبـقى
من اجملـتـمع الطـبقى
ــــوقف فــــإن هـــــذا ا
احلـالى من احملـتـمل
أن يـعطينا إحساًسا
بــــأنـــنــــا نــــأتى وقـــد
نــــزعت مـــنــــاصـــفـــة
الطبقية ويبحث هذا
الـكتاب « الراديكالية
فـــــــــــــــــــــــــــــــــى األداء
ـسرحى» ما الذى ا
يــــــــــــجـــــــــــعـل األداء
سرحى راديكالًيا? ا
كـــيف يـــجــعل األداء
ـــســرحـى الـــنــاس ا
? هل هناك راديكال
مــصـادر مــشــتــركـة
خملــتـلف األنـواع من
ــــــســـــــرحى األداء ا
الـــــراديــــكــــالى? مــــا
األصــــــــــول الــــــــــتـى
يـستطـيع فيها األداء
ــــــــــــــــســــــــــــــــرحـى ا
الــــــراديـــــــكــــــالى أن
يزدهر? إن مثل هذه
األسئـلة تـصبح مـهمـة وملحـة والعـالم يدخل بـسرعة
الــصـــاروخ إلى الــقــرن احلــادى والـــعــشــرين حــيث
سرحى أكثر أهمية فى ظل أصبحت عمليات األداء ا
التـغيرات السيـاسية واالجتمـاعية والثقـافية احملمومة
ـسرح فى وقـتنـا هذا وفـى نفس الـوقت فإن مـكـانة ا
فى اجملتـمـعـات بـعد الـصـنـاعيـة تـبـدو بشـكل مـتـزايد
خــاضــعــة لــلــتــســويــة; ولــذا فــإن إمــكــانــيــة إضــفــاء

الراديكالية عليها قد أصبحت محل شك.
 ومع سـقوط الـشيـوعيـة فى روسيـا وأوربا الـشرقـية
سرح السياسى تسقط فى ة عن ا فإن األفكار القد
فـقــدان الـســمـعــة الــعـقــلـيــة اجلـيــدة وكــمـا تــنـتــشـر
ـتـحـدة عـبـر الـكـرة األرضـيـة يـتـحـول الـرأسـمــالـيـة ا
ستـفيدة اجلديدة سـرح القائم إلى ملـعب للطبـقة ا ا
أو بــاألحـرى مـكـان لــلـتـوقف فى رحـلــة عـلى خـريـطـة
التـراث السياحـية سوف يستـطيع الشغوف بـالثقافة
اط احلياة القصيرة... أن يـجمع عينات من أحدث أ
سـرح قد أصـبح سلـعة هـامشـية فـى السوق بيـنمـا ا

الثقافى الرأسمالى .
ـثـارة ـضـطـرب فـإن الـقـضـايـا ا وفى هـذا الـسـيـاق ا
ـسرحى الـراديكـالى هى راديكـالية; بـالنسـبة لألداء ا
قراطـية الـرأسمـالية ثـال فإنه فى الـد فعـلى سبـيل ا
فإن الـثـقة فى شـرعيـة الـعمـليـات الـسيـاسيـة الـقائـمة
ــســتــمــرة وأن هـذا تــكــون فى حــالــة مـن األزمــات ا
بــشـكل مــتـنـاقـض يـقـلل مـن قـيـمــة أى أداء مـسـرحى
لمح عارضة السيـاسية ويشارك هذا ا يـهدف إلى ا

ـة االتـصـاالت  فـهى األخـرى فى شق آخـر وهـو عـو
تقـدم للمتلـقى أبشع صور األزمات اإلنسانـية بطريقة
أدائيـة يـحكـمـها احلـيـز والـزاوية والـشـبكـة والـتغـطـية
بــظــروف تــكـنــولــوجــيـة يــكــتــنـفــهــا غــمـوض الــنــظـرة
اإلليـكترونـية; فمـثالً معانـاة الصومـالي اجلوعى أو
احلــرب فـى الــشـــرق األوسط هـى حــروب مـع أعــداء
ـقــراطــيـة فـى الـعــالم.. عالمــة تــعـجب... نــقــطـة الــد

وعالمة استفهام (جزء من النص مفقود). 
واجلـمهـور الـراديـكـالى الـذى يـشاهـد أداء مـسـرحـيًا
راديـكالـيًـا حـيث يوضـع اجلمـهـور عـندمـا يـنـبغى أن
ـناسب ـكـان ا يكـون احلـافـة الـقـاطـعة فـى الثـقـافـة ا
لـلنقد واالنعـكاس الذاتى (كمـا رآه بريخت) فقط لكى
يـجرد من مـثل هـذه الـقـوة بـواسـطة تـخـزيـنـهم لـقدرة

االستهالك من أجل ترويج سلعة اجلسد احلى.
سرحى: انفجار فى األداء ا

ـاضـيــة كـان هـنـاك انـفـجـار فى فى األربـعـ عـامًـا ا
ــسـرح حــيث إن ــســرحى يــتــعــدى حــدود ا األداء ا
ـيـة الثـانـيـة قد األجيـال الـتى ولـدت مـنـذ احلرب الـعـا
جـربت بوسائل غيـر مسبوقـة أن توسع حدود احلرية
سرحى وطـرحت على الساحة اإلبـداعية فى األداء ا
أســمــاء مــخــتــلــفــة مـثـل مــســرح األنــفــاق - مــسـرح
ـسرح الـبـديل فى الـغرب - ـتـطرفـة - ا اجلـماعـات ا
مـسرح الـتـطويـر  مـسرح احلـريـة - مسـرح الـشعب
فى بــقـيــة الــعـالم - ومــا قـد بــدأ فى اخلــمـســيـنــيـات
والـسـتـيـنـيـات كـجـهـود مـبـعـثـرة قـلـيـلـة إلعـادة جتـديد
ـسرحى ومع الـدور الـسيـاسى واالجـتـمـاعى لألداء ا
مـارسات اإلبـداعية نهـاية الـقرن الـعشـرين جتمـعت ا
ــا فـيــهــا مــسـرح ـهــمــة  ــوضــوعــات ا حــول هـذه ا
ـــســـرح اجملـــتـــمع  مــــســـرح جـــذور األعــــشـــاب  ا
رأة  مـسرح الـشاذات جنـسيًا  الـنسائى مـسرح ا
مــسـرح الـشـاذين جـنـســيًـا مـسـرح الـسـود مـسـرح
اجلمـاعات العرقية مسرح العـصابات مسرح البيئة
سرح فى السجون  مسرح سرح فى التعليم  ا  ا
سرح الـبصرى.  كل سـرح اجلسـدى  ا اإلعـاقة  ا
ـسرح الـتقـليـدي ومن ثم هـذا رغم معـارضة نـقاد ا
ـعـقـول االدعـاء بأن األداء يـرى كـرشـو أنه لـيس من ا
ـعاصـر قـد أصبح (اآلخـر) األيديـولوجى ـسرحى ا ا
ـؤسسى للـمسرح الـتنظـيمى وجتاوزاته ـشهد ا فى ا
ــسـرحــيـة الـتـى تـســتـخـف بـبــروتـوكــوالت الـثــقــافـة ا
ـسـرحى ـقـاومـة ويـرجع هـذا االزدهـار فى األداء ا ا
سرح فى األربع عامًا عاصر فيما وراء ا ى ا الـعا
ــاضــيــة يــوحى بــرد فــعل واسـع ضــد الــعــمــلــيـات ا
السياسية السائدة ومع ذلك فإن التقدم فى تسييس
ـسرحـى تمـكن رؤيـته عـلى أنه جزء ال يـتـجزأ األداء ا
من عادة الـتـسـيـيس الـكلى لـلـتـشـكيـالت االجتـمـاعـية
ـتـقـدمـة فـإن الـضـخـمـة فى كل مـكــان وفى الـدول ا
ظهـور حركات اجتماعيـة جديدة يظل دليالً على تنوع
ــســرحى ومن الــواضـح أنه جــزء من رغــبــة األداء ا
ــا مــتــصــلــة نــحــو االســتــقالل وتــقــديــر الــذات ور
ـسرحى تـستـطيع الـسـياسـة الـراديكـاليـة فى األداء ا
ــســاواة أن يــكــون لـــهــا دور مــهم فى الـــدفع نــحــو ا

والعدالة واحلرية. 

محمود الصواف 

ؤلف/ بازكـيرشو  < ترجـمة / د. محمد < ا
الـسيـد < مـراجـعـة / د. أم حـسـ الـرباط
ية الفنون < مركز اللغات والترجمة - أكاد

2828282828

سـرح من إقبال ا لـهذا النـوع من ا بـوجود 18 عرض عـرائس فى هذه الـدورة 
ـها فى ـهمـة الـتى سـبق تقـد واهـتـمام عـنـد األطـفال والـكـبار ومن الـعـروض ا
السـنوات السـابقة يـذكر القس مـارتيـروس عرض "بارابـاس" للروائـية األمريـكية
شرق بكنيسة العذراء بالقناطر. "دورثى كالركولسن" والذى قدمه فريق جنم ا

ـالك بـبـهــتـيم. ومـســرحـيــة "تـوبــة األسـود" لـفــريق أرش أجنـيــلـوس بــكـنــيـسـة ا
وتى" لفريق آڤا موسى للمسرح وغيرها الكثير. ومسرحية "ثورة ا

ـسـرحى من الفـنـون الراقـية من ناحـيـة أخرى أكـد األنبـا مـرقس علـى أن الفن ا
ـسيح الـتى تـهـدف إلى خـدمـة الـكنـيـسـة واجملـتـمع والـوطن.. وقـد قـدم الـسـيـد ا
ـســرحـيــات فى قـصــة االبن الـضـال والــسـامــرى الـصـالح.... ـوذًجـا لــهـذه ا
واألمثلـة التى كـان الهدف مـنهـا تعالـيم معـينة ألن تـأثيـر الدراما أقـوى من القول

اجملرد أو حتى الشرح.
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 114 مـســرحـيـة

فى مهرجان
أسقفية 
شبرا اخليمة!

فى الـفترة من 13 سـبتمبر إلى  19 سبـتمبـر يفتـتح األنبا مـرقس أسقف شبرا
هرجان الرابع  عشـر للمسرح بأسـقفية شبرا اخلـيمة يشارك فى هذه اخليمـة ا
الـدورة «114» مـسـرحيـة تقـدمـها كـنائس شـبـرا اخليـمة حـيث تـقدم كل كـنيـسة
ـ 18 بـ ثالث وأربع مسـرحـيات وذلك لـلـفرق من أعـمار حتت الـ  18 وفـوق ال
ـطرانـية على ـسرحى با شـرف على النـشاط ا وأكد الـقس مارتيـروس فوكـيه ا
سرح جال ا تفوق شـبرا اخليمـة على كل أسقفيـات اجلمهوريـة فى اهتمامهـا 
هرجان بانتظام منذ  14عـاماً تخطت فيه األعمال فهى الـوحيدة التى تقيم هذا ا
سرحى حيث يتم تقد باقة من الديـنية الوعظية إلى مجاالت أرحب من الفـكر ا
ـؤلفة لـكتـاب كبـار مثل توفـيق احلكـيم وليـن الرمـلى ومسـرحيات سرحـيات ا ا
ـهـرجان الـفـرصة لـكل األفـكار اجلـديدة مـترجـمـة لشـكـسبـيـر وبريـخت. ويـتيح ا
راعاة تنوع[ دون التـقيد بشـروط تعوق اإلبداع لدى الـشباب مع ا واإلبـداعات ا
سيـحية . وأشار القس مارتيروس لـسعادته الشخصية  باد ا للقـيم العامة وا

ؤسسة العمالية بشبرا...!! وداعا مسرح ا
ؤسـسة االجتـماعيـة العمـالية عام 1962 بـدأ فنانـو شبرا بـعد افتـتاح ا
ـسـرحـيـة وكــانت الـبـدايـة اخلـيـمـة فى تــكـوين فـرقـة لــتـقـد الـعــروض ا
ـسـرح وهم: مـحـمـود عـبـده عـام1967 عـلى يـد مـجـمـوعـة من مـحـبى ا
مـحـمـد الــدقن مـحـمــد سـعـيـد بــدر شـريف خـورشـيــد سالمـة حـسن
وآخـرون وقدمت أول مسرحية لـها باسم «أبو زيد الهاللى» من إخراج 

ـدوح عقل ثم تـوالت عروض الـفـرقة وانـضم إليـها فـيمـا بعـد عدد من
الـفـنانـ الـذين أصـبـحـوا جنـومـا اآلن منـهم: فـاروق الـفـيـشـاوى أحـمد

ماهر راوية سعيد عبد الوهاب احلديدى فكرى صادق.
ومـرت الفرقة بعدة أزمـات أدت إلى توقف نشاطها لـعدة سنوات إال أنها
سـرعان مـا جتـاوزت مشـكالتـها لـتـستـأنف تـقد عـروضـها مـرة أخرى

بنجاح كبير وحضور جماهيرى متميز.
ـؤسسة العـمالية االجـتماعية ومـنذ ست سنوات مضـت لم يقدم مسرح ا

سرحى. بشبرا اخليمة أى جديد و جتميد نشاطها ا
ؤسـسة: إن سبب سـرحى با يـقول اخملرج سـيد على مـشرف النـشاط ا
سـرحية هو عـدم وجود موارد مـالية بجـانب العراقيل تـوقف العروض ا
ـسـرحـية بـسـبب وجـود بـعض الـتى يـتم وضـعـهـا أمـام إنـتـاج األعـمـال ا
ـيزانـية الـتى تخـصصـها دهش أن ا سـرح ا اإلداريـ الكـاره لـفن ا
ـؤسـسـة إلنـتـاج الـعـرض ال تـتـعـدى مبـلغ الـ 300 جـنـيه وال جتـد أيـة ا
مـكافآت للمشاركـ فى هذه األعمال ويطرح سيـد على حالً يراه مثالياً
هـو توفير اعتـمادات مالية إلنـتاج عروض على مسـتوى جيد وإعادة دور
مثل سرح العمالى من جديد حيث قدم للحركة الفنية مجموعة من ا ا

تميزين. واخملرج ا
ـؤسـسـة الـعـمـالـية قـامت فـى الـفتـرة من 1979 إلى 1995 يـذكـر أن ا
بـفـتح شــبـاك تـذاكـر لــلـعـروض الــتى تـقـدم عــلى مـسـرحــهـا و حتـقـيق
إيـرادات مقبولة إلى أن انخفض الرقم إلى 200 جـنيه فى األسبوع و
سرح الذى ال يعمل سـوى عشرة أيام فى السنة هى فترة إطـفاء أنوار ا

سرحى!! انعقاد مهرجان شبرا اخليمة ا

محمد منير

درسى فى القاهرة يستعيد حيويته سرح ا  ا

روبير الفارس

ال تتعدى مبلغ الـ  145جنيهّا فقط.
يذكـر أن الـتربـيـة والتـعـليم
تــــنــــظـم ســــنــــويًـــــا خــــمس
مــــســــابـــقــــات فـى مــــجـــال
ــســرح مـــنــهــا مـــســرحــة ا
نـاهج ومسـابـقة اإللـقاء ا
واحـتـفـاالت عـيـد الـطـفـولة
ومـسـابـقـة عـامـة لـلـعـروض

سرحية. ا
وقــــد انــــتــــهـى الــــتــــوجــــيه
سـرحى من تنـفيـذ ورشة ا
تدريبيـة إلعداد الطالب من
احلـاصـلــ عـلى الـثــانـويـة
الـعـامـة هــذا الـعـام والـذين
يـــرغـــبـــون فـى االلـــتـــحـــاق
ـــعـــهــد الـــعـــالى لـــلــفـــنــون بــا
سرح بكليات اآلداب سرحية وأقسـام ا ا
وهى ورشـة مـجــانـيـة يـتم خـاللـهـا تـدريس

. فنون اإللقاء والتمثيل والبانتوما

من أجل حتقيق اإليرادات وعـلى النقيض
جنـــــد الــــــعـــــروض الــــــتى
يـــقـــدمـــهـــا الـــطـــلـــبــة ذات
أهـداف تـربـويـة وأخالقـيـة
وهو مـا نحتـاجه اآلن لذا
فـــــقــــــد بـــــدأ الـــــتــــــوجـــــيه
ــــســــرحـى مــــؤخــــرًا فى ا
اإلعـــــــداد لــــــــكــــــــوادر من
ـتــخــصــصــ فى عــلـوم ا
ـؤمـن ـسـرح وا وفـنـون ا
بــأهـــمـــيـــة هــذا الـــنـــشــاط
لتـقـد عـروض مـسـرحـية

على مستوى جيد.
لـن "هــــانى كــــمـــال" وأعـــ
أســفه الــشــديــد بــســبب
يـــــات يــــــزانــــــ ــــــ ضــــــعف ا

ـقارنة درسـى با اخملصـصة لـلمـسرح ا
باألنـشـطـة األخـرى لدرجـة أن مـرتـبات
يـات لــ ــســرح من خــريـجى كــ مـشــرفى ا
سرح اآلداب والتربية النوعية ومعهد ا

ـديـريـة الـتـربـية ـسـرح  بـدأ تـوجـيه عـام ا
والتعلـيم بالقاهـرة فى اإلعداد إلقامة أول
ـسـرح وتـأثـيره دورة تدريـبـيـة فى "فـنـون ا
على اجملـتـمع" يـشـارك فـيهـا مـجـمـوعة من
ـسـرح وأخــصـائـيــيه الـعــامـلـ مـوجـهـى ا

دارس القاهرة.
ويـقـول الـفــنـان هـانى كــمـال - مـوجه عـام
سرح بالقاهرة - إن هذه الدورة يشرف ا
ـيـة الـفـنون علـيـهـا عـدد من أسـاتـذة أكاد
ـــســـرح داخل ومـــجـــمـــوعـــة من فــــنـــانى ا
ـراحـلـهـا الـتـعـلـيـمـيـة اخملـتـلـفة ـدارس  ا
ــدرسى يــعــانى من ــســرح ا خــاصـة أن ا
عــدة أزمـــات أدت إلـى انــهـــيـــاره وهـــو مــا

يتطلب معاجلته.
ــدرسى فى ــســـرح ا وعن طــبـــيــعـــة دور ا
سرحيـة بشكل عام أشار "هانى احلركة ا
ـر بأزمة ـصرى  ـسرح ا كمال" إلى أن ا
حــقـيــقــيــة خـاصــة فــيــمــا يـرتــبط بــنــوعــيـة
الـعــروض الــتى تــقـدم حــالــيًـا بــعــد اجتـاه
هبة بركاتمسـرح الدولـة لسـياسـة الرقص واالبـتذال

< هانى كمال 
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 مهرجان الساقية
!! بيضحك على م

ــســرحى  شــهــدت كــوالــيس مــهــرجــان الــســاقــيــة ا
اضى اخلـامس الذى انتهت فـعاليـته مساء اجلـمعة ا
ـشاركة عشرين عرض مـسرحياً عدة أزمات بدأت
بحـالة تـذمر من قـبل مخـرجى العـروض نتـيجـة لقرار
مـسئولى سـاقيـة الصـاوى ببـدء برنـامج العروض فى
الـساعة الثالثـة عصراً وهو مـا أدى إلى تقد الفرق

شاركة لعروضها دون جمهور. ا
ـهــرجــان هــذا الــعـام إلى ومن جــانب آخــر افــتــقــد ا
الـدعاية الالزمة ولم يتم طباعة أى بوسترات لإلعالن

عن برنامجه.
ــشــاركــة ــفــاجــأة هى اكــتــشــاف الــفــرق ا وكــانت ا
ـهـا لـلعـروض دون حـضور تعـرضـهـا للـخـداع وتـقد
فعـلى ألعضاء جلنة التحكـيم الختيار األعمال الفائزة
ـهرجان الـتى تبـلغ قيـمتهـا ستـة أالف جنيه بجـوائز ا

لعناصر اإلخراج والديكور والتمثيل.
يــذكــر إن سـاقــيــة الــصـاوى اشــتــرطت عــلى الــفـرق
ـشاركة ملء أستمـارة للسماح بـتقد العروض فى ا
هـرجان وحددت قيمـتها بثالث جـنيها. وفى الوقت ا
نفـسه قـامت الـسـاقـيـة بـتـحديـد سـعـر لـتـذكـرة دخول
اجلمـهـور لـلعـروض خـمسـة جـنـيهـات لـليـوم الـواحد
دون أن يــعــود األمــر بــأى فـائــدة عــلى أعــضــاء هـذه

الفرق.

أحمد زيدان - محمود مختار

سرح  مجلة  إلكترونية لفنون ا

<  د.  سامح مهران 

رحيل فاتن محمود 

األنكوساألنكوس
Onkus
غــــــــــطـــــــــاء
مـــــــرتــــــــفع
الـــــشـــــكل
يــــــــــــوضـع
فـــــــــــــــــــــوق
الـــــــــــرأس
وكـــــــــــــــــــان
يـســتـعــمـله
ــــــثــــــلـــــو
ـــــــــــآسـى ا
اإلغــريـقـيـة

ة. القد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

يـرحب  قصر ثـقافـة  الطـفل بجمـيع أطفـال مصر لـلمـشاركة فى
األنـشطـة الثـقافـية التى سـتعـرض فى احتـفاالت أكـتوبـر القادم

شاركة فى األنشطة اآلتية: 2007 وا
سرحى  1 - العرض ا

2 - األوبريت االستعراضى
اسكات «األقنعة» 3 - ورشة تصنيع  العرائس  وا

4 -  الورشة إعداد الديكور
5 - ورشة الفنية التشكيلية « خزف  - نحت - رسم - تصوير»
سـابقـة األدبيـة  التى ينـظمـها القـصر والـتى تدور حول 6 -  ا
شاركة بأى من انتصارات أكتوبر على من يرغب من األطفال ا
ـذكورة الـتـوجـه إلى  مـقـر الـقـصر 7ش كـمـال الـدين اجملـاالت ا
صــــالـح جــــاردن ســــيــــتى : 27962568 وذلـك اعــــتــــبــــارًا من
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ثالً ومخرجاً والعـباً ومدرباً ومؤسساً لعدد سرح شبراً شبراً لم ال.. وقـد داسها  حفظ خشـبة ا
من فـرق اخلـيال واألراجـوز وعـاشـقاً.. داسـهـا طـفال التـقـطه الـسـيد أحـمـد عـبد الـعـظـيم - عاشق
هاملـت - ليمثل فى مسرحـية من تأليفه وإخراجـه على مسرح مركز شـباب (إبراهيم بيه) ولم يكن
ركز الحتـفالية قد بلغ الـعاشرة بـعد فأحب التـمثيل وأسـلم له نفسه وراح يـتنقل من عرض فـى ا
دح خير الـبرية ألخرى عن انـتصارات أكتوبـر ومن مخرج خملرج.. وكان يقيـمها احلزب الـوطنى 
أثناء ذلك يـكتب شعر العامية ويرى نفسه صالح جاهـ حتى قادته قدماه إلى قصر ثقافة شبرا
وظف اخليمـة ليلـتقطه مـديره وقتـئذ عبـد الفتـاح احلضـرى ويضمه إلى فـريق التمـثيل ويلـتقى 
وظف هو سرح وتاريخه وكان هذا ا فى القصـر كان له إسهامه األكبر فى تثـقيفه وتلقينه علـوم ا
ؤسس احلقيقى لـفرقة مسرح شبرا اخليمة ومن خاللها يرغنى) ا نفسه اخملـرج الراحل (بهائى ا
شـارك عــبــد الـتــواب فى (بــهـيــة والـقــمــر) إعـداد وإخــراج فــادى فـوكــيه كــمـا شــارك فى عـروض
شـخصاتيـة» و«احملاكمـة» مع اخملرج الراحل سـالمة حسن و«رسول ـهرج» و«ا سـامير» و«ا «ا

من قرية تميرة» مع أحمد إسماعيل و«رفعت اجللسة»  مع سمير زاهر. 
يرغنى فرقة «الـطيف واخليال» التى تخصصت - مبكراً - فى أسس عبـد التواب مع بهائى ا
تـقــد الـتــراث بـشـكل عــصـرى بــاسـتـخــدام األراجـوز وخـيــال الـظل بــتـمـويل شــخـصى من
يـرغنى حتمس لـهما يـرغنى وناصف عـزمى وقدمت الفـرقة عـرض من تألـيف وإخراج ا ا
الـعـصــفـورى - وقـتـئـذ- وأنـتـجـهـمـا من خالل مـسـرح الـطـلـيـعـة وعـرض آخـر حتـمس له عـبـد
ـه فى وكـالــة الـغـورى.. وقــد كـانـت فـرقـة «الــطـيف الـرحــمن الـشــافـعى وقــام بـإنــتـاجه وتــقـد
ـولـد الـفرق ـنـتج» وقـتـهـا كمـا كـانت سـابـقـة مبـشـرة  واخليـال» الـوحـيـدة الـتى تـقدم هـذا «ا
ـسـتــقـلـة فى مـصـر... وفى الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح شـارك عـبـدالـتـواب فى عـرض (حـكـايـات ا
حـارتـنـا) من إخـراج كـمال الـدين حـسـ كـمـصـمم ومـنـفـذ ومـحـرك عرايـس كذلـك شارك مع
«مراد مـنير» فى مـسرحيـة «اثن فى قـفة» ... وبدأ نـاصر احتـراف «لعبة الـعروسة» فى 87
وقدم بهـا عدداً  من األعمال الـتليفزيـونية النـاجحة منهـا (أصيل فى بالد النخـيل حفلة على

شـرف تــعـلـوب غــايـة الــسـعـادة ولــ الـعــصـفـور) مع
اخملـــرج مـــحــمـــود إبــراهـــيم و«األصـــدقــاء األربـــعــة» 
و«أزءوز وعم لـوز» مع اخملرج حـسن عـبـدالغـنى... كـما
صرى) مع أسس نـاصر عبد التـواب فرقة (األراجوز ا
ـمـثــلـ فى شـبـرا اخلـيـمـة و مـجـمــوعـة من شـبـاب ا
اعتـماده كمخرج فى الثقافة اجلماهيرية من خالل أحد

واطن مصرى?». عروض هذه الفرقة وهو «ا
وبــعـــدهــا أسـس فــرقـــة أخــرى بـــاسم (اخلــيـــال الــشـــعــبى
واألراجوز) بـتمـويل هولـندى  كـما أسس أول نـادى مسرح
فى بيت ثـقافة بهتـيم.. وانطلق ناصر عبـد التواب - كمخرج
فــقــدم عـدداً كــبــيـراً من الــعــروض الـنــاجــحـة الــتى تــضـيق
ــســاحــة عن ذكــرهــا فى عـــدد من الــقــرى والــنــجــوع فى ا
محـافظات مـصر اخملتـلفة... ويـعّد ناصـر عبدالـتواب واحدًا
ثقف فى مصر. من أشهر وأمهر من قّدموا لعبة األراجوز ا
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سرح!! .. وأيامنا احللوة بداية مر السكرى مع ا
مـعروف اإلسـكـافى الذى يـحـاول تـغيـيـر أحوال

اجلزيرة فتنشأ بينهما قصة حب... 
تؤكـد مر أنها فـوجئت بترشـيحها من أجل
القـيام بهذا الدور وشعـرت وقتها بالقلق
ــرور الــوقـت اكــتــســـبت بــعض ولــكـن 
الـثــقـة فى نـفـسـهــا بـفـضل مـسـانـدة
جالل لـها وكذلك ماجد الكدوانى
وأيـــضًـــا عـال فـــهـــمى اخملـــرجـــة
ـنـفـذة لـلـعـرض وتـؤكـد مر ا
أنــهـا حتـاول أن تـبـذل أيـضًـاٍ 
قـصــارى جــهــدهــا فـى هـذا
خـــرج فى تـى تــ دور حـــ لــ ا
ة نــ كــ ـــ ورة  أفــضل صــ
ذا العرض من خالل هـ
مـــــنى أن تـــــ تـــــ لـــــذى  ا
قيقية يـكون بداية حـ
ا هـــــ دمـــــ قـــــ يــــــ ا  هـــــ لـــــ
ور بشكل مهـ لجـ لـ

. د يـــــــــــــ جـــــــــــــ

ثل ويغنى ..!! ماجد  الكدوانى 

أمـا «نـهى لــطـفى» فـتــقـدم شـخـصــيـتـ رئــيـسـيـتــ أمـام «مـاجـد
الـكدوانى» الـشخـصيـة األولى هى «شهـرزاد» التى تـروى حكـاية
«معروف اإلسكافى» والثانية هى «اجلنية الشقية - رفيف» التى

تظهر لإلسكافى ضمن األحداث.
وهـو الــدور الـذى رشـحت له مـن قـبل الـفــنـانـة «حــنـان تـرك» وقت

. بداية بروڤات العمل قبل عام
وعن اخـتيـارها لـلـدور تقـول نهى لـطفـى: كانت مـفاجـأة لى أن يتم
شـاركة فى عمل اخـتيـارى للقـيام بـبطـولة عـرض الذى أتـاح لى ا
لـلمـخـرج خالـد جالل وال أستـطـيع إخفـاء قلـقى الـشديـد من هذه
الـتجـربة الـتى تـمثل مـحـطة فـاصلـة فى مـشوارى الـفنى الـذى بدأ
سرح القومى أمر مـنذ فترة قصيرة فقيامى بـبطولة عرض على ا

مقلق.
سرح أمام فنان جاد وملتزم نـهى أكدت سعادتها بالوقوف على ا
ـمــثل الـذى يـشـاركه هـو مـاجــد الـكـدوانى الـذى ال يــبـخل عـلى ا
الـتـمثـيل فى عـمل واحـد بـالـنـصـيـحـة بجـانب ثـقـتـهـا الـكـبـيرة فى

اخملرج خالد جالل.
ـســرح بـكـلـيــة اآلداب جـامـعـة 6 نـهى لـطــفى تـخـرجـت فى قـسم ا
أكـتـوبـر دفـعـة 2005 والـتـحـقت بـعـد ذلك بـورشـة اسـتـديـو مـركـز
سـرحية اإلبـداع الفـنى لدراسـة التمـثيل وشـاركت فى العـروض ا
ركـز; مـنهـا «هبـوط اضـطرارى» و«أيـامـنا احلـلوة» الـتى قدمـهـا ا
من إخـــراج خــالـــد جالل بـــجــانـب عــدد آخـــر من الـــعــروض مع

اخملرج الشباب.

ان ب اإلسكافى وسندريلال إ
ان سـيد تقـدم دور اللبـيسـة اخلاصة بـالبـطلة والـتى تنضم ـمثلـة الشابـة إ ا
لـلمـمـثلـ بـعد أن يـكـتـشفـوا غـياب إحـداهن لـتـجسـد فى األحـداث شخـصـية
سرحى وصـيفة األميرة وفى نفس الوقت تشارك أيـضًا فى بطولة العرض ا
سرح القومى للطفل تأليف أحمد عبدالرازق وإخراج بتول "سندريلال" على ا
ان عن سـعادتها عـرفة. حيث تقـوم بدور زيزى شـقيقة سـندريلال... وتـعبر إ
سـرح القومى مع مخرج بـهذين العملـ فاألول تقف من خالله على خـشبة ا
مـتـمـيـز ونـص قـوى وكـذلك الـعـرض الــثـانى تـقـدمه لألطــفـال مع فـريق عـمل

متميز وتقدم من خالل العمل الغناء وتقد االستعرضات.
ان سيـد قد تخرجت فـى كلية احلـقوق جامـعة ع شـمس وكان لها كـانت إ
ـسـرحـيات نـشـاط مـتمـيـز فى مـسـرح اجلـامـعـة حـيث شـاركت فى عـدد من ا
ثلة على مستوى وحـصدت مجموعة من اجلوائز كان أهمهـا جائزة أفضل 

اجلـمهورية عن دور "جولنار" فى مسرحيـة "سكة السالمة" لسعد الدين وهبة
واخملـــرج شــادى ســـرور ثم شـــاركت بــعـــد تــخـــرجــهـــا فى مـــجــمـــوعــة من
ـسرح احلـر مـثل "ياسـ وبـهيـة" إخراج روال سـرح الـدولة وا ـسرحـيـات  ا
ـسـرح الهـنـاجر "حتب تـموت فـتال "الـبلـكـونة" إخـراج مـحمـد أبـوالسـعود 
ـسرح الـشبـاب "األولة فى الـغرام" إخـراج فؤاد إزاى" إخـراج إسالم إمام 
ــسـرح الــسالم... كــمـا قــدمت عــرض "حـكــاوى احلــرمـلك" مع عـبــد احلى 

اخملرجة عبير على...
ـان سـيـد فى اســتـديـو مـســرح مـركـز اإلبـداع الــفـنى حـيث كـمـا شـاركـت إ
ــركـز مــثل "هـبـوط الـتـحــقت بـالــدفـعــة األولى وقـدمت عــددًا من الـعــروض بـا
اضـطرارى" "أيامنـا احللوة" من إخـراج خالد جالل... وغيـرها من العروض

سرحية.        ا
ان سيد < إ

سـرحى ـلـحن الـشـاب هـشـام مـصـطـفى أعـرب عن سـعـادته بـالـعمـل فى الـعـرض ا > ا
اضـى على خشبة مسرح الطليعة «القدر» الـذى وضع موسيقاه و افتتاحه األسبوع ا
من تألـيف وإخـراج أشـرف عـزب وهو نـتـاج ورشـة عمـل استـمـرت ألكـثر من 6 شـهور
هشـام قال إن الـتجربـة أتاحت لـه تقد نـفسه كـمؤلف مـوسيـقى فى عمـل درامى يعـتمد

وسيقى بشكل رئيسى. على ا

ـسـرحــيـة عـلىّ عن طـريق مـخـرجـهـا خـالـد جالل ود. اقـال مـاجـد الـكـدوانى: عـرضت ا
أشـرف زكى رئيس الـبـيت الـفنى لـلـمسـرح وأكـدت حمـاسى لـلـمشـاركـة فى العـمل بـعد
انـبهارى برؤيـة خالد جالل اإلخـراجية لـهذا العـرض مع سعادتى بـالوقوف عـلى خشبة
ـسرح الـقومى الـذى يحـلم أى فنـان بالـوقوف عـليه لـعراقـته وتاريـخه وطبـيعـة جمـهوره ا

اخلاص..
سـرحـيـة شـخـصـيـة «مـعـروف اإلسـكـافى» هـذا الشـخص احلـالم الـلـكـدوانى يـقدم فـى ا
ـمتـلئ بـاألمل وال يـهـتم بنـفـسه قـدر اهتـمـامه بـإسعـاد اآلخـرين ويؤدى 6 أغـان ضمن ا
والعـمل يتـنوع ب سرحـية لـكنه من نـوع الغـناء الـدرامى بعـيداً عن الـتطـريب أحـداث ا

التمثيل والغناء واالستعراض.
سرحيـات منها «727» مع كـرم مطاوع و«شبورة» «الـكدوانى» قدم من قبل عـدداً من ا
مع سـمير العصفورى فى الـقطاع اخلاص وفى مسرح الـدولة شارك فى «ديوان البقر»
لـلـمـخـرج (كـرم مـطـاوع) و«الـعـار» مع مــحـسن حـلـمى إال أنه تـوقف عن تـقـد عـروض

مـسرحية مـنذ ما يقـرب من عشر سـنوات. وعن توقفه يـقول الكدوانى:
لم تـعـرض عـلىّ نـصـوص مـسـرحـيـة جـيـدة بـجـانب تـوقف
أكـثر من مـشـروع مسـرحى لظـروف إنـتاجـية حـتى جاءت
ـشاركـة فى «اإلسـكـافى» وأتـمـنى حتـقـيق جناح فـرصـة ا

نهى قلقانة من القومى..!!يتالءم مع اجملهود الذى بذلناه فى اإلعداد لهذا العمل.
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سـرح منـذ طفـولته; فـراح يتـعرف الفـنان مـحمـد طعـيمـة.. جذبـه ا
عـلـيه فى سـنـوات الـدراسـة األولى.. من خالل أسـتـاذيه صـاحـبى
الفضل عليه فى دخول عالم الفن وتبنى موهبته وتوجيهها توجيهًا
صحـيـحـًا وهمـا اخملـرجـان شعـبـان بـركـات وعزت زين من خالل
اشتـراكه معهمـا فى مسرحيـات األطفال بقـصر ثقافـة الفيوم وفرق

الطالئع بالشباب والرياضة.
واصل محـمـد دراسته حـتى تخـرج فى كـليـة الزراعـة جامـعة

أسيوط  ثم قرر أن يتفرغ كلية لفنه.
سـرح كان أهمها قام مـحمد بأدوار كـثيرة على خـشبة ا
» فى «بـيـر القـمح» إخراج بالـنـسبـة له دور «عم حـس
عـزت زين ودور «تـى چى» فى مـســرحـيـة «تى چى
وإخـــوته» إخــراج عـالء عــبــد الـــقــوى ودوره فى
مـسرحية «مش مـعقول» إخـراج عادل حسان
ومـســرحـيـة «بـكـره» إخـراج مــحـمـد جـمـعـة
ـتـرو» مع أحـمـد خـلـيل و«حـرب و«عـشـان ا

البسوس» إخراج محمد اخلولى.

ويقـول محـمد عن أدائـه: أنا أمـتلك طـريقـة خاصـة فى األداء أعتـمد
ـبـالـغـة فى األداء حـتى أدوار الـشر فـيـهـا عـلى الـتـلقـائـيـة وأكـره ا
ركـبة التى أحب أن أؤديهـا بدون مـبالـغة كـما أنـنى أحب األدوار ا

حتتاج جهدًا فى األداء.
ثل مصرى استـطاع محمد مؤخرًا احلصـول على جائزة أفضل 

فى مسابقة قناة النيل للدراما.
ويؤكـد دائما: أنا ابن الثقافة اجلماهيرية.. هى التى شكلتنى وتبنت

فنى.
مـحـمد طـعـيـمـة يـصور مـجـمـوعـة من اإلعالنـات الـتـليـفـزيـونـيـة هذه
األيام كـما يستعـد لعرض مسرحى جـديد «جناح التـبريزى وتابعه
قـرر أن يتم إنـتـاجه على مـسرح الـهـناجـر وكذلك قفـة» الذى مـن ا

يستعد إلخراج «أحالم اجلماجم» على مسرح النوادى.
ومـا زال طـعـيـمـة يـتـمـنى أن يـؤدى الـعـديـد من األدوار عـلى خـشـبة
ـســرح وخـاصـة دور الـشـاب فى «إحـنــا بـتـوع األتـوبـيس» والـذى ا
يعـتقد أنه من أهم األفالم والذى يحلم أن تتـم صياغته على خشبة

سرح. ا

حسام محيى
يخاصم التجارة
سرح  من أجل ا

مهدى محمد مهدى
يكره مركزية الثقافة

ــديــنــة شــبــ الــقــنــاطـر ولــد ســنــة 1980 
حـافظة القليوبـية ألب يعشق القراءة ويكتب
الــقـصــة الــقـصــيـرة وقــصص األطــفـال وعم
ـسـرح الـدولــة هـو مـنـصـور يـعــمل مـخـرجــاً 

مهدى.
اصطـحبه والده فى اإلجازة الصيفية ليمارس
درسى فعشق التمثيل سرح ا التـمثيل فى ا
ـسرح ألول مرة وشارك خالل وتـعرف على ا
رحـلة الـثـانويـة فى سبـعة عـروض كمـا أعد ا
رحلة «أوبـريت» عن إحدى قصائد فى نـفس ا

صالح جاه ومثّله أيضاً.
ـنـعه الــتـحـاقه بـكـلـيــة الـهـنـدسـة (جـامـعـة لم 
حـلـوان) من مــواصـلـة مـشــواره فـانـضم إلى

. سرح بالكلية وشارك فى عرض فريق ا
وبعد التخرج قام بتشكيل فرقة مسرحية حرة

مـع عـــــدد من
زمـــــــــــالئــــــــــه
أطـلقوا عـليها
اسم (فــــرقــــة
وجـــــــــــــــــــــــــوه
ــســـرحــيــة) ا
وخـاضوا بها
جتــــــــاربـــــــهم
األولـى عـــــلى
مــــــــــســــــــــرح
ســـــــاقــــــــيـــــــة
الــصـاوى فى
; 2004

حـيث قـدمـوا عـرض (الــعـدو فى غـرفـة الـنـوم)
لـلكاتب هـشام السـالمونى من إخراج مـحمد
رجب وفى الـعرض الثانى للـفرقة عمل مهدى
كـمساعد لإلخـراج وهو عرض (احك يا درَّة)

للكاتب أحمد مرسى.
وحتت إشـراف هشام السالمونى ومن خالل
فـرقة أخـرى قـدم (مهـدى) عـرض «الفـرافـير»
وكان هـذا الـعرض بـالـنسـبـة له جتـربة رائـعة;
حـيث أتيحت له مساحة حرة لالرجتال احلى
جـعـلـته يـلـتـحم أكـثـر بـاجلـمـهـور ومـرة أخرى
يـعمل كمـساعد مـخرج فى عـرض (الكراسى)
لــيـونــســكــو من إخـراج أحــمــد شــوقى وهـو
الــعـــرض الــذى شـــارك فى الـــدورة الـــثــالـــثــة
ـركــز الـثــقـافى ـبــدع بـا ـهــرجـان الــشـبــاب ا

الفرنسى يناير 2005.
استـفـاد كـثـيـراً من دراسـته احلـرة لـلـمـسرح
وقــراءاته لـ «سـتـانــسالفـسـكى وبــيـتـر بـروك
وفـيوال اسـبولـ وسعد أردش وأحـمد زكى
وصــــالح ســـعـــد وغـــيـــرهـم». ومع صـــعـــوبـــة
سرحية قرر عهد العالى للفنون ا االلتـحاق با
ـــمــــثل حتت االشـــتــــراك فى ورشـــة إعــــداد ا
إشراف الـفنـان أحمد كـمال باسـتوديو الـفنان
محـمـود حـمـيـدة واشـتـرك فى عـرضـ لـبيت
ثـقـافـة شـبـ الـقـناطـر هـمـا: (آخـر الـفـرسان)
إخـراج حـسـام الـغـمرى و(دم الـسـواقى) من
إخـراج مـحـمـود الـصـواف يـتـمـنى مـهـدى أن
يقـوم الـفن بدور حـقيـقى فى خـدمة قـضايـانا
وأن يـقف أمــام كل من يــعـبـث بـأقــدارنـا وأن
يـعرى كل زيف وكـذب ويسـمو بـأذواقنـا كما
يحـلم بوجود فـرقة مسرح مـتجول جتوب قرى
ومـدن مـصـر لـتـقدم عـروضـهـا اجلـيـدة ومن
اآلخر.. مـهـدى يـكره مـركـزيـة الثـقـافـة التى -
عـلى حـد قـوله - حتـرم الـكـثـيـر من أبـنـاء هذا

الشعب الكثير من حقوقهم.

ناصر عبد التواب «بّنا ومناول»

محمد خليفة.. والشغف بالتاريخ
نـبـتت داخـله بـذور الـفن مـبـكـراً حـيث نـشـأ فى أسـرة فـنـيـة غيـر أنـه لم يـكـتسـب جرأة

االقتحام إال فى اجلامعة فالتحق بفريق التمثيل بها.
حـصل «محـمـد خـلـيـفة» عـلى أكـثـر من جـائـزة فاخـتـاره زمالؤه لـيـكون مـخـرجـاً لـعرض
(هانـيبال) الذى كتبه زميل الدراسـة أيضا «محمد جمال» لفريـق التمثيل باجلامعة. وقد
ركـز خلـيـفة فى هـذا الـعرض عـلى نـفسـية اجلـنـود وآالمهم ومـشـكالتهـم اخلاصـة جداً

لوك. أثناء احلرب والتى ال يهتم بها القادة وا
تلقى كما يعشق مـحمد يفضل الواقعية فى اإلخراج ويراهـا األكثر وصوالً إلى ا
الـعروض الـتـاريخـيـة التى حتـتـوى على صـراع حـيث تبـرز إمـكانـاته الـفـنيـة; وهو
يـرجع الـفضـل فى اجلوائـز الـتى حـصل عـلـيـها إلـى أسرته الـتى اكـتـشـفت مـوهـبته

وشجعته ووقفت بجانبه.
يـسـتـعـد خـلـيـفـة هـذه األيـام إلخـراج عـرض يـتـحـدث عن الـسـلـطـة الـفـاشـيـة فى إطـار
تـاريخى يـستـلـهم شخـصـيات مـثل «نـيرون ومـوسولـيـنى » وغيـرهـما من الـشـخصـيات
الـتاريـخيـة الـتى تكـتنـز بـالكـثيـر من الـدراما الـساخـنـة التى تـصـنع حتوالت جـذرية فى
زمـنهـا وهى الـشخـصـيات الـتى تـدفع محـمد - عـلى حـد قولـه - إلخراج أفـضل ما

عنده.
سرحية لدراسة اإلخراج عهد العـالى للفنون ا خـليفة قرر االلتحاق با

ـيـة وذلك لــيـحـقق من خالل بـصـورة أكــثـر تـخـصــصـيـة وأكــاد
زيـد من اإلتـقـان فى عروضه حـيث يـحـلم بأن الـدراسـة ا

يزاً له. تلك رؤية وطابعاً خاصاً و

عفت بركات

أمانى السيد أحمد محمود احللوانى

أحمد طه
أوقعه الديكور  فى

 « الفخ»
دخل أحــمــد طـه عــالم الــفن
ـعـهـد الـفـنون مـنـذ الـتـحق 
يـة الفنون ـسرحية بـأكاد ا
قــــسم الـــديــــكـــور من خالل
اشـتـراكه كمـنـفـذ ديـكور مع
مـــحــمــود خــلــيل ثم تــوالت
أعــمـالـه بـعــد ذلك من خالل
الـتصـمـيم والتـنـفيـذ ألعـمال
كــثــيــرة أولــهــا كــان ديــكـور
مـــســرحــيــة «الــفخ» إخــراج
هناء عبد الفتاح ومن أيامها
أصـبح الــديــكـور «فــخـا» لم
يــســـتـــطع اإلفالت مـــنه إنه
الـــفخ الــذى يــحـــبه ويــهــوى
الـبــقـاء فــيه وهـكــذا  صـمم
بـعد الـفخ ديـكور مـسرحـية
«مـلـحــمـة الــسـراب» إخـراج
عــــــمــــــاد يــــــوسـف وكــــــذلك
مسرحية «ماالتستا» إخراج
إيــــهـــــاب نــــصـــــر وتــــوالى
تــــصـــمـــيـــمـه لـــلـــديـــكـــورات
ـسرحية.. «أطياف حكاية» ا
إخـــــــراج مـــــــحــــــمـــــــد عالم
واحلــــاصـل عــــلـى مــــراكــــز
عـديــدة من خالل مــهــرجـان
اجلـــامــــعـــات هــــذا الـــعـــام.
ــمــلــوك مــســرحــيــة «رأس ا
جـابـر» إخـراج أسـامـة عـبـد
الــــلـــطــــيف «ونـس الـــلــــيل»
إخـــراج نــهــال أحـــمــد أمــا
أمـنــيــة طه فــهـى أن يـصــمم
ديــكــور مــســرحــيــة «أحـدب
نـوتردام» وديـكـور مسـرحـية
«فى تـمـام السـاعـة الـثـانـية»

حملمود عبد الفتاح.
ويـؤكــد أحــمــد طه أن مــثــله
األعـلى هـو دكــتـور مـحـمـود
سـامى الذى تـعلم عـلى يديه
الــكــثــيـــر من خالل تــنــفــيــذ
بـــعض األعـــمـــال مــعـه مــثل
ديـكور مسرحيـة «كاليجوال»
هرجان والتى شاركت فى ا
ـصـرى الـقـومى لـلـمـسـرح ا
هـذا الـعـام كـمـا نـفـذ أيـضـا
ديـــكــور مـــســرحـــيــة «احلب
والـــســيف» إخــراج مــحــمــد
الـــشـــبــراوى عـــلى مـــســرح

قصر روض الفرج.
ويـــســـتـــعــد طـه هـــذه األيــام
لـتصـمـيم ديـكور «هـانـيـبال»
لالشـتــراك به فى مــهـرجـان

جامعة القاهرة القادم.

هـو حـسـام مـحــيى عـضـو فـرقـة
ـسرح بـقصـر ثقـافة الـشرقـية ا
الـذى ظل شغوفـاً بالتمـثيل حتى
واتـــــته الـــــفـــــرصـــــة فــــأمـــــسك

بتالبيبها ولم يتركها تمر.
شــــــــارك فـى الــــــــعــــــــديـــــــــد من
ــسـرحــيـات بــأدوار مـتــنـوعـة ا
مـنهـا دور «القـاضى» فى عرض
«مـجـلـس الـعـدل» و«جنـيب» فى
«رصـــاصــة فـى الــقـــلب» ضــمن
ســهـرة قـدمـتـهـا فـرقـة الـشـرقـيـة
بــعـــنــوان «لـــيــالى احلـــكــيم» من
إخـــراج عـــمـــرو قـــابـــيل والـــتى
شـاركت بـهـا الـفـرقـة فى الـدورة
الــثــانــيــة لــلــمــهــرجــان الــقــومى
لـــلـــمــــســـرح كـــمــــا شـــارك فى
عـروض أخــرى مــنــهــا «الــكالب
األيـرلنـدى» و«فـوت علـيـنا بـكره»

و«احلوائط».
حـــصل حــــســـام مـــحــــيى عـــلى
ـثل فى مـعـظم جـائـزة أحـسـن 
ـهـرجـانــات الـتى شــارك فـيـهـا ا
بـالتمـثيل; مـنهـا مهـرجان نوادى
ى ــهــرجـــان الــعــا ــســـرح وا ا
لــلــمــســرح عن دوره فى عــرض
«نـــوارنـــدوت» وعـــلى مـــســـتــوى
جـامــعــة الــقــاهــرة عن دوره فى

عرض «عودة خوفو».
كـــمــــا أخـــرج حـــســــام عـــدداً من
الـــعـــروض الـــتـى أثـــبت خاللـــهـــا
مـقـدرته -كـمـخـرج - الـتى ال تـقل
عن إجـادته فى الـتـمـثـيل من هـذه
الـعــروض «اخلـديـوى» و«الـكالب
الئــكــة» األيــرلــنـــدى» «أقــنــعــة ا
«وسـام الـسـيـد الرئـيس» و«أوديب

يحكم العالم».
ويـتـمـنى حـسـام أن يـسـتـمـر فى
زيد من األعمال ـسرح ليقدم ا ا
الـــتى تــرضى طـــمــوحه الـــفــنى

وتعجب اجلمهور.
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معروف اإلسكافى واجلـميالت  على القومى!!
سرحى «اإلسكافى ملكا» للكاتب سرح القومى يتم حاليا تقد العرض ا على خشبة ا
اضى بعد يسرى اجلندى واإلخراج خلالد جالل العرض  افتتاحه مساء  اجلمعة ا
... كتب سلسلة من التأجيالت حيث كان مفترضاً أن يفتتح العرض منذ أكثر من عام
أشعـار العرض د. مـصطفى سلـيم موسيـقى وأحلان هيثم اخلـميسى والـديكور حلازم

شبل وصمم استعراضات ضياء ومحمد..
طروح فى عاجلـة مغايرة عن ا فى «اإلسكافى ملـكا» اختار خالد جالل تـقد العرض 
مـثـلـ يسـتـعـدون لتـقـد فـيلم سـيـنـمائى فى نص يـسـرى اجلـندى... مـجـمـوعة مـن ا

سرحية; لذلك شاهد اخليالية التى تتضمنها ا محاولة للتغلب على مشكالت عدد من ا
واد الفيـلمية التى يتم استعـان خالد جالل باخملرج التـليفزيونى خالـد شبانة لتنـفيذ ا

سرحية على شاشة سينمائية كبيرة. عرضها خالل ا
اإلسـكافى مـلكاً بـطولة جنم الـكوميـديا ماجـد الكـدوانى وعدد من الوجـوه الشابـة منهم
ــان ســيــد يـوسـف فـوزى مــحــمــد رضــوان يـوسف نـهـى لـطــفى مــر الــســكـرى إ
ان حتدثوا لـ «مسرحنا» عن جتربتهم مع إسماعيل.. ماجد الكدوانى ونهى ومر وإ

اإلسكافى وكواليس العمل بالعرض.

< محمد عبد اجلليل

رغم دراســتـهــا لـلــحـقــوق إال أنـهــا لم تــفـكــر عـلى اإلطالق
بالـعـمل فى هذا اجملـال... واسـتهـواهـا العـمل الـسيـنـمائى
ـعهـد السـيـنمـا لـكن جاء منـذ البـدايـة وأرادت أن تلـتـحق 
رفـض أهـلــهــا لــذلك حـائـالً دون حتـقــيق حــلــمـهــا بــالــعـمل
كمـخرجة سـينمـائيـة حتى سافـرت لدولة اإلمـارات وعملت
الحة الـبحرية ثم عادت لـلقاهرة لتذهب لفـترة فى مجال ا
شـاهدة مسرحيـة "أيامنا احللوة" مع ركـز اإلبداع الفنى 
أصـدقــائـهــا... ومـنـذ ذلـك احلـ قـررت أن تــبـدأ عالقــتـهـا
ـسرح من خالل مركز اإلبداع الفنى.. فالتحقت بالدفعة با
ـركـز وشـاركت فى الـعرض الـثـانـيـة السـتـديو الـتـمـثـيل بـا
الــراقص "عــنــبـر  رقم « 1 » من إخــراج ضـيــاء ومــحــمـد;
ــهــرجــان الـــقــومى الــثــانـى لــلــمــســرح الــذى عـــرض فى ا
" تــشـارك فى "اإلســكــافى مـلــكــا" حـيث ــصـرى... "مــر ا
رشــحـهــا اخملــرج خـالــد جالل وهــو الـدور الــذى كـان من
فـترض أن تقـوم به فى البدايـة "ريهام عـبدالغـفور" مر ا
تـقــوم بـدور "قــوت الـقــلـوب" األمــيـرة الــراقـيــة الـتى تــقـابل
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ـسـرح الـشـعـرى عـنـد أحـمد اجلـيـار إلى أن الـكـتـاب نـاقش أيـًضـا ا
شـوقى وبـاكـثيـر وعـبـدالـصـبور حـتى فـاروق جـويـدة وكـذلك مـسرح
مـحمـود دياب وأكـد أن هـذا الكـتـاب يعـد مـرجعًـا مـهمًـا ألى باحث

سرح. فى ا
د. مـــحــمـــد صـــادق قــال إن الـــكــتـــاب يــؤصل
للـمسـرح العـربى ويبـحث فى جذوره ونـشأته
كما يتـعرض بالتـحليل لنمـاذج مسرحيـة بنيويًا
وتــاريــخـيًــا ويــخـتــلف د . صــادق مع اجلــيـار
الذى يـرى أن للـمسـرح العـربى جذورًا تـراثية
بـينـمـا يـؤكـد صادق أن هذا غـيـر صـحيح إذ
ـــســرح الــعــربـى قــد تــأثــر بـــشــكل كــامل إن ا
بالروافد الـغربية وإنه قام عـليها مـنذ احتكاكه

سرح الذى جاءت به احلملة الفرنسية. با
وعبر د. صالح حسن عن إعجابه بالفصل الثالث
سرح السكندرى ومدى ؤلف حلركة ا من الكتاب واخلاص برصد ا
ـسرح الدمـياطى فى مالمـحه اللغـوية الـشعريـة والنـثرية تشـابهه مع ا
هـمة من كتاب ـكان كذلك رصده لـلعنـاصر ا من خالل رصده لبـنية ا
ـسـرح الـسـكـنـدرى وهـذا ما يـجـعل الـكـتـاب مـرجـًعـا مـهـًمـا فى هذا ا

السياق.
فى النهايـة علق د. اجليـار قائًال : إن كتابه مـحاولة مخـلصة منه
سرح العربى وتـأكيد هويته وقدمه وهذا ما حاوله فى للدفاع عن ا
ـعـنى كـلـمـة الـبـاب الــثـانى من الـكـتـاب من خالل مـحــاولـة حتـديـده 
صـريـة والشـاميـة التى مـهدت سـرح" لـغوًيـا ثم رصده لـلروافـد ا "ا

سرح العربى. لظهور ا

عندما كثرت علينا األسئلة.. فكرنا فى رأفت الدويرى!
.. طائفـة من أسئلـتنا كانت حـول التألـيف.. طائفة أخـرى كانت حول اإلخـراج. والدويرى يسـتطيع اإلجـابة على الطـائفت
صـرية والعربـية.. وأكثـر من ذلك: همومه التى سرحـية ا فهو مؤلف ومـخرج.. وهو من اجلـيل الثانى من رواد احلـركة ا
جتلت فى مـعظم أعـماله: تعـميق الـهوية بـاستـلهام الـتراث الكـتشـاف القوى الـفاعـلة احليـة القـادرة على أن تعـيد إلـينا

ة. طمورة حتت ركام التشوهات الذى أحالته علينا موجات التغريب والعو ذاتنا احلضارية ا

الــكــاتب اجلـاد مــلــفـوظ.. ومــســرحـيــاته مــرفــوضـة لــصــالح الـغث
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سرح العربى ... ابن م بالظبط?! ا

< مدحت اجليار

على حـد قوله  – إلى تالـيف هذا الـكتـاب فى محـاولة مـنه للـبحث
عن مسرح حقيقى وهو ما وجده فى  مسرح الثقافة اجلماهيرية
سرح الوحيد كـما يقول اجليار الـقادر على احلياة رغم ضآلة ا

إمكاناته..
د. حسـام عـطا قـال : إن الـكتـاب يرصـد مـشكـلة
ــسـرح فى الــعـالـم الـعــربى عـلى تــأخـر ظــهـور ا
الــرغـم من مــعـــرفـــة الــعـــرب لـــبــعـض الــظـــواهــر
ـسرح  بشكله الدرامية ويؤكـد أنهم لم يعرفوا ا
الــصــحــيح إال مــتــأخــرًا جــدًا ويــرى د.عــطــا أن
الــكــتـاب يــعــد إضـافــة نــقـديــة من حــيث اتــبـاعه
سرحى للمنهج العلمى فى تأصيل حياة النص ا
ــســرح الــعـربـى األول وحـتى اآلن مــنــذ جـذور ا
ـزج ب ـبـكر إلى ا ـيل الـعربى ا وإلشارته إلى ا

الغـناء والـرقص والـفنـون االستـعراضـية بـاعتـبار
ــزج ذائـقـة أسـاسـيـة لــدى اجلـمـهـور الـشــعـبى الـعـربى.. ذلك ا
وأكد د. عـطا أن الكـتاب يـعد فعالً ثـقافـيًا صادمًـا كمـا يشكل
إضــافـة حـقــيـقـيــة خـاصـة فـى مـبـحــثه عن "الـتــعـازى" وقـراءته

للنصوص الفارسية األولى وإشارته إلى مصادرها.
أمــا د. شـريف اجلــيـار فـقــد أكـد أن الـكــتـاب يــحـتـوى عــلى نـظـرة
ـسرح العـربى وجذوره على صـعيديه الـنثرى موسوعـية ألصول ا
ــســرح عـنــد الــفـراعــنــة مـرورًا والـشــعــرى حـيث رصــد نــشـأة ا
ـسـرح ـسـرح بـطــريـقـتـهم إلى تـطـور ا بـالـيــونـان الـذين صـاغـوا ا
العـربى بأشـكاله اخملـتلـفة مـن نصـوص التـعازى الـشيـعيـة وخيال
الــظل وبــابـات بن دانــيــال... وكـيف مــهــدت هـذه األنــواع لـظــهـور
صـرى والعربى وأشار د. شريف سـرحى فى اجملتمع ا الشكل ا

ـسرح فى نـدوة أقـيـمت بـنادى دار الـعـلـوم تـمت مـناقـشـة كـتـاب (ا
الـعــربى) الـصـادر ضـمـن إصـدارات دار الـتـحــريـر من تـألـيف د.
مدحت اجليار أستاذ النقد األدبى بـكلية اآلداب جامعة الزقازيق
بــحـضـور د. حـسـام عــطـا أسـتـاذ الــنـقـد بـتـربــيـة عـ شـمس د.
قارن بآداب بنى سويف د. شريف اجليار أستاذ النقد واألدب ا
سرحية د. عهد العالى للفنون ا سرح فى ا حسام عقل أستاذ ا
مـحـمـد صــادق األسـتـاذ بـقـسم الـلـغـة الـعـربـيـة جـامـعـة مـوسـكـو

نعم شلبى. ود.صالح حسن وقدم الندوة األديب عبد ا
ـثل حالة فى البدايـة استـعرض د. اجليـار كتابه مـشيرًا إلى أنه 
ـسـرحى بـتـجـلـيـاته فى الـتـراث الـعـربى وحـتى بـحث وراء الـنص ا
وقتنا الراهن مؤكدًا أن الكتاب فى فصوله األربعة يحاول اإلجابة
سرح إال فى العصر اذا لم يعرف العرب ا عن سؤال مهم وهو : 

احلديث..?!
ــتــلــقى الــعــربى اعــتــاد أن يــتــلــقى الــدرامـا أشـار اجلــيــار أن ا
الشفاهـية أو اخلطابـة إلى أن حدثت حادثة مـقتل احلس هذه
أساة التى حـرضت على كتـابة أول نص درامى عربى ثم جاء ا
ـعـروفـة وبعـد ذلك بـعـد ذلك (خـيـال الـظل) بـأشـكـاله الـدرامـيـة ا
ـصر والـشام فى سـرح مع االحتالل الـفـرنسى  عرف الـعـرب ا
القرن التاسع عشـر وقاموا - منذ ذلك التاريخ  – بتحويل هذا

سرح الوافد وصياغته فى أشكال عربية. ا
ويـسـتكـمل د. اجلـيـار عـرضه الـتـاريخى مـشـيـرًا إلى بـروز ظـاهرة
ـصرى فى الـقرن الـعشـرين حيـث نشأ ـسرح ا التـخصص فى ا
ــســرح ــســرح الـــغــنــائـى واألوبــرالى ومـــســرح األوبــريـت  وا ا
سـرح فى اخلمـسيـنيـات هذا قـبل حالة الشـعرى حـتى استـوى ا
االحـتـضار الـتى يـعـانـيـها اآلن تـلك احلـالـة الـتى دعت اجلـيار – 

سـرحياتى ومع ذلك فـأنا أتمـنى أن يتـحمس مـخرج آخـر 
وأن يقـدمها بشرط أن ال يذبحها ليستعرض عضالته على

حسابى.
هل تعتبر نفسك ابنا للثقافة اجلماهيرية?

يــســـعـــدنـى أن أعـــتــبـــر نـــفـــسـى ابن الـــثـــقـــافــة
اجلمـاهيريـة كمـخرج فلـقد انتـدب وزير الثـقافة
آنذاك د. ثروت عكاشة مجموعة من شباب هيئة
سـرح اسـتـجـابـة لـطـلب من سـعـد الـدين وهـبة ا
وللـفـنان حـمدى غـيث عـندمـا كان مـديراً إلدارة
ـســرح بـالــثــقـافــة اجلــمـاهــيـريــة وقــامت هـذه ا
اجملمـوعـة من الـشـبـاب بإخـراج مـسـرحـيات فى
احملـافـظـات اخملــتـلـفـة وكـانت هـذه فـتـرة ذهـبـيـة
ـسـرح األقـالــيم ومن اخملـرجــ الـذين أبـدعـوا
فى هــذه الـفــتـرة: مــحـمــد سـالم عــبـد الــرحـمن
الـشـافـعـى عـبـاس أحـمـد مـاهـر عـبـد احلـمـيـد
والــراحل حــافـظ أحــمــد حــافظ والــراحل عــبــد
الــغــفــار عــودة وفى اجلــيل الــتـالـى جـاء رءوف
األسيـوطى محـمد حـسنى بشـارة نبـيل يحيى
ولـقـد أخـرجت أول مـسـرحـيـاتى «الـغـائب» عـلى
قصود مسـرح الطليـعة من تألـيف جمال عبـد ا
وكــان هـذا مع نــكـســة يـونــيه وظــهـور مــا سـمى
ـسـرحـيـة كـانت عن وقتـهـا بـدولـة اخملـابـرات وا
ـسـرح اعــتـقـال مـنــاضل سـيـاسى ثـم أخـرجت 
الـطـلـيـعة أيـضـا «هـنـرى الرابـع» لبـرانـديـلـلو ثم
«الـــنـــاى الـــســـحـــرى» لـــبــيـــتـــر شـــيـــفـــر وآخــر
مـسـرحـيــاتى قـبل الـتـقـاعـد كـانت «جـويـا» كـمـا
أخـرجت مسـرحـيـاتى «والدة متـعـسرة» و«ثالث
ورقــات» ثم «مـــتــعــلق من عــرقــوبه» وأخــرج لى
فهـمى اخلولى «شـكسـبيـر فى العـتبـة» الطريف
ـسـرحـيات أن غـالـبـية مـسـرحـيـاتى باسـتـثـناء ا
التـى أخرجـتـهـا لـنفـسى لم تـقـدم عـلى مـسارح
البـيت الفـنى للمـسرح حـتى «قطة بـسبع ترواح»

احلاصلة على جائزة الدولة التشجيعية 1983.

ـصـالـح الـتـابـعـة إداراته وا
له حلــضـور هــذه الـعـروض

وكـــان ذلك يـــســـاعــد عـــلى اجـــتــذاب اجلـــمـــهــور
لـلمسـرح أمّا اآلن فإنك ال تـرى أحدا من مديرى
ـــديــريـــات أو من مــديـــرى الــقـــصــور يـــحــضــر ا
الـــعــروض الـــتـى تــنـــفـــذ فى مـــوقـــعه فـــتـــعــرض

سرحيات على صبية احلى فى الغالب. ا
سرح إلى بلورة وكيف نصل من خالل ا

شخصيتنا احلضارية?
سرح احلفـاظ على الشخصية القومية أو الوطنية فى ا
ـبدعون باسـتلهام تراثـهم الشعبى من يتـطلب أن يقوم ا
حـكــايـات وأسـاطـيـر واحـتــفـاالت وأغـان وغـيـر ذلك من
عنـاصر الـهوية الـتى تمـيز ب شـعب وآخر كـما حدث
سـرح األيرلـندى حيث قـام كتابـها: سيـنج وليتس فى ا
وجريـجورى باستلهام تراثهم لـيحافظوا به على هويتهم
حـمـايــة لـهـا من الـذوبــان فى الـهـويـة اإلجنــلـيـزيـة وأنـا
كـكــاتب مـصــرى قـمت بـاســتـلـهــام األسـطـورة األم فى
الـتـراث الـفـرعـونى (إيــزيس وأوزوريس) ووظـفـتـهـا فى
أكـثر من نص مـسرحى مـثل: «قطـة بسبـع ترواح» على
ستوى العـربى استلهمت مقامات ثال وعلى ا سبـيل ا
احلريـرى والـهمـذانى وقدمت مـسرحـية عن أبى حـيان
التـوحيدى من مـنظور مـعاصر فـقد كان كـاتبا مـلفوظًا
من مجـتمعه ألنه جاد وهـو ما يحدث حالـيًا مع الكتاب
اجلادين تـرفض مـسرحيـاتهم لـيقـدم الغث والـرخيص

مجاملة أو استجابة البتزاز..
اذا تخرج مسرحياتك بنفسك? و

ـؤلف مـسـرحـيـاته لـيس بـاألمـر اجلـديـد وليس أن يخـرج ا
ـًا لم يـكن هـنـاك «اخملـرج» فـأيـسـخـيـلـوس بـدعـة فـأسـاسـ
وسوفـوكلـيس وأريسـتو فـانيس كـانوا يـكتـبون ويـخرجون
مسـرحـياتـهم ولم يظـهـر اخملرج إّال فى الـعصـر احلديث
ـسرحى سـرح ويـعتـبـر نفـسه مـؤلف العـرض ا ليـحتـكـر ا
ـيـته ـا يـذبــحه عـلى مــذبح أنـانـ ـؤلـف وأحـيـانـ ويـهــمل دور ا
كـمـخـرج ولـهـذا كـنت أخـرج مـسـرحـيـاتى خـاصـة وأنـنى
بــدأت كـمــسـاعــد لإلخـراج فى مــسـرح اجلــيب فى نـادى
السـيارات الـذى احتـرق وعنـدما شـرعت فى الكـتابـة كنت
ـمثل سـرح وأنا أتـصـور كيف يـؤدى ا أكتـب من منـظـور ا
سرح حواره كـتبت وأنا على معرفة تامة بأسرار خشبة ا

جيـدة تخدمهم وتظهر إمكاناتهم بدون مجامالت
(إالّ فيـما ندر) ولـكن مشـكلة الـثقافـة اجلماهـيرية
دة هى قـصر مدة عروضها حـيث يقدم العرض 
أسـبوع أو أسـبـوعـ علـى األكثـر وبال جـمـهور
وأنـا هـنـا أذكّـر بـتـجـربـة سـعـد الـدين وهـبـة ح
ـســرحــيــون فى عــهـده يــوجــهــون الــدعـوة كــان ا
ا يجعله حلضـور أعمالهم للـمحافظ شخصـياً 
ــا يــقـدم فى مــحــافــظـتـه فـيــدعــو جــمـيع يــهــتم 

ا وهكذا فإن أسئلتنا لم تقتصر على الطائفت وإ
نـبتت لـهـا طوائف أخـرى.. وإن كـنا لم نـحـصل على

كل اإلجابات من رأفت الدويرى!
صرى اآلن? سرح ا كيف ترى حال ا

ــصـــرى وأزمــتـه أصــبح ــســـرح ا احلــديـث عن ا
ثـقـيالً وبال جــدوى ألن كل مـا نـكـتــبه ونـقـوله ال
ـسـرح ـعـنـيـ بـشـئـون ا يـسـتـجــيب له أحـد من ا
وقـيــاداته فى بــلـدنــا فـهـنــاك وهم يــسـيـطــر عـلى
ه اآلن مسرح الكـثيرين منهم هو أن ما يتم تقد
سـألة بالـكم وليس بـالكيف حقـيقى ويـقيسـون ا
واحلقـيقـة أن غالبـية مـا يقدم عـلى مسـارح البيت
الفـنى يقدم إمـا مجاملـة لبعض الكـتاب أو خوفا
من هـجـوم الـبـعض اآلخـر فى اجلـرائـد فـعـنـدمـا
سرحيات تكتشف فقرها الدرامى حتضر هذه ا
وعـدم تـنـوعـهـا وتـقـلـيـديـتـهـا الـفـجـة.. وأنـا أدعـو
ــشــاهــدة هـذه الــوزيـر الــفــنــان فــاروق حــســنى 
الـعــروض أو تــشــكــيـل جلــنـة مـن كــبــار الــنــقـاد
تـابعتها وتقد التقارير الفنية عنها حتى يزول
الـوهـم بـأن مــا يـقــدم هــو مـســرح حــقـيــقى يــلـيق
ــصـر وحــضـارتــهـا وتــاريـخــهـا مع االعــتـراف
بـوجـود بـعض األعـمـال اجلـيـدة الـتى تـعـرض من
لك» ـلك هـو ا ح آلخـر ولـكـنـهـا قلـيـلـة مـثل «ا
ـلك لير» ولـكن زهرة واحـدة  - أو زهرت - و«ا
ال تـصـنع ربـيـعـاً مـسـرحـيـا; ولـذلك فـإنـنـا نـطـالب
سـرحية وزير الـثقـافة من أجل تـنشـيط احلركـة ا
ـسـرح احلـقـيقى بـتـشـكـيل جلـان قراءة وتقـد ا
سرحيات ومكـاتب فنية حقيقية جتيز اجليد من ا
ـسـرحـيـة بـآراء هذه فقـط وأن تلـتـزم الـقـيـادات ا
اللـجـان.. فلـيس هنـاك رؤيـة لدى بـعض القـيادات
سـرحـية وأحتـدى أن يقـدم رئيس الـبيت الـفنى ا
ـدة عـام فـقط وأن يـلـتزم لـلـمـسـرح خـطـة كـامـلـة 
ــظــلــة عـلى بــهــا فــهـنــاك مــســرحــيـات تــهــبط بــا
ــســارح رغـمــا عن إرادة مــديـرى الــفـرق وفى ا
مـــقـــابل هـــذا ال يــجـب أن نـــنــكـــر دور الـــثـــقـــافــة
ـسـرح اجلـيـد واألجود اجلـماهـيـريـة فى تـقد ا
وهــذا بـــســبب روح الـــهــوايــة الـــتى يــتــمـــتع بــهــا
فـنــانـوهـا فـنــرى اخملـرجـ يـخــتـارون نـصـوصـا

< رأفت الدويرى

عفت بركات

حاوره : محسن العزب 

تنج        : حسن  ما هي ? 
هزيـــــاو : جوهرة كبيرة . 

تنج        : أوه  جوهرة كبيرة . حسن جداًِ
كيه        : حقاً  هذا شئ حسن جداً .  

تنج       : هاتها هنا ألراها . 
هــزيــــــاو : ( يـعــطي إشــارة لـكــوي يـنج )

أخرجي    اجلوهرة يا بنت . 
تنج       : بسرعة . 

هــزيـــــــاو : خــذ هــذه  ( هـــزيــاو وكــوي يــنج
يـخرجـان سيـفيـهمـا ويقـتالن تنج

وكيه ) . 
هزيـــــاو : ال تخافي أيتـها الطفلـة . تعالى معي

. وسوف نؤدب اجملموعة بكاملها . 
كوي ينج : حاضـر يا أبت  . ( يـخرج هـزياو .
   يـــأتي الـــبـــلــطـــجـــيـــة األربـــعــة
ويــقـــاتـــلـــون وي يــنـج ولــكـــنـــهــا
جتـعلـهــــــم يـتـراجـعـون ) .( يأتي
ـالكـــمــــ  ويـــدفــــعـــهـــا رئـــيس ا
لـتـتـقـهـقـر  – هـزيـاو يـدخل ثـانـيـة
الكــــمـــ    ويــــجــــعـــل رئــــيس ا
يتقهقر . يـأتي بلطجيان ويهزمان
من  هــــــزيــــــاو  يــــــدخـل رئــــــيس
الكم  ثانيـة   ويتقاتل ثانية . ا
كـوي ينج تـدخل ثانـية وتـقتل هي
ـالكــــمــــ ). وهــــزيـــــاو رئــــيس ا

(ويخرجان ) .

هوامش 

( 1) العـبـارات ب األقـواس الـتي بهـذا الـشكل "

 " تلقي أو تغني . 
 ( 2)  يالحظ أنه يشيـر إليه بقوله  "  heباحلروف

ائلة " عالمـة على االحتقار الصغيـرة ا
ترجم ) .  ( ا

 (3) اجلملة في األصل    Raving sopوهي ال تعني

شيـئاً إذ أن كـلمة  Ravingتعنـي مخرف
وكلمة  sop تعني عصارة  وواضح أن
اجلمـلة مـسخ لـكلـمة  River Serpant أي

ترجم ) .   ثعبان النهر ( ا
 ( 4 )   يــتـكــلم تــنج الجن هــنــا أيــضــا عن الــنــمـر

ـائـلة األصيـل بقـوله   he بـاحلـروف الـصـغـيـرة ا
عالمة على االحتقار .  

 ( 5)الكلمة في األصل   Curl – up tightوهي تعني

ـتـني  وكـلـمة شـيـئـا  إذ أن كـلـمة  Curlتـعنـي ا
ــشـدود ومن ــتــمــاسك وا    -Curl – tightتـعــني ا

Sur- الواضح أنها حتـريف لكلمـة النمر األصيل
ly Tiger  . 

 ( 6 )  يالحظ أن كلـمة دعـوتنا  Calledمكتـوبة في

األصل بحـروف مـائـلـة دون  بـقيـة الـعـبـارة داللة
على التفخيم

 ( 7) خوار البقر كان يعتبر عالمة نحس . 

ME ( 8) تكتب أنا في األصل باحلـروف الكبيرة 

عالمة على التعظيم . 
 ( 9) في الصـ اإلقطاعـية كـان األطفـال يعـلقون

قالدة عادة لتبعد عنهم األرواح الشريرة . 

نتظر .   ا
كوي ينج : ولكن ماذا عنك يا أبت ? 
هزيـــــاو : ال داعي ألن تقلقي على . 
كوي ينج : ( صارخة ) أوه  أبي . 

هزيـــــاو : كفي عن الـصـراخ . أيتـهـا الطـفـلة .
 عندما نصل إلى هناك افعلي كما قلت
   إذا قـــلت  لك اشــــتـــمـــيـــهم إذن    

   فاشتميهم . 
كوي ينج : حاضر يا أبي . 

هزيـــــاو : إذا قلت لك اقـتلـيهم  إذن فـاقتـليهم
كوي ينج : حاضر يا أبي . 

هزيـــــاو : ( يصالن لـبوابه مالك األرض ) ها
يـــــرتـــــديــــان   نــــــحن وصــــــلــــــنــــــا  ( 

سترتيهما )  .  
هزيـــــاو : ( ينادي ) أال يوجد أحد هنا ? 

الكم ضاحكا)             ( يدخل رئيس ا
الرئيس : من هذا ? ( يفتح الباب لكنه يقفز
  للخلف عـندما يري من هو ) أيها
       الـسـيــد  هـذا كـثــيـر جـدا  – هل

جئت    لتضربني في بيتنا ?  
هزيـــــاو : لقد جئت ألقدم اعتذاري . 

الــرئـيس   : إذن فــقـد جــئـت لالعــتــذار ? لــقـد 
 عرفت أنك سوف تفعلها .  

هزيـــــاو : ما هذا ? 
الرئيس   : انتظر هناك قليال حتى أخبرهم أنك
   هنا . ( هزيـاو ال يتحـرك . يشير
لـكـوي ينج ) من هذا ? ( هـزياو

يخفي كوي ينج وراءه ) . 
الرئيس   : ( يسير خلف الباب ) من فضلك

       أرسل في طلب السيد تنج
           (يدخل السيد كيه واحلاكم ) . 

تنج        : ما هذا ? 
الرئيس   : إنه هزياو ان  جاء ليعتذر . 

 تنج      : ناد رجالي هنا . 
الــرئــيس   : تــعـــالــوا هـــنــا يــا أوالد  ( يــدخل

البلطجية األربعة ) . 
تنج       : أرسله إلى هنا . 

الرئيس   : أمرك يـا سيدي ( يـسيـر للـباب )
      هـزيــاو ان  الــسـيــد تــنج يــأمـرك

بالدخول . 
هزيـــــاو : ال تخافي أيتـها الطفلـة . تعالى معي
( يدخالن ويحييان مالك األرض )

مساء اخلير. 
ـتغطرس – تنج       : أنت هزياو ان  الرجل ا
لـــقــد رفـــضـت أن تــدفـع ضـــريــبـــتي  
وضـــــــــــربـت رجـــــالـي  ومع ذلـك فال
زلت تــســلك هــذا الــســلــوك الــشــائن .

اقبضوا عليه أيها الرجال .  
البلطجية  : حاضر يا سيدي .  

هزيـــــاو : انتـظروا . أنـا وطـفلـتي قـد أحضـرنا
   لك هدية . 
تنج        : ما هي ? 

هـزيـــــاو : في الـيوم الـسـابق  أثـنـاء الـصـيد 
  عــثــرت عــلى جـــوهــرة  لــقــد أتــيت  

  ألقدمها لك . 
تنج        : أي نوع من اجلواهر ? 

هزيـــــاو : إنها .. توجد هنا أع وآذان كثيرة 
تنج        : ( للبلطجية ) اتركونا . 

الكـمـ والبـلـطـجـية              ( رئـيس ا
يخرجون ) 

نزل أال تأتي  ولكنك صممت  في ا
             عـلى اجملئ  واآلن فـي وسط الـتــيـار
   تقول إنك تودين الرجوع  حسناً 
             حــســنــًا  ســوف أعــيــدك . ( هــزيـاو
  يـدير الـقارب لـكن كـوي ينـج تعـيد

الدفة ثانية لالجتاه األصلي ).  
كوي ينج : ال أستطيع أن أحتمل فراقك يا أبي

هزيـــــاو : آه  كوي ينج  يا طفلتي . 
ــصــرف . هــزيــاو يــقــفـز (يــجــدفــان إلى ا
إلـى الـشــاطئ ويــداري الــقـارب
وتــرمــــــــي كــوي يـنج الــربـاط
وتـقفز إلى الـشاطئ ويـسيران إلى

بيت مالك األرض ) . 
هزيـــــاو : تذكـري أين نـزلـنـا  أيـتهـا الـطـفـلة .
ـكان فيما    سوف تعودين إلى نفس ا

   بعد . 
كوي ينج : حاضر يا أبت . 

هزيـــــاو : هل حتمل اجلوهرة معك ? 
اذ تسأل ?  كوي ينج : نعم يا أبي  

ـــكـــنك أن هـــزيـــــــاو : إذا حـــدث لي أي شئ 
تــهــربـي بــالــقــارب إلـى بــيت زوجك

كوي ينج : أنا مستعدة . 
هزيـــــاو : هيا بنا .( يخرجان من البيت ) . 
كوي ينج : ( تـنظـر للـخـلف لبـابهم ) ارجع يا

  أبي . 
هزيـــــاو : ما هذا ? 

كوي ينج : الباب غير مغلق . 
هـزيـــــاو : الـبـاب ? مـاذا ســيـحـدث سـواء كـان

  مفتوحا أو مغلقا ? 
كوي ينج : ( تـنظر لـلخلف ثـانية ) ارجع يا

أبت هزيـــــاو : أية ساعة هذه ? 
كوي ينج : هنـاك مجـموعـة من األشيـاء تتـحرك

   في البيت . 
هزيـــــاو : حسـنـاً  نحن لم نـقـفل البـاب بـعد .
ـاذا نـهــتم بـهـذه األشــيـاء ? أي فـتـاة   
  غـبــيــة أنت ? ( كــوي يـنـج تـقــفـز –

    يسيران معا ببطء ) . 
هزيـــــاو : ال تصرخي  – دعينـا نذهب ! عـندما
  نصل إلى هنـاك يجب أن تـفعـلي كما

  أشير لك .  
كوي ينج : حاضر يا أبي . 

هزيـــــاو : ال تفعلي أي شئ طائش . 
كوي ينج : ال يا أبي . ( يصالن إلى مـصرف
    النـهر  – هـزياو يـساعـد كوي ينج
عــلى ركــوب الـقــارب في الـظالم .
يـــلــــقـــون احلــــبل فـي الـــقـــارب 

إلى السفينة ) .  ويقفزان 
هــزيـــــــاو : اإلبــحـــار في الـــظالم لـــيس ســـهال
    كـاإلبـحـار فـي الـنـهـار يــا طـفـلـتي –

   يجب أن حتتفظي بالدفة ثانية . 
كوي ينج : حاضر يا أبت .  

هزيـــــاو : " قلـبي يـحتـرق من احلـقد " ( سـوف
  أعبر النهر هذه الليلة وأقتلهم 

             جــمــيــعــا  " أرغب فــقط أن يــكــون لي
 جناحان ألطير بهما عبر النهر " 
              ( كوي ينج تبطئ فجأة ) .   

ـاذا تـبــطئ ابـنـتي هـزيــــــاو : مـاذا تـفـعــلـ  " 
   فى إبحار القارب فجأة ? " 

كوي ينج : أبي  هل أنت ذاهب لقتلهم حقاً ? 
زح فيه اإلنسان ?  هزيـــــاو : هه : أهذا شئ 
كــوي يـنج : إذن أنــا خــائــفــة . ال أعــتــقــد أني 

    سأذهب معك . 
هزيـــــاو : ماذا ? لن جتـيئي ? الـلعنـة : قلت لك

رأفت الدويرى: 

والـرخـيص الـذى ُيـقدَّم مـجـامـلـة أو اسـتـجـابـة البـتـزاز..وعجـبى!!  

   

É¡
«a 

Éeh
 É«f

ó
dG 

مسارح
برودواى
Broadway

اسـم الـــــــشــــــارع
الــرئــيـــسى الــذى
يــــــخـــــــتـــــــرق حى
ـديــنـة ـســارح  ا
نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك
تحدة بـالواليات ا
األمــــــريــــــكــــــيـــــة
سارح وتـنتسب ا
ـنــطــقـة فى تــلك ا
إلـــى هـــــــــــــــــــــــــــذا
الـــشـــارع ســواء
أكــانت تـــقع فــيه
أم بالقرب منه.

وعــادة مــا يــطــلق
تـعــبــيـر "مــسـارح
بـــــرودويــــة" عــــلى
ـــــــــــــــســـــــــــــــارح ا

التجارية.
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اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

هم فيما بعد سيكونون أساتذته.
وسأضـرب أمـثـلـة عـلى عدم وجـود الـواسـطـة - والكالم
ـعهـد ثالث سـنوات لـدكتـور غـالب - ابن أخى رسب بـا
ـعـهـد وابن أخت الــدكـتـور أحـمـد سـخـســوخ - عـمـيـد ا
الــسـابق - لم يـوفق فى امـتــحـانـات الـقـبـول و ابن أحـد
رؤسـاء قــسم الـتـمـثـيل ومن كـبـار اخملـرجـ وأصـحـاب
ـســرحـيــة قـد رسب مــرة فى إحـدى الــفـرق اخلــاصـة ا

السنوات.
ابن أخت عادل إمام

ويضـيف الـدكتـور نـبيل مـنيـب - رئيس قـسم الـتمـثيل -
أنه من األمـــثــلـــة عــلى عـــدم صــحـــة ذلك أنه فـى الــعــام
ـاضى تقدم ابن أخت عـادل إمام وهـو فى نفس الوقت ا
ابن الفـنان الراحل مصطفى مـتولى لم ينجح فى القبول
وأيضا اتصل عضو فى مجلس الشعب بأعضاء اللجنة

ليدخل ابنه اختبارات القبول ولكن االبن لم ينجح.
أما الـدكتـور عالء قوقـة فقـال: إن هنـاك نسـبة قـليـلة جدًا
ـعهد تـقدر بـنحو 5% تـنفذ من خالل الـواسطـة لدخول ا
ولكن فى الـنهاية حـتى لو نفذت هـذه الفئة فـإن مصيرها
يــكــون الــفــشل فى اخــتــبــارات الــورش بــعــد ذلك وهى

التصفية الثانية الختبارات القبول.
يتـساءل الدكتور عامر على عامر - بقسم النقد والدراما
شكلة - كيف يـفرض شخص بعينه طالبًا على اللجان ا

من عشرة أفراد?
عهـد - فيقول: أما الـدكتور مصـطفى سلـطان - عمـيد ا
عـهد فى رأيى أن ارتـفاع مـعـدل احلد األدنى لـلـقبـول بـا
يـتــنـاسب مع ارتـفــاع مـعـدالت الـنـجــاح بـشـكل عـام فى
عهد يقـبل بنسبة 50% فى الثـانوية العامـة فعندما كـان ا
قـسم التـمثيل 60% لـقسمى الـدراما والـديكور كـان يقبل

بكليات القمة من لديهم مجموع من 70:80%!
عهـد تتطـلب مستوى من قـدرة الطالب على والدراسـة با
التـحصـيل اجليد حـيث إن الطـالب يدرس مواد فـلسـفية
ـسـرح وهـو عـلى ـارسـة فـنـون ا وثـقـافـيـة تـعـيــنه عـلى 
درجـة من الـثـقـافـة الـعـالــيـة مـثل الـفـكـر الـفـلـسـفى وعـلم
ـواد الـتى تـتـطلب النـفس ومـنـاهج الـبـحث وغـيرهـا من ا
قدرة عـلى التـحصـيل وقد لوحظ فـى السنـوات السـابقة

واد. عدم حتقيق نسبة مالئمة للنجاح فى مثل هذه ا
وارتـفـاع اجملـمـوع من 50% إلى 60% فى قـسم الـتـمـثـيل
ليس بـالقدر الـعالى الـذى يعوق الـتقدم لـلقسم والـقياس
تقدم وامتالكه أدوات فى النـهاية يعتـمد على استعـداد ا
واد الـتى حتتاج وهـبة مع قـدرته على الـتحصـيل فى ا ا
ثقـافة عـاليـة واسـتيـعابـا  حـتى يسـتطـيع أن يـكون فـنان

ستقبل بالشكل الالئق. ا
واد النـظرية التى أما بـالنسبـة لقسم الـدراما فإن كمـية ا
حتتـاج قدرة على التحصيل وقدرة على التحليل حتتاج
بــالـقــطع إلى ارتــفـاع قــدرات الــطـالب فـى هـذا الــقـسم
ونفس احلـال بالـنسـبة لـقسم الـديكـور الذى يـعتمـد على
ـواد الـهـنـدسـية الـتى حتـتـاج إلى قـدر من تـفهم بعض ا

واد. هذه ا
وأعـتــقــد - والـكالم لــلـدكــتــور مـصــطـفى - أن ارتــفـاع
اجملـــامـــيـع لن يـــعــــوق اجلـــادين عـن دراســـة الـــفـــنـــون
سـرحـية ولـكنـهـا سوف حتـدد مـساحـة االخـتيـار ب ا

. تقدم ا
ـعـهـد وحـول تــسـاؤل عن دور الـواســطـة فى الــقـبـول بــا
ـعـهد فى ـستـجـدين با أجاب: أنه يـتم اخـتـيار الـطالب ا
األقسـام الثالثـة من خالل امتـحانات جـماعـية وليس من
خالل أستـاذ واحـد أو اثـن فـفى جلـنـة الـتمـثـيل تـكون
الـلـجــنـة حـوالى عـشـرة وأيـضــا جلـنـة الـديـكـور وكـذلك
الدرامـا فال يعقل أن تـخطئ اللجـنة مجتـمعة فى احلكم
ـتـقـدم إلـيـهــا فـاحلـكم جـمـاعى من خالل عـلى مــوهـبـة ا
ـارس ـتـقـدم  درجـات تـقــيـيم لـلـمــتـقـدم أمـا إذا كــان ا
عهد التـمثيل من قـبل من خالل الهـواية فإن امـتحانـات ا
حتدد وتـكشف كـيف تـكون الـقـدرات احلقـيقـيـة للـمتـقدم
ـثـال هـنـاك فى أداء كـافـة الـشــخـصـيـات فـعـلى سـبـيل ا
ـشهـد بالـلغـة العـربيـة الفصـحى وآخـر بالـلغة امتـحان 
العـاميـة وعنـدما يـتمـكن الـطالب من اجـتيـاز امتـحانه فى
رحـلة الـثانـية وهى الـورشة اإلبـداعية شـهدين يـدخل ا ا
الـتـى تـكـشف عن إمـكـانـيـاته اإلبـداعـيـة  كـافـة من خالل
تدريـبات يطـلبـها األساتـذة وهنـا يكون الـقيـاس للمـوهبة
وهـو قـيــاس عـلى مــسـتــوى عـلـمـى سـلـيم وقــد يـعــتـقـد
وهـوب أن لديه اسـتـعداداً  لـلتـمثـيل ولكن احلـقيـقة أن ا
استـعداده وموهبته فى إطار محدد ضيق األفق ال يخلق
ـعهـد يـبحث عن فنـانا يـسـتطـيع الـقيـام بـكافـة األدوار وا
هـذه الـقـدرات حـتى يـسـتـطـيع الـكـشـف عـنـهـا وإبـرازها

ليحقق مكانة على الساحة الفنية.

ـعـاهد ـثل أول جـمـهوريـة عـلى مـستـوى ا صلت عـلى 
ـسرحـى ليـن فى عـرض «الشىء» من تـألـيف الكـاتب ا
الرمـلى وإخـراج محـمود سـامى كمـا حصـلت على أول
اجلمـهورية فى اإلخراج عـن عرض «الدنيـا رواية هزلية»
لـلــكـاتب الــكـبــيـر تــوفـيق احلــكـيم.. إال أنــنى رسـبت فى

اختبارات القبول!.
وأضاف إننا كمجموعة شباب من احملب للمسرح قمنا
مـارسة موهبتنا - بتأجير مسرح خاص وهو مسرح  -
ـسرحى «أزعـريـنـا» ولكن فيـصل نـدا لـتقـد الـعـرض ا
لـألسف الـشــديـد بـعــد مـا دفــعـنـا 2000 جـنــيه لـتــأجـيـر
سـرح محمد أم تراجع ألن ـسرح من خالل مدير ا ا
هنـاك بـروڤات كـانت تـقام لـعرض مـسـرحى يشـارك فيه
أحمـد راتب ولـوسى ومـا كان من مـديـر الفـرقـة محـمد

عاشور إال أن قام برمى الديكور فى الشارع وشتمنا.
تقدم خمس مرات

الـنـمـوذج الـثـانى من شـبـاب الـفـنـانـ هـو أحـمد سـامى
خريج تـربيـة موسـيـقيـة جامـعة حـلوان بـالزمـالك مارس
وسيقى فى عدة عروض وتقدم الختبارات التـمثيل قبل ا
ـعـهــد خـمس مـرات ويـتــسـاءل أحـمـد هـذه الـقـبــول بـا
فـروض أنـها تـعـلم الـتمـثـيل فـما هـو الـطريق ـيـة ا أكـاد
الذى يـحب أن نـسـلكه لـدخـولـها? واألمـثـلة كـثـيـرة والتى
ن لـديه «واسـطــة» فـقـد قـال أحـد ـعـهــد  تـدلـل عـلى أن ا
عهد: عـهد لفـتاة كانت مـتقدمـة الختبـارات ا األساتـذة با
مثل اجليدين ـثلة كويسة ولكن احنا ال نأخذ ا «أنتى 
الـذيـن لم يـدخــلــوا ورش عـلــشـان الــلى نــقـولـه يـنــفـذوه»
عـهد للمـتقدم باإلضـافة للمـعاملة الـسيئة مـن دكاترة ا

لالختبارات?!
سؤال صريح عن الواسطة

مثـال آخـر لضـحـايا الـواسـطة: هـادى أحمـد وهـو طالب
ـية طيبة بكلية التجارة الفرقة الثالثة ويقول: عملت بأكاد
فى فـرق خاصـة بـالـهـواة وقـدمت الـعـديـد من الـعروض
ـسـرحـية لـلـهـواة ولـكن بـعد الـثـانـويـة تقـدمت لـلـمـعـهد ا
سرحيـة وحدث أننى عندما تقدمت برقم العـالى للفنون ا
عـهـد قال لى أحـد الـدكاتـرة: ف اجللـوس الخـتبـارات ا
اإلمـــضــا? وعــنــدمـــا قــلت له يـــعــنى إيه أجـــاب: يــعــنى
فترض أننى ماعـندكش واسطة طب أطلع قول.. وكان ا
أقدم مـشهـدين أحدهـما بالـلغـة العـاميـة واآلخر بـالعـربية
ـجرد أن بـدأت أقول الكـلمة األولى الفـصحى ولـكننى 
ـعهـد الذى كان من كل مـشهد فـوجئت  بـأحد أسـاتذة ا
يخـتـبـرنى يقـول لى بـشـكل حـاد شكـرا والـسـؤال الذى

أطرحه ماذا نفعل?

عـنــدمــا يــقــفــز الـســؤال األخــيــر إلى أذهــان أصــحـاب
التـساؤالت والشـكوك يـتوقفـون عن التسـاؤل وإن كانوا
ال يــتـوقــفـون عـن الـشك فــمــجـرد مــجىء الــسـؤال إلى
أذهانـهم يعنى أنـهم يعرفـون بوجود هـذا الفيـروس فهو
لــيـس غــريــبــاً عــنــهم وال عن حـــيــاتــهم فى الــعــديــد من

مجاالتها (واشمعنى الفن?!).
ـعهد الـعالى للـفنون فيـروس الواسطـة أمر ينـفيه عـميد ا
اذج صارخة سـرحية وأسـاتذته بشـدة ولكن هنـاك  ا
جتبرنا على االستماع إليها أوال قبل أن نتوجه بالسؤال

عهد وأساتذته: إلى عميد ا
ا التـسـاؤالت والـشـكـوى ال تـتـوقف عن الـواسـطـة.. وإ
تـمـتـد إلى احلـكـمـة فى وضـع شـروط قـاسـية لـاللـتـحاق

هذا العام.
فـمــثال عــلى طــالب الــثــانـويــة الــعــامــة الـذى يــرغب فى
ـعهـد أن يـكون حـاصال عـلى مجـموع %75 االلتـحـاق با
لقسم الدراما و65% لقسم الديكور و60% لقسم التمثيل
أمــا احلــاصــلـون عــلى الــدبــلــومــات الـفــنــيــة فال قــبـول
ـؤهالت العليا يجب للحاصل على أقل من 75% وذو ا

أن يكونوا حاصل على تقدير جيد على األقل.
والسـؤال الذى يفرض نفسه مـا عالقة التفوق الدراسى
وهـبة?.. فى الثـانويـة الـعامـة أو التـقـدير فى اجلـامـعة بـا
وهـذا الـتـسـاؤل بـدوره يطـرح تـسـاؤالت أخـرى هـل هذا

عهد? تعجيز للطلبة للحرمان من دخول ا
دروس خصوصية

ـعهـد لدورة مكـثفة - فـهوم أيـضا تنـظيم ا واألمر غـير ا
تـماما مـثل الدروس اخلـصوصـية - بـسعر 750 جـنيـها
ــدة 56 ســاعـة فـى كل الــتـخــصــصــات وذلك لــلــتــقـدم
ـعهد والـسؤال الذى يـثار أيضا كـيف ينظم للـدراسة با
ــعــهــد دورة يــكــون فــيــهــا األســاتــذة الــذين يــقــومـون ا
ـشكلـة الجتياز بالـتدريس هم أنفـسهم أعضـاء اللجان ا
ـسـألـة يـدخل فـيـها ـعـهـد? أم أن ا اخـتـبـارات الـقـبـول با
ـبـلغ لـطالب الـعـنـصـر الـتـجارى? وكـيف سـيـتـوفـر ذلك ا

الثانوية أو خريج اجلامعة?
جائزة أولى على مستوى اجلمهورية

مـحـمـد سـالمـة خـريج مـعـهـد دراسـات مـتـطـورة يـقـول:
ـــدرسى من ـــســـرح ا أمـــارس الــــتـــمـــثـــيل من خـالل ا
ـعـهـد ـعــهـد تـقـدمت  االبـتـدائى لـالعـدادى لـلـثـانـوى وا
سرحية خمس مرات وتقدمت أيضا هذا العام الفـنون ا
ولكن فـوجئت بأن الـشروط أصبـحت معقـدة فماذا يـفيد
ــعــهـد أن أحــصل عــلـى تـقــديــر جــيــد عــلى األقل فى ا

وهبة? دراستى? وما عالقة هذا با
عهد باإلضـافة إلى أن من يريـد النجاح فـى االلتحاق بـا
سرحـية البد أن يكـون ابن فنان أو بنت العـالى للفـنون ا
عـهد وكمـا قال اخملرج الـكبيـر سعد أردش دكتـور فى ا

عندما سألناه عن ذلك «أن ابن الوز عوام».
وهـنـاك مــثـال صـارخ حـدث أمـامى يـقـول مـحـمـد: فـفى
الورشـة والتى تعتـبر التصـفية الثـانية الختـبارات القبول
عهد وكان أستاذ ـعهد تقدمت ابنة أخت أستاذ فى ا با
آخر يـسألهـا: من هو شـكسبـير فـأجابت: شـكسبـير هو
? أجابت: فيـلم كـتـبه هـامـلت ثم سـألهـا: وهـامـلت ده مـ
هـامـلت كـاتب وعـنـدما لـم يـجد «فـلـوس» اجته لـإلخراج
فسـألـهـا سـاخـرا: ومـا هى هـوايـاته? أجـابت كـرة الـقدم

واجلولف?!
والـغــريب - والـكـالم حملـمـد
سالمـة - أنـهـا طـلعت من
أوائل الـورشــة فى دفـعـة

اضى. العام ا
ويـضــيف مــحـمـد: إن
الــفن عــايــز مــعـارف
وواســطــة أكـثــر مــنه
مـوهبة ويـتساءل من
يــعــطـــيــنــا الــفــرصــة
كـشـبــاب? ويـسـتـطـرد:
بـــالــــرغم من
أنـــــنى
ح

فيروس الواسطة وصل إلى الفن.. ويا بخت من كان «الدكتور» خاله!

جملـــرد أنه صـــاحب
واســــطــــة ويـــعــــانى
ـعــلم فى األســتــاذ ا
تــــــدريــــــبه وصــــــقل
مــوهــبـــته ولــو كــان
الـــــطــــالب صــــاحب
واسـطـة وبال مـوهـبة
فـإن جلـنـة الـتـحـكـيم
فى الـــــغـــــالـب األعم
تـرفضه فأعضاؤها

ال نسـتـطـيع أن ندخل من الـبـاب اخلـلفى وال من الـبـوابة
الرئيسية للمعهد وال نستطيع (النط)?!

عـهـد فكـانت هذه توجـهت «مسـرحـنا» لـلمـسـئولـ فى ا
إجاباتهم:

عهد - يقول: الدكتور رضا غالب - أستاذ الدراما فى ا
ـعـهـد تـقـوم عـلى مـدى هـذا االدعـاء كـاذب ألن فـلـسـفـة ا
ـوهبـة بل البد أن تـقدم ولـيس فقط ا وهـبة لـدى ا توفـر ا
تكـون على درجة عالية من الكفاءة ألن الله خلق اإلنسان
عقول أن يدخل فى درجـات فى هذا الشأن ولـيس من ا
كان طالب بال مـوهبة «بواسطة» فيـصبح من الصعوبة 
ـوهـبة ولـو حـدث ونفـذ الـبعض وهـذا قـليل صقل هـذه ا
ـتـقـدم هو جـدا ال يـتـعـدى نـسبـته الـ 5% فـإن مـآل هـذا ا

الرسوب والرفت فيما بعد!!
عـقـول أن يـدخل إنسـان بال مـوهـبة ومن ثم فـليـس من ا

«بنت الـوز» قـالت هـوايـة «هامـلت» كـرة الـقدم
 واجلولف وهـواللى كـتب شـكسـبيـر.. وجنحت!!

تقدمون:  ا
شــروط الــقــبــول تـعــجــيــزيـة
 من أين نأتى بـ 750 جـنيـها
 لــــلـــدروس اخلـــصــــوصـــيـــة?!

<  مصطفى سلطان 

عهد: عميد ا
قـــيـــاســــنـــا لـــلــــمـــوهـــبـــة 
عـلى أسـاس عـلـمى سـليم

تـــــســـــاؤالت
كــــــثــــــيــــــرة
وشـــــــكــــــوى
أكــثـر تــثـور
فى مطلع كل
عـــام دراسى
عـــنـــد إعالن
ـــــــعــــــهــــــد ا
الـــــــــعـــــــــالى
لــــلـــــفــــنــــون
ــســـرحــيــة ا
عـن قـــــبـــــول
دفــــــــــــعـــــــــــة

جديدة!
مـــــــــــــــــا هـى
مــــعــــايــــيــــر
قــــــــــيـــــــــاس
ـــوهـــبــة?.. ا

وهــــــــــــــل 
تــطــبــيــقــهــا
بـدقة وأمـانة
وشـــفـــافـــيــة
(قــــــــــــــــــــــــدر
ـسـتـطـاع)? ا
وإذا كــــــــــــان
ذلــــــــــــــــــــــــــك
صـــحـــيـــحـــا
فـلـمـاذا فشل
«مسرحيون»
فى االلتحاق
ــــــعــــــهــــــد
ــــــســــــرح.. ا
بـيـنـمـا جنح
أصـــــــحــــــاب
احلـظـوة من
األقـــــــــــــــارب
ـــعــارف?! وا
هـل نــــــــفـــــــذ
فـــــــيـــــــروس
الــــواســـطـــة
إلى مــــجــــال

الفن?!

د. رضـا غالب: اتـهـامـاتـهم غـيـر صـحـيـحـة..
ابن أخت عادل إمام لم يقبل

ـــــــعـــــــهــــــد وابـن أخـى ر سب 3 ســـــــنـــــــوات فى ا
سلمانى حتقيق: نادية ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

سرحى الـلبـنانى شريف عـبد الـنور انتـهى مؤخرا من تـقد مـسرحيـتى «حياة > الكـاتب ا
ـرأة الـسـريـة» و«أسـرار الـرجـال» من تـألـيـفه وإخـراجه و عـرضـهـمـا بـبـيـروت وتـعـرضـا ا
لـهجـوم عـنيف من قـبل وزارة الثـقافـة واألمن الـعام جلـرأتهـما الـشديـدة وانتـهى األمر بـحذف

!! وفي     يـدها خـيزرانـة  وتضربعدد كبير من مشاهد العرض
الكم ) .  رئيس    ا

الرئيس   : ال  أنتم اثـنان ضـد واحـد . انتـظر
    دقيقة واحدة ( يجري خارجا ) 

كوى ينج : هل ضربته جيدا يا أبي ?  
هزيـــــاو : لقـد ضربـته جيـدا . لكن هـذا سوف

تاعب .       يجلب لنا ا
كوى ينج : ماذا سنفعل ?  

هزيـــــاو : هات لي الـكـاب والسـتـرة . يجب أن
ـــكن إلى بالط    أذهب بـــأســرع مـــا 

   احلاكم ألبلغ  شكواي أوال .  
كــوى يـنج : ( حتـضــر له كــابه وســتــرته ) أنت
   اآلن رجل عــجـوز . مـن األحـسن أال

  تذهب  . 
هزيـــــاو : ماذا تعرفـ عن هذا أيتهـا الطفلة ?
  حسن . أنا خارج اآلن ( يخرج من

 الباب ) خلي عينك على البيت . 
كوى ينج :  حاضر يا أبت .  

              ( هـزيــاو وكـوي يــنج يـخــرجـان من
    جوانب مختلفة ) . 

نظر اخلامس  ا
               ( بيت احلاكم تنج ) 

الكم مكتئبا مع بلطجيته )  ( يدخل رئيس ا
  

الرئيس    : دعونا نقاتل . 
اذا يجب أن نقاتل البلطجية   : لقد ضربنـا . 

     ثانية ?
الرئيس    : تعالوا وقيدوني هنا . 

اذا تريدنا أن نقيدك .  البلطجية  : 
الـرئيس   : إذا قـيـدتـمـونـي فـسـوف يـكـون هـذا

    لصاحلنا .  
الـبـلـطـجـيـة : حـسـنــاً  في هـذه احلــالـة سـوف

     نقيدك .  
الرئيس    : إذهبوا اآلن ونادوا السيد كيه . 
              ( السيد كيه يستعد للخروج ) 

كيه        : آه لـقـد عـدت أيـهــا الـسـيـد أشـكـرك
ـتـاعب . هل     لـتـحـمـيـلك مـزيـدا من ا

    حصلت على النقود ? 
الــرئــيس : لــقــد أوذيـت بــشــدة  ولـم نــأخــذ   

  النقود . هزياو ان طردنا جميعا . 
كيه       : ال تغضب . فسوف يستدعيه احلاكم
غداً  ونضربه عدة دست باخليزرانة .

 انتقاما لك . 
اذ لم تفعل هذا من قبل ?  الرئيس   : 

كيه        : حـسـناً ! إذهـب واسـتـرح اآلن أيـها
   السيد . 

الـرئـيس   : دعـونــا نـذهب يــا أوالد  ونـضــمـد
    جراحنا . 

الكم إلى اخلارج  ( الـبلطجـية يحملـون رئيس ا
   . يخرج السيد كيه ) . 

نظر السادس ا
                  بيت هزياو ان ) 

تدخل كوي ينج . 
كـوي ينج : " ذهب أبي لـيـسـتـأنف جـهـاده ضد
قـاطـعة ".( تسـمع من خارج    بالط ا
ـــســـرح أصـــوات ضـــرب ورجـــال    ا

 اآلن  ألــيس كــذلك ? أيـن ســأنــطــحك
 يا هزياو ? 

  ( هزياو يضرب على بطنه ) 
الكم يـنطح  هزياو             انتظر ( رئـيس ا
ثـالث مـرات  في بـطـنه  ثـم يـفـرق هـزيـاو
الـبـلطـجيـة الذين  يـفـرون  لكـنه يعـترض

الكم ) .  طريق رئيس ا
الــرئـيس    : ( يــركع ويــغــتـصـب ابـتــســامـة )  
   حسناً. أيـها السيد  لـقد أبعدت كل
   أصحـابي  كـمـجمـوعـة . أنا الـوحـيد
وجـود . من فضـلك دعـني أمشي     ا
هزيـــــاو : انتـظر الـعـقاب . بـعد كل شئ  –أنت
الكــمـ فـي بـيت تــنج مـالك   رئـيس ا

  األرض .
الرئيس   : ( يضحك مـغتصبه ) حسن  أيها
    الـسـيــد . ال جتـعل مــني مـضــحـكـة

    اآلن . 
هزيـــــاو : وأنت لك حظك من الشهرة . 

الــرئـيس   : أي شــهــرة لي ? أنــا فــقط أحــافظ
    على رزقي . 

هزياو    : أريد أن أري مالكمتك . 
الرئيس  : لقـد تعـلـمتـها قـريـبا  بـدون غرض .

اذا ال تدعني امضي .     
               ( يحاول أن يخرج ) . 

هزيـــــاو : ( يـعتـرض طريـقة ) ال . يجب أن
      تثبت لي ذلك ? 

الـــرئــيس   : ( يـــائـــســا ) أصغ لي إذن . ال 
الكـمـ بـدون ـكـنك تـكـون رئـيس ا   
عــدة حـــركــات خـــاصـــة . ســوف أريك
بـعض  مــهــاراتي . انـظــر هـذه ( يــأخـذ

وضعا)  هزيـــــاو : ما هذا ? 
الرئيس    : هذا حمل اخلشبة .  

هزيـــــاو : ليس جيداً . 
الـرئيس   : مـا زال غـيـر جـيد ? حـسـنـاً . لـيس
ــزيــد . هـيــا أيــهـا الــســيـد      لـدى ا

    دعني أذهب .  
هـزيـــــاو : من الـسـهل أن أدعك تـذهب . لـكـنك
     ضربـتـني ثالث ضـربـات برأسك 
    إذا أخـذت ثالث ضــربــات من يـدي

   سأدعك تذهب . 
الـرئـيس   : حـسـنــاً  لـكن دعـني أقــوم بـبـعض

    اليوجا أوال . 
هزيـــــاو : إذن فأنت تمارس اليوجا أيضا ?  
الــرئـيس   : طــبـعــا . إلـى جـانـب مــعـرفــة كــيف
    تـضرب اآلخـريـن  يجـب أن تـعرف

    كيف تتلقي  الضربات .   
             

هـــزيــــــــاو : حـــسـن . تـــفــــضل .               
ـالكـمـ يـأخـذ نـفـسا       ( رئـيس ا

                  عميقا ) 
هــــزيــــــــاو : أين ســـــأضــــربك ?                
الكـمـ بـأصبع      ( يـلـمس سـيـد ا

       واحد )  
الـرئيس   : ال تـفـعل هـذا . لـقـد جـعـلتـنـي أفـقد
     نــفــسي . يــجب أن أحــاول ثــانــيــة

    (يأخذ نفسا عميقا ) 
هزيـــــاو : جاهز ? أم أنتظر ! 

             ( هزياو يضربه ثالث ضربات 
ثم يبدآن القتال  –كوي ينج تدخل

البلطجية : مستعدون . 
الرئيس  : حسن جداً . سوف نضربه . 

البلطجية : سنضربه . 
الرئيس : اسمع يـا هزيـاو ان ! لقـد طلـبنـا منك
  الـنــقـود فـرفــضت  وطــلـبـنــا مـنك أن
  تأتي معنـا   فرفضت . هل هذا رأيك
  ? لــقــد أحـضــرت كـل هــؤالء الــرجـال

  وسوف نضربك . 
هزيـــــاو : هل تريد أن نتعارك . 

الرئيس   : نعم نريد . 
هـزيــــــاو : ( يـضـحك ) عـنــدمـا كــنت صـغــيـرا
   عـشـقت الـقـتـال كــمـا يـعـشق الـطـفل
   الصـغيـر أن يـلبس حـذاءً جـديدا في
   عام جـديد  ولكـني اآلن عـجوز جدا

   على القتال . 
الرئيس   : ال حتاول أن تستخدم سنك كعذر .
    لن أسمع لهذا وسنضربك اآلن . 
هزيـــــاو : هل تعني هذا حقا أيها الطفل ?  

الرئيس    : طبعاً .
هزيـــــاو : هل أنت متأكد تماما ? 

الرئيس    : تماما . 
هزيـــــاو : جمـيل !  انـتظـر حتى أخـلع سـترتي
     وكـابي وأجـد مـكـانـا واسـعـا بـقـدر
     كاف  وبعـد ذلك سأشـهدك شـيئا
     أو  شيئ . ( يخلع سترته وكابه )

    هيا .. هيا ..
الرئيس   : هيا يا أوالد . 

البلطجية  : هيا . 
هزيـــــاو : " كلماته جتعلني أشتعل غضبا " 

                ( هــزيـــاو يــبــدأ الـــقــتــال مع    
ـالكــمـ                     الــعــمــالــقــة رئــيس ا

هيجة)                   بالكلمات ا
الرئيس   : إذن فأنت مشـتعل بـالغضب  هه ?
    عــنـدمــا أنــتــهي مـن ضـربـك سـوف

     تصبح دخانا . 
الكم ) .  هزيـــــاو : ( يتعارك مع رئيس ا

ـشـاكس  ال أسـتـطيع                " العـجـوز ا
     أن أوقف العض على أسناني عند
     الــغـــضب ". " وبـــعــد كـل شئ أنــا

قاتل ذائع الصيت هزياو ان "      ا
ــقــاتـل ذائع الــصــيت الــرئـيس   : إذن فــأنت ا
هــيـه ? أنـا أيــضــا لي       هــزيـاو ان 
ـقـاتل       نـصـيـبي من الـشـهـرة أنـا ا

      األشول الشهير .
ـعـارك  الكـبـيرة هزيـــــاو : مقـاتالً " بـعد كل ا
      والصغيـرة  سأري " ." اليوم أنا
     أشــبه بــنــمــر وحــيــد انــطــلق من  
     الــعــرين" ( هــزيــاو يــتــعــارك مع 
                الـعـمــالـقـة والـسـيــد بـالـكـلـمـات  

هيجة)                   ا
الرئيس   : إذن فأنت أشـبه بنـمر وحـيد انـطلق
    من عرينه  هه ? حسـناً وأنا صياد

    جئت ألقتل النمر . 
ـاذا أخـاف من هـزيــــــاو : ( أثــنـاء الــقـتـال ) " 
لـعـونـة " ." أنت يا     هذه اجملـمـوعـة ا
     أحط الـعــبــيـد . كــيف جتــروء عـلى
     إهــانـــتي ?" ( يـــصــفـع رئــيس       

الكم ) .     ا
الرئيس    : هيا  هيا . 

البلطجية   : هيا نهرب . 
الرئيس    : ماذا حدث ! هل جاء 

البلطجية   : أبدا  ولكن هذا التابع يشتم  . 
الرئيس    : ماذا قال ? 

البـلطـجية   : قال لك إنك أحط الـعبـيد  إنه لم
      يفعل شيئا معنا . 

الــرئـيس    : تـريــدون أن تــقــولــوا إنه عــنــدمـا 
      يشـتـمـني ال يـكـون قـد فـعل شـيـئا
      معكم ? ألم نأت إلى  هنا معا ? 

البلطجية  : إنه لم يفعل شيئا معنا ? 
الـرئيس   : دعوني أسـأله عن بـعض األشـياء .
    هـــزيـــاو ان .. لـــقـــد قـــلت إني أحط
    الــعـبــيــد . حــســنــاً ! هــكـذا نــحن 
    ولـكـنـنـاعبـيـد احلـاكـم تنـج  ولـسـنا
    عبيدك . واآلن عندي اقتــــــــراح 
              إذا كـان بإمـكـانك أن تـتـحـمل ثالث
    نـــطـــحـــات من رأسي  فـــســـوف ال
   آخـذ مــنك نـقــودا  ولـكن خــذ هـؤالء

   خارجا ما رأيك في هذا ? 
هزيـــــاو : أنا أستطيع أن أحتمل ثالث نطحات

   من رأس كلب . 
الـرئيس   : إذن فـقـد أصـبح رأسي رأس كـلب

  يـنــادون " عـشـرة " ) . " وأنـا أشــعـر
  بـانــقـبـاض " . ( تــسـمع من خـارج
ـسـرح أصوات ضـرب ورجال     ا
   يــــنـــادون " عـــشـــرون " ) . " أنـــا

جالسة     هنا  – حتت  – منظرة " . 
ـسـرح أصوات        ( تـسـمع من خـارج ا
   ضـرب ورجال يـنـادون " ثالثون
       " عــنـدمــا يــأتي أبـى .. سـأســأله
مـــــاذا       حــــدث " . ( تـــــســــمع من
سرح أصوات ضرب ورجال خارج ا

ينادون " أربعون " أحد الناس 
ــسـاء  يـقـول : أسـمع . تــذهب إلى بــيــته هـذا ا

وتطلب العفو . اطردوه خارجا ) . 
          ( هزياو يدخل وهو يعرج في ألم ) .
هزيـــــاو : ( يعض على أسنانه ) أنت دنئ !   
غرور الرسمي لو                " أنا اكره هذا ا
تـسي شــيــو " .  " من يــسـتــعــمل قـوته
ليظلم الفقراء " . " عندما يأخذ مجلسه
في الــبالط ال يــســأل أحــداً " ." ولـكــنه
جـلـدني أربــعـ جــلـدة ثم طـردني " . "
لقد جعلني أعض على أسناني بغضب
وأســرعت إلى بــيــتي " . " كــوي يــنج !

