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مجرد بروفة

 يسرى حسان
أو احلــرق أو حـــتى الــشـــنق.. عــاقـــبــنى..

عاقب!!
زيـد من اإلثارة الـغريب أن «عـبقـرينـو» - 
والتأثير - أعلن أن النجار الذى سيصمم
ديكورات مسـرحيته سيرد بـهذا التصميم
على «السفهاء» الـذين اتهموه بأنه مجرد
جنــــار.. وقـــد اعــــتـــبـــرت نــــفـــسـى ضـــمن
الـسفـهاء.. مش مـشكـلة.. وانـتظرت رغم
أن «سفـاهتى بتـوجعنى» مـا ستسـفر عنه
شواكـيش الـنـجـارين ومسـامـيـرهم لـكنى
حــتى اآلن لـم أســمع ســوى تـــصــريــحــات
و«تهويش» وأعترف أن هدومى غرقت فى
الـعــرق خـوفــاً ورعـبــاً وهــلـعــاً من أن يـفى
«عـبـقــريـنـو» أفـنـدى بـوعـده ووعـيـده ويـرد
عــلـيــنـا هــو وجنــاره ويـقــدمـا لــنـا حتــفـة
ــــواسم الــــســــابــــقــــة ــــوسم احلــــالـى وا ا
والالحقة.. لكن شـيئاً لم يحدث ومازلت

غارقاً فى عرقى حتى اآلن.
وأنت إذا رجعت بذاكرتك قليالً إلى الوراء
فـسـوف تـتـذكـر «عـبـقـريـنـو» عـنـدمـا أقـدم
ـــســـرحـــيـــات وظل عـــلـى إخـــراج إحــدى ا

جـمـيـعـاً نـدرك أن صـاحـبـنـا مـخرج عـلى
ـــا لــهـــذا الـــســـبب حــاول بـــاب الـــله ور
االحـتمـاء فى هـذه الـتـصريـحـات الـنـارية
ـارس فــعالً مـســرحـيــاً مـســبـقـاً ــا  وكـأ
لــلـتـأثـيــر عـلى أولـئك الــذين ال يـعـرفـون

حجمه احلقيقى.
األسـتاذ «عـبـقـريـنـو» والـذى يبـدو أنه فى
كل مـرة يـصـرح فـيهـا كـان يـتـعـاطى شـيـئاً
لزوم التسخـ واإلحماء أعلن بجرأة لم
ـرحـوم «هـتـلـر» ذات نـفـسه أن ـتـلـكـهـا ا
مــســرحــيــتـه إذا فــشـلـت فــســوف يــعــتـزل
اإلخــراج.. وكــأن الــرجل أخــرج لـنــا روائع
مـسـرحـيـة مـن قـبل وبـالـتــالى عـلـيـنـا أن
نراهن عليه ونصدقه ونحصل على تفرغ
ـساحة من إدارة التـفرغ الـتى فى ميدان ا
بـالـدقـى وال نـفـعـل شـيـئــاً سـوى انــتـظـار
قنبـلته واضع (إيـدنا على قلـبنا) خوفاً
من أن تـطـلع فـشـنك فـيـعـاقـبـنـا ويـعـاقب

نفسه باالعتزال..
أنــا عن نـفــسى أتـمــنى أن يـعــاقـبـنى - إذا
اعتبرنا اعـتزاله عقاباً - ومسـتعد للجلد
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لــو كــان هـــنــاك فى الـــقــانــون مـــحــضــر
إلزعـاج الــقـراء لـوجب حتــريـره فـوراً ضـد
هــــــذا اخملــــــرج الــــــذى صــــــدع رءوســــــنــــــا
بـتـصـريـحــاته الـتى مـا أنـزل الـله بـهـا من
سـلطـان - ليـس «سلـطان» الـذى فى بالك
طـبـعـاً - حـول مـسـرحـيتـه اجلـديدة الـتى
ــسـرحــيــ وكل من تُــسـول له ســتُــدخل ا
ـسـرح إلى اجلـحـور نـفـسه احلـديث عن ا
ـاذا? ألن هذه أو الـكـهـوف أو الـظـلـمـات.. 
ـسـرحـيـة الـتى جتـرى بـروفـاتـهـا حـالـيـاً ا
كـمـا قـال األسـتـاذ «عـبــقـريـنـو» سـتـحـدث
صرى سرح ا انقالباً ليس على مـستوى ا
ـا - ويـالــلـهـول - أو الــعـربى فـحــسب وإ
ى.. استر يارب! سرح العا على مستوى ا
ـا كـنـا نقـبل هـذا الـكالم مـن مخـرج له ر
تــــاريخ مــــشـــرف وكـــبــــيـــر مــــثل ســــمـــيـــر
الـعصـفـورى أو سـعـد أردش أو أحـمـد عـبد
احللـيم أو جالل الشـرقاوى أو سواهم من
أساط اإلخراج فى بالدنـا وننتظر على
أحـرّ من جـمـر - بالش سيـرة اجلـمـر - ما
ســوف يــتــمــخـض عــنه أحــدهـم لــكــنــنــا

 اإليقاع اللونى  فى لوحات فاروق حسنى

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

«يبـعبع» بتصـريحات من نفس الـعينة ثم
ـاذا تـوقف.. تـوقـف كل شىء.. وأقـول لك 
األمـر بـبـسـاطــة أنه لم يـسـتـطع أن «يـلم»
ــســرحـيــته رأســا من نــفــسه ولم يــعــرف 

قدم فانصرف إلى حال سبيله.
نـفس األمر سـيـتكـرر مع مسـرحيـته التى
يــــعـــــمـل عــــلـــــيـــــهــــا اآلن ولـن «تــــنـــــفع»
تــصـــريـــحـــاته ولن «تـــشـــفع» فى ظـــهــور
ـســرحـيـة إلى الـنــور وإن كـنت أتـمـنى أن ا
تظهر لـسبب األول أن هنـاك مجموعة
ـمـثـلـ الــشـبـان تـعـمل مـعه رائــعـة من ا
كــــنت أتــــمــــنـى أن أشـــاهــــدهـم فى عــــمل
مسرحى. والثانى حتى أعرف كيف سيرد
هــو والــنــجــار تــبــعه عــلى الــســفـهــاء من
ـــؤشـــرات تـــؤكـــد أن أمـــثــــالى.. لـــكن كل ا
الــرجـل فى «الــطــراوة» وأنه يــكــتــفى من
ـــســـرح بــالـــتـــصــريـــحـــات ومن احلـــيــاة ا

بالغيبوبة!!

د. هانى أبو احلسن
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اللوحة للفنان : فاروق حسنى
فاروق حسنى فى مرسمه
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يـشكل اإليقاع عنـصر القبـول أو الرفض عند الذوق
ــتـــلـــقى لــفـــكــرة مـن األفــكـــار أو صــورة من الـــصــور ا
مـتـوافـقــاً مع إيـقـاع األسـلـوب أو الـشـكل الـفـنى الـذى
يـكـون بدوره نـظامـاً زمنـيـاً متـدفقـاً وفق خـطة بـنائـية
جـمـالـية مـحـكـمـة فى الزمـان ( فـنـون الـسمع) أو فى
ـكـان (فـنـون الـرؤيـة والتـشـكـيـل) أو فـيهـمـا مـعـاً فى ا
حـالـة من احلـضـور إرسـاالً واسـتـقـباالً فـى آن وزمان
ـسـرح) . وهـذا ال يـعـنى أن االرجتـال خال من (فن ا
اإليــقـــاع عــلى أســاس أنه يـــعــنى حــريــة الـــتــنــقل وفق
خـــيــال الــفـــنــان وثــقـــافــته الـــعــريــضـــة بــحــيـث يــغــطى
موضوعاً أو موقفاً بشكل ما يكون مالئماًَ ومقبوالً 
ولــكن دون الـتــزام خـطـة بــنـائـيــة أو إيـقــاعـيـة ســابـقـة
عــلى األداء . ويـــتم خالل حـــريـــة الــتـــنــقـل الــلـــحــظى
لـلفنـان مصـوراً كان أم مؤديـاً عبر اإليـقاعـات والقيم

البنائية اجلمالية .
واإليــقـاع تــقــسـيم لــلــفـراغ اجلــمــالى فى الــزمن وهـو
سافة تقـسيم الفضاء اجلـمالى فى الكتلة (تـقسيم ا
ـكـانـيـة لـكـتـلـة أو حـركـة أو أكـثـر) وهـذا كـله مـتـمـثل ا

فى لوحات فاروق حسنى التشكيلية .
فــالــبـنــيــة اإليـقــاعــيـة مــاثــلـة فــيــمـا بــ عــزف ألـوانه
ـــتـــأمــــلـــيـــهـــا وعــــزوفـــهـــا  وبــــ احـــتـــفـــاء األلــــوان 
تأمل بها ; يتشكل وعاء التلقى ويتفاعل واالحتفاء ا
محتواه التشكيلى تفاعالً جدلياً  ب ثنائيات اللون
وثنـائيات التكوين  بـ ثنائيات اجلمـالية والتشويه
ثـــنــائــيـــات الــتـــمــاثل والـــتــقــابـل  وثــنــائـــيــات الــتـــبــاين
والتـظـلـيل  الـتـفـعـيل الـلونـى والتـذيـيل  بـ الـتـنـافر
واالنسجام والتمايز والتباعد  فتتكشف خصوصية
الصياغة اللونيـة  ويتمايز التوليف اللونى  ويتوالد
الـتـنــوع عـبـر مــسـتـويــات الـتـكــرار  وتـتـوازى تــقـنـيـات
القطع والـوصل التلـوينى فى حوار الثـقافات الـلونية
ما بـ تداخل وتـخلص لـونى  ال يرقى إلى مـستوى
صـراع الثـنـائيـات  عـلى حيـازة أحـد طرفى الـتـكوين
ـتـجـاور  فـيـما الـلـونى عـلى حـيـازة الـتكـوين الـلـونى ا
يـــقــتــرب مـن حــدود الـــصــراع الــدرامـى الــقـــائم عــلى
مقاومة هـوية لونيـة لهوية لونـية مقابـلة لها  وبذلك
تتحقق سلطة اإليقاع التشكيلى على اللوحة دون أن
يــســقط قــنـاع الــفــنــان  فـيــنــكــشف دوره فى تــخــلـيق
ــكّـن احلــاسـة ــا  احلــدث الــتــشــكــيــلى الــدرامى ; 
ــتــلــقى لــلــعــمل اإلبــداعى - من اجلــمــالــيــة - عــنـد ا
عرفية اإلمساك باللحظة الشعورية عبر اإلحاالت ا

ـتـعـارضـة إلى ذاكرته الـتى تـردّهـا وحـدة الثـنـائـيات ا
الـبصريـة  على جنـاح اإلمتاع أو الـلذة  فيـحتضـنها
لء ذراعى التأمل  محـلالً للعالقات اللونية وعيه 
ولـلـتـكـويـنـات اإليـقـاعـيـة  ولـطـبـيعـة قـبـول طـرفى كل
ثنائية من الثنـائيات التى سكنت فى فضاء اللوحة 
بــوصـفــهـا جــزءاً من مــكـونــاتـهــا الـتـى ال تـنــفـصل عن
ذلك الفضـاء  أو مكونـاً خارجياً مـكّن لنفـسه موقعاً
جـمـالـيـاً عــلى سـطح ذلك الـفـضــاء ; فـبـذلك الـتـأمل
ـؤول وحده تُمـكّن اللوحـة قارءها فـسّر أو ا احمللل ا

عرفة. من نفسها فيتمكن من إنتاج ا
دون فـهم السمـات الدرامـية لـثنائـيات فـاروق حسنى
الـلـونيـة والتـكـوينـية واإليـقـاعيـة  لن تـمكّن لـوحة من
لــوحــات مـعــرضه اجلـديــد - بــدأ عـشــيـة رحــيل عـام
  2007 – قارءها من نفسها  ومن ثم يكتفى منها

بـالـلـذة الـبـصـريـة واقـفـاً عـنـد تـأمل ثـنـائـيـة اسـتـجـابة
فرشاته أللـوانه واستـجابة ألـوانه لفرشـاته  أو عند
تأمل طبيعـة استجابة ألوانه وفرشاته إلرادة اإلبداع
عـــنــده خـــيـــاالً وتـــخـــيــيـالً . فــأيـــهـــمـــا خـــضع لـــآلخــر
الــفــرشــاة لأللــوان أم األلـــوان لــلــفــرشــاة أم كالهــمــا

خضع إلبداعه .
على أن عـملـية الـتلـقى فى احلالـت ال تـرحل خالـية
الـوفـاض سـواء تـوقفت عـنـد االسـتـمتـاع بـإرادة هـوية
الـلـون  وقــدرتـهـا عـلى فــرض سـلـطـانــهـا عـلى سـطح
ت الـلــوحـة أو تـخـلــقت من بـ أحـشــاء فـضـائه  و
فى حضنه أو فى كنفه  فتجاوزت حدود االستمتاع
بـإرادة الـلـون وجمـالـيـاته وإيـقـاعه  إلى إدراك إيـقاع
ـسار احلـوارية الـفكـر التـلويـنى عـبر الـوقع الـصوتى 
الـلــونـيـة بــأطـيـافــهـا  عـلـى طـريق الـبــنـيـة الــتـكـويــنـيـة

لأللــــوان  وصـــــوالً إلى دالالت الــــنـص الــــبــــصــــرى .
واضـعـاً نصب عـيـنيه جـدلـية الـفعـل التـشكـيـلى وفعل
الـتلقى الـتشكـيلى مـتسائالً  عـلى النحـو الذى يروق
ـندهـشـة أمـام لـوحة لصـيـاغـة فـنـان كبـيـر ومـكـانـته ا
لــفــنـان فـى حـجم فــاروق حــسـنى ومــكــانـتـه فى عـالم

التشكيل . 
تــلك الــدهــشـة الــتـى تـدعــو ذلـك الـنــاقــد الــفــنى إلى
التساؤل : هل اإلبصار فعل واللون فاعل عند قراءة
عـمل فـنى من أعـمـال الـفـنـان فـاروق حسـنى ? أم أن
اللون هو الفعل والتـكوين هو الفاعل أما التلقى فهو

فعول به ? ا

 محمد صبحى ..
مثل صاحب ا
هارات الفائقة ا

22 عرضاً مسرحياً
تشهدها دمياط

 فى مهرجان النوادى
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

ـسرح لم يـكن سـوى حصـنـاً للـتـسلـيح الثـقـافى الراقى فـى صراع األيـديولـوجـيات وهـنا > إن ا
سـرحى من رضى ذوى السلطـة والنفوذ غاالة: هل مـا حظى به الفن ا يظهـر التساؤل شـديد ا

على جانبى السور لم يكن مرجعه اقتناع حقيقى به بل مجرد استغالل لقيمته الدعائية.
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اذا هوامش العدد من كتاب «
سرح»  حترير: بيتر نحتاج إلى ا
إيدين - مركز اللغات والترجمة -

ية الفنون 1999 م. أكاد

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

الفرقة االستعراضية
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > قطر 5 رياالت >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 رياالً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار 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 مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

اضى. ركز القومى للمسرح باألوبرا األسبوع ا عاملة فى احلفل األخير الذى أقامه ا > عدد كبير من الصحفي اشتكى من سوء ا > د. مصطفى يوسف انتهى من كتابة نص مسرحى جديد بعنوان «زمن سليمان الشبراوى».

عقول والالمعقول فى مسرح صالح عبد الصبور  أرثر ميللر نوازع وجدانية ومسرحية ا
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سرحي جريدة كل ا

14  من  يناير   2008 العدد 27 
> إننى أميل إلى النظر للمـسرح على أنه فسحة من الوقت للراحـة النفسية وإرهاف الشعور
وتغيير الرؤية الداخـلية فى ظل هذا العصر الذى يـجذبنا نحو تغيرات سـياسية واجتماعية

سريعة وغير متوقعة والذى يحبس أنفاسنا ما ب حرب وشقاء وفرص مباغتة.

لوحة الغالف

ـوضـوع سـوداء تــصـنع ثــقًال عـزيــزًا يـتــكئ عـلــيه ا
ــنــطـلـق ووضع الــلــون األحـمــر رقــيــقــًا رشــيــقـًا ا
يــأخــذنــا فى اجتــاه احلــركـــة كل ذلك يــســبح فى

بساط أخضر ملىء باحليوية والنماء.
وعبـقـريـة الفـنـان هـنا تـكـمن فى صـياغـته لـلـوحة
بـإيــقـاعــيــة تـشــكـيــلــيـة فــريـدة فــعـلـى الـرغم من
ـساحـات لـونيـة تـبدو صـياغـته لـعمـله اإلبـداعى 
بسيـطة ليست الـبساطة اجملـانية ويبدو ذلك فى
تـمــكـنه من إحــداث احلـركـة واحلــيـويـة والــطـاقـة
ــســاحـة فـى أى من أجـزاء وذلك من عــدم تـكــرار ا
التكـوين وعدم ثبات محاور ارتـكاز الشكل فالعمل
لل وحتتوى يحدث إيـقاعية تتنافى مع الرتابة وا
الـرغـبـة فى مـتــابـعـة الـعـ لـبـاقى الـعـمل الـفـنى
إضــافــة إلى طالقــة اســـتــخــدام الــلــون ووضــوحه
وقــوته لـيـكــون لـونـًا داًال ومـعــبـرًا عن طـاقـة األمل
نشـود ولكون الفنان يتبع األسلوب التجريدى - ا
وهـــو من رواده فى مـــصـــر - فــقـــد اجته مــبـــاشــرة
وبـتــلــقــائـيــة نــادرة إلى هــذه اجملـمــوعــة الـلــونــيـة
الـصـادقة ووضـعـها بـدفق شـعـورى خاص لـتـحمل
إلـينـا دالالتهـا وقـيمـها فـالتـجـريد الـذى يصل به
الفـنان إلى أصل وجوهـر اللـون والشـكل يسـتطيع
بخبـرة ومهـارة أن يلـخص موضوعـًا كبـيرًا وشامًال

فى جملة مرئية مكثفة ومعبرة ودالة.
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نشود طاقة األمل ا

 مسرحيو قنا
يطالبون 

بورش تدريبية
ودورات تثقيفية

 صـ 7

مسرحنا تتجول ب مسارح اإلمارات
وفلسط والسعودية وتونس صـ 6

سرح مهدد  هل ا
وت? فى عصرنا با

 سؤال يطرحه األردنى 
د. مؤيد حمزة

صـ 22

 الغناء
 حتت
الرصاص
وفن األوبرا

صـ 20

 فوزى فوزى
يطرح أفكاره
وهمومه حول
مسرح األقاليم

صـ 8

بدع طيـلة حياته حلظات نادرة يتحـرى الفنان ا
وخـاطـفـة تـبـزغ بـدايـة فى مـخـيـلـته أو يـثـيـرها
مثيـر ما يجـعل الفنـان يتحـرك ويبحث إلى أن
يرى ويـحس ويلـمس مـوضوعه وتـمتـلئ حواسه
ـا يـفـيض من انـفـعـاالت تـخرج إلى وجـوارحه 
ســطح الـلــوحـة بــأدوات وبـراعـة الــفـنــان وحـسه
وأسـلـوبه الـذى تــراكم مـعه حـامالً لـواء خـبـراته

اإلبداعية.
هـذا هــو الـفــنـان وهــكـذا هى احلــيـاة فــالـفــنـان
تـلك أدوات أكثر حساسية وأدق فهو قادر على
الـتصـور والتـخيل والـتعـبيـر والقـفز فى الـزمان
ــكـان يـسـبح فى خـيـاله بـطـاقـة حـيـويـة نـادرة وا
لـيــصـل إلى صــيـاغــة جــمــالــيــة يــعــبــر بـهــا عن

موضوعه الذى تأجج لديه.
ـصرى (فاروق حـسنى) ولوحـة الغالف لـلفـنان ا
بـدت فـيهـا مـسـاحـة شاسـعـة من األمل الـفـياض
باخلـيـر والـنـماء مـشـفـوعـًا باحلـيـويـة واحلـركة
والـصـالبـة والــوضــوح الـذى يــبــلغ حـد الــنــقـاء
فـالـلـوحـة مـكـونـة من مـجـمـوعـة لـونـيـة مـحددة
تـــنــحـــصـــر فى األخـــضـــر واألبـــيض واألصـــفــر
واألســود واألحـمـر ومـا يـنـشــأ بـيـنـهـا من بـعض
الـتداخل والـشفـافيـة ولكن الفـنان تـعامل مـعها
ـربـع الـشــكل ــهـارة وحــدس قــويــ جــعـلـت ا
األكثـر استقرارًا يسـبح فى فراغ اللوحة وزاد من
حـيــويــة وضـعه احملــورى والـطــاقــة الـدافــعـة له
بـاللـون األصـفر الـقوى حتـيـطه مسـاحـة قاتـمة

عروض مهرجان شبرا اخليمة
تدفعنا إلى احترام مسرح الهواة

صـ 13-12

مسافر زاده الظالم
نص مسرحى

سرحى للشاعر وا
العراقى 
حس رحيم
 صـ18:15

تـأســست الـفــرقـة االســتـعــراضـيــة عـام 1961 فى
سرحية و إسناد مهمة إطار فرق التليفزيون ا
اإلشـراف علـيـهـا للـفـنـان أحـمد شـفـيق أبـو عوف

وع الفنان فؤاد اجلزايرلى مخرجاً لها.
كـان الهـدف من تأسـيس هذه الفـرقة هـو تقد
عــروض كـومـيــديـة مـوســيـقـيــة جتـمع بــ الـغـنـاء
والــــرقص الـــشـــعـــبى واالســــتـــعـــراض والـــتـــمـــثـــيل
وبـــالــتـــالى اخــتـــلف الــهـــدف من تـــأســيــســـهــا عن
سرح الـغنائى (التى الهـدف من تأسيس فـرقة ا
ـسـرح تـأسـست عـام 1959 فى إطـار مـؤسـسـة ا
ــوسـيـقى) والــتى كـانـت تـهـدف إلـى إحـيـاء فن وا

سرحيات الغنائية. األوبريت وتقد ا
تــكـونت الــفـرقـة االســتـعـراضــيـة بـتــعـيـ وإحلـاق
ــطـــربـــات ومــجـــمـــوعــات ـــطـــربـــ وا عـــدد من ا
الــرقص االســتـعــراضى والــكــورال واألوركــســتـرا
وذلـك بــــهـــــدف تــــقـــــد عــــروض الـــــكــــومـــــيــــديــــا
ـوسيـقيـة وهى قالب مسـرحى حديث حـينذاك ا
انــــتـــشـــر فى الـــدول الـــغـــربـــيــــة مع انـــحـــســـار فن
األوبـرا ويـعــتـبـر كـبـديل لــفن األوبـريت الـشـرقى
ـوسـيقـية حـيث تـهتم هـذه الـعروض الـكـوميـدية ا
بـإبـراز الــطـابع االسـتـعـراضـى الـغـنـائى فى إطـار
فـكاهـى ساخـر مع الـتـوظـيف اجلـيد لـلـمـوسـيقى
واألحلـان الشـعبـية ذات اإليقـاعات الـراقصة مع
البس (بجميع العناية واالهتـمام بالديكورات وا

سرحى بصفة عامة). مفردات العرض ا
قــدمت الــفــرقــة أول عــروضــهــا بـعــنــوان «مــوكب
الــــتـــاريخ» وذلك عـــام 1962 عـن فـــكـــرة وإعـــداد
وإخــــراج فــــؤاد اجلـــزايــــرلـى وقـــام بــــالــــتــــلــــحـــ
ـوسيـقى عـبد احلـميـد عبـد الـرحمن وأحـمد وا
شـفـيق أبـو عـوف وبـطـولـة نـعـيـمـة عـاكف وقـدم

الــعــرض عــلى مــســرح «الــبــالـون» الــذى اتــخــذته
الفرقة مقرا لعروضها.

توالت عـروض الفرقـة فقدمت (حمـدان وبهانة
بـدلـة الـتـشـريـفـة بـنت بـحـرى الـلـيـلـة الـعـظـيـمة
الشـاطر حـسن النجـيلـة كورنـيش اإلسكـندرية
وداد الـــغــازيـــة) وذلك عــام 65/ 1966 ولـــيـــصــبح
أوبريت «وداد الغازية» آخر عروض هذه الفرقة
ـســرح الـغـنــائى (الـذى الــتى أدمـجـت مع فـرقــة ا
ــــســـرح ـــؤســــســــة ا تــــأسـس عـــام 1959 تــــابــــعــــاً 
ـــوســيـــقى) لــيـــكـــونــا مـــعــا الـــفــرقـــة الــغـــنــائـــيــة وا
االســتــعـراضــيــة عـام 1967 (إحـدى فــرق قــطـاع

الفنون الشعبية واالستعراضية بوزارة الثقافة).
شارك فى تـقد عروض الـفرقة االستـعراضية
خالل مسـيرتها الـقصيرة نـسبياً (61-67) نخـبة
ـطرب وفـى مقدمتـهم مها مـن كبار الـفنان وا
صـبرى كـنـعـان وصفى سـيـد إسـمـاعيل نـعـيـمة
عاكـف حسن فايق هـدى سلطـان ليلى فارس
نـاهد صـبرى شـفيق جالل صفـاء أبو الـسعود
جنـوى فـؤاد مـحـمـود الـتـونى أنـور مـحـمـد بدر
نــوفل عـدلى كـاسب عــادل أدهم أحـمـد نـبـيل
ثريـا حلـمى صالح نظـمى لطـفى عـبد احلـميد
(فـتـلــة) سـهـيـر زكـى كـامل أنـور مـحــمـد أحـمـد

عة). صرى (أبو  ا
وقــام بــإخــراج هــذه األعــمــال فــؤاد اجلــزايــرلى
وذلك بــاســتــثـــنــاء أوبــريت «وداد الــغــازيــة» الــذى
شـــــارك فـى إخــــراجـه كل مـن: مــــحـــــمــــد ســـــالم
وســـعــد أردش وقــام بــالــتــلــحــ لــهــذه األعــمــال
ـوجى مـحـمود االسـتـعـراضـيـة كل من: مـحـمـد ا
الشـريف حسـ جنيـد محـمد الـشاطـبى عبد
احلمـيد عـبد الـرحمن مـحمـد الكـحالوى فؤاد
حـلـمى أحــمـد شـفـيق أبـو عـوف مـحـمـد فـوزى
محمد غا شارك بـتصميم االستعراضات كل

من: نفيسة الغمراوى شريف عادل.
وبــرصـد األعـمـال الـسـابـقـة يـتـضح مـدى أهـمـيـة
ـســرحـيــات الـغــنـائــيـة هــذه الـفــرقـة فى تــقــد ا
االسـتــعــراضـيــة وقــدرتـهــا عــلى تــقـد نــصـوص
جــديـــدة شــارك فى كـــتــابــتـــهــا نـــخــبــة مـن كــبــار
ـؤلـف مـن بيـنـهم عـبـد الـعـزيـز سالم (حـمدان ا
وبـــهـــانـــة الـــبـــخـــيـــلـــة) جـــلـــيـل الـــبـــنـــدارى (بـــدلــة

التشريفة وداد الغازية).
وبــــرغم الــــنـــجــــاح اجلــــمـــاهــــيــــرى واألدبى الـــذى
حققته هذه الـعروض بصفة عامة إال أن عرض
«وداد الـغـازية» والـذى تـألـقت فيـه هدى سـلـطان
تمثيالً وغناء واسـتعراضاً مع ثريا حلمى وعادل
أدهم يعتبر درة هـذه األعمال مع عرض «الليلة
الـعـظـيـمـة» الـذى قـام بـإعـداده وإخـراجه الـفـنـان
فـــؤاد اجلـــزايـــرلـى وتـــنـــاول خالله قـــصـــة كـــفـــاح
ـصـرى منـذ عـصـر محـمـد عـلى وحتى الـشـعب ا
ـه لــعــدة مــواسم ثـورة 1952 وقــد أعـــيــد تــقــد

.(1967-65)

 حمدان وبهانة 

فرقة جتمع 
ب العروض
الكوميدية
وسيقية  وا

والرقص الشعبى

 محمد صبحى
وإمكاناته فى
التعبير اجلسدى
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الـشـاعــر الـغـنـائى يــاسـر الـلـيـثـى مـنـذ كـان فى الــصف الـثـانى الـثــانـوى وهـو يـكـتب
ـسـرح كان عـشـقه األول الذى من خاللـه استـطاع ـسرح بـالـتحـديـد فا أغـنيـات ا

أن يدخل الفن ويتعرف عليه اجلميع.
ومن أهم مـسـرحـياتـه التـى يشـعـر بـالـرضـا عن كـتـابـته فـيهـا مـسـرحـيـة «بـارانـويا»

تأليف أسامة سعد إخراج محمد الكاشف وأحلان يوسف فؤاد.
درس يـاسـر بكـليـة اإلعالم جـامعـة الـقاهـرة; إال أنه لم ينـشـغل عن فنه ومن أهم
األعـمـال التى قـام بـكتـابـة األشعـار لـها «جـحـا والواد قـلـة» تألـيف يـسرى اجلـندى
ـتـقـاطعـة» لـنـجيب وإخـراج مـحمـود عـطـية وأحلـان حـازم الـكـفراوى و«الـكـلـمات ا

سرور إخراج محمد الكاشف وأحلان على الهلباوى.
ـسرحـيات األخـرى منـها; «ونس الـليل» تـأليف كـما شـارك ياسـر فى العـديد من ا
ـــوتـى» تـــألـــيـف وإخـــراج حـــازم مـــؤمـن عـــبـــده إخــــراج نـــهــــال أحـــمـــد و«حــــديث ا

الكفراوى.
سـرحيـات الـتى تـسنـد إليـه واستـطاع أن لم يـكتف يـاسـر اللـيـثى بكـتـابة أشـعـار ا
يقوم بتكوين فرقة مـوسيقية شبابية أسماها «Four bass» منذ عام ونصف العام
تـقـريبـاً أعضـاء الفـرقة يـعشـقـون الفن مـثله ويـتعـاونـون معه عـلى التـواجد بـشكل
يـــخــتـــلف عن اآلخــريـن وقــد قــدمت
الـــفـــرقـــة حـــفـالت عـــديـــدة غـــنـــائـــيــة
نـاجـحـة اتخـذت طـابعـاً مـخـتلـطـاً ب
الــــشــــرقـى والــــغــــربى آخــــذيـن عــــلى
عـاتـقـهم ضــرورة الـتـحـقق واالنـتـشـار
بـــــــشــــــكـل يــــــخـــــــتــــــلـف عـن غــــــيـــــــرهم
واســتـطــاعـوا أن يــحـقــقـوا فــعالً هـذا

التواجد.
ورغـم ذلك مــازال يـــاســر يــحـــلم بــأن
ـسـرحـيات يـكـتـب أغانـى كـثـيـر من ا
كـمـا يـتـمـنى أن يـكـتب أغـانـى جـديدة
ــسـرحــيــة «يــاســ وبـهــيــة» لــنــجـيب
ســــــــــــــــرور; ورغـم دخـــــــــــــــولــه عـــــــــــــــالـم
اإلعالنــــات من خـالل كـــتـــابــــة بـــعض
تــتـرات الـ «F.M» إال أنه لم يــنــشــغل

سرح». عن عشقه األول «ا

ــسـرح الـذى أعـنــيه هـو مـسـرح يـعــمل ضـد الـنـســيـان فى سـبـيل > إن ا
تعة. لل ومع ا عرفة ضد ا الذكرى ضد السطحية من أجل ا

ـسـرح كـوسـيط يـعـلى من شـأن اإلنـسـان كـفـرد > إنــنـا فى حـاجـة إلى ا
سـئولـية الذاتـية ولـيفتـح آفاقاً لـفهم طـرق تفـكير مـختـلفة يـتحـمل ا

فى ثقافات أخرى.

د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ـعـزل عن بــعـضـهـا لم تــعـد الـفــنـون 
الــبــعض فــالــلــقــاء بــيــنــهــا حـادث ال
ـسرح مـحـالة فـالـفنـان فى مـجاالت ا
إن لم يــتــمــتع بــثــقــافــة فى مــجـاالت
الــفـنــون األخــرى أدبــيـة وتــشــكـيــلــيـة
وموسيقية فإن فنه لن يتمتع بالعمق
الــذى نـــتــمــنـــاه ونــحــلم بـه فــكم من
مــــوهـــوب ضـــاعـت مـــوهـــبــــته ألنه لم
يضف إليـها جديـداً بالتـزود بالثـقافة
ـوهـبـة دون أن يـدرك أن وارتـكن عـلى ا
ـا ــوهـبــة وحـدهــا ال تــكـفى نــعم ر ا
تـنـتـج عـمالً فـارقـاً لـكــنـهـا سـتـقع فى
اآللــيـة والــتـكــرار ألنــهـا ال تــمـلك من
الــثــقـافــة مــا يــجــعــلــهــا تــتــجــاوز مـا
أجنـــزته. من هـــنـــا فــإن الـــفــنـــون قــد
تــداخــلت لــلــدرجـة الــتى ذابـت بـعض
األنواع اإلبـداعيـة فى بعـضهـا البعض
لتنتج شيئاً جديداً ومختلفاً واحلكم
بـاجلــدة واالخــتالف ال يـعــنى حـكــمـاً
بـــالــقــيــمـــة لــكــنـه يــعــنـى بــالــدرجــة
ـغـايـرة األسـاســيـة الـرغـبـة واحلــلم بـا
ـألـوف من فـنـون ـسـتـقــر وا وجتــاوز ا
ــــســـرح جـــامـع لـــكل الــــفـــنـــون وألن ا
(كالمـــيــة - حــركــيــة - مــوســيــقــيــة -
ـسـرحى تـشــكـيـلـيــة - غـنـائـيــة) فـإن ا
ام بهذه احلقيقى هو الذى يسعى لإل
ـعـارض الــفـنـون مـن خالل مـتــابـعــة ا
الفـنيـة التـشكـيلـية ومـعايـنتهـا بحس
وروح الـفـنـان وقـدرتـهـا عـلى اسـتـلـهـام
عـناصر تشكيـلية حينمـا يحلم وينفذ
عــرضه فــضالًَ عن امــتالك اخلــبـرات
ــوســيــقــيــة واحلــركــيـة الــتـى تـكــمل ا
ـكــونـات الــلـوحـة مـنــظـومــة الـوعـى 
ـســرحـيـة فــتـبــدو مـكــتـمـلــة مـلــيـئـة ا
بـاخلــبــرة الــتى تــنـعــكس فـى الـظالل
الـــفـــنـــيـــة الـــتى يـــطـــرحـــهــا الـــعـــمل
ـسـرحى فالـكـتلـة والـفراغ واحلـركة ا
والــلـون والــضـوء عـنــاصـر جتــمع بـ
ـســرح لـذا فــهـمــا فـنـان الــتـشـكــيل وا
يـــلــتـــقــيــان فـى كل حلــظـــة من هــنــا
ــســرح هــو قــاطــرة الــفــنــون الـذى فــا
يـجـمــعـهـا فى عــربـاته لـيـتــحـرك بـهـا
صـوب الـنـاس حـامالً أفـكـارهم ورؤاهم
وخـــيــاالتـــهم وأحالمـــهم نـــحــو احلق

واحلرية واخلير واجلمال.

ن زيدان يقدم حاليا من إخراجه مسرحية «سوبر ماركت» على مسرح القبانى بدمشق. > الفنان أ > اخملرج حسام العجوز يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «تمزق فى األربطة» لنادى مسرح احمللة.

äÉcôH âØY

أحمد رمزى.. التأمل والدهشة بالهولندى واليابانى والكورى
سرح بساقية الصاوى. إدارة ا

جـمع أحمـد ب التـمثيل واإلعـداد واإلخراج فأعـد أكثر
من نص مــســرحى مـثـل عـرض «مــحـاكــمــة حـمــار» الـذى
أدى فيه دور الـفلـسطـينى من إخـراج عبـير سـعد الدين

ثم «مستوطنة العقاب» لفرانز كافكا.
كـــمــا أخــرج لــفــرقـــته عــرضــًا جتــريـــبــيــًا بــعــنـــوان «مــوســيــقى
تشـكيلية» وهى جتربـة إخراج مشترك بيـنه وب الفنان أم
سرح. الصيرفى مزج ب التشكيل والعزف احلى على ا

ثم أخــرج بـعــد ذلك «غــرفـة اإلرادة» وهــو مـجــمــوعـة من
ـــة والـــدرامـــا الـــتـــدريــــبـــات فى مـــدارس الـــتـــأمـل الـــقـــد

صرى وهو ارجتال جماعى. احلياتية فى الشارع ا
رمــزى.. دائــمــاً فى حـــالــة بــحث عن نص يـــشــبــعه فــنــيــاً
ويــــجـــهــــز اآلن لـــعــــرض جـــديــــد من خـالل نص «مــــطـــعم
الـــقــردة احلــيـــة» ويــتــمـــنى أن يــقـــوم بــإخــراج مـــســرحــيــة

سخ» لفرانز كافكا. «ا

ركز ركز األول فى مهرجان ا «اقتراب» يحصل به عـلى ا
الــثــقـافى الــفــرنــسى يــعـرض الــفــيـلـم فى مــصـر وفــرنــسـا
وإيـطــالـيـا وتــشـيـد جلـنــة الـتـحــكـيم بـأداء رمــزى وتـطـالـبه
بـاالستـمرار فـى التـمثـيل إال أن اإلخـراج كان قـد استـحوذ
عــلــيه فــلم تــعــد جتــذبه إلى الــتــمــثــيـل إال األدوار الــقــويـة

ؤثرة ولو كانت قصيرة.. ا
نـقـابل «التـنـوع» مـرة أخرى فى مـشـواره من خالل سـعيه
لإلتـقان فـنـراه يـلتـحق بـالـعـديد فى ورش اإلعـداد مـنـها
ـســرح اجملـتــمـعى عــلى يـد رئــيس قـسـم الـدرامـا ورشــة ا
ـية أمستردام للـفنون بهولنـدا ومنها تدريبه على بأكاد
فـن «الــبــوتــو» أى رقـصــة الــظـالم بــالــلــغـة الــيــابــانــيــة فى
اســتــديــو عــمــاد الـديـن.. ومــنـهــا - كــذلك - تــدربه عــلى

اليوجا على يد مدرب كورى.
شــــارك بــــعـــدهــــا اخملـــرج إبــــراهـــيـم الـــبــــاز فى الــــعـــرض
سرحى «طوق احلمامة» ثم تولى أحمد رمزى وظيفة ا

ال يـبدو أنه سـيكف عن الـتأمل أو يتـخلى عن الـدهشة
بل لعل هذا هو ما جعل التأمل والدهشة محورين تدور
حـولــهـمــا أعــمـال فــرقـته الــتى كــونـهــا مـؤخــراً وأسـمــاهـا

وت! «تاى» أى عالم ما بعد ا
سرح ـا كان سبـبه أنه دخل عالم ا النـزوع إلى التأمل ر
من باب الـقراءة واالطالع أما الـبحث عن الدهـشة فكان
ـسـرح من ســبـبــا فى تـنـوع جتــاربه فى اســتـكـهــنـاه عـالـم ا
بــاب الــقــراءة واالطـالع فى مــكــتــبــة مــبــارك دخل أحــمــد
ــســرح فـــكــانت أولى مــســـرحــيــاته فى رمــزى إلـى عــالم ا
ـكـتــبـة «مالحظ ومـهــنـدس» إخـراج هـانى عــفـيـفى وبـدأ ا
أحــــمـــــد رمــــزى الـــــطـــــالب الـــــذى يــــدرس إدارة األعـــــمــــال
سرح فـقام بكـتابة واالقتـصاد الدولى يـجرفه االهتـمام بـا
مـسرحيـة «القرد» التى مـثل فيها وأخـرجها وليـد محمود.
ـا يـثـيـر دهـشـة فـى بـحـثه عن الـدهـشـة تـنـوعت جتـاربه 
ـثل فى فـيـلم روائى قـصيـر بـعـنوان ـشـواره فـهو  ـتابع  ا

خالد عبد احلميد...
اكتشف موهبته بنفسه

سلمى عودة.. بترطن باألفرجنى
درسى سرح ا اخـتبرت سلمى عـودة موهبتـها خالل ا
وحــفالتـه اخلــتـــامــيـــة الـــتى كــانـت تــقـــدم فــيـــهـــا بــعض
ـــســرحـــيـــات الـــقــصـــيـــرة من تـــألــيف االســـكـــتــشـــات وا
ـا أســعـفــتـهـا ـدرســة و وإخـراج مــدرسى األنـشــطـة بــا
وهبة وتـكشفت لهـا تماماً قررت اسـتكمال مـسيرتها ا
سرح فى الفنية بعـد ذلك من خالل اشتراكها بفرق ا
ـراحل الــتـعــلـيــمـيــة فـفـى اإلعـداديــة شـاركت فى كـل ا
عرض «اجلـميـلـة والوحش» مـن إخراج مـحمـد يـحيى
وفى الثانوية شـاركت فى عرض «على جناح التبريزى
وتـابـعه قـفـة» تـألـيف ألـفـريـد فـرج وقـامت فـيـهـا بـدور
«األمـــيــــرة» كـــمـــا شــــاركت فى عــــرض «عـــريس لــــبـــنت
الـسلطـان» تأليف مـحفـوظ عبد الـرحمن لتـؤدى أيضاً

دور «األميرة» بنت السلطان..
سـرحى بـجـامـعـة عـ شمس من وواصـلت نـشـاطـهـا ا
سـرح بـكلـية اآلداب (إجنـليـزى) وقدمت خالل فـريق ا

سرحمحمد عيسى.. ينتظر اللحظة ياسر الليثى.. مشوار أغانى ا
Four bass من ثانية ثانوى للـ
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ــســرح الـــذى لم يــتــركه فى رغم تــخــرجه فى عـــلــوم إدارة واقــتــصــاد فــإنـه اجته إلى ا
K.G حالـه.. قضى مـحمـد عيـسى طفـولته فـى ليـبيـا ومثل لـلمـرة األولى وهو فى الـ
one وأكمل عندما عاد إلى مصر مـشواره الناجح - حلد اآلن - حيث التحق بفريق
ــدرسى (إعـــدادى وثـــانــوى) عـــلى الـــرغم من رفض والـــده الــذى خـــشى من ــســـرح ا ا
جنومـيـة ابـنه عـلى مسـتـواه الـدراسى غـير أن االبن صـمم اسـتـكـمال مـشـواره الـناجح
الــذى بـدأه فى الـ K.G one وشــارك فى عــرض «الــهــجــرة الــنــبــويــة» إخــراج أحــمــد
عـجـيـبة ومـحـمـد عـنيـبى ثم الـتـحق بـقـصـر الثـقـافـة وقـدم خالله عـدداً من الـعروض
الـتى شـجـعـته بـعد ذلـك للـعـمل فى الـقـطـاع اخلـاص حـيث شـارك فى عـرض «حـكـاية
قــمـر» لألطــفـال مـن تـألــيف وإخــراج رجب سـلــيم ثم ركب رأسه أكــثــر وقـرر الــكـتــابـة
لـلـمسـرح مـسـتـفيـداً من قـراءاته الـكـثـيرة وبـالـفـعل كـتب عدداً مـن النـصـوص بـدأها بـ
«باى بـاى كـايـرو» وأخرجـهـا لـلمـسـرح اخلاص. ولـم يتـوقف عـنـد ذلك بل انتـقل لـلـعمل
ـسرح وخالل أربع سنوات فى الشـباب والرياضـة رئيساً لـلقسم الفـنى ومسئوالً عن ا
ـركز األول عن مـسرحـياته الـتى ألـفهـا وأخرجـها بـنفـسه وهى: «الصالة حصـل على ا

األخيرة احلجرة الكابوس األفاعى».
خالل هـذه الفـترة لم يتـوقف عيـسى عن التدريب حـيث تدرب عـلى يد عبـد الرحمن
عـرنوس الذى اقـتنع به فأعـطاه دروساً مـجانيـة لوجه الفن. وعـاد عيسى إلى الـثقافة
اجلـماهـيريـة لـيشـارك فى عدد من الـعـروض منـها «جـاع بـاع حمـاره» من إخراج سـيد

رضوان ثم «السلطان احلائر» و«كرسى احلكومة».
أخـرج فى اجلـامـعـة عـرض «احلـجـرة» وشـارك فى عـرض «غـرفـة بال نـوافـذ» وحـصل
ثل ثـانٍ ثم أخرج «األبرار» عن «العادلون» أللبير كامى. خاللها على جائزة أفضل 

وهى الــتى  تــصــعــيــدهــا لــلــمــهــرجــان
التجريبى.

كـــــــون مــــــحــــــمــــــد عــــــيــــــسـى ثالث فــــــرق
مــســـرحــيـــة حــرة هى تـــيــاتــرو (3-2-1)
كـذلـك أقـام أول اســتــوديـو لــلــمـمــثل فى
بــورســـعـــيـــد.. ثم عــاد وشـــكل فـــرقـــتــ
«كـمـان» همـا: فـانتـازيا (1-2) وقدم من
خالل هـــــاتـــــ الـــــفـــــرقـــــتـــــ الـــــعـــــرض
ـسـرحى «فـانــتـازيـا الـعـالم الـرابع» ثم ا
عـــرض «كـــاســـبــــار» من تـــألـــيف «بـــيـــتـــر
هـــانــــدكه» وهــــو مــــا  تـــصــــعـــيــــده إلى
سـرح.. ومازال يـحلم مـهرجـان نـوادى ا
بــــطـــفــــرة فـــنــــيـــة حتــــدث انـــفــــجـــاراً فى

الوسط الفنى.

خـالـد عـبد احلـمـيـد خريج شـعـبـة تمـثـيل وإخـراج قسم
ـســرح بـكـلـيـة اآلداب جـامـعـة حــلـوان مـارس الـتـمـثـيل ا
ــدرسى وحـتى ـســرح ا مــنــذ الـصــغـر حــيث تــدرج من ا
ــوهـــبــتـه الــتى ــانـه  اجلـــامــعـى شــجـــعه عـــلى هـــذا إ
اكــــــــتـــــــــشـــــــــفـــــــــهــــــــا بـــــــــنـــــــــفــــــــسـه وأكـــــــــدهـــــــــا اآلخــــــــرون.
ـشـاركـة ـسـرحـيـة وا شـارك فـى الـكـثـيـر من الـعـروض ا
فى مـــهـــرجــانـــات اجلــامـــعــة وانـــطـــلق بــعـــدهـــا لــلـــعــمل
كـــمـــحـــتـــرف فى عـــدد مـن الـــعـــروض مـــنـــهـــا: «مـــالـــطـــة
بشرطة» حلسام الدين صالح «يا مسافر وحدك» مع
الـــفـــنــــان نـــور الــــشـــريف ومـن إخـــراج هـــانـى مـــطـــاوع
سرح الطفل سرح الـقومى كما قدم  وعرضت على ا
سـحورة» إخراج هـانى النـابلسى.. «سـندبـاد والبنـورة ا
ـسرح انـتـبـاه «الـفـيـديـو» فـاسـتـدعاه وقـد لـفت عـمـله بـا
سـلسالت بـنفـسه على عـجل ليـشارك فى عـدد من ا
تــبـعه مــنـهـا «ريــا وسـكــيـنـة» «جــسـر اخلــطـر» «إجـرى
إجـرى» مع أحـمـد بـدر الـدين و«رجل األقـدار» مع نور

الشريف أيضاً..
خـالد عبـد احلميـد يحب أن يلـعب الشخـصيات الـبعيدة
عن شــخــصــيــته احلــقــيــقـيــة فــهــو هــاد الــطــبع يــهـوى
ـوسـيـقى الـهـادئـة غـيـر أنه يـفـضل أن الـقـراءة وســمـاع ا
يـــــــــــــــلــــــــــــــعـب أدوار
الــــــشــــــر واألدوار
الــبـولـيــسـيـة وقـد
ساعدته الدراسة
عــــــــــلـى الـــــــــعــــــــــمل
بـــشــكل احــتــرافى
مع كبـار النجوم..
وهـــــــــو يـــــــــفــــــــــضل
ــســرح أكـثــر من ا
الـــــــوقـــــــوف أمـــــــام
الكـاميرات حيث
ـدرسة» يـعتـبره «ا
الــــــــــــــتـى أمــــــــــــــدّتـه
بـاجلرأة والـثـقـة والتى سـاعـدته كـثيـراً فى الـوقـوف أمام

كبار النجوم.
يــقــوم حـــالــيـــاً خــالــد عـــبــد احلــمـــيــد بــإجـــراء بــروفــات
» مـن تــألـــيف ـــســـرحى «حـــار جـــاف صـــيـــفــاً الـــعــرض ا
وإخـــــراج رضـــــا حـــــســـــ ويــــرى خـــــالـــــد أن أحـــــد أهم
ـســرح هـو عـدم وجــود الـنص ــشـكالت الــتى تـواجـه ا ا
اجلـيـد ويــطـالب بـالـبــحث عن نـصـوص جــديـدة تـعـالج
قــضــايــا الــشــبــاب وتــنــاقـش مــشــكالتــهم بــشــكل واضح
وصريح كما يتمنى أن ينال عرضه القادم «حار جاف
صـيفـا» اهـتـمام اإلعالم والـنـقـاد إلبراز الـعـرض بـشكل

جيد.
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خاللـها عـرض هـما: «الـفرعـون» بـاللـغة اإلجنـليـزية
و«الــســلــطـــان احلــائــر» لــتـــوفــيق احلــكــيـم وقــد اقــتــنع
ـوهـبــتـهــا عـنـدمــا شـاهــدهـا فى هـذه والـدهـا تــمـامــاً 
ــا جـعــله يــوافق عـلـى الـتــحـاقــهـا بــعـد ذلك الــعـروض 
عـهد سـرحيـة.. ومن خالل ا عـهد الـعالى لـلفـنـون ا بـا
شـاركت سـلمى فى عـدد من الـعروض مـنـها: «أرض ال
تــنــبت الــزهــور» وقــدمت خاللــهــا شــخــصــيــة «الــزبــاء»
و«شىء من اخلـــــوف» تـــــألـــــيـف وائل يـــــوسـف وإخــــراج

سامح بسيونى.
تلك األدوار الـتى لـفتت إلـيـها األنـظـار وهو مـا جعل
د. سـنـاء شـافع يـخـتـارهـا لـتـشـارك فى عـرض «رومـيو
وجـولـيت» سـلمـى عودة تـتـمـنى أن جتـد لـهـا مـكـاناً فى
السـيـنمـا والتـليـفزيـون وأن حتقق جنـوميـة تتـناسب مع

طاقاتها الفنية.

مــر رأفت ســيــنــوغــرافــيــا وائـل عــبـد
الــفــتــاح مــوسـيــقـى مــحـمــود الــشــريف
ــمــثــلـون: ـنــعم ا أغــانى شــريف عــبــد ا
شـــيـــمـــاء عـــبـــد احلـــفـــيظ رانـــيـــا عـــبـــد
ـــنــصف يــســرى الـــشــرقــاوى نــانــسى ا
عـلـى رانـيـا خــالـد آيـة خـمــيس سـمـاح

عبد العال ريهام سامى.
أمـــا عــرض الــيــوم اخلــامس: اخلــمــيس
17 يناير «تقريـباً فاصلة» تقدمه فرقة

«مـــيــكــادو» «بـــالــلــغــة الـــفــرنــســـيــة» كــتب
ـسـرحـية وأخـرجـها بـيـريـندا سـيـجون ا
سـينـوغرافيـا عمـر غيات مـساعد أول:
ضيـاء الدين حـلمى مسـاعد ثان طارق
شـلــبى إضـاءة سـعـد سـمــيـر مـوسـيـقى
ــــمـــــثــــلــــون: كــــاتى أنــــدريـه ســــيــــجــــون ا
لـــــــورســـــــواريـس مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــغـــــــاوى
فــرانـــشـــيــســـكــا بـــيـــتــريـــكــا نـــبـــيل فــرج
كريست بينـيندك محمد عيد بريندا

سيجون.
أمــــا فى الـــيـــوم الـــســـادس اجلـــمـــعـــة 18
يــنـــايــر فــيـــقــدم عــرض «عـــطــر احلب»
تـقـدمـه فـرقـة «مـسـرح رشـدى» (رقص)
فــكـــرة ورؤيـــة وســيـــنـــوغــرافـــيـــا وإخــراج
ـساعـدة دالـيـا الـعـبد مـحـمـد رشـدى ا
مــوســيــقى أحــمــد كــمــال فــوتــوغــرافــيـا
ديــبــورا ســتـوكـس الـراقــصــون: مــحــمـد

رشدى وديانا كالفو.
أمــا الـيـوم الــسـابـع واألخـيـر الــسـبت 19
يــنـايــر فــيــتم تــسـلــيم اجلــوائــز وتــقـد

العرض الفائز باجلائزة األولى.

جـمـال الـدين مـحمـد شـيـبـوب شريف
عـــبـــد الــــشـــكـــور مــــحـــمـــد عــــبـــد الـــله

وآخرون.
أمـــــا يـــــوم الــــــثالثـــــاء 15 يـــــنــــــايـــــر 2008
فـتـعـرض فرقـة «حـدث» عـرضـاً راقـصاً
بعنوان «اجلريدة» فكرة ورؤية وإخراج:
يـــاســـر نـــبــيـل صــوت وإضـــاءة مـــحـــمــد
ســــيـــكـــونــــدو صـــور مـــصــــطـــفى عـــواد
مــوســيــقى مــنــادل عــنــتــر الــراقــصـون:
فــدوى الــهــنــيــدى رشـا الــوكــيل صالح
الـــــبــــــروجى صـالح عـــــلـــــيــــــوة مـــــاجـــــد

هندس ياسر نبيل. ا
فى اليـوم الرابع 16 يـنايـر يقـدم عرض
«مــنــزل بــرنـــاردا ألــبــا» لــفــرقــة «ويــفــز»
ــــســـرحـــيـــة عن روايـــة لـــوركـــا إخـــراج ا
يـــســـرا الـــشـــرقــاوى مـــســـاعـــدة إخــراج

حتت رعــــــايــــــة فــــــاروق حــــــســــــنـى وزيـــــر
الثقافة بـدأت عروض الدورة السادسة
ركـز الـفـرنـسى لـلـثـقـافة من مـهـرجـان ا

والتعاون بإشراف لطيفة فهمى.
بـــدأت عــروض الـــدورة أمس وتـــســتـــمــر
حـــتى19 يــــنـــايـــر 2008 وتــــتـــخــــذ بــــعـــداً
جـــديـــداً من أبـــعـــاد الــتـــعـــبـــيــر الـــدرامى
واحلــــركى ويــــتــــنــــاول فـــيــــهــــا الــــشــــبـــاب
انـــــشــــــغــــــاالته ومــــــشـــــكـالتـه الـــــفــــــرديـــــة

واجلماعية.
ــــشـــاهـــدة لـــطــــيـــفـــة ذكــــرت أن جلـــنـــة ا
: مــايـــا ســـلـــيم ـــكـــونــة مـن اخملـــرجـــ ا
وعــصـام الــســيــد قــامت بــانـتــقــاء ســتـة
عــروض من بـ سـتـ عــرضـاً تـقـدمت

هرجان. لالشتراك فى ا
ــكــونــة من وســتـــقــوم جلــنــة الــتــحــكــيم ا
اخملـرج خالـد جالل ومـصـمـمـة الرقص
ــة مـنـصــور والـتى يــرأسـهـا الــفـنـان كـر
ـنح جائـزة جلـنة تـوفـيق عبـد احلـميـد 
التحكيم اخلاصة للحائزين على جائزة
اإلخــــراج (مــــســـــرح أو رقص) وجــــائــــزة
أحــــسـن تــــمــــثــــيل (نـــــســــائى أو رجــــالى)
بـــحـــضـــور مـــهــــرجـــان أفـــيـــنـــيـــون 2008
ومـنحـة دراسيـة لتـعلـيم اللـغة الـفرنـسية
دة ركز الـفرنسـى للثـقافة والـتعاون  بـا

عام.
ــهــرجـان يــوم األحـد 13 يــبــدأ بـرنــامج ا
يـــنــايـــر بــعـــرض كالم فى ســرى تـــقــدمه
فـــرقــــة «تـــمــــرد» احلـــائــــز عـــلـى جـــائـــزة
ــــهــــرجـــان أحــــسن عــــرض جــــمـــاعـى بـــا
الــتــجــريـبـى هـذا الــعــام وجــائــزة أحـسن
مـــــخـــــرجـــــة فـى مـــــهـــــرجـــــان اخملـــــرجـــــة

ـــصــريــة تــألــيف عــز درويش وإخــراج ا
ريهـام عبد الـرازق سينوغـرافيا وإعداد
موسيقى محمد الطايع إضاءة إبراهيم
الـفرن تـمثـيل: ريهام عـبد الـرازق رانيا

زكريا وياسم أحمد.
: 14 ينـاير 2008 عرض الـبؤساء. االثن
تـــقـــدمـه فـــرقـــة «االســـتــــديـــو» عن روايـــة
فـــيـــكــــتـــور هـــوجـــو تـــرجــــمـــة د. ســـمـــيـــر
سـرحـان إخـراج إبـراهـيم عـبـد الـسالم
ســـيــنــوغـــرافــيــا أحـــمــد صــبـــرا اخــتــيــار
موسيقى تامـر حسنى تصميم رقصات
أمــجــد أمــيــر. تــمــثــيل: مــحــمــد الــســيـد
مـــحــمـــد شــمس الـــدين ســهـــيل رســمى
هـــانى أنــور دعــاء الــشـــرقــاوى جــيــهــان
خـليـل زاهيـة أحمد الـعنـود داود سهى
عــفــيـــفى عــمـــاد عــبـــد احلــلــيـم مــحــيى

 عرض كالم فى سرى

حسن اجلريتلى
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محمد عطا شحاتة
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اخـتار اخملـرج مـحمـد عـطا شـحـاتة
نــصـاً بـعــنـوان «جـنــون عـادى» فـازت
عــنه كــاتــبـــته مــروة فــاروق بــجــائــزة
ــســرحى بــهـيــئــة قــصـور الــتـألــيف ا
الثـقـافة لـيقـدمه لبـيت ثقـافة شـب

القناطر.
عـطـا شـحاتـة يـشـارك بالـتـمـثيل فى
الــــعـــرض - إلـى جـــانـب إخـــراجه -
مع جــــودة احملـالوى شـــريـن عــــمـــر
مــــنــــصــــور أشــــرف عــــبــــد الــــرازق
شـهــيـرة عـمــر مـنــصـور مـنــال فـايـز

عطية عبد الله الصواف.
..Iƒ«°S ≈dEG É«æŸG øe
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ـــنـــيـــا تـــعـــقـــد «ورشـــة» فن ـــديـــنـــة ا
احلــــــــــــكـى حتــت إشــــــــــــراف اخملـــــــــــرج
ـــســـرحى حـــسن اجلـــريـــتــلـى أواخــر ا

يناير اجلارى.
ــركــز الــورشــة تــعــقــد بــالــتــعــاون مع ا
ـلـتـقى ـســرحى ا الـعـربى لــلـتـدريب ا
الـتـربـوى الـعـربى جـمـعـيـة اجلـيـزويت
ــنــيــا ويــســتــغــرق اجلـزء والــفــريــر بــا
األول من الـورشة سـتـة أيـام مع أقدم
شعـراء الـسيـرة الـهاللـية احلـاج سـيد
الضوى يليها خمسة أيام مع حكائى
واحة سيوة التـلقائي حيث حافظت
الـعزلـة الـنسـبـية لـلـواحة عـلى الـتراث

الشعبى.
يشارك فى الورشة عشرة شباب من
الـــــدول الـــــعـــــربــــيـــــة بـــــاإلضـــــافـــــة إلى
ـغـنى صـلـيب فـوزى وعم الـضـوى وا
عـــمـــران مـــصــــعم وعم طــــاهـــر عـــبـــد

الغنى.

 بهيج  إسماعيل

iôé¨dG ≈a ¢Vô©dGh ¢VQC’G ´Gô°U 
ــنـصـورة من نص الــغـجـرى لــلـكـاتـب بـهـيج إســمـاعـيـل يـشـارك فى مــهـرجـان نــوادى مـسـرح ا
إخراج مـحمد اإلتـربى. يقوم بـدور الغـجرى أحمـد عزت وتقـوم بدو الغـجرية تـغريد مـحمد

أما محاسن سامح فتقوم بدور ضحى ويؤدى هشام محمد دور عزام .
تـدور أحـداث الـعـرض حــول اغـتـصـاب األرض بـاعـتـبـاره اغـتـصـابـاً لـلـعـرض أيـضـا من خالل
ـرأة اجلـمـيــلـة (ضـحى) الـتى تـتــعـلق بـحب آخـر مـنـذ مـحـاوالت الـغـجـرى (فـرح) الصــطـيـاد ا
ـتمـثل فى شخـصيـتى (ضحى الطـفولـة وهو حـبهـا لـ (عزام) ويـتـواصل الصـراع ب اخلـير ا

تمثل فى شخصيتى الغجرية وابنها .. وعزام) والشر ا
≈Øæ^◊G óªëe
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øjódG OÉªY ƒjOƒà°SÉH 
ينظم استوديو عماد الدين ابتداء من هذا الشهر برنامج القاهرة لورش عمل الرقص
عـاصر ويـستـمر البـرنامـج عاماً كـامالً الخـتيار 15 راقـصاً ومـصمم رقـصات وخالل ا
ي لتدريب العام ستتم دعوة راقص ومصممى رقصات ونقاد ومديرين ثقافي عا
شرف ـشارك وتـبدأ أولى دورات الـبرنامج فى 13 ينـاير اجلارى نـيفـ اإلبيـارى ا ا
الـتـنــفـيـذى لالســتـوديـو ذكـرت أن الــبـرنـامج يــتـكـون من ثــمـان ورش وسـوف يـتـم تـنـظـيم

 نيف اإلبيارىعرض راقص أمام اجلمهور كنتاج نهائى للبرنامج فى ديسمبر 2008.

äÉcôH âØY

التفاصيل والبرنامج الكامل انطالق 

≈°ùfôØdG õcôŸG ¿ÉLô¡Ÿ á°SOÉ°ùdG IQhódG
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مـــشــروع «الــلـــجــنــة» مـــازال قــائــمـــاً حــسب تـــأكــيــدات
اخملــــرج هـــــشــــام جـــــمــــعــــة مـــــديــــر مــــســـــرح الــــسالم
لـ«مــسـرحــنـا» رافـضــاً مـا يـتــردد بـخــصـوص تـوقف
ـســرحى «الــلــجـنــة» تــألــيف صـنـع الـله الــعــرض ا
إبــراهـيم وإخــراج مـراد مــنـيــر النـشــغـال بــطـلــهـا
الـفنان نـور الشريف بـتصويـر فيلم «لـيلة الـبيبى
دول» واجلـــزء الــــثـــانـى من مـــســــلـــسـل «الـــدالى»
ـسـرحى سيـقـدم خالل إجازة وقـال إن الـعرض ا
نـصف العـام بعـد أن انتـهت الـبروفـات ليـبدأ

بـــهــــا مـــســـرح الــــسالم خــــطـــته لــــلـــعـــام
اجلديد.

هــــــشــــــام كــــــشف عـن ثـالثـــــة
مـشـاريع مـسـرحيـة تـبدأ بـ
» درامـــــا «مــــــحـــــمــــــد كـــــر

ـثل لى وسـيـلـة إعالمـيـة مـبـدعة ومـتـمـيـزة تـسـبـر أغوار ـسـرح  > إن ا
احلـوار واحـتـكـاك الفـرد مع ذاته ومع مـحـيـطه االجـتمـاعى من خالل

التناقض فى عمل جماعى فنى.

سرح بداية فبراير القادم. شروع النهائى للمهرجان اخلتامى لنوادى ا سرح انتهى من وضع ا > اخملرج شاذلى فرح مدير إدارة نوادى ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحية للموسم احلالى. > اإلدارة العامة للمسرح تنتهى هذا األسبوع من إنهاء خطة فرق األقاليم ا

ـسـرح مـكـلف بـكل تـأكــيـد ولـكن أن يـتـرك األمـر فى يـد رجـال > نــعم ا
ـثابـة قسم ـسرح فى الـوجود لـهو  الـية لـيقـرروا أحقـية ا الـسـياسـة ا

من مذنب بعدم اقترافه إثماً.

سرحي جريدة كل ا
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وجوه ألفريد فرج
 فى شارع عماد الدين

لقـد تمتع مـسرح السـتينيـات بنهـضة قويـة ودعم كبير
من جـانب الـدولــة  فـكـان يـعــرض فى بـعض األحـيـان
مـــا ال يـــقل عن ثالثـــ عـــرضــا مـــســـرحــيـــا فى الـــعــام
الـواحد عـلى مـسـرح الدولـة. و تـمـيزت  تـلك األعـمال
ـشهد الـسياسى بـاجلودة وبالـقدرة على الـتعبـير عن ا
ـصــرى  كـمـا تــمـيـزت بــتـنـوع واالجـتــمـاعى الـعــربى وا
ـــســرح الـــتـــنــاول والـــطـــرح  فــعـــرضت أهـم أعــمـــال  ا
صري . ظهر ى  كما عرضت أعمال الكتاب ا العا
فى تــلك الــفـتــرة  يــوسف إدريس وســعـد الــدين وهــبـة
ومـــيــخـــائــيـل رومــان ورشـــاد رشــدى ونـــعــمـــان عــاشــور

وألفريد فرج . 
ــــســــرح فـى تــــلـك الــــفــــتـــــرة  ثالثــــة وقـــــد جتــــلت فـى ا
سـرحيـة االجتـماعـية الـنقـدية اجتاهـات مسـرحيـة : ا
التى وضع أسـاسهـا بقـوة نـعمـان عاشـور  ومعه سـعد
سرحية الدين وهبة  ولطـفى اخلولى  وغيرهم  وا
التـراثية الـتى تـفيد مـن التراث الـعربـى والشعـبى وقد
كتبها  جنيب سرور  وشوقى عبد احلكيم  ومحمود
ـسـرح الـشـعرى الـذى كـتـبه ديـاب وألـفـريـد فـرج   و ا
عبد الرحمن الـشرقاوى وصالح عبد الصبور . وقبل
ــســرحى يــجب أن احلــديـث عن عــالم ألــفــريــد فــرج ا

نعرف من هو ألفريد فرج ? 
ولـد ألـفـريـد مـرقس فـرج فى قـريـة "كـفـر الصـيـادين"
مــــركـــز الـــزقـــازيق عـــاصــــمـــة الـــشـــرقـــيـــة عـــام 1929
وتـخـرج فى كـلـيـة اآلداب قـسـم الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة عـام
1949م  وقـد أتاحت لـه إجادته لـلغـة اإلجنـليـزية أن
ــسـرحــيــ والـشــعـراء يــطـلـع عـلى أعــمــال كـثــيــر من ا
اإلجنـلـيـز فى لـغـتــهم األصـلـيـة مـثل : ولـيم شـكـسـبـيـر
وكـريــســتــوفــر مــارلــو وبن جــونــســون وتــومــاس كــيـد
وبرنارد شـو وأوسكـار وايلد وغـيرهم من كبـار كتاب
سـرح اإلجنلـيزى  كـما أغـرم بشـعراء إجنـليـز أمثال ا

كوليردج ووردث ورث وجون دون . 
وقـد شغل الـكـثيـر من الوظـائف من أهـمهـا: مـستـشار
كما كان سرحية بالثقافة اجلماهيرية برامج الفرق ا
وسيقى  مسـتشاراً  أدبـيا  للـهيئة الـعامة لـلمسـرح وا

ثم مديرا  للمسرح الكوميدى. 
بـعـدها عـمل بـاجلـزائـر من عام  1973وحـتى 1979
ـــديــنـــة وهــران وإلدارة مــســـتـــشــارا إلدارة الـــثـــقــافـــة 
الثقافة بوزارة التـربية والتعليم العالى  ثم سافر إلى
 لـنـدن حـيـث أمـضى سـنـوات عـدة مـحـررا ثـقـافـيـا فى
الـصـحف الــعـربـيـة فـيـهـا  بــعـدهـا عـاد إلى مـصـر فى

مطلع التسعينيات . 
وقـد كـان له نــشـاط سـيـاسـى قـبل ثـورة يــولـيـو  حـيث
انـضـم  خلاليـا الـيـســار وعـنى فى مـســرحه بـتـوضـيح
وتأكـيد  قـيمـة العـدالة االجـتمـاعيـة كقـيمـة حارب من
ــدة خـمس ســنـوات أجــلـهــا طـويال  حــتى أنه اُعــتـقل 
سرحية . ساهم فى كتب خاللها الكثير من أعماله ا
ـصـر إنــشـاء اإلدارة الــعـامــة لـلــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريــة 
وتـأسيس فـرق مسـرحيـة إقلـيـميـة باحملـافظـات.. وقد
حــصل  عــلى الـــعــديــد من األوســمـــة واجلــوائــز مــنــهــا
جـائـزة الـدولـة الـتـقـديـرية ووسـام الـعـلـوم والـفـنـون من
الـدرجة األولى وجـائـزة الـدولة الـتـشـجيـعـية لـلـتـأليف
ـســرحى وجــائــزة اإلمـارات لـألدب وجـائــزة الــقـدس ا
من االحتاد العام لألدباء والـكتاب العرب وميداليات
ودروع تــكــر من مــهـرجــان قــرطــاج بــتــونس ومــسـرح

اخلليج بالكويت.
ــيــز مــســرحه أنـه جلــأ لــكــتب الــتــراث ومن أهـم مــا 
يـسـتــقى مـنـهـا عـوالم مــسـرحه مـثل كـتب :  (األغـانى)
و(ألـف لـــــيــــــلــــــة ولـــــيــــــلـــــة) و (الــــــبــــــخالء) و(احملــــــاسن
واألضـداد) . وفـكـرة اللـجـوء إلى الـتـراث لم تـكن غـير
مسبـوقة فى مسـرحه  فقد دعا إلـيها تـوفيق احلكيم
الـذى  حاول االعـتمـاد على الـتراث الـقد  واسـتمد
مـنه عوالم بعض مسرحـياته مثل مسـرحية (شهرزاد)
وفى احلــقــيــقـة يــعــد الــلــجــوء لــلــتــراث مــخــرجــا فــنــيـا
لـلـكـاتب الـذى يـريـد أن يـعبـر عـن أفكـاره  ولـكن لـيس

ـــثل الــلـــجــوء إلى بـــشــكل مـــبــاشـــر وســطـــحى  كـــمــا 
الـــتــراث حـــضـــور الـــذات اجلـــمــعـــيـــة الـــتى تـــرغب فى
ــعـرفـيـة ــرجـعـيـات ا الــتـعـبـيــر عن نـفـســهـا من خالل ا

والتراثية . 
إذن  ألــفـــريــد فــرج  يـــعــد  عـــاشــقـــا لــلـــتــراث الـــعــربى
ومـــســتـــلـــهــمـــا له  فـى كــثـــيـــر من أعــمـــاله مـــثل "حالق
بغداد" و"الـزير سالم" و"عـلى جناح الـتبريـزى وتابعه
قـــــفـــــة" و رســـــائل قـــــاضـى أشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة" و"األمـــــيــــرة
والـصـعــلـوك" و"بق بق الــكـسالن"  فــقـد اسـتــغل تـلك
ا فـيـهـا من متـعـة وجـمال وجـو أسـطورى احلـكـايـات 

ليقول شيئا يخاطب النفس والعقل معا . 
ــسـرحى ولــيس مــعــنى هــذا أنه لم يــفــد من الــتــراث ا
ــســـرح مــنــشــأه غــربى فــقــد وازن ــا أن ا الــغــربى  

سرح الغربى وأدواته . هارة ب التراث وآليات ا
كــان الـرجـل مـتــمـكــنـا من الــتــراث ومـتــمـكــنـا فى ذات
ـســرح الـغـربى وآلـيـاته وأدواته ? بل أفـاد الـوقت من ا
ـسـرح ـنـجـزات الـدرامـيـة  ألعالم ا بـشـكل كــبـيـر من ا
الـــغــربى احلـــديث فى  الـــقــرن الــعـــشــرين ( بـــريــخت)
و(بــيــرانــديــلــلــو ) و ( دوريــنــمــات ) و ( بــيــتــر فــايس )
ــســـرح الــتـــســجــيـــلى وهــو الــذى أسس مـــا يــعـــرف بــا
مسرح يقوم على وقائع تاريخية حقيقية واقعية وهو
 مـســرح سـيــاسى يـعــرض وقـائـع تـمس احلــيـاة و هى

وقـائع وقـرائن مـؤكـدة بـفـعل وثـائق إعالمـيـة شرائط
وإحـصـاءات وجــرائـد وصـور حـقـيـقـيـة واعـتـرافـات
ـهم أن العرض بـانورامـا سياسـية تعـبوية . وغـيرها ا
ـبـاشـرة ـ عـلى صـنـاعة ولـكن عـلـى أن يحـافـظ ـ رغم ا

باشرة و اخلطابية .  الفن وعدم الوقوع فى ا
ـــكن اعــتـــبــارهـــا مــســـرحــا ومن أهم األعـــمــال الـــتى 
تـسـجـيــلـيـا مـســرحـيـة : "الـزيـتــون والـنـار"  الـتى صـور
فــيــهــا خــصـــوصــيــة الــعالقـــة بــ الــفــدائى و األرض;
ـر مـتـسـلال إلى اخلط األخـضـر لـيـفـجـر فـالـفـدائـى 
قطعة من األرض يفجرها وهو يشتاق إليها ويحارب

وت عليها أو بعيدا عنها .   من أجلها رغم أنه 
ـزيج من العـربيـة الفصـحى والعـامية وقـد كتب فرج 

صرية وهو ما جعل مسرحه قريبا إلى الناس.  ا
سرحى ولم يـقتصر جهـد ألفريد فرج على الـتأليف ا
فـقـط  بل ألف كـتـابـا أسـمـاه : " شـارع عـمـاد الـدين "
عـــرض فـــيه حلـــكـــايـــات الـــفن والـــنـــجـــوم  صـــور فـــيه
بورتـريهات لنجوم أحـببناهم جمـيعا  وأثرت وجداننا
ــوســـيـــقى والـــغـــنــاء والـــتـــمـــثــيل الـــعــربـى  جنــوم فـى ا
ـــــســـــرحى والـــــســـــيــــنـــــمـــــائى وجنـــــوم اإلبـــــداع األدبى ا
والـــشــــعـــرى  كل هـــذا نـــســــتـــمع له ونـــحـن جنـــلس مع
ألفريد فرج فى مقهى " الفن " فى شارع عماد الدين
يـقــول فى مـقـدمـة الـكـتــاب : " فى شـارع عـمـاد الـدين

ــســرح أيـــضــا بـــإبــداع يـــوسف وهـــبى وجنــيب أضـــاء ا
ـوسـيــقى سـيـد درويش الـريـحـانـى وعـلى الـكــسـار  و
ومحمـد عبد الـوهاب وأم كلـثوم  وتألقـت من النجوم
ـهـديــة والـفـنـانــة مـلك وروز الـيــوسف وأمـيـنـة مـنـيــرة ا
رزق وأحـــمـــد عـالم ..... وفى مـــقـــاهى عـــمـــاد الـــدين
دارت حـــوارات واجــتـــمــعت خـــواطــر ونـــشــأت خـــيــوط

لإلبداع ". 
وقد عرض لـنا بورتـريهات لـكثيـر من جنوم زمن الفن
اجلـــمــيل مــثـل أم كــلــثــوم وعـــبــد الــوهــاب والـــريــحــانى
ويـــوسف وهــبى وجنـــيب مــحــفـــوظ وصالح جــاهــ و
أحـمـد فــارس الـشـديـاق و غــيـرهم من الــنـجـوم وركـز
سـرح بـشكل فى الكـتـاب على وجـوه ومـقاالت أثـرت ا
خـــاص  يــقــول فـى مــعـــرض حــديـــثه عن الـــشــديــاق :
عـثرت عـلى وصف لـلـمسـرح فى كـتـاب عربى مـجـهول
هو كـتاب : " كـشف اخملـبَّا فـى فنـون أوروبا " لـلـمؤلف
ـعروف أحمد فـارس الشدياق  وبالـكتاب فصل عن ا
ـسـرح أعـيد نـشـره حـديـثـا " األعـمـال اجملـهـولة " ... ا

وفارس الشدياق كاتب وشاعر وصحفى لبنانى 
(  1804 ـ  1887) عـرفــنـاه فى مــصـر بـكــتـاب آخـر
له شـهـيــر هـو كـتـاب : " الـسـاق عـلـى الـسـاق فـيـمـا هـو
الـفـاريـاق " وهـو سيـرة ذاتـيـة لـلـكاتب وبـهـا الـكـثـير من

نظرات النقد االجتماعى " ... 
ـا سـمـاه " الـربـاعى الـذهـبى وحـ يـعـرض فى كـتـابه 
ـــســـرحى " ويـــقـــصـــد بـــالـــربـــاعى جنـــيب وجـــمـــهـــوره ا
الريحانى وسيـد درويش وبديع خيرى وبيرم التونسى
سرحى  وقد فـرق فى عرضه بـ جمهـور العـرض ا
ـسرحـية الورقـية وقـرائها الذى يتم تـمثـيله وجـمهور ا
يـقــول فى صـفـحـة   : 48 وقـد أحـاط بـهــذا الـربـاعى
تألق جنـوم كثيـرون  وكان لكل مـنهم مسـاهمته إلى ا
ـــســرحــيــة مــنــهم جــوار مــســاهــمــاتــهـم فى الــنــهــضــة ا
الـشـاعـر أحمـد شـوقى وتـوفـيق احلـكيم وعـزيـز أبـاظة
وعــلى أحــمــد بــاكــثـــيــر ومــحــمــود تــيــمــور  وكــان هــذا
سرح على صفحات الكتب الفريق من األدباء يكتب ا
ـســرح ثـانــيـا  أمـا وقـد تــعـلق إبــداعه بـاألدب أوال وبــا
فـريق جنـيب الـريـحـانى وبـديع خيـرى وبـيـرم الـتـونسى
ــسـرحى مـبـاشـرة وعـلى ـسـرح لـلـفـضـاء ا فـقـد كـتـب ا
ــسـرح ولم يــهـتم ـوســيـقى خلــشـبـات ا إيـقــاع الـرنــ ا
هــذا الــفــريق حـــتى بــطــبع مــســرحـــيــاته ونــشــرهــا فى
الــكــتـب  فـقــد كــان يــكــتـب لــلــجــمــهــور احلــاضــر أمـام

مثل  وللممثل احلاضر أمام اجلمهور " .  ا
وانـطالقـا من عـشـقه لـلــتـراث  ولـلـفن الـشـعـبى  فـقـد
ـسرح حاول أن يـبـحث فى كـتـابه عن أصـول وجـذور ا
الـــشــعـــبـى  وأنه ســـبق مـــســرح الـــرواد مـــارون نـــقــاش
والــقــبـانى ويــعــقــوب صـنــوع الــذى سـار عــلى خــطـوات
ـســرح الـغـربى  ويــؤكـد عـلـى وجـود جـذور لــلـمـسـرح ا
الشـعـبى فى بالدنـا قبل جـهـود هؤالء الـرواد لـنقل كل
سـرح الـغربى إلـيـنا يـقول فـى صفـحة  286: «وقد ا
ســـمـــعت من الـــفـــنــانـــة الـــكــبـــيـــرة نــضـــال األشـــقــر فى
مــحــاضــرة لــهــا بــتــونس قــولــهــا : " إن الــرواد الــثالثــة
الـنــقـاش والــقـبــانى وصــنـوع لم يــرفــعـوا فى احلــقـيــقـة
ــــا أســـدلـــوا الـــســــتـــار عن أول إبــــداع مـــســــرحى  وإ
الـستار األخيـر على آخر إبداع مسـرحى شعبى وعلى
ــســرحــيـة مــســرح الــسـوق ومــســرح الــشــارع والـفــرق ا
تجولة التى أحيت األفراح واألعياد وليالى األسواق ا
فـى بالدنــا قــبـل أن يــدفــعــهم " الـــرواد " إلى الــهــامش

وإلى الكساد والنسيان " . 
وهكذا يـؤرخ ألفـريد فرج لـشارع عمـاد الدين وجنومه
ومسارحه  ويـصف وصفا دقـيقا أمـاكن دور السـينما
هــنــاك وأمـــاكن مــســـارح الــدولـــة والــقـــطــاع اخلــاص 
وجنـوم تـلك الــلـيـالى الـعـامـرة بـالـفن واإلبـداع واحلـيـاة

والذكريات . 

الكتاب : شارع عماد الدين
ؤلف: ألفريد فرج ا
الناشر:  دار الهالل
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سرح  حاول أن يبحث عن أصول ا
الشعبى وأكد هذه اجلذور
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سرحى «تلك العـتمة الـباهرة».. كـان آخر أعمـاله أو الشهـادة األخيرة لـلمخـرج ا
نا هذا األسـبوع بعـد سنوات طـويلة من الـكتابة باسم عـدلى والذى رحل عن عـا

سرحى بكل تفاصيله. واإلخراج والعمل ا
ستقلة وهو مأخوذ عن رواية لـ«الطاهر بن جلون» العرض قدمته فرقة «توت» ا
اسـتــوحـاهـا من شــهـادة جلـنــدى سـجن عـشــرين عـامــاً فى حـفـرة حتت األرض ال

غرب. يدخلها الضوء بعد مشاركته فى انقالب فاشل على أحد ملوك ا
لعب عدلى فى العـرض على فكرة أساسـية هى كيفـية تعامل اإلنسـان مع العتمة
فى حال فـرضـهـا عـليه وبـعـد فـشل مـحاوالته لـلـهـروب منـهـا وكـيف حـولت هذه
ـثل كـل رقم حـفــرة حـسب احلـفــرة واحلـفــر اجملـاورة الــبـشــر إلى مــجـرد أرقــام 
تـصـنـيف سـجـانـيـهم األمـر الـذى دفع بـطل الـعـمل لـلـبـحث عن نـقـطـة الضـوء من
خالل ذاته لـيهـرب من مصيـر زمالئه الذى تـنوع بـ جنـون وفزع ومرض وشك
ومـوت أيـضـاً والـوصـول إلى أن احلـريـة احلـقـيـقـيـة تـتـحـقق من خالل ذاتك فى

نطلقة من أن حرية اإلنسان فى ذاته. تقارب شديد مع الفلسفة الصوفية ا

عرض العتمة الباهرة 

مسرحية شارع.. قد تفتح األبواب

ـسـرحى تــفـاصـيل ومالبـسـات الـعـرض ا
ــهــا فى «فـــراغ × فــراغ» والــتى  تــقــد
إحــدى الـــقـــرى الــســـيـــاحــيـــة كـــشــفـــهــا لـ
«مـــــســـــرحــــنـــــا» اخملـــــرج أشـــــرف فــــاروق
ـــســـرحى بـــعــد والـــعـــائـــد إلى اإلخـــراج ا
فـــتـــرة تــوقـف طـــويــلـــة عـــقب عـــودته من

مدينة نويبع حيث قدم العرض.
أشــــرف أكــــد أن الـــــنص تـــــمت كــــتـــــابــــته
ه فى خــصـيــصـاً مـن أجل جتـربــة تــقـد
قـريـة سـيــاحـيـة وعـلى مـبـعـدة أمـتـار من
الــبــحـــر فى مــحـــاولــة من فــريـق الــعــمل
لإلجــابــة عــلى ســؤال وجــودى.. إذا كـان
ـتـفرج قـد أصـيب بكـسل أدى إلى عدم ا
ـــســـرح فـــهل يـــجب عـــلى إقـــبـــالـه عـــلى ا

سرح أن يذهب إليه?! ا

 أشرف فاروق

أشــــرف فـــاروق الـــذى
درس فـن «الـكـومـيـديا
ديالرتى» فى إيطـاليا
وآمــن بـــــــــــــــــضــــــــــــــــرورة
ـه بـــــــــرؤيــــــــة تـــــــــقـــــــــد
مــــــــــصــــــــــريــــــــــة وصـف
الـتجـربة بـأنهـا تنـتمى
إلى «مــســـرح ريــڤــيــو»
الــــذى يــــحــــوى حـــواراً
وغـــــــنـــــــاء وتـــــــمـــــــثـــــــيالً
ورقــــــــصـــــــــاً بــــــــهــــــــدف
الـــــــــســــــــــخـــــــــريــــــــــة من
األحــــــداث اجلــــــاريــــــة
واألزيــــــاء الــــــدارجــــــة

مــــكـــاوى ســـارة مــــحـــمـــد طـه مـــحـــمـــد
فــــــاروق يـــــدور حــــــول د. شـــــوقـى فـــــراع
احلــاصل عــلى دكــتــوراه فى عــلم الــفـلك
والــــعـــائــــد من اخلــــارج بـــأفــــكـــار وأحالم
ســرعـــان مـــا يــحـــبــطـــهـــا الــواقـع فــيـــقــرر
ـــشــاركـــته فى ــاط بـــشــريـــة  اخــتـــيـــار أ
رحــلـة إلى زحل بــحـثـاً عـن عـالم أفـضل
وتـــــضم مـــــجـــــمـــــوعـــــتـه مـــــســـــاعـــــده زكى
ــسـتـرجــلـة لــغـيـاب الــطـفـشــان واألنـثى ا
حـبـيبـهـا والعـامـلة الـفـقيـرة الـتى حتولت
إلى راقصة والبـاحث اجليولوجى الذى
ـــــطــــرب الــــشـــــعــــبى ســـــرقــــوا بــــحـــــثه وا
ــقـــاول الــقـــزم وحــارس ـــضــطـــهـــد وا ا
ــــــاء الــــــبـــــديـن.. والــــــذين مــــــرمى كــــــرة ا
زعومة أن يكتشفون بـعد رحلة الهرب ا

وكـــشف عن قـــيـــامه بـــطـــبـــاعـــة مــلـــخص
لـلعـرض باإلجنـليزيـة وتوزيـعه على نزالء
الـقـريـة الـسـيـاحـيـة لـكـسـر حـاجـز الـلـغة
وتــقــد لــغــة مــشــتــركــة حتــوى الــصـورة
ـسرحـيـة والـتـعـبيـر اجلـسـدى ويـتـفاعل ا
مـعـهـا متـفـرجون مـن جنـسـيات وثـقـافات
مخـتلفـة. العرض الـذى قدمه فاروق من
تألـيف محمد عـبد الرشيـد وبطولته مع
عـاصم جنـاتى وسـيـد الـفـيـومى مـيرفت

للـتعـامل مع التـجربة بـاعتـبارهـا «مسرح
شارع» مـعـتمـداً عـلى إضـاءة بدائـية ذات

أثر فنى عميق.
ولم يـــخف أشـــرف ســعـــادته بــالـــتــجـــربــة
الـــتى أخـــرجـــته من بـــيـــات شـــتـــوى طــال
لــــعـــشـــرة أعـــوام وألســـبـــاب خـــارجـــة عن

إرادته حسب تعبيره.

واجهة. احلل فى ا
أشــرف فـاروق وصف
رؤيـــــتـه اإلخـــــراجـــــيـــــة
بـالــبـســاطـة الــشـديـدة
والـعـمق مـرتـكـزاً عـلى
الـدراما أمـا الديـكور
فكان مكـتباً ومقعدين
و«شـــــــــــــــيــــــــــــــزلــــــــــــــوجن»
بـاإلضافـة إلى شـاشة
تــــــعــــــرض لـــــــقــــــطــــــات
تــســجــيــلــيــة لــلــفــضــاء
اخلــــارجى. واعـــتـــرف
أشــــــــرف أن غــــــــيـــــــاب
ــكــان اجملـــهــز دفــعه ا

äÉahôH áæ°S ó©H ∞bƒàJ zâ««dƒLh ƒ«ehQ{
ـــســـرح الــقـــومى لــكـــافــة تــوفـــيــر إدارة ا

متطلبات العمل دون تقصير.
مـن جــانــبه أكـــد شــريف عــبـــد الــلــطــيف
سـرح القـومى أن خطـة مسرحه مديـر ا
ـدرجة لـن تتـأثر بـتوقـف أحد الـعروض ا

مشيراً لوجود أعمال بديلة وجاهزة.
ــســرح الــقــومى يــقـوم وذكــر شــريف أن ا
بـإعـداد خـطـة سنـويـة تـتـضـمن عدداً من
األعـمـال الــكـبـيـرة الـتى تــتـنـاسب وتـاريخ
الــــفـــرقـــة ومـن الـــوارد تـــعــــرض أى عـــمل

ألزمات تؤجل افتتاحه.
كـان ســنـاء شـافع قــد بـدأ مـنــذ أكـثـر من
ثـالث ســنــوات بــروفــات مـــســرحــيــة «من
سـرح الـقومى يـخـاف فيـرجـيـنيـا» عـلى ا
أيــضـا وتـعـثـرت هى األخـرى ولم تـعـرض
حـــــتـى اآلن ولـــــكـــــنه ســـــرعـــــان مـــــا بـــــدأ
بـروفـات «روميـو وجـولـيـيت» الـتى حلقت

صير نفسه. با
مـــصــطـــفـى ســلـــطـــان الـــعـــمـــيــد احلـــالى
ـــســـرحــيـــة عـــلى الـــرغم من لـــلــفـــنـــون ا

بــعــد بــروفــات اسـتــمــرت ألكــثــر من عـام
ــــــســـــرحـى «رومـــــيـــــو تــــــوقف الــــــعـــــرض ا
وجــولــيـــيت» لــولـــيم شــكــســـبــيــر واخملــرج
ـها سـناء شـافع والـتى كان مـقـررا تقـد
ــسـرح الــقـومـى لـعــرضـهـا ضـمـن خـطـة ا
ـكـشـوف بـحـديـقة ـسـرح ا عـلى خـشـبـة ا
األزبــكــيــة بــالــعــتــبــة حــسب رغــبــة شــافع
نــــفــــسه الــــذى ســــرعــــان مــــا تــــراجع عن
ـــغــامـــرة وطـــلب تـــوفـــيـــر مـــســرح بـــديل ا

ليستقر األمر على مسرح ميامى.
«رومـيـو وجــولـيـيت» جتـربــة راهن عـلـيـهـا

كثيراً اخملرج سناء شافع.
 يـشارك بـالتـمثـيل في العـرض مجـموعة
ــــعــــهـــــد الــــعـــــالى لــــلـــــفــــنــــون من طـالب ا

سرحية. ا
ـسرح الـدولـة أكدت مـصادر مـسـئولـة 
أن الــســبب فى تـــأجــيل مــوعــد افــتــتــاح
الـــعــرض يــعـــود لــســنــاء شـــافع الــذى لم
يــنــتـه حــتى اآلن من بـــروفــات احلــركــة
بــــجــــانـب عــــدم وضع تــــصــــور مــــكــــتــــمل
لــلـــعــرض الـــذى يــصـــمــمم ديـــكــوراته د.

 شريف عبد اللطيف

 سناء شافع
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مـوسـيـقــيـة كـرم الـنـجـار وإخــراج مـسـرحى فـهـمى
اخلـــولى ومـــرشح لـــبـــطــولـــتـــهـــا كــمـــال أبـــو ريــة
ولـــوسـى وخــالـــد صـــالـح وطــارق الـــدســـوقى
ــزاد» بـــاإلضــافـــة إلى مـــســرحـــيــة «بـالد فى ا
تــــــألــــــيف مــــــحــــــسن اجلـالد وإخــــــراج جالل

الشرقاوى ومازال ترشيح أبطالها جارياً.
ــسـرح احلـديث ــشـروع الـثــالث فى خـطـة ا ا
هــو مـســرحــيــة «لــو بـطــلــنــا نــضــحك» تــألـيف
مــــــحـــــــسـن يــــــوسـف وإخــــــراج صـالح احلــــــاج
وبــطــولــة مــهــا أحــمــد وطــارق لــطــفـى وعــصـام
كــاريــكـا الــذى يــخــوض جتــربــة الــتــمـثــيل
ـــســرحـى ألول مــرة عـــلى خـــشـــبــة ا

مسرح الدولة.
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وسـيـقى والـفـنـون الـشـعبـيـة خـطـة طـمـوحاً ركـز الـقـومى لـلـمـسـرح وا بـدأ ا
ــحـافــظــة مـرسى مــطـروح من ــصـر بــادئـاً  القــتـحــام الـعــمق اجلــغـرافى 
ـادى والشـفـهـى اخلاص خـالل مـشروع جلـمـع وتـصـنيـف وحتـلـيل الـتـراث ا
ــركـز قـد أقـام فى إطـار اخلـطـة ذاتــهـا احـتـفـالـيـة حتت بـاحملـافـظـة. كـان ا
عـنوان «سـيـوة واحة احلـلم واألسـاطـير» تـضـمـنت عرضـاً لـلفـنـون الـشعـبـية
ـنــتـجــات الـيـدويــة كـمــا عـرض خاللــهـا فــيـلــمـاً تــسـجــيـلــيـاً حـمـل عـنـوان وا

االحتفالية من تأليف د. مدحت العدل.
ركز استكمـال خطة النشر مقـدماً أعمال چورچ ڤيدو وبالتـوازى يواصل ا
- اجملـلــد اخلـامس والــسـادس ويــوچـ البـيــتش - اجملـلــد األول والـثـانى
ــسـرح ــســرح الــفــرنــسى الــلــذيـن تــعـامـل مــعــهــمــا ا وهــمــا من أهم كــتــاب ا
ـركـز بـرئـاسـة د. سـامح مـهران ـصـرى تـمـصيـراً واقـتـبـاسـاً. كـمـا يـنـشـر ا ا
كــتـابـاً مـتـرجـمـاً عـن يـعـقـوب صـنـوع وآخـر
ــســرح الــشــعــبى كــمــا يــنــشــر اجلـزء عن ا
الــثــانى من «قــراءات جــديــدة فى نــصـوص

ة» لهانى مطاوع. مسرحية قد
ركز وفى مجـال النشـر اإللكترونى يـقدم ا
صريـة» لعبـاس أحمد كـتب «الشـخصيـة ا
ــسـرح الــهــامــشى» لــعـيــد عــبــد احلــلـيم «ا

دافع حملمد الشافعى. وأنغام ا

 سامح مهران
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 عــلـى خــشـــبـــة مــســـرح فــيـــصل نـــدا تــعـــرض األربـــعــاء الـــقــادم
ــســرحــيـة مــســرحــيـة «الــكالب األيــرلــنــدى» لـفــرقــة الــشـمس ا
وفريق شركة فيوتشر التى تنتج العرض على هامش احتفالها

بالعام اجلديد.
«الــكالب األيـرلــنـدى» تــألـيف حــسـام الــغـمــرى إخـراج مــحـمـد
ربيع تمـثيل ولـيد شـحاتـة أحمد إبـراهيم خـالد ربـيع لطفى
يـوسف محـمـد بدر مـنـال عبـد احلـليم مـنى شـريف مدحت
الــشــرقــاوى رضـوى عــادل أحــمـد بــدر صالح ســعــيـد رامى

عبد العزيز.
تــدور الــفـكــرة الــرئــيــســيــة لــلــمــســرحــيــة حــول ثــنــائـيــة الــقــامع

 محمد ربيع

ـــظــــلـــوم ـــقــــمــــوع الـــظــــالم وا وا
بــــــداخـل كل إنــــــســـــان مـن خالل
ــــــؤلـف» داخل شـــــــخــــــصــــــيـــــــة «ا
الـــعـــرض الـــذى تــنـــوى الـــشـــركــة
ـــــــــــنــــــــــــافـــــــــــســـــــــــة بـه فـى دورى ا
الـــــشــــركــــات بــــعـــــد أن تــــســــجل
ـســرحى فى الـنـشـاط فــريـقـهـا ا

الفنى لدورى الشركات.
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مثل الكتاب: العمل فى استوديو ا
(محاضرات لى ستراسبورج)
حترير : روبرت هيثمون

ترجمة: د. جيهان عيسوى
مراجعة: د. منى صفوت

الناشر: وزارة الثقافة مهرجان القاهرة
π«YÉª°SEG ó«°ùdG óªëe .Oالدولى للمسرح التجريبى

ـزيـد مـن اجلـهـد لالتـصـال بـاجلـمـهــور وذلك بال نـفـاق ولـكن بـهـدف ـسـارح ا > يــجب أن تـبـذل ا
ـثيـر للـدهشـة أن ذلك يحـدث غالـباً عـندمـا تتـعاقـد على الـعمل احلـوار مع طـرف جادله وزنه وا

إدارة جديدة قوية وتكون فى حاجة لتقد نفسها.

سرحية والفنية. > الفنان محمد عفيفى مدير قصر ثقافة اجليزة انتهى من جتهيز مسرح مكشوف بحديقة القصر لتقد العروض ا

سرحي جريدة كل ا
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> مجموعة من محبى أعمال الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة أنشأوا «جروب» خاصاً ألعماله على موقع ألفيس بوك.

> لـقد انـعدمت الـرقابـة. فلمـاذا إذن تفـتقـر مسارح الـدولة دائـماً إلى اإلقـدام على طرق
ـسـرحـيـة? لـذلك فـأنا مـقـتـنع بـأن قـضـية ـعـتـادة وإلى حتـليـل العـروض ا الـعـمل غـيـر ا

بانى فى نهاية األمر ما هى إال قضية ثانوية. ا

سرحي جريدة كل ا
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«اخملذولون» 
ب نبل الفكرة وثبات البناء

الكتاب : القضية واخملذلون ..
مسرحيتان

ؤلف: شاكر خصباك ا

ــا يـحـقـق درامـيـة الــنص من حـيث أجـاد الــكـاتب صـنـع الـشـخــصـيـات 
الـتـقـابل بـ مـواقـفـهـا فـإذا كـانت غـالـبـيـة الـشـخـصـيـات قـد مـالت إلى
ـة واخلوف واحلذر من بـطش السلطـة فسوف جند الـبعض أكثر سا ا
ــقــاومـة حــيث جنــد أنـفــســنـا أمــام ثالثــة رجـال تــمــاسـكــاً ورغــبـة فى ا
وزوجـاتهـم: «عالء وسهـيـلـة» «عـماد وهـنـاء» «جـميـل وفتـحـيـة» وبعض
ـكن وصـفـهـا بـأنـها ـسـتـدعـاة من خالل احلـوار والـتى  الـشـخـصيـات ا
شـخـصـيـات خارج احلـدث الـدرامى لـكـنـهـا مـؤثـرة فـيه وهى شـخـصـية
ارس سلـطته عـلى اجلميع من خالل «بـهلـول» رئيس الفـراش الـذى 
ـدرسـة الـتى تـعـمل بـهـا مـوقــعه احلـزبى وشـخـصـيـة «وجـيـهـة» مــديـرة ا
الـشــخـصـيــات الـنــسـائــيـة والــتى تـمــارس مـا يـتــجـاوز ســلـطــتـهـا بــسـبب
اقــتــرابــهــا من دائــرة الــســلــطــة. ومن خالل اســتــعــراض الــشــخــصــيــات
ــشـاركــة فى احلــدث سـوف نالحـظ أن شـخــصـيــة «جـمــيل» هى أكــثـر ا
الـشخـصـيات اسـتـسالماً لـلـواقع ومسـايـرة له حيث تـتـكرر عـلى لـسانه
أقــوال من قـبــيل: «الـلـه يـنـصــر الـدولــة والـدين» و«لــسـانك حــصـانك إن
صـنـته صـانك» وهـو مـن الـشـخـصـيـات الـكـارهة لـلـقـراءة الـتـى يـعـتـبـرها
ـــقــابـل من هــذه ـــشــاكل وعـــلى الـــطــرف ا شــراً يـــقــود أصـــحـــابه إلى ا
ـهـمــوم بـقـضــايـا الـبــسـطـاء الــشـخـصــيـة يـقف «عـالء» مـحب الـقــراءة وا
ومشاكلهم ومعاناتهم وهو يـشعر أن حالة الغيبوبة التى يبلغها بالسكر
هى احلالة الـوحيدة التى تتـحقق فيهـا إنسانيته فال يـشعر أنه ثور الله
فى زرع الــله ويـدرك - أو يـعـلن بـوضـوح - كــيف صـار الـنـاس طـبـقـات
ـديـنـيـة وفـئـات حـسـب انـتـمـاءاتـهم احلـزبـيـة والـقـرابـيـة والـعـشـائـريـة وا
ثلى كانة ويرى أن السياسة ا يفضل بعضهم علـى بعض فى الرزق وا
- فى بلدان الـعالم الثالـث كما يكرر عـماد - هى «جوّع النـاس والهيهم
بـبـطـونهم» كـمـا تـبـدو شـخـصـيـة عمـاد أقـرب إلى الـشـخـصـيـة الـزاهدة
الـتى تتأمل الدنيا عن «بعـد» وترى حقيقتها مـتمثلة بقول على بن أبى

ال أظن أن نـبل الـفـكـرة أو الـقـضيـة الـتى يـطـرحـهـا الكـاتب كـافـيـة لـبـناء
عــمـل أدبى حــقــيــقى ســواء كـــان شــعــراً أم ســرداً أم درامــا ولــعل ذلك
عـانى مـطروحة ة الـتى تؤكـد أن «ا قـولة الـبالغيـة القـد يعـيدنـا إلى ا
فى الطـريق يعـرفهـا العـربى واألعجـمى» وأن مزيـة العمـل األدبى تكمن

- أساساً - فى بنائه الفنى.
ــعـــانى إلى ذهــنى بــعــد أن انــتـــهــيت من قــراءة مــســرحــيــة وردت هــذه ا
«اخملذولـون» للـكاتب شـاكر خـصبـاك والصـادرة عن دار احلداثـة فهى
ال تتـجاوز كـونها هـجائـية سـياسيـة واجتـماعـية ضد االسـتبـداد والظلم
والقـمع ولم يجد الـكاتب حـيلة لـ «جتـميع» هذه الـشخصـيات الكـثيرة:
رجــاالً ونــسـاء إال مـن خالل دعــوة أحــدهم (عالء) وزوجــته (ســهــيــلـة)
ــكـان بــأنه «غــرفـة لــلـجــمــيع عــلى سـهــرة فى بــيـتــهم ويــصف الـكــاتب ا
اسـتقبال تطفح طاوالتـها بالطعام والشـراب. الرجال يتناثرون فى ركن
كـان مـنـذ الـبـداية ـقـابل». وهـكـذا يـتم تـثـبيـت ا والـسـيدات فـى الركن ا
كان آخر أو بإحدى احليل الدرامية دون خروج عنه سواء باالنتـقال 
كـاالســتـرجـاع أو االسـتـشـراف مـثالً فـالـتــغـيـر الـوحـيـد الـذى طـرأ عـلى
ـكـان هو تـسـليط الـضوء عـلى مـجمـوعـة النـسـاء ثم عودته مـرة أخرى ا
لـيـشـمل اجلـمـيع; كـمـا  تـثـبـيت «الـزمن» بـحـيث لم يـتـجـاوز الـسـاعـات
الـقليلـة التى حتادث فيـها اجلميع حول مـشاكلهم الـوظيفيـة واحلياتية
ــا يـــتــفق مع أسس الـــدرامــا كــمــا ــكــان والـــزمــان  وإذا كــان تــثــبـــيت ا
حــددهـا أرسـطـو فـإنه - مـن نـاحـيـة أخـرى - قـد أفــقـر الـنص بـصـورة

ملحوظة.
فـإذا مــا انـتـقــلـنــا إلى هـمــوم الـشـخــصـيــات الـتى شــكـلت مــسـار احلـوار
تكررة: اخلوف فسوف نالحظ أنها لم تتجـاوز مجموعة من التيمات ا
من الـسـلطـة االسـتـبداديـة الـعـجـز عن توفـيـر االحـتـياجـات األسـاسـية
باشرة الـواضحة فى التعبيـر عن هذه الهموم فقد الـوصولية ورغم ا

مثل رجع اخلاص ألعضاء استوديو ا ا
ـبــاد األسـاســيـة الـتى يــنـطـوى إن األفــكـار وا
عليها هذا الـكتاب قائمة أساساً على جتارب
ــمــثــلـــ من كــافــة اجلـــنــســيــات ومن وأفـــكــار 
مــــــخـــــــتـــــــلف الـــــــعـــــــصـــــــور هــــــكـــــــذا قـــــــدَّم «لى
ســتــراســبــورج» لــكــتــابه «الــعــمل فـى اســتــوديـو
ـمثل» ويـقول روبـرت هيثـمون مـحرر الـكتاب ا
الــــــذى قـــــام بــــــتـــــســــــجــــــيل مــــــحـــــاضــــــرات «لى
ســـــتــــراســـــبـــــورج» عـــــدة ســـــنـــــوات من أجل أن
ــمــثل» يــســـتــفــيــد مــنـــهــا أعــضــاء «اســتـــوديــو ا
أنـــفـــســـهم كـــمـــرجـع خـــاص بـــهم: إنه درب من
ــســتــحــيل أن نــقــدر مــدى تــأثــيــر «اســتــوديـو ا
ـــعــاصــر فـــفى بــعض ــســرح ا ـــمــثل» عـــلى ا ا
احلـاالت يـكـون لعـمل فـرد مـعـ أثـراً حـاسـماً
ـهـنـى وفى حـاالت أخــرى تـكـون عــلى وضـعـه ا
ــمــكن أن يــكــون مــســاهــمــتـه ضــئــيــلــة. فــمـن ا
ــهــنــيــة لـالســتــوديــو فى ظل صـــعــاب احلــيــاة ا
دفعة قوية تعـادل فى أهميتها مساعدته على
ـســتـوى الـتــقـنى. إال أن تــأثـيـره عــلى احلـيـاة ا
ـــســــرحـــيـــة خــــارج أســـواره ال يــــســـتــــهـــان به ا
ثالية ووجوده فى حد ذاته قد أثارا فنزعته ا
اهــتـمـام الـعـالم بـأســره وبـالـرغم من ذلك فـلم

يتم إنشاء استوديوهات أخرى..

ـــقـــدمــة الـــكـــتــاب يـــحـــتـــوى - بــاإلضـــافـــة إلى ا
الــفـرنــســيــة بـقــلم لـى سـتــراســبــرج وافـتــتــاحــيـة
روبـــرت هــــيـــثــــمـــون - عــــلى ثالثــــة أجـــزاء هى:
ـمـثل ـمــثل وذاته» و«ا ــمـثل واالسـتــوديـو» و«ا «ا
واآلخـــرون» يــحـــتـــوى اجلــزء األول عـــلى فـــصل
« واحـــد عـــنــــوانه «ورشــــة عـــمل لــــلـــمـــحــــتـــرفـــ
ؤلف أهـميـة وجود االسـتوديو يـستـعرض فـيه ا
ــمـثل واعـتــبــاره رمـزاً لــلـحــمــايـة الــذى يـعــطى ا
إحسـاسـاً باالسـتمـرارية كـذلك يتـعرض بـشكل
شكالت الـتقنية التى تشغله كما عام لبعض ا
ـشكالت نـهج ومـتـطلـبـات حل ا يـتـحـدث عن ا

ثالى لإلعداد التقنى. واألسلوب ا
أمـا اجلزء الـثانى فيـحتـوى على ثـمانيـة فصول
مثل اإلعداد: االسترخاء اإلعداد: هى: فن ا
انـــطالق اخلـــيــال اإلعـــداد: إرادة وانـــضـــبــاط
شكالت: الـتعبير ـشكالت: جتمد اخلـيال ا ا
ـــشــكالت: االســـتــكـــشــاف ثـم كــيـــفــيـــة تــنــاول ا

الدور.
ويشمل اجلزء الـثالث الفصول من العاشر إلى
ــمــثل ــمــثل واخملــرج ا الــثــالث عــشــر وهـى: ا
سرح التجارى األمريكى. مثل وا واجلمهور ا

سرح فى عالم اليوم. مثل وا وأخيراً: ا

ـنـاوئـيه «إن دنـيــاكم هـذه ال تـعـدل عـنـدى عـطـفـة عـنـز» وهـكـذا طـالب 
ـــثــلــة نــرى هـــذه الــشــخـــصــيـــات الــثالث - عـــلى قـــلــتــهـــا الــعـــدديــة - 
ا يجعل اط فكريـة متداولة داخل اجملـتمع  لقطـاعات كبيـرة أو أل
ـاط الفكرية أمـراً وارداً فعالء - بثوريته - الـصراع ب رؤى هذه األ
ـة فـقط بل يـثور ـسـا لى الـنـقـيض من شـخـصـيـة جـمـيل ا ال يـقف ع
أيـضاً عـلى حـياديـة «عـماد» فـعـندمـا يـذكر األخـيـر حكـمـة على بن أبى
ــســتــضــعــفــ طــالـب يــثــور عالء مــتــســائالً «ومــاذا عـن دنــيــا الــنــاس ا

ومعاناتهم يا عماد?! أهى أيضاً ال تعدل عندك عطفة عنز?!».
ــغــامــرين وعــمــاد ال يــرفض اإلصـالح بــداهــة لــكــنه يــرفـض أســلــوب ا
الذين يعرضون أنفسهم للسجن ويتبنى مقولة أن اإلصالح لن يتحقق
إال بخـلق طـبقـة ذات وعى ثقـافى عالٍ مـؤهلـة الستالم الـسلـطة حـينـما
ــثـقف الـثــورى و«عـمـاد» ـكـن وصف عالء بـا يـحــ احلـ وبـإيــجـاز 
ــثـقف اإلصالحى و«جــمـيل» بـالــشـخص الـذى ال يــرى إال مـصـاحله بـا
ــسـتــوى من الــتـحــلـيـل - يـســتـعــرض عالقـة الـذاتــيـة والــنص - بــهـذا ا
ثقـف والسلطـة» وهو موضوع عـاجله صالح عبد الصـبور فى «ليلى «ا
ـاط اخملـتـلـفـة لـلـمـثـقف دون أن يـلـغى ذلك واجملـنـون» مـسـتـعـرضـاً األ
أصالة نص شاكر خصباك الذى تميز باإليجاز واالعتماد على احلوار
ا بـصورة أساسيـة وهو ما حـرم النص لألسف من حيـويته وجعله ر
أقــرب إلـى حــواريـــات تــوفـــيق احلـــكــيـم الــفـــكــريـــة فى بـــعض نـــصــوصه
ـسـرحيـة لـقـد كـان فى صـالح الـنص لـو اسـتبـدل مـا يـعـرف بـالـصورة ا
ـتـداولة الـتى تـكررت كـثيـراً من قـبيل ـوحـية بـهـذه اجلمل ا ـسرحـية ا ا
ــتــجــبــر وأمــثــالــنـا ــســحــوقـون يــعــانــون الــويالت من احلــكم ا «الــنــاس ا
يـغـمــضـون عـيـونــهم وكـأن األمـر ال يــعـنـيـهم.. كـل هـمـنـا احملــافـظـة عـلى
ـتـلك هــذه الـقـدرة عــلى نـحـو مـا حــيـاتـنـا وإشــبـاع بـطــونـنـا» والـكــاتب 
ـهرج» الـذى كـان يـظـهر - الحـظـناه من تـوظـيـفه الـرمـزى لشـخـصـيـة «ا
ـره - بـأربـعـة وجـوه مـخـتـلـفـة فى نـفس الـلـحـظـة وكل وجه فى إحـدى 
يـبــدو وكـأنه وجـهه احلـقـيــقى وهـو تـمـثـيل اسـتــعـارى هـجـائى ال تـخـفى
ــكـن أن نالحــظه فى داللـــته عــلى الـــواقع الــســيـــاسى واألمــر نــفـــسه 
تـوظــيـفه لـرمـزيـة احلــيـوانـات حـ يـتـحــدث عن مـوت األسـود وانـتـشـار
ــتــلئ بــهـا الــضــبــاع والــقـرود وغــيــر ذلك مـن اإلشـارات الــذكــيــة الــتى 

النص.
ؤلف فهو أدرى الـناس بنصه وإن كنت أرى إنـنى ال أقترح شيئـاً على ا
ـلـحـة بـوسـائل لم تـكن فى ـسـرحـيـة تـطـرح إحـدى الـقـضـايـا ا أن هـذه ا

مستوى أهميتها.

