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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

 محكى القلعة .. الثقافة  فى متناول اجلميع

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

اطمئنوا نحن بخير

العدد 62-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

أنا نـفسى فوجئت - ونـادرا ما أتفاجأ - بـردود األفعال على ما
ـــاضى.. حتت عـــنــوان «زهـــقــان طـــهــقــان كـــتــبـــته األســـبــوع ا
ثابة استفتاء على قال  متـضايق».. لم أتوقع أن يكون هذا ا
ـسـرحـيـ من مـصـر أهـمـيـة «مـسـرحـنـا» يـشـارك فـيه مـئـات ا
ـقال سـيحـدث ما أحدث والدول الـعربـية.. لـو علـمت أن هذا ا
لـنـشـرته من مــدة حـتى أزداد اطـمـئـنـانـاً عــلى مـا تـمـثـله هـذه
ـسـرحـيـة فى مـصـر والـوطن اجلـريـدة بـالـنـسـبـة لـلـجـمــاعـة ا

العربى.
اضى ات الهاتفيـة تلقيتها األسبوع ا كا يالت وا عشـرات اإل
مـن أصدقـاء وقـراء ال أعرفـهم يـسـتفـسـرون فـيهـا عن أسـباب
الـــزهق والـــضــيق.. ويـــتـــســاءلـــون: هل يــعـــنى مـــا كــتـــبــته أن
ـكن أن تتوقف عن الـصدور? ويعـرضون التدخل «مسـرحنا» 
ـسئولـ للـمطالـبة بـاحلفاظ عـلى هذه اجلـريدة التى لدى ا
كـاسب التى حتـققت لـلمـسرحـي خالل اعتـبروهـا من أهم ا

السنوات األخيرة.
وبــقــدر مــا سـعــدت بــردود األفــعــال هـذه بــقــدر مــا انــزعـجت
النـزعـاج أصـحـابــهـا الـذين راح تـفـكـيــرهم لـبـعـيـد جـداً.. «هل
كن تتـوقف عن الصدور?» سؤال ليس له أى محل مسـرحنا 
من اإلعــراب.. اجلـــريـــدة مــســـتـــمــرة وقـــد ولــدت لـــتـــعــيش..
«مــسـرحــنـا» أمــر واقع يـصــعب بل يـســتـحــيل تـغــيـيــره لـيس
سرحية ا تقدمه من خدمة للحركة ا «بالدراع» طبعاً ولكن 
ا تـلعبه من أدوار أحدثت حراكاً فى مصـر والوطن العربى و

سرحى لم يكن ليحدث فى غير وجودها. فى الواقع ا
: اطـمـئـنوا.. وأقـولـهـا بثـقـة أحـسد عـلـيـها: األصـدقاء جـمـيـعاً
«مـســرحــنـا» واحــدة من أهم اإلجنــازات الـتى حــقــقـتــهـا وزارة
الـثــقـافـة فـى عـهـد فــاروق حـسـنـى.. وفـاروق حـســنى من أشـد
ـتحـمس ـسبـوقة ومـن أشد ا ـعجـب بـهذه الـتجـربة غـير ا ا

والــداعـمـ لــهـا واســألـوه لــتـعــرفـوا مــاذا تـمــثل «مـســرحـنـا»
بالـنسبة له.. وكذلك رئيس الهيئة د. أحمد مجاهد الذى كان
ثـابة دفعة قوية وجديدة لتستمر قرار تعـيينه رئيساً للهيئة 

هم واحليوى. «مسرحنا» فى أداء دورها ا
هـل معـنى ذلك أنه ال تـوجـد مـشـكـلة? أكـون كـذابـاً لـو قلت ال
تــوجـد مــشـكـلــة.. هـنـاك مــشـاكل إداريــة.. مـعـوقــات وعـراقـيل
.. وحتى أكـون صريـحاً أقـول لك إنها ـوظفـ يضـعهـا بعض ا
لم تظـهر سوى فى الفترة األخيرة.. مـشاكل لم نتعود عليها..
لكـنـها ال تـخصـنـا وحدنـا بل تـخص كل عمـل عام فى مـصر..
أمر طـبيعى.. لـكن انزعـاجى نابع من أننى وزمالئى لم نـتعود

عليها.
ستـسـأل: وأين رئـيس الهـيـئة? وأقـول لك كـان الـله فى عونه..
ـشـاكل والـرجل ال ينـام الـليل مـنـذ أن جاء الـهـيئـة مـتخـمـة با
ا رئـيـساً لـهـا.. لديه مـهام كـثـيرة و«مـسـرحنـا» جـزء بسـيط 
ــسـاعــدة وحل تــنـوء الــهــيــئــة بــحـمــله.. هــو ال يــتــأخــر عن ا
شـاكل.. لـكن ثمـة أشـياء نـترفع عـن أن نزعـجه بـها; مع أنـنا ا
يـجـب أن نـزعــجه.. امــتـنع مــســئـول اجلــراج مــثالً عن إرسـال
سـيـارة لـقـضـاء بـعض شـئـون اجلـريـدة هل يـجب أن نـقـول له
«احلــقــنــا يـا رئــيس الــهــيــئــة الــسـيــارة لم تــأت».. مــوظف فى
كافآت ألن هـناك توقيعاً غير واضح احلسـابات عطل كشوف ا
ـا جـاء ـرصــودة ألحـد الـكــتـاب أكـثــر أو أقل  ـكــافـأة ا أو أن ا
بــالالئـحــة.. أشـيــاء من هـذا الــقــبـيل قــد يـعــتـبــرهـا الــبـعض
بـسيـطة لـكنـها بـالنـسبـة لنـا مزعـجة حـيث لم نتـعود عـليـها..
رغم أنهـا ال تخص «مسـرحنا» أو الـهيئة وحـدها بل تخص كل

دواوين احلكومة فى مصر احملروسة.
مشكـلتنـا أننا كـجريدة ال نعـترف بالـبيروقـراطية وال نحب أن
تـشـغـلـنـا عن أداء دورنا األسـاسى.. لـكـنـنـا فى الـوقت نـفسه ال
نسـتطيع إزاحتـها تمـاماً.. وإن كنـا نقاومـها ونحـقق انتصارات

عليها فى أغلب األحيان.
«مسـرحنـا» ولدت لـتعـيش وتكـبر دائـماً.. لـيس بدعم وحـماس
حـبة واهتمام رئـيس الهيئة وحده.. وزير الـثقافة وحده وال 
سـرحـية فى مـصـر والوطن الـعربى.. ا أيـضا بـاجلـماعـة ا وإ
هذه اجلـماعة هـى التى تمـنحـها أسبـاب البـقاء مـادامت تلبى

احتياجاتها.
.. «مسـرحنا» بخير.. ونـحن أيضا.. وال تشغلوا اطمـئنوا تماماً

عوقات اإلدارية.. نحن لها!!  بالكم با
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ـتد يـقتـصـر على مـحـكى الـقلـعـة فحـسب بل 
إلى كل مقـار قصـور وبيوت الـثقافـة فى مصر
وهـــو مـــا يـــرسـخ دور هـــيـــئـــة قـــصـــور الـــثـــقـــافــة
ـقـام احلــقـيـقـى كـمـؤســسـة ثــقـافـيــة تـعـنـى فى ا
األول بـالـثقـافـة اجلـمـاهيـريـة بـهـدف خلق وعى
عـام يـعـرف أهـمـيــة دور الـثـقـافـة فى بـنـاء وطن
نأمل جميعـاً أن حتتل الثقافة فيه دورها الذى
تــســتــحـقـه. وأظن أن وزارة الــثـقــافــة تــعى هـذه
األهـمـيــة وهـو مـا تـبـدى من اجلــمع بـ سـلـيم
ســحـاب ورواة الـسـيــرة الـهاللـيــة وفـرق الـتـنـورة
وعـــروض األفالم الـــتـــســجـــيـــلــيـــة وورش رســوم
ـتــفـرقـات يــشـيـر األطـفــال.. اجلـمع بــ هـذه ا
ــكـــونــات الـــشـــخــصـــيــة إلى الـــوعى الــشـــديـــد 
ـكن أن تـعـتمـد عـلى عـنـصر ـصـرية الـتى ال  ا
مـن عناصر الثـقافة والفـن دون غيره.. وهو ما
جعـلنا نهـتم فى «مسرحـنا» بهذا الـنشاط الذى
ـســرح أبـو يــتـمــاس فى فــحـواه وروحه مع فـن ا

الفنون.
ــقــاهى احملــيــطــة بــقــلــعـة صـالح الـديـن وهـو ا
الدور الذى ينبغى على وزارة الثقافة القيام به
أن تــكـسب كل يـوم زبــائن جـدداً تـخــصـمـهم من
الـفــراغ الـقــاتل إلى الـنــشـاط الــذهـنى اخلالق.
واجلميل فى نشاط هيئة قصور الثقافة أنه ال

فى تـكـثيف غـيـر مـسـبوق لالحـتـفـالـية الـسـنـوية
الـتى رسـخـتهـا الـهـيـئـة الـعـامة لـقـصـور الـثـقـافة
فـى الـــلـــيـــالى الــــرمـــضـــانـــيــــة.. أضـــاءت لـــيـــالى
احملـروسـة جـنـبات قـلـعـة صالح الـدين ومألتـها
بـــشــراً ومـــوســـيـــقى ومـــســـرحـــاً وغـــنـــاءً وســـيــرة
هاللــيـــة.. لــقـــد أصــبــحـت احــتــفـــاالت الــهـــيــئــة
الـعامة لقصور الـثقافة فى محكـى القلعة عيداً
لــــكل الــــفـــنــــون األدائـــيــــة الـــتـى تـــرعــــاهـــا وزارة
الــثـقـافــة فى ربـوع مـصـر كــلـهـا.. لــذا فـقـد كـان
طــبــيـعــيــاً أن جتــد فى زاويــة من زوايــا الــقــلــعـة
مـسـرحـيـة لألطـفـال.. وبجـوارهـا نـدوة يـقـدمـها
.. وإذا سـلم ؤرخـ ا د. عـبادة كـحيـلة عـن ا
مـا الـتفت خـلـفك التـقـطت عيـنك مـنظـراً ألحد
عروض التنـورة.. أما إذا جتولت دقيقة واحدة
فـسـتـعـود بـذاكـرتك إلى عـالم الـسـيـرة الـهاللـية
مـع عز الديـن نصـر الدين من الـنخـيلـة سوهاج

أو أحمد حواس من زفتى غربية..
هـــنــا فى مـــحــكى الـــقــلــعـــة وقف عــلـى احلــجــار
ومحمد احللـو وسليم سحاب إلى جوار شعراء
الــســيــرة الــهاللــيـة الــكــبــار فى شــمــال وجــنـوب
مـصر.. هنا فى مـحكى القلعـة عرضت التنورة
على خلفـية من ورش رسوم األطفال.. هنا فى
مــحـكى الــقــلــعـة وقـف شـعــراء شــبــاب من قـرى
وجنــوع وكــفـــور مــصــر كـــلــهــا وقـــفــوا إلى جــوار
ــعـــطى حــجـــازى وأحــمــد فــؤاد أحــمــد عـــبــد ا
جنـم ومـــحـــمـــد إبــــراهـــيم أبـــو ســــنـــة ومـــاجـــد

يوسف.
وفـى مــحـــكى الـــقـــلــعـــة أيـــضــا جـــلس الـــشـــبــاب
ـفكـر الـكـبـير جالل يـسـتـمـعون وبـإنـصـات إلى ا
أمـ وسـمـيـحـة الـغـنـيـمى وطـارق الـتـلـمـسـانى
وأحمـد عكاشة.. كـما استمـعوا وناقـشوا مفتى
اجلـــمـــهــوريـــة الـــدكـــتــور عـــلى جـــمـــعـــة ورئــيس

جامعة األزهر د. أحمد الطيب..
أحاطت بجميع ذلـك الكتب التى مثلت معرضاً
لـــــلـــــكـــــتـــــاب من إصـــــدارات مـــــؤســـــســـــات وزارة
الــثـقــافــة: صـنــدوق الـتــنــمـيــة الـثــقــافـيــة احتـاد
الــكـــتــاب اجملـــلس األعـــلى لـــلــثـــقــافـــة اجملــلس
ـصـرية األعـلى لآلثـار ودار الـكـتب والوثـائق ا
ـــركــز الـــقـــومى لــلـــتــرجـــمـــة وهــيـــئــة قـــصــور وا

الثقافة بالطبع.
نـشاط الهيئة الـعامة لقصور الـثقافة فى ليالى
الـشـهـر الـفــضـيل يـذكـرنـا بـأهــمـيـة الـثـقـافـة فى
ـا كتثـقيف دعـم روح الشعـوب ليـس كترفـيه وإ
ال يـخلـو من متـعـة.. ال شك أخذت احـتـفالـيات
õjõ©dGóÑY ΩÉ°ûgمــحـكى الــقــلـعــة كــثــيـراً من الــشــبـاب مـن زبـائن

 محمد بن قطاف : 
نعم.. أنا 
مدير  مسرح مدلل

 محكى القلعة ..
الثقافة

 فى متناول اجلميع
حكى القلعة  عرض مسرح عرائس لألطفال 

ليالى احملروسة أضاءت احلصن التاريخى

 عز الدين نصر الدين

قلعة صالح الدين تتحول إلى مسرح
تلئ بفنون الفرجة مفتوح 

ستقلون».. «ا
من جحيم احلكومة

إلى «شواية» الساقية
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اغوط  مهرج ا
 يحارب طواح

الهواء فى السويس

عرنوس يكتب عن :
سرح مفهوم ا
 عند ابن سيناء
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 يحارب طواح

الهواء فى السويس

عرنوس يكتب عن :
سرح مفهوم ا
 عند ابن سيناء
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 عند ابن سيناء
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سرح مفهوم ا
 عند ابن سيناء

عرنوس يكتب عن :
سرح مفهوم ا
 عند ابن سيناء

ستقلون».. «ا
من جحيم احلكومة

إلى «شواية» الساقية

ستقلون».. «ا
من جحيم احلكومة

إلى «شواية» الساقية

ستقلون».. «ا
من جحيم احلكومة

إلى «شواية» الساقية

ستقلون».. «ا
من جحيم احلكومة

إلى «شواية» الساقية

ستقلون».. «ا
من جحيم احلكومة

إلى «شواية» الساقية ارس عشقه أمام اجلمهور  أحمد احلرفي 
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> الـضـوء يـسـتطـيع أن يـسـتـخلص بـدقـة مـتـناهـيـة روح صـورته الـرقيـقـة من شـبـكة
الظـروف التى حتدهـا ثم يعـيد جتسـيدها فى ظـروف فنـية اختـيرت كأدق مـا يكون

لها من تأثير فى وظيفتها اجلديدة.

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

15  من سبتمبر 2008  العدد 1562 من سبتمبر 2008 العدد 62

عبد الناصر
اجلميل يصحب
طلبة الورشة فى
رحلة إلى عالم
األلوان وعبد
الرحمن عبده
يدخل بهم عالم
مفردات الفن

التشكيلى صـ 8
«زى الفل» لكن رائحته

سبرتو صـ 14

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

سرح محكى القلعة ضمن احتفاالت رمضان. > فرقة أساتذة الطرب بقيادة الفنان محسن فاروق قدمت أمس حفالً غنائياً 

سرح التجريبى  عدد خاص عن ا

اغوط يحارب طواح الهواء فى مهرج ا
السويس وأحمد خميس يرصد ذلك ص 13

البراوى يسخر من حياتنا الفنية خاصة
سرح صـ 9 فى مجال ا

احـتــشـدت لــيـالى
احملـــــروســــة الـــــتى
تـــقــيــمــهـــا هــيــئــة
قــصـــور الــثــقــافــة
بــــــقـــــلـــــعـــــة صالح
الــــــديـن بــــــشــــــتى
ألــوان الــفــنــون مـا
بــــــــــــ عــــــــــــروض
التـنورة والـندوات
الـــــــــفـــــــــكـــــــــريـــــــــة
واألمــــــــســـــــــيــــــــات
الـــــــــشــــــــعـــــــــريــــــــة
ـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة وا
ومــعــارض احلــرف
الـبـيـئــيـة لـتـشـكل
فى مجملها وجبة
ثقافـية جلمـاهير

مصر.
اقرأ صـ 32

مختارات العدد 
سرحى  من كتاب مفهوم الضوء والظالم فى العرض ا
- تأليف: جالل جميل محمد - مراجعة : د. نهاد
صرية العامة للكتاب 2002. صليحة - الهيئة ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

عبد الغنى داود يشاهد جتارب
مسرحية شابة تبحث عن صوتها فى

نصورة صـ 12 جامعة ا

مثلون أدوارهم تابع كيف صنع ا
فى فارسكور وهم يحلمون صـ 10

مثل تدريب ا
واإلدراك

احلسى عند ابن
سينا يحدده
عبد الرحمن
عرنوس صـ 25

شاركة فى مسرحية «بازل 1» للمخرج د. سامح مهران. اضى عن ا > الفنانة أمانى البحطيطى اعتذرت األسبوع ا

سرحية فى السودان ى «فان جوخ» ملف عن احلركة ا  للفنان العا
لوحات العدد

لوحة الغالف

«مجلس اإلدارة يحاربنا.. واحلل عند خربوش»
مواكب رؤية
هالل رمضان
وعالقتها
بالظاهرة

سرحية صـ 27 ا

محمد بن قطاف
سرح مدير ا
الوطنى
اجلزائرى

يعترف: نعم أنا
مدير مسرح
مدلّل... بقية

اعترافاته صـ 7

ركز شباب منشية التحرير سرح  استغاثة من فريق ا

أرجـــو أن تـــعــذرونـى ألنى لـــو واصــلـت ذكــر
األحـداث الحتـجـت من الـورق الـكثـيـر ومن
وقت سيادتكم الثـم أرجو مساعدتنا فى
وصــــول صــــوتـــنــــا لــــلــــســــيــــد صــــفى الــــدين
خـربــوش رئــيس اجملــلس األعــلى لـلــشــبـاب
لــيــرحــمــنــا من مــجــمــوعــة رجــال ذكــر اسم
أحــدهم أهم عــنــدهـم من مــجــهــود ثالثــ
ـدة ثالثـة أشهـر فهـل تتـصور شابـاً وفـتاة 
ــــبـــجل رئـــيـس مـــجـــلس إدارة أن الـــســـيـــد ا
درب سرح ويحيل ا ركز يوقف نـشاط ا ا
لـلتـحقـيق لـعدم ذكـر اسم سيـادته واإلشادة
بــــحــــضــــوره . بـــاإلضــــافــــة إلى أن الــــســـادة
أعــضــاء مــجـلس اإلدارة فـى خالفـاتــهم مع
بـعضـهم البـعض يحـاربون بـعض باألنـشطة
أى أنـــهم يـــحـــاربــون عـــدوهم فـى نــشـــاطه
واخلـاسـرون هم األعــضـاء أصـحـاب احلق
فى األنـــــــشــــــطــــــة واألهـــــــداف الــــــتـى عــــــلى

أساسها بنيت مراكز الشباب. 
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 
أعضاء الفرقة
عنهم
يسرى يحيى 
 - نـتـمـنى أن يـصل صـوتك يـا يـسـرى أنت
وأعــضـاء فــرقـتك لـلــدكـتـور صــفى الـدين
خـربوش رئـيس اجملـلس األعـلي لـلـشـباب
ـــارســـة عـــمـــلـــهـــا وعـــودة الـــفـــرقـــة إلى 

وتقد عروض مسرحية جديدة.

ــــارســــتــــهم ولــــيس احــــتــــواء الــــشــــبــــاب و
األنــشــطــة وعــنــدمــا طــالب أولــيــاء األمـور
ـركــز بــتــنـفــيــذ اخلـطــة أوقــفـوا وأعــضــاء ا
النشاط وألـغوا العروض ووصل األمر إلى
ـــركــز وأعـــضـــاء مـــجــلس تـــهـــديــد مـــديـــر ا
اإلدارة بطلب الشرطة وكأننا نرتكب فعال

إجراميا. 

بروفة أو عـرض وعنـد طلب الفـرقة تنـفيذ
ـوضـوعة عـرض مـسـرحى طـبـقـا لـلـخـطـة ا
لـلـنشـاط والـتى تـعتـمـدها مـديـرية الـشـباب
والرياضة يجب أوال أخذ اإلذن من متعهد
احلفالت وعـنـدما تـتحـدث جمللس اإلدارة
يكـون الرد هذا مـصدر دخل لـلمـركز وكأن
الــهــدف من مــركـز الــشــبــاب «اســتــثــمـارى»

ـشـكـلــة وهى أنه مـنـذ عـامـ السـتــيـعـاب ا
ــركــز يــحـــارب األنــشــطــة ومــجــلـس إدارة ا
ـســرحى حـيث قـامـوا وخـاصـة الــنـشـاط ا
بــتــأجـــيــر وافـــتــتــاح صـــالــتـــ لألفــراح فى
تعهد أفراح يشغل كل ركز وأسندوهـما  ا
ــا أيــام الـــصـــيـف وأغـــلب أيـــام الـــشـــتـــاء 
سرح فى اسـتحال معه اسـتخدام خشـبة ا

حتية طيبة وبعد
هـذه استغاثه من مـجموعة شـباب وفتيات
ـــســرح ــســـرح أعــضـــاء فــريق ا من هـــواة ا
ركز شباب منشـية التحرير لعلها تصل
ن يهمه أمر الشباب فى هذا الوطن. 

نــحن مــجــمـــوعــة من الــشــبـــاب والــفــتــيــات
عـــددنــا يـــنــاهـــز اخلــمـــســة وثالثـــ فــردا
سرح ـسرحى ونـكوّن فـريق ا نهـوى الفن ا
ركـز تتـراوح أعمـارنا من ثـمانـية أعوام بـا
ارس الـنـشاط وحتى الـثـانيـة والـثالثـ 
ـــســرحى مـن فــتــرة تـــربــيـــنــا عـــلى أيــدى ا
ركز الذى تخرج فى أجيال سبقتنا بهذا ا
عـهد ن أصبـحـوا طلـبـة ا فـرقته الـكـثيـر 
سرحيه ويعملون اآلن فى العالى للفـنون ا

اجملال . 
حـتى وقت قريب كان مـركز شباب مـنشية
الـتـحـريـر مـنـارة لـلـشـبـاب الـهـاوى لـلـمـسرح
وكـنا نـنـظم مـهـرجـانـا سنـويـا لـفـرق الـهواة
ويـــرعـى فـــرقــــته الــــفـــنــــان الـــقــــديـــر عــــمـــر
ــــســـــرحى احلـــــريـــــرى وكـــــان الــــنـــــشـــــاط ا
مـــزدهـــرا بــفـــضل رعـــايـــة اجملــلـس األعــلى
ــراكـز الـشـبـاب لـلـشـبـاب حــيث اهـتـمـامه 
وكــونـــهــا مـــكــانــا لـــلــشـــبــاب يــســـتــطـــيع فــيه
ـارسة األنشطة الـتى يحبها ومـا يعتمده
ـــســـاعــدة مـــراكــز من مـــيــزانـــيـــات مــالـــيــة 
الــشـــبـــاب عــلـى الــقـــيـــام بــرســـالـــتــهـــا جتــاه
الـشبـاب وأنتم تـعلـمون مـدى خطـورة هذه
ـرحلة الـسنيـة ومدى أهمـية شغـلها فـيما ا
واهب .  ينفع لتفريغ الطاقات وإظهار ا
آسف لإلطــالـة ولـكـنـهـا مـقـدمـة البـد مـنـهـا

 الفرقة ال
تستطيع
استخدام
خشبة
سرح إال ا
بعد استئذان
متعهد
احلفالت

زهير «زعالن» من «مسرحنا» ويتهم
واهب اجلديدة  د. زعيمة بالتخلى عن ا

بــاجلـــريــدة يــفــعــلـــون شــيــئــاً آخـــر وهــذا يــفــقــد
اجلريدة مصداقيتها.

أرجـــــــو أن تــــــأخـــــــذوا فـى االعــــــتـــــــبــــــار ذلـك فى
صداقية. ستقبل حتى ال تفقدوا تلك ا ا

وأتمنى لكم التوفيق وشكرا.
محمد زهير
- صـديـقـنـا الـعـزيز زهـيـر.. نـشـرت «مـسـرحـنا»
خبـراً عن الـعرض لـكنك فـيـما يـبدو لم تـقرأه
وإذا كــانـت ارتــبــاطـــاتك حــالـت دون حــضــورك
حلفـل اخلتام و تسـلم الشهـادة فالبد أن تقدر
ــكن أن يــحــول دون أن انــشــغــال د. زعــيـــمــة 
حضـور العـرض وفى حال إعادتـه أبلغـنا فقط

وستجد ما يسرك!

السيد رئيس التحرير
السالم عليكم

ــقـابــلــتك ود. مــحــمــد زعـيــمــة أثــنـاء تــشــرفت 
انــعـقــاد ورشـة «مــسـرحــنـا» وســعـدت بــاجملـهـود
الــــذى بـــــذلــــته جــــريــــدة «مــــســــرحـــــنــــا» من أجل
إجنـــاحــهــا ولألسـف لم أســتــطـع حــضــور حــفل
توزيع الشهادات النـشغالى لكننى حضرت إلى
مـــقـــر اجلــريـــدة وتـــســلـــمت الـــشـــهـــادة وأنــا من
ـتابـع لـلـجريـدة مـنذ الـعدد األول ولـم يفـتنى ا

عدد منها حتى اآلن.
ولــقـد قـرأت عــمـودك (مــجـرد بــروفـة) فى آخـر
صــفــحـة فى الــعـدد قــبل األخــيـر بــعـنــوان "شـغل
عيـال" وتوقـفت عنـد جـملـة (مسـرحنـا التى كل
عدد مـنهـا "مجـرد بـروفة" سـتظل هـكذا جـريدة
ــواهب ـــغــامـــرة واحــتـــضــان كـل ا لــلـــتـــجــريب وا
اجلديدة.. نضعهـا على بداية الطريق ونوجهها
ونـرعـاهـا.. ثم نـتـركـهـا تـشق طـريـقـهـا بـنـفـسـهـا

وكل واحد يعرف مصلحته).
ـواهب اجلـديدة? قـصـود هنـا با وتسـاءلت مـا ا
هـل هم الـــذين درســـوا فى ورشـــة «مـــســـرحـــنـــا»

فقط? أم أى مواهب جديدة على الساحة?
كالمك هـذا فــيـمـا يـبـدو ال يـسـرى عـلى بـقـيـة فـريق
ن له صـلة الـعـمل بـاجلريـدة ألنـهم ال يـنـظـرون إال 
بـورشة «مـسـرحـنا» فـقط بـدليـل أننى قـدمت خـبرًا
لــلـجــريــدة عن عـرض مــســرحى يــقـام عــلى مــسـرح
السيـدة سوزان مـبارك وهو مـسرح ال يقل مـستوى
ـــكـــتـــبــة عن مـــســـارح دار األوبـــرا وهـــو مــوجـــود (
عادى العامة) وهـو عرض لشباب واعد من طلبة ا
ـرحـلـة الــثـانـويــة واإلعـداديـة وإخـراج ـدارس فـى ا ا
فـتاة فى السادسـة عشرة من عمـرها (مرفق صورة
لفريق عمل هذا الـعرض) والعرض ال يقل مستواه

بل قد يـزيـد عن عروض كـثـيرة تـقدم عـلى مـسارح
مــصـر لـفـرق حـرة أو تــابـعـة لـلــثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة
وقـدمت دعوة لـلدكتـور محـمد زعـيمـة الذى وعدنى
بـاحلضور ونـشر خـبر هذا الـعرض لـكنه لم يـحضر
ولم يـكتب عن هـذا العرض شـيئـًا بجـريدتـكم ولقد
أخـــــبــــــرت الــــــفــــــريق أن اجلــــــريــــــدة ســــــتــــــعـــــلـن عن
ـشاهدته عـرضهم وسـيحضـر أحد نـقاد اجلـريدة 
وكتابـة تعلـيق عنه وسعـدوا بذلك لكـن عدم حضور
أى فـــرد من اجلــريـــدة أو عــدم ذكــر خـــبــر عن هــذا

العرض أصاب أعضاء الفريق بخيبة أمل.
مـا أريــد أن أقـوله هــو إمــا أنـكم ال تــهـتــمـون إال
ـن هـم عــــــــلـى صــــــــلــــــــة مــــــــبــــــــاشـــــــــرة بــــــــكم أو
أن حـــضــرتك تــقـــول شــيـــئــاً وبــقـــيــة الــعـــامــلــ

> إن مـفهوم الـضوء يـنطـوى علـى حدين أحـدهمـا مجـرد واآلخر مـادى أما اجملـرد فيـظهر
فى الفـكر والفلـسفة وهـو إدراك مباشـر دون براه جتريـبية لـلمعـانى العقـلية مثل إدراك
ـادى ـكـونـة له أمـا ا ـكـان والـزمـان عـلى أنـهـمـا ال نـهـائـيــان فى وجـود الـضـوء بـعـنـاصـره ا ا

باشر للمحسوسات. فيتجسد فى وجوده للعيان وهو اإلدراك ا

فى انتظار
زيد!! ا

أتـابع جريـدة «مـسـرحـنـا» مـنذ عـددهـا األول بـانـتـظـام وأحاول
جـاهـدا أن أقـرأ ما تـنـشـره اجلـريدة بـشـكل دقـيق فى مـحـاولة
ـسـرح بـأسـلوب الكـتـسـاب خـبرات تـؤهـلـنى لـلـعـمل فى مـجال ا
ـقاالت والـدراسات عـلمى ومـنهـجى لـلحـقيـقـة أسعـد كثـيـراً با
ـسرحـيـة التى تـنـشر عـلى صـفحـات «مـسرحـنا» والـنصـوص ا
فـدراستى لألدب والـلـغة الـعـربيـة بـكلـيـة اآلداب ليـست بـبعـيدة

عن هذا الفن الراقى.
وأقـدر اجلهد الـذى يتم بـذله من قبل طاقم عـمل اجلريدة
أســبـوعــيــاً لــتـقــد وجــبـة مــســرحـيــة جتــمع مـا بــ اخلــبـر
ــا ـــقــال فى أســـلــوب ســـهل وغــيـــر مــعـــقــد  والـــتــحـــقــيق وا
ــســرح دون ــهــتم بــا ــتــخــصص أو ا يــتــنــاسب مع الـــقــار ا

دراسة.
ولـكـنـى أنـتـظـر كـثـيـراً من «مـســرحـنـا» االهـتـمـام أكـثـر من ذلك
ـصـرى ـســرح ا بـنــشـر حــوارات مـوسـعــة مع عــدد من فـنــانى ا
الـذين أثـروا السـاحـة الفـنيـة فى بالدنـا بأعـمالـهم الـهامـة مثل
ـثال ومخـرجـاً» على سـبيل الـفـنان الـقديـر مـحمـد صبـحى «
ــوســيــقى ــثــال وآخــرين فى مـــجــاالت الــتــمــثــيل واإلخــراج وا ا
ـــكـــنــنـى أن أرسل لـــلـــجــريـــدة قـــائـــمــة والـــديـــكــور والـــتـــألـــيف 
بأسمائهم... انتهى العام األول ولم أر هؤالء على «مسرحنا».

أرجو االهتمام.. أنا وكثير من القراء فى االنتظار.
مهاب سلطان عبد الدا

بنى سويف
- شكـرا الهتمامك يـا مهاب ونـعدك بدراسة مـقترحـاتك والعمل على

تنفيذها خالل أعدادنا القادمة إن شاء الله.

مسرحنا
ترصد طريق
ستقل من ا
جحيم

احلكومة إلى
شواية ساقية
الصاوى.. صـ 6

كوليت شخصية
أسطورية مثيرة

للفضائح..
تعرّف عليها 
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نصورة  احتفاالت ليالى احملروسة با

الـصدفة وحـدها لعـبت دور البطـولة فى حتـويل محمـد حمدان
من فـتى كـشـافة فـى مدرسـة احملـمـوديـة حـيث اكـتـشـفه اخملرج
أسـامـة حسـنـ وذهب به إلى قـاعـة الـبـروفـات لـيـلـعب دور "أبو
لـهـب" فى مــسـرحــيــة "نـصــيــحــة شـيــطــان" تــألـيف عــلى عــبــيـد.
وبعدها تعهده اخملـرج بالرعاية والتدريب وأسند إليه عددًا من
لك) فى هـمة فـى عروض قـصر الـثـقافـة مـثل دور (ا األدوار ا
"بكـالوريوس فـى حكم الـشعـوب" للكـاتب علـى سالم و (الـعمدة)
فـى "زيــارة الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز" لـــدرويـــنـــمــات كـــمـــا شـــارك فى

"احملاكمة" تأليف يسرى اجلندى.
ويـتــألق حـمـدان فى دور (عــبـيط الـقــريـة) فى عـرض "اجلـواب"
ـــعـــز وفى جتــارة تــألـــيف نـــاجى جــورج وإخـــراج صالح عـــبــد ا
األسكندريـة فرع دمنهـور يؤسس حمدان فريـقاً للمـسرح ليقدم
من خـالله عـدة أعـمــال مـنـهــا (االسـتــثـنـاء والــقـاعـدة) لــبـريـخت
وإخــراج أســامـة حــســ ثم يــقـوم حــمــدان بـإخــراج (كــاسك يـا
واطن مـهرى) لـوليـد يوسف ـاغـوط و (ا وطن) تألـيف محـمد ا
و (نـــهـــر اجلــنـــون) لـــتـــوفــيق
احلـــــكــــيم. بـــــعــــد الــــتــــخــــرج
الـــتــــحق مــــحــــمــــد حــــمـــدان
ـــعـــهــد الـــعـــالى لــلـــفـــنــون بــا
سرحية الذى شهد تفوقًا ا
ملـحـوظًا حملـمد; حـيث كان
األول عــلى دفـــعــتـه وتــخــرج
بـــــتــــقــــديــــر جـــــيــــد جــــدًا مع
مـــــرتــــبــــة الـــــشــــرف وخالل
ــــعــــهــــد قـــدم دراســــته فـى ا
عــــــــدة أدوار مــــــــهـــــــــمــــــــة فى
ــســـرحى مـــنــهــا مــشـــواره ا
ـــربى فى مـــســـرحـــيـــة دور ا
(الــــثـــــأر ورحــــلــــة الــــعــــذاب)
و(كــريــون) فى (أنــتــيــجــون)
لـسوفـوكلـيس و(أبولون) فى
ـثـال) لـبـجـمـالـيـون (بـجـمـالـيـون) لـتـوفـيق احلـكـيم وفى (ديـانـا وا
يقدم شخصية جونكانو وفى (حلم ليلة صيف) لشكسبير يقوم

بدور (أوبرون).
ويـعـود إلـى فـرقــته بـاحملــمـوديــة لـيــقـدم مــعـهـا (مــلك وال كــتـابـة)
ـسـرح تـألـيـف مـصـطـفى ســعـد. وحلـمــدان جتـارب مـسـرحــيـة 
ــلح والـسـكـر) تــألـيف مـحـمـد الـدولـة حــيث شـارك فى (حـر ا
ــســرح الـــغــد و(مــشـــعــلــوا الـــغــيــطـى وإخــراج مــحـــمــود حــسـن 
اكس فريش وإخـراج عونى كارومى كـما شارك فى احلـرائق) 
ـنعم والنجم تـوفيق عبد (رجل القلـعة) مع اخملرج ناصـر عبد ا
احلـــمــيـــد وفى الــقـــطــاع اخلـــاص شــارك حـــمــدان فى (حـــكــيم
عـيون) إخـراج د. هانى مـطـاوع وبطـولة عالء ولى الـدين وكر

عبد العزيز وأحمد حلمى.
عهد يتمنى محمد حمدان أن يـحقق حلمه بأن يصبح معيدًا با
كـان الذى علمه سرحـية لعشـقه الكبيـر لهذا ا العـالى للفنـون ا

الكثير ويتمنى محمد أن يرد بعض جميله عليه.

ـثل عـلى مـسـتـوى اجلمـهـوريـة (مـناصـفـة) فى مـهـرجان ثـابت أيـضًـا جـائزة أحـسن 
الشباب والرياضة عام 2005 .

أخرج أحـمـد ثابت لـلمـسرح عـددًا من الـعروض مـنهـا "لعـبة دومـيـنو" وهـو من تألـيفه
أيـضًـا "أدى الـبـيضـة" تـألـيف مـحسـن مصـيـلـحى "تالتـة علـى بالطة تـغـريـبـة احللم
ـسـافـر" (درامـاتـورج وإخـراج) كـمـا شـارك كـممـثـل فى الـكـثـيـر من الـعـروض نـذكر ا
مــنـهـا "الــفـهـلــوان الـوهـمــان" تـألـيف رأفت الــدويـرى وإخـراج رشــدى إبـراهـيم "درب
الـنبقة" تأليف محـسن يوسف وإخراج كفاح عبد احلـميد "حدث فى بغداد" تأليف
عاطف الـغمرى وإخـراج جمعـة حامد "رحـلة صيـد" لتوفـيق احلكيم وإخـراج عماد
هاشم "دكان األلعاب" تألـيف درويش األسيوطى وإخراج أسامة شفيق "يا روح ما
بعدك روح" للمؤلف عبد العـزيز عبد الظاهر واخملرج همام تمام. "الصالة" تأليف
وإخراج محمد جمعـة أوبريت "كلمة مصر" لفؤاد حداد "وعلى اسم مصر" لصالح

" واإلخراج حملمد صفوت. جاه
يـطمح ثـابت هـذه األيـام فى االستـقـرار بالـقـاهـرة والعـثـور على فـرص حـقـيقـيـة على
مـسـتـوى االحـتراف الـذى يـحـلم به مـنـذ الصـغـر. وهـو احلـلم الـذى يتـمـنـاه لـكل شاب
واهب احلقيقية التى تعمل فى الظل هناك فى موهوب فهو يرى أن مصر غـنية با

األقاليم دون أن يراها أحد.

> إن الــضـوء يــقـوم بــوظـيـفــته بـفــضل مـا يــبـذله الــعـقل من جــهـد من خالل
حــســابــات مـعــضالت الــشـكـل والـلــون الــتى تــواجـهه بـال تـوقف ال عـن طـريق

اإليحاء فقط بل عن طريق اخمليلة أيضا.

سرحي جريدة كل ا
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سرح سارية اجلبل بالقلعة. غرورة» يتم عرضها مساء السوم  > مسرحية األطفال «األيدى ا

سـرحى فى أثناء سيره ليس > هـناك مشاكل تظهـر فى الضوء داخل العرض ا
عرفى له حيث فـى اجلانب التقنى فحسب ولكن فى جوهر اإلدراك احلسى وا

جند األصول فى صور مكانية بصرية وزمنية فى كيفية تقد الضوء.

د. أحمد
 مجاهد

عن احملكى
اعـتـبـرهــا الـبـعض مـغـامــرة أن نـقـيم لـيـالى
رمـضـان الثـقـافـية داخل قـلـعـة صالح الدين
ـواطــنـون عن ــا أحــجم ا األيـوبى قــالـوا ر
الــذهــاب إلى الــقــلــعــة ولم جتــد األنــشــطـة
الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة الـتى نـقـدمـهـا جـمـهوراً

يشاهدها.
قبلنـا التحدى واعتـبرنا أن قيمـة وأهمية ما
ـواطــنـ إلى نــقـدمه هــو الــذى سـيــدفع بــا
صـعـود الـقـلـعـة لـيالً لـيـسـتـمـتـعـوا بـسـهـرات
رمـــضـــانـــيـــة مـــجـــانــــيـــة تـــلـــبى رغـــبـــاتـــهم
واحـتـيـاجـاتـهم عـلى مـخـتـلف اهـتـمامـاتـهم
وأعـمـارهم وقــد كـان. فـمـنـذ الــلـيـلـة األولى
ــــواطـــــنــــون مـن كل حـــــدب وصــــوب جـــــاء ا
وحتولت قلعة صالح الدين إلى سوق ثقافى
ـــا لم تــشــهــد مــصــر مــثــله خالل وفــنى ر
ــاضــيــة تــقـدم فــيـه كل أشــكـال الــســنــوات ا
الــفــرجــة والـنــدوات الــفــكـريــة واألمــســيـات
ـوســيـقــيــة ومـعــارض احلـرف الــشـعــريــة وا

البيئية والفنون التشكيلية وغيرها.
لـقد كـانت إشادة الـفـنان فـاروق حسـنى وزير
الثقافة بهذه االحـتفالية وحرصه ومعه كل
قــيــادات الــوزارة عـلـى افــتــتــاحـهــا بــنــفــسه
وقضـائه عدة سـاعات مـتجـوالً ب األنـشطة
ــتــعــددة الــتى تــضـمــنــتــهــا كــانت اإلشـادة ا
واحلـــفـــاوة الـــتى أبـــداهــا الـــوزيـــر الـــفـــنــان
ـثـابـة الـوسـام الـذى وضـعه بـاالحـتـفـالـيــة 
علـى صدر الـهـيـئـة العـامـة لـقـصور الـثـقـافة
وجميع العـامل بهـا.. هؤالء الذين لوال ما
بذلـوه من جهد مـا كان لهـذه االحتفـالية أن

بهر. تخرج بهذا الشكل ا
إن مهمتنـا فى هيئة قصور الـثقافة أن نقدم
اخلـدمـة الـثـقـافــيـة جلـمـاهـيـر هـذا الـشـعب
ـسـتوى ـتـعـطـش لكـل مـا هـو جـاد ورفيـع ا ا
نـتـشـرة بـطول لـيس فـقط داخل مـواقـعـنـا ا
ـا أيـضـاً بـالـذهـاب إلى الــبالد وعـرضـهـا وإ
الـناس فـى مواقـعـهم.. فى احلـدائق والقالع
ـصانع.. دارس وا الـتاريـخيـة واجلـامعـات وا
وحـتى الـســجـون الـتى نـحــرص عـلى إقـامـة
األنـشــطـة الــثـقــافـيـة والــفـنــيـة بــهـا بــشـكل

مستمر.
حتـيـة لــلـوزيـر الــفـنـان فــاروق حـسـنى الـذى
ــصــريــة يـومــاً بــعــد يـوم تـزدهــر الــثــقــافـة ا
زيـد من اإلجنازات ألن وزيراً فـناناً وحتقق ا
ومـبـدعـاً يــدفـعـهـا بـقــوة ومـحـبـة إلى األمـام

دائماً.

كواليس لف» ألشرف زكى تفاقم أزمة «الشاطر» والكوميدى يرفع «ا
سعيد صالح طلب تغيير اخملرج فتم جتميد العرض

 سعيد صالح

 أحمد  ثابت يحلم باالحتراف
أحــمــد ثــابت  28 عــامًــا من مــوالـيــد مــحــافـظــة أســيــوط وحـاصـل عـلـى بـكــالــوريـوس
الـتـجارة مـن جامـعـة أسيـوط يـعـشق التـمـثيـل منـذ الـصغـر كـبـر معه حـلم االحـتراف
سرحى. فـبدأ يوسع من أفكاره فمن عـشقه لفن التمثـيل إلى عشق آخر لإلخراج ا
ـسرحـيـة القـومـية وعـضـو بفـرقـة الشـبـاب والريـاضة أحـمـد عضـو بـفرقـة أسـيوط ا
سرح اجلامعى ومدرب فنون مسرحية بالتربية ركز الفنون التعبيريـة ومخرج با
ـوهـوبـ بـالــشـبـاب والـريـاضـة والـتــعـلـيم ومـدرب فــنـون مـسـرحـيــة بـشـعـبـة طالئـع ا

ومخرج بنوادى مسرح قصر ثقافة أسيوط.
حـصد أحمد العديد من اجلـوائز وشهادات التقديـر منذ كان طفالً بفريق الطالئع
يــعى تـمـامًــا مـا يـقــدمه ومـا يـجب عــلـيه أن يــقـدمه من فن مــسـرحى جـيــد ومـحـتـرم
سـابقـة الطفل يـداليـة الفـضيـة  ـستـهلكـة حصل عـلى ا ـكررة ا بعـيدًا عن األفـكار ا
ركـز األول على ـوهـوب سـنة  1989 من الـسيـدة سوزان مـبارك كـمـا حصل عـلى ا ا
ــثل عـلى مـســتـوى اجلــمـهــوريـة فى مــسـابــقـة اإللــقـاء ســنـة  1993 وجـائــزة أحـسن 
ـسـرحـية بـالـتـربـية والـتـعـلـيم عام  1992 عن ـسـابـقـة الـفنـون ا مـستـوى اجلـمـهـورية 
دوره فى مـسـرحـيـة "دمـاء عـلى أسـتـار الـكـعـبـة" وشـخـصـيـة احلـجـاج بن يـوسـف كـما
ثل عـلى مستوى اجلمهوريـة عن دور القاضى بن تيمية حـصل على جائزة أحسن 
ـسابقة عام   1997 كـما حصل على جـائزة أحسن إعداد مـسرحى لنص "يا بنفس ا
طالع الـشجـرة" من الشبـاب والريـاضة عام  . 1983 ومـن اجلوائز الـتى حصل علـيها

محمد حمدان.. 
يرد اجلميل
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هيثم جناح وطموحات مسرحية كبيرة

سارة زيتون حتلم بليلى واجملنون
مهرجان الشركات.

شـاركت سـارة فى الـعـديـد من الـورش الـتـمـثـيـليـة مع
أحـمد ماهر وأحـمد الش وغيـرهما وهى ترى أن
حتــقـــيق الــنـــجــاح فى الـــتــمــثــيـل يــقــوم أســـاسًــا عــلى

وهبة ثم الدراسة والتدريب. ا
سرح أمام سارة زيتون حتلم بالوقوف على خشبة ا
الــفـنــان الــكـبــيـر يــحــيى الــفـخــرانى ومــثـلــهــا األعـلى
ـســرح الـعــربى سـمــيـحــة أيـوب وتـتــمـنى أن سـيــدة ا
تــلــعب شــخـصــيــة لــيـلـى فى "لــيـلى واجملــنــون" رائــعـة

صالح عبد الصبور.
زيد سـرحنا" وتطالبها بإلقاء ا زيتون قارئة جيدة "
من األضواء على الفرق احلـرة واالهتمام بها بشكل

أكبر.

سـارة زيـتـون خـريـجـة كـلـيـة اإلعالم جـامـعـة الـقـاهرة
ـسـرح مـنـذ طــفـولـتـهــا فـشـاركت فى فـرق عـشـقـت ا
ــراحل الــدراســيـــة حــتى الــتــحــقت ــســـرح فى كل ا ا
ـسـرح اجلامـعى من خالل فـريق كـلـيـتهـا لـتـشارك بـا
فى عــدد من الــعــروض مــنــهــا "الــبـراوى" مـع اخملـرج
محمد حلمى تأليف ياس الضوى. كما عملت مع
اخملـرج عادل أكـرم فـى عدد مـن الـعروض الـتـى قام

بإخراجها.
ــســرح شــاركت ســـارة فى إحــدى دورات مــهــرجــان ا
الـتــجـريـبى بـعـرض "الـبــراوى" كـمـا شـاركت فى عـدد
من عـروض الـشـركـات مـثل "األمـيـرة والـشحـات" مع
اخملـرج مـحـمـد الـشبـراوى عـلى قـصـر ثـقـافة روض
الــفــرج و "حـصــاد الــشك" وحــصـلت عـن دورهـا فى
ـــثــــلـــة وهى هـــذا الـــعــــرض عـــلى جــــائـــزة أحــــسن 
اجلائزة التى حصلت عـليها ثالثة أعوام متتالية من

إدريس وإخراج تامـر محمود ومسرحية
"عـــالم بــغـــبــغـــانــات" تـــألــيـف جــمـــال عــبــد
ــــنـــسى ـــقــــصـــود وإخــــراج الـــســـعــــيـــد ا ا
"عـرس كلـيب" تـألـيف دوريش األسـيوطى
وإخـراج عــادل بـركـات كـمـا ســاعـد هـيـثم
ـسـرحيـة مـنـها فى الـعديـد من الـعـروض ا
"الـثأر ورحـلـة الـعـذاب" تألـيف مـحـمـد أبو
الـــــــعال الـــــــسالمـــــــونى وإخـــــــراج أحــــــمــــــد
الــــعــــمــــوشـى و"شــــوف واتــــفــــرج" تــــألــــيف
وإخـراج رامـى رمـزى و "بــرجـنت" تــألـيف

هنرك إبسن وإخراج عادل بركات.
قـام هيثم بإخـراج مسرحـيت همـا "حفلة
" تأليف خالد الصاوى "وأحدب للمجـان
نــوتــردام" لـفــيــكـتــور هــوجـو ومن األحالم
ـها سـرحيـة التى يـطمح هـيثم فى تـقد ا
الــفـــتــرة الـــقــادمــة مـــســرحـــيــة "الـــبــؤســاء"
لـهــوجـو الــتى شـاهــدهـا ألكــثـر مـن مـخـرج
ـهـا وفـرقــة مـسـرحــيـة ويـطــمح فى تـقــد
بـشـكل مسـرحى جـديـد ويـتـمـنى أن يـنجح
ــسـرحى فــيه لــيــحــسب له فى مــشــواره ا
كـمـا يـطـمح هـيـثـم أن يقـدم بـعـض األفـكار
ـسرحـية اجلـديدة ولـيس من الضرورى ا
أن يـقـوم بكـتـابتـهـا بنـفـسه ألنه ال يرى فى
نفسـه مؤلفًـا ولكـنه يعـشق التـمثـيل ويهوى

سرحى. اإلخراج ا

"أبـــطـــال الـــشـــعب" تـــألــــيف حـــزين عـــمـــر
وإخـــراج أحـــمـــد عـــبـــد اجلـــلـــيل "أوبـــريت
الــدرافـيل" تـألـيف خــالـد الـصـاوى إخـراج
ـنـسى "إنت حـر" تـألـيف لـيـن الـسـعـيـد ا
الـرمـلى وإخــراج سـمـيـر الــعـدل "الـسـيـرة
الهاللية" لـيسرى اجلنـدى وإخراج سمير
الـعـدل أيـضًـا "بـالـعـربى الـفـصـيح" تـألـيف
ـنـسى لـيـنـ الـرمـلى وإخــراج الـسـعـيـد ا
"رومـــــولــــوس الـــــعــــظـــــيم" تـــــألــــيـف يــــوسف

ـنـصـورة التى أجنـبت الـعـديد فى مـديـنة ا
من الفـنانـ العـظام نـشأ هـيثم جـناح فى
قــصــر الــثــقــافـة وبــدأت مــوهــبــته الــفــنــيـة
تــــظــــهــــر مــــنــــذ الــــصــــغــــر وتــــوالـت األيـــام
والـســنــ إلى أن الــتـحـق بـكــلــيـة الــتــجـارة
نـصـورة وانضم عـلى الـفور إلى جامـعـة ا
ــســـرح اخلــاص بـــالــكـــلــيـــة وبــعــد فــريـق ا
إثباته لـذاته ومن حوله وتأكد اجلميع من
مـــوهــــبـــته الــــفـــنــــيـــة انـــضـم إلى مـــنــــتـــخب
اجلامعة وشارك فى العديد من العروض
ــسـرحــيـة الــنـاجــحـة وحــصـد مع زمالئه ا
الـعـديـد مـن اجلـوائـز وشـهـادات الـتـقـديـر
ارسة وبـعد فتـرة ليست بـالقصـيرة من 
الــتــمــثــيل ســواء بــاجلــامــعــة أو بــالــثــقــافــة
اجلــمـاهـيـرة والـفـرق احلـرة قـرر هـيـثم أن
يـخــوض جتـربــة اإلخـراج; فــأكـد لــلـجــمـيع
أنه مــوهــوب بــالــفــعل بل وصــاحـب وجــهـة

نظر فيما يقدمه من فن مسرحى.
ـسرحـيـة التى شـارك بـها ومن العـروض ا
ـثالً مـســرحـيـة "بـراكــسـا" تـألـيف هــيـثم 
تـــوفــــيق احلـــكــــيم وإخـــراج أحــــمـــد عـــبـــد
اجلــلـيل "حــلم لــيـلــة صـيف" تــألــيف ولـيم
شـكـســبـيـر وإخــراج تـامــر مـحـمــود "جـحـا
والـــواد قـــلـــة" لـــيــــســـرى اجلـــنـــدى وتـــامـــر
مـحـمـود أيـضًـا "سلـيـمـان احلـلـبى" تـأليف
ألــفـــريـــد فـــرج وإخـــراج ســـمـــيـــر الـــعــدل
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ــهــلــة يــعــلن بــعــدهــا عن تــفــاصــيل بــرنــامج وطــلــبه 
تتـالية التى شـكالت ا الفرقـة. وعلى ما يـبدو أن ا
ــســرح الــكـــومــيــدى تــســـبــبت فى غــرق يــواجــهــهـــا ا

مدحت يوسف وسط سلسلة أزمات ال تنتهى.

ــســرح الــكــومـيــدى ولم وانــتــصــار وجنــوم فـرقــة ا
سرحية يـعلن حتى اآلن عن تفاصـيل بقية طـاقم ا

التى كتبها متولى حامد.
ـــــســــرح وفـى الـــــســـــيـــــاق نـــــفــــسـه لم تـــــعـــــلـن إدارة ا
الـكـومـيـدى عن خـطـتـهـا الـكـامـلـة لـلـمـوسم الـشـتوى
حـسب الـتـصـريــحـات الـتى أعـلــنـهـا مـدحت يـوسف
دير احلالى للفرقـة عند توليه مسئولية إدارتها ا

ـــســـرح فـــوجئ الــــكـــاتـب مـــدحت يــــوسف «مـــديــــر ا
الكوميدى» بـازدياد حدة اخلالف ب النجم سعيد
صالح بطل مسرحيـة «الشاطر» ومخرجها محسن
حـلـمى بــعـد بـروفـات اسـتـمـرت لـثالثـة شـهـور واجه
الـعــمل خاللــهـا عـدة أزمــات انـتــهت بـإعالن ســعـيـد
رغـبته فى تغييـر حلمى ألسباب لم يـحددها بشكل

واضح.
من جانبه قرر مدحت يوسف تعليق األمر وجتميد
بــروفـات الــعـرض حلــ الـفــصل فى األزمــات الـتى
تـواجهـه مع رفع ملف األزمـة لـلدكـتـور أشرف زكى
رئـيس البـيت الـفنى لـلمـسـرح فى محـاولـة للـوصول

إلى حلول مرضية جلميع األطراف..
مــــســـــرحــــيــــة «الـــــشــــاطــــر» واجـــــهت من قـــــبل عــــدة
مـــشــكالت  جتـــاوزهــا بـــدايــة مـن اعــتـــذار خــالــد
جالل عن إخـراجـهـا بعـد تـرشـيح سـعـيـد صالح له
إال أن جـالل انـسـحب بــعـد عـدد من اجلــلـسـات مع
سـعــيـد وانــتـهى األمــر إلى تـرشـيـح مـحـسـن حـلـمى
ـسـرحيـة وبـدأت الـبـروفـات التـى وصلت إلخـراج ا
إلى مرحلـة احلركة رغم تـغيب سعـيد عن معـظمها
ـروة ــســتــشـفـى ا لـظــروفـه الـصــحــيــة واحــتــجــازه 
لـــفـــتـــرة ثـم انـــشـــغـــالـه بـــتـــصـــويــــر بـــعض األعـــمـــال
الـتليفزيونـية فيما أكـدت مصادر فى الكواليس أن
سعيد صالح لم يحضر سوى ثالث بروفات فقط.
ـا األزمــة تــهـدد بــتــوقف الــعــمـل بـشــكـل نـهــائـى ور
ـسـرحـيـة «يـا دنـيـا.. يـا حرامى» إلـغـائه واالكـتفـاء 
لـــلــمــخـــرج هــشــام عـــطــوة الــتـى تــدخل نــهـــايــة هــذا
األســبــوع فى ســبــاق مـع الــزمن من خالل بــروفــات

مكثفة الفتتاحها خالل أكتوبر القادم.
عـطــوة اسـتــقـر عــلى األبـطــال الـذين يــشـاركـون فى
الــعــرض وهم: حــسـن مــصــطـفـى وعــبــيــر صــبـرى

 انتصار مدحت يوسف

جنم العرض حضر 3 بروفات فقط.. ومدحت
يوسف يفضل التركيز مع «يا دنيا.. يا حرامى»
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نصورة حتتفل برمضان فى قرية التنوير ليالى احملروسة.. ا
أحمد السيـد نرم محمد السيد
أميـرة أحـمـد الـسـيـد. تخـت شرقى
هــــيــــثم مــــحـــفــــوظ مــــحـــمــــد طالل
إسـماعيل أبو الـنجا محـمد أسامة
أمــانى عـبــد الـفــتــاح مـيــرنـا هــشـام
ـــديـح والـــســـيـــرة رغـــدة مـــحــــمـــد ا
أحـمـد طـمـان وفـرقـة الـسـيـرة. إدارة
عـــرض أحــمــد الــعــمــوشى مــحــمــود
الــعـدل أحــمـد مـاجــد. أشـرف عـلى
ورشـــــــة اإلخــــــراج عـــــــادل بـــــــركــــــات
الـــســــعــــيـــد مــــنــــسى شــــريف صالح
الـــــدين اســـــتـــــعـــــراضـــــات مـــــحـــــمــــد
اإلتـــــــــربـى. تــــــــــصـــــــــمــــــــــيـم ديـــــــــكـــــــــور
وســيـــنــوغــرافـــيــا مــحــمـــد قــطــامش
ــــنـــزالوى تـــنــــفــــيـــذ ديــــكـــور صالح ا
أحـمـد احلــبـشى إسـمـاعــيل مـحـمـد
إسـمــاعـيل إضـاءة إبــراهـيم ســنـكـر
إذاعـــــــــة صـالح عـــــــــبـــــــــد الـــــــــبـــــــــارى
مـــيــكـــانــست جـــمــال عـــبــد الـــبــديع..
لـــيـــالـى احملـــروســـة كــــتـــابـــة وإخـــراج

عادل بركات.

فى إطـار االحــتـفــال بـشـهــر رمـضـان
الـــكـــر  افــتـــتـــاح بـــرنــامـج لــيـــالى
احملـروسة وقـرية التـنويـر بالـدقهـلية
الذى تـضـمن مجـمـوعـة متـنـوعة من
البرامج الثقافـية والفنية ومجموعة
من الـفـقــرات الـفـنـيــة لـفـرقـة اآلالت
الـشعبـية ومـسيـرة يتقـدمهـا األطفال
حــامـلــ فــوانــيس رمــضــان وأهــالى
قـرية التـنويـر محتـفلـ بحلـول شهر
رمـــــضـــــان وبــــالـــــضـــــيــــوف بـــــاألعالم
والـبــيـارق وصـوال إلى ركن األراجـوز
وسـاحة الـقـرية بـجـانب دوار العـمدة
حـــيث يـــتم تـــقـــد فــقـــرات الـــتــخت
الـشـرقى والـسـيــرة والـتـنـورة والـغـنـاء
الفردى واجلـماعى ثم الدخول إلى
ــســرح واحــة الــشـــعــراء واالنــتـــهــاء 
الـــقــــريــــة الــــذى تــــقــــدم عـــلــــيـه فـــرق
اإلقلـيم واألقـاليم األخـرى عروضـها

الفنية.
يــقـول عـادل بــركـات مــخـرج الــلـيـالى
إن كـل يـــــــوم يــــــــقـــــــدم جــــــــديــــــــداً فى
مــــضـــــمـــــون الــــلـــــيـــــالى وأفـــــكـــــارهــــا
بـاإلضــافـة إلى الـفـقـرات الـثـابـتـة كل
ــواهب يــوم وهى فــقــرات الــغــنــاء وا

فـــتــــحى كـــر الــــدين ســـرور أدهم
عــفـــيــفى أحــمــد الــعـــمــوشى هــيــثم
جنـاح أحمـد مصـدق أحمـد عبده
مـحــمـد حــسن نــوران عـطــيـة عــبـد
الــفـــتــاح تــغـــريــد عــبــد الـــله أحــمــد
الـدسـوقى مـعـتـز الـشـافـعـى مـحـمد
األبـاصـيـرى مـحـمـود حـلـمى أحـمد
زغــروت إسالم ســنــد بــاالشــتــراك
مـع األطـــفـــال نـــدى مـــحـــمـــد فـــوزى
نـرمــ زيــدان مـحــمـد كــر زيـدان
مـحــمـد هــديــر مـحــمـد أحــمـد آالء

ونــــوادر جــــحـــــا وظــــرفــــاء الـــــقــــريــــة
وأضـــــاف: هـــــذا الــــــعـــــام ســـــاعـــــدنـــــا
هـندس مـصطـفى السعـدنى رئيس ا
اإلقـليم وتـابع نشـاطنـا يومـيا لتـذليل
كافة الصعـوبات التى واجهتنا سواء

كانت مادية أو غيرها.
«لــيـالى احملـروسـة» بــطـولـة إبـراهـيم
الـــبــــاز صــــبــــرى نـــاصـف إبـــراهــــيم
عــصـام احلــارونى عــاطف الــســيـد
أســـــامــــــة عـــــبـــــد اجلـــــواد الـــــســـــيـــــد
حسـان مـخلص صـالح مصـطفى

محمد احلنفى 

ورشة حكى مجانية.. فى استديو عماد الدين
جمعـية اجليـزويت تقـيم ورشة مجـانيـة للتـدريب على فن احلـكى يشارك
ـتـقـدمـ وقـد بـدأوا فـيـهـا 15 مـتـدربـاً يـتم انــتـقـاؤهم من بـ عـشـرات ا
الـتـدريـب أمس األحـد. يـقــوم بـالـتــدريب فى الـورشــة الـتى تــقـام بـاســتـديـو
ـسـرحى رمـضـان خـاطـر واخملـرج مـحـمـود مـخـتار عـماد الـدين اخملـرج ا
ويشمل برنامج التدريب تمارين على االرجتاالت احلياتية وتمرينات على
فن احلـكى «حــكـايــات مـقــامـات بـيــرم الـتــونـسى حــواديت ألف لـيــلـة» مع

مثل مع مفردات احلكاية. التركيز على كيفية تعامل ا
تـدربيـها يتم الـورشة الـتى تعـد الثالـثة من نـوعهـا تنـتهى بعـرض مسـرحى 

عرضه فى االستديو أو على مسرح اجليزويت.