تعالي بسرعة لتفتحي الباب ألبيك " 
         ( كــوي يــنج تــفــتح الــبــاب وتـرتــعب 
   لرؤية هزيـاو يتـألم . تسـاعده لـيدخل

البيت ) . 
كوي ينج : ماذا حدث لك يا أبت ? 

هـزيــــــاو : آه . يـا طــفــلـتي عــنــدمـا ذهــبت إلى
  الـبالط لم يـسـمــعـني أحـد  وجـلـدني
   قـــاطـــــــــع الـــطـــريـق الـــذي يــــعـــمل

حاكماً   أربع جلدة . 
كـوي ينج : الـنـذل . " الـلـعـنـة عـلى هـذا الـرجل
اذا يضرب والدي بهذه اكر " . "     ا
  الـقــســوة " .  أي ظــلم عــومـلـت به يـا

  أبت  ( يسقط ) .           
وضوع بعد .   هزيـــــاو : هذا ليس كل ا

كوي ينج : ماذا هناك أيضاً ?
هــزيـــــــاو : هــذا الـــقـــاطع طـــريق الـــرســمي 
أمـرنـي أن أعـبــر الــنــهــر الـلــيــلــة ألقـدم
اعتـذاري لـهذا الـنـذل احلـاكم تنج . إن

هذا ظلم حقيقي في نظرك . 
كوي ينج : وهل ستذهب يا أبي?

هزيـــــاو : ها ! هل سـأذهب ? أتمـني لو أن لي
أجنـحة ألطـير عـبر النـهر . سـوف أقتل

هذا الــ .... 
كـــوي يـــنج : هش ! ( هـــزيـــاو وكــوي يـــنج
يـسـيران عـلى أطـراف أصـابعـهـما
حـتى الباب  ويـنظران لـلخارج ال
هـزيـاو يشـير لـكوي يجـدان أحدا 

ينج أن تغلق الباب ثانية ) .  
كوي ينج : من هو الذي تقصده بالقتل يا أبت 
نطقة  هزيـــــاو : سوف أقتل الشيطان حاكم ا
كـوي ينج : لكـن أسـرته قـوية جـدا يـا أبت . من
    األفــضل .. من األفــضل أن تــكــون

     صبورا .  
هـزيــــــاو : ال تـتــكـلــمي ثــانـيــة . أحــضـري لي 

   سترتي وسيفي . 
كوي ينج : ال تذهب يا أبت . 

هزيـــــاو : ال حتاولي أن توقفيني أيتها الطفلة 
كوي ينج : ( حتضـر له ستـرته وسيفه ) ال

       تذهب يا أبت . 
هــزيـــــــاو : أعــطـــني إيـــاهم . ابق أنت هـــنــا   

  لتديري البيت . أنا خارج اآلن . 
                  ( يفتح الباب ) . 

كوي ينج : ارجع يا أبت . 
هزيـــــاو : ما هذا ? 

كوي ينج : أريد أن أذهب معك . 
ـاذ تـأت هـزيـــــاو : أنـا ذاهب لـقـتـال رجـال . 

  معي ? 
كوي ينج : سأكون بجانبـك وأنت تقتلهم ألمدك

  بالشجاعة . أال تريد ذلك ? 
هزيـــــاو : هل لديك الشجاعة لفعل ذلك ? 

كوي ينج : نعم يا أبت  – لدي . 
هـزيـــــاو : حـسـنـاً . واآلن أحــضـرى اجلـوهـرة
             الـــتي كـــانت مـــهـــرا لك وأحـــضــري

   سترتك وسيفا أيضاً . 
كـوي يـنج : حـاضــر يـا أبت ( حتـضــر عـبـاءة

   وسيفا ) . 
هزيـــــاو : ( لنفسه ) حسناً . سنذهب سويا .

  هذا أفضل . 
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هزيـــــاو : ( فاحتا الباب ) من هناك ? ( بركلة
الكم أرضا ) .              واحدة يطرح رئـيس ا
الـرئيس   : ( زاحـفـا على قـدميه ) حسن  من
             الـذي جـاء بـقـشـرة الــبـطـيخ هـنـاك ?

             لقد تزحلقت  عليها . 
البلطجية : لقد خرج هزياو ان . 

الـرئـيس  : مـاذا ? هـزيــاو قـد خـرج ? ( يـنـظـر
               إلى هــزيــاو بـاحــتــقـار ) الــعــجـوز

             الغبي السخيف ! 
البلطجية : إنه يسأل من تكون سيادتكم ? 
الرئيس  : ( متمتما ) إنه أنا  إنه أنا (8)   

هزيـــــاو : من أين أنت ? 
الرئيس : هل أنت أعمي حتى ال تعـرفنا ? نحن

           من بيت تنج حاكم اإلقليم . 
الكم هناك ? هزيـــــاو : آه . هل أنت رئيس ا

الرئيس   : هذه هي احلقيقة . 
هــزيـــــــاو : حــسن ( يـــثــنـي رسغ رئــيس     

 ( الكم                 ا
الــرئـيس    : ( مــنـدفــعــا لـلــخـلف ) هـاي ! إنه

              يعرف حركة أو حركت . 
البلطجية : ماذا حدث ? 

الــرئــيس   : ( يــهــز رســغه ) ال شئ .. ســوف
              يكون كل شئ على ما يرام . 

اذا جئتم إلى هنا ?  هزيـــــاو : 
الرئيس    : لنعبر لك عن حتـياتنا واحـتراماتنا
              . وهناك مـوضوع آخـر صغـير مثل

             .. جمع  ضريبة الصيد . 
اضية لم تكن ثمة هزيـــــاو : في األيام القليلة ا
            أمـطـار  والـبـحـر كـان شـحـيـحـاً  لم
            أصـطــد  ســمـكــة واحــدة  في ظـرف
            يـوم أو اثــنـ  عــنـدمــا تـصــبح لـدي
            نــقــود  ســـوف  أرســلـــهــا لــكم  وال
            حـاجــة بـكم إلى اجملئ . ( يـشــيـر له

            بأصبع واحد ) .  
الرئيس   : انظروا إلى . إنك تقول إنه ال توجد
             أمـطـار وأن الـبـحــر كـان شـحـيـحـاً 
             ولذلك فـأنت لم تـصـطـد وال سـمـكة 
            ولـكـن عـنــدمــا يــصــبح لــديك نــقـود  
ــكـنك                فـســتــرسـلــهــا إلـيــنـا . قــد 
            التـخـلص من اآلخـرين بأن تـقـول لهم
            كالمــا مـــثل هــذا  لـــكــنـه أنــا الــذي 
ا تـقوله   تتـعامل مـعه اآلن . ال أهمـية 
   وال كـيف تــقـوله  وكــذلك ال أهــمـيـة
  لطول الـكالم الذي تـقوله  فـلن تكون
  له أهـمـيـة . سـتـقـيـد  –حـتى تـعـطـيـني

النقود .  
هزيـــــاو : عنـدمـا جاء تـنج الجن  قـلت له إنني

ال أملك . واآلن ها انتذا قد جئت . 
الرئيس    : إدفعها بالتي هي أحسن . 

هـزيـــــاو : ( بـضـحـكـة سـاخرة ) أنـا مـبـسوط
أكثر ألنني ال أملكها .  

الــرئـيس   : ( مـنــدهــشــا لــلــبــلــطــجــيـة ) إنه
مـشـاكس  حـسـنـاً . ال يجـب أن نـكون

عاقل معه . أنا  أقول : أوالد . 
البلطجية  : نعم يا سيد ? 

الرئيس   : هل أحضر هذا الشئ معكم ?   
البلطجية  : نعم . 

الرئيس   : أعطوني إياه .
البلطجية  : هو ذا ( يعطونه قيدا حديديا ) .

ــاذ ال تـــزالـــ بـــهــذه              في الـــبــيـت ? 
البس ?              ا

كـوي يـنج : ( مـتــضـررة ) أنــا أنـتـمـي لـعــائـلـة 
             صــيــاد  وأعــيـش في قــارب صــيــد
             إذا لم ألـبس صـيـادة فــكـيف يـنـبـغي

            أن ألبس ?  
هـزيـــــاو : ( مـتـضـايـقــا ) أن تـعـصي والـدك 

            هذا شئ مهلك .  
كوي ينج : ال تغـضب يا أبت  فـسوف أغـيرها

 هزيـــــاو : هذه فتاة طيبة . 
            ( كـــوي يــنج تــدلـك ظــهــر هــزيــاو .     
الكـمــ والـبـلـطـجـيـة                يــصـعـد رئـيس ا

             األربعة لباب  هزياو )  . 
الرئيس   : هيا .. هيا .. 

البلطجية : نحن ال نستطـيع أن نتقدم أبعد من
              هذا . لقد وصلنا . 

الرئيس   : وصلنا ? 
البلطجية : أجل هذا هو بابه . 

الرئيس   : ماذا ? هـذا هو بـابه ? دعـوني ألقي
            نـظـرة ( يـسـيـر بـعــصـبـيـة واضـحـة
              ويـنـظـر إلى الـباب)  تـعـالـوا نـعود
              من حيث جـئـنـا .. تعـالـوا نـعود من

              حيث جئنا . 
اذا نعود ?  البلطجية : 

الرئيس   : هزياو ليس في البيت . 
البلطجية : كيف عرفت . 
الرئيس   : الباب مقفل . 

البلطجية : إذا كان الباب مقفال فهذا يعني أنه
            بالـداخل أمـا إذا كـان مـفـتـوحـا فـهذا

            يعني أنه في اخلارج . 
الـرئـيس   : دعـوني ألـقـي نـظـرة ثــانـيـة ( يـري  
           شــبـكـة الــصـيــد مـعـلــقـة حتت سـور        
            الـــســطح ) ســوف نـــرجع . لـــقـــد قــلت 

         إنه ليس هنا  وهو كذلك بالفعل . 
البلطجية : ماذا تعني ? 

الرئيس   : شبكة صيده معلقة هناك . 
البلطجية : هذا يعني أنه بالداخل . 

الـرئـيس  : ( بـيـأس ) حـسن إذن  نــادوا عـلـيه
             ليفتح الباب .  

البلطجية : أنت لم تعلمنا هذا . 
الرئيس   : هل هذا يحتاج لتعليم أيضا ?  
البلطجية : نحن نريد أن نراك تفعل هذا .  

الـرئيس  : أنتم تـريـدون أن تـروني افـعل هذا ?
            حسناً .. واآلن انظروا . 

البلطجية : ها نحن ننظر . 
الـرئيس  : ( يـنـادي بـصـوت مـنـخفـض وخائف )

           هزياو أن .. هزياو ان . 
البلطجية : يجب أن تنادي اعلي من هذا ? 

الـــرئــيس   : إذا نـــاديت بـــأعـــلى مـن هــذا      
               سيسمعني .. ألن يسمعني ? 

فروض بـالنسـبة له أن يـسمعك . البلـطجية : ا
ــفــروض بــالــنــســبــة له أن   الــرئـيس   : آه  ا
غير                يسمـعني هـل األمر كذلك ? ( 
               قــادر عــلى الــتــراجـع . يــتــظــاهـر 
              بــالـشــجـاعـة ) دعـونـي أخـلــــــــــــع
             سـتــرتي أوال ( يــخـلع ســتـرته ) اآلن

            سأنادي عليه .  
البلطجية : تفضل . 

الـرئـيس  : ( مـتــظـاهــراً الــهـدوء الــتـام ) أيــهـا 
              األتـــبـــاع  انـــظـــروا إلى . هـــذا فن
              عـظــيم . تـعــلـمــوا هـذا ولن تــكـونـوا
              بـحـاجــة ألن تـذهـبــوا لـبالد اجملـر .
ـاذج مخـتلـفة لـنداء شخص               هناك 
              مـا لــيــخــرج لك عــلى الــبــاب . هـذا
ينتظر ـقفول (  وذج لنـداء الباب ا               
              حلــظــة ) اآلن  إذا لم يـــأت فـــهــذا
             أحسن له  إذا جـاء فلـطمـة من فوق
             ورفــســـة من حتت ســـوف جتــعالنه
            يقع . كما تـقول احلكمـة قبل أن تثور
            الــريــاح فــإن الــكــيــكــادا تــعــرف     
            الــفــصــــــــول ولــكـن عــنـدمــا يــطــعن
            الـــرجل من اخلــــلف فـــإنه ال يـــعـــرف
            عدوه ( ينادي ) هاي هزيـــــــــاو ان
ـــكث حلـــظـــة ثم يـــعـــود إلى    )              
               البـلـطجـية ) أرأيتم هـذا ? هـذا هو
             الـنــمـــــــــــــــــــــوذج ( يـرجتف من

               اخلوف ) . 
البلطجية : هذا جميل . 

             ( كــوي يـنج تـكـاد تــفـتح الـبـاب     
      ولكنها تـتوقف بإشارة من والدها

 وتذهب               للغرفة الداخلية ) . 

الـرئـيس   : هـذا الــعـجــوز  مـشــاكس كـبــيـر 
ـجرد ولذلك يـجب أن تكـونـوا حذرين 
أن أقــيـده فــمـن األحــسن أن تــطــرحـوه

أرضا .  
البلطجية : حسناً . 

الــرئــيس  : هــزيـــاو ان  انــظـــر إلى  عــنـــدمــا
سـألـتك اآلن قـلت إنك ال تـمـلك نـقـودا .

ما هذا ? 
هــزيــــــاو : هــذه أداة الـــقــانــون . فـــيم تــود أن

تستخدمها ? 
الــرئـيس   : إنــهـا قــيــد حــظك الــتــعس  ( 9)    
شــيــخــوخــتك صــنــعــتــهــا لك  ألنك لم
حتــرص عـــلى أن تـــمـــوت صــغـــيــرا . 
ادفع لي الـــنــقـــود  يــا هـــزيــاو ان ولن
أتــكـــلم أكـــثـــر  وإال ســوف أقـــيــدك   

وآخذك بعد
 هزيـــــاو : هذه أداة القـانون . وليس لك احلق

   في أن تستعملها . 
الرئيس   : حسناً  ها أنذا أستعملها . 

هزيـــــاو : لن تستطيع .  
الرئيس   : بل أستطيع . 

هــزيـــــــاو : تــعـــال إذن وحــاول !  ( رئــيس    
الكـمــ يـحـاول أن يــقـيــد هـزيـاو                 ا

                 ولكن هزياو هو الذي يقيده ) 
البلطجية   : حاصره ! أوقع به . 

الـرئـيس   : هـاي ! كــنـتم تــتـوقـعــون أن يـوضع
هــزيـــاو في الــقـــيــد  واآلن الـــسالسل
تـقـيـدنـي أنـا . هل سـتـوقــعـون بي عـلى

األرض ? 
البلطجية   : لقد أخطأنا . 

الرئيس    : هذا العـجوز األحمق عـميل صعب
. ال جتـدي مــعه احملــاصـرة والــعـنف .

دعونا 
               جنرب مـعه الـكـلمـات الـناعـمـة بدال

منها . 
الـبــلـطـجـيـة  : هـذا صــحـيح . جــرب الـكــلـمـات

    الناعمة .   
لـرئيس  : ( مـطـلـقـا ضـحكـة صـنـاعـية ) واآلن
   إذن أيها الـعجـوز هزياو  أنت رجل
   مـتــفــاهم . لــقـد  قــيل لــنــا أن جنـمع
   النقـود  إنهـا لم تكن فـكرتـنا . نحن
   ننفذ األوامر فقط  – ودعنـــــا نسلك
   مـعك هـذا الـطـريـق : لـيس مـهـمـا أن
    تـكـون مـعك نــقـود أوال  فـقط تـعـال
 معنــــــا عبــــر  النـهر لنـقابل سـيدنا .
 ولـتــدفـع له أو ال تــدفع فــهـذا شــأنك .
 ولـيـصــــــــــر أو ال يـصـر فـهـذا شـأنه
 ليس مهما مـا تفعله مـعنا  ولكن ماذا

 عنه ? 
هزيـــــاو : إنه يتحدث باحلكمـة . يا للسخرية !

الرئيس   : أية سخرية ? 
هزيـــــاو : إنهـا الـسخـريـة من عـدم وجود وقت

  لدي عظمتكم لتضيعوه . 
للـبلطـجية ) اسمعـوا هذا ? إنه الرئيس   : ( 

     يسفه آراءنا ! 
البلطجية : إذن فهو ال يريد أن يسـمع للكلمات

   الناعمة أيضاً ! البد أن نضربه . 
الــرئـــيس  : اضـــربــوه . هل أنـــتم مـــســتـــعــدون

جميعاً?  

تنج       : حسن جدا . 
                  ( يخرج ) 

الكم .  كيه       : أرسل لرئيس ا
                      ( يدخل أربعة عمالقة ) 

البلطجية : ماذا تريد يا سيد كيه ? 
الكم ? كيه       : أين رئيس ا

الـبـلـطـجـية : إنه في فـنـاء الـبـالط يـقـوم بـبـعض
                التمرينات . 

كيه       : قل له من فضـلك أن يأتي إلى هـنا .

             إن لدي عمـال ما أريده أن يـقوم به .
البلطجية : حاضر ( ينادون ) يا ريس .

الكم )                        ( يدخل رئيس ا
الــرئـيس : " أنــا مـغــرم بــاألكل والــشــراب وكل
               ملذة " . " ولكن عنـدما تكون هناك
               معركة فأنا أول من يفر "  حسن 

              ماذا هناك يا أوالد ? 
البلطجية : السيد كيه يريد أن يراك . 

الرئيس : آه  مساء اخلير يا سيد كيه    
كيه       : مساء اخلير يا ريس . 

الرئيس : حسناً  ما الذي دعوتنا من أجله
          (7)?

همة .  كيه       : لقد دعوتك لتقوم 
الـرئـيس : أنت تـريــدني في مــهـمــة. حـســنـاً مـا

              هي?
كيه       : السـيد تـنج قال لـتنج الجن أن يـجمع
            ضريبـة الصيـد  لكنه أهـ من هزيا
اإلهـانة )              وان أنـا أعـتـقـد أن هـذه ( 
كن أن ترفع إذا ضايقتك بالذهاب              
الـرئيس : هذا أمـر بـسـيط . الشئ الـوحـيـد هو

            أن ..
كيه       : هيه ? 

الرئيس : عنـدمـا جـئنـا إلى هـنـا  قيل لـنـا إنـنا
            سنـحـرس الـبـيت فـقط . وهـذا اجلمع

             لضريبة الصيد ليس عملنا . 
ــرة وحــسب . لن كـيه       : إنــهـا فــقط هــذه ا
              أطلب منكم أن تقوموا بها ثانية . 
رة الرئيس : حسناً جـداً  إذا كانت هذه هي ا
            الوحـيدة  – فتـعالـوا يا أوالد  دعـونا

            نذهب . 
كـيه       : إن الــوقت مــتــأخــر جــدا الــيــوم .  

كنكم الذهاب صباح الغد .               
          الـســيـد كـيه ) الـلــيـلــة يـا أوالد قــومـوا 
          بــبــعض  الــتــمـــارين اإلضــافــيــة  ثم  
    كلوا وجبة دسمة وتمرنوا بعنف . غدا 
          صـــبـــاحـــا ســـوف آخــــذكم مـــعي      
           عبـرالنـهـر لنـسـأل عن ضريـبـة الصـيد

             هذه 
الـبـلـطـجـية : حـسنـاً يـا ريس . ( يـخـرج رئيس
الكم والبلطجية األربعة ) .  ا

نظر الرابع ا
  ( منزل هزياو ان ) 

                  ( يدخل هزياو ان )  
ـاضـيـة شـربت كـثـيرا هـزيـــــاو : " في الـليـلـة ا
البسي " . ت                جدا من الـنبـيـذ و
             " واآلن يــوقـــظـــني تــكـــو الـــقــمح  
دروس من حـلـمي " . " صديـقاي               ا
              نـصـحـانـي بـاألمس عـنــد الـنـهـر " .
ــا هــو               " أن أتــرك مــهــنــة الــصــيــد 
              أحــــسـن " . (  ولـــــقــــد رغـــــبت أن 
              أتـرك مهـنـة الـصـيـد كي أجـلس في
              بــيـــتـي ) .  " ولــكـــني ال أعـــرف لي
عيشة " .               مهنة ثانـية تعيننـي على ا
              " وح أفـتـح بابـي القـمـاشي في ا
              الــفــجــر " . " أســمع خــوار الــبــقــر
               يتردد " (7)ما مـعـني هـذا " . " ها
             أنـذا أعـود إلى داخل كـوخي أجـلس
             " ." أحضري الشاي يا بنتي ألطفئ
             عطـشي "  ( تدخـل كوي يـنج حامـلة
             الــشـاي عـلـى الـصـيــنـيـة ) .  كـوي يـنج
        " تـعـيــسـة أنـا  فــقـدت أمي مــبـكـرا " . "
         تـركــتـنـا  – أبي وأنـا  – لـنـقــاسى سـويـاً

      " سمعته هذا الصباح الباكر يناديني 
           " ولـقـد أتيـت له بـالـشـاي ذي الـرائـحة
            الطيبة ليطفئ عطشه " ( تقدم الشاي

            لهزياو ) هذا هو شايك يا أبي . 
           ( هــزيــاو يـــشــرب الــشــاي  ويــضع
            الكوب على الـصينية  الـتي تضعها

              كوي ينج ) . 
هـزيـــــاو : ألم أقل لك أال تـلـبـسي مـثل صـيادة

ا يكش.. وجناح مسرح العيال فركش 
وقــعه وأثــره اخلــاص عــلـى الــطــفل ويــخــلق نــوعــا مــا من
ـسـرحيـة والـطفل فى الـصـالة احلمـيـميـة بـ الشـخـصيـة ا
وخصـوصـا فى أجزاء الـتمـثيل الـبـشرى ولـيس العـرائسى
كـمـا أنه يـسـمح فى بـعض األوقـات بـإمـكـانـيـة حـدوث حوار
بـ اخلــشــبـة والــصـالــة أو إجــراء حـوار ارجتــالى ولــهـذا
الشـكل أثـر كـبـيـر عـلى الطـفل حـيث سـيـشـعـر بأنـه جزء من
سرحية فى وقت ما وبذلك ظل طوال حياته متذكرا اللعبة ا
تلك الـلحظات ومـا بها من كـلمات فهى قـد نقشت فى ذاكرته
لألبـد.. وهذه مـجرد مالحـظة قـد تفـيـد القـائمـ على الـعمل
فى شىء مـا وخصوصـا أنهم قدمـوا عمال شبه مـكتمل فـنيا

ويصل للطفل فى سهولة ويسر.
سرحـية رسالة هادفـة للطفل قدمت وا
بـشـكل جـيـد يـجـمع بـ الـكـلـمـة واألغـنـية
واالسـتـعراض والـعرائس والـتى اشـتركت
جـمــيـعــا فى الــوصـول إلى الــطـفل بــشـكل
صحـيح حتى يـستـوعبهـا ويسـتفـيد مـنها
خـيـر استـفادة وقـد كان وراء هـذا النـجاح
بالـطبع جهـد مجموعـة كبيرة من الـعامل
ــؤلف والــشــاعـر ــســرحــيــة بــدءا من ا بــا
واخملــرج الـكــبــيـر شــوقى حــجــاب والـذى
ـتـلك نـاصـيـة الــكـتـابـة لـلـطـفل مـنـذ زمن
بـعـيـد وعـبـر أعـمـال كـثـيـرة عـلى مـسـتـوى
ــسـرح والــتــلــيــفـزيــون وكــذلك الــديــكـور ا
البس والــعـرائس ذات األلـوان ــتـمـيــز وا ا
ـبهـرة واحلـرفيـة الـشديـدة واإلتقـان عـلى يد الـفـنانـة آيات ا
البس وكذلك التميز خليفة مـصممة الديكور والـعرائس وا
ـاسكـات لـلـفنـان مـحمـد كـشك وقد فى الـنـحت لـلعـرائس وا
اسـتطـاع هـؤالء الرواد صـنع لـوحـة فنـيـة رائعـة ومـعهم فى
وسـيقـى واألحلان فـاروق الشـرنوبى والـتـصمـيم احلركى ا

لشبراوى وسالم.
مثلة كما تألقت بابـتسامتها الرائعة وحركـتها اخلفيفة ا
نـهلـة يـاس وكـان مـعهـا فى ذلك التـألق مـجمـوعـة كبـيرة من
جنـوم مسـرح العرائس مـثل عادل عثـمان هـشام على مـحمد
شـبـراوى رضـا حسـنـ نـشوى إسـمـاعـيل سحـر مـنـصور
مــحــمــد سالم رفــعـت ريــان عالء أبــو زيــد ومــروة مــبــارك
والـفـنـان الـقـدير مـصـطـفى رجب ومن تـنـفـيـذ لـطـفى الـسـيد..
كـتيبـة كاملـة وراء جناح هذا الـعرض والذى تـعاونوا جـميعا
سرح العرائس والذى مازال ليقدموا أحـد النتاجات القويـة 
يـثـبت أنه الـقــادر بـقـوة عـلى تـقـد عـروض مـتـمـيـزة جتـذب
ـسـرح جــمـهـورهــا اخلـاص من األطــفـال وذويـهـم لـتـمـأل به ا
ولـيثبت أخـيرًا مسرح الـطفل أنه أكثـر قدرة من مسـرح الكبار
علـى اجتـذاب اجلـمـهـور واحلفـاظ عـلـيه وتـقد وجـبـة فـنـية

متكاملة له جتعله يخرج وقد قرر العودة ثانية..
نــتــمـنـى أن تـصــيب عــدوى مــســرح الــطــفل كل مــسـارح

الكبار..

به وفى نـفس الــلـحـظــة يـتـصــادف دخـول رجـال األمن وراء
اللص فيـتمكنون من الـقبض على اللص اخلـطير ويشكرون
فـركش عــلى أنه كـلب مـخـلص ســاعـدهم فى ذلك ويـأخـذونه
إلى الـقـسم لــيـعـمل مــعـهم كـكــلب بـولـيــسى ويـتـصـادف أن
فرفـوشة الـطبـيبـة كانت تـبحث عـنه وذهبت إلبالغ الـضابط
فى قـسم الـشـرطـة وهـنا يـقـرر الـضـابط االسـتـعـانـة بـالـكلب
الـبولـيـسى اجلـديـد (فركش) فى الـبـحث عن (فـركش أيـضا)
أى يـبـحث عن نـفـسه ويـخـشى فـركش إخبـارهم بـاحلـقـيـقة
خـشيـة عدم تـصـديقه ويـبـدأ معـهم رحلـة الـبحث عن نـفسه
بالـفـعل ولـكنه يـفـشل بـالطـبع وهـنا يـقـرر الـضابط الـقـضاء
عــلـيه وضـربه بـالـرصـاص ويــسـمع فـركش ذلك ويـهـرب فى

أحد اجلحور ويضـمر أكثر ويتحول إلى قط
ويـصل إلى جـحــر لـلـفـئـران ويــخـشـون مـنه
كثـيـرا ألنه قط وعـندمـا يـخبـرهم بـأنه ليس
ــر ال يــصــدقــونه ويــظـنــونه قــطــاً بل هــو 
يــخــدعـهـم حـتى يــتــمـكـن من أكـلــهم ويــقـرر
كـبـيـرهم أن يـفـرضـوا عـلـيه حـصـارا شـامال
حـتى يـقـضـوا عـلـيه وبـالـفـعل يـتم احلـصار
و(يـكـش) فـركش أكـثـر فـأكـثـر حـتى يـتـحـول
إلى كــائن غــريب أشـبه بــحــشـرة مــجـهــولـة
صـــغــيـــرة ويــطـــرده الــفـــئــران مـن اجلــحــر
وساعتها يقابل مجموعة من النحل ويحكى
ـلـكـتهم لـهم حـكـايـته فـيأخـذونه مـعـهم إلى 
وهـنـاك يقـومـون بتـغـذيـته بالـعـسل وإطـعامه

جــيـدا ويـفـرضـون عـلــيه نـظـامـا فى الـغــذاء والـعـمل يـتـفق
ـنظمة بـشدة وكلمـا مر الوقت تعـلم فركش أكثر ـلكتهم ا و
وعـاد إلى حـالة سـابـقـة ويظل هـكـذا فى الـتحـول من حـشرة
ـرًا مـرة إلى قط فـكـلب ثم حـمــار حـتى يـعـود فى الـنـهـايـة 
ثانـية وهـنا يصـفق أطفـال الصـالة جمـيعـا فى فرحـة عامرة
بعـودة النمر فـركش وهنا ندرك أن األطـفال قد فهـموا العمل
ـــســرحى ووعــوا مـــا به من نــصــائـح ودروس عن الــعــمل ا
سـرحى جنح فى رسالته والـنظـام وندرك أيضـا أن العـمل ا
سـرحية ـوجه للـطفل فى هـذه ا ـسرحى ا وجنح اخلـطاب ا
والـتى تـتلـخص رسـالتـهـا فى أغنـيـتهـا األخـيرة عـلى لـسان
فركش وفـرفوشة واجملـموعة (نـاكل بنظـام يا حالوة.. نلعب
بـنـظام يـا حـلوله ونـلـعب ويا الـشـمس الفـلـة.. يا حـلـوله يا
حـلـولـه.. هـيال هـيال هـوبه نــلـعب نـاكل نـتــسـلى والـكـسالن

به...).. ياخد 
مـثلون سـرحيـة كلـها مـسجلـة بنـظام الـبالى باك فـا وا
ـاسكات يـحركون شـفاههم فـقط وهذا وإن كان يـيسر من وا
ـنـفـذيـهـا من حـيث إن ـسـرحـيـة بالـنـسـبـة  عـمـلـيـة تـقـد ا
الصـوت سيخـرج قويا من السـماعات ومسـتمرا دون توقف
ح يلـغط األطفال فى الصـالة ب احل واآلخر إال أنه من
نـاحيـة أخـرى يقـطع أحـد خطـوط الـتواصل مع الـطـفل ح
مـثل مـباشـرة إلى أذن الـطفل ولـهذا يصل الـصـوت من فم ا

عــلى مــســرح الــعــرائس بــالــعــتــبـة
تـعرض حـالياً مـسرحـية األطـفال (فركش
ــا يـــكش) من تـــألــيف وإخـــراج: شــوقى
ــوذجى ــســـرحــيــة مـــزيج  حـــجــاب.. وا
ـزج مـا ب سـرح الـطفـل..فهى تـتم عـبر ا
التمـثيل البشـرى والعرائس بكـافة أنواعها
(مـــــاريــــونـت - قــــفـــــازيــــة.. مـــــابت شــــو..)
ــاسـكـات الـكــامـلـة كل ذلـك فى شـكل فـنى وا
ـسرحـية تـنـاقش مسـألـة النـظام مـتكـامل.. وا
فى احليـاة عـمـوما والـطـعام بـشـكل خاص فى
شــكل فـــنى رائع مـن خالل حــدوتـــة بــســـيــطــة
ـر قـوى يـعـيش فى غـابـة وهذا تـتـنـاول حـيـاة 
النمر يدعى فركش ينام دائما وال يسعى للحصول
عـلى طــعـامه وال يــنـظم حـيــاته أبـدا وال يــسـتـمع إلى
نــصــائـح أصــدقــائه وال يــســاعــدهم فى شىء وهــنــا
يعلنون أنه وحـده يتحمل مسئولـية نفسه ويغنون له
(ذنــبه عــلى جــنــبه ال هــيــاكل  وال يــشــرب أمــبـو وال
ر وال أبو كلمبو..) ويظل هكذا فى عناده وكسله هيبقى 
حـتى يــبـدأ جــسـمه فى الــضـمـور رويــدًا رويـدًا و(يـكش)
فـيـصـبح أقرب الـشـبه بـاحلـمار مـنه إلى الـنـمـر ويذهب
إلى الطـبيبـة كى تعاجله وتـتعامل مـعه على أنه حمار
ـر رغم مـحـاوالته الــفـاشـلـة إلقـنـاعـهـا ومن ولـيس 
ـر ولكن دون جـدوى.. ويخـرج وحيدا حـولها أنه 
فـى الــغــابـــة يــأخـــذه صــيـــادون ويــضـــعــونه فى
احلـديقـة داخل قفص لـيشاهـده النـاس (واتفرج
ع احلمـار أبو بـدلـة مخـططـة.. لـيل نهـار هزار
بـيــزقـطـط زقـطــطه...) ولـكن الــنـمــر فـركش ال
يرضى بحاله وبقائه محبوسا داخل قفص
ويــظل بال أكل فــيــشــحب أكــثــر ويــطـرده
أصحاب احلديقة فيخرج للغابة وهناك
يـقـابـله قـطـيع مـن احلـمـيـر الـوحـشـيـة
والـتى تأسره وتـعامـله بقـسوة حتى
يعمل ويحمل األشجار ويتعب أكثر
ثـم يـســتــغـل إحـدى األشــجــار فى
السباحة حتى يتمكن من الهرب
عــبـــر الــنـــهــر فـــهــو لـــيس من
فــصــيــلــة احلــمـيــر وال يــأكل
األعشاب مثـلهم وينجح فى
الـــهــرب بـــالــفـــعل ولـــكــنه
أصـــبـح أكـــثـــر ضـــعـــفــا
و(يـكش) أكثـر ليـتحول
رأســــا وجــــســـدا إلى
كلب ولكن بنفس لون
الـــنــمـــر ويـــقـــابل فى
الـغابـة لصـا فيـصطدم

< خالد حسونة
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«خمر وعسل» صورة مسرحية تعكس  جمال الظل  والضوء
وتلعب  مع األلوان  الغامضة والصيغ التاريخية

 حتــكى الـتــوراة قــصــة فـشـل احملـاوالت لــشــد وثـاق
رة ـرة تلـو ا ـرة وهو يـخدعـها ا رة تـلو ا شـمشـون ا
مـستطـيعاً أن يقـطع احلبال الـتى أوثقوه بـها ويفشل
أقـطـاب الفـلـسـطـينـيـ فى احملـاوالت إلى أن يـضيق
شـمشـون بإحلاحـها فـيكـشف لهـا قلـبه بأنه نـذير الله
من بــطـن أمه فــإن حــلق شـــعــر رأسه تـــفــارقه قــوته
ويـضعف ويـصير كـأحد الـناس; فـتدعو دلـيلـة أقطاب
. وحتـكى التوراة «وأنـامته على ركبـتيها الـفلسطـيني
ودعت رجالً وحـلـقت سـبع خـصل من رأسه وابـتدأت
بـإذالله وفـارقـته قـوته وقـال الـفلـسـطـيـنـيـون عـلـيك يا
شـمـشـون. فـانـتبـه من نـومه وقـال : أخرج حـسب كل
مـرة وانـتـفض ولم يـعـلم أن الـرب قـد فـارقه فـأخذه
الـفـلــسـطــيـنــيـون وقــلـعـوا عــيـنــيه ونـزلــوا به إلى غـزة
وأوثــقــوه بـــسالسل نــحـــاس وكــان يــطـــحن فى بــيت

السجن وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق».
وتـروى التـوراة كيف أن أقـطاب الفـلسـطيـنيـ ذبحوا
ذبـيحة عظيـمة لراجون إلههم الـذى مكنهم من عدوهم
شـمشون الـذى خرب أرضهم وقـتل شبابهم وأرادوا
أن يـستهـزئوا به فأحـضروه من السـجن وأوقفوه ب
األعـمدة الـتى كـان البـيت الـذى هم فيه قـائمـاً عـليـها
ـلـوءًا بـالـنـسـاء والـرجـال وكـمـا تـقول وكـان الـبـيت 
الـتوراة «وكان هناك جميع أقطاب الفلسطيني وعلى
الـسـطح نـحـو ثالثـة آالف رجل وامـرأة يـنـظـرون لـعب
شـمشون فدعا شمشون الرب وقال: يا سيدى الرب
ـرة فقط فـانتـقم نقـمة اذكـرنى وشددنى يـا اللـه هذه ا

. واحدة عن عينى من الفلسطيني

تـوسـطـ الـلذين وقـبض شـمـشون عـلى الـعـمـودين ا
كـان الـبـيت قــائـمـا عـلــيـهـمـا وقـال شــمـشـون : لـتـمت
نـفسى مع الـفلسـطيـني وانـحنى بـقوة وسـقط البيت
عــلى األقــطــاب وعــلى كل الــشــعب الــذى فــيـه مــكـان
ـوتى الذيـن أماتـهم فى موته أكـثـر من الذين أمـاتهم ا

فى حياته».
وتـنهـى التـوراة الـقصـة بـأن إخوته قـد نـزلوا وحـمـلوه
وصـعـدوا به ودفـنوه فـى قبـر مـنـوح أبـيه وأنه قد راح

شهيداً فداء إلسرائيل وهو فى سن العشرين.
إذن احلـكـاية الـديـنـية والـشـعـبيـة اإلسـرائـيلـيـة تـطرح
عـلـيـنا قـصـة بـطل مـخـلص أحب فـتـاة من شـعب عدو
وأنـهـا قــد اسـتـمــالـته ومــكـنت أهـلــهـا من فقء عــيـنـيه
وسـجـنه ولـكنه يـسـتـطـيع أن يـنـتقم بـأن يـهـدم بـيـتًا به
زعـمــاء أعــدائه ويـقــتل آالفًــا مــنـهم كــانــوا يـحــاولـون
الـتشفى واالنتقام مـنه ولكن كاتب نص عرض «خمر
ــنـتـصـر الـذى وعـسل» يـقــدم لـنـا شـمــشـون الـبـطل ا
ـهـزومون يـنـتـظرونه يـدخل الـقـصر الـذى به أعـداؤه ا
ومـعـهم جـمــيـلـتـهم دلـيــلـة الـتى يـتـآمــرون مـعـهـا عـلى
ـعرفـة سـر قـوته لـيتـمـكـنـوا من قـتله وال  اإليـقـاع به 

يـخبـرنـا الكـاتب بأى شىء عن هـويـة شمـشون الـبطل
ـنـهـزم أو عن اإلسـرائـيــلى وال عن زعـمـاء الـشــعب ا
ضى فى . و فـتاتهـم اجلميـلة أى عن شعـب فلسـط
ؤامـرة الـتى تـمر بـقـتل اثـن من اسـتـعراض تـطـور ا
الـشباب يكتشف شـمشون خداعهمـا وتتطور بشرب
تـها ولـكن يـضعـفهـا; فـتبـدو مريـضة دلـيلـة لسـم لم 
فـيـســرع شـمـشـون فى طــلب الـطـبـيـب الـذى يـحـضـر
ـرض ال يسـتـطـيع الـطب أن لـيـخـبـره أنـهـا مـريـضـة 
يـشـفـيه فى حـ كان كـبـيـر الـفـلـسطـيـنـيـ قـد أوعز
لـدلـيـلـة أن تخـبـر شـمـشـون حـ يـعـود بـالـطـبيـب بأن
هـناك نبـوءة قالت إنـها ستـمرض عـندما يـختـلط دمها
بـدم غـريب مـحـارب وأنــهـا لن تـشـفى إال بـكـلـمـة سـر
يـقولها لها وعندما تخبـر دليلة شمشون بتلك النبوءة
يـختلى بنـفسه ويفكر ثم يـقرر أن يبوح لـها بسر قوته
فى الـوقت الذى يـهجم عـليه الـفلسـطيـنيـون ويقـطعون
خـصالت شعـره فيفـقد قـوته ويتـرنح ويسـقط وبيـنما
يـهجمـون عليه ويـطعنـونه الطـعنات الـقاتلـة تلقى دلـيلة
بـنفـسـها وتـسـقط بـجواره طـالـبة الـسـماح والـغـفران
وفى نـفس الـوقت يـعـلـن كـبـيـر الـفـلـسـطـيـنـيـ أنه قـد
خـدع دليـلة ويـخرج زجـاجة من جـيبه ويـفرغ مـا بها
عـلـى أسـاس أنـهــا دواء وتـريــاق الـسم الــذى شـربـته
دلـيـلـة فـتصـيح دلـيـلـة بـأن أهـلـهـا خـونـة وأنـها بـاعت
أغـلى شىء رخـيـصـاً وبذلـك تظـهـر دلـيـلـة وقد أدانت
أهـلها لـصالح حـبيـبها; فى الـوقت الذى ال نـعرف فيه
هـويـة ال األهل وال احلـبــيب فى خـلط مـتـعـمـد يـؤدى
إلى نـتائج رهـيبـة. وبنفس الـطريـقة سـار اخملرج على
أثـر الـكاتـب حيث يـقـول فى كـتـيب العـرض : «عـنـدما
يـفقد الـبطل - أى بطل -  مـقومات بـطولته ويـتنازل 

ــبــاد والـقــيـم الـتـى صــنـعـت مــجـده أو يــفــرط فى ا
ويـسبح فى بحور اخلـمر والعـسل فإنه سيغـرق فيها
حـتماً ال مـحالة ويخـسر تاريـخه البطـولى ويسقط عنه
مـجده إلى األبـد وهو مـا يعـنى أن اخملرج فى تـأويله
لـلنص التزم برؤية الكـاتب و نصه التزاما كامالً
وإن كان قد حذف سطوراً معدودة ال تقدم وال تؤخر
ولـكن إسـهـام اخملـرج ومـصـمم الـديـكـور عـبـد الـقادر
ادى للـعرض سواء مـرسى كان فى صـياغة اإلطـار ا
سـرحى ـنـظـر ا فى الـكـتل الـديـكـوريـة الـتى شـكـلت ا
حـيث نحت من مادة الفوم بدقـة كاملة حوائط وأعمدة
ميز وبـوابة احلصن الـرئيسى لقـصر دليـلة بطـرازه ا
لـطابع ذلك الزمان السـحيق وكذلك التزم بـدقة كاملة
ــســرحــيـة كــســيف شــمــشـون ودرعه ــهـمــات ا فى ا
والـقوارير واألوانى وكذلـك فعل فى تصمـيمه الدقيق
ـمــيـز لـلــمالبس وتــنـوع األلـوان فــيـهــا بـ الـدافئ وا
والـبارد بـدرجـات متـفـاوتة مـعـبراً عن حـالـة التـناقض
والـصــراع بـ اجلــانـبــ وكـذلـك اسـتــطـاع اخملـرج
ــنــاسـبــة وأن يــصـنع ـصــمم أن يــلــقى األضـواء ا وا
مـناطـق للـظل والـنور أضـفت حـيويـة وبـهاء وغـمـوضاً
ـســرحـيــة اخملـتــلـفــة وعـلى عـلى جــوانب مــشـاهــده ا
ـسرحى; ـشـهـد ا سـطـوع قـمـره الذى سـيـطـر عـلى ا
وإن اخـتـلـفت ألــوانه بـ األبـيض الـنـاصع واألصـفـر
اخملـنوق كما استطـاع اخملرج أن يرسم خطة حلركة
ـثـلـيه ـمـثـلـ بـالـغـة اإلحـكـام والـدقـة وقـاد فـريق  ا
مـحـققـاً إيـقاعـاً فى مـراحل احلـدث مـتوازنـاً ومـشكالً
ع من إيـقاعاً عـاماً للعـمل متدفـقاً بالغ احلـيوية وقد 
فـريق الـتـمـثيل «عـلـوى الـشـاذلى» فى دور شـمـشون
ومـعه «هـدير» فى دور دلـيـلـة ومحـمـد عايش فى دور
الـكبـيـر و«محـمد الـغامـرى» فى دور الـطبـيب وكذلك
مـثـلـ التـى لعـبت أدوار عـشـيرة تـمـيزت مـجـمـوعـة ا
دلـيــلــة حـركــة وإلــقـاء وخــاصــة صالح الــعـيــسـوى
وفـارس عمارة وعالء عبد الرءوف وأسامة منصور
وحـسـن عـبــد الــعــزيــز وأحـمــد الــبــرنس ومــحــمـود
الـسـيد ومـحـمـد أشـرف وباقـى فريق الـتـمـثـيل وقد
ـوســيـقى الــتـصــويـريــة لـ «يـاسـر الــشـريف» لـعــبت ا
مثل البطل فى مواقفه اخملتلفة دورهـا فى مصاحبة ا
ـتـبــايـنـة لــتـطـور احلـدث ــراحل ا وفى الـتـعــبـيـر عن ا

الدرامى .
مثل وفى الـنهاية لقد اسـتمتعت بجديـة عمل فريق ا

وبـدقة وجمال تصـميم وتنفيـذ ديكور ومالبس العمل;
وإن كـنت لم أسـتطـع التـخـلص من عالمـة االستـفـهام
الـكبـرى الـتى خلـفـها لى نص «خـمـر وعسل» ألسـامة
نــور الــدين الــذى ســبق أن أعــجــبت بــنــصه «إكــلــيل
ـتـمـيـزة الـغـار» كـمــا لـفت نـظـرى وراقــنى تـرجـمـتـه ا
ولـغته وتكييـفه لنص «آنا كريـستى» لـ «يوج أونيل»
ــهــرجــان الــقــومى الــذى شــاهــدته ضــمـن عــروض ا

الثانى للمسرح.

سرحية القومية تسبح فى بحور «اخلمر والعسل» فرقة العريش ا
سـرحى «خمر وعسل» تـأليف أسامة نـور الدين وإخراج عبـد القادر مرسى فرقة  الـعريش القومـية قدمت عرضـها ا
عـبد عـليه وعـلى أعدائه والـعرض يـتنـاول قصـة شمـشمـون ودليـلة بـعيـدًا عن األسطـورة التـوراتيـة الـتى انتـهت بهـدم ا

(اخليار شمشون!!).
ؤامـرات والدسائس للبحث عن سر قوته مستغل فى هذا العـرض ظل أهل «دليلة» وخصوم «شمشون» يدبرون له ا
حبه لدلـيلة حتى توصلوا إلى أن سـر قوته يكمن فى ضفائـر شعره السبع فقامـوا بقصها ففـقد قوته وأجهزوا عليه
ـا تمثـله تلك الضـفائـر من قيم ومبـاد نبيـلة وسـامية ومـثل عليـا فقد كـانت كل ضفـيرة تمـثل مبدأ وتـخلصـوا منه و

معينًا مثل الشرف الكرامة الشجاعة الضمير... إلخ.
وهكذا استطاعت الرذائل أن تكيد للفضائل وتنتصر عليها.

الـتنـفيـذ جاء فى إطـار أسطـورى فى الالزمـان والالمكـان واستـخدم اخملـرج عبـد القـادر مرسى «مـادة الفـوم» ليـشكل
وسـيقـى التـصويـرية واإلضـاءة لتـشـارك فى نسـيج العـرض الدرامى مـنهـا مفـردات الديـكـور واإلكسـسوار وجـاءت ا

. البس التى قام بتصميمها عبد القادر مرسى أيضًا فضًال عن تصميمه للسينوغرافيا وتكون بطًال وكذا ا
ـسـرحى أسامـة نور الـدين قد حـصل عـلى اجلائـزة األولى فى الـتألـيف فى مهـرجان جـدير بـالـذكر أن مـؤلف النص ا
سرح الـقومى األخير وأنه قـد  تصعـيد مسرحـية (خمر وعـسل) للمهـرجان النـهائى والذى يعـقد خالل أغسطس ا

سرح العائم باجليزة. وسبتمبر على ا
ـوسـيقى ـسـرحـيـة بـطولـة عـلـوى الـشـاذلى فى دور «شـمـشـون» وهديـر فى دور «دلـيـلـة» ومـحـمد عـايش «الـكـبـيـر» ا ا
ـكـيـاچ تـامر وأمـ اجلـمـال سـاعد فى البس نـبـيـلـة مرسى وا الـتـصـويـرية والـتـسـجـيالت ياسـر الـشـريف تـنـفيـذ ا
نـفـذ صالح العـيسـوى وقـد أهدى اخملـرج العـرض لروح اإلخـراج محـمـد على احلـفنى وأسـامـة منـصور واخملـرج ا

سرحية. الفنان الراحل إبراهيم أبو العطا جنم فرقة العريش القومية ا
بـاد والـقيم الـتى صـنعت والـعرض يـؤكـد على أنه إذا فـقـد البـطل.. أى بـطل مـقومـات بـطولـتـة وتنـازل أو فـرط فى ا

مجدة وسبح فى بحور اخلمر والعسل فإنه سيغرق فيها حتمًا
محمد خضير ويخسر تاريخه البطولى ويسقط عنه مجده إلى األبد!.

محمد زهدى

قدمت فـرقة شمـال سيـناء القـومية
عـرض «خمـر وعـسل» تألـيف: أسـامة نـور الدين
وإخراج: عـبد القـادر مرسى عـلى مسرح الـفرقة

فى مدينة العريش.
والـنص يـحكى قـصة شـمشـون ودلـيلـة كمـا رآها
الــكـاتب مـخـتــلـفـًا عن الــنص األصـلى لـلــحـكـايـة
ــأخــوذة عن الـنص الـشــعـبــيـة اإلســرائــيـلــيـة ا
الـتـوراتى الـذى ورد فى «سـفـر الـقضـاة» وبـيـنـما
الـنـص الـتــوراتى يـروى قــصــة الـبــطل اخملـلص
الـذى أنــقـذ شـعب إسـرائــيل من الـفـلـســطـيـنـيـ
ـئات ولـكـنه يقع ـتـسلـطـ علـيه وقـتل منـهم ا ا
بإرادته احلرة فى حب الفتاة الفلـسطينية دليلة

التى حاولت أن تعرف سر قوته العظيمة.

ابحث عن
الدقة
واإلتقان

> مهنـدس الديـكور محـمد جـابر انتـهى مؤخـراً من اإلشراف على تـنفـيذ ديكـور العرض
ـنـيل من تـأليف ـسـرح الـعائـم الصـغـيـر با ـسرحـى «سنـدريال» الـذى يـقدم حـالـيـاً على ا ا
ـسرح القومـى للطفل جـابر قام هذا أحمـد عبد الرازق وإخـراج بتول عرفـة ومن إنتاج ا
سـرحية منهـا: احلياة حلوة إيه اللى وسم بـتصميم ديكـور ومالبس عدد من العروض ا ا

هـــزيــــــــاو : شـــكـــرا يــــا إخـــواني.لـــــــــــي   بيحصل ده حادى بادى وغيرها.
               نـــــــــــي واآلن لنقل وداعا     

لـــــــــــي : " تـاركــ األخ هـزيــاو  ذاهــبـ إلى
ــد مـجـدافه             الـشــاطئ ". ( هــزيـاو 

              يساعدهم على النزول ) .
نـــــــــــي : "ســوف نـــرسل األرز والـــفـــضــة إلى

             بيتك 
لــــــــى:  سوف نراك ثانية إلى اللقاء .    

هزيـــــاو : سوف أراكما ثانية إلى اللقاء . 
               ( يخرج لي وني )  

هزيــــــاو : (ذاهبا لـلشاطئ ) وداعا يا إخواني
              لن أراكــمــا بــعــد هــذا ( لــنــفـسه  
               بانفعال)هذان صديقان حـقيقيان (

               يضحك )  . 
كـوي ينج : لقـد ذهـبـا يا أبـي  من األحسن أن

           تعود إلى القارب . 
ركب ) .  هزيـــــاو : معك حق . ( يأتي إلى ا
كوي ينج : من كان هذان السيدان يا أبي ? 

هزيـــــاو : هل تقصدين السـيد لي والسيد ني?
 كوي ينج : نعم ? 

هزيـــــاو : اسمعي يا طفلتي 
             " إنـــهـــمــا رجـالن مـــصـــارعــان     
              متـقاعدان"." يـدعيـان لي شون وني
ناصـب الرسـمية               جون" ال يـحبـان ا
ــكـاتب " ." إنــهـمـا               واجلـلـوس إلى ا

              يتجوالن في البالد سويا " 
كوي ينج : " في العصور اخلوالي شوجن تسي

             شي صادق بو  – يا " .  
              " إن احلديث ب األصدقاء الطيب

               ال نــــهــــايــــة لـه " . " ورفــــاق أبي  
               القدامى ما زالوا مخلص له " . 
هــزيـــــــاو : " أرفع رأسي وأري الـــشـــمس قــد
             غــربت " . يــا طـــفــلــتي لـــقــد أصــبح
            الوقت متـأخرا .. دعـينـا نذهب لـلبيت
كـوي يـنج : هـيــا يـا أبت . ( هـزيــاو يـقـفـز إلى
ـرسـى ثم يــعـود               الــشـاطئ لــيـحل) ا

              للقارب " . 
هزيـــــاو : " األب واالبنة  نصطاد في النهر " 
كـوي يـنج : " غـيــر عـابــئـ إذا ضــحك عــلـيــنـا

              الناس لفقرنا " .  
هــزيــــــاو : " بــأي ســرعــة هــبــطت الــشــمس   

                احلمراء  " . 
ـتألق عبر السماء كوي ينج : " ويسطع القمر ا
               " . ( هزيـاو وكوي يـنج يـجـدفان

                      للخارج ) .   
نظر الثالث ا

نطقة )               ( بيت تنج حاكم ا
ــنـــطــقــة ومــعه               يــدخل تــنـج حــاكم ا

              خولي أرضه السيد كيه . 
تنـــــــج : " في بيتي ألوف أرادب األرز "  . 

لوءة "  كيـــــــه : " اخملازن األمامية واخللفية 
تـنـــــــج : لــقــد ذهب تــنج الجن جلــمع ضــريــبــة

نــــــــي : ( مناديا تنج الجن ) هاي  أنت  عُد 
هزيـــــاو : ماذا تريد أن تفعل ? 

نـــــــــي : أود أن أحتدث إليه أنا أيضاً . 
هزيـــــاو : من األحسن أن تدعه يذهب . 

تـنـج الجن : ( عـائـدا ) حـســنــاً  هـذا الــرجل له
             صوت أعلي  ها أنذا . ماذا تريد ?
نــــــــي : دعــني أســـألك :  هـــذه الــضـــريــبــة   

          أحتصلها بأمر اإلمبراطور ? 
تنج الجن : ال .  

نـــــــــي : بأمر من الوزارة  ? 
تنج الجن : ال . 

نـــــــــي :  إذن ما هو سندك القانوني ? 
تنج الجن : لـقـد قـررت في الـبالط بـأمـر سـيـادة

            حاكم اإلقليم .  
نـــــــــي : هل تقصد لوتسي شيو ? 

تنج الجن : يتشرف بكم  لو كان هذا يسرك . 
نــــــــي : اذهب وقل لـه عـــني هـــذا : إذا رفـــعت

          هذه الضريبة فأهالً ومرحبا ً . 
تنج الجن : وإذا لم ترفع ? 

نـــــــــي : وإذا لم تـرفع  وصـادفـته في طـريـقي
            فسأقتله تماما كما أقتل كلباً  .

تنج الجن : ها . إلى أي حد تبالغ : ما اسمك .
نـــــــــي : ني جوجن  النمر األصيل  . 

تــنج الجن : إذن أهـــو أنت نـي جـــوجن . ســـوف
              أهتم بأمرك .       

راقبة ?     نــــــــــي : أتهددني با
هـزيـــــاو : أخي ال تـبـدأ الـقـتـال ( لـتنج الجن )

            هال ذهبت من هنا ? 
تـنج الجن : هل تـريــد أن تـقـاتـل ? انـتـظــر حـتى
             أخـــلع كـــابـي وجـــاكـــتـــتي.          
              ( يـخلع كـابه وجاكـتته كـما لـو كان
              سـيـقـاتل ) هـزيـاو ان  امــسك هـذا

             التابع .  
هزيـــــاو : ( لتنج الجن ) ماذا ستفعل ? 

نـــــــــي : ال تمسكني يا أخي هزياو . 
تنج الجن : ( لـهـزياو ) أريـدك أن تـمـسـكه إلى
           أن أجري من هنا . ( يجري خارجا )
لـي  نـي: لماذا أنت خائف إلى هذا احلد يا

أخي ?   
هزيـــــاو : ( بحزن ) أنه يوجد كـثير جـدا منهم

لــي نــي:  ونحن لسنا قلة أيضاً .    
هزيـــــاو : أن لهم نفوذا أكبر . 

 لــــي ني:  هـل ســــــــــنــــــــــســــــــــمـح لــــــــــهم      
ليركبونا بهذه القسوة إذن ? 

هـزيـــــاو : ( مـحاوال تـهـدئـتهم ) حـسـنـاً  أنا
           في احلــقـــيــقـــة ال أعــرف مـــاذا أقــول 

         األحسن لك  أن تترك هذا الصيد . 
 هـزيـــــاو : سـوف أتركـه . لكـن اإلنـسان يـجب
             أن يــعـــيش ( خــجال ) أنــا خـــجالن

              للحديث بهذه الطريقة . 
لـــــــــــي : سأعطيك عشرة مـثاقيل من الفضة .
نـــــــــــي : وأنــا ســـأعــطـــيك عـــشــرة أرادب من

           األرز .          

هزيـــــاو : أوه  منزل احلاكم تنج . انظر هناك
واجهة أتري هذه البوابة              جتده في ا
             ذات الـــعــــقـــد  وهــــذا احلـــائط ذا  
             الواجهة البيضاء ? هذا هو منزله . 
             ( يالحظ أن الــســيـد كــيه يــســتـرق
              الــنـظـر إلى الــكـابـيـنـة ) هـيه .. هل

             أنت مصغ إلى ? 
كيـــــــه : نعم .. نعم .. شكرا .. شكرا 

                  ( ويخرج ) 
ــكن أن ــنــدس اجلــبــان ال  هــزيــــــاو : هــذا ا

             يرجي منه خير . 
                   ( يعود للقارب ) 

لــــــــي : ماذا كان يريد هذا التابع . 
هزيـــــاو : كان يسأل عن الطريق . 

نـــــــــي : إنه لم يــكن يــسـأل عـن الـطــريق .. بل
           كان يختلس النظر إلى .. 

لـــــــــي : كيف يجروء ? 
هزيـــــاو : إنه ال يجروء 

نـــــــــي : هذا حق .. إنه ال يجروء 
هـزيــــــاو : هل لـكــمــا في مـزيــد من الــكـؤوس?

ا فيه الكفاية  لـي  نـــي: ال  لقد شربنا 
                ( هـزياو يـبعـد النـبيـذ . تنج الجن

صرف )                 يسير بحذاء ا
تنج الجن : جـئت إلى الــنـهــر  تـاركــا بـيــتـنـا ( 
              ينظرألعلي وألسفل ) إني أتعجب ..

              أيهم قارب 
              هزياو أن ? هـزياو أن ? هزياو أن ?
لـــــــــي : يا أخ هـزيـاو . هنـاك شـخص مـا على

صرف ينادي عليك .            ا
هزيـــــاو : إذن هو هـناك ( ينـظر إلـيه ويذهب
              إلى الشاطئ ) هذا هـو إنه األخ تنج

             الجن . ما الذي أتي بك إلى هنا ? 
تنج الجن : جئت ألجمع ضريبة الصيد . 

ــاضـيـة لم هـزيـــــاو : آه  في األيـام الـقــلـيـلـة ا
             يكن ثـمة مـطر  والـنهر ضـن  ولم
            أجـــد أى ســـمك  في ظـــرف يـــوم أو
           اثن  عندما تتوفر النقود سأرسلها 
تـنج الجن : حــسن  هــذا كالم مــعــقــول جـدا 
             ولــكن تــذكــر عــنـــدمــا حتــصل عــلى
             الـنـقـود فــــــالبـد أن  تـرسـلـها  وال
              جتـعــلــنــا نــأتي ثــانـيــة وثــانــيـة دون
              جدوى ألنه  عـنــدمــــــــــــا تــتـمـزق
          أحــذيــتــنــا ســوف نــحــصّل مــنك ثــمن 

          األحذية اجلديدة  . 
هزيـــــاو : أنا آسف إذا كـنت أسـبب لك الـتعب

             ( يعود للقارب ) 
لـــــــــي : ماذا كان يريد ? 

هزيـــــاو : ضريبة الصيد . 
لـــــــــي : دعني أتكلم معه 

هزيـــــاو : ال تغضبه . 
لـــــــــي : حسن ( ينادي على تنج الجن ) هاي

          .. أنت  عد 
تنج الجن : ( مـتأهبـا للـسير ) حسنـاً  اجللف
              هو الذي يأتي هنا .. أنا هنا . ماذا

        تريد أن تقول  لي ? 
لـــــــــي : دعـني أسـألك  من أجل مـاذا جـئت ?
تنج الجن : لقد أمرنـي سيدي أن أجمـع ضريبة

           الصيد . 
لــــــــي : دعـني أسـالك : ضــريـبـة الــصـيـد هـذه

          هل حتصلونها بأمر اإلمبراطور ? 
تنج الجن : ال . 

لـــــــــي : بأمر من الوزارة  ? 
تنج الجن : ال . 

لـــــــــي :  إذن ما هو سندك القانوني ? 
تنج الجن : لقـد قررتـها فـي البالط بـأمر سـيادة

             حاكم إقليمنا .  
لـــــــــي : هل تقصد لوتسي شيو ? 

تنج الجن : يتشرف بكم  لو كان هذا يسرك . 
لـــــــــي : إذهب وقل له عـــنـي هــذا : إذا رفـــعت

           هذه الضريبة فأهالً ومرحبا ً . 
تنج الجن : وإذا لم ترفع ? 

لـــــــــي : وإذا لم تـرفع  وصـادفــته في طـريـقي
           فسيكون ذلك دليال على سوء حظه .
تــنج الجن : هــا ! إلى أي حـــد تــبـــالغ  مع أنك
            جلف كبير  دعني أعرف ما أسمك 

لـــــــــي : لي شون  ثعبان النهر . 
تنج الجن : أهو أنت لي شون ?      

لــــــــــي : نعم  ماذا في ذلك ?  
هزيـــــاو : ( متدخال ) ال تتشاجر معه . 

تنج الجن : ( مـستديـرا ليذهب ) انتـظر جزاءك
لـــــــــي : اللعنة . 

اذا لم يعد إلى اآلن ? .             الصيد . 
كيـــــــه : كان ينـبغي أن يـعود بـسرعة .( يدخل

            تنج الجن ) . 
تنج الجن : مغـادرا شاطئ الـنهـر  ها قـد جئت
ـعــتـادة             إلى الـبــيت . إنــهـا الــقـصــة ا
         دائــمـاً ( يــســيـر ) احـتــرامــاتي لـك يـا 

         سيدي . 
تنج : حسناً . لقد أمرتك بـجمع ضريبة السمك

      فماذا فعلت ? 
تنج الجن : قال هزياو ان إنه بـسبب عدم وجود
ـاضية  وألن            مطر في األيـام القلـيلة ا
           البـحـر كـان شـحـيـحـاً فـإنه لم يـصـطد
           أي سمك منـذ يوم أو يـوم  وعـندما
           تكـــــون مـعه نـقود فـسـوف يحـضـرها

           إلينا هنا . 
تنج  : هذا كالم معقول للغاية . 

تـنج الجن : مــضــبـــوط .. ألــيس كـــذلك ? ولــكن
            عـنــدمــا كـنـت أهم بـاالنــصــراف جـاء

            رجل عمالق  وناداني . 
تنج : وماذا قال ? 

تنج الجن : سألني ماذا كنت أفعل .  
تنج : أجمع ضريبة الصيد .  

تنج الجن : ضريبة الصـيد هذه .. هل قررت لك
            من اإلمبراطور ? 

تنج : ال 
تنج الجن : بأمر من الوزارة  . 

تنج  : ال .  
تنج الجن : ما هو سندك القانوني إذن ?  

تنج : إنـهـا مـقـررة في الـبالط بـواسـطـة سـيـادة
        حاكم اإلقليم .  

تنج الجن : هل تعني لو تسي شيو ?
 تــنج الجن: كــبه يـــتـــشــرف بـــســيـــادتــكم  – لــو

سمحت        
تـنج الجن : هـذا مــا قــاله(2). ثم قـال لي " إذا 
            رُفـعت ضــريــبــة الـصــيــد فـأهال

ومرحبا  تنج : وإذا لم ترفع ? 
تـنج الجن : وإذا لم تــرفع  فـــانه إذا صــادفك 
فـســيـكــون ذلك دلـيالً عــلى سـوء            

حظك  
تنج       : ماذا يسمي هذا الرجل ?  

تنج الجن : شئ مثل ( ثعبان البركة )(3)  . 
كيه       : أتقصد ثعبان النهر ? 

تنج الجن : صح . هو هذا الرجل   . 
تنج       : خذ ملحوظة بهذا االسم . 

كيه       : عظيم جدا يا سيدي ? 
تنج الجن : وكنت عـلى وشك االنصـراف حيـنما
           ظهر تابع آخر له رأس كـالبيضة

                 وزعق :" هاي  أنت  عد " .
تنج       : حسن  ماذا كان عنده ليقوله ?   

تنج الجن : نفس الشئ الذي قاله اآلخر . قال :
           " إذا رفعت ضريبة الصيد هذه فأهال

             ومرحبا "  
تنج       : وإذا لم ترفع ?    

تنج الجن : وإذا لم ترفع  فـإنه إذا صادفك في
            الشارع فسوف يقتلك ككلب . 

تنج       : بأي طريقة تتكلم ? 
تنج الجن : هذا ما قاله ( 4)

تنج       : ماذا يسمي هذا الرجل ? 
تنج الجن : شئ مثل الندل األصيل (5 )

كيه       : أتقصد النمر األصيل ?
تنج الجن : صح . هو هذا الرجل  .

تــــنج       : حـــــسن جـــــدا . اذهـب أنت اآلن  
             لتستريح . 

تنج الجن : شكرا يا سيدي . 
              ( يخرج )  

تنج       : جهّز لي احملفة .
كيه       : إلى أين أنت ذاهب يا سيدي ? 
تنج       : أنا ذاهب بنفسي ألقنعه بالدين 

كيه       : هذا مـوضـوع خـطيـر  دعـني أبـحثه
            لك يا سيدي ? 
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األشباح

يسعد قصر ثقافة الطفل وأتوبيس الفن اجلميل دعوة جميع األطفال للمشاركة فى أفواج
أتوبيس الفن اجلميل وأنشطة قصر ثقافة الطفل على النحو اآلتى:
أنشطة ثقافية مصاحبة لفاعليات احلملة القومية للقراءة للجميع.

واقع الفنية واألثرية والعلمية فى جميع أفواج أتوبيس الفن اجلميل للتعرف على كافة ا
أنحاء مصر.

سابقة األدبية التى ينظمها قصر ثقافة الطفل (شعر الفصحى والعامية  – القصة ا
القصيرة) وغيرها من اجملاالت األدبية.

التدريب على برامج احلاسب اآللى وخدمات اإلنترنت.
شاركة احلضور إلى مقر القصر  7 ش كمال الدين صالح جاردن على األطفال راغبى ا

سيتى ت : 27962568

   

          يعود إلى القارب ) . 
هـزيـــــاو : اطـبـخي لـنـا " يـا طـفـلـتي " الـسـمك
               الـذي اصــطــدنـاه اآلن . ســأشـرب

               بعض النبيذ . 
كوي ينج : حاضر يا أبت . 

                      ( تدخل إلى الكابينة ) . 
لي وني : ( من اخلارج) هيا . 

            ( يـــــــدخل لـي شـــــــون وني           
          جوجن يسيران بحذاء مصرف النهر )
صـرف  ليس لدينا ما لـــــــي :  " نتنزه على ا

            نفعله " . 
نـــــــي : " والـشـمس الــسـاخـنـة الــقـداحـة فـوق

            رؤوسنا "  . 
لـــــــي : " على مرمي البصر أرى رأسا " . 

نـــــــي : " وأري زورقــــا صــــغــــيـــــرا يــــتــــظــــلل
بالصفصاف " 

لـــــــي : أخي إن الرجل الذي في القارب يشبه
        صديقنا القد هزياو .     

             سوف أنادي عليه لكي أتأكد . 
نــــــي : حسنا . ناده . 

لــــــي : ( مناديا ) أهو األخ هزياو الذي هناك
كوي ينج : ( في الـكابـينة ) أبي . هناك من

صرف .                  ينادي عليك عند ا
هــزيــــــاو : أوه . هــنـاك ? ( يـنــظــر نـاحــيـة
ـــاذا ? إنه ــصــرف ) من هـــو ?                ا

        " أبي وأنــا رســـمــنــا حـــيــاتــنــا           
         كصيادين "  . 

هزيـــــاو : آه يا ابنتي . 
              " األب واالبنة  نصطاد في النهر "
               " غـيــر عـابــئــ إن ضـحك الــنـاس

               على فقرنا "  
              " أمـســكي بـالــدفــة يـا فــتـاة إلى أن

                أرمي بالشبكة " .
                ( يــرمـي بــالـــشــبـــكــة          

                   ويتركها في النهر ) . 
              " إنني أكبر ولم أعد قـويا كما كنت
 كوي ينج : أنت تكبر يا أبي . فلماذا ال تترك

                هذا الصيد ?  
هزيـــــاو : إني أريد أن أتركه يا طفلتي  لكنا
لك نـقـودا . من نكـون لـنسـتـمر               ال 

              في احلياة " بال عمل " .  
               ( كوي ينج تبكي ) 

هزيـــــاو : ال تبكي أيتها الطفلة . اجلو شديد
           احلرارة الـيـوم  تـعالـى جندف إلى ظل
             أشجار الصفصاف لنقي أنفسنا . 

 كوي ينج : حاضر يا أبي . 
               (يذهبان حتت الصفصاف
صرف  يقفز هزياو                بحذاء ا
               على الشاطئ ليربط احلبل ثم

نظر األول  ا
( طريق مرتفع ) 

          ( يدخل لي شون وني جوجن ) 
لي : " بـقـبـضـتي أقـتل ذئب الـتل اجلـنـوبي  (1)
ني : " بكعب قدمي أحـطم تن البـحر الشمالي

لي : أنا لي شون ثعبان النهر . 
ني : وأنا ني جوجن النمر األصيل . 

لي : نهارك سعيد  يا أخي األصغر  . 
ني : نهارك سعيد  يا أخي األكبر . 

لي : ليـس لديـنـا عـمل لـنـؤديه اليـوم وعـلـيـنا أن
     نذهب للتريض على النهر  ما رأيك ? 

ني : فلنذهب . 
اضي " .  لي : " إني أفكر في شهرتنا في ا

ني : " ومهارتـنا في استـخدام أيـدينا الـباهرة "
لي : " لم نشأ أن نتقلد الوظائف الرسمية " 

ني : " بل جنول في الـبالد لـنبـحث عن الـرجال
الشجعان " . 

نظر الثانى   ا
( على النهر ) 

كـوي يـنج : ( من اخلـارج ) " قـاربــنـا يــسـرع
                كالسهم كلما أعملنا اجملداف "  

هزيـــــاو :  ( من اخلارج ) ها قد وصلنا . 
               ( ويــدخل هــزيـاو ان وكــوي يـنج

                  وهما يجدفان في قارب ) . 
كوي ينج : " النهر يزغلل عيني " . 

              " الـــتالل اخلـــضـــر  والـــتـــيــارات 
                السماوية تفوق الوصف " .

             أخي لي . 
لـــــــــي : هذا صحيح . 

هزيـــــاو: فلتأت إلى القارب لنتحدث . 
لـــــــــي : ال لقد أردنا أن ننادي عليك .    

هزيـــــاو : انتظر حتى أسـاعدك على الصعود
ـسك بـاجملـداف ويـساعـد لي  )            
            وني  في الــصــعــود )  من يــكــون

            هذا السيد ? 
لــــــــي : هـذا هــو ني جـوجن الــنـمــر األصـيل (

            لني ) أخي  هذا هزياوان .  
قابلتك يا سيدي .  نــــــــي : سعيد 

                     ( أثــنـاء الــسالم يــخـتــبـر
قوة                     اآلخر ) 

هزيـــــاو : ما هذا ? 
نـــــــــي : كنت أري كم أنت قوي . 

هـزيــــــاو : هـاه ..  أنــا شــيخ وال يـرجـي مـني
              نفع ثانية . 

                   ( يضحك ) 
نــــــــي : بل أنت بطل عجوز . 

هزيـــــاو : ال تتـملـقني ( ينـادي كوي ينج )
             يـاطــفــلــتى.. تــعـالى لــتــســلـمـي عـلى

               أعمامك
كوي ينج : حاضر يا أبت . 

             (تــخـرج مـن الـكــابـيــنـة وتــسـلم
             على لي وني ) 

             نهاركم سعيد أيها السادة األفاضل
نـــــــــي : ومن تكون هذه الشابة ?  

هزيـــــاو : ابنتي كوي ينج . 
لــــــــــي : كم عمرها ? 

هزيـــــاو : ستة عشر عاما . 
نـــــــــي 

لـــــــــي :هل هي مخطوبة . 
هزيـــــاو : نعم 

ن ?  نـــــــــي : هل لي أن أسال 
هـزيـــــاو : هـيوا جـوجن ابن أخـي في الـعـماد 

           اسمه هيوافنج تشن .      
لــــــــــي: خطبة مباركة . 
نـــــــــي : خطبة مباركة ! 

هزيـــــاو : حسن  يا أصدقائي  لقد اصطدت
           اليـوم قليـالً من السـمك  ولديـنا كـمية
           من الــنـــبــيــذ  في الـــقــارب  دعــونــا  

           نشرب معا مشروبا جيداً .  
لـــــــــي 

نــــــــي : نحن ال نريد ان نضايقك . 
هزيـــــاو : كيف تقوالن هـذا ب األصدقاء ? يا

              بنيتي  هات النبيذ . 
كوي ينج : حاضر يا أبي . 

              ( كــوي يـنج حتــضــر الـنــبــيـذ        
            واألكواب من  الكابـينة وتضـعهما على
                 الــســطح  الـــرجــال الــثالثــة        

             يجلسون علي سطح القارب ) . 
ـكــنـنــا أن نــصـنع هــنــا بـعض     هـزيــــــاو : 
شروبات اجليدة . لـكن انتبها نحن             ا
             نتحاشى في  مهنتنا هات الكلمت

 لــــــــــى : اجلفاف والقاع.
 نــــــــــي : وإذا استعمل أحد هذه الكلمات ?  
هـزيــــــاو : لن جنـازيه  ولــكـنــا جنـعـلـه يـشـرب

             ثالث كؤوس . 
لـــــــــي : ( لني ) تذكر هذا 

نـــــــــي : سأتذكر 
هزيـــــاو : ( رافعا كأسه ) تفضلوا . 

                     ( يشربون كؤوسهم ) . 
لــــــــــي : خالص ? 

نـــــــــي : حـتى الــقــاع (هـزيـــــــاو لـــــــــي: هـا 
          لـقـد كـسـرت القـاعـدة  يـجـب أن تـشرب
ـأل كــأس ني )         ثالث كــؤوس ( هـــزيــاو 

       ( يدخل السيد كيه ) .
  كـيـــــــــه :  " مـتــجـهــاً إلى الــنـهــر وأنـا أنــظـر

حولي"               " وأري زهرة في قارب " 
              " آه . ( في هــذا الـــقــارب ) هـــنــاك
              أجـــمل فـــتـــاة . يـــجب أن أخـــتـــلس

              النظر إليها . 
نــــــــــي : أخي هـزيـاو  هـنـاك إنـسـان مـا عـلى

صرف .              ا
هزيـــــاو : هناك ? سأذهب وأري من يكون . 

            (  يــصـعــد عــلى الــشــاطئ ) هـاي !
            ماذا تفعل ? 

كــيـــــــــه : أنـــا .. أر .. أنــــا .. أنـــا .. أريـــد أن
             أسال عن الطريق .   

هزيـــــاو : إلى منزل من أنت ذاهب ? 
كيــــــــه : إلى منزل احلاكم تنج . 

أوبرا 
انتقام صياد السمك
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ـسـرحـيـة لـكل وجـودا مـزدوجـا في الـصـورة ا
من أزوالــد وجــيــنـــا أحــدهــمــا في الــصــورة
ـتـخيـلة واآلخـر في الـواقع ولكل رسـومة/ا ا
ثلة فـالعالقة بيـنهما هي التي ـثل/  منهما 
ـــاضي لــلــحــاضــر من تــفــرز االمــتــداد من ا
ـعـاش بـيـنـما ـفـتـرض إلى الـواقع ا ـتخـيل ا ا
اكـتــفى- اخملــرج- بــأن يــبـقى لــكل مـن"الـقس
مـيـنـاندر" - "مـسـز الـفـنج"وجـود فـي الـصورة
الــتي تــتــطــلـب الــضــوء الــكــاشف جلــوانــبــهــا

متلئة بالظالل. ظلمة أو تلك ا ا
لــــــــقـــــــد تــــــــخـــــــلـق الـــــــنــــــــســـــــيـج الـــــــفــــــــني
لــعـــرض"الــزيـــني"وإيـــقــاعه الـــعــام بـــاإلضــاءة
ـوســيـقـي واحلـركــة الـتي تــتـنــقل بــشـكل ال وا
ــؤقـتـة في يـخـلــو من جـرأة بــ نـفخ احلــيـاة ا
مــســـتــوى الـــصــورة واحلــيـــاة في مـــســتــوى
الواقع"هـنا- اآلن" وما يـتخـللـهمـا من حلظات
ـنح الـصـورة ـا  تـداخل مـحـتـمـلـة بـيـنـهـمـا 
الـبـصـريـة تـنـوعــا وجتـددا مـسـتـمـرا مع ثـبـات
ا يـستـدعيه هذا ـادية. وبالـرغم  معطـياتـها ا
النسيج من مالحظة هنا وأخرى هناك إال أنه
كان في النهـاية نسـيجا واضح اخلـيوط يتسم
بـالـدقـة والـرهـافـة والــعـمق; بـقـدر مـا سـاعـدته
اإلمكـانات والـطاقـات الـبشـرية الـتي تضـافرت

بجهودها معه.
وعلى العكس كان النسيج العام لعرض"شريف
صبـحي" بـالرغم من اجلـمـاليـات البـصـرية غـير
التقلـيدية التي أتـاحها التـصميم السـينوغرافي
والـتي بـرقـت غـالـبــا عـلى نـحــو خـاطف وجـزئي
سرعان ما غمره التشتت في النسيج الدرامي.
فـــقـــد اعـــتـــمـــد"مـــحـــمـــد عـــزام"في تـــصـــمـــيم
السينوغرافيا أسـاسا على أمرين:أولهما خلق
عدة مساحات مـنفصلة ومتـفاوتة االرتفاع في
ـسـرحي خالـيـة في الـوقت نـفسه من الفـراغ ا
أية تفـصيالت واقعـية دالة وتـسمح باكـتساب
صيغ مـكانـية مـختـلفـة يفـترضـها احلـوار وما
فــيـه من ســرد يـــقـــتــضـي حــضـــور مــشـــاهــد
ـاضي الــتي قـد يــتـولــد عـنــهـا أيــضـا سـرد ا
يـحــيل إلى أمـاكن وأزمــنـة مــغـايــرة ومن هـنـا
ا هو أماكن خاصة ومغلقة مثل اتسع الفراغ 
ـفــتـرضــة في بــيت"الـكــابـ حـجــرات الـنــوم ا
الفنج" ومقر"القس مينـاندر"في الكنيسة حيث
الذت به"مـســز الــفـنج" تــشــكـوه يــومـا زوجــهـا
الـذي قـرر فـصل ابـنـتـهـا عـنـها وإبـعـادهـا إلى
بــاريس إضـــافــة إلى أمــاكـن أخــرى خــاصــة
لحقة بالبيت أو قاعة ومفتوحة مثل احلديقة ا
ا كانت الدراماتورجية تفتقر االستقبال.ولكن 
ـتماسك وارتـبكت في متوالـية السرد للشكل ا

ــنـقــطع إلى الــتــجــسـد ارتــبــكت بــالــتـبــعــيـة ا
سـرحية وتشتـت االنتباه; مع وجود الصورة ا
ـمـثل في أكـثـر مـن زمـان ومـكـان فـيـمـا عـدا ا
ـاضي جـيـنــا الـتي ازدوجـت بـ طـفــولـتــهـا/ا

وشبابها/احلاضر.
وعـلى أيـة حـال فـثانـي األمـرين الـلـذين اعـتـمد
علـيـهمـا الـتصـمـيم كـتلـة دائـرية في مـنـتصف
العـمق تبـدو كـأنهـا "عروس تـعذيـب"منـفلـتة من
الــعــصـــور الــوســطي وقـــد أحــاطــهـــا زبــانــيــة
يديرونـها مـوثقـ علـيها ضـحيـتهم. وسـيطرت
ـسرحي واكـتـسبت هذه الـكـتلـة عـلى الفـراغ ا
شـهد داللتـهـا بوصـفـها عـروس تعـذيب مـنـذ ا
االفـتـتـاحي حـيث تـوثق عـلـيـهـا "جـيـنـا" بـيـنـما
.وفي الـوقت ذاته تبـدو الـكـتـلة يتـصـاعـد األنـ
كـأنـهـا آلـة ضـخـمـة تـضـخ الـقـمـامـة وتـنـتـجـهـا
ــثـــلـــة في أكـــوام من أوراق اجلـــرائـــد تــمأل
الــفــراغ وتـــربط تــشـــكــيــلـــيــا بــ مـــســاحــاته
ـستـوى صـفر مع التـمـثيـلـية وتـمـنح أحـيانـا ا
ـسـاحات األمـامـية داللـة القـبـور التي بعض ا
تـتـحـرك مـنــهـا "مـسـز الـفــنج"- مـثال - حـركـة
دوديــة نــشـــطــة حـــ تــعــود إلـى احلــيــاة في

عمليات السرد والتذكر.
  كان الـتصـميـم على هـذا النـحـو يبـني شبـكة
مـعـقـدة ومــركـبـة من الــرمـوز تـخــلق اسـتـعـارة
كـلـيـة- ال تـخلـو فـي احلـقيـقـة مـن توفـيـق بـحد
ذاتها- لألفكار والـتقاليد الـرائجة التي تولدت
عنهـا مأساة"جـينا" بـوصفـها مزبـلة. ولم يخل
ـالبس- عــلى مــســتـوى آخــر- من تــصـمــيم ا
زقة أو رثة رمزية الفتة ففي الظاهر واقعية 
في الـغــالب لـتــنـســجم جـمــالـيــا مع اســتـعـارة
ـزبــلـة ولــكــنـهــا ال تـخــفي من حتــتـهــا الـزى ا
ـلـتـصق بـاجلـلـد وقـد اتـخذ وحـد ا األبيـض ا
خطوطـاً لونيـة خضراء كـأنها الـهيكل الـعظمي
ا ينطـوي عليه من غرائز شتـرك  اإلنساني ا
ونـزعــات تــســتـصــرخ اإلشــبــاع حتت دعـاوى

الكبت والقمع والتزّمت البالية.
لكن برغم اجتاه الصـورة البصرية في مـعطياتها
ـوحيـة في الوقت ذاته اديـة للـرمزية الـشفـافة ا ا
بـاشرة فـجة جتـسد مـازوخية فإن اخملـرج عمـد 
مسز الفنج اجلـنسية في عالقـتها باسـتنجراند"
واإلفـراط في حتــريـكــهـمــا كـالــديـدان بــ أكـوام
ـا أسهم في ـنـاسـبة وبـغـيـر مـناسـبـة  الورق 
ـبــاشـرة تـشــتـيـت االنـتــبـاه ذلك اإلفــراط وتــلك ا
ـشـهـد اخلتـامـي الـذي يـبـدو ثورة الـلـذان مـيـزا ا

هيجاء تنثر أكوام الورق على اجلمهوَر!!
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هناك فرق ب اجلرأة الفنية واالجتراء..

باشرة الفجة سمة عرض شريف صبحى!! .. وا عرض الزينى منضبط وهاد

ـلـجأ. احملـتـفي به في الـعـشـاء قـبـيل افـتـتـاح ا
ــشـهــد االفــتــتـاحي وقـد حــرص اخملــرج في ا
للـعـرض- مع"شـريف عـباس" مـصـمم الـدراما
احلــركــيـة - عــلـى تــوضـيـح وتــأكــيـد الــعـالقـة
التشكـيليـة والدراميـة ب مسـتويي الفراغ من
خالل مشـهـد حـركي بـدا خالله"أزوالـد" وكأنه
يـنــهي عــمـلــيـة الــرسم أو إعــادة بـنــاء مـشــهـد
ـلقاة خارج العشاء فـيستـنهض شخـصياته ا
اإلطــار لــيــدفع بـــهــا واحــدة أثــر األخــرى إلى
عـبر مكـانهـا من تـكوين الـصورة وبـالـوضع ا
بالتبعية عن رؤيته لها ثم يسدل الستار عليها
متنفسا الصعداء على مقعد أمام مكتب يحتل

سرح بينما تنحسر اإلضاءة. يسار ا
شهد التالي مباشـرة تؤكد"جينا" شفرة وفي ا
ـستـوى صـفر الفـراغ كـلـها حـ تـدخل من ا
ـهـامهـا كخـادمـة فتـفزع مـتـطلـعة إلى لتـقوم 
الصـورة بوصـفهـا أشبـاحـا مخـيفـة ومشـوهة
ـاذا رسمـها سائـلة "أزوالـد" في الوقت نـفسه 

وهو الذي أعلن نيته أن ينحت تمثاال ألبيه. 
ا يلـفت النـظر أن "استـنجـراند" لم يكن له و
مـكـان في تـكـوين الـصــورة وبـقي مـنـفـيـا عـنه
ـســتـوى لـيــظل مــرتـبــطـا بــتــطـور الــفـعـل في ا
الــواقـــعي عــلى نـــحــو يـــتــواءم- ولــو بـــشــكل
نسبي- مع وعي أزوالد باستحالة أن يكون له
دور بـارز أو غــيــر بـارز فـي تـشــكــيل مــاضـيه
وأســئــلــة وجــوده وإن كـــان له دور في شــكل
مسـتقـبـله احملتـمل; بـوصفه والـد «جـينـا» التي
يود الـزواج مـنهـا; بالـرغم من الـفـارق الطـبقي
بينهـما.ويكـشف"الزيني" عن نـفسه مرة أخرى
بـوصــفه مـخــرجـا واعــيـا وواعــدا حـ يــبـني

ـــســـافـــة بـــ اجلــرأة ال ريب أن ا
الــفــنــيــة واالجــتــراء لــيــست مــجــرد لــعب
جمالـي على األلفـاظ وما بينـها من جتانس
صوتي وتفاوت عميق في الوقت نفسه ب
عاني والدالالت ولـكنها مـسافة تأخذ في ا
االعتـبار مـوقفـ مختـلفـ كالهما أخالقي
وكـالهـمــا يــنـطــوي عــلي مــا يـفــ ويــأسـر
ـغـامـرة واخملـاطرة االنـتـبـاه ويـفتـح باب ا
ـا يـفـسـر- عـلى مـسـتـوى آخـر- إمـكـانـية
ـوقـفـ فـتـتـبدي اخلـلط وااللـتـبـاس بـ ا
اجلـرأة اجتـراء أو يتـبـدى االجتـراء جرأة
وقــد يــرى الـبــعض أن كــلــيــهــمــا مــغــامـرة
مـشـروعـة أو يـنـبغي أن تـكـون كـذلك مـهـما
اخـتـلـفت الـنـتائج هـنـا وهـنـاك. والواقع أن
الفرق ب العرض اللذين صاغهما"محمد
الــزيـني" في قــصـر ثــقـافـة مــصـطــفي كـامل
بـاإلسـكنـدريـة و"شريـف صبـحي" في قـصر
ثقافة الريحاني بـالقاهرة هو نفس الفارق
ـمـتـد من بـ اجلـرأة الـفـنـيـة واالجـتـراء ا
الـفارق فى الـرؤية الـدرامـاتورجـية ألشـباح

ابسن التي تعرضت لها في مقال سابق.

فقد كـان عرض الزيـني هادئـا منضـبطا مـتئدا
في محـاولتـه جتسـيد أزمـة بـطله"أزوالـد" الذي
ه بـ الصورة الـتي رسمهـا بنفسه انقسم عا
لـلــشــخـصــيـات عــمــيـقــة الــتـأثــيـر فـي تـكــويـنه
وصـيـاغة حـيـاته ووعـيه الـبـاطن فـتـرافـقت من
اضي وإن بقي لها امتداد ناحية أخرى مع ا
ا تنـطوي عـليه بطـبيـعة احلال فـي احلاضـر 
من أسـئــلـة حـائــرة مـؤرقـة تــسـتــدعي اإلجـابـة
عنهـا وعلى اجلانب اآلخـر واقعه الذي يـشهد
تطور عالقته باخلادمة"جـينا" على نحو يجيب

علقة. اضي ا عن أسئلة ا
ـا كــانت مــفـاتــيح الــدرامـاتــورجــيـة مــحـددة و
ـسـتويـيـهـا جـاءت معـاجلـة الـفراغ وواضحـة 
ــســـرحي فـي الــعـــرض واضـــحــة ومـــحــددة ا
ـسـرح - كـمـا أعـده ولـيـد جـابـر- بـدورهـا فـا
ـتد انقـسـمت مـسـاحـته أفـقيـا بـإطـار صـورة 
رأسيا عـلى خط مائل قـليال في الثـلث اخللفي
من الـيـمـ لـيـنـفــتح عـلى الـيـسـار وقـد ارتـفع
اإلطـار علـى مـسـتوي مـتـدرج من 20 إلى 40
ـنــحه خـصـوصـيـة مـكـانـيـة ـا  سم تـقـريـبـا 
مـتد ـستـوى صفـر ا ا يـجري في ا بالـقيـاس 
ائل ـنحـرف ا قـدمة بـينـما اخلط ا في ثلـثي ا
لإلطـار يــؤكـد عـالقـة قــلـقــة تـشــكـيــلـيــا بـبــقـيـة
الفراغ; السـيما مـقدمتـه التي شغـلها مـستوى
الـواقع من احلــدث الـدرامي. فـإطــار الـصـورة
يضم من خـلفـه تكـوين مشـهـد العـشاء األخـير
ــقــعــده اخلـاص الــذي أعـاد بــنــاءه"أزوالــد" 
ومـــقــــعـــدي"الــــقس مـــيــــنـــانــــدر"و"األم مـــســـز
الــفـــنج"وحــولـــهم"جــيـــنــا" تـــدور بــيــنـــهم بــزي
اخلادمـات مشـرفة عـلى منـضدة كـبيـرة عامرة
باألكواب والصحاف والزجاجات بينما يحتل
عـمق الـتكـويـن; وعلـى احلائـط اخلـلفـي صورة
"الـكــابـ الــفـنج" بــوصـفه احلــاضـر الــغـائب

قصورالثقافة
فى 

(2-2)

 واألكروبات في أوبرا بك على درجة عالية من التطور
 أكثر من أي دراما محلية أخرى  فمنذ القرن السادس
عشر فصاعدا كانت األكروبات تستخدم في مشاهد
القتال . وعلى أي حال فلقد تطور هذا في أوبرا بك
ألن احلركات اخملتلفة قد تطورت لتصبح حركات
اط أخري للقتال .  جميلة للرقص  كما تطورت أ
ووجه آخر ألوبرا بك يجذب كثيرا من االنتباه 
مثل  إنه عالمة على كل األوبرا  إنه تلوين وجوه ا
الصينية  الناشئة عن استخدام األقنعة . في األوبرا
بكرة كان التمثيل والغناء يتمان بواسطة أناس ا
مثلون يعرضون بينما الكورس يغني  مختلف . كان ا
مثلون كانوا غالبًا يرتدون أقنعة أثناء الرقص  وفي وا
القرن الثالث عشر توحد الرقص والغناء  وأصبح
مثلون يرقصون ويتكلمون كما يغنون  منذ هذا ا
التوحد لم يعودوا يستطيعون أن يلبسوا أقنعة حقيقية
 بل ترسم على وجوههم أشكال من األلوان اخملتلفة . 
الوجوه ذات األلوان تعني معانى محددة . على
ثال  الوجه األحمر يعني أن الرجل مخلص سبيل ا
وشجاع  والوجه األبيض يعني الدهاء  والوجه
األسود يعني العزم والعناء  واألزرق أو األخضر
زاج اجلامح .      يعنيان احلرارة وا
الوجوه ذات األلوان تعرض أيضًا قيمة الناس أصحاب
الشخصيات اخليرة وعقابهم من احلكام األغنياء
وظف الفاسدين  والظا  والوزراء الشريرين  وا
نافق .  ستبدين  والرجال ا واإلقطاعي  واحلكام ا
الوجوه ذات األلوان تمثل أيضًا أشكال حيوانات
محددة تستخدم عادة للتعبير عن العفاريت والكائنات
الغريبة الشكل. 
من هذه الوجوه ذات األلوان تستطيع أن تري الوجوه
كروهة من الناس للشخصيات التاريخية احملبوبة أو ا
والقصصية اخملتلفة . 
على الرغم من أن أوبرا بك تأثرت في وقت مع
لكي  فإنها لم تبتعد أبدا عن اجلماهير  إن بالبالط ا
Tan مثل الالمع مثل تان هزين  –بي جناح ا
Wanag Yao – وواجن ياو  –شنجHsien – Pie 
Yang Hsiao – LOU وياجن هزياو  –لوChing 
ومي الن فاجن   Mie Lan – Fang وقد أثري وطور
هذا الفن  ولهذا فإنه قد استقر بشكل جماهيري تماما
ب شعب الص اليوم .  

دراما
التعويض
drama 
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ـــــصــــطـــــلح ا
فـــــــرنــــــــسى 
ولكنه معروف
 فــــــــــــــــــــــــــــــى
اإلجنــلـــيـــزيــة
وبــــــدلّ عــــــلى
الـــــقـــــطـــــعـــــة
ـــســــرحـــيـــة ا
الـــتى تـــعــطى
شـاهد - أ و ا
 الـــــــقــــــار -
مفاتيح فكرة 
كى يــــدرك عن
طــريـــقـــهــا أن
الـشـخـصـيـات
الــســمــرحــيــة
قـدّمـة تشـير ا
إلـــــــــــــــــــــــــــــــى
شـــخــصـــيــات
حــيّــة تــعــيش
فـى الــــــواقع 
ــــــــــــــــــــــــكــن
بــأســمــائــهـا 
ووظــائـــفـــهــا
ونـــــــوعــــــيّــــــة
ســـــلــــوكـــــهــــا

االجتماعى.

أتوبيس الفن اجلميل

قدمة مجانية.  مالحظة : جميع األنشطة ا
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ؤلف مـحمـود عـامر وتـصـدى للـدفاع أثار هـذه الـقضـيـة ا
عـنــهــا اخملــرج حـسـن يـوسـف الـذى وزع أدوار هــيــئــة الـدفــاع فــقـام
بـصـياغـة كـلمـات  األغـانى واالستـعـراضات الـشـاعران مـحمـد حـسنى
تـوفيق ومـحمـد شكـر وقام بـأحلانـها وائل عـوض وقامت د. مـاجدة
البس لربيع عبد ناظـر وا عز بتصمـيم استعراضـاتها أما تصـميم ا

ادة الفيلمية لتامر سليم. اسكات جملدى ونس وا الكر وا

سئولية! اجلهل ال يعفى من ا

 äÉbO 3

األسـد ومـرزوق وبـالـتـصـفـيق مـرة ثـانـيـة إذا
كــان مـــوافق عــلـى الــتـــســامح مـع د. أســعــد
ومـرزوق ماذا لم يعـتمد اخملـرج على أسلوب
اذا لم يتم على ـشهدين  واحد فـالتغيير فى ا
ـكـشـوف وأمـام اجلـمهـور.. لـكـن اسـتـخدام ا
ــا يـــقــدمه (الــبـالكــات) (اإلظالم) لـإليــهـــام 
ـادة الـفيـلـمـية عن باإلضـافـة إلى اسـتخـدام ا
احلـروب والدمـار كوسـيلـة شارحـة ومعـضده
لـرأى د. أسعد سعـيد عن هدفه الـقضاء على
الــشـر ولم تـأت هـذه اجلـمـالـيـة وال الـوسـيـلـة
ــطـروحـة ـهــد لـلـقــضـيـة ا بـأكــمـلـهــا ألنه لم 
تلقى أساسـا ولم ترفع األثر االنـفعالى عنـد ا
صـاحبة فلم تـكن لهـا خصوصـية واألغنـية ا

كانت ساذجة ولو حذفت ما حدث شىء.
ركاكة األغانى وضعف االستعراضات
سـئول ال يـعفى اخملـرج من اخـتيـاراته وهـو ا
األول واألخــيـر عـن الـعــمل عـنــدمــا اسـتــعـان
بــشــاعــرين - يــرب يــســتــعـ بــعــشــرة مش
ـهـم الـنــتــيــجـة - الــشــاعـر األول الـقــضــيــة ا
(محـمد شكر) وقدم أغـنيت األولى عن الشر
لــكـن عــلـى لـــســان مـن? هل الـــشـــريــر يـــدين

نفسه?!
فعـندمـا قـام الغـامض بتـغـييـر خلـطـة الدكـتور
أسعـد نزلت األغنيـة هنا. نسأل األغـنية لسان
ـا ـا مـنـهــجه لـيس مـلــحـمـيـاً إ حـال مـن? طـا
ً واألغـنـيــة الـثـانـيــة عن احلـيـاة عـلى إيـهــامـيـا
لسـان د. أسـعـد; عنـدمـا يعـبـر عن هـدفه نزع
ــادة الـفـيـلـمـيـة الـشـر مـن قـلـوب الـبـشـر مع ا

ولنتأمل الكلمات: 
كن نعيش على قدنا »
وت بنحضن بعضنا و

- بقى ده كالم -
لكن احلقيقة إن احلياة

جراح بتنزف مننا».
وتـتــوالى أسـئــلـة مــحـمـد شــكـر الــشـاعـر فى

أغنيته...
«ليه السالم بقى نار وموت..»

ـسـألـة مش الـسالم يـا أخ شـكـر لــيس كـذلك وا
رص كالم والـسالم والـشـاعـر الـثـانى (مـحـمـد
سـرحـيـة من حيث حـسنى تـوفـيق) حـمل عبء ا
الـكم قـدم أربع اســتـعـراضـات حتــمل أكـثـر من
صوت بـالنسبـة للحيـوانات والردود علـيها سواء
من مـرزوق أو د. أسـعـد وإن كــانت تـتـقـابل مع
سابـقـتـهـا عـند نـقـطـة الـركـاكة ورص الـكالم بال
ـعـنى واضـطرابه مـعنـى; بل تصـنع اخلـلل فى ا
غلـوطة; فاألوفرتـير الذى يحث علومـة ا وتقـد ا

اجلميع على العلم.  يبدأ بـ :
 طرطق ودانك فنجل عينيكإ

إصحى وصحصح بالش ترحرح
العلم جنة عايشة ف خيالنا..»

إديها ألـوان وإن كانت غير مدروسة وهذا
يقـودنـا (للـمـاسكـات) فـاألقنـعة بـهـا خلل فى
مثل وما النـسب وكانت بتـقفل على بروفـيل ا
ـاسك مفـتـوحـًا كان يـجب مـراعاة ذلك. دام ا
وبــــخالف أقـــنـــعـــة الـــطــــيـــور (الـــبـــغـــبـــغـــان

اسكات جميلة. والعصفوران) لم تكن ا
خطة الدفاع / منهج اإلخراج

خـلط اخملـرج فـى مـنـهج إخــراجه وجـمع بـ
أكثر من منهج; اإليهام وكسر اإليهام.

بــدأ اخملــرج عــرضه إيــهــامــيــًا مــنــذ أن قـدم
ـثـلـيـه عـلى شـاشـة عـرض صـغـيرة أسمـاء 
ـــســرح وكـــأنــنــا مـــدالة من أعـــلى مــقـــدمــة ا
سـنـشـاهـد عــرضـاً سـيـنـمـائـيـاً مع مـوسـيـقى
األوفـرتـيـر (طرطـق ودانك وفـتح عـينـيك) لـكن
مع دخـول د. أسعـد قدم نـفسه لـلجمـهور فى
خــطـاب مـبــاشـر له كــاسـرًا لإليــهـام بـخالف
ــكـــتــوب وتـــواصل مـع اجلــمـــهــور الــنـص ا
(األطــفـال) وشــاركه عـنـدمــا شـرح له مــاهـيـة
عمـل) وقضيته وهـمه واختراعه ثم ـكان (ا ا
كــســر اإليـهــام عــنــدمــا دخل مــرزوق يــسـأل
األطـفال أين ذهب الدكتور أسـعد وكذلك عند
احملــاكـمـة ويـطـلب الـدكــتـور الـصـفح وكـذلك

الـدخان عـنـدمـا جـرب د. أسعـد جتـربـته كـما
ورد فـى الــنص وظــهــر فـى الــعــرض هل هــو
كـــجـــنى مـــصـــبـــاح عالء الـــدين الـــســـحــرى
ن يـنتمى هـذا الغامض الـشرير? العـصرى? 
وألى بـلد? ال تـوجد إجـابة حـتى عـندمـا سأله
د. أسـعد لم يـجـبه الـغامض وعـلى الـطفل أن
يـكمل اإلجـابة عن الـتـساؤل أو ال يـجيب مش
فـارقة فى دمـاغ صنـاع العـرض.. فإن كـتبت

متخافشى وإن عرضت متخافشى.
العرض / الدفاع

شـحذ اخملرج هـممه ووسائل دفاعه ووزع
ـصمم هـيـئته لـلـدفـاع عن القـضـيـة فقـام ا
بـصــنع إطـار قـضــيـته فى مــنـظـرين األول
ـعـمل) وخـدعــنـا مـنـذ الـبـدايـة فى إطـار (ا
ـعـمل الـفــانـتـازيـا مـن حـيث الـنــسب فى ا
ولــكــنـه وقع فى تــنـــاقض مع هــذا اإلطــار
عـندمـا أدخل مكتـب الدكتـور أسعـد وعليه
الـقـنــانى واألنـابـيب الــزجـاجـيـة الــواقـعـيـة
الـصغـيـرة فلم تـتـناسب مع اإلطـار وكذلك
عـمل كـانا ـوجـود فى ا الـكـرسى الدوار ا
ــعــمل اجلــمــيل نــشــازاً عن نــغـم إطــار ا
ـنـظر الـثـانى (الغـابـة) فـلم تكن بـجـمال وا

ــعـــمل ألنه أضــفى ا
عـلـيـهـا الـواقـعـية ولم
يـــــــــحـــــــــافـظ عـــــــــلى
الـفانتـازيا التى تدور
ـسـرحـيـة من فـيـهـا ا
حــــــيـث الــــــفــــــكــــــرة

ضمون. وا
البـس فـكــانت أمــا ا
للحيوانات عبارة عن
سـالوبيت وفـانلة بكم
حتت الــــســـالـــوبـــيت
فــــالــــقـــــرد يــــرتــــدى
سـالوبيت بنى وحتته
فــانــلــة بـكـم سـوداء?
والــــفــــيـل فــــوشــــيــــا
واحلــــمــــار رمــــادى.
البس لم عـــمـــومـــا ا
تــكن مـدروسـة ال من
حـــيث الـــعـالقــات أو
الـدالالت اللونـية لكن
مــــــــــــــــــــا دام األوالد
بــــيـــحــــبــــوا األلـــوان

وكــذلك يــفــعل مــرزوق ويــعــتــذران عــمــا بـدر
منهما فى حق احليوانات.

وفى الـنـهـايـة يصـر الـدكـتـور أسـعـد عـلى أنه
ـا أن سـيـزيل الـشـر ويـخــاطب اجلـمـيع « طـا
احلق مــعـانـا واخلــيـر جـوانـا ومــهـمـا حـصل
الزم نـواجه الـشـر بـكل قـوانـا» وتـنـزل أغـنـيـة

عنى. اخلتام بهذا ا
مالحظات على النص / القضية

تقبل شكالً وترفض موضوعًا لآلتى:
ـسـئــولـيـة إذ ال أوًال: اجلــهـالــة ال تـعـفى مـن ا
ــقـومــاتـهـا وال تـوجــد شـخــصـيــات درامـيـة 
مـحدداتـها وال أبـعـادها وال صـراع وال حبـكة
سرح فقـد ضلـوا الطـريق عنـد الذهـاب إلى ا

القومى لألطفال.
ا حق ثانـيًا: إبداء الرأى ليس حقـاً طبيعياً إ

عرفة. مكتسب بالعلم والدراية وا
ؤلف فى ثـالثـاً: الشـر ليس وراثـة كـما ذكـر ا

نصه.
علومة? ؤلف هذه ا من أين استقى ا

يولـد اإلنسـان صفحـة بيضـاء والبـيئة تـسطر
دينه وأعـرافه وتقـاليـده وتطلق لـسانه بـلغـتها
ــعــادلــة (الــوراثــة ال واإلنــســان نــتــاج هــذه ا
الـبيـئة) وهـناك شـذوذ فى الـقاعـدة فى أغلب
األحــيــان وقـد رصــده احلـدس الــشــعـبى فى
أمثـالـنا الـشعـبـية: بـيـخلق من ضـهـر الفـاسد
عــالم وبــيــخـــلق من ضــهــر الـــعــالم فــاســد
الـقـضــاء عـلى الـشـر فـكــرة جـمـيـلـة والـهـدف

نبيل.
ؤلف فـرضيته لـكن العرض الـذى بنى علـيه ا
ؤلف أن يستع ليـس صحيحًا وكان على ا
ــتــخـصــصـ أو قــراءة مـســتــفـيــضـة فى بـا

وضوع. ا
غـلوطة اذا اسـتخـدام التكـنولـوجيـا ا رابعـاً: 
ـبرر.. فـبدال دروس وغـير ا وعدم تـوظيـفهـا ا
من اسـتخـدام احلـمام الـزاجل مـثًال لتـجـميع
احلـيوانات أو أى حـيلـة دراميـة أخرى ترسل
ــوجـودة عـلى ـيالت جلـمع احلــيـوانـات ا اإل
الـشــات لم نـر كــمـبــيـوتــر تـرسل مــنه رسـالـة
ـا كان نداءً صـوتياً فـحضرت احلـيوانات وإ

على الفور!! ما هذا?
أين رد فعلهم لتأكيد ما قيل? أو ما كتب?!!
هل الـشـات معـروف لـدى جـمـيع األطـفال وال
كــومــيـــديــا وخالص? ولــو حـــذفت مــا حــدث

شىء.
ة ارتكبها د. خامـسًا: مسخ احليوانـات جر
أسعـد سعيد بـنية حـسنة أو بفـعل مجهول لم
يكـتـشـف بـعد الـلـهـم إال فى الـعـرض عـنـدما
ـعادلة وهـذا يحسب لـلمخرج غيـّر الغامض ا

ولم يتم التأكيد عليه مع اجلمهور.
سـادسًا : مـرزوق مسـاعد الدكـتور أسـعد لم
ُتـعرف درجـته العـلـميـة إذا كـان مسـاعده? أو
ـاذا لم يرتد تلـميـذًا جنيبـا له.. إن كان كذلك 
زيـًا نـشـعر أنـه من رجـاالت العـلم? هـل يعـمل

مرزوق عنده?
الـصورة الـتى ظهـرت فى العـرض تشـير إلى
أنه يــعــمل عــنـده ويــحــضــر له الــطــلــبـات وال
ينـااام.. ومرزوق نوعيـته معاهم معـاهم عليهم
علـيهم فـهل نـأخذ نصـيحـة من هذا الـصنف
رزوق من الـبـشر عـنـدما يـخبـرنـا فى نهـاية ا
احملــاكــمــة: أن الــله خــلق اإلنــســان بــخــيــره
وبشـره ولو كان خيـرًا مطلقـًا لبات مالكًا ولو
ً هل نأخذ كان شـراً محضـاً ألمسى شيطـانا
هذه الـنصـيحة من مـرزوق وأمثاله الـلى كلهم

خفة وذوق.
ســابــعــًا: الــرجـل الــغــامض الــذى خــرج من

وعــرضت وقـائع الـقـضـيــة عـلى مـسـرح عـبـد
ــنـعـم مـدبــولى (مــتــربــول ســابــقـاً) وحتــمل ا
ـسـرح الـقـومى لألطـفـال تـكـالــيف الـقـضـيـة ا

برئاسة د. عاطف عوض.
صحيفة الدعوى - النص

تـعـود وقــائع الـقـضـيـة لـلــعـالم أسـعـد سـعـيـد
والـذى قام بدوره الفنان «محمد أبو احلسن»
نـشـغل بـاإلنـسـان وهمـومه ويـريـد أن يـنزع ا
الـشر من قـلوب الـبشـر حتى ال تـقع احلروب
ويحـل الدمار بـالعـالم وذلك باختـراع تركـيبة

حتول الچينات السوداء إلى بيضاء?!!
وبالتالى سيتحول العالم كله إلى اخلير.

يأتـى الرجل الغـامض ليـحذر الـدكتـور أسعد
ـــضى فى هــذه الـــتــجـــربــة ألن جنــاحه من ا
مــعـنـاه أنه سـيــقـضى عـلى جتــارة األسـلـحـة

وبالتالى ستنتهى احلروب من العالم.
وعــنـدمــا سـألـه الـدكــتـور أســعـد من أنت? لم

يجبه الغامض ولكنه حذره من إتمامها.
يفـشل الدكـتور أسـعد فى جتـربة عـقاره على
الــبــشــر حــتى مــســاعــده «مــرزوق» الــفــنــان
ـتـلئ قـلـبه طـيـبـة لـو «مـحـمـود عــامـر» الـذى 
وزعت عـــلى الــعـــالم االمــتأل وفـــاض.. يــقــنع
مرزوق الـدكـتـور أسـعـد بـتـجـربـة عـقاره عـلى
ـــوجـــودة فى مـــزرعـــته الـــتى احلـــيـــوانــــات ا
ـــتــلـك الــدكـــتـــور أســدًا ـــتــلـــكـــهـــا - هل 
يالت إلى وفـيالً?!!- يرسل القـرد قردون اإل
ـوجـودة عـلى الـشـات فـتـحـضر احلـيوانـات ا
فورًا بـعد سـماع النـداء وفجـأة جند أنفـسنا

فى غابة?!!
يــعــرض الــقــرد عــلى احلــيــوانــات مــا حــدث
ويطـلب مـساعـدة الـدكتـور أسـعد فى جتـربته
فيـوافق اجلـميع مـاعـدا البـغـبغـان الـذى ينـفد

بريشه ويهرب.
تأخـذ احليوانات الـعقار باحلـقن وتتحول إلى
كائـنات مختلفة عن طبيـعتها األصلية فاألسد
حتـوال حتــول لـقــطـة والـعــصـفــور والـزرزور 
ألســديـن والــقــرد خلـــروف واحلــمــار لـــكــلب
والــفـيل لــعــصـفــور يـدخل الــرجل الــغـامض
ضــاحــكــاً عــلى نــتــيــجــة الــعــقــار ومــا حـدث

للحيوانات.
يصـر د. أسعد على أنه سيحاول ثانية وثالثة
ويــبـرر فـعـله بــأن اخلـطـأ لـيـس خـطـأه.. يـأتى
البـغـبغـان ويـرى ما حـدث لـلحـيوانـات يـطلب
األســد الــذى حتــول إلى قــطــة مــحــاكــمــة د.
أسعـد يشـترط الدكـتور أسـعد قبل احملـاكمة
أن يعـيدهم إلى طـبيـعتهم األولى فـهنـاك عقار
سـبق وأن أعده من قـبل التـجربـة لذلك يرش
اســبــراى فى الـــهــواء فــتــشـــمه احلــيــوانــات

فيعودوا لطبيعتهم.
تبـدأ محـاكمـة د. أسعـد بعـد تشـكيل مـحكـمة
من األســد رئــيـــســًا والــعــصــفــور والــزرزور
ــثل ــ وشــمــال والـبــغــبــغــان  عــضــوى 
االدعــاء والــفــيل حــاجــبــًا والــقــرد واحلــمــار

محامي عن د. أسعد ومساعده مرزوق.
تتـحول احملـكمـة وقضـيتـها مـسخ احليـوانات
وتغـيير طـبيعـتهم إلى محـاكمة هـزلية كان من
مـكن أن تكون مـحاكمـة جادة لقـضية جادة ا
عن مـدى حدود تـدخل اإلنـسـان فى الـطبـيـعة
الــتى خـلـقــهـا الـلـه ومـدى جـدواهــا لإلنـسـان

ولإلنسانية.
صــارت احملــاكــمــة هــزلــيــة; احلــمــار يــطــلب
اإلعـدام رغم أنه مـحـامى د. أسـعـد ويـنـبـرى
الــقــرد لــيــبــر د. أسـعــد حــبــيـب اإلنــسـان
واحليـوان.. فى النهـاية يبر د. أسـعد نفسه
ألنه كــان يـقــصـد اخلــيـر ويــطـلب الــصـفح له

ــمـثـلـة الـشــابـة آيـة عـبــد الـهـادى شـاركت مـؤخــراً ضـمن مـجـمــوعـة عـمل الـعـرض > ا
ـسرحى «حـلم يـوسف» لـلكـاتب بـهيـج إسمـاعـيل وإخراج أحـمـد أبو سـمـرة والتى  ا
سـرحى آية تشارك أيضا اضـى ضمن فعاليات مـهرجان سمنود ا ها األسبوع ا تـقد

سرحى «أبو عجور سلطان حائر» مع اخملرج محمد اجلناينى. Uƒ°üf¢بالتمثيل فى العرض ا
á«Mô°ùe

انتقـــام صيــاد السمــك 
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الـتراث األوبـرالي الـصـينـي تراث غـني  ألن هـنـاك ما ال يـقل عن مـائـتي نوع من األوبـرا احملـلـية مـعـروفة
جمـاهيـرياً في مـختـلف أنحـاء القـطر  وأوبـرا بكـ واحدة من هؤالء   وقـد اكتـسـبت شكـلهـا احلالي في
بـدايـة القـرن الـتاسع عـشـر في بـك  عـاصـمة شـيـنج دينـا سـطي  وأصـبحت تـعـرف باسم أوبـرا بـك .