سرح أسعد سعيد فى العالم.. بعودته خلشبة ا

عـــــام 1980 وكـــــنت أنــــتــــظـــــر عــــرضــــهــــا فى
الــتــلــيــفــزيـون حــتـى أنـطــلق وأحــقـق طـمــوحى
ولـــكــنـــهــا لألسـف لم تــعـــرض إال بــعـــد عــشــر
سنوات من تصويرها.. فالناس عرفتنى بعد
عـشـر سنـوات شاركت خاللـها فى أعـمال مع
مـسـرح الـشــبـاب ومـسـرحـيـات أخـرى وهـنـاك
مــســرحــيـــة أعــتــز بــهــا جــداً كـــانت من إنــتــاج
ــصـرى بـاالشــتـراك مع مـسـرح الـتـلــيـفـزيـون ا
الـــــسـالم هى «خـــــمس جنـــــوم» الــــتـى أفــــرزت
جنــــومـــــاً جــــدداً مـن الــــشـــــبــــاب مـــــثل: طــــارق
الدسوقى عزة بهاء أحمد صيام وكان أول
وقـــوف لـــلــدكـــتـــور ســـيــد عـــبـــد الـــكــر عـــلى
ـــســرح ولم تــعــرض بــســبـب مــا حتــتــويه من ا

. نقد الذع للمسئول
ـســرح بــالــفــعل ولن أنــسى ذكــريـاتى أعــشق ا

وأخــرج حــافــظــته وأعــطــانى «نــصف فــرنك»
سرح ففرحت ثم أخذنى مـعه فى كواليس ا
ونــحن وقــوف فى الــكــوالــيس كــان يــضـع يـده
عـلـى كـتــفى حــيــنــمـا ســمــعـتـه يـعــطى صــيــحـة
مـعيـنة فـأخـذ اجلمـهور يـصـفق له بشـدة قبل
ــسـرح أن يــدخل وحــيـنــمــا دخل إلى قــاعـة ا
أخذ ينحنى جلمهور مـصحوبا بتصفيق كبير
ـــســـرح كـــله. حلـــظـــتـــهـــا عـــشـــقت كـــان يـــرج ا
ـســرح.. وحـيـنــمـا الـتـحــقت بـاجلـامــعـة كـنت ا
أذهب فى رحالت حملافظـات الوجه البحرى

والقبلى مع فريق التمثيل..
تـوقف عن الـكالم وهــو يـهـز رأسه مـتـضـايـقـاً
قـبـل أن يـضــيف: حـظـى كـده.. لن أقــول عـنه
إنه سـيئ.. فـاجلـمــهـور أحـبـنى جـداً وحـقـقت
ــسـرحـيــة شـهــرة كـبـيــرة و تـصــويـرهـا فى ا

حيث نعيش - سمعت ضحكاً وتصفيقاً حاداً
جـداً فاندهـشت وقررت أن أذهب مـبكراً إلى

سرح لكى أعرف ماذا يحدث فيه. ا
وكــان جنـيب الــريـحـانـى يـأتى بـ«كــاريـتـة» ومن
ـسرح يـشخط أجل إبعـاد الـناس كـان خفـير ا
اء وكـنت أقـف على فى «الـعـيـال» ويـرشـهم بـا
ـقــابل لــلـمــســرح وحـيــنــمـا حــضـر الــرصـيـف ا
الــــريــــحــــانـى أشــــار لى بــــيــــده فـــــذهــــبت إلــــيه
وســــألـــنـى: ألم تــــخف?! فــــقـــلـت له: ال.. قـــال
«عـايـز تـتــفـرج» فـأشـرت له بـاإليـجـاب فـطـلب
ـــســـرح أن يـــدخـــلـــنى من أحـــد الـــعـــامـــلـــ بـــا
الـصـالـة ولـكـنى رفـضت وطـلـبت أن أدخل من
مثـلون رغم أننى لم البـاب الذى يدخل مـنه ا

أكن أدرك ذلك.
أخــــذنى مــــعه وطــــلب لـى «حـــاجــــة ســــاقــــعـــة»

على خشبة مسرح متروبول يقف «محمد أبو
نح السعادة احلسن» يومياً لينـشر البهجة و
جلــمـهــوره من األطــفــال من خالل شــخــصــيـة
«أسـعــد سـعــيـد» الــتى يــقـدمــهـا حــالـيــاً ضـمن
سـرحى «أسـعد سـعـيد فى أحداث الـعـرض ا

العالم».
ويـعـتـرف أبو احلـسن أن قـدرته عـلى صـنـاعة
الــبــهـجــة يــســتــمــدهــا من إحــســاس الــســعـادة
ــســرح بـــالــوقــوف مــرة أخـــرى عــلى خــشـــبــة ا
الــذى شـهـد أحــلى أيـام حــيـاته والـذى يــتـمـنى

وت على خشبته.. كما يكرر دائماً. ا
* حـدثـنـا أوالً عن جتـربة «أسـعـد سـعـيد فى

العالم»
ــة بــاخملــرج حــسن - تــربــطــنـى صــداقـة قــد
يوسف والـذى بادرنى بالـترشيح لـلعمل وفور
قـــراءتى لــلـــورق طــرت من الـــفــرحـــة وقــلت له
هــذا لـيس عـرض أطـفـال واقـتـرحت عـلـيه أن
نــكــتـب عــلى األفــيـش «عــرض كــومـــيــدى لــكل

األعمار».
* وعلى أى أساس كان هذا االقتراح?

- ألن الـورق والــرؤيــة الـتـى يـقــدمــهـا الــعـرض
يـناقـشان قضـية اخليـر والشر وحـلم اإلنسان
األبـــدى بــأن يــســود اخلـــيــر ويــنــتـــهى الــشــر بـ

«حباية».
سرح.. كيف بدأت? * عالقتك با

ــــة جــــداً.. مــــنـــذ ــــســـرح قــــد - عـالقــــتى بــــا
طـفولـتى وعندمـا كنت فى الـثامنـة من عمرى
كـــــنـت أذهب مـع أصـــــدقـــــائى إلـى ســـــيـــــنـــــمـــــا
كوزمـوس فى شارع عـماد الدين وكـان أمامها

مسرح الريحانى..
لـم أكن أدرك فى ذلـك الـــوقت مـــعـــنى كـــلـــمـــة
مــســرح.. وفى أحــد األيـام بــعـد خــروجــنـا من
الـسـيـنمـا ومـتجـهـ إلى حى بـاب الشـعـرية -

محمد أبو احلسن: نتكلم عن اخلير والشر.. م قال إنه عرض لألطفال?!

 محمد أبواحلسنمشهد من عرض أسعد سعيد 
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 هانى النابلسى

«حـــار جــاف صـــيــفـــاً» هــو عـــنــوان الـــعــرض
الـــذى تــــقـــرر عــــرضه عـــلـى قـــاعــــة يـــوسف
ـــســـرح الـــشـــبــاب أواخـــر الـــشـــهــر إدريس 
احلـالى من تـألــيف وإخـراج رضـا حـسـانـ
بــــطــــولــــة خــــالــــد عـــبــــد احلــــمــــيــــد وســــيـــد
الــفــيـومـى ومـحــمــد عــبــد اخلــالق ومــاهـر
مـحـمـود وأحـمـد عـثـمـان وفـتحـى الـنـياط
ومــــحــــمــــد حــــفــــظـى وهــــانى الــــنــــابــــلــــسى
وجــيـــهــان وبـــدور. يـــســتـــعـــرض الــعـــمل من
طار شـرائح مختلفة تغادر خالل يوم فى ا
الــوطن ورغم أن مــنـــاخ مــصــر «حــار جــاف
ـطر شـتاء» إال أننـا نقع فى صيـفاً دفىء 
ناخ السيئ الذى يحول دون إقالع مأساة ا
ـطـار إمـا بـسـبب األمـطار الـطـائـرات من ا
الــغـزيـرة أو بــسـبب الــعـواصف واألعــاصـيـر
ـــطـــار بـــعــد ويـــظل الـــركـــاب داخل صـــالــة ا
تــأجـيل مــوعــد إقالع الـطــائـرات ألكــثـر من
ست سـاعـات كـامـلـة.. نـفى اخملـرج تـعـرض
ـسـرحـيـة أليـة مـشـاكل مع الـرقـابـة مـؤكداً ا
تــعــاونــهم الـــكــامل من أجل خــروج الــعــرض
إلى الــنــور مــشــيــراً لــتــوقف الــرقــابــة فــقط
ـسـفـة والــتى تـقـرر عـنـد بــعض اإلفـيـهــات ا

حذفها عند االفتتاح.

على احلجار

«وطن اجلنون».. منير واحلجار
فى مشروع مسرحى جديد
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محـمد لـطـفى «العـابدان» من تـأليف حـسام
الـغـمـرى وإخـراج الـسيـد عـونى لـفـرقـة نادى

سرح بالشرقية. ا
سرحيتى كما يشارك نادى مسـرح بورسعيد 
«مالمـحـنا» مـن تألـيف وإخـراج مـحمـد عـشرى

و«كاسبار» من إخراج محمد عيسى.
ويـقــدم اخملـرج مــحـمــد فـتــحى جتـربــة بـاسم
«يــونــسـكــويــات» إعـداد عـن أعـمــال يــونـســكـو
لـنـادى مـسـرح احملـلـة ويـشـارك نـادى مـسرح
سـرحيـتى «اشهـد يا قـمر» لـنجيب سوهـاج 
ســـرور وإخـــراج مــــحـــمـــود إبــــراهـــيم و«أوبـــو
مــلــكــاً» أللـــفــريــد جــارى وإخــراج مــصــطــفى
إبــراهــيـم ومن تــألــيـف إبــراهــيم احلـــســيــنى
يقـدم اخملرج محمـد حامد «حديـقة الغرباء»
لنـادى مسـرح اإلسمـاعيـليـة وأخيـراً «أحدب
نـوتـردام» لـلمـخـرج أحمـد مـاهـر لنـادى فـرقة

نصورة. ا

وإخـــراج ســامح بـــســيـــونى و«إعــدام راقص»
تألـيف وإخراج عالء زين و«كالم فى سرى»
مـن تـألـيف عـز درويش وإخــراج ريـهـام عـبـد
الـرازق وهـو العـمل الذى حـصل على جـائزة
ــــســـرح الــــعــــمل اجلــــمــــاعى مـن مـــهــــرجــــان ا
الـتجـريـبى فى دورته األخـيرة و«أكـمل مـكان
النقط» للمـؤلف سامح عثمان وإخراج رامى
نـادى وهذه الـعروض تـمثـل نادى مـسرح فرع

ثقافة اإلسكندرية.
ــنــيـــا بــعــروض كــمـــا يــشـــارك نــادى مــســـرح ا
«جـــنــون عـــادى جــداً» تـــألــيـف وإخــراج مــروة
فـــاروق و«الــــعـــصـــايــــة واخلـــلـــخــــال» تـــألـــيف
وإخــراج مــحــمــد عــبــد الــسالم ومن تــألــيف

نعم. محمد عبد ا
يــقــدم اخملـرج عــمــاد الـديـن عـيــد مــسـرحــيـة
ـشـهد األخـير «تدفـقـات» بجـانب عروض «ا
- فـــويــتــسك» لـــبــيــكــيت وإخـــراج مــصــطــفى
مــــراد و«رجـــال لـــهـم رؤوس» حملـــمـــود ديـــاب
واخملـــــرج عالء الـــــكــــــاشف لـــــنـــــادى مـــــســـــرح
ـنــوفـيـة و«مــلـوك الـشــر» لـلــمـؤلف واخملـرج ا

انـتـهت اإلدارة الـعامـة لـلمـسـرح بهـيـئة قـصور
ــتـــعــلـــقــة الــثـــقـــافــة من إعـــداد الـــتــفـــاصــيـل ا
ــهــرجــان نــوادى بــالــدورة الــســـابــعــة عــشـــرة 
سـرح والذى تشهد فـعالياته مـدينة دمياط ا
فى الـنصف األول من فبـراير القـادم برعاية
الفـنان فـاروق حسـنى وزير الـثقـافة والـفنان

د. أحمد نوار رئيس الهيئة.
دة 12 يوماً ويتم هرجان  تستمر فعاليات ا
حـالــيـاً اإلعـداد إلصـدار كـتــاب خـاص لـنـشـر
ــسـرحــيــة اجلــديــدة لـلــمــؤلــفـ الــنــصــوص ا
الشـبان الذين تـقدم عروضـهم داخل برنامج
ـــهــرجـــان ولم تــعــلـن اإلدارة حــتى اآلن عن ا
ـشـاركــ فى الـنـدوات الـتى أسـمــاء الـنـقـاد ا
تــــعـــقب الــــعـــروض يــــومـــيــــاً وأعـــضــــاء جلـــنـــة

التحكيم.
ـهــرجــان جـوائــز لألعــمــال الـفــائـزة ويــقــدم ا
تصل قـيمتهـا إلى ست ألف جنـيه بعد قرار
ـضــاعــفـة اجلــوائـز الــفــنـان فــاروق حــسـنـى 
اضى التى عقدت الية خالل دورة الـعام ا ا

باإلسكندرية.
سرح» قال شاذلى فرح «مدير إدارة نوادى ا
ـهـرجـان يـشـهد هـذا الـعـام مـشـاركة 22 إن ا
عرضاً مسرحـياً من إنتاج فرق النوادى التى
ـــــهــــرجـــــانــــات  تــــصـــــعــــيـــــدهــــا مـن خالل ا
اإلقلـيمية باحملـافظات والتى نـظمتها اإلدارة
وهـى عـــروض: «قـــالت الـــعـــنـــقـــاء» لــتـــيـــنـــسى
ولــيــامــز وإخــراج أحـمــد مــصــطــفى «قــصـة
حــديــقـــة احلــيـــوان» إلدوارد ألــبى واإلخــراج
ألحــمـد عــبـد اجلــواد «بـلــد الـبــنـات» تــألـيف
عـــلـى عـــثـــمـــان وإخـــراج أحــــمـــد راسم ومن
تــــألـــيـف وإخــــراج عــــز درويش ومــــســــرحــــيـــة
«أوضـة الـفيـران» و«كـاليـجـوال» أللبـيـر كامى

مروة فاروق
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ــــواقف أول مــــا اجلـــــمــــيــــلــــة مـــــعه من هـــــذه ا
تـعـرضت له حــيـنـمـا شــاركت فى فـرقـة ثالثى
ـسـرحـية «من ـسرح والـتى بـدأتـها  أضـواء ا
أجل حفـنـة نسـاء» تألـيف فـيصل نـدا وإخراج

حسن عبد السالم.
دة شـهـرين كنت ـسرحـيـة  امـتـدت بروفـات ا
أحـضــر يـومـيــا وأجـلس فى الـصــالـة ولم يـكن
اخملرج يعرفنى وكان دورى آخر ثالث ورقات
فـى الروايـة وحـينـمـا وصل اخملرج إلى دورى
ســأل عــمـا ســيــقـوم به وحــيــنـمــا أشــاروا عـلى
قــــال: كــــنت أظــــنك عـــامـل الـــبــــوفــــيه أو أحـــد
الـذين يشـاهدون الـبروفـات فبـدأ يقرأ دورى
ثـم مـزق آخـر ورقـة ومـا لــبث أن مـزق الـورقـة
الــثــانــيــة وحــيــنــمــا أتـى عــلى الــورقــة الــثــالــثــة
وكــانت نــصف صـــفــحــة شــطــبــهــا وقــال: أنت
سـتــقــول «إنت امـشى قــدامى» فــأصـبح دورى
ثالث كــلـمــات بـعــد أن كـان ثالث صــفـحـات..
وفـى أحـــــــد األيــــــــام كــــــــنـت شــــــــارداً وأنــــــــا فى
الــكــوالــيس فــطــلـب مــنى مــســاعــد اخملـرج أن
أدخـل بـســرعـة فــوضــعت الـكــاب عــلى وجـهى
وحـيـنـمـا بـدأت أخـاطب زكـريـا مـوافى نـسـيت
الـــكالم فـــبــدأ جـــورج وســمـــيــر بـــإفــيـــهــاتـــهــمــا
اجلــمــيــلــة يــعــلــقــان عــلى مــا حــدث فــتــحــولت
الـــعـــشـــر ثـــوان إلـى ربع ســـاعـــة من الـــضـــحك

تواصل. ا
سرح اآلن? * وكيف ترى ا

ـسـرح? ولـكـن أحـمـد الـله أن الـبـيت - هـو فـ ا
الفـنى للمسـرح تولى مسئـوليته شخص من أيام
الفن اجلميل يحـاول إعادة األيام اجلميلة حيث
كـان يوجـد أكثر من مـسرح ويـعرض مسـرحيات

متنوعة ما ب كوميدية واستعراضية.

22 عرضاً مسرحياً وكتاب خاص  للنصوص
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العرض دخل خطة القومى
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ـسـرحى «وطن اجلـنون»  إدراجه الـعـرض ا
ـسـرح الــقـومى إلنــتـاجه خالل ضــمن خـطــة ا
عـام 2008 الـــعــرض من تـــألــيـف نــبـــيل خــلف
وإخراج محسن حلمى الذى أكد لـ«مسرحنا»
إنـه بـــصـــدد تـــقـــد عــمـل ضـــخم يـــجـــمع فى
بـطولـته ب جنـمى الـغنـاء محـمد مـنيـر وعلى
احلــجـار. ويـؤكــد حـلـمى أنـه لم يـنـتـه بـعـد من
كل الـتـفاصـيل واخلـطوط الـعـريضـة اخلـاصة
ــرحــلــة الــتى تــلــيــهــا خــطــوة بــالــعــرض وهى ا
إجـراء الــبــروفـات. الـعــرض يــتـنــاول فى أكــثـر
من شـخصـيـة محـوريـة أهمـهـا «دون كيـشوت»
ـثل الــذى يـقـاتـل طـواحـ الــهـواء بـحــثـاً عن ا
األعــلى والـذى يـتـحـول فى الـعـرض إلى قـتـال
الـقـنـوات الـفـضائـيـة ومـا يـقـدم بـهـا من جـنون
والــتـــغــيــرات الــتـى طــرأت عــلى الـــســاحــة فى
إطـار عـصــرى وحـتى اآلن لم يـســتـقـر اخملـرج

على البطولة النسائية للعرض.
عـلـى احلـجـار أعـرب عـن سـعـادته بــتـرشـيـحه
لـهـذا الـعـرض مـؤكـداً ثـقـته الـكـبـيـرة فى قـدرة
«وطن اجلنون» على استـرجاع جمهور مسرح

الدولة مرة أخرى.

 شاذلى فرح
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. وأحلم بهـيكل تنـظيمى > أحـلم بجـمهور يريـد أن يعايش ويـرى شيئـاً
ــسـرح وفى مـركــز هـذا الـهــيـكل يــكـون الـعـرض مــوجه الحـتــيـاجـات ا
ــــمــــثــــلـــون. ــــســــرحى يــــكــــون ا ــــســــرحـى وفى مــــركــــز الـــعــــرض ا ا

> إن اإلنـسان الذى يفقد فى طريقه الهاجس الفنى بعد عشر سنوات
ـسرحى - وبـالتـأكيد أو عـشريـن أو ثالث أو أربـع عـاماً من الـعمل ا
لــيـس صـعــبــاً أن يــفــقــده - يــبـدو لـى وكـأنـه شــخص قــد فـقــد احلب. 6
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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وسم القادم. ها ضمن خطة مسرح الدولة فى ا > مسرحية «ما أجملنا» للكاتب محفوظ عبد الرحمن تقرر تقد
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سرحية حتى نهاية العام الدراسى احلالى. ية الفنون قرر التجديد للدكتور مصطفى سلطان لتولى عمادة معهد الفنون ا > د. عصمت يحيى رئيس أكاد

سرحي جريدة كل ا
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غناء اجلنوب واألداء الدرامى
ـنطـقة الـقـبلـية ربـعات إلى هـذه ا ب أيـديـنا جلـأ الـليـثى فى بعـض ا
عندما ذكر أن الشـخص الذى تزوجها ليس له نسب يعتد به لذا فإن

هذا الشخص يهون عليه مفارقة زوجته بل وسبها: 
ولو حسبوا النسب و الله ما ناسبوه 

زاد كسبوه  ودا زى شىء قسم زى فى ا
غالى اتباع رخيص واللى اشتروه سابوه 

يا ريت باألدب قالوم كالم سبوه.
أمـا خــطــأ األب فـيــرجــعه الـشــاعــر لـعــدم االســتـمــاع لــكالم عـصــبــيـته

عائلته أو قبيلته: 
ال زرع القصب بيحسبوا قصابيتو 

وال حسبوا اجلمال القينها هيتى صبيتو 
والزول الصبى بيحسبوا ليهو صبيتو 

وداتى جزاتو اللى ما يسمع كالم عصبيتو. 
وهــنـا يــكـون عــنـصــر االنـتــسـاب الــقـبــلى لـلــيـثى مـع أبـطــال الـقــصـة هـو
الـتــفــسـيــر األقــرب حلـالــة احلــزن والـغــضب والــغـيظ الــتى انــتــابـته فى
بـدايـة الـنـص بـيـنـمـا اليـنـتـسب "أحـمـد أبـو األمـ " إلى نـفس الـنـسب
وهـنـا يلـجـأ فى صـراعه الـشـعرى إلـى صداقـته "بـصالح" الـطـرف غـير
بـاشر فى الـقصة مـعتـبرا أن التـسريـة عنه أفـضل من لوم اآلخرين ا
وحـتى عـنـدما الم األب عـاد وذكـر أن األم والـفـتـاة لعـبـتـا الـدور األكـبر
فى مــوافـقــة األب فــفى الـوقـت الـذى يــقــدم فـيه الــشــاعـران الــقــصـة
وحتليلها يظل الصراع دائرا بشكل بارز أو شكل خفى لكنه الصراع
ـهـذب فـالـلـيـثى "(ولـد) مـكـار" وهى لـفـظـة فـيـهـا اعـتـراف بـالـشـاعـرية ا
ومحببة ب صديـق أما أحمد أبو األم فهو "دا عمى باين هوى"
و"عـمى" تــسـبق "بــاين هـوى" مـن قـبــيل الـتــهـذب مع مــا فـيـهــا من قـرب

ومحبة.
إن "جـر النمـيم" يحتاج لـلكثيـر من الفحص والـدرس سواء فيمـا يتعلق
ـتوفرة فى بكـونه أحد أشكـال الشعـر الشعـبى أو للعـناصر الـدرامية ا
ـــكن أن جتـــعل مـــنه رافـــدا لـــتـــجــارب بــنـــيـــته هـــذه الـــعـــنـــاصـــر الــتـى 

سرح عربى نطمح إليه.  مسرحية تكرس 

حـيث يـسمـو بالـصـراع الطـبقى عن الـصـورة العـنيـفـة إلى الصـراع على
ـبـاراة فى كـرة مـسـتـوى الـشــعـر إنه أشـبه بـإنـهـاء احلــرب بـ دولـتـ 
الـقـدم وهـنـا تـتـبـدى لـنـا أحـد أهم عـنـاصـر الـدرامـا عـنـصـر الـتـطـهـير
ـطـهـر يـلــتـقى الـشـعـراء فـالـنـمــيم فى هـذا اجملـتـمع الــقـبـلى يـلــعب دور ا
ـدحـون أهل الــبـلـدة ونــسـبـهـا يــتـنـافــسـون شـعــريـا أو حـتى قــبـلـيـا ثم
تـنـتهى الـليـلة وهم أصـدقـاء يتـمنـون تكـرار الـلقـاء حتى فى الـنص الذى

ليـثى : إن الـفتـاة جمـيلـة يبـرق خـدها فـهى تضـوى (بره وجـوه) خالفا
: يبـدو أنه فـقـد عقـله فـأبـوها لم لـبـقـية الـبـنـات وإن أحمـد أبـو األمـ

يكن له حول وال قوه فى مسألة البيع. 
لييه يبكوا ليه شمعو بخديده مضوى

و من دون البنات هو بيضوى بره و جوه 
أحمد أبو األم دا عمى باين هوى 
غالى اتباع رخيص ال حول ليه ال قوة

أحمد : (يتوجه أحمد أبو األمـ توجها آخر) أن الفتاة اجلميلة وأمها
همـا من أثرا فى عـمليـة البـيع فاألم هى من قاد عـملـية اتخـاذ القرار
والـفتاة هى مسـتشارتها وأن صالح كـان أولى بها وال حول له وال قوة

فيما حدث. 
محبوبى الظريف ال فوقو خايل الطاوله 

ستشار أمك رئيس الدولة  أنت ا
غالى اتباع رخيص مش كان صالح بيه أولى 

أنا دا بكفى السليم ال قوة ال حول
ويـستـمر احلـوار حتى يـصل الشـاعران إلـى نتـيجـة مؤداهـا أن ما حدث
كـان قــسـمـة ونــصـيــبـاً وأن األولى هـو مــواسـاة "صالح" صــاحب الـلــيـلـة

الذى خسر هذه الفتاة.

يـجلس شاعـر النميم فـى مواجهة شـاعر آخر أو أكثـر يحيط بـاجللسة
جــمــهــور مـــتــحــمس ومـــتــحــفــز ويـــفــتح اجملــال ويـــدور احلــوار تــتــعــدد
األصــوات وتــتــبــاين الــتـوجــهــات تــبــرز األســلـحــة الــشــعــريـة مـن صـور
مـبتكرة إلى قيم مستـخلصة هذا ما يطـرحه نص النميم الذى نحاول
تشريحه فالصورة األولية هى صورة صراع حقيقى تتعدد مستوياته.

ـستـوى األولى ـلـكـهـا شـاعـر الـنـميـم هى ا تـعـد الـقـدرة الشـعـريـة الـتى 
لـلصـراع فاجلمـاعة الـشعبـية ال تـعرف هذا الـنوع من الـتدليل الـنقدي
حـيث تـختـار شاعـرها بـدقـة شاعـرها الـذى يبـدأ مـستـمعـا فى اجملال
يـداوم عـلى حـضـور لـيـالى الـنـمـيم يـجـلس بـجـوار شـاعـر فـحل يـحـفظ
ـنـاسبـة فـتـمـنحه اجلـمـاعـة فـرصة الـكـثـيـر من النـصـوص حـتى تـأتى ا
لـيــقـول مــربــعـاً أو مــربـعــ فى الــلـيــلـة إنه االخــتــبـار األولى الــذى عـلى
ستـقبل أن يـجتازه حـتى تلمح فـيه اجلمـاعة هذه الـقدرة على شاعـر ا
الــقـول ثم تــتـوالى االخـتــبـارات هــذا مـربع قـالـه الـشـاعــر الـفـحل "اب
ريـــحـــان" مـــا ردك عـــلـــيه ? فـــأمــــا الـــرد أو اخلـــروج من اجملـــال حـــيث
يــتـجـاوزه اجملـال دون مـواربـة وحــتى عـنـدمـا يـصــبح شـاعـرا يـدعى إلى
الـلـيــالى تـظل هــذه االخـتـبـارات تـالحـقه وقـد يــخـرج شـاعـر كــبـيـر من
اجملال ألنه يـكرر مـربعاتـه وال يضيف أو يـبتـكر لذا فـإن أحد الـسمات
األسلـوبية لـنص النمـيم أن الشـاعر "يعـرج" - بتشـديد الراء - أى يـعيد
قابـل له ميزتـ االستمـاع اجليـد والتأمل ثم ربع لـيمـنح الشاعـر ا ا
ـربع خـلقت الـوقت ليـعـد مربـعه فى صـورة رد هـذا التـعـريج أو إعادة ا
سمة أسـلوبية أخرى للـفن نفسه فقد يـغير الشاعـر بعض الكلمات أو
سطرا أو أكثر فى النسخـة الثانية للمربع وهى سمة جديرة بالدراسة
خـاصـة أنهـا تـكـشف عن الـكـثـيـر من عـنـاصـر النـظـريـة الـشـفـاهـية إذن
على الشاعر دوما أن يكـشف عن هذه القدرة الشعرية التى تبقيه فى
كار ألنه اجملـال أو الصراع لذا فإن أحـمد أبو األم وصف اللـيثى با
أراد أن يـأخذه من منـطقة قـدرته الشاعريـة "شكر الـبنات" إلى مـنطقة
أخـرى ومــوضـوع آخـر ورغم هـذا صـال مـعه وجـال وبـ أيـديـنـا مـثـال
ـيم آخــر ال يـقل " وشـاعــر  من إحــدى الـلــيـالـى بـ "أحـمــد ابـو األمــ
شـاعريـة عن الـلـيثى وأحـمـد أبـو األم إنـه "محـمـد حسـن العـقـباوى"

قال محمد حسن فى شكر البنات: 
الناس اللى كانوا بياجوا فى منازلنا 

و برضنا احنا على العهد القد الزلنا 
الزول الظريف بعيونه بيغازلنا 

يا معلقنا فى حبالك تعال نزلنا. 
فيرد عليه أحمد أبو األم 

مادام انا و انت على القعده دى متفوق 
اإلنسان تملى بنفسه يبقى شفوق 

ا أفوق  إنت اصبر عليَّه شويه 
مش ح نزلك خليك معلق فوق.

شاعر النميم هو صوت اجلـماعة الشعبية التى اختارته يحمل أول ما
يـحمل انتسابه لها عائلـيا وقبليا حيث ينتـشر النميم فى مجتمع قبلى
ركز الـتجارى الذى يلتقى هـو منطقة أسوان ويـنطلق من بلدة "دراو" ا
فـيه الـتجـار الـقادمـون من نـواحى أسوان اخملـتلـفـة مع التـجـار القـادم
ــكـان تـلـتــقى األعـراق واألنـســاب من جـعـافـرة من الــسـودان فى هـذا ا
وعـبـابدة وأشـراف ونـوبـيـ وعـرب وهذا الـلـقـاء الـدائم يـخلـق جوا من
الـصـراع وينـزعج الـكـثـيـر من هـذه الـفـكرة أو بـاألحـرى هـذه احلـقـيـقة
هـذا الـنوع من االنـزعاج أخـفى عـنا حـقيـقـة مقـابلـة فـرغم هذا الـشكل
الـقبلى لـلمجـتمع إال أن منطـقة أسوان بـشكل عام وبـلدة دراو خاصة
ـة هـنـا يبـرز احلل الـعبـقـرى الذى ابـتـكرته اجلـمـاعة ذات طـبـيعـة مـسا
الـشـعـبـية إنـه الفن بـشـكل عـام والـنـميـم كأحـد هـذه الـفـنون واألدوات

 قدرة شاعر النميم تمثل
ستوى األوّلى للصراع ا

 اكتشاف عناصره الدرامية
كن أن جتعل منه رافداً
لتجارب مسرحية
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ـــســـرحى اإلمـــاراتى صـــالـح كـــرامــة يـــواصل الـــكـــاتب ا
ــســرحــيــة عـلـى مـســارح الــعــاصــمـة تــقـد إبــداعــاته ا
سرحية صرى باحلـركة ا صـرية لتعريف اجلـمهور ا ا

فى اإلمارات.
وقـال كـرامـة فـى تـصـريح لـوكـالــة أنـبـاء اإلمـارات حـول
ــســـرحى لــلـــعــام اجلـــديــد إنه ســـيــتم عــرض نــشـــاطه ا
مـســرحـيـته "حـاول مـرة أخـرى " الـشـهـر اجلـارى ضـمن
نــشـاط مــســرح قــصــر ثـقــافــة شــبــرا اخلــيـمــة "الــهــيــئـة
الـعـامـة لـقــصـور الـثـقـافـة " فى مـصـر.. مـشـيـرا إلى أن
اخملـرج خلـيل تمـام يقـوم حاليـا بالـتحـضيـرات اخلاصة
ـــســرحـــيـــة الـــتى تـــدور حــول جتـــربـــة حــيـــاتـــيــة لــهـــذه ا
لسـجينة ومحاولة احملـامى تبرئة ساحتهـا ولكنها تصر
ـة مضـيفـا أنه يـقوم الـفـنان عـبد عـلى اقتـرافـها اجلـر
ـيـاء ـمــثـلــة  ــمـثــلـة هـالــة الـســادات وا الــنـاصــر ربـيع وا
الـعـبـد والـفـنــان أحـمـد لـطـفى بـتـمـثـيل األدوار فى هـذه
ــسـرحـيــة الـتى تـعـد آخــر إصـداراته مـنــوهـا بـأنه قـام ا
بـطـبعـهـا ونـشـرهـا فى الـقـاهـرة حـيث القت اسـتـحـسان
ـــســرحى كـــمــا أحـــدثت جــدالً ــهـــتــمــ فـى الــوسط ا ا

ا حتمله من دالالت إنسانية . واسعاً لدى النقاد 
ـســرحى اإلمـاراتى وكــانت مـســرحـيـة "ســراب" لألديب ا

مسرحية «عشاق القمر»

صـالح كرامـة قـد حظـيت بـاسـتحـسـان النـقـاد واجلمـهور
ـــنــــصــــرم فى إطـــار عــــنـــد عــــرضـــهــــا خالل نــــوفــــمـــبــــر ا
الـنشـاطـات الشـهريـة لـساقـيـة الصـاوى  كـما سـبق وقدم
اضى فى ـهـرجـان التـجـريـبى الـعـام ا كـرامـة أيضـا فى ا
القـاهرة مـسـرحيـة « عـينـاها» من إخـراج الـفنـان سالمة
إمـــام.. و خـالل عـــرض مـــســـرحــــيـــة "ســـراب" تـــكـــر
ــؤلف صــالح كـرامــة حلـصـولـه عـلى جــائـزة " الــصـدفـة ا
الـذهبـية " فى مـهرجـان "سان سبـاستـيان" بـأسبـانيا عن
ى "عربة الروح" الذى أخرجه اخملرج تأليفه الفيـلم العا

البريطانى كورناد كالرك.
نـعم الصاوى أن حصول األديب ويرى الـسيد محـمد عبد ا
اإلمـاراتى صالح كـرامة عـلى جائـزة الصـدفة الـذهبـية لـعام
 2007 يـعد إجنـازا لألدب العـربى واعتـرافًا بـالقـيمـة الفـنية

ية. واألدبية له وقدرته على الوصول إلى العا
سـرحى منذ ويـركز األديب اإلماراتى كـرامة فى أدبه ا
مــسـرحــيــة "عــشــاق الـقــمــر" عــلى ســبــر أغــوار الـنــفس
ـطــبــوع بــطـابع الـبــشــريـة مـن خالل احلـوار الــنــفــسى ا

فلسفى و بلغة رشيقة. 
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سرحى مقـاربات وقراءات" كان مـحور العدد "الفـن ا
اخلاص من مـجـلـة "احليـاة الـثـقافـيـة" والـصادر أوائل
الـشـهـر احلـالى.  تـصـدر الـعدد مـقـتـطـفـات من خـطاب
ناسبة االحـتفال باليوم الرئـيس زين العابدين بن علـى 
الـوطـنـى لـلـثــقـافـة  2007 والـذى أكـد فــيه عـلى األهــمـيـة
البالغة التى يوليها للـفنون التمثيلية والعروض الركحية ـ
ـســرحــيــة ـ  عـامــة لــدورهــا احلـيــوى فى إثــراء احلــيـاة ا
ـــضــامـــ واالرتــقــاء الـــثــقــافـــيــة ونـــشــر الـــقــيم وتـــنــويع ا
ـسـتـوى تـنـاول مـشـاغل اجملـتـمع وتـعـمـيق دائـرة احلوار

حولها. 
وتـضمـنت اجملـلة مـجمـوعـة من  البـحوث والـدراسات
لــنـخـبـة من األسـاتـذة اجلـامـعـيـ والـبـاحـثـ والـنـقـاد
ـســرحى من مـخــتـلف الــذين تــنـاولـوا مــوضـوع الــفن ا

جوانبه الفنية واحلضارية والتربوية واالجتماعية. 
سـرح التـونسى اسـتهـلت البـحوث بـلمـحة عن جتـذر ا
ـــــســــرح الـــــوطـــــنـى الــــذى وتـــــواصــــلـه انـــــطالقـــــا مـن ا
ركزى الفنون الدرامية استحدث فى  1983 مرورا 
ـركـز الـوطـنى والـركـحــيـة بـكل من الـكـاف وقــفـصـة وا
لفن العرائس بتـونس والتى  إحداثها بقرار رئاسى
عـــام  1993 إلـى جـــانـب مـــركــــز الــــفــــنـــون الــــدرامــــيـــة
والـــركــــحـــيـــة بــــصـــفـــاقـس الـــذى تـــأسـس ســـنـــة 1996

سرح التى افتتحت عام 1994. وصوال إلى دار ا
سـرحية موثقة بالصور فضال ؤسسات ا وجاءت هذه ا
عن صـور أخرى تـبـرز عراقـة الـفن الـرابع فى تونس من
ــســـرح الــرومـــانى بــكـل من قــرطـــاج وبالريـــجــيــا خـالل ا
ــسـرح ــســارح األثــريــة بـدقــة وأوذنــة واجلـم وكـذلـك ا وا

البلدى بالعاصمة الذى افتتح سنة 1902. 
وشـمــلـت الـدراســات الــواردة فى "احلــيــاة الــثــقــافــيـة"
ــســرحـى مــنــذ نــشــأتـه فى تــونس ســنــة 1909 الــفن ا

وأهم مراحله . 
سرح كانت نصف شـرف الدين إلى أن بدايـات ا وأشـار ا
مـثلـ الـتونـسيـ الذى صـعدوا ألول على يـد نخـبـة من ا
مـرة عـلى خــشـبـته فى ذلك الـتـاريـخ وهم مـحـمـد بـورقـيـبـة
ومـحـمـود بولـيـمـان والـهـادى األرنـاؤوط ومـحـمـد بن تـركـية
ــنـتـمــون إلى فـرقـة ومـحـمــد احلـجـام وأحــمـد بـولــيـمـان وا
ـصـرى" الـذى كـان يـضم تـمـثـيـلـيــة هى "اجلـوق الـتـونـسى ا

 . صري مثل ا ب عناصره بعض ا
كــمــا تــنـاولـت الـبــحــوث الــفن الــرابع من حــيث عالقــته
درسـى وكذلك من بـالـعمـارة والـتـكـنولـوجـيـا والـوسط ا
ــنـظـومــة الـثــقـافــيـة الــتـونــسـيـة إذ نـاحــيـة مــنـزلــته فى ا
ــكـــاسب ـــســـرحـــيـــة الـــعــديـــد مـن ا شـــهـــدت احلــركـــة ا
تنوعة.  واإلجنازات فضال عن التطورات والتجارب ا
ـــســرح الـــتـــونـــسى من واهـــتـــمت أيـــضــا بـــتـــوجـــهـــات ا
ــشــهــد احلــالى وبــإشــكــالــيــات مــوقع الــبــدايــات إلى ا
ـسـرح فى تـنـوع الفـنـون الـدرامـيـة من خالل مـقـاربة ا
سرح نقديـة إلى جانب تسـليط الضـوء على حركـية ا

سرحى فى تونس.  عاصر والتكوين ا التونسى ا
وذيــلت هــذه الـدراســات بـقــراءة حـول الــدورة الـثــالـثـة
ـسـرحيـة التـى انتـظمت من 30 عـشـرة أليام قـرطاج ا
نـــوفــمـــبــر/تـــشـــرين الــثـــانى إلى  8 ديــســـمــبـــر/كــانــون

سرح إرادة احلياة". األول 2007 حتت شعار "ا
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ـستـقبل» لـذوى االحتيـاجات اخلـاصة هذا األسـبوع عـرضها األول قـدمت فرقة «ا
دوح ـسـرحيـة من أعـمال الـراحل  على مـسـرح دار الكـتب الـوطنـيـة فى حلب.  ا
عــدوان وإخـراج د. وانـيس بـانــدك وديـكـور إبـراهــيم مـهـنـدس مــوسـيـقى وأحلـان
وضــاح كــوريـنى وإشــراف أســامــة الـســيــد يــوسف وتـمــثــيل بــدر ســمـان ومــحــمـد
عاشـور وزكـريـا مغـربى ويـاسر بـسـتانى وفـراس الـبيـوش ولـويس إدوار وفراس
حـــمــــوى وجــــورج كــــالـــوس ومــــحــــمــــد جنـــار وفــــادى الــــبــــيـــوش وكــــلــــهم من ذوى
ـسـرحـيـة ذاتـهـا سـبق وأن قـدمت ألشـهـر عدة فـى دمشق االحـتـيـاجات اخلـاصـة. ا
بــإخـراج مـحــمـود خـضــور كـمـا قـدمــهـا فى الــقـاهـرة اخملـرج  خــالـد جالل وتـروى
ـتـسـولـ وقـعــوا ضـحـيـة رجل بال قـلـب يـسـتـغـلـهم ـعـوقــ ا حـكـايــة  شـريـحـة من ا
وينهب ما يحصلون عليه من أمـوال بذريعة أنه يأويهم ويطعمهم وعندما يحاولون
التخلص منه يحاصرهم بالعقد الذى وقعه معهم لكنهم يستطيعون فى النهاية أن
ـزقوا الـعـقـد ويـنـطلـقـوا لـيـتـعلـمـوا مـهـنة أخـرى مع صـديـقـهم اجلـديـد الذى دخل

حياتهم فأطلق قدراتهم الكامنة وغيّر نظرتهم ألنفسهم وللحياة من حولهم.
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 مشهد من مسرحية «طار وطبل»

ــســرح الــوطـنـى الـفــلــســطــيــنى مــســاء الـســبت أقــام ا
ــــســـرحــــيـــ ـــاضـى  حـــفـال لـــتــــكـــر الــــفـــنــــانـــ ا ا
والـتـشـكيـلـيـ والـكـتاب الـذين سـاهـمـوا وشـاركوا فى

سرح فى العام 2007.  أعمال ا
سرح كلمة عبر فيها ألقى جمال غوشة مدير عـام ا
سـرح الوطنى الـفلسـطينى عن بـاسم مجلـس أمناء ا
االمــتـــنــان لــكل من ســـاهم فى احملــافـــظــة عــلى هــذا
الـصــرح فى مــديـنــة الــقـدس وقــال إنه وبــالـرغم من
ـسـرح فقـد حـقق الـعـديد الـصعـوبـات الـتى واجـهت ا
من اإلجنـازات الـتى لم تـكـن تـتم لـوال تـضـافـر جـهـود
ـسرح خـاصة فى الـفـنانـ وتـعاونـهم مع الـعامـل بـا
ـسرح ظل غيـاب وعـدم اهتـمام ووعى بـأهمـية دور ا
فـى التعـليم والتـرفيه بـشكل عام وفى احلـفاظ على

الهوية العربية فى مدينة القدس بشكل خاص. 
ـسـرح نـشـاطــاً فـنـيـاً واحــداً يـومـيـا عـلى وقـد قــدم ا
ــــاضى حـــيث قــــام بـــإنـــتــــاج عـــمـــلـــ مــــدار الـــعـــام ا
مـسرحـيـ همـا: «كـلـهم أبنـائى» ومـسـرحيـة «سـماء
خــفــيــفـة». وقــد قــام بــعــرض أكـثــر من  123عــرضـا
مــســـرحــيــا لـــلــكـــبــار والـــصــغــار و 4 مـــعــارض و164

فيلما. 
وقـــــد وعــــد غــــوشـــــة بــــأن يـــــكــــون احلــــفـل دوريــــا فى
ـقـدسـيـ إلى ـبـدعـ ا الـسـنـوات الـقـادمـة داعـيـا ا
تــكــثـيف الــنـشــاطــات الـثــقـافــيـة تــمــهـيــدا الحـتــفـاالت

القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009. 
وقـــد حـــضـــر احلـــفل عـــدد من الـــكـــتـــاب والـــفـــنـــانــ
 . صورين الصحفي سرحي والتشكيلي وا ا
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النميم نص ينبنى على الصراع 

صراع القدرة الشعرية 

الصراع القبلى 

عرض تونسى

لك فـهد الـثقافى اضـي علـى خشبـة مسـرح مركـز ا عرضت مـساء اخلـميس واجلـمعـة ا
ـفـرح وإخراج بـاسل ـسـرحـيـة من تـألـيف مـحـمـد ا ـسـرحـيـة الـكـومـيـديـة "طـار وطـبل" وا ا
ـعـروفـة "أبـو مـسامـح" ولعب دور ـفـرح بـشخـصـيـته ا الـهاللى ومن بـطـولـة الـفـنان مـحـمـد ا
صـاحب مــحل تـأجــيـر لـوازم األفــراح والـذى أوكل إدارة احملل لــلـعــامل لـديه بــعـدمــا مـنـحه
ــالـيـة الــتى يـجـنــيـهـا احملل من رواده كــامل الـثـقــة الـتى تـخــوله إلدارة جـمـيـع احملـاسـبـات ا
ــمـثل مــحـمــد الـفـهــادى دور الـوافــد احملـتــال الـذى يـعــمل حلـســابه اخلـاص بــعـدمـا وقـدم ا
استـغل ثقة أبو مسامح الذى ربـاه وآواه فى منزله حتى أصبحـت لديه القدرة على العمل
بـدأ الفـنى الصـادق الذى وسـيقى صـاحب ا مـثل عـبد الـله الزهـرانى قدم دور الـفنـان ا ا
أرغــمه جتـاهل اجملـتــمع لـلـنــغم الـشـرقـى عـلى الـتــنـازل عن مـبــدئه حـيث عـبــر "بـأن الـنـاس
أصـبحـوا يـسـتـمـعـون لـلـمـوسـيـقى بـخصـورهم عـوضـاً عن آذانـهم" وقـد وصل به احلـال إلى
تـرويج فـنه فى مـكـاتـب تـأجـيـر لـوازم األفـراح مـقـابل تـأمـ قــوت يـومه بـعـدمـا كـان يـعـتـلى
مثل محمد القس ـوسيقى الشرقية فى أنحاء العالم.  ا ثل ا ية و سارح العا خشبات ا
اليـة واختالس حقوق الـتاجر الكادح ـطامع ا الذى قدم ثالث شخصـيات تدور فى فلك ا
مـثل سليـمان الفالح عـدة شخصـيات ومن أبرزهـا شخصـية جوجو فى غـفلة مـنه وقدم ا
ثلة قائد فرقـة الشكشكة كما أضافت الفـرقة االستعراضية بصمة خـاصة للمسرحية 
ـشاركة كل من مشعل الدوسرى وأحمد العتيبى وسعد فى قائدها الفنان يحيى هروبى 

ولد وعبد العزيز خليفة وعبد العزيز النويجم.  ا
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ة حتكى عن طية قد سرح أجدها تماماً فى صورة قصة  > إن إمكانيات وحدود ا
شى فى الغابة وهناك وفى مـكان محدد يشعل ناراً ويُصلى من أجل رجل مقدس 
ـكان بالـغابـة غير أنه ال إنقـاذ العالـم وبعد سـنوات يـذهب أحد تالميـذه إلى نفس ا

يعرف كيف يشعل النار ومن ثم يقوم فقط بأدء الصالة.

سرحية. > اخملرج حسن الوزير تولى مؤخراً مهام إدارة فرقة السامر ا

سرحي جريدة كل ا
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 القناوية يحلمون بتحريك العروض..
مثل..عدم ذبح اخملرج  إقامة ورش تدريب ا

النـميـرى متـولى: منـذ سنة 2005 لم تُـمنح
فـرقة دشـنـا أيـة مـيزانـيـات إنـتـاج. وفى عام
ـسرح; 2002 قـدمـنـا مـشـروعـات لـنـوادى ا
إال أنها سحبت منا وقدمت لفرقة أرمنت.
ن اخلــشــاب: آلــيـــات اإلنــتــاج لــنــوادى د. أ
ــسـرح مــنـذ 2006 مــخـتــلـفــة تــمـامــاً فـلم ا
تـعــد هــنــاك حــصـة مــحــددة لــكل فـرع وأى
شاهـدة يتم إنتاجه إنـتاج جيد تقـره جلان ا
بــدون حـــد أقــصى.. عــلــيــكـم الــتــفــكــيــر فى
مـشروعات جيدة وتـلك مسئولـيتكم. ثم قام
بـعرض تـفـصيـلى لـآللـيـات اجلديـدة لـنوادى

سرح. ا
مـــحــمـــد مـــعــتـــصم: بـــصــفـــتى مـــســـئــوالً عن
ــســـرح فى فــرع ثـــقــافـــة قــنـــا طــالـــبت كل ا
ـسرح ـواقع بـتـقد مـشـروعـات لنـوادى ا ا

ولم أتلق إال القليل.
عـمــرو صـابــر وعالء عـبــد الـرحـمـن: هـنـاك
ــعــلــومـات أزمــة فى عــدم احلــصــول عـلى ا
ــؤتــمـرات فــنـحـن ال نـســمع عن الــدورات وا

والورش التدريبية.
حـمـدى الـبـوجى: لـقـد حـرمـنـا من مـهـرجـان
ائـة ليلة الذى كـان مهرجاناً مهـماً للتبادل ا
ـــهــــرجـــان الـــثــــقـــافى وأقــــتـــرح اخــــتـــصــــار ا
ــــمـــكن خلــــمـــســــ فـــرقــــة إن لم يــــكن من ا

ائة ليلة. تقد ا
ـــهـــرجـــان مـــرهـــونــاً مـــحـــمـــد زهـــدى: كـــان ا
ـسـرح الـسـامر ومـن الـصعـب تـقد مـثل

هرجان فى مكان بديل. هذا ا
مــحــمــد زعــيــمه: لــقــد عــادت أرض مــسـرح
الـسـامـر إلى الهـيـئـة بـتخـصـيص من الـسـيد

رئيس اجلمهورية.
: نــطـالب بـاســتـعـادة حـمـدى مــحـمـد حــسـ

سرح. الدور الثقافى لنوادى ا
ــشـروع ن اخلــشــاب: لــقــد تــقــدمـت  د. أ
ــــركـــزى إذا  تــــفـــعــــيـــله ـــســــرح ا لـــنــــادى ا

سرح دورها الثقافى. ستستعيد نوادى ا
جـــمـــال عــبـــد احلـــمــيـــد: فى نـــدوات نــوادى
ــســـرح يــقـــوم الــنـــقــاد بـــذبح اخملــرج وذلك ا
ـا يـفـقدهم الـثـقـة فـيه.. وأنا أمـام فرقـته 

لن أعمل فى النوادى لهذا السبب.
عـبد الرحـيم عطا: هـناك اختالف فى آراء
ـشـاهدة فى الـنـوادى عن آراء جلان جلان ا
ــنـتـجـة نـظـراً الخـتالف الـتــقـيـيم لـلـعـروض ا
األشـــــــخــــــاص فـــــــإذا اســــــتـــــــجــــــاب اخملــــــرج
ـشـاهـدة ونـفـذهـا تـأتى لـتـوجـيـهـات جلـنـة ا
جلنـة التقيـيم وتلومه على ما قـام به تنفيذاً
لــلــجــنـة األولـى; وهـو مــا يــوقـعــنــا فى حــيـرة

شديدة.
شـاهدة مـحمـد زعيـمه: عـملت فى جلـان ا
وأنــا ومـعـظم الــنـقـاد من أبــنـاء جـيــلى نـكـون
واضــحــ مــنــذ الــبــدايــة بــأن كالمــنــا غــيــر
مـلزم وهى مجـرد اقتراحـات من داخل فكر
اخملـــرج نـــفــسه. واحلـــقـــيــقـــة أن اخملـــرجــ
نــــوعــــان: مــــخـــرج ال يــــهــــمه إال االعــــتــــمـــاد
ويــحــاول إرضـــاء جلــان الــتـــقــيــيم لـــتــحــقــيق
أهـدافه وهـنـاك مـخرج يـسـعى إلى اكـتـمال
ــارس فــنه بــصــدق. ولى جتــربــة أدواته و
حـقيـقـيـة خملـرج ظل أكثـر من عـشـرين سـنة
يـقـدم عروضـاً لـلنـوادى دون أن يـتم تصـعـيد
ـشاهدة عرضه ومن خالل جـلسة لـلجـنة ا
أقمنا معه حـواراً و تطوير أفكاره وآليات
الـتـنفـيـذ الـقـادرة عـلى حتـقـيـق هـذه األفـكار
 - وذلك انــطالقــاً من فــكــر اخملــرج نــفــسه
 - وقـد جنح اخملرج و تصـعيده بـعد هذه

السنوات الطويلة.

ـهـرجـان كـانت هنـاك عـدة تـوصـيات خـتام ا
أقـرؤهـا عـلى حـضـراتـكم (وقـرأ الـتـوصـيـات

بأكملها) وللعلم لم ينفَّذ منها شىء.
مــحـــمـــد زهـــدى: عــلـــيـــكم الـــســـعى من أجل
احلـصول على مطـالبكم علـيكم أن تأخذوا
ـكـاسب وحتـافـظـوا عـلـيـهـا ثم تـطـالـبوا كل ا
ـزيـد فمـثالً قـصر ثـقـافة قـنـا الذى تـقام با
فـــيـه هـــذه الـــنــــدوة لم يـــكـن مـــوجـــوداً وهـــو
مكسب كبيـر.. أما بخصوص التدريب فقد
طالبت بأن يـأخذ اخملرج أجرين: أجراً عن

اإلخراج وأجراً عن التدريب.
ــســـرح فـى دشـــنــا مـــحـــمـــد ســـعـــد: بـــدأنـــا ا
ــجـمــوعـة صــغـيــرة قـوامــهـا تــسـعــة أفـراد
وضــمـمــنـا مــجـمــوعـة طــلـبــة وتـوالـت أعـمـال
الــفـــرقــة ولـــكن مــازلـــنــا نـــعــانى مـن تــقــد
الـــعـــرض مـــدة قـــصـــيـــرة والبـــد من حتـــريك

العروض.
مـحـمد مـنـتصـر: نـحن مـتحـمـسون لـتـحريك

العروض ولن نتقاضى مصروف جيب.
محمـد زهدى: ال توجـد ميـزانيات لـتحريك

العروض والبد من استحداثها.
ـن اخلــــــــشـــــــاب: أرجــــــــو تــــــــقــــــــد كل د. أ
ــسـرح اإلقـلــيـمى ـقــتـرحــات فى مـؤتــمـر ا ا
دعوين قترحات لزمالئكم ا وتسليم هذه ا
لــلــمــؤتــمـر ولــلــعــلم; الــســيـد رئــيس الــهــيــئـة
قتـرحات الـبناءة وذلك عن يستـجيب لـكل ا

ستها بنفسى. جتربة شخصية 

مـــحـــمـــد زعـــيـــمه: هـــنـــاك تــكـــرار فـى طــرق
ــــمــــكن إعـــادة الـــتــــصــــمـــيـم ومن ثم فــــمن ا

التصنيع.
مـحـمد زهـدى: إعـادة الـتـصـنـيع تسـاهم فى
الـتـنـمـيط وأرى أن إعـادة الـتصـنـيع أصـعب
من التـصنيع وهو أمـر محدود القيـمة فنياً

ويشبه عملية الترقيع.
: هناك مواقع صغيرة حمدى محمد حس
ال تــوجــد بــهـا أيــة أمــاكن لــلـتــخــزين فــمـاذا
يـــفــــعل أمـــ اخملـــزن فـى مـــســـألـــة تـــخـــزين
الـديــكـورات وهى عـهــدة ومـسـئـولــيـة. ونـحن
فى دشــنـا فــقـدنــا آالف الـكـتـب الـقـيــمـة من
ـديـنـة ــهـداة من مـجــلس ا أمـهــات الـكـتب ا

حيث طفحت اجملارى وأتلفتها.
عالء عـبــد الـرافـع: لـدى جتــربـة فى دشــنـا
فال توجـد أية مـخـازن ومن ثم قمت بـإعادة
دة ثالث سنوات متتالية. تصنيع الديكور 
سـحـر أنور مـحمـد: نحـتـاج لورش مـسرحـية
وتــــدريـب وثــــقــــافــــة مـــــســــرحــــيـــــة ولألسف
اخملــرجـــون ال يــعـــلـــمــون وال يـــدربــون فـــأنــا
ـسـرح مـنـذ سـنـوات طـويلـة ومع أعـمل فى ا

ذلك مازلت أجهل عنه الكثير..
ن اخلشـاب : فى لـقاء د. أحـمـد نوار د. أ
سرح قرر سيادته االهتمام بشباب نوادى ا
بــــورش الـــــتــــدريب واالهـــــتــــمـــــام بــــاخملــــازن

البس.. خازن ا وخاصة فيما يتعلق 
ـولى الضـيـفى: فى عام 2002 وفى عبـد ا

هــنـاك مــشـكـلــة تـســويق الــعـروض وعــنـدمـا
ــــســـرح نــــاديت بــــبـــيـع تـــذاكـــر كــــنت بـــإدارة ا
ـسرح اإلقـلـيـمى كـان ذلك حوالى عـروض ا
عــــام 1986 وقــــد جنـــــحت الـــــتــــجـــــربــــة فى
نصورة وحققت إيراداً يومياً حوالى 350 ا
جــنـــيـــهـــاً فى وقت كـــانت مـــيـــزانــيـــة اإلنـــتــاج
حـوالى 750 جـنــيه. وفى تــقـديــرى أن هـذا
ــســرح اإلقـلــيــمى لــيس االقــتــراح ســيــدعم ا
سرح سيقوى بجمهوره ماليا فقط ولكن ا
تفـرج الذى دفـع جنـيهاً واحـداً سيـطالب فـا
بـاحــتــرام مـواعــيـد الــعــرض وبـدورات مــيـاه

جيدة... إلخ.
ــولى تــسـاءل: ـولى الــضــيــفى عـبــد ا عــبــد ا
ــــاذا ال تــــتم إعــــادة تــــشــــغـــيـل الــــديــــكـــورات
واالســتـفــادة مـن ذلك فى تــصــنــيع الــديــكـور
اجلـــديـــد.. أيـــضـــاً البـــد من وجـــود مـــخـــازن

البس والديكور. صاحلة لتخزين ا
ـــســـارح بـــالـــعـــالم مـــحـــمـــد زهـــدى: فى كل ا
يـوجـد نـظـام الـريـبـرتـوار وهـو نـظـام يـحـتـاج
إلـى الـــــتـــــخــــــزين وفـق األسس الــــــعـــــلــــــمـــــيـــــة
ــعــروفــة.. وأرى أن اقـتــراح إعــادة تــصــنـيع ا
الــديــكــور اقــتــراح غــيــر عـلــمـى; ألن مـصــمم
الـــديـــكــور يـــفــتـــرض أن يـــكــون لـــديه تـــصــور
قـاسات مـختـلفـة فقـد يسـتفـيد خـاص به 
فقط بـحوالى 5% من الديـكور القد وإذا
حـاول االســتـفـادة من الــديـكـور الــقـد فـهـو

يأخذ تصميماً ال يخصه.

يــلـعـب مـســرح الـثــقـافــة اجلـمــاهـيــريـة وهـو
ــــســــرح الـــذى تــــقــــدمه فــــرق الــــهـــواة ذلك ا
اإلقـليـميـة التابـعة لـهيئـة قصـور الثـقافة فى
جـميع محافـظات مصر دوراً بـالغ األهمية

صرى. سرحى ا فى إثراء الواقع ا
وانــــــطـالقــــــا مـن هــــــذه األهـــــــمــــــيــــــة جتــــــوب
«مـسرحـنـا» كل مـحـافظـات مـصـر لالقـترب
ـشاكل ـسرحـيـ بـهـا والتـعـرف عـلى ا من ا
الـــتـى تـــواجـــهـــهم وكـــذلـك الـــقـــضـــايـــا الـــتى
يـناقـشهـا مسـرحهم واآلمـال التى يـعلـقونـها
عــلـى هـذه الــفــرق مــا بــ قــومــيــة وبــيـوت
وقــصـور وأنـديـة تـصل إلى أكـثـر من 250

فرقة مسرحية.
فى هـــــــذا الــــــعــــــدد نـــــــنــــــشــــــر وقـــــــائع نــــــدوة
سرح القناوى والتى «مسرحنا» مع فـنانى ا
أدارهـــا الـــنـــاقـــد مـــحـــمـــد زهـــدى بـــحـــضــور

ن اخلشاب. محمد زعيمه د. أ
بـدأ الـنـاقــد مـحـمــد زهـدى بـتـوجــيه الـشـكـر
لـــــلــــســـــادة احلــــضـــــور عــــلـى تــــلـــــبــــيـــــة دعــــوة
ـناقشة «مسرحـنا» لهـذه الندوة اخملـصصة 
ـسـرح ـسـرح فى الــصـعـيـد ذلك ا قـضـايـا ا
الـذى أصــبـحت له مـالمح مـخـتــلـفـة عن ذى
قـبل فلم يـعد يـهتم بـالقـضايـا الفـولكـلورية
ـعـاصرة وانـصب اهتـمـامه عـلى الـقـضايـا ا
كـما تطـور الشـكل الفـنى أيضـاً بفـعل اجليل
ــسـرح هـذا اجلــديـد الـذى أفــرزته نـوادى ا
ـــعـــنى من اجلـــيل الـــذى اســـتـــهـــدف إبـــراز ا
خالل الـشــكل الـفـنى اجلـديــد عـلى الـعـكس
ــرحــلـة ــلـحــمى الــســائـد فى ا من الــشــكل ا
الــسـابـقــة. وإذا كـانت مـشــكـلـة الــتـمـويل هى
الـــتـى واجـــهت األجـــيـــال الـــســــابـــقـــة فـــلـــعل
مـشـكــلـة الـتــعـبـيــر هى الـتى تــواجه األجـيـال
ـبـدعـون اآلن أحرار ـعـنى: هل ا احلـالـيـة 
فى الــتـعــبــيـر عـن وجـهــات نــظـرهـم أم أنـهم
ـبـاشـر ولـكن مـوجـهـون لـيس بـحـكم األمـر ا
بــــحـــكـم مـــا تــــفـــرضـه ظـــروف اإلتــــاحـــة أى

عيش. ظروف الواقع ا
ـسرح أسـامـة فؤاد مـصـطـفى قـال: يـعـانى ا
ـــســــرح فى اإلقــــلــــيـــمـى بـــصــــفــــة عـــامــــة وا
دة الـصعيد بصـفة خاصة من عـمل الفرق 
شــهــر أو شــهـرين فــقط وتــظل طــوال الــعـام

بال عمل.
مـــحـــمــد زهـــدى: مــا هى اقـــتــراحـــاتك حلل

شكلة? هذه ا
ــيـزانـيـة ــمـكن تـقــسـيم ا أســامـة فـؤاد: من ا
ــمـنــوحـة لـعــرض الـفــرقـة الـقــومـيــة بـحـيث ا
يــنـتج من خاللــهـا عـرضــان بـدالً من عـرض
واحــــد. ونــــحن مــــســـتــــعــــدون لـــلــــتـــنــــازل عن

مصروف اجليب.
مـــحـــمــــد زهـــدى: هــــذا اقـــتـــراح رومــــانـــسى
ومـثـالى ولـو كـانـت هـنـاك مـجـمـوعـة لـديـهـا
ـــكن أن نــعـــود لــلـــعــصــر احلــمـــاس نــفـــسه 
ــســـرح األقــالــيـم ولــكن تـــكــالــيف الـــذهــبى 
احلـيـاة أصبـحت مـرتفـعـة وأسعـار اخلـامات
فى تزايـد مستمـر. علينا أن نـكون واقعي

ـوجـودة أصالً مـنـخفـضـة فإذا يـزانـية ا فـا
 إنتاج العرض بنـصفها سيكون ذلك على
حـساب مستـوى العرض. ولكن هـناك فكرة
أخــــرى تــــتــــعــــلق بــــاســــتــــمــــراريــــة الــــعـــروض
الــنــاجــحــة فــالــعــرض احلـاصـل عــلى جــيـد
جــداً عــلـى األقل واكــتـــمل نــصـــاب عــروضه
ــكن أن يــســتــمــر عــرضه ثالث مــرات فى
األسـبـوع فى موقـعه األصـلى ويـتم حتـريكه
فى مــــواقع أخــــرى عـــلــــمـــاً بــــأن مـــيــــزانـــيـــة
التـحريك منخـفضة وال تتعـدى تكاليف نقل
وترمـيم الديـكور ولـكن البد من اسـتحداث
مـيزانـيـة خاصـة بـتـحريـك العـروض.. أيـضاً

 مناقشات ساخنة حول مسرح األقاليم

 عدم وجود مخازن 
جعلنا نعيد التصنيع 
دة ثالث سنوات

سرحي  على ا
طالبة بحقوقهم واحملافظة  ا

على مكاسبهم

سرح وسمى أخّر ا  العمل ا
وعطلنا عن االستمرار

 نحتاج لورش تدريبية 
سرح فنحن جنهل الكثير عن ا

ـسـرح من خالل عـمل جـماعى فـريـد من نـوعه هـو فن وليس > مـا يـظـهر عـلى خـشـبة ا
نعزل. وهذا الفهم والوعى بالذات يجب أن ينجح بسلع ينتجها قسم صناعة التسلية ا
ـسـرح بـالـطبع وسـيـلـة إعالمـيـة غيـر مـقـيـدة بـالزمن. ـسـرح وهـكذا يـظل ا لـدى رجـال ا 26
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سرحي جريدة كل ا

سرحية. > باالشتراك مع الكاتبة الفرنسية «فرانسوا رينوار» ينظم التاون هاوس ورشة خاصة لفن كتابة ا
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 واحد من فنون الفرجة
الشعبية يعتمد

ربعات الشعرية  على ا

العناصر الدرامية 
فى «جر النميم »

األصـــوات واجلـــر هــو اجلـــذب بـــالـــتــالـى يــتـــوجب وجـــود طـــرف آخــر
وضوع هو ليحـدث رد الفعل ولو تخـيلنا أننـا أمام آلة الرباب يـكون ا
ذراع الـربــاب والـشــاعـران طــرفى الـقــوس أمـا أوتــار الـذراع والــقـوس
ـــوضــوع وبــ أيــديــنـــا نص "غــالى اتــبــاع فــهى احــتــكـــاك الــشــعــراء بــا
ـيم بـ الشـاعـرين أحـمـد أبـو األمـ ريحـان الـشـهـير رخـيص" نص 
بـ"الـلـولى" والـشـاعـر مـحـمـد الــلـيـثى بـدأ الـشـاعـران بـشـكـر الـبـنـات /
التغـزل فى البنات لـكن الليثى الذى يـشعر بالـغضب فى داخله لسبب
نعلمه فيما بعد يقرر فجأة أن يفتح موضوع " غالى اتباع رخيص " 

واسعه الدنيا دى جواها كام أجناس 
و كا غيظى انا و اهو قاعد اتونس 
بعاتبك يا جميل يا قطعة األناناس 

غالى اتباع رخيص كان من خيار الناس. 
ـمــيـز فى بـالــطـبـع هـذا الــتـوجه لـم يـرق لــلـشــاعـر أحــمــد أبـو األمــ ا
ــربع الــتـالـى إلى الـشــاعــر مـحــمـد مــجــال شـكــر الـبــنــات فـتــوجه فى ا
الـلـيثى مـعـاتبـا إيـاه بأنـه يعـرف أن الـليـثى مـاكر وأنه يـضـيق البـيـكار /
ربع وضـوع صعب ثم يتوجه فى الـنصف الثانى من ا مـجال احلوار 
إلى صـاحب الــلـيـلــة (صالح) مـذكـرا إيــاه بـأن هـذه الــلـيـلـة ســتـكـون له

ثابة تذكار. 
أنا يا ليثي عارفانك ولد مكار 

و انا شايفك تملى مضيق البيكار 
بقولك يا صالح عشان تبقى تتفكر 

الليله دى ح نخليها ليك تذكار. 
و هنـا يتضح أن أحمـد أبو األم لـيس أقل مكرا ودهـاء وشاعرية من
الـلـيثى فـهل يـقصـد بـالتـذكـار أنه يود عـدم الـدخول فـى صراع شـعرى
مع الليـثى بل هى مجرد ذكرى لـيلة طيبـة أم يقصد أنـها شهادة على
ـذهل فهـو أن الشـاعر أحـمد أبـو األم بـعد هذا تـفوقه شـعريـا أما ا
وضوع الذى فرضه وهو "غالى ربع مباشرة حاور الليثى بقوة فى ا ا
ـقــصـود بــالــبـيع هــو قـيــام أحـد اتـبــاع رخـيـص" يـتــضح من الــنص أن ا
األشـخـاص بــتـزويج ابـنــته لـشـخص ال حــسب له وال نـسب وأن صالح
صـاحب الليلة كـان قد طلب هذه الـفتاة للزواج وحدث  – بعد ذلك -

أن من تزوجها تركها بعد إهانتها:
أحمد : إن الغالى يظل غاليا 
ليثى : نعم يظل الغالى كما هو

أحـمـد : يذكـر جـمـال شـعـر الـبنـات وطـوله ثم يـنـدم عـلى خـطـئه بـذكر
الـبـنات فى شـعـره فيـلعن الـشـيطـان ثم يـتوجه لـصالح مـذكرا إيـاه بأن

الذى باع كان مخطئاً والندم هنا فيه عزاء لصالح:
يا ام شعر طويل سابل على البيطان 

وأنا من صغرى فى شكر البنات غلطان 
بقولك يا صالح ياخى ينعل الشيطان 

غالى اتباع رخيص بس اللى باع غلطان 
ـا حدث لـها وأن ـون  لـيـثى : (يذكـر الـفتـاة) إنـها غـالـية وجـيـرانهـا يـتأ

أباها يبدى الندم على البيع 
أحمد : (يتساءل) من الذى تزوجها / اشتراها ? 

لــيـثى : إن مـن تـزوجـهــا / اشـتــراهـا كــأنه كـســبـهــا فى مـزاد يــعـتــد فـيه
ال فمن اشتـراها ال نسب و ال أصل شريف لـه وحتى عندما أراد بـا

تركها أهانها وسبها 
ولو حسبوا النسب و الله ما ناسبوه 

زاد كسبوه  ودا زى شىء قسم زى فى ا
غالى اتباع رخيص واللى اشتروه سابوه 

يا ريت باألدب قالوم كالم سبوه.
أحمد : إن الذى باع ليس على ملة اإلسالم وإن البيعة خاسرة. 

ليثى : (يتساءل) من الذى أشار بالبيع? 
أحـمد : (مـرة أخرى يتـوجه أبو األمـ "لصالح" صاحـب الليـلة) الزول
/ الـشخـص الذى أحـبـنـا و نـحبـه وعنـدمـا نـطـلب مـجالـسـته ال يـتـأخر
ـقابل لـعالقته فى احلـضور وعـند الـطـرح فى السـطر الـثـالث يطـرح ا
بـصالح الـفـتـاة ذات احلــسب والـنـسب الـتى تـمت تــربـيـتـهـا عـلى الـعـز

لكن الذى باعها فى النهاية هو أبوها. 
دا الزول اللى حبنا بنحبوه 

ا طلبنا فى ساعة الطلب جابوه و 
الزول اللى فى عز و بطر ربوه 

غالى اتباع رخيص بس اللى بايع أبوه
لــيـثـى : إن كل شــخص يـنــال جــزاء مــا فــعل من زرع الــقــصب يــحـصل
على ثـمن احلصاد من قـدر اجلمال عـلم أن هذه الفـتاة أصبى ما فى
اجلـمــال إن الــشــخص احلـسـن الـســلــوك يـنــال رضــا واسـتــحــسـان من

حوله وأن أباها لم يستمع لكالم عائلته وقبيلته فنال جزاءه 
ال زرع القصب بيحسبوا قصابيتو 

وال حسبوا اجلمال القينها هيتى صبيتو 
والزول الصبى بيحسبوا ليهو صبيتو 

وداتى جزاتو اللى ما يسمع كالم عصبيتو
أحمد : ومن الذى أجبر أباها على البيع? 

اخــتـيــار أبــرع الـشــعـراء وذلك بــاالســتـحــسـان بــالـطــرقـعــة بــاألصـابع مع
التـلـفظ بألـفـاظ مثل (ابـشر حـبـابك عشـره / أحـبابك كـثيـر) والـتعـليق
عـــلى مـــا يـــقـــال مـــثل مـــنـــاســــبـــة احلـــزن عـــلى فـــراق احلـــبـــيب فـــيـــكـــون
االسـتــحـســان بــجـمل من قــبـيـل (الـله مــا لـيـك كل احلـزن يــا فالن) (يـا
سـاتر يـارب) أو (يارب ارحـمـنا) وتـمثل هـذه الـتعـلـيقـات سمـة أسـلوبـية
مالزمة لنص النميم فـالدور الذى يلعبه اجلمهور فى أداء نص النميم
ال يـقل عـن دور اجلوقـة وتـصل الـعـالقة إلـى تبـنـى موقـف الـشاعـر فى
يم أو بـقـيمـة أو حكـمة يـنـطلق مـنهـا الشـاعر ـربع  الصـراع بـتذكـيره 
فى رده إذن قـيـام الـفـئـات اخملـتلـفـة داخل اجلـمـاعـة الـشعـبـيـة بـتـقـسيم
نفسهـا باختيار أمـاكنها أو ترشيـحها لهذه األمـاكن لم يكن عبثا حيث

توقع.  كان موقف هذه الفئات من الصراع ا يحدد ا
النميم نص حوارى جر

"جــر الــنــمـــيم" هــو نص حـــوارى حــيث يــتــعـــدد الــشــعــراء كـــمــا تــتــعــدد

ـسـرح بـشـكـله الـغـربـى نـتـاج ثـقـافـة أخـرى ولـيس ال يـضـيـرنـا أن يـكــون ا
ثـقـافـتنـا فـكل ثـفـافـة تـفـرز أشـكـال الـتعـبـيـر عـنـهـا سـواء فى الـشـعر أو
الـنثـر أما ما يـضيـرنا حقـا فهو الـلهـاث خلف هذه الـنظـرية أو تلك من
سـرح فى تراثـنا فاألولى أجل الـبحث عـن مالمح الشـكل الغـربى فى ا
بـنـا أن نـفـطن إلـى أن الـشـكل الـغـربى فى حـد ذاته أحــد أشـكـال فـنـون
األداء وأن كل ثـقـافـة أنـتـجت شـكال أو أشـكـاال مـوازيـة كـرس دارسـوها
وفــنــانــوهـــا جــهــدهم جلــمـع هــذا الــتــراث والـــعــكــوف عــلــيـه بــالــفــحص
والــدرس وذلك من أجل تــطـويــره واســتــلـهــامه وفى هــذا اإلطــار تـأتى
ـأثـور الـشـعـبى (جـر الـنمـيم) مـحـاولـتـنـا هـذه الـتـعـريف بـأحـد أشـكـال ا
والـذى يــقــدم لــنــا أحــد فـنــون الــفــرجــة الـشــعــبــيــة نــسـتــكــنه الــعــنــاصـر
ـا نلـفت النـظـر إليه فى انـتظـار أن تمـتد ـأثور ر الدرامـيـة فى هذا ا
ه استلهاما وتوظيفا.    سرحي كمحاولة لتلمس معا أع وأيدى ا
ـراكمة ربـعات الشـعرية يـقوم على ا جر الـنميم هـو ارجتال لنـوع من ا
ــطـردة لـعـنـاصـر جـمـالـيـة أو عـدديـة يـؤديه الـشـاعـر الـشـعـبى الـفـنـيـة ا
إنـشادا مع الـتر فى مـواجهـة شاعـر شعـبى آخر أو أكـثر يـقوم بـنفس
ــثـل احلــكم فى اخــتــيــار أبــرع ــراكــمـــة وذلك فى حــضــور جلــمــهــور  ا

الشاعرين.
من يـوم ما نويت من حلة ام درمان   (نويت السـفر من بلدة أم درمان)

مـتل الــلى قـطـعــوا دنـبـو وســفـروه لـومـان  (كــأنــنى مــذنب حــكـم عـلــيه
بالسجن فال عودة له) 

قالن لى روح فى وداعة الرحمن     (ودعننى بالدعاء)
وعـيـنـيه حاكـت السـاقـيه الـلى بـقـارهـا سـمان  ( ودمـوعى تــنـهـمـر مـثل

ساقية جترها بقرات سمان)
ويرد عليه شاعر آخر 

من يوم ما نويت من حلة البدواب 
متل اللى قطعوا دنبو وسفروه بجواب 

قالن لى روح فى وداعة التواب        (ودعننى بالدعاء) 
و عـيـنـيه حـاكت أبـو مـيه وتـمـانـ باب     (ودمـوعـى فى غـزارة خـزان

أسوان)

يـبـدأ نص ليـلـة النـميم بـذكـر الله وذكـر الـرسول صـلى اللـه علـيه وسلم
والـثـناء عـلـيه راج شـفاعـته ثم يـعرج الـشـعراء عـلى ذكـر أهل البـلدة
أو الـقـريــة صـاحـبـة الــلـيـلـة فــيـتم مـدح نــسـبـهـا وذكــر مـنـاقـبــهـا خـاصـة
طـاف بذكر أصـحاب اللـيلة حـفاوة استـقبـال أهلهـا للشـعراء وينـتهى ا
ـنـاسبـات الـسعـيـدة ما أن ـنـاسـبة راجـ من الـله أن يعـيـد عـليـهم ا وا
ــفــتــتح حـتـى تـبــدأ الــهـمــهــمـات بــ اجلــمــهـور تــنــشط ذاكـرة يــنــتـهى ا
اجلــمـاعـة الـشـعــبـيـة مـحـاولــة حث الـشـعـراء عــلى مـجـال مـعــ فـيـمـيل
الـكثـيـر للـخـدار (ذكـر البـنـات) وهنـا يـتـجه الشـعـراء إلى أكـبر الـشـعراء
سنا ومقاما طالبـ منه فتح اجملال أى اختيار موضوع الليلة و عقب
االخـتيـار يـلتـزم بـقـية الـشـعـراء بهـذا اجملـال يتـحـاورون فـيرفع الـشـاعر
ربع واضعـا عناصر التحدى فـيه إما صورة جمالية غـنوته أى يقول ا
أو صــورة عــدديــة ثم يــتــلــوه الـــشــاعــر اآلخــر بــالــرد مــلــتــزمــا بــاجملــال
ومــحـاوال الـتــفـوق بـصـورة أقــوى ويـأتى الـدور عــلى الـشـاعــر الـثـالث أو
الـرابـع إن وجـد ثم يــعــود الـدور عــلى الـشــاعــر األول وهـكــذا فى حـوار
يـستـمر حـتى قبـيل طلـوع الفـجر فـيذكـر الشـعراء بـعضـهم البـعض بأنه
قد حـان وقت الصالة وأن اجلمـهور أرهق فيـختم الشـعراء كل حسب

دوره شاكرا أهل البلدة وأصحاب الليلة متمن لقاءات أخرى .

يـتم جــر الــنـمــيم فى جــلـســة مـفــتـوحــة جتـرى فـى الـشــارع فـيــتم فـرش
احلــصـر والــســجـاد ووضع الــدكك يــجـلس الــشــعـراء عــلى األرض أمـا
اجلمهـور فينقسم إلى مـجموعات أول مـجموعة حتيط بـالشعراء على
فضل وعـلى بعد توضع األرض حيث تـنضم كل مجمـوعة لشاعـرها ا
ـنــزويـات فى ظل احلـوائط وخـلف الــدكك وتـكـتـمل الـدائــرة بـالـنـسـوة ا
الــشـبــابـيك ال يالحــظـهن إال مـن تـعـمــد ذلك و هـنــا نـســجل عـدداً من

الحظات : ا
إن العالقة ب اجلمهور و نص النميم عالقة تفاعلية فأحيانا يتدخل
ـثل اجلـمهـور حـكـما فى ـوضـوع كمـا  اجلـمهـور فى اخـتـيار اجملـال / ا

العالقة ب اجلمهور
 ونص النميم عالقة تفاعلية

//////////////////

نص النميم 

الفرجة التفاعلية فى نص النميم
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اهتم بحدود
وإمكانيات جسده
التعبيرية

 حاول بناء جسر
من التعارض ب

جسمه واجلاذبية
األرضية

  لـيس هـذا عــنـوان لـنــسـخـة عــربـيـة من
سـجــ زنـدا لـكـنه عـنــوان حلـيـاة مـخـرج
مـــســـرحى اخـــتــار أن يـــوقف جـــهـــده كــله
على مـدينـته.. أسـوان حبـا فيـها وأمال
سرح فى تـطويـرها وإخالصـا حلركـة ا
بـــهـــا . قــــدم عـــلى مـــســـرحـــهـــا أكـــثـــر من
أربـعـ عـرضـا مـسـرحـيـا وحـصـلت مـعه
ـسـرحـيـة  عـلى فـرقـة أسـوان الــقـومـيـة ا
العـديـد من اجلـوائـز . إنه اخملـرج فوزى

فوزى..!! 
ولــد فـــوزى فــوزى يــوسـف بــأســوان عــام
 1942 ومــا زال يـعـيـش بـهـا حــصل عـلى

ليـسانس اآلداب وعـمل مدرسـا بالتـربية
والـتـعـليـم للـغـة اإلجنـلـيـزية ثـم حتول إلى
ـــســرحـــيــة ثـم عــمل الـــعــمـل بــالـــتــربـــيــة ا
مـديرا لـقـصر الـثـقافـة حـينـمـا كان يـدير
الــثــقـــافــة بــأســوان الــفــنــان حــسن فــخــر
رحـمه الـله ثم تســلم الـعـمل مديـرا لـفرع
أســوان بـعــد فــتـرة وعــمل به حــتى أحـيل

للمعاش عام 2005.
حـصل اخملـرج الـكبـيـر فـوزى فـوزى على
ـسرحـيـة  وكرمه الـعـديد من اجلـوائـز ا
ــصـرى فى األقــالـيم ـسـرح ا مــهـرجــان ا
ـنـيــا  وهـنـاك كـان فى دورته الـثــانـيـة بــا

لنا معه هذا اللقاء : 
ـــنـــطـــقى أن أبـــدأ > أعـــتـــقـــد أنه مـن ا
ـاذا اخـتــرت أسـوان مـسـرحـا بـســؤالك: 

عظم أعمالك إن لم يكن كلها ?
- فرقـة أسـوان بـالـنـسـبـة لى هى بـيتى 
فــقــد حتـمــلت عبء تــكــويــنـهــا  ومــعـظم
أعـضـائـهـا زمالء دراسـة وأصـدقـاء لى 
ـــســــرح وكــــان من جــــمــــعـــتــــنــــا هــــوايــــة ا
الـــــصــــعـب االبــــتــــعـــــاد عــــنــــهـم . كــــمــــا أن
ارتباطى بالـعمل فى أسوان وإقامتى بها

جعل عملى بالفرقة أفضل لى . 
> ألم يـكن هذا السجـن االختيارى ضد

مصلحتك كمخرج ?
- بــالــعـكـس .. كـان هــذا فى مــصــلــحـتى
كـمـخــرج .. لـوجـود الــتـفـاهم والــتـجـانس
بـيـنى وبـ أعـضــاء الـفـرقـة  وكـان هـذا
التـفاهم من أسـبـاب حصـولى على أكـثر
من عــشـرة جــوائــز مــسـرحــيــة مع فــرقـة

أسوان .
> هل انــعــكس اخــتـيــارك ألســوان عـلى

سرحية ?  عروضك ا
- بــالــتـأكــيــد . أوال أســوان فى لــهـجــتــهـا
ـيل للـسرعة وحياتـها لـها إيـقاع خاص 
..  وقـــدانـــعــكـس هــذا اإليـــقـــاع الـــســريع
ـا ـسـرحـيـة  ـتـدفق عــلى عـروضى ا وا
أضـفى عـلـيـهـا تــدفـقـا وحـيـويـة  كـمـا أن
البس األلـوان فى الـديـكور واإلضـاءة وا
تــــــمــــــيـل فى عــــــروضـى إلى الــــــبــــــنــــــيـــــات
واألصـــفــر واألزرق وهـى ألـــوان اجلـــبــال

والصحراء ومياه النيل فى أسوان . 
> لـــنـــعـــد إلى الـــبـــدايـــة : كـــيف بـــدأت

سرح ? عالقتك با
- أول مـرة رأيت فيـها التـمثـيل كان داخل
ـدارس الـثـانـويـة بـأسـوان ـ مـدرسة أحد ا
الــتــجــارة ـ وكــنت تـــلــمــيــذا بــاالبــتــدائى ..
وكــانت احلـفــلـة تـقــدم فـصال مـن فـصـول
مـسـرحيـة عـطـيل لـوليـم شكـسـبـير . أظن
كــــــان هــــــذا عـــــام  1958. بــــــدأ الــــــعـــــرض
وأحـسـست أنـنى أمــام الـسـحـر. انـتـابـتـنى
حــالــة سـحــريــة ـ رغم أنــنى كــنت أشــاهـد

ـسرح ولكـنه بعد ذلك وت ألـف مرة قبل أن يـظهر علـى خشبة ا ـسرحى  > إن الـفنان ا
ـشاهـد كـيفـيـة الـتغـلب عـلى اخلوف يـتـحـفز لـتـقد أفـضل قـدراته وهـو بذلك يـلـقن ا

ومعاجلة مشكلته الشخصية فى اليوم التالى.

سرحي جريدة كل ا
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  > إن الـفن بالنسبة لى مـثله مثل احلب الذى يربط ب شخـص ينتمى إلى الدوائر
ـركز والـتى تتـمكن من شـحن بـطاريـات حيـاتنـا بطـاقة جـديدة وثـمة أعـمال ـتـحدة ا ا

موسيقية تُعد من أعظم إجنازت البشر على مر الزمن. 8
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سرحي جريدة كل ا

مثل. مثل شادى الدالى بدعوة من مدرسة التمثيل بأمستردام للمشاركة فى ورشة حول فن ا > إلى هولندا سافر ا
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صرى بخير والثقافة اجلماهيرية األكثر تأثيراً سرح ا ا
سرحى فوزى فوزى  سج أسوان : اخملرج ا

هرجان ا
التجريبى 
مهم وآثاره
 ظهرت على
شباب النوادى

األول عـــنــدك.. كــيـف تــرى اإلصــدارات
سرحية اآلن? ا

ـســرحـيـة اآلن قـلـيـلـة .. - اإلصـدارات ا
والـصــادر مــنـهــا ال يـتــوفــر بـاألقــالـيم..!!
حـتى جـريـدة « مـسـرحـنـا» جـريـدتـنا.. ال
يصل مـنهـا إلى أسـوان إال أعداد قـليـلة
وأحيـانا ال أتـمكن من احلـصول عـليـها .
لـــهــــذا قـــمـــنـــا ـ كـــجـــمـــعـــيـــة رواد ـ بـــعـــمل
اشـتـراك فـى اجلـريـدة حــتى نـتــمـكن من
احلـصـول عـلـيـهـا . وهى عـمل جـيـد سـد
سرح لكنها ال تنشر فراغ غياب مجـلة ا
إال أعمـاال مسـرحيـة متـرجمـة والبد من

سرحيات العربية ..  ا
ـــــســــرح > مــــا رأيـك فى مـــــهـــــرجـــــان ا
الـتجريبى  وكيف تـرى أثره على حركة

صرى فى األقاليم ?  سرح ا ا
ـهـرجـان يجـب أن نـتـرك له الـفـرصة - ا

والوقت لكى نحكم عليه ...
> قـاطــعـته : أتـعــتـقـد أن مــا يـقـرب من
عـشـرين عـامـا غيـر كـافـيه لـلـحـكم على

هرجان ? !! ا
ـــــهـــــرجــــان مـع ذلك لـه آثــــار - نـــــعم . وا
سرح إيجابيـة بدأت تظهر عـلى نوادى ا
ـهرجـان مهم بـالثـقافـة اجلمـاهيـرية . وا
ألنه يــــعـــمـل عـــلـى تـــبــــادل اخلــــبـــرات مع

اآلخرين .
> من الـواضح أنك متابع حلركة نوادى
ـــســـرح بـــاألقـــالـــيم  كـــيف تـــرى هـــذه ا

التجربة كمخرج?
- أغـلـبــيـة من يـقـدمـون جتـارب اإلخـراج
سرح فى الـثقافـة اجلماهـيرية لنـوادى ا
شــــبـــــاب  ويــــحــــتـــــاجــــون إلى الـــــتــــدريب
والــقــراءة لـــضــعف اخلــلـــفــيــة الــثـــقــافــيــة
ـسـرح  والبـد من عـنـدهم خـاصــة فى ا
تـــكــــرار جتـــربـــة تـــدريب أعـــضـــاء نـــوادى
ـسـرح فى كـافــة اجملـاالت ..!!  أقـصـد ا
سرحى التدريب على عـناصر العرض ا
ـاضى إلى . فـقـد أضــافت دورة الـعــام ا
سرح الشـباب الـكثيـر . وجتربة نـوادى ا
جتـربـة هـامة وحتـتـاج إلى تـقـييم . وأرى
أنـهـا أفـرزت الـعديـد من الـكـوادر الـفـنـية
حتى فـى الوقت الـذى كـانت اجلـمـاعات

تشددة تسيطر على الشباب . ا
ــــشــــاكل الــــتى تــــواجه > مــــا هى أهم ا
ستها مـسرح الثقافـة اجلماهيرية كـما 

مخرجا ومديرا?
- أهم مشاكل فرق الثقافة اجلماهيرية
هى عدم اسـتقـرار الفرق .. وكـثرة تـغير
ـــشــاكل الــعــمل أعــضــــائــهــا أيــضــا من ا
ــوسـمـى بـنــظـام الــشـريــحــة الـتى تــقـدم ا
ا عـمال مـسرحـيـا واحـدا طوال الـعـام 
يــسـاهـم فى انـصــراف أعــضـاءالــفـرق ..
أيضا مشكـلة تكرار النـصوص .. فنجـد
النص الواحـد تقدمه أكثر من فرقة فى
ـوسم الــواحــد.. وهـذا يــدل عــلى نـدرة ا
الــنـصــوص اجلــيـدة . ونــحن نــنـاقش فى
ـشــاكل وغــيــرهـا ــســرح هــذه ا مــؤتــمـر ا

ونأمل أن نخرج بحلول. 

من اتـهـامى بـالـتــحـيـز لـلـمـسـرح وإهـمـال
األنشطة األخرى . 

صرى اآلن ? سرح ا > كيف ترى ا
رحـلة جـديدة ـر  صـرى  سـرح ا - ا
ومتـميـزة  ظهـرت دمـاء جـديدة شـابة 
وتيـارات مـسـرحـية مـخـتـلـفة ومـتـنـوعة .
ومـســرح الــثــقـافــة اجلــمـاهــيــريــة أصـبح
أكـثــر انــتــشــارا فى ربـوع مــصــر ويــقـدم
ــصــريــ وبــقــلــيل من خــدمــتـه ألغــلب ا

نشودة . اجلهد يصل للغاية ا
ــــســـرحــــيـــة الــــتى تــــعـــتـــز > مـــا هى ا
بـإخراجـهـا وماهـو العـمل الـذى تمـنيت

أال تقدمه ?
- هناك أعمال أعـتز بها.. منـها مسرحية
«الــفــاس فى الــراس» تـألــيف أحــمــد عــبـد
ــعــروف ـ ــعــطـى ـ وهــو غــيـــر الــشــاعـــر ا ا
ومـــســــرحـــيـــة احملـــاكـــمـــة تـــألــــيف يـــســـرى
اجلندى . ومن أعمـال محمود دياب أعتز

سرحية «أرض ال تنبت الزهور» .
وهى أعــمــال حــصـلـت بـهــا عــلى جــوائـز
ـسـرحـية ـسـرح. أمـا ا من مـهـرجـانـات ا
الـــتى تـــمــــنـــيت لـــو لـم أقـــدمـــهـــا .. فـــهى
مــسـرحــيــة «رحــلــة حــنــظــلـة» مـن إعـداد

سعد الله ونوس . 
سرحية > كـان الكتاب مصدر الثـقافة ا

تقريبا . 
  أمـا أول مــســرحـيــة أخـرجــتــهـا فــكـانت
مــــســـرحــــيــــة الــــبـــخـت الــــضـــائـع تـــألــــيف
مـــــصـــــطـــــفى مـــــحـــــمـــــود وكـــــانـت فـــــصالً
واحـداً.. وبــعـدهــا قـدمت لــفـرقــة الـهـواة
لوك الـفرقـة الصـغيـرة مسـرحيـة قهـوة ا
تــــألــــيف لــــطــــفى اخلــــولى عــــلى مــــســـرح

الثقافة للفرقة الصغيرة أيضا . 
سرح يا فوزى ?  > من علمك ا

ـ أنـــا مــخـــرج بـال أســـتــاذ مـــحـــدد .. ولم
يــــــكـن هـــــــذا اخــــــتـــــــيــــــارا مـــــــنى  بـل هى
الـــــضـــــرورة  فــــلـم يــــكـن فى أســـــوان من
ــــســـرح مــــنه وقــــتــــهـــا ــــكن أن أتــــعــــلم ا
فقمت بتعليم نفسى بنفسى  واعتمدت
ـســرحـيـة عــلى مـصــدرين فى الـثــقـافــة ا
وثــقــافــتى كــمــخـرج أوال الــكــتــاب وثــانــيـا
ـــســـرحـــيــة  الـــفـــرجـــة عــلـى الـــعــروض ا
فــكــنت أســافـر خــصــيـصــا إلى الــقــاهـرة
ألشاهد عرضا مسرحيا سمعت عنه . 
> عـمـلت مـديـرا لـلقـصـر ومـديـرا لـفرع
أســـــوان .. كــــــيف كــــــان مـــــوقـــــفـك من

األنشطة ? 
- عـمـلـى بـالـثــقـافـة جــعـلـنى حــسـاسـا بل
شــــديـــد احلــــســـاســـيــــة جتـــاه األنــــشـــطـــة
ـسـرح فـقـد كـنت أخـشى األخـرى غـيــر ا

محمد صبحى
هارات اجلسدية الفائقة مثل صاحب ا ا
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لضعف ثقافتهم

الـسـينـمـا كثـيـرا ـ لـكنـنى أحــسـست بشىء
مـخـتـلف .. وتـمنـيت أن ألـعب تـلك الـلـعـبة
السـاحـرة . بعـدها  شـاهـدت عروض فى
أســـوان لــفــرق زائـــرة مــثل أوالد الـــفــقــراء
لــفــرقــة يــوسف وهــبى وعــروضــا لــفــرقــة
الـعــســكـرى ـ هــكـذا كــان اســمـهــا عـنــدنـا ـ
وغير ذلك . أمـا أول دور مسرحـى لـعبته
ـــــثـال فـــــكـــــان دورًا فى ـــــســـــرح  عـــــلـى ا
مــســرحــيـة عـن الـســد الــعــالى كــتـبــهــا لــنـا
درسة وأخرجـها مدرس لـغة إجنلـيزية بـا
الـثانـويـة اسمه مـحـمود يـاسـ عام 1962

اهتم محمد صبـحى منذ بداية حياته الفنية
بـحدود وإمـكانـيـات جسـده التـعبـيـرية فـلفظ
ـعــتـادة الـتى يـقـوم فـيـهـا احلـركـة اجلـسـديـة ا
اءات ـثل  – بـتـأكـيـد اإل ـمثل  – أى  ا
ــتـــعــارف عــلــيـــهــا بــ أفــراد االجــتــمـــاعــيــة ا
ــسـتــمـدة رأسًــا من كل مــا يـفــعـله اجملــتـمع وا
اإلنــــســــان فى حــــيــــاته الــــيــــومــــيــــة من مــــشى
ـــــاءات وإشــــارات وجــــلـــــوس ووقـــــوف ومن إ
محلـية تـعارف علـيها أفـراد اجملتمع ومن ثم
جـنح مـحمـد صـبـحى فى أدائه لـلشـخـصـيات
مـنذ "سطـوحى" فى "انتهى الـدرس يا غبى"
و "الـبغبـغان" و "اجلوكر" حـتى فى "هاملت"
وغـــــيــــرهــــا إلى االســــتـــــنــــاد عــــلى احلــــركــــات
هـارية الـتى تتـطلب حتـويل شكل اجلـسديـة ا
اجلـسـد اإلنـسـانى لـلـداللة عـلى الـشـخـصـية
حـتى كـادت حـركـاته وهـو يـؤدى أدواره أقرب
إلى حــــركـــات مــــهـــرجى الــــســـيــــرك والعـــبى
األكــروبــات الـذين يــســعــون إلى حتـويـل شـكل
اجلـســد بـغــرض إثــارة الـدهــشـة واإلعــجـاب
ـا كــان اهـتـمــام صـبـحى بــتـلك احلـركـات ور
ــهـارة يـرتـبط بــطـبـيـعـتـه الـشـخـصـيـة فـائـقـة ا
مـثـلـ الذين قيـاسًـا عـلى باقى زمـالئه من ا
ـــعـــتــادة يـــكــتـــفـــون بـــاحلـــركـــات اإلنــســـانـــيـــة ا
واليومية فى أدائهم ألدوارهم وإن كان واقع
الـفن التمـثيـلى بوصـفه فناً بالغـياً ومـعبراً ال
عـتادة والتى يـعتمـد على احلـركات الـيوميـة ا
ال تـشيـر إال إلى مفـردات لغـوية يـتواصل بـها
ــارســتــهم الــيــومــيــة وفى ذات الــنـــاس فى 
عبر أو الدال عن الوقت فالتمـثيل البالغى ا
أفكار أو أحاسيس أو مـشاعر ال يعتمد على
ـــــهــــارة حـــــركـــــات العــــبـى األكــــروبـــــات ذات ا
الـعالـية الـتى تـتطـلب تـدريبـات تـظل لسـنوات
ــــا مــــنــــذ الـــطــــفــــولــــة وإن كــــان فن األداء ر
الــتــمــثــيــلى فى بــعض األحــيــان يــعــتــمــد عــلى
ـتعـارف علـيها عـتادة وا احلركـات اليـوميـة ا
من خـالل األعـــــراف االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة داخل
الـثـقـافـة الـواحدة وفـى أحيـان أخـرى يـعـتـمد
عـــلى حـــركـــات قـــريـــبــــة الـــشـــبه من حـــركـــات
العـــــبـى األكـــــروبــــــات إال أنه يــــــســـــتــــــنـــــد فى
األســــاس عـــلى حــــركـــات خـــارجــــة عـــمـــا هـــو
مـعـتـاد ويقـصـد بـهـا وضع اجلـسد فـى شكل
مـقــصـود وفى مــسـتــوى مـعــ من الـتــحـديـد
مـثل مـزيدًا والتـنظـيم ويـكسـب اإلنسـان / ا
ـعـلــومـات بـغـرض تـولـيـد مـجـمـوعـة من من ا
ــقـصــودة واحملـددة لــلــمـشــاهـدين الـدالالت ا
بعيدًا عن اإلطار الثقافى ودالالته اخلاصة.
ـبدأ إن جـوهـر فن الـتـمـثـيل يـكمـن فى ذلك ا
الـذى يتحـول فيه الـتعـبير اإلنـسانى الـفطرى
ــرحــلــة من ـــر  إلى تـــعــبــيــر فـــنى بــعــد أن 
ــفـردات الــلـغـة الـتــنـظــيم والـتــحـديــد احملـكم 
التعبيرية الـتى يتم استخدامها لبث الرسائل
ــتـفــرجـ كــمـا أنـهــا الـتى ــعـلــومـات إلى ا وا
ـمــثل حــضـوره وطــاقـته أو عــلى حـد تـمــنح ا
تـعبـيـر "أيوجـيـنيـو بـاربـا" تمـنـحه جسـدًا حـيًا
ـــــشــــاعــــر قـــــادرًا عــــلـى الــــتـــــعــــبـــــيــــر عـن كل ا

واألحاسيس اإلنسانية.
ـعـتـاد ويـعـنى هــذا أن الـسـلـوك اخلــارج عن ا
بـالنـسـبة لـلـممـثل أثـناء األداء هـو الـعمل وفق
ـمثل تكـنيك جـسـدى مدرب بـشكل يـتـمكن ا
من خالله أن يسـيـطر عـلى حضـوره اخلاص

بشكل فنى.
ــــــكن الــــــقـــــول أن ومـن خالل مــــــا ســــــبق 

مــحـمــد صــبـحى قــد سـلك  – فى أدائه
لـــبـــعـض األدوار فى تـــاريـــخـه الـــفـــنى – 
طريـق أحـدهمـا اعتـمد فـيه على تـغيـير
تـوازن جسده أثـناء األداء حـتى يخرج من
ـا ـعــتـادة ور خـمــول احلـركــة الـيــومـيــة ا
كـان ذلك بـوعى مـنه أن تـلـك احلـركات ال
تــؤدى فـى الـنــهــايــة إال إلى نــقــطــة تــصـور

ذاتى لـلـمــمـثل ال سـيــمـا وأنـهـا تــتـطـلب أقل
ـطـلـوبة ـبـذولـة لألفـعـال ا قـدر من الـطـاقـة ا
ــــــشى والـــــوقـــــوف مــــــنه أثـــــنــــــاء األداء مـــــثل ا
ـمـثل الذى يـسعى إلى واجللـوس.. إلخ أما ا
تـغـيـيـر مـراكـز ثـقل جـسـده وتـوازنه الـطـبـيـعى
فـهـو يحـول وزنه إلى طـاقـة من أجل الـتـعـبـير
ـتـفـرج إنه يـحاول عن مـعـان مـقـصـودة إلى ا

اءة االوجه والتعبير باجلسد إ

 أعطى طاقته الروحية والذهنية
كن أن تراه الع شكالً 
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جــــاهـــدًا أن يـــجـــعـل كل مـــا هـــو غــــيـــر مـــرئى
مــرئـــيًـــا وكــثـــيـــرًا مــا نـــرى مـــحــمـــد صـــبــحى
يــســتــحــضــر مــزيـدًا مـن الـطــاقــة من أجل أن
يــتــحــرك أو يـظـل ســاكــنًــا عـنــدمــا يــقــوم فى
بـــعض الـــلـــحـــظـــات بــــبـــنـــاء نـــوع من الـــتـــوازن
ـتحرك وغـير الـطبـيعى الـذى يسـاعده على ا
حتويل هـيـئـة جسـمه من أجل إثـارة الـدهـشة
ـــا الـــضـــحك  – لـــدى واإلعـــجـــاب  – ور
ــتــفــرج ومن نــاحـــيــة أخــرى فــهــو يــريــد أن ا
يــعــبــر بــجــســده تــعــبــيــرًا بالغــيًــا عـن دخــيــلـة
ومــشــاعــر الــشــخــصــيــة من خالل احلــركــات
ـــــعــــتـــــاد إن هــــذا الـــــتــــوازن اخلــــارجـــــة عن ا
ـتـحرك الـذى يـلـجـأ إلـيه صـبحى فـى بعض ا
حلـــــظـــــات الـــــدور يـــــتـــــضـــــمن فـى داخـــــله كل
عقدة التى تدخل حركة األفعال الصغـيرة وا
حتــــــوالت الـــــــتــــــوازن فـى حــــــالــــــة صـــــــراع مع
اجلـــسـم األمـــر الـــذى يـــصـــور تـــلك احلـــريـــة
واإلنــطالقـــة والــرشــاقـــة الــتى يـــتــحـــرك بــهــا
ـسرح والـتى أصبحت صبـحى على خشـبة ا
طـبـيـعـة ثـانـيـة اكـتـسـبـهـا مع الـوقت واخلـبـرة
وكـثرة تـفكـيره فى جـسده وبـجسده كـوسيط

مهم فى الداللة والتعبير.
أمــا الـطـريق اآلخـر الـذى ســلـكه صـبـحى فى
عــمــله كـمــمــثل هــو مـحــاولــته بـنــاء جــسـر من
الــــتـــــعــــارض بــــ وزن جـــــســــمه واجلـــــاذبــــيــــة
األرضـيـة بـشـكل أضـفى عـلى حـركـة جسـمه
نـوعًــا من الـديــنـامــيـة الــدرامـيـة هــذا فـضالً
ـــوقف عن نـــوايـــاه لـــبـــعـث الـــكـــومـــيـــديـــا فى ا
الـتمثيـلى من أجل مزيد من جـذب اجلمهور

وإثارة دهشته وإعجابه.
ـــا ال شك فــيه أن مـــحــمــد صـــبــحى لــكى و
ــســتــوى الــفــريــد من األداء يــصل إلـى هــذا ا
اجلــسـدى فى مــرحـلــة تـأســيـسه لــنـجـومــيـته
كــواحـــد من فــرســان الـــكــومــيـــديــا قــد حــول
أفعاله وردود أفعاله إلى عمل منظم ومدرب
جــيـــدًا حــيـث اســتـــطــاع صـــبـــحى فى بـــدايــة
انــطالقـة كـنــجم أن يـوظف طــاقـته ومــوهـبـته
اجلسدية والنفـسية والعقلية من أجل القيام
ــهــام الــتــعـــبــيــر أثــنــاء األداء وبــلــجــوئه إلى
تدريب وتهيئـة جسده للوصول إلى ذلك فقد
ـعـوقـات التـعـبـيـرية سـعى إلى تـخـطى بـعض ا
ن ال ـــــثل  ــــكـن أن تــــعـــــتــــرى أى  الــــتـى 
تـســتـهـويـهم فـكـرة اكــتـشـاف أجـسـادهم (وهم
كـــثـــيـــرون) ومن ثـم لـــقـــد بـــنى صـــبـــحى فى
نفسه قدرة إعطاء طـاقته الروحية والذهنية
ــكن رؤيــته بـالــعـ اجملــردة من لـدن شـكال 
مـتفـرجيه حـيث أصبـحت طاقـته كمـمثل فى
عانى ولبث حد ذاتهـا مولدة لـلتعبـير وبنـاء ا
ـشاعـر واألحاسيس ولـكن من خالل شكل ا
فــــنى مــــنــــظم ومــــحـــكـم الـــصــــنع بــــعــــيـــدًا عن
ـعــايــشـة أســاطـيــر االســتـغــراق واالنــدمــاج وا
وطـاقة اإلبداع اخلالق التـى يزعمهـا كثيرون
ـــنـح مـــحـــمـــد ــــثـــلـــيـــنــــا األمـــر الـــذى  من 
ـمــثــلـ ال صـبــحى صك تــفــرده عن بــاقى ا
سـيـمـا وأنه قــد جنح مع مـرور الـوقت فى أن
يـتحـكم فى طاقـاته الـذاتيـة التى أصـبحت ال
ـشروط لـلـنفس أو شك نوعًـا من الـتطـبـيع ا
الطـبيعـة الثانـية التى أكـسبهـا لنفـسه ليكون

مثل شديد اخلصوصية والتميز. ذلك ا :√QhÉM

محمد صبحى فى «سكة السالمة»
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مثلة الشابة جيدا رضوان تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «مرايا الروح» إخراج محمد حمدى. > ا

سـرح: اقـتصـد اآلن فى الـنفـقـات! إن هذا ـديـر ا > حـيـنـما يـأتى رجل الـسيـاسـة ويقـول 
لـيس إال قـصر نـظر. إن كل مـؤسسـة يجب أن يـتم حتلـيلـها وتـقيـيمـها عـلى حدة ويـقوم
خـبــيـر اقـتـصـادى بـبـحث مـا إذا كـان هـنـاك إنـفـاق مـبـالغ فـيه أو هل هـنـاك مـبـالـغـة فى

التوسع أو ما إذا كان عدد العامل يفوق احلاجة بكثير. 24
 áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرح. > اخملرج محمد عزوز يستعد حاليا لتقد مسرحية «ليه..?» من تأليفه وبطولة مجموعة من هواة ا

14  من يناير  2008  العدد 27
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سرح كان القناع فى ا
وسيلة مهمة إلخفاء
مثل فردية ا

فالحات للفنان «نحيما سعد أيوب»

14  من يناير  2008  العدد 27
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عندما تسقط األقنعة فى مسرحية «صديق»

سرحية شباب معهد الفنون ا
يطرحون قضايا الوطن

سرحي جريدة كل ا

صـ 10

 مسرح الهواة ب التقليد
والتجديد 

سرحية  4-2 أثر التكنولوجيا على الصورة ا
صـ 13,12
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أغــنــيــة وحــيــدة جــاءت فى نــهــايــة الــعــرض
بصوت محمد منير.