الطالينة وصلوا سموحة
على مسـرح نادى سموحة بـاألسكندريـة عرضت مؤخـراً مسرحية
ــســرحــيــة تــألــيف مــحــمــود «الــطاليــنــة وصــلــوا» لــفــرقـــة احلــيــاة ا

الطوخى وإخراج ماهر أبو وردة.
تمـثـيل أحمـد جابـر ماريـان يوسف بـسنت الـشاذلى أسـامة عـبد

الوهاب مصطفى الفقى مصطفى البالسى أحمد الرافعى.
ــسـرحــيـة تــأســست مـنــذ ثالثــة شـهــور وتـضم فى فــرقـة احلــيـاة ا
سرح السكندري وتقدم عروضها عضويتها مجموعـة من هواة ا

اعتمادا على اإلنتاج الذاتى.
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ـكن أن يربط إحـساسه بـالزمـان - ومثله بـقيـة العـامل > مـصمم الـضوء ال 
ـســرحى - بل بـوجــود وتـعــلـيق بــالـزمــان لـيــجـد ذلـك االنـدفـاع فـى الـعــرض ا

سرحية. ركز (الضوء) الذى هو الشكل فى التجربة ا الفعلى نحو ا

سرح سارية اجلبل. > مواهب أطفال جاردن سيتى يقدمون حفالً مساء غدا الثالثاء 

سرحي جريدة كل ا
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 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

رمضان واإلبداع (2)
ـسـتوى إذا كـان رمـضـان مـصـدر إلـهـام وإبـداع لى عـلـى ا
ـسـتوى الـشـخـصى فـقـد كان مـصـدر إبـداع أيضـاً عـلى ا
الـعام الـذى أفرز حـكايات اخلـيال واخلـرافة واألسـاطير
عـــنــد جــداتـــنــا األمــيـــات فــيــمـــا يــتــصل بـــعــالم اجلن
قررة والـعفاريت خصـوصاً فى فترة احلـبس اإلجبارى ا
فـى شـهـر رمـضـان وكذلـك بـالـنـسـبـة للـمـبـدع الـشـعـبى
اجملـهول الذى خـاض فى هذه العوالم وقـدم لنا قصص
ـمـتـلـئة ألـف ليـلـة ولـيـلـة وأسـاطيـر الـسـيـر الـشـعبـيـة ا
ـعجـزات والعرافـات والنـبوءات وغـيرها من بـاخلوارق وا
ـدهش. وفى ظـنى أسـالـيب احلـكى الـشـعـبى اخلـرافى ا
ـا وترعـرع فى احلـقبـة الـفاطـمـية فى أن هـذا اإلبـداع 
مــصـر والـتى تــمـيـزت دون احلـقب األخــرى بـاالحـتـفـاء
بـكافـة الظـواهر اإلبـداعيـة فى نواحى احلـياة الـثقـافية
ـصـريـة والـتى تـعتـبـر امـتـددا طبـيـعـياً واالجـتـمـاعـية ا
ـبـكر فـى الفن لـلـحـقـبـة الـفـرعـونيـة صـاحـبـة اإلبـداع ا
ـصـرى بل عـلى مـسـتوى ـسـتـوى ا واحلـيـاة لـيس عـلى ا

. العالم القد
أعــود فـأقـول إن رمـضـان لم يــكن مـصـدر إلـهـام لإلبـداع
الـفنى واألدبى فحسب بل كان أيـضاً مصدر إجناز مهم
فـى أوقات احملن والشدائد ولعلـنا نذكر أن أهم معاركنا
الـوطنية والقـومية تمت فى شهـر رمضان وآخرها حرب
أكـتـوب اجملـيـدة الـتى أصـبـحت مـقـرونـة بـيوم مـن أيامه
وهـو يوم العاشـر من رمضان. أقول هذا مـوجها حديثى
إلـى مثبـطى الهـمم ومحطـمى العـزائم الذين يـتخذون
مـن رمــضـــان ذريـــعـــة لــلـــخـــمــول والـــكـــسل واإلهـــمــال
ـا يـؤدى إلى والـتـراخى فـى أداء األعـمال والـوظـائف 
تـــعــطــيـل مــصــالـح الــنــاس وضـــعف اإلنــتـــاج وتــخــلف
اجملـتـمع والعـجـيب فى األمر أن هـذا الـكسل واإلهـمال
والـتراخى أصـبح مقرونـا فى هذا الشـهر بالـذات بزيادة
ا مـعدالت االستهالك والتخـمة والشراهة واإلسراف 
يـؤدى إلى الـعـكس من حـكمـة الـصـيام مـن زهد وقـنـاعة
وصـــبــر وجـــلــد وحتـــســ لألداء فى الـــعــمل وتـــهــذيب
الـسـلـوك واألخالق. أذكـر أن دولـة عـربيـة شـقـيـقـة جترأ
واطنـ فى شهـر رمضان رئـيسـها وأصدر قـرارا بإلـزام ا
بـــزيــادة مــعــدالت اإلنــتــاج عــمـــا هــو فى بــقــيــة الــعــام
مـستخدما األوامر اإلدارية وقـواعد الثواب والعقاب فى
ـؤسـســات والـهــيـئــات ومـواقع الــعـمل ــصـالـح وا كــافـة ا
واإلنـتاج وكانت النتيجة مذهلة إذ حتققت الزيادة فى
واطـن جـمـيعـاً بالـعمل فى مـعـدالت اإلنتـاج والتـزام ا
ــواعـيـد الـرسـمـيـة الـعــاديـة ولـيس اخملـفـضـة وحـصل ا
ا جرى عليهم من جزاءات اجليمع على حوافز أكثر 
ـــا يــعــنى أن شــهـــر رمــضــان لــيـس عــائــقــا أو مــبــررا
الدعـاءات التـكاسل واخلـمول وتـخفـيض ساعـات العمل

كما يحدث عندنا اآلن.
ولعل فيما فعله جنودنا الشجعان فى حرب العاشر من
ـثل األعلى حـينـما فـضلوا جـميـعاً االسـتمرار رمـضان ا
فـى الصـيام وهـم يقـاتلـون فى أصـعب الـظروف ويـكفى
أن نـــذكــر أنــهـم بــدأوا احلــرب وهـم فى عــز الـــظــهــيــرة
وحـقـقـوا أعـلى مـعدالت األداء الـقـتـالى والـذى وصـفته
ــة بــأنه كــان إعـجــازاً عــســكــريــا هـز الــدراســات األكــاد
نطقة ـوازين السياسية والعسكرية واالقتصادية فى ا ا

بل والعالم.

قـــامت بـــتــأســـيس هـــذه الــفـــرقـــة عــام1927
الـــــفــــنــــانــــة الــــقـــــديــــرة "فــــاطــــمــــة رشــــدى" 
ع  (1908-1996) وكـــانـت تـــعــــد من أبــــرع وأ

صرى والسينما العربية. سرح ا جنوم ا
و"فـاطمـة" هى الـشقـيقـة الـصغـرى لكل من
"رتيـبة" و"إنـصاف رشدى" الـلتـ احتـرفتا
الـغـنـاء والــتـمـثـيـل أيـضـا قـبــلـهـا وقـد بـدأت
"فاطـمـة" حيـاتهـا الفـنـية وهى فى الـتاسـعة
من عـمرهـا وذلك من خالل العـمل بفـرقة
"أمـ وسلـيم عطـا الله" حيـث كانت تؤدى
بعض األدوار الغنـائية الثانوية ثم انضمت

بعد ذلك إلى فرقة "فوزى اجلزايرلى".
وسـيـقـار اخلـالد شـاهـدها بـاألسـكـنـدريـة ا
ســــــيـــــد درويـش وحتـــــمـس لــــــهـــــا ودعــــــاهـــــا
لـــلــحـــضــور إلى الـــقــاهـــرة والــعـــمل بـــفــرقــة
األوبـريـت الـتى قــام بــتـكــويــنـهــا كــمـا شــهـد
ــبـــكــر الــفــنــان الـــقــديــر جنــيب بـــنــبــوغــهــا ا
الـريحـانى عـنـدمـا انـضـمت إلى فـرقته مع
شـقــيـقـتــيـهــا وهى لم تـتــجـاوز االثــنى عـشـر
عـــامـــا. وقـــد شـــاركـت خالل هـــذه الـــفـــتـــرة
بتـأدية مـونـولوجـات وأغان خـفيـفة بـكازيـنو

"البوسفور".
كانت بـدايتـها احلـقيـقيـة عام  1923 حيـنما
ــســرحى الــقــديـر الــتـقـت بـرائــد اإلخــراج ا
وهـبتـها الـفنـية عزيـز عيـد والـذى اقتـنع 
ـقـدرة عــلى األداء الـدرامى وتـوسم فــيـهــا ا
ـــران والــتـــدريب كـــمـــا قــام فـــتـــعـــهــدهـــا بـــا
بــضـمــهــا إلى فــرقــة "رمــسـيـس" (الـتـى قـام
بــتــأســيـــســهــا الــفــنـــان يــوسف وهــبى وهى
ـــــســــرحـــــيـــــة الـــــكـــــبـــــيــــرة إحـــــدى الـــــفـــــرق ا
حـــيــنــذاك) وقـــد أســنـــد لــهـــا فى الـــبــدايــة
بــعض األدوار الــصــغــيــرة ولــكــنــهــا جنــحت
بـــعـــد ذلك فـى الـــقـــيـــام بـــأدوار الـــبـــطـــولــة
مثـلة األولى للـفرقة خاصة بـعد اسـتقالـة ا

الفنانة روز اليوسف عام 1925.
انــــســـحــــبـت "فـــاطــــمــــة رشــــدى" من فــــرقـــة
"رمسـيس" مع معـلمهـا - وزوجهـا حيـنئذ -
الـــفـــنـــان عـــزيـــز عـــيــد كـــنـــتـــيـــجـــة لـــتـــكــرار
اخلالفـات مع بـطالت الـفـرقـة. وقـررا مـعا
تـأسـيس فـرقـة خاصـة بـهـمـا حتـمل اسـمـها
فى حــ يـتــحــمل "عـزيــز عــيـد" مــســئـولــيـة

اإلدارة الفنية. 
انضم إلى الفـرقة أعضاء فـرقة "رمسيس"
الـذين لم يـسـافـروا مع الـفـرقـة فى رحـلـتـها
إلى "تـــونس" وفى مـــقـــدمــتـــهم الـــفــنـــانــون:
اســـتــيـــفـــان روســتـى مــنـــسى فـــهــمـى عــلى
رشــدى إلــيس نــصــر فــيــولــيت صــيـداوى

سرح. كما ضمت كثيراً من هواة ا
قــــدمت الـــفـــرقــــة أول عـــروضـــهــــا بـــعـــنـــوان
"احلـب" (أو أدريـان لـيـكـوفــريـر) من تـألـيف
سـارة بـرنـار وتــرجـمـة حـبــيب جـامـاتى ثم
ـوسم مـسـرحـيـات: قـدمت بـعـدهـا بـنــفس ا
"روكامـبول" تـرجـمة أحـمد جالل "تـيدورا"
حلـــبـــيـب جـــامــــاتى "الــــنـــســــر الـــصــــغـــيـــر"

و«لوكاندة األنس» .
اســــتــــمــــرت الــــفــــرقــــة فـى تــــقــــد مــــواسم
مـنـتـظـمـة  – بـفـضل مـسـانـدة ومـؤازرة أحـد
األثـــــريــــاء (مـــــســــيـــــو إيــــلى)  – وذلك حـــــتى
عــام 1934 حــيــنـــمــا اضــطـــرت مــؤســســـتــهــا
الـفنـانة "فـاطمة رشـدى" إلى حلـها كـنتـيجة
ادية التى للـكساد االقـتصادى وللـخسائـر ا
حـــلت بـــالـــفـــرقـــة وكــــذلك بـــجـــمـــيع الـــفـــرق

سرحية وقتها. ا
حينما تـأسست الفرقة "القومية" عام1935
 انـضــمت إلـيــهـا الـفــنـانــة فـاطــمـة رشـدى
ولــكـنــهـا اســتـقــالت مـنــهـا بــعـد فــتـرة قــلـيــلـة

عــنــدمــا لـم تــســنــد إلــيــهــا أدوار الــبــطــولــة
ولذلك اتخذت قرارا بإعادة تكوين فرقتها

مرة أخرى.
قامت فرقتهـا بتشكيـلها اجلديد عام 1936
عاونة وبإمكانيات مادية وفنية محدودة و
الــرائـد عـزيــز عـيــد بـإحــيـاء مـوسـم صـيـفى
قـــصــيـــر كـــمــا أحـــيت عـــدة مـــواسم أخــرى
1941  1942  وكـــــــانت  1939 أعـــــوام 1937
آخـر مواسم هـذه الـفرقـة فى صيف 1945
حــيـــنــمـــا قــامـت بــتـــقــد مـــوسم مـــســرحى

سرح القومى باألسكندرية.  قصير با
ضمت الفرقة خالل مـسيرتها الفنية نخبة
من كـــبـــار الـــفــنـــانـــ ومن بـــيــنـــهم: حـــســ
ريـاض عـبـاس فــارس زكى رسـتم مـنـسى
ليجى فؤاد فهمى أحمـد عالم محمود ا
شـــفــيـق إبـــراهــيـم شــكـــرى عـــبـــد الـــعـــزيــز
أحـمـد على رشـدى بـشـارة واكـيم مـخـتار
عـثــمـان اسـتــيـفــان روسـتى الــسـيــد بـديـر
مـــحــــسن ســـرحــــان يـــحــــيى شــــاهـــ نـــور
ــنـعم الــدمــرداش سـعــيــد أبـو بــكــر عـبــد ا
مــدبـــولى أحــمــد أبــاظـــة ومن الــســيــدات:
زيـــــنـب صــــدقـى فـــــردوس مـــــحـــــمــــد زوزو
حــمـــدى احلــكـــيم جنــمـــة إبــراهــيـم كــوكــا
حكمت فهمـى مارى منيب لطيفة نظمى

سرينا إبراهيم.
قـدمت الفـرقة خالل مـسيـرتهـا الفـنيـة ما
يـــقــــرب من مــــائــــتى مــــســــرحــــيـــة مــــؤلــــفـــة
ومـتـرجــمـة ومن أهــمـهــا: "الـوطن مــحـمـد
الفـاحت السلـطان عبد احلـميد الـعباسة
مجـنـون لـيـلى كلـيـوبـاتـرة عقـيـلـة الـبعث
فاطمة عـلى بك الكبيـر أميرة األندلس
لـيــلـة من ألف لــيـلـة الــعـاصـفــة الـدكـتـور
لـــــوكــــانــــدة األنـس سالمـــــته بــــيـــــصــــطــــاد
اجلـــــامــــــحـــــة الـــــزوجـــــة الــــــعـــــذراء احلب
ــتـمـردة جــمـال بـاشـا بــلـقـيس احلـرام ا
الـــشــيـــطـــانــة حـــواء نـــابــلـــيـــون يــولـــيــوس
قــيــصــر أنــا كــارنــيـــنــا غــادة الــكــامــيــلــيــا
الــنـــســر الـــصــغـــيـــر هــامـــلت جــان دارك
مانون ليـسكو  تيـودورا مدام سان ج

روكــــامـــــبل شــــارلـــــوت كــــورديـه كــــابــــورال
سيمون".

قـدمـت الـفــرقـة نــصـوصــا مـتــرجـمــة لـكــبـار
ــــيــــ ومن بــــيــــنــــهم: ولــــيم الــــكــــتــــاب الــــعـــا
شـكــسـبــيــر فـيــكـتــور هـوجــو جـورج فــيـدو
ــاس تـولــســتـوى فــيــكـتــوريـان اســكـنــدر د
سـاردو كـمـا قـدمت أعـمـاال لـكـبـار الـكـتـاب
ـصـريــ وفى مـقـدمـتـهـم: أمـيـر الـشـعـراء ا
أحـــــــمــــــد شـــــــوقى عـــــــبــــــاس عـالم بــــــيــــــرم
الــتــونــسى خــلــيل مــطــران أنــطــون يــزبك
ازنى أحمد رامى.  إبراهيم عبد القادر ا
قـامـت الـفـرقــة بـتـنـظــيم عـدة جــوالت فـنـيـة
لـتقـد عـروضهـا سواء بـأقـاليم "مـصر" أو
بـبـعض الـدول الــعـربـيـة ومن بـيــنـهـا الـعـراق

غرب. ودول الشام وتونس وا
أطـلق عـلى "فـاطمـة رشـدى" لقب "صـديـقة
الـطـلـبـة" وذلك إلصـرارهـا علـى فتـح أبواب
مـسـرحـهـا لـلـطالب مـجـانـا أو بـتـخـفـيـضات

كبيرة.
استـطـاعت الفـرقة خالل مـسـيرتـها الـفنـية
أن تـؤكـد وجـودهـا كـإحـدى الـفـرق الـكـبرى
كـــمـــا اســـتـــطـــاعت أن تــــتـــنـــافس مع فـــرقـــة

"رمسيس" بل وتتفوق عليها أحيانا.

 عزيز  عيد

 فاطمة رشدى

قدمت أكثر 
من مائتى مسرحية
خالل  مسيرتها
الفنية ما ب مؤلفة

ومترجمة

سرح سارية اجلبل بالقلعة يوم  اجلمعة القادم. > الفرقة القومية ألغانى األطفال بقيادة الفنان حمدى رءوف تقدم حفالً غنائيا 
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ـكن أن يفـسر الضـوء تفـسيراً مـنفـردا علمـيا كان أم فـنيـاً فاالثنـان معا > ال 
صمم أن فـى آن واحد ويظهر الـتفسيـران (العلمى والـفنى) متراكـب وعلى ا

يعرفهما معا.

سرحي جريدة كل ا
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قـدم عــدد مـن الـفــنــانــ الــعــراقــيــ عــلى خــشــبـة
ـاضى ـسـرح الـوطـنى فى وسط بـغـداد االثـنـ  ا ا
مـسرحـية بـعنـوان "سبع رصـاصات فى جـسد رجل
نـــبـــيل" حتــكـى الــلـــحـــظـــات األخــيـــرة الـــتى ســـبــقت

فكر والكاتب كامل شياع. اغتيال ا
كــان مــســلـحــون قــد أطــلــقـوا الــنــار من مــســدسـات
كـاتمـة للـصوت عـلى شيـاع مـستـشار وزارة الـثقـافة
ـــــاضـى وسط الــــــعـــــراقــــــيـــــة فى  23 أغـــــســــــطس ا

ستشفى. العاصمة وتوفى قبل وصوله إلى ا
ـسـرحيـة الـتى ألـفـهـا الـكـاتب عـلى حـس قـدمت ا
وأخـرجها الفنـان كاظم النصار ضـمن حفل تأبينى
ـدى" لـلـثـقافـة والـفـنون واآلداب أقـامـته مـؤسـسة "ا

. ثقف بحضور عدد كبير من ا
وقــــال: "كــــتــــبـت هــــذا الــــعــــمل بــــعــــد وفــــاة الــــراحل
بـسـاعـات وفـاءً وعـرفـانـاً لرجـل نـذر نـفسـه خلـدمة
الــثــقــافــة الـــعــراقــيــة الــتــقــدمــيـــة الــتى تــرتــفع فــوق
الــطــائــفــيـــة والــعــنف (...) كــان الـــراحل مــشــروعــا

ثقافيا تنويريا".
العمل بـطولة مـحمد هـاشم فى شخصـية الراحل
إلى جانب الـفنـان سـتـار البـصرى ومـازن محـمد

مصطفى وإسراء البصام ووسام فاخر.

(CBM) مسرح اإلفطار.. جتربة أردنية جملموعة
اضى فى  «ميرياديا بدأت مسرحية «سوا على الـهوا» عروضها األسبوع ا
ـمـثـلـون ـؤلف واخملـرج وا عـمـان» وقـال أعــضـاء فـريق الـعـمل: مـازن طـه ا
شــكـران مـرجتى ومــيس حـمـدان ومـحــمـد خـيـر اجلــراح وحـامـد مـرزوق
وطـارق جالل خـالل مـؤتـمــر صـحــفى عـقــدوه فى الـعــاصـمــة األردنـيـة إن
جتربة مسرح اإلفطار «نـاجحة فقط فى األردن ولبنان وغير موجودة فى

بقية الدول العربية».
وذكـر طه أن الــعـمل «يــقـدم تــولـيـفــة تـنــاقش مـوضــوع الـفـضــائـيــات وزحـمـة
شـاهد والشـارع العربى» مشـيراً إلى أن الـدراما األردنيـة وتأثـيرها عـلى ا
 160 مـسـلــسالً أنـتـجت لـشـهـر رمـضـان هـذا الــعـام مـتـسـائالً عن تـأثـيـرهـا
ـشـاهـدين «وهل سـيـكـون مـثل مـسـلـسل «نـور» الـتـركى الـذى اخـترق عـلى ا

بيوت اجلميع وتابعوه بشغف كبير?».
شـدد طه على أن أسرة مسرحـية «سوا على الهوا» هـم مجموعة من فريق
CBM وهى مـجمـوعـة مـتفـاهـمة مـعـاً ولـيست امـتـداداً لـفريق CBM الذى

يتألف من أكثر من  30 فناناً.
مثل وقال مرزوق إنه يستمتع فى تقد هذا النوع من العمل الذى يبقى ا

على اتصال مباشر مع اجلمهور.
أما اجلراح صـاحب شخصـية أبو بـدر فى مــسلـــسل «باب احلارة» والذى
ــســرح مــنــذ يــشــارك فى الـــعــمل لــلــــمـــرة األولى فــأشــار إلـى أنه يــعــشـق ا

صغره ووصف العمل بأنه خــفيف الــظل ودســم فى الوقت ذاته.
ــيــزة وأشــارت إلى أن هــذه وأمــلـت حــمــدان بــأن تُــقــدَّم أعــمـــال أردنــيــة 

التجربة هى األولى التى تخوضها أمام جمهور بلدها األردن.

«سبع رصاصات »  
لتأب كامل شياع
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الــسـادسـة دلــيال عـلى جنــاحـهــا" إضـافـة إلى
"بــروز الـــهــدف األســـاسى وهــو تـــطــور احلس
ــســرحى لــدى الــشــبــاب" ولم يــقــدم الــفــنى ا
ـسابـقة من "مـسابـقة تبـريـرا لتـغيـير مـسمى ا
الــعـــروض الـــقــصـــيــرة إلـى مــســـابـــقــة الـــدمــام
لـــلـــعــروض الـــقـــصـــيــرة" إال أنـه أوضح وجــود
"عـدة تــعــديالت عـلى الـالئـحــة الـتــنـظــيـمــيـة"

سرحي باالطالع عليها. ناصحا ا
: وتكـونت جلـنة حتـكيـم العـروض من الـفنـان
عـبـد الـبـاقى الـبـخـيت جـعـفـر الـغـريـب يـاسر
احلسـن سعـيـد قـريش د. مـبـارك اخلـالدى
فــيــمـا تــكــونـت جلـنــة حتــكــيم الــنــصــوص من:
ــسـرحى عــبــد الـلـه اجلـفــال والــنـاقــد عــيـد ا

الناصر والقاص عبد الله الواصلى.
ـسابـقة يتـنافس على جـوائزها 13 يذكر أن ا

عرضا مسرحيا.

ــثـلــو فــرقـة "مــواهب" كــامل فــضـاء اســتــغل 
ـسـرح فى جــمـعــيـة الـثــقـافـة والــفـنـون قـاعــة ا
ـاضى لـعـرض "صـراخـهم بـالــدمـام األسـبـوع ا
وركـضهم وحـبـوهم حول اجلـمـهور والـكراسى
سـرح" ضمن عـرض «الصمت وفوق خـشبـة ا
زعج» الذى افتتح مـسابقة الدمام للعروض ا

سرحية القصيرة. ا
ـسرحيـة التى أخرجـها ماهـر الغا حظيت ا
وقـــام بــــأداء أدوارهــــا حــــسن الــــعــــبــــد الـــعــــلى
والـــطـــفل كــمـــيل الـــعـــبــد الـــعــلـى وحــسـن عــلى
ــنـاقــشـة سـاخــنـة بـ الــنـقـاد وسـعــد هـلـيل 
ـمثلـ فى النـدوة التطـبيقـية الـتى أقيمت وا
بـعد انتـهاء العـرض وقدمهـا الفـنان البـحرينى
عـبدالله السويـد الذى انتقـد "تعطيل اخملرج
مـاهر الـغـا لـلـجسـد وتـعـدد الـنهـايـات أثـناء
العرض" معتـبرا أن "فكرة العمل وصلت قبل

نـهـايـته".  وأضـاف الـسـويـد: "قـدمـت الـرمـزية
ـسـرحــيـة بــشـكل جــيـد فى اســتـخــدامـهـا فـى ا
للطفل وحتويله إلى سفينة حيث إن األطفال
هم األمل". وأشــار الــفـنــان ســلــيـمــان الــبـوظى
إلى أن "الــــعــــرض خـــلـق نــــوعـــا مـن الــــتـــشــــتت
ـشــاهــد كـمــا أن االسـتــخـدام الــذهـنى لــدى ا
غـير الـرمـزى لأللوان وأجـزاء الـديكـور وبعض

مثلون عبثية". احلركات التى أداها ا
كـمـا انـتــقـد مـحـمـد عـيــسى الـلـغـة الـتى جـاءت
"بــــــشــــــكـل مــــــكــــــســــــر ومــــــزعـج إضــــــافــــــة إلى
الــتــوظـيــفـات واإلشــارات الـتـى بـثت عــشـوائــيـا
ـا أثـار تـساؤل: هل حتـمل هـذه الـلـغـة فـكرا
سليما أم ال? كما لم يكن الديكور واضحا فى
". من ـمثل تـقد رؤية متـساوية مع صراخ ا
ـسرحى ـسابـقة الفـنان ا جهـته اعتـبر مـدير ا
ــســابــقــة فى دورتــهـا راشــد الــورثـان "إقــامــة ا

 ميس حمدان

تقدم الفنـان هانى ناظر بطلب لـلجهات الرسمـية لوقف مسرحيـة تعرض فى مهرجان
ــمــثل خــالــد احلــريــبى بــأنه "ســطــا" عــلى نص الــطــائف الــصــيــفـى مــتــهــمــاً اخملــرج وا
مـسرحى لـه وقام بـتنـفيـذه مع تغـييـرات طفـيفـة شمـلت االسم وبعض األحـداث التى لم

سرحية حسب تعبيره. تغير من مضمون ا
وتوعد ناظر بتـصعيد األمر إلى وزارة الثقافة واإلعالم
لـلـحـصـول عـلى حـقـوقه بـيـنـمـا هـدد احلـريـبى بـالـتـوجه
إلى الشرطة لتقد شكوى بتهمة "القذف" بحق ناظر.
قــال نــاظــر إنـه فــوجئ أثــنــاء وجــوده بــالــطــائف بــعــرض
مــســرحــيــة مــشــابــهــة إلحــدى مــســرحــيــاته الــتى كــتــبــهــا
وحـــصل عـــلى إجـــازة لــهـــا من وزارة الـــثـــقـــافــة واإلعالم
الـسعوديـة متهـما احلـريبى بأنه "سـرق" نص مسـرحيته
وبـدل فــيـهــا وعـرضــهــا عـلى جــمـهــور الــطـائف من غــيـر
ـا دفعه لـلـمـبادرة بـالـتوجه اسـتـئـذانه أو الرجـوع إلـيه 
إلى فــرع جــمــعــيـــة الــثــقــافــة والــفـــنــون بــالــطــائف وقــدم

سرحية فوراً. شكوى مطالباً فيها بوقف عرض ا
و ذكـــر أن اجلـــهـــات اخملـــتـــصـــة أوقـــفـت احلـــريـــبى عن
تـقــد عـروض مــسـرحــيـة فى جــدة األمـر الــذى نـفـاه

احلريبى بشدة.
سـرحية أكد خالد احلريبى أن هـانى ناظر  قد أفلس فنياً ولم وبيـنما استمر عرض ا
يعد لديه شىء يقدمه للمسرح فصار يفتعل أشياء يحاول من خاللها التذكير بنفسه.
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 مشهد من عرض «سالم يا سالمة»

اضى مسـرحيـة «سالم يا سالمـة» تألـيف الكاتب فى دبى عـرضت األسبـوع ا
سرحى ناجى احلاى وإخراج سالم باليوحة. ا

ـسرحـيـة من إنتـاج مـسرح دبى األهـلى ورعـاية هـيـئة دبى لـلـثقـافـة والفـنون. ا
بطولة مرعى احلليان وصوغه.

ــســرحــيــة عن عالقــة زوجــ افــتــرقــا دون طالق رســمى الــزوجـة تــتــحـدث ا
«سالمـة» مدرسة بينـما انفصل عنـها الزوج «إبراهيم» إثر انـغماسه فى عالم
ـة ويحـاول العـودة لهـا بعد 15 عامـاً إثر ـفاهـيم الـعو ال واألعـمال وتـأثره  ا

اكتشافه زيف هذه العوالم. 
iOÉ°TƒHCG iOÉ°T

إشهار فرع الهيئة العربية للمسرح فى اليمن
أعلن نقـيب الفنـان اليـمنيـ السيد
مـحـمـد احلـرازى إشــهـار فـرع الـهـيـئـة
الـعــربـيـة لــلـمـسـرح فـى الـيـمن. وقـال:
إن الـــهـــيـــئـــة فـى الـــيـــمن مـــا زالت فى
صـدد اإلعـداد الـداخـلى مـشـيـراً فى
الـوقت نـفـسه إلى أن الـهـيـئـة اإلدارية
ضـمت فى قـوائمـهـا محـمـد احلرازى
رئيساً وعلى سبيت نائباً ونبيل حزام
أمـــيـــنــاً عـــامـــاً وعـــبـــداحلـــكــيـم احلــاج
مسـئـوالً مالـيـاً وأكـرم احلاج مـسـئوالً 

إعالمــيـــاً وعــضــويـــة: يــحــيى مـــحــمــد
سـيف ونـرجس عـباد وشـروق مـحـمد

وسلمى الظاهرى.
الـهــيــئـة الــعـربــيـة لــلـمــســرح أعـلن عن
تــأسـيــســهـا مــحــمـد الــقــاسـمـى حـاكم
الـــشــارقـــة فـى بـــدايــة الـــعـــام احلـــالى
وتـتـخـذ مـن الـقـاهـرة مـقـراً لـهـا فـيـمـا
اتــخـــذت الـــشــارقـــة بــدولـــة اإلمــارات
ـــتـــحــدة مـــقــراً ألمـــانــتـــهــا الـــعــربـــيــة ا

العامة.

 هانى ناظر
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ـزاد" تألـيف أحمـد عبدالـله سعـد وإخراج قاسم ـسرحى الـيمنى "ا العرض ا
هـرجان الـقاهـرة الدولى لـلمـسرح الـتجـريبى فى دورته عـمر تـقرر مـشاركـته 

قبل.  العشرين خالل الفترة من 10 وحتى   22 أكتوبر ا
ـســرح الـوطـنى بــعـدن وبـطــولـة هـاشم الــسـيـد فــؤاد هـويـدى الـعـرض إنــتـاج ا

صالح جالدى وآخرين.
سرح بـوزارة الثقافـة اليمـنية عن أمله أعرب عـبد احلكـيم احلاج مدير عـام ا
ــزاد اإلجنـاز الــذى سـبق وحــقـقـتـه الـيـمـن من خالل مـســرحـيـة فى أن تــكـرر ا

هرجان ذاته قبل ثالث عشرة دورة وتقتنص إحدى جوائزه.  "أنت" فى ا

احلاج مخلف.. محاولة عربية لدراسة
تنيسى وليامز

صــــدر كـــــتـــــاب " تــــنـــــيـــــسى ولـــــيـــــامــــز
ـــســرح واالجتـــاهـــات احلـــديــثـــة فـى ا
ى" للنـاقد الـدكتور شـاكر احلاج العـا
مـــخــلف عـن احتــاد الــكـــتــاب الــعــرب
بـــدمــــشق كـــمــــحـــاولــــة عـــربــــيـــة أولى
لتقد دراسة مـستفيضة عن مسرح
ـعـظم مـسـرحـيـاته ولـيـامـز وحتـلـيـل 
بـحــيث يـشــكل هــذا الـكــتـاب مــصـدراً
لـــدراســة نـــتــاج الــكـــاتب الـــذى اتــخــذ
ـسرحه اجتاهاً مـختلفـاً وفتح نافذة
جـديدة للـمسرح األمـريكى عالج من
خاللها همـوم اإلنسان وفق نظريات

العلم احلديث ..
يــشـيـر الــدكـتــور شـاكـر فى كــتـابه إلى
أنـه ورغم الــتــغـيــيــرات الــكــثــيـرة الــتى
طـرأت عــلى احلـيـاة األمـريـكـيـة مـنـذ 

ـيــة الــثــانـيــة فــإن أوفـر احلــرب الــعــا
سـرح األمريكى بعد احلرب مؤلفى ا
نـــصــيـــبــاً من االحـــتــرام هـــو ولــيـــامــز
الــذى أحـــرز أولى خـــطــوات الـــنــجــاح
ــســرحـــيــات كــتــبـت فى ســنــوات مــا
قــبل احلـرب. واعــتــبـرت مــسـرحــيـاته
ــــــــــســـــــــــرح األمـــــــــــريــــــــــكـى مــن روائـع ا
وأصـــبـــحت أعـــمـــاله مـــدارس فى فن
الــكـــتــابــة لـــلــمـــســرح ولـــفــهم الـــتــطــور
ـسـرح األمـريكى التـاريـخى حلـركـة ا
والـــدرامــــا األمــــريـــكــــيـــة تــــصـــبح ذات
مـوضوعات أمريـكية خالـصة إال منذ
حـوالى أربعـ عـاماً الـتى اسـتكـملت
أوج نـضوجـهـا فى مسـرحـيات يـوج
ـــر رايس أونـــيل وروبـــرت شـــيـــرود وأ

وسيدنى هوارد  وتينسى وليامز.
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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

كن أن ـوذجا إشاريـا (سيميـولوجيـا) يحتوى عـلى أشكال  مكن أن تكـون لغة ما  > مـن ا
تـكون لـها مـزايا كـثيـرة تفـوق اللـغة اخلـطيـة والتـخاطـبيـة التى يـستـخدمـها اإلنسـان مثل
ـكن اإلفـادة مـنه قـبل حتـويـله إلى شىء مـفـهـوم من أجل (الـضــوء - والـظالم) الـصـورة و

علول. إقحامه داخل حلقة العلة وا
سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG

5
15 من    سبتمبر 2008 العدد 62

حكى القلعة. > الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة يستضيفه مساء غد الثالثاء برنامج واحة الشعراء 

«من أجيب ناس».. على أجندة «قطاع الفنون الشعبية» الرمضانية
إنشاد دينى وموسيقى بديلة... وسلمى العسل

ثروت وخيرت وعشاق النغم كانوا ضيوفه

بيت الهراوى.
أطفال السـيدة زينب ووسط البلد
كـــانــــوا عــــلى مــــوعــــد مع الــــعـــرض
ـــســـرحى «ســـامـــر وســمـــر» عـــلى ا
خشـبـة مـسرح مـركـز طـلـعت حرب
الـــــثـــــقـــــافى بـــــالـــــتـــــزامـن مع حـــــفل
تـرومـبـيت لـلـفـنـان رءوف اجلـنايـنى
فى بـــــيت الـــــســــحـــــيــــمـى وقــــدمت
الـفـنـانـة مـروة نـاجى مـجـموعـة من
أغــانى أم كــلــثــوم فـى مــركــز إبـداع
ــانــســتـــرلى وفى وكــالــة الــغــورى ا
قـدم عـازف الــكـمـان سـعــد مـحـمـد
حـــسن حـــفالً فى وكـــالـــة الـــغــورى
أما قبة الغـورى فاستضافت فرقة
عــشـــاق الــنــغم بــقـــيــادة د. مــحــمــد

عبد الستار.

النـوبى وفرقتـه «جميـزة» مجـموعة
من أغـانـيه الــتى جتـمع بـ الـراب
وروح ســـيــــد درويش عـــلـى مـــســـرح

ــوســـيـــقــار عـــمـــر خــيـــرت والـــنــجم ا
مـــحـــمــــد احلـــلـــو ورءوف اجلـــنـــايـــنى
ونــــاصـــــر الـــــنــــوبى كـــــانــــوا ضـــــيــــوف
ـــاضـى من احــــتـــفــــالـــيـــة األســـبــــوع ا
صــنـدوق الــتـنــمـيــة الـثــقـافــيـة بــشـهـر
رمـضـان الـكر الـتى يـشـرف عـلـيـها
مدير الصندوق د. حس اجلندى.
الــبـــرنـــامـج الـــذى يـــســـتـــمـــر طــوال
لــيــالـى الــشــهـــر اســتــضـــاف فــرقــة
وسيقار عمر خيرت على خشبة ا
مـسـرح «مـركـز احلــرف الـتـقـلـيـديـة
بالـفـسطـاط» حـيث قـدم مجـمـوعة
ـمـيزة ـوسـيـقـيـة ا من مـعـزوفـاتـه ا
بــيــنــمــا حل الــنــجم مــحــمــد ثــروت
ضـيــفـاً عـلى مـركـز اإلبـداع بـقـصـر
األمــيــر طـــاز بــيـــنــمــا قـــدم نــاصــر

 د. حس اجلندى

ـاضى أطلق ابـتداءً من الـثالثاء ا
الــبــيت الـفــنى لــلــفـنــون الــشـعــبــيـة
واالســـــتـــــعــــــراضـــــيـــــة بـــــرنــــــامـــــجه
الــــرمـــــضـــــانـى والــــذى يـــــتـــــضـــــمن
حـفالت إنـشــاد ديـنى وغـنـائـيـات
وعــروض فـنــون شــعـبــيـة إضــافـة
ــــســـرحـى «مــــنـــ إلى الــــعــــرص ا
أجيب ناس» للمخرج حسن سعد
عن نص لــنــجـيـب سـرور بــطــولـة
نهـال عـنبـر سمـيـر حسـنى لـيلى
جــــمـــال جــــيــــهـــان ســــرور عـــادل
زهـدى أحـمـد زيادة سـحـر عـبد
احلـــــمـــــيــــد مـــــوســـــيــــقـى وأحلــــان

محمد باهر.
بـــرنـــامـج الـــقـــطـــاع الـــرمـــضـــانى
لـــفـــرقــة يـــتـــضــمـن أيــضـــاً حـــفالً 
ـشـاركـة مع اآلالت الــشـعـبـيـة بــا
ـــــنـــــشــــد أحـــــمـــــد الــــكـــــحالوى ا
رقــــصــــات مــــتــــنـــوعــــة لــــلــــفــــرقـــة
الــقـــومــيـــة لــلــفـــنــون الـــشــعـــبــيــة
وأخــــرى لـــفـــرقـــة رضـــا وحـــفالً
ــصـريــة ديــنـا لــفـرقــة الــفـنــانــة ا
مـــســعـــود والــســودانـــيــة ســـلــمى

 مى كساب

الــعـــسل وثــالــثــة لـــفــرقــة أنــغــام
الشباب.

وقـدمت أمس فرقـة فنون الـعصا
حــفـالً لــلــتــحــطــيـب بــالــتــعــاون مع
جـــمـــعـــيـــة الـــصــــعـــيـــد الـــتى قـــدم
كــــــــورالـــــــهــــــــا حــــــــفالً مـع فــــــــرقـــــــة
إســكــنــدريـال بــعــنــوان «عــلى جــبل

الشوق الرمضانى».
ويــقــدم الــكــحالوى غــداً الــثـالثـاء
حـــفـالً ثـــانــــيـــاً لإلنــــشـــاد الــــديـــنى
وآخـر يـوم الـثالثـاء 23 سـبــتـمـبـر
احلـــالـى وتـــقـــدم فـــرقـــة صـــحـــرا
حــفـالً لــلــمــوســيــقـى الــبــديــلــة فى
إطـــــار الــــــبـــــرنــــــامج ذاتـه والـــــذى
طربة تختتم فعالياته القاهرية ا
مى كــســـاب بــحــفل يــوم اجلــمــعــة

26 سبتمبر.
وبـينمـا تتواصل عـروض السيرك
الـــــــــقــــــــــومـى من 11 وحــــــــــتـى 25
ســبــتــمــبــر وعــلى مــســرح مــحــمــد
عـبد الـوهاب بـاألسـكنـدرية يـقدم
الـــقــــطـــاع حـــفــــلـــتـــ لــــلـــكـــحالوى

وفرقة اإلنشاد الدينى.
أحمدالكحالوى

عروض
السيرك
القومى
مستمرة
والكحالوى
يقدم

حفالت 
فى القاهرة
واألسكندرية

الشباب يستعد
للتجريبى!

اسـتـعـدت فرقـة مـسـرح الشـبـاب للـمـشـاركة فى
ــهــرجــان الــقــاهـرة فـعــالــيــات الــدورة الــقــادمــة 
الــدولى لــلــمـــســرح الــتــجــريــبـى بــثالثــة عــروض
جـــديــدة بـــدأت بـــروفـــاتـــهـــا بــالـــفـــعل تـــمـــهـــيــداً

بارك مباشرة. الفتتاحها بعد عيد الفطر ا
هــشــام عــطــوة مــديــر مــســرح الــشــبــاب قـال إن
هـرجانات ـشاركـة فى ا الـفرقة حـريصـة على ا
ــســرحــيــة الـــعــامــة وقــد  االســتــقــرار عــلى ا
ــشـــاركــة فـى الــتـــجـــريــبـى بــعـــروض «بــازل 1» ا
تــــألـــيف وإخـــراج د. ســــامح مـــهــــران وبـــطـــولـــة
نـيرمـ زعزع أحـمد الـشافـعى جالل عثـمان
مـــحــمـــد يـــونس أحـــمـــد احلـــلــوانـى فــلـك نــور
مــوســيـــقى عــمــرو شــاكـــر وديــكــور ومالبس د.

محمود سامى.
ومــســرحــيــة «فــانــتــازيــا اجلــنــون» تــألــيف عــبــد
الـــفـــتــاح رواس قـــلـــعـــة وإخـــراج حـــمـــادة فـــتــوح
وتمثيل جيسى محمد حافظ سامح بسيونى
ـوسـيـقى لـكـر عـرفة وأحـمـد عـبـد الـهـادى ا

البس لوائل عبد الله. والديكور وا
ــيالد» وأخــيــراً مــســرحــيــة «حــفل لــيــلــة عــيــد ا
لـهـارولـد بـنـتـر وإعــداد مـتـولى حـامـد وبـطـولـة
ـــان إمـــام ســـلـــمى غـــريب حـــمـــدى هـــيـــكـل إ
مـوسـيـقى كـر عــرفـة وديـكـور أحـمـد األلـفى.

برنامج رمضانى حافل لصندوق التنمية الثقافية

«ولكنه موتسارت»... أول مسرحية باللغة العربية 
الئكى» عن حياة ورحيل «الطفل ا

عن دار «أكـتب» للنـشر والتـوزيع تصدر
مــسـرحـيــة «ولـكــنه.. مـوتــسـارت» عـقب
إجـازة عيـد الفـطـر للـكاتـبـة الصـحفـية
ـــــيــــاء مـــــخـــــتــــار» اســـــتـــــوحـــــتــــهـــــا من »
ـيــة «أمـاديـوس» والـتى ـســرحـيـة الــعـا ا
ــســرح والــســيــنــمــا ســبـق وقــدمت فى ا

ية. العا
ــــيـــاء فى مــــســـرحــــيـــتــــهـــا رؤيـــة تــــقـــدم 
مـــخــــتــــلــــفـــة عـن األعـــمــــال الــــتى ســــبق
ـوســيــقـار الــنـمــسـاوى وتــنــاولت حـيــاة ا
الـــذى نـــبغ مــــبـــكـــراً ورحل مــــبـــكـــراً فى
ظــروف غــامــضـة وأحــاطت الــشــكـوك
ــوســـيــقى بــأســـبــاب مـــوته وتـــردد أن ا
اإليــطـالى «أنــطـونــيــو سـالــيـيــرى» الـذى
ـوتـسارت هـو الذى قـتله كـان معـاصراً 

بالسم.

وعن الـعـمل الـذى يـعـد األول فى الـلـغة
الــعــربــيـة تــنــاوالً لــهــذه الـقــضــيــة تــقـول
مــؤلــفـته: ســحـرتــنى حــيـاة  «ســالـيــيـرى
وأمــاديــوس» واألحـــداث كــمــا ســيــراهــا
ــشــاعــر اإلنــســانــيــة الــقــار مــلــيــئــة بــا
اخملـتلـفـة وقد تـنـاولت العالقـة بـينـهـما
من زاويــــة جـــــديــــدة مــــضــــيـــــفــــة بــــعض

األحداث من خيالى.
وأهــدت الــكــاتــبــة الـشــابــة عــمــلــهــا إلى
اثــنــ من عــمــالــقــة الــكــتــابــة اعــتــرافـاً
بــفـضــلـهــمـا. األول هــو الـكــاتب الـكــبـيـر
أنيس منصور الـذى شجعها على كتابة
الـــعــمل مـــنــذ كـــان فــكـــرة والــثـــانى هــو
الــكــاتـب واألديب عــبــد الــلـــطــيف عــبــد
احلــلـيم «أبــو هـمـام» الــذى كـتب بــقـلـمه

مقدمة للمسرحية. ياء مختار  

ال يــزال د. سـيــد عـلى إسـمــاعـيل يــواصل الـبــحث والـتــنـقـيب كــعـادته عن
ظـاليم الـبعـيدين عن االهـتمـام أو األضواء ـسـرح من ا فـنانى ومـبدعى ا
صـرى ومـحـمـود مراد ونـقـوال رزق الـله وحـس أمثـال "عـبـد احلـليـم ا

توفيق..."
ــطـبـوعـات يـواصل الـبــحث والـتـنــقـيب فى الـوثــائق اخلـفـيــة واجملـهـولـة وا
ـــبـــدعـــ ضـــمن ســـلــــســـلـــة بـــحـــثه فى ـــة لـــيـــكـــشف عـن هـــؤالء ا الـــقـــد
اخملــطــوطــات الــتى بــدأهــا بـ (عــاصم فـى مـوكـب احلــيـاة واألدب 1996 
مــحـمــد لــطــفى جـمــعــة وأعــمـالـه الـكــامــلـة 2001  حــافظ جنــيب األديب
ومـسـرح عــلى الـكـسـار 2006  مـخــطـوطـات مـسـرحـيـات احملـتال  2004 
ـتاز" عـبـاس حـافظ 2007     وهـا هو يـصـدر "مـخـطوطـات مـصـطـفى 
ـركز القـومى للمـسرح. وهى عبارة هـذا العام ضـمن سلسـلة إصدارات ا

تاز وحياته. عن دراسة حتليلية وتاريخية ألعمال مصطفى 
وقــد أثــبت الــكـاتـب من خالل بــحــثه فى أوراق الــكــاتب اجملــهـول ووثــائق
ـتــاز شــارك تـوفــيق احلــكــيم اقـتــبــاس مـســرحــيـة أخـرى أن مــصــطـفـى 
"خـا سـليـمـان" الـتى مـثلـتـهـا فرقـة أوالد عـكـاشة 1924 وقـد سـجـل هذه

علومة توفيق احلكيم فى مذكراته بنفسه .  ا
ــتـــاز نــفــسه ويــتــوصل الـــكــاتب من خـالل بــحــثه فـى وثــائق مــصـــطــفى 
وتـاريخ تعامله مع بعض اجلـهات وكذا بتحـليل بعض األوراق واخلطابات
الـتى كــتـبــهـا تــوفـيق احلــكــيم بـخط يــده وتـواريــخـهــا إلى حـقــيـقــة أخـرى
ـشـاركـة فـى االقـتـبـاس ـتــاز بـاحلـكـيـم تـتـجـاوز فــكـرة مـجــرد ا لــعالقـة 
ـتـاز كان األصـل واحلكـيم هـو الـفـرع!  مـصـطفى يقـول: "إن مـصـطـفى 

ـسـرح لـيـست فى تـقـنـيـة األجـهـزة ـشــكـلـة الـتى يـواجـهـهـا مـصـمـمـو الـضـوء فى ا > إن ا
ـمـارسة واخلـبـرة ولكن وتـوظـيـفهـا ألن تـلك باإلمـكـان معـرفـتهـا وتـعلـمـهـا عن طريق ا
ـشكلـة تكمن فى إيجـاد عالقات ترابـطية ب مـجموع اخلطـوط واألشكال والتـكوينات ا

واأللوان والتراكيب والعالمات التى ال تأتلف إال بوجود الضوء. 28
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ـتأثـر!" ودلـيله عـلى ذلك العـثور ـؤثر وتـوفـيق احلكـيم كان ا تـاز كان ا
تاز قبل أن يتعاون على أكثر من عمل مسرحى قام بكتابته مصطفى 
فنـيًـا مع توفـيق احلـكـيم الذى لم يـكن قـد كـتب أى عمل مـسـرحى بخط

يده من قبل.
ـتــاز أكـثـر من عــشـرة نــصـوص مـســرحـيـة وقــدمت أعـمـاله فـقــد كـتب 
ـسرحيـة على أكبـر خشـبات مسـارح مصر فى الـفترة من كبـرى الفرق ا

 1917حتى 1924 األمر الذى يؤكد أسبقية الرجل وريادته.
ـــؤلف فـى كـــتــابـه إلى اجلـــهـــد الـــبـــحـــثى الـــذى بـــذله من أجل ويـــشـــيـــر ا
الــوصــول إلى أعــمــال الــرجل حــيث لم يــجــد أمــامه مـن مــصــادر سـوى
ـتـاز الـتى ـركـز الـقــومى لـلـمــسـرح والـسـيــدة ابـتـسـام ابــنـة مـصـطــفى  ا
كـتوبـة بخط والـدها كـما كـشفت سـرحيـة ا ساهـمت ببـعض األعمـال ا
ــؤلف عن عالقــة احلــكـيـم بـوالــدهــا وعــدم اعــتـرافه فى حــديــثــهــا مع ا
بفـضل والدهـا عـليه فى فـترة مـن فتـرات حيـاته الفـنـية وجتـاهله له فى

كتاباته.
ـتـاز إلى ثالث ـؤلف د. سـيـد عـلى إسـمـاعــيل حـيـاة مـصـطـفى  قـسم ا
ـتــاز يـبــعث من جــديـد" مــراحل أطــلق عـلـى األولى عـنــوان "مـصــطــفى 
ؤلـفه فنقـرأ فيـها "االسم: مصـطفى مـحمود ـثابـة «التعـريف  لـتكون 
ـيالد: الـسـيدة يالد 1982/9/14 مـحل ا فـهمـى محـمـود فـهـمى تـاريخ ا
زيـنب حــصل عـلى: شـهــادة االبـتـدائـيـة عـام  1907 وحـصل عـلى شـهـادة
الـبكـالوريـا عام  1912 الوظـيـفة: تـدرج فى عدة وظـائف حتى وصل إلى

مدير إدارة احملفوظات والتوريدات والطباعة 1946.

تـاز كـاتبًـا مـسـرحيًـا" اسـتعـرض حـياة رحـلـة الثـانـيـة "مصـطـفى  وفى ا
ـتــاز الـفــنــيـة وعالقــته بــتـوفــيق احلــكـيم. وأحــصى عــشـر مــسـرحــيـات
ــتــاز غــيــر مـــنــشــورة تــنــوعـت مــا بــ الــتــألــيـف والــتــعــريب ــصــطــفـى 
ــرأة الــفــاتــنــة واالقــتــبــاس فى الــفــتــرة مــا بـ  (1923 – 1917) وهى "ا
نـافـقون اخلـطيـئة أجنـومار الـشريـف الطـريد عـبد الـرحـمن وعمـر ا
ـرحــوم إيــفـان خــا سـلــيــمـان جــلــنـار بــ ثالثــة رجـال أصــدقـاء أم ا
أعـــداء" وقـــد  تـــقـــد بــــعض هـــذه األعـــمـــال مـن خالل فـــرقـــة عـــبـــد
ـصـرى ـسـرح ا الـرحـمن رشــدى وفـرقـة عـكـاشــة عـلى كـبـرى خـشــبـات ا
حـيـنــئـذ مــثل تـيــاتـرو حـديــقـة األزبــكـيـة ومــسـرح بــرنـتـانــيـا ودار األوبـرا

السلطانية.
ـذكـورة سـابـقًـا بـاالشـتـراك مع تـوفـيق ـسـرحـيـة ا إلـى أن قـام بـاقـتـبـاس ا
احلـكـيـم عام  1923 وعـرضـتـهـا أوالد عـكـاشة  –ألول مـرة يوم /1924/11
ــسـرح حـديـقـة األزبـكـيـة من أحلـان كـامـل اخلـلـعى وتـمـثـيل نـخـبـة  16 

كبيرة من أعضاء الفرقة.
ـقـالـة نقـديـة كـتـبـهـا الـنـاقد ـتـاز  وعـلل الـكـاتب جتـاهل احلـكـيم لـدور 
جـمـال الـدين حـافظ عن مـسـرحـيـة "خـا سـلـيـمان" ,أشـار فـيـهـا الـنـاقد
ــتــاز الــدور الــذى قــام به وأســلـوبـه فى االقــتــبـاس ,كــمــا أشــاد بــإجــادة 
بـــاألداء  الــتــمــثــيــلى لــلــفــرقــة وتــصـــمــيم اإلضــاءة والــديــكــور. مع إغــفــال

ا أثار غيرة احلكيم. وجتاهل اسم حس توفيق احلكيم 
قالة التى نشرتها جريدة كوكب الشرق 1924: ا جاء فى ا و

ـــوجه األول لــتــوفــيـق احلــكــيم فى ــتــاز كــان ا "إن الــكـــاتب مــصــطــفـى 
عنى آخر; إن توفيق سرحيـة األولى قبل سفره إلى فرنسا. و كتاباته ا
ــسـرحــيــة قــبل أن يــخط ــتــاز وتــوجــيــهـاتـه ا احلـكــيـم تـأثــر بــأســلــوب 

سرحى". احلكيم سطرًا واحدًا فى إبداعه ا
سرحـية فى تلك ـتاز كان مـن كبار مـؤلفى احلركـة ا ؤلف أن  ويـؤكد ا
الــفــتـرة حــيث قــام بــتـعــريف واقــتــبــاس وتـألــيف الــكــثـيــر من الــنــصـوص
ـسرحية وكانت عروضة تـلقى استحساناً كـبيراً من كبار رجال الدولة ا
ؤلف أن الرجل لم يـكن أقل من أبنـاء عصره لك فـؤاد ولذلك يـرى ا وا
ـصـرى وعـبـاس حـافظ ومـحـمـد تـيـمـور احملـظـوظـ أمـثـال إبـراهـيم ا

وأم صدقى... وغيرهم.
رحلة الثالثة فى حياة تاز.. شاعـرًا" فهذا هو عنوان ا أما "مصطفى 
ـتازات الـشعـريـة مشـيرًا إلى ؤلف فـيه عـطاءات  تـاز وقد تـنـاول ا
ـتـاز 1918 وهـو ديــوان مـتــنـوع أنه قـدم ديـوانــا شـعــريًـا بـعــنـوان "ديــوان 

. االهتمامات والقضايا يختلف أسلوبه عن أسلوب أقرانه التقليدي
ـتاز صـطفى  الكـتاب يـحتـوى فـضالً عن الدراسـة خمس مـسـرحيـات 
ـرحــوم جـلــنـار بـ ــنـافـقــ ا هى: "أجنــومـار عــبـد الــرحـمن وعــمـر ا

ثالثة رجال".

ان قفة فى البر
صدر مـؤخـرًا للـكـاتب كمـال يـونس مـسرحـية
"حتت الـقبـة" عن سـلسـلة نـصوص مـسرحـية
الـــتى تـــصـــدرهـــا الـــهـــيــئـــة الـــعـــامـــة لـــقـــصــور

الثقافة.
الــــنـص مـــقــــسـم إلى ثالثــــة فــــصــــول تــــنــــمـــو
خاللــــهــــا الــــدرامـــا فـى مـــشــــاهــــد من خالل
نتمى لبيئته واطن الـبسيط ا صراع "قفة" ا
تفشية. عبر عنها ضد مظاهر الفساد ا وا
ـوذج" لـلـمـواطن اإليـجـابى فـقـد قـرر وألنـه "
شكالت مجتمعه عن التدخل إليجـاد حلول 
ـثالً ألهل دائرته فى طـريق ترشـيح نـفسه 

ان. البر
وعــلى قــدر مـا تــنــمـو كــراهــيـة الــفــاسـدين له
وصــــراعــــهـم ضــــد مــــســــاعــــيه اإلصـالحــــيـــة
يــكــتــسب قــفــة ثــقــة أهل دائــرته ومــثــقــفــيــهــا
أيـضًـا الــذين يـرونه خــيـر مــعـبـر عــنـهم وعن
ـــا يـــقـــدم من خـــدمــات مــصـــاحلـــهم نـــظـــرًا 
حــقــيــقــيــة ألهل مــنــطــقـتـه وحتــاول األحـزاب
ـوجـودة فى دائـرته اسـتـقـطـابه إلـيـهـا غـيـر ا
ـانًـا منـه بأنه أنه يـصـر عـلى اسـتـقاللـيـته إ

ينتمى إلى مصالح اجلماهير.
ــــثـل عــــلـى حــــسن األداء ويــــضــــرب "قـــــفــــة" ا
ــشـــكالت اجلــمـــاهــيــر الــســـيــاسى والـــوعى 
"حتت القبة" خـاصة ح يقـرر عدم ترشيح
ـــان لـــيـــتــرك نـــفـــسه لـــدورة ثـــانــيـــة فى الـــبـــر

الفرصة لتغيير الوجوه وتغيير الدماء. 
ــعــهــد ــدرس بــا يــقــول د. عــبــد الــله ســـعــد ا
ه: إن ــســرحـيــة فى تــقـد الــعــالى لـلــفــنـون ا
الـكــاتب حـرص فى هــذا الـعـمـل عـلى وضـوح

الـــتــعــبـــيــرات والــصـــور مــســتـــخــدمًـــا خــبــراته
ومـعــرفـته الــدرامـيــة الـتـى أبـعــدته كل الـبــعـد
عن الــبــهــرجــة كـمــا حــرص عــلى اســتــخـدام
طــريــقــة فــنــيـــة فى حتــريك الــقــوى الــفــعّــالــة
لــطـرح مــا يـريــد أن يــقـولـه بـطــريــقـة درامــيـة
كـومــيـديــة مـســتــخـدمًــا فـكــرته كـسالح وأداة

للتغيير.
كـــــمــــــا أشــــــار الــــــنــــــاقــــــد إلى أن احلــــــوار فى
سرحية دقـيق ومناسب لكل شخصية كما ا
ــؤلف عـلى عــكـست األغــانى الـتـى وضـعــهـا ا
ـا ــان الــروح الـشــعــبـيــة  ألــســنـة نــواب الــبـر
فـيـها من خـفـة دم وسـخريـة وألم. وقـد حمل
ـسرحـية الغـالف األخيـر للـكـتاب كـلمـة عن ا
تــــقــــول: إن من شــــأن الــــفن أن يــــعــــكس رؤى
ـسـتقـبل. وهـذا هو الـواقع وأن يـتطـلع إلى ا
مـا اسـتــطـاع الـكـاتـب كـمـال يـونس  –بـثـقـافـة
واعـيــة وعـ ثـاقـبـة  –أن يـبــرزه عـلى الـورق
سـرح. وهى الـلـعـبة مـقـدمًا إحـدى تـقـنـيـات ا

داخل اللعبة.
وقـــد بـــرع الـــكـــاتب فى رسـم الـــشـــخـــصـــيــات
ــواقف وتــنــمــيـة الــصــراع وتــهـيــئــة فُــرجـة وا
شعـبية درامـية تستـجلى قضـية تهم الوطن..
ومن ثم فـــإن الــنص يـــشـــكّل مــلـــمــحًـــا مــهـــمًــا
يـــفـــتـــرض أن هـــنـــاك مـــســـرحًـــا جـــادًا يـــقـــدم
قــضــايـــا مــتــمـــيــزة ووثــيـــقــة الــصــلـــة بــالــوطن

واطن. وا

الكتاب: حتت القبة.
ؤلف: كمال يونس. ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور
الثقافة.

محمود احللوانى
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سرحية فى مواكب الظاهرة ا
رؤية هالل رمضان(1)

≈∏Y óªëe ó«°ùdG

بــرؤيــة هـالل رمــضــان فـــقــد «كــان يـــخــرج قــاضى
القضاة والقضاة األربعة والشهود ومعهم الشموع
لــرؤيـــة الـــهالل وكـــان يـــشـــتـــرك مـــعــهـم مـــحــتـــسب
الـقـاهـرة وجتـارهـا ورؤسـاء الـطـوائف والـصـنـاعات
نصور كـانوا يشاهـدون الهالل من منارة مـدرسة ا
قالوون بـــالــنـــحـــاســ لـــوقـــوعــهـــا أمـــام احملــكـــمــة
الــصــاحلـــيــة (مــدرســـة الــصــالح جنـم الــدين) فــإذا
حتـقـقوا مـن رؤيته أضـيـئت األنـوار عـلى الـدكـاك
وخرج قـاضى الـقـضاة فى مـوكب حتـفه الـفـوانيس
ـشاعل حتى يـصل إلى داره ثم تتفرق بـالشموع وا
الطوائف مـعلـن بالـصيام». ولم تـكن األقاليم أقل
عناية من العواصم بـاالحتفال برؤيا رمضان فقد
شـاهـد ابن بــطـوطـة الـرحــالـة فى سـنـة (727هـ -
1327م) االحــتــفـــال بــرؤيــة رمـــضــان فى مـــديــنــة
أبيار التى مر عليها فى طريقه من مدينة فوة إلى
مــديــنــة احملــلــة الــكـبــرى ووصــفه بــقــوله: «ولــقــيت
ـليـحى الـشافـعى وهو بـأبيـار قاضـيهـا عـز الدين ا
كر الشمائل كبـير القدر. حضرت عنده مرة يوم
الــــركـــبـــة (وهم يــــســـمـــون ذلك يــــوم ارتـــقـــاب هالل
ـديـنة رمـضـان) وعـادتهـم فيه: أن يـجـتـمع فـقهـاء ا
ووجوههـا بعد الـعصر من الـيوم التـاسع والعشرين
لـشـعـبـان بــدار الـقـاضى ويـقف عــلى الـبـاب نـقـيب
ـتـعـمـم وهـو ذو شـارة وهـيئـة حـسـنـة فإذا أتى ا
أحد الفـقهاء أو الـوجوه تلـقاه ذلك النـقيب ومشى
بــ يـديه قــائال: بـاسـم الـله ســيـدنــا فالن الـدين!
فـيـسـمع الـقـاضى ومن مـعه فيـقـومـون له ويـجـلسه
الـنــقـيب فى مـوضـع يـلـيق به. فــإذا تـكـامــلـوا هـنـاك
ركب الـقــاضى وركب من مــعه أجـمــعـون ويــتـبــعـهم
دينـة من الرجال والنسـاء والصبيان جـميع من با
ــديــنــة وهـو ويــنــتــهــون إلى مـوضـع مـرتــفع خــارج ا
ـوضع مــرتــقب الـهـالل عـنــدهم وقــد فـرش ذلـك ا
بالـبسـط والفـرش فيـنـزل فيه الـقـاضى ومن معه
ــديــنــة بــعـد فــيــرتــقــبــون الــهالل ثم يــعــودون إلى ا
ـــشـــاعل ـــغـــرب وبـــ أيـــديـــهـم الـــشـــمع وا صالة ا
والــفــوانــيس. ويــوقـــد أهل احلــوانــيت بـــحــوانــيــتــهم
الــشــمع ويــصل الــنــاس مـع الــقــاضى إلى داره ثم

ينصرفون. هكذا فعلهم فى كل سنة».