ويرجع تاريخها إلى أكثر من مائة وثالث عاما . 
وقــد وجـدت كل األوبـرات احملـلـيـة الـصـيـنـيـة أصــولـهـا في داخل الـبالد  إال أن األوبـرات األولي كـانت
بدائـية  وذات عـقد بـسـيطـة  وشخـصيـات قلـيلـة  وغنـاء أكثـر من احلوار  وأحلـان بسـيطـة متـكررة من
مـكن أن تكـتشف آثـار القـصص الشـعبـية في بـناء احلـبكـة  وهكذا األغـاني التي الـسهل أن تـقلـد . ومن ا
بـكـرة بالـقـرب من احلـياة الـواقـعيـة : الـثيـمـات حتكي عن منـهـا نشـأت الـدراما . وقـد تـشكـلت األوبـرات ا
ألوفـة للكادح في حيـاتهم اليومية اط ا عالقات أسـرية وقصص حب  بينـما الشخصيـات تقدم كل األ
دن  فـإن تغـييرات ولكن عـندمـا حتركت هذه األوبـرات األكثـر بساطـة وجتردا من الـتزين من الـقرى إلى ا
محـدودة بدأت حتدث . عـندئذ أصـبح هناك فـرق أكبـر في الثيـمات . فبـجانب " الدرامـات الصغـيرة " التي
وضـوعات التاريخـية . وعندما تـصف حياة القريـة أصبحت هنـاك " الدرامات الكبـرى " التي تدور حول ا
أصـبح احملـتوي أكـثـر ثراء  تـطـور الشـكل كـما أن احلـبـكة أصـبـحت أكثـر تـعقـيـداً  وكذلك الـشـخصـيات
اط مـختـلـفة  واألنـغـام أصبـحت متـنـوعة  وقـدمت حـواريات أكـثر أصـبحت أكـثـر ثراء  وقـسمـت إلى أ
ستـمع على فهم األغـاني وقد اختلفت األوبـرات احمللية أوال وقبل كل شئ فـي لهجاتها . وفي لتـساعد ا
احلقيـقة فانه بـسبب اللهـجات اخملتـلفة التي كـانت تستـخدم في األجزاء اخملتـلفة من الـبالد نشأت أنواع

كثيرة من األوبرات احمللية . 
ولـهذا فـإن أوبرا بكـ تخالف فـي لهجـتها الـكثـير من األوبرات احملـليـة جميـعا . ولـكن ألن لهجـة بك
منتـشرة في مسـاحة أوسع  فإنه أوبـرا بك مـعروفة بـوجه عام أكثـر من األشكال األخـرى لألوبرا  التي

حتظي بالشعبية في بالد محدودة فقط .
قاطـعة ( أنهـوي ) وعندما وقد تـطورت أوبرا بـك عن أوبرا ( إره هواجن Erh, Huang )اخلاصـة 
قـدمت أوبـرا إالره هـواجن إلى الـعـاصـمـة في نـهـايـة الـقـرن الـثـامن عـشـر  فـإن كـثـيـرا من األوبـرات كـانت
تتـنافس في بـك  وكـانت قـد تأثـرت بأشـكال درامـية أخـري  ثم تطـورت تدريـجيـاً بتـأييـد ومنـاصرة من
لكي إلى أوبرا بـك . إن سمو أوبرا بـك يعتمـد على احلقيقـة القائلة إنـها غنية طبقة النـبالء والبالط ا
اط اخملتلفـة من األوبرا لهذا فإنها حتـتوي على تنوع عظيم  ( في ذاتها بـكثير من السمات احلـسنة لأل
لـقد امتـصت كثيـرا من األحلان من األوبرات احملـلية  تـماما كـما تغـنيهـا اجلماهـير الشـعبيـة  ولهذا فإن

موسيقاها أغني من األوبرات االخري ) . 
ـتعددة  لهذا وبـاإلضافة إلى استـغالل النغمـات فإن أوبرا بكـ أغني في إيقـاعاتها ا
ميزات فإن لدينا نغمات بطيئة  نغمات معتدلة  نغمات سريعة  ونغمات شاذة . ومن ا
ـاط  ونـفس األنـغـام غـالـبـاً أن كل األحلـان في األوبـرات تـنـتـمي إلى واحـدة من هـذه األ
ـوهـوب غـيـر مـقيـدين بـهذه ـمـثلـ ا تـغني في األوبـرات األخـري . وعـلى كل حـال فإن ا
النغمـات األصلية ولكن يغيرون ويـطورون فيها لتناسب احلـبكات واألشخاص اخملتلف
 وغالـباً ما يقومـون بخلق أشياء مخـتلفة بالغـناء بشكل أعلى أو أكثـر انخفاضاً  أسرع
أو أبـطـأ   أكـثـر خــشـونـة أو رقـة من األصل لـيـعـبــروا عن انـفـعـاالت مـحـددة أكـثـر كـمـاال

وإتقانا . 
ولألوركسـترا مـجمـوعتـان أساسـيتـان لآلالت : الـوتريـات وآالت النـفخ  وآالت اإليقاع
وتـتكون اجملـموعة األولى من تـسع آالت محتـوية على هـيوتشن  ? Huchin والربابة –
وهي أكـثـر اسـتـعـمـاال في أوبـرا بـكـ  – تـمـامـاً مـثل الـفـلـوت  ? Flute وأرغن الـريـشـة

 Drumsواآلالت األخـرى وهـناك عـشـرة آالت إيقـاع مـحـتويـة عـلى الـطبلReed organ  
Hand - belle واألجراس Gongs   وآالت اجلوجن Clappers  ـطارق الـنحـاسية وا

طارق النحاسية  Cymbals والوظيفـة الرئيسية للوتـريات وآالت النفخ هي مصاحبـة الغناء  بينما وا
ـمثلـون مطالـبون باإلذعـان ألوامر اإليقاع ـمثلـ وحتدد اإليقـاع للرقص . وا آالت اإليقاع تـوجه حركات ا

احلازمة  كما يجب أن تكون كل حركاتهم على درجة عالية من التناسق والصقل . 
مـيزات البـالغـة األهميـة في أوبرا بـك احلـقيقـة القـائلة إن احلـبكـة ليـست خاضعـة لتـحديدات ومن ا
ؤلـف الدرامي حر لـينظم احلـدث ويطـور القصـة على الوجه نـصة  ومن هنـا فإن ا كان عـلى ا الزمـان وا
ـنصة  أو الذي يراه أفـضل . أكثر من هـذا فإن األوبرا ال حتـتاج إلى منـاظر  وال لكـثير من اسـتعدادات ا
ـعـقـدة  ولكن تـغـيـرات احلبـكـة والـشخـصـية تـكـون واضـحة جـدا لـلـمشـاهـدين . هذه تـأثـيرات اخلـشـبة ا

ميزات هي التي جتعل األوبرا الصينية مختلفة تماماً عن األوبرا الغربية . ا
إن كل حتـركات اخلشبة رمـزية وفي نفس الوقت على درجـة عالية من الواقـعية عندمـا نقول إن الدراما
ـنصة يـجب أن تكون واقـعية  ولكن سوف تكـون مطابـقة للـحياة  فإن هـذا ال يعني أن كل األشـياء على ا
مـثل العـرض يجب أن يـكون مـقنـعاً . وأوبـرا بكـ على هـذا األساس تـبلـغ مسـتوي رفـيعـاً للـغايـة ألن ا
وجـودة على ـوضوعـات اخليـاليـة ا تـفرجـ ال يعـتبـرون أن ا يكـونون صـادق مع أدوارهم لـدرجـة أن ا
نـصة حـقيقـة وحسب  بل و يـقعون في مـعظم األحـيان حتت السـحر الـذي يخلـقه اإليهام  –على سبيل ا
مثل نصـة تكون مضيئـة فإن ا ثـال عندما ترسم أوبـرا رجل يتقاتالن بـضراوة في الظالم  فمع أن ا ا
تـقاتل يريان بـعضهما . مثال تفرجـ يكونون مقتـنع بأن هذين ا يـتحركان بشكل واقـعي لدرجة أن ا
بالغة سك مجدافا واحدا فقط فإنه يكون قادرا بوسائل ا آخر : عندما يجدف شخص في قارب فمع أنه 
سـرع . إن كل حركـة في أوبرا الفـنيـة  واحلركـات الصـامتـة اخملتـلفـة على أن يـنقل كل مـخاطـر اإلبحـار ا

بك لها معني وهدف محددان . ال يوجد شئ تبع للتخم .     

<  ترجمة  :   محمد السيد عيد
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ترجمها من الصينية إلى اإلجنليزية
ياجن هذين  يى
وجالديس ياجن
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ـعتاد – بال كراهـية لـلمرأة ـسرحـية  – على غـير ا كتب أوجـست ستـرندبـرج هذه ا
ـنا مـحلـقة بـ السحب عا وبال دوافع انـتقـامية مـنهـا. البـطلـة التى عـاشت عمـرها كله خـارج 
البيضاء الـبعيدة تسافـر إلى األرض تأتى وهى حتمل معها كل ألـوان التفاؤل فى أن جتد على
ـة اإلله أنــدرا.. كـان من األولى أن يــطـلق ـا مـا يــشـرح صــدرهـا ... إنــهـا أجنــز ابـنـ ظـهــر كـوكــبـنـ
سـرحـية اسم الـكابـوس ولـيس احللم; فـمـا عاشـته أجنز – هذه الـفتاة سـترنـدبرج عـلى هـذه ا
البريئة – حرى بنا أن نسميه كابوسًا مرعباً. هذا الـكابوس تمثل فيما شاهدته هذه الفتاة التى
جاءت إلى األرض وهى حتمل فى إحدى يـديها براءتـها وحتمل فى اليـد األخرى أمالً بأن تمتع
وتهـا على ظهر هذا ينـتهى  ـة يعيشـها أهل األرض ... لكن األمر  عينيـها وأذنيهـا بحياة كر
ادى ألجنـز كان جتـسـيدًا أكـيدًا ـوت ا الـكوكب ... مـاتت من فـرط ما ألم بـها من أحـزان ..... إن ا

وت كل معانى اخليروالبراءة على وجه هذا الكوكب  عنوى وبالتالى  وتها ا

أحمد إسماعيل عبد الباقى

13

20
07

/8
/2

0 
الثن
ا

á`jó``©ŸG
1313131313

يـزانـية وعـلى الـعرض وعـلى تـاريخـها ولن ا
نقـبل األعذار فقد شبعنا يـا تستعدل شغلها
وهى قــادرة واحلــمـد لــله الـدكــتـورة مــاجـدة

مش محتاجة يا حتترم تاريخها.
محمد أبو احلسن بيشرح بيولوجى
ثل فى دوره أمـا عن التمثيل فقـد اجتهد كل 
ــكــتـوب أصـًال وعــلى رأســهم الــفــنـان غــيــر ا
(مـحمد أبو احلسن) وكـانت مشاركته فى هذا
ــثـابــة رافـعــة له. فـحب األطــفـال له الــعـرض 
وخبـرته فى التعامل معهم ال ينكره جاحد ولم
يــســعــفه الــنص وال الــدور لــكى يــقـدم كـل مـا
لــديه.. فـالــنص أفـقـى غـيـر مــسـتــوف ونـاقص
مـعــلـومـاته بل ومــغـلـوطــة فـحـاول مــحـمـد أبـو
احلــسـن أن يــســـد هــذه الـــثــغـــرات فــوقع فى
أخطـاء عـلمـيـة بـيولـوجـية مـثل اجلـيش األسود
ــثــابـة الــذى يــحــمل الــشــر ورغم ذلك كــان 
نــسـمـة هــواء رطـبــة فى قـيظ أغــسـطس احلـار
مثـل فالنص عـلى اجلميع وخاصـة زمالئه ا
أضـاع عــلـيـنــا مـتــعـة كـان اجلــمـيع شــغـوفـ

ومتشوق لفنان محبوب.
ؤلف فقد أما مرزوق (الفنان محمود عامر) ا
كان عـليه االقتـصاد كمـمثل فكـثرة التدخالت
ــنــاسـبــة وبــدون مـنــاســبـة مع احلــيـوانــات 
أضـاعت فـيه الـكـثـيـر من الـتـركيـز فى دوره..
أيـضــا كـانت األزيــاء مـفــتـاحــًا لـلــشـخــصـيـة

أضاعه.
ـؤلف - وهــذا يـقـودنـا إلـى نـقـطـة أســاسـيـة ا
ـمــثل فى هــذا الــعـرض ــمــثل اخملــرج - ا ا
أقـولها بصراحة. واجلـميع أصدقاء منذ ردح
ــثــلـ من الــزمــان بــصــراحــة مش نــقـص 
ـسـألة مش ومسـرح الـطـفل مـلىء بـفـنـانـيه وا
مكـافآت يا جـماعة أو مـا اشتغـلتش من مدة
ؤلف لـو جـلس فى الصـالـة ورأى ما كـتبه فـا
يتـحول لـعالم حى كـان سيـمأل هذه الـثغرات
وكـذلك اخملرج لـو تـفـرغ وتأمل مـا قـدمه كان

ال شك سيضيف ولديه الكثير ليضيفه.
وكان اكـتشـاف هذا العـرض البـغبغـان (تامر
الكـاشف) والـقرد (أحـمد عـثمـان) جلديـتهـما

وأضافا على دوريهما.
ولم يـظهر الـنص إمكـانيـات (حمـدى العربى)
الـــذى لـــعب دور األســـد وتـــلـــقـــائــيـــته وحـــبه
لألطــفـال وظـهــر وعـيه كـمــمـثل بــالـدور عـنـد

التحول من أسد لقطة فكان جميالً وبديعا.
أيــضـا لم يــســعف الــدور ظـهــور إمــكـانــيـات
(أحمـد عبـد الرحـمن) الـذى جسـد شخـصية
احلمـار و(حمزة خـاطر) الكـوميديـان اجلميل
لم تــســـعــفه مــســاحــة الــعـــصــفــور لــتــظــهــر
إمــكـانـيـاته واجـتـهــد (مـايـكل نـاجى) حـسب
إمـكانـياته ودوره فى الـفـيل وإن عاب اجلـميع
بـعـد الـتــحـول لم يـتـحـولـوا مع شـخـصـيـاتـهم
اجلديـدة بـعـد فشـل التـجـربـة ما عـدا حـمدى
الــعـربى كــمـا ذكــرت أيـضــا عـدم اســتـغالل
ـسـرح طـوال الـوقت ـوجـود فى ا ـسـتـوى ا ا
من اخملـــرج أمــا اإلضــاءة وظـــفــهــا اخملــرج

حسب النص.
تبقى مشكلة الدعاية

فعـرض أسعـد سعـيد فى العـالم ينـتمى حـكمًا
بغـياب الدعايـة عنه إلى العروض الـسرية حتى
اليـوم السادس عشر من العرض وفى النهاية
أعــدل صـحــيـفــة الـدعـوى فـى الـقــضـيـة 2007
ألسعـد سـعيـد فى الـعالم والـتـهم التى أثـارها
ـوقـرة بـتـهـمة وقـام بـالـدفـاع عـنـهـا مع هـيـئـته ا
االستـخفاف بـعقول األطـفال فى العـام السابع
ـيالدى من األلفية الثـانية وأحول صفتى من ا

شاهد ومشاهد إلى مدع عام كناقد.

وهل يــتــسق كالم د. أســعــد ســعــيــد الـعــالم
عنـدمـا يـخـاطـب مـساعـده مـرزوق بـعـد فـشل

التجربة وهو يغنى.
«د. أسعد :

بطل تخاريف وفوق
وبالش شعل الهبل
وقولى إيه جرالك

وجاوبنى بالعجل».
هل هــذا مــا يــســـمــعه أبــنــاؤنـــا فى الــقــومى

لألطفال (الهبل والعجل ورحرح وفنجل)
وفى أغنية اخلتام :

«اخلير على طول جوانا
واحلق تملى معانا
والشر اللى مخوفنا
هنواجه بكل قوانا
والظلم عمره قصير
والشر تملى صغير

احكموا انتوا أنا صبرت عليه..»
ــا الـشـر صـغـيـر والـظــلم عـمـره قـصـيـر فـطـا
فــلــمــاذا نــواجه بــكل قــوانــا أو بــربع قــوانــا
فرده يا محمد حسنى توفيق إذا فسينتهى 
كـــــان تــــــصــــــورك هــــــذا عن الــــــشــــــر وكل
اسـتــعـراضـاته جنــد فـيـهـا الــتـوفـيق وتــلـفـيق
الكـالم على القـافيـة لتصل إلى الـركاكـة كما
فى اسـتـعــراض هـرج ومـرج احلــيـوانـات مع

مرزوق بعد حتولهم.
وسيقى األحلان وا

مع هـذه الكلمات كـيف تصنع أحلان وأغان?!
قــام الــبـطل وائـل عـوض بــذلك لــكن لم تــعـلق
جـمـلـة حلنـيـة أو كـلـمة مـلـحـنـة أو مغـنـاة عـند
ـا وافق األطــفـال أو لـديـنــا فـقـد ظـلم نــفـسه 
علـى هذه الكلـمات ومن قـبله مسـئول العرض

األول اخملرج.
االستعراضات

رأيــنــا مــثل هــذه اجلــمل وقــدمـتــهــا من قــبل
د.مــاجـــدة عـــز فى عـــروض كـــثـــيـــرة وكــان
االستـسهال بـاديًا واالستـعجال ظـاهرًا وهما
الــســمــتــان الـلــتــان خــرجـنــا بــهــمــا من هـذه
ـصـمـمـة: نحن االستـعـراضـات فـلم تـسأل ا
ــــــاذا? ومـــــا دورنــــــا فى ـــــاذا أو  نـــــقــــــوم 
ــسـرحــيـة? لــو سـألـت ألجـابــوهـا ولــقـدمت; ا
ولديـها الكثير ولغطت ثغرات النص والله لو
عهد قدم ما قدمته لفصل مشيعًا طالب فـى ا
لـيس بالورود طبعًا.. اسم د. ماجدة عز يرفع
أى عــرض لـكن احلـقــيـقـة كــانت عـبــئـا عـلى 

برقع القوس
(الواجهة)
Teaser
يـــــطـــــلق عـــــلـــــيه
ــــســــرحــــيــــون ا
ـــــــصـــــــريــــــون ا
الكـلمـة اإليطـالية
– Ar- أرلـكــيـنـو"
lecchino"
قصـود بذلك: وا
ــرفـوع الـبــرقع ا
فـــوق الـــســـتــارة
متد األماميـة وا
امــتــدادًا أفــقــيًــا
خــــلف الــــقــــوس
سرحى ومهمة ا
هـذا الــبـرقع أن
يـــحـــجب ســـقف
ــــــــســــــــرح عن ا
عـيــون الـنــظـارة
مــثــلـمــا يــحــجب
الدرعان جانبيه.
وفى الــــــــعــــــــادة
يـــــصـــــنع بـــــرقع
الـــــــــقـــــــــوس أو
الـــــواجـــــهـــــة من
نـــــفس قـــــمـــــاش
الـــــــــســـــــــتــــــــارة
األمــــــــامــــــــيــــــــة

ويثبت – غالـباً –
عــــلى عــــارضــــة
ـكن خـفـضـها
أو رفـعـهـا تـبـعًـا

للحاجة.
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"يوج أونـيل" ... يانك هو قـائد فقـير يلـقى بالفحم فى
وجـودة فى بطن السفينـة التى تقل األغنياء كى األفران ا
يـتـنزهـون حـول الـعـالم ... وإذا كـان الـفـقـراء فى كـابوس
سترنـدبرج لديهم من الوعى الـطبقى ما يجـعلهم يدركون
مـكانـهم من الـسـلم االجتـمـاعى حـتى لـو لم يعـمـلـوا على
تغـيـيـر مكـانـهم من هـذا السـلم فـإن يـانك يؤمن بـأصـالة
طـبقـته وأهميـتهـا فى نظـر أهل الطـبقـات العـليـا. ومن هنا
فـهـو ال يـسـعى لـتـغـيـيـر وضـعه الـطـبقـى وبـالتـالـى تعـظم
صـدمـته حـال مـعـرفته بـحـقـيـقة حـجـمه فى نـظـر اآلنـسة
مـلـدرد دوجالس ابـنة رئـيس احتـاد صـناعـات الـصلب;
فـهى تـرى أنه ال يعـدو قـرداًَ  كثـيف الـشـعر وال أهـمـية له
ائـة من صنفه ـكن استبـداله  على اإلطالق فـإن مات 
ـة الـشــوارع .... ونــعـود إلـى حـلم ـفـ ـتـراكم عــلى أرصـ ـ ا
ـتـنــاقض فى ـتــرنــدبـرج ومــاتس الــذى يــؤكــد عــلى الـ سـ
الـصـورة بـ الـطـبقـتـ فـيـجعـل أحد احلـمـالـ الـسود
ـسرح جـيئـة وذهابـًا وهو يـحمل عـلى ظهـره كرة يـقطع ا
مضيـئة كبيرة وكـأن لسان حاله  يقـول إن  هموم الفقراء
على ظهـر األرض كبيـرة واضحة جـلية والـفقراء األجراء
وحـدهم هم الـذين يحـملـون مـعانـاتـهم وال رحمـة فى قلب

ال ...  أهل ا
ـسـيـحـي ـسـلـمـ وا ـثـلـو الـعـالم فـيـمـا بـ ا يـجتـمع 
ـلــحـدين ..... لــقـد حــاول الـعــرض أن يـطـرح والـيــهـود وا
تسـبب فيـما آل إليه حـال العالم من السؤال الـبسـيط عن ا
ـثـلى األديان من خالل خـراب .... فـطـرح السـؤال عـلى 
مالبـسهـم اخلاصـة بـهم ... كـلـهم مـجـتـمـعـون خـلف باب
مـغــلق ... يـنــاقـشــون قـرارا بـفــتح الـبــاب ... فـيــخـتــلـفـون
فاجأة ويتشاجرون وينتهى األمر بهم إلى فتح الباب .. وا
.. ال يـوجـد شىء عــلى اإلطالق خـلف الـبـاب ... وال يـتـرك
ذيع شهد بال تشخيص للمشكلة فيخرج علينا ا اخملرج ا
طـحون لـيعلق فى الـذى يجـرى حوارات تلـيفـزيونيـة مع ا
الـنهـاية عـلى هـذا التـنـاقض الرهـيب ب طـبـقتـ .. واحدة
تعيـش وترى مسـتقـبًال مشرقـًا وأخرى تـموت وال ترى إال
تـراب القـبـور وال تـتـوغل إال فى وحل الـبرك فـيـأتى تـعـلـيقه
اخلتامى - عـلى موسيـقى غربيـة - يحمل الـغرب مسـؤلية
ما وقع فى الـعالم من أحداث وهو ما يحمد للمخرج حيث

إنه واحد من أهل الغرب.       
النهاية

ـشـهد بـاحلـروب والـقنـابل وصـوت اإلسـعاف ويـنتـهى ا
ستشفى على نفس السرير وتصاب أجنـز لتذهب إلى ا
الذى كانت تـرقد علـيه السيدة الـعجوز فى بـداية العرض
ـانت وتــرتــدى نــفس اجلــورب الـواسـع الــطـويـل الـذى كـ
ـصـير الـذى يجـمـعهـما تـرتديه الـعجـوز ... دلـيل وحدة ا
ـوت. ويدخل الزوج وهو يحمل طفله ويلقى به على وهو ا
وت. سـريرهـا طـالبـًا مـنهـا أن تـرعاه وهى عـلى فـراش ا
ـسـئـوليـة ... لـلـمـرة األولى يـستـبـد الـيأس تـشـعـر بثـقل ا
كننا أن نالحظ ندمها على قرار هذه الزيارة بأجنز .. و
لكوكب األرض ...   فتحمل الطفل وحتتضنه فى مشهد
يـتجـمد وقـتاً طـويالً على مـوسـيقى تـغلـفهـا روح السـحر
واحلـلم والـغـيـبـيـات .... هى مـوسيـقـى تأخـذك إلى عـالم

ميتافيزيقى يتخفى بعيدًا فيما وراء الغيب.
 ملحوظة : كتبت فى بامفليت العرض .. أنه يوجد دخان
ـرضى االمتنـاع عن احلضـور حرصًا فى العـرض وعلى ا
ــســرحــيـون عــلى سالمــتــهم ... إلى هــذا احلــد يــحــتـرم ا
قابل ال تـسمع همسـة فى صالة العرض جمهـورهم .. فى ا
طوال السـاعات الثالث التى  تتخللها االستراحة ..... شعور

متبادل باالحترام  نرجوا أن يسود فى مسارحنا.

ـالــيه فى حــومــهن حـول ـبـ والــصـورة.... وراقــصــات ال
وت عـربـات اليـد الـتى تتـدلى مـنـها اجلـثث فى حـوار ا
وت .... أجنز وسط هذه واحليـاة عمقت إالحسـاس با
األجـواء تـتمـنى أن تـصحـو من هـذا الكـابـوس اخمليف

الذى اكتفى سترندبرج بتسميته حلمًا.
التفاوت الطبقى على شط البحر

ـشـرقـة عـلى عـلى شــاطئ الـبـحـر تــضـفى الـشـمـس ا
يـاه التى تـتراقص ـكان بـهجـة وروعة تـنـعكس عـلى ا ا
تشمسون بيوتًا لتداعب حـبات الرمل التى يبنى منهـا ا
ـيـر ... فى مــقـدمـة ــوج الـصـغـ ـا يـهـدمــهـا ا ســرعـان مـ
ـلـقـون عـلى ـا يـسـت ـي ـسـرح نـشـاهـد أهل الـطـبـقـة الـعـل ا
كـراسى الـبحـر وهم يتـابـعون مـا يجـرى فى الـعالم من
ـيـر أن تـدرك رغــد الـعـيش أحــداث... ولـيس من الــعـسـ
ـتـى ال تــفـارق ـامــات الـ ـتــسـ ـنــعــمــون به من االبـ الــذى يـ
وجوهـهم .. ومن نشاطـهم احلركى ... وفى الوقت ذاته
ــكــنك أن تــدرك بــسـهــولــة أنــهم ال يــشــعــرون بـأهل
عذب فى األرض وهم الذين وضعهم الطبقات الدنيا ا
ــسـرح ... إنـهم عـلـى الـنـقـيض من اخملـرج فى عـمق ا
ـقــدمـة .. بـشـرتـهم سـوداء يـتـصـبب مـنـهم أصـحـاب ا
الـعرق  يـحمـلون أشـياءً كـثـيرة عـلى ظهـورهم  احملنـية
ـتـكــسـبـوا لــقـمـة ... البـد وأنـهـم يـعـانــون األمـرين كى يـ
ـيـاء ... هذه عـيـشـهم ; بل قل كى يـتـسـولـوهـا من األغـن
فارقـة يؤكدها اخملـرج من خالل كاميرات التـليفزيون ا
طحون سرح والتى تصور الـفقراء ا وجودة عـلى ا ا
عـلى الهـواء مبـاشرة فى لـقطـات بث مبـاشر يـشاهـدها
ـيـفـزيـون ـل ـت ـيـا وهم يــجـلـسـون أمـام ال أهـل الـطـبـقـة الـعـل
وضوع عـلى شاطئ الـبحر. عـلى شاشة الـتليـفزيون ا
ـيـاء عـذاب الـفـقـراء فى بـحـثهـم عن احلد يـشاهـد األغـن
ـنـهم عـلى األدنى من الــطـعـام الـذى يـسـد رمـقــهم ويـعـي
ـبـة فـاألغـنـياء ـي ـنـاظـر كـئ الـقـيـام بـعـمـلـهم .. وألن هـذه ا
سـلـيات واألطـعـمة الـشـهيـة التى يسـتـخدمـون بـعض ا
ـبـة الـتى ال ـي ـاظــر الـكـئ ـن ـلى حتـمل هـذه ا تـسـاعـدهم عـ

يتوقف التليفزيون عن بثها. 
وفى  لقطـة شديدة التأثير نـشاهد طفًال من أهل الطبقة
ـلـعب الــكـرة الــتى جتـرى بــعـيــداً ويـذهب كى ـا يـ ـي الــعـلـ
يـحضـرهـا ... وما أن يـقـترب مـنـها حـتى يـشاهـد أحد
الـفقـراء السـود وهو يـتصـبب عرقـاً فيـخاف من مـنظره
ويهرول مـفزوعًا ... صورة جمالية قائمة على التناقض
خـلقـهـا اخملرج بـعـنـاية وخـلـفت  وراءهـا حلظـة درامـية
شـديـدة التـأثيـر .... هـذه الصـورة تذكـرنى «يـانك» بطل
مـسـرحـيـة  "الـقـرد كـثــيف الـشـعـر" لـلـكـاتب األمـريـكى

ـتـوسـطه بـاب.  تـكـمن ـار يـ وارتـفــاعه حـوالى أربـعـة أمـت
الـروعـة فى تصـويـر مشـهـد واقعى يـحـدث كل يوم من
ـتــوافق مع ـلم بــحـــيث يـ ـيــاق احلـ خالل وضــعه فـى سـ
نظـومة الكلـية التى كونـها اخملرج بشـكل متناسق ... ا
فكـيف  ذلك? تـقف أجنز أعـلى الـبانـوه من اخللف ال
يظـهر إال رأسهـا ورقبتـها.... وفى األجنـاب نرى ذراعًا
نى علـى بعد خـمسة أمتـار من الرأس وعلـى اليسار
ـيـسـرى ونــفس األمـر ـافـة جنــد الـزراع الـ ـسـ بـنــفس ا
للقـدم أسفل هـذا البانـوه العمالق  ... الـروعة ليست
ـيـعــة احلــركـات ـبـ ـنـهــا فى طـ فى الــفـكــرة وحــدهـا ولــكـ
الـراقـصـة الــتى جـسـدت حـركـة أجنـز ومـعـانـاتـهـا فى
ـلك تــصـدق أن هـذا ــولـود والــتى جتـعـ ـبـيل وضع ا سـ
البـانوه الضخم هو جـسد امرأة تعانى آالم الوالدة ....
وأن حـركـة األجــزاء الـبـشـريـة (الـتى جتـسـد بـخـمـسـة
ـة ـيـة حـتـى نـصل إلى مــرحـل ـيـعـ أفـراد) هى حــركـة طـبـ
ـولــود من الـبـاب الـكـائن أسـفل الـوالدة حـيث يـخـرج ا
وسط هـذا الـبـانوه الـضـخم ويبـدأ الـطـفل فى الزحف.
ـتــرف  فى ذلك الـــطــفل الـــذى لــعـب دوره راقص مــحــ
ـرونة والـليـونة ما يـجعـلك حال مـشاهدتك جـسده من ا
ـلـفك حلــركـة عــضالته تــوقن أن هــذا اجلــســد قــابل لـ
وإعـادة الـتـركيـب ....  يزحف الـطـفل عـلى األرض بـعد
فـردات البـيـئة .... الـبسـاطة والدته و يـبـدأ فى العـبث 
فى احلـركـة تـؤدى إلى إيــهـام كـامل بـأن هـذا اجلـسـد
ـتـوه ...انــحـنــاءة اجلـسـد .. ـتـحــرك هـو لــطـفـل ولـد لـ ـ ا
ارتبـاكة احلركـة ... اإلمساك غـير احملكم بـاألشياء ....
ـنـطق احلـلم وانــحـرافـاته عن الـواقع ـا مـ ـن ـل لـقـد اسـتــقـب
وصـدقـناه ولم نـصح منه إال كى نـصـفق كثـيرًا لـلرجل
ـلـصـوا ـلــ الـذين أخـ ــمـث الـذى فـكــر وأبـدع ولــفـريق ا

فجاءت النتيجة تستحق كل التقدير.
جهنم واجلثث والتعذيب

وت تـفوح شـهـد تشـعر بـرائحـة الـتعـذيب وا فى هـذا ا
ـكـان اسـتـخدم ـتـشـرة فى كل أرجـاء ا ـن من اجلـثث ا
اخملـرج ألـوان األزرق واألحـمـر بـدرجـاتـهـمـا لإلضـاءة
ـل وعـلى أماكن ـمث بـتركـيزات مـتبـايـنة عـلى أجسـاد ا
شهد الظالل الناجتة عن تالقى  وتقاطع محددة فى ا
ـًا حلـوار النص خـطـوط اإلضـاءة أنتـجت حـوارًا موازي
ـتـويــات األداء سـاعــد عـلى االرتــفـاع ـبـاين فـى مـسـ ـتـ ال
ـواقد تـصـاعد من أبـواب ا ـشهـد. الـدخـان ا بـإيقـاع ا
واقـد صنعت نـبعـثة من أبواب هـذه ا الـبشـرية والـنار ا
ـعذب احملـترق صورة جمـاليـة تكاتـفت مع صراخ ا
ـًا على مـسـتوى الـصوت بالـنـار فخـلقـت مشـهدًا مـهـيب

سرح خـال تمامًا وبعد اإلظالم نـرى أجنز معلقة فى وا
سرح وجهها ألعلى وظهرها متجه صوب أعلى مقـدمة ا
سرح وهى تتحاور مع أبيها بخصوص النزول خشبـة ا
ـنــزول ـة بـ ـيـ ـاحــ ـتـ ـتـ ـتــهـى االفـ ـنـ إلى كــوكب األرض ... وتــ
ـه أجنـز حــتى يالمس جــســدهـا ـي ـل ـتـاجنــونى" وعـ "االسـ

األرض .. إظالم .. وتبدأ الرحلة على الفور..... 
أهم مالمح رحلة أجنز فى األرض

فى البـدايـة تـقـابل أجنـز العـديـد من الـنـماذج الـبـشـرية
ـتــكــمــال تــطــورهـا  – نــوعـًا من الـتـى مـثــلت  – مـع اسـ
الـصدمـات األولى التى حـاولت التـعامـل معـها وتـقبـلها
عـتزلـة التى تقف ـمثـلة ا عـلى أنهـا أمور عـارضة مثل ا
فى مهب الـريح وتلطمهـا أمواج احلياة بال هوادة حتى
ـرأة العجـوز التى تواجه وتـها. وكذلك ا ينتـهى األمر 
ـسـتشـفـى ويـنتـهـى األمر األمـرين عـنـد وجـودهـا فى ا
ـــثل صـــرخــة فى وجه ـا  ـ ـبـــاء  ـيـــد األطـ ـا بـ ـــوتــهــ
التوجـهات الال إنسانية التى بـدأت حتكم سلوك البشر

على كوكب األرض.
عــلى أن حــكــايــة أجنــز مع الــرجل الــذى رأت أنه األنــسب
شاركتـها حياتها - وتـطور العالقة الرومـانتيكية بـينهما على
ـسرحى - تـظل هى احلكايـة األكثر مدار مـراحل العرض ا

تأثيرًا فى رحلة أجنز ... 
فى البـداية صور اخملرج الـكريوجراف بـدايات العالقة
ـنـهمـا فى الـرومـانـسـيـة بـي
ـاغـمت ـن مــشـهـد راقص تـ
ـلــ ـثــ ـــمــ ـيـه حـــركـــة ا فــ
وسـيقى الـراقصـ مع ا
ـيــة ـالـ ـيــة عــ ـابــ ـيـ فى انــســ
ـلــة ـثـ ـ ـالــرغـم من أن  وبـ
دور أجنـز ليست راقصة
بـالدرجـة األولى فقد أدت
الرقـصات الـتى صمـمها
ـايـة فـائـقة ... اخملـرج بـعـن
ـلــمـخــرج أنه ويــحــسب لـ
استـعـان براقـصتى بـاليه
شـاهد لتـجسـيد بـعض ا
ـاهــــد الــــتى ـــــشـــ وهى ا
تتـوغل بعمق فى مـنظومة
احلـلم .... تتطـور العالقة
بـــــــ أجنـــــــز والـــــــرجل
اخملـتـار ويـصـور اخملرج
الــكــريــوجــراف مــشــهــد
شـهد إقـامة الـعالقـة اجلنـسـية بـ الزوجـ  .. هـذا ا
الذى تشعـر فيه بكل تفاصيل العملية اجلنسية بشياكة
تبتعد عن الفجاجة التى غالبًا ما تصاحب تصوير هذا
الـنـوع من احلاالت الـشعـوريـة. حركـات دائـبة ورشـاقة
بـالـغـة وتـوافـق عـال بـ احلـركـة واإلمـسـاك بـالـلـحـظـة
الـشـعـوريـة وفى ظـنى أن جـزءًا كـبـيرًا مـن الـنجـاح فى
ـشـاهد الـشبـيهـة له فى العـرض يرجع شـهد وا هـذا ا
ـلـ يـصـدقـون مـا يـقومـون به من ـمث أسـاسـًا إلى أن ا
أفعال .. ولـلمخرج بالـطبع دور كبير فى عـملية الصدق
ـلى خـلق الــفـعل ـله الـدائم عـ ـا يـتــعـلق بــعـمـ هــذه وهـو مـ
الـداخلى لـلـشـخـصـيات بـحـيث يـأتى الـفـعل اخلارجى
ـانـًا ـا يـؤمن به اجلـمـهـور إ ـًا ومن هـن ـًا مـصـدقـ ـي تـلـقـائ
كامًال حال تـلقيه لهـذا الفعل من خالل منـظومة اإليهام
الـتى يحـكمـها الـعقـد االفتـراضى ب مـقدمى الـعرض

ومتلقيه.
نعود إلـى أجنز وزوجها وتـصوير رائـع جديد لـلمخرج
الكـريوجراف أال وهو مـشهد الـوالدة  حيث تقف أجنز
ـار ـتـ ـانــوه ضـــخم عــرضه حـــوالى عــشـــرة أمـ ـلـى بـ أعـ

 اخملـرج الكـريـوجراف  Mats EK  مـاتس إيك  جـاء من
Birgit Cullborg أسـرة فـنيـة; فـأمه هى بـيـرجيت كـولـبرج
وهى السيـدة التى رفـضت الطريـقة التى اعـتاد الناس
أن يرقصـوا بها فغيرت مفهوم الرقص فى السويد ...
راقصـة حرة ... صمـمت رقصات مـسرحيات كانت 
ـنـان وبـنت; ـا". لـديـهـا ابـ ـا "مس جـولـيـ ـثـيـرة أهــمـهـمـ كـ
ـيـكـوالس وهــو راقص ومــاتس مـخــرج مـســرحـيـة نـ
ـثـًال ثم حتـــول إلى تـــصــمـــيم ـ ـلم" الـــذى بـــدأ  "حــ
سرحى. أما االبنة الرقصات وأخيرًا إلى اإلخراج ا
ـــثالت الــســويــد فى ـارلــ وهى من أهم  فــهى مــ
الوقت احلـالى ... لقـد مـاتت األم مؤخـرًا لكن األبـناء
مازالوا يحـملون لواء التغـير استكماالً لـلمسيرة التى

بدأتها أمهم.
Bente Lykke Mol-  لـهذا العرض صمم الـسينوغرافيا 
ـيــــــقى   Niko  Rohlcke وصـــــــمم ــــــوســـــ  ler ووضع ا

Barbro Forsgardh  اكياج اسكات وا ا
Rebecka Hemse, Pirre Wilkner, ـســرحـيـة قـام بـبــطـولــة ا
        .Kicki Bramberg, Malin EK, Per Mattsson ومـســرحـيـة

سرح «حلم» الـتى يخرجهـا ماتس إيك وتقـدم على ا
لكى فـى ستوكهولم ... مثلت األرضية الرحبة التى ا
مكنت مـاتس من أن يصول ويجول فيما يتميز به أال
ــسـرحـيـة مـثـلت وقت وهـو تـصــمـيم الـرقـصـات; فـا
ـتـا «الــطـريـق إلى دمـشق» ـابـتــهـا هى ومــســرحـيـ ـتـ كـ

«وسونـاتا الشبح» إرهاصات
درسـة التعبـيرية التى وضع ا
ستـرندبرج أسـاسها فى هذه
ـسـرحـيات  الـثالث دون أن ا
درسـة التـعبـيرية يعـلن اسم ا
بــــشـــــكل صـــــريح فـى هــــذا

الوقت.
ـنـــا وجــــد مـــاتس إيك  مـن هــ
ـنــشــودة فــجــاءت ـ ـالـــته ا ضـ
ـسـرحـيـة خـلـيط بـ الـبالـيه ا
واألوبـــرا والـــرقص احلـــديث
والتـمثيل الذى احتل أكثر من
 %75 من إجـمالى العرض ....

وبالـرغم من احـتـرافيـة ماتس
ـيـريـة ـه رقـصـات تــعـبـ وتـقـد
ـتـــوى من ـلـى مـــســـ ـلـى أعــ عــ
احلـس الــــدرامـى واإلتــــقــــان
ـنــظــومـة الـفــنى إال أنـه قـدم مـ

ـنـاغـمـة من حـيث األداء واحلــركـة واإليـقـاع فـيـمـا مـتـ
يـتعـلق بـباقى أجـزاء العـرض الـتى اعتـمدت أسـاسًا

على األداء التمثيلى.
سينوغرافيا العرض

ألغى اخملرج الـستائر اجلانبية واخللفية وظهرت خشبة
ــسـرح فـارغـة إال مـن بـانـوه عـمالق تــوسط اخلـشـبـة ا
ـشاهد مثـبت على عـجالت استخـدمه اخملرج فى كل ا
ثيـر للـدهشة بـعد تـعديل مـوقعه فى كل مـشهد... ومـن ا
أن هـذا البـانـوه الـواحد تـشـعـر بأنـه ديكـور جـديـد كامل
ـا من مـشـهـد آلخـر ..... سـاعـد عـلى هـذا ـالـن حـال انـتـقـ
اإلحساس الـعديد من العوامل يأتى فى مقدمتها حسن
اسـتخـدام الـزوايا ونـعـومـة االنتـقـال من مـنطـقـة ألخرى
ـسرح وأخيـرًا تغـير اجلو الـعام لإلضاءة على خشـبة ا
نـظر الـذى سـاهم فى اإلحسـاس بـاختـالف مكـونـات ا
كون الرئيـسى للمنظر كان حتى لو كـان ا جملرد تغـير ا

ثابتًا لم يتغير.
ـفـتـوحـة ـة الـعـرض والــسـتـار مـ يـدخل اجلـمــهـور قـاعـ

< جمال ياقوت
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حلم سترندبرج يتحول إلى كابوس فى ستوكهولم

تونى بلير على خشبة مسارح أدنبرة
قد يكـون طبيعـيا أن تسمع وتشـاهد تونى بلـير رئيس وزراء بريطـانيا السابق
سرح فى األوساط اإلعالمـية والسيـاسية ولكن نـادرا ما جتده فيـما يتعـلق با
.. اآلن تـقدم مسارح أدنـبرة بأستـراليا عرضـ الشخـصية الرئـيسية فـيهما
James " هـو تونى بـليـر على هـامش مـهرجـان أدنبرة يـقوم جـيمـس ديكورس
 " Duckworthبــدور تـونى بــالـعـرض األول "  " The Blair Musicalبـيــنـمـا
يــقـوم بــدور تــونى فى الــعــــرض الــثـانــى "  " Blair The Musicak نــاثـــان

Nathan Kiley " ... " كيلـــى
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يكتب من السويد

بيضاء اليمامة
 فى كباريه جمال (بريخيت) السياسى !

ـامة بـيـضـا» مـشكـلـة; عـنوانـهـا شىء يـغـاير مـحـتـواها ومـحـتـواها يـثيـر عـرض «
شــذرات من غـنــاء زخـرفـته الــراقـصـات الــعـاريـات الــكـاسـيــات وقـلـيل مـن قـلـيل من
هوامش الـدراما عـبر تـمثيل مـدوٍ بالـصراخ وديكـور فى طراز مـتداخل فـيه من اسالمتـيكى فيه
ـصــمم أن يـشـخص مـصــرنـا عـبـر عـصـور ـا  قـصـد ا ـلـوكى وجتـريــدى ومـعـمـار فـرنــسى ر
ــا هل كـان ذلـك من نـســيج الـعـرض? ال.. بــالـقــطع ال.. إالّ إذا قـلــنـا بـأن االحــتالل ـ ذاك جـيـد ـ إ

العرض  فضالت من الصور التى سُترت بصوت عبقرى فى الغناء قد استظل بظله 
صوت وليد من دماه.

جــديـــدة مـــصــطـــفى صـــفى جتــارة
الــقــمـاش قــد ضــاع مــنه االنــتــمـاء ال
صــديق وال رفــيق وال أنــيـس بــعـد أن
ـا قـد رأى بيـع البالد مـات أبـوه ذاك 
مـــســتــعـــرًا وبــورســعـــيــد بــلـــده بــلــد
الـنـضـال.. يـرود حـانـات الـبـلـد يـعـاقر
اخلــمــر يــدخـن احلــشــيش وخالعــة
الـضـحـكـات فى لـيل الـبـنـات تـصـاهر
الـغناء بـالشعارات واخلـناجر وصوت
مـخــمـور يــغـنـى: "يـا فــؤادى" ال كـمـا
غنتها (ست الكل) قالت "ال تسل أين
الـهـوى" بل "ال تسل أين احلـشيش?"
مـــثـــلـــمـــا غـــنى الـــذى غــنـى بـــفــيـــلم
(فـرنسـا.. خالـتى) ناعـقا بـلحن (أنت
ـــــــضـى اســـــــكـــــــتش ورا احلب) 
اسـكـتـش والـغـنـاء فـواصل والـرقص
خــلــفه. من هــنــا أو من هــنــاك فــقـرة
الـتـمـثــيل تـبـدأ تـيـمـة مــا بـيـنـهـا وبـ
غـيـرهـا رباط.. ظـنـنت شـاعـرنـا الذى
مـلك اإليقاع فى عرضه نبض إيقاع
ظـنــنت مــخـرج عـرضـه مـتــمـرسـًا أو
دارســـا ألبــجـــديـــة اإليـــقـــاع مــا دام
يـخـرج مـسـرحـًا فـيه غـناء فـيه رقص
وشـمـول يـدرك احلركـات والـسـكون
ومــا الـثــبــات والــتـحــريك لــديه فــنـان
ـثــلــون بـارعــون ولــهم بـاع كــبـيــر 
طــويل مـا اســتــفـاد بــهـؤالء الــعـرض
ـا قد كـان نص فى يديه وضـاع ور
أضــاعه الـفن لــيس مــبـاشــرًا مـهــمـا
ـســرح لـيس تـعــرض لــلـســيـاســة وا
مــجــمـــوعــة من االســـكــتــشــات ذات
اخلــصــائص االرجتــالــيــة بــ عــدد
مـــحـــدود من الـــتـــيـــمـــات والـــصــور
الــتـشــخــيـصــيــة والـغــنــاء والـرقص
سـرح مجرد خـليط مـتجاور ولـيس ا
من نـثر وقـفـشات وخـلفـية مـنظـرية ال
وظيفة لها سوى اإلشارة التلخيصية
سرحى نظر ا لـتداخل الطرز فى ا
حــتى ولــو كـــان الــعــرض لــونــا من

ألوان الكباريه السياسى.

أشالء الــبالد: (حـديـدنـا.. بــتـرولـنـا..
بـنــاتـنـا.. أوالدنـا.. آثــارنـا) اسـتـبـدل
ـــــام مــــــصـــــر الــــــعـــــرض هــــــديـل 
بـالشعـارات البكـاء لم يكن غناؤه ذاك
الـــــهــــــديل عــــــلى
الـــــشــــــجـــــر مع
انـــبـالج الـــضـــوء
فى صـبح النهار
الــــعــــرض دعــــوة
الــــتــــفـــــاف عــــلى
شـــعـــار لـــوقـــفـــة
بـيـضـاء ضـد ذاك
الـعـار; عـار الـذين
بــاعــوا الــبــلــد من
بـــعــد مـــا ذبــحــوا

بسيناء الولد.
وقفة حتليلية 
عــلى قــدر فــرحــتى
بـانـضـمـام الـشـاعر
سـرحى بنص من جـمال بـخيـت للـركب ا
تـأليـفه كـانت صدمـتى فلـقد تـصورت أن
يـكون بنـاؤها بأى حـال ينتـمى إلى الدراما
لحمية أو تدثرت بدثار الـتى شقت طريق ا
أتـباع أرسطو أو ارتدت معطف بيسكاتور
ـتـــر فـــايس ـيـــ أو تـــوشـــحت بــــوشـــاح بــ
والـتسجيل لتحـرض الناس على احلكام
أو تـخـلق الـوعى لـديـهم.. لـكن بـلـغـة الفن
ـاقـشـات فى بـرامج ـســرح ال مـثل مـنـ وا
ى مـن قـطــر.. لــكن ومـا ـاء الــعـو ـفـضـ الـ
أشــد صــدمــتـى فــلــيس فى الــعــرض
درامــــا. ال نص يــــبــــدو قــــد كــــتب بل
أغنيات وفراغات ستمأل بارجتال منه
تـمثـيل ومـنه قفـشات بـ شيخ يـرتدى
طـرطـور تـهريج يـحـادث زيـنب يـكشف
الـغــيب لـهــا تـشـتــكى مـأمــور شـرطـة
بــورسـعــيــد; أطـلق الــعــنـان خــلف كل
الـسيدات يـدعى تفـتيشـهن ظل يسعى
خـلــفـهـن فـفــصل يـنــتـهى االســكـتش
يـعــقـبه الــغـنـاء ويــدور الـرقص فى كل
الـفضـاء وينـتـهى يبـدأ االسكـتش تيـمة

ظـللت عـبر ساعـة بطـولها مـتطـلعًا إلى
احلـدث ـ يا طـول ما "جودو" انـتظر!! ـ
رقص يـتـابـعه غـنـاء ـ ال لم يـكن "عـلّى"
من غـنى ولـكـن ابنـه ـ الـصـوت صوت
شـبـابـه حـ ظـهـر ـ ومالمح احلـجـار
نـفس مالمـحه صـوت جـمـيل فـيه من
نــبـر أبــيه لــكــنه مــحض غــنــاء خــلـفه
الـرقـص اشـتـعل هـذا بــوادى عـبـقـر
وذاك فى "األرض الـــيـــبـــاب" عـــصـــر
الـكـلـيـبات اسـتـعـر أصـاب مـسـرحـنا

اخلراب!!
هـمـست مـجـالـسـتى اخلـبـيـرة قـائـلة;
وهى أسـتـاذ الـدرامـا: "اسـكـتش ورا
اســــكـــــتش أيـن هى الـــــدرامــــا? أين
ــمـثل واحلــدث? مــا بـ ــواقف وا ا
اســكـــتش وآخــر أغـــنــيـــة! والــرقص
مـشتـعل وراء األغـنيـة لو أن مـطربـنا
الـهـمـام وحـده لــكـان اسـتـمـتـاعـنـا به

أكبر". 
قــطع  احلـديث صــوته الـســكـ يـشق
سـتـر الـصبـر فى الـصـالـة لـغة األكف
عـبرت فى نشوة اإلعجـاب بالغناء.. فى
وجه من باعوا الوطن: "يا عم بيع" كان
ـاء كـالــزئـيـر ولم يــكن أبـدا هـديال ـن الـغـ
ـيـهـا ـيـمـام.. يــشـّخص الــعـرض شـبـ ـلـ ل
ـسـئول قـد تـزيا زّيه أبـيض الـشارب
والــفــودان بــيـض.. لــيس فى الــعــرض
ـام فلماذا يا تـرى أطلق الشاعر ذلك
ـيه?! لـيس فى الـعـرض هـديل االسم عـلـ
لـليـمام بـل زئيـر وعويل ونـكات وغـنيج..
جـلسة الـتحـشيش عرى وشـجيج بدد
احلـجار ألوان الهديل غـنى عّنا وتغنى
بالعار ما نريد أن نقول زاجرًا باللحن
مـسـئـوال عــلى مـسـئـول كل من بـاعـوا

الوطن وأهانوا
ـاء. . ـتــــمـــ االنـــ
امة ضـاقت 
الــــــــعــــــــرض
ـار ـأشــــــعــــ بـــــ
بـــــــخـــــــيت أو
(بــــريـــخــــيت)
اجلـــــــــديـــــــــد
ـالـــــهـــــديل بــــ
ـارت ـتـــعـ واســ
ثـوب (عـكـرمـة
ـائم) احلــــــمــــــ
أبـيض الريش
وصـــــــــــاحـت
بــالــنـزال ظن

صـاحبها (بـخيت) أنه بريـخيت عصر
ـة فــأتـانـا بـالـيــمـامـة أو بـيـضـاء الـعـو
الـيمامة تسـتحث الناس هبـوا فامنعوا
بـيـع الـبــلـد لـم تـرد تــلك الــيـمــامـة من
أتـوهـا سـامـعـ غـنـاءهـا أن يـسـمـعوا
مــنــهــا هــديـال من غــنــاء أو بــكــاء بل
أرادت بـالصراخ قيام شـعب مستنيم
ولـهـذا ارتـدت بيض الـرايـات قد رأت
ـامـة الـتـراث هـذى الـيـمـامـة مـا رأت 
من أخـطار; لـذلك جـاء نواحـها كـنواح
ذات الـطـوق عنـد أبى الـعالء.. ال غـناء
أو بـكاء فما يكون?! سوى كليب. غنت
لء الــفم فى صــوت "عــلى" (بــيع يـا
عم) غـنت لسـاذج عبـيط أتى به من قد
أتى لـيــسـوس أمـوال الـرعــيـة يـرعـهـا
فـإذا به لنفسه قد حازها جاع الرعاع
غــنت لـــذاك الــذى قــد بـــاع مــســمــار
األمـان فى ميكنة األوطان لألعداء ليتم
إحـكام الـغطـاء بنـعشه.. نـعش الوطن
قـد شخص الـعرض  مسـئوالً يـتغنى
بــشـعــار الــبــيع من دون مــزاد.. بـيع

< د. أبو احلسن سالم
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ـمـثل الـنجـم عادل وهـو مـا جنـده مـتـبـلـوراً فى ا
إمـام الذى خُـلع علـيه عدد من األلـقاب مثل جنم
جنــوم الـكــومــيـديــا والــزعـيم .. ومــا إلى ذلك 
ـا كــانت هـذ األلـقــاب مـرتـبــطـة بـكم األدوار ور
والـشـخصـيـات الـتى قفـز بـهـا عادل إمـام لـيـجد
ـهـندس لـنـفـسه مكـانـاً بـعـيـداً عن عبـاءة فـؤاد ا
ـنــعم مــدبـولى وغــيـرهــمـا !! حــيث بـدأ وعـبــد ا

عــادل إمـام مــتـبــعـاً
أســلــوب كــومــيــديـا
الـنـمط الـتى تـعـتـمـد
عـــلى الـــبـــنـــطـــلـــون
الـقـصـيـر واجلـاكت
الـضــيق والـكـرافـتـة
الـرفيـعة والـطربوش
ــطــبق ومــا شـابه ا
ثم يـــــهـــــرب عـــــادل
إمـــام بــــعـــد فــــتـــرة
ويـلـجـأ إلى أسـلـوب
مـغــايـر لـلـكــومـيـديـا
يـعـتـمـد عـلى مـقالب
وحـــــــيـل الـــــــبـــــــطل
الـــــشـــــعـــــبى عـــــلى
طـريـقة عـلى الـزيبق
صـــــــاحـب احلـــــــيل
ــدهـشــة .. وبـهـذا ا
بـــــدأ عــــــادل إمـــــام
نـضـاله من أجل أن
يـتخـذ لنـفسه مـكانة
كــومـيــديـة مــتـمــيـزة

ومتفردة . 
إن عـــــــــادل إمـــــــــام
ــــمـــــثل يـــــقف فى ا
مـفـترق الـطـرق ب 

الـكـوميـديـا والـفارس والـتـهريـج من ناحـيـة وب
يلودراما من ناحية أخرى  وهذا التراجيديا وا
مـا يــلــفت الـنــظـر إلـى عـادل إمــام الـذى اخــتـار
صـورة الـبطل الـشـعبى الـذى يـقتـرب من جـوهر
صرية التى تضحك وقت أزماتها الـشخصية ا
وتـتفلـسف وقت فرحهـا .. وتسخر من كل شىء
حـتى من نفسها

.
ـادل لــقـــد وجــد عـ
إمــــــام نـــــــفـــــــسه
مـــــدفــــــوعـــــًا إلى
التمثيل فى مقتبل
حــــــيـــــــاته إبــــــان
دراســتـه بــكـــلــيــة
الـــــزراعـــــة وهـــــو
يـؤدى التـراجيـديا
ـــثًال بـــوصــــفه 
ولـــــيس مـــــجــــرد
كــــومــــيــــديـــان ..
وعــنـدمـا احـتـرف

الـتمثيل كـمهنة 
اعــــــــــتـــــــــمـــــــــاده
كــــومـــــيــــديـــــانــــًا
اســـــتـــــنـــــادًا إلى
تــــــــركـــــــيـــــــبــــــــته
اجلــــســـمــــانــــيـــة
ــــــــــــــــــــــاءاتــه وإ
وإشـــــــــــــــــــــاراتــه
وحـركاته التلقائية
الـتى  تـوظيـفـها
لـــلـــتـــعــــبـــيـــر عن
الـــشــخـــصـــيــات
الـتى تتمـتع بقدٍر 

من الـسذاجة أحـيانًا  أو التى تـدعى القوة والـفهلوة
فهومية فى أحيان أخرى .   وا

وتـسير به الرحلـة صعوداً حتى  تنـصيبه ولياً
ــلـكــة الــكــومـيــديــا وسط أبــاطـرة لـلــعــهــد فى 
ـهنـدس إلى مـدبـولى إلى الـكـومـيـديـا من فـؤاد ا
شاغب أمـ الهنيدى وغيـرهم  ومن مدرسة ا
إلى شـاهـد مــا شـفش حـاجـة يـأخـذ عـادل إمـام

صك الــــــــبـــــــراءة مـن ســــــــجن
الـنمطـية إلى أسلـوب جديد من
الـكـوميـديا ... ولـكن كـيف كان

هذا ?!
 لــــــقــــــد جنـح عــــــادل إمــــــام/
ـــوذجــاً اإلنـــســان أن يـــكــون 
ـمـثل/الكـومـيدى لـعـادل إمام ا
الــذى يـضــطــلع بـأداء أدوار –
رغم تـــبــايـــنــهــا  – تـــعــبــر فى
النهاية عن عادل إمام اإلنسان
 ومن ثـم أصـــبح عـــادل إمـــام
ــمــثل / الــدور فى اإلنــســان/ ا
بـوتــقـةٍ واحـدة  وبـاتت طــبـيـعـته

األولى كـإنـسـان مـنـصـهـرة فى طـبـيـعـته الـثـانـية
كــمـمـثـل  وهـو مــا جـعل من أســلـوبه فى األداء
الـكومـيدى نـسـخة غـير مـكررة وغـيـر متـشابـهة
وأيـضـاً من الـصعب تـقـلـيدهـا أو حـتى االهـتداء
بـها وهو ما يجعل من جنـومية عادل إمام حالة
ــكن أن يــكــون لـهــا امــتــداد أو حـتى فــريـدة ال

ثل آخرين . انعكاس على 
ـكن الـقـول إن جـهـد عـادل إمـام وبـشـكل عــام 
احلـقــيـقى يــكـمن فـى قـدرته عــلى االكـتــشـافـات
ــهــنـة الــتــمــثـيل عــمــومـاً ــمـارســته  اخلـاصــة 
وبـالــكـومـيــديـا عـلى وجه اخلــصـوص !! وكـانت
أولى هـــذه االكـــتـــشـــافــــات هى تـــلك الـــصـــورة
اإلنـسانية  الـتى وجدها فى نفـسه عبر سنوات 

من الـعـمـل عـلى أدوار مـتـنـوعـة  إال أنه عـنـدمـا
اسـتقـر على عرش الـكومـيديـا لم يفـعل أكثر من
تـضـخــيم وتـطـويــر تـلك الـصــورة الُـمـكــتـشـفـة 
ــارســـة مـــتـــعــة وبـــالـــتـــالى حـــرم نــفـــسه مـن 
االكـتـشـاف .. اكــتـشـافه إلمـكـانــيـاته الـكـامـنـة 
واكـتـفى أن يـبقى عـلى تـلك الـصـورة الـتى باتت
مـجــربـة ومـضــمـونــة  إنه بـهــذا يـريــد الـتــأكـيـد
بـاسـتـمـرار على حـضـوره الـشـخـصى كـإنـسان
يــسـعـى فى بــعض األحـيــان إلى ارتــداء أقــنــعـة
شـخــصـيـات أخــرى  ويـقــوم هـو بـإلــبـاس هـذه
األقـنعة قناعه اخلاص الـذى اليتنازل عنه بسبق
وإصــرار.. وتـــرصـــد ومن ثم تـــصــبـح أقــنـــعــة
األدوار الـتى يؤديها أقـنعة شفافـة ال تستطيع -
وال بالطبل البلدى - أن تطمس قناعه األساسى
كـمـمـثل  أو بـاألحــرى كـإنـسـان اخـتـار لـنـفـسه
ـيـزه عن أقـرانه دوراً داخل احلـقل الــتـمـثـيـلى 

مثل وخاصة الكوميدي !! من ا
ـا كــان ذلك الــتـكــنـيـك (أو الـتــكـتــيك) الـذى ور
تـوسل به عادل إمام لصـنع أدواره وشخصياته
الــدرامــيــة هــو الــذى ســـاعــده عــلى االحــتــفــاظ
ـكانته طوال هذه السنـوات عند اجلمهور فما
بـالنا لو لم يحـرم نفسه من االستـمرار فى متعة

االكتشاف ?!
ولــكن كــيـف يــعــمل عــادل إمـــام لــلــوصــول إلى
وقف الـكوميدى من تـكنيكه اخلـاص فى صنع ا
كن االعتقاد على ضوء خالل الـشخصية ? .. 
مــا ســـبـق من فـــرضـــيـــات أنه عـــنـــدمـــا يــدرس
الـشـخصـيـة يقـوم بـنوع من
الــدراســـة لــكـــيـــنــونـــته هــو
شـخصياً  وعليه فهو يقف
خـلف الــشـخـصـيـة كـاشـفـاً
عن نـــفـــسه طـــيـــلـــة الـــوقت
يـحــركـهـا بــأصـابـعه تـارة 
وبــوســـائــلـه الــشـــخــصـــيــة
لإلضـــحــاك تـــارة أخــرى 
ـوذجـاً وبـهــذا فـهـو يــقـدم 
أدائـيـاً لـلـشخـصـيـات يـؤكد
من خـالله كـــيــنـــونـــة عــادل
إمـام اإلنــسـان  وبـقـدر هـذا
الـتـدعـيم والـتأكـيـد حلـضوره
الـشخصى فـإن هذا األسلوب مـسح على معظم
أدواره بـعـداً اجـتـمـاعــيـاً . يـتـضـمن هـذا الـبـعـد
رسـائل اجــتـمــاعـيــة وأخالقـيــة إلى مـتــفـرجـيه 
بــاخــتــصــار اعـــتــمــد عــادل إمـــام عــلى حتــويل

تلقائيته إلى دالالت موجهة إرادياً .
لـقـد جنح عـادل إمـام فى أن يـصـنع من الـصور
االنـــطــبـــاعـــيــة الـــذاتـــيــة مـــســرحـــاً تـــدور فــوقه
ــكن مـعه ـا  الـشــخـصــيـات الــتى يــؤديـهــا  
الـتــأكــد من وعــيه (كــفـنــان) بــنـفــسه وبــطــاقـاته
وأدواته الـتى جـهـزها بـنـفـسه (هانـد مـيـد) حتى
يـستطيع أن يـكون مستـعداً للدخول فى أى دور
 وفى الـوقت ذاته يـكون قـابالً السـتيـعاب فـكرة

كان والتطور والتغير! الزمان وا

< د. مدحت الكاشف

ال أحـــــد يــــــعـــــرف  – بل ال
يــســتــطـــيع أحــد أن يـــعــرف - مــاهى
ـمـثل مع ــارسـهــا ا الـطــقـوس الـتى 
نــــفــــسـه أثــــنــــاء إعـــــداده لــــلــــدور أو
إال أنـنــا عـنـدمـا نـشـاهـد الــشـخـصـيـة 
ـمـثل نـبدأ فى الشـخـصـيـة من خالل ا
حتلـيل أسـلوب تـناوله لـها عـلى ضوء
الـنــتـائج الــتى تــصل إلـيــنـا من خالل
األداء وهـو األمـر الـذى يجـعـلـنا – فى
أغـلب األحـيان –  نـحـتـار.. كيف وصل
مـثل إلى حلظة الصـدق والتأثير فى ا
اجلـمــاهـيـر عــلى هـذا الـنــحـو?.. كـيف
مثـل أن يكون ذلك الـرصيد استطـاع ا

الثرى عند متفرجيه ?!

اإليهام
الدرامى

هـــــو عـــــمـــــلـــــيـــــة
الــســـيــطــرة عــلى
ـتــفـرج شــعــور ا
عــن طــــــــــــــــــــريــق
اجملـــــــاهــــــــدة فى
إقــــنـــــاعه أثـــــنــــاء
وجــــــــــــــــــــوده فـى
ـــــــســــــرح – أو ا
أثـناء قراءته لنص
درامى  – بـأن ما
يـراه فـوق خـشـبـة
الــــتــــمــــثــــيل هــــو
حـقيـقى وواقعى
وصــــــــــــــادق إلـى
درجــة تـدفـعه إلى
االنـــــــدمــــــــاج فى
األحــــــــــــــــــــــــــداث

والشخصيات.
وبــــــــــــــــــــــــــــــعــض
االجتـــــــــــاهــــــــــات
ــــســــرحــــيــــة – ا
لحـمية مثًال - كـا
حتـــارب اإليـــهـــام
الـدرامى وتعتبره
سـيئـة من سيـئات
ــــــــــــــــســـــــــــــــرح ا
األرســــــــــــطـى أو
الـتقـليـدى ألنها –
ــلـــحــمــيــة - أى ا
ــتــفــرج تــطـــالب ا
بــيــقـــظــة عــقـــلــيــة
كــــامــــلــــة الــــوعى
ــــــكــــــنه حــــــتـى 
مـنـاقشـة الـقضـية
ـــطـــروحـــة وهــو ا
مــنــفـــصل عــنــهــا

تماًما.
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ســؤال هــمس به فـى أذنى صــديــقى الــشــريــر اجلــالس
ـامة سـرحـية الـغنـائـية « بـجوارى وهـو يـحاول مـتابـعـة ا
بـيضـا». الـتى تعـرض حـاليـاً عـلى مسـرح لـيسـيه احلـرية
سرح احلديث السؤال يلح على باإلسكندرية من إنتاج ا
ـ أفـيش ـكـتـوبـة عـلى  ـجـرد قـراءة الـعـبـارة ا الـذهن 
الـعرض : (كـتبـها : جـمال بـخيت) . واحلق أنى لم ألـتفت
ـاناً مـنى بـضرورة الـتـخلص من أى كـثيـراً لـهذا األمـر إ
أفـكـار مسـبـقـة لـلـحكم عـلى الـعـمل الـفـنى جملـرد أن أحد
مـبـدعـيه يـخـوض الـتـجـربـة ألول مـرة وفى حـدود علـمى
ـرة األولى الـتى يـتـصـدى فـيـهـا جـمـال بـخـيت هـذه هى ا
لـلكتـابة الـدرامية بـعد أن حـقق جناحات كـبيـرة فى مجال

الشعر الغنائى.
ويـطـرح مصـطـلح (كـتـبـهـا) قـضيـة الـكـتـابـة الـدرامـية عن
جـنس أدبى غيـر مسرحى – وهـو هنـا الرواية – بـكل ما
يـحـملـه هذا اجلـنس األدبى من خـصـائص وطـاقة تـعـبـير
ـسـرح. مـغـايـرة بـالـضـرورة خلـصـائص وطـاقـة تـعـبـيـر ا
ــصــرى مـحــاوالت مــتــعـددة ــســرح ا ويـســجل تــاريخ ا
ـسـرحــيـ لإلعـداد من مـتــفـاوتـة الـنــجـاح - فى جلــوء ا
الـروايـة بـعـضـهـا لم يـتـعـد طـمـوحه إلى مـا هـو أبـعـد من
حتـويل الــروايـة إلى مــسـرحــيـة وبــعـضــهـا تــخـطى ذلك
الـهـدف احملـدود إلى االنـطالق آلفـاق أكثـر رحـابـة تـرتـكز
عـلى تـعـدد األصـوات ومـحـاولـة تـصـويـر عـوالم رحـبـة لم
سرحى يـطمح إلى ارتـيادهـا كتاب الـدراما فى الـنسـيج ا
الـتقـليـدى ولعل الـتطـرق إلى محـاولة تـقيـيم هذه الـتجـربة
قال يـحتاج إلى دراسات مـتخصصـة ال يتسع لهـا هذا ا

امة بيضا». اخملصص لتجربة «
ـشاهـد فى مـحـاولة لـوحـات شبه درامـيـة مـفكـكـة تـرهق ا
ـلمـتـها.. لـوحـات غـنائـيـة تبـهـرك بروعـة أحلـانهـا وعـذوبة
أصـوات مؤديـها.. رقصـات غيـر مبررة.. مـنظـر مسرحى
مـتــنــاسق ومــرن يــســاهم فى انــسـيــاب الــلــوحــات شـبه
الـدرامية.. أداء تمثـيلى متفـاوت القيمـة.. تلك هى العناوين
ــكن من خاللــهــا اخــتــزال الــعـرض الـرئــيــســيــة الــتى 
ـأخــوذ عن «عــودة الـروح» ــامــة بـيــضــا» ا ـســرحى « ا
لـتــوفــيق احلــكــيم. فــمـاذا عـن تـفــاصــيل تــلك الــعــنـاوين

الرئيسية.
سـرحـية عـلى مسـتوى وضـوع ا اسـمحـوا لى أن أبـدأ 
احلـكايـة: أسرة مكـونة من أربـعة إخـوة: زنوبة فـتاة فـاتها
سن الـزواج تــسـتـعــ بـالـدجـال "ســمـحـان" لــفك عـقـدة
ـنزل زواجـها ويـعتـمد عـليـهـا إخوتـها فى تـدبيـر شؤون ا
يزانـية الـضئـيلـة التى يقـتطـعونـها من دخـلهم احملدود بـا
فتش سليم رجل البوليس أمـا باقى أفراد األسرة فهم: ا
ـطــرود من وظــيــفــته بــسـبـب حتـرشه الــدائم بــالــنــسـاء ا
وإصـراره علـى تفـتـيشـهن إلى احلـد الذى جـعـله يشـتـهر
درس "عبده" الكهربائى وهناك فتش.. "حنفى" ا بـلقب ا
"مـحسن" التـلميـذ الذى يعـيش مع أعمامه بـاإلضافة إلى
اخلادم "مبروك" القروى الساذج الذى اختزل أحالمه فى
أن يـصـبح عـمـدة ويـقـتـنى نـظـارة شـمس تـشـبـهـًا بـعـمدة
بـلدهم. ويسعى الكاتب إلى اإليحاء بأن هذه األسرة تمثل

ـصـرى بـأكـمـله فى حـ الـشـعـب ا
تـمـثل "زنوبـة" احلـكـومة الـتى تـتـحكم
فى مـقـدرات هذا الـشعب.. وال يـترك
الـكـاتب للـمـتلـقى اسـتخالص الـداللة
من خـالل تـــدفق األحــــداث ولـــكـــنه
ـباشـرة فى طرح دالالته يـلجـأ إلى ا
فـيستخدم كلـمة الشعب فى أكثر من
مـــوضع لإلشـــارة لألســرة وتـــقــرر
"زنـوبــة" صـراحـة أنــهـا تـتـولى وزارة
ـالية والـتمـوين وتتحـكم فى الشعب ا
األســـــــــــرة  – مـن خالل هــــــاتــــــ

. عـلى أن "زنــوبـة" تـسىء الـوظــيـفـتــ
اسـتـخــدام سـلـطـاتـهـا وتــنـفق مـعـظم
ـشــعـوذ (الــشـيخ دخل األســرة عـلـى ا

سـمحـان) وال تـقدم لـهم من الـطـعام سـوى الفـول الـنابت
ـا يدفع الـشعب إلى الـتمرد وتـنحـية "زنـوبة" عن احلكم
ـا كانت ـبروك.. وتـأتى النـتـيجـة أسوأ  وإسـناد احلـكم 
عـليه فمبروك ينـفق دخل األسرة على استئـجار مجموعة
من الـعـاطـل لـيـهـتـفـوا بـحـياته فـى مظـاهـرة هـزلـيـة كـما
يـشتـرى مجمـوعة من نـظارات الـشمس لـيحقـق حلمه فى
الـزعامـة وفى اقـتـناء الـنـظـارات الشـمـسيـة. ولـعل الـكاتب
صـير الشعـوب عندمـا تولى علـيها الـطبقة أراد اإليـحاء 
الـدنيا فما أن يصل هؤالء إلى سدة احلكم حتى يتطلعوا
إلى الـزعامة الكاذبة وحتـقيق طموحاتـهم الشخصية دون
االلـتـفـات إلى مـصـلحـة شـعـوبـهم وإن كـانت الـداللـة هـنا
مـلتـبـسة فـاحلـاكم الـقد لم يـكن يـنـتمى إلى طـبـقة عـلـيا
كن اعـتـبار الـتحـول انـتقـاالً من طبـقـة حاكـمة إلى حـتى 

أخـرى. وإزاء فشـل احلاكم اجلـديد تـقـرر األسرة الـعودة
إلى حـاكـمـهــا الـقـد فـتـقـبل "زنــوبـة" لـتـعـود األمـور إلى

سيرتها األولى.
وهــنـاك خط درامى  – إن جــاز الـتـعــبـيـر  – يـوازى خط
ـانيـفاتورة "مـصطـفى" الشـاب الذى ورث عن أبـيه محل ا
ولـكنه يـرفض االستـمـرار فى إدارته ويبـيعه لـلخـواجة فى
إشــارة واضــحـــة إلى قــضـــيــة مــطـــروحــة عـــلى الــواقع
صـرى بإحلاح وهى قـضيـة اخلصـخصة.. الـسيـاسى ا
ـيـة ورغم مـعـارضــة خـاله فى مـونــولـوج مـبـاشـر عـن الـوطـن
وضـرورة االنتماء إال أن "مصـطفى" يصر عـلى موقفه بعد
ـلـد الـذى ال يـرتبـط معـه بأى رابط أن فـقـد انـتـماءه لـهـذا الـب
فـأخـوه يـعـيش فى فـرنـسـا وال يـهـتم إال بـاإليـراد الـشـهـرى
لـلمحل وأخته تزوجت بالفيوم وانقطعت صلته بها.. ويغرق
ـاريه ـبـ ـتــراب تــدفــعه إلى كـ ـالــة من االغـ "مــصــطــفى" فى حـ
اذج اغتراب ا يتـيح الفرصة لـعرض  الـراقصة "لبيـبة" 
صرى مـن أصدقاء "مـحسن" فـهنـاك فؤاد الذى الـشبـاب ا
تطرف هـجر الدنيا وهام فى احلب اإللهى وهناك الشاب ا
الـذى يقرر اغـتيال أحـد الباشـوات جملرد الشك فى وطـنيته
دون وجـود أى دليل وهـناك مـدمنـو احلشـيش والغـارقون
ـة مع بـنات الـهـوى.. ويـتوه مـحـسن ب ـلـذات احلسـي فى ا

هؤالء فهو ال ينتمى ألى منهم.
ن فـيهم أمـا سنـية فـهى فـتاة أحالم كل رجـال األسرة 
راهق.. ومن الغريب أن يوحى احلوار "مـحسن" التلميذ ا
بـأن سنية تبادله احلب وفجـأة ودون أية مقدمات جندها
غـارقـة فى حب "مصـطـفى" دون أى مشـهـد تمـهـيدى بل
نـتـعـرف عـلى عالقـتـهـمـا من خالل أغـنـيـة يـتـبـادالن فـيـها
تزمت مـشاعر احلب ثم يـخطـبها "مـصطـفى" من أبيهـا ا
الـذى ال يسمح بالزغـاريد وال يسمح بجـلوس "مصطفى"
مع خـطيبته بل إنه يطلب من خـطيب ابنته أال يضع خا

اخلـطــوبــة فى يـدهــا بـنــفــسه ولـكن مـن خالل والـدتــهـا.
ـجـرد إعالن اخلـطــبـة تـتـبـدل أحـوال األسـرة فـزنـوبـة و
ـفتش تـفقـد "مـصـطفى" إلى األبـد كـمـا ينـهـار "عبـده" و"ا
سـليم" والتـلميـذ "محسن" بـعد ضيـاع حلمهـم فى سنية..
هــذا مــا نــعـــرفه ســردًا من حـــوار "حــنــفـى" مع الــشــيخ
سمحان وال يتابع الكاتب هذا اخلط فقد نقلنا فجأة إلى
مـشــهـد يــتـجــمع فـيـه سـكــان الـشـارع  – دون مــبـرر –
ــكــان قــوة من الــشــرطــة جــاءت لـلــبــحث عن لـتــقــتــحم ا
ـفتش مـنـشورات خـطـيـرة يتـضح أن من يـحـمـلهـا هـو "ا
نـشورات سـلـيم" إال أن كل سكـان الـشارع يـدعـون أن ا
ـفاجئ تـخصـهم فى إشـارة واضحـة إلى عـودة الوعى ا
ـسرحـية بـأغنـية ـصرى بـأكمـله لـتنـتهى ا جـداً للـشعب ا

مكنة حلياة أفضل. متفائلة تطرح احللول ا
ـسرحـية جتـرى وفق هذا وال تـعتـقد عـزيزى الـقار أن ا
ـلــمـته مـن مـجــمـوعــة الـلــوحـات الـســيـاق الــذى حـاولـت 
ـتنافـرة التى يـحمـلها سـياق الـعرض نفـسه فمـا يجرى ا
سـرح شىء آخر.. فـقد تـدخل شخـصيـة لتـتحدث عـلى ا
عن نـفـسـهــا وقـد تـدخل شـخـصـيــتـان لـيـتـبـادال احلـوار
ارتـكازًا على شبكة عالقات لم تتـضح بعد للمشاهد وقد
تـتجمـع شخصـيات فجـأة دون مبرر أو
ـبرر شكلى مقحم على خط الفعل..
لـقد اختار الـكاتب أن يقدم مـسرحيته
من خالل بـنـاء تــقـلـيـدى يـعـتـمـد عـلى
خط فـعل متصل بجانـب أفعال ثانوية
تـصل هذا تـغذى الـفـعل الرئـيـسى ا
ـا يـدفـعـنـا إلى تـلـقى هـو اخـتـيـاره 
الـعرض وفقًا لهذا البناء لكن النتيجة
جــاءت لـتــحــمل كل أخــطـاء احملــاولـة
تشظية األولى فى الـبناء فاللوحـات ا
ــعـنـى داللــيـًا أو لم تــسع إلـى خـلـق ا
حـتى إلى التأثـير الوجدانى من خالل
تـتـابع مـقـصـود ُيكـسب خـلـخـلـة الـبـناء
سرحة تـأثيرًا حـسيًا.. مجـرد محاولـة 
تلك ألدوات الـدراما بـذات القدر الـرواية من كـاتب غيـر 
الـذى امـتــلك فـيه الــقـدرة عـلـى كـتـابــة شـعـر غــنـائى بـالغ
قـدرة الـفنـية الـتأثـيـر فال أستـطـيع أن أخفى انـبـهارى بـا
الـفائـقة جلـمال بـخيت كـشاعـر غنائـى جمعـت كلمـاته ب
قـوة التعبير وجماليات النغم اللفظى لكن الكتابة للمسرح
ـسرح  – كـمـا هو مـعروف – شىء آخـر فـاألغنـية فى ا
ال تـكون مقصودة فى ذاتها بقدر مـا هى ملتحمة بالدراما
الـتـحـامـًا عــضـويـًا مـتـمـاسـكــاً.. وفى تـقـديـرى أن مـعـظم
األغـانى لم حتمل هـذه الشروط بـاستثـناء األغـنية الـرائعة
(بـيع يا عم) الـتى أعقـبت بيع "مـصطـفى" حملل والده. أما
مـعظم األغانى فقد ارتبـطت ارتباطاً تعسـفيا بالدراما من
ذلك أن يـقـول شـخص آلخـر: (غـنى لـنـا أغـنـيـة) أو تـأتى
ناسـبة فرح شعـبى أو تواجد فى كباريه... إلى األغـنية 

آخره من وسائل اإلقحام.
شاهد ال نعلم ارتباطها سرحية مجموعة من ا وتـقفز إلى ا
ـوضـوع من ذلك فـرح الـيـهـودى الـذى انـقـلب إلى مـأ بـا
س الـراقصـة للـعـروس وهو األمـر الـذى يسـتدعى جملـرد 
سهـا األغراب األجنـاس من غير الـيهود تـطهرهـا بعـد أن 
ولـقـاء الـشـيـخ مـجـاهـد الـضـريـر بــُسـلم األسـرة الـراقـصـة
الـكفـيـفة هـذا فضـًال عن مشـاهـد تقـليـد الـفنـانـ والنـكات
ـة ظـله الـتى ـبـروك أو عـزب شــو بـخـفـ الـتى تــولى أمـرهـا مـ

شاهد. أنستنا إلى حد كبير مبررات إقحام مثل هذه ا
ـاضى لتـوصيف لـقد سـعى الـكاتب إلى اسـتـعارة عـالم ا
ـتأزمة ولـكن سعيه ـشكالته ا الـواقع والبحـث عن حلول 
تلك أدوات الـدراما أيًا لم يـكن محـمودًا ببـساطة ألنـه ال 
كـانت هذه األدوات تقـليـدية أو حداثـية أو مـا بعد حـداثية
ومن هـنا حاول حتميل مقـوالته على ما وجده من مشاهد
قوالت وعندما ال يجد روائـية تصور إمكان حملها لتلك ا
بـاشر الذى غلب عـلى معظم أجزاء يـلجأ إلى التـصريح ا
الـعـرض إلى ذلك احلـد الذى جـعـله يـسـتدعى شـخـصـية
قوالته صراحة وليته تـوفيق احلكيم نفسه مرت ليلقى 
رة األولى لم يـستـدعه ألنه ببـساطـة لم يقل شـيئـًا ففى ا
قـولة "بالـروح بالدم نـفديك يا فالن" يـعلن احلكـيم رفضه 
مـعـتـبـرا إيـاهـا مـظـهـرًا من مـظـاهـر التـخـلـف السـيـاسى
رة فـاألفراد هم الذين يفـتدون الشعـوب ال العكس. وفى ا
الـثانية يظهر احلـكيم ليعلن تضـامنه مع رأى سنية القائل
ـلـهم الـذى بـضـرورة الـتــخـلى عن حـلم الـزعــيم األوحـد ا
تـعـلق علـيه الـشعـوب كل آمـالـها. والـسـؤال اآلن: هل هذه
ظاهرات فى هى الـقضايا التى تشغلنا اآلن? هل تخرج ا
مـصر لتهـتف ألى زعيم? هل سؤال الزعـيم الواحد مازال
مـطروًحا? أم أن اإلفالس يجعلنـا نستعير قضـايا ستينية
ـصرية فـى حقبـة زمنـية فـائتة عـبر عنـها كـتاب الـدراما ا
ـفارقـات الطريـفة أن جـمال بـخيت الـكاتب الدرامى ومن ا
يـتنـاقض مع جمـال بخيت الـشاعـر الغـنائى فـاألول يعلن
رأيه صـراحة فى قـضيـة الـبطل اخملـلص والثـانى يخـتتم

مسرحيته بأغنية يقول مقطعها األخير: 
(عـشـان نـعـيش نـحــلم ونـنـول والـعـ تـشـوف وإيـديـنـا
ـحى ـحى األلم  ـكن عـايـزه رسـول  تـطـول (األرض 

الطغيان )
ولـعل اإلجابة عـلى سؤال صديـقى الشريـر الذى بدأت به
ـقـال تقـضى بـضرورة الـبـحث عن كـاتب مسـرحى ُيـعد ا
الـروايـة للـمـسـرح ثم يـأتى شـاعـر غنـائى لـيـكـتب كـلـمات
األغـانى وأقول لصـديقى بنفس لـغته: نعم.. فـيه كتير فى

مصر بيعرفوا يكتبوا مسرح.. ولكن......
ورغم كل مـا آخذه على البناء النصى فإن العرض جدير
ـشـاهــدة أكـثـر من مـرة وهـذا مـا فــعـلـته ونـصـحت به بـا
الـكثيرين فيـا لها من متعـة أن حتلق مع أحلان الشريعى
ــاضــويـة إلى فــضــاءات رحـبــة جــمــعت بــ اإلحــاالت ا
ـعـاصـرة وفى كلـتـا احلالـتـ كـانت أحلانه ـوسـيقى ا وا
كـعادته جتمع ب التعبير والـتطريب وتلقى هذه التجربة
مـسئولية ضـخمة على الرائع عـلى احلجار الذى أرى فيه
سرح الغنائى إلى واقع احلركة األمل القريب الستعادة ا
ـسـرحـيـة فى مـصـر بـصـوته الـقـوى الـشـجى احلـنـون ا
ويـالـيــته غـنى غــنـاًء حـيــًا بـدًال من االسـتــعـانـة بــالـصـوت
ـسـجـل عـلى أنه لم يـحـرم جــمـهـوره من صـوته احلى ا
فـجاءت جـمله الـغنـائيـة احليـة لتـضفى عـلى العـرض بهاًء
تـمـنـيت لــو امـتـد عـلى مـدار الــعـرض بـأكـمـله.. وشـاركت
"هـدى عـمـار" بــصـوتـهـا الـدافئ فى إشــاعـة الـبـهـجـة فى
ـفـاجـأة احلـقيـقـيـة فـتـمثـلت فى شـاهـدين أمـا ا نـفـوس ا
الـواعد "أحـمد عـلى احلـجار" الـذى توارث عن أبـيه وجده
ـطـرب الـنـاجح ومن الالفت لـلـنـظـر ظـهور كل مـقـومـات ا
ستقلة ولوال اقتراب مالمحه من أبيه شـخصيته الفنية ا

ا أدركنا أنه من عائلة احلجار. ولوال اسمه الفنى 
ولم تـستـأثـر األغانى وحـدهـا بعـنـاصر الـنـجاح فى الـعرض
ـة وخـفـة ظل ـة الـتـى أكـدت مـوهـبـ ـي ـيـديـا الـراقـ فـهـنــاك الـكـومـ
ـلـمـا ـيـد طــرابـيـك" فـكـ وحـضــور "مـحــمـود عــزب" . أمـا "سـعـ
ـيًا أصـابـنى اكـتئـاب حـاد لعـدم مـقدرتى شـاهدت لـه عمًال فـن
ـمـثل ـاذا ال يــحـتل هـذا ا ـة عن سـؤال سـاذج: " عـلى اإلجـابـ
سرح العربى?" الـعبقرى مقعده على قمة هـرم الكوميديا فى ا
ـلـ فـقـد حـاولـوا  – بـدرجــات مـتـفـاوتـة من ـمـث أمـا مـعـظـم ا
اط لشخصيات لم يتح لها الكاتب سوى اإلجـادة - تقد أ
تـشـدد" فاطـمة مـساحـة الـنمط: "أمـان محـيي الـدين.. األب ا
ـدرس الـكـاشف.. الـفـتـاة الـعـانس" "مـحـمـد عـبـد الـرازق.. ا

ان الشرقاوى.. الراقصة الالهية". التقليدى" "إ
وكـما بدأت بسؤال أختتم مالحظاتى بسـؤال لعلنا مللنا منه:
صـرى? لـعل هذا سـرح ا ـسرح الـغـنائى إلـى ا مـتى يـعود ا
ـا يكـمـلـهـا وجـود كاتب ـثل محـاولـة مـحـمـودة ر الـعـرض 
مـسرحى يتـخصص فى هـذا اللون وفى تـقديرى أن الـلجوء
ـلـون ـًا لــهــذا الـ ـة بــحــجم "عــودة الــروح" لم يــكن مــوفـقـ لـروايـ
ـسرحى الـذى يتـطلب حـبكـة بسـيطـة ال حتمل ذلك الـتعـقيد ا
الـذى حتمله رواية احلكيم ولعل الـعودة لألعمال األدبية التى
اعـتمدت عليها أوبريتات سيد درويش تؤكد وجهة نظرى فيما

يصلح لألعمال الغنائية. 

ن احلـكيـم من كتـابة نـص مسـرحى يتـنـاول عدة مـقـتطـفات من  > انتـهى الـكاتب الـصحـفى أ
قرر أن يقوم بإخراجه وسيقار الراحل «بـليغ حمدى» العمل باسم «شهـيد الفن» ومن ا حياة ا
ه عـلى أن يـبـدأ بـروڤـاته بـعـد االنـتـهـاء من تـصـويـر حـلـقات مـحـمـد فاضـل الذى حتـمس لـتـقـد

سلسل التليفزيونى «ليل الثعالب». ا

هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?
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مثل الذى حرم نفسه من متعةاالكتشاف عادل إمام ا
نطقة اآلمنة واكتفى بالبقاء  فى ا
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حتى ال تكون مجرد نشاط عشوائى نتساءل:

كــنت أظن أن ســـتــة عــشــر عــامـــاً من عــمــر نــوادى
ـسـرح كـفـيـلـة بـأن تــطـبع عـروضـهـا بـذلك الـطـابع ا
الـذى يعطـيهـا حق التمـيز والتـفرد بـاعتبـارها رافدا
سـرح األخرى ومـنهـا عروض مـختـلفـاً عن روافـد ا
ــرتـبــطـة بــشـرائح اإلنــتـاج الـثــقـافــة اجلـمــاهـيــريـة ا
الـتقـليديـة!! وكنت أظن - أيـضا - أن نشـاطاً حـيوياً
ـسـرح الـذى قـدم عـدداً كـبـيـراً من كـنـشـاط نـوادى ا
الشهداء (نقاد كتاب هواة) فى محرقة بنى سويف
هـرجـان اخلـامس عـشـر فى سـبـتـمـبر أثـنـاء إقـامـة ا
2005 كـنت أظن أن خـسـارتـنـا الـكبـيـرة سـيـتـبـعـها
ـســئـولــيـة جتــاه تـلك إحـســاس كـبــيـر وعــظـيـم من ا

سئول ومن قبل الهواة. النوادى من قبل ا
لـكن يـبــدو أن بـعض الـظن إثم ومن االسـتـمـرار فى
اإلثم أن نـتـغافل عـن السـلـبيـات مـعـتبـرين أن مـا هو

ا كان!! كائن أفضل بكثير 
ـــوذجـــهــــا تـــلك إن عـــروض الـــنــــوادى - اآلن - و
الـعـروض الــتى قـدمـهـا إقــلـيم الـقـاهــرة الـكـبـرى فى
مـهرجانه الذى أقيم فى الـفيوم فى الفترة من /2007
5/8 حـــتى 2007/5/15 حتــتـــاج إلى وقــفـــة مــتـــأنــيــة
ـكن بـهـا ومـوضـوعـيــة لـلـبـحث عن الـوســائل الـتى 
الـنــهــوض بـفــكـرة وعــمل الــنـوادى مـن جـديــد لـكى
تـمارس نشاطها الفعال واحليوى ولكى يتحقق هذا
ناخ الذى تعمل الطموح فإن األمر يتطلب تصحيح ا
ــفـاهـيم الــتى تـقـوم من خالله ويــتـطـلب تــصـحـيح ا

عليها فلسفة النوادى.
ـناخ يـعنى أنه ال يـنبغـى الركون إلى وحـديثـنا عن ا
ـسرحى أن اإلحـساس الـعـام الذى يـحيط الـنـشاط ا
نشود - بـشكل عام - ال يـعطى الفرصـة للتـغييـر ا
بـحـجـة أن كل شىء صــار مـتـرديـاً ومـتـهـافـتـاً تـلك
الـنغمة - وإن كان مضمونهـا حقيقياً - ال ينبغى أن
نـرددهــا أثـنـاء تــعـامــلـنـا مع الــهـواة ألن كــثـيـرا من
ــنــاخ الــعــام أصــبح اجلــرائم تــرتــكب بـــحــجــة أن ا

. فاسداً
دعــونــا نــتــحــدث بــصــراحــة عن األمــور الــتى جتب
مـواجــهـتـهــا بـحـزم من أجـل الـوصـول إلى صــيـاغـة
ـسـرح تـتـيح لهـا فـرصـة الـلعب - جـديـدة لنـوادى ا
من جـديد - بتـفرد وتمـيز ومغـايرة ولن يتـحقق هذا
إال بـالرجوع إلى فلـسفة النـوادى والنظر إلى كـيفية

عملها.
فال أتـصــور أن نـشــاطـاً مــوسـمــيـاً يــقـدم عــروضـاً
اعـتـمـاداً عـلى الــصـدفـة فـقط تـذرعـاً بـتـأخـر وصـول
ه لـكى يــعـرض أمـام ـيــزانـيــات أو من أجل تـقــد ا
هرجانات ال شاهدة وجلـان التحكـيم فى ا جلـان ا
كن أتـصور أن نشاطا يتبع هذا النهج العشوائى 
أن يـثـمــر ثـمـاراً جـيــدة ألن الـنـوادى يـنــبـغى لـهـا أن
تـعمل طـوال الـعام ويـنـبغى أن تـتوفـر لـها مـتـطلـبات

تـباينة تـعدد وا تـدعيم عنـاصرها ا
... ـثـلـ ومـخـرجـ ومـؤلـف من 

إلخ.
ـتـطـلـبـات: ورش وعـلى رأس هـذه ا
ــتـــنــوعــة فـى مــجــاالت الــتـــدريب ا
ـسرحى كـافة: وعـناصـر الـعرض ا
تـدريب عملى قـبل أن يكون تـدريباً
نـظـرياً فـالـنـظريـات - وحـدها - ال
تـدعم إبـداعاً حـقـيقـيـاً بل إن األمر
يـتـطـلب تـدريـبات عـمـلـيـة تـطـبـيـقـية
وأتـسـاءل: مـا أهمـيـة أن تـقام دورة
تـدريــبـيـة مــتـزامــنـة مع مـهــرجـانـات
اذا تـقام فى الـنـوادى اإلقلـيمـيـة?! و

الـقاهرة وال تـذهب إلى األقالـيم حيث العـدد األكبر
ــاذا تــرصــد ــســتــفــيــديـن ســيــكــون هــنــاك; و مـن ا
ـيزانيـات الكبـيرة لدورة تـدريبية لـم يعلم أحـد عنها ا
أى شىء?! ومــا هى الـعــنـاصــر الـتى  اخــتـيــارهـا
لـلمشاركة فيها ومن قام بـعملية االختيار وعلى أى
?! كل هذه األسئـلة وغيـرها طرحـها معظم أسـاس 
الــهــواة الــذين شــاركــوا بــعـــروضــهم الــهــزيــلــة فى
مـهــرجـان الــقـاهــرة الـكــبـرى.. ألــيس من حق هـؤالء
الـذين شـاركـوا فى ســبـعـة عـشـر عـرضـاً مـسـرحـيـاً
قـدمتهـا نوادى: القـاهرة اجليـزة الفيـوم القلـيوبية
بـنـى سـويف أن تـتـم دعـوتـهم لــهـذه الـدورة?! أم أن
اخـتـيار الـقـاهـرة - كمـكـان لـلدورة - أضـاع عـلـيهم
ـكن أن يحدث لو أن ـشاركة?! مـا الذى كان  حق ا
ـعـايـيـر الـتى ـشـرفـ - الــذى ال نـعـلم ا ـدربـ وا ا
عـلى أسـاسهـا  اخـتـيارهم - قـد ذهـبـوا بأنـفـسهم
إلى الـهواة فى مـدنهم وقـراهم وجنوعـهم وكفورهم!!
من أجل تـدعيم رغبتهم فى اإلجادة ودعم مواهبهم
ــارسـة اإلبــداع تـلك هى وجتــويـد قــدراتـهم عــلى 

الـفكرة األساسية التى ينبغى أن تـقوم عليها فلسفة
الــنـوادى: فــكـرة ورش الــتــدريب عـلـى مـدار الــعـام

وليس بشكل موسمى عبثى وعشوائى.
ــرارة الـتى أحتــدث بـهــا مـبـعــثـهــا الـعـروض تـلك ا
الـهزيلـة التى شاهـدناهـا فى إقليم الـقاهرة الـكبرى
وهـو إقليم يضم مـحافظات يـنبغى أن تكـون أعمالها

مـتمـيزة لـقربـها من دائـرة الضـوء هذه الـعروض 
اخـتـيـارهـا عن طريـق جلان مـشـاهـدة ذهـبت لـتـراها
ـيزانـيات لم تصل وهى غـير مـكتمـلة حتت زعم أن ا
ـــواقع!! وفى الـــوقت الـــذى  لم تـــكن فـــيه أيــة إلى ا
مـيــزانـيــات - عـلى اإلطالق - فى الــسـنـوات األولى
من عـمـر الـنـوادى كـانت الـلـجـان تـشـاهـد عـروضـاً
مـكتملـة فيها كـثير من االجـتهاد وكثـير من اجلدية.
كن وكـثيـر من الرغـبة فـى التـميـز والتـفرد ولـذلك 
لـهـذه اللـجـان أن تـخـتار الـعـروض من خالل تـنـظيم
مـهرجـان كامـل بغـير وسـائل إنتـاج لـضمـان توفـير
احلـد األدنى من اجلـديـة واجلـودة الـفـنـيـة حـيث إن

شاركـة فى مهرجان هذا العام  مـعظم العروض ا
!? جتهيزها - فنياً - فى فترة لم تتجاوز يوم

تعامـل مع النوادى وألن الـلجان تعـمل فى واد وا
من الــهـواة يــعـمــلـون فى واد آخــر فـإن مالحــظـات
الـلـجـان ال يتم احـتـرامـهـا أو تـطـبيـقـهـا ولـذلك رأيـنا
ـوذجاً صـارخـاً لهـذا االسـتهـتـار حيث إن مـخرج
ـسـرح عـرض (هـامـلت) الـذى قـدمـته فـرقـة نـوادى ا
بـاجليزة لم يسـتطع أن يقوم بـتجميع أعـضاء فرقته
ـهـرجان األمـر الـذى دفعه فى يـوم الـعرض داخل ا
ه كــمـونــودرامـا (حــيث إنه قــام بـتــمـثــيـله إلى تـقــد
ـفــرده!!) وأعـلن ذلك أمـام احلــضـور بـعــد انـتـهـاء
الـعــرض فى الـوقت الـذى شـاهـدته
ـثـل ولـيس الــلـجــنــة بــأكــثـر مـن 

ثالً واحداً كما حدث!!
وحـتى نـعـيـد األمـور إلى نـصـابـها
من جـــديـــد أود هـــنـــا أن أحـــدد
الـنـقاط الـرئـيـسـية الـتى يـنـبغى أن
سرح تقوم عليها فلسفة نوادى ا

وأجملها فى التالى:
1 - الـــتــــمـــتع بــــأكـــبــــر قـــدر من
ـارسـة احلــريـة لـكـنـهـا احلـريـة
ـسئـولة الـتى ال تسـبب أضراراً ا
لـآلخــرين كـمــا قـال الــفـيــلـسـوف
(جــون سـتـيــوارت مـيل) حــ كـتب
عن مـفـهوم احلـريـة وهـنـا أتمـسك - عـلى عـكس ما
يـرى البـعض - بتـحرر النـصوص من مـتابـعة جلان
ؤلـفـ ال يتـقاضـون أجراً الـقراءة لـهـا خاصـة أن ا
عن الـنص سـواء اجلـدد مـنـهم أو الـراسـخـ فقط
ــشــاهــدة واإلدارة تــشــجــيع يــنــبــغى عــلـى جلــان ا
االعـتمـاد على الـنصـوص اجليـدة ورفض العروض

التى تعتمد على نصوص متهافتة.
ـتنـوعة فى كل واهب ا 2 - الـعمل عـلى اكـتشـاف ا

سرحى. عناصر العرض ا
ـسرح الفقير هو الذى 3- الـتأكيد على أهمية أن ا
ال يـعتمد على وسائل إنتاج احترافية بقدر اعتماده

عنى ومتعة الفرجة. على الرسالة وثراء ا
4 - أنه ال حـدود للخـيال.. أطلق خـيالك ودعه يأخذ
طاف - إلى مـداه فإنك سـتصل معه - فى نـهايـة ا
ـا لم يكن يخطر عـلى بالك!! انظر مثالً إلى شىء ر
خـيــال (شــهــرزاد) وكـيف أنــهــا اســتـطــاعت بــهـذا
ـتـفــرد أن جتـعل (شــهـريـار) يــبـدو - بـ اخلـيــال ا
يـديــهـا - مـثل احلــمل الـوديع وهـو احلــاكم الـظـالم

ـســتـهــتـر ذلك اخلــيـال الـذى والـطــاغى والـقــاتل وا
يحبس األنفاس.

5 - يـنـبغى أن تـتـحرر الـنـوادى من فكـرة الـشرائح
ألن تـلك الـفـكـرة جـعـلت عـروضـهـا تـقع فى اخلـنـدق
نـفسه الـذى وقـعت فيه عـروض الـثقـافة اجلـمـاهيـرية
الـتقلـيدية هل كـنت تتصـور مثالً أن فرقـة من الفرق
هـرجـان بـتـأجـيل افـتـتاح لم حتـضـر وتـخـبـر إدارة ا
ــهــرجـــان بــحـــجــة عـــدم وصــول شــيـك اإلنــتــاج ا
فـتــســتـجــيب اإلدارة لــهـذا الــطـلـب - عـلى الــفـور -
هـرجـان يومـ وفى الـنهـاية نـرى عروض ويـؤجل ا
ـهرجـان هـزيـلـة وكان هـؤالء الـذين قـاموا بـتـأجـيل ا
من الــواجب اســتــبــعــادهــا لــيس بــســبب أن شــيك
اإلنــتـاج لـم يـصل ولــكن بــســبب ضــعف الــعـروض
وهــزالــهـا (الــعــمــلــيـة 70) الــذى قــدمه فــريق نـادى
ـسـرح بـاجليـزة من تـألـيف: مـحـمـد الـصواف ومن ا
إخـراج حــسن الـصـواف وعــرض (هـامـلـت) لـفـرقـة

قصر ثقافة اجليزة الذى أخرجه محمد عرفات.
6 - البــد أن تــكــون الــدورات الــتــدريــبــيــة والـورش
ـسـرحى داخل الـنـوادى على مـتـزامـنة مـع اإلنتـاج ا
يزانيات أو مـدار العام وليست مـتزامنة مع توافـر ا

عدم توافرها!!
شـاهدة مـجرد جلـان متـابعة 7 - أال تـكون جلـان ا
جرد االنتـهاء من مشـاهدة العرض يـنتهى دورهـا 
بل يـنـبـغى متـابـعـتـهـا أوالً بأول حـتى تـكـتـمل وتـكون

جاهزة للعرض على اجلمهور.
مظاهر العشوائية

ـسـرح بـقـصر شـاهـدنـا عرضـاً قـدمـته فـرقـة نادى ا
ثــقـافــة اجلــيـزة (الــعــمـلــيـة 70) مـن إخـراج: حـسن
ه - من قـبل - فى اجلـامـعة الـصـواف سـبق تقـد
والـبامفليت يشير إلى ذلك ح يكتب اخملرج (قصر
ـسـرحــيـة يــقـدمـان ـســة» ا ثـقــافـة اجلـيــزة وفـرقــة «
«االختناق» عن نص «العملية 70» من تأليف: محمد
الــصـواف) وهــو الـعــرض نــفـسه الــذى تــسـبب فى

!! والـسـؤال هــو: كـيف  ــهـرجــان يـومــ تـأخــيـر ا
الـسماح لعرض مستـقل أن يقدم بوصفه عرضاً من
ـسرح?! وهل مـن حق كل من سار عـروض نـوادى ا
بـــجـــوار ســـور قـــصـــر ثـــقـــافـــة وبــ يـــديـه عــرض
ـسـئـول مـسـرحى أن يـلـقى تـرحـيـبـاً ودعـمـاً من ا

خـروجـاً عـلى الـفـلـسـفـة الـتى قـامت عـلـيـهـا الـنوادى
وأشرنا إليها من قبل?!

- كــيـف يـــتم اخـــتـــيـــار عـــرضــ لـــنـص واحــد 
إنـتـاجهـمـا من مـكـان واحد أيـضـاً وأعـنى به عرض
(الــواد غــراب والــقــمــر) الـــذى قــدمــته فــرقــة نــادى
ـسـرح بـقــصـر ثـقـافـة الــريـحـانى مـرة من إخـراج ا
عـهـدى الـسـنـان والــثـانـيـة من إخـراج رامى مـحـمـد
ـعـبـد) أليس الـذى قـام بتـغـيـيـر عـنوانـه إلى (لعـنـة ا
الـتــنـوع مـطــلـوبــا فى عـمل الــنـوادى أم أن األمـر ال
يـعـدو أن يــكـون مـجـرد صــراع داخـلى بـ أعـضـاء

الفرق ومنافسة غير محسوبة?!
- مـعظم الـفـرق لم تذكـر عـلى بامـفـليت الـعرض أنه
ـسـرح بل أشـارت إلى أنه إنـتاج من إنـتـاج نـوادى ا
(قـصر ثقـافة كذا) األمـر الذى يضيـع على النوادى

فرصة أن يكون لديها أرشيف موضوعى ودقيق.
: أولهما: عدم متابعة وهذه النقطة تكشف عن شيئ
ـا يكـتب فى (البـامفـليت) وهـو الوثـيقة جـهة اإلنـتاج 

سرحى. التى ستبقى - وحدها - من العرض ا
ـا - بـدونيـة الـعـمل فى وثـانـيـهـمـا: اإلحـسـاس - ر
الـنــوادى ومــحــاولــة الـتــمــسح فى فــرقــة الــقــصـر
بـاعتـبارهـا - من وجهـة نظـر اخملرج - هى األساس

ستـحيل!. وحتى أكون مـوضوعيـاً أستثنى واحلـلم ا
بـعض الــفــرق الـتى الــتـزمـت بـكــتـابــة عـبــارة (نـادى
ـســرح) عـلى ورقــتـهــا وهى: نــادى مـســرح قـصـر ا

ثقافة الفيوم نادى مسرح قصر ثقافة البراجيل.
ــســرحى تــلك الــظــاهــرة الـتى - ظــاهـرة اإلعــداد ا
دفـعت كل من هب ودب لـيلـعب مـا شاء له الـلعب فى
ـسرحى - بـصرف الـنـظر عن جـودة النص الـنص ا
ــوهــبــة أو ضــعــفـه - ودفــعت أيــضـــا كل فــاقـــدى ا
لـيصـيـروا - بقـدرة قـادر - مؤلـفـ وكتـابـاً اإلعداد
ـسرح أمر مقـبول أما إعداد عن وسـيط آخر غير ا
نص مــســرحى فــفــيـه خــلط بــ وظــيــفــتى اخملــرج

ؤلف.. وا
ؤلف وظـيـفة اخملـرج هى الـتـفسـيـر تـفسـيـر رؤيـة ا
ها برؤية ثانية هى رؤية اخملرج اعتماداً على وتـقد

تاحة له. سرحية ا األدوات ا
ــســرحـى ال يــعــنى اإلضـــافــة وال يــعــنى اإلعــداد ا
ـؤلف األصـلى الـتــبـديل وال يـعــنى الـعــبث بـرؤيــة ا
اإلعـداد فـى مـســرح الــثـقــافــة اجلـمــاهــيـريــة صـار
ـؤلف األصـلى يسـتوجـب تطـبيق اعـتداء عـلى حق ا
ـؤلف عــلــيه!! هـذا االعــتـداء نــصـوص قــانـون حـق ا
ــســرح بـل هــو ضــد ــصـــلــحـــة ا الــصــارخ لـــيس 
ـيـتـاً عـلى حـد تـعـبـير ـسـرح. إنه يـقـدم مـسـرحـاً  ا
«بـيـتـر بـروك» هذه الـظـاهـرة تـمت فى عـرض (الـنـهر
يـغـيــر مـجـراه) الـذى أرسل ورقـة إلى إدارة الـنـدوة
ـصاحـبـة للـعـرض ليـعـلن فيـهـا أن ما شـاهـده فوق ا
ـسرح ال عالقـة له بـنصه األصـلى وعرض خـشبـة ا
(الـواد غــراب والــقـمــر) الــذى صـار عــنـوانـه (لـعــنـة
ـعد ـعبـد) وعرض (هـاملت) الـذى صار عـلى يد ا ا
(حـلم هـامـلت) وعـرض (الـعـمـلـيـة 70) الـذى صـار

اسمه (االختناق).
- غـياب النصوص اجليدة سواء كتبها كتّاب جدد
أو راسـخون واحلضور الطاغى لنصوص مسرحية
ـكن ضـعـيـفـة ومــتـهـافـتـة مــعـظـمـهـا لــكُـتّـاب جـدد و

توضيح ذلك عن طريق اجلدول التالى:

< أحمد عبد الرازق أبو العال

ما الذى يـنبغى  أن نقدمه
ـسـرح لتـسـتعـيد لـنوادى ا
لـــيـــاقــتـــهـــا من جـــديــد?!

نصوص الكُتاب اجلدد
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86% من مجموع

عدد النصوص

 من جيل السبيعينيات

1

 7% من مجموع 
عدد النصوص

ترجم   ا
1

 7% من مجموع
عدد النصوص

(أ) الكُتاب اجلدد:
1 - محمد الصواف (العملية 70)

2- مؤمن عبده (حادى بادى)
3- فكرى سليم (الساعة دقت الـ)

4 - أشرف عزب (الواد غراب والقمر)
5- أحمد األبلج (النهر يغير مجراه)

( 6 - متولى حامد (غنوة) الليل والسك
7 - أشرف كامل (مجنون سعدية)

8 - حامد الزبيدى (أحالم اجلماجم)
9 - رجب فهمى (اجلدار)

وت) 10 - خالد راشد (حديث ا
11 - أسامة سعد (ابن اخملفى)
(ب) من جيل السبعينيات

1 - محمد عنانى (السج والسجان)
ترجم : (ج) ا

1 - شكسبير (هاملت)
- غـياب الـنصوص اجلـادة والكُـتاب الراسـخ هو
الـذى أعطى تـلك النـسبـة العـالية 86% ومن ثم أدى
ــهـرجــان بــشـكل إلى ضــعف الــعـروض وضــعف ا
عـادى حتى أن العروض اجلـيدة من زاوية اإلخراج
والـتمثـيل كانت ضعـيفة فى رسـالتهـا كما حدث مع

ثال. عرض (السج والسجان) على سبيل ا
.. أين نــصـوص أين نــصـوص الــكُــتــاب الـراســخــ

ترجم? سرح ا ا
أين نـصـوص الـكـتاب الـعـرب? يـنـبـغى أن تـكـون تلك
ـتـعــامـلـ مع الـنــصـوص هى مـصــادر اخملـرجــ ا
تـنوعـة هى التى قـدم- قبل صـادر ا الـنوادى تـلك ا
سـنوات - جتـارب مـسرحـية مـتـميـزة جداً من خالل

سرح. نوادى ا
- مـعـظم النـصـوص الـتى اعتـمـدت عـليـهـا الـعروض
ـاضى ولم تـكن كـانت بـقـضـايـاهـا مـنـسـحـبـة إلى ا
قـادرة على مواجـهة احلـاضر ومن ثم غابت رؤيـتها

ستقبل.  لكيفية التعامل مع ا

ـداخل وفى احلـالــة األولى تــفـرض الــعـديــد من ا
نـفسهـا عليك وتـتيح لك اختـيار األقوى من بـينها
ــداخل أمـــا فى احلـــالــة الـــثـــانــيـــة فـــتـــجــد كـل ا
ـقـدمــات تـهـرب مــنك لـتـتــرك رأسك فـارغـًا بال وا
اخـتـيـارات وهــكـذا إلى أن تـقـرر أخــيـرًا الـتـوكل

على الله والبدء.. وهأنذا أفعل..
ـسرح العائم جرد دخـولك صالة ا ألول وهـلة; و
نـتظرة ـنيل تـفاجأ بـوجود اجلمـاهيـر الغفـيرة ا با
سـرحى وهـذه الـنـقـطـة فى حـد ذاتـها لـلـعـرض ا
ــا تــغـفــر بــعض الــســلــبــيــات األخـرى مــيــزة ر
سمى - والـسلبيات أو لنـقل األخطاء - أيا كان ا
ال تـتمـثل عـنـدى فى هـذه األسـئـلة الـبـديـهـيـة التى
جـرد سـمـاعهم أن جتـرى عـلى ألسـنـة الـبعـض 
ـسرح الـكومـيـدى التـابع للـبـيت الفـنى لـلمـسرح ا
يـقـدم عـرضـًا مـسـرحـيـًا مـن بـطـولـة فـيـفى عـبـده
وكـأن هـذا فى حــد ذاته سـلــبـيـة..! فـكــيف يـجـرؤ
ـسـرح الــعـائم عـلـى تـقـد مـثـل هـذا الـعـرض.. ا
ويـتــوقف االتــهـام عــنــد هـذا األمــر عــلى أن هـذا
االتـهام يـتنـاسى سؤاًال آخـر أكثـر أهميـة هو: هل
هـنـاك عـرض مـســرحى أم ال..?! هل هـنـاك قـيـمـة

فنية أو فكرية أو متعة من أى نوع..?!
وعـلى هــذا يــبـدو االتــهــام األول فى غـيــر مــحـله
وتـبدو األسـئلـة الـتى تلـيه بال إجـابة فـليس هـناك
ــتـعــارف عـلــيه لـدى ـعــنى ا عــرض مــسـرحى بــا
ــســرحــيــ احملـتــرفــ ولــكن لــدى اجلــمــهـور ا
الــعــادى هــنــاك عــرض مــســرحى اســتــعــراضى
ـشاهـدته بربع الـثمن الـذى كان كـوميـدى يذهب 
سـيـدفــعه لــو أنه شـاهــده عـلى مــسـارح الــقـطـاع
اخلـاص لكن يقـفز هـنا سؤال: وهل هـذه فضـيلة
ـسـرح الـعـام بـنـجـوم الـقـطـاع اخلاص أن يـأتى ا
سـرح اخلاص ولم نـعد بـعد مـا قل اإلنتـاج فى ا
نـرى فـيه غـيـر سـمـيـر غـا وعـادل إمـام وبـعض
ـوسمـية األخـرى الـتى ال نسـمع عنـها الـعروض ا
إال وهى حتـتضـر وتـنتـهى..? فكـرة الـفضـيـلة هـنا
من عـدمـهـا تـظل هى األخـرى مـحـاطـة بـكـثيـر من
كن حتويلهـا إلى أسئلة من نوعية: ـزالق التى  ا
ــســرح اخلـاص جنــومه..? هـل الـبــيت هل تــرك ا
الـفنى لـلـمـسرح طـوال تـاريـخه لم يسـتـطع تـكوين
كـوادر من النجـوم اخلاصة به لـذا فهو يـلجأ اآلن
لـنجوم لم يـساهم بالـقدر الكـبير فى جنـوميتهم..?
وأسـئلة أخـرى من تلك الـنوعيـة التى تـتوالد عـنها
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أسـئلـة جديـدة لذا سـنخرج مـن كل هذه الـفخاخ
سرحى.. لندخل مباشرة إلى العرض ا

واحلـدوتة التى يقدمها عرض «روايح» والذى قّدم
إلى الـبيت الفنى قبال بعنوان «هّزه يا وّزه» ثم من
قـبل «مولد سيـدى الغايب» و.. و.. ال تـقدم جديدا
عـلى أى مستوى حـكائى فكـرى فنى ومن كثرة
تـكرارها فى األعمال اخملتلفة حتدث كما لو كانت
حـدوتة مقررة على األطفال يتعـلمون منها محاربة
الـشر وأن يكون لديهم األمل دائمًا فى االنتصار
عـليه فهذه هى «روايح» (ابنة الـبلد اجلدعة) التى
ــروءة والــوقــوف بــجـانب تــتــمــيـز بــالــشــهــامـة وا
اجلـمـيع لــذا فـهى تـقـف مع هـؤالء جـمــيـعـًا ضـد
ـولـد «بـرانى» الـذى يــريـد أن يـغـتــصب أراضى ا
الـذى تـعــمل فـيه «روايح» كــفـنـانــة اسـتـعــراضـيـة
ويـعمل فـيه اآلخرون فى مـهن مخـتلـفة الحظ هـنا
اسم «بـرَّانى» الـذى يدل عـلى أن هـذا الـرجل يدل
عـــلى الـــشــر وعـــلى أنه آت من ســـيــاق مـــخــالف
ا يـكون آتيـًا كمسـتعمر من لـسياق أهل البـلد ر

ا يدل على إسرائيل أو أمريكا..! مكان ما ور
ـواجـهة هـنـا بـ «روايح» ومعـهـا «أهل احلـتة» وا
وبـ «برَّانى» ورجاله ال حتسم فقط مجموعة من
ــتـــبــادلــة - الــتى ال تــنــفــذ - بــ الــتــهــديــدات ا
ــواجــهـة ــؤلـف والــعــرض ا الــطــرفــ ويــرجئ ا
الـنهـائـيـة الـتى يـنـتـصر فـيـهـا اخلـيـر عـلى الـشر
تــنــتـصــر فــيـهــا «روايح» ونــاسـهــا عــلى «بـرَّانى»
ــولــد ورجــاله إلى مــا بــعــد عــودة «روايح» إلى ا
وبــــعـــد مـــا حتـــقق الـــشـــهـــرة واجملـــد كـــفـــنـــانـــة
اســتـعــراضـيــة جتـوب الــعـالم لــتـقــدم رقـصــاتـهـا
وبــعض الـفــقـرات الـشــعـبـيــة األخـرى كـالــتـنـورة

زمار.. ورقص ا
هـنـاك قـصـة حب تـربـطـهـا أيـضـا مع مـكـتـشـفـهـا
ولد وأوصلـها لهذه «شـريف» والذى أخذها مـن ا
ــدويــة والـتـى جـاب بــهـا بـالد الـله من الـشــهـرة ا
ـغربـهـا وهى تـقدم رقـصـاتـها احملـبـبة مـشرقـهـا 
قــصـة حب تـنــتـهى كــاحلـواديت كـلــهـا; نـهــايـتـهـا

السعيدة..
الـعرض - أو مـجمـوعة االسـكـتشـات الكـوميـدية
ـتـجـاورة - يحـفل بـتـجـمـيـعة أو االسـتعـراضـيـة ا
تولـيفة فـنية شـعبية مـحببـة لدى بعض اجلـماهير
وهى هـذه الـتـوليـفـة اخلـاصـة بـالـرقص الـشرقى
.. وبـعض ــزمــار رقــصــات الــعـصــا الــتـنــورة ا

الــنـكــات فـالــكـومـيــديـا هــنـا داخل هــذا الـعـرض
اقـتصرت عـلى كوميـديا الكـلمة ولم جتـهد نفـسها
فى مـناطق أخرى ككوميديـا احلركة الشخصية

وقف بشكل أكثر حيوية. ا
وأفــضل الــلــحـظــات لــدى اجلــمـهــور - وهــذا مـا
ــمـثــلـ عن راقـبــته وغـيــرى - حلــظـات خــروج ا
أدوارهم لـيتحـدثوا إلـينـا بشخـصيـاتهم احلـقيـقية
ً أو عـدم قـدرتهم بـسـبب نسـيـانهم ألدوارهـم مثال
لقن وإعـادة ترديد الـكلمات عـلى التقاط صـوت ا
ـا ألننى شـاهـدت العـرض فى لـيلـته الـثالـثة أو ر

بعد االفتتاح.. أو.. أو..
ـمتـعة ـفـضلـة أو ا ـاذا كانت هـذه الـلحـظات هى ا
ـا لعـدم وجود نص لـدى الكـثـير من اجلـمهـور.. ر
ـا مـســرحى مــتــمـاسـك لـلــكــاتب «عــزت آدم» ور
ـتفـرج على اكـتشـاف الـنهـاية مـنذ الـلحـظة لقـدرة ا
األولى فـمـاذا سـيـؤول إلـيه مـصـيـر الـعـراك القـائم
بـ «بــرَّانى» و«روايح» غـيــر انـتــصـار «روايح» فى
تـشبع بهـا هذا اجلـمهور الـنهايـة ثقـافة احلدوتـة ا
تـمـلى عـلـيه هـذه الـنـهـايـة وهـو مـا حـدث بـالـفـعل..
يــســـتـــطــيع أى مـــتـــفــرج أن يـــكــتـــشف احلـــدوتــة
وتـفاصـيـلـهـا ونـهـايـتـهـا قـبل أن تـنـقضـى الثـالثون
دقـيـقــة األولى. ويـبــقى الـســؤال: مـاذا يــجـعل هـذا
ــتـفـرج يــنـتــظـر حـتى الــنـهــايـة وهـو يــعـرف مـاذا ا
ا حـالة ا رقـصات فـيـفى عبـده ر سـيحـدث..? ر
الــكـومـيـديــا اخلـفـيـفــة ألحـمـد صـيــام جـمـال عـبـد
ــا ألشـيـاء الــنـاصــر وفـيــفى عـبــده نـفـســهـا.. ور

أخرى.
واإلخـراج الذى قدمه أحمد خـليل ال يتجاوز كونه
شاهد وراء بعـضها البعض بحيث تـرتيب ورود ا
ال تـختـلط األمـور فطـوال السـاعـة والنـصف التى
رقــصت فــيــهــا فــيــفى عــبــده مــاذا فـعـل اخملـرج
مكن أن يظهر بها شهد الوحيد الذى كان من ا ا
ــولـد - إخـراج هــو مــشــهــد احلــريق - حــريـق ا
والـذى ظـهـر طـفـولـيـًا بـالـقـدر الـذى ال يـجـعل مـنه
ــشـهـد بــطـريـقـة مــشـهـد حــريق فـقـد نــفـذ هـذا ا
ساذجة ليس به حلظة إضاءة متغيرة تشعرك بأن
ثـــمـــة حـــريـــقـــًا فى األفـق فـــقط مـــجـــمـــوعـــة من
الـصرخات لـفيـفى عبـده مع صمت تـام وحالة من
الــدهـــشــة الــعــبـــيــطــة عــلـى وجــوه اآلخــرين وهم
ـزقــة ووجـوه مـتـربـة البس  يـخـرجـون عـلــيـنـا 
وحـالـة من الـتـراخى وكـأنـهم اسـتـمـروا أيـامـًا فى

زعوم..! إطفائهم لهذا احلريق ا
االسـتـعراضـات ظـهـرت جـمالـيـة عـاديـة بـشكل ال
يـشى بأى مجهود فى صناعتها األغانى مسجلة
البس فقـيرة بـينـما تـتحـرك شفـاه من يـؤدونهـا ا
إلى حــد مـا بـالــنـسـبــة لـلـسـيــدات بـيـنــمـا جتـدهـا
مـنعدمـة بالـنسـبة لـلرجـال; فمـثًال أحمـد صيام لم
ـا غيرهـا بأخرى مشـابهة مرة يـغير مالبسه ور
واحـدة وجمـال عـبد الـنـاصـر غيـرهـا مرة عـنـدما

ارتدى بذلة كاملة وخلع البنطلون والقميص..!
ا فـقط فـيـفى عـبـده هى الـتى خـرجت من ذلـك ر
بـإرادتهـا اخلاصـة ولـظهـورها فى مـعـظم مشـاهد

العرض بحاالت راقصة مختلفة..
ومـا لـيس له مـعـنى داخل الـعـرض هـذه الـتـجـمـيـعة
التى حرص عليها اخملرج وازدحم بها فضاء خشبة
ـوجـودة ـسـرح بال طــائل; وجـود بــائـعـة الــشـاى ا ا
صـامـتـة طـوال مــشـاهـدهـا ووجــود بـائـعـ آخـرين
لـيست لهم هذه األهـمية الـتى تقتـضى وجودهم بهذا
ـكـثف ووجود األراجـوز على أحـد جوانب الـشكل ا
زينة سرح.. ما أهميته?! هل الستكمال الصورة ا ا
فردات الشعبية?! ليس هناك مشهد واحد له دور با

فيه.. فما فائدة وجوده..!?
ويـبقى سـؤال أخـيـر فى سلـسـلـة هذه الـتـساؤالت
الـتى ال تـفـضى إال إلى أسـئـلـة وال إجـابـات وهو:
ــاذا فــيـفـى عـبــده عـلـى مـســرح الــدولـة..? وهــنـا
ســـتــــجـــد اإلجـــابــــة إذا كـــانت فـى صـــالح أحـــد
قـام األول فهى سـتجـدهـا فى صالح فـيـفى فى ا
بـالتأكيد لم توافق على العمل فوق خشبة مسارح
الــدولــة أو حــتى تــســعى إلــيه من أجـل أى أجـر
مـرصـود لهـا فـهـذا ليـس من ضمـن حسـابـاتـها
ـا هى فى اعـتقـادى تـقدم نـفـسـها فى صـيـغة وإ
جـديدة غيـر تلك التى كـانت حتب الظهـور بها فى
مـسـارح الـقـطـاع اخلـاص صـيغـة وسـط تنـاسب
جـمهور القطـاع العام وجلمهـور القطاع اخلاص

نصيب أيضا..!
فى النـهاية هناك حـالة جماهيـرية يكتسـبها البيت
الـفنى بوجود فـيفى عبده وحـالة فكريـة يخسرها
بـفـضل هـذا الــوجـود إنـهـا مـعــادلـة شـائـكـة وال
تـعرف وأنت تواجه مثل هذه النوعية من العروض

إلى أى اجلانب تنحاز..!?