مـثـلـ متـوافـقاً مـع طبـيـعة كـمـا كـان أداء ا
ــسـرحــيــة بــعــيـدة الــشــخــصـيــات فــجــاءت ا
ـــلـل أمـــيــــر عــــز الـــدين تــــمــــامـــاً عـن روح ا
أضــاف إلـى شــخـــصــيـــة األب الــكـــثـــيــر من
ـــســرح وتـــمـــيــزت «شـــيـــمــاء الــثـــقل وروح ا
راشد» فى دور األم وكـذلك «والء مجدى»
شـاكسـة وكذلك فى دور االبـنة الـرقيـقـة ا
مــحـــمــد ســـعــيـــد فى دور االبن ومـــارســيل

كـثــيــر من األحـيــان. والـتـى قـام بــتـنــفـيــذهـا
مـحــمـد حـسن مــصـمم الـديــكـور الـذى كـان
عبـارة عن حجـرة معـيـشة بـها بـاب للـشارع
ومـــنـــضــدة وأربـــعـــة مـــقـــاعـــد بـــعـــدد أفــراد
األســـرة وبــــطـــول حـــائـط الـــغـــرفــــة شـــبـــكـــة
عــنـكــبــوتــيـة تــصــطـاد الــعــديـد من األقــنــعـة

الصماء وكأنه بيت األقنعة.
ليـجى أيضا موسيقى العرض كما وظف ا
صاحبة لألحداث بتطورها والتى جاءت ا
مـعبـرة عن روح الـقـلق والتـعـرى مـستـخـدماً

فى مـالبس الــطــفل يــقـول بــأنـه عـائــد ولن
يــســـتــثــنى أحـــداً أبــداً عــائــد لـــتــســقط كل
األقــــنــــعــــة.. ويــــطــــلـق أفــــراد األســــرة عــــلى

الطفل اسم «صديق» فى اخلتام.
ـه عـلى خــشــبـة قــام بـكــتــابـة الــنص وتــقـد
ـليـجى واستـخدم ـسرح اخملـرج محـمد ا ا
ـســرحـيـة بـإتـقـان لــتـوصـيل فـكـرته أدواته ا
فاعتمد اعتـماداً كبيراً على خطة اإلضاءة
رتـبة جيـداً لتتـناسب مع أحـداث العرض ا
وتـطــور الـصـراع مـعـتـمـداً عـلى «الـزوم» فى

عـــنــــدمـــا تــــســــقط كل األقــــنـــعــــة وتـــتــــعـــرى
احلـقائق كـاملـة. هل يصـعب معـها اجـتماع
المح األجــسـاد وتالقــيــهـا أمــام انـكــسـار ا

الذى يحدث وقتها داخلنا?
ـسـرحـيـة هـذا مــا تـطـرحه فـرقـة «كــيـان» ا
من خالل عــرضـهـا األخـيــر «صـديق» عـلى

مسرح ساقية الصاوى.
فـى مـنـزل عـادى ألسـرة تـشــبه الـعـديـد من
ـسـرحـيــة األقـنـعـة األسـر تـدور األحــداث ا
«صديق» ألسـرة تتـكون من سـتة أشـخاص
األب واألم واالبن واالبنة واجلـن والزائر
«صديق» الذى يقبع اجلميع فى انتظاره.
أســرة تـرتـدى األقــنـعــة ألنـهم غــيـر قـادرين
عـلى مواجهة بـعضهم الـبعض دون حواجز
ويـرجتـفـون عـنـدمـا يـسـمـعـون أحـداً يـطرق
بــابـهم ويـخــتـبـئـون كــالـفـئـران خــشـيـة قـدوم
ــسـرحــيـة عن «صـديق» الــذى لم تــفـصح ا
كــيــنــونـته ذلـك الـزائــر الــذى يـطــرق الــبـاب
بـــعــــد أن يــــرسل إلــــيــــهم يــــنــــذرهم بــــقـــرب
مـــوعــــده... ويــــدخل الــــبــــيت فــــجـــأة- دون
طــرقـــة بــاب ودون أن يـــفــتح لـه أحــد- فى
ردائه األبـيض تـمـامـاً وفى لهـجـة فـصـيـحة
تـختـلف عن لـهجـة األسـرة ثم يأمـرهم بأن
يــتـبـعـوه واحــداً تـلـو اآلخــر ويـدخـلـون وراءه
فرادى فى رعـب وتلـكؤ... ثـم يعـودون وقد
جتــردوا من أقــنــعــتــهم ومــنـهــكــ تــمــامـاً..
لـــيــتـــصــاعـــد الــصـــراع الــدرامى بـــعــد ذلك
لــنــكــتــشف بــعــد الــتــعــرى حــقــيــقــة األســرة
ـــفـــكـــكــــة ألب مـــســـتــــهـــتـــر كـــســــول يـــلـــقى ا
ـســئـولـيـة عــلى زوجـته الـتـى اسـتـكـانت له ا
وانـشغـلت به عن تـربـية أبـنـائـها وكل هـمـها
مـشــاعـرهـا الـتى يـدهــسـهـا زوجـهـا كل يـوم
بـأفـعـال اخليـانـة وانـشغـاله بـالـنسـاء وابـنة
تـقـيم عالقــة مع صـديق لـهــا تـنـتـهى بـزواج
عرفى ومحاوالتها للهرب من البيت لتحيا
معه بعيداً عنهم أما االبن فشاب ضعيف
يدخن الـسجـائر من وراء والـديه ويتـعرض
لبـنات اجلـيـران متـلصـصـاً علـيهم من وراء
الشبابيك ويسـرق النقود من البيت خلسة
ويـتـهــمـون بـعـضــهم الـبـعض فــاألم تـتـحـسـر
عــلى تــربــيــة أبــنــائــهــا واألبــنــاء يــتــهــمــونــهـا
بـالتـقصـير هى واألب الـذى لم يفـعل شيـئاً
سـوى الـسب والـضـرب ثم يـقـررون جـمـيـعاً
ارتــداء األقـــنــعـــة ثــانـــيــة لـــيــتـــجــمـــلــوا أمــام
بــعــضــهم الــبــعض كــمــا كــانـوا.. ألنــهم دون

أقنعة غير قادرين على التعايش معاً.
وعـندمـا يـصل الـصـراع ذروته تـسـقط األم
مـن ألم اخملـــاض.. وتـــلـــد طـــفالً يـــفـــرح به
اجلـــمــــيع ويـــصــــفـــونـه بـــاألمل ثـم يـــقـــررون
ســرقـة األقـنــعـة من جــانب «صـديق» الـذى
أخــبــرهم بـــأنه ســيـــســتــريح فـى الــغــرفــة..
ويكـتـشـفون أنه تـالشى وترك لـهم األقـنـعة
ـــولــود. بـــجـــانب قـــنـــاع صـــغـــيـــر لـــلـــطـــفـل ا
ويـرتـديـها اجلـمـيع ويـكتـشـفـون خطـابـاً منه

 األقنعة توالى السقوط 

سكوت عنه  القناع يكشف ا

 عرض يرتدى
األقنعة
ليكشف 
عما وراءها
 من قيم

نقاط زوال على مـستوى النظـر وهو أمر ساعـد على رسم أي كتلـة مجسمة
ا مـنح السـينوغـرافي حرية مـوضوعة بـزوايا مـختلـفة داخل إطار الـصورة 

رسوم. نظر ا أكبر في التعبير ساعدت على تعدد وتنوع ا
نـظر أثـره في خلـق إيهام أو ـنظـور وقواعـده في رسم ا إذا كـان استـخدام ا
ـــكــــان األحـــداث فــــإن اخـــتــــراع الـــكــــامــــيـــرا في الــــقـــرن 19 تــــخــــيل مـــرئـي 
ـنـاظر بـإمـكانـيـاتـهـا في الـتـقـاط الـواقع والـطبـيـعـة أثـره في االنـقالب ضـد ا
ـــســــرحـــيـــ مـن أمـــثـــال ــــنـــظـــريـن ا الـــتــــصـــويــــريـــة فـــنــــادي الـــعــــديـــد من ا
ــنــظــر صــورة ســتـــانــسالفــســـكي وأنــدريه أنــطـــوان إلى ضــرورة أن يــكـــون "ا
غـلقـة ذات األسقف واحلوائط مـجسـمة لتـفاصـيل الواقع فظـهرت الـغرف ا
ـا لــهـا من أبـواب ونــوافـذ حـائـط حـقـيـقــيـة ومـدافئ اجلـانـبــيـة واخلـلــفـيـة 
مثلون بأبعادها احلقيقية كل ذلك من أجل خلق بيئة منزلية واقعية وكان ا
مـثلون أثـناء الـتدريب ال يـعرفون أي حـائط من حوائط هـذه الغـرفة وكـان ا
نـظـر أي خط السـتارة مـتـطلـع من نـوافذ أيـضـا يقـفون عـنـد خط بدايـة ا
يـتـصـورون وجـودهـا في حـائط رابـع يـتخـيـلـونه أمـامـهم وهـم يـفـركون أيـديـهم
قاعد واألرائك كثيرا ما تترك "التماسا للدفء من مدافئ وهـمية. وكانت ا
وظـهورهـا للـنظـارة كمـا لو كـان احلائـط الرابع قـد رفع سرا وبـغيـر أن يشـعر

به أحد".
وإذا كانت تقـنية تقد الصورة اجملسـمة بتفاصيلهـا الواقعية كانت شائعة
نـصـة قـد أمكن الـتـحكم ومـازالت عـلى منـصـة العـلـبـة اإليطـالـية فـإن هـذه ا
ها ارتـفاعا وانـخفاضـا وعلى األجناب في طـبوغرافـيتهـا وذلك بتغيـير معـا
ـوت كـنـترول ـنـاطق بـالـر كـن حتريك هـذه ا ـا يـعـرف بالـسـبـرنـيـتـكـا إذ 
ــمـثل في مــكـانه أو وعن بـعــد بـواســطـة الــطـاقــة الـهـيــدرولـيــكـيــة فـيــرتـفع ا
ـنــصـة دون حــركـتـه الـفــعـلــيـة يــنـخــفض ويــخـرج ويــدخل من وإلى كــوالـيـس ا
ا منح اخملرج نصة  قامة فوق ا فوقها واألمر كذلك لوحدات الديكور ا
نـظـر في بعـديه الرأسـي واألفقي وتـنوعه إمـكـانات كـبيـرة في تـغيـيـر إيقـاع ا

فازداد ثراء.
لـقد استـخدم ديورامـا داجار في عام 1823صـالة متـحركة وثالث خـشبات
ـكـان بـسـرعـة مـســرح حـيث تـنـتـقل األحــداث من لـوحـة إلى أخـرى ويـتــبـدل ا

نظر تقـوم على ثالثة عناصر أولها ـسرحية أو ا إن عملـية تشكيل الصورة ا
مــا يـتــعــلق بــاجلــانب اإلبــداعي في تــشــكــيل هــذه الــصــورة من ســيــنـوغــرافي
ومــخــرج والــثــاني يــتــعــلق بــفــضــاء الــلــعب  – مــنــصــة / صــالـة  – وطــبــيــعــة
تـشكلـهما والـعالقة بيـنهمـا من اتصال وانـفصال ووجـودهما في مـسرح مغلق
أم مـكـشـوف ... إلخ والـثـالث يـتــعـلق بـآلـيـات الـتـنـفـيـذ سـواء أكـانت تـقـلـيـديـة
نفذ صمم وا متوارثة أم حديثة تتعلق بآالت مـيكانيكية وإلكترونية وقدرة ا
ناخ على مـعرفة طبـيعة هذه اآلالت والـتقنيـة احلاكمـة لها وأثرهـا في خلق ا

طلوب بكل قيمه الدرامية وأبعاده الزمنية والتعبيرية. التشكيلي للمنظر ا
ــكن أن نــرصــد بـــعــضــا من أثــر ومن خـالل نــبــذة تــاريــخـــيــة وفي قــفـــزات 
نصي سرحي. فقد كـان التساع الفضاء ا نظر ا التكـنولوجيا على تشكـيل ا
ـا يـشـكالن مـعـا والـفـرجـوي  –في الـفـتـرة الــيـونـانـيـة  –وطـريـقـة بـنـائــهـمـا  
ـنـصـة على ـدرجـات احملـيـطة بـا نـصف دائـرة أو ثالثـة أربـاع دائـرة وتوزيع ا
ــا يــتــنــاسب وهــذا االتــسـاع ــمــثل  شــكل حــدوة حــصــان أثــره عــلى هــيـئــة ا
ــمـثل أحـذيــة كـبــيـرة وارتـدي ويـجــعـله مــرئـيـا ومــسـمــوعـا بـوضــوح فـانــتـعل ا
البس الـفـضــفـاضـة واألقـنـعــة ذات الـفـتـحــات الـتي تـشـكـل أبـواقـا عـلى فم ا
ـسـرح وهي ـمـثل تـسـاعـد عـلـى دفع صـوته نـحـو اجلـمـهـور في كل أركـان ا ا
الـتـقـنيـة الـصـوتيـة الـتي تـطـورت علـى هيـئـة كـبسـوالت صـغـيـرة لديـهـا الـقدرة
على نقل الـصوت عن طـريق تقنـية الفـيرواير  Fiere wire الالسلـكية إلى
ـتلقي والـتي كانت سلـكية مـضخمـات تعرض الـصوت عبـر السـماعات إلى ا

عن طريق مايكات تمثل ذلك.
وقـد وحدت الكـوميـديا دي الرتى في إيطـاليا بـ القـناع والشـخصيـة فكان
طيتها وثباتها في عدد من القناع يفصح عن طبيعتهـا ومزاجها العام رغم 
المح اجلــمـسـانــيـة والــنـفــسـيــة "وأخـذت هــذه األقـنــعـة أســمـاء مـعــيـنــة مـثل ا
أرلـكـينـو اخلـادم الـنـهم الـدكـتـور واجلـندي الـفـشـار وطـالب الـعـلم لـيـبـلور كل
منهم سلوكا وظيفيا معروفـا مسبقا ال يتغير مهما تكررت عروض الكوميديا

دي ال رتي".
ـاط في توظيف األقـنعـة وكان "هدفه في وقد اسـتنـد بريخت إلى فـكرة األ
هذا سـيـاسيـا بـالدرجـة األولى ولم يـكن العـتبـارات فـنيـة أو جـمالـيـة فالـفرد
ـاركسيـة في الفن والـسيـاسة لـيس له أهميـة في حد ذاته بل في الـنظـرية ا
ـسرح الـبـريـختي تـنـبع أهـمـيته مـن انتـمـائه الـطبـقي وبـهـذا كـان القـنـاع في ا
ـــاط ـــمـــثل وحتـــويـــله إلى رمـــز ألحـــد األ وســـيـــلـــة هـــامـــة إلخـــفـــاء فـــرديــــة ا

االجتماعية".
كــمــا أن تـقــنــيــة الــديـوس أكس مــاكــيــنــا أو اإلله من اآللــة الـتـي اسـتــخــدمــهـا
يـوربــيـديس حلل عــقـد مـســرحـيـاته كــمـا في مـســرحـيـة مــيـديـا عــنـدمـا نـزل
هـبـلوس إله الـشمس لـيـلتـقط ميـديـا وجثـتي ولديـها مـن فوق سـطح القـصر
تـاركه زوجـهـا جـيـسـون في مـعانـاته هـذه الـتـقـنـيـة ما كـان لـهـا أن تـتم كـحـيـلة
تـكـنــولـوجـيـة إال بــعـد بـنـاء مـا يُــعـرف بـاإلبـســكـيـنـيـون  Episkenion والـذي
أضـيف أعلى الـبـروسـكيـنـيوم لـيـكـون مكـانـا مـخصـصـا لنـزول اآللـهـة لتـحـقيق

سرحية. هذه احليلة وحل عقدة ا
ـدونة ـسرح اإللـيـزابـيـثي فـ (تـؤكـد بعض الـرسـوم وبـعض األخـبـار ا أمـا في ا
وجــود بـعض اخلــبـيــئـات فــوق أرض الـبالتـو  – مـنـصــة الـتــمـثـيل  – من أجل
كن أن نـتـصور أن ظـهـور الـقوى الـسـفلـيـة الـشريـرة في غـالب األمـر (...) و
شـبح والــد هــامـلت كــان يــظـهــر في مـثـل هـذه اخلــبـيــئــة (...) أمـا عن آلــيـات
الــرفع فــكــانـت عــلى مــا تــبــدو تــقـع داخل أســقف الــطـــابق األعــلى من خالل
ــكن أن نـحـصي ـوجـودة في بـالتـو "اإلفـريــز" والـتي من خاللــهـا  اخلــبـيـئــة ا
ظهور واختفاء أحد عشـر شبحا من مشهد اجلنون من الفصل اخلامس في

مسرحية «ريتشارد الثالث» لشكسبير.
ـنشـور الـثالثي) بألـوانه الـثالثة; األصـفر وإذا كـانت الـبريـاكـوتا الـيونـانـية  (ا
ـشهـد; فـي الـصـحـراء أم بـجوار واألزرق واألخـضـر والـتي حتـدد أيـن يـدور ا
الــبــحــر أم فــيه أم فـي أرض زراعــيــة; فــإنه في نــهــايــة الــقــرن اخلــامس قــبل
يالد "ظـهر في الـ  Parodoi ديكوران جـانبيـان متحـركان مرسـومان على ا
ـكن تغيـير الـديكور بـعمل دوران حول منشـورين مسـتقيـم مـثلثي الـزوايا. 
ا يسمح بإظـهار ثالثة أماكن مختلفة (...) وقد  تقن احملور الرئيسي 
ـرسـومة في مـناظـر طبـيـعيـة للـغابـة مـعبـد قصـر أو خيـمة من الديـكورات ا
سرح قاتل بالنسبة للتراجيديا وقد أعيد األخذ بهذا التقن في ا خيام ا

الروماني" واإليطالي.
نشـور الثالثي بجـوار بعضه وفي عصـر النهـضة كان يـصف عدد من هـذا ا
نظر رسـومة با دهونة وا نظور وتغـطي إطاراته باألقمشـة ا طبقا لقـانون ا
ــكن تـغــيــيـر ــطــلـوب الــذي يــحـدد مــكــان احلـدث وبــحــركــته حـول مــحــوره  ا

ناظر في انسيابية ويسر. ا
ـسـرح وكل واحـدة منـهـا أعلى من وكـان يوضع عـددًا من تـلك الـعيـدان عـبر ا
تـلك الـتي أمـامـهـا وعنـدمـا تـدار تـلك الـعيـدان بـواسـطـة مقـبض مـوجـود عـند
نــهــايــة كل مـــنــهــا كــان االنــطــبــاع الــذي تــتـــركه هــو تــمــاوج األمــواج" وحــالــيــا
سرح وترفرف تدة عبر ا تستخدم في بعض العروض بـكرات من احلرير 

من كال اجلانب معطية تأثير حركة مياه البحر صعودا وهبوطا.
كــان البـتــكـارات جــيـاكـومــو تـوريــلـلي  ( 1604- 1678) في الــقـرن  17 من
الـعـجالت والـعـتالت واحلـبـال والـبـكـر وتـوازن األثـقـال والـقـرص الـدوار حـول
ـــنــاظــر مـــحــوره في تـــولــيــفـــيــة مــيـــكــانــيـــكــيـــة. إســهــامـــاتــهــا فـي زيــادة عــدد ا
ـا علـيها سـتخـدمة وفي حتـريك مسـتويـات عديـدة فوق منـصة الـتمـثيل  ا
ا خلـق نوعا من اخلداع ثلـ إلى أعلى وإلى أسفل وبـصورة مائـلة  من 

تفرج أمتعه. البصري لدى ا
كما كان إلسـهامات فرديناندو «1657-1743» القرن  18من أسرة ببـيلنا
ــسـرحي عـلى مـدار ثالثــة أجـيـال أثـرهـا في الـتي تـوارث أبــنـائـهـا اإلخـراج ا
ـنـحـرف الـذي جتـاوز مـنـظـور سـرلـيـو سـبـاتـيـانو 1475 -   ـنـظـور ا ابـتـكـار ا
1554) في القرن  16بنقطة زواله الواحدة فاألول يعتمد على إيجاد عدة

نصات الدائرية تتيح  ا
للمخرج أن يقترب

مثل إلى حد التالمس من ا

ـتسلـسل السـريع التحـول من حلظة بتقـنيـة أقرب إلى التـكنيك الـسيـنمائي ا
ــنـصـة ذات اجلـوانب إلى أخـرى" إلى أن تــعـددت مـنـصــات الـتـمــثـيل حـيث ا
مـثل في وضع بؤري أو مركـزي بالنـسبة لـلمتـفرج الـثالثة وفيـها يصـبح ا
نـصة الـدائريـة أو احللبـة التي الذين يـصطـفون لـلرؤيـة من ثالث جهـات وا
ـتفـرجون من جـميع اجلـهات فـيتـيح ذلك للـمتـفرج أن يـقترب من يـحيطـها ا
ـفـرغـة حـيث يدور ـشاهـد الـدائـريـة ا ـمـثل إلى حـد الـتالمس ومـنـصـات ا ا
نصات كان الغرض ركز كل هـذه ا تفرجـ اجلالس في ا شـهد حول ا ا
مـنـها تـغـييـر الـعالقة بـ مـنطـقة الـفـرجة ومـنـطقـة الـتمـثـيل األمر الـذي قد
تـفرج أن يـصعـد إلى منـطقـة الـتمـثيل أو الـلعب لـيشـارك في احلدث يـدفع ا

أو يبقي قابعا في مكانه ال يبرحه يتابع ما يشاهده فقط.
ـنصة ذات نـزلقة عـلى األجناب أو ا نصـات ذات اخلشـبات ا إضافـة إلى ا
ـشــهـد فــوقـهــا "يـســتـبــعـد الـوقــفـات ويــسـاعــد عـلى اخلــشـبــة الـدوارة حــيث ا
شهد على الفور مثل الذين يخرجـون من ا التـركيز فقد كان يحل محـل ا
ـشـاهد عـلى االجـتـهاد ـسرح وكـان ذلك يـحث ا آخـرون أثـنـاء دوران خشـبـة ا
ـصـاعـد وإن كانت نـصـات الـتي تـشـبه ا في االشـتـراك في الـعرض وكـانت ا
نصات بـقيت في إطار مسـرح العلبة اإليـطالية إال أنـها ساعدت على هذه ا
ـتـعـددة أماكن سـرحـيات ا ـشـاهد فـي ا ـنـاظر وتـدفق ا زيـادة إيـقاع تـغـيـير ا

األحداث فيها.
نظر أما خشبة مسرح الفضاء التي تعـيد ما يعرف بالتكوينية في جتهيز ا
ـمثـلون سـرحي كـما كـان في الـفتـرة اإلغريـقـية واإللـيزابـيـثيـة حيث كـان ا ا
يــؤدون أدوارهـم أمـام خــلــفــيــة أو ســتــارة مــريـحــة لــلــنــظــر وإن كــانت ثــابــتـة
الـتـكـوين صـاحلـة ألي مـشـهـد أو مـسـرحـيــة كـمـا في مـسـرح فـيـيي كـلـومـبي
 Vieux Colombier الــذي بـنــاه جــاك كـوبــو عـام 1913 هــذه اخلـشــبـة
كـانت حتـاط بــسـيـكـلـورامـا من الــقـطـيـفـة الـســوداء وبـواسـطـة الـضـوء حتـدد
ـنـصـة ــمـثل والـتي عـادة مـا تـتـرك فـضـاء ا مـنـاطـق الـتـمـثـيل الـتي يـشـغـلـهـا ا
تفـرج إليه بصفته مثل األمر الـذي يجذب ع ا معتما بـاستثناء فـضاء ا
ــنـــظــر ـــســرحـي وبــاعـــتــبـــاره الــعـــنـــصــر الـــفــاعـل داخل ا صـــاحب الــفـــصل ا

سرحي. ا
إذا كـــانـت بـــؤرة اإلضــــاءة ذات أثــــر فــــعـــال فـي هـــذا الــــنــــوع من اخلــــشــــبـــات
ـسـرحيـة حـتى الـقرن  16كانت تـقدم ـسـرحـية فـنـحن نـعـلم أن العـروض ا ا
في الـهـواء الــطـلق حتت أشـعــة الـشـمس لـتـوفــيـر اإلنـارة الـكـافــيـة لـلـعـرض
سارح عنـد اإلغريق والرومان مكشوفة بال أسقف وجدران ولذلك كانت ا
ـا أوجد صعوبة حتى ال تعوق وصـول أشعة الشمس إلى مـنطقة الـتمثيل. 
ـــبـــدع من إقـــامـــة احلـــدود الـــزمــنـــيـــة مـن نــهـــار ولـــيـل داخل احلـــبـــكــة لـــدى ا
الـدرامــيـة ولــلــتـغــلب عـلـى ذلك كـانـت تُـركــز بـعض األلــفــاظ احلـواريــة الـتي
البـس وبـعض ــمــثـلــون ا ــســاء أو يــســتـخــدم ا تــشــيــر إلى الــصـبــاح أو إلى ا
اإلكـسـسـوارات اخلـاصـة بـالـنــوم أو اخلـروج مـثال وهـو أمـر كـان يـثـيـر خـيـال
نع ـنـاسب زمنـيـا لـلـمـشـهـد. وإن كـان هذا لـم  ـتـفـرج نـحـو الـوقت واجلـو ا ا
ـشـاكل كـوسـيـلـة رمزيـة تـعـبـر عن الـزمان ـسـرحي الـيـونـاني من اسـتـخدام ا ا

(ليال).
شاعل والـشمـوع إنارة مـنصة وفي الـعصر اإللـيزابيـثي والقرن 17 تبادلـت ا
شاعل فـي الفتـرة اإلليزابـيثـية عبـارة عن فتـيلة مـغمورة التمـثيل إذ كـانت ا
في إنـاء زيـت أو مـصــابـيـح تـضــاء بـالــشــحم إال أن هـذه الــطــريـقــة كـان لــهـا
ـا أعـاق الـرؤيـة كـما ـنـصة  ـتـراكم فـوق ا عـيـوب كـثـيـرة بـسبـب الدخـان ا
مثل ا أصابهم بـالسعال فأخرج ا جعل اجلو خـانقا للممثـل واجلمهور 
تفـرج لـلخروج من عن اخلط الـبنـائي للشـخصـية الدرامـية ودفع بـعض ا
ـتــكـررة أثــره في تـكــسـيـر ـشــاعل ا الــعـرض. كــمـا كـان الهــتـزازات شــعالت ا
تـابعة ومن ثم كـانت هناك الرؤيـة فتشـتت اجلمهـور وانصرف بـعضه عن ا
ـنصة للـتخلص من الدخـان والتغلب على ضرورة لعمل نـوافذ على جوانب ا
سرح الفرنسي الكالسيكي شكلة أما الشموع فـقد أنارت منصات ا هذه ا
وكـان لتـوزيـعهـا الـفني حـول مـنـطقـة الـتمـثـيل تأثـيـرات بـصريـة جـمالـيـة على
سرحية وكان لـضرورة تشذيب ذبالة الـشموع ب احل واآلخر الصـورة ا
حـتى تـعـطي أقـصى إضـاءة لـهـا والـتي حـددتـهـا اخلـبـرة الـعـمـلـيـة في أن يـتم
ـسرحـية ـا أثر عـلى مـدة التـمـثيل فـأصبـحت ا الـتـشذيب كل ثـلث سـاعة 
ـدة لتـكـون االستـراحـة ب الـفـصول في فـصـول يـستـغـرق كل فصل هـذه ا

حتى يتم تشذيب الشموع.
ـنطـقـة الـسـفلى وكـان من عيـوب اسـتـخـدام الشـمـوع في اإلنـارة هـو إظالم ا
سـرحيـ للـتـغلب عـلى هذا الـعيب بـابتـكار ـمـثل وقد تـفتـقت عقـول ا من ا
ـقـدمة خـشـبة ما يـشـبه "الـرمب" إذ وضـعوا صـفـا من الشـمـوع فـوقه موازيـا 
نـطـقـة السـفـلى لـلمـمـثل. كـما كـان لـذوبـان الشـمـوع أثـر على ـسـرح إلنـارة ا ا
نصـة فجعـله ال يقـترب كثـيرا منـها فـانحصـرت حركته ـمثل فـوق ا حركة ا
في مـنـطــقـة ضـيــقـة إضـافـة إلـى اكـتـسـاب عــادة رفع الـوجه إلى أعــلى نـحـو
مـصــدر اإلنــارة حــتى يــلــتـقـط الـوجـه ضـوء الــشــمــوع فــأدى ذلك إلى رتــابـة
الــصـورة في حلــظـة درامــيـة مـعــيـنــة عـنـدمــا تـلــعب الـصـدفــة دورهـا ويــنـظـر

مثل إلى أعلى في نفس الوقت. معظم أو كل ا
لـقد اسـتطاع مـسرحـيو هذه الـفتـرة حتويل اإلنارة إلى إضـاءة ملـونة يوضع
 – مـثال  – كـلـوريــد الـنــشـادر + مـلح الــطـعــام في آنـيـة الــشـعــلـة أو الـشــمـعـة
لـلـحـصـول عـلى الـلون األزرق وإذا أضـيف عـلى اخلـلـيط مـادة الـزعـفران أو
اللون األصفر البرتقالي حـصلوا على اللون األخضر أو اللون اآلخر فكانوا
يحـصلون علـيه بوضع النـبيذ في هـذه اآلنية وعـند مرور األنـشطة في هذه
ـــطـــلــوب ومن األجـــهـــزة الــتـي كــانت الــســـوائل يـــتم احلـــصــول عـــلى الـــلــون ا

.Bozze تستخدم لذلك مصباح بوز

مــــجـــــدى فـى دور الـــــدايــــة.. ومـــــصـــــطـــــفى
ــــرشــــدى فى دور «صــــديق» الــــذى صــــنع ا
لـــنــفـــسه شـــخــصـــيــة مـــغــايـــرة وأجــاد لـــغــته

الفنية.
ـــوســـيـــقـى حـــسن عـــونى قـــام بـــاإلعـــداد وا
وأحــمـد كــمــال وتــنــفــيـذ الــديــكــور ألحــمـد
أسـلمـان وأحمـد هـوارى وقامت بـتصـميم
البس ســهـا ســامى سـاعــد فى اإلخـراج ا

نيبال نبيل.
«ها هـو األمر فى غـاية الـبـساطـة فلـتظـهر

احلقيقة إذن..»
جــمـــلــة رددهــا «صـــديق» فى كـل مــرة طــلع
فـــــيــــهـــــا الــــقــــنـــــاع عن أحـــــد شــــخـــــصــــيــــات
ـسـرحــيـة. الــعـديــد من الـرمــوز جتـسـدت ا
فـى هــذا الــشــخـص اخملــلص لــلـــجــمــيع من
الوجـوه الزائـفة الـتى يـستـترون خـلفـها وإن
كـنت أرى أنــهـا مـجــازيـة فــقط وال حـقــيـقـة
ـــا تـــرمـــز إلى جـــو الـــزيف مــاديـــة لـــهـــا وإ
ـهــيـمن عــلى األسـرة الــتى تـرمـز والـنـفــاق ا
إلى الــعـــالم األوسع اجملـــتــمـع ومــا إصــرار
الشخوص على الـتخفى وراء األقنعة لعدم
قـدرتـهـا عــلى الـتـعـايـش والـتـواصل فى نـور
ـليـجى احلـقـيـقـة إال لـضـعف أراد مـحـمـد ا
فى عــــرضه أن يـــؤكـــد أنـه ال شك ســـيـــأتى
يـوم تسـقط فيـه كل الوجـوه الزائـفة ولـنرى
احلقـيقة عـارية تمـاماً دون خـوف أو تخلى
عن الـقـيم الـتى تـألـفـهـا.. وإن كـان الـعرض
يـحـتـويه الـكـثـير مـن الغـمـوض إال أنه وضع
شـــارات حــمــراء عـــديــدة أســفـل مــشــكالت
ــصـــائب أكــبــر مـــجــتــمـــعــيــة هـــامــة تــنـــذر 
فـفـسـاد رب الـبـيت يـؤدى إلى فـسـاد البـيت
كــله وتـخــلى اآلبــاء عن مــسـئــولــيـتــهم نــحـو
أبنـائهم ومـتابعة أسـاليب الـتنشـئة السـليمة
تــؤدى بـــهم جـــمــيـــعــاً إلـى هالك أكــيـــد ومــا
جـنـحت االبــنـة فى الـعـرض إلى اخلـطـأ إال
ألنـــهــا لـم جتـــد قــدوة فـى الــبـــيت فـــاألم لم
تكن صديقة تـفضى إليها االبنة. واألب لم
يــدرك أســالـــيب الــتــربـــيــة ولم يــتـــعــامل مع
ــتــلك الــقـدرة أبــنــائه بــاحــتــرام كــافٍ ولم 
على الـتـوجيه الـسـليـم كمـا أنه وضع نـفسه
فى مأزق عندما أبـاح لنفسه خيانة زوجته
دون دراية بـأن أبنـاءه يلـمحـون فيه ذلك...
فــكــيف نـــلــوم الــصــغــار إن لـم نــكن قــادرين
على لوم أنـفسنـا وكيف نعـلمهـم الصراحة
ونـحن نـصـر عـلى ارتـداء األقـنـعـة لـنـتـخـفى

وراءها.
وهـــذا مــــا طـــرحه عــــرض «صـــديق» الـــذى
ـلـيـجى بكـل هدوء وال أظن قدمه مـحـمـد ا
أننـا نـحتـاج إلى الـصـراخ بصـوت عـالٍ على
ـــســـرح يـــكـــفـــيـــنــا فـــقـط أن نــدق خــشـــبـــة ا

ا جتدى دقاته. الناقوس بهدوء ر
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مشهد من عرض « أالؤونا»

سرحية بعد هدم مبنى قصر الثقافة. ساندة فرقة بنى مزار ا > اخملرج حمدى طلبة أرسل استغاثة على موقع «مسرحنا جروب» 
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سرحي جريدة كل ا

 عرض يتناول
الهموم
السياسية
واالجتماعية
والثقافية
وكأنه لم
يتناول شيئاً

سرحى (أالؤونا) والذى قدم امتأل العـرض ا
ـسرح الـعربى الذى ضمن عـروض مهـرجان ا
سرحيـة كل عام بكثير ينـظمه معهد الـفنون ا
ـواقف الـتى أثـقـلت كـاهله وضـوعـات وا من ا
ـيــزاته واحـدًا تــلـو فــأصـبح مــتـرهـالً وفـقــد 
اآلخــر كــاألفــكــار الـتى تــلــمع فــجــأة ثم تــخــبـو
لـعــدم قــدرتــهــا عــلى االكــتــمــال أو لــفــقــدانــهـا
األركــان األســاســيــة لـــصــنــاعــة الــعــمل الــفــنى
الـالمع فـــالـــعـــرض حتـــدث عن مـــوضـــوعـــات
كـثــيـرة مــنـهــا االجـتـمــاعى والـثــقـافى والــديـنى
والـســيـاسى ولـكـنه بـدا وكـأنه لم يـتـحـدث عن
شىء فـالـفـكرة / الـشـخـصيـة مـا تـكاد تـظـهر
وتـأخذ حيـز االهتـمام والـتركيـز إال وتدهـسها
أفـكـار أخرى مـوازيـة وعلى نـفس الـدرجة من
األهــمـيـة حــتى نـصل لــلـنـهــايـة الـتـى قـد تـكـون
بــــدايـــة جـــديـــدة فـــالـــقـــطــــار الـــذى أقـــلـــنـــا مع
الـشخصـيات واألحالم لم يـتحرك من األصل
وعــلــيــنـا أن نــشــد األحــزمــة ونـســتــعــد جلــولـة
جـديدة من األفكار واحلـكايات السـريعة التى
تــظــهــر وتــخــبــو فى حلــظــات مــتــتــالــيــة وبــدا
ـرة فى ـتــمـيـز أحـمــد الـسـيــد هـذه ا اخملـرج ا
عـبـاءة فـضـفـاضـة غـيـر مـتـجـانـسـة مع أفـكـاره
وإمـكـانـيـاته الـسـابـقـة والـتى تـبـدت فى عرض
ـهرجـان الـقومى (راشـومـون) الذى قـدم فى ا
ـــصــرى فى دورته الــثـــانــيــة لــقــد لــلــمــســرح ا
ــــــــوضــــــــوع احملـــــــكـم صــــــــاحب تــــــــخــــــــلى عـن ا
اجلـماليات الـكالسية وارتدى عـباءة الفوضى
ا للـبحث عن سبل جـديدة عليه رة ر هـذه ا
أو إلثـبـات ذاته الفـنـية وأصـبح كل شىء قـيد
ــمــثل أن يــجــهـز ــسـاءلــة وعــلى ا االخــتــبــار وا
ذاته لـرحـلـة اسـتـكـشـافـيـة طـويـلـة يـنـتـقل فـيـها
انــتـقــاالت سـريـعــة بـ عـدة مــواقف مـتـبــايـنـة
ــا تـكــون الــركـيــزة األسـاســيــة فـيــهـا إثــبـات ر
ــــألـــوف ذاتـه الـــفــــنــــيــــة أو الـــلــــعب مـع غـــيــــر ا

همل?! وا
ـقـاهى فى مـيدان تبـدأ األحـداث أمـام أحـد ا
ـــاذج ال رمـــســـيـس حـــيـث تـــمـــر مــــجـــمــــوعـــة 
يـربـطــهـا رابط وتـكــون الـتـيـمـة رحــبـة وتـسـمح
بـــاالنــتــقــاالت الـــســريــعـــة حــتى يــتـــســنى طــرح
ــصــرى اآلن الــقـــضــايــا الــتى تـــمس الــشــارع ا
ــــتـــزايــــد بـــاخملـــدرات واخلــــاصـــة بــــالـــتــــعـــلق ا
والــسـطــوة الـعـشــوائـيـة لــرجـال الـشــرطـة عـلى
الشـارع وعالقـات احلب العـابـرة وال مانع من
الـبحث العـشوائى عن وطن بديل تـمارس فيه
نـفس ضــغـوط الـوطن اآلن وحتــاك فـيه نـفس
ـؤامـرات وتـتـصـارع فـيه نـفس الـقـوى بـحـيث ا
تـتم احملافـظة على قـوت إحـداهمـا سيـاسية
واألخرى دينية مغـلفة ببعض الزيف الظاهر
كمـا تظهـر النمـاذج اإلنسانـية الفـاقعة بـالقدر
ـا من الـذى ال يــعـطـيــهـا مالعب إنـســانـيـة وإ
ـــاذج إشــارات دالـــة عــلى ــمـــكن أن تـــكــون  ا
ة مـوضـوعـهـا فهـنـاك (كـوميـشن) صـبى الـعـا
الـذى يُـقـدم بـنفس الـطـريـقـة التى شـاهـدنـاها
كـثـيـرًا فى الـدرامـا الـعـربـيـة وهى الـشـخـصـيـة
الــتى اخـتــفت من الــوجـود الــفـعــلى كـمــا تـرى
هـنــاك الـراقـصـة الـتى تـتــحـكم فى الـسـيـاسى
نــسـبـة إلـى الـفـيــلم الـشـهــيـر ولـكـن اجلـديـد يـا
ســادة أنــهــا هــنـا ويــا لــلــهــول قـد حتــكــمت فى
رئـيـس الـدولـة? وهـنــاك أيـضًـا صــبى الـقـهـوة
(حنـكش) الـذى يـريد أن يـتـبـدل حـاله ويركب

 أالؤونا
سرح يعرضون قضايا الوطن شباب معهد ا

ــوجــة الــصـــاعــدة والــتى تــعــنـى تــمــامًــا أنــهــا ا
قــائـمــة عــلى عـدة أســالــيب مــلـتــويــة لـيس من
بـيـنـهـا االجــتـهـاد أو الـتـطــور أو الـعـلم أو الـفن
وتـــراه يــدفع صــديـــقه الــشـــاعــر (يــوسف) كى
ـوجة ويـلمع اسـمه فشـعار يـركب معه نـفس ا
ـــبــــتـــذل ـــرحــــلــــة هـــو تــــفـــوق صــــوت الـــفـن ا ا
ويــصــحـبــهـم فى رحــلــة الــقــطـار صــبـى وفــتـاة
قـررا مـنــذ الـبــدايـة أن يــسـيـرا عــكس االجتـاه
فــيــهــربـان مـن أهـلــيــهــمـا ويــنــضــمـان لــلــقــطـار
تـوازن والذى ـتحـرك وعلى الـضـابط غيـر ا ا
يـعـانى من كـون اسـمه (صـفـاء) أن يـبـحث هـو
الزم له عـن أى قـضـيـة يـعـودان والــعـسـكـرى ا
بـهـا الـعسـكـرى فى هـذا الـعـرض أيـضـا يـقـلد
الــنـمــاذج الـســيــنـمــائـيــة الـتــافـهــة والــتى كـونت
مــوجــة لــهــا مــؤيــدوهــا من جــمــهــور مـتــعــطش
ــسـايــرة الــكـاريــكــاتـيــرى والــزاعق فى الــعـمل
ـسرحى أو السـينمـائى فهـو دائما ما الفنى ا
يـنـاوش الـضـابط ويــحـاول أن يـلـهب مـشـاعـره
ـعايرته الدائـمة بأن اسمه (صـفاء) وتقد
ـاذج بــشـريـة له لـيس عـلـيـهـا أى شىء سـوى
أنـــــهــــا وقــــعـت أمــــامـــــهم فى الـــــطــــريـق الــــعــــام
ـفتوح يقدم أيضا عجوزًا والنموذج الدرامى ا
يتحدث فى التلـيفون مع محبوبته?! فدغدغة
تلقى لها سعرها اخلاص وفى هذا مشاعر ا
العرض مرت على استـطالتها فالعرض مزود
ـــذيع يـــقــرأ الـــنص ويـــعــلـق عــلى أحـــداثه بل
ـشـاهـد الـتى ال حتـوز إعـجـابه ويـعـيـد بـعض ا
وهــكـذا احلــال عــلـيـك أن تـشــاهــد مـجــمــوعـة
مــشـاهــد مــتـنــاثــرة حتت مــجـهــر قــار الـنص
وسـاكن الدور الثـانى والذى له تعـليق على كل
فالشـة أيضا بجمـلة مكررة (يا والد الـفيلة يا
والد الـــكـــلـب) األمـــر الـــذى يــــذكـــرك بـــإحـــدى
ـهندس (سـيدتى اجلمـيلة) مسرحـيات فؤاد ا
حـيث أخـذ الـسـيـد بــعـضـشى الـسـلم من أحـد
ــوظف بـكـلـمـته ـوظـفـ كى يـعــاقـبه ويـعـلق ا ا
ــســرح (الــله احملــفـــورة فى ذكــريــات مــحــبى ا
يخـرب بيتك يـا بعضـشى) وهنـاك من يصاب
ـؤقت أو التـشـنج العـصبى... أو ... بـالعـمى ا
سرحية مـليئة بالفـالشات السريعة أو ... فـا
والــطــريـق مــفــتــوح لــلــتــعــلــيــقــات الــســاذجـة أو
ـــهم أن يـــظـــهـــر هـــؤالء اجلـــيـــدة لـــيس يــــهم ا
ـــؤدون فـى صـــور شــــتى تــــثــــبت مــــوهــــبـــتــــهم ا
ــوضــوع طـــويالً لــلــغــايــة لــلــمــتـــلــقى وإن كــان ا
فعلـيك أن تصبـر حتى النـهاية فـبعد اخلالف

ـصانع واألراضى على الـوطن اجلـديد وبـيع ا
لــلــمــســتــثــمــرين اجلــدد ســوف يــعــود الــقــطــار

لنقطة البداية ألنه لم يتحرك أصالً.
ؤلف والـذى كتب هـنا ـوضوع بـبسـاطـة أن ا ا
صــاحـب الــفــكــرة (مـــحــمــد الــقـــوشــتى) الــذى
اشـتـرك مــعه الـشـاعـر (حــمـدى زيـدان) كـانت
لــديــهم بــعض األفـكــار الــعـشــوائــيـة عـن بـعض
األوضــــاع االجــــتـــمــــاعــــيــــة والـــســــيــــاســـيــــة فى
مـجتـمـعـنـا فـقـررا أن يـخوضـا جتـربـة الـتـعـبـير
عن هـــذه األفـــكـــار وكــأن عـــلـــيـــهم أن يـــرضــوا
ـــمــــثـــلـــ ويـــقـــدمــــوا إلـــيـــهم أذواق زمالئــــهم ا
مـجـمـوعـة مـشـاهـد مـتـنـاثـرة وكـثـيـرة لـيس من
ا ه بإخالص وإ بينها مشهد واحد  تقد
ــــوضـــوعـــات كــــالـــفالشـــات كــــانت األفـــكـــار وا
ـكـتــمـلــة فـمــوضـوع مــثل بـيع الـســريـعــة غـيــر ا
أراضى الدولة للمستثمر األجنبى أو موضوع
مـثل انـتـمـاء مـعـظم الـشـعب لـرجل الـدين كـانا
كــفـــيــلــ بــصـــنع عــرض مـــســرحى له قـــيــمــته
ولكـنهـما قدمـا بشـكل مسـتهـلك وسريـع وغير
واع بـــــأصـل الـــــقــــضـــــيـــــتـــــ أو اإلخالص ألى
ــوذج مـــنــهــمــا فـــهل هــنــاك فـــرق مــثال بــ
ـوذج رجل الـدين والـنـمـاذج الـتى نـشـاهـدها
ــبــتـذلــة??!! أو هل هــنــاك فـرق فى الــدرامـا ا
بــ الــعــسـكــرى الــذى شـاهــدنــاه فى الــعـرض
ــصــريــة ــوذج الــعــســـكــرى فى الــســيـــنــمــا ا و
الـكـومـيــديـة الـرخـيـصــة??! وكـذا الـراقـصـة أو
ـدمن أو حـتى الـشـاعـر والـفـارق الـوحـيد أن ا
مـجــمـوعــة الـقــصـائــد الـشـعــريـة الــعـامــة الـتى
تــضـمــنــهــا الــعـرض كــانت جــيــدة وبــهــا صـوت
ــوضـــوع الــشـــعـــرى بــالـــدرامــا جــيـــد يـــخــلـط ا
فـمـوضــوعـاته قـريــبـة االنـتـمـاء لــعـالم الـدرامـا
وغـيـر متـأثـرة بشـكل مـباشـر بـشعـراء الـعامـية
ـــعـــروفـــ وفـى نـــســـيج الـــدرامـــا  حـــشـــر ا
مـوقف السيد (لـيبتون) الـذى جاء من أمريكا
خـصـيصًـا لـيـشاهـد مـتحف الـبـشريـة اجلـديد
ويـشتـرى مـنه مـا يـشاء لـيـتـاح لـلفـنـان (ضـياء)
أن يــــــقــــــدم بــــــعـــــضًــــــا مـن رقــــــصــــــة (الـــــروك)
والـتريجيدوا فالـنتيجة رخوة وحتـتمل الكثير
مادام هناك مشـاهد يوافق على تلك النماذج
ــتــجـــاورة حتت دعــاوى الـــبــيع الــعــشـــوائــيـــة ا
ـاذج ــا فـيــهــا مـن  والــشــراء فــالــبــلــد تــبــاع 
بـشـرية والـثـمن الكـبـير لـلـراقصـة ومـساعـدها
أما النموذج احلقـيقى (الشاعر) فبدون سعر
وضة لـلتـفاهة فـهى صاحـبة الـرقم العالى فـا

فى البيع.
لــقـد حــاول أحـمــد الـســيـد أن يــقـدم الــنـمـاذج
الـــــعـــــشــــوائـــــيـــــة دون االهــــتـــــمـــــام احلـــــقــــيـــــقى
ــســرح بــاجلــمــالــيـــات األخــرى عــلى خــشــبــة ا
البس ــــوســـيـــقـى وا كـــاحلــــركـــة والــــشـــكل وا
ـقـدمـة مـتـوافـقـة مع صـحـيح كــانت الـنـمـاذج ا
ـــثـــلـــيه طــــريـــقـــة األداء الـــتى أمـالهـــا عـــلـى 
ــعـنى ولـكـنــنـا نــنـتــظـر مــنه فـنــانًـا مــسـرحــيًـا 
الــكـلــمــة يــعــرف تـمــامًــا أبــعـاد الــقــضــيــة الـتى
ـــهـــا وال يـــتــوه مـع الــعـــمل يـــراهن عـــلى تـــقــد
قدم بالقدر الذى يهرب منه اإليقاع وتهرب ا
مـنه اجلمـالـيات الـشـكلـيـة واألدائيـة وعـليه أن
ـــــرات الـــــقـــــادمـــــة عن رصـــــيـــــده يـــــدافع فـى ا
وهـبة التـمثـيـلى واإلخراجى حـتى ال يـتهـرب ا

من يديه.
ــثـلــيه فـقــد أدوا مــا عـلــيـهم بــشـكل أمــا عن 
مـتـوافق مع الـنـتيـجـة الـتى بـ أيـديـهم وتـمـيز
مـــنــهم أحـــمــد عــثـــمــان فى دور حـــنــكش ور
أحـــمــد فى دور وردة ومــحـــمــد عــادل فى دور
ـنــعم يــوسف وحــسن عــيــد الــضــابط وعــبــد ا
ــلــولـــو وربــاب طــارق فى دور ريـــاض فى دور 
نــواعم ومــصــطــفى مــحــمــود فى دور شــلــتـوت
ومـــــــايــــــــكل نـــــــاجـى فـى دور اجلـــــــار وشـــــــريف
العجمى فـى دور العجوز وأمل جمال فى دور
جــيـــسـى ومـــصــطـــفـى حـــامــد فـى دور عـــمــرو
ــــذيع وكـــذا أحـــمـــد وهـــيـــثم مــــرعى فى دور ا
صالح فـى دور الــــــكــــــفــــــراوى وربــــــيـع فى دور
الديلر وتامر الكاشف فى دور قار النص.
وكان ديـكور أحـمـد احلوشى مـناسـبًـا للـعرض
حـيث تكوين الـقهوة والـشقـة التى تعـتليـها بدا
غـير تـقلـيدى ويـرتكـز على اإلعالء من مـنطق
ــا أنه غــيـر ــوضــوع الـدرامـى طـا الـلــعب مع ا
واقــعى وكـــذا االنــتــقــال لــلــمـــنــطــقــة اجلــديــدة
ـلولـو  التحـايل عليه تدين و والتى تـخص ا
بــســتــارة فــقط وهــو تــوافق جــيــد مـع طــريــقـة

تقد العمل الفنى.
عـلى أن أهم مـا قدمه الـعرض كـان مـجمـوعة
ــمــثــلــ اجلـــدد والــذين نــرى فــيـــهم شــبــابًــا ا
مـحب للمـسرح وأكثر مـا أخفق فيه العرض
هـو طـوله الزائـد عن احلـد بـشـكل الفت وما
بـيـنـهـمــا كـانت الـقـضــايـا الـشـذرات حتـاول أن

تأخذ حقها فى الوجود.
وكـان عنوان العـرض (أالؤونا) تعبـيرًا عن بلد
ـزاد وأنـاس وضــعت عـلى رءوسـهم تـبــاع فى ا
ــــســـتـــثـــمــــر مـــا يـــأخـــذ أســـعـــار لـــكـى يـــأخـــذ ا
ــا فـــيــهــا من صــراعــات وتــنــظــمـــهــا الــدولــة 
سـياسية ودينيـة واجتماعيـة وعليك كمتلق أن
تــخــتــار الــدور الـذى تــلــعــبه فــإمــا تـوافـق عـلى
ذلك الـــتــكــوين الــعــشـــوائى أو تــتــرك الــعــرض
كلجـنة الـتحـكيم وتـخرج مـعلـنا عن امـتعاضك
إمـا مـن األفـكـار وطـريــقـة الـتــقـد أو الـطـول

الزائد.
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> إن كـل شىء موضوع فى احلسبان بل إن ذلك منطقى تماماً فعندما أقدم سنوياً أحد
عـشر عرضاً مسرحياً فـهذا يعنى أن اجلمهور سيأتى إحـدى عشرة مرة وعندما ال يكون
هـناك سوى خـمسة عـروض فقط فبالـتالى لن يأتى اجلـمهور سـوى خمس مرات فقط.

اضى مسرحية «قط يحتضر» على مسرح روابط. > من تأليف وإخراج نورا أم قدمت فرقة «الموزيكا» األسبوع ا
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"وأولى بــالــبـعض مـن ذوى الـدخـل احملـدود الــذين يــفــكـرون
فى بـناء مسـارح فاخرة جـذابة للـشهرة أن يـوجهوا عـنايتهم
عـجـزات لو ـسـرحيـة الـتى تـستـطـيع أن تـأتى بـا لإلضـاءة ا
تـولـتـهـا األيدى اخلـبـيـرة" يـقصـد بـالـطبـع باأليـدى اخلـبـيرة
ذلك الـفنـان احلسّـاس الذى يتالعـب بلوحـة اإلضاءة تـمامًا

ايسترو مع فرقته األوركسترالية. كما يفعل ا
بـاإلضــافـة إلى ذلك هــنـاك دور مــهم لإلضـاءة فـى إضـفـاء
ـرنــة) عــلى مــحـتــويــات الـفــضـاء ـســحــة الـبـالسـتــيـكــيــة (ا ا
ــسـرحى اجلــامـدة "األشـيــاء اجلـامـدة تــصـبح مــرنـة أمـام ا
رونة أعيـننـا فقط بفـعل الضـوء الذى يسـلط علـيها هـذه ا
ــكن أن تـنـتـج بـشـكل فــنى إال بـفــعل االسـتـخــدام الـفـنى ال 

للضوء".
إيـجابيـة االستخـدام الفنى لـلضوء من أجـل إضفاء الـناحية
كن أن تتم إال الدينـاميكيـة على العناصـر اإلستاتيـكية ال 
بـفضل مـايـستـرو اإلضـاءة كمـا سـبق ذكره هـذه اإليـجابـية
يـعـود الـفـضـل فى جـزء كـبـيـر مــنـهـا إلى الـتـكــنـولـوجـيـا الـتى
سمـحت بتـخزين أوامر عـديدة عـلى لوحـة التحـكم بانـتظار
ــصــمّم أو مُـنــفــذ اإلضـاءة فــبـرمــجـة اإلشـارة مـن الـفــنـان ا
ــسـرحـيـة من خالل أوامـر اإلضـاءة خــدمت اخلـصـوصـيـة ا
إضـفاء مسـحة من الـدينامـيكيـة على كل ما هـو موجود فى

سرحى. الفضاء ا
وهـكــذا تـقـدم الــتـكــنـولــوجـيـا حالً مــثـالــيًـا لإلشــكـالــيـة الـتى
ـشـكـلة اجلـمـالـية أثـارهـا آبـيـا فى بدايـة الـقـرن الـعشـرين "ا
ـــنـــاظــر  – عـــلـى مــا أوضـح آبـــيــا  – مـــشـــكـــلـــة لـــتـــصـــمـــيـم ا
صـمم تتـضمن إقامـة عالقات سبـبيّة تشـكيلـية. إن مهـمة ا
ـتاز بعضها بـ األشكال فى الفضـاء تلك األشكال التى 

بالسكون وبعضها باحلركة".
تـكــنـولــوجـيــا اإلضـاءة تــطـورت بــشـكل كــبـيــر بـحــيث صـارت
ـؤثـرات الـبـصـريـة "تـســمح بـالـتـحـكم فى أجـهــزة الـدخـان وا
ـبــرمج لـلـضـوء وتــغـيـراته مع ـوسـيــقى وتـوحـيــد الـزمن ا وا
Musical Instrumental وسـيـقى بـاسـتخـدام لـغة إيـقـاعـات ا

Digital Interface MIDI .
ـــبــرمج لــلــضــوء وتــغــيـــراته.. تــعــنى إبــعــاد تــوحــيــد الــزمن ا
تـحكم بـإعـتام اإلضـاءة وشدتـها تـبـعًا لـلحـالة ـايـستـرو) ا (ا
الـنـفسـيـة للـعـرض والتى تـتـغيـر من عـرض آلخر كـمـا سبق

ثال. وأشرنا فى مثال عرض "األب" على سبيل ا
ايسترو" يـعنى التأثير سلـبًا على اخلصوصية إبـعاد هذا "ا

سرحى وهى اآلنيّة. األكثر أهمية فى العرض ا
تــوحـيــد زمن اإلعــتــام وشـدة اإلضــاءة من خـالل الـبــرمــجـة
حــــرم عـــرض "األب"  – عــــنـــدمــــا غـــلــــبت عــــلـــيه الــــنـــاحــــيـــة
الكـوميدية  – مـن توفيـر إضاءة أكـثر تـفاؤلـية من تـلك التى
تــوفــرت فى ذلك الــيــوم حــيـث كــانت خــافــتــة تــضــفى جــوًا
عــامًـا مـن الـســوداويـة الــتى تــتـوافق وطــبـيــعــة احلـيــاة الـتى
يـحـيـاهـا األب. بـرمـجـة اإلعـتـام بـاإلضـافة إلـى كـون اخملرج
لعب الدور الرئيس فى العرض.. كل هذا حرم العرض من

) عليه. التكيّف مع اجلو العام اجلديد (الطار
يــنـبــغى هــنــا الــتـنــويه إلـى أن هـذا الــنــوع من األجــهــزة الـتى
ــكن الـتــحـكم بــهـا يــدويًـا أو من خالل  MIDI  تـعــمل بــلـغـة
فـرط إلمكـانيـة البـرمجة ال البـرمجـة إال أن االستـخدام ا
يتماشى  – كمـا ال حظنا  – مـع خصوصيـة اآلنيّة لـلمسرح
وإن كــان مـالئــمًــا لــفــنــون درامــيــة أخــرى ال تــتــمــتع به هــذه

سرحـية إذ نلحظ أن األب سرحى حـتى نهايـة ا للـعرض ا
كــان فى الــواقع يــنــحت شــاهـدًا لــقــبــره عـلـى هـيــئــة صــلـيب
ـشــاهـدين فى ضـخم لــدرجـة أن الــبـكــاء كـان يــغـلب عــلى ا

سرحية. أكثر من عرض شاهدته لتلك ا
قـامت إحـدى اجلـامــعـات احلـكـومـيـة هـنــاك بـدعـوة الـهـيـئـة
ــسـئــولـ احلـكــومـيــ حلـضـور الــتـدريــسـيـة فــيـهــا وبـعض ا
ـسـرحـيـة فى مـنـاسـبـة ذكـرى تـأسـيس عـرض خـاص لـهـذه ا
اجلـامــعـة قـبل الـعـرض ألـقـيت مــجـمـوعـة من الـكـلـمـات فى
ــا أثـار الـضــجـر لـدى ـنـاســبـة اسـتــمـرت مـدة ســاعـتـ  ا

مثل الذى ينتظر إشارة بدء العرض. شاهد وحتى ا ا
ــمـــثــلــون بـــالــتــركــيـــز عــلى الـــلــحــظــات أثــنــاء الـــعــرض قــام ا
ـسرحـية وتـقـبلـهـا اجلمـهور وتـفـاعل معـها الـكومـيديـة فى ا
بــشـكل أكـبـر مـن تـفـاعـله مـع الـلـحـظــات الـتـراجـيــديـة فـيـهـا
ؤلف توجه إلى فريق العمل بعد العرض مباشرة حتى أن ا
سـرحيـة ألول مرة. فى الـيوم قائـالً لهم: كـأنكم تـعرضـون ا
ـسـرحـيـة جلــمـهـور شـبـاك الـتـذاكـر وعـاد الـتــالى عـرضت ا
الـعرض إلى سيرته األولى نتـيجة لتفاعل اجلـمهور الشديد
مع الـلـحـظات الـتـراجـيـديـة. هـذا األمـر هو نـتـيـجـة مـبـاشرة
ــتــلــكــهــا ــســرحى تــلك اخلــصــوصــيــة الــتى  آلنــيّــة الــفـن ا
حـصـريّـًا دون غـيره من الـفـنون ومن هـنا تـظـهر احلـياة فى
ــســرحى فــعــروضه مــتــغــيــرة ولــيــست ديــنــامــيــكــيـة الــفن ا
فــحـــسب كــمــا هــو احلــال فـى الــســيــنــمــا والـــتــلــفــاز بل هى
ديــنـامـيـكـيــة حـيّـة.. تـتــطـور وتـتـنــوع وتـأخـذ ألـوانًــا مـتـغـيـرة
ـمثل ـشاعـر واألحـاسـيس كل هذا بـفـضل ا ومـتنـوعـة من ا
ـتـجـدد من الـنـاحـيـة الـنـفـسـيـة وحتـى من الـنـاحـية احلى وا
الثـقافـية إذ تـتغـير نـظرته إلى الـشخـصيـة وبالـتالى تـفاعله
مـعـهـا وتـصـبح أكـثـر عـمـقًـا مـا يـنـعكـس بالـتـالى عـلى شـكل
األداء الـذى يــقـدمه خــاصـة بــعـد عــروض كـثــيـرة مـن عـمـر

سرحى. الريبرتوار ا
ــــمـــثل يــــعـــدّ من أهم من هـــنــــا جنـــد أن الـــتـــنــــويع فى أداء ا
سـرح وأن هذه اخلصـوصية ـميـزات التى أفرزتـها آنيّـة ا ا
ــسـرح كــفـن مـســتــقل حىّ هى ضــمــانــة مـهــمــة الســتــمــرار ا
وجـاذب للمـتفرج حـتى فى ذروة التقـدم التكـنولوجـى الباهر

الذى أصاب الفنون الدرامية األخرى.
من هـــنـــا بــالـــتـــحــديـــد نـــســتـــطـــيع أن نـــقــرر بـــشـــأن قــضـــيــة
ــســرح ومــدى تــأثــيــراتــهــا اإليــجــابــيــة الــتــكــنــولــوجـــيــا فى ا
والـسـلـبـية عـلى خـصـوصـيـة هـذا الـفن وبـالـتـالى االسـتـفادة

سرحى. عرفة فى عملية اإلخراج ا من هذه ا
ــسـرح من الــتـكــنـولـوجــيـا فى كــثـيـر مـن الـنـواحى: اســتـفـاد ا
ـقـاعد بل اخلـشـبـة الكـهـرومـيكـانـيـكيـة والـدوّارة الـصالـة وا
ختلف تـقنياتها والشاشة اخللفية االجتاهات واإلضاءة 
ومــا يــتــبـــعــهــا من تـــقــنــيــات األمـــر الــذى يــعــقـــد من مــهــمــة

سرح. احلديث عن كل نواحى التكنولوجيا فى ا
ـبـرمـجـة ومـنـاقـشة لـهـذا الـسـبب نـتـنـاول جـزئـيـة اإلضـاءة ا
سرحى التى سبقت مـدى تأثيراتهـا على خصوصية الـفن ا
اإلشـارة إليـها فى هذا الـبحث فى مـحاولـة الستنـباط أطر
سـرحية واضـحة تـصلح لعـملـية التـعاطى مع الـتكنـولوجـيا ا

بكافة أشكالها.
ـــســـرحى هـــذا الـــدور لإلضـــاءة دور كـــبـــيـــر فـى الـــعـــرض ا
ـنـاظـر وإضـفـاء تـأثـيـر يـتــعـدى حـدود اإلنـارة إلى تـشـكـيـل ا
نــفـسىّ عـلى اجلــمـهـور وعــلى اجلـو الـعــام لـلـمـســرحـيـة كل
ــكن أن تـتـم إال بـاالســتــخـدام هــذه الــوظـائـف وغـيــرهــا ال 
الـفنى لـلضـوء من قبـل الفـنان احلـسّاس كمـا يقـول هوايـتنج
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ناظر  اإلنارة ودورها فى تشكيل ا

اخلصوصية مثل: السينما والتلفاز.
هنـاك ناحيـة سلبـية ال بد من اإلشـارة إليهـا تتعـلق بالتـأثير
ـمثل فى كل ـمـثل فـا الـسلـبى لـقـضـية الـبـرمـجة عـلى فن ا
الـفـنـون الدرامـيـة يـبـدع فـنّه بـشـكل آنى (حلـظى) وبـالـتالى
ــســرح أن يــكـــون مــوظــفًــا فالبـــد لــكل شىء عـــلى خــشــبـــة ا
ـا فى ـمـثل  الـكـائن الـوحـيـد احلى عـلـيـهـا  خلـدمـة فـن ا
ـمثل ال ذلك اإلضـاءة الـتى يـنبـغى لـهـا أن تـتـكيـف مع فن ا
ـا برمجت عـليه بشكل ـمثل معهـا ويسيـر تبعًا  أن يـتكيف ا
مـسبق وإال فـسوف نعـايش نفس اإلشـكاليـة التى كثـيرًا ما
عـانى منهـا مسرح نـهاية الـقرن التـاسع عشر وبـداية القرن
الـعشرين. يقول سـتانسالفسكى فـى شأن الرسام الذين
تـصرفـوا بـشكل مـسـتـقل دون أن يأخـذوا مـا أسمـاه"مـسائل
سرحى" بع االعـتبار: "كثيرون منهم يتوجهون إلى الفن ا
ــســرح إمـا مـن أجل أن يــتـعــيــشـوا  أو مـن أجل مـصــلــحـة ا
ـسـرحيـة عـلى أنـها رسـوماتـهم فـهم يـنـظـرون إلى البـوابـة ا
سـرح على أنه مـعرض ويـضيف إطار كـبـير لـلوحـة وإلى ا
بــأنه كــان يـضــطــر فى حــالــة تــصـرف هــذا الــرســام بــشـكل
مـسـتقل وتـغيـير أى شىء فى الـلـوحة الـتى يقـدمهـا لهم إال
ـــيــــزانـــســـ بـــشـــكل فـى يـــوم الـــعـــرض إلى أن يــــغـــيـــر كل ا
ارجتالى ما جعله يـطلق نداءه التالى: "هل يجوز أن نعطى

صمم مثل هذه االستقاللية فى مجالنا الدرامى?" ا

ونــحن هــنــا نـــقــول مــردّدين صــدى الــتـــســاؤل الــذى أطــلــقه
ســتــانـــسالفــســكى: هل يــجـــوز إعــطــاء الــتــكــنــولــوجــيــا هــذه
ــسـرحى بــالـتــحـديـد? االســتـقاللــيـة فـى مـجـالــنـا الــدرامى ا
سرحى تمكّننا من حتديد حدود دراسة خصوصية الـفن ا

سرح.  مجال التكنولوجيا فى ا
ينبغى للتكنولوجيا  – تمامًا كما هو احلال مع كل الفنون –
ــسـرحى وأن تـخـدم فن أن تــتـكـيف مع خـصــوصـيـة الـفن ا
ـمثل ال أن تُعـيقه وجتعـله تابعًـا لها كـما فى حالـة برمجة ا

ؤثرات بكافة أنواعها. وسيقى وا اإلعتام وزمن ا
عـلى الـرغـم من أن الـتـكـنـولـوجيـا قـد خـدمـت نواحـى كـثـيرة
ـسـرحيـة واإلضـاءة واخللـفـية ـسرح مـثل: اخلـشـبة ا فى ا
والـصـالـة إال أن بـرمـجًـة اإلضـاءة وإبـعـاد الـعامـل اإلنسـانى
عن الـتحـكم الـنهـائى فـيهـا تـبعًـا لـظروف الـعرض  – تمـامًا
ـوسيـقى الـفرقـة األوركـستـرالـية – ـايـستـرو  كـما يـتـحكم ا
ـثـابـة اآللـة الـصـغـيرة فـى مـصنـع كـبيـر. من ـمـثل  يـجـعل ا
هـنــا بـالـتـحـديـد نـسـتـطــيع أن نـحـدد ثالثـة أسس يـنـصح أن
سـرحيـ واخملتـرع عـند تـؤخذ بـعـ االعتـبار من قـبل ا
سـرحية األمـر الذى يحول دون الـتعامل مـع التكـنولوجـيا ا

سرح إلى معرض للمنتجات التقنية: حتول ا
سرحى. احلفاظ على ديناميكية الفن ا

سرحى. احلفاظ على آنيّة الفن ا
ــبــدع ــمــثل  –ا ضــرورة تــوظــيف أى اخـــتــراع خلــدمــة فن ا
ــســرحى وضــامن عــنــصــر الــديـنــامــيــكــيـة الــرئـيـس لـلــفن ا

واآلنيّة األول فى أىّ عرض مسرحى.

اخلالصة
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 يقدم العرض
وذجاً للحب ونقيضه  

د. هانى أبو احلسن

> إن عـصـراً أصبح مـاضـيه مـوضع شك إلى تلـك الدرجـة الـتى علـيـهـا عصـرنـا فإنه
ـاضى يـكــمن فى الـلـغـة عـلى يـتـحـتم عـلـيـه أن يـصـطـدم بـظـاهـرة الــلـغـة ذلك أن ا
كن اقتالعـه منها والـتى تبوء مـعها كل مـحاوالت تصـنيعه نـهائياً الصورة الـتى ال 

بالفشل.

> الفنان مصطفى شعبان يبحث حاليا عن نص مسرحى مناسب للعودة به إلى خشبة مسرح الدولة.

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3

11
14  من  يناير   2008 العدد 27

ـقـدس الـذي يـحـمي الـعـالم من احلب هـو الـربـاط ا
االنــهـــيــار  وهــو قــيــمـــة إنــســانــيـــة أبــديــة  حتــركت
ــنــون ضـد ألجــلـهــا جــيــوش إسـبــرطــة بـقــيــادة أجـا
طروادة  وأقـيمت ألجـلـها مـدن وأزيلت مـدن أخرى
 وكـتبت أروع الـقـصص في التـاريخ مـحـاولة تـصور
حلـــظــة حب صـــغـــيــرة. فـــكــانت «رومـــيـــو وجــولـــيــيت
أنــطــونــيــو وكــلـــيــوبــاتــرا  قــيس ولـــيــلى  شــمــشــون

ودليلة باريس وهيالنة .. » وغيرهم الكثير .
ولـقـد اخــتـلــفت دوافع احلب ومــنـطـلــقـاته مـن قـصـة
ألخـرى ومن مـجــتـمع آلخــر  فـكـان مــنـهـا مــا انـبـنى
على حب الـرجل للمـرأة أو الفتى للـفتاة  ومـنها ما
كـــــــــان حـب األخ ألخــــــــــتـه أو األخ ألخــــــــــيـه أو األخت
ألخــتــهــا. ومــنــهــا أيــضــاً حب الــوطن وحب الــذات 
ومـنهـا الـتضـحـية بـالذات الـفـردية في سـبـيل الذات

اجلماعية . 
و«قـــصــــة حب» مـــســــرح الـــغـــد وأبــــطـــالـــهــــا شـــيـــرين
وفـــرهــارد ال تـــقف عــنـــد حـــد واحــد فـــهي مــتـــعــددة
الـــوجـــوه. فـــقــد بـــدأت بـــحب الـــفـــرد ألفـــراد بـــيــئـــته
ـديــنـة وجـمع احلــرفـيـ ومـجــتـمـعـه. حـيث سـاحــة ا
يشكـون ما آلت إلـيه حالـتهم من فـقر . حـيث جسد
الـشحاذ مـواقف مـتعـددة تبرز حـب اجلمـاعة لـلفرد

ريرة.   وإن لم يخل من بعض السخرية ا
وذجـاً مكثفـاً للحب ونـقيضه حيث ويقـدم العرض 
األختـان وجهان لـعملـة واحدة  فشـيرين هي الوجه
األنـاني ألخـتـهـا األمـيـرة . فــعـنـدمـا مـرضت شـيـرين
دينة عن مداواتها وت وعجز كل من في ا مرض ا
ــوت لم تـــدخــر األمـــيــرة وســـعــاً في الـــتــحـــالف مع ا
ـثـالً في شـخــصـيــة الـغــريب الــقـبــيح الـذي نـفــسه 
لعـبه الـفـنـان الـدكـتـور سـامي عـبـد احلـلـيم بـاقـتدار.
فـهي لم تــدخـر وسـعــاً في الـتـضــحـيــة بـجـمــالـهـا في
سبيل إنـقاذ أختـها واإلبقـاء على حيـاتها وجـمالها .
في الــوقت الـــذي لم تــفــكـــر شــيــرين في أخـــتــهــا بل
فـكـرت في نفـسـهـا فـقط فبـمـجـرد رؤيـتهـا لـفـرهارد
نسـيت كل مـا ضـحت به األمـيـرة من أجـلـهـا وهربت
مـعه وتـزوجـته ســراً . وكـلـمـا حــاولت األمـيـرة الـنـدم
ـصــيـر لــنـفــسـهـا  الـوجــودي عـلى اخــتـيــارهـا هــذا ا
والذي لم حتفظ فيه حريتـها واستقالليتـها لنفسها
في سـبـيل إجنـاح اجلـمـاعــة فـإنـهـا تـعـود مـرة أخـرى
ـا اخـتـارته لنـفـسهـا  لـيكـون جـزاؤها في لـترضى 
الـنـهايـة عـودة جـمـالـهـا ومـوت األخـت األنـانـيـة بـعد
ـــرض إلـــيــــهـــا  في درس أخالقـي يـــذكـــرنـــا عـــودة ا

سرحية األخالقية في العصور الوسطى. با
كمـا حاول الـعـرض اللـعب عـلى مفـهـوم احلب بأكـثر
من مــــســــتـــوى  فــــقـــدمـه في حب أفــــراد الــــطـــبــــقـــة
الــواحــدة لــبــعـضــهم الــبــعض كــمــا قــدم غــيــرة أبــنـاء
الــطـبــقـة الــواحـدة وحــقــدهم عـلى بــعــضـهم الــبـعض
أيــضـــاً. وقــدم عــطف بـــعض طــبــقـــة احلــرفــيــ في
ــمـثــلـة في مــطـلع الــعـرض عــلى الـطــبـقــة الـفــقـيـرة ا
الــشـــحـــاذ  كــمـــا قـــدم ســخـــريـــة الـــبــعـض اآلخــر له

واستهزاءهم به.
لحمي في جتمع الشعب اعتمد العـرض األسلوب ا
ـشـهـد االفـتتـاحي مـنـددين بـالـفـقـر في مـشـهد في ا
يـذكـرنـا بــعـلي جـنـاح الـتــبـريـزي أو جتـمع الـنـاس في
ساحة الكرخ ببغداد في مطلع حالج عبد الصبور.

اعـتـمـد الـعـرض عـلى األداء الـبـطيء الـذي يؤكـد كل
ـا أضـر بـاإليـقاع كـلـمـة ويفـصل حـروفـهـا تـفصـيالً 
العـام للـعرض والـذي يعـتمـد علـيه اخملرج كـثيراً في
ـتلـقي. كـما أضـر الـصراخ ضـمان حـسن اسـتـقبـال ا
ـمـثـلـة األمـيرة تـكـرران بـالـعـرض بأداء ا والـفـحـيح ا
ـواقف  فـحــرمــنــا من دفء اإلحــسـاس فـي بـعـض ا
ــفــتــعـل في األداء في عــدد من كــمـــا شــكل الــبـطء ا
ــواقف وخــاصــة مــا  تــســجــيــله مــســبــقــاً وإعـادة ا
ـتـلـقي الـتـفـاعل إذاعـته في الـعـرض افـتـعـاالً أفـقـد ا

تنامي مع الشخصية واحلدث.  ا
ــتـعــمـدة اعـتــمـد الــعـرض عــلى بــعض «الـفــرســكـة» ا
ـــوقف ــــتـــلـــقـي وكـــســـر كــــآبـــة ا بـــغــــرض إضـــحـــاك ا
ـــأســــاوي  في الــــوقت الــــذي كـــانت تــــشــــكل هـــذه ا
ــواقف  حلــظـــات مــأســاويــة نــقــيــة لــهــا من األثــر ا
ــتـــلــقي وتــفــاعـــله مع اخلــطــاب الــكــثــيــر فـي نــفس ا
ضـمـوني لـلـعـمل في الـتـضحـيـة بـالـنـفـيس والـغالي ا

من أجل الصالح العام.
شكـلت الـسيـنـوغرافـيـا بـعداً جـديـداً يرفع من قـيـمة
ـتـبـادل  لـيـتـجـاوز الـعـمل في الـتـأكـيـد عـلى احلب ا
حد اإلنـسان إلى اجلـماد  فـفي رحلـة سعي الـبطل
ـنــاضل من أجـل رخـاء اجلــمــاعــة (فـرهــارد شــاقـاً ا
جـبل احلـديــد) يـسـتـنـطق الـعــرض مـطـرقـته ومـعـوله
بــتــجـســيــدهـمــا في شــخــصــيـتــ بــشــريـتــ تــبـذالن
نـــفـــســيـــهـــمـــا مــعـه من أجل أداء واجـــبه جتـــاه أبـــنــاء
جـمــاعـته. لـيــقـدم بـذلك صــورة مـبـالــغـة يـؤكــد فـيـهـا
على وفـاء اجلمـاد عن اإلنسان أحـياناً وأن مـعاشرة
طرقة إنسان مثالي كفرهارد يجعل حتى اجلماد ( ا
ــــعــــول) يــــحــــبه ويــــضـــــحي بــــنــــفــــسـه من أجل أداء وا
الواجب اجلماعي  في مـقابل الوجه اآلخر لـلعملة
الــبــشـــريــة (شــيــرين) الــتـي أتت إلــيه كـي تــثــنــيه عن
حـفر اجلـبـل والـعـودة مـعهـا كـي يـؤدي دوره الـبـشري
ـــا اكـــتــــراث بـــالـــواجب الـــطــــبـــيـــعـي كـــزوج لـــهــــا دو

اجلماعي. 
وجاءت الـسيـنوغرافـيا في مجـملـها متـميزة ومـعبرة
وسـيقـى التي عـلى الرغم رغم بـساطـتهـا. وكـذلك ا
من اقتـباس بـعـضهـا من فـيلم كـونـان إال أنهـا جاءت
ــوت مـــعــبـــرة أيـــضـــاً عـن اجلـــو الــســـحـــري لـــشـــبـح ا
وعـصــاه الـسـحــريـة الــقـاتــلـة الــتي عــبـر بــهـا الــفـنـان
ســامي عـــبــد احلـــلـــيم في قـــوة وجــدارة عن ســـطــوة

وت وتمكنه. ا
لم يـخل األداء الــتــمـثــيـلي مـن الـعــديـد من األخــطـاء
ا أثر سلباً اللغوية والنحـوية لبعض الشخصـيات 

على العرض.
والعـرض في مجـمله يـشكل قـطعة فـنيـة رائعـة تعود
بــاإلنــســان إلى نــفـسـه كـثــيــراً في إحــالــة وجــوديـة ال
ـا لـيـسـعـد بأنه ليـنـدم عـلى مـا فـاته من مـواقف وإ
ال تـزال أعـمــال مـسـرحــيـة جــادة تـقـدم مــوضـوعـات
إنــســـانــيــة وأخـالقــيــة تــســـمــو بــالـــنــفس الـــبــشــريــة 
ـسرح كنـتـيجـة طـبيـعـيـة للـتـطهـيـر الـذي سعى إلـيه ا

عبر العصور.

 السينوغرافيا لعبت دوراً مهماً

ــســرح عـبــر تـاريــخه بــكل مـحــدثــة عـرفــتـهــا اجملــتـمــعـات تــأثـر ا
ـسـرح سـواء كـانت هـذه احملـدثـة على اإلنسـانـيـة الـتى عـرفت ا
اجلـانب الـســيـاسى أو االقـتـصـادى أو الــفـكـرى أو حـتى اجلـانب

العلمى.
حـــمل الـــقـــرن الـــعــشـــرون كـــثـــيـــرًا من هـــذه احملـــدثـــات عـــلى كل
اجلــوانب مـــا أحـــدث حتــوالت كـــثــيـــرة حــادة فى مـــســيـــرة هــذا
سرح وكـانت التحـوالت التى حـدثت على اجلانب الـعلمى من ا
أهم التـحوالت التى حملـها النصف الثـانى من القرن العشرين
فـــقـــد شــهـــد الــعـــالم تـــطــورات ســـريــعـــة ومـــتالحــقـــة فى قـــطــاع
التكنولوجيا انـعكست على عالم الفن  فخرج  من حتت مظلته

ما عرف.
بـ: الـتـطـور الـتـكـنـولـوجى فى نـهـايـة الـقـرن الـعشـرين وحـتى
بــدايـات الـقــرن الـواحـد والــعـشـرين أثّــر فى الـفـنــون بـكـافـة
أشكالهـا األمر الذى جـعل كثيرين يـقفون موقـفًا مؤيدًا أو
ــسـألــة. هــذا األمـر يــذكـرنــا بــالـتــحـول مـعــارضًـا مـن هـذه ا
ــســـرح والـــفــنـــون كــافـــة فى نـــهـــايــة الـــقــرن الـــذى أثــر فـى ا
التـاسع عشر وبداية الـقرن العشرين حـ ظهرت حركات
فـنـيـة عديـدة كـانت انـعـكـاسًـا حقـيـقـيًـا لـلتـطـورات الـسـريـعة
الــتى شــمــلت كـل جــوانب احلــيــاة فى اجملــتــمــعــات األوربــيـة
حتــــديــــدًا كــــان مـن أبــــرزهــــا الــــدادائــــيــــة والــــســــريــــالــــيــــة
ستقبليـة والباهاوس وغيرها من احلركات التى ثارت وا

على واقع الفن فى ذلك الوقت.
هنـاك من يجد فى مسألة تـأثيرات التطور الـتكنولوجى تطورًا
طبـيعيًا ال بد من إفسـاح اجملال له وتقبله "تطـور فن الديجيتال
بشـكل مـثيـر مـنذ بـدايـات التـسـعيـنـيات وال شك بـأن هـذا الفن
قد وجـد لـيـبقى تـطـور تـكنـولـوجـيا الـديـجـيتـال وتـأثيـراتـهـا على
حـيـاتنـا وثـقـافـتنـا هـذا الـفن قـد وجـد ليـبـقى تـطـور تكـنـولـوجـيا
الـديجـيتال وتـأثيـراتهـا على حـياتنـا وثقـافتـنا سـيسـهم فى ظهور
أعـــمــال فـــنــيــة أخـــرى تــنـــعــكس أو تـــتــداخـل مع هــذه الـــظــاهــرة

الثقافية".
ــسـألــة خــطـرًا عــلى اجلـانـب اآلخـر هــنــاك من يـجــد فى هــذه ا
كنه منافـسة السينما سرحى بالتحـديد الذى ال  على الـفن ا
ــسـرح فى ـا يــجـعــله مــهـددًا بــاالنــقـراض "ا والـتــلــفـاز تــقـنــيًــا 
ـوت حيث الـلغات فى فـوضى كمـا كان احلال عصـرنا مـهدد با
فـى بـرج بـابل وحــيث تـتــداخل الـفـنــون بـعـضــهـا بــبـعض وحـيث

سرح". يتجاوز الفيلم والتلفاز ميدان ا

حــفـزت احلــركــات الــفــنــيــة وبــيــانــاتــهــا الــشـهــيــرة كــثــيــرين من
ــســرحـى فى الــنــصف األول من الــقــرن الــقــائــمــ عــلى الــفن ا
العـشرين للقيام بـتطوير هذا الفن سـواء من ناحية اخلشبة أو
كنـة التطبيق اإلضاءة إال أن كـثيرًا من هذه األحـالم لم تكن 

عاصر. فى زمنهم فيما أصبحت كذلك فى الزمن ا
أصـر أنطـونـ أرتو عـلى ضرورة تـطويـر أجهـزة اإلضاءة وفـكر
بتـقنـيات لم تـكن متـوفرة فى الـعشـرينـيات من الـقرن الـعشرين
ـستخدمة اآلن فى فيسـتو األول: "أجهزة اإلضاءة ا فذكـر فى ا
ـا أن تــأثـيـر الـنـور فى الــفـكـر تـأثـيـر ـسـارح لم تـعــد كـافـيـة و ا
خاص يدخل فى احلـسبـان يجب أن نبـحث عن آثار الـذبذبات
الـضـوئيـة وعن طرق جـديدة لـنـشر اإلضـاءة فى شكل مـوجات
أو طبـقات أو قـصف بالسـهام الـنارية" كـما أصـر على ضرورة
ـسـرحـيـة والـصـالـة "يـجـلس اجلـمـهـور إعـادة الــنـظـر بـاخلـشـبـة ا
وسط الـصـالة عـلى كـراسٍ مـتـحركـة تـمـكـنه من مـتابـعـة الـعرض
ـعـنى الـذى يـدور حـوله ولسـوف يـدعـو عدم وجـود مـسرح  –بـا
الــعـادى لــلــكـلــمـة  –األحــداث إلى االمـتــداد إلى أركــان الـصــالـة

األربعة".
فى عـام  1914قـام إروين بــســكــاتـور بــاســتـخــدام تــكــنـولــوجــيـا
Trotz Al-) ــســرحى الــشــاشــة الــســـيــنــمــائــيــة فـى الــعــرض ا
 – lerdem عـــــــلى الـــــــرغـم مـن كل شـىء). بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلى
استخـدام أصوات مسجـلة وأفالم وثائـقية تـتداخل مع احلركة
سـرحـيـة "كـان يـهدف من سـتـويـات اخملـتـلفـة لـلـخـشـبـة ا عـلى ا
ــــشـــــهــــدى والـــــواقع ذلك إلـى حتــــقـــــيق عـالقــــة بـــــ احلـــــدث ا

االجتماعى  –السياسى الواسع".
ـسـتـقبـلـيـة الـتى ظهـرت فى إيـطـالـيا  1909وطـالبت احلركـة ا
ــسـرح من بــإحــداث ثــورة فى كل أشــكــال الـفــنــون لم تــســتــثن ا
بـــيـــانـــاتـــهـــا ولم تـــخلُ تـــلك الـــبـــيـــانـــات من احلـــلـم بـــاســـتـــخــدام
Enrico تـكــنــولــوجـيــا لم تــكن مــتـوفــرة فى ذلك الــوقت. يــذكـر
سـتقـبلـية ـعنـون بـ (بيـان اخلشـبـة ا  Prampolini فى بيـانه ا
سرح بل 1915لن يكون هناك بعد خلـفية ملونة على خشبة ا
ة الـلون مـفعـمة بـاحلياة بنيـة إلكـترو مـيكـانيـكيـة معمـارية عـد
من خـالل انــبــثــاق إشـــعــاعــات لــونـــيــة تــنــتـج عن مــصــدر إضــاءة
ـا يتـوافق مع روح احلـدث على كهـربـائى مـزود بفالتـر مـلونـة 

> إن واجـبنا كـمديرين للـمسارح أن نـوقظ الوعى بأن احلفـاظ على االهتمـامات الثـقافية يـزيد أيضاً من
ـالية لـلمـيزانـيات الـرسمـية ولـكن يجب شـكالت ا حـجم حـافظـة النقـود اخلاصـة هذا وسـتبـقى هنـاك ا
ـعونـات الـرسمـيـة الـتى تتـلـقى الـنقـود بـأمانـة من دافـعى الـضرائب. عـلـيـنا أن نـحـارب حتـى ال تتـقـلص ا 22
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سرحى والتكنولوجيا خصوصية الفن ا

تـــخــضـع إلى عــمـــلـــيــة تـــكــيـــيف لـــلــتـــواؤم مع خـــصــوصـــيـــة الــفن
ـالحـظة سـرحـى. يـقول مـايـرهـولـد فى ذلـك: "ال بد لـنـا من ا ا
ـــســـرح مع بـــعض بـــأن عـــنــاصـــر الـــفـــنـــون األخـــرى تـــدخل فى ا
سرح معنى وسيقى مثالً تـمتلك فى ا التـغيرات فى شكلهـا فا
آخـر غـيـر الـذى تـمـتـلـكه فـى صـالـة الـسـيـمـفـونـيـات والـتـصـويـر
مــهــمــة الـرسـم لــلـعــرض عــلى حــائط تــخــتــلف عن الــرسم عــلى

سرح".  ا
لــلــرســام مــدخل آخــر لــلـمــوضــوعــات حــ يــعــمل عــلى خــشــبـة
ـسـرح ـوســيـقى فى ا ـسـرح. يــقـصـد هـنـا بــالـطـبع أن مــهـمـة ا ا
تكـون فى األساس مـتابعـة األحداث أو تـصويرهـا وعنـد تعامل

وسيقى معها يكون مدخله النص والعرض أساسًا. ا
مـيزة للـمسـرح أنه فن جمـاعى اعتاد أن اخلـصوصـية الثـانيـة ا
يـوظف بــاقى الـفـنــون وحـتى الـعــلـوم (اإلضـاءة بــكـافـة أشــكـالـهـا
ـسرحى الذى يـختلف ـنظور ا ة واحلديـثة والـعمارة وا القـد

عمارى وغيرها) بحيث تتكيف مع خصوصيته. نظور ا عن ا
سرح عن سواه من الفنون وحتى اخلاصية األبرز التى تـميز ا
الــفــنـون الــدرامــيــة األخــرى (الـســيــنــمــا والـتــلــفــاز) هى "اآلنــيـة"
سـرح يتواجـد تبعًـا للـمعادلـة التـالية: (اآلن.. هـنا.. فى هذه فـا
شـهـدى يخـلق فى نفس سـرحى ا اللـحـظة) مـا يعـنى أن الـفن ا

شاهد). تلقى (ا اللحظة التى فيها تلقيه من قبل ا
هــذه اخلـصـوصــيـة بــالـتـحــديـد هى الــضـامن لــبـقـائـه حـتى هـذا
العـصر وما يليه من عـصور فى وجه منافسة الـفنون الدرامية
األخرى وهى الـضامن لعـنصر احلـياة فيه فـالسيـنما والـتلفاز
 – وإن كانـا فـن ديـنـاميـكـيـ وإن كانت بـاقى الـفـنون تـتـكيف
ـكن مع مــتــطـلــبــاتــهـا وتــســتــخـدم الــتــكــنـولــوجــيــا بـطــريــقــة ال 
للـمسرح أن يـجاريـها فـيها إال أنـها لـيست فـنونًا آنـية وال فـنونًا
سرح حـيث العـرض فيه يـختلف عن حيـة كمـا هو احلـال فى ا
العـرض فى اليـوم الذى سبـقه والذى يـليه وعنـصر احلـياة فيه
ـمثل بالـتحديـد فهو ضامن يتـمثل أكثـر ما يتـمثل فى شخص ا
الـديـنـامـيـكـية وهـو الـذى يـخـلق الـفـعل بـشـكل آنى فـهـو أساس

اآلنية فيه.
ـسرح الـذى يـعـتمـد عـلى عرض فى مـسرح الـريـبـرتوار  – أى ا
سـرحى تبعًـا جلدول يعده مجمـوعة من العروض فى مـوسمه ا
سـرحـية الـواحدة ـسرح مـا يؤدى بـالـتالى إلى عـرض ا مديـر ا
ـــا فى عــدة مـــواسم مــســـرحــيــة  – يــظــهــر مـــرات عــديــدة ور
ـسـرح وكـيف تـلعب الـتـأثيـر اإليـجـابى خلـصـوصـية اآلنـيـة فى ا
هذه اخلـصـوصـيـة دورًا حـاسـما فى حتـديـد مـفـهـوم احلـياة فى
ـرور الـزمن تـبـعًا مـثل لـدوره  ـسـرحيـة حـيث يـتـطـور فـهم ا ا

سرحية. للمكان والزمان اللذين تعرض فيهما ا
للتدليل على ذلك أذكـر مثاالً لعرض مسرحى بعنوان: (األب)
ـمثل وعـلى اجلو الـعام لـلعرض لـبيـان تأثـير اآلنيـة على أداء ا
ـولدافـى "مايكـوفسـكى" وإخراج ـسرحـية من تـأليف الـكاتب ا ا
ـولـدافى "شـوتـاك" وقـد عـرضت فى مـولـدافـيا فنـان الـشـعب ا

سرحى ألكثر من موسم. عام  2000 واستمر الريبرتوار ا
ــســرحــيــة عن أب عــجــوز يــعــيش فى الــقــريــة وحــيـدًا حتــكى ا
مــنـشــغالً بـعــمل نـحــتى بـعــد أن مـاتت زوجــته وهـجــره ابـنه إلى
ـديـنة ـديـنة وتـنـاقش مسـألـة هجـرة األبـنـاء من الريف إلى ا ا
ــأسـاة الـتى يــعـيـشــهـا سـكــان الـريف نـتــيـجـة لــذلك.. إال أنـهـا وا
واقف الـهزلية التى كـثيرًا ما تـمتلئ بها حتتوى على كـثير من ا
ولـدافى عـلى الـرغم من ذلك تبـقى الـتـراجيـديا حيـاة الـريف ا

هى السمة الغالبة على اجلو العام 

سرح". خشبة ا
ــــســـــرح فى بـــــدايــــة الـــــقــــرن ــــاذج ألحـالم رواد ا كـــــانت هـــــذه 
العشرين ونعـلم اآلن بأن هذه األحالم قد حتققت بل ولم تعد
ـعاصر فهل تشـكل شيئًـا من قبيل احلـلم بالنسـبة للـمسرحى ا
ـــعــاصــر فــعالً من تـــطــور الــتــكــنــولــوجــيــا. ــســرحى ا اســتــفــاد ا

سرح?. ودخولها عالم ا

الـتطـور الهـائل الذى أصـاب تـقنـيات الـسيـنمـا والتـلفـاز ودخول
عــالم الــديــجــيـــتــال هــذه الــفــنــون بــهــذه الـــقــوة والــســرعــة الــتى
ـســرح عـلى نـشــهـدهــا يـجـعــلـنــا نـؤمن أكــثـر بــاسـتــحـالــة قـدرة ا
مـجـابـهـة أو مـنافـسـة هـذين الـفـنـ عـلى اجلـانـب التـقـنـى وهو
األمـــــــر الـــــــذى أدركـه أكــــــثـــــــر مـن رائـــــــد مـــــــســـــــرحى مـن قـــــــبل
ـثـال أشــار إلى ذلك مـبـاشـرة: "من جـروتــوفـسـكى عـلى ســبـيل ا
ـسرح ومـهمـا استـغل إمكـانياته الـناحـية التـقنـية مـهمـا توسع ا

اآللية سيبقى أدنى درجة من الفيلم والتلفاز".
ُـحـبة هـذا الـتـطـور الـذى جـذب ويـجـذب اجلـمـاهـيـر الـتـواقـة وا
للفن الدرامى إلى السينـما والتلفاز حتديدًا.. األمر الذى جعل
ــســرح فــقـد الــبـعض  –كـمــا أشــرنــا ســابــقًـا  –يـخــشى مــوت ا
سـرح لـلـفن الدرامى.. كل تمـكـنت السـيـنـما من كـسـر احتـكـار ا
هــذا يــجــعــلــنــا نـبــحث عـن أيـة طــريــقــة تــضــمن اســتــمـرار الــفن
ـســرحى فى احلــيـاة فــإذا شـهــدت الـتــجـربــة تـفــوق الـســيـنــمـا ا
والـتلـفاز فى اسـتغالل الـتكنـولوجـيا فال بـد لنـا إذن من البحث

. عن طريقة أكثر جناعة فى منافسة هذين الفن

من أجـل القـيام بـهذا الـعمل ال بـد لـنا من دراسـة النـواحى التى
ه دون سـرح تـقـد ـسرحـى ومـا يـستـطـيـع ا يـتـمـيـز بـها الـفـن ا
غـيــره من الـفـنـون.. ال بـد لـنـا إذن مـن دراسـة خـصـوصـيـة الـفن
سرحى األمـر الذى يساعـدنا فى معـرفة مدى اسـتفادة هذه ا
اخلصوصيـة من التكـنولوجيـا احلديثة الـتى دخلت كل مجاالت
الــفــنــون وهـل تــشــكل عــنــصــرًا مــســـاعــدًا أم خــطــرًا عــلى تــلك

اخلصوصية.
ـسـرح حـتى يـتـسـنـى لـنـا ذلك ال بـد لـنـا أوالً من مــعـرفـة مـوقع ا

من باقى الفنون.
تنقسم الفنون إلى: فنون ديناميكية وفنون إستاتيكية.

الـفـنـون الـديـنـامـيـكـيـة: هى الـتى تـتـواجـد فى حـيـز الـزمن  –أى
تـتواجد تـبعًا لـقانون الزمن  – فـيتحـكم الزمن فى كل ما يـتعلق
ــثــال تـتــواجــد فى حــيــز الـزمن ــوســيـقى عــلى ســبــيل ا بـهــا فــا

(اإليقاع).
أمـا الـفـنـون اإلسـتـاتيـكـيـة: فـهى الـتى يـتـحـكم بـهـا قـانـون الـفراغ

(الكتلة والفراغ) مثل: الرسم والنحت والعمارة.
ـسرح من هـذه الفـنون أنه فن ديـناميـكى حيث يـتحرك موقع ا
مثل  – مبـدعه األساس  – فى إيقاع زمـنى وهو فن يتعامل ا
مـع الــــعـــــمـــــارة (الــــديـــــكـــــور) والـــــرسم والـــــنــــحـت وكل الـــــفـــــنــــون
اإلسـتـاتـيــكـيـة. هـذه هى اخلـصـوصـيــة األكـبـر لـلـمـسـرح: إنه فن
ديـنامـيـكى فى األساس لـكن وبصـفته فـناً جـماعـياً  – يشـترك
أكثـر من فـنـان ومن أكثـر من مـجال فـنى فى عـملـيـة إبداعه –
أدخل الفـنـون اإلسـتـاتيـكـيـة فى حـيّز عـمـله وحتت سـيـطرته إذ
ــســـرحى بـــنــفس إن هـــذه الــفـــنــون ال تـــدخل فـى ســيـــاق الــفـن ا
ــسـتــقل بل ــظــهـر الــذى تــظــهـر بـه فى شــكـلــهــا أو مــجـالــهــا ا ا
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ــســرحى من  يُــعــد مــهــرجـــان شــبــرا اخلــيــمــة ا
ـهـرجـانـات اجلـادة  حيـث استـطـاع الـقـائـمون ا
عـلـيه احملافـظـة عـلى انـتظـام دوراته ومـواعـيده
الــسـنــويـة  واخــتـيــار عـروض جــادة ومـتــمـيـزة 
تـعكس الـتنـوع  واالخـتالف  والتـباين .. ولـقد
ــبـادرة ــهــرجـان األول فـى عـام  1992  أقــيم ا
من اخملـرج (صالح محـمـود)  واسـتـمـر - مـنذ
ذلـك الـــــتـــــاريخ - مـــــنـــــتـــــظـــــمـــــا  وأداره- عـــــلى
الــــــتــــــوالى-  كـل من: (خــــــالــــــد خــــــطـــــاب 1992
محروس عبد الفتاح  1994 ناصر عبد التواب
  1995محروس عبد الفتاح  1996 أشرف
ســنـد 1997 أحـمـد شـومـان 1998 فـادى فــوكـيه
1999فادى فوكيه 2000 صالح محمود 2001
أشـرف سـنـد 2002 مـحـمـد ربـيع 2003 الـسـيـد
رمــضـان  2004 أحـمــد أبـو عــامـر 2005 أحــمـد
أبـــــو عـــــامـــــر 2006 يــــــســـــرى حــــــســـــان  2007).
ـــــؤســــسه (صـالح مــــحــــمــــود) عــــدم ويُــــحــــسب 
ــهــرجــان مــنــفــردا  تــأكــيـدا اســتــئــثــاره إلدارة ا
قراطيـة التى تُعـد مظهرا ارسة الـد لفكـرة 

حضاريا يُحسب له.             
   وفى مــــهـــــرجــــان هــــذا الــــعـــــام  الــــذى أقــــيم
ـؤسـســة الـعــمـالـيــة بـشـبــرا اخلـيــمـة  قـدمت بــا
عدل سـرحية   ست عـشرة فرقة عـروضها ا
عــرض واحـــد لـــكل فــرقـــة  فـــيــمـــا عــدا فـــرقــة
(الــسـويس الــتــجـريــبــيـة) الــتى قــدمت عــرضـ

هـــمـــا : (لـــيـــلـــة مـــصـــرع جـــيـــفـــارا - شـــبـــورة) 
والـعروض - جميـعها - تعكـس رغبة الهواة فى
ــــــشـــــاركــــــة  ورغــــــبــــــتــــــهم فـى طــــــرح رؤاهم  ا
وأعـمالهم ومواهـبهم أمام الـناس .. صحيح أن
ــا بـســبب قـصـور احلــضـور لم يــكن جـيـدا - ر
وتـوجـيه الـدعوة- إال أن فى أسـاليب الـدعـايـة 
الـتـنـوع  واالخــتالف  والـتـبـاين كـلـهـا مـظـاهـر
جـيـدة كـانـت حتـتـاج إلى اهـتــمـام أكـثـر من أجل
ــشـاهــدة تـلك الــعـروض الـتى جـذب اجلـمــهـور 
تعكس جدية  من الواجب أن تكتمل فائدتها 
بـالبحث عن الـسبل الـتى بهـا نستـطيع اسـتعادة

اجلمهور من جديد إلى مسرح الهواة . 

  
ـهـرجـان يُـعــد مـهـرجـانـا لـلـهـواة - بـتـنـوع  هـذا ا
أشــكـــاله وأســـالــيـــبه وطـــرق تــمـــويــله  وال يُـــعــد
مهرجـانا - خالـصا -  للـمسرح احلـر !! - كما
ــســرح جــاء فـى عــنــوانـه - وذلك ألن عــبـــارة (ا
احلـر) تـنـطــوى عـلى مـغـالـطـة كـبـيـرة  حـيث إن
ــشــاركـــة ال تــتــسم - كــلــهــا - بــتــلك الــعــروض ا
الــصـــفـــة فـــهـــنـــاك مـــســـرحـــيــات ســـاعـــدت فى
إنتاجهـا جهات متـعددة : حكومـية - تعلـيمية -
) - قـدمـته : كلـية دينـية .. فـعـرض (اخملطـط
جتـــارة طـــنــطـــا  و(يـــونـــســكـــيـــات) قـــدمه نــادى
مسرح احملـلة  وعرض (الـتعرى قـطعة قـطعة)
قــــدمه نـــــادى مــــســــرح الــــفـــــيــــوم ومن عــــروض
ـسـرح الـكـنـائـسى (مــسـجـون وسـجـان) لـفـرقـة ا
اإلســكــنــدريــة  و(عــروسـة مــاريــونــيـت) لــفــرقـة
جــنـــود الــكــلـــمــة بــالـــقــاهــرة... هـــذا فــضال عن
انتماء بعض الـعروض جلهات حكومية  وفرت
مـكـانـا لــلـفـرقـة  وعـمل الـبـروفـات  مـثل عـرض
(حلم السـلطنـة) الذى قُدم بـاسم (قصر ثـقافة
ـلك النـار) الذى قـدمته شـبرا اخلـيمـة) و(من 

سـرح الـغربى > إن الـثـورة الثـقـافيـة فى الـسبـعـينـيـات والتى أضـفت عـلى أبطـال عـالم ا
تـوارثة: كـما سـرحيـة ا الـلـمسـة األسطـورية قـد جلـبت معـها الـضيـاع لقـوان الـلغـات ا

تسببت فى القضاء على فنون حرفة الكالم. 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> نادى مسرح قصر ثقافة اجليزة يشهد حاليا إجراء بروفات مسرحية «الفيل يا ملك الزمان» لسعد الله ونوس وإخراج جون ميالد.
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صفة
«احلر» 
ال تنطبق
على هذا

هرجان!! ا

مهرجان شبرا اخليمة اخلامس عشر للمسرح احلر

راوغة !!: سرح احلر) ا فكرة (ا

بــتـجـويــد الـعـمـل  واالهـتـمــام بـعـنــاصـره  حـتى
يــكــون صــاحلـا لــلــمــنــافـســة  ومــنــهــا عـروض (
الـتـعـرى قـطـعـة قـطـعـة ) لـنـادى الـفـيـوم  والذى
اشــتــرك مـن قــبل فى مـــهــرجــان ( اجلـــمــعــيــات
) الذى شارك الـثقافيـة )  وعرض( اخملطـط

فى مهرجان جامعة طنطا .  

ــــســـمـــيـــات الـــتـى تـــطـــبع    وأعـــنـى بـــهـــا تـــلك ا
الـــنــشـــاط  بــطـــابع فـــئــوى قـــاصــر  كـــأن نــقــول
مــــســـرح الـــفـالحـــ  أو مـــســــرح الـــعـــمـــال  أو
ـسـرح الـكنـسـى  هذه ـسرح اإلسـالمى  أو ا ا
ـسـمــيـات  لــو كـانت تــفـصح عن أن مــضـمـون ا
هـذه األعــمــال مـتــعــلق بــطـابــعــهـا الــفــئـوى  فال
ضـرورة لـهـا  ألنهـا تـدخل فى إطـار الـتـصـنيف
غـــيـــر الـــفـــنى  أمـــا إذا كـــنــــا نـــســـعى من خالل
التسميـة لإلشارة إلى جهة اإلنتاج فال ضير ..
ـــنــاســـبــة الـــعــروض الـــتى قـــدمــهــا أقـــول هــذا 
ــســرح الـــكــنــسى ) ــهــرجـــان حتت عــنـــوان ( ا ا
وهى عـــروض : (مـــســـجـــون وســـجـــان) لـــفـــرقــة
أفـامينا اإلسـكندرية من تـأليف و إخراج ( شريف
نبـيل)  وعرض ( عـروسة مـاريونـيت ) من إخراج
( مــرقـص صـلــحى)  الــفــرق بــ الــعــرضــ هـو
الــــــــذى يـــــــوضـح مـــــــا قـــــــصــــــــدت إلـــــــيـه  من أن
ـسرح  ـسمـيـات الـنوعـيـة ليـست فى صـالح ا ا
حيث يـعـد عرض ( مـسـجـون وسجـان ) عـرضا
أخالقـيــا ذا صـبــغـة ديــنـيــة  أنـتــجـته الــكـنــيـسـة
لــتـحــقــيق أهــداف أخالقــيــة  تــتـشــابه مـع تـلك
ـسـرح الـديـنى فى األهـداف الــتى سـعى إلـيـهـا ا
الـعــصـور الــوسـطى  حــيث اسـتــغـلت الــكـنــيـسـة
ا له من ـسرح ليكـون أداة وعظيـة إرشادية   ا
تـأثــيـر وقـدرة عــلى حتـقـيق هــذا الـهـدف  وهـو
بـهـذه الوجـهـة قـد حصـر نـفـسه فى إطـار ضيق
جـدا  ال يــتـسع لــتـقــد رؤيـة شــامـلـة لــلـواقع 
ـنـحى بـصــرف الـنـظـر عن حـصـر أهـدافه فى ا
الـديـنى فـقط  عـلى الـعـكس من ذلـك - تـمـاما
- جـــاء عــرض (عــروســـة مــاريــونـــيت) حــيث لم
يسـقط فى تـلك الـدائـرة الضـيـقـة احملدودة من
الـرؤية التى تركـز على البـعد الدينى األخالقى
 اإلرشادى  الـوعظى  بل اتـسع ليـقدم ويـعبر
عن أزمـــــــة واقـع شــــــامـل  حتـــــــكــــــمـه قـــــــوانــــــ
اقـتـصـاديـة واجـتـماعـيـة وإنـسـانـيـة  تـهم جـموع
النـاس  بصرف الـنظـر عن فئـاتهم (برغم أنه
عرض كـنسى أيضـا) إال أن التسـميـة لم تعكس
نوعية الرسالـة  بقدر ما كانت تشير إلى جهة
ـمثل ـسـرحيـة (عايش) ا اإلنـتاج . ونـرى بطل ا
ـون محروس)  يـعكس حال اإلنـسان الذى (ر
يجـد نفـسه مقـيـدا بتـقالـيد وعـادات  وأقدار 
ـلك حـيــالـهم  من أمــر نـفـسه وشـخــوص  ال 
ـســرحـيــة يـســتـعـرض حــيـاته شـيــئـا  نــراه فى ا
كـــلــهــا  فـــيــمــا يـــعــرف بــأســـلــوب  (تــتـــبع تــاريخ
الشـخصيـة) وبشـكل درامى  فنـراه على مدار 

ا يكون عـدم توفيقها شاركـة  فر ـكن لها ا
 هـو الـدافع إلى جتــويـد الـعـمل  مـرة أخـرى 
ودفع عــنـاصــره لـتــحـقــيق نـتــائج أفــضل  ولـكن
العروض التى حصلت على جوائز ال ينبغى لها
ـتــكـرر ـشــاركـة مــرة أخــرى  ألن االشـتــراك ا ا
يُـعـطل من إمـكـانيـاتـهـا  ويـدفعـهـا إلى االرتـكان
عـلى اجلاهـز   وكلـها أمـور ليسـت مطلـوبة فى
عـمل الـهـواة  فـتـواتـر الــتـجـارب وتـنـوعـهـا يـأتى
دائـمـا بـنتـائج إيـجـابـية لـلـفـرق  ويـجعـلـهـا قادرة
على الـدخول فى مـنافـسة مـوضوعـية  مـنتـجة
ــثـال عــرض (حـلم الــسـلــطـنـة) . فــعـلى ســبـيل ا
الذى قدمته فرقة (قـصر ثقافة شبرا اخليمة)
مـن الــــعــــروض الـــــتى اشـــــتــــركـت فى أكـــــثــــر من
مـهرجـان سابق  وحـصلت عـلى جوائـز متـعددة
 ومتـقدمـة  فى مهـرجان اجلـمعـيات الـثقـافية
فـى عــام  2006 وفى مـــهــرجــان مـــيت غــمــر فى
عـــام 2007 وحــــصل عــــلى جــــوائــــز - أيــــضـــا -
وتـنـاولــته بـالـنــقـد أثـنــاء تـغـطــيـتى لـلــمـهـرجـان –
واشـــتــــرك فى مــــهــــرجــــان شــــبـــرا  – أيــــضـــا – 
ــطـلـوب أن يـكـون وحـصل عـلـى جـوائـز  لـيس ا
لـلــفـرقـة الـواحـدة  عـرض واحــد  نـطـلق عـلـيه
(عرض اجلوائز)  ألنه سوف يـستهلك طاقتها
 ويـــــعــــطـل قـــــدرة أفـــــرادهــــا عـــــلـى االرتـــــقــــاء 

تنوعة  تبعا لعناصر العرض . واهبهم ا
ـلـك الـنـار) لـفـرقـة مـركـز شـباب وعـرض (من 
مــيت غــمـر  فــاز بــجـوائــز فى مــيت غــمـر  ثم
فـاز بــجـوائـز أخــرى فى مـهـرجــان شـبـرا  وفـاز
بـجـوائــز ثـالــثـة فى مــهـرجــان (زفـتى)  وعـرض
(يونسكيات) لـنادى مسرح احمللة  فاز بجوائز
فى مـهرجـان (مـيت غـمر  2007) وفـاز بـجـوائز
فى مــهــرجــان شــبــرا اخلــيــمـة  2007 ويــســتــعـد
ـسـرح فى عام للـمـشاركـة فى مـهرجـان نوادى ا
 2008 لم أذكر غير هذه العروض ألنها هى
الـتى حصلت على جـوائز متقـدمة ومتعددة فى
عـــنــاصـــر الــعــرض  ولـم أذكــر عـــروضــاً أخــرى
شـاركت فى أكثر من مـهرجان لكـنها لم حتصل
عــلـى جــوائــز  وبــالــتـــالى فــمن حـق أصــحــابــهــا
االشـــتـــراك فى أى مـــهـــرجــان بـــشـــرط الـــقـــيــام

فـرقـة مـركـز شـبـاب مـيت غـمـر.. إذن ال يـتـبـقى
كن ـهـرجان  – األخرى - الـتى  من عـروض ا
أن نطـلق عـليـهـا عبـارة (فـرق حرة) سـوى فرق:
ـنــوفـيــة - شـبـاب الــفـجـر ـســتـقــبل بـا (شــبـاب ا
ـسرح بالـقاهرة  – الـشمس ببـلبيس - عـشاق ا
ـسـرحــيـة بـالـقـاهـرة  – نـادى الـرواد بــالـعـاشـر ا
من رمــضــان  – فــرقــة إبـــداع بــاإلســكــنــدريــة -
فــرقـــة الـــســويس الـــتـــجــريـــبـــيــة  – فــرقـــة بــراح
بــاإلســكــنــدريـة  – فــرقـة اجلــنــوب بــاألقــصـر) 
وبـعض هذه الفرق - أيـضا- ال تعد حـرة تماما
 النـــضــــوائــــهـــا حتـت مــــظـــلــــة الــــدعم من قــــبل
ـدنى .. وال يــعـنى كالمى مــؤسـسـات اجملــتـمع ا
هـــذا أنــنـى ضــد فـــكـــرة دعم الـــفـــرق  بل عـــلى
الـعـكس من ذلك أنـا مع دعـمـهـا تـمـامـا  فقط
ال أحــبـــذ فـــكــرة االرتـــكـــان إلى عــبـــارة (الـــفــرق
احلرة)  ألنها تعكس التباسا غير مرغوب فيه
ـــفــاهـــيم   األمـــر الـــذى يــؤدى إلـى اخــتـالط ا
وبـــالــــتــــالى يــــضــــيع عــــلى الــــفـــرق احلــــرة  حق
اعـتمادهـا على نـفسـها فى اإلنـتاج والـتسويق 
وكل مــــا يــــتــــعــــلق بــــهــــذه األمــــور من مــــعــــوقـــات

ومصاعب .          
   