قبل أن نتناول مواكب رؤية هالل رمضان الشعبية
ـوكب» فى بـالــدراسـة نـلـفت الـنـظــر إلى أهـمـيـة «ا
حــد ذاته بـاعـتـبـاره مــوقـفـا مـسـرحـيــا يـشـتـمل عـلى
فـعل وفـاعل ومـشهـد ووسـائل وهـدف أو غرض
ـوكب يــراد حتـقـيــقه فـالـفــعل يـتــمـثل فى شـعــائـر ا
وفى الـعمل الذى يـقوم به احلاضـرون واالشتراك
فى االحـتـفـال ويـبـدأ مـنـذ االسـتـعـداد لالشـتـراك
وفى احلــــضــــور واإلعــــداد لــــلــــمــــوكب وفـى إجـــراء
ـوكب نـفـسه الـتـجـارب الـتـى تـقـام قـبل أن يـسـيـر ا
ــشـتــركـ من وفى الــتـعــلـيــمـات الــتى تـصــدر إلى ا

نظم وغيرها من أفعال وأعمال. ا
ــشـهــد فـقــد يـتـسـع أو يـضــيق وفـقــاً لـلــمـجـال أمـا ا
ــــشــــتــــركــــ ــــوكـب وطــــبــــقــــاً لـــــعــــدد ا اخلــــاص بــــا
ولـلجـمـاعات الـصوفـية اخملـتلـفـة التى تـتبـارى فيـما
ـوكب وحتاول أن تـظـهر كل بيـنـها لالشـتـراك فى ا
ـــظــهــر مـــنــاسـب يــجــذب إلـــيــهـــا أنــظــار جــمـــاعــة 
ــشــاهــدتـــهم واحلــكم اآلخــرين الــذيـن يــحــضـــرون 
عليهم من واقع مـدى جناحهم فى تأديتهم لألدوار

اخلاصة بهم.
ـشـتـركـ أمـا الـفـاعـل فـهـو يـشـتـمل عــلى سـلـوك ا
فى هـذا االحـتفـال الـشـعائـرى وهـذا الـفـاعل لديه
خـلـفـيـتـه اخلـاصـة ويـخـضع جملــمـوعـة من األفـكـار
والـقيم اخلاصـة بالـفاعل تـتمثل فى قـيامه بـتأدية
مــثل هــذا الــدور من قــبل ومــحــاولــة إجــادته فــقـد
ســــــبـق أن درب عـــــلـى طــــــريـــــقــــــة أداء احلــــــركـــــات
وسيقى وب تأدية ومحاولة التوافق بـ اإليقاع ا
احلـركــة. بـاإلضـافــة إلى خـضـوعه لــبـعض األفـكـار
والــقـيم اخلـاصــة الـتى تــتـمـثل فـى أن مـا يـؤديه من
عمل ال يـتـوقف عـلى مـا يحـصل عـلـيه من ثواب أو
ــا هــو بــغـرض رفع اســتـحــســان أو غــيـر ذلك وإ
ـظـهـر الـقـوة وإعالء كـلـمـته لـواء الـدين وإظـهـاره 
ـظـهـر أحد فـالـدين قـوى مـا دام أتـبـاعه أقـويـاء وا
أدلـــة الــــقــــوة من وجـــهــــة نــــظـــر هــــذه اجلـــمــــاعـــات

وكب. شاركة فى ا الصوفية ا
ــكن أن يــقــوم أحــد الــفــاعــلــ بــاإلشــراف عــلى و
األدوار اخملـتـلـفـة الـتى يـؤديـهـا الـفـاعـلـون اآلخرون
نظـم تغييـر أماكن بعض الـفاعل فقد يـرى هذا ا
بحسب درجة إجـادتهم فى تأدية الدور من إنشاد
أو انــتــظــام فـى احلــركــات وطــريــقـــة الــســيــر فــهــو
ـكن أن يحـكم عـليه ـشـهد من اخلـارج و يالحظ ا
شـاهدين الذين يـصطفـون فى الشوارع كجمـهور ا
ـشـهـد كـمـا أن ذلك والـطـرقـات لــيـشـاهـدوا هـذا ا
يــتــوقف عـــلى درجــة حــفـظ الــفــاعــلــ لـــلــقــصــائــد
ــثـابــة الــنص فى الــعـمل واألنـاشــيــد الـتى تــعــتـبــر 
ـسـرحى ومـدى تـوافق األداء بـحـيث تـتم الـوحـدة ا

وكب. شترك فى ا الهرمونية ب ا
وهـــذا الـــفـــاعل يـــؤدى دوره ســواء كـــان هـــذا الــدور
عـبــارة عن حــمل رايـة أو االشــتـراك فى اإلنــشـاد
أو التـرديد. ويـتم ذلك بطـريقـة منـظمـة كما يـطلب
مـنه ذلك وال تـتـرك له حـريـة أن يـضـيف أى شىء
بـالـنـسـبـة لـلـدور الـذى يـؤديه فـالـدور يـفـرض علـيه
فـرضـاً وهـو ال يسـتـطـيع أن يبـتـكـر فيـمـا يؤدى من

فعل.
كــمـــا أنه ال يــســتـــطــيع أن يــخـــرج عــلى هــذا الــدور
شاهدين فإنه ال فمثالً إذا سمع تعـليقاً من أحد ا
يــســتـــطــيع أن يــرد عــلــيه  حــتـى يــلــتــفت إلــيه كــمــا
ـا يقال من يطلب مـنه أيضـاً عدم إعارة أى انـتباه 
ـشـاهـدين لـلـسـخـرية عـبـارات قـد يـوجـهـها بـعـض ا
ــشــهــد يــكـون مــثالً ولــيـس كل من يــشــاهــد هــذا ا
راضيـاً عنه فـقد يـعـلق علـيه بعـبارات الذعـة تؤذى
شــعـور الــفــاعـلــ ولــكن عــلـيــهم عــدم االسـتــجــابـة
وإظــهـــار تــبــرمــهـم أو ضــيــقــهـم. وهم يــحــاولــون أن
يــحــافــظــوا عــلى الــوحــدة الــكــلــيــة بــالــوســائل الــتى
تـــســتـــخـــدم لـــلــمـــســـاعـــدة فى حتـــقــيـق الــهـــدف من
ـوكب بـعض ــشـتـركـون فـى ا ـشــهـد ويـســتـخـدم ا ا
الـوسائل التى تـساعدهم فى حتـقيق هدفهم. ومن
ــســتـــخــدمــة األعالم والــشــارات هــذه الـــوســائل ا
وبــــــعض أنــــــواع الـــــطـــــبــــــول والـــــدفـــــوف أو األدوات
وسيـقية النـحاسيـة هذا باإلضافـة إلى استخدام ا
جـواد للركوب كاحلـصان الذى يركـبه اخلليفة فى

ــوالـــد. وقــد يــســـتــخـــدم احلــيــوان لـــتــوضع عـــلــيه ا
الــطــبـــول وكــذلك الـــعــربــات الـــكــارو حلـــمل بــعض

وكب. شارك فى ا ا
مواكب رؤية هالل رمضان

«ويـؤثر عن الـقاضى أبى عـبد الـرحمن ابن لـهيـعة
الـذى ولى قــضـاء مـصــر سـنـة (155هـ - 771م)
أنـه أول قـــاض حــــضـــر لــــنـــظــــر الــــهالل فى شــــهـــر
رمضـان» وكان ذلك فى عهـد أميـر مصر عـبد الله
بن عبـد الـرحـمن بن مـعـاويـة بن حُـدَيْج الذى والى
عـلى مـصـر من قبـل اخللـيـفـة الـعـبـاسى أبى جـعـفر
ـنصور «واسـتمـر القـضاة بـعد ذلك يـخرجون مع ا
ــقـطـم لــرؤيـة الــنــاس إلى جــامع مــحــمــود بــسـفـح ا
الــهالل فى رجب وشــعــبــان احــتــيــاطــيــا لــرمــضـان
وأعـدت لـهم دكة عـرفت بـدكـة الـقضـاة عـلى مـكان
سـاجـد يـخـرجـون إلـيه لـنـظر بـاجلـبل مـرتفـع عن ا
األهــلــة إلى أن بــنى مــكــانــهــا مــســجــد فى الــعــصـر

نارات». الفاطمى فصاروا يرصدونه من فوق ا
موكب الرؤية فى مصر الفاطمية

ـهـرجـان إعالن حـلول لـقـهـتم اخلـلـيـفـة الـفـاطـمى 
شـهر رمضـان «فقـد كان يخـرج فى موكب مـتحـليا
البـسـه الـفــخــمـة مـن بـاب الــذهب أحــد أبـواب
البسهم القصر الفاطمى الكبير وحوله الوزراء 
ذهـبة ـطـعمـة بـسروجـهـا ا ـزركـشة وخـيـولهم ا ا
ــكـفــتـة بــالـذهب وفى أيــديـهم الــرمـاح واألســلـحــة ا
ـــلـــونـــة وأمـــامه والـــفـــضـــة واألعالم احلــــريـــريـــة ا
ـوسيقى صادحة بـأنغام شجية اجلـند تتقدمهم ا
ويـــســـيـــر فى هـــذا االحـــتـــفـــال جتـــار الـــقـــاهـــرة من
اجلـــواهــريـــ والــصـــيــارفـــة والــصـــاغــة والـــبــزازين
وغــيــرهـم وقــد تــبـــارى هــؤالء الــتـــجــار فى مـــعــالم
ا ـقـامـة عـلى حـوانـيـتـهـم وتـفـنـنـوا فـيـهـا  الـزيـنـة ا
ــوكـب من بــ يـــلــفت نـــظــر اخلـــلـــيــفـــة. فــيـــســيـــر ا
الـقصرين إلى أن يـخرج من باب الـفتوح ثم يدخل
بــاب الــنــصــر عــائــدا إلى بــاب الــذهب وفى أثــنــاء
ـسـاك الـطريق تـوزع الـصـدقات عـلى الـفـقراء وا

ـصـلون وحـيـنـمـا يـبـلغ اخلـلـيـفـة الـقـصـر يـسـتـقـبلـه ا
بـتالوة القرآن الكـر فى مدخل القصـر ودهاليزه
حــتى يـصـل إلى خـزانــة الـكـســوة اخلـاصــة فـيــغـيـر
مالبـسه ويوزع الدنانـير والهدايـا ثم يتوجه لزيارة
قــبــور آبــائه حــسب عــاداته. فــإذا أ ذلـك أمـر أن

يكتب إلى الوالة والنواب بحلول شهر رمضان».
ملوكية موكب الرؤية فى مصر ا

وبعـد الدولة الفاطمـية استمرت العـناية باالحتفال

وكب موقف مسرحى يشتمل  ا
 على فعل وفاعل ومشهد ووسائل

د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

شعراء لهم جتارب مسرحية
   مــارس بـعـض شـعــراء اإلسـكــنــدريـة الــفـصــحـاء
ـــعــمــمــ جتـــربــة كــتـــابــة مــســـرحــيــة أو ثالث وا
مـسـرحيـات أو أكـثر ومـن أولئك الـشـعراء الـشـاعر
ـنعم األنصـارى  فله مسـرحية (ملـحمة أبو عبد ا
الـيـزيـد) وهى تـعـبـيـر شـعـرى يـعـيـد صـورة بـطـولة
ــصـرى فى وجه سـطـوة مالك األرض فى الـفالح ا
ــصـــرى. واألنــصـــارى شــاعـــر ســكـــنــدرى الــريـف ا
مخضرم صال وجـال بشعره الغنـائى باإلسكندرية
وبغيرها من احملافـظات . وله أكثر من ديوان  كما
كان له أثر ملـحوظ فى كتابات عـدد غير قليل من
ــســرحى شــبــاب شــعــراء اإلســكــنــدريــة. وعــمــله ا
الــوحـيــد الـذى بــ أيــديـنــا أقـرب إلى الــصـيــاغـة
ــلـــحـــمــيـــة العــتـــمــاده عـــلى تـــقــنـــيـــات احلــكى ا

واالسترجاع .
   ومن شعراء اإلسكندرية اخملضرم ـ أيضا ـ كان
عبد العليم القبانى وهو أغزرهم إنتاجا وأقربهم
إلى تـلمـس الواقع احلـيـاتى فى قصـائـده ودواوينه
الشعـرية وكان له احلـضورالفـاعل; شأن األنصارى
ـنـتـديات واحملـافل الـسـكـنـدريـة واإلقـلـيـمـية. فى ا
كتب الـقبانى ثالثـة نصـوص بالشـعر الدرامى هى
أقــرب إلى الـصــور الـغــنـائــيـة الــدرامـيـة الــتى كـان
اإلذاعيـان ( حافظ عـبد الـوهاب ومـحمـد فتحى)
ـسرحى. يـقدمـانهـا إذاعيـا فى أيام كـساد اإلنـتاج ا
ـســرحـيـات الــثالث حتـمل عــنـوان   (قـوس وهـذه ا
قـزح ) وهى أشـبه مـاتـكـون بـثالث قـصـائـد طـويـلـة
طية ساردة ذات محمولة على ألسنـة شخصيات 
بـعـد واحـد بـاعـتــبـارهـا أفـكـارا أو عـنـاصـر حتـقـيق
فكرة مـا أراد الشاعر حتـقيقهـا متقنـعا خلف تلك
الشخوص النمطـية . على أن ذلك القناع لم يكن
ــا كــشف عن وجه الــشــاعــر نــفــسه. مــحــكــمــا; 
صـرية صـدرت هذه الـنصـوص فى طـبعـة الهـيئـة ا
الــعـامــة لـلــكـتـاب (1987) فى كـتــاب واحـد. وفى
شعر العامـية و نثره كتب محـمد مكيوى نصوص:
ـنـشـد) و(بـيـرم الـتـونسى) و (سالمـة حـجـازى) و(ا
(الـــوهم) فـى مــحـــاولـــة لـــتـــجـــديـــد ذكـــرى أعالم
سـكنـدري مألوا سـماء مـصر وبالد الـعرب إبـداعا
شـعــريـا ومـوسـيـقـيـا وغـنــائـيـا ومـسـرحـيـا وأقـامـوا
ـنـا احلـديث. وقـد نـهـضـة حــقـيـقـيـة رائـدة فـى عـا
ـثـابـة عـروض كـانت تـلك الـنــصـوص الـبـسـيـطـة 
منـاسـبـاتيـة يـتم عـرضـها فـى ساحـة مـسـجد (أبى
رسى) فى ليالى شهر رمضان التى دأبت العباس ا
مديرية الـثقافة على إحـيائها عنـدما كان األستاذ
(مـحـمـد غنـيم) مـديرا لـفـرع ثقـافـة اإلسكـنـدرية;
وكان هـو نفسه مـخرجهـا . وقد أصبـحت من بعده

عادة احتفالية سنوية .
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ـيزهـا فـيثـير > الـضـوء : موجـات كـهرومـغـناطـيسـيـة يسـقط عـلى األشيـاء و
حـاسة الـبصر ويـقيم (بضم الـياء األولى وتـشديد الـثانيـة وفتحـها) فى قدرته
عـلى الـنـفـاذ فى األشـيـاء إلخراج مـعـانـيـها وعـكس مـا فى داخـلـهـا إلى اخلارج.

سرح. وهذا ما يتجلى بوضوح على خشبة ا
سرحي جريدة كل ا
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حكى القلعة. قهى الثقافى  نشد أحمد سيد حواس وفرقته يشاركون فى برنامج «راوى من بلدنا» با > ا

ستقلون» من جحيم احلكومة إلى «شواية» الساقية «ا

 الدعاية واألجهزة وحاجز الـ 500 جنيه أهم
ستقلة أسباب االشتباك ب الصاوى والفرق ا
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متنفسات جديدة.. وأزمات شكل تانى

بــاإلضـــافــة لـــزيــادة أســـعــار الــتـــذاكــر وإلـــغــاء الـــتــذاكــر
اخملـفـضـة الـتى كـانت تـمـنح ألعـضـاء الـفرق قـبل ثالث

سنوات .
ــسـرحى فى الـسـاقـيـة "أحـمـد ـسـئـول عن الـنـشـاط ا ا
رمـزى" يـنـفى تـمـامـا انــخـفـاض اإلقـبـال عـلى الـعـروض
ـسـرحـيـة فى الـسـاقـيـة مـشـيـراً إلى أن اإلقـبـال عـلى ا
الــعــرض يــتــوقف عــلى اسم الــفــرقــة ونــشــاطــهــا الــذى
يــضـمن لـهـا حـضــوراً جـمـاهـيـريــاً بـاإلضـافـة إلى فـكـرة
تعطش الـعرض وفنياته الـتى تضمن جذب اجلمـهور ا
لــلــجــديــد نــافــيــا مــا ذهب إلــيه أعــضــاء الــفــرق الــذين
حتـدثت إلـيـهم "مــسـرحـنـا" بـأن الـسـاقـيـة لم تـعـد تـهـتم
بالـدعايـة للـفرق الفـتا الـنظـرً إلى أن االتفـاق مع هذه
الــفــرق يــتــضــمن إدراج أســمــائــهــا فى اجلــدول وتــوزيع
بـــعض الــفاليـــرز الــتـى حتــمل دعـــايــة الــعـــرض وبــعض
الـبـوسـتـرات داخل أروقـة الـسـاقيـة نـفـسـهـا ويـعـد هذا
هـــديـــة مـن الـــســـاقـــيـــة لـــهـــذه الــــفـــرق ولـــيس الـــتـــزامـــا
مـنـصــوصـا عــلـيه فـالــتـزام الــسـاقـيــة يـتـحــدد فـقط فى
تـوفـيـر خـشـبـة الـعرض وجنـاح الـعـرض من عـدمـه هو

رهن بالفرقة ومستواها الفنى .
وحـول استحـواذ الساقـية على حـصيلـة شباك الـتذاكر
فى حـالــة عـدم تــخــطـيــهـا حلــاجـز الـ  500 جــنـيه رغم
ــسـرحـيـة أنـهـا ال تــقـدم إمـكــانـيـات كــبـيـرة لــلـعـروض ا
يــذكــر رمــزى أن مـبــلغ  500جــنــيه هــو حــصــيــلــة أجـور
سـتخـدمة وهـو ليس سـرح ا الـعمـال وصيـانة خـشبـة ا
ـــعــجـــز لــلــفـــرق مــشـــيــرا إلى أن ـــبــلغ الـــكــبـــيــر أو ا بــا
الـساقـيـة ال تـرتب على الـفـرق أى الـتزامـات مـادية فى
حـــالـــة عـــدم حتـــقـــيق شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر لــلـــحـــد األدنى

طلوب. ا
ونفى رمزى تماما زيـادة أسعار التذاكر وإلغاء التذاكر
ـمــنــوحــة ألعـضــاء الــفـرق مــشــيـرا إلى أن اخملـفــضــة ا
الــسـاقـيـة لـم تـمـنح يـومــا مـثل هـذا الـنــوع من الـتـذاكـر
وأن الفرق نـفسـها هى التى حتـدد ثمن التـذكرة وليس
إدارة الـسـاقيـة  وحـول أسبـاب قـيام الـسـاقيـة بـتأجـير
ـــعــدات اخلـــاصــة بـــالــعـــروض رغم عـــلــمـــهــا بـــضــعف ا
إمـكانـيـات مـثل هـذه الـفـرق الصـغـيـرة يـذكـر رمزى أن
الـقـرار  اتـخـاذه بـعـد اكـتـشـاف الـعـديـد من الـعـروض
الـــــتى قــــدمـت فى الـــــبــــدايــــة واســـــتــــغـــــلت هــــذه اآلالت
ـعــدات جملـرد أنـهــا مـوجـودة ولــيس ألن لـهـا ضـرورة وا
ـا أدى إلى إهالكـهـا عـلى الـرغم من ارتـفاع دراميـة 

ثمنها .
وكـــان أحـــمــد ســـيف ومـــحـــمــد حـــمـــدى قـــد أشــارا فى
شاهدة العروض حديـثهما إلى معايـير جلنة الساقـية 
واتخاذ قرار بشأنـها دون أن يذكرا تفاصيل حول هذه
الـلجـنـة أو مـعـايـيـرهـا فى الـتـقـيـيم وهـو الـسـؤال الذى
أجاب عنه اخملـرج أحمد رمـزى بأن اللـجنة تـتكون من
سئـول عن النشاط أعـضاء مجلس إدارة السـاقية وا
ــا يــشى بــأن ــســرحـى بــهــا  ــوســيــقـى والــنــشــاط ا ا
سرح تخصص فى ا اللجنة حتوى غالـبية من غير ا
وهــو مـا يــفــسـره رمــزى بـأن الــسـاقــيــة وضـعت قــاعـدة
عــــامــــة هـى قــــبــــول جــــمــــيع الــــعــــروض والــــرفض هــــو
االسـتـثـنـاء وفى حـالـة الرفـض يتم مـنـاقـشـة الـقـائـم
علـيه قبل إعـالن قرار الـرفض الذى تـرتب فى حاالته
القـلـيلـة على عـدم وعى القـائمـ علـيهـا بأسس الـعمل
سـتوى الذى يـتوقعه اجلـمهور ا يـضير بـا ـسرحى  ا

من عروض الساقية .
عاييـر التى طرحت لرفض العمل رغم اكتمال وحول ا
عـناصره الفنـية يذكر رمـزى أن الرفض يأتى الختراق

التابوهات الثالثة "الدين واجلنس والسياسة".
وأجــاب عـلـى سـؤال «مــســرحــنــا» حـول وجــود مــعــايــيـر
ثــابـتــة تـرفض عــلى أسـاســهـا الــسـاقــيـة الـعــروض الـتى
تـخـتـرق هـذه الـتـابـوهـات أشـار رمـزى إلى أن احملـظـور
هــو الـــتــعـــرض لألشـــخــاص بـــشــكل صـــريح وواضح أو
ــــا دعـــا ازدراء أحــــد األديــــان بــــصــــورة أو بــــأخــــرى 
الساقـية لـقبـول العـروض بشرط مـوافقـة الرقـابة على

صنفات الفنية. ا

كـن أن يصل ـا يشـكل عـبـئـاً كـبـيـرا حيـث  لـلـفـرقـة 
ـعــدات إلى عــدة مـئــات من اجلــنـيــهـات لــلـيــلـة إيـجــار ا
العرض الـواحدة خـاصة وأن شبـاك التذاكـر ال يغطى
ا يـجعل اجلوائز تكالـيف العرض فى أحـيان كثـيرة 
التى يحصل عليهـا العرض هى السند الوحيد لتقد

عروض جديدة .
وحول إذا ما كانت قـد صادفته أى مشكالت مادية أو
مـشـكالت فى االتـفاق عـلى تـقـد عروضه مع أى من
اجلـــهـــات الــثـالث الــكـــبـــرى "الـــســاقـــيـــة واجلــيـــزويت
وروابط" يــقــول أحـمــد ســيف: إن الــسـاقــيــة لم حتـدث
مــعــهــا أى مـشــكالت مــاديــة ســوى مـرة واحــدة نــتــيــجـة
لــسـوء االتــفـاق – كــمــا يــسـمــيه  – فــقــد جتــاوز شــبـاك
ـــــســـــرحى "الـــــلى فـــــاهـم يــــقـــــول" لـــــفـــــرقــــة الــــعـــــرض ا
كــاريـــزمــا 2500 جـــنـــيه ورغم هـــذا رفـــضت الـــســـاقـــيــة
تـقـد أى جــزء مـنه لــلـفــرقـة وحــدث هـذا عـام 2003

ولكنه لم يتكرر بعدها .
ويـشـكـو سـيف من أن سـاقـيـة الـصـاوى صـارت ال تـهتم
بــــالـــدعـــايــــة كـــمـــا كــــانت تـــفــــعل فى الــــســـنـــوات األولى

والتـاون هـاوس جالـيرى كـأمـاكن عـرض ال تعـترض إال
على ازدراء األديان.

ـــســــرحـــيـــة أحـــمــــد ســـيف عــــضـــو فــــرقـــة هـــارمــــونى ا
ـــشـــارك فى تـــأســـيـس فـــرقــتـى «كـــاريـــزمـــا» و«كـــيــو» وا
نفذ سرحيت يؤكد ما ذكره محمد حمدى من أن ا ا
ـــســـتـــقـــلـــة الـــوحـــيـــد الـــذى تــــقـــبل من خـالله الـــفــــرق ا
قدمة للعروض الصـغيرة للهواة الـتمويل هو اجلوائـز ا
ـــقـــامـــة ســـواء من قـــبـل الـــدولــة أو ـــهـــرجـــانـــات ا فى ا
ـسـتــقـلـة واألجـنــبـيـة والـتـى تـسـتـغل ـراكــز الـثـقـافــيـة ا ا
ـتـاحـة إلنـتـاج عــروض جـديـدة ولـكـن أمـاكن الـعــرض ا
ـيـزانـيـات فـسـاقـية عـادة مـا تـلـتـهـم جـانبـا كـبـيـرا مـن ا
سرح الصاوى مثال رغم أنهـا ال تتقاضى إيجارا عن ا
ـقابل تـقوم بـتأجـير نـظيـر ليـالى العـرض إال أنهـا فى ا
عدات الـتى حتتاج إليـها العـروض كماكيـنات الدخان ا
والــــفـالشــــرز وغــــيــــرهــــا إال أن ســــاقــــيــــة الــــصــــاوى –
واحلديث مـا زال ألحـمد سـيف - ال تـمثل عـبـئا مـاديا
عــــلى الـــفـــرق مــــثل مـــســـرح روابـط الـــذى ال يـــقـــدم أى
إمـكـانـيـات فى اإلضـاءة والـصـوت ويـتـرك تـدبـيـر األمر

خالل الـسنـوات اخلـمس األخيـرة ومـنذ افـتـتاح سـاقـية
ـراكـز الـثـقـافـية ـنـعم الـصـاوى ثم الـعـديـد من ا عـبـد ا
ــســتــقــلــة األخــرى الــتـى كــســرت احــتــكــار مــؤســســات ا
ـا أعـطى لــلـفـرق الـصـغـيـرة الـدولـة لــتـقـد اإلبـداع 
الـتى لم تـكن جتـد مـنـفـذا فى مـسـارح الـدولـة أو مـركـز
يزانيات فى نوادى الهناجر أو الهاربة من مشكالت ا
سـرح الـتـابعـة لـهـيئـة قـصـور الثـقـافـة فرصـة لـتـقد ا
اديـة على عـروضـها الـصغـيـرة متـواضـعة اإلمـكانـيـات ا
مسارح جديدة فى ظل مناخ يسعى إليجاد فن مختلف

ومنافذ بديلة .
راكز الـثقافية أن حتدث حراكا فنيا استطاعت هذه ا
سرح إلى جانب مـختلفا خـاصة فى مجالى الغـناء وا
ـراكـز الـثـقافـيـة األجـنـبـية ـسـتـقـلة لـتـنـضم ا الـسـينـمـا ا
إلــيــهــا فى ســعى إلـى اجــتــذاب الــشــبــاب الــســاعى إلى
تــقـد أفــكــار طــازجـة ومــخــتــلـفــة لــتــنـشــأ الــعــديـد من
ــركـز ــبــدع فـى ا ــهــرجــانــات كــمــهــرجــان الــشــبــاب ا ا
ـتــعـددة الــثـقــافى الــفـرنــسى ومــهــرجـانــات الــسـاقــيــة ا
ـسـرح اخملتـلفـة ومـؤخرا مـهـرجان الـقراءات ألشـكال ا
الـذى نــظـمه مــعــهـد ثــربـانــتس األسـبــانى بــالـتــعـاون مع
ؤسسات ـسرحية بل وانضمت بعض ا معهد الفنون ا
ـعـادى الـتـابـعـة الـتى حتــمل صـبـغـة حـكـومـيـة كـمــكـتـبـة ا
ـتـكـامـلـة لــتـسـتـضـيف بـعض الـفـرق جلـمـعــيـة الـرعـايـة ا
وفـقـا لـرؤيـتـهــا وشـروطـهـا اخلـاصـة كـمـا يـذكـر اخملـرج
كـتبـة يقـتصـر دورها على محمـد زهيـر الذى ذكـر أن ا
تــقـــد مــكـــان لــلـــبــروفــات والـــعــرض ومـــســرح مـــجــهــز
البس والـدعـايـة بـإمـكـانـيـات كـبـيـرة ولـكن الـديـكـور وا
وكافة الـتفاصيل األخـرى للعـرض تتوالها الـفرقة على
نــفـــقـــة أعــضـــائــهـــا اخلـــاصــة ويـــضــيـف إن وجــوده فى
شكالت كتبة أخضـع أعماله فى البداية إلى بعض ا ا
ــتــصــلــة بـرغــبــة الــقــائــمــ عــلــيــهــا فى االطالع عــلى ا
ـشـكلـة الـتى حـسمت الـنـصـوص والتـدخل فـيـها وهى ا
مــبـكــرا خــاصــة بــعـد الــتــزام زهــيـر بــالــســقف الــرقـابى
ــشـكالت األخــرى الـتى لــلـمــكـان  إضــافـة إلى بــعض ا

بررة للمواعيد.   تعود للقفزات والتأجيالت غير ا
ـهرجـانـات وساحـات استـقـبال الـعروض ورغم ازدياد ا
واسـتـمـرارها وانـضـمـام ساحـات مـسرحـيـة جـديدة إلى
ـشهـد اإلبداعى إال أن هـذا ال يعـنى نهـاية مـشكالت ا
الــفــرق الــصــغــيــرة الــتى مــا زالـت تــكــافح لــلــبــقــاء عــلى
اســـتـــقاللـــهــــا بـــعـــيـــدا عن فـخ الـــتـــمـــويـل الـــذى يـــســـعى

ضمون. للسيطرة على ا
مــحــمــد حـمــدى مــديــر ومــخـرج عــروض فــرقــة الــبـؤرة
ــسـرحـنــا» إن الـسـعـى لـلـحــفـاظ عـلى ــسـرحـيــة قـال « ا
اســتــقالل الــفــرقــة قــادهــا إلى الــتــقـشـف الــشـديــد فى
رة العروض بـاستبعـاد عنصر الـديكور تمـاما وكانت ا
الـوحـيـدة الــتى نـالت الـفـرقـة فــيـهـا دعـمـا عـقب عـرض
ـــركـــز الـــثـــقـــافـى الـــفـــرنـــسى وأنـــتـــجت «حـــريـــتـى» من ا

باجلائزة عرضا جديدا.
ويـذكـر مـحمـد حـمـدى أن االتـفـاق مع سـاقـيـة الـصاوى
يـــقـــضى بـــعــدم وجـــود أى دعم مـــادى وأن مـــســئـــولـــيــة
سـرح والدعـاية الـسـاقيـة تقـتصـر عـلى تقـد خشـبـة ا
فـقط الغـيـر وتـرتـضى جـميع الـفـرق هـذا االتـفـاق على
أن تـتولى الفرقة تدبـير أماكن البروفـات مقابل تقسيم
عـائــد شـبـاك الـتـذاكـر بــعـد أن يـتـخـطى 500 جـنـيه بـ
الـساقية والفرقـة على أن تدفع الفرقـة شرطا جزائيا
يــقـــدر بــألف جـــنــيه فى حـــالــة عـــدم االلــتــزام بـــتــقــد

تفق عليه. العرض ا
ــاديـة الــتى تــواجه الــفـرقــة نــتـيــجـة ــشــكالت ا وحـول ا
ضــعف الــتـمــويل وعــدم وجــود فـرصــة مــكـان لــلــتـدريب
يشير محمد حمـدى إلى أن الفرقة تعتمد على تطوير
ـا يـجـعلـهـا أقرب إلى مـثل بـشـكل أساسى  قـدرات ا
ـا يـتـسـبب فى سـرحـيـة  الـورشـة مـنـها إلـى الـفـرقـة ا
تــبــاعــد الــعــروض لــعــدم تــوفــر اإلمــكــانــيــات وانــشــغـال
ـشـاركــ فى أعـمـالــهم بـعـيــدا عن الـفـرقـة ـمـثــلـ وا ا

لتوفير مصدر للدخل.
ــتــردد عـلى ــســرح ا ويـشــيــر حــمــدى إلى أن جــمـهــور ا
الـصـاوى لـم يـعـد بـذات الــكـثـافـة الــتى كـان عـلــيـهـا قـبل
ــســرح ثالث ســنـــوات من اآلن خــاصــة وأن جـــمــهــور ا
ــهـتــمــ الـذين ــســرحـيــ وا صــار فـئــة مــعـروفــة من ا
ــســارح دون أن ــهــرجـــانــات وا يــتـــرددون عــلى جــمـــيع ا

يقربها غيرهم.  
ويــشــيــر حــمـدى إلـى أن اجلـيــزويت وســاقــيــة الــصـاوى

 مشهد من عرض « اللى فاهم يقول»

 الفرق الصغيرة مازالت تكافح بعيداً عن فخ
التمويل الذى يسعى للسيطرة عليها

 مشهد من « من اخملرج»
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غرفة السجن التى كان فيها.
× فّضل أن يعود?

- بـــدون شـــعــــور.. يـــراهـــا اجلـــمـــهـــور.. هى
الزنزانة.. لكنها فى الهواء الطلق.

× أصــبح مــســجــوًنـا فـى الـعــالم الــواسع ..
وهذه هى العبثية.. فماذا إذًا عن "فاطمة"?
- هى امـرأة "شـغـالـة" تمـسح الـساللم.. فى
ساء فى البلدية الصباح فى الـوزارة وفى ا
وتستطـيع أن تتكلم فى كل شىء تسكن فى
عـمـارة فـيـهـا سـطح وقـانـون الـعـمـارة أن كل
ســـــاكـن له احلـق أن يــــصـــــعـــــد مـــــرة واحــــدة
لـلسطـح ويغسل غـسيـله فتـبدأ تـتحدث عن
األشـــيـــاء من حـــولـــهـــا بـــدايـــة مـن نـــظـــرتـــهــا
لــــلـــمــــجــــتـــمع والــــعــــكس حتــــكى حــــيـــاتــــهـــا
وبـالصدفة جـاء يومها يـوم االستقالل ويوم
االســــتــــقـالل يــــوم مـــــجــــانى مـــــدفــــوع وفى
سرحية بالـرغم من جديتها مواقف كثيرة ا

مضحكة.
× هـل هى فــــعالً َتــــَصـــّنف عــــلى أنــــهـــا أول
ــــســــرح مـــــونــــولــــوج نــــســــوى فـى تــــاريخ ا

اجلزائرى?
- نــعم .. وقــد كــتــبــتــهــا عـام  1993ولـست
رأة اجلـزائريـة فحسب منـطلًقـا من واقع ا
ــيـة تــبـدأ ــانـا من أن الــعـا بل مـن واقـعى إ
مـن احملـــلـــيــــة من احلـى الـــذى أســـكـن فـــيه
لــعـــمــوم مــشـــاكل اإلنــســان وتـــوحــدهــا وقــد
كــتــبـتــهــا بــالــعـامــيــة اجلــزائــريـة وقــدمت فى
مهرجـانات عـديدة آخرهـا مهرجـان تورتوزه
فى بـــرشــلــونــة  2005 وقــدمت ألربع فــرق
هـرجان "مالى مـرة واحدة فى نـفس دورة ا
انيا".. وقد ترجمت إلى غرب أسبانـيا أ ا
ـــــانـــــيــــة خـــــمـس لــــغـــــات "الـــــكـــــتالنـــــيـــــة األ
الـفـرنــسـيـة األسـبـانـيـة الــبـلـغـاريـة" وقـامت
بــبـطـولـتـهــا الـفـنـانـة ســونـيـا وقـد سـأل أحـد
سـرحـية انـيـا عن كـاتب ا الـصحـفـيـ فى أ
وكـانــوا يـنـتـظــرون أن تـكـون مـؤلــفـتـهـا امـرأة
فــانــدهــشــوا حــيــنــمـــا عــلــمــوا أنى مــؤلــفــهــا
وســألـــنـى كــيـف اســتـــطـــعت ذلك فـــقـــلت له
بـبـسـاطـة: أن حتب أمك فـإذا أحـبـبت أمك
ــرأة وهى لـــآلن بــقــيت.. وهى تــكـــتب عن ا

مترجمة اآلن لألمازيغية.
- لـيس لـديــنـا اخـتالط واضح بــ الـعـربـيـة
والـفـرنـسـيـة فـالـنـاس أحـيـانـا يـخـلـطـون ب

غرب واجلزائر. ا
غرب يقولون نفس الكالم أى × لكنهم فى ا

أن اللغة لديهم أكثر نقاًء من اجلزائر.
ـسرح - دون الـدخول فى نـزاع.. نحن فى ا
الــوطـــنى اجلــزائــرى مــنــذ االســتــقالل حــتى
ــــســـرح ســـوى مــــســـرحـــيـــة اآلن لـم يـــخـــرج ا
واحـدة بــالـلــغـة الــفـرنـســيـة ونــحن ال نـتــكـلم
الـفرنسـية إال إذا كـانت فى بنـية الـشخـصية
هـــــذه الــــصـــــفــــة مـــــنــــذ أيـــــام مــــحـى الــــدين
بـــــاشـــــطــــارزى  1945كل مـــــســـــرحــــيـــــاتـــــنــــا
بـالـفـصـحى حـيـنـمـا كـتـبـوا "جـحـا" بـالـعـامـية
ا لغة اجلزائرية وهى ليـست لغة الشارع إ
تـشـبه الـفـصــيـحـة.. فـالـقـضـيـة قـضـيـة نـطق
ـكن الـتـمريـن علـيه. وأنت وتـمـكن لـلـمـمـثل 
اضى.. أكثر من هرجـان العام ا رأيت فى ا

 10 مسرحيات.
× العشرية السوداء هل ما يزال لها آثار فى

سرح اجلزائرى? ا
سـرحيـة انطـلـقت كمـا انطـلقت - احلركـة ا
جـمــيع اجملـاالت فــأنت رأيت بــنـفــسك الـكم
الــــهـــــائل مـن الــــفـــــنـــــانــــ الـــــعــــرب والـــــزخم
اجلماهيرى ولم تكن هناك شرطة تتبعهم.
سرح العربى فى  *كلمة توجهـها جلمهور ا

كل مكان.
أل الـــــقــــــاعـــــات عـــــلـى الـــــفـــــنـــــانـــــ - أن 

ن يحكمونها. فالشعوب دائًما أقوى 
× كلمة للحكام العرب..

- أن يـدعـموا الـثـقـافة ألن الـبالد واجـهـتـها
ثـقفون.. بالد بـدون ثقـافة بالد ميـتة ولو ا

لديها القنبلة النووية.

وتعيده?
- أنــــا ال أهــــدم نـــــصــــوص الــــغــــيــــر أنــــا إذا
أخرجت نصى أهـدمه أو أهشمه كما أريد
أما إذا أخذت من اآلخـر.. فال أقترب منه
وإذا أحــدثـت تــغــيـــيــًرا أقـــول: عن نص كــذا
فــآخـذ الــفـكـرة األســاسـيـة وأقــيم عـلـيــهـا مـا
يـخـدم رؤيتى وأسـمـيه اقـتـباًسـا الـذى يـهدم
الــــنص يــــســـتــــغـل عـــمـل آخــــر وإحـــســــاسه..
ــؤلف يـــريــد أن يـــرى نــصه كـــمــا كـــتــبه.. فـــا

يحرك شخصياته.. كما هى.
× اخملرج هو مؤلف العرض? أتؤمن بهذا?
ــؤلف مـؤلف - أنـا مــخـرج الــعـرض فــقط ا
ؤلف حـًيا على نـصه خاصة إذا كـان هذا ا
قـيـد احلـيـاة.. أتـنـاقش مـعه ولـو كـان فى أى
ن مـكان.. أو أمتـنع عن هذا الـنص فأنا 

يحترمون نصوص اآلخرين.
× لــديك مـسـرحـيـة اســمـهـا "مـوقف ثـابت"

وهى تغوص فى قضايا اجملتمع والبشر..
- بل فى قضايا اإلنـسانية وكل ما يدور فى
ــدة  30ســنـة الــواقع. إنــســان فى الــســجن 
وتقـرر الدولة إطالق سـراحه وعلـيه حيـنها
ـــر عـــلى خــيـــاط الـــســـجن لـــيــخـــيط له أن 
"بـــدلـــة" عـــلى مـــقـــاسه مـــثـل كل الـــســـجـــنــاء
فـــيــخـــيط لـه اخلــيـــاط بـــدلـــة عــلـى مــقـــاسه
بـالضبط بحـيث ال يستطـيع أن يتحرك وال
يـتنـفس. وتشـترط الـدولة أال يـدخل مديـنته
الــتـى تــبــعــد  50كــيـــلــو عن الـــســجـن حــافى
البس; فــفى اخلـطـوة الــقـدمـ أو مــقـطع ا
األولى تتـمزق مالبسـه فيمـشى يجـد نفسه
فـى مــوقف حـــافالت قـــد مـــكــتـــوب عـــلــيه
"ثابت" فـالقانـون يقـول: تتـوقف حتى ولو لم
يـنزل الـزبون أو يـصـعد فـهذا مـوقف ثابت
ـوقف ب مقبرة ومـزبلة فالـباصات تمر وا
بـسـرعة والـسـيارات فال وقت لـديه لـيوقف
شــيــًئـــا وهــو يــقـــول أريــد أن أرتب لـــنــفــسى
غــرفــة أنــام فــيـــهــا حــتى تــتــاح لى الــفــرصــة
لـلركوب فبالـصدفة يجـد نفسه يرتب نفس

- مع احـترامى لـلـمهـرجان كـمـحطـة ثـقافـية
ـسـرحيـة العـربيـة لكن هامـة فى اخلريـطة ا
بـــــعــــد  19عــــاًمـــــا بـــــدأ نـــــفـــــسه يـــــتـــــراجع..
االخــتـيــارات ضـعــيـفــة.. وكل الـفــرق تـقــريـًبـا
أوربـية ولـيست ذات مـسـتوى وهـذه السـيدة
ـهرجـان الـتى ظـلت مـنذ 19 رئـيـسة جلـنـة ا
ــكـان لـيـتــهـا تـتـرك مــكـانـهـا ســنـة فى هـذا ا
لــغــيـرهــا لـدم جــديـد فــنــحن فى مـهــرجـان
جتـريبى ثم إن جلـنة الـتحـكيم ال يـوجد بـها

عضو عربى.
× تــقـصـد أن الـتـجـريب لــيس له مـقـايـيس
وهـذه الــلـجـنــة تـضع مــقـايـيس لــلـعـروض

وهذا تناقض?.
ــهــرجـان هـى الـتى - هـذه الــســيـدة رئــيس ا
ـقايـيس وحـدها نـحن ال نـعرفـها.. تعـرف ا
وهـى الــــــتى حتــــــدد. وهــــــذه ربـــــوبــــــيــــــة أنـــــا
سـرحيات داخل شخـصًيا رأيت كـثيـًرا من ا

سابقة ال عالقة لها بالتجريب. وخارج ا
× أنت كـــكــاتب لك الـــعــديـــد من األعــمــال
وقف ثابت سـرحيـة "فاطمـة التمـرين ا ا
الـعيطة صـباحيـات بالدى الرجل الذى ال
ــسـرحــيـات تـمـس اإلنـسـان دخـل له" هـذه ا
إلى حـد كبير وتنـاقش قضاياه هل أنت مع
أن يـكتب اخملرج عرضه إذا عـجز عن إيجاد

نص يعبر عن أفكاره وقناعاته?
- هـو حر.. إذا كانت لديـه قوة الكتـابة كما
ـــكـــنه إخـــراج عـــمـــله إذا كـــانت ـــؤلـف  أن ا

لديه ملكة اإلخراج.
ؤلف قدم رؤيته فى كتابته × لكن يقال إن ا

فما الذى سيضيفه?
- هـــذه واحـــدة من كـــلــــمـــاتى الـــتى أقـــولـــهـــا
وأؤمن بـهــا بـالـفــعل فـحــيـنـمــا أقـوم بـإخـراج
ـا كـتبت عمل من تـألـيـفى لن أخـرج أبعـد 
ـكن أن يـعـطيه تـقـنـًيـا ولـكن مخـرجـا آخـر 

رؤية أخرى.
× أنت من أولـــئـك الــذيـن يـــتــدخـــلـــون فى
نـصوص غيـرهم حال إخـراجهـا? أو تهدمه

ــبــاد والـقــيم الــتى نــؤمن بــهــا وأعــتــقـد وا
ــهــمـة أنــنى فى مــهــمـة فــالــوزارة كـلــفــتـنى 
ـســرحـيــة" فـاشــتـغل فــيـهـا وهى "الـقــضـيــة ا
بــــجــــهــــدى وعــــرقى وكل مــــا لــــدّى مـن قـــوة
عقلـية وجسـمية وألن األمـور تسيـر يقولون

ذلك.
ـثل مـسرحى × هل وأنت كـاتب ومـخـرج و
كـــــبـــــيـــــر هل تـــــوافـق عـــــلى اســـــتـــــخـــــدام

سرح أم ترفضها?. التكنولوجيا فى ا
- (يــــضـــحك) أوًال أحـب أن أعـــرف مـــا هى
الـتـكنـولـوجيـا.. الـتكـنـولوجـيا فـى الطـائرات
القـنابل.. أما إذا كـنت تقـصدين أشـياء مثل
ـتحـركة.. إدخال شـاشة الـسيـنـما والـصور ا
ـسـرح فـهذه أشـيـاء مـوجـودة مـنذ إلخ عـلى ا
فترة فلدينا مـسرحية "حسن الثورى" كتبها
ــرحــوم مــصــطــفى الــرويــشــيــد وأخـــرجــهــا ا
كـاتب وكـان ذلـك عام  1966 واسـتـخـدموا
فـيـهـا الـشـاشــة الـزجـاج.. ومـثـلت فى إحـدى
ــســرحــيـات كــأنــنى أمــشى فـى قـريــة وهى ا
ليـست مـوجـودة إال من خالل الـصورة اآلن
إذا كــان يــرى أحــد أن الــنص الــذى كــتــبه ال
ـــمــــثل ضــــعـــيف يــــؤدى. وإذا كـــان يــــرى أن ا
لــدرجـة أنه تـلـزمه الــتـكـنـولـوجـيــا فـلـيـتـفـضل
ـسرح وأنا باسـتخدامـها.. لكـنى أعمل فى ا
ـسـرح يظل لـست ضـد الـتـكـنولـوجـيـا لـكن ا
ـسرح أضيف له أشـياء لتـوضيح قراءة أو ا
زيادة جماليات ال لـيقال إنا نعلم الكثير عن
الــتـكـنــولـوجـيــا فـمـثـل هـؤالء لـيس لــديـهم مـا
ـــســرح الـــطــبــيـــعى الــذى يــقــولـــون أنــا مع ا
تـــدخــله الـــتــكـــنــولـــوجــيــا.. ولـــكــنـى لــست مع
ـسـرح الـتـكـنـولـوجـيـا الـتى يـداخـلـهـا بـعض ا

كما يحدث فى اليابان.
× والتجريب?

- فـى احلـــــقـــــيـــــقـــــة هـــــنـــــاك الــــــكـــــثـــــيـــــر من
سرح.. سرحيات التى ال عالقة لها با ا

× هل بـعـد  19سـنـة مـازلـنـا نـخـتـلف عـلى
مفهوم التجريب?

سرح × االستـراتيـجيـة التى يسـير وفـقهـا ا
الــــوطـــنى اجلــــزائـــرى.. وخــــطـــتـك الـــتى
اضى.. مـا الذى وضعـتهـا للـمسـرح العـام ا
حتقق منها وما الذى فى سبيله للتحقق?
- اســـتـــراتــيـــجـــيــتـى فى عــام  2007 كـــانت
تـــابـــعـــة الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدولـــة حـــيث إن
اجلـزائـر كـانـت عـاصـمـة لـلـثـقـافـة وقـد كـان
ـا فيه الـبـرمـجـة خـاصا الـتـخـطـيط كـامًال 
بـوزيـرة الـثـقــافـة الـسـيـدة خــلـيـدة تـومى ولم
سرح وقد كلفتنى أكن سوى مهتم بقـطاع ا
أن أعد برنـامًجـا مسرحـيا يحـتوى على 45
مــسـرحــيــة وقـمــنـا بــإعـداد بــرنــامج لـهــا أنـا
ـــســـرح الـــوطـــنى وفـــريق الـــعـــمـل مـــعى فى ا
اجلزائرى وقـمنا بـتوزيعـها طوال الـعام منذ
الــــــعـــــرض األول  22 يـــــونــــــيـه "احلـــــكــــــواتى
األخــيـر" إلى  28 ديـسـمـبـر  2007  و 45
سرح عرًضا كل مـنها عرض  3مرات فى ا

الوطنى..
ثم كل مـسرحـية تـقدم  15لـيلـة فى واليتـها
لتنشط الوالية وكل مسرح جهوى يقدم 25
عــرًضــا فى مـنــاطــقـهـم فـفى نــهــايـة الــســنـة

حصيلتنا تصبح  600 – 500 عرض.
× الــعالقـــة بــ الــهــوايـــة واالحــتــراف فى

سرح اجلزائرى.. كيف تراها?! ا
- كل الـفـنـانـ الـكـبـار الـذين قـالـوا كـلـمـتـهم
ورحــلــوا والــذين مــا يــزالــون عــلى الــســاحـة
ــــســــرحــــيـــــة مــــروا عــــلى مــــســــرح الــــهــــواة ا
ــدرسـة األولـى لالحـتــراف هى الــهــوايـة فــا
بـالـطــبع لـديـنـا مــعـهـد لـكــنـنى أحـاول الـربط
بــــــ الــــــهـــــواة واحملــــــتــــــرفــــــ فـــــمـن خالل
ـهرجان السنـوى للمسـرح الوطنى وخاصة ا
عام  2006 استـقدمـت فرق الـهواة بـجانب
احملـتـرفـ قـدموا  40 عـرًضـا من واليـات
مـختـلفـة.. مـحاوالً تـضـييق الـهـوة ب الـهواة
واحملترف صانًعـا بينهم عالقة حميمة من
ـثـلـ ـمـكن أن جنـد  الـفن الـراقى ومـن ا
مـــحـــتــرفـــ  لـــكـــنـــهم ال يـــريـــدون ســوى أن

يظلوا فى قائمة الهواة.
× إذًا أنت أقـمت مـوازنـة بـ عـروض الـهواة
هـرجان الـوطنى.. بـحيث واحملـترفـ فى ا
ال حتــرم الـهــواة من حق االشــتـراك جــنـًبـا

. إلى جنب مع احملترف
- وقـــد ثـــبت أنـــهم قـــدمــوا عـــروًضـــا جـــيــدة
بـــــالـــــفـــــعل وتـــــفـــــوق كـــــثـــــيــــرا مـن الـــــعــــروض

االحترافية.
× كــمــا فـهــمت مــنك أن هــذه الــعـروض لم

تقدم على مسارح العاصمة فقط.
ـــهـــرجــان - نـــعم.. ألنـــنى مع ال مـــركـــزيــة ا
لـــــست مـع االحـــــتـــــكــــار فـــــهـــــذا ال يـــــفـــــيــــد
واجلــــــمــــــهــــــور الــــــذى عــــــلـى بــــــعــــــد مــــــئــــــات
سرح. الكيلومترات من حقه أن يستمتع با
ـسرحـية.. فـماذا × لديـكم معـهـد للـفنـون ا

عنه?
ــعــهـد الــعــالى لـلــفــنـون الــدرامــيـة - لــديـنــا ا
والــذى أصــبـح اســمه الــيــوم "إيــســمــاس" أى
ــهن الـفـرجــة فى الـســيـنـمـا ــعـهـد الــعـالى  ا
اإلضاءة الكاميرا.. إلخ لتخريج الكوادر.
× كم فــرقـة مـســرحـيــة لـديـكـم وكم مـسـرح

تابع للدولة?
- لــديــنــا  8مــســارح تـــابــعــة لــلــدولــة.. وهى
مـسارح كاألوبـرا.. وهناك كـفرق حرة وهواة
  3000 فـرقــة من الــهـواة فــفى كل بـلــديـة
دار شــبـاب أى مــسـرح ولــديــنـا مــهـرجــانـات
" وهـو أكبـر مـهـرجان جـهـويـة مـثل "مسـتـغـا
هـــواة واآلن هـــو فى دورته الـ  38مـن أقــدم

هرجانات فى العالم. ا
ـعنى أن × وهل يـحدث تـبـادل بـ الفـرق 
الــفـرق فـى الـشــمــال تـعــرض فى اجلــنـوب

وهكذا?
- بالطبع.. فقد قمنا بزيارة  34والية بهذه
ــــســـــرحــــيـــــات ونــــحـن اآلن فى مـــــســــتــــوى ا
األربــعــمــائــة عـرض والـ  140ألف مــتــفــرج
ـنـشود من ونـحن بـهـذا نـسيـر نـحـو هـدفنـا ا
ـسـرحــيـة لـتــكـريس اخلــطـة الـتى الـعــمـلـيــة ا

قمنا بها.
ـاذا يـقـال عن مـحــمـد بن قـطـاف إنه × إذًا 

مدير مسرح مدلل لدى وزيرة الثقافة?
- لـيست قـضيـة تدلـيل.. فعالقـتى بالـوزيرة
عالقـة ثقة واحتـرام فلديـنا نفس األهداف

سرح اجلزائرى صاحب أول مونولوج نسوى فى تاريخ ا
ـسـرح.. فــيـمـرح بــ أفـانـيــنه جتـده تـارة كــاتـبـا يــنـاوشه عــشق ا
سـرح تبرق ـثالً وثالـثة مخـرجًا حـينـما يـتحـدث عن ا وأخرى 
عينـاه فتصبحان كنـجمت فى السماء تـضج أعماله باإلنسانية
لـذا تمت ترجمتها ألكثر من  6لـغات ونالت العديد من اجلوائز
ــســرحى ويــؤمن أن الــشــعــوب أقـوى من يــرى أن الــنــاقــد مـرآة ا
احلـكـام والـفن أهـم من الـقـنـبـلــة الـنـوويـة يـقــبض عـلى رسـالـة

سـرح الساميـة وال يرى مانعًـا أن يكون مدلالً من وزيـرة الثقافة ا
"خــلــيــدة تــومـى"  مــا دام يــؤدى واجــبــاته عــلى خــيــر وجه.. وإنه
بالـرغم من مده يـد العـون للهـواة إال أنه يدعـوهم ليـصيـروا أكثر
شجاعـة وحتمالً للمسئولية.. إنه الفنان الكبير محمد بن قطان
ـــســـرح الـــوطـــنـى اجلـــزائـــرى فى حـــواره الـــصـــريح مع مـــديـــر ا

"مسرحنا".

ؤلف واخملرج..  مثل وا محمد بن قطاف ا
سرح الوطنى اجلزائرى: مدير ا

نعم.. أنا
مدير مسرح

مدلّل!!
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بــدايــة ; نــتــفق عــلـى فــكــرة الــتــغــيــيــر 
ونـتفق ونـبـارك التـغـيـير  تـلك اخلـطوة
الـتى قـام بهـا د. أحـمـد مـجـاهـد رئيس
الـــهـــيـــئــة والـــتى كـــانت مـــطـــلـــبــاً مـــلـــحــاً

وللصالح العام .
ومع الـتـغيـيـر نرحب بـالـوافد اجلـديد 
ونـــحن مـــعه من أجـل حتـــقــيـق الـــهــدف
األســاسـى أال وهـو إعــادة ضـخ الــدمـاء
ـــــــيـــــــاه إلى فـى الـــــــشـــــــرايـــــــ أو دفـع ا
الـشـقـوق الـتى أصـابت مـسـرح الـثـقـافة
اجلماهيريـة لتعود إليهـا خصوبتها كى
تــنــتج إبـــداعــاً وتــثــمــر تــمــيــزاً إبــداعــيــاً

فيتحقق هدف التغيير .
وعـــصـــام الـــســـيـــد مـن الـــشـــخـــصـــيـــات
العـامـة لـه قـيمـتـه الـفـنيـة كـمـخـرج إلى
جانب خـبراته اإلدارية فى ذات اجملال
مـن خالل إدارتـه الــــســــابــــقــــة لـــــكل من
ـسرح الـكومـيدى ومـسرح الـتلـيفـزيون ا
... ولــكـــونه مـن خــارج هـــيـــئــة قـــصــور
الـــــثــــقـــــافــــة نـــــتــــقـــــدم له بـــــورقـــــة عــــمل
اســتــرشـاديــة  وبــالــطـبع ; فــإن كل من
لـــديـه إضـــافـــة عــــلـــيـه أن يـــحـــيـط بـــهـــا
الـرجـل تـوسـمـاً وأمالً فى حتـقـيق نـقـلـة

فعلية .

الـعـمل عـلـى أن يـظل لـعـروض الــثـقـافـة
اجلـــمــاهـــيــريـــة خــصـــوصــيـــتــهـــا  فــهى
سرح فلكل تختلف عن عـروض هيئة ا
مــنــهـــمــا فــلــســفــتــهــا الـــتى تــخــتــلف عن
األخرى  فمسرح الثقافة اجلماهيرية
مـنـوط بوظـيـفـة نـشـر رسالـة مـسـرحـية
ــكن من أبــعــد أثـــراً بــ أكــبــر عـــدد 
جـمـاهـيـر مـصـر ولـيس مـجـرد الـتـرفـيه
عــنــهم ومــنــوط بـحــمل لــواء الــتــثــقـيف
ورفع درجــــة الــــوعـى والــــرقى بــــالــــذوق
الـــــعـــــام  وهــــــذا كـــــله إلـى جـــــانب دوره
ـوهوب ـثمر فى احـتضان ا الـفعال وا
ن لــديــهم مــلــكــات اخلــلق واالبــتــكـار
واإلبــداع لـــيــواصـل دوره فى اكــتـــشــاف
الفـنـانـ احلـقـيـقـيـ وتـسـلـيط الـضوء

عليهم .

خــطـوة الــســيـد رئــيس الـهــيـئــة تُـفــعِـلُــهـا
خـطوة أخـرى يـقوم بـها عـصـام السـيد;
أال وهـى اإلصـالح الـــــــــــذى يــــــــــأتـى عـن
طـريق إعادة تـرتـيب البـيت من الداخل
أو هــيــكـلــة اإلدارة ـ ال هــيــكـلــة الــفـرق ـ
ــرحــلــة الـســالــفــة أفــرزت ســلــبــيـات فــا
ــتــســبـــبــون فــيــهـــا مــعــروفــون كــثــيـــرة. ا
لـــــلـــــجــــــمـــــيـع وعـــــلـى اإلدارة اجلـــــديـــــدة
حتـــجـــيـــمـــهـم والـــقــضـــاء عـــلـى شـــلـــلـــيــة
الفـساد من انـتفـاع شخـصى أو تسـهيل
ــنع ـــنح وا لــفـــســاد وإنـــهــاء ســيـــاســة ا
والتسويق حسب األهواء الشخصية .

على اإلدارة دراسة أسـباب تأخـير بدء
ــوسم وتـأخــيـر اإلنــتــاج فى الـســنـوات ا
السابقـة حتى تعود إلى سـابق عهدها

حكى القلعة مساء اجلمعة القادم. > الشاعر ماجد يوسف هو جنم األمسية الشعرية التى تعقد 
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ـنعـكس من جسم ما لون ا وجـية لـلضـوء ا > الـتبـاين هو: اخـتالف األطوال ا
مـن خالل تـفــاوت مـسـاحــات أبـعــاده فى الـبــراقـيـة والــلـون والــظل والـتــظـلـيل
وبـاختالف عـناصـر اجملال البـصرى الـذى يقع فـيه وال وجود لـلشكل من دونه

والذى يولد فينا اإلحساس.
سرحي جريدة كل ا
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مسرح اجلماهير ...
واألمل فى مرحلة جديدة

 البد من
وجود فلسفة
خاصة لكل
نوع من أنواع
الفرق وأال
يقتصر
االختالف
يزانية على ا
فقط

 مشهد من عرض «السج والسجان»

ُـتـأخِر هـو واحد من هـرجان ا تـنفـيـذ ا
أهم أســـــبـــــاب تــــعـــــطـــــيل بـــــدء الـــــفــــرق

وسمها .

البد من وجود فلـسفة خـاصة لكل نوع
ــــــعــــــنى وجــــــود مـن أنــــــواع الــــــفــــــرق  
خـــطـــوط رئــيـــســـيـــة لـــفـــرق الـــتـــجــارب
ــــدن تـــــخــــتـــــلـف عن خـــــطـــــوط فـــــرق ا
تـخـتلف عـن فرق احملـافـظـات تـخـتلف
عن الـــفــرقــة الـــنــمـــوذجــيـــة وأال يــكــون
ــيـزانــيـة مـجــرد االخـتالف فـى قـيــمـة ا
وفـقط  وأرى أن يـقـوم مـدير إدارة كل
نـوع من تــلك الـفـرق بـتـحــديـد فـلـسـفـته
ومـــنـــهـــجه وأهـــدافه الـــتى يـــعـــمل عـــلى
حتقيقها وتميز فرقه فال يقتصر دوره
عــــــلى تــــــوزيع غـــــنــــــيـــــمـــــة الــــــنـــــصـــــوص

واإلخراج.