سرحية فالبد كـنك الدخول منهـا لتقد قراءة نـقدية ألحد العـروض ا عنـدما تزدحم األفكار فى رأسك وال تـعرف من أية زاوية 
أنك فى مثل هذه احلالـة قد شاهدت عرضـًا مسرحيًا مـا بعد حداثى تتجـاور فيه األشياء وتتـزامن وتتضاد ويتـفتت مركزه ليـتكون عبر هذا
ـجمـوعة من الـتفـتت مـراكز أخـرى و.. و.. أو شـاهدت عـرضًا آخـر من نـوعيـة مضـادة كعـرض «روايح» فـفى كلـتـا احلالـت تـزدحم رأسك 

ا ترفضها جميعًا لعدم قدرتها على التعبير عما تريد أن تقول. داخل ر البدايات وا
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إلــغـــاؤهــا ألنـــهــا
شـائـعـة وخـاصـة
بـــــ ســــــيـــــدات
عـــصــــرنــــا. أمـــا
كـلـمـة ُجــّمـة فـهى
مــجــمــعــيــة. ومع
أنــــهــــا عــــربــــيــــة
فصيحة  إال أنها
ال تــــــــدل عـــــــــلى
ـستـعار الشـعر ا
ـعنى قـصود با ا
ا تـشير هنـا وإ
إلـى شـــــــــــعـــــــــــر
الــــــنـــــــاصـــــــيــــــة
اجملــتــمع أو إلى
مــــــاتـــــــرامـى من
شعر الرأس فوق

. نكب ا
والـبـاروكــة غـطـاء
لــلـرأس تــلــصق
عــــلــــيـه شــــعــــور
طــــبــــيــــعــــيـــة أو
صــــنــــاعــــيـــة أو
مـــنـــهـــمـــا مـــًعـــا.
ولـــــــــــــــــــــــــــــدواع
مسـرحيـة يـلبس
ـمـثل الـبـاروكـة ا
كــمــا تـــلــبـــســهــا
ـــــــمــــــــثــــــــلـــــــة. ا
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ـنـتج واخملـرج جالل الـشـرقـاوى بـدأ فى الـبـحث عن نـص مسـرحـى جـديد > ا
ه على خشبة مـسرح الفن بعد اخلسائر الكـبيرة التى يعانى منها عرضه لتقد
سـرحى األخـيـر «تـاجـر البـنـدقـيـة» الـذى اعتـمـد فـيه عـلى مـجـموعـة من طالب ا

سرحية ولم يحقق أى إيرادات تذكر منذ افتتاحه وحتى اآلن. معهد الفنون ا
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جـمـيـعـًا وأين الـتــراث الـفـنى الـذى نـرغب فى
تـوريثـه لألجيـال الـتى سـتـأتى من بـعد?!! وهل
نـكون قـسـاة حـ نـعـلن أن إجنـاز مـسرح من
مسـارح الدولة هو تمكـنه من إعادة فيفى عبده
إلى ســـاحـــة الــــرقص من جـــديـــد?! وإن كـــان
الــغـــرض هــو مـلء الــكـــراسى الــشـــاغــرة فى
مسـارحـنا فـلتـتجه كـل مسـارحنـا إلى الرقص
إذن وساعـتها فلنقل لـلمسرح اجلاد والهادف

والكوميديا الراقية وداعا إلى األبد..
وهذا كله يجعلنا نعود لنتساءل عن السبب فى
تــقـد مــسـرح من مــسـارح الــدولـة مــثل هـذه
النـوعيـة من الـعروض لـعلـنا نـستـطيع الـوقوف

على حقيقة األمر?!!
ـثل هذا هل وصل فـقر اإلبـداع لديـنا ألن نـلجأ 
النـوع الرخيص من الفن كى نسـتقطب جمهورا
أو نـحقق أربـاحـًا مـاديـة?! ال أعتـقـد أنـها األولى
ــبــدعــون فى بـلــدنــا كــثـيــرون فــهل هـو إذن فـا
ـــادى?.. ال أعــتـــقــد ذلك الـــســعى وراء الـــربح ا
أيضـا فمعظم مسارح الدولة ترفع شعار الثقافة
والـوعى أوال ولـيس الـربح ولــذا غـالـبـا مـا يـبـدأ
سـارح وينتهى تقـد السلعـة الثقافـية فى تلك ا
ــــوسـم ولم حتــــقق مــــا قــــد  صــــرفه عــــلى ا
عروضـها من ميـزانيات ضخـمة وهو مـا أعتقد
أنه سـيـؤول إليه احلـال فى هـذا الـعـرض أيـضا
ــسـرحــيـة حـيـث سـيــنـتــهى األمــر بـأن حتــقق ا
ــســرح وإن كــان قــد امـتأل أربــاحـاً طــائــلــة فـا
ـسـرحـيـة بـاجلـمـهـور حـقـا إال أن مـصـروفـات ا
رتفعـة سوف تلتهم كل األرباح وأجور الـنجوم ا
بـالـطـبـع.. فـهـنـاك جنـمـة شـبـاك وجنـوم الـطرب
الـــشــــعـــبى وأكـــثــــر من فـــرقـــة مــــوســـيـــقـــيـــة
واستـعراضية براقصيهـا لتخدم العمل بالطبع..
هذا طبعا إلى جانب حشد من الفنان والنجوم
ـسـرحـيـة ومن ثم فـسوف الـذين ُأتـخمت بـهم ا
ـطاف إلى نقـطة الـصفـر من جديد ينـتهى بـنا ا
ونــعــود إلى حــيث بـدأنــا وإلى حــيث الــتــسـاؤل
ـاذا يتم تقد عرض كـهذا على مسرح األول.. 
ن تابـع للـدولـة?! ونـظل دائـمـا ننـتـظـر اإلجـابة 
قـدموه ووافـقـوا عـلـيه وأجـازوه!!! وأخـيـرا وعلى
طريـقـة الـراحل أحـمـد زكى أتـوجه بـالـكـلـمة إلى
سرحي الشرفاء.. «نلوذ بكم فأغيثونا»... كل ا

شـتاته.. ومحـاوالت فاشلـة إلقحام مـوضوعات
سـرحية من أجل البحث عن غـير ذات صلة با
مـــضـــمــون وطـــرح قـــضـــايـــا آنـــيـــة من غـــيــر
شـخوصها وبـعيدة عن اخلط األصـلى للدراما
ــثـلـ ال ــصـطـنــعـة.. هــذا كـله إلـى جـانب  ا
يحـفظـون شـيئـا من النص وصـوت ملـقن يعـلو
عـلى أصـواتــهم ويـصـل آذانـنـا قــبل أن يـصل
إلى طــالــبـيه ومــحــاوالت ارجتـال فــاشــلـة من
ـثــلــ ال يــجــيـد مــعــظــمــهم مــثل هــذا الـفن
ـتردى ـسرحـيـة فى بـئـر اإليقـاع ا فسـقـطت ا
ـفــكك ولــذا انــشــغل اجلــمــهــور عن احلــدث ا
ات حتى كـا باألحـاديث اجلانـبية والـرد على ا
يعـيدهم الرقص ثانية إلـى االنتباه فهو من جاء
ــســـرح.. الــرقص الـــشــرقى الــذى بــهـم إلى ا
تــقـدمه فــيــفى عــبـده عــلى مــسـرح الــدولـة ذى
الـســعـر الــرخـيص بــالـطــبع مـقــارنـة بــأسـعـار
الهى الليـلية وإلدراك من الـقطاع اخلـاص وا
قـام بـتـقـد هـذا الـعـرض بـهـذه احلـقـيـقـة فـقد
ســـعـــوا إلى أن تـــكـــون فـــقـــرات الـــرقص هى
األســــاس ومن حــــولـــهــــا يـــتـم حـــشــــو بـــاقى
ـا يـجـود بـه اخلـاطـر من كـلـمـات ـســرحـيـة  ا
ومـشــاهـد ولــذلك رأيـنـا مــا يـزيـد عن الــسـاعـة
(وصلة) رقص للفنانة فيفى عبده وخلفها فرقة
كامـلـة مع (الـصيـيـتة) حـاولت خاللـهـا الفـنـانة
قـدر اجلـهـد اسـتـعادة مـا قـد فـات مـن رشـاقة
ــنــحــهـا ولــيــونــة مع اســتــعــطــاف اجلـمــهــور 
طلوب الكـتمال احلالة فهى لم تمل التـصفيق ا
مـن طــلـب الــتـــصـــفــيـق من اجلـــمــهـــور طــوال
الـعرض بل ويـصل األمر حـد نزولـها الـصالة
مع فــرقـتـهــا بـ الـزبــائن أقـصـد (اجلــمـهـور)

والرقص بينهم ومعهم!!
ثالث ســـاعـــات ونـــصـف الـــســـاعـــة هى مـــدة
ـهـا فى أقل من ـكـن تـقـد ـسـرحـيـة والـتى  ا
الــسـاعـة بـال إضـافـات وال نــكـات سـخــيـفـة أو
إفيهات خارجة وارجتاالت فاشلة وخروج عن
نص ضـعيف أصال فيزيـد من ضعفه وأخيرا

بال رقص زائد عن احلد..
ســؤال يـطــرح نـفـسـه: أين الـدور الــذى يـقـدمه
ـسـرحـيـة وأين مـسـرح الـدولـة من وراء تـلك ا
الــرســـالــة والـــوعى الـــثــقـــافى وغــيـــر ذلك من
الـشــعــارات الـرنــانــة الـتـى يـخــرج بــهـا إلــيــنـا
ــســـرح عــنـــد بــدايـــة كل مــوسم مـــســئـــولــو ا
سـرح التى يرجونها مسـرحى!! وأين نهضة ا

تــعــرضــوا لــهـا عــلـى يـد وزة وأهـل احلـكــر ثم
يأمـره بـعدهـا بـجـملـتـ أن يـحرق احلـكـر على
من فـيه?! ويـقرر فى مـوضع آخـر أنه يجب أن
ـؤلف هـذا يــتم تـدبـيـر حــرق احلـكـر ويـنــسى ا
ــوضــوع بــرمــتـه وكــأن الــتــدبــيـــر لم يــكن له ا
ضـرورة.. هـى كـلــمـات عــشـوائــيـة تــلـقى عــبـر
الـنص هـنا وهـنـاك دون ضـرورة وال مـبررات..
وهــذا خـطــأ فـادح فال تــوجـد درامــا مـجــانـيـة
ولــكـنى هــنـا فى هــذا الـعــرض أرى كل مـا هـو
مجانى.. إفيهات رخيصة بال ثمن حقيقى وبال
إضحـاك.. وإفـيـهات وتـلـمـيـحات وتـصـريـحات
جنـسية فجة ال ضرورة لـها وال تضيف شيئا..
ـــهــلـــهل - فــيـــزيــد من خــروج عـن الــنص - ا

ا
ه ومن خالل السـياق اجلـديد كان لعـلبة اإليـطالـية فـدخل إلى عالم مـختلف عن عـا
البـحث عن الكـوميديـا وإثارة الضـحك وأيضـا إثارة الغـرائز من خالل الـرقص إنها
سـرحـية تـقدم ـسرح الـسيـاحى الـذى سـقط فأصـبـحت ا الـوصـفة الـسـحريـة فى ا
شكالً انـتهى وفشل ولم يعد له وجود وبالتالى فاإلجناز هو إعادة هذا الشكل وتلك

التوليفة إلى احلياة بعد موتها.
وفى مـثل هــذه الـعــروض - كـمـا نــرى فى روايح - ال مــجـال لــلـبـحـث عن تـركــيـبـة
مثل الشخـصية ورسمـها فالشـخصيات مـسطحة األمر الـذى يلقى باحلـمل على ا
فى البـحث عن تركيـبة وقد يـلجـأ إلى النمط وهـو ما جنده بـصفة خـاصة فى رضا
ط من أجل الكوميديا التى يـهدف إليها جنده أيضًا إدريس الذى حـول دوره إلى 
عنـد أحمد صيام وإن حاول جـاهدًا إبراز قدراته الكـوميدية وجنح فيهـا كما نشعر
باجملهـود الذى يعـانى منه جمـال عبد الـناصر فى شـخصيـة مسطـحة ال نعرف هل
ـؤمن بالفن هى شخـصية احلـبيب العـاشق أم هى شخصـية البـاحث الفولـكلورى ا
الـشعـبى و نـسيـان ذلك بيـنمـا تـبدو خـبرة جـمال إسـماعـيل فى تـقد شـخصـية
ـطية أيضا أما فيفى برانى سـاعده على ذلك أنها الشخـصية الشريرة وإن كانت 
عبده فـالشخـصية مـسطـحة وحاولت مـعها لـكنهـا أقل خبـرة فى التمـثيل عوضـتها
ــمـكن بــحـضــورهـا فى الــرقص وحب اجلــمـهــور لـهــا وتــقـبــلـهــا والـتـى كـان من ا
مـثل احلقيقى; االستفـادة منهـا ولكن بنص مـختلف وقـدرات توظيفـية تراعى عـمر ا
ـرحـلـة فــالـدور نـفـسه ال يالئـم فـيـفى عـبــده; فـأى اكـتـشـاف لــشـخـصـيــة فى هـذه ا
ـوسيقى تـأتى مع األغانى لتـقدم حاالت شـعبيـة فى معظم األوقات العـمرية?!. .أما ا
ـقـدم فى التـنـويع فى الـرقـصـات والـتى كان اسـتـغلـهـا مـصـمم الـرقصـات هـشـام ا
الـراقـصـون والـراقـصـات فـيـهــا من أفـضل الـعـنـاصـر حـيـث كـانت اجلـديـة عـلـيـهم
واضـحة وكـانت حلـظاتـهم من أمتـع اللـحظـات; ومنـهـا أيضـا مشـهد الـتـنورة لـكنـها

مشاهد مقحمة كما فى رقصات فيفى عبده الطويلة.
بينـما يـظل الديكـور مجرد خـلفـيات للـممثل بال وظـائف; األمر الـذى يعنى مـحدودية
دور اخملــرج فى الــعـرض فــمـثل هــذه الـنــوعـيــة ال حتـتــاج إلى فـكــر ورؤيـة مــخـرج

فالسيطرة تكون للنجم والكوميديان.
ـا نـعــود إلى هـدف مـسـرح الــدولـة وسـعـيـه إلى الـشـبـان أم يــهـدف إلى االرتـقـاء.. وهـن
شـاهدة فيفى عـبده بسعر حقيـقة.. هناك جـمهور لكـنه جمهور مـختلف وجد الـفرصة 

رخيص; وبذلك يكون مسرح الدولة بهذا العرض مساهما فى هبوط الذوق العام.

يقـوم مسـرح الدولـة على تـقد عـروض مسـرحية
تهـدف إلى االرتقـاء بالـذوق الفـنى وتقـد األعمال

الـقيـمة حتى األعـمال الـكومـيدية لـها مـكانة فـالكـوميديـا ليـست فنـاً هابطـاً لكـنها فن
يسـعى إلى التـرويح كمـا يـخاطب الـعقل فـهو فن لـيس سـطحـياً. وهـناك عـلى مدار
ـسرح ولـيـذكر الـتاريخ تـيـرنتـيوس الـرومانى الـتـاريخ كثـير من نـصـوص وعروض ا
كن أن ومولـييـر الفـرنسى وغـيرهـما.. كـذلك هنـاك العـروض االستـعراضـية الـتى 
تفرج إال أن ما تعة وحتتـرم عقلية ا يتبـناها مسرح الدولة وفى الوقت نـفسه تقدم ا
ـسـرح الـكومـيـدى من خالل ـثًال فى ا ـسـرح الـعـائم  قـدمه مـسـرح الـدولـة عـلى ا
ـسـرحـيـة التى مـسـرحـيـة «روايح» يخـرج عن أى خط مـن خطـوط مـسـرح الـدولة فـا
تـعـتـمـد عـلى نص عـزت آدم وأشــعـار خـمـيس عـز الـعـرب من إخـراج أحـمـد خـلـيل
ـســرح الـسـيــاحى فى الـســبـعـيــنـيـات الـشــرقـاوى وهى عـرض يــسـعى لــتـقـلــيـد ا
والثمـانينيات والذى انتهى وسقط منذ فترة هذا النوع يقوم على توليفة معينة تعتمد
فى األساس عـلى النجم كمركز أساسى مع مجموعة من السنيدة مع وجود مطرب
أو راقصة أو كـليهـما معًا وغـالبًا مـا يكون النـجم كوميـديان ومجمـوعة كومـيديانات
سـاحـات لكن بـحـساب. هـذه التـولـيفـة تـشبه مـا نراه فى سـنيـدة يـترك لـهم بـعض ا
عـرض روايح حـيث إن مـركز الـعـرض هو فـيـفى عبـده بـاعـتبـارهـا جنمـة جتـمع ب
أكثر من مـيزة فى التولـيفة فهى النـجمة ذات االسم  بعد سـلسلة مسـلسالتها التى
اكتسـبت فيها خبرة التـمثيل إضافة إلى براعـتها كراقصة والتى اكـتسبت شهرتها
من خاللـهـا وهـناك أيـضـا مـجـموعـة من الـفـنـانـ اجلادين مـثل جـمـال إسـمـاعيل
وجمـال عبد الناصر وعايدة فهمى وكذلك الكوميديانات مثل: أحمد صيام ورضا
إدريس من خالل هـذه الـتولـيـفـة يـقـدم الـعـرض الـذى يـدور حول «روايح» أو«وزة»
ـوالد والـتى تـلـتـقى مع شـريف (جـمـال عـبـد الـنـاصـر) بـاحث الـفـولـكـلور راقـصـة ا
وصديـقه حسـام (أحمـد صيـام) مصـمم االستـعراضات حـيث جاءا بـحثـا عن الفن
ـولد الـشـعبى األصـيل ويسـتطـيـعان إقـناع وزة (روايح) بـأن تعـمل مـعهـما وتـترك ا
خاصـة بعـد أن اصطـدمت بـبَّرانى (جـمال إسـماعـيل) أو الـباشـا الذى يـسعى إلى
السيـطرة على احلكر ولـكن وزة تقف أمامه فيعـمل حيال عديدة منهـا تشويه سمعة
أختـها بطة حتى يصل األمر إلى حرق احلكر فى مـحاولة لالدعاء بأنها التى حرقته
وبـدون أى مـبـرر.. وتـكـون الـنـتـيـجـة هـو خـروجـهـا مع حـسـام وشـريف لـتـصل إلى
النجـوميـة بعـد أن جتوب أوروبا بـرقصـاتهـا وتعود لـتجـد فجـأة ظهور قـمرة الـغازية
(عـايـدة فـهـمى) وسـلـيمـان (رضـا إدريس) وهـمـا أعـوان بـرانى بـاشـا لـيـقـومـا بدور
الـكـشف عن حـقيـقـته وأطـمـاعه لـوزة وعن طريـقـهـمـا يتم الـقـبض عـلى بـرانى. إنـها

خـطــوط بـســيـطـة
رغم تـنـوعهـا لكن
وضوع خـطوط ألفناها محـورها هو وزة مركز الـعرض لكن اخلطوط الـدرامية فى ا
سرح الـتجارى السيـاحى فحسب بل إنـها تذكرنا - فى أعمـال سابقة لـيست فى ا
مع الفـارق الكبير - بأعـمال مثل «لعبة الـست» الذى بطلته راقصـة تصعد من القاع
ولد لتـصبح جنمة الرقص والفن وجتوب العالم كذلك تـتشابه مع «تمر حنة» وجو ا

والغناء والرقص للبطلة تمر حنة.
إال أن البـناء الدرامى فى روايح بناء مترهل حيث إن حـيز األحداث بسيط ال يتحمل
دة خمس وأربع دقيقة وقبل زمن عرض يـتعدى الساعات الثالث حتى أننا نظل 
ـسرح التـجارى السـياحى - ال نعرف ـعتاد فى تـوليفة ا دخول النـجمة - كـما هو ا
ـولد وأن حـسام سـوى مـعلـومـات قلـيـلة واحلـدث راكـد فال نعـرف سـوى أننـا فى ا
ان الـباحث الفـولكلورى بـأن الفن الشـعبى فن أصيل يجب وشريف جـاءا بسبب إ
أن يرى الـنـور كمـا نـعرف مـعـلومـة أخـرى عن طمع بـرانى فى احلـكر وأن وزة هى
علومـات تستغرق زمناً طويًال اذا هى عـقبة هذه ا العـقبة أمامه ومع ذلك ال نعرف 
ا يـجعـل احلدث سـاكنـًا وإذا كـان األمر كـذلك فى الـفصل األول الـذى غـالبـا ما
يكون تـمهيداً للدخول إلى احلـدث والصراع وتطوير احلدث الدرامى فـيما بعد فإننا
فى الفـصل الثـانى ال جند هـذا التـطـور ببـساطـة ألن ساعـة كامـلة من زمن الـعرض
برر الـدرامى لذلك هو أنها هى مجـموعة من الرقصـات التى تقدمـها فيفى عـبده وا
ـقــام األول فـإن ذهـبت لــتـعــرض فى أوروبـا لــكن الــدرامـا الــتى هى تــكـثــيف فى ا
استـقطـاع ساعـة لتـقد رقـصات يـؤدى إلى توقف احلـدث الدرامى رغم جـمالـيات
الرقصـات لكنهـا التوليفـة التى يسيـطر النجم علـيها فارضـًا شروطه كما أن الواقع
ـشـاهـدة فــيـفى الـراقـصـة ذلك مـا جنـده فى اسـتـمـتـاعه أن اجلـمـهـور نـفـسه ذهب 

زيد حتى وإن كانوا مزروع فى الصالة. برقصاتها بل ومطالبة البعض با
شـاهـد من تـوقف احلدث من أجـل البـحث عن وسـائل لإلضـحاك وال يخـلـو أمـر ا
ـشـهديـة لـلـدراما ال تـمـهـد لذلك فـإن الـلـجوء إلى االرجتـال واإلفـيـهات وألن الـبـنيـة ا
اجلنسـية والثورية تكون هى الوسيلة التى يحاول من خاللها صيام وإدريس تفجير
ط الـقصير الـذى يدخل ليقطع اط مثل  الضـحك أو السخرية حـتى من بعض األ
شهـد أكثـر من مرة لـيكون نـصيـبه من البطـلة ومن مـعهـا  السخـرية مـنه  وهو ما ا
يتكـرر فى السـخريـة من الفـتاة الـقبـيحة ووصـلة الـوصف جلسـدها وقـبحـها كذلك
مشهـد الردح بـ قمرة ووزة  وهـنا نتـأسى على حال الـكوميـديا الشـعبيـة ومسرح
احملبـظ الذى نظن أنه الشكل الذى كـان أكثر مناسبة لـلعرض لكنه جلأ إلى شكل

االســمـرانـى" وأيـضــا"دم الـغــزال" لـتــصـاحب
ـرة الثـانـيـة وقـد تـطورت رقـصـة"الـتـنـورة"فى ا
فـتـركب على"الـتـنورة"- ويـا للـتـطور- شـماسى
صـغيرة تـتفتح تدريـجيا وتلـتئم وتصـعد وتهبط
مع الـتـنـورة ويـتـخـلص مـنـهـا الـراقـص واحدة

إثر أخرى!!.
وال نــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــأل عـــن عــالقـــــــــــــــــــــــــة
ــصـرى أو رقــصــة"الـتــنــورة"بــالــفـولــكــلــور ا
ـولوية" وصـوفية األتـراك من أصحاب بـفرق"ا
مـذهـب الـشـيـعـة االثـنى عــشـريـة فـهـو سـؤال
ــثـقـفــ األوغـاد الـذين ال يــقـدم كالمـهم وال ا
يـؤخـر?. غـيـر أن التـولـيـفـة الـصيـفـيـة تـتـطلب
ـوقف أيـضــا اسـكـتـشـات تــمـثـيـلـيــة تـذهب بـا

الــدرامـى- إن كــان هــنـاك
موقف درامى أصال- إلى
ـيـدان اجلـحــيم لـيـنـفـتح ا
فـسـيـحـا ل"اإلفـيه"الـلـفـظى
الـذى ال يخلو بالطبع- فى
ظـل وجـــــــــود أســــــــــمـــــــــاء
مــثل"أوزة وبــطــة وقــمـرة
الـــغـــازيـــة الـــقـــوادة"- من
تـــلــمـــيح جـــنــسـى صــريح
أحـيانـا وغامز أحـيانا وال
مـانع من إقحـام شخـصية
مــثل"نــعــمـة"بــالــغــة الــقـبح
تـنـويـعـا عـلى"فـايـزة"بـائـعـة

ا يلـزم السخرية ولد   الـشاى الفتـوة فى ا
ـقـلـوب أو إقـحـام قـزم والـتـلــمـيح اجلـنـسى ا
عــلى مــشــهــد لـيــقــول سالم عــلــيــكم لــتـنــاله
تماثلة فى الوقت نفسه الـتعليقات الساخـرة ا
من اجلـــمــيع أو إقـــحــام مـــتــعــهـــد احلــفالت
الـدولــيـة"هـانى عـبــد الـعـظـيم" فــيـتـبـدى وكـأنه
واحـــــــــد مـن أعـــــــــوان"الـــــــــبـــــــــرانـى"الـــــــــذين
ــا يـــثــيـــر لــبــســـا طــويال يــهـــددون"روايح" 
عــــــريـــــــضــــــا بـال ضــــــرورة إال أنـه يــــــضخ
ـع الفارغ.ولكن الـتوليفة مـبرر"إفيهات"فى ا
عـلى هـذا النـحـو حتتـاج من يـقيـلـها من عـثرة
الـتفاهـة والغرق فى أشـبار الفـرجة الضـحلة
ـنــقــذ جــاهـز بــدوره فى الــتــلــسـ غــيــر أن ا
الـسيـاسى على االسـتثمـار االقتـصادى الذى
يـضحى بالطبقة الشـعبية ويغش الل ببودرة
الـــســــيـــرامــــيك والــــعـــبــــارات الــــتى تـــعــــبـــأ
بـ"الــغالبــة"وتــغــرق فى الــبــحــر واخلـلـط بـ
ــــقـــاومــــة واإلرهـــاب..الـخ وهـــكــــذا يـــوحى ا
الـتـلـسـ بـأن وراء األكمـة الـفـواحـة بـالروائح
ـعـاشـة ــكـتـومـة صــلـة بـالــواقع وهـمـومـه ا ا
ـضى غيـر هياب وفـكر جـرىء يقـول كلـمته و

صفعات اخملبرين!!.
ولـكن التـوليـفة - ولـننح قـاموس الـنقـد جانـبا-
ـنـحـها حتـتـاج وعـاء يـجـمع بـ عـنـاصـرهـا و
ا كـانت العنـاصر محض بـعضا مـن التبـرير و
روائح ألشـياء عفى عليهـا الزمن فليكن الوعاء

أيـضا قصـة عتيـقة التـبست خيـوطها بـعشرات
ـسـرحـيـات الـتـجـاريـة خـاصـة حـ األفالم وا
تـتطـلب فنـانا- راقـصة أو مـطرب- يـبزغ جنمه
فى سـمـاء الشـهرة والـثـروة من وهدة احلـاجة
والــفـتـوات األنــذال الـذين يــسـتــغـلـون الــفـقـراء
ويـربـحـون من أقـفـيـة اجلـهل واالسـتـكـانـة.فـفى
ولد ترث"روايح أو أرض احلـكر على أربـاب ا
أوزة وأخـتـها بـطـة سـيركـا عن أبـيهـا وتـتزعم
أهل احلــكـر فى مـواجــهـة"الـبـرانـى"وعـصـابـته
وعــــلـى رأســــهـــــا مـــــســــاعـــــده"ســـــلــــيـــــمــــان"
ــعــاونــة"قــمــرة ف"الــبــرانى"يـــريــد"بــطــة"مــرة 
ـشـروعـاته الـغـازيـة" ويـريـد أن يـخـلى احلـكـر 
االســتـثــمـاريــة مـرة ثـانــيـة وبــأى طـريــقـة. ومن
نــــــاحـــــيــــــة أخــــــرى يــــــنـــــزل
ـولـد"شـريف"أستـاذ الـفـنون ا
الــشـعـبــيـة وصـديــقه"حـسـام"
مـخـرج الـفيـديـو كلـيب بـحـثا
عن روائـح الفـولـكـلـور وبـقـايا
ــكـنــهم غـزو فــنـانــيه الــذين 
الـعــالم بـأصـالـتـهم وبـالـطـبع
تــــــــــــــــــتــــــــــــــــــورط"روايــح"فـى
حـب"شــــــريـف"وتــــــضـــــــطــــــر
ـشروعه السيما لالسـتجابة 
بـعد أن غـدر البرانى بـاحلكر
وأشـعل فيه حريـقا دون دليل
عـــلـــيه ودون أن يـــنـــسى فى
الــوقـت نــفــسه أنــهـــا أعــرت به أربــاب احلــكــر
فلقنوه علقة ساخنة وأطلقوا عليه ديكا روميا.
وفى تـــواز مع اكــتــمــال جنـم"روايح"وعــودتــهــا
ــــة مـن الــــرحـــــلـــــة الــــدولـــــيــــة ـــــة غـــــا ســــا
تـثوب"قمرة"كمـا يثوب "سلـيمان"ألنهمـا اكتشفا
فـجـأة أن"الــبـرانى"شـريـر!!فـيـعـيـنـان روايح فى
اإليـقـاع بـ"برانى"بـاخلمـر والوعـد بـليـلة حـمراء
لـيـغفـل عن حقـيـبة مـسـتـنداته الـتى حتـوى أدلة
جـرمـه وتـصـبح عـلى اجلـانب اآلخـر بـ يـدى
الـبوليس.وفى هذا السياق تقحم شخصيات ال
لـزوم لـهـا وتـهـمش شـخـصـيـات بـدت مـجـانـية
مــثل"بـطــة" وخـطــيــبـهــا"عـبــاس"وتـتــطـور فــجـأة
عالقـة"حــسـام"بـ"نـعـمـة"من الـسـخـريـة بـهـا إلى
الـرغـبـة فى الـزواج منـهـا بـيـنمـا تـتـآكل جـميع
ستنسخة الـشخصيات وتهوى مع"اإلفيـهات"ا
ألوا بهـا- فيما يبدو- مثلون أن  الـتى أراد ا
نـسـيـجا مـتـهـرئا فـتـرهل مـنهم اإليـقـاع الـعام
وأثــاروا عـلى األرجح عالمـات االســتـفـهـام فى
"هــزار تــاريـــخــهم الــفـــنى وعــلى الـــفــارق بــ
ـقـاهى"و"فن التـمـثيل" ولـكن ال أظن أن أحدا ا
مـنــهم- فى غـيـبـوبــة الـتـولـيـفـة الــتـجـاريـة الـتى
لل- تـتطـلب إعادة الـتوزيع لتـخفـيف مسـاحة ا
يــعـــنــيـه إجــابــة أســـئــلـــة أو تــوقـــفه  عالمــات
اسـتفـهـام تنـبثق فـى مخـيلـة النـقـاد من عجـائز
الــفـرح والســيـمــا لـو كــانـوا من جــمـهــور يـوم

السبت!!.

 رغم أن الــفـرق الــقـومــيـة أنــشـأتــهـا  
                احلكومة فى منتصف الثالثينيات من
ـمثل من اضى فى إطار التـدخل إلنقاذ ا القـرن ا
ا البـطالـة التى تـعرضـوا لهـا بحل الـفرق التـى طا
انـضــووا حتت لــوائـهـا بــعـد مــا عـانــته من ركـود
ـــيــة وإفـالس فى ظل األزمـــة االقـــتــصـــاديـــة الــعـــا
وقـتذاك إال أن الـعقـليـة التى أدارتـها وأدارت فـيما
سرح بـرمته- حتى إبان ما يتردد أنها بعد قطاع ا
فتـرة ازدهار فى السـتينيـات- لم تستـقر على حال
وعـانت نـوعا من الـتـراوح بـ اإلنـتاج ذى الـقـيـمة
الفنـية واإلنـتاج ذى القـيمـة التجـارية الـتى تقاس
ـمـكـنـة فى شـبـاك الـتـذاكر.الـواضح أن بـالـعـوائـد ا
نتج صاحب احلكومات ال ترضى طـويال بصورة ا
ـتــحـرر-عــلى نـحــو مـا- من األهــداف الـســامـيــة ا
قــواعـد الــســوق ومــفــهـوم الــرواج وعــقــدة شــبـاك
ن يـتـهـمـها الـتـذاكـر فال تـلـبث أن تـصيخ الـسـمع 
بـاحلمق وتـبديـد مال دافـعى الضـرائب على مـقاعد
سـتهـلكـ لسلـعتـها الـبائرة خالـية أو تـكاد من ا
فـما هى إال وتنـقلب على نـفسهـا باحثـة عن"عبقرى
إلدارة الـقـطـاع" يهـديـهـا سـواء السـبـيل فـيـصحح
فـقود مـعادلـة اإلنـتاج ويـحـقق للـسـلعـة الـرواج ا
ـقـاعـد اخلالـيـة لـتـضخ ويـجـتـذب اجلـمـهور إلـى ا
العوائد ثـانية من شباك الـتذاكر إلى دورة اإلنتاج
ــــــســـــوغ- فى االنـــــقـالب- جـــــاهـــــز فى أفـــــواه وا
ـرة كشـفرة سـرحيـ أنـفسـهم ولكـنه يعـد هذه ا ا
ـــوسى فـى أفـــواه لـــصــــوص الـــشـــوارع ذلك أن ا
ـســرح لـو كـان جـنـة بال نـاس ال يـداس ولـيـلـعن ا

الله أبا النقاد وأذواقهم التى
تخرب البيوت العامرة.

< د. سيد اإلمام

البرقعالبرقع
Border

سـتــارة تـمــتـد
امتـداداً أفـقـيًا
خـلف الــقـوس
ــــــســــــرحى ا
ومـربـوطـة إلى
عــــــــــارضــــــــــة
خـــــشــــــبـــــيـــــة
ومـــهــــمـــتــــهـــا
حـجب الـفراغ
الــــقـــائـم فـــوق
ـــــســــرح عن ا
عــــــــــــــيـــــــــــــون
الــــــنــــــظــــــارة.
ــــــــــــكـن أن و
تتعدد البراقع
فــى شـــــــــــــكـل
مـــتــواز كـــمــا
كن أن تثبت
طـــــــــارحــــــــات
الــــــضـــــوء فى
الـــــــعـــــــوارض
الــــــتـى تــــــرفع

البراقع.

هــيـــظــهـــر بــرانى تـــانى وتــالـت ورابع». ولــكن
األبــطـال يــقــررون الــبـحث عـن حـلــمــهم وبــنـاء
ـسـرحـيـة على ذلك.. احلكـر ثـانـيـة.. وتـنتـهى ا
ـة مستـهلكة واحلكـاية كما رأيـناها حـكاية قد
رأيـنــاهـا فى أعـمـال درامــيـة كـثـيــرة مـثل فـيـلم
الـسـيــرك وغـيــره من األفالم وهى تــمـزج بـ
عـدة أعمال أخـرى من حـيث رحلـة الفنـانة إلى
اخلـارج لــتـقــد عـروضــهـا الــفـنــيـة وحتــقـيق
النـجاح والـثروة وكمـا جاءت احلدوتـة تقلـيدية
ـضمـون وملـيئا جاء الـتنـاول كذلك خـاليا من ا
باألخـطاء الـدراميـة والتنـاقض.. فهـا هو برانى
شاهد يوبخ مـساعده ألنه يريد هدم فى أحـد ا
احلــكـر عــلى مـن فـيـه انـتــقــامــا لإلهــانــة الـتى

ــنـيل تــعـرض حــالـيـًا ـسـرح الــعـائـم بـا عـلـى ا
مــســرحـــيــة «روايح» ضــمـن بــرنــامج عــروض
ـسرحـية من سـرح الـكومـيدى لـهـذا العـام وا ا
تــألـــيف عـــزت آدم وإخـــراج أحــمـــد خـــلــيل..
سـرحية تبـدأ باستـعراض كبيـر من تصميم وا
ـوسيقى على لحن ا قدم على أنـغام ا هشـام ا
ـولـد وأهـله سـعــد وكـلـمـات أغـنـيـة حتـكى عن ا
ولد وصاحبه والدنـيا التى تشبهه (الدنيا زى ا
غــايب..) كــمــا يـقــول مــؤلف أشــعــار الــعـرض
ـسرحـية خمـيس عـز العـرب ثم تـبدأ أحـداث ا
والـتى حتـكى عن أهل احلـكـر والـذين يـقـيـمون
عـلى أرض «الـشواديـة» والـذى عـلـيه سـيرك أو
مـولـد وزة كمـا أسـمـوه وذلك نـسـبة إلى وزة أو
ــولـد ومــعـهـا روايح (فــيـفى عــبـده) صـاحــبـة ا
أختـها بـطة وخطـيبهـا عبـاس (حمدى بـاتشان)
ـــعـــلـم بــرانـى (جـــمــال ـــقـــابل ا وهـــنـــاك فى ا
إسـمـاعيل) وهـو رجل ذو نـفـوذ قـوى وصاحب
مصـانع سيـراميك وألبـان وله جتارة مشـبوهة.
وهو يـريد السيطرة على أرض احلكر كى يقيم
عـليها مـصانعه ولـكن وزة تقف فى طريقه ومن
ورائـهــا أهل احلـكــر الـفـقــراء والـذين تـســيـطـر
عـليهم وزة باحلب والعطف ووزة راقصة تملك
مسـرحاً اسـتعـراضيا عـلى األرض نفـسها ثم
يظـهر شريـف (جمال عـبد النـاصر) وهو شاب
ثـرى يـدرس الـتـراث الـشـعـبى ومـلـحن ومـؤلف
وشـاعر وهو يـأتى دائما لـرؤية وزة كى يعرض
علـيها السفر لـتقد فنهـا الراقص للعالم حتى
يتـمـكن الـعـالم من رؤيـة تراثـنـا الـعـظـيم!! ولكن
وزة تـرفض الـعـرض حـتى يـقـوم بـرانى بـحرق
ــا عــلـيــهـا مـن عـشش وبــيـوت أرض احلــكـر 
فـيكرر شريف عرضه عـلى وزة لكى تتمكن من
جـــمع األمـــوال الالزمـــة إلعــادة بـــنــاء األرض
وبــــالـــفــــعل تــــقـــبل وزة حتـت ضـــغـط شـــريف
وصـديقه حـسام (أحـمـد صيـام) وتسـافر إلى
اخلـارج وتنجح بالطبع وجتمع أمواالً طائلة من
الــرقص وتــعــود ثـريــة ويــعــمل لــديـهــا كل أهل
احلـكــر وتــتــعـرض لــلــتـهــديــد من قـبـل بـرانى
ـسـاعدة ورجالـه ولـكـنهـا تـتـمـكن مـن خـداعه 
أعـوانه السابـق (رضا إدريس عـايدة فهمى)
والــذين تـمــردوا عـلــيه ويـتــمـكـن الـبــولـيس فى
الــنـهــايـة مـن الـقــبض عـلــيه ومــعه دلــيل إدانـته
واعـترافه على نفسه!! ولـكن قبل رحيله يصرخ
خالد حسونةمعـلـنـا «طول مـا فـيه نـاس زيكم يـا أهل احلـكر

محمد زعيمه

سرح السياحى من موته  فيفى عبده..تبعث ا

«ر وايح»..من زمن فات«ر وايح»..من زمن فات«ر وايح»..من زمن فات«ر وايح»..من زمن فات«ر وايح»..من زمن فات
«روايح» القطاع اخلاص (هلَّت) على مسرح الدولة

دعـمـت لـهـا فـنـونـا طـمـحت
إلــيـهـا وزادت فـقــدمـتـهـا حتت
الفـتة غير سيئة السمعة. وإذا تقلبت
ـا الــتـولــيـفــة- بـحــد ذاتـهــا- بـ األيــدى 
أسـفرت إال عن رقصات شرقية تهيج احلواس
تعـة باسم الفن بدت فى وتـمنحـها شيئـا من ا
الــنـهـايــة وكـأنــهـا تــعـويض عن وجــبـات اجلـ
ـــألــوفــة فى احلــيـــاة الــيــومــيــة وفق الــقــد ا
تـعبيـر"البرانى" أحد شـخصيـات العرض ح
ارتــطم عــفــوا بـ"بــطــة"فى بــدايـتـه وال بـأس أن
كـررة فى أزياء مـختـلفة تـستـغرق الـرقصـات ا
ــا فــيـهــا أزيــاء فــرعــونـيــة أكــثــر من ســاعـة
ونـصف مـنـهـا سـاعـة كـامـلـة فى بـدايـة اجلـزء
الـثانى فـتتكـدس وتتوالى خـمس رقصات من
ـفترض أنـها حتت إشراف- يـا لله!!- أستاذ ا
وخـبير فـنون شعـبية دارس فى أوروبـا ويجوب
ستقاة بها العالم فخورا بفنون بلده األصيلة ا
ـسـكـ ال يـعرف ـوالـد ولـكـن األسـتـاذ ا من ا
من الـفولكـلور غيـر"رعشة الـبطن"حتى فى زمن
الــفــراعــنـــة!!. إال أن الــرقــصــات لم تــكن- فى
احلــقــيـقــة- إال"روائح"زهــرة بــريـة ذابــلــة وقـد
المح ورشـاقـة أشـربت مــاء كـثـيـراً فـأفـقـدهـا ا
الــــــــقــــــــوام حـــــــــتى
اسـتـعـصى على ريح
إيـقاع مـوسيـقى"على
سـعد"العنيف أن يهز
غــصــنـهــا ولـكن ألن
الـعـقل مازال مـحمال
بـــــذكـــــرى األفـــــراح
اســـتـــطـــاعت"فـــيـــفى
عـبده"أن تـمتـلك زمام
جـــمــهـــور امــتأل به-
ولــــلــــحـق- مــــســـرح
الـعـائم ونسـى معـها
أنـها أخطـأت الطريق
لـــلـــعـــرض عـــشـــرين
عـــــــــــامـــــــــــا عـــــــــــلـى
األقـل!!.ومن نـاحــيـة
يـبدو أن"على سعد"-
وهــــو مـــــوســــيــــقــــار
ومـلحن مـتمـرس قدم
عــديــدا مـن األعــمـال
اجلـيـدة فـيـمـا سبق-
أدرك أن الـــتــولـــيــفــة
يـــعـــوزهــا االبـــتـــكــار
وتــعـزف غــالـبــا عـلى
نــغــمــة إعــادة إنــتـاج
ــاضى فـلـم يـتـردد ا
مـن جــــــانــــــبـه عــــــلى
تــضــمــ مــوســيــقى
أغـنـيـات"حيـرت قـلبى
مـــــــــــعـــــــــــاك"و"يـــــــــــا

ـذهل أن الــنـظـام الــذى صـار يــحـتـضن لــكن ا
مـفهوم وجـماليات الـتجريب ويـعقد له مـهرجانا
دولـيا سنويا تتـبارى فيه العقول حـينا وتتخبط
حـينا فى مناقـشة متكررة بحـثا عن صيغ فنية
ـألـوف وتـتـصدى لـلـمـعادالت جـديـدة تـتـجاوز ا
الـصــعـبـة هـو نـفـسه الــنـظـام الـذى يـقـدم عـلى
مـسرحه الـعائم الـيوم- ومـهرجانـه الدولى على
األبـواب- عـرض(روايح) بتـوليـفـة فنـية جتـارية
عـفى عـلـيـهـا الـزمن فـكـانت تـرجتـيـهـا مـسارح
روض الـفـرج فى الـعشـريـنـيات وأسـرف فـيـها
الـقـطاع اخلـاص السيـما فـى مواسم الـسيـاحة
الـعربـية فى الـصيف حـتى أغلق أبـوابه تقـريبا

متحسسا جيوبه بال بديل.
والـواقع أن التـوليـفة الفـنيـة ال تزيـد عن برنامج
مـنوعات كـبارية جـمهوره من الـطبقـة الوسطى
مـراوغــة الـذوق فال جتـد إال بـاســتـبـدال كـلـمـة
ـسرح بكلمة كباريه الـتى تقتضى منها أمواال ا
بـاهظـة ثم حتمد الـله وتشـكر فضل اإلدارة أن سرح السياحى من موته سرح السياحى من موته فيفى عبده..تبعث ا سرح السياحى من موته فيفى عبده..تبعث ا سرح السياحى من موته فيفى عبده..تبعث ا سرح السياحى من موته فيفى عبده..تبعث ا  فيفى عبده..تبعث ا
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ـنـتج واخملـرج جالل الـشـرقـاوى بـدأ فى الـبـحث عن نـص مسـرحـى جـديد > ا
ه على خشبة مـسرح الفن بعد اخلسائر الكـبيرة التى يعانى منها عرضه لتقد
سـرحى األخـيـر «تـاجـر البـنـدقـيـة» الـذى اعتـمـد فـيه عـلى مـجـموعـة من طالب ا

سرحية ولم يحقق أى إيرادات تذكر منذ افتتاحه وحتى اآلن. معهد الفنون ا
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جـمـيـعـًا وأين الـتــراث الـفـنى الـذى نـرغب فى
تـوريثـه لألجيـال الـتى سـتـأتى من بـعد?!! وهل
نـكون قـسـاة حـ نـعـلن أن إجنـاز مـسرح من
مسـارح الدولة هو تمكـنه من إعادة فيفى عبده
إلى ســـاحـــة الــــرقص من جـــديـــد?! وإن كـــان
الــغـــرض هــو مـلء الــكـــراسى الــشـــاغــرة فى
مسـارحـنا فـلتـتجه كـل مسـارحنـا إلى الرقص
إذن وساعـتها فلنقل لـلمسرح اجلاد والهادف

والكوميديا الراقية وداعا إلى األبد..
وهذا كله يجعلنا نعود لنتساءل عن السبب فى
تــقـد مــسـرح من مــسـارح الــدولـة مــثل هـذه
النـوعيـة من الـعروض لـعلـنا نـستـطيع الـوقوف

على حقيقة األمر?!!
ـثل هذا هل وصل فـقر اإلبـداع لديـنا ألن نـلجأ 
النـوع الرخيص من الفن كى نسـتقطب جمهورا
أو نـحقق أربـاحـًا مـاديـة?! ال أعتـقـد أنـها األولى
ــبــدعــون فى بـلــدنــا كــثـيــرون فــهل هـو إذن فـا
ـــادى?.. ال أعــتـــقــد ذلك الـــســعى وراء الـــربح ا
أيضـا فمعظم مسارح الدولة ترفع شعار الثقافة
والـوعى أوال ولـيس الـربح ولــذا غـالـبـا مـا يـبـدأ
سـارح وينتهى تقـد السلعـة الثقافـية فى تلك ا
ــــوسـم ولم حتــــقق مــــا قــــد  صــــرفه عــــلى ا
عروضـها من ميـزانيات ضخـمة وهو مـا أعتقد
أنه سـيـؤول إليه احلـال فى هـذا الـعـرض أيـضا
ــسـرحــيـة حـيـث سـيــنـتــهى األمــر بـأن حتــقق ا
ــســرح وإن كــان قــد امـتأل أربــاحـاً طــائــلــة فـا
ـسـرحـيـة بـاجلـمـهـور حـقـا إال أن مـصـروفـات ا
رتفعـة سوف تلتهم كل األرباح وأجور الـنجوم ا
بـالـطـبـع.. فـهـنـاك جنـمـة شـبـاك وجنـوم الـطرب
الـــشــــعـــبى وأكـــثــــر من فـــرقـــة مــــوســـيـــقـــيـــة
واستـعراضية براقصيهـا لتخدم العمل بالطبع..
هذا طبعا إلى جانب حشد من الفنان والنجوم
ـسـرحـيـة ومن ثم فـسوف الـذين ُأتـخمت بـهم ا
ـطاف إلى نقـطة الـصفـر من جديد ينـتهى بـنا ا
ونــعــود إلى حــيث بـدأنــا وإلى حــيث الــتــسـاؤل
ـاذا يتم تقد عرض كـهذا على مسرح األول.. 
ن تابـع للـدولـة?! ونـظل دائـمـا ننـتـظـر اإلجـابة 
قـدموه ووافـقـوا عـلـيه وأجـازوه!!! وأخـيـرا وعلى
طريـقـة الـراحل أحـمـد زكى أتـوجه بـالـكـلـمة إلى
سرحي الشرفاء.. «نلوذ بكم فأغيثونا»... كل ا

شـتاته.. ومحـاوالت فاشلـة إلقحام مـوضوعات
سـرحية من أجل البحث عن غـير ذات صلة با
مـــضـــمــون وطـــرح قـــضـــايـــا آنـــيـــة من غـــيــر
شـخوصها وبـعيدة عن اخلط األصـلى للدراما
ــثـلـ ال ــصـطـنــعـة.. هــذا كـله إلـى جـانب  ا
يحـفظـون شـيئـا من النص وصـوت ملـقن يعـلو
عـلى أصـواتــهم ويـصـل آذانـنـا قــبل أن يـصل
إلى طــالــبـيه ومــحــاوالت ارجتـال فــاشــلـة من
ـثــلــ ال يــجــيـد مــعــظــمــهم مــثل هــذا الـفن
ـتردى ـسرحـيـة فى بـئـر اإليقـاع ا فسـقـطت ا
ـفــكك ولــذا انــشــغل اجلــمــهــور عن احلــدث ا
ات حتى كـا باألحـاديث اجلانـبية والـرد على ا
يعـيدهم الرقص ثانية إلـى االنتباه فهو من جاء
ــســـرح.. الــرقص الـــشــرقى الــذى بــهـم إلى ا
تــقـدمه فــيــفى عــبـده عــلى مــسـرح الــدولـة ذى
الـســعـر الــرخـيص بــالـطــبع مـقــارنـة بــأسـعـار
الهى الليـلية وإلدراك من الـقطاع اخلـاص وا
قـام بـتـقـد هـذا الـعـرض بـهـذه احلـقـيـقـة فـقد
ســـعـــوا إلى أن تـــكـــون فـــقـــرات الـــرقص هى
األســــاس ومن حــــولـــهــــا يـــتـم حـــشــــو بـــاقى
ـا يـجـود بـه اخلـاطـر من كـلـمـات ـســرحـيـة  ا
ومـشــاهـد ولــذلك رأيـنـا مــا يـزيـد عن الــسـاعـة
(وصلة) رقص للفنانة فيفى عبده وخلفها فرقة
كامـلـة مع (الـصيـيـتة) حـاولت خاللـهـا الفـنـانة
قـدر اجلـهـد اسـتـعادة مـا قـد فـات مـن رشـاقة
ــنــحــهـا ولــيــونــة مع اســتــعــطــاف اجلـمــهــور 
طلوب الكـتمال احلالة فهى لم تمل التـصفيق ا
مـن طــلـب الــتـــصـــفــيـق من اجلـــمــهـــور طــوال
الـعرض بل ويـصل األمر حـد نزولـها الـصالة
مع فــرقـتـهــا بـ الـزبــائن أقـصـد (اجلــمـهـور)

والرقص بينهم ومعهم!!
ثالث ســـاعـــات ونـــصـف الـــســـاعـــة هى مـــدة
ـهـا فى أقل من ـكـن تـقـد ـسـرحـيـة والـتى  ا
الــسـاعـة بـال إضـافـات وال نــكـات سـخــيـفـة أو
إفيهات خارجة وارجتاالت فاشلة وخروج عن
نص ضـعيف أصال فيزيـد من ضعفه وأخيرا

بال رقص زائد عن احلد..
ســؤال يـطــرح نـفـسـه: أين الـدور الــذى يـقـدمه
ـسـرحـيـة وأين مـسـرح الـدولـة من وراء تـلك ا
الــرســـالــة والـــوعى الـــثــقـــافى وغــيـــر ذلك من
الـشــعــارات الـرنــانــة الـتـى يـخــرج بــهـا إلــيــنـا
ــســـرح عــنـــد بــدايـــة كل مــوسم مـــســئـــولــو ا
سـرح التى يرجونها مسـرحى!! وأين نهضة ا

تــعــرضــوا لــهـا عــلـى يـد وزة وأهـل احلـكــر ثم
يأمـره بـعدهـا بـجـملـتـ أن يـحرق احلـكـر على
من فـيه?! ويـقرر فى مـوضع آخـر أنه يجب أن
ـؤلف هـذا يــتم تـدبـيـر حــرق احلـكـر ويـنــسى ا
ــوضــوع بــرمــتـه وكــأن الــتــدبــيـــر لم يــكن له ا
ضـرورة.. هـى كـلــمـات عــشـوائــيـة تــلـقى عــبـر
الـنص هـنا وهـنـاك دون ضـرورة وال مـبررات..
وهــذا خـطــأ فـادح فال تــوجـد درامــا مـجــانـيـة
ولــكـنى هــنـا فى هــذا الـعــرض أرى كل مـا هـو
مجانى.. إفيهات رخيصة بال ثمن حقيقى وبال
إضحـاك.. وإفـيـهات وتـلـمـيـحات وتـصـريـحات
جنـسية فجة ال ضرورة لـها وال تضيف شيئا..
ـــهــلـــهل - فــيـــزيــد من خــروج عـن الــنص - ا

ا
ه ومن خالل السـياق اجلـديد كان لعـلبة اإليـطالـية فـدخل إلى عالم مـختلف عن عـا
البـحث عن الكـوميديـا وإثارة الضـحك وأيضـا إثارة الغـرائز من خالل الـرقص إنها
سـرحـية تـقدم ـسرح الـسيـاحى الـذى سـقط فأصـبـحت ا الـوصـفة الـسـحريـة فى ا
شكالً انـتهى وفشل ولم يعد له وجود وبالتالى فاإلجناز هو إعادة هذا الشكل وتلك

التوليفة إلى احلياة بعد موتها.
وفى مـثل هــذه الـعــروض - كـمـا نــرى فى روايح - ال مــجـال لــلـبـحـث عن تـركــيـبـة
مثل الشخـصية ورسمـها فالشـخصيات مـسطحة األمر الـذى يلقى باحلـمل على ا
فى البـحث عن تركيـبة وقد يـلجـأ إلى النمط وهـو ما جنده بـصفة خـاصة فى رضا
ط من أجل الكوميديا التى يـهدف إليها جنده أيضًا إدريس الذى حـول دوره إلى 
عنـد أحمد صيام وإن حاول جـاهدًا إبراز قدراته الكـوميدية وجنح فيهـا كما نشعر
باجملهـود الذى يعـانى منه جمـال عبد الـناصر فى شـخصيـة مسطـحة ال نعرف هل
ـؤمن بالفن هى شخـصية احلـبيب العـاشق أم هى شخصـية البـاحث الفولـكلورى ا
الـشعـبى و نـسيـان ذلك بيـنمـا تـبدو خـبرة جـمال إسـماعـيل فى تـقد شـخصـية
ـطية أيضا أما فيفى برانى سـاعده على ذلك أنها الشخـصية الشريرة وإن كانت 
عبده فـالشخـصية مـسطـحة وحاولت مـعها لـكنهـا أقل خبـرة فى التمـثيل عوضـتها
ــمـكن بــحـضــورهـا فى الــرقص وحب اجلــمـهــور لـهــا وتــقـبــلـهــا والـتـى كـان من ا
مـثل احلقيقى; االستفـادة منهـا ولكن بنص مـختلف وقـدرات توظيفـية تراعى عـمر ا
ـرحـلـة فــالـدور نـفـسه ال يالئـم فـيـفى عـبــده; فـأى اكـتـشـاف لــشـخـصـيــة فى هـذه ا
ـوسيقى تـأتى مع األغانى لتـقدم حاالت شـعبيـة فى معظم األوقات العـمرية?!. .أما ا
ـقـدم فى التـنـويع فى الـرقـصـات والـتى كان اسـتـغلـهـا مـصـمم الـرقصـات هـشـام ا
الـراقـصـون والـراقـصـات فـيـهــا من أفـضل الـعـنـاصـر حـيـث كـانت اجلـديـة عـلـيـهم
واضـحة وكـانت حلـظاتـهم من أمتـع اللـحظـات; ومنـهـا أيضـا مشـهد الـتـنورة لـكنـها

مشاهد مقحمة كما فى رقصات فيفى عبده الطويلة.
بينـما يـظل الديكـور مجرد خـلفـيات للـممثل بال وظـائف; األمر الـذى يعنى مـحدودية
دور اخملــرج فى الــعـرض فــمـثل هــذه الـنــوعـيــة ال حتـتــاج إلى فـكــر ورؤيـة مــخـرج

فالسيطرة تكون للنجم والكوميديان.
ـا نـعــود إلى هـدف مـسـرح الــدولـة وسـعـيـه إلى الـشـبـان أم يــهـدف إلى االرتـقـاء.. وهـن
شـاهدة فيفى عـبده بسعر حقيـقة.. هناك جـمهور لكـنه جمهور مـختلف وجد الـفرصة 

رخيص; وبذلك يكون مسرح الدولة بهذا العرض مساهما فى هبوط الذوق العام.

يقـوم مسـرح الدولـة على تـقد عـروض مسـرحية
تهـدف إلى االرتقـاء بالـذوق الفـنى وتقـد األعمال

الـقيـمة حتى األعـمال الـكومـيدية لـها مـكانة فـالكـوميديـا ليـست فنـاً هابطـاً لكـنها فن
يسـعى إلى التـرويح كمـا يـخاطب الـعقل فـهو فن لـيس سـطحـياً. وهـناك عـلى مدار
ـسرح ولـيـذكر الـتاريخ تـيـرنتـيوس الـرومانى الـتـاريخ كثـير من نـصـوص وعروض ا
كن أن ومولـييـر الفـرنسى وغـيرهـما.. كـذلك هنـاك العـروض االستـعراضـية الـتى 
تفرج إال أن ما تعة وحتتـرم عقلية ا يتبـناها مسرح الدولة وفى الوقت نـفسه تقدم ا
ـسـرح الـكومـيـدى من خالل ـثًال فى ا ـسـرح الـعـائم  قـدمه مـسـرح الـدولـة عـلى ا
ـسـرحـيـة التى مـسـرحـيـة «روايح» يخـرج عن أى خط مـن خطـوط مـسـرح الـدولة فـا
تـعـتـمـد عـلى نص عـزت آدم وأشــعـار خـمـيس عـز الـعـرب من إخـراج أحـمـد خـلـيل
ـســرح الـسـيــاحى فى الـســبـعـيــنـيـات الـشــرقـاوى وهى عـرض يــسـعى لــتـقـلــيـد ا
والثمـانينيات والذى انتهى وسقط منذ فترة هذا النوع يقوم على توليفة معينة تعتمد
فى األساس عـلى النجم كمركز أساسى مع مجموعة من السنيدة مع وجود مطرب
أو راقصة أو كـليهـما معًا وغـالبًا مـا يكون النـجم كوميـديان ومجمـوعة كومـيديانات
سـاحـات لكن بـحـساب. هـذه التـولـيفـة تـشبه مـا نراه فى سـنيـدة يـترك لـهم بـعض ا
عـرض روايح حـيث إن مـركز الـعـرض هو فـيـفى عبـده بـاعـتبـارهـا جنمـة جتـمع ب
أكثر من مـيزة فى التولـيفة فهى النـجمة ذات االسم  بعد سـلسلة مسـلسالتها التى
اكتسـبت فيها خبرة التـمثيل إضافة إلى براعـتها كراقصة والتى اكـتسبت شهرتها
من خاللـهـا وهـناك أيـضـا مـجـموعـة من الـفـنـانـ اجلادين مـثل جـمـال إسـمـاعيل
وجمـال عبد الناصر وعايدة فهمى وكذلك الكوميديانات مثل: أحمد صيام ورضا
إدريس من خالل هـذه الـتولـيـفـة يـقـدم الـعـرض الـذى يـدور حول «روايح» أو«وزة»
ـوالد والـتى تـلـتـقى مع شـريف (جـمـال عـبـد الـنـاصـر) بـاحث الـفـولـكـلور راقـصـة ا
وصديـقه حسـام (أحمـد صيـام) مصـمم االستـعراضات حـيث جاءا بـحثـا عن الفن
ـولد الـشـعبى األصـيل ويسـتطـيـعان إقـناع وزة (روايح) بـأن تعـمل مـعهـما وتـترك ا
خاصـة بعـد أن اصطـدمت بـبَّرانى (جـمال إسـماعـيل) أو الـباشـا الذى يـسعى إلى
السيـطرة على احلكر ولـكن وزة تقف أمامه فيعـمل حيال عديدة منهـا تشويه سمعة
أختـها بطة حتى يصل األمر إلى حرق احلكر فى مـحاولة لالدعاء بأنها التى حرقته
وبـدون أى مـبـرر.. وتـكـون الـنـتـيـجـة هـو خـروجـهـا مع حـسـام وشـريف لـتـصل إلى
النجـوميـة بعـد أن جتوب أوروبا بـرقصـاتهـا وتعود لـتجـد فجـأة ظهور قـمرة الـغازية
(عـايـدة فـهـمى) وسـلـيمـان (رضـا إدريس) وهـمـا أعـوان بـرانى بـاشـا لـيـقـومـا بدور
الـكـشف عن حـقيـقـته وأطـمـاعه لـوزة وعن طريـقـهـمـا يتم الـقـبض عـلى بـرانى. إنـها

خـطــوط بـســيـطـة
رغم تـنـوعهـا لكن
وضوع خـطوط ألفناها محـورها هو وزة مركز الـعرض لكن اخلطوط الـدرامية فى ا
سرح الـتجارى السيـاحى فحسب بل إنـها تذكرنا - فى أعمـال سابقة لـيست فى ا
مع الفـارق الكبير - بأعـمال مثل «لعبة الـست» الذى بطلته راقصـة تصعد من القاع
ولد لتـصبح جنمة الرقص والفن وجتوب العالم كذلك تـتشابه مع «تمر حنة» وجو ا

والغناء والرقص للبطلة تمر حنة.
إال أن البـناء الدرامى فى روايح بناء مترهل حيث إن حـيز األحداث بسيط ال يتحمل
دة خمس وأربع دقيقة وقبل زمن عرض يـتعدى الساعات الثالث حتى أننا نظل 
ـسرح التـجارى السـياحى - ال نعرف ـعتاد فى تـوليفة ا دخول النـجمة - كـما هو ا
ـولد وأن حـسام سـوى مـعلـومـات قلـيـلة واحلـدث راكـد فال نعـرف سـوى أننـا فى ا
ان الـباحث الفـولكلورى بـأن الفن الشـعبى فن أصيل يجب وشريف جـاءا بسبب إ
أن يرى الـنـور كمـا نـعرف مـعـلومـة أخـرى عن طمع بـرانى فى احلـكر وأن وزة هى
علومـات تستغرق زمناً طويًال اذا هى عـقبة هذه ا العـقبة أمامه ومع ذلك ال نعرف 
ا يـجعـل احلدث سـاكنـًا وإذا كـان األمر كـذلك فى الـفصل األول الـذى غـالبـا ما
يكون تـمهيداً للدخول إلى احلـدث والصراع وتطوير احلدث الدرامى فـيما بعد فإننا
فى الفـصل الثـانى ال جند هـذا التـطـور ببـساطـة ألن ساعـة كامـلة من زمن الـعرض
برر الـدرامى لذلك هو أنها هى مجـموعة من الرقصـات التى تقدمـها فيفى عـبده وا
ـقــام األول فـإن ذهـبت لــتـعــرض فى أوروبـا لــكن الــدرامـا الــتى هى تــكـثــيف فى ا
استـقطـاع ساعـة لتـقد رقـصات يـؤدى إلى توقف احلـدث الدرامى رغم جـمالـيات
الرقصـات لكنهـا التوليفـة التى يسيـطر النجم علـيها فارضـًا شروطه كما أن الواقع
ـشـاهـدة فــيـفى الـراقـصـة ذلك مـا جنـده فى اسـتـمـتـاعه أن اجلـمـهـور نـفـسه ذهب 

زيد حتى وإن كانوا مزروع فى الصالة. برقصاتها بل ومطالبة البعض با
شـاهـد من تـوقف احلدث من أجـل البـحث عن وسـائل لإلضـحاك وال يخـلـو أمـر ا
ـشـهديـة لـلـدراما ال تـمـهـد لذلك فـإن الـلـجوء إلى االرجتـال واإلفـيـهات وألن الـبـنيـة ا
اجلنسـية والثورية تكون هى الوسيلة التى يحاول من خاللها صيام وإدريس تفجير
ط الـقصير الـذى يدخل ليقطع اط مثل  الضـحك أو السخرية حـتى من بعض األ
شهـد أكثـر من مرة لـيكون نـصيـبه من البطـلة ومن مـعهـا  السخـرية مـنه  وهو ما ا
يتكـرر فى السـخريـة من الفـتاة الـقبـيحة ووصـلة الـوصف جلسـدها وقـبحـها كذلك
مشهـد الردح بـ قمرة ووزة  وهـنا نتـأسى على حال الـكوميـديا الشـعبيـة ومسرح
احملبـظ الذى نظن أنه الشكل الذى كـان أكثر مناسبة لـلعرض لكنه جلأ إلى شكل

االســمـرانـى" وأيـضــا"دم الـغــزال" لـتــصـاحب
ـرة الثـانـيـة وقـد تـطورت رقـصـة"الـتـنـورة"فى ا
فـتـركب على"الـتـنورة"- ويـا للـتـطور- شـماسى
صـغيرة تـتفتح تدريـجيا وتلـتئم وتصـعد وتهبط
مع الـتـنـورة ويـتـخـلص مـنـهـا الـراقـص واحدة

إثر أخرى!!.
وال نــــــــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــأل عـــن عــالقـــــــــــــــــــــــــة
ــصـرى أو رقــصــة"الـتــنــورة"بــالــفـولــكــلــور ا
ـولوية" وصـوفية األتـراك من أصحاب بـفرق"ا
مـذهـب الـشـيـعـة االثـنى عــشـريـة فـهـو سـؤال
ــثـقـفــ األوغـاد الـذين ال يــقـدم كالمـهم وال ا
يـؤخـر?. غـيـر أن التـولـيـفـة الـصيـفـيـة تـتـطلب
ـوقف أيـضــا اسـكـتـشـات تــمـثـيـلـيــة تـذهب بـا

الــدرامـى- إن كــان هــنـاك
موقف درامى أصال- إلى
ـيـدان اجلـحــيم لـيـنـفـتح ا
فـسـيـحـا ل"اإلفـيه"الـلـفـظى
الـذى ال يخلو بالطبع- فى
ظـل وجـــــــــود أســــــــــمـــــــــاء
مــثل"أوزة وبــطــة وقــمـرة
الـــغـــازيـــة الـــقـــوادة"- من
تـــلــمـــيح جـــنــسـى صــريح
أحـيانـا وغامز أحـيانا وال
مـانع من إقحـام شخـصية
مــثل"نــعــمـة"بــالــغــة الــقـبح
تـنـويـعـا عـلى"فـايـزة"بـائـعـة

ا يلـزم السخرية ولد   الـشاى الفتـوة فى ا
ـقـلـوب أو إقـحـام قـزم والـتـلــمـيح اجلـنـسى ا
عــلى مــشــهــد لـيــقــول سالم عــلــيــكم لــتـنــاله
تماثلة فى الوقت نفسه الـتعليقات الساخـرة ا
من اجلـــمــيع أو إقـــحــام مـــتــعــهـــد احلــفالت
الـدولــيـة"هـانى عـبــد الـعـظـيم" فــيـتـبـدى وكـأنه
واحـــــــــد مـن أعـــــــــوان"الـــــــــبـــــــــرانـى"الـــــــــذين
ــا يـــثــيـــر لــبــســـا طــويال يــهـــددون"روايح" 
عــــــريـــــــضــــــا بـال ضــــــرورة إال أنـه يــــــضخ
ـع الفارغ.ولكن الـتوليفة مـبرر"إفيهات"فى ا
عـلى هـذا النـحـو حتتـاج من يـقيـلـها من عـثرة
الـتفاهـة والغرق فى أشـبار الفـرجة الضـحلة
ـنــقــذ جــاهـز بــدوره فى الــتــلــسـ غــيــر أن ا
الـسيـاسى على االسـتثمـار االقتـصادى الذى
يـضحى بالطبقة الشـعبية ويغش الل ببودرة
الـــســــيـــرامــــيك والــــعـــبــــارات الــــتى تـــعــــبـــأ
بـ"الــغالبــة"وتــغــرق فى الــبــحــر واخلـلـط بـ
ــــقـــاومــــة واإلرهـــاب..الـخ وهـــكــــذا يـــوحى ا
الـتـلـسـ بـأن وراء األكمـة الـفـواحـة بـالروائح
ـعـاشـة ــكـتـومـة صــلـة بـالــواقع وهـمـومـه ا ا
ـضى غيـر هياب وفـكر جـرىء يقـول كلـمته و

صفعات اخملبرين!!.
ولـكن التـوليـفة - ولـننح قـاموس الـنقـد جانـبا-
ـنـحـها حتـتـاج وعـاء يـجـمع بـ عـنـاصـرهـا و
ا كـانت العنـاصر محض بـعضا مـن التبـرير و
روائح ألشـياء عفى عليهـا الزمن فليكن الوعاء

أيـضا قصـة عتيـقة التـبست خيـوطها بـعشرات
ـسـرحـيـات الـتـجـاريـة خـاصـة حـ األفالم وا
تـتطـلب فنـانا- راقـصة أو مـطرب- يـبزغ جنمه
فى سـمـاء الشـهرة والـثـروة من وهدة احلـاجة
والــفـتـوات األنــذال الـذين يــسـتــغـلـون الــفـقـراء
ويـربـحـون من أقـفـيـة اجلـهل واالسـتـكـانـة.فـفى
ولد ترث"روايح أو أرض احلـكر على أربـاب ا
أوزة وأخـتـها بـطـة سـيركـا عن أبـيهـا وتـتزعم
أهل احلــكـر فى مـواجــهـة"الـبـرانـى"وعـصـابـته
وعــــلـى رأســــهـــــا مـــــســــاعـــــده"ســـــلــــيـــــمــــان"
ــعــاونــة"قــمــرة ف"الــبــرانى"يـــريــد"بــطــة"مــرة 
ـشـروعـاته الـغـازيـة" ويـريـد أن يـخـلى احلـكـر 
االســتـثــمـاريــة مـرة ثـانــيـة وبــأى طـريــقـة. ومن
نــــــاحـــــيــــــة أخــــــرى يــــــنـــــزل
ـولـد"شـريف"أستـاذ الـفـنون ا
الــشـعـبــيـة وصـديــقه"حـسـام"
مـخـرج الـفيـديـو كلـيب بـحـثا
عن روائـح الفـولـكـلـور وبـقـايا
ــكـنــهم غـزو فــنـانــيه الــذين 
الـعــالم بـأصـالـتـهم وبـالـطـبع
تــــــــــــــــــتــــــــــــــــــورط"روايــح"فـى
حـب"شــــــريـف"وتــــــضـــــــطــــــر
ـشروعه السيما لالسـتجابة 
بـعد أن غـدر البرانى بـاحلكر
وأشـعل فيه حريـقا دون دليل
عـــلـــيه ودون أن يـــنـــسى فى
الــوقـت نــفــسه أنــهـــا أعــرت به أربــاب احلــكــر
فلقنوه علقة ساخنة وأطلقوا عليه ديكا روميا.
وفى تـــواز مع اكــتــمــال جنـم"روايح"وعــودتــهــا
ــــة مـن الــــرحـــــلـــــة الــــدولـــــيــــة ـــــة غـــــا ســــا
تـثوب"قمرة"كمـا يثوب "سلـيمان"ألنهمـا اكتشفا
فـجـأة أن"الــبـرانى"شـريـر!!فـيـعـيـنـان روايح فى
اإليـقـاع بـ"برانى"بـاخلمـر والوعـد بـليـلة حـمراء
لـيـغفـل عن حقـيـبة مـسـتـنداته الـتى حتـوى أدلة
جـرمـه وتـصـبح عـلى اجلـانب اآلخـر بـ يـدى
الـبوليس.وفى هذا السياق تقحم شخصيات ال
لـزوم لـهـا وتـهـمش شـخـصـيـات بـدت مـجـانـية
مــثل"بـطــة" وخـطــيــبـهــا"عـبــاس"وتـتــطـور فــجـأة
عالقـة"حــسـام"بـ"نـعـمـة"من الـسـخـريـة بـهـا إلى
الـرغـبـة فى الـزواج منـهـا بـيـنمـا تـتـآكل جـميع
ستنسخة الـشخصيات وتهوى مع"اإلفيـهات"ا
ألوا بهـا- فيما يبدو- مثلون أن  الـتى أراد ا
نـسـيـجا مـتـهـرئا فـتـرهل مـنهم اإليـقـاع الـعام
وأثــاروا عـلى األرجح عالمـات االســتـفـهـام فى
"هــزار تــاريـــخــهم الــفـــنى وعــلى الـــفــارق بــ
ـقـاهى"و"فن التـمـثيل" ولـكن ال أظن أن أحدا ا
مـنــهم- فى غـيـبـوبــة الـتـولـيـفـة الــتـجـاريـة الـتى
لل- تـتطـلب إعادة الـتوزيع لتـخفـيف مسـاحة ا
يــعـــنــيـه إجــابــة أســـئــلـــة أو تــوقـــفه  عالمــات
اسـتفـهـام تنـبثق فـى مخـيلـة النـقـاد من عجـائز
الــفـرح والســيـمــا لـو كــانـوا من جــمـهــور يـوم

السبت!!.

 رغم أن الــفـرق الــقـومــيـة أنــشـأتــهـا  
                احلكومة فى منتصف الثالثينيات من
ـمثل من اضى فى إطار التـدخل إلنقاذ ا القـرن ا
ا البـطالـة التى تـعرضـوا لهـا بحل الـفرق التـى طا
انـضــووا حتت لــوائـهـا بــعـد مــا عـانــته من ركـود
ـــيــة وإفـالس فى ظل األزمـــة االقـــتــصـــاديـــة الــعـــا
وقـتذاك إال أن الـعقـليـة التى أدارتـها وأدارت فـيما
سرح بـرمته- حتى إبان ما يتردد أنها بعد قطاع ا
فتـرة ازدهار فى السـتينيـات- لم تستـقر على حال
وعـانت نـوعا من الـتـراوح بـ اإلنـتاج ذى الـقـيـمة
الفنـية واإلنـتاج ذى القـيمـة التجـارية الـتى تقاس
ـمـكـنـة فى شـبـاك الـتـذاكر.الـواضح أن بـالـعـوائـد ا
نتج صاحب احلكومات ال ترضى طـويال بصورة ا
ـتــحـرر-عــلى نـحــو مـا- من األهــداف الـســامـيــة ا
قــواعـد الــســوق ومــفــهـوم الــرواج وعــقــدة شــبـاك
ن يـتـهـمـها الـتـذاكـر فال تـلـبث أن تـصيخ الـسـمع 
بـاحلمق وتـبديـد مال دافـعى الضـرائب على مـقاعد
سـتهـلكـ لسلـعتـها الـبائرة خالـية أو تـكاد من ا
فـما هى إال وتنـقلب على نـفسهـا باحثـة عن"عبقرى
إلدارة الـقـطـاع" يهـديـهـا سـواء السـبـيل فـيـصحح
فـقود مـعادلـة اإلنـتاج ويـحـقق للـسـلعـة الـرواج ا
ـقـاعـد اخلالـيـة لـتـضخ ويـجـتـذب اجلـمـهور إلـى ا
العوائد ثـانية من شباك الـتذاكر إلى دورة اإلنتاج
ــــــســـــوغ- فى االنـــــقـالب- جـــــاهـــــز فى أفـــــواه وا
ـرة كشـفرة سـرحيـ أنـفسـهم ولكـنه يعـد هذه ا ا
ـــوسى فـى أفـــواه لـــصــــوص الـــشـــوارع ذلك أن ا
ـســرح لـو كـان جـنـة بال نـاس ال يـداس ولـيـلـعن ا

الله أبا النقاد وأذواقهم التى
تخرب البيوت العامرة.

< د. سيد اإلمام

البرقعالبرقع
Border

سـتــارة تـمــتـد
امتـداداً أفـقـيًا
خـلف الــقـوس
ــــــســــــرحى ا
ومـربـوطـة إلى
عــــــــــارضــــــــــة
خـــــشــــــبـــــيـــــة
ومـــهــــمـــتــــهـــا
حـجب الـفراغ
الــــقـــائـم فـــوق
ـــــســــرح عن ا
عــــــــــــــيـــــــــــــون
الــــــنــــــظــــــارة.
ــــــــــــكـن أن و
تتعدد البراقع
فــى شـــــــــــــكـل
مـــتــواز كـــمــا
كن أن تثبت
طـــــــــارحــــــــات
الــــــضـــــوء فى
الـــــــعـــــــوارض
الــــــتـى تــــــرفع

البراقع.

هــيـــظــهـــر بــرانى تـــانى وتــالـت ورابع». ولــكن
األبــطـال يــقــررون الــبـحث عـن حـلــمــهم وبــنـاء
ـسـرحـيـة على ذلك.. احلكـر ثـانـيـة.. وتـنتـهى ا
ـة مستـهلكة واحلكـاية كما رأيـناها حـكاية قد
رأيـنــاهـا فى أعـمـال درامــيـة كـثـيــرة مـثل فـيـلم
الـسـيــرك وغـيــره من األفالم وهى تــمـزج بـ
عـدة أعمال أخـرى من حـيث رحلـة الفنـانة إلى
اخلـارج لــتـقــد عـروضــهـا الــفـنــيـة وحتــقـيق
النـجاح والـثروة وكمـا جاءت احلدوتـة تقلـيدية
ـضمـون وملـيئا جاء الـتنـاول كذلك خـاليا من ا
باألخـطاء الـدراميـة والتنـاقض.. فهـا هو برانى
شاهد يوبخ مـساعده ألنه يريد هدم فى أحـد ا
احلــكـر عــلى مـن فـيـه انـتــقــامــا لإلهــانــة الـتى

ــنـيل تــعـرض حــالـيـًا ـسـرح الــعـائـم بـا عـلـى ا
مــســرحـــيــة «روايح» ضــمـن بــرنــامج عــروض
ـسرحـية من سـرح الـكومـيدى لـهـذا العـام وا ا
تــألـــيف عـــزت آدم وإخـــراج أحــمـــد خـــلــيل..
سـرحية تبـدأ باستـعراض كبيـر من تصميم وا
ـوسيقى على لحن ا قدم على أنـغام ا هشـام ا
ـولـد وأهـله سـعــد وكـلـمـات أغـنـيـة حتـكى عن ا
ولد وصاحبه والدنـيا التى تشبهه (الدنيا زى ا
غــايب..) كــمــا يـقــول مــؤلف أشــعــار الــعـرض
ـسرحـية خمـيس عـز العـرب ثم تـبدأ أحـداث ا
والـتى حتـكى عن أهل احلـكـر والـذين يـقـيـمون
عـلى أرض «الـشواديـة» والـذى عـلـيه سـيرك أو
مـولـد وزة كمـا أسـمـوه وذلك نـسـبة إلى وزة أو
ــولـد ومــعـهـا روايح (فــيـفى عــبـده) صـاحــبـة ا
أختـها بـطة وخطـيبهـا عبـاس (حمدى بـاتشان)
ـــعـــلـم بــرانـى (جـــمــال ـــقـــابل ا وهـــنـــاك فى ا
إسـمـاعيل) وهـو رجل ذو نـفـوذ قـوى وصاحب
مصـانع سيـراميك وألبـان وله جتارة مشـبوهة.
وهو يـريد السيطرة على أرض احلكر كى يقيم
عـليها مـصانعه ولـكن وزة تقف فى طريقه ومن
ورائـهــا أهل احلـكــر الـفـقــراء والـذين تـســيـطـر
عـليهم وزة باحلب والعطف ووزة راقصة تملك
مسـرحاً اسـتعـراضيا عـلى األرض نفـسها ثم
يظـهر شريـف (جمال عـبد النـاصر) وهو شاب
ثـرى يـدرس الـتـراث الـشـعـبى ومـلـحن ومـؤلف
وشـاعر وهو يـأتى دائما لـرؤية وزة كى يعرض
علـيها السفر لـتقد فنهـا الراقص للعالم حتى
يتـمـكن الـعـالم من رؤيـة تراثـنـا الـعـظـيم!! ولكن
وزة تـرفض الـعـرض حـتى يـقـوم بـرانى بـحرق
ــا عــلـيــهـا مـن عـشش وبــيـوت أرض احلــكـر 
فـيكرر شريف عرضه عـلى وزة لكى تتمكن من
جـــمع األمـــوال الالزمـــة إلعــادة بـــنــاء األرض
وبــــالـــفــــعل تــــقـــبل وزة حتـت ضـــغـط شـــريف
وصـديقه حـسام (أحـمـد صيـام) وتسـافر إلى
اخلـارج وتنجح بالطبع وجتمع أمواالً طائلة من
الــرقص وتــعــود ثـريــة ويــعــمل لــديـهــا كل أهل
احلـكــر وتــتــعـرض لــلــتـهــديــد من قـبـل بـرانى
ـسـاعدة ورجالـه ولـكـنهـا تـتـمـكن مـن خـداعه 
أعـوانه السابـق (رضا إدريس عـايدة فهمى)
والــذين تـمــردوا عـلــيه ويـتــمـكـن الـبــولـيس فى
الــنـهــايـة مـن الـقــبض عـلــيه ومــعه دلــيل إدانـته
واعـترافه على نفسه!! ولـكن قبل رحيله يصرخ
خالد حسونةمعـلـنـا «طول مـا فـيه نـاس زيكم يـا أهل احلـكر

محمد زعيمه
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دعـمـت لـهـا فـنـونـا طـمـحت
إلــيـهـا وزادت فـقــدمـتـهـا حتت
الفـتة غير سيئة السمعة. وإذا تقلبت
ـا الــتـولــيـفــة- بـحــد ذاتـهــا- بـ األيــدى 
أسـفرت إال عن رقصات شرقية تهيج احلواس
تعـة باسم الفن بدت فى وتـمنحـها شيئـا من ا
الــنـهـايــة وكـأنــهـا تــعـويض عن وجــبـات اجلـ
ـــألــوفــة فى احلــيـــاة الــيــومــيــة وفق الــقــد ا
تـعبيـر"البرانى" أحد شـخصيـات العرض ح
ارتــطم عــفــوا بـ"بــطــة"فى بــدايـتـه وال بـأس أن
كـررة فى أزياء مـختـلفة تـستـغرق الـرقصـات ا
ــا فــيـهــا أزيــاء فــرعــونـيــة أكــثــر من ســاعـة
ونـصف مـنـهـا سـاعـة كـامـلـة فى بـدايـة اجلـزء
الـثانى فـتتكـدس وتتوالى خـمس رقصات من
ـفترض أنـها حتت إشراف- يـا لله!!- أستاذ ا
وخـبير فـنون شعـبية دارس فى أوروبـا ويجوب
ستقاة بها العالم فخورا بفنون بلده األصيلة ا
ـسـكـ ال يـعرف ـوالـد ولـكـن األسـتـاذ ا من ا
من الـفولكـلور غيـر"رعشة الـبطن"حتى فى زمن
الــفــراعــنـــة!!. إال أن الــرقــصــات لم تــكن- فى
احلــقــيـقــة- إال"روائح"زهــرة بــريـة ذابــلــة وقـد
المح ورشـاقـة أشـربت مــاء كـثـيـراً فـأفـقـدهـا ا
الــــــــقــــــــوام حـــــــــتى
اسـتـعـصى على ريح
إيـقاع مـوسيـقى"على
سـعد"العنيف أن يهز
غــصــنـهــا ولـكن ألن
الـعـقل مازال مـحمال
بـــــذكـــــرى األفـــــراح
اســـتـــطـــاعت"فـــيـــفى
عـبده"أن تـمتـلك زمام
جـــمــهـــور امــتأل به-
ولــــلــــحـق- مــــســـرح
الـعـائم ونسـى معـها
أنـها أخطـأت الطريق
لـــلـــعـــرض عـــشـــرين
عـــــــــــامـــــــــــا عـــــــــــلـى
األقـل!!.ومن نـاحــيـة
يـبدو أن"على سعد"-
وهــــو مـــــوســــيــــقــــار
ومـلحن مـتمـرس قدم
عــديــدا مـن األعــمـال
اجلـيـدة فـيـمـا سبق-
أدرك أن الـــتــولـــيــفــة
يـــعـــوزهــا االبـــتـــكــار
وتــعـزف غــالـبــا عـلى
نــغــمــة إعــادة إنــتـاج
ــاضى فـلـم يـتـردد ا
مـن جــــــانــــــبـه عــــــلى
تــضــمــ مــوســيــقى
أغـنـيـات"حيـرت قـلبى
مـــــــــــعـــــــــــاك"و"يـــــــــــا

ـذهل أن الــنـظـام الــذى صـار يــحـتـضن لــكن ا
مـفهوم وجـماليات الـتجريب ويـعقد له مـهرجانا
دولـيا سنويا تتـبارى فيه العقول حـينا وتتخبط
حـينا فى مناقـشة متكررة بحـثا عن صيغ فنية
ـألـوف وتـتـصدى لـلـمـعادالت جـديـدة تـتـجاوز ا
الـصــعـبـة هـو نـفـسه الــنـظـام الـذى يـقـدم عـلى
مـسرحه الـعائم الـيوم- ومـهرجانـه الدولى على
األبـواب- عـرض(روايح) بتـوليـفـة فنـية جتـارية
عـفى عـلـيـهـا الـزمن فـكـانت تـرجتـيـهـا مـسارح
روض الـفـرج فى الـعشـريـنـيات وأسـرف فـيـها
الـقـطاع اخلـاص السيـما فـى مواسم الـسيـاحة
الـعربـية فى الـصيف حـتى أغلق أبـوابه تقـريبا

متحسسا جيوبه بال بديل.
والـواقع أن التـوليـفة الفـنيـة ال تزيـد عن برنامج
مـنوعات كـبارية جـمهوره من الـطبقـة الوسطى
مـراوغــة الـذوق فال جتـد إال بـاســتـبـدال كـلـمـة
ـسرح بكلمة كباريه الـتى تقتضى منها أمواال ا
بـاهظـة ثم حتمد الـله وتشـكر فضل اإلدارة أن سرح السياحى من موته سرح السياحى من موته فيفى عبده..تبعث ا سرح السياحى من موته فيفى عبده..تبعث ا سرح السياحى من موته فيفى عبده..تبعث ا سرح السياحى من موته فيفى عبده..تبعث ا  فيفى عبده..تبعث ا
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حتى ال تكون مجرد نشاط عشوائى نتساءل:

كــنت أظن أن ســـتــة عــشــر عــامـــاً من عــمــر نــوادى
ـسـرح كـفـيـلـة بـأن تــطـبع عـروضـهـا بـذلك الـطـابع ا
الـذى يعطـيهـا حق التمـيز والتـفرد بـاعتبـارها رافدا
سـرح األخرى ومـنهـا عروض مـختـلفـاً عن روافـد ا
ــرتـبــطـة بــشـرائح اإلنــتـاج الـثــقـافــة اجلـمــاهـيــريـة ا
الـتقـليديـة!! وكنت أظن - أيـضا - أن نشـاطاً حـيوياً
ـسـرح الـذى قـدم عـدداً كـبـيـراً من كـنـشـاط نـوادى ا
الشهداء (نقاد كتاب هواة) فى محرقة بنى سويف
هـرجـان اخلـامس عـشـر فى سـبـتـمـبر أثـنـاء إقـامـة ا
2005 كـنت أظن أن خـسـارتـنـا الـكبـيـرة سـيـتـبـعـها
ـســئـولــيـة جتــاه تـلك إحـســاس كـبــيـر وعــظـيـم من ا

سئول ومن قبل الهواة. النوادى من قبل ا
لـكن يـبــدو أن بـعض الـظن إثم ومن االسـتـمـرار فى
اإلثم أن نـتـغافل عـن السـلـبيـات مـعـتبـرين أن مـا هو

ا كان!! كائن أفضل بكثير 
ـــوذجـــهــــا تـــلك إن عـــروض الـــنــــوادى - اآلن - و
الـعـروض الــتى قـدمـهـا إقــلـيم الـقـاهــرة الـكـبـرى فى
مـهرجانه الذى أقيم فى الـفيوم فى الفترة من /2007
5/8 حـــتى 2007/5/15 حتــتـــاج إلى وقــفـــة مــتـــأنــيــة
ـكن بـهـا ومـوضـوعـيــة لـلـبـحث عن الـوســائل الـتى 
الـنــهــوض بـفــكـرة وعــمل الــنـوادى مـن جـديــد لـكى
تـمارس نشاطها الفعال واحليوى ولكى يتحقق هذا
ناخ الذى تعمل الطموح فإن األمر يتطلب تصحيح ا
ــفـاهـيم الــتى تـقـوم من خالله ويــتـطـلب تــصـحـيح ا

عليها فلسفة النوادى.
ـناخ يـعنى أنه ال يـنبغـى الركون إلى وحـديثـنا عن ا
ـسرحى أن اإلحـساس الـعـام الذى يـحيط الـنـشاط ا
نشود - بـشكل عام - ال يـعطى الفرصـة للتـغييـر ا
بـحـجـة أن كل شىء صــار مـتـرديـاً ومـتـهـافـتـاً تـلك
الـنغمة - وإن كان مضمونهـا حقيقياً - ال ينبغى أن
نـرددهــا أثـنـاء تــعـامــلـنـا مع الــهـواة ألن كــثـيـرا من
ــنــاخ الــعــام أصــبح اجلــرائم تــرتــكب بـــحــجــة أن ا

. فاسداً
دعــونــا نــتــحــدث بــصــراحــة عن األمــور الــتى جتب
مـواجــهـتـهــا بـحـزم من أجـل الـوصـول إلى صــيـاغـة
ـسـرح تـتـيح لهـا فـرصـة الـلعب - جـديـدة لنـوادى ا
من جـديد - بتـفرد وتمـيز ومغـايرة ولن يتـحقق هذا
إال بـالرجوع إلى فلـسفة النـوادى والنظر إلى كـيفية

عملها.
فال أتـصــور أن نـشــاطـاً مــوسـمــيـاً يــقـدم عــروضـاً
اعـتـمـاداً عـلى الــصـدفـة فـقط تـذرعـاً بـتـأخـر وصـول
ه لـكى يــعـرض أمـام ـيــزانـيــات أو من أجل تـقــد ا
هرجانات ال شاهدة وجلـان التحكـيم فى ا جلـان ا
كن أتـصور أن نشاطا يتبع هذا النهج العشوائى 
أن يـثـمــر ثـمـاراً جـيــدة ألن الـنـوادى يـنــبـغى لـهـا أن
تـعمل طـوال الـعام ويـنـبغى أن تـتوفـر لـها مـتـطلـبات

تـباينة تـعدد وا تـدعيم عنـاصرها ا
... ـثـلـ ومـخـرجـ ومـؤلـف من 

إلخ.
ـتـطـلـبـات: ورش وعـلى رأس هـذه ا
ــتـــنــوعــة فـى مــجــاالت الــتـــدريب ا
ـسرحى كـافة: وعـناصـر الـعرض ا
تـدريب عملى قـبل أن يكون تـدريباً
نـظـرياً فـالـنـظريـات - وحـدها - ال
تـدعم إبـداعاً حـقـيقـيـاً بل إن األمر
يـتـطـلب تـدريـبات عـمـلـيـة تـطـبـيـقـية
وأتـسـاءل: مـا أهمـيـة أن تـقام دورة
تـدريــبـيـة مــتـزامــنـة مع مـهــرجـانـات
اذا تـقام فى الـنـوادى اإلقلـيمـيـة?! و

الـقاهرة وال تـذهب إلى األقالـيم حيث العـدد األكبر
ــاذا تــرصــد ــســتــفــيــديـن ســيــكــون هــنــاك; و مـن ا
ـيزانيـات الكبـيرة لدورة تـدريبية لـم يعلم أحـد عنها ا
أى شىء?! ومــا هى الـعــنـاصــر الـتى  اخــتـيــارهـا
لـلمشاركة فيها ومن قام بـعملية االختيار وعلى أى
?! كل هذه األسئـلة وغيـرها طرحـها معظم أسـاس 
الــهــواة الــذين شــاركــوا بــعـــروضــهم الــهــزيــلــة فى
مـهــرجـان الــقـاهــرة الـكــبـرى.. ألــيس من حق هـؤالء
الـذين شـاركـوا فى ســبـعـة عـشـر عـرضـاً مـسـرحـيـاً
قـدمتهـا نوادى: القـاهرة اجليـزة الفيـوم القلـيوبية
بـنـى سـويف أن تـتـم دعـوتـهم لــهـذه الـدورة?! أم أن
اخـتـيار الـقـاهـرة - كمـكـان لـلدورة - أضـاع عـلـيهم
ـكن أن يحدث لو أن ـشاركة?! مـا الذى كان  حق ا
ـعـايـيـر الـتى ـشـرفـ - الــذى ال نـعـلم ا ـدربـ وا ا
عـلى أسـاسهـا  اخـتـيارهم - قـد ذهـبـوا بأنـفـسهم
إلى الـهواة فى مـدنهم وقـراهم وجنوعـهم وكفورهم!!
من أجل تـدعيم رغبتهم فى اإلجادة ودعم مواهبهم
ــارسـة اإلبــداع تـلك هى وجتــويـد قــدراتـهم عــلى 

الـفكرة األساسية التى ينبغى أن تـقوم عليها فلسفة
الــنـوادى: فــكـرة ورش الــتــدريب عـلـى مـدار الــعـام

وليس بشكل موسمى عبثى وعشوائى.
ــرارة الـتى أحتــدث بـهــا مـبـعــثـهــا الـعـروض تـلك ا
الـهزيلـة التى شاهـدناهـا فى إقليم الـقاهرة الـكبرى
وهـو إقليم يضم مـحافظات يـنبغى أن تكـون أعمالها

مـتمـيزة لـقربـها من دائـرة الضـوء هذه الـعروض 
اخـتـيـارهـا عن طريـق جلان مـشـاهـدة ذهـبت لـتـراها
ـيزانـيات لم تصل وهى غـير مـكتمـلة حتت زعم أن ا
ـــواقع!! وفى الـــوقت الـــذى  لم تـــكن فـــيه أيــة إلى ا
مـيــزانـيــات - عـلى اإلطالق - فى الــسـنـوات األولى
من عـمـر الـنـوادى كـانت الـلـجـان تـشـاهـد عـروضـاً
مـكتملـة فيها كـثير من االجـتهاد وكثـير من اجلدية.
كن وكـثيـر من الرغـبة فـى التـميـز والتـفرد ولـذلك 
لـهـذه اللـجـان أن تـخـتار الـعـروض من خالل تـنـظيم
مـهرجـان كامـل بغـير وسـائل إنتـاج لـضمـان توفـير
احلـد األدنى من اجلـديـة واجلـودة الـفـنـيـة حـيث إن

شاركـة فى مهرجان هذا العام  مـعظم العروض ا
!? جتهيزها - فنياً - فى فترة لم تتجاوز يوم

تعامـل مع النوادى وألن الـلجان تعـمل فى واد وا
من الــهـواة يــعـمــلـون فى واد آخــر فـإن مالحــظـات
الـلـجـان ال يتم احـتـرامـهـا أو تـطـبيـقـهـا ولـذلك رأيـنا
ـوذجاً صـارخـاً لهـذا االسـتهـتـار حيث إن مـخرج
ـسـرح عـرض (هـامـلت) الـذى قـدمـته فـرقـة نـوادى ا
بـاجليزة لم يسـتطع أن يقوم بـتجميع أعـضاء فرقته
ـهـرجان األمـر الـذى دفعه فى يـوم الـعرض داخل ا
ه كــمـونــودرامـا (حــيث إنه قــام بـتــمـثــيـله إلى تـقــد
ـفــرده!!) وأعـلن ذلك أمـام احلــضـور بـعــد انـتـهـاء
الـعــرض فى الـوقت الـذى شـاهـدته
ـثـل ولـيس الــلـجــنــة بــأكــثـر مـن 

ثالً واحداً كما حدث!!
وحـتى نـعـيـد األمـور إلى نـصـابـها
من جـــديـــد أود هـــنـــا أن أحـــدد
الـنـقاط الـرئـيـسـية الـتى يـنـبغى أن
سرح تقوم عليها فلسفة نوادى ا

وأجملها فى التالى:
1 - الـــتــــمـــتع بــــأكـــبــــر قـــدر من
ـارسـة احلــريـة لـكـنـهـا احلـريـة
ـسئـولة الـتى ال تسـبب أضراراً ا
لـآلخــرين كـمــا قـال الــفـيــلـسـوف
(جــون سـتـيــوارت مـيل) حــ كـتب
عن مـفـهوم احلـريـة وهـنـا أتمـسك - عـلى عـكس ما
يـرى البـعض - بتـحرر النـصوص من مـتابـعة جلان
ؤلـفـ ال يتـقاضـون أجراً الـقراءة لـهـا خاصـة أن ا
عن الـنص سـواء اجلـدد مـنـهم أو الـراسـخـ فقط
ــشــاهــدة واإلدارة تــشــجــيع يــنــبــغى عــلـى جلــان ا
االعـتمـاد على الـنصـوص اجليـدة ورفض العروض

التى تعتمد على نصوص متهافتة.
ـتنـوعة فى كل واهب ا 2 - الـعمل عـلى اكـتشـاف ا

سرحى. عناصر العرض ا
ـسرح الفقير هو الذى 3- الـتأكيد على أهمية أن ا
ال يـعتمد على وسائل إنتاج احترافية بقدر اعتماده

عنى ومتعة الفرجة. على الرسالة وثراء ا
4 - أنه ال حـدود للخـيال.. أطلق خـيالك ودعه يأخذ
طاف - إلى مـداه فإنك سـتصل معه - فى نـهايـة ا
ـا لم يكن يخطر عـلى بالك!! انظر مثالً إلى شىء ر
خـيــال (شــهــرزاد) وكـيف أنــهــا اســتـطــاعت بــهـذا
ـتـفــرد أن جتـعل (شــهـريـار) يــبـدو - بـ اخلـيــال ا
يـديــهـا - مـثل احلــمل الـوديع وهـو احلــاكم الـظـالم

ـســتـهــتـر ذلك اخلــيـال الـذى والـطــاغى والـقــاتل وا
يحبس األنفاس.

5 - يـنـبغى أن تـتـحرر الـنـوادى من فكـرة الـشرائح
ألن تـلك الـفـكـرة جـعـلت عـروضـهـا تـقع فى اخلـنـدق
نـفسه الـذى وقـعت فيه عـروض الـثقـافة اجلـمـاهيـرية
الـتقلـيدية هل كـنت تتصـور مثالً أن فرقـة من الفرق
هـرجـان بـتـأجـيل افـتـتاح لم حتـضـر وتـخـبـر إدارة ا
ــهــرجـــان بــحـــجــة عـــدم وصــول شــيـك اإلنــتــاج ا
فـتــســتـجــيب اإلدارة لــهـذا الــطـلـب - عـلى الــفـور -
هـرجـان يومـ وفى الـنهـاية نـرى عروض ويـؤجل ا
ـهرجـان هـزيـلـة وكان هـؤالء الـذين قـاموا بـتـأجـيل ا
من الــواجب اســتــبــعــادهــا لــيس بــســبب أن شــيك
اإلنــتـاج لـم يـصل ولــكن بــســبب ضــعف الــعـروض
وهــزالــهـا (الــعــمــلــيـة 70) الــذى قــدمه فــريق نـادى
ـسـرح بـاجليـزة من تـألـيف: مـحـمـد الـصواف ومن ا
إخـراج حــسن الـصـواف وعــرض (هـامـلـت) لـفـرقـة

قصر ثقافة اجليزة الذى أخرجه محمد عرفات.
6 - البــد أن تــكــون الــدورات الــتــدريــبــيــة والـورش
ـسـرحى داخل الـنـوادى على مـتـزامـنة مـع اإلنتـاج ا
يزانيات أو مـدار العام وليست مـتزامنة مع توافـر ا

عدم توافرها!!
شـاهدة مـجرد جلـان متـابعة 7 - أال تـكون جلـان ا
جرد االنتـهاء من مشـاهدة العرض يـنتهى دورهـا 
بل يـنـبـغى متـابـعـتـهـا أوالً بأول حـتى تـكـتـمل وتـكون

جاهزة للعرض على اجلمهور.
مظاهر العشوائية

ـسـرح بـقـصر شـاهـدنـا عرضـاً قـدمـته فـرقـة نادى ا
ثــقـافــة اجلــيـزة (الــعــمـلــيـة 70) مـن إخـراج: حـسن
ه - من قـبل - فى اجلـامـعة الـصـواف سـبق تقـد
والـبامفليت يشير إلى ذلك ح يكتب اخملرج (قصر
ـسـرحــيـة يــقـدمـان ـســة» ا ثـقــافـة اجلـيــزة وفـرقــة «
«االختناق» عن نص «العملية 70» من تأليف: محمد
الــصـواف) وهــو الـعــرض نــفـسه الــذى تــسـبب فى

!! والـسـؤال هــو: كـيف  ــهـرجــان يـومــ تـأخــيـر ا
الـسماح لعرض مستـقل أن يقدم بوصفه عرضاً من
ـسرح?! وهل مـن حق كل من سار عـروض نـوادى ا
بـــجـــوار ســـور قـــصـــر ثـــقـــافـــة وبــ يـــديـه عــرض
ـسـئـول مـسـرحى أن يـلـقى تـرحـيـبـاً ودعـمـاً من ا

خـروجـاً عـلى الـفـلـسـفـة الـتى قـامت عـلـيـهـا الـنوادى
وأشرنا إليها من قبل?!

- كــيـف يـــتم اخـــتـــيـــار عـــرضــ لـــنـص واحــد 
إنـتـاجهـمـا من مـكـان واحد أيـضـاً وأعـنى به عرض
(الــواد غــراب والــقــمــر) الـــذى قــدمــته فــرقــة نــادى
ـسـرح بـقــصـر ثـقـافـة الــريـحـانى مـرة من إخـراج ا
عـهـدى الـسـنـان والــثـانـيـة من إخـراج رامى مـحـمـد
ـعـبـد) أليس الـذى قـام بتـغـيـيـر عـنوانـه إلى (لعـنـة ا
الـتــنـوع مـطــلـوبــا فى عـمل الــنـوادى أم أن األمـر ال
يـعـدو أن يــكـون مـجـرد صــراع داخـلى بـ أعـضـاء

الفرق ومنافسة غير محسوبة?!
- مـعظم الـفـرق لم تذكـر عـلى بامـفـليت الـعرض أنه
ـسـرح بل أشـارت إلى أنه إنـتاج من إنـتـاج نـوادى ا
(قـصر ثقـافة كذا) األمـر الذى يضيـع على النوادى

فرصة أن يكون لديها أرشيف موضوعى ودقيق.
: أولهما: عدم متابعة وهذه النقطة تكشف عن شيئ
ـا يكـتب فى (البـامفـليت) وهـو الوثـيقة جـهة اإلنـتاج 

سرحى. التى ستبقى - وحدها - من العرض ا
ـا - بـدونيـة الـعـمل فى وثـانـيـهـمـا: اإلحـسـاس - ر
الـنــوادى ومــحــاولــة الـتــمــسح فى فــرقــة الــقــصـر
بـاعتـبارهـا - من وجهـة نظـر اخملرج - هى األساس

ستـحيل!. وحتى أكون مـوضوعيـاً أستثنى واحلـلم ا
بـعض الــفــرق الـتى الــتـزمـت بـكــتـابــة عـبــارة (نـادى
ـســرح) عـلى ورقــتـهــا وهى: نــادى مـســرح قـصـر ا

ثقافة الفيوم نادى مسرح قصر ثقافة البراجيل.
ــســرحى تــلك الــظــاهــرة الـتى - ظــاهـرة اإلعــداد ا
دفـعت كل من هب ودب لـيلـعب مـا شاء له الـلعب فى
ـسرحى - بـصرف الـنـظر عن جـودة النص الـنص ا
ــوهــبــة أو ضــعــفـه - ودفــعت أيــضـــا كل فــاقـــدى ا
لـيصـيـروا - بقـدرة قـادر - مؤلـفـ وكتـابـاً اإلعداد
ـسرح أمر مقـبول أما إعداد عن وسـيط آخر غير ا
نص مــســرحى فــفــيـه خــلط بــ وظــيــفــتى اخملــرج

ؤلف.. وا
ؤلف وظـيـفة اخملـرج هى الـتـفسـيـر تـفسـيـر رؤيـة ا
ها برؤية ثانية هى رؤية اخملرج اعتماداً على وتـقد

تاحة له. سرحية ا األدوات ا
ــســرحـى ال يــعــنى اإلضـــافــة وال يــعــنى اإلعــداد ا
ـؤلف األصـلى الـتــبـديل وال يـعــنى الـعــبث بـرؤيــة ا
اإلعـداد فـى مـســرح الــثـقــافــة اجلـمــاهــيـريــة صـار
ـؤلف األصـلى يسـتوجـب تطـبيق اعـتداء عـلى حق ا
ـؤلف عــلــيه!! هـذا االعــتـداء نــصـوص قــانـون حـق ا
ــســرح بـل هــو ضــد ــصـــلــحـــة ا الــصــارخ لـــيس 
ـيـتـاً عـلى حـد تـعـبـير ـسـرح. إنه يـقـدم مـسـرحـاً  ا
«بـيـتـر بـروك» هذه الـظـاهـرة تـمت فى عـرض (الـنـهر
يـغـيــر مـجـراه) الـذى أرسل ورقـة إلى إدارة الـنـدوة
ـصاحـبـة للـعـرض ليـعـلن فيـهـا أن ما شـاهـده فوق ا
ـسرح ال عالقـة له بـنصه األصـلى وعرض خـشبـة ا
(الـواد غــراب والــقـمــر) الــذى صـار عــنـوانـه (لـعــنـة
ـعد ـعبـد) وعرض (هـاملت) الـذى صار عـلى يد ا ا
(حـلم هـامـلت) وعـرض (الـعـمـلـيـة 70) الـذى صـار

اسمه (االختناق).
- غـياب النصوص اجليدة سواء كتبها كتّاب جدد
أو راسـخون واحلضور الطاغى لنصوص مسرحية
ـكن ضـعـيـفـة ومــتـهـافـتـة مــعـظـمـهـا لــكُـتّـاب جـدد و

توضيح ذلك عن طريق اجلدول التالى:

< أحمد عبد الرازق أبو العال

ما الذى يـنبغى  أن نقدمه
ـسـرح لتـسـتعـيد لـنوادى ا
لـــيـــاقــتـــهـــا من جـــديــد?!