هرجان من القضية الثـانية التى طرحها هذا ا
ـــســألــة ـــســرحـــيــة  تــتـــعــلق  خالل عــروضه ا
مــــــشـــــــاركــــــة بـــــــعـض الــــــعـــــــروض فى عـــــــدد من
ــهـــرجـــانــات األخـــرى  بــعـــضــهـــا حــصـل عــلى ا
ـسـألة جـوائـز  وبعـضـهـا اآلخر لـم يحـصل  وا
- فى نــهـايــة األمــر - تـتــوقف عــلى مــدى قـدرة
الـــفـــرقـــة - أى فـــرقـــة - عـــلـى جتـــهـــيـــز عــرض
تـــــشــــــارك به فـى كل مــــــهـــــرجـــــان  إذا أرادت 
ولـسـت من الــذين يـرون أنـه ال ضـيــر فى تــعـدد
مشـاركة العـرض الواحد فـى أكثر من مـهرجان
 ولـــــكـــــنــــــنى مـن الـــــداعــــــ إلى وضـع شـــــروط
لــلــمــشــاركــة  لــيس من بــيــنــهــا هــذا الــشــرط 
خــاصـة الــعــروض الــتى حـصــلت عــلى جــوائـز 
ولــكن الــعــروض الــتـى لم حتــصل عــلى جــوائــز

عروض متألقة.. وقضايا هامة
 تدفعنا إلى احترام مسرح الهواة

شاركة فى أكثر من مهرجان ا

سميات النوعية للعروض ا

 تسع لغات مختارة لترجمة
ى سرح العا نصوص ا

زيد من بريقها بينما أحرزت سرح األصليـة ا > لقد فقدت لغات ا
زيد من اللـغات الـفرعـية لإلضـاءة والتـصويـر والرقص والـديكـور ا

االنتصارات فى روعه وتألق.

سلمانى. سرح البلدى بتونس بطولة منى نور الدين فتحى ا اضى على ا > مسرحية «طالسم وحروز وحسن الناقوز» لفرقة مدينة تونس  عرضها األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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ية سرح ولغاته العا ا

عفوا.. 
إنها فكرة فرنسية أمريكية .. خبيثة 

كن أن يكون من وضع هذا االقتراح قد استند إليه ... 
ـــنــتــدى .. فــقــد حــاول مـــقــدمــو االقــتــراح والــفـــكــرة الــســابــقــة ونــعــود إلى ا
الـتـصـويت عـلـيـهـا فاعـتـرضت أغـلب الـوفـود دون إبـداء األسـبـاب عـدا ثالثة
دول ذكــرت أسـبــابـا بــعـيــنـهــا العــتـراضــهـا عــلى الـفــكـرة .. وهــذه الـدول هى
الـبـرتغـال واعتـرضت عـلى اخـتيـار اللـغـة الالتيـنـية الـتى ال يـستـخـدمهـا أحد
ـنــتــشــرة فى أمــريــكـا فى الــوقت احلــالى دون اخــتـيــار الــلــغــة الــبـرتــغــالــيــة ا
اجلـنوبـية بـشكل كـبيـر وأيـضا إيـطالـيا واعـترضت عـلى أن االقتـراح ال يضم
الـلـغـة اإليطـالـيـة .. وكـذلك جـنـوب أفريـقـيـا ولـلـحق كان اعـتـراضـهـا إلهـمال
الـلـغتـ الـعربـيـة والهـنـدية.. ورغم أن شـعـوبا كـبـيرة تـنـطق بهـا .. وقـد ساق
أصـحاب الـفكـرة واالقـتراح أسـباب اخـتيـارهم لـلغـات دون غيـرها.. فـذكروا
ـيـة مـكـتـوبـة بـها.. أن اخـتـيـارهم لـلـغـة الالتـيـنـيـة ألن أمـهـات الـنـصـوص الـعـا
.. وقـد أكـد الـنــقـاد والـكـتـاب وأنـهـا مـازالت واســعـة االنـتـشــار بـ الـبـاحـثــ
ـنــتــدى أن تـلـك مـغــالــطـة  فــمــا ذكـروه عن الـالتـيــنــيـة غــيـر الــذين تـابــعــوا ا
ـسارح ـسـرح الـعـبرى مـن أكـثـر ا دقـيق.. وقـال مـقـدمـو االقـتـراح أيـضـا إن ا
تقـدمـا وتـطـورا.. وأن نـصوصه األكـثـر إبـداعـا فى الـوقت احلـالى.. واكـتفى
النـقاد والكتـاب بعبـارة « ال تعليق عـلى هذه النـقطة».. وقال أيـضا أصحاب
االقـتـراح: إن اللـغـة العـربيـة لـيست مـنـتشـرة فى األوسـاط الثـقـافيـة والـفنـية
بـشـكل مـؤثـر.. وأن الـلـغـة األولى فى أغـلب الـدول العـربـيـة وخـاصـة الـكـبرى
مـنـها أصـبـحت إمـا اإلجنـلـيـزيـة أو الـفـرنـسـيـة.. ولذلـك فال داعى لـلـخوض
فى دهـالــيـز لـغـة صـعــبـة ومـعـقــدة.. وكـذلك الـلـغــة األولى بـالـهـنــد هى الـلـغـة
اإلجنـليـزية.. وأن أغـلب الـهنـود يتـحدثـون اإلجنلـيـزية بـطالقة.. إضـافة إلى
أنـهـا لـغـة لـيس لـهـا شكـل أو قواعـد مـحـددة.. وهـنـا حتـدث الـنـقـاد والـكـتاب
ـنتـدى فـقالـوا إن مقـولة أن الـلـغة الـعربـية لـيـست اللـغة األولى شـاركـون با ا
لـلـدول الـعـربيـة مـحل شك كـبـير.. ومـقـولـة أن اللـغـة الـعـربيـة مـعـقدة فـالـلـغة
ـراحل كـثـيـرة حـتى أن أحـد الـيـابـانـيـة والـكـوريـة والـصـيـنـيـة أكـثـر تـعـقـيـدا 
الــنــقــاد عــلق ســـاخــرا: "لى صــديق غــاص فى الــلــغــة الــيــابــانــيــة حــتى غــرق
فـمات".. إضـافـة إلى أنـهم قالـوا أيـضـا إن اللـغـة الهـنـديـة األم محل اهـتـمام

الكثيرين داخل وخارج الهند...
واحلقـيقة أن هذه الفكرة شديـدة اخلطورة  فستتحـول سريعا هذه اللغات
ــيـة .. وتــزداد أهـمــيـة هـذه ـيــة إلى لـغــات ثـقــافـة عـا من لــغـات مــسـرح عــا
الـلغات الـتى سينـشدها اجلـميع بـينمـا ستهـمش بقـية اللـغات شيـئا فشـيئا.
ـكـر فـى هـذه الـفـكـرة .. وهـنـا نـشـعـر بـأن هـنـاك نـيـة وهـنـا يـكـمن اخلـبث وا
سرح مبـيتة ومقصود بهـا ترقية لغات على حـساب األخرى ألغراض غير ا
ـة .. ـؤامـرة الـقـد والـثـقــافـة والـفن .. وهـنـا نـعــود رغـمـا عـنـا إلى نـظــريـة ا

وجند أنفسنا فى حاجة إلى الدفاع عن كياننا وكيان لغتنا العربية ...
فى الفـترة األخيرة .. وردت أنباء عن لـقاءات متكررة ب كـبار فنانى الهند
يـة لـلمـسـرح.. ومن ب هـؤالء فـنان وبـ واضعى فـكـرة واقتـراح الـلغـة الـعـا
الـهـنـد األول أمـيـتـاب بـاتشـان الـذى أجـرى اتـصـاالت ومـقـابالت مـوسـعة مع
ـتـابـع ال يـسـتـبـعدون أن األمريـكـيـ والـفـرنسـيـ أصـحـاب االقتـراح .. وا
يـعدلوا أسـماء اللـغات التى  اخـتيارها لـتصبح عـشر لغـات بإضافـة اللغة
الهنـدية وقد تصير إحدى عشـرة لغة بإضافة البرتغـالية.. وقد تصبح اثنتا
ـكن ألصحـاب الفـكرة تـعديل أسـماء عـشرة لـغة بـإضافـة اإليطـاليـة  فهل 

ية وأن جند لغتنا العربية الثالثة عشر بينها ..??... اللغات العا

اللغات.. والعبرية هى 91 ب اللغات واللغة الالتينية ال تستخدم اآلن..
ومن حـــيث الــشـــعــوب والــلـــغــات الــرســـمــيـــة فــالــدول الـــعــربــيـــة والــتى يـــبــلغ
تـعـدادهـا 340 مـلـيـون نـسـمـة لـغـتـهـا األولى هى الـعـربـيـة مـقـابل 127 مـلـيـون
تـعـداد الـشـعب الـيـابانى.. و 50 مـلـيـون الـشـعب الـكـورى اجلـنـوبى وأقل من5
ماليـ هم الشـعب اإلسرائـيلـى  التى لـغته الـرئيـسيـة العـبريـة.. ومن ناحـية
ناطق حسب كثافـتها السكانية فهى الص  ثم الهند ثم ترتيب الدول وا
الـوطن العـربى فـأمـريـكـا ثم أنـدونيـسـيـا.. وبـعـدها الـبـرازيل ثم بـاكـسـتان..
وبـعدهـا بنـجالديش ونيـجـيريـا ثم روسيـا.. وذكرت أيـضا مـنظـمة اإلحـصاء
كتـوبة بـها.. وحسب ـؤلفات والـنصـوص ا أن ترتـيب اللغـات طبـقا للـكتب وا
اإلجنـليـزيـة  فـالـفـرنسـيـة ثم الـعـربـية ثم ـطبـوعـات كـالـتـالى أهـمـيـة هـذه ا
ـانـيـة الـصـيـنــيـة فـالـهــنـديـة فـالــفـارسـيـة فــاألسـبـانـيــة فـالـبـرتــغـالـيـة فــاأل
ـعلـومـات تقـول إنه ال يـوجد أسـاس عـلمى فاإليـطـاليـة وهـكذا .. وكل هـذه ا

اإلنـسان فكـرة.. والدنيـا بأكمـلها فـكرة.. وتداول األفـكار وتشـابكها وتـشكيل
مجموعات منها كتكـوين عضو من مجموعة أنسجة.. ونسيج من مجموعة
خاليـا.. وكمـا أن اخللـية مـهمـة كأهـميـة النـسيج بل وأكـثر.. وكـذلك النـسيج
بـالـنــسـبـة لـلـعــضـو فـاألفـكـار الــتى تـبـدو بـسـيــطـة هى نـطـفــة ألفـكـار كـبـيـرة

وعظيمة قد تولد من خاللها حضارات .. وتذهب معها أ ...
الــكــلـمــة مــنــهــا الـطــيب ومــنــهــا اخلـبــيث مــثل الــشــجــر مــنه الــطـيـب وكـذلك
اخلـبـيث.. واألفـكـار أيـضـا مـنـهـا الـطـيب ومـنـهـا اخلـبـيث فـعـنـدما نـفـكـر فى
تكـر مجموعة من األدباء الذين أثـروا احلياة الثقافيـة والفنية فى بلد ما
فـهـذه فكـرة طـيبـة وعـندمـا يـكرمـون بـعضـاً مـنهم ويـتـركون اآلخـرين ألسـباب
شـخــصــيــة فــهــذه فـكــرة خــبــيــثــة رغم أن أســاس الـفــكــرة جــيــد لــكن تــنـاول

اإلنسان لها بدل آثارها فساءت حتى أصبحت خبيثة وماكرة ...
ـديـنـة نـيـويـورك بـحـضـور مـجـمـوعـة ى الـسـنـوى  ـسـرح الـعـا أقـيم مـنـتـدى ا
ــثل وحـيــد لــلــقـارة كــبـيــرة من الــوفــود األوربــيـة واألمــريــكــيـة واآلســيــويــة و
ـنـاقـشات الـسـمـراء وهـو جـنـوب أفريـقـيـا.. وأقـيـمت الـعـديـد من الـنـدوات وا
ـــوضــوعــات واألفــكــار الــهــامــة لـــلــمــســرح فى شــتى دول حــول الــكــثــيــر من ا
كن أن ـسارح من مشـكالت وما حتـتاج إلـيه .. وما  العـالم.. وما تـواجهه ا
سرح إلى دول ما زالت فى مراحل النمو تقدمه الدول العريقـة فى مجال ا
نـتدى خـرجت فكرة فـرنسيـة أمريـكية طـيبة فى هـذا اجملال .. وفى خـتام ا
ـيــة لــلــمــســرح فــتــتم تــرجــمـة فى مــظــهــرهـا .. بــأن تــكــون هــنــاك لــغــات عــا
ـة والعريقـة إليها إضـافة إلى ترجمـة النصوص سرحـية القد النـصوص ا
سـرحيـة احلديثـة النـاجحـة إلى هذه اللـغات أيـضا  فـإذا كانت لـغة النص ا
األصلـية من ب هـذه اللغـات تتم ترجـمته إلى اللـغات الباقـية.. وإن لم يكن
ـتـابـعـ لـلـمسـرح.. وكـذلك فـتـتم تـرجـمـته لـهـا جـمـيـعـا وذلك تـيـسـيـرا عـلى ا
ـيـة الــفن ومـســرح بـكل الــلـغـات.. وإلى هــذا احلـد فـالــفـكـرة بـلــورة فـكـرة عــا
ـتابعـ عظيـمة .. ولكن بـقية الـفكرة كـانت تخبئ شـيئا آخر وبـشهادة كل ا

ية للمسرح. فقد اختار مقدموها تسعة  لغات لتكون هى اللغات العا
ا ذكروه أنها األكثـر انتشارا واستخداما وأنها ستغطى العالم وهى  وطبقا 
ـانيـة واألسبـانيـة والكـورية والـيابـانيـة والصـينـية اإلجنلـيزيـة والفـرنسـية واأل
والالتيـنيـة والعـبرية .. ويـستـعدون لـتقـد هذا االقـتــراح كورقـــة عمــل فـى
ـى والــذى يـقــام ســنـويــا فى يـوم  27مـارس ــســرح الــعـــا االحــتـفــــال بـيــــوم ا

قرها بباريس ...  نظمة اليونيسكو 
ن أصابـته صدمة كبرى الختـيار هذه اللغات وألنى مثـلكم ومثل اآلخرين 
دون غـيـرهـا .. ولن أكـون مـتـجـنـيـا بل سـأنـقل مـا يـقـوله الـعـلم وعـلـمـاء الـلـغة
والـثـقـافـة والـفن.. وأرجـو أن تـتـحـمل مـعى لـغـة األرقـام الـتـى ال تـكذب وذات
دالالت مهمة  فإذا تناولنا اللغة من حيث الناطق بها فعليا  فإن منظمة
علومـات الدولية تـقول إن اللغـة الصينـية هى األكثر اسـتخداما اإلحصـاء وا
والـنـاطـقـ بـهـا 1.1 مـلـيـار نـسـمـة يـلــيـهـا الـلـغـة الـعـربــيـة والـنـاطـقـ بـهـا422
مـليون نـسمة ثم األسـبانية 400 ملـيون نسـمة فـاإلجنلـيزية 380 ملـيون.. ثم
اللـغـة الهـنـدية األم 366 مـلـيون.. والـفـرنـسـية 244 مـليـون.. والـبـرتغـالـية230
ـانـية ملـيـون.. والـروسـية 185 مـلـيون.. والـيـابـانـية 155 مـلـيون.. وأخـيـرا األ
عـاشرة 120 مـلـيـون.. وهـذه هى الـلـغـات الـعـشر األولـى من بـ عدد39491

لـغة متعـارف عليهـا منها 7330 لـغة رئيسيـة فإذا عدنا إلى الـلغات التى 
اختـيـارهـا سـنجـد أنه  اخـتـيـار الـلغـة األولى وهى الـصـيـنيـة والـثـالـثة وهى
األسبـانـيـة والـرابعـة وهى اإلجنـلـيزيـة والـسـادسـة وهى الفـرنـسـية والـتـاسـعة
انية بيـنما اللـغة الكورية هى رقم 26 ب وهى اليابانـية والعاشرة وهـى األ

سرح مؤامرة ضد لغات ا

 اختيار هذه اللغات غير
علمى وتناسى اللغة العربية
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سرح احلديث. سرحى صالح احلاج يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية «لو بطلنا نضحك» للمؤلف محسن يوسف لفرقة ا > اخملرج ا

> تمـكنت الـفنـون احلرفـية فى الـشرق من احلـفاظ عـلى مسـتواهـا الراقى
ـزايـا وفى عــصـر الـنـظـام كـانت احلِـرَف تـتـوارى خــلف قـنـاع من الـفـوائـد وا

هن حتت قناع األشكال الدقيقة. وبالرغم من حماية ا 20٢

 ájó©ŸG 27 14  من  يناير   2008 العدد

سرحي جريدة كل ا

 نص ضد
اإلحساس

لل  با
من

الشعارات
الرنانة

الغناء حتت الرصاص
ــسـرحـيــة كـمـا الـغــنـاء حتت الـرصــاص هـو عــنـوان هـذه ا
ــكن أن يـكــون عـنــوانـاً داالً عــلى سـنــوات حـكم «فــرانـكـو»
ــشـابه فى ألســبــانـيــا كــمـا هــو دال عــلى سـنــوات احلــكم ا

بلدان كثيرة بالعالم.
دريد عاصرين»  سرح «المويستـرا للمؤلفـ ا عـرضت ا
فى منتـصف نوفمبر 2007 ومـؤلفهـا هو «أالمو أنـطونيو»
ـسرح ولد فى قـرطبة 1964 ويعـتبـر أحـد أهم عالمات ا

عاصر. األسبانى ا
ــسـرحـيــة حـول مـا حــدث صـبـيــحـة يـوم 12 أكـتـوبـر تـدور ا
1936 فى إحـدى قــاعـات جـامــعـة سالســنـكــا حـيث جـرى
إلـقـاء خـطـاب رسـمى لـلـجـنـرال «فـرانـكو» الـذى لـم يـحـضر
ــا أرسـل نــيـــابـــة عـــنه زوجـــته الـــســـيـــدة «كـــارمن بـــولــو» وإ
وشــهــدت الــقــاعــة اشــتــبــاكــاً عــنــيــفــاً بــ اجلــنــرال «مــيــان
أسـتــراى» والــسـيــد «مـيــجـيـل دى أونـامــونـو» كــاد يـؤدى إلى

مقتل األخير وكأنه إعدام دون محاكمة!
ــؤلف «أالمــو أنــطــونـيــو» لــروايــة مـا ثالثــة حـوافــز دفــعت ا
لل حدث صـبيحة 12 أكتـوبر 1936.. أولـها اإلحـساس بـا
لىء بـالشعارات الرنانة والذى استمر من اخلطاب العام ا
ـزيف الـذى يـتـلفظ به أربـعـة عـقود وثـانـيـهـا ذلك الوعظ ا
الــرجــال عن شىء اســمـه أســبــانــيــا.. وثـــالــهــا أن أكــثــر من
سـبـعــ عـامـاً فــيـمـا بــعـد اسـتــمـر خاللـهــا إلـقـاء خــطـابـات
ستخدم كذريعة مل.. ا زيف وا مشابهة لذلك اخلـطاب ا

سرح اإلسبانى ا

سرح واألوبرا ... عالقة حميمة ا
ـسـرح عـبـر تـاريخه ـوسـيـقى فى ا ـكن أن نـغفـل أثر ا ال 
ــكن أن نـــتــخــيل مـــســرحــاً بــدون عـــلى مــر الــعـــصــور وال 
مـوسـيـقى إذ إنــهـا تـعـتـبــر من الـعـنـاصـر الــهـامـة لـكل عـمل
ـــوســيــقى لــو ــســرح ا مـــســرحى خــاصــة فـن األوبــريت وا
عرفناه فإن يبدو لنا واضحًا وجليًا فى األوبرا واألوبريت
ـيــوزيـكــال. فـاألوبـرا مــثالً تـعـتــبـر أكـبــر عـمل مــوسـيـقى وا
ـــصـــاحـــبـــة االوركـــســـتـــرا وغـــنـــاء اجملـــمـــوعـــة مـــســـرحـى 
ــنــفــردين "الــســولــيـسـت" الـذين ـغــنــيـ  – ا "الــكــورس" وا
Opera يــقـومـون بــأداء أدوارهم عن طـريـق الـغـنــاء وكـلـمـة
بـاإليــطـالــيـة تــعـنـى الـعــمل وعـنــاصـر األوبــرا هى: األريـاء
  Aria والــريـســتـاتــيـفــو واإلنـســامــبل والـكــورس ومـشــاهـد
الــبـالــيه واالسـتــهالل وفـقــرات األوركـســتـرا الــسـيــمـفــونـيـة

شاهد من اللوحات واألحداث "الفصول". وا
وتــعــتـبــر األوبــرا من أرقى صــور الــفــنــون اخملــتــلــطـة الــتى
وسيـقى والغـنائى تـختـلط أو تمـتزج فـيها كـل أنواع الفـن ا

سرحى فى آن واحد. وا
وتــعــتـبــر األوركــسـتــرا هى اجلــزء األكــثـر صــعــوبـة واألكــثـر
عـددًا فى فن األوبــرا. ويـخـتــلف شـكل األوركــسـتـرا طــبـقًـا
ـوجـودة فـيـهـا ويـقـسم إلى مـجـمـوعـة ـوسـيـقـيــة ا لـآلالت ا
آالت تـبــعًـا لــقـدرة الــرنـ الــصــوتى ويـقــسم األوركـســتـرا
الــســيــمــفــونى "أو اجملــامــيع األوركــســتــرالــيــة" فى الــشــكل

التالى:
 1- مـجـمـوعة اآلالت الـوتـرية.  2 - مـجمـوعة آالت الـنفخ

3- مجموعة آالت اإليقاع.
واألصـــوات الــغــنــائــيــة هـى أســاس فن األوبــرا وتــوزع وفق

التدرج اآلتى:
 1- الـصـوت الــرجـالى ويـنـقــسم إلى الـتـيــنـور "عـاطـفى – 

درامى" وباريتون وباص.
 2- الــصــوت الــنــســائى ويــنــقــسم إلـى ســبــرانــو وســبــرانـو

درامى وميتسو سوبرانو وآلت
ويـــكـــتب لألوبـــرا إمـــا أديب أو كـــاتب أو شـــاعــر أو مـــؤلف
ــكـــتــوب واخلـــاص بــاألوبــرا مـــوســيـــقى ويــســـمى الـــنص ا

.Libretto بالليبرتو أى الكُتب باإليطالية
ايستـرو "قائد األوركسترا" الذى يقود العمل فى ويعتبر ا
سـئول عن حتفيظ أفـراد األوركسترا عرض األوبـرا هو ا
ــعــاجلـة الــفــنــيــة وكـذلك اإلدارة ـوســيــقى وا والــكــورس وا
ـــتــفـــرج أى أن األوبـــرا عــمل أثــنـــاء عـــرض األوبــرا عـــلى ا
مـسـرحى بـالــدرجـة األولى فـالـدور األسـاسى فــيـهـا يـلـعـبه
اخملــرج الــذى يــضع الــتـــولــيــفــة الــكــامــلـــة لــيــحــقق الــرؤيــة
سـرحية لألوبرا وكـذلك فإن ما لألوبرا مـا للمسرح من ا
كل عناصر اإلخراج مثل مهـندس الديكور ومنفذ الديكور
ومــخـرج الـبـالـيه أى أن عـرض األوبــرا يـتـطـلب مـجـهـودات
إبـداعـيـة جـسـمـيـة وإعـداد مـجـامـيـع كـبـيـرة تـسـتـغـرق وقـتًا
طـويالً حـتى يـكـون جـاهـزًا لـلـعـرض عـلى اجلـمـهـور تـمـامًـا

ـــوســيـــقى "هــانـــدل" والــذى يـــدعى جــورج ويـــعــتـــبــر اسم ا
فريدريك هاندل أهم مـؤلف موسيقى فى هذا العصر إذ
ـيـرا" التـى تألـقت فى إنه كـتب وهـو شـاب أول أوبـرا له "أ
هـامـبـورج بـنــجـاح لـيس له مـثـيـل وأثـارت ضـجـة كـبـرى فى

ذلك الوقت.
ثم كـتب هـانـدل أوبـراته اجلـمـيـلـة "أتـسـيس وجـاالتـيـا" عن
نص إجنـــلــيـــزى وكــان يـــقـــدم أوبــرا جـــديــدة شـــهــريًـــا مــثل

"يوليوس قيصر" "وتيمور لنك".
وال نـــنــسـى أيـــضًــا أحـــد عـــبـــاقـــرة فن األوبـــرا وهـــو "جــان

باتيستا لوللى" الفرنسى.
انى الشهير وجلوك صاحب أوبرا وكرستوث فيليبالد األ
"تـيتـو احلليم" و"أنـتيجـون" وظهرت األوبـرا ليس فقط فى
شكل عـرض موسـيقى مـسرحى جـماهـيرى شـعبى بل فى
وسـيقى شـكل عرض مـوسيـقى مسـرحى تكـون للـمسـرح ا
لـه خـصـائص مـحــددة وبـنـيـة خـاصــة ثم تـطـور فن األوبـرا
وظـهــر مــا يـعــرف بــاألوبـرا فى الــعــصـر الــكالســيـكى ومن
ـــؤلـــفــ فـى تــلـك الــفـــتـــرة مــوتـــســـارت الــنـــمـــســاوى أهم ا
ــيـــة وأوبــرا "الــنــاى صــاحـب أوبــرا "دون جــيـــوفــانى" الـــعــا
ـانـى الـذى يـعـتــبـر أعـظم ــسـحـور" وكــذلك بـيـتــهـوفن األ ا
ـــــوســــيــــقـى صــــاحب أوبــــرا الــــشـــــخــــصــــيــــات فـى تــــاريخ ا
"فيديليو" وكذلك ريـتشارد فاجنر صاحب أوبرا "رينيس"
ية الكبيرة. والهولندى الطائر وغيرها من األوبرات العا
ثم ظـــهــر بــعـــد ذلك مــا يـــعــرف بـــاألوبــرا الــرومـــانــتــيـــكــيــة
ذهب الرومانتيكى" هو حركة فكرية وفنية شملت كل "وا
مجـاالت الثـقافة فى أوربـا فى بدايـة القـرن التـاسع عشر
ـــؤلـــفــات فى وكـــلــمـــة رومـــانــتـــيك تـــعـــنى "رومـــانى" وأهم ا

األوبرا الرومانتيكية: 
وسيقى جواكينو روسينى وأهم مؤلفاته "قسيمة ؤلف ا ا

كأى مسرحية جماهيرية.
ومن الـصـعب حتـديـد نـشـأة فن األوبـرا لـكـنـنـا وجـدنـا أول
وصف لــعـرض مـوسـيــقى مـنـذ مــا يـقـرب من  2000 ســنـة
ـيالد وهو عـبـارة عن عـرض مسـرحى لـتـكر اإلله قـبل ا
ــصـــرى من سـاللــة فـــراعـــنــة أوزوريس ســـجـــله الـــكــاتـب ا
مـصـر الـذى يـحـكى عن عـرض أوبـرالى قـدم عـلى شـاطئ
ــسـرح عـلى قــوارب تـسـيــر فى الـنـيل الــنـيل حـيـث يـشـيـد ا
وتـقـدم بالـقـرب من معـبـد اإلله أوزوريس وتقـدم الـعروض
ــشـاعل ويــصــطف اجلـمــهــور عـلى ــسـائــيــة عـلى ضــوء ا ا
شاهـدة هذا العـرض األوبرالى اجلميل. أى أن الشـاطئ 
ائة فن األوبرا هو فى احلقيقـة فن مصرى قد مائة با
ــنع أن هــذا الــفن قــد ظـهــر أيــضًــا فى شــعـوب وهــذا ال 
أخــــرى من الـــعـــالم الــــقـــد مـــثل الـــطــــقـــوس الـــيـــونـــانـــيـــة

ة. القد
 تــــطـــور هــــذا الـــفن "األوبــــرا" فى الــــعـــصـــور الــــوســـطى
سرحية الدينية وهى ـسرحية" أى ا سيتريا ا فظهرت "ا
عـبارة عن عـرض مـوسيـقى ضخم مـسـتنـبط من أساطـير
سـيـتريـا خـاصة فى ـسيـحـية "اإلجنـيل" ونـالت ا الديـانـة ا
إيـطــالــيـا فـى الـقــرنـ الـ  15- 16 انــتــشــار اً غــيــر عـادى
ـــتـــكـــامل واألوبـــرالـى لـــهـــا والـــذى كــان وأخـــذت الـــشـــكل ا
ـهنـدس وفـنانى الـديكور يـشتـرك فيه أعظـم الفنـان وا
ــــوســــيــــقى ومــــصــــمــــمى ـالبس ومــــؤلــــفى ا ومــــصــــمــــمى ا

الرقصات.
وتـطور فن األوبـرا فى عصر الـنهـضة وأصبـحت العروض
األوبـرالـيــة تـقـام داخـل الـقـصــور الـفـخــمـة الـضــخـمـة وفى
حـضور نخـبة مختـارة من الطبـقات األرستقـراطية وأطلق
ـــوســـيـــقى فى الـــتـــاريخ ـــســـرح ا عـــلى هـــذا الـــطـــراز من ا

مسمى "أوبرا القصور".

 انتقل فن األوبرا من القصور الفخمة إلى
سرحية للجماهير وسيقية ا العروض ا
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للسفاح وكتبرير لإلرهاب!.
لـــلـــمـــؤلف أالمـــو أنـــطـــونـــيــو أكـــثـــر من ثـالثـــ عــمـالً حــاز
مـعظـمـهـا على جـوائـز. مـنهـا: «األذن الـيـسرى» لـفـان جوخ
وحـــصـــلـت عـــلى جــــائـــزة مـــاركـــيـــز دى بــــرادومـــ فى عـــام
1991 و«الــســـكــارى» الــتـى اســتــحـــقت جــائــزة ثـــيــرســودى
مـوليـنـو واخـتـيـرت لـنـهـائـيـات مـهـرجـان األدب القـومى و

كسيك واألرجنت وفرنسا وشيلى. عرضها فى ا
ثـم «اخلـطـوات» الــتى حـصــلت عـلى جــائـزة «بــالـنــسـيـا» فى
ـرضى» الفـائزة بجـائزة بورنى 1996 و«كبـيرة 1996 و«ا

قبرة» التى فازت بجائزة الصندوق األسبانى. كا
أالمو أنـطونيو عمل كذلـك مخرجا مسرحـيا فقدم العديد
ــســـرح الــراقص مـن أهــمــهـــا: «اصــطـــحــبت من عـــروض ا
نفسى لدقيقت ونصف دقيقة» الذى حصل على اجلائزة
ــســابـقــة احلــاديــة عـشــرة لــلــرقص الــقـومى الــثـالــثــة فى ا
ـقتـبس عن نص لـثـيـربانـتـيس وشارك و«لـوحـة الـعجـائب» ا
عـهد الدولى به مـعوقون فـى مختـلف بالد العـالم وأنتـجه ا

توسط. سرح البحر ا
ـسرح لـوبى دى بيـجا فى ويعـمل أنـطونـيو حـاليـاً مخـرجاً 

سيبيا األسبانية.
سرح اإلسبانى ا

زواج  – تـاتـكـريـدى وحالق أشـبـيـلـية   – سـارق الـعـقيق – 
وسيقى فنتشنو ؤلف ا محمد   – عطيل   – ويليام نل وا

بيللينى وأهم مؤلفاته:
غتربة   – نورما   – البوريتان. أديلسون وسالفينى   – ا

وسيقى جوسيبى فيردى وأهم مؤلفاته: ؤلف ا وا
نابكو   – مكبث   – حكم القدر   – أوتللو  – عايدة .

ثم كـانت األوبـرا الــواقـعـيـة الـتى ظـهــرت فى نـهـايـة الـقـرن
ـوسـيقى ـؤلف ا 19 وأهم األعـمال فـى هذه األوبـرا هى ا
بــــيـــتـــرو مـــاســــكـــانى وأهـم أعـــمـــاله: الــــشـــرف الـــقـــروى –

كافاليريا   – روستيكانا.
ــوســيـقـى روجـيــرو لــيــونــكــافــالـو وأهـم أعـمــاله: ــؤلف ا وا

هرجون. ا
ــوســيــقـى جــورج بــيــزيه وأهم أعــمــاله: صــيــادو ــؤلف ا وا

اللؤلؤ   – كارمن.
ـوسيقى جاكومـو بوتشيـنى وأهم أعماله: مانون ؤلف ا وا

ليسكون   – البوهيمى   – توسكا.
ــودرن فى نــهــايـة ــعــروفــة بــاألوبــرا ا ثم ظــهــرت األوبــرا ا
ؤلف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وأهم ا

فى أعمالهم فى هذا العصر هم:
ريـتشـارد شـتراوس وأهم أعـمـاله: سـالومى   – الـيـكـترا –

الفارس ذو الوردة.
كـلوديـوس وأهم أعـماله: بـليـاس ومـيلـيسـاند   –األلـعاب –

احلماة.
أرنولـد شونبـرج وأهم أعمالـه: االنتظار   – اليد الـسعيدة – 

موسى وهارون.
ألبان بيرج وأهم أعماله: فويتسك   – لولو.

ـيت وأهم أعماله: كـارديلياك   – أخبـار اليوم بول هـيند
  –هارمونية العالم.

ــتـمــثل فى فن ــوسـيــقى وا ــسـرح ا ـوضــوع أن ا ونـهــايــة ا
األوبرا تـتجـلى فيه سـرعة تطـور العالقـات أكثـر من غيره
سرح العـادى ونعتقد أنه فى من الفـنون كما يحـدث فى ا
السنوات األخيرة من الـقرن العشرين لم تظهر فى األفق
مـؤلـفات مـتـمـيـزة نـابـغـة ال فى الـدرامـا وال فى األوبرا وال
شكلـة نحتاج إلى تكثيف جهود فى األوبريت وحلل هذه ا
تـغيرات احلياة اخملـتلفة فى جميع ضخـمة وتطور سريع 
سرح فى جميع أنحـاء العالم. ونأمل أن نـشهد خشبـات ا
أنـــحــاء الــعــالم فى بــدايـــة هــذا الــقــرن اجلــديــد مــؤلــفــات
إبـداعـيـة جـديــدة وشـيـقـة لـفن األوبــرا أو مـا يـعـرف بـاسم

سرح األوبرالى.. ا

 أول عرض موسيقى كان عرضاً
لتكر أوزوريس

ـمثـلون قادمـون هكـذا كان الـنداء حـتى عقـد السـتيـنيات إذ > عـلقـوا الغـسيل بـعيـداً فا
رء على الفراش الوثير يصطـدم فجأة بحافة السرير على أثر ركلة قاسية بـينما يرقد ا
تـــــوقــــظه من نـــــومه الــــهــــاد بــــعــــد أن تُــــســـــحب األغــــطــــيــــة الــــدافــــئـــــة من فــــوقه.

زاد» للمؤلف محسن اجلالد يقدمها مسرح الدولة قريباً من إخراج الفنان جالل الشرقاوى. > مسرحية «بالد فى ا

سرحي جريدة كل ا
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أخـرجـه (مـحـمــد بـطـاى) لــفـرقـة نــادى الـفـيـوم
لكون قدرات مـثل الذين  قدمت عددا من ا
جــيـــدة  وقـــدمت مــخـــرجــ قـــامـــوا بــتـــوظــيف
ـســرحى بـشــكل الفت  ولـقـد أدوات الــعـرض ا
سبق لـى أن تنـاولت عـروض بـعـضـهم فى مـقال
سرحى).. حلم السلطنة (مهرجان ميت غمر ا
لك النار- التعرى قطعة  – يونسكيات - من 
قـطـعة (حتـدثت عـنه فى مـقـال مـقـارنـا بـيـنه وب
عـــرض حــــســـنى أبــــو جـــويــــلـــة).. أمــــا عن عـــرض
ــعــطى) الــبـــوفــيه الــذى أخــرجه (مــحــمــود عــبــد ا
سـتقبل بالـفيوم فـهو من العروض لـفرقة شـباب ا
ــمــثـــلــ الالفــتـــ مــنــهم الــتـى تــقــدم عــددا مـن ا
(مـصــطــفى مـراد  – تـامــر رمــضـان - مــصــطـفى
فــــرحــــات - فــــاطـــــمــــة الــــزهــــراء - إسالم رضــــا)
والنـص يناقش حريـة اإلنسان .. حـريته التى هى
حق من حقـوقه الشخصـية فهى ليـست منحة من
لكـون منعـها قهـرا  ومنحـها مزاجا  من الـذين 
ـــؤلـف - بـــطل خالل اســــتـــحــــضـــار شــــخــــصـــيــــة ا
ـسارح سـرحيـة - الذى يـتقـدم إلى مديـر أحد ا ا
ــــديـــر عـــلـى عـــرضه شــــريـــطـــة أن بـــنص يــــوافق ا
حتـذف كـلـمـة واحـدة جـاءت فـيه وهى كـلـمـة " ابن
ـؤلـف ويـعــد هــذا عــدوانـا الــكـلـب " ; فال يـوافـق ا
ـا يـتعـارض مع تـكـوينه عـلى حريـته فى الـتـعـبيـر 

النفسى والفكرى  . 
   يـــقـــول : أنـــا مـش مـــصـــور فـــوتـــوغـــرافى .. أنـــا
بــاعــمل حــاجــة تـانــيــة خــالص  أنــا بـفك حــيــاتــنـا
واركبها على مزاجى .. بـطريقتى .. بتطلع حاجة
ثــانـيـة  حـاجـة مـخـتـلـفـة خـالص .. لـكن لـو دقـقت

فيها تالقيها هى هى  !!  
    لــقـد خلـص (كـاتب الــنص) مـفــهـومـه لـلــعـمــلـيـة
ـلـتـزم فى كـلـمـات قـلـيـلـة اإلبـداعـيـة عـنـد الـفـنـان ا
ــثل الـسـلـطــة) ال يـعـجـبه ـديـر ( صــادقـة. وألن ا
ــؤلف فـى حــالــة مـن احلــصــار هـــذا األمــر يـــقع ا
الــنـفــسى الــذى يـؤدى به  – فى الــنـهــايـة  – إلى
ـــديـــر فى إحـــكـــام االنـــهــــيـــار الـــتـــام . ويـــســـتـــمـــر ا
ــؤلف" إلـى أن يــفــقــده اإلرادة  احلــصــار حـــول "ا
ـســرحـيـة قـوى اإلرادة وهـو كــمـا نـعــلم من خالل ا
حتى يـنتـهى إلى حـالة من حـاالت االنهـيار الـتام 
فهو على استـعداد ألن يفعل أى شىء يخرجه من
ـديــر  عـنــدمــا سـلط احلـالــة الــتى أوقـعـه فـيــهــا ا

ضوء األباجورة القوى على عينيه وهو يتكلم . 
ــــوقف الــــذى رســــمه "كــــاتب الــــنص";    ولــــهــــذا ا
صـــورة نــفـــســيـــة أوضــحـــتــهـــا مـــدرســة "الـــتــحـــلــيل
سـرحية  – قد ـؤلف - فى ا الـنفسى"  هى أن ا
انـــتـــابـــتـه احلـــالـــة الـــتـى تُـــعـــرف فى عـــلـم الـــنـــفس
ــرضــيـة  وهى احلـديـث  بـالــفــوبـيــا أو اخملـاوف ا
هـنـا فـى "الـبـوفـيه" تـتــمـثل فى اخلـوف من الـضـوء
الــسـاطـع. وتـفــسـيـر ذلـك - درامـيــا - هـو أن هـذا
اخلـــوف - فى حــد ذاته  – يُـــعــد رمـــزا لــلـــصــراع
ــسـرحــيــة  بـ الالشــعـور ـؤلف  بــطل ا داخـل ا
والــضـــمــيــر  مـن نــوع الــصــراع الـــذى يــحــدث فى
حــاالت احلــصــار ; وهــو واقع بــالــفــعل عــلى بــطل
ــســـرحــيــة خـــوفــا من نـــتــائج حتـــقــيق الـــرغــبــات ا
ــكــبـوتــة فـى الالشــعــور.. وســرعــان مـا احملــرمــة ا
ـــؤلف هــــذا اخلـــوف عـــلـى شىء خـــارج يُــــســـقـط ا
نـفسه  وهـو هـنا يـسـقطه عـلى الـضوء الـساطع 
ــنـبــعث من األبـاجــورة.. ثم يـبــلـور "كــاتب الـنص" ا
الـقـضـية ; مـوضـحا رؤيـته عـنـدما يـحـدد أن الذى
لك أن يـقول نعم يـجلس عـلى كرسى الـسلطـة ; 
أو ال ; ومـا دون ذلك عـلـيه الــطـاعـة ; هـو يـتـحـكم
ــا أن فـى كل شىء  حـــتى حـــريـــة اإلنــســـان  طـــا
الــظـلم فـلـســفـته وهـذا شـرط مـن شـروط تـأجـيـر
"الــبــوفــيه" الــذى اســتـــخــدمه "كــاتب الــنص" رمــزا
لـلــقـهـر والـتـسـلط  من قـبل الـذين يـجـلـسـون عـلى

مقاعد السلطة. 
ـــؤلف قـــد فــــهم فـــلـــســـفـــة الـــلـــعـــبـــة "لـــعـــبـــة وألن ا
الــكـــراسى" فــقــد انــتــهــز الــفــرصــة ; وجــلس عــلى
ـديـر الــكـرسى - رمـز الـســلـطـة - فى غـفــلـة من ا
ـلـكه وهو ـلك ما لم يـسـتـطع أن  فـاسـتـطـاع أن 
ــــنح . ــــنع وا بـــعــــيــــد عن الــــكــــرسى . مــــلك حق ا
ـــديـــر الــذى ــارس الـــقـــهــر عـــلى ا اســـتـــطـــاع أن 
أصبح ضـعيـفا كـذبابـة - مادام من شـروط العـقد
ؤلف فى فـى (البـوفيه) مـا يـبيح له هـذا .  وألن ا
األسـاس فـنان ; والـفن فى رأيه هـو احلريـة ; فلم
يــحـــاول أن يــتــمــسك بــهــذا الــكــرسى ; فــيــتــركه -
ارسـة اللعبة من ثانـية - للمديـر الذى عاد إلى 
ـنع . لـعبـة القـهـر والتـسلط نح وا جـديـد . لعـبـة ا
مـن أجـل .. الالحــــــريـــــة.. واخملــــــرج قـــــدم الــــــنص
بــشــكل بـــســيط  وبــديــكــور مـــوحٍ بــســيط أيــضــا 
ويـبدو أمـامـنا مـثل كـتـاب مفـتـوح تدخل من خالله
الــشـخـصـيــات وتـخـرج  وهـنــاك دمـيـة مـنــتـفـخـة 
ـــا تـــشـــيـــر بـــداللـــة رمـــزيـــة إلى تـــأثـــيـــر حــاالت ر

التعذيب النفسى والبدنى .

حتت عــنــوان (شــبــورة) ألنه مـن تـلـك الــعـروض
التى تـتـطلـب أداء جمـاعـيا  خـاصـة وأن النص
الـذى كـتـبه (حـسن اإلمـام) سـاعـده فى حتـقـيق
هـذا الـهدف  وهـو من عـروض مسـرح الـشارع

 .
  أيــضــا الــعــرض الــذى قــدمــته فــرقــة (شــبــاب
الفـجر بـبـلبـيس) حتت عنـوان (ثم غـاب القـمر)
من تـأليف (شـتاينـبك) وهى مسـرحيـة متـميزة
لـــكـــاتب روائـى  حـــاول من خاللـــهـــا الـــتـــعـــرض
لــلــمــأسـاة الــتى حلــقت بــاإلنـســان إبــان احلـرب
ــيــة  وكــيف أن انــعــكـاســات ضــوء الــقــمـر الــعـا
تـصبح عاجزة عن الـبوح على سطح مـياه النهر
 ألنــهـا لم تــعــد مـيــاهــا صـافــيــة  بل أصــبـحت
مـيــاه مـسـتــنـقـعــات  قـذرة  بـفــعل تـلك احلـرب
وما خلفته من ورائـها  لقد قام اخملرج (أحمد
حـســ كــشك) بــإعـداد الــنص والــتـدخـل فـيه 
فى مـحــاولــة لـتــطـويع رســالـتـه لـتــكـون مــنـاســبـة
لألحـداث احلالـية عـلى السـاحة الـعربـية  وكم
من اجلرائم تـرتـكب بـاسم  محـاولـة الصـيـاغة
اجلديدة .. لكى تكون الـرسالة مناسبة للعصر
ــلك الـــقــدرة عــلى  يـــحــدث هــذا واخملـــرج ال 

تفسير النص   فأضر بالعمل األصلى .  
ـســرحى (أنـا فى الـظــلـمـة أبـحث)   والـعـرض ا
لــلــكــاتـــبــة الــعــراقـــيــة عــواطف نــعـــيم  يُــعــد من
الـنصوص الصعـبة  فهو مـونودراما تسعى إلى
الـتـعبـيـر والـبـحث عن أسـئـلـة الـوجـود احملـيرة 
ـمـثل (أحـمـد وله طـابع فـلــسـفى  صـحـيـح أن ا
إبراهـيم) كـان موفـقـا  إال أن النص - لـطـبيـعة
كـتابـته  والـرؤيـة التى يـتـبـناهـا - لم يـكن قادرا
ؤسسة على إعطاء رسالة إلى جمهور مسرح ا
الـعـمـالـيـة الـذى انـصـرف تـمامـا عـنـه . واخملرج
(ولـيــد شـحــاتـة) لم يــفـعل شــيـئــا يـسـاعــده عـلى
تــــوضــــيح رســــالــــة الــــعــــرض  بـــســــبـب قــــصـــور

استخدام األدوات الفنية ..

ــــهـــرجــــان عــــددا من الــــعـــروض    قــــدم هــــذا ا
سرحـية اجليـدة أذكر منهـا : (حلم السـلطنة) ا
الــذى أخـرجه (أحــمــد شــحـاتــة) لــفـرقــة قــصـر
ثــقـافــة شـبـرا اخلــيـمـة  وعــرض (يـونـســكـيـات)
الــذى أخــرجه (مــحـمــد فــتــحى) لــنــادى مــسـرح
ـــــلك الـــــنـــــار) الـــــذى احملـــــلـــــة  وعـــــرض (مـن 
أخــرجه (مــحــمـــود أبــو الــغــيط) لـــفــرقــة مــركــز
شــبــاب مــيت غــمــر  وعــرض (الــبــوفــيه) الــذى
ـعـطى) لـفـرقـة شـبـاب أخـرجه (مـحــمـود عـبـد ا
) الذى ستـقبل بـالفيـوم  وعرض (اخملطـط ا
أخـرجه (أحـمـد احلـفـنـاوى) لفـرقـة كـلـيـة جتارة
طـنـطـا .وعـرض (الـتـعــرى قـطـعـة قـطـعـة) الـذى

تـشكيل  وإعـادة كتابة  كـل هذا لم يحدث فى
عــرض (حـــكى من الـــرى مــانـــيـــيــر) فـــإذا كــانت
الـدرامــا  - لـزمـن طـويل - قــد تـبــنت األصـول
الدرامـيـة األرسطـيـة كمـعـيار لـقـيمـهـا اجلمـالـية
والـفكـريـة  فـإننـا جنـدها مع بـريـخت قـد كانت
رفـــضـــا لــلـــمـــحـــاكــاة األرســـطـــيـــة ذات "الــطـــابع
الدرامى" والتى تقوم على "الـفعل"  ليستبدلها
ـــيــز ــلـــحـــمى الـــذى  بـــاحلــكـى  ذى الـــطــابـع ا
سـالة رهـينة مـسرحه  هـذا ما عـنيـته من أن ا
بـــالـــتـــوظـــيف  فـــهـل قـــام (شـــريف الـــدســـوقى)
سرحى ?? ال بتوظـيف تلك األداة فى عرضه ا
لم يــقم بــذلك  وتــلك الــنـقــطــة  لم يــقع فــيــهـا
(شريف الـدسـوقى) وحـده بل وقع فـيـهـا مـعظم
الـذين اتخـذوا احلكى أداة ووسيـلة فقط  دون

توظيف  أو ضرورة فنية 

أعنى بـالتدخالت الـضارة  تـلك التى يقـوم بها
ـسـرحى  اخملـرجـون  حــ يـعــبـثــون بـالـنـص ا
وتـلك قضـية حتـدثت فـيهـا فى أكثـر من موضع
 وفـى أكـــثـــر من نـــدوة  وال فـــائـــدة  الـــتـــدخل
الضـار جتـلى فى عرض (لـيـلة مـصـرع جيـفارا)
للـكاتب (ميـخائيـل رومان)  وهو من الـنصوص
اجلــيــدة والالفــتــة له  ولم يــقــدم عــلى خــشــبـة
ــــســــرح كــــثــــيـــرا  ولــــذلـك فــــإن جلــــوء فــــرقـــة ا
السويس التجريـبية لالستعانة بهذا النص فى
أمـر يُـحـسب هـذا الــظـرف الـتــاريـخى الـصـعـب 
لــلــمـخــرج (مــحـمــد اجلــنـايــنى ) ولــكن يــبـدو أن
الـقـدرات الفـنـية لـلـمـخرج  تـلك الـتى يسـتـطيع
أن يـوظـفـهـا فى الـعــمل اجلـمـاعى  لم يـسـتـطع
أن يـوظفـهـا فى عمل يـحـتاج إلى األداء الـفردى
 بـجــانب تـلك اجلـمـاعـيــة  تـلك الـنـقـطـة  هى
مأزق (مـحـمد اجلـنـاينـى) احلقـيـقى  حيث إنه
وفى عـدد من الـعـروض التـى قـدمهـا من قـبل 
قــد اهــتم بـحــركـة الــتـمــثــيل اجلـمــاعى  وبـأداء
ـمـثــلـ اجلـمـاعـى  وطـبـيـعـة الــنـصـوص الـتى ا
تـــكـــتب لـــتـــحـــقـــيق هـــذا الـــهـــدف  كـــلـــهـــا أمـــور
أضعفت عرضه  ألن النص الذى استعان به 
سرحى ال يوفر لـه إمكانـية العـمل مع الفـريق ا
كـــلـه بــإيـــقـــاع واحـــد  ولـــذلك نـــراه يـــلـــوى عـــنق
الــنص  لـــكى يـــحــقـق مــا يـــريــده هـــو  فـــلم نــر
يخائيل رومان عرضا متماسـكا  ولم نر نصا 
ـسـالـة تتـطـلب من اخملـرج - أى مـخرج  تلك ا
ـسرحى  - أن يـكون واعـيا وهـو يـختـار نصه ا
بشـكل مالئم للـفرقة  وظـروفهـا  وقدراته هو
ـــتـــعـــلــقـــة  بـــالـــتــفـــســـيــر  نـــفـــسه  الـــقــدرات ا
وتــــــــوظـــــــيـف األدوات .. إلـخ  لـــــــقــــــــد جنـح فى
ـهـرجان عرضه الـثـانى الـذى قـدمه فى نـفس ا

حـــيــاته يـــســيـــر فى طــرق  لم يـــخــتـــرهــا  ومن
خـالل هـذا الــتــتـبع نــكــتـشـف أن الـقــوانــ الـتى
حتكم حركة اجملتـمع  أى مجتمع  هى نفسها
الــتـى حتــكم حـــركــة اإلنـــســان  أى أن الـــعــرض
يـركـز عـلى تـأثـيـر تـلك األبـعـاد اجملـتـمـعـيـة عـلى
مسـيرة اإلنسـان  الذى يدفـع الثمن دائـما  لو
أن خـلال أصاب منظـومة القـيم فيه  وهذا هو
مثل سرحية  وا بالضبط الذى حـدث لبطل ا
يـلـجــأ إلى األسـلـوب الــكـومـيــدى  وهـو أسـلـوب
مـــنــاسـب لــتـــلك احلـــالـــة  وكـــأنه يـــدفـــعــنـــا إلى
الــــضــــحك عــــلى أحــــوالــــنــــا  والــــســـخــــريــــة من
الـــــظــــروف الـــــتى ال جتـــــعل أحـــــدا قــــادرا عـــــلى
اخــتــيــار مــصــيــره  واســتــطــاع مــخــرج الــعـرض
(مـرقص صـلـحى) أن يـوظف الـعـنـاصـر الـفـنـيـة
ــشـاهــد الـتى بــشـكل الفـت  خـاصــة فى تـلك ا
ــاريــونــيـت تــتــحــرك فى رأيــنــا فــيــهــا عـــرائس ا
ـســرح  تـتـدلى مــنـهــا حـبـال طــويـلـة  خــلـفـيــة ا
جتعل البطل مشدودا إلـيها  فيتشابه موقفه 
وحــالـــته مـن تـــلك احلـــالـــة الــتـى تــبـــدو عـــلـــيـــهــا
ــزاوجـــة - عــلى ــاريــونـــيت .. تـــلك ا عــرائـس ا
الــرغم من مــبــاشــرتـهــا من الــنــاحــيـة الــفــنــيـة -
كــانـت قـــادرة عـــلى تـــوصـــيل رســـالـــة الـــعــرض 
ـسرحـية  وتـوفيـر احلس اجلمـالى  للـصورة ا
التى تـوافرت فـيهـا عـناصـر بسـيطـة  لم جتنح
ـتــعـلــقـة ـســالـة الــفـنــيــة  ا إلى اإلبـهــار  هــذه ا
بـــاســـتـــخـــدام الـــديـــكـــور  وتـــوظـــيـــفه  لـــصـــالح
الــــــرســـــالـــــة  أمـــــر غـــــاب تـــــمـــــامـــــا عن عـــــرض
(مــســجــون وسـجــان) حــيث لم يــعـتــمــد عـلى أى
عــنــصــر مـــســرحى  ســوى عــنــصـــر الــتــمــثــيل 
ـنـفـرد ــمـثل هـو الـفـاعـل الـوحـيـد  وا بـوصف ا
فى تــوصـيـل الـرســالـة األخالقــيـة  اإلرشــاديـة
التى أشـرنا إليـها  على الـرغم من تمـيز بعض
الـــعــــنـــاصـــر الــــتـــمـــثــــيـــلـــيــــة فى الـــعــــرض  مـــثل
(يـوسـيـتـنــاسـان سـوزان عـاطف أمـجـد جـورج

بشوى طلعت مينا عاطف إيفا نصار). 
تداعى احلكى اجملانى

ـــمـــثل الـــبــارع (شـــريف الـــعـــرض الــذى قـــدمه ا
الــدســوقى) لــفـرقــة بــراح بــاإلســكــنـدريــة حتت
عــنــوان (حـكـى من الــرى مــانــيــيــر) يـثــيــر بــعض
ـــتــعـــلــقـــة  بــأســـلــوب احلـــكى فى ــشـــكالت ا ا
مثل الواحـد للقيام سنـا قدرة ا ـسرح حيث  ا
بعملية احلـكى نائبا عن شخصيات أخرى غير
مـــرئـــيـــة وغـــيـــر حـــاضـــرة فـــبـــدا األمـــر وكـــأنه
مـسرحيـة (مونودرامـا) فى ح أن العرض لم
يـكن يـطــمح إلى تـقـد مــونـودرامـا وإشــكـالـيـة
ـــســـرح اآلن حتـــتـــاج إلى أســـلـــوب احلـــكـى فى ا
وقفات ومناقشـات  أتمنى أن تتاح لها فرصة
الطرح  وذلك ألنها أصـبحت ظاهرة مسرحية
الفــتــة لــيس فى مــصــر فـــقط  بل فى الــوطن
العـربى أيضـا  ولعـلـنا نـتذكـر عرض (شـوكوال)
الـسورى الـذى حـصل على جـائـزة فى مهـرجان
ـســرح الـتـجــريـبى األخـيــر وعـرض (كالم فى ا
ســــرى) الـــســــكــــنـــدرى احلــــاصل عــــلى جــــائـــزة
أخـــــرى وقــــبــــلــــهــــا رأيـــــنــــا عــــرض (حــــكــــايــــات
احلـــرمـــلك) مـن إخـــراج (عـــبـــيــــر عـــلى) والـــذى
حـصـلت - به - عـلى جـائـزة أحـسن عـرض فى
ـــــســـــرحــــيـــــة األول فى مــــهـــــرجـــــان اخملــــرجـــــة ا
عـام  2006 تـلـك الـظـاهـرة  تــسـتـلــفت الـنـظـر 
خاصـة أن معـظم العـروض حتصل عـلى جوائز
 مـا هى احلــكـايــة بــالـضــبط ??! ال أعـتــقـد أن
وضوع ـناقشـة ذلك ا مقاال كـهذا سـوف يتسع 
ـثـيـر !! مـا يـهـمـنى هـنـا هـو مـا فـعـله اخملـرج ( ا
شـــريف الـــدســــوقى) فى عـــرضـه  لـــقـــد كـــانت
عايشة  واالرجتال  قدرته على التـقمص  وا
والـلـيـاقـة الـبـدنـيـة  من الـعـنـاصـر الـتى جـعـلـتـنا
نـتقـبل عـرضه بـروح طيـبـة  وبـاندهـاش  لـكنه
انـــدهـــاش لــعـــنـــصــر واحـــد فـــقط من عـــنـــاصــر
سرحى  وأعـنى به عنصر الـتمثيل  الـعرض ا
أمـا بقـيـة الـعـنـاصـر األخرى فـقـد  إغـفـالـها 
وإهــــمـــــالـــــهـــــا  فـال ديـــــكـــــور  وال إضــــاءة  وال
مـــوســيـــقى  أو أى مــؤثــرات ســـوى دقــات الــرق
والـــطــبــلــة الـــتى كــان يـــســتــعــ بـــهــمــا إذا دعت
الــــضـــــرورة إلى ذلك  ويــــظـل احلــــكى أخــــاذا 
وفـاتنـا  لكـنه ال يقـدم شيئـا محـددا وتلك هى
الـقـضـيـة  التـداعى احلـر ال قـيـمة له  الـقـيـمة
تـــكــــمن  وتـــتــــضح من قــــدرتك عـــلـى تـــوصـــيف
الـــتـــداعى  وتــــوظـــيف قـــدرتـك عـــلى احلـــكى 
احلــــكـى عــــبــــارة عـن مــــادة خــــام  حتـــــتــــاج إلى

 مشهد من عرض أنا فى الظلم أبحثمشهد من ليلة مصرع جيفارا

سرح تصنيف ا
إلى كنسى
وإسالمى
وعمالى

تصنيف مضلل

هرجان قدم  ا
عدداً ال بأس
به من
العروض
سرحية ا
اجليدة

 بعض
اخملرج
يعبثون
بالنصوص
ويتدخلون
بشكل ضار

 تدخالت ضارة 

 عروض جيدة 
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وقع مع بداية عام 2008 فى إطار خطة للتطوير. > قاسم مطرود مدير موقع «مسرحيون» قام بتحديث ا

ـكـنـنا فـيـهـا مقـاومـة الـعـالم بأن ـسـرح واحداً من األمـاكن الـقـلـيلـة الـتى  ـا ال شك فـيه كـون ا  <
ـكننـا هنـاك مباشـرة االشتغـال بعـالم مختـلف الطراز رغم ذلك نعـتزله أو نسـبح ضد تـياره وحيث 
ـرة واحدة فى احلـيـاة حـتى وإن توارى ذلك فى األدب ـستـحـيل  الـفـراء الظـاهـر وذلك بأن نـحـاول ا

وسيقى. والفلسفة والتمثيل وا 14
 äÉbO 3 27 14  من  يناير   2008 العدد

سرحي جريدة كل ا

سـرح مجرد جـزيرة لالستـرخاء والـسعادة فى كـابوس ثقـافتنـا وال يجب كذلك > ال يجب أن يـكون ا
ـكان الذى يـتكـرر فيه بـاستـمرار مـا هو مـعروف سلـفاً جملـرد حتقـيق البـهجـة للجـميع بل أن يـكون ا
شـاهد ويستـقطبه ويـجب عليه أن يـحتمل الـفضيحـة التى تنـبه الناس مرة يجب عـليه أن يستـفز ا

أخرى إلى التدبر فى ذاتهم وتقودهم إلى اإلحساس بتلك الذات.

> مدينة أسوان تشهد هذا األسبوع تقد مسرحية «بلطجى فى احلى الهادى» للمخرج عادل نور الدين وتمثيل عبير مكاى وفتحى سعد.

سرحي جريدة كل ا
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 هل  اختيار
هذا النص
ه جملرد وتقد
جذب

االنتباه?

مسرح الشباب بفيينا

      إبليس              
       اجلميل

قــدم عــرض «إبـلــيس» لــلـمــخــرج «مـازن
ـسرح العربى الغربـاوى» فى مهرجان ا
ــيــة الــفــنــون وهــو الــذى تــنــظــمه أكــاد
ـتميز «مازن الـتجربة الـثانية لـلمخرج ا
الــــغــــربــــاوى» بــــعــــد «اآللــــهــــة غــــضــــبى»
الـعرض الـذى قدمه فى الـعام الـسابق.
إضـــــــافـــــــة إلـى عــــــروضـه فـى مـــــــســــــرح
اجلــامــعــة وفـى كال الــعــرضـــ يــلــتــزم
اخملــرج «مــازن الـــغــربــاوى» بــاالعــتــمــاد
على التشـكيالت اجلماعـية واستخدام
الـتشكـيالت احلركـية واللـعب باإلضاءة
واالعتماد عـلى ديكور بسـيط يستخدم
بأكثر من شكل وفى أكثر من موقف.
وعــرض «إبــلـــيس» شــارك فى بـــطــولــته
صرى» فى دور ـتميز «حكيم ا مثل ا ا
إبـــلـــيس 1 ورامــــز فى دور إبــــلـــيس 2
فشـخـصـية إبـلـيس يـجسـدهـا اثـنان من
ــمـــثــلـــ يــقـــوم أحــدهـــمــا بـــتــجـــســيــد ا
ــظــلم أو الــســيئ أو الــشــريـر اجلــانب ا
من شـــخـــصـــيـــة إبـــلــيـس وهـــو «حــكـــيم»
ضىء والثانى يقـوم بتجسيد اجلانب ا
أو اخلـيـر من شـخـصـيـة إبـلـيس (رامز)
ـالك «كـــــــورنــــــــيـــــــديس» وقـــــــام بـــــــدور ا
«مــحــمـــود إمــام» وقــام بــدور «دونــيــيــر»
الك الــذى يـــأخــذ إبــلــيـس فى رحــلــة ا
ـــمــثـل الـــهــاد ـــلـــكـــة اجلـــمـــال ا إلى 
الـواثق بنـفسه «سـامح الهـادى» صاحب
ــتـمــيــز ورغم صــغـر احلـضــور واألداء ا
مـسـاحـة الـدور نـسـبـيـاً إال أنه اسـتـطـاع
أن يــشـــد انــتـــبــاه اجلـــمــهـــور بــحـــضــوره

الطاغى.
والـعــرض يـقـدم لــنـا شـخـصــيـة إبـلـيس
بــصـورة غــيـر تــقـلــيـديــة وبـصــورة غـيـر
الـتى نعـرفهـا عـنه والتى تـكونت داخل
كل فــــــرد مــــــنـــــا مـن خـالل الـــــقــــــصص
الـقرآنى ورفـضه السـجود آلدم بـسبب
ـا أدى إلى طرده تـكبـره وغـطرسـته 
من اجلـنـة ومن رحمـة الـله فـفى هذا
الـعرض نـحن أمام إبـليس آخـر إبليس
الـذى يفـكـر ويريـد أن يـعرف كل شىء
وطموحه للـمعرفة ال يـتوقف عند حد
فـــهــو يـــتــســـاءل عن كــنـه الــســـمــاء ومــا
الك «دونــيــيــر» وراءهــا حــتـى يــأتــيه ا
ـلكـة اجلمال ويـأخذه فى رحـلة إلى 
(حـــيث ال يــــوجـــد حـــقــــد أو حـــســـد أو
حـــروب وحــيث يـــعــيش كل الـــنــاس فى
ـــــلـــــكــــة سـالم وحب). وهـــــنـــــاك فـى 
اجلمـال يُـقـابل بـكل حـب وترحـاب من
ــا ـــلـــكـــة اجلـــمـــال فــهـم طـــا ســـكـــان 
سـمـعـوا عـنه وتـمـنوا لـقـاءه وبـعـد فـترة
ــلــكـة اجلــمـال من بــقــائه مع ســكـان 
يـبـدأ فى الـشـعـور بـتـفـوقه عـلـيـهم فـهو
يـفكـر وهم ال يـفكـرون مطـلـقاً يـكتـفون
فقط بـتنـفيـذ األوامر دون مـناقـشة أو
تــفـكــيـر وهـو يــشـعـر بــالـتـفــوق عـلى كل
ـــا فـــيــهـــا الـــشـــاعــر ــديـــنـــة  ســـكـــان ا

الك... إلخ. وا
ثم يـأتـيـه خـبـر يــزلـزل كـيــانه واخلـبـر
هــو أن الـــله قـــد خـــلق «آدم» ويـــطــلب
من اجلـــمـــيـع الــســـجـــود له وأن «آدم»
هو الذى سيقوم بتعمير األرض هنا
يـــــثــــور إبـــــلــــيـس والــــســـــبب األســـــاسى
لثـورته هـو حبه الـشديـد لله وشـعوره
بـالـغـيرة مـن آدم ألنه سيـكـون شـريـكاً
لـه فــى حـب الـــــــــــــــلــه ثـم شـــــــــــــــعـــــــــــــــوره
بـاالستـعالء على آدم فـهو مـخلوق من
نــار وآدم مـخــلــوق من طـ ثم يــقـرر
ـلــكـة اجلــمـال رغم طـلب أن يــتـرك 
ـدينة مـنه أن يبقى ألنهم كل سكان ا
مشهد من عرض «ابليس»قـد أحـبـوه ولكـنه يـصـمم عـلى مـوقفه

 نحن أمام
إبليس آخر
يطمح

للمعرفة وال
يكف عن
األسئلة

مسرح الشباب  بفيينا

رونيا «ابنة اللصوص»
سرحية  وذج فى التقنية ا عرض لألطفال و

ـيالد كاتبة األطـفال السويـدية الشهـيرة «أستريد ئوى  ـناسبة الـعيد ا
لـــيــنــد جــرين» Aserid Lindgren عـــرضت عـــلى مــســـرح الــرنــيـــســانس
ـشـهــورة «رونـيـا ابـنـة الـلـصـوص» ـسـرحــيـة لـروايـتـهـا ا ـعـاجلـة ا بـفـيــيـنـا ا
ـــانــيــا وحــدهــا (1984) هــذه الـــروايــة الــتى بـــلغ إجــمــالى الـــتــوزيع فى أ
ــا يــدل عــلـى إقــبــال األطــفــال عــلى حــوالى عــشــرين مــلـــيــون نــســخــة 
أعـمـالهـا ودعم تـصـنيـفـهـا علـى أنهـا أحـد أهم كـتاب األطـفـال فى الـقرن

العشرين.
واكب هــذا االحـتــفـال أيــضـا الــعـيـد اخلــامس والـســبـعــ إلنـشــاء مـسـرح

الشباب فى فيينا.
صورت هـذه الرواية كـفيـلم سينـمائى والقى جنـاحاً كبـيراً كـما أخرجت

كمسلسل تليفزيونى وتمت ترجمتها إلى لغات عديدة.
ــســرحـــيــة يــدر حـــول «رونــيــا» ابــنـــة أحــد زعــمـــاء عــصــابــات ومــلــخـص ا
الـلـصــوص «مـاتـيــز» وزوجـته «لـوفــيـز» نـشـأت «رونــيـا» وكـبــرت فى قـلـعـة
«ماتـيـز» مع أهـلـهـا وأفراد عـصـابـة الـلـصوص هـذه الـقـلـعـة تقـع على تل
داخل إحـدى الــغـابـات الــكـثـيــفـة ثم جــاءت الـلـحــظـة الـتـى تـعـرفت فــيـهـا
«رونيا» على «بيرك» ابن «بـروكسان» وزوجته «أونديز» فبروكسان األب
ـة إال هــو زعـيم عـشـيـرة لـصـوص أخـرى تـعـيـش فى نـفس الـقـلـعـة الـقـد
ــهـنــة - مــنـاوئــة لـ«مــاتـيــز» وكــثـيــراً مــا يـتم أنـهــا «الــعـشــيــرة» - وبـحــكم ا
الـتناحـر والتـصادم بيـنهمـا.. وفى يوم رزقت عـشيرة «مـاتيـز» بطفـلة كان
لـها من السرور والبـهجة بقـدمها أن احتـفلت الطبيـعة بها فـجاء مولدها
فى يــوم عـاصـف اشـتــدت به الــريح ودوى صـوت الــرعــد إلى أن ضـربت
صـاعـقة بـرقٍ نـاريـة ضربت نـيـرانـها الـقـلـعة - مـبـانى الـقـلعـة - فـقـسمت
ـبانـى إلى نصـفـ تفـصل أرضـيتـهـا أيضـاً من خالل هـوة سحـيـقة من ا

الصعب اجتيازها.
إنه مـــيـالد غـــريب وفى طـــقـس خـــيـــالى احـــتـــفـــالى مـــثـــيـــر أدى هـــذا فى
التـقـسـيم إلى جـزء يخص عـشـيـرة «ماتـيـز» وابـنة «رونـيـا» واآلخـر يخص

عشر «بروكسان» وابنه «بيرك».
ـتنـاحـرتـ انـسـحب كـلـياً من وعـنـدمـا اشـتـد الـصـراع ب الـعـصـابـتـ ا
«رونــيــا» و«بــيــرك» إلى أحــد الـكــهــوف فى الــغــابــة مــبــتـعــدين عـن الـعــالم
اخلـاص الـذى حتــكـمه أخالقـيـات وأعـراف تــقـوم عـلى اإلضـرار بـاآلخـر
والــسـطـو والـنـهب هـذا االنـسـحـاب أعـطى الـفـرصـة لـهـمـا إلى اكـتـشـاف
جـمال الـطبـيـعة. ولـكن حب ماتـيـز اجلارف البـنته «رونـيـا» وافتـقاده لـها
ـنـاوئـة له بـهـدف إنـهـاء هذا دفـعه إلى الـدخول فـى حوار مـع اجلمـاعـة ا
الـصراع.. ولـم يكـن هذا هـو احلل الـنـهـائى فـقـد كـان هـنـاك صـراع آخر
هـنة ورفض «رونـيـا» و«بيـرك» لهـا ففى بـ األبنـاء واآلبـاء حول تـوارث ا
حلظة االنفراد واالختالء فى الـغابة وجدا أن متعة احلياة هى التواصل
ـطـاردة وأن مع اآلخـر وعــدم االخـتـفـاء والـعـيش حتت ضــغط الـتـوتـر وا
الـطبـيعـة لها من الـسحـر ما يـجعل الـفرد يـفكـر جيـدا فى االستـمتـاع بها
وأن الـتــواصل مع اجملـتــمع بـالــصـورة الـصــحـيــحـة يـتــطـلب مـن الـشـخص
الــتـصــمـيم عــلى حتــديـد هــدفه... لـهــذا رفـضت «رونــيـا» مــبـدأ الــتـوريث
بــامـتـهــان الـصـنــعـة ألنــهـا وجـدت فى الــعـالم اخلــارجى «خـارج الـقــلـعـة /
الـوكر» مـا يـحقق لـهـا االستـقـرار والهـدوء وأن الـتعـاون مع الـبشـر الذين
هم فى نــظــر جــمـــاعــتــهــا أعــداء يــجب جتــريــدهم من مــتــعــهم احلــســيــة
ادية هـذا اجملتمع هو الـتجمع اإلنسـانى األكبر الذى يـعطى الفرصة وا

للمجتهد... وانتصر احلب واخلير فى النهاية.
ــمــســرح مـن الــروايــة األصــيــلــة «رونــيــا ابــنــة هــذا هــو مــلــخـص الــعــمل ا
الـــلــصـــوص» والـــذى يــتـــشـــابه من نـــاحـــيـــة تــنـــاحـــر عـــائالت احملـــبــ مع
ـشـهـورة «رومـيـو وجـولـيت» إال أنـهـا تـخـتـلف فى مـسـرحـيـة «شـكـسـبـيـر» ا

نهايتها.
وبرغم بساطة الفكـرة إال أن احتواءها على اخليال اخملتلط بالواقع فى
صمم غـابة مليئة بكل أنواع احلـيوانات األليفة والضخـمة أيضا يجعل ا
ــعـادلـة الــتـشـكـيــلـيـة عـلى واخملـرج يــبـذالن جـهــداًً وفـكـراً لـتــحـقـيق هـذه ا
ـسـاحـة هـذا بـاإلضـافـة إلى تـقـنـيـة تـنـفـيـذ مـشـاهد اخلـشـبـة احملـدودة ا
ــســرحــيــة تــزيــدهـا تــعــاقب الــفــصــول األربــعــة والــتى يــدور فــيــهــا زمـن ا
ا اسـتدعى من اخملـرجـة التـفكـير صـعوبـة. أيضـا تـعدد األمـكنـة هـذا 
البس «مــاريــا لــويـزا اجلــيــد وتــكـوين فــريق عــمل مــبــدع من مــصــمـمــة ا
البس أيـضـاً ومــصـمـمـة الـعـرائس لـيـشـ تــال» والـتى قـامت بـتـصــمـيم ا
والـدمى كاترين شـيللر ثـم األقنعة فـكانت من نصـيب «أورليكـا سبرجنر»
تأمل لـهذا الفريق يجـد أن معظمه من الـنساء الذين أثـبتوا جدراتهم وا
فى عالم الرجال. فجاء الـعرض درساً فى اإلخراج كما كان أيضاً درساً

فى التقنية.

ـنظـر فى البـداية عـبارة عن أطالل فى مـسرح إلـيزابـيثى اخلـشبـة كان ا

 ميالد غريب وطقس
احتفالى خيالى مثير

اخليال وتداخله مع الواقع

 تقنية حركة اخلشبة الدائرية
حافظت على  اتزان الديكور

) ومقـفلة ال تـفصح عما قلعـة عاليـة األسوار. (حوالى سـتة أمتـار تقريـباً
بـداخلهـا من شىء وأمام هذه الـقلعـة كانت تعـيش جماعـة «ماتيز» األب
واجلــد الــعــجــوز والـزوجــة وبــاقى أفــراد الــعــصــابـة فـى حـوارات حــاولت
اخملرجـة أن تـضـفرهـا بـاألحداث مع مـغـامـرات العـصـابـة بحـيث كـسرت
ـسرح أيضـا صنعت فـتحة حـدة السرد الـروائى الوصفى وفى مـقدمة ا
فى أرضــيـة اخلــشــبــة وهى عــلى هــيــئــة بــئــر تــظــهــر مــنه نــيــران لـهــا من
احلـقيقة شكلها ولكنهـا «كيميائية» يستدفـئون بها وعلى لظاها يتم طهو
طـعـامـهم وحـولـهـا يـتم االلـتـفـاف واحلـوار.. ولـكن هـذا الـبـئـر يتـحـول إلى

مـعـلــنـاً عن تـعـقــبه البن آدم ومـحـاولـة
إغـوائه من أجـل أن يـحـجـز له مـكـانـاً

بجواره فى اجلحيم.
ونحن نـتـساءل عن مـدى أهـميـة تـقد
هذا النص? هل هو جملرد جذب انتباه

اجلمهور? سؤال متروك للمخرج.
ورغم أن العـرض كـان مـهـدداً بـاإللـغاء
واتــخــذ اخملــرج قــراره بــإلــغــاء الــعــرض
ـــهـــرجـــان بــــيـــوم واحـــد ثم قـــبـل بـــدء ا
تراجع عنه إال أن العرض خرج بشكل
ــا كــنـا جـيــد ولــوال ظـروف اإللــغــاء لـر
قـد شـاهـدنـا عـرضـاً أفـضل بـكـثـيـر من

الذى رأيناه.
والـــعـــرض يـــنـــتـــقل بـــنـــا بــ أكـــثـــر من
مـكان فـفى الـبدايـة نحن فى األرض
ــــلــــكــــة اجلــــمـــال... ثـم نــــنــــتـــقـل إلى 
ـسـرح مقـسم والـديـكـور شـبه ثـابت فـا
إلى مـــســــتـــويــــ األول به مـــجــــمـــوعـــة
بـــرتــكـــابالت واســـتـــخــدمـه اخملــرج فى
ـــــشــــــاهـــــد الــــــتى كــــــانت حتــــــدث فى ا
ـلـكة األرض وعنـدمـا انتـقل بـنا إلى 
اجلــمـــال قــام بــتـــغــطــيـــتــهــا لـــتــعــطـــيــنــا
ــكــان من إحــســاســاً نــوعــيــاً بــتــغــيــيـر ا
البس الـــبـــيـــضـــاء لـــلـــمـالئـــكــة خـالل ا
وجـودة فى اخللفـية وعلى والـستائـر ا
ـسـرح وتـضـافــر الـديـكـور مع جـانـبـى ا
البس هو ما يـخلق حالـة اإلحساس ا
ـــكـــان وهـــنـــاك مـــســـتـــوى ثـــانٍ هـــو بـــا
ــســتــوى الــســابق مــســتــوى أعــلـى من ا
ـسـرح وكان ويوجـد فى عـمق خـشبـة ا
ــلــكـ مــخــصــصــاً لــصــعــود وهــبــوط ا
وسيقى دونييـر وكورنيديس وجـاءت ا
فى الـبـدايـة مـتـوتـرة وعـنـيـفـة لـلـتـعـبـيـر
عن الـــــصـــــراع الـــــداخـــــلـى بـــــ نــــوازع
اخلــيـــر ونـــوازع الــشـــر فى شـــخــصـــيــة
ـسـرحـيـة وتـكـررت إبـلــيس فى بـدايـة ا
ـوسـيقـى بتـنـويعـات مـختـلـفة مع هذه ا
تــكـــرار الــصـــراع الــداخـــلى بــالـــنــســـبــة
ــلــكــة إلبــلــيس وعــنــد االنــتــقــال إلى 
وسيقى لتصبح أكثر اجلمال تغيرت ا
هـــدوءاً ورقـــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عن الـــســـمــو
لكة وجودين فى  والسالم واحلب ا
اجلـــمــال مع الـــتــســبـــيح واحلــمـــد لــله.
ـــا يــخــدم واإلضــاءة  اســـتــغاللـــهــا 
رؤيـة اخملـرج فى الـتـركـيـز عـلى إبـليس
خــاصـــة مع اإلضـــاءة الــســـفـــلــيـــة الــتى
كـــانت مـــوجـــودة فى مـــقـــدمـــة خـــشـــبــة
ـــــســــرح والـــــتى كـــــانت تـــــكـــــسب وجه ا
إبـلـيـس لـونـاً أحـمـر يــظـهـره فى صـورة
شــــيـــطــــان حــــقـــيــــقى. ومـالبس «هــــبـــة
طـــــنــــــطـــــاوى» عـــــبـــــرت عـن طـــــبـــــيـــــعـــــة
ـالئـــكــة الـــشـــخـــصـــيـــات واحلــدث فـــا
يــرتـــدون مـالبس بـــيـــضــاء وإبـــلـــيس 2
الــــذى يــــجـــــســــد اجلــــانـب اخلــــيــــر فى
شخصـية إبليس يرتدى «بادى» أبيض
مثلـهم والشياط وإبليس 1 يرتدون
ـــمــكن أن مـالبس ســوداء (وكـــان من ا
تـــوضـع أجـــنـــحــــة لـــلـــمالئــــكـــة وقـــرونـــاً
لـــــلـــــشـــــيـــــاطـــــ لـــــتـــــكـــــتـــــمل الـــــصـــــورة

التقليدية).
صرى وفى دور إبليس 2 تألق حـكيم ا
ـعـبــر ورشـاقـته بـأدائه الــقـوى ووجـهـه ا
وخـــــفـــــة حــــركـــــتـه وهـــــو مع زمـالئه فى
الـعرض: سـامح الهـادى ومـحمـود إمام
وباقى أفـراد العرض الذين جنحوا فى
ـــــتـع ورائع وجــــــديـــــر تـــــقــــــد عـــــمـل 

باالحترام.

صورة مغايرة إلبليس

ينبوع مياه يشربون مـنه ويلهون فيه وتكمن التقنية سحب وعاء النيران
ـيـكـانـيـكيـة فى ـيـاه ودفعـه إلى أعال عن طـريق الـروافع ا ثم وضع بـئـر ا
ـياه درجـة دقة عـالـية ومـحـسوبـة ومتـوافـقة مع احلـافـة فمـشـهد يـنـبوع ا
وحـشة واخليـاليـة فاسـتطاعت يظـهر عنـدما تـسيـر «رونيا» فى الـغابـة ا
«سـوزانا الينتـروف» إدخال جمال الـطبيـعة وخلفـها أطالل قلعـة «ماتيز»
وذلـك بـأن عـكـست رسم أشـجـار الـغـابــة بـفـروعـهـا الـعـالـيـة عـلى جـدران
الـقـلق بـألوان مـتـوافـقـة وبحـيث تـعـطى اإلحـسـاس بـكثـافـتـهـا ومع تـعاقب
ــنـاظــر مع نــسـيج احلــكى الـروائـى بـحــرفـيـة ــنـاظــر وظـفت اخملــرجـة ا ا
ــواقف إلى أن جـاءت حلـظــة إعالن الـطــبـيـعـة شـديــدة عـنـدمــا حتـتـدم ا
ـشهـد الـذى  بتـقـنيـة عالـيـة فى اسـتخـدام أضواء مولـد «رونـيا» هـذا ا
الــبــرق اخلــاطــفــة مع أصــوات الــرعــد عــلى جــدران الــقــلــعــة احلــصــيــنـة
وتـسببت شرارته فى شـرح وفصل القلعـة إلى نصف حدث ذلك وسط
ـنـاظــر. وانـقـسـمت األرضـيـة بـالـتـالى إلى دهــشـة اجلـمـهـور من تـعـاقب ا
قـسمـ فصـلت بـينـهمـا هوة سـحـيقـة.. فخـشبـة مسـرح الـرنيـسانس لـها
ـنــقــســمـة إلى قــرص دائــرى سـطــحى وضــعت عــلــيه أرضــيـة الــقــلــعــة وا
قـسـم مـع أجـزاء من جـدران الـقـلـعـة ولـتـكـملـة اجلـدران األخـرى صـنع
«شــنـبـر» دائـرى تــنـزلق عـلــيه جـدران الـقــلـعـة األخـرى فى حــركـة دائـريـة
عــكـسـيـة و ذلك فى سالسـة شـديـدة لـتــظـهـر مـا بـداخل الـقـلـعـة حـيث
ــشـاهـد نــشـاهـد الــعـائــلـتــ فى مـكــانـ مــتـقــابـلــ وتـأخــذ اخملـرجــة بـا
الـغــنـائـيــة الـراقــصـة الــتى تـلــخص وجـهــة نـظــر الـطــائـفــة جتـاه األخـرى
والذى يـصل إلى حـد االشـتبـاك أحـيـاناً وهـو مـا يذكـرنـا بـاستـعـراضات
«قــصـة احلى الـشــرقى» هـذا الـتــنـاحـر واالحـتــكـاك  بـحـرفــيـة شـديـدة
ـمــثـلـ بـقـدرات جــسـديـة وغـنـائـيــة فـضالً عن أن بـطـلـة نـظــراً لـتـمـتع ا

العرض أصالً راقصة.
وأعـود ثـانيـاً إلى تـقـنيـة حـركة اخلـشـبـة الدائـريـة واحملـافظـة عـلى اتزان
تـحركة بـاإلضافة إلى أوزان الـديكور بل وحتـمل ثقـله الظاهـر وأوزانه ا
.. فعند مـولد «رونيـا» تلف جدران الـقلعـة فى حركة دوران على ـمثلـ ا
ـزيـد من الـيـمـ بـيـنـمـا تـلف األجـزاء األخـرى فى دوران إلى الـيـسـار. و
الــتـوضــيح يـكــون دفع األجــزاء اخلـارجــيـة واحملــمـلــة عـلى شــريط تـركب
عـلـيه األجـزاء اخلـارجـيـة لـتـنـزلق فى تـوقـيت مـنـضـبط دون أى خـطورة
قص عـلى شكل «7» بـحيث وزع أما انـقـسام األرضـية  عـلى طريـقـة ا
ساعدة اإلضاءة يعطى اإلحساس الثقل على الناحت وصنعت شقاً و
تانة بـعمق الهـوة. ففى أحد األجـزاء توجد صـخرة جرانـيتية وهـى من ا
ـمـثـلـ عـلـيـهـا بـيـنــمـا تـنـبت شـجـرة من بـ شـقـوق بـأن تـتـحـمل تـسـلـق ا
اجلـرانـيت. ولـكن عـنـدما تـسـتـديـر هـذه الـصخـرة يـظـهـر لـنـا كـهف. هذا

الكهف يستطيع العب عرائس أن تلعب دوره دون أن يظهر.
ـغارة فتـعيش فيـها أسرة خـياليـة من احليوانـات تعيـش عيشة أما هذه ا
ــيـزهــا مالبــسـهــا وأقـنــعــتـهــا الـتى تــتــحـرك بــسالسـة الـبــشـر وأهـم مـا 
اسـتـرعت هـذه األسـرة انـتـبـاه «رونـيـا» واكـتـشـفت قـيـمـة احلـيـاة األسـرية
الـهـادئـة ومـتـعتـهـا.. قـابـلت «رونـيـا» كـثـيـراً من احلـيـوانـات مـنـهـا العـمالق
الطـائر الذى يـقتـرب شكله من «الـعنـقاء» جـاء تنفـيذه مـتقنـاً ومقـنعاً من
أجـــنــحـــة الــريـش قــنـــاع الـــرأس ومــخـــالب األرجل وحـــركـــته الــتـى تــوحى
مـتزج بـاخليـال... أما تـقنـية اإلضـاءة فجـاءت قمـة إبداعـها بـالواقـعيـة ا
فى الـتعبـير عن فـصول السـنة األربعـة حيث ألقـيت ظالل أوراق أشجار
الـربـيع إلى تـسـاقط رذاذ الـثـلج فى الـشـتـاء إلى تـسـاقط أوراق اخلـريف
ثم حـرارة الـصـيف وأثـر كـل فـصل عـلى حـرارة احلـوار وحــركـة الـتـمـثـيل
ـرات النادرة شاهـدين أطفـاالً وكبارا ومن ا شاهـد أخذت بـلب ا هـذه ا
ــشــهــد مــعـــلــنــاً عن إعـــجــابه بــالـــتــقــنــيــة واألداء أن يــقــاطع الـــتــصــفــيـق ا
ـســرحى من عـلى الـتــمـثــيـلى.. واســتـفــادت اخملـرجــة من كـامـل الـفــراغ ا
األرض إلى الـقـفـز إلى تـسـلـق األسـوار إلى شـرارات الـبـرق الـقـادمـة من
الـسـمـاء. هـذه الـلـوحـات الـتى خـلـفت أبـعاداً حـكـائـيـة وزمـانـيـة كـثـيرة فى

سرح. هذا احليز احملدود... إنه سحر ا

تـعـد الكـاتـبـة الـسـويـدية «أسـتـريـد لـيـندجـرن» من أهم كـاتـبـات روايـات األطـفال.
ى واسع االنتشار. فأعمالها لها صدى عا

فهى ابـنة لـقسـيس ولدت فى 1907 فى إحدى قـرى الـسويـد ودرست فى مدارس
قرينها إلى أن رحـلت من قريتهـا «فيجربى» وكان اجـتهادها فى الدراسـة وإتقانها
انيـة وذلك بجانب اللغـة السويدية قد للغات مثل اإلجنـليزية والفرنـسية واأل
أهلـهـا ألن تـقـبل طـلب أحـد رؤسـاء حتـرير إحـدى اجلـرائـد احملـلـيـة فى أن تـعمل
معه األمر الذى حفـزها إلى تعلم مهـنة الصحافـة باإلضافة إلى مهـنة تصحيح
اللغة وتـصويبها يبلغ مـا حول من رواياتها إلى أفالم فى الفترة 1947 - 2007
حـوالى سـبـع عـنـوانـا وفى عام 1941 حـصلـت علـى جائـزة الـدولـة الـسـويـدية

لآلداب.
ـانيـا وحـدها الـتى حتـمل اسمـهـا حوالى 90 مـدرسة ـدارس فى أ كـمـا بلـغ عدد ا
دافـعـة عن حـقوق تـقـديـراً لدورهـا فى حـقـوق اإلنسـان ولـشـهرتـهـا الكـبـيـرة فى ا

األطفال ومناهضة سوء معاملتهم.
ـانـيـة وكـان عـنـوان الـكـلـمـة الـتى ألـقـيت فى عـام 1968 نـالت جـائـزة الـسـالم األ

مناسبة تسلم اجلائزة «ال عودة للتعذيب».
توفـيت أستـريد لـبندجـرن فى مارس 2002 بـعد حـياة حـافلـة بالـنجـاح واحتفل
ـئــويـة مـيالدهـا بـإخـراج روايــتـهـا واسـعـة الـشــهـرة «رونـيـا ابـنـة مــسـرح الـشـبـاب 

اللصوص».
ماذا فعلت اخملرجة وفريقها الفنى?

ؤلفة ا
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تلق سرح أن يحافظ على مكانته كوسط للتفاهم الفنى اجملازى ب الصناع وا > إذا ما أراد ا
ـشـاهـد موضـوعـاته وطـريـقتـه فى كشف فـيـجب عـلـيه - ولـو عنـوة - أن يـغـرس فى فـكـر وشعـور ا

وذجه لكيان آخر. الواقع ومحاوالته لتدمير الوعى الفاسد وكذلك أ

ى والعربى. سرح العا > جروب «اسكندراما» على موقع الفيس بوك أنشأ مؤخرا مكتبة خاصة تضم عدداً من نصوص ا
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 طارق - جندى فى الثالث من عمره
 سمير - شاب فى العشرين من عمره

مقدام - (صرير) رجل فى الثالث من عمره
حبيبة -  امرأة لعوب

منار -  فتاة فى العشرين من عمرها
 ناطق-  رجل أبكم
 عبد الله-  شيخ

حمرين - شاب مخبول

ΩÓ¶dG √OGR ôaÉ°ùe 
الشخصيات

وال حتى أسمع صوته.
حبيبة :

إذن كيف  هذا الزواج .
منار :

بالتليفون. 
حبيبة :

. أنت تكذب
منار :

إنها احلقيقة (تضحكان).. وأنت حدثينى عن نفسك.
حبيبة :

نعم.
منار :

هل أنت سعيدة?
حبيبة :

السعادة .. يخيل إلى أنها وهم نحن نصنعه ثم نقنع أنفسنا به.
(إظالم عليهما وإضاءة على مقدام وطارق)

مقدام :
أنت متطوع أم مكلف?

طارق :
االثنان معاً .

مقدام :
كيف ذلك يا أخى.. أنا ال أفهم.

طارق :
ح تـلـتـصق هذه بـجـسـدك لفـتـرة طـويلـة وتـعـبرك الـسـنـ وأيامك
بـعـدد أيام اإلجـازات الـتى تـقضـيـهـا عنـد أهـلك.. تـكون األمـور كـلـها

عندك سيان ألن اخلاكى عندها سيصبح جلدك احلقيقى.
(صـوت زغـاريد وتـهـاليل تـدخل عروس ومـعـها مـجمـوعـة يرقـصون

ويغنون  يشاركهم سمير الرقص)
سمير :

إلى أين تأخذون العروس?
رجل :

إلى عش الزوجية.
سمير :

وأين هو هذا العش?
رجل :

فى القرية اجملاورة .. احملطة القادمة .
(يخرجون)

مقدام :
ما هذا التخلف.. عروس تزف فى قطار.

منار :
أرأيت العروس? كم هى جميلة رغم بساطة ثيابها .

(صوت بكاء ونواح)
سمير :

ما هذا .. بكاء ونواح?!
حبيبة :

اللهم سترك وعفوك.
طارق :

(وهو نائم) إنها جنازة.
(تدخل مجموعة حتمل نعشا)

الناس :
الله أكبر .. الله أكبر .. ال إله إال الله محمد رسول الله .

سمير :
رحوم? من ا

أصوات :
إنه جدنا.. إنه جدنا.

عبد الله :
اطلبوا له الرحمة .

(يخرجون)
مقدام :

ما هذا القطار الغريب.. أى نحس جاء بى إليه?!.
طارق :

وت والفرح أراها فى غدوى ورواحى.  سنوات طويلة.. ولعبة ا
(يدخل حمرين وبيده مسدس)

حمرين :
سئول عن أمن القطار هل مر بكم أحد? انتبهوا يا إخوان أنا ا

سمير :
ر كثيرون.. من تقصد يا سيدى?!

حمرين :
مجرم خطير.. قاتل محترف.

طارق :
صف لنا شكله يا رجل األمن.

منار :
غريب .. ومنذ متى وهو هكذا ?!

طارق :
منذ أن تركه أبوه بالتبنى واختفى.
(يصفر القطار... يهد من سيره)

سمير :
محطة جديدة.

طارق :
منتصف الطريق.

حبيبة :
(تنظر فى ساعتها) منتصف الليل (تتألم) آه ..

منار :
ا النوم يخفف عنك هذا األلم . نامى .. ر

ـرور تنـظر (يـصـفر الـقـطار ويـبـدأ التـحـرك ينـقـطع الركـاب عن ا
حبيبة من النافذة)

منار :
هل ترين شيئاً?!

حبيبة :
كال الظالم دامس وال أرى شيئاً.

سمير :
(يتثاءب) حان وقت النوم تصبح على خير يا عم عبد الله.

(يبدأ اآلخرون بالنوم تدريجياً).

إظالم تدريجى
يتبع 

حمرين :
شكله شكل أى مجرم حقير وخسيس هل فهمت?! .. كفاك أسئلة.

طارق :
ـوجودين فى لكـن هنـاك من رآه وعرفـه .. ويعـتقـد أنه يـشبه أحـد ا

هذه العربة.
حمرين :

(بفرح) .. حقاً .. ومن هو ?
طارق :

إنه أنت أيها القاتل احملترف .. أليس كذلك?!
(يسير حمرين بزهو وفخر أمام اآلخرين ثم يخرج)

حبيبة :
ما هذه النكتة?!

مقدام :
ما هذه السخافة?!

سمير :
يا له من ظريف!

طارق :
لـو عـشــتم لـيـالى هــذا الـقـطـار كــمـا عـشــتـهـا لــعـرفـتـمــوه إنه حـمـرين

مجنون القطارات.
سمير :

مجنون القطارات..?
طارق :

إنه يــسـكن فى هــذا الـقـطــار.. مـنــذ والدته..... يـقـال إن قــدمـيه لم
تطآ األرض أبدا.

سمير :
وهل ولد هكذا يا أخ طارق? 

طارق :
ثل دور اجملنون . أتعنى جنونه .. كال إنه ليس مجنوناً بل 

18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

سرحي جريدة كل ا

14 من يناير   2008 العدد 27

ركز محمود مختار الثقافى تبدأ أعمالها بداية فبراير القادم. رسى  > «فن البرفورمانس» ورشة عمل خاصة يشرف عليها الفنان شريف ا

الخ»  الصيادون  للفنان «كمال ا

فى القرية  «نحيما سعد أيوب »

الكاتب العراقى
حس رحيم

تأليف
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ـشترك ـشتـرك والتـعايش ا سرح هـو هذا الـتعـايش.. هذا الـعمل ا > إن أجـمل ما فـى ا
هـو بـالـفـعل هذا االتـصـال فـهذا الـتالقى بـ الـكـثيـرين هـو الـذى يـكشف عن إنـسـانـية
ـسرح العـميقـة فها هم منـتجو ومـستهلـكو الفن يـلتقـون معاً على الـطبيـعة فى مكان ا

سرح هو احلياة. ما فى الهواء الطلق أو حتت السقف. إن ا 16
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

ـسـرح وفقـاً لـوجـهة > إن إلـغـاء الـريـبرتـوار لـهـو نتـيـجـة حـتمـيـة لـكل الـقرارات الـتى جتـعل من ا
سرحى منتجاً تسويقياً حتشد الـنظر اخلالصة لالقتصاد احلر مصدراً للربح إذ صار العرض ا

شاهدين استساغته. ثلى التى تمهد بأقصى درجة لكثير من ا له وسائل الدعاية ا

سرحى «الهرم مقلوب». > من تأليف عصام أبو سيف يقوم اخملرج رفعت عبد العليم حالياً بإجراء بروفات العرض ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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> اخملرج أحمد راسم يستعد حالياً لتقد مسرحية «وداعا هاملت» نتاج ورشة عمل بقصر التذوق باإلسكندرية.
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حبيبة :
ماذا يقرأ ?

منار :
كتباً ضخمة وعناوينها معقدة .. ال أدرى كيف يفهمها !!!

حبيبة :
ال شك بأنه مثقف جداً .. أخبرينى ما وجهتك .

منار :
دينة الكبيرة... ألتحق بزوجى. ا

حبيبة:
(بـاستغراب) زوجك .. وكيف ال يأتى هـو ألخذك ويبـدو عليك أنك

متزوجة حديثاً?!
منار :

أنا لم أر زوجى بعد.
حبيبة :

ماذا ?
(إظالم عليهما)

(إضاءة على سمير وعبد الله)
سمير :

هـكذا تـكـون الشـجـاعة.. أرأيت تـكـلم معه بـهـدوء لكـن بحـزم وقوة..
يـعجـبنى الـرجل هكـذا.. مرة كـنت أسير مـع ابن خالتـى وهو ضابط
فى اجلــيش ويــكــبــرنى بــثالثــة أعــوام.. وجــسـمـه نــحـيـل لـكــنه مــلىء
بـاأللــيـاف الــعـضـلــيـة الــقـاســيـة .. والـغــريب فى األمـر (يـسـتـمـر فى
احلـديث ويـحرك يـديه وعـبد الـله ينـظـر إليه ويـهز رأسـه مبـتسـماً

كمن يجامله).
سمير :

وهــربــوا مــنه.. أرأيت هــكــذا الــشــجــاعـة.. (صـمت) لم ال جتــيـب يـا
عم.. أال يــعـجـبـك الـكالم.. نـحن فـى قـطـار والــطـريق طــويل والـلـيل
أطـول وال ينـتـهى بالـصـمت والنـوم. وجـدتى رحمـهـا الله كـانت تـقول
أجمل األحاديث.. هى أحاديث آخـر الليل والناس نيام أليس كذلك

يا عم? 
عبد الله :

عبد الله.. اسمى هو عبد الله.
سمير :

قل لى يا عم عبد الله.. ما رأيك بهذا اجلندى الشهم.
عبد الله :

إنه اخلاكى.
سمير :

يا له من كالم.. اخلاكى.. تقصد ثيابه?
عبد الله :

نعم.. هذا اللون له قوة السحر فيمن يرتديه.
سمير :

أتعـنى لو خلعه سـيغدو جبانـا.. إذن لم ال يرتدى اجلبـناء هذا اللون
ويخلص العالم من اجلبناء ومشاكلهم?!..

عبد الله :
عالم بال جبناء تفقد فيه الشجاعة مغزى وجودها .

سمير :
كـيـف يـا عم اشــرح لى هــذا األمـر (عــبـد الـله ال يـجـيب) أال تـقـول
شــيــئــاً.. أال تــتــكــلـم .. ال شك أنك قــد مــلـــلت احلــديث.. بــعــد هــذا

العمر الطويل .
(يدخل بائع أقمشة)

البائع :
.. أقمـشة.. أقمشة منـوعة.. صوفية قـطنية حريـر كتان موسل
لــكل األذواق.. انــظــر هــذا الــقــمــاش ســيــدى .. يــلــيق بك ويــجــعــلك

جهبذاً.
مقدام :

ا حاجة إلى قماشك.. هيا انصرف عنى. أنا جهبذ دو
البائع :

وأنت يـا ســيــدتى.. انــظـرى هــذه الــقـطــعــة إنـهــا تــلـيق بـك.. وكـأنــهـا
تبحث عنك.. معلوم .. فاجلمال يبحث عن قرينه.

(تأخذ حبيبة القماش منه).
حبيبة :

بكم?
البائع :

مسدى عليها بأصابعك . كم هو ناعم ملمسها.
حبيبة :

لقد أعجبتنى.. ألننى أحب هذا اللون.. بكم? 
البائع :

اعتبريه هدية منى (يقولها مجاملة)
حبيبة :

حقاً (تضع قطعة القماش فى حقيبتها) يا لك من لطيف.

مقدام :
ا أهدرت شجاعتى فى غير محلها. لو كنت مكانك 

طارق :
ال أفهمك. 

مقدام :
ــشــاعـر وضــبـط االنـفــعــال مـن صـفــات الــرجل الــعــقل والــتــحــكم بــا

الناجح.
طارق :

يا سيد.
مقدام :

مقدام عبد العال .. رجل أعمال. 
(يخرج كارتاً من جيبه ويعطيه لطارق)

طارق:
ا يا سـيـد عبـد الـعـال.. هذه األمـور ال عالقـة لهـا .. إنـهـا شهـامـة 

ذكرت. 
مقدام :

ماذا .. انتظر حلظة (يخرج دفتراً من جيبه سأدون ذلك "يكتب")
طارق :

أال تعرف الشهامة.
مقدام :

ومـن ال يـعــرفـهـا.. لــكن لم أر فى حــيـاتـى تـطـبــيـقــاً لـهــا عـلى األرض
(يبتسم)
طارق :

أمـا أنا فـحيـاتى عبـارة عن سلـسلـة طويـلة من شـهامـات.. لكـن يبدو
أنك قـــد قـــاســـيت فى حـــيـــاتك وتـــعـــرضت خلـــيــبـــات كـــثـــيــرة لـــذلك

فاإلحباط عندك فى درجته القصوى.
مقدام :

كال يا أخى.. أنا رجل يعرف أين يضع خطواته وكما قلت لك..
(إظالم عليهما وإضاءة على حبيبة ومنار)

حبيبة :
(تؤشر على ناطق) هل هو هكذا دائماً ?

منار :
فى طـفـولـته تـعرض لـصـدمـة نـفـسـيـة وانـقـطع نـطـقه .. لـكنـه يسـمع

جيداً وذكى ويقرأ كثيراً.

طارق :
دعه يا أخى .. تعال خذ ثمنها من عندى.

البائع:
كال.. أريد الزجاجة ولن أبيع .

سمير :
دعه يا أخى أال ترى أنه غير ناطق (بسخرية)

منار :
كال اسمه ناطق

سمير :
واسمه ناطق أيضاً .. يا للمسك .

حبيبة :
دعه يا ولد وهاك ثمنه (تمد يدها بالنقود)

البائع :
كال.. ولن أقبل بتدخل أحد.

ـسك بــيـاقـة الـبــائع فـيـرجتف هـذا (يــنـهض اجلـنــدى إلـيه .. و
 ( خوفاً
طارق :

اذا ? ستعطيه إياها أتعرف 
البائع :

اذا ? (بخوف) ل.. ل.. 
طارق :

ألنك شاب طيب وحتب مساعدة اآلخرين.. أنت ماذا?
البائع :

(بــــخـــوف) ال .. ال .. نـــــعـم .. أنـــــا رجـل طـــــيـب وأحب مــــــســـــاعـــــدة
اآلخرين.

(ينسحب بسرعة)
منار :

شكرا لك يا أخى.
طارق :

ال داعى للشكر .
(ينهض سمير ويعطيه سيجارة)

سمير :
خذ دخن علها تنجلى.

ابتعد أيها األحمق.
الشحاذ :

. (يتجه إلى سمير) لله يا محسن
سمير :

أنت شحاذ ذكى .. هل ستبقى معنا.
الشحاذ :

ـديـنـة فـعـنـدى مـعـامـلـة إرث . طـبـعـاً.. ألنـنى مـسـافـر مـثــلـكم إلى ا
ا أن الطريق طويل قلت لنفسى لم ال أعمل على األقل لتوفير و

ثمن التذكرة .
(يعطيه سمير مبلغاً)

سمير :
خذ أيها احملترف.

الشحاذ :
شكراً يا سيدى .. رافقتكم السالمة يا سادة .

(يخرج)
سمير :

عش رجباً تر عجباً .
(إظالم)

شهد الثانى ا
شهد السابق) (ا

منار :
(حتــدث حـبـيـبـة) مــات أبى.. ثم تـزوجـت أمى بـشــاب أصـغــر مـنــهـا
ارس طـقوسـه اليـوميـة علىّ بـعـشر سـنوات.. وبـدأ فصـل اجلحـيم 

وعلى أخى ناطق .
حبيبة :

هكذا هو زوج األم.
منار :

كال فزوج أمى كان شاباً لطيفاً تزوجها طمعاً فى مالها .
حبيبة :

أتقصدين..!!!
منار :

نعم.. إنها.. أمى التى قتلتها الغيرة منى. 
حبيبة :

أتعن ماتت?!
منار :

ـا أنـا أحـبـهـا... وهـكـذا حـتى ـعـنى وإ كال.. كال.. ال أقـصـد هــذا ا
نقذ. ووجدوا لى عريساً.. وافقت على الفور. جاء ا

حبيبة :

(يفاجأ البائع)
سمير :

(يضحك) مبروك يا مغفل.
البائع :

سيدتى ثمنه خمسون ديناراً .
حبيبة :

(ببرود) لكنك أهديتنى إياه أليس كذلك يا إخوان?.
مقدام :

صحيح.. أنت قلت هذا.. ال تنكر.
البائع :

خمسون ديناراً.
حبيبة :

اذهب من هنا.
(يـهجم الـبائع ويحـاول أخذ قـطعة الـقماش بـقوة. فـتمنـعه ويقوم
نــاطق األبـكم بــدفـعه فـيــقع الـبـائع ويــنـهض خـارجــاً وهـو يـبـكى .

يناديه عبد الله) 
عبد الله :

تعال (يعطيه النقود) 
(يخرج البائع)

حبيبة :
أشكرك يا عم .

عبد الله :
ال حاجة للشكر .. فلم يكن لك .. بل له .

(يصفر القطار ويهد من سيره ثم يقف)
مقدام :

أين وصلنا?
طارق :

إنها أول محطة.. وستعقبها محطات أخر.
سمير :

الليل طويل
رون ويعـودون ثم يصفر القطـار ويبدأ بالتحرك (يـصعد أناس و

يدخل شحاذ شكله غريب)
الشحاذ :

ال مال الله والسخى حبيب الله.  لله يا محسن .. ا
(ينفجر سمير ضاحكاً)

مقدام :
ما هذه السخافة?! حتى هنا يالحقنا الشحاذون .

(تعطيه منار قطعة نقود وتفعل ذلك حبيبة)
الشحاذ :

شـكـراً لكن يـا بـناتى.. (يـتوجه بـالكالم إلـى مقدام) منـذ ثالثـة أيام
معدتى لم يدخلها طعام.

مقدام :

/////////////////

السبوع للفنان « عبداحلميد فهمى صالح»

شهد األول ا
سافـرين ومن الداخل مجـموعة ركـاب جالس وهم (قـطار لنـقل ا
سـمـيـر وحـبـيـبـة وطـارق ومـنـار ونـاطق وعـبـدالـله مـسـافـرون يـأتون

ويذهبون) 
(يصفر القطار)

(سمير يلوح بالوداع)
سمير :

 مع السالمة .. مع السالمة
(منار تؤشر بيدها وهى تبكى 

اجلــنـدى طـارق يــلف رأسه (بـاخلــاولى) اسـتــعـداداً لـلــنـوم مـقـدام
يـؤشـر بيـده بطـريقـة استـعراضـية يـبدأ الـقطـار بالـتحـرك سمـير
يـجلس مع عـبد الـله منار وشـقيـقهـا مع حبيـبة مـقدام مع طارق

اجلندى).
سمير :

(بفرح) أخيراً.. مرحبـاً باحلرية.. ال شىء أجـمل من الرحيل فجأة
وتــرك كل شىء وراءك وكــأن اآلخـر ال يــعـنــيك. أتـعــرف يـا عم مــنـذ
عام وأنا أخطط لهـذه اللحظة.. وها قـد حتققت.. أتصدق ذلك يا

شيخى?!
شروبات الغازية) (يدخل بائع ا

البائع :
بارد .. بارد

(األبكم ناطق يلكز شقيقته منار)
منار:

حاضر.. حاضر.. أعطنى واحدة.
(تخرج نقوداً من جيبها ويعطيها الزجاجة وتعطيه لشقيقها)

البائع :
(يرجع ورقه العملة) ليس عندى صرافة.

منار :
وأنا ال أملك غيرها (تأخذها)

البائع :
(يأخذ الزجاجة من يد ناطق) هات.

(يبدأ ناطق بالصراخ)

 مصارع الثيران  للفنان «أدهم وانلى»
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ـشترك ـشتـرك والتـعايش ا سرح هـو هذا الـتعـايش.. هذا الـعمل ا > إن أجـمل ما فـى ا
هـو بـالـفـعل هذا االتـصـال فـهذا الـتالقى بـ الـكـثيـرين هـو الـذى يـكشف عن إنـسـانـية
ـسرح العـميقـة فها هم منـتجو ومـستهلـكو الفن يـلتقـون معاً على الـطبيـعة فى مكان ا

سرح هو احلياة. ما فى الهواء الطلق أو حتت السقف. إن ا 16
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ـسـرح وفقـاً لـوجـهة > إن إلـغـاء الـريـبرتـوار لـهـو نتـيـجـة حـتمـيـة لـكل الـقرارات الـتى جتـعل من ا
سرحى منتجاً تسويقياً حتشد الـنظر اخلالصة لالقتصاد احلر مصدراً للربح إذ صار العرض ا

شاهدين استساغته. ثلى التى تمهد بأقصى درجة لكثير من ا له وسائل الدعاية ا

سرحى «الهرم مقلوب». > من تأليف عصام أبو سيف يقوم اخملرج رفعت عبد العليم حالياً بإجراء بروفات العرض ا

سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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حبيبة :
ماذا يقرأ ?