ــســرح"; نـــأمل أن تـــكــتب له "مـــؤتــمـــر ا
االسـتــمــراريــة مع ضــرورة أن تــكـون له
فــــاعـــلـــيـــة وذلـك بـــتـــفـــعـــيـل تـــوصـــيـــاته

وطباعة أبحاثه .
" وصـايا"; نـؤكد عـلى ضرورة أال تـكون
هــنـاك أيــة وصـايــة فــنـيــة عـلى اخلــطـة
والـترشيح لـلمخـرج أو للـنصوص إال

سرح فقط . إلدارة ا
ـــهـــرجـــانــات "خــدعــوك فــقــالــوا..!"; ا

ـــســـرح الــتى  اإلقـــلـــيــمـــيـــة لــنـــوادى ا
تنـفيـذها مـؤخراً هى فى حـقيـقة األمر
مــــجـــرد حتـــصـــيل حــــاصل الســـتـــهالك
أكــبــر قـــدر من مــيــزانــيــة اإلدارة فــهى
فى حقـيقتـها مشـاهدة تـقييم لـلعروض
كانت تتم لـلفرق فى مواقـعها وكانت ال
تــتــجــاوز تـكــالــيــفه مــكــافــأة وانــتــقـاالت
أعــــضـــــاء الـــــلــــجـــــنــــة  ولـــــكن فـى تــــلك
ــهــرجـــانــات ـ اخلــمــســة ـ تـــتــكــلف مــا ا
ســبـق مــضــافـــاً إلــيه انـــتــقـــاالت الــفــرق
ومـــــــصــــــروف اجلـــــــيب ألعـــــــضــــــائـــــــهــــــا
ومــــشــــاالت الـــديــــكــــورات لــــكل فــــرقـــة
ـكـافـآت أعـضـاء الـندوة ... بـاإلضـافة 
ناهيك عن مكافآت اإلداري والفني

ــشـــاهــدة عــروض 70 ...! وذلك كــلـه 
% مـنـهـا ال يـرقى لـلـمـهـرجـانـات حيث
ــــــهــــــرجــــــانـــــات إال يــــــجب أال تــــــكــــــون ا

للعروض اجليدة فقط !
ـــــهم  إعـــــادة تـــــنـــــظـــــيم " جلـــان"; من ا
أعضـاء اللجان ومـتابعة كـيفية تـوزيعها
وفـق قــــــواعـــــد مــــــحــــــددة ال وفـق أمـــــور

أخرى .
ــديــر إدارة  " تــمــيُـز" هــمــســة أخـــيــرة 
ــــســــرح ; إذا أردت الـــتــــمــــيــــز عـــلــــيك ا

بتفعيل إدارة التجارب اخلاصة .

باإلنذارات.

ونــقـصــد من الـ "مــطب" هـو أن اإلدارة
جتد نـفـسـهـا مـلـزمـة بـعـمل مـهـرجـانات
ــاضى ــوسم ا مــرتــ  األول إلنــتــاج ا
ــا ــوسـم اجلــديــد  والــثــانـى إلنــتــاج ا
يــــكــــون لــــذلـك من أثــــر عــــلى تــــعــــطــــيل
لإلنـــــتـــــاج اجلــــديـــــد وفى ذات الـــــوقت
ـــيـــزانــيـــة ... وأقـــتــرح الـــتـــأثــيـــر عـــلى ا
ـــطب "بـــالــنـــســـبــة لـــلــخـــروج من هـــذا ا
ــــهــــرجــــانـــات لـــلــــنــــوادى" االكــــتــــفـــاء بــــا
اإلقــلــيــمـــيــة الــتى تـــمت مع األخــذ فى
ـــمـــيـــزة مـــنـــهــا  االعـــتـــبــار الـــعـــروض ا

فـيكـون آخر مـوعـد لإلنتـاج شهـر ينـاير
ــهـــرجــانــات ولــتــبـــدأ الــتـــصــفــيـــات أو ا
اإلقـلــيـمـيــة فى شـهــر فـبــرايـر ولــيـكـون
ــــهـــــرجــــان اخلــــتــــامـى خالل شــــهــــرى ا
مـــــارس أو أبـــــريل وإن كـــــانـت هـــــنــــاك
احتفاليـات أو مهرجانات صيفية تكون
ــهـرجـانـات من الـعــروض الـفـائـزة من ا

اخلتامية..
 ومفتـاح هذا اإلجناز يـكون عن طريق
الية أو التنسـيق ب اإلدارة والشئون ا
احلـسـابـات بالـهـيـئـة; بـحـيث تـنتـهى من
تــخـصــيص مــيــزانــيـتــهــا وإرســالــهـا إلى
الـوحـدات احلـسـابـيـة بـاألقـالـيم مـبـكـراً
ثم مـتابـعة اإلدارة السـتمـرار الفرق فى
خـطـوات اإلنتـاج والـتـحريك الـدائم لـها

والــبــدء مــبــاشــرة فى خــطــوات اإلنــتـاج
لــلــمــوسم اجلــديــد ويــتم تــقــيــيــمـهــا فى
ـــهـــرجــان مــواقـــعـــهـــا عـــلى أن يـــكـــون ا
ـــســـرح فـى شـــهــر اخلـــتـــامى لـــنـــوادى ا
ـتميزة مارس ولتشـارك فيه العروض ا
ـوسـمــ مـعـاً مع إمــكـانـيـة من إنـتــاج ا
ـشـاركة إلى 26 زيـادة عدد الـعـروض ا
"  و"بــالــنــســبــة لــلــفـرق " عــرضــا "مــثالً
يــكـون هــنــاك الــتــزام من اإلدارة بــعــمل
مـهــرجـان خــتـامى لــهـا فى شــهـر أبـريل
من كـل عـــــام بــــــعـــــد أن تــــــوقـــــفـت تـــــلك
ـرحــلــة الــفــائــتـة مع ــهــرجــانــات فى ا ا
ــوسم ـهــرجــان عن ا عــدم الــتــزامــهــا 
ــــاضـى حــــتـى تــــتــــمــــكـن من تـــــنــــفــــيــــذ ا
الــتـــزامـــاتــهـــا حـــيث إن اإلصـــرار عــلى
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اخلصوصية
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> الـتـكـويـن : مجـمـوع الـعـنـاصـر الـداخـلـة فى تـركـيـبـة من خط وشـكـل وكـتلـة ولـون وضـوء وظل
وتـظـليل وفـضـاء وملـمس فـضال عن حتقـيـقه ألهدافه فـى الوحـدة والتـوازن والـتأكـيـد والتـنوع
ـسـرحى.. وأيـضـا خلـلق اجتاه واإليـقـاع لـغـرض ربط مـعـنـي بـبـعـضـهـمـا البـعض فى الـعـرض ا

جديد.
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مثل واإلدراك احلسى  تدريب ا
فى مفهوم ابن سينا (1)

ــــــادة هى اجلــــــســــــد والـــــصــــــورة هـى الـــــنــــــفس وا
وتصـحب تـغـيـر الـعالقـة بـيـنـهمـا تـغـيـرات عـضـوية.
وهــنـاك تـفــسـيـر يـقــول: "لـقـد اسـتــطـاع أرسـطـو أن
ة مشكلة احتاد يقدم حالً جديدًا للمشكلة القد
النفس بـالبدن فـاعتبـر أن النفس "صـورة" مدبرة

ادة وتقيمها فى جسم حى. تصور ا
د  –أشــار ابن سـيــنــا إلى الــعالقـة بــ الــعـمــلــيـات
الـنفـسيـة والـعمـليـات البـدنـية!! وربط بـ احلواس
ـــمــــكن أن تـــكــــون مـــفـــردات اجلـــهـــاز  –الــــتى من ا
التنفسى  –وب ما أطلق عليه اآلالت اجلسدية.
و  –أوضـح ابن خــلـدون عالقــة األجــســاد بـاألرواح
وقـــال: "إن األجـــســـاد كـــانـت أرواحـــا لـــزجـــة فـــلـــمــا

أصابها حر الكيان قلبها أجسادًا لزجة غليظة".
ز  –ربط ابن رشد بـ الـقلب وحـركة اجلـسد من
خالل تـفــســيــره لــلـصــدمــة الــفـجــائــيــة الـتـى تـوقف

حركة اإلنسان.
ح  –الحظ رايش أن الالوعى ينقش فى اجلسد.
ط  –أمـا ديــكـارت فـقــد فـسـر بــتـجــربـته الـشــهـيـرة
(تــــمــــاثــــيـل فــــرســــاى) عالقــــة الــــروح و(الــــطــــاقــــة)
ـيـاه فى الـتـمـاثـيل بـاجلـسـد حـيـنـمـا الحـظ مـرور ا
لتحركها فاعـتبرها الروح والتماثيل اجلسد ومن
خالل اســتــعــراض تــلـك الــتــفــســيــرات الــفــلــســفــيــة
ــكن مالحــظــة اهــتــمـام لــعالقــة الــنــفس بــالــبــدن 
ــمــثل بـتــلك الــعالقـة الــتـبــادلـيــة بـ مـنــظـرى فن ا
الـتـعبـيـر اجلـسـدى (اخلـارجى) واالنـفـعـال الـنـفسى
(الــداخـلى) مـن خالل انـكــمـاش اجلــسـد فى حــالـة
ـا ال شك احلـزن وتــفــتـحـه فى حــالـة الــســرور و
ـمـثل احلـديث قـامت على فيه أن مـنـاهج تـدريب ا
هــــذه الـــعـالقــــة بـــشــــكل رئــــيــــسى; وذلـك من خالل
اهــتــمــام مــنــاهـج الــتــدريب احلــركـــيــة عــنــد كل من
مـايـرهـولد (مـا يـرخـولـد) الـذى قـال "الـكـلـمة وشى
عـــــلى أخــــــاديـــــد احلـــــركــــــة" وكـــــذلك الــــــبـــــولـــــنـــــدى
(جروتـوفسـكى) وحـتى ستـانسالفـسـكى اهتم بـهذا
التغـيير ثم زاد االهـتمام بـتلك العالقـة فى مناهج
اخملـــتـــبــرات ونـــظـــائـــرهـــا كــاألســـتـــوديـــو والـــورشــة
واألتــيــلـــيه واحملــتــرف واجلـــمــاعــة بـل هــنــاك من
يـذهـب إلى أبــعـد مـن ذلك فى الــتــعـامـل مع حــديـة
اجلسـد وجتريـده تـمامًـا لدرجـة الـعرى الـكامل فى
ـــنــــهج الــــتــــدريـــبــــات والــــعــــروض; لـــذا كــــان ال بــــد 
الــــتـــدريـب فى مــــخـــتــــبـــر الــــيـــرمــــوك لــــلـــبــــحث عن
مــرتـــكــزات تـــتــفـق مع الــتـــقـــالــيـــد حــتى ال نـــقع فى

ناهج التدريبية التى ال تتفق مع الواقع.  ا
ــــنــــهج مـع تــــقــــالــــيــــد بــــعض وقــــد ال يـــــتــــفق هــــذا ا
اجملــتــمــعــات احملــافــظـــة ومن ثم قــد تــلــجــأ بــعض
ـمثل مـنـاهج التـجـريب الـتى تـهـتم بـتـدريب جـسـد ا
ـــعـــاصـــر إلى الـــبـــحث عن مـــنـــهـج يـــتـــفق مع تـــلك ا
الـتـقالـيد الـتى تـعتـبر اجلـسد جـسـدًا محـرما فـقد
ال تلجأ إلى تدريبات عرى اجلسد بل تعتمد على
تعرية النفس مـثل منهج السيكودراما للوصول إلى
االسـتـرخـاء اجلـسـدى عن طـريق الـتـفـريغ الـنـفسى
من أجـل البـحث عن مـنـهج يـتـفق وتـقـالـيـد اجملـتمع
كن اخـتيـار أحد ـا تقـدم  الـعربى. وعـلى هذا و
هـؤالء الــفـالســفـة  –الــذين مــزجـوا بــ نــظــريـات
الـفالســفـة الـذيـن ذكـروا آنـفـا  –لـيــكـونـوا من هـذا
ــمـكن أن ـزج نــظــريـة خــاصــة بـهم. ومـن ثم من ا ا
تــصـبـح لك الــنـظــريــة اجلــديـدة مــرتــكــزًا لـتــفــســيـر
عـالقـــة (الــــروح والـــبــــدن) والــــنـــفس والــــوجـــدان من
األسس الــتى يــقـوم عــلــيــهــا اخــتــيـار تــدريــبــات الــنــمـوذج

قترح. ا

ظـهرت إرهـاصـات هـذه الـتجـربـة فى الـسـبعـيـنـيات
ـسرحيـة شاطئ الـزيتون فى الـتدريبـات احلركـية 
قـامت بــهـا مـجــمـوعــة من الـطالب الــعـرب آنـذاك
ـعهـد الـعالى الذين أصـبـحوا جنـومًا اآلن وذلـك با
سرحيـة بالقاهرة نذكر منهم على سبيل للفنون ا
ـسـرح القـومى ـثـال الـفـنـان جـهـاد سـعـد  مـديـر ا ا
الـسـورى وزمـيـله الـنـجم فـائق عـرقـسـوس والـفـنان
القطرى غا الـسليطى ويوسف أبو حال والفنان
نـادر عــمـران مــؤسس مـســرح الـفــوانـيس والــفـنـان
ـشـيـنى ونــسـر عـنـانى خـالـد الــطـريـقى وغـســان ا
ــقــر فى الـســعــوديـة فى األردن وعــبــد الـرحــمن ا

ومحمد الوحيشى فى تونس وغيرهم.
مختبر اليرموك والبحث عن منهج

ـسرحى فى مـدينة قـامت فكرة مـختـبر الـيرموك ا
ـمـلــكـة األردنـيــة الـهـاشــمـيـة فى إربــد فى شـمــال ا
الـفترة آنـفة الـذكر وكان الـهدف من تـلك التـجربة
ـنـطــوقـة فى تــبـســيط مـفــردات الـلــغـة احلــركـيــة وا
ــســـمـــوعـــة بــأقل ــرئـــيـــة وا ـــســرحـــيـــة ا الـــصـــورة ا
اإلمـــكــــانــــيـــات والــــبــــحث عـن اإلبـــداع فـى الـــشــــكل
ـــســرح لــلـــنــاس لــيـــصــبح ــضـــمــون حــتـى يــصل ا وا
قاعد خالية – سرح بالناس  –أمال أال تصبح ا ا
ولــيــقــدم مـــا يــلــتــقــطه مـن الــنــاس فى مــحــاولــة أن
يـتـذوقه من ال يـعـرفه لـيـأتى إلـيه يـشـارك ويـنـقـد..
ويقـبل ويرفض  –خوفًـا من وصـوله حـالـة الرفض
التى يـعانى مـنهـا بعـدما خـطفت أضـواء الشـاشات
األضواء منه ودفع الطـموح تلك احملاولة لتشارك
رديفاتهـا على الساحـة العربيـة ولتدعيم مـا سبقها
من احملـاوالت التى قـام بها الـرواد فى هذا اجملال

واالستفادة منها.
ـمثل فقد ارتـكز على محاوالت أمـا منهج تدريب ا
مـنـظّرى الـتـخـصص فى مـجال الـتـدريب بـداية من
ـدرسة الـصـوتيـة ومـدرسة الـعـرض والتـشـخيص ا
ـدرسة الـصدق للـفنـان الـفرنـسى كوكالن وصـوال 
نهج التدريب احلى عند ستانـسالفسكى عبورًا 
اآللى لـلجسد (البـيوميكـانيك) الذى أبدعه اخملرج
الروسى مايرخولـد ثم التعرف على جروتوفسكى
ــســرح الـــفــقـــيــر وغــيـــرهم وذلك من وتــدريــبـــات ا
خالل األبــحـاث الــنــظـريــة والــتـطــبــيـقــات الــعـمــلــيـة

. لهؤالء الباحث
وأمـــام تــقـــالـــيـــد اجملـــتـــمع احملـــافظ  –كـــغـــيـــره من
نقولة عن مجتمعاتنا  – رفضت تدريبات العرى ا
الغرب واستبدلتها بتدريبات تعرية النفس لتفريغ
ــعــوق لإلبــداع فى الــتــوتــر واخملــزون الــشــخــصى ا
ـنهج الـتفريغ التعـبيـر فكـان ال بد من االسـتعـانة 
الـنـفـسى واالسـتـبـصار (الـسـيـكـودرامـا) وصوال إلى
االســــتـــرخــــاء "الـــنــــابع" ولــــيس االســــتـــرخــــاء الـــذى
ـنــهج االسـتــفـادة ــدرب ومن ثم حــاول ا يــفـرضه ا
من أبــحــاث احملــلل الــنــفــسى يــعــقــوب مـوريــنــو فى
الــســيــكـودرامــا والــذى أنـشــأ أول مــســرح فى هـذا

اجملال فى أمريكا عام .1927
هــذا وقـــد خــضــعت تــدريــبـــات مــخــتــبــر الــيــرمــوك
لــلــبــحث والــتــحــلـيـل كــمــا خـضــعـت تــلك الــتــجــربـة
ـنــاقـشـة والـتـحـلـيل لـلـتـوثـيق كــمـا نـال قـسـطًـا من ا

والتطبيق.
وقـد ارتـكـزت الـتـدريـبــات عـلى مـبـدأ االسـتـجـابـات
الـعـضــلـيــة والـنــفـســيـة لــلـمــؤثـرات اخلــارجـيــة مـثل
وسيـقى وتنوعـها من القوة ـسموعـة كا ؤثرات ا ا
إلى الــــضـــــعف ومن الـــــســــرعــــة إلـى الــــبطء وكــــذا
مــؤثــرات األصــوات الــطــبــيــعــيــة كــاألمــواج والــريـاح
ــيـاه واالنـفـجـارات والـسـيـارات والـعـربـات وخـريـر ا
ـــؤثـــرات الـــبـــصــــريـــة مـــثل وغـــيـــرهــــا إلى جـــانـب ا
واقف ناظـر الطبيـعية وا االرتعاشـات الضوئيـة وا
ـواقف اخملـتــلـفــة الـتى تــقع عـلــيـهـا األبــصـار مــثل ا

ريحة. فزعة وكذا ا اخمليفة وا
كــــمـــا ارتــــكــــزت الــــتــــدريــــبــــات أيــــضـــا عــــلـى مــــبـــدأ
االسـتـجـابـات الـعـضـلـيـة لـلـمـؤثـرات الـداخـلـيـة وهى
ـتـراكم داخل الـفـرد الـتى الـتى تـنـتج عن اخملـزون ا
تــســاعـد الــسـيــكـودرامــا عــلى تـفــريـغه  –وأثــر تـلك
ؤثـرات فى اجلـسد ومـفرداتـه.. وظهـور تعـبـيراته ا
ــؤثــرات اخلــارجــيــة اخملــتــلــفـة  –مـن تــاثــيــر تــلك ا
والـداخلـيـة الـتى ذكرت  –ومن هنـا ظـهرت أهـمـية
الـــبـــحث عـن عالقـــة الــــذهن والـــوجـــدان (كـــأدوات
ـمثل الـداخلـيـة) باجلـسد ومـفرداته (وهى أدوات ا
ـــمــثـل اخلـــارجــيـــة).. وبـــدأت رحـــلــة الـــبـــحث عن ا
تـفــســيـرات بــعض فالسـفــة الــغـرب والــشـرق لــتـلك
ــحــطـــة الــوصــول إلى ابن الــعالقــة الـــتى انــتــهـت 
ســيــنــا الــذى بــحث فى عالقــة احلــواس الــظــاهــرة
(احلــواس اخلــمس) بــاحلـواس الــبــاطــنـة (األدوات
الـداخـلـيـة) والـتى سـنتـعـرض لـهـا فـيـمـا بـعد وذلك

بعد التعرف على التفسيرات الفلسفية.
آراء بعض الفالسفة فى عالقة النفس بالبدن

أ  –يـــرى هــــيـــوم: أن هــــنـــاك عالقــــة بـــ الــــنـــفس
واجلــــســـد والــــتى يــــقـــال إن فــــيـــهــــا (أى الــــعالقـــة)
عنصرًا روحانيا لـه القدرة على التاثير فى عنصر
ــكن مالحـظـة مـا مــادى (أى اجلـسـد) ومن هـنـا 
ـمثل قـررة ستـانسالفـسكى  –كأحـد مـنظّـرى فن ا
 –فى اعتـماد اجلسم عـلى الروح. وهـذا ما جعـلنا
نـحـاول البـحث عن هـذه الـعالقـة حملاولـة اكـتـشاف
ــا اكــتــشــفه ــمــثل  مــدى اســتــعــانــة مــنــظــرى فن ا
علماء النفس والـفالسفة لالستفادة فى مناهجهم
ــرتــكــزات فى ومــحــاولــة اكـــتــشــاف تــطــبــيق تـــلك ا

اذج من التدريبات اخملتارة.
ب  –مــــا قــــرره أفـالطــــون من وجــــود عالقــــة بــــ
ـــكن الـــروح الـــتى فـى جـــوهـــر اإلنـــســـان الـــتى ال 
ـبـاشـرة ولـكن من خالل وجـود إدراكـهــا بـاخلـبـرة ا
فكـرتهـا الـقائـمة فى الـعـقل (وهو مـكمن اإلدراك)
وبــ اجلـــســد وأن الـــنـــفس جــوهـــر مـــســتـــقل عن

البدن وتوجهه وتأمره.
جـ - مـا قـرره أرسـطـو بـأن اإلنـسـان مـادة وصـورة

 نبحث عن إبداع
شكل مسرحى حتى
قاعد ال تصبح ا

خالية

 د. عبد الرحمن عرنوس
 يكتب عن :

 رفضت تدريبات
تعرية اجلسد
نقولة عن الغرب ا

الفاحت يشعر اإلنسان بالسعادة والبهجة واالرتياح.
وأضاف عبد الناصر شارحًا تأثيرات األلوان:

األحـــمـــر يـــعـــبـــر عن الـــنـــار والـــدم ويـــعـــطى حـــيـــويـــة
االنــفــعــال واإلثـارة واحلــدة والــبــرتــقــالى يــعــبــر عن
ـــــرح والـــــســـــعـــــادة واألصـــــفـــــر يـــــعـــــطى الـــــتـــــوهج وا
اإلحــسـاس بــالــطـبــيـعــة والـســرور وهــو لـون مــنـشط
لـعـمــلـيـة الــتـفـكــيـر أمـا الــلـون األخـضــر فـله طـبــيـعـة
الــتـسـامح ويــدعـو لـلـثــقـة والـهـدوء والــسالم ويـشـيـر
األرجــوانى لـلــغـمـوض واخلــداع واألبـيض يــعـبـر عن
النقاء والطهـارة وعكسه األسود الذى يشير للحزن

وبينهما الرمادى يعبر عن الوسطية والهدوء.
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> الفنانة عزة بلبع تقدم مساء اليوم مجموعة من األغانى العربية حتت عنوان «حالوة زمان» بساقية الصاوى.

د.عبد الناصر اجلميل يصطحب طلبة الورشة 
فى رحلة إلى "عالم األلوان"

لو زاد اإلبهار 
عن حده يضر العمل
ويفقده أهميته

ÜÉ°ùc ∫ÉªL óªëe

الصدق والبساطة أهم من التقنية

"عــلى الــفــنــان أال تــبــهــره قــدراته الــتــكــنــيــكــيــة وعــلــيه
توصيل أفكاره للمتلقى بسهولة وصدق".

هذه مقولة للفـيلسوف وعالم اجلمال هربرت ريد بدأ
بـهـا د. عـبـد الـنـاصـر اجلـمـيل مـحـاضـرته حـول تـقـنـيـة
ركز تدريب اإلضـاءة لورشة قسم الـتمثيل واإلخـراج 

"مسرحنا".
وأضـاف: إن عـمـلـيــة اإلبـداع يـقـصـد بــهـا الـتـواصل مع
ـتلـقى بـعيـدًا عن تعـقيـدات الـتقـنيـات والعـناصـر التى ا
لو زادت عن حـدها ألضرت بـالعمـل وأفقدته أهـميته.
فــالـبــسـاطــة هى األســاس والـصــدق الـذى حتــدث عـنه
هـــربــرت ريــد هــو مـــا يــحــقـق الــتــمــاس مـع اجلــمــهــور.
سرح وجزء أساسى فاإلضاءة من العناصـر الهامة با
من مـكونات (السينـوغرافيا) ولهـا دور فى التعبير عن
ـسـرحيـة وأحـاسـيس ومـشاعـر وانـفـعاالت مـضامـنـ ا
ـمـثل وتـنـقـله من حـالـة ألخـرى وتـسـاعـده كـثـيـرا عـلى ا

ذلك.
وقال: إن "النظرية الـكلية أو نظرية اجملال" لها دورها
ــســرح بــكـل عــنــاصـــره من خالل حتــاور األجــزاء فـى ا
ــفـردة مـع بـعــضــهــا من أجل تــشــكـيـل الـكل واألشــيــاء ا
ـسرح. فـتـجد حـديـثًا ظـهر فن سـمـوع على ا ـرئى وا ا
الـ " "Art Director الــذى يــقــوم بــقــيــاس نــســبــة قــبــول
ه للجمهور ـسرحى قبل وأثناء تقد شاهد للعمل ا ا
تـلقى كـمـا يقـوم بالـبـحث عن األشيـاء الـتى يحـتاجـهـا ا

ها فى شكل بسيط بدون تعقيد. وتقد
وأشــار اجلـــمــيـل إلى أنـــنــا ال نـــســتـــطــيـع مــشـــاهــدة أى
عــرض مـســرحى بـدون اإلضــاءة. والــتى حتـتــاج لـلــحـد
األدنى عــــلى األقل مـن اإلنـــارة الــــتى يــــوجــــد اخـــتالف

بينها وب مفهوم اإلضاءة.

تـغـيرة ـكان وتـنـتقل بـاألحـداث ا الـتى تـخـلق الزمـان وا
من خاللـــهــمــا كـــمــا تــخــلـق اجلــو الــنــفـــسى لألحــداث
كـنها عمل وللممـثل وتسـاعد على إبراز الـديكور و
ـــســـرح مـن خالل الـــبـــقـع الـــضـــوئـــيـــة تـــوازنـــات عــــلى ا
بألوانـها اخملـتلفـة وكذلك إيـجاد اخلـلل والسيـميـترية
والـتـعـبـيـر عن شتـى االنفـعـاالت مـثل الـغـموض احلب

الكره الغضب القوة الضعف... إلخ.
ويـــلــعب الـــلــون بــدرجـــاته دورا كـــبــيــرا فـى ذلك. وعــلى
مــصــمم اإلضــاءة أن يــعى جــيــدًا الــعالقــة بــ األلــوان
بــدرجـاتـهــا وتـأثــيـر اإلضـاءة عــلـيـهــا. فـمــثالً لـو وجـدت
مـجـمــوعـة فـتــيـات يـرتـدين الــسـواد ويـعــطـ ظـهـورهن
لـلــجــمـهــور وتــتـوســطــهن واحــدة تـرتــدى مالبس بــلـون
أبيـض وتنـظـر لـلـجمـهـور فـهـذه الـفتـاة تـسـتـطـيع جذب
األنظار إلـيها ألنهـا ترتدى مالبس بـألوان مخـتلفة عن
الــبــاقــيــات إضــافــة لــكــونــهــا فى وضع مــخــتــلـف أيــضًـا

عــنـــهن. ومــثــال آخــر لـــو أن لــديــنــا فــتـــاتــ إحــداهــمــا
سـميـنـة تـرتـدى اللـون األسـود واألخـرى نـحيـفـة تـرتدى
مالبـس بـلــون أحـمــر. فـهــذا يـصــنع تــفـاوتــاً  كـبــيـرًا فى
حـجمـيهـما ولـو حدث الـعكس وارتـدت النـحيـفة الـلون
األحــمـــر والـــســمـــيــنـــة الـــلــون األســـود فـــهــذا مـن شــأنه
إحـــداث تـــوازن فى حـــجـــمـــيـــهـــمـــا. إذن تـــوجـــد عـالقــة
سيكولوجية بتأثير األلوان وإسقاطات اإلضاءة عليها.
وأكـــد د. عـــبــد الـــنـــاصـــر عــلـى أن األلــوان بـــدرجـــاتـــهــا
ــنــاخ واإلضـــاءة اخملــتــلــفـــة يــســتــطـــيــعــان مــعًـــا إيــجــاد ا
ــنـاسـب لــلـعــرض واحلــالــة الــنــفــســيــة لــلــشــخــصــيـات ا

تباينة. ا
وقــال إن الـتــطــور الـتــقــنى والــتـكــنــولـوجى فـى عـنــاصـر
ــتـــابــعــة جــيــدة واإلضــاءة ــســرح اخملــتــلــفـــة يــحــتــاج  ا
وسـيـقى والشـعـر وهذا واأللـوان يـوجد لـهـمـا إيقـاع كـا
يتحـقق من معرفـة الدرجات اخملـتلـفة لهـما ليـستطـيعا
المح الـــنـــفـــســـيـــة والـــســـيـــكـــولـــوجـــيــة الـــتـــعـــبــيـــر عـن ا

للشخصيات.
ــسـرحى وتـغــيـيـره واإلضـاءة تــقـوم بـتــصـمـيـم الـفـراغ ا
ـعدالت عـاليـة جدًا من وتوجـد أجهـزة حديـثة وصـلت 
ـمثل االفتراضى ثالثى التقـنية مثل إمـكانية جتـسيد ا

سرحى. األبعاد الذى يتم إسقاطه فى الفراغ ا
وقـــال د. عـــبــد الـــنـــاصـــر اجلــمـــيل إن لـأللــوان دورًا
هـــامًــا فى إعــطـــاء احلــالــة الــنــفـــســيــة لــلـــشــخــصــيــة
والــتـعــبــيـر عن اجلــو الــعـام لـألحـداث. حــيث تــوجـد
ألـوان تساعد عـلى الدفء مثل األحمـر والبرتقالى
واألصــفــر وأخـرى تــعـطى إحــســاسًـا بــالـبــرودة مـثل

األزرق واألخضر.
ويبـعث اللـون الغـامق على احلـزن واألسى والوردى

د. عبد الناصر اجلميل

د.عبد الرحمن عبده: دخول تقنيات التشكيل 
سرح مهدت لظهور السينوغرافيا إلى ا

سرحية" من التشكيل إلى اإليقاع ناظر ا رحلة انتقال "ا
ــنــشـورات الــثالثــيـة) الـتــغــيـيــر بــالـدوران عـن طـريق (ا
ــسـرح حــتى الـيــوم. ثم ظـهـرت والـتى ســحـرت رجـال ا
نــظـريــة (مـســرح الـكــوالــيس) والـتى تــقــوم عـلى تــغـيــيـر
ـــنـــاظــــر عن طـــريـق الـــرفع أو إزاحـــة الــــشـــاســـيـــهـــات ا
ـرسومـة. ثم جاءت نـقطـة الذروة فى عـصر الـباروك ا
ـسرح عام نـظور ا عند (جـاليـلى ببـيانـا) الذى اهـتم 
نظر  1731 فأقام اخلطوط الداخلة للعمق ليكملها ا
رسـوم. ثم جـاء (جـو سـيبى بـبـيـانا) ـعـقـد ا ـعمـارى ا ا
عمارية ناظر ا مرات باسـتخدام ا الذى وسع وعمق ا
ـــضــلـــعــة الـــزوايــا والـــتى اســـتــحـــدثت وأدت لــظـــهــور ا
ـــنــظــرى. إلى أن جــاءت الــتـــقــنــيــة الــعـــالــيــة واإلبــهــار ا
ــســرحــيــة ومــحــاوالت ــرحــلــة الـــكــبــرى لــلــمــنــاظـــر ا ا
اإلصالح عــلى أيـدى ثالثــة مـخـرجــ مـتــمـيـزيـن مـنـهم
السويسرى (أدولف أبـيا) واإلجنليزى (جوردون كريج)
والنـمسـاوى (ألفـريد رولـلر) فـقدموا الـتجـديد بـعقـلية
تــكــنــيــكــيــة فــأدخــلــوا الــتــكــويــنــات احلــجــمــيــة واآللــيـة
ــســتــوى ــســرح الــتى نــزلـــوا بــهــا  الــدائــريــة خلــشــبـــة ا
اجلـــــمــــهـــــور كـــــاســــريـن بـــــذلك خـط األفق وأضـــــافــــوا
ـــصـــنــــعـــة من احلـــديــــد وســـتـــارة األفق الـــتـــكـــويــــنـــات ا
الــصــدفــيــة واســتــفــادوا من تــطــور اإلضــاءة لــيــؤكــدوا

الوحدة الكلية للعمل.
وأثــــرت آراء (أبــــيــــا وكـــريـج) بــــشـــكـل كـــبــــيــــر فى الــــطــــفـــرة
ــسـرحــيـة والــتى انـحــصـرت فى الــتـكــنـولــوجـيــة لـلــمـنــاظـر ا
ـســرح والـرسـم) بـدخــول الـفــنـون الــتــشـكــيـلــيـة عــنـصــرى (ا
للمـسرح التى غـيرت من آليـاته وجذبت بذلك عـدًدا كبيًرا
من الـفــنـانـ الـتـشـكـيــلـيـ أمـثـال (بـيـكــاسـو لـيـجـر مـيـرو
بـراك شاجال واسيلى كـاندنيسكى وديـاجليف وغيرهم)
وبدخـول الفن التشكيـلى ومفرداته وتقنيـاته للمسرح دخلت
سرحـية للـعصر احلـديث مستـغلة الـفترة الـزمنية ناظـر ا ا
ما ب الـواقعـية والتـجريـدية والـتى مهدت لـعودة مـصطلح

فهوم جديد. السينوغرافيا القد 

سـرحيـة" حتدث ـناظـر ا فى محـاضرته عن "مـفـهوم ا
د. عبد الـرحمن عـبده لطالب "الـديكور" بـالورشة عن
ـراحل اخملـتـلـفـة الـتى مـر بـهـا هـذا الـفن وأهم رواده ا

ـفـهـوم (السـيـنـوغـرافـيـا) قـائالً إنـها – وتـطـوره وصـوالً 
سـرحـية  –هى كل مـا يوجـد علـى خشـبة نـاظـر ا أى ا
ـسـرح وفـراغهـا من مـسـطحـات ومـجـسمـات صـنعت ا
بـوسـائل الــتـعــبـيـر اخملــتـلــفـة مــكـونـة فى الــنـهــايـة رؤيـة

بصرية للمتلقى.
وأشـار إلى أنه فى الــبـدايـة كـان الــهـدف مـنــهـا اإليـهـام
ومـحاكـاة الـصـورة الواقـعـية لألحـداث والـنـقل احلرفى
لــهـا وهــذه الـنــظـرة الــواقـعــيـة تـأكــدت عـنــد إمـيل زوال
ــــســـرحى تـــرجـــمـــة ـــنـــظـــر ا   1840-1902 الـــذى رأى ا
تـشـكيـلـية لـلـنص بهـدف إيـضاحه. ثم تـطـور األمر مـنذ
بـدايــة الـقــرن الـعــشـرين مـن خالل اجتـاه يــرفض هـذه
ـوروثــة ويـتــخـلـى عن الـوظــيــفـة الــتـقــلـيــديـة الــنـظــريــة ا
يل لـلـتـعبـيـر عن الـوافع الـداخـليـة لـلـعمل للـمـنـاظـر و
ـنـظـرى فى اجتـاهـات ثـالثـية الـفـنى وتـشـكـيل الـفـراغ ا
األبـــــعـــــاد مع اســــــتـــــغالل كــــــامل لـــــعـــــنــــــصـــــرى الـــــزمن

وسيقى. وا
ــســرحــيــة لــبــيــئــة مــغــايــرة ــنــاظــر ا وهــذا أدى لــنــقل ا
يـسـيطـر علـيهـا "اإليـقاع" سـواء كان زمـنـيًا أم شـكلـيًا أم
لـونـيا أم خـطيًـا أم ضـوئيًـا أم حـركيًـا باسـتـخدام جـسد
مثل وهو ما سـاعد على ترسيخ اجتاه حديث سمى ا
سـرح الفقيـر) عند اخملرج الـبولندى جـروتوفسكى (با
عـام  1933 والـذى اعــتـمـد بـشـكل أسـاسى عـلى جـسـد
ـــنـــاظــر ـــمـــثل وحـــركـــته فى الـــفـــراغ مـــتـــخـــلـــيًـــا عـن ا ا

سرحى ترجمة نظر ا  ا
تشكيلية للنص بهدف
التعبير عن الدوافع
الداخلية للعمل

سرحية التى اعتبرها أشياء ثانوية. ا
ـــنــــاظـــر رغـم وجـــودهـــا وقـــال د. عـــبــــد الـــرحــــمن إن ا
سـرح الكالسـيكى اإلغـريقى والـرومانى إال الـرمزى بـا
أنـــهـــا ســــاهـــمت مـن خالل أدوات مـــبــــتـــكـــرة فـى آلـــيـــة
ـسـرح مـثل (البـريـاكـوتا) فى تـرسـيخ أفـكار أسـاسـية. ا
ـســرح الـبـاروكى بــ نـهـايـة الــقـرن الـسـادس ويـعـتــبـر ا
ثل ونـهايـة الـقـرن الـسادس عـشـر أو عـصر الـنـهـضـة 
ــســـرحــيــة وقــد اســـتــمــد حــتى ـــنــاظــر ا زمن إحــيــاء ا
مـــنـــتـــصف الـــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر وأفـــرز مـــعـــمـــاريــ
ورســــامـــــ أجنــــزوا أعــــمـــــاالً عــــظـــــيــــمــــة مـن أبــــرزهم
(ســبـاسـتـيـانـو سـيـرلـيــو) صـاحب اإلسـهـام الـكـبـيـر فى
ـعـمـاريـة الثـالثة ـنـاظـر ا ـنـظـور حـيث أنـتج ا نـظريـة ا
لـلـكومـيـديـا والتـراجـيـديا والـسـاتـير الـتى طـورت فـكرة د. عبد الرحمن عبده

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

خفافيش الظالم الورقية
ـة قدم التاريخ وقد نهلت رغم أن حضـارتنا عريقة وقد
مـــنـــهــا حـــضــارات الـــعـــالم إذ أخــذت مـــنـــهــا احلـــضــارة
اإلغـريـقـيـة وأمـدت األخـيـرة أوربـا بـأسـاسـهـا احلـضـارى
وعــاد الـغــرب لـيــأخــذ مـنــا مـبــاشــرة مع تـبــاشــيـر عــصـر
النـهضة ليتجاوز ظلمته إال أننا بفعل خفافيش الظالم

نغوص فى ظلمة القبور.
تـحضـرة يتـحرك وفى ذلك أن اإلنسـان فى اجملتـمعـات ا
داخله شـعـور عـمـيق بـاالنتـمـاء إلى واقع حـضـارى أصيل
يجـعله يسـير فى خطـوط متـماسة ومـتفاعـلة مع اآلخر
إلى هدف سـامٍ وبوسائل واضحـة يحكمـها هدف اجملتمع
وصاحله الـعام وقد أطلق عـلماء النـفس على هذا النوع
نافسة نظـمة» التى هى عكس ا نافسة ا من التـنافس «ا
فى اجملتمعات التى تكثر فيها اخلفافيش بفعل الظلمة
تلك الـتى تسـتخـدم وسـائل غيـر شرعـية وغـير أخالقـية
حـيث يـتـحـرك كـثـير من أدعـيـاء الـفن والـثـقـافـة بدوافع
ومنـافع شخـصيـة إذ يعـتقـدون أن فرص امـتالك احلياة
غـموسة بالالشرف ال يتـأتى إال بهذه الطرق الـرخيصة ا
والال أخالق وهـذا ما يـجـعل اسـتـهالك هذه اجملـتـمـعات
عـاول الهـدم والتـدمير مـا يشـكل أحد أسـباب األزمة فى

حياتنا الثقافية.
ففى بـداية اخلمـسينيـات كوَّن زكى طلـيمات من تالمذته
ــصــرى احلــديث) وهى الــفــرقــة الــتى ـــســرح ا (فــرقــة ا
ــصــريـة لــلــتـمــثـيل أدمـجــهـا فــيــمـا بــعــد مع (الـفــرقـة ا
ـصـريـة احلـديـثـة) ـوسـيـقـى) حتت عـنـوان (الـفـرقــة ا وا
وبــعــد شــهـر واحــد من قــيــام ثــورة يـولــيــو تــقــدم بـعض
ذكرة إلى مجلس قيادة الثورة اخلفـافيش من تالمذته 
لــعــزله - بــعــد االفــتــراء عـلــيـه والــقـفــز عــلـى مـكــانــته
ا حمل ينثر فى أرجاء التاريخية - فيترك لهم اجلمل 
الوطن الـعربى بـذوراً خصـبة يجـنى ثمـارها من تالمذته

. اخمللص
وفى عــام 1920 كــان جنــيب الــريــحــانى يــقــدم عــمــلــ

مسـرحيـ ناجـح أحـدهمـا (أوبريت الـعشـرة الطـيبة)
من إخــراج عـزيـز عــيـد ومــوسـيــقى سـيــد درويش ولـكن
خـفــافـيش الـظالم ادعت أن الــرجل دسـيـســة إجنـلـيـزيـة
فــكـــاد يُــقـــضى عــلـــيه ورحل إلى الـــشــام بــعـــد أن أغــلق
مـسرحـه ولكـنه عـاد وأصـبح جنـيب الـريـحـانى رغم أنف

هذه اخلفافيش.
وح نـشر طه حـسـ كتـابه (فى الشـعر اجلـاهلى) بـعد
واقـــعـــة الــريـــحـــانى بــســـبـــعــة أعـــوام تـــربــصـت به هــذه
اخلـفـافـيش وقـدمت ضـده بـالغات ثـالثـة لـلنـائـب الـعام
ولكن ضـميـر الرجل كـان فوق كل الـتحـديات وأصـبح هو
طه حـس عـمـيـد األدب الـعـربى وقـد ألـقى التـاريخ فى

أزقته بجثث هذه اخلفافيش.
صالح اخلـاصة من اخلفافيش حلم ألم يقـتل أصحاب ا
كرم مطاوع ح تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح?! ألم
تـفصل أحمـد زويل من جامعـته?! ألم حتاول ذبح جنيب
مـحــفـوظ?! ألم تـكـفـر نـصــر أبـو زيـد?! ألم تـرفع دعـاوى
إلزالـة تـمـثـال عـبد الـوهـاب من حى بـاب الـشـعـرية?! ألم
نـحلـون خـلقـاً مصـادرة كتـب فى الثـقافـة والفن يطـلب ا
بـدعـوى الــفـضـيــلـة ألنـهـم فـقـدوا فــرصـتـهـم فى بـيع مـا

لديهم من مخزون مسروق من الصور واألبحاث?!
إن قــوى اخلــفـــافــيش - كــمــا يــقــول مــاوتــسى تــوجن عن
ــجـرد أن تـوجه إلـيـهـا الـبـرجــوازيـة - قـوى ورقـيـة ألنه 
ضوء الـشـمس تتـكـشف أسرار حـيـاتهـا التـى ال جتد لـها
ـنـارة الـتى يـسـير مـرتـعـاً إال فى الـظـلـمـة فـالـضـوء هـو ا
علـيهـا شرفـاء هذا الـبلد لـكشف أوجـه خفافـيش الظالم

الورقية.

shape الـشـكل هو: فـكـرة تظـهـر للـعيـان بـعمل بـصـرى محـكم اإلتـقان مـتـفرد بـشكل <
وقـالب متمـيز البـناء ويشـكل جوهر الـتكوين بـاعتمـاده على الكـثافة والـتباين والـقيمة
لـتحقيق مستوى إدراكى يتفاعل مع ما يـظهره الضوء فى محيطه ويعزله - فى الوقت

نفسه - إلبرازه وبذلك يخلق تأثيرا للفكرة التى يحملها.
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اغوط يحارب طواح مهرج ا
الهواء فى السويس

نظرة يا براوى 
سرحى ب االرجتال والنص ا

حكى القلعة. واهب عنوان الندوة التى يتحدث فيها د. سمير جابر ويديرها حمدى سليمان مساء اليوم  وروث الشعبى وأثره فى تنمية ا > ا
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ـتفق عليه أن مصمم الـضوء يشرح أفكاره بالـصور فقد وضع للشىء الذى > ا
فـى عقـله شـكال ودلل عـلـيه بـ(صـورة) خـاصـة وبـانضـمـام صـورتـ أو أكـثر مع

رابطة يستطيع أن يشرح رأيا أو حكما.

سرحي جريدة كل ا

15 من  سبتمبر 2008 العدد 62

هرجان القومى للمسرح? ماذا عن الديكور فى ا
والـــصــــعـــود إلى ســــطح الــــقـــلـــعــــة أمـــا فى
ـــســرح فــقــد اســتــخــدم اإلفــريــز مــقــدمــة ا
ــســرح كـ "بــار" الــفــاصـل بــ اجلــمــهـــور وا
يــــقـف فــــيـه "الــــبـــــارمـــــان" أو الــــراوى وذلك
ـصمم بـإكـسـسوارات بـسـيـطـة. وقـد جنح ا
ـسرحى رغم ـنظـور ا فى احملـافـظة عـلى ا

انفصال األشكال الثالثة وتباينها. 
أمـــا الـــديـــكـــور األخــــيـــر فـــكـــان فى عـــرض
"رومــيــو وجــولــيــيـت" لــولــيم شــكــســبــيــر من
إخـــراج مــحـــمــد الـــصــغـــيــر لـــفــريـق تــمـــثــيل
جـامــعـة عـ شــمس وهـو الـعــرض الـفـائـز
ــهـرجــان رغم صـدامه لــلـمــتـلـقى بـجــائـزة ا
لـتحـوله مـن عـرض رومانـسـى مأسـوى إلى
عـــــرض كـــــومـــــيــــدى ســـــاخـــــر وقــــد صـــــمم
الديـكـور للـعرض مـحـمد أبـو احلـسن الذى
خلص الــديـــكــور فى بـــعض قـــطع اخلــشب
والـقماش وبـعض األدوات التى استـخدمها
ــمــثـلــون كــإكــســسـوار وهـى عـلـب صـفــيح ا
فـارغة وعلب بالستـيكية ورسـومات لقلوب
حـمـراء وورد. أمـا الديـكـور احلـقـيـقى فـقد
ـــمـــثـــلـــون بـــأجـــســـادهم فـــصـــنـــعـــوا نـــفـــذه ا
بـالـتـشـكـيل الـشـجـرة الـتى يـتـسـلـقـهـا رومـيـو
لـيصل إلى نـافذة جـولـييت وحـمل بعـضهم
قـطعـا من اخلشب والـقمـاش مكـون مـنها
مــقـــاعـــد وأبـــواب ونـــوافـــذ فـال بـــانـــوهــات
خــــشــــبــــيـــة وال أشــــكــــال واقــــعــــيـــة أو حــــتى
ــمـثــلـون بــأدواتـهم الــبـســيـطـة جتــريـديــة فـا
ــشـهـد كـانــوا هم الـذيـن يـصـنــعـون ديــكـور ا

بالتشكيل اجلسدى..
كــانت هــذه "بــانـــورامــا" لــعــنـــصــر الــديــكــور
ـــــهــــرجــــان وظــــهـــــوره فى بــــعـض عــــروض ا
الـقـومى الـثالـث للـمـسـرح وإلـقـاء لألضواء
عـــلى مـــا رأيـــنــاه مـن أســـالــيـب واجتـــاهــات
ـصمـمـ الذين تـوسم كل مـنهم أن يـقدم ا
رؤيــا لـــلــديــكـــور خــادمــة من وجـــهــة نــظــرى
ـسرحى الذى صـمم له الديكور لـلعرض ا
وبــقـيت كـلــمـة أنه ال اخــتالف عـلى أهــمـيـة
عـــنــــصـــر الــــديـــكــــور ودوره فى خــــلق اجلـــو
ـســاعـد له عـلى ـتــلـقى وا الـتـأثـيــرى لـدى ا
ـــســـاعـــد أيـــضًــا الـــتـــعــايـش مع الـــعــرض وا
لـلمـمـثـلـ عـلى نـفس التـعـايش وال يـفـوتـنا
الــتــبــصــيـر بــأهــمــيــة قـراءة الــنص مـن قِـبَل
ــــــصـــــمـم كــــــمـــــا ســــــبـق وذكـــــرنــــــا. ولــــــيس ا
ــــادى بــــالــــضــــرورة أن يــــكــــون اخملــــصص ا
لــعـنــصـر الـديــكـور كـبــيـرًا لـضــمـان جنـاحه

فــالــذى يــضـمن هــذا الــنــجـاح  –وال شك –
هــــو الــــفــــهـم اجلــــيــــد لـــــلــــنص ووجــــود روح
ــــــصــــــمـم وتــــــرك اخملــــــرج اإلبـــــــداع لــــــدى ا
مـســاحـة لـلــمـصـمم لــتـقـد رؤيــته ويـكـفى
ــؤلف فى مـــصــمم الـــديــكـــور دكــتـــاتــوريـــة ا
أحــــيـــان كــــثــــيــــرة فى وصف كـل تــــفـــاصــــيل

الديكور وأشكاله وأحيانًا ألوانه.

ــكـان من خالل ــتـلــقى بـتــغــيـر ا إحــسـاس ا
اسـتخدامه لـلسـوفيـتة التى أنـزل منـها مرة
ديكـور الكـنـيسـة ومرة أخـرى ديـكور مـنزل
وحـــديــــقـــة "جــــان فـــاجلــــان" ومـــرة ثــــالـــثـــة
دفع باستخدامه إكـسسوارات األسلحة وا
ــا بــعث ـــنــصــوب فـى وسط اخلــشــبـــة  ا
يدان القـتال والكنيسة وحانة اإلحساس 
ـــنــــزل وهـــذا فـى حـــد ذاته زيـــفــــارديـــيــــو وا
صمم الذى وضع عينه يعتبر جنـاحا من ا

تلقى. مكان ع ا

ـقـصـودة فـكان أمـا الـتـجـريـد فى صـورتـه ا
فى مــسـرحـيـة "أال أونــا" لـفـرقــة من مـعـهـد
ـسـرحــيـة وهـو عـرض من تـألـيف الـفـنـون ا
ورشــة وإخـراج "أحـمــد الـســيـد" وتــصـمـيم
ديـكــور أحـمـد احلـوشى الـذى لم يـسـتـخـدم
إالّ "بـــــانـــــوه" واحـــــدا وصـــــنـــــعه وثـــــبـــــتـه فى
ــسـرح فـى اخلـلــفـيــة تـوســطـته مــنــتـصف ا
ــبـانى دائــرة مــفــرغـة تــظــهـر من خـاللـهــا ا
ويـتم الــصـعـود إلـى الـدائـرة والــنـزول مــنـهـا
باسـتخـدام "برتـكـابالت" خشـبيـة متـدرجة
ــــصــــمـم قــــدم عــــدة "مـــــوتــــيــــفــــات" إال أن ا
مـتحـركة ذات قـواعـد خشـبـية مـثل مـوتيـفة
"الـــرصـــيف" و "الـــتـــلــيـــفـــون الـــعـــام" و "كــوخ
ــسن" كــمــا اســتـخــدم مــجــمــوعـة الــشــيخ ا
كـبـيرة مـن اإلشارات والالفـتـات اإلرشـادية
مـنــهـا الفـتــات مـروريـة بــالـفـعل مــثل: الفـتـة
نوع دارس واالجتـاه لليـم والـيسـار و ا
الـدخــول والـدوران لـلـخـلف كـمـا أنـشـأ من
مـخـيــلـته الفـتــات أخـرى إحـداهــمـا حتـتـوى
على بـصمة كـف وأخرى بصـمة قـدم وغير
ذلك وكانت تلك الالفتـات فى استخدامها
مــعـبــرة ومــتـمــاشــيـة مـع مـضــمــون الـنص –
رغم ضــعـفه  –وخــاصــة عــنــدمـا تــدلت من

الشواية وهى مقلوبة.

ـــــــ ووسـط ويـــــــســـــــار هـــــــذه الـــــــثـالثـــــــة 
البانوهات شكلت مرة غرفة حكومية ومرة
أخـــرى غـــرفـــة نـــوم الـــزوج والـــزوجـــة ومــرة
ثــالـثــة غــرفــة الــرئـاســة... وجــاء الــتــصــمـيم
ـسرح وبدا نـاقًال شكل الواقع إلى خـشبة ا
ـــصــمم  –بــاالتـــفــاق مع واضـــًحـــا اهــتـــمـــام ا
اخملــرج طـبــًعـا  –بـكـل الـتــفــاصـيـل الـدقــيــقـة
لــلـــواقع وخــاصــة فى الــفــصل الــثــالث الــذى
ظـــهـــرت فـــيه غـــرفـــة الـــرئـــاســـة من تـــكـــوين
البـانوهات لـشكل جـدران الغـرفة من أبواب
ـكـتب الــفـاخـر وكـراسى وشـبــابـيك وأيـًضــا ا
ــــكــــتــــبــــة وبــــعض الــــتــــحف االســــتــــقــــبــــال وا
"والــتــابــلــوهــات" كــمـــا بــدا أيــًضــا أنه كــانت
هنـاك مخـصصـات مـاليـة ال بأس بـها لـعمل
وتـــنــفـــيـــذ الـــديـــكـــور إّال أن كل ذلك لـم يــأت
ــتـــلـــقى. ويـــبـــدو أن الــنص بـــجـــديــد لـــعـــ ا
ـســرحى نـفـسه رغم طـرافـة الـفـكـرة الـتى ا
ـا ـطــًيـا  اعــتـمــد عـلــيـهــا كـان مــبـاشــًرا و
جعل مصمم الديكور يسير على نهجه فيما

قدمه..

ونــنــتــقل اآلن لــعــرضى آخــرى اخـتــلط فــيه
الـتـصـمــيم بـ الـواقع ومـحـاولـة الـتـجـريـد
هـو عــرض الــبــؤسـاء الــذى أخــرجه هــشـام
عطوة عن رواية "فيكتور هوجو" وصمم له
صمم الديكور صبحى السيد فقد أفلح ا
فى هذا العرض فى حتـقيق معادلة صعبة
وهـى تـثـبـيت ديـكــور ضـخم طـوال الـعـرض;
ه ــــصــــنع بــــعــــنــــابــــره وسال وهــــو ديــــكــــور ا
وأفــاريــزه واخلـــروج بــهــذا الـــديــكــور خــارج
ـسـرح علـى ضـلـعىّ الـيـم نـطـاق خـشـبـة ا
والــيــســار مــضــيــفًــا اتــســاعًـا أكــبــر حلــجم
اخلــشـــبــة الســتــيــعـــاب اجملــامــيع واألعــداد
الـــتى تـــعــمـل عـــلــيـــهـــا ومن نـــاحـــيـــة أخــرى
ـــصـــمـم أن يـــنـــقل لـــلـــمــــعـــادلـــة اســـتــــطـــاع ا

والـــديـــكــور فـى هـــذا الــعـــرض أرى أنـه قــد
تــفـوق عــلى كل عــنـاصـر الــسـيــنـوغــرافـيـا –
عــدا اإلضــاءة  –ولــلـــعــجب أنه تـــفــوق عــلى

سرحى ذاته.  النص ا

ـــســـرحى الـــذى رأيـــنــا فـــيه أمـــا الـــعــرض ا
الــديــكــور يـجــمـع بـ الــتــجــريــد والــتــعــبــيـر
الــفـــانــتــازى فــكـــان عــرض "مــوت فــوضــوى
صـدفــة" لـداريـو فــو وإخـراج عــادل حـسـان
وســـيــنـــوغــرافـــيــا صـــبـــحى الــســـيــد أيـــضًــا
واحلــقــيــقــة أن الــديــكــور فى هــذا الــعـرض
دخل فى مــبـاراة حــقـيـقــيـة مع كل عــنـاصـر
الـــســيـــنــوغـــرافـــيــا واســـتــطـــاع أن يـــتــوّجـــهــا
ـدخل قــاعـة ــصــمم  بــالـفــعل فـقــد بـدأ ا
يــوسف إدريس الــذى كــان عــبــارة عن بــاب
ألحـد الدوائر احلكـومية األمـنية على وجه
ـمثل الـتحديد ووضع اخملـرج اثن من ا
فى زى فـانتـازى جلـنـديـ يـحرسـانه وفى
ـــــســـــرح وعـــــلى جـــــانـــــبى الـــــقـــــاعــــة داخل ا
بــانــوهـــات تــشـــبه الــفـــتــارين ولـــهــا درجــات
لــلـصـعـود والـهــبـوط وهى تـشـبه  –أيـضا –
البس وفـى نــــهــــايــــة ــــمــــرات وخــــزائـن ا ا
الـقــاعـة وضع مـكــتب الـتـحـقــيق ومن خـلـفه
الـنـافذة الـتى سـقط مـنـها الـفـوضـوى وقد
ـمثلـ واجلمهور من جـعل اخملرج دخول ا
ا نفس باب القاعـة وهو الباب الوحيد 
أشــعــر اجلــمــهــور بــأنــهم جــزء من الــعـرض
يــتــعـــايــشــون مع كـل مــشــاهــده وكـــأنــهم فى
غــرفــة الـــتــحـــقــيــقـــات فــعالً وكـــانت جــرأة
مـصــمم الــديــكـور فى اســتــخـدامـه لأللـوان
ــــا جـــســـد اجلـــو الـــصـــريــــحـــة الـــفــــاقـــعـــة 
الـــفـــانـــتـــازى الــــذى أراده مـــضـــمـــون الـــنص

أساوى فى قالب كوميدى. ا
بـقى عـرضـان آخران تـمـيـز فـيـهـمـا عـنـصر
الــديـكــور: الــعــرض األول هــو "هــامــلت فى
مـوسم الدم" لسـامح عثمـان وإخراج سامح
احلــضـرى لــفــرقــة قــصــر ثـقــافــة الــقــبـارى
بـاألسكـندريـة  وصـمم له الديـكور إبـراهيم
الــفـرن; إذ فـهم الــنص الـذى تــضـمن ثالثـة
أشـكــال لـلـثــأر والـدم أولـهــا عـادة الـثـأر فى
ـــقــتل أوزوريس الــصــعـــيــد والــثـــانى الــثــأر 
والــثـالث ثــأر هـامــلت فــقـام بــإنـشــاء ثالثـة
أشـكال فـوق خـشـبة مـسـرح الـبالـون لـثالثة
أماكن. فـعـلى الـيـم كـان "اخلُص" - بـلـغة
ـــصــــنــــوع مـن جـــذوع أهل الــــصــــعــــيــــد - وا
ـــنــتـــصـف كــان الــنـــخـل واحلـــصــيـــر وفـى ا
الــشــكل الــثــانى جلــزء من مــعــبــد فـرعــونى
عـــــلـى شـــــكل بــــــرج جتـــــلس فـــــيـه "إيـــــزيس"
ـتـلقى فى والشـكل الـثـالث كان إلـى يسـار ا
شـكل جـزء من قلـعـة إجنـلـيزيـة من الـعـصر
اإللــــيــــزابـــيــــثى تــــدلت إلى جــــوارهــــا بـــعض
"احلبال" الـتى استـخدمهـا حفار الـقبول أو
ـــــوت" فى الــــطــــيـــــران والــــهــــبــــوط "شــــبح ا

تـبـايــنت أشـكـال وجتــهـيـزات الـديــكـور عـلى
ـسـرح عـبـر مــا يـقـرب من أربـعـ خـشــبـة ا
ـهــرجــان الــقـومى عــرضـاً  مـســرحــيــا فى ا
ـاضى وتـراوحت الـثـالث لـلـمـسـرح يـولـيـو ا
ــصـــمـــمـى ومــخـــرجـى هــذه رؤيــة الـــشـــكـل 
الـعـروض بـ الـتـقـلـيـدى الـواقـعى وأشـكـال
أخـرى مــخـتـلـفـة وصـلـت إلى حـد الـتـجـريـد
ـكعبـات اخلشـبية الـتام واالكتـفاء بـبعض ا
ـمــثـلـ أو اسـتــخـدام األقــمـشــة وأجـســاد ا
فى التعبير عن شكل الديكور ومكوناته.
ـسـرحـى لـيس فـنًـا مـنـفـردًا فى والـديـكـور ا
حــد ذاته ولــكـنـه من أهم مــكـونــات الــشـكل
لـلعرض والـعمود الـفقـرى "للسـينوغـرافيا"
الـتـى تـتـداخل مــعه وتـؤثـر وتـتــأثـر بـوجـوده
بــــكل عــــنـــاصــــرهـــا اخملــــتـــلــــفــــة من إضـــاءة
ـمثـل وإكـسسوارات وموسـيقى ومالبس ا

سرحى ككل. العرض والطقس ا
وال شك أن مـرونة اخملـرج فى الـتـعامل مع
مـصـمم الـديـكـور تأتـى بنـتـائج إيـجـابـية فى
صالح العمـل. ولكن ال بد من االتفاق على
اخلـطــوط الــعـريــضــة والــرئـيــســيـة لــلــشـكل
الـــذى يــــتــــكــــون مــــنه الــــديــــكـــور وذلـك بـــ
ــؤكــد أن مــصـمم ـصــمم ومن ا اخملــرج وا
ـوهـبـة ـتـلك من ا الـديــكـور الـواعى الـذى 
سرح اإلبداعـية مـا يضفـى به على شـكل ا
ـضـمـون الـنص ومـجـريـاته مـظـهـرًا مـؤكـدًا 
خادمًا له ومساعدًا على توصيله للمتلقى
ـــصـــمم مـن ضـــرورة قــراءة ال مـــفـــر أمــام ا
الـنص وهـضـمه وعـدم االكـتـفـاء بـإرشـادات
ــــصـــمم وتـــصــــورات مـــخــــرج الـــعــــرض فـــا
مطالب بإطالق العنان خلياله اخلاص من
خـالل رؤيـــــتـه اخلـــــاصـــــة لـــــشــــــكل ديـــــكـــــور
الــعـــرض; بل وكل مـــا يــوضـع فــوق خـــشــبــة
ـسرح من "موتيـفات" ثابته أو مـتحركة أو ا
طـــــائــــرة إلـى أعــــلـى الــــشـــــوايــــة فـى ســــقف

سرح أو هابطة منها. ا
ومــا شـاهــدنــاه من "ديــكــور" خالل عـروض
ــــاضى ـــهــــرجــــان الــــقـــومـى فى يــــولــــيـــو ا ا
يـون متخـصصون أو وصمـمه ونفذه أكـاد
هــواة مــوهـوبــون جــديــر بــالــدراســة وإلــقـاء
الـــضـــوء عـــلــــيه لـــلـــوقــــوف عـــلى ســـلــــبـــيـــاته
وإيــجــابــيــاتـه ومــدى تــطــور هـــذا الــعــنــصــر
ــهـــرجــان وذلك وكــيف كـــان فى عـــروض ا
سرحيات باستعراض الـديكور فى بعض ا
الــــتـى شــــاهــــدنــــاهــــا والــــتى تــــراوحت بــــ

الواقعية والتجريد والتجريب أيضًا.

