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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

عادل صالح:  أتمنى  أن أموت فى كابينة اإلضاءة!!
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

شغل عيال!

العدد 60-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

ـتـدربـ فى ورشـة "مـسـرحـنـا" عـلى الـكـتـابة قـلـنـا جنـرب ا
ــســارح يـشــاهـدون الــعـروض الــنــقـديــة.. أطـلــقـنــاهم فى ا

ويكتبون عنها.
قـاالت تلـقيـناها احلـصيـلة جـاءت مبـشرة جـدًا.. عشـرات ا
عن "رومـيــو وجـولــيـيت" و "اإلســكـافى مــلـكًــا" وغـيــرهـمـا..
سـننشرها تـباعًا تمـنينا أن يـشاهدوا "زى الفل" لكن اإلدارة
أبت واسـتكـبرت.. حـظـها حـلو اإلدارة.. األوالد لـديهم حس
نـقدى عال.. كـانت ستصـبح مجزرة.. أنـقذت اإلدارة نفـسها
ـشــاهـدة الـعـرض.. مع أن صـفًـا ولم تـسـمح لـلــمـتـدربـ 
ـكن يـسـتـوعـبـهم.. شـكـرًا واحـدًا فى مـسـرح الـبـالـون كـان 
ألشـــرف زكى الـــذى يـــلـــبى الـــنـــداء دائـــمًــا ويـــتـــعـــامل مع

"مسرحنا" كما لو كانت ابنته الثالثة.. 
شـباب صغـير السن كـتبوا واللـه كالمًا طيـبًا عن العروض..
لـيس عبقـريًا وال منـضبطًـا تمامًـا فى لغـته وحتليـله لكنه
ــكن بـــشىء من اخلـــبــرة يــشـــيــر إلـى إمــكـــانــات طـــيــبـــة 
ـسرحـى مجـمـوعة من والـتـدريب.. أن يضـيف إلى الـواقع ا
الــنــقـاد اجلــدد.. نـكــسب نـقــادًا جـددًا.. نــتــيح لـهم فــرصـة
الـكتـابة.. تـنتـقل الورشـة من قاعـات اجلريدة إلـى اجلريدة

نفسها.
مـــبـــدأنـــا: دع ألـف زهـــرة تـــتـــفــــتح.. األســـهـل أن نـــكـــتـــفى
.. لكنها بـاجلاهزين.. تقول ما ذنب القار يقرأ لـلمبتدئ
سـكة ال تـؤدى سـوى للـتكـلس والـتكـرار.. ال يـوجد "بـاترون"
لـلنقد.. كل ناقد من حقه أن يـأتى العرض من السكة التى
هم أن يقول لـنا جملـة مفيـدة.. وعلينـا أن نصبر تـروقه.. ا
عــلى الــشــبــاب.. لم يــولــد نــاقــد من بــطن أمه عــبــقــريًـا..
ـوهـوبــون بـحق يـنـظـرون إلى والـصـادقـون مع أنــفـسـهم وا
كـتـابـاتـهم الــسـابـقـة دائـمًـا بــشىء من اخلـجل.. هـذا دلـيل
سـتوى والـشعـور باالكـتمـال بداية تـطور ونـضج.. الرضا بـا

طريق النهاية.
«مـسرحنا» الـتى كل عدد منـها "مجـرد بروفة" سـتظل هكذا
ــواهب ــغـــامـــرة واحــتـــضــان كـل ا جــريـــدة لـــلــتـــجـــريب وا
اجلـديدة.. نضعهـا على بداية الـطريق ونوجهـها ونرعاها..
ثم نــتــركـهــا تــشق طـريــقــهـا بــنــفـســهـا وكـل واحـد يــعـرف

مصلحته.
ــا غــضــبــوا وقــالـوا: الــذين كــانــوا فـى ورشــة الـتــمــثــيـل ر
اشـمـعــنى ورشـة "الــدرامـا والـنــقـد" أين فــرصـتــنـا نـحن..?
مـوجودة.. وهناك مـشروعات فى طور اإلعـداد لنادى مسرح
ـشارك ـتمـيزيـن من الشـباب ا ـوهـوب وا دائم نـضم إليه ا
فى الـورشة سواء فى التمثـيل واإلخراج أو الدراما والنقد
ـسرح فى إنـتاج بـعض العروض أو الـديكـور.. نسـتغل إدارة ا
الـتى تكون كل عناصرها من هؤالء الشـباب تأليفًا وتمثيالً
ـسرح اآلن تـتـعـاون مـعـنـا عـلى أحـسن ما وإخـراجًـا.. إدارة ا
يـكــون.. اإلدارة واجلــريــدة كـيــان واحــد وهــمـهــمــا واحـد..
طـبّـعنـا الـعالقـات بـعـد قـطـيـعـة لم تـكن من جـانـبـنـا أبدًا..
ن أحـل الـسـالم بـيــنــنــا وبــ اإلدارة! وحـتى اإلدارة شــكـرًا 
ـتـنـون لـهـا.. ال نـنـسى أنـهـا سـاهـمت فى الـسـابـقـة نـحن 
وضع الـلـبـنـة األولى لـ "مـسـرحـنـا" لـكن أوالد احلالل بـعـد

ذلك وضعوا بذور الفتنة بيننا وبينها. 
نــاقــد مـتــحــذلق قـال ذات مــرة عــنـدمــا قـرأ جملــمــوعـة من
الـشـبـاب نـشـرت لـهم "مـسـرحـنـا": احلـكـايـة عـيّـلت".. أكـيـد
سـيردد نفس العبارة اآلن.. وأقول له إذا كان ما نفعله - فى
نــظــر سـعــادتك - شــغل عـيــال.. فــسـوف نــسـتــمــر فى هـذه
عيلة" إذا كانت بهذا الشكل.. وإمعانًا عيلة".. ما أحلى "ا "ا
ـعيـلة فـسيـصيـر اسم الـسيـد مسـعود شـومان من اآلن فى ا
والحـقًا: هيثم شومـان.. ومحمد زعـيمه: وائل حسنى.. أما
عـادل حسـان وهشـام عبـد العـزيـز وعمـرو عبـد الهـادى فهى
وضة أصالً وليست فى حاجة إلى تغيير.. ثم أسـماء على ا

إنهم كذلك بالفعل وأنا معهم!
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كازانوفا يعود للظهور
 فى بوهيميا
اء  ويختفى بحصانه حتت ا

«ما أجلمنا»
 ضوء يكشف 
مدى قبحنا

شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!
سـرحـية تـلـعب اإلضاءة دورًا "فى األعـمـال ا
مـهمًا فى الـفعل الدرامى.. ولـكل لون إضاءة
قصة يحكيـها".. بحب شديد يتحدث "عادل
صالح يـوسف" عن مهـنته كـمنـفذ إضاءة فى

مسرح السالم.
ال يـعـتبـر عـادل نـفـسه عـامالً وال يـتعـامل مع
مـهـنـته كـمـوظف فـهـو فـنـان وعـمـله جـزء من
صــنــاعــة الــعــمل الــفــنى رغم اعــتــرافه بــأنه
عادة ما يكون اجلندى اجملهول القابع دومًا
مثلون فى الكواليس فيما يحصد النجوم وا
حـتـى لـو كــانـوا ثــانـويــ  تــصـفــيق اجلـمــهـور

وإعجابهم.
خــــطـــــا عــــادل خــــطــــوته األولـى إلى مــــســــرح
الـسالم عام  1977وأصـبح عضـوًا به رسمـيًا
عـام  1980 وهـو الــيــوم الــذى يـعــتــبــره عـادل
يـــوم مــــيالده احلـــقــــيـــقـى وبـــدايـــة ارتــــبـــاطه
ــــســــرح ــــســـــرح وبــــفــــرقـــــة ا األبــــدى بـــــفن ا

احلديث بالتحديد!
مـع كل عــمل جـــديــد كــان عــادل يـــتــعــامل مع
مـخــرج جــديــد ويـخــزن فى ذاكــرته خــبـرات
ـيـة جـديـدة وهـو يـعــتـبـر نـفـسـه خـريج أكـاد
ضخـمة أساتـذتهـا كل اخملرجـ الذين عمل
ــودة جــيل الـعــمـالــقـة مـعــهم ويــتـذكــر بـكل ا
عـــبــــد الـــرحـــيـم الـــزرقـــانـى ونـــبـــيـل األلـــفى
وفـــهـــمى اخلـــولـى الـــذى يـــصـــفه عـــادل بـــأنه
"جواهرجى إضاءة" ويـبدى إعجابه الشديد
بـقدرتـه على تـوظـيف اإلضاءة ويـصـفه بأنه

أكثر اخملرج تغييرًا فى اإلضاءة.
بــيــنــمــا يـــصف اخملــرج حــســ جـــمــعــة بــأنه
"مــوســوعـــة مــســرحــيـــة" مــتــنــقـــلــة وكــنــز من

اخلبرات والتجارب.

أمــا احلـــكــايـــات فال حـــصـــر لــهـــا فـــكل يــوم
عرض هـو اخـتبـار جـديد وحـكـايات جـديدة

منقوشة فى الذاكرة
يـبــتــسم عــادل وهـو يــتــذكـر مــوقــفًـا مــحــرجًـا
ــبــدع ســعــد أردش الـذى جــمــعه بــالــراحل ا
كـــان يــخـــرج عــرضًـــا بــعـــنــوان "احلـــلم يــدخل
الــــقــــريــــة" وقــــتــــهــــا قــــال له عــــادل إن أحــــد
"بـروجـيـكــتـورات" اإلضـاءة فى مـوقع خـاطئ
فثار أردش وطلب منه أال يتكلم وقتها ابتلع
عـادل شـعـوره بـاإلخـراج فـمن يـكـون هـو أمام
ـــفــاجــأة مـــخــرج بــهـــذه الــقــيـــمــة والـــقــامــة ا
الـسعيدة كـانت فى اليوم التـالى عندما وجد
سعـد أردش يـستـدعيـه ويكـلمـه بهـدوء أبوى
وقع اخلاطئ وسأله عن البروجيكتور ذى ا
وقــتـهــا اكــتـشـف عـادل ســر أســتـاذيــة وتــفـرد

هذا الرجل!
وتـتـغيـر مالمح عـادل الذى جتـاوز عـمره فى
ـهنـة ثالثـ عامًـا إلى األسى وهـو يتـحدث ا
عـن اجلـــيل اجلـــديـــد من اخملـــرجـــ هـــو ال
يتهـمهم لكـنه يسجل حتـفظه على اهـتمامهم
بــــاإلضــــاءة ويــــراه غـــيــــر كــــاف.. أمـــا اجلــــيل
اجلـــديـــد من مـــصــمـــمى ومـــنـــفـــذى اإلضــاءة
ـادة فـحــالـهم كـ "حـال شــبـاب الـبــلـد" حتـتل ا
ــــهــــنـــة قــــمــــة أولــــويــــاتــــهم عــــلـى حــــســــاب ا

واإلخالص لها.
عاش.. لن أعمل فى "شهور بقيت لى على ا
مــجـــال اإلضــاءة خـــارج مــســـرح الــسالم من
أجـله تـركت عــمـلى اخلـاص وعـلى ذكـريـاتى

فيه سأعيش األيام الباقية".

هبة بركات

 عادل صالح

فهمى اخلولى.. جواهرجى
إضاءة.. وحس جمعة.. موسوعة

مسرح ماشيه على رجل

"مقلوب الهرم".. األفضل فى مهرجان النوادى باألسكندرية
اللجنة الشعبية أعلنت جوائزها

الثانية حملمد عبد الصبور عن مقلوب الهرم.
جلـنــة الـتــحـكـيـم الـشــعـبـيــة مـنــحت جـائــزة أفـضل
عمل جـمـاعى لـعـرض "كش مـلك" من إنـتـاج نادى
ثـقـافـة بــرج الـعـرب وجـائـزة الـتـمـيـز فى اإلضـاءة
إلبــــراهــــيم الــــفــــرن عن عــــرض مــــقــــلــــوب الــــهـــرم
واجلـرنـيـكـا والـتـمـيـز فى الـتـمـثـيل حملـمـد الـسـيـد

عن قصة حديقة احليوان.
ومنـحت اللـجنـة ألول مرة شـهادات تـقديـر للـنقاد
الـذين شاركـوا فى جلنـة النـدوات والتى وصـفتـها
بـأنهـا "جلـنة مـحـترفـة" والـتى تكـونت من د. سـيد
. خطاب د. حسام عطا اخملرج حمدى حس

والثالثة هبة صادق ونورهان محمد.
مـحــمــد حـســنى حــصل عــلى اجلـائــزة األولى فى
ـوسـيـقى عن عـرض اجلرنـيـكـا وذهبت الـتـأليف ا
اجلــائـزة الــثـانـيــة لـكـر عــبـد الـعــزيـز عن عـرض

صور متحركة.
ومنحت اللجنـة اجلائزة األولى فى السينوغرافيا
لــشـريف عــبـاس عـن عـرض اجلـرنــيـكــا والـثــانـيـة
لـولـيد الـسـباعـى عن مسـافـر ليل والـثـالثـة حملـمد

السيد عن قصة حديقة احليوان.
شـريف عـباس حـصل أيـضًا عـلى اجلـائزة األولى
فى الـــدرامـــا احلـــركـــيـــة فـــيـــمـــا ذهـــبـت اجلـــائــزة

ــهـرجــان اإلقــلــيــمى لــنـوادى عــلى هــامش خــتــام ا
سـرح باألسـكنـدرية أعـلنت جـماعـة "مسـرحيون ا
سـكــنـدريــون" جـوائــز الــلـجــنـة الــشــعـبــيـة لــعـروض

هرجان. ا
وفى حــ تــكـونت الــلـجــنـة الــرســمـيــة من الـنــاقـد
عــبــد الــرازق حـســ ومــحـمــود حــامــد وشـاذلى
ـــؤلف فـــرح تــكـــونت الـــلـــجـــنــة "الـــشـــعـــبــيـــة" من ا
ـوســيــقى مــحـمــد شــحـاتــة واخملــرجـ مــحــمـد ا
الطايع وسامح احلضـرى والكريوجراف محمد
ــمــثل ــلــحن مــحــمــد شــمس وشــارك ا مــيــزو وا
واخملرج أحمد راسم فى تقييم بعض العروض.
مـنــحـت الـلــجــنــة عــرض "مــقــلــوب الــهــرم" جــائـزة
ــركـــز الــثـــانى عــرض أفــضـل عــرض وجـــاء فى ا
ركز الثالث. "لوزة ميرفت" و"مسافر ليل" فى ا
حصل على جائزة اإلخراج األولى إسالم مخيمر
ــركــز الــثـانى عن مــســافـر لــيل وذهــبت جــائــزة ا
لــرفــعت عــبــد الـعــلــيم عـن مـقــلــوب الــهــرم فــيــمـا
ركز الثالث عن كش حصل محمد خميس على ا

ملك.
عــصــام أبــو ســيف مــؤلـف عــرض مــقــلــوب الــهـرم
حصل على جائزة التأليف األولى وذهبت الثانية
لـصـالح الـسـايح عن "عــفـوًا لـقـد نــفـذ رصـيـدكم"

والثالثة لعلى عثمان عن "البلياتشو".
جائزة التمثـيل األولى رجال تقاسمها بطال "لوزة
مــيـــرفـت" مــصـــطـــفى أبـــو ســـريع ومـــحـــمـــد عـــبــد
الـهـادى وتـقـاسم مـحـمد عـامـر وأحـمـد إبـراهيم
اجلــائــزة الــثــانــيــة فـيــمــا تــقــاسم مــحــمــد الـعــربى

ومحمد خميس اجلائزة الثالثة.
جوائز التمثيل "نـساء" كلها منحت مناصفة حيث
ذهبت األولى لـروزا السـعيـد وزينب عـبد الرازق
وتـقـاســمت الـثـانــيـة سـلـوى أحـمــد وأمـيـرة يـوسف

 مشهد من مسرحية  «وداعا هاملت»

 فاروق حسنى :
أسعى لتحويل اليونيسكو 
إلى منظمة شعبية

 فاروق حسنى :
أسعى لتحويل اليونيسكو 
إلى منظمة شعبية

 فاروق حسنى :
أسعى لتحويل اليونيسكو 
إلى منظمة شعبية

 فاروق حسنى :
أسعى لتحويل اليونيسكو 
إلى منظمة شعبية

 فاروق حسنى :
أسعى لتحويل اليونيسكو 
إلى منظمة شعبية

 فاروق حسنى :
أسعى لتحويل اليونيسكو 
إلى منظمة شعبية
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كازانوفا يعود للظهور
 فى بوهيميا
اء  ويختفى بحصانه حتت ا
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اء  ويختفى بحصانه حتت ا
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كازانوفا يعود للظهور
 فى بوهيميا
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كازانوفا يعود للظهور
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فيد أن مـثل من أجل اجلمهور فقط ومن غـير ا ؤلف فـترة الصمت ويعـيدها ا > يخطط ا
نفكر فيها بصفتـها تقليدًا لرد الفعل الفـعلى كما فى احلياة على الرغم من أنه صحيح أن
مثل فـى الدراما الواقـعية سـيجد عـذراً واقعياً لـها. إن الصـمت الدرامى فى جوهـره وسيلة ا

ؤلف. لترسيخ انطباع درامى وتدريب اجلمهور على أن يسمع ويرى ما يريده ا

>  إن تـنغـيم الـصوت آلـة رهـيفـة رهـافة الـصـوت اإلنسـانى ذاته وأنه طـريقـة نـفسـية
كنه للغاية لـتأكيد أى تلـميح مستتـر للمعنى فإن الـصمت توقف األغنيـة مؤقتاً 

ميزة. أن يساعد بطريقته ا

سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

1  من سبتمبر 2008  العدد 160  من سبتمبر 2008  العدد 60

نقابة
الصحفي

تُطلق أول فرقة
مسرحية وتعد
جملموعة من
الفعاليات
والورش

سرحية صـ 6 ا

ملك وال كتابة.. 
حينما تكون الشحنات الدرامية
مزدحمة باأليديولوجيا صـ 10

فى أعدادنا القادمة 

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 > 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 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

ستقبل" ضمن سلسلة نصوص مسرحية التى تصدر عن هيئة قصور الثقافة. > الكاتب بهيج إسماعيل فى انتظار صدور مسرحيته "رجل ا

سرحية   إعالن موت الشخصية ا

ما أجملنا.. 
ضوء يكشف قبحنا صـ 12

روميو وجولييت - أجواء احتفالية
محتشدة بالرقص والغناء صـ 14

مسرحنا تتجول
فى مسارح الوطن
العربى وتقف
عند أحدث ما
تقدمه مسارح
دبى- الكويت -
السعودية- العراق
غرب - لبنان -ا

..صـ 4

يقـدم  مـسرح الـفـانوس الـسـحرى
هــــــذه األيــــــام واحـــــدا مـن أقـــــوى
الـعـروض فى أوروبـا لـعام  2008..
وهـو عـرض " كـازانـوفـا " .. والـذى
يــتـنــاول بـعض أهـم فـتــرات حـيـاة
هــذا األســطــورة .. طــبــقــا لــفــكــر
مــخــتـلـف  لم يــكن الــغـرض مــنه
كــمـــا يـــتــضـح من الـــعــرض إلـــقــاء
الضوء على شخصيته .. بقدر ما
كـانت هــنـاك أهـداف أخــرى أكـثـر
ــسـرح ولـدى قـائـد أهـمـيـة لـدى ا
كن العمل وأهمها إبراز أن الع 
ظهر  بيـنما العقل أن يخدعهـا ا
ـــكــنـــهـــمـــا مـــعــا إدراك والـــقــلـب 
مــكــنــون األشــيــاء واألشــخـاص ..
ولـــــنـــــقـــــتـــــرب قـــــلـــــيـال من هـــــذه
األســــطـــورة لـــنـــدرك شــــيـــئـــا من
مــكـــمــنــهـــا ومــفـــاتــيــحـــهــا .. فــهى
جلـاكـومـو كـازانـوفـا - 1725       
1798ابن مــديـنــة الــبــنــدقــيـة ..
وهــو الـــكــاتب الـــروائى والـــشــاعــر
ـسـرحى أيـضـا .. وأحد والـكـاتب ا
أشــــهـــر الـــعــــشـــاق فى الــــتـــاريخ ..
ومـعـشـوق النـسـاء الـعظـيم الـشأن

فى ذلك ..

قربان مؤاب..
عرض مسرحى
يعتمد

 جماليات الصورة
ويواصل هدم
الثوابت صـ 9

مختارات العدد 
 من كتاب  عناصر الدراما - تأليف : ج.ل ستاين
ركز ترجمة  وتقد : د. أم العيوطى - ا

القومى للمسرح 2008.

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

سرحية يبدأ من دراسة إثراء احلركة ا
تراثنا الشعبى والتعرف على الظواهر

سرحية التى تنتمى لنا صـ 24 ا

د. كمال الدين عيد يؤكد أن التحليل
داخل التى ال غنى عنها النفسى أهم ا
سرحية صـ 26 ح نبدأ التدريبات ا

د. عالء قوقة
 يفتح أهم 
صفحات كتاب
اخملرج الناجح
ويؤكد أن رحلة
اإلخراج تبدأ
باختيار النص

 صـ 8

> جمعية أنصار التمثيل تستعد حاليا لتقد مسرحية "إبليس" للمؤلف محمود جمال وإخراج إبراهيم الشيخ.

إرين اجلميلة نص مسرحى لـ «أوجوبيتى» صرى أحمد اجلناينى  للفنان  ا
لوحات العدد

كيف تكتب
مسرحية?  اقرأ
عن احلبكة وعن
أصول الكتابة

صـ 23

غرضون قد أفلح ا

لوحة الغالف

د. محمد زيدان
يكتب عن بقعة
الضوء التى
التقطها الشاعر
شعبان يوسف
فى مسرحيته

اجلديدة صـ  25

الــــكــــبـــــيــــر من أعـــــضــــاء فــــرقـــــة الــــفــــيــــوم
واألقـــــربـــــ مـن جـــــمـــــهـــــورهم وضـــــيـــــوف
عــرضــهم فى ذلـك الــيــوم أمــثــال اخملــرج
الــســيــنـمــائـى (مــحــسن صــبــرى) والــفــنـان
(مـــحـــمــد ســـامى طـه) والــفـــنـــان (عـــطـــيــة
مــحـمــود) وقـد وضع لــلـعــرض تـقــيـيــمـا لـو
كــــنـت حـــــصــــلـت عــــلـى مـــــثــــلـه فى بـــــدايــــة
مــــســــيــــرتى ألقــــلــــعت عـن اإلخــــراج وهـــو
عـــرض نــال مــا نـــال من اجلــهـــد والــتــعب
حـــتـى كـــان بـــهــذه احلـــالـــة الـــتـى أحـــدثـــهــا
جلـمـهور الـفـيـوم والضـيـوف من الـقـاهرة.
إنه (أحــــمـــد عـــبـــد الـــرازق أبـــو الـــعال) يـــا
أسـتــاذى (عـبـد الــغـنى) هـو مـن خـلق هـذه
شكلة وجعـلك تسبنى وتنفينى بدال من ا
أن يـــبــرر مــوقـــفه أو يـــرد عــلى مـــا كــتـــبــته
ــا كـتــبـته أنت بـشــأنه فى الـعــدد الـســابق 
فى حـقى فلعـلنى أجـد سبـبا مقـنعـا لتلك
الــــعــــداوة والــــضــــغــــيــــنـــة مـن زمــــيل كــــنت
أحـــتـــرمه جــــدا لـــدرجـــة أنـــنـى غـــفـــرت له
ـواقـف مـثل أن يـكـتب كـلـمـة الـكـثـيـر من ا
حتط من قـــدر الــنص وكـــاتــبه فى كـــتــابى
(احلـلـم األخـيــر) الــذى أصـدرتـه سـلــســلـة
إبـــــداعـــــات عــــام  95  وقــــد كـــــان مــــديــــرا

لتحريرها!.
فيا سيدى عبد الغنى أرجوك...

يس الضوى
كاتب ومخرج مسرحى
ومـازالـت مـسـرحــنـا فى انــتـظـار تــعـقـيب
الـكــاتب والـنـاقـد أحــمـد عـبـد الـرازق أبـو

العال للوقوف على حقيقة األمر.

ـــغـــرضــ مــرارا مـن الـــتـــأثـــر بــأقـــاويـل ا
ـا جـمـع بـيــنـنـا مــتـوقــعـا أن نــواجـهــهـا طــا
مـــشــــروع عــــمل? وإن كــــنت تــــدعى أنــــنى
أوقـع بـــنـــفـــسى فى خـــصـــومـــات من أجل
نـص (يـتــيم) عـلى حــد قـولك (والــذى مـا
هـــو بـــقـــولـك) وأنك ال تـــريــــد أن تـــتـــدنى
لـلتـنازع عـليـه فأنـا لن أتنـازل عن حقى
ذلك احلـق الــذى يـكــيــد لـى فـيـه (أحــمـد
عبـد الرازق أبـو الـعال) مسـتـغال هيـمـنته
عـــلى إدارة الـــنـــصـــوص هـــذا الـــذى قــام
بـــالــضـــغـط عـــلى مـــخـــرج أراد أن يـــخــرج
ـحو اسـمى من علـيه مبـقيا النص كى 
عـلى اســمـكـم الـكــر وحـده واســتـكــتـبه
إقـــرارا مــضــحــكــا  –مــوجــودا بــاإلدارة –
يــتــعـــهــد فــيـه اخملــرج بــأنه ســـوف يــخــرج
الـــنص مـن تـــألـــيف (عــــبـــد الـــغـــنى داود)
فــــــــــقـط قـــــــــــائـال لـه (وجــــــــــود اسـم "يـس

شروع سوف يعطله). الضوى" على ا
وقـد جـاءنى األستـاذ/ أحـمد عـبـد الرازق
أبـو الـعال كـعـضـو جلـنة مـشـاهـدة لـلـعرض
الذى قدمته للفـرقة القومية بالفيوم هذا
الــعـام بــيـنــمـا لم يــجف حـبــر شـكـوايــا مـنه
واعــتــراضى عــلى مــجــيــئــة كــعــضــو جلــنـة
قــبــيل الــعــرض بــأيــام عــشـرة حــيث كــانت
مـشــكـلــة (عـزيــزة) قــائـمــة وكـان ذلك فى
مذكرة رسـمية مـتكررة لم يـتخذ فـيها (د.
دير السابق لإلدارة أى محمود نـسيم) ا
ــــا ألنه لم إجــــراء حــــتـى تــــرك اإلدارة ر
يتوقع أن يفـعل (أبو العال) األفاعيل أثناء
الــعــرض حــتى تـضــرر مــنه الــصـغــيــر قـبل

هل صـعب عليك أن يـخرجه (عمـاد عبد
الــعـاطى) بــقـصـر "حــسن فـتـحى" دون أن
تــتـــعـــاقــد عـــلــيـه من جــديـــد بـــاعــتـــبــار أن
الــتــعــاقــد األخـيــر لم تــمــر عــلــيه ســنـوات
خــــمس?! هـل تــــنــــعــــتــــنـى بــــأنــــنى اخملــــرج
وظف ألجل هذا? أنـا مخرج موظف يا ا
ســيــدى? ثم مــا حـكــايــة أنك قــدمت هـذا
الـــنـص مـــنــــذ عــــشـــر ســــنــــوات وأنه حتت
الــــطـــــبـع?!! يـــــا ســـــيـــــدى هـــــنــــاك األوراق
والقرائن والشـهود العيان وقبل كل ذلك
هـنـاك ضـمـيـرك الـذى أعـرفه يـا سـيدى
الــكـــبــيـــر أنت أكـــبــر مـن أن يــؤثـــر عـــلــيك
أحــدهـم فــهل نــســيـت أنك من حــذرتــنى

حتـــاول أن تـــســاعـــد هـــذا الـــرجل فى أن
يـسلبنى حـقى فى الكتابـة وجعلت األمر
يـــــبـــــدو كـــــمـــــا لـــــو أنــــــنى أجـــــريـت بـــــعض
التـعـديالت فـقط يـا سـيـدى وأنت تـعلم
بيق أننى دائـما أجرى التعديالت التى
تفـرضـها الـرؤيـة اإلخراجـيـة كأى مـخرج
فى الـــدنـــيــا حـــتى عـــلـى نــصـــوصى الـــتى
كتـبتـها فـقد أخـرجت لـلمـؤلف والشـاعر
الــكــبـــيــر (بــهـــيج إســمـــاعــيل) نـــصــ من
تــألــيــفه فــلـمــاذا لم أزعـم أنـنـى شـاركــته
ـاذا لم أزعم أنـنى شاركت فى الكـتـابة? 
ـؤلف الــنـاقـد (مــحـمــد زهـدى) أو كـنت ا
اذا كنت شريك الراحل (صـالح سعد)? 
أكـتب لـك تـوكـيال وتـنـازال لـلـتـعـاقـد نـيـابـة
عـنا مـع وجـوب االحتـفـاظ بـحـقى األدبى
الـــذى حتـــاول الــيـــوم أن تـــســـلـــبــنـى إيــاه?
بلغ معى? ومن عمل اذا كنت تقتسم ا و
غـيرى عـلى النـص (عزيـزة) حيـنمـا طلب
اخملـرج (حسن الـوزير) بعض الـتعديالت
لـلتتـوافق مع رؤيته? ولم أفكـر حلظة فى
أن أنـــحّى اســـمك الـــكــر بـل كــان قـــبل
ـقـام والـقـدر من اسـمى كـمـا هـو لـكـبـر ا
عـمل غــيـرى عــلى الــنص عـنــدمـا اعــتـزم
اخملـــــرج والــــــنــــــاقــــــد (عــــــمـــــرو دوارة) أن
اذا يـخـرجه وأسـمـيـنـاه مـعـا (الـعـايـقـة)? 
لم تأتك فكرة أن تـرمينى خارجا عندما
أخـــــــرجت أنـــــــا نــــــفـس الــــــنـص وبــــــنـــــــفس
ــالـــيــة فـى الــعــام اإلجــراءات اإلداريـــة وا
ـاذا ـاذا  قـبـل الـفـائت لــفـرقـة الـســامـر? 

اذا?!!

مـــــا كــــــنت أتـــــوقـع يـــــومـــــا أن أقـف مـــــوقف
ــــــــــســــــــــرحـى ــــــــــؤلـف ا اخلــــــــــصـــــــــــيـم مـن ا
والسـيناريـست والنـاقد (عبـد الغنى داود)
صاحب األيادى البيـضاء على كثيرين أنا
مـنهم وأقول له بـوافر اإلجالل والتـقدير:
أنـت يــا ســيــدى ال حتــتــاج لــتــوصــيف قــبل
ذكــــــر اســــــمك الــــــكــــــر فـــــعــــــطــــــاؤك من
ــــقــــاالت والــــدراســــات فى الــــنــــصــــوص وا
ــطـــبـــوعــات ــســـرح والـــســيـــنـــمــا يـــثـــرى ا ا

سارح هنا وهناك. كتبات وا وا
فـــكـــيف يـــصـــوّر لـك أحـــدهم أنـــنى كـــتـــبت
(الـنــاقــد/ عـبــد الــغــنى داود) ألنـفـى عـنك
ـسـرحـى وكل تـوصـيـفـاتك كــونك الـكـاتب ا
األدبـيـة والـفــنـيـة والـعـلـمـيـة األخـرى? كـيف
سرح ن يكـاد يكرهه كل هواة ا سمحت 
فى الــشـــمــال واجلــنـــوب أن يــدخل بــيـــنــنــا
لـــيــــفـــســـد ويــــجـــرح?! كـــيف ســــمـــحت بـــأن

يجعلك تكتب فى حقى ما كتبت?
وأنـــا مــا نـــســـيت حلـــظـــة أنك مـن أويــتـــنى
وشـــجـــعـــتـــنـى أنت من فــــتـــحت لى أبـــواب
اجملـالت واجلـــــرائـــــد ألنــــشـــــر نـــــصـــــوصى
ــــســــرح والــــفــــنـــــون أنت من وأكــــتب عـن ا
حــــمــــلت ســــيــــنــــاريــــو كــــنت قــــد قــــرأته لى
فـذهــبت به خملـرج هــنـا وحـادثت مــخـرجـا
هــنــاك رغــبــة مـنـك أن يـخــرج الــســيــنــاريـو
لـلنـور ودون أن أطـلب منك ذلك أنت من
دعـانـى لـنــكـتب نــصــوصـا مــسـرحــيـة مــعـا

فكان من ذلك نـصان: "السيل" عام 1996
وقـبـلـهـا "عـزيـزة" سـنة  94وكـانـا من أجـمل
مـا قـدمـته لـلـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة كـمـخرج

خالل عشرين عاما.
ـاذا  – وفـجـأة بـعد كل هـذه الـسـنوات –

بيان اإلدارة
 العامة للمسرح

تـعامل مـعها نرى أن وقعـون على هذا البـيان من العـامل باإلدارة الـعامة للـمسرح وا نحن ا
ـسرح فى جـريدة اجلـمهـوريـة حول اإلدارة الـعامـة للـمسـرح بـالهـيئـة العـامة مـا نشـر بصـفحـة ا
ـثل جتاوزا غـيـر مسـبوق من حـيث األلـفاظ الـواردة به وتـعمـد اإلهـانة غـير لقـصور الـثـقافـة 

برر. ا
حيث كـتب مسـئول الصـفحـة فى عدد (األحد   10 /  8 / 2008 ) فى سياق حـديثه حول بعض

العامل باإلدارة واصفا إياهم بـ "الصراصير".
كــمــا كــتب فى نــفس الــصــفــحــة (عــدد األحـد  24 / 8 / 2008 ) عـن قـاعــة مــنف - حــيث مــقـر
اإلدارة - قـائال إنـها "أشـبه بـزريـبـة البـهـا بـاإلضـافة إلى كـونـهـا وكرا لـتـعـاطى اخملـدرات بكل

أنواعها".
وجهة لإلدارة العامة للمسرح بوصفها وإذ نؤكد على احترامنا وتقديرنا لكافة أشكال النقد ا
سـرح الثـقافـة اجلمـاهيـرية فـإننـا نحـتج على اسـتخـدام مثل هـتمـ  كيـانا عـاما يـخص كل ا
ـصـري مـثـلمـا تسىء إلى ـصـرية والـصـحفـي ا ـفردات الـتى تـسىء إلى الـصحـافة ا هذه ا

تعامل معها. سرح وا إدارة ا
وعليه فنحن نطالب جريدة اجلمهورية باالعتذار علنا عن هذه التجاوزات.

كما أننا نناشد كالً من:
  1- رئيس حترير جريدة اجلمهورية.

  2- رئيس مجلس إدارة جريدة اجلمهورية.
 3 - نقابة الصحفي

 4 - اجمللس األعلى للصحافة.
ـسـيئـة لـضـمان سـئـولـيتـه التى يـحـددهـا الـقانـون جتـاه هـذه التـجـاوزات ا أن يـقـوم كل مـنهـم 

عدم تكرارها مستقبال.
عنهم:

عـبد الـرحـمن الشـافـعى /مخـرج مـسرحى- د. مـحـمود نـسـيم / ناقـد- أحـمد مـنسى/ اإلدارة
سرح - مـحمود جـمال الدين / مصمم العامـة للمـسرح - عبـدالناصر حـنفى / نـاقد - إدارة ا
ـسـرح - رانـيـا الـشـربيـنى / اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح - عـصـام الـسـيد / مـخرج ديـكـور - إدارة ا
مسرحى - محمد مسعد/ ناقد مسرحى- محمد الشربينى/ مؤلف - اإلدارة العامة للمسرح

جناة حسنى/ اإلدارة العامة للمسرح - وتوقيعات أخرى عديدة..
"مسرحنـا" تؤكد احترامـها الكامل جلريـدة اجلمهورية وكـافة العاملـ بها ولكنـنا ننشر هذا
الـبـيـان الـصـادر عن اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسرح تـأكـيـدا عـلى دورنـا بـاعـتـبـار أن "مـسـرحـنا" لـكل

فى انتظار التعي
ــســرح األخـــيــر نــشــرت خالل فــعــالـــيــات مــهــرجـــان نــوادى ا
ـهــرجـان الـيــومـيـة خـبــر مـفـاده مـوافــقـة األسـتـاذ مـطــبـوعـة ا
الـدكـتـور أحـمـد نـوار "رئـيس هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة فى هـذا
ــــتـــمـــيــــزين فى نـــوادى الـــوقت" عـــلى تـــعـــيــ  75شـــاب من ا
ـسـرح بــالـهــيـئـة وهــو اخلـبــر الـذى أسـعــد شـبــاب الـنـوادى ا
كثيرًا ولكن طال انتظـار تنفيذ هذا القرار وتلقينا عددًا من
الوعـود لتـنفـيذ الـقرار وسـرعة اسـتالمنـا للـعمل وهـو ما لم
يــــحــــدث حــــتى اآلن دون إعالن أى ســــبـب حــــول أمــــر عـــدم

تنفيذ القرار.

تــوجـهـنـا بـالــسـؤال إلى اإلدارة الـعـامـة لــلـمـسـرح دون إجـابـة
ومن خالل مـــســرحـــنـــا نــرفع صـــوتـــنــا إلى الـــدكـــتــور أحـــمــد
مـجـاهـد "رئـيس الـهـيئـة" فـهل سـيـتم إعـادة الـنـظـر فى قرار

التعي اخلاص بنا?
رامى نادر
ثل ومخرج - نادى مسرح
األسكندرية
صوتك وصل يا عم "رامى"!!

فى انتظار
 ورش "مسرحنا" اجلديدة..

وإخـبــارنـا بــكـيــفــيـة االشــتـراك فى
هــــــذه الـــــورشــــــة وخـــــاصــــــة أنـــــنى
حـافظـة سوهاج وأتـمنى مقـيمـة 
امــــــتــــــداد نـــــــشــــــاط هــــــذه الــــــورش
لألقاليم لكى نـستفيد منها بشكل

إيجابى.
مر النجار
مؤلفة مسرح - سوهاج
قـــريـــبـــا جـــدا ســـوف نــعـــلن عـــلى
صـــفــحــات مــســرحـــنــا عن بــرامج
الــــورش اجلـــديــــدة والـــتـى نـــقـــوم
بـاإلعداد لها حـاليا ويتم تـنفيذها
فى  4 مـحـافـظـات مـخـتـلـفـة وفى

انتظار مشاركتك فيها.

ـسـرح فى والـعــرض عـلى خــشـبــة ا
نــفس الــوقت فـــأنــا عــلى يــقــ أن
الـكتـابـة للـمسـرح أمر مـعقـد وال بد
أن تــتـــوفـــر بــالـــنص مـــا يـــؤهــله ألن
يكون عرضا متميزا وهو ما أحتاج

التدريب عليه بشكل جيد.
لذلك أكتب إليكم لالستفسار عن
مـــدى إمــــكـــانــــيـــة قــــيـــام اجلــــريـــدة
بــــتـــخــــصــــيص بــــاب ثــــابت لــــتـــعــــلم
حـرفــيـة الــكــتـابــة لـلــمـســرح إلفـادة
ـــســـرح وإرشـــادهم بـــشـــكل هـــواة ا
عـــلــــمى إضـــافــــة إلى اســـتــــكـــمـــال

ــسـرحـيـة الـتى  بـرامج الـورش ا
البـدء فى تنـفيـذها بـورشة خـاصة
ـسـرحـيـة لـتـعـلـيم فـنـون الــكـتـابـة ا

بدأت جتـربتى كـمؤلـفة مـسرح مـنذ
سـنــوات قـدمت خاللــهـا عـددًا من
نـصــوص مـســرح الـطــفل  تـقـد
بــعـــضـــهـــا عـــلى خـــشـــبـــات مـــســارح
ـــدارس اجلــــمــــعــــيـــات األهــــلــــيــــة وا
ــديـــنــتى ومـــازال بــعــضـــهــا اآلخــر

حبيس األدراج..
وبــعــيــدا عن مــســرح الــطـفـل كـتــبت
عــددًا من الــنــصـوص الــتى تــتــنـاول
قـــضــايــا إنـــســانـــيــة ولـــكــنـى أشــعــر
دائـــمــا أنـــنـى أفــتـــقـــد لـــلـــكـــثــيـــر من
قــواعـــد الــكــتــابـــة وتــقــنــيـــاتــهــا وفى
حـاجـة إلى تــطـويــر أدواتى كـكــاتـبـة
مسـرحيـة للـوصول بـاألعمـال التى
أكـتـبـهـا إلى مـرحـلـة تـؤهـلـهـا لـلـنـشر

سرح ص ٢٢ حلديثة فى ا
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ـتـفق عــلـيه بــشـكل عــام أن أى أيـقـاع كالم تــزيـد حــدته يـؤدى إلى حـدة > مـن ا
ــعـنى وأن الـشـعـر الـدرامى اجلـيـد يـنـبـغى أن يـكـون قـادراً عـلى حـمل شـحـنـة ا

عنى. إضافية من ا

سرحي جريدة كل ا
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> مسرحية األطفال "رحلة ورد" للمخرج ناصر عبد التواب يتم عرضها   25 سبتمبر اجلارى بوكالة الغورى.
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سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد60

شاركة فى بروفات مسرحية "العشق طائر الروح" للمؤلف محمد الفخرانى. مثل الشاب هشام اجلندى يقوم حاليا با > ا

> غـيـر صـحيح عـلى أيـة حـال أن نضـفى أهـمـية عـلى صـمت الـصوت
أكــبـر من أهــمـيـة وقع الــصـوت فـتـنــغـيم الــصـوت والـصـمـت يـحـدثـان

تأثيرهما معاً.

سرح األسيوطى جمال قنديل من أعمدة ا
سـرحـيـة سواء فى مـخـرج فى العـديـد من الـعـروض ا
مــسـرح الـشـبـاب والـريـاضـة أو الــثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة
سرح أو بالفرقة القومية حملافظة أسيوط. ونوادى ا
ويـتـمنـى قنـديل  – هـذا حـلـمه الـوحـيـد  – أن يـقدم
ـــســـرح الـــقـــومى عـــرضًـــا مــــســـرحـــيـــاً إلى خـــشــــبـــة ا
بـالــقـاهـرة أو أى مــسـرح من مـســارح الـدولـة ويـرى
أن ذلك حق لــكل فــنــان مـوهــوب مــوهــبــة حـقــيــقــيـة
ـرء يدركه" ورغم أنه يـعـلم أن "لـيس كل مـا يـتـمـنـاه ا
وأنه ســيـظل يــطـمح ويـحــلم إلى آخـر يــوم فى عـمـره
نــظــرًا لــعـشــقه الــكــبـيــر لــفن الــتــمـثــيل الــذى أعــطـاه
الــكــثـــيــر دون أن يــنـــتــظــر مـــنه شــيــئًـــا وســيــســـتــكــمل
مـسيرته بنفس الـروح بل وأكثر دون أن ينتـظر شيئًا

أيضًا.

روح" تــألــيف عــبــد الــعــزيــز عــبــد الــظــاهــر وإخــراج
هـمام تـمام "الـعازف" تـأليف وإخـراج فراج فـتح الله
و "الــله زمـــان يــا مــصــر" "حـــدث فى بــغـــداد" تــألــيف
محـسن يوسف إخـراج جـمعـة حامـد "حـكايـة شعب"
تــألــيف وإخــراج جــمـال قــنــديل "أبــو نــضــارة" تــألـيف
مـحـمــد أبـو الــعال الـسالمــونى إخـراج إبــراهـيم فـؤاد
"آدى الــبــيــضـــة" تــألــيف مــحــسـن مــصــيــلــحى إخــراج
ســمــيـر حــســنى "الــفــهـلــوان الــوهــمــان" تـألــيف رأفت
الـــدويـــرى إخــراج رشـــدى إبـــراهـــيم "دون كـــيـــشـــوتــة"
تــألــيف إف جــمـيــاك وإخــراج أحــمــد طه "إحلــقــونـا"
لتوفـيق احلكيم إخـراج كفاح عـبد احلمـيد "أنا وأنا"
تـألـيف وإخـراج جمـال قـنـديل "عـلى جـنـاح الـتـبـريزى
وتـــابــعـه قــفـــة" أللــفـــريــد فـــرج وإخــراج حـــســام عـــبــد
الــعــزيــز "شــمـوع" تــألــيف نــعــيم األســيــوطى وإخـراج
عــبـده طه كـمـا قـام جــمـال قـنـديل بـالــعـمل كـمـسـاعـد

ــحــافــظــة ــثـالً مــنــذ أكــثــر من  25عــامًــا   يــعــمل 
أســيــوط ويــعــتــبــر فـى الــوقت احلــالى من أعــمــدتــهــا
ـسـرحـية ـسرحـيـة كـمـمـثل وعـضـو بفـرقـة أسـيـوط ا ا
الـــقـــومـــيـــة شـــارك فــــيـــمـــا يـــقـــرب من " 100عـــرض
ثـال وليس احلصر مسرحى نـذكر منـها على سـبيل ا
"بــيـــر الــشــفــا" "وال كـــده نــافع وال كــده نـــافع" تــألــيف
درويش األسـيــوطى وإخـراج إبـراهــيم فـؤاد "يـا سالم
ســلم احلــيــطــة بــتــتــكــلم" تــألــيـف سـعــد الــديـن وهــبـة
وإخــــراج سالم حــــسـن "يـــا عــــنــــتـــر" تــــألــــيف يــــســـرى
اجلـنـدى إخــراج رشـدى إبــراهـيم " "مــديـنــة الـنـاس"
لـنـجــيب مـحـفــوظ إخـراج أحـمـد إسـمــاعـيل "احلـانـة
ة" تأليف محسن يوسف إخراج جمعة حامد القد
"ســكـة الــسالمــة" تـألــيف ســعــد الـدين وهــبــة إخـراج
حــمـدى حــســ "حـفــلــة أبـو عــجــور" تـألــيف درويش
األسـيــوطى إخــراج إمــيل شــوقى "يـا روح مــا بــعـدك

سلوى عاطف.. 
ع فى التمثيل
وع فى الصحافة

أحمد صالح.. خريج الورشة ومركز اإلبداع
كـــان مــشـــروع أحــمـــد صالح لـــلــتـــخــرج فى كـــلــيـــة الــفـــنــون
ـنـيـا عرض «مـجـانـ اخلـشـبة» 2002 شـارك اجلـميـلـة بـا
بــالــتـــمــثـــيل أثــنـــاء دراســته فـى عــدد من الـــعــروض مـــنــهــا:
» وذلك ضمن كوك دون كـيشوت «كـاليجوال الـدرافيل ا
ـسـرح اجلــامـعى وبـعـد الـتــخـرج الـتـحق أحـمـد مــهـرجـان ا
بـفرقة «الورشـة» مع اخملرج حسن اجلريـتلى وتدرب معهم
ـــدة عــام ثم عــمـل مع الــراحل صــالـح ســعــد فى عــروض
ــمـلــوك» كــمـا «رحـلــة حــنـظــلــة يــامـا فى اجلــراب رأس ا
شــارك أيـضــا أثـنــاء إقــامـته فى الــقـاهــرة مع مــعـهــد جـوته
ــتـعـددة وبــعض عـروض ـانى فـى نـشـاطــاته الـثــقـافــيـة ا األ

ستقلة. الفرق ا
ـركـز اإلبـداع الـذى يـشـرف قـرر أحـمـد صالح االلـتـحـاق 
عــــلــــيـه خــــالــــد جالل لــــيــــتــــعــــلم حــــرفــــيــــة األداء واإلعــــداد
لــلــشــخــصــيــة نــفـســيــاً وبــدنــيــاً وكــتــابــة هـوامـش ســكـريــبت

العرض.
نـيـا وقـدم خاللـهـا عدداً انـضم إلى الـفرقـة الـقـومـيـة فى ا

ــهــرجـون ــوت ا من الــعــروض مــنــهــا: «صـعــلــوك لــعــبــة ا
ـيرغنى ـلك» مع اخملرجـ بهاء ا طقوس الـرحيل ست ا

أسامة طه أحمد البنهاوى. 
ـسـرح مــنـذ عـام 2001 شــارك صالح فى عـروض نــوادى ا
مــنـهـا: «بـارانــويـا كـرنــفـال الـزنـزانــة» من إخـراج رائـد أبـو
الشيخ ومحمـد حسن الذى استعان به فى عرض «كابوس
للـبيع» لفرقة بيت ثقـافة منفلوط وصمم لـه السينوغرافيا
الــتى أشــادت بــهــا جلــنــة الـتــحــكــيم مع مــهــنــدس الــديــكـور

جالل أبو الدهب ضمن شريحة العام احلالى 2008.
يشارك اآلن فى مهرجان إقليم جنوب الصعيد فى عرض
«ســر الــولــد حــسن وعـبــلــة» من إخــراج رائــد أبــو الــشـيخ
ومــحـــمــود مــســعـــود وله أيــضــا جتـــربــة أولى فى اإلخــراج

بعنوان «هستيريا».

مدحت جمال الدين.. 
هنرى كسينجر

ســلـــوى عــاطـف طــالـــبــة بـــتــجـــارة عـــ شــمس
ــسـرح ــســرح ومــارســته صــغــيــرة فى ا أحــبت ا
ـدرسى لهذا التـحقت بفريق التـمثيل بكـليتها ا
ـــجــرد الـــتــحـــاقــهـــا بــاجلـــامــعـــة وشــاركت مع
الــفــرقــة فى الـــعــديــد من الــعــروض مــنــهــا "ربع
وتى وضـوع يـتحل أوركـسـترا ثـورة ا ساعـة ا

هانيبال اإلكليل والعصفور".
ســـــلــــوى حتـب إلى جـــــانـب الــــتـــــمــــثـــــيـل مــــهـــــنــــة
ـتاعب الـصـحـافـة فهـى شخـصـيـة بـاحـثـة عن ا

كما تقول.
لعبت دور فتـاة من بيئة شـعبية فى عرض "ربع
سـاعـة" وهـو الدور الـذى تـعـتبـره جـديـدًا علـيـها
تـمـامًـا وتــعـتـز به كـثـيــرًا ألنه اسـتـطـاع أن يـبـرز
طـاقـات تـمـثـيـلـيـة لـم تـكن تـعـرف أنـهـا تـمـتـلـكـهـا
نـظرًا لـشـخـصيـتـها اخملـتـلفـة تـمامًـا. أمـا دورها
ـوتـى" فــقــد كـان فى عــرض "أوركــســتــرا ثــورة ا
دورًا صـعـبًـا; حـيث كـان عـلـيـهـا أن تـقـنع زوجـهـا
بـــالــعـــودة من عــالم األمـــوات إلى احلــيـــاة لــقــد
كـانت تلـعب دور "مارتـا" رمز األمل فـى العرض

متلئ باألموات. ا
ســـلــوى مــازالت تــبــحـث عن الــتــمــيــز وتــرى أن
ذلك يحـتاج إلى الـكثـيـر من التـدريب واكتـساب
اخلــبــرات لـهــذا فــهى دائــمــة االلـتــحــاق بـورش

التمثيل والتدريب.
≈eƒ«H Oƒªëe áªWÉa

"دائـــمــا تــســحـب الــصــدفــة أقـــدامــنــا إلى مـــســاحــات لم نـــتــخــيل أبـــدًا أن تــطــأهــا
أقـدامــنـا" هــذه هى الـكــلـمــات الـتـى يـقــولـهــا دائـمًــا مـدحت جــمـال الــدين عـنــدمـا
ــسـرح فى إعـدادى هـنـدســة يـعـرض عـلـيه أحـد يـتـحـدث عـن بـدايـة مـشـواره مع ا
زمالئه االشتـراك بـفـريق اجلـوالة بـالـكـلـية وبـالـفـعل يـشتـرك فى اجلـوالـة ويـتألق
معـهم فى إحدى ليـالى السـمر لـيشاهـده رئيس فـريق مسـرح الكـلية وقـتهـا عمرو
ــسـرح ويـلــفت إلـيـه األنـظـار فى أول عـنــتـر ويـعــرض عـلــيه االشـتــراك فى فـريق ا
أدواره مع الـفــريق (هــنـرى كــيـســنـجــر) فى عـرض (إحــكى يـا درة) إخــراج مـحــمـد
رجب اخلـطيب ويـواصل بـعدهـا تألـقه فى عدة عـروض منـها (بـاى باى يـا عرب)
إخـراج ولـيـد طـلـعت (هـامـلت) إخـراج دنـيـا مـاهـر (لـيه مـعـرفش) إخـراج مـجـدى
ـفضل مـحـمد عبـد الـظاهـر وخـارج أسـوار الكـلـيـة يشـتـرك مع زميـله ومـخـرجه ا
ــســرحــيـة وذلك بــدايــة عـام 2004 رجب اخلــطـيـب فى تـأســيس فــرقــة (وجـوه) ا
ــتـمــيــزة مــثل (الــعــدو فى غـرف ويــقـدم مــدحت مع (وجــوه) عــددًا من الــعــروض ا
النـوم) (اجلـزيـرة) (الضـحـيـة) وكلـهـا من إخـراج مـحمـد رجب اخلـطـيب مدحت
ـسـرح تـعـلـم الـكـثــيـر مع فـرقــة وجـوه وتـعــرف من خاللـهــا عـلى الــعـديـد من فــرق ا
ــهـرجــانــات الــتى تــعــتــبــر فــرصـة ــســتــقـلــة عـن طـريـق االشـتــراك فـى عـددً مـن ا ا
ـــهــرجـــانــات: مـــهــرجـــان (بــاكـــثــيــر) لــلـــتــعـــرف عــلى جتـــارب اآلخــريـن ومن هــذه ا
ومهـرجان (سـعد الدين وهـبة)  ومـهرجان
(الــســاقــيــة). مــدحت حــالــيًــا يــشــارك فى
ــســرحى الــســادس مــهـــرجــان الــســاقــيــة ا
بأول عروضه اإلخراجـية مع فريق الكلية
وهـــو عــرض (اصـــحـــوا يــا بـــشـــر) تـــألــيف
أحـــــمــــد مـــــرسى وهـــــو اآلن فى الـــــســــنــــة
النـهـائـية بـكـليـة الـهـندسـة ويـحـلم بالـنـجاح
والتخرج لـيواصل العمل مع فرقة (وجوه)
ـــســرح الـــتى يـــتـــمـــنى أن تـــصـــبـح فـــرقـــة ا
األولى فى مـصر وتـقـدم عروضـها فى كل

مكان.
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السيد عبد العال..
يتكلم أرضى

ـــســرح فـى فــريق الـــتــمـــثــيـل بــالـــشــركــة بــدأ مـــشــواره مع ا
ــصـــريـــة لالتــصـــاالت فـــرع األســكـــنــدريـــة حـــيث شــارك ا
بالتمثيل فى أكثر من  15عرضًا من عروض الفرقة منها
"صـــفـــر فـى األخالق" مع اخملــــرج أحـــمــــد خـــلـــيـل "حـــسن
ــــعـــطـى شـــعــــراوى وإخـــراج رجب الــــزيــــر" تـــألــــيف عــــبـــد ا
حجازى "ضيف سـرى جدًا" مع اخملرج عبـد السالم عبد
اجلــلـيل "الـواد حــودة اخلـدَّام" من تــألـيف حـسـن الـسـمـرة
وإخراج عـلى عبـد احلمـيد "الـلى يلـعب بديـله" مع اخملرج
عــزت اإلمـــام "مــغــامـــرات صــابـــر أيــوب" تـــألــيف مـــحــمــد
شـــرشـــر "الـــرجل الــــذى أكل الـــوزه" تـــألـــيـف جـــمـــال عـــبـــد

قصود وإخراج على عبد احلميد. ا
وقــــد شـــارك الـــســــيـــد عــــبـــد الـــعــــال مـــؤخــــرًا فى عـــروض
"عروسة بعشرين جنيه" و"سنة أولى خطف" مع على عبد
احلـــمـــيـــد و "إوعى حــــد يـــتـــجـــوز" مع اخملـــرج مـــصـــطـــفى

يـــــــــونـس و"خـــــــــرج ولم
يـعـد" تألـيف على عـبد
ـــنــــعم. عـــبـــد الـــعـــال. ا
يـتـمـنى زيـادة االهـتـمام
بـــعــــروض الـــشــــركـــات
وإقــــامــــة الــــعــــديــــد من
ــهــرجــانــات اخلــاصـة ا
بـــــهــــذه الــــنــــوعـــــيــــة من

العروض. 

مـســرحــيـة «رحــلـة فـى أعـمــاق الـبــحــار» لـفــرقـة
قـصـر ثـقـافـة اإلسمـاعـيـلـيـة يتم عـرضـهـا حـالـياً
فى إطـــــــار خــــــطــــــة
اإلدارة الــــــــعــــــــامــــــــة
لــــثــــقــــافــــة الــــطــــفل
بـــــهـــــيـــــئـــــة قـــــصـــــور
الــــثــــقــــافــــة إلعـــادة
ــتـمــيـزة الــعـروض ا

للعام احلالى.
ــســرحــيــة إخــراج ا
مـــــحــــمـــــد شـــــوقى
مـــوســيــقى وأحلــان
مــــــــاهــــــــر كــــــــمـــــــال
واألشـعـار مـحـمدى
شـــــــيـــــــبـــــــة وديـــــــكــــــور

وعرائس جوزيف نسيم.
يــشـارك بــالــتـمــثــيل فى الــعــرض مـجــمــوعـة من
أطـفـال قـصـر ثـقـافــة اإلسـمـاعـيـلـيـة وهم: رانـيـا
السيد منـال غنيم يوسف كمال أحمد رجب
سـلـوى جـمـال إســراء مـجـدى مـحـمـد الـعـربى
أحمـد حماد دعـاء مجـدى ندى محـمد حازم
ــيــاء عــبـد كــرم أحـمــد ســمــيــر مــنـيــر حــسن 

احلميد منى عادل.

د. أحمد
 مجاهد

رؤية فنية
جـاءت مــوافـقــة الـفــنـان فــاروق حـســني وزيـر
الـثـقـافـة عـلى إقـامــة األنـشـطـة الـرمـضـانـيـة
ـحـكى لـلــهـيـئــة الـعـامـة لــقـصـور الــثـقـافــة 
القلعـة لتعكس رؤية فـنية عاليـة احلساسية
كان الرائعة في تنطلق من استغالل طبيعة ا
إقـامة أنـشطـة ثقافـية رمـضانـية تـتضـافر مع
عناصر اجلمال في قلعة صالح الدين لتقدم
لـنا فى الـنهـايـة هذه األنـشطـة عـاكسـة أجواء

 . الشهر الكر
وفضالً عن الرؤية الفنية فإن إقامة األنشطة
الـثــقـافــيـة والــفـنــيـة في أرجــاء قـلــعـة صالح
ـــكـــان الـــديـن من شـــأنـــهـــا اســـتــــغالل ذلك ا
ـا يـخـدم حـركة الـتـاريـخي وإعـادة تـوظـيـفه 
ــواطــنـ الـثــقــافـة ويــخــدم كـذلـك أولـئك ا
الـبـسطـاء الـذين يبـحـثـون عن متـعـة ثقـافـية

. وترفيهية مجانية في ليالي الشهر الكر
ـا هـو ما تـقـيـمه الهـيـئة لـيس نـشاطًـا مـوسـميً
الــعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة في لـيـالي رمـضـان
ســــواء في مـــحـــكـى الـــقـــلـــعـــة أو فـي لـــيـــالي
ـنـصـورة وسـوهـاج وسـواهـمـا من احملـروسـة بـا
ـدن واحملــافــظــات فـالــنــشــاط قــائم طـوال ا
الــعـام لــكــنــهـا الــرغــبــة في اخلــروج من بـ
جــدران قـصــور وبـيـوت الــثـقـافــة إلي األمـاكن
ـــفــتـــوحــة الـــتي تـــســتـــوعب أكــبـــر قــدر من ا

. واطن ا
لـقد حـرصت الهـيـئة هـذا الـعام عـلى أن تأتي
برامـجهـا الثـقافيـة والفـنيـة بالـتعاون مع كل
مـؤسـسات الـوزارة مـلـبيـة لـكل الـشـرائح سواء
األطـفـال أو الــشـبـاب أو الـكـبـار كـمـا حـرصت
عـــلى تـــنـــوع هــذه الـــبـــرامج مــا بـــ الـــنــدوة
الـفــكـريــة واألمــسـيــة الـشــعـريــة واألمـســيـة
ـسـرحي وعـروض فرق الـغـنـائـيـة والـعـرض ا
ـــوســـيـــقى واآلالت والـــفـــنـــون الــشـــعـــبـــيــة ا
واحملـاضـرات الـدينـيـة ومـعـارض الـكتب وكل
ـواطــنـ مـا مـن شـأنه تــلـبــيــة احـتــيـاجــات ا
الروحية على اختالف اهتـماماتهم وتياراتهم

الفكرية.
إن مـهـمتـنـا تتـجـاوز الـترفـيه - وإن لم نـغـفله
في أنشـطتـنا - إلى الـتثـقيف وإعـداد مواطن
على قدر من الوعى والثقافة ليسهم في بناء
هـــذا الــوطن الـــذي نـــرجــوه دائـــمًــا مـــزدهــرًا
ـا.. وكل عــام ومـصــر قـيـادة وشــعـبًـا ومـتـقــدمً

بخير وسالم.

كواليس مشكالت النقابة و«تضارب» االختصاصات فى انتظارهم
ية الفنون.. تساؤالت الوجود واإلمكانية طلبة «األقسام اجلديدة» بأكاد

ية الفنون عن فتح معهدى الفنون الشعبية أثار إعالن أكاد
ـرحـلـة الـبـكـالــوريـوس "لـلـنـاجـحـ من طالب والـنـقـد الـفــني 
الـثـانويـة العـامـة" ألول مرة هـذا الـعام بـعد مـا كـان االلتـحاق
بهما قاصرا علـى طالب الدراسات العليا وما حلق بالقرار
ــعــاهــد تــســاؤالت حــول مـن إنــشــاء أقــســام جــديــدة بـــهــذه ا
مــوقف خــريــجى هـذه األقــســام اجلـديــدة من حــيث تــعـارض
ــعــاهـد ــقـررة فـى األقـســام الــقــائـمــة  دراســاتــهم مع تــلك ا

ية بالفعل . األكاد
ــعــلن عن إنــشــائــهــا واحــدًا لــلــنـقــد األدبى ضـمـت األقـســام ا
سرحى. عهد النقد الفنى" يضم شعبة لدراسة النقد ا "
ـسـرحـيـة علق ـعهـد الـعـالى لـلـفنـون ا د. حـسن عـطـية عـمـيـد ا
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون قـائالً بـأنـه أمـر مـحـيـر وغـيـر مـفـهـوم فـا
سرحى سـرحية يـضم قسمـا للنـقد والدرامـا يدرس النـقد ا ا

منذ خمس عاما وهى متاحة لطلبة البكالوريوس.
من جانبه يـرى د. مصطفى يـحيى عميـد معهد النـقد الفنى
أن إنـشــاء هـذه الــشـعــبـة اجلــديـدة ال تـدعــو إلى الــدهـشـة أو
الـتساؤل; فقسم الـنقد األدبى يدرس مثل هـذه التخصصات
عـهـد قـبل ثالثـ عامـا نـافيـا وجـود أى تـشابه مـنذ إنـشـاء ا
ناهج التى تدرس فى الـشعبة وتلك الـتى يتم تدريسها بـ ا
ـعـهـد فـنـون مـسـرحـيـة األمـر الذى بـقـسم الـنـقـد والـدرامـا 
يــنــفى أى شــبــهــة ازدواج عــلى حــد قــولـه  وهــو مــا أكـده د.
يـة الذى قـال لـ «مسـرحنا» إن عـصمت يـحيى رئيـس االكاد
ـســرحى الــتى سـيــجـرى تــدريـسـهــا بـالــقـسم مـنـاهـج الـنــقـد ا
اجلـديــد مـخـتـلــفـة تـمـامـا عـن مـنـاهج قـسم الــنـقـد والـدرامـا
ـسرحـيـة يدرس فى األسـاس كـيفـية فـدارس مـعهـد الـفنـون ا
ـسـرحى عـلى الـعـكس طـالب شـعـبـة كـتـابـة الـدرامـا والـنص ا
ـعــهـد الـنـقــد الـفـنى ـسـرحى بــقـسم الـنــقـد األدبى  الـنـقــد ا
ا ـسرحى  الذى سـتتـركز دراسته عـلى كيفـية نقـد العمل ا
ـســرحى بــشـكل أكــثـر يـتــيح مــسـاحــة أكـبــر لــدراسـة الــنـقــد ا
تركيزا وذكر د. حسن عطيـة أن معهد الفنون الشعبية فقط
هـو الـذى يـسـتـقبـل طالب الـثانـويـة الـعـامـة هـذا الـعـام فـيـما
ـقبل حسب سيسـتقبـلهم مـعهد الـنقد الـفنى بـدءا من العام ا

ية فى اجتماعه األخير . قرار مجلس األكاد
مـشــكــلــة أخـرى تــنــتــظـر خــريــجى هــذه األقــســام .. فـطالب
مـعـهـد الـنـقـد الـفـنى والـفـنون الـشـعـبـيـة الـذين الـتـحـقـوا بـهـما
ــاضــيــة لم يــتـــمــكــنــوا من االنــضــمــام إلى خـالل الــســنــوات ا
الـــنــقـــابــات الـــفــنـــيــة ورغـم تــأكـــيــدات د. عـــصــمت يـــحــيى لـ
«مـسـرحـنـا» بـوجـود قـانـون يـلـزم الـنـقـابـات الـفـنيـة بـقـبـول من
ـــيـــة الـــفـــنــون إال أن د. يـــتـــقـــدم إلـــيـــهـــا من خـــريـــجى أكـــاد
iRÉ¨e IõYمـصـطـفى يـحـيـى عـمـيـد معـهـد الـنـقـد الـفـنى قـال إنـه يـجرى

د.عصمت يحيى

د.أشرف زكى

د.منى صفوت

≈eÉ°S É¡°S

محمد شوقى

«أنا هاملت» كوميديا يونانية
كالسيكية.. فى ورشة اإلبداع

ألنـنــا كـنــا نـعــده خـصــيـصـا لــيـقــدم فى مــهـرجـان
دولى.

هـانى ســبق وحـصل عــلى مـنـحــتـ من الــسـفـارة
الـفرنسية بالـقاهرة ووزارة اخلارجيـة الفرنسية
ومؤسستى (إيـجيد وسيـميا) الفـرنسيتـ للسفر
إلى فـرنسا للمـشاركة فى ورش مسرحـية مكثفة
ــشــاركــة لــدورتــ مـــتــتــالــيــتــ فى وا
ـهـرجــان أفـيـنـيـون الـلـقـاءات الــدولـيـة 

ى عامى 2004 2005. العا
كـــــمــــــا مـــــثـل مـــــصــــــر فى ورشــــــة عـــــمل
خملـرجـ عـرب مع مـدربـ من مـسرح
(الـرويال كورت) بـإجنلتـرا والتى أقيمت

بدمشق خالل يونية ويوليو 2008.
ـبدع للـمركز وفى مهـرجان الشـباب ا
الثـقافى الـفرنـسى حصل عـلى جائزة
أحــــــــسن عــــــــرض وأحـــــــسـن مـــــــخـــــــرج
لـــدورتـــ مــــتـــتـــالــــيـــتـــ 2004 2005
لـعـرضى «االســتـثـنـاء والــقـاعـدة» و«أنـا
دلـــوقـت مـــيت» عــــلى الـــتــــوالى. هـــذا إلـى جـــانب
ــهــرجــان حــصــوله عــلى اجلــائــزة اخلــاصــة من ا
ـــصـــرى فـى دورته األولى الـــقــــومى لـــلــــمـــســــرح ا
2006 عن عرض «أنا دلوقت ميت» وفى الدورة
الـثـانـيـة حـصل عـرض «ولـد وبنـت وحاجـات» من
ـــثـــلـــة إخـــراجه أيـــضـــا عـــلـى جـــائـــزتى أحـــسن 

صاعدة وأحسن مؤلف صاعد.

بــدأ اخملـــرج هــانى عــفــيـــفى بــروفــات عــرض «أنــا
هـامـلت» لـيـكـون مـشـروع تـخـرجه من ورشـة مـركز
اإلبـــداع الـــفــــنى يــــدور الـــعــــرض حـــول الــــشـــبـــاب
عاصر الـذى يشبه هاملت الـشكسبيرى ـصرى ا ا
فى كــونه مـســروقـًا وتــائـهــا يـبــحث عن احلــقـيــقـة
ولكنه فى الوقت نفـسه سلبى ومتواكل وغير قادر

عــلـى الــفــعـل وســوف تــعـــرض عــقب
قبل. شهر رمضان ا

هـــانى حـــصل مـــؤخــراً عـــلى جـــائــزة
ـــركـــز الــثـــانى ألفـــضل عـــرض فى ا
ـســرح لـلــدرامـا مــهـرجــان مــدارس ا
ة والـذى يـقام كل اليـونـانيـة الـقـد
عـام فى مسارح قـبرص اليـونانية
ــة فى الــفــتـرة من 13 وحـتى الــقــد

اضى. 24 يوليو ا
الــعـــرض تـــألــيف د. أحـــمـــد عــتـــمــان
ــروة عـــودة تـــنـــفـــيــذ تـــصـــمــيـم أزيـــاء 
إضـاءة لــلــمـخــرجــة الــلـبــنــانـيــة جــيـسى

خـليل تمـثيل ولـيد السـيد أمل عبـد الله وتـصميم
األقنعة للفنان القبرصى أندريا باراسكيفاس.

الـعرض إنتاج مـستقل بـدعم من (التاون هاوس)
وهــــو عــــبــــارة عـن مــــشــــاهــــد مــــأخـــــوذة عن نص
«الــســـحب» ألرســطــو فــانــيـس مــقــدمــة فى إطــار
الكـومـيديـا الـكالسيـكـية الـيونـانـية وقـد اسـتبـعد
هــانى فـــكــرة تــقــد الـــعــرض فى مـــصــر قــائالً:
العرض له طبيعـة خاصة جداً فهو يتضمن مثالً
äÉcôH áÑgجمـالً باللغات اليـونانية واإلجنليـزية والفرنسية

هانى عفيفى

هن الـتمثيلية مخـاطبة د. أشرف زكى نقيب عـام العامل با
ن عهد  منذ ثالث سنوات للموافقة على إحلاق خريجى ا
ــاجــسـتــيـر ــراحل الالحــقـة "ا ــرحــلـة الــدبــلـومــة وا درسـوا 
والـدكتوراه" بـالنـقابة حـسب تخـصصـاتهم  إال أن د. أشرف
ـسـتـشار قـانـونى مـا زال يدرس األمـر مـنذ زكى أحـال األمر 

ثالث سنوات حتى اآلن.
د. مـنى صــفـوت رئـيس قـسـم الـدرامـا والـنـقــد بـكـلـيـة اآلداب
بـجـامــعـة عــ شـمس قـالـت إنه لم جتـر أى مــشـاورات حـتى
اآلن مع الـــنـــقـــابــة بـــشـــأن خــريـــجى الـــقـــسم نـــظــرا لـــتـــصــور
ـسـتـوى ـنــاهج وارتـفـاع ا الــقـائـمـ عـلى الــقـسم أن حـداثـة ا
الــعـلــمى بــاإلضــافــة إلى أحـكــام الئــحــة الـقــسم بــشــكل يــكـاد
ـيـة الــفـنـون هى ــاثل الئـحــة قـسم الـدرامــا والـنـقــد بـأكــاد
أسـانــيـد قـانــونـيـة ومــنـطـقــيـة بـشــكل كـاف حلـصــول خـريـجى
ـارسـة الـعمل الـقسـم علـى حقـهم فـى االلتـحـاق بـالـنـقـابـة و
ـــظــلـــة الــشـــرعــيـــة أســوة بـــزمالئـــهم فى الـــقــسم من خالل ا

الشبيه بآداب حلوان .
وتؤكد د. منى صفوت لـ «مـسرحنا» أنه عند تأسيس القسم

بـالتـعـاون مع الـناقـد الـكبـيـر الـراحل عز الـدين إسـمـاعيل 
نـاهج التى يجرى تدريسها بالقسم ألحدث مراعاة مواكبة ا

النظريات النقدية .
د. أشــرف زكى من جــانــبه أصــر عـلى أن الــقــانـون ســيــطـبق
رافـضـا التـعـلـيق عـلى مـوقف خـريـجى األقـسـام اجلـديدة فى
ية أو طالب الـدراسات احلرة أو طالب قـسم النقد األكـاد
والـــدرامــا بـــآداب عـــ شـــمس مـــكـــررا أنه ســـيـــتم الـــرجــوع
لــلـقـانــون وتـطـبــيـقه وقـال إن الــنـقـابــة لن تـقــبل من لم يـنص
الـقـانــون صـراحـة عـلى قــبـولـهم نـافــيـا أن يـكـون وضع طالب
قــسم الـدرامــا والـنــقـد بــآداب حـلـوان تــمت تــسـويـتـه إال بـعـد

سلسلة من الدعوات القانونية. 
ـسـرح وكـان الـفـنـان خـالـد الـسـعـداوى "أحـد خـريـجى قـسم ا
بكلية اآلداب جامعة حلوان" قد ذكر لـ «مسرحنا» أن الوضع
تـمت تسويـته بعـد تدخل عدد من كـبار الـفنانـ من خريجى
ـســرح بــكــلــيـات اآلداب ومـن بـيــنــهم اخملــرج هــشـام أقــســام ا
عـطوة إلقـنـاع د. أشـرف زكى بتـسـوية وضـع خريـجى الـقسم
وهو مـا  بالفـعل بعد سـلسلـة من الدعوات الـقضائـية التى
 رفـعـهـا أثــنـاء تـولى الـفـنــان يـوسف شـعـبــان مـنـصب نـقـيب
هـن التـمثيـليـة واستـمرت هـذه الدعـوات لبـعض الوقـت بعد ا

تولى د. أشرف زكى قبل تسوية األوضاع.

رحلة «تانى» 
فى أعماق البحار
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مثل لـنفسه أى حركة ـاءة" وهى الكلمـة التى يحدد بـها ا > مـن التنغيم و"اإل
ـكن فصـلـهمـا وهمـا ينـشآن مـن نفس جـذور الشـعور عـند يـقـوم بهـا توأم وال 

تحدث. ا

ؤلف الشاب على عثمان انتهى مؤخرا من تقد مسرحية البلياتشو لنادى مسرح األسكندرية. > اخملرج وا
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فرقـة «علـى الكــسار»
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 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

عاطى (2) أجريوم ومولد أبو ا
عاطى فى مدينة دمياط كان قرار إلغاء احتفالية مولد أبو ا
ثـابة صـدمة شـخـصيـة بالـنسـبـة لى على األقل وشـاركنى
الشـعور بهـذه الصدمـة حينـذاك اخملرج الراحل الـكبيـر سعد
أردش ابن دميـاط وتداولـنا األمـر فـيمـا بيـننـا وقررنـا ضرورة
ـتعسـف الذى أعطى إيجـاد موقف إيـجابى ضـد هذا الـقرار ا
ـتـطـرفـة الـفـرصــة إلطالق أيـديـهم وأفـكـارهم لـلـجـمـاعــات ا
ـدنى إلى احلـد الـذى ـتـخـلـفـة لــلـسـيـطـرة عـلى اجملــتـمع ا ا
ـدارس احلكومـية من حتية نـعون أطفال وطالب ا جعـلهم 
العـلم وإلقاء النـشيد الوطـنى وإيقاف كافـة األنشطة الـفنية

بها.
لـكها فى أيدينا هى واجهة التى  واتفـقنا أن تكون وسيلـة ا
ـسرحى وبـالفعل أقـمنـا ورشة عـمل مسرحـية انـتهيت الفن ا
فيهـا إلى كتابة مسرحيـة بعنوان "مولد يا بـلد" تناولت فيها
مالبــســـات الــقــرار ونــتـــائــجه الـــســلــبــيـــة من خالل أحــداث
اجـتـماعـية وفى إطـار الـكومـيـديا الـشعـبـية واسـتـخدام كـافة
ـصرية والتى والد ا مفـردات الفن الشعـبى التى تزخر بـها ا
ـصرى حتـتـوى عـلى مـا أفـرزته الـعـبـقـريـة الـفـنـيـة لـلشـعـب ا
ــمــتــد آلالف الــســنــ وتــنــتــهى األحــداث طــوال تــاريــخه ا
ـــولــد مع شىء من بــالــدعــوة لـــضــرورة عــودة احــتـــفــالــيــة ا
تـقدمة التى التـحديث والتـطوير كـما هو حـادث فى الدول ا
طــورت احـتـفـالـيـاتـهـا الـشـعـبــيـة وأصـبـحت تـقـدم مـا يـسـمى

"بالتلى ماتش".
ذكـرة وقَّعت عـليـها مع سـعد سـرحيـة و شـروع ا وتقـدمت 
أردش - رحــمه الــله - إلى مــديــريـة ثــقــافـة دمــيــاط لـتــقـدم
ـسـرحيـة ضـمن احتـفالـيـات عيـد دميـاط الـقومى الـذى هو ا
ــصـريـ عـلى حـمـلــة "لـويس الـتـاسع" مـلك عـيـد انـتـصـار ا
ـذكرة عـجـيبـة وغريـبة فـرنـسا عـلى دميـاط ولـكن فوجـئـنا 
مـن مـديـريــة ثـقــافـة دمـيــاط مـازلت أحــتـفظ بــهـا لــلـذكـرى
سرحية والتـاريخ تعلن فيها عن أسفها الشديد عن تقد ا
بـحـجـة أن مديـريـة الـثقـافـة ال تـسـتطـيع أن تـقف أو تـعارض
قــرار الـــســيـــد احملــافظ واجملـــلس احملـــلى اخلــاص بـــإلــغــاء
ـوقَّع عــلى هـذه االحــتـفــالـيــة ولـلــعـجب الــعـجـاب جنــد أن ا
سـرحية ذكـرة الغريـبة هم أعـضاء فرقـة دمياط الـقومـية ا ا
جـمـيعـا وبـدون اسـتثـنـاء ونـسى هؤالء جـمـيـعا أنـهم فـنـانون
ـسـرح هو ولـيـسـوا مـوظفـ وأن مـا يـقـدمـونه علـى خشـبـة ا
مجـرد وجهة نـظر ووسـيلـة مشروعـة من وسائل حـرية الـفكر

والتعبير.
ـوقف الـعـجيب أسـقط فى أيـديـنا إذ إن حيـنـئـذ وإزاء هذا ا
الـقـاعدة الـشعـبيـة الـتى هى القـاعدة الـشرعـيـة التى نـستـند
عـلـيهـا فى مـشـروعنـا هى الـتى تـقف عـقبـة ضـد تـنفـيـذ هذا
شـروع الثقافى الذى يعتبر رأس احلربة فى مواجهة نزعات ا

التطرف والتخلف واإلرهاب.
وقف الذى حـدث لنا فى منـتصف التسـعينيات تذكـرت هذا ا
وأنـا أقـرأ وأشـاهـد مـوقف جـمـاهـيـر الـشـعب الـدمـيـاطى وهـو
يقف وقـفـة رجل واحـد ضد مـشـروع مـصنع "أجـريـوم" والذى
استطاع أن يرغم السلطات احمللية والتنفيذية على التراجع
شـروع فى مثلث جـزيرة رأس البـر خوفا من عن تنـفيذ هـذا ا

التلوث.
.. إنـنى ال أملك إزاء هذا تـناقـض وقـف ا وشتـان ما بـ ا
ـوقـف األخـيــر إال أن أحـيـى الـشــعب الــدمـيــاطى عــلى هـذا ا
ـوقف اإليـجـابى واحلــضـارى كـمـا أحـيى الـسـلـطـة احملـلـيـة ا
وعــلى رأســهـا الــدكـتــور مـحــمــد فـتــحى الـبــرادعى مــحـافظ
ـقراطى الـعظيم وقف الد دميـاط على االسـتجابـة لهـذا ا
وقف ثـابة الغفران لذلك ا وقف األخير يكون  ولعل هـذا ا
ــتـخـاذل الـذى وقــفـته الــسـلـطــة احملـلـيــة الـسـابــقـة وفـرقـة ا
ـسـرحــيـة إزاء جـريـرة إلـغــاء احـتـفـالــيـة مـولـد أبـو دمــيـاط ا

عاطى سامحهم الله. ا

سرح  على الكسار ورحلته مع عمالقة ا

ـسـحورة ـديـنة ا الـغـرام وردشاه ا
الـــغــجـــريــة حالل عـــلــيـك خــيــر إن
شــــاء الـــلـه ســـرقــــوا الـــصــــنـــدوق يـــا
محـمـد حـماتـك بتـحـبك عـمرو بن
الــعـــاص فــاحت مــصــر الــبــربــرى فى
الـــهـــنـــد يـــا والد اإليه صح الـــنـــوم
الــــصـــــلح خـــــيــــر الـــــلى يـــــخــــاف من
الـعفريت الـيانصيب شـندى بندى

عريسى عامل التليفون.
ضـــــــمت فـــــــرقــــــة الـــــــكــــــســـــــار خالل
مـسيـرتهـا الـفنـية نـخـبة من عـمالـقة
ـــســــرحـى يــــذكـــر وأســــاتــــذة الــــفـن ا
مــــنــــهـم: حــــامــــد مــــرسى إنــــصــــاف
رشـــــدى حـــــكـــــمت فـــــهـــــمى حـــــيــــاة
صـبـرى رتيـبة رشـدى عـبد احلـليم
القـلـعـاوى عبـد احلـميـد زكى عـمر
ـــلـــيـــجى جـــلـــبى وصـــفى حـــســـ ا
فودة جـبـران نعـوم دوللى أنـطوان
فـــيـــكـــتـــوريــا كـــوهـــ فـــهــمـى أمــان
عــفـيــفــة أمـ عــقــيـلــة راتب ســيـد
مـــــصــــطـــــفى زوزو مــــحـــــمــــد فــــؤاد
حـلمى لـطيـفة نـظمى عـليـة فوزى
مــحــمــود شــكــوكــو إســمــاعــيل يس
فـؤاد اجلـزايــرلى سـيـد إســمـاعـيل
ســــعــــاد مــــحــــمــــد بــــديــــعــــة صـــادق

إبراهيم حمودة.
بـــعــد تـــوقف فـــرقــة "الـــكــســـار" عــام

 1950اجته على الكسار للعمل

ـــســرح الــشـــعــبى الـــتــابع لـــلــدولــة بــا
ـصلحـة الفنـون) وذلك حتى تاريخ )

وفاته فى  15يناير 1957.

بــدأت هــذه الــفــرقــة نــشــاطــهــا عــام
 1925وهى أول فرقة مسرحية

كـوميـدية حتـمل اسم الفـنان الـكبـير
ــفــرده والــذى قــام عــلـى الــكــســار 
بــإسـنــاد إدارتــهـا لــلـخــواجـة كــوسـتى
حــــاجـــيــــا نـــاكس ويــــســـاعــــده وكـــيل

اإلدارة الفنان حامد مرسى.
والــفـنــان عـلى الـكــسـار (عــلى خـلـيل
ســــــالم  1887-1957  بــــــدأ حـــــيــــــاته
ـولــد الـســيـدة الـفــنـيــة عـام  1907 
زيـنـب وذلك حـيـنــمـا قـام بــتـأسـيس
فرقـة "دار الـتـمـثيل الـزيـنـبى" وقدم
من خاللـــهـــا شــخـــصـــيــة الـــبـــربــرى
ولـكـنه حـقق الـشـهـرة الـكـبـيـرة بأداء
هـذه الـشـخـصـيـة عام  1916حـيـنـمـا
انـضم إلى فرقـة األوبـريت الـشرقى
لــــلـــفـــنـــان مـــصـــطـــفى أمـــ والـــذى
أصـــبـح شــريـــكـــا له بـــالـــفــرقـــة مـــنــذ
مــــــنــــــتـــــصـف عـــــام  1917ولـــــكـن فى
مــنـــتــصف عــام  1918انــفــصل عــلى
ــمـثل ــؤلف وا الــكــسـار عـن زمـيــله ا
أمـ صدقى وقـامـا مـعـا بـتـأسيس
فــــرقــــتــــهــــمـــا "أمــــ صــــدقى وعــــلى
الـكــسـار" فى نــهـايــة عـام 1918وهى
الـفـرقة الـتى اسـتـمرت بـنـجاح كـبـير
حــــــتى أكــــــتــــــوبـــــر  1925قــــــدمــــــا من
خاللـهـا أكـثـر من أربـعـ مـسـرحـيـة

كوميدية واستعراضية متميزة.
بــــــــعـــــــــدمــــــــا دبـت اخلـالفــــــــات بــــــــ
الــــشــــريــــكــــ أمــــ صــــدقى وعــــلى
الــكـــســار وإصــرار كل مــنـــهــمــا عــلى
ــــــقــــــدمـــــــة قــــــبل وضـع اســــــمـه فـى ا
اآلخـر انسـحب أم صـدقى الذى
قـــــرر تــــكـــــوين فـــــرقــــة مـــــســــتـــــقــــلــــة
واســـتـــكـــمل "عـــلى الـــكـــســـار" إدارته
لــــلــــفــــرقــــة وتــــقــــد عــــروضه عــــلى
ـــاجــســـتـــيك الـــذى ارتــبط مــســـرح ا

بنجاحه.
افـتـتـحت الـفـرقـة اجلـديـدة لـلـكـسـار
ـــــــســــــــرحـــــــيـــــــة عـــــــرضــــــــهـــــــا األول 
"الـطمـبـورة" وقـد قـام بـتـعـريـبـها عن
اإليـــطــالـــيـــة حــامـــد الــســـيـــد وكــتب
أغانـيها بـديع خيـرى وحلنهـا زكريا
أحـــمــد وشـــارك فى بــطـــولــتـــهــا مع
"الـــكـــســـار" كل من: حـــامـــد مــرسى
رتـــــيــــــبــــــة رشــــــدى زكى إبــــــراهــــــيم
فــيــكــتــوريــا كــوهــ عــفــيــفــة أمــ

مـــحـــمــــد ســـعـــيـــد الـــشـــيخ مـــحـــمـــد
الــعـــراقى نـــيـــنــا ودولـــلى وتـــتـــنــاول
بعـوث الشباب ـسرحية مشـكلة ا ا
بالـبالد الـغـربـية الـذين قـد جتـرفهم
لـذات عن طلب الـعلم الشـهـوات وا
وقــــد افـــتــــتح الـــعــــرض فى أكــــتـــوبـــر

1925.
نظـرا لـنـجـاح عروض فـرقه الـكـسار
اضـطـر جنـيب الـريـحـانى (مـنـافـسه
األشـــهـــر) وأمـــ صــدقـى لالحتــاد
وقدمـا مـعـا مسـرحـية "قـنـصل الوز"
فى مـوسم  25 / 1926 وقـد حــقـقت
جنــــاحـــا كـــبـــيـــرا بـــفـــضل حـــشـــد كل
اجلــهــود لـهــا ومــشــاركــة نــخـبــة من
رمـوز الـكـومـيـديـا من بـيـنـهم مـحـمـد
ــصــرى (شــرفــنــطح) عــبــد كــمــال ا
الـلطيف جمـجوم وبديعـة مصابنى
ـطربـة) وبالـتالى وفـتحـية أحـمد (ا
ــنــافـــســة بــ الــفـــرقــتــ قــد فــإن ا

اشتدت لعدة مواسم.
نتيـجة للـمنافسـة ب الفـرقت علم
"عـلى الكسـار" بأن الريـحانى وأم
صــدقـى قــد وقع اخــتــيــارهــمــا عــلى

نص فـرنـسى لتـعريـبه وكـانت منـيرة
ه من خالل ـهـديــة تـسـتـعــد لـتـقـد ا
فـرقـتـهـا وحذر "الـكـسـار" مـنـيرة من
ــغـــامــرة وطــلب اإلقـــدام عــلى هـــذه ا
هـمة وافـقة عـلى ترك هـذه ا مـنهـا ا
ـنافسة له وبـالفعل  تـقد هذه ا
الــــــفــــــنــــــيــــــة فـى يــــــنــــــايــــــر  1926 ب
شــخـــصــيـــة الــبـــربــرى عـــثــمـــان عــبــد
الــبـــاسط فى مـــســرحـــيــة " 28 يـــوم"
وشخصيـة كشكش بك فى مسرحية
"مـراتى فى اجلهـادية" وقـد حسمت
النـتـيـجـة لـصالح "عـلى الـكـسـار" كـما
ـسـرحـى عـبـد اجملـيـد أفـاد الــنـاقـد ا
حــــلــــمى حــــيــــنــــئــــذ وقــــد أدى جنــــاح
الـكسـار إلى انـفـصـال الـريحـانى عن

أم صدقى.
ـنـافـســة الـفـنـيـة لـلـفـرق لم تــقـتـصـر ا
الــــــكـــــــومــــــيـــــــديــــــة بــــــ "الـــــــكــــــســــــار"
و"الـــــريـــــحـــــانـى" فـــــقط; بـل ظـــــهــــرت
الــــعــــديــــد من الــــفــــرق األخــــرى ومن
بــــيـــنـــهـــا فـــرقـــة: فـــوزى اجلـــزايـــرلى
وعـــبــد الـــلــطـــيف جـــمــجـــوم وحــسن
فـــائق ويـــوسف عـــز الـــديـن وفــوزى
مــنـــيب الــذى قـــدم مــوسم 1926 25 
مـســرحـيــة "نـاظـر احملــطـة" مع أمـ
صــــدقى ,وقــــدم من خاللــــهــــا فـــوزى
مــــنـــيب شــــخـــصــــيـــة "الـــبــــربـــرى" فى
مــحــاولـة الســتـغالل جنــاح "الـكــسـار"
ــهـا ومــنـافــسـته ولــكـنه لم فى تــقـد

يحقق نفس النجاح.
ــــــــــــــــســــــــــــــــرحـى  ـــــــــــــــوســم ا كــــــــــــــــان ا
ـــواسم الـــفـــنـــيـــة 29/ 1930 أقـــصـــر ا
ـيـة نـظــرا لألزمـة االقــتـصـاديــة الـعــا
والــتـى امــتـــد نــشـــاطـــهــا إلـى مــوسم 

 30 /1931 أيضا.
نــظـرا النـتـشـار األفالم الــسـيـنـمـائـيـة

وجـذبــهـا لــلـجـمــهـور وأيــضـا الجتـاه
مــعــظم الــفـــنــانــ لــلــعـــمل بــهــا ومن
بـيـنـهم عـلى الـكـسـار نـفـسه وكـذلك
نــظــرا النــتـــشــار الــصــاالت الـــفــنــيــة
بـــكـــثـــرة غـــيــر مـــســـبـــوقـــة تـــقـــلـــصت
سرحية خاصة مع بداية األعمال ا
ـيـة الــثـانــيـة وبــالـتـالى احلــرب الـعــا
اجستيك" إلى فقد حتول مـسرح "ا
كــازيـنـو وكـبــاريه قـدم عـلــيه الـكـسـار
ــــســـــرحــــيـــــات اخلــــفـــــيــــفــــة بــــعـض ا
واإلسـكــتـشـات والـفــقـرات الـغــنـائـيـة
الـــراقــــصــــة وظـــلـت فـــرقــــته تــــعـــمل
بــصــورة مــتـقــطــعــة وغــيـر مــســتــمـرة
حتى قام الكسار بحلها عام .1950
قـدمت الفـرقـة خالل مـسـيـرتـها من
عــــــام  1925وحـــــتى عـــــام  1939مــــــا
يــــقـــرب مـن مـــائـــة مــــســـرحــــيـــة قـــام
بـتـألـيـفـهـا أو تـعـريـبهـا كـل من حـامد
السيد بديـع خيرى أحمد البابلى
أحـمــد تـوفــيق زكى إبـراهــيم أمـ
صـــــدقـى الـــــســـــيـــــد والى جـــــبـــــريل
أسود محمـد شكرى عبد احلميد
كــامل مــحــمــد نــبــيـه عــبــد الــكـر

بـــاإلضــافـــة إلى عــلى الـــكــســار وإن
كـان النـصـيب األكـبـر من الـنـصوص
لــــــكل مـن حــــــامــــــد الـــــــســــــيــــــد زكى

إبراهيم بديع خيرى.
ضــــمـت قــــائــــمــــة أعــــمــــال الــــفــــرقــــة
ــســرحــيــات الــتــالــيــة: الــطــمــبــورة ا
اخلــالـــة األمــريــكــانـــيــة ابن الــرجــا
آخـــر مــــودة أبــــو زعـــيــــزع الـــوارث
حــكـــيم الــزمــان الـــســفــور األمــيــرة
الــهــنـديــة مــلــكــة اجلــمـال حــلم وال
عـلـم الـسـاحــر أبـو فـصــادة الـشـيخ
عــــثـــمـــان أنــــا عـــارف وانت عـــارف
ــزيـــفـــة قــاضى الــبـالبل الــعـــيـــلـــة ا

 قدمت ما يقرب من 100 مسرحية
متنوعة معظمها كوميدية
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ــســرح الــشــبــاب فــعـالــيــاته مع اخـتــتم مــهــرجــان دبى 
ــتـــمــيــز انـــقــضــاء لـــيــالـــيه الــعـــشــر احلـــافــلــة بـــاألداء ا

شوقة . والعروض ا
ـهـرجــان دورته الـثــانـيـة بـحــفل خـتــامى لـتـوزيع وتــوج ا
ــهــرجــان اخلــمس وهى أفــضل اجلــوائـــز عن فــئــات ا
ـثـل وأفـضل مــسـرحــيــة وأفـضـل مـخــرج وأفــضل 
ــثــلــة وأفــضل مــؤلف مــســرحى إضــافـة إلـى نـدوة
ر نائب رئيس الثقافة والعلوم التى حضرها محمد ا

سئول بالهيئة. هيئة دبى للثقافة والفنون وكبارا
ـيــزاً أتـاح لـعـشـاق ـهــرجـان نـشـاطـاً صــيـفـيـاً  شـكل ا
سـرح تـذوق إبداعـات اجلـيل اجلـديد وقـال الـشيخ ا
ـناسـبة: مـاجد بن مـحـمد بن راشـد آل مكـتـوم بهـذه ا
"إنه أصبح لدى الـشباب الـواعد منـصة حقـيقية اآلن
ـــســـرح احملـــلى إلى لـــصـــقل مـــواهـــبـــهـم واالرتـــقـــاء بـــا
ية بـحيث تتجاوز شـهرتهم حدود الدولة مـصاف العا

 ختام مهرجان دبى للثقافة والفنون 

نطقة". وا
ـــر بـــتـــســـلـــيم اجلـــوائـــز إلى قـــبل أن يـــقـــوم مـــحـــمـــد ا
الفائزين حيث فـاز مسرح دبى األهلى بجائزة أفضل
عـمل عن مـسـرحـيـة (عـنـبر) كـمـا فـاز الـفـنـان الـشاب
جــاسم اخلـراز بـجـائـزة "أفــضل مـؤلف مـسـرحى" عن
ـسـرح دبى الـشـعـبى بـيـنـمـا مـسـرحـيـة (زمـان الــيـوم) 
ذهـبت جائـزة "أفـضل مـخرج مـسـرحى" مـناصـفـة ب

الـفنان الـشاب مـروان عبد الـله عن مسـرحية (عـنبر)
سرح دبى األهـلى والفـنان الشـاب حمد عـبد الرزاق
ـسـرح الـشـارقـة الـوطـنى.. عن مـسـرحـيـة (الـسـتــارة) 
ـثـلة وفـازت الـفـنـانـة الـشابـة "بـدور" بـجـائـزة أفـضل 
ـــســـرح دبى دور أول عن مـــســـرحـــيـــة (زمــان الـــيـــوم) 
الـشـعـبـى .. فـيـمـا فـاز الـفـنــان الـشـاب حـسـ يـوسف
ـثل دور أول عن مـسرحـيـة (عنـبر). بجـائزة أفـضل 

 مسرحية عودة الفينيق
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ــــاضى فى عـــرضـت أســـرة الـــرحــــبـــانـى األســـبـــوع ا
ـة مـسـرحـيـة "عـودة مـديــنـة جـبـيل الـلــبـنـانـيـة الـقــد
الفيـنيق" الـتى استمـر عرضهـا ثالث ساعات وهى
ـوسيـقى واإلخراج من تـأليف مـنصـور الرحـبانى وا

لنجليه أسامة ومروان الرحبانى.
ـيالد عـن عـيـد تـدور األحــداث عـام  1370 قــبل ا
أدونـيس وعــشـتـروت حــيث راعى الـزمــان يـخـاطب
طــائـر الـفـيــنـيق الـذى يــحـتـرق كل خـمــسـ سـنـة ثم

يقوم من رماده بعد ثالثة أيام.
وسيقار أسـامة الرحبانى الذى شارك أيضًا  فى ا
ــــســــرحـــيــــة ذكــــر أن الـــعــــمل الــــذى تــــنـــاول إنــــتـــاج ا

مــوضــوعًـــا نــادرًا مــا تــنـــاوله الــرحـــبــانــيـــة اســتــغــرق
. اإلعداد له عام كامل

ــســرح عـرض تــرافق الــعــرض واحــتــفــالــيــة خــارج ا
خاللــهــا أكـثــر من مــائــة شـاب وفــتــاة لـوحــات تــمـثل

دينة جبيل. اإلنسان الفينيقى 
ـسرحية حتى الرابع والعشرين من يستمر عرض ا
أغسـطس - آب فى قلـعة جبـيل الفيـنيقـية البـحرية
عـلى بـعـد  38 كـيـلـومـتــرا شـمـالى بـيــروت لـتـخـتـتم
فـعـالـيـات مـهـرجـانـات بـيـبـلـوس الـدولـيـة الـتى بـدأت

فى الثامن من يوليو .

نصور... ثنائى مسرحى احلشاش وا
جديد.. «كفوفهما حمراء»

يخوض الكاتب الكويتى عبدالعزيز
سرحية األولى احلشاش جتـربته ا
من خالل  مـسـرحـيـة "كل الـكـفـوف
حــمـــراء" الــتى تـــقــرر عــرضـــهــا فى
ــــــســـــرح إطــــــار مـــــهــــــرجــــــان أيــــــام ا
لــلــشــبــاب  الـذى يــقــام فى أكــتــوبـر
ـــقـــبل وتـــعـــتـــبــــر أول نص له يـــتم ا
ـسرح حـيث تـمـثـيـله عـلى خـشـبـة ا
سـبـق لـلــحـشــاش أن حـصــد جـوائـز
عـدة مـسابـقات فى مـجـال التـأليف

سرحى.  ا
عــبـر احلــشــاش عن سـعــادته بــهـذه
اخلـــطــوة الـــتى كـــان مــتـــخـــوفــاً فى
الـسـابق من خـوضهـا إذ إنه يـعـتـبر
نـــفــــسه مــــتــــابـــعــــا لـــلــــمــــهـــرجــــانـــات

ـسرحـية وقد أرجع خـطوته هذه ا
إلى تـــشـــجـــيـع أســـاتـــذته والـــنـــجـــوم
الـــكـــبـــار الـــذين أشـــادوا بـــكـــتـــابـــاته
الــدرامـيــة لإلذاعــة أو الـتــلــيـفــزيـون
والـذين جـمعـته مـعـهم عـدة أعـمال
وكـــذلـك اخملـــرج الـــشـــاب مـــنـــصــور
نـصور الذى يشترك معه حس ا
فـى الـــطــــمــــوح لــــتـــقــــد األعــــمـــال
ـتــجــددة وأكـد اجلــيـدة واألفــكــار ا
احلــشـــاش بــأنه يـــتــوقع بـــأن تــكــون
مـــســرحــيـــة "كل الــكـــفــوف حــمــراء"
ـشـوار طـويل من الـثـنـائـيـات بـدايـة 

نصور. بينه وب ا
 عبدالعزيز احلشاش

ثالت ورجل وحيد.. فى حكاية  7 

تطوانية تستلهم اخلمسينيات
ـسـرحـية مـبـاركـة» الـتى حـمـلت ا
اســـمـــهـــا وهـى امـــرأة مـــغـــربـــيـــة
سـوداء اللـون خادمـة فى البيت
صـــامـــتـــة فـى خـــلـــفـــيـــة الـــعــرض
ـــســرحـى عــلى اخلـــشــبــة وراء ا
ــــســــدلـــــة تــــراقب الــــســــتـــــائــــر ا
اجلـــمـــيع وهـى تـــئن فى صـــمت
ومــــكــــابـــرة لــــكــــنــــهـــا فـى اجلـــزء
ـســرحـيــة تـنــفـجـر األخــيـر مـن ا
لــــتــــعــــبــــر بــــأعــــلى صــــوتــــهــــا عن
مــعـانـاتــهـا مــسـتـحــضـرة شـريط

ريرة. ذكرياتها ا

بتصميم سينوغرافيا العمل.
جترى األحداث فى بيت تقليدى
أنـــــــــدلـــــــــسـى ألحـــــــــد احلـــــــــكـــــــــام
السابقـ تؤثثه نسوة ال يتوقفن
عـن احلـركـة والـثـرثــرة والـنـمـيـمـة
ـارسن بــلـكــنــتــهن الــشـمــالــيــة و
ـــوســيــقى ــزاح وا الــدعـــابــات وا
والرقص واصـطدام فى األفكار
بــــ جـــــيل مــــحــــافـظ مــــتــــشــــبث
بــالـتـقـالــيـد وجـيل جـديــد مـتـعـلم
يـحـاول أن يـكـسـر بـعـض الـقـيود.
وهـن يـتـهـيــأن إلعـداد أطـبـاق من
احلــلــوى اســتــعــدادا الســتــقــبــال
مــولـــود جــديـــد. وبــقــيـت «طــاطــا

عــلى خــشــبـة مــســرح اخلـامس
بـــالــــربـــاط عــــرضت جــــمـــعــــيـــة
"اكــواريــوم" مــســرحــيــة "طــاطــا
مـبــاركـة" أولى جتـارب الــفـنـانـة
التشكيـلية "خديجة طنانة" فى
ـــســـرحـــيــة مـــجـــال الــكـــتـــابـــة ا
والــتى اســتـلــهــمــتــهــا من أجـواء
اخلـــمــســـيـــنـــيـــات فى "تـــطــوان"

مسقط رأسها.
ــســرحــيـة تــكــون فــريق عــمل ا
الـــــتى أخــــرجـــــتــــهــــا "نـــــعــــيــــمــــة
ــــــــــثالت زيـــــــــطــــــــــان" من 7 
ـــــــثل واحـــــــد هـــــــو يـــــــوسف و
 iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tالـــعـــرقـــوبـى الـــذى قـــام أيـــضًــا

مركز الهناجر للفنون
برنامج اخليمة الرمضانية

٩٫٣٠ مساءًيقــــدم
الدعوة عامة

مركز الهناجر للفنون بأرض األوبرا : ٢٧٣٥٦٨٦١

٧   رمضان
٨   رمضان
٩   رمضان
١٠ رمضان
١١ رمضان
١٢ رمضان
١٣ رمضان
١٤ رمضان
من ١٦ رمضان
حتى ٢٥ رمضان

 «ياسـر مـعــوض»
ـــــــــلـــــــــــــــــكــــــــــــــــلــــــــــــــــور فـــــــ
إشـراف «أشـرف فؤاد»
إشراف عبد الرحمن زكريا
 «محمود ياس التهامى»
 «حـس فـوزى/منى فوزى»
إشـراف مـحـمـد حـسن عـبـداحلافظ
«أحــــــــمـــــــــد سالم»
إخــراج عـزة احلـســيـنى

تخت عـــــــــــــــــربى
الطنبــورة البـورسعـيـديـة 
شقاوة تيم غناء وأستعراضات أطفال 
تفاريح عــــــرائســـــــيـــــــة
انشـــــــــاد ديــنـى
ليلة مــصـــــرية
الســـيـــرة الهـــالليــة
أغانى نوبية لفرقة اجنيليكا  
مســرحـيــة طعم الصــبــار
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ـقـدمــة الـتى كـتـبـهــا لـكـتـاب "تـاريخ يـؤكـد األســتـاذ "تـوفـيق أبــو غـديـر" فى ا
ـسـرح الـتـونـسى" أن لـلـمـسـرح الـتـونـسى جـذوراً ضـاربـة مـثل بـاقى األ ا

نصـف شرف الدين" كما يـؤكد عـلى أهمـية الـدور الذى قـام به األستـاذ "ا
مــؤلف الــكــتــاب حــيث يــقــول: "لــلــمـســرح الــتــونــسى تــاريخ مــثل األ الــتى
ضـمـار ونـحن فى مسـيس احلـاجـة إلى تدوين تـقدمـتـنا بـقـرون فى هـذا ا
ـراحل الـتى قـطـعـهـا مـسـرحـنـا مـنـذ ـسـرحـيـة وا كل مـا له صـلـة بـحــيـاتـنـا ا
اضى (العشرين) سـرحية فى بالدنا منذ أوائل القرن ا انبعاث احلركة ا
نصف شرف الدين قـدم الكثير من وقته وبذل الكثير من ماله واألستاذ ا
ــسـرح مــنــذ بــدايــته إلى أن وطــاقــته جلــمع مــا تــفــرق من مــعــلــومـات عـن ا
أصـبح احــتـرافـا يــسـجل لـتــونس صـفـحــات من اجملـد الـفــنى داخل الـبالد
وخارج احلـدود". هـذه الكـلـمات قـدم بـها "تـوفـيق أبو غـديـر" لكـتـاب "تاريخ
نـصف شرف الـدين ذلك الكـتاب الـوثائقى عن ؤلـفه ا سرح الـتونـسى"  ا
ـؤلف فــيه بـشـكل تــأريـخى تــوثـيـقى ـســرح الـتـونــسى حـيث جــمع ا نـشــأة ا
ـسـرحيـة وتـتبع نـشـأة اجلوق (الـفـرق) التى بـدأت الـعمل بدايـات احلـركة ا
سرح فى تونس. سرحى والشخصيات واجلمعيات التى أرست دعائم ا ا
ـتـوسط) يـحـتـوى والـكـتـاب رغم صـغـر حـجـمه ( 160صـفــحـة من الـقـطع ا
ـسـرح وقـد ــؤلف لـبـدايــات ا عـلـى ثـمـانـيــة وعـشـريـن فـصال يـؤرخ فــيـهـا ا
ـا ليـب ـقاالت الـصـحفـية الـتى عـاصرت بـزوغه ر ضـمنـهـا الكـثـير من ا
رد فعل اجملتمع جتاه هذا الفن الوافد اجلديد إلى جانب إظهار كيف أن

سرحية. الصحافة كانت دعما ومقوما لهذه الفرق ا
ـــســرح?" يـــتــفق ـــاذا لم يــعـــرف الـــعــرب ا ــعـــنــون بـ " فى الـــفــصـل األول ا
ـــنـــصف شـــرف الـــدين مـع رأى "أمـــ اخلـــولى" من بـــ آراء مـــفـــكـــرى ا
الـوطن العـربى وكانت بـعض اآلراء تـرى أن احليـاة العـربـية بـبداوتـها لم
ــسـرح هـذه احلــيـاة الــتى تـتـسـم بـعـدم االســتـقـرار تـســاعـد عــلى وجـود ا
ـــســـرح الـــذى يـــعـــتـــمـــد عـــلى الـــريـــفـــيـــة والـــتـــنـــقل الـــدائم لـم تـــســـاعـــد ا
واالســـتـــقــرار وأخـــرى تـــقــول إن األدب الـــعـــربى اإلسالمـى عــرف األدب
الـيـونــانى لـكـنـه لم يـتـعــمق فـيه بـل صـرف عـنه وعــنى فـقط بــالـفـلــسـفـة
ورأى آخـر يــقـول إن احلـيــاة اإلسالمـيــة فى ديــنـيـتــهـا لم تــكن تـعــ عـلى
سرح المح الفنـية التى يـقوم بهـا ا ـسرح بل إنـها حترم هـذه ا وجود ا
أيـضا قـيل إن احلـياة اإلسالمـية االجـتمـاعيـة بوضـعهـا السـياسى ومـركز
ـســرح. تـلك كـانت ـرأة فــيـهـا بـصــونـهـا وحـجــابـهـا ال يـعــ عـلى وجـود ا ا
بـعض األسـباب الـقـوية الـتى طـرحت كإجـابـات عن تأخـر هـذا الفن عـند
ـؤلف يتـبـنى رأى أم اخلـولى فهـو أنه وافق على العـرب أما مـا جعل ا
كل األســبــاب الــســابـقــة قــائال: "لــكــنه أضــاف أن هــذه الــنـظــريــات كــلــهـا
باشر وهو "ازدواجـية اللغة" التى أغفـلت واقعا أدبيا  كان هـو الواقع ا
اضـطـر الـعرب إلـى مواجـهـتـهـا ألسـبـاب لغـويـة واجـتـمـاعـية تـمت فى ظل
احلكم اإلسالمى عنـد توسـعه وجمـعه شعوبـا مخـتلفـة األلوان واأللـسنة.
إذ بدأ هـذا اجملـتمع يـعيش ويـنشط بـلغـة "العـامة" وهـو فى الوقت نـفسه
ـطالب يحـكم ويديـن بلـغته الـرسمـية "الـفصـيـحة" وقـد ذهبت الـعامـية 
الـنـشـاط الوجـدانى حلـيـاة اجملـتـمع من أغـنـيـات وأناشـيـد وتـقـالـيع رابـية
ـتجـول تـؤديـهـا بلـغـة احلـياة بـيـنـمـا ظلت الـفـصـحى لـلوعظ واألراجـوز ا
ــكــاتـبــات الــرســمــيـة ومــجــالس الــعــلــمـاء ويــنــهى رأيه بــطــرح ســؤالـ وا

ـسـرح فى األدب الـعـربى الـشـعـبى فـعال. وثـانـيـهـما: أولـهـمـا: ألم يـوجـد ا
ـسـرح فى األدب الـرسـمى هـو مـوقف ألـيس أقـرب لـتـعـلـيل عــدم وجـود ا

اللغة الفصحى وما قضى عليها به من عزلة.
ــسـرح بـالـلـســان الـعـربى هـو الــلـبـنـانى "مـارون ــؤلف أن مـبـدع فن ا ويـرى ا
ــســرحـهـم وعـاد إلى نـقــاش" الــذى ســافـر إلـى إيـطــالــيـا  1846فــأعــجب 
ـوسـيقـية بيـروت لـيكـون فـرقة تـمـثيـليـة من الـشبـاب ويـقدم أولـى رواياته ا

قتبسة عن موليير. بعنوان "البخيل" ا

ـؤلف فى الفصـل الثانى مـا كتبه سـرح التونـسى يورد ا وعن بـدايات ا
رزوقى" فى كتابه "األغـانى التونسيـة": "فى ليالى رمضان "الـصادق ا
كـانت تـفـتح مـحالت عـمـومـيـة لـفـرجـة الـصـغـار (الـكـاركـوز) وهـو اللـعب
بـــصــور مـن الــورق الـــغــلــيـظ تــمـــثل خــيـــاالت من وراء ســـتــار بـــحــركــات
ـرزوقى إلى أنــهـا لم تـكن وحـكــايـات لـطــيـفـة مــضـحـكــة جـدا "ويـشـيــر ا
بريئة جدا وكانت تكثر فيـها الكلمات النابية واحلركات التى يستهجن
ذكــرهــا ومـــنــهــا لــعــبـــة إســمــاعــيل بـــاشــا الــتى تــصـــور بــطــولــة اجلــيش
العثمـانى فى حروبه العثمـانية والبلـقانية. وهى صور صـغيرة مدججة
بارزات واحلروب بالسالح تمثلها يـد خفية بالتحريك الذى يشخص ا
وأشــيــاء مــضــحــكــة أيــضــا. كــذلك "غــولــة رمــضــان" وهـى صــورة امـرأة
طـويــلـة الــشــكل غـلــيـظــة اجلـسـم جـدا يــتـخــفى بــداخـلــهـا رجل ويــحـرك
أعضاءها برقص مضحك على نقر الدف وكذلك "اجلمل" وهو صورة
ــا نــقـــله الــعــرب عن ــذكــورة. ويـــظن أنه  جــمل كـــبــيــر مــثل الـــغــولــة ا

الفرس فى صدر اإلسالم.

>  وكـثيـر من جناح الدرامـا اإلذاعيـة حتى ولو كـانت تستـخدم وسـطاً بال عيـن يرجع
ستمع أن يثيره ليعيد إلى حقيقة أن وقع صوت ما له القدرة على إثارة محرك خيال ا

إنتاج نشاط عضلى ما خيالياً. 28
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سرح التونسى الكتاب: تاريخ ا
ية األولى. منذ نشأته حتى نهاية احلرب العا

نصف شرف الدين ؤلف: ا ا
الناشر: شركة العمل للنشر والصحافة بتونس.