نصوص الكُتاب اجلدد
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86% من مجموع

عدد النصوص

 من جيل السبيعينيات

1

 7% من مجموع 
عدد النصوص

ترجم   ا
1

 7% من مجموع
عدد النصوص

(أ) الكُتاب اجلدد:
1 - محمد الصواف (العملية 70)

2- مؤمن عبده (حادى بادى)
3- فكرى سليم (الساعة دقت الـ)

4 - أشرف عزب (الواد غراب والقمر)
5- أحمد األبلج (النهر يغير مجراه)

( 6 - متولى حامد (غنوة) الليل والسك
7 - أشرف كامل (مجنون سعدية)

8 - حامد الزبيدى (أحالم اجلماجم)
9 - رجب فهمى (اجلدار)

وت) 10 - خالد راشد (حديث ا
11 - أسامة سعد (ابن اخملفى)
(ب) من جيل السبعينيات

1 - محمد عنانى (السج والسجان)
ترجم : (ج) ا

1 - شكسبير (هاملت)
- غـياب الـنصوص اجلـادة والكُـتاب الراسـخ هو
الـذى أعطى تـلك النـسبـة العـالية 86% ومن ثم أدى
ــهـرجــان بــشـكل إلى ضــعف الــعـروض وضــعف ا
عـادى حتى أن العروض اجلـيدة من زاوية اإلخراج
والـتمثـيل كانت ضعـيفة فى رسـالتهـا كما حدث مع

ثال. عرض (السج والسجان) على سبيل ا
.. أين نــصـوص أين نــصـوص الــكُــتــاب الـراســخــ

ترجم? سرح ا ا
أين نـصـوص الـكـتاب الـعـرب? يـنـبـغى أن تـكـون تلك
ـتـعــامـلـ مع الـنــصـوص هى مـصــادر اخملـرجــ ا
تـنوعـة هى التى قـدم- قبل صـادر ا الـنوادى تـلك ا
سـنوات - جتـارب مـسرحـية مـتـميـزة جداً من خالل

سرح. نوادى ا
- مـعـظم النـصـوص الـتى اعتـمـدت عـليـهـا الـعروض
ـاضى ولم تـكن كـانت بـقـضـايـاهـا مـنـسـحـبـة إلى ا
قـادرة على مواجـهة احلـاضر ومن ثم غابت رؤيـتها

ستقبل.  لكيفية التعامل مع ا

ـداخل وفى احلـالــة األولى تــفـرض الــعـديــد من ا
نـفسهـا عليك وتـتيح لك اختـيار األقوى من بـينها
ــداخل أمـــا فى احلـــالــة الـــثـــانــيـــة فـــتـــجــد كـل ا
ـقـدمــات تـهـرب مــنك لـتـتــرك رأسك فـارغـًا بال وا
اخـتـيـارات وهــكـذا إلى أن تـقـرر أخــيـرًا الـتـوكل

على الله والبدء.. وهأنذا أفعل..
ـسرح العائم جرد دخـولك صالة ا ألول وهـلة; و
نـتظرة ـنيل تـفاجأ بـوجود اجلمـاهيـر الغفـيرة ا با
سـرحى وهـذه الـنـقـطـة فى حـد ذاتـها لـلـعـرض ا
ــا تــغـفــر بــعض الــســلــبــيــات األخـرى مــيــزة ر
سمى - والـسلبيات أو لنـقل األخطاء - أيا كان ا
ال تـتمـثل عـنـدى فى هـذه األسـئـلة الـبـديـهـيـة التى
جـرد سـمـاعهم أن جتـرى عـلى ألسـنـة الـبعـض 
ـسرح الـكومـيـدى التـابع للـبـيت الفـنى لـلمـسرح ا
يـقـدم عـرضـًا مـسـرحـيـًا مـن بـطـولـة فـيـفى عـبـده
وكـأن هـذا فى حــد ذاته سـلــبـيـة..! فـكــيف يـجـرؤ
ـسـرح الــعـائم عـلـى تـقـد مـثـل هـذا الـعـرض.. ا
ويـتــوقف االتــهـام عــنــد هـذا األمــر عــلى أن هـذا
االتـهام يـتنـاسى سؤاًال آخـر أكثـر أهميـة هو: هل
هـنـاك عـرض مـســرحى أم ال..?! هل هـنـاك قـيـمـة

فنية أو فكرية أو متعة من أى نوع..?!
وعـلى هــذا يــبـدو االتــهــام األول فى غـيــر مــحـله
وتـبدو األسـئلـة الـتى تلـيه بال إجـابة فـليس هـناك
ــتـعــارف عـلــيه لـدى ـعــنى ا عــرض مــسـرحى بــا
ــســرحــيــ احملـتــرفــ ولــكن لــدى اجلــمــهـور ا
الــعــادى هــنــاك عــرض مــســرحى اســتــعــراضى
ـشاهـدته بربع الـثمن الـذى كان كـوميـدى يذهب 
سـيـدفــعه لــو أنه شـاهــده عـلى مــسـارح الــقـطـاع
اخلـاص لكن يقـفز هـنا سؤال: وهل هـذه فضـيلة
ـسـرح الـعـام بـنـجـوم الـقـطـاع اخلاص أن يـأتى ا
سـرح اخلاص ولم نـعد بـعد مـا قل اإلنتـاج فى ا
نـرى فـيه غـيـر سـمـيـر غـا وعـادل إمـام وبـعض
ـوسمـية األخـرى الـتى ال نسـمع عنـها الـعروض ا
إال وهى حتـتضـر وتـنتـهى..? فكـرة الـفضـيـلة هـنا
من عـدمـهـا تـظل هى األخـرى مـحـاطـة بـكـثيـر من
كن حتويلهـا إلى أسئلة من نوعية: ـزالق التى  ا
ــســرح اخلـاص جنــومه..? هـل الـبــيت هل تــرك ا
الـفنى لـلـمـسرح طـوال تـاريـخه لم يسـتـطع تـكوين
كـوادر من النجـوم اخلاصة به لـذا فهو يـلجأ اآلن
لـنجوم لم يـساهم بالـقدر الكـبير فى جنـوميتهم..?
وأسـئلة أخـرى من تلك الـنوعيـة التى تـتوالد عـنها
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أسـئلـة جديـدة لذا سـنخرج مـن كل هذه الـفخاخ
سرحى.. لندخل مباشرة إلى العرض ا

واحلـدوتة التى يقدمها عرض «روايح» والذى قّدم
إلى الـبيت الفنى قبال بعنوان «هّزه يا وّزه» ثم من
قـبل «مولد سيـدى الغايب» و.. و.. ال تـقدم جديدا
عـلى أى مستوى حـكائى فكـرى فنى ومن كثرة
تـكرارها فى األعمال اخملتلفة حتدث كما لو كانت
حـدوتة مقررة على األطفال يتعـلمون منها محاربة
الـشر وأن يكون لديهم األمل دائمًا فى االنتصار
عـليه فهذه هى «روايح» (ابنة الـبلد اجلدعة) التى
ــروءة والــوقــوف بــجـانب تــتــمــيـز بــالــشــهــامـة وا
اجلـمـيع لــذا فـهى تـقـف مع هـؤالء جـمــيـعـًا ضـد
ـولـد «بـرانى» الـذى يــريـد أن يـغـتــصب أراضى ا
الـذى تـعــمل فـيه «روايح» كــفـنـانــة اسـتـعــراضـيـة
ويـعمل فـيه اآلخرون فى مـهن مخـتلـفة الحظ هـنا
اسم «بـرَّانى» الـذى يدل عـلى أن هـذا الـرجل يدل
عـــلى الـــشــر وعـــلى أنه آت من ســـيــاق مـــخــالف
ا يـكون آتيـًا كمسـتعمر من لـسياق أهل البـلد ر

ا يدل على إسرائيل أو أمريكا..! مكان ما ور
ـواجـهة هـنـا بـ «روايح» ومعـهـا «أهل احلـتة» وا
وبـ «برَّانى» ورجاله ال حتسم فقط مجموعة من
ــتـــبــادلــة - الــتى ال تــنــفــذ - بــ الــتــهــديــدات ا
ــواجــهـة ــؤلـف والــعــرض ا الــطــرفــ ويــرجئ ا
الـنهـائـيـة الـتى يـنـتـصر فـيـهـا اخلـيـر عـلى الـشر
تــنــتـصــر فــيـهــا «روايح» ونــاسـهــا عــلى «بـرَّانى»
ــولــد ورجــاله إلى مــا بــعــد عــودة «روايح» إلى ا
وبــــعـــد مـــا حتـــقق الـــشـــهـــرة واجملـــد كـــفـــنـــانـــة
اســتـعــراضـيــة جتـوب الــعـالم لــتـقــدم رقـصــاتـهـا
وبــعض الـفــقـرات الـشــعـبـيــة األخـرى كـالــتـنـورة

زمار.. ورقص ا
هـنـاك قـصـة حب تـربـطـهـا أيـضـا مع مـكـتـشـفـهـا
ولد وأوصلـها لهذه «شـريف» والذى أخذها مـن ا
ــدويــة والـتـى جـاب بــهـا بـالد الـله من الـشــهـرة ا
ـغربـهـا وهى تـقدم رقـصـاتـها احملـبـبة مـشرقـهـا 
قــصـة حب تـنــتـهى كــاحلـواديت كـلــهـا; نـهــايـتـهـا

السعيدة..
الـعرض - أو مـجمـوعة االسـكـتشـات الكـوميـدية
ـتـجـاورة - يحـفل بـتـجـمـيـعة أو االسـتعـراضـيـة ا
تولـيفة فـنية شـعبية مـحببـة لدى بعض اجلـماهير
وهى هـذه الـتـوليـفـة اخلـاصـة بـالـرقص الـشرقى
.. وبـعض ــزمــار رقــصــات الــعـصــا الــتـنــورة ا

الــنـكــات فـالــكـومـيــديـا هــنـا داخل هــذا الـعـرض
اقـتصرت عـلى كوميـديا الكـلمة ولم جتـهد نفـسها
فى مـناطق أخرى ككوميديـا احلركة الشخصية

وقف بشكل أكثر حيوية. ا
وأفــضل الــلــحـظــات لــدى اجلــمـهــور - وهــذا مـا
ــمـثــلـ عن راقـبــته وغـيــرى - حلــظـات خــروج ا
أدوارهم لـيتحـدثوا إلـينـا بشخـصيـاتهم احلـقيـقية
ً أو عـدم قـدرتهم بـسـبب نسـيـانهم ألدوارهـم مثال
لقن وإعـادة ترديد الـكلمات عـلى التقاط صـوت ا
ـا ألننى شـاهـدت العـرض فى لـيلـته الـثالـثة أو ر

بعد االفتتاح.. أو.. أو..
ـمتـعة ـفـضلـة أو ا ـاذا كانت هـذه الـلحـظات هى ا
ـا لعـدم وجود نص لـدى الكـثـير من اجلـمهـور.. ر
ـا مـســرحى مــتــمـاسـك لـلــكــاتب «عــزت آدم» ور
ـتفـرج على اكـتشـاف الـنهـاية مـنذ الـلحـظة لقـدرة ا
األولى فـمـاذا سـيـؤول إلـيه مـصـيـر الـعـراك القـائم
بـ «بــرَّانى» و«روايح» غـيــر انـتــصـار «روايح» فى
تـشبع بهـا هذا اجلـمهور الـنهايـة ثقـافة احلدوتـة ا
تـمـلى عـلـيه هـذه الـنـهـايـة وهـو مـا حـدث بـالـفـعل..
يــســـتـــطــيع أى مـــتـــفــرج أن يـــكــتـــشف احلـــدوتــة
وتـفاصـيـلـهـا ونـهـايـتـهـا قـبل أن تـنـقضـى الثـالثون
دقـيـقــة األولى. ويـبــقى الـســؤال: مـاذا يــجـعل هـذا
ــتـفـرج يــنـتــظـر حـتى الــنـهــايـة وهـو يــعـرف مـاذا ا
ا حـالة ا رقـصات فـيـفى عبـده ر سـيحـدث..? ر
الــكـومـيـديــا اخلـفـيـفــة ألحـمـد صـيــام جـمـال عـبـد
ــا ألشـيـاء الــنـاصــر وفـيــفى عـبــده نـفـســهـا.. ور

أخرى.
واإلخـراج الذى قدمه أحمد خـليل ال يتجاوز كونه
شاهد وراء بعـضها البعض بحيث تـرتيب ورود ا
ال تـختـلط األمـور فطـوال السـاعـة والنـصف التى
رقــصت فــيــهــا فــيــفى عــبــده مــاذا فـعـل اخملـرج
مكن أن يظهر بها شهد الوحيد الذى كان من ا ا
ــولـد - إخـراج هــو مــشــهــد احلــريق - حــريـق ا
والـذى ظـهـر طـفـولـيـًا بـالـقـدر الـذى ال يـجـعل مـنه
ــشـهـد بــطـريـقـة مــشـهـد حــريق فـقـد نــفـذ هـذا ا
ساذجة ليس به حلظة إضاءة متغيرة تشعرك بأن
ثـــمـــة حـــريـــقـــًا فى األفـق فـــقط مـــجـــمـــوعـــة من
الـصرخات لـفيـفى عبـده مع صمت تـام وحالة من
الــدهـــشــة الــعــبـــيــطــة عــلـى وجــوه اآلخــرين وهم
ـزقــة ووجـوه مـتـربـة البس  يـخـرجـون عـلــيـنـا 
وحـالـة من الـتـراخى وكـأنـهم اسـتـمـروا أيـامـًا فى

زعوم..! إطفائهم لهذا احلريق ا
االسـتـعراضـات ظـهـرت جـمالـيـة عـاديـة بـشكل ال
يـشى بأى مجهود فى صناعتها األغانى مسجلة
البس فقـيرة بـينـما تـتحـرك شفـاه من يـؤدونهـا ا
إلى حــد مـا بـالــنـسـبــة لـلـسـيــدات بـيـنــمـا جتـدهـا
مـنعدمـة بالـنسـبة لـلرجـال; فمـثًال أحمـد صيام لم
ـا غيرهـا بأخرى مشـابهة مرة يـغير مالبسه ور
واحـدة وجمـال عـبد الـنـاصـر غيـرهـا مرة عـنـدما

ارتدى بذلة كاملة وخلع البنطلون والقميص..!
ا فـقط فـيـفى عـبـده هى الـتى خـرجت من ذلـك ر
بـإرادتهـا اخلاصـة ولـظهـورها فى مـعـظم مشـاهد

العرض بحاالت راقصة مختلفة..
ومـا لـيس له مـعـنى داخل الـعـرض هـذه الـتـجـمـيـعة
التى حرص عليها اخملرج وازدحم بها فضاء خشبة
ـوجـودة ـسـرح بال طــائل; وجـود بــائـعـة الــشـاى ا ا
صـامـتـة طـوال مــشـاهـدهـا ووجــود بـائـعـ آخـرين
لـيست لهم هذه األهـمية الـتى تقتـضى وجودهم بهذا
ـكـثف ووجود األراجـوز على أحـد جوانب الـشكل ا
زينة سرح.. ما أهميته?! هل الستكمال الصورة ا ا
فردات الشعبية?! ليس هناك مشهد واحد له دور با

فيه.. فما فائدة وجوده..!?
ويـبقى سـؤال أخـيـر فى سلـسـلـة هذه الـتـساؤالت
الـتى ال تـفـضى إال إلى أسـئـلـة وال إجـابـات وهو:
ــاذا فــيـفـى عـبــده عـلـى مـســرح الــدولـة..? وهــنـا
ســـتــــجـــد اإلجـــابــــة إذا كـــانت فـى صـــالح أحـــد
قـام األول فهى سـتجـدهـا فى صالح فـيـفى فى ا
بـالتأكيد لم توافق على العمل فوق خشبة مسارح
الــدولــة أو حــتى تــســعى إلــيه من أجـل أى أجـر
مـرصـود لهـا فـهـذا ليـس من ضمـن حسـابـاتـها
ـا هى فى اعـتقـادى تـقدم نـفـسـها فى صـيـغة وإ
جـديدة غيـر تلك التى كـانت حتب الظهـور بها فى
مـسـارح الـقـطـاع اخلـاص صـيغـة وسـط تنـاسب
جـمهور القطـاع العام وجلمهـور القطاع اخلاص

نصيب أيضا..!
فى النـهاية هناك حـالة جماهيـرية يكتسـبها البيت
الـفنى بوجود فـيفى عبده وحـالة فكريـة يخسرها
بـفـضل هـذا الــوجـود إنـهـا مـعــادلـة شـائـكـة وال
تـعرف وأنت تواجه مثل هذه النوعية من العروض

إلى أى اجلانب تنحاز..!?

سرحية فالبد كـنك الدخول منهـا لتقد قراءة نـقدية ألحد العـروض ا عنـدما تزدحم األفكار فى رأسك وال تـعرف من أية زاوية 
أنك فى مثل هذه احلالـة قد شاهدت عرضـًا مسرحيًا مـا بعد حداثى تتجـاور فيه األشياء وتتـزامن وتتضاد ويتـفتت مركزه ليـتكون عبر هذا
ـجمـوعة من الـتفـتت مـراكز أخـرى و.. و.. أو شـاهدت عـرضًا آخـر من نـوعيـة مضـادة كعـرض «روايح» فـفى كلـتـا احلالـت تـزدحم رأسك 

ا ترفضها جميعًا لعدم قدرتها على التعبير عما تريد أن تقول. داخل ر البدايات وا

باروكة
  ُجمَّة
Wig
الـكـلــمـة الـعــربـيـة
فـرنـســيـة األصل

Perruque
وليس من السهل
إلــغـــاؤهــا ألنـــهــا
شـائـعـة وخـاصـة
بـــــ ســــــيـــــدات
عـــصــــرنــــا. أمـــا
كـلـمـة ُجــّمـة فـهى
مــجــمــعــيــة. ومع
أنــــهــــا عــــربــــيــــة
فصيحة  إال أنها
ال تــــــــدل عـــــــــلى
ـستـعار الشـعر ا
ـعنى قـصود با ا
ا تـشير هنـا وإ
إلـى شـــــــــــعـــــــــــر
الــــــنـــــــاصـــــــيــــــة
اجملــتــمع أو إلى
مــــــاتـــــــرامـى من
شعر الرأس فوق

. نكب ا
والـبـاروكــة غـطـاء
لــلـرأس تــلــصق
عــــلــــيـه شــــعــــور
طــــبــــيــــعــــيـــة أو
صــــنــــاعــــيـــة أو
مـــنـــهـــمـــا مـــًعـــا.
ولـــــــــــــــــــــــــــــدواع
مسـرحيـة يـلبس
ـمـثل الـبـاروكـة ا
كــمــا تـــلــبـــســهــا
ـــــــمــــــــثــــــــلـــــــة. ا
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ما الذى يـنبغى  أن نقدمه
ـسـرح لتـسـتعـيد لـنوادى ا
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ـمـثل الـنجـم عادل وهـو مـا جنـده مـتـبـلـوراً فى ا
إمـام الذى خُـلع علـيه عدد من األلـقاب مثل جنم
جنــوم الـكــومــيـديــا والــزعـيم .. ومــا إلى ذلك 
ـا كــانت هـذ األلـقــاب مـرتـبــطـة بـكم األدوار ور
والـشـخصـيـات الـتى قفـز بـهـا عادل إمـام لـيـجد
ـهـندس لـنـفـسه مكـانـاً بـعـيـداً عن عبـاءة فـؤاد ا
ـنــعم مــدبـولى وغــيـرهــمـا !! حــيث بـدأ وعـبــد ا

عــادل إمـام مــتـبــعـاً
أســلــوب كــومــيــديـا
الـنـمط الـتى تـعـتـمـد
عـــلى الـــبـــنـــطـــلـــون
الـقـصـيـر واجلـاكت
الـضــيق والـكـرافـتـة
الـرفيـعة والـطربوش
ــطــبق ومــا شـابه ا
ثم يـــــهـــــرب عـــــادل
إمـــام بــــعـــد فــــتـــرة
ويـلـجـأ إلى أسـلـوب
مـغــايـر لـلـكــومـيـديـا
يـعـتـمـد عـلى مـقالب
وحـــــــيـل الـــــــبـــــــطل
الـــــشـــــعـــــبى عـــــلى
طـريـقة عـلى الـزيبق
صـــــــاحـب احلـــــــيل
ــدهـشــة .. وبـهـذا ا
بـــــدأ عــــــادل إمـــــام
نـضـاله من أجل أن
يـتخـذ لنـفسه مـكانة
كــومـيــديـة مــتـمــيـزة

ومتفردة . 
إن عـــــــــادل إمـــــــــام
ــــمـــــثل يـــــقف فى ا
مـفـترق الـطـرق ب 

الـكـوميـديـا والـفارس والـتـهريـج من ناحـيـة وب
يلودراما من ناحية أخرى  وهذا التراجيديا وا
مـا يــلــفت الـنــظـر إلـى عـادل إمــام الـذى اخــتـار
صـورة الـبطل الـشـعبى الـذى يـقتـرب من جـوهر
صرية التى تضحك وقت أزماتها الـشخصية ا
وتـتفلـسف وقت فرحهـا .. وتسخر من كل شىء
حـتى من نفسها

.
ـادل لــقـــد وجــد عـ
إمــــــام نـــــــفـــــــسه
مـــــدفــــــوعـــــًا إلى
التمثيل فى مقتبل
حــــــيـــــــاته إبــــــان
دراســتـه بــكـــلــيــة
الـــــزراعـــــة وهـــــو
يـؤدى التـراجيـديا
ـــثًال بـــوصــــفه 
ولـــــيس مـــــجــــرد
كــــومــــيــــديـــان ..
وعــنـدمـا احـتـرف

الـتمثيل كـمهنة 
اعــــــــــتـــــــــمـــــــــاده
كــــومـــــيــــديـــــانــــًا
اســـــتـــــنـــــادًا إلى
تــــــــركـــــــيـــــــبــــــــته
اجلــــســـمــــانــــيـــة
ــــــــــــــــــــــاءاتــه وإ
وإشـــــــــــــــــــــاراتــه
وحـركاته التلقائية
الـتى  تـوظيـفـها
لـــلـــتـــعــــبـــيـــر عن
الـــشــخـــصـــيــات
الـتى تتمـتع بقدٍر 

من الـسذاجة أحـيانًا  أو التى تـدعى القوة والـفهلوة
فهومية فى أحيان أخرى .   وا

وتـسير به الرحلـة صعوداً حتى  تنـصيبه ولياً
ــلـكــة الــكــومـيــديــا وسط أبــاطـرة لـلــعــهــد فى 
ـهنـدس إلى مـدبـولى إلى الـكـومـيـديـا من فـؤاد ا
شاغب أمـ الهنيدى وغيـرهم  ومن مدرسة ا
إلى شـاهـد مــا شـفش حـاجـة يـأخـذ عـادل إمـام

صك الــــــــبـــــــراءة مـن ســــــــجن
الـنمطـية إلى أسلـوب جديد من
الـكـوميـديا ... ولـكن كـيف كان

هذا ?!
 لــــــقــــــد جنـح عــــــادل إمــــــام/
ـــوذجــاً اإلنـــســان أن يـــكــون 
ـمـثل/الكـومـيدى لـعـادل إمام ا
الــذى يـضــطــلع بـأداء أدوار –
رغم تـــبــايـــنــهــا  – تـــعــبــر فى
النهاية عن عادل إمام اإلنسان
 ومن ثـم أصـــبح عـــادل إمـــام
ــمــثل / الــدور فى اإلنــســان/ ا
بـوتــقـةٍ واحـدة  وبـاتت طــبـيـعـته

األولى كـإنـسـان مـنـصـهـرة فى طـبـيـعـته الـثـانـية
كــمـمـثـل  وهـو مــا جـعل من أســلـوبه فى األداء
الـكومـيدى نـسـخة غـير مـكررة وغـيـر متـشابـهة
وأيـضـاً من الـصعب تـقـلـيدهـا أو حـتى االهـتداء
بـها وهو ما يجعل من جنـومية عادل إمام حالة
ــكن أن يــكــون لـهــا امــتــداد أو حـتى فــريـدة ال

ثل آخرين . انعكاس على 
ـكن الـقـول إن جـهـد عـادل إمـام وبـشـكل عــام 
احلـقــيـقى يــكـمن فـى قـدرته عــلى االكـتــشـافـات
ــهــنـة الــتــمــثـيل عــمــومـاً ــمـارســته  اخلـاصــة 
وبـالــكـومـيــديـا عـلى وجه اخلــصـوص !! وكـانت
أولى هـــذه االكـــتـــشـــافــــات هى تـــلك الـــصـــورة
اإلنـسانية  الـتى وجدها فى نفـسه عبر سنوات 

من الـعـمـل عـلى أدوار مـتـنـوعـة  إال أنه عـنـدمـا
اسـتقـر على عرش الـكومـيديـا لم يفـعل أكثر من
تـضـخــيم وتـطـويــر تـلك الـصــورة الُـمـكــتـشـفـة 
ــارســـة مـــتـــعــة وبـــالـــتـــالى حـــرم نــفـــسه مـن 
االكـتـشـاف .. اكــتـشـافه إلمـكـانــيـاته الـكـامـنـة 
واكـتـفى أن يـبقى عـلى تـلك الـصـورة الـتى باتت
مـجــربـة ومـضــمـونــة  إنه بـهــذا يـريــد الـتــأكـيـد
بـاسـتـمـرار على حـضـوره الـشـخـصى كـإنـسان
يــسـعـى فى بــعض األحـيــان إلى ارتــداء أقــنــعـة
شـخــصـيـات أخــرى  ويـقــوم هـو بـإلــبـاس هـذه
األقـنعة قناعه اخلاص الـذى اليتنازل عنه بسبق
وإصــرار.. وتـــرصـــد ومن ثم تـــصــبـح أقــنـــعــة
األدوار الـتى يؤديها أقـنعة شفافـة ال تستطيع -
وال بالطبل البلدى - أن تطمس قناعه األساسى
كـمـمـثل  أو بـاألحــرى كـإنـسـان اخـتـار لـنـفـسه
ـيـزه عن أقـرانه دوراً داخل احلـقل الــتـمـثـيـلى 

مثل وخاصة الكوميدي !! من ا
ـا كــان ذلك الــتـكــنـيـك (أو الـتــكـتــيك) الـذى ور
تـوسل به عادل إمام لصـنع أدواره وشخصياته
الــدرامــيــة هــو الــذى ســـاعــده عــلى االحــتــفــاظ
ـكانته طوال هذه السنـوات عند اجلمهور فما
بـالنا لو لم يحـرم نفسه من االستـمرار فى متعة

االكتشاف ?!
ولــكن كــيـف يــعــمل عــادل إمـــام لــلــوصــول إلى
وقف الـكوميدى من تـكنيكه اخلـاص فى صنع ا
كن االعتقاد على ضوء خالل الـشخصية ? .. 
مــا ســـبـق من فـــرضـــيـــات أنه عـــنـــدمـــا يــدرس
الـشـخصـيـة يقـوم بـنوع من
الــدراســـة لــكـــيـــنــونـــته هــو
شـخصياً  وعليه فهو يقف
خـلف الــشـخـصـيـة كـاشـفـاً
عن نـــفـــسه طـــيـــلـــة الـــوقت
يـحــركـهـا بــأصـابـعه تـارة 
وبــوســـائــلـه الــشـــخــصـــيــة
لإلضـــحــاك تـــارة أخــرى 
ـوذجـاً وبـهــذا فـهـو يــقـدم 
أدائـيـاً لـلـشخـصـيـات يـؤكد
من خـالله كـــيــنـــونـــة عــادل
إمـام اإلنــسـان  وبـقـدر هـذا
الـتـدعـيم والـتأكـيـد حلـضوره
الـشخصى فـإن هذا األسلوب مـسح على معظم
أدواره بـعـداً اجـتـمـاعــيـاً . يـتـضـمن هـذا الـبـعـد
رسـائل اجــتـمــاعـيــة وأخالقـيــة إلى مـتــفـرجـيه 
بــاخــتــصــار اعـــتــمــد عــادل إمـــام عــلى حتــويل

تلقائيته إلى دالالت موجهة إرادياً .
لـقـد جنح عـادل إمـام فى أن يـصـنع من الـصور
االنـــطــبـــاعـــيــة الـــذاتـــيــة مـــســرحـــاً تـــدور فــوقه
ــكن مـعه ـا  الـشــخـصــيـات الــتى يــؤديـهــا  
الـتــأكــد من وعــيه (كــفـنــان) بــنـفــسه وبــطــاقـاته
وأدواته الـتى جـهـزها بـنـفـسه (هانـد مـيـد) حتى
يـستطيع أن يـكون مستـعداً للدخول فى أى دور
 وفى الـوقت ذاته يـكون قـابالً السـتيـعاب فـكرة

كان والتطور والتغير! الزمان وا

< د. مدحت الكاشف

ال أحـــــد يــــــعـــــرف  – بل ال
يــســتــطـــيع أحــد أن يـــعــرف - مــاهى
ـمـثل مع ــارسـهــا ا الـطــقـوس الـتى 
نــــفــــسـه أثــــنــــاء إعـــــداده لــــلــــدور أو
إال أنـنــا عـنـدمـا نـشـاهـد الــشـخـصـيـة 
ـمـثل نـبدأ فى الشـخـصـيـة من خالل ا
حتلـيل أسـلوب تـناوله لـها عـلى ضوء
الـنــتـائج الــتى تــصل إلـيــنـا من خالل
األداء وهـو األمـر الـذى يجـعـلـنا – فى
أغـلب األحـيان –  نـحـتـار.. كيف وصل
مـثل إلى حلظة الصـدق والتأثير فى ا
اجلـمــاهـيـر عــلى هـذا الـنــحـو?.. كـيف
مثـل أن يكون ذلك الـرصيد استطـاع ا

الثرى عند متفرجيه ?!

اإليهام
الدرامى

هـــــو عـــــمـــــلـــــيـــــة
الــســـيــطــرة عــلى
ـتــفـرج شــعــور ا
عــن طــــــــــــــــــــريــق
اجملـــــــاهــــــــدة فى
إقــــنـــــاعه أثـــــنــــاء
وجــــــــــــــــــــوده فـى
ـــــــســــــرح – أو ا
أثـناء قراءته لنص
درامى  – بـأن ما
يـراه فـوق خـشـبـة
الــــتــــمــــثــــيل هــــو
حـقيـقى وواقعى
وصــــــــــــــادق إلـى
درجــة تـدفـعه إلى
االنـــــــدمــــــــاج فى
األحــــــــــــــــــــــــــداث

والشخصيات.
وبــــــــــــــــــــــــــــــعــض
االجتـــــــــــاهــــــــــات
ــــســــرحــــيــــة – ا
لحـمية مثًال - كـا
حتـــارب اإليـــهـــام
الـدرامى وتعتبره
سـيئـة من سيـئات
ــــــــــــــــســـــــــــــــرح ا
األرســــــــــــطـى أو
الـتقـليـدى ألنها –
ــلـــحــمــيــة - أى ا
ــتــفــرج تــطـــالب ا
بــيــقـــظــة عــقـــلــيــة
كــــامــــلــــة الــــوعى
ــــــكــــــنه حــــــتـى 
مـنـاقشـة الـقضـية
ـــطـــروحـــة وهــو ا
مــنــفـــصل عــنــهــا

تماًما.
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ســؤال هــمس به فـى أذنى صــديــقى الــشــريــر اجلــالس
ـامة سـرحـية الـغنـائـية « بـجوارى وهـو يـحاول مـتابـعـة ا
بـيضـا». الـتى تعـرض حـاليـاً عـلى مسـرح لـيسـيه احلـرية
سرح احلديث السؤال يلح على باإلسكندرية من إنتاج ا
ـ أفـيش ـكـتـوبـة عـلى  ـجـرد قـراءة الـعـبـارة ا الـذهن 
الـعرض : (كـتبـها : جـمال بـخيت) . واحلق أنى لم ألـتفت
ـاناً مـنى بـضرورة الـتـخلص من أى كـثيـراً لـهذا األمـر إ
أفـكـار مسـبـقـة لـلـحكم عـلى الـعـمل الـفـنى جملـرد أن أحد
مـبـدعـيه يـخـوض الـتـجـربـة ألول مـرة وفى حـدود علـمى
ـرة األولى الـتى يـتـصـدى فـيـهـا جـمـال بـخـيت هـذه هى ا
لـلكتـابة الـدرامية بـعد أن حـقق جناحات كـبيـرة فى مجال

الشعر الغنائى.
ويـطـرح مصـطـلح (كـتـبـهـا) قـضيـة الـكـتـابـة الـدرامـية عن
جـنس أدبى غيـر مسرحى – وهـو هنـا الرواية – بـكل ما
يـحـملـه هذا اجلـنس األدبى من خـصـائص وطـاقة تـعـبـير
ـسـرح. مـغـايـرة بـالـضـرورة خلـصـائص وطـاقـة تـعـبـيـر ا
ــصــرى مـحــاوالت مــتــعـددة ــســرح ا ويـســجل تــاريخ ا
ـسـرحــيـ لإلعـداد من مـتــفـاوتـة الـنــجـاح - فى جلــوء ا
الـروايـة بـعـضـهـا لم يـتـعـد طـمـوحه إلى مـا هـو أبـعـد من
حتـويل الــروايـة إلى مــسـرحــيـة وبــعـضــهـا تــخـطى ذلك
الـهـدف احملـدود إلى االنـطالق آلفـاق أكثـر رحـابـة تـرتـكز
عـلى تـعـدد األصـوات ومـحـاولـة تـصـويـر عـوالم رحـبـة لم
سرحى يـطمح إلى ارتـيادهـا كتاب الـدراما فى الـنسـيج ا
الـتقـليـدى ولعل الـتطـرق إلى محـاولة تـقيـيم هذه الـتجـربة
قال يـحتاج إلى دراسات مـتخصصـة ال يتسع لهـا هذا ا

امة بيضا». اخملصص لتجربة «
ـشاهـد فى مـحـاولة لـوحـات شبه درامـيـة مـفكـكـة تـرهق ا
ـلمـتـها.. لـوحـات غـنائـيـة تبـهـرك بروعـة أحلـانهـا وعـذوبة
أصـوات مؤديـها.. رقصـات غيـر مبررة.. مـنظـر مسرحى
مـتــنــاسق ومــرن يــســاهم فى انــسـيــاب الــلــوحــات شـبه
الـدرامية.. أداء تمثـيلى متفـاوت القيمـة.. تلك هى العناوين
ــكن من خاللــهــا اخــتــزال الــعـرض الـرئــيــســيــة الــتى 
ـأخــوذ عن «عــودة الـروح» ــامــة بـيــضــا» ا ـســرحى « ا
لـتــوفــيق احلــكــيم. فــمـاذا عـن تـفــاصــيل تــلك الــعــنـاوين

الرئيسية.
سـرحـية عـلى مسـتوى وضـوع ا اسـمحـوا لى أن أبـدأ 
احلـكايـة: أسرة مكـونة من أربـعة إخـوة: زنوبة فـتاة فـاتها
سن الـزواج تــسـتـعــ بـالـدجـال "ســمـحـان" لــفك عـقـدة
ـنزل زواجـها ويـعتـمد عـليـهـا إخوتـها فى تـدبيـر شؤون ا
يزانـية الـضئـيلـة التى يقـتطـعونـها من دخـلهم احملدود بـا
فتش سليم رجل البوليس أمـا باقى أفراد األسرة فهم: ا
ـطــرود من وظــيــفــته بــسـبـب حتـرشه الــدائم بــالــنــسـاء ا
وإصـراره علـى تفـتـيشـهن إلى احلـد الذى جـعـله يشـتـهر
درس "عبده" الكهربائى وهناك فتش.. "حنفى" ا بـلقب ا
"مـحسن" التـلميـذ الذى يعـيش مع أعمامه بـاإلضافة إلى
اخلادم "مبروك" القروى الساذج الذى اختزل أحالمه فى
أن يـصـبح عـمـدة ويـقـتـنى نـظـارة شـمس تـشـبـهـًا بـعـمدة
بـلدهم. ويسعى الكاتب إلى اإليحاء بأن هذه األسرة تمثل

ـصـرى بـأكـمـله فى حـ الـشـعـب ا
تـمـثل "زنوبـة" احلـكـومة الـتى تـتـحكم
فى مـقـدرات هذا الـشعب.. وال يـترك
الـكـاتب للـمـتلـقى اسـتخالص الـداللة
من خـالل تـــدفق األحــــداث ولـــكـــنه
ـباشـرة فى طرح دالالته يـلجـأ إلى ا
فـيستخدم كلـمة الشعب فى أكثر من
مـــوضع لإلشـــارة لألســرة وتـــقــرر
"زنـوبــة" صـراحـة أنــهـا تـتـولى وزارة
ـالية والـتمـوين وتتحـكم فى الشعب ا
األســـــــــــرة  – مـن خالل هــــــاتــــــ

. عـلى أن "زنــوبـة" تـسىء الـوظــيـفـتــ
اسـتـخــدام سـلـطـاتـهـا وتــنـفق مـعـظم
ـشــعـوذ (الــشـيخ دخل األســرة عـلـى ا

سـمحـان) وال تـقدم لـهم من الـطـعام سـوى الفـول الـنابت
ـا يدفع الـشعب إلى الـتمرد وتـنحـية "زنـوبة" عن احلكم
ـا كانت ـبروك.. وتـأتى النـتـيجـة أسوأ  وإسـناد احلـكم 
عـليه فمبروك ينـفق دخل األسرة على استئـجار مجموعة
من الـعـاطـل لـيـهـتـفـوا بـحـياته فـى مظـاهـرة هـزلـيـة كـما
يـشتـرى مجمـوعة من نـظارات الـشمس لـيحقـق حلمه فى
الـزعامـة وفى اقـتـناء الـنـظـارات الشـمـسيـة. ولـعل الـكاتب
صـير الشعـوب عندمـا تولى علـيها الـطبقة أراد اإليـحاء 
الـدنيا فما أن يصل هؤالء إلى سدة احلكم حتى يتطلعوا
إلى الـزعامة الكاذبة وحتـقيق طموحاتـهم الشخصية دون
االلـتـفـات إلى مـصـلحـة شـعـوبـهم وإن كـانت الـداللـة هـنا
مـلتـبـسة فـاحلـاكم الـقد لم يـكن يـنـتمى إلى طـبـقة عـلـيا
كن اعـتـبار الـتحـول انـتقـاالً من طبـقـة حاكـمة إلى حـتى 

أخـرى. وإزاء فشـل احلاكم اجلـديد تـقـرر األسرة الـعودة
إلى حـاكـمـهــا الـقـد فـتـقـبل "زنــوبـة" لـتـعـود األمـور إلى

سيرتها األولى.
وهــنـاك خط درامى  – إن جــاز الـتـعــبـيـر  – يـوازى خط
ـانيـفاتورة "مـصطـفى" الشـاب الذى ورث عن أبـيه محل ا
ولـكنه يـرفض االستـمـرار فى إدارته ويبـيعه لـلخـواجة فى
إشــارة واضــحـــة إلى قــضـــيــة مــطـــروحــة عـــلى الــواقع
صـرى بإحلاح وهى قـضيـة اخلصـخصة.. الـسيـاسى ا
ـيـة ورغم مـعـارضــة خـاله فى مـونــولـوج مـبـاشـر عـن الـوطـن
وضـرورة االنتماء إال أن "مصـطفى" يصر عـلى موقفه بعد
ـلـد الـذى ال يـرتبـط معـه بأى رابط أن فـقـد انـتـماءه لـهـذا الـب
فـأخـوه يـعـيش فى فـرنـسـا وال يـهـتم إال بـاإليـراد الـشـهـرى
لـلمحل وأخته تزوجت بالفيوم وانقطعت صلته بها.. ويغرق
ـاريه ـبـ ـتــراب تــدفــعه إلى كـ ـالــة من االغـ "مــصــطــفى" فى حـ
اذج اغتراب ا يتـيح الفرصة لـعرض  الـراقصة "لبيـبة" 
صرى مـن أصدقاء "مـحسن" فـهنـاك فؤاد الذى الـشبـاب ا
تطرف هـجر الدنيا وهام فى احلب اإللهى وهناك الشاب ا
الـذى يقرر اغـتيال أحـد الباشـوات جملرد الشك فى وطـنيته
دون وجـود أى دليل وهـناك مـدمنـو احلشـيش والغـارقون
ـة مع بـنات الـهـوى.. ويـتوه مـحـسن ب ـلـذات احلسـي فى ا

هؤالء فهو ال ينتمى ألى منهم.
ن فـيهم أمـا سنـية فـهى فـتاة أحالم كل رجـال األسرة 
راهق.. ومن الغريب أن يوحى احلوار "مـحسن" التلميذ ا
بـأن سنية تبادله احلب وفجـأة ودون أية مقدمات جندها
غـارقـة فى حب "مصـطـفى" دون أى مشـهـد تمـهـيدى بل
نـتـعـرف عـلى عالقـتـهـمـا من خالل أغـنـيـة يـتـبـادالن فـيـها
تزمت مـشاعر احلب ثم يـخطـبها "مـصطـفى" من أبيهـا ا
الـذى ال يسمح بالزغـاريد وال يسمح بجـلوس "مصطفى"
مع خـطيبته بل إنه يطلب من خـطيب ابنته أال يضع خا

اخلـطــوبــة فى يـدهــا بـنــفــسه ولـكن مـن خالل والـدتــهـا.
ـجـرد إعالن اخلـطــبـة تـتـبـدل أحـوال األسـرة فـزنـوبـة و
ـفتش تـفقـد "مـصـطفى" إلى األبـد كـمـا ينـهـار "عبـده" و"ا
سـليم" والتـلميـذ "محسن" بـعد ضيـاع حلمهـم فى سنية..
هــذا مــا نــعـــرفه ســردًا من حـــوار "حــنــفـى" مع الــشــيخ
سمحان وال يتابع الكاتب هذا اخلط فقد نقلنا فجأة إلى
مـشــهـد يــتـجــمع فـيـه سـكــان الـشـارع  – دون مــبـرر –
ــكــان قــوة من الــشــرطــة جــاءت لـلــبــحث عن لـتــقــتــحم ا
ـفتش مـنـشورات خـطـيـرة يتـضح أن من يـحـمـلهـا هـو "ا
نـشورات سـلـيم" إال أن كل سكـان الـشارع يـدعـون أن ا
ـفاجئ تـخصـهم فى إشـارة واضحـة إلى عـودة الوعى ا
ـسرحـية بـأغنـية ـصرى بـأكمـله لـتنـتهى ا جـداً للـشعب ا

مكنة حلياة أفضل. متفائلة تطرح احللول ا
ـسرحـية جتـرى وفق هذا وال تـعتـقد عـزيزى الـقار أن ا
ـلــمـته مـن مـجــمـوعــة الـلــوحـات الـســيـاق الــذى حـاولـت 
ـتنافـرة التى يـحمـلها سـياق الـعرض نفـسه فمـا يجرى ا
سـرح شىء آخر.. فـقد تـدخل شخـصيـة لتـتحدث عـلى ا
عن نـفـسـهــا وقـد تـدخل شـخـصـيــتـان لـيـتـبـادال احلـوار
ارتـكازًا على شبكة عالقات لم تتـضح بعد للمشاهد وقد
تـتجمـع شخصـيات فجـأة دون مبرر أو
ـبرر شكلى مقحم على خط الفعل..
لـقد اختار الـكاتب أن يقدم مـسرحيته
من خالل بـنـاء تــقـلـيـدى يـعـتـمـد عـلى
خط فـعل متصل بجانـب أفعال ثانوية
تـصل هذا تـغذى الـفـعل الرئـيـسى ا
ـا يـدفـعـنـا إلى تـلـقى هـو اخـتـيـاره 
الـعرض وفقًا لهذا البناء لكن النتيجة
جــاءت لـتــحــمل كل أخــطـاء احملــاولـة
تشظية األولى فى الـبناء فاللوحـات ا
ــعـنـى داللــيـًا أو لم تــسع إلـى خـلـق ا
حـتى إلى التأثـير الوجدانى من خالل
تـتـابع مـقـصـود ُيكـسب خـلـخـلـة الـبـناء
سرحة تـأثيرًا حـسيًا.. مجـرد محاولـة 
تلك ألدوات الـدراما بـذات القدر الـرواية من كـاتب غيـر 
الـذى امـتــلك فـيه الــقـدرة عـلـى كـتـابــة شـعـر غــنـائى بـالغ
قـدرة الـفنـية الـتأثـيـر فال أستـطـيع أن أخفى انـبـهارى بـا
الـفائـقة جلـمال بـخيت كـشاعـر غنائـى جمعـت كلمـاته ب
قـوة التعبير وجماليات النغم اللفظى لكن الكتابة للمسرح
ـسرح  – كـمـا هو مـعروف – شىء آخـر فـاألغنـية فى ا
ال تـكون مقصودة فى ذاتها بقدر مـا هى ملتحمة بالدراما
الـتـحـامـًا عــضـويـًا مـتـمـاسـكــاً.. وفى تـقـديـرى أن مـعـظم
األغـانى لم حتمل هـذه الشروط بـاستثـناء األغـنية الـرائعة
(بـيع يا عم) الـتى أعقـبت بيع "مـصطـفى" حملل والده. أما
مـعظم األغانى فقد ارتبـطت ارتباطاً تعسـفيا بالدراما من
ذلك أن يـقـول شـخص آلخـر: (غـنى لـنـا أغـنـيـة) أو تـأتى
ناسـبة فرح شعـبى أو تواجد فى كباريه... إلى األغـنية 

آخره من وسائل اإلقحام.
شاهد ال نعلم ارتباطها سرحية مجموعة من ا وتـقفز إلى ا
ـوضـوع من ذلك فـرح الـيـهـودى الـذى انـقـلب إلى مـأ بـا
س الـراقصـة للـعـروس وهو األمـر الـذى يسـتدعى جملـرد 
سهـا األغراب األجنـاس من غير الـيهود تـطهرهـا بعـد أن 
ولـقـاء الـشـيـخ مـجـاهـد الـضـريـر بــُسـلم األسـرة الـراقـصـة
الـكفـيـفة هـذا فضـًال عن مشـاهـد تقـليـد الـفنـانـ والنـكات
ـة ظـله الـتى ـبـروك أو عـزب شــو بـخـفـ الـتى تــولى أمـرهـا مـ

شاهد. أنستنا إلى حد كبير مبررات إقحام مثل هذه ا
ـاضى لتـوصيف لـقد سـعى الـكاتب إلى اسـتـعارة عـالم ا
ـتأزمة ولـكن سعيه ـشكالته ا الـواقع والبحـث عن حلول 
تلك أدوات الـدراما أيًا لم يـكن محـمودًا ببـساطة ألنـه ال 
كـانت هذه األدوات تقـليـدية أو حداثـية أو مـا بعد حـداثية
ومن هـنا حاول حتميل مقـوالته على ما وجده من مشاهد
قوالت وعندما ال يجد روائـية تصور إمكان حملها لتلك ا
بـاشر الذى غلب عـلى معظم أجزاء يـلجأ إلى التـصريح ا
الـعـرض إلى ذلك احلـد الذى جـعـله يـسـتدعى شـخـصـية
قوالته صراحة وليته تـوفيق احلكيم نفسه مرت ليلقى 
رة األولى لم يـستـدعه ألنه ببـساطـة لم يقل شـيئـًا ففى ا
قـولة "بالـروح بالدم نـفديك يا فالن" يـعلن احلكـيم رفضه 
مـعـتـبـرا إيـاهـا مـظـهـرًا من مـظـاهـر التـخـلـف السـيـاسى
رة فـاألفراد هم الذين يفـتدون الشعـوب ال العكس. وفى ا
الـثانية يظهر احلـكيم ليعلن تضـامنه مع رأى سنية القائل
ـلـهم الـذى بـضـرورة الـتــخـلى عن حـلم الـزعــيم األوحـد ا
تـعـلق علـيه الـشعـوب كل آمـالـها. والـسـؤال اآلن: هل هذه
ظاهرات فى هى الـقضايا التى تشغلنا اآلن? هل تخرج ا
مـصر لتهـتف ألى زعيم? هل سؤال الزعـيم الواحد مازال
مـطروًحا? أم أن اإلفالس يجعلنـا نستعير قضـايا ستينية
ـصرية فـى حقبـة زمنـية فـائتة عـبر عنـها كـتاب الـدراما ا
ـفارقـات الطريـفة أن جـمال بـخيت الـكاتب الدرامى ومن ا
يـتنـاقض مع جمـال بخيت الـشاعـر الغـنائى فـاألول يعلن
رأيه صـراحة فى قـضيـة الـبطل اخملـلص والثـانى يخـتتم

مسرحيته بأغنية يقول مقطعها األخير: 
(عـشـان نـعـيش نـحــلم ونـنـول والـعـ تـشـوف وإيـديـنـا
ـحى ـحى األلم  ـكن عـايـزه رسـول  تـطـول (األرض 

الطغيان )
ولـعل اإلجابة عـلى سؤال صديـقى الشريـر الذى بدأت به
ـقـال تقـضى بـضرورة الـبـحث عن كـاتب مسـرحى ُيـعد ا
الـروايـة للـمـسـرح ثم يـأتى شـاعـر غنـائى لـيـكـتب كـلـمات
األغـانى وأقول لصـديقى بنفس لـغته: نعم.. فـيه كتير فى

مصر بيعرفوا يكتبوا مسرح.. ولكن......
ورغم كل مـا آخذه على البناء النصى فإن العرض جدير
ـشـاهــدة أكـثـر من مـرة وهـذا مـا فــعـلـته ونـصـحت به بـا
الـكثيرين فيـا لها من متعـة أن حتلق مع أحلان الشريعى
ــاضــويـة إلى فــضــاءات رحـبــة جــمــعت بــ اإلحــاالت ا
ـعـاصـرة وفى كلـتـا احلالـتـ كـانت أحلانه ـوسـيقى ا وا
كـعادته جتمع ب التعبير والـتطريب وتلقى هذه التجربة
مـسئولية ضـخمة على الرائع عـلى احلجار الذى أرى فيه
سرح الغنائى إلى واقع احلركة األمل القريب الستعادة ا
ـسـرحـيـة فى مـصـر بـصـوته الـقـوى الـشـجى احلـنـون ا
ويـالـيــته غـنى غــنـاًء حـيــًا بـدًال من االسـتــعـانـة بــالـصـوت
ـسـجـل عـلى أنه لم يـحـرم جــمـهـوره من صـوته احلى ا
فـجاءت جـمله الـغنـائيـة احليـة لتـضفى عـلى العـرض بهاًء
تـمـنـيت لــو امـتـد عـلى مـدار الــعـرض بـأكـمـله.. وشـاركت
"هـدى عـمـار" بــصـوتـهـا الـدافئ فى إشــاعـة الـبـهـجـة فى
ـفـاجـأة احلـقيـقـيـة فـتـمثـلت فى شـاهـدين أمـا ا نـفـوس ا
الـواعد "أحـمد عـلى احلـجار" الـذى توارث عن أبـيه وجده
ـطـرب الـنـاجح ومن الالفت لـلـنـظـر ظـهور كل مـقـومـات ا
ستقلة ولوال اقتراب مالمحه من أبيه شـخصيته الفنية ا

ا أدركنا أنه من عائلة احلجار. ولوال اسمه الفنى 
ولم تـستـأثـر األغانى وحـدهـا بعـنـاصر الـنـجاح فى الـعرض
ـة وخـفـة ظل ـة الـتـى أكـدت مـوهـبـ ـي ـيـديـا الـراقـ فـهـنــاك الـكـومـ
ـلـمـا ـيـد طــرابـيـك" فـكـ وحـضــور "مـحــمـود عــزب" . أمـا "سـعـ
ـيًا أصـابـنى اكـتئـاب حـاد لعـدم مـقدرتى شـاهدت لـه عمًال فـن
ـمـثل ـاذا ال يــحـتل هـذا ا ـة عن سـؤال سـاذج: " عـلى اإلجـابـ
سرح العربى?" الـعبقرى مقعده على قمة هـرم الكوميديا فى ا
ـلـ فـقـد حـاولـوا  – بـدرجــات مـتـفـاوتـة من ـمـث أمـا مـعـظـم ا
اط لشخصيات لم يتح لها الكاتب سوى اإلجـادة - تقد أ
تـشـدد" فاطـمة مـساحـة الـنمط: "أمـان محـيي الـدين.. األب ا
ـدرس الـكـاشف.. الـفـتـاة الـعـانس" "مـحـمـد عـبـد الـرازق.. ا

ان الشرقاوى.. الراقصة الالهية". التقليدى" "إ
وكـما بدأت بسؤال أختتم مالحظاتى بسـؤال لعلنا مللنا منه:
صـرى? لـعل هذا سـرح ا ـسرح الـغـنائى إلـى ا مـتى يـعود ا
ـا يكـمـلـهـا وجـود كاتب ـثل محـاولـة مـحـمـودة ر الـعـرض 
مـسرحى يتـخصص فى هـذا اللون وفى تـقديرى أن الـلجوء
ـلـون ـًا لــهــذا الـ ـة بــحــجم "عــودة الــروح" لم يــكن مــوفـقـ لـروايـ
ـسرحى الـذى يتـطلب حـبكـة بسـيطـة ال حتمل ذلك الـتعـقيد ا
الـذى حتمله رواية احلكيم ولعل الـعودة لألعمال األدبية التى
اعـتمدت عليها أوبريتات سيد درويش تؤكد وجهة نظرى فيما

يصلح لألعمال الغنائية. 

ن احلـكيـم من كتـابة نـص مسـرحى يتـنـاول عدة مـقـتطـفات من  > انتـهى الـكاتب الـصحـفى أ
قرر أن يقوم بإخراجه وسيقار الراحل «بـليغ حمدى» العمل باسم «شهـيد الفن» ومن ا حياة ا
ه عـلى أن يـبـدأ بـروڤـاته بـعـد االنـتـهـاء من تـصـويـر حـلـقات مـحـمـد فاضـل الذى حتـمس لـتـقـد

سلسل التليفزيونى «ليل الثعالب». ا

هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?هوه مافيش حد فى مصر بيعرف يكتب مسرح?
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مثل الذى حرم نفسه من متعةاالكتشاف عادل إمام ا
نطقة اآلمنة واكتفى بالبقاء  فى ا

Illusion  
Dramatec

ن اخلشاب < د.  أ
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ـعتاد – بال كراهـية لـلمرأة ـسرحـية  – على غـير ا كتب أوجـست ستـرندبـرج هذه ا
ـنا مـحلـقة بـ السحب عا وبال دوافع انـتقـامية مـنهـا. البـطلـة التى عـاشت عمـرها كله خـارج 
البيضاء الـبعيدة تسافـر إلى األرض تأتى وهى حتمل معها كل ألـوان التفاؤل فى أن جتد على
ـة اإلله أنــدرا.. كـان من األولى أن يــطـلق ـا مـا يــشـرح صــدرهـا ... إنــهـا أجنــز ابـنـ ظـهــر كـوكــبـنـ
سـرحـية اسم الـكابـوس ولـيس احللم; فـمـا عاشـته أجنز – هذه الـفتاة سـترنـدبرج عـلى هـذه ا
البريئة – حرى بنا أن نسميه كابوسًا مرعباً. هذا الـكابوس تمثل فيما شاهدته هذه الفتاة التى
جاءت إلى األرض وهى حتمل فى إحدى يـديها براءتـها وحتمل فى اليـد األخرى أمالً بأن تمتع
وتهـا على ظهر هذا ينـتهى  ـة يعيشـها أهل األرض ... لكن األمر  عينيـها وأذنيهـا بحياة كر
ادى ألجنـز كان جتـسـيدًا أكـيدًا ـوت ا الـكوكب ... مـاتت من فـرط ما ألم بـها من أحـزان ..... إن ا

وت كل معانى اخليروالبراءة على وجه هذا الكوكب  عنوى وبالتالى  وتها ا

أحمد إسماعيل عبد الباقى
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يـزانـية وعـلى الـعرض وعـلى تـاريخـها ولن ا
نقـبل األعذار فقد شبعنا يـا تستعدل شغلها
وهى قــادرة واحلــمـد لــله الـدكــتـورة مــاجـدة

مش محتاجة يا حتترم تاريخها.
محمد أبو احلسن بيشرح بيولوجى
ثل فى دوره أمـا عن التمثيل فقـد اجتهد كل 
ــكــتـوب أصـًال وعــلى رأســهم الــفــنـان غــيــر ا
(مـحمد أبو احلسن) وكـانت مشاركته فى هذا
ــثـابــة رافـعــة له. فـحب األطــفـال له الــعـرض 
وخبـرته فى التعامل معهم ال ينكره جاحد ولم
يــســعــفه الــنص وال الــدور لــكى يــقـدم كـل مـا
لــديه.. فـالــنص أفـقـى غـيـر مــسـتــوف ونـاقص
مـعــلـومـاته بل ومــغـلـوطــة فـحـاول مــحـمـد أبـو
احلــسـن أن يــســـد هــذه الـــثــغـــرات فــوقع فى
أخطـاء عـلمـيـة بـيولـوجـية مـثل اجلـيش األسود
ــثــابـة الــذى يــحــمل الــشــر ورغم ذلك كــان 
نــسـمـة هــواء رطـبــة فى قـيظ أغــسـطس احلـار
مثـل فالنص عـلى اجلميع وخاصـة زمالئه ا
أضـاع عــلـيـنــا مـتــعـة كـان اجلــمـيع شــغـوفـ

ومتشوق لفنان محبوب.
ؤلف فقد أما مرزوق (الفنان محمود عامر) ا
كان عـليه االقتـصاد كمـمثل فكـثرة التدخالت
ــنــاسـبــة وبــدون مـنــاســبـة مع احلــيـوانــات 
أضـاعت فـيه الـكـثـيـر من الـتـركيـز فى دوره..
أيـضــا كـانت األزيــاء مـفــتـاحــًا لـلــشـخــصـيـة

أضاعه.
ـؤلف - وهــذا يـقـودنـا إلـى نـقـطـة أســاسـيـة ا
ـمــثل فى هــذا الــعـرض ــمــثل اخملــرج - ا ا
أقـولها بصراحة. واجلـميع أصدقاء منذ ردح
ــثــلـ من الــزمــان بــصــراحــة مش نــقـص 
ـسـألة مش ومسـرح الـطـفل مـلىء بـفـنـانـيه وا
مكـافآت يا جـماعة أو مـا اشتغـلتش من مدة
ؤلف لـو جـلس فى الصـالـة ورأى ما كـتبه فـا
يتـحول لـعالم حى كـان سيـمأل هذه الـثغرات
وكـذلك اخملرج لـو تـفـرغ وتأمل مـا قـدمه كان

ال شك سيضيف ولديه الكثير ليضيفه.
وكان اكـتشـاف هذا العـرض البـغبغـان (تامر
الكـاشف) والـقرد (أحـمد عـثمـان) جلديـتهـما

وأضافا على دوريهما.
ولم يـظهر الـنص إمكـانيـات (حمـدى العربى)
الـــذى لـــعب دور األســـد وتـــلـــقـــائــيـــته وحـــبه
لألطــفـال وظـهــر وعـيه كـمــمـثل بــالـدور عـنـد

التحول من أسد لقطة فكان جميالً وبديعا.
أيــضـا لم يــســعف الــدور ظـهــور إمــكـانــيـات
(أحمـد عبـد الرحـمن) الـذى جسـد شخـصية
احلمـار و(حمزة خـاطر) الكـوميديـان اجلميل
لم تــســـعــفه مــســاحــة الــعـــصــفــور لــتــظــهــر
إمــكـانـيـاته واجـتـهــد (مـايـكل نـاجى) حـسب
إمـكانـياته ودوره فى الـفـيل وإن عاب اجلـميع
بـعـد الـتــحـول لم يـتـحـولـوا مع شـخـصـيـاتـهم
اجلديـدة بـعـد فشـل التـجـربـة ما عـدا حـمدى
الــعـربى كــمـا ذكــرت أيـضــا عـدم اســتـغالل
ـسـرح طـوال الـوقت ـوجـود فى ا ـسـتـوى ا ا
من اخملـــرج أمــا اإلضــاءة وظـــفــهــا اخملــرج

حسب النص.
تبقى مشكلة الدعاية

فعـرض أسعـد سعـيد فى العـالم ينـتمى حـكمًا
بغـياب الدعايـة عنه إلى العروض الـسرية حتى
اليـوم السادس عشر من العرض وفى النهاية
أعــدل صـحــيـفــة الـدعـوى فـى الـقــضـيـة 2007
ألسعـد سـعيـد فى الـعالم والـتـهم التى أثـارها
ـوقـرة بـتـهـمة وقـام بـالـدفـاع عـنـهـا مع هـيـئـته ا
االستـخفاف بـعقول األطـفال فى العـام السابع
ـيالدى من األلفية الثـانية وأحول صفتى من ا

شاهد ومشاهد إلى مدع عام كناقد.

وهل يــتــسق كالم د. أســعــد ســعــيــد الـعــالم
عنـدمـا يـخـاطـب مـساعـده مـرزوق بـعـد فـشل

التجربة وهو يغنى.
«د. أسعد :

بطل تخاريف وفوق
وبالش شعل الهبل
وقولى إيه جرالك

وجاوبنى بالعجل».
هل هــذا مــا يــســـمــعه أبــنــاؤنـــا فى الــقــومى

لألطفال (الهبل والعجل ورحرح وفنجل)
وفى أغنية اخلتام :

«اخلير على طول جوانا
واحلق تملى معانا
والشر اللى مخوفنا
هنواجه بكل قوانا
والظلم عمره قصير
والشر تملى صغير

احكموا انتوا أنا صبرت عليه..»
ــا الـشـر صـغـيـر والـظــلم عـمـره قـصـيـر فـطـا
فــلــمــاذا نــواجه بــكل قــوانــا أو بــربع قــوانــا
فرده يا محمد حسنى توفيق إذا فسينتهى 
كـــــان تــــــصــــــورك هــــــذا عن الــــــشــــــر وكل
اسـتــعـراضـاته جنــد فـيـهـا الــتـوفـيق وتــلـفـيق
الكـالم على القـافيـة لتصل إلى الـركاكـة كما
فى اسـتـعــراض هـرج ومـرج احلــيـوانـات مع

مرزوق بعد حتولهم.
وسيقى األحلان وا

مع هـذه الكلمات كـيف تصنع أحلان وأغان?!
قــام الــبـطل وائـل عـوض بــذلك لــكن لم تــعـلق
جـمـلـة حلنـيـة أو كـلـمة مـلـحـنـة أو مغـنـاة عـند
ـا وافق األطــفـال أو لـديـنــا فـقـد ظـلم نــفـسه 
علـى هذه الكلـمات ومن قـبله مسـئول العرض

األول اخملرج.
االستعراضات

رأيــنــا مــثل هــذه اجلــمل وقــدمـتــهــا من قــبل
د.مــاجـــدة عـــز فى عـــروض كـــثـــيـــرة وكــان
االستـسهال بـاديًا واالستـعجال ظـاهرًا وهما
الــســمــتــان الـلــتــان خــرجـنــا بــهــمــا من هـذه
ـصـمـمـة: نحن االستـعـراضـات فـلم تـسأل ا
ــــــاذا? ومـــــا دورنــــــا فى ـــــاذا أو  نـــــقــــــوم 
ــسـرحــيـة? لــو سـألـت ألجـابــوهـا ولــقـدمت; ا
ولديـها الكثير ولغطت ثغرات النص والله لو
عهد قدم ما قدمته لفصل مشيعًا طالب فـى ا
لـيس بالورود طبعًا.. اسم د. ماجدة عز يرفع
أى عــرض لـكن احلـقــيـقـة كــانت عـبــئـا عـلى 

برقع القوس
(الواجهة)
Teaser
يـــــطـــــلق عـــــلـــــيه
ــــســــرحــــيــــون ا
ـــــــصـــــــريــــــون ا
الكـلمـة اإليطـالية
– Ar- أرلـكــيـنـو"
lecchino"
قصـود بذلك: وا
ــرفـوع الـبــرقع ا
فـــوق الـــســـتــارة
متد األماميـة وا
امــتــدادًا أفــقــيًــا
خــــلف الــــقــــوس
سرحى ومهمة ا
هـذا الــبـرقع أن
يـــحـــجب ســـقف
ــــــــســــــــرح عن ا
عـيــون الـنــظـارة
مــثــلـمــا يــحــجب
الدرعان جانبيه.
وفى الــــــــعــــــــادة
يـــــصـــــنع بـــــرقع
الـــــــــقـــــــــوس أو
الـــــواجـــــهـــــة من
نـــــفس قـــــمـــــاش
الـــــــــســـــــــتــــــــارة
األمــــــــامــــــــيــــــــة

ويثبت – غالـباً –
عــــلى عــــارضــــة
ـكن خـفـضـها
أو رفـعـهـا تـبـعًـا

للحاجة.
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"يوج أونـيل" ... يانك هو قـائد فقـير يلـقى بالفحم فى
وجـودة فى بطن السفينـة التى تقل األغنياء كى األفران ا
يـتـنزهـون حـول الـعـالم ... وإذا كـان الـفـقـراء فى كـابوس
سترنـدبرج لديهم من الوعى الـطبقى ما يجـعلهم يدركون
مـكانـهم من الـسـلم االجتـمـاعى حـتى لـو لم يعـمـلـوا على
تغـيـيـر مكـانـهم من هـذا السـلم فـإن يـانك يؤمن بـأصـالة
طـبقـته وأهميـتهـا فى نظـر أهل الطـبقـات العـليـا. ومن هنا
فـهـو ال يـسـعى لـتـغـيـيـر وضـعه الـطـبقـى وبـالتـالـى تعـظم
صـدمـته حـال مـعـرفته بـحـقـيـقة حـجـمه فى نـظـر اآلنـسة
مـلـدرد دوجالس ابـنة رئـيس احتـاد صـناعـات الـصلب;
فـهى تـرى أنه ال يعـدو قـرداًَ  كثـيف الـشـعر وال أهـمـية له
ائـة من صنفه ـكن استبـداله  على اإلطالق فـإن مات 
ـة الـشــوارع .... ونــعـود إلـى حـلم ـفـ ـتـراكم عــلى أرصـ ـ ا
ـتـنــاقض فى ـتــرنــدبـرج ومــاتس الــذى يــؤكــد عــلى الـ سـ
الـصـورة بـ الـطـبقـتـ فـيـجعـل أحد احلـمـالـ الـسود
ـسرح جـيئـة وذهابـًا وهو يـحمل عـلى ظهـره كرة يـقطع ا
مضيـئة كبيرة وكـأن لسان حاله  يقـول إن  هموم الفقراء
على ظهـر األرض كبيـرة واضحة جـلية والـفقراء األجراء
وحـدهم هم الـذين يحـملـون مـعانـاتـهم وال رحمـة فى قلب

ال ...  أهل ا
ـسـيـحـي ـسـلـمـ وا ـثـلـو الـعـالم فـيـمـا بـ ا يـجتـمع 
ـلــحـدين ..... لــقـد حــاول الـعــرض أن يـطـرح والـيــهـود وا
تسـبب فيـما آل إليه حـال العالم من السؤال الـبسـيط عن ا
ـثـلى األديان من خالل خـراب .... فـطـرح السـؤال عـلى 
مالبـسهـم اخلاصـة بـهم ... كـلـهم مـجـتـمـعـون خـلف باب
مـغــلق ... يـنــاقـشــون قـرارا بـفــتح الـبــاب ... فـيــخـتــلـفـون
فاجأة ويتشاجرون وينتهى األمر بهم إلى فتح الباب .. وا
.. ال يـوجـد شىء عــلى اإلطالق خـلف الـبـاب ... وال يـتـرك
ذيع شهد بال تشخيص للمشكلة فيخرج علينا ا اخملرج ا
طـحون لـيعلق فى الـذى يجـرى حوارات تلـيفـزيونيـة مع ا
الـنهـاية عـلى هـذا التـنـاقض الرهـيب ب طـبـقتـ .. واحدة
تعيـش وترى مسـتقـبًال مشرقـًا وأخرى تـموت وال ترى إال
تـراب القـبـور وال تـتـوغل إال فى وحل الـبرك فـيـأتى تـعـلـيقه
اخلتامى - عـلى موسيـقى غربيـة - يحمل الـغرب مسـؤلية
ما وقع فى الـعالم من أحداث وهو ما يحمد للمخرج حيث

إنه واحد من أهل الغرب.       
النهاية

ـشـهد بـاحلـروب والـقنـابل وصـوت اإلسـعاف ويـنتـهى ا
ستشفى على نفس السرير وتصاب أجنـز لتذهب إلى ا
الذى كانت تـرقد علـيه السيدة الـعجوز فى بـداية العرض
ـانت وتــرتــدى نــفس اجلــورب الـواسـع الــطـويـل الـذى كـ
ـصـير الـذى يجـمـعهـما تـرتديه الـعجـوز ... دلـيل وحدة ا
ـوت. ويدخل الزوج وهو يحمل طفله ويلقى به على وهو ا
وت. سـريرهـا طـالبـًا مـنهـا أن تـرعاه وهى عـلى فـراش ا
ـسـئـوليـة ... لـلـمـرة األولى يـستـبـد الـيأس تـشـعـر بثـقل ا
كننا أن نالحظ ندمها على قرار هذه الزيارة بأجنز .. و
لكوكب األرض ...   فتحمل الطفل وحتتضنه فى مشهد
يـتجـمد وقـتاً طـويالً على مـوسـيقى تـغلـفهـا روح السـحر
واحلـلم والـغـيـبـيـات .... هى مـوسيـقـى تأخـذك إلى عـالم

ميتافيزيقى يتخفى بعيدًا فيما وراء الغيب.
 ملحوظة : كتبت فى بامفليت العرض .. أنه يوجد دخان
ـرضى االمتنـاع عن احلضـور حرصًا فى العـرض وعلى ا
ــســرحــيـون عــلى سالمــتــهم ... إلى هــذا احلــد يــحــتـرم ا
قابل ال تـسمع همسـة فى صالة العرض جمهـورهم .. فى ا
طوال السـاعات الثالث التى  تتخللها االستراحة ..... شعور

متبادل باالحترام  نرجوا أن يسود فى مسارحنا.

ـالــيه فى حــومــهن حـول ـبـ والــصـورة.... وراقــصــات ال
وت عـربـات اليـد الـتى تتـدلى مـنـها اجلـثث فى حـوار ا
وت .... أجنز وسط هذه واحليـاة عمقت إالحسـاس با
األجـواء تـتمـنى أن تـصحـو من هـذا الكـابـوس اخمليف

الذى اكتفى سترندبرج بتسميته حلمًا.
التفاوت الطبقى على شط البحر

ـشـرقـة عـلى عـلى شــاطئ الـبـحـر تــضـفى الـشـمـس ا
يـاه التى تـتراقص ـكان بـهجـة وروعة تـنـعكس عـلى ا ا
تشمسون بيوتًا لتداعب حـبات الرمل التى يبنى منهـا ا
ـيـر ... فى مــقـدمـة ــوج الـصـغـ ـا يـهـدمــهـا ا ســرعـان مـ
ـلـقـون عـلى ـا يـسـت ـي ـسـرح نـشـاهـد أهل الـطـبـقـة الـعـل ا
كـراسى الـبحـر وهم يتـابـعون مـا يجـرى فى الـعالم من
ـيـر أن تـدرك رغــد الـعـيش أحــداث... ولـيس من الــعـسـ
ـتـى ال تــفـارق ـامــات الـ ـتــسـ ـنــعــمــون به من االبـ الــذى يـ
وجوهـهم .. ومن نشاطـهم احلركى ... وفى الوقت ذاته
ــكــنك أن تــدرك بــسـهــولــة أنــهم ال يــشــعــرون بـأهل
عذب فى األرض وهم الذين وضعهم الطبقات الدنيا ا
ــسـرح ... إنـهم عـلـى الـنـقـيض من اخملـرج فى عـمق ا
ـقــدمـة .. بـشـرتـهم سـوداء يـتـصـبب مـنـهم أصـحـاب ا
الـعرق  يـحمـلون أشـياءً كـثـيرة عـلى ظهـورهم  احملنـية
ـتـكــسـبـوا لــقـمـة ... البـد وأنـهـم يـعـانــون األمـرين كى يـ
ـيـاء ... هذه عـيـشـهم ; بل قل كى يـتـسـولـوهـا من األغـن
فارقـة يؤكدها اخملـرج من خالل كاميرات التـليفزيون ا
طحون سرح والتى تصور الـفقراء ا وجودة عـلى ا ا
عـلى الهـواء مبـاشرة فى لـقطـات بث مبـاشر يـشاهـدها
ـيـفـزيـون ـل ـت ـيـا وهم يــجـلـسـون أمـام ال أهـل الـطـبـقـة الـعـل
وضوع عـلى شاطئ الـبحر. عـلى شاشة الـتليـفزيون ا
ـيـاء عـذاب الـفـقـراء فى بـحـثهـم عن احلد يـشاهـد األغـن
ـنـهم عـلى األدنى من الــطـعـام الـذى يـسـد رمـقــهم ويـعـي
ـبـة فـاألغـنـياء ـي ـنـاظـر كـئ الـقـيـام بـعـمـلـهم .. وألن هـذه ا
سـلـيات واألطـعـمة الـشـهيـة التى يسـتـخدمـون بـعض ا
ـبـة الـتى ال ـي ـاظــر الـكـئ ـن ـلى حتـمل هـذه ا تـسـاعـدهم عـ

يتوقف التليفزيون عن بثها. 
وفى  لقطـة شديدة التأثير نـشاهد طفًال من أهل الطبقة
ـلـعب الــكـرة الــتى جتـرى بــعـيــداً ويـذهب كى ـا يـ ـي الــعـلـ
يـحضـرهـا ... وما أن يـقـترب مـنـها حـتى يـشاهـد أحد
الـفقـراء السـود وهو يـتصـبب عرقـاً فيـخاف من مـنظره
ويهرول مـفزوعًا ... صورة جمالية قائمة على التناقض
خـلقـهـا اخملرج بـعـنـاية وخـلـفت  وراءهـا حلظـة درامـية
شـديـدة التـأثيـر .... هـذه الصـورة تذكـرنى «يـانك» بطل
مـسـرحـيـة  "الـقـرد كـثــيف الـشـعـر" لـلـكـاتب األمـريـكى

ـتـوسـطه بـاب.  تـكـمن ـار يـ وارتـفــاعه حـوالى أربـعـة أمـت
الـروعـة فى تصـويـر مشـهـد واقعى يـحـدث كل يوم من
ـتــوافق مع ـلم بــحـــيث يـ ـيــاق احلـ خالل وضــعه فـى سـ
نظـومة الكلـية التى كونـها اخملرج بشـكل متناسق ... ا
فكـيف  ذلك? تـقف أجنز أعـلى الـبانـوه من اخللف ال
يظـهر إال رأسهـا ورقبتـها.... وفى األجنـاب نرى ذراعًا
نى علـى بعد خـمسة أمتـار من الرأس وعلـى اليسار
ـيـسـرى ونــفس األمـر ـافـة جنــد الـزراع الـ ـسـ بـنــفس ا
للقـدم أسفل هـذا البانـوه العمالق  ... الـروعة ليست
ـيـعــة احلــركـات ـبـ ـنـهــا فى طـ فى الــفـكــرة وحــدهـا ولــكـ
الـراقـصـة الــتى جـسـدت حـركـة أجنـز ومـعـانـاتـهـا فى
ـلك تــصـدق أن هـذا ــولـود والــتى جتـعـ ـبـيل وضع ا سـ
البـانوه الضخم هو جـسد امرأة تعانى آالم الوالدة ....
وأن حـركـة األجــزاء الـبـشـريـة (الـتى جتـسـد بـخـمـسـة
ـة ـيـة حـتـى نـصل إلى مــرحـل ـيـعـ أفـراد) هى حــركـة طـبـ
ـولــود من الـبـاب الـكـائن أسـفل الـوالدة حـيث يـخـرج ا
وسط هـذا الـبـانوه الـضـخم ويبـدأ الـطـفل فى الزحف.
ـتــرف  فى ذلك الـــطــفل الـــذى لــعـب دوره راقص مــحــ
ـرونة والـليـونة ما يـجعـلك حال مـشاهدتك جـسده من ا
ـلـفك حلــركـة عــضالته تــوقن أن هــذا اجلــســد قــابل لـ
وإعـادة الـتـركيـب ....  يزحف الـطـفل عـلى األرض بـعد
فـردات البـيـئة .... الـبسـاطة والدته و يـبـدأ فى العـبث 
فى احلـركـة تـؤدى إلى إيــهـام كـامل بـأن هـذا اجلـسـد
ـتـوه ...انــحـنــاءة اجلـسـد .. ـتـحــرك هـو لــطـفـل ولـد لـ ـ ا
ارتبـاكة احلركـة ... اإلمساك غـير احملكم بـاألشياء ....
ـنـطق احلـلم وانــحـرافـاته عن الـواقع ـا مـ ـن ـل لـقـد اسـتــقـب
وصـدقـناه ولم نـصح منه إال كى نـصـفق كثـيرًا لـلرجل
ـلـصـوا ـلــ الـذين أخـ ــمـث الـذى فـكــر وأبـدع ولــفـريق ا

فجاءت النتيجة تستحق كل التقدير.
جهنم واجلثث والتعذيب

وت تـفوح شـهـد تشـعر بـرائحـة الـتعـذيب وا فى هـذا ا
ـكـان اسـتـخدم ـتـشـرة فى كل أرجـاء ا ـن من اجلـثث ا
اخملـرج ألـوان األزرق واألحـمـر بـدرجـاتـهـمـا لإلضـاءة
ـل وعـلى أماكن ـمث بـتركـيزات مـتبـايـنة عـلى أجسـاد ا
شهد الظالل الناجتة عن تالقى  وتقاطع محددة فى ا
ـًا حلـوار النص خـطـوط اإلضـاءة أنتـجت حـوارًا موازي
ـتـويــات األداء سـاعــد عـلى االرتــفـاع ـبـاين فـى مـسـ ـتـ ال
ـواقد تـصـاعد من أبـواب ا ـشهـد. الـدخـان ا بـإيقـاع ا
واقـد صنعت نـبعـثة من أبواب هـذه ا الـبشـرية والـنار ا
ـعذب احملـترق صورة جمـاليـة تكاتـفت مع صراخ ا
ـًا على مـسـتوى الـصوت بالـنـار فخـلقـت مشـهدًا مـهـيب

سرح خـال تمامًا وبعد اإلظالم نـرى أجنز معلقة فى وا
سرح وجهها ألعلى وظهرها متجه صوب أعلى مقـدمة ا
سرح وهى تتحاور مع أبيها بخصوص النزول خشبـة ا
ـنــزول ـة بـ ـيـ ـاحــ ـتـ ـتـ ـتــهـى االفـ ـنـ إلى كــوكب األرض ... وتــ
ـه أجنـز حــتى يالمس جــســدهـا ـي ـل ـتـاجنــونى" وعـ "االسـ

األرض .. إظالم .. وتبدأ الرحلة على الفور..... 
أهم مالمح رحلة أجنز فى األرض

فى البـدايـة تـقـابل أجنـز العـديـد من الـنـماذج الـبـشـرية
ـتــكــمــال تــطــورهـا  – نــوعـًا من الـتـى مـثــلت  – مـع اسـ
الـصدمـات األولى التى حـاولت التـعامـل معـها وتـقبـلها
عـتزلـة التى تقف ـمثـلة ا عـلى أنهـا أمور عـارضة مثل ا
فى مهب الـريح وتلطمهـا أمواج احلياة بال هوادة حتى
ـرأة العجـوز التى تواجه وتـها. وكذلك ا ينتـهى األمر 
ـسـتشـفـى ويـنتـهـى األمر األمـرين عـنـد وجـودهـا فى ا
ـــثل صـــرخــة فى وجه ـا  ـ ـبـــاء  ـيـــد األطـ ـا بـ ـــوتــهــ
التوجـهات الال إنسانية التى بـدأت حتكم سلوك البشر

على كوكب األرض.
عــلى أن حــكــايــة أجنــز مع الــرجل الــذى رأت أنه األنــسب
شاركتـها حياتها - وتـطور العالقة الرومـانتيكية بـينهما على
ـسرحى - تـظل هى احلكايـة األكثر مدار مـراحل العرض ا

تأثيرًا فى رحلة أجنز ... 
فى البـداية صور اخملرج الـكريوجراف بـدايات العالقة
ـنـهمـا فى الـرومـانـسـيـة بـي
ـاغـمت ـن مــشـهـد راقص تـ
ـلــ ـثــ ـــمــ ـيـه حـــركـــة ا فــ
وسـيقى الـراقصـ مع ا
ـيــة ـالـ ـيــة عــ ـابــ ـيـ فى انــســ
ـلــة ـثـ ـ ـالــرغـم من أن  وبـ
دور أجنـز ليست راقصة
بـالدرجـة األولى فقد أدت
الرقـصات الـتى صمـمها
ـايـة فـائـقة ... اخملـرج بـعـن
ـلــمـخــرج أنه ويــحــسب لـ
استـعـان براقـصتى بـاليه
شـاهد لتـجسـيد بـعض ا
ـاهــــد الــــتى ـــــشـــ وهى ا
تتـوغل بعمق فى مـنظومة
احلـلم .... تتطـور العالقة
بـــــــ أجنـــــــز والـــــــرجل
اخملـتـار ويـصـور اخملرج
الــكــريــوجــراف مــشــهــد
شـهد إقـامة الـعالقـة اجلنـسـية بـ الزوجـ  .. هـذا ا
الذى تشعـر فيه بكل تفاصيل العملية اجلنسية بشياكة
تبتعد عن الفجاجة التى غالبًا ما تصاحب تصوير هذا
الـنـوع من احلاالت الـشعـوريـة. حركـات دائـبة ورشـاقة
بـالـغـة وتـوافـق عـال بـ احلـركـة واإلمـسـاك بـالـلـحـظـة
الـشـعـوريـة وفى ظـنى أن جـزءًا كـبـيرًا مـن الـنجـاح فى
ـشـاهد الـشبـيهـة له فى العـرض يرجع شـهد وا هـذا ا
ـلـ يـصـدقـون مـا يـقومـون به من ـمث أسـاسـًا إلى أن ا
أفعال .. ولـلمخرج بالـطبع دور كبير فى عـملية الصدق
ـلى خـلق الــفـعل ـله الـدائم عـ ـا يـتــعـلق بــعـمـ هــذه وهـو مـ
الـداخلى لـلـشـخـصـيات بـحـيث يـأتى الـفـعل اخلارجى
ـانـًا ـا يـؤمن به اجلـمـهـور إ ـًا ومن هـن ـًا مـصـدقـ ـي تـلـقـائ
كامًال حال تـلقيه لهـذا الفعل من خالل منـظومة اإليهام
الـتى يحـكمـها الـعقـد االفتـراضى ب مـقدمى الـعرض

ومتلقيه.
نعود إلـى أجنز وزوجها وتـصوير رائـع جديد لـلمخرج
الكـريوجراف أال وهو مـشهد الـوالدة  حيث تقف أجنز
ـار ـتـ ـانــوه ضـــخم عــرضه حـــوالى عــشـــرة أمـ ـلـى بـ أعـ

 اخملـرج الكـريـوجراف  Mats EK  مـاتس إيك  جـاء من
Birgit Cullborg أسـرة فـنيـة; فـأمه هى بـيـرجيت كـولـبرج
وهى السيـدة التى رفـضت الطريـقة التى اعـتاد الناس
أن يرقصـوا بها فغيرت مفهوم الرقص فى السويد ...
راقصـة حرة ... صمـمت رقصات مـسرحيات كانت 
ـنـان وبـنت; ـا". لـديـهـا ابـ ـا "مس جـولـيـ ـثـيـرة أهــمـهـمـ كـ
ـيـكـوالس وهــو راقص ومــاتس مـخــرج مـســرحـيـة نـ
ـثـًال ثم حتـــول إلى تـــصــمـــيم ـ ـلم" الـــذى بـــدأ  "حــ
سرحى. أما االبنة الرقصات وأخيرًا إلى اإلخراج ا
ـــثالت الــســويــد فى ـارلــ وهى من أهم  فــهى مــ
الوقت احلـالى ... لقـد مـاتت األم مؤخـرًا لكن األبـناء
مازالوا يحـملون لواء التغـير استكماالً لـلمسيرة التى

بدأتها أمهم.
Bente Lykke Mol-  لـهذا العرض صمم الـسينوغرافيا 
ـيــــــقى   Niko  Rohlcke وصـــــــمم ــــــوســـــ  ler ووضع ا

Barbro Forsgardh  اكياج اسكات وا ا
Rebecka Hemse, Pirre Wilkner, ـســرحـيـة قـام بـبــطـولــة ا
        .Kicki Bramberg, Malin EK, Per Mattsson ومـســرحـيـة

سرح «حلم» الـتى يخرجهـا ماتس إيك وتقـدم على ا
لكى فـى ستوكهولم ... مثلت األرضية الرحبة التى ا
مكنت مـاتس من أن يصول ويجول فيما يتميز به أال
ــسـرحـيـة مـثـلت وقت وهـو تـصــمـيم الـرقـصـات; فـا
ـتـا «الــطـريـق إلى دمـشق» ـابـتــهـا هى ومــســرحـيـ ـتـ كـ

«وسونـاتا الشبح» إرهاصات
درسـة التعبـيرية التى وضع ا
ستـرندبرج أسـاسها فى هذه
ـسـرحـيات  الـثالث دون أن ا
درسـة التـعبـيرية يعـلن اسم ا
بــــشـــــكل صـــــريح فـى هــــذا

الوقت.
ـنـــا وجــــد مـــاتس إيك  مـن هــ
ـنــشــودة فــجــاءت ـ ـالـــته ا ضـ
ـسـرحـيـة خـلـيط بـ الـبالـيه ا
واألوبـــرا والـــرقص احلـــديث
والتـمثيل الذى احتل أكثر من
 %75 من إجـمالى العرض ....

وبالـرغم من احـتـرافيـة ماتس
ـيـريـة ـه رقـصـات تــعـبـ وتـقـد
ـتـــوى من ـلـى مـــســـ ـلـى أعــ عــ
احلـس الــــدرامـى واإلتــــقــــان
ـنــظــومـة الـفــنى إال أنـه قـدم مـ

ـنـاغـمـة من حـيث األداء واحلــركـة واإليـقـاع فـيـمـا مـتـ
يـتعـلق بـباقى أجـزاء العـرض الـتى اعتـمدت أسـاسًا

على األداء التمثيلى.
سينوغرافيا العرض

ألغى اخملرج الـستائر اجلانبية واخللفية وظهرت خشبة
ــسـرح فـارغـة إال مـن بـانـوه عـمالق تــوسط اخلـشـبـة ا
ـشاهد مثـبت على عـجالت استخـدمه اخملرج فى كل ا
ثيـر للـدهشة بـعد تـعديل مـوقعه فى كل مـشهد... ومـن ا
أن هـذا البـانـوه الـواحد تـشـعـر بأنـه ديكـور جـديـد كامل
ـا من مـشـهـد آلخـر ..... سـاعـد عـلى هـذا ـالـن حـال انـتـقـ
اإلحساس الـعديد من العوامل يأتى فى مقدمتها حسن
اسـتخـدام الـزوايا ونـعـومـة االنتـقـال من مـنطـقـة ألخرى
ـسرح وأخيـرًا تغـير اجلو الـعام لإلضاءة على خشـبة ا
نـظر الـذى سـاهم فى اإلحسـاس بـاختـالف مكـونـات ا
كون الرئيـسى للمنظر كان حتى لو كـان ا جملرد تغـير ا

ثابتًا لم يتغير.
ـفـتـوحـة ـة الـعـرض والــسـتـار مـ يـدخل اجلـمــهـور قـاعـ

< جمال ياقوت
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حلم سترندبرج يتحول إلى كابوس فى ستوكهولم

تونى بلير على خشبة مسارح أدنبرة
قد يكـون طبيعـيا أن تسمع وتشـاهد تونى بلـير رئيس وزراء بريطـانيا السابق
سرح فى األوساط اإلعالمـية والسيـاسية ولكن نـادرا ما جتده فيـما يتعـلق با
.. اآلن تـقدم مسارح أدنـبرة بأستـراليا عرضـ الشخـصية الرئـيسية فـيهما
James " هـو تونى بـليـر على هـامش مـهرجـان أدنبرة يـقوم جـيمـس ديكورس
 " Duckworthبــدور تـونى بــالـعـرض األول "  " The Blair Musicalبـيــنـمـا
يــقـوم بــدور تــونى فى الــعــــرض الــثـانــى "  " Blair The Musicak نــاثـــان

Nathan Kiley " ... " كيلـــى
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يكتب من السويد

بيضاء اليمامة
 فى كباريه جمال (بريخيت) السياسى !

ـامة بـيـضـا» مـشكـلـة; عـنوانـهـا شىء يـغـاير مـحـتـواها ومـحـتـواها يـثيـر عـرض «
شــذرات من غـنــاء زخـرفـته الــراقـصـات الــعـاريـات الــكـاسـيــات وقـلـيل مـن قـلـيل من
هوامش الـدراما عـبر تـمثيل مـدوٍ بالـصراخ وديكـور فى طراز مـتداخل فـيه من اسالمتـيكى فيه
ـصــمم أن يـشـخص مـصــرنـا عـبـر عـصـور ـا  قـصـد ا ـلـوكى وجتـريــدى ومـعـمـار فـرنــسى ر
ــا هل كـان ذلـك من نـســيج الـعـرض? ال.. بــالـقــطع ال.. إالّ إذا قـلــنـا بـأن االحــتالل ـ ذاك جـيـد ـ إ

العرض  فضالت من الصور التى سُترت بصوت عبقرى فى الغناء قد استظل بظله 
صوت وليد من دماه.

جــديـــدة مـــصــطـــفى صـــفى جتــارة
الــقــمـاش قــد ضــاع مــنه االنــتــمـاء ال
صــديق وال رفــيق وال أنــيـس بــعـد أن
ـا قـد رأى بيـع البالد مـات أبـوه ذاك 
مـــســتــعـــرًا وبــورســعـــيــد بــلـــده بــلــد
الـنـضـال.. يـرود حـانـات الـبـلـد يـعـاقر
اخلــمــر يــدخـن احلــشــيش وخالعــة
الـضـحـكـات فى لـيل الـبـنـات تـصـاهر
الـغناء بـالشعارات واخلـناجر وصوت
مـخــمـور يــغـنـى: "يـا فــؤادى" ال كـمـا
غنتها (ست الكل) قالت "ال تسل أين
الـهـوى" بل "ال تسل أين احلـشيش?"
مـــثـــلـــمـــا غـــنى الـــذى غــنـى بـــفــيـــلم
(فـرنسـا.. خالـتى) ناعـقا بـلحن (أنت
ـــــــضـى اســـــــكـــــــتش ورا احلب) 
اسـكـتـش والـغـنـاء فـواصل والـرقص
خــلــفه. من هــنــا أو من هــنــاك فــقـرة
الـتـمـثــيل تـبـدأ تـيـمـة مــا بـيـنـهـا وبـ
غـيـرهـا رباط.. ظـنـنت شـاعـرنـا الذى
مـلك اإليقاع فى عرضه نبض إيقاع
ظـنــنت مــخـرج عـرضـه مـتــمـرسـًا أو
دارســـا ألبــجـــديـــة اإليـــقـــاع مــا دام
يـخـرج مـسـرحـًا فـيه غـناء فـيه رقص
وشـمـول يـدرك احلركـات والـسـكون
ومــا الـثــبــات والــتـحــريك لــديه فــنـان
ـثــلــون بـارعــون ولــهم بـاع كــبـيــر 
طــويل مـا اســتــفـاد بــهـؤالء الــعـرض
ـا قد كـان نص فى يديه وضـاع ور
أضــاعه الـفن لــيس مــبـاشــرًا مـهــمـا
ـســرح لـيس تـعــرض لــلـســيـاســة وا
مــجــمـــوعــة من االســـكــتــشــات ذات
اخلــصــائص االرجتــالــيــة بــ عــدد
مـــحـــدود من الـــتـــيـــمـــات والـــصــور
الــتـشــخــيـصــيــة والـغــنــاء والـرقص
سـرح مجرد خـليط مـتجاور ولـيس ا
من نـثر وقـفـشات وخـلفـية مـنظـرية ال
وظيفة لها سوى اإلشارة التلخيصية
سرحى نظر ا لـتداخل الطرز فى ا
حــتى ولــو كـــان الــعــرض لــونــا من

ألوان الكباريه السياسى.

أشالء الــبالد: (حـديـدنـا.. بــتـرولـنـا..
بـنــاتـنـا.. أوالدنـا.. آثــارنـا) اسـتـبـدل
ـــــام مــــــصـــــر الــــــعـــــرض هــــــديـل 
بـالشعـارات البكـاء لم يكن غناؤه ذاك
الـــــهــــــديل عــــــلى
الـــــشــــــجـــــر مع
انـــبـالج الـــضـــوء
فى صـبح النهار
الــــعــــرض دعــــوة
الــــتــــفـــــاف عــــلى
شـــعـــار لـــوقـــفـــة
بـيـضـاء ضـد ذاك
الـعـار; عـار الـذين
بــاعــوا الــبــلــد من
بـــعــد مـــا ذبــحــوا

بسيناء الولد.
وقفة حتليلية 
عــلى قــدر فــرحــتى
بـانـضـمـام الـشـاعر
سـرحى بنص من جـمال بـخيـت للـركب ا
تـأليـفه كـانت صدمـتى فلـقد تـصورت أن
يـكون بنـاؤها بأى حـال ينتـمى إلى الدراما
لحمية أو تدثرت بدثار الـتى شقت طريق ا
أتـباع أرسطو أو ارتدت معطف بيسكاتور
ـتـــر فـــايس ـيـــ أو تـــوشـــحت بــــوشـــاح بــ
والـتسجيل لتحـرض الناس على احلكام
أو تـخـلق الـوعى لـديـهم.. لـكن بـلـغـة الفن
ـاقـشـات فى بـرامج ـســرح ال مـثل مـنـ وا
ى مـن قـطــر.. لــكن ومـا ـاء الــعـو ـفـضـ الـ
أشــد صــدمــتـى فــلــيس فى الــعــرض
درامــــا. ال نص يــــبــــدو قــــد كــــتب بل
أغنيات وفراغات ستمأل بارجتال منه
تـمثـيل ومـنه قفـشات بـ شيخ يـرتدى
طـرطـور تـهريج يـحـادث زيـنب يـكشف
الـغــيب لـهــا تـشـتــكى مـأمــور شـرطـة
بــورسـعــيــد; أطـلق الــعــنـان خــلف كل
الـسيدات يـدعى تفـتيشـهن ظل يسعى
خـلــفـهـن فـفــصل يـنــتـهى االســكـتش
يـعــقـبه الــغـنـاء ويــدور الـرقص فى كل
الـفضـاء وينـتـهى يبـدأ االسكـتش تيـمة

ظـللت عـبر ساعـة بطـولها مـتطـلعًا إلى
احلـدث ـ يا طـول ما "جودو" انـتظر!! ـ
رقص يـتـابـعه غـنـاء ـ ال لم يـكن "عـلّى"
من غـنى ولـكـن ابنـه ـ الـصـوت صوت
شـبـابـه حـ ظـهـر ـ ومالمح احلـجـار
نـفس مالمـحه صـوت جـمـيل فـيه من
نــبـر أبــيه لــكــنه مــحض غــنــاء خــلـفه
الـرقـص اشـتـعل هـذا بــوادى عـبـقـر
وذاك فى "األرض الـــيـــبـــاب" عـــصـــر
الـكـلـيـبات اسـتـعـر أصـاب مـسـرحـنا

اخلراب!!
هـمـست مـجـالـسـتى اخلـبـيـرة قـائـلة;
وهى أسـتـاذ الـدرامـا: "اسـكـتش ورا
اســــكـــــتش أيـن هى الـــــدرامــــا? أين
ــمـثل واحلــدث? مــا بـ ــواقف وا ا
اســكـــتش وآخــر أغـــنــيـــة! والــرقص
مـشتـعل وراء األغـنيـة لو أن مـطربـنا
الـهـمـام وحـده لــكـان اسـتـمـتـاعـنـا به

أكبر". 
قــطع  احلـديث صــوته الـســكـ يـشق
سـتـر الـصبـر فى الـصـالـة لـغة األكف
عـبرت فى نشوة اإلعجـاب بالغناء.. فى
وجه من باعوا الوطن: "يا عم بيع" كان
ـاء كـالــزئـيـر ولم يــكن أبـدا هـديال ـن الـغـ
ـيـهـا ـيـمـام.. يــشـّخص الــعـرض شـبـ ـلـ ل
ـسـئول قـد تـزيا زّيه أبـيض الـشارب
والــفــودان بــيـض.. لــيس فى الــعــرض
ـام فلماذا يا تـرى أطلق الشاعر ذلك
ـيه?! لـيس فى الـعـرض هـديل االسم عـلـ
لـليـمام بـل زئيـر وعويل ونـكات وغـنيج..
جـلسة الـتحـشيش عرى وشـجيج بدد
احلـجار ألوان الهديل غـنى عّنا وتغنى
بالعار ما نريد أن نقول زاجرًا باللحن
مـسـئـوال عــلى مـسـئـول كل من بـاعـوا

الوطن وأهانوا
ـاء. . ـتــــمـــ االنـــ
امة ضـاقت 
الــــــــعــــــــرض
ـار ـأشــــــعــــ بـــــ
بـــــــخـــــــيت أو
(بــــريـــخــــيت)
اجلـــــــــديـــــــــد
ـالـــــهـــــديل بــــ
ـارت ـتـــعـ واســ
ثـوب (عـكـرمـة
ـائم) احلــــــمــــــ
أبـيض الريش
وصـــــــــــاحـت
بــالــنـزال ظن

صـاحبها (بـخيت) أنه بريـخيت عصر
ـة فــأتـانـا بـالـيــمـامـة أو بـيـضـاء الـعـو
الـيمامة تسـتحث الناس هبـوا فامنعوا
بـيـع الـبــلـد لـم تـرد تــلك الــيـمــامـة من
أتـوهـا سـامـعـ غـنـاءهـا أن يـسـمـعوا
مــنــهــا هــديـال من غــنــاء أو بــكــاء بل
أرادت بـالصراخ قيام شـعب مستنيم
ولـهـذا ارتـدت بيض الـرايـات قد رأت
ـامـة الـتـراث هـذى الـيـمـامـة مـا رأت 
من أخـطار; لـذلك جـاء نواحـها كـنواح
ذات الـطـوق عنـد أبى الـعالء.. ال غـناء
أو بـكاء فما يكون?! سوى كليب. غنت
لء الــفم فى صــوت "عــلى" (بــيع يـا
عم) غـنت لسـاذج عبـيط أتى به من قد
أتى لـيــسـوس أمـوال الـرعــيـة يـرعـهـا
فـإذا به لنفسه قد حازها جاع الرعاع
غــنت لـــذاك الــذى قــد بـــاع مــســمــار
األمـان فى ميكنة األوطان لألعداء ليتم
إحـكام الـغطـاء بنـعشه.. نـعش الوطن
قـد شخص الـعرض  مسـئوالً يـتغنى
بــشـعــار الــبــيع من دون مــزاد.. بـيع

< د. أبو احلسن سالم
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ؤلف مـحمـود عـامر وتـصـدى للـدفاع أثار هـذه الـقضـيـة ا
عـنــهــا اخملــرج حـسـن يـوسـف الـذى وزع أدوار هــيــئــة الـدفــاع فــقـام
بـصـياغـة كـلمـات  األغـانى واالستـعـراضات الـشـاعران مـحمـد حـسنى
تـوفيق ومـحمـد شكـر وقام بـأحلانـها وائل عـوض وقامت د. مـاجدة
البس لربيع عبد ناظـر وا عز بتصمـيم استعراضـاتها أما تصـميم ا

ادة الفيلمية لتامر سليم. اسكات جملدى ونس وا الكر وا

سئولية! اجلهل ال يعفى من ا
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األسـد ومـرزوق وبـالـتـصـفـيق مـرة ثـانـيـة إذا
كــان مـــوافق عــلـى الــتـــســامح مـع د. أســعــد
ومـرزوق ماذا لم يعـتمد اخملـرج على أسلوب
اذا لم يتم على ـشهدين  واحد فـالتغيير فى ا
ـكـشـوف وأمـام اجلـمهـور.. لـكـن اسـتـخدام ا
ــا يـــقــدمه (الــبـالكــات) (اإلظالم) لـإليــهـــام 
ـادة الـفيـلـمـية عن باإلضـافـة إلى اسـتخـدام ا
احلـروب والدمـار كوسـيلـة شارحـة ومعـضده
لـرأى د. أسعد سعـيد عن هدفه الـقضاء على
الــشـر ولم تـأت هـذه اجلـمـالـيـة وال الـوسـيـلـة
ــطـروحـة ـهــد لـلـقــضـيـة ا بـأكــمـلـهــا ألنه لم 
تلقى أساسـا ولم ترفع األثر االنـفعالى عنـد ا
صـاحبة فلم تـكن لهـا خصوصـية واألغنـية ا

كانت ساذجة ولو حذفت ما حدث شىء.
ركاكة األغانى وضعف االستعراضات
سـئول ال يـعفى اخملـرج من اخـتيـاراته وهـو ا
األول واألخــيـر عـن الـعــمل عـنــدمــا اسـتــعـان
بــشــاعــرين - يــرب يــســتــعـ بــعــشــرة مش
ـهـم الـنــتــيــجـة - الــشــاعـر األول الـقــضــيــة ا
(محـمد شكر) وقدم أغـنيت األولى عن الشر
لــكـن عــلـى لـــســان مـن? هل الـــشـــريــر يـــدين

نفسه?!
فعـندمـا قـام الغـامض بتـغـييـر خلـطـة الدكـتور
أسعـد نزلت األغنيـة هنا. نسأل األغـنية لسان
ـا ـا مـنـهــجه لـيس مـلــحـمـيـاً إ حـال مـن? طـا
ً واألغـنـيــة الـثـانـيــة عن احلـيـاة عـلى إيـهــامـيـا
لسـان د. أسـعـد; عنـدمـا يعـبـر عن هـدفه نزع
ــادة الـفـيـلـمـيـة الـشـر مـن قـلـوب الـبـشـر مع ا

ولنتأمل الكلمات: 
كن نعيش على قدنا »
وت بنحضن بعضنا و

- بقى ده كالم -
لكن احلقيقة إن احلياة

جراح بتنزف مننا».
وتـتــوالى أسـئــلـة مــحـمـد شــكـر الــشـاعـر فى

أغنيته...
«ليه السالم بقى نار وموت..»

ـسـألـة مش الـسالم يـا أخ شـكـر لــيس كـذلك وا
رص كالم والـسالم والـشـاعـر الـثـانى (مـحـمـد
سـرحـيـة من حيث حـسنى تـوفـيق) حـمل عبء ا
الـكم قـدم أربع اســتـعـراضـات حتــمل أكـثـر من
صوت بـالنسبـة للحيـوانات والردود علـيها سواء
من مـرزوق أو د. أسـعـد وإن كــانت تـتـقـابل مع
سابـقـتـهـا عـند نـقـطـة الـركـاكة ورص الـكالم بال
ـعـنى واضـطرابه مـعنـى; بل تصـنع اخلـلل فى ا
غلـوطة; فاألوفرتـير الذى يحث علومـة ا وتقـد ا

اجلميع على العلم.  يبدأ بـ :
 طرطق ودانك فنجل عينيكإ

إصحى وصحصح بالش ترحرح
العلم جنة عايشة ف خيالنا..»

إديها ألـوان وإن كانت غير مدروسة وهذا
يقـودنـا (للـمـاسكـات) فـاألقنـعة بـهـا خلل فى
مثل وما النـسب وكانت بتـقفل على بروفـيل ا
ـاسك مفـتـوحـًا كان يـجب مـراعاة ذلك. دام ا
وبــــخالف أقـــنـــعـــة الـــطــــيـــور (الـــبـــغـــبـــغـــان

اسكات جميلة. والعصفوران) لم تكن ا
خطة الدفاع / منهج اإلخراج

خـلط اخملـرج فـى مـنـهج إخــراجه وجـمع بـ
أكثر من منهج; اإليهام وكسر اإليهام.

بــدأ اخملــرج عــرضه إيــهــامــيــًا مــنــذ أن قـدم
ـثـلـيـه عـلى شـاشـة عـرض صـغـيرة أسمـاء 
ـــســرح وكـــأنــنــا مـــدالة من أعـــلى مــقـــدمــة ا
سـنـشـاهـد عــرضـاً سـيـنـمـائـيـاً مع مـوسـيـقى
األوفـرتـيـر (طرطـق ودانك وفـتح عـينـيك) لـكن
مع دخـول د. أسعـد قدم نـفسه لـلجمـهور فى
خــطـاب مـبــاشـر له كــاسـرًا لإليــهـام بـخالف
ــكـــتــوب وتـــواصل مـع اجلــمـــهــور الــنـص ا
(األطــفـال) وشــاركه عـنـدمــا شـرح له مــاهـيـة
عمـل) وقضيته وهـمه واختراعه ثم ـكان (ا ا
كــســر اإليـهــام عــنــدمــا دخل مــرزوق يــسـأل
األطـفال أين ذهب الدكتور أسـعد وكذلك عند
احملــاكـمـة ويـطـلب الـدكــتـور الـصـفح وكـذلك

الـدخان عـنـدمـا جـرب د. أسعـد جتـربـته كـما
ورد فـى الــنص وظــهــر فـى الــعــرض هل هــو
كـــجـــنى مـــصـــبـــاح عالء الـــدين الـــســـحــرى
ن يـنتمى هـذا الغامض الـشرير? العـصرى? 
وألى بـلد? ال تـوجد إجـابة حـتى عـندمـا سأله
د. أسـعد لم يـجـبه الـغامض وعـلى الـطفل أن
يـكمل اإلجـابة عن الـتـساؤل أو ال يـجيب مش
فـارقة فى دمـاغ صنـاع العـرض.. فإن كـتبت

متخافشى وإن عرضت متخافشى.
العرض / الدفاع

شـحذ اخملرج هـممه ووسائل دفاعه ووزع
ـصمم هـيـئته لـلـدفـاع عن القـضـيـة فقـام ا
بـصــنع إطـار قـضــيـته فى مــنـظـرين األول
ـعـمل) وخـدعــنـا مـنـذ الـبـدايـة فى إطـار (ا
ـعـمل الـفــانـتـازيـا مـن حـيث الـنــسب فى ا
ولــكــنـه وقع فى تــنـــاقض مع هــذا اإلطــار
عـندمـا أدخل مكتـب الدكتـور أسعـد وعليه
الـقـنــانى واألنـابـيب الــزجـاجـيـة الــواقـعـيـة
الـصغـيـرة فلم تـتـناسب مع اإلطـار وكذلك
عـمل كـانا ـوجـود فى ا الـكـرسى الدوار ا
ــعــمل اجلــمــيل نــشــازاً عن نــغـم إطــار ا
ـنـظر الـثـانى (الغـابـة) فـلم تكن بـجـمال وا

ــعـــمل ألنه أضــفى ا
عـلـيـهـا الـواقـعـية ولم
يـــــــــحـــــــــافـظ عـــــــــلى
الـفانتـازيا التى تدور
ـسـرحـيـة من فـيـهـا ا
حــــــيـث الــــــفــــــكــــــرة

ضمون. وا
البـس فـكــانت أمــا ا
للحيوانات عبارة عن
سـالوبيت وفـانلة بكم
حتت الــــســـالـــوبـــيت
فــــالــــقـــــرد يــــرتــــدى
سـالوبيت بنى وحتته
فــانــلــة بـكـم سـوداء?
والــــفــــيـل فــــوشــــيــــا
واحلــــمــــار رمــــادى.
البس لم عـــمـــومـــا ا
تــكن مـدروسـة ال من
حـــيث الـــعـالقــات أو
الـدالالت اللونـية لكن
مــــــــــــــــــــا دام األوالد
بــــيـــحــــبــــوا األلـــوان

وكــذلك يــفــعل مــرزوق ويــعــتــذران عــمــا بـدر
منهما فى حق احليوانات.

وفى الـنـهـايـة يصـر الـدكـتـور أسـعـد عـلى أنه
ـا أن سـيـزيل الـشـر ويـخــاطب اجلـمـيع « طـا
احلق مــعـانـا واخلــيـر جـوانـا ومــهـمـا حـصل
الزم نـواجه الـشـر بـكل قـوانـا» وتـنـزل أغـنـيـة

عنى. اخلتام بهذا ا
مالحظات على النص / القضية

تقبل شكالً وترفض موضوعًا لآلتى:
ـسـئــولـيـة إذ ال أوًال: اجلــهـالــة ال تـعـفى مـن ا
ــقـومــاتـهـا وال تـوجــد شـخــصـيــات درامـيـة 
مـحدداتـها وال أبـعـادها وال صـراع وال حبـكة
سرح فقـد ضلـوا الطـريق عنـد الذهـاب إلى ا

القومى لألطفال.
ا حق ثانـيًا: إبداء الرأى ليس حقـاً طبيعياً إ

عرفة. مكتسب بالعلم والدراية وا
ؤلف فى ثـالثـاً: الشـر ليس وراثـة كـما ذكـر ا

نصه.
علومة? ؤلف هذه ا من أين استقى ا

يولـد اإلنسـان صفحـة بيضـاء والبـيئة تـسطر
دينه وأعـرافه وتقـاليـده وتطلق لـسانه بـلغـتها
ــعــادلــة (الــوراثــة ال واإلنــســان نــتــاج هــذه ا
الـبيـئة) وهـناك شـذوذ فى الـقاعـدة فى أغلب
األحــيــان وقـد رصــده احلـدس الــشــعـبى فى
أمثـالـنا الـشعـبـية: بـيـخلق من ضـهـر الفـاسد
عــالم وبــيــخـــلق من ضــهــر الـــعــالم فــاســد
الـقـضــاء عـلى الـشـر فـكــرة جـمـيـلـة والـهـدف

نبيل.
ؤلف فـرضيته لـكن العرض الـذى بنى علـيه ا
ؤلف أن يستع ليـس صحيحًا وكان على ا
ــتــخـصــصـ أو قــراءة مـســتــفـيــضـة فى بـا

وضوع. ا
غـلوطة اذا اسـتخـدام التكـنولـوجيـا ا رابعـاً: 
ـبرر.. فـبدال دروس وغـير ا وعدم تـوظيـفهـا ا
من اسـتخـدام احلـمام الـزاجل مـثًال لتـجـميع
احلـيوانات أو أى حـيلـة دراميـة أخرى ترسل
ــوجـودة عـلى ـيالت جلـمع احلــيـوانـات ا اإل
الـشــات لم نـر كــمـبــيـوتــر تـرسل مــنه رسـالـة
ـا كان نداءً صـوتياً فـحضرت احلـيوانات وإ

على الفور!! ما هذا?
أين رد فعلهم لتأكيد ما قيل? أو ما كتب?!!
هل الـشـات معـروف لـدى جـمـيع األطـفال وال
كــومــيـــديــا وخالص? ولــو حـــذفت مــا حــدث

شىء.
ة ارتكبها د. خامـسًا: مسخ احليوانـات جر
أسعـد سعيد بـنية حـسنة أو بفـعل مجهول لم
يكـتـشـف بـعد الـلـهـم إال فى الـعـرض عـنـدما
ـعادلة وهـذا يحسب لـلمخرج غيـّر الغامض ا

ولم يتم التأكيد عليه مع اجلمهور.
سـادسًا : مـرزوق مسـاعد الدكـتور أسـعد لم
ُتـعرف درجـته العـلـميـة إذا كـان مسـاعده? أو
ـاذا لم يرتد تلـميـذًا جنيبـا له.. إن كان كذلك 
زيـًا نـشـعر أنـه من رجـاالت العـلم? هـل يعـمل

مرزوق عنده?
الـصورة الـتى ظهـرت فى العـرض تشـير إلى
أنه يــعــمل عــنـده ويــحــضــر له الــطــلــبـات وال
ينـااام.. ومرزوق نوعيـته معاهم معـاهم عليهم
علـيهم فـهل نـأخذ نصـيحـة من هذا الـصنف
رزوق من الـبـشر عـنـدما يـخبـرنـا فى نهـاية ا
احملــاكــمــة: أن الــله خــلق اإلنــســان بــخــيــره
وبشـره ولو كان خيـرًا مطلقـًا لبات مالكًا ولو
ً هل نأخذ كان شـراً محضـاً ألمسى شيطـانا
هذه الـنصـيحة من مـرزوق وأمثاله الـلى كلهم

خفة وذوق.
ســابــعــًا: الــرجـل الــغــامض الــذى خــرج من

وعــرضت وقـائع الـقـضـيــة عـلى مـسـرح عـبـد
ــنـعـم مـدبــولى (مــتــربــول ســابــقـاً) وحتــمل ا
ـسـرح الـقـومى لألطـفـال تـكـالــيف الـقـضـيـة ا

برئاسة د. عاطف عوض.
صحيفة الدعوى - النص

تـعـود وقــائع الـقـضـيـة لـلــعـالم أسـعـد سـعـيـد
والـذى قام بدوره الفنان «محمد أبو احلسن»
نـشـغل بـاإلنـسـان وهمـومه ويـريـد أن يـنزع ا
الـشر من قـلوب الـبشـر حتى ال تـقع احلروب
ويحـل الدمار بـالعـالم وذلك باختـراع تركـيبة

حتول الچينات السوداء إلى بيضاء?!!
وبالتالى سيتحول العالم كله إلى اخلير.

يأتـى الرجل الغـامض ليـحذر الـدكتـور أسعد
ـــضى فى هــذه الـــتــجـــربــة ألن جنــاحه من ا
مــعـنـاه أنه سـيــقـضى عـلى جتــارة األسـلـحـة

وبالتالى ستنتهى احلروب من العالم.
وعــنـدمــا سـألـه الـدكــتـور أســعـد من أنت? لم

يجبه الغامض ولكنه حذره من إتمامها.
يفـشل الدكـتور أسـعد فى جتـربة عـقاره على
الــبــشــر حــتى مــســاعــده «مــرزوق» الــفــنــان
ـتـلئ قـلـبه طـيـبـة لـو «مـحـمـود عــامـر» الـذى 
وزعت عـــلى الــعـــالم االمــتأل وفـــاض.. يــقــنع
مرزوق الـدكـتـور أسـعـد بـتـجـربـة عـقاره عـلى
ـــوجـــودة فى مـــزرعـــته الـــتى احلـــيـــوانــــات ا
ـــتــلـك الــدكـــتـــور أســدًا ـــتــلـــكـــهـــا - هل 
يالت إلى وفـيالً?!!- يرسل القـرد قردون اإل
ـوجـودة عـلى الـشـات فـتـحـضر احلـيوانـات ا
فورًا بـعد سـماع النـداء وفجـأة جند أنفـسنا

فى غابة?!!
يــعــرض الــقــرد عــلى احلــيــوانــات مــا حــدث
ويطـلب مـساعـدة الـدكتـور أسـعد فى جتـربته
فيـوافق اجلـميع مـاعـدا البـغـبغـان الـذى ينـفد

بريشه ويهرب.
تأخـذ احليوانات الـعقار باحلـقن وتتحول إلى
كائـنات مختلفة عن طبيـعتها األصلية فاألسد
حتـوال حتــول لـقــطـة والـعــصـفــور والـزرزور 
ألســديـن والــقــرد خلـــروف واحلــمــار لـــكــلب
والــفـيل لــعــصـفــور يـدخل الــرجل الــغـامض
ضــاحــكــاً عــلى نــتــيــجــة الــعــقــار ومــا حـدث

للحيوانات.
يصـر د. أسعد على أنه سيحاول ثانية وثالثة
ويــبـرر فـعـله بــأن اخلـطـأ لـيـس خـطـأه.. يـأتى
البـغـبغـان ويـرى ما حـدث لـلحـيوانـات يـطلب
األســد الــذى حتــول إلى قــطــة مــحــاكــمــة د.
أسعـد يشـترط الدكـتور أسـعد قبل احملـاكمة
أن يعـيدهم إلى طـبيـعتهم األولى فـهنـاك عقار
سـبق وأن أعده من قـبل التـجربـة لذلك يرش
اســبــراى فى الـــهــواء فــتــشـــمه احلــيــوانــات

فيعودوا لطبيعتهم.
تبـدأ محـاكمـة د. أسعـد بعـد تشـكيل مـحكـمة
من األســد رئــيـــســًا والــعــصــفــور والــزرزور
ــثل ــ وشــمــال والـبــغــبــغــان  عــضــوى 
االدعــاء والــفــيل حــاجــبــًا والــقــرد واحلــمــار

محامي عن د. أسعد ومساعده مرزوق.
تتـحول احملـكمـة وقضـيتـها مـسخ احليـوانات
وتغـيير طـبيعـتهم إلى محـاكمة هـزلية كان من
مـكن أن تكون مـحاكمـة جادة لقـضية جادة ا
عن مـدى حدود تـدخل اإلنـسـان فى الـطبـيـعة
الــتى خـلـقــهـا الـلـه ومـدى جـدواهــا لإلنـسـان

ولإلنسانية.
صــارت احملــاكــمــة هــزلــيــة; احلــمــار يــطــلب
اإلعـدام رغم أنه مـحـامى د. أسـعـد ويـنـبـرى
الــقــرد لــيــبــر د. أسـعــد حــبــيـب اإلنــسـان
واحليـوان.. فى النهـاية يبر د. أسـعد نفسه
ألنه كــان يـقــصـد اخلــيـر ويــطـلب الــصـفح له

ــمـثـلـة الـشــابـة آيـة عـبــد الـهـادى شـاركت مـؤخــراً ضـمن مـجـمــوعـة عـمل الـعـرض > ا
ـسرحى «حـلم يـوسف» لـلكـاتب بـهيـج إسمـاعـيل وإخراج أحـمـد أبو سـمـرة والتى  ا
سـرحى آية تشارك أيضا اضـى ضمن فعاليات مـهرجان سمنود ا ها األسبوع ا تـقد

سرحى «أبو عجور سلطان حائر» مع اخملرج محمد اجلناينى. Uƒ°üf¢بالتمثيل فى العرض ا
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الـتراث األوبـرالي الـصـينـي تراث غـني  ألن هـنـاك ما ال يـقل عن مـائـتي نوع من األوبـرا احملـلـية مـعـروفة
جمـاهيـرياً في مـختـلف أنحـاء القـطر  وأوبـرا بكـ واحدة من هؤالء   وقـد اكتـسـبت شكـلهـا احلالي في
بـدايـة القـرن الـتاسع عـشـر في بـك  عـاصـمة شـيـنج دينـا سـطي  وأصـبحت تـعـرف باسم أوبـرا بـك .

ويرجع تاريخها إلى أكثر من مائة وثالث عاما . 
وقــد وجـدت كل األوبـرات احملـلـيـة الـصـيـنـيـة أصــولـهـا في داخل الـبالد  إال أن األوبـرات األولي كـانت
بدائـية  وذات عـقد بـسـيطـة  وشخـصيـات قلـيلـة  وغنـاء أكثـر من احلوار  وأحلـان بسـيطـة متـكررة من
مـكن أن تكـتشف آثـار القـصص الشـعبـية في بـناء احلـبكـة  وهكذا األغـاني التي الـسهل أن تـقلـد . ومن ا
بـكـرة بالـقـرب من احلـياة الـواقـعيـة : الـثيـمـات حتكي عن منـهـا نشـأت الـدراما . وقـد تـشكـلت األوبـرات ا
ألوفـة للكادح في حيـاتهم اليومية اط ا عالقات أسـرية وقصص حب  بينـما الشخصيـات تقدم كل األ
دن  فـإن تغـييرات ولكن عـندمـا حتركت هذه األوبـرات األكثـر بساطـة وجتردا من الـتزين من الـقرى إلى ا
محـدودة بدأت حتدث . عـندئذ أصـبح هناك فـرق أكبـر في الثيـمات . فبـجانب " الدرامـات الصغـيرة " التي
وضـوعات التاريخـية . وعندما تـصف حياة القريـة أصبحت هنـاك " الدرامات الكبـرى " التي تدور حول ا
أصـبح احملـتوي أكـثـر ثراء  تـطـور الشـكل كـما أن احلـبـكة أصـبـحت أكثـر تـعقـيـداً  وكذلك الـشـخصـيات
اط مـختـلـفة  واألنـغـام أصبـحت متـنـوعة  وقـدمت حـواريات أكـثر أصـبحت أكـثـر ثراء  وقـسمـت إلى أ
ستـمع على فهم األغـاني وقد اختلفت األوبـرات احمللية أوال وقبل كل شئ فـي لهجاتها . وفي لتـساعد ا
احلقيـقة فانه بـسبب اللهـجات اخملتـلفة التي كـانت تستـخدم في األجزاء اخملتـلفة من الـبالد نشأت أنواع

كثيرة من األوبرات احمللية . 
ولـهذا فـإن أوبرا بكـ تخالف فـي لهجـتها الـكثـير من األوبرات احملـليـة جميـعا . ولـكن ألن لهجـة بك
منتـشرة في مسـاحة أوسع  فإنه أوبـرا بك مـعروفة بـوجه عام أكثـر من األشكال األخـرى لألوبرا  التي

حتظي بالشعبية في بالد محدودة فقط .
قاطـعة ( أنهـوي ) وعندما وقد تـطورت أوبرا بـك عن أوبرا ( إره هواجن Erh, Huang )اخلاصـة 
قـدمت أوبـرا إالره هـواجن إلى الـعـاصـمـة في نـهـايـة الـقـرن الـثـامن عـشـر  فـإن كـثـيـرا من األوبـرات كـانت
تتـنافس في بـك  وكـانت قـد تأثـرت بأشـكال درامـية أخـري  ثم تطـورت تدريـجيـاً بتـأييـد ومنـاصرة من
لكي إلى أوبرا بـك . إن سمو أوبرا بـك يعتمـد على احلقيقـة القائلة إنـها غنية طبقة النـبالء والبالط ا
اط اخملتلفـة من األوبرا لهذا فإنها حتـتوي على تنوع عظيم  ( في ذاتها بـكثير من السمات احلـسنة لأل
لـقد امتـصت كثيـرا من األحلان من األوبرات احملـلية  تـماما كـما تغـنيهـا اجلماهـير الشـعبيـة  ولهذا فإن

موسيقاها أغني من األوبرات االخري ) . 
ـتعددة  لهذا وبـاإلضافة إلى استـغالل النغمـات فإن أوبرا بكـ أغني في إيقـاعاتها ا
ميزات فإن لدينا نغمات بطيئة  نغمات معتدلة  نغمات سريعة  ونغمات شاذة . ومن ا
ـاط  ونـفس األنـغـام غـالـبـاً أن كل األحلـان في األوبـرات تـنـتـمي إلى واحـدة من هـذه األ
ـوهـوب غـيـر مـقيـدين بـهذه ـمـثلـ ا تـغني في األوبـرات األخـري . وعـلى كل حـال فإن ا
النغمـات األصلية ولكن يغيرون ويـطورون فيها لتناسب احلـبكات واألشخاص اخملتلف
 وغالـباً ما يقومـون بخلق أشياء مخـتلفة بالغـناء بشكل أعلى أو أكثـر انخفاضاً  أسرع
أو أبـطـأ   أكـثـر خــشـونـة أو رقـة من األصل لـيـعـبــروا عن انـفـعـاالت مـحـددة أكـثـر كـمـاال

وإتقانا . 
ولألوركسـترا مـجمـوعتـان أساسـيتـان لآلالت : الـوتريـات وآالت النـفخ  وآالت اإليقاع
وتـتكون اجملـموعة األولى من تـسع آالت محتـوية على هـيوتشن  ? Huchin والربابة –
وهي أكـثـر اسـتـعـمـاال في أوبـرا بـكـ  – تـمـامـاً مـثل الـفـلـوت  ? Flute وأرغن الـريـشـة

 Drumsواآلالت األخـرى وهـناك عـشـرة آالت إيقـاع مـحـتويـة عـلى الـطبلReed organ  
Hand - belle واألجراس Gongs   وآالت اجلوجن Clappers  ـطارق الـنحـاسية وا

طارق النحاسية  Cymbals والوظيفـة الرئيسية للوتـريات وآالت النفخ هي مصاحبـة الغناء  بينما وا
ـمثلـون مطالـبون باإلذعـان ألوامر اإليقاع ـمثلـ وحتدد اإليقـاع للرقص . وا آالت اإليقاع تـوجه حركات ا

احلازمة  كما يجب أن تكون كل حركاتهم على درجة عالية من التناسق والصقل . 
مـيزات البـالغـة األهميـة في أوبرا بـك احلـقيقـة القـائلة إن احلـبكـة ليـست خاضعـة لتـحديدات ومن ا
ؤلـف الدرامي حر لـينظم احلـدث ويطـور القصـة على الوجه نـصة  ومن هنـا فإن ا كان عـلى ا الزمـان وا
ـنصة  أو الذي يراه أفـضل . أكثر من هـذا فإن األوبرا ال حتـتاج إلى منـاظر  وال لكـثير من اسـتعدادات ا
ـعـقـدة  ولكن تـغـيـرات احلبـكـة والـشخـصـية تـكـون واضـحة جـدا لـلـمشـاهـدين . هذه تـأثـيرات اخلـشـبة ا

ميزات هي التي جتعل األوبرا الصينية مختلفة تماماً عن األوبرا الغربية . ا
إن كل حتـركات اخلشبة رمـزية وفي نفس الوقت على درجـة عالية من الواقـعية عندمـا نقول إن الدراما
ـنصة يـجب أن تكون واقـعية  ولكن سوف تكـون مطابـقة للـحياة  فإن هـذا ال يعني أن كل األشـياء على ا
مـثل العـرض يجب أن يـكون مـقنـعاً . وأوبـرا بكـ على هـذا األساس تـبلـغ مسـتوي رفـيعـاً للـغايـة ألن ا
وجـودة على ـوضوعـات اخليـاليـة ا تـفرجـ ال يعـتبـرون أن ا يكـونون صـادق مع أدوارهم لـدرجـة أن ا
نـصة حـقيقـة وحسب  بل و يـقعون في مـعظم األحـيان حتت السـحر الـذي يخلـقه اإليهام  –على سبيل ا
مثل نصـة تكون مضيئـة فإن ا ثـال عندما ترسم أوبـرا رجل يتقاتالن بـضراوة في الظالم  فمع أن ا ا
تـقاتل يريان بـعضهما . مثال تفرجـ يكونون مقتـنع بأن هذين ا يـتحركان بشكل واقـعي لدرجة أن ا
بالغة سك مجدافا واحدا فقط فإنه يكون قادرا بوسائل ا آخر : عندما يجدف شخص في قارب فمع أنه 
سـرع . إن كل حركـة في أوبرا الفـنيـة  واحلركـات الصـامتـة اخملتـلفـة على أن يـنقل كل مـخاطـر اإلبحـار ا

بك لها معني وهدف محددان . ال يوجد شئ تبع للتخم .     