سـرحـية "حـكـايـة شعب ونـبـدأ بـالواقـعـيـة و
كـــــويـس" الــــتـى قـــــدمـــــتــــهـــــا فـــــرقـــــة شـــــركــــة
االتصـاالت بـاألسـكنـدريـة من إخـراج أحـمد
عـبــد اجلـلــيل حـيث شــاهـدنــا "الـبــانـوهـات"
سرح التى تكون منـها الديكور فى أضالع ا

 عرض
يسخر
 من حياتنا
الفنية
خاصة 
فى مجال
سرح ا

ب الواقع والتجريد

ـــســرح لــفــرق فـى إطــار مــهـــرجــان نــوادى ا
وسط وجنـوب الصـعيد عـلى مسـرح قصر
ثـقـافـة سـوهـاج قـدمت فـرقـة جنع حـمادى
ــصــطــبـة عــرض نــظــرة يـا بــراوى لــفــرقـة ا
ـسـرحيـة عن نص الـبـراوى حملـمـد زهدى ا
ـــصــــطــــبـــة وإخــــراج عــــبـــد إعــــداد ورشــــة ا

الهادى النجمى.
وهـــو عــرض من الـــتـــجــارب األولـى خملــرجه
ـــســرح وكـــمــا بــاعـــتـــبــاره يـــقــدم فـى نــوادى ا
يــــتـــضـح بـــجالء فـى تـــعــــامـــلـه مع عـــنــــاصـــره
الـفـنـيـة كـمـا تـطـرح هـذه الـتـجـربـة نـوعـًا من
الـتحـرر مع هذه الـعنـاصـر تنـبئ عن موهـبة
ـسـرحى والـعـرض مــا فى مـجـال اإلخـراج ا
يــطـرح أفــكــاره عــبـر مــفــهــوم االرجتــال عـلى
ثـيمات ورؤى حتدد التـجربة برمتهـا فاللبنة
األولى هى االعـــتـــمــــاد عـــلى نص مـــســـرحى
مـعـروف هو الـبراوى حملـمـد زهدى" بـوصفه
خـــلــفــيـــة درامــيــة لـــعــمــلـــيــة االرجتــال أو هــو

اإلطار الدرامى العام للعرض.
إن العـرض منذ الـبداية يـختار هـذه الرؤية
ويؤكـد علـيهـا عبـر كل عنـاصره الـفنـية من
تـشكـيل إخـراج أداء تمـثـيلى كـمـا أن هذا
ــســرحى يــؤكــد هـذا الــتــعــامل مـع الـنـص ا

التبنى.
ـسرحى الـوحيد نـظر ا وبصـريا يـجابـهنـا ا
الـذى يـعـبـر من خالله الـعـرض عـبـر فـضاء
مـــســــرحى ال تــــوجـــد بـه ســـوى ثـالث قـــطع
ديـــكــــور هى بــــانـــوهــــات: ألول عـــلى يــــســـار
ــيـنه ثـم فى عـمق ــتـلــقى والــثـانى عــلى  ا
ـــســــرح "بـــانـــو" آخـــر عــــلـــقت عـــلــــيه قـــطع ا
ــمــثل لــلــدخــول أو مـالبس يــســتــعــ بــهـــا ا
اخلـروج لــلـشـخـصـيـة الـفـنـيـة واالنـتـقـال من
ـشــهــد آخــر وفى بــعض األحــيـان مــشــهــد 
يـستـخـدم الـبانـو األوسط فى الـتـعـبيـر عـبر
اسـتخدام عنـصر اإلضاءة والتعـبير بها من
خـالل بـــعض الـــلــــحـــظـــات الـــتـى تـــســـتـــعـــ
"بــالــســلــويت" طــرح مــعــنى مــا أو االنــتــقــال

حلالة درامية.
كما أن العرض يحدد رؤيته الفنية  –أيضا
 –عـــــبــــــر شـــــخـــــوصـه الـــــدرامــــــيـــــة فـــــهـــــذه
الـــشــــخـــوص تــــبـــدأ احلـــدث بــــالـــبــــحث عن
خـشـبـة مسـرح لـتـقد مـا يـريـدون التـعـبـير
عـنه لــكن األداء الــذى يـرونه مــنـاسـبــا لـهم

ولـــفــرقـــتـــهم هـــو األداء االرجتــالـى الــذى ال
يـتــحـدد بـنص مــسـرحى بل مـا يــطـرأ عـلى
ؤدى الذى يسـتخدم طرائق خاصة ذهن ا
بــهـذا االجتــاه ال تــهـتـم كـثــيــرا بــجـمــالــيـات
ـــســـرح ـــســـرحـى كـــمـــا يـــفـــهــــمه ا الـــنـص ا
ثـال إنه يستـبدل هذه الغـربى على سـبيل ا
الـــطــــرائق بــــاالرجتـــال الــــعـــفــــوى والـــفـــورى
والـدخـول واخلـروج من إيـهـاب الـشـخـصـيـة
ـمـثل والقـدرة عـلى الـتـقـلـيد الـتى يـؤديـهـا ا
عـــبــر خــلـق ســيــاق مـن احملــاكــاة الـــســاخــرة
ـواقف إن هـذه والـتـهـكـمـيـة لألشـخـاص وا
ـسرح داخل الـطريـقـة تتـحـدد عـبر تـقـنيـة ا
ــســرح الـــتى يــعــتــمــدهــا الــعــرض بــصــريــا ا
ـــمـــثـــلـــ وبـــحــثـــهـم عن مـــســرح بـــدخــول ا
ومــضــمـونــيــا عــبـر األفــكــار الـتـى يـطــرحــهـا
الـــعــرض وهـى تـــقـــنــيـــة مـــســـرحـــيـــة تـــذكــر
ـــتـــلـــقى لـــلـــوهـــلـــة األولى بـــنص مـــســـرحى ا
شــهـيــر أصـبح إجنــيالً هـذه الــطـريــقـة هى
سـت شخصيـات تبحث عن مـؤلف. للكاتب
اإليـــطــالـى "لـــويــجـى بــرانـــديـــلـــلـــو" وإن كــان
بـرانــديــلـلــو يــوظـفــهـا خلــدمــة أفـكــار أخـرى

سرحى بشكل عام. تخص مشروعة ا
لــكن عــرض نــظــرة يـا بــراوى يــســتـخــدمــهـا
لـلـسـخريـة من بـعض مـثالـب حيـاتـنـا الفـنـية
ـسـرح كـالـسـخـرية وخـصـوصـا فى مـجال ا
مـن الــنــقــابــات الـــفــنــيــة فـى عــدم الــســمــاح
ـــمــــارســـة هــــوايــــتـــهـم بـــحــــريـــة أو لـــلــــهــــواة 
ـســرحـيـة الـتى ــؤسـسـات ا الــسـخـريـة من ا
تـمـنع الـغــرض لـهـؤالء الـهـواة وأخـيـرا حتـيـة
ـن عـــبــد لـــهـــؤالء الـــشـــبـــاب ولـــفـــرقـــتـــهم أ
ــــطــــلب أدهم جــــابــــر إبــــراهـــيـم صـــادق ا
عـــــمـــــاد رسـالن حـــــســـــ رفـــــعـت عـــــمـــــاد
مـحمود هنـاء السيد كـارم صديق محمد
ـن ســـوفـــيـــا مــــوسى أســـعــــد مـــحـــمـــود أ
نـسـمـة هـاشم سـحـر يـوسف مـنى فـخرى
أســـامــة يـــوسـف مــحـــمـــود الـــنـــجـــار عـــبــد
الناصر عالم عـوض الله الصعيدى عالء
نــور ســمـاح عــزمى واخملــرج عــبــد الــهـادى

النجمى.
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ـالــيــة "بــنك اسـكــتــلــنـدا الــوطــنى" وتــنــقـسـم بـاقى ا
اجلــوائــز الــثالث والــعــشــرون األخــرى بــ جــوائــز
لـلــهــواة وأخـرى لــلــمـحــتــرفـ يــشــارك فى مـنــحــهـا
الـــعــديـــد مـن اجلــهـــات االقـــتـــصـــاديــة والـــثـــقـــافـــيــة

األسكتلندية اخملتلفة .
يـذكـر أن مــهـرجـان أدنـبــرة الـدولى كـان قــد انـطـلق
بادرة من ثمانى فـرق مسرحية بينها عام  1947 
 6 فـرق اسـكـتـلـنـديـة واثـنـتـ إجنـلـيـزيـتـ كـمـبـادرة

ـيـة الـثـانـية إلعـادة تـوحـيـد أوربـا بـعـد احلـرب الـعـا
هـرجان واإلقـبال من خالل الـفن  ونظـرا لـنجـاح ا
ـــشـــاركــــة فى فــــعـــالــــيـــاته مـن قـــبل الـــواسـع عـــلـى ا
ـا دعـا عـدداً من الـشـركـات احملـتـرفـ والـهــواة 
ـبادرة بـتنـظيم فـعالـيات سـميت األسكـتـلنـدية إلى ا
"على هـامش أدنبـرة" سرعـان مـا تعـاظمت لـتصـير
أقــرب إلى مــهـــرجــان مــســتــقـل له إدارته اخلــاصــة
ستقلـون عن رعاة مهرجـان أدنبرة نظرا ورعـاته ا
سـاهمون االقتصاديون من جناح واسع ا توقعه ا
هرجان  وعلى الرغم من واهتمام إعالمى بـهذا ا
هرجان قد أ دورته احلادية والست إال أن أن ا
مـتـابـعيه من الـنـقـاد فى مخـتـلف الـصحف الـدولـية
يــرون أنـه مــازال يـــتــمـــتع بـــبــريـق وفــعـــالــيـــة الــدورة
األولى وأن اإلقــبــال عــلــيه يــزيــد سـنــويــا مــدلــلـ
ـشاركـة هذا الـعام عـلى ذلك بأن  عـدد الـعروض ا
ا يـقدر بـ 240 عـرضاً عن مـشاركـات العام يـزيـد 
ـاضى كما أضيـفت ثمان وثالثون سـاحة جديدة ا
ـــســتـــضــيـــفــة لــلـــعــروض مـــقــارنــة إلى الـــســاحــات ا
ـاضيـة وسعى عـدد من الدول األفـريقـية بـالدورة ا
ــهــرجـان واآلســيــويــة لـلــمــشــاركــة بــحــيث لم يــعــد ا
أوربـيـا فـقط بـل أصبـح مـهـرجـانا لـفـنـون األداء فى

العالم أجمع.
ـهــرجـان جـمــيع الـفـرق الــراغـبـة فى ويــسـتـضــيف ا
شـاركة دون جلـان مـشاهـدة أو تصـفـيات بـحيث ا
تتـحول مـدينـة أدنبـرة بالـكامل إلى مـنصـات عرض

مفتوحة لكافة فئات اجلمهور .
وقع الرسـمى للمهرجان ينشط ومن الطريف أن ا
لــفـــضح أى عــيب تــنـــظــيــمى أو شـــكــوى من الــفــرق
ـــــركـــــز الـــــصــــحـــــفى ـــــشــــاركـــــة وذلك مـن خالل ا ا
ـتـابـعة وتـغـطـيـة جـميع للـمـهـرجـان الـذى يخـتص بـا
ـوقع ــهـا لـلــجـمـهــور من خالل ا الـفــعـالـيــات وتـقـد
الرسمى الذى يجرى حتديثه كل ثمانى دقائق . 

اضى ليالى احملروسة الرمضانية بسوهاج. > اللواء محسن النعمانى محافظ سوهاج وطلعت مهران رئيس إقليم  وسط وجنوب الصعيد افتتحا األسبوع ا
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وضـوع ما يـخلقـها الـضوء نـتيـجة سـقوطه على > فـالتـويل :  نظـرة مزدوجـة 
كان كحادث ماض لم يحدث فى زمانه الصحيح تكوين فى حالة تفاعل ب ا

كان كحاضر. زمان آت فى صياغة معنى جديد. وا

سرحي جريدة كل ا
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ثلون يصنعون أدوارهم
فى "الليلة نحلم" بفارسكور
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فـنجح اجلـنـايـنى إلى حد كـبـيـر فى جعل
رئيـة مزدحمة وتضج باحلركة الصورة ا
كـــحـــال الـــعـــرض الـــذى يـــضـج بـــاحلـــركــة
ـــســرح أيـــضًــا واأللـــوان فى حـــ جــاء ا
مـزدحــمــاً بـقــطع الــديـكــور لـيــتــنـاسب مع

سارح. واقع البروفات فى بعض ا
كــمـا اســتـطــاع الـشــاعـر "يــسـرى حــسـان"
صــيــاغــة أشــعــار تــفــوق مــعــظـم عــنــاصـر
الــــعـــرض وتـــبث فــــيه الـــروح الــــتى كـــانت
ـشـاهد فـجاءت تـتأرجح بـسبـب تقـطيع ا
مـــتـــنـــوعـــة ومـــكـــمـــلـــة لألحـــداث الـــتى لم

تنضج دراميًا فى كثير من األحيان.
كـما اسـتطـاعت األحلان الـتى قـدمهـا لنا
ــلــحن عــبــد الـــله عــبــد احلــمــيــد بــلــورة ا
ــــهــــا بـــشــــكـل يــــخـــدم األشــــعــــار وتــــقــــد

العرض.

اســــتــــطــــاع شـــريـف صالح الــــدين تــــوزيع
ـثلـيه وإن كـانت الـبطـولة األدوار عـلى 
ـمثـل قدرتـهم على اجلـماعـية أفـقدت ا
ـسـرح. أما حتـقيق ذواتـهم عـلى خـشـبة ا
ــــــــاضى الــــــــعــــــــجــــــــيـب أنـه فـى الــــــــعــــــــام ا
اســــتـــطـــاعت فــــرقـــة فـــارســــكـــور تـــقـــد
عــرضـهـا "حــلم يـوسف" فى أداء تــمـثـيـلى
ـثل واحد مـشرف ولم يـستـجد عـليـها 
بـــيــنـــمـــا اضــطـــر اخملــرج "شـــريف صالح
الـدين" اسـتـقـطـاب فـرقـتـه بـأكـمـلـها ألداء
الـعرض فيمـا عدا بطلى فـرقة فارسكور
طـاهـر أبـو حـطب فى دور حـالم والـسـيد
فــاروق فى دور "الــكــبــيــر" وأســنــد بــاقى
ـشـكـلــة هـيـكـلـة األدوار إلى فـرقـتـه كـحل 
الفرق التى أطـاحت بالعديد من الكوادر

تميزة فى األقاليم. ا
فــأدت دور "نـــور" تــغـــريــد مـــحــمــد وأدى
دور "اخملـــرج" مــحـــمــد عــزت وأدى أدوار
ـهرجـ "فريـد محـمد  – عـبـد العـزيز ا

 – محمد الباز  – مروة صالح).

دار الـــعــرض حــول مـــشــكـــلــة مــا يـــتــوارثه
ـــــيالد وحــــــتى الـــــظـــــروف جـــــيل مــــــنـــــذ ا
االقتصاديـة احلائلة دون حتقيق أهدافه
ــارســة احلب والــزواج والــتــحـقــيق فى 
ـؤسـسات والـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة مـارًا بـا
الـتعـلـيمـيـة التـربـوية والـوظـيفـيـة الفـاشـلة
الــتى وردت فى نــصــوص أخــرى بــيــنــمــا
أضـاف اخملـرج فى إعـداده لـنص "الـلـيـلة
ــــشــــكالت احلــــالــــيــــة عــــلى نــــحــــلـم" كل ا
ـعـيـشـى والـبـحث عن الـســاحـة كـالـغـالء ا
الــســـفــر كــوســيــلــة لـــلــحل أو كــهــروب من
ــشــكالت واكــتــفـى أن يــصـنـع لــلــعـرض ا
نـهـايــته كـمـا رأى وهـو اغــتـصـاب "الـبـنت"
أى احلـــلم أو "األرض" أو اغــــتـــصـــاب كل

ا الشباب غير قادرين. شىء طا
ورغـم اكتـمـال كل الـعـناصـر لـعـرض جـيد
إال أن الـعـرض بدا عـاديًـا لم يتـفـوق على

عروض شريف صالح الدين السابقة.

الــتـشـكـيــلى أحـمـد اجلـنــايـنى وأصـبـحت
ـسـرح تـضج بـاأللـوان بـانـوراما خـشـبـة ا
سـرح زرقاء بلون احللم وقفص بعرض ا
ـــشـــاهــد اتـــهــام يـــســـتـــخـــدم فى بـــعض ا
وعـجالت عـديـدة تـرمـز الخـتالف الزمن
ومـروره ومــسـتــوى مـدرج وجــدران بـيت
ونافذة تستخدم أحيانًا سبورة ويسيطر
ـــســـرح الـــلــــون األحـــمـــر عــــلى خــــشـــبــــة ا
فـــــاألزرق واألحــــمـــــر مــــتـــــســــاويـــــان عــــلى
اخلــشـبـة ويــرمـزان لــلـحـلم واالغــتـصـاب
مـعًـا بـيـنــمـا سـيـطـرت اإلضـاءة احلـمـراء
ـشــاهـد بــرغم تــنـوع األلـوان أكــثـر عــلى ا
ـــهــــرجـــ الـــتـى صـــمـــمـــهـــا فـى مالبس ا

أحمد أصالة.

مــيالدهـمـا والــتـربـيـة اخلــاطـئـة والــتـعـلـيم
واحلب وما إلى ذلك .

يـدور الـنص األصـلى عـلى مسـتـوى رصد
عالقــــة حـــــالم بــــنــــور وعـالقــــة نــــاعــــســــة
بــصــابــر بــيــنــمـــا اكــتــفى شــريف بــرصــد
"حــــــالم" و "نــــــور" وحـــــذف "نــــــاعـــــســـــة" و
"صــابـــر" من الــنص وركــز عــلى الــصــراع
بـ حالم والـكـبيـر عـلى "نور" الـتى تـمثل

احللم واحلياة وكل شىء حلالم.
ـشــاهــد يـتم ــرور ا وعــلى مـدار الــنص 
رصد العالقة احلميمة التى تربط حالم
بــنــور فــحــالم يــرتــبـط بــهــا أكــثــر وأكــثـر
والـكــبـيـر يــحـاول االقـتــراب من نـور الـتى
تـرفض وال يــجـد حالً غـيــر أن يـتـخـلص

تــعـددت الـعــروض الـتى تـبــنى عـلى شـكل
ــســرحــيــات بــروفــة مــســرحــيــة إلحــدى ا
الـــتـى غــالـــبًـــا تـــكـــون بـــدون اسـم لـــيـــكــون
اخملـــرج فـى هـــذه الــعـــروض هـــو الـــرابط
شاهـد بحواراته اجلادة أو الهزلية ب ا
أو مـقــاطـعـتـه لـلـمــمـثــلـ أثـنــاء الـتــمـثـيل.
وهــــذه الـــصــــورة بــــنى عــــلـــيــــهـــا الــــعـــرض
ـســرحى "الــلـيــلــة نـحــلم" «بــروفـة أولى» ا
كـــمــا أصـــر اخملـــرج عـــلى تـــســـمـــيــتـه بــ
قـوســ تـوضـيـحًـا لـشـكل الـعـرض الـذى
ـسـرحـيـة هـذه قـدمـته فـرقــة فـارسـكـور ا
األيـام من تـألـيف نـاصـر الـعزبـى وإخراج

شريف صالح الدين.
رة األولى الـتى يقدم فيها هذا لم تكن ا
الــنص فى دمــيــاط فـقــد قـدمـه من قـبل
اخملـــرج رأفت ســــرحـــان كـــمـــا ورد بـــنص
العزبى بيـنما قدمه شريف صالح الدين
بـــرؤيــة مــخـــتــلـــفــة إلى حـــد مــا. وإن كــان
االختالف فى الشكل فقط كما أعتقد.

ـــجـــمـــوعــة يـــبـــدأ الــعـــرض (الـــبـــروفـــة) 
ـثـل يـبحـثـون عن نص ويعـلن اخملرج
ـؤلف لم يـحـدد نـصًـا  فقط وضع بـأن ا
شــخــصــيــات مـحــددة عــلى الــورق ويــقـوم
اخملـرج بتـوزيـعـها عـلـيـهم علـى أن يجـتـهد
ــثل بــصــنع دوره من خالل احلــكى كـل 
عن أحالمـــهم وهــمــومـــهم. ويــبـــدأ تــتــابع
ـر بـ ــشـاهـد فـى الـبـروفــة واخملـرج  ا
كل مشهد لـيقاطع ويعلق ويدور العرض
حــول "حـــالم" الــســـاخط عـــلى "الــكـــبــيــر"
ـــــديـــــر ـــــثـل األب واألســـــتــــــاذ وا الــــــذى 
والـقائد وكل أشـكال السلـطة لدى حالم.
و "نــــور" حــــبــــيــــبــــة حــــالم. مــــنــــذ حلــــظـــة

ـنـعكـسـة فـى عـ اإلنسـان مـن بـنـية >  الـصـورة: تـبـاين فـى الـقـيم الـضـوئـيـة ا
مـلموسة تتـشابك فيها شـبكة من العالقـات القائمة ب الـعناصر وصوال إلى
حـالة من االستقـرار لتتحـول إلى وسيلة إدراكيـة تنقل لنـا فكرة يلـتقى عندها

شاهدين. مجموعة من ا

حكى القلعة. ستقبل عنوان الندوة التى تديرها د. زينب العسال مساء األربعاء القادم  صرى وإعداد جيل ا > الطفل ا

سرحي جريدة كل ا
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من حــــالم من خـالل رجـــالـه فـــيــــضـــعـــون
ـــشــكالت حملــاربــته أمـــامه الــعــديــد من ا
ـــعــــيـــشى فـى عـــمــــله وحـــيــــاته بــــالـــغـالء ا
واالســــتـــــبــــداد والــــظـــــلم فـــــيــــعـــــجــــز عن
االرتـبـاط بــحـبـيـبــته "نـور" ويـقــرر الـسـفـر
كـوسـيـلـة وحـيـدة يـتـغـلب بـها عـلى ظـروفه
االقــتـــصــاديــة لــيــحــقـق أمــانــيه ثم يــعــود
ــلـعـب أمـام الـكــبـيــر ويـتم وبــذلك يـخــلـو ا

اغتصاب "نور"/ احللم.

الـعـديـد من الـعــنـاصـر تـضـافـرت لـصـالح
اخملــــرج وخلــــدمــــته فـى حتـــقــــيـق عـــرض
جـيد صمم سيـنوغرافيا الـعرض الفنان

 البطولة
اجلماعية
أفقدت
مثل ا

قدرتهم 
على حتقيق
ذواتهم

فى ختام أهم مهرجان فنى دولى 

ـهـرجان مـسـرحـية فـمـنـذ ثالث سـنوات عـرضت بـا
"الفلـوجة" الـتى كتبـها وأخـرجهـا الفنـان البـريطانى
آالن ريكـمان والتى تـرصد اجملـزرة التى قـامت بها
قــوات االحـتالل الـبــريـطـانـيــة فى مـديـنـة الــفـلـوجـة
سـرحية لتـعرض بنجاح بالعراق وانـتقلت بـعدها ا
تحدة واسـتمر عرضها كـبير فى لندن والـواليات ا
ــدة ثـالث ســنــوات حــتى اخــتـــتــمت عــروضــهــا فى

اضى. مايو ا
شـــهـــدت دورة هــذا الـــعـــام الـــعــديـــد من الـــتـــجــارب
ـسـرحـيـة اجلـديـدة من بـيـنـهـا عـرض يـقـدم رائـعة ا
"أوسـكـار وايـلد" "صـورة دوريـان جـراى" فـى عرض
سـرحى احلديث والذى حظى بإعجاب للرقص ا
ـهرجـان إلى جانب ـشارك با كـبيـر من اجلمـهور ا
عـرض "بــقـعــة الـزيت" الــذى يـقــدم سـخــريـة الذعـة
مـن خالل اســـتـــخــــدام األقـــنـــعـــة واجملــــســـمـــات من
الــواقع االجــتـــمــاعى والــســيـــاسى األوربى ويــتــوقع
كـثيـرون حـسب ما نـشـر فى مقـاالت مـتفـرقـة حول
ــهـرجــان أن يـتــنـافس الــعــرضـان عــلى واحـدة من ا
ـهـرجـان والـبـالغ عـددهـا 23 اجلـوائـز الـهـامـة فى ا
ـساهـمة فى جـائزة تـمنـحـها الـعديـد من اجلـهات ا
ـــــهــــــرجـــــان; حـــــيـث تـــــخــــــصص اجلــــــائـــــزة األولى ا
لـلـمـهـرجـان ألفـضل نـص درامى مـكـتـوب وتـمـنـحـهـا
جمعيـة سكوتسمـان للنقد "جـمعية نقـاد اسكتلندا"
فيمـا تشـتمل اجلـائزة الـثانيـة على اسـتضـافة أحد
هـرجان لـيـعرض بـبرودواى قـدمـة فى ا العـروض ا

وسم كامل. تحدة  بالواليات ا
ــنـح اجلــائــزة الــثــالـــثــة صــحــفـــيــو الــفــنــون فـــيــمــا 
بــالـصــحف الــبـريــطــانـيــة الـراعــيـة ويــقــدم قـيــمـتــهـا

 اخـتـتـمت مـسـاء الـسـبت "23 أغـسـطس" فـعـالـيـات
Ed fringe الـدورة احلـاديـة والـسـتـ من مـهـرجـان
ـــديـــنـــة أدنـــبـــرة عـــاصـــمـــة والـــذى يـــقـــام ســـنـــويـــا 
هرجان أدنبرة الدولى اسكتلندا كفـعاليات موازية 

اضى. الذى افتتح فى الثالث من أغسطس ا
وقـــد شــــهــــدت دورة هــــذا الــــعــــام مــــشــــاركـــة 2088
عــرضــاً فــنــيــاً من الــعـــديــد من دول الــعــالم ضــمت
ـــتــــحـــدة كـــافــــة دول االحتــــاد األوربى والـــواليــــات ا
ــبـــابــوى وبــعض الـــدول األفـــريــقـــيـــة من بـــيــنـــهـــا ز
ونيجيريا وقدمت الفرق عروضها فى 247 ساحة
ــــهـــــرجـــــان الـــــذى يـــــشـــــهــــد حتـــــول احلـــــدائق فـى ا
ـــفـــتـــوحـــة والـــكـــنـــائس إلـى مـــســارح والـــســـاحـــات ا
مـرجتــلـة تـقـدم عـلـيــهـا الـعـروض الـفـنــيـة جلـمـاهـيـر

هرجان. ا
ـهـرجان - الـذى وصـلت أربـاح دورتـه هذا ويـضم ا
العام من مبيـعات التذاكر فقط إلى عشرة مالي
جنـيه استرلينى كـحصيلة بيع مـليون وستمائة ألف
تــذكـــرة "بــســـعــر 16 بـــنــســـاً لــلـــتــذكــرة"  – عــروضــا
ــــوســـيــــقـــيـــة ـــســــرح والـــعـــروض ا مـــتــــنـــوعـــة بــــ ا
ـــوســيــقى والــعــزف واألوبــرا بــاإلضــافــة لــعــروض ا
ــــــســــــرح احلـــــركـى ومــــــعـــــارض الــــــفن والــــــرقص وا
الــتــشــكــيـلى والــنــدوات واحملــاضــرات فى مــخــتـلف

أوجه الفكر والفن.
ــهـرجـان يـقـدم الـعـديـد من وعـلى الـرغم من كـون ا
شاركة" العروض اجملانية "بـناء على رغبة الفرق ا
إال أنه يـعد أحد الـروافد الـهامـة لتغـذية االقـتصاد
الـوطـنى األسـكـتـلنـدى من خالل عـائـدات فـعـالـياته
ـقدمـة عـلى مـدار الـعـام وليس الـفـنـيـة والثـقـافـيـة ا
فـى الــــثالثــــة أســــابــــيع الــــتـى تــــشــــكل أوج نــــشــــاطه
ـهـرجـان سـنـويـا مـا يـقدر الـسـنـوى حـيث يـضـيف ا
بـ 75 مـــلــــيـــون جـــنـــيه اســـتـــرلـــيــــنى إلى االقـــتـــصـــاد
األسـكتـلـنـدى من خالل حالـة الـنـشاط االقـتـصادى
الـقــائم عـلى اجلــذب الـســيـاحى الــهـام لــلـمــهـرجـان
هـرجانات الـفنيـة فى العالم الذى يعـد اآلن أهم ا
ـشـاركـة 350 عـرضـا مـجـانـيـا وقـد قـدمت الـفـرق ا
من مـجــمل مــا يـزيـد عـن ألـفى عــرض شـاركت فى

دورة هذا العام .
ـكـانـة هـامة فـى مـهرجـان "عـلى ـسـرح  ويـحـظى ا
هـامش أدنبرة" الـذى حتول إلى أهم مهـرجان فنى
شـامل فى الـقـارة األوربـيـة حـيث شـكـلت الـعروض
شـاركات فى دورة هذا ائـة من ا سـرحية  40 بـا ا
الــعــام من بــيــنــهــا  278 عــرضــاً تــعــرض ألول مـرة
ـسـارح وست عـلى مـســتـوى الـعـالم قــبل أن تـنـتــقل 
أند وبرودواى فقد جـرت العادة منذ سنوات على
أن يـستـضـيف مهـرجـان أدنبـرة ومـهرجـان الـهامش
ــسـرحــيـة الــهـامـة االنـطـالقـات األولى لــلـعـروض ا

بروفة أولى

عناصر البروفة

فريق التمثيل

بروفة أخيرة

أدنبرة األسكتلندية تستضيف فنون العالم
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سرح األمريكى ا
والبريطانى 

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سرح والشهر الكر ا
مــسـكـيــنـة دوريـة (مـســرحـنـا)  فـهى الــوحـيـدة فى سـوق
ـهــتـمـة فى الـشـهـر الـكـر بـهـذا الـفن ـصـرى ا اإلعالم ا
الذى طـرده التليفـزيون من جنته الرمـضانية  وانساقت
صــفــحــات الــفـنــون والــثــقــافـة بــكل الــصــحف واجملالت
ـصـريـة خــلف درامـا الـتـلــيـفـزيـون وبــرامـجه  فـأقـصت ا
ـسـرح بـعـيـدا عن اهـتـمـام كـتـابـهـا ومـحـرريـهـا  وحـولت ا
توقفـة على طبق واحد صفحـاتها للـمتعة الـرمضانيـة ا
ال غيـر  مواده حـكايات الـنجـوم وكواليس الـتصـوير  أما
ـسـارح ذاتـهـا مـغـلـقة  وإذا ـسـرح فال حـاجـة لـنـا به  فـا ا
فــتــحت جملـرد أن تــكـون مــفـتــوحــة فى الـشــهـر الــكـر 
ـوقوتـة وسـهـرات ملء الـفراغ فـلـلـيـالي اإلنشـاد الـديـنى ا
سرح ا يـسمى عروض الـفرجة الـشعـبية  بـاعتبـار أن ا
اجلـاد وصــفـحـات الــثـقـافـة مــثل الـعــفـاريت البـد من أن
تـسـلـسل فـى الـشـهـر الـذى تـتـقـلـص فـيه سـاعـات الـعـمل
الرسـمية  وتتـعطل فيه األعـمال الفـعليـة  ويطالب فيه
األسـاتـذة بـعـقـد االمـتـحـانـات لـيال  وتـعـطـيل الـدراسة 
حـيـنمـا تبـدأ  صـباحـا  ألنـنا نـتمـيـز دونا عن كل الـعالم

باالعتكاف نهارا.
ـتــقـدمــة  وفــقـا لــلــعـبــارة الــشـهــيـرة فى أوربــا والــدول ا
ـتـداولـة منـذ فـيلم (طـيـور الظالم)  ال يـعـرفون شـيـئا وا
اسـمه تـعطـيل العـمل وإلـغاء الـتفـكـير بـحجـة الصـيام أو
ـارسـة ديـنـيـة  ومـسـرحـهم ال يـعـرف شـيـئا اسـمه أليـة 
ــوسـم الـــشــتـــوى الـــذى تـــقـــدم فـــيه األعـــمـــال اجلــادة ا
وسـم الصـيفى الـذى تقـدم فيه الـعروض والرصـينـة أو ا
الـتـرفيـهيـة اخلـفيـفة  كـمـا نفـعل نحـن  وحولـناه لـعادة
مـقـدسة صـعب تغـيـيرهـا  وربـطنـا جمـاهـيريـة مـسرحـنا
بنجـوم السـينـما والـتلـيفزيـون  فنـسفـنا أكـثر من نصف
سـلسالت التى العـام بسـبب انشـغال هؤالء الـنجـوم فى ا
جتهـز للـشهـر الفـضيل وتـعرض فـيه  وأضعـنا ربع الـعام
ـشـاركـة  حـتى ولـو عـلى الهـامش  فى فى االسـتعـداد وا
مهـرجان القاهرة للمسـرح التجريبى  وعجزنا فى الربع
ــثــيــر لـلــعــقل واحملــقق الــبــاقى من الــعــام عن تــقــد ا
لـلـمـتــعـة  ولـذا من الـصـعب احلـديث عن فـرد قـادر عـلى
التـغييـر  أو مرحلـة قابلـة ألن حتدث انقالبـا فى طريقة
سرحنـا  فما ابتدعـناه وقدسناه صار تفكـيرنا وإنتاجـنا 
سرح صراحة أن سبب تأخر أو سئول عن ا عبـئا  يعلن ا
تــأجل عــرض فــرقـته هــو انــشـغــال الــنــجـوم وأنــصــافـهم
ـسـلسالت الـتى صـارت رمضـانـية  دون أن وأرباعـهم فى ا
ــتـســلـســلـ ــاذا يــلـجــأ أسـاســا لـهــؤالء ا يـســأل نــفـسه 

ـاذا ال تقدم فرقته عروضـها بأعضائها  تلـيفزيونيا ?  و
مـثـلـمـا كـنـا نـذهب فى الــعـهـد الـبـائـد لـنـشـاهـد عـروضـا
هـلمى أبطـالهـا سنـاء جمـيل ومحـمد الـدفراوى وعـادل ا
ورجـاء حـسـ  ولم يـكن أيـا مـنـهم جنـمـا تـلـيـفـزيـونـا أو
ــســرح الــذين يــقــدمـون ســيــنـمــائــيــا  بل كــانــوا جنـوم ا
ـتـعـة وجـدانـا وعـقال  فـالـنص هـو األساس  نـصـوصـا 
ـثــله جنم بـه  ولـيس جنــمــا عـلــيه  وكــان اجلـمــهـور و
سرح بهدوء ووقار ليشاهد مسرحيات نعمان يدلف إلى ا
عــاشــور وســعـد الــدين وهــبــة ومــيـخــائــيل رومــان وعــبـد
الرحـمن الشرقاوى  ويخرج منه ليردد قول "حمدى" فى
(الـــدخــان) "حـــتى الــلـى عــنـــده سل مــا ركـــعش"  وقــول
"الفتى مهران" : "شرف اإلنسان فى كلمة"  أو يصرخ مع
ـهزوم "سعـيـد" فى (ليـلى واجملـنون) حـزيـنا عـلى الـنبى ا
ـنـتظـر نبـيا يـحمل سـيفـا  أمـا اليـوم فنـنحن نـغنى فى ا
ـوالت وحـفالت األعراس الـشوارع واحلـوارى والـقـصـور وا
الـفـخـمـة لـلـحـنـطـور  و"نـهيـس" مع "الـلى عـمـلـوا دماغ"
وتـقــوقــعـوا داخل ذواتــهم  وألــغــوا الـوطن من عــقــولـهم

ونريد مسرحا فى رمضان أو غيره?!
هيهات.

 عرض  قدم
قبل ذلك
مرت فى
دمياط
واألختالف
فى الشكل
فقط
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ـا أن الـضـوء خطـاب له لـغـته الـصوريـة (نـسـبة إلى الـصـورة) اخلـاصة فـهـو خـطاب  <
فـلسفى واخلطـاب الفلسـفى يتشكل فى الـغالب من مفـاهيم متقـابلة أو تسمى األزواج
ـطـلق وهـكــذا - أيـضـا - اجلـوهـر / ــوضـوعى والـنـســبى ا الــفـلـسـفــيـة مـثل الـذاتى/ ا

تحرك. ستقر/ ا العارض والضوء/ الظالم واحلضور/ الغياب وا

> مسرح العرائس يقدم أوبريت «الليلة الكبيرة» ضمن برنامج احتفاالت مركز طلعت حرب الثقافية باحتفاالت ليالى رمضان.
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روميو وجولييت..
 من غير رومانسية

لـــديــنـــا رومــيـــو وجــولـــيــيت... أســـطــورة
احلب فى كـل زمــــان ومـــكــــان ولــــديــــنـــا
سرحى الذى يقدمه د. سناء العرض ا
شافع على مـسرح ميامى ويضم عددا

من الوجوه الشابة الصاعدة. 
قـــصــة احلـب تـــعــتـــبـــر من أهم قـــصص
احلب عـلى مر العـصور وتعـكس معنى
احلب والظـلم إال أن الهدف األساسى
مـن الـعـرض لـيس قـصــة احلب نـفـسـهـا
ولــكن إمــكــانــيــة والدتــهــا واســتــمــرارهــا
عـلى قـيـد احلـياة فى مـجـتـمـعات مـلـيـئة
بـاحلقد والـكراهيـة وعدم األمان وهى
الــفـكـرة الــتى قـدمــهـا اخملـرج من خالل

شخصية الراوى.
األداء: وبـــــالــــرغـم من كـــــون الـــــنص من
أكــــثـــر الـــنــــصـــوص رومـــانــــســـيـــة إال أن
الـعرض جاء بعـيدًا كل البـعد عن معنى
ـمـثـلـ الـرومــانـسـيـة.. فـقــد جـاء أداء ا

مـغايرا لقوة وضـراوة كلمات شـكسبير.
جـــاء دور جـــولـــيـــيـت بـــســـيـــطـــا وهـــادئـــا
ومـقــنـعــا وبـعــيـدا عن الــتـكـلـف وهـو مـا
مـــيـــز أداء ر أحــــمـــد. وكـــمـــا اخـــتـــلف
الكثـيرون حول طـبيعـة شخصـية روميو
فى نص شـكسـبـيـر األصـلى; إذ اعـتـبره
الـبعض شـخصـية هـوائيـة ضعـيفة وأن
مــا يـشـعــر به جتـاه جــولـيــيت مـا هـو إال
افــتــتــان وهـوى صــبــيـانـى اخـتــلــفـوا فى
أداء رومــــــــيـــــــــو الــــــــذى تــــــــذبــــــــذب بــــــــ
الرومانسيـة فى بداية العرض والتكلف
فى آخــره فــإحــســاسـه لم يــخــتــلف فى
حلـظــات حـبه وافــتـتــانه بــجـولــيـيت عن
حلــظــات حــزنه عــلـــيــهــا وعــلى مــوتــهــا
وحتى عند انتـحاره بجانبها. وأجاد كل
من "أحـمــد نـبـيـل" فى دور "مـركـيــشـيـو"
و"أحـــمـــد هــــزاع" فى دور "بـــونـــفـــولـــيـــو"

حيث جاء صادقا وبسيطا.
األزيـاء : وقـد غــلف مـصـمم األزيـاء كل
ـالبـس فى غــــــايـــــة هــــــؤالء األبــــــطـــــال 
اجلمـال واإلتـقـان بـألـوان زاهـيـة وكأنه
احــتــفــال لأللــوان. وزادت هــذه األلــوان
ــبـــارزات الــتى أداهــا إثـــارة وومــيـــضًــا ا
ـمـثـلـون بـإبـهـار شـديـد ولـيـاقـة عـالـيـة ا
ولـكن انخـفضت تـلك اللـياقـة كثـيرا فى
استـخدامـهم للـغـة العـربيـة فقـد جاءت
كـلـمـاتــهم مـبـهـمـة وغـيـر واضـحـة وكـأن
كالً مـنـهم يـحـمل الـكـلـمـات علـى صدره

ويريد أن يلقيها. 
وأظـن أن هــــــــــذا عـــــــــيـب مـن عــــــــــيـــــــــوب
الــومـنــولــوجــات الــطـويــلــة الــتى يــؤديــهـا

ـــصـــرى ـــســـرح ا رغم مـــا يــــعـــانى مـــنه ا
حالـًيا –  ومنـذ فـترة لـيسـت بالـقـليـلة –
ــسـتـوى من أزمـة تــتـمـثـل فى إشـكـالــيـة ا
ــتــدنى لــكــثــيــر من الــعــروض الــهــابط وا
ـســرحـيـة والــتى يـحـمل لــواءهـا مـسـرح ا
ــســرح الــتــجـارى الــقــطــاع اخلــاص أو ا
رغم ذلك إال أنـنــا ال نـســتـطـيع أن نــنـكـر
وجـود عــروض مــســرحـيــة رائــعــة وجـادة
حتــمـل عــلـى عــاتـــقــهـــا صــنـــاعــة مـــســرح
مــصــرى مــتــمــيــز ومــتــقــدم أو عــلى أقل
ــتــفــرج إلى مــســتـوى تــقــديــر ال تــنـزل بــا
ـداعبة لـغرائزه أو مـتدنٍ من احلوار أو ا
التجرد من الـهدف الذى من أجله كتبت
ـسـرحـيـة و عـرضت وأزعم أن الـعرض ا
ـــســرحى (اإلســـكــافى مــلـــًكــا) من هــذا ا

النوع األخير.
الــنص يـسـتـوحى قـصــته من (ألف لـيـلـة
ولــــــيـــــلـــــة) مـن خالل قــــــصـــــة مـــــعـــــروف
اإلســـكــــافى ومن خـالل عـــرض قـــصـــة
مــــــعــــــروف مع احلــــــرافــــــيش واتــــــهــــــامه
بــــالـــســــرقــــة وهــــروبه مـع اجلـــنــــيــــة إلى
الــبـــحــر يــدخل فى اخــتــبــار أمــام مــلك
لـكة اجلن حـيث يـوضع على جـزيرة
النعاس كى يعيد إليها احلياة والبهجة
ويــتـــمــكن مـــعــروف من ذلـك عن طــريق
ذكـائه وتفـكـيره مـلـتقـيًـا صديـقه الـقد
مـخـلــوف ولـكن جـزاء لـكــسـبه الـرهـان
يــحــكم عــلــيه بــاإلعــدام من قــبل شــيـوخ
اجلـــان لــــكـــونه اســــتـــطـــاع أن يــــنـــتـــصـــر
علـيهم ومن خالل تـلك القـصة يـطوف
بـــنـــا يــســـرى اجلـــنـــدى بـــحـــال اجملــتـــمع
الــعـــربى مـــطــالـــبًــا بـــالــوحـــدة من خالل
السـوق حـ يـواجه مـعروف والـبـائـعون
ســــــطـــــــوة (قــــــنــــــزوج) وأعـــــــوانه الـــــــذين
يــرغــمــونــهم عــلـى الــبــيع لــكــنه يــصــرخ
فــيــهم (يــا أبــنــاء الــســوق احتــدوا خــلــو
والد اإليه يـــنــســـحــبـــوا) (مش هــنـــبــيع
حـقـنا مش حـنـسـيبـوا يـضـيع) ويـقطف
(اجلــنـدى) مـن زهـرات الــبــســاتـ دون
ــنـاقــشـة الـصــريـحـة إال أن يـصل إلى ا

من خالل األغانى واالستعراضات.
ورغم تراثية القصة. إال أنها تمزج ب
الواقع واخليـال من خالل التداخل ب
ـعـاصـر ولـعل وقت األحـداث والـزمن ا
مـن عــــبــــقـــــريــــة الــــعــــرض أن األحــــداث
جـاءت فى إطـار فـيـلم سـيـنـمـائى تـصور

أحداثه داخل أستوديو تصوير.
أمــــا عـن اإلخـــراج فــــحــــدث وال حـــرج
تـبرز عبقـرية (خالـد جالل) اإلخراجية
من خـالل صـنــاعـته لــصـورة مــسـرحــيـة
ــسـرحــيــة الـســلــسـة مــبــهـرة وحــركــته ا
ـمــثـلـ  وقـدرته عـلى لــهـذا الـكم من ا
ـــلل إلى عـــدم تـــســـريـب اإلحـــســـاس بــــا
نـــفــــوســـنــــا من خالل إيــــقـــاع مــــســـرحى
ــــرور ســــريـع ال نــــكـــــاد نــــشـــــعــــر مـــــعه 

الــــــــوقـت بـــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلـى إبـــــــــداعه
الـشــخـصـى والـذى مــيـزه عن غــيـره من

اخملرج رغم صغر سنه نسبيًا.
ولــعلَّ أكــثـر مــا لــفت انــتـبــاهى بــالـنــســبـة
ــ هـــو أن الـــقـــلـــيل مـــنـــهم من لـــلـــمـــمـــثـــلـ
ـعـروفـ عـلى رأسـهم (مـاجد ـمـثـل ا ا
ـمـثـلى الـكـدوانى/ مــعـروف) بـاإلضـافــة 
ـسـرح القـومى لـكن الـغـالب األعم كان ا
وجـوًها تـمـثيـلـية شـابـة ومواهب مـبـشرة
تـسـتـحـق أن تـأخـذ حـقــهـا مـســتـقـبًال فى
ــ سـلـًسـا ـمـثـل هـذا اجملـال وكــان أداء ا
وواقـعـًيـا يـصل فى بـعض الـلـحـظـات إلى
حد الـطبيـعية وقـد كان من عـامل كسر
اإليهـام ميزة سـاعدت عـلى التـفاعل ب

سرح. مثل على خشبة ا اجلمهور وا
احلـق.. واحلق أقــــــــول إن من عــــــــوامل
جنــــــاح هـــــذا الــــــعـــــرض وإبــــــهـــــاره هـــــو
ــعــبــر ــبــهــر وا الــديـــكــور بــتــصــمــيــمـه ا
والــذى صُــنـع من خــامــات بــســيــطــة إال
أنها صنعت بـحرفية عالية خاصة فى
ـلـكـة اجلن والـذى صـاحـبـته مـشــهـد 
مـــــؤثـــــرات صـــــوتـــــيـــــة من خـالل صــــدى
الــــصـــوت إلبـــراز االخـــتالف بـــ عـــالم
اجلـن وعــــــــالم اإلنـس حـــــــتـى مـن خالل
تلـقى الصوت ولـقد تـنقل الـديكور و
ـشــاهـد أمـام أعــيـنـنـا تـغـيــيـره فى كل ا
ولم ال ونـــحن نـــشـــاهـــد تـــصـــويــر فـــيـــلم
ســيــنـمــائى فى األســاس ولــيس عــرضًـا
البس بتصـميمها مـسرحيًا وال تـنزل ا
عن مـسـتـوى الديـكـور فى تـعـبـيـرها عن
الــشـخــصــيــات ومـســتــويـاتــهم من خالل
اخلــامـــات واأللــوان وال نـــســتـــطــيع أن
نـظـلم اإلضـاءة الـتى جـاءت كـإهداء من
مــصــمم الــديــكــور نـفــسـه (حـازم شــبل)
والــتـى لـعــبت دورهــا بــحــرفــيــة وإتــقـان
خــاصـة فى حلــظـة االنـتــقـال بــ حـالـة
الــلـــون األصـــفـــر الـــتى ســـيـــطـــرت عـــلى
مـنــظـر جـزيــرة الـنــعـاس وحــالـة األلـوان
ـشـهد عن اخملـتـلفـة الـتى حتـول إلـيهـا ا

طريق اإلضاءة.
وجـــــاءت األغـــــانى رائـــــعـــــة فى مـــــعـــــانى
كـــــلـــــمـــــاتــــهـــــا وأحلـــــانـــــهــــا وواكـــــبـــــتـــــهــــا
االســــتــــعـــــراضــــات مــــعــــبــــرة عن أجــــواء
لكة شاهد خاصـة فى استعراض ( ا

اجلن).
شـاهدة عرض نهايـة لقـد استمـتعت 
مــســـرحى مــخــتــلف عـــمــا تــعــودت عــلى
مــــشـــاهــــدته اكــــتـــمــــلت فــــيه عـــنــــاصـــر
ـــســـرحـى الـــنـــاجح من نص الـــعـــرض ا
ــثــلــ ومــخــرج وخالفه وديــكــور و
ـكن نـسـيـانـهـا ـا يـجـعـلـهـا جتـربـة ال 

بسهولة.

حمدى فنجرى
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 هداية محمود

ـمـثل بـاللـغـة العـربـية الـفـصحى فـيـكون ا
من الصـعب عليه  –أحيـانا  –إنهـاء هذا
ـونــولـوج الـطــويل مع االحـتـفــاظ بـفـهـمه ا

ا يقوله. وإحساسه 
الـديـكـور : أمـا عن الــديـكـور.. فــقـد جـاء
بــــســـيـــطًـــا جــــدًا  ومـــفـــزعــــاً من الـــداخل
وبـــعـــيـــدا كل الــــبـــعـــد عن أى مـــظـــهـــر من
مـظـاهــر الـعـصـر. وال أدرى مـا هى داللـة
الـــلــون الــذى جــاء عــلــيه.. الــلــون الــوردى
واخللـفيـة الزرقـاء.. إال إذا اعتـبرت هذه
األلــوان عــلى ســبــيـل الــرومــانــســيــة. كــمـا
اخـتـفت مـظــاهـر الـطـبـيــعـة تـمـامًـا إال من
عـــمـــود مـــعـــدنى عــــلى شـــكل شـــجـــرة فى

مشهد الشرفة.
كـما أن اخملرج استـخدم العمـال فى تغيير
الـديكـور بشـكل واضح أمـام اجلمـهور بـعد
كل مــشــهـد.. هــذا كــله ســاعـد عــلى كــسـر
ــتـفـرج وإحــسـاسه بــالـبـعـد اإليـهــام عـنـد ا
ـــأســاويــة لـــلــنص. ولــكـــنــنــا ال عن الــروح ا
نـعــرف إذا مـا كـان هــذا مـا يــريـده اخملـرج
أال يــجــعل جــمــهــوره فــريــسـة لــلــتــوحــد مع
القصـة والشـخصيـات وكأنه أيضـا يضفى
بـعض الـعــصـريـة عـلى الـعـرض  –إذا صح
الـتـعـبـير  – من خالل بـعـده عن الـطـبـيـعـة
وســـطـــحــيـــة ديـــكـــوره واســتـــخـــدامه لـــلـــغــة
صـطلحات احلديثة على لسان العامية وا
ـشـاهـد. أراد أن اخلـادم بـيـتــر فى بـعض ا
ــوضـوع من بــعـيـد. ـشـاهــد صـلب ا يــرى ا
وهـــذا مــا أكـــده الــراوى الــذى اســـتــخــدمه
وظــــهــــر فـى ثالثـــــة مــــشــــاهـــــد وفى آخــــر
ــتـفــرج الـنــاقـد الـذى مــشـهــد يـقــوم بـدور ا
يـــشـــكك فى إمـــكـــانــيـــة حـــدوث سالم بــ
عـائـلتـ بل ويـسـخـر من إمكـانـيـة حدوث
هــذا الـــسالم اآلن بـــعــد كل هـــذه الــدمــاء.
ولكن أرى أن اخملـرج قـد استـخـدم الراوى
كـقطعـة ديكـور جميـلة الشـكل محـاولة منه
إلضـــفــاء نــوع مـن اإلثــارة واألهــمـــيــة عــلى

العرض.
أرى أنه لم يكن هناك داع من وجوده أو
على األقل إعطائه أهـمية ومساحة أكبر
من تـــلك الــتـى كــان عـــلــيـــهــا لـــيــؤدى دوره

رجو بشكل سليم. ا
فـى اجملــــــمل.... أرى أن الــــــعــــــرض كــــــان
ضـــعـــيــفًـــا ولم يـــقـــدم جـــديــدًا غـــيـــر هــذه
الـوجــوه الـواعـدة. فـقـد كـان هـنـاك بـعض
الـتـذبـذب فى طـريـقـة طـرح الـعمـل وعدم

وجود روح عامة له.

22
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ـعنى مـضبوط أكـثر موضـوعية ويـتغير ـفهوم Concept : تـقنيـة فلسـفية  > ا
تــبـعـا لـتـغـيـر الـعالقــات الـتى حتـددهـا. فـاألشـكـال تـفــسـر الـظـاهـرة الـضـوئـيـة
ـفـهـوم الــبـصـريـة وهـذه الـظـاهـرة تـفـسـر مـا يـجب فـهـمه من الـشـكل ويـقـوم ا

بالربط بينهما.
سرحي جريدة كل ا
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سرح القومى تشهد حالياً تقد مسرحية «ساعة صفا» للمخرج حمدى أبو العال. > خشبة ا

سافيت بالكالو
ويـــذكــــر أن الـــفــــرقـــة قـــد قــــدمت هـــذا
الــعــرض  2000 مــرة خالل الــســنــوات
األربع الــتـى قــضــتـــهــا ســرايـــيــفــو حتت

احلصار.
وفى عـــــام  1994حـــ بــــلـغ احلــــصـــار
ذروتـه كــــتب "بـالكــــالــــو" خـــــطــــابــــا إلى
ــسـرح صــديـقـه "سـتــ فــيــنج" مــديــر ا
الـقـومى الـنـرويـجى يـحـكى له فـيه عن
الــــعـــرض فـــمـــا كــــان مـــنه إال أن دعـــاه

للحضور إلى النرويج.
وهكذا سافرت الفرقة لتشارك للمرة
األولى فى مـهــرجـان مــسـرح إبـسن فى

"أوسلو".
ومــــنـــذ ذلك احلـــ شــــاركت الـــفـــرقـــة
أكـــثــر مـن مــائـــة مـــرة فى مــهـــرجـــانــات
مختلـفة بأوربا وقدمت عروضها على

سارح الهامة. عدد من ا
أمـا بـعـد احلــرب فـقـد قـدمت الـفـرقـة
مـسـرحــيـة أخـرى من تــألـيف "بالكـالـو"

بعنوان "ذكريات مينا هاوزن".
أوى" و ولكن يالحظ أن مـسرحـيتى "ا
"ذكـريـات مـيـنـا هـاوزن" رغم شـهـرتـهـما
الواسعة لم تؤثرا فى التوجه الدرامى
األصلى لـبالكـالـو فمـا إن عـاد السالم
مــــــرة أخــــــرى حــــــتى عــــــاد "بـالكــــــالـــــو"
ــــشــــاعـــر الهــــتــــمـــامـه األول مــــســـرح ا
اإلنـسـانـية احلـمـيـمـة وقدم مـسـرحـيته
"فـــــاطـــــمــــة الـــــزهــــراء" الـــــتى عـــــاد من
ــســرح الــشـعــرى ويــبـدو خاللــهـا إلى ا
فـــــيــــهــــا تــــأثــــره الــــشــــديــــد بــــالــــشــــاعــــر

اإلجنليزى "ت. س. إليوت". 
ــوت والــرغــبـة كــمــا قــدم مــســرحــيــة "ا
عـنـد ســيـلــفـيـا بـالث" عـبـر مـن خاللـهـا
عـن تـــقـــديـــره لــــلـــشـــاعـــرة األمــــريـــكـــيـــة

العظيمة.
وبـــاإلضــافــة إلـى كــونه من أبـــرز كــتــاب
ــــســـرح الــــبــــوســـنـى عـــمـل "بالكــــالـــو" ا
كـــصـــحـــفى كـــمـــا أنه نـــاقـــد مـــســـرحى
مـتـمـيـز. وهـو يقـيم فى سـرايـيـفـو حيث

يتولى إدارة فرقة مسرح احلرب.
 ومن أهم مسرحيات "بالكالو":

- الذروة.
- ما وراء الصمت.

- اخليط. 
- كونشرتو البيانو والضوء.

- فونكس احترقت دون جدوى.
- كول الرابع.

- أنشودة البطل السابق.
- قفار الدمية.

أوى. - ا
- ذكريات مينا هاوزن.

- فاطمة الزهراء.
- مساحة للرؤية.

وت والرغبة عند سيلفيا بالث. - ا

كــولـومــبـيــا والــقـائــمــ عـلـى مـهــرجـان
مسرح إبسن بالنرويج.

ولــكن مـرة أخــرى تـدخل الــقـدر وحـال
دون حتــقــيـق خــطــوات "بالكــالــو" نــحــو
ـية. ووقـعت "مـعشـوقـته سـراييـفو" العـا

حتت احلصار.

ــديـنـة الــتى شـلــتـهــا احلـرب قـرر فى ا
"بـالكــــــالـــــو" بــــــاالتــــــفـــــاق مـع ثالثــــــة من
ــــقــــربـــــ ومــــعـــــاونــــيه أن أصـــــدقــــائـه ا

كلـهـا لألطـفال. إذ إنه فى تـلك األثـناء
كـــــانت ابـــــنـــــتـه "تـــــمـــــارا" فى مـــــرحـــــلـــــة

الطفولة.
أمــا الـــعـــمل الـــذى قـــدمه فـــيـــمـــا بـــعــد
سرحية; إذ قدم فيعتبـر أبرز أعماله ا
مــســرحـــيــة "قــفـــار الــدمــيـــة" كــرد عــلى
رائــــعــــة إبــــسـن "بــــيت الــــدمــــيــــة". وقــــد
ــسـرحــيــة إلى شــهـرته أضــافت تــلك ا
وذاع صـيته وعـرف بــ "إبسن الـبوسـنة"

سواء داخل البالد أو خارجها.
ـســرحـيــة أنــظـار كل من جـذبت هــذه ا
الــبـروفــيـسـور ســانـدرا ســارى بـجــامـعـة

يؤسس فرقة مـسرح احلرب بسراييفو
ــقـاومــة الـروحــيـة كـشــكل من أشــكـال ا

لويالت احلرب.
وبـــالـــتـــعـــاون مـع "بـــيـــبـــانـــوفـــيك" شـــرع
ــســرحــيــات بـالكــالــو فى كــتــابـــة أولى ا
الــتـى وثــقت تــوثـــيــقــا دقــيـــقــا لــلــحــرب

أوى". وحملت عنوان "ا
وخالل االثــنـى عــشــر شـــهــرا الــتـــالــيــة
حتـــدى أهل ســـرايـــيــــفـــو نـــار الـــقـــصف
وعذاب اجلوع وأصـروا على مشاهدة
سرحـية التى كانـت تعرض فى أغلب ا

األيام فى ضوء الشموع. 

ولـــد "بالكـــالـــو" يــوم  4 مــارس 1950 
ـــســـرح الـــبــوســـنى. وهــو أبـــرز كـــتـــاب ا
ويــشــتـــرك بالكــالــو مع قــلــة قــلــيــلــة من
الـــكـــتـــاب الــسـالفــيـــ فى تـــوجـــهه إلى
ــتـــزج أســلــوبه ــســـرح الــشــعـــرى إذ  ا
الــدرامى الـفــريـد مـع الـشــكل الـشــعـرى
الــدقــيق لــلــسـونــاتــا مــقــدمـا لــنــا قــالــبـا

يزا. مسرحيا 
قدم "بالكـالـو" مـسرحـيـته األولى التى
حـــمــلت عـــنــوان "الـــذروة" وهــو ال يــزال
شـــابـــا فى الـــســـادســـة والــــعـــشـــرين من
عـمره. فاسـتحق أن يـحمل لـقب أصغر
ـسرحـي فى تـاريخ البـوسنة الكـتاب ا
والهرسك الـذين قدمت أعمالهم على
سرح على يد فرقة محترفة. خشبة ا
وكــان لــنـــجــاح أول أعــمــاله دور عــظــيم
ــزيـد من فى إكــســابه الــثـقــة لــتـقــد ا
األعـمال; إذ قـدم فـيمـا بعـد مـسرحـيته
الــثـانــيــة الــتى حــمــلت عــنــوان "مـا وراء
الـصـمت" وتـدور أحـداثهـا حـول الـثورة
الــتى انــدلــعت عـام  1941ضـد احلـكم
الفـاشى فى إقلـيم "رومانـيجـا" بالـقرب

من سراييفو.
ومـع كـــــــــونـــــــــهـــــــــا واحـــــــــدة مـن أفـــــــــضل
مــــســــرحــــيــــاته عــــلى اإلطـالق - حـــاول
"بـالكـالـو" من خاللـهــا كـشف الـغـمـوض
الــــــذى أحـــــاط بــــــأســــــطــــــورة الــــــزعــــــيم
"سالفــيـسـا فــايـنــز" أشـهــر من شـاركـوا
فـى أحـداث تـلك الــثـورة - فــقـد أثـارت
ــــســـــرحــــيـــــة ســــخـط الــــرقـــــابــــة تــــلـك ا
الــبـوســنــيــة; األمــر الــذى أدى إلى مــنع
ــــســـارح األربـــعـــة الـــتى عـــرضـــهـــا فى ا
ــــســــرح كــــانت تــــقــــدم عــــلــــيــــهــــا. أمــــا ا
ــهـا اخلـامس فــإنه لم يــسع إلـى تـقــد

على اإلطالق.
وفى أوج أزمــــــته مـع الـــــرقـــــابــــــة كـــــتب
"بـالكـــالـــو" مـــســــرحـــيـــته الــــثـــالـــثـــة رغم
ـــــوقف ــــــرارة إزاء هـــــذا ا شـــــعـــــوره بـــــا
الــغـريب من الـرقــابـة ضـده كـواحـد من

سرح البوسنى. رجال ا
إال أن تــفــاقم هــذا الـــشــعــور دفــعه إلى
الــتـخـلـى مـؤقـتــا عن الـكــتـابــة والـتـوجه
ـسـرحى ولم يـعـد لـعـشقه إلى الـنـقد ا
األول "الـكـتــابـة" إال بـعـد مــقـتل زوجـته;
ـــأســـاوى إلى إذ دفـــعه هـــذا احلـــادث ا
سـرحيات. العـودة مرة أخـرى لكـتابـة ا
وقدم مسـرحية "فونـكس احترقت دون
جـدوى" وهــو فى الــســادســة والــثالثـ
من عـمــره أى بـعــد عــشـر ســنـوات من

تقد مسرحيته األولى.
ومع ذلك فـــقـــد ظل عـــلى تـــوجـــسه من
ـمثل الـرقابـة ولـوال صـديقـه العـزيـز ا
"سـافـيت بـازالـيك" الـذى يـعـتـبـر عـمـيـد
ـا قـبل "بالكـالو" أن ـسـرح الـبوسـنى  ا
يـكـتب مـسـرحـيـة "كـولـ الـرابع" ولـكن
الــقــدر تــدخـل وحــال دون تــقــد هــذا
ــسـرح فــلم يـكـد الـعـمـل عـلى خــشـبـة ا
"بالكـــالــو" يـــتـم كــتـــابـــتـــهــا حـــتى تـــوفى
ـــــمـــــثل "بـــــازالـــــيك" فـــــقــــرر صــــديـــــقه ا

ها. "بالكالو" عدم تقد
وبـنـهـايـة الـعـقــد الـرابع من عـمـره كـان
"بالكـالــو" قـد كــتب ثالث مــسـرحــيـات

دينة التى قتلتها احلرب  قرر تأسيس فرقة مسرح احلرب  فى ا

 فرقته قدمت 2000 ليلة عرض فى سنوات احلصار

ترجمة: 
رحاب اخلياط

وت سرح فى مواجهة ا ا

تدربـ بورشـتها تـقدم «مـسرحـنا» فى هذه الـزاوية آراء بـعض ا
ورؤيـتهم لـبعض الـعروض الـتى شاهـدوها .. إنـها مـحاولة أولى
ـسرح تـنم عن قـدرة شـابـة على قـراءة الـعرض.. لـلـدخول لـعـالم ا

هى آراء حتتاج بالطبع إلى الـتطوير لكننَّا نقدمهم على صفحات
«مـسرحـنا»  إسـهـاماً مـنا فى تـرسيـخهـم علـنا نـرى من بيـنهم من

يقود احلركة الفنية أو النقدية فيما بعد..
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> مسرحية «انت دايس على قلبى» للمخرجة عبير على يتم عرضها مساء اليوم بوكالة الغورى.
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تماسكة > الضوآنية  هى الكـيفية التى تنتظـم بها مجموعة عنـاصر الضوء ا
فيما بينها بحيث يتوقف كل عنصر على باقى العناصر األخرى ويتحدد هذا
العنصر بعالقته بتلك العناصر حيث تكون هناك أسبقية للكل على أجزائه.