تــــــــــــــــــونـس
ومـــســـرحـــهــا
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ا أتيتم واقتبسنا من دعائكم قلت مخاطبا اجلمهور: "سـيداتى سادتى 
قوال بـاختصـار أسعد الـله مساءكم لم يـبق من مسـرحيتنـا هذه إال فصل
واحد وسـنـقـدم إلـيـكم بـعـد ذلك فـصال مضـحـكـا. وكـانت الـعـادة أن تـشفع

سرحية فكاهية قصيرة. سرحية الطويلة  ا

ا تـوفى سلـيمان قـرداحى بقى البـعض من أفراد فرقـته بتونس واتـفقوا
مع أفــراد جــمـعــيــة الــنـجــمــة عــلى تـكــوين جــوق أســمـوه "اجلــوق الــتــونـسى
" أو "صدق اإلخـاء" فى ليلة صرى" وقـد قدموا أول مـسرحية لـهم "ند ا
ـؤلف أن هذا الـتاريخ هو الـبداية األربعاء الـثانى من يونيه  1909ويعـتبر ا

احلقيقية للمسرح التونسى.
فى أعـقابـها حـطت فرقـة "إبراهـيم حجـازى" ذائعـة الصـيت والتى تـعد مع
ــســرح وقــد احــتـــفت الــصــحف فــرقــة" سالمـــة حــجــازى" فــرسى رهـــان ا
ــقـدمــة فـكــتــبت جـريــدة الـتــقــدم: ".. لـذا كــنت تـرى بـالــفـرقــة والــعـروض ا
صري وغيرهم من األ (غير األمة التونسية) يقدرون هذا الفن حق ا
قدره ويبـذلون ألجل انتـشاره أمـواال طائلـة ال يكتـرثون بـصرفهـا فى سبيل
ـكـان أمـا نـحن مـعـشـر الـتـونـسـيـ فإنـنـا لم بـثه لـعـلـمـهم أنه من اإلفـادة 
ـتاع نـعبـأ بهـذا الفن الـعظـيم ولم نـقدره حق قـدره بل عددنـاه من سقط ا
ـرء أال يـضـيع أوقـاته فى مـثـلـهـا ومـن بـقـيـة الـسـفـاسف الـتى يـجب عــلى ا
ولـكن لـو أدركـنـا جـدواه وعـلـمنـا مـزايـاه الشـتـغلـنـا به ولم نـنـبـذه ظـهـريا أو

نعرض عنه ونهمله فى زوايا النسيان".

ؤلف إن هـذا النداء الـذى أطلقـته جريـدة التقـدم لم يذهب سدى يـقول ا
هذب وكـونوا جمعية تمثيلية حتت اسم "الشهامة إذ اجتمعت نخبة من ا
األدبية" وقد باشروا الـتمارين على رواية "صالح الدين األيوبى" بحانوت
كـائـنـة بــنـهج سـيـدى قـدوس. وقــد اشـتـروا مالبس فـرقــة قـرداحى عـنـدمـا
بيعت بقاعة البيـوعات وان على عبد الوهاب  وافق على رئاسة اجلمعية
ــرحــومــتـان "عــائــشــة الــصـغــيــرة" و "زبــيـدة ــمــثــلـتــان ا وقــد انـضـم إلـيــهم ا
اجلزائـرية" إال أنه بـعد فـتـرة قصـيرة وبـالتـدريج تفـككت جـمعـية الـشهـامة
واتـخـذت اسـمـا جديـدا هـو "الـشـهامـة الـعـربيـة". بـعـدهـا بقـلـيل بـدأ تـكوين
جوق جديد أطلق على نفسه" جمـعية اآلداب التمثيلية "بدأ بالتمرين على
مسـرحية صالح الدين األيوبى أيضـا. ووقفت بجوارها الشبـيبة التونسية
ـصــادقـة عـلــيه فى أبـريل ـال ودونـوا لــهـا قــانـونـا ووقــعت ا وسـاعــدوهـا بــا
 .1911وقــد خـطــر لــلـبــعض أن يــوحـد جــهــود اجلـمــعــيـتــ إال أن أعــضـاء

ساجلة والتناحر بينهما الشهامة رفضوا التوحيد بعدها ظل التنافس وا
حـتى ظـهـرت فـرقـة ثـالثـة هى "االحتـاد" الـتى أسـسـهـا "الـهـادى األرناؤوط"
ـسرحـيـة "عـواقب الـغدر". اجلـديـر بـالـذكر أن جـمـعـية وبدأت عـروضـهـا 
الشـهـامـة واصـلت عروضـهـا خـارج الـعاصـمـة مـؤمنـة بـالالمـركـزية وأن من

سرح مثل العاصمة. دن الصغيرة البعيدة أن يتمتعوا با حق أبناء ا

ـــرأة فى الـــتـــيـــاتـــرو فى ذلـك الـــوقت كـــانت تـــعــــلـــو أصـــوات ضـــد ظـــهـــور ا
سرحيات غير أن اجملتـمع والصحافة تصدوا لها ووقفوا بجانب الفن وا
الوليد. وهذا ما كتبته صـحيفة الزهرة: "يقولون إن هناك من ينكر ظهور
نـكر ـسـرح أمام جـمهـور من اخلالئق ولـكن يلـزم ا ـسلـمات فى ا الـنـسوة ا
أن يـعـلم قــبل كل ذلك من هن الــنـسـوة وفى أى وسط يــقـمن وإذا عـلم أن

سرح مقر تربية ومواعظ وأنه أعف من والئم األفراح لغير رأيه..". ا

ـسرح حـتى ذلك احل يـتأسس فـى العـاصمـة تخـرج الفـرق للـمدن ظل ا
األخـرى لــتـقـدم عـروضــهـا ثم تـعــود مـرة أخـرى لـلــعـاصـمـة إال أن جــمـعـيـة
ـكـتب تـمـثـيـلـيـة تـأسـست فى مـديـنـة وسـة تـابـعـة جلـمـعـيـة قـدمـاء تالمـيـذ ا
العربى الـفرنـسى قدمت أعمـالها فى ربـوع تونس. وفى عام  1914حضر
الشيخ سـالمة حجـازى للـترويح عن نـفسه مع فـرقته وقـد تعـاقد صاحب
ـدة عـشـرة أيام. مـسـرح "روسـيـنى" مع الـفـرقـة لـتـمـثل بـعض مسـرحـيـاتـهـا 
ـسرحى; إذ صـدر أمـر بإعالن حـالة ومع اندالع احلـرب توقف الـنـشاط ا
ملكة التـونسية. فأصبح من حق السلـطة العسكرية منع احلصـار بكامل ا

سرحية. طبوعات واالجتماعات وبالتالى العروض ا ا

ـفـهـومه احلـديث عن ـسـرح  ــؤلف يـؤكـد عـلى أن الـتـونـسـيـ عــرفـوا ا وا
طريق الفرق اإليطالية والفـرنسية التى كانت تفد إلى تونس بانتظام منذ
 1826وحـتى تـأسست فـرقـة إيـطـالـية وفـرنـسـيـة فى تـونس عام 1894وظل
احلال حـتى بدايات الـقرن العشـرين عندما فـكر بعض الـشبان التـونسي
رحوم الذين كانوا يجتمعون بقاعة حالقة الصحافى "البشير احلنفى" وا
"محـمـد بورقـيـبة" (أخـو الـرئيس احلـبـيب بورقـيـبة) و"الـهـادى األرناؤوطى"
و"سليمـان الصحراوى" و"محـمود بوليـمان و"محمد احلـجام" و "محمد بن
تـركـة" فـكر هـؤالء فى تـكـوين جـمعـيـة تـمثـيـلـية اخـتـاروا لـها اسم "الـنـجـمة"

وبالفعل بدأوا التدريب على مسرحية عطيل.
ــســرح الــبـلــدى جــوقـة اجلـديــر بــالــذكـر أنـه فى نـفـس الـســنــة جــلـبت إدارة ا
ـصـرى" قـدمت فـصال مـضـحـكـا وكانت مـصـريـة عـلى رأسـهـا "عبـد الـقـادر ا
ـطــرب "زكى مــراد" ومــرسى بــركـات ــغــنـيــة "طــائــرة" وا الــفــرق مــكـونــة من ا
صرى (شرفنطح) وغـيرهم. وقد استقبلت مـثل الفكاهى "محمـد كامل ا وا

استقباال رائعا و االحتفاء بها فى الصحافة وعلى مستوى اجلمهور.

صرية مثل "سليمان قرداحى" مع فرقته ا فى أواخر  1908حل بتونس ا
ـقدمه ورحـبوا أشـهـر اجلوق الـعربـيـة فى ذلك الوقت وفـرح الـتونـسيـون 
ا تـرحـيب وكـتـبت الـصـحـافـة حتت عـنـوان "بـشـرى ألهالـى تونس بـفنـه أ
الـكـرام": "قدمت الـفرقـة عروضـهـا فى مديـنة سـوسـة وقد اسـتدعى سـمو
"الباى" هذا اجلوق للسراى العـامرة ليمثل أمام سموه رواية جميلة وقدم
قـرداحـى بـســوســة مــسـرحــيــات (صالح الــدين األيــوبى/ هــامــلت/ هـارون
الـرشـيـد وحـلـيـفه الـصـيـاد/ عـطـيل/ الـسـيـد/ رومـيـو وجـولـيـيـت / ضـحـية
الغـواية/ الـبرج الـهائل/ اسـتيـر) واثر ختـام أى مسـرحيـة كان يـقدم فصال
ـمـثل مـصــطـفى سـرى وكـان الـسـيـد مـضـحــكًـا يـقـوم بـدور الـبـطـولــة فـيه ا
ـسـرحـيات ـسـرح قبل الـفـصل األخـيـر من ا قرداحـى يصـعـد إلى خـشـبـة ا

سرح التونسى طالئع ا

سرحية  أولى اجلوق ا

سرحية "سليمان قرداحى"  وانبعاث احلركة ا

صرى  اجلوق التونسى ا

"الشهامة األدبية" و "اآلداب" التمثيلية واالحتاد

سرح خارج العاصمة ا

سرح وموقف اجملتمع التونسى رأة على ا ا

تـوقع أن جند دراما تـصور من آن آلخر مـعناهـا بقوة بـعبارات جـسدية  >  فـليس من غـير ا
مـثل راقص بالـيه يجـسم موسيـقى النص وفى حـ تعـدل احلركة االنـطباع كـما لـو  كان ا
الـذى ينـقل إلينـا يحـتمل أن تنـعكس درجـة الضغط أو الـعنف فى الـتغـير فى توتـر جسدى

أعظم أو أقل فى الكلمات.
سرحي جريدة كل ا
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عندما نزع النقاد أنيابهم وأظافرهم وحتولوا إلى مشجع
ال أمانع إذا قلت إن أحـد طموحاتي من هذا
الــعـرض هـو الــعـودة إلى مــنـاخ الــنـدوات الـتي
ـســرحـيـة. وتـتــسم بـاألخـذ تـعـقب الــعـروض ا
ــتــلــقــ ــتــخـــصــصــ أو ا والــرد ســواء من ا

ن يتمتعون بالذائقة الفنية. العادي 
لـــــكـــــني دعـــــوني أخـــــتــــلـف مع مـن يــــري أن
الــعـــرض لم يــحــدث به تــســيــيس الــعــرض
يـتبع مـنهج الواقـعيـة احلديـثة أو كـما كانت
تسـمى الواقعـية االشتـراكيـة التي هي آخر
مــراحل بــريـــشت الــذي قــدمــتـه كــثــيــرًا من
قــــبـل وكل مـــــفــــردات الـــــعـــــرض من ألــــوان
الـــبــــاســـتــــيل ووســـائـل اإلضـــاءة الــــظـــاهـــرة
وفـــراغـــات الــديـــكـــور كل شىء مـــحـــســوب
ـــنـــهج الـــذي أراه هــو بـــدقـــة وفــقًـــا لـــهـــذا ا

سرح في مصر. السبيل الوحيد لعودة ا
وبعـد ذلك عقـب سامح مـهران قـائًال: لست
ــتــواصل أقــول ذلك ــديح ا مــيــاًال لــفــكـرة ا
رغـم أن ســـــنـــــاء ابن عـم أكـــــبـــــر لـي لـــــكـــــني
ســـــأحتـــــدث عن الـــــنص ذلـك ألن أعـــــمــــال
شـكـسـبــيـر تـتـمـيـز بــالـوعي مـتـعـدد اجلـوانب
سواء عـلى مـستـوى الـشـكل أو التـنـاول وقد
رأيـت الــــعــــرض من خالل تــــســــجــــيـل له في
ــركـز الــقـومي لــلـمــســرح وكـنت أتــمـنى أن ا
ـــداخل يـــتــــعـــامـل د. ســـنـــاء مـع الـــنص مـن ا
االجـتمـاعـيـة التي يـحـملـهـا ألن الـنص ليس
مجـرد قصـة حب لـكن له خلـفـية سـياسـية
ن تناولوا هذه وهـناك الكثـير من الكتـاب 
الـظــاهـرة  ولــعل أشــهـرهم جــيـكــو. هـارت.
وقـــد كـــنت أتـــمــنـى لــو قـــدم شـــافع الـــعــرض
بإسقاط على تطاحن الرأسماليات احلالية
س حـــيـــاة الــــنـــاس في الــــلـــحـــظـــة والــــذي 
ـتع لكن اآلنيـة أقـول ذلك رغم أن العـمل 

ال مانع من ذكر هذا التحفظ.

عــنـاصــر الـعــرض وأتـوقـف عـنــد االهـتــمـام
بـالتـفاصـيل في تكـوين شخـصيـات العرض

حتى في شخصياته غير األساسية.
وعن تغـييـر الديـكور قـال د. زعيـمة: عـليـنا
أن نتـقبل طـريقـة اخملـرج كمـا طرحـها ولـنا
أن نتساءل هل كـان الديكور مزعجًا أم ال?
حـقـيـقـة لـقـد اســتـطـاع شـافع إيـجـاد حـلـول
غـيـر مـزعـجـة لـتـغـييـر الـديـكـور لـكـن هـناك
ملحوظة حـول تشابه ألوان الديكورات في
ـــشــاهــد قــد مـــنــاظــر مـــخــتــلــفـــة حــتى أن ا
يـــســتــغـــرق بــعـض الــوقت حـــتى يــتـــأكــد من
ـكـان وكـذلك كـانت ألـوان مالبس تـغـيـيـر ا

الشخصيات سبب بعض اإلزعاج.
ثـم جــــاء الــــدور عــــلـى اخملــــرج ســــنــــاء شــــافع
ـنـصـة فقـال: لـعلي لـيعـقب عـلى مالحـظات ا

وهــنـاك أيــضًـا مــشـاكل بــسـيــطـة في الــلـغـة
شـاهد الـعربـية. إضـافـة إلى كثـرة تـغيـيـر ا
الـتي وجد لها شـافع حالً باستخـدام تقنية

ونتاج السينمائي عن طريق اإلضاءة. ا
وال أجــد داعـيًــا في احلــديث عن الـديــكـور

وال شك أنكم تعرفون احليثيات.
: هذا وحتـدث النـاقد مـحمـد زعيـمة قـائالً
العرض بفريق عـمله ينفي ما يشاع من أن
سـرحـيـة ال يـقدم لـلـسـاحة مـعهـد الـفـنـون ا

الفنية جديدًا.
هـــذا الــعـــرض أيــضًــا أزال الـــدهــشـــة الــتي
ية كـانت تتملكـني منذ كنت طالـبًا باألكاد
ينبـهر بالـعروض التي يتـحفنـا بها د. شافع
ــعـــهــد دون أن يــجــاوز بــهــا أســواره داخل ا
وأضـاف: األداء التـمثـيـلي عمـوما كـان أبرز

ومـخرجه ولم يكن ذلك نـبالً منا كـما تكرم
ـــــــا كـــــــان شـــــــافع ووصـف مـــــــوقـــــــفـــــــنـــــــا إ
موضـوعـيـة في تـقيـيم مـجـهود " 11شـهرًا"

ثم تلك النتيجة الرائعة.. وأضاف:
نـعم هي مغامـرة أن يتصـدى شافع إلخراج
ـــرات وتــزداد نص ســبـق إخــراجه مـــئــات ا
ــغــامــرة خــطــورة حــ يــســتــعــ بــشــبـاب ا
ـتـلكـون مـوهـبـة جـمـيـلـة ولـوال ضيق جـدد 

الوقت لذكرت أسماءهم جميعًا.
وتـابع: لم أر فارقًـا كبـيرًا بـ العـرض ليـلة
االفتتاح واليـوم باستثناء بعض االختزاالت
الــتي قــام بــهــا شـافـع لـيــشــتــد وتــر الــعـمل.
ـــا يــــكــــون احلـــذف قــــد أضـــر بــــبـــعض ور
ربية ـمثل خـصوصًا التي قـامت بدور ا ا
فــقـــد كــان لـــهـــا مــونـــولــوج رائـع و حــذفه

نـاقشة ركـز القومي لـلمسـرح ندوة  أقام ا
سـرحي "روميـو وجوليـيت" عقب العـرض ا
سرح "مـتروبول" وأدارها الكاتب عرضه 

الصحفي محمد الشافعي.
شــارك في الــنــدوة الـنــقــاد فــتـحي الــعــشـري
يسري حسان د. مـحمد زعيمة كما حرص
ــــــركـــــــز عــــــلى د. ســـــــامح مـــــــهــــــران رئــــــيـس ا
حـضـورهـا وكـذلك د. أشـرف زكي واخملـرج
. سرحي شريف عبد اللطيف وعدد من ا
ه لـلــنـدوة قـائًال: بـدأ مــحـمـد الــشـافـعي تــقـد
عـرض اليـوم لي عـليه عـدة حتـفظـات ولكن ال
يــسـعـنـى سـوى تـقــد الـتـحــيـة لــلـدكـتــور سـنـاء
غامرة اجلميلة التي ال يقدم شافع على هذه ا

عليها سوى الشباب وشافع شاب بعقله.
ثم حتـدث الــعـشـري قـائالً: نـحــتـفي الـلـيـلـة
بــعـودة شـافـع إلى اإلخـراج مـجــددًا بـعـرض

"روميو وجولييت".
رغم الـصـعـوبـات والـعـنت الـلـذين واجـهـهـما
وأضــــــاف: أقــــــبل شــــــافع عــــــلـى مـــــغــــــامـــــرة
بــاســتــعــانــته بــأســمــاء جــديــدة دخــلــوا مــعه
غامرة مدركـ أن شكسبير بكل رصانته ا
ومـكـانـتـه ال يـحـتـمـل الـتـفـريـط وأعـادوا لـنـا
ـسـرح بـلـغـته اجلـمـيـلـة الـتي حـرمـنـا مـنـها ا
ــســـفـــة  كــتـــلك الـــتي في زحـــام األعـــمـــال ا
ـسرح اخلاص وتـسلـلت مؤخرًا يزخـر بها ا

إلى بعض أعمال مسرح الدولة.
وقـدم الناقد والـشاعر يسـرى حسان حتية
لفـريق الـعمل والـقـائمـ علـى هذا الـندوة

قبل أن يقول:
ـرة الــثـانـيــة الـتي أشـاهــد فـيـهـا هـذه هي ا
"رومــيــو وجــولــيــيت" فــقــد سـبـق وشـاهــدته
ليلة افتتاح العرض وال أخفى عليكم أنني
ذهـبت يومهـا للعـرض بنـية سيـئة متـربصًا
ـا يـعـرفـهـا الـبـعض مـنكم بـشـافع لـدواعٍ ر
لــــكـن الــــعــــرض خــــالف ظـــــنــــوني وخــــرجت
ألكتب مـقـالي األسـبوعي مـشـيدًا بـالـعرض

 شافع والعشرى والشافعى وحسان وزعيمه

 سناء شافع:
كل شىء
محسوب
بدقة وفقاً
نهج الواقعية
احلديثة
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ـاءة هى >  يــدل تـنـغـيم الـصـوت ضــمـنـاً عـلى صـوت مـســتـمـر فى الـزمن واإل
ــاءة أيــضـاً فــعــالــة من خالل الــتــجــســيم الــطــيع لــلــصــوت وهــكــذا فــإن اإل
اسـتمـرارها فى الـزمن. كالهمـا تعـبيـر عن الفـكر والـشعـور اللـذين يسـكنان فى

كلمات شخصية تنطق بها.
سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60
ـا أنـهـا ال تـخـتـلف فى ـسـرح حتـدث تـاثـيـرهـا فى الـزمن. و  > احلــركـة عـلى ا
ـاءة فسوف تكون هى أيـضاً تعبـيراً عن الفكر أصـلها عن تنـغيم الصوت أو اإل
شـهد وسـوف يحـدد شكـلهـا االنطـباع الـذى يرغب ـتضـمنـ فى ا أو الـشـعور ا

ؤلف فى توليده. ا

اضى تنفيذ يوم للثقافة الهندية يتضمن معرضًا للصور وعرض عدد من األفالم السينمائية. > قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى شهد يوم اخلميس ا

سرحي جريدة كل ا
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د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

سرح السكندرى (1) ذاكرة ا
حفظت األسـكندرية البطلمية للعالم تراث اإلنسانية اإلبداعى
ـسـرح; عـنـدمـا احـتـفظ بـطـلـيـمـوس الثـالث فى مـجـال فـنـون ا
ـسـرح الــيـونـانى عـنـدمـا ـسـرحـيـة لــكـبـار كـتـاب ا بـالـنــصـوص ا
اسـتـعــارهـا لـيـنـسـخ مـنـهـا مـا يـضــمه إلى مـكـتــبـة األسـكـنـدريـة
ـة فى مـقـابـل رهن قـيـمـته (  6 تـالــنت - عـمـلـة ذهـبـيـة الـقــد
يونـانيـة ) وأعاد مـستنـسخـاتها إلـى اليونـان مضـحيا بـالرهـنية
الـــثــمــيـــنــة بـــقــيـــاس عــصــره . وبـــذلك عـــرف الــعــالـم مــســرح
(إسخيلوس – سوفوكليس  – يوريبيدس – أرستوفانيس )  عن

ة . طريق مكتبة األسكندرية  القد
ـديـنـة الكـونـية وتـذكـرنا الـكـتابـات الـتـاريخـيـة أيـضا بـاحـتواء ا
عاصمـة الثقافة والفنون على ما يقترب من  300   دار عرض
مــا بــ مــســارح وماله ومــكـتــبــات فــرعــيــة  كـمــا تــذكــرنــا بـأن
األسـكـندريـة كـانت أول مـدينـة فى الـشـرق األوسط أتـاحت لفن
سـرح أن يتـجلى عـلى عصـرنا احلديـث; ففى عام  1870قدم ا
(سلـيم الـنـقـاش) عـرضا مـسـرحـيـا ; كان هـو أول عـرض لـفـرقة
مـسرحـية فى مـصر وذلك عـلى مسـرح (زيزيـنيـا) الشـتوى- كان
واجـهة موقع سينما أمير حاليا  – وذلك بأمر من اخلديوى
(إسمـاعيل) وبدعم من (سيـر جون أنطونيـادس) منشئ حدائق
الـــنــزهــة وأنــطــونــيـــادس. قــدم الــنــقــاش مــســـرحــيــة  الــكــاتب
الكـالسيـكى الـفـرنـسى :(كـورنى) لـكـنه اخـتـار لـهـا عـنوان (مى)

سرحية نفسها.   على اسم بطلة ا
صـرية مع مطلع القرن سرحية األجـنبية وا  توالت العـروض ا
الـعـشـرين عـلى مـسـرحى زيـزيـنيـا الـشـتـوى والـصـيـفى (مـوقعه
)  حـيث قـدم جورج أبـيض مـكـان فـنـدق سـان سـتـيـفـانـو الـقـد
ى وقـدمت فـاطــمـة رشـدى الـسـكـنـدريـة ــسـرح الـعـا روائع من ا
ـيـة وقـدمت ( مـصـرع كـلـيـوبـاتـرا  –مـجـنـون ـولـد عـروضــا عـا ا
ـبدع عـزيـز عـيـد الذى لـيـلى) لـلـشـاعر أحـمـد شـوقى  بـإخـراج ا
أفرغ حمـولة سيارة من الرمال عـلى خشبة مسـرح الهمبرا ( هو
خـرابــة اآلن بـفـضل ســيـاسـة بـيـع تـراث مـصـر) وبــذلك شـهـدت
ـشى ـسـرح حـيث  مـصـر تـأثـيـرات الـنـزعـة الـطـبــيـعـيـة عـلى ا
ـمثل وقـدماه تـغوصان فـى الرمال جتـسيـدا طبـيعـيا لـلموقف ا
ـمــثل أحـمـد عـالم) ولـيـلى الــغـرامى األفالطــونى بـ قــيس (ا

(فاطمة رشدى) .
سـرحية الهاوية اضى احلركة ا نشطت فى عـشرينيات الـقرن ا
من خالل اجلـمــعـيــات الـثــقـافــيـة والــطـائــفـيــة بـاألســكـنــدريـة
ـدارس ومالجئ األيــتـام (الـتى ال وجــود لـهـا فى ونـشـطـت فى ا
عصـر مـا أكـثر من مـلـيـونـيرديـراته ونـحن أشـد ما نـكـون حـاجة
الجئ لـلـقضـاء عـلى ظـاهرة أوالد الـشـوارع)  كمـا نـشطت إلى ا
فى منتـديات اجلاليـات اليونانـية واإليطالـية  واليهـودية حركة
ثقـف وهـواة التـمثيل مـسرحـية هـاوية . وهكـذا تأثـرت أذواق ا
الـسكـندريـ بالعـروض األجنـبيـة الوافـدة على مـسرح (مـحمد
عــــلى  – أوبــــرا ســــيــــد درويش اآلن) حــــتى أصــــبـح جــــمــــهـــور
ثـابـة جلـنة إجـازة مـوسـعة لـكل عـرض مـسرحى األسكـنـدريـة 
تـأمل كل فـرقـة مـحـتـرفـة فى الـقاهـرة أن تـنـالـهـا بـاعـتـبـار تلك
ـسـرحى.. كـان ـأمـول لإلنــتـاج ا اإلجـازة حـكــمـا عـلى الـنــجـاح ا
ـثابـة دراسة ـسـرحى باألسـكـندريـة  تقـد الـفرقـة لـعرضـها ا

سرحى نفسه.  جدوى للعرض ا
ومع زيـادة احــتــكــاك مــثـقــفى األســكــنــدريــة ( كـتــابــا وشــعـراء
ـسـرحـي ; ظـهـرت بـواكـير ـسـرحـية وبـا ) بـالعـروض ا وفـنـانـ
ت الــكـتـابـة الــسـكـنــدريـة لـلـمــسـرح اقـتـبــاسـا وإعـدادا إلى أن 
فـأصــبــحت تــألـيــفـا (وإن لـم تـتــكـشـف عـنــهـا حــتى اآلن هــويـة
سـكـنــدريـة) . عـلى أن تـوجـهــات كـتـابـهـا الـفـكــريـة والـفـنـيـة قـد
تـشــعـبت عــلى أيـدى نــخـبــة نـاشـطــة يـجــدد بـعــضـهــا حتـصـ
ــنـتـجه مـخـيــلـته بــكل جـديــد يـشـكل رافــدا فـكـريــا وأسـلــوبـيـا 
اإلبداعـى ; تأكـيـدا لـوجـهـة نظـر مـا فى مـجـتـمـعه أو فى الـكون
البسات اجـتماعية ذات أحيانا أو فـى قضايا سيـاسية يغلـفها 
مـلمح نقدى  –غالـبا- ومنهم من زاد إنتـاجه على عشرين نصا
ومنهم من وجـه كتابـاته نحو الـهم السيـاسى الوطنى وبـخاصة
مـا يتـعـلق بـعالقـة احلـاكم بـاحملكـوم أو ركـز عـلى هـمـوم الوطن
بالـنظـر إلى مـا آلت إليه أحـواله من تـرد ال أمل فى رأب صدعه

دى القريب .  على ا

هــنـــا إرســال مــخــرجى الــثــقــافــة اجلــمـــاهــيــريــة جــمــيــعــهم إلى
ـقـصود هـو إقـامة ـنع من ذلك أبـدا. لكن ا اخلارج ولـكن ال 
حلقة دراسية على عدة مستـويات تعليمية فنية وزمنية.. هنا
سـرحية ـدارس ا بيـت القـصيـد تسلـيح اخملـرج الـشبـاب با
نـاسبـة ليـست لديـنا مـدارس إخراجيـة فى الواقع األوربية (بـا
ُـعاش حـتى ال نخـدع أنـفسـنا ثم نـخـدع الدارسـ الشـباب). ا
فـــإذا كـــان أى مـــخـــرج من الـــهـــواة ال يـــســـتـــطـــيـع أن يـــعــرف أن
(األبــيــزود) الــنــاجــحــة - حـتـى من عــصــر اإلغــريق - تــســاعـد
اجلــمـــهــور عــلى الــيــقــظـــة جتــاه أحــداث الــدرامــا خــاصــة فى

مواقف التغاير أو التباين فكيف سيسير اإلخراج بعدها? 
ية سارح العا سادساً - ا

ــثـــلـــيـــنـــا الـــشـــبـــاب الـــتـــعـــرف عـــلـى دراســات ألـــيس من حـق 
سرح فى عصر مسرحيـة كثيرة وعديـدة سبقتنـا منذ انبثـاق ا
الــنـهـضــة األوربـيـة? وأشــيـر إلى عــدة مـسـارح هــامـة أبـلت بالءً
يـة. (مسـرح أبَّى األيرلـندى سـرحيـة العـا حسـنـا فى احليـاة ا
أبـيــداروس اإلغـريــقى مـســرح الـبــاروك - الـعُــلـبــة اإليـطــالـيـة
مـسـرح الـبـجعـة اإلجنـلـيـزى مـسرح بـرودواى األمـريـكى الـبـقة
ـــســرح الـــقــومى الـــنــمـــســاوى بـــوشــكــ الــتـــشــيـــكى بــوزح - ا
احلـكـومى فى روسـيـا البـولـيـفـار الـفرنـسى فى مـسـتـهل الـقرن
العشرين بومبـيوس أول مسرح فى روما اإليطالية البالط -
ـســرح الــتـذكــارى اإلغــريـقى ـلــكــيـة األوربــيــة ا فى الـقــصــور ا
والرومانى مسـرح تورمينـا أجمل مسارح العـصر الهيـلينستى
ــــقـــتــــرن بـــاسـم ولـــيم ــــســـرح اجلــــامـــعـى مـــســــرح اجلـــلـــوب ا ا
شــكـــســبــيــر جــوركى جــيــلــد األمــريـــكى احلى األمــريــكى هــو
انى والـنـمـساوى بـجـمود اآلخـر مـسـرح احليـوان الـدائـرى األ
مـاكـس رايـنـهــاردت مـســرح درورى لـ اإلجنــلـيـزى الــدويـتش
ـسـارح ـانى مــسـرح ديـونـيـزوس اإلغــريـقى أقـدم ا الـقـومى األ
احلــجــريــة مــســرح الــســفــيــنــة األمــريــكــيــة عــلـى ضــفــاف نــهـر
ـسرح سـرح السـياسى عـنـد إيرفـ بيـسكـاتور ا ـسيـسـبى ا ا
ــانى والــتى فــلــزنــشــتــاين مــســرح الــشــبـاب الــشــامل عــنــد األ
ــسـرح الــصــيـنى مــســرح الـطــفل مــسـرح ــسـرح الــصــغـيــر ا ا
العمال مسرح الفن - موسكو مسرح ألفي كولومبيية جاك
ــانى الـقـصــر اإلقـطــاعى الـقـومى كــوبـو الـفــرنـسى الــقـبـو األ
الــشـعــبى الــفــرنــسى كــوفـنت جــاردن اإلجنــلــيـزى الــكــومــيـدى
ـسرح فـرانـسيـز الفـرنسى مـارسـيلـلوس فى رومـا اإليـطالـية ا
ـــلــحـــمى االســـتـــوديــو فى ـــصـــغــر فـى ســانـت بــطـــرســبـــرج ا ا
يوغـسالفيا السابقـة مسرح الالسيكولـوجى بزعامة اإليطالى
سـرح اآللى فى إيطـاليا وفـرنسا فيلـيبـو توماسى مـارينيـتى ا
مـسـرح األ ومـهرجـانه مـنـذ عام  1954 فى باريـس مسرح

األوديون الفرنسى.
ـسـرحـيــة والـتـجـريب ـاذج قــلـيـلـة مـن مـسـارح أثـرْت الـعــلـوم ا
ــسـرحى. ألــيس األجـدر إقــامـة دورة لــشـهــرين صـيــفـا أو مـا ا
ــدة ثالث تــقــرره وزارة الــثــقــافــة أو الـثــقــافــة اجلــمــاهــيــريـة و
ــســـرح فى مـــراكـــز وقُــرى ســـنـــوات. يُــدعـى إلــيـــهـــا مــخـــرجـــو ا
احملـافـظــة ويـحــاضـر فى هــذه الـدورات اجلـادة - وفـق مـنـهج
ـسرح ـوضـوعـات - رجـال ا عـلـمى مـكـتـوب ومُـفـصّل ومـحـدد ا
ــيــة ــســرح فى جـــامــعــات مــصـــر وأكــاد ــصــرى وأســـاتــذة ا ا
الفنـون. بشرط واحد حـتى ال تفسد الـتجربة.. هـو االختيار..
ـوضـوعـيـة والـصـدق والـثـبات.. ـعـنى أن يـلـتـزم االخـتـيـار بـا
بعـيـدا عن الوسـاطة وروتـينـية االخـتيـار وشرط الـكفـاءة التى
هنة والتجربة وال غير ذلك. ية وا تتحدد بالشهادة األكاد
سرح لعل الـفكرة  تـكون مـشروعـا آمال فى االرتقـاء حقـيقـة 
الــثــقــافـة اجلــمــاهــيـريــة ومــســرح مــصـر من بــعــدهــا. ويـوم أن
ـسـارح (خشـبـة مـسرح يـعـرف الـهواة الـشـبـاب أنـواع خشـبـات ا
سرح الدوار مسرح عصر يادين خشبة ترنتيوس خشبة ا ا
سـرح اإلليزابيثى). يوم أن ـتزامن خشبة ا سرح ا النـهضة ا
ــسـرحــيـة ســوف تـرى يـســتــوعـبــوا ويـهــضـمــوا هــذه الـثــقـافــة ا

مسرحنا ال يقل عن أى مسرح قومى أو أوربى.
ليـست هذه مـبالـغة فالـعلم يـتعـلق باحلقـائق والنـتائج وال يـعبأ
ــغـــالــطــات أو األكـــاذيب أو عــدم مـــواجــهــة ــبــالـــغــات أو ا بـــا

غرورة. احلقائق أو تضخّم (األنا) ا

ــوســيــقــيــة وأنــواعــهـا ومــصــادرهــا فن اآللــيــات الــتــأثــيــرات ا
تـخـطـيـط الـوجه). هـنــا يـصـبح الــتـعـبــيـر الـفــنى شـبــكـة اتـصـال

مثل واخملرج. معرفى ثقافى طرفا االتصال فيه ا
ـسـتـوى فى فـى كل الـفـنـون.. كـلـمـا كـان الـتـعـبـيـر الـفـنى عـالى ا
ـعـرفـة والغـريـزة (أقـصـد الـتجـربـة احلـيـاتـية واألصل درجـتى ا
فى الــطـبـيـعــة) بـقـيت داخـل الـتـكـوين الــفـنى مـســاحـات واسـعـة
عــريـــضــة من الـــفن وعــنـــاصــره. وكـــلــمــا كـــان الــعــكـس ظــهــرت
ـزاج ُـضـادة غــيـر الــطـبـيــعـيــة وبـرز ا الـسـلــبـيــة واألحـاسـيـس ا
احلامـل لعنصر االفتـعال وهى أشياء تقود إلى (بـدل) التعبير

وليس إلى التعبير نفسه.
سرح ثالثًا: علوم ا

ـسرحـية حتـليالً تُـعنى - كـما هـو معـروف - بأصل الـظـاهرة ا
وكـشْـفًـا عن كل جـوانب هـذه الـظـاهـرة ونـواحـيـهـا لـكن - عـلى
األغـلب فى الـعصـر احلـديث - من زاويـة عـلـمـية بـحـتـة تـتصل

بعلوم اجلمال. 
ـــســرح احلــديث إلى تــخـــصــصــات عــلــمــيــة أخــرى دخل عــلم ا
عرفهـا تاريخ العـلوم (الـدراماتورج نـظريات الـتمـثيل التـربية
ــــســـرح عــــلم نــــفس اإلبــــداع اإلخــــراج تــــقــــنـــيــــات خــــشــــبــــة ا
عاصر سـرح ا سـرح تاريخ ا السـينوجـرافيا سـوسيولوجـيا ا
ـســرحـيـة الـيــوم (فى الـقـرن وعـلم الـدرامــا). وتـعـتــبـر الـعــلـوم ا
احلـادى والـعـشـرين) من الـعـلـوم األسـاسـيـة فى تـكـوين الـكُـتـاب
ـمثـل واخملـرج ومهـندسـى الديـكور واإلضاءة الدرامـي وا
ــســرحــيــة. ــؤســســة ا والــســيــنــوجــرافــيــا وكل الــعــامــلــ فى ا
ـسرحية إلى اجلـديد فى أنواع الفـنون (فنون تتعـرض العلوم ا
البصر والـسمع فنون الـتوضيح وفنون الـتعبيـر فنون احملاكاة

والتقليد فنون اآللة).
ـــنــوط بــهــا الــظــهــور فى كل عــرض وفى الــنــظــرة اجلــمــالــيــة ا
ـانى الالعقالنى آرثـر شوبـنهاور مـسرحى فإن الـفيـلسوف األ
  1788 - 1860 يـرتـبط فـكـره مـبـاشـرة بـالـنـظـرة اجلـمـالـيـة
فى الـفن باعـتبـاره (رغبة) فـى البحـث عن األهم بال مصـلحة
عـنى أن النـظرة تـأملـية صوفـية (والـتأمل يـحتاج إلى تُرجى; 

وقت لالستيعاب).
سـرحـية كـطريق أنـا شخـصيـا وثـقتُ وال أزال أثق فى العـلـوم ا
وحـيـد لـتنـمـيـة ثـقـافـة العـامـلـ فى أى مـسـرح فى الـعـالم. كـما
ــسـرح الـتـى قـامت ألجل هــذا الـغـرض أعـرف اســتـوديــوهـات ا
فى مسارح أوربـا منذ استـوديو اإلجنليـزية جوان ليـتلوود حتى
عـدد من اســتــوديـوهــات الــروس كـثــيــرة الـعــدد (فــاخـتــنــجـوف

مايرهولد). 
قـاد األمــريـكى إلــيـا كــازان أول اسـتــوديـو أمـريــكى عـام 1947
فى نـيويورك مرتـكزا فى التـعليم عـلى طريقـة ستانـسالفسكى
وعلى فلسفة مسرح اجلماعة مُستهدفًا تعليم ظالل الواقعية
ثـلـ كبـاراً أمـثال (مـارلون السـيـكولـوجـية. خـرّج االسـتوديـو 
براندو جـيمس دين جولى هـاريس بول نيـومان) هذا بـينما
يــعــمـل اخملــرج الــروسى ألــكــســنــدر تــايـــروف عــلى تــكــثــيف فن
ـكـان الذى التـمـثـيل والـتـعبـيـر عن مـكـان األحـداث االعـتنـاء بـا
ـوهــبـة ـمــثل الــتى تــكـمن فـى ا تـتــحــرك فـيه األحــداث قــوة ا
مثل اجلاد هو القـوة الدافعة إلى تقدّم أى الثـقافة العلـوم وا
ـسـرح وأسـسه تـسـتـنـد ـعـرفـة بـقــواعـد ا مــسـرح فى الـعـالم. وا

سرحية وحدها. على الثقافة ا
سرحية رابعا: الثقافة ا

دور تـقـوم به حـالـيا جـريـدة "مـسـرحـنـا" قدر إمـكـانـهـا. فـلُـنـحلل
ــثــال فن االرجتـــال مــثال. كــيف مــفـــردة واحــدة عــلى ســبـــيل ا
ثـلونا إذا لم يـعرفوا أن شـخصيـة الشكل فى االرجتال ثل 
تُـبـنى عـلى إمـكـانـيـة اإلبـداع? أو أن االرجتـال سـمة مـن سـمات
كـومـيـديــا الـفن (الـكــومـيـديــا دى الرتى) أو أن االرجتـال شـكل
من أشــكــال اخلــلق الــفــنى إذا مــا قُــدّم الــعــرض مــرتــكـزا عــلى
االفـتالت.. وهـو فِـعل الـشىء أو احلـدث عـلى غـيـر تـريث وفى

ارتكان على البديهة.
خامسا: اخملرجون هُم شعراء العصر

اخملرج بـحـكم الـدراسـة والـتجـربـة الـعـمـليـة وتـضـخّم مـهـماته
ــســرحـى جنــاحًـا ــســئــول الــوحــيــد عن الــعــرض ا أصــبح هــو ا
وفــشـال. ومن هــنـــا أرى أن مــخــرجـى الــثــقـــافــة اجلــمـــاهــيــريــة
يـ - كـما درسـنـا نحن فى مـطـالبـون بـدراسة اخملـرجـ العـا
ية التخصصية - أذكر بعضهم بعثاتنا - بعد الدراسة األكاد
ـثـال ال احلــصـر لـتــأكـيـد مــعـنى الــدراسـة: إمـيل عــلى سـبـيـل ا
بوريان بعـد دراسة موسيقـية جامعـية يُخرج عروضًـا مسرحية

طليعية.
أنـاتــولى إفـروس يُــخـرج فى مــسـرح رايـازانـى بـعـد تــخـرجه فى

سرح فى موسكو.  درسة العليا لفنون ا ا
وف يُـمثل ويـخرج بـعد دراسـته للـتمـثيل واإلخراج أوليج يـافر

فى استوديو مسرح الفن - موسكو عام 1949 .
سرح فى لندن.  بيتر أوستينوف أنهى استوديو ا

ـــســـرح فى جـــامـــعـــتى الـــيـــونـــانى تـــاكـــيس مـــوزانـــيـــدس درس ا
. هامبورج وبرل

الـبـولـنـدى إيـرفـ آكـســر أنـهى الـدراسـة الـفـنـيـة عـنـد األسـتـاذ
ـدرســة الـعـلــيـا لـلــتـمــثـيل فى وارسـو.. بــيـتـر لـيــون شـيـلــلـر فى ا

لكية لفنون الدراما فى لندن. ية ا أوتول درس فى األكاد
ـطـلـوب وحـتى ال يـتـطـرق لــبس فى فَـهْم مـا أُنـادى بـه فـلـيس ا

 أثق فى العلوم
سرحية ا

كطريق 
وحيد 

لتنمية 
ثقافة
سرحي ا

مثل  ا
اجلاد هو
القوة
الدافعة
لتقدم
سرح ا
 فى العالم

 اخملرج 
سئول هو ا
الوحيد

عن 
العرض
سرحى ا

ثل قبل العرض األول نقابة الصحفي تطلق أول فرقة مسرحية  باسمها.. وورشة إعداد 
. لكنها تتبع كيانًا شرعيًا هو نقابة الصحفي

وبـنـهايـة الـورشة سـيـقدم أعـضـاؤها عـرضًـا من تألـيف الـصحـفى أحـمد
خـليـفـة اإلبـيـارى بـعـنـوان "حتت الـصـفـر" من إخـراج شـريف وسـتـشارك

هرجانات احمللية اخملتلفة. سابقات وا الفرقة به فى ا
ويـتــبـنى شـريف والــفـرقـة فـكــرة تـقـد أعـمــال جـيـدة بـأقل اإلمــكـانـيـات

هن التمثيلية.  ادية وبالتالى فلن تكون هناك مشاكل مع نقابة ا ا
شرف على بينمـا يدعم الفرقـة معنويًا الـكاتب الصحـفى "عالء ثابت" ا
الـلـجــنـة الـثـقـافـيـة بـالــنـقـابـة والـذى يـصف تـكــوين وإطالق الـفـرقـة بـأنه

سرح "قمة اإلبداع". "شىء رائع" بينما يعتبر فن ا
ويـشرف عـلى الورشـة الصـحفى "هـيـثم الهـوارى" الذى أخـذ على عـاتقه
ساهمة الفعالـة فى عدد من الورش التدريبية فى إطار سعيه الدائم ا
لـ "تثـقيف" الصـحفى فنيًـا وفكريًـا ويحلم هيـثم بأن تشـارك الفرقة فى

هرجانات احمللية والدولية. ا
 شريف سمير عالء ثابت

ـسـرحى والـصحـفى "شـريف سـمـير" يـشـرف حالـيًـا عـلى ورشة الـفـنان ا
ـمـثل بنـقـابـة الـصـحفـيـ اسـتـعدادًا لـتـقـد عـرض مـسرحى إلعـداد ا
ـبارك يـكون باكـورة أعمـال فرقة نـقابـة الصحـفي عقب عـيد الـفطر ا
سـرحيـة والتى أسـسهـا سميـر ويشـرف علـيهـا فى إطار مـشروع فنى ا
ومسـرحى يـتـبـنـاه شريف اسـتـجـابـة حلـلم قد بـإنـشـاء فـريق مـسرحى
يحمل اسم النـقابة ويتـكون من أعضائهـا وأبنائهم ويـنهى حالة عزوف

شاركة فى النشاطات الفنية والثقافية. الصحفي عن ا
يـقــول شــريف ســمــيــر: مـدة الــورشــة شــهــران وقــد انـضم  15صــحـفــيًـا
ـزيد وقـد نسـتعـ بنـجم أو عدة لـلفـرقـة حتى اآلن وهـناك نـية لـضم ا
جنـوم لـلــمـشـاركـة فـى عـروض الـفـرقــة لالسـتـفــادة من خـبـراتــهم.. كـمـا
سنستضيف عروض مسـرح الدولة على مسرح النقابة وقد حدث هذا

بالفعل مع عرض "زكى فى الوزارة".
ويضـيف سـمـير: يـتم الـتـجهـيـز أيـضًا لـعـرض مـسرحى لـألطفـال مـأخوذ
jô°ûdG QGô°UEG∞عن قصـة النـبى سلـيمـان علـيه السالم وفـرقة الـنقـابة سـتكـون مسـتقـلة
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شريف فتحى

يقـدم فـرع ثقـافة اجلـيزة فى مـواقـعه اخملتـلفـة طوال
ـســرحى "أتــوبـيس رمــضـان" أيــام رمـضــان الـعــرض ا
من إخراج شريف فتحى وهو عرض شبابى يناقش
فى إطـار كوميـدى حول ما يـحدث فى أتـوبيس يضم
عــددًا من الــشـخــصــيـات خالل الـ  45 دقــيــقــة الـتى

دفع فى أحد أيام رمضان. تسبق انطالق ا
"أتوبيس رمضان" تمثيل جمال أمان محمد يوسف
محـمد مديـح دعاء اخلولى أحـمد البوسـتى ديكور
مــحـــمــد فـــتـــحى إعــداد مـــوســيـــقى شـــريف فـــتــحى
وســيـــتــنـــقل الــعـــرض بــ مـــراكــز الـــشــبـــاب وقــصــور

الثقافة.

 ≈Ñ©°ûdG ìô°ùŸG ..áª«©fh ø°ùM

!áŸƒ©dG á¡LGƒe ≈a
الـسبـكى عـادل فـايد سـلـوى حـكيم
خـلـيل تـمـام االسـتـعـراضـات إليـنـاس
ســـعــــودى أشـــعــــار جـــمــــال الـــســــيـــد
وأحلــــان مــــحـــمــــد بــــاهـــر الــــديــــكـــور

البس حملمد هاشم. وا
وعـن الــتــجــربـــة يــقــول حـــسن ســعــد:
هــــــــــذا لـــــــــيـس أول عـــــــــرض أقــــــــــدمه
اعـــتـــمـــادًا عـــلـى مـــوضـــوع تـــراثى فى
شــــكـل غــــنــــائى اســــتــــعــــراضى فــــقــــد
لوكية قدمت: على الزيـبق مهزلة 
دقــة زار وأخـيـرًا أوبـريـت "يـا لـيل يـا
" وأعـتبر نـفسى عـاشقًا لـلتراث ع
ــر الـــشـــعـــبى بـــشـــكـل عـــام والـــذى 
بـأزمة حـقيـقيـة فى مـواجهـة سرطان
ـــســرح هــو خـط الــدفــاع ــة وا الــعـــو
ــواجـــهــة  خـــصــوصًــا ورأس حــربـــة ا
ـــنـــوط به إعــادة ـــســرح الـــشـــعــبى ا ا
تـشكـيل اإلنـسـان فى الـلغـة والـعادات

والتقاليد.
äÉcôH áÑg

رشدى  سهير ا

عـلى خشـبـة مسـرح الـبالـون تـتواصل
ــســرحـى "مــنــ بــروفـــات الــعـــرض ا
أجــيب نــاس" لـلــمــخــرج حــسن ســعـد

قبل. تمهيداً ابتداءً من اجلمعة ا
الــــعــــرض عن نـص لــــنــــجــــيب ســــرور
وإنتـاج فرقة اآلالت الـشعبـية التـابعة
لــــــقــــــطــــــاع الــــــفــــــنــــــون الــــــشــــــعــــــبــــــيـــــة
واالسـتــعـراضــيـة وتــدور أحـداثه فى
قــالب مـوسـيــقى غـنـائـى اسـتـعـراضى
حــول رحــلـــة بــحث نــعــيــمــة عن جــثــة
حـــسن لـــتـــدفـــنــــهـــا مع رأسه وأثـــنـــاء
رحـــلـــة بــحـــثـــهـــا تــلـــتـــقى بـــالـــفالحــ
والــــفالحـــات لـــتــــلـــقى الــــضـــوء عـــلى
ـر بــهـا األحــداث الـســيـاســيــة الـتـى 

صرى. اجملتمع ا
ــرشــدى الـــعــرض بـــطــولــة ســـهــيـــر ا
ســمـيـر حـسـنى لــيـلى جـمـال  عـادل
زهــــــــدى أحـــــــمــــــــد زيـــــــادة وحــــــــيـــــــد
احلـامولى صـافى نبـيل سامح عـبد
الــسالم جـيــهـان سـرور ســحـر عـبـد
احلــــمـــيـــد مــــاجـــدة شـــعــــبـــان زيـــنب

«إحلقونا سرقونا».. ارجتال
 على الروسى

فيفيان فايز
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مـــجـــدى مـــحــمـــود الـــصـــيــاد
مـــدحت الـــشـــرقـــاوى وإخــراج

أميرة شوقى.

ـركـز الـروسى لـلـعلـوم والـثـقـافـة ورشة لـلـتـدريب عـلى الـتـمـثيل يـنـظم ا
. ا والبانتوما والتدريب على اخليال واالرجتال وا

ـشرفـة على الـورشة قـالت إن الـطلـبة سـيتـدربون أيـضًا فيـفيـان فـايز ا
عـلى فـنــون االرجتـال وسـيــقـدم فى نـهــايـتـهــا عـرض مـسـرحـى بـعـنـوان
"ســـرقــونـــا.. إحلــقـــونــا" ويـــنــاقـش غالء األســعـــار وســرقـــات األحلــان
والــبــطــالـــة وتــلــوث الــبـــيــئــة وســـيــقــدم فى إطـــار ارجتــالى من خالل

قبل. إبداعات الطلبة أنفسهم وقد تقرر عرضه الشهر ا

أحمـد زيدان واألحلان حلازم
الـكفـراوى تـمثـيل مـها زكـريا
ــنــعم مــارجـريت وداد عــبــد ا

مسرحيـة أجمل األعياد لنادى
مـســرح قـصـر ثــقـافــة اجلـيـزة
تــقـرر عـرضــهـا ضــمن بـرنـامج
احتـفـاالت رمـضـان بـاحلـديـقة
الــثـــقــافـــيــة الــتـــابــعـــة لــلـــمــركــز
الــقـــومى لـــثــقـــافــة الـــطــفل فى
الفترة من  2 إلى  8 رمضان.
ــقــهى كــمــا يـــتم عــرضــهـــا بــا
الـــثــــقــــافى بــــقــــصــــر ثــــقــــافـــة
اجلـــــــــــيــــــــــزة مـن  10 إلـى 16
رمــــــضـــــان ومن  18 إلى 23
رمضان فى لـيالى احملروسة

بالفسطاط.
ويـــشــــارك الـــعـــمـل أيـــضـــا فى
إطــار الـــبــرنـــامج الــرمـــضــانى

لنادى الصيد.
مـــســــرحــــيــــة أجــــمل األعــــيـــاد
تـــألـــيف نـــادر قـــطب وأشـــعــار

فريق العمل أجمل األعياد

هرجانات احمللية والدولية شبان يحلمون با
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يـتـابع د. عـادل يـحـيى عـمـيـد مـعـهد
ـيـة الـفـنـون يـومـيًـا الـسـيـنـمـا بـأكـاد
وبــنــفـــسه عــمــلــيـــات تــطــويــر ســطح
ــعــهـــد الــذى كــان "خــرابــة" عــلى ا
حـــد تــعـــبـــيــره وتـــقـــرر حتــويـــله إلى
عهد فيها قاعات مكيفة يستقبل ا
ــتــقــدمــ لاللــتــحــاق به عــشــرات ا
ويـــــــتـم اســـــــتـــــــغاللــــــــهـــــــا فى إجـــــــراء
امــتــحــانــات الــقــبــول والــورشــة ثم
يـستـفاد مـنـها فـيمـا بعـد فى تدريب
الطلبة وتنمية مهاراتهم اخملتلفة.

وقـــــال د. عـــــادل لـ "مـــــســـــرحـــــنـــــا":
اســـــتــــــقـــــبـــــلـت بـــــاألمـس مـــــســـــئـــــول
ـــيـــة والــذى اإلنـــشـــاءات بـــاألكـــاد
ــسـقـط أفـقى أطـلــعــنى عــلى رسم 
ــعـــهــد وعـــدة مــقـــتــرحــات ــبـــنى ا
لــــــشــــــكل وهــــــنــــــدســــــة الــــــقــــــاعـــــات
اجلــــــــــديــــــــــدة. وأضــــــــــاف: وافـق د.
عـصـمت يـحـيى عـلى شـراء أجـهـزة

يــــوتـــر حــــديــــثـــة وكــــامــــيـــرات كــــمـــبــــ
يـــتم اســتــخـــدامــهــا فى مـــتــطــورة لــ

تدريب الطلبة.
وكـــــشف د. عـــــادل عن أن األعــــداد
الكـبـيرة الـتى تـقدمـت للـمـعهـد هذا
ـــونـــتـــاج الـــعـــام خـــاصـــة لـــقـــســـمى ا
واإلخـــــراج شــــــجـــــعـت د. عـــــصــــــمت
يـحـيى عــلى تـبـنى عــمـلـيــات تـطـويـر
ــعـــهـــد وتــوفـــيـــر أمــاكن وحتــديـث ا
جــديــدة يــســتــغــلـــهــا الــطــلــبــة لــبــنــاء

شاريع تخرجهم. ديكورات 
ويــدرس د. عــادل يـــحــيى إمـــكــانــيــة
فــــــتح قـــــــسم لـــــــلــــــدراســــــات احلــــــرة
ــعـــهــد وذكـــر أنه اتـــفق "بــصـــفــة بـــا
وديــة" مـع عــدد من كــبـــار مــخــرجى
الـــفــــيـــديــــو فى مـــصــــر عـــلـى إلـــقـــاء
ـعهـد يـنـقـلون مـحـاضرات لـطـلـبـة ا
من خـاللــــهـــــا خــــبـــــراتــــهـم فى هــــذا

اجملال للطلبة.

 بعد أن كان
«خرابة»
سيتحول
لورشة

عهد لطالب ا
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> إذا كـانت احلـركـة فى مـسـرحـيـة ما مـسـتـقـلـة عن الصـورة الـدرامـيـة  فـسوف
يـتبع ذلك أن حتى القواعد العامة للحركة غير كافية وفى غير محلها ويجب

اختيار كل نص فى حد ذاته.

> مركز طلعت حرب الثقافى شهد مؤخرا تقد مسرحية " حلم العرائس " للمخرج أحمد رفعت.

سرحي جريدة كل ا
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 1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

اضى. > د. سامح درويش ألقى محاضرة خاصة حول ختان اإلناث بقصر ثقافة بورفؤاد ببورسعيد األسبوع ا
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ـسـرح ال يـجب أن يـحـدده أى تـشـكـيل تـصـويـرى جـمـالى >  إن الــتـرتـيب عـلى ا
ـتغـيـرة التى يـراد تـوليـدها. وسـوف يـعد أى جتـميع مـهم ولـكن  االنطـبـاعات ا
لـلمـمثـل اجلـمهـور دائماً ألن يـتقـبل االنطـباع الـتالى. بل حـتى ح تـنطوى

احلركة التالية على أى دهشة.
سرحي جريدة كل ا

 1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

من مسرحنا.. إلى مسرحنا
 حتويل كل

فرقة
مسرحية
باحملافظات
إلى الفرقة
األم لترتكز
على طاقات

مثل ا

 تدريبات طالب ورشة مسرحنا

 فرق شابة
بحاجة إلى
دورات
دراسية
تنهض
واهبهم

 فرق
األقاليم
حتتاج

جلهد كبير
لترقية
ستوى ا
الفنى

يـــوجن 1683- 1765 مــصـــطـــلح األصـــالـــة حـــتى داخـل نــظـــريـــته
ـصـطـلح ثم بـحث هـيجل ـاتـريالـيـة حـتى طـوّر كـانط   من ا ا

بعد ذلك التقسيمات الفلسفية لألصالة.
ثانيًا: اخملرج ومهماته فى مسرح الثقافة اجلماهيرية.
إضافـة إلى ما يـعرفه زمالؤنـا الشـباب من هـواية مـتّقـدة فإن
ــسـرحى - اخملــرج مــنـوط به - لــيـرفع مـن مـســتـوى الــعـرض ا
عنى إعمال التفكير فى عناصر ابتكار وحدة العمل الفـنى.. 
البناء والتنظيم الـداخلى ثم تركيبه (فكريا وبصريا) الصورة
. ناسبت سرح بالدقتـ الكيميائية والنـفسية ا على خـشبة ا
ويــتـــأتى ذلك فى ابـــتــداع الــتـــوكــيـــدات احلــواريــة واحلـــركــيــة
وحتـديـد فـتــحـات الـصـمت وضـبط إيــقـاعـات الـعـرض سُـرعـة
ـمثـلـ بعـضهـا بعـضـا تطـوير مـهام وبُطـئًـا توصـيل عالقات ا

احلواس اخلمس.
ومن الطـبيـعى أن تخـتلف كل الـعنـاصر السـابقـة فى تركـيبـاتها
الــفــنـــيــة فـى مــســرحـــيــات الـــتــســلـــيــة والــكـــومــيـــديــا عــنـــهــا فى
سـرحـيـات احلـديثـة كـمـا تخـتـلف عن مـسـرحـيات تـسـتـهدف ا
ـسرحيـة (كما فى درامـات برتولت إبراز ثقل نـتائج األحداث ا
بــريـخت الــتى تـتــطـلب تــركـيـبــا فـنــيـا تــوثـيـقــيًـا تــدعـمــة الـوثـائق
ـانى بـيـتـر فـايس فـتـحـوى فى والـلـوحـات) أمـا مـسـرحــيـات األ
ـعـيـته درامـته (مـارا - صـاد). هـذه تـركـيـبـهـا تـعـقـلـيـة الـفـكـر وأ

إحدى مهمات اخملرج وعليه معرفتها بالضرورة.
سرح احلديث التحليل احلدثى فى ا

بـعد اقـتحـام السيـكولـوجيـا حتلـيل الفن مـنذ انبـثاق الـفلـسفات
ــيالدى ثـم رأىْ هــيــجـل فى قــيــاس ــانـــيــة فـى الــقــرن 18 ا األ
حـجـم الـتـحــلـيل الــفـنـى والـنـفــسى ويُـصــبح الــتـحـلــيل الـنــفـسى
ـسرحـيـة ألية مَـدْخالً ال غـنىً عـنه قبـل البـدء فى الـتدريـبـات ا
ــا يـتــجــلى فى ــمــثــلـ - مــحــتــرفــ وهــواة -  جــمــاعــة من ا
(شـرح العالقات الـدراميـة عالقات الشـخصـيات مسـتجدات
الــــدرامــــا واألحـــــداث الــــدرامــــيـــــة الــــعالمـــــات واألمــــارات فى

التصرفات - السيميولوجيا).

سرحى وهو رؤية ونـظرة جمـالية وضرورة (لـثقافـة اخملرج ا
يــعـتـنــقه فى فَـهْم ووضــوح ودون لف أو دوران (الـفــرنـسى جـان
بــول ســـارتــر 1905- 1980 حــقـــقت درامــاتـه االلــتــزام بـــأنــواعه

األدبية واحلديثة رغم إغراقها فى فلسفته الوجودية.
ويـقــودنـا هـذا االلــتـزام إلى حتـقــيق الـوحــدة الـقـيــاسـيـة فى كل
أجـزاء العمل الـفنى.. ومـا يُطـلق عليه (االنـسجـام). وهو الذى
ـسـتـوى اجلـمـالى شـكال ذا طـبـيـعـة فـنـيـة خـاصة يـعـكس عـلى ا

داخل إطار جميل ووحدة متناسقة.
ـسـرح).. أو الـوزن كـمـا يـقـودنـا مـرة أخـرى إلى (اإليـقـاع فى ا
ُـوقّع ـوزون هــو الـشىء ا ومـعـنـاه االتــزان والـتـنــاغم (والـشىء ا
الـــذى يـــتـــمـــيـــز بـــإيــقـــاع مـــا). اإليـــقـــاع عالقـــة بـــ الـــصـــوتـــيــة
وسيقية.. ب األصوات والعبارات اللغوية طويلة وقصيرة وا

فى حساب دقيق لعامل الزمن.

وهـــو من مــهـــام اخملــرج وواجـــبــاتـه. يــعـــتــمـــد اإليــهـــام عــلى فن
ــــســـرحـــيـــة اإللـــقـــاء األزيــــاء احلـــركـــة فـى مـــكـــان األحـــداث ا

سرح. اخملتلفة من أجل مواجهة جماهير ا
سـرح القد بـدأ اإليهام - تـاريخـيا - مع مسـرح البـاروك فا
اإلغـريـقى والرومـانى وحـتى مـسرح عـصـر النـهـضة لم يـتـعامل
سـرح. أليس ذلك من عمل كما لم يـقبل اإليهـام على خشـبة ا

سرحى ووظيفته? اخملرج ا

سـرحى بعد يُمثل (الـتعبـير الـفنى) حلظـة النهـاية فى الـعمل ا
طـريق طـويل وشـاق كـخـاتـمـة لـسـلـسـلـة من الـتـكـويـنـات الـفـنـية
سرحى. السائرة فى تسلـسل نظامى ومنتظم خالل العرض ا
ــشــاعــر - حتــديـد يــتــضــمن هــذا الــنــظــام (حَــمْـل األفــكــار - ا
ـسـرح ــمـثل وخـشــبـة ا األحـاســيس) فى عالقـة واضــحـة بـ ا
(بـاجلــسـد الــقـنـاع اإللــقـاء فن الــتـمــثـيل احلـركــة الـتــمـيـيم

شاهد والفصول).  إعداد متطلبات ووسائل التغيير فى ا
ـسـرح شـكل واخملـرج هـو الـكـفيـل بـهـا (حتـديد شـكـل خـشـبة ا
ـسـرحيـة وسائل  الـديكـور وألوانـه صحـة تأثـيـرات اإلضاءة ا

ذلك عن جتـربـة حتكـيم شـهدتُـهـا عام  2005 لفـرقـة محـافـظة
سـرح التجـريبى عـلى مسرح اجلـيزة ضمن عـروض مهـرجان ا
جاور نـقابـة الفـنانـ بشـارع البـحر األعـظم كانت بـطلـته فتاة
فى اخلـامسة عشرة من الـعمر.. وكان عرضـا ضعيفا. دعونى
أكـون صـادقـا فال أعـرف غيـر كـلـمة احلـق وال أُجيـد الـتـهويل
ـــســـرح فى . وإذن فـــكـــيـف حـــال هـــذا ا ـــســـئـــولـــ أو رضـــاء ا

األقاليم والقُرى والكفور والنجوع?
إن االسـتغالل احلقيقى لـهؤالء الشباب والـشابات هو وضْعهم
سرح على طريق الفن األرقى وتعـريفهم بكل ما نعرفه عن ا
ـسارح األوربـية من نـظريات وجتـارب عمـلية ومـا درسناه فى ا
بـعــد الـعـلــمـيــة ال نـبــخل عـلــيـهم وال جنــلس فى جلـان حتــكـيم
ـــعــــرفـــة لـــنــــقــــيّم أو نُــــقـــوَّم فــــقط فى اكــــتــــفـــاء بــــالـــوجــــاهــــة وا

(والعنطزة!).
ال يــتــحــقـق ارتــقــاء هــذه الــفــرق الــغــالــيــة عــلــيــنــا إال بــالــصـدق
ـعـروفـ فى نــظـريـات الـبـحث الـعـلـمى والـتى تـقف والـثـبـات ا

بالغة فى تقدير الفنون. فى مواجهة اإلطراء وا
أوالً : 

إن أول خــطــوة فى مــشــروع تـنــمــوى لــلـنــهــوض بــفـرق الــثــقــافـة
اجلـماهـيـرية هـو حتـويل كل فـرقـة مسـرحـية بـاحملـافـظات إلى
ـسرح الـقومى) بـالقـلـيوبـية أو أسـوان مثال تـكون هى (فـرقة ا
ــمـثـلـ الـهــواة وبـاالرتـكـاز عـلى الـفـرقـة األم بــأغـلى طـاقـات ا
مــفــهــوم (األصــالــة) أهم مالمـح الــتــكــوين فى الــفــنــون إذ هى
صاحبة الدور األهم واألعظم فى تكوين الفن وصياغته وفى
غلـبة وتمسّك بعكس قـضايا اجملتمع أو البـيئة على اعتبار أنّ
دواخل اجملتمع وتفاصيله يُصـبحان نقطة االرتكاز فى التعبير
الــفــنـى خــاصــة وأن االبـــتــكــار فى الـــفن يــنص عـــلى األصــالــة
اجلـديدة (لم يُـغـفل الـشاعـر وعـالم اجلـمال اإلجنـلـيزى إدوارد

ـقــال.. تُـغــلّـفـه الـشــفـافــيـة فى أنــصع صــورهـا. ال يــبـغى هــذا ا
كـاتــبه جـزاء وال شــكـورا وال مــنـصــبًـا وال عــضـويــة جلـنـة وال
التحكيم فى مهرجان وال غيره. من جريدة "مسرحنا" عرفتُ
أن فـرقًا مـسرحـية عـديـدة تعـمل اآلن فى كل مـحافـظة ومـركز
وقرية وكـفر وجنوع كثـيرة. وهذا شىء جـميل يسـعد به مسرح
سرحية الثقافة اجلماهيرية. فمن العدل أن نذكر أنّ الفرق ا
باحملافـظات - التى انبـثقت فى ستيـنيات القـرن الفائت - قد
وصلت اليوم إلى مئات من فرق مسرحية يعمل فيها بالهواية
الــشــريــفــة مــئــات إن لم يــكن آالف من الــهــواة الــشــرفــاء. هـذا

صرى. سرح ا تقدم ملحوظ ومُسجل تاريخيًا فى تاريخ ا
اسـتــوقـفــنى عـدد الــفـرق بــاجلـمــهـوريـة - كــمـا ورد فـى جـريـدة
"مـسرحـنا" - إلى عدد يـتجاوز 300 ثالثمـائة فـرقة مـسرحـية.
وتوقـفت عـنـد لـفظـة (نـوعـيـة) هذه الـعـروض وثـقـافة وخـلـفـية
ــنـتــجــ واخملــرجـ وحــتى الــكــفـاءة الــفــنــيـة لــهــؤالء الــهـواة ا
الشرفاء فعال. ورأيت أن هذا الكم الهائل من العروض يحتاج
ستـوى الفنى لتتصدى إلى بذل اجلـهود بعد اجلهود لـترقية ا
ـسـارح والفـرق وإنـتاجـهـا إلى الـكثـيـر من التـعـليم برامـج هذه ا
ــسـتــوى هـذه الـفــنى والـتــعــلّم إذا مـا أردنــا أن نـفــتــخـر حــقـا 
الـفـرق. ولــست أُنـكــر أن كـثــيـرا مـنــهـا بــقـيـادة دارســ لـلــفـنـون
ـسـرحـيـة لكن هـذا (الـكـثـيـر) يصـبح قـلـيال جـدا أمـام أعداد ا
الفرق فـى أقاليم مـصر وجنـوعهـا وقُرأهـا إذ تصـبح األغلـبية
عــلى مــسـافــات شــاسـعــة من الــفن الــســلـيـم وغـيــر قــريــبـة من

رتقب لهذه الفرق. الهدف السامى ا
إذن.. هـــذه الــفـــرق الــشـــابــة فى مـــجــمـــلــهـــا وهــذه اآلالف من
شـبـاب مــصـر اخملـلـصــ فى حـاجـة إلى دورات دراســيـة فـنـيـة
تُـتـيـح لـهم تــرقـيــة مـعـارفــهم والــنـهـوض بــهـوايــاتـهم احلــقـة ثم
وضْعهم عـلى الطريق الـصحيح الـذى يقود إلى االبـتكار. أقول

سرحية   ورشة مسرحنا والدور الذى تلعبه فى احلياة ا

 التحليل
النفسى أهم
داخل التى ال ا
غنى عنها قبل
بدء التدريبات
سرحية ا

االلتزام

سرح إيهام خشبة ا

التعبير الفنى مهمة اخملرج أوال

أسعى لتحويل اليونيسكو
إلى منظمة شعبية

دولى.. وقـال "أنـا أحتدث لـيس كـوزير
ـــا عـــلى صـــاحب ســـلـــطـــة وزاريـــة وإ
أننى صاحب سلطة فكرية ورسالة".
كما نفى فاروق حسنى أن تكون وزارة
الثقافـة تقوم بدور رقابى على الكتب
أو أن يـكـون لــديـهــا جـهـاز رقــابى عـلى
كن أن الـكـتب.. مـشددا عـلى أنـه ال 
يـقـال إن الــوزارة مـنـعت كــتـابًـا واحـدًا
ـــنع واحلـــجب هى حـــيث إن ســـلـــطـــة ا

من اختصاص القانون واحملكمة.
وأوضح فى الـــوقت نــفــسه أن لــلــوزارة
جـــانـــبًـــا تـــربـــويًـــا كـــبـــيـــرًا حـــيث يـــصل
إنتاجهـا للقرى والنجوع ومن ثم تقوم
ــــراجـــعــــة إنـــتــــاجـــهــــا حـــيث الـــوزارة 
تــــخـــتــــلـف عن دور الــــنــــشـــر الــــتـى قـــد
تتخصص فى إنتاج كتب بعينها سواء

كانت سياسية أو دينية أو غيرها.
أشــــار وزيــــر الــــثــــقـــافــــة إلـى أن وجـــود
جلـنـة ديـنـيـة فى وزارة الـثـقـافـة يـهدف
إلحــداث نـوع مـن الـتــثــقــيف والــتــنــويـر
ــراجـعــة الــكــتب ــطــلــوب  ــســتــوى ا وا
ولــيس الـــرقــابــة الــديــنـــيــة كــمــا يــدعى
الـبــعض وأن مـراجــعــة سـيــنـاريــوهـات
ــتــعــلـــقــة بــاإلسالم األفـالم الــديــنــيـــة ا
تــعـرض عــلـى األزهــر الـشــريـف.. كــمـا
ـســيـحــيـة ـتــعـلــقـة بــا تــعـرض األفـالم ا

على قداسة البابا.
وذكـر فـاروق حـسـنى فى حـديـثه لـقـناة
"الـــعــربـــيـــة" أن وزارة الــثـــقـــافـــة قــامت
بـــتــرمــيم  38 دار عــرض ســـيــنـــمــائى
ـــــــــعـــــــــامل إضـــــــــافــــــــة إلـى جتـــــــــديـــــــــد ا
واالستديوهـات التى أخذتها بعد ذلك
وزارة قـطــاع األعـمــال الـعــام.. كـمـا أن
الـــــــدولــــــة مــــــازالـت حــــــتـى اآلن تــــــدعم
صــنــاعــة الــســيـــنــمــا وســتــقــوم الــوزارة
بـــــإنـــــتـــــاج بــــــعض األفـالم مـــــثل فــــــيـــــلم
ـسـافـر" الـذى يـقـوم بـبـطـولـته خـالـد "ا
الـنـبــوى وسـوف يــعـرض قــريـبـا خالل
شـــهـــر أو شـــهـــرين لـــلـــدفـع بـــالـــشـــبــاب
ــــــتــــــاحــــــة اجلــــــدد نـــــــحــــــو الــــــفـــــــرص ا
واالســـتـــفــادة مـــنـــهم بـــتــكـــنـــيك جـــديــد
لـــلــســـيــنـــمـــا دون االهــتـــمـــام بــتـــحـــقــيق
مـــكـــاسب مـــاديـــة عـــلـى قـــدر الـــقـــيـــمــة
الــفـنـيــة لـلـعــمل الـفــنى الـتى تــمـكن من
ــهـــرجـــانـــات الـــفـــنـــيــة ـــشــاركـــة فـى ا ا

ية". العا
أشــار الـــوزيـــر إلى أن هـــنــاك قـــصــورًا
للثقافـة ومراكز ثقافيـة ومكتبات التى
تـكون اإلنسـان وليس السـينمـا وهو ما
حــدث حـيـث تــمت إقــامــة الـعــديــد من
تطـورة فى القرى والـنجوع ـكتبـات ا ا
ــعــروف أســمــاؤهــا ألى مــثــقف غــيــر ا
ـواطنـ عـلى ارتـيـاد تلك ـا شـجع ا
كـتبـات التى تـمتـلك أحدث الـوسائل ا

عرفية. ا

ـــتـــحــدة مـــديـــر عــام مـــنـــظـــمــة األ ا
لـــــلــــــتـــــربـــــيـــــة والــــــعـــــلـــــوم والــــــثـــــقـــــافـــــة
"الـــيـــونـــســـكـــو".. قــــائال "إن إســـرائـــيل
أذكى مـن أن تـــــــقـف ضـــــــد تــــــــرشـــــــحه
ألســـــبــــاب كــــثـــــيــــرة مــــنـــــهــــا أن مــــديــــر
الـيــونـسـكـو مــهـمـته إقــامـة الـسالم فى
عــــقــــول الــــبــــشــــر كــــمــــا أنه ال يــــتــــجه

ا لإلنسان". للحكومات وإ
وأوضح أنـه فـى مــــــنـــــــصــــــبـه الــــــوزارى
يـــدافع عـن قـــضــايـــا قـــومـــيــة أمـــا فى
مـــنـــصب مـــديــر الـــيـــونـــســكـــو فـــســوف
يـدافع عن القـضايـا من خالل منـظور

ـصري ثـقف ا الـثقافـة إنه مع كل ا
والـــعــــرب فى أن الــــتـــطـــبــــيع ال بـــد أن
يــكـون له تــوقـيــته ألن الــثـقــافـة سالح
قـوى جـدا ال يـجب إهـداره إال أنه فى
ظـل تـــــبـــــادل إطالق الــــــصـــــواريخ بـــــ
كن اإلسرائيليـ والفلسطيني "ال 
أن يكـون هنـاك تطـبيع والـدماء تـسيل
من اجلـانــبـ الــعــقل يـقــول ال بـد أن
نـــخــتـــار الـــوقت الـــصـــحـــيح كـــاخـــتـــيــار
الـــــــــسـالح الــــــــصـــــــــحــــــــيـح فـى الـــــــــوقت
الـــصـــحـــيح وإال نـــكـــون أهـــدرنـــا هــذا

السالح القوى جدًا".

أكـــد وزيـــر الـــثـــقــــافـــة الـــفـــنـــان فـــاروق
ـــنـــصب مـــديـــر عــام ـــرشح  حـــســـنى ا
ـتحدة للتـربية والعلوم منظمة األ ا
والـــثــــقــــافــــة (الــــيــــونــــســـكــــو) أن تــــولى
نصب شخصية عـربية مسلـمة لهذا ا
الـــدولى ســـيــســـهم فى إيـــجــاد صـــيــغــة
لــــلـــمـــصــــاحلـــة بـــ الــــشـــرق والـــغـــرب
ـــوجـــودة ـــشـــاكل ا الســــيـــمـــا فى ظـل ا

حاليا.
قـــال حــــســـنى فـى مـــقــــابـــلـــة مـع قـــنـــاة
"العربـية" اإلخبارية إنه فضال عن أن
نصب الـدولى مسئولية كبيرة تولى ا
فــــالـــعــــالم الــــعـــربى كــــمـــا نــــعـــلـم مـــلىء
ــــشـــاكـل كـــمــــا أن اإلسالم مــــتـــهم بـــا
وهناك دائمـا ب الشـرق والغرب نوع
ـــعـــارك الـــســــخـــيـــفـــة وبـــالـــتـــالى من ا
أعـــتــقــد أن تــرأس شــخــصــيــة عــربــيــة
ـكن أن ـنــظـمـة الـيـونــسـكـو  مـســلـمـة 
يــؤدى إلى تــصـــالح فى أشــيـــاء كــثــيــرة

للغاية.
أكـد وزيـر الثـقـافة أن بـرنامـجه لـتولى
ــــنـــــصب الـــــرفــــيع يـــــدعــــو لــــتـــــحــــويل ا
اليونسكو إلى منظمة شعبية وليست
مـجرد مـنظـمة لـلصـفوة بـحيث تـخدم
الــشــعــوب وتــعـاونــهــا ســويـا مــضــيــفـا:
"لـدى مــشـروع وعــلـيــنـا أن نـنــظـر إلى
ــنـــظـــمـــة كـــكـــيــان فـــضـال عن أفـــكــار ا

نظمة ورؤيتها وحتدياتها". ا
ـنــظـمــة تـواجه وتــابع حـســنى قــائال "ا
حتـــديـــات إنـــســـانـــيـــة وقـــد دعـــوت فى
بــرنـامـجى إلى الــتـصـالح بـ األديـان
فـاألديــان الــسـمــاويــة كـلــهــا تـعــانى من
ـــــشــــاكـل وهــــنـــــاك أيــــضـــــا تــــصـــــالح ا
اإلنـسـان والـطـبيـعـة فـالـيـوم كـمـا نرى
ـياه ـنـاخ وانحـسار ا هـناك تـغـير فى ا
ـــنـــاطـق هـــنـــاك مـــشـــاكل عـن بـــعض ا
إنـســانــيــة كــثــيـرة يــتــعــ عــلــيـنــا وضع
حــلــول لــهـا وحتــديــد كــيــفـيــة الــتــعـامل

معها.
وقـــال وزيــر الـــثـــقــافـــة فــاروق حـــســنى
ــنــصـب مــديــر عــام مــنــظــمــة ــرشح  ا
ــــتـــحــــدة لــــلـــتــــربــــيـــة والــــعــــلـــوم األ ا
والــثــقــافــة (الــيــونــسـكــو): إن الــتــرشح
لـــلــمــنـــصب يـــتــطــلـب أن تــكـــون هــنــاك
اتـــصــــاالت جـــادة إضــــافــــة إلى وجـــود
بـرنـامج قـوى ومـدرك تـمــامـا لـوظـيـفـة

نظمة وسلوكها جتاه العالم. ا
أشــاد حـســنى بــاجلـهــود الـتى تــبـذلــهـا
وزارتــا اخلـــارجــيـــة والــتــعـــلــيم الـــعــالى
لـــدعم تـــرشــيــحـه لــلـــمــنـــصب الــدولى
قــــائـال: إن وزارة اخلـــــارجــــيـــــة تـــــبــــذل
جــهـــدا رائــعـــا وأيــضـــا وزارة الـــتــعـــلــيم
الـــعــــالى وهى عــــلى اتــــصـــال بـــإدارات

اليونسكو فى العالم.
ـغـربــيـة لـلــمـنـصب ـرشـحــة ا وبــشـأن ا
الـــرفـــيع ومـــدى تـــأثـــيـــره عــلـى فــرص
الــــفـــوز قــــال وزيــــر الــــثــــقــــافـــة "نــــحن
ـــغـــربـــيــة عـــزيـــزة بــنـــانى ـــرشـــحــة ا وا
أصدقاء" ونعـرفها جيدا وال أستطيع
أن أقول لها أن تتنازل عن الترشيح".
كـمـا قـال الــفـنـان فــاروق حـسـنى وزيـر

قـال أيضًـا "عـلـيـنا أن نـحـدد هل نـريد
تـطـبـيـعـا وقـتـيًـا أم تـطـبـيـعًـا دائـمًـا.. ال
يــــجب إفــــســــاد هــــذا الــــسالح الــــقـــوى
الـــذى يـــقـــيم بـــ الـــشـــعـــوب عـالقــات
مـسـتمـرة ودائـمـة إلى األبـد".. مـشـيرا
ا إلى أنه لم يقرأ كتـبا إسرائيـلية وإ
شـاهـد أفالمًـا سـيـنـمــائـيـة إسـرائـيـلـيـة
خارج مـصر وأنه ليس لديه مانع من
ــنـــصب زيـــارة إســـرائـــيل بـــعـــد فـــوزه 

مدير اليونسكو  كمدير للمنظمة.
ونـفى وزيـر الـثـقـافـة وجـود إشـكـالـيات
ـنــصب مع إســرائــيل بــشــأن تـرشــحـه 

غربية أصدقاء رشحة ا نحن وا
كن أن أطالبها بالتنازل عن الترشيح وال 

 فاروق حسنى

تولى شخصية عربية مسلمة للمنظمة الدولية 
يسهم فى التصالح ب الشرق والغرب

لدينا قصور
وبيوت ثقافة

ومكتبات 
فى قرى
وجنوع لم
يكن أحد
يعرف
أسماءها

فاروق حسنى لقناة «العربية»:

بعد إنتهاء الدورة 
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"بقعة ضوء تسقط مظلمة" لشعبان يوسف

كن للدرامـا أن تقدمها > إن التلـميحات بشىء عن أنـفسنا هى أثمن قـراب 
ـسرح إذا كان لـنا. وأعمق تـلمـيحاتـها تـتطلب كل الـوسائل الـتى حتت تصرف ا

لها أن تعلمنا.

اضى مسرحية "الفاضى يعمل قاضى" للمخرج همام تمام على مسرح احلديقة الثقافية بالسيدة زينب نعم مدير فرقة الغد افتتح األسبوع ا > ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

25
1 من  سبتمبر  2008 العدد 60

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

جمهورية فرحات 
ستـطيلـة  أسس "عمرو فى نـحو نصف قـاعة مسـرح الغـد ا
ــســرحى  تــاركــا الــنــصف اآلخــر قــابــيل" فـــضــاء عــرضه ا
سرح غير حالة شاهدين دون فاصل ب قـسمى ا جلـلوس ا
اإليـــهــام الـــتى حتـــددهـــا اإلضـــاءة  وتـــصــوغـــهـــا الـــرؤيــة
نغـلق على نفسه ـسرحى ا ؤكـدة على العالم ا اإلخـراجية ا
درامـيا وتاريخـيا  حيث جتـرى الوقائع فى نـفس زمن كتابة
ـمـسـرحـة (جــمـهـوريـة فـرحـات) "يـوسف إدريس" لـقـصــته ا
وبتـفاصـيل وقائـعهـا الزمـنية اخلـاصة بـخمـسيـنيـات القرن
ـاضى  يضاف إلى هذا الـصياغة الـسينوجـرافية التى قام ا
بـها "صـبـحى عـبـد اجلواد"  حـريـصـا فيـهـا عـلى أن يؤسس
تعددة  قدمة فى الليالى ا بنـية ديكورية تصلح للعـروض ا
وهى عـبارة عـن مسـتـوى كامـل يشـغل مـعظـم مسـاحـة عمق
ــسـرح  يــهـبـط من مـنــتـصــفه إلى أرض الــقـاعـة  فــضـاء ا
ـ ويـسـار هـذا وتــتـوسـطه كـتــلـة تـبـدو حــجـريـة  وتـبــرز 
الــفـضــاء شــرفــتـان مــعــلــقـتــان  تــسـتــخــدمــان فى عـرض
(الـسـتـارة)  ثم تـخـتــفـيـان فى الـعـروض األخـرى  وتـوضع
عـلى مسـتطـيل الـعمق مـجـموعـة من البـانـوهات واألثـاثات
الـتى يحتاجها كل عرض  ففى عرض (جمهورية فرحات) 
والـذى تــدور وقــائـعه داخـل قـسم شــرطــة قـد   وضع فى
سرح مكـتب الصول "فرحات"  الـعمق وعلى  مشـاهد ا
ـعاون الـقسم  وعلى األيـسر دكة ن باب  وعـلى اجلانب األ
نى ويسرى وسط تهـم  وترك فتـحات  جلـلوس بعض ا
الـستائر السوداء لدخول وخروج شـخصيات العرض  بينما
عـلقت فـوق مكـتب "فـرحات" صـور لـشخـصيـات مـجهـولة ال
شاهد الفتة كان  وعلقت على يـسار ا عالقـة لها بطبيعـة ا
كان أيضـا  حتمل شعار كـتبت بخط ردىء ينـاسب طبيعـة ا
الداخلية فيما قبل ثالث عاما  والقائل بأن (الشرطة فى
خدمـة الشعب)  مـضخما من كـلمة الشـرطة ومتجـها نحو
الـتصغير فى بقية الشعار  وهى داللة تأتى من خارج سياق
احملـتوى الفكرى والدرامى للـعرض  إذا ما كان هناك قصد

من ورائها.
وسط هـذا الفضـاء يتأرجح الـهدف من هذا الـعرض  حيث
يـحمل الـنص رؤيـة كـاتـبه احلـريصـة عـلى صـيـاغة يـوتـوبـيا
مـصـريـة  تـنـتمـى لـزمن بـدايـات ثـورة يولـيـو  الـبـاحث عن
مــصـر جـديـدة مـغــايـرة وعـادلـة ومـتـقــدمـة  ومـقـدمـا هـذه
الـيوتـوبيـا فى حـلم بسـيط  بسـاطـة احلالم به  وهـو صول
بـقـسم شـرطــة قـاهـرى غـارقً حـتى أذنــيه فى هـمـوم الـنـاس
ـسـتــمـد مـنه  وهـو الـسـيـنـمـا ـصـدر ا الــغالبـة  وبـسـاطـة ا
ـصريـة الـغـارقـة بـدورهـا وقـتذاك فى مـيـلـودرامـا الـصـعود ا
الــطـبـقى بـالـصـدفــة  صـائـغـا إيـاه كـمــونـولـوج فى الـقـصـة
القصيرة  يقطعه حوار يخفف من تدفقه السردى  دون أن
تقـدم لألمام  ولم يبذل "إدريس" كبير يـحرفه عن طريقه ا
جـهـد فـى حتـويـلـه لـنص درامى  فــظل كـمــا هـو مــونـولـوج
كان الذى يـقطعه حوار ومـواقف عابرة تكـشف عن طبيعـة ا
يـتفجر هذا احللم اليوتوبى داخله  والذى تتحكم الصدفة
ال فـجأة فى بـنائه  ويـدير الـقدر مـصـدر حركـته  فيـضع ا
بـيد شـاب عاشق لـوطـنه  فيـتاجـر به  ويـتحـول لرأسـمالى
نـاجح  يـشـتـرى "مـراكب اخلـواجــات" ويـرفع عـلـيـهـا الـعـلم
ـصانـع  ويشـارك فى جـعل ـصـرى)  ويـؤسس ا األخـضـر (ا
الـتعليم حقًا للجمـيع من أجل أن "يعرفوا اللى ليهم واللى
عـليهم"   فانـتشرت السـعادة والرفاهـية فى اجملتمع  بل إن
ـال هــذا تـنـازل من تــلـقـاء نــفـسه عن ثـروته صـاحب رأس ا

للشعب.
ــصـرى وقــتـذاك  لـقــد صـاغ "إدريـس" من حـلـم اجملـتــمع ا
مـديــنـة فـاضــلـة تــتـحـقق فــيـهـا مــعـالم مــجـتـمع الــعـدالـة
ـالك والـعامل أو والـرفاهـيـة  حيث يـغيـب االستـغالل ب ا
ـبذول  وليس الـفالح  ويعطى لـألجير حـقه وفقـا جلهده ا
ال دورا وطـنـيـا فى خـدمة وفـقـا الحتـيـاجه  ويـلـعب رأس ا
اجملـتـمع بـأكـمـله  ويـتـخـلص الـوطن من هـيـمـنـة الـتـجـارة
اخلارجـية علـيه  ويضحى التـعليم كالـهواء حقًا لـلجميع 
وهـو حلم كـمـا نرى يـعـاود حضـوره الـيوم بـقـوة  وإن أضاعه
بالغ اط الشعبية ا ستهدف تقد كوميديا األ العـرض ا
فى صـياغتها  فزادت جرعات التداخل مع احللم إلى درجة
طـمسه  وتركـيزه فى دقائق مـعدودات قبـيل نهايـة العرض 
وفى درجـة إضاءة أخفت من كل درجات اإلضاءة فى العرض

بأكمله.

سرح دراما ب السرد وا

داللة النص تطرح
مجموعة
 من الدالالت

الكاشفة والعميقة
عاصر لواقعنا ا
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مـن بـعـد بـنـائى إلى بـعـد بـنـائى آخـر وبـالـتـالى من
هدف فكرى إلى هدف فكرى آخر.

سرح   2- الدراما والسرد وا
ـلىء ـفــاهــيم اســتــيـعــابًــا لــهـذا الــتــشــكـيـل ا أكــثــر ا
ــاديـــة والــســـرد احلــوارى بـــاحلــركـــة الــذهـــنــيـــة/ ا
الــوصـفى الــطـويل والــقـصـيــر فى لـغــة شـعــريـة هـو
مــفــهـــوم اســتــدعــاء الــذاكــرة الـــفــنــيــة ألشــكــال من
الـــتـــقــنـــيـــات واألفـــكـــار والـــرمــوز تـــســـكن فـى ثــوب
مــســرحى حــديث هــذا االســتــدعــاء أقــرب إلى مــا
ـــســكـــون) بــأشـــبــاح األفـــكــار ـــســرح ا يـــســمى بـ (ا
ـعـرفـة اإلنـسانـيـة والـثـقافـات اخملـتـلـفة والـذوات وا
التى تعتبر مـرجعًا أساسيًا للـمؤلف الفعلى للنص
ـسرحى من كـونة لـعمـليـة البـناء ا ولـلشـخصـيـات ا

ذلك:
هـرج: فهى شخـصيته مـعروفة يـعج بها شخصـية ا
الـترف اإلنـسـانى الـقـد واحلديث واسـتـدعـاؤها
ـكن االسـتـغـناء فى شـكل يـشـارك فى لعـبـة فـنـية 
كن عنه بـبسـاطة ولـكنهـا احليل الـتزيـينـية كـما 

أن توجد فى الواقع.
ـمــثل: حتـيل بـدورهـا ـؤلف أو اخملـرج أو ا تــدخل ا
إلى أعــمـال كــثـيــرة ولــكن الـفــارق مع نـوع الــداللـة
الــتى تـأتى من وراء هــذا الـتـدخل وغـالــبًـا مـا تـقع
ب عملية جذب للمشاهد أو حيلة لتبرير الفعْل

أو نوع من االحتجاج على الغموض بالنقيض.
ـاديـة (أو الـذهـنـيـة) للـشـخـصـيـة كـالـتى الـصـورة ا
ـثـقف تـوجــد فى شـخــصـيـة أحـمــد الـذى يـعــادل ا
حينما تتداخل لديه مرايا الواقع ومرايا احللم أو
يـدخل هـو نفـسه فى حـالـة من االنعـزال ال يـعى ما
ليه عـليه احللم وهـذه احليلة يقـول إالّ بقدر مـا 
حـيـلـة شبـحـيّة تـرسم صـورة واقـعيـة قـبل أن ترسم
ــعـنى أنـهـا تــسـتـدعى أفـكـارًا ورؤى صـورة فـنـيّـة 
عاصر تفوق التخييل فى وشخصيات من الـواقع ا

النص.
فـاخلــلط فى الـتــعـامل بــ الـشــخـصـيــات بـعــضـهـا
الـبعض الـفاعل فـيهـا والسـكونى يـشيـر بدوره إلى
عـمـلـيـة اسـتـدعـاء حلـقب زمَـنـيـة محـددة فى تـاريخ
نـتم حتى عاصـر ولفئات مـحددة من ا مصـر ا
إن هـذا اخلـلط يــظـهـر بـشــكل مـتـعــمـد فى احلـوار
الـــعــادى (الــنـــثــرى) وهــو الـــذى يــطــور فـى الــفــعل
َــسْـــرحى فى بــعـض األحــايــ أكـــثــر من تـــطــويــر ا
ـؤلف فى الـكـثـيـر الـسـرد الـشـعـرى الـذى يـخـتـزله ا
ـــشــاهـــد فـى صـــور داللـــيـــة قــاطـــعـــة تـــعـــطى مـن ا
التشكـيل العام لدراما الفعل  –فى ذهنـية واضحة
 – فى مـقـابـل مـا يـعـطى الـســرد بـالـشـكل الـرمـزى
ــســرحى الــظـاهــر فى كل الــسـابق صــورة الــفــعل ا
العناصر التى يـتبناها النص حـتى يحدث التحول
ـنـشود فى ظـاهـر أفعـال الـشخـصـيات وبـخـاصة ا
ـشـهد الـثـانى من اجلـزء الـثـانى حيـنـمـا يـفتح فى ا
ــســـرح عــلـى صــورة لـــقــادة ومـــفـــكــرين وزعـــمــاء ا
والـبـحث النـهم عن ذوات حـقيـقـة وأسئـلة حـقـيقـية

وأجوبة حقيقية لهذا العصر.
قــــد يـــكـــون من األجـــدى أن ال نـــبـــحـث فى الـــعـــمل
الــفـــنى عـن أجـــوبــة مـــا ألن الـــبـــحث أو اســـتـــثــارة
تسـاؤل ما فى هـذا الزمن كـفيل بـأن يقـوم مقام أو
يـتفـوق على أجـوبة عـرجاء لـدالالت شائـهة وبـقعة
ضــوء أصــابــتــهــا الــظــلــمــة وهى تــهــبط تــشــيــر من
األسئـلة الوجوديـة والفلسفـية واإلنسانـية ما يجعل
مـــنـــهـــا درامَـــا فـــعل إنـــســـانى يـــتـــربع عـــلـى مـــســرح
الـشــارع أو مـســرح الـذهن لــيـعـطـى صـورة مـا عن
إنــــســــان يــــبــــحث عـن نـــفــــسـه وسط هــــذا الــــركـــام

الالنهائى.
راجع: ا

ـسكـون ترجـمة: د. جـمال ـسرح ا - مارفن كـارلسـون: ا
ــقــصــود اجملــلس األعــلى لــلــثــقــافــة 2005  عــبــد ا

ص56.
سـرح العـربى وما بـعد احلـداثة جـريدة  -عواد عـلى: ا

مسرحنا العدد  56 أغسطس 2008.

  1– الترميز السردى
سرحـية تقوم فى بنائها على السرد ولكنه اللغة ا
ســرد يـتـعـالى عـلى الـوصف الـذى يـضـمـنه الـكـاتب
بـ قـوسـ داللـة عـلى عـمـلـيـة اخلروج عـن النص
األصــــلـى (احلــــوار) وفــــصالً لـــــنــــوع من الــــدرامــــا
ـسرحى األساسى هـذا الفصل صـاحبة لـلفعل ا ا
ــكـن أن يـقــوم مــقــام الــهـامـش بــالـنــســبــة حلــركـة
ـــســـرح والـــعـــنـــاصـــر الـــداخـــلـــة فى بـــنـــاء الـــنصّ ا
ـسـرحى إذا اعـتـبـرنا أن هـنـاك فـرقـا بـ النصّ ا
َسْرحة التى يعتبرها الكثيرون َسْرحى وعمليـة ا ا
درامـاَ مـنـفـصـلـة تـقـوم عـلى الـدرامـا األسـاسيـة فى
سرحى يعتمد احلوار; وهذا يعنى أن بناء النص ا

سرح: على عنصرين مهم من عناصر وجود ا
األول: الــــســــرد احلــــوارى فى الــــنـص وهــــو الـــذى
يُـؤَدَّى الـفـعل فى الــنص من خالله ويـتـحـرك داخل
الـــذوات (الـــشـــخــوص) بـــصـــيــرورة مـــخـــتـــلــفـــة عن
ـؤلـف وفى الــظــاهـر أن صــيـرورة فــاعل. الــنـص ا
ـنتج ـؤلف هو ا نـتجـون للـفعل وا الـشخـوص هم ا

حلركة الشخوص (أى البناء).
الــثــانى: الـســرد الــوصـفى. وغــالــبـا يــقـوم بــعــمـلــيـة
ــ الــتـــأويل والــتـــفـــســيـــر والــكـــشف عن بـــواطن ا

سرحى فى العنصر األول. ا
ومن هـنــا فــإن الـداللــة تـكــتـسب مــصـداقــيـتــهـا فى
ــسـرحى من أول عــمـلــيّـة إنـشــاء لـعــنـاصـر الـنص ا
ـسـرحى قـد يـكـون الـعـنـوان مـسـاعـدة فى الـبـنـاء ا
ــــدخـل احلىّ لــــهــــذه الــــداللــــة وقــــد تــــكــــون هــــو ا
َسَرْحة صاحبة وقد تكون ا ـسرحيّة ا التقنيات ا
(مــــســــرحـــة الــــنـص) = رؤيــــة اخملــــرج أحــــد هـــذه

داخل. ا
سرحية فى بسط هيمنتها وما إن تبدأ العناصر ا
ــصـاحــبـة لـكل عـلى وجــود الـنصّ تــبـدأ الـدالالت ا
ـكن وضع ـدخل  عـنــصـر فى الـظـهـور من هـذا ا
الضوابط اللغـوية والرمزية التى حتكم عنوانا مثل
"بـقــعـة ضـوء تـسـقط مـظـلـمــة» واجلـمـلـة الـكـشـفـيـة
الــتى تــقــبع حتــتـهــا مــبــاشـرة (درامــا) شــعــريـة إذْ
يــطــالــعــنــا مـن الــبــدايــة بــعــمــلــيــة تــرمــيــز واضــحـة
لعناصر شعـرية ودرامية ومسرحـية تقترب بشكل
الفت من األولى والـثـانيـة وتـأخذ شـرعـية الـوجود
من الـثـالثـة فـهـذه الدرامـا حتـتـفى احتـفـاءً ظـاهرًا
ـكــونـة لــلـمــسـرح بــدايـة من شــواهـد بـالــعــنـاصــر ا
شـاهد  – األلـفاظ الـدالة عـلى عمـلية الدخـول (ا
ـثـلون – سـرحـة مثل  – مـسرح  – مـخرج  –  ا
مــؤلف) وحــيث يــعــمــد الـكــاتب والــشــاعــر شــعــبـان
يـوسف إلى إدخـال هـذه الــعـنـاصـر فى قـلب الـفـعل
ــســـرحى وكــأنـه يــريــد أن يــبـــدأ بــنــقـــطــة هــجــوم ا

متـأخرة عنـدما يكون جـزء كبير من الـقصة قد 
سرحية وهو مـلمح بنائى يقوم فعالً عندما تبـدأ ا
بـعمـلية اجلـذب التى تـتفـاعل بدورهـا مع معـطيات
ـضيـئة فاحلـكايـات التى يتم رمـزية لهـذه النـقطة ا
ذكــرهــا وســـرد بــعض تـــفــاصــيـــلــهــا فـى الــنص قــد
حـدثـت أقـصــد احلــكـايــات األصــلـيــة. وأن تــكـوين
هـذه الـبــقـعـة الــضـوئـيــة كـان قـد وجــد قـبل أن تـتم
عـــمـــلــيـــة اإلظالم فـــمـــا يــحـــدث بـــ بــطـل الــنص
ثقف  – رجل (أحمد) الذى يـساوى فى تقديرى ا
بـاد ال يحـيد عـنهـا وب الـزوجة منـعزل يـحيـا 
ــؤلف الـذى يـســتـدعى له بــالـكــثـيـر من سـوسن وا
ــســرحـيــة أصــدقـاء مــتــنـوعى أدوات االســتــدعـاء ا
االجتـاهــات واأليــديـولــوجــيــات لـيــعــرض كل واحـد
مــنــهم الــصــورة الـتـى كـان عــلــيــهــا والــصـورة الــتى
أصـبح عـلـيهـا الـوضع اآلن. ما يـحـدث بـعد تـفـعيالً

: للموضوع من ناحيت
األولى: تطوير ضمنى فى الفعل الدرامى.

الثـانية: التـأكيد عـلى أننا بصـدد نص مَسْرحى ما
تـبـوح به الداللـة بـشكـل واعٍ عمـلـية تـرمـيز واضـحة
لــقـضــيــة من أكــبــر الــقــضــايـا بـل عـمــلــيــة تــرمــيـز
ؤلف الذى يسعى ويجد لكى للوجود اإلنسـانى فا
يقـدم الـشخـوص فى النص عـلى أبـهى شكل أظن
تـلقى بشكل بسيط أن يعطى له أكثر من بإمكان ا
تأويل فى الواقع كـذلك أحمد بـطل النص كذلك
الزوجـة واألصدقـاء واألهم االجتـاهات اخملـتلـفة

تلكها كل صديق.  التى 

ؤلف أن يـقيم فاصالً ب الذوات (اللعب يحاول ا
بــالـــزمن) مـن خالل اســـتـــرجــاع الـــشـــخـــصــيـــة ثم
اســـتـــبـــاق زمـــنى فى خـط االســتـــرجـــاع ذاتـه هــذا
الـــفـــصـل يـــتـــيح لـــلـــشـــخـــصـــيـــة أن تـــقـــوم بـــدورهـــا
(الــرمــزى) كـمــا حــدده الـكــاتب ولــيس كـمــا يــتـبــنـاه
عـنى آخر اسـتطـاع الكاتب أن سـرحى و الفـعل ا
يعطى أبـعادًا فكـرية وفلسـفية لـرؤية الشّـخْصيات
وهــــذا بــــالــــضــــرورة يــــأتى عــــلى حــــســــاب الــــفــــعل
ـلمح الـبنائى; ألن ـسرحى ولن أغـالى فى هذا ا ا
شــعــبـــان يــوسف مــنــذ الـــبــدايــة لم يــعـــلن عن فــعل
مـسـرحى بل عن دراما وشـعـر ولكـنه بـقوة اجلـبر
الــبـنـائـى يـضـعــنـا فى قــلب مـســرحـة األفــعـال الـتى
ـؤلف يسـتـدعى شخـصـية عـبد يـقـدمهـا وهـا هو ا
الراضى (ميت) لـكى يُقدّم رؤيـته للواقع من خالل
بوح خاص وفى جمل سردية وصفية طويلة تعمل

ثابة الكشف النفسى عن الذات وما ورائها.
ؤلف: قل ما عندك وستعود مرة أخرى. "ا

عـــبـــد الــراضـى: أنــا ال أراكـم.. وال أعــرفـــكم.. وال
أذكركم.. أنا أصبـحت هناك.. وأنتم مـازلتم هنا..
ـسافـة بيـنـنا واسـعة أنـا الـباقى.. وأنـتم الـفانـون وا
ومــخـيــفـة وأخـشـى أن أحتـدث عن هــول مـا رأيـته
ورعـب مــا أراه وأعــرف أن حـــديــثـى ســوف يـــنــكــأ

جراحكم ويعرّيكُم تمامًا كما أنا عارٍ هكذا.
ــؤلف أن إذن هـــذه شــهــادات مـــتــنــوعــة أراد لـــهَــا ا
تخرج على هذه الـكيفية. وبشـكل يجمع ب الرّمز
ـضــمـنـة فى والــواقع واسـتــخـدام لــغـة الـســخـريــة ا
احلــــوار الـــكـــاشف ولـــكن الـــنـصّ لن يـــقـــوم بـــعبء
الــدالالت وحـده إالّ إذا اســتـثــمــرت عـمــلـيــة الـبــنـاء
سـرحى من خالل تـعـدد القـراءات الـتى يجب أن ا
مثل تشمل  – على األقل  – القائمـ بالتلفظ (ا
ـوسيقى  – اإليـقاع الـشامل لـنظم الـعالقات)  – ا
ــكن االنـتــقـال ـســرحى ومن هــنـا  داخل الـنــسق ا

 شعبان يوسف
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كـننـا أن جند الـتكامـل البصـرى واللـفظى بـانتـظام بـصفـته وسيـلة فـعالة  <
لتحديد االنطباع الذى قد يكون من الصعب إدراكه أو مجرداً بشكل خاص أو

على درجة خاصة من األهمية.

سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

المح من وجـهة نـظره بالـطبع. وعـندما وا
ــثل وهـا يــتــعـامل اخملــرج مع فــرقــة لـهــا 
الثابتون فـإن اختياره يكون محددًا. وتكون
ـــــمـــــثـــــلـــــ إلى أداء مـــــهـــــمـــــتـه تـــــوصـــــيل ا
الــشــخــصــيــات الـتـى أســنــدهـا إلــيــهم وأن
ثل من يسعى إلى االستـغناء عن طلب 
خــــارج الــــفـــرقــــة الــــلــــهم إال إذا كــــان أحـــد
ـــــثل مــــنـــــاسب فى األدوار ال يـــــوجــــد له 
الــفــرقـة كــدور عــجـوز مــثالً بــيـنــمــا أفـراد

الفرقة كلهم شباب.
ـثـلــيه عـلى كــمـا ال بــد أن يـدرب اخملــرج 
صاب ركبة فـلو كان هناك دور  األدوار ا
ـــرض نــــفـــسى فـــلــــيس هـــنــــاك مـــانع من
ـــســـتـــشـــفى لـــيـــشـــاهـــد اصـــطـــحـــابه إلـى ا
ـرض أو يــسـأل أطـبـاء ــصـابـ بــنـفس ا ا
ـــرض وســـلـــوك نــــفـــســـيـــ عـن أعـــراض ا

صاب به. ا

ـمـثلـ يـعـمل اخملرج ويـتـابع: بـعـد توجـيه ا
عـلى التكـوينـات التى تـبرز رؤيته من خالل
ــتـفـرج عـلـى خـشـبـة الـصـورة الــتى يـراهـا ا
سـرح وهنـاك اعتـبارات يـجب مراعـاتها ا
فى الـتـكويـن أهمـهـا التـوازن فال يـجوز أن
ــسـرح يـتــركــز الـديــكــور فى أحــد جـانــبى ا
مثالً بـينـما اجلـانب اآلخر فـارغ تمـامًا إال
إذا كـان اخملـرج سـيـضع تـوازنًـا بـوضع كـتل
بــشـريــة فى اجلـانـب اآلخـر كــمـا ال يــجـوز
ــســرح وتـرك تــركـيــز الــديــكــور فى عــمق ا
ــقــدمـة فــارغــة ألن كل هــذه الـتــشــوهـات ا
ــســرح مــائال ـــتــفــرج أن ا تــؤدى لــشــعــور ا

تركز فيه الديكور. جتاه اجلزء ا
والتوازن ال توجد له قواعد أو نظريات بل
ال بـد من عـمـلـية تـخـلـيق يـقـوم بـهـا اخملرج
وصــوالً لـتــكــوين مــتــوازن تــســرح فـيـه عـ
ــشــاهـد بــشــكل حــر وال تـتــركــز فى جـزء ا
منه فقط ويـتوقف مـدى جناح اخملرج فى
عــمل تـــكــوين جـــيــد عــلى أن يـــجــعل أعــ
ـشاهـد جتـول فى التـكـوين كـما يـريـد هو ا

- اخملرج.

ويـــواصل قـــوقـــة: الـــتـــكــــوين الـــذى يـــضـــعه
ـسـرحـيـة له داللـة وكذا اخملـرج لـلصـورة ا
مـثل داخل هـذا التـكوين لـها فإن أوضـاع ا
ـمــثل حـ يــقف وجـسـده أيـضًــا داللـة فــا
مـــشـــدودً فـــإنه يـــوحـى بـــالـــشـــمـــوخ خالفًـــا
ــمـثل لــوضــعه قــاعــدًا أو نـائــمًــا وحــركــة ا
ـشـاهـد فـاحلـركة أيـضًـا لـها مـدلـول لـدى ا
ـستـقـيـمـة توحى بـالـثـبات بـعـكس احلـركة ا
الـدائرية الـتى توحى بالـعكس فيـما توحى

راوغة. لتوية با احلركة ا
ـسـرح وأقـوى وضع لـلـمـمـثل عـلى خـشـبـة ا
ـواجهـة) كمـا أن أقوى مـنطـقة هو وضع (ا
ـسرح هى األفـانسيه. إال أن عـلى خشـبة ا
هـذه األمــور تـبــدو نـظــريـة إذ إن الـتــكـوين
هــو الــذى يـــحــكم فى الــنــهــايــة فــلــو جــلس
شــــخص عــــلـى كــــرسى وخـــــلــــفه خــــمــــســــة
أشـخاص فى الـوضع وقوفًـا فإن الـشخص
اجلـالس سـيـكون فـى الوضـع األقوى; رغم

أن الواقف فى وضع أقوى من اجلالس.
وعـلى اخملرج أن يـضع لـلـشـخصـيـة احملـورية
دخــوًال قـــوًيــا حــتى يــنـــجح فى جــذب أنــظــار
ـتـفـرج إلـيه. وأقـوى دخـول لـلـمـمـثل أثـناء ا
سرح أو من الصمت ويـدخل من منتـصف ا
مـكـان غيـر مـألـوف مـثل أن يـخرج مـن أسفل
ـسـرح ــسـرح أو يـهـبط مـن سـقف ا خــشـبـة ا
(السوفيتـة) ويفضل أن يدخل متـلصًصا كأن
يــطل بــرأسه مــثًال أو يــدخل عــلـيـه عالمـات
ــا يــجــذب الــذهــول أو االنـــبــهــار وكل ذلك 

تفرج إلى الشخصية ويشده إليها. ا

وعليه فـإن على اخملرج أن يـحدد أبعاد كل
شـخــصــيـة. وهــنــاك عـدة مــصــادر يـعــتــمـد
عليها اخملـرج فى التعرف عـلى شخصيات
ــؤلف (وهى جـمل الــنص مـثل إرشـادات ا
ـــؤلف لـــلـــشــخـــصـــيـــة ومالبـــســـهــا وصف ا
وإكسسوارها) ومـا تقوله الشـخصية سواء
لــــنــــفــــســـــهــــا أو لــــغــــيــــرهـــــا وكالم بــــقــــيــــة
الـــشــــخـــصــــيـــات عـــنــــهـــا كـــذا تــــصـــرفـــات

واقف اخملتلفة. الشخصية إزاء ا
ويــلـفت عالء الــنـظــر إلى أن نــتـائج حتــلـيل
شخصيـات النص تختـلف من مخرج آلخر
ألنـه لــكل تــفــســيــره وفــقًــا لــرؤيــته وفــكــره
ـــيـــز بـــ أنــواع ولـــكن اخملـــرج عـــلـــيـه أن 

الشخصيات وهى:
الشخصية احملورية: وهى الشخصية التى
تـــمـــثل مـــركـــز األحـــداث ويـــجـب أن تـــكــون

عناية اخملرج بها كبيرة جدًا.
الـشــخـصــيـات الــرئـيــسـيــة: وهى الــتى تـلى
الــشــخــصــيــة احملــوريــة فى األهــمــيــة وهى
تـتـطـور أيـضـا مع تـقـد األحـداث ويـنـبغى

أن يعنى بها اخملرج أيضًا.
سـاعـدة: وهى شـخـصـيات الـشـخـصـيـات ا
تـــــؤدى أدوارًا ثـــــانـــــويـــــة فـى الـــــعــــرض وال

يشترط أن يعنى اخملرج بهم.
عـالوة عـــــلـى ذلك فـــــالـــــنـص قـــــد يـــــحـــــوى
شـخـصـيـات غــيـر آدمـيـة كـحـيـوان أو طـائـر
مــثالً مـثل شـخـصـيــة األسـد فى مـسـرحـيـة
(بــيـــركــلــيــز واألســد) لــبــرنــارد شــو وعــلى
اخملـرج أن يـدرس سـلـوك هـذا احلـيـوان أو
ــثل إحـــدى شــخـــصــيــات الــطـــائــر الـــذى 
الـعرض ويـتعـرف على سـلوكـياته الـنفـسية
ـتــلك اخملـرج واجلــسـديــة كـمــا ال بـد أن 
خـــيـــاالً خـــصـــبًـــا حـــتـى يـــســـتـــطـــيع إخـــراج

الشخصية بأبعادها غير اآلدمية.