<  ترجمة  :   محمد السيد عيد
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ترجمها من الصينية إلى اإلجنليزية
ياجن هذين  يى
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األشباح

يسعد قصر ثقافة الطفل وأتوبيس الفن اجلميل دعوة جميع األطفال للمشاركة فى أفواج
أتوبيس الفن اجلميل وأنشطة قصر ثقافة الطفل على النحو اآلتى:
أنشطة ثقافية مصاحبة لفاعليات احلملة القومية للقراءة للجميع.

واقع الفنية واألثرية والعلمية فى جميع أفواج أتوبيس الفن اجلميل للتعرف على كافة ا
أنحاء مصر.

سابقة األدبية التى ينظمها قصر ثقافة الطفل (شعر الفصحى والعامية  – القصة ا
القصيرة) وغيرها من اجملاالت األدبية.

التدريب على برامج احلاسب اآللى وخدمات اإلنترنت.
شاركة احلضور إلى مقر القصر  7 ش كمال الدين صالح جاردن على األطفال راغبى ا

سيتى ت : 27962568

   

          يعود إلى القارب ) . 
هـزيـــــاو : اطـبـخي لـنـا " يـا طـفـلـتي " الـسـمك
               الـذي اصــطــدنـاه اآلن . ســأشـرب

               بعض النبيذ . 
كوي ينج : حاضر يا أبت . 

                      ( تدخل إلى الكابينة ) . 
لي وني : ( من اخلارج) هيا . 

            ( يـــــــدخل لـي شـــــــون وني           
          جوجن يسيران بحذاء مصرف النهر )
صـرف  ليس لدينا ما لـــــــي :  " نتنزه على ا

            نفعله " . 
نـــــــي : " والـشـمس الــسـاخـنـة الــقـداحـة فـوق

            رؤوسنا "  . 
لـــــــي : " على مرمي البصر أرى رأسا " . 

نـــــــي : " وأري زورقــــا صــــغــــيـــــرا يــــتــــظــــلل
بالصفصاف " 

لـــــــي : أخي إن الرجل الذي في القارب يشبه
        صديقنا القد هزياو .     

             سوف أنادي عليه لكي أتأكد . 
نــــــي : حسنا . ناده . 

لــــــي : ( مناديا ) أهو األخ هزياو الذي هناك
كوي ينج : ( في الـكابـينة ) أبي . هناك من

صرف .                  ينادي عليك عند ا
هــزيــــــاو : أوه . هــنـاك ? ( يـنــظــر نـاحــيـة
ـــاذا ? إنه ــصــرف ) من هـــو ?                ا

        " أبي وأنــا رســـمــنــا حـــيــاتــنــا           
         كصيادين "  . 

هزيـــــاو : آه يا ابنتي . 
              " األب واالبنة  نصطاد في النهر "
               " غـيــر عـابــئــ إن ضـحك الــنـاس

               على فقرنا "  
              " أمـســكي بـالــدفــة يـا فــتـاة إلى أن

                أرمي بالشبكة " .
                ( يــرمـي بــالـــشــبـــكــة          

                   ويتركها في النهر ) . 
              " إنني أكبر ولم أعد قـويا كما كنت
 كوي ينج : أنت تكبر يا أبي . فلماذا ال تترك

                هذا الصيد ?  
هزيـــــاو : إني أريد أن أتركه يا طفلتي  لكنا
لك نـقـودا . من نكـون لـنسـتـمر               ال 

              في احلياة " بال عمل " .  
               ( كوي ينج تبكي ) 

هزيـــــاو : ال تبكي أيتها الطفلة . اجلو شديد
           احلرارة الـيـوم  تـعالـى جندف إلى ظل
             أشجار الصفصاف لنقي أنفسنا . 

 كوي ينج : حاضر يا أبي . 
               (يذهبان حتت الصفصاف
صرف  يقفز هزياو                بحذاء ا
               على الشاطئ ليربط احلبل ثم

نظر األول  ا
( طريق مرتفع ) 

          ( يدخل لي شون وني جوجن ) 
لي : " بـقـبـضـتي أقـتل ذئب الـتل اجلـنـوبي  (1)
ني : " بكعب قدمي أحـطم تن البـحر الشمالي

لي : أنا لي شون ثعبان النهر . 
ني : وأنا ني جوجن النمر األصيل . 

لي : نهارك سعيد  يا أخي األصغر  . 
ني : نهارك سعيد  يا أخي األكبر . 

لي : ليـس لديـنـا عـمل لـنـؤديه اليـوم وعـلـيـنا أن
     نذهب للتريض على النهر  ما رأيك ? 

ني : فلنذهب . 
اضي " .  لي : " إني أفكر في شهرتنا في ا

ني : " ومهارتـنا في استـخدام أيـدينا الـباهرة "
لي : " لم نشأ أن نتقلد الوظائف الرسمية " 

ني : " بل جنول في الـبالد لـنبـحث عن الـرجال
الشجعان " . 

نظر الثانى   ا
( على النهر ) 

كـوي يـنج : ( من اخلـارج ) " قـاربــنـا يــسـرع
                كالسهم كلما أعملنا اجملداف "  

هزيـــــاو :  ( من اخلارج ) ها قد وصلنا . 
               ( ويــدخل هــزيـاو ان وكــوي يـنج

                  وهما يجدفان في قارب ) . 
كوي ينج : " النهر يزغلل عيني " . 

              " الـــتالل اخلـــضـــر  والـــتـــيــارات 
                السماوية تفوق الوصف " .

             أخي لي . 
لـــــــــي : هذا صحيح . 

هزيـــــاو: فلتأت إلى القارب لنتحدث . 
لـــــــــي : ال لقد أردنا أن ننادي عليك .    

هزيـــــاو : انتظر حتى أسـاعدك على الصعود
ـسك بـاجملـداف ويـساعـد لي  )            
            وني  في الــصــعــود )  من يــكــون

            هذا السيد ? 
لــــــــي : هـذا هــو ني جـوجن الــنـمــر األصـيل (

            لني ) أخي  هذا هزياوان .  
قابلتك يا سيدي .  نــــــــي : سعيد 

                     ( أثــنـاء الــسالم يــخـتــبـر
قوة                     اآلخر ) 

هزيـــــاو : ما هذا ? 
نـــــــــي : كنت أري كم أنت قوي . 

هـزيــــــاو : هـاه ..  أنــا شــيخ وال يـرجـي مـني
              نفع ثانية . 

                   ( يضحك ) 
نــــــــي : بل أنت بطل عجوز . 

هزيـــــاو : ال تتـملـقني ( ينـادي كوي ينج )
             يـاطــفــلــتى.. تــعـالى لــتــســلـمـي عـلى

               أعمامك
كوي ينج : حاضر يا أبت . 

             (تــخـرج مـن الـكــابـيــنـة وتــسـلم
             على لي وني ) 

             نهاركم سعيد أيها السادة األفاضل
نـــــــــي : ومن تكون هذه الشابة ?  

هزيـــــاو : ابنتي كوي ينج . 
لــــــــــي : كم عمرها ? 

هزيـــــاو : ستة عشر عاما . 
نـــــــــي 

لـــــــــي :هل هي مخطوبة . 
هزيـــــاو : نعم 

ن ?  نـــــــــي : هل لي أن أسال 
هـزيـــــاو : هـيوا جـوجن ابن أخـي في الـعـماد 

           اسمه هيوافنج تشن .      
لــــــــــي: خطبة مباركة . 
نـــــــــي : خطبة مباركة ! 

هزيـــــاو : حسن  يا أصدقائي  لقد اصطدت
           اليـوم قليـالً من السـمك  ولديـنا كـمية
           من الــنـــبــيــذ  في الـــقــارب  دعــونــا  

           نشرب معا مشروبا جيداً .  
لـــــــــي 

نــــــــي : نحن ال نريد ان نضايقك . 
هزيـــــاو : كيف تقوالن هـذا ب األصدقاء ? يا

              بنيتي  هات النبيذ . 
كوي ينج : حاضر يا أبي . 

              ( كــوي يـنج حتــضــر الـنــبــيـذ        
            واألكواب من  الكابـينة وتضـعهما على
                 الــســطح  الـــرجــال الــثالثــة        

             يجلسون علي سطح القارب ) . 
ـكــنـنــا أن نــصـنع هــنــا بـعض     هـزيــــــاو : 
شروبات اجليدة . لـكن انتبها نحن             ا
             نتحاشى في  مهنتنا هات الكلمت

 لــــــــــى : اجلفاف والقاع.
 نــــــــــي : وإذا استعمل أحد هذه الكلمات ?  
هـزيــــــاو : لن جنـازيه  ولــكـنــا جنـعـلـه يـشـرب

             ثالث كؤوس . 
لـــــــــي : ( لني ) تذكر هذا 

نـــــــــي : سأتذكر 
هزيـــــاو : ( رافعا كأسه ) تفضلوا . 

                     ( يشربون كؤوسهم ) . 
لــــــــــي : خالص ? 

نـــــــــي : حـتى الــقــاع (هـزيـــــــاو لـــــــــي: هـا 
          لـقـد كـسـرت القـاعـدة  يـجـب أن تـشرب
ـأل كــأس ني )         ثالث كــؤوس ( هـــزيــاو 

       ( يدخل السيد كيه ) .
  كـيـــــــــه :  " مـتــجـهــاً إلى الــنـهــر وأنـا أنــظـر

حولي"               " وأري زهرة في قارب " 
              " آه . ( في هــذا الـــقــارب ) هـــنــاك
              أجـــمل فـــتـــاة . يـــجب أن أخـــتـــلس

              النظر إليها . 
نــــــــــي : أخي هـزيـاو  هـنـاك إنـسـان مـا عـلى

صرف .              ا
هزيـــــاو : هناك ? سأذهب وأري من يكون . 

            (  يــصـعــد عــلى الــشــاطئ ) هـاي !
            ماذا تفعل ? 

كــيـــــــــه : أنـــا .. أر .. أنــــا .. أنـــا .. أريـــد أن
             أسال عن الطريق .   

هزيـــــاو : إلى منزل من أنت ذاهب ? 
كيــــــــه : إلى منزل احلاكم تنج . 

أوبرا 
انتقام صياد السمك
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ـسـرحـيـة لـكل وجـودا مـزدوجـا في الـصـورة ا
من أزوالــد وجــيــنـــا أحــدهــمــا في الــصــورة
ـتـخيـلة واآلخـر في الـواقع ولكل رسـومة/ا ا
ثلة فـالعالقة بيـنهما هي التي ـثل/  منهما 
ـــاضي لــلــحــاضــر من تــفــرز االمــتــداد من ا
ـعـاش بـيـنـما ـفـتـرض إلى الـواقع ا ـتخـيل ا ا
اكـتــفى- اخملــرج- بــأن يــبـقى لــكل مـن"الـقس
مـيـنـاندر" - "مـسـز الـفـنج"وجـود فـي الـصورة
الــتي تــتــطــلـب الــضــوء الــكــاشف جلــوانــبــهــا

متلئة بالظالل. ظلمة أو تلك ا ا
لــــــــقـــــــد تــــــــخـــــــلـق الـــــــنــــــــســـــــيـج الـــــــفــــــــني
لــعـــرض"الــزيـــني"وإيـــقــاعه الـــعــام بـــاإلضــاءة
ـوســيـقـي واحلـركــة الـتي تــتـنــقل بــشـكل ال وا
ــؤقـتـة في يـخـلــو من جـرأة بــ نـفخ احلــيـاة ا
مــســـتــوى الـــصــورة واحلــيـــاة في مـــســتــوى
الواقع"هـنا- اآلن" وما يـتخـللـهمـا من حلظات
ـنح الـصـورة ـا  تـداخل مـحـتـمـلـة بـيـنـهـمـا 
الـبـصـريـة تـنـوعــا وجتـددا مـسـتـمـرا مع ثـبـات
ا يـستـدعيه هذا ـادية. وبالـرغم  معطـياتـها ا
النسيج من مالحظة هنا وأخرى هناك إال أنه
كان في النهـاية نسـيجا واضح اخلـيوط يتسم
بـالـدقـة والـرهـافـة والــعـمق; بـقـدر مـا سـاعـدته
اإلمكـانات والـطاقـات الـبشـرية الـتي تضـافرت

بجهودها معه.
وعلى العكس كان النسيج العام لعرض"شريف
صبـحي" بـالرغم من اجلـمـاليـات البـصـرية غـير
التقلـيدية التي أتـاحها التـصميم السـينوغرافي
والـتي بـرقـت غـالـبــا عـلى نـحــو خـاطف وجـزئي
سرعان ما غمره التشتت في النسيج الدرامي.
فـــقـــد اعـــتـــمـــد"مـــحـــمـــد عـــزام"في تـــصـــمـــيم
السينوغرافيا أسـاسا على أمرين:أولهما خلق
عدة مساحات مـنفصلة ومتـفاوتة االرتفاع في
ـسـرحي خالـيـة في الـوقت نـفسه من الفـراغ ا
أية تفـصيالت واقعـية دالة وتـسمح باكـتساب
صيغ مـكانـية مـختـلفـة يفـترضـها احلـوار وما
فــيـه من ســرد يـــقـــتــضـي حــضـــور مــشـــاهــد
ـاضي الــتي قـد يــتـولــد عـنــهـا أيــضـا سـرد ا
يـحــيل إلى أمـاكن وأزمــنـة مــغـايــرة ومن هـنـا
ا هو أماكن خاصة ومغلقة مثل اتسع الفراغ 
ـفــتـرضــة في بــيت"الـكــابـ حـجــرات الـنــوم ا
الفنج" ومقر"القس مينـاندر"في الكنيسة حيث
الذت به"مـســز الــفـنج" تــشــكـوه يــومـا زوجــهـا
الـذي قـرر فـصل ابـنـتـهـا عـنـها وإبـعـادهـا إلى
بــاريس إضـــافــة إلى أمــاكـن أخــرى خــاصــة
لحقة بالبيت أو قاعة ومفتوحة مثل احلديقة ا
ا كانت الدراماتورجية تفتقر االستقبال.ولكن 
ـتماسك وارتـبكت في متوالـية السرد للشكل ا

ــنـقــطع إلى الــتــجــسـد ارتــبــكت بــالــتـبــعــيـة ا
سـرحية وتشتـت االنتباه; مع وجود الصورة ا
ـمـثل في أكـثـر مـن زمـان ومـكـان فـيـمـا عـدا ا
ـاضي جـيـنــا الـتي ازدوجـت بـ طـفــولـتــهـا/ا

وشبابها/احلاضر.
وعـلى أيـة حـال فـثانـي األمـرين الـلـذين اعـتـمد
علـيـهمـا الـتصـمـيم كـتلـة دائـرية في مـنـتصف
العـمق تبـدو كـأنهـا "عروس تـعذيـب"منـفلـتة من
الــعــصـــور الــوســطي وقـــد أحــاطــهـــا زبــانــيــة
يديرونـها مـوثقـ علـيها ضـحيـتهم. وسـيطرت
ـسرحي واكـتـسبت هذه الـكـتلـة عـلى الفـراغ ا
شـهد داللتـهـا بوصـفـها عـروس تعـذيب مـنـذ ا
االفـتـتـاحي حـيث تـوثق عـلـيـهـا "جـيـنـا" بـيـنـما
.وفي الـوقت ذاته تبـدو الـكـتـلة يتـصـاعـد األنـ
كـأنـهـا آلـة ضـخـمـة تـضـخ الـقـمـامـة وتـنـتـجـهـا
ــثـــلـــة في أكـــوام من أوراق اجلـــرائـــد تــمأل
الــفــراغ وتـــربط تــشـــكــيــلـــيــا بــ مـــســاحــاته
ـستـوى صـفر مع التـمـثيـلـية وتـمـنح أحـيانـا ا
ـسـاحات األمـامـية داللـة القـبـور التي بعض ا
تـتـحـرك مـنــهـا "مـسـز الـفــنج"- مـثال - حـركـة
دوديــة نــشـــطــة حـــ تــعــود إلـى احلــيــاة في

عمليات السرد والتذكر.
  كان الـتصـميـم على هـذا النـحـو يبـني شبـكة
مـعـقـدة ومــركـبـة من الــرمـوز تـخــلق اسـتـعـارة
كـلـيـة- ال تـخلـو فـي احلـقيـقـة مـن توفـيـق بـحد
ذاتها- لألفكار والـتقاليد الـرائجة التي تولدت
عنهـا مأساة"جـينا" بـوصفـها مزبـلة. ولم يخل
ـالبس- عــلى مــســتـوى آخــر- من تــصـمــيم ا
زقة أو رثة رمزية الفتة ففي الظاهر واقعية 
في الـغــالب لـتــنـســجم جـمــالـيــا مع اســتـعـارة
ـزبــلـة ولــكــنـهــا ال تـخــفي من حتــتـهــا الـزى ا
ـلـتـصق بـاجلـلـد وقـد اتـخذ وحـد ا األبيـض ا
خطوطـاً لونيـة خضراء كـأنها الـهيكل الـعظمي
ا ينطـوي عليه من غرائز شتـرك  اإلنساني ا
ونـزعــات تــســتـصــرخ اإلشــبــاع حتت دعـاوى

الكبت والقمع والتزّمت البالية.
لكن برغم اجتاه الصـورة البصرية في مـعطياتها
ـوحيـة في الوقت ذاته اديـة للـرمزية الـشفـافة ا ا
بـاشرة فـجة جتـسد مـازوخية فإن اخملـرج عمـد 
مسز الفنج اجلـنسية في عالقـتها باسـتنجراند"
واإلفـراط في حتــريـكــهـمــا كـالــديـدان بــ أكـوام
ـا أسهم في ـنـاسـبة وبـغـيـر مـناسـبـة  الورق 
ـبــاشـرة تـشــتـيـت االنـتــبـاه ذلك اإلفــراط وتــلك ا
ـشـهـد اخلتـامـي الـذي يـبـدو ثورة الـلـذان مـيـزا ا

هيجاء تنثر أكوام الورق على اجلمهوَر!!

11

20
07

/8
/2

0 
الثن
ا

1111111111
هناك فرق ب اجلرأة الفنية واالجتراء..

باشرة الفجة سمة عرض شريف صبحى!! .. وا عرض الزينى منضبط وهاد

ـلـجأ. احملـتـفي به في الـعـشـاء قـبـيل افـتـتـاح ا
ــشـهــد االفــتــتـاحي وقـد حــرص اخملــرج في ا
للـعـرض- مع"شـريف عـباس" مـصـمم الـدراما
احلــركــيـة - عــلـى تــوضـيـح وتــأكــيـد الــعـالقـة
التشكـيليـة والدراميـة ب مسـتويي الفراغ من
خالل مشـهـد حـركي بـدا خالله"أزوالـد" وكأنه
يـنــهي عــمـلــيـة الــرسم أو إعــادة بـنــاء مـشــهـد
ـلقاة خارج العشاء فـيستـنهض شخـصياته ا
اإلطــار لــيــدفع بـــهــا واحــدة أثــر األخــرى إلى
عـبر مكـانهـا من تـكوين الـصورة وبـالـوضع ا
بالتبعية عن رؤيته لها ثم يسدل الستار عليها
متنفسا الصعداء على مقعد أمام مكتب يحتل

سرح بينما تنحسر اإلضاءة. يسار ا
شهد التالي مباشـرة تؤكد"جينا" شفرة وفي ا
ـستـوى صـفر الفـراغ كـلـها حـ تـدخل من ا
ـهـامهـا كخـادمـة فتـفزع مـتـطلـعة إلى لتـقوم 
الصـورة بوصـفهـا أشبـاحـا مخـيفـة ومشـوهة
ـاذا رسمـها سائـلة "أزوالـد" في الوقت نـفسه 

وهو الذي أعلن نيته أن ينحت تمثاال ألبيه. 
ا يلـفت النـظر أن "استـنجـراند" لم يكن له و
مـكـان في تـكـوين الـصــورة وبـقي مـنـفـيـا عـنه
ـســتـوى لـيــظل مــرتـبــطـا بــتــطـور الــفـعـل في ا
الــواقـــعي عــلى نـــحــو يـــتــواءم- ولــو بـــشــكل
نسبي- مع وعي أزوالد باستحالة أن يكون له
دور بـارز أو غــيــر بـارز فـي تـشــكــيل مــاضـيه
وأســئــلــة وجــوده وإن كـــان له دور في شــكل
مسـتقـبـله احملتـمل; بـوصفه والـد «جـينـا» التي
يود الـزواج مـنهـا; بالـرغم من الـفـارق الطـبقي
بينهـما.ويكـشف"الزيني" عن نـفسه مرة أخرى
بـوصــفه مـخــرجـا واعــيـا وواعــدا حـ يــبـني

ـــســـافـــة بـــ اجلــرأة ال ريب أن ا
الــفــنــيــة واالجــتــراء لــيــست مــجــرد لــعب
جمالـي على األلفـاظ وما بينـها من جتانس
صوتي وتفاوت عميق في الوقت نفسه ب
عاني والدالالت ولـكنها مـسافة تأخذ في ا
االعتـبار مـوقفـ مختـلفـ كالهما أخالقي
وكـالهـمــا يــنـطــوي عــلي مــا يـفــ ويــأسـر
ـغـامـرة واخملـاطرة االنـتـبـاه ويـفتـح باب ا
ـا يـفـسـر- عـلى مـسـتـوى آخـر- إمـكـانـية
ـوقـفـ فـتـتـبدي اخلـلط وااللـتـبـاس بـ ا
اجلـرأة اجتـراء أو يتـبـدى االجتـراء جرأة
وقــد يــرى الـبــعض أن كــلــيــهــمــا مــغــامـرة
مـشـروعـة أو يـنـبغي أن تـكـون كـذلك مـهـما
اخـتـلـفت الـنـتائج هـنـا وهـنـاك. والواقع أن
الفرق ب العرض اللذين صاغهما"محمد
الــزيـني" في قــصـر ثــقـافـة مــصـطــفي كـامل
بـاإلسـكنـدريـة و"شريـف صبـحي" في قـصر
ثقافة الريحاني بـالقاهرة هو نفس الفارق
ـمـتـد من بـ اجلـرأة الـفـنـيـة واالجـتـراء ا
الـفارق فى الـرؤية الـدرامـاتورجـية ألشـباح

ابسن التي تعرضت لها في مقال سابق.

فقد كـان عرض الزيـني هادئـا منضـبطا مـتئدا
في محـاولتـه جتسـيد أزمـة بـطله"أزوالـد" الذي
ه بـ الصورة الـتي رسمهـا بنفسه انقسم عا
لـلــشــخـصــيـات عــمــيـقــة الــتـأثــيـر فـي تـكــويـنه
وصـيـاغة حـيـاته ووعـيه الـبـاطن فـتـرافـقت من
اضي وإن بقي لها امتداد ناحية أخرى مع ا
ا تنـطوي عـليه بطـبيـعة احلال فـي احلاضـر 
من أسـئــلـة حـائــرة مـؤرقـة تــسـتــدعي اإلجـابـة
عنهـا وعلى اجلانب اآلخـر واقعه الذي يـشهد
تطور عالقته باخلادمة"جـينا" على نحو يجيب

علقة. اضي ا عن أسئلة ا
ـا كــانت مــفـاتــيح الــدرامـاتــورجــيـة مــحـددة و
ـسـتويـيـهـا جـاءت معـاجلـة الـفراغ وواضحـة 
ــســـرحي فـي الــعـــرض واضـــحــة ومـــحــددة ا
ـسـرح - كـمـا أعـده ولـيـد جـابـر- بـدورهـا فـا
ـتد انقـسـمت مـسـاحـته أفـقيـا بـإطـار صـورة 
رأسيا عـلى خط مائل قـليال في الثـلث اخللفي
من الـيـمـ لـيـنـفــتح عـلى الـيـسـار وقـد ارتـفع
اإلطـار علـى مـسـتوي مـتـدرج من 20 إلى 40
ـنــحه خـصـوصـيـة مـكـانـيـة ـا  سم تـقـريـبـا 
مـتد ـستـوى صفـر ا ا يـجري في ا بالـقيـاس 
ائل ـنحـرف ا قـدمة بـينـما اخلط ا في ثلـثي ا
لإلطـار يــؤكـد عـالقـة قــلـقــة تـشــكـيــلـيــا بـبــقـيـة
الفراغ; السـيما مـقدمتـه التي شغـلها مـستوى
الـواقع من احلــدث الـدرامي. فـإطــار الـصـورة
يضم من خـلفـه تكـوين مشـهـد العـشاء األخـير
ــقــعــده اخلـاص الــذي أعـاد بــنــاءه"أزوالــد" 
ومـــقــــعـــدي"الــــقس مـــيــــنـــانــــدر"و"األم مـــســـز
الــفـــنج"وحــولـــهم"جــيـــنــا" تـــدور بــيــنـــهم بــزي
اخلادمـات مشـرفة عـلى منـضدة كـبيـرة عامرة
باألكواب والصحاف والزجاجات بينما يحتل
عـمق الـتكـويـن; وعلـى احلائـط اخلـلفـي صورة
"الـكــابـ الــفـنج" بــوصـفه احلــاضـر الــغـائب

قصورالثقافة
فى 
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 واألكروبات في أوبرا بك على درجة عالية من التطور
 أكثر من أي دراما محلية أخرى  فمنذ القرن السادس
عشر فصاعدا كانت األكروبات تستخدم في مشاهد
القتال . وعلى أي حال فلقد تطور هذا في أوبرا بك
ألن احلركات اخملتلفة قد تطورت لتصبح حركات
اط أخري للقتال .  جميلة للرقص  كما تطورت أ
ووجه آخر ألوبرا بك يجذب كثيرا من االنتباه 
مثل  إنه عالمة على كل األوبرا  إنه تلوين وجوه ا
الصينية  الناشئة عن استخدام األقنعة . في األوبرا
بكرة كان التمثيل والغناء يتمان بواسطة أناس ا
مثلون يعرضون بينما الكورس يغني  مختلف . كان ا
مثلون كانوا غالبًا يرتدون أقنعة أثناء الرقص  وفي وا
القرن الثالث عشر توحد الرقص والغناء  وأصبح
مثلون يرقصون ويتكلمون كما يغنون  منذ هذا ا
التوحد لم يعودوا يستطيعون أن يلبسوا أقنعة حقيقية
 بل ترسم على وجوههم أشكال من األلوان اخملتلفة . 
الوجوه ذات األلوان تعني معانى محددة . على
ثال  الوجه األحمر يعني أن الرجل مخلص سبيل ا
وشجاع  والوجه األبيض يعني الدهاء  والوجه
األسود يعني العزم والعناء  واألزرق أو األخضر
زاج اجلامح .      يعنيان احلرارة وا
الوجوه ذات األلوان تعرض أيضًا قيمة الناس أصحاب
الشخصيات اخليرة وعقابهم من احلكام األغنياء
وظف الفاسدين  والظا  والوزراء الشريرين  وا
نافق .  ستبدين  والرجال ا واإلقطاعي  واحلكام ا
الوجوه ذات األلوان تمثل أيضًا أشكال حيوانات
محددة تستخدم عادة للتعبير عن العفاريت والكائنات
الغريبة الشكل. 
من هذه الوجوه ذات األلوان تستطيع أن تري الوجوه
كروهة من الناس للشخصيات التاريخية احملبوبة أو ا
والقصصية اخملتلفة . 
على الرغم من أن أوبرا بك تأثرت في وقت مع
لكي  فإنها لم تبتعد أبدا عن اجلماهير  إن بالبالط ا
Tan مثل الالمع مثل تان هزين  –بي جناح ا
Wanag Yao – وواجن ياو  –شنجHsien – Pie 
Yang Hsiao – LOU وياجن هزياو  –لوChing 
ومي الن فاجن   Mie Lan – Fang وقد أثري وطور
هذا الفن  ولهذا فإنه قد استقر بشكل جماهيري تماما
ب شعب الص اليوم .  

دراما
التعويض
drama 
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ـــــصــــطـــــلح ا
فـــــــرنــــــــسى 
ولكنه معروف
 فــــــــــــــــــــــــــــــى
اإلجنــلـــيـــزيــة
وبــــــدلّ عــــــلى
الـــــقـــــطـــــعـــــة
ـــســــرحـــيـــة ا
الـــتى تـــعــطى
شـاهد - أ و ا
 الـــــــقــــــار -
مفاتيح فكرة 
كى يــــدرك عن
طــريـــقـــهــا أن
الـشـخـصـيـات
الــســمــرحــيــة
قـدّمـة تشـير ا
إلـــــــــــــــــــــــــــــــى
شـــخــصـــيــات
حــيّــة تــعــيش
فـى الــــــواقع 
ــــــــــــــــــــــــكــن
بــأســمــائــهـا 
ووظــائـــفـــهــا
ونـــــــوعــــــيّــــــة
ســـــلــــوكـــــهــــا

االجتماعى.

أتوبيس الفن اجلميل

قدمة مجانية.  مالحظة : جميع األنشطة ا
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«خمر وعسل» صورة مسرحية تعكس  جمال الظل  والضوء
وتلعب  مع األلوان  الغامضة والصيغ التاريخية

 حتــكى الـتــوراة قــصــة فـشـل احملـاوالت لــشــد وثـاق
رة ـرة تلـو ا ـرة وهو يـخدعـها ا رة تـلو ا شـمشـون ا
مـستطـيعاً أن يقـطع احلبال الـتى أوثقوه بـها ويفشل
أقـطـاب الفـلـسـطـينـيـ فى احملـاوالت إلى أن يـضيق
شـمشـون بإحلاحـها فـيكـشف لهـا قلـبه بأنه نـذير الله
من بــطـن أمه فــإن حــلق شـــعــر رأسه تـــفــارقه قــوته
ويـضعف ويـصير كـأحد الـناس; فـتدعو دلـيلـة أقطاب
. وحتـكى التوراة «وأنـامته على ركبـتيها الـفلسطـيني
ودعت رجالً وحـلـقت سـبع خـصل من رأسه وابـتدأت
بـإذالله وفـارقـته قـوته وقـال الـفلـسـطـيـنـيـون عـلـيك يا
شـمـشـون. فـانـتبـه من نـومه وقـال : أخرج حـسب كل
مـرة وانـتـفض ولم يـعـلم أن الـرب قـد فـارقه فـأخذه
الـفـلــسـطــيـنــيـون وقــلـعـوا عــيـنــيه ونـزلــوا به إلى غـزة
وأوثــقــوه بـــسالسل نــحـــاس وكــان يــطـــحن فى بــيت

السجن وابتدأ شعر رأسه ينبت بعد أن حلق».
وتـروى التـوراة كيف أن أقـطاب الفـلسـطيـنيـ ذبحوا
ذبـيحة عظيـمة لراجون إلههم الـذى مكنهم من عدوهم
شـمشون الـذى خرب أرضهم وقـتل شبابهم وأرادوا
أن يـستهـزئوا به فأحـضروه من السـجن وأوقفوه ب
األعـمدة الـتى كـان البـيت الـذى هم فيه قـائمـاً عـليـها
ـلـوءًا بـالـنـسـاء والـرجـال وكـمـا تـقول وكـان الـبـيت 
الـتوراة «وكان هناك جميع أقطاب الفلسطيني وعلى
الـسـطح نـحـو ثالثـة آالف رجل وامـرأة يـنـظـرون لـعب
شـمشون فدعا شمشون الرب وقال: يا سيدى الرب
ـرة فقط فـانتـقم نقـمة اذكـرنى وشددنى يـا اللـه هذه ا

. واحدة عن عينى من الفلسطيني

تـوسـطـ الـلذين وقـبض شـمـشون عـلى الـعـمـودين ا
كـان الـبـيت قــائـمـا عـلــيـهـمـا وقـال شــمـشـون : لـتـمت
نـفسى مع الـفلسـطيـني وانـحنى بـقوة وسـقط البيت
عــلى األقــطــاب وعــلى كل الــشــعب الــذى فــيـه مــكـان
ـوتى الذيـن أماتـهم فى موته أكـثـر من الذين أمـاتهم ا

فى حياته».
وتـنهـى التـوراة الـقصـة بـأن إخوته قـد نـزلوا وحـمـلوه
وصـعـدوا به ودفـنوه فـى قبـر مـنـوح أبـيه وأنه قد راح

شهيداً فداء إلسرائيل وهو فى سن العشرين.
إذن احلـكـاية الـديـنـية والـشـعـبيـة اإلسـرائـيلـيـة تـطرح
عـلـيـنا قـصـة بـطل مـخـلص أحب فـتـاة من شـعب عدو
وأنـهـا قــد اسـتـمــالـته ومــكـنت أهـلــهـا من فقء عــيـنـيه
وسـجـنه ولـكنه يـسـتـطـيع أن يـنـتقم بـأن يـهـدم بـيـتًا به
زعـمــاء أعــدائه ويـقــتل آالفًــا مــنـهم كــانــوا يـحــاولـون
الـتشفى واالنتقام مـنه ولكن كاتب نص عرض «خمر
ــنـتـصـر الـذى وعـسل» يـقــدم لـنـا شـمــشـون الـبـطل ا
ـهـزومون يـنـتـظرونه يـدخل الـقـصر الـذى به أعـداؤه ا
ومـعـهم جـمــيـلـتـهم دلـيــلـة الـتى يـتـآمــرون مـعـهـا عـلى
ـعرفـة سـر قـوته لـيتـمـكـنـوا من قـتله وال  اإليـقـاع به 

يـخبـرنـا الكـاتب بأى شىء عن هـويـة شمـشون الـبطل
ـنـهـزم أو عن اإلسـرائـيــلى وال عن زعـمـاء الـشــعب ا
ضى فى . و فـتاتهـم اجلميـلة أى عن شعـب فلسـط
ؤامـرة الـتى تـمر بـقـتل اثـن من اسـتـعراض تـطـور ا
الـشباب يكتشف شـمشون خداعهمـا وتتطور بشرب
تـها ولـكن يـضعـفهـا; فـتبـدو مريـضة دلـيلـة لسـم لم 
فـيـســرع شـمـشـون فى طــلب الـطـبـيـب الـذى يـحـضـر
ـرض ال يسـتـطـيع الـطب أن لـيـخـبـره أنـهـا مـريـضـة 
يـشـفـيه فى حـ كان كـبـيـر الـفـلـسطـيـنـيـ قـد أوعز
لـدلـيـلـة أن تخـبـر شـمـشـون حـ يـعـود بـالـطـبيـب بأن
هـناك نبـوءة قالت إنـها ستـمرض عـندما يـختـلط دمها
بـدم غـريب مـحـارب وأنــهـا لن تـشـفى إال بـكـلـمـة سـر
يـقولها لها وعندما تخبـر دليلة شمشون بتلك النبوءة
يـختلى بنـفسه ويفكر ثم يـقرر أن يبوح لـها بسر قوته
فى الـوقت الذى يـهجم عـليه الـفلسـطيـنيـون ويقـطعون
خـصالت شعـره فيفـقد قـوته ويتـرنح ويسـقط وبيـنما
يـهجمـون عليه ويـطعنـونه الطـعنات الـقاتلـة تلقى دلـيلة
بـنفـسـها وتـسـقط بـجواره طـالـبة الـسـماح والـغـفران
وفى نـفس الـوقت يـعـلـن كـبـيـر الـفـلـسـطـيـنـيـ أنه قـد
خـدع دليـلة ويـخرج زجـاجة من جـيبه ويـفرغ مـا بها
عـلـى أسـاس أنـهــا دواء وتـريــاق الـسم الــذى شـربـته
دلـيـلـة فـتصـيح دلـيـلـة بـأن أهـلـهـا خـونـة وأنـها بـاعت
أغـلى شىء رخـيـصـاً وبذلـك تظـهـر دلـيـلـة وقد أدانت
أهـلها لـصالح حـبيـبها; فى الـوقت الذى ال نـعرف فيه
هـويـة ال األهل وال احلـبــيب فى خـلط مـتـعـمـد يـؤدى
إلى نـتائج رهـيبـة. وبنفس الـطريـقة سـار اخملرج على
أثـر الـكاتـب حيث يـقـول فى كـتـيب العـرض : «عـنـدما
يـفقد الـبطل - أى بطل -  مـقومات بـطولته ويـتنازل 

ــبــاد والـقــيـم الـتـى صــنـعـت مــجـده أو يــفــرط فى ا
ويـسبح فى بحور اخلـمر والعـسل فإنه سيغـرق فيها
حـتماً ال مـحالة ويخـسر تاريـخه البطـولى ويسقط عنه
مـجده إلى األبـد وهو مـا يعـنى أن اخملرج فى تـأويله
لـلنص التزم برؤية الكـاتب و نصه التزاما كامالً
وإن كان قد حذف سطوراً معدودة ال تقدم وال تؤخر
ولـكن إسـهـام اخملـرج ومـصـمم الـديـكـور عـبـد الـقادر
ادى للـعرض سواء مـرسى كان فى صـياغة اإلطـار ا
سـرحى ـنـظـر ا فى الـكـتل الـديـكـوريـة الـتى شـكـلت ا
حـيث نحت من مادة الفوم بدقـة كاملة حوائط وأعمدة
ميز وبـوابة احلصن الـرئيسى لقـصر دليـلة بطـرازه ا
لـطابع ذلك الزمان السـحيق وكذلك التزم بـدقة كاملة
ــســرحــيـة كــســيف شــمــشـون ودرعه ــهـمــات ا فى ا
والـقوارير واألوانى وكذلـك فعل فى تصمـيمه الدقيق
ـمــيـز لـلــمالبس وتــنـوع األلـوان فــيـهــا بـ الـدافئ وا
والـبارد بـدرجـات متـفـاوتة مـعـبراً عن حـالـة التـناقض
والـصــراع بـ اجلــانـبــ وكـذلـك اسـتــطـاع اخملـرج
ــنــاسـبــة وأن يــصـنع ـصــمم أن يــلــقى األضـواء ا وا
مـناطـق للـظل والـنور أضـفت حـيويـة وبـهاء وغـمـوضاً
ـســرحـيــة اخملـتــلـفــة وعـلى عـلى جــوانب مــشـاهــده ا
ـسرحى; ـشـهـد ا سـطـوع قـمـره الذى سـيـطـر عـلى ا
وإن اخـتـلـفت ألــوانه بـ األبـيض الـنـاصع واألصـفـر
اخملـنوق كما استطـاع اخملرج أن يرسم خطة حلركة
ـثـلـيه ـمـثـلـ بـالـغـة اإلحـكـام والـدقـة وقـاد فـريق  ا
مـحـققـاً إيـقاعـاً فى مـراحل احلـدث مـتوازنـاً ومـشكالً
ع من إيـقاعاً عـاماً للعـمل متدفـقاً بالغ احلـيوية وقد 
فـريق الـتـمـثيل «عـلـوى الـشـاذلى» فى دور شـمـشون
ومـعه «هـدير» فى دور دلـيـلـة ومحـمـد عايش فى دور
الـكبـيـر و«محـمد الـغامـرى» فى دور الـطبـيب وكذلك
مـثـلـ التـى لعـبت أدوار عـشـيرة تـمـيزت مـجـمـوعـة ا
دلـيــلــة حـركــة وإلــقـاء وخــاصــة صالح الــعـيــسـوى
وفـارس عمارة وعالء عبد الرءوف وأسامة منصور
وحـسـن عـبــد الــعــزيــز وأحـمــد الــبــرنس ومــحــمـود
الـسـيد ومـحـمـد أشـرف وباقـى فريق الـتـمـثـيل وقد
ـوســيـقى الــتـصــويـريــة لـ «يـاسـر الــشـريف» لـعــبت ا
مثل البطل فى مواقفه اخملتلفة دورهـا فى مصاحبة ا
ـتـبــايـنـة لــتـطـور احلـدث ــراحل ا وفى الـتـعــبـيـر عن ا

الدرامى .
مثل وفى الـنهاية لقد اسـتمتعت بجديـة عمل فريق ا

وبـدقة وجمال تصـميم وتنفيـذ ديكور ومالبس العمل;
وإن كـنت لم أسـتطـع التـخـلص من عالمـة االستـفـهام
الـكبـرى الـتى خلـفـها لى نص «خـمـر وعسل» ألسـامة
نــور الــدين الــذى ســبق أن أعــجــبت بــنــصه «إكــلــيل
ـتـمـيـزة الـغـار» كـمــا لـفت نـظـرى وراقــنى تـرجـمـتـه ا
ولـغته وتكييـفه لنص «آنا كريـستى» لـ «يوج أونيل»
ــهــرجــان الــقــومى الــذى شــاهــدته ضــمـن عــروض ا

الثانى للمسرح.

سرحية القومية تسبح فى بحور «اخلمر والعسل» فرقة العريش ا
سـرحى «خمر وعسل» تـأليف أسامة نـور الدين وإخراج عبـد القادر مرسى فرقة  الـعريش القومـية قدمت عرضـها ا
عـبد عـليه وعـلى أعدائه والـعرض يـتنـاول قصـة شمـشمـون ودليـلة بـعيـدًا عن األسطـورة التـوراتيـة الـتى انتـهت بهـدم ا

(اخليار شمشون!!).
ؤامـرات والدسائس للبحث عن سر قوته مستغل فى هذا العـرض ظل أهل «دليلة» وخصوم «شمشون» يدبرون له ا
حبه لدلـيلة حتى توصلوا إلى أن سـر قوته يكمن فى ضفائـر شعره السبع فقامـوا بقصها ففـقد قوته وأجهزوا عليه
ـا تمثـله تلك الضـفائـر من قيم ومبـاد نبيـلة وسـامية ومـثل عليـا فقد كـانت كل ضفـيرة تمـثل مبدأ وتـخلصـوا منه و

معينًا مثل الشرف الكرامة الشجاعة الضمير... إلخ.
وهكذا استطاعت الرذائل أن تكيد للفضائل وتنتصر عليها.

الـتنـفيـذ جاء فى إطـار أسطـورى فى الالزمـان والالمكـان واستـخدم اخملـرج عبـد القـادر مرسى «مـادة الفـوم» ليـشكل
وسـيقـى التـصويـرية واإلضـاءة لتـشـارك فى نسـيج العـرض الدرامى مـنهـا مفـردات الديـكـور واإلكسـسوار وجـاءت ا

. البس التى قام بتصميمها عبد القادر مرسى أيضًا فضًال عن تصميمه للسينوغرافيا وتكون بطًال وكذا ا
ـسـرحى أسامـة نور الـدين قد حـصل عـلى اجلائـزة األولى فى الـتألـيف فى مهـرجان جـدير بـالـذكر أن مـؤلف النص ا
سرح الـقومى األخير وأنه قـد  تصعـيد مسرحـية (خمر وعـسل) للمهـرجان النـهائى والذى يعـقد خالل أغسطس ا

سرح العائم باجليزة. وسبتمبر على ا
ـوسـيقى ـسـرحـيـة بـطولـة عـلـوى الـشـاذلى فى دور «شـمـشـون» وهديـر فى دور «دلـيـلـة» ومـحـمد عـايش «الـكـبـيـر» ا ا
ـكـيـاچ تـامر وأمـ اجلـمـال سـاعد فى البس نـبـيـلـة مرسى وا الـتـصـويـرية والـتـسـجـيالت ياسـر الـشـريف تـنـفيـذ ا
نـفـذ صالح العـيسـوى وقـد أهدى اخملـرج العـرض لروح اإلخـراج محـمـد على احلـفنى وأسـامـة منـصور واخملـرج ا

سرحية. الفنان الراحل إبراهيم أبو العطا جنم فرقة العريش القومية ا
بـاد والـقيم الـتى صـنعت والـعرض يـؤكـد على أنه إذا فـقـد البـطل.. أى بـطل مـقومـات بـطولـتـة وتنـازل أو فـرط فى ا

مجدة وسبح فى بحور اخلمر والعسل فإنه سيغرق فيها حتمًا
محمد خضير ويخسر تاريخه البطولى ويسقط عنه مجده إلى األبد!.

محمد زهدى

قدمت فـرقة شمـال سيـناء القـومية
عـرض «خمـر وعـسل» تألـيف: أسـامة نـور الدين
وإخراج: عـبد القـادر مرسى عـلى مسرح الـفرقة

فى مدينة العريش.
والـنص يـحكى قـصة شـمشـون ودلـيلـة كمـا رآها
الــكـاتب مـخـتــلـفـًا عن الــنص األصـلى لـلــحـكـايـة
ــأخــوذة عن الـنص الـشــعـبــيـة اإلســرائــيـلــيـة ا
الـتـوراتى الـذى ورد فى «سـفـر الـقضـاة» وبـيـنـما
الـنـص الـتــوراتى يـروى قــصــة الـبــطل اخملـلص
الـذى أنــقـذ شـعب إسـرائــيل من الـفـلـســطـيـنـيـ
ـئات ولـكـنه يقع ـتـسلـطـ علـيه وقـتل منـهم ا ا
بإرادته احلرة فى حب الفتاة الفلـسطينية دليلة

التى حاولت أن تعرف سر قوته العظيمة.

ابحث عن
الدقة
واإلتقان

> مهنـدس الديـكور محـمد جـابر انتـهى مؤخـراً من اإلشراف على تـنفـيذ ديكـور العرض
ـنـيل من تـأليف ـسـرح الـعائـم الصـغـيـر با ـسرحـى «سنـدريال» الـذى يـقدم حـالـيـاً على ا ا
ـسرح القومـى للطفل جـابر قام هذا أحمـد عبد الرازق وإخـراج بتول عرفـة ومن إنتاج ا
سـرحية منهـا: احلياة حلوة إيه اللى وسم بـتصميم ديكـور ومالبس عدد من العروض ا ا

هـــزيــــــــاو : شـــكـــرا يــــا إخـــواني.لـــــــــــي   بيحصل ده حادى بادى وغيرها.
               نـــــــــــي واآلن لنقل وداعا     

لـــــــــــي : " تـاركــ األخ هـزيــاو  ذاهــبـ إلى
ــد مـجـدافه             الـشــاطئ ". ( هــزيـاو 

              يساعدهم على النزول ) .
نـــــــــــي : "ســوف نـــرسل األرز والـــفـــضــة إلى

             بيتك 
لــــــــى:  سوف نراك ثانية إلى اللقاء .    

هزيـــــاو : سوف أراكما ثانية إلى اللقاء . 
               ( يخرج لي وني )  

هزيــــــاو : (ذاهبا لـلشاطئ ) وداعا يا إخواني
              لن أراكــمــا بــعــد هــذا ( لــنــفـسه  
               بانفعال)هذان صديقان حـقيقيان (

               يضحك )  . 
كـوي ينج : لقـد ذهـبـا يا أبـي  من األحسن أن

           تعود إلى القارب . 
ركب ) .  هزيـــــاو : معك حق . ( يأتي إلى ا
كوي ينج : من كان هذان السيدان يا أبي ? 

هزيـــــاو : هل تقصدين السـيد لي والسيد ني?
 كوي ينج : نعم ? 

هزيـــــاو : اسمعي يا طفلتي 
             " إنـــهـــمــا رجـالن مـــصـــارعــان     
              متـقاعدان"." يـدعيـان لي شون وني
ناصـب الرسـمية               جون" ال يـحبـان ا
ــكـاتب " ." إنــهـمـا               واجلـلـوس إلى ا

              يتجوالن في البالد سويا " 
كوي ينج : " في العصور اخلوالي شوجن تسي

             شي صادق بو  – يا " .  
              " إن احلديث ب األصدقاء الطيب

               ال نــــهــــايــــة لـه " . " ورفــــاق أبي  
               القدامى ما زالوا مخلص له " . 
هــزيـــــــاو : " أرفع رأسي وأري الـــشـــمس قــد
             غــربت " . يــا طـــفــلــتي لـــقــد أصــبح
            الوقت متـأخرا .. دعـينـا نذهب لـلبيت
كـوي يـنج : هـيــا يـا أبت . ( هـزيــاو يـقـفـز إلى
ـرسـى ثم يــعـود               الــشـاطئ لــيـحل) ا

              للقارب " . 
هزيـــــاو : " األب واالبنة  نصطاد في النهر " 
كـوي يـنج : " غـيــر عـابــئـ إذا ضــحك عــلـيــنـا

              الناس لفقرنا " .  
هــزيــــــاو : " بــأي ســرعــة هــبــطت الــشــمس   

                احلمراء  " . 
ـتألق عبر السماء كوي ينج : " ويسطع القمر ا
               " . ( هزيـاو وكوي يـنج يـجـدفان

                      للخارج ) .   
نظر الثالث ا

نطقة )               ( بيت تنج حاكم ا
ــنـــطــقــة ومــعه               يــدخل تــنـج حــاكم ا

              خولي أرضه السيد كيه . 
تنـــــــج : " في بيتي ألوف أرادب األرز "  . 

لوءة "  كيـــــــه : " اخملازن األمامية واخللفية 
تـنـــــــج : لــقــد ذهب تــنج الجن جلــمع ضــريــبــة

نــــــــي : ( مناديا تنج الجن ) هاي  أنت  عُد 
هزيـــــاو : ماذا تريد أن تفعل ? 

نـــــــــي : أود أن أحتدث إليه أنا أيضاً . 
هزيـــــاو : من األحسن أن تدعه يذهب . 

تـنـج الجن : ( عـائـدا ) حـســنــاً  هـذا الــرجل له
             صوت أعلي  ها أنذا . ماذا تريد ?
نــــــــي : دعــني أســـألك :  هـــذه الــضـــريــبــة   

          أحتصلها بأمر اإلمبراطور ? 
تنج الجن : ال .  

نـــــــــي : بأمر من الوزارة  ? 
تنج الجن : ال . 

نـــــــــي :  إذن ما هو سندك القانوني ? 
تنج الجن : لـقـد قـررت في الـبالط بـأمـر سـيـادة

            حاكم اإلقليم .  
نـــــــــي : هل تقصد لوتسي شيو ? 

تنج الجن : يتشرف بكم  لو كان هذا يسرك . 
نــــــــي : اذهب وقل لـه عـــني هـــذا : إذا رفـــعت

          هذه الضريبة فأهالً ومرحبا ً . 
تنج الجن : وإذا لم ترفع ? 

نـــــــــي : وإذا لم تـرفع  وصـادفـته في طـريـقي
            فسأقتله تماما كما أقتل كلباً  .

تنج الجن : ها . إلى أي حد تبالغ : ما اسمك .
نـــــــــي : ني جوجن  النمر األصيل  . 

تــنج الجن : إذن أهـــو أنت نـي جـــوجن . ســـوف
              أهتم بأمرك .       

راقبة ?     نــــــــــي : أتهددني با
هـزيـــــاو : أخي ال تـبـدأ الـقـتـال ( لـتنج الجن )

            هال ذهبت من هنا ? 
تـنج الجن : هل تـريــد أن تـقـاتـل ? انـتـظــر حـتى
             أخـــلع كـــابـي وجـــاكـــتـــتي.          
              ( يـخلع كـابه وجاكـتته كـما لـو كان
              سـيـقـاتل ) هـزيـاو ان  امــسك هـذا

             التابع .  
هزيـــــاو : ( لتنج الجن ) ماذا ستفعل ? 

نـــــــــي : ال تمسكني يا أخي هزياو . 
تنج الجن : ( لـهـزياو ) أريـدك أن تـمـسـكه إلى
           أن أجري من هنا . ( يجري خارجا )
لـي  نـي: لماذا أنت خائف إلى هذا احلد يا

أخي ?   
هزيـــــاو : ( بحزن ) أنه يوجد كـثير جـدا منهم

لــي نــي:  ونحن لسنا قلة أيضاً .    
هزيـــــاو : أن لهم نفوذا أكبر . 

 لــــي ني:  هـل ســــــــــنــــــــــســــــــــمـح لــــــــــهم      
ليركبونا بهذه القسوة إذن ? 

هـزيـــــاو : ( مـحاوال تـهـدئـتهم ) حـسـنـاً  أنا
           في احلــقـــيــقـــة ال أعــرف مـــاذا أقــول 

         األحسن لك  أن تترك هذا الصيد . 
 هـزيـــــاو : سـوف أتركـه . لكـن اإلنـسان يـجب
             أن يــعـــيش ( خــجال ) أنــا خـــجالن

              للحديث بهذه الطريقة . 
لـــــــــــي : سأعطيك عشرة مـثاقيل من الفضة .
نـــــــــــي : وأنــا ســـأعــطـــيك عـــشــرة أرادب من

           األرز .          

هزيـــــاو : أوه  منزل احلاكم تنج . انظر هناك
واجهة أتري هذه البوابة              جتده في ا
             ذات الـــعــــقـــد  وهــــذا احلـــائط ذا  
             الواجهة البيضاء ? هذا هو منزله . 
             ( يالحظ أن الــســيـد كــيه يــســتـرق
              الــنـظـر إلى الــكـابـيـنـة ) هـيه .. هل

             أنت مصغ إلى ? 
كيـــــــه : نعم .. نعم .. شكرا .. شكرا 

                  ( ويخرج ) 
ــكن أن ــنــدس اجلــبــان ال  هــزيــــــاو : هــذا ا

             يرجي منه خير . 
                   ( يعود للقارب ) 

لــــــــي : ماذا كان يريد هذا التابع . 
هزيـــــاو : كان يسأل عن الطريق . 

نـــــــــي : إنه لم يــكن يــسـأل عـن الـطــريق .. بل
           كان يختلس النظر إلى .. 

لـــــــــي : كيف يجروء ? 
هزيـــــاو : إنه ال يجروء 

نـــــــــي : هذا حق .. إنه ال يجروء 
هـزيــــــاو : هل لـكــمــا في مـزيــد من الــكـؤوس?

ا فيه الكفاية  لـي  نـــي: ال  لقد شربنا 
                ( هـزياو يـبعـد النـبيـذ . تنج الجن

صرف )                 يسير بحذاء ا
تنج الجن : جـئت إلى الــنـهــر  تـاركــا بـيــتـنـا ( 
              ينظرألعلي وألسفل ) إني أتعجب ..

              أيهم قارب 
              هزياو أن ? هـزياو أن ? هزياو أن ?
لـــــــــي : يا أخ هـزيـاو . هنـاك شـخص مـا على

صرف ينادي عليك .            ا
هزيـــــاو : إذن هو هـناك ( ينـظر إلـيه ويذهب
              إلى الشاطئ ) هذا هـو إنه األخ تنج

             الجن . ما الذي أتي بك إلى هنا ? 
تنج الجن : جئت ألجمع ضريبة الصيد . 

ــاضـيـة لم هـزيـــــاو : آه  في األيـام الـقــلـيـلـة ا
             يكن ثـمة مـطر  والـنهر ضـن  ولم
            أجـــد أى ســـمك  في ظـــرف يـــوم أو
           اثن  عندما تتوفر النقود سأرسلها 
تـنج الجن : حــسن  هــذا كالم مــعــقــول جـدا 
             ولــكن تــذكــر عــنـــدمــا حتــصل عــلى
             الـنـقـود فــــــالبـد أن  تـرسـلـها  وال
              جتـعــلــنــا نــأتي ثــانـيــة وثــانــيـة دون
              جدوى ألنه  عـنــدمــــــــــــا تــتـمـزق
          أحــذيــتــنــا ســوف نــحــصّل مــنك ثــمن 

          األحذية اجلديدة  . 
هزيـــــاو : أنا آسف إذا كـنت أسـبب لك الـتعب

             ( يعود للقارب ) 
لـــــــــي : ماذا كان يريد ? 

هزيـــــاو : ضريبة الصيد . 
لـــــــــي : دعني أتكلم معه 

هزيـــــاو : ال تغضبه . 
لـــــــــي : حسن ( ينادي على تنج الجن ) هاي

          .. أنت  عد 
تنج الجن : ( مـتأهبـا للـسير ) حسنـاً  اجللف
              هو الذي يأتي هنا .. أنا هنا . ماذا

        تريد أن تقول  لي ? 
لـــــــــي : دعـني أسـألك  من أجل مـاذا جـئت ?
تنج الجن : لقد أمرنـي سيدي أن أجمـع ضريبة

           الصيد . 
لــــــــي : دعـني أسـالك : ضــريـبـة الــصـيـد هـذه

          هل حتصلونها بأمر اإلمبراطور ? 
تنج الجن : ال . 

لـــــــــي : بأمر من الوزارة  ? 
تنج الجن : ال . 

لـــــــــي :  إذن ما هو سندك القانوني ? 
تنج الجن : لقـد قررتـها فـي البالط بـأمر سـيادة

             حاكم إقليمنا .  
لـــــــــي : هل تقصد لوتسي شيو ? 

تنج الجن : يتشرف بكم  لو كان هذا يسرك . 
لـــــــــي : إذهب وقل له عـــنـي هــذا : إذا رفـــعت

           هذه الضريبة فأهالً ومرحبا ً . 
تنج الجن : وإذا لم ترفع ? 

لـــــــــي : وإذا لم تـرفع  وصـادفــته في طـريـقي
           فسيكون ذلك دليال على سوء حظه .
تــنج الجن : هــا ! إلى أي حـــد تــبـــالغ  مع أنك
            جلف كبير  دعني أعرف ما أسمك 

لـــــــــي : لي شون  ثعبان النهر . 
تنج الجن : أهو أنت لي شون ?      

لــــــــــي : نعم  ماذا في ذلك ?  
هزيـــــاو : ( متدخال ) ال تتشاجر معه . 

تنج الجن : ( مـستديـرا ليذهب ) انتـظر جزاءك
لـــــــــي : اللعنة . 

اذا لم يعد إلى اآلن ? .             الصيد . 
كيـــــــه : كان ينـبغي أن يـعود بـسرعة .( يدخل

            تنج الجن ) . 
تنج الجن : مغـادرا شاطئ الـنهـر  ها قـد جئت
ـعــتـادة             إلى الـبــيت . إنــهـا الــقـصــة ا
         دائــمـاً ( يــســيـر ) احـتــرامــاتي لـك يـا 

         سيدي . 
تنج : حسناً . لقد أمرتك بـجمع ضريبة السمك

      فماذا فعلت ? 
تنج الجن : قال هزياو ان إنه بـسبب عدم وجود
ـاضية  وألن            مطر في األيـام القلـيلة ا
           البـحـر كـان شـحـيـحـاً فـإنه لم يـصـطد
           أي سمك منـذ يوم أو يـوم  وعـندما
           تكـــــون مـعه نـقود فـسـوف يحـضـرها

           إلينا هنا . 
تنج  : هذا كالم معقول للغاية . 

تـنج الجن : مــضــبـــوط .. ألــيس كـــذلك ? ولــكن
            عـنــدمــا كـنـت أهم بـاالنــصــراف جـاء

            رجل عمالق  وناداني . 
تنج : وماذا قال ? 

تنج الجن : سألني ماذا كنت أفعل .  
تنج : أجمع ضريبة الصيد .  

تنج الجن : ضريبة الصـيد هذه .. هل قررت لك
            من اإلمبراطور ? 

تنج : ال 
تنج الجن : بأمر من الوزارة  . 

تنج  : ال .  
تنج الجن : ما هو سندك القانوني إذن ?  

تنج : إنـهـا مـقـررة في الـبالط بـواسـطـة سـيـادة
        حاكم اإلقليم .  

تنج الجن : هل تعني لو تسي شيو ?
 تــنج الجن: كــبه يـــتـــشــرف بـــســيـــادتــكم  – لــو

سمحت        
تـنج الجن : هـذا مــا قــاله(2). ثم قـال لي " إذا 
            رُفـعت ضــريــبــة الـصــيــد فـأهال

ومرحبا  تنج : وإذا لم ترفع ? 
تـنج الجن : وإذا لم تــرفع  فـــانه إذا صــادفك 
فـســيـكــون ذلك دلـيالً عــلى سـوء            

حظك  
تنج       : ماذا يسمي هذا الرجل ?  

تنج الجن : شئ مثل ( ثعبان البركة )(3)  . 
كيه       : أتقصد ثعبان النهر ? 

تنج الجن : صح . هو هذا الرجل   . 
تنج       : خذ ملحوظة بهذا االسم . 

كيه       : عظيم جدا يا سيدي ? 
تنج الجن : وكنت عـلى وشك االنصـراف حيـنما
           ظهر تابع آخر له رأس كـالبيضة

                 وزعق :" هاي  أنت  عد " .
تنج       : حسن  ماذا كان عنده ليقوله ?   

تنج الجن : نفس الشئ الذي قاله اآلخر . قال :
           " إذا رفعت ضريبة الصيد هذه فأهال

             ومرحبا "  
تنج       : وإذا لم ترفع ?    

تنج الجن : وإذا لم ترفع  فـإنه إذا صادفك في
            الشارع فسوف يقتلك ككلب . 

تنج       : بأي طريقة تتكلم ? 
تنج الجن : هذا ما قاله ( 4)

تنج       : ماذا يسمي هذا الرجل ? 
تنج الجن : شئ مثل الندل األصيل (5 )

كيه       : أتقصد النمر األصيل ?
تنج الجن : صح . هو هذا الرجل  .

تــــنج       : حـــــسن جـــــدا . اذهـب أنت اآلن  
             لتستريح . 

تنج الجن : شكرا يا سيدي . 
              ( يخرج )  

تنج       : جهّز لي احملفة .
كيه       : إلى أين أنت ذاهب يا سيدي ? 
تنج       : أنا ذاهب بنفسي ألقنعه بالدين 

كيه       : هذا مـوضـوع خـطيـر  دعـني أبـحثه
            لك يا سيدي ? 
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هزيـــــاو : ( فاحتا الباب ) من هناك ? ( بركلة
الكم أرضا ) .              واحدة يطرح رئـيس ا
الـرئيس   : ( زاحـفـا على قـدميه ) حسن  من
             الـذي جـاء بـقـشـرة الــبـطـيخ هـنـاك ?

             لقد تزحلقت  عليها . 
البلطجية : لقد خرج هزياو ان . 

الـرئـيس  : مـاذا ? هـزيــاو قـد خـرج ? ( يـنـظـر
               إلى هــزيــاو بـاحــتــقـار ) الــعــجـوز

             الغبي السخيف ! 
البلطجية : إنه يسأل من تكون سيادتكم ? 
الرئيس  : ( متمتما ) إنه أنا  إنه أنا (8)   

هزيـــــاو : من أين أنت ? 
الرئيس : هل أنت أعمي حتى ال تعـرفنا ? نحن

           من بيت تنج حاكم اإلقليم . 
الكم هناك ? هزيـــــاو : آه . هل أنت رئيس ا

الرئيس   : هذه هي احلقيقة . 
هــزيـــــــاو : حــسن ( يـــثــنـي رسغ رئــيس     

 ( الكم                 ا
الــرئـيس    : ( مــنـدفــعــا لـلــخـلف ) هـاي ! إنه

              يعرف حركة أو حركت . 
البلطجية : ماذا حدث ? 

الــرئــيس   : ( يــهــز رســغه ) ال شئ .. ســوف
              يكون كل شئ على ما يرام . 

اذا جئتم إلى هنا ?  هزيـــــاو : 
الرئيس    : لنعبر لك عن حتـياتنا واحـتراماتنا
              . وهناك مـوضوع آخـر صغـير مثل

             .. جمع  ضريبة الصيد . 
اضية لم تكن ثمة هزيـــــاو : في األيام القليلة ا
            أمـطـار  والـبـحـر كـان شـحـيـحـاً  لم
            أصـطــد  ســمـكــة واحــدة  في ظـرف
            يـوم أو اثــنـ  عــنـدمــا تـصــبح لـدي
            نــقــود  ســـوف  أرســلـــهــا لــكم  وال
            حـاجــة بـكم إلى اجملئ . ( يـشــيـر له

            بأصبع واحد ) .  
الرئيس   : انظروا إلى . إنك تقول إنه ال توجد
             أمـطـار وأن الـبـحــر كـان شـحـيـحـاً 
             ولذلك فـأنت لم تـصـطـد وال سـمـكة 
            ولـكـن عـنــدمــا يــصــبح لــديك نــقـود  
ــكـنك                فـســتــرسـلــهــا إلـيــنـا . قــد 
            التـخـلص من اآلخـرين بأن تـقـول لهم
            كالمــا مـــثل هــذا  لـــكــنـه أنــا الــذي 
ا تـقوله   تتـعامل مـعه اآلن . ال أهمـية 
   وال كـيف تــقـوله  وكــذلك ال أهــمـيـة
  لطول الـكالم الذي تـقوله  فـلن تكون
  له أهـمـيـة . سـتـقـيـد  –حـتى تـعـطـيـني

النقود .  
هزيـــــاو : عنـدمـا جاء تـنج الجن  قـلت له إنني

ال أملك . واآلن ها انتذا قد جئت . 
الرئيس    : إدفعها بالتي هي أحسن . 

هـزيـــــاو : ( بـضـحـكـة سـاخرة ) أنـا مـبـسوط
أكثر ألنني ال أملكها .  

الــرئـيس   : ( مـنــدهــشــا لــلــبــلــطــجــيـة ) إنه
مـشـاكس  حـسـنـاً . ال يجـب أن نـكون

عاقل معه . أنا  أقول : أوالد . 
البلطجية  : نعم يا سيد ? 

الرئيس   : هل أحضر هذا الشئ معكم ?   
البلطجية  : نعم . 

الرئيس   : أعطوني إياه .
البلطجية  : هو ذا ( يعطونه قيدا حديديا ) .

ــاذ ال تـــزالـــ بـــهــذه              في الـــبــيـت ? 
البس ?              ا

كـوي يـنج : ( مـتــضـررة ) أنــا أنـتـمـي لـعــائـلـة 
             صــيــاد  وأعــيـش في قــارب صــيــد
             إذا لم ألـبس صـيـادة فــكـيف يـنـبـغي

            أن ألبس ?  
هـزيـــــاو : ( مـتـضـايـقــا ) أن تـعـصي والـدك 

            هذا شئ مهلك .  
كوي ينج : ال تغـضب يا أبت  فـسوف أغـيرها

 هزيـــــاو : هذه فتاة طيبة . 
            ( كـــوي يــنج تــدلـك ظــهــر هــزيــاو .     
الكـمــ والـبـلـطـجـيـة                يــصـعـد رئـيس ا

             األربعة لباب  هزياو )  . 
الرئيس   : هيا .. هيا .. 

البلطجية : نحن ال نستطـيع أن نتقدم أبعد من
              هذا . لقد وصلنا . 

الرئيس   : وصلنا ? 
البلطجية : أجل هذا هو بابه . 

الرئيس   : ماذا ? هـذا هو بـابه ? دعـوني ألقي
            نـظـرة ( يـسـيـر بـعــصـبـيـة واضـحـة
              ويـنـظـر إلى الـباب)  تـعـالـوا نـعود
              من حيث جـئـنـا .. تعـالـوا نـعود من

              حيث جئنا . 
اذا نعود ?  البلطجية : 

الرئيس   : هزياو ليس في البيت . 
البلطجية : كيف عرفت . 
الرئيس   : الباب مقفل . 

البلطجية : إذا كان الباب مقفال فهذا يعني أنه
            بالـداخل أمـا إذا كـان مـفـتـوحـا فـهذا

            يعني أنه في اخلارج . 
الـرئـيس   : دعـوني ألـقـي نـظـرة ثــانـيـة ( يـري  
           شــبـكـة الــصـيــد مـعـلــقـة حتت سـور        
            الـــســطح ) ســوف نـــرجع . لـــقـــد قــلت 

         إنه ليس هنا  وهو كذلك بالفعل . 
البلطجية : ماذا تعني ? 

الرئيس   : شبكة صيده معلقة هناك . 
البلطجية : هذا يعني أنه بالداخل . 

الـرئـيس  : ( بـيـأس ) حـسن إذن  نــادوا عـلـيه
             ليفتح الباب .  

البلطجية : أنت لم تعلمنا هذا . 
الرئيس   : هل هذا يحتاج لتعليم أيضا ?  
البلطجية : نحن نريد أن نراك تفعل هذا .  

الـرئيس  : أنتم تـريـدون أن تـروني افـعل هذا ?
            حسناً .. واآلن انظروا . 

البلطجية : ها نحن ننظر . 
الـرئيس  : ( يـنـادي بـصـوت مـنـخفـض وخائف )

           هزياو أن .. هزياو ان . 
البلطجية : يجب أن تنادي اعلي من هذا ? 

الـــرئــيس   : إذا نـــاديت بـــأعـــلى مـن هــذا      
               سيسمعني .. ألن يسمعني ? 

فروض بـالنسـبة له أن يـسمعك . البلـطجية : ا
ــفــروض بــالــنــســبــة له أن   الــرئـيس   : آه  ا
غير                يسمـعني هـل األمر كذلك ? ( 
               قــادر عــلى الــتــراجـع . يــتــظــاهـر 
              بــالـشــجـاعـة ) دعـونـي أخـلــــــــــــع
             سـتــرتي أوال ( يــخـلع ســتـرته ) اآلن

            سأنادي عليه .  
البلطجية : تفضل . 

الـرئـيس  : ( مـتــظـاهــراً الــهـدوء الــتـام ) أيــهـا 
              األتـــبـــاع  انـــظـــروا إلى . هـــذا فن
              عـظــيم . تـعــلـمــوا هـذا ولن تــكـونـوا
              بـحـاجــة ألن تـذهـبــوا لـبالد اجملـر .
ـاذج مخـتلـفة لـنداء شخص               هناك 
              مـا لــيــخــرج لك عــلى الــبــاب . هـذا
ينتظر ـقفول (  وذج لنـداء الباب ا               
              حلــظــة ) اآلن  إذا لم يـــأت فـــهــذا
             أحسن له  إذا جـاء فلـطمـة من فوق
             ورفــســـة من حتت ســـوف جتــعالنه
            يقع . كما تـقول احلكمـة قبل أن تثور
            الــريــاح فــإن الــكــيــكــادا تــعــرف     
            الــفــصــــــــول ولــكـن عــنـدمــا يــطــعن
            الـــرجل من اخلــــلف فـــإنه ال يـــعـــرف
            عدوه ( ينادي ) هاي هزيـــــــــاو ان
ـــكث حلـــظـــة ثم يـــعـــود إلى    )              
               البـلـطجـية ) أرأيتم هـذا ? هـذا هو
             الـنــمـــــــــــــــــــــوذج ( يـرجتف من

               اخلوف ) . 
البلطجية : هذا جميل . 

             ( كــوي يـنج تـكـاد تــفـتح الـبـاب     
      ولكنها تـتوقف بإشارة من والدها

 وتذهب               للغرفة الداخلية ) . 

الـرئـيس   : هـذا الــعـجــوز  مـشــاكس كـبــيـر 
ـجرد ولذلك يـجب أن تكـونـوا حذرين 
أن أقــيـده فــمـن األحــسن أن تــطــرحـوه

أرضا .  
البلطجية : حسناً . 

الــرئــيس  : هــزيـــاو ان  انــظـــر إلى  عــنـــدمــا
سـألـتك اآلن قـلت إنك ال تـمـلك نـقـودا .

ما هذا ? 
هــزيــــــاو : هــذه أداة الـــقــانــون . فـــيم تــود أن

تستخدمها ? 
الــرئـيس   : إنــهـا قــيــد حــظك الــتــعس  ( 9)    
شــيــخــوخــتك صــنــعــتــهــا لك  ألنك لم
حتــرص عـــلى أن تـــمـــوت صــغـــيــرا . 
ادفع لي الـــنــقـــود  يــا هـــزيــاو ان ولن
أتــكـــلم أكـــثـــر  وإال ســوف أقـــيــدك   

وآخذك بعد
 هزيـــــاو : هذه أداة القـانون . وليس لك احلق

   في أن تستعملها . 
الرئيس   : حسناً  ها أنذا أستعملها . 

هزيـــــاو : لن تستطيع .  
الرئيس   : بل أستطيع . 

هــزيـــــــاو : تــعـــال إذن وحــاول !  ( رئــيس    
الكـمــ يـحـاول أن يــقـيــد هـزيـاو                 ا

                 ولكن هزياو هو الذي يقيده ) 
البلطجية   : حاصره ! أوقع به . 

الـرئـيس   : هـاي ! كــنـتم تــتـوقـعــون أن يـوضع
هــزيـــاو في الــقـــيــد  واآلن الـــسالسل
تـقـيـدنـي أنـا . هل سـتـوقــعـون بي عـلى

األرض ? 
البلطجية   : لقد أخطأنا . 

الرئيس    : هذا العـجوز األحمق عـميل صعب
. ال جتـدي مــعه احملــاصـرة والــعـنف .

دعونا 
               جنرب مـعه الـكـلمـات الـناعـمـة بدال

منها . 
الـبــلـطـجـيـة  : هـذا صــحـيح . جــرب الـكــلـمـات

    الناعمة .   
لـرئيس  : ( مـطـلـقـا ضـحكـة صـنـاعـية ) واآلن
   إذن أيها الـعجـوز هزياو  أنت رجل
   مـتــفــاهم . لــقـد  قــيل لــنــا أن جنـمع
   النقـود  إنهـا لم تكن فـكرتـنا . نحن
   ننفذ األوامر فقط  – ودعنـــــا نسلك
   مـعك هـذا الـطـريـق : لـيس مـهـمـا أن
    تـكـون مـعك نــقـود أوال  فـقط تـعـال
 معنــــــا عبــــر  النـهر لنـقابل سـيدنا .
 ولـتــدفـع له أو ال تــدفع فــهـذا شــأنك .
 ولـيـصــــــــــر أو ال يـصـر فـهـذا شـأنه
 ليس مهما مـا تفعله مـعنا  ولكن ماذا

 عنه ? 
هزيـــــاو : إنه يتحدث باحلكمـة . يا للسخرية !

الرئيس   : أية سخرية ? 
هزيـــــاو : إنهـا الـسخـريـة من عـدم وجود وقت

  لدي عظمتكم لتضيعوه . 
للـبلطـجية ) اسمعـوا هذا ? إنه الرئيس   : ( 

     يسفه آراءنا ! 
البلطجية : إذن فهو ال يريد أن يسـمع للكلمات

   الناعمة أيضاً ! البد أن نضربه . 
الــرئـــيس  : اضـــربــوه . هل أنـــتم مـــســتـــعــدون

جميعاً?  

تنج       : حسن جدا . 
                  ( يخرج ) 

الكم .  كيه       : أرسل لرئيس ا
                      ( يدخل أربعة عمالقة ) 

البلطجية : ماذا تريد يا سيد كيه ? 
الكم ? كيه       : أين رئيس ا

الـبـلـطـجـية : إنه في فـنـاء الـبـالط يـقـوم بـبـعض
                التمرينات . 

كيه       : قل له من فضـلك أن يأتي إلى هـنا .

             إن لدي عمـال ما أريده أن يـقوم به .
البلطجية : حاضر ( ينادون ) يا ريس .

الكم )                        ( يدخل رئيس ا
الــرئـيس : " أنــا مـغــرم بــاألكل والــشــراب وكل
               ملذة " . " ولكن عنـدما تكون هناك
               معركة فأنا أول من يفر "  حسن 

              ماذا هناك يا أوالد ? 
البلطجية : السيد كيه يريد أن يراك . 

الرئيس : آه  مساء اخلير يا سيد كيه    
كيه       : مساء اخلير يا ريس . 

الرئيس : حسناً  ما الذي دعوتنا من أجله
          (7)?

همة .  كيه       : لقد دعوتك لتقوم 
الـرئـيس : أنت تـريــدني في مــهـمــة. حـســنـاً مـا

              هي?
كيه       : السـيد تـنج قال لـتنج الجن أن يـجمع
            ضريبـة الصيـد  لكنه أهـ من هزيا
اإلهـانة )              وان أنـا أعـتـقـد أن هـذه ( 
كن أن ترفع إذا ضايقتك بالذهاب              
الـرئيس : هذا أمـر بـسـيط . الشئ الـوحـيـد هو

            أن ..
كيه       : هيه ? 

الرئيس : عنـدمـا جـئنـا إلى هـنـا  قيل لـنـا إنـنا
            سنـحـرس الـبـيت فـقط . وهـذا اجلمع

             لضريبة الصيد ليس عملنا . 
ــرة وحــسب . لن كـيه       : إنــهـا فــقط هــذه ا
              أطلب منكم أن تقوموا بها ثانية . 
رة الرئيس : حسناً جـداً  إذا كانت هذه هي ا
            الوحـيدة  – فتـعالـوا يا أوالد  دعـونا

            نذهب . 
كـيه       : إن الــوقت مــتــأخــر جــدا الــيــوم .  

كنكم الذهاب صباح الغد .               
          الـســيـد كـيه ) الـلــيـلــة يـا أوالد قــومـوا 
          بــبــعض  الــتــمـــارين اإلضــافــيــة  ثم  
    كلوا وجبة دسمة وتمرنوا بعنف . غدا 
          صـــبـــاحـــا ســـوف آخــــذكم مـــعي      
           عبـرالنـهـر لنـسـأل عن ضريـبـة الصـيد

             هذه 
الـبـلـطـجـية : حـسنـاً يـا ريس . ( يـخـرج رئيس
الكم والبلطجية األربعة ) .  ا

نظر الرابع ا
  ( منزل هزياو ان ) 

                  ( يدخل هزياو ان )  
ـاضـيـة شـربت كـثـيرا هـزيـــــاو : " في الـليـلـة ا
البسي " . ت                جدا من الـنبـيـذ و
             " واآلن يــوقـــظـــني تــكـــو الـــقــمح  
دروس من حـلـمي " . " صديـقاي               ا
              نـصـحـانـي بـاألمس عـنــد الـنـهـر " .
ــا هــو               " أن أتــرك مــهــنــة الــصــيــد 
              أحــــسـن " . (  ولـــــقــــد رغـــــبت أن 
              أتـرك مهـنـة الـصـيـد كي أجـلس في
              بــيـــتـي ) .  " ولــكـــني ال أعـــرف لي
عيشة " .               مهنة ثانـية تعيننـي على ا
              " وح أفـتـح بابـي القـمـاشي في ا
              الــفــجــر " . " أســمع خــوار الــبــقــر
               يتردد " (7)ما مـعـني هـذا " . " ها
             أنـذا أعـود إلى داخل كـوخي أجـلس
             " ." أحضري الشاي يا بنتي ألطفئ
             عطـشي "  ( تدخـل كوي يـنج حامـلة
             الــشـاي عـلـى الـصـيــنـيـة ) .  كـوي يـنج
        " تـعـيــسـة أنـا  فــقـدت أمي مــبـكـرا " . "
         تـركــتـنـا  – أبي وأنـا  – لـنـقــاسى سـويـاً

      " سمعته هذا الصباح الباكر يناديني 
           " ولـقـد أتيـت له بـالـشـاي ذي الـرائـحة
            الطيبة ليطفئ عطشه " ( تقدم الشاي

            لهزياو ) هذا هو شايك يا أبي . 
           ( هــزيــاو يـــشــرب الــشــاي  ويــضع
            الكوب على الـصينية  الـتي تضعها

              كوي ينج ) . 
هـزيـــــاو : ألم أقل لك أال تـلـبـسي مـثل صـيادة

ا يكش.. وجناح مسرح العيال فركش 
وقــعه وأثــره اخلــاص عــلـى الــطــفل ويــخــلق نــوعــا مــا من
ـسـرحيـة والـطفل فى الـصـالة احلمـيـميـة بـ الشـخـصيـة ا
وخصـوصـا فى أجزاء الـتمـثيل الـبـشرى ولـيس العـرائسى
كـمـا أنه يـسـمح فى بـعض األوقـات بـإمـكـانـيـة حـدوث حوار
بـ اخلــشــبـة والــصـالــة أو إجــراء حـوار ارجتــالى ولــهـذا
الشـكل أثـر كـبـيـر عـلى الطـفل حـيث سـيـشـعـر بأنـه جزء من
سرحية فى وقت ما وبذلك ظل طوال حياته متذكرا اللعبة ا
تلك الـلحظات ومـا بها من كـلمات فهى قـد نقشت فى ذاكرته
لألبـد.. وهذه مـجرد مالحـظة قـد تفـيـد القـائمـ على الـعمل
فى شىء مـا وخصوصـا أنهم قدمـوا عمال شبه مـكتمل فـنيا

ويصل للطفل فى سهولة ويسر.
سرحـية رسالة هادفـة للطفل قدمت وا
بـشـكل جـيـد يـجـمع بـ الـكـلـمـة واألغـنـية
واالسـتـعراض والـعرائس والـتى اشـتركت
جـمــيـعــا فى الــوصـول إلى الــطـفل بــشـكل
صحـيح حتى يـستـوعبهـا ويسـتفـيد مـنها
خـيـر استـفادة وقـد كان وراء هـذا النـجاح
بالـطبع جهـد مجموعـة كبيرة من الـعامل
ــؤلف والــشــاعـر ــســرحــيــة بــدءا من ا بــا
واخملــرج الـكــبــيـر شــوقى حــجــاب والـذى
ـتـلك نـاصـيـة الــكـتـابـة لـلـطـفل مـنـذ زمن
بـعـيـد وعـبـر أعـمـال كـثـيـرة عـلى مـسـتـوى
ــسـرح والــتــلــيــفـزيــون وكــذلك الــديــكـور ا
البس والــعـرائس ذات األلـوان ــتـمـيــز وا ا
ـبهـرة واحلـرفيـة الـشديـدة واإلتقـان عـلى يد الـفـنانـة آيات ا
البس وكذلك التميز خليفة مـصممة الديكور والـعرائس وا
ـاسكـات لـلـفنـان مـحمـد كـشك وقد فى الـنـحت لـلعـرائس وا
اسـتطـاع هـؤالء الرواد صـنع لـوحـة فنـيـة رائعـة ومـعهم فى
وسـيقـى واألحلان فـاروق الشـرنوبى والـتـصمـيم احلركى ا

لشبراوى وسالم.
مثلة كما تألقت بابـتسامتها الرائعة وحركـتها اخلفيفة ا
نـهلـة يـاس وكـان مـعهـا فى ذلك التـألق مـجمـوعـة كبـيرة من
جنـوم مسـرح العرائس مـثل عادل عثـمان هـشام على مـحمد
شـبـراوى رضـا حسـنـ نـشوى إسـمـاعـيل سحـر مـنـصور
مــحــمــد سالم رفــعـت ريــان عالء أبــو زيــد ومــروة مــبــارك
والـفـنـان الـقـدير مـصـطـفى رجب ومن تـنـفـيـذ لـطـفى الـسـيد..
كـتيبـة كاملـة وراء جناح هذا الـعرض والذى تـعاونوا جـميعا
سرح العرائس والذى مازال ليقدموا أحـد النتاجات القويـة 
يـثـبت أنه الـقــادر بـقـوة عـلى تـقـد عـروض مـتـمـيـزة جتـذب
ـسـرح جــمـهـورهــا اخلـاص من األطــفـال وذويـهـم لـتـمـأل به ا
ولـيثبت أخـيرًا مسرح الـطفل أنه أكثـر قدرة من مسـرح الكبار
علـى اجتـذاب اجلـمـهـور واحلفـاظ عـلـيه وتـقد وجـبـة فـنـية

متكاملة له جتعله يخرج وقد قرر العودة ثانية..
نــتــمـنـى أن تـصــيب عــدوى مــســرح الــطــفل كل مــسـارح

الكبار..

به وفى نـفس الــلـحـظــة يـتـصــادف دخـول رجـال األمن وراء
اللص فيـتمكنون من الـقبض على اللص اخلـطير ويشكرون
فـركش عــلى أنه كـلب مـخـلص ســاعـدهم فى ذلك ويـأخـذونه
إلى الـقـسم لــيـعـمل مــعـهم كـكــلب بـولـيــسى ويـتـصـادف أن
فرفـوشة الـطبـيبـة كانت تـبحث عـنه وذهبت إلبالغ الـضابط
فى قـسم الـشـرطـة وهـنا يـقـرر الـضـابط االسـتـعـانـة بـالـكلب
الـبولـيـسى اجلـديـد (فركش) فى الـبـحث عن (فـركش أيـضا)
أى يـبـحث عن نـفـسه ويـخـشى فـركش إخبـارهم بـاحلـقـيـقة
خـشيـة عدم تـصـديقه ويـبـدأ معـهم رحلـة الـبحث عن نـفسه
بالـفـعل ولـكنه يـفـشل بـالطـبع وهـنا يـقـرر الـضابط الـقـضاء
عــلـيه وضـربه بـالـرصـاص ويــسـمع فـركش ذلك ويـهـرب فى

أحد اجلحور ويضـمر أكثر ويتحول إلى قط
ويـصل إلى جـحــر لـلـفـئـران ويــخـشـون مـنه
كثـيـرا ألنه قط وعـندمـا يـخبـرهم بـأنه ليس
ــر ال يــصــدقــونه ويــظـنــونه قــطــاً بل هــو 
يــخــدعـهـم حـتى يــتــمـكـن من أكـلــهم ويــقـرر
كـبـيـرهم أن يـفـرضـوا عـلـيه حـصـارا شـامال
حـتى يـقـضـوا عـلـيه وبـالـفـعل يـتم احلـصار
و(يـكـش) فـركش أكـثـر فـأكـثـر حـتى يـتـحـول
إلى كــائن غــريب أشـبه بــحــشـرة مــجـهــولـة
صـــغــيـــرة ويــطـــرده الــفـــئــران مـن اجلــحــر
وساعتها يقابل مجموعة من النحل ويحكى
ـلـكـتهم لـهم حـكـايـته فـيأخـذونه مـعـهم إلى 
وهـنـاك يقـومـون بتـغـذيـته بالـعـسل وإطـعامه

جــيـدا ويـفـرضـون عـلــيه نـظـامـا فى الـغــذاء والـعـمل يـتـفق
ـنظمة بـشدة وكلمـا مر الوقت تعـلم فركش أكثر ـلكتهم ا و
وعـاد إلى حـالة سـابـقـة ويظل هـكـذا فى الـتحـول من حـشرة
ـرًا مـرة إلى قط فـكـلب ثم حـمــار حـتى يـعـود فى الـنـهـايـة 
ثانـية وهـنا يصـفق أطفـال الصـالة جمـيعـا فى فرحـة عامرة
بعـودة النمر فـركش وهنا ندرك أن األطـفال قد فهـموا العمل
ـــســرحى ووعــوا مـــا به من نــصــائـح ودروس عن الــعــمل ا
سـرحى جنح فى رسالته والـنظـام وندرك أيضـا أن العـمل ا
سـرحية ـوجه للـطفل فى هـذه ا ـسرحى ا وجنح اخلـطاب ا
والـتى تـتلـخص رسـالتـهـا فى أغنـيـتهـا األخـيرة عـلى لـسان
فركش وفـرفوشة واجملـموعة (نـاكل بنظـام يا حالوة.. نلعب
بـنـظام يـا حـلوله ونـلـعب ويا الـشـمس الفـلـة.. يا حـلـوله يا
حـلـولـه.. هـيال هـيال هـوبه نــلـعب نـاكل نـتــسـلى والـكـسالن

به...).. ياخد 
مـثلون سـرحيـة كلـها مـسجلـة بنـظام الـبالى باك فـا وا
ـاسكات يـحركون شـفاههم فـقط وهذا وإن كان يـيسر من وا
ـنـفـذيـهـا من حـيث إن ـسـرحـيـة بالـنـسـبـة  عـمـلـيـة تـقـد ا
الصـوت سيخـرج قويا من السـماعات ومسـتمرا دون توقف
ح يلـغط األطفال فى الصـالة ب احل واآلخر إال أنه من
نـاحيـة أخـرى يقـطع أحـد خطـوط الـتواصل مع الـطـفل ح
مـثل مـباشـرة إلى أذن الـطفل ولـهذا يصل الـصـوت من فم ا

عــلى مــســرح الــعــرائس بــالــعــتــبـة
تـعرض حـالياً مـسرحـية األطـفال (فركش
ــا يـــكش) من تـــألــيف وإخـــراج: شــوقى
ــوذجى ــســـرحــيــة مـــزيج  حـــجــاب.. وا
ـزج مـا ب سـرح الـطفـل..فهى تـتم عـبر ا
التمـثيل البشـرى والعرائس بكـافة أنواعها
(مـــــاريــــونـت - قــــفـــــازيــــة.. مـــــابت شــــو..)
ــاسـكـات الـكــامـلـة كل ذلـك فى شـكل فـنى وا
ـسرحـية تـنـاقش مسـألـة النـظام مـتكـامل.. وا
فى احليـاة عـمـوما والـطـعام بـشـكل خاص فى
شــكل فـــنى رائع مـن خالل حــدوتـــة بــســـيــطــة
ـر قـوى يـعـيش فى غـابـة وهذا تـتـنـاول حـيـاة 
النمر يدعى فركش ينام دائما وال يسعى للحصول
عـلى طــعـامه وال يــنـظم حـيــاته أبـدا وال يــسـتـمع إلى
نــصــائـح أصــدقــائه وال يــســاعــدهم فى شىء وهــنــا
يعلنون أنه وحـده يتحمل مسئولـية نفسه ويغنون له
(ذنــبه عــلى جــنــبه ال هــيــاكل  وال يــشــرب أمــبـو وال
ر وال أبو كلمبو..) ويظل هكذا فى عناده وكسله هيبقى 
حـتى يــبـدأ جــسـمه فى الــضـمـور رويــدًا رويـدًا و(يـكش)
فـيـصـبح أقرب الـشـبه بـاحلـمار مـنه إلى الـنـمـر ويذهب
إلى الطـبيبـة كى تعاجله وتـتعامل مـعه على أنه حمار
ـر رغم مـحـاوالته الــفـاشـلـة إلقـنـاعـهـا ومن ولـيس 
ـر ولكن دون جـدوى.. ويخـرج وحيدا حـولها أنه 
فـى الــغــابـــة يــأخـــذه صــيـــادون ويــضـــعــونه فى
احلـديقـة داخل قفص لـيشاهـده النـاس (واتفرج
ع احلمـار أبو بـدلـة مخـططـة.. لـيل نهـار هزار
بـيــزقـطـط زقـطــطه...) ولـكن الــنـمــر فـركش ال
يرضى بحاله وبقائه محبوسا داخل قفص
ويــظل بال أكل فــيــشــحب أكــثــر ويــطـرده
أصحاب احلديقة فيخرج للغابة وهناك
يـقـابـله قـطـيع مـن احلـمـيـر الـوحـشـيـة
والـتى تأسره وتـعامـله بقـسوة حتى
يعمل ويحمل األشجار ويتعب أكثر
ثـم يـســتــغـل إحـدى األشــجــار فى
السباحة حتى يتمكن من الهرب
عــبـــر الــنـــهــر فـــهــو لـــيس من
فــصــيــلــة احلــمـيــر وال يــأكل
األعشاب مثـلهم وينجح فى
الـــهــرب بـــالــفـــعل ولـــكــنه
أصـــبـح أكـــثـــر ضـــعـــفــا
و(يـكش) أكثـر ليـتحول
رأســــا وجــــســـدا إلى
كلب ولكن بنفس لون
الـــنــمـــر ويـــقـــابل فى
الـغابـة لصـا فيـصطدم

< خالد حسونة

ا يكش.. وجناح مسرح العيال ا يكش.. وجناح مسرح العيالفركش  ا يكش.. وجناح مسرح العيالفركش  ا يكش.. وجناح مسرح العيالفركش  ا يكش.. وجناح مسرح العيالفركش  فركش 

äÉbO333333äÉbOäÉbOäÉbOäÉbOäÉbO
242424242424

cyan magenta yellow black File:  ��˛���� 24-9�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂

االثن 2007/8/20 888888
اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

هم فيما بعد سيكونون أساتذته.
وسأضـرب أمـثـلـة عـلى عدم وجـود الـواسـطـة - والكالم
ـعهـد ثالث سـنوات لـدكتـور غـالب - ابن أخى رسب بـا
ـعـهـد وابن أخت الــدكـتـور أحـمـد سـخـســوخ - عـمـيـد ا
الــسـابق - لم يـوفق فى امـتــحـانـات الـقـبـول و ابن أحـد
رؤسـاء قــسم الـتـمـثـيل ومن كـبـار اخملـرجـ وأصـحـاب
ـســرحـيــة قـد رسب مــرة فى إحـدى الــفـرق اخلــاصـة ا

السنوات.
ابن أخت عادل إمام

ويضـيف الـدكتـور نـبيل مـنيـب - رئيس قـسم الـتمـثيل -
أنه من األمـــثــلـــة عــلى عـــدم صــحـــة ذلك أنه فـى الــعــام
ـاضى تقدم ابن أخت عـادل إمام وهـو فى نفس الوقت ا
ابن الفـنان الراحل مصطفى مـتولى لم ينجح فى القبول
وأيضا اتصل عضو فى مجلس الشعب بأعضاء اللجنة

ليدخل ابنه اختبارات القبول ولكن االبن لم ينجح.
أما الـدكتـور عالء قوقـة فقـال: إن هنـاك نسـبة قـليـلة جدًا
ـعهد تـقدر بـنحو 5% تـنفذ من خالل الـواسطـة لدخول ا
ولكن فى الـنهاية حـتى لو نفذت هـذه الفئة فـإن مصيرها
يــكــون الــفــشل فى اخــتــبــارات الــورش بــعــد ذلك وهى

التصفية الثانية الختبارات القبول.
يتـساءل الدكتور عامر على عامر - بقسم النقد والدراما
شكلة - كيف يـفرض شخص بعينه طالبًا على اللجان ا

من عشرة أفراد?
عهـد - فيقول: أما الـدكتور مصـطفى سلـطان - عمـيد ا
عـهد فى رأيى أن ارتـفاع مـعـدل احلد األدنى لـلـقبـول بـا
يـتــنـاسب مع ارتـفــاع مـعـدالت الـنـجــاح بـشـكل عـام فى
عهد يقـبل بنسبة 50% فى الثـانوية العامـة فعندما كـان ا
قـسم التـمثيل 60% لـقسمى الـدراما والـديكور كـان يقبل

بكليات القمة من لديهم مجموع من 70:80%!
عهـد تتطـلب مستوى من قـدرة الطالب على والدراسـة با
التـحصـيل اجليد حـيث إن الطـالب يدرس مواد فـلسـفية
ـسـرح وهـو عـلى ـارسـة فـنـون ا وثـقـافـيـة تـعـيــنه عـلى 
درجـة من الـثـقـافـة الـعـالــيـة مـثل الـفـكـر الـفـلـسـفى وعـلم
ـواد الـتى تـتـطلب النـفس ومـنـاهج الـبـحث وغـيرهـا من ا
قدرة عـلى التـحصـيل وقد لوحظ فـى السنـوات السـابقة

واد. عدم حتقيق نسبة مالئمة للنجاح فى مثل هذه ا
وارتـفـاع اجملـمـوع من 50% إلى 60% فى قـسم الـتـمـثـيل
ليس بـالقدر الـعالى الـذى يعوق الـتقدم لـلقسم والـقياس
تقدم وامتالكه أدوات فى النـهاية يعتـمد على استعـداد ا
واد الـتى حتتاج وهـبة مع قـدرته على الـتحصـيل فى ا ا
ثقـافة عـاليـة واسـتيـعابـا  حـتى يسـتطـيع أن يـكون فـنان

ستقبل بالشكل الالئق. ا
واد النـظرية التى أما بـالنسبـة لقسم الـدراما فإن كمـية ا
حتتـاج قدرة على التحصيل وقدرة على التحليل حتتاج
بــالـقــطع إلى ارتــفـاع قــدرات الــطـالب فـى هـذا الــقـسم
ونفس احلـال بالـنسـبة لـقسم الـديكـور الذى يـعتمـد على
ـواد الـهـنـدسـية الـتى حتـتـاج إلى قـدر من تـفهم بعض ا

واد. هذه ا
وأعـتــقــد - والـكالم لــلـدكــتــور مـصــطـفى - أن ارتــفـاع
اجملـــامـــيـع لن يـــعــــوق اجلـــادين عـن دراســـة الـــفـــنـــون
سـرحـية ولـكنـهـا سوف حتـدد مـساحـة االخـتيـار ب ا

. تقدم ا
ـعـهـد وحـول تــسـاؤل عن دور الـواســطـة فى الــقـبـول بــا
ـعـهد فى ـستـجـدين با أجاب: أنه يـتم اخـتـيار الـطالب ا
األقسـام الثالثـة من خالل امتـحانات جـماعـية وليس من
خالل أستـاذ واحـد أو اثـن فـفى جلـنـة الـتمـثـيل تـكون
الـلـجــنـة حـوالى عـشـرة وأيـضــا جلـنـة الـديـكـور وكـذلك
الدرامـا فال يعقل أن تـخطئ اللجـنة مجتـمعة فى احلكم
ـتـقـدم إلـيـهــا فـاحلـكم جـمـاعى من خالل عـلى مــوهـبـة ا
ـارس ـتـقـدم  درجـات تـقــيـيم لـلـمــتـقـدم أمـا إذا كــان ا
عهد التـمثيل من قـبل من خالل الهـواية فإن امـتحانـات ا
حتدد وتـكشف كـيف تـكون الـقـدرات احلقـيقـيـة للـمتـقدم
ـثـال هـنـاك فى أداء كـافـة الـشــخـصـيـات فـعـلى سـبـيل ا
ـشهـد بالـلغـة العـربيـة الفصـحى وآخـر بالـلغة امتـحان 
العـاميـة وعنـدما يـتمـكن الـطالب من اجـتيـاز امتـحانه فى
رحـلة الـثانـية وهى الـورشة اإلبـداعية شـهدين يـدخل ا ا
الـتـى تـكـشف عن إمـكـانـيـاته اإلبـداعـيـة  كـافـة من خالل
تدريـبات يطـلبـها األساتـذة وهنـا يكون الـقيـاس للمـوهبة
وهـو قـيــاس عـلى مــسـتــوى عـلـمـى سـلـيم وقــد يـعــتـقـد
وهـوب أن لديه اسـتـعداداً  لـلتـمثـيل ولكن احلـقيـقة أن ا
استـعداده وموهبته فى إطار محدد ضيق األفق ال يخلق
ـعهـد يـبحث عن فنـانا يـسـتطـيع الـقيـام بـكافـة األدوار وا
هـذه الـقـدرات حـتى يـسـتـطـيع الـكـشـف عـنـهـا وإبـرازها

ليحقق مكانة على الساحة الفنية.

ـعـاهد ـثل أول جـمـهوريـة عـلى مـستـوى ا صلت عـلى 
ـسرحـى ليـن فى عـرض «الشىء» من تـألـيف الكـاتب ا
الرمـلى وإخـراج محـمود سـامى كمـا حصـلت على أول
اجلمـهورية فى اإلخراج عـن عرض «الدنيـا رواية هزلية»
لـلــكـاتب الــكـبــيـر تــوفـيق احلــكـيم.. إال أنــنى رسـبت فى

اختبارات القبول!.
وأضاف إننا كمجموعة شباب من احملب للمسرح قمنا
مـارسة موهبتنا - بتأجير مسرح خاص وهو مسرح  -
ـسرحى «أزعـريـنـا» ولكن فيـصل نـدا لـتقـد الـعـرض ا
لـألسف الـشــديـد بـعــد مـا دفــعـنـا 2000 جـنــيه لـتــأجـيـر
سـرح محمد أم تراجع ألن ـسرح من خالل مدير ا ا
هنـاك بـروڤات كـانت تـقام لـعرض مـسـرحى يشـارك فيه
أحمـد راتب ولـوسى ومـا كان من مـديـر الفـرقـة محـمد

عاشور إال أن قام برمى الديكور فى الشارع وشتمنا.
تقدم خمس مرات

الـنـمـوذج الـثـانى من شـبـاب الـفـنـانـ هـو أحـمد سـامى
خريج تـربيـة موسـيـقيـة جامـعة حـلوان بـالزمـالك مارس
وسيقى فى عدة عروض وتقدم الختبارات التـمثيل قبل ا
ـعـهــد خـمس مـرات ويـتــسـاءل أحـمـد هـذه الـقـبــول بـا
فـروض أنـها تـعـلم الـتمـثـيل فـما هـو الـطريق ـيـة ا أكـاد
الذى يـحب أن نـسـلكه لـدخـولـها? واألمـثـلة كـثـيـرة والتى
ن لـديه «واسـطــة» فـقـد قـال أحـد ـعـهــد  تـدلـل عـلى أن ا
عهد: عـهد لفـتاة كانت مـتقدمـة الختبـارات ا األساتـذة با
مثل اجليدين ـثلة كويسة ولكن احنا ال نأخذ ا «أنتى 
الـذيـن لم يـدخــلــوا ورش عـلــشـان الــلى نــقـولـه يـنــفـذوه»
عـهد للمـتقدم باإلضـافة للمـعاملة الـسيئة مـن دكاترة ا

لالختبارات?!
سؤال صريح عن الواسطة

مثـال آخـر لضـحـايا الـواسـطة: هـادى أحمـد وهـو طالب
ـية طيبة بكلية التجارة الفرقة الثالثة ويقول: عملت بأكاد
فى فـرق خاصـة بـالـهـواة وقـدمت الـعـديـد من الـعروض
ـسـرحـية لـلـهـواة ولـكن بـعد الـثـانـويـة تقـدمت لـلـمـعـهد ا
سرحيـة وحدث أننى عندما تقدمت برقم العـالى للفنون ا
عـهـد قال لى أحـد الـدكاتـرة: ف اجللـوس الخـتبـارات ا
اإلمـــضــا? وعــنــدمـــا قــلت له يـــعــنى إيه أجـــاب: يــعــنى
فترض أننى ماعـندكش واسطة طب أطلع قول.. وكان ا
أقدم مـشهـدين أحدهـما بالـلغـة العـاميـة واآلخر بـالعـربية
ـجرد أن بـدأت أقول الكـلمة األولى الفـصحى ولـكننى 
ـعهـد الذى كان من كل مـشهد فـوجئت  بـأحد أسـاتذة ا
يخـتـبـرنى يقـول لى بـشـكل حـاد شكـرا والـسـؤال الذى

أطرحه ماذا نفعل?

عـنــدمــا يــقــفــز الـســؤال األخــيــر إلى أذهــان أصــحـاب
التـساؤالت والشـكوك يـتوقفـون عن التسـاؤل وإن كانوا
ال يــتـوقــفـون عـن الـشك فــمــجـرد مــجىء الــسـؤال إلى
أذهانـهم يعنى أنـهم يعرفـون بوجود هـذا الفيـروس فهو
لــيـس غــريــبــاً عــنــهم وال عن حـــيــاتــهم فى الــعــديــد من

مجاالتها (واشمعنى الفن?!).
ـعهد الـعالى للـفنون فيـروس الواسطـة أمر ينـفيه عـميد ا
اذج صارخة سـرحية وأسـاتذته بشـدة ولكن هنـاك  ا
جتبرنا على االستماع إليها أوال قبل أن نتوجه بالسؤال

عهد وأساتذته: إلى عميد ا
ا التـسـاؤالت والـشـكـوى ال تـتـوقف عن الـواسـطـة.. وإ
تـمـتـد إلى احلـكـمـة فى وضـع شـروط قـاسـية لـاللـتـحاق

هذا العام.
فـمــثال عــلى طــالب الــثــانـويــة الــعــامــة الـذى يــرغب فى
ـعهـد أن يـكون حـاصال عـلى مجـموع %75 االلتـحـاق با
لقسم الدراما و65% لقسم الديكور و60% لقسم التمثيل
أمــا احلــاصــلـون عــلى الــدبــلــومــات الـفــنــيــة فال قــبـول
ـؤهالت العليا يجب للحاصل على أقل من 75% وذو ا

أن يكونوا حاصل على تقدير جيد على األقل.
والسـؤال الذى يفرض نفسه مـا عالقة التفوق الدراسى
وهـبة?.. فى الثـانويـة الـعامـة أو التـقـدير فى اجلـامـعة بـا
وهـذا الـتـسـاؤل بـدوره يطـرح تـسـاؤالت أخـرى هـل هذا

عهد? تعجيز للطلبة للحرمان من دخول ا
دروس خصوصية

ـعهـد لدورة مكـثفة - فـهوم أيـضا تنـظيم ا واألمر غـير ا
تـماما مـثل الدروس اخلـصوصـية - بـسعر 750 جـنيـها
ــدة 56 ســاعـة فـى كل الــتـخــصــصــات وذلك لــلــتــقـدم
ـعهد والـسؤال الذى يـثار أيضا كـيف ينظم للـدراسة با
ــعــهــد دورة يــكــون فــيــهــا األســاتــذة الــذين يــقــومـون ا
ـشكلـة الجتياز بالـتدريس هم أنفـسهم أعضـاء اللجان ا
ـسـألـة يـدخل فـيـها ـعـهـد? أم أن ا اخـتـبـارات الـقـبـول با
ـبـلغ لـطالب الـعـنـصـر الـتـجارى? وكـيف سـيـتـوفـر ذلك ا

الثانوية أو خريج اجلامعة?
جائزة أولى على مستوى اجلمهورية

مـحـمـد سـالمـة خـريج مـعـهـد دراسـات مـتـطـورة يـقـول:
ـــدرسى من ـــســـرح ا أمـــارس الــــتـــمـــثـــيل من خـالل ا
ـعـهـد ـعــهـد تـقـدمت  االبـتـدائى لـالعـدادى لـلـثـانـوى وا
سرحية خمس مرات وتقدمت أيضا هذا العام الفـنون ا
ولكن فـوجئت بأن الـشروط أصبـحت معقـدة فماذا يـفيد
ــعــهـد أن أحــصل عــلـى تـقــديــر جــيــد عــلى األقل فى ا

وهبة? دراستى? وما عالقة هذا با
عهد باإلضـافة إلى أن من يريـد النجاح فـى االلتحاق بـا
سرحـية البد أن يكـون ابن فنان أو بنت العـالى للفـنون ا
عـهد وكمـا قال اخملرج الـكبيـر سعد أردش دكتـور فى ا

عندما سألناه عن ذلك «أن ابن الوز عوام».
وهـنـاك مــثـال صـارخ حـدث أمـامى يـقـول مـحـمـد: فـفى
الورشـة والتى تعتـبر التصـفية الثـانية الختـبارات القبول
عهد وكان أستاذ ـعهد تقدمت ابنة أخت أستاذ فى ا با
آخر يـسألهـا: من هو شـكسبـير فـأجابت: شـكسبـير هو
? أجابت: فيـلم كـتـبه هـامـلت ثم سـألهـا: وهـامـلت ده مـ
هـامـلت كـاتب وعـنـدما لـم يـجد «فـلـوس» اجته لـإلخراج
فسـألـهـا سـاخـرا: ومـا هى هـوايـاته? أجـابت كـرة الـقدم

واجلولف?!
والـغــريب - والـكـالم حملـمـد
سالمـة - أنـهـا طـلعت من
أوائل الـورشــة فى دفـعـة

اضى. العام ا
ويـضــيف مــحـمـد: إن
الــفن عــايــز مــعـارف
وواســطــة أكـثــر مــنه
مـوهبة ويـتساءل من
يــعــطـــيــنــا الــفــرصــة
كـشـبــاب? ويـسـتـطـرد:
بـــالــــرغم من
أنـــــنى
ح

فيروس الواسطة وصل إلى الفن.. ويا بخت من كان «الدكتور» خاله!

جملـــرد أنه صـــاحب
واســــطــــة ويـــعــــانى
ـعــلم فى األســتــاذ ا
تــــــدريــــــبه وصــــــقل
مــوهــبـــته ولــو كــان
الـــــطــــالب صــــاحب
واسـطـة وبال مـوهـبة
فـإن جلـنـة الـتـحـكـيم
فى الـــــغـــــالـب األعم
تـرفضه فأعضاؤها

ال نسـتـطـيع أن ندخل من الـبـاب اخلـلفى وال من الـبـوابة
الرئيسية للمعهد وال نستطيع (النط)?!

عـهـد فكـانت هذه توجـهت «مسـرحـنا» لـلمـسـئولـ فى ا
إجاباتهم:

عهد - يقول: الدكتور رضا غالب - أستاذ الدراما فى ا
ـعـهـد تـقـوم عـلى مـدى هـذا االدعـاء كـاذب ألن فـلـسـفـة ا
ـوهبـة بل البد أن تـقدم ولـيس فقط ا وهـبة لـدى ا توفـر ا
تكـون على درجة عالية من الكفاءة ألن الله خلق اإلنسان
عقول أن يدخل فى درجـات فى هذا الشأن ولـيس من ا
كان طالب بال مـوهبة «بواسطة» فيـصبح من الصعوبة 
ـوهـبة ولـو حـدث ونفـذ الـبعض وهـذا قـليل صقل هـذه ا
ـتـقـدم هو جـدا ال يـتـعـدى نـسبـته الـ 5% فـإن مـآل هـذا ا

الرسوب والرفت فيما بعد!!
عـقـول أن يـدخل إنسـان بال مـوهـبة ومن ثم فـليـس من ا

«بنت الـوز» قـالت هـوايـة «هامـلت» كـرة الـقدم
 واجلولف وهـواللى كـتب شـكسـبيـر.. وجنحت!!

تقدمون:  ا
شــروط الــقــبــول تـعــجــيــزيـة
 من أين نأتى بـ 750 جـنيـها
 لــــلـــدروس اخلـــصــــوصـــيـــة?!

<  مصطفى سلطان 

عهد: عميد ا
قـــيـــاســــنـــا لـــلــــمـــوهـــبـــة 
عـلى أسـاس عـلـمى سـليم

تـــــســـــاؤالت
كــــــثــــــيــــــرة
وشـــــــكــــــوى
أكــثـر تــثـور
فى مطلع كل
عـــام دراسى
عـــنـــد إعالن
ـــــــعــــــهــــــد ا
الـــــــــعـــــــــالى
لــــلـــــفــــنــــون
ــســـرحــيــة ا
عـن قـــــبـــــول
دفــــــــــــعـــــــــــة

جديدة!
مـــــــــــــــــا هـى
مــــعــــايــــيــــر
قــــــــــيـــــــــاس
ـــوهـــبــة?.. ا

وهــــــــــــــل 
تــطــبــيــقــهــا
بـدقة وأمـانة
وشـــفـــافـــيــة
(قــــــــــــــــــــــــدر
ـسـتـطـاع)? ا
وإذا كــــــــــــان
ذلــــــــــــــــــــــــــك
صـــحـــيـــحـــا
فـلـمـاذا فشل
«مسرحيون»
فى االلتحاق
ــــــعــــــهــــــد
ــــــســــــرح.. ا
بـيـنـمـا جنح
أصـــــــحــــــاب
احلـظـوة من
األقـــــــــــــــارب
ـــعــارف?! وا
هـل نــــــــفـــــــذ
فـــــــيـــــــروس
الــــواســـطـــة
إلى مــــجــــال

الفن?!

د. رضـا غالب: اتـهـامـاتـهم غـيـر صـحـيـحـة..
ابن أخت عادل إمام لم يقبل

ـــــــعـــــــهــــــد وابـن أخـى ر سب 3 ســـــــنـــــــوات فى ا
سلمانى حتقيق: نادية ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

اعتراضات كل سنة
على أبواب معهد
سرحية الفنون ا

سرحى الـلبـنانى شريف عـبد الـنور انتـهى مؤخرا من تـقد مـسرحيـتى «حياة > الكـاتب ا
ـرأة الـسـريـة» و«أسـرار الـرجـال» من تـألـيـفه وإخـراجه و عـرضـهـمـا بـبـيـروت وتـعـرضـا ا
لـهجـوم عـنيف من قـبل وزارة الثـقافـة واألمن الـعام جلـرأتهـما الـشديـدة وانتـهى األمر بـحذف

!! وفي     يـدها خـيزرانـة  وتضربعدد كبير من مشاهد العرض
الكم ) .  رئيس    ا

الرئيس   : ال  أنتم اثـنان ضـد واحـد . انتـظر
    دقيقة واحدة ( يجري خارجا ) 

كوى ينج : هل ضربته جيدا يا أبي ?  
هزيـــــاو : لقـد ضربـته جيـدا . لكن هـذا سوف

تاعب .       يجلب لنا ا
كوى ينج : ماذا سنفعل ?  

هزيـــــاو : هات لي الـكـاب والسـتـرة . يجب أن
ـــكن إلى بالط    أذهب بـــأســرع مـــا 

   احلاكم ألبلغ  شكواي أوال .  
كــوى يـنج : ( حتـضــر له كــابه وســتــرته ) أنت
   اآلن رجل عــجـوز . مـن األحـسن أال

  تذهب  . 
هزيـــــاو : ماذا تعرفـ عن هذا أيتهـا الطفلة ?
  حسن . أنا خارج اآلن ( يخرج من

 الباب ) خلي عينك على البيت . 
كوى ينج :  حاضر يا أبت .  

              ( هـزيــاو وكـوي يــنج يـخــرجـان من
    جوانب مختلفة ) . 

نظر اخلامس  ا
               ( بيت احلاكم تنج ) 

الكم مكتئبا مع بلطجيته )  ( يدخل رئيس ا
  

الرئيس    : دعونا نقاتل . 
اذا يجب أن نقاتل البلطجية   : لقد ضربنـا . 

     ثانية ?
الرئيس    : تعالوا وقيدوني هنا . 

اذا تريدنا أن نقيدك .  البلطجية  : 
الـرئيس   : إذا قـيـدتـمـونـي فـسـوف يـكـون هـذا

    لصاحلنا .  
الـبـلـطـجـيـة : حـسـنــاً  في هـذه احلــالـة سـوف

     نقيدك .  
الرئيس    : إذهبوا اآلن ونادوا السيد كيه . 
              ( السيد كيه يستعد للخروج ) 

كيه        : آه لـقـد عـدت أيـهــا الـسـيـد أشـكـرك
ـتـاعب . هل     لـتـحـمـيـلك مـزيـدا من ا

    حصلت على النقود ? 
الــرئــيس : لــقــد أوذيـت بــشــدة  ولـم نــأخــذ   

  النقود . هزياو ان طردنا جميعا . 
كيه       : ال تغضب . فسوف يستدعيه احلاكم
غداً  ونضربه عدة دست باخليزرانة .