سرحي جريدة كل ا

15 من  سبتمبر 2008 العدد 62

جتارب مسرحية شابة تبحث عن صوتها
ـن شـهاب أبـو بـكـر هـبـة عـبـد الـعـزيز أ
مــصـطــفى مــحب) لــتــثــمـر جــهــود اجلــمـيع
ـنـسى فى إبـداع بـقـيـادة اخملـرج الـسـعـيـد ا
ـا يـجب ـوذج مــثـالى  عــرض نـاضج هـو 
ـسـرح اجلامـعى فى أرقى أن يـكـون عـلـيه ا

مستوياته.
وأخــيــرا قــدمت جــامــعــة الــزقـازيـق عـرض
"عـــلـــيه الـــعـــوض" من إعـــداد أو (تــألـــيف):
إبــــــراهـــــيـم الــــــرفــــــاعى عـن نص أجــــــنــــــبى
(لـــفـــيـــلـــيـــمـــر لـــوكــــيـــتش) وإخـــراج ســـامح
الــــــــشــــــــامـى.. حــــــــيـث حتــــــــولت أســــــــمــــــــاء
الـشـخـصـيـات إلى (سـامـبـو وبـعـزق وضى
الـنـجـوم وسـحـتـر وجـعـيـصه وحـكـيرش)
وحـيـث يـكـسـر فـيه حـاجـز اإليـهـام مـعـتـمدا
عــــلى االرجتــــال غــــيــــر احملـــســــوب وعــــلى
مـطـاردة (اإلفيـهـات) بـحثـا عن اإلضـحاك
وال بـــــــــأس مـن قـــــــــلــــــــيـل مـن اإلســـــــــفــــــــاف
واالســتـــظــراف بــلـــهــجــة عـــامــيــة حـــوشــيــة
مُهجنة بكل األلـفاظ البذيئة وغـير البذيئة
ــتــفــرج فى ســـعى دائب لالســتـــخــفــاف بــا
وتـوظـيف األبـعـاد اجلسـمـانـية كـعـنـصر من
عـنــاصـر اإلضــحـاك الــرخــيص ومـســايـرة
سـرح القـطاع اخلـاص البـاحث عن سلـعة
اإلضحـاك الرائجـة تليـفزيونـيا وأتصور أن
اإلعــداد أو (الــتــألــيف) أو الــتــمــصــيــر قــد
جــــنى كــــثــــيـــرا عــــلـى الـــنـص وأورده مـــوارد
ـثالته ـثـلـيه و الـتـهـلـكـة وأفـسـد جـهـود 
خاصـة أمـنيـة عـبد الـفتـاح ومـحمـد ثروت

ورفاقهما.
ـكـونة وفى اخلـتام قـررت جلـنة الـتـحـكيم ا
مـن اخملـــــرج والـــــنـــــاقـــــد د. عـــــمــــرو دواره
والكاتب واخملرج مـحمد الشربينى وكاتب
هذه الـسـطور نـتـيجـة مسـابـقة هـذه الدورة

هرجان وهى كالتالى: الثانية لهذا ا
ــنــصــورة بــجــائــزة الــعــرض فــوز جــامــعــة ا
األول عن مسرحـية "البطل فى احلظيرة"
وبـــــجـــــائـــــزة الـــــعـــــرض الـــــثـــــانى جـــــامـــــعـــــة
األسـكـنـدريـة عن مـسـرحـيـة "حـكـاية شـعب
كـويس" وجـامــعـة طـنــطـا بـجــائـزة الـعـرض
الــثـالث عن مـسـرحـيــة "عـلى الـزيـبق" كـمـا
ـــثــــلـــون) (أحــــمـــد ـــركــــز األول ( فـــاز بــــا
يــوسف) عـن دور "بـولــيــبــيــوس" فى عـرض
نـصورة "الـبـطل فى  احلظـيـرة " جامـعـة ا
ـركز الـثـانى (محـمـود األباصـيرى) عن وبـا
ـــواطن" فى عــرض "حــكــايــة شــعب دور "ا
ــركــز كـــويس "جــامـــعــة األســكـــنــدريــة وبـــا
الـــثــالث (أحـــمــد الــرمـــادى) عن دور "عــلى
الــزيـبق" فـى عـرض "عـلى الــزيـبق" جــامـعـة

طنطا.
ـثـالت) مـنــاصــفـة ــركــز األول ( وجـاء بــا
بــ (أالء إبــراهـيم) فـى دور "فـاطــمـة" فى
عـــرض "عـــلى الـــزيـــبـق" جـــامـــعـــة طـــنـــطـــا
ــواطــنــة" فى و(شــيــمــاء عــادل) عـن دور "ا
عـــرض "حـــكـــايـــة شـــعـب كـــويس" جـــامـــعـــة
ـركـز الـثـانى (هـبة األسـكـنـدريـة وفـازت با
زكـى) فى دور "خـــــادمـــــة احلــــــظـــــيـــــرة" فى
عـــرض "الـــبـــطل فـى احلـــظـــيـــرة" جـــامـــعــة
ـركـز الــثـالث (أمـنـيـة ـنـصــورة وفـازت بـا ا
عــبــد الـفــتــاح) عن دور "ضى الــنــجـوم" فى
عـــــرض "عــــــلــــــيه الــــــعـــــوض"  – جـــــامـــــعـــــة
الزقـازيق.. كما حـصلت مجـموعة الـفتيات
فى عـرض "الــبـطل فى احلـظــيـرة" جـامـعـة
ـنـصــورة  - عـلى جـائــزة جلـنـة الـتــحـكـيم ا
اخلـاصـة – لــتـمـيــزهن الـواضح فـى تـكـوين

العمل اجلماعى.

نطاق واسع...
وقــد أحـسـن اخملـرج  –صــنـعــا حــ حـاول
ـــــمل فى هـــــذا الــــنص جتــــنب الـــــتــــكــــرار ا
الــدعــائى الـذى يــقــوم عــلى مــوقف واحـد
وغـلـبت علـيه اخلـطـابيـة والـكلـمـات الرنـانة
عارضة واستيراد شعـارات ومصطلـحات ا
ــــدجـــنــــة واصـــطــــنـــاع ــــدجــــنـــة وغــــيـــر ا ا
ــقـاهى واجلــلـسـات الــشـكــاوى ودردشـات ا
اخلـاصـة لـلـتـنـفـيس و(الـفـضـفـضـة) وبـهذا
الـتخفف جـاء العرض رشـيقا وسـاعد على
ــثــلــيه دون اســـتــثــنــاء وعــلى ذلك إجـــادة 
رأســــهم (مـــحـــمــــود األبـــاصـــيـــرى) فى دور
ــــــــواطـن و(شـــــــيــــــــمـــــــاء عــــــــادل) فى دور ا
ــواطــنـــة. إال أن الــعــرض لم يـــســتــطع أن ا
يــتــجـنـب الـنــهــايــة الــدعـائــيــة الــفــجــة الـتى
انـعـكست عـلى من أدى دور (الـكـبيـر) كـما
ساعـد على إضـفاء الـرشاقـة على الـعرض
ـوســيــقى الــتــصــويــريــة واألحلـان إعــداد ا
والــرؤيــة الــتــشــكــيــلــيــة الــذكــيــة والــدرامــا
احلـركــيـة وأداء كـورال اجلــامـعـة لــكـلـمـات

األغنية.
ــهــرجـان قــدمت جــامــعـة وفى ثـالـث أيـام ا
كـفــر الـشــيخ مــسـرحــيـة "تــوتـة وال تــخـلص
احلـدوته" تألـيف: محـمد عايـش الشريف
وإخـراج حـسانـ إبـراهـيم حـسـانـ والتى
تــدور أحــداثـهــا فى جــو صــحــراوى بـدوى
وصــــراع حـــــول بــــئـــــر ودســــائـس (دخــــيل)
ليفرق ب أبناء القبيلة الواحدة والصراع

بـــبــراعـــة كــاتب مـــســرحـى يــجـــيــد صـــنــعــة
ــســـرح ويــؤطــرهم جــمــيــعــا ديــكــور مــرن ا
ومـــفــتـــوح دون إبـــهـــار وذو ألــوان رصـــيـــنــة
ـــــســــرحـى لــــتـــــصــــور ويــــوسـع الــــفـــــضــــاء ا
االنــتــقـاالت بــ مــواقع األحـداث (ديــكـور
البس) ذات مـــحــــمـــد قـــطـــامـش) وكـــذا (ا
تناسقة وبأزياء تقترب من عصر األلوان ا
األحداث اليونانـية. ويبقى لألداء التمثيلى
دوره الــهـام واجلــوهـرى فـى هـذا الــعـرض
ـثــلـة الــفـرصـة ـثل أو  فـلم يــسـتـغـل أى 
لالستـظـراف أو االستـخـفاف أو اإلسـفاف
ـــــواقف أو االرجتـــــال حــــــتى فـى أكـــــثــــــر ا
ــلــهـــاويــة احلـــادة الــســخـــريــة والــتـــهــكم  ا
فــاجلــمــيع يــعـى مـا يــردد ويــفــهـم مــا يـؤدى
وهـم: (أحـمـد يـوسف) فى دور بــولـيـبـيـوس
ـوهـبـة الـتى ـثل تـتـوفـر له ا الـتـابع وهـو 
تـتـمـثل فى مـرونـة اجلسـد وإجـادة تـشـكـيله
والتلوين الصوتى بعدد كبير من الطبقات
وســـرعــة االســـتـــجــابـــة واحلــضـــور الــذكى
ويـشـاركه خـالـد عـبـد السـالم وأمل سـعد
مـــحــمـــد أســـامـــة عـــمـــرو جـــمـــال أحـــمــد
صبـرى هبـة زكى معـتز الـشافـعى إسراء
عــاطف ســارة مــجـــدى شــيــمــاء مــحــمــد
أحـمـد عــبـد الـسـمـيع وعــايـدة طه ومـنـيـر
أبــو الـغــيط والــشـيــمـاء طــارق بـاإلضــافـة
إلى اجملــمــوعــة الـــتى أكــدت هــذا الــتــمــيــز
بـانــسـجــامـهــا وتـنــاغــمـهــا فى ربط أحـداث
الـعـرض وهم (أمـانى عـبـد الـفـتـاح شـيـماء

 على
الزيبق ..
ديكور
مدرسى
يشبه
اللوحات
اإلرشادية

هــنــا عـار  بــ األبــيض واألســود واخلــيـر
والــــشــــر  فـــجــــاءت أصـــواتــــهــــمـــا زاعــــقـــة
ـمـثـلـ فى هـوة صـارخــة وأسـقط فـريق ا
ــــطى وتـــقــــلـــيــــدى قـــد أســـلــــوب أدائى 
ومُـســتـهــلك وقــد تـكــفل اخملـرج بــتـصــمـيم
ديــكــور ثــابـت يــحــمل دالالت مــبــاشــرة عن
ـوسـيـقى ثـنـائـيـة اخلــيـر والـشـر.. كـمـا أن ا
ــــلـــصـــقـــة واألحلــــان قـــد جـــاءت وكــــأنـــهـــا مُ

بالعرض وتشكل عبئا عليه.
ـــنــصــورة مـــســرحــيــة ثـم قــدمت جـــامــعــة ا
"الــبــطل فى احلــظــيــرة" تــألـيـف فـريــدريك
دورينمات وإخـراج السعيد منسى.. ونص
ـسـرحـيـة مـن الـنـصـوص الـصـعـبـة لـواحد ا
ـسـرح احلـديث ومـتـرجم من أمــهـر كـتـاب ا
بعـربية فـصحى مُتـقنة ولـو أن العرض قد
ـــتــــرجم! وفـى تـــصـــورى أن جتـــاهـل اسم ا
كن أن ا  وذج مثـالى  هذا العـرض هو 
سرح اجلـامعى فلـغة احلوار يـكون علـيه ا
ـمـثالت ـمـثـلـون وا رصـيـنـة حـافـظ فـيـها ا
بـدرجـة واضـحـة عـلى جـمـالـيـات الـلغـة فى
الـنحـو والـصرف وهى جـمـاليـات أساسـية
تـضفـى (الكـثيـر) علـى اجلمـاليـات األخرى
لـلــعـرض.. وقــد اسـتــطـاع هــذا الـعـرض أن

ـثـلة  ـثـال و يـقـدم أكـثـر من عـشـرين 
تدريـبهم علـى األداء التمـثيـلى وعلى الـغناء
وعــلى الــريــســتــاتــيف = الــتــرديــد الــنــغــمى
بـــشــــكل جـــيــــد (أحلـــان وتــــوزيع: الــــطـــالب
رسوم له OhGO ≈æ¨dG óÑYمحمـد أسامـة).. وكل فى دوره ا

كان بذلك حلقة كن حتديده أو قياسه فيكون ا ضاء  > إن اجلزء ا
ـوضـوع الــداخـلى واخلـارجى ومــا بـ عـنـاصـر الـوصل مــا بـ أفق ا

تكوينه.

> الشاعر عبد اجلواد طايل هو ضيف األمسية الشعرية التى تعقد مساء األربعاء القادم بصر األمير طاز.

سرحي جريدة كل ا
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فى الـفترة من 11– 8/16/ 2008 أقـيم على
ــؤتـمــرات بــاجملـمع الــطـبى مــسـرح قــاعـة ا
ــشـــاركــة جـــامــعــات جلــامـــعــة طـــنــطــا  – 
(األســـكـــنـــدريــة  – طـــنـــطــا  –الــزقـــازيق –
ــنـصـورة  –كــفــر الـشــيخ) حتت رعــايـة د. ا
ـنجى رئـيس اجلـامـعة عـبـد الـفتـاح عـبـد ا
ود. عــزيــز مــحــفــوظ كــفــافى نــائب رئــيس
اجلـامــعـة وبـإشـراف إدارة نــشـطـة بـاإلدارة
الــعــامــة لــرعــايـــة الــطالب والــتى  تــشــرف
عــلـيـهــا الـسـيــدة إلـهـام أبــو الـيـزيــد أحـمـد
واألسـتـاذ أحـمـد تاج  – مـهـرجان جـامـعات

الدلتا فى دورته الثانية.
هـرجان جتمع وقد ساهم فى جنـاح هذا ا
شاركة وإقامة طلبة اجلـامعات اخلمس ا
العـروض فى تلك الـقاعـة الكـبيـرة اجملهزة
بـكافـة إمكـانيـات وتقـنيـات تقـد العروض
سـرحية الـكبيرة والـصاحلة لتـقد أكبر ا
ـسـرحـيـة لـلـمـحـتـرفـ والـهـواة الـعـروض ا
والتى تُـعد أحـد معـالم مديـنة طـنطا وهى
الــقـــاعـــة الــتـى يــشـــرف عـــلــيـــهـــا مــهـــنــدس
الــديــكــور ذو اخلــبــرة الــكـبــيــرة فـى مــجـال

سرح (سمير زيدان). ا
قــدمـت جــامــعــة طـــنــطــا مــســـرحــيــة "عــلى
الـزيـبق" تـأليـف: يسـرى اجلـنـدى وإخراج:
أســامــة شـــفــيق فى إطــار ديـــكــور مــدرسى
ـسجـد والكـنـيسـة واألهرامـات وأبو ـثل ا
الــهــول مــثل الــلــوحــات اإلرشــاديــة وســمح
اخملــرج لـــنـــفــسـه بــاإلضـــافـــة واحلــذف مع
نـفصـلة عن م مجـموعة مـن األغنيـات ا

الــــنـص وصــــلت إلى (أغــــنــــيــــة الــــقــــاهــــرة)
للمطـرب على احلجار! ولم يـكتف العرض
ـمـثلـ بـاالرجتال بـذلك بل سـمح لـبعض ا
بـــحـــثًـــا عن اإلضـــحـــاك اجملـــانـى وخـــاصــة
(تــــامــــر عـــبــــد الــــسالم) فى دور "ســــنــــقـــر
الـــكــــلـــبى" الـــذى وصـل فـــيه اإلرجتـــال إلى
درجـــــة اإلســــــفـــــاف ولـــــو كـــــانت (جـــــوقـــــة
التـشـخيص)  – كـما سـمـاها الـعرض  –قد
ـسـرحى لـكـفـوا أنـفسـهم الـتـزمت بـالـنص ا
شـر الـتـخــبط واإلطـالـة بال ضـرورة  –لـكن
يـــبـــقى لـــهـــذا الـــعـــرض أنـه أجـــاد اخـــتـــيــار
مـــوضــوع جـــاد يـــتـــنــاوله واجـــتـــهـــاد بــعض
ثليه مثل (أحمد الرمادى) فى دور على
الــزيــبق وأالء إبــراهــيم فـى دور فــاطــمـة
وأنه حـــاول أن يـــقـــدم نـــصــا  – قـــد يـــكــون
ه فى ناطقـا بالـلهجـة العامـية وسـبق تقد
مــســرح الــثــقـــافــة اجلــمــاهــيــريــة عــشــرات
ـرات  – بـأسـلـوب جـديـد  – يــخـتـلف عن ا
ــادة األســلــوب الــتـــقــلــيــدى  – كــتــوظــيف ا
الـفيـلـميـة ودمج االستـعـراضات فى صـميم

األحداث.
وقدمت جامعـة األسكندرية عرض "حكاية
شــعب كـويـس" تـألـيف: مــحـمــود الـطـوخى
وإخـراج أحــمـد جـابـر وهــو الـعـرض الـذى
يـصب جام غضـبه على احلـكومة ورجـالها
الـتى تـسـببت فـى هروب شـعب بـأكـمله من
وطـنه للـخالص من نفـير فـسادها إلى أن
يـأتى احلل واخلـالص عـلى يـدى (الـكـبـير)
الـــذى لم يــكـن يــعـــلم عن فـــســاد حــكـــومــته
شـيـئـا وذلك من خالل زوج شـاب وزوجـته
فقيرين لم يستـطيعا الهرب لـيلة زفافهما!
تحدة فى فقاما بدور الشعب أمام األ ا
ملـعوب احلـكـومة لـتغـطيـة فضـيحـة هروب
الشعب من وطنه لـكنهما يـفيقان فى آخر
حلظـة ليلـجآ إلى (الـكبـير) الـذى وعد بأن
يــضع يـده فـى يـد الـشــعب مُـنــاديًـا إيـاه أن
يـــعـــود.. والــنـص بــهـــذا الـــشــكـل فــانـــتـــازيــا
ســيــاســيــة تــنـــحــرف إلى شــكل الــفــارس =
ــــســـرح ــــســـخــــرة واتــــبــــاعـــا ألســــلــــوب ا ا
الـتــجـارى الــذى يــنـشــره الـتــلـيــفـزيــون عـلى
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فى شـئون احليـاة اليومـية ما بـ احلرب
. فـفى الـقصـة اخلـيـالـيـة يـرتبط ـيـتـ الـعـا
انتحار احلبيب بالغثيان القاتل الذى يثيره
بـداخــله الـعـرض األول فـى احلـرب. وعـلى
الـرغم من مـيـلـهـا بعـض الشـىء إلى الـقرن
الــتـــاسع عــشـــر الــتى رفـــعت فــيه األقـــنــعــة
وفـضـحت هـشـاشـة مـصـيـر األفـراد األكـثـر
ضــعــفًــا وعــلى األخـص وضــعــيــة الــنــسـاء
ودون أن تـرتـبط أبدًا بـاحلـركات الـنـسائـية
الـنـضـالـيـة كانت كـولـيت تـسـتـنـكـر عـبـودية
الــنــســاء الـلــواتى ال مــهــنــة لـهـن فى مــعـظم
األحيان واخلـاضعات لالستغالل بحيث ال
يستطعن التمتع بأى مركز اجتماعى سوى
ـرأة الـتى يـتم ـتـزوجـة أو ا ـرأة ا وضـعـيـة ا
اإلنـفـاق عـلـيـهـا كخـلـيـلـة. وقـدمت فى كـثـير
من األحـيـان الـسـحـاق كـمالذ ضـد الـرجل
وكانت من خالل حيـاتها اخلاصـة ومسيرة
سـئـولـية الـنـساء بـطالت روايـاتـها تـنـادى 
فى حتديـد مصائـرهن وذلك ليس دون أن
ـيـلهن الـثابت يراودهـا الـظن فيـمـا يتـعلق 
إلى الــقــيـود ولم تــتــوقف كــولـيـت عن ذكـر
ــتــعــذر إصالحــهـا ــوجــودة من ا الــعــداوة ا
وقد أثارت فى كتـابها "انبثـاق الفجر" وهو
عـنوان له مغـزى امكـانيـة توافر سالم ودى
وقد كـان مـوضوع احلب فى قـلب أعـمالـها
ولــكن غـالـبًـا مـا كـان حـبًـا فى غـيـر مـوعـده
حـسب تـعـبـيـرهـا بـسـبب عـدم التـوافق فى
الــسن أم حب قـبـل األوان أو بـسـبب تــمـيـز
ـا اجـتــمـاعى أو اخـتالفـات أسـاسـيـة.. ور
ــبــهــمــة تــأثــر اجلــمــهــور بــهـــذه الــصــيــغــة ا
ــعـتــادة وعن الــبــعــيــدة عن الــرومــانــســيــة ا

التراجيديا فى أغلب األحيان.
نــحن مـفـتـونـون بــحـسب قـول الـكـاتب جـان
مارى لوكلـيز يو عنـدما حتدث عن كوليت
فـارقات سوى بفضل براعة فال كل هذه ا
الــــكـــاتــــبــــة وعـــلى غــــرار مــــا فـــعـل مـــارسل
بـــروسـت وفـــالـــيــــرى الربـــو وجـــان كــــوكـــتـــو
سـاهمت كـوليت فى جتـديد أسـلوب وسرد
الـــقــصــة إذ بـــنت روايـــاتــهــا عـــلى الـــذاتــيــة
ـــتــحــركــة وعــلى مــعـــان من فــقــد الــهــويــة ا
ــونــولـــوج الــداخـــلى أى مــخـــاطــبــة وعــلـى ا
الــذات واألحـاســيس الــعــابــرة والــلــحــظـات
ـــكن واألنــا الــتـى تــطـــول إلى أقــصـى مــا 
الـتى يــصـعـب تـداركــهـا لــدى سـرد الــكـاتب
لــســـيــرته الــذاتـــيــة ويــثــار مـــوضــوع الــلــذة
اجلنسية دون حـياء فى كتابها الذى يحمل
عـنـوان "الـنـقى وغـير الـنـقى" والـذى يـتـغنى
بـخفـاياهـا السرمـدية يـتولـد األثر الـشعرى
لكـتـابـاتهـا مـنذ  1908يـضم ديـوانهـا "الـتواء
شـجـرة الـعـنب" أشـعـار حـقـيـقـيـة نـثريـة عن
نــــبـــــرة مــــوســــيــــقـــــيــــة نــــادرة وعـن تــــطــــويع
لـالسـتـعـارات بـأسـلـوب غـيـر مـتـوقع دائـمـا
ـا يـجـعل الــقـار يـوظف كل حـواسه فى
آن واحد وتـصبح ابـنتـها مـثالـية من خالل
تــفــوق حـواســهــا الـتى تــتــذوق الـعــطــر فـوق
الــلـســان وتـلــمس الــلـون وتــرى خط أغـنــيـة

وهمية رفيعًا كالشعرة وطيبًا كالعشب.
ـــا أثـــارت ريـــشـــة كــــولـــيت الـــدهـــشـــة وطـــا
وجـددت الـلـغـة والـنـظـرة لـلـعـالم. يـسـتـطـيع
القار اليوم أن يـجد فى انصهار الكلمات
واألحـاسـيس والـكــيـان الـبـشـرى والـطـبـيـعـة
مـصـدرًا لـشـعـور يـتـخـطى الـلـذة اجلـمـالـية
فهـذه الكتـابة التى سـمحت لكـوليت بإعادة
بـنـاء ذاتـهـا بـاسـتـمـرار تـقـتـرح عـلى قـرائـهـا

اثلة. بادرة  حاولة القيام 

"التى اقـتبـست بعـضًا من روايـاتهـا" وكتبت
لــلـصــحــافــة الــنــســائــيــة وســجــلت حــلــقـات
لإلذاعـة ولـكـنـهـا عـانت بـشـدة من الـتـهاب
فاصل الذى أصابها بالشلل شيئًا فشيئًا ا
وأذاقـهـا مـر العـذاب وفى الـثـالث من شـهر
سـبـتـمـبـر أيـلـول  1939 عـنـد إعالن نـشـوب
احلــرب كــتــبت كــولــيت "لم يــرد إلى ذهــنى
أبدًا أن اجلـنس الـبـشرى سـيـصل إلى هذا

احلد مرة أخرى".
وبعد عـدة أسابيع من الترحال عادت إلى
بـاريس ومـكـثت بـهـا إلى يـوم الـتـحـريـر وقد
 القبض عـلى موريس جودكـيه اليهودى
ـشقـة كبيـرة أن تطلق ولكنـها اسـتطاعت 
ســراحه وأظـــهــرت مــقــاالتـــهــا عن احلــرب
صعـوبـة احليـاة الـيومـيـة التى تـسـردها فى
"يوميات مـعكوسة" و"بـاريس كما أراها من
نـافـذتـى" فى رسـائـلـهـا احلــزيـنـة والـفـريـدة
فـتنسـحب بعيـدًا عن أهوال احلرب لـتكتب
ضمون إلى حد قصصًا قصـيرة خفيفـة ا
ما خاصة قـصة "جيـجى" حيث عادت مرة
ـاضية ثانيـة للـكتابـة عن أوساط احلـقبة ا

اجمليدة.
صدر فى أعقـاب احلرب حتليالن لكوليت
تــلــخص بــهــمــا بــاخــتــصــار جتــارب احلــيـاة
ـنـارة الـزرقـاء" وعــنـاصـر احلـكـمـة وهـمـا "ا
و"بــعض اجملـــمــوعـــات الــروائــيـــة وتــعــددت
االقـتبـاسات الـسينـمائـية ألعـمالـها. وحقق
فيـلم "جـيـجى" انتـصـارًا باهـرًا. أما الـفـيلم
ـأخـوذ عـن قـصـة "الـقــمح قـبل احلـصـاد" ا
ــرحــلـة فـأثــار فــضـيــحــة ألن الـغــرامــيـات 
ــراهــقــة غــالــبــا مــا تــكــون هــدامــة ولــكن ا
كولـيت خلف نـافـذتهـا فى حى بالـيه رويال
فى باريس أصبحت جنـمة المعة امتدحها
الــنـقــاد وأصـبــحت مــوضع دراسـة وحتــلـيل
من جـانب رجـال الدين ومـوضع تـكر من
جـانب نظـرائـهـا وأصـبحت كـولـيت عـضوًا
ــيـة بــلــجـيــكـا وعــضـوا فى جلــنـة فى أكـاد
حتـــكــــيم جـــائــــزة كـــونــــكـــور وحــــازت عـــلى
الـتــقــديـر والــثــنـاء مـن أهم كـتــاب الــنـصف
األول من الــقــرن الـعــشــرين أمــثــال أنـدريه
جيـد وبول فالـيرى وجـان كوكـتو وفـرانسوا
مـوريـاك وبـول كلـودل. كـمـا كـرمـهـا الـكـتاب
األصغر سنًا من كتاب هذا العصر ومنهم:
لــوى أراجـون وجــان بـول ســارتــر وسـيــمـون

واحـــد والـــتـى تـــرجع إلـى الـــزمن اجلــــمـــيل
فــضالً عن الـصـور. الـتـى بـالـرغم من أنـهـا
صائبة هى مخـتزلة. والتى عكـستها قراءة
مدرسـية مبـسطـة لنصـوصهـا األدبية وهى
تدور حول الطبـيعة واحليوانات وشخصية
سيـدو والطـفولـة بكل مـا حتملـه من إبهار
وأحــيــانًـا مـن انـحــراف وعــلى األخص من
وحــــشـــيـــة فـــاألطــــفـــال عـــنـــد كــــولـــيت من
الصعب أن تـعرف نواياهم. إال أن جناحها

يعود أيضًا إلى أصداء أكثر تعقيدًا.
ويـــــتـــــحـــــدث الــــنـــــقـــــاد الـــــيـــــوم دون تــــردد
تـــنـــاقـــضـــات كــولـــيـت وعن ســـرهــا اخلـــفى
الــشــخــصـى أوالً فــعــلى الــرغم من تــوافــر
ــبـاح بـهـا فى الــوصف والـصـور واألسـرار ا
رســائــلــهـا أال أنــهــا حتــتــجب بــهــيــئــة امـرأة
مـــــتـــــخـــــفـــــيـــــة وتـــــرفـض تـــــلك احملـــــاوالت
لإلمساك بها وهى حية ترزق عبر كتبها.
ورافق الــلـحـن نـفــسه عالقـتــهـا بــالـطــبـيــعـة
واحليوانات: فنحن أبعد من أن نكون أمام
تــعــامـل عــلى طـــريــقــة الــرعـــاة فــمن خالل
ــتـــوحــشــة بــاتــو  Ba – Touعــلى الـــقــطــة ا
ــثــال تــثــيـر الــكــاتــبــة فــكـرة عــالم ســبــيل ا
الــقــدم الــذى تــســوده الــضـراوة وتــبــرع فى
كشف اجلـانب اإلنـسـانى لدى احلـيـوانات
ولكنهـا ترسم أيضًا اجلانب احليوانى لدى
الـــبــشــر. وبــعــيــدًا عـن الــتــقــيــد بــاألعــراف
السائدة عمدت الكاتبة إلى وصف العديد
من االنـحـرافات داعـيـة فى ذات الوقت أن
يــلــجــأ كل فــرد إلى وضع قــانــون خـاص به
أى حكـمـة تقـوم عـلى االنـفتـاح واالسـتمـتاع
بـاحلـياة فى كـافـة أشكـالهـا. يـصاحب ذلك
فضول ال ينضب وحكمة تعتمد فى الوقت
نـــفــسـه عــلى مـــعـــرفــة نـــيـــرة وعــلـى ضــبط
الـنفس وتـرفع عـلى نحـو مـثالى كـما تـرمز
إليه شخصـية سيدو وكـانت كوليت تدرك
ــتـــلك مــا نـــريــد امـــتالكه من خالل أنـــنــا 

االمتناع والترفع فحسب.
وقـد جـعـلت كـولـيت من والـدتـهـا شـخـصـية
أســطـوريـة جــسـدت بـعـيــدًا عن أى تـعـصب
مـــثالً أخـالقــيـــة مـــتـــشـــددة أتـــقـــنت حـــسن
الـــتــواصل مـع الــعــالـم تــســتـــدعى وجتــمع
كــانت اإلشــاعــات والـــتــأوهــات والــبــشــائــر

تتهافت إليها بإخالص.
حتــصـر كـولـيت كل مــا تـدلى به عن عـمـد

دى بــوفـوار الـتـى ذكـرتـهــا فى كـتــابـهــا أنـهـا
"األم الـــرائــــعـــة" وقـــد تــــرجم هـــذا الــــعـــمل
األدبـى فـى الـــــــــــعــــــــــالـم أجــــــــــمـع وكــــــــــرمـت
اجلـمـهـوريـة الـفـرنـسـيـة كـولـيت رسـميًـا من
خالل األوســمـة والــنــيـاشــ واالحـتــفـاالت
وحــوار مـع رئــيـس اجلــمـــهــوريـــة فى شـــهــر
أغـسـطس آب  1954جــمـعت كــولـيت عـدداً
ـعـجـب اجملـهـولـ ساروا فى غـفيـراً من ا

جنازتها الوطنية إلى مثواها األخير.
األديـبـة الـفـرنـسـيـة كـولـيت عـرفـهـا بـالـفـعل
جــمـهــور عـريض ألن حــيــاتـهــا لم تـكن دون
شك حـيــاة عـاديـة وكــذلك بـفـضل عــمـلـهـا
كـصحـفيـة ومـهاراتـها فى اسـتخـدام وسائل
اإلعـالن فـــــذكــــــرهـــــا مـــــرتــــــبـــــطـــــة بــــــتـــــلك
ــثــيــرة فى آن األكــلــيـــشــيــهــات اجلــذابـــة وا

عـرفت كـولـيـت مـنـذ صـدور أول كـتـاب لـهـا
ـــدرســة" الـــنـــجــاح بـــعــنـــوان "كـــلـــودين فى ا
والـــفـــضـــيـــحـــة وســـوء الـــفـــهم; ألنـــهـــا روت
تـغطـرسة راهـقـة وا يومـيـات هذه الـفتـاة ا
واجلـريـئـة الـتـى ذهـبت إلى مـدرسـة ريـفـيـة
فى مــقــاطــعــة بــورجـــونى قــبل أن تــخــتــلط

فيما بعد باألوساط الباريسية.
كـــان البــد لــهـــا أن تــقــتـــبس من ذكـــريــاتــهــا
اخلـاصـة; بـالـرغم من أن سـيـرتـهـا الـذاتـية

لم تكن عادية.
تـــمــــرست كـــولــــيت بـــعــــدهـــا فـى مـــجـــاالت
ــا أنـهــا قــد أصـبــحت روائــيـة مـخــتــلـفــة و
امتـهنت بنـشاط بـالغ وبقيت صـحفـية على
الـــدوام فــمـــهــنـــة الــصـــحــافـــة كــانت ولـــعًــا

ادى. وسبيالً لتأم استقاللها ا
وقد كتـبت عن وقائع عديـدة مثل العروض
ـــســـرحــيـــة وأحـــداث قـــضــائـــيـــة وأخـــبــار ا

اجملتمع.
ووجـدت كولـيت تـوازنهـا الـعـاطفى بـالـقرب
من هنرى دى جوفنل رئيس حترير جريدة
"الـصـبـاح" وهو شـخـصـيـة سـيـاسـيـة واعدة
اقـترنت به عام  1912ولم توقف أنـشطـتها
كـلـيًـا عـنــد والدة ابـنـتـهـمـا وبــقـيت حـيـاتـهـا
الـشــخــصـيــة لـفــتـرة زمــنـيــة تـتــسم بـالــوئـام
ــيـة األولى واالنــسـجــام. لـكن احلــرب الــعـا

اندلعت فكان زوجها من ب اجملندين.
فـتضـاعف عـدد مقـاالتهـا وجنـد بعـضًا من
ــقــاالت فـى "مــجــمــوعــة الــســاعــات تــلك ا
الطويـلة" ولكن كـوليت عادت مع ذلك إلى
ـيوزيك هـول من خالل مسـرحية دهـاليز ا
"مـيـتـسـو" وهى قـصـة حب عـذبة ومـرة فى
وقت واحــــد. فـى عـــام  1917اتــــصــــلت فى
ــا رومــا بـــعــالم الــســيــنــمــا الــذى أحــست 
يــحـمــله من آفــاق مـســتـقــبـلــيـة ولم تــتـوقف
بــــعــــدهـــــا عن االهـــــتــــمــــام بـــــهــــذا الـــــعــــالم
الـســيـنـمـائى أبـدًا. وبـعـد عـام  1918أثـقـلت
ـسـئـولـيـات فى مـجـال الـصـحـافة كـاهـلـهـا ا
والـنـشـر بوصـف حقـبـة الـعـشـريـنـيات من
خالل نــصــوص قــصــيــرة ونــشــرت روايـات
اســتـحــقت أن تــفـتــخـر بــهـا وهى "عــزيـرى"
و"الـــقــمح قـــبل احلـــصـــاد" و"نــهـــايـــة حــبى"
وأصـبـح الـكـتـاب األول حـيث تـسـرد قـصـة
حـب شــــاب فى مــــقــــتــــبل الــــعــــمــــر وامــــرأة
ستقبل ا كان يخبئ لها ا ناضجة نذيرًا 
وفــقًـا لــكـلـمــات الـكـاتــبـة نــفـسـهــا فـيـبــتـعـد
هـنـرى عـنـهـا وتـرتـبط بـالـشـاب بـرتران دى
جــو فـنـال ابن زوجــهـا ويـنــتـهى هـذا األمـر
بــرمـته فى عـام  1925عــنـدمــا يـظــهـر عـلى
الساحة مـوريس جودكيه الـذى رافقها إلى

آخر أيام حياتها.
تــعـــددت االكـــتــشـــافـــات واحملن أصـــبــحت
كــولـــيت مــاهــرة فى كــافــة أنــواع الــكــتــابــة
ــهــارة عـلى خالل الــعــشــريــنـيــات لــعــبت 
ــزج بــ الــســيـــرة الــذاتــيــة واخلــيــال فى ا
كـتـبـهـا: "مـنـزل كـولـدين" و"انـبـثـاق الـفـجـر"
و"ســيــدو" ثم تــنـــاولت مــرة ثــانــيــة الــســرد
مـستخـدمة صـفة الغـائب وفى خالل اثنى
عـــشـــر عــامًـــا نـــشـــرت روايــات مـن بــيـــنـــهــا
"الــقــطــة" وهى قــصــة درامــيــة عـن الــغــيـرة
الـتى كانت قد عـانت منـها كـوليت وتصف
فيها بفـظاظة الثالثى الغريب الذى يتكون
من شـــابــ وقـــطــة. وقـــد عــانـت من أزمــة
مـالـيــة فـكـتـبت إلى واحــدة من صـديـقـاتـهـا

ال". تقول:"من الصعب كسب ا
 ويصل بهـا احلال إلى فتح صالون جتميل
فى عــام   1938ولـــكن ســـرعـــان مـــا أغـــلق
أبــوابه وسط هــذه الــدوامــة مـن األنــشــطـة
ـتـعددة وفى الـعـام الـتالى نـشـرت دراسة ا
رائـعة مـتمـيزة ومـعقـدة للـغاية حتـت عنوان
"الـنـقى وغـيـر الـنـقى" كـمـا كـتـبت لـلـسـيـنـما

 :áªLôJ

Oƒªëe AÉª°SCG

نظرة على كوليت 
شخصية أسطورية

ومثيرة للفضائح عاشت
اضى اجمليد فى الزمن ا
وتعتبر أكبر كاتبة
فرنسية لفن النثر
 فى القرن العشرين
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فـاهيم > ارتـبط احلس بـالضـوء واللـون عنـد عرب اجلـاهلـية (قـبل اإلسالم) 
دخــلت فى طــقـوســهم وشـعــائـرهـم وأسـاطــيـرهم فــانـتــشـرت عــبـادة الــكـواكب

كالشمس والقمر والزهرة حتى إنهم سموا بأسمائها.

سرحي جريدة كل ا

15 من  سبتمبر 2008 العدد 62

كن أن تذهب إلى مسرح تامبير! العائلة كلها.. 
وهـنـاك أيضـا عـرض "كـاروال تعـيش بـيـنـنا"
وهـو عـرض مـوسـيـقى فـردى كـتبـته وتـؤديه
ـوسـيـقـيـة الـبـارعـة مـارى بـوست وهـو عن ا
ــضـيــئــة فى تــاريخ واحــدة من الــعالمــات ا
غـنـية كـاروال لـيمـوال والتى فـنلـندا الـفـنى ا
أصــــيـــبت بــــحـــادث أودى بـــحــــيـــاتـــهـــا1997
ـر مـبـكـر وهى فى نـتـيـجـة إصـابـتـهـا بـزهـا
األربـــعـــ من عــــمـــرهـــا.. وتــــعـــاون بـــوست
ـوسـيــقـيـة.. وتـسـتـعـرض فـرقـة هــلـسـنـكى ا
بــــــــوسـت هـــــــذا الــــــــقــــــــدر الـــــــكــــــــبــــــــيــــــــر من
االضـــطــرابــات الــتى عــاشت مــعــهــا كــاروال
فـأثـرت بـالـســلب عـلى حـيـاتــهـا بـشـكل عـام
ولـــو أن لـــهـــا بــــعض األثـــر اإليـــجــــابى عـــلى

غنائها وموسيقاها.. والعرض عائلى... 
والـعــرض الـذى أثـار ضــجـة وهــو "الـصـراع
احملــــتـــدم" وفــــيـه يــــنــــاقش كــــاتب ومــــخــــرج
الـعرض ميكـو فيرجورين فـكرة الصراعات
بــ الـبــشــر وأســبـابــهــا وخـاصــة الــعـائــلــيـة
واألسـريـة ويـتـنــاول بـتـركـيــز شـديـد عـامـلى
الرغـبة والكـبت اجلنـسى وما يـبرره وما ال
ــقــولــة يــجب جتــاوزه.. ويــبــحـث حــقــيــقــة ا
ـرأة".. الــفـرنــسـيــة الـشــهــيـرة "ابــحث عن ا
وهل هـى ســــــبـب الــــــشــــــرور أم أن هــــــنـــــاك
أســبــابًــا أخــرى خــفــيــة.. وقــد انـتــقى ألداء
ــــمـــثالت هــــذا الـــعــــرض مــــجـــمــــوعــــة من ا
ـســرح الـفـنــلـنـدى واجلــريـئـات ــمـيــزات بـا ا
أيــضــا وهن جــوكــا لــيــســتى ومــاريـا بــوست
وإلــيـــنــا ســالـــفــوفــار ومـــارجــوت ســاريــوال..

وهذا العرض للكبار فقط...
وهـنـاك أيـضـا تـلك األوبـرا الفـنـلـنـديـة التى
كـتــبــهـا هــانــيـو مــاكــيال عن شــعـر ألونــريــفـا
كــيـــكــيالن وهـى بــعـــنــوان "أبـــونت بــورسى"
وتنـاقش تلك الـلـحظـات الهـامـة واخلطـيرة
ستشفيات ب حياة التى تمر بها إحـدى ا
تـبـدأ وحـيــاة تـنـتـهى وإنـقـاذ يـشـبه اإلعـجـاز
يـحـدث وإنـقـاذ مـسـتـحـيل ال يـحـدث.. وقـد
اسـتــطـاع قـائـد الـعـمـل بـورت كـافـونـ نـقل
إحـسـاس هـذه الـلـحـظـات عـبـر أبـطـاله إلى
ــــشـــاهــــديـن.. والـــعــــرض عــــائــــلى حملــــبى ا

األوبرا ومتذوقيها...  
ه لـلـمرة وأخـيـرا الـعـرض الـذى يـعـاد تـقـد
الـعـاشـرة بـنـجـاح كــبـيـر وهـو "بـيت الـدمـيـة"
وهــو الـعــرض الـشــهـيــر لـلـكــاتب الـنــرويـجى
الـكــبـيـر هـنـريك إبـسن والـذى أخـرجـته فى
برج وأدت ـرة األخيرة القـديرة ريتفـا هو ا
دور الزوجـة آنا إليـنا لـيتكـون ودور الزوج
ى إيــســا التــفــا إيــجــو ودور الــصــديق الــعــا
هـيـكى كـيـنـونـ وهـو يـروى قـصـة الـزوجة
الــتى حــاولـت مــســاعــدة زوجــهــا فى أزمــته
ـــال من أحــد بــأن اســـتــدانـت مــبـــلــغـــاً من ا
األشــخـاص الــقــريـبــ مــنــهـا والــذى تــقـدم
قـبل زواجها لالرتبـاط بها واحتـفظت بهذا
الـسر حـفاظا عـلى كبـرياء زوجـها وعـندما
يــنــكــشف ســرهــا.. تــثــور فى نــفس زوجــهـا
الــشـــكـــوك.. ويــثـــور فى وجـــهــهـــا وتـــتــعـــقــد
األحداث عندمـا يعترف هذا الشخص أنه
ما زال يحبها.. حـيث يتركها زوجها لتكون
ضـحية زوج ثـار لكبريـائه وشخص آخر لم
يــقـدر مــوقـفــهـا وتــســتـمــر األحـداث وسط
تــــســـاؤل .. هـل ســــيـــتــــفــــهم الــــزوج مــــوقف
زوجــته ويـغــفـر لــهـا إخــفـاء احلــقـيـقــة عـنه
وهل ســــتـــغــــفـــر الـــزوجــــة شك زوجــــهـــا فى
ســلـوكــهــا وأخالقــهـا.. رغم حــبه ومــعــرفـته
اجلـيــدة لــهــا أم سـتــنــتــهى احلــيــاة بـيــنــهــمـا

لألبد?

أول إنــتـاج لـلــمـســرح  الـعــرض األسـطـورى
الـتـراجـيـدى "كـولـرفـو" والـذى كـتـبه ألـيـكس
كــيـــفى عــام  1888 عن أحــداث مـــأســاة 
ـلحـمـة فـنلـنـدية يـقال إن أحـداثـهـا واقعـيـة 

ة باسم كاليفاال.. قد
ومسـرح تـامبـيـر له ثالث قـاعات.. الـقـاعة
الــكــبــرى وقــاعــة ثــانــيــة هى قــاعــة الــقــهـوة
الــــوســــطى.. والــــثـــالــــثــــة قـــاعــــة فــــرانـــكــــيل
اجلـديـدة الـتى  افـتـتـاحـهـا عـام  1982..
وعلى خالف مـسـارح الـعـالم بدأ مـسـرحـنا
هذا محـترفـا وبإدارة أكثـر احترافـية  فهى
تسـتقبل  130 ألف مشـاهد وقدمت حتى
اآلن ما يـزيد عن 500 عـرض بواقع من 8
إلى  10 عــروض سـنـويـا بـجــانب اسـتـمـرار
العـروض الـناجـحـة لـعدة سـنـوات مع بعض
الـتــجـديـدات والـتـطــويـر.. والـعـروض تـقـدم
بــالــتــبــادل يــومــيـــا مع األخــذ فى االعــتــبــار
ـــكــنــهــا حتــديــد الـــفــئــات الــعـــمــريــة الــتى 
مـشاهـدة العـرض وهو إجـراء غيـر تقـليدى

مسرحيا ...
وخالل الـــعــشـــرة أعــوام األخـــيــرة وبـــفــضل
مـجـمــوعـة من الـفــنـانـ اخملـلـصــ لـفـنـهم
ـــســـرح أن ـــســــرحـــهـم اســـتــــطـــاع هــــذا ا و

لــيـديــا مـولــوتـوف أن تــهـدى شــقـتـهــمـا البن
أخـتــهـا الـسـرجـنت جــون مـولـوتـوف.. فـقـام
بـتأجير شقـتهما من البـاطن لعامل زخرفة
يدعى كارل روبرت من أجل مـضايقتهما..
وتـتـشـابك األحـداث عـنـدمـا يـكـتـشـف كارل
أنه مــــصـــاب بــــالــــكــــلى فــــيــــتـــدخـل اجلـــراح
ميستون إلنقـاذه ويتبرع له بالكلية العالم
بـيـرجـسـتـروم.. وهـو عرض كـومـيـدى تـمـيز
فــيه اخملــرج بــاخـتــيــاراته جملــمـوعــة الــعـمل
ـعروف ـمـثل الفـنـلنـدى الـقديـر وا خـاصة ا
ــيــا هــيــكى كــيــنــونــ واخــتــيــاره كــذلك عــا
لـــلــمــخــضـــرم هــيــكى هـــيال ومــعــهـــمــا كــيك
أونــســـيـــنــفـــا وريــتـــفـــا جــالـــونـــ وآخــرين..

والعرض عائلى...
وعـــرض آخـــر عـــلى مــــســـرح تـــامـــبـــيـــر هـــو
"أرمون فـارسـا" وهو من نـوعـية الـكـوميـديا
الـــــســــوداء.. وقــــد صــــاغـت هــــذا الــــعــــرض
بحنـكة وأخرجـته وقامت ببـطولته آنـا إلينا
.. وشــاركـــهــا اخملـــضــرم مـــيــكــو لــيـــتــكـــونــ
.. وهى تــنــاقش مــجــمـوعــة من مــوســيــانــ
التـساؤالت عن العالقـة ب أسـرة فنلـندية
صـغـيـرة ومـا يــحـدث فـيـهـا من شـد وجـذب
بـ اآلباء واألبنـاء وما يحـدث خارجها فى
ى.. اجملـتـمع احملـلـى وكـذلك اجملـتـمع الـعـا
كن ألخـطاء اجملتمع وزالته أن تؤثر فهل 
فى االبــــنــــة واالبـن وتــــنــــعــــكـس عــــلــــيــــهــــمــــا
بـالـسـلب.. فتـنـهـار القـيم بـداخـله وتسـيـطر
عــلــيه روح األنــانــيــة واالنـتــهــازيــة الــســائـدة
ـكن تقـو اجملتمع ـيا.. وبالـتالى هل  عا
ــــثل بــــتــــقـــو األبــــنــــاء وتـــقــــويــــة الـــقــــيم وا
بــــــداخـــــلــــــهم ومـن ثم بــــــثـــــهـــــا مـن خـاللـــــهم
لـلــمـجــتـمع اخلــارجى..? وهل ســتـتــمـكن أم
ــقــاومــة والــوقــوف ــســانــدة زوجــهــا من ا

أمام هذه الرياح العاتية..?.. 
شـاهدين بـقدرتـها على وقد أدهـشت آنا ا
قــيــادة الـــعــمل رغم صـــعــوبــة كـــونه عــرضــاً
ثـنــائـيــاً فى مــدة  تـتــجـاوز ثالث ســاعـات..
وفـترات التـواصل فى احلوار كبـيرة جدا..
إال أن حـنكة آنا وميـكو وخبرتـهما.. جعلت
ــشـاهــدين يــتــمــنــون أن يـســتــمــر الــعـرض ا
ويـستمرون فى ضـيافة هذا الثـنائى لثالثة
أيــــام ولــــيـس ثالث ســــاعــــات .. والــــعــــرض

كن لألطفال مشاهدته ... عائلى و

سرح  رجال ا
الفنلندى
يبحثون 
عن الشعرة

الفاصلة 
ب الرذيلة
والفضيلة

يــسـطــر تــاريــخــا جــديـدا مــشــرفــا حــاولـوا
ـــوازنــة بــ الــشــكـل الــقــد غــيــر خالله ا
ـرغـوب فـيه والـنـغـمـات اجلـديـدة اجلادة ا
ـــوضــــوعــــات واألفــــكــــار األكــــثــــر جــــديـــة وا
ــسـرح الـفــنـلـنـدى األول واسـتــعـادت شـكل ا
البعيد الـقدم.. وبعض نصوصه وإعدادها
لـتــنـاسب الـعــصـر.. وحـمــلـوا عـلى عــاتـقـهم
أيــضــا مــنــاقـشــة مــشــاكل وهــمــوم اجملـتــمع

بجدية شديدة أيضا...
ويــقــدم مــســرح تـامــبــيــر حــالــيــا مــجــمــوعـة
ـــيــزة مـن الـــعــروض .. الـــتـى اخــتـــطـــفت
كــامـــيــرات واهــتــمــام الـــوكــاالت اإلعالمــيــة
ية ومن هذه العروض.. عرض الفنية الـعا
"مــســتـأجــر مـن الــبـاطـن" لــلــمـخــرج هــيــكى
فــيــنــ والـــذى كــتــبه بــالــتـــعــاون مع  تــيــمــو
كـاياليـنـ عـام  2003 وبـدأ الــعـرض مــنـذ
ذلك الــــعـــام ومــــســـتــــمـــر حــــتى اآلن.. وهى
تــــــــدور حـــــــول عــــــــالـم احلـــــــشــــــــرات بــــــــولى
بيرجستروم وجـراح الكلى لورى ميستون
الــلـذين يـســتـأجـران شـقــة كـبـيـرة مــشـتـركـة
بـيـنـهـمـا  بــوسط هـلـسـنـكى.. ووسط هـدوء
حـيـاتـهـمـا وصـفـائـهـا - وكأنـه الـهـدوء الذى
ـنـزل يـســبق الـعـاصــفـة - أرادت صـاحــبـة ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL

> فـى الديانات اجملوسية ظهر الضوء من خالل الصراع ب عناصر الطبيعية
ان) وهو عـلى اعتبار أن هناك إله هما «إله النور (هرمز) وإله الظالم (أهر

يصور الصراع ب عنصرى الظلمة والنور».

> قبة الغورى تشهد مساء اليوم افتتاح فعاليات ملتقى سماع لإلنشاد الصوفى بإشراف اخملرج انتصار عبد الفتاح.
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عرض الصراع احملتدم 

ــسـارح الــفـنـلــنـديـة لــفـتـرة طــويـلــة اتـهـمت ا
بـــأنــــهـــا تـــبــــيح الـــرذائل وتــــعـــرض األفـــعـــال
الفاضـحة عـلى خشبـاتها.. بـدأ تاريخ هذه
ـيـة الـثـانـيـة.. االتـهـامـات بـعـد احلـرب الــعـا
فـيـمــا اعـتـبـره الـبـعض نــتـيـجـة لـهـا.. وأحـد
مـسـاو احلرب فـى بعض الـبـلـدان.. ولكن
هـذا الـتـبــريـر لم يـكـن مـقـبـوال لــدى مـحـبى
ـسرح والفـنون.. فـإن استـسلمـوا حلقـيقة ا
وجود الـرذيـلـة.. فال يـعـقل أن جتـسـد على
ـسـرح كل لــيـلـة.. واسـتــمـر الـنـقـد خـشــبـة ا
الالذع أحـيـانـا.. والـصــيـاح والـثـورة أحـيـانـا
ؤسـسات أخرى دون جـدوى.. فلم تـتخـذ ا
الـرسـميـة أيـة إجـراءات جتـاه ذلك آخذين
فى االعتـبار أن هـناك مـيـثاقـاً للـحريـة ب
الشـعب واحلـكومـة يـحـرص الطـرفـان على
ـثل قـمـة احلـفــاظ عـلـيه.. ورغم أن ذلـك 
الـــتــحـــضــر مـن الــنـــاحــيـــة الــنـــظــريــة إال أن
سرحـي يعتبرون ـنتقدين.. والبـاحث ا ا
أن فى ذلك من الناحية الـتطبيقية شططًا

عظيمًا ال يغتفر...
ـن ال يـــعــــرف فــــفـــنــــلــــنـــدا إحــــدى الـــدول و
ارك اإلسـكندنافيـة الهامة مثلـها مثل الد
وأكـثر أهمية من الـسويد والنـرويج  لكنها
لم تــــنل شـــهـــرتــــهـــمـــا.. لـــكـــونــــهـــا دولـــة بال
أطـمــاع.. ولم تــكن إحــدى الــدول الـفــاعــلـة
أثــــــنـــــــاء احلــــــروب.. بـل كــــــانـت فى أغـــــــلب
األحيـان مفعـوال بها.. ولـها تـاريخ حضارى
وفنى طـويل.. ويقـال إن سكانـها األصـلي
هم أصــحــاب احلـضــارة الــتى نــهـلت مــنــهـا
بقيـة الدول اإلسكـندنافيـة ولفنـلندا تاريخ
مــســرحى جـــيــد.. ويــبــدو أن مــا خــطط له
الفـنانون اجلـدد هناك قـد بدأ يـؤتى ثماره
فى الــسـنــوات األخـيـرة وقــد رفـعــوا شـعـار
أن عليـهم أن يبحـثوا عن الشـعرة الفـاصلة
بــ الـرذيــلـة والــفـضــيـلــة فـيــمـا يــقـدمـون..
ويـبـدو أن هـذا الـشـعــار جـعل لـلـمـسـرح فى
فنـلندا شـكال آخر أكـثر جديـة .. وأحيا به
سـرح الفنـلندى فى النـفوس ذكرى تـاريخ ا

العريق...
مسرح تامبير

ــسـارح الــتى رفــعت شـعــار الـشــعـرة ومن ا
مــــســــرح تـــامــــبــــيـــر .. وهــــو واحــــد من أهم
ـــســــارح الـــفــــنـــلــــنـــديـــة بــــعـــد مــــســـرح أبـــو ا
سـفينـسكـا.. ويعـد مسرح تـامبـير من أقدم
مـــســـارح الــشـــمـــال األوربى .. وقـــد أســسه
رائــد فن الــدرامــا بــفــنـلــنــدا تــشــارلـز هــالم
ـسـاعـدة ـديـنـة تـامــبـيـر  ـســقط رأسه 
مــجـمــوعـة من رجــال األعــمـال والــصـنــاعـة
واحملـبـ لـلـفن هـنـاك عـام 1904 .. وكـان

 أقدم مسارح الشمال األوربى

عرض في سبيل كيلميمبا 

وقـد جـاءت الـرؤيـة الــتـشـكـيــلـيـة والـتى قـام
هندس ناصر عبد احلافظ متماوجة بها ا
ب طريـقتـ إحداهمـا تتهـكم على الواقع
وتـــقــدمه بــطـــريــقــة مـــغــالى فـــيــهــا فـــتــجــد
الـنرجـيـلة الـكـبيـرة جـداً وقدرة الـفـول التى
تكـاد تأكل مسـاحة التـمثـيل وعلى اجلانب
اآلخـر وحـيــنـمـا انـتــقـلت األحــداث لـعـصـر
عـــبـــد الـــرحـــمـن الـــداخل اهـــتم مـــهـــنـــدس
الــديــكــور بــروح الــعــصــر إذ تــصـدر كــرسى
ـــــســــرحى مـــــطــــعــــمــــاً ـــــشــــهــــد ا الــــعــــرش ا

جموعة من الدروع.
حـقـيـقـة لـقـد بـدا الـعـرض فى كـلـيـته جـيـداً
خـاصة بـعـد اجملهـود الـكبـيـر الذى قـام بـها
ـمــثــلــ والــراقــصــ الـذيـن بـدوا صــغــار ا
أبطـاالً حـقيـقـيـ مع رشدى إبـراهـيم ضد
الـظــروف الـتى وقــفت ضــده كـثــيـراً هــنـاك
فى الـســويس حــتى إنه لم يــجـد مــكـانـاً ذا
قـيمـة يـقـوم فيه بـعـمل الـبروفـات فـبدا لى
ـوضــوع وكـأنه مـحــاربـة لـطــواحـ الـهـواء ا
من مـــخــرج كـــبــيـــر حـــاول أن يــقـــدم شــيـــئــاً
ـسـاعـدة الـكـافـيـة جـديـداً ولـكــنه لم يـجـد ا
مـن كــــافـــــة األطـــــراف وخـــــرج عـــــرضه ألن
اخملـلــصـ من فـرقــة الـسـويـس وقـفـوا إلى
جـانــبـه فـتــحــيــة لــكل من وقف إلـى جـواره
وحــاول إجنـــاح الــعـــرض بــشـــتى الـــوســائل
وأخص بـــــالـــــذكــــر مـــــنـــــصـــــور غـــــريب ذلك
اجلــنــدى اجملــهــول الــذى حتـمـل كــثـيــراً من
الصدمات ليبقى اسم فرقة السويس على

سرحية. الساحة ا
لـقـد اخـتـفى إلـى حـد كبـيـر اإلطـار الـهـزلى
ـــــاغــــوط مـــــوضـــــوعه الـــــذى بــــنـى عـــــلــــيـه ا
ـــــســــرحى ــــســـــرحى وانـــــشــــغل الـــــفــــراغ ا ا
بـــاإلطـــار الـــزاعـق الـــذى يـــريـــد أن يـــحـــاكم
األوضــاع الـراهــنــة دون أن يــغــوص فى أيـة
ـشـار إلــيـهـا وبـدت قـضــيـة من الــقـضـايــا ا
الـكــتـابــة عـلى الــكـتــابـة وكــأنـهــا مـجــانـيـة ال
تـمـلك مشـروعـيتـها احلـقـيقـية لـتـظهـر على
ـسـرحى الــسـطح وحـتـى عالقـات الـلــعب ا
بــدت مـبــتــورة وغـيــر مــؤهــلـة وتــركن دائــمـاً
ـرات ــعـاد عــشـرات ا لإلفـيه الــتـقــلـيـدى ا
ــــمـــثــــلـــ بــــدوا وكــــأنـــهم حــــتى إن بــــعض ا
خـارجـ لـتـوهم مـن عـبـاءة احملـبـظـاتـيـة أو
ـهم هو من أرجل الـكـومـيـديـا دى الرتى وا
تعة للمتلقى الذى التبارى خللق حلظات ا
يـبدو وكـأنه «عـمدة الـلـيلـة الـكبـيـرة» والذى
جـــاء خـــصــيـــصـــاً من بـــلــدهـم كى يـــتــوه فى

حوارى القاهرة.