يــنـتــقل عالء قـوقــة إلى مـرحــلـة أخـرى من
مراحل العمل قائالً:

بـعـد أن يـحـدد اخملـرج أبـعـاد الـشـخـصـيات
مـثـل وفـقًـا لـتحـلـيله يـبـدأ تـوزيعـهـا علـى ا
ــمــثل لــهـا من لــكل شــخــصــيـة ومــنــاسـبــة ا
حـــيث الـــتـــركـــيب اجلـــســـمـــانـى والـــصــوت

األربــــعـــة وهـى (االجــــتـــمــــاعـى والـــنــــفــــسى
ادى) ـادى والـثـقافـى) فالـبـعـد األول (ا وا
يشمل عمرهـا وسماتها اجلسدية وصوتها
ـيزهـا أما الـبعـد (االجتـماعى) وأهم ما 
فــيــبــحث فى نــشــأة الــشــخــصـيــة وعــمــلــهـا
وعالقتها بنـفسها وبالـشخصيات األخرى
وظـروفهـا الـطـبـقـيـة وانـتـمـائـهـا وتـوجـهـها
والـــبــعـــد (الـــنـــفــسى) هـــو أصـــعب األبـــعــاد
األربــعـة; ألنـه يـبــحث فـى أشـيــاء مــســتــتـرة
ويتأثر باألبـعاد األخرى ويؤثر عليها بشكل
كبير أما البعد (الثقافى) فيشمل مستوى
تــعـــلــيم الـــشــخـــصــيــة ومـــعــارفـــهــا األخــرى
وثـقـافتـهـا العـامة ومـيـولهـا. كـما يـجب على
اخملــرج أن يـدرك جــيـدًا ثـالثـة مــسـتــويـات
لــلــشــخــصـــيــة: األولى فــتــرة الــنــشــأة مــنــذ
الـطـفـولـة والـظـروف الـتى شـكـلـتـهـا وتـأثـير
ـرحـلـة الـثـانـيـة تـبـدأ الــوالـدين واألسـرة وا
راهقـة حتى عشـرين عامًا وهى من سن ا
رحـلة األخـيرة ـهنـى وا فـترة الـتـخصص ا
هـى الــتى يــتـــفــاعل خـاللــهــا الـــشــخص مع

اجملتمع من خالل تخصصه.
ومــــازلـــنـــا مع طــــلـــبـــة ورشـــة "مــــســـرحـــنـــا"
ومـــــــــحـــــــــاضـــــــــرات أسـس اإلخـــــــــراج وفى
مــحــاضــرته الــتــالــيــة شــرح د. عـالء قــوقـة
مـصــطــلح الــنص الـدرامـى: مـجــمــوعـة من
الـشـخـصـيــات كل مـنـهـا لـهـا هـدف تـسـعى
لــتــحــقــيــقه وعــنــدمــا تــتــعــارض األهــداف
يــــحــــدث الــــصــــراع وهــــذه هى الــــدرامــــا.
وبدون صراع ال تكون هناك دراما فلو أن
هـنـاك فـتى وفـتـاة يسـعـيـان لـلـزواج وسارت
األمـور كـمـا يـرام فال درامـا هـنـا ولكن إذا
حــدثـت تــعــقــيـــدات حتــول دون زواجــهــمــا
ـحاولـة التغـلب على ومن نـاحيـتهـما قـاما 

هذه العقبات فهنا تكون الدراما.
وواصل: يـبدأ النص دائـمًا بتـمهيـد يتعرف
ــــــــشــــــــاهــــــــد أو الــــــــقــــــــار عــــــــلى خـاللـه ا
الـشـخـصيـات ودوافـعهـا وأهـدافـها بـعـدها
تـأتى نقـطـة الـهـجوم حـ يـقع أول تـصادم
ـزيـد بــ اإلرادات يـتـطــور بـعـدهــا األمـر 
ـــــزيـــــد من مـن الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــدات بـــــوقـــــوع ا
الـتـصادمـات حتـى نصل إلى عـقـدة العـقد
أو مـــا يــــســـمـى بـــالــــذروة بـــعــــدهـــا حتـــدث

االنفراجة ثم احلل.

واصـل اخملــــرج د. عـالء قــــوقـــــة األســــبــــوع
ـاضـى مـحــاضـراتـه عن "أسس اإلخـراج" ا
وبـدأ بـتــحـديـد مـهـام وظــيـفـة عـمل اخملـرج
قــائالً: هـو - اخملـرج - قـائــد فـريق الـعـمل
من فنان وفـني وصاحب الـكلمة األولى
واألخيرة فى شكل وصـول العمل للـجمهور
من خـالل تــضــافــر كـــافــة عــنــاصــره هــذا
يـــــتــــطـــــلـب مــــنـه وعــــيًـــــا شـــــديــــدًا بـــــأدواته
وإمكـانيـاته وأن يكـون صاحب وجـهة نـظر
حـبة الـعامـل معه واضحـة وأن يتمـتع 
ـســرح الــصــوتــيـة وأن يــعـرف إمــكَــانــيــات ا
ــشـــاكل والـــضـــوئـــيــة وكـــيـــفـــيــة مـــعـــاجلـــة ا
الـطــارئـة واألهـم من كل ذلك قــدرته عـلى
سرح طبقًا ثليه وحتريكهم على ا قيادة 
لـــوجــــهـــة نـــظــــره الـــتى حــــددهـــا من خالل
مـنـهـجـة اإلخـراجى. واإلجـادة فى تـوظـيف

ناسبة.  مثل فى أدواره ا ا
وأضاف: أحـيـانًا يـذهب اخملـرج للـعمل فى
فـــرقـــة بــعـــيـــنــهـــا األمـــر الـــذى يــحـــرمه من

شاركته عمله. ثل آخرين  ترشيح 
وعــلــيه فى هــذه احلــالــة تــوظــيف أعــضــاء
هــذه الـــفــرقــة حــسـب الــطــلــبــات واألدوار
ودوره هنـا يكون صـعبًا لـلغايـة عكس عمله
ــســرح الــدولــة والــقــطــاع اخلــاص حــيث
ــثــلــيه بــســهــولـة تــتــاح له حــريــة اخــتــيـار 

وبالتالى توظيفهم جيدًا.
ـثالً وتـابع: يــسـتـحـسن أن يــكـون اخملـرج 
جــــيــــدًا لــــكى يــــســـــتــــطــــيع تــــوصــــيل األداء
ـمـثـلــيه بـشـكل إيــحـائى بـعـيـدًا واالنـفــعـال 
عن تــــلـــقـــيــــنـــهـم األداء واالنـــفــــعـــال وهـــذا
يـجـعـلـهـم نـسـخـة مـكـررة ومـسـتـنـسـخـة مـنه
كـــمــا يــحــدث فى أعــمـــال الــفــنــان مــحــمــد
ـمثل صورة صبحى التى نـشاهد جميع ا
ــشــاهـد طــبق األصل مــنه وهــذا يــصــيب ا
ـمثـلـ سلـبيًـا جدًا. ـلل ويجـعل تفـكـير ا بـا
رغم اتـفـاقنـا على بـراعـة صبـحى كمـخرج
لكن هناك مـخرج آخرين ال يسـتطيعون
ــيـزون الــتــمـثــيل إطالقًـا ومـع ذلك فـهم 

مثل اخملرج عصام السيد.

واعــتــبـــر د. عالء قــوقــة أن أهـم مــا يــؤكــد
تمـيز مخـرج أو ضعـفه هو اخـتيـاره للنص
ــاذا اخـتــار نـصه وعـلــيه أن يـســأل نـفــسه 
ـسـرح ن ســيـتـوجه بـه هل  هـذا بــالـذات و
الــدولــة أو اخلـاص الــتــجــارى أو الـثــقــافـة
اجلـمـاهــيـريــة أو اجلـامــعـات والــشـركـات..
إلخ ألن مــعــرفـة مـع من يـتــعــامل وإلى من
يــــــتـــــوجـه هـــــامــــــة جـــــدًا فـى طـــــرح رؤيــــــته

اإلخراجية.
 وذكــــر أن بــــعض اخملــــرجــــ يــــضــــيــــفـــون
أحـداثًــا وشـخـصــيـات جـديــدة أو يـحـذفـون
مـثـلــهـا من الـنص األصـلى وهــو مـا يـعـتـبـره
ـؤلـف وقـال: إذا خــيـانــة كــبــيــرة لــلـنـص وا
فـعل اخملـرج هذا فـعـلـيه أن يـكـتب "مـأخوذ
ــؤلف فالن" ألنه بــذلـك يــعــتــبـر عـن نص ا
ـا يسمى (الـدراماتورج). ورفض قد قام 
ــــســــرحى" قــــوقــــة مـــــصــــطــــلح "اإلعـــــداد ا
واعــتــبــره خــاطــئًــا ألن األعــداد يــكــون من
خـالل الــــنــــقل مـن مــــيــــديــــا ألخــــرى مــــثل
ــــســـرح لــــلــــتــــلــــيــــفــــزيـــون أو اإلعــــداد مـن ا

السينما والعكس.
ــرحــلــة الـثــانــيــة لــعـمل وانــتــقل عالء إلى ا
اخملـرج بـعـد اخــتـيـاره لــلـنص والـتى تــتـمـثل
فى اختيار وتـكوين فريق العمل من فنان
وفــنــيـ لــتــبـدأ بــعــد ذلك الـبــروفــات الـتى

تنتهى بالعرض أمام اجلمهور.. 
وقـال: عــلى اخملـرج أن يـعـرف جـيـدًا فـكـرة
ــنـــطــقــيـــة له وأســلــوب ــقـــدمــة ا الـــنص وا
الكـاتب هل هـو رمزى أو تـعبـيرى أو عـبثى
أو واقـــــــــــعـى.. إلــخ وأوضـح أن هـــــــــــنــــــــــاك
عـــشــرات األفـــكـــار اجلــيـــدة والـــتى يـــحــدد
ؤلف جودتها أسلـوب معاجلتهـا وصياغة ا

لها وتماسكها ببنائها الدرامى.
وعــلى اخملــرج مـعــرفــة أبــعــاد الـشــخــصــيـة

 د. عالء قوقة يكاشف رواد ورشة مسرحنا 

"كتالوج"  اخملرج الناجح

اخملرج مايسترو
واهب متعدد ا
سئوليات.. وا

ورحلة اإلخراج تبدأ
باختيار النص

عالء قوقة

عالء قوقة: ال توجد "وصفة" للنجاح..
واخملرج الشاطر ال يصنع "نسخًا" منه

QOÉ≤dGóÑY óªëe 

اخملرج واختيار النص

توزيع األدوار

يزانسيه عمل ا

سيكولوجية اخلط والشكل
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> اخملـرج بحاجة إلى مجموعة خاصـة من األعداد ليقرأ مدونة مسرحـية كتبت بشكل جيد مثل
كنه أن يبدأ بـفهم تعقيدات ـسرحية تقديـرًا كامالً  تفرج اجلاد ا سرحية. ولكى يـقدر ا هـذه ا
هـذه الوسـيلـة التى تـستـحوذ عـليه وتـبهـجه بأن يـشرع هـو نفـسه فى اكتـساب بـعض هذا اإلعداد

فحسب.

> مسرحية "سجن أبو غريب" للكاتب يسرى خميس تصدر خالل أيام ضمن مطبوعات هيئة قصور الثقافة.
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راكز اإلبداع الفنى طوال شهر رمضان اجلارى. > د. حس اجلندى مدير صندوق التنمية الثقافية انتهى من وضع البرنامج الكامل 

حكاية األميرة شهباء
والبهجة الغائبة

9 1 من سبتمبر 2008 العدد 60
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14 صـ 11

قربان مؤاب.. جماليات بناء الصور وهدمها..

 عرض
 ينحاز للمرئى
ويصور العالم
عبر الصمت
وحركة
اجلسد

سرحية" أولى لياليه: افتتح به مهرجان "عشيات طقوس ا

فى روميو وجولييت الصغير
كرنفالية األلوان وبهجة احلب 

رقـــصــات عــبـــد الــرحــمـن بــركــات هــذا
الـــــــــصــــــــراع هـى األخــــــــرى عـن طـــــــــريق
احلــركــات اجلـــســديــة الـــعــنــيـــفــة وتــلك
ـنـفـردة عن أهــمـيـة حـجـر الـرقـصــات ا
ــــؤابـــيــــة ومن ثم مــــيـــشـع لـــلــــحـــضــــارة ا
للحضارة الـراهنة أيًا كانت جتلياتها..
سـرحى فى مجمله ال يقدم والعرض ا
ــســرحى له حــواديت ولم يــدع الــنص ا
والــــذى غـــالــــبًـــا مــــا كــــتب عـــلـى هـــيــــئـــة
سـيـناريـو أن له بنـيـة تقـليـديـة أرسطـية
كــتــلك الــتى تــقـتــحم مــعــظم نـصــوصــنـا
األرسـطـية ولـكنه فـى النـهايـة - كنص
وكـعــرض - يــلـقـى بـالــضـوء عــلى فــكـرة
الـــتــــمـــسك بــــاحلـــضــــارات اإلنـــســــانـــيـــة
ــــة تـــــلـك الــــتـى ظـــــهــــرت عـــــلى الـــــقـــــد
األراضى العربية ويقدم العرض كلمته
الـــــنــــهـــــائــــيـــــة عــــبـــــر احلــــنـــــ والــــدفء
ـــشع فى ضـــرورة الـــكـــبـــيـــرين واألمـل ا
اســتــعـادة كل مــا ســرق من حــضـارتــنـا
ومـا يـسـرق اآلن مـن هـويـتـنـا سـواء كان
ذلـك حــجــرًا أثـــريًــا أم ســـلــوكًــا بـــشــريًــا

عربيًا أصيالً..

اسـتعادته تـنهدم هذه الـصورة مرة أخرى
لــيـنـبـنى عــبـر انـهـدامــهـا صـورة تـشــكـيـلـيـة
أخــرى لـهــا رمــوز وإشـارات جــديــدة ومـا
بـ بــنـاء وهــدم الـصــور يـتــشـكـل الـعـرض
ــســرحى.. وداخـل الــعــرض الــذى حــلت ا
ـوسـيـقـى واحلـركـة مـكــان الـكـلـمـات فــيه ا
مـثل أولهم تظـهر مجـموعة جـيدة من ا
عــبـد الــرحـمن بــركـات بــحـيــويـتـه الـعــالـيـة
وقـــدرته عــلـى جتــســـيـــد دور الـــشــر ذلك
الـدور الدافع إلـى الصراع احملـتدم داخل
األحــداث وظـهــرت أيــضًـا بــيــسـان كــمـال
ا خـليل بـرشاقـتهـا الـكبـيرة ووائل عـود 
كـمـال خلـيل مـعـتـز اللـبـدى أحـمـد زايد
بــــشـــار جنـم.. بــــقـــدرات أدائــــيــــة عــــالــــيـــة
ومـعبـرة هذا بيـنما اسـتطـاع ديكور مـعتز
الـلبـدى بـبسـاطـته وتعـبـيـريته تـلـخيص كل
ـــوضــــوع بـــســـهــــولـــة وهـــذا مـــا أخــــطـــار ا
يـظـهـره فى الـنـهـايـة وجـود تـشـكـيـل رمزى
حلـجـر مـيـشع يـتم الـتـصـارع علـيه إلى أن
ــتــصــارعــون ويــبــقى هــو راســخًــا يــهــلك ا
نــــــاظـــــــرًا إلى الـــــــكــــــون فـى حتــــــد كـــــــامل
مـــوســـيــقـى ولـــيــد الـــشـــافـــعى بـــنــغـــمـــاتـــهــا
تـداخلـة بإيقـاعات سـريعة مع الـشرقـية ا
ـوسيـقى تـعطى الـنـغمـات الـغربـيـة هذه ا
أيــــضًــــا خــــطًــــا صــــراعـــــيًــــا مــــوازيًــــا خلط
الــصـراع األسـاسى فى الــعـرض أظـهـرت

زمـنه عــلى أعــداء الـبالد من الــعـبــرانـيـ
وطــردهم حــتى آخــر جــنــدى مــنـهـم خـارج
ــتـدة وقــد قـام الــبالد وصـنـع حـضــارة 
ــــلك بــــتــــســــجــــيل كـل انـــتــــصــــاراته هــــذا ا
سلـة والتى وأسرار حـضارته عـلى هـذه ا
يــــبــــلـغ حــــجــــمــــهـــا  92 سم طــــوالً  57سم
عــرضًـا ويـرجع تـاريـخــهـا حتـديـدًا إلى مـا
ــــيالد ومـن هــــنـــا قــــبل عـــام  870 قــــبل ا

ترجع األهمية القصوى لها..
ونى عن والعرض الـذى قدمه فراس الر
تــلك الــواقــعــة يــقــدم نــفــسه لــنــا بــبــســاطـة
رئى فـيـحمـله الـكثـير من شـديـدة يهـتم بـا
الـدالالت واجلـمـالـيـات فى آن واحـد فـهو
يــــصـــور عـــبـــر الــــصـــمت وحــــركـــة اجلـــســـد
تـباينة سرقة احلجر وجوده وصراعاته ا
ـة فى اخلــارج الــصــراع واحلــرب الــقــد
االبـتـهـال مـن أجل رجـوعه.. كل ذلك عـبـر
ــوسـيــقى واجلــسـد ومــا يــنـتج عن أدوات ا
هـــــذا اجلـــــســــد مـن حـــــركـــــات رقـــــصــــات

تشكيالت تكوينات جمالية.. إلخ. 
ـنـطق الذى يـتبـعه الـعرض فى تـوصيل وا
رمــــوزه هـــو مـــنــــطق بـــنــــاء وهـــدم الـــصـــور
ـمـثـلون الـتـشـكـيـليـة تـلك الـتى يـصـنـعهـا ا
بـأجـسـادهم وحـركـاتـهم ومـا أن تـتم بـنـاء
صـورة لها دالالتـها الصراعـية سواء على
ســــــرقــــــة احلــــــجـــــر أو الــــــتــــــبــــــتل مـن أجل

ـــونى تـــتــــمـــيــــز أعـــمــــال د. فـــراس الــــر
ــــألــــوف إمــــا ـــــحــــاولــــة اخلــــروج عـن ا
مـضـمونـيًـا أو شـكـليًـا فـهـو عـادة يذهب
فـى أعماله إلـى قلب التـاريخ وفى هذا
الذهاب ال ينسى واقع حلظته الراهنة
ـتمـيـزة منـها قـدم الـكثـيـر من األعمـال ا
"الـــــــعـــــــصـــــــاة" "   2002 الـــــــطـــــــريـق إلى
غــوانــتـنــامــو طـقــوس احلــرب والـسالم"
ونى رّة يقدم الر  2003 وفى هذه ا

عـمـله التـاريخـى اجلديـد "قربـان مؤاب"
والــــذى قــــدمـه فى افــــتــــتــــاح مــــهــــرجــــان
ـسـرحـية" فى دورته "عـشـيات طـقـوس ا
األولى مــحــاولــة جــديــدة لــلــبــحث داخل
أسـرار التـاريخ ليـسـتخـرج لـنا عـبر ذلك
مـرثيـة درامـيـة حزيـنـة مـؤداها اسـتـلـهام
روح الــنــصــر الــكــامــنــة فى إحــدى قــطع

ة.. اآلثار القد
نقـترب أكثـر من احلدث لـنتعـرف عليه
أكـثر يتخـذ العرض من "مسـلة ميشع"
ــســلـــة الــتى حــجـــر الــزاويـــة له تــلـك ا
ســرقــهـــا الــفــرنـــســيــون ووضـــعــوهــا فى
إحــــــدى زوايـــــا مــــــتـــــحـف الـــــلـــــوفــــــر فى
بـــــاريـس ســـــرقـــــوهـــــا من األردن وهى
لـلــمــلك مـيــشع الــذبـيــانى وهــو يـنــتـمى
ـنــطـقـة ــؤابـيـة فـى هـذه ا لـلــحـضـارة ا
وقـد حـقق الكـثـير من االنـتـصارات فى

عـلـينـا الـفتـرة التـاريـخيـة الـتى جنتـازها
كــدولــة نـامــيــة.. كل ذلك يــشــكل إطـارًا

عامًا للتخطيط والتنفيذ معًا.
هـنـاك "جـمـاهـير الـغـد" الـتى يـنـبغى أن
تـــفــد إلـى مــجـــتــمع الـــغــد مـــزودة بــحب
اجلــمــال والـــفن وبــالــقـــدرة عــلى تــذوق
ـســرح; وهـنـاك "جــمـاهــيـر مــعـاصـرة" ا
عــــريــــضـــــة من ســــكــــان األقـــــالــــيم ومن
دن الـكبـرى أيضا سكـان العـاصمـة وا
مـــازالت بـــعـــيـــدة كل الـــبـــعـــد عـن تــذوق
ـسـرح  بــعـيـدًا عـنـهـا ـسـرح ومـازال ا ا

وعن طقوس حياتها االجتماعية.
وهــــنـــاك فى الـــواقع  – بــرغـم األبــواب
ــــمــــتـــدة – الــــتـى تــــفــــتـــحـت والــــطــــرق ا
عقبات وأشـواك وبعض عنـاصر فساد
مـــازالت قـــائـــمـــة فـى الـــطـــريـــقـــ بـــ
ــسـرح ـســرح وجــمــاهـيــر الــيـوم بــ ا ا

وجماهير الغد على السواء.. 
واخلــطــة الــتى نــتــطــلـع إلــيــهــا لــتــكــوين
ــــســــرحى عــــلى نــــطـــاق واسع الــــوعى ا
فـترض لهـا أن تعالج لـدى شعبـنا من ا
ذلك كـله وتـهـتم أيـضًا بـأوجه الـنـشاط
الـتى يـلـتـقى فـيـهـا طـريق الـيـوم بـطـريق
الـغــد وتـســتـنــد عـلى قــابـلـيــة لـلــتـنــفـيـذ

بإيقاع سريع يتفق وروح العصر.
لـذلك أرى أن اقـتراح خـطـة مـسـتـوعـبة
لــكل هــذه األبــعــاد يــحــتـاج إلـى نـصــيب
ـــعــلـــومــات واإلحـــصــائـــيــات وافـــر من ا
الصحيحة فى كثير من النواحى وإلى
نصـيب أوفـر من الوقت والـتـركيـز لدى
ـنــوط بـهـا الــعـمل اجلـهــات واألجـهــزة ا

سرحى. ا
ـتــنـقـلـة.. كـانت هـنــاك جتـربـة الــفـرق ا
حـــيث كـــانت هــنـــاك مــحـــاوالت لــقـــيــام
سرح الشعبى وفى مسرح متـنقل فى ا
سرح الـعسكرى لكن هذه احملاوالت ا
لـم تـــســـتـــطـع الـــصـــمـــود فـــانــــتـــهى بـــهـــا
ــــطــــاف إلى الـــــتــــجــــمــــد والـــــتــــفــــكك. ا
وأصـــــبـــــحـت جـــــوالت بــــــعض فــــــرقـــــنـــــا
سـرحيـة نـادرة ومقـصورة فى الـغالب ا
ـــدن الـــســــاحـــلـــيـــة أثــــنـــاء فـــتـــرة عــــلى ا

الصيف..
كانت هناك جتـربة مسارح احملافظات
الـــتى تــــتـــطــــلب الــــتـــوسع فـى بـــنـــاء دور
ـــســارح ذات اإلمـــكـــانـــيــات احلـــديـــثــة ا

رنة فى الوقت نفسه. وا
ــتــجـول ــســرح ا كــانت هــنـاك جتــربــة ا
الـــذى أُنــشـئ فى أوائل الـــثــمـــانــيـــنــيــات
بــرئــاسـة الــفــنـان الــراحل عــبـد الــغــفـار
تجول كان واحدًا من سـرح ا عودة.. ا
مسارح البيت الفنى للمسرح الثمانية.
وكـان اسـتـقـراره  –فى األغـلب األعم –
ــديـــنــة األســكــنــدريــة لــكــنه تــبــدد فى
الـريــاح هـو اآلخــر حـتى قـبـل اسـتـيالء
قـــــطــــاع األوبـــــرا عـــــلى مـــــســــرح ســـــيــــد
درويش كـــمـــا اســـتــــولت هـــيـــئـــة اآلثـــار
ـــســـرح الــرومـــانى بـــكــوم أيـــضــا عـــلى ا
الــدكـة!! نــحن اآلن أصـبـحــنـا فى أمسَّ
احلــاجـة إلـى تـغــيــيــر حـقــيــقى يــصــنـعه
جــيل اجلــهــود اجلـــمــاعــيــة ال الــفــرديــة
وتـكـون نـصب أعـيـنـهم فـلـسـفـة مـحـددة

وخطة مسبقة وهدفًا واضحًا.

يـــــتـــــمـــــثـل فـــــيه الـــــواقـع احلى حلـــــركـــــة
مسرحنا على مدى السن منذ أواخر
الـقرن الـتـاسع عـشـر حتى يـومـنـا هذا.
فــهــو بـذلك يــعــلن بــأمـانــة أكــثـر من أى
شىء آخـــر عن مــدى قـــابــلــيـــة شــعـــبــنــا
للـمشـاركـة فى حتقـيق وجود هـذا الفن

فى مجتمعنا.  
ولـكن مـن الـواضع أن هــنـاك تـغــيـيـرات
وتــــطـــــورات كــــبــــيــــرة قــــد طــــرأت عــــلى
مـــجـــتــــمـــعــــنـــا خـالل الـــعــــقـــود الــــثالثـــة
ـاضـية فـمـا هى مـعالم الـطـريق أمام ا
مــســرحـــنــا?! ومــا هى اخلــطــوات الــتى
يـجب عليـه اتخاذهـا ليـكيف وجوده مع
مـا طــرأ عـلى مــجـتـمـعــنـا من تــغـيـيـرات
جـــــــنـــــــحـت عـن االجتـــــــاه االشـــــــتـــــــراكى
وحتــــــــقـــــــيق نــــــــســـــــبـــــــة مـن الـــــــعـــــــدالـــــــة
االجتماعيـة إلى اللحاق سريعًا بذيول
الـــــرأســـــمـــــالـــــيــــة بـــــفـــــتـح الــــبـــــاب عـــــلى
مصـراعـيه أمام االنـفـتاح االسـتهالكى
واتــبــاع أسـلــوب اخلــصــخـصــة ومن ثم
ــســـتــثــمــرين ورجــال تــضــخـــيم فــئــات ا
األعــمــال كـــطــبــقــة بـــرجــوازيــة جــديــدة

تفرض ذوقها العام!!
إن احلــديث عن مــســرح شــعــبـى يــكـون
مـقـصــورًا عـلى طـبــقـة كـانت حـتى اآلن
مـستبـعدة سيـعود إلى مـسرح ليس أقل
ــــســـرح حتــــديـــدًا وتــــخــــصــــيــــصًــــا من ا

البرجوازى.
إذن فــاحلـــديث يـــنــبـــغى أن يـــكــون عن
مـــســــرح قـــومى لــــكل الـــطــــبـــقـــات: دون
ألـواج أو بـناويـر.. لـلـشـعب كـله. مـسرح
يعـود إلى تـبـادل احلوار مع كل الـفـئات
ويـــجــــعل من نــــفـــسه مــــرآة لـــلــــعالقـــات
ــــثـــمـــرة والـــتــــنـــاقـــضـــات الــــتى تـــدفع ا
بــــالــــواقع إلى األمــــام وجتــــعــــلـه واقــــعـــا
حيا.. وباالخـتصار مسـرح يستطيع أن
يــجـــمع حــولـه جــمـــهــورًا يـــتــلـــخص فــيه

التعبير عن اجملتمع بأسره..! 
ال شك أن مالمـح الـتـطـور فى حـركـتـنا
ـسـرحـيـة خــلـيـقـة بـأن جتـعـلـنـا نـتـطـلع ا
بــعــ األمل إلى إمــكـانــيــة تـكــوين وعى
مـسـرحـى لـدى شـعـبـنـا عــلى نـحـو أكـثـر
شــمـوالً..  فــالــواقع الــذى نــعــيش فــيه
ـستوى احلـضارى الـذى نتـطلع إليه وا
وســرعــة إيــقــاع الـعــمل الــتى تــفــرضــهـا

إن اهتـمامنا بـالكتابـة للمسـرح: ترجمة
واقتـباسًا وتـأليـفًا ونقـدًا وبالـتخصص
فـى فـــــــنــــــــون الـــــــتــــــــمـــــــثـــــــيـل واإلخـــــــراج
ـسرحـية وسـيقى ا والـسيـنوغـرافيـا وا
ــــعــــاهـــد وبــــتـــكــــوين الــــفــــرق وإنــــشـــاء ا
والـكـلـيات الـفـنيـة وإقـامـة دور التـمـثيل
ختلف سرحـية  وبحضور الـعروض ا
نوعيـاتهـا: الهزلـية واجلـادة والغنـائية..
ـسرحى وحرصـنا عـلى بقـاء النـشاط ا
قـائــمًـا فى بالدنــا بــرغم مـا تــعـرض له
من فـترات كـساد وبـرغم أن الطـبقات
الكادحة فى مجتمعنا قبل الثورة كانت
مـطـحـونـة حتت ضـغط سـاعـات العـمل
سرح وعن وقلة األجـور ومبعـدة عن ا

كل مجاالت الثقافة والفن.
ــســرحــيــة قـبـل ثـورة فــكـانـت احلـركــة ا
ـثال راكـدة إلى حد يولـيو عـلى سـبيل ا
كبير بحيث لم يكن هناك كتاب مسرح
جـدد سـوى خـليل الـرحـيـمى وأنـور فتح
الـله الــلـذيـن عـكــسـا كــفـاح الــشـعب فى
ـعهد معـركة دنـشواى أيـضا لم يـفرز ا
الـعـالى لـفن الـتمـثـيل الـعـربى بـعـد سـنة
 1951نـقادًا مـتـخصـص فـكـان النـقد
ــــســــرحـى ذاتــــيًــــا بــــالــــصــــحــــافــــة; وال ا
مهـندسـ ديكـور فكـان االعتمـاد على
الــفـــنــانــ اإليــطــالــيــ الــذين مــازالــوا
ــصـريـة يــعـمــلـون وقـتــهـا بــدار األوبـرا ا
الــتـى أُنـشــئـت ســنـة 1869 ثم احــتــرقت
ســـنــة 1971 أمـــا عـن تـــوفـــيـق احلـــكـــيم
ـــــســــرح نـــــفــــسـه فــــكـــــان عــــزوفًـــــا عن ا
بـــاحــتــضــانـه فــكــرة مــؤداهـــا أنه يــكــتب
مـســرحًـا لــلـقــراءة فـقـط ال لـكى يُــمـثل

سارح! على خشبات ا
ـسـرح ثم ازداد إقــبـالــنـا واهـتــمـامــنـا بــا
فى مجتمع صاحب االجتاه االشتراكى
ــســرح إبـان ومـا بــعــده بــحـيث أصــبح ا
سـتـيـنيـات الـقـرن الـعشـرين بـحق مـركز
إشـعـاع  كبـيـر للـثقـافـة ومحـورًا رئـيسـيًا
لـكـثيـر من نـشـاط األدب والفن والـفـكر
فى بـالدنــا جـــذب عـــددًا من الـــكـــتــاب
أمـــثـــال ســـعـــد الـــديـن وهـــبـــة ويـــوسف
إدريـس ويــــوسـف الــــســــبــــاعـى كــــذلك
ــصــريـ من الــفــنـانــ الــتـشــكــيـلــيـ ا
أمـثال عـمـر النـجـدى وعـبد الـغـنى أبو
العينـ وعبد الفتاح البيلى.. كل ذلك

مـــــــا مـن شك فـى أن الـــــــدولــــــة تـــــــهـــــــتم
ـسـرح وتـنـفق إلنـعـاشه والـنـهـوض به بـا
سرحية مبالغ ضخمة ولكن احلركة ا
فى بالدنـا تـتـعـرض مع ذلك لـكـثـير من
اخملاطـر بـسبب تـعـدد جوانب الـنقص
وأنــــــواع الــــــتــــــخـــــــبط واالفــــــتـــــــقــــــار إلى
الــــتـــخــــطــــيط والـــتــــنــــظـــيم.. وهــــذا مـــا
واسم نالحظه مثالً فـى مواعيد بدء ا
ــسـرحــيــة ونــوعــيــات الــعـروض الــتى ا
تــقــدمــهــا كل فــرقــة مــســرحـيــة كــذلك
هرجانات وعدم اقتران أى توقيتـات ا
ى للمسرح  – فى 27 منها بـاليوم العـا
مــــــــارس مـن كـل عـــــــام  – حـــــــيـث كـــــــان
ـــقــصـــود من تـــخـــصــيص هـــذا الـــيــوم ا
سـرحها أساسًـا هو احـتفـال كل بلـد 
سرح ية ا احمللى ومن هنا تتحقق عا
سارح بتعدد الـثقافات وبـفتح أبواب ا
مــــجــــانًـــا أمــــام اجلــــمـــاهــــيـــر.. إنـه يـــوم
تشجيعى للمسرح بل عُرس مسرحى
ـــفــتـــرض أن يــســـتـــغــلـه مــثالً كـــان من ا
ـهــرجـان الــقـومى لــلـمــسـرح بـدالً من ا
ـوسم أن يــأتى تــوقـيــته عــلى حــســاب ا

الصيفى..! 
ومن هـنـا يُفـرض عـلى كل من يصح أن
سرح" من تـنطبق عـليـهم صفـة "رجل ا
ــســرح أبــنــاء هــذه الــفــتــرة فى عــمــر ا
االتـــفـــاق عـــلى اخلـــطـــوات اإليـــجـــابـــيـــة
ـــــــدى الــــــــواجـب اتـــــــخـــــــاذهــــــــا عـــــــلـى ا
ــسـرحـيـة الـعــريض لـتـصــبح احلـركـة ا
فى بالدنــا مـتــنــفـســا صــحـيــحًـا لــلــعـمل
ــسـرح الــفــنى كــمــا يــقــتـضــيـه صـالـح ا

وصالح الشعب.
ونـحن إذا عدنا إلـى الوراء فيـمكـننا أن
سرح كـظاهرة نقول: من الـواضح أن ا
إنـسـانـية قـد بـدأ  يتـخـذ لـنفـسه مـجاالً
مــلــحـوظًــا فـى مـجــتــمــعــنــا حـيـث يـعــلن
ـسـرحيـة عنـدنا طـريق تـطور احلـركة ا
عن قـــابـــلـــيـــة عـــظـــيـــمـــة لـــدى شـــعـــبـــنــا
للـمشـاركـة فى حتقـيق وجود هـذا الفن

على أرضنا.
سرحى فى بالدنا مع وقيام الـنشاط ا
الـثـلث األخيـر من الـقـرن التـاسع عـشر
مــــنـــــقــــوالً عن احلـــــضــــارة األوربــــيــــة ال
يـحـمــلـنـا بـالــضـرورة عـلـى االجتـاه نـحـو
التـاريخ ونـحـو الـتـراث الـشـعـبى تـنـقـيـبًا
عن جـذور عميـقة لهـذا النشـاط تفسر
قابلـيتـنا هذه لـلمشـاركة فيه واالهـتمام

به.
فالواقع أن مـا يقوله الـدارسون آلثارنا
ـهتـمون ـة ومـا يذكـره ا ـصريـة الـقد ا

بـدراسـة تــراثـنــا الـشــعـبى بــشـأن مـا 
ــــــة أو اكــــــتــــــشــــــافـه مـن أصــــــول قــــــد
ـســرحـيـة ـارسـة لــبـعض الــظـواهــر ا
فـى بالدنـــــا قـــــد يـــــســــاعـــــد فـى إثــــراء
ــسـرحــيـة وفى إلــقـاء بـعض حـركـتــنـا ا
قـوماتها.. الضـوء على طريق تـكييـفنا 
ولـــــكن يــــجـب - مع ذلـك - أن نــــنــــظــــر
بـعـ االطــمـئـنــان إلى سالمــة الـطـريق
ـــــســـــرح احلـــــديـث فى الـــــذى ســـــلـــــكه ا
بالدنــا فــطــريق الــنــقل عـن حــضـارات
أخـرى لـيـس بـدعـة نــبـتــدعـهــا ومـرونـة
ـصـرى فى تـقـبل وتـطـويع مـا الـشــعب ا
يـــجــــده مــــتــــجـــاوبــــا مـع طـــبــــيــــعــــته ومع
حـضــارته اجلـديـدة هى مـرونـة يـنـبـغى

أن حتتسب له ال عليه!

 توفيق احلكيم يوسف إدريس 

 يوسف  السباعى

مسرحنا
األمس.. واليوم.. والغد..!

 سعد الدين وهبة 

 دراسة تراثنا
الشعبى واكتشاف
سرحية الظواهر ا
يسهم فى إثراء
سرحية احلركة ا

≈ØdC’G óªMCG

 عرض يحلم باستعادة ما سرق من هويتنا
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ـسـرحـيـة الـرديـئـة هى تـلك الـتـى تـتحـسـس احلـدث اخلـاص بهـا وتـضـحى > ا
ـسرحـية بـالـوضوح فى انـطبـاعاتـها وتـفقـد التـحـكم فى فكـرتهـا األساسـية. وا
األفـضل هى تلك التى تعـالج حدثها بحـيث حتسن توجيه أفكـارها بعزم ثابت

فهو يقودها على طول سياق مخطط.
سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

(ملك وال كتابة) التنويع على بنية األفكار األخرى

ΩÉeE’G ó«°S.O

إحلـاح"القناع"عـلى استقدام"دلـيلة"إليه" أو
إحلـاح"دلـيـلـة"نـفـسـهـا عـلـيه أن يـنـجـز وعـده
بـالــزواج مـنـهـا وإال هـددت بـكــشف الـلـعـبـة
بـرمـتـهـا وال مـعـدى من أن تـعـصف الـلـعـبـة
ب"الـــــــــــداهــــــــــــيــــــــــــة"مـــــــــــثــــــــــــلـــــــــــمــــــــــــا تـــــــــــأتـى
على"دليلة"ويعود"حسن"إلى مقعد حكمه.
وال ريب أن"سعدا"أفـلح فى دمج مستويات
الـبـنـاء فـى نـسـيج مـتــمـاسك يـرهص بـدور
الــطــلــيــعــة الــواعـــيــة من أبــنــاء الــشــعب فى
معادلـة احلكم بـحيث يبـقى لها حـضورها
فى فـــلـــســــفـــته وصـــنـع قـــراراته ســـواء فى
مــــســــتــــوى الـــــواقع بــــاغــــتــــيــــالــــهــــا"بــــطــــرس
بـاشــا"اعـتـراضـا عـلى سـيــاسـته فى تـمـديـد
امـــتــــيـــاز قـــنـــاة الــــســـويس لـــشــــركـــته أو فى
ــثــلــة فى الــقــوى الــتى مــســتـوى الــتــخــيل 
تـنــتـصـر لــلـمـلك الــذى انـقـلب عــلـيه أعـوانه
وحـلـفــاؤه وظـنــوا أنـهم تــخـلــصـوا مـنه ودان
لــــهم احلــــكـم وراء شــــبــــيــــهـه األهــــطل فال
ـسـتـويـ عن تـتــردد الـطالئع الـثـائـرة فى ا
ــؤلف ــلك بــلــســان ا مــحــاجــاة الــســـلــطــة/ا
كــاشــفـة عـن رؤيـة داعــيــة لــدســتــور يـحــمى
الـســيـاق الـتـاريـخى صــراحـة من الـتـغـيـرات
ـــــبــــــاغــــــتـــــة الــــــتى تــــــنــــــبـــــثـق من احلــــــادة وا

إرادة"احلاكم- الفرد".
غـــــــيـــــــر أن بـــــــراءة"زيـــــــاد يــــــوسـف"غـــــــلـــــــبت
بــراءة"ســـعــد"الـــتى دعت لـــدســتـــور ثــبت أن
تـغــيـيـره أهــون من شـكـة الــدبـوس فـحـذف
دور الـطليعـة مع ما حذف واكتـفى بفرحة
تــزف عـودة الـهاللـى وتـنـهى الــتـآمــر عـلـيه.
ولـكنه من ناحيـة أخرى اعتمـد على حيوية
فـريق متـناغـم من شبـاب فرقـة احملمـودية
فـيــهم من نــال دراسـة مــنـتــظـمــة فى وحـدة
ــــســــرحــــيــــة ــــعــــهــــد الــــعــــالـى لــــلــــفــــنــــون ا ا
بــاإلســكــنـدريــة مــثل"مــحـمــد حــمـدان"وابن
عـــــــمـه"مـــــــحــــــــمـــــــود"وأضـــــــاف إلــــــــيـــــــهـــــــمـــــــا
ـيـاء زمـيـلـتـيـهـمـا"سـارة الـبـونى/اخملـرجـة"و"
ثـابـة دم جديـد على كرم/دلـيلـة" فـكانـوا 
ـسـتوى ـسـرح اإلقلـيـمى يـرتقى  خـشبـة ا
ـمـثل ويقـلل هـامش عـفـوية األداء حرفـة ا
ــا فـيه من تــراوح السـيـمــا وقـد أمــكـنـهم
ـــدوا جــــســـور الــــثـــقـــة والــــتـــكــــاتف مع أن 
عـنـاصـر مـوهـوبـة تـتـمـيـز بـاحلـضـور الـفـنى
مــثل"الــبــيــلى/الــداهــيـة"أو "ســامح رخــا"فى
دورى"الـهاللى واألهـطل". وبـهـذه الـتـولـيـفـة
ـتـجـانس اسـتـطـاع"زيـاد" أن من الــشـبـاب ا
ـــــــســـــــرح يـــــــقـــــــدم- فـى أولـى خـــــــطـــــــواته 
األقـاليم- عـرضـا يـتسم بـاحلـركـة السـلـسة
وخــــــفـــــة الـــــظـل ويـــــتـــــخــــــلص مـن حـــــيـــــلـــــة
ا أقحمت االستعراض واألغنيات التى طا
ـنـاسـبـة وبـغـيـر مـنـاسـبـة ـسـرح  فى هـذا ا
عــــلى اإلطالق وتــــســـلح - عــــلى مــــســـتـــوى
آخــــر- بــــجـــمـل حلـــنــــيــــة وإيـــقــــاع تــــهـــكــــمى
ن قـدمـه"يـاسـر احلـداد"مــعـانـقــا كـلـمـات"أ
مـتـولى" فـبـدت كـالـلـحن الـدال الـذى يـبـطن
ــــشـــاهــــد ويـــعـــلـق عـــلى الــــفـــواصل بـــعض ا
أحـيــانـا بــيـنــهـا.إال أن الــبـســاطـة واحلــيـويـة
ـــكـــان وجتـــهــيـــزاته الـــلــذيـن يــغـــنـــيـــان عن ا
ـعـمـار تـشـكـيلى ـتـهـافـتـة كـادا يفـسـدان  ا
ـــــســـــرح"بــــــأرشـــــاتـه"فى هـــــائـل لف فــــــراغ ا
ـــــداخل واخملـــــارج وإيـــــحــــائـه بــــأحـــــجــــار ا
ضــخـمـة دون أن يــكـون لـشـىء مـنه عالقـة
بـتـكـنـيك كـتـابـة الــنص ومـا قـد يـتـطـلـبه من
مـــســـاحــات تـــمـــثـــيل مـــتــعـــددة وعـــاريــة وال
بــــأجـــواء الـــبــــروفـــة الــــتى تـــتــــعـــاقب فــــيـــهـــا

شاهد وتبنى أحيانا أمام اجلمهور.  ا

على يد بعض أعوانهم البسطاء.
ـكنهم مـواجهة لكن"الداهـية"وجـماعته ال 
مسـئولـية احلكم وتـغييـر فلسـفته بأنـفسهم
فــــــمــــــازالــــــوا يــــــتــــــعــــــثــــــرون فـى"كــــــاريــــــزمـــــا
الـهاللى"وقـدرة فــلـسـفـته عــلى تـألـيف قـلب
عـــامــة الـــشــعب حـــوله ولـــذا فــإن الـــعــقــدة
ـــفــارقـــتـــهـــا الـــدرامـــيــة تـــتـــشـــكل- فـــيـــمــا
يـقـدمـهـا"سـعـد"جـادا أو هازال- مـن البـحث
عن شـبـيـه لـلـهـاللى يـصـلـح سـتـارا تــخـتـبئ
وراءه الــــقــــوى الــــفــــاعــــلــــة لـالنــــقالب عــــلى
فـــــلـــــســــــفـــــة حـــــكـــــمه وتـــــبـــــديـل تـــــوجـــــهـــــاته
الــــــــســـــــيــــــــاســـــــيــــــــة.وال يـــــــلــــــــبث أن يــــــــجـــــــد
تيم بعشيقته "الداهية"بغيـته فى"األهطل"ا
الـغـازيـة"دلــيـلـة" وفى االتـفـاق مـعـهـا مـقـابل
الـزواج منها غـير أن"األهطل"فى الـنهاية-
وعــــــلـى نــــــحــــــو ال يــــــخــــــلــــــو من مــــــفــــــاجــــــأة
مــيــلــودرامــيــة- لـم يــكن إال الــهاللى نــفــسه
عـاون الفقير وقـد جنا من التآمـر برشوة ا
الــــــــــــذى كــــــــــــلـف بـــــــــــإلــــــــــــقــــــــــــائـه مـن فـــــــــــوق
اجلـبل.وبـالطـبع يـكشف"حـسن" عن نـفسه
وقــــــــــد تـــــــــــزايــــــــــدت الــــــــــتـــــــــــنــــــــــاقــــــــــضــــــــــات
حــــول"الـــــداهــــيـــــة"ســــواء مع تـــــخــــبـــــطه فى
"وجه- قــنــاع/ حــسن" أو مع ــســافــة بــ ا

ـارسه ـا  ـأمــور  قـسم الــبـولـيس حــيث ا
من مــهــام كـقــوة ضــبط اجــتـمــاعى وآلــيـات
الـنــظـام فى مــواجـهــة اخلــارجـ عــلـيه من
نـاحية ومـا يجريه من حـوار فى مكتبه مع
الـقـوى الـسيـاسـيـة"البـاشـا- الـشاعـر أحـمد
شــوقى ..الخ من نـاحــيـة ثــانـيـة وال تــخـلـو
ـحـاولـة الـعالقـة بـ الـبــؤرتـ من تـوتـر 
ـأمـور الــسـيــطـرة عــلى الـراوى وحــكـايـاته ا
لـيدمجه فى النـظام كآلـية توجيه إعالمى
ا يؤدى إلى تزييـف احلكايات وحتريفها
عـــــــمــــــا اســـــــتـــــــقـــــــرت عـــــــلــــــيـه فـى وجــــــدان
ـسـتـوى اجلـمـاعـة.وقـد غــيـر اخملـرج"هـذا ا
ـــا جــــمـــلـــة لـــيـــضــــعه فى الـــواقـع الـــراهن 
يـفجره من تعلـيقات تهكـمية على األحداث
ــعــاصــرة مــســتـــبــدال الــراوى بــفــرقــة فى ا
قـصر الـثقـافة تـقدم عـرضـا يثـير حـفيـظة

أمور وضيوفه ضدها. ا
ــا ــســـتــوى الـــثـــانى مــتـــخـــيل يــتـــشـــكل  وا
يــــحــــكــــيه الــــراوى وهـــو مــــا تــــقــــدمه بــــعـــد
ــســـرحــيـــة بــوصــفه االســتـــبــدال الــفـــرقــة ا
ـاضى" وإن كــان يـتــأثـر وقـع"هـنــاك- فى ا
بـالــتــبـعــيــة مع عــمـلــيــة االسـتــرجــاع وإعـادة
ــســـتــوى الــتـــكـــوين بــالـــتـــوتــر بـــ بــؤرتـى ا

انتهـت السيـاحة ب عـروض قصور ثـقافة
إقـــلـــيم غـــرب الـــدلـــتـــا أو تـــكـــاد فـــهـــا هـــو
ـــطـــاف يــــخـــتــــتم فى قــــصـــر احملــــمـــوديـــة ا
بـعرض"ملك وال كتـابة"الذى ألـفه"مصطفى
ســــــعــــــد"وأخـــــرجـه"زيــــــاد يــــــوسف"فـى أولى
سرح اإلقـليـمى بعـد تخرجه أعمـاله فى ا
ـسرحـية ـعهـد العـالى لـلفـنون ا من وحدة ا
اضى. وما أن دلفت بـاإلسكنـدرية العـام ا
إلى الـقـصـر حـتى كـانت نـفـسى تـوعـز لى-
وال أنكر أنـها كثـيرا ما تـكون أمّارة بـالسوء
ـسرح والـعـيـاذ بـالـله- أن أقـارن بـ حـال ا
فى احملــمــوديــة ومـســرح األنــفــوشى الـذى
أكل عــــلى ســـتــــائـــره وأرضــــيـــته ومــــقـــاعـــده
الــدهـر وشـرب ولـم يـتـركه حــتى وقـد بـات
فى حـال يرثى لـها يـتشـكى منـها الـرحمن
ويــــســــتــــعـــيــــذ بـه من وعــــود اإلصالح الــــتى
تـنهال عـلى أم رأسه منذ سـنوات فلم يكن
مـــســــرح احملـــمـــوديــــة إال"خـــرابـــة"بــــصـــالـــته
ـها ـكـشـوفة الـتى تـتـعثـر فى أد الـتـرابـية ا
األقـدام بــ أكــوام مــتـفــاوتــة من احلــجـارة
والـــــرمـــــال والـــــقــــمـــــامـــــة وأعــــواد احلـــــطب
ــتـــكــســرة حــتى ظــنــنت أنه لن يــضــاء إال ا
ـــنــحـــدرة من بـــفــوانـــيس عـــفـــاريت الـــلـــيل ا
أزمــنــة الـــعــصــور الـــوســطى وعـــلى األكــثــر

بلمبة"جاز".
ـتـغـيــرة يـحـلـو ـوقـع ا ــثـيـر أن إدارة ا ومن ا
لــــهــــا مــــنــــذ عــــام- عــــلـى األقل- أن تــــطــــلع
اللجنة على رسوم هندسية وغير هندسية
ــوقع من جـــذره وبــنــاء عــالم تــعــد بـــهــدم ا
مـتــطـور مـتــعـدد األغـراض الــثـقـافــيـة فـوقه
يــسـتــنــد إلى خــطــوط الــعـمــارة الــرومــانــيـة
ـة فال يــسع من ابـتــلى ولـو بــقـطـرة الــقـد
ا يشهد ومن حس جمالى إال االستـياء 
أفـــكـــار الـــتـــطـــويـــر الـــتى تـــنـــتـــظـــر إحـــســان
صـنـدوق التـنـمـيـة الـثـقـافـيـة.ولكـن ال عجب
وفى الـقاهـرة من مـازالوا يـنـتفـخـون تعـالـيا
عـــــــلى األقـــــــالـــــــيم وأهـــــــلـــــــهــــــا الـــــــفـالحــــــ
ويـرشقـونـهم بـدعـابـات الـتخـلف الـسـفـيـهة
ويـحـصـرون نـظـرتـهم الــكـلـيـلـة إلى خـريـطـة
مـــصــر فال يـــجــدون إال قــاهـــرة بــأمــراض

مزمنة.
ـــثـــيــرة ولــكـن بـــعــيـــدا  عـن الــتـــجـــهـــيـــزات ا
بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــلـــشـــكـــوى فـــعـــرض"مـــلك وال
كــتـابــة"مع مــا طــرأ عــلى نــصه من  تــغــيــيـر
يـقـبل االخـتـالف ال يـعـدو أن يـكـون تـنـويـعا
عـلى بنية األفكـار نفسهـا التى تكشفت فى
الــعـــروض األخـــرى فـــيـــســـتـــأنـف الـــصــراع
فـى"الـزيــر سـالم"عــلى كـرسى الــعـرش وإن
كــان يـشـحــنه بـبــعـد أيـديــولـوجى واضح إذ
أن"ســــــعـــــدا"يــــــلــــــتــــــقـط فى خـط الــــــدرامـــــا
الــرئـــيــسى واحــدة من جــمــاعــات الــســخط
الثائرة على األوضـاع السائدة حولها وقد
جنـــحت فـى تـــنـــحـــيـــة الـــســـلـــطـــة واحلـــلــول
مكـانـها بـقـيادة"حـسن الـهاللى" ولـكن بقى
ـــصـــالح الــذى بـــيـــنــهـم اخــتـالف الــرؤى وا

يثير الصراع على السلطة نفسها.  
وعــلـى نـــحـــو مـــا كــان فـى"بـــركـــات"وغـــيــره
تـــنــطـــوى بــنـــيــة الـــدرامـــا عــلى مـــســتـــويــ

أولـــهــمــا واقـــعى ويــتــخـــذ مــجــاال تـــاريــخــيــا
1908فـى ظـل زعــــــــــامـــــــــة"مــــــــــحـــــــــمـــــــــد ب
فــريــد"لـلــحــركــة الـوطــنــيـة وبــدايــة احلـرب
ـيـة األولى وهى الـفـتـرة الـتى شـهدت الـعـا
حكـم اخلديـوى"عـبـاس حـلـمى" وتـردده ب
مـــحـــالــــفـــة الـــقـــوى الـــوطـــنــــيـــة وأمـــانـــيـــهـــا
واخلــضـوع لــلــمـحــتل اإلجنــلــيـزى وطــغــيـانه
عـــلـى حـــقـــوق عـــرشـه كـــســـلـــطــــة شـــرعـــيـــة
ستوى تتكون بؤرتان مفترضة. وفى هذا ا
إحــــــداهـــــــمــــــا فـى مــــــقــــــهـى بــــــلـــــــدى حــــــيث
ـــا يــــقـــصه من يـــتــــســـيـــد"الــــراوى"الـــبـــؤرة 
حــكــايــات مــتــواتــرة فى الــوجــدان اجلـمــعى
ـقـهى وثــانـيـتـهـمـا تــتـجـسـد أمـام جــمـهـور ا

من دفتر عضو جلنة متابعة (6)

 يتسم
باحلركة
السلسة
وخفة الظل
ويتخلص
من حيلة
االستعراض

> إن االنـطباعات الدرامية اجلـيدة تمتلك نوعًا من الـتركيب شيئ يشد واحدا
إلـى اآلخر. ويـوفر مـركـزًا مؤقـتًا لالهـتـمام مـبيـنًـا لنـا اجتاهًـا نـبحث فـيه على

امتداده.
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كان كانت متهافتة   جتهيزات ا
ـــســتــوى من الــواقـــعى.ورغم مـــا فى هــذا ا
تــــخـــــيل مـــــفــــتــــرض إال أنـه لم يـــــخل - مع
اسـتـقـاللـيـته الـفــنـيـة- من اسـتــيـعـاب لـثـورة
ـــا شـــهــدته مـن صــراع فى يــولـــيــو 1952
دائـــرة الــســـلــطـــة نـــتــيـــجــة تـــعـــدد االنــتـــمــاء
األيـديـولـوجى ألبـنـائـهـا من نـاحـيـة وتـفـاوت
ــصـالح الــطـبـقــيـة من نــاحـيـة فى رؤيــتـهم ا
ثـانيـة.وقد اتـخذ الـصراع شـكل التـآمر ب
اجملـــــمــــوعـــــة الـــــتى لـــــعــــبـت أدوار الــــوزراء
تــخــلــصـا مـن قــيـادة "حــسن الــهاللـى"الـذى
مـــال فى تـــوجـــهه لـــلــعـــدالـــة االجـــتــمـــاعـــيــة
وإعـادة تـوزيـع الـثـروة الـقـومـيـة بـاعـتـبـارهـا
ن يــتــمــتــعــون بــهــا صــراحــة لــيــست مــلــكــا 
ويـتسيدون بسـببها قمة الـهرم االجتماعى
ولـكـن آلت لـهـم كـمــنح وإكــرامـيــات من ولى
األمــر"مـحــمــد عـلى"مــنــذ مــنـتــصف الــقـرن
ن ال الــتــاسـع عــشــر أى أنــهم امـــتــلــكــوا 
ـلك مـا ال يـسـتــحـقـون.وفى هـذا الـسـيـاق
بنى"حـسن"رؤيته فى إعـادة الثـروة القـومية
ألصــحــابــهـا فــبــنى مــكــانـة"كــاريــزمــيــة"بـ
شـــعـــبـه وأسس- فى الــــوقت ذاته- مـــبـــرر
الـتــنـاقض مـعه وتـآمـر رجــاله عـلـيه بـقـيـادة
"الـداهـيــة" فـألــقـوه مــخـدرا من قــمـة جـبل

 عرض
مشحون
بأبعاد
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تعددة  عرض يطرح الصراع ب االنتماءات األيدولوجية ا

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

بديع خيرى
اضى من جمعية أصدقاء ة تلقيتها األسبوع ا دعوة كر
مـوســيـقى ســيـد درويش بــالـتـعــاون مع إدارة اجلـمــعـيـات
التعـاونية بالهيـئة العامة لـقصور الثقافـة للمشاركة فى
نـدوة/ احتـفالـية فى ذكـرى مرور  115عـامًا عـلى ميالد
الــكـــاتب الــراحل بـــديع خــيـــرى الــذى عــادة مـــا يــنــسى
ا يرجع ذلك - سرحـية ور الكـثيرون دوره فى احلـركة ا
كـمـا يــقـول ألـفـريــد فـرج - إلى أنه ال يـســتـطـيع أحـد أن
يـرسـم اخلط الـفـاصل بــ عـطـاء بـديع خــيـرى وعـطـاء
ا ألن بديع عاش جنيب الـريحانى ألنهـما كتبا مـعًا ور
فى ظل عــمالق الــتـمــثـيل جنــيب الــريـحــانى واألضـواء
ـا تسـتـهلـك طاقـتـها مـثل الـنـجم ور عـادة تـسـبق إلى ا

قبل أن تصل إلى الكاتب وراء النجم.
وكــمــا يــقـول بــديع قــبل رحــيــله فـإنـه ولـد مــرتــ مـرة
ميالدًا بـيولوجيًا بـخروجه من رحم األم فى الثامن عشر
من أغـسـطس عـام  1983 ومـرة أخـرى مـيالدًا فـنـيًا فى
تغيرات نـفس اليوم والشهر من عام  1918 وكـانت كل ا
ـا حتـدث فى يوم الـثامن عـشر التـى حتدث فى حـياته إ
شـاركـة مع الريـحانى من أغسـطس; وقـد كتب الـرجل بـا
نـحـو مـائــة عـمل درامى ونـحـو ثالثـ عـمالً بـعـد رحـيل
صـديـقه وحـتى رحـيل بـديع خـيـرى نـفـسه لـلـفـرقـة التى
تـولى إدارتــهــا من بـعــد الــريـحــانى هــذا بـاإلضــافـة إلى
خـمـسـ نـصًـا لـعـلى الـكـسـار غـيـر مـا كـتبـه آلل عـكـاشة
ـهــديـة والــسـيـد درويـش هـذا بـخـالف أعـمـاله ومـنــيـرة ا
الشـعرية والـزجليـة باإلضافـة إلى أكثر من سـت فيـلمًا
مــا بـ الــقـصــة واحلـوار ومـا بــ الـســيـنــمـا الـصــامـته
والناطقة ويؤكد كل ذلك أننا أمام ظاهرة فنية كبيرة لم
تنل مـا تـستـحقـه من تكـر حـتى اليـوم وهـذا ما جـعله
يصـرخ صرخته احلزيـنة قبل رحيـله: "إن أكثر شىء يحز
فى نــفــسى أن هــنـاك شــخــصــيـات كــثــيـرة فـى تـاريــخــنـا
ـواهب مـظــلـومــة ولم جتـد مـن يـعــنى بـهــا كــثـيــر من ا
تـضـيع بــدون أن نـنـتـفع بـهـا بـدون أن نـقـدرهـا بـدون أن

تأخذ حقها فى احلياة".
كـان الـرجل قـبل رحـيـله يـدركه اإلحـبـاط لـضـيـاع الـتراث
الــذى خـــطــته مــوهـــبــته إذ - كـــمــا يــقـــول - "ال تــوجــد
صيـبة أيضًـا أن النسخ نـفسها تسـجيالت لألوبريـتات وا
همالت بعد حفظ ما فيها من أدوار أو كانت تـعتبر من ا

كن بعد انتهاء عرضها".
صـيبـة الكبـرى أن بعض هذه الـنسخ - الـتى نهبت من وا
ـتخـصـصة - وبـعض صـور هذه الـعـروض - التى راكـز ا ا
سـرقت بــفـعل فــاعل - يـحــتـفـظ بـهـا بــعض الــلـصـوص
ويـعـقـدون الـصـفقـات لـبـيـعـهـا مع بـعض الـعـرب بـعد أن
ـؤسـسـات ـراكـز وا فـشـلـوا فى بـيـعـهــا فى مـصـر لـبـعض ا
ــتـخــصــصـة مــبــاشـرة وعــبـر الــوســاطـة وحــ ضـاعت ا
فرصـتـهم فى الـتكـسب والـتـربح الشـخـصى من بـيع هذا
التـراث والتاريخ العظيم الذى ال يـخص فى النهاية غير
هـذه األمـة وحـضارة هـذا الـبـلد عـبـروا عن خـيبـة أمـلهم
الـشخـصـية بـطريـقة فـجة وقـحـة ومضـطربـة متـخبـطة
ومـا عـلـى الـشـرفـاء - وهم كـثـر - إال كـشف هـذه األقـنـعـة
غيـر اخلافـية علـى أحد وأحداثـها ووقـائعـها فى الداخل

نحلة خلقًا". واخلارج تلك "ا

احلبكة ونصائح ختامية
كيـف تكـتب مسـرحـية

وجـدتـهـا فـيـمـا بـعـد فـى الـفـصل الـثـانى والـثـالث" .
ورغم أن سـكـريب يعـد اآلن عـتيق الـطـراز إلى حد
ــبـــتــد قـــد يــجـــد أن هــذه الـــطــريـــقــة مـــا إال أن ا
مــجــديــة إلى حــد كــبــيــر إذا قــام بــتــطــبـيــقــهــا عــلى
ــســرحــيـات الــعــظــيــمــة. وبــعـد مــســرحــيــة مــا من ا
دراســة الــفـــصل األول بــعـــنــايـــة شــديــدة عـــلــيه أن
ــسـرحــيـة فــهـذه هى الــنـتــيـجـة يـحــاول تـخــطـيط ا

الضرورية.
   أقـول هذا ألؤكـد أن فن الـكـاتب الـدرامـى يشـبه
ــعـمــارى. يــجب أن يـتم بــنـاء ـهــنـدس ا كـثــيــرا فن ا
ـهـنـدس احلـبـكــة حـدثـاً بــعـد حـدثــاً مـثـلـمــا يـبـنـى ا
ـنزل; فـلـيس هـناك فـرصـة لـبنـاء أى صـرح لو لم ا
. فـــمــا تـــقــوله يــكن لـه أســاس واضـح وإطــار مـــتــ
ـا تفـعـله. وبعـد أن يتم الـشخـصيـات أقل أهـميـة 
وضـع اإلطــار الــصـــلب ســيـــكــون هــنـــاك وقت كــاف
للـنظـر فى الديـكور وتـصمـيم النـوافذ ذات الـزجاج
ـلون. إن القصة واحلـبكة والفكرة لـهى العناصر ا
سـرحية األساسـية. وكـما يـقول فـولتـير إن جنـاح ا
يــعـتـمـد عــلى اخـتــيـار مـوضـوعــهـا. ومـعــيـار حتـديـد
ـوضــوع أو رداءته يــتـوقف عــلى اجلـمــهـور. جــودة ا
ــــوضــــوعــــات الــــتى كــــانـت جــــيــــدة بــــالــــنــــســــبــــة فــــا
لسـوفـوكلـيس وشـكسـبـير لم تـعد مـرضـية لـلـمتـفرج
احلــديث صـــاحب الــنـــظــرة اخملــتـــلــفــة تـــمــامــا عن
 . قارنة بنظرة األثيني أو اإلليزابيثي العالم با
ـسـرحيـة لـفـكرة ويـجب أن تـفـسـر هذه     حتـتـاج ا
الــفــكـرة مـن خالل قــصـة داخـل حـبــكــة. قــد تــكـون
احلـبكة بـسيطـة ومباشـرة  خاليـة من التعـقيدات
ولكن يـجب أن تـتعـامل مع الـصـراع. وعلى احلـبـكة
تـضاربـة. إن هذا هو أن تـظهـر تصادم الـرغبـات ا
ـسـرحـية. نـحن االخـتالف الـشـديـد بـ الـروايـة وا
ـفــردنـا روايـة نــكـون أحــيـانـا ســعـداء حـ نــطـالع 
تـضع أمـامنـا مـجـمـوعـة من الشـخـصـيـات فـحسب

ـعـروضـة ـسـرحـيـات ا إذا حـدث و نــشـر أجنح ا
فـسوف يـسـعى الدارس الـطـموح جـاهـدا للـحـصول
عـلـيهـا لـقـراءتهـا وبـعـد قراءتـهـا سـيقـارن انـطـباعه
ــا أحــدثـته عـنــهــا أثــنـاء عــرضــهــا عـلـى اخلـشــبــة 
ــطــبـــوعــة عـــلــيه من انـــطــبـــاع أثــنــاء الــصـــفــحـــات ا
القـراءة. سيـساعـده ذلك عـلى أن يتـب له الـتأثـير
اءات وكذلك الذى يـعزى للـعرض والتـمثـيل واإل
الــتـــأثــيــر الـــذى يــعــزى إلـى الــوقــفـــات واإلحــســاس
بالتشويق. ومن احملتمل أنه سيفاجأ ح يكتشف
مـدى التأثـير الـضئيل الـذى يعـزى للجـدارة األدبية
الـــتى هى مـــجــرد كــتـــابــة ولــغـــة مــنــمـــقــة وحــيـــنــهــا
سـيـكتـشف أيـضـا كيف أن الـكـثيـر من هـذا التـأثـير
ـواقـف الـدرامـية هـو نـتـيـجـة احلـبـكـة ذاتهـا وبـنـاء ا
ــتــرتــبــة عــلـى بــعــضــهــا الــبــعض وكــذلك نــتــيــجــة ا
الـــــــتـــــــضـــــــاد واالخـــــــتالف احلـــــــاد والـــــــواضـح بــــــ
ــسـرحــيـة اجلــيـدة الــشـخــصــيـات. البــد أن تـكــون ا
ذات قـيـمـة أدبيـة ولـكن يـجب أن تـكـون درامـا قبل
ـــســرحــيـــة أن تــنـــجح عــلى أن تــكــون أدبًـــا وعــلى ا

سرح وإال لن تتم قراءتها أبدا. خشبة ا
 سـيـجـد الـدارس الـطمـوح فـائـدة أيـضـا فى حتـليل
ـــعــاصــرة الــتـى لم يــرهــا ـــنــشــورة ا ـــســرحــيــات ا ا
ـثـلة وكـذلك فى مـحاولـة تـخمـ فـعالـيـتهـا على
ــــســـرح. أخــــبـــر ســـاردو  Sardou ذات مـــرة أحـــد ا
Scribe  راسـل عـن كيف درس أعـمال سـكريب ا
ـسرح. فى مـحـاولـة مـنه  الكـتـشـاف أسـرار مـهـنـة ا
"اعــتــدت اخـتــيــار مــســرحــيــة من ثالثــة فــصــول لم
أقـرأها من قـبل. وأقـوم بقـراءة الفـصل األول منـها
فـــقـط وبـــعـــد هــــذا  االســـتــــعـــراض- فى الــــفـــصل
سرحية ثم األول- لـلحبكة والـشخصيات  أغـلق ا
ـســرحــيـة الــتى بـنــاهـا أحـاول بــنــاء بـاقى أحــداث ا
سـكـريب. وكـنت راضيـا عن نـفـسى عـنـدمـا جنحت
فى بـنـاء حـبـكة قـريـبـة إلى حد كـبـيـر من تـلك التى

سرحيات  ابدأ بتقليد كتاب ا
 الناجحة فى بلدك وكن راضياً
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ـسـرح يـكـشـفـون عن أنـفـسـهم بـكـلـمـة; بـيـنـمـا فى ا
ـلل إذا لم يـعرض لـنا حـ جنتـمع سـويا نـشـعر بـا
فــعل مــحــدد حــبــكــة مـــتــحــركــة عــلى نــحــو مــطــرد
ـتعارضة. قد نستطـيع فيهـا متابعـة صراع القوى ا
تـبـهـجــنـا روايـة بـكــائـنـات بـشـريــة مـصـورة فـحـسب
ـرجح أن تـسـرنا مـسـرحـية إذا لم ولكن لـيس من ا
نـسـتـطع الـتـعـاطف مـع جـهـد إحـدى تـلك الـكـائـنـات
البشـرية لتـحقيق غرض مـحدد. إننـا نريد أن نرى
عـلى اخلــشـبـة شــخـصًـا مــا يـسـعـى لـلـحــصـول عـلى
شىء ما وإما أن يحـصل عليه أو ال يحصل. نريد

رؤية صراع يحدث حتى النهاية.
 وجتــدر اإلشــارة هـــنــا إلى أن مــســـرحــيــة تــرويض
الـشـرسة ـ وهـى أقل مـسرحـيـات شـكـسـبـيـر فـكرا ـ
ـا فـيـهـا من ـقـام األول;  مـسـرحـيــة فـرضـيـة فى ا
وفـرة الـهــزل الـشـديـد إال أنــهـا ظـلت تــعـرض عـلى
ـسرح رغم مـرور ثالثة قـرون وذلك ألنها خشـبة ا
ذات حــبـــكـــة درامـــيـــة قـــويـــة حــيـث تـــضع أمـــامـــنــا
ــا أدى إلى صــراعًــا واضـحًــا لــقــوى مــتــعــارضـة 

رأة بفعل إرادة الرجل. إخضاع إرادة ا
ـــهــا ـــكن تـــقــد وهـــا هى بـــعض الـــنــصـــائح الـــتى 

بتد : سرحى ا للكاتب ا
عـليك أن تبدأ بشكل مـتواضع. فابدأ بتـقليد كتاب
ــســرحــيـات الــنــاجــحــة فى عــصــرك وبــلــدك. كن ا
راضـيـا ـ فى الــبـدايـة ـ إذا اسـتـطــعت أن تـنـجح فى
ا فعـله السابـقون فحسـب حتى ولو كنت القيـام 
تـــعـــتــقـــد أن لـــديك مـــا هــو أفـــضل فـال حتــاول أن
تـكـون مـبـكـر الـنـضـوج. فـقـد قـالت مـارجـريت فـولر
"  Margaret Fuller فـى احلــــــيــــــاة ثـــــــمن عـــــــظــــــيم

مطلوب دائما ـ عاجال أم آجال ـ كى تبلغ النضج."
 إن كــتــاب الــدرامــا الـــعــظــام لم يــظــهــروا أبــدا أيــة
ضـرورة لــنــضج مــبـكــر فــقـد كــانــوا يـبــدأون دائــمـا
. بــشــكل مــتــواضـع عن طــريق مــحـــاكــاة الــســابــقــ
فــبـواكـر أعـمــال شـكـسـبــيـر كـانت مــجـرد مـحـاوالته
سرحيات التى جعلها كل من مارلو لكتابة نوعية ا
Green وجرين Lyly  وليلى kyd  وكيد Marlowe 

شــعـبـيـة. وبــواكـر مـســرحـيـات مــولـيـيـر كــانت أيـضـا
ـرجتلة لـلمـمثلـ اإليطـالي تقـليـداً للكـوميـديات ا
ـبـكـرة لــشـكـسـبـيـر . وفى هـذه اجلــهـود ا ــتـجـولـ ا
ـكــنـا أن نـتـصـور الـشـهـرة الـتى حتـقـقت ومـولـيـيـر 
لـهـم فى الـنــهـايــة. وجنــد أيـضــا هـنــرى آرثـر جــونـز
 Henry Arthur Jones بـــدأ بـــكـــتـــابـــة كـــومـــيـــديــات

ومــيـلــودرامــات وآرثـر بــيـنــيـرو  Arthur Pineroبـدأ
اثلة. بداية غير طموحة 

إن كاتب الدرامى  الفذ حـقا هو- بالطبع- الرجل
الـذى لـديه شىء يـقـوله وتـعـلم كـيف يـقـوله. ويروى
الرسام الفرنسى كوربيه   Courbetحكاية تبرز لنا
هذه الـنـقطـة وهى أن أحـد الرسـام مـن الشـباب
الـطـموح جـاء إلـيه يسـأله مـشورة مـتـعلـقـة بالـتوسع
فى مشـاريع فنـية رفـيعـة تـشغل ذهـنه. استـمع إليه
ـنــزلك وارسم لـوحـة كـوربـيـه ثم أجـاب قـائـالً "عـد 
تـواضـعة ـهـمـة ا ألبـيك" احتـج الشـاب عـلى هذه ا
مـعـلـنـا رغبـته فى رسم مـشـاهـد تـاريـخيـة عـظـيـمة.
فـقال لـه كوربـيه "أفـهم تـمـاما أنك تـريـد أن تـصبح
نزلك رساما تـاريخيـا. لهذا الـسبب أقول لك عـد 

وارسم لوحة ألبيك" .
     وأخيرا نـصيحـة هامة لـلمبـتدئ فى كل فن:
لزامـا عـلـيـهم- مـثل الـطـيارين  –أن يـكونـوا قـانـع
بـالـطـيــران فى مـوازاة سـطح األرض وعــلى مـقـربـة
ـدة قصـيـرة قـبل مـحـاولتـهم االرتـفـاع عـالـيا مـنه و

إلى السماء الزرقاء.
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ـسـرح اإلغريـقى الـفسـيح انـطـباعـات قـوية بـالـضرورة >  كـانت الـتـأثيـرات فى ا
ولــكن عــلى الـرغم من كـل هـذا كـانـت الـصـور الــفـنــيـة دقــيـقــة وإال لـكـنــا عـلى
ــيـلـودرامــيـة فى الـتــراجـيـديـا اســتـعـداد ألن جنــد الـكـثــيـر من بـنــاء احلـبـكـة ا

اإلغريقية مثيرًا فحسب.

اضى حفال غنائيا بقصر ثقافة اجليزة. > فرقة عرب بدو الفيوم بإشراف عادل ربيع قدمت األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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حكاية األميرة شهباء
والبهجة الغائبة

شاهدين من بطريقة جـيدة بحيث جعل ا
ثالثـــة جــوانب ووضع فـى الــعــمـق مــشــهــد
شـــــهـــــرزاد وشـــــهـــــريـــــار الـــــلـــــذيـــــ حتــــوال
لـــــعــــروســــتــــ يــــشـــــدان انــــتــــبــــاه األطــــفــــال
بـــحــكــايـــاتــهــمـــا الــتى تـــعــد إطــاراً لـــلــدرامــا
ـقدمـة ولـكـنه ولنـمـطـية تـكـوين األحداث ا
والـشــخـصـيــات ارتـكن لــلـتـكــوين الـتـقــلـيـدى
ؤلف فـتشعر كمتلق بأن الذى أشار إليه ا
ـــوضــوع مـــقــسم لـــعــوالـم مــتـــشــابـــهــة بــ ا
اإلنـس واجلـن وكـل مــــــــنــــــــهـم لـه جــــــــانـــــــــبه
البس ـنــاسب والـبـســيط أمـا ا الـشـكــلى ا
فـحدث وال حـرج وكأنـها عـنصـر ال أهمـية
ي اإلنس واجلـن أن تتـشـابه ـكن لـعـا له و
مالمــــســـهــــمــــا الالمـــعــــة  مــــا دمـــنــــا نـــربط
ــوضــوع خــاص بــالــطــفل الــذى قــد يـهــتم

بالشكل البراق ال أكثر?!.
ومـــا لــــفت انــــتـــبــــاهى بــــالـــفــــعل أن مــــعـــظم
ــشـاهــد كـانـت مـوجــهـة جلــانب واحـد من ا
ـــشــاهـــدين وهــو اجلـــانب الــذى تـــشــاهــد ا
جلـــــنــــــة الـــــتـــــحــــــكـــــيم مـن خاللـه الـــــعـــــرض
ــسـرحـى وكــأن الــهم األول هــو الــتــقـد ا

نطقة. وجود بهذه ا للجنة ال للطفل ا
وكـان مهندس الـديكور محـمد جودة حسن
ـكان لـثالثـة عوالم أشـرنـا إليـها قد قـسم ا
ــايــز بــ قــبال وحـــاول قــدر اإلمــكــان أن 
ـى اإلنـس واجلـن. وأظن أن حــــــــلـــــــوله عـــــــا
ـــوفق كـــانـت جـــيـــدة لــوال اخـــتـــيـــاره غـــيـــر ا
ـــتــشــابــهــة إلـى حــد كــبــيــر بــ لــلــمالبس ا

. العا
وكــانـت عــرائس الـــدكـــتــور أحـــمــد ســـكــران
جـيدة قدمت شخـصيتى شهـريار وشهرزاد
بال محاولـة للـتزين الزائـد أو التكـوين غير
ـنـاسب ويــبـدو أنه قـدم تــكـويـنه بــحـيـاديـة ا
حـــتى يــحـــافظ عــلى الـــفــروق بـــ الــعــوالم

الثالثة دون بهرجة.
أمـا استـعراضات تـامر الـسيـد فكـانت غير
مــوفـــقــة; ألنـه اهــتم بـــوجــود كـم كــبـــيــر من
ــــعــــنى مــــا الــــراقــــصــــ دون االهــــتــــمــــام 
يــقــدمــون لــنـا مـن رقـصــات?! وكــان مــعــنــيـا
طـوال الــوقت بـاجلــو الـكــرنــفـالي أكــثـر من
ـعــنى الـدرامى الـذى البـد وأن اهــتـمـامه بـا
يــكــون خــارجًــا من قــلب احلــدث الــدرامى
فــهل تــشـبـه رقـصــات بــنى اإلنس رقــصـات
بـــــــنـى اجلـن?! وهـل البـــــــد فـى كل مـــــــرة أن
يـكـون عـدد الـراقـصـ أكـبـر من اسـتـيـعاب

كان?! ا
وكـــانـت أغـــانى أحـــمـــد زرزور قـــد أنـــقـــذت
الــدرامـا بـعض الــشىء وفـعــلت من طـبــيـعـة
تـطــور احلـدث الــدرامى واحــتـفت بــاإلطـار
ــســرحـيــة ولم تــشــذ عـنه ــوضـوع ا الــعــام 
ولـــكن عـــلـى اجلـــانب اآلخـــر كـــانت كـــثـــيـــرة
جدا وكـان على اخملرج أن يـختـار أفضـلها
ــا ـه فى أوقـــات تـــطـــور احلـــدث  لـــتــقـــد
يسـاعد الطـفل على فـهم اجلديد ويـساعد
ـكـان عـلى االسـتـعـداد لـلـمـشـهـد اجلـديد ا
ولــكن مــا  هــو تــقـــد كل األغــانى الــتى
كــتـــبـــهــا أحـــمــد زرزور دون مـــراعـــاة لــوقت

قدمة. سرحية وأهمية القضية ا ا
ــمــثــلـ وفى الــنــهــايــة نــشـكــر مــجــمــوعــة ا
الــذين قـدمـوا أفــضل مـا لــديـهم فى حـدود
ــكــان واحلــدث بــرغم حــاجــة إمــكــانــيــات ا
مـعــظـمـهم إلعــادة الـتـدريب حــتى يـتــمـكـنـوا
مـن مــــواجــــهــــة اجلــــمـــــهــــور وهم: مــــحــــمــــد
الـــصـــعـــيـــدى ويـــاســـمـــ جـالل ومـــحـــمــد
حـمـدى وإسالم أحـمـد وعـواطف أحـمـد
وطـــلــعـت قـــرشى وجنالء جـــمـــال ومـــنـــيــر
إبراهـيم ومـحمـد حـجازى ومـنـصور عـبد
ـوجـود وعــبـد احلـمـيـد مـحـمـد ومـحـمـد ا

شلبى ونورهان طارق.

ـــســـحـــورة وشـــهـــرزاد وحـــكـــايـــة األمـــيـــرة ا
الك اإلنس واجلن وحتى ال شهبـاء ب 
ـل مـشــاهــده فــإنه غــلب الــصــنــاعـة عــلى
احلــدث وقـسـم مـشــاهــده بــالـتــســاوى بـ
ـطـية ـمـالك الـثالث وجعـل شخـصـيـاته  ا
الـتـكوين وقـد امـتـاز نـصه بسـرعـة اإليـقاع
ـربــوط بـتـقـلــيـد تـكـوين واحلس احلــكـائى ا
حـــكــايـــات ألـف لــيـــلـــة ولـــيــلـــة ولـــكن ورغم
تـــــــمـــــــكــــــنـه الـالفـت من أدواتـه إال أنـه آثــــــر
توارث السالمة وارتكن للـتكوين البنائى ا
ـــــعــــنـــــاهــــا بل إنـه لم يـــــقـــــدم الــــقـــــضــــيـــــة 
كن لك كـمتلق ـعنى آخـر  احلقـيقى أو 
ـتوقـعة وال تـسأل أن تسـتمـتع بالـتفـاصيل ا
ــسـرحـى فـأنت ـعــنى الــعــام لــلــعــمل ا عـن ا

بالضرورة تعرفه تماما?!.
أمـــا اخملــرج مـــحــروس عـــبــد الـــفــتـــاح فــإنه
ــســـرح الــرومــانى بـــكــفــر تـــصــفــا اســتـــغل ا

نــفس الــوقت تـتـم دعـوة احلــطــاب الـفــقــيـر
وزوجـته ليفاجآ بـأن العروسة ابنـتهما التى
عـلـمت بـكل احلـكـايـة من احلـكـيم صـفوان
ولكنـها لـيست مـثلـهما وتـرجو لـهمـا اخلير
ــــلك أن يــــوافق عــــلى أن بل وتــــطــــلب من ا
ـة مـعـهـا فى الـقـصر تـبـقى أسـرتهـا الـقـد
فيلبى طلـبها فى احلال وتوتة توتة فرغت
احلدوتة بعد أن تـعلم احلطاب بأن البنت
لهـا نـفس أهـمـية الـولـد وأن الـعاطى رزاق
وال يـجب أن يـيـأس أى بــنى آدم من رحـمـة

الله.
ومـؤلف الـنص يس الـضـوى لم يـهـتم كـثـيـرا
بإبـراز اجلـانب التـعـلـيمى وجلـأ إلـيه فقط
فى اللـحظـات احلاسـمة من تـطور احلدث
الـدرامى ولـكـنه غـاص تـمـامـاً فى صـنـاعة
الـــتـــفــــاصـــيل الــــصـــغـــيــــرة والـــتى قــــسم من
خاللـهـا مـوضـوعه مـا بـ حـكـايـة شـهـريـار

تــربـت عــلى الــتــخــفى والــظــهــور وقــعت فى
عـــشق األمــيـــر دون عــلم أبـــيــهـــا الــذى كــان
يـثــور دائـمـا ويــخـاف عـلــيـهـا من طــبـاع بـنى
الــبــشــر ويــطـــلب مــنــهــا عــدم الــغــيــاب عن
نـاظــريه كــثــيــرا وتـتــعــهــد الــفـتــاة لــوالــدهـا
اجلــنى بــأن تــتـخــلص تــمــامــا من زيــاراتــهـا
ــتـكــررة لــبـنـى الـبــشــر وفى نـفـس الـوقت ا
يـكون األمير الـصغيـر قد حكى ألبويه عن
عـــشـــقه لــــفـــتـــاة تـــظــــهـــر وتـــخـــتــــفى فـــجـــأة
فـيـسـتـدعى احلـكـيم صـفـوان ألن عالقـاته
بــــعـــالـم اجلن كــــبـــيــــرة ويـــكــــشف صــــفـــوان
لك أن يزوج ابنه احلكاية برمـتها فيقرر ا
مـن تــلك الــفـــتــاة - شـــهــبــاء - ويـــطــلب من
صــــفــــوان أن يـــخــــلــــصـــهــــا من مــــلك اجلن
ــلك اجلن ويـــفــعل صـــفــوان بـــعــد تـــأكــيـــده 
وزوجته بأن الفتاة سوف تعيش فى أفضل
حــال وأن زيـــارتــهـــا لــهم لـن تــنـــقــطع وفى

يـــبــدو أنه ســـيــكـــون لــزامــا عـــلى كل مـــهــتم
ـــســـرح فـى مـــصـــر أو الـــوطن الـــعـــربى بـــا
وخـاصة مـسرح الـطـفل أن يكـتب اعتـرافا
واضحـاً ومسجالً فـى الشهـر العـقارى بأن
(الــبـنـت زى الـولــد مــاهـيـش كـمــالــة عـدد)
عـلى رأى عـمـنـا صالح جـاهـ الذى رحل
وترك لنـا القضـية مفـتوحة ومـثار جدل ال
أول له وال آخـر فـنـحن يـا سـادة ال نـعـرف
بــالــضــبط مــتـى تــنــتــهى مــوجــة األفــكــار -
ـعنى األوليـة - والـتى تـتوقـف فقط عـنـد ا
العـام وال تغـوص فى مـياه عـميـقـة فكـتّاب
الـفـتـرة الـراهـنــة - أو مـعـظـمـهم - حـتى ال
أكـون مـغـاليـاً ال يـهـتـمون اهـتـمـامـاً حقـيـقـياً
ـشــاكل احلـقـيــقـيـة بـقــضـايـا الــطـفـولــة أو ا
الـــتى تــقـــابل األطــفـــال فى عــمـــر الــزهــور
ــا يــبــحــثـون عـن عـنــاوين مــتــهــالــكـة  وإ
ــــرات ويــــعــــيـــدون ــــهــــا عــــشــــرات ا تــــقــــد
ــنــطق الــدرامى الـذى صــيــاغــتـهــا بــنـفس ا
ـكن أن يعـاجلوا به مـوضوعـاتهم لـلكـبار
ومــادام هـــنــاك مـن يــشـــجع ويــصـــدق هــذه
لفقة فإن األمور على التيمات والقضايا ا
خــــيـــــر حــــال وال جــــديـــــد حتت الـــــشــــمس
ـأسـاويــة هى هـروب األطـفـال والـنــتـيـجــة ا
ـــســـرح ـــا يـــســـمى  وعـــدم اهـــتـــمـــامـــهـم 
الطفل! أو قبولـهم مرغم لهذه العروض
غــــيــــر اجملــــديـــــة آمــــلــــ فـى غــــد أفــــضل
وضـوع برمـته ال يأخـذ حقه والغـريب أن ا
من االهتمام اإلعالمى وكـأن هناك اتفاقاً

ضمنياً على تمرير التفاهات?!
ه فى قـــريــة كــفــر والـــنص الــذى  تـــقــد
تخصصة حتت تصفا من إنتـاج القصور ا
عنـوان (حكايـة األميرة شـهبـاء) من تأليف
يس الـضوى وإخراج مـحروس عبـد الفتاح
سرحى حائز على جائـزت فى التأليف ا
لـلطـفل من الهـيئـة الـعامـة لقـصور الـثقـافة
ـركز الـقومى لـلمـسرح ويـتعرض لـنفس وا
تـهالـكـة ليـقول لـنـا فى النـهايـة ما الـتـيمـة ا
تـعلمناه بالـفعل عبر قنـوات إعالمية كثيرة
ـسـتـجدات الـتى طـرأت على غيـر عـابئ با
مــــشـــاكل الــــطــــفل فى الــــفـــتــــرة الـــراهــــنـــة
الــــغــــريب أنـه يـــضـع مــــوضـــوعـه فى نــــفس
الـــــقــــــالب الــــــذى يـــــســــــتـــــقـى به الــــــكـــــتّـــــاب
موضـوعاتهم من ألـف ليلـة وليـلة وكأنه ال
ــوضـوع خــصــوصــيـة فى طــريــقــة تـقــد ا
لـطفل اليوم وإن كـان الكاتب يتـمتع بقدرة
ال بــأس بــهـــا عــلى تــطـــور األحــداث وبــنــاء
الـشـخصـيـات إال أنك تـواجه دائـما بـغـلـبة
الـــصــنــاعـــة عــلـى الــفـــعل اجلــمـــالى األمــر
ـــلل فـــتـــوقع األحـــداث الـــذى يـــصـــيـــبـك بـــا
كن أن يـعـرفه الـصـغـير قـبل الـكـبـيـر ومـا 
يضاف للقضية متهافت وغير ذى جدوى!
ــوضـوع بـحـطـاب فــقـيـر عـنـده من يـتـعـلق ا
البنات خمس وكان ينتظر طفله السادس
ــولـود ولــكن يـا لــلـقــدر! فــقـد فــوجئ بـأن ا
اجلـديد ما هو إال طـفلة كالـعادة فكان أن
طلب من زوجـته أن تـتـخلص مـنـها فـفـعلت
مـــرغــــمــــة ورمت الــــبــــنت الــــصــــغـــيــــرة فى
مــنـــطــقــة نــائـــيــة وفى نــفـس الــوقت وكــمــا
حـكت شـهـرزاد لـشــهـريـار كـان هـنـاك مـلك
من اجلن الـطــيب وزوجـته وبــقـيـة رعــيـتـهم
يبحثون عن مكـان خال يعيشون فيه بعيداً
عن ملك اجلن الشرير الذى يالحقهم فى
ــقــفـر ــكــان ا كـل مــكـان واخــتــاروا هــذا ا
ولـكـنـهم عـثـروا عـلى الـطـفـلـة فـفـرحـوا بـهـا
كثيراً واتخـذوها ابنة لهم وذلك ألن ملكة
اجلن الـــطـــيـب مـــصـــابـــة بـــالـــعـــقم وتـــربت
الـصغيـرة على طـريقـة أبنـاء اجلن ولكـنها
ـشـاهدة - ويا لـلـقـدر - كانـت حتن دائمـا 
ـا كــبــرت وقـعت ومالطــفــة بـنى الــبــشــر و
فى حـب أمــيـر مـن أمــراء اإلنس وتــتــعــقـد
األحـــداث ويـــطـــلـب شـــهـــريـــار مـن ســـيَّـــافه
ــشــهــور مــســرور أن يــقــطع رقــبــة الــديك ا
حـــتى تـــســـتــرسـل شــهـــرزاد فى حـــكــايـــتـــهــا
الـشـيـقة فـتـؤكـد شـهـرزاد بـأن الـفـتـاة التى

قالب مستهلك يعيد ما  إنتاجه

الكتابة التقليدية تصيب دراما الطفل فى مقتل?!

 استعراضات لم توفق فى الوصول للمعنى

 غاص 
ؤلف ا
 فى

التفاصيل
الصغيرة دون
أن ينشغل
باجلانب
التعليمى
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>  إن كـل قول ال بـد أن يـبـدو كـأنه يـستـثـيـر مـا يـليه وكـمـا أن نـزول الـسـتار فى
ـسرحـية احملـكمـة الصـنع مصمـم بحيث يـرتفع ثـانيـة فإن حـافز الـقصد فى ا
ــسـرحـيـة سـوف يـحـدد بـشــكل ديـنـامـيـكى الـشـكـل الـذى سـيـتـخـذه االنـطـبـاع ا

التالى.
سرحي جريدة كل ا
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واصــفـا إيــاه بــوحش دمــوى غـبـى فى صـورة
إنـــســـان .. ولـــعـن أيـــضـــا نـــوبل الـــذى أحتف
الـعــالم بـاكـتــشـافه لــلـديـنــامـيت .. كـمــا أكـثـر
الـلعنات عـلى أينشتـ ونظرياته .. وذكر أن
ـرات من هذه الـسـيـوف كـانت أهـون آالف ا
اآلالت الـــبــشـــعــة بـــ أيــدى مـــجــمـــوعــة من
اجملـانـ .. وكانـت آخر أعـمـاله الـتى أثارت
أيضا اجلدل هـو فيلم " ميالد آخر " والذى
أكـد فـيه عـلى أن الــروح الـشـيـطـانــيـة تـنـتـقل
عـند وفاة صاحـبها إلى آخـر .. وأن الشرير
ال خـير يـأتى من ورائه  واخليـر ال شر لديه
.. وأن األخـطــاء الـنـابـعـة من نـفـوس شـريـرة
ـــكن تـــبـــريــرهـــا .. وأشـــار فى مـــقـــدمــة ال 
الـــفـــيــلـم أن هــذه األرواح مـــثل روح الـــدمــوى
نابـليـون انتـقلت إلى الـنازى هـتلـر ومنـها إلى

تطرف بوش ... ا
ونـــــــــعـــــــــود إلـى كـــــــــازانـــــــــوفـــــــــا .. فـــــــــرغم أن
جـاكـوبـيـسـكـو كــان يـحـمل هـمـا فـكـريـا .. إال
أنه لم يتـناسـى اجلوانب الـتقـنـية .. تـماشـيا
ط مـــــا يــــقـــــدمـه مــــســـــرح الــــفـــــانــــوس مـع 
انه مـنـذ البـدايـة .. عنـدما السـحـرى .. وإ
سـرح بعد غياب ألكثر من  40عاما اختار ا
.. اقـتـنـاعـا مـنـه وبـعـد دراسـة بـأن فـكـرته ال
ا هى مثالية للمسرح تصلح للسينـما .. وإ
ــســرح بــالــذات .. واســتــخــدم - .. ولـــهــذا ا
ـبــتــكـرة كـمــا ذكــرنـا مـن قـبل - الــتــقـنــيــات ا
ـــســـبـــوقـــة .. ولـــنـــتـــخـــيل - دون أن وغـــيـــر ا
نخوض فى كـيفـية تنـفيذ ذلك - أن حـصانا
سـرح قرب الـشاطئ ثم يـعدو فـوق خشـبـة ا
ـاء .. حتى يـخـتفى يـغـوص به الفـارس فى ا
الـفرس وال يـظـهر مـنه سـوى رأسه وتخـتفى
قــدمـــا الـــفـــارس تـــمـــامـــا .. وغـــيـــر ذلك من
ـفاجئـة .. وليجـتمع الـفكر بـهرة وا الـصور ا
واإلبهار .. ختار جاكـوبيسكو اثن من أكثر
ـسـرح تـمـيــزا وهـمـا إيـفـا هـوراكـوفـا فـنـانى ا
وفـاكالف جـانـســيك .. وجتـدر اإلشـارة إلى
أن مـهرجانات السـينما اعـتادت االحتفاء به
خــاصـة مــهـرجــان كــان وبـرلــ ومـوســكـو ..
وأخـــيـــرا يــؤكـــد مـــرة أخــرى أنـه يــبـــغض من
يــــلـــــهث وراء اخلـــــطــــوط الـــــرمــــاديــــة .. وأن
احلـدود لديه واضـحة بـ األبيض واألسود
ى .. ودلــيل ذلك أنه قــد نــعى اخملــرج الــعــا
يـوسف شاه .. وذكـر أنه قد يخـتلف معه
ولـكنه فى الـنـهايـة يقـدره ويـحتـرمه .. بـينـما
فـى أحــد لـــقـــاء بــقـــنـــاة األخـــبــار الـــســـادســة
بـــالــــتـــلـــيـــفــــزيـــون األمـــريـــكـى صـــاح فى وجه
مــحـاوره بــأنه ال خالف بــيــنه وبــ بـوش ..
فـكـيف يـكـون بـيـنه وبـ شـخص ال يـحـتـرمه

أى خالف ...?

الــــكــــثــــيــــر من األعــــمـــال  فــــعــــمل طــــبــــيــــبـــا
وجـاسـوسا .. وسـاحـرا ومشـعـوذا .. وكذلك
عـمل حـطـابـا ومـنـجمـا أيـضـا .. وكـان بـارعا

فى كل ذلك ...
وقـد تناول جاكوبـيسكو هذه الـشخصية من
خالل مــجــمــوعــة من الــتــابــلــوهــات الــفــنــيــة
مــحـاوال كـشف زيـفـهــا .. وجتـريـدهـا من كل
ما تزينت بـه  خاصة وأن البعض قد وضع
رؤيـته لـهـذه الـشـخـصيـة من خـالل مذكـراته
الـتى كـتـبـهـا بـنـفـسه .. وبـرهن جـاكـوبـيـسـكـو
عــــلـى ذلك بــــذكـــــره أن عالقــــات كــــازانــــوفــــا
ـصالح .. والكسب ـشبوهة كـانت لتبادل ا ا
ـــشـــروع .. وأن أغـــلـــبـــهـــا لم يـــكن له غــيـــر ا
ــشــاعــر والــعــشق  بل هــو لــهــاث عالقــة بــا
وراء رغــبــات حــيــوانــيــة مــغــرضــة .. فــكــيف
يـتـسـنى ألحـد أن يــحـتـفى بـشـخص كـهـذا ..
ويـجـعل مــنه أسـطـورة .. ولـيـس هـذا غـريـبـا
عـلى مــفـكـر مــثل جـوراج جــاكـوبـيــسـكـو وهـو
اخملـرج الــسـلــوفـاكى الــكـبــيـر .. والــذى يـثـار
حــــــوله اجلــــــدل دائــــــمــــــا آلرائـه اجلــــــريــــــئـــــة
والـقاطـعـة .. وعن بدايـاته  فـقد تـخرج فى
مــدرسـة الـعـلـيــا لـلـفـنــون بـكـوتـســيـكـا وسـافـر
ـية الـفنون بـعدهـا إلى براغ  والـتحق بـأكاد
هــــنـــاك وحتــــديـــدا عـــام 1960وتـــخـــرج عـــام
1965وعـمل فـى الـبـدايـة مـع ألـفـريـد رادوك
ــسـرح الــفـانــوس الــسـحــرى.. وخالل تـلك
الفـترة بدأ يـصنع األفالم الـقصـيرة .. حتى
قام بعمل أول أفالمه الـروائية الطويلة وهو
ـســيح " وأثــار به جـدال واســعـا وفى " أيــام ا
وقت مـبكر جدا من حيـاته العملـية .. ليبدأ
رحـــلــته مع الـــســيـــنــمـــا.. ومن أعــمـــاله الــتى
أثــارت جـــدال أيــضــا والــتى أكـــد فــيــهــا عــلى
رؤيـته بــأن آفـة الـعــصـر احلــديث هـو الــبـعـد
عـن الـــتــــفـــكــــيــــر والـــتــــأمل .. وأن األبــــحـــاث
احلـديثة تؤكـد ذلك بأن أكثر مـفكرى شباب
هذه األيـام ال يـستـخدم أكـثر من  55 % من
قدراته الذهنية .. بينما أرسطو على سبيل
ـثال .. تعدى اسـتخدامه لقـدراته الذهنية ا
ـسـتـحـيل من  .. 95 %وأدرك أنه ال يـطـلب ا
الــشـــبــاب .. فــهـــو لن يــطـــالــبــهم بـــالــوصــول
لـقـدرات أرسـطو .. بل سـيـشـعـر بـالـرضا ..
ويــراهـن عــلى أن الـــعــالـم ســيـــتــغـــيــر بـــشــكل
جـذرى لــو أن الـنـســبـة وصـلت إلى ..  %70 
فــهـذا الــتـدنى فى الــتـفــكـيــر وإعـمـال الــعـقل
ــة .. وســاق أيــضـا أدى إلى انــتــشــار اجلـر
دلـــيال ال شـك فـــيـه عـــلى صــــحـــة تـــفــــكـــيـــره
عـندمـا قارن بـ أجر من يـكتب بـحثـا نوويا
أو فـــضــائــيـــا .. وبــ من يـــهــتم ويـــكــتب فى
الـعــلــوم اإلنـســانـيــة واالجـتــمـاعــيــة الـتى هى
األهم واألجـــدى .. وقـــد لــعـن فى أكـــثــر من
حـوار أشــخـاًصـا أمـثـال نـابــلـيـون الـذى عـمل
عــنه فــيــلــًمــا بــعــنــوان " نــابــلـيــون بـال عـودة "

بها لـيتـعرض لعـقوبة اإلعـدام.. و كانت تلك
دســـيـــســــة من أحـــد أعــــدائه  إال أن بـــعض
أصدقـائه من الفـرسان .. قامـوا بتـهريبه ..
لــيــرحل إلـى ســويــســـرا مــتــخــفـــيــا .. ثم إلى
مــــوســــكـــــو .. ثم إلـى عــــدة مــــنـــــاطق أخــــرى
ــطــاف إلـى مــديــنـــة دشــكــوف لــيــنـــتــهى بـه ا
بـبوهيميـا والتى هى جمهـورية التشيك اآلن
.. واخـتـبــأ هـنــاك بـأحــد الـكـهــوف .. والـتى
دفن بها بعد ذلـك ويوجد على مدخلها اآلن
عالمة عـليهـا اسم كازانـوفا وتاريـخا ميالده
ووفــاته .. وقــد ذكــرت زوجـــته أجنــيال أنــهــا
ظـــلت عــلى عـــهــدهــا به حتـــبه وتــقــدره رغم
ولـعه بـغـيـرهـا مـن الـنـسـاء .. وتـقـدر فـيه أنه
عـامـلــهـا بــكل لـطف وحــنـان.. وأنــهـا تـرددت
عــلـيه فى كــهـفه .. وشـاركــته بـعض األوقـات
هـناك .. و كـان يكـتب مذكـراته والتى كـتبـها
بـالــلــغــة الـتـى يـعــشــقــهـا وهـى الـفــرنــســيـة ..
وكـــتــبــهــا فـى أكــثــر من  4500 صــفــحــة .. و
التى يحكى فيـها حياته وذكرياته ومغامراته
فى حب  123 امــرأة  كــمــا ذكــر أنه امــتـهن

سرح األوروبية .. وكبار الفنية .. وهيئات ا
النـقاد .. وهـو عرض " كـازانوفـا " .. والذى
يــــتــــنـــــاول بــــعض أهـم فــــتـــــرات حــــيــــاة هــــذا
األسطـورة .. طبـقـا لفـكـر مخـتـلف  لم يكن
الـغـرض مـنه كـمــا يـتـضح من الـعـرض إلـقـاء
الــضـوء عــلى شـخــصـيــته .. بــقـدر مــا كـانت
هــنـــاك أهـــداف أخــرى أكـــثـــر أهــمـــيـــة لــدى
ـسرح ولـدى قائـد الـعمل وأهـمهـا إبراز أن ا
ــظــهـر  بــيـنــمـا ــكن أن يــخـدعــهـا ا الــعـ 
كـنـهـمـا مـعـا إدراك مـكـنون الـعـقل والـقلـب 
األشـياء واألشـخـاص .. ولنـقـترب قـليال من
هـذه األســطـورة لـنــدرك شـيـئــا من مـكــمـنـهـا
ومــفــاتــيــحــهــا .. فــهى جلــاكــومــو كــازانــوفــا 
1798 - 1725ابن مــديــنـة الــبـنــدقـيــة .. وهـو
سرحى الكاتب الروائى والشاعر والكاتب ا
أيضا .. وأحد أشـهر العشاق فى التاريخ ..
ومـعشوق النـساء العـظيم الشأن فى ذلك ..
وتـــعـــدت عالقـــاته كل احلـــدود والــطـــبـــقــات
وحــــتى األمــــيــــرات ويـــقــــال أيــــضـــا إنـه أقـــام
عالقـــة ســـريــــة مع زوجـــة مـــلـك فـــرنـــســـا ..
ونقـتـرب من حيـاته ونـشـأته  فنـجـد أنه قد
عــــاش فـى كــــنـف جــــدتـه  مــــات أبـــــوه وهــــو
صــغــيــر وتـركــته أمـه لـتــربــيه وتــعــتـنـى جـدته
بــتــعــلــيــمه حــتـى مــكــنــته من احلــصــول عــلى
درجـة الدكـتـوراه فى القـانـون  وهو لم يـكمل
سـن الـــســـابـــعــــة عـــشـــرة .. وأصــــابـــته أزمـــة
نـفـسـيـة شـديـدة بـعـد وفـاة جـدته .. والـتـحق
على أثـرهـا بالـديـر .. وبـدال من أن تسـيـطر
ـكـان .. تــفـجـرت لـديه عـلــيه طـقـوس هــذا ا
الـــــرغـــــبــــة فـى اجلـــــنس اآلخـــــر.. والـــــتى لم
تــصــمــد مـعــهــا شـعــائــر الـديــر وآدابه .. ولم
يكن غـريبا أن يـحاول إرضـاء نفـسه وإشباع
رغـبـته .. بـأول من تـقـع عـينـه عـلـيهـا وكـانت
إحـــدى فـــتـــيــــات الـــديـــر وتــــدعى أجنـــيال ..
والــتى تـــســـبــبت فـى طــرده مـــنه بـــعــد فـــتــرة
قــصـيــرة .. والـغــريب أنه وبــعـد ســنـوات من
هـذه الـواقـعـة  تـزوج لـلـمـرة األولى واألخـيرة
ـا يــقــتـرب من 75 فى حـيــاته الــتى امــتــدت 
عــامـا من أجنــيال الــتى هـربت مـن الـديـر ..
ــفــقــود حــتى وظــلت تــبــحـث عن حــبــيــبــهــا ا
الـــتـــقت بـه فى بـــاريس وتـــزوجـــته .. وتـــنـــقل
كـــازانـــوفـــا كـــثـــيـــرا عـــبــــر بالد عـــديـــدة مـــثل
باريس بـرل وارسـو مدريـد كشـاعر فى
ـلـوك واألمـراء .. وتــعـددت عالقـاته بالط ا
الـنــسـائـيـة والـتى لم يــعـرف عـددهـا .. وكـمـا
جنح فى الـــتــنــقل مـن امــرأة ألخــرى إال أنه
فى الــنــهـايــة ذاق مـرارة الــكـأس .. كــمـا ذاق
حـلــوه من قـبـل  فـبـعــد حـيــاة طـويــلـة خـاض
فـيــهـا جتـارب كــثـيـرة ورحل فـيــهـا إلى أغـلب
مـدن أوروبا وعرف نـساء من كافـة األشكال
واألنـــــواع  إال أنه ســـــقـط عـــــلى يـــــد امـــــرأة
حـيـزبـون  غـررت به .. واتـهـمـتـه بـالـتـحرش

فى شـــمــال شـــرق الــقـــارة الـــعــجـــوز .. قــارة
أوروبـا .. وفى إحــدى الـبـقــاع الـهــامـة والـتى
كـانت محور األحداث فى فـترات غير قـليلة
من تــــــــاريـخ أوروبــــــــا .. فـى الــــــــتــــــــشــــــــيك ..
وحتــديـدا  فى مــديـنـة بــراغ .. يـبــرز مـسـرح
الــفـــانـــوس الــســـحـــرى بــعـــروض جتـــمع بــ
الــتـفـكـيــر الـعـمــيق والـسـحـر الــوفـيـر .. وبـ
الـنـصـوص شـديـدة اجلـودة والـتـقـنـيـة عـالـيـة
ــســرح الــذى يــعــود تــاريخ الـــدقــة .. وهــذا ا
ـــديــنــة بــراغ أحــد إنــشــائه إلـى عـام  1958
أهم مـدن تشـيكـو سلـوفاكيـا والتى أصـبحت
بــعــد ذلك عــاصــمــة جـمــهــوريــة الــتـشــيك ..
وفى الـبدايـة أطلق عـليه اسم خـيمـة تشـيكو
كن تقـسيم تاريخه إلى ثالث سـلوفاكيـا  و
مـــــــراحـل .. األولـى حتت قــــــــيـــــــادة اخملـــــــرج
ـعــروف ألــفــريـد رادوك ومــعــاونــة صـاحب ا
ـسـرح بـعـد الـتــأثـيـر األكـبـر فى تــاريخ هـذا ا
ـناظـر جوزيف سـفوبودا ذلك وهو مـصمم ا
.. ولم يكن هناك مبنى للمسرح .. بل كانوا
يـــرحتــــلـــون بــــعـــروضـــهـم إلى مــــســـارح مـــدن
دن األوروبـيـة القـريـبة بالدهم وخارجـهـا بـا
وكانت أولى رحالتـهم اخلـارجيـة إلى مديـنة
بـروكسل البلجـيكية .. وأطـلق على البرنامج
الـــذى كــان يـــقـــدم وقـــتـــهـــا بـــاسم الـــفـــانــوس
ــســرح بــعــد ذلك الــســحــرى ومــنــهــا ســمى ا
رحـلة الـثانـية بـداية بـهذا االسم .. وكـانت ا
مـن عــام   1967وأصـــبـــحت رحالتـــهم عـــبــر
مـــــدن الــــعـــــالم وكـــــانت مـن أوائل الـــــرحالت
واحــدة إلـى مـــونـــتـــريـــال بـــكـــنـــدا عــام 1967
واألخــرى إلى أوســاكــا بــالــيــابــان عـام 1970
رحـل والتى ـرحـلـة الـثـالـثة أهـم ا ثم كـانت ا
قـادهـا الـدينـامـو جـوزيف سـفـوبـودا .. حيث
ـسرح احلالى عام  1984 و أسس مبنى ا
افــتــتــاحه فى الــعــام الــتــالى .. وحــقق فــكـرا
ـسـارح فـريـدا بـتـقـد  نـوعـيـة خـاصـة من ا
تــعــتــمــد عـلـى األداء الـتــعــبــيــرى دون الـنــطق
بـكلمة واحـدة وموسيقى ورقـصات وحركات
مــبـتـكـرة واكـتــسـبـوا شـهـرة واســعـة بـالـتـجـدد
واالبـتــكـار الـتـقـنى والــفـنى .. وجنـحـوا بـهـذا
ــــســـرح جــــزءا من الــــتــــفـــرد فـى أن يـــكــــون ا
سـرح الوطنى بـبراغ .. ويـبذل صـناع الفن ا
ــسـرح حــالــيـا جــهـدا كــبــيـرا وبــاسـتــخـدام بـا
ـفــاجـأة اجلـمـهـور ـمــكـنـة  جـمـيـع الـوسـائل ا
ــا يــقـــدمــون فى نـــفس الــوقت وإقـــنــاعــهـم 
..ويـســتـخــدمــون حـالــيـا شــاشــات الـســيـنــمـا
اإللـكـتـرونـية والـفـسـفـوريـة كمـا يـسـتـخـدمون
ـرايــا والـعـدســات بـكـافــة أنـواعـهــا وبـشـكل ا
دقـــيـق لـــزيــــادة درجـــات الــــســـحــــر واإلبـــهـــار

واإلقناع ...
يـقدم الـفانـوس الـسحـرى هذه األيـام واحدا
من أقـــوى الــعــروض فـى أوروبــا لــعــام 2008
ـا ذكـرته كـبـرى وكـاالت األنـباء وهـذا طـبـقا 

 شاشات سينما
إلكترونية وأخرى
زيد  فسفورية 
من السحر واإلبهار

 حصان يعدو فوق
سرح قرب خشبة ا
الشاطئ ثم
يختفى بفارسه
اء حتت ا

اإلبهار فى التشيك كما يجب أن يكون 

cyan magenta yellow black File: 11- 22 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـسـرحـية الـتى ال يـحـدها أى قـيـود واقعـيـة أن تـسمح بـحـرية كن لـبـناء ا   <
مـثيـرة فى تـوالى انطـباعـاتهـا. فالـتجـريب اجلرىء بـتجـاور األضداد من أجل
شاهد بـأن يتعرض لتـجارب غير مألـوفة ومحيرة يسـاعد على حتقيق إقـناع ا

سرح. جناحات وإخفاقات فى ا

> جمعية النهضة العلمية "اجليزويت" تبدأ خالل هذا األسبوع تنفيذ برنامجها الفنى لشهر رمضان

سرحي جريدة كل ا
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 خطوطها
العريضة تسمح
باحلذف

واإلضافة وخلق
خطوط
واستعراضات
جديدة

قبلينى يا كيت..
سرح سرح داخل ا  مسرحية موسيقية من تعانق ا

الــزوج كــاتــلــ مــارشــال وروب أشــفــورد
ـســتـمـر .. والــلـذان تــمـيـزا بــالـتــجـديــد ا
حـتى تـكاد حتس وكـأنك تـشاهـد عـرضا
مـخـتـلـفـا تـمـامـا بـ أسـبـوع وآخـر ولـيـلـة
مـخـتــلـفـة عن الــتى سـبــقت وقـد شـارك
ى فـى هــذا الــعـــرض مــارلـــ مــازى وإ
سـبــاجنـر وبـراين مــيـتـشـل وحـصل هـذا
الــعـــرض عــلى جــائـــزة الــتــونـى كــأفــضل
عـــرض مــــوســـيــــقى عـــام  2000.. ومـــرة
أخـــرى عـــادت شـــركـــة غـــرب الـــعـــريـــقــة
لــتــقــد الــعــرض عــلى مــســرح جــوهــرة
فـيــكـتــوريـا خالل الــفـتـرة من 30 أكـتـوبـر
 2001وحــتى 24 أغـــســطس 2002 وقــاد
الـعـمل أيــضـا مـايــكل بالكـمــور وشـاركـته
صـممة كاتـل مارشال .. وهذا كذلك ا
جانب من الـعديد والـعديـد من العروض
ــــســـرحـــيـــة داخل الـــتى قــــدمت لـــهـــذه ا

تحدة األمريكية فقط...  الواليات ا
وإذا كـــنـــا ســنـــكــتـــفى بـــالـــعــروض داخل
ــــكن أن نــــغـــفل أمــــريـــكــــا إال أنــــنـــا ال 
الـنـسـخـة اإليـطـالـيـة الـضخـمـة مـن هذا
الــــــعـــــــرض والــــــتـى قــــــدمـت بــــــقـــــــاعــــــة
االحـتفـاالت الكبـرى ببـولونـيا لـيلة رأس
ـيالديـة ومسـتـمـر عـرضه حتى السـنـة ا
اآلن.. حتت قـــيــــادة اخملـــرج اإليـــطـــالى
ـعـاصـر الـكـبـيـر فـرانـكـو بـولـفـريـنـتى.. ا
ــمـــيــز ـــنـــاظــر واحلـــركـــة ا وتـــصـــمــيم ا
روجــيــرو بــوجــانى وشــارك فى بــطــولــة
هذه الـنـسـخة اإليـطـاليـة كل من كـوسـتا
جـــيـــجـــلى وإدواردو جـــوارنـــيـــرا وبـــيـــبــو

سانتوناستاسو ...
أمـــا كــــول بـــورتـــر ( 1891- 1964) فــــهـــو
ـوسـيـقى الـبـيـرونى الـذى قدم الكـاتب وا
إلى بــــرودواى من مــــقــــاطــــعـــة إنــــديــــانـــا
ـــســـرحـــيــات وتـــمـــرس عـــلى صـــيـــاغـــة ا
الغـنـائـيـة.. وكـتـابـة نـسخ جـديـدة غـنـائـية
من مـــــســــرحـــــيــــات وروايـــــات شــــهـــــيــــرة
ومـعــروفــة ومن هــذه الـعــروض مــا حـقق
جنـاحــا كـبـيـرا بـدأه بـ "احلـلم األمـريـكى"
عـام  1917.. وبـدأ بـورتـر الـعـمل كـكـاتب
غـــنـــائى أثـــنـــاء دخـــول أمـــريـــكـــا احلــرب
ــيــة األولى عــام 1917 وســـافــر فى الــعـــا
رحـــلــة نـــحــو أوربـــا وكــون صـــداقــات مع
ـتـمـيـزين بـعض الـفـنـانـ الـتــشـكـيـلـيـ ا
والـذى ســاعـد بـعض مــنـهم فى تــصـمـيم
ـنـاظـر لـعـدد مـن مـسـرحـيـاته .. وأثـنـاء ا
هــذه الــرحــلــة تــزوج من شــريــكــة حـيــاته
الـفـرنـسـيـة.. وقـد تـوفى بـورتـر عن عـمر
ــديـنـة سـانت مــونـيـكـا سـنـة  يـنـاهـز  73
عام  1964 بوالية كاليفورنيا إثر إصابته
ــــرض الـــفــــشل الــــكـــلــــوى وقـــد أوصى
بدفنه بـإنديانا ببلـده بيرو بجانب زوجته
وأبــيه .. من أهم مــســـرحــيــاته "بــاريس"
و"أى شىء آخر" و"كـان كان" وغيرها من
العروض الـتى حققت جناحا ساحقا فى

زمنها وما زالت تتفوق ...