منار :
كتباً ضخمة وعناوينها معقدة .. ال أدرى كيف يفهمها !!!

حبيبة :
ال شك بأنه مثقف جداً .. أخبرينى ما وجهتك .

منار :
دينة الكبيرة... ألتحق بزوجى. ا

حبيبة:
(بـاستغراب) زوجك .. وكيف ال يأتى هـو ألخذك ويبـدو عليك أنك

متزوجة حديثاً?!
منار :

أنا لم أر زوجى بعد.
حبيبة :

ماذا ?
(إظالم عليهما)

(إضاءة على سمير وعبد الله)
سمير :

هـكذا تـكـون الشـجـاعة.. أرأيت تـكـلم معه بـهـدوء لكـن بحـزم وقوة..
يـعجـبنى الـرجل هكـذا.. مرة كـنت أسير مـع ابن خالتـى وهو ضابط
فى اجلــيش ويــكــبــرنى بــثالثــة أعــوام.. وجــسـمـه نــحـيـل لـكــنه مــلىء
بـاأللــيـاف الــعـضـلــيـة الــقـاســيـة .. والـغــريب فى األمـر (يـسـتـمـر فى
احلـديث ويـحرك يـديه وعـبد الـله ينـظـر إليه ويـهز رأسـه مبـتسـماً

كمن يجامله).
سمير :

وهــربــوا مــنه.. أرأيت هــكــذا الــشــجــاعـة.. (صـمت) لم ال جتــيـب يـا
عم.. أال يــعـجـبـك الـكالم.. نـحن فـى قـطـار والــطـريق طــويل والـلـيل
أطـول وال ينـتـهى بالـصـمت والنـوم. وجـدتى رحمـهـا الله كـانت تـقول
أجمل األحاديث.. هى أحاديث آخـر الليل والناس نيام أليس كذلك

يا عم? 
عبد الله :

عبد الله.. اسمى هو عبد الله.
سمير :

قل لى يا عم عبد الله.. ما رأيك بهذا اجلندى الشهم.
عبد الله :

إنه اخلاكى.
سمير :

يا له من كالم.. اخلاكى.. تقصد ثيابه?
عبد الله :

نعم.. هذا اللون له قوة السحر فيمن يرتديه.
سمير :

أتعـنى لو خلعه سـيغدو جبانـا.. إذن لم ال يرتدى اجلبـناء هذا اللون
ويخلص العالم من اجلبناء ومشاكلهم?!..

عبد الله :
عالم بال جبناء تفقد فيه الشجاعة مغزى وجودها .

سمير :
كـيـف يـا عم اشــرح لى هــذا األمـر (عــبـد الـله ال يـجـيب) أال تـقـول
شــيــئــاً.. أال تــتــكــلـم .. ال شك أنك قــد مــلـــلت احلــديث.. بــعــد هــذا

العمر الطويل .
(يدخل بائع أقمشة)

البائع :
.. أقمـشة.. أقمشة منـوعة.. صوفية قـطنية حريـر كتان موسل
لــكل األذواق.. انــظــر هــذا الــقــمــاش ســيــدى .. يــلــيق بك ويــجــعــلك

جهبذاً.
مقدام :

ا حاجة إلى قماشك.. هيا انصرف عنى. أنا جهبذ دو
البائع :

وأنت يـا ســيــدتى.. انــظـرى هــذه الــقـطــعــة إنـهــا تــلـيق بـك.. وكـأنــهـا
تبحث عنك.. معلوم .. فاجلمال يبحث عن قرينه.

(تأخذ حبيبة القماش منه).
حبيبة :

بكم?
البائع :

مسدى عليها بأصابعك . كم هو ناعم ملمسها.
حبيبة :

لقد أعجبتنى.. ألننى أحب هذا اللون.. بكم? 
البائع :

اعتبريه هدية منى (يقولها مجاملة)
حبيبة :

حقاً (تضع قطعة القماش فى حقيبتها) يا لك من لطيف.

مقدام :
ا أهدرت شجاعتى فى غير محلها. لو كنت مكانك 

طارق :
ال أفهمك. 

مقدام :
ــشــاعـر وضــبـط االنـفــعــال مـن صـفــات الــرجل الــعــقل والــتــحــكم بــا

الناجح.
طارق :

يا سيد.
مقدام :

مقدام عبد العال .. رجل أعمال. 
(يخرج كارتاً من جيبه ويعطيه لطارق)

طارق:
ا يا سـيـد عبـد الـعـال.. هذه األمـور ال عالقـة لهـا .. إنـهـا شهـامـة 

ذكرت. 
مقدام :

ماذا .. انتظر حلظة (يخرج دفتراً من جيبه سأدون ذلك "يكتب")
طارق :

أال تعرف الشهامة.
مقدام :

ومـن ال يـعــرفـهـا.. لــكن لم أر فى حــيـاتـى تـطـبــيـقــاً لـهــا عـلى األرض
(يبتسم)
طارق :

أمـا أنا فـحيـاتى عبـارة عن سلـسلـة طويـلة من شـهامـات.. لكـن يبدو
أنك قـــد قـــاســـيت فى حـــيـــاتك وتـــعـــرضت خلـــيــبـــات كـــثـــيــرة لـــذلك

فاإلحباط عندك فى درجته القصوى.
مقدام :

كال يا أخى.. أنا رجل يعرف أين يضع خطواته وكما قلت لك..
(إظالم عليهما وإضاءة على حبيبة ومنار)

حبيبة :
(تؤشر على ناطق) هل هو هكذا دائماً ?

منار :
فى طـفـولـته تـعرض لـصـدمـة نـفـسـيـة وانـقـطع نـطـقه .. لـكنـه يسـمع

جيداً وذكى ويقرأ كثيراً.

طارق :
دعه يا أخى .. تعال خذ ثمنها من عندى.

البائع:
كال.. أريد الزجاجة ولن أبيع .

سمير :
دعه يا أخى أال ترى أنه غير ناطق (بسخرية)

منار :
كال اسمه ناطق

سمير :
واسمه ناطق أيضاً .. يا للمسك .

حبيبة :
دعه يا ولد وهاك ثمنه (تمد يدها بالنقود)

البائع :
كال.. ولن أقبل بتدخل أحد.

ـسك بــيـاقـة الـبــائع فـيـرجتف هـذا (يــنـهض اجلـنــدى إلـيه .. و
 ( خوفاً
طارق :

اذا ? ستعطيه إياها أتعرف 
البائع :

اذا ? (بخوف) ل.. ل.. 
طارق :

ألنك شاب طيب وحتب مساعدة اآلخرين.. أنت ماذا?
البائع :

(بــــخـــوف) ال .. ال .. نـــــعـم .. أنـــــا رجـل طـــــيـب وأحب مــــــســـــاعـــــدة
اآلخرين.

(ينسحب بسرعة)
منار :

شكرا لك يا أخى.
طارق :

ال داعى للشكر .
(ينهض سمير ويعطيه سيجارة)

سمير :
خذ دخن علها تنجلى.

ابتعد أيها األحمق.
الشحاذ :

. (يتجه إلى سمير) لله يا محسن
سمير :

أنت شحاذ ذكى .. هل ستبقى معنا.
الشحاذ :

ـديـنـة فـعـنـدى مـعـامـلـة إرث . طـبـعـاً.. ألنـنى مـسـافـر مـثــلـكم إلى ا
ا أن الطريق طويل قلت لنفسى لم ال أعمل على األقل لتوفير و

ثمن التذكرة .
(يعطيه سمير مبلغاً)

سمير :
خذ أيها احملترف.

الشحاذ :
شكراً يا سيدى .. رافقتكم السالمة يا سادة .

(يخرج)
سمير :

عش رجباً تر عجباً .
(إظالم)

شهد الثانى ا
شهد السابق) (ا

منار :
(حتــدث حـبـيـبـة) مــات أبى.. ثم تـزوجـت أمى بـشــاب أصـغــر مـنــهـا
ارس طـقوسـه اليـوميـة علىّ بـعـشر سـنوات.. وبـدأ فصـل اجلحـيم 

وعلى أخى ناطق .
حبيبة :

هكذا هو زوج األم.
منار :

كال فزوج أمى كان شاباً لطيفاً تزوجها طمعاً فى مالها .
حبيبة :

أتقصدين..!!!
منار :

نعم.. إنها.. أمى التى قتلتها الغيرة منى. 
حبيبة :

أتعن ماتت?!
منار :

ـا أنـا أحـبـهـا... وهـكـذا حـتى ـعـنى وإ كال.. كال.. ال أقـصـد هــذا ا
نقذ. ووجدوا لى عريساً.. وافقت على الفور. جاء ا

حبيبة :

(يفاجأ البائع)
سمير :

(يضحك) مبروك يا مغفل.
البائع :

سيدتى ثمنه خمسون ديناراً .
حبيبة :

(ببرود) لكنك أهديتنى إياه أليس كذلك يا إخوان?.
مقدام :

صحيح.. أنت قلت هذا.. ال تنكر.
البائع :

خمسون ديناراً.
حبيبة :

اذهب من هنا.
(يـهجم الـبائع ويحـاول أخذ قـطعة الـقماش بـقوة. فـتمنـعه ويقوم
نــاطق األبـكم بــدفـعه فـيــقع الـبـائع ويــنـهض خـارجــاً وهـو يـبـكى .

يناديه عبد الله) 
عبد الله :

تعال (يعطيه النقود) 
(يخرج البائع)

حبيبة :
أشكرك يا عم .

عبد الله :
ال حاجة للشكر .. فلم يكن لك .. بل له .

(يصفر القطار ويهد من سيره ثم يقف)
مقدام :

أين وصلنا?
طارق :

إنها أول محطة.. وستعقبها محطات أخر.
سمير :

الليل طويل
رون ويعـودون ثم يصفر القطـار ويبدأ بالتحرك (يـصعد أناس و

يدخل شحاذ شكله غريب)
الشحاذ :

ال مال الله والسخى حبيب الله.  لله يا محسن .. ا
(ينفجر سمير ضاحكاً)

مقدام :
ما هذه السخافة?! حتى هنا يالحقنا الشحاذون .

(تعطيه منار قطعة نقود وتفعل ذلك حبيبة)
الشحاذ :

شـكـراً لكن يـا بـناتى.. (يـتوجه بـالكالم إلـى مقدام) منـذ ثالثـة أيام
معدتى لم يدخلها طعام.

مقدام :

/////////////////

السبوع للفنان « عبداحلميد فهمى صالح»

شهد األول ا
سافـرين ومن الداخل مجـموعة ركـاب جالس وهم (قـطار لنـقل ا
سـمـيـر وحـبـيـبـة وطـارق ومـنـار ونـاطق وعـبـدالـله مـسـافـرون يـأتون

ويذهبون) 
(يصفر القطار)

(سمير يلوح بالوداع)
سمير :

 مع السالمة .. مع السالمة
(منار تؤشر بيدها وهى تبكى 

اجلــنـدى طـارق يــلف رأسه (بـاخلــاولى) اسـتــعـداداً لـلــنـوم مـقـدام
يـؤشـر بيـده بطـريقـة استـعراضـية يـبدأ الـقطـار بالـتحـرك سمـير
يـجلس مع عـبد الـله منار وشـقيـقهـا مع حبيـبة مـقدام مع طارق

اجلندى).
سمير :

(بفرح) أخيراً.. مرحبـاً باحلرية.. ال شىء أجـمل من الرحيل فجأة
وتــرك كل شىء وراءك وكــأن اآلخـر ال يــعـنــيك. أتـعــرف يـا عم مــنـذ
عام وأنا أخطط لهـذه اللحظة.. وها قـد حتققت.. أتصدق ذلك يا

شيخى?!
شروبات الغازية) (يدخل بائع ا

البائع :
بارد .. بارد

(األبكم ناطق يلكز شقيقته منار)
منار:

حاضر.. حاضر.. أعطنى واحدة.
(تخرج نقوداً من جيبها ويعطيها الزجاجة وتعطيه لشقيقها)

البائع :
(يرجع ورقه العملة) ليس عندى صرافة.

منار :
وأنا ال أملك غيرها (تأخذها)

البائع :
(يأخذ الزجاجة من يد ناطق) هات.

(يبدأ ناطق بالصراخ)

 مصارع الثيران  للفنان «أدهم وانلى»
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تلق سرح أن يحافظ على مكانته كوسط للتفاهم الفنى اجملازى ب الصناع وا > إذا ما أراد ا
ـشـاهـد موضـوعـاته وطـريـقتـه فى كشف فـيـجب عـلـيه - ولـو عنـوة - أن يـغـرس فى فـكـر وشعـور ا

وذجه لكيان آخر. الواقع ومحاوالته لتدمير الوعى الفاسد وكذلك أ

ى والعربى. سرح العا > جروب «اسكندراما» على موقع الفيس بوك أنشأ مؤخرا مكتبة خاصة تضم عدداً من نصوص ا
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 طارق - جندى فى الثالث من عمره
 سمير - شاب فى العشرين من عمره

مقدام - (صرير) رجل فى الثالث من عمره
حبيبة -  امرأة لعوب

منار -  فتاة فى العشرين من عمرها
 ناطق-  رجل أبكم
 عبد الله-  شيخ

حمرين - شاب مخبول

ΩÓ¶dG √OGR ôaÉ°ùe 
الشخصيات

وال حتى أسمع صوته.
حبيبة :

إذن كيف  هذا الزواج .
منار :

بالتليفون. 
حبيبة :

. أنت تكذب
منار :

إنها احلقيقة (تضحكان).. وأنت حدثينى عن نفسك.
حبيبة :

نعم.
منار :

هل أنت سعيدة?
حبيبة :

السعادة .. يخيل إلى أنها وهم نحن نصنعه ثم نقنع أنفسنا به.
(إظالم عليهما وإضاءة على مقدام وطارق)

مقدام :
أنت متطوع أم مكلف?

طارق :
االثنان معاً .

مقدام :
كيف ذلك يا أخى.. أنا ال أفهم.

طارق :
ح تـلـتـصق هذه بـجـسـدك لفـتـرة طـويلـة وتـعـبرك الـسـنـ وأيامك
بـعـدد أيام اإلجـازات الـتى تـقضـيـهـا عنـد أهـلك.. تـكون األمـور كـلـها

عندك سيان ألن اخلاكى عندها سيصبح جلدك احلقيقى.
(صـوت زغـاريد وتـهـاليل تـدخل عروس ومـعـها مـجمـوعـة يرقـصون

ويغنون  يشاركهم سمير الرقص)
سمير :

إلى أين تأخذون العروس?
رجل :

إلى عش الزوجية.
سمير :

وأين هو هذا العش?
رجل :

فى القرية اجملاورة .. احملطة القادمة .
(يخرجون)

مقدام :
ما هذا التخلف.. عروس تزف فى قطار.

منار :
أرأيت العروس? كم هى جميلة رغم بساطة ثيابها .

(صوت بكاء ونواح)
سمير :

ما هذا .. بكاء ونواح?!
حبيبة :

اللهم سترك وعفوك.
طارق :

(وهو نائم) إنها جنازة.
(تدخل مجموعة حتمل نعشا)

الناس :
الله أكبر .. الله أكبر .. ال إله إال الله محمد رسول الله .

سمير :
رحوم? من ا

أصوات :
إنه جدنا.. إنه جدنا.

عبد الله :
اطلبوا له الرحمة .

(يخرجون)
مقدام :

ما هذا القطار الغريب.. أى نحس جاء بى إليه?!.
طارق :

وت والفرح أراها فى غدوى ورواحى.  سنوات طويلة.. ولعبة ا
(يدخل حمرين وبيده مسدس)

حمرين :
سئول عن أمن القطار هل مر بكم أحد? انتبهوا يا إخوان أنا ا

سمير :
ر كثيرون.. من تقصد يا سيدى?!

حمرين :
مجرم خطير.. قاتل محترف.

طارق :
صف لنا شكله يا رجل األمن.

منار :
غريب .. ومنذ متى وهو هكذا ?!

طارق :
منذ أن تركه أبوه بالتبنى واختفى.
(يصفر القطار... يهد من سيره)

سمير :
محطة جديدة.

طارق :
منتصف الطريق.

حبيبة :
(تنظر فى ساعتها) منتصف الليل (تتألم) آه ..

منار :
ا النوم يخفف عنك هذا األلم . نامى .. ر

ـرور تنـظر (يـصـفر الـقـطار ويـبـدأ التـحـرك ينـقـطع الركـاب عن ا
حبيبة من النافذة)

منار :
هل ترين شيئاً?!

حبيبة :
كال الظالم دامس وال أرى شيئاً.

سمير :
(يتثاءب) حان وقت النوم تصبح على خير يا عم عبد الله.

(يبدأ اآلخرون بالنوم تدريجياً).

إظالم تدريجى
يتبع 

حمرين :
شكله شكل أى مجرم حقير وخسيس هل فهمت?! .. كفاك أسئلة.

طارق :
ـوجودين فى لكـن هنـاك من رآه وعرفـه .. ويعـتقـد أنه يـشبه أحـد ا

هذه العربة.
حمرين :

(بفرح) .. حقاً .. ومن هو ?
طارق :

إنه أنت أيها القاتل احملترف .. أليس كذلك?!
(يسير حمرين بزهو وفخر أمام اآلخرين ثم يخرج)

حبيبة :
ما هذه النكتة?!

مقدام :
ما هذه السخافة?!

سمير :
يا له من ظريف!

طارق :
لـو عـشــتم لـيـالى هــذا الـقـطـار كــمـا عـشــتـهـا لــعـرفـتـمــوه إنه حـمـرين

مجنون القطارات.
سمير :

مجنون القطارات..?
طارق :

إنه يــسـكن فى هــذا الـقـطــار.. مـنــذ والدته..... يـقـال إن قــدمـيه لم
تطآ األرض أبدا.

سمير :
وهل ولد هكذا يا أخ طارق? 

طارق :
ثل دور اجملنون . أتعنى جنونه .. كال إنه ليس مجنوناً بل 

18
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سرحي جريدة كل ا

14 من يناير   2008 العدد 27

ركز محمود مختار الثقافى تبدأ أعمالها بداية فبراير القادم. رسى  > «فن البرفورمانس» ورشة عمل خاصة يشرف عليها الفنان شريف ا

الخ»  الصيادون  للفنان «كمال ا

فى القرية  «نحيما سعد أيوب »

الكاتب العراقى
حس رحيم

تأليف
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وقع مع بداية عام 2008 فى إطار خطة للتطوير. > قاسم مطرود مدير موقع «مسرحيون» قام بتحديث ا

ـكـنـنا فـيـهـا مقـاومـة الـعـالم بأن ـسـرح واحداً من األمـاكن الـقـلـيلـة الـتى  ـا ال شك فـيه كـون ا  <
ـكننـا هنـاك مباشـرة االشتغـال بعـالم مختـلف الطراز رغم ذلك نعـتزله أو نسـبح ضد تـياره وحيث 
ـرة واحدة فى احلـيـاة حـتى وإن توارى ذلك فى األدب ـستـحـيل  الـفـراء الظـاهـر وذلك بأن نـحـاول ا

وسيقى. والفلسفة والتمثيل وا 14
 äÉbO 3 27 14  من  يناير   2008 العدد

سرحي جريدة كل ا

سـرح مجرد جـزيرة لالستـرخاء والـسعادة فى كـابوس ثقـافتنـا وال يجب كذلك > ال يجب أن يـكون ا
ـكان الذى يـتكـرر فيه بـاستـمرار مـا هو مـعروف سلـفاً جملـرد حتقـيق البـهجـة للجـميع بل أن يـكون ا
شـاهد ويستـقطبه ويـجب عليه أن يـحتمل الـفضيحـة التى تنـبه الناس مرة يجب عـليه أن يستـفز ا

أخرى إلى التدبر فى ذاتهم وتقودهم إلى اإلحساس بتلك الذات.

> مدينة أسوان تشهد هذا األسبوع تقد مسرحية «بلطجى فى احلى الهادى» للمخرج عادل نور الدين وتمثيل عبير مكاى وفتحى سعد.
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 هل  اختيار
هذا النص
ه جملرد وتقد
جذب

االنتباه?

مسرح الشباب بفيينا

      إبليس              
       اجلميل

قــدم عــرض «إبـلــيس» لــلـمــخــرج «مـازن
ـسرح العربى الغربـاوى» فى مهرجان ا
ــيــة الــفــنــون وهــو الــذى تــنــظــمه أكــاد
ـتميز «مازن الـتجربة الـثانية لـلمخرج ا
الــــغــــربــــاوى» بــــعــــد «اآللــــهــــة غــــضــــبى»
الـعرض الـذى قدمه فى الـعام الـسابق.
إضـــــــافـــــــة إلـى عــــــروضـه فـى مـــــــســــــرح
اجلــامــعــة وفـى كال الــعــرضـــ يــلــتــزم
اخملــرج «مــازن الـــغــربــاوى» بــاالعــتــمــاد
على التشـكيالت اجلماعـية واستخدام
الـتشكـيالت احلركـية واللـعب باإلضاءة
واالعتماد عـلى ديكور بسـيط يستخدم
بأكثر من شكل وفى أكثر من موقف.
وعــرض «إبــلـــيس» شــارك فى بـــطــولــته
صرى» فى دور ـتميز «حكيم ا مثل ا ا
إبـــلـــيس 1 ورامــــز فى دور إبــــلـــيس 2
فشـخـصـية إبـلـيس يـجسـدهـا اثـنان من
ــمـــثــلـــ يــقـــوم أحــدهـــمــا بـــتــجـــســيــد ا
ــظــلم أو الــســيئ أو الــشــريـر اجلــانب ا
من شـــخـــصـــيـــة إبـــلــيـس وهـــو «حــكـــيم»
ضىء والثانى يقـوم بتجسيد اجلانب ا
أو اخلـيـر من شـخـصـيـة إبـلـيس (رامز)
ـالك «كـــــــورنــــــــيـــــــديس» وقـــــــام بـــــــدور ا
«مــحــمـــود إمــام» وقــام بــدور «دونــيــيــر»
الك الــذى يـــأخــذ إبــلــيـس فى رحــلــة ا
ـــمــثـل الـــهــاد ـــلـــكـــة اجلـــمـــال ا إلى 
الـواثق بنـفسه «سـامح الهـادى» صاحب
ــتـمــيــز ورغم صــغـر احلـضــور واألداء ا
مـسـاحـة الـدور نـسـبـيـاً إال أنه اسـتـطـاع
أن يــشـــد انــتـــبــاه اجلـــمــهـــور بــحـــضــوره

الطاغى.
والـعــرض يـقـدم لــنـا شـخـصــيـة إبـلـيس
بــصـورة غــيـر تــقـلــيـديــة وبـصــورة غـيـر
الـتى نعـرفهـا عـنه والتى تـكونت داخل
كل فــــــرد مــــــنـــــا مـن خـالل الـــــقــــــصص
الـقرآنى ورفـضه السـجود آلدم بـسبب
ـا أدى إلى طرده تـكبـره وغـطرسـته 
من اجلـنـة ومن رحمـة الـله فـفى هذا
الـعرض نـحن أمام إبـليس آخـر إبليس
الـذى يفـكـر ويريـد أن يـعرف كل شىء
وطموحه للـمعرفة ال يـتوقف عند حد
فـــهــو يـــتــســـاءل عن كــنـه الــســـمــاء ومــا
الك «دونــيــيــر» وراءهــا حــتـى يــأتــيه ا
ـلكـة اجلمال ويـأخذه فى رحـلة إلى 
(حـــيث ال يــــوجـــد حـــقــــد أو حـــســـد أو
حـــروب وحــيث يـــعــيش كل الـــنــاس فى
ـــــلـــــكــــة سـالم وحب). وهـــــنـــــاك فـى 
اجلمـال يُـقـابل بـكل حـب وترحـاب من
ــا ـــلـــكـــة اجلـــمـــال فــهـم طـــا ســـكـــان 
سـمـعـوا عـنه وتـمـنوا لـقـاءه وبـعـد فـترة
ــلــكـة اجلــمـال من بــقــائه مع ســكـان 
يـبـدأ فى الـشـعـور بـتـفـوقه عـلـيـهم فـهو
يـفكـر وهم ال يـفكـرون مطـلـقاً يـكتـفون
فقط بـتنـفيـذ األوامر دون مـناقـشة أو
تــفـكــيـر وهـو يــشـعـر بــالـتـفــوق عـلى كل
ـــا فـــيــهـــا الـــشـــاعــر ــديـــنـــة  ســـكـــان ا

الك... إلخ. وا
ثم يـأتـيـه خـبـر يــزلـزل كـيــانه واخلـبـر
هــو أن الـــله قـــد خـــلق «آدم» ويـــطــلب
من اجلـــمـــيـع الــســـجـــود له وأن «آدم»
هو الذى سيقوم بتعمير األرض هنا
يـــــثــــور إبـــــلــــيـس والــــســـــبب األســـــاسى
لثـورته هـو حبه الـشديـد لله وشـعوره
بـالـغـيرة مـن آدم ألنه سيـكـون شـريـكاً
لـه فــى حـب الـــــــــــــــلــه ثـم شـــــــــــــــعـــــــــــــــوره
بـاالستـعالء على آدم فـهو مـخلوق من
نــار وآدم مـخــلــوق من طـ ثم يــقـرر
ـلــكـة اجلــمـال رغم طـلب أن يــتـرك 
ـدينة مـنه أن يبقى ألنهم كل سكان ا
مشهد من عرض «ابليس»قـد أحـبـوه ولكـنه يـصـمم عـلى مـوقفه

 نحن أمام
إبليس آخر
يطمح

للمعرفة وال
يكف عن
األسئلة

مسرح الشباب  بفيينا

رونيا «ابنة اللصوص»
سرحية  وذج فى التقنية ا عرض لألطفال و

ـيالد كاتبة األطـفال السويـدية الشهـيرة «أستريد ئوى  ـناسبة الـعيد ا
لـــيــنــد جــرين» Aserid Lindgren عـــرضت عـــلى مــســـرح الــرنــيـــســانس
ـشـهــورة «رونـيـا ابـنـة الـلـصـوص» ـسـرحــيـة لـروايـتـهـا ا ـعـاجلـة ا بـفـيــيـنـا ا
ـــانــيــا وحــدهــا (1984) هــذه الـــروايــة الــتى بـــلغ إجــمــالى الـــتــوزيع فى أ
ــا يــدل عــلـى إقــبــال األطــفــال عــلى حــوالى عــشــرين مــلـــيــون نــســخــة 
أعـمـالهـا ودعم تـصـنيـفـهـا علـى أنهـا أحـد أهم كـتاب األطـفـال فى الـقرن

العشرين.
واكب هــذا االحـتــفـال أيــضـا الــعـيـد اخلــامس والـســبـعــ إلنـشــاء مـسـرح

الشباب فى فيينا.
صورت هـذه الرواية كـفيـلم سينـمائى والقى جنـاحاً كبـيراً كـما أخرجت

كمسلسل تليفزيونى وتمت ترجمتها إلى لغات عديدة.
ــســرحـــيــة يــدر حـــول «رونــيــا» ابــنـــة أحــد زعــمـــاء عــصــابــات ومــلــخـص ا
الـلـصــوص «مـاتـيــز» وزوجـته «لـوفــيـز» نـشـأت «رونــيـا» وكـبــرت فى قـلـعـة
«ماتـيـز» مع أهـلـهـا وأفراد عـصـابـة الـلـصوص هـذه الـقـلـعـة تقـع على تل
داخل إحـدى الــغـابـات الــكـثـيــفـة ثم جــاءت الـلـحــظـة الـتـى تـعـرفت فــيـهـا
«رونيا» على «بيرك» ابن «بـروكسان» وزوجته «أونديز» فبروكسان األب
ـة إال هــو زعـيم عـشـيـرة لـصـوص أخـرى تـعـيـش فى نـفس الـقـلـعـة الـقـد
ــهـنــة - مــنـاوئــة لـ«مــاتـيــز» وكــثـيــراً مــا يـتم أنـهــا «الــعـشــيــرة» - وبـحــكم ا
الـتناحـر والتـصادم بيـنهمـا.. وفى يوم رزقت عـشيرة «مـاتيـز» بطفـلة كان
لـها من السرور والبـهجة بقـدمها أن احتـفلت الطبيـعة بها فـجاء مولدها
فى يــوم عـاصـف اشـتــدت به الــريح ودوى صـوت الــرعــد إلى أن ضـربت
صـاعـقة بـرقٍ نـاريـة ضربت نـيـرانـها الـقـلـعة - مـبـانى الـقـلعـة - فـقـسمت
ـبانـى إلى نصـفـ تفـصل أرضـيتـهـا أيضـاً من خالل هـوة سحـيـقة من ا

الصعب اجتيازها.
إنه مـــيـالد غـــريب وفى طـــقـس خـــيـــالى احـــتـــفـــالى مـــثـــيـــر أدى هـــذا فى
التـقـسـيم إلى جـزء يخص عـشـيـرة «ماتـيـز» وابـنة «رونـيـا» واآلخـر يخص

عشر «بروكسان» وابنه «بيرك».
ـتنـاحـرتـ انـسـحب كـلـياً من وعـنـدمـا اشـتـد الـصـراع ب الـعـصـابـتـ ا
«رونــيــا» و«بــيــرك» إلى أحــد الـكــهــوف فى الــغــابــة مــبــتـعــدين عـن الـعــالم
اخلـاص الـذى حتــكـمه أخالقـيـات وأعـراف تــقـوم عـلى اإلضـرار بـاآلخـر
والــسـطـو والـنـهب هـذا االنـسـحـاب أعـطى الـفـرصـة لـهـمـا إلى اكـتـشـاف
جـمال الـطبـيـعة. ولـكن حب ماتـيـز اجلارف البـنته «رونـيـا» وافتـقاده لـها
ـنـاوئـة له بـهـدف إنـهـاء هذا دفـعه إلى الـدخول فـى حوار مـع اجلمـاعـة ا
الـصراع.. ولـم يكـن هذا هـو احلل الـنـهـائى فـقـد كـان هـنـاك صـراع آخر
هـنة ورفض «رونـيـا» و«بيـرك» لهـا ففى بـ األبنـاء واآلبـاء حول تـوارث ا
حلظة االنفراد واالختالء فى الـغابة وجدا أن متعة احلياة هى التواصل
ـطـاردة وأن مع اآلخـر وعــدم االخـتـفـاء والـعـيش حتت ضــغط الـتـوتـر وا
الـطبـيعـة لها من الـسحـر ما يـجعل الـفرد يـفكـر جيـدا فى االستـمتـاع بها
وأن الـتــواصل مع اجملـتــمع بـالــصـورة الـصــحـيــحـة يـتــطـلب مـن الـشـخص
الــتـصــمـيم عــلى حتــديـد هــدفه... لـهــذا رفـضت «رونــيـا» مــبـدأ الــتـوريث
بــامـتـهــان الـصـنــعـة ألنــهـا وجـدت فى الــعـالم اخلــارجى «خـارج الـقــلـعـة /
الـوكر» مـا يـحقق لـهـا االستـقـرار والهـدوء وأن الـتعـاون مع الـبشـر الذين
هم فى نــظــر جــمـــاعــتــهــا أعــداء يــجب جتــريــدهم من مــتــعــهم احلــســيــة
ادية هـذا اجملتمع هو الـتجمع اإلنسـانى األكبر الذى يـعطى الفرصة وا

للمجتهد... وانتصر احلب واخلير فى النهاية.
ــمــســرح مـن الــروايــة األصــيــلــة «رونــيــا ابــنــة هــذا هــو مــلــخـص الــعــمل ا
الـــلــصـــوص» والـــذى يــتـــشـــابه من نـــاحـــيـــة تــنـــاحـــر عـــائالت احملـــبــ مع
ـشـهـورة «رومـيـو وجـولـيت» إال أنـهـا تـخـتـلف فى مـسـرحـيـة «شـكـسـبـيـر» ا

نهايتها.
وبرغم بساطة الفكـرة إال أن احتواءها على اخليال اخملتلط بالواقع فى
صمم غـابة مليئة بكل أنواع احلـيوانات األليفة والضخـمة أيضا يجعل ا
ــعـادلـة الــتـشـكـيــلـيـة عـلى واخملـرج يــبـذالن جـهــداًً وفـكـراً لـتــحـقـيق هـذه ا
ـسـاحـة هـذا بـاإلضـافـة إلى تـقـنـيـة تـنـفـيـذ مـشـاهد اخلـشـبـة احملـدودة ا
ــســرحــيــة تــزيــدهـا تــعــاقب الــفــصــول األربــعــة والــتى يــدور فــيــهــا زمـن ا
ا اسـتدعى من اخملـرجـة التـفكـير صـعوبـة. أيضـا تـعدد األمـكنـة هـذا 
البس «مــاريــا لــويـزا اجلــيــد وتــكـوين فــريق عــمل مــبــدع من مــصــمـمــة ا
البس أيـضـاً ومــصـمـمـة الـعـرائس لـيـشـ تــال» والـتى قـامت بـتـصــمـيم ا
والـدمى كاترين شـيللر ثـم األقنعة فـكانت من نصـيب «أورليكـا سبرجنر»
تأمل لـهذا الفريق يجـد أن معظمه من الـنساء الذين أثـبتوا جدراتهم وا
فى عالم الرجال. فجاء الـعرض درساً فى اإلخراج كما كان أيضاً درساً

فى التقنية.

ـنظـر فى البـداية عـبارة عن أطالل فى مـسرح إلـيزابـيثى اخلـشبـة كان ا

 ميالد غريب وطقس
احتفالى خيالى مثير

اخليال وتداخله مع الواقع

 تقنية حركة اخلشبة الدائرية
حافظت على  اتزان الديكور

) ومقـفلة ال تـفصح عما قلعـة عاليـة األسوار. (حوالى سـتة أمتـار تقريـباً
بـداخلهـا من شىء وأمام هذه الـقلعـة كانت تعـيش جماعـة «ماتيز» األب
واجلــد الــعــجــوز والـزوجــة وبــاقى أفــراد الــعــصــابـة فـى حـوارات حــاولت
اخملرجـة أن تـضـفرهـا بـاألحداث مع مـغـامـرات العـصـابـة بحـيث كـسرت
ـسرح أيضـا صنعت فـتحة حـدة السرد الـروائى الوصفى وفى مـقدمة ا
فى أرضــيـة اخلــشــبــة وهى عــلى هــيــئــة بــئــر تــظــهــر مــنه نــيــران لـهــا من
احلـقيقة شكلها ولكنهـا «كيميائية» يستدفـئون بها وعلى لظاها يتم طهو
طـعـامـهم وحـولـهـا يـتم االلـتـفـاف واحلـوار.. ولـكن هـذا الـبـئـر يتـحـول إلى

مـعـلــنـاً عن تـعـقــبه البن آدم ومـحـاولـة
إغـوائه من أجـل أن يـحـجـز له مـكـانـاً

بجواره فى اجلحيم.
ونحن نـتـساءل عن مـدى أهـميـة تـقد
هذا النص? هل هو جملرد جذب انتباه

اجلمهور? سؤال متروك للمخرج.
ورغم أن العـرض كـان مـهـدداً بـاإللـغاء
واتــخــذ اخملــرج قــراره بــإلــغــاء الــعــرض
ـــهـــرجـــان بــــيـــوم واحـــد ثم قـــبـل بـــدء ا
تراجع عنه إال أن العرض خرج بشكل
ــا كــنـا جـيــد ولــوال ظـروف اإللــغــاء لـر
قـد شـاهـدنـا عـرضـاً أفـضل بـكـثـيـر من

الذى رأيناه.
والـــعـــرض يـــنـــتـــقل بـــنـــا بــ أكـــثـــر من
مـكان فـفى الـبدايـة نحن فى األرض
ــــلــــكــــة اجلــــمـــال... ثـم نــــنــــتـــقـل إلى 
ـسـرح مقـسم والـديـكـور شـبه ثـابت فـا
إلى مـــســــتـــويــــ األول به مـــجــــمـــوعـــة
بـــرتــكـــابالت واســـتـــخــدمـه اخملــرج فى
ـــــشــــــاهـــــد الــــــتى كــــــانت حتــــــدث فى ا
ـلـكة األرض وعنـدمـا انتـقل بـنا إلى 
اجلــمـــال قــام بــتـــغــطــيـــتــهــا لـــتــعــطـــيــنــا
ــكــان من إحــســاســاً نــوعــيــاً بــتــغــيــيـر ا
البس الـــبـــيـــضـــاء لـــلـــمـالئـــكــة خـالل ا
وجـودة فى اخللفـية وعلى والـستائـر ا
ـسـرح وتـضـافــر الـديـكـور مع جـانـبـى ا
البس هو ما يـخلق حالـة اإلحساس ا
ـــكـــان وهـــنـــاك مـــســـتـــوى ثـــانٍ هـــو بـــا
ــســتــوى الــســابق مــســتــوى أعــلـى من ا
ـسـرح وكان ويوجـد فى عـمق خـشبـة ا
ــلــكـ مــخــصــصــاً لــصــعــود وهــبــوط ا
وسيقى دونييـر وكورنيديس وجـاءت ا
فى الـبـدايـة مـتـوتـرة وعـنـيـفـة لـلـتـعـبـيـر
عن الـــــصـــــراع الـــــداخـــــلـى بـــــ نــــوازع
اخلــيـــر ونـــوازع الــشـــر فى شـــخــصـــيــة
ـسـرحـيـة وتـكـررت إبـلــيس فى بـدايـة ا
ـوسـيقـى بتـنـويعـات مـختـلـفة مع هذه ا
تــكـــرار الــصـــراع الــداخـــلى بــالـــنــســـبــة
ــلــكــة إلبــلــيس وعــنــد االنــتــقــال إلى 
وسيقى لتصبح أكثر اجلمال تغيرت ا
هـــدوءاً ورقـــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عن الـــســـمــو
لكة وجودين فى  والسالم واحلب ا
اجلـــمــال مع الـــتــســبـــيح واحلــمـــد لــله.
ـــا يــخــدم واإلضــاءة  اســـتــغاللـــهــا 
رؤيـة اخملـرج فى الـتـركـيـز عـلى إبـليس
خــاصـــة مع اإلضـــاءة الــســـفـــلــيـــة الــتى
كـــانت مـــوجـــودة فى مـــقـــدمـــة خـــشـــبــة
ـــــســــرح والـــــتى كـــــانت تـــــكـــــسب وجه ا
إبـلـيـس لـونـاً أحـمـر يــظـهـره فى صـورة
شــــيـــطــــان حــــقـــيــــقى. ومـالبس «هــــبـــة
طـــــنــــــطـــــاوى» عـــــبـــــرت عـن طـــــبـــــيـــــعـــــة
ـالئـــكــة الـــشـــخـــصـــيـــات واحلــدث فـــا
يــرتـــدون مـالبس بـــيـــضــاء وإبـــلـــيس 2
الــــذى يــــجـــــســــد اجلــــانـب اخلــــيــــر فى
شخصـية إبليس يرتدى «بادى» أبيض
مثلـهم والشياط وإبليس 1 يرتدون
ـــمــكن أن مـالبس ســوداء (وكـــان من ا
تـــوضـع أجـــنـــحــــة لـــلـــمالئــــكـــة وقـــرونـــاً
لـــــلـــــشـــــيـــــاطـــــ لـــــتـــــكـــــتـــــمل الـــــصـــــورة

التقليدية).
صرى وفى دور إبليس 2 تألق حـكيم ا
ـعـبــر ورشـاقـته بـأدائه الــقـوى ووجـهـه ا
وخـــــفـــــة حــــركـــــتـه وهـــــو مع زمـالئه فى
الـعرض: سـامح الهـادى ومـحمـود إمام
وباقى أفـراد العرض الذين جنحوا فى
ـــــتـع ورائع وجــــــديـــــر تـــــقــــــد عـــــمـل 

باالحترام.

صورة مغايرة إلبليس

ينبوع مياه يشربون مـنه ويلهون فيه وتكمن التقنية سحب وعاء النيران
ـيـكـانـيـكيـة فى ـيـاه ودفعـه إلى أعال عن طـريق الـروافع ا ثم وضع بـئـر ا
ـياه درجـة دقة عـالـية ومـحـسوبـة ومتـوافـقة مع احلـافـة فمـشـهد يـنـبوع ا
وحـشة واخليـاليـة فاسـتطاعت يظـهر عنـدما تـسيـر «رونيا» فى الـغابـة ا
«سـوزانا الينتـروف» إدخال جمال الـطبيـعة وخلفـها أطالل قلعـة «ماتيز»
وذلـك بـأن عـكـست رسم أشـجـار الـغـابــة بـفـروعـهـا الـعـالـيـة عـلى جـدران
الـقـلق بـألوان مـتـوافـقـة وبحـيث تـعـطى اإلحـسـاس بـكثـافـتـهـا ومع تـعاقب
ــنـاظــر مع نــسـيج احلــكى الـروائـى بـحــرفـيـة ــنـاظــر وظـفت اخملــرجـة ا ا
ــواقف إلى أن جـاءت حلـظــة إعالن الـطــبـيـعـة شـديــدة عـنـدمــا حتـتـدم ا
ـشهـد الـذى  بتـقـنيـة عالـيـة فى اسـتخـدام أضواء مولـد «رونـيا» هـذا ا
الــبــرق اخلــاطــفــة مع أصــوات الــرعــد عــلى جــدران الــقــلــعــة احلــصــيــنـة
وتـسببت شرارته فى شـرح وفصل القلعـة إلى نصف حدث ذلك وسط
ـنـاظــر. وانـقـسـمت األرضـيـة بـالـتـالى إلى دهــشـة اجلـمـهـور من تـعـاقب ا
قـسمـ فصـلت بـينـهمـا هوة سـحـيقـة.. فخـشبـة مسـرح الـرنيـسانس لـها
ـنــقــســمـة إلى قــرص دائــرى سـطــحى وضــعت عــلــيه أرضــيـة الــقــلــعــة وا
قـسـم مـع أجـزاء من جـدران الـقـلـعـة ولـتـكـملـة اجلـدران األخـرى صـنع
«شــنـبـر» دائـرى تــنـزلق عـلــيه جـدران الـقــلـعـة األخـرى فى حــركـة دائـريـة
عــكـسـيـة و ذلك فى سالسـة شـديـدة لـتــظـهـر مـا بـداخل الـقـلـعـة حـيث
ــشـاهـد نــشـاهـد الــعـائــلـتــ فى مـكــانـ مــتـقــابـلــ وتـأخــذ اخملـرجــة بـا
الـغــنـائـيــة الـراقــصـة الــتى تـلــخص وجـهــة نـظــر الـطــائـفــة جتـاه األخـرى
والذى يـصل إلى حـد االشـتبـاك أحـيـاناً وهـو مـا يذكـرنـا بـاستـعـراضات
«قــصـة احلى الـشــرقى» هـذا الـتــنـاحـر واالحـتــكـاك  بـحـرفــيـة شـديـدة
ـمــثـلـ بـقـدرات جــسـديـة وغـنـائـيــة فـضالً عن أن بـطـلـة نـظــراً لـتـمـتع ا

العرض أصالً راقصة.
وأعـود ثـانيـاً إلى تـقـنيـة حـركة اخلـشـبـة الدائـريـة واحملـافظـة عـلى اتزان
تـحركة بـاإلضافة إلى أوزان الـديكور بل وحتـمل ثقـله الظاهـر وأوزانه ا
.. فعند مـولد «رونيـا» تلف جدران الـقلعـة فى حركة دوران على ـمثلـ ا
ـزيـد من الـيـمـ بـيـنـمـا تـلف األجـزاء األخـرى فى دوران إلى الـيـسـار. و
الــتـوضــيح يـكــون دفع األجــزاء اخلـارجــيـة واحملــمـلــة عـلى شــريط تـركب
عـلـيه األجـزاء اخلـارجـيـة لـتـنـزلق فى تـوقـيت مـنـضـبط دون أى خـطورة
قص عـلى شكل «7» بـحيث وزع أما انـقـسام األرضـية  عـلى طريـقـة ا
ساعدة اإلضاءة يعطى اإلحساس الثقل على الناحت وصنعت شقاً و
تانة بـعمق الهـوة. ففى أحد األجـزاء توجد صـخرة جرانـيتية وهـى من ا
ـمـثـلـ عـلـيـهـا بـيـنــمـا تـنـبت شـجـرة من بـ شـقـوق بـأن تـتـحـمل تـسـلـق ا
اجلـرانـيت. ولـكن عـنـدما تـسـتـديـر هـذه الـصخـرة يـظـهـر لـنـا كـهف. هذا

الكهف يستطيع العب عرائس أن تلعب دوره دون أن يظهر.
ـغارة فتـعيش فيـها أسرة خـياليـة من احليوانـات تعيـش عيشة أما هذه ا
ــيـزهــا مالبــسـهــا وأقـنــعــتـهــا الـتى تــتــحـرك بــسالسـة الـبــشـر وأهـم مـا 
اسـتـرعت هـذه األسـرة انـتـبـاه «رونـيـا» واكـتـشـفت قـيـمـة احلـيـاة األسـرية
الـهـادئـة ومـتـعتـهـا.. قـابـلت «رونـيـا» كـثـيـراً من احلـيـوانـات مـنـهـا العـمالق
الطـائر الذى يـقتـرب شكله من «الـعنـقاء» جـاء تنفـيذه مـتقنـاً ومقـنعاً من
أجـــنــحـــة الــريـش قــنـــاع الـــرأس ومــخـــالب األرجل وحـــركـــته الــتـى تــوحى
مـتزج بـاخليـال... أما تـقنـية اإلضـاءة فجـاءت قمـة إبداعـها بـالواقـعيـة ا
فى الـتعبـير عن فـصول السـنة األربعـة حيث ألقـيت ظالل أوراق أشجار
الـربـيع إلى تـسـاقط رذاذ الـثـلج فى الـشـتـاء إلى تـسـاقط أوراق اخلـريف
ثم حـرارة الـصـيف وأثـر كـل فـصل عـلى حـرارة احلـوار وحــركـة الـتـمـثـيل
ـرات النادرة شاهـدين أطفـاالً وكبارا ومن ا شاهـد أخذت بـلب ا هـذه ا
ــشــهــد مــعـــلــنــاً عن إعـــجــابه بــالـــتــقــنــيــة واألداء أن يــقــاطع الـــتــصــفــيـق ا
ـســرحى من عـلى الـتــمـثــيـلى.. واســتـفــادت اخملـرجــة من كـامـل الـفــراغ ا
األرض إلى الـقـفـز إلى تـسـلـق األسـوار إلى شـرارات الـبـرق الـقـادمـة من
الـسـمـاء. هـذه الـلـوحـات الـتى خـلـفت أبـعاداً حـكـائـيـة وزمـانـيـة كـثـيرة فى

سرح. هذا احليز احملدود... إنه سحر ا

تـعـد الكـاتـبـة الـسـويـدية «أسـتـريـد لـيـندجـرن» من أهم كـاتـبـات روايـات األطـفال.
ى واسع االنتشار. فأعمالها لها صدى عا

فهى ابـنة لـقسـيس ولدت فى 1907 فى إحدى قـرى الـسويـد ودرست فى مدارس
قرينها إلى أن رحـلت من قريتهـا «فيجربى» وكان اجـتهادها فى الدراسـة وإتقانها
انيـة وذلك بجانب اللغـة السويدية قد للغات مثل اإلجنـليزية والفرنـسية واأل
أهلـهـا ألن تـقـبل طـلب أحـد رؤسـاء حتـرير إحـدى اجلـرائـد احملـلـيـة فى أن تـعمل
معه األمر الذى حفـزها إلى تعلم مهـنة الصحافـة باإلضافة إلى مهـنة تصحيح
اللغة وتـصويبها يبلغ مـا حول من رواياتها إلى أفالم فى الفترة 1947 - 2007
حـوالى سـبـع عـنـوانـا وفى عام 1941 حـصلـت علـى جائـزة الـدولـة الـسـويـدية

لآلداب.
ـانيـا وحـدها الـتى حتـمل اسمـهـا حوالى 90 مـدرسة ـدارس فى أ كـمـا بلـغ عدد ا
دافـعـة عن حـقوق تـقـديـراً لدورهـا فى حـقـوق اإلنسـان ولـشـهرتـهـا الكـبـيـرة فى ا

األطفال ومناهضة سوء معاملتهم.
ـانـيـة وكـان عـنـوان الـكـلـمـة الـتى ألـقـيت فى عـام 1968 نـالت جـائـزة الـسـالم األ

مناسبة تسلم اجلائزة «ال عودة للتعذيب».
توفـيت أستـريد لـبندجـرن فى مارس 2002 بـعد حـياة حـافلـة بالـنجـاح واحتفل
ـئــويـة مـيالدهـا بـإخـراج روايــتـهـا واسـعـة الـشــهـرة «رونـيـا ابـنـة مــسـرح الـشـبـاب 

اللصوص».
ماذا فعلت اخملرجة وفريقها الفنى?

ؤلفة ا
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سرح احلديث. سرحى صالح احلاج يقوم حاليا باإلعداد لتقد مسرحية «لو بطلنا نضحك» للمؤلف محسن يوسف لفرقة ا > اخملرج ا

> تمـكنت الـفنـون احلرفـية فى الـشرق من احلـفاظ عـلى مسـتواهـا الراقى
ـزايـا وفى عــصـر الـنـظـام كـانت احلِـرَف تـتـوارى خــلف قـنـاع من الـفـوائـد وا

هن حتت قناع األشكال الدقيقة. وبالرغم من حماية ا 20٢
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سرحي جريدة كل ا

 نص ضد
اإلحساس

لل  با
من

الشعارات
الرنانة

الغناء حتت الرصاص
ــسـرحـيــة كـمـا الـغــنـاء حتت الـرصــاص هـو عــنـوان هـذه ا
ــكن أن يـكــون عـنــوانـاً داالً عــلى سـنــوات حـكم «فــرانـكـو»
ــشـابه فى ألســبــانـيــا كــمـا هــو دال عــلى سـنــوات احلــكم ا

بلدان كثيرة بالعالم.
دريد عاصرين»  سرح «المويستـرا للمؤلفـ ا عـرضت ا
فى منتـصف نوفمبر 2007 ومـؤلفهـا هو «أالمو أنـطونيو»
ـسرح ولد فى قـرطبة 1964 ويعـتبـر أحـد أهم عالمات ا

عاصر. األسبانى ا
ــسـرحـيــة حـول مـا حــدث صـبـيــحـة يـوم 12 أكـتـوبـر تـدور ا
1936 فى إحـدى قــاعـات جـامــعـة سالســنـكــا حـيث جـرى
إلـقـاء خـطـاب رسـمى لـلـجـنـرال «فـرانـكو» الـذى لـم يـحـضر
ــا أرسـل نــيـــابـــة عـــنه زوجـــته الـــســـيـــدة «كـــارمن بـــولــو» وإ
وشــهــدت الــقــاعــة اشــتــبــاكــاً عــنــيــفــاً بــ اجلــنــرال «مــيــان
أسـتــراى» والــسـيــد «مـيــجـيـل دى أونـامــونـو» كــاد يـؤدى إلى

مقتل األخير وكأنه إعدام دون محاكمة!
ــؤلف «أالمــو أنــطــونـيــو» لــروايــة مـا ثالثــة حـوافــز دفــعت ا
لل حدث صـبيحة 12 أكتـوبر 1936.. أولـها اإلحـساس بـا
لىء بـالشعارات الرنانة والذى استمر من اخلطاب العام ا
ـزيف الـذى يـتـلفظ به أربـعـة عـقود وثـانـيـهـا ذلك الوعظ ا
الــرجــال عن شىء اســمـه أســبــانــيــا.. وثـــالــهــا أن أكــثــر من
سـبـعــ عـامـاً فــيـمـا بــعـد اسـتــمـر خاللـهــا إلـقـاء خــطـابـات
ستخدم كذريعة مل.. ا زيف وا مشابهة لذلك اخلـطاب ا

سرح اإلسبانى ا

سرح واألوبرا ... عالقة حميمة ا
ـسـرح عـبـر تـاريخه ـوسـيـقى فى ا ـكن أن نـغفـل أثر ا ال 
ــكن أن نـــتــخــيل مـــســرحــاً بــدون عـــلى مــر الــعـــصــور وال 
مـوسـيـقى إذ إنــهـا تـعـتـبــر من الـعـنـاصـر الــهـامـة لـكل عـمل
ـــوســيــقى لــو ــســرح ا مـــســرحى خــاصــة فـن األوبــريت وا
عرفناه فإن يبدو لنا واضحًا وجليًا فى األوبرا واألوبريت
ـيــوزيـكــال. فـاألوبـرا مــثالً تـعـتــبـر أكـبــر عـمل مــوسـيـقى وا
ـــصـــاحـــبـــة االوركـــســـتـــرا وغـــنـــاء اجملـــمـــوعـــة مـــســـرحـى 
ــنــفــردين "الــســولــيـسـت" الـذين ـغــنــيـ  – ا "الــكــورس" وا
Opera يــقـومـون بــأداء أدوارهم عن طـريـق الـغـنــاء وكـلـمـة
بـاإليــطـالــيـة تــعـنـى الـعــمل وعـنــاصـر األوبــرا هى: األريـاء
  Aria والــريـســتـاتــيـفــو واإلنـســامــبل والـكــورس ومـشــاهـد
الــبـالــيه واالسـتــهالل وفـقــرات األوركـســتـرا الــسـيــمـفــونـيـة

شاهد من اللوحات واألحداث "الفصول". وا
وتــعــتـبــر األوبــرا من أرقى صــور الــفــنــون اخملــتــلــطـة الــتى
وسيـقى والغـنائى تـختـلط أو تمـتزج فـيها كـل أنواع الفـن ا

سرحى فى آن واحد. وا
وتــعــتـبــر األوركــسـتــرا هى اجلــزء األكــثـر صــعــوبـة واألكــثـر
عـددًا فى فن األوبــرا. ويـخـتــلف شـكل األوركــسـتـرا طــبـقًـا
ـوجـودة فـيـهـا ويـقـسم إلى مـجـمـوعـة ـوسـيـقـيــة ا لـآلالت ا
آالت تـبــعًـا لــقـدرة الــرنـ الــصــوتى ويـقــسم األوركـســتـرا
الــســيــمــفــونى "أو اجملــامــيع األوركــســتــرالــيــة" فى الــشــكل

التالى:
 1- مـجـمـوعة اآلالت الـوتـرية.  2 - مـجمـوعة آالت الـنفخ

3- مجموعة آالت اإليقاع.
واألصـــوات الــغــنــائــيــة هـى أســاس فن األوبــرا وتــوزع وفق

التدرج اآلتى:
 1- الـصـوت الــرجـالى ويـنـقــسم إلى الـتـيــنـور "عـاطـفى – 

درامى" وباريتون وباص.
 2- الــصــوت الــنــســائى ويــنــقــسم إلـى ســبــرانــو وســبــرانـو

درامى وميتسو سوبرانو وآلت
ويـــكـــتب لألوبـــرا إمـــا أديب أو كـــاتب أو شـــاعــر أو مـــؤلف
ــكـــتــوب واخلـــاص بــاألوبــرا مـــوســيـــقى ويــســـمى الـــنص ا

.Libretto بالليبرتو أى الكُتب باإليطالية
ايستـرو "قائد األوركسترا" الذى يقود العمل فى ويعتبر ا
سـئول عن حتفيظ أفـراد األوركسترا عرض األوبـرا هو ا
ــعــاجلـة الــفــنــيــة وكـذلك اإلدارة ـوســيــقى وا والــكــورس وا
ـــتــفـــرج أى أن األوبـــرا عــمل أثــنـــاء عـــرض األوبــرا عـــلى ا
مـسـرحى بـالــدرجـة األولى فـالـدور األسـاسى فــيـهـا يـلـعـبه
اخملــرج الــذى يــضع الــتـــولــيــفــة الــكــامــلـــة لــيــحــقق الــرؤيــة
سـرحية لألوبرا وكـذلك فإن ما لألوبرا مـا للمسرح من ا
كل عناصر اإلخراج مثل مهـندس الديكور ومنفذ الديكور
ومــخـرج الـبـالـيه أى أن عـرض األوبــرا يـتـطـلب مـجـهـودات
إبـداعـيـة جـسـمـيـة وإعـداد مـجـامـيـع كـبـيـرة تـسـتـغـرق وقـتًا
طـويالً حـتى يـكـون جـاهـزًا لـلـعـرض عـلى اجلـمـهـور تـمـامًـا

ـــوســيـــقى "هــانـــدل" والــذى يـــدعى جــورج ويـــعــتـــبــر اسم ا
فريدريك هاندل أهم مـؤلف موسيقى فى هذا العصر إذ
ـيـرا" التـى تألـقت فى إنه كـتب وهـو شـاب أول أوبـرا له "أ
هـامـبـورج بـنــجـاح لـيس له مـثـيـل وأثـارت ضـجـة كـبـرى فى

ذلك الوقت.
ثم كـتب هـانـدل أوبـراته اجلـمـيـلـة "أتـسـيس وجـاالتـيـا" عن
نص إجنـــلــيـــزى وكــان يـــقـــدم أوبــرا جـــديــدة شـــهــريًـــا مــثل

"يوليوس قيصر" "وتيمور لنك".
وال نـــنــسـى أيـــضًــا أحـــد عـــبـــاقـــرة فن األوبـــرا وهـــو "جــان

باتيستا لوللى" الفرنسى.
انى الشهير وجلوك صاحب أوبرا وكرستوث فيليبالد األ
"تـيتـو احلليم" و"أنـتيجـون" وظهرت األوبـرا ليس فقط فى
شكل عـرض موسـيقى مـسرحى جـماهـيرى شـعبى بل فى
وسـيقى شـكل عرض مـوسيـقى مسـرحى تكـون للـمسـرح ا
لـه خـصـائص مـحــددة وبـنـيـة خـاصــة ثم تـطـور فن األوبـرا
وظـهــر مــا يـعــرف بــاألوبـرا فى الــعــصـر الــكالســيـكى ومن
ـــؤلـــفــ فـى تــلـك الــفـــتـــرة مــوتـــســـارت الــنـــمـــســاوى أهم ا
ــيـــة وأوبــرا "الــنــاى صــاحـب أوبــرا "دون جــيـــوفــانى" الـــعــا
ـانـى الـذى يـعـتــبـر أعـظم ــسـحـور" وكــذلك بـيـتــهـوفن األ ا
ـــــوســــيــــقـى صــــاحب أوبــــرا الــــشـــــخــــصــــيــــات فـى تــــاريخ ا
"فيديليو" وكذلك ريـتشارد فاجنر صاحب أوبرا "رينيس"
ية الكبيرة. والهولندى الطائر وغيرها من األوبرات العا
ثم ظـــهــر بــعـــد ذلك مــا يـــعــرف بـــاألوبــرا الــرومـــانــتــيـــكــيــة
ذهب الرومانتيكى" هو حركة فكرية وفنية شملت كل "وا
مجـاالت الثـقافة فى أوربـا فى بدايـة القـرن التـاسع عشر
ـــؤلـــفــات فى وكـــلــمـــة رومـــانــتـــيك تـــعـــنى "رومـــانى" وأهم ا

األوبرا الرومانتيكية: 
وسيقى جواكينو روسينى وأهم مؤلفاته "قسيمة ؤلف ا ا

كأى مسرحية جماهيرية.
ومن الـصـعب حتـديـد نـشـأة فن األوبـرا لـكـنـنـا وجـدنـا أول
وصف لــعـرض مـوسـيــقى مـنـذ مــا يـقـرب من  2000 ســنـة
ـيالد وهو عـبـارة عن عـرض مسـرحى لـتـكر اإلله قـبل ا
ــصـــرى من سـاللــة فـــراعـــنــة أوزوريس ســـجـــله الـــكــاتـب ا
مـصـر الـذى يـحـكى عن عـرض أوبـرالى قـدم عـلى شـاطئ
ــسـرح عـلى قــوارب تـسـيــر فى الـنـيل الــنـيل حـيـث يـشـيـد ا
وتـقـدم بالـقـرب من معـبـد اإلله أوزوريس وتقـدم الـعروض
ــشـاعل ويــصــطف اجلـمــهــور عـلى ــسـائــيــة عـلى ضــوء ا ا
شاهـدة هذا العـرض األوبرالى اجلميل. أى أن الشـاطئ 
ائة فن األوبرا هو فى احلقيقـة فن مصرى قد مائة با
ــنع أن هــذا الــفن قــد ظـهــر أيــضًــا فى شــعـوب وهــذا ال 
أخــــرى من الـــعـــالم الــــقـــد مـــثل الـــطــــقـــوس الـــيـــونـــانـــيـــة

ة. القد
 تــــطـــور هــــذا الـــفن "األوبــــرا" فى الــــعـــصـــور الــــوســـطى
سرحية الدينية وهى ـسرحية" أى ا سيتريا ا فظهرت "ا
عـبارة عن عـرض مـوسيـقى ضخم مـسـتنـبط من أساطـير
سـيـتريـا خـاصة فى ـسيـحـية "اإلجنـيل" ونـالت ا الديـانـة ا
إيـطــالــيـا فـى الـقــرنـ الـ  15- 16 انــتــشــار اً غــيــر عـادى
ـــتـــكـــامل واألوبـــرالـى لـــهـــا والـــذى كــان وأخـــذت الـــشـــكل ا
ـهنـدس وفـنانى الـديكور يـشتـرك فيه أعظـم الفنـان وا
ــــوســــيــــقى ومــــصــــمــــمى ـالبس ومــــؤلــــفى ا ومــــصــــمــــمى ا

الرقصات.
وتـطور فن األوبـرا فى عصر الـنهـضة وأصبـحت العروض
األوبـرالـيــة تـقـام داخـل الـقـصــور الـفـخــمـة الـضــخـمـة وفى
حـضور نخـبة مختـارة من الطبـقات األرستقـراطية وأطلق
ـــوســـيـــقى فى الـــتـــاريخ ـــســـرح ا عـــلى هـــذا الـــطـــراز من ا

مسمى "أوبرا القصور".

 انتقل فن األوبرا من القصور الفخمة إلى
سرحية للجماهير وسيقية ا العروض ا
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للسفاح وكتبرير لإلرهاب!.
لـــلـــمـــؤلف أالمـــو أنـــطـــونـــيــو أكـــثـــر من ثـالثـــ عــمـالً حــاز
مـعظـمـهـا على جـوائـز. مـنهـا: «األذن الـيـسرى» لـفـان جوخ
وحـــصـــلـت عـــلى جــــائـــزة مـــاركـــيـــز دى بــــرادومـــ فى عـــام
1991 و«الــســـكــارى» الــتـى اســتــحـــقت جــائــزة ثـــيــرســودى
مـوليـنـو واخـتـيـرت لـنـهـائـيـات مـهـرجـان األدب القـومى و

كسيك واألرجنت وفرنسا وشيلى. عرضها فى ا
ثـم «اخلـطـوات» الــتى حـصــلت عـلى جــائـزة «بــالـنــسـيـا» فى
ـرضى» الفـائزة بجـائزة بورنى 1996 و«كبـيرة 1996 و«ا

قبرة» التى فازت بجائزة الصندوق األسبانى. كا
أالمو أنـطونيو عمل كذلـك مخرجا مسرحـيا فقدم العديد
ــســـرح الــراقص مـن أهــمــهـــا: «اصــطـــحــبت من عـــروض ا
نفسى لدقيقت ونصف دقيقة» الذى حصل على اجلائزة
ــســابـقــة احلــاديــة عـشــرة لــلــرقص الــقـومى الــثـالــثــة فى ا
ـقتـبس عن نص لـثـيـربانـتـيس وشارك و«لـوحـة الـعجـائب» ا
عـهد الدولى به مـعوقون فـى مختـلف بالد العـالم وأنتـجه ا

توسط. سرح البحر ا
ـسرح لـوبى دى بيـجا فى ويعـمل أنـطونـيو حـاليـاً مخـرجاً 

سيبيا األسبانية.
سرح اإلسبانى ا

زواج  – تـاتـكـريـدى وحالق أشـبـيـلـية   – سـارق الـعـقيق – 
وسيقى فنتشنو ؤلف ا محمد   – عطيل   – ويليام نل وا

بيللينى وأهم مؤلفاته:
غتربة   – نورما   – البوريتان. أديلسون وسالفينى   – ا

وسيقى جوسيبى فيردى وأهم مؤلفاته: ؤلف ا وا
نابكو   – مكبث   – حكم القدر   – أوتللو  – عايدة .

ثم كـانت األوبـرا الــواقـعـيـة الـتى ظـهــرت فى نـهـايـة الـقـرن
ـوسـيقى ـؤلف ا 19 وأهم األعـمال فـى هذه األوبـرا هى ا
بــــيـــتـــرو مـــاســــكـــانى وأهـم أعـــمـــاله: الــــشـــرف الـــقـــروى –

كافاليريا   – روستيكانا.
ــوســيـقـى روجـيــرو لــيــونــكــافــالـو وأهـم أعـمــاله: ــؤلف ا وا

هرجون. ا
ــوســيــقـى جــورج بــيــزيه وأهم أعــمــاله: صــيــادو ــؤلف ا وا

اللؤلؤ   – كارمن.
ـوسيقى جاكومـو بوتشيـنى وأهم أعماله: مانون ؤلف ا وا

ليسكون   – البوهيمى   – توسكا.
ــودرن فى نــهــايـة ــعــروفــة بــاألوبــرا ا ثم ظــهــرت األوبــرا ا
ؤلف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وأهم ا

فى أعمالهم فى هذا العصر هم:
ريـتشـارد شـتراوس وأهم أعـمـاله: سـالومى   – الـيـكـترا –

الفارس ذو الوردة.
كـلوديـوس وأهم أعـماله: بـليـاس ومـيلـيسـاند   –األلـعاب –

احلماة.
أرنولـد شونبـرج وأهم أعمالـه: االنتظار   – اليد الـسعيدة – 

موسى وهارون.
ألبان بيرج وأهم أعماله: فويتسك   – لولو.

ـيت وأهم أعماله: كـارديلياك   – أخبـار اليوم بول هـيند
  –هارمونية العالم.

ــتـمــثل فى فن ــوسـيــقى وا ــسـرح ا ـوضــوع أن ا ونـهــايــة ا
األوبرا تـتجـلى فيه سـرعة تطـور العالقـات أكثـر من غيره
سرح العـادى ونعتقد أنه فى من الفـنون كما يحـدث فى ا
السنوات األخيرة من الـقرن العشرين لم تظهر فى األفق
مـؤلـفات مـتـمـيـزة نـابـغـة ال فى الـدرامـا وال فى األوبرا وال
شكلـة نحتاج إلى تكثيف جهود فى األوبريت وحلل هذه ا
تـغيرات احلياة اخملـتلفة فى جميع ضخـمة وتطور سريع 
سرح فى جميع أنحـاء العالم. ونأمل أن نـشهد خشبـات ا
أنـــحــاء الــعــالم فى بــدايـــة هــذا الــقــرن اجلــديــد مــؤلــفــات
إبـداعـيـة جـديــدة وشـيـقـة لـفن األوبــرا أو مـا يـعـرف بـاسم

سرح األوبرالى.. ا

 أول عرض موسيقى كان عرضاً
لتكر أوزوريس

ـمثـلون قادمـون هكـذا كان الـنداء حـتى عقـد السـتيـنيات إذ > عـلقـوا الغـسيل بـعيـداً فا
رء على الفراش الوثير يصطـدم فجأة بحافة السرير على أثر ركلة قاسية بـينما يرقد ا
تـــــوقــــظه من نـــــومه الــــهــــاد بــــعــــد أن تُــــســـــحب األغــــطــــيــــة الــــدافــــئـــــة من فــــوقه.

زاد» للمؤلف محسن اجلالد يقدمها مسرح الدولة قريباً من إخراج الفنان جالل الشرقاوى. > مسرحية «بالد فى ا

سرحي جريدة كل ا
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أخـرجـه (مـحـمــد بـطـاى) لــفـرقـة نــادى الـفـيـوم
لكون قدرات مـثل الذين  قدمت عددا من ا
جــيـــدة  وقـــدمت مــخـــرجــ قـــامـــوا بــتـــوظــيف
ـســرحى بـشــكل الفت  ولـقـد أدوات الــعـرض ا
سبق لـى أن تنـاولت عـروض بـعـضـهم فى مـقال
سرحى).. حلم السلطنة (مهرجان ميت غمر ا
لك النار- التعرى قطعة  – يونسكيات - من 
قـطـعة (حتـدثت عـنه فى مـقـال مـقـارنـا بـيـنه وب
عـــرض حــــســـنى أبــــو جـــويــــلـــة).. أمــــا عن عـــرض
ــعــطى) الــبـــوفــيه الــذى أخــرجه (مــحــمــود عــبــد ا
سـتقبل بالـفيوم فـهو من العروض لـفرقة شـباب ا
ــمــثـــلــ الالفــتـــ مــنــهم الــتـى تــقــدم عــددا مـن ا
(مـصــطــفى مـراد  – تـامــر رمــضـان - مــصــطـفى
فــــرحــــات - فــــاطـــــمــــة الــــزهــــراء - إسالم رضــــا)
والنـص يناقش حريـة اإلنسان .. حـريته التى هى
حق من حقـوقه الشخصـية فهى ليـست منحة من
لكـون منعـها قهـرا  ومنحـها مزاجا  من الـذين 
ـــؤلـف - بـــطل خالل اســــتـــحــــضـــار شــــخــــصـــيــــة ا
ـسارح سـرحيـة - الذى يـتقـدم إلى مديـر أحد ا ا
ــــديـــر عـــلـى عـــرضه شــــريـــطـــة أن بـــنص يــــوافق ا
حتـذف كـلـمـة واحـدة جـاءت فـيه وهى كـلـمـة " ابن
ـؤلـف ويـعــد هــذا عــدوانـا الــكـلـب " ; فال يـوافـق ا
ـا يـتعـارض مع تـكـوينه عـلى حريـته فى الـتـعـبيـر 

النفسى والفكرى  . 
   يـــقـــول : أنـــا مـش مـــصـــور فـــوتـــوغـــرافى .. أنـــا
بــاعــمل حــاجــة تـانــيــة خــالص  أنــا بـفك حــيــاتــنـا
واركبها على مزاجى .. بـطريقتى .. بتطلع حاجة
ثــانـيـة  حـاجـة مـخـتـلـفـة خـالص .. لـكن لـو دقـقت

فيها تالقيها هى هى  !!  
    لــقـد خلـص (كـاتب الــنص) مـفــهـومـه لـلــعـمــلـيـة
ـلـتـزم فى كـلـمـات قـلـيـلـة اإلبـداعـيـة عـنـد الـفـنـان ا
ــثل الـسـلـطــة) ال يـعـجـبه ـديـر ( صــادقـة. وألن ا
ــؤلف فـى حــالــة مـن احلــصــار هـــذا األمــر يـــقع ا
الــنـفــسى الــذى يـؤدى به  – فى الــنـهــايـة  – إلى
ـــديـــر فى إحـــكـــام االنـــهــــيـــار الـــتـــام . ويـــســـتـــمـــر ا
ــؤلف" إلـى أن يــفــقــده اإلرادة  احلــصــار حـــول "ا
ـســرحـيـة قـوى اإلرادة وهـو كــمـا نـعــلم من خالل ا
حتى يـنتـهى إلى حـالة من حـاالت االنهـيار الـتام 
فهو على استـعداد ألن يفعل أى شىء يخرجه من
ـديــر  عـنــدمــا سـلط احلـالــة الــتى أوقـعـه فـيــهــا ا

ضوء األباجورة القوى على عينيه وهو يتكلم . 
ــــوقف الــــذى رســــمه "كــــاتب الــــنص";    ولــــهــــذا ا
صـــورة نــفـــســيـــة أوضــحـــتــهـــا مـــدرســة "الـــتــحـــلــيل
سـرحية  – قد ـؤلف - فى ا الـنفسى"  هى أن ا
انـــتـــابـــتـه احلـــالـــة الـــتـى تُـــعـــرف فى عـــلـم الـــنـــفس
ــرضــيـة  وهى احلـديـث  بـالــفــوبـيــا أو اخملـاوف ا
هـنـا فـى "الـبـوفـيه" تـتــمـثل فى اخلـوف من الـضـوء
الــسـاطـع. وتـفــسـيـر ذلـك - درامـيــا - هـو أن هـذا
اخلـــوف - فى حــد ذاته  – يُـــعــد رمـــزا لــلـــصــراع
ــسـرحــيــة  بـ الالشــعـور ـؤلف  بــطل ا داخـل ا
والــضـــمــيــر  مـن نــوع الــصــراع الـــذى يــحــدث فى
حــاالت احلــصــار ; وهــو واقع بــالــفــعل عــلى بــطل
ــســـرحــيــة خـــوفــا من نـــتــائج حتـــقــيق الـــرغــبــات ا
ــكــبـوتــة فـى الالشــعــور.. وســرعــان مـا احملــرمــة ا
ـــؤلف هــــذا اخلـــوف عـــلـى شىء خـــارج يُــــســـقـط ا
نـفسه  وهـو هـنا يـسـقطه عـلى الـضوء الـساطع 
ــنـبــعث من األبـاجــورة.. ثم يـبــلـور "كــاتب الـنص" ا
الـقـضـية ; مـوضـحا رؤيـته عـنـدما يـحـدد أن الذى
لك أن يـقول نعم يـجلس عـلى كرسى الـسلطـة ; 
أو ال ; ومـا دون ذلك عـلـيه الــطـاعـة ; هـو يـتـحـكم
ــا أن فـى كل شىء  حـــتى حـــريـــة اإلنــســـان  طـــا
الــظـلم فـلـســفـته وهـذا شـرط مـن شـروط تـأجـيـر
"الــبــوفــيه" الــذى اســتـــخــدمه "كــاتب الــنص" رمــزا
لـلــقـهـر والـتـسـلط  من قـبل الـذين يـجـلـسـون عـلى

مقاعد السلطة. 
ـــؤلف قـــد فــــهم فـــلـــســـفـــة الـــلـــعـــبـــة "لـــعـــبـــة وألن ا
الــكـــراسى" فــقــد انــتــهــز الــفــرصــة ; وجــلس عــلى
ـديـر الــكـرسى - رمـز الـســلـطـة - فى غـفــلـة من ا
ـلـكه وهو ـلك ما لم يـسـتـطع أن  فـاسـتـطـاع أن 
ــــنح . ــــنع وا بـــعــــيــــد عن الــــكــــرسى . مــــلك حق ا
ـــديـــر الــذى ــارس الـــقـــهــر عـــلى ا اســـتـــطـــاع أن 
أصبح ضـعيـفا كـذبابـة - مادام من شـروط العـقد
ؤلف فى فـى (البـوفيه) مـا يـبيح له هـذا .  وألن ا
األسـاس فـنان ; والـفن فى رأيه هـو احلريـة ; فلم
يــحـــاول أن يــتــمــسك بــهــذا الــكــرسى ; فــيــتــركه -
ارسـة اللعبة من ثانـية - للمديـر الذى عاد إلى 
ـنع . لـعبـة القـهـر والتـسلط نح وا جـديـد . لعـبـة ا
مـن أجـل .. الالحــــــريـــــة.. واخملــــــرج قـــــدم الــــــنص
بــشــكل بـــســيط  وبــديــكــور مـــوحٍ بــســيط أيــضــا 
ويـبدو أمـامـنا مـثل كـتـاب مفـتـوح تدخل من خالله
الــشـخـصـيــات وتـخـرج  وهـنــاك دمـيـة مـنــتـفـخـة 
ـــا تـــشـــيـــر بـــداللـــة رمـــزيـــة إلى تـــأثـــيـــر حــاالت ر

التعذيب النفسى والبدنى .

حتت عــنــوان (شــبــورة) ألنه مـن تـلـك الــعـروض
التى تـتـطلـب أداء جمـاعـيا  خـاصـة وأن النص
الـذى كـتـبه (حـسن اإلمـام) سـاعـده فى حتـقـيق
هـذا الـهدف  وهـو من عـروض مسـرح الـشارع

 .
  أيــضــا الــعــرض الــذى قــدمــته فــرقــة (شــبــاب
الفـجر بـبـلبـيس) حتت عنـوان (ثم غـاب القـمر)
من تـأليف (شـتاينـبك) وهى مسـرحيـة متـميزة
لـــكـــاتب روائـى  حـــاول من خاللـــهـــا الـــتـــعـــرض
لــلــمــأسـاة الــتى حلــقت بــاإلنـســان إبــان احلـرب
ــيــة  وكــيف أن انــعــكـاســات ضــوء الــقــمـر الــعـا
تـصبح عاجزة عن الـبوح على سطح مـياه النهر
 ألنــهـا لم تــعــد مـيــاهــا صـافــيــة  بل أصــبـحت
مـيــاه مـسـتــنـقـعــات  قـذرة  بـفــعل تـلك احلـرب
وما خلفته من ورائـها  لقد قام اخملرج (أحمد
حـســ كــشك) بــإعـداد الــنص والــتـدخـل فـيه 
فى مـحــاولــة لـتــطـويع رســالـتـه لـتــكـون مــنـاســبـة
لألحـداث احلالـية عـلى السـاحة الـعربـية  وكم
من اجلرائم تـرتـكب بـاسم  محـاولـة الصـيـاغة
اجلديدة .. لكى تكون الـرسالة مناسبة للعصر
ــلك الـــقــدرة عــلى  يـــحــدث هــذا واخملـــرج ال 

تفسير النص   فأضر بالعمل األصلى .  
ـســرحى (أنـا فى الـظــلـمـة أبـحث)   والـعـرض ا
لــلــكــاتـــبــة الــعــراقـــيــة عــواطف نــعـــيم  يُــعــد من
الـنصوص الصعـبة  فهو مـونودراما تسعى إلى
الـتـعبـيـر والـبـحث عن أسـئـلـة الـوجـود احملـيرة 
ـمـثل (أحـمـد وله طـابع فـلــسـفى  صـحـيـح أن ا
إبراهـيم) كـان موفـقـا  إال أن النص - لـطـبيـعة
كـتابـته  والـرؤيـة التى يـتـبـناهـا - لم يـكن قادرا
ؤسسة على إعطاء رسالة إلى جمهور مسرح ا
الـعـمـالـيـة الـذى انـصـرف تـمامـا عـنـه . واخملرج
(ولـيــد شـحــاتـة) لم يــفـعل شــيـئــا يـسـاعــده عـلى
تــــوضــــيح رســــالــــة الــــعــــرض  بـــســــبـب قــــصـــور

استخدام األدوات الفنية ..

ــــهـــرجــــان عــــددا من الــــعـــروض    قــــدم هــــذا ا
سرحـية اجليـدة أذكر منهـا : (حلم السـلطنة) ا
الــذى أخـرجه (أحــمــد شــحـاتــة) لــفـرقــة قــصـر
ثــقـافــة شـبـرا اخلــيـمـة  وعــرض (يـونـســكـيـات)
الــذى أخــرجه (مــحـمــد فــتــحى) لــنــادى مــسـرح
ـــــلك الـــــنـــــار) الـــــذى احملـــــلـــــة  وعـــــرض (مـن 
أخــرجه (مــحــمـــود أبــو الــغــيط) لـــفــرقــة مــركــز
شــبــاب مــيت غــمــر  وعــرض (الــبــوفــيه) الــذى
ـعـطى) لـفـرقـة شـبـاب أخـرجه (مـحــمـود عـبـد ا
) الذى ستـقبل بـالفيـوم  وعرض (اخملطـط ا
أخـرجه (أحـمـد احلـفـنـاوى) لفـرقـة كـلـيـة جتارة
طـنـطـا .وعـرض (الـتـعــرى قـطـعـة قـطـعـة) الـذى

تـشكيل  وإعـادة كتابة  كـل هذا لم يحدث فى
عــرض (حـــكى من الـــرى مــانـــيـــيــر) فـــإذا كــانت
الـدرامــا  - لـزمـن طـويل - قــد تـبــنت األصـول
الدرامـيـة األرسطـيـة كمـعـيار لـقـيمـهـا اجلمـالـية
والـفكـريـة  فـإننـا جنـدها مع بـريـخت قـد كانت
رفـــضـــا لــلـــمـــحـــاكــاة األرســـطـــيـــة ذات "الــطـــابع
الدرامى" والتى تقوم على "الـفعل"  ليستبدلها
ـــيــز ــلـــحـــمى الـــذى  بـــاحلــكـى  ذى الـــطــابـع ا
سـالة رهـينة مـسرحه  هـذا ما عـنيـته من أن ا
بـــالـــتـــوظـــيف  فـــهـل قـــام (شـــريف الـــدســـوقى)
سرحى ?? ال بتوظـيف تلك األداة فى عرضه ا
لم يــقم بــذلك  وتــلك الــنـقــطــة  لم يــقع فــيــهـا
(شريف الـدسـوقى) وحـده بل وقع فـيـهـا مـعظم
الـذين اتخـذوا احلكى أداة ووسيـلة فقط  دون

توظيف  أو ضرورة فنية 

أعنى بـالتدخالت الـضارة  تـلك التى يقـوم بها
ـسـرحى  اخملـرجـون  حــ يـعــبـثــون بـالـنـص ا
وتـلك قضـية حتـدثت فـيهـا فى أكثـر من موضع
 وفـى أكـــثـــر من نـــدوة  وال فـــائـــدة  الـــتـــدخل
الضـار جتـلى فى عرض (لـيـلة مـصـرع جيـفارا)
للـكاتب (ميـخائيـل رومان)  وهو من الـنصوص
اجلــيــدة والالفــتــة له  ولم يــقــدم عــلى خــشــبـة
ــــســــرح كــــثــــيـــرا  ولــــذلـك فــــإن جلــــوء فــــرقـــة ا
السويس التجريـبية لالستعانة بهذا النص فى
أمـر يُـحـسب هـذا الــظـرف الـتــاريـخى الـصـعـب 
لــلــمـخــرج (مــحـمــد اجلــنـايــنى ) ولــكن يــبـدو أن
الـقـدرات الفـنـية لـلـمـخرج  تـلك الـتى يسـتـطيع
أن يـوظـفـهـا فى الـعــمل اجلـمـاعى  لم يـسـتـطع
أن يـوظفـهـا فى عمل يـحـتاج إلى األداء الـفردى
 بـجــانب تـلك اجلـمـاعـيــة  تـلك الـنـقـطـة  هى
مأزق (مـحـمد اجلـنـاينـى) احلقـيـقى  حيث إنه
وفى عـدد من الـعـروض التـى قـدمهـا من قـبل 
قــد اهــتم بـحــركـة الــتـمــثــيل اجلـمــاعى  وبـأداء
ـمـثــلـ اجلـمـاعـى  وطـبـيـعـة الــنـصـوص الـتى ا
تـــكـــتب لـــتـــحـــقـــيق هـــذا الـــهـــدف  كـــلـــهـــا أمـــور
أضعفت عرضه  ألن النص الذى استعان به 
سرحى ال يوفر لـه إمكانـية العـمل مع الفـريق ا
كـــلـه بــإيـــقـــاع واحـــد  ولـــذلك نـــراه يـــلـــوى عـــنق
الــنص  لـــكى يـــحــقـق مــا يـــريــده هـــو  فـــلم نــر
يخائيل رومان عرضا متماسـكا  ولم نر نصا 
ـسـالـة تتـطـلب من اخملـرج - أى مـخرج  تلك ا
ـسرحى  - أن يـكون واعـيا وهـو يـختـار نصه ا
بشـكل مالئم للـفرقة  وظـروفهـا  وقدراته هو
ـــتـــعـــلــقـــة  بـــالـــتــفـــســـيــر  نـــفـــسه  الـــقــدرات ا
وتــــــــوظـــــــيـف األدوات .. إلـخ  لـــــــقــــــــد جنـح فى
ـهـرجان عرضه الـثـانى الـذى قـدمه فى نـفس ا

حـــيــاته يـــســيـــر فى طــرق  لم يـــخــتـــرهــا  ومن
خـالل هـذا الــتــتـبع نــكــتـشـف أن الـقــوانــ الـتى
حتكم حركة اجملتـمع  أى مجتمع  هى نفسها
الــتـى حتــكم حـــركــة اإلنـــســان  أى أن الـــعــرض
يـركـز عـلى تـأثـيـر تـلك األبـعـاد اجملـتـمـعـيـة عـلى
مسـيرة اإلنسـان  الذى يدفـع الثمن دائـما  لو
أن خـلال أصاب منظـومة القـيم فيه  وهذا هو
مثل سرحية  وا بالضبط الذى حـدث لبطل ا
يـلـجــأ إلى األسـلـوب الــكـومـيــدى  وهـو أسـلـوب
مـــنــاسـب لــتـــلك احلـــالـــة  وكـــأنه يـــدفـــعــنـــا إلى
الــــضــــحك عــــلى أحــــوالــــنــــا  والــــســـخــــريــــة من
الـــــظــــروف الـــــتى ال جتـــــعل أحـــــدا قــــادرا عـــــلى
اخــتــيــار مــصــيــره  واســتــطــاع مــخــرج الــعـرض
(مـرقص صـلـحى) أن يـوظف الـعـنـاصـر الـفـنـيـة
ــشـاهــد الـتى بــشـكل الفـت  خـاصــة فى تـلك ا
ــاريــونــيـت تــتــحــرك فى رأيــنــا فــيــهــا عـــرائس ا
ـســرح  تـتـدلى مــنـهــا حـبـال طــويـلـة  خــلـفـيــة ا
جتعل البطل مشدودا إلـيها  فيتشابه موقفه 
وحــالـــته مـن تـــلك احلـــالـــة الــتـى تــبـــدو عـــلـــيـــهــا
ــزاوجـــة - عــلى ــاريــونـــيت .. تـــلك ا عــرائـس ا
الــرغم من مــبــاشــرتـهــا من الــنــاحــيـة الــفــنــيـة -
كــانـت قـــادرة عـــلى تـــوصـــيل رســـالـــة الـــعــرض 
ـسرحـية  وتـوفيـر احلس اجلمـالى  للـصورة ا
التى تـوافرت فـيهـا عـناصـر بسـيطـة  لم جتنح
ـتــعـلــقـة ـســالـة الــفـنــيــة  ا إلى اإلبـهــار  هــذه ا
بـــاســـتـــخـــدام الـــديـــكـــور  وتـــوظـــيـــفه  لـــصـــالح
الــــــرســـــالـــــة  أمـــــر غـــــاب تـــــمـــــامـــــا عن عـــــرض
(مــســجــون وسـجــان) حــيث لم يــعـتــمــد عـلى أى
عــنــصــر مـــســرحى  ســوى عــنــصـــر الــتــمــثــيل 
ـنـفـرد ــمـثل هـو الـفـاعـل الـوحـيـد  وا بـوصف ا
فى تــوصـيـل الـرســالـة األخالقــيـة  اإلرشــاديـة
التى أشـرنا إليـها  على الـرغم من تمـيز بعض
الـــعــــنـــاصـــر الــــتـــمـــثــــيـــلـــيــــة فى الـــعــــرض  مـــثل
(يـوسـيـتـنــاسـان سـوزان عـاطف أمـجـد جـورج

بشوى طلعت مينا عاطف إيفا نصار). 
تداعى احلكى اجملانى

ـــمـــثل الـــبــارع (شـــريف الـــعـــرض الــذى قـــدمه ا
الــدســوقى) لــفـرقــة بــراح بــاإلســكــنـدريــة حتت
عــنــوان (حـكـى من الــرى مــانــيــيــر) يـثــيــر بــعض
ـــتــعـــلــقـــة  بــأســـلــوب احلـــكى فى ــشـــكالت ا ا
مثل الواحـد للقيام سنـا قدرة ا ـسرح حيث  ا
بعملية احلـكى نائبا عن شخصيات أخرى غير
مـــرئـــيـــة وغـــيـــر حـــاضـــرة فـــبـــدا األمـــر وكـــأنه
مـسرحيـة (مونودرامـا) فى ح أن العرض لم
يـكن يـطــمح إلى تـقـد مــونـودرامـا وإشــكـالـيـة
ـــســـرح اآلن حتـــتـــاج إلى أســـلـــوب احلـــكـى فى ا
وقفات ومناقشـات  أتمنى أن تتاح لها فرصة
الطرح  وذلك ألنها أصـبحت ظاهرة مسرحية
الفــتــة لــيس فى مــصــر فـــقط  بل فى الــوطن
العـربى أيضـا  ولعـلـنا نـتذكـر عرض (شـوكوال)
الـسورى الـذى حـصل على جـائـزة فى مهـرجان
ـســرح الـتـجــريـبى األخـيــر وعـرض (كالم فى ا
ســــرى) الـــســــكــــنـــدرى احلــــاصل عــــلى جــــائـــزة
أخـــــرى وقــــبــــلــــهــــا رأيـــــنــــا عــــرض (حــــكــــايــــات
احلـــرمـــلك) مـن إخـــراج (عـــبـــيــــر عـــلى) والـــذى
حـصـلت - به - عـلى جـائـزة أحـسن عـرض فى
ـــــســـــرحــــيـــــة األول فى مــــهـــــرجـــــان اخملــــرجـــــة ا
عـام  2006 تـلـك الـظـاهـرة  تــسـتـلــفت الـنـظـر 
خاصـة أن معـظم العـروض حتصل عـلى جوائز
 مـا هى احلــكـايــة بــالـضــبط ??! ال أعـتــقـد أن
وضوع ـناقشـة ذلك ا مقاال كـهذا سـوف يتسع 
ـثـيـر !! مـا يـهـمـنى هـنـا هـو مـا فـعـله اخملـرج ( ا
شـــريف الـــدســــوقى) فى عـــرضـه  لـــقـــد كـــانت
عايشة  واالرجتال  قدرته على التـقمص  وا
والـلـيـاقـة الـبـدنـيـة  من الـعـنـاصـر الـتى جـعـلـتـنا
نـتقـبل عـرضه بـروح طيـبـة  وبـاندهـاش  لـكنه
انـــدهـــاش لــعـــنـــصــر واحـــد فـــقط من عـــنـــاصــر
سرحى  وأعـنى به عنصر الـتمثيل  الـعرض ا
أمـا بقـيـة الـعـنـاصـر األخرى فـقـد  إغـفـالـها 
وإهــــمـــــالـــــهـــــا  فـال ديـــــكـــــور  وال إضــــاءة  وال
مـــوســيـــقى  أو أى مــؤثــرات ســـوى دقــات الــرق
والـــطــبــلــة الـــتى كــان يـــســتــعــ بـــهــمــا إذا دعت
الــــضـــــرورة إلى ذلك  ويــــظـل احلــــكى أخــــاذا 
وفـاتنـا  لكـنه ال يقـدم شيئـا محـددا وتلك هى
الـقـضـيـة  التـداعى احلـر ال قـيـمة له  الـقـيـمة
تـــكــــمن  وتـــتــــضح من قــــدرتك عـــلـى تـــوصـــيف
الـــتـــداعى  وتــــوظـــيف قـــدرتـك عـــلى احلـــكى 
احلــــكـى عــــبــــارة عـن مــــادة خــــام  حتـــــتــــاج إلى

 مشهد من عرض أنا فى الظلم أبحثمشهد من ليلة مصرع جيفارا
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ــســرحى من  يُــعــد مــهــرجـــان شــبــرا اخلــيــمــة ا
ـهـرجـانـات اجلـادة  حيـث استـطـاع الـقـائـمون ا
عـلـيه احملافـظـة عـلى انـتظـام دوراته ومـواعـيده
الــسـنــويـة  واخــتـيــار عـروض جــادة ومـتــمـيـزة 
تـعكس الـتنـوع  واالخـتالف  والتـباين .. ولـقد
ــبـادرة ــهــرجـان األول فـى عـام  1992  أقــيم ا
من اخملـرج (صالح محـمـود)  واسـتـمـر - مـنذ
ذلـك الـــــتـــــاريخ - مـــــنـــــتـــــظـــــمـــــا  وأداره- عـــــلى
الــــــتــــــوالى-  كـل من: (خــــــالــــــد خــــــطـــــاب 1992
محروس عبد الفتاح  1994 ناصر عبد التواب
  1995محروس عبد الفتاح  1996 أشرف
ســنـد 1997 أحـمـد شـومـان 1998 فـادى فــوكـيه
1999فادى فوكيه 2000 صالح محمود 2001
أشـرف سـنـد 2002 مـحـمـد ربـيع 2003 الـسـيـد
رمــضـان  2004 أحـمــد أبـو عــامـر 2005 أحــمـد
أبـــــو عـــــامـــــر 2006 يــــــســـــرى حــــــســـــان  2007).
ـــــؤســــسه (صـالح مــــحــــمــــود) عــــدم ويُــــحــــسب 
ــهــرجــان مــنــفــردا  تــأكــيـدا اســتــئــثــاره إلدارة ا
قراطيـة التى تُعـد مظهرا ارسة الـد لفكـرة 

حضاريا يُحسب له.             
   وفى مــــهـــــرجــــان هــــذا الــــعـــــام  الــــذى أقــــيم
ـؤسـســة الـعــمـالـيــة بـشـبــرا اخلـيــمـة  قـدمت بــا
عدل سـرحية   ست عـشرة فرقة عـروضها ا
عــرض واحـــد لـــكل فــرقـــة  فـــيــمـــا عــدا فـــرقــة
(الــسـويس الــتــجـريــبــيـة) الــتى قــدمت عــرضـ

هـــمـــا : (لـــيـــلـــة مـــصـــرع جـــيـــفـــارا - شـــبـــورة) 
والـعروض - جميـعها - تعكـس رغبة الهواة فى
ــــــشـــــاركــــــة  ورغــــــبــــــتــــــهم فـى طــــــرح رؤاهم  ا
وأعـمالهم ومواهـبهم أمام الـناس .. صحيح أن
ــا بـســبب قـصـور احلــضـور لم يــكن جـيـدا - ر
وتـوجـيه الـدعوة- إال أن فى أسـاليب الـدعـايـة 
الـتـنـوع  واالخــتالف  والـتـبـاين كـلـهـا مـظـاهـر
جـيـدة كـانـت حتـتـاج إلى اهـتــمـام أكـثـر من أجل
ــشـاهــدة تـلك الــعـروض الـتى جـذب اجلـمــهـور 
تعكس جدية  من الواجب أن تكتمل فائدتها 
بـالبحث عن الـسبل الـتى بهـا نستـطيع اسـتعادة

اجلمهور من جديد إلى مسرح الهواة . 

  
ـهـرجـان يُـعــد مـهـرجـانـا لـلـهـواة - بـتـنـوع  هـذا ا
أشــكـــاله وأســـالــيـــبه وطـــرق تــمـــويــله  وال يُـــعــد
مهرجـانا - خالـصا -  للـمسرح احلـر !! - كما
ــســرح جــاء فـى عــنــوانـه - وذلك ألن عــبـــارة (ا
احلـر) تـنـطــوى عـلى مـغـالـطـة كـبـيـرة  حـيث إن
ــشــاركـــة ال تــتــسم - كــلــهــا - بــتــلك الــعــروض ا
الــصـــفـــة فـــهـــنـــاك مـــســـرحـــيــات ســـاعـــدت فى
إنتاجهـا جهات متـعددة : حكومـية - تعلـيمية -
) - قـدمـته : كلـية دينـية .. فـعـرض (اخملطـط
جتـــارة طـــنــطـــا  و(يـــونـــســكـــيـــات) قـــدمه نــادى
مسرح احملـلة  وعرض (الـتعرى قـطعة قـطعة)
قــــدمه نـــــادى مــــســــرح الــــفـــــيــــوم ومن عــــروض
ـسـرح الـكـنـائـسى (مــسـجـون وسـجـان) لـفـرقـة ا
اإلســكــنــدريــة  و(عــروسـة مــاريــونــيـت) لــفــرقـة
جــنـــود الــكــلـــمــة بــالـــقــاهــرة... هـــذا فــضال عن
انتماء بعض الـعروض جلهات حكومية  وفرت
مـكـانـا لــلـفـرقـة  وعـمل الـبـروفـات  مـثل عـرض
(حلم السـلطنـة) الذى قُدم بـاسم (قصر ثـقافة
ـلك النـار) الذى قـدمته شـبرا اخلـيمـة) و(من 

سـرح الـغربى > إن الـثـورة الثـقـافيـة فى الـسبـعـينـيـات والتى أضـفت عـلى أبطـال عـالم ا
تـوارثة: كـما سـرحيـة ا الـلـمسـة األسطـورية قـد جلـبت معـها الـضيـاع لقـوان الـلغـات ا

تسببت فى القضاء على فنون حرفة الكالم. 12
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> نادى مسرح قصر ثقافة اجليزة يشهد حاليا إجراء بروفات مسرحية «الفيل يا ملك الزمان» لسعد الله ونوس وإخراج جون ميالد.
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صفة
«احلر» 
ال تنطبق
على هذا

هرجان!! ا

مهرجان شبرا اخليمة اخلامس عشر للمسرح احلر

راوغة !!: سرح احلر) ا فكرة (ا

بــتـجـويــد الـعـمـل  واالهـتـمــام بـعـنــاصـره  حـتى
يــكــون صــاحلـا لــلــمــنــافـســة  ومــنــهــا عـروض (
الـتـعـرى قـطـعـة قـطـعـة ) لـنـادى الـفـيـوم  والذى
اشــتــرك مـن قــبل فى مـــهــرجــان ( اجلـــمــعــيــات
) الذى شارك الـثقافيـة )  وعرض( اخملطـط

فى مهرجان جامعة طنطا .  

ــــســـمـــيـــات الـــتـى تـــطـــبع    وأعـــنـى بـــهـــا تـــلك ا
الـــنــشـــاط  بــطـــابع فـــئــوى قـــاصــر  كـــأن نــقــول
مــــســـرح الـــفـالحـــ  أو مـــســــرح الـــعـــمـــال  أو
ـسـرح الـكنـسـى  هذه ـسرح اإلسـالمى  أو ا ا
ـسـمــيـات  لــو كـانت تــفـصح عن أن مــضـمـون ا
هـذه األعــمــال مـتــعــلق بــطـابــعــهـا الــفــئـوى  فال
ضـرورة لـهـا  ألنهـا تـدخل فى إطـار الـتـصـنيف
غـــيـــر الـــفـــنى  أمـــا إذا كـــنــــا نـــســـعى من خالل
التسميـة لإلشارة إلى جهة اإلنتاج فال ضير ..
ـــنــاســـبــة الـــعــروض الـــتى قـــدمــهــا أقـــول هــذا 
ــســرح الـــكــنــسى ) ــهــرجـــان حتت عــنـــوان ( ا ا
وهى عـــروض : (مـــســـجـــون وســـجـــان) لـــفـــرقــة
أفـامينا اإلسـكندرية من تـأليف و إخراج ( شريف
نبـيل)  وعرض ( عـروسة مـاريونـيت ) من إخراج
( مــرقـص صـلــحى)  الــفــرق بــ الــعــرضــ هـو
الــــــــذى يـــــــوضـح مـــــــا قـــــــصــــــــدت إلـــــــيـه  من أن
ـسرح  ـسمـيـات الـنوعـيـة ليـست فى صـالح ا ا
حيث يـعـد عرض ( مـسـجـون وسجـان ) عـرضا
أخالقـيــا ذا صـبــغـة ديــنـيــة  أنـتــجـته الــكـنــيـسـة
لــتـحــقــيق أهــداف أخالقــيــة  تــتـشــابه مـع تـلك
ـسـرح الـديـنى فى األهـداف الــتى سـعى إلـيـهـا ا
الـعــصـور الــوسـطى  حــيث اسـتــغـلت الــكـنــيـسـة
ا له من ـسرح ليكـون أداة وعظيـة إرشادية   ا
تـأثــيـر وقـدرة عــلى حتـقـيق هــذا الـهـدف  وهـو
بـهـذه الوجـهـة قـد حصـر نـفـسه فى إطـار ضيق
جـدا  ال يــتـسع لــتـقــد رؤيـة شــامـلـة لــلـواقع 
ـنـحى بـصــرف الـنـظـر عن حـصـر أهـدافه فى ا
الـديـنى فـقط  عـلى الـعـكس من ذلـك - تـمـاما
- جـــاء عــرض (عــروســـة مــاريــونـــيت) حــيث لم
يسـقط فى تـلك الـدائـرة الضـيـقـة احملدودة من
الـرؤية التى تركـز على البـعد الدينى األخالقى
 اإلرشادى  الـوعظى  بل اتـسع ليـقدم ويـعبر
عن أزمـــــــة واقـع شــــــامـل  حتـــــــكــــــمـه قـــــــوانــــــ
اقـتـصـاديـة واجـتـماعـيـة وإنـسـانـيـة  تـهم جـموع
النـاس  بصرف الـنظـر عن فئـاتهم (برغم أنه
عرض كـنسى أيضـا) إال أن التسـميـة لم تعكس
نوعية الرسالـة  بقدر ما كانت تشير إلى جهة
ـمثل ـسـرحيـة (عايش) ا اإلنـتاج . ونـرى بطل ا
ـون محروس)  يـعكس حال اإلنـسان الذى (ر
يجـد نفـسه مقـيـدا بتـقالـيد وعـادات  وأقدار 
ـلك حـيــالـهم  من أمــر نـفـسه وشـخــوص  ال 
ـســرحـيــة يـســتـعـرض حــيـاته شـيــئـا  نــراه فى ا
كـــلــهــا  فـــيــمــا يـــعــرف بــأســـلــوب  (تــتـــبع تــاريخ
الشـخصيـة) وبشـكل درامى  فنـراه على مدار 

ا يكون عـدم توفيقها شاركـة  فر ـكن لها ا
 هـو الـدافع إلى جتــويـد الـعـمل  مـرة أخـرى 
ودفع عــنـاصــره لـتــحـقــيق نـتــائج أفــضل  ولـكن
العروض التى حصلت على جوائز ال ينبغى لها
ـتــكـرر ـشــاركـة مــرة أخــرى  ألن االشـتــراك ا ا
يُـعـطل من إمـكـانيـاتـهـا  ويـدفعـهـا إلى االرتـكان
عـلى اجلاهـز   وكلـها أمـور ليسـت مطلـوبة فى
عـمل الـهـواة  فـتـواتـر الــتـجـارب وتـنـوعـهـا يـأتى
دائـمـا بـنتـائج إيـجـابـية لـلـفـرق  ويـجعـلـهـا قادرة
على الـدخول فى مـنافـسة مـوضوعـية  مـنتـجة
ــثـال عــرض (حـلم الــسـلــطـنـة) . فــعـلى ســبـيل ا
الذى قدمته فرقة (قـصر ثقافة شبرا اخليمة)
مـن الــــعــــروض الـــــتى اشـــــتــــركـت فى أكـــــثــــر من
مـهرجـان سابق  وحـصلت عـلى جوائـز متـعددة
 ومتـقدمـة  فى مهـرجان اجلـمعـيات الـثقـافية
فـى عــام  2006 وفى مـــهــرجــان مـــيت غــمــر فى
عـــام 2007 وحــــصل عــــلى جــــوائــــز - أيــــضـــا -
وتـنـاولــته بـالـنــقـد أثـنــاء تـغـطــيـتى لـلــمـهـرجـان –
واشـــتــــرك فى مــــهــــرجــــان شــــبـــرا  – أيــــضـــا – 
ــطـلـوب أن يـكـون وحـصل عـلـى جـوائـز  لـيس ا
لـلــفـرقـة الـواحـدة  عـرض واحــد  نـطـلق عـلـيه
(عرض اجلوائز)  ألنه سوف يـستهلك طاقتها
 ويـــــعــــطـل قـــــدرة أفـــــرادهــــا عـــــلـى االرتـــــقــــاء 

تنوعة  تبعا لعناصر العرض . واهبهم ا
ـلـك الـنـار) لـفـرقـة مـركـز شـباب وعـرض (من 
مــيت غــمـر  فــاز بــجـوائــز فى مــيت غــمـر  ثم
فـاز بــجـوائـز أخــرى فى مـهـرجــان شـبـرا  وفـاز
بـجـوائــز ثـالــثـة فى مــهـرجــان (زفـتى)  وعـرض
(يونسكيات) لـنادى مسرح احمللة  فاز بجوائز
فى مـهرجـان (مـيت غـمر  2007) وفـاز بـجـوائز
فى مــهــرجــان شــبــرا اخلــيــمـة  2007 ويــســتــعـد
ـسـرح فى عام للـمـشاركـة فى مـهرجـان نوادى ا
 2008 لم أذكر غير هذه العروض ألنها هى
الـتى حصلت على جـوائز متقـدمة ومتعددة فى
عـــنــاصـــر الــعــرض  ولـم أذكــر عـــروضــاً أخــرى
شـاركت فى أكثر من مـهرجان لكـنها لم حتصل
عــلـى جــوائــز  وبــالــتـــالى فــمن حـق أصــحــابــهــا
االشـــتـــراك فى أى مـــهـــرجــان بـــشـــرط الـــقـــيــام

فـرقـة مـركـز شـبـاب مـيت غـمـر.. إذن ال يـتـبـقى
كن ـهـرجان  – األخرى - الـتى  من عـروض ا
أن نطـلق عـليـهـا عبـارة (فـرق حرة) سـوى فرق:
ـنــوفـيــة - شـبـاب الــفـجـر ـســتـقــبل بـا (شــبـاب ا
ـسرح بالـقاهرة  – الـشمس ببـلبيس - عـشاق ا
ـسـرحــيـة بـالـقـاهـرة  – نـادى الـرواد بــالـعـاشـر ا
من رمــضــان  – فــرقــة إبـــداع بــاإلســكــنــدريــة -
فــرقـــة الـــســويس الـــتـــجــريـــبـــيــة  – فــرقـــة بــراح
بــاإلســكــنــدريـة  – فــرقـة اجلــنــوب بــاألقــصـر) 
وبـعض هذه الفرق - أيـضا- ال تعد حـرة تماما
 النـــضــــوائــــهـــا حتـت مــــظـــلــــة الــــدعم من قــــبل
ـدنى .. وال يــعـنى كالمى مــؤسـسـات اجملــتـمع ا
هـــذا أنــنـى ضــد فـــكـــرة دعم الـــفـــرق  بل عـــلى
الـعـكس من ذلك أنـا مع دعـمـهـا تـمـامـا  فقط
ال أحــبـــذ فـــكــرة االرتـــكـــان إلى عــبـــارة (الـــفــرق
احلرة)  ألنها تعكس التباسا غير مرغوب فيه
ـــفــاهـــيم   األمـــر الـــذى يــؤدى إلـى اخــتـالط ا
وبـــالــــتــــالى يــــضــــيع عــــلى الــــفـــرق احلــــرة  حق
اعـتمادهـا على نـفسـها فى اإلنـتاج والـتسويق 
وكل مــــا يــــتــــعــــلق بــــهــــذه األمــــور من مــــعــــوقـــات

ومصاعب .          
   

هرجان من القضية الثـانية التى طرحها هذا ا
ـــســألــة ـــســرحـــيــة  تــتـــعــلق  خالل عــروضه ا
مــــــشـــــــاركــــــة بـــــــعـض الــــــعـــــــروض فى عـــــــدد من
ــهـــرجـــانــات األخـــرى  بــعـــضــهـــا حــصـل عــلى ا
ـسـألة جـوائـز  وبعـضـهـا اآلخر لـم يحـصل  وا
- فى نــهـايــة األمــر - تـتــوقف عــلى مــدى قـدرة
الـــفـــرقـــة - أى فـــرقـــة - عـــلـى جتـــهـــيـــز عــرض
تـــــشــــــارك به فـى كل مــــــهـــــرجـــــان  إذا أرادت 
ولـسـت من الــذين يـرون أنـه ال ضـيــر فى تــعـدد
مشـاركة العـرض الواحد فـى أكثر من مـهرجان
 ولـــــكـــــنــــــنى مـن الـــــداعــــــ إلى وضـع شـــــروط
لــلــمــشــاركــة  لــيس من بــيــنــهــا هــذا الــشــرط 
خــاصـة الــعــروض الــتى حـصــلت عــلى جــوائـز 
ولــكن الــعــروض الــتـى لم حتــصل عــلى جــوائــز

عروض متألقة.. وقضايا هامة
 تدفعنا إلى احترام مسرح الهواة

شاركة فى أكثر من مهرجان ا

سميات النوعية للعروض ا

 تسع لغات مختارة لترجمة
ى سرح العا نصوص ا

زيد من بريقها بينما أحرزت سرح األصليـة ا > لقد فقدت لغات ا
زيد من اللـغات الـفرعـية لإلضـاءة والتـصويـر والرقص والـديكـور ا

االنتصارات فى روعه وتألق.