 انتقاما لك . 
اذ لم تفعل هذا من قبل ?  الرئيس   : 

كيه        : حـسـناً ! إذهـب واسـتـرح اآلن أيـها
   السيد . 

الـرئـيس   : دعـونــا نـذهب يــا أوالد  ونـضــمـد
    جراحنا . 

الكم إلى اخلارج  ( الـبلطجـية يحملـون رئيس ا
   . يخرج السيد كيه ) . 

نظر السادس ا
                  بيت هزياو ان ) 

تدخل كوي ينج . 
كـوي ينج : " ذهب أبي لـيـسـتـأنف جـهـاده ضد
قـاطـعة ".( تسـمع من خارج    بالط ا
ـــســـرح أصـــوات ضـــرب ورجـــال    ا

 اآلن  ألــيس كــذلك ? أيـن ســأنــطــحك
 يا هزياو ? 

  ( هزياو يضرب على بطنه ) 
الكم يـنطح  هزياو             انتظر ( رئـيس ا
ثـالث مـرات  في بـطـنه  ثـم يـفـرق هـزيـاو
الـبـلطـجيـة الذين  يـفـرون  لكـنه يعـترض

الكم ) .  طريق رئيس ا
الــرئـيس    : ( يــركع ويــغــتـصـب ابـتــســامـة )  
   حسناً. أيـها السيد  لـقد أبعدت كل
   أصحـابي  كـمـجمـوعـة . أنا الـوحـيد
وجـود . من فضـلك دعـني أمشي     ا
هزيـــــاو : انتـظر الـعـقاب . بـعد كل شئ  –أنت
الكــمـ فـي بـيت تــنج مـالك   رئـيس ا

  األرض .
الرئيس   : ( يضحك مـغتصبه ) حسن  أيها
    الـسـيــد . ال جتـعل مــني مـضــحـكـة

    اآلن . 
هزيـــــاو : وأنت لك حظك من الشهرة . 

الــرئـيس   : أي شــهــرة لي ? أنــا فــقط أحــافظ
    على رزقي . 

هزياو    : أريد أن أري مالكمتك . 
الرئيس  : لقـد تعـلـمتـها قـريـبا  بـدون غرض .

اذا ال تدعني امضي .     
               ( يحاول أن يخرج ) . 

هزيـــــاو : ( يـعتـرض طريـقة ) ال . يجب أن
      تثبت لي ذلك ? 

الـــرئــيس   : ( يـــائـــســا ) أصغ لي إذن . ال 
الكـمـ بـدون ـكـنك تـكـون رئـيس ا   
عــدة حـــركــات خـــاصـــة . ســوف أريك
بـعض  مــهــاراتي . انـظــر هـذه ( يــأخـذ

وضعا)  هزيـــــاو : ما هذا ? 
الرئيس    : هذا حمل اخلشبة .  

هزيـــــاو : ليس جيداً . 
الـرئيس   : مـا زال غـيـر جـيد ? حـسـنـاً . لـيس
ــزيــد . هـيــا أيــهـا الــســيـد      لـدى ا

    دعني أذهب .  
هـزيـــــاو : من الـسـهل أن أدعك تـذهب . لـكـنك
     ضربـتـني ثالث ضـربـات برأسك 
    إذا أخـذت ثالث ضــربــات من يـدي

   سأدعك تذهب . 
الـرئـيس   : حـسـنــاً  لـكن دعـني أقــوم بـبـعض

    اليوجا أوال . 
هزيـــــاو : إذن فأنت تمارس اليوجا أيضا ?  
الــرئـيس   : طــبـعــا . إلـى جـانـب مــعـرفــة كــيف
    تـضرب اآلخـريـن  يجـب أن تـعرف

    كيف تتلقي  الضربات .   
             

هـــزيــــــــاو : حـــسـن . تـــفــــضل .               
ـالكـمـ يـأخـذ نـفـسا       ( رئـيس ا

                  عميقا ) 
هــــزيــــــــاو : أين ســـــأضــــربك ?                
الكـمـ بـأصبع      ( يـلـمس سـيـد ا

       واحد )  
الـرئيس   : ال تـفـعل هـذا . لـقـد جـعـلتـنـي أفـقد
     نــفــسي . يــجب أن أحــاول ثــانــيــة

    (يأخذ نفسا عميقا ) 
هزيـــــاو : جاهز ? أم أنتظر ! 

             ( هزياو يضربه ثالث ضربات 
ثم يبدآن القتال  –كوي ينج تدخل

البلطجية : مستعدون . 
الرئيس  : حسن جداً . سوف نضربه . 

البلطجية : سنضربه . 
الرئيس : اسمع يـا هزيـاو ان ! لقـد طلـبنـا منك
  الـنــقـود فـرفــضت  وطــلـبـنــا مـنك أن
  تأتي معنـا   فرفضت . هل هذا رأيك
  ? لــقــد أحـضــرت كـل هــؤالء الــرجـال

  وسوف نضربك . 
هزيـــــاو : هل تريد أن نتعارك . 

الرئيس   : نعم نريد . 
هـزيــــــاو : ( يـضـحك ) عـنــدمـا كــنت صـغــيـرا
   عـشـقت الـقـتـال كــمـا يـعـشق الـطـفل
   الصـغيـر أن يـلبس حـذاءً جـديدا في
   عام جـديد  ولكـني اآلن عـجوز جدا

   على القتال . 
الرئيس   : ال حتاول أن تستخدم سنك كعذر .
    لن أسمع لهذا وسنضربك اآلن . 
هزيـــــاو : هل تعني هذا حقا أيها الطفل ?  

الرئيس    : طبعاً .
هزيـــــاو : هل أنت متأكد تماما ? 

الرئيس    : تماما . 
هزيـــــاو : جمـيل !  انـتظـر حتى أخـلع سـترتي
     وكـابي وأجـد مـكـانـا واسـعـا بـقـدر
     كاف  وبعـد ذلك سأشـهدك شـيئا
     أو  شيئ . ( يخلع سترته وكابه )

    هيا .. هيا ..
الرئيس   : هيا يا أوالد . 

البلطجية  : هيا . 
هزيـــــاو : " كلماته جتعلني أشتعل غضبا " 

                ( هــزيـــاو يــبــدأ الـــقــتــال مع    
ـالكــمـ                     الــعــمــالــقــة رئــيس ا

هيجة)                   بالكلمات ا
الرئيس   : إذن فأنت مشـتعل بـالغضب  هه ?
    عــنـدمــا أنــتــهي مـن ضـربـك سـوف

     تصبح دخانا . 
الكم ) .  هزيـــــاو : ( يتعارك مع رئيس ا

ـشـاكس  ال أسـتـطيع                " العـجـوز ا
     أن أوقف العض على أسناني عند
     الــغـــضب ". " وبـــعــد كـل شئ أنــا

قاتل ذائع الصيت هزياو ان "      ا
ــقــاتـل ذائع الــصــيت الــرئـيس   : إذن فــأنت ا
هــيـه ? أنـا أيــضــا لي       هــزيـاو ان 
ـقـاتل       نـصـيـبي من الـشـهـرة أنـا ا

      األشول الشهير .
ـعـارك  الكـبـيرة هزيـــــاو : مقـاتالً " بـعد كل ا
      والصغيـرة  سأري " ." اليوم أنا
     أشــبه بــنــمــر وحــيــد انــطــلق من  
     الــعــرين" ( هــزيــاو يــتــعــارك مع 
                الـعـمــالـقـة والـسـيــد بـالـكـلـمـات  

هيجة)                   ا
الرئيس   : إذن فأنت أشـبه بنـمر وحـيد انـطلق
    من عرينه  هه ? حسـناً وأنا صياد

    جئت ألقتل النمر . 
ـاذا أخـاف من هـزيــــــاو : ( أثــنـاء الــقـتـال ) " 
لـعـونـة " ." أنت يا     هذه اجملـمـوعـة ا
     أحط الـعــبــيـد . كــيف جتــروء عـلى
     إهــانـــتي ?" ( يـــصــفـع رئــيس       

الكم ) .     ا
الرئيس    : هيا  هيا . 

البلطجية   : هيا نهرب . 
الرئيس    : ماذا حدث ! هل جاء 

البلطجية   : أبدا  ولكن هذا التابع يشتم  . 
الرئيس    : ماذا قال ? 

البـلطـجية   : قال لك إنك أحط الـعبـيد  إنه لم
      يفعل شيئا معنا . 

الــرئـيس    : تـريــدون أن تــقــولــوا إنه عــنــدمـا 
      يشـتـمـني ال يـكـون قـد فـعل شـيـئا
      معكم ? ألم نأت إلى  هنا معا ? 

البلطجية  : إنه لم يفعل شيئا معنا ? 
الـرئيس   : دعوني أسـأله عن بـعض األشـياء .
    هـــزيـــاو ان .. لـــقـــد قـــلت إني أحط
    الــعـبــيــد . حــســنــاً ! هــكـذا نــحن 
    ولـكـنـنـاعبـيـد احلـاكـم تنـج  ولـسـنا
    عبيدك . واآلن عندي اقتــــــــراح 
              إذا كـان بإمـكـانك أن تـتـحـمل ثالث
    نـــطـــحـــات من رأسي  فـــســـوف ال
   آخـذ مــنك نـقــودا  ولـكن خــذ هـؤالء

   خارجا ما رأيك في هذا ? 
هزيـــــاو : أنا أستطيع أن أحتمل ثالث نطحات

   من رأس كلب . 
الـرئيس   : إذن فـقـد أصـبح رأسي رأس كـلب

  يـنــادون " عـشـرة " ) . " وأنـا أشــعـر
  بـانــقـبـاض " . ( تــسـمع من خـارج
ـسـرح أصوات ضـرب ورجال     ا
   يــــنـــادون " عـــشـــرون " ) . " أنـــا

جالسة     هنا  – حتت  – منظرة " . 
ـسـرح أصوات        ( تـسـمع من خـارج ا
   ضـرب ورجال يـنـادون " ثالثون
       " عــنـدمــا يــأتي أبـى .. سـأســأله
مـــــاذا       حــــدث " . ( تـــــســــمع من
سرح أصوات ضرب ورجال خارج ا

ينادون " أربعون " أحد الناس 
ــسـاء  يـقـول : أسـمع . تــذهب إلى بــيــته هـذا ا

وتطلب العفو . اطردوه خارجا ) . 
          ( هزياو يدخل وهو يعرج في ألم ) .
هزيـــــاو : ( يعض على أسنانه ) أنت دنئ !   
غرور الرسمي لو                " أنا اكره هذا ا
تـسي شــيــو " .  " من يــسـتــعــمل قـوته
ليظلم الفقراء " . " عندما يأخذ مجلسه
في الــبالط ال يــســأل أحــداً " ." ولـكــنه
جـلـدني أربــعـ جــلـدة ثم طـردني " . "
لقد جعلني أعض على أسناني بغضب
وأســرعت إلى بــيــتي " . " كــوي يــنج !

تعالي بسرعة لتفتحي الباب ألبيك " 
         ( كــوي يــنج تــفــتح الــبــاب وتـرتــعب 
   لرؤية هزيـاو يتـألم . تسـاعده لـيدخل

البيت ) . 
كوي ينج : ماذا حدث لك يا أبت ? 

هـزيــــــاو : آه . يـا طــفــلـتي عــنــدمـا ذهــبت إلى
  الـبالط لم يـسـمــعـني أحـد  وجـلـدني
   قـــاطـــــــــع الـــطـــريـق الـــذي يــــعـــمل

حاكماً   أربع جلدة . 
كـوي ينج : الـنـذل . " الـلـعـنـة عـلى هـذا الـرجل
اذا يضرب والدي بهذه اكر " . "     ا
  الـقــســوة " .  أي ظــلم عــومـلـت به يـا

  أبت  ( يسقط ) .           
وضوع بعد .   هزيـــــاو : هذا ليس كل ا

كوي ينج : ماذا هناك أيضاً ?
هــزيـــــــاو : هــذا الـــقـــاطع طـــريق الـــرســمي 
أمـرنـي أن أعـبــر الــنــهــر الـلــيــلــة ألقـدم
اعتـذاري لـهذا الـنـذل احلـاكم تنج . إن

هذا ظلم حقيقي في نظرك . 
كوي ينج : وهل ستذهب يا أبي?

هزيـــــاو : ها ! هل سـأذهب ? أتمـني لو أن لي
أجنـحة ألطـير عـبر النـهر . سـوف أقتل

هذا الــ .... 
كـــوي يـــنج : هش ! ( هـــزيـــاو وكــوي يـــنج
يـسـيران عـلى أطـراف أصـابعـهـما
حـتى الباب  ويـنظران لـلخارج ال
هـزيـاو يشـير لـكوي يجـدان أحدا 

ينج أن تغلق الباب ثانية ) .  
كوي ينج : من هو الذي تقصده بالقتل يا أبت 
نطقة  هزيـــــاو : سوف أقتل الشيطان حاكم ا
كـوي ينج : لكـن أسـرته قـوية جـدا يـا أبت . من
    األفــضل .. من األفــضل أن تــكــون

     صبورا .  
هـزيــــــاو : ال تـتــكـلــمي ثــانـيــة . أحــضـري لي 

   سترتي وسيفي . 
كوي ينج : ال تذهب يا أبت . 

هزيـــــاو : ال حتاولي أن توقفيني أيتها الطفلة 
كوي ينج : ( حتضـر له ستـرته وسيفه ) ال

       تذهب يا أبت . 
هــزيـــــــاو : أعــطـــني إيـــاهم . ابق أنت هـــنــا   

  لتديري البيت . أنا خارج اآلن . 
                  ( يفتح الباب ) . 

كوي ينج : ارجع يا أبت . 
هزيـــــاو : ما هذا ? 

كوي ينج : أريد أن أذهب معك . 
ـاذ تـأت هـزيـــــاو : أنـا ذاهب لـقـتـال رجـال . 

  معي ? 
كوي ينج : سأكون بجانبـك وأنت تقتلهم ألمدك

  بالشجاعة . أال تريد ذلك ? 
هزيـــــاو : هل لديك الشجاعة لفعل ذلك ? 

كوي ينج : نعم يا أبت  – لدي . 
هـزيـــــاو : حـسـنـاً . واآلن أحــضـرى اجلـوهـرة
             الـــتي كـــانت مـــهـــرا لك وأحـــضــري

   سترتك وسيفا أيضاً . 
كـوي يـنج : حـاضــر يـا أبت ( حتـضــر عـبـاءة

   وسيفا ) . 
هزيـــــاو : ( لنفسه ) حسناً . سنذهب سويا .

  هذا أفضل . 
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ـسـرح الـشـعـرى عـنـد أحـمد اجلـيـار إلى أن الـكـتـاب نـاقش أيـًضـا ا
شـوقى وبـاكـثيـر وعـبـدالـصـبور حـتى فـاروق جـويـدة وكـذلك مـسرح
مـحمـود دياب وأكـد أن هـذا الكـتـاب يعـد مـرجعًـا مـهمًـا ألى باحث

سرح. فى ا
د. مـــحــمـــد صـــادق قــال إن الـــكــتـــاب يــؤصل
للـمسـرح العـربى ويبـحث فى جذوره ونـشأته
كما يتـعرض بالتـحليل لنمـاذج مسرحيـة بنيويًا
وتــاريــخـيًــا ويــخـتــلف د . صــادق مع اجلــيـار
الذى يـرى أن للـمسـرح العـربى جذورًا تـراثية
بـينـمـا يـؤكـد صادق أن هذا غـيـر صـحيح إذ
ـــســرح الــعــربـى قــد تــأثــر بـــشــكل كــامل إن ا
بالروافد الـغربية وإنه قام عـليها مـنذ احتكاكه

سرح الذى جاءت به احلملة الفرنسية. با
وعبر د. صالح حسن عن إعجابه بالفصل الثالث
سرح السكندرى ومدى ؤلف حلركة ا من الكتاب واخلاص برصد ا
ـسرح الدمـياطى فى مالمـحه اللغـوية الـشعريـة والنـثرية تشـابهه مع ا
هـمة من كتاب ـكان كذلك رصده لـلعنـاصر ا من خالل رصده لبـنية ا
ـسـرح الـسـكـنـدرى وهـذا ما يـجـعل الـكـتـاب مـرجـًعـا مـهـًمـا فى هذا ا

السياق.
فى النهايـة علق د. اجليـار قائًال : إن كتابه مـحاولة مخـلصة منه
سرح العربى وتـأكيد هويته وقدمه وهذا ما حاوله فى للدفاع عن ا
ـعـنى كـلـمـة الـبـاب الــثـانى من الـكـتـاب من خالل مـحــاولـة حتـديـده 
صـريـة والشـاميـة التى مـهدت سـرح" لـغوًيـا ثم رصده لـلروافـد ا "ا

سرح العربى. لظهور ا

عندما كثرت علينا األسئلة.. فكرنا فى رأفت الدويرى!
.. طائفـة من أسئلـتنا كانت حـول التألـيف.. طائفة أخـرى كانت حول اإلخـراج. والدويرى يسـتطيع اإلجـابة على الطـائفت
صـرية والعربـية.. وأكثـر من ذلك: همومه التى سرحـية ا فهو مؤلف ومـخرج.. وهو من اجلـيل الثانى من رواد احلـركة ا
جتلت فى مـعظم أعـماله: تعـميق الـهوية بـاستـلهام الـتراث الكـتشـاف القوى الـفاعـلة احليـة القـادرة على أن تعـيد إلـينا

ة. طمورة حتت ركام التشوهات الذى أحالته علينا موجات التغريب والعو ذاتنا احلضارية ا

الــكــاتب اجلـاد مــلــفـوظ.. ومــســرحـيــاته مــرفــوضـة لــصــالح الـغث
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سرح العربى ... ابن م بالظبط?! ا

< مدحت اجليار

على حـد قوله  – إلى تالـيف هذا الـكتـاب فى محـاولة مـنه للـبحث
عن مسرح حقيقى وهو ما وجده فى  مسرح الثقافة اجلماهيرية
سرح الوحيد كـما يقول اجليار الـقادر على احلياة رغم ضآلة ا

إمكاناته..
د. حسـام عـطا قـال : إن الـكتـاب يرصـد مـشكـلة
ــسـرح فى الــعـالـم الـعــربى عـلى تــأخـر ظــهـور ا
الــرغـم من مــعـــرفـــة الــعـــرب لـــبــعـض الــظـــواهــر
ـسرح  بشكله الدرامية ويؤكـد أنهم لم يعرفوا ا
الــصــحــيح إال مــتــأخــرًا جــدًا ويــرى د.عــطــا أن
الــكــتـاب يــعــد إضـافــة نــقـديــة من حــيث اتــبـاعه
سرحى للمنهج العلمى فى تأصيل حياة النص ا
ــســرح الــعـربـى األول وحـتى اآلن مــنــذ جـذور ا
ـزج ب ـبـكر إلى ا ـيل الـعربى ا وإلشارته إلى ا

الغـناء والـرقص والـفنـون االستـعراضـية بـاعتـبار
ــزج ذائـقـة أسـاسـيـة لــدى اجلـمـهـور الـشــعـبى الـعـربى.. ذلك ا
وأكد د. عـطا أن الكـتاب يـعد فعالً ثـقافـيًا صادمًـا كمـا يشكل
إضــافـة حـقــيـقـيــة خـاصـة فـى مـبـحــثه عن "الـتــعـازى" وقـراءته

للنصوص الفارسية األولى وإشارته إلى مصادرها.
أمــا د. شـريف اجلــيـار فـقــد أكـد أن الـكــتـاب يــحـتـوى عــلى نـظـرة
ـسرح العـربى وجذوره على صـعيديه الـنثرى موسوعـية ألصول ا
ــســرح عـنــد الــفـراعــنــة مـرورًا والـشــعــرى حـيث رصــد نــشـأة ا
ـسـرح ـسـرح بـطــريـقـتـهم إلى تـطـور ا بـالـيــونـان الـذين صـاغـوا ا
العـربى بأشـكاله اخملـتلـفة مـن نصـوص التـعازى الـشيـعيـة وخيال
الــظل وبــابـات بن دانــيــال... وكـيف مــهــدت هـذه األنــواع لـظــهـور
صـرى والعربى وأشار د. شريف سـرحى فى اجملتمع ا الشكل ا

ـسرح فى نـدوة أقـيـمت بـنادى دار الـعـلـوم تـمت مـناقـشـة كـتـاب (ا
الـعــربى) الـصـادر ضـمـن إصـدارات دار الـتـحــريـر من تـألـيف د.
مدحت اجليار أستاذ النقد األدبى بـكلية اآلداب جامعة الزقازيق
بــحـضـور د. حـسـام عــطـا أسـتـاذ الــنـقـد بـتـربــيـة عـ شـمس د.
قارن بآداب بنى سويف د. شريف اجليار أستاذ النقد واألدب ا
سرحية د. عهد العالى للفنون ا سرح فى ا حسام عقل أستاذ ا
مـحـمـد صــادق األسـتـاذ بـقـسم الـلـغـة الـعـربـيـة جـامـعـة مـوسـكـو

نعم شلبى. ود.صالح حسن وقدم الندوة األديب عبد ا
ـثل حالة فى البدايـة استـعرض د. اجليـار كتابه مـشيرًا إلى أنه 
ـسـرحى بـتـجـلـيـاته فى الـتـراث الـعـربى وحـتى بـحث وراء الـنص ا
وقتنا الراهن مؤكدًا أن الكتاب فى فصوله األربعة يحاول اإلجابة
سرح إال فى العصر اذا لم يعرف العرب ا عن سؤال مهم وهو : 

احلديث..?!
ــتــلــقى الــعــربى اعــتــاد أن يــتــلــقى الــدرامـا أشـار اجلــيــار أن ا
الشفاهـية أو اخلطابـة إلى أن حدثت حادثة مـقتل احلس هذه
أساة التى حـرضت على كتـابة أول نص درامى عربى ثم جاء ا
ـعـروفـة وبعـد ذلك بـعـد ذلك (خـيـال الـظل) بـأشـكـاله الـدرامـيـة ا
ـصر والـشام فى سـرح مع االحتالل الـفـرنسى  عرف الـعـرب ا
القرن التاسع عشـر وقاموا - منذ ذلك التاريخ  – بتحويل هذا

سرح الوافد وصياغته فى أشكال عربية. ا
ويـسـتكـمل د. اجلـيـار عـرضه الـتـاريخى مـشـيـرًا إلى بـروز ظـاهرة
ـصرى فى الـقرن الـعشـرين حيـث نشأ ـسرح ا التـخصص فى ا
ــســرح ــســرح الـــغــنــائـى واألوبــرالى ومـــســرح األوبــريـت  وا ا
سـرح فى اخلمـسيـنيـات هذا قـبل حالة الشـعرى حـتى استـوى ا
االحـتـضار الـتى يـعـانـيـها اآلن تـلك احلـالـة الـتى دعت اجلـيار – 

سـرحياتى ومع ذلك فـأنا أتمـنى أن يتـحمس مـخرج آخـر 
وأن يقـدمها بشرط أن ال يذبحها ليستعرض عضالته على

حسابى.
هل تعتبر نفسك ابنا للثقافة اجلماهيرية?

يــســـعـــدنـى أن أعـــتــبـــر نـــفـــسـى ابن الـــثـــقـــافــة
اجلمـاهيريـة كمـخرج فلـقد انتـدب وزير الثـقافة
آنذاك د. ثروت عكاشة مجموعة من شباب هيئة
سـرح اسـتـجـابـة لـطـلب من سـعـد الـدين وهـبة ا
وللـفـنان حـمدى غـيث عـندمـا كان مـديراً إلدارة
ـســرح بـالــثــقـافــة اجلــمـاهــيـريــة وقــامت هـذه ا
اجملمـوعـة من الـشـبـاب بإخـراج مـسـرحـيات فى
احملـافـظـات اخملــتـلـفـة وكـانت هـذه فـتـرة ذهـبـيـة
ـسـرح األقـالــيم ومن اخملـرجــ الـذين أبـدعـوا
فى هــذه الـفــتـرة: مــحـمــد سـالم عــبـد الــرحـمن
الـشـافـعـى عـبـاس أحـمـد مـاهـر عـبـد احلـمـيـد
والــراحل حــافـظ أحــمــد حــافظ والــراحل عــبــد
الــغــفــار عــودة وفى اجلــيل الــتـالـى جـاء رءوف
األسيـوطى محـمد حـسنى بشـارة نبـيل يحيى
ولـقـد أخـرجت أول مـسـرحـيـاتى «الـغـائب» عـلى
قصود مسـرح الطليـعة من تألـيف جمال عبـد ا
وكــان هـذا مع نــكـســة يـونــيه وظــهـور مــا سـمى
ـسـرحـيـة كـانت عن وقتـهـا بـدولـة اخملـابـرات وا
ـسـرح اعــتـقـال مـنــاضل سـيـاسى ثـم أخـرجت 
الـطـلـيـعة أيـضـا «هـنـرى الرابـع» لبـرانـديـلـلو ثم
«الـــنـــاى الـــســـحـــرى» لـــبــيـــتـــر شـــيـــفـــر وآخــر
مـسـرحـيــاتى قـبل الـتـقـاعـد كـانت «جـويـا» كـمـا
أخـرجت مسـرحـيـاتى «والدة متـعـسرة» و«ثالث
ورقــات» ثم «مـــتــعــلق من عــرقــوبه» وأخــرج لى
فهـمى اخلولى «شـكسـبيـر فى العـتبـة» الطريف
ـسـرحـيات أن غـالـبـية مـسـرحـيـاتى باسـتـثـناء ا
التـى أخرجـتـهـا لـنفـسى لم تـقـدم عـلى مـسارح
البـيت الفـنى للمـسرح حـتى «قطة بـسبع ترواح»

احلاصلة على جائزة الدولة التشجيعية 1983.

ـصـالـح الـتـابـعـة إداراته وا
له حلــضـور هــذه الـعـروض

وكـــان ذلك يـــســـاعــد عـــلى اجـــتــذاب اجلـــمـــهــور
لـلمسـرح أمّا اآلن فإنك ال تـرى أحدا من مديرى
ـــديــريـــات أو من مــديـــرى الــقـــصــور يـــحــضــر ا
الـــعــروض الـــتـى تــنـــفـــذ فى مـــوقـــعه فـــتـــعــرض

سرحيات على صبية احلى فى الغالب. ا
سرح إلى بلورة وكيف نصل من خالل ا

شخصيتنا احلضارية?
سرح احلفـاظ على الشخصية القومية أو الوطنية فى ا
ـبدعون باسـتلهام تراثـهم الشعبى من يتـطلب أن يقوم ا
حـكــايـات وأسـاطـيـر واحـتــفـاالت وأغـان وغـيـر ذلك من
عنـاصر الـهوية الـتى تمـيز ب شـعب وآخر كـما حدث
سـرح األيرلـندى حيث قـام كتابـها: سيـنج وليتس فى ا
وجريـجورى باستلهام تراثهم لـيحافظوا به على هويتهم
حـمـايــة لـهـا من الـذوبــان فى الـهـويـة اإلجنــلـيـزيـة وأنـا
كـكــاتب مـصــرى قـمت بـاســتـلـهــام األسـطـورة األم فى
الـتـراث الـفـرعـونى (إيــزيس وأوزوريس) ووظـفـتـهـا فى
أكـثر من نص مـسرحى مـثل: «قطـة بسبـع ترواح» على
ستوى العـربى استلهمت مقامات ثال وعلى ا سبـيل ا
احلريـرى والـهمـذانى وقدمت مـسرحـية عن أبى حـيان
التـوحيدى من مـنظور مـعاصر فـقد كان كـاتبا مـلفوظًا
من مجـتمعه ألنه جاد وهـو ما يحدث حالـيًا مع الكتاب
اجلادين تـرفض مـسرحيـاتهم لـيقـدم الغث والـرخيص

مجاملة أو استجابة البتزاز..
اذا تخرج مسرحياتك بنفسك? و

ـؤلف مـسـرحـيـاته لـيس بـاألمـر اجلـديـد وليس أن يخـرج ا
ـًا لم يـكن هـنـاك «اخملـرج» فـأيـسـخـيـلـوس بـدعـة فـأسـاسـ
وسوفـوكلـيس وأريسـتو فـانيس كـانوا يـكتـبون ويـخرجون
مسـرحـياتـهم ولم يظـهـر اخملرج إّال فى الـعصـر احلديث
ـسرحى سـرح ويـعتـبـر نفـسه مـؤلف العـرض ا ليـحتـكـر ا
ـيـته ـا يـذبــحه عـلى مــذبح أنـانـ ـؤلـف وأحـيـانـ ويـهــمل دور ا
كـمـخـرج ولـهـذا كـنت أخـرج مـسـرحـيـاتى خـاصـة وأنـنى
بــدأت كـمــسـاعــد لإلخـراج فى مــسـرح اجلــيب فى نـادى
السـيارات الـذى احتـرق وعنـدما شـرعت فى الكـتابـة كنت
ـمثل سـرح وأنا أتـصـور كيف يـؤدى ا أكتـب من منـظـور ا
سرح حواره كـتبت وأنا على معرفة تامة بأسرار خشبة ا

جيـدة تخدمهم وتظهر إمكاناتهم بدون مجامالت
(إالّ فيـما ندر) ولـكن مشـكلة الـثقافـة اجلماهـيرية
دة هى قـصر مدة عروضها حـيث يقدم العرض 
أسـبوع أو أسـبـوعـ علـى األكثـر وبال جـمـهور
وأنـا هـنـا أذكّـر بـتـجـربـة سـعـد الـدين وهـبـة ح
ـســرحــيــون فى عــهـده يــوجــهــون الــدعـوة كــان ا
ا يجعله حلضـور أعمالهم للـمحافظ شخصـياً 
ــا يــقـدم فى مــحــافــظـتـه فـيــدعــو جــمـيع يــهــتم 

ا وهكذا فإن أسئلتنا لم تقتصر على الطائفت وإ
نـبتت لـهـا طوائف أخـرى.. وإن كـنا لم نـحـصل على

كل اإلجابات من رأفت الدويرى!
صرى اآلن? سرح ا كيف ترى حال ا

ــصـــرى وأزمــتـه أصــبح ــســـرح ا احلــديـث عن ا
ثـقـيالً وبال جــدوى ألن كل مـا نـكـتــبه ونـقـوله ال
ـسـرح ـعـنـيـ بـشـئـون ا يـسـتـجــيب له أحـد من ا
وقـيــاداته فى بــلـدنــا فـهـنــاك وهم يــسـيـطــر عـلى
ه اآلن مسرح الكـثيرين منهم هو أن ما يتم تقد
سـألة بالـكم وليس بـالكيف حقـيقى ويـقيسـون ا
واحلقـيقـة أن غالبـية مـا يقدم عـلى مسـارح البيت
الفـنى يقدم إمـا مجاملـة لبعض الكـتاب أو خوفا
من هـجـوم الـبـعض اآلخـر فى اجلـرائـد فـعـنـدمـا
سرحيات تكتشف فقرها الدرامى حتضر هذه ا
وعـدم تـنـوعـهـا وتـقـلـيـديـتـهـا الـفـجـة.. وأنـا أدعـو
ــشــاهــدة هـذه الــوزيـر الــفــنــان فــاروق حــســنى 
الـعــروض أو تــشــكــيـل جلــنـة مـن كــبــار الــنــقـاد
تـابعتها وتقد التقارير الفنية عنها حتى يزول
الـوهـم بـأن مــا يـقــدم هــو مـســرح حــقـيــقى يــلـيق
ــصـر وحــضـارتــهـا وتــاريـخــهـا مع االعــتـراف
بـوجـود بـعض األعـمـال اجلـيـدة الـتى تـعـرض من
لك» ـلك هـو ا ح آلخـر ولـكـنـهـا قلـيـلـة مـثل «ا
ـلك لير» ولـكن زهرة واحـدة  - أو زهرت - و«ا
ال تـصـنع ربـيـعـاً مـسـرحـيـا; ولـذلك فـإنـنـا نـطـالب
سـرحية وزير الـثقـافة من أجل تـنشـيط احلركـة ا
ـسـرح احلـقـيقى بـتـشـكـيل جلـان قراءة وتقـد ا
سرحيات ومكـاتب فنية حقيقية جتيز اجليد من ا
ـسـرحـيـة بـآراء هذه فقـط وأن تلـتـزم الـقـيـادات ا
اللـجـان.. فلـيس هنـاك رؤيـة لدى بـعض القـيادات
سـرحـية وأحتـدى أن يقـدم رئيس الـبيت الـفنى ا
ـدة عـام فـقط وأن يـلـتزم لـلـمـسـرح خـطـة كـامـلـة 
ــظــلــة عـلى بــهــا فــهـنــاك مــســرحــيـات تــهــبط بــا
ــســارح رغـمــا عن إرادة مــديـرى الــفـرق وفى ا
مـــقـــابل هـــذا ال يــجـب أن نـــنــكـــر دور الـــثـــقـــافــة
ـسـرح اجلـيـد واألجود اجلـماهـيـريـة فى تـقد ا
وهــذا بـــســبب روح الـــهــوايــة الـــتى يــتــمـــتع بــهــا
فـنــانـوهـا فـنــرى اخملـرجـ يـخــتـارون نـصـوصـا

< رأفت الدويرى

عفت بركات

حاوره : محسن العزب 

تنج        : حسن  ما هي ? 
هزيـــــاو : جوهرة كبيرة . 

تنج        : أوه  جوهرة كبيرة . حسن جداًِ
كيه        : حقاً  هذا شئ حسن جداً .  

تنج       : هاتها هنا ألراها . 
هــزيــــــاو : ( يـعــطي إشــارة لـكــوي يـنج )

أخرجي    اجلوهرة يا بنت . 
تنج       : بسرعة . 

هــزيـــــــاو : خــذ هــذه  ( هـــزيــاو وكــوي يــنج
يـخرجـان سيـفيـهمـا ويقـتالن تنج

وكيه ) . 
هزيـــــاو : ال تخافي أيتـها الطفلـة . تعالى معي

. وسوف نؤدب اجملموعة بكاملها . 
كوي ينج : حاضـر يا أبت  . ( يـخرج هـزياو .
   يـــأتي الـــبـــلــطـــجـــيـــة األربـــعــة
ويــقـــاتـــلـــون وي يــنـج ولــكـــنـــهــا
جتـعلـهــــــم يـتـراجـعـون ) .( يأتي
ـالكـــمــــ  ويـــدفــــعـــهـــا رئـــيس ا
لـتـتـقـهـقـر  – هـزيـاو يـدخل ثـانـيـة
الكــــمـــ    ويــــجــــعـــل رئــــيس ا
يتقهقر . يـأتي بلطجيان ويهزمان
من  هــــــزيــــــاو  يــــــدخـل رئــــــيس
الكم  ثانيـة   ويتقاتل ثانية . ا
كـوي ينج تـدخل ثانـية وتـقتل هي
ـالكــــمــــ ). وهــــزيـــــاو رئــــيس ا

(ويخرجان ) .

هوامش 

( 1) العـبـارات ب األقـواس الـتي بهـذا الـشكل "

 " تلقي أو تغني . 
 ( 2)  يالحظ أنه يشيـر إليه بقوله  "  heباحلروف

ائلة " عالمـة على االحتقار الصغيـرة ا
ترجم ) .  ( ا

 (3) اجلملة في األصل    Raving sopوهي ال تعني

شيـئاً إذ أن كـلمة  Ravingتعنـي مخرف
وكلمة  sop تعني عصارة  وواضح أن
اجلمـلة مـسخ لـكلـمة  River Serpant أي

ترجم ) .   ثعبان النهر ( ا
 ( 4 )   يــتـكــلم تــنج الجن هــنــا أيــضــا عن الــنــمـر

ـائـلة األصيـل بقـوله   he بـاحلـروف الـصـغـيـرة ا
عالمة على االحتقار .  

 ( 5)الكلمة في األصل   Curl – up tightوهي تعني

ـتـني  وكـلـمة شـيـئـا  إذ أن كـلـمة  Curlتـعنـي ا
ــشـدود ومن ــتــمــاسك وا    -Curl – tightتـعــني ا

Sur- الواضح أنها حتـريف لكلمـة النمر األصيل
ly Tiger  . 

 ( 6 )  يالحظ أن كلـمة دعـوتنا  Calledمكتـوبة في

األصل بحـروف مـائـلـة دون  بـقيـة الـعـبـارة داللة
على التفخيم

 ( 7) خوار البقر كان يعتبر عالمة نحس . 

ME ( 8) تكتب أنا في األصل باحلـروف الكبيرة 

عالمة على التعظيم . 
 ( 9) في الصـ اإلقطاعـية كـان األطفـال يعـلقون

قالدة عادة لتبعد عنهم األرواح الشريرة . 

نتظر .   ا
كوي ينج : ولكن ماذا عنك يا أبت ? 
هزيـــــاو : ال داعي ألن تقلقي على . 
كوي ينج : ( صارخة ) أوه  أبي . 

هزيـــــاو : كفي عن الـصـراخ . أيتـهـا الطـفـلة .
 عندما نصل إلى هناك افعلي كما قلت
   إذا قـــلت  لك اشــــتـــمـــيـــهم إذن    

   فاشتميهم . 
كوي ينج : حاضر يا أبي . 

هزيـــــاو : إذا قلت لك اقـتلـيهم  إذن فـاقتـليهم
كوي ينج : حاضر يا أبي . 

هزيـــــاو : ( يصالن لـبوابه مالك األرض ) ها
يـــــرتـــــديــــان   نــــــحن وصــــــلــــــنــــــا  ( 

سترتيهما )  .  
هزيـــــاو : ( ينادي ) أال يوجد أحد هنا ? 

الكم ضاحكا)             ( يدخل رئيس ا
الرئيس : من هذا ? ( يفتح الباب لكنه يقفز
  للخلف عـندما يري من هو ) أيها
       الـسـيــد  هـذا كـثــيـر جـدا  – هل

جئت    لتضربني في بيتنا ?  
هزيـــــاو : لقد جئت ألقدم اعتذاري . 

الــرئـيس   : إذن فــقـد جــئـت لالعــتــذار ? لــقـد 
 عرفت أنك سوف تفعلها .  

هزيـــــاو : ما هذا ? 
الرئيس   : انتظر هناك قليال حتى أخبرهم أنك
   هنا . ( هزيـاو ال يتحـرك . يشير
لـكـوي ينج ) من هذا ? ( هـزياو

يخفي كوي ينج وراءه ) . 
الرئيس   : ( يسير خلف الباب ) من فضلك

       أرسل في طلب السيد تنج
           (يدخل السيد كيه واحلاكم ) . 

تنج        : ما هذا ? 
الرئيس   : إنه هزياو ان  جاء ليعتذر . 

 تنج      : ناد رجالي هنا . 
الــرئــيس   : تــعـــالــوا هـــنــا يــا أوالد  ( يــدخل

البلطجية األربعة ) . 
تنج       : أرسله إلى هنا . 

الرئيس   : أمرك يـا سيدي ( يـسيـر للـباب )
      هـزيــاو ان  الــسـيــد تــنج يــأمـرك

بالدخول . 
هزيـــــاو : ال تخافي أيتـها الطفلـة . تعالى معي
( يدخالن ويحييان مالك األرض )

مساء اخلير. 
ـتغطرس – تنج       : أنت هزياو ان  الرجل ا
لـــقــد رفـــضـت أن تــدفـع ضـــريــبـــتي  
وضـــــــــــربـت رجـــــالـي  ومع ذلـك فال
زلت تــســلك هــذا الــســلــوك الــشــائن .

اقبضوا عليه أيها الرجال .  
البلطجية  : حاضر يا سيدي .  

هزيـــــاو : انتـظروا . أنـا وطـفلـتي قـد أحضـرنا
   لك هدية . 
تنج        : ما هي ? 

هـزيـــــاو : في الـيوم الـسـابق  أثـنـاء الـصـيد 
  عــثــرت عــلى جـــوهــرة  لــقــد أتــيت  

  ألقدمها لك . 
تنج        : أي نوع من اجلواهر ? 

هزيـــــاو : إنها .. توجد هنا أع وآذان كثيرة 
تنج        : ( للبلطجية ) اتركونا . 

الكـمـ والبـلـطـجـية              ( رئـيس ا
يخرجون ) 

نزل أال تأتي  ولكنك صممت  في ا
             عـلى اجملئ  واآلن فـي وسط الـتــيـار
   تقول إنك تودين الرجوع  حسناً 
             حــســنــًا  ســوف أعــيــدك . ( هــزيـاو
  يـدير الـقارب لـكن كـوي ينـج تعـيد

الدفة ثانية لالجتاه األصلي ).  
كوي ينج : ال أستطيع أن أحتمل فراقك يا أبي

هزيـــــاو : آه  كوي ينج  يا طفلتي . 
ــصــرف . هــزيــاو يــقــفـز (يــجــدفــان إلى ا
إلـى الـشــاطئ ويــداري الــقـارب
وتــرمــــــــي كــوي يـنج الــربـاط
وتـقفز إلى الـشاطئ ويـسيران إلى

بيت مالك األرض ) . 
هزيـــــاو : تذكـري أين نـزلـنـا  أيـتهـا الـطـفـلة .
ـكان فيما    سوف تعودين إلى نفس ا

   بعد . 
كوي ينج : حاضر يا أبت . 

هزيـــــاو : هل حتمل اجلوهرة معك ? 
اذ تسأل ?  كوي ينج : نعم يا أبي  

ـــكـــنك أن هـــزيـــــــاو : إذا حـــدث لي أي شئ 
تــهــربـي بــالــقــارب إلـى بــيت زوجك

كوي ينج : أنا مستعدة . 
هزيـــــاو : هيا بنا .( يخرجان من البيت ) . 
كوي ينج : ( تـنظـر للـخـلف لبـابهم ) ارجع يا

  أبي . 
هزيـــــاو : ما هذا ? 

كوي ينج : الباب غير مغلق . 
هـزيـــــاو : الـبـاب ? مـاذا ســيـحـدث سـواء كـان

  مفتوحا أو مغلقا ? 
كوي ينج : ( تـنظر لـلخلف ثـانية ) ارجع يا

أبت هزيـــــاو : أية ساعة هذه ? 
كوي ينج : هنـاك مجـموعـة من األشيـاء تتـحرك

   في البيت . 
هزيـــــاو : حسـنـاً  نحن لم نـقـفل البـاب بـعد .
ـاذا نـهــتم بـهـذه األشــيـاء ? أي فـتـاة   
  غـبــيــة أنت ? ( كــوي يـنـج تـقــفـز –

    يسيران معا ببطء ) . 
هزيـــــاو : ال تصرخي  – دعينـا نذهب ! عـندما
  نصل إلى هنـاك يجب أن تـفعـلي كما

  أشير لك .  
كوي ينج : حاضر يا أبي . 

هزيـــــاو : ال تفعلي أي شئ طائش . 
كوي ينج : ال يا أبي . ( يصالن إلى مـصرف
    النـهر  – هـزياو يـساعـد كوي ينج
عــلى ركــوب الـقــارب في الـظالم .
يـــلــــقـــون احلــــبل فـي الـــقـــارب 

إلى السفينة ) .  ويقفزان 
هــزيـــــــاو : اإلبــحـــار في الـــظالم لـــيس ســـهال
    كـاإلبـحـار فـي الـنـهـار يــا طـفـلـتي –

   يجب أن حتتفظي بالدفة ثانية . 
كوي ينج : حاضر يا أبت .  

هزيـــــاو : " قلـبي يـحتـرق من احلـقد " ( سـوف
  أعبر النهر هذه الليلة وأقتلهم 

             جــمــيــعــا  " أرغب فــقط أن يــكــون لي
 جناحان ألطير بهما عبر النهر " 
              ( كوي ينج تبطئ فجأة ) .   

ـاذا تـبــطئ ابـنـتي هـزيــــــاو : مـاذا تـفـعــلـ  " 
   فى إبحار القارب فجأة ? " 

كوي ينج : أبي  هل أنت ذاهب لقتلهم حقاً ? 
زح فيه اإلنسان ?  هزيـــــاو : هه : أهذا شئ 
كــوي يـنج : إذن أنــا خــائــفــة . ال أعــتــقــد أني 

    سأذهب معك . 
هزيـــــاو : ماذا ? لن جتـيئي ? الـلعنـة : قلت لك

رأفت الدويرى: 

والـرخـيص الـذى ُيـقدَّم مـجـامـلـة أو اسـتـجـابـة البـتـزاز..وعجـبى!!  
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برودواى
Broadway

اسـم الـــــــشــــــارع
الــرئــيـــسى الــذى
يــــــخـــــــتـــــــرق حى
ـديــنـة ـســارح  ا
نــــــــــيــــــــــويــــــــــورك
تحدة بـالواليات ا
األمــــــريــــــكــــــيـــــة
سارح وتـنتسب ا
ـنــطــقـة فى تــلك ا
إلـــى هـــــــــــــــــــــــــــذا
الـــشـــارع ســواء
أكــانت تـــقع فــيه
أم بالقرب منه.

وعــادة مــا يــطــلق
تـعــبــيـر "مــسـارح
بـــــرودويــــة" عــــلى
ـــــــــــــــســـــــــــــــارح ا

التجارية.
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ثالً ومخرجاً والعـباً ومدرباً ومؤسساً لعدد سرح شبراً شبراً لم ال.. وقـد داسها  حفظ خشـبة ا
من فـرق اخلـيال واألراجـوز وعـاشـقاً.. داسـهـا طـفال التـقـطه الـسـيد أحـمـد عـبد الـعـظـيم - عاشق
هاملـت - ليمثل فى مسرحـية من تأليفه وإخراجـه على مسرح مركز شـباب (إبراهيم بيه) ولم يكن
ركز الحتـفالية قد بلغ الـعاشرة بـعد فأحب التـمثيل وأسـلم له نفسه وراح يـتنقل من عرض فـى ا
دح خير الـبرية ألخرى عن انـتصارات أكتوبـر ومن مخرج خملرج.. وكان يقيـمها احلزب الـوطنى 
أثناء ذلك يـكتب شعر العامية ويرى نفسه صالح جاهـ حتى قادته قدماه إلى قصر ثقافة شبرا
وظف اخليمـة ليلـتقطه مـديره وقتـئذ عبـد الفتـاح احلضـرى ويضمه إلى فـريق التمـثيل ويلـتقى 
وظف هو سرح وتاريخه وكان هذا ا فى القصـر كان له إسهامه األكبر فى تثـقيفه وتلقينه علـوم ا
ؤسس احلقيقى لـفرقة مسرح شبرا اخليمة ومن خاللها يرغنى) ا نفسه اخملـرج الراحل (بهائى ا
شـارك عــبــد الـتــواب فى (بــهـيــة والـقــمــر) إعـداد وإخــراج فــادى فـوكــيه كــمـا شــارك فى عـروض
شـخصاتيـة» و«احملاكمـة» مع اخملرج الراحل سـالمة حسن و«رسول ـهرج» و«ا سـامير» و«ا «ا

من قرية تميرة» مع أحمد إسماعيل و«رفعت اجللسة»  مع سمير زاهر. 
يرغنى فرقة «الـطيف واخليال» التى تخصصت - مبكراً - فى أسس عبـد التواب مع بهائى ا
تـقــد الـتــراث بـشـكل عــصـرى بــاسـتـخــدام األراجـوز وخـيــال الـظل بــتـمـويل شــخـصى من
يـرغنى حتمس لـهما يـرغنى وناصف عـزمى وقدمت الفـرقة عـرض من تألـيف وإخراج ا ا
الـعـصــفـورى - وقـتـئـذ- وأنـتـجـهـمـا من خالل مـسـرح الـطـلـيـعـة وعـرض آخـر حتـمس له عـبـد
ـه فى وكـالــة الـغـورى.. وقــد كـانـت فـرقـة «الــطـيف الـرحــمن الـشــافـعى وقــام بـإنــتـاجه وتــقـد
ـولـد الـفرق ـنـتج» وقـتـهـا كمـا كـانت سـابـقـة مبـشـرة  واخليـال» الـوحـيـدة الـتى تـقدم هـذا «ا
ـسـتــقـلـة فى مـصـر... وفى الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح شـارك عـبـدالـتـواب فى عـرض (حـكـايـات ا
حـارتـنـا) من إخـراج كـمال الـدين حـسـ كـمـصـمم ومـنـفـذ ومـحـرك عرايـس كذلـك شارك مع
«مراد مـنير» فى مـسرحيـة «اثن فى قـفة» ... وبدأ نـاصر احتـراف «لعبة الـعروسة» فى 87
وقدم بهـا عدداً  من األعمال الـتليفزيـونية النـاجحة منهـا (أصيل فى بالد النخـيل حفلة على

شـرف تــعـلـوب غــايـة الــسـعـادة ولــ الـعــصـفـور) مع
اخملـــرج مـــحــمـــود إبــراهـــيم و«األصـــدقــاء األربـــعــة» 
و«أزءوز وعم لـوز» مع اخملرج حـسن عـبـدالغـنى... كـما
صرى) مع أسس نـاصر عبد التـواب فرقة (األراجوز ا
ـمـثــلـ فى شـبـرا اخلـيـمـة و مـجـمــوعـة من شـبـاب ا
اعتـماده كمخرج فى الثقافة اجلماهيرية من خالل أحد

واطن مصرى?». عروض هذه الفرقة وهو «ا
وبــعـــدهــا أسـس فــرقـــة أخــرى بـــاسم (اخلــيـــال الــشـــعــبى
واألراجوز) بـتمـويل هولـندى  كـما أسس أول نـادى مسرح
فى بيت ثـقافة بهتـيم.. وانطلق ناصر عبـد التواب - كمخرج
فــقــدم عـدداً كــبــيـراً من الــعــروض الـنــاجــحـة الــتى تــضـيق
ــســاحــة عن ذكــرهــا فى عـــدد من الــقــرى والــنــجــوع فى ا
محـافظات مـصر اخملتـلفة... ويـعّد ناصـر عبدالـتواب واحدًا
ثقف فى مصر. من أشهر وأمهر من قّدموا لعبة األراجوز ا
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سرح!! .. وأيامنا احللوة بداية مر السكرى مع ا
مـعروف اإلسـكـافى الذى يـحـاول تـغيـيـر أحوال

اجلزيرة فتنشأ بينهما قصة حب... 
تؤكـد مر أنها فـوجئت بترشـيحها من أجل
القـيام بهذا الدور وشعـرت وقتها بالقلق
ــرور الــوقـت اكــتــســـبت بــعض ولــكـن 
الـثــقـة فى نـفـسـهــا بـفـضل مـسـانـدة
جالل لـها وكذلك ماجد الكدوانى
وأيـــضًـــا عـال فـــهـــمى اخملـــرجـــة
ـنـفـذة لـلـعـرض وتـؤكـد مر ا
أنــهـا حتـاول أن تـبـذل أيـضًـاٍ 
قـصــارى جــهــدهــا فـى هـذا
خـــرج فى تـى تــ دور حـــ لــ ا
ة نــ كــ ـــ ورة  أفــضل صــ
ذا العرض من خالل هـ
مـــــنى أن تـــــ تـــــ لـــــذى  ا
قيقية يـكون بداية حـ
ا هـــــ دمـــــ قـــــ يــــــ ا  هـــــ لـــــ
ور بشكل مهـ لجـ لـ

. د يـــــــــــــ جـــــــــــــ

ثل ويغنى ..!! ماجد  الكدوانى 

أمـا «نـهى لــطـفى» فـتــقـدم شـخـصــيـتـ رئــيـسـيـتــ أمـام «مـاجـد
الـكدوانى» الـشخـصيـة األولى هى «شهـرزاد» التى تـروى حكـاية
«معروف اإلسكافى» والثانية هى «اجلنية الشقية - رفيف» التى

تظهر لإلسكافى ضمن األحداث.
وهـو الــدور الـذى رشـحت له مـن قـبل الـفــنـانـة «حــنـان تـرك» وقت

. بداية بروڤات العمل قبل عام
وعن اخـتيـارها لـلـدور تقـول نهى لـطفـى: كانت مـفاجـأة لى أن يتم
شـاركة فى عمل اخـتيـارى للقـيام بـبطـولة عـرض الذى أتـاح لى ا
لـلمـخـرج خالـد جالل وال أستـطـيع إخفـاء قلـقى الـشديـد من هذه
الـتجـربة الـتى تـمثل مـحـطة فـاصلـة فى مـشوارى الـفنى الـذى بدأ
سرح القومى أمر مـنذ فترة قصيرة فقيامى بـبطولة عرض على ا

مقلق.
سرح أمام فنان جاد وملتزم نـهى أكدت سعادتها بالوقوف على ا
ـمــثل الـذى يـشـاركه هـو مـاجــد الـكـدوانى الـذى ال يــبـخل عـلى ا
الـتـمثـيل فى عـمل واحـد بـالـنـصـيـحـة بجـانب ثـقـتـهـا الـكـبـيرة فى

اخملرج خالد جالل.
ـســرح بـكـلـيــة اآلداب جـامـعـة 6 نـهى لـطــفى تـخـرجـت فى قـسم ا
أكـتـوبـر دفـعـة 2005 والـتـحـقت بـعـد ذلك بـورشـة اسـتـديـو مـركـز
سـرحية اإلبـداع الفـنى لدراسـة التمـثيل وشـاركت فى العـروض ا
ركـز; مـنهـا «هبـوط اضـطرارى» و«أيـامـنا احلـلوة» الـتى قدمـهـا ا
من إخـــراج خــالـــد جالل بـــجــانـب عــدد آخـــر من الـــعــروض مع

اخملرج الشباب.

ان ب اإلسكافى وسندريلال إ
ان سـيد تقـدم دور اللبـيسـة اخلاصة بـالبـطلة والـتى تنضم ـمثلـة الشابـة إ ا
لـلمـمـثلـ بـعد أن يـكـتـشفـوا غـياب إحـداهن لـتـجسـد فى األحـداث شخـصـية
سرحى وصـيفة األميرة وفى نفس الوقت تشارك أيـضًا فى بطولة العرض ا
سرح القومى للطفل تأليف أحمد عبدالرازق وإخراج بتول "سندريلال" على ا
ان عن سـعادتها عـرفة. حيث تقـوم بدور زيزى شـقيقة سـندريلال... وتـعبر إ
سـرح القومى مع مخرج بـهذين العملـ فاألول تقف من خالله على خـشبة ا
مـتـمـيـز ونـص قـوى وكـذلك الـعـرض الــثـانى تـقـدمه لألطــفـال مع فـريق عـمل

متميز وتقدم من خالل العمل الغناء وتقد االستعرضات.
ان سيـد قد تخرجت فـى كلية احلـقوق جامـعة ع شـمس وكان لها كـانت إ
ـسـرحـيات نـشـاط مـتمـيـز فى مـسـرح اجلـامـعـة حـيث شـاركت فى عـدد من ا
ثلة على مستوى وحـصدت مجموعة من اجلوائز كان أهمهـا جائزة أفضل 

اجلـمهورية عن دور "جولنار" فى مسرحيـة "سكة السالمة" لسعد الدين وهبة
واخملـــرج شــادى ســـرور ثم شـــاركت بــعـــد تــخـــرجــهـــا فى مـــجــمـــوعــة من
ـسرح احلـر مـثل "ياسـ وبـهيـة" إخراج روال سـرح الـدولة وا ـسرحـيـات  ا
ـسـرح الهـنـاجر "حتب تـموت فـتال "الـبلـكـونة" إخـراج مـحمـد أبـوالسـعود 
ـسرح الـشبـاب "األولة فى الـغرام" إخـراج فؤاد إزاى" إخـراج إسالم إمام 
ــسـرح الــسالم... كــمـا قــدمت عــرض "حـكــاوى احلــرمـلك" مع عـبــد احلى 

اخملرجة عبير على...
ـان سـيـد فى اســتـديـو مـســرح مـركـز اإلبـداع الــفـنى حـيث كـمـا شـاركـت إ
ــركـز مــثل "هـبـوط الـتـحــقت بـالــدفـعــة األولى وقـدمت عــددًا من الـعــروض بـا
اضـطرارى" "أيامنـا احللوة" من إخـراج خالد جالل... وغيـرها من العروض

سرحية.        ا
ان سيد < إ

سـرحى ـلـحن الـشـاب هـشـام مـصـطـفى أعـرب عن سـعـادته بـالـعمـل فى الـعـرض ا > ا
اضـى على خشبة مسرح الطليعة «القدر» الـذى وضع موسيقاه و افتتاحه األسبوع ا
من تألـيف وإخـراج أشـرف عـزب وهو نـتـاج ورشـة عمـل استـمـرت ألكـثر من 6 شـهور
هشـام قال إن الـتجربـة أتاحت لـه تقد نـفسه كـمؤلف مـوسيـقى فى عمـل درامى يعـتمد

وسيقى بشكل رئيسى. على ا

ـسـرحــيـة عـلىّ عن طـريق مـخـرجـهـا خـالـد جالل ود. اقـال مـاجـد الـكـدوانى: عـرضت ا
أشـرف زكى رئيس الـبـيت الـفنى لـلـمسـرح وأكـدت حمـاسى لـلـمشـاركـة فى العـمل بـعد
انـبهارى برؤيـة خالد جالل اإلخـراجية لـهذا العـرض مع سعادتى بـالوقوف عـلى خشبة
ـسرح الـقومى الـذى يحـلم أى فنـان بالـوقوف عـليه لـعراقـته وتاريـخه وطبـيعـة جمـهوره ا

اخلاص..
سـرحـيـة شـخـصـيـة «مـعـروف اإلسـكـافى» هـذا الشـخص احلـالم الـلـكـدوانى يـقدم فـى ا
ـمتـلئ بـاألمل وال يـهـتم بنـفـسه قـدر اهتـمـامه بـإسعـاد اآلخـرين ويؤدى 6 أغـان ضمن ا
والعـمل يتـنوع ب سرحـية لـكنه من نـوع الغـناء الـدرامى بعـيداً عن الـتطـريب أحـداث ا

التمثيل والغناء واالستعراض.
سرحيـات منها «727» مع كـرم مطاوع و«شبورة» «الـكدوانى» قدم من قبل عـدداً من ا
مع سـمير العصفورى فى الـقطاع اخلاص وفى مسرح الـدولة شارك فى «ديوان البقر»
لـلـمـخـرج (كـرم مـطـاوع) و«الـعـار» مع مــحـسن حـلـمى إال أنه تـوقف عن تـقـد عـروض

مـسرحية مـنذ ما يقـرب من عشر سـنوات. وعن توقفه يـقول الكدوانى:
لم تـعـرض عـلىّ نـصـوص مـسـرحـيـة جـيـدة بـجـانب تـوقف
أكـثر من مـشـروع مسـرحى لظـروف إنـتاجـية حـتى جاءت
ـشاركـة فى «اإلسـكـافى» وأتـمـنى حتـقـيق جناح فـرصـة ا

نهى قلقانة من القومى..!!يتالءم مع اجملهود الذى بذلناه فى اإلعداد لهذا العمل.
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سـرح منـذ طفـولته; فـراح يتـعرف الفـنان مـحمـد طعـيمـة.. جذبـه ا
عـلـيه فى سـنـوات الـدراسـة األولى.. من خالل أسـتـاذيه صـاحـبى
الفضل عليه فى دخول عالم الفن وتبنى موهبته وتوجيهها توجيهًا
صحـيـحـًا وهمـا اخملـرجـان شعـبـان بـركـات وعزت زين من خالل
اشتـراكه معهمـا فى مسرحيـات األطفال بقـصر ثقافـة الفيوم وفرق

الطالئع بالشباب والرياضة.
واصل محـمـد دراسته حـتى تخـرج فى كـليـة الزراعـة جامـعة

أسيوط  ثم قرر أن يتفرغ كلية لفنه.
سـرح كان أهمها قام مـحمد بأدوار كـثيرة على خـشبة ا
» فى «بـيـر القـمح» إخراج بالـنـسبـة له دور «عم حـس
عـزت زين ودور «تـى چى» فى مـســرحـيـة «تى چى
وإخـــوته» إخــراج عـالء عــبــد الـــقــوى ودوره فى
مـسرحية «مش مـعقول» إخـراج عادل حسان
ومـســرحـيـة «بـكـره» إخـراج مــحـمـد جـمـعـة
ـتـرو» مع أحـمـد خـلـيل و«حـرب و«عـشـان ا

البسوس» إخراج محمد اخلولى.

ويقـول محـمد عن أدائـه: أنا أمـتلك طـريقـة خاصـة فى األداء أعتـمد
ـبـالـغـة فى األداء حـتى أدوار الـشر فـيـهـا عـلى الـتـلقـائـيـة وأكـره ا
ركـبة التى أحب أن أؤديهـا بدون مـبالـغة كـما أنـنى أحب األدوار ا

حتتاج جهدًا فى األداء.
ثل مصرى استـطاع محمد مؤخرًا احلصـول على جائزة أفضل 

فى مسابقة قناة النيل للدراما.
ويؤكـد دائما: أنا ابن الثقافة اجلماهيرية.. هى التى شكلتنى وتبنت

فنى.
مـحـمد طـعـيـمـة يـصور مـجـمـوعـة من اإلعالنـات الـتـليـفـزيـونـيـة هذه
األيام كـما يستعـد لعرض مسرحى جـديد «جناح التـبريزى وتابعه
قـرر أن يتم إنـتـاجه على مـسرح الـهـناجـر وكذلك قفـة» الذى مـن ا

يستعد إلخراج «أحالم اجلماجم» على مسرح النوادى.
ومـا زال طـعـيـمـة يـتـمـنى أن يـؤدى الـعـديـد من األدوار عـلى خـشـبة
ـســرح وخـاصـة دور الـشـاب فى «إحـنــا بـتـوع األتـوبـيس» والـذى ا
يعـتقد أنه من أهم األفالم والذى يحلم أن تتـم صياغته على خشبة

سرح. ا

حسام محيى
يخاصم التجارة
سرح  من أجل ا

مهدى محمد مهدى
يكره مركزية الثقافة

ــديــنــة شــبــ الــقــنــاطـر ولــد ســنــة 1980 
حـافظة القليوبـية ألب يعشق القراءة ويكتب
الــقـصــة الــقـصــيـرة وقــصص األطــفـال وعم
ـسـرح الـدولــة هـو مـنـصـور يـعــمل مـخـرجــاً 

مهدى.
اصطـحبه والده فى اإلجازة الصيفية ليمارس
درسى فعشق التمثيل سرح ا التـمثيل فى ا
ـسرح ألول مرة وشارك خالل وتـعرف على ا
رحـلة الـثـانويـة فى سبـعة عـروض كمـا أعد ا
رحلة «أوبـريت» عن إحدى قصائد فى نـفس ا

صالح جاه ومثّله أيضاً.
ـنـعه الــتـحـاقه بـكـلـيــة الـهـنـدسـة (جـامـعـة لم 
حـلـوان) من مــواصـلـة مـشــواره فـانـضم إلى

. سرح بالكلية وشارك فى عرض فريق ا
وبعد التخرج قام بتشكيل فرقة مسرحية حرة

مـع عـــــدد من
زمـــــــــــالئــــــــــه
أطـلقوا عـليها
اسم (فــــرقــــة
وجـــــــــــــــــــــــــوه
ــســـرحــيــة) ا
وخـاضوا بها
جتــــــــاربـــــــهم
األولـى عـــــلى
مــــــــــســــــــــرح
ســـــــاقــــــــيـــــــة
الــصـاوى فى
; 2004

حـيث قـدمـوا عـرض (الــعـدو فى غـرفـة الـنـوم)
لـلكاتب هـشام السـالمونى من إخراج مـحمد
رجب وفى الـعرض الثانى للـفرقة عمل مهدى
كـمساعد لإلخـراج وهو عرض (احك يا درَّة)

للكاتب أحمد مرسى.
وحتت إشـراف هشام السالمونى ومن خالل
فـرقة أخـرى قـدم (مهـدى) عـرض «الفـرافـير»
وكان هـذا الـعرض بـالـنسـبـة له جتـربة رائـعة;
حـيث أتيحت له مساحة حرة لالرجتال احلى
جـعـلـته يـلـتـحم أكـثـر بـاجلـمـهـور ومـرة أخرى
يـعمل كمـساعد مـخرج فى عـرض (الكراسى)
لــيـونــســكــو من إخـراج أحــمــد شــوقى وهـو
الــعـــرض الــذى شـــارك فى الـــدورة الـــثــالـــثــة
ـركــز الـثــقـافى ـبــدع بـا ـهــرجـان الــشـبــاب ا

الفرنسى يناير 2005.
استـفـاد كـثـيـراً من دراسـته احلـرة لـلـمـسرح
وقــراءاته لـ «سـتـانــسالفـسـكى وبــيـتـر بـروك
وفـيوال اسـبولـ وسعد أردش وأحـمد زكى
وصــــالح ســـعـــد وغـــيـــرهـم». ومع صـــعـــوبـــة
سرحية قرر عهد العالى للفنون ا االلتـحاق با
ـــمــــثل حتت االشـــتــــراك فى ورشـــة إعــــداد ا
إشراف الـفنـان أحمد كـمال باسـتوديو الـفنان
محـمـود حـمـيـدة واشـتـرك فى عـرضـ لـبيت
ثـقـافـة شـبـ الـقـناطـر هـمـا: (آخـر الـفـرسان)
إخـراج حـسـام الـغـمرى و(دم الـسـواقى) من
إخـراج مـحـمـود الـصـواف يـتـمـنى مـهـدى أن
يقـوم الـفن بدور حـقيـقى فى خـدمة قـضايـانا
وأن يـقف أمــام كل من يــعـبـث بـأقــدارنـا وأن
يـعرى كل زيف وكـذب ويسـمو بـأذواقنـا كما
يحـلم بوجود فـرقة مسرح مـتجول جتوب قرى
ومـدن مـصـر لـتـقدم عـروضـهـا اجلـيـدة ومن
اآلخر.. مـهـدى يـكره مـركـزيـة الثـقـافـة التى -
عـلى حـد قـوله - حتـرم الـكـثـيـر من أبـنـاء هذا

الشعب الكثير من حقوقهم.

ناصر عبد التواب «بّنا ومناول»

محمد خليفة.. والشغف بالتاريخ
نـبـتت داخـله بـذور الـفن مـبـكـراً حـيث نـشـأ فى أسـرة فـنـيـة غيـر أنـه لم يـكـتسـب جرأة

االقتحام إال فى اجلامعة فالتحق بفريق التمثيل بها.
حـصل «محـمـد خـلـيـفة» عـلى أكـثـر من جـائـزة فاخـتـاره زمالؤه لـيـكون مـخـرجـاً لـعرض
(هانـيبال) الذى كتبه زميل الدراسـة أيضا «محمد جمال» لفريـق التمثيل باجلامعة. وقد
ركـز خلـيـفة فى هـذا الـعرض عـلى نـفسـية اجلـنـود وآالمهم ومـشـكالتهـم اخلاصـة جداً

لوك. أثناء احلرب والتى ال يهتم بها القادة وا
تلقى كما يعشق مـحمد يفضل الواقعية فى اإلخراج ويراهـا األكثر وصوالً إلى ا
الـعروض الـتـاريخـيـة التى حتـتـوى على صـراع حـيث تبـرز إمـكانـاته الـفـنيـة; وهو
يـرجع الـفضـل فى اجلوائـز الـتى حـصل عـلـيـها إلـى أسرته الـتى اكـتـشـفت مـوهـبته

وشجعته ووقفت بجانبه.
يـسـتـعـد خـلـيـفـة هـذه األيـام إلخـراج عـرض يـتـحـدث عن الـسـلـطـة الـفـاشـيـة فى إطـار
تـاريخى يـستـلـهم شخـصـيات مـثل «نـيرون ومـوسولـيـنى » وغيـرهـما من الـشـخصـيات
الـتاريـخيـة الـتى تكـتنـز بـالكـثيـر من الـدراما الـساخـنـة التى تـصـنع حتوالت جـذرية فى
زمـنهـا وهى الـشخـصـيات الـتى تـدفع محـمد - عـلى حـد قولـه - إلخراج أفـضل ما

عنده.
سرحية لدراسة اإلخراج عهد العـالى للفنون ا خـليفة قرر االلتحاق با

ـيـة وذلك لــيـحـقق من خالل بـصـورة أكــثـر تـخـصــصـيـة وأكــاد
زيـد من اإلتـقـان فى عروضه حـيث يـحـلم بأن الـدراسـة ا

يزاً له. تلك رؤية وطابعاً خاصاً و

عفت بركات

أمانى السيد أحمد محمود احللوانى

أحمد طه
أوقعه الديكور  فى

 « الفخ»
دخل أحــمــد طـه عــالم الــفن
ـعـهـد الـفـنون مـنـذ الـتـحق 
يـة الفنون ـسرحية بـأكاد ا
قــــسم الـــديــــكـــور من خالل
اشـتـراكه كمـنـفـذ ديـكور مع
مـــحــمــود خــلــيل ثم تــوالت
أعــمـالـه بـعــد ذلك من خالل
الـتصـمـيم والتـنـفيـذ ألعـمال
كــثــيــرة أولــهــا كــان ديــكـور
مـــســرحــيــة «الــفخ» إخــراج
هناء عبد الفتاح ومن أيامها
أصـبح الــديــكـور «فــخـا» لم
يــســـتـــطع اإلفالت مـــنه إنه
الـــفخ الــذى يــحـــبه ويــهــوى
الـبــقـاء فــيه وهـكــذا  صـمم
بـعد الـفخ ديـكور مـسرحـية
«مـلـحــمـة الــسـراب» إخـراج
عــــــمــــــاد يــــــوسـف وكــــــذلك
مسرحية «ماالتستا» إخراج
إيــــهـــــاب نــــصـــــر وتــــوالى
تــــصـــمـــيـــمـه لـــلـــديـــكـــورات
ـسرحية.. «أطياف حكاية» ا
إخـــــــراج مـــــــحــــــمـــــــد عالم
واحلــــاصـل عــــلـى مــــراكــــز
عـديــدة من خالل مــهــرجـان
اجلـــامــــعـــات هــــذا الـــعـــام.
ــمــلــوك مــســرحــيــة «رأس ا
جـابـر» إخـراج أسـامـة عـبـد
الــــلـــطــــيف «ونـس الـــلــــيل»
إخـــراج نــهــال أحـــمــد أمــا
أمـنــيــة طه فــهـى أن يـصــمم
ديــكــور مــســرحــيــة «أحـدب
نـوتردام» وديـكـور مسـرحـية
«فى تـمـام السـاعـة الـثـانـية»

حملمود عبد الفتاح.
ويـؤكــد أحــمــد طه أن مــثــله
األعـلى هـو دكــتـور مـحـمـود
سـامى الذى تـعلم عـلى يديه
الــكــثــيـــر من خالل تــنــفــيــذ
بـــعض األعـــمـــال مــعـه مــثل
ديـكور مسرحيـة «كاليجوال»
هرجان والتى شاركت فى ا
ـصـرى الـقـومى لـلـمـسـرح ا
هـذا الـعـام كـمـا نـفـذ أيـضـا
ديـــكــور مـــســرحـــيــة «احلب
والـــســيف» إخــراج مــحــمــد
الـــشـــبــراوى عـــلى مـــســرح

قصر روض الفرج.
ويـــســـتـــعــد طـه هـــذه األيــام
لـتصـمـيم ديـكور «هـانـيـبال»
لالشـتــراك به فى مــهـرجـان

جامعة القاهرة القادم.

هـو حـسـام مـحــيى عـضـو فـرقـة
ـسرح بـقصـر ثقـافة الـشرقـية ا
الـذى ظل شغوفـاً بالتمـثيل حتى
واتـــــته الـــــفـــــرصـــــة فــــأمـــــسك

بتالبيبها ولم يتركها تمر.
شــــــــارك فـى الــــــــعــــــــديـــــــــد من
ــسـرحــيـات بــأدوار مـتــنـوعـة ا
مـنهـا دور «القـاضى» فى عرض
«مـجـلـس الـعـدل» و«جنـيب» فى
«رصـــاصــة فـى الــقـــلب» ضــمن
ســهـرة قـدمـتـهـا فـرقـة الـشـرقـيـة
بــعـــنــوان «لـــيــالى احلـــكــيم» من
إخـــراج عـــمـــرو قـــابـــيل والـــتى
شـاركت بـهـا الـفـرقـة فى الـدورة
الــثــانــيــة لــلــمــهــرجــان الــقــومى
لـــلـــمــــســـرح كـــمــــا شـــارك فى
عـروض أخــرى مــنــهــا «الــكالب
األيـرلنـدى» و«فـوت علـيـنا بـكره»

و«احلوائط».
حـــصل حــــســـام مـــحــــيى عـــلى
ـثل فى مـعـظم جـائـزة أحـسـن 
ـهـرجـانــات الـتى شــارك فـيـهـا ا
بـالتمـثيل; مـنهـا مهـرجان نوادى
ى ــهــرجـــان الــعــا ــســـرح وا ا
لــلــمــســرح عن دوره فى عــرض
«نـــوارنـــدوت» وعـــلى مـــســـتــوى
جـامــعــة الــقــاهــرة عن دوره فى

عرض «عودة خوفو».
كـــمــــا أخـــرج حـــســــام عـــدداً من
الـــعـــروض الـــتـى أثـــبت خاللـــهـــا
مـقـدرته -كـمـخـرج - الـتى ال تـقل
عن إجـادته فى الـتـمـثـيل من هـذه
الـعــروض «اخلـديـوى» و«الـكالب
الئــكــة» األيــرلــنـــدى» «أقــنــعــة ا
«وسـام الـسـيـد الرئـيس» و«أوديب

يحكم العالم».
ويـتـمـنى حـسـام أن يـسـتـمـر فى
زيد من األعمال ـسرح ليقدم ا ا
الـــتى تــرضى طـــمــوحه الـــفــنى

وتعجب اجلمهور.
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معروف اإلسكافى واجلـميالت  على القومى!!
سرحى «اإلسكافى ملكا» للكاتب سرح القومى يتم حاليا تقد العرض ا على خشبة ا
اضى بعد يسرى اجلندى واإلخراج خلالد جالل العرض  افتتاحه مساء  اجلمعة ا
... كتب سلسلة من التأجيالت حيث كان مفترضاً أن يفتتح العرض منذ أكثر من عام
أشعـار العرض د. مـصطفى سلـيم موسيـقى وأحلان هيثم اخلـميسى والـديكور حلازم

شبل وصمم استعراضات ضياء ومحمد..
طروح فى عاجلـة مغايرة عن ا فى «اإلسكافى ملـكا» اختار خالد جالل تـقد العرض 
مـثـلـ يسـتـعـدون لتـقـد فـيلم سـيـنـمائى فى نص يـسـرى اجلـندى... مـجـمـوعة مـن ا

سرحية; لذلك شاهد اخليالية التى تتضمنها ا محاولة للتغلب على مشكالت عدد من ا
واد الفيـلمية التى يتم استعـان خالد جالل باخملرج التـليفزيونى خالـد شبانة لتنـفيذ ا

سرحية على شاشة سينمائية كبيرة. عرضها خالل ا
اإلسـكافى مـلكاً بـطولة جنم الـكوميـديا ماجـد الكـدوانى وعدد من الوجـوه الشابـة منهم
ــان ســيــد يـوسـف فـوزى مــحــمــد رضــوان يـوسف نـهـى لـطــفى مــر الــســكـرى إ
ان حتدثوا لـ «مسرحنا» عن جتربتهم مع إسماعيل.. ماجد الكدوانى ونهى ومر وإ

اإلسكافى وكواليس العمل بالعرض.

< محمد عبد اجلليل

رغم دراســتـهــا لـلــحـقــوق إال أنـهــا لم تــفـكــر عـلى اإلطالق
بالـعـمل فى هذا اجملـال... واسـتهـواهـا العـمل الـسيـنـمائى
ـعهـد السـيـنمـا لـكن جاء منـذ البـدايـة وأرادت أن تلـتـحق 
رفـض أهـلــهــا لــذلك حـائـالً دون حتـقــيق حــلــمـهــا بــالــعـمل
كمـخرجة سـينمـائيـة حتى سافـرت لدولة اإلمـارات وعملت
الحة الـبحرية ثم عادت لـلقاهرة لتذهب لفـترة فى مجال ا
شـاهدة مسرحيـة "أيامنا احللوة" مع ركـز اإلبداع الفنى 
أصـدقــائـهــا... ومـنـذ ذلـك احلـ قـررت أن تــبـدأ عالقــتـهـا
ـسرح من خالل مركز اإلبداع الفنى.. فالتحقت بالدفعة با
ـركـز وشـاركت فى الـعرض الـثـانـيـة السـتـديو الـتـمـثـيل بـا
الــراقص "عــنــبـر  رقم « 1 » من إخــراج ضـيــاء ومــحــمـد;
ــهــرجــان الـــقــومى الــثــانـى لــلــمــســرح الــذى عـــرض فى ا
" تــشـارك فى "اإلســكــافى مـلــكــا" حـيث ــصـرى... "مــر ا
رشــحـهــا اخملــرج خـالــد جالل وهــو الـدور الــذى كـان من
فـترض أن تقـوم به فى البدايـة "ريهام عـبدالغـفور" مر ا
تـقــوم بـدور "قــوت الـقــلـوب" األمــيـرة الــراقـيــة الـتى تــقـابل
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سرحيـة فى البحـيرة الفـنانة الـشابة فاتن فـقدت احليـاة ا
ـثل رحـيـلـها ـرض و مـحـمـود بـعد مـعـانـاة طـويـلـة مع ا
سرح األقـاليم جديـر بالذكر أن الـفقيـدة مواليد خـسارة 

1975 وحـــصـــلت الـــعـــام
لـــيـــســـانس ـــاضى عـــلـى ا
ــــــســــــرح اآلداب قــــــسم ا
جــامـعــة اإلسـكــنـدريــة وقـد
رحـلت عن عـمـر يـنـاهـز 32
عـاًما وأسرة حتـرير جريدة
سرحيى «مـسرحنا» تتوجه 
الــبـحــيـرة بــخـالص الــعـزاء
وتـدعو الـله أن يلهم أسـرتها

الصبر والسلوان.

وسيقى فى اإلعداد ركز القـومى للمسـرح وا بـدأ ا
إلصـدار أول مجـلـة فـصلـيـة إلكـتـرونيـة مـتخـصـصة
وقـع اخلاص ـسـرح ويـتم بـثـهـا علـى ا فى شـئـون ا
ـركــز عـلى شــبـكـة بــا

اإلنترنت.
ويــــــقـــــول د. ســــــامح
مـــــــهــــــــران «رئــــــــيس
ــــركــــز» أن الــــعـــدد ا
األول لــــهـــذه اجملــــلـــة
ســــوف يــــصــــدر أول
ـــــقـــــبل. أكــــتـــــوبـــــر ا
واجملـلـة ترحب بـنـشر
ـــقـــاالت الــــنـــقـــديـــة ا
والـــــــــــــــــدراســــــــــــــــات
ـتـخصـصـة لكل الـكـتاب ا
ــسـرح ــتــابـعــة فــعـالــيــات حـركــة ا كــمــا ســتـهــتم 
ـصـرى مع نــشـر تـوثـيق كـامـل لـكل مـا يـكـتب عن ا
ـها دون تـميـيز ـسرحـية الـتى يتم تـقد الـعروض ا
ــســرحــيـة بـجــانب األهــتــمــام بـنــشــر الــنــصـوص ا
اجلـديـدة لكـتـاب من مـخـتلـف األجيـال مع األهـتـمام
ـصـرى مـنذ سـرح ا بـنـشـر أبواب خـاصـة بـتـراث ا

سرحية. بداياته وأهم الفرق ا
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سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

ـسـرحى الـذى يـقـدمه مـركـز اإلعالم بـبنـى سويـف من تـأليف >  «شـجـرة بال فـروع» عـنوان الـعـرض ا
إسمـاعـيل بـكر وإخـراج أحـمد سـيـد والتـمـثيل لـكل من.. كـامل عـبد الـعـزيز مـصـطفى مـحـمد مـحـمد
سـرحـية تـعـرض ضمن خـطة ـان عبـد احلـليم أحـمـد نصـر حمـدى أحـمد مـحـمد كـامل. ا شمـردن إ
لـتـقـد عـروض مـوجـهـة لــلـتـوعـيـة بـأخـطـار أنـفـلـونـزا الـطـيـور تـتــبـنـاهـا الـهـيـئـة الـعـامـة لالسـتـعالمـات.

االثن 2007/8/20

يــتـكــون هـذا الــكـتــاب من جـزءيـن; األول يـســتـعـرض
ـسـرح كــنـظـام صـارم واألداء الـتـوتـر احلــالى بـ ا
ـسرح كقوة راديكـالية متحررة سـرحى فيما وراء ا ا
ــتـفـرج إلى مــشـارك فى صـنع تـسـتـطــيع أن حتـول ا
ـاط اجلديـدة من اجلـمالـيـات الـنشـطـة ثقـافـيًا.... األ
سرحى واستخدامه لـيس فقط إشراكة فى العرض ا
ــشــرف أو اخملـرج أو وإعــادة جتــنــيــده وفق خــطــة ا
ـا مـشـاركـته هـو نفـسه فى ـسـرحـيـة وإ اجلـماعـة ا
ط جمالى نـشط وفاعل منـطلق من الداخل... صـنع 

من النطرية التى يتبعها وجدانه اليقظ.
ويـبـحث اجلـزء الـثـانى عـن مـصـادر الـراديـكـالـيـة فى
ـسـرحى فــيـمـا وراء ـتــنـاقـضــة من األداء ا األنـواع ا
ـسـرحـيـة ــسـرح ويـحـلل الـفـصل الـثـالث الـفـنـون ا ا
ـظــاهــرات كــمــا تـطــورت فى ألحــداث االحــتــجــاج وا
ـاضـيـة. وبـالــرغم من االنـدمـاج فى األربـعـ عـامًــا ا
ـة ـسـرحــيـة الـذى أوجـدته الـعـو مــجـتـمع الـعـروض ا
ــتــزايــدة لــوســائل اإلعالم; فــإن االحــتــجــاج كـأداء ا
مـسـرحى قــد زيف طـرقًـا جـديــدة من وصف الـرغـبـة
ــدنـــيــة الـــعــارمـــة فى الـــصــراع من أجـل احلــقــوق ا
ـقــراطــيـة. إن عــلم جــمـال االحــتـجــاج الــنـاشئ الــد
مــشــهــديــا سـاهـم بـشــكـل كـبــيــر فى تــوســيع روابط

سرحى. سياسية األداء ا
والــفـصـل الـرابع يــعـرض حــركــات االحـتــيـاج الــعـام
واالحـتمـاالت الراديـكاليـة لإلبـداع الفردى الـناجت عن
سرحيات فى ظروف الـقهر الشديد بواسطـة كتابة ا
الــســجـــون مع الــبـــحث عن مـــصــادر االســتـــقاللــيــة
ــسـرحى فى الـشــخـصــيــة والـقــوة من خالل األداء ا
ـعـاصرة األنظـمـة اخلـبيـثـة الـتى أوجدتـهـا الـظروف ا
والـتــكــويــنـات الــتــاريــخـيــة لالســتــعــمـار ومــراجــعـة
للمشكالت األخالقية الناقدة توحى بأخالقيات األداء
ـسـرحـى الـذى يـقـدم احـتـضـانًـا ذا مـبـدأ لـلـتـعـددية ا
الـثقافـية الـذى يطرحه قـوة مبـدأ أو نظام أصل األداء
التـشخيـصى الذى دائـما ما يكـون إفرازًا للـمتاح من
ـتـعـددة تــاريـخـيًـا بـتـطـورهـا فى تـراكــمـات األنـظـمـة ا
ـتـبـعـة وبالـرغم من احـتـمـالـية اجتاه هـالـسـيـاسات ا
االنـتــفـاض والـثـورة واحـتـمـالـيـة الـقـهـر واالسـتـبـداد
ـتـبـعــة واجلـنـوح والـتـطـرف فى اجتـاه واالســتـعـبـاد ا
احلـرية أو الـقـهر... فال سـبـيل أمامـنـا إال أن نعـترف
وجهة ضـادة وا أن تـعدد  االجتاهـات والسيـاسات ا
ـتعـارضـة كل هذا يـصب فى مـجرى واحـد يصل وا
إلى مـفهـوم الـراديـكـالـية وتـأسـسه عـلى أكـتـاف طرق
ـسرحى مـهـمـا إخـتـلفـنـا فى ذلك فـالـبـحر ال األداء ا
يـنضب والنهر مازال يصب فى البحر; ال البحرإمتأل
وال األنـهـار جـفت. أعـنى الـســيـاسـات اإلسـتـعـمـاريـة
ــسـرح كــنـظــام يــتـوجــهـمــا بال أدنى شك كــنـظــام وا
ــسـرحى عــلى أخـتـالف مـنــاهـجـة راديــكـالــيـةاألداء ا
ومــذاهـبه ومــدارسه اخملـتــلـفــة وحتـول نــوعـيـة األداء
سرحى يتفق وال شك مع معطيات النظم السياسية ا
واالقتـصادية واالجتماعية والثـقافية على شمولها فى

كل مجتمع من اجملتمعات.
ويــواصل الــفـصل اخلــامس االهــتـمــام بـالــتـاريخ من
ــســـرحى الـــتــراثى ومـــســرح خالل حتـــلــيـل لألداء ا
اإليـحـاء من خالل رصـد للـتـاريخ والـذاكـرة الـثـقـافـية

اجلماعية والفردية ونظرتها للتاريخ باعتباره مرجعية
ــاضى واســتــرجــاعه لــلــمــمــثل نــحــو احلـــنــ إلى ا
واسـتلـهام أدواته ومـفرداته كـمنـأى وحيـد حلالـة عدم

اســتـقــرار الــنــظـام
األصـــــــــــلـى لـألداء
الــــتــــشــــخــــيــــصى
ـسرحى لـلـممـثل ا
ـــــــــــكـن أو مــــــــــــا 
تــــســـمـــيــــته وراثـــة
ـــــســـــرحى األداء ا
ـــــــكن أن الـــــــذى 
يــحـمل راديــكــالــيـة

مستوطنة.
ويــــنـــــقل الــــفــــصل
الـــــســـــادس بــــؤرة
اهــــتــــمــــامـــنــــا إلى
الـنـتـائج الـعـريـضـة
ـــؤدى لـــلــــتـــاريـخ ا
مـــــســـــرحــــيًـــــا إلى
احلــدود الــضــيــقــة
لأللـغـاز األدائـيـة -
وعــــرضًـــا مــــهـــمًـــا
شاركة جلماليات ا
الــفـــعــالـــة لــكل من
تفرج) ـؤدى - ا (ا
والــــتـى أوجـــــدهــــا
الـرواد الطالئـعيون
الــــــــــدولــــــــــيـــــــــون
ويـــتـــعـــرض كـــذلك
ـوضوع اخلـضوع
لـلــحـرمـان احلـسى
فـــــــــــــــــــــــــــــى األداء

سرحى. ا
ـسـرحى من ويـعـتـبـر كـتـاب الـراديــكـالـيـة فى األداء ا
تـخصص ـهمـة لنـقـدمه  للـقار الـعـادى وا الكـتب ا
ـهتم وهـو عرض نـستـهدف من ورائه إلى أن يـبحث ا
عن الـكتاب لـيقـرأه وللـمخـتص لكى يـتفق أو يـختلف
ـهمة وترجع مـعه بحجم أهـميته كـأحد اإلصدارات ا
ـعـاصـر وما ـسـرح ا أهـمـيـته فى أنه يـنـاقش أزمـة ا
ـســرحى من حــالـة تــردٍ مـرضى وصل إلـيـه األداء ا
وتــعـتـبـر أول دراسـة كـامـلـة تــسـتـكـشف الـعالقـة بـ
ـســرحى وأسـطــورة اإلطـار واخلــروج عـنــهـا األداء ا
والثـورة علـيهـا واالنتـفاض لـها أو عـليـها وفى الـبقاء
ـؤلف بـازكـيـرشو بـ بـريـخت وبـودريالرد ويـحـدد ا
مـــصـــادر أســاســـيـــة لــتـــجـــديــد وحتـــديث وتـــطـــويــر
ـارسـات ثـقـافـيـة عـديـدة لـيـقـول الـراديـكـالــيـة عـبـر 
بـصـوت عـال ومـاذا بـعـد? مــا هى اخلـطـوة الـتـالـيـة ?
ـسرح الـسـيـاسى مـنـعدمًـا ومـخـنـوقًا عنـدمـا يـكـون ا
ــفــاجئ بــســبب الــتــشـــويش والــتــدخل واالنــحــدار ا
ــفـاجئ والـتـحـوالت والــسـرعـات الـفـائــقـة والـتـوقف ا
ـسمـيات احلـادة فى جمـيع االجتاهـات وحتت أكـثر ا
طـمــسًـا وأكـثـر الـسـيـاسـات تـشـوهًـا وانـعـدام الـرؤيـة
والـضـبـابـيـة فى الـفـكر واخملـادعـة فـى قراءة الـتـاريخ

ستقبل بال أدنى أفق.... غالطاته  والنظر إلى ا
نـاسب وهـو كـتاب لـذا يأتـى هذا الـكـتـاب فى الوقـت ا
يــتـحــتم أن يــقـرأه كل مـن يـبــحث عن مــادة نـقــديـة فى
األسالـيب اجلـديدة لـرؤية وتـفـعيل الـسيـاسـة الثـقافـية
ـســرحى حتـول بــفـعل فــاعل ونـتــيـجـة رغم أن األداء ا

ظروف تـاريخـية كثـيرة إلى سلـعة فلـقد ارتبـطت دائًما
ـسـرحى فــكـرة اجلـمـهــور الـسـلـبى بــالـنـسـبــة لألداء ا
ــسـرحى ـفــكـر ا ـســرح الـســائـد; وهــو مـا جــعل ا بــا
ــعــروف هــيــربــرت ا
بـــــــــلـــــــــو Blau أن
يـقول: «عـندمـا نفـكر
فـى اجلـــــــمــــــــهـــــــور
اجلــديــد لــلــمــســرح
اجلـديـد فـيـمـا تـبـقى
من اجملـتـمع الطـبقى
ــــوقف فــــإن هـــــذا ا
احلـالى من احملـتـمل
أن يـعطينا إحساًسا
بــــأنـــنــــا نــــأتى وقـــد
نــــزعت مـــنــــاصـــفـــة
الطبقية ويبحث هذا
الـكتاب « الراديكالية
فـــــــــــــــــــــــــــــــــى األداء
ـسرحى» ما الذى ا
يــــــــــــجـــــــــــعـل األداء
سرحى راديكالًيا? ا
كـــيف يـــجــعل األداء
ـــســرحـى الـــنــاس ا
? هل هناك راديكال
مــصـادر مــشــتــركـة
خملــتـلف األنـواع من
ــــــســـــــرحى األداء ا
الـــــراديــــكــــالى? مــــا
األصــــــــــول الــــــــــتـى
يـستطـيع فيها األداء
ــــــــــــــــســــــــــــــــرحـى ا
الــــــراديـــــــكــــــالى أن
يزدهر? إن مثل هذه
األسئـلة تـصبح مـهمـة وملحـة والعـالم يدخل بـسرعة
الــصـــاروخ إلى الــقــرن احلــادى والـــعــشــرين حــيث
سرحى أكثر أهمية فى ظل أصبحت عمليات األداء ا
التـغيرات السيـاسية واالجتمـاعية والثقـافية احملمومة
ـسرح فى وقـتنـا هذا وفـى نفس الـوقت فإن مـكـانة ا
فى اجملتـمـعـات بـعد الـصـنـاعيـة تـبـدو بشـكل مـتـزايد
خــاضــعــة لــلــتــســويــة; ولــذا فــإن إمــكــانــيــة إضــفــاء

الراديكالية عليها قد أصبحت محل شك.
 ومع سـقوط الـشيـوعيـة فى روسيـا وأوربا الـشرقـية
سرح السياسى تسقط فى ة عن ا فإن األفكار القد
فـقــدان الـســمـعــة الــعـقــلـيــة اجلـيــدة وكــمـا تــنـتــشـر
ـتـحـدة عـبـر الـكـرة األرضـيـة يـتـحـول الـرأسـمــالـيـة ا
ستـفيدة اجلديدة سـرح القائم إلى ملـعب للطبـقة ا ا
أو بــاألحـرى مـكـان لــلـتـوقف فى رحـلــة عـلى خـريـطـة
التـراث السياحـية سوف يستـطيع الشغوف بـالثقافة
اط احلياة القصيرة... أن يـجمع عينات من أحدث أ
سـرح قد أصـبح سلـعة هـامشـية فـى السوق بيـنمـا ا

الثقافى الرأسمالى .
ـثـارة ـضـطـرب فـإن الـقـضـايـا ا وفى هـذا الـسـيـاق ا
ـسرحى الـراديكـالى هى راديكـالية; بـالنسـبة لألداء ا
قراطـية الـرأسمـالية ثـال فإنه فى الـد فعـلى سبـيل ا
فإن الـثـقة فى شـرعيـة الـعمـليـات الـسيـاسيـة الـقائـمة
ــســتــمــرة وأن هـذا تــكــون فى حــالــة مـن األزمــات ا
بــشـكل مــتـنـاقـض يـقـلل مـن قـيـمــة أى أداء مـسـرحى
لمح عارضة السيـاسية ويشارك هذا ا يـهدف إلى ا

ـة االتـصـاالت  فـهى األخـرى فى شق آخـر وهـو عـو
تقـدم للمتلـقى أبشع صور األزمات اإلنسانـية بطريقة
أدائيـة يـحكـمـها احلـيـز والـزاوية والـشـبكـة والـتغـطـية
بــظــروف تــكـنــولــوجــيـة يــكــتــنـفــهــا غــمـوض الــنــظـرة
اإلليـكترونـية; فمـثالً معانـاة الصومـالي اجلوعى أو
احلــرب فـى الــشـــرق األوسط هـى حــروب مـع أعــداء
ـقــراطــيـة فـى الـعــالم.. عالمــة تــعـجب... نــقــطـة الــد

وعالمة استفهام (جزء من النص مفقود). 
واجلـمهـور الـراديـكـالى الـذى يـشاهـد أداء مـسـرحـيًا
راديـكالـيًـا حـيث يوضـع اجلمـهـور عـندمـا يـنـبغى أن
ـناسب ـكـان ا يكـون احلـافـة الـقـاطـعة فـى الثـقـافـة ا
لـلنقد واالنعـكاس الذاتى (كمـا رآه بريخت) فقط لكى
يـجرد من مـثل هـذه الـقـوة بـواسـطة تـخـزيـنـهم لـقدرة

االستهالك من أجل ترويج سلعة اجلسد احلى.
سرحى: انفجار فى األداء ا

ـاضـيــة كـان هـنـاك انـفـجـار فى فى األربـعـ عـامًـا ا
ــسـرح حــيث إن ــســرحى يــتــعــدى حــدود ا األداء ا
ـيـة الثـانـيـة قد األجيـال الـتى ولـدت مـنـذ احلرب الـعـا
جـربت بوسائل غيـر مسبوقـة أن توسع حدود احلرية
سرحى وطـرحت على الساحة اإلبـداعية فى األداء ا
أســمــاء مــخــتــلــفــة مـثـل مــســرح األنــفــاق - مــسـرح
ـسرح الـبـديل فى الـغرب - ـتـطرفـة - ا اجلـماعـات ا
مـسرح الـتـطويـر  مـسرح احلـريـة - مسـرح الـشعب
فى بــقـيــة الــعـالم - ومــا قـد بــدأ فى اخلــمـســيـنــيـات
والـسـتـيـنـيـات كـجـهـود مـبـعـثـرة قـلـيـلـة إلعـادة جتـديد
ـسرحى ومع الـدور الـسيـاسى واالجـتـمـاعى لألداء ا
مـارسات اإلبـداعية نهـاية الـقرن الـعشـرين جتمـعت ا
ــا فـيــهــا مــسـرح ـهــمــة  ــوضــوعــات ا حــول هـذه ا
ـــســـرح اجملـــتـــمع  مــــســـرح جـــذور األعــــشـــاب  ا
رأة  مـسرح الـشاذات جنـسيًا  الـنسائى مـسرح ا
مــسـرح الـشـاذين جـنـســيًـا مـسـرح الـسـود مـسـرح
اجلمـاعات العرقية مسرح العـصابات مسرح البيئة
سرح فى السجون  مسرح سرح فى التعليم  ا  ا
سرح الـبصرى.  كل سـرح اجلسـدى  ا اإلعـاقة  ا
ـسرح الـتقـليـدي ومن ثم هـذا رغم معـارضة نـقاد ا
ـعـقـول االدعـاء بأن األداء يـرى كـرشـو أنه لـيس من ا
ـعاصـر قـد أصبح (اآلخـر) األيديـولوجى ـسرحى ا ا
ـؤسسى للـمسرح الـتنظـيمى وجتاوزاته ـشهد ا فى ا
ــسـرحــيـة الـتـى تـســتـخـف بـبــروتـوكــوالت الـثــقــافـة ا
ـسـرحى ـقـاومـة ويـرجع هـذا االزدهـار فى األداء ا ا
سرح فى األربع عامًا عاصر فيما وراء ا ى ا الـعا
ــاضــيــة يــوحى بــرد فــعل واسـع ضــد الــعــمــلــيـات ا
السياسية السائدة ومع ذلك فإن التقدم فى تسييس
ـسرحـى تمـكن رؤيـته عـلى أنه جزء ال يـتـجزأ األداء ا
من عادة الـتـسـيـيس الـكلى لـلـتـشـكيـالت االجتـمـاعـية
ـتـقـدمـة فـإن الـضـخـمـة فى كل مـكــان وفى الـدول ا
ظهـور حركات اجتماعيـة جديدة يظل دليالً على تنوع
ــســرحى ومن الــواضـح أنه جــزء من رغــبــة األداء ا
ــا مــتــصــلــة نــحــو االســتــقالل وتــقــديــر الــذات ور
ـسرحى تـستـطيع الـسـياسـة الـراديكـاليـة فى األداء ا
ــســاواة أن يــكــون لـــهــا دور مــهم فى الـــدفع نــحــو ا

والعدالة واحلرية. 
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سـرح من إقبال ا لـهذا النـوع من ا بـوجود 18 عرض عـرائس فى هذه الـدورة 
ـها فى ـهمـة الـتى سـبق تقـد واهـتـمام عـنـد األطـفال والـكـبار ومن الـعـروض ا
السـنوات السـابقة يـذكر القس مـارتيـروس عرض "بارابـاس" للروائـية األمريـكية
شرق بكنيسة العذراء بالقناطر. "دورثى كالركولسن" والذى قدمه فريق جنم ا

ـالك بـبـهــتـيم. ومـســرحـيــة "تـوبــة األسـود" لـفــريق أرش أجنـيــلـوس بــكـنــيـسـة ا
وتى" لفريق آڤا موسى للمسرح وغيرها الكثير. ومسرحية "ثورة ا

ـسـرحى من الفـنـون الراقـية من ناحـيـة أخرى أكـد األنبـا مـرقس علـى أن الفن ا
ـسيح الـتى تـهـدف إلى خـدمـة الـكنـيـسـة واجملـتـمع والـوطن.. وقـد قـدم الـسـيـد ا
ـســرحـيــات فى قـصــة االبن الـضـال والــسـامــرى الـصـالح.... ـوذًجـا لــهـذه ا
واألمثلـة التى كـان الهدف مـنهـا تعالـيم معـينة ألن تـأثيـر الدراما أقـوى من القول

اجملرد أو حتى الشرح.
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فى مهرجان
أسقفية 
شبرا اخليمة!

فى الـفترة من 13 سـبتمبر إلى  19 سبـتمبـر يفتـتح األنبا مـرقس أسقف شبرا
هرجان الرابع  عشـر للمسرح بأسـقفية شبرا اخلـيمة يشارك فى هذه اخليمـة ا
الـدورة «114» مـسـرحيـة تقـدمـها كـنائس شـبـرا اخليـمة حـيث تـقدم كل كـنيـسة
ـ 18 بـ ثالث وأربع مسـرحـيات وذلك لـلـفرق من أعـمار حتت الـ  18 وفـوق ال
ـطرانـية على ـسرحى با شـرف على النـشاط ا وأكد الـقس مارتيـروس فوكـيه ا
سرح جال ا تفوق شـبرا اخليمـة على كل أسقفيـات اجلمهوريـة فى اهتمامهـا 
هرجان بانتظام منذ  14عـاماً تخطت فيه األعمال فهى الـوحيدة التى تقيم هذا ا
سرحى حيث يتم تقد باقة من الديـنية الوعظية إلى مجاالت أرحب من الفـكر ا
ـؤلفة لـكتـاب كبـار مثل توفـيق احلكـيم وليـن الرمـلى ومسـرحيات سرحـيات ا ا
ـهـرجان الـفـرصة لـكل األفـكار اجلـديدة مـترجـمـة لشـكـسبـيـر وبريـخت. ويـتيح ا
راعاة تنوع[ دون التـقيد بشـروط تعوق اإلبداع لدى الـشباب مع ا واإلبـداعات ا
سيـحية . وأشار القس مارتيروس لـسعادته الشخصية  باد ا للقـيم العامة وا

ؤسسة العمالية بشبرا...!! وداعا مسرح ا
ؤسـسة االجتـماعيـة العمـالية عام 1962 بـدأ فنانـو شبرا بـعد افتـتاح ا
ـسـرحـيـة وكــانت الـبـدايـة اخلـيـمـة فى تــكـوين فـرقـة لــتـقـد الـعــروض ا
ـسـرح وهم: مـحـمـود عـبـده عـام1967 عـلى يـد مـجـمـوعـة من مـحـبى ا
مـحـمـد الــدقن مـحـمــد سـعـيـد بــدر شـريف خـورشـيــد سالمـة حـسن
وآخـرون وقدمت أول مسرحية لـها باسم «أبو زيد الهاللى» من إخراج 

ـدوح عقل ثم تـوالت عروض الـفـرقة وانـضم إليـها فـيمـا بعـد عدد من
الـفـنانـ الـذين أصـبـحـوا جنـومـا اآلن منـهم: فـاروق الـفـيـشـاوى أحـمد

ماهر راوية سعيد عبد الوهاب احلديدى فكرى صادق.
ومـرت الفرقة بعدة أزمـات أدت إلى توقف نشاطها لـعدة سنوات إال أنها
سـرعان مـا جتـاوزت مشـكالتـها لـتـستـأنف تـقد عـروضـها مـرة أخرى

بنجاح كبير وحضور جماهيرى متميز.
ـؤسسة العـمالية االجـتماعية ومـنذ ست سنوات مضـت لم يقدم مسرح ا

سرحى. بشبرا اخليمة أى جديد و جتميد نشاطها ا
ؤسـسة: إن سبب سـرحى با يـقول اخملرج سـيد على مـشرف النـشاط ا
سـرحية هو عـدم وجود موارد مـالية بجـانب العراقيل تـوقف العروض ا
ـسـرحـية بـسـبب وجـود بـعض الـتى يـتم وضـعـهـا أمـام إنـتـاج األعـمـال ا
ـيزانـية الـتى تخـصصـها دهش أن ا سـرح ا اإلداريـ الكـاره لـفن ا
ـؤسـسـة إلنـتـاج الـعـرض ال تـتـعـدى مبـلغ الـ 300 جـنـيه وال جتـد أيـة ا
مـكافآت للمشاركـ فى هذه األعمال ويطرح سيـد على حالً يراه مثالياً
هـو توفير اعتـمادات مالية إلنـتاج عروض على مسـتوى جيد وإعادة دور
مثل سرح العمالى من جديد حيث قدم للحركة الفنية مجموعة من ا ا

تميزين. واخملرج ا
ـؤسـسـة الـعـمـالـية قـامت فـى الـفتـرة من 1979 إلى 1995 يـذكـر أن ا
بـفـتح شــبـاك تـذاكـر لــلـعـروض الــتى تـقـدم عــلى مـسـرحــهـا و حتـقـيق
إيـرادات مقبولة إلى أن انخفض الرقم إلى 200 جـنيه فى األسبوع و
سرح الذى ال يعمل سـوى عشرة أيام فى السنة هى فترة إطـفاء أنوار ا

سرحى!! انعقاد مهرجان شبرا اخليمة ا

محمد منير

درسى فى القاهرة يستعيد حيويته سرح ا  ا

روبير الفارس

ال تتعدى مبلغ الـ  145جنيهّا فقط.
يذكـر أن الـتربـيـة والتـعـليم
تــــنــــظـم ســــنــــويًـــــا خــــمس
مــــســــابـــقــــات فـى مــــجـــال
ــســرح مـــنــهــا مـــســرحــة ا
نـاهج ومسـابـقة اإللـقاء ا
واحـتـفـاالت عـيـد الـطـفـولة
ومـسـابـقـة عـامـة لـلـعـروض

سرحية. ا
وقــــد انــــتــــهـى الــــتــــوجــــيه
سـرحى من تنـفيـذ ورشة ا
تدريبيـة إلعداد الطالب من
احلـاصـلــ عـلى الـثــانـويـة
الـعـامـة هــذا الـعـام والـذين
يـــرغـــبـــون فـى االلـــتـــحـــاق
ـــعـــهــد الـــعـــالى لـــلــفـــنــون بــا
سرح بكليات اآلداب سرحية وأقسـام ا ا
وهى ورشـة مـجــانـيـة يـتم خـاللـهـا تـدريس

. فنون اإللقاء والتمثيل والبانتوما

من أجل حتقيق اإليرادات وعـلى النقيض
جنـــــد الــــــعـــــروض الــــــتى
يـــقـــدمـــهـــا الـــطـــلـــبــة ذات
أهـداف تـربـويـة وأخالقـيـة
وهو مـا نحتـاجه اآلن لذا
فـــــقــــــد بـــــدأ الـــــتــــــوجـــــيه
ــــســــرحـى مــــؤخــــرًا فى ا
اإلعـــــــداد لــــــــكــــــــوادر من
ـتــخــصــصــ فى عــلـوم ا
ـؤمـن ـسـرح وا وفـنـون ا
بــأهـــمـــيـــة هــذا الـــنـــشــاط
لتـقـد عـروض مـسـرحـية

على مستوى جيد.
لـن "هــــانى كــــمـــال" وأعـــ
أســفه الــشــديــد بــســبب
يـــــات يــــــزانــــــ ــــــ ضــــــعف ا

ـقارنة درسـى با اخملصـصة لـلمـسرح ا
باألنـشـطـة األخـرى لدرجـة أن مـرتـبات
يـات لــ ــســرح من خــريـجى كــ مـشــرفى ا
سرح اآلداب والتربية النوعية ومعهد ا

ـديـريـة الـتـربـية ـسـرح  بـدأ تـوجـيه عـام ا
والتعلـيم بالقاهـرة فى اإلعداد إلقامة أول
ـسـرح وتـأثـيره دورة تدريـبـيـة فى "فـنـون ا
على اجملـتـمع" يـشـارك فـيهـا مـجـمـوعة من
ـسـرح وأخــصـائـيــيه الـعــامـلـ مـوجـهـى ا

دارس القاهرة.
ويـقـول الـفــنـان هـانى كــمـال - مـوجه عـام
سرح بالقاهرة - إن هذه الدورة يشرف ا
ـيـة الـفـنون علـيـهـا عـدد من أسـاتـذة أكاد
ـــســـرح داخل ومـــجـــمـــوعـــة من فــــنـــانى ا
ـراحـلـهـا الـتـعـلـيـمـيـة اخملـتـلـفة ـدارس  ا
ــدرسى يــعــانى من ــســرح ا خــاصـة أن ا
عــدة أزمـــات أدت إلـى انــهـــيـــاره وهـــو مــا

يتطلب معاجلته.
ــدرسى فى ــســـرح ا وعن طــبـــيــعـــة دور ا
سرحيـة بشكل عام أشار "هانى احلركة ا
ـر بأزمة ـصرى  ـسرح ا كمال" إلى أن ا
حــقـيــقــيــة خـاصــة فــيــمــا يـرتــبط بــنــوعــيـة
الـعــروض الــتى تــقـدم حــالــيًـا بــعــد اجتـاه
هبة بركاتمسـرح الدولـة لسـياسـة الرقص واالبـتذال

< هانى كمال 
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ــســرحى  شــهــدت كــوالــيس مــهــرجــان الــســاقــيــة ا
اضى اخلـامس الذى انتهت فـعاليـته مساء اجلـمعة ا
ـشاركة عشرين عرض مـسرحياً عدة أزمات بدأت
بحـالة تـذمر من قـبل مخـرجى العـروض نتـيجـة لقرار
مـسئولى سـاقيـة الصـاوى ببـدء برنـامج العروض فى
الـساعة الثالثـة عصراً وهو مـا أدى إلى تقد الفرق

شاركة لعروضها دون جمهور. ا
ـهــرجــان هــذا الــعـام إلى ومن جــانب آخــر افــتــقــد ا
الـدعاية الالزمة ولم يتم طباعة أى بوسترات لإلعالن

عن برنامجه.
ــشــاركــة ــفــاجــأة هى اكــتــشــاف الــفــرق ا وكــانت ا
ـهـا لـلعـروض دون حـضور تعـرضـهـا للـخـداع وتـقد
فعـلى ألعضاء جلنة التحكـيم الختيار األعمال الفائزة
ـهرجان الـتى تبـلغ قيـمتهـا ستـة أالف جنيه بجـوائز ا

لعناصر اإلخراج والديكور والتمثيل.
يــذكــر إن سـاقــيــة الــصـاوى اشــتــرطت عــلى الــفـرق
ـشاركة ملء أستمـارة للسماح بـتقد العروض فى ا
هـرجان وحددت قيمـتها بثالث جـنيها. وفى الوقت ا
نفـسه قـامت الـسـاقـيـة بـتـحديـد سـعـر لـتـذكـرة دخول
اجلمـهـور لـلعـروض خـمسـة جـنـيهـات لـليـوم الـواحد
دون أن يــعــود األمــر بــأى فـائــدة عــلى أعــضــاء هـذه

الفرق.

أحمد زيدان - محمود مختار

سرح  مجلة  إلكترونية لفنون ا

<  د.  سامح مهران 

رحيل فاتن محمود 

األنكوساألنكوس
Onkus
غــــــــــطـــــــــاء
مـــــــرتــــــــفع
الـــــشـــــكل
يــــــــــــوضـع
فـــــــــــــــــــــوق
الـــــــــــرأس
وكـــــــــــــــــــان
يـســتـعــمـله
ــــــثــــــلـــــو
ـــــــــــآسـى ا
اإلغــريـقـيـة

ة. القد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

سرحى    الراديكالية فى األداء ا
ب بريخت وبودريالرد

يـرحب  قصر ثـقافـة  الطـفل بجمـيع أطفـال مصر لـلمـشاركة فى
األنـشطـة الثـقافـية التى سـتعـرض فى احتـفاالت أكـتوبـر القادم

شاركة فى األنشطة اآلتية: 2007 وا
سرحى  1 - العرض ا

2 - األوبريت االستعراضى
اسكات «األقنعة» 3 - ورشة تصنيع  العرائس  وا

4 -  الورشة إعداد الديكور
5 - ورشة الفنية التشكيلية « خزف  - نحت - رسم - تصوير»
سـابقـة األدبيـة  التى ينـظمـها القـصر والـتى تدور حول 6 -  ا
شاركة بأى من انتصارات أكتوبر على من يرغب من األطفال ا
ـذكورة الـتـوجـه إلى  مـقـر الـقـصر 7ش كـمـال الـدين اجملـاالت ا
صــــالـح جــــاردن ســــيــــتى : 27962568 وذلـك اعــــتــــبــــارًا من

.2007/8/1
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محمد عبد اجلليل

االثن 2007/8/20 444444
«طـارق عبد الـفتـاح» معد ومـقدم بـرنامجى
ـسـرح» على قـناة «لـيلـة عـرض» و «دقات ا
ـســرح يــحــتـاج الـنــيل لــلــدرامــا إلى أن ا
ـسـاحــة اهـتـمـام أكــبـر من قـبـل مـسـئـولى
مــاســبــيــرو الـذين يــتــعــامــلـون مـع بـرامج
ــنــطق «ســد اخلــانــة» كــمـا أن ـســرح  ا
الـفـضائـيـات تـبحث عن الـنـجـوم وعروض
ـسرح تخـلو معـظمها مـن النجـوم الكبار ا
وغـالًبا ما تـعتمد على جنـوم الصف الثانى
ـسرح أو الـهـواة ولألسف معـظم بـرامج ا
ـوجودة على خريـطة قنـواتنا التـليفـزيونية ا

شاهدين. يتم عرضها فى أوقات نوم ا
ولم يــكن الـوضـع فى الـقــنــوات احملـلــيـة
أكثر تفاؤال خاصة بعد قيام عدد من رؤساء
سرح الـوحيد هـذه القنـوات بوقف برنـامج ا
ـأساة الـذى يقـدم على شـاشاتـها بـجانب ا
الـتى يعـيشـها عـدد من القـائمـ على تـقد
هـذه البرامج للـحفاظ على اسـتمرارها ففى
ـثـال يـضـطر الـقنـاة الـسـابـعـة علـى سبـيل ا
«حـا اخلـطـيب» مـخـرج الـبـرنـامج الـوحـيد
سرح وهو «احلائط الـذى تقدمه القناة عن ا
الــرابـع» لــلــتـــحــرك بــكـــامــيـــرا خــاصــة فى
ــهـام مــحــافــظــات  اإلقـلــيم والــقــيــام بــكل ا
ــفــرده .. الــتــصــويــر واإلعــداد والــتــقـد
بـسبب عـدم رصد مـيزانـية إنـتاج لـلبـرنامج

والعجز فى الفني العامل بالقناة...

سرح الوحيـد على شاشة القناة بـرنامج ا
األولـى عـــلى الـــرغـم من تـــأكــــيـــد «نـــانـــو
حـمـدى» أنـها حـاولت اسـتـمـرار الـبـرنامج
ــذيـــعــة أخـــرى ولــكن دون

جدوى.
وتـقــول الـكــاتـبــة الـصــحـفــيـة
والـنـاقــدة «نـاهـد عـز الـعـرب»
مـعدة بـرنـامج «رفع السـتار»:
إن الــبـرنــامج يــقــدم مــنـذ 15
عـاًمــا واسـتــطـاع أن يــحـقق
جـماهـيـرية كـبـيرة عـلى الرغم
ــــــعــــــوقـــــات الــــــتى مـن كل ا
واجـهته ومنها اإلصرار على
إذاعـته بعد منتصف اللـيل وميزانية إنتاجه
الـضـعــيـفـة. وتــتـســاءل «نـاهـد عــز الـعـرب»
ـصرى بـدهـشـة: كيف يـكـون الـتـلـيـفـزيـون ا
بـقــنــاتـيه األولى والــثــانـيــة دون أى بــرنـامج

سرح?. متخصص عن ا
تـخـصصـة فـالوضع أمـا فى القـنـوات ا
أفـضل حــاًال عن الـقـنــوات األرضـيـة وعـلى
الـرغم من تـشـابه مـضـمـون مـعـظم الـبرامج
وتـداخل أفكارها فإنها مازالت مستمرة ولم

تتوقف بعد.
وتـؤكد «دعاء حمزة» معدة بالقناة الثقافية
سرح الثقافية حتظى  باهتمام أن برامج ا
ا تكون هى القناة الوحيدة التى كبير ور
سرح مسـاحة مناسبة ولكن تـمنح فنون ا
ــســرح تــقـــلــيــديــة ــشـــكــلــة أن بــرامـج ا ا
ـتمـيز مـنـها قـلـيل..  ويشـير ومـتشـابهـة وا

ـسرح... رفع الـستـار.. تـياتـرو... دقات ا
ـسرح.. روائع ـسـرح... أضـواء ا عـيـون ا
ـــســرح .. كــنــوز مـــســرحــيــة.. مــا وراء ا

الــسـتــار.. بـروفــة.. بـرامج
سـرح وتـقـدمـها تـهـتم بـفن ا
قـنواتـنـا الـتلـيـفزيـونـية إال أن
هــذه الـــبــرامج حتـــتــاج إلى
الـــتـــجــديـــد والــتـــطـــويــر فى
ـها فـقراتـهـا وأسلـوب تـقد
بـجـانب عـرضـهـا فى أوقـات
ـشاهدة تـرتفع فـيهـا نسـبة ا
حــيـث تــعـــرض حـــالــًيـــا فى
أوقــات تــفــتــقــد ألى نــســبــة

مـشاهـدة دائـمًا مـا تـذاع ما بـعد مـنـتصف
الـليل. وبـعد تـوقف عـرض برنـامج «تيـاترو»
ـسرح فى الـتـليـفـزيون أحـد أشهـر بـرامج ا
ـصرى تـقول اإلعـالميـة «ميـرفت سالمة» ا
سـرح تـعامل مـقدمـة الـبرنـامج: إن بـرامج ا
مـعامـلة «الـبطـة الـسوداء» ويـتم عرضـها فى
أوقـات ميتة وحول أسـباب توقف البرنامج
ه أوضـحت مـيـرفت أنهـا اعـتـذرت عن تـقد
ذيع جدد وأكدت ه  وتـتمنى إعادة تقد
صرية اهتـمامها كـرئيس للقـناة الفضائـية ا

سرح على شاشة القناة. بتطوير برامج ا
ـذيـعـة «نـانـو وفى الـوقت نـفـسه اعـتـذرت ا
حـمـدى» عن تقـد بـرنامج «رفع الـسـتار»
بـعـد تـرقـيـتـهـا وتـولـيـهـا مـسـئـولـيـة اإلدارة
ـركزيـة للـمـوسيـقى والـغنـاء بـالتـلـيفـزيون ا
ـصرى مع ارتـدائـهـا للـحـجـاب ليـخـتفى ا

رشـدى قدمت مـؤخرًا جـمعـية أنـصار الـتمـثيل والـسيـنـما الـتى ترأسـها الـفنـانة سـهيـر ا
سـرحى «أحالم على الـرصيف» من تـأليف وإخراج «إبـراهيم الـشيخ» ويـتناول العـرض ا
شكالت التى تواجه أطفال الشوارع واعتمد على مجموعة من الهواة العـرض عددًا من ا
شاركوا بـالتمثيل منهم : عمرو توحيد هدير عمر عبد احلليم حس على أمير وجدى

وسيقى حلس على وأشعار جنالء فتحى. بوال نبيل أبانوب نبيل ا
يقـول اخملرج «إبراهيم الشيخ» إن اجملموعة التى قدمت «أحالم على الرصيف» نواة لفرقة
سرحية التى تعرض مسرحـية باجلمعية وتقـدم خالل الفترة القادمة عددًا من الـعروض ا

شكالت اإلنسانية واالجتماعية. لعدد من القضايا وا

أهـدافى وليس من الـضرورى أن أكـون خريـجة قـسم التـمثـيل واإلخراج
ـسرحـى أكـسبـتـنى حـتى أصـبح مـخـرجـة فـدراسـتى لـلـدرامـا والـنـقـد ا

سرح اخملتلفة.  خبرات خاصة فيما يرتبط بفنون ا
بــتــول أشــارت إلى عــدم تــوقــفــهــا عن الــدراســة بــعــد حــصــولـهــا عــلى
ـسـرحـيـة حـيث اجتـهت لـدراسـة اإلخـراج بـورشة بـكـالـوريـوس الفـنـون ا
مــركــز اإلبــداع الــفــنى مع اخملــرج عـــصــام الــســيــد وقــدمت من خالل
مـشـاركـتـهـا بـالـورشـة جتـربـة «الــعـاصـفـة» والـتى قـامت بـإخـراجـهـا هى

وخمسة آخرون برؤية مختلفة ويتم اإلعداد لتقد مسرحية «هاملت».
وعن أعـمالها السـابقة فى مجـال اإلخراج فقد قدمت بـتول عرفة من قبل
مـسرحية «العادلون» أللبيـركامى و «سوء تفاهم» و عرضهما فى إطار
ـسرحـيـة سنـوًيا ـى الذى يـنظـمه مـعهـد الـفنـون ا ـسرح الـعا مـهرجـان ا
بـجانب حـصـولهـا عـلى جائـزتى الـعرض واإلخـراج الـثانـيـة من مهـرجان

صرية فى الدورة األولى. اخملرجة ا
ونـفت «بتـول عرفـة» اهـتمـامهـا كمـخـرجة بـتقـد أعمـال خـاصة بـقضـايا
رأة بقدر انشغالها بتقد أعمال مسرحية بعيًدا عن التحيز ألية أفكار ا

قد تتسم بالعنصرية.     