و"اليوم قـبل الربيع"  و"القـراصنة".. كما
قـــدم كـــمــــنـــتج عـــروض "الـــبـــحـــر األزرق
الـعمـيق" و"السـيدة لـيست لـلحـرق" وغير

ذلك..
وشــاركت مــعه فـى عــرض " قــبــلــيــنى يــا
سـرح صاحـبة الـتاريخ كـيت " مصـممـة ا
الكبـير هانيـا هولم وقد شارك فى هذا
العرض من الـنجوم الـكبار ألـفريد براك
ـــســـرح وبـــاتـــريـــشـــيــا ـــلـــقب بـــوحش ا ا
مـــوريــســـون واجلــمـــيــلـــتــان لـــيــزا كـــيــرك
وهورال لـوجن.. وبعده بعدة أعوام أخرى
وبـالـتـحديـد فى مـارس عام 1951 وحتت

ـــــســـــرحـــــيـــــة  رايـــــة شـــــركـــــة غـــــرب ا
تـقـد 400 لـيـلـة مـتـتـالـيـة لـهـذا الـعـرض
ــسـرح الــكــولـوســيـوم وبـنــجــاح سـاحق 
ـعـاونــة هـانـيـا وأخـرجه سـام سـبــيـواك 
هــــــولم أيـــــضــــــا وشـــــاركـت فـــــيـه كـــــذلك
بــاتــريــشــيـــا مع بــيل جــونــســون وجــولــيــا
ويــلـســون.. ومن جــديــد عــادت بـرودواى
لتـقـدم عـلى مـسـرح مـارتـ األسـود هذا
الـعرض من 18 نـوفمـبر  1999وحـتى 30
ديــســمــبــر 2001 بــعــدد لــيــال 881 لــيــلــة
مـتتـالـيـة نـسـتـثـنى مـنـهـا بـعـض اإلجازات
فقط.. وأخـرجه مايكل بالكمور صاحب
جـــــائـــــزة الـــــتـــــونى عـــــامى 2003 و2005
ألفــــضل مــــخـــرج لــــعـــرض مــــوســــيـــقى..
ـرة ــنـاظــر والــرقـصــات هــذه ا وصــمم ا

شـوبرت بـفالديفـيا وهـو عرض ال يـنسى
.. قـاد الـعــمل فـيه اخملـرج الــكـبـيـر جـون
ويــــلـــســـون (1899 -1961 ) وهـــو اخملـــرج
ــــــنـــــتـج األمــــــريــــــكى الــــــذى جــــــاء من وا
ــسـرح مــنـذ نــيـوجــرسى لـيــبــدأ عـمــله بـا
عـــــــام 1931 وهـــــــو اسم مــــــــعـــــــروف فى
بـرودواى وكــان مـديـرا جملـمـوعـة مـسـارح
بـرودواى لـعدة سـنـوات قـبل رحـيله ومن
أهم أعــمـاله بــجــانب "قــبـلــيــنى يــا كـيت"
كمـخـرج "الـرجال يـفـضـلون الـشـقراوات"

ـــســـرحـــيــة الـــداخـــلـــيـــة هى "تـــرويض وا
الشـرسة" والتى قدمت كثيرا قبل ذلك..
وهى تعـد من أكبر إجنازات بورتر.. بعد
عــــدة جنـــــاحــــات أخــــرى.. ويــــعــــد أحــــد
الــــعــــروض الــــقـالئل الــــتـى تــــخط عــــدد
لــيـالــيــهــا عــلى خــشــبــات بــرودواى أكــثـر
من 1000 لـيـلة وكـان أولهـا العـرض الذى
فـــاز بـــجــــائـــزة الــــتـــونى ألفــــضل عـــرض
.. وبـعــدهــا بــثالثـة مــوسـيــقى عـام 1949
أسابيع أعـيد تقد العرض على مسرح

ـــســـرحى بـــعـــد مـــشـــاهـــدته لـــلـــعـــرض ا
ــوســيــقى "تــرويض الــشــرســة" لــولــيـام ا
شـكــســبـيــر ومـشــاهــدة زوج من الـنــجـوم
يتشاحـنان ويستـبد بهمـا الغضب ويصل
إلى حـــــــد الـــــــشـــــــجـــــــار كـــــــان ذلـك فى
صـيف  1948 فـواتـته الفـكـرة بـبـنـاء هذه
ـــســرحـــيــة داخل أخـــرى ومــعـــاجلــتـــهــا ا
لــتـــصـــبح لــهـــا مـــســحـــة  كــومـــيـــديــة مع
ـوسـيـقـيـة.. احملـافـظـة عـلـى طـبـيـعـتـهــا ا
هـــكــذا ولـــد وخـــرج إلى الـــنــور الـــعــرض
احلــــديـث الــــذى أطـــاح بــــكـل الــــعـــروض
جـانـبا وجنح وحـقق جنـاحا كـبـيرا داخل
ـتـحدة وهـو " قـبـلـينى وخارج الـواليـات ا

يا كيت " للكاتب "كول بورتر"...
تــعـيــد دار بــابـيــر مــيـلــر تــقـد الــعـرض
ـرة جـديدة سـرحى "قـبـلـينى يـا كـيت"  ا
حتت قــيــادة اخملــرج جــيــمس بــريــنــان..
والـــذى يـــنـــتـــظـــر أن يـــحـــمل ضـــحـــكــات
كـبـيـرة.. وغـنـاء صـاخـبـاً ورقـصـات حارة
ــــهــــارات الــــعــــالــــيـــة جــــدا وكــــمــــاً من ا
تـميزة مثـلما قـدم برينان من واألغانى ا
قــبـل فى عـــروض أخـــرى  مــوســـيـــقـــيــة
كــومــيــديــة مــثل "شــتــاء آخــر" و "ضــئــيل
ســاخن جـــدا" وكـــذلك "هـــكــذا احلب"..
ويـــســتـــخـــدم مــســـرح بـــابــيـــر الـــنــســـخــة
ـــعــدلــة من الــنص األصــلى اجلــديــدة وا
ـــهـــا بـــبـــرودواى مـــنـــذ الـــتى بـــدأ تـــقـــد
عــام 1999 والــتـى تــعــتــمــد فـى شــكــلــهــا
ـطـهـا عـلى مـفـاجـأة اجلـمـهـور بشـكل و
غـــيــر مـــتـــوقع.. خـــاصــة وأن اخلـــطــوط
الــعـــريــضــة لـــلــعـــرض تــســمـح بــاحلــذف
واإلضــــافـــة.. وخــــلق خـــطــــوط جـــديـــدة
حتــــمـل مــــعــــانـى وضــــحــــكــــات جــــديــــدة
ومختلفة واستعراضات أكثر اختالفا...
ـنـتج فـريـد جـرهام وألول مرة يـحـضـر ا
ــمــثل بــنــفــسه جتــهــيــز الــعــرض وهــو ا
ـنـتج اخملــضـرم والـذى سـبق واخملـرج وا
أن شارك فى العرض الداخلى "ترويض
الشرسـة" منذ أكثـر من نصف قرن وقد
شـاركـته الـبطـولـة وقـتـها زوجـته الـنـجـمة
ليـلى يـانـسى.. وقد بـذل مـجـهودا كـبـيرا
ومعه زوجـته وابنته أماندا وبشكل الفت
مـن أجـل جنــــــــاح الــــــــعــــــــرض.. وبـــــــدأت
مــــشـــــاركــــتـــــهم مـــــنـــــذ بــــدايـــــة اإلعــــداد

واخلطوات األولى... 
ورغم صـــــعــــــوبـــــة ذلـك إال أن جـــــرهـــــام
اسـتطـاع أن يـحـقق ما أراده بـريـنـان بأن
سرح الذى يتدربوا جميعاً على خشبة ا
ســيــقــدمــون عــلــيه الــعـرض ولــيس عــلى
ن ال يــعـرف من مـسـرح آخــر.. وهـذا 
ـا تكـون مـسـتحـيـلة ألن األشيـاء الـتى ر
جـمـيع مــسـارح بـرودواى ال تـسـكن فـيـهـا
حركة العمل ليال أو نهارا.. ففى فترات
الـنهـار يتم وضع الـتجـهيـزات واللـمسات
ه اخلـاصـة بـالـعـرض الـذى سـيـتم تـقـد
لـــيال وهــكـــذا يــومـــيــا.. وال نـــدرى كــيف
اسـتــطـاع أن يـحــقق جـرهـام ذلـك ولـكـنه

فى النهاية أجنز إجنازا كبيرا..
«قبـليـنى يـا كيت» مـسرحـيـة موسـيقـية..
نص ومــوســيــقى كــول بـورتــر.. وهى من
بنية داخل مسرحية ـسرحية ا نوعية ا

 شارك
فى

عروضها
كبار
جنوم
سرح ا

سرح اجلنينة باألزهر. اضى  صرى مساء اجلمعة ا > فيونكات دينا قدمت مجموعة من أغانى التراث ا
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سـرح هى حـتـمًا جتـربـة تراكـمـية. وأى > أن الـتجـربـة الـتى جترى فى صـالـة ا
ـكن أن نكبحهـا بسهولة مـا إن تبدأ فإنهـا تصنع زخمها متتاليـة عاطفية ال 

اخلاص بها.

سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

ما أجملنا..
 ضوء يكشف مدى قبحنا..!

iógR óªëe

: مـا الــتـى يــديــنـهــا جــمــيــعــا - فـى يــقــ
أجــمـلـنــا!?.. بـيـنـمــا احلـقـيـقــة تـقـول: مـا
أقــبـــحــنـــا ومــا أقــذرنـــا..!?.. وقــد أجــاد
ـثـلـيه ورسم خـطـة أحـمــد رجب قـيـادة 
ـلل الـبصـرى الـناجت حـركة لـهم كـسرت ا
عن ســـكـــونـــيـــة - ال مـــفـــر مـــنـــهـــا - فى
ـمثلون قدر سرحى وحترك ا مشهـده ا
إمـكانـهم لتـحقـيق مقـصد اخملـرج..! كما
أضـاء مـشهـده وحـقق مـقـصـده فى إبراز
ـســرحى بــصـريـا.. ـشــهـد ا جـمــالـيــات ا
ـؤثـرات دورا هـامـا ـوسـيـقـى وا ولـعــبت ا
ـطـلـوب - ســمـعـيـا - فى إضـفـاء اجلــو ا
ـســرحـى.. وكـانـت بــاقـة ــشــهــد ا عــلى ا
ـوهـوبـ والـذين أجـاد أحـمـد ـمـثـلـ ا ا
رجب اخـتــيـارهم درة الــعـرض الـبــهـيـة -
بـالـرغم من «مأسـاة» نـطق الفـصحى وال
أســتــثـنى أحــدا حــتى اجملـيــدة أمل عــبـد
الــله خـــاصــة أن الــبـــعض كــان يـــجــانــبه
ــــبـــــنى من الــــصــــواب حــــتـى فى نـــــطق ا
وهوب جدا أحمد السيد األلفاظ مـثل ا
الـذى نـطق «يـتـربـصـون».. يـتـربـسـون!?..
وإن كان هـذا ال ينفى الـبراعة فى األداء
والـقـدرة الفـائـقـة فى الـدخـول فى إهاب
ؤداة وخاصة البارع أحمد الشخـصية ا
ســـراج الـــذى جــعـــلـــنى أســـتــحـــضــر أداء
الكبـار أمثال بـيتر أتـول وغيرهم وكانت
أمل عـبــد الـلـه تـقف شــامـخــة إلى جـوار
ــرشــدى فى ســمــيــحـــة أيــوب وســهــيـــر ا
تـــمــــكـن واقـــتــــدار وكـــذلـك كـــان ســــامح
ـــتـــزن فى بـــســـيـــونـى بـــأدائه الـــرشــــيق ا
ـوهوبة شـريهان سالسة ويسـر وكانت ا
شــــــــرابى مــــــــثـال فى قــــــــدرة الــــــــذاكـــــــرة
االنفعالية واالستحضار فى ليونة وقدرة
واضــحـة أمـا أحــمـد الــسـيـد فــكـان فـذا
فى أدائه وتـــلـــويـــنـه وتــدرجـــاتـه صـــعــودا
وهـبــوطــا فى تــمـكن وقــدرة - لــوال هـذه
شـار إليهـا سابـقا . ما بـنيـة ا األلـفاظ ا
أجمـلـنا «مـحـفوظ عـبـد الرحـمن وأحـمد
وهوبة عمل قصير رجب» وتلك البـاقة ا
.. صــغـيــر ولــكـنه طـويل فـى مـدى غــوره
ه كبير فـى القيمـة.. يبدو قبـيحا فى عا
ه.. لقد اسـتمتعت ولكنه جـميل فى معـا
ا فائدة متعة صافية وحققت فائدة أ
فهنـيئا لـكم صانعى هـذا العرض وكذلك
هذب ـوهوب وا مدير فـرقتكم الـفنان وا

هشام عطوة.

ـعنى فـاألسـود للـوالى والـوزير واحلـلـية ا
هـى الـــــسـالسل والـــــبـــــنـى لـــــلـــــحـــــاجب
ـــــاس لـألمـــــيـــــرة واألســــــود احملـــــلـى بـــــا
والـــوردى لـــلـــوصـــيـــفـــة ونـــعـــرف دالالت
األلـوان عنـدما نـكتـشف فى نهـاية الـعمل
أن «بدر البـشير» هو «جهاد» وأنه شقيق
الــــوالـى ولــــيس الــــوزيــــر «تــــنــــويــــر» وأن
اجلــمــيع كـان يــعـرف احلــقــيـقــة ولـكــنـهم
يـتــظـاهـرون بـعـدم مـعــرفـتـهـا وأن الـقـتل
كـــان ضـــرورة حلـــمــايـــة الـــوالى وكـــرسى
العـرش وتـكون سـخـرية الـكـاتب عمـيـقة
عـنــدمـا يـعـلـن عـلى لـسـان شــخـصـيـاته -

ـواجـهـة لـلـنـظـارة رسم صـورة اخلـلـفـيـة ا
لـلسـماء «الـبعـيدة» عـلى مسـتوى 40 سم
وأمـامـهـا صــحـراء بـيـضـاء الـرمـال - فى
إشــارة غــيــر واقــعـيــة - لــتــشى صــيــاغـة
ـنظـر بـأننـا - ورسم األسـلوب الـواقعى ا
فى األداء - فى ال مـكـان وال زمان..!?..
وقامت مصـممة األزيـاء برسم خطـوطها
بـحـيث يـشى الـطـراز اخملـتار بـالـوظـيـفة:
الوالى الـوزير ثم األميرة والوصيفة -
واللتـان كانت األزياء اخلاصـة بهما تشى
بالعـصرية فى إشارة مـوفقة إلى الراهن
أيضـا - وكانت األلوان موحـية بدقة عن

جـماالت عـبده.. قـاموا بـصيـاغة الـقاعة
الـضـيـقة 5×18 مـتـرا عـلى هـيـئـة مـتواز
ـــتــفــرجــ مــســتــطـــيالت بــأن جـــعــلــوا ا
يـــجــلــســون فى مــربـع صــغــيــر بــعــد بــاب
الدخول الـرئيسى ووضعوا نافورة يجرى
ـاء وعـلى اجلــانـبـ - وفـى تـمـاثل بـهــا ا
ـــهـــدى» ـــنــــتـــصف نــــحت «ا تــــام - فى ا
قنـاعـ أفريـقيـ عـلى اليـمـ واليـسار
وقـبلـهمـا وبعـدهما وضـع على احلـائط
قـطـعتى صـخـر منـحـوت علـيـهمـا حـصان
يـــجـــرى وهى مـــعـــلـــقـــة بـــالـــسالسل فى
.. وفى إشــارة إلى احلــصــار أو احلــبس

قــدمت فــرقــة مــســرح الــشــبــاب بــقــاعـة
يــــوسف إدريس عــــرض «مـــا أجــــمـــلــــنـــا»
تــألـيف الــكـاتـب الـكــبـيــر مـحــفـوظ عــبـد
ـــوهـــوب أحـــمـــد الـــرحـــمن مـن إخـــراج ا
رجب. الـــــنـص - الـــــذى ذكـــــرنـى بـــــقـــــوة
بــأســلـوب األســتــاذ تــوفـيـق احلـكــيم «فى
عِزه» - تـدور أحـداثه فى والية مـا حيث
الـــوالى واألمـــيـــرة زوجـــته ووصـــيـــفـــتـــهــا
سـمى تنـوير فـى قاعـة العرش ووزيـره ا
وحـــيـث يـــنــــادى الــــوالى عــــلـى صـــاحــــبه
«كـافى» لـيـطـلب مـنه إحـضـار الـعراف أو
لل مهـرج ما لـيـسلـيه واحلاشـية لـكسـر ا
الـذى يعـتريه كـلمـا حضـر إلى العـاصمة
وقــــبل أن يـــــدخل الــــعـــــراف نــــعــــرف من
احلـــــــوار الــــــرشــــــيـق أن هــــــنــــــاك ثــــــواراً
يـعارضـون حـكمه بـقـيادة شـخص يـسمى
«بـدر الـبــشـيـر» واالسـم داللـة بـلــيـغـة ثم
يدخل العـراف ليوقف بحـركة من عصاه
«الــتى كـانـت كـمــا لـو أنــهــا عـصــا مـوسى
ـــاء فى نــافـــورة بــقــاعــة الــنـــبى» تــدفق ا
الــعـرش فى داللـة عـلـى الـقـدرة اخلـارقـة
عـلى إيـقـاف حـركـة الـزمن والـرجـوع إلى
زمن مــضى ثـم يــقــوم الــعــراف بــإخــبــار
ـا قــام به فـى الـســر بــتــقـد اجلــمــيع 
الـسم لـشـخص يـدعى جـهـاد كـان قـد 
حـــبـــسه بـــأمـــر الـــوالى وعـــلى طـــريـــقـــة
ســوفـــوكــلــيس فى أوديـب مــلــكــا نــعــرف
«بــالـــتـــعـــرف أو الــتـــكـــشف الـــتــدريـــجى»
ونــــغـــوص فـى مــــاضى الــــشــــخــــصــــيـــات
احملــصـــورة فى قــاعـــة الــعـــرش أو حــول
كــرسى احلـكـم ونـعــرف أن اجلــمــيع قـام
بــتـــقــد الــسـم جلــهــاد ولـــكن ال نــعــرف
بـالـتـحـديـد سم من فـيـهم هـو الـذى قـتله
بالفـعل - (وذلك باستثناء الوصيفة التى
نـعــرف أنـهـا كــانت زوجـته وأنــهـا أجنـبت
منه طفال أطـلقا عليه اسم خالد ليطول
ــاته ولــكـنه عــمـره ويــطـيـب ذكـره بــعـد 
قتل رضيـعا على يد عمه الـوزير «تنوير»
الــــــذى لـم نـــــــعــــــرف حتـــــــديــــــداً لـم هــــــو
«تـنــويــر».!) - ونـعــرف أن األمـيــرة كـانت
حتب «جهـاد» وأنه كان غـراما من طرف
ــــضـى الــــعــــراف - الـــذى واحــــد..!.. و
ـسـيح أو ارتـدى الـبـيــاض «كـمـا لـو كـان ا
مــخـلص مــا عـلى طــريـقــة  فى الــعـصـور
الـوســطى» - ويـخــرج فى هـدوء مــخـلــفـا
حوله عاصـفة من الـشكوك والـتساؤالت
ولــكن احلـــاجب مــا يــلــبث أن يــعــلن «فى
الــنص األصـــلى عـن قــدوم الـــعــراف» أن
الـعـراف قد جـاء لـيـدخل شـخص أحدب
يـتـشح بالـسـواد. هـذا فى إيـجـاز - مخل
- هـو مــ الــعـرض فــمــاذا فــعل اخملـرج
أحــمـــد رجب ومــعه مـــهــنــدس الـــديــكــور
ـنــفـذ الــبـارع ــصــمم مـحــمـد جــابــر وا ا
وهـوبة هـدى ومصـمـمة األزيـاء ا نـواف ا

فى أمسية بهيجة لفرقة مسرح الشباب

إشارات موحية للراهن الذى نعيشه

مثلون لعبوا دوراً مهماً فى جمال العرض  ا

باقة
موهوبة
تقول
«ما

أجملنا»
فى عالم
يزخم

بالقبح 
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> فـى بعض األحـيان تـسـاعد إقـحامـات لـفظـية لـهـا عالقة بـالفـكـرة األساسـية
عـلى توفـير تـركيب أعـظم ألجزائـها أن تـسهب فى أو تـزيد من حـدة انطـباعات
ـتـفـرج وأن تـصـدق عـلى تـقـييـمه آنـيـة أن تـعـطى تـوجـيـهًـا مـطـلـقًـا لـفـضـول ا

للمشهد.

هرجان التجريبى القادم. مثلة للهناجر فى ا > د. هدى وصفى مدير مركز الهناجر للفنون لم تستقر حتى اآلن على العروض ا

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3

13
1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

áfƒ°ùM ódÉN

البؤساء ..
 ومأساة سج فيكتور هوجو

مثل كثيرآً  الديكور أضاف ألداء ا

سرحية  ا
ليست صراعاً
ب سجان
ومسجون

لكنها 
صراع مجتمع
بأكمله

(يلتف اجلميع حوله فى وضع انتباه)
سليمان:

الفسل بيتحدانى
عتريس:

م يا باشا?!
سليمان:

سيف.. عارفينه..
سالمة:

الواد الـسـنكـوح.. عـارفه.. مضـايقـك يا بـاشا?! طـلـقة واحـدة تـخلص عـليه
وال تعكر دمك..

سناء: 
قضية دعارة وهتك عرض أو فعل فاضح فى طريق عام..

عنتر:
ة مالهاش قرار. شنطة مخدرات تريحنا منه وترميه فى زنزانة ضا

سليمان:
أل.. مش ده الـلى أنـا عاوزه ألنـنـا هـانـخلص مـنه لـكن مش حـاشـفى غـلـيلى
ضى على التنازل واخد منه البيت.. واخد اللى أنا عاوزه.. عاوزه هنـا و

مفهوم?..
سالمة:

نراقبه كويس ونخطفه من غير شوشرة..
عنتر:

نخدره ونشيله هوب وجنيبه هنا..
سليمان:

راقبوه كويس واعرفوا خط سيره وهاتوه هنا بدون شوشرة.
ندى:

بابا أدبه بس بالراحة.
(يضحكون)

عنتر:
ست ندى خايفة عليه.

سليمان:
احلب يا سيدى.. احلب هو نقطة الضعف فى احلكاية كلها.

ندى:
ما جنرب يا بابا احملكمة والطعن بالتزوير..

سالمة:
احملكمة حبالها طويلة.

سليمان:
ورقة التنازل الزم تبقى معايا يوم اخلميس أو اجلمعة بالكتير.

ندى:
دا كان ميعاد جوازنا.

سليمان:
كـان.. لـكن إحنـا دلـوقتى فى الـلى حـا يكـون يـا رجاله عـاوز الـورقة قـبل ما

اروح البنك.. وقبل ما أقابل الناس.. مفهوم..
عنتر:

أوامرك يا باشا حاتتنفذ.

سليمان:
من غير دم وبشويش عشان خاطر ندى.

ندى.. أنـا كان نفـسى يشتغل مـعايا ويـتنازل عن البـيت لكنه مـجنون غاوى
ـهـمــة بـدقـة فـقــر ومـشـاغــبـة وقـال عــامل لى مـثــقف.. يـا جـمــاعـة نـفــذوا ا
وخلـلوا بـالـكم الشـرطـة مفـتحـة عـينـيهـا عـليـنا األيـام دى واخلـواجة عـمال
يــزن عـلى ويـهـدد انـه حـايـشـوف شــريك تـانى.. نـفـذوا.. وانــا مـسـافـر مش
وضوع خلص.. يالال يا ندى.. حاكون هنا هاروح مأمورية وآجى أالقى ا
ـتـاهـة» األم تـبدو حـائـرة وتـائـهـة وسط اجملـمـوعة (اسـتـعـراض بعـنـوان «ا
الـذين يـشكـلون مع احلـواجـز التى تـشبه احلـواجز األمـنـية مـتاهـة ليس
لــهـا نـهــايـة. أنـهــا تـبـحث عن ســيف وسـيف أيــضـا يـتــحـرك فى اجلـانب
ـقـنـعـون اخملـالف يــبـحث عـنـهـا وال يــسـتـطـيع الـوصــول إلـيـهـا. يـظــهـر ا
لثـمون يـطاردون سيف وتـأتى سنـاء بحـركة سريـعة تسـتطـيع أن تخدره ا
لـثمـون بيـنمـا األم تنـادى على ابـنها دون أن فـيتـرنح ويسـقط ليـحمـله ا
مكن أن يـسيروا ـلثـمون بسـيف ومن ا تاهـة.. يخرج ا تراه وتـستمـر فى ا
ـتـفـرجـ تلـمح األم ابـنـهـا من عـلى بـعـد لـكـنـهـا ال تـسـتطـيع أن وسط ا

شارك فى االستعراض). مثل وا تفعل شيئاً وكذلك مجموعة ا
األم:

ماشفتوش عمرى.
اجملموعة:
عمرك?!

األم:
سيف.. ابنى سيف ما انتم عارفينه?

اجملموعة:
أيوه.. أيوه عارفينه.. صاحبنا وحبيبنا.

األم:
!? ما تعرفوش هو ف

اجملموعة:
مكتوب علينا الصمت.

األم:
ساعدونى.
اجملموعة:

آه من العجز.
األم:

وإيه اللى معجزكم وانتم كتير.
اجملموعة:

دورنا محدود.. بنتفرج ونتألم.. آه.. آه.. 
ا تشوف مظلوم وتبقى مش قادر تتكلم.  آه 

ا تسمع صرخة مكلوم وتبقى مش قادر تداويه. آه 
(يوجهون اخلطاب إلى اجلمهور)

كن حد فيكم يقدر يتكلم.
كن حد فيكم يهرب من الرقابة ويقول ألم سيف ف سيف.

ـــكن حـــد فـــيــــكم يـــكـــون مش عـــاجـــز ومـش عـــلى صـــلـــيب اخلـــوف زيـــنـــا
مصلوب.

إحـنا اجلـوقة مـكتـوب لنـا دور معـ ومفـروض علـينـا الصمـت فى اللـحظة
دى.

ـقــابـلـة وفى نـفس (جتـرى األم فـى كل مـكـان دون جـدوى.. وفـى اجلـهـة ا
الوقت يـتم جر سيف على األرض ليـبتعدوا به عن األم كلـما اقتربت منه

طاردة). وهنا تلعب اإلضاء من خالل الظل والنور دورها فى هذه ا
سيف:

أمى ماتخافيش.. مش حتنازل.. مش حابيع..
أحد األتباع:

امضى
أحد األتباع:

امضى
أحد األتباع:

امضى
أحد األتباع:

اتنازل
سليمان:

مفيش فايدة..
ت..» ـسيح من قـبل?.. لـكنه لم  (يتـصاعـد الـصوت الـكورالى «صـلـبوا ا

سرحية). وتتقدم اجملموعة ليعودوا إلى احلالة االحتفالية فى بداية ا
اجملموعة:
العب.. العب
مثل.. مثل

اللعبة كبيرة ماخلصتش
اللعبة ما انتهتش

سرح فارغة) سرح وسط اجلمهور تارك خشبة ا (ينصرفون من صالة ا

إظالم النهاية

ومؤمن بـكده أصـلى الظـاهر بـانتمـى لعصـر تانى.. أصـلى اتربـيت بطـريقة
فيها شوية قيم بتبص للـدنيا انها خير وتضحية وفداء واللى جوا اإلنسان
الزم يـكـون زى براه.. اتـربـيت فى زمن تـانى ومـفـروض إنى أعـيش دلـوقتى
ــكن تــتــغــيــر األمـور فى زمن ســلــيــمـان الــشــبــراوى.. نــدى أنــا بـأعــذرك و
ونـتـقـابل فى زمن تـخـتـفـى فـيه الـبـلـطـجـة واإلرهـاب ويـسـود فـيه الـقـانـون..
أكـيد هـايـيـجى الـيـوم ده.. أكـيـد.. أنـا واثق.. ودلـوقـتى الزم أسـتـعـد وأجـهز
سـتنـدات والشـهود واحملـامى الشـاطر.. أكـيد عـمى هايـرفع قضـية طعن ا
ـكن أطلع بالـتزويـر فى كل شىء.. حبى ووجـودى نـفسه حـايشـكك فيه و
إرهــابـى وال شــيــوعى... نــدى أنــا بــاغــفــرلـك وقــلــبى مــفــتــوح لك وأرجــوك

اغفرى لى اختيارى وظروفى.
(تصدر اجملـموعة أصـواتاً مخـتلطـة مع حركات هـزلية وأكـروباتيـة يحمل
مـثل لوحة مكـتوباً عليهـا «وصايا سليمـان العشرة» ويرددون هذه أحد ا

الوصايا مع جتسيدها حركياً من اجملموعة)
- حط إيديك فى جيوب الناس تكن أغنى الناس.

- حتى حتقق ما تريد اتبع أى وسيلة تشاء يعنى خليك مكيافيللى.
- اتـغـدى بـالـلى قـدامك قـبل مــا يـتـعـشى بـيك يـخـافك الـنـاس ويـعـمـلـوا لك

ألف حساب.
- خـلـيـلك سـخى وكـر بـشـرط تكـون عـارف حـايـجـيـلك كـام وإال هـيـقـولوا

عليك طيب وعبيط.
سكنة عـلى وجهك وقت الضرورة علشان تكسب قلوب - ارسم عالمات ا

. ساك الغالبة وا
- الزم يـبــقى مـعــاك كـام كــارت وسـاطــة ويـكـون لـك عـزوة ومــحـسـوبــيـة مع

شىء من االنتهازية تمشى أمورك زى السكينة فى الزبدة.
- الزم يـكـون لك مــظـهـر هـام وشـويــة أقـنـعـة لـزوم احلـركــة وتـبـقى الـراجل

سموع الكالم. هم ا ا
- حكمة قصيرة: احفظوها كويس.. يا بخت من نفع واستنفع.

غامرة مطلوبة وما احلياة إال لعبة قمار. - حكمة قصيرة أخرى: ا
- اعلموا يا أصدقاء حكمتى األخيرة: كل واحد فى الدنيا دى له ثمن وله
نـقـطـة ضـعف والـشاطـر الـلى يـحـدد فى الـلى قـدامه ثـمـنه وضـعـفه فـيـقدر

يشتريه).
(يـعــودون إلى الـصــراخ واحلـركــات الـبـهــلـوانـيــة تـتــقـدم نـدى بــعـد هـدوء

اجملموعة.. باكية أمام أبيها).
ندى:

بابا أنا اتهنت.. رفضنى وهانىّ..
سليمان:

? م
ندى:

سيف يا بابا.. طردنى من بيته.. الزم يتربى ويتأدب..
سليمان:

وال يـهـمك.. أصــلك مـا اتـعــلـمـتــيش الـوصـايــا الـعـشـرة كــويس.. دى روشـتـة
الـضــعـفـاء الـلى زيك عـلـشـان يـبـقـوا جـامـدين... إهـدى كـده واصـبـرى عـلىّ
هـاربـيـه ألنه مـااتـربـاش كـويـس دلـوعـة جـده وأمه.. هـاوريـه الـلى عـمـره مـا
شــافه ابـن مــحــمــد الــشــبــراوى.. رفـــضك ورفــضــنى وضــيـع كل تــرتــيــبــاتى

حاكسر كبرياؤه (صارخا) عتريس.. سالمة.. محمد.. سناء.. عنتر...

ستهتر اجلميل جلان كوكتو وإخراج عادل حسان. > الفنانة نرم زعزع تستعد حاليا لبدء بروفات مونودراما ا
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> تــعـتـمـد كل الــقـيم فى الـفن عــلى الـقـدرة عـلى تــوصـيـلـهـا
تلقى. وجـعلهـا محسـوسة بالكـامل قوة ترسل أنـفاسهـا إلى ا

سرحي جريدة كل ا
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ومن ثم فـلــيس ثـمـة مـبـرر لـلـتـعـاطف مـعـهـا
بـهــذا الـشـكل وهــمـا يـحــكـيـان عـن مـحـاولـة
إنــقـاذهـا وكـان أحــرى بـهـمــا الـهـروب بـدال
من ذلك قبل أن يعـود العمدة ذلك الرجل
القوى ويقضى على من تسبب فى موتها!!
وعن تــرجـــمــة الـــنص وإعـــداده أهــمس فى
ـــزج بـــ ـــتـــرجـم أنه اســـتـــطـــاع أن  أذن ا
الفـصـحى والعـامـية فى سـهـولة ويـسر دون
أن نــشـــعــر أن جـالل الــلـــغــة قـــد اهـــتــز فى
الـعـرض  وأنه كـمــا أعـلم قـد تـرجم الـنص
عن الـلــغـة اإلجنـلـيــزيـة وجنح فى ذلك ألنه
سرح تـرجم روح النص وتـرجم وهو يـرى ا
ـشـاهـد جـيـدا ويــعـرف كـيف يـنـقـلــنـا عـبـر ا
بـشكل أقرب للقـطات سينـمائية فى صورة
ـا يـجـعـلـنـا نـشـعر أنـه يـؤلف نـصا مـبـهـرة 
مسـرحيـا له ولـيس مجـرد ترجـمـة حرفـية
ـسرح ا جـعله يـقرب لـلجـمهـور جمـيعه ا
ى ويـــقــــدمه له فـى ســـهـــولــــة ويـــســـر الـــعــــا
لـيتـذوقها جـيدا وهـذه هى حرفـية ومـوهبة
ــتـــرجم الــبــارع الـــذى يــغــدو مـــؤلــفــا آخــر ا
لــلـــنص.. ومن هـــنــا فال يـــتــسق مـن وجــهــة
نـــظـــرى أن أغـــدو مــؤلـــفـــا ومــعـــدا فى ذات
الـــوقت فـــالـــدرامـــاتــورج يـــجـب وأن يـــكــون
وظـــيـــفــة مـــســـتـــقــلـــة وال يـــجب أن يـــجــتـــمع
ـــــــؤلـف فى مـــــــعـــــــ واحـــــــد وإن كـــــــانت وا
جتـارب أخـرى لــلـمـتـرجم قــد جنـحت بـهـذا
الـشــكل فال أعــتـقـد أنــهـا ســتـنــجح دائـمـا 
وأيـــا مـــا كـــان األمــر فـــقـــد قـــام اخملــرج أو
ــــعــــد هــــنــــا فى هــــذا الــــعــــرض بــــحــــذف ا
مشـاهـد غايـة فى األهـمـية وخـصـوصا فى
النهايـة ح يتحول زنارديه واحلفل وهى
مـشاهد تصنع نهـاية منطقـية للطرح الذى
أراده فــــيــــكــــتــــور هــــوجــــو من «الــــبــــؤســــاء»
ـــســـرحــيـــة  لــيـــست مـــجــرد صـــراع بــ فــا
ســـجـــان ومــــســـجـــون هـــارب بل هى صـــراع
ـوازيـ كـلـها مـجـتـمع بـأكـمـله تـنـقـلب فـيه ا
فــيــخـتـل حــتى يــســقط بــالــثــورة لـيــقــوم من
ــــوت جــــديـــــد .. ومن ثم أرى الـــــنــــهـــــايــــة 
جـافـيـيـر هى نهـايـة غـيـر كافـيـة وكـان يجب
أن يـــــتم الـــــتـــــفــــكـــــيـــــر فــــيـــــهـــــا من جـــــديــــد
وخـصوصا أن فيكـتور هوجو يـعطينا احلل
ـــعـــد أو فـى روايـــته.. كـــمـــا أن اخملـــرج أو ا
كـلـيـهـمـا- ال أعـرف قـد حـرمـنـا من الـكـثـيـر
ـسـرحـية عـبـر األحداث ونـولـوجات ا من ا
مـثل ما يقال عـند موت إيـبول  وإن كنت
ال أرى سبـبا للـحذف سوى الـتخـفيف على
ــــمــــثـــلــــ وأهــــمس هــــنـــا فى أذن بــــعض ا
اخملـــرج كـــذلك أنـه عـــنـــدمـــا قـــرأت كـــلـــمـــة
الـبـامـفلـت التى كـتـبـتـها أدركت أن شـيـئـا ما
يحـول دون انـطالقك وتأكـد لى ذلك عـبر
ــــشـــاهــــد وخـــصــــوصــــا تـــلـك الـــتى بــــعض ا
تــتـعـامل فـيـهــا مع االحـتـراف فى حـ أنك
ـبـدع فى مـشـاهد تـنـطـلق بـحـريـة الـهـاوى ا
ـا جعـل هنـاك جمـوداً مع بعض أخرى.. 
ـمــثـلــ فـغــدوا كـشـكـل بال طـاقــة.. دعـنـا ا
ـبـدع نـسـتـعـيــد فـيك روح الـهـاوى وال تـدع ا
بداخلك يقتله روت جماد نستند عليه..

كل ذلك يـدل عـلى وعى شــديـد من مـخـرج
اعتـدنا مـنه على اجلـديد دائـما  وإن كنت
أتـسـاءل عن الـسـبب فى جـعـله الـعـمـال فى
صـنع يعـملون وفـى أيديهـم أشياء مـشهـد ا
) فى حـ أظهـر لنا مـسدسا وهمـية (ما
فى يــد جــافــيـيــر وبــنــادق حــديــديـة فـى يـد
الـثـوار ومـدفـعـا عــلى اخلـشـبـة إذن لـيـست
إمـكانيات قـليلة فـالعرض ثرى !!  وأسأله
أيــضــا عن مــشــهــد الــعــربــة الــثــقــيــلــة الــتى
يرفعهـا جان فال جون فى الداخل دون أن
نــراه واكـــتـــفى بــأن يـــحــكـى الــشـــبــاب عـــمــا
يــرونه من قـوتـه وهـو يــرفع الـعــربـة لــيـنــقـذ
فانت العـاملة. وكان أولى باخملرج هنا أن
ـشـهـد. يـبــحث عن حـيـلـة مـســرحـيـة حلل ا
وأنـا أعلم أن لديه الـكثيـر من احليل لذلك
بـدال من الوصف وخصـوصا عنـدما يجىء
بـحــمـاس شـديــد من شـابـ فــاسـدين كـانـا
يـحـاوالن إغـواء الـعـامـلـة واالعـتـداء عـلـيـها

بـيت الـعـمــدة  وهـكـذا حـتى الـنــهـايـة.. كـمـا
ـالبس جلـــمـــاالت عـــبـــده مـــعـــبـــرة جـــاءت ا
تمـاما ودالة عـلى العـصر فى شـكل جمالى
ظـهــر فــيـهــا ثــراؤهــا.. ولـلــمــخـرج مــشــاهـد
كــثــيــرة أظــهــر فــيــهـــا إبــداعه وقــدرته عــلى
ـوقف الــدرامى كـمــشـاهـد احلب تـرجــمـة ا
لكـوزيت واكـتـمـال احلوار مع إيـبـولـ حول
ـــشــاعـــرهــا حب مـــاريــوس وكـــتم األخـــيــرة 
بـداخـلـهـا والـتـضـحـيـات الـتى تـقـوم بـهـا من
ـــعــركــة من أجل ذلـك  وكــذلك مــشـــاهــد ا
قـــبل الــثـــوار والــفالشـــات واالســتــوب كــادر
الـذى جـعـلـنـا نـشعـر وكـأنـنـا أمـام مـجـمـوعة
ـعــركـة وال من الـلــوحـات الــتى تــعـبــر عن ا
سـيــمـا ذلك الـكــادر الـذى ظـهــر فـيه الـثـوار
وكـــــأنـــــهـم داخل لـــــوحـــــة (احلـــــريـــــة تـــــقـــــود
الـشــعـوب) لــيـوجــ ديال كــروا والـتى عــبـر
فـيها عن الثـورة العارمـة التى مألت نفوس
الـشعب الكادح وغضـبهم وسعيـهم للتحرر

ـمـر ـمــتـدة وخـصـوصـا ذلك ا وشـوارعـهـا ا
ــرا عــلى كـــوبــرى  وكــذلك الـــذى يــشــبـه 
كــــان عـــلـى الـــيــــمـــ الــــساللـم احلـــديــــديـــة
الــــدائــــريـــــة والــــتى تـــــمــــثل سـاللم األبــــواب
اخلـلـفيـة لـلـعـمـائـر  واإلضـاءة الـتى تـنـبعث
من األدوار الــعـلـيـا لــلـمـديـنــة والـتى رُسـمت
عــلـيــهــا أسالك شــائـكــة وسالسل ضــخــمـة
ــديــنـة وكـأن الــقــيـود حتــاصــر كل من فى ا
جمـاداً كـان أو إنـسـاناً وكـان ذكـاءا شـديدا
من اخملــــرج أن جــــعل هــــذا اإلطــــار الــــعـــام
ــسـرح هــو اإلطــار الـعــام فى كل خلـشــبــة ا
ــنـاظــر لـنــشــعـر دومــا بـالــقــيـد ويــسـيــطـر ا
ـــنـــظـــر عـــلى احلــــالـــة الـــشـــعـــوريـــة طـــوال ا
ــوتـيــفـات األحــداث تـتــغــيـر عــلـيــهـا بــعض ا
ــثل الــبــسـيــطــة كــبــانــوه يــهــبط من أعــلى 
جــدارا وآخـر أمـامـه بـخـطــوات يـغــدو بـابـا
فــيُـكــمل اجلــمـهــور بــخـيــاله بــيت الــكـاهن 
وشرفـة وجـزء من حديـقـة لـنعـرف أنـنا فى

ـــســـرح الــــقـــومى - أعـــرق عــــلى خـــشـــبــــة ا
ـسرحى مسـارح الـقـاهرة - كـان الـعـرض ا
(الـبؤساء) لرائعـة الكاتب الفرنـسى الكبير
(فـيـكـتـور هـوجـو) وتـرجـمـة وإعـداد أسـامة
نــور الـديـن  ومن إخـراج هــشـام عــطـوة ..
ـــســـرحــيـــة حتـــكى عن مـــأســـاة الــشـــعب وا
الـفـرنـسى إبــان الـثـورة الـفـرنــسـيـة ورحـلـته
مع جالديـه فــقــد تــفــشى الـــفــقــر والــظــلم
ـا استـنـهض شبـاب أمة أثـقـلتـها واجلوع 
ـــعــانـــاة ألن يــقـــومــوا بـــثـــورتــهم لـــتــحـــريــر ا
شـعـبـهم من نـيـر الـعـبـوديـة ويـحقـق هـوجو
ـــواطـن جـــان فــال ذلك من خـالل قــصـــة ا
جــون أو الــســجـ 601 والــذى لــعب دوره
الـفــنـان كـمــال سـلـيــمـان والـذى حُــكم عـلـيه
بالسجن وقبع فيه تسعة عشر عاما منها
خــمـــســة أعـــوام فـــقط هى مـــدة الـــعــقـــوبــة
الواقعة علـيه من قبل السلطات ح اتهم
بــالــســرقــة.. سـرقــة رغــيف خــبــز من أجل
ابــنـــة أخــيـه اجلــائـــعــة وألنه يـــرى أن هــذا
الـعقـاب غيـر عادل فـقد تـكررت مـحاوالت
هـروبه فـوصل بـه األمـر إلى قـضـاء تـسـعـة
عـــشــر عــامـــا بــ جــدران الـــســجن وحتت
ــفــتـش (جــافــيــيــر) والــذى إمــرة ســـجــانه ا
لـــعـب دوره  يـــحـــيى أحـــمـــد  وبـــعـــد مـــرور
األعوام يخرج فـال جون من السجن ولكن
ـراقـبة سـجـانه يـهـدده بـأنه سـيـظل حتت ا
فــيــســتــشــعـــر الــظــلم مـن جــديــد فــهــا هى
حــريـــته يُــفـــرض عــلــيـــهــا قــيـــد آخــر ويــظل
مـــطــــاردا من جـــافــــيـــيــــر ويـــظـل الـــصـــراع
بـينـهمـا حـتى قيـام الـشبـاب بـثورتـهم والتى
يـتم فيـها أسـر جافـييـر والذى يـحرره جان
فال جون معتقدا أنه بذلك يفعل الصواب
عــلى أمـل تــغــيـيــر الــرجـل. وتــنـتــهـى الــثـورة
ـوت اجلمـيع ويتالقى االثـنان ب أشالء
اجلــثث ويـرفع جــافـيـيـر مــسـدسه فى وجه
جـان وبــعـد حـوار بــيـنـهــمـا يـعــلن فـيه جـان
أنه يحتاج من جافيـر أن يبصر قلبه بينما
وت بال يعلن جافـيير أن الظلم يجب أن 
ـــــســـــدس إلى رأسه غـــــفــــران ويـــــصــــوب ا

ليقتل نفسه وتنتهى األحداث.. 
ـــســرحــيـــة مــلــيـــئــة بــاألحـــداث الــدرامــيــة ا
ــؤثـرة والـتـى تـشـدنــا مـعـهــا حـتى الـنــهـايـة ا
شاهد التى يـتجلى فيها وبـها الكثير مـن ا
ـشاهد الـتى جمعت إبداع صانـعيـها مثل ا
ب (كوزيت) - والتى لعبت دورها ببراعة
( الــفــنـانــة نــرمــ زعــزع - وبــ (إيــبــولـ
والـتى جـسدتـهـا أمـانى الـبحـطـيـطى بوعى
وروعة شديدة اخلصـوصية والتميز وكان
بــيــنــهــمــا مــبــاراة تــمــثــيــلــيــة فــاز اجلــمــهــور
بــنـتــيـجــتـهــا  كـمــا ظـهـر فـى احلـانــة خـالـد
الـــــنــــجــــدى بــــخــــفـــــة ظــــله وهــــو يــــؤدى دور
(زنـارديه) ومعه زوجـته والء فريـد.. وظهر
ـواهب الــشــابـة فى الــعـرض الــعــديـد مـن ا
تميزة مـثل محمد عالم وأحمد النحاس ا
والـطفلتان مـنة الله حسـ وسماح أحمد
ــديــنــة ومــنــذ الــبــدايــة ونــحن نــســتــشــعــر ا
الـبــائـســة الـتى حتــوى الـبــؤسـاء بــأسـوارهـا
الــــعـــالـــيـــة ومـــنـــازلـــهـــا الــــتى امـــتـــدت حـــتى

سرح. الصفوف األولى من ا
وقــد اسـتــطــاع مــهــنــدس الـديــكــور الــفــنـان
ـديـنـة ـنـحـنـا إيـحـاء ا صـبـحى الـسـيـد أن 
والــبــؤس مـعــا .. إنـنــا داخل مــديـنــة كـامــلـة
بـــدروبـــهـــا وتالفـــيـــفـــهـــا وأعـــمـــدة إنـــارتـــهـــا

مثل الفائقة أهم أسباب النجاح  قدرة ا

 أحداثها
الدرامية
مؤثرة

وجتلى فيها
قدرة
صناعها
ومهاراتهم
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سيف وندى:
والرسوم دى كام?!

سئول: ا
عشرون جنيهاً فقط ال غير..

(اســتـعـراض غــنـائى حـول احلب والــعـقـبـات الــتى تـصـادفه من بــلـطـجـة
وجـشع حـتى صار مـصلـوباً عـلى صلـيب الـعقـبات وأنه صـار سلـعة يـسعى
الكل إلى اسـتثـمـارها ويـشارك فى هـذا االستـعـراض سلـيمـان بك والذى
يدخل فى مـواجهة حركيـة غنائية مع سـيف وابنته ندى ورفض سيف أن

يوقع على العقد الذى يعرضه عليه سليمان).
سليمان:

ســيـف امــضى هــنـــا.. ده تــنــازل مـــنك عــلـــشــان تــديـــنى حق الـــتــصــرف فى
األمالك.

سيف:
قابل. وإيه ا

سليمان:
شقة وعروسة وعربية كمان..

سيف:
كمان?! فوق البيعة.

سليمان:
بالش النـغمة دى ألنها.. هتـبعدنا عن بعض وهتـخسرك كل شىء.. تفتكر

انى بابيع بنتى?!.
سيف: 

آسف يــا عـمـى.. أنـا مش عــارف لـيه عــايـزنى أبــيع نــصـيــبى وأسـيب بــيـتى
واتخلى عن ورثى?.. إيه رأيك بيع أنت?.

سليمان:
..!? أبيع?!.. أبيع 

سيف:
لى..

سليمان:
لـيك?!.. (ضـاحــكـاً فى ســخـريـة) إنت?!.. مــعــاك فــلــوس.. قـولــلـى مــعـاك

كام..?
سيف:

ميت ألف جنيه مش هو ده الثمن اللى عاوز تدفعه فى نصيبى..
سليمان:

الــظــاهـــر إن عــروضى مش نــافــعــاك وكالمـى مــعــاك بــهــدوء ومن مــنــطــلق
الـقرابة وعطفى علـيكم مش جايب نتيـجة والظاهر كل ده مش نافع والزم

أغير لهجتى.
سيف:

أنا مش هابيع.. بيع أنت..
سليمان:

مـنـ يـا ابن مــحـمـد.. نـفس نـغــمـة أبـوك نـفس صـوته نــفس نـظـراته نـفس
كبرياؤه..

سيف:
علشان كده مش هابيع.

سليمان:
إنت بتعلن احلرب على نفسك وندى إياك تقرب لها.. مفهوم..?

سيف:
عمى.. عمى..

سليمان:
خالص عـمال أكـلـمك بـاحلسـنى وانت مش عـاوز تفـهم.. بـاقـولك بيع مش
ــشـروع الــكـبــيـر.. عــاوز تـبــيع.. طــيب كـون شــريـكـى ونـهــد الـبــيت ونــعـمل ا
بـرضك مش عـاوز تـفـهم ومـاسك فى الـفـقـر بـإيديـك وسنـانك.. إنـت عاوز
حترجـنى مع الـنـاس اللى اتـفـقت مـعاهم.. كـون شـريكى مع الـنـاس الثـانـية

واجتوز ندى.
ــريـبـة» مع اسـتــعـراض مـنـاسب لـهــا.. تـظـهـر عـلى (أغـنــيـة «الـصـفـقـات ا
الــشـاشـة لـقـطـات مـخـتـلـفـة من اجـتـمـاعـات رجـال األعـمـال ومن بـيـنـهم
سليـمان.. لقطات للبورصات اخملتلـفة وزيادات األسعار.. يجهز اجملموعة
سـاعدين مـكتـب سلـيمـان الشبـراوى وجرس الـتلـيفـون يرن يـناوله أحـد ا

لسليمان فتتغير مالمح وجهه.. يشير للجميع باالنصراف).
سليمان:

ــدوح بك.. اســمـعــنى بس يــا بــرنس اســمــعـنى أنــا حــاتــكـلم أهالً.. أهالً 
مـعاك بـكل شفـافـية وصـراحة.. صـدقنى إحـنـا مش فى احلزب وال حـاجة
علـشان أستخـدم كل شوية نغمـة الشفافـية.. النغمـة معاك غيـر النغمة مع
أى حـد تــانى.. اســمـعــنى وبالش تــتــنـرفــز.. أنــا سـامــعك كــويس.. أرجـوك
ــشــروع بالش الـــنــغــمـــة دى.. طــمن اخلـــواجــة كل شىء حـــايــكــون تـــمــام وا
ــوافـقــة عـلى ــوضـوع حــايـخــلص مع الــبـنـك وحـا نــاخـد ا حـايــتم.. آلـوه.. ا
الــقـروض.. دا أنــا ســلـيــمـان الــشـبــراوى مــاركـة مــسـجــلـة نــســيت وال إيه يـا
ـدوح بك.. اسـمـعـنى حاقـابـلك ومـعـايـا أوراق البـيت خـالـصـة وبـلغ جون
نطقة.. سالم (لنفسه) ى فى ا الـكالم ده وحانعمل أكبـر مركز جتارة عـا
دوح انى النـاس بتحـسدنى لـيه.. الـناس عاوزه تـقضى عـلى.. ما صـدق 
شروع لوحده.. يا سالم إنسان منافق بيعاملنى بوش اتأخرت راح يلهف ا
ومع جـون بـوش.. وهوه جـواه شىء ثـانى الـله أعـلم بـيه.. جـواه غل وحـسد
وكل مـا أعـمل عـملـيـة أو صـفـقة تـالقيه يـبـتـسم ويـهـنيـنى ومن ورايـا يـحـقد
ويــشـــكك.. آه.. آه مـن الـــنــاس.. حـــاشـــتــرى وأبـــيع وأبـــقى أكـــبـــر راجل فى
دوح وسـيـف وأى واحد حـايـقف فـى طريـقى.. ـنـطـقـة.. حـادوس علـى  ا

أنا واثق إن سيف حايغير رأيه.
(استعراض غنائى يدل على األفراح ومعانيه:

حانكتب الكتاب ونعلى اجلوابات..
اظ.. هانعقد صفقات وناكل كفيار ونحلى باأل

هـانـكـتب الـشـيـكـات ونـركب الـطـيـارات.. ونـروح شـيـكـاغو ولـنـدن وبـاريس.
حانكتب الكتاب ونعلى اجلوابات..)

هن التمثيلية برئاسة د. أشرف زكى قررت تنفيذ عدد من البرامج الترفيهية خالل رمضان اجلارى. > نقابة ا
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>  مـن الصـحيح أن أنـسـاق سرعـة اإليـقاع األبـسط مقـبـولة تـمـامًا فى الـدراما
ؤكد الـالواقعيـة فقط. فـسرعـة اإليقـاع فى احليـاة احلقـيقـية أكـثر دقـة ومن ا

أنها أقل تعمدًا وأكثر ال مسئولية.

سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

كرنفالية األلوان وبهجة احلب 

π«cƒdG Iô«eCG

مـــــــبـــــــاشــــــرة  life مـــــســـــتــــــخـــــدمـــــ أدوات
العق وإكــســســورارات غــيــر تــقــلــيــديــة كــا
زجـــــاجــــات فـــــارغـــــة أقالم وغـــــيــــرهـــــا من
ـــتـــوقـــعـــة الـــتى حتـــولت مع األدوات غـــيــر ا
خــطــواتــهم الــراقــصــة إلـى آالت مــوســيــقــيـة
بــســـيــطــة ذات طــابع أفــريــقى مــتــداخل مع
اإليــقــاعـــات الــشــرقـــيــة. وفى لـــوحــة أخــرى
تــوحـى لك حـــركـــاتــهـم الـــراقــصـــة مع نـــفس
اآلالت بـروح الثـقافـة األمـريكـية ورقـصات
الـــزنـــوج مــنـــهم (الـــنـــيـــجــر) كـــمـــا ظــهـــر فى
ـــشـــهـــد الـــذى تـــذهب فـــيـه جـــولـــيـــيت إلى ا

استشارة احلكيم فى الغابة .
أو جنــد ثــمـة إشــارات لــلــطـبــيــعـة اآلســيــويـة
وخــاصــة الــتــراث الـصــيــنى كــالــلــوحـة الــتى
جتمع رومـيو وابـن عم جولـييت فى احلـانة
فـيـصـاحب دخـول األخـيـر موسـيـقى صـيـنـية
مــشــهـورة. وال تــنــتــهى الــعالمــات عــنــد هـذا
احلـــد بل إن مـــنـــاطق الـــلـــعب لـــدى اخملــرج
جتــــاوزت أحـــيــــانــــًا إلى صــــور كــــارتـــونــــيـــة 
كـــحــــلـــقـــات تــــوم وجـــيـــرى كـــمــــا اتـــضح فى
اءاتـهم الطفـولية ومن ـمثـل وإ حركات ا
أبـــرز الــلـــوحــات فى هـــذا تــنـــاول جــولـــيــيت
لــلـدواء الــذى أعـده الــصــيـدلى كــان أداؤهـا
ـصـاحب ـؤثـر الـصــوتى ا وحـركــتـهـا وحــتى ا

لها يذكرنا بحركات توم وجيرى.
ــسـرحـيـة إلى كـمـا حتــيـلـنـا بــعض مـشـاهـد ا
ــزج بــ نـــوعــ من الــســـيــنــمـــا فــهى من ا
جـانـب أقـرب إلى مـوتــيـفـة األفالم الـغــنـائـيـة
ـــوســيـــقــيـــة بــواســـطــة اجلـــو االحــتـــفــالى وا
ـباشـر والرقص ـشـاهد الـغنـاء ا احملتـشد 
ــبـــهــجـــة واإلكــســـســوارات ـالبس ا وألــوان ا
التـى تتـغيـر باسـتمـرار متـأثراً بـتكـنيك فـيلم
(الـطــاحـونـة احلـمـراء) وطـابــعه الـكـرنـفـالى.
وفى جـانب آخر  تـذكـرنا الـلـقطـات بـسيـنـما
شــارلى شـــابـــلن الـــصــامـــتـــة أو كــارتـــون تــوم
وجـــــيــــــرى مـن حــــــيث مــــــنــــــاطق الــــــصــــــمت
ــمـــثــلــون ــاءات الـــتى يــكـــتــفى فــيـــهــا ا واإل
بــاإلشــارة بـأجــســادهم أو بــبــعض األصـوات

والهمهمات.
تـعــددت الـلـوحـات الـتى ركـزت عـلى اإليـحـاء
ـــاءة واإلشــارة فـــحـــسب مـــســـتــغـــنـــيــة بـــاإل
قــــــدراإلمــــــكــــــان عن احلــــــوارات الــــــفــــــرديـــــة
أوالــثـنــائــيـة. حــتى أن األداء الــتــمـثــيــلى جـاء
مـرتـكــزًا عـلى إحـدى الــوسـائل الـسـيــنـمـائـيـة
كـالـ  slow motion . وهى مــفـارقـة سـاخـرة

من الصورالكالسيكية التقليدية
أدهـــشــــنـــا اخملـــرج بــــحـــشـــد صــــورى مـــفـــعم
ــًا كـرنــفــالــيــًا طـرح بــاأللـوان فــصــنــعت عــا
ـبــهــجـة بــتــدرجــاتـهــا طــوال الـوقت ألــوانه ا
فـــحــــقق الـــعــــرض من الـــســـعــــادة والـــتـــفـــاؤل
مـخـالـفـا ومـفـارقـا الـرؤيـة الـتـراجـيـديـة. كـما
عــرض اخملـــرج تــقـــنـــيــاتـه فى روافـــد فــنـــيــة
متنوعة من جـو كالسيكى أوربى وفانتازيا
أمــيل لـلــصـورة الــكـارتــونـيــة وحـالــة غـنــائـيـة
راقـصــة بـجــانب احـتــوائـهــا عـلى مــفـارقـات
ســاخـرة جتــمع بـ ثــقــافـات مــتـعــددة سـواء

أوربية  أوشرقية. 
عــرض بـــهــذه الـــقــيـــمــة الــفـــنــيـــة والــتـــجــربــة
الـشبـابـيـة الـفـريـدة فى تـقنـيـاتـهـا يـجـدر بـنا
تـركــيـز الـضــوء عـلـيه ولـيـس مـجـرد عـرضه
ــهـرجــان وفـوزه بــبـعض ــدة لـيــلـتــ داخل ا
اجلـــوائــز بل يـــســتــحـق وعــد رئــيـس الــبــيت
الـفنى للـمسرح د. أشرف زكـى بفتح موسم
لـه عــلى إحــدى مـــســارح الــدولـــة أظــنــنى ال
أبالغ إذا اعـتـبرت الـعـرض وتقـنيـاته وبـراعة
األداء الــتــمــثـيــلـى اجلـمــاعى مـن الـعـالمـات
الـــهــامـــة الــتى يـــشــيـــر إلى أن ثـــمــة جتــارب
شـبـايبـة فى سـبـيلـهـا للـظـهور وإحـداث حـالة

مسرحية جديدة.

زدوج باجلمع ب عدة عناصر متناقضة ا
وغــيـر مــتـنــاسـقــة وهـو مــا يـحــدث إدهـاشـة
تــنــطــبع فى ذهن اجلــمــهــور. فــاخملـرج عــلى
ـجـرد كسـر هـذا احلاجـز الـرفيع وعى أنه 
وتـقـارب اخليـوط بـ الـصورة الـكالسـيـكـية
ـعـنى ونـقـيـضـهـا أو هـدمـهـا فى آن واحـد ـ 
إدخـال عالمـات غـيـر تـقـلـيـديـة عـلى الـشكل
الروتـينى ـ سوف تـتكشـف له عدة موتـيفات
ثقـافيـة مـتنـوعة.. سـواء عـلى مسـتوى األداء

البس. التمثيلى أو تصميمات الديكور وا
فــنـــحن بـــصــدد لـــعـــبــة ســـعى فـــيــهـــا اخملــرج
ـــتـــنـــوعـــة بـــكـل صـــورهــا لـــعـــرض جتـــربـــته ا
وآلــيـاتــهــا الـفــنـيــة اجلــديـدة بــغـرض تــقـد
ــتـــزجــة بــالــصــور غــيــر حــالـــة مــســرحــيــة 
تآلفة التى تكون تـشكيلة كرنفالية ملونة. ا
مثلون فمنذ اللحظة األولى اهتم اخملرج وا
سرحـية حتى جند روميو بـتقنيات اللـعبة ا
وجـولـيـيت ذاتهـمـا ـ مـتخـذين وضـعـية ثـابـتة
ـــربع وكـــأنـــهـــمــا داخل إطـــار من الـــبـــرواز ا
دمـيــتـ ال يــتـحــركـان إال مع إشــارة مـعــيـنـة
لـبـدء الـتـمـثــيل. وإن كـان هـذا سـيـرد الـذهن
مــبــاشــرة إلى مــســرح لــويــجى بــيــرانــديــلــلـو
ـمــثـلـ ولــكن األمـر لم يــزد عـنـد اخملــرج وا
ســوى لـعـبـة وجتـريــبـًا لـيـوحى لـنــا بـتـقـنـيـات
أفالم الـكارتون وحيث الـكائنات الـكارتونية

وت . ال تموت برغم تعرضها خملاطر ا
تـقــنـيـات الــعـرض تـدخل ضــمن سـيــاق لـعـبـة
شاركة مثل فرصة ا (الكارتونيزم) وتمنح ا
فى الـــــلــــعــــبـــــة من خـالل تــــوظــــيـف األشــــيــــاء
(اإلكــســســـوارات والــديــكــورات) لـــتــأخــذ هى
األخــرى دورًا داخل الـعــرض. كـمــا حـدث مع
ـــمــــثل الــــذى يــــؤدى دور اجلـــنـى  فـــيــــدخل ا
ـسـكــًا بـعـصـاتـه الـسـحـريـة لــيـعـطى إشـارة
ــشــهـــد فــيــجــد أن عـــصــاته مـــعــطــلــة بـــدء ا
تـعـانـده وال تـقـوم بـعـمـلـهـا يـتـركـهـا مـتـضـايـقـا
ــفـــردهـــا وكــأن ـــجـــرد الــتـــفـــافه تـــعــمـل  و

مثل .  العصا صارت كائنا مستقال عن ا
ـــتـــداخـــلـــة الـــتى تـــشـــبـع بـــهــا ومن الـــصـــور ا
ــشــهــد األول جــو الــعــرض مـــا جنــده فى ا
ـمثـلـون بـالـغـناء أفـريـقى راقص يـقـوم فـيه ا

ألــوان لــوحــات هــنــرى مــاتـيـس وفــان جـوخ 
وامــتالئــهـــا بــالــبــهــجــة الــتى تــشــيــر لــلــحــيــاة
وحــيـــويـــتــهـــا وهــو ذات األمـــر الـــذى نــاسب
ــيــا "رومــيـو قــصــة حب أصــبـحـت تـراثــا عــا

وجولييت".
 فعلى الرغم من أن معظم من قدموا قصة
ها فى ظل روميو وجـوليـيت  اكتفـوا بتقـد
ـتشـائمة ورؤيـتها حـدود العالقة الـعاطـفية ا
الــســوداويــة الـتى تــنــتـهـى بـحــالــة من احلـزن
والـكـآبـة بـانـتـحـار  احلـبـيـ  كـمـا  تـنـاولـته
مـعظم التجـارب الكالسيـكية; إال أن اخملرج
يـــنـــهى مـــســـرحـــيـــته بـــأغـــنـــيـــة تـــقــدمـــهـــا كل
الــشـخـصــيـات مــعـا لـتــبث لـلــجـمـهــور طـاقـة
إيـجـابــيـة جــمـيــلـة ومــتـفــاعـلــة وفـيــهـا لــعـبت
األلـوان دوراً مـعـبـراً وشـديـد الـتنـاسق أسـهم
فى وصــول احلـالـة الــرومـانــسـيــة الـتى بــثـهـا
ـشرق ـمثـلـون للـجـمهـور مـصدرا اجلـانب ا ا
لـلــحـيـاة  وحـيث يـكـون احلب تـمـثـيال إلرادة

احلياة ذاتها .
ـسـرح  حـرص اخملرج فبـدايـة من خـشـبة ا
أن يـــقـــدمــهـــا عـــلى طـــراز أقــرب لـــتـــصـــمــيم
ــســـرح اإللــيــزابــيــثى والـــعــلــبــة اإليــطــالــيــة ا
فــاحلــدث يــدور داخل إطــار الــبــروســيــنــيـوم
ــمـثـلـون ـســتـطـيــلـة" لم يـغـادره ا "اخلــشـبـة ا
البس طــوال مــدة الــعـرض وكــذلك ظــلت ا
واإلكــســســـوارات والــديـــكــورات مــصـــاحــبــة
لــلـــمــؤدين ومـــتــواجــدة بـــيــنــهـم عــلى خـــشــبــة
ـســرح. هـذه الـتـركـيـبــة سـاعـدت فى كـسـر ا
ــســتـقــبل ــرسل وا اخلــيط اإليــهــامى بــ ا
بــــغــــرض مــــســــرحــــة األحــــداث داخل هــــذا
ـــســـتــطـــيل  حـــتى أن اخملـــرج ســـد أمــاكن ا
الـــبــــنـــطـــلـــونـــات والـــكـــوالـــيـس عـــلى جـــانـــبى
اخلشبة. صنع هذا حالة ذات داللة مركبة
تـــظــهـــر بــواســـطــة عـــرض جــديـــد فى إطــار
ـــســرح  وفى فـــضــاء كالســـيــكى خلـــشــبــة ا
الــوقت ذاته مــحــاولــة كــســر وحتــطـيـم هـذا
اإليـــــهـــــام الــــكـالســــيـــــكـى بــــواســـــطــــة األداء

التمثيلى غير التقليدى والغريب.
إذا مــا تـتــبــعـنــا تـقــنــيـات ومــفـردات الــعـرض
ــكـنـنــا اسـتـشــفـاف هـذا الـتــكـنـيك الــفـنـيـة 

لـيـست الـسـيـنـمـا ـ فـقط ـ الـتى تـغـيـر حـالـهـا
ـصاحـبة لـها وتـبدلت الـرؤى واألحاسـيس ا
خــصــوصـًا مـن كـونــهــا شــاشــة حتــتـوى عــلى
ــمـــيـــزين األبــيـض واألســود إلى لــونـــيــهـــا ا
احتوائها ـ بعد مواكـبتها لكثير من التغيرات
والـتحوالت الـتكنـولوجـية احلديـثة ـ بالـعديد
ـتـداخـلـة. بـل إن األمـر يـنـطـبق مـن األلـوان ا
ــســـرح وغــيـــره من الـــفــنـــون إذ أتــاح عــلـى ا
الـــلـــون ظـــهـــور أنـــواع مـــتـــعـــددة من الـــفـــنـــون
اخملـتـلفـة فى الـتـصـوير واجلـرافـيك وغـيره.
وهــو مــا يــؤكــد عـــلى ســحــر الــلــون وتــأثــيــره
الــبــصــرى عـلى الــعــ بــقـدر يــفــوق األبـيض
واألســــود حــــتى أن تــــأثــــيـــر الــــقــــبــــلـــة عــــلى
ــلــونــة اجلــالــسـ فى جــمـاهــيــر الــشــاشـة ا
صالة السـينما صـارت لها فاعـليتهـا القوية
ـة  وهو أمر أرهب عن قـبلـة األفالم القد
اجلمـهـوراجلالس فى الـسـيـنمـا بـالرغم من
أن الوضـع ـ فى ظنى ـ لم يـخـتـلف سوى فى
مــــجـــرد اإلحــــســــاس الـــذى يــــوصــــله الــــلـــون

بسرعة وبعمق.
وال يـهمـنـا ـ هنـا ـ احلديـث عن تطـور وتاريخ
ــا نــحــاول اســتــشــفــاف مـدى الــســيــنــمــا وإ
أهمية اللون فى السينما وحضوره البصرى
 وإيـضـاح الـنـقــلـة اجلـوهـريــة الـتى أحـدثـهـا
ــــــــتــــــــحــــــــركــــــــة. فى الــــــــلــــــــون لــــــــلـــــــصــــــــورة ا
ـديـنـة الـفـاضـلة ـ فـيلم "pleasantville" أى ا
احلائز على ثالث جوائز أوسكار لعام1998
ـ يـحــكى عن قــصـة شــاب وفـتــاة من واقـعــنـا
احلــالى دخال بــشـكل فــانـتــازى فى أحـداث
مـسلسل تلـيفزيونى قـد باألبيض واألسود
ســنـة  1950 وتـدريــجــيـاً بــدأت تـلك احلــيـاة
الـــقــاتـــمــة  تـــتـــلــون بـــعــدة ألـــوان مـــبــهـــجــة 
شـاعر الـدافـئة فـى هذه احلـياة وتفـجـرت ا
الـــــبــــاردة. عــــارض اخملــــرج ذلـك فى صــــورة
كــومـــيــديــة وخــيــالــيـــة إلظــهــار مــدى تــأثــيــر
درجـــات األلـــوان اخملـــتـــلــــفـــة فى أحـــاســـيس
الـنــفس الــبـشــريـة إذ إن اخملــرج ـ وصـاحب
الـفـكـرة والـسـيـنـاريوـ فـى ذات الوقـت حاول
ـشــاعـر واألحــاسـيس مــقـارنـة ربط تـفــجـر ا
ــا يــدل عــلى بــظــهــوراأللــوان وبـــهــجــتــهـــا. 
التأثير السيكولوجى والفسيولوجى للون. 
ذلك هـو الـوعى الـبـصـرى بـالـلـون الـذى ركز
عـلـيه اخملـرج "مـحــمـد الـصـغـيـر" فى عـرض
ــــا يــــجــــعـــــله من (رومــــيــــو وجـــــولــــيــــيـت)  
ــــركـــبــــة والــــصــــعــــبـــة. إذ كــــانت الــــعــــروض ا
اءات سرحية تلجأ لتقنيات الصورة واإل ا
الــبــصـريــة وبـتــوظـيف جــمــالى وداللى كـبــيـر
لـــهـــا وعــلـى الــرغـم من أن الـــعـــرض خملــرج
ـــســرحى شــاب ويـــدخل ضـــمن الــنـــشــاط ا
لـــطالب جـــامـــعــة عـــ شـــمس إال أنـــنـــا لــو
قـارنـاه بـالـتـناول الـكـالسيـكـى لنـفـس العـمل
الــذى قــدمه اخملــرج الــكــبــيــر "ســنـاء شــافع"
عـلى مـسـرح مـيامـى وشارك فـيه طالب من
ـــيــة  ســنـــرى الــفـــارق الــكــبـــيــر بــ األكــاد
الـعـرضــ فـيــمـا يـتــعـلق بــالـتــأثـيـر الــبـصـرى

لصالح اخملرج "محمد الصغير". 
ــــــا يـــــــعــــــود ذلـك إلى أن وعـى األجــــــيــــــال ر
اجلـديـدة الـتى تـربت عـلى اإلبـهـار الـبـصرى
لـلـصورة  وإمـكـانـاتهـا الـتـكنـولـوجـية الـعـالـية
فيمـا يسمى بـعصر الـعيون احملـدقة وحيث
ت فــيــهم درجـة يــتـمــيــز كل شىء بــالـلــون 
أعـلـى بـالـوعى الــبـصـرى ومـكــونـات الـصـورة
ـهم مــحـتـشــدا بـاأللـوان وإذا كـان فـجــاء عـا
معـروف أنـنا نـرى األحالم بـدون ألوان فال
غـرابـة ـ بـعـد ذلك ـ إن وجـدنـا األلـوان تـغـزو

ستقبل.  أحالمنا فى ا
ــــهم ـ هـــنــــا ـ  الـــتــــحـــدث عن الــــلـــوحـــة من ا
ـــبــهــرة الــتى رســـمت بــفــرشــاة ــســرحــيــة ا ا
ـشرقة التى الـصغيـر وعن قدرات األلوان ا
نــــثـــرهــــا اخملــــرج فى أنـــحــــاء لــــوحـــتـه الـــتى
تــنــوعت ألــوانـهــا مــا بــ األحـمــر واألصــفـر
وتـدرجاتـهـمـا  لـتـذكـرنا بـسـخـونـة وصـراحة

فى روميو وجولييت الصغير

 أجواء
احتفالية
محتشدة
بالرقص

باشر والغناء ا

مشهد من عرض «روميو وجولييت  جلامعة ع شمس»

 جتربة متنوعة
تقدم حالة
مسرحية

تزجة بالصور
تآلفة  غير ا

خـايف أحـسن تـكـون الـسـعـادة سـودا.. سحـابـة صـيف ومـعـديـة.. ريح تـزيل
كل شىء..

األم:
احلب احلقيقى بيقف وسط الريح ويقاوم كل فساد وكل شىء قبيح..

سيف:
نـدى.. بــصـراحــة عـاوز أقـولـك إن فـيه صــفـقـة مـع والـدك.. إنه حــايـبـارك

جوازنا ومهرك هو بيع بيت العيلة..
ندى:

قصدك إيه?!
سيف: 

أرجـوك بهدوء مـا أقصـدش أى حاجـة أنا حـبى ليكـى أكبر من أى شىء..
بس حبك حاجة والبيت حاجة ثانية.

ندى:
حانرجع تانى حلكاية البيت.. فيها إيه بس لو اتباع..

األم:
ا بنشترى وما بنحـبش نبيع.. لو كان على البيع يا بنتى كنا بيعنا إحنا دا

من زمان..
سيف:

أمى.. الصفقة مش حا تتم..
ا يضيع احلب يحصل إيه?» وكلماته: (استعراض غنائى عنوانه «

ا يضيع احلب يحصل إيه.. قسوة ورعب وال إيه?
غنى ويفضل لنا العويل.. يضيع ا

وتضيع اخلضرة ويضيع صوت العصافير
والدنيا تصبح ضلمة فى ع الناس

ونتخبط فيها بدون إحساس..
واإلرهاب يكتر وقتل الناس

وهدم بيوت عمرانة ونشر اخلراب
ا يضيع احلب يحصل إيه?..

ينـتهى االستعراض وتظهـر على الشاشة مالمح للـبيوت والقصور واآلثار
ــة وبــيت ســيف عــلى الــنــيل.. اسـتــعــراض له كــلــمـا أمــكن ذلك الــقـد
ويـحـدث هذا وسـيف فى منـاجـاته وحديـثه لـلجـمهـور وللـمـجمـوعة وفى

سيح..») اخللفية يستمر حلن األغنية الكورالية «صلبوا ا
سيف:

ــال والــثــروة فى كــفــة.. يــا ريــتــنى يــا نــدى كــنـت أقـدر احلب فى كــفــة.. وا
أتـنازل.. لـو اتـنـازلت حـا كـون إنـسـان تـانى.. إنـسـان ضـاعت مـنه كل قـيـمة
وبـقى هش.. مـش حا قـدر أحـتـرم نـفـسى ألن الـبـيت ده كل طـوبة فـيه وكل
ـحى نـقــطــة لى فـيــهـا ذكــرى.. ذكــرى جـمــيـلــة.. لـو الــذكــريـات ضــاعت وا
ـكـان ده يـبـقى ضـاع جدى ـاضى يـبقـى إيه فـاضل لإلنـسان... لـو ضـاع ا ا
وأبويا وضاعت أمى.. ندى سامحينى ألنى بحبك.. فعال بحبك.. وعارف
إنك مـظلومة وإنك بتتـكلمى بدون قصـد ألنك بنت أبوك.. أنا كنت شاكك
كن تختارى ب أبوكى وبينى.. االختيار صعب.. أكيد صعب.. فى إنك 
ــثـالى.. أكـيـد ــسـألـة تـكــون الـغـنى قــصـاد الـفـقــر.. الـواقـعى ضـد ا ـكن ا
االخــتـــيــار صـــعب لــكـن أعــمل إيـه وأنــا اتـــربــيت كـــده.. نــدى إنـت حــرة فى
ـعـركة مـش سـهـلـة وبدأت اخـتـيـارك.. أنـا اخـتـرت وحاحتـمـل.. عـارف إن ا
من زمان لـكن كـنا بـنأجـلهـا.. إيه رأيكم مـعـايا أكـيد فـيه ناس كـثيـرة بتـقول
إنى رجـــعى مش عــصــرى وإنى مــثــالـى رومــانــسى مش واقــعى.. أنــا كــده 

األم:
وافق سليمان على جوازك?!

سيف:
أيـوه يــا أمى.. فــعالً وافق وعـرض عــلى صــفـقــة.. إن يـوم اخلــمـيس نــكـتب

الكتاب و..
األم:

سـيف يــا ابـنى أنـا عــارفـة إنك بـتــحب نـدى بس قـلــبى مش مـطــمن لـلـكالم
ده.. والتمن إيه?..

سيف:
أمى مفيش تمن وال حاجة.

األم:
بايعة.. (مقاطعة) إنك تتنازل عن ورثك وتديله ا

سيف: 
صـدقــيـنى هـوه قــال الـكالم ده.. بس لـو انــتى مش مـوافــقـة أنـا حـارفض..

مش حاعمل أى شىء إال إذا وافقتى عليه ورضيتى عنه..
األم:

سـلـيــمـان طــول عـمــره طـمــاع ومـا يــحـبش حــد يـكــون أغـنى مــنه.. أنـا مش
مطمنة لكالمه وخللى بالك..

سيف:
مـاما أنا مش عـاوز منه حـاجة.. أنـا وندى بنـحب بعض وحـاجتوزها ومش

حاتنازل..
األم:

نـاورة وخـاصة اسـمع يـا سيـف إذا كانت بـتـحبك حـاتـقف معـاك.. إيـاك وا
مـع سـلـيـمــان.. سـيف أنـا عــارفه أنك قـلــقـان عـلى نــدى ومش عـاوز تـواجه
عمك.. لكن بـاختـصار مـا تسيـبش نفـسك الحتمـاالت الغـدر واخلوف.. يا

واجهة من زمان.. ابنى إحنا اتكتب علينا ا
(تدخل ندى فرحانة)

ندى:
ماما.. ماما.. باركى لنا..

األم:
مبروك.

ندى:
بـابا قاللى كل حاجة.. أنـا مش مصدقة إنى وسيف حـانكون يوم اخلميس

.. مكتوب كتابنا وفى عشنا عايش
األم:

مبروك يا بنتى.. خللوا بالكم من بعض يا والد.
سيف:

دعواتك يا أمى ورضاك عنى عندى أغلى من أى شىء فى الوجود..
ندى:

سيف حايكون فى عنيا وانتى..
سيف:

نـدى عاوز أقـولك حـاجة قـبل مـا ييـجى يـوم اخلمـيس.. لـو قابـلـتنـا مـشكـلة
تمنع إننا نكمل سعادتنا وجوازنا هاتهربى وتسيبينى.

ندى:
إيه الكالم الغريب ده?!.

سيف:

> الفنان صبحى السيد مصمم الديكور انتهى من اإلشراف على تنفيذ ديكورات محكى القلعة الذى يشهد فعاليات احتفال هيئة قصور الثقافة بشهر رمضان.
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كنه أن ـؤلف حر فى أن يـقلب قـيمنـا رأسًا عـلى عقب وفى هـذا التغـييـر  >  ا
يـرفع الغطاء عن هذه القيم وأن يكشفهـا على حقيقتها. وهو حر أيضًا فى أن

. يكتب احلوار منمطًا طبقًا ألسلوب مع

سرحي جريدة كل ا
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> محيى زايد منتج مسرحية «ترا لم لم»  يبحث حاليا عن مسرح بديل لتقد العرض بعد فشله فى تشغيل مسرح ليسيه احلرية.
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تأليف
د. مصطفى يوسف منصور
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ـسـرحـيـة بـهـدف  كـتـبت هـذه ا
ـــتــعـــة والــتـــســلـــيــة حتـــقــيق ا
ــؤلـف غــيــر مــســئــول عن أى وا
تـــداعــيـــات أخـــرى نـــاجتــة عن

حتديد أهداف مغايرة.

ملحوظة

والصفصاف.
مثـلون بتـجهيـزها واجملـموعة تـشكل األشجـار والزهور (احلديقـة يقـوم ا
ـش فـى احلديـقة ـسـكاً بـيـد ندى  والـعـصافـيـر تغـرد.. يدخـل سيف 
ويـتابع مـجمـوعة من األطـفال مـختـلفى األعـمار احلبـيبـ ويتـابعـوهما

من بعيد..
ندى:

الله.. الطبيعة جميلة.. شمس هادية وسما صافية.. وخضرة ومية.
سيف:

ووجه حسن (يضحكان).. احلياة فعالً حلوة يا سالم لو نبطل اجلشع.
ندى:

أنا مش قادرة أصدق..
سيف:

إيه اللى مش قادرة تصدقيه.. كالم عمى سليمان?!
ندى:

الكالم اللى قاله بابا?!.
سيف:

بتستغربى?! ليه عمى سـليمان راجل عملى وبيعرض صفقته إنى أجتوزك
على شرط إننا نوافق األول على بيع البيت ونهده.

ندى:
كـده مـشكـلـتـنـا احتـلت وهـتـتـحـقق سـعـادتـنـا وبـعـدين بـابـا بـيـعامـلك زى ابـنه

.. والبيت قد
سيف :

.. !.. قد قد
ندى:

انع بس? .. إيه ا إنت زعالن ليه يا سيف.. خلينا واقعي
سيف:

نفس صوت عمى وكالمه ونبراته.. نـدى اسمعينى أنا مش هابيع.. البيت
ده وصيـة جدى وأبويا تعب فى بنـاه.. ده أصلنا وتاريخـنا.. ندى آخر كلمة

وت. جلدى خللوا بالكوا.. وعاهدناه قبل ما 
ندى:

ســيف هـــوه انت ضــد حــبـــنــا.. لــيه واقـف ضــد أبــويـــا إنت عــارف قــد إيه
ـوضـوع ده مهـم ليه ألن فـيه أعـمـال كـثـيرة مـتـرتـبـة علـيه.. فـيه اتـفـاقـيات ا

ووعود.. سيف إنت هتكون شريكه هو ده اللى أنا عارفاه.. إنت..
سيف:

) بـرافو!! بـرافو!!.. الـله.. الله!! مـ اللى بـيتـكلم ندى وال (يـصفق ساخراً
عمى سليمان..

(يـظـهر أحـد األطـفال فـجـأة ومـعه زجاجـات مـياه غـازيـة.. يـقتـحم خـلوة
سيف ونـدى.. ويحدث ضوضاء.. يعرض عليـهما زجاجتى مياه غازية كى

يشربانهما..)
الصبى:

مـــســـاء الـــفـل يـــا بـــيـه.. بل ريـــقـك يـــا عـــطـــشــــان.. حـــاجـــة ســــاقـــعـــة تـــروى
العـطشان.. حاجة ساقعة للـحبيب ربنا يخليـها لك وتفرحوا كده وتتجوزوا

وتخلفولنا صبيان وبنات ينفعونا..
سيف:

بعـدين يا ابـنى.. بعـدين.. يا ابـنى قولـتلك بـعدين مـالنـاش مزاج أنـا هابقى
أبعتلك..

- هل الكالم انتهى?
- واألفعال ابتدت?

ا كان. - ليس فى اإلمكان أبدع 
- وسليمان ما بيسكتش

- العالم عمال يتحرك والبيزنس له شروطه.
- وسيف ما يعرفش حايتحرك إزاى..
- اجلامعة واتخرج والكمبيوتر واتعلم.

- بس ف الشغل..
- سيف ما تريح دماغك.. بيع وفرفش
- اعمل زى أبوك سافر واشتغل هناك.

- غربة ومكتوبة علينا.. طوبى للغرباء.. طوبى للغرباء.
- يا جماعة يـالال نفرفش إحنا قـلبناها سـياسة وعكنـنة.. إحنا فى عصر

ة. العو
سيح من قبل...» على وتيفة الـلحنية الـكورالية «صلبـو ا (يتردد صـدى ا
ــة من مــحالت األكل واألبــراج الـشــاهــقـة الــشـاشــة تــظــهـر مالمـح الـعــو
ـشردين اإلضرابات والدعوات الغربية واألزياء الـغريبة وانتشار الفقر وا
مـثـل حـركـات الـتــحـرر الـنــسـائـيــة والـشـواذ وحــريـة اإلجـهــاض.. انـتـشـار
اخملـدرات.. انـتـشار اإلرهـاب.. مـظاهـر االكـتئـاب.. إلخ.. وتـغنى اجملـمـوعة

ة») أغنية «العو
ة ما أحالها.. ما أحالها. - العو
ة.. هيمنة?!.. أبدا.. أبدا. - العو
ة.. هامبورجر.. كاتشاب. - العو

ة.. موضات.. آليات ريبوتات. - العو
- صواريخ عابرة للقارات.. مجاعات.. إيدز.. سرطان.

- وهوية بتضيع وشباب متلخبط
فى البطالة غرقان ومش عارف يعمل إيه.

- اجلاز.. الراى.. جاكسون ومادونا.
شاكيرا.. هيفاء بنت وهبى.. والنغمات اتلخبطت واللحن ضاع.

ة غربة.. غربة ة.. العو - العو
زاد الصلب وزادت الغربة.

ـمثـل ـسيح من قـبل.. إلخ» يـؤدى أحد ا (يتـردد اللـحن الدال «صـلـبوا ا
شخصية مسئول كبير يخطب فى اجملموعة)

سئول: ا
إيـاكم تـصـدقـوا الـلى بـيـتـقـال عن الـبـؤس والـشـقـاء واجملـاعـات.. صدقـونى
ـانى إحـنـا بــنـتـكـلم بـشــفـافـيـة أصـلى بــأحب الـشـفـافـيــة.. وانـطالقـاً من إ
ــقـراطــيـة بـعــد مـا اطـرح عــلـيـكـم احلـقـائق والــبـيــانـات بـأحــوالـنـا فى بـالـد
ـسئـولـية.. أحب أقـول إنـنا نـعيش انـى با عـاصـر وانطالقـا من إ واقعـنـا ا
أزهى العصور.. زيادة اإلنتاج الـقومى ومفيش حد بيموت من اجلوع وكلنا
وئــام وبـنـعـيش فى سالم.. عـنـدنـا قــنـوات وأقـمـار صـنـاعـيـة.. ودخـلـكم زاد
والـرخاء بيعم وإن شاء اللـه مليون فرصة عـمل فى الطريق.. واحلب متاح
للـجـميع والـتـعلـيم فى زيـادة.. أرجـوكم انطالقـاً من الـشفـافـية الـلى بـتعـمـنا
إنكم تنـشروا احلب.. احلب اللى هـاتشوفـوه يعم كل مكـان فى هذا الوطن

احلبيب.
اجملموعة:

احلب.. احلب.. يا سالم على احلب
نـدى وسـيـف غـارقـانـ فى احلب فى جـنــيـنـة األمل وسط أشـجـار احلـور

عاهدها حتى نهاية هذا األسبوع. ية الفنون قررت استمرار قبول طلبات االلتحاق للدراسة  > أكاد
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ؤلف: إنـها ـادة اخلام الـتى يـعمل عـليـهـا ا > لـيـست "الشـخـصيـة" فى الدرامـا ا
سـرحـية; ال تـوضع فيـها. ولـهـا استـخدامـات دقيـقة ال إنـتـاجه. وهى تبـرز من ا

حد لها لكنها تخدم جميعًا فى التوزيع األوركسترالى للمسرحية ككل.

سرحي جريدة كل ا
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ندى:
شكراً..
الصبى:

حــلــوة شـكــراً دى.. أصــرفـهــا مــنـ شــكــراً دى.. ده أكل عــيـشــنــا.. هـنــا يـا
ــشـاريب يــعــنى الزم تـدفع حـبــايـبــنــا شـرط الزم تــعـرفــوه.. الـقــعــاد هـنــا بـا

وتشرب وهانسيبك حتب زى ما أنت عاوز.
سيف:

شكراً يا بنى أنا ماليش مزاج دلوقتى.
الصبى:

زاج.. شاريب مش با يا بيه أنا بقولك القعاد هنا با
ندى:

إيه التالقيح دى.. إحنا  فى جنينة عامة بتاعة احلكومة والشعب.
الصبى:

حكومة!.. حكومة?! ما إحنا بتوع احلكومة برضه..
صبى آخر:

فيه حاجة يا بقو..
الصبى:

أصل البيه مش عاجبه النظام.
صبى آخر:

(يـخـرج مــطـواة من جـيـبه) الـنــظــام - الـســيــسـتـم - أهم شىء هــنـا.. إيه
رأيك يا بيه.

سيف :
(صارخاً) مفيش مسئول هنا?!..

الصبى:
طواة). الظاهر إن مفيش كالم حاينفع معاك إال لغة الـ(يهدده با

سيف:
إيه البلطجة دى.

ندى:
(خـائفة) خالص يا سـيف نشـرب.. إحنـا بايـننـا جيـنا غـرزة وال سجن وال

معتقل..
الصبى:

تشرب إيه مفيش إال ده?
سيف:

.. خالص افتح اتن أى إزازت
الصبى:

أيدك على عشرين جنيه.
سيف:

ليه يا عزيزى.
الصبى:

مفيش ليه.. هما عشرين جنيه
الصبى اآلخر:

دى الفيزيته يا بهوات.. إيه الناس دى.. انتم عاوزين تنسجموا ببالش..
(يتجمع الصبية حول احلبيب فى دائرة محاصرين لهما)

ندى:
كن أنا هادفعلهم.. ادفع.. ادفع (هامسة) إذا كان 

سيف:
دا ابتزاز.. سيبينى.

ال على (يواجه سـيف البلطجـية وتصرخ نـدى صرخات مدوية وتـلقى با
سئول على صوت الصـرخات فيختفى الـبلطجية بعد األرض.. يحضـر ا
سئـول السابق مثل الـذى أدى دور ا سئـول هو نـفس ا أخذهم األمـوال ا
واضعاً عـلى وجهه قناعاً آخر مختلفًا.. تـغنى اجملموعة أغنية هزلية عن

سئول يكون فى خدمة الشعب) أن ا
سئول: ا

إيه يـا مواطن مـاتخـافش.. طـول ما أنـا هنـا مـوجود فـاألمان مـوجود.. إيه
كان ده.. ده مكان مقطوع.. تعالوا معايا.. بس اللى خالك تقعد فى ا

سيف:
أنا شاكر أفضالك وهمتك وشجاعتك.

سئول: ا
يـا ســعـادة الـبــيه.. ده شـغــلـنــا ودى مـســئـولـيــتـنــا.. إنـنــا نـحـافـظ عـلى راحـة
نـاسبة لـلحب والراحة و.. الـ.. م.. ت.. ع.. الزباين ونـهيأ لـهم الظروف ا

ة.
ندى:

واضح أن سيادتك طيب ومخلص.
سيف:

ـسئولـية ويكون ـا الواحد يـقابل واحد مـسئول عـارف يعنى إيه ا يا سالم 
.. أنـا باشـكـرك جداً و.. يـالال بيـنا يـا ندى.. واطـن حـريص على راحـة ا

أصل عندى ميعاد مهم..
ندى:

لسه بدرى.
سئول: ا

يـا جـمـاعــة مش عـاوزكــوا تـقـلــقـوا ومـفــيش حـد حـايــقـدر يـقــرب لـكم تـانى
ويزعجكم طول ما أنا هنا.. إنتم مش واثق فى شفافيتى وفى..

(يقترب صبى من بعيد ويصرخ)
الصبى:

ادفعوله اإلتاوة أحسن.. ادفعوله..
سئول: ا

امــشى يـــا ابن الـ... قـــال إتـــاوة قــال.. هـــمه كـــده بــيـــســمـــوا احلـــاجــة مش
ــا بــنـاخــد رســوم إضــافــيـة لــتــوفــيـر بــاســمــهــا احلـقــيــقى.. أصل إحــنــا دا
.. عــلى فــكــرة ــصــاريف الـالزمــة لــلــعش الــهــاد اجلــمــيل لـــكل حــبــيــبــ ا
الرسـوم دى بسيـطة وحاجـة كده للـتشجـيع مش إتاوة زى الواد الـصايع ما

بيقول.
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سرح خالية يعمها السواد والظالم.. يبدو للجمهور من على بعد خشبة ا
ظالل شـخص مـصــلـوب.. هـمــهـمـات اجملــمـوعـة غــيـر الـظــاهـرة تـتــصـاعـد
تـدريــجــيـا وتــؤدى فى إيــقــاع مــتـمــهل بــطىء «صــلـبــوه.. صــلــبـوه..» تــظــهـر
ــوتـيــفـة الــلـحــنـيـة اإليـضـاءة تــدريـجــيًـا عــلى أيـادى اجملــمـوعــة. تـتــصـاعـد ا

الكورالية 
ت». ت.. لم  سيح من قبل?! لكنه لم  سيح?!.. صلبوا ا «صلبوا ا

ـسـرح ويظـهر تـخفـت اإلضاءة عن هـذا الـتشـكيـل لبـرهة قـصـيرة لـيـضاء ا
ؤدون الذين يرتدون مالبس مبهرة ومـتنوعة ويتخذون أشكاالً وتكوينات ا
. وهـذه الـتـكـويـنـات مـثل ـتـفرجـ بـشـريـة مـتـنـوعـة وغـريـبـة إلثـارة دهـشـة ا
إنسـان مجنون وامرأة فظة وشـرسة ورجل أعمال يرتدى قنـاعًا شيطانيًا
وشخص آخر يصلبه آخـرون وشخص آخر يبدو مثل وحش كاسر يطارد
شـخــصـاً آخـر لــيـفــتـرسه إهــذه األشـكــال يـتــرك أيـضـا تــصـورهــا لـلــمـخـرج
وللممثـل والهدف منـها حتقيق نشاط وفـعالية وبهـجة ومرح وحيوية فى
ـسـرح إنـهم يـخـتـفـون ويـظــهـرون بـصـورة مـفـاجـئـة وقـد يـنـتـشـرون أرجـاء ا
ـشاهـدين أزيـاء اجملمـوعة تـكون مـبهـرة وألوانـها زاهـية ومـتنـوعة وسط ا
ــســرح فى الــبــدايـة كــســيـرك ــلــونــة وتـبــدو خــشــبـة ا وكـذلـك اإلضـاءات ا
ـسـرح ومن أمــاكن مـخـتـلـفـة ــدالة من أعـلى ا ــكن اسـتـخـدام األحـبـال ا و
ـــصـــلــوب ألداء األكـــروبــات وفـى هــذا الـــعـــالم الالهـى مــازال الـــشـــخص ا

منسيا فى أحد األركان).
تتقدم اجملموعة لتردد على التوالى:

- جينا نلعب
- العب.. العب

ثل وياكم - جينا 
- العب.. العب

- جينا نشخص وياكم
- شخص.. شخص

- جينا ناخدكم لعالم تانى
- انسى.. انسى
- العب.. العب
- ماتفكرش

- ماتفكرش فى اللى بيحصل
- ماتسألش ليه ده يحصل

- عمرك يطول
- وعودك يفضل مفرود

- إياك تعترض
- الصلب مستنيك

- إياك تقول يا ناس يا هوه.
- قولوا معايا ليس

- (يرددون جماعياً): ليس
- فى اإلمكان

- (معا) فى اإلمكان
- أبدع

- (معا) أبدع
ا كان  -

ا كان. - (معًا) 
- نعيد الدرس

ا كان - ليس فى اإلمكان أبدع 
(يعـيدونها مراراً... يتحـرك الشبح إلى منطقـة الضوء ثائراً ورافضاً إنه

سيف)
سيف:
ال.. ال

: -
إنت ما حرمتش.

سيف:
ال.. ما تصدقهومش..

: -
شوفوا كنا هننسى صديقنا.

: -
سيزيف

: -
يا أخى ده سيف.

: -
(ضاحكاً باستخفاف) سيف.. سيف صدا من األيام والليالى.

- صلبوه.. شبحوه
- صلبوا احلق
- صلبوا احلياة
- صلبوا اإلنسان

سيح من ـسرحية «صـلبوا ا (يتـصاعد اللـحن الدال (اليت موتيف) فى ا
ت») قبل.. لكنه لم 

(يتحرك سيف جتاه أمه ماداً يديه إليها.. حتتضنه تهدهده مثل طفل..
يتـكور ليأتى صوت صـراخ طفل وليد.. وفى اخللـفية تظهـر على الشاشة
عـاصـرة واحلـروب والـدمار الـسيـنـمـائـية لـقـطـات مـخـتلـفـة من احلـيـاة ا
واالزدحـام.. يـرفع الشـبـاب لـوحـة مكـتـوبـاً علـيـهـا «وُلد مـهـزومـاً».. صراخ
الـطـفل الـولـيـد وصـوت الـسـبـوع ويـقـوم الـشـبـاب بـأداء طـقـوس الـسـبـوع
والــشـمــوع فى أيـاديــهم ودقــات الـهــون واألهـازيج الــتى تــمـثل الــطـلــبـات

ولود الذى ال يعى شيئاً مثل: واألوامر التى تلقى دائماً على ا
يا رب يا ربنا تكبر وتبقى زينا

حلقاتك.. برجالتك..
اسمع كالم أمك
اسمع كالم أبوك

- مات األب والكفيل زوغ قال دا والله قضاء وقدر.
- واجلد.. الشبراوى حضن الطفل.

ة األم.. - قوَّى من عز
- مش لوحدك يا جماالت هتكونى.

- مش لوحدك هتعيشى.
- واتربى سيف اليتيم.

- فى احلقيقة ماحسش فى يوم إنه فيه شىء ناقصه.
- ما هو اجلد صمام أمان.. سد منيع وحضن دافئ.

- مش بيقولوا أعز من الولد ولد الولد..
- والعم سليمان..

- سليمان احلكيم?!
- يا عم إيش جاب جلاب.

- دا سليمان الشبراوى.
- كانت الغيرة واخداه لشط تانى.
- شط كله صخور وقسوة وظالم..

- شاف إن سيف هياخد حاجات كتير.
. - قال الزم أفكر وأشوف نصيبى ف

- افــتـكــر ســلـيــمـان الــقــصص الــكـثــيــرة واحلـيل الــكــبـيــرة مــا هـو مــتـدرب
وحافظ والزم يغتنى ويبقى كل شىء معاه.

ـرض فهـو كهل حـركته بـطيـئة والـطفل (اجلد مع األم وقـد وضح علـيه ا
سيف ب ركبتيه).

الطفل:
جدى.. هو بابا هاييجى?

اجلد:
بابا هناك.. شهيد.. اقرا له الفاحتة.

الطفل:
يعنى إيه شهيد.

ماتسمعش كالم أخوك..
السياسة ما تقربلهاش
اوعى تقول أل.. عيش

مطيع وهادى
برجاالتك.. حلقاتك.. برجالتك
يا رب يا ربنا يكبر ويبقى زينا

مطيع وجميل وهادى
ومطنش ومتكيف).

األم:
(تـربت عــلى سـيـف فى حـنـان) كــان يـــوم والدتك فى أول الــربــيع.. قــامت
ــطـر.. يــغــسل ــطـر.. الــلـه عـلـى ا اخلــمــاســ والــزعــابــيب.. فــجــأة نــزل ا
الـــهــمـــوم ويــنــعـش الــروح.. واتـــغــسل اجلـــو.. لــسه صـــوته بـــيــرن فى ودانى
بــيـزلــزل كـيـانـى.. هـاتـوحــشـيــنى يـا جــمـاالت نـفــسى أقـعــد مـعــاكى حلـظـة
والدتك.. سـمـيه زى مــا اتـفـقـنـا سـيف.. (تـقلـده أو يـأتى صـوته فى صورة
صدى).. سـيف مـحمـد الـشبـراوى سـيف محـمـد الشـبـراوى.. أعذريـنى يا
جـمــاالت الزم أسـافـر أحــسن الـكــفـيـل هـنـاك يــزعل.. أصـلـى طـولت كــتـيـر
والزم أسافر زى ما أنت عارفة.. هاتـوحشينى ويوحشنى سيف.. اعمليله
ســـبــوع كـــبــيـــر.. لـــيــله.. زفـــة.. دا هـــوه الــعـــريس.. عـــنــدك الـــفــلـــوس.. مــا
تـبخـليـش.. ابعـتيـلى صورة وتـسجـيل لـصوته وهـو بيـعـيط والعـيال بـيغـنوا..

برجاالتك.. برجاالتك.. مع شوية سبوع وشمعة أولعها له..
(تعـود أغنية السبـوع وأصوات اجملموعة.. لقطـات سلويت تمثل األب وهو
يـعـمل فى إحـدى الــعـمـارات حتت اإلنـشـاء والـشـمس سـاطـعـة فى إحـدى
الـدول الـعربـيـة.. سـقوطه من اإلعـيـاء وعـربة اإلسـعـاف حتـمله وصـوتـها

كأنه نعيق البوم).
األم:

يالد تستمر  والاليـتموتيف اللحنى يتصاعد (تصرخ مـكلومة وطقوس ا
فى اخللفية.. مراسم دفن محمد الشبراوى).

سرح. هرجان اخلتامى لنوادى ا سرح بهيئة قصور الثقافة بدأت فى اإلعداد لفعاليات ا > إدارة نوادى ا
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> يـنبغى أن تـؤثر سرعة إيـقاع لها مـغزاها على عـمقها أيـضًا بينـما هى توطد
إدراك انـطباع مـا ويعنى هذا أن االنـطباع الـواحد تخول له سـلطة حـمل قيمة

أعظم فى عالقته بانطباع آخر.

سرحي جريدة كل ا

1من سبتمبر 2008 العدد60
كن أن تـكون شيـئًا دقـيقًا وكـامالً وموضـوعية > فـى كل مرة نبـحث فيـها عن شـخصيـة 
ـسـرحـية من خالل بـشـكل مـرض. نـحن مـعـرضون أن نـعـمى أنـفـسـنا وأن نـحـكم عـلى ا

ا على أنها شىء نخلقه ألنفسنا. الشخصية وحدها ر

سرح القومى لألطفال قرر إخراج عرض مسرحى استعراضى غنائى للطفل يتكتم تفاصيله التى قرر اإلعالن عنها نهاية سبتمبر اجلارى. > د. عاطف عوض مدير ا

سرحي جريدة كل ا
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اجلد:
يعـنى بـطل همـام راح هنـاك يبـنى الـعمـارات ويعـمـر الصـحرا ومـا همـهوش
صري اجلدعان اللى راحوا ورا لقمة شمس وال حر وال مطر.. زى كل ا

العيش وسابوا الدار واجلار والولد والزوجة.. مات.. يا بنى..
األم:

يا سيف ما تتعبش جدك.. تعالى هنا.
اجلد:

.. هـناك سيـبـيه يـا غـالـية يـا أصـيـلـة.. اسـمع يا بـنى إنت عـارف أبـوك فـ
فى اجلـنة حـاسس بيـنا.. أصـله شهـيـد.. اسمـعى يا أم سـيف.. أنا هـاكتب
لسيف مبلغ كده يحميه بعد الله وهاكتبله نص البيت وانتى الوصية عليه

من بعدى..
األم:

ربنا يخليك لينا ويطوللنا فى عمرك..
اجلد:

أنــا فــاهـم كل حــاجــة الــلى جــاى من عـــمــرى مش هــايــكــون أكــثــر من الــلى
فـات.. أنــا عـارف إن ســلـيـمــان طـمــاع لـئـيم مـع إنى مـديـلـه حـاجـات كــتـيـرة
رحـوم.. أنا عارف إنه طـماع ولو طـال يبـيع دلوقتى ومـاتغربش زى أخـوه ا

حايبيع.. عارفه كويس..
األم:

مـاتخـافش عـليـنا وربـنا مـعانـا وأنا حـاشـتغل وبـعدين إيه لـزوم الكالم ده..
إنت زى الفل.. شوية برد يخلوك تفكر كده.

اجلد:
طلوب. احلياة مفيش فيها أمان وبكره هايتم ا

(استـعراض غنائى راقص يعـبر عن تطور احلـياة السريع.. اتـفاقية كامب
ديفـيد والـسالم.. االنفتـاح وتغـير وجه احلـياة فى مـصر.. مـحالت الكتب
تــتــحــول إلى بــوتــيــكــات.. مــحالت األكل األمــريــكــيــة.. طــوابــيــر اخلــبـز
والـفــقـراء.. الــبـطــالـة.. اخلــصـخـصــة.. انـتــشـار الــفـنــادق عـلى الــنـيل..
واألغانى الـصاخـبة يـتشـابه فيـها األجـنبى مع الـعربى.. أطـفال الـشوارع
يـتـسـولـون.. مــانـشـيـتـات الـصـحف والـشـاشــة تـظـهـر عـلـيـهـا هـذه الـصـور
ــسـرطــنــة والـنــدوات والـثــرثـرات ــبــيـدات ا اخملـتــلـفــة وبــؤر الـفــسـاد.. وا
ومحـاوالت ضرب الفـساد بـوجود بعض الـرموز خـلف القضـبان... انـتشار

وت وشواهد القبور تمأل الشاشة). اإلرهاب... ا
ا كان. - ليس فى اإلمكان أبدع 

- يالال نتسلى شوية
وت - بالش سيرة ا

- نرقص ديسكو ونتروشن
- إيه رأيكم نقدم رقصة شرقية لولبية مع موسيقى التت.

- (يغنى) تت إيه اللى انت جاى تقول عـليه.. إنت عارف قبله معنى التت
إيه..

- (يغنى) زحمة يا دنيا زحمة.. زحمة وتاه فيها احلبايب.
- وآجى من هنا زحمة
- (يغنى) جبار.. جبار

(مظـاهر احلزن بادية على األم وسيف الـشاب ويتلقيـان العزاء وسليمان
يقف من علـى بُعد يتأمـلهما سـاخراً همهمـات اجملموعة تـنذر باخلطر..
يـحــمـلـون لــوحـة مـكــتـوب عــلـيـهــا «بـدايـة الــعـدوان» ولـوحــة أخـرى «بـدء

الصلب».. ولوحة ثالثة «اوعوا تصدقوا»)
عانى اآلتية: - اجملموعة تغنى فى سخرية وبصورة هزلية ا

اوعوا تصدقوا.. أى واحد يضحك
اوعوا تصدقوا.. أى واحد يطبطب

يـامـا وشوش بـتـضحك وهـيه أنـيابـهـا طالـعـة تنـبش فى ظـهرك مـن غيـر ما
حتس..

ـكن نغش فى شفـافية بـتزعق وتقول اصحـوا.. حتى احنـا واحنا بـنمثل 
أخاف وأكش من دا الـوش.. حـقك يضـيع وأنت بـتتـفرج وتـقـول.. ليس فى

ا كان. اإلمكان أبدع 
ـوت (عـلى الـشــاشـة يـبـدو غــزو الـعـراق لــلـكـويت.. احلــرب فى الـعـراق.. ا

نتظر). والدمار والتقسيم ا
سليمان:

مات اجلد.. مات السند
األم:

ضاع األمل.. الله يرحمه
سيف:

خالص راح الدعم وبدأ احلزن..
سليمان:

اسمعونى كويس بهدوء وبدون لف ودوران..
األم:

إحنا فى إيه وال إيه?
سليمان:

أنا ماعنديش وقت.. أحب أحط النقط (يتلعثم)..
سيف :

فوق احلروف
سليمان:

أيـوه.. فـوق احلـروف يـا ابـنى يــا سـيف.. أنـا عـارف إنك طـيب زى أبـوك..
وفـعال اللى خلف ما ماتش.. اسـمع يا سيف إيه رأيك تيجى تـشتغل معايا
وتـسـعدنى.. إحـنـا فى زمن احلركـة والـشغل والـلى تـغلـبـوا إلعـبوا.. (يربت
عـلى كتـفى سيف) إيه رأيك اتـعـاون معـايـا ونسـوى األمـور احـترامـا لـعضم

التربة.
سيف :

عمى.. إحنا دلوقتى فى الشغل وال فى احلزن.
سليمان:

يا سيف احلياة مابتوقفش.. هاتبيع وتكسب أو نهد ويطلع برج كبير.

هـاسيـبك لـبكـرة.. فـكـروا كويس.. عـلى فـكـرة نسـيت أقـولك يـا سيف أنك
هـتشـتـغل معـايـا وأعمـلك حـاجات كـتـير.. (يـهم باخلـروج ثم يعود) نـسيت
أقولك يا سيف إن ندى بتسلم عليك وباين محتاجة حاجة فى الدروس.
(اجملـمـوعة تـزمـجـر وتـتخـبط فى خـطـواتـهـا مـحدثـة ضـوضـاء تـصاحب
خـروج سـليـمـان وعلى الـشـاشة لـقـطات من وعـد بـلفـور وتـمزيق خـريـطة
فلسـط لتـحل محلهـا خريطـة إسرائيل والـشتات.. ولقـطات للـتفتيش
الـنـووى فى الـعراق واالسـتـعـداد الحتالله ثـم تقـسـيمـه مع استـعـراضات
ناخ وأغـنية ساخـرة هزلية.. بـعد انتهـاء هذه اللوحة.. تتنـاسب مع هذا ا
يـصـبـح سـيف وحــيـداً مـحــاصـراً يــدور فى دائـرة يــنـاجى أمه الــتى يـأتى

صوتها أنها تبكى وكأن الصوت يخرج من داخله).
سيف:

بـجلـة يا أحـلى نسـاء العـالم يا من رفـضت الرجال ـفرده) أمى أيتـها ا )
من أجلى.. يا من نسيتى نفـسك وما تشتهينه وحتبينه.. من أجلى.. إننى
أحب كل نساء الـعالم فيك أيتـها البتول.. أبـتهل إليك طالـباً غفرانك ألنى
عـاجز عن الدفـاع عنك.. اغـفرى لى ضـعفى وترددى فـأنا مـحاصر.. ال..
ال.. سأضـحى وسأكون سيفاً بتـاراً.. لن أسمح ليهوذا أن يسحـقنا ويبيعنا
فى سـوق الــعـبــيـد.. أمى صــوتك يـعــذبـنى بــكـاؤك يـحــرقـنى.. ال تــبـكى وال
حتــزنى كل زهــور الــعـالـم وكل عـطــوره لك.. وســاعــداى صــارا قــويـ ولن
ـنــعـنـى حـبى لــنـدى أن أســكت بــعـد الــيـوم.. لـن أتـنــازل عن حق أبى ولـن 

أصرخ وأدافع.. آه (صارخاً) أمى.
(اجملموعة تدخل إلى منطقة التمثيل وتلتف حول سيف)

- انتهى الكالم
- وابتدت األفعال

- ويهوذا ما بيموتش
- والصلب ما بينتهيش

- وياما فى اجلراب يا حاوى
- واحنا جرابنا فاضى

األم:
ارحمنا

سليمان:
اســمـعى كـويس.. الـصـبــر زى مـا بـيـقـولـوا لـه حـدود وإذا كـان عـلى الـورقـة

اللى معاكى هاطعن فيها بالتزوير.
األم:

(صـارخـة) كـفــايـة.. ارحم.. إحــنــا تـعــبـانــ ولـسه األصــيل روحه حــوالـيــنـا
بتحوم..

سليمان:
ــســكــنــة دى مش عــلىّ.. قــال روحه حــوالــيــنــا بــتــحــوم?!.. يـا الــشــغل ده وا
كن أتفاهم معاكم ناخد .. أنا الزمنى البيت كـله و جمـاعة خلينا عمـلي

وندى ونتفاوض.. ما هو مفيش قوة هتهدد وجودى ومشاريعى.
سيف:

فيه وصية والزم تتنفذ األول وبعدين يحصل التفاهم..
سليمان:

هــاتــنــفــذ مــاشى وتــبــيع عــلـى طــول.. مــيت ألف جــنــيه جــاهــزين وتــخــلص
وضوع بدل ما نخش فى متاهات ومحاكم وشرطة وفتوات.. ا

األم :
بتهددنا يا كبير العيلة.

سيف :
عمى أرجوك.. إحنا دم واحد وأنت اللى باقى لينا.