سلمانى. سرح البلدى بتونس بطولة منى نور الدين فتحى ا اضى على ا > مسرحية «طالسم وحروز وحسن الناقوز» لفرقة مدينة تونس  عرضها األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا

ájó©ŸG

21
14  من  يناير   2008 العدد 27

≈ZGôŸG ∫ÉªL

ية سرح ولغاته العا ا

عفوا.. 
إنها فكرة فرنسية أمريكية .. خبيثة 

كن أن يكون من وضع هذا االقتراح قد استند إليه ... 
ـــنــتــدى .. فــقــد حــاول مـــقــدمــو االقــتــراح والــفـــكــرة الــســابــقــة ونــعــود إلى ا
الـتـصـويت عـلـيـهـا فاعـتـرضت أغـلب الـوفـود دون إبـداء األسـبـاب عـدا ثالثة
دول ذكــرت أسـبــابـا بــعـيــنـهــا العــتـراضــهـا عــلى الـفــكـرة .. وهــذه الـدول هى
الـبـرتغـال واعتـرضت عـلى اخـتيـار اللـغـة الالتيـنـية الـتى ال يـستـخـدمهـا أحد
ـنــتــشــرة فى أمــريــكـا فى الــوقت احلــالى دون اخــتـيــار الــلــغــة الــبـرتــغــالــيــة ا
اجلـنوبـية بـشكل كـبيـر وأيـضا إيـطالـيا واعـترضت عـلى أن االقتـراح ال يضم
الـلـغـة اإليطـالـيـة .. وكـذلك جـنـوب أفريـقـيـا ولـلـحق كان اعـتـراضـهـا إلهـمال
الـلـغتـ الـعربـيـة والهـنـدية.. ورغم أن شـعـوبا كـبـيرة تـنـطق بهـا .. وقـد ساق
أصـحاب الـفكـرة واالقـتراح أسـباب اخـتيـارهم لـلغـات دون غيـرها.. فـذكروا
ـيـة مـكـتـوبـة بـها.. أن اخـتـيـارهم لـلـغـة الالتـيـنـيـة ألن أمـهـات الـنـصـوص الـعـا
.. وقـد أكـد الـنــقـاد والـكـتـاب وأنـهـا مـازالت واســعـة االنـتـشــار بـ الـبـاحـثــ
ـنــتــدى أن تـلـك مـغــالــطـة  فــمــا ذكـروه عن الـالتـيــنــيـة غــيـر الــذين تـابــعــوا ا
ـسارح ـسـرح الـعـبرى مـن أكـثـر ا دقـيق.. وقـال مـقـدمـو االقـتـراح أيـضـا إن ا
تقـدمـا وتـطـورا.. وأن نـصوصه األكـثـر إبـداعـا فى الـوقت احلـالى.. واكـتفى
النـقاد والكتـاب بعبـارة « ال تعليق عـلى هذه النـقطة».. وقال أيـضا أصحاب
االقـتـراح: إن اللـغـة العـربيـة لـيست مـنـتشـرة فى األوسـاط الثـقـافيـة والـفنـية
بـشـكل مـؤثـر.. وأن الـلـغـة األولى فى أغـلب الـدول العـربـيـة وخـاصـة الـكـبرى
مـنـها أصـبـحت إمـا اإلجنـلـيـزيـة أو الـفـرنـسـيـة.. ولذلـك فال داعى لـلـخوض
فى دهـالــيـز لـغـة صـعــبـة ومـعـقــدة.. وكـذلك الـلـغــة األولى بـالـهـنــد هى الـلـغـة
اإلجنـليـزية.. وأن أغـلب الـهنـود يتـحدثـون اإلجنلـيـزية بـطالقة.. إضـافة إلى
أنـهـا لـغـة لـيس لـهـا شكـل أو قواعـد مـحـددة.. وهـنـا حتـدث الـنـقـاد والـكـتاب
ـنتـدى فـقالـوا إن مقـولة أن الـلـغة الـعربـية لـيـست اللـغة األولى شـاركـون با ا
لـلـدول الـعـربيـة مـحل شك كـبـير.. ومـقـولـة أن اللـغـة الـعـربيـة مـعـقدة فـالـلـغة
ـراحل كـثـيـرة حـتى أن أحـد الـيـابـانـيـة والـكـوريـة والـصـيـنـيـة أكـثـر تـعـقـيـدا 
الــنــقــاد عــلق ســـاخــرا: "لى صــديق غــاص فى الــلــغــة الــيــابــانــيــة حــتى غــرق
فـمات".. إضـافـة إلى أنـهم قالـوا أيـضـا إن اللـغـة الهـنـديـة األم محل اهـتـمام

الكثيرين داخل وخارج الهند...
واحلقـيقة أن هذه الفكرة شديـدة اخلطورة  فستتحـول سريعا هذه اللغات
ــيـة .. وتــزداد أهـمــيـة هـذه ـيــة إلى لـغــات ثـقــافـة عـا من لــغـات مــسـرح عــا
الـلغات الـتى سينـشدها اجلـميع بـينمـا ستهـمش بقـية اللـغات شيـئا فشـيئا.
ـكـر فـى هـذه الـفـكـرة .. وهـنـا نـشـعـر بـأن هـنـاك نـيـة وهـنـا يـكـمن اخلـبث وا
سرح مبـيتة ومقصود بهـا ترقية لغات على حـساب األخرى ألغراض غير ا
ـة .. ـؤامـرة الـقـد والـثـقــافـة والـفن .. وهـنـا نـعــود رغـمـا عـنـا إلى نـظــريـة ا

وجند أنفسنا فى حاجة إلى الدفاع عن كياننا وكيان لغتنا العربية ...
فى الفـترة األخيرة .. وردت أنباء عن لـقاءات متكررة ب كـبار فنانى الهند
يـة لـلمـسـرح.. ومن ب هـؤالء فـنان وبـ واضعى فـكـرة واقتـراح الـلغـة الـعـا
الـهـنـد األول أمـيـتـاب بـاتشـان الـذى أجـرى اتـصـاالت ومـقـابالت مـوسـعة مع
ـتـابـع ال يـسـتـبـعدون أن األمريـكـيـ والـفـرنسـيـ أصـحـاب االقتـراح .. وا
يـعدلوا أسـماء اللـغات التى  اخـتيارها لـتصبح عـشر لغـات بإضافـة اللغة
الهنـدية وقد تصير إحدى عشـرة لغة بإضافة البرتغـالية.. وقد تصبح اثنتا
ـكن ألصحـاب الفـكرة تـعديل أسـماء عـشرة لـغة بـإضافـة اإليطـاليـة  فهل 

ية وأن جند لغتنا العربية الثالثة عشر بينها ..??... اللغات العا

اللغات.. والعبرية هى 91 ب اللغات واللغة الالتينية ال تستخدم اآلن..
ومن حـــيث الــشـــعــوب والــلـــغــات الــرســـمــيـــة فــالــدول الـــعــربــيـــة والــتى يـــبــلغ
تـعـدادهـا 340 مـلـيـون نـسـمـة لـغـتـهـا األولى هى الـعـربـيـة مـقـابل 127 مـلـيـون
تـعـداد الـشـعب الـيـابانى.. و 50 مـلـيـون الـشـعب الـكـورى اجلـنـوبى وأقل من5
ماليـ هم الشـعب اإلسرائـيلـى  التى لـغته الـرئيـسيـة العـبريـة.. ومن ناحـية
ناطق حسب كثافـتها السكانية فهى الص  ثم الهند ثم ترتيب الدول وا
الـوطن العـربى فـأمـريـكـا ثم أنـدونيـسـيـا.. وبـعـدها الـبـرازيل ثم بـاكـسـتان..
وبـعدهـا بنـجالديش ونيـجـيريـا ثم روسيـا.. وذكرت أيـضا مـنظـمة اإلحـصاء
كتـوبة بـها.. وحسب ـؤلفات والـنصـوص ا أن ترتـيب اللغـات طبـقا للـكتب وا
اإلجنـليـزيـة  فـالـفـرنسـيـة ثم الـعـربـية ثم ـطبـوعـات كـالـتـالى أهـمـيـة هـذه ا
ـانـيـة الـصـيـنــيـة فـالـهــنـديـة فـالــفـارسـيـة فــاألسـبـانـيــة فـالـبـرتــغـالـيـة فــاأل
ـعلـومـات تقـول إنه ال يـوجد أسـاس عـلمى فاإليـطـاليـة وهـكذا .. وكل هـذه ا

اإلنـسان فكـرة.. والدنيـا بأكمـلها فـكرة.. وتداول األفـكار وتشـابكها وتـشكيل
مجموعات منها كتكـوين عضو من مجموعة أنسجة.. ونسيج من مجموعة
خاليـا.. وكمـا أن اخللـية مـهمـة كأهـميـة النـسيج بل وأكـثر.. وكـذلك النـسيج
بـالـنــسـبـة لـلـعــضـو فـاألفـكـار الــتى تـبـدو بـسـيــطـة هى نـطـفــة ألفـكـار كـبـيـرة

وعظيمة قد تولد من خاللها حضارات .. وتذهب معها أ ...
الــكــلـمــة مــنــهــا الـطــيب ومــنــهــا اخلـبــيث مــثل الــشــجــر مــنه الــطـيـب وكـذلك
اخلـبـيث.. واألفـكـار أيـضـا مـنـهـا الـطـيب ومـنـهـا اخلـبـيث فـعـنـدما نـفـكـر فى
تكـر مجموعة من األدباء الذين أثـروا احلياة الثقافيـة والفنية فى بلد ما
فـهـذه فكـرة طـيبـة وعـندمـا يـكرمـون بـعضـاً مـنهم ويـتـركون اآلخـرين ألسـباب
شـخــصــيــة فــهــذه فـكــرة خــبــيــثــة رغم أن أســاس الـفــكــرة جــيــد لــكن تــنـاول

اإلنسان لها بدل آثارها فساءت حتى أصبحت خبيثة وماكرة ...
ـديـنـة نـيـويـورك بـحـضـور مـجـمـوعـة ى الـسـنـوى  ـسـرح الـعـا أقـيم مـنـتـدى ا
ــثل وحـيــد لــلــقـارة كــبـيــرة من الــوفــود األوربــيـة واألمــريــكــيـة واآلســيــويــة و
ـنـاقـشات الـسـمـراء وهـو جـنـوب أفريـقـيـا.. وأقـيـمت الـعـديـد من الـنـدوات وا
ـــوضــوعــات واألفــكــار الــهــامــة لـــلــمــســرح فى شــتى دول حــول الــكــثــيــر من ا
كن أن ـسارح من مشـكالت وما حتـتاج إلـيه .. وما  العـالم.. وما تـواجهه ا
سرح إلى دول ما زالت فى مراحل النمو تقدمه الدول العريقـة فى مجال ا
نـتدى خـرجت فكرة فـرنسيـة أمريـكية طـيبة فى هـذا اجملال .. وفى خـتام ا
ـيــة لــلــمــســرح فــتــتم تــرجــمـة فى مــظــهــرهـا .. بــأن تــكــون هــنــاك لــغــات عــا
ـة والعريقـة إليها إضـافة إلى ترجمـة النصوص سرحـية القد النـصوص ا
سـرحيـة احلديثـة النـاجحـة إلى هذه اللـغات أيـضا  فـإذا كانت لـغة النص ا
األصلـية من ب هـذه اللغـات تتم ترجـمته إلى اللـغات الباقـية.. وإن لم يكن
ـتـابـعـ لـلـمسـرح.. وكـذلك فـتـتم تـرجـمـته لـهـا جـمـيـعـا وذلك تـيـسـيـرا عـلى ا
ـيـة الــفن ومـســرح بـكل الــلـغـات.. وإلى هــذا احلـد فـالــفـكـرة بـلــورة فـكـرة عــا
ـتابعـ عظيـمة .. ولكن بـقية الـفكرة كـانت تخبئ شـيئا آخر وبـشهادة كل ا

ية للمسرح. فقد اختار مقدموها تسعة  لغات لتكون هى اللغات العا
ا ذكروه أنها األكثـر انتشارا واستخداما وأنها ستغطى العالم وهى  وطبقا 
ـانيـة واألسبـانيـة والكـورية والـيابـانيـة والصـينـية اإلجنلـيزيـة والفـرنسـية واأل
والالتيـنيـة والعـبرية .. ويـستـعدون لـتقـد هذا االقـتــراح كورقـــة عمــل فـى
ـى والــذى يـقــام ســنـويــا فى يـوم  27مـارس ــســرح الــعـــا االحــتـفــــال بـيــــوم ا

قرها بباريس ...  نظمة اليونيسكو 
ن أصابـته صدمة كبرى الختـيار هذه اللغات وألنى مثـلكم ومثل اآلخرين 
دون غـيـرهـا .. ولن أكـون مـتـجـنـيـا بل سـأنـقل مـا يـقـوله الـعـلم وعـلـمـاء الـلـغة
والـثـقـافـة والـفن.. وأرجـو أن تـتـحـمل مـعى لـغـة األرقـام الـتـى ال تـكذب وذات
دالالت مهمة  فإذا تناولنا اللغة من حيث الناطق بها فعليا  فإن منظمة
علومـات الدولية تـقول إن اللغـة الصينـية هى األكثر اسـتخداما اإلحصـاء وا
والـنـاطـقـ بـهـا 1.1 مـلـيـار نـسـمـة يـلــيـهـا الـلـغـة الـعـربــيـة والـنـاطـقـ بـهـا422
مـليون نـسمة ثم األسـبانية 400 ملـيون نسـمة فـاإلجنلـيزية 380 ملـيون.. ثم
اللـغـة الهـنـدية األم 366 مـلـيون.. والـفـرنـسـية 244 مـليـون.. والـبـرتغـالـية230
ـانـية ملـيـون.. والـروسـية 185 مـلـيون.. والـيـابـانـية 155 مـلـيون.. وأخـيـرا األ
عـاشرة 120 مـلـيـون.. وهـذه هى الـلـغـات الـعـشر األولـى من بـ عدد39491

لـغة متعـارف عليهـا منها 7330 لـغة رئيسيـة فإذا عدنا إلى الـلغات التى 
اختـيـارهـا سـنجـد أنه  اخـتـيـار الـلغـة األولى وهى الـصـيـنيـة والـثـالـثة وهى
األسبـانـيـة والـرابعـة وهى اإلجنـلـيزيـة والـسـادسـة وهى الفـرنـسـية والـتـاسـعة
انية بيـنما اللـغة الكورية هى رقم 26 ب وهى اليابانـية والعاشرة وهـى األ

سرح مؤامرة ضد لغات ا

 اختيار هذه اللغات غير
علمى وتناسى اللغة العربية
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 يقدم العرض
وذجاً للحب ونقيضه  

د. هانى أبو احلسن

> إن عـصـراً أصبح مـاضـيه مـوضع شك إلى تلـك الدرجـة الـتى علـيـهـا عصـرنـا فإنه
ـاضى يـكــمن فى الـلـغـة عـلى يـتـحـتم عـلـيـه أن يـصـطـدم بـظـاهـرة الــلـغـة ذلك أن ا
كن اقتالعـه منها والـتى تبوء مـعها كل مـحاوالت تصـنيعه نـهائياً الصورة الـتى ال 

بالفشل.

> الفنان مصطفى شعبان يبحث حاليا عن نص مسرحى مناسب للعودة به إلى خشبة مسرح الدولة.

سرحي جريدة كل ا
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ـقـدس الـذي يـحـمي الـعـالم من احلب هـو الـربـاط ا
االنــهـــيــار  وهــو قــيــمـــة إنــســانــيـــة أبــديــة  حتــركت
ــنــون ضـد ألجــلـهــا جــيــوش إسـبــرطــة بـقــيــادة أجـا
طروادة  وأقـيمت ألجـلـها مـدن وأزيلت مـدن أخرى
 وكـتبت أروع الـقـصص في التـاريخ مـحـاولة تـصور
حلـــظــة حب صـــغـــيــرة. فـــكــانت «رومـــيـــو وجــولـــيــيت
أنــطــونــيــو وكــلـــيــوبــاتــرا  قــيس ولـــيــلى  شــمــشــون

ودليلة باريس وهيالنة .. » وغيرهم الكثير .
ولـقـد اخــتـلــفت دوافع احلب ومــنـطـلــقـاته مـن قـصـة
ألخـرى ومن مـجــتـمع آلخــر  فـكـان مــنـهـا مــا انـبـنى
على حب الـرجل للمـرأة أو الفتى للـفتاة  ومـنها ما
كـــــــــان حـب األخ ألخــــــــــتـه أو األخ ألخــــــــــيـه أو األخت
ألخــتــهــا. ومــنــهــا أيــضــاً حب الــوطن وحب الــذات 
ومـنهـا الـتضـحـية بـالذات الـفـردية في سـبـيل الذات

اجلماعية . 
و«قـــصــــة حب» مـــســــرح الـــغـــد وأبــــطـــالـــهــــا شـــيـــرين
وفـــرهــارد ال تـــقف عــنـــد حـــد واحــد فـــهي مــتـــعــددة
الـــوجـــوه. فـــقــد بـــدأت بـــحب الـــفـــرد ألفـــراد بـــيــئـــته
ـديــنـة وجـمع احلــرفـيـ ومـجــتـمـعـه. حـيث سـاحــة ا
يشكـون ما آلت إلـيه حالـتهم من فـقر . حـيث جسد
الـشحاذ مـواقف مـتعـددة تبرز حـب اجلمـاعة لـلفرد

ريرة.   وإن لم يخل من بعض السخرية ا
وذجـاً مكثفـاً للحب ونـقيضه حيث ويقـدم العرض 
األختـان وجهان لـعملـة واحدة  فشـيرين هي الوجه
األنـاني ألخـتـهـا األمـيـرة . فــعـنـدمـا مـرضت شـيـرين
دينة عن مداواتها وت وعجز كل من في ا مرض ا
ــوت لم تـــدخــر األمـــيــرة وســـعــاً في الـــتــحـــالف مع ا
ـثـالً في شـخــصـيــة الـغــريب الــقـبــيح الـذي نـفــسه 
لعـبه الـفـنـان الـدكـتـور سـامي عـبـد احلـلـيم بـاقـتدار.
فـهي لم تــدخـر وسـعــاً في الـتـضــحـيــة بـجـمــالـهـا في
سبيل إنـقاذ أختـها واإلبقـاء على حيـاتها وجـمالها .
في الــوقت الـــذي لم تــفــكـــر شــيــرين في أخـــتــهــا بل
فـكـرت في نفـسـهـا فـقط فبـمـجـرد رؤيـتهـا لـفـرهارد
نسـيت كل مـا ضـحت به األمـيـرة من أجـلـهـا وهربت
مـعه وتـزوجـته ســراً . وكـلـمـا حــاولت األمـيـرة الـنـدم
ـصــيـر لــنـفــسـهـا  الـوجــودي عـلى اخــتـيــارهـا هــذا ا
والذي لم حتفظ فيه حريتـها واستقالليتـها لنفسها
في سـبـيل إجنـاح اجلـمـاعــة فـإنـهـا تـعـود مـرة أخـرى
ـا اخـتـارته لنـفـسهـا  لـيكـون جـزاؤها في لـترضى 
الـنـهايـة عـودة جـمـالـهـا ومـوت األخـت األنـانـيـة بـعد
ـــرض إلـــيــــهـــا  في درس أخالقـي يـــذكـــرنـــا عـــودة ا

سرحية األخالقية في العصور الوسطى. با
كمـا حاول الـعـرض اللـعب عـلى مفـهـوم احلب بأكـثر
من مــــســــتـــوى  فــــقـــدمـه في حب أفــــراد الــــطـــبــــقـــة
الــواحــدة لــبــعـضــهم الــبــعض كــمــا قــدم غــيــرة أبــنـاء
الــطـبــقـة الــواحـدة وحــقــدهم عـلى بــعــضـهم الــبـعض
أيــضـــاً. وقــدم عــطف بـــعض طــبــقـــة احلــرفــيــ في
ــمـثــلـة في مــطـلع الــعـرض عــلى الـطــبـقــة الـفــقـيـرة ا
الــشـــحـــاذ  كــمـــا قـــدم ســخـــريـــة الـــبــعـض اآلخــر له

واستهزاءهم به.
لحمي في جتمع الشعب اعتمد العـرض األسلوب ا
ـشـهـد االفـتتـاحي مـنـددين بـالـفـقـر في مـشـهد في ا
يـذكـرنـا بــعـلي جـنـاح الـتــبـريـزي أو جتـمع الـنـاس في
ساحة الكرخ ببغداد في مطلع حالج عبد الصبور.

اعـتـمـد الـعـرض عـلى األداء الـبـطيء الـذي يؤكـد كل
ـا أضـر بـاإليـقاع كـلـمـة ويفـصل حـروفـهـا تـفصـيالً 
العـام للـعرض والـذي يعـتمـد علـيه اخملرج كـثيراً في
ـتلـقي. كـما أضـر الـصراخ ضـمان حـسن اسـتـقبـال ا
ـمـثـلـة األمـيرة تـكـرران بـالـعـرض بأداء ا والـفـحـيح ا
ـواقف  فـحــرمــنــا من دفء اإلحــسـاس فـي بـعـض ا
ــفــتــعـل في األداء في عــدد من كــمـــا شــكل الــبـطء ا
ــواقف وخــاصــة مــا  تــســجــيــله مــســبــقــاً وإعـادة ا
ـتـلـقي الـتـفـاعل إذاعـته في الـعـرض افـتـعـاالً أفـقـد ا

تنامي مع الشخصية واحلدث.  ا
ــتـعــمـدة اعـتــمـد الــعـرض عــلى بــعض «الـفــرســكـة» ا
ـــوقف ــــتـــلـــقـي وكـــســـر كــــآبـــة ا بـــغــــرض إضـــحـــاك ا
ـــأســــاوي  في الــــوقت الــــذي كـــانت تــــشــــكل هـــذه ا
ــواقف  حلــظـــات مــأســاويــة نــقــيــة لــهــا من األثــر ا
ــتـــلــقي وتــفــاعـــله مع اخلــطــاب الــكــثــيــر فـي نــفس ا
ضـمـوني لـلـعـمل في الـتـضحـيـة بـالـنـفـيس والـغالي ا

من أجل الصالح العام.
شكـلت الـسيـنـوغرافـيـا بـعداً جـديـداً يرفع من قـيـمة
ـتـبـادل  لـيـتـجـاوز الـعـمل في الـتـأكـيـد عـلى احلب ا
حد اإلنـسان إلى اجلـماد  فـفي رحلـة سعي الـبطل
ـنــاضل من أجـل رخـاء اجلــمــاعــة (فـرهــارد شــاقـاً ا
جـبل احلـديــد) يـسـتـنـطق الـعــرض مـطـرقـته ومـعـوله
بــتــجـســيــدهـمــا في شــخــصــيـتــ بــشــريـتــ تــبـذالن
نـــفـــســيـــهـــمـــا مــعـه من أجل أداء واجـــبه جتـــاه أبـــنــاء
جـمــاعـته. لـيــقـدم بـذلك صــورة مـبـالــغـة يـؤكــد فـيـهـا
على وفـاء اجلمـاد عن اإلنسان أحـياناً وأن مـعاشرة
طرقة إنسان مثالي كفرهارد يجعل حتى اجلماد ( ا
ــــعــــول) يــــحــــبه ويــــضـــــحي بــــنــــفــــسـه من أجل أداء وا
الواجب اجلماعي  في مـقابل الوجه اآلخر لـلعملة
الــبــشـــريــة (شــيــرين) الــتـي أتت إلــيه كـي تــثــنــيه عن
حـفر اجلـبـل والـعـودة مـعهـا كـي يـؤدي دوره الـبـشري
ـــا اكـــتــــراث بـــالـــواجب الـــطــــبـــيـــعـي كـــزوج لـــهــــا دو

اجلماعي. 
وجاءت الـسيـنوغرافـيا في مجـملـها متـميزة ومـعبرة
وسـيقـى التي عـلى الرغم رغم بـساطـتهـا. وكـذلك ا
من اقتـباس بـعـضهـا من فـيلم كـونـان إال أنهـا جاءت
ــوت مـــعــبـــرة أيـــضـــاً عـن اجلـــو الــســـحـــري لـــشـــبـح ا
وعـصــاه الـسـحــريـة الــقـاتــلـة الــتي عــبـر بــهـا الــفـنـان
ســامي عـــبــد احلـــلـــيم في قـــوة وجــدارة عن ســـطــوة

وت وتمكنه. ا
لم يـخل األداء الــتــمـثــيـلي مـن الـعــديـد من األخــطـاء
ا أثر سلباً اللغوية والنحـوية لبعض الشخصـيات 

على العرض.
والعـرض في مجـمله يـشكل قـطعة فـنيـة رائعـة تعود
بــاإلنــســان إلى نــفـسـه كـثــيــراً في إحــالــة وجــوديـة ال
ـا لـيـسـعـد بأنه ليـنـدم عـلى مـا فـاته من مـواقف وإ
ال تـزال أعـمــال مـسـرحــيـة جــادة تـقـدم مــوضـوعـات
إنــســـانــيــة وأخـالقــيــة تــســـمــو بــالـــنــفس الـــبــشــريــة 
ـسرح كنـتـيجـة طـبيـعـيـة للـتـطهـيـر الـذي سعى إلـيه ا

عبر العصور.

 السينوغرافيا لعبت دوراً مهماً

ــســرح عـبــر تـاريــخه بــكل مـحــدثــة عـرفــتـهــا اجملــتـمــعـات تــأثـر ا
ـسـرح سـواء كـانت هـذه احملـدثـة على اإلنسـانـيـة الـتى عـرفت ا
اجلـانب الـســيـاسى أو االقـتـصـادى أو الــفـكـرى أو حـتى اجلـانب

العلمى.
حـــمل الـــقـــرن الـــعــشـــرون كـــثـــيـــرًا من هـــذه احملـــدثـــات عـــلى كل
اجلــوانب مـــا أحـــدث حتــوالت كـــثــيـــرة حــادة فى مـــســيـــرة هــذا
سرح وكـانت التحـوالت التى حـدثت على اجلانب الـعلمى من ا
أهم التـحوالت التى حملـها النصف الثـانى من القرن العشرين
فـــقـــد شــهـــد الــعـــالم تـــطــورات ســـريــعـــة ومـــتالحــقـــة فى قـــطــاع
التكنولوجيا انـعكست على عالم الفن  فخرج  من حتت مظلته

ما عرف.
بـ: الـتـطـور الـتـكـنـولـوجى فى نـهـايـة الـقـرن الـعشـرين وحـتى
بــدايـات الـقــرن الـواحـد والــعـشـرين أثّــر فى الـفـنــون بـكـافـة
أشكالهـا األمر الذى جـعل كثيرين يـقفون موقـفًا مؤيدًا أو
ــسـألــة. هــذا األمـر يــذكـرنــا بــالـتــحـول مـعــارضًـا مـن هـذه ا
ــســـرح والـــفــنـــون كــافـــة فى نـــهـــايــة الـــقــرن الـــذى أثــر فـى ا
التـاسع عشر وبداية الـقرن العشرين حـ ظهرت حركات
فـنـيـة عديـدة كـانت انـعـكـاسًـا حقـيـقـيًـا لـلتـطـورات الـسـريـعة
الــتى شــمــلت كـل جــوانب احلــيــاة فى اجملــتــمــعــات األوربــيـة
حتــــديــــدًا كــــان مـن أبــــرزهــــا الــــدادائــــيــــة والــــســــريــــالــــيــــة
ستقبليـة والباهاوس وغيرها من احلركات التى ثارت وا

على واقع الفن فى ذلك الوقت.
هنـاك من يجد فى مسألة تـأثيرات التطور الـتكنولوجى تطورًا
طبـيعيًا ال بد من إفسـاح اجملال له وتقبله "تطـور فن الديجيتال
بشـكل مـثيـر مـنذ بـدايـات التـسـعيـنـيات وال شك بـأن هـذا الفن
قد وجـد لـيـبقى تـطـور تـكنـولـوجـيا الـديـجـيتـال وتـأثيـراتـهـا على
حـيـاتنـا وثـقـافـتنـا هـذا الـفن قـد وجـد ليـبـقى تـطـور تكـنـولـوجـيا
الـديجـيتال وتـأثيـراتهـا على حـياتنـا وثقـافتـنا سـيسـهم فى ظهور
أعـــمــال فـــنــيــة أخـــرى تــنـــعــكس أو تـــتــداخـل مع هــذه الـــظــاهــرة

الثقافية".
ــسـألــة خــطـرًا عــلى اجلـانـب اآلخـر هــنــاك من يـجــد فى هــذه ا
كنه منافـسة السينما سرحى بالتحـديد الذى ال  على الـفن ا
ــسـرح فى ـا يــجـعــله مــهـددًا بــاالنــقـراض "ا والـتــلــفـاز تــقـنــيًــا 
ـوت حيث الـلغات فى فـوضى كمـا كان احلال عصـرنا مـهدد با
فـى بـرج بـابل وحــيث تـتــداخل الـفـنــون بـعـضــهـا بــبـعض وحـيث

سرح". يتجاوز الفيلم والتلفاز ميدان ا

حــفـزت احلــركــات الــفــنــيــة وبــيــانــاتــهــا الــشـهــيــرة كــثــيــرين من
ــســرحـى فى الــنــصف األول من الــقــرن الــقــائــمــ عــلى الــفن ا
العـشرين للقيام بـتطوير هذا الفن سـواء من ناحية اخلشبة أو
كنـة التطبيق اإلضاءة إال أن كـثيرًا من هذه األحـالم لم تكن 

عاصر. فى زمنهم فيما أصبحت كذلك فى الزمن ا
أصـر أنطـونـ أرتو عـلى ضرورة تـطويـر أجهـزة اإلضاءة وفـكر
بتـقنـيات لم تـكن متـوفرة فى الـعشـرينـيات من الـقرن الـعشرين
ـستخدمة اآلن فى فيسـتو األول: "أجهزة اإلضاءة ا فذكـر فى ا
ـا أن تــأثـيـر الـنـور فى الــفـكـر تـأثـيـر ـسـارح لم تـعــد كـافـيـة و ا
خاص يدخل فى احلـسبـان يجب أن نبـحث عن آثار الـذبذبات
الـضـوئيـة وعن طرق جـديدة لـنـشر اإلضـاءة فى شكل مـوجات
أو طبـقات أو قـصف بالسـهام الـنارية" كـما أصـر على ضرورة
ـسـرحـيـة والـصـالـة "يـجـلس اجلـمـهـور إعـادة الــنـظـر بـاخلـشـبـة ا
وسط الـصـالة عـلى كـراسٍ مـتـحركـة تـمـكـنه من مـتابـعـة الـعرض
ـعـنى الـذى يـدور حـوله ولسـوف يـدعـو عدم وجـود مـسرح  –بـا
الــعـادى لــلــكـلــمـة  –األحــداث إلى االمـتــداد إلى أركــان الـصــالـة

األربعة".
فى عـام  1914قـام إروين بــســكــاتـور بــاســتـخــدام تــكــنـولــوجــيـا
Trotz Al-) ــســرحى الــشــاشــة الــســـيــنــمــائــيــة فـى الــعــرض ا
 – lerdem عـــــــلى الـــــــرغـم مـن كل شـىء). بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلى
استخـدام أصوات مسجـلة وأفالم وثائـقية تـتداخل مع احلركة
سـرحـيـة "كـان يـهدف من سـتـويـات اخملـتـلفـة لـلـخـشـبـة ا عـلى ا
ــــشـــــهــــدى والـــــواقع ذلك إلـى حتــــقـــــيق عـالقــــة بـــــ احلـــــدث ا

االجتماعى  –السياسى الواسع".
ـسـتـقبـلـيـة الـتى ظهـرت فى إيـطـالـيا  1909وطـالبت احلركـة ا
ــسـرح من بــإحــداث ثــورة فى كل أشــكــال الـفــنــون لم تــســتــثن ا
بـــيـــانـــاتـــهـــا ولم تـــخلُ تـــلك الـــبـــيـــانـــات من احلـــلـم بـــاســـتـــخــدام
Enrico تـكــنــولــوجـيــا لم تــكن مــتـوفــرة فى ذلك الــوقت. يــذكـر
سـتقـبلـية ـعنـون بـ (بيـان اخلشـبـة ا  Prampolini فى بيـانه ا
سرح بل 1915لن يكون هناك بعد خلـفية ملونة على خشبة ا
ة الـلون مـفعـمة بـاحلياة بنيـة إلكـترو مـيكـانيـكيـة معمـارية عـد
من خـالل انــبــثــاق إشـــعــاعــات لــونـــيــة تــنــتـج عن مــصــدر إضــاءة
ـا يتـوافق مع روح احلـدث على كهـربـائى مـزود بفالتـر مـلونـة 

> إن واجـبنا كـمديرين للـمسارح أن نـوقظ الوعى بأن احلفـاظ على االهتمـامات الثـقافية يـزيد أيضاً من
ـالية لـلمـيزانـيات الـرسمـية ولـكن يجب شـكالت ا حـجم حـافظـة النقـود اخلاصـة هذا وسـتبـقى هنـاك ا
ـعونـات الـرسمـيـة الـتى تتـلـقى الـنقـود بـأمانـة من دافـعى الـضرائب. عـلـيـنا أن نـحـارب حتـى ال تتـقـلص ا 22
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سرحى والتكنولوجيا خصوصية الفن ا

تـــخــضـع إلى عــمـــلـــيــة تـــكــيـــيف لـــلــتـــواؤم مع خـــصــوصـــيـــة الــفن
ـالحـظة سـرحـى. يـقول مـايـرهـولـد فى ذلـك: "ال بد لـنـا من ا ا
ـــســـرح مع بـــعض بـــأن عـــنــاصـــر الـــفـــنـــون األخـــرى تـــدخل فى ا
سرح معنى وسيقى مثالً تـمتلك فى ا التـغيرات فى شكلهـا فا
آخـر غـيـر الـذى تـمـتـلـكه فـى صـالـة الـسـيـمـفـونـيـات والـتـصـويـر
مــهــمــة الـرسـم لــلـعــرض عــلى حــائط تــخــتــلف عن الــرسم عــلى

سرح".  ا
لــلــرســام مــدخل آخــر لــلـمــوضــوعــات حــ يــعــمل عــلى خــشــبـة
ـسـرح ـوســيـقى فى ا ـسـرح. يــقـصـد هـنـا بــالـطـبع أن مــهـمـة ا ا
تكـون فى األساس مـتابعـة األحداث أو تـصويرهـا وعنـد تعامل

وسيقى معها يكون مدخله النص والعرض أساسًا. ا
مـيزة للـمسـرح أنه فن جمـاعى اعتاد أن اخلـصوصـية الثـانيـة ا
يـوظف بــاقى الـفـنــون وحـتى الـعــلـوم (اإلضـاءة بــكـافـة أشــكـالـهـا
ـسرحى الذى يـختلف ـنظور ا ة واحلديـثة والـعمارة وا القـد

عمارى وغيرها) بحيث تتكيف مع خصوصيته. نظور ا عن ا
سرح عن سواه من الفنون وحتى اخلاصية األبرز التى تـميز ا
الــفــنـون الــدرامــيــة األخــرى (الـســيــنــمــا والـتــلــفــاز) هى "اآلنــيـة"
سـرح يتواجـد تبعًـا للـمعادلـة التـالية: (اآلن.. هـنا.. فى هذه فـا
شـهـدى يخـلق فى نفس سـرحى ا اللـحـظة) مـا يعـنى أن الـفن ا

شاهد). تلقى (ا اللحظة التى فيها تلقيه من قبل ا
هــذه اخلـصـوصــيـة بــالـتـحــديـد هى الــضـامن لــبـقـائـه حـتى هـذا
العـصر وما يليه من عـصور فى وجه منافسة الـفنون الدرامية
األخرى وهى الـضامن لعـنصر احلـياة فيه فـالسيـنما والـتلفاز
 – وإن كانـا فـن ديـنـاميـكـيـ وإن كانت بـاقى الـفـنون تـتـكيف
ـكن مع مــتــطـلــبــاتــهـا وتــســتــخـدم الــتــكــنـولــوجــيــا بـطــريــقــة ال 
للـمسرح أن يـجاريـها فـيها إال أنـها لـيست فـنونًا آنـية وال فـنونًا
سرح حـيث العـرض فيه يـختلف عن حيـة كمـا هو احلـال فى ا
العـرض فى اليـوم الذى سبـقه والذى يـليه وعنـصر احلـياة فيه
ـمثل بالـتحديـد فهو ضامن يتـمثل أكثـر ما يتـمثل فى شخص ا
الـديـنـامـيـكـية وهـو الـذى يـخـلق الـفـعل بـشـكل آنى فـهـو أساس

اآلنية فيه.
ـسرح الـذى يـعـتمـد عـلى عرض فى مـسرح الـريـبـرتوار  – أى ا
سـرحى تبعًـا جلدول يعده مجمـوعة من العروض فى مـوسمه ا
سـرحـية الـواحدة ـسرح مـا يؤدى بـالـتالى إلى عـرض ا مديـر ا
ـــا فى عــدة مـــواسم مــســـرحــيــة  – يــظــهــر مـــرات عــديــدة ور
ـسـرح وكـيف تـلعب الـتـأثيـر اإليـجـابى خلـصـوصـية اآلنـيـة فى ا
هذه اخلـصـوصـيـة دورًا حـاسـما فى حتـديـد مـفـهـوم احلـياة فى
ـرور الـزمن تـبـعًا مـثل لـدوره  ـسـرحيـة حـيث يـتـطـور فـهم ا ا

سرحية. للمكان والزمان اللذين تعرض فيهما ا
للتدليل على ذلك أذكـر مثاالً لعرض مسرحى بعنوان: (األب)
ـمثل وعـلى اجلو الـعام لـلعرض لـبيـان تأثـير اآلنيـة على أداء ا
ـولدافـى "مايكـوفسـكى" وإخراج ـسرحـية من تـأليف الـكاتب ا ا
ـولـدافى "شـوتـاك" وقـد عـرضت فى مـولـدافـيا فنـان الـشـعب ا

سرحى ألكثر من موسم. عام  2000 واستمر الريبرتوار ا
ــســرحــيــة عن أب عــجــوز يــعــيش فى الــقــريــة وحــيـدًا حتــكى ا
مــنـشــغالً بـعــمل نـحــتى بـعــد أن مـاتت زوجــته وهـجــره ابـنه إلى
ـديـنة ـديـنة وتـنـاقش مسـألـة هجـرة األبـنـاء من الريف إلى ا ا
ــأسـاة الـتى يــعـيـشــهـا سـكــان الـريف نـتــيـجـة لــذلك.. إال أنـهـا وا
واقف الـهزلية التى كـثيرًا ما تـمتلئ بها حتتوى على كـثير من ا
ولـدافى عـلى الـرغم من ذلك تبـقى الـتـراجيـديا حيـاة الـريف ا

هى السمة الغالبة على اجلو العام 

سرح". خشبة ا
ــــســـــرح فى بـــــدايــــة الـــــقــــرن ــــاذج ألحـالم رواد ا كـــــانت هـــــذه 
العشرين ونعـلم اآلن بأن هذه األحالم قد حتققت بل ولم تعد
ـعاصر فهل تشـكل شيئًـا من قبيل احلـلم بالنسـبة للـمسرحى ا
ـــعــاصــر فــعالً من تـــطــور الــتــكــنــولــوجــيــا. ــســرحى ا اســتــفــاد ا

سرح?. ودخولها عالم ا

الـتطـور الهـائل الذى أصـاب تـقنـيات الـسيـنمـا والتـلفـاز ودخول
عــالم الــديــجــيـــتــال هــذه الــفــنــون بــهــذه الـــقــوة والــســرعــة الــتى
ـســرح عـلى نـشــهـدهــا يـجـعــلـنــا نـؤمن أكــثـر بــاسـتــحـالــة قـدرة ا
مـجـابـهـة أو مـنافـسـة هـذين الـفـنـ عـلى اجلـانـب التـقـنـى وهو
األمـــــــر الـــــــذى أدركـه أكــــــثـــــــر مـن رائـــــــد مـــــــســـــــرحى مـن قـــــــبل
ـثـال أشــار إلى ذلك مـبـاشـرة: "من جـروتــوفـسـكى عـلى ســبـيل ا
ـسرح ومـهمـا استـغل إمكـانياته الـناحـية التـقنـية مـهمـا توسع ا

اآللية سيبقى أدنى درجة من الفيلم والتلفاز".
ُـحـبة هـذا الـتـطـور الـذى جـذب ويـجـذب اجلـمـاهـيـر الـتـواقـة وا
للفن الدرامى إلى السينـما والتلفاز حتديدًا.. األمر الذى جعل
ــســرح فــقـد الــبـعض  –كـمــا أشــرنــا ســابــقًـا  –يـخــشى مــوت ا
سـرح لـلـفن الدرامى.. كل تمـكـنت السـيـنـما من كـسـر احتـكـار ا
هــذا يــجــعــلــنــا نـبــحث عـن أيـة طــريــقــة تــضــمن اســتــمـرار الــفن
ـســرحى فى احلــيـاة فــإذا شـهــدت الـتــجـربــة تـفــوق الـســيـنــمـا ا
والـتلـفاز فى اسـتغالل الـتكنـولوجـيا فال بـد لنـا إذن من البحث

. عن طريقة أكثر جناعة فى منافسة هذين الفن

من أجـل القـيام بـهذا الـعمل ال بـد لـنا من دراسـة النـواحى التى
ه دون سـرح تـقـد ـسرحـى ومـا يـستـطـيـع ا يـتـمـيـز بـها الـفـن ا
غـيــره من الـفـنـون.. ال بـد لـنـا إذن مـن دراسـة خـصـوصـيـة الـفن
سرحى األمـر الذى يساعـدنا فى معـرفة مدى اسـتفادة هذه ا
اخلصوصيـة من التكـنولوجيـا احلديثة الـتى دخلت كل مجاالت
الــفــنــون وهـل تــشــكل عــنــصــرًا مــســـاعــدًا أم خــطــرًا عــلى تــلك

اخلصوصية.
ـسـرح حـتى يـتـسـنـى لـنـا ذلك ال بـد لـنـا أوالً من مــعـرفـة مـوقع ا

من باقى الفنون.
تنقسم الفنون إلى: فنون ديناميكية وفنون إستاتيكية.

الـفـنـون الـديـنـامـيـكـيـة: هى الـتى تـتـواجـد فى حـيـز الـزمن  –أى
تـتواجد تـبعًا لـقانون الزمن  – فـيتحـكم الزمن فى كل ما يـتعلق
ــثــال تـتــواجــد فى حــيــز الـزمن ــوســيـقى عــلى ســبــيل ا بـهــا فــا

(اإليقاع).
أمـا الـفـنـون اإلسـتـاتيـكـيـة: فـهى الـتى يـتـحـكم بـهـا قـانـون الـفراغ

(الكتلة والفراغ) مثل: الرسم والنحت والعمارة.
ـسرح من هـذه الفـنون أنه فن ديـناميـكى حيث يـتحرك موقع ا
مثل  – مبـدعه األساس  – فى إيقاع زمـنى وهو فن يتعامل ا
مـع الــــعـــــمـــــارة (الــــديـــــكـــــور) والـــــرسم والـــــنــــحـت وكل الـــــفـــــنــــون
اإلسـتـاتـيــكـيـة. هـذه هى اخلـصـوصـيــة األكـبـر لـلـمـسـرح: إنه فن
ديـنامـيـكى فى األساس لـكن وبصـفته فـناً جـماعـياً  – يشـترك
أكثـر من فـنـان ومن أكثـر من مـجال فـنى فى عـملـيـة إبداعه –
أدخل الفـنـون اإلسـتـاتيـكـيـة فى حـيّز عـمـله وحتت سـيـطرته إذ
ــســـرحى بـــنــفس إن هـــذه الــفـــنــون ال تـــدخل فـى ســيـــاق الــفـن ا
ــسـتــقل بل ــظــهـر الــذى تــظــهـر بـه فى شــكـلــهــا أو مــجـالــهــا ا ا

 نحتاج إلى
كراسٍ
متحركة
تمكن
اجلمهور من
مشاهدة
العروض

 احلركة
ستقبلية ا
طالبت
بـإحداث
ثورة
 فى جميع
أشكال
الفنون

سرح  أثر التكنولوجيا فى ا

أحالم حتققت بفضل التكنولوجيا

استشعار اخلطر

سرحى خصوصية الفن ا

 لم يخل األداء التمثيلى 
من أخطاء اللغة والنحو

 سامى عبد  احلليم

حب الفرد..
 وحب اجلماعة

أساة  قصة حب وكسر كتابة ا
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مشهد من عرض « أالؤونا»

سرحية بعد هدم مبنى قصر الثقافة. ساندة فرقة بنى مزار ا > اخملرج حمدى طلبة أرسل استغاثة على موقع «مسرحنا جروب» 

ــســرح يــجب أن يــظـل مــوضـوع حــوار واهــتــمــام يــومىً ومن > إن ا
ـسرح الـضرورى أيـضـاً وجود تـيـار محـدد سـواء فى النـبض أو فى ا
سرح. وت اجلسد ويزول ا وعندما ال تكون هناك نبضات كافية  10
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سرحي جريدة كل ا

 عرض يتناول
الهموم
السياسية
واالجتماعية
والثقافية
وكأنه لم
يتناول شيئاً

سرحى (أالؤونا) والذى قدم امتأل العـرض ا
ـسرح الـعربى الذى ضمن عـروض مهـرجان ا
سرحيـة كل عام بكثير ينـظمه معهد الـفنون ا
ـواقف الـتى أثـقـلت كـاهله وضـوعـات وا من ا
ـيــزاته واحـدًا تــلـو فــأصـبح مــتـرهـالً وفـقــد 
اآلخــر كــاألفــكــار الـتى تــلــمع فــجــأة ثم تــخــبـو
لـعــدم قــدرتــهــا عــلى االكــتــمــال أو لــفــقــدانــهـا
األركــان األســاســيــة لـــصــنــاعــة الــعــمل الــفــنى
الـالمع فـــالـــعـــرض حتـــدث عن مـــوضـــوعـــات
كـثــيـرة مــنـهــا االجـتـمــاعى والـثــقـافى والــديـنى
والـســيـاسى ولـكـنه بـدا وكـأنه لم يـتـحـدث عن
شىء فـالـفـكرة / الـشـخـصيـة مـا تـكاد تـظـهر
وتـأخذ حيـز االهتـمام والـتركيـز إال وتدهـسها
أفـكـار أخرى مـوازيـة وعلى نـفس الـدرجة من
األهــمـيـة حــتى نـصل لــلـنـهــايـة الـتـى قـد تـكـون
بــــدايـــة جـــديـــدة فـــالـــقـــطــــار الـــذى أقـــلـــنـــا مع
الـشخصـيات واألحالم لم يـتحرك من األصل
وعــلــيــنـا أن نــشــد األحــزمــة ونـســتــعــد جلــولـة
جـديدة من األفكار واحلـكايات السـريعة التى
تــظــهــر وتــخــبــو فى حلــظــات مــتــتــالــيــة وبــدا
ـرة فى ـتــمـيـز أحـمــد الـسـيــد هـذه ا اخملـرج ا
عـبـاءة فـضـفـاضـة غـيـر مـتـجـانـسـة مع أفـكـاره
وإمـكـانـيـاته الـسـابـقـة والـتى تـبـدت فى عرض
ـهرجـان الـقومى (راشـومـون) الذى قـدم فى ا
ـــصــرى فى دورته الــثـــانــيــة لــقــد لــلــمــســرح ا
ــــــــوضــــــــوع احملـــــــكـم صــــــــاحب تــــــــخــــــــلى عـن ا
اجلـماليات الـكالسية وارتدى عـباءة الفوضى
ا للـبحث عن سبل جـديدة عليه رة ر هـذه ا
أو إلثـبـات ذاته الفـنـية وأصـبح كل شىء قـيد
ــمــثل أن يــجــهـز ــسـاءلــة وعــلى ا االخــتــبــار وا
ذاته لـرحـلـة اسـتـكـشـافـيـة طـويـلـة يـنـتـقل فـيـها
انــتـقــاالت سـريـعــة بـ عـدة مــواقف مـتـبــايـنـة
ــا تـكــون الــركـيــزة األسـاســيــة فـيــهـا إثــبـات ر
ــــألـــوف ذاتـه الـــفــــنــــيــــة أو الـــلــــعب مـع غـــيــــر ا

همل?! وا
ـقـاهى فى مـيدان تبـدأ األحـداث أمـام أحـد ا
ـــاذج ال رمـــســـيـس حـــيـث تـــمـــر مــــجـــمــــوعـــة 
يـربـطــهـا رابط وتـكــون الـتـيـمـة رحــبـة وتـسـمح
بـــاالنــتــقــاالت الـــســريــعـــة حــتى يــتـــســنى طــرح
ــصــرى اآلن الــقـــضــايــا الــتى تـــمس الــشــارع ا
ــــتـــزايــــد بـــاخملـــدرات واخلــــاصـــة بــــالـــتــــعـــلق ا
والــسـطــوة الـعـشــوائـيـة لــرجـال الـشــرطـة عـلى
الشـارع وعالقـات احلب العـابـرة وال مانع من
الـبحث العـشوائى عن وطن بديل تـمارس فيه
نـفس ضــغـوط الـوطن اآلن وحتــاك فـيه نـفس
ـؤامـرات وتـتـصـارع فـيه نـفس الـقـوى بـحـيث ا
تـتم احملافـظة على قـوت إحـداهمـا سيـاسية
واألخرى دينية مغـلفة ببعض الزيف الظاهر
كمـا تظهـر النمـاذج اإلنسانـية الفـاقعة بـالقدر
ـا من الـذى ال يــعـطـيــهـا مالعب إنـســانـيـة وإ
ـــاذج إشــارات دالـــة عــلى ــمـــكن أن تـــكــون  ا
ة مـوضـوعـهـا فهـنـاك (كـوميـشن) صـبى الـعـا
الـذى يُـقـدم بـنفس الـطـريـقـة التى شـاهـدنـاها
كـثـيـرًا فى الـدرامـا الـعـربـيـة وهى الـشـخـصـيـة
الــتى اخـتــفت من الــوجـود الــفـعــلى كـمــا تـرى
هـنــاك الـراقـصـة الـتى تـتــحـكم فى الـسـيـاسى
نــسـبـة إلـى الـفـيــلم الـشـهــيـر ولـكـن اجلـديـد يـا
ســادة أنــهــا هــنـا ويــا لــلــهــول قـد حتــكــمت فى
رئـيـس الـدولـة? وهـنــاك أيـضًـا صــبى الـقـهـوة
(حنـكش) الـذى يـريد أن يـتـبـدل حـاله ويركب

 أالؤونا
سرح يعرضون قضايا الوطن شباب معهد ا

ــوجــة الــصـــاعــدة والــتى تــعــنـى تــمــامًــا أنــهــا ا
قــائـمــة عــلى عـدة أســالــيب مــلـتــويــة لـيس من
بـيـنـهـا االجــتـهـاد أو الـتـطــور أو الـعـلم أو الـفن
وتـــراه يــدفع صــديـــقه الــشـــاعــر (يــوسف) كى
ـوجة ويـلمع اسـمه فشـعار يـركب معه نـفس ا
ـــبــــتـــذل ـــرحــــلــــة هـــو تــــفـــوق صــــوت الـــفـن ا ا
ويــصــحـبــهـم فى رحــلــة الــقــطـار صــبـى وفــتـاة
قـررا مـنــذ الـبــدايـة أن يــسـيـرا عــكس االجتـاه
فــيــهــربـان مـن أهـلــيــهــمـا ويــنــضــمـان لــلــقــطـار
تـوازن والذى ـتحـرك وعلى الـضـابط غيـر ا ا
يـعـانى من كـون اسـمه (صـفـاء) أن يـبـحث هـو
الزم له عـن أى قـضـيـة يـعـودان والــعـسـكـرى ا
بـهـا الـعسـكـرى فى هـذا الـعـرض أيـضـا يـقـلد
الــنـمــاذج الـســيــنـمــائـيــة الـتــافـهــة والــتى كـونت
مــوجــة لــهــا مــؤيــدوهــا من جــمــهــور مـتــعــطش
ــسـايــرة الــكـاريــكــاتـيــرى والــزاعق فى الــعـمل
ـسرحى أو السـينمـائى فهـو دائما ما الفنى ا
يـنـاوش الـضـابط ويــحـاول أن يـلـهب مـشـاعـره
ـعايرته الدائـمة بأن اسمه (صـفاء) وتقد
ـاذج بــشـريـة له لـيس عـلـيـهـا أى شىء سـوى
أنـــــهــــا وقــــعـت أمــــامـــــهم فى الـــــطــــريـق الــــعــــام
ـفتوح يقدم أيضا عجوزًا والنموذج الدرامى ا
يتحدث فى التلـيفون مع محبوبته?! فدغدغة
تلقى لها سعرها اخلاص وفى هذا مشاعر ا
العرض مرت على استـطالتها فالعرض مزود
ـــذيع يـــقــرأ الـــنص ويـــعــلـق عــلى أحـــداثه بل
ـشـاهـد الـتى ال حتـوز إعـجـابه ويـعـيـد بـعض ا
وهــكـذا احلــال عــلـيـك أن تـشــاهــد مـجــمــوعـة
مــشـاهــد مــتـنــاثــرة حتت مــجـهــر قــار الـنص
وسـاكن الدور الثـانى والذى له تعـليق على كل
فالشـة أيضا بجمـلة مكررة (يا والد الـفيلة يا
والد الـــكـــلـب) األمـــر الـــذى يــــذكـــرك بـــإحـــدى
ـهندس (سـيدتى اجلمـيلة) مسرحـيات فؤاد ا
حـيث أخـذ الـسـيـد بــعـضـشى الـسـلم من أحـد
ــوظف بـكـلـمـته ـوظـفـ كى يـعــاقـبه ويـعـلق ا ا
ــســرح (الــله احملــفـــورة فى ذكــريــات مــحــبى ا
يخـرب بيتك يـا بعضـشى) وهنـاك من يصاب
ـؤقت أو التـشـنج العـصبى... أو ... بـالعـمى ا
سرحية مـليئة بالفـالشات السريعة أو ... فـا
والــطــريـق مــفــتــوح لــلــتــعــلــيــقــات الــســاذجـة أو
ـــهم أن يـــظـــهـــر هـــؤالء اجلـــيـــدة لـــيس يــــهم ا
ـــؤدون فـى صـــور شــــتى تــــثــــبت مــــوهــــبـــتــــهم ا
ــوضــوع طـــويالً لــلــغــايــة لــلــمــتـــلــقى وإن كــان ا
فعلـيك أن تصبـر حتى النـهاية فـبعد اخلالف

ـصانع واألراضى على الـوطن اجلـديد وبـيع ا
لــلــمــســتــثــمــرين اجلــدد ســوف يــعــود الــقــطــار

لنقطة البداية ألنه لم يتحرك أصالً.
ؤلف والـذى كتب هـنا ـوضوع بـبسـاطـة أن ا ا
صــاحـب الــفــكــرة (مـــحــمــد الــقـــوشــتى) الــذى
اشـتـرك مــعه الـشـاعـر (حــمـدى زيـدان) كـانت
لــديــهم بــعض األفـكــار الــعـشــوائــيـة عـن بـعض
األوضــــاع االجــــتـــمــــاعــــيــــة والـــســــيــــاســـيــــة فى
مـجتـمـعـنـا فـقـررا أن يـخوضـا جتـربـة الـتـعـبـير
عن هـــذه األفـــكـــار وكــأن عـــلـــيـــهم أن يـــرضــوا
ـــمــــثـــلـــ ويـــقـــدمــــوا إلـــيـــهم أذواق زمالئــــهم ا
مـجـمـوعـة مـشـاهـد مـتـنـاثـرة وكـثـيـرة لـيس من
ا ه بإخالص وإ بينها مشهد واحد  تقد
ــــوضـــوعـــات كــــالـــفالشـــات كــــانت األفـــكـــار وا
ـكـتــمـلــة فـمــوضـوع مــثل بـيع الـســريـعــة غـيــر ا
أراضى الدولة للمستثمر األجنبى أو موضوع
مـثل انـتـمـاء مـعـظم الـشـعب لـرجل الـدين كـانا
كــفـــيــلــ بــصـــنع عــرض مـــســرحى له قـــيــمــته
ولكـنهـما قدمـا بشـكل مسـتهـلك وسريـع وغير
واع بـــــأصـل الـــــقــــضـــــيـــــتـــــ أو اإلخالص ألى
ــوذج مـــنــهــمــا فـــهل هــنــاك فـــرق مــثال بــ
ـوذج رجل الـدين والـنـمـاذج الـتى نـشـاهـدها
ــبــتـذلــة??!! أو هل هــنــاك فـرق فى الــدرامـا ا
بــ الــعــسـكــرى الــذى شـاهــدنــاه فى الــعـرض
ــصــريــة ــوذج الــعــســـكــرى فى الــســيـــنــمــا ا و
الـكـومـيــديـة الـرخـيـصــة??! وكـذا الـراقـصـة أو
ـدمن أو حـتى الـشـاعـر والـفـارق الـوحـيد أن ا
مـجــمـوعــة الـقــصـائــد الـشـعــريـة الــعـامــة الـتى
تــضـمــنــهــا الــعـرض كــانت جــيــدة وبــهــا صـوت
ــوضـــوع الــشـــعـــرى بــالـــدرامــا جــيـــد يـــخــلـط ا
فـمـوضــوعـاته قـريــبـة االنـتـمـاء لــعـالم الـدرامـا
وغـيـر متـأثـرة بشـكل مـباشـر بـشعـراء الـعامـية
ـــعـــروفـــ وفـى نـــســـيج الـــدرامـــا  حـــشـــر ا
مـوقف السيد (لـيبتون) الـذى جاء من أمريكا
خـصـيصًـا لـيـشاهـد مـتحف الـبـشريـة اجلـديد
ويـشتـرى مـنه مـا يـشاء لـيـتـاح لـلفـنـان (ضـياء)
أن يــــــقــــــدم بــــــعـــــضًــــــا مـن رقــــــصــــــة (الـــــروك)
والـتريجيدوا فالـنتيجة رخوة وحتـتمل الكثير
مادام هناك مشـاهد يوافق على تلك النماذج
ــتــجـــاورة حتت دعــاوى الـــبــيع الــعــشـــوائــيـــة ا
ـاذج ــا فـيــهــا مـن  والــشــراء فــالــبــلــد تــبــاع 
بـشـرية والـثـمن الكـبـير لـلـراقصـة ومـساعـدها
أما النموذج احلقـيقى (الشاعر) فبدون سعر
وضة لـلتـفاهة فـهى صاحـبة الـرقم العالى فـا

فى البيع.
لــقـد حــاول أحـمــد الـســيـد أن يــقـدم الــنـمـاذج
الـــــعـــــشــــوائـــــيـــــة دون االهــــتـــــمـــــام احلـــــقــــيـــــقى
ــســرح بــاجلــمــالــيـــات األخــرى عــلى خــشــبــة ا
البس ــــوســـيـــقـى وا كـــاحلــــركـــة والــــشـــكل وا
ـقـدمـة مـتـوافـقـة مع صـحـيح كــانت الـنـمـاذج ا
ـــثـــلـــيه طــــريـــقـــة األداء الـــتى أمـالهـــا عـــلـى 
ــعـنى ولـكـنــنـا نــنـتــظـر مــنه فـنــانًـا مــسـرحــيًـا 
الــكـلــمــة يــعــرف تـمــامًــا أبــعـاد الــقــضــيــة الـتى
ـــهـــا وال يـــتــوه مـع الــعـــمل يـــراهن عـــلى تـــقــد
قدم بالقدر الذى يهرب منه اإليقاع وتهرب ا
مـنه اجلمـالـيات الـشـكلـيـة واألدائيـة وعـليه أن
ـــــرات الـــــقـــــادمـــــة عن رصـــــيـــــده يـــــدافع فـى ا
وهـبة التـمثـيـلى واإلخراجى حـتى ال يـتهـرب ا

من يديه.
ــثـلــيه فـقــد أدوا مــا عـلــيـهم بــشـكل أمــا عن 
مـتـوافق مع الـنـتيـجـة الـتى بـ أيـديـهم وتـمـيز
مـــنــهم أحـــمــد عــثـــمــان فى دور حـــنــكش ور
أحـــمــد فى دور وردة ومــحـــمــد عــادل فى دور
ـنــعم يــوسف وحــسن عــيــد الــضــابط وعــبــد ا
ــلــولـــو وربــاب طــارق فى دور ريـــاض فى دور 
نــواعم ومــصــطــفى مــحــمــود فى دور شــلــتـوت
ومـــــــايــــــــكل نـــــــاجـى فـى دور اجلـــــــار وشـــــــريف
العجمى فـى دور العجوز وأمل جمال فى دور
جــيـــسـى ومـــصــطـــفـى حـــامــد فـى دور عـــمــرو
ــــذيع وكـــذا أحـــمـــد وهـــيـــثم مــــرعى فى دور ا
صالح فـى دور الــــــكــــــفــــــراوى وربــــــيـع فى دور
الديلر وتامر الكاشف فى دور قار النص.
وكان ديـكور أحـمـد احلوشى مـناسـبًـا للـعرض
حـيث تكوين الـقهوة والـشقـة التى تعـتليـها بدا
غـير تـقلـيدى ويـرتكـز على اإلعالء من مـنطق
ــا أنه غــيـر ــوضــوع الـدرامـى طـا الـلــعب مع ا
واقــعى وكـــذا االنــتــقــال لــلــمـــنــطــقــة اجلــديــدة
ـلولـو  التحـايل عليه تدين و والتى تـخص ا
بــســتــارة فــقط وهــو تــوافق جــيــد مـع طــريــقـة

تقد العمل الفنى.
عـلى أن أهم مـا قدمه الـعرض كـان مـجمـوعة
ــمــثــلــ اجلـــدد والــذين نــرى فــيـــهم شــبــابًــا ا
مـحب للمـسرح وأكثر مـا أخفق فيه العرض
هـو طـوله الزائـد عن احلـد بـشـكل الفت وما
بـيـنـهـمــا كـانت الـقـضــايـا الـشـذرات حتـاول أن

تأخذ حقها فى الوجود.
وكـان عنوان العـرض (أالؤونا) تعبـيرًا عن بلد
ـزاد وأنـاس وضــعت عـلى رءوسـهم تـبــاع فى ا
ــــســـتـــثـــمــــر مـــا يـــأخـــذ أســـعـــار لـــكـى يـــأخـــذ ا
ــا فـــيــهــا من صــراعــات وتــنــظــمـــهــا الــدولــة 
سـياسية ودينيـة واجتماعيـة وعليك كمتلق أن
تــخــتــار الــدور الـذى تــلــعــبه فــإمــا تـوافـق عـلى
ذلك الـــتــكــوين الــعــشـــوائى أو تــتــرك الــعــرض
كلجـنة الـتحـكيم وتـخرج مـعلـنا عن امـتعاضك
إمـا مـن األفـكـار وطـريــقـة الـتــقـد أو الـطـول

الزائد.

 مسرحية
مليئة

بالفالشات
السريعة
والتعليقات
الساذجة
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> إن كـل شىء موضوع فى احلسبان بل إن ذلك منطقى تماماً فعندما أقدم سنوياً أحد
عـشر عرضاً مسرحياً فـهذا يعنى أن اجلمهور سيأتى إحـدى عشرة مرة وعندما ال يكون
هـناك سوى خـمسة عـروض فقط فبالـتالى لن يأتى اجلـمهور سـوى خمس مرات فقط.

اضى مسرحية «قط يحتضر» على مسرح روابط. > من تأليف وإخراج نورا أم قدمت فرقة «الموزيكا» األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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"وأولى بــالــبـعض مـن ذوى الـدخـل احملـدود الــذين يــفــكـرون
فى بـناء مسـارح فاخرة جـذابة للـشهرة أن يـوجهوا عـنايتهم
عـجـزات لو ـسـرحيـة الـتى تـستـطـيع أن تـأتى بـا لإلضـاءة ا
تـولـتـهـا األيدى اخلـبـيـرة" يـقصـد بـالـطبـع باأليـدى اخلـبـيرة
ذلك الـفنـان احلسّـاس الذى يتالعـب بلوحـة اإلضاءة تـمامًا

ايسترو مع فرقته األوركسترالية. كما يفعل ا
بـاإلضــافـة إلى ذلك هــنـاك دور مــهم لإلضـاءة فـى إضـفـاء
ـرنــة) عــلى مــحـتــويــات الـفــضـاء ـســحــة الـبـالسـتــيـكــيــة (ا ا
ــسـرحى اجلــامـدة "األشـيــاء اجلـامـدة تــصـبح مــرنـة أمـام ا
رونة أعيـننـا فقط بفـعل الضـوء الذى يسـلط علـيها هـذه ا
ــكن أن تـنـتـج بـشـكل فــنى إال بـفــعل االسـتـخــدام الـفـنى ال 

للضوء".
إيـجابيـة االستخـدام الفنى لـلضوء من أجـل إضفاء الـناحية
كن أن تتم إال الدينـاميكيـة على العناصـر اإلستاتيـكية ال 
بـفضل مـايـستـرو اإلضـاءة كمـا سـبق ذكره هـذه اإليـجابـية
يـعـود الـفـضـل فى جـزء كـبـيـر مــنـهـا إلى الـتـكــنـولـوجـيـا الـتى
سمـحت بتـخزين أوامر عـديدة عـلى لوحـة التحـكم بانـتظار
ــصــمّم أو مُـنــفــذ اإلضـاءة فــبـرمــجـة اإلشـارة مـن الـفــنـان ا
ــسـرحـيـة من خالل أوامـر اإلضـاءة خــدمت اخلـصـوصـيـة ا
إضـفاء مسـحة من الـدينامـيكيـة على كل ما هـو موجود فى

سرحى. الفضاء ا
وهـكــذا تـقـدم الــتـكــنـولــوجـيـا حالً مــثـالــيًـا لإلشــكـالــيـة الـتى
ـشـكـلة اجلـمـالـية أثـارهـا آبـيـا فى بدايـة الـقـرن الـعشـرين "ا
ـــنـــاظــر  – عـــلـى مــا أوضـح آبـــيــا  – مـــشـــكـــلـــة لـــتـــصـــمـــيـم ا
صـمم تتـضمن إقامـة عالقات سبـبيّة تشـكيلـية. إن مهـمة ا
ـتاز بعضها بـ األشكال فى الفضـاء تلك األشكال التى 

بالسكون وبعضها باحلركة".
تـكــنـولــوجـيــا اإلضـاءة تــطـورت بــشـكل كــبـيــر بـحــيث صـارت
ـؤثـرات الـبـصـريـة "تـســمح بـالـتـحـكم فى أجـهــزة الـدخـان وا
ـبــرمج لـلـضـوء وتــغـيـراته مع ـوسـيــقى وتـوحـيــد الـزمن ا وا
Musical Instrumental وسـيـقى بـاسـتخـدام لـغة إيـقـاعـات ا

Digital Interface MIDI .
ـــبــرمج لــلــضــوء وتــغــيـــراته.. تــعــنى إبــعــاد تــوحــيــد الــزمن ا
تـحكم بـإعـتام اإلضـاءة وشدتـها تـبـعًا لـلحـالة ـايـستـرو) ا (ا
الـنـفسـيـة للـعـرض والتى تـتـغيـر من عـرض آلخر كـمـا سبق

ثال. وأشرنا فى مثال عرض "األب" على سبيل ا
ايسترو" يـعنى التأثير سلـبًا على اخلصوصية إبـعاد هذا "ا

سرحى وهى اآلنيّة. األكثر أهمية فى العرض ا
تــوحـيــد زمن اإلعــتــام وشـدة اإلضــاءة من خـالل الـبــرمــجـة
حــــرم عـــرض "األب"  – عــــنـــدمــــا غـــلــــبت عــــلـــيه الــــنـــاحــــيـــة
الكـوميدية  – مـن توفيـر إضاءة أكـثر تـفاؤلـية من تـلك التى
تــوفــرت فى ذلك الــيــوم حــيـث كــانت خــافــتــة تــضــفى جــوًا
عــامًـا مـن الـســوداويـة الــتى تــتـوافق وطــبـيــعــة احلـيــاة الـتى
يـحـيـاهـا األب. بـرمـجـة اإلعـتـام بـاإلضـافة إلـى كـون اخملرج
لعب الدور الرئيس فى العرض.. كل هذا حرم العرض من

) عليه. التكيّف مع اجلو العام اجلديد (الطار
يــنـبــغى هــنــا الــتـنــويه إلـى أن هـذا الــنــوع من األجــهــزة الـتى
ــكن الـتــحـكم بــهـا يــدويًـا أو من خالل  MIDI  تـعــمل بــلـغـة
فـرط إلمكـانيـة البـرمجة ال البـرمجـة إال أن االستـخدام ا
يتماشى  – كمـا ال حظنا  – مـع خصوصيـة اآلنيّة لـلمسرح
وإن كــان مـالئــمًــا لــفــنــون درامــيــة أخــرى ال تــتــمــتع به هــذه

سرحـية إذ نلحظ أن األب سرحى حـتى نهايـة ا للـعرض ا
كــان فى الــواقع يــنــحت شــاهـدًا لــقــبــره عـلـى هـيــئــة صــلـيب
ـشــاهـدين فى ضـخم لــدرجـة أن الــبـكــاء كـان يــغـلب عــلى ا

سرحية. أكثر من عرض شاهدته لتلك ا
قـامت إحـدى اجلـامــعـات احلـكـومـيـة هـنــاك بـدعـوة الـهـيـئـة
ــسـئــولـ احلـكــومـيــ حلـضـور الــتـدريــسـيـة فــيـهــا وبـعض ا
ـسـرحـيـة فى مـنـاسـبـة ذكـرى تـأسـيس عـرض خـاص لـهـذه ا
اجلـامــعـة قـبل الـعـرض ألـقـيت مــجـمـوعـة من الـكـلـمـات فى
ــا أثـار الـضــجـر لـدى ـنـاســبـة اسـتــمـرت مـدة ســاعـتـ  ا

مثل الذى ينتظر إشارة بدء العرض. شاهد وحتى ا ا
ــمـــثــلــون بـــالــتــركــيـــز عــلى الـــلــحــظــات أثــنــاء الـــعــرض قــام ا
ـسرحـية وتـقـبلـهـا اجلمـهور وتـفـاعل معـها الـكومـيديـة فى ا
بــشـكل أكـبـر مـن تـفـاعـله مـع الـلـحـظــات الـتـراجـيــديـة فـيـهـا
ؤلف توجه إلى فريق العمل بعد العرض مباشرة حتى أن ا
سـرحيـة ألول مرة. فى الـيوم قائـالً لهم: كـأنكم تـعرضـون ا
ـسـرحـيـة جلــمـهـور شـبـاك الـتـذاكـر وعـاد الـتــالى عـرضت ا
الـعرض إلى سيرته األولى نتـيجة لتفاعل اجلـمهور الشديد
مع الـلـحـظات الـتـراجـيـديـة. هـذا األمـر هو نـتـيـجـة مـبـاشرة
ــتــلــكــهــا ــســرحى تــلك اخلــصــوصــيــة الــتى  آلنــيّــة الــفـن ا
حـصـريّـًا دون غـيره من الـفـنون ومن هـنا تـظـهر احلـياة فى
ــســرحى فــعــروضه مــتــغــيــرة ولــيــست ديــنــامــيــكــيـة الــفن ا
فــحـــسب كــمــا هــو احلــال فـى الــســيــنــمــا والـــتــلــفــاز بل هى
ديــنـامـيـكـيــة حـيّـة.. تـتــطـور وتـتـنــوع وتـأخـذ ألـوانًــا مـتـغـيـرة
ـمثل ـشاعـر واألحـاسـيس كل هذا بـفـضل ا ومـتنـوعـة من ا
ـتـجـدد من الـنـاحـيـة الـنـفـسـيـة وحتـى من الـنـاحـية احلى وا
الثـقافـية إذ تـتغـير نـظرته إلى الـشخـصيـة وبالـتالى تـفاعله
مـعـهـا وتـصـبح أكـثـر عـمـقًـا مـا يـنـعكـس بالـتـالى عـلى شـكل
األداء الـذى يــقـدمه خــاصـة بــعـد عــروض كـثــيـرة مـن عـمـر

سرحى. الريبرتوار ا
ــــمـــثل يــــعـــدّ من أهم من هـــنــــا جنـــد أن الـــتـــنــــويع فى أداء ا
سـرح وأن هذه اخلصـوصية ـميـزات التى أفرزتـها آنيّـة ا ا
ــسـرح كــفـن مـســتــقل حىّ هى ضــمــانــة مـهــمــة الســتــمــرار ا
وجـاذب للمـتفرج حـتى فى ذروة التقـدم التكـنولوجـى الباهر

الذى أصاب الفنون الدرامية األخرى.
من هـــنـــا بــالـــتـــحــديـــد نـــســتـــطـــيع أن نـــقــرر بـــشـــأن قــضـــيــة
ــســرح ومــدى تــأثــيــراتــهــا اإليــجــابــيــة الــتــكــنــولــوجـــيــا فى ا
والـسـلـبـية عـلى خـصـوصـيـة هـذا الـفن وبـالـتـالى االسـتـفادة

سرحى. عرفة فى عملية اإلخراج ا من هذه ا
ــسـرح من الــتـكــنـولـوجــيـا فى كــثـيـر مـن الـنـواحى: اســتـفـاد ا
ـقـاعد بل اخلـشـبـة الكـهـرومـيكـانـيـكيـة والـدوّارة الـصالـة وا
ختلف تـقنياتها والشاشة اخللفية االجتاهات واإلضاءة 
ومــا يــتــبـــعــهــا من تـــقــنــيــات األمـــر الــذى يــعــقـــد من مــهــمــة

سرح. احلديث عن كل نواحى التكنولوجيا فى ا
ـبـرمـجـة ومـنـاقـشة لـهـذا الـسـبب نـتـنـاول جـزئـيـة اإلضـاءة ا
سرحى التى سبقت مـدى تأثيراتهـا على خصوصية الـفن ا
اإلشـارة إليـها فى هذا الـبحث فى مـحاولـة الستنـباط أطر
سـرحية واضـحة تـصلح لعـملـية التـعاطى مع الـتكنـولوجـيا ا

بكافة أشكالها.
ـــســـرحى هـــذا الـــدور لإلضـــاءة دور كـــبـــيـــر فـى الـــعـــرض ا
ـنـاظـر وإضـفـاء تـأثـيـر يـتــعـدى حـدود اإلنـارة إلى تـشـكـيـل ا
نــفـسىّ عـلى اجلــمـهـور وعــلى اجلـو الـعــام لـلـمـســرحـيـة كل
ــكن أن تـتـم إال بـاالســتــخـدام هــذه الــوظـائـف وغـيــرهــا ال 
الـفنى لـلضـوء من قبـل الفـنان احلـسّاس كمـا يقـول هوايـتنج

 التنويع
فى أداء
مثل ا
أهم نتائج
آنية
سرح ا

 التكنولوجيا
سمحت
بتخزين أوامر
تنتظر
 إشارة الفنان

على
التكنولوجيا
أن تتكيف مع
خصوصية
الفن
سرحى ا

ناظر  اإلنارة ودورها فى تشكيل ا

اخلصوصية مثل: السينما والتلفاز.
هنـاك ناحيـة سلبـية ال بد من اإلشـارة إليهـا تتعـلق بالتـأثير
ـمثل فى كل ـمـثل فـا الـسلـبى لـقـضـية الـبـرمـجة عـلى فن ا
الـفـنـون الدرامـيـة يـبـدع فـنّه بـشـكل آنى (حلـظى) وبـالـتالى
ــســرح أن يــكـــون مــوظــفًــا فالبـــد لــكل شىء عـــلى خــشــبـــة ا
ـا فى ـمـثل  الـكـائن الـوحـيـد احلى عـلـيـهـا  خلـدمـة فـن ا
ـمثل ال ذلك اإلضـاءة الـتى يـنبـغى لـهـا أن تـتـكيـف مع فن ا
ـا برمجت عـليه بشكل ـمثل معهـا ويسيـر تبعًا  أن يـتكيف ا
مـسبق وإال فـسوف نعـايش نفس اإلشـكاليـة التى كثـيرًا ما
عـانى منهـا مسرح نـهاية الـقرن التـاسع عشر وبـداية القرن
الـعشرين. يقول سـتانسالفسكى فـى شأن الرسام الذين
تـصرفـوا بـشكل مـسـتـقل دون أن يأخـذوا مـا أسمـاه"مـسائل
سرحى" بع االعـتبار: "كثيرون منهم يتوجهون إلى الفن ا
ــســرح إمـا مـن أجل أن يــتـعــيــشـوا  أو مـن أجل مـصــلــحـة ا
ـسـرحيـة عـلى أنـها رسـوماتـهم فـهم يـنـظـرون إلى البـوابـة ا
سـرح على أنه مـعرض ويـضيف إطار كـبـير لـلوحـة وإلى ا
بــأنه كــان يـضــطــر فى حــالــة تــصـرف هــذا الــرســام بــشـكل
مـسـتقل وتـغيـير أى شىء فى الـلـوحة الـتى يقـدمهـا لهم إال
ـــيــــزانـــســـ بـــشـــكل فـى يـــوم الـــعـــرض إلى أن يــــغـــيـــر كل ا
ارجتالى ما جعله يـطلق نداءه التالى: "هل يجوز أن نعطى

صمم مثل هذه االستقاللية فى مجالنا الدرامى?" ا

ونــحن هــنــا نـــقــول مــردّدين صــدى الــتـــســاؤل الــذى أطــلــقه
ســتــانـــسالفــســكى: هل يــجـــوز إعــطــاء الــتــكــنــولــوجــيــا هــذه
ــسـرحى بــالـتــحـديـد? االســتـقاللــيـة فـى مـجـالــنـا الــدرامى ا
سرحى تمكّننا من حتديد حدود دراسة خصوصية الـفن ا

سرح.  مجال التكنولوجيا فى ا
ينبغى للتكنولوجيا  – تمامًا كما هو احلال مع كل الفنون –
ــسـرحى وأن تـخـدم فن أن تــتـكـيف مع خـصــوصـيـة الـفن ا
ـمثل ال أن تُعـيقه وجتعـله تابعًـا لها كـما فى حالـة برمجة ا

ؤثرات بكافة أنواعها. وسيقى وا اإلعتام وزمن ا
عـلى الـرغـم من أن الـتـكـنـولـوجيـا قـد خـدمـت نواحـى كـثـيرة
ـسـرحيـة واإلضـاءة واخللـفـية ـسرح مـثل: اخلـشـبة ا فى ا
والـصـالـة إال أن بـرمـجًـة اإلضـاءة وإبـعـاد الـعامـل اإلنسـانى
عن الـتحـكم الـنهـائى فـيهـا تـبعًـا لـظروف الـعرض  – تمـامًا
ـوسيـقى الـفرقـة األوركـستـرالـية – ـايـستـرو  كـما يـتـحكم ا
ـثـابـة اآللـة الـصـغـيرة فـى مـصنـع كـبيـر. من ـمـثل  يـجـعل ا
هـنــا بـالـتـحـديـد نـسـتـطــيع أن نـحـدد ثالثـة أسس يـنـصح أن
سـرحيـ واخملتـرع عـند تـؤخذ بـعـ االعتـبار من قـبل ا
سـرحية األمـر الذى يحول دون الـتعامل مـع التكـنولوجـيا ا

سرح إلى معرض للمنتجات التقنية: حتول ا
سرحى. احلفاظ على ديناميكية الفن ا

سرحى. احلفاظ على آنيّة الفن ا
ــبــدع ــمــثل  –ا ضــرورة تــوظــيف أى اخـــتــراع خلــدمــة فن ا
ــســرحى وضــامن عــنــصــر الــديـنــامــيــكــيـة الــرئـيـس لـلــفن ا

واآلنيّة األول فى أىّ عرض مسرحى.

اخلالصة
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مثلة الشابة جيدا رضوان تشارك حالياً فى بروفات مسرحية «مرايا الروح» إخراج محمد حمدى. > ا

سـرح: اقـتصـد اآلن فى الـنفـقـات! إن هذا ـديـر ا > حـيـنـما يـأتى رجل الـسيـاسـة ويقـول 
لـيس إال قـصر نـظر. إن كل مـؤسسـة يجب أن يـتم حتلـيلـها وتـقيـيمـها عـلى حدة ويـقوم
خـبــيـر اقـتـصـادى بـبـحث مـا إذا كـان هـنـاك إنـفـاق مـبـالغ فـيه أو هل هـنـاك مـبـالـغـة فى

التوسع أو ما إذا كان عدد العامل يفوق احلاجة بكثير. 24
 áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرح. > اخملرج محمد عزوز يستعد حاليا لتقد مسرحية «ليه..?» من تأليفه وبطولة مجموعة من هواة ا

14  من يناير  2008  العدد 27

ÖdÉZ É°VQ .O

سرح كان القناع فى ا
وسيلة مهمة إلخفاء
مثل فردية ا

فالحات للفنان «نحيما سعد أيوب»

14  من يناير  2008  العدد 27
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عندما تسقط األقنعة فى مسرحية «صديق»

سرحية شباب معهد الفنون ا
يطرحون قضايا الوطن

سرحي جريدة كل ا

صـ 10

 مسرح الهواة ب التقليد
والتجديد 

سرحية  4-2 أثر التكنولوجيا على الصورة ا
صـ 13,12

äÉcôH âØY

أغــنــيــة وحــيــدة جــاءت فى نــهــايــة الــعــرض
بصوت محمد منير.

مـثـلـ متـوافـقاً مـع طبـيـعة كـمـا كـان أداء ا
ــسـرحــيــة بــعــيـدة الــشــخــصـيــات فــجــاءت ا
ـــلـل أمـــيــــر عــــز الـــدين تــــمــــامـــاً عـن روح ا
أضــاف إلـى شــخـــصــيـــة األب الــكـــثـــيــر من
ـــســرح وتـــمـــيــزت «شـــيـــمــاء الــثـــقل وروح ا
راشد» فى دور األم وكـذلك «والء مجدى»
شـاكسـة وكذلك فى دور االبـنة الـرقيـقـة ا
مــحـــمــد ســـعــيـــد فى دور االبن ومـــارســيل

كـثــيــر من األحـيــان. والـتـى قـام بــتـنــفـيــذهـا
مـحــمـد حـسن مــصـمم الـديــكـور الـذى كـان
عبـارة عن حجـرة معـيـشة بـها بـاب للـشارع
ومـــنـــضــدة وأربـــعـــة مـــقـــاعـــد بـــعـــدد أفــراد
األســـرة وبــــطـــول حـــائـط الـــغـــرفــــة شـــبـــكـــة
عــنـكــبــوتــيـة تــصــطـاد الــعــديـد من األقــنــعـة

الصماء وكأنه بيت األقنعة.
ليـجى أيضا موسيقى العرض كما وظف ا
صاحبة لألحداث بتطورها والتى جاءت ا
مـعبـرة عن روح الـقـلق والتـعـرى مـستـخـدماً

فى مـالبس الــطــفل يــقـول بــأنـه عـائــد ولن
يــســـتــثــنى أحـــداً أبــداً عــائــد لـــتــســقط كل
األقــــنــــعــــة.. ويــــطــــلـق أفــــراد األســــرة عــــلى

الطفل اسم «صديق» فى اخلتام.
ـه عـلى خــشــبـة قــام بـكــتــابـة الــنص وتــقـد
ـليـجى واستـخدم ـسرح اخملـرج محـمد ا ا
ـســرحـيـة بـإتـقـان لــتـوصـيل فـكـرته أدواته ا
فاعتمد اعتـماداً كبيراً على خطة اإلضاءة
رتـبة جيـداً لتتـناسب مع أحـداث العرض ا
وتـطــور الـصـراع مـعـتـمـداً عـلى «الـزوم» فى

عـــنــــدمـــا تــــســــقط كل األقــــنـــعــــة وتـــتــــعـــرى
احلـقائق كـاملـة. هل يصـعب معـها اجـتماع
المح األجــسـاد وتالقــيــهـا أمــام انـكــسـار ا

الذى يحدث وقتها داخلنا?
ـسـرحـيـة هـذا مــا تـطـرحه فـرقـة «كــيـان» ا
من خالل عــرضـهـا األخـيــر «صـديق» عـلى

مسرح ساقية الصاوى.
فـى مـنـزل عـادى ألسـرة تـشــبه الـعـديـد من
ـسـرحـيــة األقـنـعـة األسـر تـدور األحــداث ا
«صديق» ألسـرة تتـكون من سـتة أشـخاص
األب واألم واالبن واالبنة واجلـن والزائر
«صديق» الذى يقبع اجلميع فى انتظاره.
أســرة تـرتـدى األقــنـعــة ألنـهم غــيـر قـادرين
عـلى مواجهة بـعضهم الـبعض دون حواجز
ويـرجتـفـون عـنـدمـا يـسـمـعـون أحـداً يـطرق
بــابـهم ويـخــتـبـئـون كــالـفـئـران خــشـيـة قـدوم
ــسـرحــيـة عن «صـديق» الــذى لم تــفـصح ا
كــيــنــونـته ذلـك الـزائــر الــذى يـطــرق الــبـاب
بـــعــــد أن يــــرسل إلــــيــــهم يــــنــــذرهم بــــقـــرب
مـــوعــــده... ويــــدخل الــــبــــيت فــــجـــأة- دون
طــرقـــة بــاب ودون أن يـــفــتح لـه أحــد- فى
ردائه األبـيض تـمـامـاً وفى لهـجـة فـصـيـحة
تـختـلف عن لـهجـة األسـرة ثم يأمـرهم بأن
يــتـبـعـوه واحــداً تـلـو اآلخــر ويـدخـلـون وراءه
فرادى فى رعـب وتلـكؤ... ثـم يعـودون وقد
جتــردوا من أقــنــعــتــهم ومــنـهــكــ تــمــامـاً..
لـــيــتـــصــاعـــد الــصـــراع الــدرامى بـــعــد ذلك
لــنــكــتــشف بــعــد الــتــعــرى حــقــيــقــة األســرة
ـــفـــكـــكــــة ألب مـــســـتــــهـــتـــر كـــســــول يـــلـــقى ا
ـســئـولـيـة عــلى زوجـته الـتـى اسـتـكـانت له ا
وانـشغـلت به عن تـربـية أبـنـائـها وكل هـمـها
مـشــاعـرهـا الـتى يـدهــسـهـا زوجـهـا كل يـوم
بـأفـعـال اخليـانـة وانـشغـاله بـالـنسـاء وابـنة
تـقـيم عالقــة مع صـديق لـهــا تـنـتـهى بـزواج
عرفى ومحاوالتها للهرب من البيت لتحيا
معه بعيداً عنهم أما االبن فشاب ضعيف
يدخن الـسجـائر من وراء والـديه ويتـعرض
لبـنات اجلـيـران متـلصـصـاً علـيهم من وراء
الشبابيك ويسـرق النقود من البيت خلسة
ويـتـهــمـون بـعـضــهم الـبـعض فــاألم تـتـحـسـر
عــلى تــربــيــة أبــنــائــهــا واألبــنــاء يــتــهــمــونــهـا
بـالتـقصـير هى واألب الـذى لم يفـعل شيـئاً
سـوى الـسب والـضـرب ثم يـقـررون جـمـيـعاً
ارتــداء األقـــنــعـــة ثــانـــيــة لـــيــتـــجــمـــلــوا أمــام
بــعــضــهم الــبــعض كــمــا كــانـوا.. ألنــهم دون

أقنعة غير قادرين على التعايش معاً.
وعـندمـا يـصل الـصـراع ذروته تـسـقط األم
مـن ألم اخملـــاض.. وتـــلـــد طـــفالً يـــفـــرح به
اجلـــمــــيع ويـــصــــفـــونـه بـــاألمل ثـم يـــقـــررون
ســرقـة األقـنــعـة من جــانب «صـديق» الـذى
أخــبــرهم بـــأنه ســيـــســتــريح فـى الــغــرفــة..
ويكـتـشـفون أنه تـالشى وترك لـهم األقـنـعة
ـــولــود. بـــجـــانب قـــنـــاع صـــغـــيـــر لـــلـــطـــفـل ا
ويـرتـديـها اجلـمـيع ويـكتـشـفـون خطـابـاً منه

 األقنعة توالى السقوط 

سكوت عنه  القناع يكشف ا

 عرض يرتدى
األقنعة
ليكشف 
عما وراءها
 من قيم

نقاط زوال على مـستوى النظـر وهو أمر ساعـد على رسم أي كتلـة مجسمة
ا مـنح السـينوغـرافي حرية مـوضوعة بـزوايا مـختلـفة داخل إطار الـصورة 

رسوم. نظر ا أكبر في التعبير ساعدت على تعدد وتنوع ا
نـظر أثـره في خلـق إيهام أو ـنظـور وقواعـده في رسم ا إذا كـان استـخدام ا
ـــكــــان األحـــداث فــــإن اخـــتــــراع الـــكــــامــــيـــرا في الــــقـــرن 19 تــــخــــيل مـــرئـي 
ـنـاظر بـإمـكانـيـاتـهـا في الـتـقـاط الـواقع والـطبـيـعـة أثـره في االنـقالب ضـد ا
ـــســــرحـــيـــ مـن أمـــثـــال ــــنـــظـــريـن ا الـــتــــصـــويــــريـــة فـــنــــادي الـــعــــديـــد من ا
ــنــظــر صــورة ســتـــانــسالفــســـكي وأنــدريه أنــطـــوان إلى ضــرورة أن يــكـــون "ا
غـلقـة ذات األسقف واحلوائط مـجسـمة لتـفاصـيل الواقع فظـهرت الـغرف ا
ـا لــهـا من أبـواب ونــوافـذ حـائـط حـقـيـقــيـة ومـدافئ اجلـانـبــيـة واخلـلــفـيـة 
مثلون بأبعادها احلقيقية كل ذلك من أجل خلق بيئة منزلية واقعية وكان ا
مـثلون أثـناء الـتدريب ال يـعرفون أي حـائط من حوائط هـذه الغـرفة وكـان ا
نـظـر أي خط السـتارة مـتـطلـع من نـوافذ أيـضـا يقـفون عـنـد خط بدايـة ا
يـتـصـورون وجـودهـا في حـائط رابـع يـتخـيـلـونه أمـامـهم وهـم يـفـركون أيـديـهم
قاعد واألرائك كثيرا ما تترك "التماسا للدفء من مدافئ وهـمية. وكانت ا
وظـهورهـا للـنظـارة كمـا لو كـان احلائـط الرابع قـد رفع سرا وبـغيـر أن يشـعر

به أحد".
وإذا كانت تقـنية تقد الصورة اجملسـمة بتفاصيلهـا الواقعية كانت شائعة
نـصـة قـد أمكن الـتـحكم ومـازالت عـلى منـصـة العـلـبـة اإليطـالـية فـإن هـذه ا
ها ارتـفاعا وانـخفاضـا وعلى األجناب في طـبوغرافـيتهـا وذلك بتغيـير معـا
ـوت كـنـترول ـنـاطق بـالـر كـن حتريك هـذه ا ـا يـعـرف بالـسـبـرنـيـتـكـا إذ 
ــمـثل في مــكـانه أو وعن بـعــد بـواســطـة الــطـاقــة الـهـيــدرولـيــكـيــة فـيــرتـفع ا
ـنــصـة دون حــركـتـه الـفــعـلــيـة يــنـخــفض ويــخـرج ويــدخل من وإلى كــوالـيـس ا
ا منح اخملرج نصة  قامة فوق ا فوقها واألمر كذلك لوحدات الديكور ا
نـظـر في بعـديه الرأسـي واألفقي وتـنوعه إمـكـانات كـبيـرة في تـغيـيـر إيقـاع ا

فازداد ثراء.
لـقد استـخدم ديورامـا داجار في عام 1823صـالة متـحركة وثالث خـشبات
ـكـان بـسـرعـة مـســرح حـيث تـنـتـقل األحــداث من لـوحـة إلى أخـرى ويـتــبـدل ا

نظر تقـوم على ثالثة عناصر أولها ـسرحية أو ا إن عملـية تشكيل الصورة ا
مــا يـتــعــلق بــاجلــانب اإلبــداعي في تــشــكــيل هــذه الــصــورة من ســيــنـوغــرافي
ومــخــرج والــثــاني يــتــعــلق بــفــضــاء الــلــعب  – مــنــصــة / صــالـة  – وطــبــيــعــة
تـشكلـهما والـعالقة بيـنهمـا من اتصال وانـفصال ووجـودهما في مـسرح مغلق
أم مـكـشـوف ... إلخ والـثـالث يـتــعـلق بـآلـيـات الـتـنـفـيـذ سـواء أكـانت تـقـلـيـديـة
نفذ صمم وا متوارثة أم حديثة تتعلق بآالت مـيكانيكية وإلكترونية وقدرة ا
ناخ على مـعرفة طبـيعة هذه اآلالت والـتقنيـة احلاكمـة لها وأثرهـا في خلق ا

طلوب بكل قيمه الدرامية وأبعاده الزمنية والتعبيرية. التشكيلي للمنظر ا
ــكن أن نــرصــد بـــعــضــا من أثــر ومن خـالل نــبــذة تــاريــخـــيــة وفي قــفـــزات 
نصي سرحي. فقد كـان التساع الفضاء ا نظر ا التكـنولوجيا على تشكـيل ا
ـا يـشـكالن مـعـا والـفـرجـوي  –في الـفـتـرة الــيـونـانـيـة  –وطـريـقـة بـنـائــهـمـا  
ـنـصـة على ـدرجـات احملـيـطة بـا نـصف دائـرة أو ثالثـة أربـاع دائـرة وتوزيع ا
ــا يــتــنــاسب وهــذا االتــسـاع ــمــثل  شــكل حــدوة حــصــان أثــره عــلى هــيـئــة ا
ــمـثل أحـذيــة كـبــيـرة وارتـدي ويـجــعـله مــرئـيـا ومــسـمــوعـا بـوضــوح فـانــتـعل ا
البس الـفـضــفـاضـة واألقـنـعــة ذات الـفـتـحــات الـتي تـشـكـل أبـواقـا عـلى فم ا
ـسـرح وهي ـمـثل تـسـاعـد عـلـى دفع صـوته نـحـو اجلـمـهـور في كل أركـان ا ا
الـتـقـنيـة الـصـوتيـة الـتي تـطـورت علـى هيـئـة كـبسـوالت صـغـيـرة لديـهـا الـقدرة
على نقل الـصوت عن طـريق تقنـية الفـيرواير  Fiere wire الالسلـكية إلى
ـتلقي والـتي كانت سلـكية مـضخمـات تعرض الـصوت عبـر السـماعات إلى ا

عن طريق مايكات تمثل ذلك.
وقـد وحدت الكـوميـديا دي الرتى في إيطـاليا بـ القـناع والشـخصيـة فكان
طيتها وثباتها في عدد من القناع يفصح عن طبيعتهـا ومزاجها العام رغم 
المح اجلــمـسـانــيـة والــنـفــسـيــة "وأخـذت هــذه األقـنــعـة أســمـاء مـعــيـنــة مـثل ا
أرلـكـينـو اخلـادم الـنـهم الـدكـتـور واجلـندي الـفـشـار وطـالب الـعـلم لـيـبـلور كل
منهم سلوكا وظيفيا معروفـا مسبقا ال يتغير مهما تكررت عروض الكوميديا

دي ال رتي".
ـاط في توظيف األقـنعـة وكان "هدفه في وقد اسـتنـد بريخت إلى فـكرة األ
هذا سـيـاسيـا بـالدرجـة األولى ولم يـكن العـتبـارات فـنيـة أو جـمالـيـة فالـفرد
ـاركسيـة في الفن والـسيـاسة لـيس له أهميـة في حد ذاته بل في الـنظـرية ا
ـسرح الـبـريـختي تـنـبع أهـمـيته مـن انتـمـائه الـطبـقي وبـهـذا كـان القـنـاع في ا
ـــاط ـــمـــثل وحتـــويـــله إلى رمـــز ألحـــد األ وســـيـــلـــة هـــامـــة إلخـــفـــاء فـــرديــــة ا

االجتماعية".
كــمــا أن تـقــنــيــة الــديـوس أكس مــاكــيــنــا أو اإلله من اآللــة الـتـي اسـتــخــدمــهـا
يـوربــيـديس حلل عــقـد مـســرحـيـاته كــمـا في مـســرحـيـة مــيـديـا عــنـدمـا نـزل
هـبـلوس إله الـشمس لـيـلتـقط ميـديـا وجثـتي ولديـها مـن فوق سـطح القـصر
تـاركه زوجـهـا جـيـسـون في مـعانـاته هـذه الـتـقـنـيـة ما كـان لـهـا أن تـتم كـحـيـلة
تـكـنــولـوجـيـة إال بــعـد بـنـاء مـا يُــعـرف بـاإلبـســكـيـنـيـون  Episkenion والـذي
أضـيف أعلى الـبـروسـكيـنـيوم لـيـكـون مكـانـا مـخصـصـا لنـزول اآللـهـة لتـحـقيق

سرحية. هذه احليلة وحل عقدة ا
ـدونة ـسرح اإللـيـزابـيـثي فـ (تـؤكـد بعض الـرسـوم وبـعض األخـبـار ا أمـا في ا
وجــود بـعض اخلــبـيــئـات فــوق أرض الـبالتـو  – مـنـصــة الـتــمـثـيل  – من أجل
كن أن نـتـصور أن ظـهـور الـقوى الـسـفلـيـة الـشريـرة في غـالب األمـر (...) و
شـبح والــد هــامـلت كــان يــظـهــر في مـثـل هـذه اخلــبـيــئــة (...) أمـا عن آلــيـات
الــرفع فــكــانـت عــلى مــا تــبــدو تــقـع داخل أســقف الــطـــابق األعــلى من خالل
ــكن أن نـحـصي ـوجـودة في بـالتـو "اإلفـريــز" والـتي من خاللــهـا  اخلــبـيـئــة ا
ظهور واختفاء أحد عشـر شبحا من مشهد اجلنون من الفصل اخلامس في

مسرحية «ريتشارد الثالث» لشكسبير.
ـنشـور الـثالثي) بألـوانه الـثالثة; األصـفر وإذا كـانت الـبريـاكـوتا الـيونـانـية  (ا
ـشهـد; فـي الـصـحـراء أم بـجوار واألزرق واألخـضـر والـتي حتـدد أيـن يـدور ا
الــبــحــر أم فــيه أم فـي أرض زراعــيــة; فــإنه في نــهــايــة الــقــرن اخلــامس قــبل
يالد "ظـهر في الـ  Parodoi ديكوران جـانبيـان متحـركان مرسـومان على ا
ـكن تغيـير الـديكور بـعمل دوران حول منشـورين مسـتقيـم مـثلثي الـزوايا. 
ا يسمح بإظـهار ثالثة أماكن مختلفة (...) وقد  تقن احملور الرئيسي 
ـرسـومة في مـناظـر طبـيـعيـة للـغابـة مـعبـد قصـر أو خيـمة من الديـكورات ا
سرح قاتل بالنسبة للتراجيديا وقد أعيد األخذ بهذا التقن في ا خيام ا

الروماني" واإليطالي.
نشـور الثالثي بجـوار بعضه وفي عصـر النهـضة كان يـصف عدد من هـذا ا
نظر رسـومة با دهونة وا نظور وتغـطي إطاراته باألقمشـة ا طبقا لقـانون ا
ــكن تـغــيــيـر ــطــلـوب الــذي يــحـدد مــكــان احلـدث وبــحــركــته حـول مــحــوره  ا

ناظر في انسيابية ويسر. ا
ـسـرح وكل واحـدة منـهـا أعلى من وكـان يوضع عـددًا من تـلك الـعيـدان عـبر ا
تـلك الـتي أمـامـهـا وعنـدمـا تـدار تـلك الـعيـدان بـواسـطـة مقـبض مـوجـود عـند
نــهــايــة كل مـــنــهــا كــان االنــطــبــاع الــذي تــتـــركه هــو تــمــاوج األمــواج" وحــالــيــا
سرح وترفرف تدة عبر ا تستخدم في بعض العروض بـكرات من احلرير 

من كال اجلانب معطية تأثير حركة مياه البحر صعودا وهبوطا.
كــان البـتــكـارات جــيـاكـومــو تـوريــلـلي  ( 1604- 1678) في الــقـرن  17 من
الـعـجالت والـعـتالت واحلـبـال والـبـكـر وتـوازن األثـقـال والـقـرص الـدوار حـول
ـــنــاظــر مـــحــوره في تـــولــيــفـــيــة مــيـــكــانــيـــكــيـــة. إســهــامـــاتــهــا فـي زيــادة عــدد ا
ـا علـيها سـتخـدمة وفي حتـريك مسـتويـات عديـدة فوق منـصة الـتمـثيل  ا
ا خلـق نوعا من اخلداع ثلـ إلى أعلى وإلى أسفل وبـصورة مائـلة  من 

تفرج أمتعه. البصري لدى ا
كما كان إلسـهامات فرديناندو «1657-1743» القرن  18من أسرة ببـيلنا
ــسـرحي عـلى مـدار ثالثــة أجـيـال أثـرهـا في الـتي تـوارث أبــنـائـهـا اإلخـراج ا
ـنـحـرف الـذي جتـاوز مـنـظـور سـرلـيـو سـبـاتـيـانو 1475 -   ـنـظـور ا ابـتـكـار ا
1554) في القرن  16بنقطة زواله الواحدة فاألول يعتمد على إيجاد عدة

نصات الدائرية تتيح  ا
للمخرج أن يقترب

مثل إلى حد التالمس من ا

ـتسلـسل السـريع التحـول من حلظة بتقـنيـة أقرب إلى التـكنيك الـسيـنمائي ا
ــنـصـة ذات اجلـوانب إلى أخـرى" إلى أن تــعـددت مـنـصــات الـتـمــثـيل حـيث ا
مـثل في وضع بؤري أو مركـزي بالنـسبة لـلمتـفرج الـثالثة وفيـها يصـبح ا
نـصة الـدائريـة أو احللبـة التي الذين يـصطـفون لـلرؤيـة من ثالث جهـات وا
ـتفـرجون من جـميع اجلـهات فـيتـيح ذلك للـمتـفرج أن يـقترب من يـحيطـها ا
ـفـرغـة حـيث يدور ـشاهـد الـدائـريـة ا ـمـثل إلى حـد الـتالمس ومـنـصـات ا ا
نصات كان الغرض ركز كل هـذه ا تفرجـ اجلالس في ا شـهد حول ا ا
مـنـها تـغـييـر الـعالقة بـ مـنطـقة الـفـرجة ومـنـطقـة الـتمـثـيل األمر الـذي قد
تـفرج أن يـصعـد إلى منـطقـة الـتمـثيل أو الـلعب لـيشـارك في احلدث يـدفع ا

أو يبقي قابعا في مكانه ال يبرحه يتابع ما يشاهده فقط.
ـنصة ذات نـزلقة عـلى األجناب أو ا نصـات ذات اخلشـبات ا إضافـة إلى ا
ـشــهـد فــوقـهــا "يـســتـبــعـد الـوقــفـات ويــسـاعــد عـلى اخلــشـبــة الـدوارة حــيث ا
شهد على الفور مثل الذين يخرجـون من ا التـركيز فقد كان يحل محـل ا
ـشـاهد عـلى االجـتـهاد ـسرح وكـان ذلك يـحث ا آخـرون أثـنـاء دوران خشـبـة ا
ـصـاعـد وإن كانت نـصـات الـتي تـشـبه ا في االشـتـراك في الـعرض وكـانت ا
نصات بـقيت في إطار مسـرح العلبة اإليـطالية إال أنـها ساعدت على هذه ا
ـتـعـددة أماكن سـرحـيات ا ـشـاهد فـي ا ـنـاظر وتـدفق ا زيـادة إيـقاع تـغـيـير ا

األحداث فيها.
نظر أما خشبة مسرح الفضاء التي تعـيد ما يعرف بالتكوينية في جتهيز ا
ـمثـلون سـرحي كـما كـان في الـفتـرة اإلغريـقـية واإللـيزابـيـثيـة حيث كـان ا ا
يــؤدون أدوارهـم أمـام خــلــفــيــة أو ســتــارة مــريـحــة لــلــنــظــر وإن كــانت ثــابــتـة
الـتـكـوين صـاحلـة ألي مـشـهـد أو مـسـرحـيــة كـمـا في مـسـرح فـيـيي كـلـومـبي
 Vieux Colombier الــذي بـنــاه جــاك كـوبــو عـام 1913 هــذه اخلـشــبـة
كـانت حتـاط بــسـيـكـلـورامـا من الــقـطـيـفـة الـســوداء وبـواسـطـة الـضـوء حتـدد
ـنـصـة ــمـثل والـتي عـادة مـا تـتـرك فـضـاء ا مـنـاطـق الـتـمـثـيل الـتي يـشـغـلـهـا ا
تفـرج إليه بصفته مثل األمر الـذي يجذب ع ا معتما بـاستثناء فـضاء ا
ــنـــظــر ـــســرحـي وبــاعـــتــبـــاره الــعـــنـــصــر الـــفــاعـل داخل ا صـــاحب الــفـــصل ا

سرحي. ا
إذا كـــانـت بـــؤرة اإلضــــاءة ذات أثــــر فــــعـــال فـي هـــذا الــــنــــوع من اخلــــشــــبـــات
ـسـرحيـة حـتى الـقرن  16كانت تـقدم ـسـرحـية فـنـحن نـعـلم أن العـروض ا ا
في الـهـواء الــطـلق حتت أشـعــة الـشـمس لـتـوفــيـر اإلنـارة الـكـافــيـة لـلـعـرض
سارح عنـد اإلغريق والرومان مكشوفة بال أسقف وجدران ولذلك كانت ا
ـا أوجد صعوبة حتى ال تعوق وصـول أشعة الشمس إلى مـنطقة الـتمثيل. 
ـــبـــدع من إقـــامـــة احلـــدود الـــزمــنـــيـــة مـن نــهـــار ولـــيـل داخل احلـــبـــكــة لـــدى ا
الـدرامــيـة ولــلــتـغــلب عـلـى ذلك كـانـت تُـركــز بـعض األلــفــاظ احلـواريــة الـتي
البـس وبـعض ــمــثـلــون ا ــســاء أو يــســتـخــدم ا تــشــيــر إلى الــصـبــاح أو إلى ا
اإلكـسـسـوارات اخلـاصـة بـالـنــوم أو اخلـروج مـثال وهـو أمـر كـان يـثـيـر خـيـال
نع ـنـاسب زمنـيـا لـلـمـشـهـد. وإن كـان هذا لـم  ـتـفـرج نـحـو الـوقت واجلـو ا ا
ـشـاكل كـوسـيـلـة رمزيـة تـعـبـر عن الـزمان ـسـرحي الـيـونـاني من اسـتـخدام ا ا

(ليال).
شاعل والـشمـوع إنارة مـنصة وفي الـعصر اإللـيزابيـثي والقرن 17 تبادلـت ا
شاعل فـي الفتـرة اإلليزابـيثـية عبـارة عن فتـيلة مـغمورة التمـثيل إذ كـانت ا
في إنـاء زيـت أو مـصــابـيـح تـضــاء بـالــشــحم إال أن هـذه الــطــريـقــة كـان لــهـا
ـا أعـاق الـرؤيـة كـما ـنـصة  ـتـراكم فـوق ا عـيـوب كـثـيـرة بـسبـب الدخـان ا
مثل ا أصابهم بـالسعال فأخرج ا جعل اجلو خـانقا للممثـل واجلمهور 
تفـرج لـلخروج من عن اخلط الـبنـائي للشـخصـية الدرامـية ودفع بـعض ا
ـتــكـررة أثــره في تـكــسـيـر ـشــاعل ا الــعـرض. كــمـا كـان الهــتـزازات شــعالت ا
تـابعة ومن ثم كـانت هناك الرؤيـة فتشـتت اجلمهـور وانصرف بـعضه عن ا
ـنصة للـتخلص من الدخـان والتغلب على ضرورة لعمل نـوافذ على جوانب ا
سرح الفرنسي الكالسيكي شكلة أما الشموع فـقد أنارت منصات ا هذه ا
وكـان لتـوزيـعهـا الـفني حـول مـنـطقـة الـتمـثـيل تأثـيـرات بـصريـة جـمالـيـة على
سرحية وكان لـضرورة تشذيب ذبالة الـشموع ب احل واآلخر الصـورة ا
حـتى تـعـطي أقـصى إضـاءة لـهـا والـتي حـددتـهـا اخلـبـرة الـعـمـلـيـة في أن يـتم
ـسرحـية ـا أثر عـلى مـدة التـمـثيل فـأصبـحت ا الـتـشذيب كل ثـلث سـاعة 
ـدة لتـكـون االستـراحـة ب الـفـصول في فـصـول يـستـغـرق كل فصل هـذه ا

حتى يتم تشذيب الشموع.
ـنطـقـة الـسـفلى وكـان من عيـوب اسـتـخـدام الشـمـوع في اإلنـارة هـو إظالم ا
سـرحيـ للـتـغلب عـلى هذا الـعيب بـابتـكار ـمـثل وقد تـفتـقت عقـول ا من ا
ـقـدمة خـشـبة ما يـشـبه "الـرمب" إذ وضـعوا صـفـا من الشـمـوع فـوقه موازيـا 
نـطـقـة السـفـلى لـلمـمـثل. كـما كـان لـذوبـان الشـمـوع أثـر على ـسـرح إلنـارة ا ا
نصـة فجعـله ال يقـترب كثـيرا منـها فـانحصـرت حركته ـمثل فـوق ا حركة ا
في مـنـطــقـة ضـيــقـة إضـافـة إلـى اكـتـسـاب عــادة رفع الـوجه إلى أعــلى نـحـو
مـصــدر اإلنــارة حــتى يــلــتـقـط الـوجـه ضـوء الــشــمــوع فــأدى ذلك إلى رتــابـة
الــصـورة في حلــظـة درامــيـة مـعــيـنــة عـنـدمــا تـلــعب الـصـدفــة دورهـا ويــنـظـر

مثل إلى أعلى في نفس الوقت. معظم أو كل ا
لـقد اسـتطاع مـسرحـيو هذه الـفتـرة حتويل اإلنارة إلى إضـاءة ملـونة يوضع
 – مـثال  – كـلـوريــد الـنــشـادر + مـلح الــطـعــام في آنـيـة الــشـعــلـة أو الـشــمـعـة
لـلـحـصـول عـلى الـلون األزرق وإذا أضـيف عـلى اخلـلـيط مـادة الـزعـفران أو
اللون األصفر البرتقالي حـصلوا على اللون األخضر أو اللون اآلخر فكانوا
يحـصلون علـيه بوضع النـبيذ في هـذه اآلنية وعـند مرور األنـشطة في هذه
ـــطـــلــوب ومن األجـــهـــزة الــتـي كــانت الــســـوائل يـــتم احلـــصــول عـــلى الـــلــون ا

.Bozze تستخدم لذلك مصباح بوز

مــــجـــــدى فـى دور الـــــدايــــة.. ومـــــصـــــطـــــفى
ــــرشــــدى فى دور «صــــديق» الــــذى صــــنع ا
لـــنــفـــسه شـــخــصـــيــة مـــغــايـــرة وأجــاد لـــغــته

الفنية.
ـــوســـيـــقـى حـــسن عـــونى قـــام بـــاإلعـــداد وا
وأحــمـد كــمــال وتــنــفــيـذ الــديــكــور ألحــمـد
أسـلمـان وأحمـد هـوارى وقامت بـتصـميم
البس ســهـا ســامى سـاعــد فى اإلخـراج ا

نيبال نبيل.
«ها هـو األمر فى غـاية الـبـساطـة فلـتظـهر

احلقيقة إذن..»
جــمـــلــة رددهــا «صـــديق» فى كـل مــرة طــلع
فـــــيــــهـــــا الــــقــــنـــــاع عن أحـــــد شــــخـــــصــــيــــات
ـسـرحــيـة. الــعـديــد من الـرمــوز جتـسـدت ا
فـى هــذا الــشــخـص اخملــلص لــلـــجــمــيع من
الوجـوه الزائـفة الـتى يـستـترون خـلفـها وإن
كـنت أرى أنــهـا مـجــازيـة فــقط وال حـقــيـقـة
ـــا تـــرمـــز إلى جـــو الـــزيف مــاديـــة لـــهـــا وإ
ـهــيـمن عــلى األسـرة الــتى تـرمـز والـنـفــاق ا
إلى الــعـــالم األوسع اجملـــتــمـع ومــا إصــرار
الشخوص على الـتخفى وراء األقنعة لعدم
قـدرتـهـا عــلى الـتـعـايـش والـتـواصل فى نـور
ـليـجى احلـقـيـقـة إال لـضـعف أراد مـحـمـد ا
فى عــــرضه أن يـــؤكـــد أنـه ال شك ســـيـــأتى
يـوم تسـقط فيـه كل الوجـوه الزائـفة ولـنرى
احلقـيقة عـارية تمـاماً دون خـوف أو تخلى
عن الـقـيم الـتى تـألـفـهـا.. وإن كـان الـعرض
يـحـتـويه الـكـثـير مـن الغـمـوض إال أنه وضع
شـــارات حــمــراء عـــديــدة أســفـل مــشــكالت
ــصـــائب أكــبــر مـــجــتــمـــعــيــة هـــامــة تــنـــذر 
فـفـسـاد رب الـبـيت يـؤدى إلى فـسـاد البـيت
كــله وتـخــلى اآلبــاء عن مــسـئــولــيـتــهم نــحـو
أبنـائهم ومـتابعة أسـاليب الـتنشـئة السـليمة
تــؤدى بـــهم جـــمــيـــعــاً إلـى هالك أكــيـــد ومــا
جـنـحت االبــنـة فى الـعـرض إلى اخلـطـأ إال
ألنـــهــا لـم جتـــد قــدوة فـى الــبـــيت فـــاألم لم
تكن صديقة تـفضى إليها االبنة. واألب لم
يــدرك أســالـــيب الــتــربـــيــة ولم يــتـــعــامل مع
ــتــلك الــقـدرة أبــنــائه بــاحــتــرام كــافٍ ولم 
على الـتـوجيه الـسـليـم كمـا أنه وضع نـفسه
فى مأزق عندما أبـاح لنفسه خيانة زوجته
دون دراية بـأن أبنـاءه يلـمحـون فيه ذلك...
فــكــيف نـــلــوم الــصــغــار إن لـم نــكن قــادرين
على لوم أنـفسنـا وكيف نعـلمهـم الصراحة
ونـحن نـصـر عـلى ارتـداء األقـنـعـة لـنـتـخـفى

وراءها.
وهـــذا مــــا طـــرحه عــــرض «صـــديق» الـــذى
ـلـيـجى بكـل هدوء وال أظن قدمه مـحـمـد ا
أننـا نـحتـاج إلى الـصـراخ بصـوت عـالٍ على
ـــســـرح يـــكـــفـــيـــنــا فـــقـط أن نــدق خــشـــبـــة ا

ا جتدى دقاته. الناقوس بهدوء ر
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اهتم بحدود
وإمكانيات جسده
التعبيرية

 حاول بناء جسر
من التعارض ب

جسمه واجلاذبية
األرضية

  لـيس هـذا عــنـوان لـنــسـخـة عــربـيـة من
سـجــ زنـدا لـكـنه عـنــوان حلـيـاة مـخـرج
مـــســـرحى اخـــتــار أن يـــوقف جـــهـــده كــله
على مـدينـته.. أسـوان حبـا فيـها وأمال
سرح فى تـطويـرها وإخالصـا حلركـة ا
بـــهـــا . قــــدم عـــلى مـــســـرحـــهـــا أكـــثـــر من
أربـعـ عـرضـا مـسـرحـيـا وحـصـلت مـعه
ـسـرحـيـة  عـلى فـرقـة أسـوان الــقـومـيـة ا
العـديـد من اجلـوائـز . إنه اخملـرج فوزى

فوزى..!! 
ولــد فـــوزى فــوزى يــوسـف بــأســوان عــام
 1942 ومــا زال يـعـيـش بـهـا حــصل عـلى

ليـسانس اآلداب وعـمل مدرسـا بالتـربية
والـتـعـليـم للـغـة اإلجنـلـيـزية ثـم حتول إلى
ـــســرحـــيــة ثـم عــمل الـــعــمـل بــالـــتــربـــيــة ا
مـديرا لـقـصر الـثـقافـة حـينـمـا كان يـدير
الــثــقـــافــة بــأســوان الــفــنــان حــسن فــخــر
رحـمه الـله ثم تســلم الـعـمل مديـرا لـفرع
أســوان بـعــد فــتـرة وعــمل به حــتى أحـيل

للمعاش عام 2005.
حـصل اخملـرج الـكبـيـر فـوزى فـوزى على
ـسرحـيـة  وكرمه الـعـديد من اجلـوائـز ا
ــصـرى فى األقــالـيم ـسـرح ا مــهـرجــان ا
ـنـيــا  وهـنـاك كـان فى دورته الـثــانـيـة بــا

لنا معه هذا اللقاء : 
ـــنـــطـــقى أن أبـــدأ > أعـــتـــقـــد أنه مـن ا
ـاذا اخـتــرت أسـوان مـسـرحـا بـســؤالك: 

عظم أعمالك إن لم يكن كلها ?
- فرقـة أسـوان بـالـنـسـبـة لى هى بـيتى 
فــقــد حتـمــلت عبء تــكــويــنـهــا  ومــعـظم
أعـضـائـهـا زمالء دراسـة وأصـدقـاء لى 
ـــســــرح وكــــان من جــــمــــعـــتــــنــــا هــــوايــــة ا
الـــــصــــعـب االبــــتــــعـــــاد عــــنــــهـم . كــــمــــا أن
ارتباطى بالـعمل فى أسوان وإقامتى بها

جعل عملى بالفرقة أفضل لى . 
> ألم يـكن هذا السجـن االختيارى ضد

مصلحتك كمخرج ?
- بــالــعـكـس .. كـان هــذا فى مــصــلــحـتى
كـمـخــرج .. لـوجـود الــتـفـاهم والــتـجـانس
بـيـنى وبـ أعـضــاء الـفـرقـة  وكـان هـذا
التـفاهم من أسـبـاب حصـولى على أكـثر
من عــشـرة جــوائــز مــسـرحــيــة مع فــرقـة

أسوان .
> هل انــعــكس اخــتـيــارك ألســوان عـلى

سرحية ?  عروضك ا
- بــالــتـأكــيــد . أوال أســوان فى لــهـجــتــهـا
ـيل للـسرعة وحياتـها لـها إيـقاع خاص 
..  وقـــدانـــعــكـس هــذا اإليـــقـــاع الـــســريع
ـا ـسـرحـيـة  ـتـدفق عــلى عـروضى ا وا
أضـفى عـلـيـهـا تــدفـقـا وحـيـويـة  كـمـا أن
البس األلـوان فى الـديـكور واإلضـاءة وا
تــــــمــــــيـل فى عــــــروضـى إلى الــــــبــــــنــــــيـــــات
واألصـــفــر واألزرق وهـى ألـــوان اجلـــبــال

والصحراء ومياه النيل فى أسوان . 
> لـــنـــعـــد إلى الـــبـــدايـــة : كـــيف بـــدأت

سرح ? عالقتك با
- أول مـرة رأيت فيـها التـمثـيل كان داخل
ـدارس الـثـانـويـة بـأسـوان ـ مـدرسة أحد ا
الــتــجــارة ـ وكــنت تـــلــمــيــذا بــاالبــتــدائى ..
وكــانت احلـفــلـة تـقــدم فـصال مـن فـصـول
مـسـرحيـة عـطـيل لـوليـم شكـسـبـير . أظن
كــــــان هــــــذا عـــــام  1958. بــــــدأ الــــــعـــــرض
وأحـسـست أنـنى أمــام الـسـحـر. انـتـابـتـنى
حــالــة سـحــريــة ـ رغم أنــنى كــنت أشــاهـد

ـسرح ولكـنه بعد ذلك وت ألـف مرة قبل أن يـظهر علـى خشبة ا ـسرحى  > إن الـفنان ا
ـشاهـد كـيفـيـة الـتغـلب عـلى اخلوف يـتـحـفز لـتـقد أفـضل قـدراته وهـو بذلك يـلـقن ا

ومعاجلة مشكلته الشخصية فى اليوم التالى.