ـسرح العـائم الصـغير بـعد اإلنتـهاء من جتـديده وتطـويره ُأعـيد افتـتاح ا
ـسرحى «سـندريال» من إنـتاج مـنذ أيـام  ويشـهد حـالًيـا تـقد الـعرض ا
ـسـرح الــقـومى لألطــفـال وتــألـيف أحـمــد عـبــدالـرازق أشـعــار حـسـام ا
طـنـطـاوى واألحلــان لـكـر عـرفـة ديــكـور مـحـمـد جــابـر ومالبس دنـيـا

الهوارى واالستعراضات لعاطف عبده.
شـاركة أحـمد «سـندريال» بـطولـة فـوزية «مـلكـة جمـال مـصر الـسابـقـة» 

ان السيد. الشامى نهير أم عالء مرسى يوسف داود إ
وتـقول مخرجته «بـتول عرفة» عن  أول جتـربة لها مع مسـرح الطفل: إنها
نهج تـسعى لتقد عمل مسرحى لألسرة مع أهـمية التعامل مع الطفل 
ستوى الفكرى والعقلى ألطفالنا فالنت والفضائيات مـختلف بعد تطور ا
لـعبا دوًرا كبيًرا فى أسلوب تفكير الطفل وتعامله مع األشياء لذلك أكدت
بـتول اعـتـمـادها عـلى عـناصـر اإلبـهـار التى جتـذب الـصـغار والـكـبار مع
األشـياء لـذلك أكـدت بـتـول اعتـمـادها عـلى عـنـاصر اإلبـهـار الـتي جتذب
الـصـغـار والـكـبـار مـعـًا مع عـدم جتــاهل تـقـد فـكـر راق يـحـتـرم عـقـلـيـة

شاهد.. ا
ـسرحى على الرغم من دراستها وعن سـبب اجتاه بتول عرفه لإلخراج ا
وهـبة ال ـسـرحيـة قـالت: «إن ا ـعـهد الـعـالى للـفـنون ا ـسـرحى با لـلنـقد ا
عالقـة لـهـا بـالـدراسـة واخـتـيـار مـجـال اإلخـراج هـو األكـثـر اتـسـاًقـا مع 

موسم الهجرة للشمال
 على مسرح الدولة.. !!

شاهدين معظمها يعرض بعد نوم ا
صرى سرح  «البطة  السودا» فى التليفزيون ا برامج ا

أكمل مكان النقط
وعروض أخرى

< ناهد عز العرب

جمال عبدالناصر
< خالد صالح 

محمود مختار

أحالم على الرصيف

رأة..!! بتول عرفة... مخرجة ال تهتم بقضايا ا

<  بتول عرفة 

اليوم إعالن جوائز
مهرجان سمنود

تـخــتــتم مــسـاء الــيــوم فـعــالــيـات مــهــرجـان
سرحى لـلفرق احلرة والتى بدأت سـمنود ا
اخلــــمــــيس 9 أغـــســــطس اجلــــارى وواجه
ــهـرجـان سـلـسـلــة كـبـيـرة من االعـتـذارات ا
بـدأت من جلنة حتكيـم عروضه التى اختفى
معـظم أعضائها و اختيار آخرين بجانب
اعــتـذار الــكـاتـب يـســرى اجلـنــدى عن عـدم
ه وفـى الـوقت نــفـسه حــضــور حـفل تــكـر
اعـــتـــذر عـــدد مـن الـــفـــرق الـــتـى أعـــلن عن
ـهرجـان فجأة مشـاركتـها ضـمن فعالـيات ا
ودون مـقـدمــات وهـو مـا تــسـبب فى حـدوث
هرجان ارتباك جلدول العروض. يذكر أن ا
حـــصل هـــذا الــعـــام عــلى 10 آالف جـــنــيه

مديحة أبوزيدكدعم من صندوق التنمية الثقافية.

<  هدير محمد  <  أمير وجدى <  جنالء فتحى

ان عبد العزيز من مافيا األنفوشى..!! من يحمى إ
مــــشــــاكل وخـالفـــات ومــــحــــاضــــر فى أقــــســـام
الــشــرطـة... هــذه بــاخـتــصــار كـوالــيس الــعـرض
سـرحى «شـجـرة الغـابـة» الـذى تقـدمه اخملـرجة ا
ـان عـبـد الـعزيـز لألطـفـال مؤخـرًا عـلى مـسرح إ
قـصـر ثــقـافـة األنـفـوشى فـى اإلسـكـنـدريـة حـيث
شاكل التى حالت واجه العرض عدداً كبيراً من ا
ــعـامـلـة ه بـشـكل الئـق بـسـبب سـوء ا دون تـقــد
شاركون فى وعدم االهـتمام الـلذين عانا مـنهمـا ا
العرض من قبل العامل بقصر ثقافة األنفوشى.
ـان عبـد الـعـزيز: حـاولت تـقد قالت اخملـرجـة إ
هـذا الــعــرض من خالل ورشــة لـتــعـلــيم األطــفـال
ـهــارات األســاســيــة وهـو عــرض يــتــحـدث عن ا
الـشـجـرة الـتى تـسقط أوراقـهـا فى فـصل الـشـتاء
وتعـقد محاكمة لألوراق والـساق واجلذور نتعرف
من خاللهـا على عـملـية الـتمـثيل الـضوئى ودوران

األرض وتعاقب الفصول...
ــسـرحــيــة مــجـمــوعــة كــبــيـرة من يــشــارك فى ا
الـفــتـيـات مـثل: نـورهــان مـدحت فـايـزة أشـرف
نسـمة مجدى فايزة جابـر جنوى أحمد أمنية 

اجلـنـدى هـديـر مـجدى نـورهـان مـجـدى إلـهام
عـبـد احلـكيم مـاريـنـا منـيـر شوق أحـمـد شوق
إبـــراهـــيم يـــارا خــمـــيس ربـــاب صالح دنـــيــا
إبـراهــيم سـهــيـلــة سـعــيـد.. كل هــؤالء األطـفـال
ـسرحـيـة علـى سلم الـقـصر يـقـومـون ببـروڤـات ا
ـوظـفـ البس بـالـصــالـة ألن أحـد ا ويـغــيـرون ا
يـغــلق الـغــرف عـلى أجــهـزة اإلضــاءة والـصـوت
الـتى يـؤجـرهـا حلـسـابه اخلـاص خـارج الـقـصر
ولــقــد حـررت مــحـضــرًا بـقــسم الـشــرطـة بــهـذه
الــوقـائع وذلـك بـعــد أن قــدمت مـذكــرات عــديـدة
ـديـر الـقـصـر ومديـر الـثـقـافـة بال أى اسـتـجـابة

تذكر..
سرحنا ان عبد العزيز أنهت حديثها  اخملرجة إ
ا أسـمته مـافيا مسـتغيـثة بـالدكتـور أحمـد نوار 
قــصــر ثــقـافــة األنــفــوشى حــيث يــتــواطــأ جـمــيع
الـعـامـلـ به ضد هـذه الـتـجـربة خـاصـة إبـراهيم
ـسـرح باألنـفـوشى الذى الـفـرن مـسئـول خـشبـة ا
ــكــان حلـــســابه اخلــاص وال يــقــوم بـــتــشــغـــيل ا

يستطيع أحد مواجهته أو حتى محاسبته!!

نـشـرت "مــسـرحـنـا" فى عـددهـا
الـسـابق أسـمـاء الـعـروض الـتى
ـــهــرجــان  اخــتـــيــارهـــا فى ا
ـــســـرح اخلـــتـــامـى لـــنـــوادى ا
ـنتظر افتـتاحه فى العاشر من ا
ــــديــــنـــة نــــوفــــمـــبــــر الــــقـــادم 
اإلســـكـــنـــدريـــة وعـــددهـــا 22
عــرضًــا مــســـرحــيًــا وســقــطت
ســهــواً أســمــاء أربــعــة عـروض
ـهــرجـان أيـضًـا مـشــاركـة فى ا
وهى "أكــــمـل مــــكــــان الـــــنــــقط"
لـلـمؤلف سـامح عـثمـان وإخراج
رامى نـــادر لــــفـــرقــــة مـــســـرح
ســـيــــدى جــــابـــر و "حــــديــــقـــة
الـــــغــــربــــاء" لـــــنــــادى مــــســــرح
اإلسـمـاعـيـلـيـة لـلـمؤلـف إبراهـيم
احلـــســـيـــنى وإخـــراج مـــحـــمــد
حــــامــــد و«أحـــــدب نــــوتــــردام"
لـلــمــخـرج أحــمـد مــاهـر لــنـادى
ـــنــــصـــورة وأخــــيـــرًا فـــرقــــة ا
ـســرحى "كــاســبـار" الــعــرض ا
لــــنـــادى مـــســــرح  إقـــلـــيــــمـــيـــة
بــورسـعــيــد من إخــراج مـحــمـد

عيسى.  

<   إبراهيم احلسينى 

< سامح عثمان 

>  يسـتعد الفنان «خـالد صالح» الذى يعود لـلمسرح بعد
ـسـرحى غـيـاب طـويـل لـلـمـشـاركـة فى بـروفـات  الـعـرض ا
«مـوسم الــهـجـرة لـلـشــمـال» عن روايـة لـلــكـاتب الـسـودانى

«الطيب صالح» والتى أعدها للمسرح د. سامح مهران.
ـنـعم .. وعن هذه الـتـجـربة ويـقـوم بـإخراجـهـا نـاصـر عبـدا
نـعم إن هـذا العـمل يتـناسب وطـبيـعة اجلديـدة يقـول عبـدا
ـه برؤيـة مـخـتـلـفة فى ى حـالـًيـا وسـيـتم تـقد ـشـهـد الـعا ا
قالب مـسرحـى حديث وأكـد أنه متـفائل بـهذا العـمل الذى
وسم الـشتوى الـقادم على خشـبة مسرح ه فى ا يتم تـقد

الدولة
سرحية نعم.. قدم من قبل عدًدا من األعمال ا ناصر عبدا
ـعـدة عن أعــمـال روائـيـة شـهـيــرة مـنـهـا.. «أيـام اإلنـسـان ا
السبعة» لعبد احلكيم قاسم و«خالتى صفية والدير» لبهاء

طاهر و«الطوق واإلسورة» ليحيى الطاهر عبدالله.

سـرحى «كان جدع» والذى قدم مؤخرا على شاركة بالـتمثيل فى العرض ا > بعد انـتهائه من ا
ـمثل الشاب محمد ان الـصيرفى يستعد ا مسرح مـتروبول من إنتاج فرقة الـطليعة وإخراج إ
سرحى «لعب عيال» للمؤلف ضياء الرحمانى ويشارك بالتمثيل فيه عادل لبـدء بروڤات العرض ا
سـرحيـة للمـشاركـة فى مهـرجان زكى طلـيمـات للـمسرح عـهد الـعالى لـلفنـون ا عـدد من طالب ا

عهد كل عام. العربى الذى ينظمه ا
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 محمد سمير اخلطيب 

ـتـدفـقة وهى (مـركـز مـتـخـيل فى الـصـدر احلـركـات الـثـابـتـة احلـركـات ا
مـثل أن يتبنى شعة). ويـنصح تشـيكوف ا احلركات اخلـاطفة احلركـات ا
ثالث سـمات سـيكـولوجـية لـكى يجـعل جسـده أكثـر مرونـة; وهى «الشـعور

بالراحة الشعور بالشكل الشعور باجلمال».
احلركة السيكولوجية

ؤلف فى تناول احلركة السيكولوجية التى تساهم فى ثم يشرع ا
ـمـثل إلى كـفـاءة أدائـيــة السـتـخـدامه الـلـغـات الـتـعـبـيـريـة وصـول ا
عـقدة جلـسده واحلـركـة أيضًـا لوصـف احلاالت الـسيـكـولوجـيـة ا
ـمثل الـيومـية وهى حـركات مـتخـيلـة أو حـركات نـابعـة من حيـاة ا
ويـقـوم  بـتطـبـيـقـهـا فى حيـاته الـسـيـكـولوجـيـة ويـنـوب اجلـسد فى
مـثل أن يـنمى حـسـاسيـته جتاه تـطبـيقـهـا بدالً من الـعـقل وعلـى ا
االخـتالفــات الـدقــيـقــة جلـســده; لـيــكـتــسب الـقــدرة الـكــامـلــة عـلى
ؤلف فى حتـديد فائدة ضى ا استخـدام احلركة السـيكولوجـية. و

مـثل ومشـاعره احلـركة الـسيـكولـوجيـة بأنـها تـساعـد فى إيقـاظ إرادة ا
مثل األدائى من ناحية أخرى. كتوب ودور ا وردم الهوة ب النص ا

مثل أن يصل ـعرفة وحدهـا يستطـيع ا يشدد تـشيكوف عـلى أنه ليس با
إلى درجة عالية من الكفاءة; بل يجب أن يسمع صوت "الغريزة".

ويـخـتم تـشـيكـوف هـذا الـفـصل بـأن احلـركـة الـسيـكـولـوجـيـة هى وسـيـلة
السـتقـبـال االنـطبـاعـات من خالل الـدور وفى الـوقت نـفسـه التـعـبـير عن
راحل مفاهيـمه الفنـية وفى احلالتـ تسيطـر الفرديـة نفسهـا على تلك ا
والعملـيات وأن احلركة السيكـولوجية هى نتاج للـخيال النقى لذلك فهى

لهم والتفكير اجلاف. تقف ب التخبط ا
التجسيد والتشخيص 

ؤلف فـى هذا الـفـصل نـقطـة فى غـايـة األهـميـة لـلـوصول إلى يسـتـعـرض ا
مـثل بجسده فالـصور واخلياالت التى لهم; وهى كيف يـتخيل ا التمـثيل ا
ـمـثل فى  جتـسـيد الـشـخـصـية ـمـثل تـسهـم فى حتفـيـز ا يـسـتجـيب لـهـا ا
بـصوته وجـسده من خالل عـدة مـراحل ويرصـد تشـيكـوف طرقـاً مخـتلـفة
ـؤلف; مـثـل تـوجـيه األسـئـلـة إلى خــيـاله فـتـثـيـر اإللـهـام لــتـحـسـ خـيـال ا
وجهـة واجلسد ـمثل ويقـودنا اخليـال واألسئلـة ا احلقيـقى الثرى داخل  ا
مثل أن يـبتعد احلساس وأسـلوب التجـسيد إلى التـشخيص ويـجب على ا
ـسرحـيـة. ويرتـبط التـشـخيص بـخلق عن عـدوه األول; وهو الـكلـيشـيـهات ا
ـمثل إلى خـياله لـوضعه ـتخـيل ومركـزه. ويتـعلق بـلـجوء ا مـثل لـلجـسد ا ا

تخيل (الشخصية التى يؤديها). داخل اجلسد ا
ـثـال- فى الـرأس  سوف فـمـركز شـخـصـيـة (فـاوست) - عـلى سـبـيل ا

مثل من أداء حكمة فاوست. كن ذلك ا
من النص إلى قاعة البروفات

ـؤلف بـاستـعـراض مـفهـوم الـهدف خـاصـة لـدى ستـنـسالفـسكى يبـدأ ا
ـسرح. ـمـثل عـلى خـشـبـة ا بـوصـفه وسـيـلـة لـتـشكـيل مـحـفـزات إلرادة ا
ثليه ويساعده فى مثل للهدف لتوجيه  ويركز تشيكوف أهمية معرفة ا
هـام اخملتـلفة لـتحـقيق الـهدف ويصـبح التـمثيل ذا ذلـك كل من النص وا
سـرحية مـكانة وقـوة ويحـدد تشيـكوف طريـقت مـعنى وقيـمة ويـعطى ا
لـلـعثـور عـلى الـهدف فـالـهدف الـذى يـقع فى مـنطـقـة الـعقل يـقـيـد عمـلـية
رء إلى خياله من أجل التمثيل ويصبح اصطناعياً وفقيرًا. لذلك يحتاج ا
الـعثـور على الهـدف ; فالـطريقـة األولى هى العـ الداخـلية أمـا الطـريقة
الثانـية التمثيل بصورة تلقـائية عدة مرات ويأتى بعد ذلك دور العقل فى
تـنمـية الهـدف وحتديد مـا  العثـور عليـه بالفـعل والتدريب عـلى الهدف
يكون باسـتخدام وسائل احلركة السيـكولوجية وتعتبـر الطريقة الوحيدة
مـثل الهـدف يشـعر بـشىء يشبه لـلعـقل لتحـديد الـهدف. وعـندمـا يدرك ا
عـملـية اإليـقـاظ ويزداد نـشاطه الـداخـلى الذى يـسهم بـصـورة فاعـلة فى

شاعر واألحاسيس ومحفزات اإلرادة. إشعاع ا
بعـد أن يـحدد تـشيـكـوف القـاعـدة األساسـية لـتـحقـيق الـهدف والـوصول
ـهنة الـتمثيل إليه; أيضًـا ما يخـتم به هذا الفـصل هو أن الهـدف يرتبط 
سرحية سرحية; حيث يلعب طاقم ا مثل بأفراد الفرقة ا ذاتها وعالقـة ا

دورًا  أساسيًا فى حتديد الهدف.
تكوين األداء

ؤلف فـى الفـصل الـسـابق يـرحل بـنا مـن التـمـثـيل كـعـمل فنى إذا كـان ا
إبداعى  – فردى- إلى الـتمثيل كعمل فنى إبداعى - جماعى- من خالل
تـفـاعل فـريق الـعـمل ذاته مـن أجل الـبـحث عن هـدف فـفى هـذا الـفـصل
لهم فى الـتأثير على اجلمهور يحاول تشـيكوف رصد إمكانيـة التمثيل ا
فـيبدأ الـفصل بـقوله إن كل  نـشاط فـنى تسبـقه عمـليـة حتضيـر ونتـيجة
لـهـذا الــعـمل اجلـمــاعى واالسـتــمـراريـة  يــخـلق اإلطـار الــذى يـسـهم فى
ـمـثل أن يـدرك ـمــثل واخملـرج عـلى وجه اخلــصـوص فـعـلـى ا تـكــويـنه ا
سرحية ويبدأ فى الشـعور - أثناء التدريب أو التمثيل - شبكـة تكوين ا
ـســرحى حـاضـرة فى ذهــنه لـيـنـقل بــأن تـكــون شـبـكـة عالقــات الـنص ا
مـفـهومه اإلبـداعى إلى اآلخـرين  وأن تكـون موجـودة بـداخله; خـاصة أن
ـمثل كإنـسان مبـدع هى التوحـيد والتركـيب على عكس إحدى وظائف ا

العقل اإلنسانى الذى يقوم بالتقسيم والتحليل. 
وهـنـاك نـقـطـة أخـرى يـخـتم بــهـا تـشـيـكـوف الـفـصل لـتـكـوين األداء وهى
اإليـقـاع ويتـحكـم فى اإليقـاع عـامالن همـا الداخـلى واخلـارجى فاألول
هـو التـغير والـتحـول السـريع والبـطىء فى عقل الـشخـصيـة ومشـاعرها
أما الثـانى فيـعبر عن ذاته فى سـلوك الفـرد اخلارجى البـطىء والسريع

فاإليقاعات اخملتلفة تقوم بتغيير السمات وحتى معنى الفعل.
مراحل اإلبداع

ويختـتم تشيكوف الكتاب باستعراض مراحل اإلبداع ويحددها فى أربع
عمليات: 

1-   الـتـوقع اجلـو الـعـام الـومـضـات األولى لـلـصـور واخلـيـاالت قـراءة
سرحية على انفراد مرات كثيرة. ا

2-  تنمية الصور واخلياالت بصورة واعية.
3- التجسيد.   

نقسم. 4-  اإللهام والوعى ا
ـكنـنـا الـقول إنه ـلـهم  وفى نـهـاية رحـلـة تـشيـكـوف لـلـوصول لـلـتـمثـيل ا
حـاول الوصول لـلصيـغة السـعيدة لـسؤال هل التـمثيل مـوهبة أم تـعليم?;
ـوهـبـة وحـدهـا ال تـكـفى ـوهـبـة إال أن ا فـعـلى الـرغـم من تـركـيـزه عـلى ا
لـلوصـول إلى أداء أفـضل بدون بـعض الـتمـريـنات واألسـالـيب الكتـشاف
ـمثل وبـعد أن األبعـاد الـكامـنة فـى الشـخصـيـة الدرامـية الـتى يـؤديهـا ا
لـهم الذى يـتكون قـطع تشيـكوف رحـلته الـطويلـة للـوصول إلى الـتمثـيل ا
مـن بعض األسالـيب - إلثارة اخلـيال والـتركـيز- التى حتـفز األنـا العـليا
ـشـاعر الـفـرديـة التى ـوضـوعى وا لـلمـمـثل من خالل إحـسـاسه بـاجلو ا
سـرح عن طريق مساعدة مـثل ويجسدها عـلى خشبة ا يطوعـها جسد ا

احلركة السيكولوجية.
تد مـن النص إلى قـاعة الـبروفات لـهم وقتًـا  لـذلك يسـتغـرق التـمثـيل ا
فيتـكون من خالل أربع مراحل إبداعـية. وفى النهـاية فهذا الـكتاب جدير

بالقراءة والتحليل بالنسبة لهواة التمثيل ومحترفيه.

كن أداؤه". الهدف واضحًا يتبع بفعل "
11- اجلو

ـسرح; إذ ـمثـل مع البـيـئة احملـيـطة به عـلى خـشبـة ا أن يـتفـاعل ا
وجات غير ـمثل با شاهد; بـينما يتشبع ا ؤدى وا يـتأثر كل من ا
ـرئية لـلجو ويـرسلها إلـى اجلمهور وعـلى الرغم من أن األجواء ا
كن الـشـعور بـهـا بقـوة. جنـد استـعراض ـكن رؤيتـهـا فإنـه  ال 
ـصـابـيح جـوهـر فن الـتـمـثـيل لــدى تـشـيـكـوف الـذى يـقـوم عـلى "ا
ؤلف بنا فى رحلة مثل يطوف ا الـضوئية"; التى تشكل أسلوب ا
طـويلة تستـغرق تسعـة فصول وما يقـرب من مائة تمـرين لتحقيق
األسـلوب األمـثل للـممـثل ألداء الشـخصـية الـدرامية لـيتـخلص من

سرحية التى ورثها عن األجيال السابقة. الكليشيهات ا
نطقة اجملهولة 12-اخليال والتركيز..... ا

لـهم يقف فى مـحطتـه األولى عند يـبدأ تـشيكـوف رحلـته نحـو التـمثـيل ا
اخلـيـال والـتـركـيـز فــيـرى أنـهـمـا صـفـتـان مـالزمـتـان ألى إنـسـان فـلـكل
إنـسـان مـنـطقـة مـجـهـولة حتـتـوى مـخـزوناً مـن اخليـاالت والـصـور وهذه
ـمـثل عـنـدمـا يـدرب نـفسـه علـى أداء عمل واع الـنـقـطـة يـجب أن يـعـيهـا ا
يـتـعلـق بـخيـالـه اإلبـداعى; خـاصـة أن اخليـاالت والـصـور الـتى تـدور فى
ـمثل أن عـقولـنـا لهـا وجـود فى ذاتهـا وتأتى مـن عالم آخـر لذلـك على ا
ًا مـوضوعيًـا تعيش فـيه الصور واخلـياالت اخلاصة يقتـنع بأن هنـاك عا
بـنـواحـيـها بـصـورة مـسـتـقـلة مـن شأنـه أن يوسع أفـقـنـا ويـعـزز إرادتـنا
ـوضــوعـيــة عـالم  اخلــيـال جتــعـلـهـم يـحـررون اإلبــداعـيـة فــاالعـتــراف 
أنـفـسـهم من الـضـغط الالزم لـتـدخـلـهم الـفـكـرى فى الـعـمـلـيـة اإلبـداعـية
ويـتـشـكل اخلـيـال اإلبـداعى من (االنـتـظـار بفـاعـلـيـة  الـنـظـرة اإلبـداعـية
عـرفة من خالل الصورة اخليالية  الرؤية من خالل الـصور اخليالية  ا

تطوير الشعور باحلقيقة).
بدعة األنا العليا .... األنا ا

يشكل الطـبيعة الفنية للمـثيل عامالن األول هو األنا العادية; وهى كافية
لـوجــوده الـعـادى والــثـانـيــة هى األنـا الـعــلـيـا; وهى تــعـتـمـد عــلى قـيـادة
ـسئـولـة عن كل العـملـيـات اإلبداعـية اخلـاصة بـنا الطـاقـات اإلبداعـية وا
وهنـاك أربع طـرق رئيـسيـة تسـتـطيع من خاللـها األنـا الـعلـيا الـتأثـير فى

عملنا الفنى ووظائفة وهى:
1 - التفرد اإلبداعى.

2 - القدرة على التمييز ب اخلير والشر.
مثل بعصره. 3 - عالقة ا
4 - موضوعية السخرية.

مثل جسد ا
ويـقـوم تشـيكـوف فى هـذا الفـصل برصـد تـأثيـر العـمـليـة الداخـلـية لـلمـمثل
مثل وتوجيهها للتأثير على جسده فهو ال يضع تمرينات خاصة جلسد ا
فهدفه األساسى افتراق كل أجزاء اجلسد باهتزازات سيكولوجية مالئمة
ـادى أكـثر حـساسـيـة من حيث قـدرته على وجتـعل هذه الـعمـلـية اجلـسد ا
ـثيـرات الـداخـليـة والـتى تـرتبط بـبـعض األسـاليب; استـقـبـال احملفـزات وا

ـمثل الذين برزوا فى القرن يعـتبر مايكل تشيكوف (1891- 1955) من ا
الـعشرين بـصورة استـثنائـية فى التـنظيـر لفن التـمثيل نـتيجـة خلبرته فى
سرح من بلدان ارساته اخملتلـفة فى ا هذا اجملال والـتى اكتشفهـا من 
عـدة مثل روسـيا وأمـريكـا. وقد ذاع صيت "مـايكل تـشيـكوف" فى الـفترة
ب عامى ( 1913إلى 1932) فمـثل حوالى اثنى عـشر عرضًـا فى مسرح
موسكـو الفنى وزادت شهرته كمـمثل ومفكر مستـقل. فألهب خيال بعض
مثلة الشهيرة "مارل اخملرج الـكبار مثل ماكس راينهارت ووصفته ا
مـونــرو" بـأنه أقــوى مـؤثــر روحـانى فى حــيـاتــهـا واعــتـبـره "قــسـطــنـطـ
سـتـنـسالفـسكـى" "تلـمـيـذه األكـثـر بـراعة" ولـقـد مـرت حـيـاته بـالـعـديد من
التحـوالت والتغـيرات خاصـة عندمـا اتهـمه البعض بـأنه يجامل من أجل
عـمه الـكـاتب الـشـهـيـر "أنــطـون تـشـيـكـوف" كـمـا أنه أصـيب بـنـوبـات من

االكتئاب.
وقـد اشـتـرك تــشـيـكـوف مـع أسـتـاذه سـتــنـسالفـسـكـى فى ضـرورة بُـعـد
سـتمدة ـمثلـ عن الكلـيشيـهات التـمثـيليـة والقوالب األدائـية السـائدة ا ا
من األجيال الـسابقة ورأى تشيكوف أن احلركة السيكولوجية هى مفتاح
الـعقل الـباطن لـلممـثل فمن خالل كـونهـا حركة أو إجـراءً مكـررًا مركزًا
فإنـها تـوقظ احلـياة الـداخلـيـة للـممـثل. وتـقوم الـصورة احلـركيـة بـتغـذيته

سرح. أثناء التمثيل على ا
ـثالً مـوهـوبًـا" بـنـاء عـلى وقـام تـشـيـكـوف بـتـألـيف كـتـاب "كـيف تـصـبح 
نصيـحة من "ديوج سـوموف" مدير مـسرح تشيـكوف الروسى فى عام
1941 ويـعــد هـذا الــكـتــاب الـذى نــعـرضه اآلن نــسـخــة مـعــدلـة من نص
تشيـكوف األصلى قامت بتعديله وكتبت مقدمته "ماال باورز" حيث حذفت

بعض الفقرات باإلضافة إلى فصل فى التأليف الدرامى.
ثالً موهوبًا" منذ البداية تساؤالً حاول اإلجابة يثيـر كتاب "كيف تصبح 

نظرين لفن التمثيل وهو هل التمثيل موهبة? أم تعلم?. عليه بعض ا
لـهم" بـوصفه األسـلوب األمـثل لكى فيـطـرح تشـيكـوف مفـهوم "الـتـمثـيل ا
ـمـثـل دوره  نـتــيـجـة تــضـافــر مـجــمـوعــة من الـعــوامل الـداخــلـيـة يـتـقـن ا
ـثـالى لـلـشـخـصـيـة ـمـثل إلـى األداء ا والـعـوامل اخلـارجــيـة لـكى يـصل ا

الدرامية.
كـان لــلـمـؤلف هـدف أسـاسى فى هـذا الــكـتـاب وهـو الـوصـول إلى فـكـرة
ــمـثل ذاته الـذى يـنــفـتح عـلى الـعـالم ــلـهم" أى جـوهـر عـمل ا "الـتـمـثـيل ا
احمليط به ويقوم بتشكيله طبقًا خملزونه اخلبراتى حتى يصل إلى مرحلة
اإلبداع. ففـكرة التـمثـيل فى األساس تعـتمـد على اإللهـام الذى يجب أن
ـيز ويتكـون كل أسلوب من خالل مـجموعـة من النقاط يسانـده أسلوب 
صـابيح الضوئية فمـثالً اجلو "احلالة" عند التدريب يسميـها تشيكوف ا
ـكننا أن نـصبح ماهـرين فى استدعائـه فيضاء مـصباح اجلو ثم عليه 
ـمـثل هذه ـمـثل عـلى نـقطـة أخـرى وهى اإلشـعـاع حيث يـتـقن ا يـتدرب ا
ـهـارة واسـتـخدامـهـا فـيـضـاء مـصـبـاح اإلشعـاع وكـلـمـا زادت سـلـسـلة ا
صابيـح الضوئيـة فيصبح أداء زيـد من النقـاط أو ا التفـاعالت تضاء ا

مثل أشد توهجًا. ا
ــهـا لــلــكـتــاب أن حتـدد الــعــديـد من وقــد حـاولـت "مـاال بــاورز" فى تــقـد
مثل ـنهج تـشيكـوف التـمثيـلى ليـسيـر ا صـابيح الـضوئـية فى قراءتـها  ا
عـلى دربه للـوصـول إلى أداء أفضل لـلـشخـصـية الـدرامـية. وتـعـد مقـدمة
نـهج تشـيكـوف من تشـخيص وتـكوين ـثابـة ثبت مـصطـلحـات  الـكتاب 
صبـايح  الضوئـية التى وحركة سـيكولـوجية وغـيرها  ومن  أهم هـذه  ا

لهتم ينهض عليها مفهوم  التمثيل ا
1 - الشعور باألسلوب 

مثل للطبـيعة اخلاصة لـلمسرح واكتـسابها ويعرف قصود بـه إدراك ا ا
ـسـرح فن مصـطـنع بدالً  من أن يـنـاضل للـوصـول إلى احلـقيـقة أن فن ا
سرح من كوميديا وتراجيديا طرق أسلوبية بإحسـاس سطحى فأنواع ا

تتطلب خبرات مستقلة ودقيقة.
2  - الشعور بالراحة

وهـو بــديل ألســلــوب االســتـرخــاء لــدى ســتــنـسـالفـســكى فــهــو يــحـدث
مثل ويـتجنب الـعملـية العـقلية إحـساسات مـباشرة وصـورًا  فطريـة فى ا

الواعية لتفسير األمر.
3- الشعور بالشكل

ـمـثل أن يــكـون حـسـاسًــا جتـاه شـكل جــسـده كـذلك جتـاه يـجب عــلى ا
ـمثل شـعـوره بشـكل جـسده وحـركته ـكـان وعنـدما يـوقظ ا حـركته فى ا

صاغة فإنه يدعم قدرته على التأثير فى جسده بأكثر الطرق تعبيرًا. ا
4 - الشعور باجلمال

ـثل مـنـبع لـلجـمـال احلى وتـناسق اإلبـداع ويـعـد إدراك هذا داخل كل 
كـنه السماح اجلمال الـداخلى للكـائن هو اخلطـوة األولى للممـثل الذى 

لهذا اجلمال بأن يتغلغل داخل تعبيراته وحركاته وتشخيصاته كلها.
5 - الشعور بالعمل ككل

يجب أن يكـون لإلبداع صيغـة نهائية من بـداية ووسط ونهاية وكل شىء
سرح له الصـيغة الكـلية وأن يشـعر بها اجلـمهور وتصبح على خشبـة ا

بالتالى الطبيعة الثانية للممثل.
6-اإلشعاع / االستقبال

يعتـبر اإلشعـاع القدرة على إرسـال اجلوهر اخلـفى ألى نزعة عـاطفية أو
فـكــرة تـتــمـنــاهـا ويــجب إرسـاله بــقـوة عــظـيــمـة فــهـو يــنـبع من اإلرادة
باإلضافـة إلى أن اجلاذبية الشـخصية للـمثل تعتمـد على درجة اإلشعاع

كننا حتقيقه. كنه أو  رئى الذى  النقى غير ا
أما االسـتـقـبال فـله تـأثيـر مـثل اإلشـعاع لـكن بـدالً من إشـعاع الـسـمات
ـشاعر فإن الـشخصيـة تنتزعـها من الشخـصيات األخرى واألفكار وا
ــمـثل أن يــطـرح ســؤاال:ً هل هـو و من األجــواء ومن اجلــمـهــور وعـلى ا

شخصية مشعة? أم شخصية مستقبلة?
7- االرجتال واجلواهر 

يبـدأ االرجتـال مـنذ الـعـمل اإلعـدادى ويقـتـرح تشـيـكـوف أن يسـتـمر فى
ـراحل النـهائـية  ويؤدى االرجتـال فى النـهايـة إلى تطـوير اجلـواهر فى ا
االخـتالفات والدقـائق البارعة من الـتفرد اإلبداعى الـتى تخلد مثل أداء ا

مثل واجلمهور. فى الزمان وتسعد ا
مثل 8- طاقم ا

ـسـرحـية فـعـنـدما يـتـوافـر االنـسـجام بـ أفـراد الـعـمل تـرتقـى اخلبـرة ا
برمتها بالنسبة لكل من الفنان واجلمهور وتثير أجواء أكثر تأثيرًا.

ــمـثـلــ أيـضًــا بـأن يـرسل كــمـا يـســمح اإلحـســاس بـروح الـفــريق بـ ا
الشعور بالتحكم الفنى وينقل قوة الروح اإلنسانية.

9- نقطة التركيز
ـنـاطق ـمــثل أن يـدرك الــنـقــاط وا وهى تــقع عـلى عــاتق اخملـرج وعــلى ا
ـمــثل أن يـوصــلـهـا ـســرحى فـقــد يـخـتــار ا األكـثــر أهـمــيـة فى الــنص ا
للجـمهور من خالل التـركيز الدقيق عـلى (اإلشعاع) أو إشارة ما أو من

خالل حركة رفع احلاجب بدالً من التركيز على سطر ما.
10- الهدف 

فلكل شـخصيـة هدف ترمى إليـه; مثل السالم أو خدمـة البشـرية ويكون
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اإليحائية
الشكلية 
Formalism
تـرتـبط اإليـحـائـيـة
فـى مــــــــــــجــــــــــــال
تـصـمـيم الـديـكور
سرحى وتنفيذه ا
بالواقعية إلى حد

ما.
فــــلـــــقــــد ابـــــتــــدأ
ـصـمم الـواقعى ا
بـنـقل مــنـاظـر من
ــعــاشـة احلــيــاة ا
نـقالً فيـه اختـيار
ثم تــــطــــور األمـــر
ــبــالــغـة أو إلـى ا
الـتـبــسـيط أو إلى
الـتــشـويه أو إلى
إعـــادة خــلـق تــلك
ـنقولة العـناصر ا
بــقـــصـــد إيـــجــاد
أشـكـال ديـكـوريـة
أجمل أو أقبح.
ولـــــقــــــد أدى ذلك
إلى اإليـحـائـيـة أو
الــشــكـــلــيــة الــتى
خـــالـــفـت االجتــاه
الـواقـعى مـخـالـفة
تــامــة عن طــريق
تــقـــد عــنــاصــر
ديــــــــــكــــــــــوريـــــــــة
تـستهدف اإليحاء
كـان والـزمان بـا
ال تمـثيـلها تـمثيالً
واقــعـيًــا. فـمــنـظـر
مـــصــــطــــبـــة ذات
ســــلــــمــــات فــــوق
ـسـرح خـشـبــة ا
وخــلـفــهـا ســتـارة
ســـــوداء يـــــوحى
لــــلــــمـــشــــاهــــدين
بـــوجــود الــعــرش
ـلـكى... وهـكذا. ا

Ö
àµ

dG 
Qƒ

°S

كيف تصبح
ثالً
موهوباً

< تأليف : مايكل تشيكوف
< ترجمة : مروة هاشم
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ــة... كـــانت ـــثــلـــة قـــد
بـــفـــرقــة عـــزيـــز أفـــنــدى
عــيـد تــمــثل الـفــودفـيل

مثلـت :"ضربة مـقرعة"
ــــــــــاســــــــــون" و"االبن و"ا
اخلـــارق لـــلــطـــبـــيـــعــة" و
"لـــيـــلـــة زفـــاف" وكـــانت
البــــــأس بـــــــهــــــا فـى هــــــذا
الـــــــنــــــــوع... جتـــــــيــــــــد فن

الـكـومــيـدى درامـاتـيـك والـتـراجـيـدى..
ومـــثـــلـت روايـــة لـــويس احلـــادى عـــشـــر
حـيث كانت تـمثل ولـى عهـد فرنـسا...

وهى من كبار فرقة إخوان عكاشة.

 ...Qƒ°üæe iQÉe z
ـثلـة حـديثـة تـخرجت
من مــســـرح رمــســيس
وتــــــقــــــدمت بــــــســــــرعــــــة
شـــاهــدتـــهــا فى مـــســرح
الـــريـــحــانـى فى روايــة
الـبـرنــسـيس فـأعـجـبت
بــهـا كــثــيــرًا وهى فــتـاة
خـــفـــيــفـــة الـــروح جتـــيــد
فـى الــــــــــــكــــــــــــومــــــــــــيـــــــــــدى

والـفــودفـيل حـســنـة الـهـنــدام مـغـرمـة
بالفن تواقـة إلى التشبه بالكبيرات
فـــيه وأمـــلـــنـــا كــــبـــيـــر فى جنـــاحـــهـــا مـــا
دامـت حتت أكـــــنـــــاف األســــتـــــاذ عـــــزيــــز

أفندى عيد.
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من الــــفــــتــــيــــات الالتى
قل أن يوجـد نظـيرهن
لــلـمــسـرح... مـجــتـهـدة
نــشـيــطـة زكــيـة... لــهـا
اســـــــتــــــــعــــــــداد كـــــــبــــــــيـــــــر
لــلــســيـــنــمــا حـــتى أنــهــا
مــرة أعـجب بـهــا مـديـر
شـــــــركـــــــة مـــــــوصـــــــيــــــرى
عـــــنــــــدمـــــا ظـــــهــــــرت فى

بــروفـة فــيــلم كــان يــأخــذه من األســتـاذ
الـريحـانى... ولو أمد الـله فى حيـاتها
لـــكــان لـــهـــا مــســـتــقـــبل بـــاهــر فـى عــالم
الـسـيــنـمـا فـسالم عـلــيـهـا وعـلى مـكـارم

أخالقها 
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من ضـمن أفراد فرقة
ـــــــلـــــــــــــــــحـــــــــــــــــنـــــــــــــــــات مــــــــــ
ـــكن ـــاجـــســـتـــيك...  ا
االعتمـاد عليهـا كثيًرا
فـى أحلـان اجملـمـوعـة...
حــــســـــنــــة الــــســــيــــرة...
مــــطــــيــــعــــة لـألوامـــر...
مـــــــــــواظـــــــــــبــــــــــــة عـــــــــــلـى
الــــــــعــــــــمـل... وحتــــــــسن

كـــثــيـــًرا لــو تـــعــطى الـــتــفـــاًتــا لألدوار
التى تمثل أمامها. والـــعــظـــمــاء  وتــقـــصــر عن

الــــوصـــــول  إلــــيــــهــــا  هــــمم
مثلة الـكثيرين ترى للمثل أو ا
ــغـــنــيــة  من ـــغــنى أو ا  وا
ـالـية ـكـانـة االجتـمـاعـية و ا ا
أيـضاً  مايجعلنا  فى حسرة
وأسـف عـلى سـعــر فـنـانــيـنـا

وفناناتنا!
هـناك يجدون الثروة و العظمة والنفوذ
ـمـثلـة اإل امرأة واجلـاه  وهـنا لـيست ا
يـتـمـتع النـظـارة بالـتـطـلع إلى جسـمـها
وحركاتها ويستمتع بتثنيها وتخطرها
ـسـرح  فـاذا فقـدت مـيزة عـلى خـشـبة ا
مـن هذه  أحـيلت عـلى االستـيداع  وإذا
نـقـبت فى جـيويـهـا وخزائـنـها حـيـنذاك
تــولـتك الــدهـشــة  واإلشـفــاق.. بـضــعـة
قــــروش أو مـاللــــيـم وعــــلــــبــــة بــــودرة
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"الـزغزغة حتت البـاط" وماذا يريد عـسكر أفندى
ـهد النـضـمـامهم أن يـعـلمـهم بـهـذا الـوسيـلـة? هل 
إلى فــرقـة رمــســيس ولـلــعــمل فى بــعض روايـاته

أمثال "حتت العلم" وما إليها?
ــصـرى تـدفــعـنـا إلـى أن نـنـبه إن كـرامــة اجلـيش ا
وزارة احلــربــيــة إلى هـــذا الــكــتــاب لــتــصــادره فى

كنة وإال كان لنا شأن آخر. أقرب فرصة 
والــكـتــاب يـقع فى  2999 صــفـحــة من حـجـم الـكـارت
بـوستال ويباع فـى مكاتب سيدنـا احلس وعند
مسيو جوانى عـامل التذاكر فى شباك رمسيس
فـنـحث الـقـراء عـلى الـتـبـلـيغ عـنه حـيث يـجـدوه. 

ميالد أول نقابة للممثل
فـــــكــــرة تـــــأســـــيس نــــقـــــابــــة
لــــلـــمــــمــــثـــلــــ تـــرعى
مـــــصــــاحلـــــهم وتـــــدافع
عــنــهم فـــكــرة لــيــست

جديدة.
فــقــد أثــيــرت عـام1919
إال أن هــــــذه الــــــفــــــكــــــرة بــــــاءت
بــــالـــفــــشل لــــعــــدم اســـتــــطــــاعـــة
ـمـثــلـ وقـتــئـذ فى تــوحـيـد ا
صـــفـــوفـــهـم واخـــتـــيـــار رئـــيس

لهم 
ومــــرت الـــســــنــــوات حـــتى
أثــيــرت مــرة أخــرى عـام1924
ــــمــــثــــلـــون عـــنــــدمــــا اجــــتــــمع ا
وألـــفـــوا فـــيـــمـــا بـــيـــنــهـم جلـــنــة
حتـــــضــــيــــريــــة دعت بــــدورهــــا
لعـقد اجلـمعـيـة العـمومـية فى
وافق25 صباح يـوم اجلمـعة ا
يــــولــــيــــو بــــبــــوفــــيــــة تــــيــــاتـــرو
حــديــقـــة األزبــكــيـــة النــتــخــاب
الـــــنـــــقــــــيب ومــــــجـــــلس اإلدارة
ــؤقت وقـد أســفـرت عــمـلــيـة ا
االنـــــتــــخـــــاب عن الـــــتــــشـــــكــــيل

التالى:
عـبد الـعزيـز أفنـدى خليل

أمـيـناً مـحـمـد أفـندى يـوسف 
لـــلـــصـــنــدوق ,بـــشـــارة أفـــنــدى

يواكيم "واكيم" سكرتيرًا.
وحـــســـ أفــــنـــدى ريـــاض
ـج يـــد أفــنـــدى شـــكــرى عـــبــدا
مـــحـــمـــد أفــــنـــدى زكى حـــسن
أفـــنــدى فـــايق أحـــمــد أفـــنــدى
مــحــرم عـــبــداحلــمـــيــد أفــنــدى

زكى أعضاء.
ولم يــفت أعــضــاء مـجــلس
ـــــمــــثـــــلــــ أن إدارة نـــــقـــــابــــة ا
يــكــون هــنـــاك رئــيس شــرفى
من رجال الـسياسـة واجملتمع
ليدافع عن الـنقابـة وأهدافها
ومــــصـــالـح أعـــضــــائــــهـــا ورشح
صـــاحـب الـــعـــزة الـــدكـــتــور
شــــفـــــيق بـك مــــنــــصــــور
احملـــــــــــامـى وعـــــــــــضـــــــــــو
مـــجـــلس الـــنــواب
وهــــــذا يـــــــعــــــكس
عـــــدم الــــثـــــقــــة
فـى قـــــــيـــــــام
الـــــنـــــقـــــابـــــة
ــهــام بــكل ا
ــــطــــلــــوبــــة ا
مــــنــــهـــا دون

ــــــــــــــــــؤســـــــــــــــــــــســــــــــــــــــــة ـــ دعــم مــن ا
السياسية.

وافق وفى يوم االثـنـ ا
 16  سبتمـبر افتتحت نقابة
ــمــثــلــ دارهـا ودعـت بـاقى ا

مثل لالنضمام إليها. ا

رئيسًـا محمد أفـندى بهجت
وكيل أول

محمـد أفندى شكريوكيل
ثـانى  مـحمـد أفنـدى يوسف
أمــــ لـــــلــــصــــنـــــدوق بــــشــــارة
أفـــــــنـــــــدى يــــــــواكـــــــيـم "واكـــــــيم"
ســـكــــرتـــيـــرًا. وعــــمـــر أفـــنـــدى
وصـــــــــفـى حــــــــســـــــــ أفــــــــنــــــــدى
ريـــاض عــــبـــد اجملـــيـــد أفـــنـــدى
رشـــدى أحـــمــــد أفـــنـــدى عالم
زكى أفــنـدى إبــراهــيم حـسن
أفـنــدى فـايق أعــضـاء.عـلى أن
ـؤقت يـقـوم مــجـلس اإلدارة ا
بــتــحـــضــيــر الـــقــانــون اخلــاص
بــالـــنـــقـــابـــة ودعــوة اجلـــمـــعـــيــة
العـمـوميـة إلى جلـسة قـادمة

وافق 29 وفى يوم الـثالثاء ا
يــولــيـــو الــســاعــة  11صــبــاحًــا
اجتـمعت اجلـمعـية الـعمـومية
بــتـــيــاتــرو حـــديــقــة األزبـــكــيــة
لــــــتـالوة قــــــانــــــون الــــــنــــــقــــــابــــــة
والـتصـديق عـليه وقـد أقرت
اجلـمـعيـة الـعـمومـيـة ومـجلس
إدارتــــهـــا الــــســــابق عـــدا عــــمـــر
أفـندى وصـفى وأحـمد أفـندى
عالم لـتغـيـبهم وانـتـخب بدالً
مـنــهــمـا أحــمــد أفـنــدى مــحـرم
وعــبــد احلـــمــيـــد أفــنــدى زكى
فــــــــــأصـــــــــبـح مـــــــــجــــــــــلس اإلدارة
بتشكـيله النهائى مؤلفًا من:
عـــبـــد الـــعــزيـــز أفـــنـــدى خــلـــيل
رئـــــيـــــسًـــــا  مـــــحـــــمـــــد أفـــــنــــدى
بــــهـــجـت وكــــيل أول مــــحــــمـــد
رضا فريد يعقوبأفــنـــدى شـــكـــرى وكــيـل ثــانى

ـديـر الفـنى تـأسـست عـام 1969  وقـد قـام بـتـأسـيـسـهـا "طـلـعت حـسن" ا
ـشـاركــة اخملـرج جالل الـشـرقـاوى الـسـابـق لـفـرقـة "الـريــحـانى"; وذلك 

مديرها الفنى ومخرج أغلب عروضها.
قـدمت الـفـرقـة أول عـروضـهـا بـعـنـوان "الـشـنـطـة فى طـنـطـا" من اقـتـبـاس
ـنـعم مـدبـولى وقـام بـالـبـطولـة كل من حـسـ عـبـد الـنبـى وإخراج عـبـد ا
صالح منـصور صالح قـابيل حسـ عبـد النـبى ميمى شـكيب سـهير

رمزى ودرية أحمد.
قـام اخملـرج الـقديـر عـبد الـرحـيم الـزرقانى بـإخـراج ثـانى عروض الـفـرقة
بعـنوان "إتفـضل قهـوة" والذى أسـند بـطولـته لنـجم الكـوميـديا "إسـماعيل
سـرح وشاركه الـبطـولة صالح مـنصور " بعـد فترة انـقطـاع عن ا ياسـ

وحس عبدالنبى وصالح قابيل وليلى فهمى.
هـا نـخـبـة من كبـار الـفـنـان تـولت عـروض الـفرقـة الـتى شـارك فى تـقـد
" (1970) والـتى نــذكـر من بـيــنـهم "الـنـحــلـة والـدبـور" (1969) "الـبـكـاشـ
شارك فى بـطولتـها الـنجم فريـد شوقى "افتح يـا سمسم" (1972) بـطولة
ليـلى طاهر نبيلة الـسيد محمد رضا ووحـيد سيف "تمر حنة" (1974) 
" لعبة اسمها بطـولة وردة عزت العاليلى وداود حمدى زين العشماوى

احلب" (1974) بطـولة ليـلى طاهر وعـمر احلريـرى "إنهم يقـتلون احلـمير"
 (1974) وشارك فى الـبـطـولـة أبوبـكـر عـزت ماجـدة اخلـطـيب بـدر الدين

" شهرزاد"   (1976) بـطولـة لبـلبـة ومحـمد عوض جـمجـوم وداود حمـدى
فترى" (1977) بـطولة جالل الشرقاوى خيرية وصالح مـنصور "الفك ا
عــدلى كــاسب ســعــاد حــسي " 8 ســتـات"(1977) بــطــولــة هـدى أحــمــد
سلـطان خيـرية أحـمد وليـلى علـوى وزبيدة ثـروت "م يـشترى راجل"
(1977) بطـولة فـريدة سيـف النصـر محـمود الـقلـعاوى مـحمـود أبوزيد

ووحـيد سـيف "اجلوكر"(1978)  بطـولة مـحمد صـبحى وماجـدة اخلطيب
ومحمود القلعاوى.

كن قـدمت الـفرقـة عـبـر مـسـيـرتـها (1969) إلى (1977) ثالثـة عـشـر عـرًضـا 
ـوسيقـية ويـحسب للـفرقة تصنـيفهـا حتت مسـمى الكومـيديـا أو الكومـيديا ا
ـوسـيــقـار الـكـبـيـر بـلـيغ جنـاحـهـا فى تـقـد أوبـريت "تــمـر حـنـة" من أحلـان ا
حمدى وأيـًضا اهتمـامها بالتـعاون مع كبار الـشعراء ومن بينـهم كمال عمار
لحن فـبخالف بليغ حمدى شارك وعبـد الرحيم منصور وكذلك من كـبار ا

وجى. أيًضا بأحلانه كل من الفنان على إسماعيل محمد ا
حرصت الـفرقة عبر مسيرتها عـلى تقد عدد كبير من الوجوه اجلديدة 

سرح سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا سرحذاكرة ا ذاكرة ا

 د. عمرو دواره
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ــســارح الــكــومــيــدى ــديــرون  > أيــهــا ا
خـذلـتـكم احلكـومـة بـهذا  اإلجـحـاف ولكن
الــشــعب  الــذى  يــتــلــقى  دروس احلــيـاة
األخالقـيـة  فِى  قـالب يـقـبله عـقـله يـنـاصر

كم  رغم كل محاولة .
لـئن أفلـحوا فى إقـصائـكم عن تـلك اللـجنة
الـتى ظنوا أنهم ضـموا إليها كل شىء فى
ـال  من الــفن فـأغـدقــوا عـلى أعـضــائـهـا ا
جـيـوب الـشـعب . فـإن ذلك الـشـعـب اليزال
يـحـفظ لـكم فى نـفسه جـمـيل قـدرتـكم على
تــهـــذيــبه واألخــذ بــيــده . فــإلى األمــام
وحـــدكم يــنـــاصــركم الــلـه و الــشــعب
ـشيـثة الله وانـتم بهـما  واصـلون 

إلى الذى تبتغون.
>ف ى  أوروبــا  حــيث  لــلـفن
والـفـنـانـ  قـيمـة قـد تـتـضاءل
أمــــامـــهــــا أقــــدار الـــكــــبـــراء
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سرح أغسطس 1927 مجلة ا

تأليف أحمد أفندى عسكر
لـألدب فى مـــصــــر مــــنـــزلــــة ال تـــدانــــيـــهــــا مـــنــــزلـــة
الطاعون والتـيفوس فى أشد األ تمدنًا ورقيًا
فــــهـــو وبــــاء مـــنــــتــــشـــر فـى كل مـــكــــان ولــــعـــلك إذا
راحل أحـصيت عـدد األدبـاء هنـا لوجـدته يفـوق 
ـرضى بـالـطـاعـون يـوم انـتـشـر فى مـديـنـة عـدد ا
لــنــدن فــاكــتـسـح نـصـف سـكــانــهــا وإال فــبــالـلـه مـا
مــعـنى أن يــشـتــغل بـاآلداب أمــثـال أحـمــد أفـنـدى
ـــلـــحـق الـــعـــســـكـــرى بــــفـــرقـــة رمـــســـيس عـــســـكـــر ا

ومؤلف الكتاب الذى نحن بصدده?!
لـعــسـكـر أفـنـدى أن يــؤلف وأن يـخـدم إخـوانه من
داعبة الـعساكر والضـباط ولكن ما معـنى تلك ا
الــسـمـجـة وهال نـنـتـظـر مــنـهم أن يـحـتـجـوا  عـلى 

صوره  صوره مجلة التياترو ا مجلة التياترو ا
فبراير فبراير 1925

ــــسـرحرح ا مــــجـلــــة اة 
أغأغـسـطسطس 1927

تشـهد مـدينـة اإلسكـندريـة فى العـشرين
من أكــتـوبــر الــقــادم افـتــتــاح فـعــالــيـات
مـهـرجـان "إسـكـندرامـا" الـسـنـوى حـيث
ـشـاركـة فى بـرنـامـجه تـقـدم الـعـروض ا

بأتيليه اإلسكندرية.
ـهـرجـان" ويـقـول حـمـدى سـالم "مـديـر ا
إنه ولــلـعــام الـثــانى عـلى الــتـوالـى تـقـرر
اعــتــمــاد دورة هـــذا الــعــام عــلى فــنــون
احلـــكى مع إضــــافـــة مـــا يـــعـــرف بـــفن
ـهرجان "البـوح" وهى محـاولة لـتميـيز ا
ــــهــــرجــــانـــات وعــــروضه عـن بـــقــــيــــة ا

سرحية التى يتم تنظيمها سنويًا. ا
وأشار سـالم حلـقـيقـة أن تـنـظيم مـهـرجان
لــفــنـون احلــكى لــيس جــديــًدا حـيـث تـمت
إقـامــة مـهـرجــانـات مـشــابـهـة فـى أمـريـكـا
الـالتـيـنـيـة فى أوائل الـسـبـعـيـنـيـات واألمـر
هرجان "إسكندراما". ليس بدعة خاصة 
وأكــد حـمـدى سـالـم أنه يـحـلم بــتـنـظـيم
ـــهـــرجــان لـــتـــقــد دورة خــاصـــة من ا
ـوجـودة فى تراث األسـاطيـر الـشهـيرة ا
الـشـعـوب اخملـتــلـفـة وجـارى اآلن إعـداد
مـــســـرحـــيــــات فى إطـــار هـــذا االجتـــاه
ــؤكـد أنه ــهــا الـعــام الــقــادم وا لــتـقــد
ـكــنـنـا الـتــعـرف عـلى عــادات وتـقـالـيـد
الــشــعــوب من خالل أســاطــيــرهــا وقـد
رحب عـــدد من فــــنـــانى بـــلـــدان آســـيـــا
وأمـريــكــا الالتـيــنـيــة بــالـفــكـرة وســيـتم
شـاركة ـهـرجان بـا تنـسـيق إقامـة هذا ا
مع أتـيليه اإلسـكنـدرية أيضًـا مع البحث
عن مـصـدر تمـويل مـنـاسب لـدعم إقـامة

هرجان بشكل الئق.      ا

ـيــمى هـو مــسـرح ـســرح اإلقـلـ ـا يـكــون  ا عـنــدمـ
ـتـقـبل - كـمـا يـذهـب  مـعـظم  الـنـقـاد - فـإن ـسـ ا
ـيــمى ألحــد أهم مـبــدعـيه ـل ــسـرح اإلقـ خــسـارة ا
ـستقـبل أو فلنقل سرح  ا تعـنى خسارة فـادحة 

سرح!! ستقبل ا
ـاضى  عبد ـنا فى األسـبوع ا فـقد رحل  عن عا
الـقـادر مـرسى أحـد  اخملـرجـ  الـقالئل  الـذين
سـرحية فى األقاليم فى تعـتمد علـيهم  احلركة  ا

دعم مسيرتها وتطويرها  وتأكيد  هويتها . 
ـا قـدم عـبــد الـقـادر مـرسى  21 عـرًضـا مــسـرحـًي
استـلفـتت جمـيعـها  أنـظار الـنقـاد  ينـبض  فيـها
ـسرح  ويـتأكـد  فيـها كلـها  الـوعى بـاجملتـمع وبا
إبداع عـبـد القـادر مـرسى مـؤلفـا ومـخرجـا مـنذ
ـارة"  لــفــرقــة نــادى مــسـرح ـلــقــات  من حــجـ "طـ
ـألـيــفه وإخـراجه ثم بـورســعـيــد  عـام  1990 من تـ
ـيــخــوته فى الــبالد اخملــووته" فى ـة دون كـ ـلـ "رحـ
ـهرجـان  األول لـلـمسـرح  احلـر عام  1999 من ا
ـبــطــاحــيش" ـتــوقــفت "الـ ـيــفه وإخــراحه واسـ ـألـ تـ
ـيـفـه وإخـراجه ـألـ ـاد وهى من تـ ـنـقـ اجلــمـهــور والـ
ـائـــزتـــ : الــعـــرض األولى ـلـــصت عـــلى جــ وحـ
هرجان  الـثانى  لنوادى واإلخراج  الـثانيـة  فى ا
ــسـرح  1992  وكـانت  لــفـرقــة نـادى  مــسـرح ا
ـبـهـر ـتـ بـورســعـيــد  ثم جـاءت (حــكـايـة  دعــبل) ل
ـشـاهـدين عـنـدمـا قـدمـتـهـا فـرقـة بـيت  الـنـصـر ا
بـبـورســعـيـد عـام  1993 وتـفــوز بـثالث جـوائـز :
الـــعـــرض األولـى  اإلخـــراج األولى الـــديـــكـــور

الثانية.
يؤكـد  عبد الـقادر مرسى  تمـيزه  ورسوخ أقدامه  «
فى حـواديت النـصر» لـفرقـة قصـر ثقـافة رفح 1994
من تـألـيف  مـحـمـود عـبـد الـله  و«الـغـجـرى» لـقـومـية
الـوادى اجلـديـد  1995 لـبـهـيج إسـمـاعـيل «وقـصـر
ـسرح  الـطفـل  ببـورسعـيد  1995 تـأليف األحالم » 
غـريب  صـبـحـى  ثم يـؤلف ويـخــرج «الـعـزف عـلى
األسالك  الــشــائـكــة» الــنـادى  مــســرح رفح كــمـا
يـؤلـف  ويـخـرج  (الـغـربـال)  الـتى فـاز عـلـيـهـا نـادى
هرجـان  اخلامس  لنوادى مسـرح بورسعـيد  فى ا
ــســرح  1995 بــثالث جــوائــز الــعــرض الــثــانــيــة ا
واإلخــراج  الـثــانـيــة  والـتــألـيف األولـى ويـتم تــألـقه
وإبداعه  فى "رحـلة حنظـلة" لقصر ثـقافة رفح تأليف
سعـدالله ونوس وقـد فازت بجـائزتى اإلخراج الـثانية

والعرض الثالث عام 96. 
عجون  بهموم مسرح األقاليم عبدالقادر مرسى  ا
حـتـى الـنخـاع يـخـرج  "الـبـراوى"  لـفـرقـة الـعـريش
القومية من تأليف  محمد زهدى عام  1996  و«ألو
» لفـرقة أسـوان عام  1997 تـأليف مـصطفى يـا أ
ـا  تـأليـف بهـيج ـة قـن الـلـبـان  و«شـاهـد مـلك» لـقـومـي
إسـمــاعـيل عـام  1998 وتـفـوز بـجـائـزتـ الـعـرض
ـة وعـام  97 يــخـرج "قط ـانـي ـة واإلخـراج  الـثـ ـثـانـيـ الـ
بـسبع تـرواح" لألقصـر تـأليف رأفت  الـدويرى ثم
"إعـدام فـار"  لـفـرقـة نـادى مـسـرح األقـصـر 1999
من  تـأليفه  وإخراجه  وتـفوز  باجلائـزة الثانية فى
السـينوغرافيا كـما  يفوز بها نـادى بورسعيد  عام
ـتـمـيــز ومـازالت  فى ـ   2000 بــجـائــزة  الـعـرض  ا

ملوك جابر"  لسعد الله ـشاهدين "رأس  ا ذاكرة ا
ـة الــعـريش ـا الـراحـل لـفــرقـ ونــوس الـتـى أخـرجــهـ
القومية 2001 و"مولـد سيدى طناش" لقومية قنا عام
 2003 من تـأليـفه  وإخراجه و"طـاقة شـوف" لقـومية

صرى . األقصر عام  2003 تأليف عالء  ا
تـميز من مـبدع  متـميز قائـمة  حافـلة باإلبـداع  ا

رحم الله عبد القادر مرسى.
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<  د. أحمد نوار

سرح فى انتظار  ورش التدريب أعضاء نوادى ا

عفت بركات

فنون احلكى واألساطير
 فى مهرجان إسكندراما..!!
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مـنذ أكثـر من ثالثة أشـهر اعتـمد د. أحمـد نوار رئيس
الـهيئـة العامـة لقـصور الثـقافة مـشروع ورش تدريـبية
ـسرح بـاألقـالـيم الـثقـافـية مـتـخصـصـة لهـواة نـوادى ا

اخلمسة ورغم ذلك لم يتم تنفيذها حتى اآلن.
د. مــحـــمــود نـــســيم مـــديــر عــام
ــســرح أكـد أن ســبب تــأخــيـر ا
عـقـد هــذه الـورش يـعـود النـتـهـاء
الى قبل تنـفيذها وتأخر الـعام ا
ـــالـــيـــة صـــرف االعـــتـــمـــادات ا
وألســــــبـــــــاب أخــــــرى واجـــــــهت
األقـاليم منـها: أن الوقت لم يكن
مـناسبـا لتنـفيذ الـورش وانشغال
ـســرح بـتـقـد عـروضـهـا فـرق ا
لـلموسم السـابق وقال نسيم إنه
لم يــكن مــتــاحـاً لإلدارة أن تــنــفـذ
خــمس ورش تــدريــبــيــة بــاألقــالــيم

ـركزيـة فى أقل من شهـرين ألننا بـجانب الـورشة ا
طية. ال نريد تنفيذ ورش تقليدية و

تـقــول عـبــيـر عــلى مـســئـولــة الـورش والــتـدريب
ــسـرح إن مـا كــان يـقــام فى األقـالـيم بـإدارة ا
من قــبل ال عالقــة له بــالــورش لــكــنــهــا مــجـرد
ـسرح  مـحـاضـرات تلـقـيـنـيـة ونـظريـة لـشـبـاب ا

يـة وتـرى عـبـيـر عـلى أن وتـكـون الـنـتـيـجـة سـلـبـ
يم عـلى الـسـبب فى ذلـك يـعـود العـتـمـاد كل إقـلـ
ـا يـعوق فـنـانـيه احملـلـيـ إللـقـاء احملـاضـرات 

عملية تبادل اخلبرات الفنية.
ــــركــــزيـــة الــــتى وعن الــــورشـــة ا
أشــرفت عــلى تــنــفــيــذهــا وإعـداد
بـرنــامـجــهـا تـقــول عـبــيـر عـلى إن
الـهــدف مـنـهـا هـو تــدريب الـفـنـان
عــلـى كل شىء يــنـــمى قــدراته مع
تـبــادل اخلـبــرات فى مـدة مـكــثـفـة
وبـشكل عملى وسـيتم وضع خطة
الــورشـــة الــقــادمـــة بــعـــد تــفــادى
الــســـلـــبــيـــات الــتـى لــوحـــظت فى
الـــورشـــة الـــســـابـــقـــة واخـــتـــيــار

شارك بعناية كبيرة.. ا
أشـارت عبـيـر إلى أن السـبب فى عدم
إقـامــة ورش األقـالــيم حـتـى اآلن يـعــود لـعــدم تـوافـر
ـاليـة وقت مـوافـقـة رئـيس الـهـيـئـة على االعـتـمـادات ا
مـشــروعـهـا إضـافــة إلى عـدم وضع تــصـور مـحـدد
ركزية أوًال!! لصيغة تنفيذها لذلك أقيمت الورشة ا

عبد القادر  مرسى ..وداعًا

سرح سوهاج عودة الروح 
سرح التابعة لفرع ثقافة سوهاج حالة من النشاط شـهدت فرق ا
وسم األخـير ـسرحـيـة خالل ا حـيث  تـقد عـدد من العـروض ا
ـعـوقـات الـتى واجـهت هـذه الـفـرق خالل الـفـترة بـعـد الـكـثيـر من ا

األخيرة.
مـحـمـد مـوسى تـونـى - مـديـر عـام فـرع ثـقـافـة سـوهـاج - قـال إن
ـهـا هـذا الـعـام شـهـدت إقـبـاالً ـسـرحـيـة الـتـى  تـقـد الـعـروض ا
جـماهيرياً كبيراً بجـانب تميزها العتمادهـا على نصوص مسرحية

جيدة.
ـسـرحى «مالعيب ابن فـفى بـيت ثقـافـة جـرجا  تـقـد العـرض ا
عـروس» لـلـمـؤلف والـشـاعـر صـفـوت الـبـطـطى واإلخـراج لـشـعـبـان
عـبده وديـكـور خالـد عـبد الـصـبور ومـوسـيقى وأحلـان مـحمـد عـبد

نعم وصمم رقصاتها محمد حميد. ا
وفى الـوقت نفسه  تقد مـسرحية «أطـياف حكاية» بـفرقة قصر
ثـقـافـة أخـمـيم من تـألـيف يس الـضـوى وإخـراج خـالـد أبو ضـيف
وديـكـور أحــمـد أبـو طـالب وأحلــان حـمـاد الـشـاذلـى وأكـد مـحـمـد
مـوسى أن هذا العرض  اختيـاره إلعادة عرضه بعدد من مراكز
وقـرى سوهـاج بـجـانب مـسرحـيـة «طـرح الصـبـار» لـلمـؤلف مـحـمد
مـوسى واخملـرج أحــمـد الـلـيــثى وأحلـان مـحـسـن الـبـدرى وديـكـور

مختار احملجوب وتقدمها فرقة بيت ثقافة طهطا.
سرحى وفى فـرقة سوهاج القومـية  هذا العام تـقد العرض ا
«طـلـوع الـنـهـار أول الــلـيل» لـلـكـاتب مـحــمـد عـبـد احلـافظ نـاصف
واخملـرج محمد حلمى فؤاد و عرضها على مسرح مركز شباب
مـديـنـة سوهـاج وكـتب أشـعـارهـا صـفوت الـبـطـطى واألحلـان عـبده

محمود إسماعيل والديكور لناصر عبد احلافظ.
ـسرح بـفـرع ثـقافـة سـوهـاج هذا الـعـام عدداً من كـمـا قدم نـادى ا
ـهرجـان اخلـتامى لـنوادى ـتـميـزة الـتى تشـارك فى ا الـعروض ا

سرح نوفمبر القادم. ا

 < د. محمود نسيم 

أحمد زيدان

حزين يبحث عن مصادر لتمويل عروضه!!
ـمـثل واخملـرج الـشـاب «مـصطـفـى حزيـن» يبـحث ا
حــالــيــاً عن جــهــة إنــتــاج تــتــبــنى تــقــد الــعـروض
شاركة سـرحية التى يـقوم ببطولـتها وإخراجـها  ا
ه لـعـروض عــدد من الـهــواة.. حـزين تــمـيـز بــتـقــد
ــا «الـصـامـتـة» بــعـد تـخـرجه فى قــسم الـتـمـثـيل ا

واإلخراج بكلية اآلداب جامعة حلوان.
حــزيـن أسس بــعـــد تــخــرجـه فــرقــة خـــاصــة بــاسم
«مالمح» قـدمت أول عروضهـا بعنـوان «يوم عاصف
ـثل جـدا» حـصل فـيه حــزين عـلى جـائـزة أحـسن 
من مهرجان ساقية الصاوى عام 2006 لكن الفرقة
فــشـــلت فى تـــقــد عــروض جـــديــدة بـــســبب أزمــة
ـا جعل الفـرقة تتوقف عـن األعمال التى  الـتمويل 

تتمنى تنفيذها.
مــــصـــطــــفى حــــزين شــــارك فى عـــدة ورش
لـلتدريب عـلى فنـون التمـثيل الـصامت حيث
شــــارك فى 3 ورش مع أحـــد اخملـــرجــ
الـفرنسيـ بجانب اشـتراكه فى أعمال
مع فـرقة «بامبى» الهولندية التى تعتبر
ـــــــا فى واحـــــــدة مـن أهم فـــــــرق ا
الـعالم والتى زارت القاهرة وقامت
سرح بـتنفـيذ عدة ورش تـدريبيـة 

وجود وسط القاهرة. «روابط» ا

سمير عزمى

كـانت فـرحـتى بـالـغـة وأنـا أشـاهد
ذلك الـصرح الـثقـافى (قصـر ثقـافة
دمـيـاط) وقـد عـاد إلى احلـيـاة مـرة
أخــرى بـعــد إغالق اســتــمـر عــشـر
سـنوات وقلت للـمثقفـ هناك إننا
بـــــــاإلرادة والــــــعـــــــزم واإلصــــــرار
نسـتـطيع أن نـصـنع شـيئـاً جـميالً

ومهماً لهذا الوطن.
وفى ظـنى أن إعـادة افـتـتـاح قـصر
للثقافة بـعد تطويره وترميمه على
ــســـتـــويـــات هـــو إجنــاز أحـــدث ا
حـضـارى يـحـق لـنـا أن نـفـخـر به..
فقصر أو بيت للثقافة أو مكتبة..
يـعنى إضـافة بـؤرة إشـعاع ثـقافى
كـنـهـا اإلسهـام فى مـزيد جـديـدة 
من الــتـحــضــر والـرقـى والـتــقـدم..
ومـحــاصـرة كـل أسـبــاب الـتــخـلف

واجلهل واإلرهاب.
يـــخــطـئ من يـــعـــتـــقــد أن الـــعـــمل
ـال.. الـثـقـافى مـضـيـعـة لـلـوقت وا
ـعــنـاهـا الـواسع هى فـالـثــقـافـة 
السبيل الـوحيد ألى تقدم نرجوه..
وهــذا مـا تــدركه بــالـفــعل الـقــيـادة
السيـاسيـة التى ال تـبخل بأى دعم
للعمل الثقافى اجلاد اعترافاً منها
بـقـيـمة الـثـقـافة كـعـنـصـر فاعل فى
حـيـاتنـا بـدونه نـكون كـمن يـحرث

ياه. فى ا
وإذا كـــــانت الـــــدولـــــة عـــــلى وعى
بأهـمـية الـثـقـافة ودورهـا وتـترجم
ذلـك فى صـورة اعــتـمــادات مـالــيـة
كـبــيــرة لــلـمــؤســســات الـثــقــافــيـة
وأنشطـتها.. فـإن دوراً آخر ينـتظر
رجال األعـمال فى مصـر يتمثل فى
ضـرورة إسـهـامـهم فى دعم الـعـمل
الـثـقافى وأعـتـقد أن هـذا اإلسـهام
ســيــمـثـل فى الـوقـت نـفــسه دعــمـاً
ألنشطـتهم وأعمـالهم وسيـوفر لها
مـنـاخـاً آمـناً ومـحـتـرمـاً ومـواطـناً
واعيـاً وراقياً ولنـنظر إلى جتارب
الـــدول الــكــبــرى ونــتــأمل قــصص
جنـاحــهـا وتـقــدمـهـا حــيث لـعـبت
الـثقافـة دوراً بالغ األهمـية انعكس
على كل مظاهـر احلياة فيها وأدى

بها إلى ما أصبحت عليه اآلن.
الـثـقــافـة تــدخل فى أدق تـفــاصـيل
حــيــاتــنــا وبــدونـهــا تــخــتـل هـذه
الــــتـــفـــاصـــيل وتــــغـــيم الـــرؤيـــة
ونــضــرب فـى احلــيــاة عـــلى غــيــر
هدى.. الثـقافة ضرورة.. فهل ندرك

أهميتها?!.

 ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc ¿Éc ÉeÉ`j ¿Éc
صورة فبراير1925 مجلة التياترو ا

صورة فبراير1925 مجلة التياترو ا

صورة فبراير1925 مجلة التياترو ا

صورة فبراير1925 مجلة التياترو ا
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االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول االوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> اجلزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > األردن  500 فلس 
> السعودية 5 رياالت > اإلمارات 5 دراهم 

> قطر 5 رياالت > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 رياالً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 رياالت > السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة باجلريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. واجلريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة اجليزة -- ت. فاكس35634313  
E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســــعـــود شــــومــــان
 مجلس التحرير:

 مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم احلـــــســــيــــنى
عـــــــــــــادل حـــــــــــــســـــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــــــتــــــــحـى فـــــــــرغـــــــــلى
مـــــحــــمـــــود احلــــلـــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصــــطـــفـى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيــــــــــد يــــــــــوسـف 
مـــــحـــــمــــد مـــــصــــطـــــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هــــشــــام عــــبــــد الــــعــــزيـــز
عـــــمـــــرو عــــبـــــدالـــــهــــادى

مــحـــمـــود مـــنـــصــور 
أســــــامــــــة يــــــاســـــ 

التجهيزات الفنية

22222

مختارات العدد
 من كتاب « معجم
صطلحات  الدرامية ا

سرحية»  وا
للدكتور 

 إبراهيم حمادة

 الفراغ 
سـرحى الذى حتـدده منـطقة الفـراغ ا
التمثيل مهما كان نوعها أو مساحتها
يـسـتـمد نـبـضـه وحيـاتـه من الـعـنـاصر
الـتى تـتـهـيـأ لــلـظـهـور فى هـذا الـفـراغ
هيب إنه عـالم ساحر يـتبدل ويـتغير ا
ـر بــهـا وفـق مـعــايـيـر فى كل حلـظــة 
مــتـــغــيـــرة بــتــعـــدد األعــمـــال الــفـــنــيــة
سرحية التى تقبل أن تضيف إليها ا
وتـبـتـكــر وتـسـتـحــدث من عـنـاصـر فى
ـبـدع ـتـغــيـر ويـراعى ا هـذا الـفـراغ ا
فى هذا الـفـراغ تـقـسيـمـاته وإمـكـاناته
ومــواطن الــقــوة والـــضــعف; بل كــيف
يــعــزز مــكــانــاً وكـيـف يــبــرز عــنــصـراً
; وكيف يـتوارى آخر فى ويجعـله بطـالً
عالقـة تـبـادل وتـغـيـر لـتـنـشـأ فى هـذا
ــسـرحى تـكــويـنـات بــصـريـة الـفـراغ ا
معـبـرة وفى تـتـابع بـنـائى يـكـون قوامه

سرحى. العرض ا
هــذا الــفــراغ تـــتــفــاعل فـــيه عــنــاصــر
ـرئـية تـفـاعالً مـقـصوداً من الصـورة ا
ـرئـيـة ـاديـة ا قـبل واضع الـعـنــاصـر ا
ـسرحـى; أى يـكون لـديه فى الـفـراغ ا
ــــعـــنى الـــقــــدر الـــكــــافى من اإلدراك 
الــشــكل والــلـــون ويــكــون لــديه احلــد
األدنى من القدرة عـلى صياغـة تكوين

سرحى. تشكيلى فى الفراغ ا
فـفـى لـوحــة جــوجــان (بـنــات بــريــتـون
يرقصن) جند البنـاء فى اللوحة عبارة
عن فـراغ يـضم فـى الـعـمق مــجـمـوعـة
أبــنــيــة مــتــواضـــعــة فى ألــوان داكــنــة
ومــنـســجــمــة وأشــجــاراً تـتــعــانق مع
األبنـيـة وخـلفـهن خط األفق وتـغـلـفهن
جمـيعـا سـماء صـافـية يـكـسوهـا ضوء
ذهبى مسـتمـد من الشـمس بيـنما فى
الـصـدارة جنـد ثالث فــتـيـات يـرقـصن
وهن مــتـــشــابــكــات األيـــدى فى حــالــة
حـركـة وتـتـابـع دائـرى مـوح بـاحلـركـة 

ــســتـــمــرة ونــقل احلـــركــة إلى جــرو ا
صغـيـر يـلعب أمـامـهن لـيحـدث إيـقـاعاً
يـز الفـتيات تشكـيالً متـوازناً ولـكى 
استخـدم أكثر من عـنصر تـمييـز منها
الـلــون الــداكن الــقــوى فى الــفــســتـان
وتـعـارض مـعه غـطـاء لـلـرأس وحـرمـلـة
بــــيــــضـــــاء نــــاصــــعــــة ولــــوّن األرض
بـاألصـفـر الـذهــبى وأشـرقت الـشـمس
عــلـى وجــوهـــهن فـــتـــألـــقت بـــراءتــهن.
وبـــــالـــــرغـم من الــــــلـــــون الـــــداكـن فى
ــريــلــة الـــتى تــعــكس فــســاتــيـــنــهن وا
الـوضع االجــتـمــاعى لــهن وأحـذيــتـهن
الـــتـى جتـــســــد مـــدى فــــقـــرهن إال أن
جوجـان صـنع مـنهن تـشـكـيالً طفـولـياً
رائـعــاً عن طــريق صــيــاغـة تــكــويــنـهن
الــعــفـوى والــبــرىء ووضـع لـكـل فــتـاة
وردة حــمــراء مـــزهــرة عـــلى صــدرهــا
لـيـنـتـصـر لـلــبـراءة والـعـفـويـة واحلـريـة
التى بـدت عـلى وجوه الـفـتيـات الثالث
ـقن كــفــراشــات مــلـونــة فى الالئى حــلـَّ
حقـول الـقـمح بـعـد حـصـادهـا وهـو ما
نألفه فى ريف مصر بعد كل حصاد.
والتعبـير عن الفراغ هـنا عمل إبداعى
ـــســـرح ذو بـــعـــدين أمــــا فى فـــراغ ا
فيـكـون ثالثى األبـعـاد ويـسـتـفـاد هـنا
من الفن الـتشـكيـلى فى كـيفـية حتـقيق
ــرئــيــة الــتــوازن بــوضع الــعــنــاصــر ا
بشكل مبتـكر يثير الـدهشة وال يتسلل
لل ويـستمـد حياته من احلـيوية منه ا
ــــرنــــة مع رقــــة وضع فى خــــطــــوطه ا
األلوان كـلـها عـنـاصر يـسـتفـيـد منـها
ــســـرحى لـــيــصــبـح مــؤثــراً ــنـــظــر ا ا
ــتــلـقـى الـذى يــســعـد ومـتــفــاعالً مع ا
بدع. دائما عندما تدهشه ابتكارات ا

اإلســـــــــكـــــــــافى
ملـكاً بـدأ على
الـــــــــقـــــــــومى..
لـــــــــقـــــــــاءات مع
أبــــــــــــــــــطـــــــــــــــــال

العرض..
ص 6

جـمـال يـاقـوت يكـتب عن
كـابـوس ســتـرنــدبـرج فى

عدية.. ص 20 ا

رأفـــــــــــــــــــــــــــــــت
الـــــــــدويــــــــرى
يــــــــــــــــبـــــــــــــــوح
بـــــأوجـــــاعه..
ص 7

صرى  التليفزيون ا
يضطهد برامج

سرح  ا
ص 4 الــــــــــــــــــدلـــــــــــــــــــيـل..

انتقام صياد السمك.. نص مسرحى صينى ترجمه عن اإلجنليزية
محمد السيد عيد..                                       صفحات 26:21

أحمد عبد الرازق
 أبـو الــعال يـقـدم روشـتـة
سرح.. إلصالح نوادى ا

ص 18                 

سرح» < محاضرة لـ بيتر بروك عن «صناعة ا
< نص مجهول ومفقود لـ جنيب سرور ينشر ألول مرة 
سرح السكندرى.. دراسة  حملمد السالمونى يتاذات فى ا < ا

< أجرأ حوار  مع الناقد الكبير فاروق عبدالقادر
< كــيف يــصــنـع عــبــدالــكـــر اخلــطــيــبى مـــســرحــاً من جــســـد اإلنــســان وفــكــره 

غرب د. يوسف الريحانى .. مقال يكتبه من ا
<  د. مـحـمـد الـسـيــد إسـمـاعـيل يـكـتب عن مـسـرحـيـة تـفـاحـة
 الــعم قــريــرة لــلــكــاتب الــلــيــبى الــبــوصــيــرى عــبــدالــله

حـكـايـات وأخـبـار من زمـان
فـى كـــــان يــــامـــــا كــــان.. 
            ص31:30

ـسرحى «أنت الـكى فى وضع اللـمسـات النـهائـية للـعرض ا > بـدأ اخملرج مـحمـد ا
ركـز الفنون بـالشباب ـسرح التابـعة  حر» لـلكاتب لـين الرمـلى الذى تقـدمه فرقة ا
سابقة السنوية للمسرح التى ينظمها اجمللس والريـاضة ببورسعيد للمشاركة فى ا
الـقومى للشبـاب ويشارك بالتـمثيل فى العرض: سـليمان رضوان مـجدى الشناوى

محمد فتحى عمر كمال ريهام متولى.

صبحى السيد

«بنات بريتون يرقصن» (1888) - زيت على كانفاس
للفنان الفرنسى جوجان 

< مقاس 71×92 سم < بول جوجان « 1903-1848»

أســقـــفــيــة شــبــرا اخلــيــمــة
هـرجانها الرابع تـستعد 
ص 5 عشر..              

فـــيــروس الـــواســـطــة وصل
إلى الفن والتقطناه..

 ص 8

ـــثالً إذا أردت أن تــــصـــبح 
موهوباً اقرأ..

ص 29                       

وكـان فى مـقدمـتـها سـهـير رمـزى مـشيـرة إسـماعـيل فـايزة فـؤاد نـاهد
جـبـر بـوسى راويـة عـاشـور لـيـلى عـلـوى إبـراهـيم عـبـد الـرازق وحـيد
سيف سـيد زيان حسن حسنى محمد جنم نبيل بدر رياض اخلولى

يرغنى ومحمد فريد. ضياء ا
قدمت الـفرقة عـروضهـا على مـسرح عـمر اخليـام (منـذ تأسـيسـها وحتى
طل عـلى النيل عام 1975) وهو مـسرح كان مـلحـقاً بفـندق عـمر اخليـام ا
ـسـرح عام 1975 بـالـزمـالك وكان يـسـتـخدم كـمـخـزن للـفـندق وقـد أزيل ا
عنـد البـدء فى بنـاء فـندق "مـاريوت" و قـد قدمت عـروض الفـرقة األخـيرة
عـلى مـسـرح "فـريـد األطـرش" (مـسـرح الـفن فـيـمـا بـعـد) بـحـديـقـة مـعـهـد

وسيقى العربية. ا
شارك فى تـقد عروض الـفرقة نخـبة من كبـار اخملرج وفى مـقدمتهم

نعم مدبولى جالل الشرقاوى. عبد الرحيم الزرقانى عبد ا
قدمت الـفرقة عبـر مسيـرتها عـدة نصوص مقـتبسـة من نصوص  أجـنبية

قام باقتباسها كل من حس عبد النبى ولين الرملى.
كمـا قدمت عدة نـصوص مؤلـفة لكل من د. رشـاد رشدى يوسف عـونى ماهر

ميالد إسماعيل العادلى سعد الدين وهبة نبيل بدران يسرى اإلبيارى. 

فى بـــدايـــة الــقـــرن الـــعـــشــريـن كــتـب مــحـــمـــد عـــبــده فـى الــوقـــائع
ـصـرية عن كـتب تطـبع أسـبوعـيـاً ويقـبل عـليـها الـعـامة عـلى ما ا
فـيـهـا من أغالط تـاريـخـيـة وألـفـاظ سـمـجـة وأوهـام وكـذب وكان
يـقـصـد بهـا سـيـر «الزيـر سـالم» و«أبى زيـد الـهاللى» و«سيف

بن ذى يزن».
ونصح الـشيخ اإلمـام قراءه بـأن يحثـوا أوالدهم علـى قراءة كتب

عتبرة مثل «مروج الذهب» و«تاريخ ابن خلدون». التاريخ ا
إنـهـا النـظـرة احملـافـظـة ذاتهـا الـتى تـبـنـاها سـامى حـنـا الـضـعيف
فى مـــقــاله الـــذى أعــادت نـــشــره «مـــســرحـــنــا» فـى عــددهـــا الــرابع
2007/8/6 والـذى كــان قــد نـشــر فى جــريـدة «الــعــنـايــة» بــتـاريخ 5
سـبــتــمــبـر 1924 أى بــعــد مـحــمــد عــبـده بــحــوالى ربع قــرن ولـكن
ـسرح.. غـير أن كـليـهمـا (عبده فيـما يـخص فن التـمثيل ودور ا
ـاذا يـقبل الـناس حنـا) وقع فى اخلـطأ ذاته فـلم يـسأال نـفـسيـهـما: 
عـلى هـذه الــنـوعــيـة من الـفــنـون (فـنــون الـســرد فى حـالـة مــحـمـد
ــا لـو عـبــده وفـنــون األداء فى حـالــة سـامـى حـنــا الـضــعـيف) ور
سأال نفسيهما هذا السؤال لفتحا باباً واسعاً لتأمل حال اجملتمع
ستوى االجتماعى وكذا الذائقة اجلمالية. صرى وقتها على ا ا
ــوار الــســيــاسى ــصــرى حــالــة من ا تــاريــخــيــًا انــتــابت اجملــتــمع ا
واالجتماعى والفنى مـنذ أواخر القرن التـاسع عشر حتديدًا منذ
سبـتمـبر 1881 ح صـرخ عرابى صـرخـته الشـهيـرة: «لـقد خـلقـنا
الــله أحــراراً». ولم يـــكن لــهــذه الــصــرخــة الـــعــرابــيــة أن تــتــردد فى
ـصـرى كـامًال مــرة واحـدة وفى وقت واحـد وآتت ربـوع اجملـتـمـع ا
أكــلــهــا شــيــئــًا فــشــيــئــًا فــظــهــرت الــصــحــافــة الــنــســائــيــة مــثالً فى
تسعينيات الـقرن التاسع عشر وأطلق قاسم أم أفكاره بعدها
ـرأة اجلـديدة ـرأة وا بـسنوات 1899 - 1900 فى كـتـابـيه حتـرير ا
ــصــريـون ثــورتــهم الــشــعــبــيـة كـمــا نــشــأت األحـزاب 1907 وثــار ا
األشــــهــــر 1919 وأُعـــــلن االســـــتـــــقالل - وإن كـــــان اســـــمــــيـــــًا - وولــــد
كن أن نـغفل من هذا السياق كتابى «فى الدستور 1923. كما ال 
الــشــعـر اجلــاهــلى» و«اإلسالم وأصــول احلـكـم» لـطه حــســ وعـلى
ــصـريـة - والــعـربـيـة عـبــد الـرازق وكـذلك إرهــاصـات الـســيـنـمـا ا

سلم فى العام نفسه. طبعاً - 1927 ونشأة جماعة اإلخوان ا
وفق هـذا الـســيـاق الـسـيــاسى واالجـتـمـاعى الــفـوّار والـقـلق وضع
ـا فى ـصـريـون أفـكـارهم كـافــة عـلى طـاولـة الـبـحث والـنـقـاش  ا
ــواطـــنــة ــفـــاهــيم الـــعــامـــة كــمـــفــهـــوم ا ذلك مـــنــظـــومــة الـــقــيـم وا
والــقــومــيــة والـــدين... إلخ وفى هــذا اجلـــدل واحلــوار االجــتــمــاعى
العـام تـبنـى فريق أفـكـاراً ليـبـراليـة عـلى ح واجـهه فـريق آخر
بــأفـكـار مـحـافـظــة.. ولم يـكن من سـاحـة لــلـنـزال سـوى الـدوريـات
الـصــحـفـيــة; وسـيـلــة الـتـواصل الــوحـيـدة تـقــريـبـاً والــتى اتـسـعت

لطرح كل الرؤى.
ـــفـــاهـــيم الـــتى كـــانـت مــحـل جـــدل واسع وحـــوار مـــســـتـــمــر ومن ا
مـفهوم الـفن عامـة وفن التـمثـيل على وجه اخلـصوص فـعلى ح
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ارتـدى حــنـا الــضـعــيف وآخـرون رداء احملــافــظـة وذم فن الــتـمــثـيل
ــسـرحـى كـمــا رأيــنــا فى مـقــاله الــذى أشــرنــا إلـيه ودور الـعــرض ا
آنـفا فقـد تبنى فـريق آخر رؤيـة ليبـراليـة مغايـرة ليس فى نفى
ذمة فحسب بل وإبراز مـدى أهمية وخطـورة فعل التمثيل فى ا

األخالق إيجابياً.
ومن أمـثــال هـؤالء الــشـاعــر قـسـطــنـدى بك داود الــذى كـتب فى
ـصـورة فى عـدد مـارس 1925 حتت عـنـوان مـجــلـة الـتـيـاتــرو ا

فعل التمثيل فى األخالق... يقول:
«إن للتمثـيل تأثيراً غريـباً فى األ فكم أخالق عجزت عن
ــدارس ـــســـارح نـــعم إن ا ـــدارس قــوّمـــتـــهــا ا تـــهـــذيــبـــهـــا ا
والـكــتب تــدلـنــا عـلـى وخـامــة الـعــاقــبـة لــلـجــانى مــثالً وقـد
ـثلة نـقرأ ذلك اليـوم وننـساه غـدًا أما إذا رأينـا اجلنـاية 
أمـــام أبــصــارنـــا فى كل أدوارهـــا ومــا لـــقــيه مـــقــتــرفـــهــا من
القـتل أو السجن جـزاء ما جـنت يده رسخ هـذا فى نفـوسنا
وكان له من عـظـيم الـوقع والتـأثـير مـا ال يزول مـن ذهنـنا
ــتـطى فـإذا حــدثـتــنـا الــنـفس األمــارة بـالــسـوء يــومـاً بـأن 
صــهــوه الــشــطط ونــركب مــ اخلــطــأ وذكــرنـا مــا كــان من
نــصـيـب مـرتــكب ذلك الـوزر وقــد فـعـل فى نـفــوسـنــا فـعل

ـتـنا عـلـيه فال غـلـو وال إغراق الـسحـر ثـنـانـا عمـا صـحت عـز
ــحـاكـمـهـا وقـضـاتـهــا ورجـالـهـا وسـجـونـهـا ال إذا قـلـنـا إن احلـكـومـة 
ـسـارح الــتى تـمـثل لـنـا تـردع الـنــفـوس الـشـريـرة عن غــيـهـا ردع ا
احلـوادث تـمــثـيالص ال ًحى أثـره مــنـا فـإذا عـاضــدت احلـكـومـة فـرق
ـا تفـعل ذلك ألنـها تـساعـدها فى مـهمـتهـا مسـاعدة قلَّ التـمثـيل فإ
نـظــيـرهــا.... فـعـلى احلــكـومــة والـشـعب أن يــكـونــا مـتـضــامـنـ فى
ـهـنة سـارح تـشجـيـعاً لـهم عـلى الـنهـوض بـهذه ا مـعاضـدة أربـاب ا
الـــشــــريــــفــــة إلى أرقـى درجـــات الــــكــــمــــال.. وقــــد قــــيل إن من فــــتح
سرح تـمام االنـطباق ... مـدرسة أغلق سـجنـاً وينطـبق هذا عـلى ا

فإذا صادف التمثيل تشجيعاً من احلكومة والشعب زاد رقياً».
ولم تـكن الـدعوة الـتى دعـاها الـشاعـر قـسطـنـدى داود حول إعـانة
ــنـــال فــقــد كــان مـــشــروع إعــانــة مــهــنــة الـــتــمــثــيـل حــلــمــًا بـــعــيــد ا
الـــتـــمــثـــيـل فى مـــصــر واقـــعـــاً اخـــتــلـف مـــنــاصـــروه فى كـــيـــفـــيــة
تنـفـيـذه.. فـقـد انـعـقـدت جلـنـة الـتـمـثـيل االسـتـشـاريـة الـتـابـعة

لوزارة األشـغال الـعمومـية مسـاء اخلميس 22 يـناير 1925
ـجلـة التيـاترو يـكتب فى وهاهـو حسـ سعـيد الـكاتب 
فـبـراير 1925  حتت عـنـوان: «مـشـروع إعـانـة الـتـمـثـيل
فـى مــصـــر... اخلـــطـــأ فى الـــتـــنـــفـــيـــذ..» يــقـــول: «شـــرعت
ــصــريــة فـى أن تــقف من الــفــنــون اجلــمــيــلــة احلــكــومــة ا

مـــوقف أعـــرق األ فـى احلــضـــارة والـــتـــمـــدن وبـــدأت تـــشـــعــر
ـــد يــد شــعـــورًا حــقـــيــقـــيـــًا أن الــواجب الـــقــومـى يــقـــضى عـــلــيـــهــا 
ــســاعــدة إلـى الــذين عــمــلــوا ويـــعــمــلــون عــلى نـــصــرة الــتــمــثــيل ا
والــعـنــايـة به وإنــهـاضه مـن الـهــوة الـســحـيــقـة الــتى تـخــبط فـيــهـا
ردحـاً مـن الـزمن فى هـذه الـبالد. وقـد يــكـون قـيـام احلـكـومـة بـهـذا
العمل خـطوة واسعـة نحـو حتقيق أمـانى البالد ونحـو الغرض
ــظــهـر األصــلى من نــهــضــتــهـا احلــديــثــة وظــهـورهــا بــ األ 

الرغبة فى إعادة ماضى مجدها وحضارتها».
وقــد كـــان مـــشــروع احلـــكــومـــة يــرفـض إعــانـــة الــتـــمـــثــيل
الكـوميدى وهـو اخلطأ الذى نـاقشه حسـ سعيد فى
شروع أن قال وكانت حـجة القائم على ا هذا ا
التمثيل الـكوميدى يجد رواجاً من اجلمهور وال
يــحـتــاج إلعــانـة... يــقــول حـســ ســعـيــد: «فــلـو
ـبــدأ إقـبــال اجلــمـهــور عـلى أخــذت الــلـجــان 
الـتــمـثــيل الـهــزلى فـتــكـون قـد نــسـيت أن
هـذا لــيس مـعـنـاه إقـبــال اجلـمـهـور عـلى
.... ولـــــهــــــذا فـــــمـن أوجب ـــــمــــــثـــــلــــــ ا
واجــبــاتــنــا أن نـــلــفت نــظــر احلــكــومــة
إلى احلــــقــــائـق الــــتى ذكـــــرنــــاهــــا لــــئال
تـضـيع الـفـائـدة الـتى تـرجـوهـا الـبالد
من وراء مجهود حكـومتها ونهضتها

ساعدة التمثيل.  احلديثة 

من فتح مسرحاً أغلق سجناً

السيدة روزاليوسف فى الفصل األخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

سرحية    متابعات نقدية للعروض  ا
صفحات من 17:9

فى يـــوم ..
فى شهر 

30  <
سـبــتـمـبـر
 1912 تــــــــــــــوفـى
يعـقـوب صـنوع –
صرى  –فى باريس ـسرح ا رائد ا
. دة عام عن  74عامًا بعد مرض 
>  10 مــــــارس  1920 الـــــــعــــــرض األول
ألوبـريت "الـعـشـرة الـطـيـبـة" أحلان

ســيـد درويش
وإخــــــــــــــــــــــــــــــــراج

عزيز عيد.
>  10مــــــــــــارس
 1923 أول
عــرض لـفــرقـة
رمـــــــــــــســــــــــــيـس
ـــــســــــرحــــــيـــــة ا
لـــــــــــــــــــروايــــــــــــــــــة
اجملــــــــــــــــنـــــــــــــــون.
وتــــــــــــــكــــــــــــــونـت
الـــــفــــــرقـــــة من
يــــــــــــــــــــــــــــــــوســـف
وهــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــى

وعــزيــز عــيــد وفــاطـمــة الــيــوسف
وحـــــــســـــــ ريــــــاض وأحـــــــمـــــــد عالم
ومـــخـــتـــار عـــثـــمـــان وحـــسن فـــايق
واســـــــتــــــــفــــــــان روســـــــتـى وفــــــــتـــــــوح
نـشـاطى وفـاطـمـة رشـدى وزيـنب

صدقى وأمينة رزق.
>  1933 فـى هـذه الـســنـة تــظـهـر أول
رواية لـتوفـيق احلكـيم وهى "عودة
الـــروح" وأول مــــســـرحــــيــــة له وهى

"أهل الكهف".
>  1934يـــــكـــــتب "تـــــوفـــــيـق احلـــــكـــــيم"
مــســرحــيــة "شــهــرزاد" ويــنــشــر طه

حس رواية "دعاء الكروان".
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< يسرى حسان
ـارس نفس من أجـلـهـا عـليـه أن يؤديـهـا.. أمـا أن 
ــسـرح الــتــجــارى الــهـابط ــارسه ا الــدور الــذى 
والذى كاد يـندثر اآلن فـهذا ما يـنحرف به عن دوره

سرح على طول اخلط. األساسى ويجعله ضد ا
وأنــا راضى ذمــة الــدكــتــور أشــرف زكى رئــيس
مـسـرح الدولـة وهـو رجل فـنان ومـثـقف وأسـتاذ
ـيـة التى ـسـرح لطالبه فـى األكاد ُيـعـلم فنـون ا
هى للفنون.. هل ينتمى عرض «روايح» ألى نوع
ــسـرح.. هل هـنـاك نص .. هل هـنـاك من أنـواع ا

تمثيل .. هل هناك إخراج?
أعـــرف أن أشـــرف زكى يـــســـعى إلجنــاح مـــســرح
الـدولـة وإعادة جـمـهوره إلـيه كـما يـسـعى إلحداث
نــوع من الــتــوازن بــ الــعــروض الــتى يــقــدمــهـا
ويسعى كذلك إلى محـو السمعة السـيئة التى لهذا
ـسـرح من أنه يــضـرب فى الـفـراغ ويــنـغـلق عـلى ا
ـقعرة ذاته وال يتـوجه سوى ألصـحاب النـظارات ا
.. كل هذا جـميل ومـفهوم وواضح ويـشكـر عليه ...
لــكن الــرغــبـــة فى الــتــوازن ال يــجب أن تــؤدى إلى
االنــزالق .. والـرغـبـة فى اجلـمـاهـيـريـة  ال يـجب أن

تؤدى إلى التسطيح والسذاجة.
فلـيـرقص مـسـرح الـدولة عـلى كـيـفه لـيس لـديـنا

الــدولـة يــا جــمـاعــة عـلى رأى الــفــنـان الــصـديق
أشرف زكى.

ـر احلـاصل أنــنى لم أشـاهـد ســوى مـجـمــوعـة 
راقصة وحدوتة ساذجة - لن أقول تافهة حتى ال
يـعتـبـرها الـبـعض إسـاءة أدب منى- فال نص وال

ا رقص × رقص . تمثيل وال إخراج .. إ
ا العـرض حقـق إيرادات غـير مـسبـوقة .. ور
تــكــون غـــيــر مــلـــحــوقــة .. إذن ســتـــظن أنــنــا
أصـبـحـنـا فى «مزنق» ولـن نسـتـطـيع أن نـفتح
فمنا بكلمـة واحدة فهو بسم الله ما شاء الله
شــغــال زى الــفل وضــارب - مش مــهم ضـارب
سرح إيه - ولن يستطيع أحد أن يوجه لوماً 
الــدولــة أو يــتــهـــمه بــالــفــشل.. عــايــزين إيه ?
جـمهـور وجبـنا .. جنـوم وتعـاقدنـا .. إيرادات

وحققنا!
ال أحـد  بـالـطـبع  يـكـره أن تـكـون مـسـارح الـدولـة
كـامـلـة العـدد وال أحـد يـريـد لـهـا  أن تـكـون كـئـيـبة
ومـتـجـهـمـة وتـتـوجه إلى الـنـخـبـة فقـط لـكنـنـا فى
الـوقت نفـسه ال نـريد لـهـا أن تهـبط إلى  هـذا الدرك
األسـفل من الـفن بـحجـة حتـقـيق إيرادات .. فـهـناك
ـسـرح الـدولة عـلـيه أن يـلـعبه.. ومـهـمـة أنشئ دور 

لــيس بــيــنى وبـــ الــســيــدة فــيــفى عــبــده أيــة
«حزازيـات» .. ودعك من صـحة الـلغـة وال تقل لى
إنـهـا «حـســاسـيـات» ولـيــست «حـزازيـات» ألنـنى
ســأفــحــمك بــأن الــبالغــة هى «مــطــابــقـة الــكالم
قتضى احلال» .. ومع السيدة فيفى عبده تكون
«حزازيات» هى األكثـر بالغة .. وعليـه - وبالعند
فيك - أقول ليس بينى وبينها أية حساسيات!!
ـشـاهـدة عـرض «روايح» الـذى تـقدمه وقـد ذهـبت 
فيفى عبـده على مسرح فاطـمة رشدى تبع مسرح
الــدولـــة ورغم كل الــتـــحــذيــرات واآلراء شــديــدة
السـلبـية فى العـرض.. ذهبت ولـيس فى نفـسيتى
ـا أى شئ ضــدهـا يـدفــعـنـى لـلـتــربص بــهـا  وإ
ذهــبـت كــيــوم ولــدتــنى أمى - ال تــفــهــمــنى غــلط
أرجـوك- ذهـبت أبيـض تمـامـاً من نـاحيـتـها ومن
نــاحــيــة مــســرح الــدولـــة طــبــعــًا .. وقــلت إن من
حدثونى عن سوء العـرض مغرضون وحاقدون ..
ـا شـاهـدت عـرضـاً مسـرحـيـاً بـحق وحـقيق.. ور
لـيه أل.. « يحـيى الـعـظام وهى رمـيم» .. نـسيت كل
شىء .. طــريــقــة فــيــفى فى الــتــمــثــيل وســوابق
ؤلف الـتى ال تبشـر بأى خيـر وقلت إن األمر مع ا
مـسـرح الدولـة البـد أن يكـون مـختـلـفًا.. دا مـسرح

ysry_hassan@yahoo.com

شئ عنده سوى الـقيمة.. فـليرقص ما شاء له أن
ـــهم مـــا مـــوقع هـــذا الـــرقص من فن يـــرقص وا
ا الذى يعيبه أن سرح.. الرقص ال يعيـبه .. إ ا
يـكـون مقـصـودًا لذاته.. ولـتـحقـيق رغـبة راقـصة
كن لألستاذة معتزلة فى أن تقول « أنا أهو» .. 
فـيــفى عــبـده أن حتــقق كل مـا تــرغب فــيه ولـكن
كن ألشرف زكى - بعيدًا عن مسرح الدولة .. و
الــذى أقـدر تــمــامـًا حــسن نـيــته - أن يــسـتــعـ
عتزالت منهن والالتى مازلن على بالراقصات ا
قيـد الرقص.. بـشرط أن يوظـفهن فى خـدمة الفن
ال فى خـدمـة «الـهـز».. ال أحــد يـكـره الـهـز.. ولـكن
لـلـهـز أمـاكنـه التـى يقـصـدهـا طـالـبـو الـفـرفـشة..
ـسـرح الـدولة أن يـكـون واحداً من ونـحن نـربأ 
هـــذه األمــاكـن خــاصـــة وأن عــلـى رأسه فــنـــانــًا
ية ـسرح لطالب األكـاد محـترمـًا ..ُيعلم فـنون ا

التى هى للفنون!!!

MASRAHONAالسنة األولى ــ العدد السادس
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وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

MASRAHONA 32 صفحـــة 
الثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيه
32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجيهزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

االثن 2007/8/20

يرقص .. مسرح الدولة

كـتـاب ونادًيـا لألدب وآخـر لـلـمرأة وقـاعـة لـلـتدريب ومـكـتـبة
لــلـكـبــار تـضم أكــثـر من  10 آالف كـتــاب... وبـلــغت الـتـكــلـفـة
اإلجمالية لعمليات الترميم والتأثيث حوالى  6,5 مليون جنيه.
ـاضـيـة بـعـدة وإذا كـانت دمـيـاط قــد حـظـيت خالل الـشــهـور ا
صـروح ثقافية جديدة منها قـصر ثقافة دمياط اجلديدة وقصر
فـارسكور وقـصر الزرقـا وكان آخرهـا قصر ثـقافة دمـياط فإن
هـناك  20 مـوقـعًا ثـقـافـًيـا جديـًدا تـسـتعـد لـدخـول اخلـدمة هى
ــنــصــورة والــسـويس األخــرى فى ســوهـاج وبــنى ســويف وا
وأسـوان وغيرها من احملافظات لتكتمل منظومة العمل الثقافى
ارسون ـواطنـون أماكن حـضاريـة الئقـة  فى األقـاليم ويـجد ا
فـيـهـا أنــشـطـتــهم الـثـقــافـيـة الـتـى ال تـعـد نـوعــًا من الـتـرف بل
ضـرورة لبناء مواطن أكثر رقًيا وحتضًرا يسهم بدوره فى بناء

وطن نتمناه جميًعا.

مسرح الدولة..يرقص!!

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

ثل حرم نفسه متعة االكتشاف عادل إمام 

أسبوعية  ـ السنة األولى ـ  العدد السادس ـ 

    فى يوم  
 فى شهر .. سبعة

اخملـرج عـبـد الـرحمـن الـشافـعى يـواجه
أزمـة كـبـيـرة بـســبب عـدم وجـود مـسـرح
السـتضافة العـرض اجلديد الذى يجرى
بروڤـاته حـالـياً بـاسم «تـغـريـبة مـصـرية»
لــلـكـاتب أبــو الـعال الـسالمــونى وتـنـتـجه
فرقة السامر بهيئة قصور الثقافة وكان
ـقرر تقـد العـرض خالل رمضان من ا
القـادم بـطولـة أحـمد مـاهر ومـاجـد منـير
وعـدد من فنانى السامر ديكور صبحى
الــــــســــــيــــــد وأحلــــــان أحــــــمــــــد خــــــلف

واستعراضات أحمد يونس.

دير اجلديد لصندوق د. أحـمد مجاهد ا
الـتـنـميـة الـثـقـافيـة اسـتـلم مهـام مـنـصبه
راجعة اضى ويقـوم حاليـا  األسـبوع ا
جـــمــيع مـــلــفـــات أنــشـــطــة الـــصــنــدوق
لدراسـتهـا ووضع تصـور لطـبيـعة برامج
عـملـه خالل الفـتـرة الـقـادمـة د. مـجـاهد
طلب مـن الصحفي منـحه مهلة أسبوعًا
ـتعلقـة بخطة واحداً لـلرد على أسـئلتهم ا
عـمـله مـجـاهـد أمـامه خـطـة عـمل شـاقـة
اســـتــعــدادا لـــلــمــهـــرجــان الــتـــجــريــبى

واحتفاالت شهر رمضان.

يرقص .. مسرح الدولةيرقص .. مسرح الدولةيرقص .. مسرح الدولةيرقص .. مسرح الدولةيرقص .. مسرح الدولةيرقص .. مسرح الدولةيرقص .. مسرح الدولةيرقص .. مسرح الدولةيرقص .. مسرح الدولةيرقص .. مسرح الدولة
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د. أشـرف زكى رئيس البـيت الفنى
لـلمسـرح أكد سعـادته بعـد حتقيق
الــعــروض الــتـى يــقــدمــهــا مــســرح
الــدولـــة حــالـــيــاً إليـــرادات كــبـــيــرة
ـقارنـة بالـسنـوات السـابقـة حيث با
يـــبـــلغ مــــتـــوسط اإليــــراد الـــيـــومى
لـلـعروض 20 ألف جـنـيه وإن كان
د. أشـرف زكى قـد رفض الـتـعـلـيق
عــلـى مـســتــوى هــذه الــعــروض من

حيث قيمتها الفنية.

مـجلس الوزراء وفاروق حسنى وزير الـثقافة ود. حا اجلبلى
وزيـر الصـحـة وعبـد الـسالم احملـجوب وزيـر الـتنـمـية احملـلـية
غـربى وزير اإلسكان وفـايزة أبوالـنجا وزيـر التعاون وأحـمد ا
ـائـيـة ود. ــوارد ا الـدولى ود. مــحـمـود أبـوزيــد وزيـر الـرى وا
مـحمـد فتـحى البـرادعى محـافظ دميـاط والفـنان د. أحـمد نوار
رئـيس هيئة قصور الثقافة بـافتتاح هذا الصرح الثقافى الذى

بدا شامًخا ومتألًقا وباعًثا على الفرح احلقيقى.
وهـذا القـصـر - كمـا يقـول الـشاعـر مـصطـفى الـسعـدنى رئيس
إقليم شرق الدلتا الثقافى  – يضم مسرًحا كبيًرا مزوًدا بأحدث

التقنيات ووسائل التأم ضد احلريق ويتسع لـ  480 مقعًدا.
كـما يضم القصر مسـرًحا صيفًيا يتسع لـ  115مـقعًدا وقاعة
ـعلومات يحتوى مـعارض للفن التشـكيلى ونادًيا لتـكنولوجيا ا
 12جـهـاز كـمـبيـوتـر ومـكـتـبـة لألطـفـال تضـم حوالى  5 آالف

عـشـر سـنـوات كـامـلــة عـاشـتـهـا دمـيـاط بــدون قـصـر لـلـثـقـافـة
ألون ـئـات من كتـابـها وأدبـائـها وفـنـانيـهـا الذين  يـستـوعب ا

الدنيا كتابة وإبداًعا وفنا.
كان القصر الذى أنشئ عام  1964قد أغلق للترميم منذ عشر
سـنـوات وواجـهتـه خالل تلـك السـنـوات مـشـاكل عـديـدة حالت
ـا يـلـعبه هـذا الـقـصر من دون إتـمام عـمـلـية الـتـرمـيم.. ونـظًرا 
أدوار ثـقافيـة مهمـة فقد قـرر الفـنان د. أحمـد نوار رئيس هـيئة
ـجرد تولى رئاسة الـهيئة إنهـاء كافة مشاكله قـصور الثقافة 
واإلسـراع بتـرميـمه وافتـتاحه.... وقـام بزيارتـه عدة مرات وفى
خالل  18شـــهـــًرا كـــان كـل شىء قـــد  وحتــــولت اخلـــرابـــة
ــوجـودة فى قــلب دمــيــاط إلى صــرح ثـقــافى مــزود بــأحـدث ا
ـاضى أعلن عن عودة الـتقنـيات التـكنـولوجيـة وظهر الـثالثاء ا
الـروح إلى ثـقـافـة دمـيـاط عـنـدمـا قـام د. أحـمـد نـظـيف رئـيس

عودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياطعودة الروح... إلى دمياط
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د. نظيف وفاروق حسنى ود. البرادعى ود. نوار يشاهدون الصرح  الثقافى اجلديدمسرح دمياط بعد التجديد

سرح وهبة شرط القبول فى معهد ا الواسطة وليس ا
ثل حرم نفسه متعة االكتشاف ثل حرم نفسه متعة االكتشافعادل إمام  ثل حرم نفسه متعة االكتشافعادل إمام  ثل حرم نفسه متعة االكتشافعادل إمام  ثل حرم نفسه متعة االكتشافعادل إمام  عادل إمام  التليفزيون

صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

التليفزيون
صرى يضطهد ا
سرح برامج ا

ــســرحـــيــة اجلــديــدة فى أول عـــروضه ا
وسم يقدم قطاع الفـنون الشعبية لهـذا ا
واالســتــعـراضــيــة حــالــيــاً عــلى مــسـرح
محـمد عبد الوهاب باإلسكندرية العرض
ــــســــرحى «فـى يــــوم .. فى شــــهــــر .. ا
ســبـعــة» عن نص «بــيـرجــيـنـت» لـهــنـريك
إبـسن وكـتابـة سـعـيـد حـجـاج واألشـعار
لسـعـيـد الفـرمـاوى وأحلـان محـمـد بـاهر
وديــكـور مـحــمـد هـاشم واســتـعـراضـات
حـسن إبراهيم واإلخراج حملسن حلمى.
يـقول خـالـد جالل «رئيس قـطـاع الفـنون
ـسـرحـيـة سـوف تـنتـقل الشـعـبـيـة»: إن ا
بعـد انـتهـاء عروضـهـا باإلسـكنـدرية إلى
مـسرح البـالون بالـعجـوزة بداية من أول

قبل. سبتمبر ا
ــســرحـيــة بــطـولــة وغــنـاء ا

أحـمد إبراهـيم ونيرة
عــارف وعــبــدالــله
حفنى وتقدم فى
قـــالب غـــنـــائى
استعراضى.

رف
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رة 
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>

سرح وهبة شرط القبول فى معهد ا سرحالواسطة وليس ا وهبة شرط القبول فى معهد ا سرحالواسطة وليس ا وهبة شرط القبول فى معهد ا سرحالواسطة وليس ا وهبة شرط القبول فى معهد ا سرحالواسطة وليس ا وهبة شرط القبول فى معهد ا الواسطة وليس ا
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