غزالى والتى جنح اخملرج رشدى إبراهيم
فى تــــــوظـــــيـــــفـــــهـــــا داخـل كـــــيـــــان الـــــعـــــرض

سرحى. ا
«نفسى فى وطن

زى شاقة الفجر اجلميل
بال أى آه بال مستحيل
احلب اسمه وكنيته

العدل رايته
تراتيل صالته وسجدته

نفسى فى وطن
وسـع أحالم الـــــصــــبـــــايـــــا والــــفـــــنــــون حـــــتى

اجلنون»
كلمات كنت قد سـمعتها أو سمعت الشطر
األول منـها فى عـرض فرقـة السـويس منذ
سنـوات طويـلة مع اخملـرج اجلمـيل الراحل
عـبد السـتار اخلضـرى حيث قدم مع هذه
الــفـرقــة تــولــيــفـة مــجــنــونــة من نــصـوص ال
عالقة ب موضوعاتها ولكن عبد الستار
ــســتــحــيــلـة فـعــلــهــا وصــنع تــلك الــعالقــة ا
وأظـن أن عــــــرض «الـــــــفـــــــاشــــــوش فـى زمن
ـالـوش» كـان أهم مـا قـدمت هـذه الـفـرقـة ا
الـــعــــريــــقــــة عــــلى مــــدار الــــعــــشــــر ســــنـــوات
ــاضـيــة وقـد عــاد كـابــ غــزالى لـيــنـسج ا
ـوال ووجـده رشـدى إبـراهـيم عـلى نـفس ا
ـاغـوط» فـكـانت ـوضـوع «مـهـرج ا مـنـاسـبـاً 
اللحـظات احلـقيقـية فى العـرض تلك التى
يـفــلت فــيــهـا اخملــرج والــشـاعــر لــيـنــســجـان
ـــــاغــــوط. مـــــوضـــــوعــــاً بـــــعـــــيــــداً عـن نص ا
ـهرج» فـى الوقـت الراهن ـاذا «ا والـسـؤال 
وهـــو الــنـص الـــذى ال يــســـمن ال يـــغـــنى من
جـوع? حقـيـقة إن الـفـضيـلـة الوحـيـدة التى
يــتــكئ عـــلــيــهـــا هــذا الــنص الـــذى كــتب فى
ـــاضى لـم تـــعــد ذات ســـتـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن ا

. رأســـًا عـــلى عـــقـب لـــتـــعـــدد طـــرق الـــتـــقـــد
مثـلون مـعظمـهم مجـموعة أفـكار ليس إال فـا
وحــــتى الــــشـــخــــصــــيـــات احلــــقــــيـــقــــيــــة بـــدت
مــضــطــربـة ال تــعــرف مــا تــقــدمه بــالــضــبط
وللحق بدا عبـد الفتاح قدورة - الذى أعتبره
ثل فى السـويس - وكأنه يؤدى واجبًا أهم 
ثـقــيًال فـبــرغم أن الـشــخـصــيـة كــانت حتـتـاج
ــســرحــيــة والـتــنــقالت لــكــثــيــر من األلــعــاب ا
ـهرج الـكثـيـرة بـ عطـيل وهـارون الـرشيـد وا
ذاتـه إال أن قــدورة بــدا بـــعــيــداً عـن مــســتــواه
ــعــروف ولم يــقـدم أفــضل مــا لــديه بــيــنــمـا ا
ـعلـمة ـمثـلة أحـالم سعـد فى دور «ا تفـوقت ا
ــــغــــنـــيــــة» واهــــتــــمت كــــثـــيــــراً بــــتــــفـــاصــــيل وا
الــشـخــصــيـة الــتى لــعــبـتــهــا كـمــا لــعب طـارق
عــزت مـــجـــمـــوعـــة أدوار اخملـــايـل والـــكـــركــوز
وكـاسـيـو بـطـريـقـة الئـقـة وبـدا واعـيـًا بـالـفرق
بـ الـتـقد اإليـهـامى لـلشـخـصـية والـتـقد
الـتهـكـمى لـهـا بيـنـمـا اجـتهـد رفـاعى اجلـندى
فى دور «صـقـر قـريش» وســاعـدته مالمـحه
الـصـارمـة وبــنـيـانه الـقـوى عـلى إعـطـاء شـعـور
ــشــاهــدى الـــعــرض ولــو أنه يــحــتــاج اإلقــنــاع 
أل الـفراغ ـمثل حـتى  لكـثيـر من تـدريبـات ا
الـفنى بـشكل الئق فـالدور يـعتـمد عـلى القوة
ـستـحـيل إلنـقاذ ـفـاجآت ومـحـاولـة ا وتـلـقى ا
األمــة ورغم صـغــر دور عـبـد احلــمـيــد لـبـيب
ـــدرس» إال أنه كـــان مـــقـــنـــعـــاً بـــتـــفـــاصـــيـــله «ا
الــصــغــيـرة وإصــراره الــكـومــيــدى عـلـى تـوقف
ــــقــــدمــــة داخـل نــــســــيج الــــلــــعب ــــشــــاهــــد ا ا
ـــســـرحى اجملـــانى وكـــذا اجــتـــهـــدت حـــنــان ا
بـــدوى فى دورى «ديـــدمـــونــة والـــراقـــصــة» إال
أنها كـكثيـر من أعضاء فـريق التمـثيل مازالت
حتــتـاج لــتــدريــبــات شـاقــة كى تــؤدى ألــعــابــهـا

سرحية بسهولة وجمال. ا

جــــدوى اآلن وهــــنــــا وحـــتـى الــــتـــفــــصــــيــــلـــة
اغوط فى البديعة الـتى راح إليها محمد ا
نـــهـــايـــة نـــصه الـــدرامـى والـــتى تـــخص بـــيع
صقر قـريش للحـكومة األسبـانية لـتحاكمه
كــمــجــرم حــرب لم يــهـتـم بــهـا اخملــرج; ألنه
وبــبـــســاطـــة اجته الـــوجــهـــة األخـــرى والــتى
تــعـتـقـد أن الــصـدمـة خــيـر عـمل لـلــجـمـهـور
الــذى تــبــلــدت أحــاســيــسه ومــشــاعــره ولم
ــــأســــاويـــة أو يـــعــــد يــــهــــتم بــــاحلــــكــــايــــات ا
ـلهـاوية فـرشـدى إبراهـيم يوقف الـعرض ا
ــســرحى فـجــأة لـيــعــلن اعـتــراض الـفــرقـة ا
ـسـرحـيـة عــلى مـا نـحن فـيه مــتـخـلـيـاً عن ا

النهاية الفنية التقليدية.
وقد جاءت الـتغيـيرات الداخلـية والتى كـتبها
ـبـدع رشـدى إبــراهـيم مــسـتــعـيــنـًا بــصـديـقـه ا
كــابــ غــزالى مــتــفــقــة تــمــامــًا مع رؤيــتــهــمــا
ــهــ خــاصــة فى مــشــاهـد رغــيف لــلــواقع ا
العـيش والـلـجـوء لألراجـوز وبـدا الـعرض فى
مـجـمـله وكــأنه يـريـد اخلـروج من مـأزق وضع
ـبـتـورة نـفـسه فـيه فــعالقـات الـشـخــصـيـات ا
واألحــداث الـــفــجــائــيــة كــانت أهم الــعالمــات
ـوضـوع ــتـلـقى الـتــقـلـيـدى  الـتى وقـفت ضـد ا
مسـرح داخل مـسرح فـالـفـرقة اجلـوالـة التى
ال جتـــد مــا تــقـــوم به بـــشــكل حـــقــيـــقى وقــد
ــثـــلى الــعــرض انــعـــكــست مــقـــوالتــهــا عـــلى 
ـسرحى والـذين راح كل منـهم فى اجتاه كى ا
يـبــحث لـنــفــسه عـلى طــريــقـة تــثـبــيت أهـمــيـة
ـــســرح بـــاالتـــفــاق مع وجــوده عـــلى خـــشــبـــة ا
مـــــخــــرج الــــعــــرض والـــــذى بــــدا حــــائــــراً بــــ
ــ األسـاسى لــرؤيـته ـمــثـلـ وا مـجــمـوعــة ا
ـسـرحى اجلـديـدة والـتـى تـتـكئ عـلى الــلـعب ا
ـفــاجـأة الــتى حتــدثـنــا عـنــهـا الـذى يــنـتــهى بــا
قبال وقد تفـاوتت األحداث وانقلبت الدراما

عجيبة تلك األذواق التى تتمسك بالصوت
الـدرامـى الـزاعق والــدرامــا الــضـعــيــفـة ثم
تهالك لتصنع منه حتاول أن ترقع الثوب ا
شــيــئــاً ذا قــيــمــة جــمـــالــيــة وعــجــيــبــة تــلك
اإلدارات الـــتـى تـــســـمـح بـــهــــذه الـــســــبـــاحـــة
العشـوائيـة فى نصوص عـفى عليـها الزمن
ولم تعـد قادرة عـلى مواجـهة الـواقع ولكن
مــا بــالـيــد حـيــلـة فــلــيس فى اإلمـكــان أبـدع
سـرحيـة فى الـثقـافة ا كـان فاحلـركـة ا
اجلـماهيرية مثـلها تمامـاً فى البيت الفنى
للمـسرح ال تـغامر بـالقدر الـكافى وحتاول
ـــتــهـــالك من الـــنــصــوص جـــاهــدة تـــقــد ا
ـــســـرحــيـــة الـــتى ال تـــعـــبـــر بــأى حـــال عن ا
ـــا تــركن دائـــمــا الــقـــضـــايــا الـــراهــنـــة  وإ
للـمتـهافت وغـيـر اجملدى وقـلمـا يفـلت أحد
الـعـروض من هـذه الـتـولـيـفـة وعـلى جـمـهور
ــسـرح أن يــنـتــظـر طــويالً لــيـظــفـر فى كل ا
عــام أو عــامــ أو أكــثــر بــعـرض مــســرحى
ــمــرورة ــعــادلـــة ا حـــقــيــقـى يــفك طالسـم ا
الـــتـى تـــضـــعــنـــا اإلدارات فـى مـــواجـــهـــتـــهــا
ـسألة سـوف تبقى عـلى هذا احلال إلى وا
أن يــقـــضى الــله أمــراً كـــان مــفــعــوالً فــإمــا
ـــســرح بـــالـــســـكـــتــة الـــدمـــاغـــيــة أو ـــوت ا
يــســتــطــيع الــثــوار إنــقــاذه من بــراثن هــؤالء
الـذين هـيـمـنـوا علـى حركـته الـرتـيـبـة طوال

سنوات كثيرة.
ـــــدهـش أن الــــعـــــروض الـــــتى والـــــغـــــريب وا
ة ال تـسـتفـيد حتاول إحـياء األفـكـار القـد
ـتوقـعة وتـقع كل مرة فى فخ من نـتائـجهـا ا
الـصوت الـزاعق فتـجد مـسرحـيات ألـفريد
فــــرج وجنـــــيـب ســـــرور أو حــــتـى مـــــحـــــمــــد
ـــقـــوالت ـــاغــــوط تـــنـــتـــهـى دائـــمـــاً إمــــا بـــا ا
ــبـاشـرة أو كـمــا فـعل األسـتـاذ الــتـعـلـيــمـيـة ا
هرج» رشدى إبـراهيم مخـرج مسـرحيـة «ا
لـفـرقـة الـســويس الـقـومـيــة وحـول الـفـرقـة
جملموعة متذمرين يريدون أن يقيموا ثورة
ضــد األوضــاع الــســيــاسـيــة واالجــتــمــاعــيـة
الـــراهــنـــة وهم بــذلـك ال يــتـــوجــهـــون نــحــو
ـكن أن يــؤثـر فى مـتــلـقـيـهم مـعـنى عــمـيق 
ـا يشـيـرون فقط بـقدر يـجـعـله يتـحـرك وإ
لـرؤوس مـوضــوعـاتــهم غـافــلـ مــهـمـة فن
سرح احلقيقيـة التى تهتم اهتماماً فائقا ا
ـــــعـــــنـى الـــــذى يــــــفك الـــــقــــــضـــــيـــــة ألدق بــــــا

تفاصيلها.
وعـلـيه فرغم اجملـهـودات اجلبـارة الـتى قام
بـــهــــا رشـــدى إبــــراهـــيم وفــــرقـــة الــــســـويس
شاهدين قد العريقة إال أننى وكثير من ا
ـــقـــوالت عـــامــة ال خـــرجـــنــا مـن الـــعــرض 
تـفـيـد أى قـضـيـة أو أى مـعـنى حـقـيـقى ولم
ù«ªN óªMCG¢حتـركـنـا إال كـلـمـات الـشـاعـر الـكـبـيـر كـاب

اغوط يحارب طواح الهواء فى السويس مهرج ا
مثلون لعبة مسرحية مغلوطة رغم اجلهد الذى بذله اخملرج وا

مثل هذه
النصوص

انتهى 
زمنها ولم
تعد صاحلة
هنا واآلن
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ـشاهد فى عرض ثالثة وثمـانون فنـانًا يظـهرون أمام ا
واحــد لــهــو رقم ضـخـم بال شك ووراؤه أكــثـر من 110
شرفـ والعالقات فنـان وفنـي خالف اإلداريـ وا
الــعــامــة واألمن إذن نــحن أمــام عــمل ســخــر له قــطـاع
الـفــنــون الــشـعــبــيــة طـاقــاته لــيــصــبح (زى الــفل) الـذى
يعـرض عـلى مـسـرح الـبـالـون وتـقدمـه الفـرقـة الـغـنـائـية

االستعراضية.
(زى الفل) تـألـيف وأشـعـار حمـدى نـوار أحلـان وتوزيع
ـصرى مالبس جنـوى عبد يحـيى غا ديكـور كمال ا
اجملـيد إضـاءة شريف الـبرعى خـدع مسـرحيـة إيهاب
جــمــعــة اســتــعــراضــات وإخــراج عــادل عــبــده بــطــولــة
ـصــرى  مـيـسـرة أحـمـد صـيـام الـفـنـان وحى مـاجـد ا
ذيع الـشاب شريف مدكور مع جنوم ر البارودى وا

الفرقة االستعراضية.

ــصـــالح احلــكـــومــيــة فى يــدور الـــعــرض أمــام مـــجــمع ا
مـيدان التحريـر من خالل مجموعـة من الشباب الذين
يـقــومـون بـأعـمــال ال تـلـيق بـهم رغـم تـعـلـيـمــهم ويـتـمـيـز
مــنــهم (رامى) بــائع الــكــلـيــبــات والعب الــكــرة الــسـابق
ـالبس يأتى وبـائـعـة اجلـرائـد وبائع الـفـيـشـار وبـاعة ا
الـفالح (زهقان) من بلـده ليسأل عن اجملـمع لعله يجد
فرصة لـيسـافر لـلخارج لـكنه يـعدل عن الـسفـر بعد أن
ـــرحـــرح" الـــذى كـــان مـــعه بـــاع الـــفـــطـــيـــر أو "الـــعـــيش ا
ويجدهـا جتارة رائـجة بدل الـسفر?!! ومـا أن يُعلن عن
ـرافق حـتى يـفـر اجلـمـيع ويـنـتـقـل بـنا وصـول شـرطـة ا
احلـــدث إلى مـــحـــطــة مـــتـــرو األنـــفـــاق فــنـــجـــد الـــشــاب
ـعــاطى) الـذى يـعــمل فى كـشك تــلـيـفـون (عـاشــور أبـو ا
مـحمـول ونـعرف أنـه يحب (أمـورة) وهى تـبادله احلب
لـكن كـلـيـهمـا له مـشـكـلـة فقـد  الـنـصب عـلى عـاشور
بحـجة الـسفر لـلخـارج من (أبو سـكسـوكه) وضاع عـليه
عــشــرون ألف جــنـيـه أمـا (أمــورة) فــقـد مــات والــداهـا
حتـت أنـقــاض الــعـمــارة ثم يــأتى (رويــحـة) وهــو يــعـمل
عـنــد رجل ثـرى قـاصــدًا عـاشـور ويــعـرض عـلــيه الـعـمل
مـــقـــابل مـــلــيـــون جـــنــيه فـــيـــوافق عـــاشــور ويـــأخـــذ مــعه
مـــجـــمـــوعـــة من أصـــدقـــائـه من الـــشـــبـــاب إضـــافـــة إلى
ــلـكه "حـيـدر" وطــلـيـقـته (أمـورة) إلى الــكـازيـنـو الـذى 
ـكلف به سـونـيـا الراقـصـة هـنا تـتـضح طـبـيعـة الـعـمل ا
عـاشـور وهـو أن يـوضع فى طـريق سـونـيـا مـغـيـرًا اسمه
لـيكون (أكـثم) و(أمورة) تـصبح (لـينـا) ويصـنع عاشور
ـوت ـســاعـدة (زهــقــان) حـيــلـة ويــنـقــذ "ســونـيــا" من ا
سقـوطًا من عـلى احلصـان وترجع سـونيـا هذا الـتدبـير
إلى طــلــيـقــهــا "حــيـدر" الــذى يــريــد أن يــتـخــلص مــنــهـا
وتــــعــــرض عـــلـى عــــاشـــور أو "أكــــثـم" أن يــــعـــمـل مــــديـــرًا
ــفــارقــة فــتــعــرف أن ألعــمــالــهــا فــيــوافق وتـــتــكــشف ا
(حيدر) أراد بهذه الـفعلة أن يأخذ األوراق التى بحوزة
ســـونــــيـــا والـــتى تـــهــــدده بـــهـــا عن طـــريـق "أكـــثم" ورغم
انـفـصـال حـيـدر عن سـونـيـا فـإنـهـمـا يـعـيـشـان فى نـفس
الـفـيـال وكالهـمـا ال يـريــد الـتـنـازل عن نــصـيـبه لـآلخـر
حــــيــــدر يــــعــــرض عــــلـى "أمــــورة" الــــتى ذهــــبـت إلــــيه مع
زمالئـها فى حمـلة تطعـيم وهمية  – بعد أن اسـتبقاها
أن  تــســاعـده فـى مـعــركــته مع ســونــيــا ويـتــزوجــهــا بـأن
جــعـلـهــا تـوقع عــلى وثـيـقــة زواج عـرفى بــعـد تـخــديـرهـا

نوم. با
ســونــيـــا تــتــزوج مـن عــاشــور "أكـــثم" وتــطـــلب مــنه رأس
حـيـدر واألوراق الـتى بـحـوزته مــهـرًا لـهـا وبـالـتـالى فـقـد
تـزوجان وحـيدر أصبح فى الـفيـال "عاشـور وسونـيـا" ا
ـتـزوجـان أمـورة وعـاشـور يـزيالً الـلـبـس الذى وأمـورة ا
ن سـبب مـصائـبهـما حـدث ويصـممـان علـى االنتـقام 
بـعـدمـا قـرآ األوراق فـحـيـدر هـو "أبـو سـكـسـوكـة" الـذى
نـصب عـلى عـاشـور و "سـونـيـا" هى الـتى بـنت الـعـمارة
الـــتى راح ضـــحـــيــتـــهـــا والــداهـــا يـــطــلـب حــيـــدر إتـــمــام
الــصـــفـــقــة لـــكن "أمــورة" وعـــاشـــور يــرفـــضــان ذلك ألن
األوراق فـيـهــا دلـيل إدانــته هـنــا يـدخل رويــحـة والـذى
يـــعــــمل عــــنـــد حـــيــــدر ويـــأخــــذ األوراق بـــعـــد تــــهـــديـــده
ــسـدس ونــعـرف أنه (رويــحــة شـمــعـون كــسـاب) وإنه بــا
وافـقة سونـيا سيدة يعمل حلـساب سونـيا وكل ما  

العالم.
ومـا أن يــتـهم حــيـدر رويــحـة شــمـعــون بـأنه غــدار يـقـوم
رويــحـــة ورجــاله بــطــرد حـــيــدر ويــغــنــون لـــســونــيــا الــتى
حتـولت من راقصـة وصاحـبة كـباريه إلى أمـريكـا القوة
الـعـظـمى والتى تـسـوى الـهوايل "والـله يـا سـونيـا كـسبت

الفورة وحيوا معانا اإلمبراطورة".
ـصـالح وجنـد ـشـهــد األخـيـر نـعــود إلى مـجـمـع ا وفى ا
الـــبـــاعــة كـــمــا هـم وإن زاد عــلـــيـــهم همَّ رغـــيف الـــعــيش
وغالء األسمنت واحلديد??! وفى الـنهاية يغنون للحب

اخلط كيف?!!
رضة فى حملة التطعيم البس فى زى  تنكر بائع ا
واسـتـخــدام الـقـزم الــلـجـوء إلى الــكـومـيــديـا الـلــفـظـيـة
بـاللـثغـة لبـائعـة اجلرائـد وعند  – إن شـاء الله  – التى
ال يـوجد فـيهـا (راء) تـنطـقهـا كامـرأة فى الـتسـع من

العمر?!!

ـقطع الذهبى للـمسرح فارغا مثل مـشهد حملة كان ا
الـتـطعـيم فـى فيال "حـيـدر" ومـشـهـد الـزفـة الـزفة فى
الـصـالـة والـعـ على الـكـوشـة الـفـارغة ثـم على رقص
مـيـسـرة فى األفـانـسـ ثـم مـجىء الـشـرطـة احلـقـيـقـة

واستدعاؤها لسبب تافه.
ــمــثــلــ عــبــئـاً كــانت حــركــة ومــيــزانــســ اثــنــ من ا

خاصة فى ثنائيات عاشور وأمورة أمورة وحيدر.
نـعم هــنـاك لـوحــات اسـتـعــراضـيـة لــكن هـنــاك تـفـسخ
إخراجى. فـال رابط وال ضابط وال وظـيـفة وال وجـهة

نظر.

ـسـرحـيـة فى خـمـسـة مـنــاظـر مـبـنـيـة حـوت مــشـاهـد ا
إطار واقـعى (ميـدان التـحريـر مجـمع التـحريـر مترو
األنفـاق كورنـيش النـيل كـازينـو نادى فـروسيـة فيال
حـــيـــدر وســونـــيـــا) مع اســـتـــخــدام احلـــذف واإلضـــافــة
واســـتـــخـــدام الـــفـــونـــدى فـى جـــحـــر األشـــرار واجلـــنـــة

سرح. والكوشة على ا
لـكنى أسـأل: فى فيـال حيـدر  وضع كرسـي فـوتيل
ـســرح وكـنـبــة زرقـاء فى ـ مــنـتــصف ا أحــمـر عــلى 
ــسـرح واخلـلــفـيــة حـمـراء والــديـكـور مــنـتـصـف يـسـار ا
مـثلـون فى هذه األلوان مـطلى بـبرتـقالى فـاحت.. أين ا
ـمـثل فى هـذه األلـوان بخالف الـسـاخنـة فـقـد ضاع ا

مسرح البالون الضخم.
 األزيـاء : فاخرة وهـذه الكـلمـة يندرج حتـتهـا: اجلمال
واإلســـراف والـــكـــلـــفـــة ويـــبــــقى الـــســـؤال: هل أفـــادت
األزيـــــاء الــــشــــخـــــصــــيـــــات الــــدرامــــيـــــة فى الـــــعالقــــات
والدالالت لكى يكتمل اجلمال والقيمة مع التوظيف.
البس فـمثالً فى اسـتعـراض "اإليد الـبطـالة جنـسة" ا
لـم تــــكن لـه عالقــــة بــــالــــشــــبــــاب وفى دخــــول جــــحــــر
األشـرار كـانت األلـوان أحـمـر أسـود وبـعـد ذلك كـانت
اجلــنـة  – أم مــاذا?! - بـألــوان بــيـضــاء وأزيـاء عــاريـة.

فهل فى اجلنة عرى إذا كانت جنة?!
األشـــــــــعــــــــار : كــــــــان هـــــــــنــــــــاك إفــــــــراط فـى األغـــــــــانى

واالستعراضات.
ـوســيـقى : جــاءت صــاخـبــة عـلى غــرار مـا األحلــان وا
نسمـعه اآلن. ولم يكن هـناك تنـويع ولألمانـة لم تعلق
أغنية واحدة غير غناء سناء عوض الشعبى اجلميل.
االســتـــعــراضـــات: نــحت مـــنــحى اجلـــمــالــيـــة بــحـــيــويــة

الشباب لكن وظيفيًا ودراميًا?!!
ـؤثـرات واخلدع اإلضاءة: صـنـعت اإلبـهـار وإن كـانت ا
سرحـية عـادية.فى الـنهـاية: قـامت الدنـيا ولم تـقعد ا
على عرض "روايح" ومهـما كان فيه فلم يصل إلى ما
وصـل إلـــــيـه عـــــرض "زى الــــــفل" هـل أصـــــبـح الـــــرقص

والعرى اآلن هو ما يتبناه مسرح الدولة.
ــصــريــ فى عـرض "زى إن الـتــطــاول الــذى أصـاب ا
الـــفل" يــجــرؤ عـــلــيه أحــد مـن جــنــســيـــة أخــرى أيــا مــا
كـانت فـمــا بـالـنـا والـتـطـاول جــاء فى حـوار مـسـرحـيـة
مـصرية وعلى أرض مـصرية وبأمـوال مصرية وبإرادة
مـصريـة وحتت سـمع ومرأى اجلـمـيع ولم يحـرك أحد

شرف ووجود رئيس القطاع. ساكنًا رغم جيش ا
لـقد شاهدت العـرض مرت فى اليـوم الثانى والثالث

له.
احـكــمـوا أنــتم عـلى هــذه اجلـمــلـة عــلى لـســان (أحـمـد

صيام) "رويحة" ردًا على وحيد سيف "حيدر".
«رويـــــــــحـــــــــة: إنـت يــــــــــا مـــــــــصـــــــــرى أقــــــــــذر وأوسـخ من

اإلسرائيلي إنت بتقتل وبتجوَّع ناسك».
ن هذا? وحلساب من? ما هذا? و

(زى الــفل) بــكــســر الــفــاء هل عــلــيــنــا أن نــرى ونــكــمم
أفواهنا حتى يرضى الزمالء واألصدقاء.
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ـسـيـحـيـة  ارتـبـط الـنـور بـاحلـيـاة وبـالـكـلـمـة > فـى الـديـانـة ا
وبـاإلنـسـان وتـوحـد الـنور بـاإلنـسـان فـقط كـمـا ورد ذلك عـند

القديس يوحنا.
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نيل. انسترلى با > سداسى شرارة يقدم سهرة فنية رمضانية مساء اخلميس القادم بقصر ا

زى الـــــــــــــــــــــفــل
عــرض ســـبــرتــو

أحمد إسماعيل عبد الباقى

الــذى "يــلف الـــكــون الجل مــا يــعــيـش ســبــعــ مــلــيــون"
سرحية بهذه النهاية "اللى زى الفل". وتنتهى ا

كــسـر اإليـهـام هـو مـا تـبـنـاه اخملـرج مـنـهـجًـا بـاسـتـخـدام
الــدخــول واخلـــروج من الــصـــالــة والـــتــوجه بـــاخلــطــاب
ــبــاشــر إلى اجلــمــهــور حــاول اخملــرج أن يــحــشــر كل ا
طـاقـاته مـسـتعـيـنـا بـإمـكـانـيات الـقـطـاع فـحـاول تـقد
اإلبـــهــار فـى الــصـــورة الــبـــصــريـــة مــســـتــخـــدمًــا ألـــعــاب
عـلق واخلنـاجـر والبـاسكـليت الـسيـرك ما بـ احلبـل ا
والــكــرابــيج واحلــربــة واجلــوجنــلــيــر حــتى احلــيــوانـات
اســــتـــــخــــدمــــهــــا كــــالــــكالب واخلــــيـل لــــكن عــــابه ســــوء
ـا أفـادت من لم الــتـوظـيف والـسـؤال مــاذا أفـادت? ر
يــدخل الــســيــرك! وحــتى أوضح ذلك مــا عالقــة لــعــبـة
الــكــرابـيـج وتـقــطــيع ورق اجلــرائــد بــنـادى الــفــروســيـة?
واخلـناجـر ولـعـبـتـها أتـى بهـا إلرعـاب (حـيـدر بـيه) فهل

حدث ذلك?!!
فــلـو وضــعت فى كــازيــنـو "حــيــدر بـيه" لــكــانت مــقـبــولـة
وهـذا يـنـسـحب عـلى اسـتـعراض الـبـاسـكـلـيت فـلـو كان

ـصـالح ــشى" لـكن أمــام مـجـمـع ا فى الــكـازيـنــو "كـان 
ـــعــلق مـع أغــنـــيـــة ســونـــيـــا قــبل كـــيف? كـــذلك احلـــبل ا

النهاية?!
ـثلـ يـرتـديان دخـول (رويحـة) عـلى حـنـطور بـاثـنـ 
ـة وبعـدهـا تدخل زى خيل فى رقـصـة احلصـان الـقد

سونيا على حصان?
ـمــثل عـلى رجــلـيه ونــخـلص يــا تـدخـله "يــا إمـا يــدخل ا

بحنطور مجرور بخيل".
ــراكـبى فى ــنـظــر كـورنــيش الـنــيل ووضع ا ــراكـبى: ا ا
ـيـة?!! أم عـلى (احلـفــرة)  يـعـنى اجلـمـهـور قــاعـد فى ا

شط ترعة?!
ـمكن تنكـر الشباب فى زى الـشرطة لكن من أين من ا
لـهم باألسلحة التى يـحملونهـا? كلمة واحدة كانت حتل

شكلة! ا
حـاول اخملـرج حـشـد مـصـادر الـضحـك فى الـكـومـيـديا
لــكـنـهـا كـانت بـشـكل تــقـلـيـدى شـاهـدنـاه مـرارًا وتـكـرارًا
مثل حديث حيدر بيه فى الـتليفون والسلك مقطوع أو

بدون سلك!
اللـجوء إلى الـنمط أو الـتنـميط مـثل شخـصيـة الفالح
فــهــو من زفـتى (زهــقـان) ويــنــطق صـعــيـدى عــلى طـول

 موسيقى صاخبة.. ومؤثرات عادية.. وأزياء فاخرة
مكلفة وكل عنصر يعمل وحده

عالم النص

الرؤية اإلخراجية

رئى اإلطار ا

يزانس ا

شىء. فـأنا أرى شـيـئًـا آخر. (ىحـضر اخلـادم موسى حالقـة على صـينـية
ويقـدمه له يـحاول الـكونت ثالث مـرات قـطع أنفه ولـكن دون جدوى فى
ـرة الـرابعـة يـسـاعده سـاكـريـبانـتى بـعـد أن يـدفعه يـقـطع الـكـونت أنفه ا
فــيـســيل لـون أحــمـر من الــقـنـاع) أوه. ســأضـع لك ضــمــادة عــلى اجلــرح!

وكأننى كنت أتوجس شرًا. (يربط أنفه بضمادة: ينهض الكونت).
الكونت:

تلك أنفى!
التركى:

وتلك مكافأتى! (يقذف بالطفل إلى أسفل)
ساكريبانتى:

شـاهـدين تـرون اآلن كيف جـذبت هـذه اللـعـبة هذا يـفـطـر قلـبى. أعـزائى ا
ــتــفــرجـ ولــو كــان هــنــاك ألف ألف آخــرون مـا ــثــيـرة بــكل تــفــصــيــلـهــا ا ا
سـيـطـروا عـلى هـذا الـبـنـاء الـذى ال يـقـوى عـلـيه أحـد. فـلن يـضـحك إال كل

متعطش للدماء. هاها. وكأنه قد أطلق نكتة مضحكة.
التركى:

لــقـــد ســقـــطــوا! هــاهـــا! واآلن أهم مــا فـى بــرنــامـج هــذه األمــســـيــة. زوجــة
الـكونت! مدام. أنت تعـرف التوسل ألجل حلـظات من العرى! ال? إذن ال?

. اجلميع يغنون ويعزفون على آالت موسيقية). (يشحذ السك
الكورس:

يا له من يوم حالك السواد فى أكثر األزمان تعاسة. 
حيث ال أرغب فى رؤية األفضل مرة أخرى. 

إنه بعيد جدًا عنها. 
آخ ولكنها ليست كذلك. 
هذا يجعل قلبى ينفطر. 
إنه يؤلم مثل الرصاص 

(اجلميع يعودون إلى أماكنهم السابقة)
ساكريبانتى:

لو ظل يصرخ هكـذا سيصبح أكثر خطورة  (الكونت يسعل) لقد حدث ما
أخشـاه. حمـدًا لله أن مـعى دواء لـلسـعال وكـأننى كـنت أعلم. (يـضع بعض
ـلعـقـة بفم الـكونت الـقطـرات من زجـاجة صـغيـرة فى مـلعـقة تـصـطدم ا
الــذى يــجـثــو عــلى ركــبــتــيه يــحــرك فـمـه خـمـس مـرات ألعــلى وأســفل
علقـة بأسنان الكـونت. يضرب ساكـريبانتى الـكونت بركبته فى تصطـدم ا

ظهره. يبصق الكونت الدواء).
التركى:

انتـبـهوا! واحـد اثنـان ثالثة! (يقـطع رقبـة زوجة الكـونت ويقـذف بها إلى
أسفل)

اجلميع:
فظيع!

ساكريبانتى:
زيـد. إنها حادثـة مخيفـة وستسجل فى سجالت اذا? لن يـقذف با فظيع 

التاريخ بعنوان "انتقام قلبى جبار".
التركى:

كـما فى مـوقد الطـوب يذوب الـكونت فى بـحر من الـدموع. واآلن يجب أن
تنوح تـبكى تـتحـسر تتـشنف بـكاء  وأن تـعانى. أنت تـضحك فى صمت!
كنت على يق أنك لن تعيد إلىّ نفسى: انتهى األمر بنجاح تمت. أينبغى
أن يـغــضـبــنى انـصــرافك خــالى الـوفــاض? سـأدعك تــعـيـش. اشـنق نــفـسك
ـكـنك العـد حـتى ثـمـانـية دون أن تـتـنـفس! سـأجـعلك بـخـيـوط الـعـنكـبـوت. 
. لـقد ـوت بقـلب هـاد كـنـنى ا تبـدو كـعـفريت! هـذه رغـبـة فيـراد. وبـهـذا 
رددت عـلـيك ضـربـات سـوطك وركـالت أقـدامك. واآلن تـصـبح عـلى خـيـر!

نضدة ويفر هاربًا). (يقفز مع الدوران فى الهواء من فوق ا
ساكريبانتى:

بعـد أن أنهى آخر كـلماته ألقى بـنفسه من الـنافذة الـتى يظهر مـنها شروق
الـشـمس. لـقـد حتـطم عـموده الـفـقـرى وانـتـهت حـيـاته. مـثل هـذا الـعـبد ال
يجب اقـتناؤه (يخـلع اخلا من أصبع الـكونت ويضعه فى سـبابته ويريه
ـكـنك أن تكـون مـخـلـصًا? نـادرًا!  أأنت قـذر ومـصدر لـلكـونت موضـحًا) أ
لألمــراض? دائـمًــا! وسـمــة الـعــبـد األســاسـيــة? عـدم الــوفـاء بــالـوعـود! أوه.
علـيك أن تكـون واثقًـا يـا سيـدى أن هذا كـله يتـنافى والـشخـصيـة الهـمجـية

للعبد!
الكونت:

أتعتقد ذلك?
ساكريبانتى:

أكيـد. فعنـدما يذوب قلـبك فى الفقـر الشديد يـصبح شديـد السواد وميت
مثل الصخرة!

الكونت: 
إننى أذوب فى مكان ما.

ساكريبانتى:
رائع أيـهـا الـكونت. (يتخـذ الكـونت وضع النـهاية). لقـد جنـحت التـجـربة
ــسـاء وأصــبح كـهالً. (الـكـونت يـخـرج) هـذا مــا كـان يــجب أن يــكـون. فى ا
سأحزم حقائبى وأحـصل على ذهب هذا احملُطم ألضع نفسى على ظهر
حصانى عـند اكـتمـال القمـر وأرحل من هنـا! تر ال ال! وداعًـا أيهـا الريفى
األحـمق! فـالـعـالم يـفــتح ذراعـيـة لى! أمـا الـكـونت فـيـذوب فى عـاصـفـة من
وتـى يجـعـلـون العـشب يـنـمو بـ األسـنان. (يـذهب الـدمـوع. فخـمـسـة من ا

حامالً حقيبته. موسيقى مبهجة).

النهاية

التركى:
ليس وقورًا من يلمع حذاء السيد فيراد.

الكونت:
وليس وقورًا من يلمع حذاء السيد فيراد.

التركى:
هل قلت يلمع?

الكونت:
ليس وقورًا من يلمع حذاء السيد فيراد.

التركى:
لدى فـكرة: لـو أنك حتب هذين الـطفـل جدًا  – كمـا تؤكد  –اسـتمع إلىّ
جـيدًا! عـليك بـقـطع أنفك! وسـأعيـدها إلـيك. ومن ناحـية أخـرى فلـتنـبطح

أرضًا.
الكونت:

أريد موسى حالقه!
ساكريبانتى:

ال. ال. ال. عـلىّ التـدخل اآلن أيهـا السـيد بـارابـيلـلو. أو كـما حتب دائـمًا أن
تـؤكــد فـهـذا الـعــبـد غـيـر مــخـلص وخـائن وداهــيـة فى االنـتـقــام ولن يـحـتـرم

وعده.
الكونت:

أعطنى موسى حالقة!
ساكريبانتى:

ووقـاركم! إن زمن الفروسـية وتـضحيـة األبطـال قد ولى. لن تـنمو لك أنف
أخرى ولـهـذا أؤكـد لك كونى جـراحـاً حسن الـسـمـعة وطـبـيبـاً عـاماً أنه لن
ـيـتة مـرة أخرى فى يـسـتطـيع أى مدع لـلـطب فى العـالم أن يـعيـد األجزاء ا

مكانها!
الكونت:

خنجرى! خنجرى!
ساكريبانتى:

أنت تـمـنـح اخلـنـجــر شـرفًـا عــظـيــمًـا. ولـكن اخلــنـجــر لن يـفـيــد شـرفك فى

شاركة الشاعرة شريفة السيد يقدمون أمسية غنائية شعرية مساء اليوم ببيت السحيمى. > فاطمة عادل وفرقتها كان ياما كان 
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ـفهـوم األولى للضـوء عنـد اإلغريق ارتبط (بـالشمس) > إن ا
الـتى كانت األساس فى حتـرير العـالم من الظلـمة التى كانت

تسيطر عليه وتمثل الشمس إلها من آلهة اإلغريق.

سرحي جريدة كل ا
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الكونت:
وستحصل على خطاب توصية وخدم لرحلتك.

التركى:
عشرة آالف?

الكونت:
هذا ما قلته.

التركى:
ال. ال.

الكونت:
عشرون ألفًا.

التركى:
ال. ال.

الكونت:
ثالثون ألفًا.

التركى:
وقف! يا لصعوبة ا

الكونت:
أوه. عندما أخذتك فى األسر أتذكر كم كنت لطيفًا معك.

التركى:
ثم فقدت شخصًا بشعًا. كما ترون.

الكونت:
يا لك من وديع!

التركى:
أتعلم. لو قلت لى: فيراد أنا غبى. سأفكر فى األمر.

ساكريبانتى:
ـوقف ـوقف شـديـد الـصــعـوبـة أيـهـا الـكـونت. ا يـا لـلـعـار! إنه صــبى تـافه. ا

جاد وصعب.
الكونت:

فيراد. أنا غبى.
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التركى: 
اهدأ. فأنت رجل هرم. ولن حصل إلىّ. كان عليك إطالة جناحيك أوالً.

الكونت:
حــسـنًــا. لــقـد ســيــطـرت لــلــتـو عــلى أعــصـابـى. مـعك حـق. هـيــا اخـرج.
سأحـرقك حـتى الرمـاد. لن يـحدث لـك شيـئًا. (يهـز رأسه محدثًـا صوتًا
أعدك وعد رجل شريـف أنه لن يكون هنـاك من يرفع عنك غيـر مفهوم) 

عاناة. ا
التركى: 

سيدى سأفكر فى األمر مليًا.
الكونت:

افعل إذن!
التركى:

متى وعد الرجل الشريف بذلك?
الكونت:

فورًا.
التركى:

نفذ إذن ما وعدت به! أقسم! ال تنتظر يا سيدى!
الكونت:

فلتنزل أوالً.
التركى:

يجـب أن تكـون إنـسـاناً طـيـبـاً. وتـذكر كـيف ضـربـتنـى باألمس وأول أمس
(يكشف عن آثـار الضرب عـلى ظهره) واآلن سأحصـيهم وأول أول أمس. 

لك مرة أخرى. بالفوائد. وفوائد الفوائد. أنت اآلن ميت.
الكونت:

ال!
التركى:

نعم!
الكونت:

ال!
التركى:

نعم!
الكونت:

أقول ال! صدقنى!
التركى:

ـكنـنى الـتنـفس جيـدًا وأقول: نـعم. لـقد احـتجـزت زوجتك هـنا – نعم. 
وبهذا انتصرت عليك قليالً  –أنت ميت. خسارة. لن تكون هنا!

الكونت:
ما معنى هذا?

التركى:
كم أود لـو ألهب ظـهـرك الـرقيق بـالـسـوط ولكن مـا لم أسـتـطع فـعله بك
سـأفـعـله بـزوجـتك وأطـفـالك. لـقـد أمـضـيت أوقـاتًـا جـمـيـلـة مع زوجـتك
وقريبًا سأجنز شيئًا عـظيمًا يا سيدى! قريبًـا. قريبًا. قريبًا جدًا. قبل أن

تطرف الع ثالث مرات.
الكونت:

ال وتذهب حلال سبيلك. هيا! انزل يا فتى. ستحصل على ا
التركى:

أذهب. إن الـضــجـة الـتى تــراهـا اآلن سـتــحـدث مـرة أخـرى عــلى قـبـرك
عندما يـتضخم سبع مـرات مثل الغابـة. أوه. سيكون هـذا شيئًا مـضحكًا!

انتبه! هذا ابنك األكبر. (يلقى باالبن األكبر إلى أسفل القلعة).
الكونت:

آه (يسقط الكونت على األرض)
ساكريباتى:

يـا لـعظـمـة سـمـوكم! سـأعـطـيه شـيـئًا لـيـشـمه. حـسـنًـا. أخـذت مـعى هذا
الشىء عد اللون وكأننى كنت أعلم بـحدوث ذلك. ويعطى الكونت شيئًا

من زجاجه صغيرة ليشمه سموكم! إنه يفيق!
الكونت:

هل مات?
ساكريباتى:

نعم. يا لهـا من مذبحة بـشعة! ال أحد يـتخيل السـقوط من هذا االرتفاع.
لـقـد شـيـدت هـذه الــقـلـعـة عـلى أجـمل نــحـو. ولـكن مـازال لـديك طـفالن

آخران. حاول معه جاهدًا. سأسند رأسك.
الكونت:

أيها التركى.
التركى:

اسمى فيراد.
الكونت:

فـيراد إنى أمـنـحك احلـريـة! سـوف تـصبح حـرًا. سـتـحـصل عـلى حـصان
وعشـرة آالف جـنـيـهًا إذا أعـدت إلىّ زوجـتى وأطـفـالى وأعـدك أال أفعل

بك شيئًا.
التركى:

أهذا طلب?
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 فلويد ديل

درجة الـكـونت نـضدة)  (دقات طـبـول يقـفز الـتركى قـفـزة عالـية عـلى ا
? الرفيعة  ال تضمن أى ملذات! ماذا حدث? أتدعوننى فورميش

الكونت:
يالك من حيوان متـوحش! سأخلع جلدك عن جـسدك وأربط مكانه طوق

عنق الكلب!
ساكريبانتى:

رائع..
التركى: 

كنك حرقى لكنها.. لكـنها.. لكنهـا أشياء ضد البـرد. أنت رجل مثقف و
على الفور.

الكونت:
هذا مـا سأفـعـله! يجـدر إحضـار كـتلـة من اخلشـب وحطب ومـشاعل! من

أجل إشعال النيران!

ساكريبانتى: 
أفهـمت جيـدًا? السـيد بارتـولو مـيو أقـام معـابر لـتحـصيل اجلـمارك. هذا
خطاب أوضح فيه كل ما حدث هنا. انتظر استبدل كلمة "اثنا عشرة مرة
واكتب بدال منها" أربع عشرة مرة. احلقيقة احلقيقة اخلالصة وال شىء

غير احلقيقة.
اخلادم: 

إنه لشيطان حقيقى!
ساكريبانتى: 

فى البالد األجنبـية التى يـنتمى إليـها يعـد هذا أمرًا معـتادًا. حيث جتلس
على احلصان وتعد لثمان كى ال يتلقى الكونت لكمة فى وجهه.

اخلادم: 
أنا حذر للغاية. انصرف أنت!

ساكريبانتى: 
الـوقت ال يـزال مـبـكــرًا جـدًا. اسـمح لى بـتـقــد نـفـسى وأصـدقـائى: أنـا
الدكـتـور سـاكريـبـانتى اخلـبـيث. هـكذا يـطـلقـون عـلىّ وخـاصة من أتـسـتر
ـلقب "بـالدوده الصـغيرة" عليـهم. أنا طـبيب الكـونت بارتـو لوميـو الغبى وا
يظن أنـنى كنت أرغب فى زوجـته. ولكن هـذا هراء. وكـرد فعل لـذلك فهو
ـسـكـيـنة ال يـتـنـاول الـدواء الـذى أصـفه له. بل يـعـطـيه لـكالبى. وكالبـى ا
تقفـز فى الهـواء حتى يـخرج الدخـان من أذنيـها. ولذلك فـلن يعـيشوا إلى
هنية. وهذا الغد. وبهذه الطريقة يا أصدقائى يـه هذا الوغد كرامتى ا
شىء زائـد عن احلـد. لـذا اعــتـزمت أن أحـطم هـذا الـكــونت. أتـفـهـمـنى?
عندمـا يذهب اجلـميع سـأحزم ذهب هـذا اجلنتـلمـان فى حقـيبتى. وأودع

توحش الغبى. هذا الكئيب ا
نازل ـكان: عـبارة عن نـهر فـوق صخـور. بجـوار النـهر قـلعـة وبجـوار ا ا )
نـازل فى الطـابق األول من خالل جـسر مـتحرك) برج. الـبرج يـتصل بـا
ــغـنـاطـيـسى. أمـا بـالـنــسـبـة لى: إنـنى أجــيـد الـقـلـيل مـن فـنـون الـتـنـو ا
وبـاألمس جـاءتـنى فـكـرة مـشـروع سـحـرى. مـوضـوع مـشـروعى هـو أسـيـر
احلرب التركى والـذى جلده الكـونت صباحًا حـتى أدماه ألنه لم ينظف له
حذاءه. تمكنت من إيهام هذا العبد  –دون أن يعلم أحد شيئًا عن ذلك –
بأنه ينبغى عليه السيطرة على القلعة اليوم. وقد أتى الكونت اليوم مبكرًا
لتـحصـيل اجلمـارك فعـلى كل حـصان قـطعـة نقـود فضـية بـيضـاء وعلى
ر خنـزيـرين أو جمـلـ أو إوز عمـلـة فضـية صـغـيرة وعـلى كل شـخص 
أيضًا عملة فضية صغيرة. (أثناء شجار الكونت مع جامع أمواله اخملمور
يـظل الـتـركى واقـفًـا حـتى تـدخل زوجـة الـكـونت مع األطـفـال إلى الـقـلـعـة
طـبخ ثم يـجذب الـتـركى اجلسـر إلى أعـلى ويـقيـد زوجة لتـأخـذ أدوات ا
الكونت). لقد اغتصبها أربع عشرة مرة بالرغم من أنها حاولت مقاومته
. بعد أن يـقيدهـا يصهل ويـقذف بنقـود اخلدمة إلى ساكـ يا لألطفـال ا
ـيـدان ودقـات . (أصـوات بـوق ا أسـفل. إنه يـنـتـظـر الــسـيـنـيـور فـورمـشـ
طبول) آه. وصل الكونت للتو. (يدخل الـكونت حامالً سوطه ويقف يتغير

وجه الكونت إلى كل األلوان. يشبع التركى ضربًا). هيا إلى العمل.
الكونت:

اذا ال تفعل شيئًا مفيدًا? (ضاربًا بالسوط) ساكريبانتى. 
ساكريبانتى: 

قبل طرف الـسوط يتـحدث طوال الـوقت بطريـقة منادى إكسالنس! (ى
ـدفــعـيــ بـدون بــنـادق ــشـاه وال ألف مـن ا لف من جــنـود ا الـسـوق) أل أ

كنهم االستيالء على هذه القلعة احلصينة.
الكونت:

. اخرج أيـها القـبيح.  يا يا للـسماء ويـا للـجحيم! ويـا لهذا الـبرج احلـص
لك من مهرج همجى! يا لك من فتى مائع.

التركى:

» لفرقة أورنينا للرقص احلديث. سرح الكبير باألوبرا يشهد مساء اجلمعة القادم تقد عرض «طوق الياسم > ا

18
 á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

> فى الدين اإلسالمى جند أن القرآن الكر يصف الشمس
والـقمر على أنـهما مـصدرا النـور والضوء وعنـاصر الطـبيعة

األخرى بأنها «آيات » إظهار لربوبية الله تعالى.

سرحي جريدة كل ا
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قلعة الدكتور ساكريبانتى
ولد هـربـرت كريـتـشى عام  1944 فى مديـنـة براغ حـيث عـاش وعمل
سـرحى وحـصل عـلى دبـلـومة كـفـنـان حر. درس كـريـتـشى اإلخـراج ا

اإلخراج ليعمل بعدها كمخرج مسرحى فى العديد من مسارح براغ.
نشرت مـسرحيـة "قلعـة الدكتـور ساكريبـانتى" ألول مرة فـى منتصف
سرح الـفيـينـاوية والتى صـدر منـها ثالثة الثـمانـينيـات فى جريـدة ا
تـحمـسـ لكل مـا هو أعـداد فقط بـجـهود مـجـموعـة من الشـبـاب ا

ادية. شاكل ا سرح ثم توقفت نتيجة لبعض ا جديد فى ا

اخلشبة: عبارة عن آرينا منضدة (برج).
ملحوظة: دكتور ساكريبانتى هو الدكتور

الكونت بارتو لوميو هو بنطلونى
العبد التركى هو آرليكينو.

. ترتدى الشخصيات قناعاً نصفياً
زوجة الكونت واألطفال عبارة عن عرائس ماريونت.

ـسـرح يحـمل حقـيـبتـ ومعه (يظـهـر الدكـتـور ساكـريبـانـتى على ا
خادم)

الدكتور ساكريبانتى- الكونت بارتو لوميو - فيراد (عبد تركى) -
خادم- زوجة الكونت- ثالثة أطفال

ترجمةتأليف
 هوبرت كريتشى  مى سامى طه

ترجمةتأليف
د. دعاء عامر

ساوى معاصر  كاتب أمريكى معاصر   كاتب 

 قلعة الدكتور ساكريبانتىأسطورة
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الشخصيات :      هى  - هو 
(حجـرة صغيرة يوجد فى وسطها منـضدة ومقعدان فى كل جانب منها.
فى اخلـلف نـافـذة عـلى الـطراز الـفـرنـسى تـطل علـى شرفـة. وهـنـاك باب
ــقـابل. تـنــار الـغـرفــة بـضـوء الــشـمـوع وصـورة خـلــفى نـاحــيـة احلـائط ا

للعذراء معلقة عند أحد أركان احلجرة).
هو :

ـسك طردا (يـرتـدى عبـاءة واسعـة وقـبعـة يـحمل عـصا بـإحـدى يديه و
كبيراً باليد األخرى) أوال أحمل لك هدية.

هى : 
هدية ! أشكرك لوسيانو !

هو :
نضدة) إنه شـخص آخر لـيس أنا من عـليك شـكره ! (يـضع الطرد عـلى ا

. أنا مجرد رسول.
هى : 

رسل ? من سيرسل هدية لى ? ترى من هو ا
هو :

ياله من سؤال دونا ڤايوليـت ! ليس هناك رجل من سيڤيل أو من إسبانيا
يجرؤ عـلى إرسال هديـة لك . ولكن الـسؤال ليس فى "من سـيرسل" ولكن

كنه إرسال هدية?" "من 
هى : 

ليس هناك من يجرؤ لوسيانو وأنت تعلم هذا .
هو : 

ـلك هذا ـؤكـد أنه  وهل نـسيـتى زوجك بـهـذه الـسرعـة ڤـايـوليت ? فـمن ا
ثـير أن يـقف وسط أبـحاثه األثـرية بـرومـا ليـفكـر فى زوجته احلق. فـمن ا
ا كنت أتوقع . يكمن وراء السـابقة ويرسل لها هـدية. فهو يقدرك أكـثر 

هذه الشخصية العلمية العجوز إنسان وهذا ما أحترمه فيه .
(يضع قبعته وعصاه جانبا).

هى : 
اذا أحضرتها لى ? زوجى ! ولكن 

هو : 
لـقـد كلـفت منـه ألحضـرها لك. ووصـلـنى الطـرد هذا الـصـباح وبه رسـالة.

هى : 
لوسيانو !

هو : 
دعـينى أكـمل حـديثى . أنت لـست سـعيـدة وال حتبـ زوجك. أنت جـميـلة

وصغيرة على أن تعيشى بدون حب .
هى : 

من فضلك كفى !
هو : 

إنى أحبك وأنت حتبينى . فلماذا ال تستسلمى للحب ?
هى : 

نى. اذا تتحدث هكذا ? فهذا الكالم يؤ
هو : 

هـذه هى احلـقيـقـة . هل احلـقـيـقـة تـؤلم ? أنت تـعـيـشـ فى عـالم خـيالى
ـسات احلـقيـقـة? سأقـولهـا لك مرة أهـذا هـو العـالم الذى تـفرين فـيه من 

أخرى إنى أحبك .
هى : 

قبل أن تتحدث معى بهذه الطريقة كنا سعداء .
هو : 

قـــبل أن أحتـــدث عن حـــقـــيـــقـــة مـــشـــاعـــرى ومـــشـــاعـــرك. أنت ال تـــريـــدين
االعـتراف بـاحلقـيـقة وأن يـقال لـك إنك حتبـ فإنه شـىء صعب وجـميل
ـجرد التـفكيـر فيه. أردت أن نـظل هكذا إلى فى نـفس الوقت ويخـيفك 
األبــد مـثل الـرسم رسم حملـبــوبـ مـنـقـوش عـلى مــروحـة تـدور فى نـعـمـة

وسعادة دائمة .
هى : 

حـسـنـا. أنت جنـحت فى إفـسـاد هـذه الـصـورة. وجـعـلـتـنى تـعـيـسـة. إذا كان
كالمى هذا سوف يريحك...

هو : 
ك اخلــيـالى بـل إنه احلب. فـقــد أتى مـثل لــيس أنــا من أفـســد عـلــيك عـا
الفـجر عـلى أجنـحة الـلهب وشـق اخليـال برمـاح من ذهب. نعم إنه احلب
الذى جعـلك غيـر سعيـدة تعثـرتى عنـد قدومه وحاولـتى جتنـبه ولكن يوم

احلب احلقيقى قد أتى إليك .
هى : 

يا ليته قد جاء من قبل أن .... قبل .... .
هو : 

قـبل أن تـتزوجى من هـذا الـرجل كبـيـر السن. لـو كـان قد أتى حـيـنمـا كنت
حرة ولـديك احلق لتهبى نفـسك للحب ! كنت ستهـب نفسك بشكل رائع.
يا لـهـا من فكـرة جـميـلـة ولكـنـها مـجرد حـلم . ولـقـد حان الـوقت لـتتـخذى
ـكننـا أن نقـتنص سـعادتـنا اآلن فهل قراراً. نـحن نحب بـعضـنا الـبعض و

ستفعل ? هل ستأت معى ? 
هى : 

ال .
هو : 

إذا إذا كـنت غـيــر قـادرة عـلى أن تــقـتـنـصى ســعـادتك فـأعــطـنى سـعـادتى.
وإن كـــنت غـــيـــر قــــادرة عـــلى أن تـــكـــونـى امـــرأة فـــكـــونى مـالكـــاً وتـــنح عن

الئكية لتشبعى عطشى البشرى. أحالمك ا
هى : 
كال .
هو : 

لـست مالكـاً ? إذن إلهـة! تـريـدين أن تـعـبدى وأن تـعـشـقى . سـوف أعـبدك
وأعشـقك ولكن على طريقـتى اخلاصة . سأمدحك بال كلـمات وستكون

االستجابة لصلواتى . أليس كذلك ?
هى : 

ال .
هو :

 " ال" " ال " " ال" كيـف يسهـل على شـفتـيك قول هـذه الكـلمـة ? إنهـما لـيسا
مـخـلـوقـتـ لـقـولـهـا إنهـمـا صـغـيـرتـان وحـمـراوان عـلى قـول "ال " لـلـحـياة .
أل العالم الـسواد وتنطـفئ النجوم  ثل هـذه الكلمـة  وعنـدما تنـطقان 
وتـذبل أوراق الـشـجر ويـتـوقف الـقـلب عن اخلفـقـان . فـهى كـلمـة قـاتـلة ..
ـوت . أجتــرؤين عـلى قـولـهــا مـرة أخـرى ? أجـيــبى هل نـحن نـحب كــلـمـة ا

بعضنا البعض ?
هى : 

أعتقد .... أننى سوف .... أبكى .
هو : 

اذا ودمـوع أيـضا. الـدموع إجـابة لـلـمظـلوم . تـكلـمى دافـعى عن نفـسك . 
اذا ال تأت معى ? اذا تنكرين السعادة على نفسك ?  تبق هنا ? 

هى : 
ال أستطيع .

هو : 
دائـمـا تـتـفـوهـ بـنـفس اجلـمـلـة الـتـى ال تـعـنى شـيـئـاً . يـا إلـهى  ڤـايـولـيت
امـرأة قـلـيـلـة الـكالم ولـكـنـها مـاهـرة فى إنـهـاء أيـة مـنـاقـشـة. يـا لـيتـنى كـنت
قـادراً عـلى دفـعك لـلــتـحـدث ! لـو كـنت قـادراً عـلى رؤيـة هـذه األفـكـار الـتى

تك . تعوق عز
هى : 

ال تقل هذا .
هو : 

يـا إلــهى! من الــغـريـب أنى أحـبك وال أكــرهك . بك شـىء أنـثــوى وهـو أنك
غير قـادرة أن تقـدمى على الـفعل وغـير قادرة أيـضا عـلى التـحدث . فإن
شـفـتـيك مــغـلـقـتـان جـيـدا ضـد الــقـبل وعـنـدمـا تـنـفــرجـان لـلـتـحـدث كل مـا

كنهما قوله "ال تقل هذا".

أأقرؤها لك ?
(يخرج الرسالة)

هى : 
أجل اقرأها لوسيانو .

هو : 
(يــقـرأ) "صــديــقـى الــعــزيـــز : أرسل إلــيك هـــذا الــطــرد مــتـــوسالً إلــيك أن
توصـله لـدونا زوجـتى. يـحتـوى هـذا الطـرد على هـديـة غيـر مـألوفـة سوف
تـنـال تـقـديـركـمـا. وأنـت تـعـلم أن مـا يـثـيـر اهـتــمـامى كل مـا هـو غـيـر عـادى
. أعرف أننى رجل آثار ولـكن أحسد نفسـى أنى قادر على فهم ما وقـد
ـرأة هى يــجـول فى خـاطـر امـرأة جـمـيـلـة صــغـيـرة خـاصـة إذا كـانت هـذه ا
زوجـتى. وجــدت لـهل مــرآة نـعم مــرآة ! وقـد يــبـدو من اســمـهــا أنـهـا شىء
عـادى ومـألـوف ولكـنـكـما سـتـكـتشـفـان حـقيـقـتـهـا فيـمـا بـعد. فـلـيـست كأى
ــكن أن تـتــواجــد فى غـرفــة أى سـيــدة. مـرآة تــعــكس صـورة لــلـحب مـرآة 
احلـقـيـقى. وجـدتـهـا  – وهـذا سـوف يـثـيـر اهـتـمـامـكـمـا  – داخل سـرداب
ـسـيـحـيـة. ولن تـصـدقـا مـا يــوجـد من أدوات جتـمـيل صــغـيـرة مـنـذ فـجــر ا
مـرآة تـنـظـر بـداخـلهـا كل يـوم الـشـهـيـدات الـعذارى. ومـثـلـمـا نـظـرن اترك
ا دونا تنـظر هى األخـرى قل لها نـيابـة عنى "انظـرى جيـدا واستفـيدى 

سوف ترينه". "صديقك اخمللص دون ڤينسينوزو".
- أليس خطاباً جميالً ?

(يضع اخلطاب فى جيبه) 
هى : 

هناك شىء يجعلنى أرجتف .... دعنا نلقى نظرة داخل الصندوق .
(تـبـعـد األوراق عن الـصـنــدوق وكـانت عـلى وشك فـتح الـصـنـدوق ولـكـنه

أوقفها). 
هو : 

ال ليس اآلن أريد التحدث إليك أوال.
هى : 

حسنا .
هو : 

أنت تعلم ما سأقول لقد قلته من قبل وسوف أقوله مرة أخرى .

> الشاعر الكبير عبد الرحمن األبنودى وسيد الضوى هما ضيفا بيت السحيمى بداية من 20 إلى 28 رمضان وسهرات خاصة مع السيرة الهاللية.
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ـوضـوع ـا الـتــحق ا ـكــان  ـنـعــكس يـكــشف عن ا >  لــوال  أن الـضــوء ا
ثل الوجود وهو ـرئى  وضوع فى عتمـته فالضوء ا كان ولبـقى ا بـا

(جوهر) والالمرئى هو (عارض) يتمثل فى العتمة.

سرحي جريدة كل ا

15 من سبتمبر 2008 العدد62
ـكـانى كـمـا تـربط الـزمان > إن الـنـظـريـة الـنسـبـيـة تـربط الـتـأنى بالـسـرعـة وبـالـزمان ا
بـالـسرعـة معـتـبرة أنه يـتـباطـأ بازديـاد الـسرعـة واقتـرابـها من سـرعة الـضـوء حتى يـبلغ

الصفر.

سرحى عصام السيد مشغول حالياً باإلعداد حلفل ذكرى انتصارات أكتوبر القادم. >  الفنان واخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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هى : 
ماذا ستجنى عندما تؤنبنى بهذه الطريقة ?

هو : 
ـكن أن تكمن سـأجنى الـرضا الرضـا ألقول لك إنك صـاحبـة أج روح 

داخل أى جسد . من يصدق أنك خائفة هكذا عندما ينظر إليك ?
هى : 

ال فائدة من التنمر.
هو :

 أعلم هذا ڤايوليت هذه أرخص طـريقة للتودد المرأة ولكنى حاولت بكل
الــطــرق األخــرى ولــقــد تــضــرعت وأجــبــتــنى بــصــمت وتــوددت لك بــلــطف

وأجبتنى بدموع .
هى : 

آسفة لوسيانو .
هو : 

أريدك أن تكونى سعيدة .
هى :

أنا سعيدة سعيدة بك بالرغم من أى شىء .
هو :

الـســعـادة شىء أكـثـر مـن هـذا . فـأنت شـديـدة الــطـواعـيـة . يـا لــيـتـنى كـنت
قادراً على الوصول إلى روحك ورفعها عاليا !

هى : 
فإن روحى لك بال جدال .

هو : 
وجسدك ? 

هى : 
مستحيل .

هو :
ستحيل . وهو حبى وكرهى ستحيل ولكـنى سأقول لك ما هو ا ال ليس 
لك فى نفس الـوقت . لقـد جئت لـك اليـوم لكى أطـلب منك طـلبـاً آخر وال
أقصـد به أى تـهديـد ولكـنى راحل الـلـيلـة إلى األبد  بك أو بدونك عـليك

أن تقررى .
هى : 

(تقف) ولكنى ال أريدك أن ترحل لوسيانو ! 
هو :

أعــلم أنك ســوف تــشــتــاقـ إلـى ولـكـن ال تـفــكــرى كــثــيــرا فى هــذا األمـر
سرعان ما ستجدين صديقاً جديداً إذا قررت أال ترحلى معى .

هى : 
وعلى أن أقرر اآلن ?

هو : 
نعم اآلن .

هى : 
ولكن كيف  يا إلهى? لوسيانو ! 

هو :
أعلم أنه قرار صعب ولكنى لن أزيده صعوبة عليك. ڤايوليت لقد سعيت
لــطـلب مــشـاعـرك عـنــدمـا وجـدت أن طــلب إرادتك كـان بال فــائـدة . ولـكن

- هدية من زوج لزوجته !!
(حتملها ب يديها).

- مــــرآة ســــيــــدة ! مــــا هــــذا الــــذى قــــالـه لى ? " انــــظــــرى جــــيــــدا وطــــويال
ا سترينه". مرآتى من سرداب ! واستفيدى 

رآة).  قعد وبيدها ا (جتلس على ا
- أنـظـر وسـوف أرى نـهـايـة كل شىء وأرى أن لـيس هـنـاك مـا يـهم . أهذه
ــاذا حتـقـد عـلى ? فـأنـت تـبـتـسم عـنــدمـا تـفـكـر أن وجـهى هى رسـالـتك ? 
سـوف يـشيـب مثل وجـهك خالل سـنـوات قـلـيـلة  – غـدا. تـهزأ مـنى جملرد
تفـكـيرك أنى أحـيا . أنـا انتـهيت مت هـذا ما تـقوله.. أنى مـيته مـثلك ..