سرحي جريدة كل ا
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  > إن الـفن بالنسبة لى مـثله مثل احلب الذى يربط ب شخـص ينتمى إلى الدوائر
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موسيقية تُعد من أعظم إجنازت البشر على مر الزمن. 8
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صرى بخير والثقافة اجلماهيرية األكثر تأثيراً سرح ا ا
سرحى فوزى فوزى  سج أسوان : اخملرج ا

هرجان ا
التجريبى 
مهم وآثاره
 ظهرت على
شباب النوادى

األول عـــنــدك.. كــيـف تــرى اإلصــدارات
سرحية اآلن? ا

ـســرحـيـة اآلن قـلـيـلـة .. - اإلصـدارات ا
والـصــادر مــنـهــا ال يـتــوفــر بـاألقــالـيم..!!
حـتى جـريـدة « مـسـرحـنـا» جـريـدتـنا.. ال
يصل مـنهـا إلى أسـوان إال أعداد قـليـلة
وأحيـانا ال أتـمكن من احلـصول عـليـها .
لـــهــــذا قـــمـــنـــا ـ كـــجـــمـــعـــيـــة رواد ـ بـــعـــمل
اشـتـراك فـى اجلـريـدة حــتى نـتــمـكن من
احلـصـول عـلـيـهـا . وهى عـمل جـيـد سـد
سرح لكنها ال تنشر فراغ غياب مجـلة ا
إال أعمـاال مسـرحيـة متـرجمـة والبد من

سرحيات العربية ..  ا
ـــــســــرح > مــــا رأيـك فى مـــــهـــــرجـــــان ا
الـتجريبى  وكيف تـرى أثره على حركة

صرى فى األقاليم ?  سرح ا ا
ـهـرجـان يجـب أن نـتـرك له الـفـرصة - ا

والوقت لكى نحكم عليه ...
> قـاطــعـته : أتـعــتـقـد أن مــا يـقـرب من
عـشـرين عـامـا غيـر كـافـيه لـلـحـكم على

هرجان ? !! ا
ـــــهـــــرجــــان مـع ذلك لـه آثــــار - نـــــعم . وا
سرح إيجابيـة بدأت تظهر عـلى نوادى ا
ـهرجـان مهم بـالثـقافـة اجلمـاهيـرية . وا
ألنه يــــعـــمـل عـــلـى تـــبــــادل اخلــــبـــرات مع

اآلخرين .
> من الـواضح أنك متابع حلركة نوادى
ـــســـرح بـــاألقـــالـــيم  كـــيف تـــرى هـــذه ا

التجربة كمخرج?
- أغـلـبــيـة من يـقـدمـون جتـارب اإلخـراج
سرح فى الـثقافـة اجلماهـيرية لنـوادى ا
شــــبـــــاب  ويــــحــــتـــــاجــــون إلى الـــــتــــدريب
والــقــراءة لـــضــعف اخلــلـــفــيــة الــثـــقــافــيــة
ـسـرح  والبـد من عـنـدهم خـاصــة فى ا
تـــكــــرار جتـــربـــة تـــدريب أعـــضـــاء نـــوادى
ـسـرح فى كـافــة اجملـاالت ..!!  أقـصـد ا
سرحى التدريب على عـناصر العرض ا
ـاضى إلى . فـقـد أضــافت دورة الـعــام ا
سرح الشـباب الـكثيـر . وجتربة نـوادى ا
جتـربـة هـامة وحتـتـاج إلى تـقـييم . وأرى
أنـهـا أفـرزت الـعديـد من الـكـوادر الـفـنـية
حتى فـى الوقت الـذى كـانت اجلـمـاعات

تشددة تسيطر على الشباب . ا
ــــشــــاكل الــــتى تــــواجه > مــــا هى أهم ا
ستها مـسرح الثقافـة اجلماهيرية كـما 

مخرجا ومديرا?
- أهم مشاكل فرق الثقافة اجلماهيرية
هى عدم اسـتقـرار الفرق .. وكـثرة تـغير
ـــشــاكل الــعــمل أعــضــــائــهــا أيــضــا من ا
ــوسـمـى بـنــظـام الــشـريــحــة الـتى تــقـدم ا
ا عـمال مـسرحـيـا واحـدا طوال الـعـام 
يــسـاهـم فى انـصــراف أعــضـاءالــفـرق ..
أيضا مشكـلة تكرار النـصوص .. فنجـد
النص الواحـد تقدمه أكثر من فرقة فى
ـوسم الــواحــد.. وهـذا يــدل عــلى نـدرة ا
الــنـصــوص اجلــيـدة . ونــحن نــنـاقش فى
ـشــاكل وغــيــرهـا ــســرح هــذه ا مــؤتــمـر ا

ونأمل أن نخرج بحلول. 

من اتـهـامى بـالـتــحـيـز لـلـمـسـرح وإهـمـال
األنشطة األخرى . 

صرى اآلن ? سرح ا > كيف ترى ا
رحـلة جـديدة ـر  صـرى  سـرح ا - ا
ومتـميـزة  ظهـرت دمـاء جـديدة شـابة 
وتيـارات مـسـرحـية مـخـتـلـفة ومـتـنـوعة .
ومـســرح الــثــقـافــة اجلــمـاهــيــريــة أصـبح
أكـثــر انــتــشــارا فى ربـوع مــصــر ويــقـدم
ــصــريــ وبــقــلــيل من خــدمــتـه ألغــلب ا

نشودة . اجلهد يصل للغاية ا
ــــســـرحــــيـــة الــــتى تــــعـــتـــز > مـــا هى ا
بـإخراجـهـا وماهـو العـمل الـذى تمـنيت

أال تقدمه ?
- هناك أعمال أعـتز بها.. منـها مسرحية
«الــفــاس فى الــراس» تـألــيف أحــمــد عــبـد
ــعــروف ـ ــعــطـى ـ وهــو غــيـــر الــشــاعـــر ا ا
ومـــســــرحـــيـــة احملـــاكـــمـــة تـــألــــيف يـــســـرى
اجلندى . ومن أعمـال محمود دياب أعتز

سرحية «أرض ال تنبت الزهور» .
وهى أعــمــال حــصـلـت بـهــا عــلى جــوائـز
ـسـرحـية ـسـرح. أمـا ا من مـهـرجـانـات ا
الـــتى تـــمــــنـــيت لـــو لـم أقـــدمـــهـــا .. فـــهى
مــسـرحــيــة «رحــلــة حــنــظــلـة» مـن إعـداد

سعد الله ونوس . 
سرحية > كـان الكتاب مصدر الثـقافة ا

تقريبا . 
  أمـا أول مــســرحـيــة أخـرجــتــهـا فــكـانت
مــــســـرحــــيــــة الــــبـــخـت الــــضـــائـع تـــألــــيف
مـــــصـــــطـــــفى مـــــحـــــمـــــود وكـــــانـت فـــــصالً
واحـداً.. وبــعـدهــا قـدمت لــفـرقــة الـهـواة
لوك الـفرقـة الصـغيـرة مسـرحيـة قهـوة ا
تــــألــــيف لــــطــــفى اخلــــولى عــــلى مــــســـرح

الثقافة للفرقة الصغيرة أيضا . 
سرح يا فوزى ?  > من علمك ا

ـ أنـــا مــخـــرج بـال أســـتــاذ مـــحـــدد .. ولم
يــــــكـن هـــــــذا اخــــــتـــــــيــــــارا مـــــــنى  بـل هى
الـــــضـــــرورة  فــــلـم يــــكـن فى أســـــوان من
ــــســـرح مــــنه وقــــتــــهـــا ــــكن أن أتــــعــــلم ا
فقمت بتعليم نفسى بنفسى  واعتمدت
ـســرحـيـة عــلى مـصــدرين فى الـثــقـافــة ا
وثــقــافــتى كــمــخـرج أوال الــكــتــاب وثــانــيـا
ـــســـرحـــيــة  الـــفـــرجـــة عــلـى الـــعــروض ا
فــكــنت أســافـر خــصــيـصــا إلى الــقــاهـرة
ألشاهد عرضا مسرحيا سمعت عنه . 
> عـمـلت مـديـرا لـلقـصـر ومـديـرا لـفرع
أســـــوان .. كــــــيف كــــــان مـــــوقـــــفـك من

األنشطة ? 
- عـمـلـى بـالـثــقـافـة جــعـلـنى حــسـاسـا بل
شــــديـــد احلــــســـاســـيــــة جتـــاه األنــــشـــطـــة
ـسـرح فـقـد كـنت أخـشى األخـرى غـيــر ا

محمد صبحى
هارات اجلسدية الفائقة مثل صاحب ا ا
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لضعف ثقافتهم

الـسـينـمـا كثـيـرا ـ لـكنـنى أحــسـست بشىء
مـخـتـلف .. وتـمنـيت أن ألـعب تـلك الـلـعـبة
السـاحـرة . بعـدها  شـاهـدت عروض فى
أســـوان لــفــرق زائـــرة مــثل أوالد الـــفــقــراء
لــفــرقــة يــوسف وهــبى وعــروضــا لــفــرقــة
الـعــســكـرى ـ هــكـذا كــان اســمـهــا عـنــدنـا ـ
وغير ذلك . أمـا أول دور مسرحـى لـعبته
ـــــثـال فـــــكـــــان دورًا فى ـــــســـــرح  عـــــلـى ا
مــســرحــيـة عـن الـســد الــعــالى كــتـبــهــا لــنـا
درسة وأخرجـها مدرس لـغة إجنلـيزية بـا
الـثانـويـة اسمه مـحـمود يـاسـ عام 1962

اهتم محمد صبـحى منذ بداية حياته الفنية
بـحدود وإمـكانـيـات جسـده التـعبـيـرية فـلفظ
ـعــتـادة الـتى يـقـوم فـيـهـا احلـركـة اجلـسـديـة ا
اءات ـثل  – بـتـأكـيـد اإل ـمثل  – أى  ا
ــتـــعــارف عــلــيـــهــا بــ أفــراد االجــتــمـــاعــيــة ا
ــسـتــمـدة رأسًــا من كل مــا يـفــعـله اجملــتـمع وا
اإلنــــســــان فى حــــيــــاته الــــيــــومــــيــــة من مــــشى
ـــــاءات وإشــــارات وجــــلـــــوس ووقـــــوف ومن إ
محلـية تـعارف علـيها أفـراد اجملتمع ومن ثم
جـنح مـحمـد صـبـحى فى أدائه لـلشـخـصـيات
مـنذ "سطـوحى" فى "انتهى الـدرس يا غبى"
و "الـبغبـغان" و "اجلوكر" حـتى فى "هاملت"
وغـــــيــــرهــــا إلى االســــتـــــنــــاد عــــلى احلــــركــــات
هـارية الـتى تتـطلب حتـويل شكل اجلـسديـة ا
اجلـسـد اإلنـسـانى لـلـداللة عـلى الـشـخـصـية
حـتى كـادت حـركـاته وهـو يـؤدى أدواره أقرب
إلى حــــركـــات مــــهـــرجى الــــســـيــــرك والعـــبى
األكــروبــات الـذين يــســعــون إلى حتـويـل شـكل
اجلـســد بـغــرض إثــارة الـدهــشـة واإلعــجـاب
ـا كــان اهـتـمــام صـبـحى بــتـلك احلـركـات ور
ــهـارة يـرتـبط بــطـبـيـعـتـه الـشـخـصـيـة فـائـقـة ا
مـثـلـ الذين قيـاسًـا عـلى باقى زمـالئه من ا
ـــعـــتــادة يـــكــتـــفـــون بـــاحلـــركـــات اإلنــســـانـــيـــة ا
واليومية فى أدائهم ألدوارهم وإن كان واقع
الـفن التمـثيـلى بوصـفه فناً بالغـياً ومـعبراً ال
عـتادة والتى يـعتمـد على احلـركات الـيوميـة ا
ال تـشيـر إال إلى مفـردات لغـوية يـتواصل بـها
ــارســتــهم الــيــومــيــة وفى ذات الــنـــاس فى 
عبر أو الدال عن الوقت فالتمـثيل البالغى ا
أفكار أو أحاسيس أو مـشاعر ال يعتمد على
ـــــهــــارة حـــــركـــــات العــــبـى األكــــروبـــــات ذات ا
الـعالـية الـتى تـتطـلب تـدريبـات تـظل لسـنوات
ــــا مــــنــــذ الـــطــــفــــولــــة وإن كــــان فن األداء ر
الــتــمــثــيــلى فى بــعض األحــيــان يــعــتــمــد عــلى
ـتعـارف علـيها عـتادة وا احلركـات اليـوميـة ا
من خـالل األعـــــراف االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة داخل
الـثـقـافـة الـواحدة وفـى أحيـان أخـرى يـعـتـمد
عـــلى حـــركـــات قـــريـــبــــة الـــشـــبه من حـــركـــات
العـــــبـى األكـــــروبــــــات إال أنه يــــــســـــتــــــنـــــد فى
األســــاس عـــلى حــــركـــات خـــارجــــة عـــمـــا هـــو
مـعـتـاد ويقـصـد بـهـا وضع اجلـسد فـى شكل
مـقــصـود وفى مــسـتــوى مـعــ من الـتــحـديـد
مـثل مـزيدًا والتـنظـيم ويـكسـب اإلنسـان / ا
ـعـلــومـات بـغـرض تـولـيـد مـجـمـوعـة من من ا
ــقـصــودة واحملـددة لــلــمـشــاهـدين الـدالالت ا
بعيدًا عن اإلطار الثقافى ودالالته اخلاصة.
ـبدأ إن جـوهـر فن الـتـمـثـيل يـكمـن فى ذلك ا
الـذى يتحـول فيه الـتعـبير اإلنـسانى الـفطرى
ــرحــلــة من ـــر  إلى تـــعــبــيــر فـــنى بــعــد أن 
ــفـردات الــلـغـة الـتــنـظــيم والـتــحـديــد احملـكم 
التعبيرية الـتى يتم استخدامها لبث الرسائل
ــتـفــرجـ كــمـا أنـهــا الـتى ــعـلــومـات إلى ا وا
ـمــثل حــضـوره وطــاقـته أو عــلى حـد تـمــنح ا
تـعبـيـر "أيوجـيـنيـو بـاربـا" تمـنـحه جسـدًا حـيًا
ـــــشــــاعــــر قـــــادرًا عــــلـى الــــتـــــعــــبـــــيــــر عـن كل ا

واألحاسيس اإلنسانية.
ـعـتـاد ويـعـنى هــذا أن الـسـلـوك اخلــارج عن ا
بـالنـسـبة لـلـممـثل أثـناء األداء هـو الـعمل وفق
ـمثل تكـنيك جـسـدى مدرب بـشكل يـتـمكن ا
من خالله أن يسـيـطر عـلى حضـوره اخلاص

بشكل فنى.
ــــــكن الــــــقـــــول أن ومـن خالل مــــــا ســــــبق 

مــحـمــد صــبـحى قــد سـلك  – فى أدائه
لـــبـــعـض األدوار فى تـــاريـــخـه الـــفـــنى – 
طريـق أحـدهمـا اعتـمد فـيه على تـغيـير
تـوازن جسده أثـناء األداء حـتى يخرج من
ـا ـعــتـادة ور خـمــول احلـركــة الـيــومـيــة ا
كـان ذلك بـوعى مـنه أن تـلـك احلـركات ال
تــؤدى فـى الـنــهــايــة إال إلى نــقــطــة تــصـور

ذاتى لـلـمــمـثل ال سـيــمـا وأنـهـا تــتـطـلب أقل
ـطـلـوبة ـبـذولـة لألفـعـال ا قـدر من الـطـاقـة ا
ــــــشى والـــــوقـــــوف مــــــنه أثـــــنــــــاء األداء مـــــثل ا
ـمـثل الذى يـسعى إلى واجللـوس.. إلخ أما ا
تـغـيـيـر مـراكـز ثـقل جـسـده وتـوازنه الـطـبـيـعى
فـهـو يحـول وزنه إلى طـاقـة من أجل الـتـعـبـير
ـتـفـرج إنه يـحاول عن مـعـان مـقـصـودة إلى ا

اءة االوجه والتعبير باجلسد إ

 أعطى طاقته الروحية والذهنية
كن أن تراه الع شكالً 
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جــــاهـــدًا أن يـــجـــعـل كل مـــا هـــو غــــيـــر مـــرئى
مــرئـــيًـــا وكــثـــيـــرًا مــا نـــرى مـــحــمـــد صـــبــحى
يــســتــحــضــر مــزيـدًا مـن الـطــاقــة من أجل أن
يــتــحــرك أو يـظـل ســاكــنًــا عـنــدمــا يــقــوم فى
بـــعض الـــلـــحـــظـــات بــــبـــنـــاء نـــوع من الـــتـــوازن
ـتحرك وغـير الـطبـيعى الـذى يسـاعده على ا
حتويل هـيـئـة جسـمه من أجل إثـارة الـدهـشة
ـــا الـــضـــحك  – لـــدى واإلعـــجـــاب  – ور
ــتــفــرج ومن نــاحـــيــة أخــرى فــهــو يــريــد أن ا
يــعــبــر بــجــســده تــعــبــيــرًا بالغــيًــا عـن دخــيــلـة
ومــشــاعــر الــشــخــصــيــة من خالل احلــركــات
ـــــعــــتـــــاد إن هــــذا الـــــتــــوازن اخلــــارجـــــة عن ا
ـتـحرك الـذى يـلـجـأ إلـيه صـبحى فـى بعض ا
حلـــــظـــــات الـــــدور يـــــتـــــضـــــمن فـى داخـــــله كل
عقدة التى تدخل حركة األفعال الصغـيرة وا
حتــــــوالت الـــــــتــــــوازن فـى حــــــالــــــة صـــــــراع مع
اجلـــسـم األمـــر الـــذى يـــصـــور تـــلك احلـــريـــة
واإلنــطالقـــة والــرشــاقـــة الــتى يـــتــحـــرك بــهــا
ـسرح والـتى أصبحت صبـحى على خشـبة ا
طـبـيـعـة ثـانـيـة اكـتـسـبـهـا مع الـوقت واخلـبـرة
وكـثرة تـفكـيره فى جـسده وبـجسده كـوسيط

مهم فى الداللة والتعبير.
أمــا الـطـريق اآلخـر الـذى ســلـكه صـبـحى فى
عــمــله كـمــمــثل هــو مـحــاولــته بـنــاء جــسـر من
الــــتـــــعــــارض بــــ وزن جـــــســــمه واجلـــــاذبــــيــــة
األرضـيـة بـشـكل أضـفى عـلى حـركـة جسـمه
نـوعًــا من الـديــنـامــيـة الــدرامـيـة هــذا فـضالً
ـــوقف عن نـــوايـــاه لـــبـــعـث الـــكـــومـــيـــديـــا فى ا
الـتمثيـلى من أجل مزيد من جـذب اجلمهور

وإثارة دهشته وإعجابه.
ـــا ال شك فــيه أن مـــحــمــد صـــبــحى لــكى و
ــســتــوى الــفــريــد من األداء يــصل إلـى هــذا ا
اجلــسـدى فى مــرحـلــة تـأســيـسه لــنـجـومــيـته
كــواحـــد من فــرســان الـــكــومــيـــديــا قــد حــول
أفعاله وردود أفعاله إلى عمل منظم ومدرب
جــيـــدًا حــيـث اســتـــطــاع صـــبـــحى فى بـــدايــة
انــطالقـة كـنــجم أن يـوظف طــاقـته ومــوهـبـته
اجلسدية والنفـسية والعقلية من أجل القيام
ــهــام الــتــعـــبــيــر أثــنــاء األداء وبــلــجــوئه إلى
تدريب وتهيئـة جسده للوصول إلى ذلك فقد
ـعـوقـات التـعـبـيـرية سـعى إلى تـخـطى بـعض ا
ن ال ـــــثل  ــــكـن أن تــــعـــــتــــرى أى  الــــتـى 
تـســتـهـويـهم فـكـرة اكــتـشـاف أجـسـادهم (وهم
كـــثـــيـــرون) ومن ثـم لـــقـــد بـــنى صـــبـــحى فى
نفسه قدرة إعطاء طـاقته الروحية والذهنية
ــكن رؤيــته بـالــعـ اجملــردة من لـدن شـكال 
مـتفـرجيه حـيث أصبـحت طاقـته كمـمثل فى
عانى ولبث حد ذاتهـا مولدة لـلتعبـير وبنـاء ا
ـشاعـر واألحاسيس ولـكن من خالل شكل ا
فــــنى مــــنــــظم ومــــحـــكـم الـــصــــنع بــــعــــيـــدًا عن
ـعــايــشـة أســاطـيــر االســتـغــراق واالنــدمــاج وا
وطـاقة اإلبداع اخلالق التـى يزعمهـا كثيرون
ـــنـح مـــحـــمـــد ــــثـــلـــيـــنــــا األمـــر الـــذى  من 
ـمــثــلـ ال صـبــحى صك تــفــرده عن بــاقى ا
سـيـمـا وأنه قــد جنح مع مـرور الـوقت فى أن
يـتحـكم فى طاقـاته الـذاتيـة التى أصـبحت ال
ـشروط لـلـنفس أو شك نوعًـا من الـتطـبـيع ا
الطـبيعـة الثانـية التى أكـسبهـا لنفـسه ليكون

مثل شديد اخلصوصية والتميز. ذلك ا :√QhÉM

محمد صبحى فى «سكة السالمة»
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ة حتكى عن طية قد سرح أجدها تماماً فى صورة قصة  > إن إمكانيات وحدود ا
شى فى الغابة وهناك وفى مـكان محدد يشعل ناراً ويُصلى من أجل رجل مقدس 
ـكان بالـغابـة غير أنه ال إنقـاذ العالـم وبعد سـنوات يـذهب أحد تالميـذه إلى نفس ا

يعرف كيف يشعل النار ومن ثم يقوم فقط بأدء الصالة.

سرحية. > اخملرج حسن الوزير تولى مؤخراً مهام إدارة فرقة السامر ا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

7
14  من  يناير   2008 العدد 27

 القناوية يحلمون بتحريك العروض..
مثل..عدم ذبح اخملرج  إقامة ورش تدريب ا

النـميـرى متـولى: منـذ سنة 2005 لم تُـمنح
فـرقة دشـنـا أيـة مـيزانـيـات إنـتـاج. وفى عام
ـسرح; 2002 قـدمـنـا مـشـروعـات لـنـوادى ا
إال أنها سحبت منا وقدمت لفرقة أرمنت.
ن اخلــشــاب: آلــيـــات اإلنــتــاج لــنــوادى د. أ
ــسـرح مــنـذ 2006 مــخـتــلـفــة تــمـامــاً فـلم ا
تـعــد هــنــاك حــصـة مــحــددة لــكل فـرع وأى
شاهـدة يتم إنتاجه إنـتاج جيد تقـره جلان ا
بــدون حـــد أقــصى.. عــلــيــكـم الــتــفــكــيــر فى
مـشروعات جيدة وتـلك مسئولـيتكم. ثم قام
بـعرض تـفـصيـلى لـآللـيـات اجلديـدة لـنوادى

سرح. ا
مـــحــمـــد مـــعــتـــصم: بـــصــفـــتى مـــســـئــوالً عن
ــســـرح فى فــرع ثـــقــافـــة قــنـــا طــالـــبت كل ا
ـسرح ـواقع بـتـقد مـشـروعـات لنـوادى ا ا

ولم أتلق إال القليل.
عـمــرو صـابــر وعالء عـبــد الـرحـمـن: هـنـاك
ــعــلــومـات أزمــة فى عــدم احلــصــول عـلى ا
ــؤتــمـرات فــنـحـن ال نـســمع عن الــدورات وا

والورش التدريبية.
حـمـدى الـبـوجى: لـقـد حـرمـنـا من مـهـرجـان
ائـة ليلة الذى كـان مهرجاناً مهـماً للتبادل ا
ـــهــــرجـــان الـــثــــقـــافى وأقــــتـــرح اخــــتـــصــــار ا
ــــمـــكن خلــــمـــســــ فـــرقــــة إن لم يــــكن من ا

ائة ليلة. تقد ا
ـــهـــرجـــان مـــرهـــونــاً مـــحـــمـــد زهـــدى: كـــان ا
ـسـرح الـسـامر ومـن الـصعـب تـقد مـثل

هرجان فى مكان بديل. هذا ا
مــحــمــد زعــيــمه: لــقــد عــادت أرض مــسـرح
الـسـامـر إلى الهـيـئـة بـتخـصـيص من الـسـيد

رئيس اجلمهورية.
: نــطـالب بـاســتـعـادة حـمـدى مــحـمـد حــسـ

سرح. الدور الثقافى لنوادى ا
ــشـروع ن اخلــشــاب: لــقــد تــقــدمـت  د. أ
ــــركـــزى إذا  تــــفـــعــــيـــله ـــســــرح ا لـــنــــادى ا

سرح دورها الثقافى. ستستعيد نوادى ا
جـــمـــال عــبـــد احلـــمــيـــد: فى نـــدوات نــوادى
ــســـرح يــقـــوم الــنـــقــاد بـــذبح اخملــرج وذلك ا
ـا يـفـقدهم الـثـقـة فـيه.. وأنا أمـام فرقـته 

لن أعمل فى النوادى لهذا السبب.
عـبد الرحـيم عطا: هـناك اختالف فى آراء
ـشـاهدة فى الـنـوادى عن آراء جلان جلان ا
ــنـتـجـة نـظـراً الخـتالف الـتــقـيـيم لـلـعـروض ا
األشـــــــخــــــاص فـــــــإذا اســــــتـــــــجــــــاب اخملــــــرج
ـشـاهـدة ونـفـذهـا تـأتى لـتـوجـيـهـات جلـنـة ا
جلنـة التقيـيم وتلومه على ما قـام به تنفيذاً
لــلــجــنـة األولـى; وهـو مــا يــوقـعــنــا فى حــيـرة

شديدة.
شـاهدة مـحمـد زعيـمه: عـملت فى جلـان ا
وأنــا ومـعـظم الــنـقـاد من أبــنـاء جـيــلى نـكـون
واضــحــ مــنــذ الــبــدايــة بــأن كالمــنــا غــيــر
مـلزم وهى مجـرد اقتراحـات من داخل فكر
اخملـــرج نـــفــسه. واحلـــقـــيــقـــة أن اخملـــرجــ
نــــوعــــان: مــــخـــرج ال يــــهــــمه إال االعــــتــــمـــاد
ويــحــاول إرضـــاء جلــان الــتـــقــيــيم لـــتــحــقــيق
أهـدافه وهـنـاك مـخرج يـسـعى إلى اكـتـمال
ــارس فــنه بــصــدق. ولى جتــربــة أدواته و
حـقيـقـيـة خملـرج ظل أكثـر من عـشـرين سـنة
يـقـدم عروضـاً لـلنـوادى دون أن يـتم تصـعـيد
ـشاهدة عرضه ومن خالل جـلسة لـلجـنة ا
أقمنا معه حـواراً و تطوير أفكاره وآليات
الـتـنفـيـذ الـقـادرة عـلى حتـقـيـق هـذه األفـكار
 - وذلك انــطالقــاً من فــكــر اخملــرج نــفــسه
 - وقـد جنح اخملرج و تصـعيده بـعد هذه

السنوات الطويلة.

ـهـرجـان كـانت هنـاك عـدة تـوصـيات خـتام ا
أقـرؤهـا عـلى حـضـراتـكم (وقـرأ الـتـوصـيـات

بأكملها) وللعلم لم ينفَّذ منها شىء.
مــحـــمـــد زهـــدى: عــلـــيـــكم الـــســـعى من أجل
احلـصول على مطـالبكم علـيكم أن تأخذوا
ـكـاسب وحتـافـظـوا عـلـيـهـا ثم تـطـالـبوا كل ا
ـزيـد فمـثالً قـصر ثـقـافة قـنـا الذى تـقام با
فـــيـه هـــذه الـــنــــدوة لم يـــكـن مـــوجـــوداً وهـــو
مكسب كبيـر.. أما بخصوص التدريب فقد
طالبت بأن يـأخذ اخملرج أجرين: أجراً عن

اإلخراج وأجراً عن التدريب.
ــســـرح فـى دشـــنــا مـــحـــمـــد ســـعـــد: بـــدأنـــا ا
ــجـمــوعـة صــغـيــرة قـوامــهـا تــسـعــة أفـراد
وضــمـمــنـا مــجـمــوعـة طــلـبــة وتـوالـت أعـمـال
الــفـــرقــة ولـــكن مــازلـــنــا نـــعــانى مـن تــقــد
الـــعـــرض مـــدة قـــصـــيـــرة والبـــد من حتـــريك

العروض.
مـحـمد مـنـتصـر: نـحن مـتحـمـسون لـتـحريك

العروض ولن نتقاضى مصروف جيب.
محمـد زهدى: ال توجـد ميـزانيات لـتحريك

العروض والبد من استحداثها.
ـن اخلــــــــشـــــــاب: أرجــــــــو تــــــــقــــــــد كل د. أ
ــسـرح اإلقـلــيـمى ـقــتـرحــات فى مـؤتــمـر ا ا
دعوين قترحات لزمالئكم ا وتسليم هذه ا
لــلــمــؤتــمـر ولــلــعــلم; الــســيـد رئــيس الــهــيــئـة
قتـرحات الـبناءة وذلك عن يستـجيب لـكل ا

ستها بنفسى. جتربة شخصية 

مـــحـــمـــد زعـــيـــمه: هـــنـــاك تــكـــرار فـى طــرق
ــــمــــكن إعـــادة الـــتــــصــــمـــيـم ومن ثم فــــمن ا

التصنيع.
مـحـمد زهـدى: إعـادة الـتـصـنـيع تسـاهم فى
الـتـنـمـيط وأرى أن إعـادة الـتصـنـيع أصـعب
من التـصنيع وهو أمـر محدود القيـمة فنياً

ويشبه عملية الترقيع.
: هناك مواقع صغيرة حمدى محمد حس
ال تــوجــد بــهـا أيــة أمــاكن لــلـتــخــزين فــمـاذا
يـــفــــعل أمـــ اخملـــزن فـى مـــســـألـــة تـــخـــزين
الـديــكـورات وهى عـهــدة ومـسـئـولــيـة. ونـحن
فى دشــنـا فــقـدنــا آالف الـكـتـب الـقـيــمـة من
ـديـنـة ــهـداة من مـجــلس ا أمـهــات الـكـتب ا

حيث طفحت اجملارى وأتلفتها.
عالء عـبــد الـرافـع: لـدى جتــربـة فى دشــنـا
فال توجـد أية مـخـازن ومن ثم قمت بـإعادة
دة ثالث سنوات متتالية. تصنيع الديكور 
سـحـر أنور مـحمـد: نحـتـاج لورش مـسرحـية
وتــــدريـب وثــــقــــافــــة مـــــســــرحــــيـــــة ولألسف
اخملــرجـــون ال يــعـــلـــمــون وال يـــدربــون فـــأنــا
ـسـرح مـنـذ سـنـوات طـويلـة ومع أعـمل فى ا

ذلك مازلت أجهل عنه الكثير..
ن اخلشـاب : فى لـقاء د. أحـمـد نوار د. أ
سرح قرر سيادته االهتمام بشباب نوادى ا
بــــورش الـــــتــــدريب واالهـــــتــــمـــــام بــــاخملــــازن

البس.. خازن ا وخاصة فيما يتعلق 
ـولى الضـيـفى: فى عام 2002 وفى عبـد ا

هــنـاك مــشـكـلــة تـســويق الــعـروض وعــنـدمـا
ــــســـرح نــــاديت بــــبـــيـع تـــذاكـــر كــــنت بـــإدارة ا
ـسرح اإلقـلـيـمى كـان ذلك حوالى عـروض ا
عــــام 1986 وقــــد جنـــــحت الـــــتــــجـــــربــــة فى
نصورة وحققت إيراداً يومياً حوالى 350 ا
جــنـــيـــهـــاً فى وقت كـــانت مـــيـــزانــيـــة اإلنـــتــاج
حـوالى 750 جـنــيه. وفى تــقـديــرى أن هـذا
ــســرح اإلقـلــيــمى لــيس االقــتــراح ســيــدعم ا
سرح سيقوى بجمهوره ماليا فقط ولكن ا
تفـرج الذى دفـع جنـيهاً واحـداً سيـطالب فـا
بـاحــتــرام مـواعــيـد الــعــرض وبـدورات مــيـاه

جيدة... إلخ.
ــولى تــسـاءل: ـولى الــضــيــفى عـبــد ا عــبــد ا
ــــاذا ال تــــتم إعــــادة تــــشــــغـــيـل الــــديــــكـــورات
واالســتـفــادة مـن ذلك فى تــصــنــيع الــديــكـور
اجلـــديـــد.. أيـــضـــاً البـــد من وجـــود مـــخـــازن

البس والديكور. صاحلة لتخزين ا
ـــســـارح بـــالـــعـــالم مـــحـــمـــد زهـــدى: فى كل ا
يـوجـد نـظـام الـريـبـرتـوار وهـو نـظـام يـحـتـاج
إلـى الـــــتـــــخــــــزين وفـق األسس الــــــعـــــلــــــمـــــيـــــة
ــعــروفــة.. وأرى أن اقـتــراح إعــادة تــصــنـيع ا
الــديــكــور اقــتــراح غــيــر عـلــمـى; ألن مـصــمم
الـــديـــكــور يـــفــتـــرض أن يـــكــون لـــديه تـــصــور
قـاسات مـختـلفـة فقـد يسـتفـيد خـاص به 
فقط بـحوالى 5% من الديـكور القد وإذا
حـاول االســتـفـادة من الــديـكـور الــقـد فـهـو

يأخذ تصميماً ال يخصه.

يــلـعـب مـســرح الـثــقـافــة اجلـمــاهـيــريـة وهـو
ــــســــرح الـــذى تــــقــــدمه فــــرق الــــهـــواة ذلك ا
اإلقـليـميـة التابـعة لـهيئـة قصـور الثـقافة فى
جـميع محافـظات مصر دوراً بـالغ األهمية

صرى. سرحى ا فى إثراء الواقع ا
وانــــــطـالقــــــا مـن هــــــذه األهـــــــمــــــيــــــة جتــــــوب
«مـسرحـنـا» كل مـحـافظـات مـصـر لالقـترب
ـشاكل ـسرحـيـ بـهـا والتـعـرف عـلى ا من ا
الـــتـى تـــواجـــهـــهم وكـــذلـك الـــقـــضـــايـــا الـــتى
يـناقـشهـا مسـرحهم واآلمـال التى يـعلـقونـها
عــلـى هـذه الــفــرق مــا بــ قــومــيــة وبــيـوت
وقــصـور وأنـديـة تـصل إلى أكـثـر من 250

فرقة مسرحية.
فى هـــــــذا الــــــعــــــدد نـــــــنــــــشــــــر وقـــــــائع نــــــدوة
سرح القناوى والتى «مسرحنا» مع فـنانى ا
أدارهـــا الـــنـــاقـــد مـــحـــمـــد زهـــدى بـــحـــضــور

ن اخلشاب. محمد زعيمه د. أ
بـدأ الـنـاقــد مـحـمــد زهـدى بـتـوجــيه الـشـكـر
لـــــلــــســـــادة احلــــضـــــور عــــلـى تــــلـــــبــــيـــــة دعــــوة
ـناقشة «مسرحـنا» لهـذه الندوة اخملـصصة 
ـسـرح ـسـرح فى الــصـعـيـد ذلك ا قـضـايـا ا
الـذى أصــبـحت له مـالمح مـخـتــلـفـة عن ذى
قـبل فلم يـعد يـهتم بـالقـضايـا الفـولكـلورية
ـعـاصرة وانـصب اهتـمـامه عـلى الـقـضايـا ا
كـما تطـور الشـكل الفـنى أيضـاً بفـعل اجليل
ــسـرح هـذا اجلــديـد الـذى أفــرزته نـوادى ا
ـــعـــنى من اجلـــيل الـــذى اســـتـــهـــدف إبـــراز ا
خالل الـشــكل الـفـنى اجلـديــد عـلى الـعـكس
ــرحــلـة ــلـحــمى الــســائـد فى ا من الــشــكل ا
الــسـابـقــة. وإذا كـانت مـشــكـلـة الــتـمـويل هى
الـــتـى واجـــهت األجـــيـــال الـــســــابـــقـــة فـــلـــعل
مـشـكــلـة الـتــعـبـيــر هى الـتى تــواجه األجـيـال
ـبـدعـون اآلن أحرار ـعـنى: هل ا احلـالـيـة 
فى الــتـعــبــيـر عـن وجـهــات نــظـرهـم أم أنـهم
ـبـاشـر ولـكن مـوجـهـون لـيس بـحـكم األمـر ا
بــــحـــكـم مـــا تــــفـــرضـه ظـــروف اإلتــــاحـــة أى

عيش. ظروف الواقع ا
ـسرح أسـامـة فؤاد مـصـطـفى قـال: يـعـانى ا
ـــســــرح فى اإلقــــلــــيـــمـى بـــصــــفــــة عـــامــــة وا
دة الـصعيد بصـفة خاصة من عـمل الفرق 
شــهــر أو شــهـرين فــقط وتــظل طــوال الــعـام

بال عمل.
مـــحـــمــد زهـــدى: مــا هى اقـــتــراحـــاتك حلل

شكلة? هذه ا
ــيـزانـيـة ــمـكن تـقــسـيم ا أســامـة فـؤاد: من ا
ــمـنــوحـة لـعــرض الـفــرقـة الـقــومـيــة بـحـيث ا
يــنـتج من خاللــهـا عـرضــان بـدالً من عـرض
واحــــد. ونــــحن مــــســـتــــعــــدون لـــلــــتـــنــــازل عن

مصروف اجليب.
مـــحـــمــــد زهـــدى: هــــذا اقـــتـــراح رومــــانـــسى
ومـثـالى ولـو كـانـت هـنـاك مـجـمـوعـة لـديـهـا
ـــكن أن نــعـــود لــلـــعــصــر احلــمـــاس نــفـــسه 
ــســـرح األقــالــيـم ولــكن تـــكــالــيف الـــذهــبى 
احلـيـاة أصبـحت مـرتفـعـة وأسعـار اخلـامات
فى تزايـد مستمـر. علينا أن نـكون واقعي

ـوجـودة أصالً مـنـخفـضـة فإذا يـزانـية ا فـا
 إنتاج العرض بنـصفها سيكون ذلك على
حـساب مستـوى العرض. ولكن هـناك فكرة
أخــــرى تــــتــــعــــلق بــــاســــتــــمــــراريــــة الــــعـــروض
الــنــاجــحــة فــالــعــرض احلـاصـل عــلى جــيـد
جــداً عــلـى األقل واكــتـــمل نــصـــاب عــروضه
ــكن أن يــســتــمــر عــرضه ثالث مــرات فى
األسـبـوع فى موقـعه األصـلى ويـتم حتـريكه
فى مــــواقع أخــــرى عـــلــــمـــاً بــــأن مـــيــــزانـــيـــة
التـحريك منخـفضة وال تتعـدى تكاليف نقل
وترمـيم الديـكور ولـكن البد من اسـتحداث
مـيزانـيـة خاصـة بـتـحريـك العـروض.. أيـضاً

 مناقشات ساخنة حول مسرح األقاليم

 عدم وجود مخازن 
جعلنا نعيد التصنيع 
دة ثالث سنوات

سرحي  على ا
طالبة بحقوقهم واحملافظة  ا

على مكاسبهم

سرح وسمى أخّر ا  العمل ا
وعطلنا عن االستمرار

 نحتاج لورش تدريبية 
سرح فنحن جنهل الكثير عن ا

ـسـرح من خالل عـمل جـماعى فـريـد من نـوعه هـو فن وليس > مـا يـظـهر عـلى خـشـبة ا
نعزل. وهذا الفهم والوعى بالذات يجب أن ينجح بسلع ينتجها قسم صناعة التسلية ا
ـسـرح بـالـطبع وسـيـلـة إعالمـيـة غيـر مـقـيـدة بـالزمن. ـسـرح وهـكذا يـظل ا لـدى رجـال ا 26
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سرحي جريدة كل ا

سرحية. > باالشتراك مع الكاتبة الفرنسية «فرانسوا رينوار» ينظم التاون هاوس ورشة خاصة لفن كتابة ا
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 واحد من فنون الفرجة
الشعبية يعتمد

ربعات الشعرية  على ا

العناصر الدرامية 
فى «جر النميم »

األصـــوات واجلـــر هــو اجلـــذب بـــالـــتــالـى يــتـــوجب وجـــود طـــرف آخــر
وضوع هو ليحـدث رد الفعل ولو تخـيلنا أننـا أمام آلة الرباب يـكون ا
ذراع الـربــاب والـشــاعـران طــرفى الـقــوس أمـا أوتــار الـذراع والــقـوس
ـــوضــوع وبــ أيــديــنـــا نص "غــالى اتــبــاع فــهى احــتــكـــاك الــشــعــراء بــا
ـيم بـ الشـاعـرين أحـمـد أبـو األمـ ريحـان الـشـهـير رخـيص" نص 
بـ"الـلـولى" والـشـاعـر مـحـمـد الــلـيـثى بـدأ الـشـاعـران بـشـكـر الـبـنـات /
التغـزل فى البنات لـكن الليثى الذى يـشعر بالـغضب فى داخله لسبب
نعلمه فيما بعد يقرر فجأة أن يفتح موضوع " غالى اتباع رخيص " 

واسعه الدنيا دى جواها كام أجناس 
و كا غيظى انا و اهو قاعد اتونس 
بعاتبك يا جميل يا قطعة األناناس 

غالى اتباع رخيص كان من خيار الناس. 
ـمــيـز فى بـالــطـبـع هـذا الــتـوجه لـم يـرق لــلـشــاعـر أحــمــد أبـو األمــ ا
ــربع الــتـالـى إلى الـشــاعــر مـحــمـد مــجــال شـكــر الـبــنــات فـتــوجه فى ا
الـلـيثى مـعـاتبـا إيـاه بأنـه يعـرف أن الـليـثى مـاكر وأنه يـضـيق البـيـكار /
ربع وضـوع صعب ثم يتوجه فى الـنصف الثانى من ا مـجال احلوار 
إلى صـاحب الــلـيـلــة (صالح) مـذكـرا إيــاه بـأن هـذه الــلـيـلـة ســتـكـون له

ثابة تذكار. 
أنا يا ليثي عارفانك ولد مكار 

و انا شايفك تملى مضيق البيكار 
بقولك يا صالح عشان تبقى تتفكر 

الليله دى ح نخليها ليك تذكار. 
و هنـا يتضح أن أحمـد أبو األم لـيس أقل مكرا ودهـاء وشاعرية من
الـلـيثى فـهل يـقصـد بـالتـذكـار أنه يود عـدم الـدخول فـى صراع شـعرى
مع الليـثى بل هى مجرد ذكرى لـيلة طيبـة أم يقصد أنـها شهادة على
ـذهل فهـو أن الشـاعر أحـمد أبـو األم بـعد هذا تـفوقه شـعريـا أما ا
وضوع الذى فرضه وهو "غالى ربع مباشرة حاور الليثى بقوة فى ا ا
ـقــصـود بــالــبـيع هــو قـيــام أحـد اتـبــاع رخـيـص" يـتــضح من الــنص أن ا
األشـخـاص بــتـزويج ابـنــته لـشـخص ال حــسب له وال نـسب وأن صالح
صـاحب الليلة كـان قد طلب هذه الـفتاة للزواج وحدث  – بعد ذلك -

أن من تزوجها تركها بعد إهانتها:
أحمد : إن الغالى يظل غاليا 
ليثى : نعم يظل الغالى كما هو

أحـمـد : يذكـر جـمـال شـعـر الـبنـات وطـوله ثم يـنـدم عـلى خـطـئه بـذكر
الـبـنات فى شـعـره فيـلعن الـشـيطـان ثم يـتوجه لـصالح مـذكرا إيـاه بأن

الذى باع كان مخطئاً والندم هنا فيه عزاء لصالح:
يا ام شعر طويل سابل على البيطان 

وأنا من صغرى فى شكر البنات غلطان 
بقولك يا صالح ياخى ينعل الشيطان 

غالى اتباع رخيص بس اللى باع غلطان 
ـا حدث لـها وأن ـون  لـيـثى : (يذكـر الـفتـاة) إنـها غـالـية وجـيـرانهـا يـتأ

أباها يبدى الندم على البيع 
أحمد : (يتساءل) من الذى تزوجها / اشتراها ? 

لــيـثى : إن مـن تـزوجـهــا / اشـتــراهـا كــأنه كـســبـهــا فى مـزاد يــعـتــد فـيه
ال فمن اشتـراها ال نسب و ال أصل شريف لـه وحتى عندما أراد بـا

تركها أهانها وسبها 
ولو حسبوا النسب و الله ما ناسبوه 

زاد كسبوه  ودا زى شىء قسم زى فى ا
غالى اتباع رخيص واللى اشتروه سابوه 

يا ريت باألدب قالوم كالم سبوه.
أحمد : إن الذى باع ليس على ملة اإلسالم وإن البيعة خاسرة. 

ليثى : (يتساءل) من الذى أشار بالبيع? 
أحـمد : (مـرة أخرى يتـوجه أبو األمـ "لصالح" صاحـب الليـلة) الزول
/ الـشخـص الذى أحـبـنـا و نـحبـه وعنـدمـا نـطـلب مـجالـسـته ال يـتـأخر
ـقابل لـعالقته فى احلـضور وعـند الـطـرح فى السـطر الـثـالث يطـرح ا
بـصالح الـفـتـاة ذات احلــسب والـنـسب الـتى تـمت تــربـيـتـهـا عـلى الـعـز

لكن الذى باعها فى النهاية هو أبوها. 
دا الزول اللى حبنا بنحبوه 

ا طلبنا فى ساعة الطلب جابوه و 
الزول اللى فى عز و بطر ربوه 

غالى اتباع رخيص بس اللى بايع أبوه
لــيـثـى : إن كل شــخص يـنــال جــزاء مــا فــعل من زرع الــقــصب يــحـصل
على ثـمن احلصاد من قـدر اجلمال عـلم أن هذه الفـتاة أصبى ما فى
اجلـمــال إن الــشــخص احلـسـن الـســلــوك يـنــال رضــا واسـتــحــسـان من

حوله وأن أباها لم يستمع لكالم عائلته وقبيلته فنال جزاءه 
ال زرع القصب بيحسبوا قصابيتو 

وال حسبوا اجلمال القينها هيتى صبيتو 
والزول الصبى بيحسبوا ليهو صبيتو 

وداتى جزاتو اللى ما يسمع كالم عصبيتو
أحمد : ومن الذى أجبر أباها على البيع? 

اخــتـيــار أبــرع الـشــعـراء وذلك بــاالســتـحــسـان بــالـطــرقـعــة بــاألصـابع مع
التـلـفظ بألـفـاظ مثل (ابـشر حـبـابك عشـره / أحـبابك كـثيـر) والـتعـليق
عـــلى مـــا يـــقـــال مـــثل مـــنـــاســــبـــة احلـــزن عـــلى فـــراق احلـــبـــيب فـــيـــكـــون
االسـتــحـســان بــجـمل من قــبـيـل (الـله مــا لـيـك كل احلـزن يــا فالن) (يـا
سـاتر يـارب) أو (يارب ارحـمـنا) وتـمثل هـذه الـتعـلـيقـات سمـة أسـلوبـية
مالزمة لنص النميم فـالدور الذى يلعبه اجلمهور فى أداء نص النميم
ال يـقل عـن دور اجلوقـة وتـصل الـعـالقة إلـى تبـنـى موقـف الـشاعـر فى
يم أو بـقـيمـة أو حكـمة يـنـطلق مـنهـا الشـاعر ـربع  الصـراع بـتذكـيره 
فى رده إذن قـيـام الـفـئـات اخملـتلـفـة داخل اجلـمـاعـة الـشعـبـيـة بـتـقـسيم
نفسهـا باختيار أمـاكنها أو ترشيـحها لهذه األمـاكن لم يكن عبثا حيث

توقع.  كان موقف هذه الفئات من الصراع ا يحدد ا
النميم نص حوارى جر

"جــر الــنــمـــيم" هــو نص حـــوارى حــيث يــتــعـــدد الــشــعــراء كـــمــا تــتــعــدد

ـسـرح بـشـكـله الـغـربـى نـتـاج ثـقـافـة أخـرى ولـيس ال يـضـيـرنـا أن يـكــون ا
ثـقـافـتنـا فـكل ثـفـافـة تـفـرز أشـكـال الـتعـبـيـر عـنـهـا سـواء فى الـشـعر أو
الـنثـر أما ما يـضيـرنا حقـا فهو الـلهـاث خلف هذه الـنظـرية أو تلك من
سـرح فى تراثـنا فاألولى أجل الـبحث عـن مالمح الشـكل الغـربى فى ا
بـنـا أن نـفـطن إلـى أن الـشـكل الـغـربى فى حـد ذاته أحــد أشـكـال فـنـون
األداء وأن كل ثـقـافـة أنـتـجت شـكال أو أشـكـاال مـوازيـة كـرس دارسـوها
وفــنــانــوهـــا جــهــدهم جلــمـع هــذا الــتــراث والـــعــكــوف عــلــيـه بــالــفــحص
والــدرس وذلك من أجل تــطـويــره واســتــلـهــامه وفى هــذا اإلطــار تـأتى
ـأثـور الـشـعـبى (جـر الـنمـيم) مـحـاولـتـنـا هـذه الـتـعـريف بـأحـد أشـكـال ا
والـذى يــقــدم لــنــا أحــد فـنــون الــفــرجــة الـشــعــبــيــة نــسـتــكــنه الــعــنــاصـر
ـا نلـفت النـظـر إليه فى انـتظـار أن تمـتد ـأثور ر الدرامـيـة فى هذا ا
ه استلهاما وتوظيفا.    سرحي كمحاولة لتلمس معا أع وأيدى ا
ـراكمة ربـعات الشـعرية يـقوم على ا جر الـنميم هـو ارجتال لنـوع من ا
ــطـردة لـعـنـاصـر جـمـالـيـة أو عـدديـة يـؤديه الـشـاعـر الـشـعـبى الـفـنـيـة ا
إنـشادا مع الـتر فى مـواجهـة شاعـر شعـبى آخر أو أكـثر يـقوم بـنفس
ــثـل احلــكم فى اخــتــيــار أبــرع ــراكــمـــة وذلك فى حــضــور جلــمــهــور  ا

الشاعرين.
من يـوم ما نويت من حلة ام درمان   (نويت السـفر من بلدة أم درمان)

مـتل الــلى قـطـعــوا دنـبـو وســفـروه لـومـان  (كــأنــنى مــذنب حــكـم عـلــيه
بالسجن فال عودة له) 

قالن لى روح فى وداعة الرحمن     (ودعننى بالدعاء)
وعـيـنـيه حاكـت السـاقـيه الـلى بـقـارهـا سـمان  ( ودمـوعى تــنـهـمـر مـثل

ساقية جترها بقرات سمان)
ويرد عليه شاعر آخر 

من يوم ما نويت من حلة البدواب 
متل اللى قطعوا دنبو وسفروه بجواب 

قالن لى روح فى وداعة التواب        (ودعننى بالدعاء) 
و عـيـنـيه حـاكت أبـو مـيه وتـمـانـ باب     (ودمـوعـى فى غـزارة خـزان

أسوان)

يـبـدأ نص ليـلـة النـميم بـذكـر الله وذكـر الـرسول صـلى اللـه علـيه وسلم
والـثـناء عـلـيه راج شـفاعـته ثم يـعرج الـشـعراء عـلى ذكـر أهل البـلدة
أو الـقـريــة صـاحـبـة الــلـيـلـة فــيـتم مـدح نــسـبـهـا وذكــر مـنـاقـبــهـا خـاصـة
طـاف بذكر أصـحاب اللـيلة حـفاوة استـقبـال أهلهـا للشـعراء وينـتهى ا
ـنـاسبـات الـسعـيـدة ما أن ـنـاسـبة راجـ من الـله أن يعـيـد عـليـهم ا وا
ــفــتــتح حـتـى تـبــدأ الــهـمــهــمـات بــ اجلــمــهـور تــنــشط ذاكـرة يــنــتـهى ا
اجلــمـاعـة الـشـعــبـيـة مـحـاولــة حث الـشـعـراء عــلى مـجـال مـعــ فـيـمـيل
الـكثـيـر للـخـدار (ذكـر البـنـات) وهنـا يـتـجه الشـعـراء إلى أكـبر الـشـعراء
سنا ومقاما طالبـ منه فتح اجملال أى اختيار موضوع الليلة و عقب
االخـتيـار يـلتـزم بـقـية الـشـعـراء بهـذا اجملـال يتـحـاورون فـيرفع الـشـاعر
ربع واضعـا عناصر التحدى فـيه إما صورة جمالية غـنوته أى يقول ا
أو صــورة عــدديــة ثم يــتــلــوه الـــشــاعــر اآلخــر بــالــرد مــلــتــزمــا بــاجملــال
ومــحـاوال الـتــفـوق بـصـورة أقــوى ويـأتى الـدور عــلى الـشـاعــر الـثـالث أو
الـرابـع إن وجـد ثم يــعــود الـدور عــلى الـشــاعــر األول وهـكــذا فى حـوار
يـستـمر حـتى قبـيل طلـوع الفـجر فـيذكـر الشـعراء بـعضـهم البـعض بأنه
قد حـان وقت الصالة وأن اجلمـهور أرهق فيـختم الشـعراء كل حسب

دوره شاكرا أهل البلدة وأصحاب الليلة متمن لقاءات أخرى .

يـتم جــر الــنـمــيم فى جــلـســة مـفــتـوحــة جتـرى فـى الـشــارع فـيــتم فـرش
احلــصـر والــســجـاد ووضع الــدكك يــجـلس الــشــعـراء عــلى األرض أمـا
اجلمهـور فينقسم إلى مـجموعات أول مـجموعة حتيط بـالشعراء على
فضل وعـلى بعد توضع األرض حيث تـنضم كل مجمـوعة لشاعـرها ا
ـنــزويـات فى ظل احلـوائط وخـلف الــدكك وتـكـتـمل الـدائــرة بـالـنـسـوة ا
الــشـبــابـيك ال يالحــظـهن إال مـن تـعـمــد ذلك و هـنــا نـســجل عـدداً من

الحظات : ا
إن العالقة ب اجلمهور و نص النميم عالقة تفاعلية فأحيانا يتدخل
ـثل اجلـمهـور حـكـما فى ـوضـوع كمـا  اجلـمهـور فى اخـتـيار اجملـال / ا

العالقة ب اجلمهور
 ونص النميم عالقة تفاعلية

//////////////////

نص النميم 

الفرجة التفاعلية فى نص النميم
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. وأحلم بهـيكل تنـظيمى > أحـلم بجـمهور يريـد أن يعايش ويـرى شيئـاً
ــسـرح وفى مـركــز هـذا الـهــيـكل يــكـون الـعـرض مــوجه الحـتــيـاجـات ا
ــــمــــثــــلـــون. ــــســــرحى يــــكــــون ا ــــســــرحـى وفى مــــركــــز الـــعــــرض ا ا

> إن اإلنـسان الذى يفقد فى طريقه الهاجس الفنى بعد عشر سنوات
ـسرحى - وبـالتـأكيد أو عـشريـن أو ثالث أو أربـع عـاماً من الـعمل ا
لــيـس صـعــبــاً أن يــفــقــده - يــبـدو لـى وكـأنـه شــخص قــد فـقــد احلب. 6
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا
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وسم القادم. ها ضمن خطة مسرح الدولة فى ا > مسرحية «ما أجملنا» للكاتب محفوظ عبد الرحمن تقرر تقد
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سرحية حتى نهاية العام الدراسى احلالى. ية الفنون قرر التجديد للدكتور مصطفى سلطان لتولى عمادة معهد الفنون ا > د. عصمت يحيى رئيس أكاد
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غناء اجلنوب واألداء الدرامى
ـنطـقة الـقـبلـية ربـعات إلى هـذه ا ب أيـديـنا جلـأ الـليـثى فى بعـض ا
عندما ذكر أن الشـخص الذى تزوجها ليس له نسب يعتد به لذا فإن

هذا الشخص يهون عليه مفارقة زوجته بل وسبها: 
ولو حسبوا النسب و الله ما ناسبوه 

زاد كسبوه  ودا زى شىء قسم زى فى ا
غالى اتباع رخيص واللى اشتروه سابوه 

يا ريت باألدب قالوم كالم سبوه.
أمـا خــطــأ األب فـيــرجــعه الـشــاعــر لـعــدم االســتـمــاع لــكالم عـصــبــيـته

عائلته أو قبيلته: 
ال زرع القصب بيحسبوا قصابيتو 

وال حسبوا اجلمال القينها هيتى صبيتو 
والزول الصبى بيحسبوا ليهو صبيتو 

وداتى جزاتو اللى ما يسمع كالم عصبيتو. 
وهــنـا يــكـون عــنـصــر االنـتــسـاب الــقـبــلى لـلــيـثى مـع أبـطــال الـقــصـة هـو
الـتــفــسـيــر األقــرب حلـالــة احلــزن والـغــضب والــغـيظ الــتى انــتــابـته فى
بـدايـة الـنـص بـيـنـمـا اليـنـتـسب "أحـمـد أبـو األمـ " إلى نـفس الـنـسب
وهـنـا يلـجـأ فى صـراعه الـشـعرى إلـى صداقـته "بـصالح" الـطـرف غـير
بـاشر فى الـقصة مـعتـبرا أن التـسريـة عنه أفـضل من لوم اآلخرين ا
وحـتى عـنـدما الم األب عـاد وذكـر أن األم والـفـتـاة لعـبـتـا الـدور األكـبر
فى مــوافـقــة األب فــفى الـوقـت الـذى يــقــدم فـيه الــشــاعـران الــقــصـة
وحتليلها يظل الصراع دائرا بشكل بارز أو شكل خفى لكنه الصراع
ـهـذب فـالـلـيـثى "(ولـد) مـكـار" وهى لـفـظـة فـيـهـا اعـتـراف بـالـشـاعـرية ا
ومحببة ب صديـق أما أحمد أبو األم فهو "دا عمى باين هوى"
و"عـمى" تــسـبق "بــاين هـوى" مـن قـبــيل الـتــهـذب مع مــا فـيـهــا من قـرب

ومحبة.
إن "جـر النمـيم" يحتاج لـلكثيـر من الفحص والـدرس سواء فيمـا يتعلق
ـتوفرة فى بكـونه أحد أشكـال الشعـر الشعـبى أو للعـناصر الـدرامية ا
ـــكن أن جتـــعل مـــنه رافـــدا لـــتـــجــارب بــنـــيـــته هـــذه الـــعـــنـــاصـــر الــتـى 

سرح عربى نطمح إليه.  مسرحية تكرس 

حـيث يـسمـو بالـصـراع الطـبقى عن الـصـورة العـنيـفـة إلى الصـراع على
ـبـاراة فى كـرة مـسـتـوى الـشــعـر إنه أشـبه بـإنـهـاء احلــرب بـ دولـتـ 
الـقـدم وهـنـا تـتـبـدى لـنـا أحـد أهم عـنـاصـر الـدرامـا عـنـصـر الـتـطـهـير
ـطـهـر يـلــتـقى الـشـعـراء فـالـنـمــيم فى هـذا اجملـتـمع الــقـبـلى يـلــعب دور ا
ـدحـون أهل الــبـلـدة ونــسـبـهـا يــتـنـافــسـون شـعــريـا أو حـتى قــبـلـيـا ثم
تـنـتهى الـليـلة وهم أصـدقـاء يتـمنـون تكـرار الـلقـاء حتى فى الـنص الذى

ليـثى : إن الـفتـاة جمـيلـة يبـرق خـدها فـهى تضـوى (بره وجـوه) خالفا
: يبـدو أنه فـقـد عقـله فـأبـوها لم لـبـقـية الـبـنـات وإن أحمـد أبـو األمـ

يكن له حول وال قوه فى مسألة البيع. 
لييه يبكوا ليه شمعو بخديده مضوى

و من دون البنات هو بيضوى بره و جوه 
أحمد أبو األم دا عمى باين هوى 
غالى اتباع رخيص ال حول ليه ال قوة

أحمد : (يتوجه أحمد أبو األمـ توجها آخر) أن الفتاة اجلميلة وأمها
همـا من أثرا فى عـمليـة البـيع فاألم هى من قاد عـملـية اتخـاذ القرار
والـفتاة هى مسـتشارتها وأن صالح كـان أولى بها وال حول له وال قوة

فيما حدث. 
محبوبى الظريف ال فوقو خايل الطاوله 

ستشار أمك رئيس الدولة  أنت ا
غالى اتباع رخيص مش كان صالح بيه أولى 

أنا دا بكفى السليم ال قوة ال حول
ويـستـمر احلـوار حتى يـصل الشـاعران إلـى نتـيجـة مؤداهـا أن ما حدث
كـان قــسـمـة ونــصـيــبـاً وأن األولى هـو مــواسـاة "صالح" صــاحب الـلــيـلـة

الذى خسر هذه الفتاة.

يـجلس شاعـر النميم فـى مواجهة شـاعر آخر أو أكثـر يحيط بـاجللسة
جــمــهــور مـــتــحــمس ومـــتــحــفــز ويـــفــتح اجملــال ويـــدور احلــوار تــتــعــدد
األصــوات وتــتــبــاين الــتـوجــهــات تــبــرز األســلـحــة الــشــعــريـة مـن صـور
مـبتكرة إلى قيم مستـخلصة هذا ما يطـرحه نص النميم الذى نحاول
تشريحه فالصورة األولية هى صورة صراع حقيقى تتعدد مستوياته.

ـستـوى األولى ـلـكـهـا شـاعـر الـنـميـم هى ا تـعـد الـقـدرة الشـعـريـة الـتى 
لـلصـراع فاجلمـاعة الـشعبـية ال تـعرف هذا الـنوع من الـتدليل الـنقدي
حـيث تـختـار شاعـرها بـدقـة شاعـرها الـذى يبـدأ مـستـمعـا فى اجملال
يـداوم عـلى حـضـور لـيـالى الـنـمـيم يـجـلس بـجـوار شـاعـر فـحل يـحـفظ
ـنـاسبـة فـتـمـنحه اجلـمـاعـة فـرصة الـكـثـيـر من النـصـوص حـتى تـأتى ا
لـيــقـول مــربــعـاً أو مــربـعــ فى الــلـيــلـة إنه االخــتــبـار األولى الــذى عـلى
ستـقبل أن يـجتازه حـتى تلمح فـيه اجلمـاعة هذه الـقدرة على شاعـر ا
الــقـول ثم تــتـوالى االخـتــبـارات هــذا مـربع قـالـه الـشـاعــر الـفـحل "اب
ريـــحـــان" مـــا ردك عـــلـــيه ? فـــأمــــا الـــرد أو اخلـــروج من اجملـــال حـــيث
يــتـجـاوزه اجملـال دون مـواربـة وحــتى عـنـدمـا يـصــبح شـاعـرا يـدعى إلى
الـلـيــالى تـظل هــذه االخـتـبـارات تـالحـقه وقـد يــخـرج شـاعـر كــبـيـر من
اجملال ألنه يـكرر مـربعاتـه وال يضيف أو يـبتـكر لذا فـإن أحد الـسمات
األسلـوبية لـنص النمـيم أن الشـاعر "يعـرج" - بتشـديد الراء - أى يـعيد
قابـل له ميزتـ االستمـاع اجليـد والتأمل ثم ربع لـيمـنح الشاعـر ا ا
ـربع خـلقت الـوقت ليـعـد مربـعه فى صـورة رد هـذا التـعـريج أو إعادة ا
سمة أسـلوبية أخرى للـفن نفسه فقد يـغير الشاعـر بعض الكلمات أو
سطرا أو أكثر فى النسخـة الثانية للمربع وهى سمة جديرة بالدراسة
خـاصـة أنهـا تـكـشف عن الـكـثـيـر من عـنـاصـر النـظـريـة الـشـفـاهـية إذن
على الشاعر دوما أن يكـشف عن هذه القدرة الشعرية التى تبقيه فى
كار ألنه اجملـال أو الصراع لذا فإن أحـمد أبو األم وصف اللـيثى با
أراد أن يـأخذه من منـطقة قـدرته الشاعريـة "شكر الـبنات" إلى مـنطقة
أخـرى ومــوضـوع آخـر ورغم هـذا صـال مـعه وجـال وبـ أيـديـنـا مـثـال
ـيم آخــر ال يـقل " وشـاعــر  من إحــدى الـلــيـالـى بـ "أحـمــد ابـو األمــ
شـاعريـة عن الـلـيثى وأحـمـد أبـو األم إنـه "محـمـد حسـن العـقـباوى"

قال محمد حسن فى شكر البنات: 
الناس اللى كانوا بياجوا فى منازلنا 

و برضنا احنا على العهد القد الزلنا 
الزول الظريف بعيونه بيغازلنا 

يا معلقنا فى حبالك تعال نزلنا. 
فيرد عليه أحمد أبو األم 

مادام انا و انت على القعده دى متفوق 
اإلنسان تملى بنفسه يبقى شفوق 

ا أفوق  إنت اصبر عليَّه شويه 
مش ح نزلك خليك معلق فوق.

شاعر النميم هو صوت اجلـماعة الشعبية التى اختارته يحمل أول ما
يـحمل انتسابه لها عائلـيا وقبليا حيث ينتـشر النميم فى مجتمع قبلى
ركز الـتجارى الذى يلتقى هـو منطقة أسوان ويـنطلق من بلدة "دراو" ا
فـيه الـتجـار الـقادمـون من نـواحى أسوان اخملـتلـفـة مع التـجـار القـادم
ــكـان تـلـتــقى األعـراق واألنـســاب من جـعـافـرة من الــسـودان فى هـذا ا
وعـبـابدة وأشـراف ونـوبـيـ وعـرب وهذا الـلـقـاء الـدائم يـخلـق جوا من
الـصـراع وينـزعج الـكـثـيـر من هـذه الـفـكرة أو بـاألحـرى هـذه احلـقـيـقة
هـذا الـنوع من االنـزعاج أخـفى عـنا حـقيـقـة مقـابلـة فـرغم هذا الـشكل
الـقبلى لـلمجـتمع إال أن منطـقة أسوان بـشكل عام وبـلدة دراو خاصة
ـة هـنـا يبـرز احلل الـعبـقـرى الذى ابـتـكرته اجلـمـاعة ذات طـبـيعـة مـسا
الـشـعـبـية إنـه الفن بـشـكل عـام والـنـميـم كأحـد هـذه الـفـنون واألدوات

 قدرة شاعر النميم تمثل
ستوى األوّلى للصراع ا

 اكتشاف عناصره الدرامية
كن أن جتعل منه رافداً
لتجارب مسرحية
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ـــســـرحى اإلمـــاراتى صـــالـح كـــرامــة يـــواصل الـــكـــاتب ا
ــســرحــيــة عـلـى مـســارح الــعــاصــمـة تــقـد إبــداعــاته ا
سرحية صرى باحلـركة ا صـرية لتعريف اجلـمهور ا ا

فى اإلمارات.
وقـال كـرامـة فـى تـصـريح لـوكـالــة أنـبـاء اإلمـارات حـول
ــســـرحى لــلـــعــام اجلـــديــد إنه ســـيــتم عــرض نــشـــاطه ا
مـســرحـيـته "حـاول مـرة أخـرى " الـشـهـر اجلـارى ضـمن
نــشـاط مــســرح قــصــر ثـقــافــة شــبــرا اخلــيـمــة "الــهــيــئـة
الـعـامـة لـقــصـور الـثـقـافـة " فى مـصـر.. مـشـيـرا إلى أن
اخملـرج خلـيل تمـام يقـوم حاليـا بالـتحـضيـرات اخلاصة
ـــســرحـــيـــة الـــتى تـــدور حــول جتـــربـــة حــيـــاتـــيــة لــهـــذه ا
لسـجينة ومحاولة احملـامى تبرئة ساحتهـا ولكنها تصر
ـة مضـيفـا أنه يـقوم الـفـنان عـبد عـلى اقتـرافـها اجلـر
ـيـاء ـمــثـلــة  ــمـثــلـة هـالــة الـســادات وا الــنـاصــر ربـيع وا
الـعـبـد والـفـنــان أحـمـد لـطـفى بـتـمـثـيل األدوار فى هـذه
ــسـرحـيــة الـتى تـعـد آخــر إصـداراته مـنــوهـا بـأنه قـام ا
بـطـبعـهـا ونـشـرهـا فى الـقـاهـرة حـيث القت اسـتـحـسان
ـــســرحى كـــمــا أحـــدثت جــدالً ــهـــتــمــ فـى الــوسط ا ا

ا حتمله من دالالت إنسانية . واسعاً لدى النقاد 
ـســرحى اإلمـاراتى وكــانت مـســرحـيـة "ســراب" لألديب ا

مسرحية «عشاق القمر»

صـالح كرامـة قـد حظـيت بـاسـتحـسـان النـقـاد واجلمـهور
ـــنــــصــــرم فى إطـــار عــــنـــد عــــرضـــهــــا خالل نــــوفــــمـــبــــر ا
الـنشـاطـات الشـهريـة لـساقـيـة الصـاوى  كـما سـبق وقدم
اضى فى ـهـرجـان التـجـريـبى الـعـام ا كـرامـة أيضـا فى ا
القـاهرة مـسـرحيـة « عـينـاها» من إخـراج الـفنـان سالمة
إمـــام.. و خـالل عـــرض مـــســـرحــــيـــة "ســـراب" تـــكـــر
ــؤلف صــالح كـرامــة حلـصـولـه عـلى جــائـزة " الــصـدفـة ا
الـذهبـية " فى مـهرجـان "سان سبـاستـيان" بـأسبـانيا عن
ى "عربة الروح" الذى أخرجه اخملرج تأليفه الفيـلم العا

البريطانى كورناد كالرك.
نـعم الصاوى أن حصول األديب ويرى الـسيد محـمد عبد ا
اإلمـاراتى صالح كـرامة عـلى جائـزة الصـدفة الـذهبـية لـعام
 2007 يـعد إجنـازا لألدب العـربى واعتـرافًا بـالقـيمـة الفـنية

ية. واألدبية له وقدرته على الوصول إلى العا
سـرحى منذ ويـركز األديب اإلماراتى كـرامة فى أدبه ا
مــسـرحــيــة "عــشــاق الـقــمــر" عــلى ســبــر أغــوار الـنــفس
ـطــبــوع بــطـابع الـبــشــريـة مـن خالل احلـوار الــنــفــسى ا

فلسفى و بلغة رشيقة. 
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سرحى مقـاربات وقراءات" كان مـحور العدد "الفـن ا
اخلاص من مـجـلـة "احليـاة الـثـقافـيـة" والـصادر أوائل
الـشـهـر احلـالى.  تـصـدر الـعدد مـقـتـطـفـات من خـطاب
ناسبة االحـتفال باليوم الرئـيس زين العابدين بن علـى 
الـوطـنـى لـلـثــقـافـة  2007 والـذى أكـد فــيه عـلى األهــمـيـة
البالغة التى يوليها للـفنون التمثيلية والعروض الركحية ـ
ـســرحــيــة ـ  عـامــة لــدورهــا احلـيــوى فى إثــراء احلــيـاة ا
ـــضــامـــ واالرتــقــاء الـــثــقــافـــيــة ونـــشــر الـــقــيم وتـــنــويع ا
ـسـتـوى تـنـاول مـشـاغل اجملـتـمع وتـعـمـيق دائـرة احلوار

حولها. 
وتـضمـنت اجملـلة مـجمـوعـة من  البـحوث والـدراسات
لــنـخـبـة من األسـاتـذة اجلـامـعـيـ والـبـاحـثـ والـنـقـاد
ـســرحى من مـخــتـلف الــذين تــنـاولـوا مــوضـوع الــفن ا

جوانبه الفنية واحلضارية والتربوية واالجتماعية. 
سـرح التـونسى اسـتهـلت البـحوث بـلمـحة عن جتـذر ا
ـــــســــرح الـــــوطـــــنـى الــــذى وتـــــواصــــلـه انـــــطالقـــــا مـن ا
ركزى الفنون الدرامية استحدث فى  1983 مرورا 
ـركـز الـوطـنى والـركـحــيـة بـكل من الـكـاف وقــفـصـة وا
لفن العرائس بتـونس والتى  إحداثها بقرار رئاسى
عـــام  1993 إلـى جـــانـب مـــركــــز الــــفــــنـــون الــــدرامــــيـــة
والـــركــــحـــيـــة بــــصـــفـــاقـس الـــذى تـــأسـس ســـنـــة 1996

سرح التى افتتحت عام 1994. وصوال إلى دار ا
سـرحية موثقة بالصور فضال ؤسسات ا وجاءت هذه ا
عن صـور أخرى تـبـرز عراقـة الـفن الـرابع فى تونس من
ــســـرح الــرومـــانى بــكـل من قــرطـــاج وبالريـــجــيــا خـالل ا
ــسـرح ــســارح األثــريــة بـدقــة وأوذنــة واجلـم وكـذلـك ا وا

البلدى بالعاصمة الذى افتتح سنة 1902. 
وشـمــلـت الـدراســات الــواردة فى "احلــيــاة الــثــقــافــيـة"
ــســرحـى مــنــذ نــشــأتـه فى تــونس ســنــة 1909 الــفن ا

وأهم مراحله . 
سرح كانت نصف شـرف الدين إلى أن بدايـات ا وأشـار ا
مـثلـ الـتونـسيـ الذى صـعدوا ألول على يـد نخـبـة من ا
مـرة عـلى خــشـبـته فى ذلك الـتـاريـخ وهم مـحـمـد بـورقـيـبـة
ومـحـمـود بولـيـمـان والـهـادى األرنـاؤوط ومـحـمـد بن تـركـية
ــنـتـمــون إلى فـرقـة ومـحـمــد احلـجـام وأحــمـد بـولــيـمـان وا
ـصـرى" الـذى كـان يـضم تـمـثـيـلـيــة هى "اجلـوق الـتـونـسى ا

 . صري مثل ا ب عناصره بعض ا
كــمــا تــنـاولـت الـبــحــوث الــفن الــرابع من حــيث عالقــته
درسـى وكذلك من بـالـعمـارة والـتـكـنولـوجـيـا والـوسط ا
ــنـظـومــة الـثــقـافــيـة الــتـونــسـيـة إذ نـاحــيـة مــنـزلــته فى ا
ــكـــاسب ـــســـرحـــيـــة الـــعــديـــد مـن ا شـــهـــدت احلــركـــة ا
تنوعة.  واإلجنازات فضال عن التطورات والتجارب ا
ـــســرح الـــتـــونـــسى من واهـــتـــمت أيـــضــا بـــتـــوجـــهـــات ا
ــشــهــد احلــالى وبــإشــكــالــيــات مــوقع الــبــدايــات إلى ا
ـسـرح فى تـنـوع الفـنـون الـدرامـيـة من خالل مـقـاربة ا
سرح نقديـة إلى جانب تسـليط الضـوء على حركـية ا

سرحى فى تونس.  عاصر والتكوين ا التونسى ا
وذيــلت هــذه الـدراســات بـقــراءة حـول الــدورة الـثــالـثـة
ـسـرحيـة التـى انتـظمت من 30 عـشـرة أليام قـرطاج ا
نـــوفــمـــبــر/تـــشـــرين الــثـــانى إلى  8 ديــســـمــبـــر/كــانــون

سرح إرادة احلياة". األول 2007 حتت شعار "ا
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ـستـقبل» لـذوى االحتيـاجات اخلـاصة هذا األسـبوع عـرضها األول قـدمت فرقة «ا
دوح ـسـرحيـة من أعـمال الـراحل  على مـسـرح دار الكـتب الـوطنـيـة فى حلب.  ا
عــدوان وإخـراج د. وانـيس بـانــدك وديـكـور إبـراهــيم مـهـنـدس مــوسـيـقى وأحلـان
وضــاح كــوريـنى وإشــراف أســامــة الـســيــد يــوسف وتـمــثــيل بــدر ســمـان ومــحــمـد
عاشـور وزكـريـا مغـربى ويـاسر بـسـتانى وفـراس الـبيـوش ولـويس إدوار وفراس
حـــمــــوى وجــــورج كــــالـــوس ومــــحــــمــــد جنـــار وفــــادى الــــبــــيـــوش وكــــلــــهم من ذوى
ـسـرحـيـة ذاتـهـا سـبق وأن قـدمت ألشـهـر عدة فـى دمشق االحـتـيـاجات اخلـاصـة. ا
بــإخـراج مـحــمـود خـضــور كـمـا قـدمــهـا فى الــقـاهـرة اخملـرج  خــالـد جالل وتـروى
ـتـسـولـ وقـعــوا ضـحـيـة رجل بال قـلـب يـسـتـغـلـهم ـعـوقــ ا حـكـايــة  شـريـحـة من ا
وينهب ما يحصلون عليه من أمـوال بذريعة أنه يأويهم ويطعمهم وعندما يحاولون
التخلص منه يحاصرهم بالعقد الذى وقعه معهم لكنهم يستطيعون فى النهاية أن
ـزقوا الـعـقـد ويـنـطلـقـوا لـيـتـعلـمـوا مـهـنة أخـرى مع صـديـقـهم اجلـديـد الذى دخل

حياتهم فأطلق قدراتهم الكامنة وغيّر نظرتهم ألنفسهم وللحياة من حولهم.
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 مشهد من مسرحية «طار وطبل»

ــســرح الــوطـنـى الـفــلــســطــيــنى مــســاء الـســبت أقــام ا
ــــســـرحــــيـــ ـــاضـى  حـــفـال لـــتــــكـــر الــــفـــنــــانـــ ا ا
والـتـشـكيـلـيـ والـكـتاب الـذين سـاهـمـوا وشـاركوا فى

سرح فى العام 2007.  أعمال ا
سرح كلمة عبر فيها ألقى جمال غوشة مدير عـام ا
سـرح الوطنى الـفلسـطينى عن بـاسم مجلـس أمناء ا
االمــتـــنــان لــكل من ســـاهم فى احملــافـــظــة عــلى هــذا
الـصــرح فى مــديـنــة الــقـدس وقــال إنه وبــالـرغم من
ـسـرح فقـد حـقق الـعـديد الـصعـوبـات الـتى واجـهت ا
من اإلجنـازات الـتى لم تـكـن تـتم لـوال تـضـافـر جـهـود
ـسرح خـاصة فى الـفـنانـ وتـعاونـهم مع الـعامـل بـا
ـسرح ظل غيـاب وعـدم اهتـمام ووعى بـأهمـية دور ا
فـى التعـليم والتـرفيه بـشكل عام وفى احلـفاظ على

الهوية العربية فى مدينة القدس بشكل خاص. 
ـسـرح نـشـاطــاً فـنـيـاً واحــداً يـومـيـا عـلى وقـد قــدم ا
ــــاضى حـــيث قــــام بـــإنـــتــــاج عـــمـــلـــ مــــدار الـــعـــام ا
مـسرحـيـ همـا: «كـلـهم أبنـائى» ومـسـرحيـة «سـماء
خــفــيــفـة». وقــد قــام بــعــرض أكـثــر من  123عــرضـا
مــســـرحــيــا لـــلــكـــبــار والـــصــغــار و 4 مـــعــارض و164

فيلما. 
وقـــــد وعــــد غــــوشـــــة بــــأن يـــــكــــون احلــــفـل دوريــــا فى
ـقـدسـيـ إلى ـبـدعـ ا الـسـنـوات الـقـادمـة داعـيـا ا
تــكــثـيف الــنـشــاطــات الـثــقـافــيـة تــمــهـيــدا الحـتــفـاالت

القدس عاصمة الثقافة العربية لعام 2009. 
وقـــد حـــضـــر احلـــفل عـــدد من الـــكـــتـــاب والـــفـــنـــانــ
 . صورين الصحفي سرحي والتشكيلي وا ا
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النميم نص ينبنى على الصراع 

صراع القدرة الشعرية 

الصراع القبلى 

عرض تونسى

لك فـهد الـثقافى اضـي علـى خشبـة مسـرح مركـز ا عرضت مـساء اخلـميس واجلـمعـة ا
ـفـرح وإخراج بـاسل ـسـرحـيـة من تـألـيف مـحـمـد ا ـسـرحـيـة الـكـومـيـديـة "طـار وطـبل" وا ا
ـعـروفـة "أبـو مـسامـح" ولعب دور ـفـرح بـشخـصـيـته ا الـهاللى ومن بـطـولـة الـفـنان مـحـمـد ا
صـاحب مــحل تـأجــيـر لـوازم األفــراح والـذى أوكل إدارة احملل لــلـعــامل لـديه بــعـدمــا مـنـحه
ــالـيـة الــتى يـجـنــيـهـا احملل من رواده كــامل الـثـقــة الـتى تـخــوله إلدارة جـمـيـع احملـاسـبـات ا
ــمـثل مــحـمــد الـفـهــادى دور الـوافــد احملـتــال الـذى يـعــمل حلـســابه اخلـاص بــعـدمـا وقـدم ا
استـغل ثقة أبو مسامح الذى ربـاه وآواه فى منزله حتى أصبحـت لديه القدرة على العمل
بـدأ الفـنى الصـادق الذى وسـيقى صـاحب ا مـثل عـبد الـله الزهـرانى قدم دور الـفنـان ا ا
أرغــمه جتـاهل اجملـتــمع لـلـنــغم الـشـرقـى عـلى الـتــنـازل عن مـبــدئه حـيث عـبــر "بـأن الـنـاس
أصـبحـوا يـسـتـمـعـون لـلـمـوسـيـقى بـخصـورهم عـوضـاً عن آذانـهم" وقـد وصل به احلـال إلى
تـرويج فـنه فى مـكـاتـب تـأجـيـر لـوازم األفـراح مـقـابل تـأمـ قــوت يـومه بـعـدمـا كـان يـعـتـلى
مثل محمد القس ـوسيقى الشرقية فى أنحاء العالم.  ا ثل ا ية و سارح العا خشبات ا
اليـة واختالس حقوق الـتاجر الكادح ـطامع ا الذى قدم ثالث شخصـيات تدور فى فلك ا
مـثل سليـمان الفالح عـدة شخصـيات ومن أبرزهـا شخصـية جوجو فى غـفلة مـنه وقدم ا
ثلة قائد فرقـة الشكشكة كما أضافت الفـرقة االستعراضية بصمة خـاصة للمسرحية 
ـشاركة كل من مشعل الدوسرى وأحمد العتيبى وسعد فى قائدها الفنان يحيى هروبى 

ولد وعبد العزيز خليفة وعبد العزيز النويجم.  ا
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مثل الكتاب: العمل فى استوديو ا
(محاضرات لى ستراسبورج)
حترير : روبرت هيثمون

ترجمة: د. جيهان عيسوى
مراجعة: د. منى صفوت

الناشر: وزارة الثقافة مهرجان القاهرة
π«YÉª°SEG ó«°ùdG óªëe .Oالدولى للمسرح التجريبى

ـزيـد مـن اجلـهـد لالتـصـال بـاجلـمـهــور وذلك بال نـفـاق ولـكن بـهـدف ـسـارح ا > يــجب أن تـبـذل ا
ـثيـر للـدهشـة أن ذلك يحـدث غالـباً عـندمـا تتـعاقـد على الـعمل احلـوار مع طـرف جادله وزنه وا

إدارة جديدة قوية وتكون فى حاجة لتقد نفسها.

سرحية والفنية. > الفنان محمد عفيفى مدير قصر ثقافة اجليزة انتهى من جتهيز مسرح مكشوف بحديقة القصر لتقد العروض ا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódGG

5
14  من يناير   2008 العدد 27

> مجموعة من محبى أعمال الفنان فاروق حسنى وزير الثقافة أنشأوا «جروب» خاصاً ألعماله على موقع ألفيس بوك.

> لـقد انـعدمت الـرقابـة. فلمـاذا إذن تفـتقـر مسارح الـدولة دائـماً إلى اإلقـدام على طرق
ـسـرحـيـة? لـذلك فـأنا مـقـتـنع بـأن قـضـية ـعـتـادة وإلى حتـليـل العـروض ا الـعـمل غـيـر ا

بانى فى نهاية األمر ما هى إال قضية ثانوية. ا

سرحي جريدة كل ا
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«اخملذولون» 
ب نبل الفكرة وثبات البناء

الكتاب : القضية واخملذلون ..
مسرحيتان

ؤلف: شاكر خصباك ا

ــا يـحـقـق درامـيـة الــنص من حـيث أجـاد الــكـاتب صـنـع الـشـخــصـيـات 
الـتـقـابل بـ مـواقـفـهـا فـإذا كـانت غـالـبـيـة الـشـخـصـيـات قـد مـالت إلى
ـة واخلوف واحلذر من بـطش السلطـة فسوف جند الـبعض أكثر سا ا
ــقــاومـة حــيث جنــد أنـفــســنـا أمــام ثالثــة رجـال تــمــاسـكــاً ورغــبـة فى ا
وزوجـاتهـم: «عالء وسهـيـلـة» «عـماد وهـنـاء» «جـميـل وفتـحـيـة» وبعض
ـكن وصـفـهـا بـأنـها ـسـتـدعـاة من خالل احلـوار والـتى  الـشـخـصيـات ا
شـخـصـيـات خارج احلـدث الـدرامى لـكـنـهـا مـؤثـرة فـيه وهى شـخـصـية
ارس سلـطته عـلى اجلميع من خالل «بـهلـول» رئيس الفـراش الـذى 
ـدرسـة الـتى تـعـمل بـهـا مـوقــعه احلـزبى وشـخـصـيـة «وجـيـهـة» مــديـرة ا
الـشــخـصـيــات الـنــسـائــيـة والــتى تـمــارس مـا يـتــجـاوز ســلـطــتـهـا بــسـبب
اقــتــرابــهــا من دائــرة الــســلــطــة. ومن خالل اســتــعــراض الــشــخــصــيــات
ــشـاركــة فى احلــدث سـوف نالحـظ أن شـخــصـيــة «جـمــيل» هى أكــثـر ا
الـشخـصـيات اسـتـسالماً لـلـواقع ومسـايـرة له حيث تـتـكرر عـلى لـسانه
أقــوال من قـبــيل: «الـلـه يـنـصــر الـدولــة والـدين» و«لــسـانك حــصـانك إن
صـنـته صـانك» وهـو مـن الـشـخـصـيـات الـكـارهة لـلـقـراءة الـتـى يـعـتـبـرها
ـــقــابـل من هــذه ـــشــاكل وعـــلى الـــطــرف ا شــراً يـــقــود أصـــحـــابه إلى ا
ـهـمــوم بـقـضــايـا الـبــسـطـاء الــشـخـصــيـة يـقف «عـالء» مـحب الـقــراءة وا
ومشاكلهم ومعاناتهم وهو يـشعر أن حالة الغيبوبة التى يبلغها بالسكر
هى احلالة الـوحيدة التى تتـحقق فيهـا إنسانيته فال يـشعر أنه ثور الله
فى زرع الــله ويـدرك - أو يـعـلن بـوضـوح - كــيف صـار الـنـاس طـبـقـات
ـديـنـيـة وفـئـات حـسـب انـتـمـاءاتـهم احلـزبـيـة والـقـرابـيـة والـعـشـائـريـة وا
ثلى كانة ويرى أن السياسة ا يفضل بعضهم علـى بعض فى الرزق وا
- فى بلدان الـعالم الثالـث كما يكرر عـماد - هى «جوّع النـاس والهيهم
بـبـطـونهم» كـمـا تـبـدو شـخـصـيـة عمـاد أقـرب إلى الـشـخـصـيـة الـزاهدة
الـتى تتأمل الدنيا عن «بعـد» وترى حقيقتها مـتمثلة بقول على بن أبى

ال أظن أن نـبل الـفـكـرة أو الـقـضيـة الـتى يـطـرحـهـا الكـاتب كـافـيـة لـبـناء
عــمـل أدبى حــقــيــقى ســواء كـــان شــعــراً أم ســرداً أم درامــا ولــعل ذلك
عـانى مـطروحة ة الـتى تؤكـد أن «ا قـولة الـبالغيـة القـد يعـيدنـا إلى ا
فى الطـريق يعـرفهـا العـربى واألعجـمى» وأن مزيـة العمـل األدبى تكمن

- أساساً - فى بنائه الفنى.
ــعـــانى إلى ذهــنى بــعــد أن انــتـــهــيت من قــراءة مــســرحــيــة وردت هــذه ا
«اخملذولـون» للـكاتب شـاكر خـصبـاك والصـادرة عن دار احلداثـة فهى
ال تتـجاوز كـونها هـجائـية سـياسيـة واجتـماعـية ضد االسـتبـداد والظلم
والقـمع ولم يجد الـكاتب حـيلة لـ «جتـميع» هذه الـشخصـيات الكـثيرة:
رجــاالً ونــسـاء إال مـن خالل دعــوة أحــدهم (عالء) وزوجــته (ســهــيــلـة)
ــكـان بــأنه «غــرفـة لــلـجــمــيع عــلى سـهــرة فى بــيـتــهم ويــصف الـكــاتب ا
اسـتقبال تطفح طاوالتـها بالطعام والشـراب. الرجال يتناثرون فى ركن
كـان مـنـذ الـبـداية ـقـابل». وهـكـذا يـتم تـثـبيـت ا والـسـيدات فـى الركن ا
كان آخر أو بإحدى احليل الدرامية دون خروج عنه سواء باالنتـقال 
كـاالســتـرجـاع أو االسـتـشـراف مـثالً فـالـتــغـيـر الـوحـيـد الـذى طـرأ عـلى
ـكـان هو تـسـليط الـضوء عـلى مـجمـوعـة النـسـاء ثم عودته مـرة أخرى ا
لـيـشـمل اجلـمـيع; كـمـا  تـثـبـيت «الـزمن» بـحـيث لم يـتـجـاوز الـسـاعـات
الـقليلـة التى حتادث فيـها اجلميع حول مـشاكلهم الـوظيفيـة واحلياتية
ــا يـــتــفق مع أسس الـــدرامــا كــمــا ــكــان والـــزمــان  وإذا كــان تــثــبـــيت ا
حــددهـا أرسـطـو فـإنه - مـن نـاحـيـة أخـرى - قـد أفــقـر الـنص بـصـورة

ملحوظة.
فـإذا مــا انـتـقــلـنــا إلى هـمــوم الـشـخــصـيــات الـتى شــكـلت مــسـار احلـوار
تكررة: اخلوف فسوف نالحظ أنها لم تتجـاوز مجموعة من التيمات ا
من الـسـلطـة االسـتـبداديـة الـعـجـز عن توفـيـر االحـتـياجـات األسـاسـية
باشرة الـواضحة فى التعبيـر عن هذه الهموم فقد الـوصولية ورغم ا

مثل رجع اخلاص ألعضاء استوديو ا ا
ـبــاد األسـاســيـة الـتى يــنـطـوى إن األفــكـار وا
عليها هذا الـكتاب قائمة أساساً على جتارب
ــمــثــلـــ من كــافــة اجلـــنــســيــات ومن وأفـــكــار 
مــــــخـــــــتـــــــلف الـــــــعـــــــصـــــــور هــــــكـــــــذا قـــــــدَّم «لى
ســتــراســبــورج» لــكــتــابه «الــعــمل فـى اســتــوديـو
ـمثل» ويـقول روبـرت هيثـمون مـحرر الـكتاب ا
الــــــذى قـــــام بــــــتـــــســــــجــــــيل مــــــحـــــاضــــــرات «لى
ســـــتــــراســـــبـــــورج» عـــــدة ســـــنـــــوات من أجل أن
ــمــثل» يــســـتــفــيــد مــنـــهــا أعــضــاء «اســتـــوديــو ا
أنـــفـــســـهم كـــمـــرجـع خـــاص بـــهم: إنه درب من
ــســتــحــيل أن نــقــدر مــدى تــأثــيــر «اســتــوديـو ا
ـــعــاصــر فـــفى بــعض ــســرح ا ـــمــثل» عـــلى ا ا
احلـاالت يـكـون لعـمل فـرد مـعـ أثـراً حـاسـماً
ـهـنـى وفى حـاالت أخــرى تـكـون عــلى وضـعـه ا
ــمــكن أن يــكــون مــســاهــمــتـه ضــئــيــلــة. فــمـن ا
ــهــنــيــة لـالســتــوديــو فى ظل صـــعــاب احلــيــاة ا
دفعة قوية تعـادل فى أهميتها مساعدته على
ـســتـوى الـتــقـنى. إال أن تــأثـيـره عــلى احلـيـاة ا
ـــســــرحـــيـــة خــــارج أســـواره ال يــــســـتــــهـــان به ا
ثالية ووجوده فى حد ذاته قد أثارا فنزعته ا
اهــتـمـام الـعـالم بـأســره وبـالـرغم من ذلك فـلم

يتم إنشاء استوديوهات أخرى..

ـــقـــدمــة الـــكـــتــاب يـــحـــتـــوى - بــاإلضـــافـــة إلى ا
الــفـرنــســيــة بـقــلم لـى سـتــراســبــرج وافـتــتــاحــيـة
روبـــرت هــــيـــثــــمـــون - عــــلى ثالثــــة أجـــزاء هى:
ـمـثل ـمــثل وذاته» و«ا ــمـثل واالسـتــوديـو» و«ا «ا
واآلخـــرون» يــحـــتـــوى اجلــزء األول عـــلى فـــصل
« واحـــد عـــنــــوانه «ورشــــة عـــمل لــــلـــمـــحــــتـــرفـــ
ؤلف أهـميـة وجود االسـتوديو يـستـعرض فـيه ا
ــمـثل واعـتــبــاره رمـزاً لــلـحــمــايـة الــذى يـعــطى ا
إحسـاسـاً باالسـتمـرارية كـذلك يتـعرض بـشكل
شكالت الـتقنية التى تشغله كما عام لبعض ا
ـشكالت نـهج ومـتـطلـبـات حل ا يـتـحـدث عن ا

ثالى لإلعداد التقنى. واألسلوب ا
أمـا اجلزء الـثانى فيـحتـوى على ثـمانيـة فصول
مثل اإلعداد: االسترخاء اإلعداد: هى: فن ا
انـــطالق اخلـــيــال اإلعـــداد: إرادة وانـــضـــبــاط
شكالت: الـتعبير ـشكالت: جتمد اخلـيال ا ا
ـــشــكالت: االســـتــكـــشــاف ثـم كــيـــفــيـــة تــنــاول ا

الدور.
ويشمل اجلزء الـثالث الفصول من العاشر إلى
ــمــثل ــمــثل واخملــرج ا الــثــالث عــشــر وهـى: ا
سرح التجارى األمريكى. مثل وا واجلمهور ا

سرح فى عالم اليوم. مثل وا وأخيراً: ا

ـنـاوئـيه «إن دنـيــاكم هـذه ال تـعـدل عـنـدى عـطـفـة عـنـز» وهـكـذا طـالب 
ـــثــلــة نــرى هـــذه الــشــخـــصــيـــات الــثالث - عـــلى قـــلــتــهـــا الــعـــدديــة - 
ا يجعل اط فكريـة متداولة داخل اجملـتمع  لقطـاعات كبيـرة أو أل
ـاط الفكرية أمـراً وارداً فعالء - بثوريته - الـصراع ب رؤى هذه األ
ـة فـقط بل يـثور ـسـا لى الـنـقـيض من شـخـصـيـة جـمـيل ا ال يـقف ع
أيـضاً عـلى حـياديـة «عـماد» فـعـندمـا يـذكر األخـيـر حكـمـة على بن أبى
ــســتــضــعــفــ طــالـب يــثــور عالء مــتــســائالً «ومــاذا عـن دنــيــا الــنــاس ا

ومعاناتهم يا عماد?! أهى أيضاً ال تعدل عندك عطفة عنز?!».
ــغــامــرين وعــمــاد ال يــرفض اإلصـالح بــداهــة لــكــنه يــرفـض أســلــوب ا
الذين يعرضون أنفسهم للسجن ويتبنى مقولة أن اإلصالح لن يتحقق
إال بخـلق طـبقـة ذات وعى ثقـافى عالٍ مـؤهلـة الستالم الـسلـطة حـينـما
ــثـقف الـثــورى و«عـمـاد» ـكـن وصف عالء بـا يـحــ احلـ وبـإيــجـاز 
ــثـقف اإلصالحى و«جــمـيل» بـالــشـخص الـذى ال يــرى إال مـصـاحله بـا
ــسـتــوى من الــتـحــلـيـل - يـســتـعــرض عالقـة الـذاتــيـة والــنص - بــهـذا ا
ثقـف والسلطـة» وهو موضوع عـاجله صالح عبد الصـبور فى «ليلى «ا
ـاط اخملـتـلـفـة لـلـمـثـقف دون أن يـلـغى ذلك واجملـنـون» مـسـتـعـرضـاً األ
أصالة نص شاكر خصباك الذى تميز باإليجاز واالعتماد على احلوار
ا بـصورة أساسيـة وهو ما حـرم النص لألسف من حيـويته وجعله ر
أقــرب إلـى حــواريـــات تــوفـــيق احلـــكــيـم الــفـــكــريـــة فى بـــعض نـــصــوصه
ـسـرحيـة لـقـد كـان فى صـالح الـنص لـو اسـتبـدل مـا يـعـرف بـالـصورة ا
ـتـداولة الـتى تـكررت كـثيـراً من قـبيل ـوحـية بـهـذه اجلمل ا ـسرحـية ا ا
ــتــجــبــر وأمــثــالــنـا ــســحــوقـون يــعــانــون الــويالت من احلــكم ا «الــنــاس ا
يـغـمــضـون عـيـونــهم وكـأن األمـر ال يــعـنـيـهم.. كـل هـمـنـا احملــافـظـة عـلى
ـتـلك هــذه الـقـدرة عــلى نـحـو مـا حــيـاتـنـا وإشــبـاع بـطــونـنـا» والـكــاتب 
ـهرج» الـذى كـان يـظـهر - الحـظـناه من تـوظـيـفه الـرمـزى لشـخـصـيـة «ا
ـره - بـأربـعـة وجـوه مـخـتـلـفـة فى نـفس الـلـحـظـة وكل وجه فى إحـدى 
يـبــدو وكـأنه وجـهه احلـقـيــقى وهـو تـمـثـيل اسـتــعـارى هـجـائى ال تـخـفى
ــكـن أن نالحــظه فى داللـــته عــلى الـــواقع الــســيـــاسى واألمــر نــفـــسه 
تـوظــيـفه لـرمـزيـة احلــيـوانـات حـ يـتـحــدث عن مـوت األسـود وانـتـشـار
ــتــلئ بــهـا الــضــبــاع والــقـرود وغــيــر ذلك مـن اإلشـارات الــذكــيــة الــتى 

النص.
ؤلف فهو أدرى الـناس بنصه وإن كنت أرى إنـنى ال أقترح شيئـاً على ا
ـلـحـة بـوسـائل لم تـكن فى ـسـرحـيـة تـطـرح إحـدى الـقـضـايـا ا أن هـذه ا

مستوى أهميتها.

سرح أسعد سعيد فى العالم.. بعودته خلشبة ا

عـــــام 1980 وكـــــنت أنــــتــــظـــــر عــــرضــــهــــا فى
الــتــلــيــفــزيـون حــتـى أنـطــلق وأحــقـق طـمــوحى
ولـــكــنـــهــا لألسـف لم تــعـــرض إال بــعـــد عــشــر
سنوات من تصويرها.. فالناس عرفتنى بعد
عـشـر سنـوات شاركت خاللـها فى أعـمال مع
مـسـرح الـشــبـاب ومـسـرحـيـات أخـرى وهـنـاك
مــســرحــيـــة أعــتــز بــهــا جــداً كـــانت من إنــتــاج
ــصـرى بـاالشــتـراك مع مـسـرح الـتـلــيـفـزيـون ا
الـــــسـالم هى «خـــــمس جنـــــوم» الــــتـى أفــــرزت
جنــــومـــــاً جــــدداً مـن الــــشـــــبــــاب مـــــثل: طــــارق
الدسوقى عزة بهاء أحمد صيام وكان أول
وقـــوف لـــلــدكـــتـــور ســـيــد عـــبـــد الـــكــر عـــلى
ـــســرح ولم تــعــرض بــســبـب مــا حتــتــويه من ا

. نقد الذع للمسئول
ـســرح بــالــفــعل ولن أنــسى ذكــريـاتى أعــشق ا

وأخــرج حــافــظــته وأعــطــانى «نــصف فــرنك»
سرح ففرحت ثم أخذنى مـعه فى كواليس ا
ونــحن وقــوف فى الــكــوالــيس كــان يــضـع يـده
عـلـى كـتــفى حــيــنــمـا ســمــعـتـه يـعــطى صــيــحـة
مـعيـنة فـأخـذ اجلمـهور يـصـفق له بشـدة قبل
ــسـرح أن يــدخل وحــيـنــمــا دخل إلى قــاعـة ا
أخذ ينحنى جلمهور مـصحوبا بتصفيق كبير
ـــســـرح كـــله. حلـــظـــتـــهـــا عـــشـــقت كـــان يـــرج ا
ـســرح.. وحـيـنــمـا الـتـحــقت بـاجلـامــعـة كـنت ا
أذهب فى رحالت حملافظـات الوجه البحرى

والقبلى مع فريق التمثيل..
تـوقف عن الـكالم وهــو يـهـز رأسه مـتـضـايـقـاً
قـبـل أن يـضــيف: حـظـى كـده.. لن أقــول عـنه
إنه سـيئ.. فـاجلـمــهـور أحـبـنى جـداً وحـقـقت
ــسـرحـيــة شـهــرة كـبـيــرة و تـصــويـرهـا فى ا

حيث نعيش - سمعت ضحكاً وتصفيقاً حاداً
جـداً فاندهـشت وقررت أن أذهب مـبكراً إلى

سرح لكى أعرف ماذا يحدث فيه. ا
وكــان جنـيب الــريـحـانـى يـأتى بـ«كــاريـتـة» ومن
ـسرح يـشخط أجل إبعـاد الـناس كـان خفـير ا
اء وكـنت أقـف على فى «الـعـيـال» ويـرشـهم بـا
ـقــابل لــلـمــســرح وحـيــنــمـا حــضـر الــرصـيـف ا
الــــريــــحــــانـى أشــــار لى بــــيــــده فـــــذهــــبت إلــــيه
وســــألـــنـى: ألم تــــخف?! فــــقـــلـت له: ال.. قـــال
«عـايـز تـتــفـرج» فـأشـرت له بـاإليـجـاب فـطـلب
ـــســـرح أن يـــدخـــلـــنى من أحـــد الـــعـــامـــلـــ بـــا
الـصـالـة ولـكـنى رفـضت وطـلـبت أن أدخل من
مثـلون رغم أننى لم البـاب الذى يدخل مـنه ا

أكن أدرك ذلك.
أخــــذنى مــــعه وطــــلب لـى «حـــاجــــة ســــاقــــعـــة»

على خشبة مسرح متروبول يقف «محمد أبو
نح السعادة احلسن» يومياً لينـشر البهجة و
جلــمـهــوره من األطــفــال من خالل شــخــصــيـة
«أسـعــد سـعــيـد» الــتى يــقـدمــهـا حــالـيــاً ضـمن
سـرحى «أسـعد سـعـيد فى أحداث الـعـرض ا

العالم».
ويـعـتـرف أبو احلـسن أن قـدرته عـلى صـنـاعة
الــبــهـجــة يــســتــمــدهــا من إحــســاس الــســعـادة
ــســرح بـــالــوقــوف مــرة أخـــرى عــلى خــشـــبــة ا
الــذى شـهـد أحــلى أيـام حــيـاته والـذى يــتـمـنى

وت على خشبته.. كما يكرر دائماً. ا
* حـدثـنـا أوالً عن جتـربة «أسـعـد سـعـيد فى

العالم»
ــة بــاخملــرج حــسن - تــربــطــنـى صــداقـة قــد
يوسف والـذى بادرنى بالـترشيح لـلعمل وفور
قـــراءتى لــلـــورق طــرت من الـــفــرحـــة وقــلت له
هــذا لـيس عـرض أطـفـال واقـتـرحت عـلـيه أن
نــكــتـب عــلى األفــيـش «عــرض كــومـــيــدى لــكل

األعمار».
* وعلى أى أساس كان هذا االقتراح?