سليمان:
اســمـعـوا كالمى وحـقـوقـكم مـحـفــوظـة.. اسـمـعـونى.. يـا أم سـيف إحـنـا فى
عــهـــد الــفــلــوس والـــبــيت مــكــانـه نــادر تــمــام عـــلى الــنــيل وفـى وسط الــبــلــد
ـولـنى وأعـمل مـشـروعى.. أمـا حـكـاية ومـسـاحـته كـبـيرة.. والـبـنك جـاهـز 
الدم وخالفه ليـها احـترامهـا بس مالـهاش مـكان فى عالم الـبيـزنس.. فكر
يا سيف تـفكـير عـملى واقـعى.. فكـر فى مصـلحتك وفـى نفسك أوالً ثم ..
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سرح خالية يعمها السواد والظالم.. يبدو للجمهور من على بعد خشبة ا
ظالل شـخص مـصــلـوب.. هـمــهـمـات اجملــمـوعـة غــيـر الـظــاهـرة تـتــصـاعـد
تـدريــجــيـا وتــؤدى فى إيــقــاع مــتـمــهل بــطىء «صــلـبــوه.. صــلــبـوه..» تــظــهـر
ــوتـيــفـة الــلـحــنـيـة اإليـضـاءة تــدريـجــيًـا عــلى أيـادى اجملــمـوعــة. تـتــصـاعـد ا

الكورالية 
ت». ت.. لم  سيح من قبل?! لكنه لم  سيح?!.. صلبوا ا «صلبوا ا

ـسـرح ويظـهر تـخفـت اإلضاءة عن هـذا الـتشـكيـل لبـرهة قـصـيرة لـيـضاء ا
ؤدون الذين يرتدون مالبس مبهرة ومـتنوعة ويتخذون أشكاالً وتكوينات ا
. وهـذه الـتـكـويـنـات مـثل ـتـفرجـ بـشـريـة مـتـنـوعـة وغـريـبـة إلثـارة دهـشـة ا
إنسـان مجنون وامرأة فظة وشـرسة ورجل أعمال يرتدى قنـاعًا شيطانيًا
وشخص آخر يصلبه آخـرون وشخص آخر يبدو مثل وحش كاسر يطارد
شـخــصـاً آخـر لــيـفــتـرسه إهــذه األشـكــال يـتــرك أيـضـا تــصـورهــا لـلــمـخـرج
وللممثـل والهدف منـها حتقيق نشاط وفـعالية وبهـجة ومرح وحيوية فى
ـسـرح إنـهم يـخـتـفـون ويـظــهـرون بـصـورة مـفـاجـئـة وقـد يـنـتـشـرون أرجـاء ا
ـشاهـدين أزيـاء اجملمـوعة تـكون مـبهـرة وألوانـها زاهـية ومـتنـوعة وسط ا
ــســرح فى الــبــدايـة كــســيـرك ــلــونــة وتـبــدو خــشــبـة ا وكـذلـك اإلضـاءات ا
ـسـرح ومن أمــاكن مـخـتـلـفـة ــدالة من أعـلى ا ــكن اسـتـخـدام األحـبـال ا و
ـــصـــلــوب ألداء األكـــروبــات وفـى هــذا الـــعـــالم الالهـى مــازال الـــشـــخص ا

منسيا فى أحد األركان).
تتقدم اجملموعة لتردد على التوالى:

- جينا نلعب
- العب.. العب

ثل وياكم - جينا 
- العب.. العب

- جينا نشخص وياكم
- شخص.. شخص

- جينا ناخدكم لعالم تانى
- انسى.. انسى
- العب.. العب
- ماتفكرش

- ماتفكرش فى اللى بيحصل
- ماتسألش ليه ده يحصل

- عمرك يطول
- وعودك يفضل مفرود

- إياك تعترض
- الصلب مستنيك

- إياك تقول يا ناس يا هوه.
- قولوا معايا ليس

- (يرددون جماعياً): ليس
- فى اإلمكان

- (معا) فى اإلمكان
- أبدع

- (معا) أبدع
ا كان  -

ا كان. - (معًا) 
- نعيد الدرس

ا كان - ليس فى اإلمكان أبدع 
(يعـيدونها مراراً... يتحـرك الشبح إلى منطقـة الضوء ثائراً ورافضاً إنه

سيف)
سيف:
ال.. ال

: -
إنت ما حرمتش.

سيف:
ال.. ما تصدقهومش..

: -
شوفوا كنا هننسى صديقنا.

: -
سيزيف

: -
يا أخى ده سيف.

: -
(ضاحكاً باستخفاف) سيف.. سيف صدا من األيام والليالى.

- صلبوه.. شبحوه
- صلبوا احلق
- صلبوا احلياة
- صلبوا اإلنسان

سيح من ـسرحية «صـلبوا ا (يتـصاعد اللـحن الدال (اليت موتيف) فى ا
ت») قبل.. لكنه لم 

(يتحرك سيف جتاه أمه ماداً يديه إليها.. حتتضنه تهدهده مثل طفل..
يتـكور ليأتى صوت صـراخ طفل وليد.. وفى اخللـفية تظهـر على الشاشة
عـاصـرة واحلـروب والـدمار الـسيـنـمـائـية لـقـطـات مـخـتلـفـة من احلـيـاة ا
واالزدحـام.. يـرفع الشـبـاب لـوحـة مكـتـوبـاً علـيـهـا «وُلد مـهـزومـاً».. صراخ
الـطـفل الـولـيـد وصـوت الـسـبـوع ويـقـوم الـشـبـاب بـأداء طـقـوس الـسـبـوع
والــشـمــوع فى أيـاديــهم ودقــات الـهــون واألهـازيج الــتى تــمـثل الــطـلــبـات

ولود الذى ال يعى شيئاً مثل: واألوامر التى تلقى دائماً على ا
يا رب يا ربنا تكبر وتبقى زينا

حلقاتك.. برجالتك..
اسمع كالم أمك
اسمع كالم أبوك

- مات األب والكفيل زوغ قال دا والله قضاء وقدر.
- واجلد.. الشبراوى حضن الطفل.

ة األم.. - قوَّى من عز
- مش لوحدك يا جماالت هتكونى.

- مش لوحدك هتعيشى.
- واتربى سيف اليتيم.

- فى احلقيقة ماحسش فى يوم إنه فيه شىء ناقصه.
- ما هو اجلد صمام أمان.. سد منيع وحضن دافئ.

- مش بيقولوا أعز من الولد ولد الولد..
- والعم سليمان..

- سليمان احلكيم?!
- يا عم إيش جاب جلاب.

- دا سليمان الشبراوى.
- كانت الغيرة واخداه لشط تانى.
- شط كله صخور وقسوة وظالم..

- شاف إن سيف هياخد حاجات كتير.
. - قال الزم أفكر وأشوف نصيبى ف

- افــتـكــر ســلـيــمـان الــقــصص الــكـثــيــرة واحلـيل الــكــبـيــرة مــا هـو مــتـدرب
وحافظ والزم يغتنى ويبقى كل شىء معاه.

ـرض فهـو كهل حـركته بـطيـئة والـطفل (اجلد مع األم وقـد وضح علـيه ا
سيف ب ركبتيه).

الطفل:
جدى.. هو بابا هاييجى?

اجلد:
بابا هناك.. شهيد.. اقرا له الفاحتة.

الطفل:
يعنى إيه شهيد.

ماتسمعش كالم أخوك..
السياسة ما تقربلهاش
اوعى تقول أل.. عيش

مطيع وهادى
برجاالتك.. حلقاتك.. برجالتك
يا رب يا ربنا يكبر ويبقى زينا

مطيع وجميل وهادى
ومطنش ومتكيف).

األم:
(تـربت عــلى سـيـف فى حـنـان) كــان يـــوم والدتك فى أول الــربــيع.. قــامت
ــطـر.. يــغــسل ــطـر.. الــلـه عـلـى ا اخلــمــاســ والــزعــابــيب.. فــجــأة نــزل ا
الـــهــمـــوم ويــنــعـش الــروح.. واتـــغــسل اجلـــو.. لــسه صـــوته بـــيــرن فى ودانى
بــيـزلــزل كـيـانـى.. هـاتـوحــشـيــنى يـا جــمـاالت نـفــسى أقـعــد مـعــاكى حلـظـة
والدتك.. سـمـيه زى مــا اتـفـقـنـا سـيف.. (تـقلـده أو يـأتى صـوته فى صورة
صدى).. سـيف مـحمـد الـشبـراوى سـيف محـمـد الشـبـراوى.. أعذريـنى يا
جـمــاالت الزم أسـافـر أحــسن الـكــفـيـل هـنـاك يــزعل.. أصـلـى طـولت كــتـيـر
والزم أسافر زى ما أنت عارفة.. هاتـوحشينى ويوحشنى سيف.. اعمليله
ســـبــوع كـــبــيـــر.. لـــيــله.. زفـــة.. دا هـــوه الــعـــريس.. عـــنــدك الـــفــلـــوس.. مــا
تـبخـليـش.. ابعـتيـلى صورة وتـسجـيل لـصوته وهـو بيـعـيط والعـيال بـيغـنوا..

برجاالتك.. برجاالتك.. مع شوية سبوع وشمعة أولعها له..
(تعـود أغنية السبـوع وأصوات اجملموعة.. لقطـات سلويت تمثل األب وهو
يـعـمل فى إحـدى الــعـمـارات حتت اإلنـشـاء والـشـمس سـاطـعـة فى إحـدى
الـدول الـعربـيـة.. سـقوطه من اإلعـيـاء وعـربة اإلسـعـاف حتـمله وصـوتـها

كأنه نعيق البوم).
األم:

يالد تستمر  والاليـتموتيف اللحنى يتصاعد (تصرخ مـكلومة وطقوس ا
فى اخللفية.. مراسم دفن محمد الشبراوى).

سرح. هرجان اخلتامى لنوادى ا سرح بهيئة قصور الثقافة بدأت فى اإلعداد لفعاليات ا > إدارة نوادى ا
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> يـنبغى أن تـؤثر سرعة إيـقاع لها مـغزاها على عـمقها أيـضًا بينـما هى توطد
إدراك انـطباع مـا ويعنى هذا أن االنـطباع الـواحد تخول له سـلطة حـمل قيمة

أعظم فى عالقته بانطباع آخر.

سرحي جريدة كل ا

1من سبتمبر 2008 العدد60
كن أن تـكون شيـئًا دقـيقًا وكـامالً وموضـوعية > فـى كل مرة نبـحث فيـها عن شـخصيـة 
ـسـرحـية من خالل بـشـكل مـرض. نـحن مـعـرضون أن نـعـمى أنـفـسـنا وأن نـحـكم عـلى ا

ا على أنها شىء نخلقه ألنفسنا. الشخصية وحدها ر

سرح القومى لألطفال قرر إخراج عرض مسرحى استعراضى غنائى للطفل يتكتم تفاصيله التى قرر اإلعالن عنها نهاية سبتمبر اجلارى. > د. عاطف عوض مدير ا

سرحي جريدة كل ا
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اجلد:
يعـنى بـطل همـام راح هنـاك يبـنى الـعمـارات ويعـمـر الصـحرا ومـا همـهوش
صري اجلدعان اللى راحوا ورا لقمة شمس وال حر وال مطر.. زى كل ا

العيش وسابوا الدار واجلار والولد والزوجة.. مات.. يا بنى..
األم:

يا سيف ما تتعبش جدك.. تعالى هنا.
اجلد:

.. هـناك سيـبـيه يـا غـالـية يـا أصـيـلـة.. اسـمع يا بـنى إنت عـارف أبـوك فـ
فى اجلـنة حـاسس بيـنا.. أصـله شهـيـد.. اسمـعى يا أم سـيف.. أنا هـاكتب
لسيف مبلغ كده يحميه بعد الله وهاكتبله نص البيت وانتى الوصية عليه

من بعدى..
األم:

ربنا يخليك لينا ويطوللنا فى عمرك..
اجلد:

أنــا فــاهـم كل حــاجــة الــلى جــاى من عـــمــرى مش هــايــكــون أكــثــر من الــلى
فـات.. أنــا عـارف إن ســلـيـمــان طـمــاع لـئـيم مـع إنى مـديـلـه حـاجـات كــتـيـرة
رحـوم.. أنا عارف إنه طـماع ولو طـال يبـيع دلوقتى ومـاتغربش زى أخـوه ا

حايبيع.. عارفه كويس..
األم:

مـاتخـافش عـليـنا وربـنا مـعانـا وأنا حـاشـتغل وبـعدين إيه لـزوم الكالم ده..
إنت زى الفل.. شوية برد يخلوك تفكر كده.

اجلد:
طلوب. احلياة مفيش فيها أمان وبكره هايتم ا

(استـعراض غنائى راقص يعـبر عن تطور احلـياة السريع.. اتـفاقية كامب
ديفـيد والـسالم.. االنفتـاح وتغـير وجه احلـياة فى مـصر.. مـحالت الكتب
تــتــحــول إلى بــوتــيــكــات.. مــحالت األكل األمــريــكــيــة.. طــوابــيــر اخلــبـز
والـفــقـراء.. الــبـطــالـة.. اخلــصـخـصــة.. انـتــشـار الــفـنــادق عـلى الــنـيل..
واألغانى الـصاخـبة يـتشـابه فيـها األجـنبى مع الـعربى.. أطـفال الـشوارع
يـتـسـولـون.. مــانـشـيـتـات الـصـحف والـشـاشــة تـظـهـر عـلـيـهـا هـذه الـصـور
ــسـرطــنــة والـنــدوات والـثــرثـرات ــبــيـدات ا اخملـتــلـفــة وبــؤر الـفــسـاد.. وا
ومحـاوالت ضرب الفـساد بـوجود بعض الـرموز خـلف القضـبان... انـتشار

وت وشواهد القبور تمأل الشاشة). اإلرهاب... ا
ا كان. - ليس فى اإلمكان أبدع 

- يالال نتسلى شوية
وت - بالش سيرة ا

- نرقص ديسكو ونتروشن
- إيه رأيكم نقدم رقصة شرقية لولبية مع موسيقى التت.

- (يغنى) تت إيه اللى انت جاى تقول عـليه.. إنت عارف قبله معنى التت
إيه..

- (يغنى) زحمة يا دنيا زحمة.. زحمة وتاه فيها احلبايب.
- وآجى من هنا زحمة
- (يغنى) جبار.. جبار

(مظـاهر احلزن بادية على األم وسيف الـشاب ويتلقيـان العزاء وسليمان
يقف من علـى بُعد يتأمـلهما سـاخراً همهمـات اجملموعة تـنذر باخلطر..
يـحــمـلـون لــوحـة مـكــتـوب عــلـيـهــا «بـدايـة الــعـدوان» ولـوحــة أخـرى «بـدء

الصلب».. ولوحة ثالثة «اوعوا تصدقوا»)
عانى اآلتية: - اجملموعة تغنى فى سخرية وبصورة هزلية ا

اوعوا تصدقوا.. أى واحد يضحك
اوعوا تصدقوا.. أى واحد يطبطب

يـامـا وشوش بـتـضحك وهـيه أنـيابـهـا طالـعـة تنـبش فى ظـهرك مـن غيـر ما
حتس..

ـكن نغش فى شفـافية بـتزعق وتقول اصحـوا.. حتى احنـا واحنا بـنمثل 
أخاف وأكش من دا الـوش.. حـقك يضـيع وأنت بـتتـفرج وتـقـول.. ليس فى

ا كان. اإلمكان أبدع 
ـوت (عـلى الـشــاشـة يـبـدو غــزو الـعـراق لــلـكـويت.. احلــرب فى الـعـراق.. ا

نتظر). والدمار والتقسيم ا
سليمان:

مات اجلد.. مات السند
األم:

ضاع األمل.. الله يرحمه
سيف:

خالص راح الدعم وبدأ احلزن..
سليمان:

اسمعونى كويس بهدوء وبدون لف ودوران..
األم:

إحنا فى إيه وال إيه?
سليمان:

أنا ماعنديش وقت.. أحب أحط النقط (يتلعثم)..
سيف :

فوق احلروف
سليمان:

أيـوه.. فـوق احلـروف يـا ابـنى يــا سـيف.. أنـا عـارف إنك طـيب زى أبـوك..
وفـعال اللى خلف ما ماتش.. اسـمع يا سيف إيه رأيك تيجى تـشتغل معايا
وتـسـعدنى.. إحـنـا فى زمن احلركـة والـشغل والـلى تـغلـبـوا إلعـبوا.. (يربت
عـلى كتـفى سيف) إيه رأيك اتـعـاون معـايـا ونسـوى األمـور احـترامـا لـعضم

التربة.
سيف :

عمى.. إحنا دلوقتى فى الشغل وال فى احلزن.
سليمان:

يا سيف احلياة مابتوقفش.. هاتبيع وتكسب أو نهد ويطلع برج كبير.

هـاسيـبك لـبكـرة.. فـكـروا كويس.. عـلى فـكـرة نسـيت أقـولك يـا سيف أنك
هـتشـتـغل معـايـا وأعمـلك حـاجات كـتـير.. (يـهم باخلـروج ثم يعود) نـسيت
أقولك يا سيف إن ندى بتسلم عليك وباين محتاجة حاجة فى الدروس.
(اجملـمـوعة تـزمـجـر وتـتخـبط فى خـطـواتـهـا مـحدثـة ضـوضـاء تـصاحب
خـروج سـليـمـان وعلى الـشـاشة لـقـطات من وعـد بـلفـور وتـمزيق خـريـطة
فلسـط لتـحل محلهـا خريطـة إسرائيل والـشتات.. ولقـطات للـتفتيش
الـنـووى فى الـعراق واالسـتـعـداد الحتالله ثـم تقـسـيمـه مع استـعـراضات
ناخ وأغـنية ساخـرة هزلية.. بـعد انتهـاء هذه اللوحة.. تتنـاسب مع هذا ا
يـصـبـح سـيف وحــيـداً مـحــاصـراً يــدور فى دائـرة يــنـاجى أمه الــتى يـأتى

صوتها أنها تبكى وكأن الصوت يخرج من داخله).
سيف:

بـجلـة يا أحـلى نسـاء العـالم يا من رفـضت الرجال ـفرده) أمى أيتـها ا )
من أجلى.. يا من نسيتى نفـسك وما تشتهينه وحتبينه.. من أجلى.. إننى
أحب كل نساء الـعالم فيك أيتـها البتول.. أبـتهل إليك طالـباً غفرانك ألنى
عـاجز عن الدفـاع عنك.. اغـفرى لى ضـعفى وترددى فـأنا مـحاصر.. ال..
ال.. سأضـحى وسأكون سيفاً بتـاراً.. لن أسمح ليهوذا أن يسحـقنا ويبيعنا
فى سـوق الــعـبــيـد.. أمى صــوتك يـعــذبـنى بــكـاؤك يـحــرقـنى.. ال تــبـكى وال
حتــزنى كل زهــور الــعـالـم وكل عـطــوره لك.. وســاعــداى صــارا قــويـ ولن
ـنــعـنـى حـبى لــنـدى أن أســكت بــعـد الــيـوم.. لـن أتـنــازل عن حق أبى ولـن 

أصرخ وأدافع.. آه (صارخاً) أمى.
(اجملموعة تدخل إلى منطقة التمثيل وتلتف حول سيف)

- انتهى الكالم
- وابتدت األفعال

- ويهوذا ما بيموتش
- والصلب ما بينتهيش

- وياما فى اجلراب يا حاوى
- واحنا جرابنا فاضى

األم:
ارحمنا

سليمان:
اســمـعى كـويس.. الـصـبــر زى مـا بـيـقـولـوا لـه حـدود وإذا كـان عـلى الـورقـة

اللى معاكى هاطعن فيها بالتزوير.
األم:

(صـارخـة) كـفــايـة.. ارحم.. إحــنــا تـعــبـانــ ولـسه األصــيل روحه حــوالـيــنـا
بتحوم..

سليمان:
ــســكــنــة دى مش عــلىّ.. قــال روحه حــوالــيــنــا بــتــحــوم?!.. يـا الــشــغل ده وا
كن أتفاهم معاكم ناخد .. أنا الزمنى البيت كـله و جمـاعة خلينا عمـلي

وندى ونتفاوض.. ما هو مفيش قوة هتهدد وجودى ومشاريعى.
سيف:

فيه وصية والزم تتنفذ األول وبعدين يحصل التفاهم..
سليمان:

هــاتــنــفــذ مــاشى وتــبــيع عــلـى طــول.. مــيت ألف جــنــيه جــاهــزين وتــخــلص
وضوع بدل ما نخش فى متاهات ومحاكم وشرطة وفتوات.. ا

األم :
بتهددنا يا كبير العيلة.

سيف :
عمى أرجوك.. إحنا دم واحد وأنت اللى باقى لينا.

سليمان:
اســمـعـوا كالمى وحـقـوقـكم مـحـفــوظـة.. اسـمـعـونى.. يـا أم سـيف إحـنـا فى
عــهـــد الــفــلــوس والـــبــيت مــكــانـه نــادر تــمــام عـــلى الــنــيل وفـى وسط الــبــلــد
ـولـنى وأعـمل مـشـروعى.. أمـا حـكـاية ومـسـاحـته كـبـيرة.. والـبـنك جـاهـز 
الدم وخالفه ليـها احـترامهـا بس مالـهاش مـكان فى عالم الـبيـزنس.. فكر
يا سيف تـفكـير عـملى واقـعى.. فكـر فى مصـلحتك وفـى نفسك أوالً ثم ..
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ـسـرحـيـة بـهـدف  كـتـبت هـذه ا
ـــتــعـــة والــتـــســلـــيــة حتـــقــيق ا
ــؤلـف غــيــر مــســئــول عن أى وا
تـــداعــيـــات أخـــرى نـــاجتــة عن

حتديد أهداف مغايرة.

ملحوظة

والصفصاف.
مثـلون بتـجهيـزها واجملـموعة تـشكل األشجـار والزهور (احلديقـة يقـوم ا
ـش فـى احلديـقة ـسـكاً بـيـد ندى  والـعـصافـيـر تغـرد.. يدخـل سيف 
ويـتابع مـجمـوعة من األطـفال مـختـلفى األعـمار احلبـيبـ ويتـابعـوهما

من بعيد..
ندى:

الله.. الطبيعة جميلة.. شمس هادية وسما صافية.. وخضرة ومية.
سيف:

ووجه حسن (يضحكان).. احلياة فعالً حلوة يا سالم لو نبطل اجلشع.
ندى:

أنا مش قادرة أصدق..
سيف:

إيه اللى مش قادرة تصدقيه.. كالم عمى سليمان?!
ندى:

الكالم اللى قاله بابا?!.
سيف:

بتستغربى?! ليه عمى سـليمان راجل عملى وبيعرض صفقته إنى أجتوزك
على شرط إننا نوافق األول على بيع البيت ونهده.

ندى:
كـده مـشكـلـتـنـا احتـلت وهـتـتـحـقق سـعـادتـنـا وبـعـدين بـابـا بـيـعامـلك زى ابـنه

.. والبيت قد
سيف :

.. !.. قد قد
ندى:

انع بس? .. إيه ا إنت زعالن ليه يا سيف.. خلينا واقعي
سيف:

نفس صوت عمى وكالمه ونبراته.. نـدى اسمعينى أنا مش هابيع.. البيت
ده وصيـة جدى وأبويا تعب فى بنـاه.. ده أصلنا وتاريخـنا.. ندى آخر كلمة

وت. جلدى خللوا بالكوا.. وعاهدناه قبل ما 
ندى:

ســيف هـــوه انت ضــد حــبـــنــا.. لــيه واقـف ضــد أبــويـــا إنت عــارف قــد إيه
ـوضـوع ده مهـم ليه ألن فـيه أعـمـال كـثـيرة مـتـرتـبـة علـيه.. فـيه اتـفـاقـيات ا

ووعود.. سيف إنت هتكون شريكه هو ده اللى أنا عارفاه.. إنت..
سيف:

) بـرافو!! بـرافو!!.. الـله.. الله!! مـ اللى بـيتـكلم ندى وال (يـصفق ساخراً
عمى سليمان..

(يـظـهر أحـد األطـفال فـجـأة ومـعه زجاجـات مـياه غـازيـة.. يـقتـحم خـلوة
سيف ونـدى.. ويحدث ضوضاء.. يعرض عليـهما زجاجتى مياه غازية كى

يشربانهما..)
الصبى:

مـــســـاء الـــفـل يـــا بـــيـه.. بل ريـــقـك يـــا عـــطـــشــــان.. حـــاجـــة ســــاقـــعـــة تـــروى
العـطشان.. حاجة ساقعة للـحبيب ربنا يخليـها لك وتفرحوا كده وتتجوزوا

وتخلفولنا صبيان وبنات ينفعونا..
سيف:

بعـدين يا ابـنى.. بعـدين.. يا ابـنى قولـتلك بـعدين مـالنـاش مزاج أنـا هابقى
أبعتلك..

- هل الكالم انتهى?
- واألفعال ابتدت?

ا كان. - ليس فى اإلمكان أبدع 
- وسليمان ما بيسكتش

- العالم عمال يتحرك والبيزنس له شروطه.
- وسيف ما يعرفش حايتحرك إزاى..
- اجلامعة واتخرج والكمبيوتر واتعلم.

- بس ف الشغل..
- سيف ما تريح دماغك.. بيع وفرفش
- اعمل زى أبوك سافر واشتغل هناك.

- غربة ومكتوبة علينا.. طوبى للغرباء.. طوبى للغرباء.
- يا جماعة يـالال نفرفش إحنا قـلبناها سـياسة وعكنـنة.. إحنا فى عصر

ة. العو
سيح من قبل...» على وتيفة الـلحنية الـكورالية «صلبـو ا (يتردد صـدى ا
ــة من مــحالت األكل واألبــراج الـشــاهــقـة الــشـاشــة تــظــهـر مالمـح الـعــو
ـشردين اإلضرابات والدعوات الغربية واألزياء الـغريبة وانتشار الفقر وا
مـثـل حـركـات الـتــحـرر الـنــسـائـيــة والـشـواذ وحــريـة اإلجـهــاض.. انـتـشـار
اخملـدرات.. انـتـشار اإلرهـاب.. مـظاهـر االكـتئـاب.. إلخ.. وتـغنى اجملـمـوعة

ة») أغنية «العو
ة ما أحالها.. ما أحالها. - العو
ة.. هيمنة?!.. أبدا.. أبدا. - العو
ة.. هامبورجر.. كاتشاب. - العو

ة.. موضات.. آليات ريبوتات. - العو
- صواريخ عابرة للقارات.. مجاعات.. إيدز.. سرطان.

- وهوية بتضيع وشباب متلخبط
فى البطالة غرقان ومش عارف يعمل إيه.

- اجلاز.. الراى.. جاكسون ومادونا.
شاكيرا.. هيفاء بنت وهبى.. والنغمات اتلخبطت واللحن ضاع.

ة غربة.. غربة ة.. العو - العو
زاد الصلب وزادت الغربة.

ـمثـل ـسيح من قـبل.. إلخ» يـؤدى أحد ا (يتـردد اللـحن الدال «صـلـبوا ا
شخصية مسئول كبير يخطب فى اجملموعة)

سئول: ا
إيـاكم تـصـدقـوا الـلى بـيـتـقـال عن الـبـؤس والـشـقـاء واجملـاعـات.. صدقـونى
ـانى إحـنـا بــنـتـكـلم بـشــفـافـيـة أصـلى بــأحب الـشـفـافـيــة.. وانـطالقـاً من إ
ــقـراطــيـة بـعــد مـا اطـرح عــلـيـكـم احلـقـائق والــبـيــانـات بـأحــوالـنـا فى بـالـد
ـسئـولـية.. أحب أقـول إنـنا نـعيش انـى با عـاصـر وانطالقـا من إ واقعـنـا ا
أزهى العصور.. زيادة اإلنتاج الـقومى ومفيش حد بيموت من اجلوع وكلنا
وئــام وبـنـعـيش فى سالم.. عـنـدنـا قــنـوات وأقـمـار صـنـاعـيـة.. ودخـلـكم زاد
والـرخاء بيعم وإن شاء اللـه مليون فرصة عـمل فى الطريق.. واحلب متاح
للـجـميع والـتـعلـيم فى زيـادة.. أرجـوكم انطالقـاً من الـشفـافـية الـلى بـتعـمـنا
إنكم تنـشروا احلب.. احلب اللى هـاتشوفـوه يعم كل مكـان فى هذا الوطن

احلبيب.
اجملموعة:

احلب.. احلب.. يا سالم على احلب
نـدى وسـيـف غـارقـانـ فى احلب فى جـنــيـنـة األمل وسط أشـجـار احلـور

عاهدها حتى نهاية هذا األسبوع. ية الفنون قررت استمرار قبول طلبات االلتحاق للدراسة  > أكاد
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ؤلف: إنـها ـادة اخلام الـتى يـعمل عـليـهـا ا > لـيـست "الشـخـصيـة" فى الدرامـا ا
سـرحـية; ال تـوضع فيـها. ولـهـا استـخدامـات دقيـقة ال إنـتـاجه. وهى تبـرز من ا

حد لها لكنها تخدم جميعًا فى التوزيع األوركسترالى للمسرحية ككل.

سرحي جريدة كل ا

1 من سبتمبر 2008 العدد60

ندى:
شكراً..
الصبى:

حــلــوة شـكــراً دى.. أصــرفـهــا مــنـ شــكــراً دى.. ده أكل عــيـشــنــا.. هـنــا يـا
ــشـاريب يــعــنى الزم تـدفع حـبــايـبــنــا شـرط الزم تــعـرفــوه.. الـقــعــاد هـنــا بـا

وتشرب وهانسيبك حتب زى ما أنت عاوز.
سيف:

شكراً يا بنى أنا ماليش مزاج دلوقتى.
الصبى:

زاج.. شاريب مش با يا بيه أنا بقولك القعاد هنا با
ندى:

إيه التالقيح دى.. إحنا  فى جنينة عامة بتاعة احلكومة والشعب.
الصبى:

حكومة!.. حكومة?! ما إحنا بتوع احلكومة برضه..
صبى آخر:

فيه حاجة يا بقو..
الصبى:

أصل البيه مش عاجبه النظام.
صبى آخر:

(يـخـرج مــطـواة من جـيـبه) الـنــظــام - الـســيــسـتـم - أهم شىء هــنـا.. إيه
رأيك يا بيه.

سيف :
(صارخاً) مفيش مسئول هنا?!..

الصبى:
طواة). الظاهر إن مفيش كالم حاينفع معاك إال لغة الـ(يهدده با

سيف:
إيه البلطجة دى.

ندى:
(خـائفة) خالص يا سـيف نشـرب.. إحنـا بايـننـا جيـنا غـرزة وال سجن وال

معتقل..
الصبى:

تشرب إيه مفيش إال ده?
سيف:

.. خالص افتح اتن أى إزازت
الصبى:

أيدك على عشرين جنيه.
سيف:

ليه يا عزيزى.
الصبى:

مفيش ليه.. هما عشرين جنيه
الصبى اآلخر:

دى الفيزيته يا بهوات.. إيه الناس دى.. انتم عاوزين تنسجموا ببالش..
(يتجمع الصبية حول احلبيب فى دائرة محاصرين لهما)

ندى:
كن أنا هادفعلهم.. ادفع.. ادفع (هامسة) إذا كان 

سيف:
دا ابتزاز.. سيبينى.

ال على (يواجه سـيف البلطجـية وتصرخ نـدى صرخات مدوية وتـلقى با
سئول على صوت الصـرخات فيختفى الـبلطجية بعد األرض.. يحضـر ا
سئـول السابق مثل الـذى أدى دور ا سئـول هو نـفس ا أخذهم األمـوال ا
واضعاً عـلى وجهه قناعاً آخر مختلفًا.. تـغنى اجملموعة أغنية هزلية عن

سئول يكون فى خدمة الشعب) أن ا
سئول: ا

إيه يـا مواطن مـاتخـافش.. طـول ما أنـا هنـا مـوجود فـاألمان مـوجود.. إيه
كان ده.. ده مكان مقطوع.. تعالوا معايا.. بس اللى خالك تقعد فى ا

سيف:
أنا شاكر أفضالك وهمتك وشجاعتك.

سئول: ا
يـا ســعـادة الـبــيه.. ده شـغــلـنــا ودى مـســئـولـيــتـنــا.. إنـنــا نـحـافـظ عـلى راحـة
نـاسبة لـلحب والراحة و.. الـ.. م.. ت.. ع.. الزباين ونـهيأ لـهم الظروف ا

ة.
ندى:

واضح أن سيادتك طيب ومخلص.
سيف:

ـسئولـية ويكون ـا الواحد يـقابل واحد مـسئول عـارف يعنى إيه ا يا سالم 
.. أنـا باشـكـرك جداً و.. يـالال بيـنا يـا ندى.. واطـن حـريص على راحـة ا

أصل عندى ميعاد مهم..
ندى:

لسه بدرى.
سئول: ا

يـا جـمـاعــة مش عـاوزكــوا تـقـلــقـوا ومـفــيش حـد حـايــقـدر يـقــرب لـكم تـانى
ويزعجكم طول ما أنا هنا.. إنتم مش واثق فى شفافيتى وفى..

(يقترب صبى من بعيد ويصرخ)
الصبى:

ادفعوله اإلتاوة أحسن.. ادفعوله..
سئول: ا

امــشى يـــا ابن الـ... قـــال إتـــاوة قــال.. هـــمه كـــده بــيـــســمـــوا احلـــاجــة مش
ــا بــنـاخــد رســوم إضــافــيـة لــتــوفــيـر بــاســمــهــا احلـقــيــقى.. أصل إحــنــا دا
.. عــلى فــكــرة ــصــاريف الـالزمــة لــلــعش الــهــاد اجلــمــيل لـــكل حــبــيــبــ ا
الرسـوم دى بسيـطة وحاجـة كده للـتشجـيع مش إتاوة زى الواد الـصايع ما

بيقول.
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سيف وندى:
والرسوم دى كام?!

سئول: ا
عشرون جنيهاً فقط ال غير..

(اســتـعـراض غــنـائى حـول احلب والــعـقـبـات الــتى تـصـادفه من بــلـطـجـة
وجـشع حـتى صار مـصلـوباً عـلى صلـيب الـعقـبات وأنه صـار سلـعة يـسعى
الكل إلى اسـتثـمـارها ويـشارك فى هـذا االستـعـراض سلـيمـان بك والذى
يدخل فى مـواجهة حركيـة غنائية مع سـيف وابنته ندى ورفض سيف أن

يوقع على العقد الذى يعرضه عليه سليمان).
سليمان:

ســيـف امــضى هــنـــا.. ده تــنــازل مـــنك عــلـــشــان تــديـــنى حق الـــتــصــرف فى
األمالك.

سيف:
قابل. وإيه ا

سليمان:
شقة وعروسة وعربية كمان..

سيف:
كمان?! فوق البيعة.

سليمان:
بالش النـغمة دى ألنها.. هتـبعدنا عن بعض وهتـخسرك كل شىء.. تفتكر

انى بابيع بنتى?!.
سيف: 

آسف يــا عـمـى.. أنـا مش عــارف لـيه عــايـزنى أبــيع نــصـيــبى وأسـيب بــيـتى
واتخلى عن ورثى?.. إيه رأيك بيع أنت?.

سليمان:
..!? أبيع?!.. أبيع 

سيف:
لى..

سليمان:
لـيك?!.. (ضـاحــكـاً فى ســخـريـة) إنت?!.. مــعــاك فــلــوس.. قـولــلـى مــعـاك

كام..?
سيف:

ميت ألف جنيه مش هو ده الثمن اللى عاوز تدفعه فى نصيبى..
سليمان:

الــظــاهـــر إن عــروضى مش نــافــعــاك وكالمـى مــعــاك بــهــدوء ومن مــنــطــلق
الـقرابة وعطفى علـيكم مش جايب نتيـجة والظاهر كل ده مش نافع والزم

أغير لهجتى.
سيف:

أنا مش هابيع.. بيع أنت..
سليمان:

مـنـ يـا ابن مــحـمـد.. نـفس نـغــمـة أبـوك نـفس صـوته نــفس نـظـراته نـفس
كبرياؤه..

سيف:
علشان كده مش هابيع.

سليمان:
إنت بتعلن احلرب على نفسك وندى إياك تقرب لها.. مفهوم..?

سيف:
عمى.. عمى..

سليمان:
خالص عـمال أكـلـمك بـاحلسـنى وانت مش عـاوز تفـهم.. بـاقـولك بيع مش
ــشـروع الــكـبــيـر.. عــاوز تـبــيع.. طــيب كـون شــريـكـى ونـهــد الـبــيت ونــعـمل ا
بـرضك مش عـاوز تـفـهم ومـاسك فى الـفـقـر بـإيديـك وسنـانك.. إنـت عاوز
حترجـنى مع الـنـاس اللى اتـفـقت مـعاهم.. كـون شـريكى مع الـنـاس الثـانـية

واجتوز ندى.
ــريـبـة» مع اسـتــعـراض مـنـاسب لـهــا.. تـظـهـر عـلى (أغـنــيـة «الـصـفـقـات ا
الــشـاشـة لـقـطـات مـخـتـلـفـة من اجـتـمـاعـات رجـال األعـمـال ومن بـيـنـهم
سليـمان.. لقطات للبورصات اخملتلـفة وزيادات األسعار.. يجهز اجملموعة
سـاعدين مـكتـب سلـيمـان الشبـراوى وجرس الـتلـيفـون يرن يـناوله أحـد ا

لسليمان فتتغير مالمح وجهه.. يشير للجميع باالنصراف).
سليمان:

ــدوح بك.. اســمـعــنى بس يــا بــرنس اســمــعـنى أنــا حــاتــكـلم أهالً.. أهالً 
مـعاك بـكل شفـافـية وصـراحة.. صـدقنى إحـنـا مش فى احلزب وال حـاجة
علـشان أستخـدم كل شوية نغمـة الشفافـية.. النغمـة معاك غيـر النغمة مع
أى حـد تــانى.. اســمـعــنى وبالش تــتــنـرفــز.. أنــا سـامــعك كــويس.. أرجـوك
ــشــروع بالش الـــنــغــمـــة دى.. طــمن اخلـــواجــة كل شىء حـــايــكــون تـــمــام وا
ــوافـقــة عـلى ــوضـوع حــايـخــلص مع الــبـنـك وحـا نــاخـد ا حـايــتم.. آلـوه.. ا
الــقـروض.. دا أنــا ســلـيــمـان الــشـبــراوى مــاركـة مــسـجــلـة نــســيت وال إيه يـا
ـدوح بك.. اسـمـعـنى حاقـابـلك ومـعـايـا أوراق البـيت خـالـصـة وبـلغ جون
نطقة.. سالم (لنفسه) ى فى ا الـكالم ده وحانعمل أكبـر مركز جتارة عـا
دوح انى النـاس بتحـسدنى لـيه.. الـناس عاوزه تـقضى عـلى.. ما صـدق 
شروع لوحده.. يا سالم إنسان منافق بيعاملنى بوش اتأخرت راح يلهف ا
ومع جـون بـوش.. وهوه جـواه شىء ثـانى الـله أعـلم بـيه.. جـواه غل وحـسد
وكل مـا أعـمل عـملـيـة أو صـفـقة تـالقيه يـبـتـسم ويـهـنيـنى ومن ورايـا يـحـقد
ويــشـــكك.. آه.. آه مـن الـــنــاس.. حـــاشـــتــرى وأبـــيع وأبـــقى أكـــبـــر راجل فى
دوح وسـيـف وأى واحد حـايـقف فـى طريـقى.. ـنـطـقـة.. حـادوس علـى  ا

أنا واثق إن سيف حايغير رأيه.
(استعراض غنائى يدل على األفراح ومعانيه:

حانكتب الكتاب ونعلى اجلوابات..
اظ.. هانعقد صفقات وناكل كفيار ونحلى باأل

هـانـكـتب الـشـيـكـات ونـركب الـطـيـارات.. ونـروح شـيـكـاغو ولـنـدن وبـاريس.
حانكتب الكتاب ونعلى اجلوابات..)

هن التمثيلية برئاسة د. أشرف زكى قررت تنفيذ عدد من البرامج الترفيهية خالل رمضان اجلارى. > نقابة ا
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>  مـن الصـحيح أن أنـسـاق سرعـة اإليـقاع األبـسط مقـبـولة تـمـامًا فى الـدراما
ؤكد الـالواقعيـة فقط. فـسرعـة اإليقـاع فى احليـاة احلقـيقـية أكـثر دقـة ومن ا

أنها أقل تعمدًا وأكثر ال مسئولية.

سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

كرنفالية األلوان وبهجة احلب 

π«cƒdG Iô«eCG

مـــــــبـــــــاشــــــرة  life مـــــســـــتــــــخـــــدمـــــ أدوات
العق وإكــســســورارات غــيــر تــقــلــيــديــة كــا
زجـــــاجــــات فـــــارغـــــة أقالم وغـــــيــــرهـــــا من
ـــتـــوقـــعـــة الـــتى حتـــولت مع األدوات غـــيــر ا
خــطــواتــهم الــراقــصــة إلـى آالت مــوســيــقــيـة
بــســـيــطــة ذات طــابع أفــريــقى مــتــداخل مع
اإليــقــاعـــات الــشــرقـــيــة. وفى لـــوحــة أخــرى
تــوحـى لك حـــركـــاتــهـم الـــراقــصـــة مع نـــفس
اآلالت بـروح الثـقافـة األمـريكـية ورقـصات
الـــزنـــوج مــنـــهم (الـــنـــيـــجــر) كـــمـــا ظــهـــر فى
ـــشـــهـــد الـــذى تـــذهب فـــيـه جـــولـــيـــيت إلى ا

استشارة احلكيم فى الغابة .
أو جنــد ثــمـة إشــارات لــلــطـبــيــعـة اآلســيــويـة
وخــاصــة الــتــراث الـصــيــنى كــالــلــوحـة الــتى
جتمع رومـيو وابـن عم جولـييت فى احلـانة
فـيـصـاحب دخـول األخـيـر موسـيـقى صـيـنـية
مــشــهـورة. وال تــنــتــهى الــعالمــات عــنــد هـذا
احلـــد بل إن مـــنـــاطق الـــلـــعب لـــدى اخملــرج
جتــــاوزت أحـــيــــانــــًا إلى صــــور كــــارتـــونــــيـــة 
كـــحــــلـــقـــات تــــوم وجـــيـــرى كـــمــــا اتـــضح فى
اءاتـهم الطفـولية ومن ـمثـل وإ حركات ا
أبـــرز الــلـــوحــات فى هـــذا تــنـــاول جــولـــيــيت
لــلـدواء الــذى أعـده الــصــيـدلى كــان أداؤهـا
ـصـاحب ـؤثـر الـصــوتى ا وحـركــتـهـا وحــتى ا

لها يذكرنا بحركات توم وجيرى.
ــسـرحـيـة إلى كـمـا حتــيـلـنـا بــعض مـشـاهـد ا
ــزج بــ نـــوعــ من الــســـيــنــمـــا فــهى من ا
جـانـب أقـرب إلى مـوتــيـفـة األفالم الـغــنـائـيـة
ـــوســيـــقــيـــة بــواســـطــة اجلـــو االحــتـــفــالى وا
ـباشـر والرقص ـشـاهد الـغنـاء ا احملتـشد 
ــبـــهــجـــة واإلكــســـســوارات ـالبس ا وألــوان ا
التـى تتـغيـر باسـتمـرار متـأثراً بـتكـنيك فـيلم
(الـطــاحـونـة احلـمـراء) وطـابــعه الـكـرنـفـالى.
وفى جـانب آخر  تـذكـرنا الـلـقطـات بـسيـنـما
شــارلى شـــابـــلن الـــصــامـــتـــة أو كــارتـــون تــوم
وجـــــيــــــرى مـن حــــــيث مــــــنــــــاطق الــــــصــــــمت
ــمـــثــلــون ــاءات الـــتى يــكـــتــفى فــيـــهــا ا واإل
بــاإلشــارة بـأجــســادهم أو بــبــعض األصـوات

والهمهمات.
تـعــددت الـلـوحـات الـتى ركـزت عـلى اإليـحـاء
ـــاءة واإلشــارة فـــحـــسب مـــســـتــغـــنـــيــة بـــاإل
قــــــدراإلمــــــكــــــان عن احلــــــوارات الــــــفــــــرديـــــة
أوالــثـنــائــيـة. حــتى أن األداء الــتــمـثــيــلى جـاء
مـرتـكــزًا عـلى إحـدى الــوسـائل الـسـيــنـمـائـيـة
كـالـ  slow motion . وهى مــفـارقـة سـاخـرة

من الصورالكالسيكية التقليدية
أدهـــشــــنـــا اخملـــرج بــــحـــشـــد صــــورى مـــفـــعم
ــًا كـرنــفــالــيــًا طـرح بــاأللـوان فــصــنــعت عــا
ـبــهــجـة بــتــدرجــاتـهــا طــوال الـوقت ألــوانه ا
فـــحــــقق الـــعــــرض من الـــســـعــــادة والـــتـــفـــاؤل
مـخـالـفـا ومـفـارقـا الـرؤيـة الـتـراجـيـديـة. كـما
عــرض اخملـــرج تــقـــنـــيــاتـه فى روافـــد فــنـــيــة
متنوعة من جـو كالسيكى أوربى وفانتازيا
أمــيل لـلــصـورة الــكـارتــونـيــة وحـالــة غـنــائـيـة
راقـصــة بـجــانب احـتــوائـهــا عـلى مــفـارقـات
ســاخـرة جتــمع بـ ثــقــافـات مــتـعــددة سـواء

أوربية  أوشرقية. 
عــرض بـــهــذه الـــقــيـــمــة الــفـــنــيـــة والــتـــجــربــة
الـشبـابـيـة الـفـريـدة فى تـقنـيـاتـهـا يـجـدر بـنا
تـركــيـز الـضــوء عـلـيه ولـيـس مـجـرد عـرضه
ــهـرجــان وفـوزه بــبـعض ــدة لـيــلـتــ داخل ا
اجلـــوائــز بل يـــســتــحـق وعــد رئــيـس الــبــيت
الـفنى للـمسرح د. أشرف زكـى بفتح موسم
لـه عــلى إحــدى مـــســارح الــدولـــة أظــنــنى ال
أبالغ إذا اعـتـبرت الـعـرض وتقـنيـاته وبـراعة
األداء الــتــمــثـيــلـى اجلـمــاعى مـن الـعـالمـات
الـــهــامـــة الــتى يـــشــيـــر إلى أن ثـــمــة جتــارب
شـبـايبـة فى سـبـيلـهـا للـظـهور وإحـداث حـالة

مسرحية جديدة.

زدوج باجلمع ب عدة عناصر متناقضة ا
وغــيـر مــتـنــاسـقــة وهـو مــا يـحــدث إدهـاشـة
تــنــطــبع فى ذهن اجلــمــهــور. فــاخملـرج عــلى
ـجـرد كسـر هـذا احلاجـز الـرفيع وعى أنه 
وتـقـارب اخليـوط بـ الـصورة الـكالسـيـكـية
ـعـنى ونـقـيـضـهـا أو هـدمـهـا فى آن واحـد ـ 
إدخـال عالمـات غـيـر تـقـلـيـديـة عـلى الـشكل
الروتـينى ـ سوف تـتكشـف له عدة موتـيفات
ثقـافيـة مـتنـوعة.. سـواء عـلى مسـتوى األداء

البس. التمثيلى أو تصميمات الديكور وا
فــنـــحن بـــصــدد لـــعـــبــة ســـعى فـــيــهـــا اخملــرج
ـــتـــنـــوعـــة بـــكـل صـــورهــا لـــعـــرض جتـــربـــته ا
وآلــيـاتــهــا الـفــنـيــة اجلــديـدة بــغـرض تــقـد
ــتـــزجــة بــالــصــور غــيــر حــالـــة مــســرحــيــة 
تآلفة التى تكون تـشكيلة كرنفالية ملونة. ا
مثلون فمنذ اللحظة األولى اهتم اخملرج وا
سرحـية حتى جند روميو بـتقنيات اللـعبة ا
وجـولـيـيت ذاتهـمـا ـ مـتخـذين وضـعـية ثـابـتة
ـــربع وكـــأنـــهـــمــا داخل إطـــار من الـــبـــرواز ا
دمـيــتـ ال يــتـحــركـان إال مع إشــارة مـعــيـنـة
لـبـدء الـتـمـثــيل. وإن كـان هـذا سـيـرد الـذهن
مــبــاشــرة إلى مــســرح لــويــجى بــيــرانــديــلــلـو
ـمــثـلـ ولــكن األمـر لم يــزد عـنـد اخملــرج وا
ســوى لـعـبـة وجتـريــبـًا لـيـوحى لـنــا بـتـقـنـيـات
أفالم الـكارتون وحيث الـكائنات الـكارتونية

وت . ال تموت برغم تعرضها خملاطر ا
تـقــنـيـات الــعـرض تـدخل ضــمن سـيــاق لـعـبـة
شاركة مثل فرصة ا (الكارتونيزم) وتمنح ا
فى الـــــلــــعــــبـــــة من خـالل تــــوظــــيـف األشــــيــــاء
(اإلكــســســـوارات والــديــكــورات) لـــتــأخــذ هى
األخــرى دورًا داخل الـعــرض. كـمــا حـدث مع
ـــمــــثل الــــذى يــــؤدى دور اجلـــنـى  فـــيــــدخل ا
ـسـكــًا بـعـصـاتـه الـسـحـريـة لــيـعـطى إشـارة
ــشــهـــد فــيــجــد أن عـــصــاته مـــعــطــلــة بـــدء ا
تـعـانـده وال تـقـوم بـعـمـلـهـا يـتـركـهـا مـتـضـايـقـا
ــفـــردهـــا وكــأن ـــجـــرد الــتـــفـــافه تـــعــمـل  و

مثل .  العصا صارت كائنا مستقال عن ا
ـــتـــداخـــلـــة الـــتى تـــشـــبـع بـــهــا ومن الـــصـــور ا
ــشــهــد األول جــو الــعــرض مـــا جنــده فى ا
ـمثـلـون بـالـغـناء أفـريـقى راقص يـقـوم فـيه ا

ألــوان لــوحــات هــنــرى مــاتـيـس وفــان جـوخ 
وامــتالئــهـــا بــالــبــهــجــة الــتى تــشــيــر لــلــحــيــاة
وحــيـــويـــتــهـــا وهــو ذات األمـــر الـــذى نــاسب
ــيــا "رومــيـو قــصــة حب أصــبـحـت تـراثــا عــا

وجولييت".
 فعلى الرغم من أن معظم من قدموا قصة
ها فى ظل روميو وجـوليـيت  اكتفـوا بتقـد
ـتشـائمة ورؤيـتها حـدود العالقة الـعاطـفية ا
الــســوداويــة الـتى تــنــتـهـى بـحــالــة من احلـزن
والـكـآبـة بـانـتـحـار  احلـبـيـ  كـمـا  تـنـاولـته
مـعظم التجـارب الكالسيـكية; إال أن اخملرج
يـــنـــهى مـــســـرحـــيـــته بـــأغـــنـــيـــة تـــقــدمـــهـــا كل
الــشـخـصــيـات مــعـا لـتــبث لـلــجـمـهــور طـاقـة
إيـجـابــيـة جــمـيــلـة ومــتـفــاعـلــة وفـيــهـا لــعـبت
األلـوان دوراً مـعـبـراً وشـديـد الـتنـاسق أسـهم
فى وصــول احلـالـة الــرومـانــسـيــة الـتى بــثـهـا
ـشرق ـمثـلـون للـجـمهـور مـصدرا اجلـانب ا ا
لـلــحـيـاة  وحـيث يـكـون احلب تـمـثـيال إلرادة

احلياة ذاتها .
ـسـرح  حـرص اخملرج فبـدايـة من خـشـبة ا
أن يـــقـــدمــهـــا عـــلى طـــراز أقــرب لـــتـــصـــمــيم
ــســـرح اإللــيــزابــيــثى والـــعــلــبــة اإليــطــالــيــة ا
فــاحلــدث يــدور داخل إطــار الــبــروســيــنــيـوم
ــمـثـلـون ـســتـطـيــلـة" لم يـغـادره ا "اخلــشـبـة ا
البس طــوال مــدة الــعـرض وكــذلك ظــلت ا
واإلكــســســـوارات والــديـــكــورات مــصـــاحــبــة
لــلـــمــؤدين ومـــتــواجــدة بـــيــنــهـم عــلى خـــشــبــة
ـســرح. هـذه الـتـركـيـبــة سـاعـدت فى كـسـر ا
ــســتـقــبل ــرسل وا اخلــيط اإليــهــامى بــ ا
بــــغــــرض مــــســــرحــــة األحــــداث داخل هــــذا
ـــســـتــطـــيل  حـــتى أن اخملـــرج ســـد أمــاكن ا
الـــبــــنـــطـــلـــونـــات والـــكـــوالـــيـس عـــلى جـــانـــبى
اخلشبة. صنع هذا حالة ذات داللة مركبة
تـــظــهـــر بــواســـطــة عـــرض جــديـــد فى إطــار
ـــســرح  وفى فـــضــاء كالســـيــكى خلـــشــبــة ا
الــوقت ذاته مــحــاولــة كــســر وحتــطـيـم هـذا
اإليـــــهـــــام الــــكـالســــيـــــكـى بــــواســـــطــــة األداء

التمثيلى غير التقليدى والغريب.
إذا مــا تـتــبــعـنــا تـقــنــيـات ومــفـردات الــعـرض
ــكـنـنــا اسـتـشــفـاف هـذا الـتــكـنـيك الــفـنـيـة 

لـيـست الـسـيـنـمـا ـ فـقط ـ الـتى تـغـيـر حـالـهـا
ـصاحـبة لـها وتـبدلت الـرؤى واألحاسـيس ا
خــصــوصـًا مـن كـونــهــا شــاشــة حتــتـوى عــلى
ــمـــيـــزين األبــيـض واألســود إلى لــونـــيــهـــا ا
احتوائها ـ بعد مواكـبتها لكثير من التغيرات
والـتحوالت الـتكنـولوجـية احلديـثة ـ بالـعديد
ـتـداخـلـة. بـل إن األمـر يـنـطـبق مـن األلـوان ا
ــســـرح وغــيـــره من الـــفــنـــون إذ أتــاح عــلـى ا
الـــلـــون ظـــهـــور أنـــواع مـــتـــعـــددة من الـــفـــنـــون
اخملـتـلفـة فى الـتـصـوير واجلـرافـيك وغـيره.
وهــو مــا يــؤكــد عـــلى ســحــر الــلــون وتــأثــيــره
الــبــصــرى عـلى الــعــ بــقـدر يــفــوق األبـيض
واألســــود حــــتى أن تــــأثــــيـــر الــــقــــبــــلـــة عــــلى
ــلــونــة اجلــالــسـ فى جــمـاهــيــر الــشــاشـة ا
صالة السـينما صـارت لها فاعـليتهـا القوية
ـة  وهو أمر أرهب عن قـبلـة األفالم القد
اجلمـهـوراجلالس فى الـسـيـنمـا بـالرغم من
أن الوضـع ـ فى ظنى ـ لم يـخـتـلف سوى فى
مــــجـــرد اإلحــــســــاس الـــذى يــــوصــــله الــــلـــون

بسرعة وبعمق.
وال يـهمـنـا ـ هنـا ـ احلديـث عن تطـور وتاريخ
ــا نــحــاول اســتــشــفــاف مـدى الــســيــنــمــا وإ
أهمية اللون فى السينما وحضوره البصرى
 وإيـضـاح الـنـقــلـة اجلـوهـريــة الـتى أحـدثـهـا
ــــــــتــــــــحــــــــركــــــــة. فى الــــــــلــــــــون لــــــــلـــــــصــــــــورة ا
ـديـنـة الـفـاضـلة ـ فـيلم "pleasantville" أى ا
احلائز على ثالث جوائز أوسكار لعام1998
ـ يـحــكى عن قــصـة شــاب وفـتــاة من واقـعــنـا
احلــالى دخال بــشـكل فــانـتــازى فى أحـداث
مـسلسل تلـيفزيونى قـد باألبيض واألسود
ســنـة  1950 وتـدريــجــيـاً بــدأت تـلك احلــيـاة
الـــقــاتـــمــة  تـــتـــلــون بـــعــدة ألـــوان مـــبــهـــجــة 
شـاعر الـدافـئة فـى هذه احلـياة وتفـجـرت ا
الـــــبــــاردة. عــــارض اخملــــرج ذلـك فى صــــورة
كــومـــيــديــة وخــيــالــيـــة إلظــهــار مــدى تــأثــيــر
درجـــات األلـــوان اخملـــتـــلــــفـــة فى أحـــاســـيس
الـنــفس الــبـشــريـة إذ إن اخملــرج ـ وصـاحب
الـفـكـرة والـسـيـنـاريوـ فـى ذات الوقـت حاول
ـشــاعـر واألحــاسـيس مــقـارنـة ربط تـفــجـر ا
ــا يــدل عــلى بــظــهــوراأللــوان وبـــهــجــتــهـــا. 
التأثير السيكولوجى والفسيولوجى للون. 
ذلك هـو الـوعى الـبـصـرى بـالـلـون الـذى ركز
عـلـيه اخملـرج "مـحــمـد الـصـغـيـر" فى عـرض
ــــا يــــجــــعـــــله من (رومــــيــــو وجـــــولــــيــــيـت)  
ــــركـــبــــة والــــصــــعــــبـــة. إذ كــــانت الــــعــــروض ا
اءات سرحية تلجأ لتقنيات الصورة واإل ا
الــبــصـريــة وبـتــوظـيف جــمــالى وداللى كـبــيـر
لـــهـــا وعــلـى الــرغـم من أن الـــعـــرض خملــرج
ـــســرحى شــاب ويـــدخل ضـــمن الــنـــشــاط ا
لـــطالب جـــامـــعــة عـــ شـــمس إال أنـــنـــا لــو
قـارنـاه بـالـتـناول الـكـالسيـكـى لنـفـس العـمل
الــذى قــدمه اخملــرج الــكــبــيــر "ســنـاء شــافع"
عـلى مـسـرح مـيامـى وشارك فـيه طالب من
ـــيــة  ســنـــرى الــفـــارق الــكــبـــيــر بــ األكــاد
الـعـرضــ فـيــمـا يـتــعـلق بــالـتــأثـيـر الــبـصـرى

لصالح اخملرج "محمد الصغير". 
ــــــا يـــــــعــــــود ذلـك إلى أن وعـى األجــــــيــــــال ر
اجلـديـدة الـتى تـربت عـلى اإلبـهـار الـبـصرى
لـلـصورة  وإمـكـانـاتهـا الـتـكنـولـوجـية الـعـالـية
فيمـا يسمى بـعصر الـعيون احملـدقة وحيث
ت فــيــهم درجـة يــتـمــيــز كل شىء بــالـلــون 
أعـلـى بـالـوعى الــبـصـرى ومـكــونـات الـصـورة
ـهم مــحـتـشــدا بـاأللـوان وإذا كـان فـجــاء عـا
معـروف أنـنا نـرى األحالم بـدون ألوان فال
غـرابـة ـ بـعـد ذلك ـ إن وجـدنـا األلـوان تـغـزو

ستقبل.  أحالمنا فى ا
ــــهم ـ هـــنــــا ـ  الـــتــــحـــدث عن الــــلـــوحـــة من ا
ـــبــهــرة الــتى رســـمت بــفــرشــاة ــســرحــيــة ا ا
ـشرقة التى الـصغيـر وعن قدرات األلوان ا
نــــثـــرهــــا اخملــــرج فى أنـــحــــاء لــــوحـــتـه الـــتى
تــنــوعت ألــوانـهــا مــا بــ األحـمــر واألصــفـر
وتـدرجاتـهـمـا  لـتـذكـرنا بـسـخـونـة وصـراحة

فى روميو وجولييت الصغير

 أجواء
احتفالية
محتشدة
بالرقص

باشر والغناء ا

مشهد من عرض «روميو وجولييت  جلامعة ع شمس»

 جتربة متنوعة
تقدم حالة
مسرحية

تزجة بالصور
تآلفة  غير ا

خـايف أحـسن تـكـون الـسـعـادة سـودا.. سحـابـة صـيف ومـعـديـة.. ريح تـزيل
كل شىء..

األم:
احلب احلقيقى بيقف وسط الريح ويقاوم كل فساد وكل شىء قبيح..

سيف:
نـدى.. بــصـراحــة عـاوز أقـولـك إن فـيه صــفـقـة مـع والـدك.. إنه حــايـبـارك

جوازنا ومهرك هو بيع بيت العيلة..
ندى:

قصدك إيه?!
سيف: 

أرجـوك بهدوء مـا أقصـدش أى حاجـة أنا حـبى ليكـى أكبر من أى شىء..
بس حبك حاجة والبيت حاجة ثانية.

ندى:
حانرجع تانى حلكاية البيت.. فيها إيه بس لو اتباع..

األم:
ا بنشترى وما بنحـبش نبيع.. لو كان على البيع يا بنتى كنا بيعنا إحنا دا

من زمان..
سيف:

أمى.. الصفقة مش حا تتم..
ا يضيع احلب يحصل إيه?» وكلماته: (استعراض غنائى عنوانه «

ا يضيع احلب يحصل إيه.. قسوة ورعب وال إيه?
غنى ويفضل لنا العويل.. يضيع ا

وتضيع اخلضرة ويضيع صوت العصافير
والدنيا تصبح ضلمة فى ع الناس

ونتخبط فيها بدون إحساس..
واإلرهاب يكتر وقتل الناس

وهدم بيوت عمرانة ونشر اخلراب
ا يضيع احلب يحصل إيه?..

ينـتهى االستعراض وتظهـر على الشاشة مالمح للـبيوت والقصور واآلثار
ــة وبــيت ســيف عــلى الــنــيل.. اسـتــعــراض له كــلــمـا أمــكن ذلك الــقـد
ويـحـدث هذا وسـيف فى منـاجـاته وحديـثه لـلجـمهـور وللـمـجمـوعة وفى

سيح..») اخللفية يستمر حلن األغنية الكورالية «صلبوا ا
سيف:

ــال والــثــروة فى كــفــة.. يــا ريــتــنى يــا نــدى كــنـت أقـدر احلب فى كــفــة.. وا
أتـنازل.. لـو اتـنـازلت حـا كـون إنـسـان تـانى.. إنـسـان ضـاعت مـنه كل قـيـمة
وبـقى هش.. مـش حا قـدر أحـتـرم نـفـسى ألن الـبـيت ده كل طـوبة فـيه وكل
ـحى نـقــطــة لى فـيــهـا ذكــرى.. ذكــرى جـمــيـلــة.. لـو الــذكــريـات ضــاعت وا
ـكـان ده يـبـقى ضـاع جدى ـاضى يـبقـى إيه فـاضل لإلنـسان... لـو ضـاع ا ا
وأبويا وضاعت أمى.. ندى سامحينى ألنى بحبك.. فعال بحبك.. وعارف
إنك مـظلومة وإنك بتتـكلمى بدون قصـد ألنك بنت أبوك.. أنا كنت شاكك
كن تختارى ب أبوكى وبينى.. االختيار صعب.. أكيد صعب.. فى إنك 
ــثـالى.. أكـيـد ــسـألـة تـكــون الـغـنى قــصـاد الـفـقــر.. الـواقـعى ضـد ا ـكن ا
االخــتـــيــار صـــعب لــكـن أعــمل إيـه وأنــا اتـــربــيت كـــده.. نــدى إنـت حــرة فى
ـعـركة مـش سـهـلـة وبدأت اخـتـيـارك.. أنـا اخـتـرت وحاحتـمـل.. عـارف إن ا
من زمان لـكن كـنا بـنأجـلهـا.. إيه رأيكم مـعـايا أكـيد فـيه ناس كـثيـرة بتـقول
إنى رجـــعى مش عــصــرى وإنى مــثــالـى رومــانــسى مش واقــعى.. أنــا كــده 

األم:
وافق سليمان على جوازك?!

سيف:
أيـوه يــا أمى.. فــعالً وافق وعـرض عــلى صــفـقــة.. إن يـوم اخلــمـيس نــكـتب

الكتاب و..
األم:

سـيف يــا ابـنى أنـا عــارفـة إنك بـتــحب نـدى بس قـلــبى مش مـطــمن لـلـكالم
ده.. والتمن إيه?..

سيف:
أمى مفيش تمن وال حاجة.

األم:
بايعة.. (مقاطعة) إنك تتنازل عن ورثك وتديله ا

سيف: 
صـدقــيـنى هـوه قــال الـكالم ده.. بس لـو انــتى مش مـوافــقـة أنـا حـارفض..

مش حاعمل أى شىء إال إذا وافقتى عليه ورضيتى عنه..
األم:

سـلـيــمـان طــول عـمــره طـمــاع ومـا يــحـبش حــد يـكــون أغـنى مــنه.. أنـا مش
مطمنة لكالمه وخللى بالك..

سيف:
مـاما أنا مش عـاوز منه حـاجة.. أنـا وندى بنـحب بعض وحـاجتوزها ومش

حاتنازل..
األم:

نـاورة وخـاصة اسـمع يـا سيـف إذا كانت بـتـحبك حـاتـقف معـاك.. إيـاك وا
مـع سـلـيـمــان.. سـيف أنـا عــارفه أنك قـلــقـان عـلى نــدى ومش عـاوز تـواجه
عمك.. لكن بـاختـصار مـا تسيـبش نفـسك الحتمـاالت الغـدر واخلوف.. يا

واجهة من زمان.. ابنى إحنا اتكتب علينا ا
(تدخل ندى فرحانة)

ندى:
ماما.. ماما.. باركى لنا..

األم:
مبروك.

ندى:
بـابا قاللى كل حاجة.. أنـا مش مصدقة إنى وسيف حـانكون يوم اخلميس

.. مكتوب كتابنا وفى عشنا عايش
األم:

مبروك يا بنتى.. خللوا بالكم من بعض يا والد.
سيف:

دعواتك يا أمى ورضاك عنى عندى أغلى من أى شىء فى الوجود..
ندى:

سيف حايكون فى عنيا وانتى..
سيف:

نـدى عاوز أقـولك حـاجة قـبل مـا ييـجى يـوم اخلمـيس.. لـو قابـلـتنـا مـشكـلة
تمنع إننا نكمل سعادتنا وجوازنا هاتهربى وتسيبينى.

ندى:
إيه الكالم الغريب ده?!.

سيف:

> الفنان صبحى السيد مصمم الديكور انتهى من اإلشراف على تنفيذ ديكورات محكى القلعة الذى يشهد فعاليات احتفال هيئة قصور الثقافة بشهر رمضان.
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كنه أن ـؤلف حر فى أن يـقلب قـيمنـا رأسًا عـلى عقب وفى هـذا التغـييـر  >  ا
يـرفع الغطاء عن هذه القيم وأن يكشفهـا على حقيقتها. وهو حر أيضًا فى أن

. يكتب احلوار منمطًا طبقًا ألسلوب مع
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> فـى بعض األحـيان تـسـاعد إقـحامـات لـفظـية لـهـا عالقة بـالفـكـرة األساسـية
عـلى توفـير تـركيب أعـظم ألجزائـها أن تـسهب فى أو تـزيد من حـدة انطـباعات
ـتـفـرج وأن تـصـدق عـلى تـقـييـمه آنـيـة أن تـعـطى تـوجـيـهًـا مـطـلـقًـا لـفـضـول ا

للمشهد.

هرجان التجريبى القادم. مثلة للهناجر فى ا > د. هدى وصفى مدير مركز الهناجر للفنون لم تستقر حتى اآلن على العروض ا

سرحي جريدة كل ا
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البؤساء ..
 ومأساة سج فيكتور هوجو

مثل كثيرآً  الديكور أضاف ألداء ا

سرحية  ا
ليست صراعاً
ب سجان
ومسجون

لكنها 
صراع مجتمع
بأكمله

(يلتف اجلميع حوله فى وضع انتباه)
سليمان:

الفسل بيتحدانى
عتريس:

م يا باشا?!
سليمان:

سيف.. عارفينه..
سالمة:

الواد الـسـنكـوح.. عـارفه.. مضـايقـك يا بـاشا?! طـلـقة واحـدة تـخلص عـليه
وال تعكر دمك..

سناء: 
قضية دعارة وهتك عرض أو فعل فاضح فى طريق عام..

عنتر:
ة مالهاش قرار. شنطة مخدرات تريحنا منه وترميه فى زنزانة ضا

سليمان:
أل.. مش ده الـلى أنـا عاوزه ألنـنـا هـانـخلص مـنه لـكن مش حـاشـفى غـلـيلى
ضى على التنازل واخد منه البيت.. واخد اللى أنا عاوزه.. عاوزه هنـا و

مفهوم?..
سالمة:

نراقبه كويس ونخطفه من غير شوشرة..
عنتر:

نخدره ونشيله هوب وجنيبه هنا..
سليمان:

راقبوه كويس واعرفوا خط سيره وهاتوه هنا بدون شوشرة.
ندى:

بابا أدبه بس بالراحة.
(يضحكون)

عنتر:
ست ندى خايفة عليه.

سليمان:
احلب يا سيدى.. احلب هو نقطة الضعف فى احلكاية كلها.

ندى:
ما جنرب يا بابا احملكمة والطعن بالتزوير..

سالمة:
احملكمة حبالها طويلة.

سليمان:
ورقة التنازل الزم تبقى معايا يوم اخلميس أو اجلمعة بالكتير.

ندى:
دا كان ميعاد جوازنا.

سليمان:
كـان.. لـكن إحنـا دلـوقتى فى الـلى حـا يكـون يـا رجاله عـاوز الـورقة قـبل ما

اروح البنك.. وقبل ما أقابل الناس.. مفهوم..
عنتر:

أوامرك يا باشا حاتتنفذ.

سليمان:
من غير دم وبشويش عشان خاطر ندى.

ندى.. أنـا كان نفـسى يشتغل مـعايا ويـتنازل عن البـيت لكنه مـجنون غاوى
ـهـمــة بـدقـة فـقــر ومـشـاغــبـة وقـال عــامل لى مـثــقف.. يـا جـمــاعـة نـفــذوا ا
وخلـلوا بـالـكم الشـرطـة مفـتحـة عـينـيهـا عـليـنا األيـام دى واخلـواجة عـمال
يــزن عـلى ويـهـدد انـه حـايـشـوف شــريك تـانى.. نـفـذوا.. وانــا مـسـافـر مش
وضوع خلص.. يالال يا ندى.. حاكون هنا هاروح مأمورية وآجى أالقى ا
ـتـاهـة» األم تـبدو حـائـرة وتـائـهـة وسط اجملـمـوعة (اسـتـعـراض بعـنـوان «ا
الـذين يـشكـلون مع احلـواجـز التى تـشبه احلـواجز األمـنـية مـتاهـة ليس
لــهـا نـهــايـة. أنـهــا تـبـحث عن ســيف وسـيف أيــضـا يـتــحـرك فى اجلـانب
ـقـنـعـون اخملـالف يــبـحث عـنـهـا وال يــسـتـطـيع الـوصــول إلـيـهـا. يـظــهـر ا
لثـمون يـطاردون سيف وتـأتى سنـاء بحـركة سريـعة تسـتطـيع أن تخدره ا
لـثمـون بيـنمـا األم تنـادى على ابـنها دون أن فـيتـرنح ويسـقط ليـحمـله ا
مكن أن يـسيروا ـلثـمون بسـيف ومن ا تاهـة.. يخرج ا تراه وتـستمـر فى ا
ـتـفـرجـ تلـمح األم ابـنـهـا من عـلى بـعـد لـكـنـهـا ال تـسـتطـيع أن وسط ا

شارك فى االستعراض). مثل وا تفعل شيئاً وكذلك مجموعة ا
األم:

ماشفتوش عمرى.
اجملموعة:
عمرك?!

األم:
سيف.. ابنى سيف ما انتم عارفينه?

اجملموعة:
أيوه.. أيوه عارفينه.. صاحبنا وحبيبنا.

األم:
!? ما تعرفوش هو ف

اجملموعة:
مكتوب علينا الصمت.

األم:
ساعدونى.
اجملموعة:

آه من العجز.
األم:

وإيه اللى معجزكم وانتم كتير.
اجملموعة:

دورنا محدود.. بنتفرج ونتألم.. آه.. آه.. 
ا تشوف مظلوم وتبقى مش قادر تتكلم.  آه 

ا تسمع صرخة مكلوم وتبقى مش قادر تداويه. آه 
(يوجهون اخلطاب إلى اجلمهور)

كن حد فيكم يقدر يتكلم.
كن حد فيكم يهرب من الرقابة ويقول ألم سيف ف سيف.

ـــكن حـــد فـــيــــكم يـــكـــون مش عـــاجـــز ومـش عـــلى صـــلـــيب اخلـــوف زيـــنـــا
مصلوب.

إحـنا اجلـوقة مـكتـوب لنـا دور معـ ومفـروض علـينـا الصمـت فى اللـحظة
دى.

ـقــابـلـة وفى نـفس (جتـرى األم فـى كل مـكـان دون جـدوى.. وفـى اجلـهـة ا
الوقت يـتم جر سيف على األرض ليـبتعدوا به عن األم كلـما اقتربت منه

طاردة). وهنا تلعب اإلضاء من خالل الظل والنور دورها فى هذه ا
سيف:

أمى ماتخافيش.. مش حتنازل.. مش حابيع..
أحد األتباع:

امضى
أحد األتباع:

امضى
أحد األتباع:

امضى
أحد األتباع:

اتنازل
سليمان:

مفيش فايدة..
ت..» ـسيح من قـبل?.. لـكنه لم  (يتـصاعـد الـصوت الـكورالى «صـلـبوا ا

سرحية). وتتقدم اجملموعة ليعودوا إلى احلالة االحتفالية فى بداية ا
اجملموعة:
العب.. العب
مثل.. مثل

اللعبة كبيرة ماخلصتش
اللعبة ما انتهتش

سرح فارغة) سرح وسط اجلمهور تارك خشبة ا (ينصرفون من صالة ا

إظالم النهاية

ومؤمن بـكده أصـلى الظـاهر بـانتمـى لعصـر تانى.. أصـلى اتربـيت بطـريقة
فيها شوية قيم بتبص للـدنيا انها خير وتضحية وفداء واللى جوا اإلنسان
الزم يـكـون زى براه.. اتـربـيت فى زمن تـانى ومـفـروض إنى أعـيش دلـوقتى
ــكن تــتــغــيــر األمـور فى زمن ســلــيــمـان الــشــبــراوى.. نــدى أنــا بـأعــذرك و
ونـتـقـابل فى زمن تـخـتـفـى فـيه الـبـلـطـجـة واإلرهـاب ويـسـود فـيه الـقـانـون..
أكـيد هـايـيـجى الـيـوم ده.. أكـيـد.. أنـا واثق.. ودلـوقـتى الزم أسـتـعـد وأجـهز
سـتنـدات والشـهود واحملـامى الشـاطر.. أكـيد عـمى هايـرفع قضـية طعن ا
ـكن أطلع بالـتزويـر فى كل شىء.. حبى ووجـودى نـفسه حـايشـكك فيه و
إرهــابـى وال شــيــوعى... نــدى أنــا بــاغــفــرلـك وقــلــبى مــفــتــوح لك وأرجــوك

اغفرى لى اختيارى وظروفى.
(تصدر اجملـموعة أصـواتاً مخـتلطـة مع حركات هـزلية وأكـروباتيـة يحمل
مـثل لوحة مكـتوباً عليهـا «وصايا سليمـان العشرة» ويرددون هذه أحد ا

الوصايا مع جتسيدها حركياً من اجملموعة)
- حط إيديك فى جيوب الناس تكن أغنى الناس.

- حتى حتقق ما تريد اتبع أى وسيلة تشاء يعنى خليك مكيافيللى.
- اتـغـدى بـالـلى قـدامك قـبل مــا يـتـعـشى بـيك يـخـافك الـنـاس ويـعـمـلـوا لك

ألف حساب.
- خـلـيـلك سـخى وكـر بـشـرط تكـون عـارف حـايـجـيـلك كـام وإال هـيـقـولوا

عليك طيب وعبيط.
سكنة عـلى وجهك وقت الضرورة علشان تكسب قلوب - ارسم عالمات ا

. ساك الغالبة وا
- الزم يـبــقى مـعــاك كـام كــارت وسـاطــة ويـكـون لـك عـزوة ومــحـسـوبــيـة مع

شىء من االنتهازية تمشى أمورك زى السكينة فى الزبدة.
- الزم يـكـون لك مــظـهـر هـام وشـويــة أقـنـعـة لـزوم احلـركــة وتـبـقى الـراجل

سموع الكالم. هم ا ا
- حكمة قصيرة: احفظوها كويس.. يا بخت من نفع واستنفع.

غامرة مطلوبة وما احلياة إال لعبة قمار. - حكمة قصيرة أخرى: ا
- اعلموا يا أصدقاء حكمتى األخيرة: كل واحد فى الدنيا دى له ثمن وله
نـقـطـة ضـعف والـشاطـر الـلى يـحـدد فى الـلى قـدامه ثـمـنه وضـعـفه فـيـقدر

يشتريه).
(يـعــودون إلى الـصــراخ واحلـركــات الـبـهــلـوانـيــة تـتــقـدم نـدى بــعـد هـدوء

اجملموعة.. باكية أمام أبيها).
ندى:

بابا أنا اتهنت.. رفضنى وهانىّ..
سليمان:

? م
ندى:

سيف يا بابا.. طردنى من بيته.. الزم يتربى ويتأدب..
سليمان:

وال يـهـمك.. أصــلك مـا اتـعــلـمـتــيش الـوصـايــا الـعـشـرة كــويس.. دى روشـتـة
الـضــعـفـاء الـلى زيك عـلـشـان يـبـقـوا جـامـدين... إهـدى كـده واصـبـرى عـلىّ
هـاربـيـه ألنه مـااتـربـاش كـويـس دلـوعـة جـده وأمه.. هـاوريـه الـلى عـمـره مـا
شــافه ابـن مــحــمــد الــشــبــراوى.. رفـــضك ورفــضــنى وضــيـع كل تــرتــيــبــاتى

حاكسر كبرياؤه (صارخا) عتريس.. سالمة.. محمد.. سناء.. عنتر...

ستهتر اجلميل جلان كوكتو وإخراج عادل حسان. > الفنانة نرم زعزع تستعد حاليا لبدء بروفات مونودراما ا
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تلقى. وجـعلهـا محسـوسة بالكـامل قوة ترسل أنـفاسهـا إلى ا
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ومن ثم فـلــيس ثـمـة مـبـرر لـلـتـعـاطف مـعـهـا
بـهــذا الـشـكل وهــمـا يـحــكـيـان عـن مـحـاولـة
إنــقـاذهـا وكـان أحــرى بـهـمــا الـهـروب بـدال
من ذلك قبل أن يعـود العمدة ذلك الرجل
القوى ويقضى على من تسبب فى موتها!!
وعن تــرجـــمــة الـــنص وإعـــداده أهــمس فى
ـــزج بـــ ـــتـــرجـم أنه اســـتـــطـــاع أن  أذن ا
الفـصـحى والعـامـية فى سـهـولة ويـسر دون
أن نــشـــعــر أن جـالل الــلـــغــة قـــد اهـــتــز فى
الـعـرض  وأنه كـمــا أعـلم قـد تـرجم الـنص
عن الـلــغـة اإلجنـلـيــزيـة وجنح فى ذلك ألنه
سرح تـرجم روح النص وتـرجم وهو يـرى ا
ـشـاهـد جـيـدا ويــعـرف كـيف يـنـقـلــنـا عـبـر ا
بـشكل أقرب للقـطات سينـمائية فى صورة
ـا يـجـعـلـنـا نـشـعر أنـه يـؤلف نـصا مـبـهـرة 
مسـرحيـا له ولـيس مجـرد ترجـمـة حرفـية
ـسرح ا جـعله يـقرب لـلجـمهـور جمـيعه ا
ى ويـــقــــدمه له فـى ســـهـــولــــة ويـــســـر الـــعــــا
لـيتـذوقها جـيدا وهـذه هى حرفـية ومـوهبة
ــتـــرجم الــبــارع الـــذى يــغــدو مـــؤلــفــا آخــر ا
لــلـــنص.. ومن هـــنــا فال يـــتــسق مـن وجــهــة
نـــظـــرى أن أغـــدو مــؤلـــفـــا ومــعـــدا فى ذات
الـــوقت فـــالـــدرامـــاتــورج يـــجـب وأن يـــكــون
وظـــيـــفــة مـــســـتـــقــلـــة وال يـــجب أن يـــجــتـــمع
ـــــــؤلـف فى مـــــــعـــــــ واحـــــــد وإن كـــــــانت وا
جتـارب أخـرى لــلـمـتـرجم قــد جنـحت بـهـذا
الـشــكل فال أعــتـقـد أنــهـا ســتـنــجح دائـمـا 
وأيـــا مـــا كـــان األمــر فـــقـــد قـــام اخملــرج أو
ــــعــــد هــــنــــا فى هــــذا الــــعــــرض بــــحــــذف ا
مشـاهـد غايـة فى األهـمـية وخـصـوصا فى
النهايـة ح يتحول زنارديه واحلفل وهى
مـشاهد تصنع نهـاية منطقـية للطرح الذى
أراده فــــيــــكــــتــــور هــــوجــــو من «الــــبــــؤســــاء»
ـــســـرحــيـــة  لــيـــست مـــجــرد صـــراع بــ فــا
ســـجـــان ومــــســـجـــون هـــارب بل هى صـــراع
ـوازيـ كـلـها مـجـتـمع بـأكـمـله تـنـقـلب فـيه ا
فــيــخـتـل حــتى يــســقط بــالــثــورة لـيــقــوم من
ــــوت جــــديـــــد .. ومن ثم أرى الـــــنــــهـــــايــــة 
جـافـيـيـر هى نهـايـة غـيـر كافـيـة وكـان يجب
أن يـــــتم الـــــتـــــفــــكـــــيـــــر فــــيـــــهـــــا من جـــــديــــد
وخـصوصا أن فيكـتور هوجو يـعطينا احلل
ـــعـــد أو فـى روايـــته.. كـــمـــا أن اخملـــرج أو ا
كـلـيـهـمـا- ال أعـرف قـد حـرمـنـا من الـكـثـيـر
ـسـرحـية عـبـر األحداث ونـولـوجات ا من ا
مـثل ما يقال عـند موت إيـبول  وإن كنت
ال أرى سبـبا للـحذف سوى الـتخـفيف على
ــــمــــثـــلــــ وأهــــمس هــــنـــا فى أذن بــــعض ا
اخملـــرج كـــذلك أنـه عـــنـــدمـــا قـــرأت كـــلـــمـــة
الـبـامـفلـت التى كـتـبـتـها أدركت أن شـيـئـا ما
يحـول دون انـطالقك وتأكـد لى ذلك عـبر
ــــشـــاهــــد وخـــصــــوصــــا تـــلـك الـــتى بــــعض ا
تــتـعـامل فـيـهــا مع االحـتـراف فى حـ أنك
ـبـدع فى مـشـاهد تـنـطـلق بـحـريـة الـهـاوى ا
ـا جعـل هنـاك جمـوداً مع بعض أخرى.. 
ـمــثـلــ فـغــدوا كـشـكـل بال طـاقــة.. دعـنـا ا
ـبـدع نـسـتـعـيــد فـيك روح الـهـاوى وال تـدع ا
بداخلك يقتله روت جماد نستند عليه..

كل ذلك يـدل عـلى وعى شــديـد من مـخـرج
اعتـدنا مـنه على اجلـديد دائـما  وإن كنت
أتـسـاءل عن الـسـبب فى جـعـله الـعـمـال فى
صـنع يعـملون وفـى أيديهـم أشياء مـشهـد ا
) فى حـ أظهـر لنا مـسدسا وهمـية (ما
فى يــد جــافــيـيــر وبــنــادق حــديــديـة فـى يـد
الـثـوار ومـدفـعـا عــلى اخلـشـبـة إذن لـيـست
إمـكانيات قـليلة فـالعرض ثرى !!  وأسأله
أيــضــا عن مــشــهــد الــعــربــة الــثــقــيــلــة الــتى
يرفعهـا جان فال جون فى الداخل دون أن
نــراه واكـــتـــفى بــأن يـــحــكـى الــشـــبــاب عـــمــا
يــرونه من قـوتـه وهـو يــرفع الـعــربـة لــيـنــقـذ
فانت العـاملة. وكان أولى باخملرج هنا أن
ـشـهـد. يـبــحث عن حـيـلـة مـســرحـيـة حلل ا
وأنـا أعلم أن لديه الـكثيـر من احليل لذلك
بـدال من الوصف وخصـوصا عنـدما يجىء
بـحــمـاس شـديــد من شـابـ فــاسـدين كـانـا
يـحـاوالن إغـواء الـعـامـلـة واالعـتـداء عـلـيـها

بـيت الـعـمــدة  وهـكـذا حـتى الـنــهـايـة.. كـمـا
ـالبس جلـــمـــاالت عـــبـــده مـــعـــبـــرة جـــاءت ا
تمـاما ودالة عـلى العـصر فى شـكل جمالى
ظـهــر فــيـهــا ثــراؤهــا.. ولـلــمــخـرج مــشــاهـد
كــثــيــرة أظــهــر فــيــهـــا إبــداعه وقــدرته عــلى
ـوقف الــدرامى كـمــشـاهـد احلب تـرجــمـة ا
لكـوزيت واكـتـمـال احلوار مع إيـبـولـ حول
ـــشــاعـــرهــا حب مـــاريــوس وكـــتم األخـــيــرة 
بـداخـلـهـا والـتـضـحـيـات الـتى تـقـوم بـهـا من
ـــعــركــة من أجل ذلـك  وكــذلك مــشـــاهــد ا
قـــبل الــثـــوار والــفالشـــات واالســتــوب كــادر
الـذى جـعـلـنـا نـشعـر وكـأنـنـا أمـام مـجـمـوعة
ـعــركـة وال من الـلــوحـات الــتى تــعـبــر عن ا
سـيــمـا ذلك الـكــادر الـذى ظـهــر فـيه الـثـوار
وكـــــأنـــــهـم داخل لـــــوحـــــة (احلـــــريـــــة تـــــقـــــود
الـشــعـوب) لــيـوجــ ديال كــروا والـتى عــبـر
فـيها عن الثـورة العارمـة التى مألت نفوس
الـشعب الكادح وغضـبهم وسعيـهم للتحرر

ـمـر ـمــتـدة وخـصـوصـا ذلك ا وشـوارعـهـا ا
ــرا عــلى كـــوبــرى  وكــذلك الـــذى يــشــبـه 
كــــان عـــلـى الـــيــــمـــ الــــساللـم احلـــديــــديـــة
الــــدائــــريـــــة والــــتى تـــــمــــثل سـاللم األبــــواب
اخلـلـفيـة لـلـعـمـائـر  واإلضـاءة الـتى تـنـبعث
من األدوار الــعـلـيـا لــلـمـديـنــة والـتى رُسـمت
عــلـيــهــا أسالك شــائـكــة وسالسل ضــخــمـة
ــديــنـة وكـأن الــقــيـود حتــاصــر كل من فى ا
جمـاداً كـان أو إنـسـاناً وكـان ذكـاءا شـديدا
من اخملــــرج أن جــــعل هــــذا اإلطــــار الــــعـــام
ــسـرح هــو اإلطــار الـعــام فى كل خلـشــبــة ا
ــنـاظــر لـنــشــعـر دومــا بـالــقــيـد ويــسـيــطـر ا
ـــنـــظـــر عـــلى احلــــالـــة الـــشـــعـــوريـــة طـــوال ا
ــوتـيــفـات األحــداث تـتــغــيـر عــلـيــهـا بــعض ا
ــثل الــبــسـيــطــة كــبــانــوه يــهــبط من أعــلى 
جــدارا وآخـر أمـامـه بـخـطــوات يـغــدو بـابـا
فــيُـكــمل اجلــمـهــور بــخـيــاله بــيت الــكـاهن 
وشرفـة وجـزء من حديـقـة لـنعـرف أنـنا فى

ـــســـرح الــــقـــومى - أعـــرق عــــلى خـــشـــبــــة ا
ـسرحى مسـارح الـقـاهرة - كـان الـعـرض ا
(الـبؤساء) لرائعـة الكاتب الفرنـسى الكبير
(فـيـكـتـور هـوجـو) وتـرجـمـة وإعـداد أسـامة
نــور الـديـن  ومن إخـراج هــشـام عــطـوة ..
ـــســـرحــيـــة حتـــكى عن مـــأســـاة الــشـــعب وا
الـفـرنـسى إبــان الـثـورة الـفـرنــسـيـة ورحـلـته
مع جالديـه فــقــد تــفــشى الـــفــقــر والــظــلم
ـا استـنـهض شبـاب أمة أثـقـلتـها واجلوع 
ـــعــانـــاة ألن يــقـــومــوا بـــثـــورتــهم لـــتــحـــريــر ا
شـعـبـهم من نـيـر الـعـبـوديـة ويـحقـق هـوجو
ـــواطـن جـــان فــال ذلك من خـالل قــصـــة ا
جــون أو الــســجـ 601 والــذى لــعب دوره
الـفــنـان كـمــال سـلـيــمـان والـذى حُــكم عـلـيه
بالسجن وقبع فيه تسعة عشر عاما منها
خــمـــســة أعـــوام فـــقط هى مـــدة الـــعــقـــوبــة
الواقعة علـيه من قبل السلطات ح اتهم
بــالــســرقــة.. سـرقــة رغــيف خــبــز من أجل
ابــنـــة أخــيـه اجلــائـــعــة وألنه يـــرى أن هــذا
الـعقـاب غيـر عادل فـقد تـكررت مـحاوالت
هـروبه فـوصل بـه األمـر إلى قـضـاء تـسـعـة
عـــشــر عــامـــا بــ جــدران الـــســجن وحتت
ــفــتـش (جــافــيــيــر) والــذى إمــرة ســـجــانه ا
لـــعـب دوره  يـــحـــيى أحـــمـــد  وبـــعـــد مـــرور
األعوام يخرج فـال جون من السجن ولكن
ـراقـبة سـجـانه يـهـدده بـأنه سـيـظل حتت ا
فــيــســتــشــعـــر الــظــلم مـن جــديــد فــهــا هى
حــريـــته يُــفـــرض عــلــيـــهــا قــيـــد آخــر ويــظل
مـــطــــاردا من جـــافــــيـــيــــر ويـــظـل الـــصـــراع
بـينـهمـا حـتى قيـام الـشبـاب بـثورتـهم والتى
يـتم فيـها أسـر جافـييـر والذى يـحرره جان
فال جون معتقدا أنه بذلك يفعل الصواب
عــلى أمـل تــغــيـيــر الــرجـل. وتــنـتــهـى الــثـورة
ـوت اجلمـيع ويتالقى االثـنان ب أشالء
اجلــثث ويـرفع جــافـيـيـر مــسـدسه فى وجه
جـان وبــعـد حـوار بــيـنـهــمـا يـعــلن فـيه جـان
أنه يحتاج من جافيـر أن يبصر قلبه بينما
وت بال يعلن جافـيير أن الظلم يجب أن 
ـــــســـــدس إلى رأسه غـــــفــــران ويـــــصــــوب ا

ليقتل نفسه وتنتهى األحداث.. 
ـــســرحــيـــة مــلــيـــئــة بــاألحـــداث الــدرامــيــة ا
ــؤثـرة والـتـى تـشـدنــا مـعـهــا حـتى الـنــهـايـة ا
شاهد التى يـتجلى فيها وبـها الكثير مـن ا
ـشاهد الـتى جمعت إبداع صانـعيـها مثل ا
ب (كوزيت) - والتى لعبت دورها ببراعة
( الــفــنـانــة نــرمــ زعــزع - وبــ (إيــبــولـ
والـتى جـسدتـهـا أمـانى الـبحـطـيـطى بوعى
وروعة شديدة اخلصـوصية والتميز وكان
بــيــنــهــمــا مــبــاراة تــمــثــيــلــيــة فــاز اجلــمــهــور
بــنـتــيـجــتـهــا  كـمــا ظـهـر فـى احلـانــة خـالـد
الـــــنــــجــــدى بــــخــــفـــــة ظــــله وهــــو يــــؤدى دور
(زنـارديه) ومعه زوجـته والء فريـد.. وظهر
ـواهب الــشــابـة فى الــعـرض الــعــديـد مـن ا
تميزة مـثل محمد عالم وأحمد النحاس ا
والـطفلتان مـنة الله حسـ وسماح أحمد
ــديــنــة ومــنــذ الــبــدايــة ونــحن نــســتــشــعــر ا
الـبــائـســة الـتى حتــوى الـبــؤسـاء بــأسـوارهـا
الــــعـــالـــيـــة ومـــنـــازلـــهـــا الــــتى امـــتـــدت حـــتى

سرح. الصفوف األولى من ا
وقــد اسـتــطــاع مــهــنــدس الـديــكــور الــفــنـان
ـديـنـة ـنـحـنـا إيـحـاء ا صـبـحى الـسـيـد أن 
والــبــؤس مـعــا .. إنـنــا داخل مــديـنــة كـامــلـة
بـــدروبـــهـــا وتالفـــيـــفـــهـــا وأعـــمـــدة إنـــارتـــهـــا

مثل الفائقة أهم أسباب النجاح  قدرة ا

 أحداثها
الدرامية
مؤثرة

وجتلى فيها
قدرة
صناعها
ومهاراتهم
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ـسـرحـية الـتى ال يـحـدها أى قـيـود واقعـيـة أن تـسمح بـحـرية كن لـبـناء ا   <
مـثيـرة فى تـوالى انطـباعـاتهـا. فالـتجـريب اجلرىء بـتجـاور األضداد من أجل
شاهد بـأن يتعرض لتـجارب غير مألـوفة ومحيرة يسـاعد على حتقيق إقـناع ا

سرح. جناحات وإخفاقات فى ا

> جمعية النهضة العلمية "اجليزويت" تبدأ خالل هذا األسبوع تنفيذ برنامجها الفنى لشهر رمضان
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 خطوطها
العريضة تسمح
باحلذف

واإلضافة وخلق
خطوط
واستعراضات
جديدة

قبلينى يا كيت..
سرح سرح داخل ا  مسرحية موسيقية من تعانق ا

الــزوج كــاتــلــ مــارشــال وروب أشــفــورد
ـســتـمـر .. والــلـذان تــمـيـزا بــالـتــجـديــد ا
حـتى تـكاد حتس وكـأنك تـشاهـد عـرضا
مـخـتـلـفـا تـمـامـا بـ أسـبـوع وآخـر ولـيـلـة
مـخـتــلـفـة عن الــتى سـبــقت وقـد شـارك
ى فـى هــذا الــعـــرض مــارلـــ مــازى وإ
سـبــاجنـر وبـراين مــيـتـشـل وحـصل هـذا
الــعـــرض عــلى جــائـــزة الــتــونـى كــأفــضل
عـــرض مــــوســـيــــقى عـــام  2000.. ومـــرة
أخـــرى عـــادت شـــركـــة غـــرب الـــعـــريـــقــة
لــتــقــد الــعــرض عــلى مــســرح جــوهــرة
فـيــكـتــوريـا خالل الــفـتـرة من 30 أكـتـوبـر
 2001وحــتى 24 أغـــســطس 2002 وقــاد
الـعـمل أيــضـا مـايــكل بالكـمــور وشـاركـته
صـممة كاتـل مارشال .. وهذا كذلك ا
جانب من الـعديد والـعديـد من العروض
ــــســـرحـــيـــة داخل الـــتى قــــدمت لـــهـــذه ا

تحدة األمريكية فقط...  الواليات ا
وإذا كـــنـــا ســنـــكــتـــفى بـــالـــعــروض داخل
ــــكن أن نــــغـــفل أمــــريـــكــــا إال أنــــنـــا ال 
الـنـسـخـة اإليـطـالـيـة الـضخـمـة مـن هذا
الــــــعـــــــرض والــــــتـى قــــــدمـت بــــــقـــــــاعــــــة
االحـتفـاالت الكبـرى ببـولونـيا لـيلة رأس
ـيالديـة ومسـتـمـر عـرضه حتى السـنـة ا
اآلن.. حتت قـــيــــادة اخملـــرج اإليـــطـــالى
ـعـاصـر الـكـبـيـر فـرانـكـو بـولـفـريـنـتى.. ا
ــمـــيــز ـــنـــاظــر واحلـــركـــة ا وتـــصـــمــيم ا
روجــيــرو بــوجــانى وشــارك فى بــطــولــة
هذه الـنـسـخة اإليـطـاليـة كل من كـوسـتا
جـــيـــجـــلى وإدواردو جـــوارنـــيـــرا وبـــيـــبــو

سانتوناستاسو ...
أمـــا كــــول بـــورتـــر ( 1891- 1964) فــــهـــو
ـوسـيـقى الـبـيـرونى الـذى قدم الكـاتب وا
إلى بــــرودواى من مــــقــــاطــــعـــة إنــــديــــانـــا
ـــســـرحـــيــات وتـــمـــرس عـــلى صـــيـــاغـــة ا
الغـنـائـيـة.. وكـتـابـة نـسخ جـديـدة غـنـائـية
من مـــــســــرحـــــيــــات وروايـــــات شــــهـــــيــــرة
ومـعــروفــة ومن هــذه الـعــروض مــا حـقق
جنـاحــا كـبـيـرا بـدأه بـ "احلـلم األمـريـكى"
عـام  1917.. وبـدأ بـورتـر الـعـمل كـكـاتب
غـــنـــائى أثـــنـــاء دخـــول أمـــريـــكـــا احلــرب
ــيــة األولى عــام 1917 وســـافــر فى الــعـــا
رحـــلــة نـــحــو أوربـــا وكــون صـــداقــات مع
ـتـمـيـزين بـعض الـفـنـانـ الـتــشـكـيـلـيـ ا
والـذى ســاعـد بـعض مــنـهم فى تــصـمـيم
ـنـاظـر لـعـدد مـن مـسـرحـيـاته .. وأثـنـاء ا
هــذه الــرحــلــة تــزوج من شــريــكــة حـيــاته
الـفـرنـسـيـة.. وقـد تـوفى بـورتـر عن عـمر
ــديـنـة سـانت مــونـيـكـا سـنـة  يـنـاهـز  73
عام  1964 بوالية كاليفورنيا إثر إصابته
ــــرض الـــفــــشل الــــكـــلــــوى وقـــد أوصى
بدفنه بـإنديانا ببلـده بيرو بجانب زوجته
وأبــيه .. من أهم مــســـرحــيــاته "بــاريس"
و"أى شىء آخر" و"كـان كان" وغيرها من
العروض الـتى حققت جناحا ساحقا فى

زمنها وما زالت تتفوق ...

و"اليوم قـبل الربيع"  و"القـراصنة".. كما
قـــدم كـــمــــنـــتج عـــروض "الـــبـــحـــر األزرق
الـعمـيق" و"السـيدة لـيست لـلحـرق" وغير

ذلك..
وشــاركت مــعه فـى عــرض " قــبــلــيــنى يــا
سـرح صاحـبة الـتاريخ كـيت " مصـممـة ا
الكبـير هانيـا هولم وقد شارك فى هذا
العرض من الـنجوم الـكبار ألـفريد براك
ـــســـرح وبـــاتـــريـــشـــيــا ـــلـــقب بـــوحش ا ا
مـــوريــســـون واجلــمـــيــلـــتــان لـــيــزا كـــيــرك
وهورال لـوجن.. وبعده بعدة أعوام أخرى
وبـالـتـحديـد فى مـارس عام 1951 وحتت

ـــــســـــرحـــــيـــــة  رايـــــة شـــــركـــــة غـــــرب ا
تـقـد 400 لـيـلـة مـتـتـالـيـة لـهـذا الـعـرض
ــسـرح الــكــولـوســيـوم وبـنــجــاح سـاحق 
ـعـاونــة هـانـيـا وأخـرجه سـام سـبــيـواك 
هــــــولم أيـــــضــــــا وشـــــاركـت فـــــيـه كـــــذلك
بــاتــريــشــيـــا مع بــيل جــونــســون وجــولــيــا
ويــلـســون.. ومن جــديــد عــادت بـرودواى
لتـقـدم عـلى مـسـرح مـارتـ األسـود هذا
الـعرض من 18 نـوفمـبر  1999وحـتى 30
ديــســمــبــر 2001 بــعــدد لــيــال 881 لــيــلــة
مـتتـالـيـة نـسـتـثـنى مـنـهـا بـعـض اإلجازات
فقط.. وأخـرجه مايكل بالكمور صاحب
جـــــائـــــزة الـــــتـــــونى عـــــامى 2003 و2005
ألفــــضل مــــخـــرج لــــعـــرض مــــوســــيـــقى..
ـرة ــنـاظــر والــرقـصــات هــذه ا وصــمم ا

شـوبرت بـفالديفـيا وهـو عرض ال يـنسى
.. قـاد الـعــمل فـيه اخملـرج الــكـبـيـر جـون
ويــــلـــســـون (1899 -1961 ) وهـــو اخملـــرج
ــــــنـــــتـج األمــــــريــــــكى الــــــذى جــــــاء من وا
ــسـرح مــنـذ نــيـوجــرسى لـيــبــدأ عـمــله بـا
عـــــــام 1931 وهـــــــو اسم مــــــــعـــــــروف فى
بـرودواى وكــان مـديـرا جملـمـوعـة مـسـارح
بـرودواى لـعدة سـنـوات قـبل رحـيله ومن
أهم أعــمـاله بــجــانب "قــبـلــيــنى يــا كـيت"
كمـخـرج "الـرجال يـفـضـلون الـشـقراوات"

ـــســـرحـــيــة الـــداخـــلـــيـــة هى "تـــرويض وا
الشـرسة" والتى قدمت كثيرا قبل ذلك..
وهى تعـد من أكبر إجنازات بورتر.. بعد
عــــدة جنـــــاحــــات أخــــرى.. ويــــعــــد أحــــد
الــــعــــروض الــــقـالئل الــــتـى تــــخط عــــدد
لــيـالــيــهــا عــلى خــشــبــات بــرودواى أكــثـر
من 1000 لـيـلة وكـان أولهـا العـرض الذى
فـــاز بـــجــــائـــزة الــــتـــونى ألفــــضل عـــرض
.. وبـعــدهــا بــثالثـة مــوسـيــقى عـام 1949
أسابيع أعـيد تقد العرض على مسرح

ـــســـرحى بـــعـــد مـــشـــاهـــدته لـــلـــعـــرض ا
ــوســيــقى "تــرويض الــشــرســة" لــولــيـام ا
شـكــســبـيــر ومـشــاهــدة زوج من الـنــجـوم
يتشاحـنان ويستـبد بهمـا الغضب ويصل
إلى حـــــــد الـــــــشـــــــجـــــــار كـــــــان ذلـك فى
صـيف  1948 فـواتـته الفـكـرة بـبـنـاء هذه
ـــســرحـــيــة داخل أخـــرى ومــعـــاجلــتـــهــا ا
لــتـــصـــبح لــهـــا مـــســحـــة  كــومـــيـــديــة مع
ـوسـيـقـيـة.. احملـافـظـة عـلـى طـبـيـعـتـهــا ا
هـــكــذا ولـــد وخـــرج إلى الـــنــور الـــعــرض
احلــــديـث الــــذى أطـــاح بــــكـل الــــعـــروض
جـانـبا وجنح وحـقق جنـاحا كـبـيرا داخل
ـتـحدة وهـو " قـبـلـينى وخارج الـواليـات ا

يا كيت " للكاتب "كول بورتر"...
تــعـيــد دار بــابـيــر مــيـلــر تــقـد الــعـرض
ـرة جـديدة سـرحى "قـبـلـينى يـا كـيت"  ا
حتت قــيــادة اخملــرج جــيــمس بــريــنــان..
والـــذى يـــنـــتـــظـــر أن يـــحـــمل ضـــحـــكــات
كـبـيـرة.. وغـنـاء صـاخـبـاً ورقـصـات حارة
ــــهــــارات الــــعــــالــــيـــة جــــدا وكــــمــــاً من ا
تـميزة مثـلما قـدم برينان من واألغانى ا
قــبـل فى عـــروض أخـــرى  مــوســـيـــقـــيــة
كــومــيــديــة مــثل "شــتــاء آخــر" و "ضــئــيل
ســاخن جـــدا" وكـــذلك "هـــكــذا احلب"..
ويـــســتـــخـــدم مــســـرح بـــابــيـــر الـــنــســـخــة
ـــعــدلــة من الــنص األصــلى اجلــديــدة وا
ـــهـــا بـــبـــرودواى مـــنـــذ الـــتى بـــدأ تـــقـــد
عــام 1999 والــتـى تــعــتــمــد فـى شــكــلــهــا
ـطـهـا عـلى مـفـاجـأة اجلـمـهـور بشـكل و
غـــيــر مـــتـــوقع.. خـــاصــة وأن اخلـــطــوط
الــعـــريــضــة لـــلــعـــرض تــســمـح بــاحلــذف
واإلضــــافـــة.. وخــــلق خـــطــــوط جـــديـــدة
حتــــمـل مــــعــــانـى وضــــحــــكــــات جــــديــــدة
ومختلفة واستعراضات أكثر اختالفا...
ـنـتج فـريـد جـرهام وألول مرة يـحـضـر ا
ــمــثل بــنــفــسه جتــهــيــز الــعــرض وهــو ا
ـنـتج اخملــضـرم والـذى سـبق واخملـرج وا
أن شارك فى العرض الداخلى "ترويض
الشرسـة" منذ أكثـر من نصف قرن وقد
شـاركـته الـبطـولـة وقـتـها زوجـته الـنـجـمة
ليـلى يـانـسى.. وقد بـذل مـجـهودا كـبـيرا
ومعه زوجـته وابنته أماندا وبشكل الفت
مـن أجـل جنــــــــاح الــــــــعــــــــرض.. وبـــــــدأت
مــــشـــــاركــــتـــــهم مـــــنـــــذ بــــدايـــــة اإلعــــداد

واخلطوات األولى... 
ورغم صـــــعــــــوبـــــة ذلـك إال أن جـــــرهـــــام
اسـتطـاع أن يـحـقق ما أراده بـريـنـان بأن
سرح الذى يتدربوا جميعاً على خشبة ا
ســيــقــدمــون عــلــيه الــعـرض ولــيس عــلى
ن ال يــعـرف من مـسـرح آخــر.. وهـذا 
ـا تكـون مـسـتحـيـلة ألن األشيـاء الـتى ر
جـمـيع مــسـارح بـرودواى ال تـسـكن فـيـهـا
حركة العمل ليال أو نهارا.. ففى فترات
الـنهـار يتم وضع الـتجـهيـزات واللـمسات
ه اخلـاصـة بـالـعـرض الـذى سـيـتم تـقـد
لـــيال وهــكـــذا يــومـــيــا.. وال نـــدرى كــيف
اسـتــطـاع أن يـحــقق جـرهـام ذلـك ولـكـنه

فى النهاية أجنز إجنازا كبيرا..
«قبـليـنى يـا كيت» مـسرحـيـة موسـيقـية..
نص ومــوســيــقى كــول بـورتــر.. وهى من
بنية داخل مسرحية ـسرحية ا نوعية ا

 شارك
فى

عروضها
كبار
جنوم
سرح ا

سرح اجلنينة باألزهر. اضى  صرى مساء اجلمعة ا > فيونكات دينا قدمت مجموعة من أغانى التراث ا
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سـرح هى حـتـمًا جتـربـة تراكـمـية. وأى > أن الـتجـربـة الـتى جترى فى صـالـة ا
ـكن أن نكبحهـا بسهولة مـا إن تبدأ فإنهـا تصنع زخمها متتاليـة عاطفية ال 

اخلاص بها.

سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

ما أجملنا..
 ضوء يكشف مدى قبحنا..!

iógR óªëe

: مـا الــتـى يــديــنـهــا جــمــيــعــا - فـى يــقــ
أجــمـلـنــا!?.. بـيـنـمــا احلـقـيـقــة تـقـول: مـا
أقــبـــحــنـــا ومــا أقــذرنـــا..!?.. وقــد أجــاد
ـثـلـيه ورسم خـطـة أحـمــد رجب قـيـادة 
ـلل الـبصـرى الـناجت حـركة لـهم كـسرت ا
عن ســـكـــونـــيـــة - ال مـــفـــر مـــنـــهـــا - فى
ـمثلون قدر سرحى وحترك ا مشهـده ا
إمـكانـهم لتـحقـيق مقـصد اخملـرج..! كما
أضـاء مـشهـده وحـقق مـقـصـده فى إبراز
ـســرحى بــصـريـا.. ـشــهـد ا جـمــالـيــات ا
ـؤثـرات دورا هـامـا ـوسـيـقـى وا ولـعــبت ا
ـطـلـوب - ســمـعـيـا - فى إضـفـاء اجلــو ا
ـســرحـى.. وكـانـت بــاقـة ــشــهــد ا عــلى ا
ـوهـوبـ والـذين أجـاد أحـمـد ـمـثـلـ ا ا
رجب اخـتــيـارهم درة الــعـرض الـبــهـيـة -
بـالـرغم من «مأسـاة» نـطق الفـصحى وال
أســتــثـنى أحــدا حــتى اجملـيــدة أمل عــبـد
الــله خـــاصــة أن الــبـــعض كــان يـــجــانــبه
ــــبـــــنى من الــــصــــواب حــــتـى فى نـــــطق ا
وهوب جدا أحمد السيد األلفاظ مـثل ا
الـذى نـطق «يـتـربـصـون».. يـتـربـسـون!?..
وإن كان هـذا ال ينفى الـبراعة فى األداء
والـقـدرة الفـائـقـة فى الـدخـول فى إهاب
ؤداة وخاصة البارع أحمد الشخـصية ا
ســـراج الـــذى جــعـــلـــنى أســـتــحـــضــر أداء
الكبـار أمثال بـيتر أتـول وغيرهم وكانت
أمل عـبــد الـلـه تـقف شــامـخــة إلى جـوار
ــرشــدى فى ســمــيــحـــة أيــوب وســهــيـــر ا
تـــمــــكـن واقـــتــــدار وكـــذلـك كـــان ســــامح
ـــتـــزن فى بـــســـيـــونـى بـــأدائه الـــرشــــيق ا
ـوهوبة شـريهان سالسة ويسـر وكانت ا
شــــــــرابى مــــــــثـال فى قــــــــدرة الــــــــذاكـــــــرة
االنفعالية واالستحضار فى ليونة وقدرة
واضــحـة أمـا أحــمـد الــسـيـد فــكـان فـذا
فى أدائه وتـــلـــويـــنـه وتــدرجـــاتـه صـــعــودا
وهـبــوطــا فى تــمـكن وقــدرة - لــوال هـذه
شـار إليهـا سابـقا . ما بـنيـة ا األلـفاظ ا
أجمـلـنا «مـحـفوظ عـبـد الرحـمن وأحـمد
وهوبة عمل قصير رجب» وتلك البـاقة ا
.. صــغـيــر ولــكـنه طـويل فـى مـدى غــوره
ه كبير فـى القيمـة.. يبدو قبـيحا فى عا
ه.. لقد اسـتمتعت ولكنه جـميل فى معـا
ا فائدة متعة صافية وحققت فائدة أ
فهنـيئا لـكم صانعى هـذا العرض وكذلك
هذب ـوهوب وا مدير فـرقتكم الـفنان وا

هشام عطوة.