- ألن الـورق والــرؤيــة الـتـى يـقــدمــهـا الــعـرض
يـناقـشان قضـية اخليـر والشر وحـلم اإلنسان
األبـــدى بــأن يــســود اخلـــيــر ويــنــتـــهى الــشــر بـ

«حباية».
سرح.. كيف بدأت? * عالقتك با

ــــة جــــداً.. مــــنـــذ ــــســـرح قــــد - عـالقــــتى بــــا
طـفولـتى وعندمـا كنت فى الـثامنـة من عمرى
كـــــنـت أذهب مـع أصـــــدقـــــائى إلـى ســـــيـــــنـــــمـــــا
كوزمـوس فى شارع عـماد الدين وكـان أمامها

مسرح الريحانى..
لـم أكن أدرك فى ذلـك الـــوقت مـــعـــنى كـــلـــمـــة
مــســرح.. وفى أحــد األيـام بــعـد خــروجــنـا من
الـسـيـنمـا ومـتجـهـ إلى حى بـاب الشـعـرية -

محمد أبو احلسن: نتكلم عن اخلير والشر.. م قال إنه عرض لألطفال?!

 محمد أبواحلسنمشهد من عرض أسعد سعيد 
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 هانى النابلسى

«حـــار جــاف صـــيــفـــاً» هــو عـــنــوان الـــعــرض
الـــذى تــــقـــرر عــــرضه عـــلـى قـــاعــــة يـــوسف
ـــســـرح الـــشـــبــاب أواخـــر الـــشـــهــر إدريس 
احلـالى من تـألــيف وإخـراج رضـا حـسـانـ
بــــطــــولــــة خــــالــــد عـــبــــد احلــــمــــيــــد وســــيـــد
الــفــيـومـى ومـحــمــد عــبــد اخلــالق ومــاهـر
مـحـمـود وأحـمـد عـثـمـان وفـتحـى الـنـياط
ومــــحــــمــــد حــــفــــظـى وهــــانى الــــنــــابــــلــــسى
وجــيـــهــان وبـــدور. يـــســتـــعـــرض الــعـــمل من
طار شـرائح مختلفة تغادر خالل يوم فى ا
الــوطن ورغم أن مــنـــاخ مــصــر «حــار جــاف
ـطر شـتاء» إال أننـا نقع فى صيـفاً دفىء 
ناخ السيئ الذى يحول دون إقالع مأساة ا
ـطـار إمـا بـسـبب األمـطار الـطـائـرات من ا
الــغـزيـرة أو بــسـبب الــعـواصف واألعــاصـيـر
ـــطـــار بـــعــد ويـــظل الـــركـــاب داخل صـــالــة ا
تــأجـيل مــوعــد إقالع الـطــائـرات ألكــثـر من
ست سـاعـات كـامـلـة.. نـفى اخملـرج تـعـرض
ـسـرحـيـة أليـة مـشـاكل مع الـرقـابـة مـؤكداً ا
تــعــاونــهم الـــكــامل من أجل خــروج الــعــرض
إلى الــنــور مــشــيــراً لــتــوقف الــرقــابــة فــقط
ـسـفـة والــتى تـقـرر عـنـد بــعض اإلفـيـهــات ا

حذفها عند االفتتاح.

على احلجار

«وطن اجلنون».. منير واحلجار
فى مشروع مسرحى جديد
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محـمد لـطـفى «العـابدان» من تـأليف حـسام
الـغـمـرى وإخـراج الـسيـد عـونى لـفـرقـة نادى

سرح بالشرقية. ا
سرحيتى كما يشارك نادى مسـرح بورسعيد 
«مالمـحـنا» مـن تألـيف وإخـراج مـحمـد عـشرى

و«كاسبار» من إخراج محمد عيسى.
ويـقــدم اخملـرج مــحـمــد فـتــحى جتـربــة بـاسم
«يــونــسـكــويــات» إعـداد عـن أعـمــال يــونـســكـو
لـنـادى مـسـرح احملـلـة ويـشـارك نـادى مـسرح
سـرحيـتى «اشهـد يا قـمر» لـنجيب سوهـاج 
ســـرور وإخـــراج مــــحـــمـــود إبــــراهـــيم و«أوبـــو
مــلــكــاً» أللـــفــريــد جــارى وإخــراج مــصــطــفى
إبــراهــيـم ومن تــألــيـف إبــراهــيم احلـــســيــنى
يقـدم اخملرج محمـد حامد «حديـقة الغرباء»
لنـادى مسـرح اإلسمـاعيـليـة وأخيـراً «أحدب
نـوتـردام» لـلمـخـرج أحمـد مـاهـر لنـادى فـرقة

نصورة. ا

وإخـــراج ســامح بـــســيـــونى و«إعــدام راقص»
تألـيف وإخراج عالء زين و«كالم فى سرى»
مـن تـألـيف عـز درويش وإخــراج ريـهـام عـبـد
الـرازق وهـو العـمل الذى حـصل على جـائزة
ــــســـرح الــــعــــمل اجلــــمــــاعى مـن مـــهــــرجــــان ا
الـتجـريـبى فى دورته األخـيرة و«أكـمل مـكان
النقط» للمـؤلف سامح عثمان وإخراج رامى
نـادى وهذه الـعروض تـمثـل نادى مـسرح فرع

ثقافة اإلسكندرية.
ــنــيـــا بــعــروض كــمـــا يــشـــارك نــادى مــســـرح ا
«جـــنــون عـــادى جــداً» تـــألــيـف وإخــراج مــروة
فـــاروق و«الــــعـــصـــايــــة واخلـــلـــخــــال» تـــألـــيف
وإخــراج مــحــمــد عــبــد الــسالم ومن تــألــيف

نعم. محمد عبد ا
يــقــدم اخملـرج عــمــاد الـديـن عـيــد مــسـرحــيـة
ـشـهد األخـير «تدفـقـات» بجـانب عروض «ا
- فـــويــتــسك» لـــبــيــكــيت وإخـــراج مــصــطــفى
مــــراد و«رجـــال لـــهـم رؤوس» حملـــمـــود ديـــاب
واخملـــــرج عالء الـــــكــــــاشف لـــــنـــــادى مـــــســـــرح
ـنــوفـيـة و«مــلـوك الـشــر» لـلــمـؤلف واخملـرج ا

انـتـهت اإلدارة الـعامـة لـلمـسـرح بهـيـئة قـصور
ــتـــعــلـــقــة الــثـــقـــافــة من إعـــداد الـــتــفـــاصــيـل ا
ــهــرجــان نــوادى بــالــدورة الــســـابــعــة عــشـــرة 
سـرح والذى تشهد فـعالياته مـدينة دمياط ا
فى الـنصف األول من فبـراير القـادم برعاية
الفـنان فـاروق حسـنى وزير الـثقـافة والـفنان

د. أحمد نوار رئيس الهيئة.
دة 12 يوماً ويتم هرجان  تستمر فعاليات ا
حـالــيـاً اإلعـداد إلصـدار كـتــاب خـاص لـنـشـر
ــسـرحــيــة اجلــديــدة لـلــمــؤلــفـ الــنــصــوص ا
الشـبان الذين تـقدم عروضـهم داخل برنامج
ـــهــرجـــان ولم تــعــلـن اإلدارة حــتى اآلن عن ا
ـشـاركــ فى الـنـدوات الـتى أسـمــاء الـنـقـاد ا
تــــعـــقب الــــعـــروض يــــومـــيــــاً وأعـــضــــاء جلـــنـــة

التحكيم.
ـهــرجــان جـوائــز لألعــمــال الـفــائـزة ويــقــدم ا
تصل قـيمتهـا إلى ست ألف جنـيه بعد قرار
ـضــاعــفـة اجلــوائـز الــفــنـان فــاروق حــسـنـى 
اضى التى عقدت الية خالل دورة الـعام ا ا

باإلسكندرية.
سرح» قال شاذلى فرح «مدير إدارة نوادى ا
ـهـرجـان يـشـهد هـذا الـعـام مـشـاركة 22 إن ا
عرضاً مسرحـياً من إنتاج فرق النوادى التى
ـــــهــــرجـــــانــــات  تــــصـــــعــــيـــــدهــــا مـن خالل ا
اإلقلـيمية باحملـافظات والتى نـظمتها اإلدارة
وهـى عـــروض: «قـــالت الـــعـــنـــقـــاء» لــتـــيـــنـــسى
ولــيــامــز وإخــراج أحـمــد مــصــطــفى «قــصـة
حــديــقـــة احلــيـــوان» إلدوارد ألــبى واإلخــراج
ألحــمـد عــبـد اجلــواد «بـلــد الـبــنـات» تــألـيف
عـــلـى عـــثـــمـــان وإخـــراج أحــــمـــد راسم ومن
تــــألـــيـف وإخــــراج عــــز درويش ومــــســــرحــــيـــة
«أوضـة الـفيـران» و«كـاليـجـوال» أللبـيـر كامى

مروة فاروق
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ــــواقف أول مــــا اجلـــــمــــيــــلــــة مـــــعه من هـــــذه ا
تـعـرضت له حــيـنـمـا شــاركت فى فـرقـة ثالثى
ـسـرحـية «من ـسرح والـتى بـدأتـها  أضـواء ا
أجل حفـنـة نسـاء» تألـيف فـيصل نـدا وإخراج

حسن عبد السالم.
دة شـهـرين كنت ـسرحـيـة  امـتـدت بروفـات ا
أحـضــر يـومـيــا وأجـلس فى الـصــالـة ولم يـكن
اخملرج يعرفنى وكان دورى آخر ثالث ورقات
فـى الروايـة وحـينـمـا وصل اخملرج إلى دورى
ســأل عــمـا ســيــقـوم به وحــيــنـمــا أشــاروا عـلى
قــــال: كــــنت أظــــنك عـــامـل الـــبــــوفــــيه أو أحـــد
الـذين يشـاهدون الـبروفـات فبـدأ يقرأ دورى
ثـم مـزق آخـر ورقـة ومـا لــبث أن مـزق الـورقـة
الــثــانــيــة وحــيــنــمــا أتـى عــلى الــورقــة الــثــالــثــة
وكــانت نــصف صـــفــحــة شــطــبــهــا وقــال: أنت
سـتــقــول «إنت امـشى قــدامى» فــأصـبح دورى
ثالث كــلـمــات بـعــد أن كـان ثالث صــفـحـات..
وفـى أحـــــــد األيــــــــام كــــــــنـت شــــــــارداً وأنــــــــا فى
الــكــوالــيس فــطــلـب مــنى مــســاعــد اخملـرج أن
أدخـل بـســرعـة فــوضــعت الـكــاب عــلى وجـهى
وحـيـنـمـا بـدأت أخـاطب زكـريـا مـوافى نـسـيت
الـــكالم فـــبــدأ جـــورج وســمـــيــر بـــإفــيـــهــاتـــهــمــا
اجلــمــيــلــة يــعــلــقــان عــلى مــا حــدث فــتــحــولت
الـــعـــشـــر ثـــوان إلـى ربع ســـاعـــة من الـــضـــحك

تواصل. ا
سرح اآلن? * وكيف ترى ا

ـسـرح? ولـكـن أحـمـد الـله أن الـبـيت - هـو فـ ا
الفـنى للمسـرح تولى مسئـوليته شخص من أيام
الفن اجلميل يحـاول إعادة األيام اجلميلة حيث
كـان يوجـد أكثر من مـسرح ويـعرض مسـرحيات

متنوعة ما ب كوميدية واستعراضية.

22 عرضاً مسرحياً وكتاب خاص  للنصوص
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العرض دخل خطة القومى
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ـسـرحى «وطن اجلـنون»  إدراجه الـعـرض ا
ـسـرح الــقـومى إلنــتـاجه خالل ضــمن خـطــة ا
عـام 2008 الـــعــرض من تـــألــيـف نــبـــيل خــلف
وإخراج محسن حلمى الذى أكد لـ«مسرحنا»
إنـه بـــصـــدد تـــقـــد عــمـل ضـــخم يـــجـــمع فى
بـطولـته ب جنـمى الـغنـاء محـمد مـنيـر وعلى
احلــجـار. ويـؤكــد حـلـمى أنـه لم يـنـتـه بـعـد من
كل الـتـفاصـيل واخلـطوط الـعـريضـة اخلـاصة
ــرحــلــة الــتى تــلــيــهــا خــطــوة بــالــعــرض وهى ا
إجـراء الــبــروفـات. الـعــرض يــتـنــاول فى أكــثـر
من شـخصـيـة محـوريـة أهمـهـا «دون كيـشوت»
ـثل الــذى يـقـاتـل طـواحـ الــهـواء بـحــثـاً عن ا
األعــلى والـذى يـتـحـول فى الـعـرض إلى قـتـال
الـقـنـوات الـفـضائـيـة ومـا يـقـدم بـهـا من جـنون
والــتـــغــيــرات الــتـى طــرأت عــلى الـــســاحــة فى
إطـار عـصــرى وحـتى اآلن لم يـســتـقـر اخملـرج

على البطولة النسائية للعرض.
عـلـى احلـجـار أعـرب عـن سـعـادته بــتـرشـيـحه
لـهـذا الـعـرض مـؤكـداً ثـقـته الـكـبـيـرة فى قـدرة
«وطن اجلنون» على استـرجاع جمهور مسرح

الدولة مرة أخرى.

 شاذلى فرح
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مـــشــروع «الــلـــجــنــة» مـــازال قــائــمـــاً حــسب تـــأكــيــدات
اخملــــرج هـــــشــــام جـــــمــــعــــة مـــــديــــر مــــســـــرح الــــسالم
لـ«مــسـرحــنـا» رافـضــاً مـا يـتــردد بـخــصـوص تـوقف
ـســرحى «الــلــجـنــة» تــألــيف صـنـع الـله الــعــرض ا
إبــراهـيم وإخــراج مـراد مــنـيــر النـشــغـال بــطـلــهـا
الـفنان نـور الشريف بـتصويـر فيلم «لـيلة الـبيبى
دول» واجلـــزء الــــثـــانـى من مـــســــلـــسـل «الـــدالى»
ـسـرحى سيـقـدم خالل إجازة وقـال إن الـعرض ا
نـصف العـام بعـد أن انتـهت الـبروفـات ليـبدأ

بـــهــــا مـــســـرح الــــسالم خــــطـــته لــــلـــعـــام
اجلديد.

هــــــشــــــام كــــــشف عـن ثـالثـــــة
مـشـاريع مـسـرحيـة تـبدأ بـ
» درامـــــا «مــــــحـــــمــــــد كـــــر

ـثل لى وسـيـلـة إعالمـيـة مـبـدعة ومـتـمـيـزة تـسـبـر أغوار ـسـرح  > إن ا
احلـوار واحـتـكـاك الفـرد مع ذاته ومع مـحـيـطه االجـتمـاعى من خالل

التناقض فى عمل جماعى فنى.

سرح بداية فبراير القادم. شروع النهائى للمهرجان اخلتامى لنوادى ا سرح انتهى من وضع ا > اخملرج شاذلى فرح مدير إدارة نوادى ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحية للموسم احلالى. > اإلدارة العامة للمسرح تنتهى هذا األسبوع من إنهاء خطة فرق األقاليم ا

ـسـرح مـكـلف بـكل تـأكــيـد ولـكن أن يـتـرك األمـر فى يـد رجـال > نــعم ا
ـثابـة قسم ـسرح فى الـوجود لـهو  الـية لـيقـرروا أحقـية ا الـسـياسـة ا

من مذنب بعدم اقترافه إثماً.

سرحي جريدة كل ا
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وجوه ألفريد فرج
 فى شارع عماد الدين

لقـد تمتع مـسرح السـتينيـات بنهـضة قويـة ودعم كبير
من جـانب الـدولــة  فـكـان يـعــرض فى بـعض األحـيـان
مـــا ال يـــقل عن ثالثـــ عـــرضــا مـــســـرحــيـــا فى الـــعــام
الـواحد عـلى مـسـرح الدولـة. و تـمـيزت  تـلك األعـمال
ـشهد الـسياسى بـاجلودة وبالـقدرة على الـتعبـير عن ا
ـصــرى  كـمـا تــمـيـزت بــتـنـوع واالجـتــمـاعى الـعــربى وا
ـــســرح الـــتـــنــاول والـــطـــرح  فــعـــرضت أهـم أعــمـــال  ا
صري . ظهر ى  كما عرضت أعمال الكتاب ا العا
فى تــلك الــفـتــرة  يــوسف إدريس وســعـد الــدين وهــبـة
ومـــيــخـــائــيـل رومــان ورشـــاد رشــدى ونـــعــمـــان عــاشــور

وألفريد فرج . 
ــــســــرح فـى تــــلـك الــــفــــتـــــرة  ثالثــــة وقـــــد جتــــلت فـى ا
سـرحيـة االجتـماعـية الـنقـدية اجتاهـات مسـرحيـة : ا
التى وضع أسـاسهـا بقـوة نـعمـان عاشـور  ومعه سـعد
سرحية الدين وهبة  ولطـفى اخلولى  وغيرهم  وا
التـراثية الـتى تـفيد مـن التراث الـعربـى والشعـبى وقد
كتبها  جنيب سرور  وشوقى عبد احلكيم  ومحمود
ـسـرح الـشـعرى الـذى كـتـبه ديـاب وألـفـريـد فـرج   و ا
عبد الرحمن الـشرقاوى وصالح عبد الصبور . وقبل
ــســرحى يــجب أن احلــديـث عن عــالم ألــفــريــد فــرج ا

نعرف من هو ألفريد فرج ? 
ولـد ألـفـريـد مـرقس فـرج فى قـريـة "كـفـر الصـيـادين"
مــــركـــز الـــزقـــازيق عـــاصــــمـــة الـــشـــرقـــيـــة عـــام 1929
وتـخـرج فى كـلـيـة اآلداب قـسـم الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة عـام
1949م  وقـد أتاحت لـه إجادته لـلغـة اإلجنـليـزية أن
ــسـرحــيــ والـشــعـراء يــطـلـع عـلى أعــمــال كـثــيــر من ا
اإلجنـلـيـز فى لـغـتــهم األصـلـيـة مـثل : ولـيم شـكـسـبـيـر
وكـريــســتــوفــر مــارلــو وبن جــونــســون وتــومــاس كــيـد
وبرنارد شـو وأوسكـار وايلد وغـيرهم من كبـار كتاب
سـرح اإلجنلـيزى  كـما أغـرم بشـعراء إجنـليـز أمثال ا

كوليردج ووردث ورث وجون دون . 
وقـد شغل الـكـثيـر من الوظـائف من أهـمهـا: مـستـشار
كما كان سرحية بالثقافة اجلماهيرية برامج الفرق ا
وسيقى  مسـتشاراً  أدبـيا  للـهيئة الـعامة لـلمسـرح وا

ثم مديرا  للمسرح الكوميدى. 
بـعـدها عـمل بـاجلـزائـر من عام  1973وحـتى 1979
ـــديــنـــة وهــران وإلدارة مــســـتـــشــارا إلدارة الـــثـــقــافـــة 
الثقافة بوزارة التـربية والتعليم العالى  ثم سافر إلى
 لـنـدن حـيـث أمـضى سـنـوات عـدة مـحـررا ثـقـافـيـا فى
الـصـحف الــعـربـيـة فـيـهـا  بــعـدهـا عـاد إلى مـصـر فى

مطلع التسعينيات . 
وقـد كـان له نــشـاط سـيـاسـى قـبل ثـورة يــولـيـو  حـيث
انـضـم  خلاليـا الـيـســار وعـنى فى مـســرحه بـتـوضـيح
وتأكـيد  قـيمـة العـدالة االجـتمـاعيـة كقـيمـة حارب من
ــدة خـمس ســنـوات أجــلـهــا طـويال  حــتى أنه اُعــتـقل 
سرحية . ساهم فى كتب خاللها الكثير من أعماله ا
ـصـر إنــشـاء اإلدارة الــعـامــة لـلــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريــة 
وتـأسيس فـرق مسـرحيـة إقلـيـميـة باحملـافظـات.. وقد
حــصل  عــلى الـــعــديــد من األوســمـــة واجلــوائــز مــنــهــا
جـائـزة الـدولـة الـتـقـديـرية ووسـام الـعـلـوم والـفـنـون من
الـدرجة األولى وجـائـزة الـدولة الـتـشـجيـعـية لـلـتـأليف
ـســرحى وجــائــزة اإلمـارات لـألدب وجـائــزة الــقـدس ا
من االحتاد العام لألدباء والـكتاب العرب وميداليات
ودروع تــكــر من مــهـرجــان قــرطــاج بــتــونس ومــسـرح

اخلليج بالكويت.
ــيــز مــســرحه أنـه جلــأ لــكــتب الــتــراث ومن أهـم مــا 
يـسـتــقى مـنـهـا عـوالم مــسـرحه مـثل كـتب :  (األغـانى)
و(ألـف لـــــيــــــلــــــة ولـــــيــــــلـــــة) و (الــــــبــــــخالء) و(احملــــــاسن
واألضـداد) . وفـكـرة اللـجـوء إلى الـتـراث لم تـكن غـير
مسبـوقة فى مسـرحه  فقد دعا إلـيها تـوفيق احلكيم
الـذى  حاول االعـتمـاد على الـتراث الـقد  واسـتمد
مـنه عوالم بعض مسرحـياته مثل مسـرحية (شهرزاد)
وفى احلــقــيــقـة يــعــد الــلــجــوء لــلــتــراث مــخــرجــا فــنــيـا
لـلـكـاتب الـذى يـريـد أن يـعبـر عـن أفكـاره  ولـكن لـيس

ـــثل الــلـــجــوء إلى بـــشــكل مـــبــاشـــر وســطـــحى  كـــمــا 
الـــتــراث حـــضـــور الـــذات اجلـــمــعـــيـــة الـــتى تـــرغب فى
ــعـرفـيـة ــرجـعـيـات ا الــتـعـبـيــر عن نـفـســهـا من خالل ا

والتراثية . 
إذن  ألــفـــريــد فــرج  يـــعــد  عـــاشــقـــا لــلـــتــراث الـــعــربى
ومـــســتـــلـــهــمـــا له  فـى كــثـــيـــر من أعــمـــاله مـــثل "حالق
بغداد" و"الـزير سالم" و"عـلى جناح الـتبريـزى وتابعه
قـــــفـــــة" و رســـــائل قـــــاضـى أشـــــبـــــيـــــلـــــيـــــة" و"األمـــــيــــرة
والـصـعــلـوك" و"بق بق الــكـسالن"  فــقـد اسـتــغل تـلك
ا فـيـهـا من متـعـة وجـمال وجـو أسـطورى احلـكـايـات 

ليقول شيئا يخاطب النفس والعقل معا . 
ــسـرحى ولــيس مــعــنى هــذا أنه لم يــفــد من الــتــراث ا
ــســـرح مــنــشــأه غــربى فــقــد وازن ــا أن ا الــغــربى  

سرح الغربى وأدواته . هارة ب التراث وآليات ا
كــان الـرجـل مـتــمـكــنـا من الــتــراث ومـتــمـكــنـا فى ذات
ـســرح الـغـربى وآلـيـاته وأدواته ? بل أفـاد الـوقت من ا
ـسـرح ـنـجـزات الـدرامـيـة  ألعالم ا بـشـكل كــبـيـر من ا
الـــغــربى احلـــديث فى  الـــقــرن الــعـــشــرين ( بـــريــخت)
و(بــيــرانــديــلــلــو ) و ( دوريــنــمــات ) و ( بــيــتــر فــايس )
ــســـرح الــتـــســجــيـــلى وهــو الــذى أسس مـــا يــعـــرف بــا
مسرح يقوم على وقائع تاريخية حقيقية واقعية وهو
 مـســرح سـيــاسى يـعــرض وقـائـع تـمس احلــيـاة و هى

وقـائع وقـرائن مـؤكـدة بـفـعل وثـائق إعالمـيـة شرائط
وإحـصـاءات وجــرائـد وصـور حـقـيـقـيـة واعـتـرافـات
ـهم أن العرض بـانورامـا سياسـية تعـبوية . وغـيرها ا
ـبـاشـرة ـ عـلى صـنـاعة ولـكن عـلـى أن يحـافـظ ـ رغم ا

باشرة و اخلطابية .  الفن وعدم الوقوع فى ا
ـــكن اعــتـــبــارهـــا مــســـرحــا ومن أهم األعـــمــال الـــتى 
تـسـجـيــلـيـا مـســرحـيـة : "الـزيـتــون والـنـار"  الـتى صـور
فــيــهــا خــصـــوصــيــة الــعالقـــة بــ الــفــدائى و األرض;
ـر مـتـسـلال إلى اخلط األخـضـر لـيـفـجـر فـالـفـدائـى 
قطعة من األرض يفجرها وهو يشتاق إليها ويحارب

وت عليها أو بعيدا عنها .   من أجلها رغم أنه 
ـزيج من العـربيـة الفصـحى والعـامية وقـد كتب فرج 

صرية وهو ما جعل مسرحه قريبا إلى الناس.  ا
سرحى ولم يـقتصر جهـد ألفريد فرج على الـتأليف ا
فـقـط  بل ألف كـتـابـا أسـمـاه : " شـارع عـمـاد الـدين "
عـــرض فـــيه حلـــكـــايـــات الـــفن والـــنـــجـــوم  صـــور فـــيه
بورتـريهات لنجوم أحـببناهم جمـيعا  وأثرت وجداننا
ــوســـيـــقى والـــغـــنــاء والـــتـــمـــثــيل الـــعــربـى  جنــوم فـى ا
ـــــســـــرحى والـــــســـــيــــنـــــمـــــائى وجنـــــوم اإلبـــــداع األدبى ا
والـــشــــعـــرى  كل هـــذا نـــســــتـــمع له ونـــحـن جنـــلس مع
ألفريد فرج فى مقهى " الفن " فى شارع عماد الدين
يـقــول فى مـقـدمـة الـكـتــاب : " فى شـارع عـمـاد الـدين

ــســرح أيـــضــا بـــإبــداع يـــوسف وهـــبى وجنــيب أضـــاء ا
ـوسـيــقى سـيـد درويش الـريـحـانـى وعـلى الـكــسـار  و
ومحمـد عبد الـوهاب وأم كلـثوم  وتألقـت من النجوم
ـهـديــة والـفـنـانــة مـلك وروز الـيــوسف وأمـيـنـة مـنـيــرة ا
رزق وأحـــمـــد عـالم ..... وفى مـــقـــاهى عـــمـــاد الـــدين
دارت حـــوارات واجــتـــمــعت خـــواطــر ونـــشــأت خـــيــوط

لإلبداع ". 
وقد عرض لـنا بورتـريهات لـكثيـر من جنوم زمن الفن
اجلـــمــيل مــثـل أم كــلــثــوم وعـــبــد الــوهــاب والـــريــحــانى
ويـــوسف وهــبى وجنـــيب مــحــفـــوظ وصالح جــاهــ و
أحـمـد فــارس الـشـديـاق و غــيـرهم من الــنـجـوم وركـز
سـرح بـشكل فى الكـتـاب على وجـوه ومـقاالت أثـرت ا
خـــاص  يــقــول فـى مــعـــرض حــديـــثه عن الـــشــديــاق :
عـثرت عـلى وصف لـلـمسـرح فى كـتـاب عربى مـجـهول
هو كـتاب : " كـشف اخملـبَّا فـى فنـون أوروبا " لـلـمؤلف
ـعروف أحمد فـارس الشدياق  وبالـكتاب فصل عن ا
ـسـرح أعـيد نـشـره حـديـثـا " األعـمـال اجملـهـولة " ... ا

وفارس الشدياق كاتب وشاعر وصحفى لبنانى 
(  1804 ـ  1887) عـرفــنـاه فى مــصـر بـكــتـاب آخـر
له شـهـيــر هـو كـتـاب : " الـسـاق عـلـى الـسـاق فـيـمـا هـو
الـفـاريـاق " وهـو سيـرة ذاتـيـة لـلـكاتب وبـهـا الـكـثـير من

نظرات النقد االجتماعى " ... 
ـا سـمـاه " الـربـاعى الـذهـبى وحـ يـعـرض فى كـتـابه 
ـــســـرحى " ويـــقـــصـــد بـــالـــربـــاعى جنـــيب وجـــمـــهـــوره ا
الريحانى وسيـد درويش وبديع خيرى وبيرم التونسى
سرحى  وقد فـرق فى عرضه بـ جمهـور العـرض ا
ـسرحـية الورقـية وقـرائها الذى يتم تـمثـيله وجـمهور ا
يـقــول فى صـفـحـة   : 48 وقـد أحـاط بـهــذا الـربـاعى
تألق جنـوم كثيـرون  وكان لكل مـنهم مسـاهمته إلى ا
ـــســرحــيــة مــنــهم جــوار مــســاهــمــاتــهـم فى الــنــهــضــة ا
الـشـاعـر أحمـد شـوقى وتـوفـيق احلـكيم وعـزيـز أبـاظة
وعــلى أحــمــد بــاكــثـــيــر ومــحــمــود تــيــمــور  وكــان هــذا
سرح على صفحات الكتب الفريق من األدباء يكتب ا
ـســرح ثـانــيـا  أمـا وقـد تــعـلق إبــداعه بـاألدب أوال وبــا
فـريق جنـيب الـريـحـانى وبـديع خيـرى وبـيـرم الـتـونسى
ــسـرحى مـبـاشـرة وعـلى ـسـرح لـلـفـضـاء ا فـقـد كـتـب ا
ــسـرح ولم يــهـتم ـوســيـقى خلــشـبـات ا إيـقــاع الـرنــ ا
هــذا الــفــريق حـــتى بــطــبع مــســرحـــيــاته ونــشــرهــا فى
الــكــتـب  فـقــد كــان يــكــتـب لــلــجــمــهــور احلــاضــر أمـام

مثل  وللممثل احلاضر أمام اجلمهور " .  ا
وانـطالقـا من عـشـقه لـلــتـراث  ولـلـفن الـشـعـبى  فـقـد
ـسرح حاول أن يـبـحث فى كـتـابه عن أصـول وجـذور ا
الـــشــعـــبـى  وأنه ســـبق مـــســرح الـــرواد مـــارون نـــقــاش
والــقــبـانى ويــعــقــوب صـنــوع الــذى سـار عــلى خــطـوات
ـســرح الـغـربى  ويــؤكـد عـلـى وجـود جـذور لــلـمـسـرح ا
الشـعـبى فى بالدنـا قبل جـهـود هؤالء الـرواد لـنقل كل
سـرح الـغربى إلـيـنا يـقول فـى صفـحة  286: «وقد ا
ســـمـــعت من الـــفـــنــانـــة الـــكــبـــيـــرة نــضـــال األشـــقــر فى
مــحــاضــرة لــهــا بــتــونس قــولــهــا : " إن الــرواد الــثالثــة
الـنــقـاش والــقـبــانى وصــنـوع لم يــرفــعـوا فى احلــقـيــقـة
ــــا أســـدلـــوا الـــســــتـــار عن أول إبــــداع مـــســــرحى  وإ
الـستار األخيـر على آخر إبداع مسـرحى شعبى وعلى
ــســرحــيـة مــســرح الــسـوق ومــســرح الــشــارع والـفــرق ا
تجولة التى أحيت األفراح واألعياد وليالى األسواق ا
فـى بالدنــا قــبـل أن يــدفــعــهم " الـــرواد " إلى الــهــامش

وإلى الكساد والنسيان " . 
وهكذا يـؤرخ ألفـريد فرج لـشارع عمـاد الدين وجنومه
ومسارحه  ويـصف وصفا دقـيقا أمـاكن دور السـينما
هــنــاك وأمـــاكن مــســـارح الــدولـــة والــقـــطــاع اخلــاص 
وجنـوم تـلك الــلـيـالى الـعـامـرة بـالـفن واإلبـداع واحلـيـاة

والذكريات . 
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سرح  حاول أن يبحث عن أصول ا
الشعبى وأكد هذه اجلذور
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سرحى «تلك العـتمة الـباهرة».. كـان آخر أعمـاله أو الشهـادة األخيرة لـلمخـرج ا
نا هذا األسـبوع بعـد سنوات طـويلة من الـكتابة باسم عـدلى والذى رحل عن عـا

سرحى بكل تفاصيله. واإلخراج والعمل ا
ستقلة وهو مأخوذ عن رواية لـ«الطاهر بن جلون» العرض قدمته فرقة «توت» ا
اسـتــوحـاهـا من شــهـادة جلـنــدى سـجن عـشــرين عـامــاً فى حـفـرة حتت األرض ال

غرب. يدخلها الضوء بعد مشاركته فى انقالب فاشل على أحد ملوك ا
لعب عدلى فى العـرض على فكرة أساسـية هى كيفـية تعامل اإلنسـان مع العتمة
فى حال فـرضـهـا عـليه وبـعـد فـشل مـحاوالته لـلـهـروب منـهـا وكـيف حـولت هذه
ـثل كـل رقم حـفــرة حـسب احلـفــرة واحلـفــر اجملـاورة الــبـشــر إلى مــجـرد أرقــام 
تـصـنـيف سـجـانـيـهم األمـر الـذى دفع بـطل الـعـمل لـلـبـحث عن نـقـطـة الضـوء من
خالل ذاته لـيهـرب من مصيـر زمالئه الذى تـنوع بـ جنـون وفزع ومرض وشك
ومـوت أيـضـاً والـوصـول إلى أن احلـريـة احلـقـيـقـيـة تـتـحـقق من خالل ذاتك فى

نطلقة من أن حرية اإلنسان فى ذاته. تقارب شديد مع الفلسفة الصوفية ا

عرض العتمة الباهرة 

مسرحية شارع.. قد تفتح األبواب

ـسـرحى تــفـاصـيل ومالبـسـات الـعـرض ا
ــهــا فى «فـــراغ × فــراغ» والــتى  تــقــد
إحــدى الـــقـــرى الــســـيـــاحــيـــة كـــشــفـــهــا لـ
«مـــــســـــرحــــنـــــا» اخملـــــرج أشـــــرف فــــاروق
ـــســـرحى بـــعــد والـــعـــائـــد إلى اإلخـــراج ا
فـــتـــرة تــوقـف طـــويــلـــة عـــقب عـــودته من

مدينة نويبع حيث قدم العرض.
أشــــرف أكــــد أن الـــــنص تـــــمت كــــتـــــابــــته
ه فى خــصـيــصـاً مـن أجل جتـربــة تــقـد
قـريـة سـيــاحـيـة وعـلى مـبـعـدة أمـتـار من
الــبــحـــر فى مــحـــاولــة من فــريـق الــعــمل
لإلجــابــة عــلى ســؤال وجــودى.. إذا كـان
ـتـفرج قـد أصـيب بكـسل أدى إلى عدم ا
ـــســـرح فـــهل يـــجب عـــلى إقـــبـــالـه عـــلى ا

سرح أن يذهب إليه?! ا

 أشرف فاروق

أشــــرف فـــاروق الـــذى
درس فـن «الـكـومـيـديا
ديالرتى» فى إيطـاليا
وآمــن بـــــــــــــــــضــــــــــــــــرورة
ـه بـــــــــرؤيــــــــة تـــــــــقـــــــــد
مــــــــــصــــــــــريــــــــــة وصـف
الـتجـربة بـأنهـا تنـتمى
إلى «مــســـرح ريــڤــيــو»
الــــذى يــــحــــوى حـــواراً
وغـــــــنـــــــاء وتـــــــمـــــــثـــــــيالً
ورقــــــــصـــــــــاً بــــــــهــــــــدف
الـــــــــســــــــــخـــــــــريــــــــــة من
األحــــــداث اجلــــــاريــــــة
واألزيــــــاء الــــــدارجــــــة

مــــكـــاوى ســـارة مــــحـــمـــد طـه مـــحـــمـــد
فــــــاروق يـــــدور حــــــول د. شـــــوقـى فـــــراع
احلــاصل عــلى دكــتــوراه فى عــلم الــفـلك
والــــعـــائــــد من اخلــــارج بـــأفــــكـــار وأحالم
ســرعـــان مـــا يــحـــبــطـــهـــا الــواقـع فــيـــقــرر
ـــشــاركـــته فى ــاط بـــشــريـــة  اخــتـــيـــار أ
رحــلـة إلى زحل بــحـثـاً عـن عـالم أفـضل
وتـــــضم مـــــجـــــمـــــوعـــــتـه مـــــســـــاعـــــده زكى
ــسـتـرجــلـة لــغـيـاب الــطـفـشــان واألنـثى ا
حـبـيبـهـا والعـامـلة الـفـقيـرة الـتى حتولت
إلى راقصة والبـاحث اجليولوجى الذى
ـــــطــــرب الــــشـــــعــــبى ســـــرقــــوا بــــحـــــثه وا
ــقـــاول الــقـــزم وحــارس ـــضــطـــهـــد وا ا
ــــــاء الــــــبـــــديـن.. والــــــذين مــــــرمى كــــــرة ا
زعومة أن يكتشفون بـعد رحلة الهرب ا

وكـــشف عن قـــيـــامه بـــطـــبـــاعـــة مــلـــخص
لـلعـرض باإلجنـليزيـة وتوزيـعه على نزالء
الـقـريـة الـسـيـاحـيـة لـكـسـر حـاجـز الـلـغة
وتــقــد لــغــة مــشــتــركــة حتــوى الــصـورة
ـسرحـيـة والـتـعـبيـر اجلـسـدى ويـتـفاعل ا
مـعـهـا متـفـرجون مـن جنـسـيات وثـقـافات
مخـتلفـة. العرض الـذى قدمه فاروق من
تألـيف محمد عـبد الرشيـد وبطولته مع
عـاصم جنـاتى وسـيـد الـفـيـومى مـيرفت

للـتعـامل مع التـجربة بـاعتـبارهـا «مسرح
شارع» مـعـتمـداً عـلى إضـاءة بدائـية ذات

أثر فنى عميق.
ولم يـــخف أشـــرف ســعـــادته بــالـــتــجـــربــة
الـــتى أخـــرجـــته من بـــيـــات شـــتـــوى طــال
لــــعـــشـــرة أعـــوام وألســـبـــاب خـــارجـــة عن

إرادته حسب تعبيره.

واجهة. احلل فى ا
أشــرف فـاروق وصف
رؤيـــــتـه اإلخـــــراجـــــيـــــة
بـالــبـســاطـة الــشـديـدة
والـعـمق مـرتـكـزاً عـلى
الـدراما أمـا الديـكور
فكان مكـتباً ومقعدين
و«شـــــــــــــــيــــــــــــــزلــــــــــــــوجن»
بـاإلضافـة إلى شـاشة
تــــــعــــــرض لـــــــقــــــطــــــات
تــســجــيــلــيــة لــلــفــضــاء
اخلــــارجى. واعـــتـــرف
أشــــــــرف أن غــــــــيـــــــاب
ــكــان اجملـــهــز دفــعه ا

äÉahôH áæ°S ó©H ∞bƒàJ zâ««dƒLh ƒ«ehQ{
ـــســـرح الــقـــومى لــكـــافــة تــوفـــيــر إدارة ا

متطلبات العمل دون تقصير.
مـن جــانــبه أكـــد شــريف عــبـــد الــلــطــيف
سـرح القـومى أن خطـة مسرحه مديـر ا
ـدرجة لـن تتـأثر بـتوقـف أحد الـعروض ا

مشيراً لوجود أعمال بديلة وجاهزة.
ــســرح الــقــومى يــقـوم وذكــر شــريف أن ا
بـإعـداد خـطـة سنـويـة تـتـضـمن عدداً من
األعـمـال الــكـبـيـرة الـتى تــتـنـاسب وتـاريخ
الــــفـــرقـــة ومـن الـــوارد تـــعــــرض أى عـــمل

ألزمات تؤجل افتتاحه.
كـان ســنـاء شـافع قــد بـدأ مـنــذ أكـثـر من
ثـالث ســنــوات بــروفــات مـــســرحــيــة «من
سـرح الـقومى يـخـاف فيـرجـيـنيـا» عـلى ا
أيــضـا وتـعـثـرت هى األخـرى ولم تـعـرض
حـــــتـى اآلن ولـــــكـــــنه ســـــرعـــــان مـــــا بـــــدأ
بـروفـات «روميـو وجـولـيـيت» الـتى حلقت

صير نفسه. با
مـــصــطـــفـى ســلـــطـــان الـــعـــمـــيــد احلـــالى
ـــســـرحــيـــة عـــلى الـــرغم من لـــلــفـــنـــون ا

بــعــد بــروفــات اسـتــمــرت ألكــثــر من عـام
ــــــســـــرحـى «رومـــــيـــــو تــــــوقف الــــــعـــــرض ا
وجــولــيـــيت» لــولـــيم شــكــســـبــيــر واخملــرج
ـها سـناء شـافع والـتى كان مـقـررا تقـد
ــسـرح الــقـومـى لـعــرضـهـا ضـمـن خـطـة ا
ـكـشـوف بـحـديـقة ـسـرح ا عـلى خـشـبـة ا
األزبــكــيــة بــالــعــتــبــة حــسب رغــبــة شــافع
نــــفــــسه الــــذى ســــرعــــان مــــا تــــراجع عن
ـــغــامـــرة وطـــلب تـــوفـــيـــر مـــســرح بـــديل ا

ليستقر األمر على مسرح ميامى.
«رومـيـو وجــولـيـيت» جتـربــة راهن عـلـيـهـا

كثيراً اخملرج سناء شافع.
 يـشارك بـالتـمثـيل في العـرض مجـموعة
ــــعــــهـــــد الــــعـــــالى لــــلـــــفــــنــــون من طـالب ا

سرحية. ا
ـسرح الـدولـة أكدت مـصادر مـسـئولـة 
أن الــســبب فى تـــأجــيل مــوعــد افــتــتــاح
الـــعــرض يــعـــود لــســنــاء شـــافع الــذى لم
يــنــتـه حــتى اآلن من بـــروفــات احلــركــة
بــــجــــانـب عــــدم وضع تــــصــــور مــــكــــتــــمل
لــلـــعــرض الـــذى يــصـــمــمم ديـــكــوراته د.

 شريف عبد اللطيف

 سناء شافع
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مـوسـيـقــيـة كـرم الـنـجـار وإخــراج مـسـرحى فـهـمى
اخلـــولى ومـــرشح لـــبـــطــولـــتـــهـــا كــمـــال أبـــو ريــة
ولـــوسـى وخــالـــد صـــالـح وطــارق الـــدســـوقى
ــزاد» بـــاإلضــافـــة إلى مـــســرحـــيــة «بـالد فى ا
تــــــألــــــيف مــــــحــــــسن اجلـالد وإخــــــراج جالل

الشرقاوى ومازال ترشيح أبطالها جارياً.
ــسـرح احلـديث ــشـروع الـثــالث فى خـطـة ا ا
هــو مـســرحــيــة «لــو بـطــلــنــا نــضــحك» تــألـيف
مــــــحـــــــسـن يــــــوسـف وإخــــــراج صـالح احلــــــاج
وبــطــولــة مــهــا أحــمــد وطــارق لــطــفـى وعــصـام
كــاريــكـا الــذى يــخــوض جتــربــة الــتــمـثــيل
ـــســرحـى ألول مــرة عـــلى خـــشـــبــة ا

مسرح الدولة.
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≈∏«é°ùJ º∏«ah á«dÉØàMG ≈a ìhô£e 

وسـيـقى والـفـنـون الـشـعبـيـة خـطـة طـمـوحاً ركـز الـقـومى لـلـمـسـرح وا بـدأ ا
ــحـافــظــة مـرسى مــطـروح من ــصـر بــادئـاً  القــتـحــام الـعــمق اجلــغـرافى 
ـادى والشـفـهـى اخلاص خـالل مـشروع جلـمـع وتـصـنيـف وحتـلـيل الـتـراث ا
ــركـز قـد أقـام فى إطـار اخلـطـة ذاتــهـا احـتـفـالـيـة حتت بـاحملـافـظـة. كـان ا
عـنوان «سـيـوة واحة احلـلم واألسـاطـير» تـضـمـنت عرضـاً لـلفـنـون الـشعـبـية
ـنــتـجــات الـيـدويــة كـمــا عـرض خاللــهـا فــيـلــمـاً تــسـجــيـلــيـاً حـمـل عـنـوان وا

االحتفالية من تأليف د. مدحت العدل.
ركز استكمـال خطة النشر مقـدماً أعمال چورچ ڤيدو وبالتـوازى يواصل ا
- اجملـلــد اخلـامس والــسـادس ويــوچـ البـيــتش - اجملـلــد األول والـثـانى
ــسـرح ــســرح الــفــرنــسى الــلــذيـن تــعـامـل مــعــهــمــا ا وهــمــا من أهم كــتــاب ا
ـركـز بـرئـاسـة د. سـامح مـهران ـصـرى تـمـصيـراً واقـتـبـاسـاً. كـمـا يـنـشـر ا ا
كــتـابـاً مـتـرجـمـاً عـن يـعـقـوب صـنـوع وآخـر
ــســرح الــشــعــبى كــمــا يــنــشــر اجلـزء عن ا
الــثــانى من «قــراءات جــديــدة فى نــصـوص

ة» لهانى مطاوع. مسرحية قد
ركز وفى مجـال النشـر اإللكترونى يـقدم ا
صريـة» لعبـاس أحمد كـتب «الشـخصيـة ا
ــسـرح الــهــامــشى» لــعـيــد عــبــد احلــلـيم «ا

دافع حملمد الشافعى. وأنغام ا

 سامح مهران

πØà– ióædôjC’G ÜÓµdG
ójó÷G ΩÉ©dÉH

 عــلـى خــشـــبـــة مــســـرح فــيـــصل نـــدا تــعـــرض األربـــعــاء الـــقــادم
ــســرحــيـة مــســرحــيـة «الــكالب األيــرلــنــدى» لـفــرقــة الــشـمس ا
وفريق شركة فيوتشر التى تنتج العرض على هامش احتفالها

بالعام اجلديد.
«الــكالب األيـرلــنـدى» تــألـيف حــسـام الــغـمــرى إخـراج مــحـمـد
ربيع تمـثيل ولـيد شـحاتـة أحمد إبـراهيم خـالد ربـيع لطفى
يـوسف محـمـد بدر مـنـال عبـد احلـليم مـنى شـريف مدحت
الــشــرقــاوى رضـوى عــادل أحــمـد بــدر صالح ســعــيـد رامى

عبد العزيز.
تــدور الــفـكــرة الــرئــيــســيــة لــلــمــســرحــيــة حــول ثــنــائـيــة الــقــامع

 محمد ربيع

ـــظــــلـــوم ـــقــــمــــوع الـــظــــالم وا وا
بــــــداخـل كل إنــــــســـــان مـن خالل
ــــــؤلـف» داخل شـــــــخــــــصــــــيـــــــة «ا
الـــعـــرض الـــذى تــنـــوى الـــشـــركــة
ـــــــــــنــــــــــــافـــــــــــســـــــــــة بـه فـى دورى ا
الـــــشــــركــــات بــــعـــــد أن تــــســــجل
ـســرحى فى الـنـشـاط فــريـقـهـا ا

الفنى لدورى الشركات.

¿É°ùM ∫OÉY

على مسئولية هشام جمعة 
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الـشـاعــر الـغـنـائى يــاسـر الـلـيـثـى مـنـذ كـان فى الــصف الـثـانى الـثــانـوى وهـو يـكـتب
ـسـرح كان عـشـقه األول الذى من خاللـه استـطاع ـسرح بـالـتحـديـد فا أغـنيـات ا

أن يدخل الفن ويتعرف عليه اجلميع.
ومن أهم مـسـرحـياتـه التـى يشـعـر بـالـرضـا عن كـتـابـته فـيهـا مـسـرحـيـة «بـارانـويا»

تأليف أسامة سعد إخراج محمد الكاشف وأحلان يوسف فؤاد.
درس يـاسـر بكـليـة اإلعالم جـامعـة الـقاهـرة; إال أنه لم ينـشـغل عن فنه ومن أهم
األعـمـال التى قـام بـكتـابـة األشعـار لـها «جـحـا والواد قـلـة» تألـيف يـسرى اجلـندى
ـتـقـاطعـة» لـنـجيب وإخـراج مـحمـود عـطـية وأحلـان حـازم الـكـفراوى و«الـكـلـمات ا

سرور إخراج محمد الكاشف وأحلان على الهلباوى.
ـسرحـيات األخـرى منـها; «ونس الـليل» تـأليف كـما شـارك ياسـر فى العـديد من ا
ـــوتـى» تـــألـــيـف وإخـــراج حـــازم مـــؤمـن عـــبـــده إخــــراج نـــهــــال أحـــمـــد و«حــــديث ا

الكفراوى.
سـرحيـات الـتى تـسنـد إليـه واستـطاع أن لم يـكتف يـاسـر اللـيـثى بكـتـابة أشـعـار ا
يقوم بتكوين فرقة مـوسيقية شبابية أسماها «Four bass» منذ عام ونصف العام
تـقـريبـاً أعضـاء الفـرقة يـعشـقـون الفن مـثله ويـتعـاونـون معه عـلى التـواجد بـشكل
يـــخــتـــلف عن اآلخــريـن وقــد قــدمت
الـــفـــرقـــة حـــفـالت عـــديـــدة غـــنـــائـــيــة
نـاجـحـة اتخـذت طـابعـاً مـخـتلـطـاً ب
الــــشــــرقـى والــــغــــربى آخــــذيـن عــــلى
عـاتـقـهم ضــرورة الـتـحـقق واالنـتـشـار
بـــــــشــــــكـل يــــــخـــــــتــــــلـف عـن غــــــيـــــــرهم
واســتـطــاعـوا أن يــحـقــقـوا فــعالً هـذا

التواجد.
ورغـم ذلك مــازال يـــاســر يــحـــلم بــأن
ـسـرحـيات يـكـتـب أغانـى كـثـيـر من ا
كـمـا يـتـمـنى أن يـكـتب أغـانـى جـديدة
ــسـرحــيــة «يــاســ وبـهــيــة» لــنــجـيب
ســــــــــــــــرور; ورغـم دخـــــــــــــــولــه عـــــــــــــــالـم
اإلعالنــــات من خـالل كـــتـــابــــة بـــعض
تــتـرات الـ «F.M» إال أنه لم يــنــشــغل

سرح». عن عشقه األول «ا

ــسـرح الـذى أعـنــيه هـو مـسـرح يـعــمل ضـد الـنـســيـان فى سـبـيل > إن ا
تعة. لل ومع ا عرفة ضد ا الذكرى ضد السطحية من أجل ا

ـسـرح كـوسـيط يـعـلى من شـأن اإلنـسـان كـفـرد > إنــنـا فى حـاجـة إلى ا
سـئولـية الذاتـية ولـيفتـح آفاقاً لـفهم طـرق تفـكير مـختـلفة يـتحـمل ا

فى ثقافات أخرى.

د. أحمد
 نوار

نهر اإلبداع
ـعـزل عن بــعـضـهـا لم تــعـد الـفــنـون 
الــبــعض فــالــلــقــاء بــيــنــهــا حـادث ال
ـسرح مـحـالة فـالـفنـان فى مـجاالت ا
إن لم يــتــمــتع بــثــقــافــة فى مــجـاالت
الــفـنــون األخــرى أدبــيـة وتــشــكـيــلــيـة
وموسيقية فإن فنه لن يتمتع بالعمق
الــذى نـــتــمــنـــاه ونــحــلم بـه فــكم من
مــــوهـــوب ضـــاعـت مـــوهـــبــــته ألنه لم
يضف إليـها جديـداً بالتـزود بالثـقافة
ـوهـبـة دون أن يـدرك أن وارتـكن عـلى ا
ـا ــوهـبــة وحـدهــا ال تــكـفى نــعم ر ا
تـنـتـج عـمالً فـارقـاً لـكــنـهـا سـتـقع فى
اآللــيـة والــتـكــرار ألنــهـا ال تــمـلك من
الــثــقـافــة مــا يــجــعــلــهــا تــتــجــاوز مـا
أجنـــزته. من هـــنـــا فــإن الـــفــنـــون قــد
تــداخــلت لــلــدرجـة الــتى ذابـت بـعض
األنواع اإلبـداعيـة فى بعـضهـا البعض
لتنتج شيئاً جديداً ومختلفاً واحلكم
بـاجلــدة واالخــتالف ال يـعــنى حـكــمـاً
بـــالــقــيــمـــة لــكــنـه يــعــنـى بــالــدرجــة
ـغـايـرة األسـاســيـة الـرغـبـة واحلــلم بـا
ـألـوف من فـنـون ـسـتـقــر وا وجتــاوز ا
ــــســـرح جـــامـع لـــكل الــــفـــنـــون وألن ا
(كالمـــيــة - حــركــيــة - مــوســيــقــيــة -
ـسـرحى تـشــكـيـلـيــة - غـنـائـيــة) فـإن ا
ام بهذه احلقيقى هو الذى يسعى لإل
ـعـارض الــفـنـون مـن خالل مـتــابـعــة ا
الفـنيـة التـشكـيلـية ومـعايـنتهـا بحس
وروح الـفـنـان وقـدرتـهـا عـلى اسـتـلـهـام
عـناصر تشكيـلية حينمـا يحلم وينفذ
عــرضه فــضالًَ عن امــتالك اخلــبـرات
ــوســيــقــيــة واحلــركــيـة الــتـى تـكــمل ا
ـكــونـات الــلـوحـة مـنــظـومــة الـوعـى 
ـســرحـيـة فــتـبــدو مـكــتـمـلــة مـلــيـئـة ا
بـاخلــبــرة الــتى تــنـعــكس فـى الـظالل
الـــفـــنـــيـــة الـــتى يـــطـــرحـــهــا الـــعـــمل
ـسـرحى فالـكـتلـة والـفراغ واحلـركة ا
والــلـون والــضـوء عـنــاصـر جتــمع بـ
ـســرح لـذا فــهـمــا فـنـان الــتـشـكــيل وا
يـــلــتـــقــيــان فـى كل حلــظـــة من هــنــا
ــســرح هــو قــاطــرة الــفــنــون الـذى فــا
يـجـمــعـهـا فى عــربـاته لـيـتــحـرك بـهـا
صـوب الـنـاس حـامالً أفـكـارهم ورؤاهم
وخـــيــاالتـــهم وأحالمـــهم نـــحــو احلق

واحلرية واخلير واجلمال.

ن زيدان يقدم حاليا من إخراجه مسرحية «سوبر ماركت» على مسرح القبانى بدمشق. > الفنان أ > اخملرج حسام العجوز يقوم حالياً بإجراء بروفات مسرحية «تمزق فى األربطة» لنادى مسرح احمللة.

äÉcôH âØY

أحمد رمزى.. التأمل والدهشة بالهولندى واليابانى والكورى
سرح بساقية الصاوى. إدارة ا

جـمع أحمـد ب التـمثيل واإلعـداد واإلخراج فأعـد أكثر
من نص مــســرحى مـثـل عـرض «مــحـاكــمــة حـمــار» الـذى
أدى فيه دور الـفلـسطـينى من إخـراج عبـير سـعد الدين

ثم «مستوطنة العقاب» لفرانز كافكا.
كـــمــا أخــرج لــفــرقـــته عــرضــًا جتــريـــبــيــًا بــعــنـــوان «مــوســيــقى
تشـكيلية» وهى جتربـة إخراج مشترك بيـنه وب الفنان أم
سرح. الصيرفى مزج ب التشكيل والعزف احلى على ا

ثم أخــرج بـعــد ذلك «غــرفـة اإلرادة» وهــو مـجــمــوعـة من
ـــة والـــدرامـــا الـــتـــدريــــبـــات فى مـــدارس الـــتـــأمـل الـــقـــد

صرى وهو ارجتال جماعى. احلياتية فى الشارع ا
رمــزى.. دائــمــاً فى حـــالــة بــحث عن نص يـــشــبــعه فــنــيــاً
ويــــجـــهــــز اآلن لـــعــــرض جـــديــــد من خـالل نص «مــــطـــعم
الـــقــردة احلــيـــة» ويــتــمـــنى أن يــقـــوم بــإخــراج مـــســرحــيــة

سخ» لفرانز كافكا. «ا

ركز ركز األول فى مهرجان ا «اقتراب» يحصل به عـلى ا
الــثــقـافى الــفــرنــسى يــعـرض الــفــيـلـم فى مــصـر وفــرنــسـا
وإيـطــالـيـا وتــشـيـد جلـنــة الـتـحــكـيم بـأداء رمــزى وتـطـالـبه
بـاالستـمرار فـى التـمثـيل إال أن اإلخـراج كان قـد استـحوذ
عــلــيه فــلم تــعــد جتــذبه إلى الــتــمــثــيـل إال األدوار الــقــويـة

ؤثرة ولو كانت قصيرة.. ا
نـقـابل «التـنـوع» مـرة أخرى فى مـشـواره من خالل سـعيه
لإلتـقان فـنـراه يـلتـحق بـالـعـديد فى ورش اإلعـداد مـنـها
ـســرح اجملـتــمـعى عــلى يـد رئــيس قـسـم الـدرامـا ورشــة ا
ـية أمستردام للـفنون بهولنـدا ومنها تدريبه على بأكاد
فـن «الــبــوتــو» أى رقـصــة الــظـالم بــالــلــغـة الــيــابــانــيــة فى
اســتــديــو عــمــاد الـديـن.. ومــنـهــا - كــذلك - تــدربه عــلى

اليوجا على يد مدرب كورى.
شــــارك بــــعـــدهــــا اخملـــرج إبــــراهـــيـم الـــبــــاز فى الــــعـــرض
سرحى «طوق احلمامة» ثم تولى أحمد رمزى وظيفة ا

ال يـبدو أنه سـيكف عن الـتأمل أو يتـخلى عن الـدهشة
بل لعل هذا هو ما جعل التأمل والدهشة محورين تدور
حـولــهـمــا أعــمـال فــرقـته الــتى كــونـهــا مـؤخــراً وأسـمــاهـا

وت! «تاى» أى عالم ما بعد ا
سرح ـا كان سبـبه أنه دخل عالم ا النـزوع إلى التأمل ر
من باب الـقراءة واالطالع أما الـبحث عن الدهـشة فكان
ـسـرح من ســبـبــا فى تـنـوع جتــاربه فى اســتـكـهــنـاه عـالـم ا
بــاب الــقــراءة واالطـالع فى مــكــتــبــة مــبــارك دخل أحــمــد
ــســرح فـــكــانت أولى مــســـرحــيــاته فى رمــزى إلـى عــالم ا
ـكـتــبـة «مالحظ ومـهــنـدس» إخـراج هـانى عــفـيـفى وبـدأ ا
أحــــمـــــد رمــــزى الـــــطـــــالب الـــــذى يــــدرس إدارة األعـــــمــــال
سرح فـقام بكـتابة واالقتـصاد الدولى يـجرفه االهتـمام بـا
مـسرحيـة «القرد» التى مـثل فيها وأخـرجها وليـد محمود.
ـا يـثـيـر دهـشـة فـى بـحـثه عن الـدهـشـة تـنـوعت جتـاربه 
ـثل فى فـيـلم روائى قـصيـر بـعـنوان ـشـواره فـهو  ـتابع  ا

خالد عبد احلميد...
اكتشف موهبته بنفسه

سلمى عودة.. بترطن باألفرجنى
درسى سرح ا اخـتبرت سلمى عـودة موهبتـها خالل ا
وحــفالتـه اخلــتـــامــيـــة الـــتى كــانـت تــقـــدم فــيـــهـــا بــعض
ـــســرحـــيـــات الـــقــصـــيـــرة من تـــألــيف االســـكـــتــشـــات وا
ـا أســعـفــتـهـا ـدرســة و وإخـراج مــدرسى األنـشــطـة بــا
وهبة وتـكشفت لهـا تماماً قررت اسـتكمال مـسيرتها ا
سرح فى الفنية بعـد ذلك من خالل اشتراكها بفرق ا
ـراحل الــتـعــلـيــمـيــة فـفـى اإلعـداديــة شـاركت فى كـل ا
عرض «اجلـميـلـة والوحش» مـن إخراج مـحمـد يـحيى
وفى الثانوية شـاركت فى عرض «على جناح التبريزى
وتـابـعه قـفـة» تـألـيف ألـفـريـد فـرج وقـامت فـيـهـا بـدور
«األمـــيــــرة» كـــمـــا شــــاركت فى عــــرض «عـــريس لــــبـــنت
الـسلطـان» تأليف مـحفـوظ عبد الـرحمن لتـؤدى أيضاً

دور «األميرة» بنت السلطان..
سـرحى بـجـامـعـة عـ شمس من وواصـلت نـشـاطـهـا ا
سـرح بـكلـية اآلداب (إجنـليـزى) وقدمت خالل فـريق ا

سرحمحمد عيسى.. ينتظر اللحظة ياسر الليثى.. مشوار أغانى ا
Four bass من ثانية ثانوى للـ
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ــســرح الـــذى لم يــتــركه فى رغم تــخــرجه فى عـــلــوم إدارة واقــتــصــاد فــإنـه اجته إلى ا
K.G حالـه.. قضى مـحمـد عيـسى طفـولته فـى ليـبيـا ومثل لـلمـرة األولى وهو فى الـ
one وأكمل عندما عاد إلى مصر مـشواره الناجح - حلد اآلن - حيث التحق بفريق
ــدرسى (إعـــدادى وثـــانــوى) عـــلى الـــرغم من رفض والـــده الــذى خـــشى من ــســـرح ا ا
جنومـيـة ابـنه عـلى مسـتـواه الـدراسى غـير أن االبن صـمم اسـتـكـمال مـشـواره الـناجح
الــذى بـدأه فى الـ K.G one وشــارك فى عــرض «الــهــجــرة الــنــبــويــة» إخــراج أحــمــد
عـجـيـبة ومـحـمـد عـنيـبى ثم الـتـحق بـقـصـر الثـقـافـة وقـدم خالله عـدداً من الـعروض
الـتى شـجـعـته بـعد ذلـك للـعـمل فى الـقـطـاع اخلـاص حـيث شـارك فى عـرض «حـكـاية
قــمـر» لألطــفـال مـن تـألــيف وإخــراج رجب سـلــيم ثم ركب رأسه أكــثــر وقـرر الــكـتــابـة
لـلـمسـرح مـسـتـفيـداً من قـراءاته الـكـثـيرة وبـالـفـعل كـتب عدداً مـن النـصـوص بـدأها بـ
«باى بـاى كـايـرو» وأخرجـهـا لـلمـسـرح اخلاص. ولـم يتـوقف عـنـد ذلك بل انتـقل لـلـعمل
ـسرح وخالل أربع سنوات فى الشـباب والرياضـة رئيساً لـلقسم الفـنى ومسئوالً عن ا
ـركز األول عن مـسرحـياته الـتى ألـفهـا وأخرجـها بـنفـسه وهى: «الصالة حصـل على ا

األخيرة احلجرة الكابوس األفاعى».
خالل هـذه الفـترة لم يتـوقف عيـسى عن التدريب حـيث تدرب عـلى يد عبـد الرحمن
عـرنوس الذى اقـتنع به فأعـطاه دروساً مـجانيـة لوجه الفن. وعـاد عيسى إلى الـثقافة
اجلـماهـيريـة لـيشـارك فى عدد من الـعـروض منـها «جـاع بـاع حمـاره» من إخراج سـيد

رضوان ثم «السلطان احلائر» و«كرسى احلكومة».
أخـرج فى اجلـامـعـة عـرض «احلـجـرة» وشـارك فى عـرض «غـرفـة بال نـوافـذ» وحـصل
ثل ثـانٍ ثم أخرج «األبرار» عن «العادلون» أللبير كامى. خاللها على جائزة أفضل 

وهى الــتى  تــصــعــيــدهــا لــلــمــهــرجــان
التجريبى.

كـــــــون مــــــحــــــمــــــد عــــــيــــــسـى ثالث فــــــرق
مــســـرحــيـــة حــرة هى تـــيــاتــرو (3-2-1)
كـذلـك أقـام أول اســتــوديـو لــلــمـمــثل فى
بــورســـعـــيـــد.. ثم عــاد وشـــكل فـــرقـــتــ
«كـمـان» همـا: فـانتـازيا (1-2) وقدم من
خالل هـــــاتـــــ الـــــفـــــرقـــــتـــــ الـــــعـــــرض
ـسـرحى «فـانــتـازيـا الـعـالم الـرابع» ثم ا
عـــرض «كـــاســـبــــار» من تـــألـــيف «بـــيـــتـــر
هـــانــــدكه» وهــــو مــــا  تـــصــــعـــيــــده إلى
سـرح.. ومازال يـحلم مـهرجـان نـوادى ا
بــــطـــفــــرة فـــنــــيـــة حتــــدث انـــفــــجـــاراً فى

الوسط الفنى.

خـالـد عـبد احلـمـيـد خريج شـعـبـة تمـثـيل وإخـراج قسم
ـســرح بـكـلـيـة اآلداب جـامـعـة حــلـوان مـارس الـتـمـثـيل ا
ــدرسى وحـتى ـســرح ا مــنــذ الـصــغـر حــيث تــدرج من ا
ــوهـــبــتـه الــتى ــانـه  اجلـــامــعـى شــجـــعه عـــلى هـــذا إ
اكــــــــتـــــــــشـــــــــفـــــــــهــــــــا بـــــــــنـــــــــفــــــــسـه وأكـــــــــدهـــــــــا اآلخــــــــرون.
ـشـاركـة ـسـرحـيـة وا شـارك فـى الـكـثـيـر من الـعـروض ا
فى مـــهـــرجــانـــات اجلــامـــعــة وانـــطـــلق بــعـــدهـــا لــلـــعــمل
كـــمـــحـــتـــرف فى عـــدد مـن الـــعـــروض مـــنـــهـــا: «مـــالـــطـــة
بشرطة» حلسام الدين صالح «يا مسافر وحدك» مع
الـــفـــنــــان نـــور الــــشـــريف ومـن إخـــراج هـــانـى مـــطـــاوع
سرح الطفل سرح الـقومى كما قدم  وعرضت على ا
سـحورة» إخراج هـانى النـابلسى.. «سـندبـاد والبنـورة ا
ـسرح انـتـبـاه «الـفـيـديـو» فـاسـتـدعاه وقـد لـفت عـمـله بـا
سـلسالت بـنفـسه على عـجل ليـشارك فى عـدد من ا
تــبـعه مــنـهـا «ريــا وسـكــيـنـة» «جــسـر اخلــطـر» «إجـرى
إجـرى» مع أحـمـد بـدر الـدين و«رجل األقـدار» مع نور

الشريف أيضاً..
خـالد عبـد احلميـد يحب أن يلـعب الشخـصيات الـبعيدة
عن شــخــصــيــته احلــقــيــقـيــة فــهــو هــاد الــطــبع يــهـوى
ـوسـيـقى الـهـادئـة غـيـر أنه يـفـضل أن الـقـراءة وســمـاع ا
يـــــــــــــــلــــــــــــــعـب أدوار
الــــــشــــــر واألدوار
الــبـولـيــسـيـة وقـد
ساعدته الدراسة
عــــــــــلـى الـــــــــعــــــــــمل
بـــشــكل احــتــرافى
مع كبـار النجوم..
وهـــــــــو يـــــــــفــــــــــضل
ــســرح أكـثــر من ا
الـــــــوقـــــــوف أمـــــــام
الكـاميرات حيث
ـدرسة» يـعتـبره «ا
الــــــــــــــتـى أمــــــــــــــدّتـه
بـاجلرأة والـثـقـة والتى سـاعـدته كـثيـراً فى الـوقـوف أمام

كبار النجوم.
يــقــوم حـــالــيـــاً خــالــد عـــبــد احلــمـــيــد بــإجـــراء بــروفــات
» مـن تــألـــيف ـــســـرحى «حـــار جـــاف صـــيـــفــاً الـــعــرض ا
وإخـــــراج رضـــــا حـــــســـــ ويــــرى خـــــالـــــد أن أحـــــد أهم
ـســرح هـو عـدم وجــود الـنص ــشـكالت الــتى تـواجـه ا ا
اجلـيـد ويــطـالب بـالـبــحث عن نـصـوص جــديـدة تـعـالج
قــضــايــا الــشــبــاب وتــنــاقـش مــشــكالتــهم بــشــكل واضح
وصريح كما يتمنى أن ينال عرضه القادم «حار جاف
صـيفـا» اهـتـمام اإلعالم والـنـقـاد إلبراز الـعـرض بـشكل

جيد.
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خاللـها عـرض هـما: «الـفرعـون» بـاللـغة اإلجنـليـزية
و«الــســلــطـــان احلــائــر» لــتـــوفــيق احلــكــيـم وقــد اقــتــنع
ـوهـبــتـهــا عـنـدمــا شـاهــدهـا فى هـذه والـدهـا تــمـامــاً 
ــا جـعــله يــوافق عـلـى الـتــحـاقــهـا بــعـد ذلك الــعـروض 
عـهد سـرحيـة.. ومن خالل ا عـهد الـعالى لـلفـنـون ا بـا
شـاركت سـلمى فى عـدد من الـعروض مـنـها: «أرض ال
تــنــبت الــزهــور» وقــدمت خاللــهــا شــخــصــيــة «الــزبــاء»
و«شىء من اخلـــــوف» تـــــألـــــيـف وائل يـــــوسـف وإخــــراج

سامح بسيونى.
تلك األدوار الـتى لـفتت إلـيـها األنـظـار وهو مـا جعل
د. سـنـاء شـافع يـخـتـارهـا لـتـشـارك فى عـرض «رومـيو
وجـولـيت» سـلمـى عودة تـتـمـنى أن جتـد لـهـا مـكـاناً فى
السـيـنمـا والتـليـفزيـون وأن حتقق جنـوميـة تتـناسب مع

طاقاتها الفنية.

مــر رأفت ســيــنــوغــرافــيــا وائـل عــبـد
الــفــتــاح مــوسـيــقـى مــحـمــود الــشــريف
ــمــثــلـون: ـنــعم ا أغــانى شــريف عــبــد ا
شـــيـــمـــاء عـــبـــد احلـــفـــيظ رانـــيـــا عـــبـــد
ـــنــصف يــســرى الـــشــرقــاوى نــانــسى ا
عـلـى رانـيـا خــالـد آيـة خـمــيس سـمـاح

عبد العال ريهام سامى.
أمـــا عــرض الــيــوم اخلــامس: اخلــمــيس
17 يناير «تقريـباً فاصلة» تقدمه فرقة

«مـــيــكــادو» «بـــالــلــغــة الـــفــرنــســـيــة» كــتب
ـسـرحـية وأخـرجـها بـيـريـندا سـيـجون ا
سـينـوغرافيـا عمـر غيات مـساعد أول:
ضيـاء الدين حـلمى مسـاعد ثان طارق
شـلــبى إضـاءة سـعـد سـمــيـر مـوسـيـقى
ــــمـــــثــــلــــون: كــــاتى أنــــدريـه ســــيــــجــــون ا
لـــــــورســـــــواريـس مـــــــحـــــــمـــــــد الـــــــغـــــــاوى
فــرانـــشـــيــســـكــا بـــيـــتــريـــكــا نـــبـــيل فــرج
كريست بينـيندك محمد عيد بريندا

سيجون.
أمــــا فى الـــيـــوم الـــســـادس اجلـــمـــعـــة 18
يــنـــايــر فــيـــقــدم عــرض «عـــطــر احلب»
تـقـدمـه فـرقـة «مـسـرح رشـدى» (رقص)
فــكـــرة ورؤيـــة وســيـــنـــوغــرافـــيـــا وإخــراج
ـساعـدة دالـيـا الـعـبد مـحـمـد رشـدى ا
مــوســيــقى أحــمــد كــمــال فــوتــوغــرافــيـا
ديــبــورا ســتـوكـس الـراقــصــون: مــحــمـد

رشدى وديانا كالفو.
أمــا الـيـوم الــسـابـع واألخـيـر الــسـبت 19
يــنـايــر فــيــتم تــسـلــيم اجلــوائــز وتــقـد

العرض الفائز باجلائزة األولى.

جـمـال الـدين مـحمـد شـيـبـوب شريف
عـــبـــد الــــشـــكـــور مــــحـــمـــد عــــبـــد الـــله

وآخرون.
أمـــــا يـــــوم الــــــثالثـــــاء 15 يـــــنــــــايـــــر 2008
فـتـعـرض فرقـة «حـدث» عـرضـاً راقـصاً
بعنوان «اجلريدة» فكرة ورؤية وإخراج:
يـــاســـر نـــبــيـل صــوت وإضـــاءة مـــحـــمــد
ســــيـــكـــونــــدو صـــور مـــصــــطـــفى عـــواد
مــوســيــقى مــنــادل عــنــتــر الــراقــصـون:
فــدوى الــهــنــيــدى رشـا الــوكــيل صالح
الـــــبــــــروجى صـالح عـــــلـــــيــــــوة مـــــاجـــــد

هندس ياسر نبيل. ا
فى اليـوم الرابع 16 يـنايـر يقـدم عرض
«مــنــزل بــرنـــاردا ألــبــا» لــفــرقــة «ويــفــز»
ــــســـرحـــيـــة عن روايـــة لـــوركـــا إخـــراج ا
يـــســـرا الـــشـــرقــاوى مـــســـاعـــدة إخــراج

حتت رعــــــايــــــة فــــــاروق حــــــســــــنـى وزيـــــر
الثقافة بـدأت عروض الدورة السادسة
ركـز الـفـرنـسى لـلـثـقـافة من مـهـرجـان ا

والتعاون بإشراف لطيفة فهمى.
بـــدأت عــروض الـــدورة أمس وتـــســتـــمــر
حـــتى19 يــــنـــايـــر 2008 وتــــتـــخــــذ بــــعـــداً
جـــديـــداً من أبـــعـــاد الــتـــعـــبـــيــر الـــدرامى
واحلــــركى ويــــتــــنــــاول فـــيــــهــــا الــــشــــبـــاب
انـــــشــــــغــــــاالته ومــــــشـــــكـالتـه الـــــفــــــرديـــــة

واجلماعية.
ــــشـــاهـــدة لـــطــــيـــفـــة ذكــــرت أن جلـــنـــة ا
: مــايـــا ســـلـــيم ـــكـــونــة مـن اخملـــرجـــ ا
وعــصـام الــســيــد قــامت بــانـتــقــاء ســتـة
عــروض من بـ سـتـ عــرضـاً تـقـدمت

هرجان. لالشتراك فى ا
ــكــونــة من وســتـــقــوم جلــنــة الــتــحــكــيم ا
اخملـرج خالـد جالل ومـصـمـمـة الرقص
ــة مـنـصــور والـتى يــرأسـهـا الــفـنـان كـر
ـنح جائـزة جلـنة تـوفـيق عبـد احلـميـد 
التحكيم اخلاصة للحائزين على جائزة
اإلخــــراج (مــــســـــرح أو رقص) وجــــائــــزة
أحــــسـن تــــمــــثــــيل (نـــــســــائى أو رجــــالى)
بـــحـــضـــور مـــهــــرجـــان أفـــيـــنـــيـــون 2008
ومـنحـة دراسيـة لتـعلـيم اللـغة الـفرنـسية
دة ركز الـفرنسـى للثـقافة والـتعاون  بـا

عام.
ــهــرجـان يــوم األحـد 13 يــبــدأ بـرنــامج ا
يـــنــايـــر بــعـــرض كالم فى ســرى تـــقــدمه
فـــرقــــة «تـــمــــرد» احلـــائــــز عـــلـى جـــائـــزة
ــــهــــرجـــان أحــــسن عــــرض جــــمـــاعـى بـــا
الــتــجــريـبـى هـذا الــعــام وجــائــزة أحـسن
مـــــخـــــرجـــــة فـى مـــــهـــــرجـــــان اخملـــــرجـــــة

ـــصــريــة تــألــيف عــز درويش وإخــراج ا
ريهـام عبد الـرازق سينوغـرافيا وإعداد
موسيقى محمد الطايع إضاءة إبراهيم
الـفرن تـمثـيل: ريهام عـبد الـرازق رانيا

زكريا وياسم أحمد.
: 14 ينـاير 2008 عرض الـبؤساء. االثن
تـــقـــدمـه فـــرقـــة «االســـتــــديـــو» عن روايـــة
فـــيـــكــــتـــور هـــوجـــو تـــرجــــمـــة د. ســـمـــيـــر
سـرحـان إخـراج إبـراهـيم عـبـد الـسالم
ســـيــنــوغـــرافــيــا أحـــمــد صــبـــرا اخــتــيــار
موسيقى تامـر حسنى تصميم رقصات
أمــجــد أمــيــر. تــمــثــيل: مــحــمــد الــســيـد
مـــحــمـــد شــمس الـــدين ســهـــيل رســمى
هـــانى أنــور دعــاء الــشـــرقــاوى جــيــهــان
خـليـل زاهيـة أحمد الـعنـود داود سهى
عــفــيـــفى عــمـــاد عــبـــد احلــلــيـم مــحــيى

 عرض كالم فى سرى

حسن اجلريتلى

iOÉY ¿ƒæL

¢VôYh IõFÉL

≈a ≈Mô°ùe

ôWÉæ≤dG ÚÑ°T
محمد عطا شحاتة
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اخـتار اخملـرج مـحمـد عـطا شـحـاتة
نــصـاً بـعــنـوان «جـنــون عـادى» فـازت
عــنه كــاتــبـــته مــروة فــاروق بــجــائــزة
ــســرحى بــهـيــئــة قــصـور الــتـألــيف ا
الثـقـافة لـيقـدمه لبـيت ثقـافة شـب

القناطر.
عـطـا شـحاتـة يـشـارك بالـتـمـثيل فى
الــــعـــرض - إلـى جـــانـب إخـــراجه -
مع جــــودة احملـالوى شـــريـن عــــمـــر
مــــنــــصــــور أشــــرف عــــبــــد الــــرازق
شـهــيـرة عـمــر مـنــصـور مـنــال فـايـز

عطية عبد الله الصواف.
..Iƒ«°S ≈dEG É«æŸG øe
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ـــنـــيـــا تـــعـــقـــد «ورشـــة» فن ـــديـــنـــة ا
احلــــــــــــكـى حتــت إشــــــــــــراف اخملـــــــــــرج
ـــســـرحى حـــسن اجلـــريـــتــلـى أواخــر ا

يناير اجلارى.
ــركــز الــورشــة تــعــقــد بــالــتــعــاون مع ا
ـلـتـقى ـســرحى ا الـعـربى لــلـتـدريب ا
الـتـربـوى الـعـربى جـمـعـيـة اجلـيـزويت
ــنــيــا ويــســتــغــرق اجلـزء والــفــريــر بــا
األول من الـورشة سـتـة أيـام مع أقدم
شعـراء الـسيـرة الـهاللـية احلـاج سـيد
الضوى يليها خمسة أيام مع حكائى
واحة سيوة التـلقائي حيث حافظت
الـعزلـة الـنسـبـية لـلـواحة عـلى الـتراث

الشعبى.
يشارك فى الورشة عشرة شباب من
الـــــدول الـــــعـــــربــــيـــــة بـــــاإلضـــــافـــــة إلى
ـغـنى صـلـيب فـوزى وعم الـضـوى وا
عـــمـــران مـــصــــعم وعم طــــاهـــر عـــبـــد

الغنى.

 بهيج  إسماعيل

iôé¨dG ≈a ¢Vô©dGh ¢VQC’G ´Gô°U 
ــنـصـورة من نص الــغـجـرى لــلـكـاتـب بـهـيج إســمـاعـيـل يـشـارك فى مــهـرجـان نــوادى مـسـرح ا
إخراج مـحمد اإلتـربى. يقوم بـدور الغـجرى أحمـد عزت وتقـوم بدو الغـجرية تـغريد مـحمد

أما محاسن سامح فتقوم بدور ضحى ويؤدى هشام محمد دور عزام .
تـدور أحـداث الـعـرض حــول اغـتـصـاب األرض بـاعـتـبـاره اغـتـصـابـاً لـلـعـرض أيـضـا من خالل
ـرأة اجلـمـيــلـة (ضـحى) الـتى تـتــعـلق بـحب آخـر مـنـذ مـحـاوالت الـغـجـرى (فـرح) الصــطـيـاد ا
ـتمـثل فى شخـصيـتى (ضحى الطـفولـة وهو حـبهـا لـ (عزام) ويـتـواصل الصـراع ب اخلـير ا

تمثل فى شخصيتى الغجرية وابنها .. وعزام) والشر ا
≈Øæ^◊G óªëe

ô°UÉ©ŸG ¢übô∏d ¢TQh 8

øjódG OÉªY ƒjOƒà°SÉH 
ينظم استوديو عماد الدين ابتداء من هذا الشهر برنامج القاهرة لورش عمل الرقص
عـاصر ويـستـمر البـرنامـج عاماً كـامالً الخـتيار 15 راقـصاً ومـصمم رقـصات وخالل ا
ي لتدريب العام ستتم دعوة راقص ومصممى رقصات ونقاد ومديرين ثقافي عا
شرف ـشارك وتـبدأ أولى دورات الـبرنامج فى 13 ينـاير اجلارى نـيفـ اإلبيـارى ا ا
الـتـنــفـيـذى لالســتـوديـو ذكـرت أن الــبـرنـامج يــتـكـون من ثــمـان ورش وسـوف يـتـم تـنـظـيم

 نيف اإلبيارىعرض راقص أمام اجلمهور كنتاج نهائى للبرنامج فى ديسمبر 2008.

äÉcôH âØY

التفاصيل والبرنامج الكامل انطالق 

≈°ùfôØdG õcôŸG ¿ÉLô¡Ÿ á°SOÉ°ùdG IQhódG
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

ـسرح لم يـكن سـوى حصـنـاً للـتـسلـيح الثـقـافى الراقى فـى صراع األيـديولـوجـيات وهـنا > إن ا
سـرحى من رضى ذوى السلطـة والنفوذ غاالة: هل مـا حظى به الفن ا يظهـر التساؤل شـديد ا

على جانبى السور لم يكن مرجعه اقتناع حقيقى به بل مجرد استغالل لقيمته الدعائية.

√QGhO hôªY .O 

اذا هوامش العدد من كتاب «
سرح»  حترير: بيتر نحتاج إلى ا
إيدين - مركز اللغات والترجمة -

ية الفنون 1999 م. أكاد

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :

فى أعدادنا القادمة 

الفرقة االستعراضية
د. أحمد نوار
يسرى حسان 

االشتراكات السنويةاالشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دوالراً- الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > قطر 5 رياالت >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 رياالً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300
فلس> البحرين  0.300 دينار 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 مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية صرتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهالهيئة العامة لقصور الثقافةئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

مـــــحــــمـــــد زعــــيـــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

هوامش العدد 

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

اضى. ركز القومى للمسرح باألوبرا األسبوع ا عاملة فى احلفل األخير الذى أقامه ا > عدد كبير من الصحفي اشتكى من سوء ا > د. مصطفى يوسف انتهى من كتابة نص مسرحى جديد بعنوان «زمن سليمان الشبراوى».

عقول والالمعقول فى مسرح صالح عبد الصبور  أرثر ميللر نوازع وجدانية ومسرحية ا
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سرحي جريدة كل ا

14  من  يناير   2008 العدد 27 
> إننى أميل إلى النظر للمـسرح على أنه فسحة من الوقت للراحـة النفسية وإرهاف الشعور
وتغيير الرؤية الداخـلية فى ظل هذا العصر الذى يـجذبنا نحو تغيرات سـياسية واجتماعية

سريعة وغير متوقعة والذى يحبس أنفاسنا ما ب حرب وشقاء وفرص مباغتة.

لوحة الغالف

ـوضـوع سـوداء تــصـنع ثــقًال عـزيــزًا يـتــكئ عـلــيه ا
ــنــطـلـق ووضع الــلــون األحـمــر رقــيــقــًا رشــيــقـًا ا
يــأخــذنــا فى اجتــاه احلــركـــة كل ذلك يــســبح فى

بساط أخضر ملىء باحليوية والنماء.
وعبـقـريـة الفـنـان هـنا تـكـمن فى صـياغـته لـلـوحة
بـإيــقـاعــيــة تـشــكـيــلــيـة فــريـدة فــعـلـى الـرغم من
ـساحـات لـونيـة تـبدو صـياغـته لـعمـله اإلبـداعى 
بسيـطة ليست الـبساطة اجملـانية ويبدو ذلك فى
تـمــكـنه من إحــداث احلـركـة واحلــيـويـة والــطـاقـة
ــســاحـة فـى أى من أجـزاء وذلك من عــدم تـكــرار ا
التكـوين وعدم ثبات محاور ارتـكاز الشكل فالعمل
لل وحتتوى يحدث إيـقاعية تتنافى مع الرتابة وا
الـرغـبـة فى مـتــابـعـة الـعـ لـبـاقى الـعـمل الـفـنى
إضــافــة إلى طالقــة اســـتــخــدام الــلــون ووضــوحه
وقــوته لـيـكــون لـونـًا داًال ومـعــبـرًا عن طـاقـة األمل
نشـود ولكون الفنان يتبع األسلوب التجريدى - ا
وهـــو من رواده فى مـــصـــر - فــقـــد اجته مــبـــاشــرة
وبـتــلــقــائـيــة نــادرة إلى هــذه اجملـمــوعــة الـلــونــيـة
الـصـادقة ووضـعـها بـدفق شـعـورى خاص لـتـحمل
إلـينـا دالالتهـا وقـيمـها فـالتـجـريد الـذى يصل به
الفـنان إلى أصل وجوهـر اللـون والشـكل يسـتطيع
بخبـرة ومهـارة أن يلـخص موضوعـًا كبـيرًا وشامًال

فى جملة مرئية مكثفة ومعبرة ودالة.

ó«°ùdG ≈ëÑ°U

نشود طاقة األمل ا

 مسرحيو قنا
يطالبون 

بورش تدريبية
ودورات تثقيفية

 صـ 7

مسرحنا تتجول ب مسارح اإلمارات
وفلسط والسعودية وتونس صـ 6

سرح مهدد  هل ا
وت? فى عصرنا با

 سؤال يطرحه األردنى 
د. مؤيد حمزة

صـ 22

 الغناء
 حتت
الرصاص
وفن األوبرا

صـ 20

 فوزى فوزى
يطرح أفكاره
وهمومه حول
مسرح األقاليم

صـ 8

بدع طيـلة حياته حلظات نادرة يتحـرى الفنان ا
وخـاطـفـة تـبـزغ بـدايـة فى مـخـيـلـته أو يـثـيـرها
مثيـر ما يجـعل الفنـان يتحـرك ويبحث إلى أن
يرى ويـحس ويلـمس مـوضوعه وتـمتـلئ حواسه
ـا يـفـيض من انـفـعـاالت تـخرج إلى وجـوارحه 
ســطح الـلــوحـة بــأدوات وبـراعـة الــفـنــان وحـسه
وأسـلـوبه الـذى تــراكم مـعه حـامالً لـواء خـبـراته

اإلبداعية.
هـذا هــو الـفــنـان وهــكـذا هى احلــيـاة فــالـفــنـان
تـلك أدوات أكثر حساسية وأدق فهو قادر على
الـتصـور والتـخيل والـتعـبيـر والقـفز فى الـزمان
ــكـان يـسـبح فى خـيـاله بـطـاقـة حـيـويـة نـادرة وا
لـيــصـل إلى صــيـاغــة جــمــالــيــة يــعــبــر بـهــا عن

موضوعه الذى تأجج لديه.
ـصرى (فاروق حـسنى) ولوحـة الغالف لـلفـنان ا
بـدت فـيهـا مـسـاحـة شاسـعـة من األمل الـفـياض
باخلـيـر والـنـماء مـشـفـوعـًا باحلـيـويـة واحلـركة
والـصـالبـة والــوضــوح الـذى يــبــلغ حـد الــنــقـاء
فـالـلـوحـة مـكـونـة من مـجـمـوعـة لـونـيـة مـحددة
تـــنــحـــصـــر فى األخـــضـــر واألبـــيض واألصـــفــر
واألســود واألحـمـر ومـا يـنـشــأ بـيـنـهـا من بـعض
الـتداخل والـشفـافيـة ولكن الفـنان تـعامل مـعها
ـربـع الـشــكل ــهـارة وحــدس قــويــ جــعـلـت ا
األكثـر استقرارًا يسـبح فى فراغ اللوحة وزاد من
حـيــويــة وضـعه احملــورى والـطــاقــة الـدافــعـة له
بـاللـون األصـفر الـقوى حتـيـطه مسـاحـة قاتـمة

عروض مهرجان شبرا اخليمة
تدفعنا إلى احترام مسرح الهواة

صـ 13-12

مسافر زاده الظالم
نص مسرحى

سرحى للشاعر وا
العراقى 
حس رحيم
 صـ18:15

تـأســست الـفــرقـة االســتـعــراضـيــة عـام 1961 فى
سرحية و إسناد مهمة إطار فرق التليفزيون ا
اإلشـراف علـيـهـا للـفـنـان أحـمد شـفـيق أبـو عوف

وع الفنان فؤاد اجلزايرلى مخرجاً لها.
كـان الهـدف من تأسـيس هذه الفـرقة هـو تقد
عــروض كـومـيــديـة مـوســيـقـيــة جتـمع بــ الـغـنـاء
والــــرقص الـــشـــعـــبى واالســــتـــعـــراض والـــتـــمـــثـــيل
وبـــالــتـــالى اخــتـــلف الــهـــدف من تـــأســيــســـهــا عن
سرح الـغنائى (التى الهـدف من تأسيس فـرقة ا
ـسـرح تـأسـست عـام 1959 فى إطـار مـؤسـسـة ا
ــوسـيـقى) والــتى كـانـت تـهـدف إلـى إحـيـاء فن وا

سرحيات الغنائية. األوبريت وتقد ا
تــكـونت الــفـرقـة االســتـعـراضــيـة بـتــعـيـ وإحلـاق
ــطـــربـــات ومــجـــمـــوعــات ـــطـــربـــ وا عـــدد من ا
الــرقص االســتـعــراضى والــكــورال واألوركــســتـرا
وذلـك بــــهـــــدف تــــقـــــد عــــروض الـــــكــــومـــــيــــديــــا
ـوسيـقيـة وهى قالب مسـرحى حديث حـينذاك ا
انــــتـــشـــر فى الـــدول الـــغـــربـــيــــة مع انـــحـــســـار فن
األوبـرا ويـعــتـبـر كـبـديل لــفن األوبـريت الـشـرقى
ـوسـيقـية حـيث تـهتم هـذه الـعروض الـكـوميـدية ا
بـإبـراز الــطـابع االسـتـعـراضـى الـغـنـائى فى إطـار
فـكاهـى ساخـر مع الـتـوظـيف اجلـيد لـلـمـوسـيقى
واألحلـان الشـعبـية ذات اإليقـاعات الـراقصة مع
البس (بجميع العناية واالهتـمام بالديكورات وا

سرحى بصفة عامة). مفردات العرض ا
قــدمت الــفــرقــة أول عــروضــهــا بـعــنــوان «مــوكب
الــــتـــاريخ» وذلك عـــام 1962 عـن فـــكـــرة وإعـــداد
وإخــــراج فــــؤاد اجلـــزايــــرلـى وقـــام بــــالــــتــــلــــحـــ
ـوسيـقى عـبد احلـميـد عبـد الـرحمن وأحـمد وا
شـفـيق أبـو عـوف وبـطـولـة نـعـيـمـة عـاكف وقـدم

الــعــرض عــلى مــســرح «الــبــالـون» الــذى اتــخــذته
الفرقة مقرا لعروضها.

توالت عـروض الفرقـة فقدمت (حمـدان وبهانة
بـدلـة الـتـشـريـفـة بـنت بـحـرى الـلـيـلـة الـعـظـيـمة
الشـاطر حـسن النجـيلـة كورنـيش اإلسكـندرية
وداد الـــغــازيـــة) وذلك عــام 65/ 1966 ولـــيـــصــبح
أوبريت «وداد الغازية» آخر عروض هذه الفرقة
ـســرح الـغـنــائى (الـذى الــتى أدمـجـت مع فـرقــة ا
ــــســـرح ـــؤســــســــة ا تــــأسـس عـــام 1959 تــــابــــعــــاً 
ـــوســيـــقى) لــيـــكـــونــا مـــعــا الـــفــرقـــة الــغـــنــائـــيــة وا
االســتــعـراضــيــة عـام 1967 (إحـدى فــرق قــطـاع

الفنون الشعبية واالستعراضية بوزارة الثقافة).
شارك فى تـقد عروض الـفرقة االستـعراضية
خالل مسـيرتها الـقصيرة نـسبياً (61-67) نخـبة
ـطرب وفـى مقدمتـهم مها مـن كبار الـفنان وا
صـبرى كـنـعـان وصفى سـيـد إسـمـاعيل نـعـيـمة
عاكـف حسن فايق هـدى سلطـان ليلى فارس
نـاهد صـبرى شـفيق جالل صفـاء أبو الـسعود
جنـوى فـؤاد مـحـمـود الـتـونى أنـور مـحـمـد بدر
نــوفل عـدلى كـاسب عــادل أدهم أحـمـد نـبـيل
ثريـا حلـمى صالح نظـمى لطـفى عـبد احلـميد
(فـتـلــة) سـهـيـر زكـى كـامل أنـور مـحــمـد أحـمـد

عة). صرى (أبو  ا
وقــام بــإخــراج هــذه األعــمــال فــؤاد اجلــزايــرلى
وذلك بــاســتــثـــنــاء أوبــريت «وداد الــغــازيــة» الــذى
شـــــارك فـى إخــــراجـه كل مـن: مــــحـــــمــــد ســـــالم
وســـعــد أردش وقــام بــالــتــلــحــ لــهــذه األعــمــال
ـوجى مـحـمود االسـتـعـراضـيـة كل من: مـحـمـد ا
الشـريف حسـ جنيـد محـمد الـشاطـبى عبد
احلمـيد عـبد الـرحمن مـحمـد الكـحالوى فؤاد
حـلـمى أحــمـد شـفـيق أبـو عـوف مـحـمـد فـوزى
محمد غا شارك بـتصميم االستعراضات كل

من: نفيسة الغمراوى شريف عادل.
وبــرصـد األعـمـال الـسـابـقـة يـتـضح مـدى أهـمـيـة
ـســرحـيــات الـغــنـائــيـة هــذه الـفــرقـة فى تــقــد ا
االسـتــعــراضـيــة وقــدرتـهــا عــلى تــقـد نــصـوص
جــديـــدة شــارك فى كـــتــابــتـــهــا نـــخــبــة مـن كــبــار
ـؤلـف مـن بيـنـهم عـبـد الـعـزيـز سالم (حـمدان ا
وبـــهـــانـــة الـــبـــخـــيـــلـــة) جـــلـــيـل الـــبـــنـــدارى (بـــدلــة

التشريفة وداد الغازية).
وبــــرغم الــــنـــجــــاح اجلــــمـــاهــــيــــرى واألدبى الـــذى
حققته هذه الـعروض بصفة عامة إال أن عرض
«وداد الـغـازية» والـذى تـألـقت فيـه هدى سـلـطان
تمثيالً وغناء واسـتعراضاً مع ثريا حلمى وعادل
أدهم يعتبر درة هـذه األعمال مع عرض «الليلة
الـعـظـيـمـة» الـذى قـام بـإعـداده وإخـراجه الـفـنـان
فـــؤاد اجلـــزايـــرلـى وتـــنـــاول خالله قـــصـــة كـــفـــاح
ـصـرى منـذ عـصـر محـمـد عـلى وحتى الـشـعب ا
ـه لــعــدة مــواسم ثـورة 1952 وقــد أعـــيــد تــقــد

.(1967-65)

 حمدان وبهانة 

فرقة جتمع 
ب العروض
الكوميدية
وسيقية  وا

والرقص الشعبى

 محمد صبحى
وإمكاناته فى
التعبير اجلسدى
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مجرد بروفة

 يسرى حسان
أو احلــرق أو حـــتى الــشـــنق.. عــاقـــبــنى..

عاقب!!
زيـد من اإلثارة الـغريب أن «عـبقـرينـو» - 
والتأثير - أعلن أن النجار الذى سيصمم
ديكورات مسـرحيته سيرد بـهذا التصميم
على «السفهاء» الـذين اتهموه بأنه مجرد
جنــــار.. وقـــد اعــــتـــبـــرت نــــفـــسـى ضـــمن
الـسفـهاء.. مش مـشكـلة.. وانـتظرت رغم
أن «سفـاهتى بتـوجعنى» مـا ستسـفر عنه
شواكـيش الـنـجـارين ومسـامـيـرهم لـكنى
حــتى اآلن لـم أســمع ســوى تـــصــريــحــات
و«تهويش» وأعترف أن هدومى غرقت فى
الـعــرق خـوفــاً ورعـبــاً وهــلـعــاً من أن يـفى
«عـبـقــريـنـو» أفـنـدى بـوعـده ووعـيـده ويـرد
عــلـيــنـا هــو وجنــاره ويـقــدمـا لــنـا حتــفـة
ــــواسم الــــســــابــــقــــة ــــوسم احلــــالـى وا ا
والالحقة.. لكن شـيئاً لم يحدث ومازلت

غارقاً فى عرقى حتى اآلن.
وأنت إذا رجعت بذاكرتك قليالً إلى الوراء
فـسـوف تـتـذكـر «عـبـقـريـنـو» عـنـدمـا أقـدم
ـــســـرحـــيـــات وظل عـــلـى إخـــراج إحــدى ا

جـمـيـعـاً نـدرك أن صـاحـبـنـا مـخرج عـلى
ـــا لــهـــذا الـــســـبب حــاول بـــاب الـــله ور
االحـتمـاء فى هـذه الـتـصريـحـات الـنـارية
ـارس فــعالً مـســرحـيــاً مـســبـقـاً ــا  وكـأ
لــلـتـأثـيــر عـلى أولـئك الــذين ال يـعـرفـون

حجمه احلقيقى.
األسـتاذ «عـبـقـريـنـو» والـذى يبـدو أنه فى
كل مـرة يـصـرح فـيهـا كـان يـتـعـاطى شـيـئاً
لزوم التسخـ واإلحماء أعلن بجرأة لم
ـرحـوم «هـتـلـر» ذات نـفـسه أن ـتـلـكـهـا ا
مــســرحــيــتـه إذا فــشـلـت فــســوف يــعــتـزل
اإلخــراج.. وكــأن الــرجل أخــرج لـنــا روائع
مـسـرحـيـة مـن قـبل وبـالـتــالى عـلـيـنـا أن
نراهن عليه ونصدقه ونحصل على تفرغ
ـساحة من إدارة التـفرغ الـتى فى ميدان ا
بـالـدقـى وال نـفـعـل شـيـئــاً سـوى انــتـظـار
قنبـلته واضع (إيـدنا على قلـبنا) خوفاً
من أن تـطـلع فـشـنك فـيـعـاقـبـنـا ويـعـاقب

نفسه باالعتزال..
أنــا عن نـفــسى أتـمــنى أن يـعــاقـبـنى - إذا
اعتبرنا اعـتزاله عقاباً - ومسـتعد للجلد

ysry_hassan@yahoo.com  وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة

العدد 27  
لــو كــان هـــنــاك فى الـــقــانــون مـــحــضــر
إلزعـاج الــقـراء لـوجب حتــريـره فـوراً ضـد
هــــــذا اخملــــــرج الــــــذى صــــــدع رءوســــــنــــــا
بـتـصـريـحــاته الـتى مـا أنـزل الـله بـهـا من
سـلطـان - ليـس «سلـطان» الـذى فى بالك
طـبـعـاً - حـول مـسـرحـيتـه اجلـديدة الـتى
ــسـرحــيــ وكل من تُــسـول له ســتُــدخل ا
ـسـرح إلى اجلـحـور نـفـسه احلـديث عن ا
ـاذا? ألن هذه أو الـكـهـوف أو الـظـلـمـات.. 
ـسـرحـيـة الـتى جتـرى بـروفـاتـهـا حـالـيـاً ا
كـمـا قـال األسـتـاذ «عـبــقـريـنـو» سـتـحـدث
صرى سرح ا انقالباً ليس على مـستوى ا
ـا - ويـالــلـهـول - أو الــعـربى فـحــسب وإ
ى.. استر يارب! سرح العا على مستوى ا
ـا كـنـا نقـبل هـذا الـكالم مـن مخـرج له ر
تــــاريخ مــــشـــرف وكـــبــــيـــر مــــثل ســــمـــيـــر
الـعصـفـورى أو سـعـد أردش أو أحـمـد عـبد
احللـيم أو جالل الشـرقاوى أو سواهم من
أساط اإلخراج فى بالدنـا وننتظر على
أحـرّ من جـمـر - بالش سيـرة اجلـمـر - ما
ســوف يــتــمــخـض عــنه أحــدهـم لــكــنــنــا

 اإليقاع اللونى  فى لوحات فاروق حسنى

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

«يبـعبع» بتصـريحات من نفس الـعينة ثم
ـاذا تـوقف.. تـوقـف كل شىء.. وأقـول لك 
األمـر بـبـسـاطــة أنه لم يـسـتـطع أن «يـلم»
ــســرحـيــته رأســا من نــفــسه ولم يــعــرف 

قدم فانصرف إلى حال سبيله.
نـفس األمر سـيـتكـرر مع مسـرحيـته التى
يــــعـــــمـل عــــلـــــيـــــهــــا اآلن ولـن «تــــنـــــفع»
تــصـــريـــحـــاته ولن «تـــشـــفع» فى ظـــهــور
ـســرحـيـة إلى الـنــور وإن كـنت أتـمـنى أن ا
تظهر لـسبب األول أن هنـاك مجموعة
ـمـثـلـ الــشـبـان تـعـمل مـعه رائــعـة من ا
كــــنت أتــــمــــنـى أن أشـــاهــــدهـم فى عــــمل
مسرحى. والثانى حتى أعرف كيف سيرد
هــو والــنــجــار تــبــعه عــلى الــســفـهــاء من
ـــؤشـــرات تـــؤكـــد أن أمـــثــــالى.. لـــكن كل ا
الــرجـل فى «الــطــراوة» وأنه يــكــتــفى من
ـــســـرح بــالـــتـــصــريـــحـــات ومن احلـــيــاة ا

بالغيبوبة!!

د. هانى أبو احلسن

محضر   إزعاج القراء !
«جلنة» نور الشريف
 مازالت قائمة

لة 
ينا
ف

اللوحة للفنان : فاروق حسنى
فاروق حسنى فى مرسمه

«روميو وجولييت» توقفت
 بعد  سنة بروفات

 محمد منير 
واحلجار ..
مشروع مسرحى جديد

سرح يعرضون قضايا الوطن شباب معهد ا
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 عملية
التلقى ال
ترحل أبداً
خالية
الوفاض

يـشكل اإليقاع عنـصر القبـول أو الرفض عند الذوق
ــتـــلـــقى لــفـــكــرة مـن األفــكـــار أو صــورة من الـــصــور ا
مـتـوافـقــاً مع إيـقـاع األسـلـوب أو الـشـكل الـفـنى الـذى
يـكـون بدوره نـظامـاً زمنـيـاً متـدفقـاً وفق خـطة بـنائـية
جـمـالـية مـحـكـمـة فى الزمـان ( فـنـون الـسمع) أو فى
ـكـان (فـنـون الـرؤيـة والتـشـكـيـل) أو فـيهـمـا مـعـاً فى ا
حـالـة من احلـضـور إرسـاالً واسـتـقـباالً فـى آن وزمان
ـسـرح) . وهـذا ال يـعـنى أن االرجتـال خال من (فن ا
اإليــقـــاع عــلى أســاس أنه يـــعــنى حــريــة الـــتــنــقل وفق
خـــيــال الــفـــنــان وثــقـــافــته الـــعــريــضـــة بــحــيـث يــغــطى
موضوعاً أو موقفاً بشكل ما يكون مالئماًَ ومقبوالً 
ولــكن دون الـتــزام خـطـة بــنـائـيــة أو إيـقــاعـيـة ســابـقـة
عــلى األداء . ويـــتم خالل حـــريـــة الــتـــنــقـل الــلـــحــظى
لـلفنـان مصـوراً كان أم مؤديـاً عبر اإليـقاعـات والقيم

البنائية اجلمالية .
واإليــقـاع تــقــسـيم لــلــفـراغ اجلــمــالى فى الــزمن وهـو
سافة تقـسيم الفضاء اجلـمالى فى الكتلة (تـقسيم ا
ـكـانـيـة لـكـتـلـة أو حـركـة أو أكـثـر) وهـذا كـله مـتـمـثل ا

فى لوحات فاروق حسنى التشكيلية .
فــالــبـنــيــة اإليـقــاعــيـة مــاثــلـة فــيــمـا بــ عــزف ألـوانه
ـــتـــأمــــلـــيـــهـــا وعــــزوفـــهـــا  وبــــ احـــتـــفـــاء األلــــوان 
تأمل بها ; يتشكل وعاء التلقى ويتفاعل واالحتفاء ا
محتواه التشكيلى تفاعالً جدلياً  ب ثنائيات اللون
وثنـائيات التكوين  بـ ثنائيات اجلمـالية والتشويه
ثـــنــائــيـــات الــتـــمــاثل والـــتــقــابـل  وثــنــائـــيــات الــتـــبــاين
والتـظـلـيل  الـتـفـعـيل الـلونـى والتـذيـيل  بـ الـتـنـافر
واالنسجام والتمايز والتباعد  فتتكشف خصوصية
الصياغة اللونيـة  ويتمايز التوليف اللونى  ويتوالد
الـتـنــوع عـبـر مــسـتـويــات الـتـكــرار  وتـتـوازى تــقـنـيـات
القطع والـوصل التلـوينى فى حوار الثـقافات الـلونية
ما بـ تداخل وتـخلص لـونى  ال يرقى إلى مـستوى
صـراع الثـنـائيـات  عـلى حيـازة أحـد طرفى الـتـكوين
ـتـجـاور  فـيـما الـلـونى عـلى حـيـازة الـتكـوين الـلـونى ا
يـــقــتــرب مـن حــدود الـــصــراع الــدرامـى الــقـــائم عــلى
مقاومة هـوية لونيـة لهوية لونـية مقابـلة لها  وبذلك
تتحقق سلطة اإليقاع التشكيلى على اللوحة دون أن
يــســقط قــنـاع الــفــنــان  فـيــنــكــشف دوره فى تــخــلـيق
ــكّـن احلــاسـة ــا  احلــدث الــتــشــكــيــلى الــدرامى ; 
ــتــلــقى لــلــعــمل اإلبــداعى - من اجلــمــالــيــة - عــنـد ا
عرفية اإلمساك باللحظة الشعورية عبر اإلحاالت ا

ـتـعـارضـة إلى ذاكرته الـتى تـردّهـا وحـدة الثـنـائـيات ا
الـبصريـة  على جنـاح اإلمتاع أو الـلذة  فيـحتضـنها
لء ذراعى التأمل  محـلالً للعالقات اللونية وعيه 
ولـلـتـكـويـنـات اإليـقـاعـيـة  ولـطـبـيعـة قـبـول طـرفى كل
ثنائية من الثنـائيات التى سكنت فى فضاء اللوحة 
بــوصـفــهـا جــزءاً من مــكـونــاتـهــا الـتـى ال تـنــفـصل عن
ذلك الفضـاء  أو مكونـاً خارجياً مـكّن لنفـسه موقعاً
جـمـالـيـاً عــلى سـطح ذلك الـفـضــاء ; فـبـذلك الـتـأمل
ـؤول وحده تُمـكّن اللوحـة قارءها فـسّر أو ا احمللل ا

عرفة. من نفسها فيتمكن من إنتاج ا
دون فـهم السمـات الدرامـية لـثنائـيات فـاروق حسنى
الـلـونيـة والتـكـوينـية واإليـقـاعيـة  لن تـمكّن لـوحة من
لــوحــات مـعــرضه اجلـديــد - بــدأ عـشــيـة رحــيل عـام
  2007 – قارءها من نفسها  ومن ثم يكتفى منها

بـالـلـذة الـبـصـريـة واقـفـاً عـنـد تـأمل ثـنـائـيـة اسـتـجـابة
فرشاته أللـوانه واستـجابة ألـوانه لفرشـاته  أو عند
تأمل طبيعـة استجابة ألوانه وفرشاته إلرادة اإلبداع
عـــنــده خـــيـــاالً وتـــخـــيــيـالً . فــأيـــهـــمـــا خـــضع لـــآلخــر
الــفــرشــاة لأللــوان أم األلـــوان لــلــفــرشــاة أم كالهــمــا

خضع إلبداعه .
على أن عـملـية الـتلـقى فى احلالـت ال تـرحل خالـية
الـوفـاض سـواء تـوقفت عـنـد االسـتـمتـاع بـإرادة هـوية
الـلـون  وقــدرتـهـا عـلى فــرض سـلـطـانــهـا عـلى سـطح
ت الـلــوحـة أو تـخـلــقت من بـ أحـشــاء فـضـائه  و
فى حضنه أو فى كنفه  فتجاوزت حدود االستمتاع
بـإرادة الـلـون وجمـالـيـاته وإيـقـاعه  إلى إدراك إيـقاع
ـسار احلـوارية الـفكـر التـلويـنى عـبر الـوقع الـصوتى 
الـلــونـيـة بــأطـيـافــهـا  عـلـى طـريق الـبــنـيـة الــتـكـويــنـيـة

لأللــــوان  وصـــــوالً إلى دالالت الــــنـص الــــبــــصــــرى .
واضـعـاً نصب عـيـنيه جـدلـية الـفعـل التـشكـيـلى وفعل
الـتلقى الـتشكـيلى مـتسائالً  عـلى النحـو الذى يروق
ـندهـشـة أمـام لـوحة لصـيـاغـة فـنـان كبـيـر ومـكـانـته ا
لــفــنـان فـى حـجم فــاروق حــسـنى ومــكــانـتـه فى عـالم

التشكيل . 
تــلك الــدهــشـة الــتـى تـدعــو ذلـك الـنــاقــد الــفــنى إلى
التساؤل : هل اإلبصار فعل واللون فاعل عند قراءة
عـمل فـنى من أعـمـال الـفـنـان فـاروق حسـنى ? أم أن
اللون هو الفعل والتـكوين هو الفاعل أما التلقى فهو

فعول به ? ا

 محمد صبحى ..
مثل صاحب ا
هارات الفائقة ا

22 عرضاً مسرحياً
تشهدها دمياط

 فى مهرجان النوادى
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