ـعنى فـاألسـود للـوالى والـوزير واحلـلـية ا
هـى الـــــسـالسل والـــــبـــــنـى لـــــلـــــحـــــاجب
ـــــاس لـألمـــــيـــــرة واألســــــود احملـــــلـى بـــــا
والـــوردى لـــلـــوصـــيـــفـــة ونـــعـــرف دالالت
األلـوان عنـدما نـكتـشف فى نهـاية الـعمل
أن «بدر البـشير» هو «جهاد» وأنه شقيق
الــــوالـى ولــــيس الــــوزيــــر «تــــنــــويــــر» وأن
اجلــمــيع كـان يــعـرف احلــقــيـقــة ولـكــنـهم
يـتــظـاهـرون بـعـدم مـعــرفـتـهـا وأن الـقـتل
كـــان ضـــرورة حلـــمــايـــة الـــوالى وكـــرسى
العـرش وتـكون سـخـرية الـكـاتب عمـيـقة
عـنــدمـا يـعـلـن عـلى لـسـان شــخـصـيـاته -

ـواجـهـة لـلـنـظـارة رسم صـورة اخلـلـفـيـة ا
لـلسـماء «الـبعـيدة» عـلى مسـتوى 40 سم
وأمـامـهـا صــحـراء بـيـضـاء الـرمـال - فى
إشــارة غــيــر واقــعـيــة - لــتــشى صــيــاغـة
ـنظـر بـأننـا - ورسم األسـلوب الـواقعى ا
فى األداء - فى ال مـكـان وال زمان..!?..
وقامت مصـممة األزيـاء برسم خطـوطها
بـحـيث يـشى الـطـراز اخملـتار بـالـوظـيـفة:
الوالى الـوزير ثم األميرة والوصيفة -
واللتـان كانت األزياء اخلاصـة بهما تشى
بالعـصرية فى إشارة مـوفقة إلى الراهن
أيضـا - وكانت األلوان موحـية بدقة عن

جـماالت عـبده.. قـاموا بـصيـاغة الـقاعة
الـضـيـقة 5×18 مـتـرا عـلى هـيـئـة مـتواز
ـــتــفــرجــ مــســتــطـــيالت بــأن جـــعــلــوا ا
يـــجــلــســون فى مــربـع صــغــيــر بــعــد بــاب
الدخول الـرئيسى ووضعوا نافورة يجرى
ـاء وعـلى اجلــانـبـ - وفـى تـمـاثل بـهــا ا
ـــهـــدى» ـــنــــتـــصف نــــحت «ا تــــام - فى ا
قنـاعـ أفريـقيـ عـلى اليـمـ واليـسار
وقـبلـهمـا وبعـدهما وضـع على احلـائط
قـطـعتى صـخـر منـحـوت علـيـهمـا حـصان
يـــجـــرى وهى مـــعـــلـــقـــة بـــالـــسالسل فى
.. وفى إشــارة إلى احلــصــار أو احلــبس

قــدمت فــرقــة مــســرح الــشــبــاب بــقــاعـة
يــــوسف إدريس عــــرض «مـــا أجــــمـــلــــنـــا»
تــألـيف الــكـاتـب الـكــبـيــر مـحــفـوظ عــبـد
ـــوهـــوب أحـــمـــد الـــرحـــمن مـن إخـــراج ا
رجب. الـــــنـص - الـــــذى ذكـــــرنـى بـــــقـــــوة
بــأســلـوب األســتــاذ تــوفـيـق احلـكــيم «فى
عِزه» - تـدور أحـداثه فى والية مـا حيث
الـــوالى واألمـــيـــرة زوجـــته ووصـــيـــفـــتـــهــا
سـمى تنـوير فـى قاعـة العرش ووزيـره ا
وحـــيـث يـــنــــادى الــــوالى عــــلـى صـــاحــــبه
«كـافى» لـيـطـلب مـنه إحـضـار الـعراف أو
لل مهـرج ما لـيـسلـيه واحلاشـية لـكسـر ا
الـذى يعـتريه كـلمـا حضـر إلى العـاصمة
وقــــبل أن يـــــدخل الــــعـــــراف نــــعــــرف من
احلـــــــوار الــــــرشــــــيـق أن هــــــنــــــاك ثــــــواراً
يـعارضـون حـكمه بـقـيادة شـخص يـسمى
«بـدر الـبــشـيـر» واالسـم داللـة بـلــيـغـة ثم
يدخل العـراف ليوقف بحـركة من عصاه
«الــتى كـانـت كـمــا لـو أنــهــا عـصــا مـوسى
ـــاء فى نــافـــورة بــقــاعــة الــنـــبى» تــدفق ا
الــعـرش فى داللـة عـلـى الـقـدرة اخلـارقـة
عـلى إيـقـاف حـركـة الـزمن والـرجـوع إلى
زمن مــضى ثـم يــقــوم الــعــراف بــإخــبــار
ـا قــام به فـى الـســر بــتــقـد اجلــمــيع 
الـسم لـشـخص يـدعى جـهـاد كـان قـد 
حـــبـــسه بـــأمـــر الـــوالى وعـــلى طـــريـــقـــة
ســوفـــوكــلــيس فى أوديـب مــلــكــا نــعــرف
«بــالـــتـــعـــرف أو الــتـــكـــشف الـــتــدريـــجى»
ونــــغـــوص فـى مــــاضى الــــشــــخــــصــــيـــات
احملــصـــورة فى قــاعـــة الــعـــرش أو حــول
كــرسى احلـكـم ونـعــرف أن اجلــمــيع قـام
بــتـــقــد الــسـم جلــهــاد ولـــكن ال نــعــرف
بـالـتـحـديـد سم من فـيـهم هـو الـذى قـتله
بالفـعل - (وذلك باستثناء الوصيفة التى
نـعــرف أنـهـا كــانت زوجـته وأنــهـا أجنـبت
منه طفال أطـلقا عليه اسم خالد ليطول
ــاته ولــكـنه عــمـره ويــطـيـب ذكـره بــعـد 
قتل رضيـعا على يد عمه الـوزير «تنوير»
الــــــذى لـم نـــــــعــــــرف حتـــــــديــــــداً لـم هــــــو
«تـنــويــر».!) - ونـعــرف أن األمـيــرة كـانت
حتب «جهـاد» وأنه كان غـراما من طرف
ــــضـى الــــعــــراف - الـــذى واحــــد..!.. و
ـسـيح أو ارتـدى الـبـيــاض «كـمـا لـو كـان ا
مــخـلص مــا عـلى طــريـقــة  فى الــعـصـور
الـوســطى» - ويـخــرج فى هـدوء مــخـلــفـا
حوله عاصـفة من الـشكوك والـتساؤالت
ولــكن احلـــاجب مــا يــلــبث أن يــعــلن «فى
الــنص األصـــلى عـن قــدوم الـــعــراف» أن
الـعـراف قد جـاء لـيـدخل شـخص أحدب
يـتـشح بالـسـواد. هـذا فى إيـجـاز - مخل
- هـو مــ الــعـرض فــمــاذا فــعل اخملـرج
أحــمـــد رجب ومــعه مـــهــنــدس الـــديــكــور
ـنــفـذ الــبـارع ــصــمم مـحــمـد جــابــر وا ا
وهـوبة هـدى ومصـمـمة األزيـاء ا نـواف ا

فى أمسية بهيجة لفرقة مسرح الشباب

إشارات موحية للراهن الذى نعيشه

مثلون لعبوا دوراً مهماً فى جمال العرض  ا

باقة
موهوبة
تقول
«ما

أجملنا»
فى عالم
يزخم
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ـسـرح اإلغريـقى الـفسـيح انـطـباعـات قـوية بـالـضرورة >  كـانت الـتـأثيـرات فى ا
ولــكن عــلى الـرغم من كـل هـذا كـانـت الـصـور الــفـنــيـة دقــيـقــة وإال لـكـنــا عـلى
ــيـلـودرامــيـة فى الـتــراجـيـديـا اســتـعـداد ألن جنــد الـكـثــيـر من بـنــاء احلـبـكـة ا

اإلغريقية مثيرًا فحسب.

اضى حفال غنائيا بقصر ثقافة اجليزة. > فرقة عرب بدو الفيوم بإشراف عادل ربيع قدمت األسبوع ا

سرحي جريدة كل ا
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حكاية األميرة شهباء
والبهجة الغائبة

شاهدين من بطريقة جـيدة بحيث جعل ا
ثالثـــة جــوانب ووضع فـى الــعــمـق مــشــهــد
شـــــهـــــرزاد وشـــــهـــــريـــــار الـــــلـــــذيـــــ حتــــوال
لـــــعــــروســــتــــ يــــشـــــدان انــــتــــبــــاه األطــــفــــال
بـــحــكــايـــاتــهــمـــا الــتى تـــعــد إطــاراً لـــلــدرامــا
ـقدمـة ولـكـنه ولنـمـطـية تـكـوين األحداث ا
والـشــخـصـيــات ارتـكن لــلـتـكــوين الـتـقــلـيـدى
ؤلف فـتشعر كمتلق بأن الذى أشار إليه ا
ـــوضــوع مـــقــسم لـــعــوالـم مــتـــشــابـــهــة بــ ا
اإلنـس واجلـن وكـل مــــــــنــــــــهـم لـه جــــــــانـــــــــبه
البس ـنــاسب والـبـســيط أمـا ا الـشـكــلى ا
فـحدث وال حـرج وكأنـها عـنصـر ال أهمـية
ي اإلنس واجلـن أن تتـشـابه ـكن لـعـا له و
مالمــــســـهــــمــــا الالمـــعــــة  مــــا دمـــنــــا نـــربط
ــوضــوع خــاص بــالــطــفل الــذى قــد يـهــتم

بالشكل البراق ال أكثر?!.
ومـــا لــــفت انــــتـــبــــاهى بــــالـــفــــعل أن مــــعـــظم
ــشـاهــد كـانـت مـوجــهـة جلــانب واحـد من ا
ـــشــاهـــدين وهــو اجلـــانب الــذى تـــشــاهــد ا
جلـــــنــــــة الـــــتـــــحــــــكـــــيم مـن خاللـه الـــــعـــــرض
ــسـرحـى وكــأن الــهم األول هــو الــتــقـد ا

نطقة. وجود بهذه ا للجنة ال للطفل ا
وكـان مهندس الـديكور محـمد جودة حسن
ـكان لـثالثـة عوالم أشـرنـا إليـها قد قـسم ا
ــايــز بــ قــبال وحـــاول قــدر اإلمــكــان أن 
ـى اإلنـس واجلـن. وأظن أن حــــــــلـــــــوله عـــــــا
ـــوفق كـــانـت جـــيـــدة لــوال اخـــتـــيـــاره غـــيـــر ا
ـــتــشــابــهــة إلـى حــد كــبــيــر بــ لــلــمالبس ا

. العا
وكــانـت عــرائس الـــدكـــتــور أحـــمــد ســـكــران
جـيدة قدمت شخـصيتى شهـريار وشهرزاد
بال محاولـة للـتزين الزائـد أو التكـوين غير
ـنـاسب ويــبـدو أنه قـدم تــكـويـنه بــحـيـاديـة ا
حـــتى يــحـــافظ عــلى الـــفــروق بـــ الــعــوالم

الثالثة دون بهرجة.
أمـا استـعراضات تـامر الـسيـد فكـانت غير
مــوفـــقــة; ألنـه اهــتم بـــوجــود كـم كــبـــيــر من
ــــعــــنى مــــا الــــراقــــصــــ دون االهــــتــــمــــام 
يــقــدمــون لــنـا مـن رقـصــات?! وكــان مــعــنــيـا
طـوال الــوقت بـاجلــو الـكــرنــفـالي أكــثـر من
ـعــنى الـدرامى الـذى البـد وأن اهــتـمـامه بـا
يــكــون خــارجًــا من قــلب احلــدث الــدرامى
فــهل تــشـبـه رقـصــات بــنى اإلنس رقــصـات
بـــــــنـى اجلـن?! وهـل البـــــــد فـى كل مـــــــرة أن
يـكـون عـدد الـراقـصـ أكـبـر من اسـتـيـعاب

كان?! ا
وكـــانـت أغـــانى أحـــمـــد زرزور قـــد أنـــقـــذت
الــدرامـا بـعض الــشىء وفـعــلت من طـبــيـعـة
تـطــور احلـدث الــدرامى واحــتـفت بــاإلطـار
ــســرحـيــة ولم تــشــذ عـنه ــوضـوع ا الــعــام 
ولـــكن عـــلـى اجلـــانب اآلخـــر كـــانت كـــثـــيـــرة
جدا وكـان على اخملرج أن يـختـار أفضـلها
ــا ـه فى أوقـــات تـــطـــور احلـــدث  لـــتــقـــد
يسـاعد الطـفل على فـهم اجلديد ويـساعد
ـكـان عـلى االسـتـعـداد لـلـمـشـهـد اجلـديد ا
ولــكن مــا  هــو تــقـــد كل األغــانى الــتى
كــتـــبـــهــا أحـــمــد زرزور دون مـــراعـــاة لــوقت

قدمة. سرحية وأهمية القضية ا ا
ــمــثــلـ وفى الــنــهــايــة نــشـكــر مــجــمــوعــة ا
الــذين قـدمـوا أفــضل مـا لــديـهم فى حـدود
ــكــان واحلــدث بــرغم حــاجــة إمــكــانــيــات ا
مـعــظـمـهم إلعــادة الـتـدريب حــتى يـتــمـكـنـوا
مـن مــــواجــــهــــة اجلــــمـــــهــــور وهم: مــــحــــمــــد
الـــصـــعـــيـــدى ويـــاســـمـــ جـالل ومـــحـــمــد
حـمـدى وإسالم أحـمـد وعـواطف أحـمـد
وطـــلــعـت قـــرشى وجنالء جـــمـــال ومـــنـــيــر
إبراهـيم ومـحمـد حـجازى ومـنـصور عـبد
ـوجـود وعــبـد احلـمـيـد مـحـمـد ومـحـمـد ا

شلبى ونورهان طارق.

ـــســـحـــورة وشـــهـــرزاد وحـــكـــايـــة األمـــيـــرة ا
الك اإلنس واجلن وحتى ال شهبـاء ب 
ـل مـشــاهــده فــإنه غــلب الــصــنــاعـة عــلى
احلــدث وقـسـم مـشــاهــده بــالـتــســاوى بـ
ـطـية ـمـالك الـثالث وجعـل شخـصـيـاته  ا
الـتـكوين وقـد امـتـاز نـصه بسـرعـة اإليـقاع
ـربــوط بـتـقـلــيـد تـكـوين واحلس احلــكـائى ا
حـــكــايـــات ألـف لــيـــلـــة ولـــيــلـــة ولـــكن ورغم
تـــــــمـــــــكــــــنـه الـالفـت من أدواتـه إال أنـه آثــــــر
توارث السالمة وارتكن للـتكوين البنائى ا
ـــــعــــنـــــاهــــا بل إنـه لم يـــــقـــــدم الــــقـــــضــــيـــــة 
كن لك كـمتلق ـعنى آخـر  احلقـيقى أو 
ـتوقـعة وال تـسأل أن تسـتمـتع بالـتفـاصيل ا
ــسـرحـى فـأنت ـعــنى الــعــام لــلــعــمل ا عـن ا

بالضرورة تعرفه تماما?!.
أمـــا اخملــرج مـــحــروس عـــبــد الـــفــتـــاح فــإنه
ــســـرح الــرومــانى بـــكــفــر تـــصــفــا اســتـــغل ا

نــفس الــوقت تـتـم دعـوة احلــطــاب الـفــقــيـر
وزوجـته ليفاجآ بـأن العروسة ابنـتهما التى
عـلـمت بـكل احلـكـايـة من احلـكـيم صـفوان
ولكنـها لـيست مـثلـهما وتـرجو لـهمـا اخلير
ــــلك أن يــــوافق عــــلى أن بل وتــــطــــلب من ا
ـة مـعـهـا فى الـقـصر تـبـقى أسـرتهـا الـقـد
فيلبى طلـبها فى احلال وتوتة توتة فرغت
احلدوتة بعد أن تـعلم احلطاب بأن البنت
لهـا نـفس أهـمـية الـولـد وأن الـعاطى رزاق
وال يـجب أن يـيـأس أى بــنى آدم من رحـمـة

الله.
ومـؤلف الـنص يس الـضـوى لم يـهـتم كـثـيـرا
بإبـراز اجلـانب التـعـلـيمى وجلـأ إلـيه فقط
فى اللـحظـات احلاسـمة من تـطور احلدث
الـدرامى ولـكـنه غـاص تـمـامـاً فى صـنـاعة
الـــتـــفــــاصـــيل الــــصـــغـــيــــرة والـــتى قــــسم من
خاللـهـا مـوضـوعه مـا بـ حـكـايـة شـهـريـار

تــربـت عــلى الــتــخــفى والــظــهــور وقــعت فى
عـــشق األمــيـــر دون عــلم أبـــيــهـــا الــذى كــان
يـثــور دائـمـا ويــخـاف عـلــيـهـا من طــبـاع بـنى
الــبــشــر ويــطـــلب مــنــهــا عــدم الــغــيــاب عن
نـاظــريه كــثــيــرا وتـتــعــهــد الــفـتــاة لــوالــدهـا
اجلــنى بــأن تــتـخــلص تــمــامــا من زيــاراتــهـا
ــتـكــررة لــبـنـى الـبــشــر وفى نـفـس الـوقت ا
يـكون األمير الـصغيـر قد حكى ألبويه عن
عـــشـــقه لــــفـــتـــاة تـــظــــهـــر وتـــخـــتــــفى فـــجـــأة
فـيـسـتـدعى احلـكـيم صـفـوان ألن عالقـاته
بــــعـــالـم اجلن كــــبـــيــــرة ويـــكــــشف صــــفـــوان
لك أن يزوج ابنه احلكاية برمـتها فيقرر ا
مـن تــلك الــفـــتــاة - شـــهــبــاء - ويـــطــلب من
صــــفــــوان أن يـــخــــلــــصـــهــــا من مــــلك اجلن
ــلك اجلن ويـــفــعل صـــفــوان بـــعــد تـــأكــيـــده 
وزوجته بأن الفتاة سوف تعيش فى أفضل
حــال وأن زيـــارتــهـــا لــهم لـن تــنـــقــطع وفى

يـــبــدو أنه ســـيــكـــون لــزامــا عـــلى كل مـــهــتم
ـــســـرح فـى مـــصـــر أو الـــوطن الـــعـــربى بـــا
وخـاصة مـسرح الـطـفل أن يكـتب اعتـرافا
واضحـاً ومسجالً فـى الشهـر العـقارى بأن
(الــبـنـت زى الـولــد مــاهـيـش كـمــالــة عـدد)
عـلى رأى عـمـنـا صالح جـاهـ الذى رحل
وترك لنـا القضـية مفـتوحة ومـثار جدل ال
أول له وال آخـر فـنـحن يـا سـادة ال نـعـرف
بــالــضــبط مــتـى تــنــتــهى مــوجــة األفــكــار -
ـعنى األوليـة - والـتى تـتوقـف فقط عـنـد ا
العـام وال تغـوص فى مـياه عـميـقـة فكـتّاب
الـفـتـرة الـراهـنــة - أو مـعـظـمـهم - حـتى ال
أكـون مـغـاليـاً ال يـهـتـمون اهـتـمـامـاً حقـيـقـياً
ـشــاكل احلـقـيــقـيـة بـقــضـايـا الــطـفـولــة أو ا
الـــتى تــقـــابل األطــفـــال فى عــمـــر الــزهــور
ــا يــبــحــثـون عـن عـنــاوين مــتــهــالــكـة  وإ
ــــرات ويــــعــــيـــدون ــــهــــا عــــشــــرات ا تــــقــــد
ــنــطق الــدرامى الـذى صــيــاغــتـهــا بــنـفس ا
ـكن أن يعـاجلوا به مـوضوعـاتهم لـلكـبار
ومــادام هـــنــاك مـن يــشـــجع ويــصـــدق هــذه
لفقة فإن األمور على التيمات والقضايا ا
خــــيـــــر حــــال وال جــــديـــــد حتت الـــــشــــمس
ـأسـاويــة هى هـروب األطـفـال والـنــتـيـجــة ا
ـــســـرح ـــا يـــســـمى  وعـــدم اهـــتـــمـــامـــهـم 
الطفل! أو قبولـهم مرغم لهذه العروض
غــــيــــر اجملــــديـــــة آمــــلــــ فـى غــــد أفــــضل
وضـوع برمـته ال يأخـذ حقه والغـريب أن ا
من االهتمام اإلعالمى وكـأن هناك اتفاقاً

ضمنياً على تمرير التفاهات?!
ه فى قـــريــة كــفــر والـــنص الــذى  تـــقــد
تخصصة حتت تصفا من إنتـاج القصور ا
عنـوان (حكايـة األميرة شـهبـاء) من تأليف
يس الـضوى وإخراج مـحروس عبـد الفتاح
سرحى حائز على جائـزت فى التأليف ا
لـلطـفل من الهـيئـة الـعامـة لقـصور الـثقـافة
ـركز الـقومى لـلمـسرح ويـتعرض لـنفس وا
تـهالـكـة ليـقول لـنـا فى النـهايـة ما الـتـيمـة ا
تـعلمناه بالـفعل عبر قنـوات إعالمية كثيرة
ـسـتـجدات الـتى طـرأت على غيـر عـابئ با
مــــشـــاكل الــــطــــفل فى الــــفـــتــــرة الـــراهــــنـــة
الــــغــــريب أنـه يـــضـع مــــوضـــوعـه فى نــــفس
الـــــقــــــالب الــــــذى يـــــســــــتـــــقـى به الــــــكـــــتّـــــاب
موضـوعاتهم من ألـف ليلـة وليـلة وكأنه ال
ــوضـوع خــصــوصــيـة فى طــريــقــة تـقــد ا
لـطفل اليوم وإن كـان الكاتب يتـمتع بقدرة
ال بــأس بــهـــا عــلى تــطـــور األحــداث وبــنــاء
الـشـخصـيـات إال أنك تـواجه دائـما بـغـلـبة
الـــصــنــاعـــة عــلـى الــفـــعل اجلــمـــالى األمــر
ـــلل فـــتـــوقع األحـــداث الـــذى يـــصـــيـــبـك بـــا
كن أن يـعـرفه الـصـغـير قـبل الـكـبـيـر ومـا 
يضاف للقضية متهافت وغير ذى جدوى!
ــوضـوع بـحـطـاب فــقـيـر عـنـده من يـتـعـلق ا
البنات خمس وكان ينتظر طفله السادس
ــولـود ولــكن يـا لــلـقــدر! فــقـد فــوجئ بـأن ا
اجلـديد ما هو إال طـفلة كالـعادة فكان أن
طلب من زوجـته أن تـتـخلص مـنـها فـفـعلت
مـــرغــــمــــة ورمت الــــبــــنت الــــصــــغـــيــــرة فى
مــنـــطــقــة نــائـــيــة وفى نــفـس الــوقت وكــمــا
حـكت شـهـرزاد لـشــهـريـار كـان هـنـاك مـلك
من اجلن الـطــيب وزوجـته وبــقـيـة رعــيـتـهم
يبحثون عن مكـان خال يعيشون فيه بعيداً
عن ملك اجلن الشرير الذى يالحقهم فى
ــقــفـر ــكــان ا كـل مــكـان واخــتــاروا هــذا ا
ولـكـنـهم عـثـروا عـلى الـطـفـلـة فـفـرحـوا بـهـا
كثيراً واتخـذوها ابنة لهم وذلك ألن ملكة
اجلن الـــطـــيـب مـــصـــابـــة بـــالـــعـــقم وتـــربت
الـصغيـرة على طـريقـة أبنـاء اجلن ولكـنها
ـشـاهدة - ويا لـلـقـدر - كانـت حتن دائمـا 
ـا كــبــرت وقـعت ومالطــفــة بـنى الــبــشــر و
فى حـب أمــيـر مـن أمــراء اإلنس وتــتــعــقـد
األحـــداث ويـــطـــلـب شـــهـــريـــار مـن ســـيَّـــافه
ــشــهــور مــســرور أن يــقــطع رقــبــة الــديك ا
حـــتى تـــســـتــرسـل شــهـــرزاد فى حـــكــايـــتـــهــا
الـشـيـقة فـتـؤكـد شـهـرزاد بـأن الـفـتـاة التى

قالب مستهلك يعيد ما  إنتاجه

الكتابة التقليدية تصيب دراما الطفل فى مقتل?!

 استعراضات لم توفق فى الوصول للمعنى

 غاص 
ؤلف ا
 فى

التفاصيل
الصغيرة دون
أن ينشغل
باجلانب
التعليمى
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>  إن كـل قول ال بـد أن يـبـدو كـأنه يـستـثـيـر مـا يـليه وكـمـا أن نـزول الـسـتار فى
ـسرحـية احملـكمـة الصـنع مصمـم بحيث يـرتفع ثـانيـة فإن حـافز الـقصد فى ا
ــسـرحـيـة سـوف يـحـدد بـشــكل ديـنـامـيـكى الـشـكـل الـذى سـيـتـخـذه االنـطـبـاع ا

التالى.
سرحي جريدة كل ا
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واصــفـا إيــاه بــوحش دمــوى غـبـى فى صـورة
إنـــســـان .. ولـــعـن أيـــضـــا نـــوبل الـــذى أحتف
الـعــالم بـاكـتــشـافه لــلـديـنــامـيت .. كـمــا أكـثـر
الـلعنات عـلى أينشتـ ونظرياته .. وذكر أن
ـرات من هذه الـسـيـوف كـانت أهـون آالف ا
اآلالت الـــبــشـــعــة بـــ أيــدى مـــجــمـــوعــة من
اجملـانـ .. وكانـت آخر أعـمـاله الـتى أثارت
أيضا اجلدل هـو فيلم " ميالد آخر " والذى
أكـد فـيه عـلى أن الــروح الـشـيـطـانــيـة تـنـتـقل
عـند وفاة صاحـبها إلى آخـر .. وأن الشرير
ال خـير يـأتى من ورائه  واخليـر ال شر لديه
.. وأن األخـطــاء الـنـابـعـة من نـفـوس شـريـرة
ـــكن تـــبـــريــرهـــا .. وأشـــار فى مـــقـــدمــة ال 
الـــفـــيــلـم أن هــذه األرواح مـــثل روح الـــدمــوى
نابـليـون انتـقلت إلى الـنازى هـتلـر ومنـها إلى

تطرف بوش ... ا
ونـــــــــعـــــــــود إلـى كـــــــــازانـــــــــوفـــــــــا .. فـــــــــرغم أن
جـاكـوبـيـسـكـو كــان يـحـمل هـمـا فـكـريـا .. إال
أنه لم يتـناسـى اجلوانب الـتقـنـية .. تـماشـيا
ط مـــــا يــــقـــــدمـه مــــســـــرح الــــفـــــانــــوس مـع 
انه مـنـذ البـدايـة .. عنـدما السـحـرى .. وإ
سـرح بعد غياب ألكثر من  40عاما اختار ا
.. اقـتـنـاعـا مـنـه وبـعـد دراسـة بـأن فـكـرته ال
ا هى مثالية للمسرح تصلح للسينـما .. وإ
ــســرح بــالــذات .. واســتــخــدم - .. ولـــهــذا ا
ـبــتــكـرة كـمــا ذكــرنـا مـن قـبل - الــتــقـنــيــات ا
ـــســـبـــوقـــة .. ولـــنـــتـــخـــيل - دون أن وغـــيـــر ا
نخوض فى كـيفـية تنـفيذ ذلك - أن حـصانا
سـرح قرب الـشاطئ ثم يـعدو فـوق خشـبـة ا
ـاء .. حتى يـخـتفى يـغـوص به الفـارس فى ا
الـفرس وال يـظـهر مـنه سـوى رأسه وتخـتفى
قــدمـــا الـــفـــارس تـــمـــامـــا .. وغـــيـــر ذلك من
ـفاجئـة .. وليجـتمع الـفكر بـهرة وا الـصور ا
واإلبهار .. ختار جاكـوبيسكو اثن من أكثر
ـسـرح تـمـيــزا وهـمـا إيـفـا هـوراكـوفـا فـنـانى ا
وفـاكالف جـانـســيك .. وجتـدر اإلشـارة إلى
أن مـهرجانات السـينما اعـتادت االحتفاء به
خــاصـة مــهـرجــان كــان وبـرلــ ومـوســكـو ..
وأخـــيـــرا يــؤكـــد مـــرة أخــرى أنـه يــبـــغض من
يــــلـــــهث وراء اخلـــــطــــوط الـــــرمــــاديــــة .. وأن
احلـدود لديه واضـحة بـ األبيض واألسود
ى .. ودلــيل ذلك أنه قــد نــعى اخملــرج الــعــا
يـوسف شاه .. وذكـر أنه قد يخـتلف معه
ولـكنه فى الـنـهايـة يقـدره ويـحتـرمه .. بـينـما
فـى أحــد لـــقـــاء بــقـــنـــاة األخـــبــار الـــســـادســة
بـــالــــتـــلـــيـــفــــزيـــون األمـــريـــكـى صـــاح فى وجه
مــحـاوره بــأنه ال خالف بــيــنه وبــ بـوش ..
فـكـيف يـكـون بـيـنه وبـ شـخص ال يـحـتـرمه

أى خالف ...?

الــــكــــثــــيــــر من األعــــمـــال  فــــعــــمل طــــبــــيــــبـــا
وجـاسـوسا .. وسـاحـرا ومشـعـوذا .. وكذلك
عـمل حـطـابـا ومـنـجمـا أيـضـا .. وكـان بـارعا

فى كل ذلك ...
وقـد تناول جاكوبـيسكو هذه الـشخصية من
خالل مــجــمــوعــة من الــتــابــلــوهــات الــفــنــيــة
مــحـاوال كـشف زيـفـهــا .. وجتـريـدهـا من كل
ما تزينت بـه  خاصة وأن البعض قد وضع
رؤيـته لـهـذه الـشـخـصيـة من خـالل مذكـراته
الـتى كـتـبـهـا بـنـفـسه .. وبـرهن جـاكـوبـيـسـكـو
عــــلـى ذلك بــــذكـــــره أن عالقــــات كــــازانــــوفــــا
ـصالح .. والكسب ـشبوهة كـانت لتبادل ا ا
ـــشـــروع .. وأن أغـــلـــبـــهـــا لم يـــكن له غــيـــر ا
ــشــاعــر والــعــشق  بل هــو لــهــاث عالقــة بــا
وراء رغــبــات حــيــوانــيــة مــغــرضــة .. فــكــيف
يـتـسـنى ألحـد أن يــحـتـفى بـشـخص كـهـذا ..
ويـجـعل مــنه أسـطـورة .. ولـيـس هـذا غـريـبـا
عـلى مــفـكـر مــثل جـوراج جــاكـوبـيــسـكـو وهـو
اخملـرج الــسـلــوفـاكى الــكـبــيـر .. والــذى يـثـار
حــــــوله اجلــــــدل دائــــــمــــــا آلرائـه اجلــــــريــــــئـــــة
والـقاطـعـة .. وعن بدايـاته  فـقد تـخرج فى
مــدرسـة الـعـلـيــا لـلـفـنــون بـكـوتـســيـكـا وسـافـر
ـية الـفنون بـعدهـا إلى براغ  والـتحق بـأكاد
هــــنـــاك وحتــــديـــدا عـــام 1960وتـــخـــرج عـــام
1965وعـمل فـى الـبـدايـة مـع ألـفـريـد رادوك
ــسـرح الــفـانــوس الــسـحــرى.. وخالل تـلك
الفـترة بدأ يـصنع األفالم الـقصـيرة .. حتى
قام بعمل أول أفالمه الـروائية الطويلة وهو
ـســيح " وأثــار به جـدال واســعـا وفى " أيــام ا
وقت مـبكر جدا من حيـاته العملـية .. ليبدأ
رحـــلــته مع الـــســيـــنــمـــا.. ومن أعــمـــاله الــتى
أثــارت جـــدال أيــضــا والــتى أكـــد فــيــهــا عــلى
رؤيـته بــأن آفـة الـعــصـر احلــديث هـو الــبـعـد
عـن الـــتــــفـــكــــيــــر والـــتــــأمل .. وأن األبــــحـــاث
احلـديثة تؤكـد ذلك بأن أكثر مـفكرى شباب
هذه األيـام ال يـستـخدم أكـثر من  55 % من
قدراته الذهنية .. بينما أرسطو على سبيل
ـثال .. تعدى اسـتخدامه لقـدراته الذهنية ا
ـسـتـحـيل من  .. 95 %وأدرك أنه ال يـطـلب ا
الــشـــبــاب .. فــهـــو لن يــطـــالــبــهم بـــالــوصــول
لـقـدرات أرسـطو .. بل سـيـشـعـر بـالـرضا ..
ويــراهـن عــلى أن الـــعــالـم ســيـــتــغـــيــر بـــشــكل
جـذرى لــو أن الـنـســبـة وصـلت إلى ..  %70 
فــهـذا الــتـدنى فى الــتـفــكـيــر وإعـمـال الــعـقل
ــة .. وســاق أيــضـا أدى إلى انــتــشــار اجلـر
دلـــيال ال شـك فـــيـه عـــلى صــــحـــة تـــفــــكـــيـــره
عـندمـا قارن بـ أجر من يـكتب بـحثـا نوويا
أو فـــضــائــيـــا .. وبــ من يـــهــتم ويـــكــتب فى
الـعــلــوم اإلنـســانـيــة واالجـتــمـاعــيــة الـتى هى
األهم واألجـــدى .. وقـــد لــعـن فى أكـــثــر من
حـوار أشــخـاًصـا أمـثـال نـابــلـيـون الـذى عـمل
عــنه فــيــلــًمــا بــعــنــوان " نــابــلـيــون بـال عـودة "

بها لـيتـعرض لعـقوبة اإلعـدام.. و كانت تلك
دســـيـــســــة من أحـــد أعــــدائه  إال أن بـــعض
أصدقـائه من الفـرسان .. قامـوا بتـهريبه ..
لــيــرحل إلـى ســويــســـرا مــتــخــفـــيــا .. ثم إلى
مــــوســــكـــــو .. ثم إلـى عــــدة مــــنـــــاطق أخــــرى
ــطــاف إلـى مــديــنـــة دشــكــوف لــيــنـــتــهى بـه ا
بـبوهيميـا والتى هى جمهـورية التشيك اآلن
.. واخـتـبــأ هـنــاك بـأحــد الـكـهــوف .. والـتى
دفن بها بعد ذلـك ويوجد على مدخلها اآلن
عالمة عـليهـا اسم كازانـوفا وتاريـخا ميالده
ووفــاته .. وقــد ذكــرت زوجـــته أجنــيال أنــهــا
ظـــلت عــلى عـــهــدهــا به حتـــبه وتــقــدره رغم
ولـعه بـغـيـرهـا مـن الـنـسـاء .. وتـقـدر فـيه أنه
عـامـلــهـا بــكل لـطف وحــنـان.. وأنــهـا تـرددت
عــلـيه فى كــهـفه .. وشـاركــته بـعض األوقـات
هـناك .. و كـان يكـتب مذكـراته والتى كـتبـها
بـالــلــغــة الـتـى يـعــشــقــهـا وهـى الـفــرنــســيـة ..
وكـــتــبــهــا فـى أكــثــر من  4500 صــفــحــة .. و
التى يحكى فيـها حياته وذكرياته ومغامراته
فى حب  123 امــرأة  كــمــا ذكــر أنه امــتـهن

سرح األوروبية .. وكبار الفنية .. وهيئات ا
النـقاد .. وهـو عرض " كـازانوفـا " .. والذى
يــــتــــنـــــاول بــــعض أهـم فــــتـــــرات حــــيــــاة هــــذا
األسطـورة .. طبـقـا لفـكـر مخـتـلف  لم يكن
الـغـرض مـنه كـمــا يـتـضح من الـعـرض إلـقـاء
الــضـوء عــلى شـخــصـيــته .. بــقـدر مــا كـانت
هــنـــاك أهـــداف أخــرى أكـــثـــر أهــمـــيـــة لــدى
ـسرح ولـدى قائـد الـعمل وأهـمهـا إبراز أن ا
ــظــهـر  بــيـنــمـا ــكن أن يــخـدعــهـا ا الــعـ 
كـنـهـمـا مـعـا إدراك مـكـنون الـعـقل والـقلـب 
األشـياء واألشـخـاص .. ولنـقـترب قـليال من
هـذه األســطـورة لـنــدرك شـيـئــا من مـكــمـنـهـا
ومــفــاتــيــحــهــا .. فــهى جلــاكــومــو كــازانــوفــا 
1798 - 1725ابن مــديــنـة الــبـنــدقـيــة .. وهـو
سرحى الكاتب الروائى والشاعر والكاتب ا
أيضا .. وأحد أشـهر العشاق فى التاريخ ..
ومـعشوق النـساء العـظيم الشأن فى ذلك ..
وتـــعـــدت عالقـــاته كل احلـــدود والــطـــبـــقــات
وحــــتى األمــــيــــرات ويـــقــــال أيــــضـــا إنـه أقـــام
عالقـــة ســـريــــة مع زوجـــة مـــلـك فـــرنـــســـا ..
ونقـتـرب من حيـاته ونـشـأته  فنـجـد أنه قد
عــــاش فـى كــــنـف جــــدتـه  مــــات أبـــــوه وهــــو
صــغــيــر وتـركــته أمـه لـتــربــيه وتــعــتـنـى جـدته
بــتــعــلــيــمه حــتـى مــكــنــته من احلــصــول عــلى
درجـة الدكـتـوراه فى القـانـون  وهو لم يـكمل
سـن الـــســـابـــعــــة عـــشـــرة .. وأصــــابـــته أزمـــة
نـفـسـيـة شـديـدة بـعـد وفـاة جـدته .. والـتـحق
على أثـرهـا بالـديـر .. وبـدال من أن تسـيـطر
ـكـان .. تــفـجـرت لـديه عـلــيه طـقـوس هــذا ا
الـــــرغـــــبــــة فـى اجلـــــنس اآلخـــــر.. والـــــتى لم
تــصــمــد مـعــهــا شـعــائــر الـديــر وآدابه .. ولم
يكن غـريبا أن يـحاول إرضـاء نفـسه وإشباع
رغـبـته .. بـأول من تـقـع عـينـه عـلـيهـا وكـانت
إحـــدى فـــتـــيــــات الـــديـــر وتــــدعى أجنـــيال ..
والــتى تـــســـبــبت فـى طــرده مـــنه بـــعــد فـــتــرة
قــصـيــرة .. والـغــريب أنه وبــعـد ســنـوات من
هـذه الـواقـعـة  تـزوج لـلـمـرة األولى واألخـيرة
ـا يــقــتـرب من 75 فى حـيــاته الــتى امــتــدت 
عــامـا من أجنــيال الــتى هـربت مـن الـديـر ..
ــفــقــود حــتى وظــلت تــبــحـث عن حــبــيــبــهــا ا
الـــتـــقت بـه فى بـــاريس وتـــزوجـــته .. وتـــنـــقل
كـــازانـــوفـــا كـــثـــيـــرا عـــبــــر بالد عـــديـــدة مـــثل
باريس بـرل وارسـو مدريـد كشـاعر فى
ـلـوك واألمـراء .. وتــعـددت عالقـاته بالط ا
الـنــسـائـيـة والـتى لم يــعـرف عـددهـا .. وكـمـا
جنح فى الـــتــنــقل مـن امــرأة ألخــرى إال أنه
فى الــنــهـايــة ذاق مـرارة الــكـأس .. كــمـا ذاق
حـلــوه من قـبـل  فـبـعــد حـيــاة طـويــلـة خـاض
فـيــهـا جتـارب كــثـيـرة ورحل فـيــهـا إلى أغـلب
مـدن أوروبا وعرف نـساء من كافـة األشكال
واألنـــــواع  إال أنه ســـــقـط عـــــلى يـــــد امـــــرأة
حـيـزبـون  غـررت به .. واتـهـمـتـه بـالـتـحرش

فى شـــمــال شـــرق الــقـــارة الـــعــجـــوز .. قــارة
أوروبـا .. وفى إحــدى الـبـقــاع الـهــامـة والـتى
كـانت محور األحداث فى فـترات غير قـليلة
من تــــــــاريـخ أوروبــــــــا .. فـى الــــــــتــــــــشــــــــيك ..
وحتــديـدا  فى مــديـنـة بــراغ .. يـبــرز مـسـرح
الــفـــانـــوس الــســـحـــرى بــعـــروض جتـــمع بــ
الــتـفـكـيــر الـعـمــيق والـسـحـر الــوفـيـر .. وبـ
الـنـصـوص شـديـدة اجلـودة والـتـقـنـيـة عـالـيـة
ــســرح الــذى يــعــود تــاريخ الـــدقــة .. وهــذا ا
ـــديــنــة بــراغ أحــد إنــشــائه إلـى عـام  1958
أهم مـدن تشـيكـو سلـوفاكيـا والتى أصـبحت
بــعــد ذلك عــاصــمــة جـمــهــوريــة الــتـشــيك ..
وفى الـبدايـة أطلق عـليه اسم خـيمـة تشـيكو
كن تقـسيم تاريخه إلى ثالث سـلوفاكيـا  و
مـــــــراحـل .. األولـى حتت قــــــــيـــــــادة اخملـــــــرج
ـعــروف ألــفــريـد رادوك ومــعــاونــة صـاحب ا
ـسـرح بـعـد الـتــأثـيـر األكـبـر فى تــاريخ هـذا ا
ـناظـر جوزيف سـفوبودا ذلك وهو مـصمم ا
.. ولم يكن هناك مبنى للمسرح .. بل كانوا
يـــرحتــــلـــون بــــعـــروضـــهـم إلى مــــســـارح مـــدن
دن األوروبـيـة القـريـبة بالدهم وخارجـهـا بـا
وكانت أولى رحالتـهم اخلـارجيـة إلى مديـنة
بـروكسل البلجـيكية .. وأطـلق على البرنامج
الـــذى كــان يـــقـــدم وقـــتـــهـــا بـــاسم الـــفـــانــوس
ــســرح بــعــد ذلك الــســحــرى ومــنــهــا ســمى ا
رحـلة الـثانـية بـداية بـهذا االسم .. وكـانت ا
مـن عــام   1967وأصـــبـــحت رحالتـــهم عـــبــر
مـــــدن الــــعـــــالم وكـــــانت مـن أوائل الـــــرحالت
واحــدة إلـى مـــونـــتـــريـــال بـــكـــنـــدا عــام 1967
واألخــرى إلى أوســاكــا بــالــيــابــان عـام 1970
رحـل والتى ـرحـلـة الـثـالـثة أهـم ا ثم كـانت ا
قـادهـا الـدينـامـو جـوزيف سـفـوبـودا .. حيث
ـسرح احلالى عام  1984 و أسس مبنى ا
افــتــتــاحه فى الــعــام الــتــالى .. وحــقق فــكـرا
ـسـارح فـريـدا بـتـقـد  نـوعـيـة خـاصـة من ا
تــعــتــمــد عـلـى األداء الـتــعــبــيــرى دون الـنــطق
بـكلمة واحـدة وموسيقى ورقـصات وحركات
مــبـتـكـرة واكـتــسـبـوا شـهـرة واســعـة بـالـتـجـدد
واالبـتــكـار الـتـقـنى والــفـنى .. وجنـحـوا بـهـذا
ــــســـرح جــــزءا من الــــتــــفـــرد فـى أن يـــكــــون ا
سـرح الوطنى بـبراغ .. ويـبذل صـناع الفن ا
ــسـرح حــالــيـا جــهـدا كــبــيـرا وبــاسـتــخـدام بـا
ـفــاجـأة اجلـمـهـور ـمــكـنـة  جـمـيـع الـوسـائل ا
ــا يــقـــدمــون فى نـــفس الــوقت وإقـــنــاعــهـم 
..ويـســتـخــدمــون حـالــيـا شــاشــات الـســيـنــمـا
اإللـكـتـرونـية والـفـسـفـوريـة كمـا يـسـتـخـدمون
ـرايــا والـعـدســات بـكـافــة أنـواعـهــا وبـشـكل ا
دقـــيـق لـــزيــــادة درجـــات الــــســـحــــر واإلبـــهـــار

واإلقناع ...
يـقدم الـفانـوس الـسحـرى هذه األيـام واحدا
من أقـــوى الــعــروض فـى أوروبــا لــعــام 2008
ـا ذكـرته كـبـرى وكـاالت األنـباء وهـذا طـبـقا 

 شاشات سينما
إلكترونية وأخرى
زيد  فسفورية 
من السحر واإلبهار

 حصان يعدو فوق
سرح قرب خشبة ا
الشاطئ ثم
يختفى بفارسه
اء حتت ا

اإلبهار فى التشيك كما يجب أن يكون 
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ـسـرحـيـة الـرديـئـة هى تـلك الـتـى تـتحـسـس احلـدث اخلـاص بهـا وتـضـحى > ا
ـسرحـية بـالـوضوح فى انـطبـاعاتـها وتـفقـد التـحـكم فى فكـرتهـا األساسـية. وا
األفـضل هى تلك التى تعـالج حدثها بحـيث حتسن توجيه أفكـارها بعزم ثابت

فهو يقودها على طول سياق مخطط.
سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

(ملك وال كتابة) التنويع على بنية األفكار األخرى

ΩÉeE’G ó«°S.O

إحلـاح"القناع"عـلى استقدام"دلـيلة"إليه" أو
إحلـاح"دلـيـلـة"نـفـسـهـا عـلـيه أن يـنـجـز وعـده
بـالــزواج مـنـهـا وإال هـددت بـكــشف الـلـعـبـة
بـرمـتـهـا وال مـعـدى من أن تـعـصف الـلـعـبـة
ب"الـــــــــــداهــــــــــــيــــــــــــة"مـــــــــــثــــــــــــلـــــــــــمــــــــــــا تـــــــــــأتـى
على"دليلة"ويعود"حسن"إلى مقعد حكمه.
وال ريب أن"سعدا"أفـلح فى دمج مستويات
الـبـنـاء فـى نـسـيج مـتــمـاسك يـرهص بـدور
الــطــلــيــعــة الــواعـــيــة من أبــنــاء الــشــعب فى
معادلـة احلكم بـحيث يبـقى لها حـضورها
فى فـــلـــســــفـــته وصـــنـع قـــراراته ســـواء فى
مــــســــتــــوى الـــــواقع بــــاغــــتــــيــــالــــهــــا"بــــطــــرس
بـاشــا"اعـتـراضـا عـلى سـيــاسـته فى تـمـديـد
امـــتــــيـــاز قـــنـــاة الــــســـويس لـــشــــركـــته أو فى
ــثــلــة فى الــقــوى الــتى مــســتـوى الــتــخــيل 
تـنــتـصـر لــلـمـلك الــذى انـقـلب عــلـيه أعـوانه
وحـلـفــاؤه وظـنــوا أنـهم تــخـلــصـوا مـنه ودان
لــــهم احلــــكـم وراء شــــبــــيــــهـه األهــــطل فال
ـسـتـويـ عن تـتــردد الـطالئع الـثـائـرة فى ا
ــؤلف ــلك بــلــســان ا مــحــاجــاة الــســـلــطــة/ا
كــاشــفـة عـن رؤيـة داعــيــة لــدســتــور يـحــمى
الـســيـاق الـتـاريـخى صــراحـة من الـتـغـيـرات
ـــــبــــــاغــــــتـــــة الــــــتى تــــــنــــــبـــــثـق من احلــــــادة وا

إرادة"احلاكم- الفرد".
غـــــــيـــــــر أن بـــــــراءة"زيـــــــاد يــــــوسـف"غـــــــلـــــــبت
بــراءة"ســـعــد"الـــتى دعت لـــدســتـــور ثــبت أن
تـغــيـيـره أهــون من شـكـة الــدبـوس فـحـذف
دور الـطليعـة مع ما حذف واكتـفى بفرحة
تــزف عـودة الـهاللـى وتـنـهى الــتـآمــر عـلـيه.
ولـكنه من ناحيـة أخرى اعتمـد على حيوية
فـريق متـناغـم من شبـاب فرقـة احملمـودية
فـيــهم من نــال دراسـة مــنـتــظـمــة فى وحـدة
ــــســــرحــــيــــة ــــعــــهــــد الــــعــــالـى لــــلــــفــــنــــون ا ا
بــاإلســكــنـدريــة مــثل"مــحـمــد حــمـدان"وابن
عـــــــمـه"مـــــــحــــــــمـــــــود"وأضـــــــاف إلــــــــيـــــــهـــــــمـــــــا
ـيـاء زمـيـلـتـيـهـمـا"سـارة الـبـونى/اخملـرجـة"و"
ثـابـة دم جديـد على كرم/دلـيلـة" فـكانـوا 
ـسـتوى ـسـرح اإلقلـيـمى يـرتقى  خـشبـة ا
ـمـثل ويقـلل هـامش عـفـوية األداء حرفـة ا
ــا فـيه من تــراوح السـيـمــا وقـد أمــكـنـهم
ـــدوا جــــســـور الــــثـــقـــة والــــتـــكــــاتف مع أن 
عـنـاصـر مـوهـوبـة تـتـمـيـز بـاحلـضـور الـفـنى
مــثل"الــبــيــلى/الــداهــيـة"أو "ســامح رخــا"فى
دورى"الـهاللى واألهـطل". وبـهـذه الـتـولـيـفـة
ـتـجـانس اسـتـطـاع"زيـاد" أن من الــشـبـاب ا
ـــــــســـــــرح يـــــــقـــــــدم- فـى أولـى خـــــــطـــــــواته 
األقـاليم- عـرضـا يـتسم بـاحلـركـة السـلـسة
وخــــــفـــــة الـــــظـل ويـــــتـــــخــــــلص مـن حـــــيـــــلـــــة
ا أقحمت االستعراض واألغنيات التى طا
ـنـاسـبـة وبـغـيـر مـنـاسـبـة ـسـرح  فى هـذا ا
عــــلى اإلطالق وتــــســـلح - عــــلى مــــســـتـــوى
آخــــر- بــــجـــمـل حلـــنــــيــــة وإيـــقــــاع تــــهـــكــــمى
ن قـدمـه"يـاسـر احلـداد"مــعـانـقــا كـلـمـات"أ
مـتـولى" فـبـدت كـالـلـحن الـدال الـذى يـبـطن
ــــشـــاهــــد ويـــعـــلـق عـــلى الــــفـــواصل بـــعض ا
أحـيــانـا بــيـنــهـا.إال أن الــبـســاطـة واحلــيـويـة
ـــكـــان وجتـــهــيـــزاته الـــلــذيـن يــغـــنـــيـــان عن ا
ـعـمـار تـشـكـيلى ـتـهـافـتـة كـادا يفـسـدان  ا
ـــــســـــرح"بــــــأرشـــــاتـه"فى هـــــائـل لف فــــــراغ ا
ـــــداخل واخملـــــارج وإيـــــحــــائـه بــــأحـــــجــــار ا
ضــخـمـة دون أن يــكـون لـشـىء مـنه عالقـة
بـتـكـنـيك كـتـابـة الــنص ومـا قـد يـتـطـلـبه من
مـــســـاحــات تـــمـــثـــيل مـــتــعـــددة وعـــاريــة وال
بــــأجـــواء الـــبــــروفـــة الــــتى تـــتــــعـــاقب فــــيـــهـــا

شاهد وتبنى أحيانا أمام اجلمهور.  ا

على يد بعض أعوانهم البسطاء.
ـكنهم مـواجهة لكن"الداهـية"وجـماعته ال 
مسـئولـية احلكم وتـغييـر فلسـفته بأنـفسهم
فــــــمــــــازالــــــوا يــــــتــــــعــــــثــــــرون فـى"كــــــاريــــــزمـــــا
الـهاللى"وقـدرة فــلـسـفـته عــلى تـألـيف قـلب
عـــامــة الـــشــعب حـــوله ولـــذا فــإن الـــعــقــدة
ـــفــارقـــتـــهـــا الـــدرامـــيــة تـــتـــشـــكل- فـــيـــمــا
يـقـدمـهـا"سـعـد"جـادا أو هازال- مـن البـحث
عن شـبـيـه لـلـهـاللى يـصـلـح سـتـارا تــخـتـبئ
وراءه الــــقــــوى الــــفــــاعــــلــــة لـالنــــقالب عــــلى
فـــــلـــــســــــفـــــة حـــــكـــــمه وتـــــبـــــديـل تـــــوجـــــهـــــاته
الــــــــســـــــيــــــــاســـــــيــــــــة.وال يـــــــلــــــــبث أن يــــــــجـــــــد
تيم بعشيقته "الداهية"بغيـته فى"األهطل"ا
الـغـازيـة"دلــيـلـة" وفى االتـفـاق مـعـهـا مـقـابل
الـزواج منها غـير أن"األهطل"فى الـنهاية-
وعــــــلـى نــــــحــــــو ال يــــــخــــــلــــــو من مــــــفــــــاجــــــأة
مــيــلــودرامــيــة- لـم يــكن إال الــهاللى نــفــسه
عـاون الفقير وقـد جنا من التآمـر برشوة ا
الــــــــــــذى كــــــــــــلـف بـــــــــــإلــــــــــــقــــــــــــائـه مـن فـــــــــــوق
اجلـبل.وبـالطـبع يـكشف"حـسن" عن نـفسه
وقــــــــــد تـــــــــــزايــــــــــدت الــــــــــتـــــــــــنــــــــــاقــــــــــضــــــــــات
حــــول"الـــــداهــــيـــــة"ســــواء مع تـــــخــــبـــــطه فى
"وجه- قــنــاع/ حــسن" أو مع ــســافــة بــ ا

ـارسه ـا  ـأمــور  قـسم الــبـولـيس حــيث ا
من مــهــام كـقــوة ضــبط اجــتـمــاعى وآلــيـات
الـنــظـام فى مــواجـهــة اخلــارجـ عــلـيه من
نـاحية ومـا يجريه من حـوار فى مكتبه مع
الـقـوى الـسيـاسـيـة"البـاشـا- الـشاعـر أحـمد
شــوقى ..الخ من نـاحــيـة ثــانـيـة وال تــخـلـو
ـحـاولـة الـعالقـة بـ الـبــؤرتـ من تـوتـر 
ـأمـور الــسـيــطـرة عــلى الـراوى وحــكـايـاته ا
لـيدمجه فى النـظام كآلـية توجيه إعالمى
ا يؤدى إلى تزييـف احلكايات وحتريفها
عـــــــمــــــا اســـــــتـــــــقـــــــرت عـــــــلــــــيـه فـى وجــــــدان
ـسـتـوى اجلـمـاعـة.وقـد غــيـر اخملـرج"هـذا ا
ـــا جــــمـــلـــة لـــيـــضــــعه فى الـــواقـع الـــراهن 
يـفجره من تعلـيقات تهكـمية على األحداث
ــعــاصــرة مــســتـــبــدال الــراوى بــفــرقــة فى ا
قـصر الـثقـافة تـقدم عـرضـا يثـير حـفيـظة

أمور وضيوفه ضدها. ا
ــا ــســـتــوى الـــثـــانى مــتـــخـــيل يــتـــشـــكل  وا
يــــحــــكــــيه الــــراوى وهـــو مــــا تــــقــــدمه بــــعـــد
ــســـرحــيـــة بــوصــفه االســتـــبــدال الــفـــرقــة ا
ـاضى" وإن كــان يـتــأثـر وقـع"هـنــاك- فى ا
بـالــتــبـعــيــة مع عــمـلــيــة االسـتــرجــاع وإعـادة
ــســـتــوى الــتـــكـــوين بــالـــتـــوتــر بـــ بــؤرتـى ا

انتهـت السيـاحة ب عـروض قصور ثـقافة
إقـــلـــيم غـــرب الـــدلـــتـــا أو تـــكـــاد فـــهـــا هـــو
ـــطـــاف يــــخـــتــــتم فى قــــصـــر احملــــمـــوديـــة ا
بـعرض"ملك وال كتـابة"الذى ألـفه"مصطفى
ســــــعــــــد"وأخـــــرجـه"زيــــــاد يــــــوسف"فـى أولى
سرح اإلقـليـمى بعـد تخرجه أعمـاله فى ا
ـسرحـية ـعهـد العـالى لـلفـنون ا من وحدة ا
اضى. وما أن دلفت بـاإلسكنـدرية العـام ا
إلى الـقـصـر حـتى كـانت نـفـسى تـوعـز لى-
وال أنكر أنـها كثـيرا ما تـكون أمّارة بـالسوء
ـسرح والـعـيـاذ بـالـله- أن أقـارن بـ حـال ا
فى احملــمــوديــة ومـســرح األنــفــوشى الـذى
أكل عــــلى ســـتــــائـــره وأرضــــيـــته ومــــقـــاعـــده
الــدهـر وشـرب ولـم يـتـركه حــتى وقـد بـات
فى حـال يرثى لـها يـتشـكى منـها الـرحمن
ويــــســــتــــعـــيــــذ بـه من وعــــود اإلصالح الــــتى
تـنهال عـلى أم رأسه منذ سـنوات فلم يكن
مـــســــرح احملـــمـــوديــــة إال"خـــرابـــة"بــــصـــالـــته
ـها ـكـشـوفة الـتى تـتـعثـر فى أد الـتـرابـية ا
األقـدام بــ أكــوام مــتـفــاوتــة من احلــجـارة
والـــــرمـــــال والـــــقــــمـــــامـــــة وأعــــواد احلـــــطب
ــتـــكــســرة حــتى ظــنــنت أنه لن يــضــاء إال ا
ـــنــحـــدرة من بـــفــوانـــيس عـــفـــاريت الـــلـــيل ا
أزمــنــة الـــعــصــور الـــوســطى وعـــلى األكــثــر

بلمبة"جاز".
ـتـغـيــرة يـحـلـو ـوقـع ا ــثـيـر أن إدارة ا ومن ا
لــــهــــا مــــنــــذ عــــام- عــــلـى األقل- أن تــــطــــلع
اللجنة على رسوم هندسية وغير هندسية
ــوقع من جـــذره وبــنــاء عــالم تــعــد بـــهــدم ا
مـتــطـور مـتــعـدد األغـراض الــثـقـافــيـة فـوقه
يــسـتــنــد إلى خــطــوط الــعـمــارة الــرومــانــيـة
ـة فال يــسع من ابـتــلى ولـو بــقـطـرة الــقـد
ا يشهد ومن حس جمالى إال االستـياء 
أفـــكـــار الـــتـــطـــويـــر الـــتى تـــنـــتـــظـــر إحـــســان
صـنـدوق التـنـمـيـة الـثـقـافـيـة.ولكـن ال عجب
وفى الـقاهـرة من مـازالوا يـنـتفـخـون تعـالـيا
عـــــــلى األقـــــــالـــــــيم وأهـــــــلـــــــهــــــا الـــــــفـالحــــــ
ويـرشقـونـهم بـدعـابـات الـتخـلف الـسـفـيـهة
ويـحـصـرون نـظـرتـهم الــكـلـيـلـة إلى خـريـطـة
مـــصــر فال يـــجــدون إال قــاهـــرة بــأمــراض

مزمنة.
ـــثـــيــرة ولــكـن بـــعــيـــدا  عـن الــتـــجـــهـــيـــزات ا
بـــالـــتـــأكـــيـــد لـــلـــشـــكـــوى فـــعـــرض"مـــلك وال
كــتـابــة"مع مــا طــرأ عــلى نــصه من  تــغــيــيـر
يـقـبل االخـتـالف ال يـعـدو أن يـكـون تـنـويـعا
عـلى بنية األفكـار نفسهـا التى تكشفت فى
الــعـــروض األخـــرى فـــيـــســـتـــأنـف الـــصــراع
فـى"الـزيــر سـالم"عــلى كـرسى الــعـرش وإن
كــان يـشـحــنه بـبــعـد أيـديــولـوجى واضح إذ
أن"ســــــعـــــدا"يــــــلــــــتــــــقـط فى خـط الــــــدرامـــــا
الــرئـــيــسى واحــدة من جــمــاعــات الــســخط
الثائرة على األوضـاع السائدة حولها وقد
جنـــحت فـى تـــنـــحـــيـــة الـــســـلـــطـــة واحلـــلــول
مكـانـها بـقـيادة"حـسن الـهاللى" ولـكن بقى
ـــصـــالح الــذى بـــيـــنــهـم اخــتـالف الــرؤى وا

يثير الصراع على السلطة نفسها.  
وعــلـى نـــحـــو مـــا كــان فـى"بـــركـــات"وغـــيــره
تـــنــطـــوى بــنـــيــة الـــدرامـــا عــلى مـــســتـــويــ

أولـــهــمــا واقـــعى ويــتــخـــذ مــجــاال تـــاريــخــيــا
1908فـى ظـل زعــــــــــامـــــــــة"مــــــــــحـــــــــمـــــــــد ب
فــريــد"لـلــحــركــة الـوطــنــيـة وبــدايــة احلـرب
ـيـة األولى وهى الـفـتـرة الـتى شـهدت الـعـا
حكـم اخلديـوى"عـبـاس حـلـمى" وتـردده ب
مـــحـــالــــفـــة الـــقـــوى الـــوطـــنــــيـــة وأمـــانـــيـــهـــا
واخلــضـوع لــلــمـحــتل اإلجنــلــيـزى وطــغــيـانه
عـــلـى حـــقـــوق عـــرشـه كـــســـلـــطــــة شـــرعـــيـــة
ستوى تتكون بؤرتان مفترضة. وفى هذا ا
إحــــــداهـــــــمــــــا فـى مــــــقــــــهـى بــــــلـــــــدى حــــــيث
ـــا يــــقـــصه من يـــتــــســـيـــد"الــــراوى"الـــبـــؤرة 
حــكــايــات مــتــواتــرة فى الــوجــدان اجلـمــعى
ـقـهى وثــانـيـتـهـمـا تــتـجـسـد أمـام جــمـهـور ا

من دفتر عضو جلنة متابعة (6)

 يتسم
باحلركة
السلسة
وخفة الظل
ويتخلص
من حيلة
االستعراض

> إن االنـطباعات الدرامية اجلـيدة تمتلك نوعًا من الـتركيب شيئ يشد واحدا
إلـى اآلخر. ويـوفر مـركـزًا مؤقـتًا لالهـتـمام مـبيـنًـا لنـا اجتاهًـا نـبحث فـيه على

امتداده.

اضى حفال موسيقيا غنائيا بساقية الصاوى. ليجى وفرقته قدموا مساء اجلمعة ا > الفنان مأمون ا

سرحي جريدة كل ا
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كان كانت متهافتة   جتهيزات ا
ـــســتــوى من الــواقـــعى.ورغم مـــا فى هــذا ا
تــــخـــــيل مـــــفــــتــــرض إال أنـه لم يـــــخل - مع
اسـتـقـاللـيـته الـفــنـيـة- من اسـتــيـعـاب لـثـورة
ـــا شـــهــدته مـن صــراع فى يــولـــيــو 1952
دائـــرة الــســـلــطـــة نـــتــيـــجــة تـــعـــدد االنــتـــمــاء
األيـديـولـوجى ألبـنـائـهـا من نـاحـيـة وتـفـاوت
ــصـالح الــطـبـقــيـة من نــاحـيـة فى رؤيــتـهم ا
ثـانيـة.وقد اتـخذ الـصراع شـكل التـآمر ب
اجملـــــمــــوعـــــة الـــــتى لـــــعــــبـت أدوار الــــوزراء
تــخــلــصـا مـن قــيـادة "حــسن الــهاللـى"الـذى
مـــال فى تـــوجـــهه لـــلــعـــدالـــة االجـــتــمـــاعـــيــة
وإعـادة تـوزيـع الـثـروة الـقـومـيـة بـاعـتـبـارهـا
ن يــتــمــتــعــون بــهــا صــراحــة لــيــست مــلــكــا 
ويـتسيدون بسـببها قمة الـهرم االجتماعى
ولـكـن آلت لـهـم كـمــنح وإكــرامـيــات من ولى
األمــر"مـحــمــد عـلى"مــنــذ مــنـتــصف الــقـرن
ن ال الــتــاسـع عــشــر أى أنــهم امـــتــلــكــوا 
ـلك مـا ال يـسـتــحـقـون.وفى هـذا الـسـيـاق
بنى"حـسن"رؤيته فى إعـادة الثـروة القـومية
ألصــحــابــهـا فــبــنى مــكــانـة"كــاريــزمــيــة"بـ
شـــعـــبـه وأسس- فى الــــوقت ذاته- مـــبـــرر
الـتــنـاقض مـعه وتـآمـر رجــاله عـلـيه بـقـيـادة
"الـداهـيــة" فـألــقـوه مــخـدرا من قــمـة جـبل

 عرض
مشحون
بأبعاد

أيديولوجية
واضحة 

تعددة  عرض يطرح الصراع ب االنتماءات األيدولوجية ا

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

بديع خيرى
اضى من جمعية أصدقاء ة تلقيتها األسبوع ا دعوة كر
مـوســيـقى ســيـد درويش بــالـتـعــاون مع إدارة اجلـمــعـيـات
التعـاونية بالهيـئة العامة لـقصور الثقافـة للمشاركة فى
نـدوة/ احتـفالـية فى ذكـرى مرور  115عـامًا عـلى ميالد
الــكـــاتب الــراحل بـــديع خــيـــرى الــذى عــادة مـــا يــنــسى
ا يرجع ذلك - سرحـية ور الكـثيرون دوره فى احلـركة ا
كـمـا يــقـول ألـفـريــد فـرج - إلى أنه ال يـســتـطـيع أحـد أن
يـرسـم اخلط الـفـاصل بــ عـطـاء بـديع خــيـرى وعـطـاء
ا ألن بديع عاش جنيب الـريحانى ألنهـما كتبا مـعًا ور
فى ظل عــمالق الــتـمــثـيل جنــيب الــريـحــانى واألضـواء
ـا تسـتـهلـك طاقـتـها مـثل الـنـجم ور عـادة تـسـبق إلى ا

قبل أن تصل إلى الكاتب وراء النجم.
وكــمــا يــقـول بــديع قــبل رحــيــله فـإنـه ولـد مــرتــ مـرة
ميالدًا بـيولوجيًا بـخروجه من رحم األم فى الثامن عشر
من أغـسـطس عـام  1983 ومـرة أخـرى مـيالدًا فـنـيًا فى
تغيرات نـفس اليوم والشهر من عام  1918 وكـانت كل ا
ـا حتـدث فى يوم الـثامن عـشر التـى حتدث فى حـياته إ
شـاركـة مع الريـحانى من أغسـطس; وقـد كتب الـرجل بـا
نـحـو مـائــة عـمل درامى ونـحـو ثالثـ عـمالً بـعـد رحـيل
صـديـقه وحـتى رحـيل بـديع خـيـرى نـفـسه لـلـفـرقـة التى
تـولى إدارتــهــا من بـعــد الــريـحــانى هــذا بـاإلضــافـة إلى
خـمـسـ نـصًـا لـعـلى الـكـسـار غـيـر مـا كـتبـه آلل عـكـاشة
ـهــديـة والــسـيـد درويـش هـذا بـخـالف أعـمـاله ومـنــيـرة ا
الشـعرية والـزجليـة باإلضافـة إلى أكثر من سـت فيـلمًا
مــا بـ الــقـصــة واحلـوار ومـا بــ الـســيـنــمـا الـصــامـته
والناطقة ويؤكد كل ذلك أننا أمام ظاهرة فنية كبيرة لم
تنل مـا تـستـحقـه من تكـر حـتى اليـوم وهـذا ما جـعله
يصـرخ صرخته احلزيـنة قبل رحيـله: "إن أكثر شىء يحز
فى نــفــسى أن هــنـاك شــخــصــيـات كــثــيـرة فـى تـاريــخــنـا
ـواهب مـظــلـومــة ولم جتـد مـن يـعــنى بـهــا كــثـيــر من ا
تـضـيع بــدون أن نـنـتـفع بـهـا بـدون أن نـقـدرهـا بـدون أن

تأخذ حقها فى احلياة".
كـان الـرجل قـبل رحـيـله يـدركه اإلحـبـاط لـضـيـاع الـتراث
الــذى خـــطــته مــوهـــبــته إذ - كـــمــا يــقـــول - "ال تــوجــد
صيـبة أيضًـا أن النسخ نـفسها تسـجيالت لألوبريـتات وا
همالت بعد حفظ ما فيها من أدوار أو كانت تـعتبر من ا

كن بعد انتهاء عرضها".
صـيبـة الكبـرى أن بعض هذه الـنسخ - الـتى نهبت من وا
ـتخـصـصة - وبـعض صـور هذه الـعـروض - التى راكـز ا ا
سـرقت بــفـعل فــاعل - يـحــتـفـظ بـهـا بــعض الــلـصـوص
ويـعـقـدون الـصـفقـات لـبـيـعـهـا مع بـعض الـعـرب بـعد أن
ـؤسـسـات ـراكـز وا فـشـلـوا فى بـيـعـهــا فى مـصـر لـبـعض ا
ــتـخــصــصـة مــبــاشـرة وعــبـر الــوســاطـة وحــ ضـاعت ا
فرصـتـهم فى الـتكـسب والـتـربح الشـخـصى من بـيع هذا
التـراث والتاريخ العظيم الذى ال يـخص فى النهاية غير
هـذه األمـة وحـضارة هـذا الـبـلد عـبـروا عن خـيبـة أمـلهم
الـشخـصـية بـطريـقة فـجة وقـحـة ومضـطربـة متـخبـطة
ومـا عـلـى الـشـرفـاء - وهم كـثـر - إال كـشف هـذه األقـنـعـة
غيـر اخلافـية علـى أحد وأحداثـها ووقـائعـها فى الداخل

نحلة خلقًا". واخلارج تلك "ا

احلبكة ونصائح ختامية
كيـف تكـتب مسـرحـية

وجـدتـهـا فـيـمـا بـعـد فـى الـفـصل الـثـانى والـثـالث" .
ورغم أن سـكـريب يعـد اآلن عـتيق الـطـراز إلى حد
ــبـــتــد قـــد يــجـــد أن هــذه الـــطــريـــقــة مـــا إال أن ا
مــجــديــة إلى حــد كــبــيــر إذا قــام بــتــطــبـيــقــهــا عــلى
ــســرحــيـات الــعــظــيــمــة. وبــعـد مــســرحــيــة مــا من ا
دراســة الــفـــصل األول بــعـــنــايـــة شــديــدة عـــلــيه أن
ــسـرحــيـة فــهـذه هى الــنـتــيـجـة يـحــاول تـخــطـيط ا

الضرورية.
   أقـول هذا ألؤكـد أن فن الـكـاتب الـدرامـى يشـبه
ــعـمــارى. يــجب أن يـتم بــنـاء ـهــنـدس ا كـثــيــرا فن ا
ـهـنـدس احلـبـكــة حـدثـاً بــعـد حـدثــاً مـثـلـمــا يـبـنـى ا
ـنزل; فـلـيس هـناك فـرصـة لـبنـاء أى صـرح لو لم ا
. فـــمــا تـــقــوله يــكن لـه أســاس واضـح وإطــار مـــتــ
ـا تفـعـله. وبعـد أن يتم الـشخـصيـات أقل أهـميـة 
وضـع اإلطــار الــصـــلب ســيـــكــون هــنـــاك وقت كــاف
للـنظـر فى الديـكور وتـصمـيم النـوافذ ذات الـزجاج
ـلون. إن القصة واحلـبكة والفكرة لـهى العناصر ا
سـرحية األساسـية. وكـما يـقول فـولتـير إن جنـاح ا
يــعـتـمـد عــلى اخـتــيـار مـوضـوعــهـا. ومـعــيـار حتـديـد
ـوضــوع أو رداءته يــتـوقف عــلى اجلـمــهـور. جــودة ا
ــــوضــــوعــــات الــــتى كــــانـت جــــيــــدة بــــالــــنــــســــبــــة فــــا
لسـوفـوكلـيس وشـكسـبـير لم تـعد مـرضـية لـلـمتـفرج
احلــديث صـــاحب الــنـــظــرة اخملــتـــلــفــة تـــمــامــا عن
 . قارنة بنظرة األثيني أو اإلليزابيثي العالم با
ـسـرحيـة لـفـكرة ويـجب أن تـفـسـر هذه     حتـتـاج ا
الــفــكـرة مـن خالل قــصـة داخـل حـبــكــة. قــد تــكـون
احلـبكة بـسيطـة ومباشـرة  خاليـة من التعـقيدات
ولكن يـجب أن تـتعـامل مع الـصـراع. وعلى احلـبـكة
تـضاربـة. إن هذا هو أن تـظهـر تصادم الـرغبـات ا
ـسـرحـية. نـحن االخـتالف الـشـديـد بـ الـروايـة وا
ـفــردنـا روايـة نــكـون أحــيـانـا ســعـداء حـ نــطـالع 
تـضع أمـامنـا مـجـمـوعـة من الشـخـصـيـات فـحسب

ـعـروضـة ـسـرحـيـات ا إذا حـدث و نــشـر أجنح ا
فـسوف يـسـعى الدارس الـطـموح جـاهـدا للـحـصول
عـلـيهـا لـقـراءتهـا وبـعـد قراءتـهـا سـيقـارن انـطـباعه
ــا أحــدثـته عـنــهــا أثــنـاء عــرضــهــا عـلـى اخلـشــبــة 
ــطــبـــوعــة عـــلــيه من انـــطــبـــاع أثــنــاء الــصـــفــحـــات ا
القـراءة. سيـساعـده ذلك عـلى أن يتـب له الـتأثـير
اءات وكذلك الذى يـعزى للـعرض والتـمثـيل واإل
الــتـــأثــيــر الـــذى يــعــزى إلـى الــوقــفـــات واإلحــســاس
بالتشويق. ومن احملتمل أنه سيفاجأ ح يكتشف
مـدى التأثـير الـضئيل الـذى يعـزى للجـدارة األدبية
الـــتى هى مـــجــرد كــتـــابــة ولــغـــة مــنــمـــقــة وحــيـــنــهــا
سـيـكتـشف أيـضـا كيف أن الـكـثيـر من هـذا التـأثـير
ـواقـف الـدرامـية هـو نـتـيـجـة احلـبـكـة ذاتهـا وبـنـاء ا
ــتــرتــبــة عــلـى بــعــضــهــا الــبــعض وكــذلك نــتــيــجــة ا
الـــــــتـــــــضـــــــاد واالخـــــــتالف احلـــــــاد والـــــــواضـح بــــــ
ــسـرحــيـة اجلــيـدة الــشـخــصــيـات. البــد أن تـكــون ا
ذات قـيـمـة أدبيـة ولـكن يـجب أن تـكـون درامـا قبل
ـــســرحــيـــة أن تــنـــجح عــلى أن تــكــون أدبًـــا وعــلى ا

سرح وإال لن تتم قراءتها أبدا. خشبة ا
 سـيـجـد الـدارس الـطمـوح فـائـدة أيـضـا فى حتـليل
ـــعــاصــرة الــتـى لم يــرهــا ـــنــشــورة ا ـــســرحــيــات ا ا
ـثـلة وكـذلك فى مـحاولـة تـخمـ فـعالـيـتهـا على
ــــســـرح. أخــــبـــر ســـاردو  Sardou ذات مـــرة أحـــد ا
Scribe  راسـل عـن كيف درس أعـمال سـكريب ا
ـسرح. فى مـحـاولـة مـنه  الكـتـشـاف أسـرار مـهـنـة ا
"اعــتــدت اخـتــيــار مــســرحــيــة من ثالثــة فــصــول لم
أقـرأها من قـبل. وأقـوم بقـراءة الفـصل األول منـها
فـــقـط وبـــعـــد هــــذا  االســـتــــعـــراض- فى الــــفـــصل
سرحية ثم األول- لـلحبكة والـشخصيات  أغـلق ا
ـســرحــيـة الــتى بـنــاهـا أحـاول بــنــاء بـاقى أحــداث ا
سـكـريب. وكـنت راضيـا عن نـفـسى عـنـدمـا جنحت
فى بـنـاء حـبـكة قـريـبـة إلى حد كـبـيـر من تـلك التى

سرحيات  ابدأ بتقليد كتاب ا
 الناجحة فى بلدك وكن راضياً
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ـسـرح يـكـشـفـون عن أنـفـسـهم بـكـلـمـة; بـيـنـمـا فى ا
ـلل إذا لم يـعرض لـنا حـ جنتـمع سـويا نـشـعر بـا
فــعل مــحــدد حــبــكــة مـــتــحــركــة عــلى نــحــو مــطــرد
ـتعارضة. قد نستطـيع فيهـا متابعـة صراع القوى ا
تـبـهـجــنـا روايـة بـكــائـنـات بـشـريــة مـصـورة فـحـسب
ـرجح أن تـسـرنا مـسـرحـية إذا لم ولكن لـيس من ا
نـسـتـطع الـتـعـاطف مـع جـهـد إحـدى تـلك الـكـائـنـات
البشـرية لتـحقيق غرض مـحدد. إننـا نريد أن نرى
عـلى اخلــشـبـة شــخـصًـا مــا يـسـعـى لـلـحــصـول عـلى
شىء ما وإما أن يحـصل عليه أو ال يحصل. نريد

رؤية صراع يحدث حتى النهاية.
 وجتــدر اإلشــارة هـــنــا إلى أن مــســـرحــيــة تــرويض
الـشـرسة ـ وهـى أقل مـسرحـيـات شـكـسـبـيـر فـكرا ـ
ـا فـيـهـا من ـقـام األول;  مـسـرحـيــة فـرضـيـة فى ا
وفـرة الـهــزل الـشـديـد إال أنــهـا ظـلت تــعـرض عـلى
ـسرح رغم مـرور ثالثة قـرون وذلك ألنها خشـبة ا
ذات حــبـــكـــة درامـــيـــة قـــويـــة حــيـث تـــضع أمـــامـــنــا
ــا أدى إلى صــراعًــا واضـحًــا لــقــوى مــتــعــارضـة 

رأة بفعل إرادة الرجل. إخضاع إرادة ا
ـــهــا ـــكن تـــقــد وهـــا هى بـــعض الـــنــصـــائح الـــتى 

بتد : سرحى ا للكاتب ا
عـليك أن تبدأ بشكل مـتواضع. فابدأ بتـقليد كتاب
ــســرحــيـات الــنــاجــحــة فى عــصــرك وبــلــدك. كن ا
راضـيـا ـ فى الــبـدايـة ـ إذا اسـتـطــعت أن تـنـجح فى
ا فعـله السابـقون فحسـب حتى ولو كنت القيـام 
تـــعـــتــقـــد أن لـــديك مـــا هــو أفـــضل فـال حتــاول أن
تـكـون مـبـكـر الـنـضـوج. فـقـد قـالت مـارجـريت فـولر
"  Margaret Fuller فـى احلــــــيــــــاة ثـــــــمن عـــــــظــــــيم

مطلوب دائما ـ عاجال أم آجال ـ كى تبلغ النضج."
 إن كــتــاب الــدرامــا الـــعــظــام لم يــظــهــروا أبــدا أيــة
ضـرورة لــنــضج مــبـكــر فــقـد كــانــوا يـبــدأون دائــمـا
. بــشــكل مــتــواضـع عن طــريق مــحـــاكــاة الــســابــقــ
فــبـواكـر أعـمــال شـكـسـبــيـر كـانت مــجـرد مـحـاوالته
سرحيات التى جعلها كل من مارلو لكتابة نوعية ا
Green وجرين Lyly  وليلى kyd  وكيد Marlowe 

شــعـبـيـة. وبــواكـر مـســرحـيـات مــولـيـيـر كــانت أيـضـا
ـرجتلة لـلمـمثلـ اإليطـالي تقـليـداً للكـوميـديات ا
ـبـكـرة لــشـكـسـبـيـر . وفى هـذه اجلــهـود ا ــتـجـولـ ا
ـكــنـا أن نـتـصـور الـشـهـرة الـتى حتـقـقت ومـولـيـيـر 
لـهـم فى الـنــهـايــة. وجنــد أيـضــا هـنــرى آرثـر جــونـز
 Henry Arthur Jones بـــدأ بـــكـــتـــابـــة كـــومـــيـــديــات

ومــيـلــودرامــات وآرثـر بــيـنــيـرو  Arthur Pineroبـدأ
اثلة. بداية غير طموحة 

إن كاتب الدرامى  الفذ حـقا هو- بالطبع- الرجل
الـذى لـديه شىء يـقـوله وتـعـلم كـيف يـقـوله. ويروى
الرسام الفرنسى كوربيه   Courbetحكاية تبرز لنا
هذه الـنـقطـة وهى أن أحـد الرسـام مـن الشـباب
الـطـموح جـاء إلـيه يسـأله مـشورة مـتـعلـقـة بالـتوسع
فى مشـاريع فنـية رفـيعـة تـشغل ذهـنه. استـمع إليه
ـنــزلك وارسم لـوحـة كـوربـيـه ثم أجـاب قـائـالً "عـد 
تـواضـعة ـهـمـة ا ألبـيك" احتـج الشـاب عـلى هذه ا
مـعـلـنـا رغبـته فى رسم مـشـاهـد تـاريـخيـة عـظـيـمة.
فـقال لـه كوربـيه "أفـهم تـمـاما أنك تـريـد أن تـصبح
نزلك رساما تـاريخيـا. لهذا الـسبب أقول لك عـد 

وارسم لوحة ألبيك" .
     وأخيرا نـصيحـة هامة لـلمبـتدئ فى كل فن:
لزامـا عـلـيـهم- مـثل الـطـيارين  –أن يـكونـوا قـانـع
بـالـطـيــران فى مـوازاة سـطح األرض وعــلى مـقـربـة
ـدة قصـيـرة قـبل مـحـاولتـهم االرتـفـاع عـالـيا مـنه و

إلى السماء الزرقاء.
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> اخملـرج بحاجة إلى مجموعة خاصـة من األعداد ليقرأ مدونة مسرحـية كتبت بشكل جيد مثل
كنه أن يبدأ بـفهم تعقيدات ـسرحية تقديـرًا كامالً  تفرج اجلاد ا سرحية. ولكى يـقدر ا هـذه ا
هـذه الوسـيلـة التى تـستـحوذ عـليه وتـبهـجه بأن يـشرع هـو نفـسه فى اكتـساب بـعض هذا اإلعداد

فحسب.

> مسرحية "سجن أبو غريب" للكاتب يسرى خميس تصدر خالل أيام ضمن مطبوعات هيئة قصور الثقافة.

24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

1 من سبتمبر 2008 العدد 60

 :¿ÉªY

≈æ«°ù^◊G º«gGôHEG

راكز اإلبداع الفنى طوال شهر رمضان اجلارى. > د. حس اجلندى مدير صندوق التنمية الثقافية انتهى من وضع البرنامج الكامل 

حكاية األميرة شهباء
والبهجة الغائبة

9 1 من سبتمبر 2008 العدد 60
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سرحي جريدة كل ا
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قربان مؤاب.. جماليات بناء الصور وهدمها..

 عرض
 ينحاز للمرئى
ويصور العالم
عبر الصمت
وحركة
اجلسد

سرحية" أولى لياليه: افتتح به مهرجان "عشيات طقوس ا

فى روميو وجولييت الصغير
كرنفالية األلوان وبهجة احلب 

رقـــصــات عــبـــد الــرحــمـن بــركــات هــذا
الـــــــــصــــــــراع هـى األخــــــــرى عـن طـــــــــريق
احلــركــات اجلـــســديــة الـــعــنــيـــفــة وتــلك
ـنـفـردة عن أهــمـيـة حـجـر الـرقـصــات ا
ــــؤابـــيــــة ومن ثم مــــيـــشـع لـــلــــحـــضــــارة ا
للحضارة الـراهنة أيًا كانت جتلياتها..
سـرحى فى مجمله ال يقدم والعرض ا
ــســرحى له حــواديت ولم يــدع الــنص ا
والــــذى غـــالــــبًـــا مــــا كــــتب عـــلـى هـــيــــئـــة
سـيـناريـو أن له بنـيـة تقـليـديـة أرسطـية
كــتــلك الــتى تــقـتــحم مــعــظم نـصــوصــنـا
األرسـطـية ولـكنه فـى النـهايـة - كنص
وكـعــرض - يــلـقـى بـالــضـوء عــلى فــكـرة
الـــتــــمـــسك بــــاحلـــضــــارات اإلنـــســــانـــيـــة
ــــة تـــــلـك الــــتـى ظـــــهــــرت عـــــلى الـــــقـــــد
األراضى العربية ويقدم العرض كلمته
الـــــنــــهـــــائــــيـــــة عــــبـــــر احلــــنـــــ والــــدفء
ـــشع فى ضـــرورة الـــكـــبـــيـــرين واألمـل ا
اســتــعـادة كل مــا ســرق من حــضـارتــنـا
ومـا يـسـرق اآلن مـن هـويـتـنـا سـواء كان
ذلـك حــجــرًا أثـــريًــا أم ســـلــوكًــا بـــشــريًــا

عربيًا أصيالً..

اسـتعادته تـنهدم هذه الـصورة مرة أخرى
لــيـنـبـنى عــبـر انـهـدامــهـا صـورة تـشــكـيـلـيـة
أخــرى لـهــا رمــوز وإشـارات جــديــدة ومـا
بـ بــنـاء وهــدم الـصــور يـتــشـكـل الـعـرض
ــســرحى.. وداخـل الــعــرض الــذى حــلت ا
ـوسـيـقـى واحلـركـة مـكــان الـكـلـمـات فــيه ا
مـثل أولهم تظـهر مجـموعة جـيدة من ا
عــبـد الــرحـمن بــركـات بــحـيــويـتـه الـعــالـيـة
وقـــدرته عــلـى جتــســـيـــد دور الـــشــر ذلك
الـدور الدافع إلـى الصراع احملـتدم داخل
األحــداث وظـهــرت أيــضًـا بــيــسـان كــمـال
ا خـليل بـرشاقـتهـا الـكبـيرة ووائل عـود 
كـمـال خلـيل مـعـتـز اللـبـدى أحـمـد زايد
بــــشـــار جنـم.. بــــقـــدرات أدائــــيــــة عــــالــــيـــة
ومـعبـرة هذا بيـنما اسـتطـاع ديكور مـعتز
الـلبـدى بـبسـاطـته وتعـبـيـريته تـلـخيص كل
ـــوضــــوع بـــســـهــــولـــة وهـــذا مـــا أخــــطـــار ا
يـظـهـره فى الـنـهـايـة وجـود تـشـكـيـل رمزى
حلـجـر مـيـشع يـتم الـتـصـارع علـيه إلى أن
ــتــصــارعــون ويــبــقى هــو راســخًــا يــهــلك ا
نــــــاظـــــــرًا إلى الـــــــكــــــون فـى حتــــــد كـــــــامل
مـــوســـيــقـى ولـــيــد الـــشـــافـــعى بـــنــغـــمـــاتـــهــا
تـداخلـة بإيقـاعات سـريعة مع الـشرقـية ا
ـوسيـقى تـعطى الـنـغمـات الـغربـيـة هذه ا
أيــــضًــــا خــــطًــــا صــــراعـــــيًــــا مــــوازيًــــا خلط
الــصـراع األسـاسى فى الــعـرض أظـهـرت

زمـنه عــلى أعــداء الـبالد من الــعـبــرانـيـ
وطــردهم حــتى آخــر جــنــدى مــنـهـم خـارج
ــتـدة وقــد قـام الــبالد وصـنـع حـضــارة 
ــــلك بــــتــــســــجــــيل كـل انـــتــــصــــاراته هــــذا ا
سلـة والتى وأسرار حـضارته عـلى هـذه ا
يــــبــــلـغ حــــجــــمــــهـــا  92 سم طــــوالً  57سم
عــرضًـا ويـرجع تـاريـخــهـا حتـديـدًا إلى مـا
ــــيالد ومـن هــــنـــا قــــبل عـــام  870 قــــبل ا

ترجع األهمية القصوى لها..
ونى عن والعرض الـذى قدمه فراس الر
تــلك الــواقــعــة يــقــدم نــفــسه لــنــا بــبــســاطـة
رئى فـيـحمـله الـكثـير من شـديـدة يهـتم بـا
الـدالالت واجلـمـالـيـات فى آن واحـد فـهو
يــــصـــور عـــبـــر الــــصـــمت وحــــركـــة اجلـــســـد
تـباينة سرقة احلجر وجوده وصراعاته ا
ـة فى اخلــارج الــصــراع واحلــرب الــقــد
االبـتـهـال مـن أجل رجـوعه.. كل ذلك عـبـر
ــوسـيــقى واجلــسـد ومــا يــنـتج عن أدوات ا
هـــــذا اجلـــــســــد مـن حـــــركـــــات رقـــــصــــات

تشكيالت تكوينات جمالية.. إلخ. 
ـنـطق الذى يـتبـعه الـعرض فى تـوصيل وا
رمــــوزه هـــو مـــنــــطق بـــنــــاء وهـــدم الـــصـــور
ـمـثـلون الـتـشـكـيـليـة تـلك الـتى يـصـنـعهـا ا
بـأجـسـادهم وحـركـاتـهم ومـا أن تـتم بـنـاء
صـورة لها دالالتـها الصراعـية سواء على
ســــــرقــــــة احلــــــجـــــر أو الــــــتــــــبــــــتل مـن أجل

ـــونى تـــتــــمـــيــــز أعـــمــــال د. فـــراس الــــر
ــــألــــوف إمــــا ـــــحــــاولــــة اخلــــروج عـن ا
مـضـمونـيًـا أو شـكـليًـا فـهـو عـادة يذهب
فـى أعماله إلـى قلب التـاريخ وفى هذا
الذهاب ال ينسى واقع حلظته الراهنة
ـتمـيـزة منـها قـدم الـكثـيـر من األعمـال ا
"الـــــــعـــــــصـــــــاة" "   2002 الـــــــطـــــــريـق إلى
غــوانــتـنــامــو طـقــوس احلــرب والـسالم"
ونى رّة يقدم الر  2003 وفى هذه ا

عـمـله التـاريخـى اجلديـد "قربـان مؤاب"
والــــذى قــــدمـه فى افــــتــــتــــاح مــــهــــرجــــان
ـسـرحـية" فى دورته "عـشـيات طـقـوس ا
األولى مــحــاولــة جــديــدة لــلــبــحث داخل
أسـرار التـاريخ ليـسـتخـرج لـنا عـبر ذلك
مـرثيـة درامـيـة حزيـنـة مـؤداها اسـتـلـهام
روح الــنــصــر الــكــامــنــة فى إحــدى قــطع

ة.. اآلثار القد
نقـترب أكثـر من احلدث لـنتعـرف عليه
أكـثر يتخـذ العرض من "مسـلة ميشع"
ــســلـــة الــتى حــجـــر الــزاويـــة له تــلـك ا
ســرقــهـــا الــفــرنـــســيــون ووضـــعــوهــا فى
إحــــــدى زوايـــــا مــــــتـــــحـف الـــــلـــــوفــــــر فى
بـــــاريـس ســـــرقـــــوهـــــا من األردن وهى
لـلــمــلك مـيــشع الــذبـيــانى وهــو يـنــتـمى
ـنــطـقـة ــؤابـيـة فـى هـذه ا لـلــحـضـارة ا
وقـد حـقق الكـثـير من االنـتـصارات فى

عـلـينـا الـفتـرة التـاريـخيـة الـتى جنتـازها
كــدولــة نـامــيــة.. كل ذلك يــشــكل إطـارًا

عامًا للتخطيط والتنفيذ معًا.
هـنـاك "جـمـاهـير الـغـد" الـتى يـنـبغى أن
تـــفــد إلـى مــجـــتــمع الـــغــد مـــزودة بــحب
اجلــمــال والـــفن وبــالــقـــدرة عــلى تــذوق
ـســرح; وهـنـاك "جــمـاهــيـر مــعـاصـرة" ا
عــــريــــضـــــة من ســــكــــان األقـــــالــــيم ومن
دن الـكبـرى أيضا سكـان العـاصمـة وا
مـــازالت بـــعـــيـــدة كل الـــبـــعـــد عـن تــذوق
ـسـرح  بــعـيـدًا عـنـهـا ـسـرح ومـازال ا ا

وعن طقوس حياتها االجتماعية.
وهــــنـــاك فى الـــواقع  – بــرغـم األبــواب
ــــمــــتـــدة – الــــتـى تــــفــــتـــحـت والــــطــــرق ا
عقبات وأشـواك وبعض عنـاصر فساد
مـــازالت قـــائـــمـــة فـى الـــطـــريـــقـــ بـــ
ــسـرح ـســرح وجــمــاهـيــر الــيـوم بــ ا ا

وجماهير الغد على السواء.. 
واخلــطــة الــتى نــتــطــلـع إلــيــهــا لــتــكــوين
ــــســــرحى عــــلى نــــطـــاق واسع الــــوعى ا
فـترض لهـا أن تعالج لـدى شعبـنا من ا
ذلك كـله وتـهـتم أيـضًا بـأوجه الـنـشاط
الـتى يـلـتـقى فـيـهـا طـريق الـيـوم بـطـريق
الـغــد وتـســتـنــد عـلى قــابـلـيــة لـلــتـنــفـيـذ

بإيقاع سريع يتفق وروح العصر.
لـذلك أرى أن اقـتراح خـطـة مـسـتـوعـبة
لــكل هــذه األبــعــاد يــحــتـاج إلـى نـصــيب
ـــعــلـــومــات واإلحـــصــائـــيــات وافـــر من ا
الصحيحة فى كثير من النواحى وإلى
نصـيب أوفـر من الوقت والـتـركيـز لدى
ـنــوط بـهـا الــعـمل اجلـهــات واألجـهــزة ا

سرحى. ا
ـتــنـقـلـة.. كـانت هـنــاك جتـربـة الــفـرق ا
حـــيث كـــانت هــنـــاك مــحـــاوالت لــقـــيــام
سرح الشعبى وفى مسرح متـنقل فى ا
سرح الـعسكرى لكن هذه احملاوالت ا
لـم تـــســـتـــطـع الـــصـــمـــود فـــانــــتـــهى بـــهـــا
ــــطــــاف إلى الـــــتــــجــــمــــد والـــــتــــفــــكك. ا
وأصـــــبـــــحـت جـــــوالت بــــــعض فــــــرقـــــنـــــا
سـرحيـة نـادرة ومقـصورة فى الـغالب ا
ـــدن الـــســــاحـــلـــيـــة أثــــنـــاء فـــتـــرة عــــلى ا

الصيف..
كانت هناك جتـربة مسارح احملافظات
الـــتى تــــتـــطــــلب الــــتـــوسع فـى بـــنـــاء دور
ـــســارح ذات اإلمـــكـــانـــيــات احلـــديـــثــة ا

رنة فى الوقت نفسه. وا
ــتــجـول ــســرح ا كــانت هــنـاك جتــربــة ا
الـــذى أُنــشـئ فى أوائل الـــثــمـــانــيـــنــيــات
بــرئــاسـة الــفــنـان الــراحل عــبـد الــغــفـار
تجول كان واحدًا من سـرح ا عودة.. ا
مسارح البيت الفنى للمسرح الثمانية.
وكـان اسـتـقـراره  –فى األغـلب األعم –
ــديـــنــة األســكــنــدريــة لــكــنه تــبــدد فى
الـريــاح هـو اآلخــر حـتى قـبـل اسـتـيالء
قـــــطــــاع األوبـــــرا عـــــلى مـــــســــرح ســـــيــــد
درويش كـــمـــا اســـتــــولت هـــيـــئـــة اآلثـــار
ـــســـرح الــرومـــانى بـــكــوم أيـــضــا عـــلى ا
الــدكـة!! نــحن اآلن أصـبـحــنـا فى أمسَّ
احلــاجـة إلـى تـغــيــيــر حـقــيــقى يــصــنـعه
جــيل اجلــهــود اجلـــمــاعــيــة ال الــفــرديــة
وتـكـون نـصب أعـيـنـهم فـلـسـفـة مـحـددة

وخطة مسبقة وهدفًا واضحًا.

يـــــتـــــمـــــثـل فـــــيه الـــــواقـع احلى حلـــــركـــــة
مسرحنا على مدى السن منذ أواخر
الـقرن الـتـاسع عـشـر حتى يـومـنـا هذا.
فــهــو بـذلك يــعــلن بــأمـانــة أكــثـر من أى
شىء آخـــر عن مــدى قـــابــلــيـــة شــعـــبــنــا
للـمشـاركـة فى حتقـيق وجود هـذا الفن

فى مجتمعنا.  
ولـكن مـن الـواضع أن هــنـاك تـغــيـيـرات
وتــــطـــــورات كــــبــــيــــرة قــــد طــــرأت عــــلى
مـــجـــتــــمـــعــــنـــا خـالل الـــعــــقـــود الــــثالثـــة
ـاضـية فـمـا هى مـعالم الـطـريق أمام ا
مــســرحـــنــا?! ومــا هى اخلــطــوات الــتى
يـجب عليـه اتخاذهـا ليـكيف وجوده مع
مـا طــرأ عـلى مــجـتـمـعــنـا من تــغـيـيـرات
جـــــــنـــــــحـت عـن االجتـــــــاه االشـــــــتـــــــراكى
وحتــــــــقـــــــيق نــــــــســـــــبـــــــة مـن الـــــــعـــــــدالـــــــة
االجتماعيـة إلى اللحاق سريعًا بذيول
الـــــرأســـــمـــــالـــــيــــة بـــــفـــــتـح الــــبـــــاب عـــــلى
مصـراعـيه أمام االنـفـتاح االسـتهالكى
واتــبــاع أسـلــوب اخلــصــخـصــة ومن ثم
ــســـتــثــمــرين ورجــال تــضــخـــيم فــئــات ا
األعــمــال كـــطــبــقــة بـــرجــوازيــة جــديــدة

تفرض ذوقها العام!!
إن احلــديث عن مــســرح شــعــبـى يــكـون
مـقـصــورًا عـلى طـبــقـة كـانت حـتى اآلن
مـستبـعدة سيـعود إلى مـسرح ليس أقل
ــــســـرح حتــــديـــدًا وتــــخــــصــــيــــصًــــا من ا

البرجوازى.
إذن فــاحلـــديث يـــنــبـــغى أن يـــكــون عن
مـــســــرح قـــومى لــــكل الـــطــــبـــقـــات: دون
ألـواج أو بـناويـر.. لـلـشـعب كـله. مـسرح
يعـود إلى تـبـادل احلوار مع كل الـفـئات
ويـــجــــعل من نــــفـــسه مــــرآة لـــلــــعالقـــات
ــــثـــمـــرة والـــتــــنـــاقـــضـــات الــــتى تـــدفع ا
بــــالــــواقع إلى األمــــام وجتــــعــــلـه واقــــعـــا
حيا.. وباالخـتصار مسـرح يستطيع أن
يــجـــمع حــولـه جــمـــهــورًا يـــتــلـــخص فــيه

التعبير عن اجملتمع بأسره..! 
ال شك أن مالمـح الـتـطـور فى حـركـتـنا
ـسـرحـيـة خــلـيـقـة بـأن جتـعـلـنـا نـتـطـلع ا
بــعــ األمل إلى إمــكـانــيــة تـكــوين وعى
مـسـرحـى لـدى شـعـبـنـا عــلى نـحـو أكـثـر
شــمـوالً..  فــالــواقع الــذى نــعــيش فــيه
ـستوى احلـضارى الـذى نتـطلع إليه وا
وســرعــة إيــقــاع الـعــمل الــتى تــفــرضــهـا

إن اهتـمامنا بـالكتابـة للمسـرح: ترجمة
واقتـباسًا وتـأليـفًا ونقـدًا وبالـتخصص
فـى فـــــــنــــــــون الـــــــتــــــــمـــــــثـــــــيـل واإلخـــــــراج
ـسرحـية وسـيقى ا والـسيـنوغـرافيـا وا
ــــعــــاهـــد وبــــتـــكــــوين الــــفــــرق وإنــــشـــاء ا
والـكـلـيات الـفـنيـة وإقـامـة دور التـمـثيل
ختلف سرحـية  وبحضور الـعروض ا
نوعيـاتهـا: الهزلـية واجلـادة والغنـائية..
ـسرحى وحرصـنا عـلى بقـاء النـشاط ا
قـائــمًـا فى بالدنــا بــرغم مـا تــعـرض له
من فـترات كـساد وبـرغم أن الطـبقات
الكادحة فى مجتمعنا قبل الثورة كانت
مـطـحـونـة حتت ضـغط سـاعـات العـمل
سرح وعن وقلة األجـور ومبعـدة عن ا

كل مجاالت الثقافة والفن.
ــســرحــيــة قـبـل ثـورة فــكـانـت احلـركــة ا
ـثال راكـدة إلى حد يولـيو عـلى سـبيل ا
كبير بحيث لم يكن هناك كتاب مسرح
جـدد سـوى خـليل الـرحـيـمى وأنـور فتح
الـله الــلـذيـن عـكــسـا كــفـاح الــشـعب فى
ـعهد معـركة دنـشواى أيـضا لم يـفرز ا
الـعـالى لـفن الـتمـثـيل الـعـربى بـعـد سـنة
 1951نـقادًا مـتـخصـص فـكـان النـقد
ــــســــرحـى ذاتــــيًــــا بــــالــــصــــحــــافــــة; وال ا
مهـندسـ ديكـور فكـان االعتمـاد على
الــفـــنــانــ اإليــطــالــيــ الــذين مــازالــوا
ــصـريـة يــعـمــلـون وقـتــهـا بــدار األوبـرا ا
الــتـى أُنـشــئـت ســنـة 1869 ثم احــتــرقت
ســـنــة 1971 أمـــا عـن تـــوفـــيـق احلـــكـــيم
ـــــســــرح نـــــفــــسـه فــــكـــــان عــــزوفًـــــا عن ا
بـــاحــتــضــانـه فــكــرة مــؤداهـــا أنه يــكــتب
مـســرحًـا لــلـقــراءة فـقـط ال لـكى يُــمـثل

سارح! على خشبات ا
ـسـرح ثم ازداد إقــبـالــنـا واهـتــمـامــنـا بــا
فى مجتمع صاحب االجتاه االشتراكى
ــســرح إبـان ومـا بــعــده بــحـيث أصــبح ا
سـتـيـنيـات الـقـرن الـعشـرين بـحق مـركز
إشـعـاع  كبـيـر للـثقـافـة ومحـورًا رئـيسـيًا
لـكـثيـر من نـشـاط األدب والفن والـفـكر
فى بـالدنــا جـــذب عـــددًا من الـــكـــتــاب
أمـــثـــال ســـعـــد الـــديـن وهـــبـــة ويـــوسف
إدريـس ويــــوسـف الــــســــبــــاعـى كــــذلك
ــصــريـ من الــفــنـانــ الــتـشــكــيـلــيـ ا
أمـثال عـمـر النـجـدى وعـبد الـغـنى أبو
العينـ وعبد الفتاح البيلى.. كل ذلك

مـــــــا مـن شك فـى أن الـــــــدولــــــة تـــــــهـــــــتم
ـسـرح وتـنـفق إلنـعـاشه والـنـهـوض به بـا
سرحية مبالغ ضخمة ولكن احلركة ا
فى بالدنـا تـتـعـرض مع ذلك لـكـثـير من
اخملاطـر بـسبب تـعـدد جوانب الـنقص
وأنــــــواع الــــــتــــــخـــــــبط واالفــــــتـــــــقــــــار إلى
الــــتـــخــــطــــيط والـــتــــنــــظـــيم.. وهــــذا مـــا
واسم نالحظه مثالً فـى مواعيد بدء ا
ــسـرحــيــة ونــوعــيــات الــعـروض الــتى ا
تــقــدمــهــا كل فــرقــة مــســرحـيــة كــذلك
هرجانات وعدم اقتران أى توقيتـات ا
ى للمسرح  – فى 27 منها بـاليوم العـا
مــــــــارس مـن كـل عـــــــام  – حـــــــيـث كـــــــان
ـــقــصـــود من تـــخـــصــيص هـــذا الـــيــوم ا
سـرحها أساسًـا هو احـتفـال كل بلـد 
سرح ية ا احمللى ومن هنا تتحقق عا
سارح بتعدد الـثقافات وبـفتح أبواب ا
مــــجــــانًـــا أمــــام اجلــــمـــاهــــيـــر.. إنـه يـــوم
تشجيعى للمسرح بل عُرس مسرحى
ـــفــتـــرض أن يــســـتـــغــلـه مــثالً كـــان من ا
ـهــرجـان الــقـومى لــلـمــسـرح بـدالً من ا
ـوسم أن يــأتى تــوقـيــته عــلى حــســاب ا

الصيفى..! 
ومن هـنـا يُفـرض عـلى كل من يصح أن
سرح" من تـنطبق عـليـهم صفـة "رجل ا
ــســرح أبــنــاء هــذه الــفــتــرة فى عــمــر ا
االتـــفـــاق عـــلى اخلـــطـــوات اإليـــجـــابـــيـــة
ـــــــدى الــــــــواجـب اتـــــــخـــــــاذهــــــــا عـــــــلـى ا
ــسـرحـيـة الـعــريض لـتـصــبح احلـركـة ا
فى بالدنــا مـتــنــفـســا صــحـيــحًـا لــلــعـمل
ــسـرح الــفــنى كــمــا يــقــتـضــيـه صـالـح ا

وصالح الشعب.
ونـحن إذا عدنا إلـى الوراء فيـمكـننا أن
سرح كـظاهرة نقول: من الـواضح أن ا
إنـسـانـية قـد بـدأ  يتـخـذ لـنفـسه مـجاالً
مــلــحـوظًــا فـى مـجــتــمــعــنــا حـيـث يـعــلن
ـسـرحيـة عنـدنا طـريق تـطور احلـركة ا
عن قـــابـــلـــيـــة عـــظـــيـــمـــة لـــدى شـــعـــبـــنــا
للـمشـاركـة فى حتقـيق وجود هـذا الفن

على أرضنا.
سرحى فى بالدنا مع وقيام الـنشاط ا
الـثـلث األخيـر من الـقـرن التـاسع عـشر
مــــنـــــقــــوالً عن احلـــــضــــارة األوربــــيــــة ال
يـحـمــلـنـا بـالــضـرورة عـلـى االجتـاه نـحـو
التـاريخ ونـحـو الـتـراث الـشـعـبى تـنـقـيـبًا
عن جـذور عميـقة لهـذا النشـاط تفسر
قابلـيتـنا هذه لـلمشـاركة فيه واالهـتمام

به.
فالواقع أن مـا يقوله الـدارسون آلثارنا
ـهتـمون ـة ومـا يذكـره ا ـصريـة الـقد ا

بـدراسـة تــراثـنــا الـشــعـبى بــشـأن مـا 
ــــــة أو اكــــــتــــــشــــــافـه مـن أصــــــول قــــــد
ـســرحـيـة ـارسـة لــبـعض الــظـواهــر ا
فـى بالدنـــــا قـــــد يـــــســــاعـــــد فـى إثــــراء
ــسـرحــيـة وفى إلــقـاء بـعض حـركـتــنـا ا
قـوماتها.. الضـوء على طريق تـكييـفنا 
ولـــــكن يــــجـب - مع ذلـك - أن نــــنــــظــــر
بـعـ االطــمـئـنــان إلى سالمــة الـطـريق
ـــــســـــرح احلـــــديـث فى الـــــذى ســـــلـــــكه ا
بالدنــا فــطــريق الــنــقل عـن حــضـارات
أخـرى لـيـس بـدعـة نــبـتــدعـهــا ومـرونـة
ـصـرى فى تـقـبل وتـطـويع مـا الـشــعب ا
يـــجــــده مــــتــــجـــاوبــــا مـع طـــبــــيــــعــــته ومع
حـضــارته اجلـديـدة هى مـرونـة يـنـبـغى

أن حتتسب له ال عليه!

 توفيق احلكيم يوسف إدريس 

 يوسف  السباعى

مسرحنا
األمس.. واليوم.. والغد..!

 سعد الدين وهبة 

 دراسة تراثنا
الشعبى واكتشاف
سرحية الظواهر ا
يسهم فى إثراء
سرحية احلركة ا

≈ØdC’G óªMCG

 عرض يحلم باستعادة ما سرق من هويتنا
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"بقعة ضوء تسقط مظلمة" لشعبان يوسف

كن للدرامـا أن تقدمها > إن التلـميحات بشىء عن أنـفسنا هى أثمن قـراب 
ـسرح إذا كان لـنا. وأعمق تـلمـيحاتـها تـتطلب كل الـوسائل الـتى حتت تصرف ا

لها أن تعلمنا.

اضى مسرحية "الفاضى يعمل قاضى" للمخرج همام تمام على مسرح احلديقة الثقافية بالسيدة زينب نعم مدير فرقة الغد افتتح األسبوع ا > ناصر عبد ا

سرحي جريدة كل ا
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

جمهورية فرحات 
ستـطيلـة  أسس "عمرو فى نـحو نصف قـاعة مسـرح الغـد ا
ــســرحى  تــاركــا الــنــصف اآلخــر قــابــيل" فـــضــاء عــرضه ا
سرح غير حالة شاهدين دون فاصل ب قـسمى ا جلـلوس ا
اإليـــهــام الـــتى حتـــددهـــا اإلضـــاءة  وتـــصــوغـــهـــا الـــرؤيــة
نغـلق على نفسه ـسرحى ا ؤكـدة على العالم ا اإلخـراجية ا
درامـيا وتاريخـيا  حيث جتـرى الوقائع فى نـفس زمن كتابة
ـمـسـرحـة (جــمـهـوريـة فـرحـات) "يـوسف إدريس" لـقـصــته ا
وبتـفاصـيل وقائـعهـا الزمـنية اخلـاصة بـخمـسيـنيـات القرن
ـاضى  يضاف إلى هذا الـصياغة الـسينوجـرافية التى قام ا
بـها "صـبـحى عـبـد اجلواد"  حـريـصـا فيـهـا عـلى أن يؤسس
تعددة  قدمة فى الليالى ا بنـية ديكورية تصلح للعـروض ا
وهى عـبارة عـن مسـتـوى كامـل يشـغل مـعظـم مسـاحـة عمق
ــسـرح  يــهـبـط من مـنــتـصــفه إلى أرض الــقـاعـة  فــضـاء ا
ـ ويـسـار هـذا وتــتـوسـطه كـتــلـة تـبـدو حــجـريـة  وتـبــرز 
الــفـضــاء شــرفــتـان مــعــلــقـتــان  تــسـتــخــدمــان فى عـرض
(الـسـتـارة)  ثم تـخـتــفـيـان فى الـعـروض األخـرى  وتـوضع
عـلى مسـتطـيل الـعمق مـجـموعـة من البـانـوهات واألثـاثات
الـتى يحتاجها كل عرض  ففى عرض (جمهورية فرحات) 
والـذى تــدور وقــائـعه داخـل قـسم شــرطــة قـد   وضع فى
سرح مكـتب الصول "فرحات"  الـعمق وعلى  مشـاهد ا
ـعاون الـقسم  وعلى األيـسر دكة ن باب  وعـلى اجلانب األ
نى ويسرى وسط تهـم  وترك فتـحات  جلـلوس بعض ا
الـستائر السوداء لدخول وخروج شـخصيات العرض  بينما
عـلقت فـوق مكـتب "فـرحات" صـور لـشخـصيـات مـجهـولة ال
شاهد الفتة كان  وعلقت على يـسار ا عالقـة لها بطبيعـة ا
كان أيضـا  حتمل شعار كـتبت بخط ردىء ينـاسب طبيعـة ا
الداخلية فيما قبل ثالث عاما  والقائل بأن (الشرطة فى
خدمـة الشعب)  مـضخما من كـلمة الشـرطة ومتجـها نحو
الـتصغير فى بقية الشعار  وهى داللة تأتى من خارج سياق
احملـتوى الفكرى والدرامى للـعرض  إذا ما كان هناك قصد

من ورائها.
وسط هـذا الفضـاء يتأرجح الـهدف من هذا الـعرض  حيث
يـحمل الـنص رؤيـة كـاتـبه احلـريصـة عـلى صـيـاغة يـوتـوبـيا
مـصـريـة  تـنـتمـى لـزمن بـدايـات ثـورة يولـيـو  الـبـاحث عن
مــصـر جـديـدة مـغــايـرة وعـادلـة ومـتـقــدمـة  ومـقـدمـا هـذه
الـيوتـوبيـا فى حـلم بسـيط  بسـاطـة احلالم به  وهـو صول
بـقـسم شـرطــة قـاهـرى غـارقً حـتى أذنــيه فى هـمـوم الـنـاس
ـسـتــمـد مـنه  وهـو الـسـيـنـمـا ـصـدر ا الــغالبـة  وبـسـاطـة ا
ـصريـة الـغـارقـة بـدورهـا وقـتذاك فى مـيـلـودرامـا الـصـعود ا
الــطـبـقى بـالـصـدفــة  صـائـغـا إيـاه كـمــونـولـوج فى الـقـصـة
القصيرة  يقطعه حوار يخفف من تدفقه السردى  دون أن
تقـدم لألمام  ولم يبذل "إدريس" كبير يـحرفه عن طريقه ا
جـهـد فـى حتـويـلـه لـنص درامى  فــظل كـمــا هـو مــونـولـوج
كان الذى يـقطعه حوار ومـواقف عابرة تكـشف عن طبيعـة ا
يـتفجر هذا احللم اليوتوبى داخله  والذى تتحكم الصدفة
ال فـجأة فى بـنائه  ويـدير الـقدر مـصـدر حركـته  فيـضع ا
بـيد شـاب عاشق لـوطـنه  فيـتاجـر به  ويـتحـول لرأسـمالى
نـاجح  يـشـتـرى "مـراكب اخلـواجــات" ويـرفع عـلـيـهـا الـعـلم
ـصانـع  ويشـارك فى جـعل ـصـرى)  ويـؤسس ا األخـضـر (ا
الـتعليم حقًا للجمـيع من أجل أن "يعرفوا اللى ليهم واللى
عـليهم"   فانـتشرت السـعادة والرفاهـية فى اجملتمع  بل إن
ـال هــذا تـنـازل من تــلـقـاء نــفـسه عن ثـروته صـاحب رأس ا

للشعب.
ــصـرى وقــتـذاك  لـقــد صـاغ "إدريـس" من حـلـم اجملـتــمع ا
مـديــنـة فـاضــلـة تــتـحـقق فــيـهـا مــعـالم مــجـتـمع الــعـدالـة
ـالك والـعامل أو والـرفاهـيـة  حيث يـغيـب االستـغالل ب ا
ـبذول  وليس الـفالح  ويعطى لـألجير حـقه وفقـا جلهده ا
ال دورا وطـنـيـا فى خـدمة وفـقـا الحتـيـاجه  ويـلـعب رأس ا
اجملـتـمع بـأكـمـله  ويـتـخـلص الـوطن من هـيـمـنـة الـتـجـارة
اخلارجـية علـيه  ويضحى التـعليم كالـهواء حقًا لـلجميع 
وهـو حلم كـمـا نرى يـعـاود حضـوره الـيوم بـقـوة  وإن أضاعه
بالغ اط الشعبية ا ستهدف تقد كوميديا األ العـرض ا
فى صـياغتها  فزادت جرعات التداخل مع احللم إلى درجة
طـمسه  وتركـيزه فى دقائق مـعدودات قبـيل نهايـة العرض 
وفى درجـة إضاءة أخفت من كل درجات اإلضاءة فى العرض

بأكمله.

سرح دراما ب السرد وا

داللة النص تطرح
مجموعة
 من الدالالت

الكاشفة والعميقة
عاصر لواقعنا ا
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مـن بـعـد بـنـائى إلى بـعـد بـنـائى آخـر وبـالـتـالى من
هدف فكرى إلى هدف فكرى آخر.

سرح   2- الدراما والسرد وا
ـلىء ـفــاهــيم اســتــيـعــابًــا لــهـذا الــتــشــكـيـل ا أكــثــر ا
ــاديـــة والــســـرد احلــوارى بـــاحلــركـــة الــذهـــنــيـــة/ ا
الــوصـفى الــطـويل والــقـصـيــر فى لـغــة شـعــريـة هـو
مــفــهـــوم اســتــدعــاء الــذاكــرة الـــفــنــيــة ألشــكــال من
الـــتـــقــنـــيـــات واألفـــكـــار والـــرمــوز تـــســـكن فـى ثــوب
مــســرحى حــديث هــذا االســتــدعــاء أقــرب إلى مــا
ـــســكـــون) بــأشـــبــاح األفـــكــار ـــســرح ا يـــســمى بـ (ا
ـعـرفـة اإلنـسانـيـة والـثـقافـات اخملـتـلـفة والـذوات وا
التى تعتبر مـرجعًا أساسيًا للـمؤلف الفعلى للنص
ـسرحى من كـونة لـعمـليـة البـناء ا ولـلشـخصـيـات ا

ذلك:
هـرج: فهى شخـصيته مـعروفة يـعج بها شخصـية ا
الـترف اإلنـسـانى الـقـد واحلديث واسـتـدعـاؤها
ـكن االسـتـغـناء فى شـكل يـشـارك فى لعـبـة فـنـية 
كن عنه بـبسـاطة ولـكنهـا احليل الـتزيـينـية كـما 

أن توجد فى الواقع.
ـمــثل: حتـيل بـدورهـا ـؤلف أو اخملـرج أو ا تــدخل ا
إلى أعــمـال كــثـيــرة ولــكن الـفــارق مع نـوع الــداللـة
الــتى تـأتى من وراء هــذا الـتـدخل وغـالــبًـا مـا تـقع
ب عملية جذب للمشاهد أو حيلة لتبرير الفعْل

أو نوع من االحتجاج على الغموض بالنقيض.
ـاديـة (أو الـذهـنـيـة) للـشـخـصـيـة كـالـتى الـصـورة ا
ـثـقف تـوجــد فى شـخــصـيـة أحـمــد الـذى يـعــادل ا
حينما تتداخل لديه مرايا الواقع ومرايا احللم أو
يـدخل هـو نفـسه فى حـالـة من االنعـزال ال يـعى ما
ليه عـليه احللم وهـذه احليلة يقـول إالّ بقدر مـا 
حـيـلـة شبـحـيّة تـرسم صـورة واقـعيـة قـبل أن ترسم
ــعـنى أنـهـا تــسـتـدعى أفـكـارًا ورؤى صـورة فـنـيّـة 
عاصر تفوق التخييل فى وشخصيات من الـواقع ا

النص.
فـاخلــلط فى الـتــعـامل بــ الـشــخـصـيــات بـعــضـهـا
الـبعض الـفاعل فـيهـا والسـكونى يـشيـر بدوره إلى
عـمـلـيـة اسـتـدعـاء حلـقب زمَـنـيـة محـددة فى تـاريخ
نـتم حتى عاصـر ولفئات مـحددة من ا مصـر ا
إن هـذا اخلـلط يــظـهـر بـشــكل مـتـعــمـد فى احلـوار
الـــعــادى (الــنـــثــرى) وهــو الـــذى يــطــور فـى الــفــعل
َــسْـــرحى فى بــعـض األحــايــ أكـــثــر من تـــطــويــر ا
ـؤلف فى الـكـثـيـر الـسـرد الـشـعـرى الـذى يـخـتـزله ا
ـــشــاهـــد فـى صـــور داللـــيـــة قــاطـــعـــة تـــعـــطى مـن ا
التشكـيل العام لدراما الفعل  –فى ذهنـية واضحة
 – فى مـقـابـل مـا يـعـطى الـســرد بـالـشـكل الـرمـزى
ــســرحى الــظـاهــر فى كل الــسـابق صــورة الــفــعل ا
العناصر التى يـتبناها النص حـتى يحدث التحول
ـنـشود فى ظـاهـر أفعـال الـشخـصـيات وبـخـاصة ا
ـشـهد الـثـانى من اجلـزء الـثـانى حيـنـمـا يـفتح فى ا
ــســـرح عــلـى صــورة لـــقــادة ومـــفـــكــرين وزعـــمــاء ا
والـبـحث النـهم عن ذوات حـقيـقـة وأسئـلة حـقـيقـية

وأجوبة حقيقية لهذا العصر.
قــــد يـــكـــون من األجـــدى أن ال نـــبـــحـث فى الـــعـــمل
الــفـــنى عـن أجـــوبــة مـــا ألن الـــبـــحث أو اســـتـــثــارة
تسـاؤل ما فى هـذا الزمن كـفيل بـأن يقـوم مقام أو
يـتفـوق على أجـوبة عـرجاء لـدالالت شائـهة وبـقعة
ضــوء أصــابــتــهــا الــظــلــمــة وهى تــهــبط تــشــيــر من
األسئـلة الوجوديـة والفلسفـية واإلنسانـية ما يجعل
مـــنـــهـــا درامَـــا فـــعل إنـــســـانى يـــتـــربع عـــلـى مـــســرح
الـشــارع أو مـســرح الـذهن لــيـعـطـى صـورة مـا عن
إنــــســــان يــــبــــحث عـن نـــفــــسـه وسط هــــذا الــــركـــام

الالنهائى.
راجع: ا

ـسكـون ترجـمة: د. جـمال ـسرح ا - مارفن كـارلسـون: ا
ــقــصــود اجملــلس األعــلى لــلــثــقــافــة 2005  عــبــد ا

ص56.
سـرح العـربى وما بـعد احلـداثة جـريدة  -عواد عـلى: ا

مسرحنا العدد  56 أغسطس 2008.

  1– الترميز السردى
سرحـية تقوم فى بنائها على السرد ولكنه اللغة ا
ســرد يـتـعـالى عـلى الـوصف الـذى يـضـمـنه الـكـاتب
بـ قـوسـ داللـة عـلى عـمـلـيـة اخلروج عـن النص
األصــــلـى (احلــــوار) وفــــصالً لـــــنــــوع من الــــدرامــــا
ـسرحى األساسى هـذا الفصل صـاحبة لـلفعل ا ا
ــكـن أن يـقــوم مــقــام الــهـامـش بــالـنــســبــة حلــركـة
ـــســـرح والـــعـــنـــاصـــر الـــداخـــلـــة فى بـــنـــاء الـــنصّ ا
ـسـرحى إذا اعـتـبـرنا أن هـنـاك فـرقـا بـ النصّ ا
َسْرحة التى يعتبرها الكثيرون َسْرحى وعمليـة ا ا
درامـاَ مـنـفـصـلـة تـقـوم عـلى الـدرامـا األسـاسيـة فى
سرحى يعتمد احلوار; وهذا يعنى أن بناء النص ا

سرح: على عنصرين مهم من عناصر وجود ا
األول: الــــســــرد احلــــوارى فى الــــنـص وهــــو الـــذى
يُـؤَدَّى الـفـعل فى الــنص من خالله ويـتـحـرك داخل
الـــذوات (الـــشـــخــوص) بـــصـــيــرورة مـــخـــتـــلــفـــة عن
ـؤلـف وفى الــظــاهـر أن صــيـرورة فــاعل. الــنـص ا
ـنتج ـؤلف هو ا نـتجـون للـفعل وا الـشخـوص هم ا

حلركة الشخوص (أى البناء).
الــثــانى: الـســرد الــوصـفى. وغــالــبـا يــقـوم بــعــمـلــيـة
ــ الــتـــأويل والــتـــفـــســيـــر والــكـــشف عن بـــواطن ا

سرحى فى العنصر األول. ا
ومن هـنــا فــإن الـداللــة تـكــتـسب مــصـداقــيـتــهـا فى
ــسـرحى من أول عــمـلــيّـة إنـشــاء لـعــنـاصـر الـنص ا
ـسـرحى قـد يـكـون الـعـنـوان مـسـاعـدة فى الـبـنـاء ا
ــــدخـل احلىّ لــــهــــذه الــــداللــــة وقــــد تــــكــــون هــــو ا
َسَرْحة صاحبة وقد تكون ا ـسرحيّة ا التقنيات ا
(مــــســــرحـــة الــــنـص) = رؤيــــة اخملــــرج أحــــد هـــذه

داخل. ا
سرحية فى بسط هيمنتها وما إن تبدأ العناصر ا
ــصـاحــبـة لـكل عـلى وجــود الـنصّ تــبـدأ الـدالالت ا
ـكن وضع ـدخل  عـنــصـر فى الـظـهـور من هـذا ا
الضوابط اللغـوية والرمزية التى حتكم عنوانا مثل
"بـقــعـة ضـوء تـسـقط مـظـلـمــة» واجلـمـلـة الـكـشـفـيـة
الــتى تــقــبع حتــتـهــا مــبــاشـرة (درامــا) شــعــريـة إذْ
يــطــالــعــنــا مـن الــبــدايــة بــعــمــلــيــة تــرمــيــز واضــحـة
لعناصر شعـرية ودرامية ومسرحـية تقترب بشكل
الفت من األولى والـثـانيـة وتـأخذ شـرعـية الـوجود
من الـثـالثـة فـهـذه الدرامـا حتـتـفى احتـفـاءً ظـاهرًا
ـكــونـة لــلـمــسـرح بــدايـة من شــواهـد بـالــعــنـاصــر ا
شـاهد  – األلـفاظ الـدالة عـلى عمـلية الدخـول (ا
ـثـلون – سـرحـة مثل  – مـسرح  – مـخرج  –  ا
مــؤلف) وحــيث يــعــمــد الـكــاتب والــشــاعــر شــعــبـان
يـوسف إلى إدخـال هـذه الــعـنـاصـر فى قـلب الـفـعل
ــســـرحى وكــأنـه يــريــد أن يــبـــدأ بــنــقـــطــة هــجــوم ا

متـأخرة عنـدما يكون جـزء كبير من الـقصة قد 
سرحية وهو مـلمح بنائى يقوم فعالً عندما تبـدأ ا
بـعمـلية اجلـذب التى تـتفـاعل بدورهـا مع معـطيات
ـضيـئة فاحلـكايـات التى يتم رمـزية لهـذه النـقطة ا
ذكــرهــا وســـرد بــعض تـــفــاصــيـــلــهــا فـى الــنص قــد
حـدثـت أقـصــد احلــكـايــات األصــلـيــة. وأن تــكـوين
هـذه الـبــقـعـة الــضـوئـيــة كـان قـد وجــد قـبل أن تـتم
عـــمـــلــيـــة اإلظالم فـــمـــا يــحـــدث بـــ بــطـل الــنص
ثقف  – رجل (أحمد) الذى يـساوى فى تقديرى ا
بـاد ال يحـيد عـنهـا وب الـزوجة منـعزل يـحيـا 
ــؤلف الـذى يـســتـدعى له بــالـكــثـيـر من سـوسن وا
ــســرحـيــة أصــدقـاء مــتــنـوعى أدوات االســتــدعـاء ا
االجتـاهــات واأليــديـولــوجــيــات لـيــعــرض كل واحـد
مــنــهم الــصــورة الـتـى كـان عــلــيــهــا والــصـورة الــتى
أصـبح عـلـيهـا الـوضع اآلن. ما يـحـدث بـعد تـفـعيالً

: للموضوع من ناحيت
األولى: تطوير ضمنى فى الفعل الدرامى.

الثـانية: التـأكيد عـلى أننا بصـدد نص مَسْرحى ما
تـبـوح به الداللـة بـشكـل واعٍ عمـلـية تـرمـيز واضـحة
لــقـضــيــة من أكــبــر الــقــضــايـا بـل عـمــلــيــة تــرمــيـز
ؤلف الذى يسعى ويجد لكى للوجود اإلنسـانى فا
يقـدم الـشخـوص فى النص عـلى أبـهى شكل أظن
تـلقى بشكل بسيط أن يعطى له أكثر من بإمكان ا
تأويل فى الواقع كـذلك أحمد بـطل النص كذلك
الزوجـة واألصدقـاء واألهم االجتـاهات اخملـتلـفة

تلكها كل صديق.  التى 

ؤلف أن يـقيم فاصالً ب الذوات (اللعب يحاول ا
بــالـــزمن) مـن خالل اســـتـــرجــاع الـــشـــخـــصــيـــة ثم
اســـتـــبـــاق زمـــنى فى خـط االســتـــرجـــاع ذاتـه هــذا
الـــفـــصـل يـــتـــيح لـــلـــشـــخـــصـــيـــة أن تـــقـــوم بـــدورهـــا
(الــرمــزى) كـمــا حــدده الـكــاتب ولــيس كـمــا يــتـبــنـاه
عـنى آخر اسـتطـاع الكاتب أن سـرحى و الفـعل ا
يعطى أبـعادًا فكـرية وفلسـفية لـرؤية الشّـخْصيات
وهــــذا بــــالــــضــــرورة يــــأتى عــــلى حــــســــاب الــــفــــعل
ـلمح الـبنائى; ألن ـسرحى ولن أغـالى فى هذا ا ا
شــعــبـــان يــوسف مــنــذ الـــبــدايــة لم يــعـــلن عن فــعل
مـسـرحى بل عن دراما وشـعـر ولكـنه بـقوة اجلـبر
الــبـنـائـى يـضـعــنـا فى قــلب مـســرحـة األفــعـال الـتى
ـؤلف يسـتـدعى شخـصـية عـبد يـقـدمهـا وهـا هو ا
الراضى (ميت) لـكى يُقدّم رؤيـته للواقع من خالل
بوح خاص وفى جمل سردية وصفية طويلة تعمل

ثابة الكشف النفسى عن الذات وما ورائها.
ؤلف: قل ما عندك وستعود مرة أخرى. "ا

عـــبـــد الــراضـى: أنــا ال أراكـم.. وال أعــرفـــكم.. وال
أذكركم.. أنا أصبـحت هناك.. وأنتم مـازلتم هنا..
ـسافـة بيـنـنا واسـعة أنـا الـباقى.. وأنـتم الـفانـون وا
ومــخـيــفـة وأخـشـى أن أحتـدث عن هــول مـا رأيـته
ورعـب مــا أراه وأعــرف أن حـــديــثـى ســوف يـــنــكــأ

جراحكم ويعرّيكُم تمامًا كما أنا عارٍ هكذا.
ــؤلف أن إذن هـــذه شــهــادات مـــتــنــوعــة أراد لـــهَــا ا
تخرج على هذه الـكيفية. وبشـكل يجمع ب الرّمز
ـضــمـنـة فى والــواقع واسـتــخـدام لــغـة الـســخـريــة ا
احلــــوار الـــكـــاشف ولـــكن الـــنـصّ لن يـــقـــوم بـــعبء
الــدالالت وحـده إالّ إذا اســتـثــمــرت عـمــلـيــة الـبــنـاء
سـرحى من خالل تـعـدد القـراءات الـتى يجب أن ا
مثل تشمل  – على األقل  – القائمـ بالتلفظ (ا
ـوسيقى  – اإليـقاع الـشامل لـنظم الـعالقات)  – ا
ــكن االنـتــقـال ـســرحى ومن هــنـا  داخل الـنــسق ا

 شعبان يوسف
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كـننـا أن جند الـتكامـل البصـرى واللـفظى بـانتـظام بـصفـته وسيـلة فـعالة  <
لتحديد االنطباع الذى قد يكون من الصعب إدراكه أو مجرداً بشكل خاص أو

على درجة خاصة من األهمية.

سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

المح من وجـهة نـظره بالـطبع. وعـندما وا
ــثل وهـا يــتــعـامل اخملــرج مع فــرقــة لـهــا 
الثابتون فـإن اختياره يكون محددًا. وتكون
ـــــمـــــثـــــلـــــ إلى أداء مـــــهـــــمـــــتـه تـــــوصـــــيل ا
الــشــخــصــيــات الـتـى أســنــدهـا إلــيــهم وأن
ثل من يسعى إلى االستـغناء عن طلب 
خــــارج الــــفـــرقــــة الــــلــــهم إال إذا كــــان أحـــد
ـــــثل مــــنـــــاسب فى األدوار ال يـــــوجــــد له 
الــفــرقـة كــدور عــجـوز مــثالً بــيـنــمــا أفـراد

الفرقة كلهم شباب.
ـثـلــيه عـلى كــمـا ال بــد أن يـدرب اخملــرج 
صاب ركبة فـلو كان هناك دور  األدوار ا
ـــرض نــــفـــسى فـــلــــيس هـــنــــاك مـــانع من
ـــســـتـــشـــفى لـــيـــشـــاهـــد اصـــطـــحـــابه إلـى ا
ـرض أو يــسـأل أطـبـاء ــصـابـ بــنـفس ا ا
ـــرض وســـلـــوك نــــفـــســـيـــ عـن أعـــراض ا

صاب به. ا

ـمـثلـ يـعـمل اخملرج ويـتـابع: بـعـد توجـيه ا
عـلى التكـوينـات التى تـبرز رؤيته من خالل
ــتـفـرج عـلـى خـشـبـة الـصـورة الــتى يـراهـا ا
سـرح وهنـاك اعتـبارات يـجب مراعـاتها ا
فى الـتـكويـن أهمـهـا التـوازن فال يـجوز أن
ــسـرح يـتــركــز الـديــكــور فى أحــد جـانــبى ا
مثالً بـينـما اجلـانب اآلخر فـارغ تمـامًا إال
إذا كـان اخملـرج سـيـضع تـوازنًـا بـوضع كـتل
بــشـريــة فى اجلـانـب اآلخـر كــمـا ال يــجـوز
ــســرح وتـرك تــركـيــز الــديــكــور فى عــمق ا
ــقــدمـة فــارغــة ألن كل هــذه الـتــشــوهـات ا
ــســرح مــائال ـــتــفــرج أن ا تــؤدى لــشــعــور ا

تركز فيه الديكور. جتاه اجلزء ا
والتوازن ال توجد له قواعد أو نظريات بل
ال بـد من عـمـلـية تـخـلـيق يـقـوم بـهـا اخملرج
وصــوالً لـتــكــوين مــتــوازن تــســرح فـيـه عـ
ــشــاهـد بــشــكل حــر وال تـتــركــز فى جـزء ا
منه فقط ويـتوقف مـدى جناح اخملرج فى
عــمل تـــكــوين جـــيــد عــلى أن يـــجــعل أعــ
ـشاهـد جتـول فى التـكـوين كـما يـريـد هو ا

- اخملرج.

ويـــواصل قـــوقـــة: الـــتـــكــــوين الـــذى يـــضـــعه
ـسـرحـيـة له داللـة وكذا اخملـرج لـلصـورة ا
مـثل داخل هـذا التـكوين لـها فإن أوضـاع ا
ـمــثل حـ يــقف وجـسـده أيـضًــا داللـة فــا
مـــشـــدودً فـــإنه يـــوحـى بـــالـــشـــمـــوخ خالفًـــا
ــمـثل لــوضــعه قــاعــدًا أو نـائــمًــا وحــركــة ا
ـشـاهـد فـاحلـركة أيـضًـا لـها مـدلـول لـدى ا
ـستـقـيـمـة توحى بـالـثـبات بـعـكس احلـركة ا
الـدائرية الـتى توحى بالـعكس فيـما توحى

راوغة. لتوية با احلركة ا
ـسـرح وأقـوى وضع لـلـمـمـثل عـلى خـشـبـة ا
ـواجهـة) كمـا أن أقوى مـنطـقة هو وضع (ا
ـسرح هى األفـانسيه. إال أن عـلى خشـبة ا
هـذه األمــور تـبــدو نـظــريـة إذ إن الـتــكـوين
هــو الــذى يـــحــكم فى الــنــهــايــة فــلــو جــلس
شــــخص عــــلـى كــــرسى وخـــــلــــفه خــــمــــســــة
أشـخاص فى الـوضع وقوفًـا فإن الـشخص
اجلـالس سـيـكون فـى الوضـع األقوى; رغم

أن الواقف فى وضع أقوى من اجلالس.
وعـلى اخملرج أن يـضع لـلـشـخصـيـة احملـورية
دخــوًال قـــوًيــا حــتى يــنـــجح فى جــذب أنــظــار
ـتـفـرج إلـيه. وأقـوى دخـول لـلـمـمـثل أثـناء ا
سرح أو من الصمت ويـدخل من منتـصف ا
مـكـان غيـر مـألـوف مـثل أن يـخرج مـن أسفل
ـسـرح ــسـرح أو يـهـبط مـن سـقف ا خــشـبـة ا
(السوفيتـة) ويفضل أن يدخل متـلصًصا كأن
يــطل بــرأسه مــثًال أو يــدخل عــلـيـه عالمـات
ــا يــجــذب الــذهــول أو االنـــبــهــار وكل ذلك 

تفرج إلى الشخصية ويشده إليها. ا

وعليه فـإن على اخملرج أن يـحدد أبعاد كل
شـخــصــيـة. وهــنــاك عـدة مــصــادر يـعــتــمـد
عليها اخملـرج فى التعرف عـلى شخصيات
ــؤلف (وهى جـمل الــنص مـثل إرشـادات ا
ـــؤلف لـــلـــشــخـــصـــيـــة ومالبـــســـهــا وصف ا
وإكسسوارها) ومـا تقوله الشـخصية سواء
لــــنــــفــــســـــهــــا أو لــــغــــيــــرهـــــا وكالم بــــقــــيــــة
الـــشــــخـــصــــيـــات عـــنــــهـــا كـــذا تــــصـــرفـــات

واقف اخملتلفة. الشخصية إزاء ا
ويــلـفت عالء الــنـظــر إلى أن نــتـائج حتــلـيل
شخصيـات النص تختـلف من مخرج آلخر
ألنـه لــكل تــفــســيــره وفــقًــا لــرؤيــته وفــكــره
ـــيـــز بـــ أنــواع ولـــكن اخملـــرج عـــلـــيـه أن 

الشخصيات وهى:
الشخصية احملورية: وهى الشخصية التى
تـــمـــثل مـــركـــز األحـــداث ويـــجـب أن تـــكــون

عناية اخملرج بها كبيرة جدًا.
الـشــخـصــيـات الــرئـيــسـيــة: وهى الــتى تـلى
الــشــخــصــيــة احملــوريــة فى األهــمــيــة وهى
تـتـطـور أيـضـا مع تـقـد األحـداث ويـنـبغى

أن يعنى بها اخملرج أيضًا.
سـاعـدة: وهى شـخـصـيات الـشـخـصـيـات ا
تـــــؤدى أدوارًا ثـــــانـــــويـــــة فـى الـــــعــــرض وال

يشترط أن يعنى اخملرج بهم.
عـالوة عـــــلـى ذلك فـــــالـــــنـص قـــــد يـــــحـــــوى
شـخـصـيـات غــيـر آدمـيـة كـحـيـوان أو طـائـر
مــثالً مـثل شـخـصـيــة األسـد فى مـسـرحـيـة
(بــيـــركــلــيــز واألســد) لــبــرنــارد شــو وعــلى
اخملـرج أن يـدرس سـلـوك هـذا احلـيـوان أو
ــثل إحـــدى شــخـــصــيــات الــطـــائــر الـــذى 
الـعرض ويـتعـرف على سـلوكـياته الـنفـسية
ـتــلك اخملـرج واجلــسـديــة كـمــا ال بـد أن 
خـــيـــاالً خـــصـــبًـــا حـــتـى يـــســـتـــطـــيع إخـــراج

الشخصية بأبعادها غير اآلدمية.

يــنـتــقل عالء قـوقــة إلى مـرحــلـة أخـرى من
مراحل العمل قائالً:

بـعـد أن يـحـدد اخملـرج أبـعـاد الـشـخـصـيات
مـثـل وفـقًـا لـتحـلـيله يـبـدأ تـوزيعـهـا علـى ا
ــمــثل لــهـا من لــكل شــخــصــيـة ومــنــاسـبــة ا
حـــيث الـــتـــركـــيب اجلـــســـمـــانـى والـــصــوت

األربــــعـــة وهـى (االجــــتـــمــــاعـى والـــنــــفــــسى
ادى) ـادى والـثـقافـى) فالـبـعـد األول (ا وا
يشمل عمرهـا وسماتها اجلسدية وصوتها
ـيزهـا أما الـبعـد (االجتـماعى) وأهم ما 
فــيــبــحث فى نــشــأة الــشــخــصـيــة وعــمــلــهـا
وعالقتها بنـفسها وبالـشخصيات األخرى
وظـروفهـا الـطـبـقـيـة وانـتـمـائـهـا وتـوجـهـها
والـــبــعـــد (الـــنـــفــسى) هـــو أصـــعب األبـــعــاد
األربــعـة; ألنـه يـبــحث فـى أشـيــاء مــســتــتـرة
ويتأثر باألبـعاد األخرى ويؤثر عليها بشكل
كبير أما البعد (الثقافى) فيشمل مستوى
تــعـــلــيم الـــشــخـــصــيــة ومـــعــارفـــهــا األخــرى
وثـقـافتـهـا العـامة ومـيـولهـا. كـما يـجب على
اخملــرج أن يـدرك جــيـدًا ثـالثـة مــسـتــويـات
لــلــشــخــصـــيــة: األولى فــتــرة الــنــشــأة مــنــذ
الـطـفـولـة والـظـروف الـتى شـكـلـتـهـا وتـأثـير
ـرحـلـة الـثـانـيـة تـبـدأ الــوالـدين واألسـرة وا
راهقـة حتى عشـرين عامًا وهى من سن ا
رحـلة األخـيرة ـهنـى وا فـترة الـتـخصص ا
هـى الــتى يــتـــفــاعل خـاللــهــا الـــشــخص مع

اجملتمع من خالل تخصصه.
ومــــازلـــنـــا مع طــــلـــبـــة ورشـــة "مــــســـرحـــنـــا"
ومـــــــــحـــــــــاضـــــــــرات أسـس اإلخـــــــــراج وفى
مــحــاضــرته الــتــالــيــة شــرح د. عـالء قــوقـة
مـصــطــلح الــنص الـدرامـى: مـجــمــوعـة من
الـشـخـصـيــات كل مـنـهـا لـهـا هـدف تـسـعى
لــتــحــقــيــقه وعــنــدمــا تــتــعــارض األهــداف
يــــحــــدث الــــصــــراع وهــــذه هى الــــدرامــــا.
وبدون صراع ال تكون هناك دراما فلو أن
هـنـاك فـتى وفـتـاة يسـعـيـان لـلـزواج وسارت
األمـور كـمـا يـرام فال درامـا هـنـا ولكن إذا
حــدثـت تــعــقــيـــدات حتــول دون زواجــهــمــا
ـحاولـة التغـلب على ومن نـاحيـتهـما قـاما 

هذه العقبات فهنا تكون الدراما.
وواصل: يـبدأ النص دائـمًا بتـمهيـد يتعرف
ــــــــشــــــــاهــــــــد أو الــــــــقــــــــار عــــــــلى خـاللـه ا
الـشـخـصيـات ودوافـعهـا وأهـدافـها بـعـدها
تـأتى نقـطـة الـهـجوم حـ يـقع أول تـصادم
ـزيـد بــ اإلرادات يـتـطــور بـعـدهــا األمـر 
ـــــزيـــــد من مـن الـــــتـــــعـــــقـــــيـــــدات بـــــوقـــــوع ا
الـتـصادمـات حتـى نصل إلى عـقـدة العـقد
أو مـــا يــــســـمـى بـــالــــذروة بـــعــــدهـــا حتـــدث

االنفراجة ثم احلل.

واصـل اخملــــرج د. عـالء قــــوقـــــة األســــبــــوع
ـاضـى مـحــاضـراتـه عن "أسس اإلخـراج" ا
وبـدأ بـتــحـديـد مـهـام وظــيـفـة عـمل اخملـرج
قــائالً: هـو - اخملـرج - قـائــد فـريق الـعـمل
من فنان وفـني وصاحب الـكلمة األولى
واألخيرة فى شكل وصـول العمل للـجمهور
من خـالل تــضــافــر كـــافــة عــنــاصــره هــذا
يـــــتــــطـــــلـب مــــنـه وعــــيًـــــا شـــــديــــدًا بـــــأدواته
وإمكـانيـاته وأن يكـون صاحب وجـهة نـظر
حـبة الـعامـل معه واضحـة وأن يتمـتع 
ـســرح الــصــوتــيـة وأن يــعـرف إمــكَــانــيــات ا
ــشـــاكل والـــضـــوئـــيــة وكـــيـــفـــيــة مـــعـــاجلـــة ا
الـطــارئـة واألهـم من كل ذلك قــدرته عـلى
سرح طبقًا ثليه وحتريكهم على ا قيادة 
لـــوجــــهـــة نـــظــــره الـــتى حــــددهـــا من خالل
مـنـهـجـة اإلخـراجى. واإلجـادة فى تـوظـيف

ناسبة.  مثل فى أدواره ا ا
وأضاف: أحـيـانًا يـذهب اخملـرج للـعمل فى
فـــرقـــة بــعـــيـــنــهـــا األمـــر الـــذى يــحـــرمه من

شاركته عمله. ثل آخرين  ترشيح 
وعــلــيه فى هــذه احلــالــة تــوظــيف أعــضــاء
هــذه الـــفــرقــة حــسـب الــطــلــبــات واألدوار
ودوره هنـا يكون صـعبًا لـلغايـة عكس عمله
ــســرح الــدولــة والــقــطــاع اخلــاص حــيث
ــثــلــيه بــســهــولـة تــتــاح له حــريــة اخــتــيـار 

وبالتالى توظيفهم جيدًا.
ـثالً وتـابع: يــسـتـحـسن أن يــكـون اخملـرج 
جــــيــــدًا لــــكى يــــســـــتــــطــــيع تــــوصــــيل األداء
ـمـثـلــيه بـشـكل إيــحـائى بـعـيـدًا واالنـفــعـال 
عن تــــلـــقـــيــــنـــهـم األداء واالنـــفــــعـــال وهـــذا
يـجـعـلـهـم نـسـخـة مـكـررة ومـسـتـنـسـخـة مـنه
كـــمــا يــحــدث فى أعــمـــال الــفــنــان مــحــمــد
ـمثل صورة صبحى التى نـشاهد جميع ا
ــشــاهـد طــبق األصل مــنه وهــذا يــصــيب ا
ـمثـلـ سلـبيًـا جدًا. ـلل ويجـعل تفـكـير ا بـا
رغم اتـفـاقنـا على بـراعـة صبـحى كمـخرج
لكن هناك مـخرج آخرين ال يسـتطيعون
ــيـزون الــتــمـثــيل إطالقًـا ومـع ذلك فـهم 

مثل اخملرج عصام السيد.

واعــتــبـــر د. عالء قــوقــة أن أهـم مــا يــؤكــد
تمـيز مخـرج أو ضعـفه هو اخـتيـاره للنص
ــاذا اخـتــار نـصه وعـلــيه أن يـســأل نـفــسه 
ـسـرح ن ســيـتـوجه بـه هل  هـذا بــالـذات و
الــدولــة أو اخلـاص الــتــجــارى أو الـثــقــافـة
اجلـمـاهــيـريــة أو اجلـامــعـات والــشـركـات..
إلخ ألن مــعــرفـة مـع من يـتــعــامل وإلى من
يــــــتـــــوجـه هـــــامــــــة جـــــدًا فـى طـــــرح رؤيــــــته

اإلخراجية.
 وذكــــر أن بــــعض اخملــــرجــــ يــــضــــيــــفـــون
أحـداثًــا وشـخـصــيـات جـديــدة أو يـحـذفـون
مـثـلــهـا من الـنص األصـلى وهــو مـا يـعـتـبـره
ـؤلـف وقـال: إذا خــيـانــة كــبــيــرة لــلـنـص وا
فـعل اخملـرج هذا فـعـلـيه أن يـكـتب "مـأخوذ
ــؤلف فالن" ألنه بــذلـك يــعــتــبـر عـن نص ا
ـا يسمى (الـدراماتورج). ورفض قد قام 
ــــســــرحى" قــــوقــــة مـــــصــــطــــلح "اإلعـــــداد ا
واعــتــبــره خــاطــئًــا ألن األعــداد يــكــون من
خـالل الــــنــــقل مـن مــــيــــديــــا ألخــــرى مــــثل
ــــســـرح لــــلــــتــــلــــيــــفــــزيـــون أو اإلعــــداد مـن ا

السينما والعكس.
ــرحــلــة الـثــانــيــة لــعـمل وانــتــقل عالء إلى ا
اخملـرج بـعـد اخــتـيـاره لــلـنص والـتى تــتـمـثل
فى اختيار وتـكوين فريق العمل من فنان
وفــنــيـ لــتــبـدأ بــعــد ذلك الـبــروفــات الـتى

تنتهى بالعرض أمام اجلمهور.. 
وقـال: عــلى اخملـرج أن يـعـرف جـيـدًا فـكـرة
ــنـــطــقــيـــة له وأســلــوب ــقـــدمــة ا الـــنص وا
الكـاتب هل هـو رمزى أو تـعبـيرى أو عـبثى
أو واقـــــــــــعـى.. إلــخ وأوضـح أن هـــــــــــنــــــــــاك
عـــشــرات األفـــكـــار اجلــيـــدة والـــتى يـــحــدد
ؤلف جودتها أسلـوب معاجلتهـا وصياغة ا

لها وتماسكها ببنائها الدرامى.
وعــلى اخملــرج مـعــرفــة أبــعــاد الـشــخــصــيـة
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"كتالوج"  اخملرج الناجح

اخملرج مايسترو
واهب متعدد ا
سئوليات.. وا

ورحلة اإلخراج تبدأ
باختيار النص

عالء قوقة

عالء قوقة: ال توجد "وصفة" للنجاح..
واخملرج الشاطر ال يصنع "نسخًا" منه

QOÉ≤dGóÑY óªëe 

اخملرج واختيار النص

توزيع األدوار

يزانسيه عمل ا

سيكولوجية اخلط والشكل
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> إذا كـانت احلـركـة فى مـسـرحـيـة ما مـسـتـقـلـة عن الصـورة الـدرامـيـة  فـسوف
يـتبع ذلك أن حتى القواعد العامة للحركة غير كافية وفى غير محلها ويجب

اختيار كل نص فى حد ذاته.

> مركز طلعت حرب الثقافى شهد مؤخرا تقد مسرحية " حلم العرائس " للمخرج أحمد رفعت.

سرحي جريدة كل ا
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اضى. > د. سامح درويش ألقى محاضرة خاصة حول ختان اإلناث بقصر ثقافة بورفؤاد ببورسعيد األسبوع ا
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ـسـرح ال يـجب أن يـحـدده أى تـشـكـيل تـصـويـرى جـمـالى >  إن الــتـرتـيب عـلى ا
ـتغـيـرة التى يـراد تـوليـدها. وسـوف يـعد أى جتـميع مـهم ولـكن  االنطـبـاعات ا
لـلمـمثـل اجلـمهـور دائماً ألن يـتقـبل االنطـباع الـتالى. بل حـتى ح تـنطوى

احلركة التالية على أى دهشة.
سرحي جريدة كل ا

 1 من  سبتمبر 2008 العدد 60

من مسرحنا.. إلى مسرحنا
 حتويل كل

فرقة
مسرحية
باحملافظات
إلى الفرقة
األم لترتكز
على طاقات

مثل ا

 تدريبات طالب ورشة مسرحنا

 فرق شابة
بحاجة إلى
دورات
دراسية
تنهض
واهبهم

 فرق
األقاليم
حتتاج

جلهد كبير
لترقية
ستوى ا
الفنى

يـــوجن 1683- 1765 مــصـــطـــلح األصـــالـــة حـــتى داخـل نــظـــريـــته
ـصـطـلح ثم بـحث هـيجل ـاتـريالـيـة حـتى طـوّر كـانط   من ا ا

بعد ذلك التقسيمات الفلسفية لألصالة.
ثانيًا: اخملرج ومهماته فى مسرح الثقافة اجلماهيرية.
إضافـة إلى ما يـعرفه زمالؤنـا الشـباب من هـواية مـتّقـدة فإن
ــسـرحى - اخملــرج مــنـوط به - لــيـرفع مـن مـســتـوى الــعـرض ا
عنى إعمال التفكير فى عناصر ابتكار وحدة العمل الفـنى.. 
البناء والتنظيم الـداخلى ثم تركيبه (فكريا وبصريا) الصورة
. ناسبت سرح بالدقتـ الكيميائية والنـفسية ا على خـشبة ا
ويــتـــأتى ذلك فى ابـــتــداع الــتـــوكــيـــدات احلــواريــة واحلـــركــيــة
وحتـديـد فـتــحـات الـصـمت وضـبط إيــقـاعـات الـعـرض سُـرعـة
ـمثـلـ بعـضهـا بعـضـا تطـوير مـهام وبُطـئًـا توصـيل عالقات ا

احلواس اخلمس.
ومن الطـبيـعى أن تخـتلف كل الـعنـاصر السـابقـة فى تركـيبـاتها
الــفــنـــيــة فـى مــســرحـــيــات الـــتــســلـــيــة والــكـــومــيـــديــا عــنـــهــا فى
سـرحـيـات احلـديثـة كـمـا تخـتـلف عن مـسـرحـيات تـسـتـهدف ا
ـسرحيـة (كما فى درامـات برتولت إبراز ثقل نـتائج األحداث ا
بــريـخت الــتى تـتــطـلب تــركـيـبــا فـنــيـا تــوثـيـقــيًـا تــدعـمــة الـوثـائق
ـانى بـيـتـر فـايس فـتـحـوى فى والـلـوحـات) أمـا مـسـرحــيـات األ
ـعـيـته درامـته (مـارا - صـاد). هـذه تـركـيـبـهـا تـعـقـلـيـة الـفـكـر وأ

إحدى مهمات اخملرج وعليه معرفتها بالضرورة.
سرح احلديث التحليل احلدثى فى ا

بـعد اقـتحـام السيـكولـوجيـا حتلـيل الفن مـنذ انبـثاق الـفلـسفات
ــيالدى ثـم رأىْ هــيــجـل فى قــيــاس ــانـــيــة فـى الــقــرن 18 ا األ
حـجـم الـتـحــلـيل الــفـنـى والـنـفــسى ويُـصــبح الــتـحـلــيل الـنــفـسى
ـسرحـيـة ألية مَـدْخالً ال غـنىً عـنه قبـل البـدء فى الـتدريـبـات ا
ــا يـتــجــلى فى ــمــثــلـ - مــحــتــرفــ وهــواة -  جــمــاعــة من ا
(شـرح العالقات الـدراميـة عالقات الشـخصـيات مسـتجدات
الــــدرامــــا واألحـــــداث الــــدرامــــيـــــة الــــعالمـــــات واألمــــارات فى

التصرفات - السيميولوجيا).

سرحى وهو رؤية ونـظرة جمـالية وضرورة (لـثقافـة اخملرج ا
يــعـتـنــقه فى فَـهْم ووضــوح ودون لف أو دوران (الـفــرنـسى جـان
بــول ســـارتــر 1905- 1980 حــقـــقت درامــاتـه االلــتــزام بـــأنــواعه

األدبية واحلديثة رغم إغراقها فى فلسفته الوجودية.
ويـقــودنـا هـذا االلــتـزام إلى حتـقــيق الـوحــدة الـقـيــاسـيـة فى كل
أجـزاء العمل الـفنى.. ومـا يُطـلق عليه (االنـسجـام). وهو الذى
ـسـتـوى اجلـمـالى شـكال ذا طـبـيـعـة فـنـيـة خـاصة يـعـكس عـلى ا

داخل إطار جميل ووحدة متناسقة.
ـسـرح).. أو الـوزن كـمـا يـقـودنـا مـرة أخـرى إلى (اإليـقـاع فى ا
ُـوقّع ـوزون هــو الـشىء ا ومـعـنـاه االتــزان والـتـنــاغم (والـشىء ا
الـــذى يـــتـــمـــيـــز بـــإيــقـــاع مـــا). اإليـــقـــاع عالقـــة بـــ الـــصـــوتـــيــة
وسيقية.. ب األصوات والعبارات اللغوية طويلة وقصيرة وا

فى حساب دقيق لعامل الزمن.

وهـــو من مــهـــام اخملــرج وواجـــبــاتـه. يــعـــتــمـــد اإليــهـــام عــلى فن
ــــســـرحـــيـــة اإللـــقـــاء األزيــــاء احلـــركـــة فـى مـــكـــان األحـــداث ا

سرح. اخملتلفة من أجل مواجهة جماهير ا
سـرح القد بـدأ اإليهام - تـاريخـيا - مع مسـرح البـاروك فا
اإلغـريـقى والرومـانى وحـتى مـسرح عـصـر النـهـضة لم يـتـعامل
سـرح. أليس ذلك من عمل كما لم يـقبل اإليهـام على خشـبة ا

سرحى ووظيفته? اخملرج ا

سـرحى بعد يُمثل (الـتعبـير الـفنى) حلظـة النهـاية فى الـعمل ا
طـريق طـويل وشـاق كـخـاتـمـة لـسـلـسـلـة من الـتـكـويـنـات الـفـنـية
سرحى. السائرة فى تسلـسل نظامى ومنتظم خالل العرض ا
ــشــاعــر - حتــديـد يــتــضــمن هــذا الــنــظــام (حَــمْـل األفــكــار - ا
ـسـرح ــمـثل وخـشــبـة ا األحـاســيس) فى عالقـة واضــحـة بـ ا
(بـاجلــسـد الــقـنـاع اإللــقـاء فن الــتـمــثـيل احلـركــة الـتــمـيـيم

شاهد والفصول).  إعداد متطلبات ووسائل التغيير فى ا
ـسـرح شـكل واخملـرج هـو الـكـفيـل بـهـا (حتـديد شـكـل خـشـبة ا
ـسـرحيـة وسائل  الـديكـور وألوانـه صحـة تأثـيـرات اإلضاءة ا

ذلك عن جتـربـة حتكـيم شـهدتُـهـا عام  2005 لفـرقـة محـافـظة
سـرح التجـريبى عـلى مسرح اجلـيزة ضمن عـروض مهـرجان ا
جاور نـقابـة الفـنانـ بشـارع البـحر األعـظم كانت بـطلـته فتاة
فى اخلـامسة عشرة من الـعمر.. وكان عرضـا ضعيفا. دعونى
أكـون صـادقـا فال أعـرف غيـر كـلـمة احلـق وال أُجيـد الـتـهويل
ـــســـرح فى . وإذن فـــكـــيـف حـــال هـــذا ا ـــســـئـــولـــ أو رضـــاء ا

األقاليم والقُرى والكفور والنجوع?
إن االسـتغالل احلقيقى لـهؤالء الشباب والـشابات هو وضْعهم
سرح على طريق الفن األرقى وتعـريفهم بكل ما نعرفه عن ا
ـسارح األوربـية من نـظريات وجتـارب عمـلية ومـا درسناه فى ا
بـعــد الـعـلــمـيــة ال نـبــخل عـلــيـهم وال جنــلس فى جلـان حتــكـيم
ـــعــــرفـــة لـــنــــقــــيّم أو نُــــقـــوَّم فــــقط فى اكــــتــــفـــاء بــــالـــوجــــاهــــة وا

(والعنطزة!).
ال يــتــحــقـق ارتــقــاء هــذه الــفــرق الــغــالــيــة عــلــيــنــا إال بــالــصـدق
ـعـروفـ فى نــظـريـات الـبـحث الـعـلـمى والـتى تـقف والـثـبـات ا

بالغة فى تقدير الفنون. فى مواجهة اإلطراء وا
أوالً : 

إن أول خــطــوة فى مــشــروع تـنــمــوى لــلـنــهــوض بــفـرق الــثــقــافـة
اجلـماهـيـرية هـو حتـويل كل فـرقـة مسـرحـية بـاحملـافـظات إلى
ـسرح الـقومى) بـالقـلـيوبـية أو أسـوان مثال تـكون هى (فـرقة ا
ــمـثـلـ الـهــواة وبـاالرتـكـاز عـلى الـفـرقـة األم بــأغـلى طـاقـات ا
مــفــهــوم (األصــالــة) أهم مالمـح الــتــكــوين فى الــفــنــون إذ هى
صاحبة الدور األهم واألعظم فى تكوين الفن وصياغته وفى
غلـبة وتمسّك بعكس قـضايا اجملتمع أو البـيئة على اعتبار أنّ
دواخل اجملتمع وتفاصيله يُصـبحان نقطة االرتكاز فى التعبير
الــفــنـى خــاصــة وأن االبـــتــكــار فى الـــفن يــنص عـــلى األصــالــة
اجلـديدة (لم يُـغـفل الـشاعـر وعـالم اجلـمال اإلجنـلـيزى إدوارد

ـقــال.. تُـغــلّـفـه الـشــفـافــيـة فى أنــصع صــورهـا. ال يــبـغى هــذا ا
كـاتــبه جـزاء وال شــكـورا وال مــنـصــبًـا وال عــضـويــة جلـنـة وال
التحكيم فى مهرجان وال غيره. من جريدة "مسرحنا" عرفتُ
أن فـرقًا مـسرحـية عـديـدة تعـمل اآلن فى كل مـحافـظة ومـركز
وقرية وكـفر وجنوع كثـيرة. وهذا شىء جـميل يسـعد به مسرح
سرحية الثقافة اجلماهيرية. فمن العدل أن نذكر أنّ الفرق ا
باحملافـظات - التى انبـثقت فى ستيـنيات القـرن الفائت - قد
وصلت اليوم إلى مئات من فرق مسرحية يعمل فيها بالهواية
الــشــريــفــة مــئــات إن لم يــكن آالف من الــهــواة الــشــرفــاء. هـذا

صرى. سرح ا تقدم ملحوظ ومُسجل تاريخيًا فى تاريخ ا
اسـتــوقـفــنى عـدد الــفـرق بــاجلـمــهـوريـة - كــمـا ورد فـى جـريـدة
"مـسرحـنا" - إلى عدد يـتجاوز 300 ثالثمـائة فـرقة مـسرحـية.
وتوقـفت عـنـد لـفظـة (نـوعـيـة) هذه الـعـروض وثـقـافة وخـلـفـية
ــنـتــجــ واخملــرجـ وحــتى الــكــفـاءة الــفــنــيـة لــهــؤالء الــهـواة ا
الشرفاء فعال. ورأيت أن هذا الكم الهائل من العروض يحتاج
ستـوى الفنى لتتصدى إلى بذل اجلـهود بعد اجلهود لـترقية ا
ـسـارح والفـرق وإنـتاجـهـا إلى الـكثـيـر من التـعـليم برامـج هذه ا
ــسـتــوى هـذه الـفــنى والـتــعــلّم إذا مـا أردنــا أن نـفــتــخـر حــقـا 
الـفـرق. ولــست أُنـكــر أن كـثــيـرا مـنــهـا بــقـيـادة دارســ لـلــفـنـون
ـسـرحـيـة لكن هـذا (الـكـثـيـر) يصـبح قـلـيال جـدا أمـام أعداد ا
الفرق فـى أقاليم مـصر وجنـوعهـا وقُرأهـا إذ تصـبح األغلـبية
عــلى مــسـافــات شــاسـعــة من الــفن الــســلـيـم وغـيــر قــريــبـة من

رتقب لهذه الفرق. الهدف السامى ا
إذن.. هـــذه الــفـــرق الــشـــابــة فى مـــجــمـــلــهـــا وهــذه اآلالف من
شـبـاب مــصـر اخملـلـصــ فى حـاجـة إلى دورات دراســيـة فـنـيـة
تُـتـيـح لـهم تــرقـيــة مـعـارفــهم والــنـهـوض بــهـوايــاتـهم احلــقـة ثم
وضْعهم عـلى الطريق الـصحيح الـذى يقود إلى االبـتكار. أقول

سرحية   ورشة مسرحنا والدور الذى تلعبه فى احلياة ا

 التحليل
النفسى أهم
داخل التى ال ا
غنى عنها قبل
بدء التدريبات
سرحية ا

االلتزام

سرح إيهام خشبة ا

التعبير الفنى مهمة اخملرج أوال

أسعى لتحويل اليونيسكو
إلى منظمة شعبية

دولى.. وقـال "أنـا أحتدث لـيس كـوزير
ـــا عـــلى صـــاحب ســـلـــطـــة وزاريـــة وإ
أننى صاحب سلطة فكرية ورسالة".
كما نفى فاروق حسنى أن تكون وزارة
الثقافـة تقوم بدور رقابى على الكتب
أو أن يـكـون لــديـهــا جـهـاز رقــابى عـلى
كن أن الـكـتب.. مـشددا عـلى أنـه ال 
يـقـال إن الــوزارة مـنـعت كــتـابًـا واحـدًا
ـــنع واحلـــجب هى حـــيث إن ســـلـــطـــة ا

من اختصاص القانون واحملكمة.
وأوضح فى الـــوقت نــفــسه أن لــلــوزارة
جـــانـــبًـــا تـــربـــويًـــا كـــبـــيـــرًا حـــيث يـــصل
إنتاجهـا للقرى والنجوع ومن ثم تقوم
ــــراجـــعــــة إنـــتــــاجـــهــــا حـــيث الـــوزارة 
تــــخـــتــــلـف عن دور الــــنــــشـــر الــــتـى قـــد
تتخصص فى إنتاج كتب بعينها سواء

كانت سياسية أو دينية أو غيرها.
أشــــار وزيــــر الــــثــــقـــافــــة إلـى أن وجـــود
جلـنـة ديـنـيـة فى وزارة الـثـقـافـة يـهدف
إلحــداث نـوع مـن الـتــثــقــيف والــتــنــويـر
ــراجـعــة الــكــتب ــطــلــوب  ــســتــوى ا وا
ولــيس الـــرقــابــة الــديــنـــيــة كــمــا يــدعى
الـبــعض وأن مـراجــعــة سـيــنـاريــوهـات
ــتــعــلـــقــة بــاإلسالم األفـالم الــديــنــيـــة ا
تــعـرض عــلـى األزهــر الـشــريـف.. كــمـا
ـســيـحــيـة ـتــعـلــقـة بــا تــعـرض األفـالم ا

على قداسة البابا.
وذكـر فـاروق حـسـنى فى حـديـثه لـقـناة
"الـــعــربـــيـــة" أن وزارة الــثـــقـــافـــة قــامت
بـــتــرمــيم  38 دار عــرض ســـيــنـــمــائى
ـــــــــعـــــــــامل إضـــــــــافــــــــة إلـى جتـــــــــديـــــــــد ا
واالستديوهـات التى أخذتها بعد ذلك
وزارة قـطــاع األعـمــال الـعــام.. كـمـا أن
الـــــــدولــــــة مــــــازالـت حــــــتـى اآلن تــــــدعم
صــنــاعــة الــســيـــنــمــا وســتــقــوم الــوزارة
بـــــإنـــــتـــــاج بــــــعض األفـالم مـــــثل فــــــيـــــلم
ـسـافـر" الـذى يـقـوم بـبـطـولـته خـالـد "ا
الـنـبــوى وسـوف يــعـرض قــريـبـا خالل
شـــهـــر أو شـــهـــرين لـــلـــدفـع بـــالـــشـــبــاب
ــــــتــــــاحــــــة اجلــــــدد نـــــــحــــــو الــــــفـــــــرص ا
واالســـتـــفــادة مـــنـــهم بـــتــكـــنـــيك جـــديــد
لـــلــســـيــنـــمـــا دون االهــتـــمـــام بــتـــحـــقــيق
مـــكـــاسب مـــاديـــة عـــلـى قـــدر الـــقـــيـــمــة
الــفـنـيــة لـلـعــمل الـفــنى الـتى تــمـكن من
ــهـــرجـــانـــات الـــفـــنـــيــة ـــشــاركـــة فـى ا ا

ية". العا
أشــار الـــوزيـــر إلى أن هـــنــاك قـــصــورًا
للثقافـة ومراكز ثقافيـة ومكتبات التى
تـكون اإلنسـان وليس السـينمـا وهو ما
حــدث حـيـث تــمت إقــامــة الـعــديــد من
تطـورة فى القرى والـنجوع ـكتبـات ا ا
ــعــروف أســمــاؤهــا ألى مــثــقف غــيــر ا
ـواطنـ عـلى ارتـيـاد تلك ـا شـجع ا
كـتبـات التى تـمتـلك أحدث الـوسائل ا

عرفية. ا

ـــتـــحــدة مـــديـــر عــام مـــنـــظـــمــة األ ا
لـــــلــــــتـــــربـــــيـــــة والــــــعـــــلـــــوم والــــــثـــــقـــــافـــــة
"الـــيـــونـــســـكـــو".. قــــائال "إن إســـرائـــيل
أذكى مـن أن تـــــــقـف ضـــــــد تــــــــرشـــــــحه
ألســـــبــــاب كــــثـــــيــــرة مــــنـــــهــــا أن مــــديــــر
الـيــونـسـكـو مــهـمـته إقــامـة الـسالم فى
عــــقــــول الــــبــــشــــر كــــمــــا أنه ال يــــتــــجه

ا لإلنسان". للحكومات وإ
وأوضح أنـه فـى مــــــنـــــــصــــــبـه الــــــوزارى
يـــدافع عـن قـــضــايـــا قـــومـــيــة أمـــا فى
مـــنـــصب مـــديــر الـــيـــونـــســكـــو فـــســوف
يـدافع عن القـضايـا من خالل منـظور

ـصري ثـقف ا الـثقافـة إنه مع كل ا
والـــعــــرب فى أن الــــتـــطـــبــــيع ال بـــد أن
يــكـون له تــوقـيــته ألن الــثـقــافـة سالح
قـوى جـدا ال يـجب إهـداره إال أنه فى
ظـل تـــــبـــــادل إطالق الــــــصـــــواريخ بـــــ
كن اإلسرائيليـ والفلسطيني "ال 
أن يكـون هنـاك تطـبيع والـدماء تـسيل
من اجلـانــبـ الــعــقل يـقــول ال بـد أن
نـــخــتـــار الـــوقت الـــصـــحـــيح كـــاخـــتـــيــار
الـــــــــسـالح الــــــــصـــــــــحــــــــيـح فـى الـــــــــوقت
الـــصـــحـــيح وإال نـــكـــون أهـــدرنـــا هــذا

السالح القوى جدًا".

أكـــد وزيـــر الـــثـــقــــافـــة الـــفـــنـــان فـــاروق
ـــنـــصب مـــديـــر عــام ـــرشح  حـــســـنى ا
ـتحدة للتـربية والعلوم منظمة األ ا
والـــثــــقــــافــــة (الــــيــــونــــســـكــــو) أن تــــولى
نصب شخصية عـربية مسلـمة لهذا ا
الـــدولى ســـيــســـهم فى إيـــجــاد صـــيــغــة
لــــلـــمـــصــــاحلـــة بـــ الــــشـــرق والـــغـــرب
ـــوجـــودة ـــشـــاكل ا الســــيـــمـــا فى ظـل ا

حاليا.
قـــال حــــســـنى فـى مـــقــــابـــلـــة مـع قـــنـــاة
"العربـية" اإلخبارية إنه فضال عن أن
نصب الـدولى مسئولية كبيرة تولى ا
فــــالـــعــــالم الــــعـــربى كــــمـــا نــــعـــلـم مـــلىء
ــــشـــاكـل كـــمــــا أن اإلسالم مــــتـــهم بـــا
وهناك دائمـا ب الشـرق والغرب نوع
ـــعـــارك الـــســــخـــيـــفـــة وبـــالـــتـــالى من ا
أعـــتــقــد أن تــرأس شــخــصــيــة عــربــيــة
ـكن أن ـنــظـمـة الـيـونــسـكـو  مـســلـمـة 
يــؤدى إلى تــصـــالح فى أشــيـــاء كــثــيــرة

للغاية.
أكـد وزيـر الثـقـافة أن بـرنامـجه لـتولى
ــــنـــــصب الـــــرفــــيع يـــــدعــــو لــــتـــــحــــويل ا
اليونسكو إلى منظمة شعبية وليست
مـجرد مـنظـمة لـلصـفوة بـحيث تـخدم
الــشــعــوب وتــعـاونــهــا ســويـا مــضــيــفـا:
"لـدى مــشـروع وعــلـيــنـا أن نـنــظـر إلى
ــنـــظـــمـــة كـــكـــيــان فـــضـال عن أفـــكــار ا

نظمة ورؤيتها وحتدياتها". ا
ـنــظـمــة تـواجه وتــابع حـســنى قــائال "ا
حتـــديـــات إنـــســـانـــيـــة وقـــد دعـــوت فى
بــرنـامـجى إلى الــتـصـالح بـ األديـان
فـاألديــان الــسـمــاويــة كـلــهــا تـعــانى من
ـــــشــــاكـل وهــــنـــــاك أيــــضـــــا تــــصـــــالح ا
اإلنـسـان والـطـبيـعـة فـالـيـوم كـمـا نرى
ـياه ـنـاخ وانحـسار ا هـناك تـغـير فى ا
ـــنـــاطـق هـــنـــاك مـــشـــاكل عـن بـــعض ا
إنـســانــيــة كــثــيـرة يــتــعــ عــلــيـنــا وضع
حــلــول لــهـا وحتــديــد كــيــفـيــة الــتــعـامل

معها.
وقـــال وزيــر الـــثـــقــافـــة فــاروق حـــســنى
ــنــصـب مــديــر عــام مــنــظــمــة ــرشح  ا
ــــتـــحــــدة لــــلـــتــــربــــيـــة والــــعــــلـــوم األ ا
والــثــقــافــة (الــيــونــسـكــو): إن الــتــرشح
لـــلــمــنـــصب يـــتــطــلـب أن تــكـــون هــنــاك
اتـــصــــاالت جـــادة إضــــافــــة إلى وجـــود
بـرنـامج قـوى ومـدرك تـمــامـا لـوظـيـفـة

نظمة وسلوكها جتاه العالم. ا
أشــاد حـســنى بــاجلـهــود الـتى تــبـذلــهـا
وزارتــا اخلـــارجــيـــة والــتــعـــلــيم الـــعــالى
لـــدعم تـــرشــيــحـه لــلـــمــنـــصب الــدولى
قــــائـال: إن وزارة اخلـــــارجــــيـــــة تـــــبــــذل
جــهـــدا رائــعـــا وأيــضـــا وزارة الـــتــعـــلــيم
الـــعــــالى وهى عــــلى اتــــصـــال بـــإدارات

اليونسكو فى العالم.
ـغـربــيـة لـلــمـنـصب ـرشـحــة ا وبــشـأن ا
الـــرفـــيع ومـــدى تـــأثـــيـــره عــلـى فــرص
الــــفـــوز قــــال وزيــــر الــــثــــقــــافـــة "نــــحن
ـــغـــربـــيــة عـــزيـــزة بــنـــانى ـــرشـــحــة ا وا
أصدقاء" ونعـرفها جيدا وال أستطيع
أن أقول لها أن تتنازل عن الترشيح".
كـمـا قـال الــفـنـان فــاروق حـسـنى وزيـر

قـال أيضًـا "عـلـيـنا أن نـحـدد هل نـريد
تـطـبـيـعـا وقـتـيًـا أم تـطـبـيـعًـا دائـمًـا.. ال
يــــجب إفــــســــاد هــــذا الــــسالح الــــقـــوى
الـــذى يـــقـــيم بـــ الـــشـــعـــوب عـالقــات
مـسـتمـرة ودائـمـة إلى األبـد".. مـشـيرا
ا إلى أنه لم يقرأ كتـبا إسرائيـلية وإ
شـاهـد أفالمًـا سـيـنـمــائـيـة إسـرائـيـلـيـة
خارج مـصر وأنه ليس لديه مانع من
ــنـــصب زيـــارة إســـرائـــيل بـــعـــد فـــوزه 

مدير اليونسكو  كمدير للمنظمة.
ونـفى وزيـر الـثـقـافـة وجـود إشـكـالـيات
ـنــصب مع إســرائــيل بــشــأن تـرشــحـه 

غربية أصدقاء رشحة ا نحن وا
كن أن أطالبها بالتنازل عن الترشيح وال 

 فاروق حسنى

تولى شخصية عربية مسلمة للمنظمة الدولية 
يسهم فى التصالح ب الشرق والغرب

لدينا قصور
وبيوت ثقافة

ومكتبات 
فى قرى
وجنوع لم
يكن أحد
يعرف
أسماءها

فاروق حسنى لقناة «العربية»:

بعد إنتهاء الدورة 
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ـاءة هى >  يــدل تـنـغـيم الـصـوت ضــمـنـاً عـلى صـوت مـســتـمـر فى الـزمن واإل
ــاءة أيــضـاً فــعــالــة من خالل الــتــجــســيم الــطــيع لــلــصــوت وهــكــذا فــإن اإل
اسـتمـرارها فى الـزمن. كالهمـا تعـبيـر عن الفـكر والـشعـور اللـذين يسـكنان فى

كلمات شخصية تنطق بها.
سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد 60
ـا أنـهـا ال تـخـتـلف فى ـسـرح حتـدث تـاثـيـرهـا فى الـزمن. و  > احلــركـة عـلى ا
ـاءة فسوف تكون هى أيـضاً تعبـيراً عن الفكر أصـلها عن تنـغيم الصوت أو اإل
شـهد وسـوف يحـدد شكـلهـا االنطـباع الـذى يرغب ـتضـمنـ فى ا أو الـشـعور ا

ؤلف فى توليده. ا

اضى تنفيذ يوم للثقافة الهندية يتضمن معرضًا للصور وعرض عدد من األفالم السينمائية. > قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى شهد يوم اخلميس ا

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG 
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د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

سرح السكندرى (1) ذاكرة ا
حفظت األسـكندرية البطلمية للعالم تراث اإلنسانية اإلبداعى
ـسـرح; عـنـدمـا احـتـفظ بـطـلـيـمـوس الثـالث فى مـجـال فـنـون ا
ـسـرح الــيـونـانى عـنـدمـا ـسـرحـيـة لــكـبـار كـتـاب ا بـالـنــصـوص ا
اسـتـعــارهـا لـيـنـسـخ مـنـهـا مـا يـضــمه إلى مـكـتــبـة األسـكـنـدريـة
ـة فى مـقـابـل رهن قـيـمـته (  6 تـالــنت - عـمـلـة ذهـبـيـة الـقــد
يونـانيـة ) وأعاد مـستنـسخـاتها إلـى اليونـان مضـحيا بـالرهـنية
الـــثــمــيـــنــة بـــقــيـــاس عــصــره . وبـــذلك عـــرف الــعــالـم مــســرح
(إسخيلوس – سوفوكليس  – يوريبيدس – أرستوفانيس )  عن

ة . طريق مكتبة األسكندرية  القد
ـديـنـة الكـونـية وتـذكـرنا الـكـتابـات الـتـاريخـيـة أيـضا بـاحـتواء ا
عاصمـة الثقافة والفنون على ما يقترب من  300   دار عرض
مــا بــ مــســارح وماله ومــكـتــبــات فــرعــيــة  كـمــا تــذكــرنــا بـأن
األسـكـندريـة كـانت أول مـدينـة فى الـشـرق األوسط أتـاحت لفن
سـرح أن يتـجلى عـلى عصـرنا احلديـث; ففى عام  1870قدم ا
(سلـيم الـنـقـاش) عـرضا مـسـرحـيـا ; كان هـو أول عـرض لـفـرقة
مـسرحـية فى مـصر وذلك عـلى مسـرح (زيزيـنيـا) الشـتوى- كان
واجـهة موقع سينما أمير حاليا  – وذلك بأمر من اخلديوى
(إسمـاعيل) وبدعم من (سيـر جون أنطونيـادس) منشئ حدائق
الـــنــزهــة وأنــطــونــيـــادس. قــدم الــنــقــاش مــســـرحــيــة  الــكــاتب
الكـالسيـكى الـفـرنـسى :(كـورنى) لـكـنه اخـتـار لـهـا عـنوان (مى)

سرحية نفسها.   على اسم بطلة ا
صـرية مع مطلع القرن سرحية األجـنبية وا  توالت العـروض ا
الـعـشـرين عـلى مـسـرحى زيـزيـنيـا الـشـتـوى والـصـيـفى (مـوقعه
)  حـيث قـدم جورج أبـيض مـكـان فـنـدق سـان سـتـيـفـانـو الـقـد
ى وقـدمت فـاطــمـة رشـدى الـسـكـنـدريـة ــسـرح الـعـا روائع من ا
ـيـة وقـدمت ( مـصـرع كـلـيـوبـاتـرا  –مـجـنـون ـولـد عـروضــا عـا ا
ـبدع عـزيـز عـيـد الذى لـيـلى) لـلـشـاعر أحـمـد شـوقى  بـإخـراج ا
أفرغ حمـولة سيارة من الرمال عـلى خشبة مسـرح الهمبرا ( هو
خـرابــة اآلن بـفـضل ســيـاسـة بـيـع تـراث مـصـر) وبــذلك شـهـدت
ـشى ـسـرح حـيث  مـصـر تـأثـيـرات الـنـزعـة الـطـبــيـعـيـة عـلى ا
ـمثل وقـدماه تـغوصان فـى الرمال جتـسيـدا طبـيعـيا لـلموقف ا
ـمــثل أحـمـد عـالم) ولـيـلى الــغـرامى األفالطــونى بـ قــيس (ا

(فاطمة رشدى) .
سـرحية الهاوية اضى احلركة ا نشطت فى عـشرينيات الـقرن ا
من خالل اجلـمــعـيــات الـثــقـافــيـة والــطـائــفـيــة بـاألســكـنــدريـة
ـدارس ومالجئ األيــتـام (الـتى ال وجــود لـهـا فى ونـشـطـت فى ا
عصـر مـا أكـثر من مـلـيـونـيرديـراته ونـحن أشـد ما نـكـون حـاجة
الجئ لـلـقضـاء عـلى ظـاهرة أوالد الـشـوارع)  كمـا نـشطت إلى ا
فى منتـديات اجلاليـات اليونانـية واإليطالـية  واليهـودية حركة
ثقـف وهـواة التـمثيل مـسرحـية هـاوية . وهكـذا تأثـرت أذواق ا
الـسكـندريـ بالعـروض األجنـبيـة الوافـدة على مـسرح (مـحمد
عــــلى  – أوبــــرا ســــيــــد درويش اآلن) حــــتى أصــــبـح جــــمــــهـــور
ثـابـة جلـنة إجـازة مـوسـعة لـكل عـرض مـسرحى األسكـنـدريـة 
تـأمل كل فـرقـة مـحـتـرفـة فى الـقاهـرة أن تـنـالـهـا بـاعـتـبـار تلك
ـسـرحى.. كـان ـأمـول لإلنــتـاج ا اإلجـازة حـكــمـا عـلى الـنــجـاح ا
ـثابـة دراسة ـسـرحى باألسـكـندريـة  تقـد الـفرقـة لـعرضـها ا

سرحى نفسه.  جدوى للعرض ا
ومع زيـادة احــتــكــاك مــثـقــفى األســكــنــدريــة ( كـتــابــا وشــعـراء
ـسـرحـي ; ظـهـرت بـواكـير ـسـرحـية وبـا ) بـالعـروض ا وفـنـانـ
ت الــكـتـابـة الــسـكـنــدريـة لـلـمــسـرح اقـتـبــاسـا وإعـدادا إلى أن 
فـأصــبــحت تــألـيــفـا (وإن لـم تـتــكـشـف عـنــهـا حــتى اآلن هــويـة
سـكـنــدريـة) . عـلى أن تـوجـهــات كـتـابـهـا الـفـكــريـة والـفـنـيـة قـد
تـشــعـبت عــلى أيـدى نــخـبــة نـاشـطــة يـجــدد بـعــضـهــا حتـصـ
ــنـتـجه مـخـيــلـته بــكل جـديــد يـشـكل رافــدا فـكـريــا وأسـلــوبـيـا 
اإلبداعـى ; تأكـيـدا لـوجـهـة نظـر مـا فى مـجـتـمـعه أو فى الـكون
البسات اجـتماعية ذات أحيانا أو فـى قضايا سيـاسية يغلـفها 
مـلمح نقدى  –غالـبا- ومنهم من زاد إنتـاجه على عشرين نصا
ومنهم من وجـه كتابـاته نحو الـهم السيـاسى الوطنى وبـخاصة
مـا يتـعـلق بـعالقـة احلـاكم بـاحملكـوم أو ركـز عـلى هـمـوم الوطن
بالـنظـر إلى مـا آلت إليه أحـواله من تـرد ال أمل فى رأب صدعه

دى القريب .  على ا

هــنـــا إرســال مــخــرجى الــثــقــافــة اجلــمـــاهــيــريــة جــمــيــعــهم إلى
ـقـصود هـو إقـامة ـنع من ذلك أبـدا. لكن ا اخلارج ولـكن ال 
حلقة دراسية على عدة مستـويات تعليمية فنية وزمنية.. هنا
سـرحية ـدارس ا بيـت القـصيـد تسلـيح اخملـرج الـشبـاب با
نـاسبـة ليـست لديـنا مـدارس إخراجيـة فى الواقع األوربية (بـا
ُـعاش حـتى ال نخـدع أنـفسـنا ثم نـخـدع الدارسـ الشـباب). ا
فـــإذا كـــان أى مـــخـــرج من الـــهـــواة ال يـــســـتـــطـــيـع أن يـــعــرف أن
(األبــيــزود) الــنــاجــحــة - حـتـى من عــصــر اإلغــريق - تــســاعـد
اجلــمـــهــور عــلى الــيــقــظـــة جتــاه أحــداث الــدرامــا خــاصــة فى

مواقف التغاير أو التباين فكيف سيسير اإلخراج بعدها? 
ية سارح العا سادساً - ا

ــثـــلـــيـــنـــا الـــشـــبـــاب الـــتـــعـــرف عـــلـى دراســات ألـــيس من حـق 
سرح فى عصر مسرحيـة كثيرة وعديـدة سبقتنـا منذ انبثـاق ا
الــنـهـضــة األوربـيـة? وأشــيـر إلى عــدة مـسـارح هــامـة أبـلت بالءً
يـة. (مسـرح أبَّى األيرلـندى سـرحيـة العـا حسـنـا فى احليـاة ا
أبـيــداروس اإلغـريــقى مـســرح الـبــاروك - الـعُــلـبــة اإليـطــالـيـة
مـسـرح الـبـجعـة اإلجنـلـيـزى مـسرح بـرودواى األمـريـكى الـبـقة
ـــســرح الـــقــومى الـــنــمـــســاوى بـــوشــكــ الــتـــشــيـــكى بــوزح - ا
احلـكـومى فى روسـيـا البـولـيـفـار الـفرنـسى فى مـسـتـهل الـقرن
العشرين بومبـيوس أول مسرح فى روما اإليطالية البالط -
ـســرح الــتـذكــارى اإلغــريـقى ـلــكــيـة األوربــيــة ا فى الـقــصــور ا
والرومانى مسـرح تورمينـا أجمل مسارح العـصر الهيـلينستى
ــــقـــتــــرن بـــاسـم ولـــيم ــــســـرح اجلــــامـــعـى مـــســــرح اجلـــلـــوب ا ا
شــكـــســبــيــر جــوركى جــيــلــد األمــريـــكى احلى األمــريــكى هــو
انى والـنـمـساوى بـجـمود اآلخـر مـسـرح احليـوان الـدائـرى األ
مـاكـس رايـنـهــاردت مـســرح درورى لـ اإلجنــلـيـزى الــدويـتش
ـسـارح ـانى مــسـرح ديـونـيـزوس اإلغــريـقى أقـدم ا الـقـومى األ
احلــجــريــة مــســرح الــســفــيــنــة األمــريــكــيــة عــلـى ضــفــاف نــهـر
ـسرح سـرح السـياسى عـنـد إيرفـ بيـسكـاتور ا ـسيـسـبى ا ا
ــانى والــتى فــلــزنــشــتــاين مــســرح الــشــبـاب الــشــامل عــنــد األ
ــسـرح الــصــيـنى مــســرح الـطــفل مــسـرح ــسـرح الــصــغـيــر ا ا
العمال مسرح الفن - موسكو مسرح ألفي كولومبيية جاك
ــانى الـقـصــر اإلقـطــاعى الـقـومى كــوبـو الـفــرنـسى الــقـبـو األ
الــشـعــبى الــفــرنــسى كــوفـنت جــاردن اإلجنــلــيـزى الــكــومــيـدى
ـسرح فـرانـسيـز الفـرنسى مـارسـيلـلوس فى رومـا اإليـطالـية ا
ـــلــحـــمى االســـتـــوديــو فى ـــصـــغــر فـى ســانـت بــطـــرســبـــرج ا ا
يوغـسالفيا السابقـة مسرح الالسيكولـوجى بزعامة اإليطالى
سـرح اآللى فى إيطـاليا وفـرنسا فيلـيبـو توماسى مـارينيـتى ا
مـسـرح األ ومـهرجـانه مـنـذ عام  1954 فى باريـس مسرح

األوديون الفرنسى.
ـسـرحـيــة والـتـجـريب ـاذج قــلـيـلـة مـن مـسـارح أثـرْت الـعــلـوم ا
ــسـرحى. ألــيس األجـدر إقــامـة دورة لــشـهــرين صـيــفـا أو مـا ا
ــدة ثالث تــقــرره وزارة الــثــقــافــة أو الـثــقــافــة اجلــمــاهــيــريـة و
ــســـرح فى مـــراكـــز وقُــرى ســـنـــوات. يُــدعـى إلــيـــهـــا مــخـــرجـــو ا
احملـافـظــة ويـحــاضـر فى هــذه الـدورات اجلـادة - وفـق مـنـهج
ـسرح ـوضـوعـات - رجـال ا عـلـمى مـكـتـوب ومُـفـصّل ومـحـدد ا
ــيــة ــســرح فى جـــامــعــات مــصـــر وأكــاد ــصــرى وأســـاتــذة ا ا
الفنـون. بشرط واحد حـتى ال تفسد الـتجربة.. هـو االختيار..
ـوضـوعـيـة والـصـدق والـثـبات.. ـعـنى أن يـلـتـزم االخـتـيـار بـا
بعـيـدا عن الوسـاطة وروتـينـية االخـتيـار وشرط الـكفـاءة التى
هنة والتجربة وال غير ذلك. ية وا تتحدد بالشهادة األكاد
سرح لعل الـفكرة  تـكون مـشروعـا آمال فى االرتقـاء حقـيقـة 
الــثــقــافـة اجلــمــاهــيـريــة ومــســرح مــصـر من بــعــدهــا. ويـوم أن
ـسـارح (خشـبـة مـسرح يـعـرف الـهواة الـشـبـاب أنـواع خشـبـات ا
سرح الدوار مسرح عصر يادين خشبة ترنتيوس خشبة ا ا
سـرح اإلليزابيثى). يوم أن ـتزامن خشبة ا سرح ا النـهضة ا
ــسـرحــيـة ســوف تـرى يـســتــوعـبــوا ويـهــضـمــوا هــذه الـثــقـافــة ا

مسرحنا ال يقل عن أى مسرح قومى أو أوربى.
ليـست هذه مـبالـغة فالـعلم يـتعـلق باحلقـائق والنـتائج وال يـعبأ
ــغـــالــطــات أو األكـــاذيب أو عــدم مـــواجــهــة ــبــالـــغــات أو ا بـــا

غرورة. احلقائق أو تضخّم (األنا) ا

ــوســيــقــيــة وأنــواعــهـا ومــصــادرهــا فن اآللــيــات الــتــأثــيــرات ا
تـخـطـيـط الـوجه). هـنــا يـصـبح الــتـعـبــيـر الـفــنى شـبــكـة اتـصـال

مثل واخملرج. معرفى ثقافى طرفا االتصال فيه ا
ـسـتـوى فى فـى كل الـفـنـون.. كـلـمـا كـان الـتـعـبـيـر الـفـنى عـالى ا
ـعـرفـة والغـريـزة (أقـصـد الـتجـربـة احلـيـاتـية واألصل درجـتى ا
فى الــطـبـيـعــة) بـقـيت داخـل الـتـكـوين الــفـنى مـســاحـات واسـعـة
عــريـــضــة من الـــفن وعــنـــاصــره. وكـــلــمــا كـــان الــعــكـس ظــهــرت
ـزاج ُـضـادة غــيـر الــطـبـيــعـيــة وبـرز ا الـسـلــبـيــة واألحـاسـيـس ا
احلامـل لعنصر االفتـعال وهى أشياء تقود إلى (بـدل) التعبير

وليس إلى التعبير نفسه.
سرح ثالثًا: علوم ا

ـسرحـية حتـليالً تُـعنى - كـما هـو معـروف - بأصل الـظـاهرة ا
وكـشْـفًـا عن كل جـوانب هـذه الـظـاهـرة ونـواحـيـهـا لـكن - عـلى
األغـلب فى الـعصـر احلـديث - من زاويـة عـلـمـية بـحـتـة تـتصل

بعلوم اجلمال. 
ـــســرح احلــديث إلى تــخـــصــصــات عــلــمــيــة أخــرى دخل عــلم ا
عرفهـا تاريخ العـلوم (الـدراماتورج نـظريات الـتمـثيل التـربية
ــــســـرح عــــلم نــــفس اإلبــــداع اإلخــــراج تــــقــــنـــيــــات خــــشــــبــــة ا
عاصر سـرح ا سـرح تاريخ ا السـينوجـرافيا سـوسيولوجـيا ا
ـســرحـيـة الـيــوم (فى الـقـرن وعـلم الـدرامــا). وتـعـتــبـر الـعــلـوم ا
احلـادى والـعـشـرين) من الـعـلـوم األسـاسـيـة فى تـكـوين الـكُـتـاب
ـمثـل واخملـرج ومهـندسـى الديـكور واإلضاءة الدرامـي وا
ــســرحــيــة. ــؤســســة ا والــســيــنــوجــرافــيــا وكل الــعــامــلــ فى ا
ـسرحية إلى اجلـديد فى أنواع الفـنون (فنون تتعـرض العلوم ا
البصر والـسمع فنون الـتوضيح وفنون الـتعبيـر فنون احملاكاة

والتقليد فنون اآللة).
ـــنــوط بــهــا الــظــهــور فى كل عــرض وفى الــنــظــرة اجلــمــالــيــة ا
ـانى الالعقالنى آرثـر شوبـنهاور مـسرحى فإن الـفيـلسوف األ
  1788 - 1860 يـرتـبط فـكـره مـبـاشـرة بـالـنـظـرة اجلـمـالـيـة
فى الـفن باعـتبـاره (رغبة) فـى البحـث عن األهم بال مصـلحة
عـنى أن النـظرة تـأملـية صوفـية (والـتأمل يـحتاج إلى تُرجى; 

وقت لالستيعاب).
سـرحـية كـطريق أنـا شخـصيـا وثـقتُ وال أزال أثق فى العـلـوم ا
وحـيـد لـتنـمـيـة ثـقـافـة العـامـلـ فى أى مـسـرح فى الـعـالم. كـما
ــسـرح الـتـى قـامت ألجل هــذا الـغـرض أعـرف اســتـوديــوهـات ا
فى مسارح أوربـا منذ استـوديو اإلجنليـزية جوان ليـتلوود حتى
عـدد من اســتــوديـوهــات الــروس كـثــيــرة الـعــدد (فــاخـتــنــجـوف

مايرهولد). 
قـاد األمــريـكى إلــيـا كــازان أول اسـتــوديـو أمـريــكى عـام 1947
فى نـيويورك مرتـكزا فى التـعليم عـلى طريقـة ستانـسالفسكى
وعلى فلسفة مسرح اجلماعة مُستهدفًا تعليم ظالل الواقعية
ثـلـ كبـاراً أمـثال (مـارلون السـيـكولـوجـية. خـرّج االسـتوديـو 
براندو جـيمس دين جولى هـاريس بول نيـومان) هذا بـينما
يــعــمـل اخملــرج الــروسى ألــكــســنــدر تــايـــروف عــلى تــكــثــيف فن
ـكـان الذى التـمـثـيل والـتـعبـيـر عن مـكـان األحـداث االعـتنـاء بـا
ـوهــبـة ـمــثل الــتى تــكـمن فـى ا تـتــحــرك فـيه األحــداث قــوة ا
مثل اجلاد هو القـوة الدافعة إلى تقدّم أى الثـقافة العلـوم وا
ـسـرح وأسـسه تـسـتـنـد ـعـرفـة بـقــواعـد ا مــسـرح فى الـعـالم. وا

سرحية وحدها. على الثقافة ا
سرحية رابعا: الثقافة ا

دور تـقـوم به حـالـيا جـريـدة "مـسـرحـنـا" قدر إمـكـانـهـا. فـلُـنـحلل
ــثــال فن االرجتـــال مــثال. كــيف مــفـــردة واحــدة عــلى ســبـــيل ا
ثـلونا إذا لم يـعرفوا أن شـخصيـة الشكل فى االرجتال ثل 
تُـبـنى عـلى إمـكـانـيـة اإلبـداع? أو أن االرجتـال سـمة مـن سـمات
كـومـيـديــا الـفن (الـكــومـيـديــا دى الرتى) أو أن االرجتـال شـكل
من أشــكــال اخلــلق الــفــنى إذا مــا قُــدّم الــعــرض مــرتــكـزا عــلى
االفـتالت.. وهـو فِـعل الـشىء أو احلـدث عـلى غـيـر تـريث وفى

ارتكان على البديهة.
خامسا: اخملرجون هُم شعراء العصر

اخملرج بـحـكم الـدراسـة والـتجـربـة الـعـمـليـة وتـضـخّم مـهـماته
ــســرحـى جنــاحًـا ــســئــول الــوحــيــد عن الــعــرض ا أصــبح هــو ا
وفــشـال. ومن هــنـــا أرى أن مــخــرجـى الــثــقـــافــة اجلــمـــاهــيــريــة
يـ - كـما درسـنـا نحن فى مـطـالبـون بـدراسة اخملـرجـ العـا
ية التخصصية - أذكر بعضهم بعثاتنا - بعد الدراسة األكاد
ـثـال ال احلــصـر لـتــأكـيـد مــعـنى الــدراسـة: إمـيل عــلى سـبـيـل ا
بوريان بعـد دراسة موسيقـية جامعـية يُخرج عروضًـا مسرحية

طليعية.
أنـاتــولى إفـروس يُــخـرج فى مــسـرح رايـازانـى بـعـد تــخـرجه فى

سرح فى موسكو.  درسة العليا لفنون ا ا
وف يُـمثل ويـخرج بـعد دراسـته للـتمـثيل واإلخراج أوليج يـافر

فى استوديو مسرح الفن - موسكو عام 1949 .
سرح فى لندن.  بيتر أوستينوف أنهى استوديو ا

ـــســـرح فى جـــامـــعـــتى الـــيـــونـــانى تـــاكـــيس مـــوزانـــيـــدس درس ا
. هامبورج وبرل

الـبـولـنـدى إيـرفـ آكـســر أنـهى الـدراسـة الـفـنـيـة عـنـد األسـتـاذ
ـدرســة الـعـلــيـا لـلــتـمــثـيل فى وارسـو.. بــيـتـر لـيــون شـيـلــلـر فى ا

لكية لفنون الدراما فى لندن. ية ا أوتول درس فى األكاد
ـطـلـوب وحـتى ال يـتـطـرق لــبس فى فَـهْم مـا أُنـادى بـه فـلـيس ا

 أثق فى العلوم
سرحية ا

كطريق 
وحيد 

لتنمية 
ثقافة
سرحي ا

مثل  ا
اجلاد هو
القوة
الدافعة
لتقدم
سرح ا
 فى العالم

 اخملرج 
سئول هو ا
الوحيد

عن 
العرض
سرحى ا

ثل قبل العرض األول نقابة الصحفي تطلق أول فرقة مسرحية  باسمها.. وورشة إعداد 
. لكنها تتبع كيانًا شرعيًا هو نقابة الصحفي

وبـنـهايـة الـورشة سـيـقدم أعـضـاؤها عـرضًـا من تألـيف الـصحـفى أحـمد
خـليـفـة اإلبـيـارى بـعـنـوان "حتت الـصـفـر" من إخـراج شـريف وسـتـشارك

هرجانات احمللية اخملتلفة. سابقات وا الفرقة به فى ا
ويـتــبـنى شـريف والــفـرقـة فـكــرة تـقـد أعـمــال جـيـدة بـأقل اإلمــكـانـيـات

هن التمثيلية.  ادية وبالتالى فلن تكون هناك مشاكل مع نقابة ا ا
شرف على بينمـا يدعم الفرقـة معنويًا الـكاتب الصحـفى "عالء ثابت" ا
الـلـجــنـة الـثـقـافـيـة بـالــنـقـابـة والـذى يـصف تـكــوين وإطالق الـفـرقـة بـأنه

سرح "قمة اإلبداع". "شىء رائع" بينما يعتبر فن ا
ويـشرف عـلى الورشـة الصـحفى "هـيـثم الهـوارى" الذى أخـذ على عـاتقه
ساهمة الفعالـة فى عدد من الورش التدريبية فى إطار سعيه الدائم ا
لـ "تثـقيف" الصـحفى فنيًـا وفكريًـا ويحلم هيـثم بأن تشـارك الفرقة فى

هرجانات احمللية والدولية. ا
 شريف سمير عالء ثابت

ـسـرحى والـصحـفى "شـريف سـمـير" يـشـرف حالـيًـا عـلى ورشة الـفـنان ا
ـمـثل بنـقـابـة الـصـحفـيـ اسـتـعدادًا لـتـقـد عـرض مـسرحى إلعـداد ا
ـبارك يـكون باكـورة أعمـال فرقة نـقابـة الصحـفي عقب عـيد الـفطر ا
سـرحيـة والتى أسـسهـا سميـر ويشـرف علـيهـا فى إطار مـشروع فنى ا
ومسـرحى يـتـبـنـاه شريف اسـتـجـابـة حلـلم قد بـإنـشـاء فـريق مـسرحى
يحمل اسم النـقابة ويتـكون من أعضائهـا وأبنائهم ويـنهى حالة عزوف

شاركة فى النشاطات الفنية والثقافية. الصحفي عن ا
يـقــول شــريف ســمــيــر: مـدة الــورشــة شــهــران وقــد انـضم  15صــحـفــيًـا
ـزيد وقـد نسـتعـ بنـجم أو عدة لـلفـرقـة حتى اآلن وهـناك نـية لـضم ا
جنـوم لـلــمـشـاركـة فـى عـروض الـفـرقــة لالسـتـفــادة من خـبـراتــهم.. كـمـا
سنستضيف عروض مسـرح الدولة على مسرح النقابة وقد حدث هذا

بالفعل مع عرض "زكى فى الوزارة".
ويضـيف سـمـير: يـتم الـتـجهـيـز أيـضًا لـعـرض مـسرحى لـألطفـال مـأخوذ
jô°ûdG QGô°UEG∞عن قصـة النـبى سلـيمـان علـيه السالم وفـرقة الـنقـابة سـتكـون مسـتقـلة
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شريف فتحى

يقـدم فـرع ثقـافة اجلـيزة فى مـواقـعه اخملتـلفـة طوال
ـســرحى "أتــوبـيس رمــضـان" أيــام رمـضــان الـعــرض ا
من إخراج شريف فتحى وهو عرض شبابى يناقش
فى إطـار كوميـدى حول ما يـحدث فى أتـوبيس يضم
عــددًا من الــشـخــصــيـات خالل الـ  45 دقــيــقــة الـتى

دفع فى أحد أيام رمضان. تسبق انطالق ا
"أتوبيس رمضان" تمثيل جمال أمان محمد يوسف
محـمد مديـح دعاء اخلولى أحـمد البوسـتى ديكور
مــحـــمــد فـــتـــحى إعــداد مـــوســيـــقى شـــريف فـــتــحى
وســيـــتــنـــقل الــعـــرض بــ مـــراكــز الـــشــبـــاب وقــصــور

الثقافة.
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الـسبـكى عـادل فـايد سـلـوى حـكيم
خـلـيل تـمـام االسـتـعـراضـات إليـنـاس
ســـعــــودى أشـــعــــار جـــمــــال الـــســــيـــد
وأحلــــان مــــحـــمــــد بــــاهـــر الــــديــــكـــور

البس حملمد هاشم. وا
وعـن الــتــجــربـــة يــقــول حـــسن ســعــد:
هــــــــــذا لـــــــــيـس أول عـــــــــرض أقــــــــــدمه
اعـــتـــمـــادًا عـــلـى مـــوضـــوع تـــراثى فى
شــــكـل غــــنــــائى اســــتــــعــــراضى فــــقــــد
لوكية قدمت: على الزيـبق مهزلة 
دقــة زار وأخـيـرًا أوبـريـت "يـا لـيل يـا
" وأعـتبر نـفسى عـاشقًا لـلتراث ع
ــر الـــشـــعـــبى بـــشـــكـل عـــام والـــذى 
بـأزمة حـقيـقيـة فى مـواجهـة سرطان
ـــســرح هــو خـط الــدفــاع ــة وا الــعـــو
ــواجـــهــة  خـــصــوصًــا ورأس حــربـــة ا
ـــنـــوط به إعــادة ـــســرح الـــشـــعــبى ا ا
تـشكـيل اإلنـسـان فى الـلغـة والـعادات

والتقاليد.
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رشدى  سهير ا

عـلى خشـبـة مسـرح الـبالـون تـتواصل
ــســرحـى "مــنــ بــروفـــات الــعـــرض ا
أجــيب نــاس" لـلــمــخــرج حــسن ســعـد

قبل. تمهيداً ابتداءً من اجلمعة ا
الــــعــــرض عن نـص لــــنــــجــــيب ســــرور
وإنتـاج فرقة اآلالت الـشعبـية التـابعة
لــــــقــــــطــــــاع الــــــفــــــنــــــون الــــــشــــــعــــــبــــــيـــــة
واالسـتــعـراضــيـة وتــدور أحـداثه فى
قــالب مـوسـيــقى غـنـائـى اسـتـعـراضى
حــول رحــلـــة بــحث نــعــيــمــة عن جــثــة
حـــسن لـــتـــدفـــنــــهـــا مع رأسه وأثـــنـــاء
رحـــلـــة بــحـــثـــهـــا تــلـــتـــقى بـــالـــفالحــ
والــــفالحـــات لـــتــــلـــقى الــــضـــوء عـــلى
ـر بــهـا األحــداث الـســيـاســيــة الـتـى 

صرى. اجملتمع ا
ــرشــدى الـــعــرض بـــطــولــة ســـهــيـــر ا
ســمـيـر حـسـنى لــيـلى جـمـال  عـادل
زهــــــــدى أحـــــــمــــــــد زيـــــــادة وحــــــــيـــــــد
احلـامولى صـافى نبـيل سامح عـبد
الــسالم جـيــهـان سـرور ســحـر عـبـد
احلــــمـــيـــد مــــاجـــدة شـــعــــبـــان زيـــنب

«إحلقونا سرقونا».. ارجتال
 على الروسى

فيفيان فايز
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مـــجـــدى مـــحــمـــود الـــصـــيــاد
مـــدحت الـــشـــرقـــاوى وإخــراج

أميرة شوقى.

ـركـز الـروسى لـلـعلـوم والـثـقـافـة ورشة لـلـتـدريب عـلى الـتـمـثيل يـنـظم ا
. ا والبانتوما والتدريب على اخليال واالرجتال وا

ـشرفـة على الـورشة قـالت إن الـطلـبة سـيتـدربون أيـضًا فيـفيـان فـايز ا
عـلى فـنــون االرجتـال وسـيــقـدم فى نـهــايـتـهــا عـرض مـسـرحـى بـعـنـوان
"ســـرقــونـــا.. إحلــقـــونــا" ويـــنــاقـش غالء األســعـــار وســرقـــات األحلــان
والــبــطــالـــة وتــلــوث الــبـــيــئــة وســـيــقــدم فى إطـــار ارجتــالى من خالل

قبل. إبداعات الطلبة أنفسهم وقد تقرر عرضه الشهر ا

أحمـد زيدان واألحلان حلازم
الـكفـراوى تـمثـيل مـها زكـريا
ــنــعم مــارجـريت وداد عــبــد ا

مسرحيـة أجمل األعياد لنادى
مـســرح قـصـر ثــقـافــة اجلـيـزة
تــقـرر عـرضــهـا ضــمن بـرنـامج
احتـفـاالت رمـضـان بـاحلـديـقة
الــثـــقــافـــيــة الــتـــابــعـــة لــلـــمــركــز
الــقـــومى لـــثــقـــافــة الـــطــفل فى
الفترة من  2 إلى  8 رمضان.
ــقــهى كــمــا يـــتم عــرضــهـــا بــا
الـــثــــقــــافى بــــقــــصــــر ثــــقــــافـــة
اجلـــــــــــيــــــــــزة مـن  10 إلـى 16
رمــــــضـــــان ومن  18 إلى 23
رمضان فى لـيالى احملروسة

بالفسطاط.
ويـــشــــارك الـــعـــمـل أيـــضـــا فى
إطــار الـــبــرنـــامج الــرمـــضــانى

لنادى الصيد.
مـــســــرحــــيــــة أجــــمل األعــــيـــاد
تـــألـــيف نـــادر قـــطب وأشـــعــار

فريق العمل أجمل األعياد

هرجانات احمللية والدولية شبان يحلمون با
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يـتـابع د. عـادل يـحـيى عـمـيـد مـعـهد
ـيـة الـفـنـون يـومـيًـا الـسـيـنـمـا بـأكـاد
وبــنــفـــسه عــمــلــيـــات تــطــويــر ســطح
ــعــهـــد الــذى كــان "خــرابــة" عــلى ا
حـــد تــعـــبـــيــره وتـــقـــرر حتــويـــله إلى
عهد فيها قاعات مكيفة يستقبل ا
ــتــقــدمــ لاللــتــحــاق به عــشــرات ا
ويـــــــتـم اســـــــتـــــــغاللــــــــهـــــــا فى إجـــــــراء
امــتــحــانــات الــقــبــول والــورشــة ثم
يـستـفاد مـنـها فـيمـا بعـد فى تدريب
الطلبة وتنمية مهاراتهم اخملتلفة.

وقـــــال د. عـــــادل لـ "مـــــســـــرحـــــنـــــا":
اســـــتــــــقـــــبـــــلـت بـــــاألمـس مـــــســـــئـــــول
ـــيـــة والــذى اإلنـــشـــاءات بـــاألكـــاد
ــسـقـط أفـقى أطـلــعــنى عــلى رسم 
ــعـــهــد وعـــدة مــقـــتــرحــات ــبـــنى ا
لــــــشــــــكل وهــــــنــــــدســــــة الــــــقــــــاعـــــات
اجلــــــــــديــــــــــدة. وأضــــــــــاف: وافـق د.
عـصـمت يـحـيى عـلى شـراء أجـهـزة

يــــوتـــر حــــديــــثـــة وكــــامــــيـــرات كــــمـــبــــ
يـــتم اســتــخـــدامــهــا فى مـــتــطــورة لــ

تدريب الطلبة.
وكـــــشف د. عـــــادل عن أن األعــــداد
الكـبـيرة الـتى تـقدمـت للـمـعهـد هذا
ـــونـــتـــاج الـــعـــام خـــاصـــة لـــقـــســـمى ا
واإلخـــــراج شــــــجـــــعـت د. عـــــصــــــمت
يـحـيى عــلى تـبـنى عــمـلـيــات تـطـويـر
ــعـــهـــد وتــوفـــيـــر أمــاكن وحتــديـث ا
جــديــدة يــســتــغــلـــهــا الــطــلــبــة لــبــنــاء

شاريع تخرجهم. ديكورات 
ويــدرس د. عــادل يـــحــيى إمـــكــانــيــة
فــــــتح قـــــــسم لـــــــلــــــدراســــــات احلــــــرة
ــعـــهــد وذكـــر أنه اتـــفق "بــصـــفــة بـــا
وديــة" مـع عــدد من كــبـــار مــخــرجى
الـــفــــيـــديــــو فى مـــصــــر عـــلـى إلـــقـــاء
ـعهـد يـنـقـلون مـحـاضرات لـطـلـبـة ا
من خـاللــــهـــــا خــــبـــــراتــــهـم فى هــــذا

اجملال للطلبة.

 بعد أن كان
«خرابة»
سيتحول
لورشة

عهد لطالب ا
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ـقـدمــة الـتى كـتـبـهــا لـكـتـاب "تـاريخ يـؤكـد األســتـاذ "تـوفـيق أبــو غـديـر" فى ا
ـسـرح الـتـونـسى" أن لـلـمـسـرح الـتـونـسى جـذوراً ضـاربـة مـثل بـاقى األ ا

نصـف شرف الدين" كما يـؤكد عـلى أهمـية الـدور الذى قـام به األستـاذ "ا
مــؤلف الــكــتــاب حــيث يــقــول: "لــلــمـســرح الــتــونــسى تــاريخ مــثل األ الــتى
ضـمـار ونـحن فى مسـيس احلـاجـة إلى تدوين تـقدمـتـنا بـقـرون فى هـذا ا
ـراحل الـتى قـطـعـهـا مـسـرحـنـا مـنـذ ـسـرحـيـة وا كل مـا له صـلـة بـحــيـاتـنـا ا
اضى (العشرين) سـرحية فى بالدنا منذ أوائل القرن ا انبعاث احلركة ا
نصف شرف الدين قـدم الكثير من وقته وبذل الكثير من ماله واألستاذ ا
ــسـرح مــنــذ بــدايــته إلى أن وطــاقــته جلــمع مــا تــفــرق من مــعــلــومـات عـن ا
أصـبح احــتـرافـا يــسـجل لـتــونس صـفـحــات من اجملـد الـفــنى داخل الـبالد
وخارج احلـدود". هـذه الكـلـمات قـدم بـها "تـوفـيق أبو غـديـر" لكـتـاب "تاريخ
نـصف شرف الـدين ذلك الكـتاب الـوثائقى عن ؤلـفه ا سرح الـتونـسى"  ا
ـؤلف فــيه بـشـكل تــأريـخى تــوثـيـقى ـســرح الـتـونــسى حـيث جــمع ا نـشــأة ا
ـسـرحيـة وتـتبع نـشـأة اجلوق (الـفـرق) التى بـدأت الـعمل بدايـات احلـركة ا
سرح فى تونس. سرحى والشخصيات واجلمعيات التى أرست دعائم ا ا
ـتـوسط) يـحـتـوى والـكـتـاب رغم صـغـر حـجـمه ( 160صـفــحـة من الـقـطع ا
ـسـرح وقـد ــؤلف لـبـدايــات ا عـلـى ثـمـانـيــة وعـشـريـن فـصال يـؤرخ فــيـهـا ا
ـا ليـب ـقاالت الـصـحفـية الـتى عـاصرت بـزوغه ر ضـمنـهـا الكـثـير من ا
رد فعل اجملتمع جتاه هذا الفن الوافد اجلديد إلى جانب إظهار كيف أن

سرحية. الصحافة كانت دعما ومقوما لهذه الفرق ا
ـــســرح?" يـــتــفق ـــاذا لم يــعـــرف الـــعــرب ا ــعـــنــون بـ " فى الـــفــصـل األول ا
ـــنـــصف شـــرف الـــدين مـع رأى "أمـــ اخلـــولى" من بـــ آراء مـــفـــكـــرى ا
الـوطن العـربى وكانت بـعض اآلراء تـرى أن احليـاة العـربـية بـبداوتـها لم
ــسـرح هـذه احلــيـاة الــتى تـتـسـم بـعـدم االســتـقـرار تـســاعـد عــلى وجـود ا
ـــســـرح الـــذى يـــعـــتـــمـــد عـــلى الـــريـــفـــيـــة والـــتـــنـــقل الـــدائم لـم تـــســـاعـــد ا
واالســـتـــقــرار وأخـــرى تـــقــول إن األدب الـــعـــربى اإلسالمـى عــرف األدب
الـيـونــانى لـكـنـه لم يـتـعــمق فـيه بـل صـرف عـنه وعــنى فـقط بــالـفـلــسـفـة
ورأى آخـر يــقـول إن احلـيــاة اإلسالمـيــة فى ديــنـيـتــهـا لم تــكن تـعــ عـلى
سرح المح الفنـية التى يـقوم بهـا ا ـسرح بل إنـها حترم هـذه ا وجود ا
أيـضا قـيل إن احلـياة اإلسالمـية االجـتمـاعيـة بوضـعهـا السـياسى ومـركز
ـســرح. تـلك كـانت ـرأة فــيـهـا بـصــونـهـا وحـجــابـهـا ال يـعــ عـلى وجـود ا ا
بـعض األسـباب الـقـوية الـتى طـرحت كإجـابـات عن تأخـر هـذا الفن عـند
ـؤلف يتـبـنى رأى أم اخلـولى فهـو أنه وافق على العـرب أما مـا جعل ا
كل األســبــاب الــســابـقــة قــائال: "لــكــنه أضــاف أن هــذه الــنـظــريــات كــلــهـا
باشر وهو "ازدواجـية اللغة" التى أغفـلت واقعا أدبيا  كان هـو الواقع ا
اضـطـر الـعرب إلـى مواجـهـتـهـا ألسـبـاب لغـويـة واجـتـمـاعـية تـمت فى ظل
احلكم اإلسالمى عنـد توسـعه وجمـعه شعوبـا مخـتلفـة األلوان واأللـسنة.
إذ بدأ هـذا اجملـتمع يـعيش ويـنشط بـلغـة "العـامة" وهـو فى الوقت نـفسه
ـطالب يحـكم ويديـن بلـغته الـرسمـية "الـفصـيـحة" وقـد ذهبت الـعامـية 
الـنـشـاط الوجـدانى حلـيـاة اجملـتـمع من أغـنـيـات وأناشـيـد وتـقـالـيع رابـية
ـتجـول تـؤديـهـا بلـغـة احلـياة بـيـنـمـا ظلت الـفـصـحى لـلوعظ واألراجـوز ا
ــكــاتـبــات الــرســمــيـة ومــجــالس الــعــلــمـاء ويــنــهى رأيه بــطــرح ســؤالـ وا

ـسـرح فى األدب الـعـربى الـشـعـبى فـعال. وثـانـيـهـما: أولـهـمـا: ألم يـوجـد ا
ـسـرح فى األدب الـرسـمى هـو مـوقف ألـيس أقـرب لـتـعـلـيل عــدم وجـود ا

اللغة الفصحى وما قضى عليها به من عزلة.
ــسـرح بـالـلـســان الـعـربى هـو الــلـبـنـانى "مـارون ــؤلف أن مـبـدع فن ا ويـرى ا
ــســرحـهـم وعـاد إلى نـقــاش" الــذى ســافـر إلـى إيـطــالــيـا  1846فــأعــجب 
ـوسـيقـية بيـروت لـيكـون فـرقة تـمـثيـليـة من الـشبـاب ويـقدم أولـى رواياته ا

قتبسة عن موليير. بعنوان "البخيل" ا

ـؤلف فى الفصـل الثانى مـا كتبه سـرح التونـسى يورد ا وعن بـدايات ا
رزوقى" فى كتابه "األغـانى التونسيـة": "فى ليالى رمضان "الـصادق ا
كـانت تـفـتح مـحالت عـمـومـيـة لـفـرجـة الـصـغـار (الـكـاركـوز) وهـو اللـعب
بـــصــور مـن الــورق الـــغــلــيـظ تــمـــثل خــيـــاالت من وراء ســـتــار بـــحــركــات
ـرزوقى إلى أنــهـا لم تـكن وحـكــايـات لـطــيـفـة مــضـحـكــة جـدا "ويـشـيــر ا
بريئة جدا وكانت تكثر فيـها الكلمات النابية واحلركات التى يستهجن
ذكــرهــا ومـــنــهــا لــعــبـــة إســمــاعــيل بـــاشــا الــتى تــصـــور بــطــولــة اجلــيش
العثمـانى فى حروبه العثمـانية والبلـقانية. وهى صور صـغيرة مدججة
بارزات واحلروب بالسالح تمثلها يـد خفية بالتحريك الذى يشخص ا
وأشــيــاء مــضــحــكــة أيــضــا. كــذلك "غــولــة رمــضــان" وهـى صــورة امـرأة
طـويــلـة الــشــكل غـلــيـظــة اجلـسـم جـدا يــتـخــفى بــداخـلــهـا رجل ويــحـرك
أعضاءها برقص مضحك على نقر الدف وكذلك "اجلمل" وهو صورة
ــا نــقـــله الــعــرب عن ــذكــورة. ويـــظن أنه  جــمل كـــبــيــر مــثل الـــغــولــة ا

الفرس فى صدر اإلسالم.

>  وكـثيـر من جناح الدرامـا اإلذاعيـة حتى ولو كـانت تستـخدم وسـطاً بال عيـن يرجع
ستمع أن يثيره ليعيد إلى حقيقة أن وقع صوت ما له القدرة على إثارة محرك خيال ا

إنتاج نشاط عضلى ما خيالياً. 28
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سرح التونسى الكتاب: تاريخ ا
ية األولى. منذ نشأته حتى نهاية احلرب العا

نصف شرف الدين ؤلف: ا ا
الناشر: شركة العمل للنشر والصحافة بتونس.

تــــــــــــــــــونـس
ومـــســـرحـــهــا
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ا أتيتم واقتبسنا من دعائكم قلت مخاطبا اجلمهور: "سـيداتى سادتى 
قوال بـاختصـار أسعد الـله مساءكم لم يـبق من مسـرحيتنـا هذه إال فصل
واحد وسـنـقـدم إلـيـكم بـعـد ذلك فـصال مضـحـكـا. وكـانت الـعـادة أن تـشفع

سرحية فكاهية قصيرة. سرحية الطويلة  ا

ا تـوفى سلـيمان قـرداحى بقى البـعض من أفراد فرقـته بتونس واتـفقوا
مع أفــراد جــمـعــيــة الــنـجــمــة عــلى تـكــوين جــوق أســمـوه "اجلــوق الــتــونـسى
" أو "صدق اإلخـاء" فى ليلة صرى" وقـد قدموا أول مـسرحية لـهم "ند ا
ـؤلف أن هذا الـتاريخ هو الـبداية األربعاء الـثانى من يونيه  1909ويعـتبر ا

احلقيقية للمسرح التونسى.
فى أعـقابـها حـطت فرقـة "إبراهـيم حجـازى" ذائعـة الصـيت والتى تـعد مع
ــســرح وقــد احــتـــفت الــصــحف فــرقــة" سالمـــة حــجــازى" فــرسى رهـــان ا
ــقـدمــة فـكــتــبت جـريــدة الـتــقــدم: ".. لـذا كــنت تـرى بـالــفـرقــة والــعـروض ا
صري وغيرهم من األ (غير األمة التونسية) يقدرون هذا الفن حق ا
قدره ويبـذلون ألجل انتـشاره أمـواال طائلـة ال يكتـرثون بـصرفهـا فى سبيل
ـكـان أمـا نـحن مـعـشـر الـتـونـسـيـ فإنـنـا لم بـثه لـعـلـمـهم أنه من اإلفـادة 
ـتاع نـعبـأ بهـذا الفن الـعظـيم ولم نـقدره حق قـدره بل عددنـاه من سقط ا
ـرء أال يـضـيع أوقـاته فى مـثـلـهـا ومـن بـقـيـة الـسـفـاسف الـتى يـجب عــلى ا
ولـكن لـو أدركـنـا جـدواه وعـلـمنـا مـزايـاه الشـتـغلـنـا به ولم نـنـبـذه ظـهـريا أو

نعرض عنه ونهمله فى زوايا النسيان".

ؤلف إن هـذا النداء الـذى أطلقـته جريـدة التقـدم لم يذهب سدى يـقول ا
هذب وكـونوا جمعية تمثيلية حتت اسم "الشهامة إذ اجتمعت نخبة من ا
األدبية" وقد باشروا الـتمارين على رواية "صالح الدين األيوبى" بحانوت
كـائـنـة بــنـهج سـيـدى قـدوس. وقــد اشـتـروا مالبس فـرقــة قـرداحى عـنـدمـا
بيعت بقاعة البيـوعات وان على عبد الوهاب  وافق على رئاسة اجلمعية
ــرحــومــتـان "عــائــشــة الــصـغــيــرة" و "زبــيـدة ــمــثــلـتــان ا وقــد انـضـم إلـيــهم ا
اجلزائـرية" إال أنه بـعد فـتـرة قصـيرة وبـالتـدريج تفـككت جـمعـية الـشهـامة
واتـخـذت اسـمـا جديـدا هـو "الـشـهامـة الـعـربيـة". بـعـدهـا بقـلـيل بـدأ تـكوين
جوق جديد أطلق على نفسه" جمـعية اآلداب التمثيلية "بدأ بالتمرين على
مسـرحية صالح الدين األيوبى أيضـا. ووقفت بجوارها الشبـيبة التونسية
ـصــادقـة عـلــيه فى أبـريل ـال ودونـوا لــهـا قــانـونـا ووقــعت ا وسـاعــدوهـا بــا
 .1911وقــد خـطــر لــلـبــعض أن يــوحـد جــهــود اجلـمــعــيـتــ إال أن أعــضـاء

ساجلة والتناحر بينهما الشهامة رفضوا التوحيد بعدها ظل التنافس وا
حـتى ظـهـرت فـرقـة ثـالثـة هى "االحتـاد" الـتى أسـسـهـا "الـهـادى األرناؤوط"
ـسرحـيـة "عـواقب الـغدر". اجلـديـر بـالـذكر أن جـمـعـية وبدأت عـروضـهـا 
الشـهـامـة واصـلت عروضـهـا خـارج الـعاصـمـة مـؤمنـة بـالالمـركـزية وأن من

سرح مثل العاصمة. دن الصغيرة البعيدة أن يتمتعوا با حق أبناء ا

ـــرأة فى الـــتـــيـــاتـــرو فى ذلـك الـــوقت كـــانت تـــعــــلـــو أصـــوات ضـــد ظـــهـــور ا
سرحيات غير أن اجملتـمع والصحافة تصدوا لها ووقفوا بجانب الفن وا
الوليد. وهذا ما كتبته صـحيفة الزهرة: "يقولون إن هناك من ينكر ظهور
نـكر ـسـرح أمام جـمهـور من اخلالئق ولـكن يلـزم ا ـسلـمات فى ا الـنـسوة ا
أن يـعـلم قــبل كل ذلك من هن الــنـسـوة وفى أى وسط يــقـمن وإذا عـلم أن

سرح مقر تربية ومواعظ وأنه أعف من والئم األفراح لغير رأيه..". ا

ـسرح حـتى ذلك احل يـتأسس فـى العـاصمـة تخـرج الفـرق للـمدن ظل ا
األخـرى لــتـقـدم عـروضــهـا ثم تـعــود مـرة أخـرى لـلــعـاصـمـة إال أن جــمـعـيـة
ـكـتب تـمـثـيـلـيـة تـأسـست فى مـديـنـة وسـة تـابـعـة جلـمـعـيـة قـدمـاء تالمـيـذ ا
العربى الـفرنـسى قدمت أعمـالها فى ربـوع تونس. وفى عام  1914حضر
الشيخ سـالمة حجـازى للـترويح عن نـفسه مع فـرقته وقـد تعـاقد صاحب
ـدة عـشـرة أيام. مـسـرح "روسـيـنى" مع الـفـرقـة لـتـمـثل بـعض مسـرحـيـاتـهـا 
ـسرحى; إذ صـدر أمـر بإعالن حـالة ومع اندالع احلـرب توقف الـنـشاط ا
ملكة التـونسية. فأصبح من حق السلـطة العسكرية منع احلصـار بكامل ا

سرحية. طبوعات واالجتماعات وبالتالى العروض ا ا

ـفـهـومه احلـديث عن ـسـرح  ــؤلف يـؤكـد عـلى أن الـتـونـسـيـ عــرفـوا ا وا
طريق الفرق اإليطالية والفـرنسية التى كانت تفد إلى تونس بانتظام منذ
 1826وحـتى تـأسست فـرقـة إيـطـالـية وفـرنـسـيـة فى تـونس عام 1894وظل
احلال حـتى بدايات الـقرن العشـرين عندما فـكر بعض الـشبان التـونسي
رحوم الذين كانوا يجتمعون بقاعة حالقة الصحافى "البشير احلنفى" وا
"محـمـد بورقـيـبة" (أخـو الـرئيس احلـبـيب بورقـيـبة) و"الـهـادى األرناؤوطى"
و"سليمـان الصحراوى" و"محـمود بوليـمان و"محمد احلـجام" و "محمد بن
تـركـة" فـكر هـؤالء فى تـكـوين جـمعـيـة تـمثـيـلـية اخـتـاروا لـها اسم "الـنـجـمة"

وبالفعل بدأوا التدريب على مسرحية عطيل.
ــســرح الــبـلــدى جــوقـة اجلـديــر بــالــذكـر أنـه فى نـفـس الـســنــة جــلـبت إدارة ا
ـصـرى" قـدمت فـصال مـضـحـكـا وكانت مـصـريـة عـلى رأسـهـا "عبـد الـقـادر ا
ـطــرب "زكى مــراد" ومــرسى بــركـات ــغــنـيــة "طــائــرة" وا الــفــرق مــكـونــة من ا
صرى (شرفنطح) وغـيرهم. وقد استقبلت مـثل الفكاهى "محمـد كامل ا وا

استقباال رائعا و االحتفاء بها فى الصحافة وعلى مستوى اجلمهور.

صرية مثل "سليمان قرداحى" مع فرقته ا فى أواخر  1908حل بتونس ا
ـقدمه ورحـبوا أشـهـر اجلوق الـعربـيـة فى ذلك الوقت وفـرح الـتونـسيـون 
ا تـرحـيب وكـتـبت الـصـحـافـة حتت عـنـوان "بـشـرى ألهالـى تونس بـفنـه أ
الـكـرام": "قدمت الـفرقـة عروضـهـا فى مديـنة سـوسـة وقد اسـتدعى سـمو
"الباى" هذا اجلوق للسراى العـامرة ليمثل أمام سموه رواية جميلة وقدم
قـرداحـى بـســوســة مــسـرحــيــات (صالح الــدين األيــوبى/ هــامــلت/ هـارون
الـرشـيـد وحـلـيـفه الـصـيـاد/ عـطـيل/ الـسـيـد/ رومـيـو وجـولـيـيـت / ضـحـية
الغـواية/ الـبرج الـهائل/ اسـتيـر) واثر ختـام أى مسـرحيـة كان يـقدم فصال
ـمـثل مـصــطـفى سـرى وكـان الـسـيـد مـضـحــكًـا يـقـوم بـدور الـبـطـولــة فـيه ا
ـسـرحـيات ـسـرح قبل الـفـصل األخـيـر من ا قرداحـى يصـعـد إلى خـشـبـة ا

سرح التونسى طالئع ا

سرحية  أولى اجلوق ا

سرحية "سليمان قرداحى"  وانبعاث احلركة ا

صرى  اجلوق التونسى ا

"الشهامة األدبية" و "اآلداب" التمثيلية واالحتاد

سرح خارج العاصمة ا

سرح وموقف اجملتمع التونسى رأة على ا ا

تـوقع أن جند دراما تـصور من آن آلخر مـعناهـا بقوة بـعبارات جـسدية  >  فـليس من غـير ا
مـثل راقص بالـيه يجـسم موسيـقى النص وفى حـ تعـدل احلركة االنـطباع كـما لـو  كان ا
الـذى ينـقل إلينـا يحـتمل أن تنـعكس درجـة الضغط أو الـعنف فى الـتغـير فى توتـر جسدى

أعظم أو أقل فى الكلمات.
سرحي جريدة كل ا
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عندما نزع النقاد أنيابهم وأظافرهم وحتولوا إلى مشجع
ال أمانع إذا قلت إن أحـد طموحاتي من هذا
الــعـرض هـو الــعـودة إلى مــنـاخ الــنـدوات الـتي
ـســرحـيـة. وتـتــسم بـاألخـذ تـعـقب الــعـروض ا
ــتــلــقــ ــتــخـــصــصــ أو ا والــرد ســواء من ا

ن يتمتعون بالذائقة الفنية. العادي 
لـــــكـــــني دعـــــوني أخـــــتــــلـف مع مـن يــــري أن
الــعـــرض لم يــحــدث به تــســيــيس الــعــرض
يـتبع مـنهج الواقـعيـة احلديـثة أو كـما كانت
تسـمى الواقعـية االشتـراكيـة التي هي آخر
مــراحل بــريـــشت الــذي قــدمــتـه كــثــيــرًا من
قــــبـل وكل مـــــفــــردات الـــــعـــــرض من ألــــوان
الـــبــــاســـتــــيل ووســـائـل اإلضـــاءة الــــظـــاهـــرة
وفـــراغـــات الــديـــكـــور كل شىء مـــحـــســوب
ـــنـــهج الـــذي أراه هــو بـــدقـــة وفــقًـــا لـــهـــذا ا

سرح في مصر. السبيل الوحيد لعودة ا
وبعـد ذلك عقـب سامح مـهران قـائًال: لست
ــتــواصل أقــول ذلك ــديح ا مــيــاًال لــفــكـرة ا
رغـم أن ســـــنـــــاء ابن عـم أكـــــبـــــر لـي لـــــكـــــني
ســـــأحتـــــدث عن الـــــنص ذلـك ألن أعـــــمــــال
شـكـسـبــيـر تـتـمـيـز بــالـوعي مـتـعـدد اجلـوانب
سواء عـلى مـستـوى الـشـكل أو التـنـاول وقد
رأيـت الــــعــــرض من خالل تــــســــجــــيـل له في
ــركـز الــقـومي لــلـمــســرح وكـنت أتــمـنى أن ا
ـــداخل يـــتــــعـــامـل د. ســـنـــاء مـع الـــنص مـن ا
االجـتمـاعـيـة التي يـحـملـهـا ألن الـنص ليس
مجـرد قصـة حب لـكن له خلـفـية سـياسـية
ن تناولوا هذه وهـناك الكثـير من الكتـاب 
الـظــاهـرة  ولــعل أشــهـرهم جــيـكــو. هـارت.
وقـــد كـــنت أتـــمــنـى لــو قـــدم شـــافع الـــعــرض
بإسقاط على تطاحن الرأسماليات احلالية
س حـــيـــاة الــــنـــاس في الــــلـــحـــظـــة والــــذي 
ـتع لكن اآلنيـة أقـول ذلك رغم أن العـمل 

ال مانع من ذكر هذا التحفظ.

عــنـاصــر الـعــرض وأتـوقـف عـنــد االهـتــمـام
بـالتـفاصـيل في تكـوين شخـصيـات العرض

حتى في شخصياته غير األساسية.
وعن تغـييـر الديـكور قـال د. زعيـمة: عـليـنا
أن نتـقبل طـريقـة اخملـرج كمـا طرحـها ولـنا
أن نتساءل هل كـان الديكور مزعجًا أم ال?
حـقـيـقـة لـقـد اســتـطـاع شـافع إيـجـاد حـلـول
غـيـر مـزعـجـة لـتـغـييـر الـديـكـور لـكـن هـناك
ملحوظة حـول تشابه ألوان الديكورات في
ـــشــاهــد قــد مـــنــاظــر مـــخــتــلــفـــة حــتى أن ا
يـــســتــغـــرق بــعـض الــوقت حـــتى يــتـــأكــد من
ـكـان وكـذلك كـانت ألـوان مالبس تـغـيـيـر ا

الشخصيات سبب بعض اإلزعاج.
ثـم جــــاء الــــدور عــــلـى اخملــــرج ســــنــــاء شــــافع
ـنـصـة فقـال: لـعلي لـيعـقب عـلى مالحـظات ا

وهــنـاك أيــضًـا مــشـاكل بــسـيــطـة في الــلـغـة
شـاهد الـعربـية. إضـافـة إلى كثـرة تـغيـيـر ا
الـتي وجد لها شـافع حالً باستخـدام تقنية

ونتاج السينمائي عن طريق اإلضاءة. ا
وال أجــد داعـيًــا في احلــديث عن الـديــكـور

وال شك أنكم تعرفون احليثيات.
: هذا وحتـدث النـاقد مـحمـد زعيـمة قـائالً
العرض بفريق عـمله ينفي ما يشاع من أن
سـرحـيـة ال يـقدم لـلـسـاحة مـعهـد الـفـنـون ا

الفنية جديدًا.
هـــذا الــعـــرض أيــضًــا أزال الـــدهــشـــة الــتي
ية كـانت تتملكـني منذ كنت طالـبًا باألكاد
ينبـهر بالـعروض التي يتـحفنـا بها د. شافع
ــعـــهــد دون أن يــجــاوز بــهــا أســواره داخل ا
وأضـاف: األداء التـمثـيـلي عمـوما كـان أبرز

ومـخرجه ولم يكن ذلك نـبالً منا كـما تكرم
ـــــــا كـــــــان شـــــــافع ووصـف مـــــــوقـــــــفـــــــنـــــــا إ
موضـوعـيـة في تـقيـيم مـجـهود " 11شـهرًا"

ثم تلك النتيجة الرائعة.. وأضاف:
نـعم هي مغامـرة أن يتصـدى شافع إلخراج
ـــرات وتــزداد نص ســبـق إخــراجه مـــئــات ا
ــغــامــرة خــطــورة حــ يــســتــعــ بــشــبـاب ا
ـتـلكـون مـوهـبـة جـمـيـلـة ولـوال ضيق جـدد 

الوقت لذكرت أسماءهم جميعًا.
وتـابع: لم أر فارقًـا كبـيرًا بـ العـرض ليـلة
االفتتاح واليـوم باستثناء بعض االختزاالت
الــتي قــام بــهــا شـافـع لـيــشــتــد وتــر الــعـمل.
ـــا يــــكــــون احلـــذف قــــد أضـــر بــــبـــعض ور
ربية ـمثل خـصوصًا التي قـامت بدور ا ا
فــقـــد كــان لـــهـــا مــونـــولــوج رائـع و حــذفه

نـاقشة ركـز القومي لـلمسـرح ندوة  أقام ا
سـرحي "روميـو وجوليـيت" عقب العـرض ا
سرح "مـتروبول" وأدارها الكاتب عرضه 

الصحفي محمد الشافعي.
شــارك في الــنــدوة الـنــقــاد فــتـحي الــعــشـري
يسري حسان د. مـحمد زعيمة كما حرص
ــــــركـــــــز عــــــلى د. ســـــــامح مـــــــهــــــران رئــــــيـس ا
حـضـورهـا وكـذلك د. أشـرف زكي واخملـرج
. سرحي شريف عبد اللطيف وعدد من ا
ه لـلــنـدوة قـائًال: بـدأ مــحـمـد الــشـافـعي تــقـد
عـرض اليـوم لي عـليه عـدة حتـفظـات ولكن ال
يــسـعـنـى سـوى تـقــد الـتـحــيـة لــلـدكـتــور سـنـاء
غامرة اجلميلة التي ال يقدم شافع على هذه ا

عليها سوى الشباب وشافع شاب بعقله.
ثم حتـدث الــعـشـري قـائالً: نـحــتـفي الـلـيـلـة
بــعـودة شـافـع إلى اإلخـراج مـجــددًا بـعـرض

"روميو وجولييت".
رغم الـصـعـوبـات والـعـنت الـلـذين واجـهـهـما
وأضــــــاف: أقــــــبل شــــــافع عــــــلـى مـــــغــــــامـــــرة
بــاســتــعــانــته بــأســمــاء جــديــدة دخــلــوا مــعه
غامرة مدركـ أن شكسبير بكل رصانته ا
ومـكـانـتـه ال يـحـتـمـل الـتـفـريـط وأعـادوا لـنـا
ـسـرح بـلـغـته اجلـمـيـلـة الـتي حـرمـنـا مـنـها ا
ــســـفـــة  كــتـــلك الـــتي في زحـــام األعـــمـــال ا
ـسرح اخلاص وتـسلـلت مؤخرًا يزخـر بها ا

إلى بعض أعمال مسرح الدولة.
وقـدم الناقد والـشاعر يسـرى حسان حتية
لفـريق الـعمل والـقـائمـ علـى هذا الـندوة

قبل أن يقول:
ـرة الــثـانـيــة الـتي أشـاهــد فـيـهـا هـذه هي ا
"رومــيــو وجــولــيــيت" فــقــد سـبـق وشـاهــدته
ليلة افتتاح العرض وال أخفى عليكم أنني
ذهـبت يومهـا للعـرض بنـية سيـئة متـربصًا
ـا يـعـرفـهـا الـبـعض مـنكم بـشـافع لـدواعٍ ر
لــــكـن الــــعــــرض خــــالف ظـــــنــــوني وخــــرجت
ألكتب مـقـالي األسـبوعي مـشـيدًا بـالـعرض

 شافع والعشرى والشافعى وحسان وزعيمه

 سناء شافع:
كل شىء
محسوب
بدقة وفقاً
نهج الواقعية
احلديثة
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 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

عاطى (2) أجريوم ومولد أبو ا
عاطى فى مدينة دمياط كان قرار إلغاء احتفالية مولد أبو ا
ثـابة صـدمة شـخـصيـة بالـنسـبـة لى على األقل وشـاركنى
الشـعور بهـذه الصدمـة حينـذاك اخملرج الراحل الـكبيـر سعد
أردش ابن دميـاط وتداولـنا األمـر فـيمـا بيـننـا وقررنـا ضرورة
ـتعسـف الذى أعطى إيجـاد موقف إيـجابى ضـد هذا الـقرار ا
ـتـطـرفـة الـفـرصــة إلطالق أيـديـهم وأفـكـارهم لـلـجـمـاعــات ا
ـدنى إلى احلـد الـذى ـتـخـلـفـة لــلـسـيـطـرة عـلى اجملــتـمع ا ا
ـدارس احلكومـية من حتية نـعون أطفال وطالب ا جعـلهم 
العـلم وإلقاء النـشيد الوطـنى وإيقاف كافـة األنشطة الـفنية

بها.
لـكها فى أيدينا هى واجهة التى  واتفـقنا أن تكون وسيلـة ا
ـسرحى وبـالفعل أقـمنـا ورشة عـمل مسرحـية انـتهيت الفن ا
فيهـا إلى كتابة مسرحيـة بعنوان "مولد يا بـلد" تناولت فيها
مالبــســـات الــقــرار ونــتـــائــجه الـــســلــبــيـــة من خالل أحــداث
اجـتـماعـية وفى إطـار الـكومـيـديا الـشعـبـية واسـتـخدام كـافة
ـصرية والتى والد ا مفـردات الفن الشعـبى التى تزخر بـها ا
ـصرى حتـتـوى عـلى مـا أفـرزته الـعـبـقـريـة الـفـنـيـة لـلشـعـب ا
ــمــتــد آلالف الــســنــ وتــنــتــهى األحــداث طــوال تــاريــخه ا
ـــولــد مع شىء من بــالــدعــوة لـــضــرورة عــودة احــتـــفــالــيــة ا
تـقدمة التى التـحديث والتـطوير كـما هو حـادث فى الدول ا
طــورت احـتـفـالـيـاتـهـا الـشـعـبــيـة وأصـبـحت تـقـدم مـا يـسـمى

"بالتلى ماتش".
ذكـرة وقَّعت عـليـها مع سـعد سـرحيـة و شـروع ا وتقـدمت 
أردش - رحــمه الــله - إلى مــديــريـة ثــقــافـة دمــيــاط لـتــقـدم
ـسـرحيـة ضـمن احتـفالـيـات عيـد دميـاط الـقومى الـذى هو ا
ــصـريـ عـلى حـمـلــة "لـويس الـتـاسع" مـلك عـيـد انـتـصـار ا
ـذكرة عـجـيبـة وغريـبة فـرنـسا عـلى دميـاط ولـكن فوجـئـنا 
مـن مـديـريــة ثـقــافـة دمـيــاط مـازلت أحــتـفظ بــهـا لــلـذكـرى
سرحية والتـاريخ تعلن فيها عن أسفها الشديد عن تقد ا
بـحـجـة أن مديـريـة الـثقـافـة ال تـسـتطـيع أن تـقف أو تـعارض
قــرار الـــســيـــد احملــافظ واجملـــلس احملـــلى اخلــاص بـــإلــغــاء
ـوقَّع عــلى هـذه االحــتـفــالـيــة ولـلــعـجب الــعـجـاب جنــد أن ا
سـرحية ذكـرة الغريـبة هم أعـضاء فرقـة دمياط الـقومـية ا ا
جـمـيعـا وبـدون اسـتثـنـاء ونـسى هؤالء جـمـيـعا أنـهم فـنـانون
ـسـرح هو ولـيـسـوا مـوظفـ وأن مـا يـقـدمـونه علـى خشـبـة ا
مجـرد وجهة نـظر ووسـيلـة مشروعـة من وسائل حـرية الـفكر

والتعبير.
ـوقف الـعـجيب أسـقط فى أيـديـنا إذ إن حيـنـئـذ وإزاء هذا ا
الـقـاعدة الـشعـبيـة الـتى هى القـاعدة الـشرعـيـة التى نـستـند
عـلـيهـا فى مـشـروعنـا هى الـتى تـقف عـقبـة ضـد تـنفـيـذ هذا
شـروع الثقافى الذى يعتبر رأس احلربة فى مواجهة نزعات ا

التطرف والتخلف واإلرهاب.
وقف الذى حـدث لنا فى منـتصف التسـعينيات تذكـرت هذا ا
وأنـا أقـرأ وأشـاهـد مـوقف جـمـاهـيـر الـشـعب الـدمـيـاطى وهـو
يقف وقـفـة رجل واحـد ضد مـشـروع مـصنع "أجـريـوم" والذى
استطاع أن يرغم السلطات احمللية والتنفيذية على التراجع
شـروع فى مثلث جـزيرة رأس البـر خوفا من عن تنـفيذ هـذا ا

التلوث.
.. إنـنى ال أملك إزاء هذا تـناقـض وقـف ا وشتـان ما بـ ا
ـوقـف األخـيــر إال أن أحـيـى الـشــعب الــدمـيــاطى عــلى هـذا ا
ـوقف اإليـجـابى واحلــضـارى كـمـا أحـيى الـسـلـطـة احملـلـيـة ا
وعــلى رأســهـا الــدكـتــور مـحــمــد فـتــحى الـبــرادعى مــحـافظ
ـقراطى الـعظيم وقف الد دميـاط على االسـتجابـة لهـذا ا
وقف ثـابة الغفران لذلك ا وقف األخير يكون  ولعل هـذا ا
ــتـخـاذل الـذى وقــفـته الــسـلـطــة احملـلـيــة الـسـابــقـة وفـرقـة ا
ـسـرحــيـة إزاء جـريـرة إلـغــاء احـتـفـالــيـة مـولـد أبـو دمــيـاط ا

عاطى سامحهم الله. ا

سرح  على الكسار ورحلته مع عمالقة ا

ـسـحورة ـديـنة ا الـغـرام وردشاه ا
الـــغــجـــريــة حالل عـــلــيـك خــيــر إن
شــــاء الـــلـه ســـرقــــوا الـــصــــنـــدوق يـــا
محـمـد حـماتـك بتـحـبك عـمرو بن
الــعـــاص فــاحت مــصــر الــبــربــرى فى
الـــهـــنـــد يـــا والد اإليه صح الـــنـــوم
الــــصـــــلح خـــــيــــر الـــــلى يـــــخــــاف من
الـعفريت الـيانصيب شـندى بندى

عريسى عامل التليفون.
ضـــــــمت فـــــــرقــــــة الـــــــكــــــســـــــار خالل
مـسيـرتهـا الـفنـية نـخـبة من عـمالـقة
ـــســــرحـى يــــذكـــر وأســــاتــــذة الــــفـن ا
مــــنــــهـم: حــــامــــد مــــرسى إنــــصــــاف
رشـــــدى حـــــكـــــمت فـــــهـــــمى حـــــيــــاة
صـبـرى رتيـبة رشـدى عـبد احلـليم
القـلـعـاوى عبـد احلـميـد زكى عـمر
ـــلـــيـــجى جـــلـــبى وصـــفى حـــســـ ا
فودة جـبـران نعـوم دوللى أنـطوان
فـــيـــكـــتـــوريــا كـــوهـــ فـــهــمـى أمــان
عــفـيــفــة أمـ عــقــيـلــة راتب ســيـد
مـــــصــــطـــــفى زوزو مــــحـــــمــــد فــــؤاد
حـلمى لـطيـفة نـظمى عـليـة فوزى
مــحــمــود شــكــوكــو إســمــاعــيل يس
فـؤاد اجلـزايــرلى سـيـد إســمـاعـيل
ســــعــــاد مــــحــــمــــد بــــديــــعــــة صـــادق

إبراهيم حمودة.
بـــعــد تـــوقف فـــرقــة "الـــكــســـار" عــام

 1950اجته على الكسار للعمل

ـــســرح الــشـــعــبى الـــتــابع لـــلــدولــة بــا
ـصلحـة الفنـون) وذلك حتى تاريخ )

وفاته فى  15يناير 1957.

بــدأت هــذه الــفــرقــة نــشــاطــهــا عــام
 1925وهى أول فرقة مسرحية

كـوميـدية حتـمل اسم الفـنان الـكبـير
ــفــرده والــذى قــام عــلـى الــكــســار 
بــإسـنــاد إدارتــهـا لــلـخــواجـة كــوسـتى
حــــاجـــيــــا نـــاكس ويــــســـاعــــده وكـــيل

اإلدارة الفنان حامد مرسى.
والــفـنــان عـلى الـكــسـار (عــلى خـلـيل
ســــــالم  1887-1957  بــــــدأ حـــــيــــــاته
ـولــد الـســيـدة الـفــنـيــة عـام  1907 
زيـنـب وذلك حـيـنــمـا قـام بــتـأسـيس
فرقـة "دار الـتـمـثيل الـزيـنـبى" وقدم
من خاللـــهـــا شــخـــصـــيــة الـــبـــربــرى
ولـكـنه حـقق الـشـهـرة الـكـبـيـرة بأداء
هـذه الـشـخـصـيـة عام  1916حـيـنـمـا
انـضم إلى فرقـة األوبـريت الـشرقى
لــــلـــفـــنـــان مـــصـــطـــفى أمـــ والـــذى
أصـــبـح شــريـــكـــا له بـــالـــفــرقـــة مـــنــذ
مــــــنــــــتـــــصـف عـــــام  1917ولـــــكـن فى
مــنـــتــصف عــام  1918انــفــصل عــلى
ــمـثل ــؤلف وا الــكــسـار عـن زمـيــله ا
أمـ صدقى وقـامـا مـعـا بـتـأسيس
فــــرقــــتــــهــــمـــا "أمــــ صــــدقى وعــــلى
الـكــسـار" فى نــهـايــة عـام 1918وهى
الـفـرقة الـتى اسـتـمرت بـنـجاح كـبـير
حــــــتى أكــــــتــــــوبـــــر  1925قــــــدمــــــا من
خاللـهـا أكـثـر من أربـعـ مـسـرحـيـة

كوميدية واستعراضية متميزة.
بــــــــعـــــــــدمــــــــا دبـت اخلـالفــــــــات بــــــــ
الــــشــــريــــكــــ أمــــ صــــدقى وعــــلى
الــكـــســار وإصــرار كل مــنـــهــمــا عــلى
ــــــقــــــدمـــــــة قــــــبل وضـع اســــــمـه فـى ا
اآلخـر انسـحب أم صـدقى الذى
قـــــرر تــــكـــــوين فـــــرقــــة مـــــســــتـــــقــــلــــة
واســـتـــكـــمل "عـــلى الـــكـــســـار" إدارته
لــــلــــفــــرقــــة وتــــقــــد عــــروضه عــــلى
ـــاجــســـتـــيك الـــذى ارتــبط مــســـرح ا

بنجاحه.
افـتـتـحت الـفـرقـة اجلـديـدة لـلـكـسـار
ـــــــســــــــرحـــــــيـــــــة عـــــــرضــــــــهـــــــا األول 
"الـطمـبـورة" وقـد قـام بـتـعـريـبـها عن
اإليـــطــالـــيـــة حــامـــد الــســـيـــد وكــتب
أغانـيها بـديع خيـرى وحلنهـا زكريا
أحـــمــد وشـــارك فى بــطـــولــتـــهــا مع
"الـــكـــســـار" كل من: حـــامـــد مــرسى
رتـــــيــــــبــــــة رشــــــدى زكى إبــــــراهــــــيم
فــيــكــتــوريــا كــوهــ عــفــيــفــة أمــ

مـــحـــمــــد ســـعـــيـــد الـــشـــيخ مـــحـــمـــد
الــعـــراقى نـــيـــنــا ودولـــلى وتـــتـــنــاول
بعـوث الشباب ـسرحية مشـكلة ا ا
بالـبالد الـغـربـية الـذين قـد جتـرفهم
لـذات عن طلب الـعلم الشـهـوات وا
وقــــد افـــتــــتح الـــعــــرض فى أكــــتـــوبـــر

1925.
نظـرا لـنـجـاح عروض فـرقه الـكـسار
اضـطـر جنـيب الـريـحـانى (مـنـافـسه
األشـــهـــر) وأمـــ صــدقـى لالحتــاد
وقدمـا مـعـا مسـرحـية "قـنـصل الوز"
فى مـوسم  25 / 1926 وقـد حــقـقت
جنــــاحـــا كـــبـــيـــرا بـــفـــضل حـــشـــد كل
اجلــهــود لـهــا ومــشــاركــة نــخـبــة من
رمـوز الـكـومـيـديـا من بـيـنـهم مـحـمـد
ــصــرى (شــرفــنــطح) عــبــد كــمــال ا
الـلطيف جمـجوم وبديعـة مصابنى
ـطربـة) وبالـتالى وفـتحـية أحـمد (ا
ــنــافـــســة بــ الــفـــرقــتــ قــد فــإن ا

اشتدت لعدة مواسم.
نتيـجة للـمنافسـة ب الفـرقت علم
"عـلى الكسـار" بأن الريـحانى وأم
صــدقـى قــد وقع اخــتــيــارهــمــا عــلى

نص فـرنـسى لتـعريـبه وكـانت منـيرة
ه من خالل ـهـديــة تـسـتـعــد لـتـقـد ا
فـرقـتـهـا وحذر "الـكـسـار" مـنـيرة من
ــغـــامــرة وطــلب اإلقـــدام عــلى هـــذه ا
هـمة وافـقة عـلى ترك هـذه ا مـنهـا ا
ـنافسة له وبـالفعل  تـقد هذه ا
الــــــفــــــنــــــيــــــة فـى يــــــنــــــايــــــر  1926 ب
شــخـــصــيـــة الــبـــربــرى عـــثــمـــان عــبــد
الــبـــاسط فى مـــســرحـــيــة " 28 يـــوم"
وشخصيـة كشكش بك فى مسرحية
"مـراتى فى اجلهـادية" وقـد حسمت
النـتـيـجـة لـصالح "عـلى الـكـسـار" كـما
ـسـرحـى عـبـد اجملـيـد أفـاد الــنـاقـد ا
حــــلــــمى حــــيــــنــــئــــذ وقــــد أدى جنــــاح
الـكسـار إلى انـفـصـال الـريحـانى عن

أم صدقى.
ـنـافـســة الـفـنـيـة لـلـفـرق لم تــقـتـصـر ا
الــــــكـــــــومــــــيـــــــديــــــة بــــــ "الـــــــكــــــســــــار"
و"الـــــريـــــحـــــانـى" فـــــقط; بـل ظـــــهــــرت
الــــعــــديــــد من الــــفــــرق األخــــرى ومن
بــــيـــنـــهـــا فـــرقـــة: فـــوزى اجلـــزايـــرلى
وعـــبــد الـــلــطـــيف جـــمــجـــوم وحــسن
فـــائق ويـــوسف عـــز الـــديـن وفــوزى
مــنـــيب الــذى قـــدم مــوسم 1926 25 
مـســرحـيــة "نـاظـر احملــطـة" مع أمـ
صــــدقى ,وقــــدم من خاللــــهــــا فـــوزى
مــــنـــيب شــــخـــصــــيـــة "الـــبــــربـــرى" فى
مــحــاولـة الســتـغالل جنــاح "الـكــسـار"
ــهـا ومــنـافــسـته ولــكـنه لم فى تــقـد

يحقق نفس النجاح.
ــــــــــــــــســــــــــــــــرحـى  ـــــــــــــــوســم ا كــــــــــــــــان ا
ـــواسم الـــفـــنـــيـــة 29/ 1930 أقـــصـــر ا
ـيـة نـظــرا لألزمـة االقــتـصـاديــة الـعــا
والــتـى امــتـــد نــشـــاطـــهــا إلـى مــوسم 

 30 /1931 أيضا.
نــظـرا النـتـشـار األفالم الــسـيـنـمـائـيـة

وجـذبــهـا لــلـجـمــهـور وأيــضـا الجتـاه
مــعــظم الــفـــنــانــ لــلــعـــمل بــهــا ومن
بـيـنـهم عـلى الـكـسـار نـفـسه وكـذلك
نــظــرا النــتـــشــار الــصــاالت الـــفــنــيــة
بـــكـــثـــرة غـــيــر مـــســـبـــوقـــة تـــقـــلـــصت
سرحية خاصة مع بداية األعمال ا
ـيـة الــثـانــيـة وبــالـتـالى احلــرب الـعــا
اجستيك" إلى فقد حتول مـسرح "ا
كــازيـنـو وكـبــاريه قـدم عـلــيه الـكـسـار
ــــســـــرحــــيـــــات اخلــــفـــــيــــفــــة بــــعـض ا
واإلسـكــتـشـات والـفــقـرات الـغــنـائـيـة
الـــراقــــصــــة وظـــلـت فـــرقــــته تــــعـــمل
بــصــورة مــتـقــطــعــة وغــيـر مــســتــمـرة
حتى قام الكسار بحلها عام .1950
قـدمت الفـرقـة خالل مـسـيـرتـها من
عــــــام  1925وحـــــتى عـــــام  1939مــــــا
يــــقـــرب مـن مـــائـــة مــــســـرحــــيـــة قـــام
بـتـألـيـفـهـا أو تـعـريـبهـا كـل من حـامد
السيد بديـع خيرى أحمد البابلى
أحـمــد تـوفــيق زكى إبـراهــيم أمـ
صـــــدقـى الـــــســـــيـــــد والى جـــــبـــــريل
أسود محمـد شكرى عبد احلميد
كــامل مــحــمــد نــبــيـه عــبــد الــكـر

بـــاإلضــافـــة إلى عــلى الـــكــســار وإن
كـان النـصـيب األكـبـر من الـنـصوص
لــــــكل مـن حــــــامــــــد الـــــــســــــيــــــد زكى

إبراهيم بديع خيرى.
ضــــمـت قــــائــــمــــة أعــــمــــال الــــفــــرقــــة
ــســرحــيــات الــتــالــيــة: الــطــمــبــورة ا
اخلــالـــة األمــريــكــانـــيــة ابن الــرجــا
آخـــر مــــودة أبــــو زعـــيــــزع الـــوارث
حــكـــيم الــزمــان الـــســفــور األمــيــرة
الــهــنـديــة مــلــكــة اجلــمـال حــلم وال
عـلـم الـسـاحــر أبـو فـصــادة الـشـيخ
عــــثـــمـــان أنــــا عـــارف وانت عـــارف
ــزيـــفـــة قــاضى الــبـالبل الــعـــيـــلـــة ا

 قدمت ما يقرب من 100 مسرحية
متنوعة معظمها كوميدية
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ــســرح الــشــبــاب فــعـالــيــاته مع اخـتــتم مــهــرجــان دبى 
ــتـــمــيــز انـــقــضــاء لـــيــالـــيه الــعـــشــر احلـــافــلــة بـــاألداء ا

شوقة . والعروض ا
ـهـرجــان دورته الـثــانـيـة بـحــفل خـتــامى لـتـوزيع وتــوج ا
ــهــرجــان اخلــمس وهى أفــضل اجلــوائـــز عن فــئــات ا
ـثـل وأفـضل مــسـرحــيــة وأفـضـل مـخــرج وأفــضل 
ــثــلــة وأفــضل مــؤلف مــســرحى إضــافـة إلـى نـدوة
ر نائب رئيس الثقافة والعلوم التى حضرها محمد ا

سئول بالهيئة. هيئة دبى للثقافة والفنون وكبارا
ـيــزاً أتـاح لـعـشـاق ـهــرجـان نـشـاطـاً صــيـفـيـاً  شـكل ا
سـرح تـذوق إبداعـات اجلـيل اجلـديد وقـال الـشيخ ا
ـناسـبة: مـاجد بن مـحـمد بن راشـد آل مكـتـوم بهـذه ا
"إنه أصبح لدى الـشباب الـواعد منـصة حقـيقية اآلن
ـــســـرح احملـــلى إلى لـــصـــقل مـــواهـــبـــهـم واالرتـــقـــاء بـــا
ية بـحيث تتجاوز شـهرتهم حدود الدولة مـصاف العا

 ختام مهرجان دبى للثقافة والفنون 

نطقة". وا
ـــر بـــتـــســـلـــيم اجلـــوائـــز إلى قـــبل أن يـــقـــوم مـــحـــمـــد ا
الفائزين حيث فـاز مسرح دبى األهلى بجائزة أفضل
عـمل عن مـسـرحـيـة (عـنـبر) كـمـا فـاز الـفـنـان الـشاب
جــاسم اخلـراز بـجـائـزة "أفــضل مـؤلف مـسـرحى" عن
ـسـرح دبى الـشـعـبى بـيـنـمـا مـسـرحـيـة (زمـان الــيـوم) 
ذهـبت جائـزة "أفـضل مـخرج مـسـرحى" مـناصـفـة ب

الـفنان الـشاب مـروان عبد الـله عن مسـرحية (عـنبر)
سرح دبى األهـلى والفـنان الشـاب حمد عـبد الرزاق
ـسـرح الـشـارقـة الـوطـنى.. عن مـسـرحـيـة (الـسـتــارة) 
ـثـلة وفـازت الـفـنـانـة الـشابـة "بـدور" بـجـائـزة أفـضل 
ـــســـرح دبى دور أول عن مـــســـرحـــيـــة (زمــان الـــيـــوم) 
الـشـعـبـى .. فـيـمـا فـاز الـفـنــان الـشـاب حـسـ يـوسف
ـثل دور أول عن مـسرحـيـة (عنـبر). بجـائزة أفـضل 

 مسرحية عودة الفينيق

ójóL øe ódƒ«d  ¥ôàëj ¿ÉæÑd ...z≥«æ«ØdG IOƒY{
ــــاضى فى عـــرضـت أســـرة الـــرحــــبـــانـى األســـبـــوع ا
ـة مـسـرحـيـة "عـودة مـديــنـة جـبـيل الـلــبـنـانـيـة الـقــد
الفيـنيق" الـتى استمـر عرضهـا ثالث ساعات وهى
ـوسيـقى واإلخراج من تـأليف مـنصـور الرحـبانى وا

لنجليه أسامة ومروان الرحبانى.
ـيالد عـن عـيـد تـدور األحــداث عـام  1370 قــبل ا
أدونـيس وعــشـتـروت حــيث راعى الـزمــان يـخـاطب
طــائـر الـفـيــنـيق الـذى يــحـتـرق كل خـمــسـ سـنـة ثم

يقوم من رماده بعد ثالثة أيام.
وسيقار أسـامة الرحبانى الذى شارك أيضًا  فى ا
ــــســــرحـــيــــة ذكــــر أن الـــعــــمل الــــذى تــــنـــاول إنــــتـــاج ا

مــوضــوعًـــا نــادرًا مــا تــنـــاوله الــرحـــبــانــيـــة اســتــغــرق
. اإلعداد له عام كامل

ــســرح عـرض تــرافق الــعــرض واحــتــفــالــيــة خــارج ا
خاللــهــا أكـثــر من مــائــة شـاب وفــتــاة لـوحــات تــمـثل

دينة جبيل. اإلنسان الفينيقى 
ـسرحية حتى الرابع والعشرين من يستمر عرض ا
أغسـطس - آب فى قلـعة جبـيل الفيـنيقـية البـحرية
عـلى بـعـد  38 كـيـلـومـتــرا شـمـالى بـيــروت لـتـخـتـتم
فـعـالـيـات مـهـرجـانـات بـيـبـلـوس الـدولـيـة الـتى بـدأت

فى الثامن من يوليو .

نصور... ثنائى مسرحى احلشاش وا
جديد.. «كفوفهما حمراء»

يخوض الكاتب الكويتى عبدالعزيز
سرحية األولى احلشاش جتـربته ا
من خالل  مـسـرحـيـة "كل الـكـفـوف
حــمـــراء" الــتى تـــقــرر عــرضـــهــا فى
ــــــســـــرح إطــــــار مـــــهــــــرجــــــان أيــــــام ا
لــلــشــبــاب  الـذى يــقــام فى أكــتــوبـر
ـــقـــبل وتـــعـــتـــبــــر أول نص له يـــتم ا
ـسرح حـيث تـمـثـيـله عـلى خـشـبـة ا
سـبـق لـلــحـشــاش أن حـصــد جـوائـز
عـدة مـسابـقات فى مـجـال التـأليف

سرحى.  ا
عــبـر احلــشــاش عن سـعــادته بــهـذه
اخلـــطــوة الـــتى كـــان مــتـــخـــوفــاً فى
الـسـابق من خـوضهـا إذ إنه يـعـتـبر
نـــفــــسه مــــتــــابـــعــــا لـــلــــمــــهـــرجــــانـــات

ـسرحـية وقد أرجع خـطوته هذه ا
إلى تـــشـــجـــيـع أســـاتـــذته والـــنـــجـــوم
الـــكـــبـــار الـــذين أشـــادوا بـــكـــتـــابـــاته
الــدرامـيــة لإلذاعــة أو الـتــلــيـفــزيـون
والـذين جـمعـته مـعـهم عـدة أعـمال
وكـــذلـك اخملـــرج الـــشـــاب مـــنـــصــور
نـصور الذى يشترك معه حس ا
فـى الـــطــــمــــوح لــــتـــقــــد األعــــمـــال
ـتــجــددة وأكـد اجلــيـدة واألفــكــار ا
احلــشـــاش بــأنه يـــتــوقع بـــأن تــكــون
مـــســرحــيـــة "كل الــكـــفــوف حــمــراء"
ـشـوار طـويل من الـثـنـائـيـات بـدايـة 

نصور. بينه وب ا
 عبدالعزيز احلشاش

ثالت ورجل وحيد.. فى حكاية  7 

تطوانية تستلهم اخلمسينيات
ـسـرحـية مـبـاركـة» الـتى حـمـلت ا
اســـمـــهـــا وهـى امـــرأة مـــغـــربـــيـــة
سـوداء اللـون خادمـة فى البيت
صـــامـــتـــة فـى خـــلـــفـــيـــة الـــعــرض
ـــســرحـى عــلى اخلـــشــبــة وراء ا
ــــســــدلـــــة تــــراقب الــــســــتـــــائــــر ا
اجلـــمـــيع وهـى تـــئن فى صـــمت
ومــــكــــابـــرة لــــكــــنــــهـــا فـى اجلـــزء
ـســرحـيــة تـنــفـجـر األخــيـر مـن ا
لــــتــــعــــبــــر بــــأعــــلى صــــوتــــهــــا عن
مــعـانـاتــهـا مــسـتـحــضـرة شـريط

ريرة. ذكرياتها ا

بتصميم سينوغرافيا العمل.
جترى األحداث فى بيت تقليدى
أنـــــــــدلـــــــــسـى ألحـــــــــد احلـــــــــكـــــــــام
السابقـ تؤثثه نسوة ال يتوقفن
عـن احلـركـة والـثـرثــرة والـنـمـيـمـة
ـارسن بــلـكــنــتــهن الــشـمــالــيــة و
ـــوســيــقى ــزاح وا الــدعـــابــات وا
والرقص واصـطدام فى األفكار
بــــ جـــــيل مــــحــــافـظ مــــتــــشــــبث
بــالـتـقـالــيـد وجـيل جـديــد مـتـعـلم
يـحـاول أن يـكـسـر بـعـض الـقـيود.
وهـن يـتـهـيــأن إلعـداد أطـبـاق من
احلــلــوى اســتــعــدادا الســتــقــبــال
مــولـــود جــديـــد. وبــقــيـت «طــاطــا

عــلى خــشــبـة مــســرح اخلـامس
بـــالــــربـــاط عــــرضت جــــمـــعــــيـــة
"اكــواريــوم" مــســرحــيــة "طــاطــا
مـبــاركـة" أولى جتـارب الــفـنـانـة
التشكيـلية "خديجة طنانة" فى
ـــســـرحـــيــة مـــجـــال الــكـــتـــابـــة ا
والــتى اســتـلــهــمــتــهــا من أجـواء
اخلـــمــســـيـــنـــيـــات فى "تـــطــوان"

مسقط رأسها.
ــســرحــيـة تــكــون فــريق عــمل ا
الـــــتى أخــــرجـــــتــــهــــا "نـــــعــــيــــمــــة
ــــــــــثالت زيـــــــــطــــــــــان" من 7 
ـــــــثل واحـــــــد هـــــــو يـــــــوسف و
 iOÉ°TƒHCG iOÉ°Tالـــعـــرقـــوبـى الـــذى قـــام أيـــضًــا

مركز الهناجر للفنون
برنامج اخليمة الرمضانية

٩٫٣٠ مساءًيقــــدم
الدعوة عامة

مركز الهناجر للفنون بأرض األوبرا : ٢٧٣٥٦٨٦١

٧   رمضان
٨   رمضان
٩   رمضان
١٠ رمضان
١١ رمضان
١٢ رمضان
١٣ رمضان
١٤ رمضان
من ١٦ رمضان
حتى ٢٥ رمضان

 «ياسـر مـعــوض»
ـــــــــلـــــــــــــــــكــــــــــــــــلــــــــــــــــور فـــــــ
إشـراف «أشـرف فؤاد»
إشراف عبد الرحمن زكريا
 «محمود ياس التهامى»
 «حـس فـوزى/منى فوزى»
إشـراف مـحـمـد حـسن عـبـداحلافظ
«أحــــــــمـــــــــد سالم»
إخــراج عـزة احلـســيـنى

تخت عـــــــــــــــــربى
الطنبــورة البـورسعـيـديـة 
شقاوة تيم غناء وأستعراضات أطفال 
تفاريح عــــــرائســـــــيـــــــة
انشـــــــــاد ديــنـى
ليلة مــصـــــرية
الســـيـــرة الهـــالليــة
أغانى نوبية لفرقة اجنيليكا  
مســرحـيــة طعم الصــبــار
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ـتـفق عــلـيه بــشـكل عــام أن أى أيـقـاع كالم تــزيـد حــدته يـؤدى إلى حـدة > مـن ا
ــعـنى وأن الـشـعـر الـدرامى اجلـيـد يـنـبـغى أن يـكـون قـادراً عـلى حـمل شـحـنـة ا

عنى. إضافية من ا

سرحي جريدة كل ا
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1 من  سبتمبر 2008 العدد60

> مسرحية األطفال "رحلة ورد" للمخرج ناصر عبد التواب يتم عرضها   25 سبتمبر اجلارى بوكالة الغورى.
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سرحي جريدة كل ا

1 من  سبتمبر 2008 العدد60

شاركة فى بروفات مسرحية "العشق طائر الروح" للمؤلف محمد الفخرانى. مثل الشاب هشام اجلندى يقوم حاليا با > ا

> غـيـر صـحيح عـلى أيـة حـال أن نضـفى أهـمـية عـلى صـمت الـصوت
أكــبـر من أهــمـيـة وقع الــصـوت فـتـنــغـيم الــصـوت والـصـمـت يـحـدثـان

تأثيرهما معاً.

سرح األسيوطى جمال قنديل من أعمدة ا
سـرحـيـة سواء فى مـخـرج فى العـديـد من الـعـروض ا
مــسـرح الـشـبـاب والـريـاضـة أو الــثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة
سرح أو بالفرقة القومية حملافظة أسيوط. ونوادى ا
ويـتـمنـى قنـديل  – هـذا حـلـمه الـوحـيـد  – أن يـقدم
ـــســـرح الـــقـــومى عـــرضًـــا مــــســـرحـــيـــاً إلى خـــشــــبـــة ا
بـالــقـاهـرة أو أى مــسـرح من مـســارح الـدولـة ويـرى
أن ذلك حق لــكل فــنــان مـوهــوب مــوهــبــة حـقــيــقــيـة
ـرء يدركه" ورغم أنه يـعـلم أن "لـيس كل مـا يـتـمـنـاه ا
وأنه ســيـظل يــطـمح ويـحــلم إلى آخـر يــوم فى عـمـره
نــظــرًا لــعـشــقه الــكــبـيــر لــفن الــتــمـثــيل الــذى أعــطـاه
الــكــثـــيــر دون أن يــنـــتــظــر مـــنه شــيــئًـــا وســيــســـتــكــمل
مـسيرته بنفس الـروح بل وأكثر دون أن ينتـظر شيئًا

أيضًا.

روح" تــألــيف عــبــد الــعــزيــز عــبــد الــظــاهــر وإخــراج
هـمام تـمام "الـعازف" تـأليف وإخـراج فراج فـتح الله
و "الــله زمـــان يــا مــصــر" "حـــدث فى بــغـــداد" تــألــيف
محـسن يوسف إخـراج جـمعـة حامـد "حـكايـة شعب"
تــألــيف وإخــراج جــمـال قــنــديل "أبــو نــضــارة" تــألـيف
مـحـمــد أبـو الــعال الـسالمــونى إخـراج إبــراهـيم فـؤاد
"آدى الــبــيــضـــة" تــألــيف مــحــسـن مــصــيــلــحى إخــراج
ســمــيـر حــســنى "الــفــهـلــوان الــوهــمــان" تـألــيف رأفت
الـــدويـــرى إخــراج رشـــدى إبـــراهـــيم "دون كـــيـــشـــوتــة"
تــألــيف إف جــمـيــاك وإخــراج أحــمــد طه "إحلــقــونـا"
لتوفـيق احلكيم إخـراج كفاح عـبد احلمـيد "أنا وأنا"
تـألـيف وإخـراج جمـال قـنـديل "عـلى جـنـاح الـتـبـريزى
وتـــابــعـه قــفـــة" أللــفـــريــد فـــرج وإخــراج حـــســام عـــبــد
الــعــزيــز "شــمـوع" تــألــيف نــعــيم األســيــوطى وإخـراج
عــبـده طه كـمـا قـام جــمـال قـنـديل بـالــعـمل كـمـسـاعـد

ــحــافــظــة ــثـالً مــنــذ أكــثــر من  25عــامًــا   يــعــمل 
أســيــوط ويــعــتــبــر فـى الــوقت احلــالى من أعــمــدتــهــا
ـسـرحـية ـسرحـيـة كـمـمـثل وعـضـو بفـرقـة أسـيـوط ا ا
الـــقـــومـــيـــة شـــارك فــــيـــمـــا يـــقـــرب من " 100عـــرض
ثـال وليس احلصر مسرحى نـذكر منـها على سـبيل ا
"بــيـــر الــشــفــا" "وال كـــده نــافع وال كــده نـــافع" تــألــيف
درويش األسـيــوطى وإخـراج إبـراهــيم فـؤاد "يـا سالم
ســلم احلــيــطــة بــتــتــكــلم" تــألــيـف سـعــد الــديـن وهــبـة
وإخــــراج سالم حــــسـن "يـــا عــــنــــتـــر" تــــألــــيف يــــســـرى
اجلـنـدى إخــراج رشـدى إبــراهـيم " "مــديـنــة الـنـاس"
لـنـجــيب مـحـفــوظ إخـراج أحـمـد إسـمــاعـيل "احلـانـة
ة" تأليف محسن يوسف إخراج جمعة حامد القد
"ســكـة الــسالمــة" تـألــيف ســعــد الـدين وهــبــة إخـراج
حــمـدى حــســ "حـفــلــة أبـو عــجــور" تـألــيف درويش
األسـيــوطى إخــراج إمــيل شــوقى "يـا روح مــا بــعـدك

سلوى عاطف.. 
ع فى التمثيل
وع فى الصحافة

أحمد صالح.. خريج الورشة ومركز اإلبداع
كـــان مــشـــروع أحــمـــد صالح لـــلــتـــخــرج فى كـــلــيـــة الــفـــنــون
ـنـيـا عرض «مـجـانـ اخلـشـبة» 2002 شـارك اجلـميـلـة بـا
بــالــتـــمــثـــيل أثــنـــاء دراســته فـى عــدد من الـــعــروض مـــنــهــا:
» وذلك ضمن كوك دون كـيشوت «كـاليجوال الـدرافيل ا
ـسـرح اجلــامـعى وبـعـد الـتــخـرج الـتـحق أحـمـد مــهـرجـان ا
بـفرقة «الورشـة» مع اخملرج حسن اجلريـتلى وتدرب معهم
ـــدة عــام ثم عــمـل مع الــراحل صــالـح ســعــد فى عــروض
ــمـلــوك» كــمـا «رحـلــة حــنـظــلــة يــامـا فى اجلــراب رأس ا
شــارك أيـضــا أثـنــاء إقــامـته فى الــقـاهــرة مع مــعـهــد جـوته
ــتـعـددة وبــعض عـروض ـانى فـى نـشـاطــاته الـثــقـافــيـة ا األ

ستقلة. الفرق ا
ـركـز اإلبـداع الـذى يـشـرف قـرر أحـمـد صالح االلـتـحـاق 
عــــلــــيـه خــــالــــد جالل لــــيــــتــــعــــلم حــــرفــــيــــة األداء واإلعــــداد
لــلــشــخــصــيــة نــفـســيــاً وبــدنــيــاً وكــتــابــة هـوامـش ســكـريــبت

العرض.
نـيـا وقـدم خاللـهـا عدداً انـضم إلى الـفرقـة الـقـومـيـة فى ا

ــهــرجـون ــوت ا من الــعــروض مــنــهــا: «صـعــلــوك لــعــبــة ا
ـيرغنى ـلك» مع اخملرجـ بهاء ا طقوس الـرحيل ست ا

أسامة طه أحمد البنهاوى. 
ـسـرح مــنـذ عـام 2001 شــارك صالح فى عـروض نــوادى ا
مــنـهـا: «بـارانــويـا كـرنــفـال الـزنـزانــة» من إخـراج رائـد أبـو
الشيخ ومحمـد حسن الذى استعان به فى عرض «كابوس
للـبيع» لفرقة بيت ثقـافة منفلوط وصمم لـه السينوغرافيا
الــتى أشــادت بــهــا جلــنــة الـتــحــكــيم مع مــهــنــدس الــديــكـور

جالل أبو الدهب ضمن شريحة العام احلالى 2008.
يشارك اآلن فى مهرجان إقليم جنوب الصعيد فى عرض
«ســر الــولــد حــسن وعـبــلــة» من إخــراج رائــد أبــو الــشـيخ
ومــحـــمــود مــســعـــود وله أيــضــا جتـــربــة أولى فى اإلخــراج

بعنوان «هستيريا».

مدحت جمال الدين.. 
هنرى كسينجر

ســلـــوى عــاطـف طــالـــبــة بـــتــجـــارة عـــ شــمس
ــسـرح ــســرح ومــارســته صــغــيــرة فى ا أحــبت ا
ـدرسى لهذا التـحقت بفريق التـمثيل بكـليتها ا
ـــجــرد الـــتــحـــاقــهـــا بــاجلـــامــعـــة وشــاركت مع
الــفــرقــة فى الـــعــديــد من الــعــروض مــنــهــا "ربع
وتى وضـوع يـتحل أوركـسـترا ثـورة ا ساعـة ا

هانيبال اإلكليل والعصفور".
ســـــلــــوى حتـب إلى جـــــانـب الــــتـــــمــــثـــــيـل مــــهـــــنــــة
ـتاعب الـصـحـافـة فهـى شخـصـيـة بـاحـثـة عن ا

كما تقول.
لعبت دور فتـاة من بيئة شـعبية فى عرض "ربع
سـاعـة" وهـو الدور الـذى تـعـتبـره جـديـدًا علـيـها
تـمـامًـا وتــعـتـز به كـثـيــرًا ألنه اسـتـطـاع أن يـبـرز
طـاقـات تـمـثـيـلـيـة لـم تـكن تـعـرف أنـهـا تـمـتـلـكـهـا
نـظرًا لـشـخـصيـتـها اخملـتـلفـة تـمامًـا. أمـا دورها
ـوتـى" فــقــد كـان فى عــرض "أوركــســتــرا ثــورة ا
دورًا صـعـبًـا; حـيث كـان عـلـيـهـا أن تـقـنع زوجـهـا
بـــالــعـــودة من عــالم األمـــوات إلى احلــيـــاة لــقــد
كـانت تلـعب دور "مارتـا" رمز األمل فـى العرض

متلئ باألموات. ا
ســـلــوى مــازالت تــبــحـث عن الــتــمــيــز وتــرى أن
ذلك يحـتاج إلى الـكثـيـر من التـدريب واكتـساب
اخلــبــرات لـهــذا فــهى دائــمــة االلـتــحــاق بـورش

التمثيل والتدريب.
≈eƒ«H Oƒªëe áªWÉa

"دائـــمــا تــســحـب الــصــدفــة أقـــدامــنــا إلى مـــســاحــات لم نـــتــخــيل أبـــدًا أن تــطــأهــا
أقـدامــنـا" هــذه هى الـكــلـمــات الـتـى يـقــولـهــا دائـمًــا مـدحت جــمـال الــدين عـنــدمـا
ــسـرح فى إعـدادى هـنـدســة يـعـرض عـلـيه أحـد يـتـحـدث عـن بـدايـة مـشـواره مع ا
زمالئه االشتـراك بـفـريق اجلـوالة بـالـكـلـية وبـالـفـعل يـشتـرك فى اجلـوالـة ويـتألق
معـهم فى إحدى ليـالى السـمر لـيشاهـده رئيس فـريق مسـرح الكـلية وقـتهـا عمرو
ــسـرح ويـلــفت إلـيـه األنـظـار فى أول عـنــتـر ويـعــرض عـلــيه االشـتــراك فى فـريق ا
أدواره مع الـفــريق (هــنـرى كــيـســنـجــر) فى عـرض (إحــكى يـا درة) إخــراج مـحــمـد
رجب اخلـطيب ويـواصل بـعدهـا تألـقه فى عدة عـروض منـها (بـاى باى يـا عرب)
إخـراج ولـيـد طـلـعت (هـامـلت) إخـراج دنـيـا مـاهـر (لـيه مـعـرفش) إخـراج مـجـدى
ـفضل مـحـمد عبـد الـظاهـر وخـارج أسـوار الكـلـيـة يشـتـرك مع زميـله ومـخـرجه ا
ــســرحــيـة وذلك بــدايــة عـام 2004 رجب اخلــطـيـب فى تـأســيس فــرقــة (وجـوه) ا
ــتـمــيــزة مــثل (الــعــدو فى غـرف ويــقـدم مــدحت مع (وجــوه) عــددًا من الــعــروض ا
النـوم) (اجلـزيـرة) (الضـحـيـة) وكلـهـا من إخـراج مـحمـد رجب اخلـطـيب مدحت
ـسـرح تـعـلـم الـكـثــيـر مع فـرقــة وجـوه وتـعــرف من خاللـهــا عـلى الــعـديـد من فــرق ا
ــهـرجــانــات الــتى تــعــتــبــر فــرصـة ــســتــقـلــة عـن طـريـق االشـتــراك فـى عـددً مـن ا ا
ـــهــرجـــانــات: مـــهــرجـــان (بــاكـــثــيــر) لــلـــتــعـــرف عــلى جتـــارب اآلخــريـن ومن هــذه ا
ومهـرجان (سـعد الدين وهـبة)  ومـهرجان
(الــســاقــيــة). مــدحت حــالــيًــا يــشــارك فى
ــســرحى الــســادس مــهـــرجــان الــســاقــيــة ا
بأول عروضه اإلخراجـية مع فريق الكلية
وهـــو عــرض (اصـــحـــوا يــا بـــشـــر) تـــألــيف
أحـــــمــــد مـــــرسى وهـــــو اآلن فى الـــــســــنــــة
النـهـائـية بـكـليـة الـهـندسـة ويـحـلم بالـنـجاح
والتخرج لـيواصل العمل مع فرقة (وجوه)
ـــســرح الـــتى يـــتـــمـــنى أن تـــصـــبـح فـــرقـــة ا
األولى فى مـصر وتـقـدم عروضـها فى كل

مكان.
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السيد عبد العال..
يتكلم أرضى

ـــســرح فـى فــريق الـــتــمـــثــيـل بــالـــشــركــة بــدأ مـــشــواره مع ا
ــصـــريـــة لالتــصـــاالت فـــرع األســكـــنــدريـــة حـــيث شــارك ا
بالتمثيل فى أكثر من  15عرضًا من عروض الفرقة منها
"صـــفـــر فـى األخالق" مع اخملــــرج أحـــمــــد خـــلـــيـل "حـــسن
ــــعـــطـى شـــعــــراوى وإخـــراج رجب الــــزيــــر" تـــألــــيف عــــبـــد ا
حجازى "ضيف سـرى جدًا" مع اخملرج عبـد السالم عبد
اجلــلـيل "الـواد حــودة اخلـدَّام" من تــألـيف حـسـن الـسـمـرة
وإخراج عـلى عبـد احلمـيد "الـلى يلـعب بديـله" مع اخملرج
عــزت اإلمـــام "مــغــامـــرات صــابـــر أيــوب" تـــألــيف مـــحــمــد
شـــرشـــر "الـــرجل الــــذى أكل الـــوزه" تـــألـــيـف جـــمـــال عـــبـــد

قصود وإخراج على عبد احلميد. ا
وقــــد شـــارك الـــســــيـــد عــــبـــد الـــعــــال مـــؤخــــرًا فى عـــروض
"عروسة بعشرين جنيه" و"سنة أولى خطف" مع على عبد
احلـــمـــيـــد و "إوعى حــــد يـــتـــجـــوز" مع اخملـــرج مـــصـــطـــفى

يـــــــــونـس و"خـــــــــرج ولم
يـعـد" تألـيف على عـبد
ـــنــــعم. عـــبـــد الـــعـــال. ا
يـتـمـنى زيـادة االهـتـمام
بـــعــــروض الـــشــــركـــات
وإقــــامــــة الــــعــــديــــد من
ــهــرجــانــات اخلــاصـة ا
بـــــهــــذه الــــنــــوعـــــيــــة من

العروض. 

مـســرحــيـة «رحــلـة فـى أعـمــاق الـبــحــار» لـفــرقـة
قـصـر ثـقـافـة اإلسمـاعـيـلـيـة يتم عـرضـهـا حـالـياً
فى إطـــــــار خــــــطــــــة
اإلدارة الــــــــعــــــــامــــــــة
لــــثــــقــــافــــة الــــطــــفل
بـــــهـــــيـــــئـــــة قـــــصـــــور
الــــثــــقــــافــــة إلعـــادة
ــتـمــيـزة الــعـروض ا

للعام احلالى.
ــســرحــيــة إخــراج ا
مـــــحــــمـــــد شـــــوقى
مـــوســيــقى وأحلــان
مــــــــاهــــــــر كــــــــمـــــــال
واألشـعـار مـحـمدى
شـــــــيـــــــبـــــــة وديـــــــكــــــور

وعرائس جوزيف نسيم.
يــشـارك بــالــتـمــثــيل فى الــعــرض مـجــمــوعـة من
أطـفـال قـصـر ثـقـافــة اإلسـمـاعـيـلـيـة وهم: رانـيـا
السيد منـال غنيم يوسف كمال أحمد رجب
سـلـوى جـمـال إســراء مـجـدى مـحـمـد الـعـربى
أحمـد حماد دعـاء مجـدى ندى محـمد حازم
ــيــاء عــبـد كــرم أحـمــد ســمــيــر مــنـيــر حــسن 

احلميد منى عادل.

د. أحمد
 مجاهد

رؤية فنية
جـاءت مــوافـقــة الـفــنـان فــاروق حـســني وزيـر
الـثـقـافـة عـلى إقـامــة األنـشـطـة الـرمـضـانـيـة
ـحـكى لـلــهـيـئــة الـعـامـة لــقـصـور الــثـقـافــة 
القلعـة لتعكس رؤية فـنية عاليـة احلساسية
كان الرائعة في تنطلق من استغالل طبيعة ا
إقـامة أنـشطـة ثقافـية رمـضانـية تـتضـافر مع
عناصر اجلمال في قلعة صالح الدين لتقدم
لـنا فى الـنهـايـة هذه األنـشطـة عـاكسـة أجواء

 . الشهر الكر
وفضالً عن الرؤية الفنية فإن إقامة األنشطة
الـثــقـافــيـة والــفـنــيـة في أرجــاء قـلــعـة صالح
ـــكـــان الـــديـن من شـــأنـــهـــا اســـتــــغالل ذلك ا
ـا يـخـدم حـركة الـتـاريـخي وإعـادة تـوظـيـفه 
ــواطــنـ الـثــقــافـة ويــخــدم كـذلـك أولـئك ا
الـبـسطـاء الـذين يبـحـثـون عن متـعـة ثقـافـية

. وترفيهية مجانية في ليالي الشهر الكر
ـا هـو ما تـقـيـمه الهـيـئة لـيس نـشاطًـا مـوسـميً
الــعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة في لـيـالي رمـضـان
ســــواء في مـــحـــكـى الـــقـــلـــعـــة أو فـي لـــيـــالي
ـنـصـورة وسـوهـاج وسـواهـمـا من احملـروسـة بـا
ـدن واحملــافــظــات فـالــنــشــاط قــائم طـوال ا
الــعـام لــكــنــهـا الــرغــبــة في اخلــروج من بـ
جــدران قـصــور وبـيـوت الــثـقـافــة إلي األمـاكن
ـــفــتـــوحــة الـــتي تـــســتـــوعب أكــبـــر قــدر من ا

. واطن ا
لـقد حـرصت الهـيـئة هـذا الـعام عـلى أن تأتي
برامـجهـا الثـقافيـة والفـنيـة بالـتعاون مع كل
مـؤسـسات الـوزارة مـلـبيـة لـكل الـشـرائح سواء
األطـفـال أو الــشـبـاب أو الـكـبـار كـمـا حـرصت
عـــلى تـــنـــوع هــذه الـــبـــرامج مــا بـــ الـــنــدوة
الـفــكـريــة واألمــسـيــة الـشــعـريــة واألمـســيـة
ـسـرحي وعـروض فرق الـغـنـائـيـة والـعـرض ا
ـــوســـيـــقى واآلالت والـــفـــنـــون الــشـــعـــبـــيــة ا
واحملـاضـرات الـدينـيـة ومـعـارض الـكتب وكل
ـواطــنـ مـا مـن شـأنه تــلـبــيــة احـتــيـاجــات ا
الروحية على اختالف اهتـماماتهم وتياراتهم

الفكرية.
إن مـهـمتـنـا تتـجـاوز الـترفـيه - وإن لم نـغـفله
في أنشـطتـنا - إلى الـتثـقيف وإعـداد مواطن
على قدر من الوعى والثقافة ليسهم في بناء
هـــذا الــوطن الـــذي نـــرجــوه دائـــمًــا مـــزدهــرًا
ـا.. وكل عــام ومـصــر قـيـادة وشــعـبًـا ومـتـقــدمً

بخير وسالم.

كواليس مشكالت النقابة و«تضارب» االختصاصات فى انتظارهم
ية الفنون.. تساؤالت الوجود واإلمكانية طلبة «األقسام اجلديدة» بأكاد

ية الفنون عن فتح معهدى الفنون الشعبية أثار إعالن أكاد
ـرحـلـة الـبـكـالــوريـوس "لـلـنـاجـحـ من طالب والـنـقـد الـفــني 
الـثـانويـة العـامـة" ألول مرة هـذا الـعام بـعد مـا كـان االلتـحاق
بهما قاصرا علـى طالب الدراسات العليا وما حلق بالقرار
ــعــاهــد تــســاؤالت حــول مـن إنــشــاء أقــســام جــديــدة بـــهــذه ا
مــوقف خــريــجى هـذه األقــســام اجلـديــدة من حــيث تــعـارض
ــعــاهـد ــقـررة فـى األقـســام الــقــائـمــة  دراســاتــهم مع تــلك ا

ية بالفعل . األكاد
ــعــلن عن إنــشــائــهــا واحــدًا لــلــنـقــد األدبى ضـمـت األقـســام ا
سرحى. عهد النقد الفنى" يضم شعبة لدراسة النقد ا "
ـسـرحـيـة علق ـعهـد الـعـالى لـلـفنـون ا د. حـسن عـطـية عـمـيـد ا
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون قـائالً بـأنـه أمـر مـحـيـر وغـيـر مـفـهـوم فـا
سرحى سـرحية يـضم قسمـا للنـقد والدرامـا يدرس النـقد ا ا

منذ خمس عاما وهى متاحة لطلبة البكالوريوس.
من جانبه يـرى د. مصطفى يـحيى عميـد معهد النـقد الفنى
أن إنـشــاء هـذه الــشـعــبـة اجلــديـدة ال تـدعــو إلى الــدهـشـة أو
الـتساؤل; فقسم الـنقد األدبى يدرس مثل هـذه التخصصات
عـهـد قـبل ثالثـ عامـا نـافيـا وجـود أى تـشابه مـنذ إنـشـاء ا
ناهج التى تدرس فى الـشعبة وتلك الـتى يتم تدريسها بـ ا
ـعـهـد فـنـون مـسـرحـيـة األمـر الذى بـقـسم الـنـقـد والـدرامـا 
يــنــفى أى شــبــهــة ازدواج عــلى حــد قــولـه  وهــو مــا أكـده د.
يـة الذى قـال لـ «مسـرحنا» إن عـصمت يـحيى رئيـس االكاد
ـســرحى الــتى سـيــجـرى تــدريـسـهــا بـالــقـسم مـنـاهـج الـنــقـد ا
اجلـديــد مـخـتـلــفـة تـمـامـا عـن مـنـاهج قـسم الــنـقـد والـدرامـا
ـسرحـيـة يدرس فى األسـاس كـيفـية فـدارس مـعهـد الـفنـون ا
ـسـرحى عـلى الـعـكس طـالب شـعـبـة كـتـابـة الـدرامـا والـنص ا
ـعــهـد الـنـقــد الـفـنى ـسـرحى بــقـسم الـنــقـد األدبى  الـنـقــد ا
ا ـسرحى  الذى سـتتـركز دراسته عـلى كيفـية نقـد العمل ا
ـســرحى بــشـكل أكــثـر يـتــيح مــسـاحــة أكـبــر لــدراسـة الــنـقــد ا
تركيزا وذكر د. حسن عطيـة أن معهد الفنون الشعبية فقط
هـو الـذى يـسـتـقبـل طالب الـثانـويـة الـعـامـة هـذا الـعـام فـيـما
ـقبل حسب سيسـتقبـلهم مـعهد الـنقد الـفنى بـدءا من العام ا

ية فى اجتماعه األخير . قرار مجلس األكاد
مـشــكــلــة أخـرى تــنــتــظـر خــريــجى هــذه األقــســام .. فـطالب
مـعـهـد الـنـقـد الـفـنى والـفـنون الـشـعـبـيـة الـذين الـتـحـقـوا بـهـما
ــاضــيــة لم يــتـــمــكــنــوا من االنــضــمــام إلى خـالل الــســنــوات ا
الـــنــقـــابــات الـــفــنـــيــة ورغـم تــأكـــيــدات د. عـــصــمت يـــحــيى لـ
«مـسـرحـنـا» بـوجـود قـانـون يـلـزم الـنـقـابـات الـفـنيـة بـقـبـول من
ـــيـــة الـــفـــنــون إال أن د. يـــتـــقـــدم إلـــيـــهـــا من خـــريـــجى أكـــاد
iRÉ¨e IõYمـصـطـفى يـحـيـى عـمـيـد معـهـد الـنـقـد الـفـنى قـال إنـه يـجرى

د.عصمت يحيى

د.أشرف زكى

د.منى صفوت

≈eÉ°S É¡°S

محمد شوقى

«أنا هاملت» كوميديا يونانية
كالسيكية.. فى ورشة اإلبداع

ألنـنــا كـنــا نـعــده خـصــيـصـا لــيـقــدم فى مــهـرجـان
دولى.

هـانى ســبق وحـصل عــلى مـنـحــتـ من الــسـفـارة
الـفرنسية بالـقاهرة ووزارة اخلارجيـة الفرنسية
ومؤسستى (إيـجيد وسيـميا) الفـرنسيتـ للسفر
إلى فـرنسا للمـشاركة فى ورش مسرحـية مكثفة
ــشــاركــة لــدورتــ مـــتــتــالــيــتــ فى وا
ـهـرجــان أفـيـنـيـون الـلـقـاءات الــدولـيـة 

ى عامى 2004 2005. العا
كـــــمــــــا مـــــثـل مـــــصــــــر فى ورشــــــة عـــــمل
خملـرجـ عـرب مع مـدربـ من مـسرح
(الـرويال كورت) بـإجنلتـرا والتى أقيمت

بدمشق خالل يونية ويوليو 2008.
ـبدع للـمركز وفى مهـرجان الشـباب ا
الثـقافى الـفرنـسى حصل عـلى جائزة
أحــــــــسن عــــــــرض وأحـــــــسـن مـــــــخـــــــرج
لـــدورتـــ مــــتـــتـــالــــيـــتـــ 2004 2005
لـعـرضى «االســتـثـنـاء والــقـاعـدة» و«أنـا
دلـــوقـت مـــيت» عــــلى الـــتــــوالى. هـــذا إلـى جـــانب
ــهــرجــان حــصــوله عــلى اجلــائــزة اخلــاصــة من ا
ـــصـــرى فـى دورته األولى الـــقــــومى لـــلــــمـــســــرح ا
2006 عن عرض «أنا دلوقت ميت» وفى الدورة
الـثـانـيـة حـصل عـرض «ولـد وبنـت وحاجـات» من
ـــثـــلـــة إخـــراجه أيـــضـــا عـــلـى جـــائـــزتى أحـــسن 

صاعدة وأحسن مؤلف صاعد.

بــدأ اخملـــرج هــانى عــفــيـــفى بــروفــات عــرض «أنــا
هـامـلت» لـيـكـون مـشـروع تـخـرجه من ورشـة مـركز
اإلبـــداع الـــفــــنى يــــدور الـــعــــرض حـــول الــــشـــبـــاب
عاصر الـذى يشبه هاملت الـشكسبيرى ـصرى ا ا
فى كــونه مـســروقـًا وتــائـهــا يـبــحث عن احلــقـيــقـة
ولكنه فى الوقت نفـسه سلبى ومتواكل وغير قادر

عــلـى الــفــعـل وســوف تــعـــرض عــقب
قبل. شهر رمضان ا

هـــانى حـــصل مـــؤخــراً عـــلى جـــائــزة
ـــركـــز الــثـــانى ألفـــضل عـــرض فى ا
ـســرح لـلــدرامـا مــهـرجــان مــدارس ا
ة والـذى يـقام كل اليـونـانيـة الـقـد
عـام فى مسارح قـبرص اليـونانية
ــة فى الــفــتـرة من 13 وحـتى الــقــد

اضى. 24 يوليو ا
الــعـــرض تـــألــيف د. أحـــمـــد عــتـــمــان
ــروة عـــودة تـــنـــفـــيــذ تـــصـــمــيـم أزيـــاء 
إضـاءة لــلــمـخــرجــة الــلـبــنــانـيــة جــيـسى

خـليل تمـثيل ولـيد السـيد أمل عبـد الله وتـصميم
األقنعة للفنان القبرصى أندريا باراسكيفاس.

الـعرض إنتاج مـستقل بـدعم من (التاون هاوس)
وهــــو عــــبــــارة عـن مــــشــــاهــــد مــــأخـــــوذة عن نص
«الــســـحب» ألرســطــو فــانــيـس مــقــدمــة فى إطــار
الكـومـيديـا الـكالسيـكـية الـيونـانـية وقـد اسـتبـعد
هــانى فـــكــرة تــقــد الـــعــرض فى مـــصــر قــائالً:
العرض له طبيعـة خاصة جداً فهو يتضمن مثالً
äÉcôH áÑgجمـالً باللغات اليـونانية واإلجنليـزية والفرنسية

هانى عفيفى

هن الـتمثيلية مخـاطبة د. أشرف زكى نقيب عـام العامل با
ن عهد  منذ ثالث سنوات للموافقة على إحلاق خريجى ا
ــاجــسـتــيـر ــراحل الالحــقـة "ا ــرحــلـة الــدبــلـومــة وا درسـوا 
والـدكتوراه" بـالنـقابة حـسب تخـصصـاتهم  إال أن د. أشرف
ـسـتـشار قـانـونى مـا زال يدرس األمـر مـنذ زكى أحـال األمر 

ثالث سنوات حتى اآلن.
د. مـنى صــفـوت رئـيس قـسـم الـدرامـا والـنـقــد بـكـلـيـة اآلداب
بـجـامــعـة عــ شـمس قـالـت إنه لم جتـر أى مــشـاورات حـتى
اآلن مع الـــنـــقـــابــة بـــشـــأن خــريـــجى الـــقـــسم نـــظــرا لـــتـــصــور
ـسـتـوى ـنــاهج وارتـفـاع ا الــقـائـمـ عـلى الــقـسم أن حـداثـة ا
الــعـلــمى بــاإلضــافــة إلى أحـكــام الئــحــة الـقــسم بــشــكل يــكـاد
ـيـة الــفـنـون هى ــاثل الئـحــة قـسم الـدرامــا والـنـقــد بـأكــاد
أسـانــيـد قـانــونـيـة ومــنـطـقــيـة بـشــكل كـاف حلـصــول خـريـجى
ـارسـة الـعمل الـقسـم علـى حقـهم فـى االلتـحـاق بـالـنـقـابـة و
ـــظــلـــة الــشـــرعــيـــة أســوة بـــزمالئـــهم فى الـــقــسم من خالل ا

الشبيه بآداب حلوان .
وتؤكد د. منى صفوت لـ «مـسرحنا» أنه عند تأسيس القسم

بـالتـعـاون مع الـناقـد الـكبـيـر الـراحل عز الـدين إسـمـاعيل 
نـاهج التى يجرى تدريسها بالقسم ألحدث مراعاة مواكبة ا

النظريات النقدية .
د. أشــرف زكى من جــانــبه أصــر عـلى أن الــقــانـون ســيــطـبق
رافـضـا التـعـلـيق عـلى مـوقف خـريـجى األقـسـام اجلـديدة فى
ية أو طالب الـدراسات احلرة أو طالب قـسم النقد األكـاد
والـــدرامــا بـــآداب عـــ شـــمس مـــكـــررا أنه ســـيـــتم الـــرجــوع
لــلـقـانــون وتـطـبــيـقه وقـال إن الــنـقـابــة لن تـقــبل من لم يـنص
الـقـانــون صـراحـة عـلى قــبـولـهم نـافــيـا أن يـكـون وضع طالب
قــسم الـدرامــا والـنــقـد بــآداب حـلـوان تــمت تــسـويـتـه إال بـعـد

سلسلة من الدعوات القانونية. 
ـسـرح وكـان الـفـنـان خـالـد الـسـعـداوى "أحـد خـريـجى قـسم ا
بكلية اآلداب جامعة حلوان" قد ذكر لـ «مسرحنا» أن الوضع
تـمت تسويـته بعـد تدخل عدد من كـبار الـفنانـ من خريجى
ـســرح بــكــلــيـات اآلداب ومـن بـيــنــهم اخملــرج هــشـام أقــســام ا
عـطوة إلقـنـاع د. أشـرف زكى بتـسـوية وضـع خريـجى الـقسم
وهو مـا  بالفـعل بعد سـلسلـة من الدعوات الـقضائـية التى
 رفـعـهـا أثــنـاء تـولى الـفـنــان يـوسف شـعـبــان مـنـصب نـقـيب
هـن التـمثيـليـة واستـمرت هـذه الدعـوات لبـعض الوقـت بعد ا

تولى د. أشرف زكى قبل تسوية األوضاع.

رحلة «تانى» 
فى أعماق البحار
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فيد أن مـثل من أجل اجلمهور فقط ومن غـير ا ؤلف فـترة الصمت ويعـيدها ا > يخطط ا
نفكر فيها بصفتـها تقليدًا لرد الفعل الفـعلى كما فى احلياة على الرغم من أنه صحيح أن
مثل فـى الدراما الواقـعية سـيجد عـذراً واقعياً لـها. إن الصـمت الدرامى فى جوهـره وسيلة ا

ؤلف. لترسيخ انطباع درامى وتدريب اجلمهور على أن يسمع ويرى ما يريده ا

>  إن تـنغـيم الـصوت آلـة رهـيفـة رهـافة الـصـوت اإلنسـانى ذاته وأنه طـريقـة نـفسـية
كنه للغاية لـتأكيد أى تلـميح مستتـر للمعنى فإن الـصمت توقف األغنيـة مؤقتاً 

ميزة. أن يساعد بطريقته ا

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

1  من سبتمبر 2008  العدد 160  من سبتمبر 2008  العدد 60

نقابة
الصحفي

تُطلق أول فرقة
مسرحية وتعد
جملموعة من
الفعاليات
والورش

سرحية صـ 6 ا

ملك وال كتابة.. 
حينما تكون الشحنات الدرامية
مزدحمة باأليديولوجيا صـ 10

فى أعدادنا القادمة 

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 > 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 16 ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

ستقبل" ضمن سلسلة نصوص مسرحية التى تصدر عن هيئة قصور الثقافة. > الكاتب بهيج إسماعيل فى انتظار صدور مسرحيته "رجل ا

سرحية   إعالن موت الشخصية ا

ما أجملنا.. 
ضوء يكشف قبحنا صـ 12

روميو وجولييت - أجواء احتفالية
محتشدة بالرقص والغناء صـ 14

مسرحنا تتجول
فى مسارح الوطن
العربى وتقف
عند أحدث ما
تقدمه مسارح
دبى- الكويت -
السعودية- العراق
غرب - لبنان -ا

..صـ 4

يقـدم  مـسرح الـفـانوس الـسـحرى
هــــــذه األيــــــام واحـــــدا مـن أقـــــوى
الـعـروض فى أوروبـا لـعام  2008..
وهـو عـرض " كـازانـوفـا " .. والـذى
يــتـنــاول بـعض أهـم فـتــرات حـيـاة
هــذا األســطــورة .. طــبــقــا لــفــكــر
مــخــتـلـف  لم يــكن الــغـرض مــنه
كــمـــا يـــتــضـح من الـــعــرض إلـــقــاء
الضوء على شخصيته .. بقدر ما
كـانت هــنـاك أهـداف أخــرى أكـثـر
ــسـرح ولـدى قـائـد أهـمـيـة لـدى ا
كن العمل وأهمها إبراز أن الع 
ظهر  بيـنما العقل أن يخدعهـا ا
ـــكــنـــهـــمـــا مـــعــا إدراك والـــقــلـب 
مــكــنــون األشــيــاء واألشــخـاص ..
ولـــــنـــــقـــــتـــــرب قـــــلـــــيـال من هـــــذه
األســــطـــورة لـــنـــدرك شــــيـــئـــا من
مــكـــمــنــهـــا ومــفـــاتــيــحـــهــا .. فــهى
جلـاكـومـو كـازانـوفـا - 1725       
1798ابن مــديـنــة الــبــنــدقــيـة ..
وهــو الـــكــاتب الـــروائى والـــشــاعــر
ـسـرحى أيـضـا .. وأحد والـكـاتب ا
أشــــهـــر الـــعــــشـــاق فى الــــتـــاريخ ..
ومـعـشـوق النـسـاء الـعظـيم الـشأن

فى ذلك ..

قربان مؤاب..
عرض مسرحى
يعتمد

 جماليات الصورة
ويواصل هدم
الثوابت صـ 9

مختارات العدد 
 من كتاب  عناصر الدراما - تأليف : ج.ل ستاين
ركز ترجمة  وتقد : د. أم العيوطى - ا

القومى للمسرح 2008.

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

سرحية يبدأ من دراسة إثراء احلركة ا
تراثنا الشعبى والتعرف على الظواهر

سرحية التى تنتمى لنا صـ 24 ا

د. كمال الدين عيد يؤكد أن التحليل
داخل التى ال غنى عنها النفسى أهم ا
سرحية صـ 26 ح نبدأ التدريبات ا

د. عالء قوقة
 يفتح أهم 
صفحات كتاب
اخملرج الناجح
ويؤكد أن رحلة
اإلخراج تبدأ
باختيار النص

 صـ 8

> جمعية أنصار التمثيل تستعد حاليا لتقد مسرحية "إبليس" للمؤلف محمود جمال وإخراج إبراهيم الشيخ.

إرين اجلميلة نص مسرحى لـ «أوجوبيتى» صرى أحمد اجلناينى  للفنان  ا
لوحات العدد

كيف تكتب
مسرحية?  اقرأ
عن احلبكة وعن
أصول الكتابة

صـ 23

غرضون قد أفلح ا

لوحة الغالف

د. محمد زيدان
يكتب عن بقعة
الضوء التى
التقطها الشاعر
شعبان يوسف
فى مسرحيته

اجلديدة صـ  25

الــــكــــبـــــيــــر من أعـــــضــــاء فــــرقـــــة الــــفــــيــــوم
واألقـــــربـــــ مـن جـــــمـــــهـــــورهم وضـــــيـــــوف
عــرضــهم فى ذلـك الــيــوم أمــثــال اخملــرج
الــســيــنـمــائـى (مــحــسن صــبــرى) والــفــنـان
(مـــحـــمــد ســـامى طـه) والــفـــنـــان (عـــطـــيــة
مــحـمــود) وقـد وضع لــلـعــرض تـقــيـيــمـا لـو
كــــنـت حـــــصــــلـت عــــلـى مـــــثــــلـه فى بـــــدايــــة
مــــســــيــــرتى ألقــــلــــعت عـن اإلخــــراج وهـــو
عـــرض نــال مــا نـــال من اجلــهـــد والــتــعب
حـــتـى كـــان بـــهــذه احلـــالـــة الـــتـى أحـــدثـــهــا
جلـمـهور الـفـيـوم والضـيـوف من الـقـاهرة.
إنه (أحــــمـــد عـــبـــد الـــرازق أبـــو الـــعال) يـــا
أسـتــاذى (عـبـد الــغـنى) هـو مـن خـلق هـذه
شكلة وجعـلك تسبنى وتنفينى بدال من ا
أن يـــبــرر مــوقـــفه أو يـــرد عــلى مـــا كــتـــبــته
ــا كـتــبـته أنت بـشــأنه فى الـعــدد الـســابق 
فى حـقى فلعـلنى أجـد سبـبا مقـنعـا لتلك
الــــعــــداوة والــــضــــغــــيــــنـــة مـن زمــــيل كــــنت
أحـــتـــرمه جــــدا لـــدرجـــة أنـــنـى غـــفـــرت له
ـواقـف مـثل أن يـكـتب كـلـمـة الـكـثـيـر من ا
حتط من قـــدر الــنص وكـــاتــبه فى كـــتــابى
(احلـلـم األخـيــر) الــذى أصـدرتـه سـلــســلـة
إبـــــداعـــــات عــــام  95  وقــــد كـــــان مــــديــــرا

لتحريرها!.
فيا سيدى عبد الغنى أرجوك...

يس الضوى
كاتب ومخرج مسرحى
ومـازالـت مـسـرحــنـا فى انــتـظـار تــعـقـيب
الـكــاتب والـنـاقـد أحــمـد عـبـد الـرازق أبـو

العال للوقوف على حقيقة األمر.

ـــغـــرضــ مــرارا مـن الـــتـــأثـــر بــأقـــاويـل ا
ـا جـمـع بـيــنـنـا مــتـوقــعـا أن نــواجـهــهـا طــا
مـــشــــروع عــــمل? وإن كــــنت تــــدعى أنــــنى
أوقـع بـــنـــفـــسى فى خـــصـــومـــات من أجل
نـص (يـتــيم) عـلى حــد قـولك (والــذى مـا
هـــو بـــقـــولـك) وأنك ال تـــريــــد أن تـــتـــدنى
لـلتـنازع عـليـه فأنـا لن أتنـازل عن حقى
ذلك احلـق الــذى يـكــيــد لـى فـيـه (أحــمـد
عبـد الرازق أبـو الـعال) مسـتـغال هيـمـنته
عـــلى إدارة الـــنـــصـــوص هـــذا الـــذى قــام
بـــالــضـــغـط عـــلى مـــخـــرج أراد أن يـــخــرج
ـحو اسـمى من علـيه مبـقيا النص كى 
عـلى اســمـكـم الـكــر وحـده واســتـكــتـبه
إقـــرارا مــضــحــكــا  –مــوجــودا بــاإلدارة –
يــتــعـــهــد فــيـه اخملــرج بــأنه ســـوف يــخــرج
الـــنص مـن تـــألـــيف (عــــبـــد الـــغـــنى داود)
فــــــــــقـط قـــــــــــائـال لـه (وجــــــــــود اسـم "يـس

شروع سوف يعطله). الضوى" على ا
وقـد جـاءنى األستـاذ/ أحـمد عـبـد الرازق
أبـو الـعال كـعـضـو جلـنة مـشـاهـدة لـلـعرض
الذى قدمته للفـرقة القومية بالفيوم هذا
الــعـام بــيـنــمـا لم يــجف حـبــر شـكـوايــا مـنه
واعــتــراضى عــلى مــجــيــئــة كــعــضــو جلــنـة
قــبــيل الــعــرض بــأيــام عــشـرة حــيث كــانت
مـشــكـلــة (عـزيــزة) قــائـمــة وكـان ذلك فى
مذكرة رسـمية مـتكررة لم يـتخذ فـيها (د.
دير السابق لإلدارة أى محمود نـسيم) ا
ــــا ألنه لم إجــــراء حــــتـى تــــرك اإلدارة ر
يتوقع أن يفـعل (أبو العال) األفاعيل أثناء
الــعــرض حــتى تـضــرر مــنه الــصـغــيــر قـبل

هل صـعب عليك أن يـخرجه (عمـاد عبد
الــعـاطى) بــقـصـر "حــسن فـتـحى" دون أن
تــتـــعـــاقــد عـــلــيـه من جــديـــد بـــاعــتـــبــار أن
الــتــعــاقــد األخـيــر لم تــمــر عــلــيه ســنـوات
خــــمس?! هـل تــــنــــعــــتــــنـى بــــأنــــنى اخملــــرج
وظف ألجل هذا? أنـا مخرج موظف يا ا
ســيــدى? ثم مــا حـكــايــة أنك قــدمت هـذا
الـــنـص مـــنــــذ عــــشـــر ســــنــــوات وأنه حتت
الــــطـــــبـع?!! يـــــا ســـــيـــــدى هـــــنــــاك األوراق
والقرائن والشـهود العيان وقبل كل ذلك
هـنـاك ضـمـيـرك الـذى أعـرفه يـا سـيدى
الــكـــبــيـــر أنت أكـــبــر مـن أن يــؤثـــر عـــلــيك
أحــدهـم فــهل نــســيـت أنك من حــذرتــنى

حتـــاول أن تـــســاعـــد هـــذا الـــرجل فى أن
يـسلبنى حـقى فى الكتابـة وجعلت األمر
يـــــبـــــدو كـــــمـــــا لـــــو أنــــــنى أجـــــريـت بـــــعض
التـعـديالت فـقط يـا سـيـدى وأنت تـعلم
بيق أننى دائـما أجرى التعديالت التى
تفـرضـها الـرؤيـة اإلخراجـيـة كأى مـخرج
فى الـــدنـــيــا حـــتى عـــلـى نــصـــوصى الـــتى
كتـبتـها فـقد أخـرجت لـلمـؤلف والشـاعر
الــكــبـــيــر (بــهـــيج إســمـــاعــيل) نـــصــ من
تــألــيــفه فــلـمــاذا لم أزعـم أنـنـى شـاركــته
ـاذا لم أزعم أنـنى شاركت فى الكـتـابة? 
ـؤلف الــنـاقـد (مــحـمــد زهـدى) أو كـنت ا
اذا كنت شريك الراحل (صـالح سعد)? 
أكـتب لـك تـوكـيال وتـنـازال لـلـتـعـاقـد نـيـابـة
عـنا مـع وجـوب االحتـفـاظ بـحـقى األدبى
الـــذى حتـــاول الــيـــوم أن تـــســـلـــبــنـى إيــاه?
بلغ معى? ومن عمل اذا كنت تقتسم ا و
غـيرى عـلى النـص (عزيـزة) حيـنمـا طلب
اخملـرج (حسن الـوزير) بعض الـتعديالت
لـلتتـوافق مع رؤيته? ولم أفكـر حلظة فى
أن أنـــحّى اســـمك الـــكــر بـل كــان قـــبل
ـقـام والـقـدر من اسـمى كـمـا هـو لـكـبـر ا
عـمل غــيـرى عــلى الــنص عـنــدمـا اعــتـزم
اخملـــــرج والــــــنــــــاقــــــد (عــــــمـــــرو دوارة) أن
اذا يـخـرجه وأسـمـيـنـاه مـعـا (الـعـايـقـة)? 
لم تأتك فكرة أن تـرمينى خارجا عندما
أخـــــــرجت أنـــــــا نــــــفـس الــــــنـص وبــــــنـــــــفس
ــالـــيــة فـى الــعــام اإلجــراءات اإلداريـــة وا
ـاذا ـاذا  قـبـل الـفـائت لــفـرقـة الـســامـر? 

اذا?!!

مـــــا كــــــنت أتـــــوقـع يـــــومـــــا أن أقـف مـــــوقف
ــــــــــســــــــــرحـى ــــــــــؤلـف ا اخلــــــــــصـــــــــــيـم مـن ا
والسـيناريـست والنـاقد (عبـد الغنى داود)
صاحب األيادى البيـضاء على كثيرين أنا
مـنهم وأقول له بـوافر اإلجالل والتـقدير:
أنـت يــا ســيــدى ال حتــتــاج لــتــوصــيف قــبل
ذكــــــر اســــــمك الــــــكــــــر فـــــعــــــطــــــاؤك من
ــــقــــاالت والــــدراســــات فى الــــنــــصــــوص وا
ــطـــبـــوعــات ــســـرح والـــســيـــنـــمــا يـــثـــرى ا ا

سارح هنا وهناك. كتبات وا وا
فـــكـــيف يـــصـــوّر لـك أحـــدهم أنـــنى كـــتـــبت
(الـنــاقــد/ عـبــد الــغــنى داود) ألنـفـى عـنك
ـسـرحـى وكل تـوصـيـفـاتك كــونك الـكـاتب ا
األدبـيـة والـفــنـيـة والـعـلـمـيـة األخـرى? كـيف
سرح ن يكـاد يكرهه كل هواة ا سمحت 
فى الــشـــمــال واجلــنـــوب أن يــدخل بــيـــنــنــا
لـــيــــفـــســـد ويــــجـــرح?! كـــيف ســــمـــحت بـــأن

يجعلك تكتب فى حقى ما كتبت?
وأنـــا مــا نـــســـيت حلـــظـــة أنك مـن أويــتـــنى
وشـــجـــعـــتـــنـى أنت من فــــتـــحت لى أبـــواب
اجملـالت واجلـــــرائـــــد ألنــــشـــــر نـــــصـــــوصى
ــــســــرح والــــفــــنـــــون أنت من وأكــــتب عـن ا
حــــمــــلت ســــيــــنــــاريــــو كــــنت قــــد قــــرأته لى
فـذهــبت به خملـرج هــنـا وحـادثت مــخـرجـا
هــنــاك رغــبــة مـنـك أن يـخــرج الــســيــنــاريـو
لـلنـور ودون أن أطـلب منك ذلك أنت من
دعـانـى لـنــكـتب نــصــوصـا مــسـرحــيـة مــعـا

فكان من ذلك نـصان: "السيل" عام 1996
وقـبـلـهـا "عـزيـزة" سـنة  94وكـانـا من أجـمل
مـا قـدمـته لـلـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة كـمـخرج

خالل عشرين عاما.
ـاذا  – وفـجـأة بـعد كل هـذه الـسـنوات –

بيان اإلدارة
 العامة للمسرح

تـعامل مـعها نرى أن وقعـون على هذا البـيان من العـامل باإلدارة الـعامة للـمسرح وا نحن ا
ـسرح فى جـريدة اجلـمهـوريـة حول اإلدارة الـعامـة للـمسـرح بـالهـيئـة العـامة مـا نشـر بصـفحـة ا
ـثل جتاوزا غـيـر مسـبوق من حـيث األلـفاظ الـواردة به وتـعمـد اإلهـانة غـير لقـصور الـثـقافـة 

برر. ا
حيث كـتب مسـئول الصـفحـة فى عدد (األحد   10 /  8 / 2008 ) فى سياق حـديثه حول بعض

العامل باإلدارة واصفا إياهم بـ "الصراصير".
كــمــا كــتب فى نــفس الــصــفــحــة (عــدد األحـد  24 / 8 / 2008 ) عـن قـاعــة مــنف - حــيث مــقـر
اإلدارة - قـائال إنـها "أشـبه بـزريـبـة البـهـا بـاإلضـافة إلى كـونـهـا وكرا لـتـعـاطى اخملـدرات بكل

أنواعها".
وجهة لإلدارة العامة للمسرح بوصفها وإذ نؤكد على احترامنا وتقديرنا لكافة أشكال النقد ا
سـرح الثـقافـة اجلمـاهيـرية فـإننـا نحـتج على اسـتخـدام مثل هـتمـ  كيـانا عـاما يـخص كل ا
ـصـري مـثـلمـا تسىء إلى ـصـرية والـصـحفـي ا ـفردات الـتى تـسىء إلى الـصحـافة ا هذه ا

تعامل معها. سرح وا إدارة ا
وعليه فنحن نطالب جريدة اجلمهورية باالعتذار علنا عن هذه التجاوزات.

كما أننا نناشد كالً من:
  1- رئيس حترير جريدة اجلمهورية.

  2- رئيس مجلس إدارة جريدة اجلمهورية.
 3 - نقابة الصحفي

 4 - اجمللس األعلى للصحافة.
ـسـيئـة لـضـمان سـئـولـيتـه التى يـحـددهـا الـقانـون جتـاه هـذه التـجـاوزات ا أن يـقـوم كل مـنهـم 

عدم تكرارها مستقبال.
عنهم:

عـبد الـرحـمن الشـافـعى /مخـرج مـسرحى- د. مـحـمود نـسـيم / ناقـد- أحـمد مـنسى/ اإلدارة
سرح - مـحمود جـمال الدين / مصمم العامـة للمـسرح - عبـدالناصر حـنفى / نـاقد - إدارة ا
ـسـرح - رانـيـا الـشـربيـنى / اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح - عـصـام الـسـيد / مـخرج ديـكـور - إدارة ا
مسرحى - محمد مسعد/ ناقد مسرحى- محمد الشربينى/ مؤلف - اإلدارة العامة للمسرح

جناة حسنى/ اإلدارة العامة للمسرح - وتوقيعات أخرى عديدة..
"مسرحنـا" تؤكد احترامـها الكامل جلريـدة اجلمهورية وكـافة العاملـ بها ولكنـنا ننشر هذا
الـبـيـان الـصـادر عن اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسرح تـأكـيـدا عـلى دورنـا بـاعـتـبـار أن "مـسـرحـنا" لـكل

فى انتظار التعي
ــســرح األخـــيــر نــشــرت خالل فــعــالـــيــات مــهــرجـــان نــوادى ا
ـهــرجـان الـيــومـيـة خـبــر مـفـاده مـوافــقـة األسـتـاذ مـطــبـوعـة ا
الـدكـتـور أحـمـد نـوار "رئـيس هـيـئـة قـصـور الـثـقـافـة فى هـذا
ــــتـــمـــيــــزين فى نـــوادى الـــوقت" عـــلى تـــعـــيــ  75شـــاب من ا
ـسـرح بــالـهــيـئـة وهــو اخلـبــر الـذى أسـعــد شـبــاب الـنـوادى ا
كثيرًا ولكن طال انتظـار تنفيذ هذا القرار وتلقينا عددًا من
الوعـود لتـنفـيذ الـقرار وسـرعة اسـتالمنـا للـعمل وهـو ما لم
يــــحــــدث حــــتى اآلن دون إعالن أى ســــبـب حــــول أمــــر عـــدم

تنفيذ القرار.

تــوجـهـنـا بـالــسـؤال إلى اإلدارة الـعـامـة لــلـمـسـرح دون إجـابـة
ومن خالل مـــســرحـــنـــا نــرفع صـــوتـــنــا إلى الـــدكـــتــور أحـــمــد
مـجـاهـد "رئـيس الـهـيئـة" فـهل سـيـتم إعـادة الـنـظـر فى قرار

التعي اخلاص بنا?
رامى نادر
ثل ومخرج - نادى مسرح
األسكندرية
صوتك وصل يا عم "رامى"!!

فى انتظار
 ورش "مسرحنا" اجلديدة..

وإخـبــارنـا بــكـيــفــيـة االشــتـراك فى
هــــــذه الـــــورشــــــة وخـــــاصــــــة أنـــــنى
حـافظـة سوهاج وأتـمنى مقـيمـة 
امــــــتــــــداد نـــــــشــــــاط هــــــذه الــــــورش
لألقاليم لكى نـستفيد منها بشكل

إيجابى.
مر النجار
مؤلفة مسرح - سوهاج
قـــريـــبـــا جـــدا ســـوف نــعـــلن عـــلى
صـــفــحــات مــســرحـــنــا عن بــرامج
الــــورش اجلـــديــــدة والـــتـى نـــقـــوم
بـاإلعداد لها حـاليا ويتم تـنفيذها
فى  4 مـحـافـظـات مـخـتـلـفـة وفى

انتظار مشاركتك فيها.

ـسـرح فى والـعــرض عـلى خــشـبــة ا
نــفس الــوقت فـــأنــا عــلى يــقــ أن
الـكتـابـة للـمسـرح أمر مـعقـد وال بد
أن تــتـــوفـــر بــالـــنص مـــا يـــؤهــله ألن
يكون عرضا متميزا وهو ما أحتاج

التدريب عليه بشكل جيد.
لذلك أكتب إليكم لالستفسار عن
مـــدى إمــــكـــانــــيـــة قــــيـــام اجلــــريـــدة
بــــتـــخــــصــــيص بــــاب ثــــابت لــــتـــعــــلم
حـرفــيـة الــكــتـابــة لـلــمـســرح إلفـادة
ـــســـرح وإرشـــادهم بـــشـــكل هـــواة ا
عـــلــــمى إضـــافــــة إلى اســـتــــكـــمـــال

ــسـرحـيـة الـتى  بـرامج الـورش ا
البـدء فى تنـفيـذها بـورشة خـاصة
ـسـرحـيـة لـتـعـلـيم فـنـون الــكـتـابـة ا

بدأت جتـربتى كـمؤلـفة مـسرح مـنذ
سـنــوات قـدمت خاللــهـا عـددًا من
نـصــوص مـســرح الـطــفل  تـقـد
بــعـــضـــهـــا عـــلى خـــشـــبـــات مـــســارح
ـــدارس اجلــــمــــعــــيـــات األهــــلــــيــــة وا
ــديـــنــتى ومـــازال بــعــضـــهــا اآلخــر

حبيس األدراج..
وبــعــيــدا عن مــســرح الــطـفـل كـتــبت
عــددًا من الــنــصـوص الــتى تــتــنـاول
قـــضــايــا إنـــســانـــيــة ولـــكــنـى أشــعــر
دائـــمــا أنـــنـى أفــتـــقـــد لـــلـــكـــثــيـــر من
قــواعـــد الــكــتــابـــة وتــقــنــيـــاتــهــا وفى
حـاجـة إلى تــطـويــر أدواتى كـكــاتـبـة
مسـرحيـة للـوصول بـاألعمـال التى
أكـتـبـهـا إلى مـرحـلـة تـؤهـلـهـا لـلـنـشر

سرح ص ٢٢ حلديثة فى ا
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

عادل صالح:  أتمنى  أن أموت فى كابينة اإلضاءة!!
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

شغل عيال!

العدد 60-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

ـتـدربـ فى ورشـة "مـسـرحـنـا" عـلى الـكـتـابة قـلـنـا جنـرب ا
ــســارح يـشــاهـدون الــعـروض الــنــقـديــة.. أطـلــقـنــاهم فى ا

ويكتبون عنها.
قـاالت تلـقيـناها احلـصيـلة جـاءت مبـشرة جـدًا.. عشـرات ا
عن "رومـيــو وجـولــيـيت" و "اإلســكـافى مــلـكًــا" وغـيــرهـمـا..
سـننشرها تـباعًا تمـنينا أن يـشاهدوا "زى الفل" لكن اإلدارة
أبت واسـتكـبرت.. حـظـها حـلو اإلدارة.. األوالد لـديهم حس
نـقدى عال.. كـانت ستصـبح مجزرة.. أنـقذت اإلدارة نفـسها
ـشــاهـدة الـعـرض.. مع أن صـفًـا ولم تـسـمح لـلــمـتـدربـ 
ـكن يـسـتـوعـبـهم.. شـكـرًا واحـدًا فى مـسـرح الـبـالـون كـان 
ألشـــرف زكى الـــذى يـــلـــبى الـــنـــداء دائـــمًــا ويـــتـــعـــامل مع

"مسرحنا" كما لو كانت ابنته الثالثة.. 
شـباب صغـير السن كـتبوا واللـه كالمًا طيـبًا عن العروض..
لـيس عبقـريًا وال منـضبطًـا تمامًـا فى لغـته وحتليـله لكنه
ــكن بـــشىء من اخلـــبــرة يــشـــيــر إلـى إمــكـــانــات طـــيــبـــة 
ـسرحـى مجـمـوعة من والـتـدريب.. أن يضـيف إلى الـواقع ا
الــنــقـاد اجلــدد.. نـكــسب نـقــادًا جـددًا.. نــتــيح لـهم فــرصـة
الـكتـابة.. تـنتـقل الورشـة من قاعـات اجلريدة إلـى اجلريدة

نفسها.
مـــبـــدأنـــا: دع ألـف زهـــرة تـــتـــفــــتح.. األســـهـل أن نـــكـــتـــفى
.. لكنها بـاجلاهزين.. تقول ما ذنب القار يقرأ لـلمبتدئ
سـكة ال تـؤدى سـوى للـتكـلس والـتكـرار.. ال يـوجد "بـاترون"
لـلنقد.. كل ناقد من حقه أن يـأتى العرض من السكة التى
هم أن يقول لـنا جملـة مفيـدة.. وعلينـا أن نصبر تـروقه.. ا
عــلى الــشــبــاب.. لم يــولــد نــاقــد من بــطن أمه عــبــقــريًـا..
ـوهـوبــون بـحق يـنـظـرون إلى والـصـادقـون مع أنــفـسـهم وا
كـتـابـاتـهم الــسـابـقـة دائـمًـا بــشىء من اخلـجل.. هـذا دلـيل
سـتوى والـشعـور باالكـتمـال بداية تـطور ونـضج.. الرضا بـا

طريق النهاية.
«مـسرحنا» الـتى كل عدد منـها "مجـرد بروفة" سـتظل هكذا
ــواهب ــغـــامـــرة واحــتـــضــان كـل ا جــريـــدة لـــلــتـــجـــريب وا
اجلـديدة.. نضعهـا على بداية الـطريق ونوجهـها ونرعاها..
ثم نــتــركـهــا تــشق طـريــقــهـا بــنــفـســهـا وكـل واحـد يــعـرف

مصلحته.
ــا غــضــبــوا وقــالـوا: الــذين كــانــوا فـى ورشــة الـتــمــثــيـل ر
اشـمـعــنى ورشـة "الــدرامـا والـنــقـد" أين فــرصـتــنـا نـحن..?
مـوجودة.. وهناك مـشروعات فى طور اإلعـداد لنادى مسرح
ـشارك ـتمـيزيـن من الشـباب ا ـوهـوب وا دائم نـضم إليه ا
فى الـورشة سواء فى التمثـيل واإلخراج أو الدراما والنقد
ـسرح فى إنـتاج بـعض العروض أو الـديكـور.. نسـتغل إدارة ا
الـتى تكون كل عناصرها من هؤالء الشـباب تأليفًا وتمثيالً
ـسرح اآلن تـتـعـاون مـعـنـا عـلى أحـسن ما وإخـراجًـا.. إدارة ا
يـكــون.. اإلدارة واجلــريــدة كـيــان واحــد وهــمـهــمــا واحـد..
طـبّـعنـا الـعالقـات بـعـد قـطـيـعـة لم تـكن من جـانـبـنـا أبدًا..
ن أحـل الـسـالم بـيــنــنــا وبــ اإلدارة! وحـتى اإلدارة شــكـرًا 
ـتـنـون لـهـا.. ال نـنـسى أنـهـا سـاهـمت فى الـسـابـقـة نـحن 
وضع الـلـبـنـة األولى لـ "مـسـرحـنـا" لـكن أوالد احلالل بـعـد

ذلك وضعوا بذور الفتنة بيننا وبينها. 
نــاقــد مـتــحــذلق قـال ذات مــرة عــنـدمــا قـرأ جملــمــوعـة من
الـشـبـاب نـشـرت لـهم "مـسـرحـنـا": احلـكـايـة عـيّـلت".. أكـيـد
سـيردد نفس العبارة اآلن.. وأقول له إذا كان ما نفعله - فى
نــظــر سـعــادتك - شــغل عـيــال.. فــسـوف نــسـتــمــر فى هـذه
عيلة" إذا كانت بهذا الشكل.. وإمعانًا عيلة".. ما أحلى "ا "ا
ـعيـلة فـسيـصيـر اسم الـسيـد مسـعود شـومان من اآلن فى ا
والحـقًا: هيثم شومـان.. ومحمد زعـيمه: وائل حسنى.. أما
عـادل حسـان وهشـام عبـد العـزيـز وعمـرو عبـد الهـادى فهى
وضة أصالً وليست فى حاجة إلى تغيير.. ثم أسـماء على ا

إنهم كذلك بالفعل وأنا معهم!
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لكل لون معنى ومغزى
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كازانوفا يعود للظهور
 فى بوهيميا
اء  ويختفى بحصانه حتت ا

«ما أجلمنا»
 ضوء يكشف 
مدى قبحنا

شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!شغل عيال!
سـرحـية تـلـعب اإلضاءة دورًا "فى األعـمـال ا
مـهمًا فى الـفعل الدرامى.. ولـكل لون إضاءة
قصة يحكيـها".. بحب شديد يتحدث "عادل
صالح يـوسف" عن مهـنته كـمنـفذ إضاءة فى

مسرح السالم.
ال يـعـتبـر عـادل نـفـسه عـامالً وال يـتعـامل مع
مـهـنـته كـمـوظف فـهـو فـنـان وعـمـله جـزء من
صــنــاعــة الــعــمل الــفــنى رغم اعــتــرافه بــأنه
عادة ما يكون اجلندى اجملهول القابع دومًا
مثلون فى الكواليس فيما يحصد النجوم وا
حـتـى لـو كــانـوا ثــانـويــ  تــصـفــيق اجلـمــهـور

وإعجابهم.
خــــطـــــا عــــادل خــــطــــوته األولـى إلى مــــســــرح
الـسالم عام  1977وأصـبح عضـوًا به رسمـيًا
عـام  1980 وهـو الــيــوم الــذى يـعــتــبــره عـادل
يـــوم مــــيالده احلـــقــــيـــقـى وبـــدايـــة ارتــــبـــاطه
ــــســــرح ــــســـــرح وبــــفــــرقـــــة ا األبــــدى بـــــفن ا

احلديث بالتحديد!
مـع كل عــمل جـــديــد كــان عــادل يـــتــعــامل مع
مـخــرج جــديــد ويـخــزن فى ذاكــرته خــبـرات
ـيـة جـديـدة وهـو يـعــتـبـر نـفـسـه خـريج أكـاد
ضخـمة أساتـذتهـا كل اخملرجـ الذين عمل
ــودة جــيل الـعــمـالــقـة مـعــهم ويــتـذكــر بـكل ا
عـــبــــد الـــرحـــيـم الـــزرقـــانـى ونـــبـــيـل األلـــفى
وفـــهـــمى اخلـــولـى الـــذى يـــصـــفه عـــادل بـــأنه
"جواهرجى إضاءة" ويـبدى إعجابه الشديد
بـقدرتـه على تـوظـيف اإلضاءة ويـصـفه بأنه

أكثر اخملرج تغييرًا فى اإلضاءة.
بــيــنــمــا يـــصف اخملــرج حــســ جـــمــعــة بــأنه
"مــوســوعـــة مــســرحــيـــة" مــتــنــقـــلــة وكــنــز من

اخلبرات والتجارب.

أمــا احلـــكــايـــات فال حـــصـــر لــهـــا فـــكل يــوم
عرض هـو اخـتبـار جـديد وحـكـايات جـديدة

منقوشة فى الذاكرة
يـبــتــسم عــادل وهـو يــتــذكـر مــوقــفًـا مــحــرجًـا
ــبــدع ســعــد أردش الـذى جــمــعه بــالــراحل ا
كـــان يــخـــرج عــرضًـــا بــعـــنــوان "احلـــلم يــدخل
الــــقــــريــــة" وقــــتــــهــــا قــــال له عــــادل إن أحــــد
"بـروجـيـكــتـورات" اإلضـاءة فى مـوقع خـاطئ
فثار أردش وطلب منه أال يتكلم وقتها ابتلع
عـادل شـعـوره بـاإلخـراج فـمن يـكـون هـو أمام
ـــفــاجــأة مـــخــرج بــهـــذه الــقــيـــمــة والـــقــامــة ا
الـسعيدة كـانت فى اليوم التـالى عندما وجد
سعـد أردش يـستـدعيـه ويكـلمـه بهـدوء أبوى
وقع اخلاطئ وسأله عن البروجيكتور ذى ا
وقــتـهــا اكــتـشـف عـادل ســر أســتـاذيــة وتــفـرد

هذا الرجل!
وتـتـغيـر مالمح عـادل الذى جتـاوز عـمره فى
ـهنـة ثالثـ عامًـا إلى األسى وهـو يتـحدث ا
عـن اجلـــيل اجلـــديـــد من اخملـــرجـــ هـــو ال
يتهـمهم لكـنه يسجل حتـفظه على اهـتمامهم
بــــاإلضــــاءة ويــــراه غـــيــــر كــــاف.. أمـــا اجلــــيل
اجلـــديـــد من مـــصــمـــمى ومـــنـــفـــذى اإلضــاءة
ـادة فـحــالـهم كـ "حـال شــبـاب الـبــلـد" حتـتل ا
ــــهــــنـــة قــــمــــة أولــــويــــاتــــهم عــــلـى حــــســــاب ا

واإلخالص لها.
عاش.. لن أعمل فى "شهور بقيت لى على ا
مــجـــال اإلضــاءة خـــارج مــســـرح الــسالم من
أجـله تـركت عــمـلى اخلـاص وعـلى ذكـريـاتى

فيه سأعيش األيام الباقية".

هبة بركات

 عادل صالح

فهمى اخلولى.. جواهرجى
إضاءة.. وحس جمعة.. موسوعة

مسرح ماشيه على رجل

"مقلوب الهرم".. األفضل فى مهرجان النوادى باألسكندرية
اللجنة الشعبية أعلنت جوائزها

الثانية حملمد عبد الصبور عن مقلوب الهرم.
جلـنــة الـتــحـكـيـم الـشــعـبـيــة مـنــحت جـائــزة أفـضل
عمل جـمـاعى لـعـرض "كش مـلك" من إنـتـاج نادى
ثـقـافـة بــرج الـعـرب وجـائـزة الـتـمـيـز فى اإلضـاءة
إلبــــراهــــيم الــــفــــرن عن عــــرض مــــقــــلــــوب الــــهـــرم
واجلـرنـيـكـا والـتـمـيـز فى الـتـمـثـيل حملـمـد الـسـيـد

عن قصة حديقة احليوان.
ومنـحت اللـجنـة ألول مرة شـهادات تـقديـر للـنقاد
الـذين شاركـوا فى جلنـة النـدوات والتى وصـفتـها
بـأنهـا "جلـنة مـحـترفـة" والـتى تكـونت من د. سـيد
. خطاب د. حسام عطا اخملرج حمدى حس

والثالثة هبة صادق ونورهان محمد.
مـحــمــد حـســنى حــصل عــلى اجلـائــزة األولى فى
ـوسـيـقى عن عـرض اجلرنـيـكـا وذهبت الـتـأليف ا
اجلــائـزة الــثـانـيــة لـكـر عــبـد الـعــزيـز عن عـرض

صور متحركة.
ومنحت اللجنـة اجلائزة األولى فى السينوغرافيا
لــشـريف عــبـاس عـن عـرض اجلـرنــيـكــا والـثــانـيـة
لـولـيد الـسـباعـى عن مسـافـر ليل والـثـالثـة حملـمد

السيد عن قصة حديقة احليوان.
شـريف عـباس حـصل أيـضًا عـلى اجلـائزة األولى
فى الـــدرامـــا احلـــركـــيـــة فـــيـــمـــا ذهـــبـت اجلـــائــزة

ــهـرجــان اإلقــلــيــمى لــنـوادى عــلى هــامش خــتــام ا
سـرح باألسـكنـدرية أعـلنت جـماعـة "مسـرحيون ا
سـكــنـدريــون" جـوائــز الــلـجــنـة الــشــعـبــيـة لــعـروض

هرجان. ا
وفى حــ تــكـونت الــلـجــنـة الــرســمـيــة من الـنــاقـد
عــبــد الــرازق حـســ ومــحـمــود حــامــد وشـاذلى
ـــؤلف فـــرح تــكـــونت الـــلـــجـــنــة "الـــشـــعـــبــيـــة" من ا
ـوســيــقى مــحـمــد شــحـاتــة واخملــرجـ مــحــمـد ا
الطايع وسامح احلضـرى والكريوجراف محمد
ــمــثل ــلــحن مــحــمــد شــمس وشــارك ا مــيــزو وا
واخملرج أحمد راسم فى تقييم بعض العروض.
مـنــحـت الـلــجــنــة عــرض "مــقــلــوب الــهــرم" جــائـزة
ــركـــز الــثـــانى عــرض أفــضـل عــرض وجـــاء فى ا
ركز الثالث. "لوزة ميرفت" و"مسافر ليل" فى ا
حصل على جائزة اإلخراج األولى إسالم مخيمر
ــركــز الــثـانى عن مــســافـر لــيل وذهــبت جــائــزة ا
لــرفــعت عــبــد الـعــلــيم عـن مـقــلــوب الــهــرم فــيــمـا
ركز الثالث عن كش حصل محمد خميس على ا

ملك.
عــصــام أبــو ســيف مــؤلـف عــرض مــقــلــوب الــهـرم
حصل على جائزة التأليف األولى وذهبت الثانية
لـصـالح الـسـايح عن "عــفـوًا لـقـد نــفـذ رصـيـدكم"

والثالثة لعلى عثمان عن "البلياتشو".
جائزة التمثـيل األولى رجال تقاسمها بطال "لوزة
مــيـــرفـت" مــصـــطـــفى أبـــو ســـريع ومـــحـــمـــد عـــبــد
الـهـادى وتـقـاسم مـحـمد عـامـر وأحـمـد إبـراهيم
اجلــائــزة الــثــانــيــة فـيــمــا تــقــاسم مــحــمــد الـعــربى

ومحمد خميس اجلائزة الثالثة.
جوائز التمثيل "نـساء" كلها منحت مناصفة حيث
ذهبت األولى لـروزا السـعيـد وزينب عـبد الرازق
وتـقـاســمت الـثـانــيـة سـلـوى أحـمــد وأمـيـرة يـوسف
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