أليس كذلك ?
(تقف).

- ال ليـس بعد ..... مازلت أحيا . لـدى عينان وشفتـان أقبل بهما ويدان
ألعـانق وأالطف بــهـمـا لــدى جـسـد يــعـانى من لــهـفـة ولــوعـة احلب . هـذا
ـزيج من األلم ـنـسـوجة  اجلـسـد عـليـه أن يكـون مـثل الـشـبـكـة الذهـبـيـة ا

والفرح معا .
(وتأخذ اجلمجمة مرة أخرى). 

- أكــنت حـيــة فى يـوم مـن األيـام وشــهـيــدة عـذراء ? هل أنــكـرتى احلب ?
وابـتعدتى عن محبوبك? فال عـجب أن تتحدثى معى بـهذه البساطة اآلن.

ال ارجعى إلى كفنك !!
(تضع اجلـمجمـة داخل الصـندوق وتغـلقه بـرقة . ثم تسـتديـر إلى الباب

وتنتظر . وأخيرا يدخل لوسيانو).
هو : 

هل اتخذت قرارك ?
هى : 

نعم لقد قررت .
هو : 

أنا أعلم أنه ال فائده من هذا . سوف أرحل .
(يتوجه إلى الباب).

هى : 
انـتظـر ! لقـد قررت أن أرحل مـعك. أال تدرك? خـذنى معك أنـا ملك لك.

أال تصدق هذا?
هو : 

ڤايوليت !
هى : 

من الصعب تصديق هذا ألـيس كذلك? لقد كنت طفلة ولكنى اآلن امرأة
نـــاضـــجــــة. أيـــجب عـــلـى إخـــبـــارك كـــيـف أصـــبـــحت امـــرأة ? (تــشــيــر إلى
الـصندوق) نظـرت فى مرآتى ووجـدت أنـنى جمـيلـة وأنـبض باحلـياة . قل

لى ألست جميلة ومليئة باحلياة ?
هو : 

هناك شىء يدفعنى للخوف منك فى هذه اللحظة.
هى : 

لوسيانو ... قبلنى .
ستار

ـفــردك فـعــلـيك إمــا أن تـأتى إلى الـلــيـلــة سـوف أتــركك لـتــتـخــذى الـقــرار 
بكامل حريتك وإما ال . يجب أال يكون هناك أى ندم .

هى : 
كننى القيام بذلك . ال 

هو : 
إذا قـلت لى هذا الـرد عـنـدمـا أعود إلـيك سـوف أتـقبـله كـرد نـهـائى منك .
سـأخرج إلى الـشـرفة لـبـعض الوقت وخالل هـذا الـوقت علـيك أن تـقررى

كنك فعل هذا ? ماذا سوف تفعل أ
هى : 
نعم .
هو :

(يـتوجه إلى الـنافذة) وإذا أردتى أن تفـكـرى فى جدالى مـعك خالل فـترة
نضدة) انـظرى فى وضوع عـلى ا رحـيلى (يشـير بأصـبعه إلى الصنـدوق ا
رآة فـإن جمالك سـوف يتضـرع لى. وكما قـال دون ڤنيـسينـزيو : "انظرى ا

ا سوف ترينه". طويال وجيدا واستفيدى 
(يخرج من الغرفة .... وهى تتبعه بعينيها . وعندما يرحل تمسك الباب
بيـدها وتتقـدم بخطـوة جتاهه ثم تقف. وحتـنى رأسها لـدقيقـة أو اثنت

ثم ترفـعها ببطء . جتوب عـيناها الغـرفة وتسقطـان على صورة العذراء .
تذهب إليها وتركع). 

هى : 
يـا مر العذراء أعطـنى أى عالمة . ال أعرف ماذا أفـعل ساعدينى. على
كـننى أن أصبح امـرأة صاحلة ا ال  أن أقرر. فقـد دخل احلب قلـبى ور
مرة أخرى. فستكون رحيمة بى وتشفق على وترسل لى أية عالمة.

ا من اللطف منك أن تتركينى أتقبل حبى. فر
نضدة ... تضع يديها (ثم تقف وتـنظر حولها فهى ترى الصـندوق على ا

على وجهها وتومئ برأسها مع فكرة مفاجأة تطرأ لها وتبتسم). 
ا هذه هى العالمة . - ر

(تذهب إلى الصندوق وتلمسه).
- لقد قال إنها سوف تتضرع له .................................. .

اءة أخرى ثم صيحة).  (تفتح الصندوق وتبدأ بإ
- إنها العالمة !

(وبيـد موضوعـة فوق قلـبها اقـتربت من الصـندوق مجـددا . أخرجت منه
نضـدة ... حتدق بها لـفترة طويلـة ثم تستدير جمجـمة ووضعتـها على ا

وهى ترتعش).
- يا له من جو بارد هنا ? أين األضواء ?

(صمت بينما يتغير مزاجها). 
ـوت أن يسـرى داخل حـبـنـا . لـقد - إذانـفهـو قـد دبـر كل هـذا ! أراد بـرد ا
رأى حبنا كأنه هنا معنـا ثم أرسل لنا هذه الهدية ألنه يعرفنى جيدا أكثر
من مــعــرفـتـى لـنــفــسى . دهــاء رجل مـسـن ! لـيــوقف حــبى الــذى يـنــبض له
قـلـبى ويـضلـلـنى . خـدعـة ! نـعم خـدعـة ولـكـنهـا مـتـقـنـة فـنـظـرة واحدة فى

وت وسوف حتولنى إلى رماد .  وجه ا
(تلتفت إلى الباب).

اذا لم يأت ليحصل على إجابته ?!!  -
نـضـدة . يتـغـيـر مزاجـهـا مرة (تـنـظر إلى الـبـاب برهـة  ثم تـتـحول إلـى ا

أخرى).

أسطورة
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الشخصيات :      هى  - هو 
(حجـرة صغيرة يوجد فى وسطها منـضدة ومقعدان فى كل جانب منها.
فى اخلـلف نـافـذة عـلى الـطراز الـفـرنـسى تـطل علـى شرفـة. وهـنـاك باب
ــقـابل. تـنــار الـغـرفــة بـضـوء الــشـمـوع وصـورة خـلــفى نـاحــيـة احلـائط ا

للعذراء معلقة عند أحد أركان احلجرة).
هو :

ـسك طردا (يـرتـدى عبـاءة واسعـة وقـبعـة يـحمل عـصا بـإحـدى يديه و
كبيراً باليد األخرى) أوال أحمل لك هدية.

هى : 
هدية ! أشكرك لوسيانو !

هو :
نضدة) إنه شـخص آخر لـيس أنا من عـليك شـكره ! (يـضع الطرد عـلى ا

. أنا مجرد رسول.
هى : 

رسل ? من سيرسل هدية لى ? ترى من هو ا
هو :

ياله من سؤال دونا ڤايوليـت ! ليس هناك رجل من سيڤيل أو من إسبانيا
يجرؤ عـلى إرسال هديـة لك . ولكن الـسؤال ليس فى "من سـيرسل" ولكن

كنه إرسال هدية?" "من 
هى : 

ليس هناك من يجرؤ لوسيانو وأنت تعلم هذا .
هو : 

ـلك هذا ـؤكـد أنه  وهل نـسيـتى زوجك بـهـذه الـسرعـة ڤـايـوليت ? فـمن ا
ثـير أن يـقف وسط أبـحاثه األثـرية بـرومـا ليـفكـر فى زوجته احلق. فـمن ا
ا كنت أتوقع . يكمن وراء السـابقة ويرسل لها هـدية. فهو يقدرك أكـثر 

هذه الشخصية العلمية العجوز إنسان وهذا ما أحترمه فيه .
(يضع قبعته وعصاه جانبا).

هى : 
اذا أحضرتها لى ? زوجى ! ولكن 

هو : 
لـقـد كلـفت منـه ألحضـرها لك. ووصـلـنى الطـرد هذا الـصـباح وبه رسـالة.

هى : 
لوسيانو !

هو : 
دعـينى أكـمل حـديثى . أنت لـست سـعيـدة وال حتبـ زوجك. أنت جـميـلة

وصغيرة على أن تعيشى بدون حب .
هى : 

من فضلك كفى !
هو : 

إنى أحبك وأنت حتبينى . فلماذا ال تستسلمى للحب ?
هى : 

نى. اذا تتحدث هكذا ? فهذا الكالم يؤ
هو : 

هـذه هى احلـقيـقـة . هل احلـقـيـقـة تـؤلم ? أنت تـعـيـشـ فى عـالم خـيالى
ـسات احلـقيـقـة? سأقـولهـا لك مرة أهـذا هـو العـالم الذى تـفرين فـيه من 

أخرى إنى أحبك .
هى : 

قبل أن تتحدث معى بهذه الطريقة كنا سعداء .
هو : 

قـــبل أن أحتـــدث عن حـــقـــيـــقـــة مـــشـــاعـــرى ومـــشـــاعـــرك. أنت ال تـــريـــدين
االعـتراف بـاحلقـيـقة وأن يـقال لـك إنك حتبـ فإنه شـىء صعب وجـميل
ـجرد التـفكيـر فيه. أردت أن نـظل هكذا إلى فى نـفس الوقت ويخـيفك 
األبــد مـثل الـرسم رسم حملـبــوبـ مـنـقـوش عـلى مــروحـة تـدور فى نـعـمـة

وسعادة دائمة .
هى : 

حـسـنـا. أنت جنـحت فى إفـسـاد هـذه الـصـورة. وجـعـلـتـنى تـعـيـسـة. إذا كان
كالمى هذا سوف يريحك...

هو : 
ك اخلــيـالى بـل إنه احلب. فـقــد أتى مـثل لــيس أنــا من أفـســد عـلــيك عـا
الفـجر عـلى أجنـحة الـلهب وشـق اخليـال برمـاح من ذهب. نعم إنه احلب
الذى جعـلك غيـر سعيـدة تعثـرتى عنـد قدومه وحاولـتى جتنـبه ولكن يوم

احلب احلقيقى قد أتى إليك .
هى : 

يا ليته قد جاء من قبل أن .... قبل .... .
هو : 

قـبل أن تـتزوجى من هـذا الـرجل كبـيـر السن. لـو كـان قد أتى حـيـنمـا كنت
حرة ولـديك احلق لتهبى نفـسك للحب ! كنت ستهـب نفسك بشكل رائع.
يا لـهـا من فكـرة جـميـلـة ولكـنـها مـجرد حـلم . ولـقـد حان الـوقت لـتتـخذى
ـكننـا أن نقـتنص سـعادتـنا اآلن فهل قراراً. نـحن نحب بـعضـنا الـبعض و

ستفعل ? هل ستأت معى ? 
هى : 

ال .
هو : 

إذا إذا كـنت غـيــر قـادرة عـلى أن تــقـتـنـصى ســعـادتك فـأعــطـنى سـعـادتى.
وإن كـــنت غـــيـــر قــــادرة عـــلى أن تـــكـــونـى امـــرأة فـــكـــونى مـالكـــاً وتـــنح عن

الئكية لتشبعى عطشى البشرى. أحالمك ا
هى : 
كال .
هو : 

لـست مالكـاً ? إذن إلهـة! تـريـدين أن تـعـبدى وأن تـعـشـقى . سـوف أعـبدك
وأعشـقك ولكن على طريقـتى اخلاصة . سأمدحك بال كلـمات وستكون

االستجابة لصلواتى . أليس كذلك ?
هى : 

ال .
هو :

 " ال" " ال " " ال" كيـف يسهـل على شـفتـيك قول هـذه الكـلمـة ? إنهـما لـيسا
مـخـلـوقـتـ لـقـولـهـا إنهـمـا صـغـيـرتـان وحـمـراوان عـلى قـول "ال " لـلـحـياة .
أل العالم الـسواد وتنطـفئ النجوم  ثل هـذه الكلمـة  وعنـدما تنـطقان 
وتـذبل أوراق الـشـجر ويـتـوقف الـقـلب عن اخلفـقـان . فـهى كـلمـة قـاتـلة ..
ـوت . أجتــرؤين عـلى قـولـهــا مـرة أخـرى ? أجـيــبى هل نـحن نـحب كــلـمـة ا

بعضنا البعض ?
هى : 

أعتقد .... أننى سوف .... أبكى .
هو : 

اذا ودمـوع أيـضا. الـدموع إجـابة لـلـمظـلوم . تـكلـمى دافـعى عن نفـسك . 
اذا ال تأت معى ? اذا تنكرين السعادة على نفسك ?  تبق هنا ? 

هى : 
ال أستطيع .

هو : 
دائـمـا تـتـفـوهـ بـنـفس اجلـمـلـة الـتـى ال تـعـنى شـيـئـاً . يـا إلـهى  ڤـايـولـيت
امـرأة قـلـيـلـة الـكالم ولـكـنـها مـاهـرة فى إنـهـاء أيـة مـنـاقـشـة. يـا لـيتـنى كـنت
قـادراً عـلى دفـعك لـلــتـحـدث ! لـو كـنت قـادراً عـلى رؤيـة هـذه األفـكـار الـتى

تك . تعوق عز
هى : 

ال تقل هذا .
هو : 

يـا إلــهى! من الــغـريـب أنى أحـبك وال أكــرهك . بك شـىء أنـثــوى وهـو أنك
غير قـادرة أن تقـدمى على الـفعل وغـير قادرة أيـضا عـلى التـحدث . فإن
شـفـتـيك مــغـلـقـتـان جـيـدا ضـد الــقـبل وعـنـدمـا تـنـفــرجـان لـلـتـحـدث كل مـا

كنهما قوله "ال تقل هذا".

أأقرؤها لك ?
(يخرج الرسالة)

هى : 
أجل اقرأها لوسيانو .

هو : 
(يــقـرأ) "صــديــقـى الــعــزيـــز : أرسل إلــيك هـــذا الــطــرد مــتـــوسالً إلــيك أن
توصـله لـدونا زوجـتى. يـحتـوى هـذا الطـرد على هـديـة غيـر مـألوفـة سوف
تـنـال تـقـديـركـمـا. وأنـت تـعـلم أن مـا يـثـيـر اهـتــمـامى كل مـا هـو غـيـر عـادى
. أعرف أننى رجل آثار ولـكن أحسد نفسـى أنى قادر على فهم ما وقـد
ـرأة هى يــجـول فى خـاطـر امـرأة جـمـيـلـة صــغـيـرة خـاصـة إذا كـانت هـذه ا
زوجـتى. وجــدت لـهل مــرآة نـعم مــرآة ! وقـد يــبـدو من اســمـهــا أنـهـا شىء
عـادى ومـألـوف ولكـنـكـما سـتـكـتشـفـان حـقيـقـتـهـا فيـمـا بـعد. فـلـيـست كأى
ــكن أن تـتــواجــد فى غـرفــة أى سـيــدة. مـرآة تــعــكس صـورة لــلـحب مـرآة 
احلـقـيـقى. وجـدتـهـا  – وهـذا سـوف يـثـيـر اهـتـمـامـكـمـا  – داخل سـرداب
ـسـيـحـيـة. ولن تـصـدقـا مـا يــوجـد من أدوات جتـمـيل صــغـيـرة مـنـذ فـجــر ا
مـرآة تـنـظـر بـداخـلهـا كل يـوم الـشـهـيـدات الـعذارى. ومـثـلـمـا نـظـرن اترك
ا دونا تنـظر هى األخـرى قل لها نـيابـة عنى "انظـرى جيـدا واستفـيدى 

سوف ترينه". "صديقك اخمللص دون ڤينسينوزو".
- أليس خطاباً جميالً ?

(يضع اخلطاب فى جيبه) 
هى : 

هناك شىء يجعلنى أرجتف .... دعنا نلقى نظرة داخل الصندوق .
(تـبـعـد األوراق عن الـصـنــدوق وكـانت عـلى وشك فـتح الـصـنـدوق ولـكـنه

أوقفها). 
هو : 

ال ليس اآلن أريد التحدث إليك أوال.
هى : 

حسنا .
هو : 

أنت تعلم ما سأقول لقد قلته من قبل وسوف أقوله مرة أخرى .

> الشاعر الكبير عبد الرحمن األبنودى وسيد الضوى هما ضيفا بيت السحيمى بداية من 20 إلى 28 رمضان وسهرات خاصة مع السيرة الهاللية.
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ـوضـوع ـا الـتــحق ا ـكــان  ـنـعــكس يـكــشف عن ا >  لــوال  أن الـضــوء ا
ثل الوجود وهو ـرئى  وضوع فى عتمـته فالضوء ا كان ولبـقى ا بـا

(جوهر) والالمرئى هو (عارض) يتمثل فى العتمة.

سرحي جريدة كل ا

15 من سبتمبر 2008 العدد62
ـكـانى كـمـا تـربط الـزمان > إن الـنـظـريـة الـنسـبـيـة تـربط الـتـأنى بالـسـرعـة وبـالـزمان ا
بـالـسرعـة معـتـبرة أنه يـتـباطـأ بازديـاد الـسرعـة واقتـرابـها من سـرعة الـضـوء حتى يـبلغ

الصفر.

سرحى عصام السيد مشغول حالياً باإلعداد حلفل ذكرى انتصارات أكتوبر القادم. >  الفنان واخملرج ا

سرحي جريدة كل ا
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هى : 
ماذا ستجنى عندما تؤنبنى بهذه الطريقة ?

هو : 
ـكن أن تكمن سـأجنى الـرضا الرضـا ألقول لك إنك صـاحبـة أج روح 

داخل أى جسد . من يصدق أنك خائفة هكذا عندما ينظر إليك ?
هى : 

ال فائدة من التنمر.
هو :

 أعلم هذا ڤايوليت هذه أرخص طـريقة للتودد المرأة ولكنى حاولت بكل
الــطــرق األخــرى ولــقــد تــضــرعت وأجــبــتــنى بــصــمت وتــوددت لك بــلــطف

وأجبتنى بدموع .
هى : 

آسفة لوسيانو .
هو : 

أريدك أن تكونى سعيدة .
هى :

أنا سعيدة سعيدة بك بالرغم من أى شىء .
هو :

الـســعـادة شىء أكـثـر مـن هـذا . فـأنت شـديـدة الــطـواعـيـة . يـا لــيـتـنى كـنت
قادراً على الوصول إلى روحك ورفعها عاليا !

هى : 
فإن روحى لك بال جدال .

هو : 
وجسدك ? 

هى : 
مستحيل .

هو :
ستحيل . وهو حبى وكرهى ستحيل ولكـنى سأقول لك ما هو ا ال ليس 
لك فى نفس الـوقت . لقـد جئت لـك اليـوم لكى أطـلب منك طـلبـاً آخر وال
أقصـد به أى تـهديـد ولكـنى راحل الـلـيلـة إلى األبد  بك أو بدونك عـليك

أن تقررى .
هى : 

(تقف) ولكنى ال أريدك أن ترحل لوسيانو ! 
هو :

أعــلم أنك ســوف تــشــتــاقـ إلـى ولـكـن ال تـفــكــرى كــثــيــرا فى هــذا األمـر
سرعان ما ستجدين صديقاً جديداً إذا قررت أال ترحلى معى .

هى : 
وعلى أن أقرر اآلن ?

هو : 
نعم اآلن .

هى : 
ولكن كيف  يا إلهى? لوسيانو ! 

هو :
أعلم أنه قرار صعب ولكنى لن أزيده صعوبة عليك. ڤايوليت لقد سعيت
لــطـلب مــشـاعـرك عـنــدمـا وجـدت أن طــلب إرادتك كـان بال فــائـدة . ولـكن

- هدية من زوج لزوجته !!
(حتملها ب يديها).

- مــــرآة ســــيــــدة ! مــــا هــــذا الــــذى قــــالـه لى ? " انــــظــــرى جــــيــــدا وطــــويال
ا سترينه". مرآتى من سرداب ! واستفيدى 

رآة).  قعد وبيدها ا (جتلس على ا
- أنـظـر وسـوف أرى نـهـايـة كل شىء وأرى أن لـيس هـنـاك مـا يـهم . أهذه
ــاذا حتـقـد عـلى ? فـأنـت تـبـتـسم عـنــدمـا تـفـكـر أن وجـهى هى رسـالـتك ? 
سـوف يـشيـب مثل وجـهك خالل سـنـوات قـلـيـلة  – غـدا. تـهزأ مـنى جملرد
تفـكـيرك أنى أحـيا . أنـا انتـهيت مت هـذا ما تـقوله.. أنى مـيته مـثلك ..

أليس كذلك ?
(تقف).

- ال ليـس بعد ..... مازلت أحيا . لـدى عينان وشفتـان أقبل بهما ويدان
ألعـانق وأالطف بــهـمـا لــدى جـسـد يــعـانى من لــهـفـة ولــوعـة احلب . هـذا
ـزيج من األلم ـنـسـوجة  اجلـسـد عـليـه أن يكـون مـثل الـشـبـكـة الذهـبـيـة ا

والفرح معا .
(وتأخذ اجلمجمة مرة أخرى). 

- أكــنت حـيــة فى يـوم مـن األيـام وشــهـيــدة عـذراء ? هل أنــكـرتى احلب ?
وابـتعدتى عن محبوبك? فال عـجب أن تتحدثى معى بـهذه البساطة اآلن.

ال ارجعى إلى كفنك !!
(تضع اجلـمجمـة داخل الصـندوق وتغـلقه بـرقة . ثم تسـتديـر إلى الباب

وتنتظر . وأخيرا يدخل لوسيانو).
هو : 

هل اتخذت قرارك ?
هى : 

نعم لقد قررت .
هو : 

أنا أعلم أنه ال فائده من هذا . سوف أرحل .
(يتوجه إلى الباب).

هى : 
انـتظـر ! لقـد قررت أن أرحل مـعك. أال تدرك? خـذنى معك أنـا ملك لك.

أال تصدق هذا?
هو : 

ڤايوليت !
هى : 

من الصعب تصديق هذا ألـيس كذلك? لقد كنت طفلة ولكنى اآلن امرأة
نـــاضـــجــــة. أيـــجب عـــلـى إخـــبـــارك كـــيـف أصـــبـــحت امـــرأة ? (تــشــيــر إلى
الـصندوق) نظـرت فى مرآتى ووجـدت أنـنى جمـيلـة وأنـبض باحلـياة . قل

لى ألست جميلة ومليئة باحلياة ?
هو : 

هناك شىء يدفعنى للخوف منك فى هذه اللحظة.
هى : 

لوسيانو ... قبلنى .
ستار

ـفــردك فـعــلـيك إمــا أن تـأتى إلى الـلــيـلــة سـوف أتــركك لـتــتـخــذى الـقــرار 
بكامل حريتك وإما ال . يجب أال يكون هناك أى ندم .

هى : 
كننى القيام بذلك . ال 

هو : 
إذا قـلت لى هذا الـرد عـنـدمـا أعود إلـيك سـوف أتـقبـله كـرد نـهـائى منك .
سـأخرج إلى الـشـرفة لـبـعض الوقت وخالل هـذا الـوقت علـيك أن تـقررى

كنك فعل هذا ? ماذا سوف تفعل أ
هى : 
نعم .
هو :

(يـتوجه إلى الـنافذة) وإذا أردتى أن تفـكـرى فى جدالى مـعك خالل فـترة
نضدة) انـظرى فى وضوع عـلى ا رحـيلى (يشـير بأصـبعه إلى الصنـدوق ا
رآة فـإن جمالك سـوف يتضـرع لى. وكما قـال دون ڤنيـسينـزيو : "انظرى ا

ا سوف ترينه". طويال وجيدا واستفيدى 
(يخرج من الغرفة .... وهى تتبعه بعينيها . وعندما يرحل تمسك الباب
بيـدها وتتقـدم بخطـوة جتاهه ثم تقف. وحتـنى رأسها لـدقيقـة أو اثنت

ثم ترفـعها ببطء . جتوب عـيناها الغـرفة وتسقطـان على صورة العذراء .
تذهب إليها وتركع). 

هى : 
يـا مر العذراء أعطـنى أى عالمة . ال أعرف ماذا أفـعل ساعدينى. على
كـننى أن أصبح امـرأة صاحلة ا ال  أن أقرر. فقـد دخل احلب قلـبى ور
مرة أخرى. فستكون رحيمة بى وتشفق على وترسل لى أية عالمة.

ا من اللطف منك أن تتركينى أتقبل حبى. فر
نضدة ... تضع يديها (ثم تقف وتـنظر حولها فهى ترى الصـندوق على ا

على وجهها وتومئ برأسها مع فكرة مفاجأة تطرأ لها وتبتسم). 
ا هذه هى العالمة . - ر

(تذهب إلى الصندوق وتلمسه).
- لقد قال إنها سوف تتضرع له .................................. .

اءة أخرى ثم صيحة).  (تفتح الصندوق وتبدأ بإ
- إنها العالمة !

(وبيـد موضوعـة فوق قلـبها اقـتربت من الصـندوق مجـددا . أخرجت منه
نضـدة ... حتدق بها لـفترة طويلـة ثم تستدير جمجـمة ووضعتـها على ا

وهى ترتعش).
- يا له من جو بارد هنا ? أين األضواء ?

(صمت بينما يتغير مزاجها). 
ـوت أن يسـرى داخل حـبـنـا . لـقد - إذانـفهـو قـد دبـر كل هـذا ! أراد بـرد ا
رأى حبنا كأنه هنا معنـا ثم أرسل لنا هذه الهدية ألنه يعرفنى جيدا أكثر
من مــعــرفـتـى لـنــفــسى . دهــاء رجل مـسـن ! لـيــوقف حــبى الــذى يـنــبض له
قـلـبى ويـضلـلـنى . خـدعـة ! نـعم خـدعـة ولـكـنهـا مـتـقـنـة فـنـظـرة واحدة فى

وت وسوف حتولنى إلى رماد .  وجه ا
(تلتفت إلى الباب).

اذا لم يأت ليحصل على إجابته ?!!  -
نـضـدة . يتـغـيـر مزاجـهـا مرة (تـنـظر إلى الـبـاب برهـة  ثم تـتـحول إلـى ا

أخرى).

أسطورة
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التركى: 
اهدأ. فأنت رجل هرم. ولن حصل إلىّ. كان عليك إطالة جناحيك أوالً.

الكونت:
حــسـنًــا. لــقـد ســيــطـرت لــلــتـو عــلى أعــصـابـى. مـعك حـق. هـيــا اخـرج.
سأحـرقك حـتى الرمـاد. لن يـحدث لـك شيـئًا. (يهـز رأسه محدثًـا صوتًا
أعدك وعد رجل شريـف أنه لن يكون هنـاك من يرفع عنك غيـر مفهوم) 

عاناة. ا
التركى: 

سيدى سأفكر فى األمر مليًا.
الكونت:

افعل إذن!
التركى:

متى وعد الرجل الشريف بذلك?
الكونت:

فورًا.
التركى:

نفذ إذن ما وعدت به! أقسم! ال تنتظر يا سيدى!
الكونت:

فلتنزل أوالً.
التركى:

يجـب أن تكـون إنـسـاناً طـيـبـاً. وتـذكر كـيف ضـربـتنـى باألمس وأول أمس
(يكشف عن آثـار الضرب عـلى ظهره) واآلن سأحصـيهم وأول أول أمس. 

لك مرة أخرى. بالفوائد. وفوائد الفوائد. أنت اآلن ميت.
الكونت:

ال!
التركى:

نعم!
الكونت:

ال!
التركى:

نعم!
الكونت:

أقول ال! صدقنى!
التركى:

ـكنـنى الـتنـفس جيـدًا وأقول: نـعم. لـقد احـتجـزت زوجتك هـنا – نعم. 
وبهذا انتصرت عليك قليالً  –أنت ميت. خسارة. لن تكون هنا!

الكونت:
ما معنى هذا?

التركى:
كم أود لـو ألهب ظـهـرك الـرقيق بـالـسـوط ولكن مـا لم أسـتـطع فـعله بك
سـأفـعـله بـزوجـتك وأطـفـالك. لـقـد أمـضـيت أوقـاتًـا جـمـيـلـة مع زوجـتك
وقريبًا سأجنز شيئًا عـظيمًا يا سيدى! قريبًـا. قريبًا. قريبًا جدًا. قبل أن

تطرف الع ثالث مرات.
الكونت:

ال وتذهب حلال سبيلك. هيا! انزل يا فتى. ستحصل على ا
التركى:

أذهب. إن الـضــجـة الـتى تــراهـا اآلن سـتــحـدث مـرة أخـرى عــلى قـبـرك
عندما يـتضخم سبع مـرات مثل الغابـة. أوه. سيكون هـذا شيئًا مـضحكًا!

انتبه! هذا ابنك األكبر. (يلقى باالبن األكبر إلى أسفل القلعة).
الكونت:

آه (يسقط الكونت على األرض)
ساكريباتى:

يـا لـعظـمـة سـمـوكم! سـأعـطـيه شـيـئًا لـيـشـمه. حـسـنًـا. أخـذت مـعى هذا
الشىء عد اللون وكأننى كنت أعلم بـحدوث ذلك. ويعطى الكونت شيئًا

من زجاجه صغيرة ليشمه سموكم! إنه يفيق!
الكونت:

هل مات?
ساكريباتى:

نعم. يا لهـا من مذبحة بـشعة! ال أحد يـتخيل السـقوط من هذا االرتفاع.
لـقـد شـيـدت هـذه الــقـلـعـة عـلى أجـمل نــحـو. ولـكن مـازال لـديك طـفالن

آخران. حاول معه جاهدًا. سأسند رأسك.
الكونت:

أيها التركى.
التركى:

اسمى فيراد.
الكونت:

فـيراد إنى أمـنـحك احلـريـة! سـوف تـصبح حـرًا. سـتـحـصل عـلى حـصان
وعشـرة آالف جـنـيـهًا إذا أعـدت إلىّ زوجـتى وأطـفـالى وأعـدك أال أفعل

بك شيئًا.
التركى:

أهذا طلب?

> مسرح سيد درويش باألسكندرية يشهد مساء اخلميس 25 سبتمبر تقد حفل خاص لفرقة أوبرا األسكندرية للموسيقى والغناء.

15
15 من  سبتمبر 2008 العدد 62

¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe
¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe

 ¿É°üf 
¿É«Mô°ùe

 فلويد ديل

درجة الـكـونت نـضدة)  (دقات طـبـول يقـفز الـتركى قـفـزة عالـية عـلى ا
? الرفيعة  ال تضمن أى ملذات! ماذا حدث? أتدعوننى فورميش

الكونت:
يالك من حيوان متـوحش! سأخلع جلدك عن جـسدك وأربط مكانه طوق

عنق الكلب!
ساكريبانتى:

رائع..
التركى: 

كنك حرقى لكنها.. لكـنها.. لكنهـا أشياء ضد البـرد. أنت رجل مثقف و
على الفور.

الكونت:
هذا مـا سأفـعـله! يجـدر إحضـار كـتلـة من اخلشـب وحطب ومـشاعل! من

أجل إشعال النيران!

ساكريبانتى: 
أفهـمت جيـدًا? السـيد بارتـولو مـيو أقـام معـابر لـتحـصيل اجلـمارك. هذا
خطاب أوضح فيه كل ما حدث هنا. انتظر استبدل كلمة "اثنا عشرة مرة
واكتب بدال منها" أربع عشرة مرة. احلقيقة احلقيقة اخلالصة وال شىء

غير احلقيقة.
اخلادم: 

إنه لشيطان حقيقى!
ساكريبانتى: 

فى البالد األجنبـية التى يـنتمى إليـها يعـد هذا أمرًا معـتادًا. حيث جتلس
على احلصان وتعد لثمان كى ال يتلقى الكونت لكمة فى وجهه.

اخلادم: 
أنا حذر للغاية. انصرف أنت!

ساكريبانتى: 
الـوقت ال يـزال مـبـكــرًا جـدًا. اسـمح لى بـتـقــد نـفـسى وأصـدقـائى: أنـا
الدكـتـور سـاكريـبـانتى اخلـبـيث. هـكذا يـطـلقـون عـلىّ وخـاصة من أتـسـتر
ـلقب "بـالدوده الصـغيرة" عليـهم. أنا طـبيب الكـونت بارتـو لوميـو الغبى وا
يظن أنـنى كنت أرغب فى زوجـته. ولكن هـذا هراء. وكـرد فعل لـذلك فهو
ـسـكـيـنة ال يـتـنـاول الـدواء الـذى أصـفه له. بل يـعـطـيه لـكالبى. وكالبـى ا
تقفـز فى الهـواء حتى يـخرج الدخـان من أذنيـها. ولذلك فـلن يعـيشوا إلى
هنية. وهذا الغد. وبهذه الطريقة يا أصدقائى يـه هذا الوغد كرامتى ا
شىء زائـد عن احلـد. لـذا اعــتـزمت أن أحـطم هـذا الـكــونت. أتـفـهـمـنى?
عندمـا يذهب اجلـميع سـأحزم ذهب هـذا اجلنتـلمـان فى حقـيبتى. وأودع

توحش الغبى. هذا الكئيب ا
نازل ـكان: عـبارة عن نـهر فـوق صخـور. بجـوار النـهر قـلعـة وبجـوار ا ا )
نـازل فى الطـابق األول من خالل جـسر مـتحرك) برج. الـبرج يـتصل بـا
ــغـنـاطـيـسى. أمـا بـالـنــسـبـة لى: إنـنى أجــيـد الـقـلـيل مـن فـنـون الـتـنـو ا
وبـاألمس جـاءتـنى فـكـرة مـشـروع سـحـرى. مـوضـوع مـشـروعى هـو أسـيـر
احلرب التركى والـذى جلده الكـونت صباحًا حـتى أدماه ألنه لم ينظف له
حذاءه. تمكنت من إيهام هذا العبد  –دون أن يعلم أحد شيئًا عن ذلك –
بأنه ينبغى عليه السيطرة على القلعة اليوم. وقد أتى الكونت اليوم مبكرًا
لتـحصـيل اجلمـارك فعـلى كل حـصان قـطعـة نقـود فضـية بـيضـاء وعلى
ر خنـزيـرين أو جمـلـ أو إوز عمـلـة فضـية صـغـيرة وعـلى كل شـخص 
أيضًا عملة فضية صغيرة. (أثناء شجار الكونت مع جامع أمواله اخملمور
يـظل الـتـركى واقـفًـا حـتى تـدخل زوجـة الـكـونت مع األطـفـال إلى الـقـلـعـة
طـبخ ثم يـجذب الـتـركى اجلسـر إلى أعـلى ويـقيـد زوجة لتـأخـذ أدوات ا
الكونت). لقد اغتصبها أربع عشرة مرة بالرغم من أنها حاولت مقاومته
. بعد أن يـقيدهـا يصهل ويـقذف بنقـود اخلدمة إلى ساكـ يا لألطفـال ا
ـيـدان ودقـات . (أصـوات بـوق ا أسـفل. إنه يـنـتـظـر الــسـيـنـيـور فـورمـشـ
طبول) آه. وصل الكونت للتو. (يدخل الـكونت حامالً سوطه ويقف يتغير

وجه الكونت إلى كل األلوان. يشبع التركى ضربًا). هيا إلى العمل.
الكونت:

اذا ال تفعل شيئًا مفيدًا? (ضاربًا بالسوط) ساكريبانتى. 
ساكريبانتى: 

قبل طرف الـسوط يتـحدث طوال الـوقت بطريـقة منادى إكسالنس! (ى
ـدفــعـيــ بـدون بــنـادق ــشـاه وال ألف مـن ا لف من جــنـود ا الـسـوق) أل أ

كنهم االستيالء على هذه القلعة احلصينة.
الكونت:

. اخرج أيـها القـبيح.  يا يا للـسماء ويـا للـجحيم! ويـا لهذا الـبرج احلـص
لك من مهرج همجى! يا لك من فتى مائع.

التركى:

» لفرقة أورنينا للرقص احلديث. سرح الكبير باألوبرا يشهد مساء اجلمعة القادم تقد عرض «طوق الياسم > ا
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> فى الدين اإلسالمى جند أن القرآن الكر يصف الشمس
والـقمر على أنـهما مـصدرا النـور والضوء وعنـاصر الطـبيعة

األخرى بأنها «آيات » إظهار لربوبية الله تعالى.

سرحي جريدة كل ا

15 من سبتمبر 2008 العدد62

قلعة الدكتور ساكريبانتى
ولد هـربـرت كريـتـشى عام  1944 فى مديـنـة براغ حـيث عـاش وعمل
سـرحى وحـصل عـلى دبـلـومة كـفـنـان حر. درس كـريـتـشى اإلخـراج ا

اإلخراج ليعمل بعدها كمخرج مسرحى فى العديد من مسارح براغ.
نشرت مـسرحيـة "قلعـة الدكتـور ساكريبـانتى" ألول مرة فـى منتصف
سرح الـفيـينـاوية والتى صـدر منـها ثالثة الثـمانـينيـات فى جريـدة ا
تـحمـسـ لكل مـا هو أعـداد فقط بـجـهود مـجـموعـة من الشـبـاب ا

ادية. شاكل ا سرح ثم توقفت نتيجة لبعض ا جديد فى ا

اخلشبة: عبارة عن آرينا منضدة (برج).
ملحوظة: دكتور ساكريبانتى هو الدكتور

الكونت بارتو لوميو هو بنطلونى
العبد التركى هو آرليكينو.

. ترتدى الشخصيات قناعاً نصفياً
زوجة الكونت واألطفال عبارة عن عرائس ماريونت.

ـسـرح يحـمل حقـيـبتـ ومعه (يظـهـر الدكـتـور ساكـريبـانـتى على ا
خادم)

الدكتور ساكريبانتى- الكونت بارتو لوميو - فيراد (عبد تركى) -
خادم- زوجة الكونت- ثالثة أطفال

ترجمةتأليف
 هوبرت كريتشى  مى سامى طه

ترجمةتأليف
د. دعاء عامر

ساوى معاصر  كاتب أمريكى معاصر   كاتب 

 قلعة الدكتور ساكريبانتىأسطورة
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ـشاهد فى عرض ثالثة وثمـانون فنـانًا يظـهرون أمام ا
واحــد لــهــو رقم ضـخـم بال شك ووراؤه أكــثـر من 110
شرفـ والعالقات فنـان وفنـي خالف اإلداريـ وا
الــعــامــة واألمن إذن نــحن أمــام عــمل ســخــر له قــطـاع
الـفــنــون الــشـعــبــيــة طـاقــاته لــيــصــبح (زى الــفل) الـذى
يعـرض عـلى مـسـرح الـبـالـون وتـقدمـه الفـرقـة الـغـنـائـية

االستعراضية.
(زى الفل) تـألـيف وأشـعـار حمـدى نـوار أحلـان وتوزيع
ـصرى مالبس جنـوى عبد يحـيى غا ديكـور كمال ا
اجملـيد إضـاءة شريف الـبرعى خـدع مسـرحيـة إيهاب
جــمــعــة اســتــعــراضــات وإخــراج عــادل عــبــده بــطــولــة
ـصــرى  مـيـسـرة أحـمـد صـيـام الـفـنـان وحى مـاجـد ا
ذيع الـشاب شريف مدكور مع جنوم ر البارودى وا

الفرقة االستعراضية.

ــصـــالح احلــكـــومــيــة فى يــدور الـــعــرض أمــام مـــجــمع ا
مـيدان التحريـر من خالل مجموعـة من الشباب الذين
يـقــومـون بـأعـمــال ال تـلـيق بـهم رغـم تـعـلـيـمــهم ويـتـمـيـز
مــنــهم (رامى) بــائع الــكــلـيــبــات والعب الــكــرة الــسـابق
ـالبس يأتى وبـائـعـة اجلـرائـد وبائع الـفـيـشـار وبـاعة ا
الـفالح (زهقان) من بلـده ليسأل عن اجملـمع لعله يجد
فرصة لـيسـافر لـلخارج لـكنه يـعدل عن الـسفـر بعد أن
ـــرحـــرح" الـــذى كـــان مـــعه بـــاع الـــفـــطـــيـــر أو "الـــعـــيش ا
ويجدهـا جتارة رائـجة بدل الـسفر?!! ومـا أن يُعلن عن
ـرافق حـتى يـفـر اجلـمـيع ويـنـتـقـل بـنا وصـول شـرطـة ا
احلـــدث إلى مـــحـــطــة مـــتـــرو األنـــفـــاق فــنـــجـــد الـــشــاب
ـعــاطى) الـذى يـعــمل فى كـشك تــلـيـفـون (عـاشــور أبـو ا
مـحمـول ونـعرف أنـه يحب (أمـورة) وهى تـبادله احلب
لـكن كـلـيـهمـا له مـشـكـلـة فقـد  الـنـصب عـلى عـاشور
بحـجة الـسفر لـلخـارج من (أبو سـكسـوكه) وضاع عـليه
عــشــرون ألف جــنـيـه أمـا (أمــورة) فــقـد مــات والــداهـا
حتـت أنـقــاض الــعـمــارة ثم يــأتى (رويــحـة) وهــو يــعـمل
عـنــد رجل ثـرى قـاصــدًا عـاشـور ويــعـرض عـلــيه الـعـمل
مـــقـــابل مـــلــيـــون جـــنــيه فـــيـــوافق عـــاشــور ويـــأخـــذ مــعه
مـــجـــمـــوعـــة من أصـــدقـــائـه من الـــشـــبـــاب إضـــافـــة إلى
ــلـكه "حـيـدر" وطــلـيـقـته (أمـورة) إلى الــكـازيـنـو الـذى 
ـكلف به سـونـيـا الراقـصـة هـنا تـتـضح طـبـيعـة الـعـمل ا
عـاشـور وهـو أن يـوضع فى طـريق سـونـيـا مـغـيـرًا اسمه
لـيكون (أكـثم) و(أمورة) تـصبح (لـينـا) ويصـنع عاشور
ـوت ـســاعـدة (زهــقــان) حـيــلـة ويــنـقــذ "ســونـيــا" من ا
سقـوطًا من عـلى احلصـان وترجع سـونيـا هذا الـتدبـير
إلى طــلــيـقــهــا "حــيـدر" الــذى يــريــد أن يــتـخــلص مــنــهـا
وتــــعــــرض عـــلـى عــــاشـــور أو "أكــــثـم" أن يــــعـــمـل مــــديـــرًا
ــفــارقــة فــتــعــرف أن ألعــمــالــهــا فــيــوافق وتـــتــكــشف ا
(حيدر) أراد بهذه الـفعلة أن يأخذ األوراق التى بحوزة
ســـونــــيـــا والـــتى تـــهــــدده بـــهـــا عن طـــريـق "أكـــثم" ورغم
انـفـصـال حـيـدر عن سـونـيـا فـإنـهـمـا يـعـيـشـان فى نـفس
الـفـيـال وكالهـمـا ال يـريــد الـتـنـازل عن نــصـيـبه لـآلخـر
حــــيــــدر يــــعــــرض عــــلـى "أمــــورة" الــــتى ذهــــبـت إلــــيه مع
زمالئـها فى حمـلة تطعـيم وهمية  – بعد أن اسـتبقاها
أن  تــســاعـده فـى مـعــركــته مع ســونــيــا ويـتــزوجــهــا بـأن
جــعـلـهــا تـوقع عــلى وثـيـقــة زواج عـرفى بــعـد تـخــديـرهـا

نوم. با
ســونــيـــا تــتــزوج مـن عــاشــور "أكـــثم" وتــطـــلب مــنه رأس
حـيـدر واألوراق الـتى بـحـوزته مــهـرًا لـهـا وبـالـتـالى فـقـد
تـزوجان وحـيدر أصبح فى الـفيـال "عاشـور وسونـيـا" ا
ـتـزوجـان أمـورة وعـاشـور يـزيالً الـلـبـس الذى وأمـورة ا
ن سـبب مـصائـبهـما حـدث ويصـممـان علـى االنتـقام 
بـعـدمـا قـرآ األوراق فـحـيـدر هـو "أبـو سـكـسـوكـة" الـذى
نـصب عـلى عـاشـور و "سـونـيـا" هى الـتى بـنت الـعـمارة
الـــتى راح ضـــحـــيــتـــهـــا والــداهـــا يـــطــلـب حــيـــدر إتـــمــام
الــصـــفـــقــة لـــكن "أمــورة" وعـــاشـــور يــرفـــضــان ذلك ألن
األوراق فـيـهــا دلـيل إدانــته هـنــا يـدخل رويــحـة والـذى
يـــعــــمل عــــنـــد حـــيــــدر ويـــأخــــذ األوراق بـــعـــد تــــهـــديـــده
ــسـدس ونــعـرف أنه (رويــحــة شـمــعـون كــسـاب) وإنه بــا
وافـقة سونـيا سيدة يعمل حلـساب سونـيا وكل ما  

العالم.
ومـا أن يــتـهم حــيـدر رويــحـة شــمـعــون بـأنه غــدار يـقـوم
رويــحـــة ورجــاله بــطــرد حـــيــدر ويــغــنــون لـــســونــيــا الــتى
حتـولت من راقصـة وصاحـبة كـباريه إلى أمـريكـا القوة
الـعـظـمى والتى تـسـوى الـهوايل "والـله يـا سـونيـا كـسبت

الفورة وحيوا معانا اإلمبراطورة".
ـصـالح وجنـد ـشـهــد األخـيـر نـعــود إلى مـجـمـع ا وفى ا
الـــبـــاعــة كـــمــا هـم وإن زاد عــلـــيـــهم همَّ رغـــيف الـــعــيش
وغالء األسمنت واحلديد??! وفى الـنهاية يغنون للحب

اخلط كيف?!!
رضة فى حملة التطعيم البس فى زى  تنكر بائع ا
واسـتـخــدام الـقـزم الــلـجـوء إلى الــكـومـيــديـا الـلــفـظـيـة
بـاللـثغـة لبـائعـة اجلرائـد وعند  – إن شـاء الله  – التى
ال يـوجد فـيهـا (راء) تـنطـقهـا كامـرأة فى الـتسـع من

العمر?!!

ـقطع الذهبى للـمسرح فارغا مثل مـشهد حملة كان ا
الـتـطعـيم فـى فيال "حـيـدر" ومـشـهـد الـزفـة الـزفة فى
الـصـالـة والـعـ على الـكـوشـة الـفـارغة ثـم على رقص
مـيـسـرة فى األفـانـسـ ثـم مـجىء الـشـرطـة احلـقـيـقـة

واستدعاؤها لسبب تافه.
ــمــثــلــ عــبــئـاً كــانت حــركــة ومــيــزانــســ اثــنــ من ا

خاصة فى ثنائيات عاشور وأمورة أمورة وحيدر.
نـعم هــنـاك لـوحــات اسـتـعــراضـيـة لــكن هـنــاك تـفـسخ
إخراجى. فـال رابط وال ضابط وال وظـيـفة وال وجـهة

نظر.

ـسـرحـيـة فى خـمـسـة مـنــاظـر مـبـنـيـة حـوت مــشـاهـد ا
إطار واقـعى (ميـدان التـحريـر مجـمع التـحريـر مترو
األنفـاق كورنـيش النـيل كـازينـو نادى فـروسيـة فيال
حـــيـــدر وســونـــيـــا) مع اســـتـــخــدام احلـــذف واإلضـــافــة
واســـتـــخـــدام الـــفـــونـــدى فـى جـــحـــر األشـــرار واجلـــنـــة

سرح. والكوشة على ا
لـكنى أسـأل: فى فيـال حيـدر  وضع كرسـي فـوتيل
ـســرح وكـنـبــة زرقـاء فى ـ مــنـتــصف ا أحــمـر عــلى 
ــسـرح واخلـلــفـيــة حـمـراء والــديـكـور مــنـتـصـف يـسـار ا
مـثلـون فى هذه األلوان مـطلى بـبرتـقالى فـاحت.. أين ا
ـمـثل فى هـذه األلـوان بخالف الـسـاخنـة فـقـد ضاع ا

مسرح البالون الضخم.
 األزيـاء : فاخرة وهـذه الكـلمـة يندرج حتـتهـا: اجلمال
واإلســـراف والـــكـــلـــفـــة ويـــبــــقى الـــســـؤال: هل أفـــادت
األزيـــــاء الــــشــــخـــــصــــيـــــات الــــدرامــــيـــــة فى الـــــعالقــــات
والدالالت لكى يكتمل اجلمال والقيمة مع التوظيف.
البس فـمثالً فى اسـتعـراض "اإليد الـبطـالة جنـسة" ا
لـم تــــكن لـه عالقــــة بــــالــــشــــبــــاب وفى دخــــول جــــحــــر
األشـرار كـانت األلـوان أحـمـر أسـود وبـعـد ذلك كـانت
اجلــنـة  – أم مــاذا?! - بـألــوان بــيـضــاء وأزيـاء عــاريـة.

فهل فى اجلنة عرى إذا كانت جنة?!
األشـــــــــعــــــــار : كــــــــان هـــــــــنــــــــاك إفــــــــراط فـى األغـــــــــانى

واالستعراضات.
ـوســيـقى : جــاءت صــاخـبــة عـلى غــرار مـا األحلــان وا
نسمـعه اآلن. ولم يكن هـناك تنـويع ولألمانـة لم تعلق
أغنية واحدة غير غناء سناء عوض الشعبى اجلميل.
االســتـــعــراضـــات: نــحت مـــنــحى اجلـــمــالــيـــة بــحـــيــويــة

الشباب لكن وظيفيًا ودراميًا?!!
ـؤثـرات واخلدع اإلضاءة: صـنـعت اإلبـهـار وإن كـانت ا
سرحـية عـادية.فى الـنهـاية: قـامت الدنـيا ولم تـقعد ا
على عرض "روايح" ومهـما كان فيه فلم يصل إلى ما
وصـل إلـــــيـه عـــــرض "زى الــــــفل" هـل أصـــــبـح الـــــرقص

والعرى اآلن هو ما يتبناه مسرح الدولة.
ــصــريــ فى عـرض "زى إن الـتــطــاول الــذى أصـاب ا
الـــفل" يــجــرؤ عـــلــيه أحــد مـن جــنــســيـــة أخــرى أيــا مــا
كـانت فـمــا بـالـنـا والـتـطـاول جــاء فى حـوار مـسـرحـيـة
مـصرية وعلى أرض مـصرية وبأمـوال مصرية وبإرادة
مـصريـة وحتت سـمع ومرأى اجلـمـيع ولم يحـرك أحد

شرف ووجود رئيس القطاع. ساكنًا رغم جيش ا
لـقد شاهدت العـرض مرت فى اليـوم الثانى والثالث

له.
احـكــمـوا أنــتم عـلى هــذه اجلـمــلـة عــلى لـســان (أحـمـد

صيام) "رويحة" ردًا على وحيد سيف "حيدر".
«رويـــــــــحـــــــــة: إنـت يــــــــــا مـــــــــصـــــــــرى أقــــــــــذر وأوسـخ من

اإلسرائيلي إنت بتقتل وبتجوَّع ناسك».
ن هذا? وحلساب من? ما هذا? و

(زى الــفل) بــكــســر الــفــاء هل عــلــيــنــا أن نــرى ونــكــمم
أفواهنا حتى يرضى الزمالء واألصدقاء.
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ـسـيـحـيـة  ارتـبـط الـنـور بـاحلـيـاة وبـالـكـلـمـة > فـى الـديـانـة ا
وبـاإلنـسـان وتـوحـد الـنور بـاإلنـسـان فـقط كـمـا ورد ذلك عـند

القديس يوحنا.

سرحي جريدة كل ا
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نيل. انسترلى با > سداسى شرارة يقدم سهرة فنية رمضانية مساء اخلميس القادم بقصر ا

زى الـــــــــــــــــــــفــل
عــرض ســـبــرتــو

أحمد إسماعيل عبد الباقى

الــذى "يــلف الـــكــون الجل مــا يــعــيـش ســبــعــ مــلــيــون"
سرحية بهذه النهاية "اللى زى الفل". وتنتهى ا

كــسـر اإليـهـام هـو مـا تـبـنـاه اخملـرج مـنـهـجًـا بـاسـتـخـدام
الــدخــول واخلـــروج من الــصـــالــة والـــتــوجه بـــاخلــطــاب
ــبــاشــر إلى اجلــمــهــور حــاول اخملــرج أن يــحــشــر كل ا
طـاقـاته مـسـتعـيـنـا بـإمـكـانـيات الـقـطـاع فـحـاول تـقد
اإلبـــهــار فـى الــصـــورة الــبـــصــريـــة مــســـتــخـــدمًــا ألـــعــاب
عـلق واخلنـاجـر والبـاسكـليت الـسيـرك ما بـ احلبـل ا
والــكــرابــيج واحلــربــة واجلــوجنــلــيــر حــتى احلــيــوانـات
اســــتـــــخــــدمــــهــــا كــــالــــكالب واخلــــيـل لــــكن عــــابه ســــوء
ـا أفـادت من لم الــتـوظـيف والـسـؤال مــاذا أفـادت? ر
يــدخل الــســيــرك! وحــتى أوضح ذلك مــا عالقــة لــعــبـة
الــكــرابـيـج وتـقــطــيع ورق اجلــرائــد بــنـادى الــفــروســيـة?
واخلـناجـر ولـعـبـتـها أتـى بهـا إلرعـاب (حـيـدر بـيه) فهل

حدث ذلك?!!
فــلـو وضــعت فى كــازيــنـو "حــيــدر بـيه" لــكــانت مــقـبــولـة
وهـذا يـنـسـحب عـلى اسـتـعراض الـبـاسـكـلـيت فـلـو كان

ـصـالح ــشى" لـكن أمــام مـجـمـع ا فى الــكـازيـنــو "كـان 
ـــعــلق مـع أغــنـــيـــة ســونـــيـــا قــبل كـــيف? كـــذلك احلـــبل ا

النهاية?!
ـثلـ يـرتـديان دخـول (رويحـة) عـلى حـنـطور بـاثـنـ 
ـة وبعـدهـا تدخل زى خيل فى رقـصـة احلصـان الـقد

سونيا على حصان?
ـمــثل عـلى رجــلـيه ونــخـلص يــا تـدخـله "يــا إمـا يــدخل ا

بحنطور مجرور بخيل".
ــراكـبى فى ــنـظــر كـورنــيش الـنــيل ووضع ا ــراكـبى: ا ا
ـيـة?!! أم عـلى (احلـفــرة)  يـعـنى اجلـمـهـور قــاعـد فى ا

شط ترعة?!
ـمكن تنكـر الشباب فى زى الـشرطة لكن من أين من ا
لـهم باألسلحة التى يـحملونهـا? كلمة واحدة كانت حتل

شكلة! ا
حـاول اخملـرج حـشـد مـصـادر الـضحـك فى الـكـومـيـديا
لــكـنـهـا كـانت بـشـكل تــقـلـيـدى شـاهـدنـاه مـرارًا وتـكـرارًا
مثل حديث حيدر بيه فى الـتليفون والسلك مقطوع أو

بدون سلك!
اللـجوء إلى الـنمط أو الـتنـميط مـثل شخـصيـة الفالح
فــهــو من زفـتى (زهــقـان) ويــنــطق صـعــيـدى عــلى طـول

 موسيقى صاخبة.. ومؤثرات عادية.. وأزياء فاخرة
مكلفة وكل عنصر يعمل وحده

عالم النص

الرؤية اإلخراجية

رئى اإلطار ا

يزانس ا

شىء. فـأنا أرى شـيـئًـا آخر. (ىحـضر اخلـادم موسى حالقـة على صـينـية
ويقـدمه له يـحاول الـكونت ثالث مـرات قـطع أنفه ولـكن دون جدوى فى
ـرة الـرابعـة يـسـاعده سـاكـريـبانـتى بـعـد أن يـدفعه يـقـطع الـكـونت أنفه ا
فــيـســيل لـون أحــمـر من الــقـنـاع) أوه. ســأضـع لك ضــمــادة عــلى اجلــرح!

وكأننى كنت أتوجس شرًا. (يربط أنفه بضمادة: ينهض الكونت).
الكونت:

تلك أنفى!
التركى:

وتلك مكافأتى! (يقذف بالطفل إلى أسفل)
ساكريبانتى:

شـاهـدين تـرون اآلن كيف جـذبت هـذه اللـعـبة هذا يـفـطـر قلـبى. أعـزائى ا
ــتــفــرجـ ولــو كــان هــنــاك ألف ألف آخــرون مـا ــثــيـرة بــكل تــفــصــيــلـهــا ا ا
سـيـطـروا عـلى هـذا الـبـنـاء الـذى ال يـقـوى عـلـيه أحـد. فـلن يـضـحك إال كل

متعطش للدماء. هاها. وكأنه قد أطلق نكتة مضحكة.
التركى:

لــقـــد ســقـــطــوا! هــاهـــا! واآلن أهم مــا فـى بــرنــامـج هــذه األمــســـيــة. زوجــة
الـكونت! مدام. أنت تعـرف التوسل ألجل حلـظات من العرى! ال? إذن ال?

. اجلميع يغنون ويعزفون على آالت موسيقية). (يشحذ السك
الكورس:

يا له من يوم حالك السواد فى أكثر األزمان تعاسة. 
حيث ال أرغب فى رؤية األفضل مرة أخرى. 

إنه بعيد جدًا عنها. 
آخ ولكنها ليست كذلك. 
هذا يجعل قلبى ينفطر. 
إنه يؤلم مثل الرصاص 

(اجلميع يعودون إلى أماكنهم السابقة)
ساكريبانتى:

لو ظل يصرخ هكـذا سيصبح أكثر خطورة  (الكونت يسعل) لقد حدث ما
أخشـاه. حمـدًا لله أن مـعى دواء لـلسـعال وكـأننى كـنت أعلم. (يـضع بعض
ـلعـقـة بفم الـكونت الـقطـرات من زجـاجة صـغيـرة فى مـلعـقة تـصـطدم ا
الــذى يــجـثــو عــلى ركــبــتــيه يــحــرك فـمـه خـمـس مـرات ألعــلى وأســفل
علقـة بأسنان الكـونت. يضرب ساكـريبانتى الـكونت بركبته فى تصطـدم ا

ظهره. يبصق الكونت الدواء).
التركى:

انتـبـهوا! واحـد اثنـان ثالثة! (يقـطع رقبـة زوجة الكـونت ويقـذف بها إلى
أسفل)

اجلميع:
فظيع!

ساكريبانتى:
زيـد. إنها حادثـة مخيفـة وستسجل فى سجالت اذا? لن يـقذف با فظيع 

التاريخ بعنوان "انتقام قلبى جبار".
التركى:

كـما فى مـوقد الطـوب يذوب الـكونت فى بـحر من الـدموع. واآلن يجب أن
تنوح تـبكى تـتحـسر تتـشنف بـكاء  وأن تـعانى. أنت تـضحك فى صمت!
كنت على يق أنك لن تعيد إلىّ نفسى: انتهى األمر بنجاح تمت. أينبغى
أن يـغــضـبــنى انـصــرافك خــالى الـوفــاض? سـأدعك تــعـيـش. اشـنق نــفـسك
ـكـنك العـد حـتى ثـمـانـية دون أن تـتـنـفس! سـأجـعلك بـخـيـوط الـعـنكـبـوت. 
. لـقد ـوت بقـلب هـاد كـنـنى ا تبـدو كـعـفريت! هـذه رغـبـة فيـراد. وبـهـذا 
رددت عـلـيك ضـربـات سـوطك وركـالت أقـدامك. واآلن تـصـبح عـلى خـيـر!

نضدة ويفر هاربًا). (يقفز مع الدوران فى الهواء من فوق ا
ساكريبانتى:

بعـد أن أنهى آخر كـلماته ألقى بـنفسه من الـنافذة الـتى يظهر مـنها شروق
الـشـمس. لـقـد حتـطم عـموده الـفـقـرى وانـتـهت حـيـاته. مـثل هـذا الـعـبد ال
يجب اقـتناؤه (يخـلع اخلا من أصبع الـكونت ويضعه فى سـبابته ويريه
ـكـنك أن تكـون مـخـلـصًا? نـادرًا!  أأنت قـذر ومـصدر لـلكـونت موضـحًا) أ
لألمــراض? دائـمًــا! وسـمــة الـعــبـد األســاسـيــة? عـدم الــوفـاء بــالـوعـود! أوه.
علـيك أن تكـون واثقًـا يـا سيـدى أن هذا كـله يتـنافى والـشخـصيـة الهـمجـية

للعبد!
الكونت:

أتعتقد ذلك?
ساكريبانتى:

أكيـد. فعنـدما يذوب قلـبك فى الفقـر الشديد يـصبح شديـد السواد وميت
مثل الصخرة!

الكونت: 
إننى أذوب فى مكان ما.

ساكريبانتى:
رائع أيـهـا الـكونت. (يتخـذ الكـونت وضع النـهاية). لقـد جنـحت التـجـربة
ــسـاء وأصــبح كـهالً. (الـكـونت يـخـرج) هـذا مــا كـان يــجب أن يــكـون. فى ا
سأحزم حقائبى وأحـصل على ذهب هذا احملُطم ألضع نفسى على ظهر
حصانى عـند اكـتمـال القمـر وأرحل من هنـا! تر ال ال! وداعًـا أيهـا الريفى
األحـمق! فـالـعـالم يـفــتح ذراعـيـة لى! أمـا الـكـونت فـيـذوب فى عـاصـفـة من
وتـى يجـعـلـون العـشب يـنـمو بـ األسـنان. (يـذهب الـدمـوع. فخـمـسـة من ا

حامالً حقيبته. موسيقى مبهجة).

النهاية

التركى:
ليس وقورًا من يلمع حذاء السيد فيراد.

الكونت:
وليس وقورًا من يلمع حذاء السيد فيراد.

التركى:
هل قلت يلمع?

الكونت:
ليس وقورًا من يلمع حذاء السيد فيراد.

التركى:
لدى فـكرة: لـو أنك حتب هذين الـطفـل جدًا  – كمـا تؤكد  –اسـتمع إلىّ
جـيدًا! عـليك بـقـطع أنفك! وسـأعيـدها إلـيك. ومن ناحـية أخـرى فلـتنـبطح

أرضًا.
الكونت:

أريد موسى حالقه!
ساكريبانتى:

ال. ال. ال. عـلىّ التـدخل اآلن أيهـا السـيد بـارابـيلـلو. أو كـما حتب دائـمًا أن
تـؤكــد فـهـذا الـعــبـد غـيـر مــخـلص وخـائن وداهــيـة فى االنـتـقــام ولن يـحـتـرم

وعده.
الكونت:

أعطنى موسى حالقة!
ساكريبانتى:

ووقـاركم! إن زمن الفروسـية وتـضحيـة األبطـال قد ولى. لن تـنمو لك أنف
أخرى ولـهـذا أؤكـد لك كونى جـراحـاً حسن الـسـمـعة وطـبـيبـاً عـاماً أنه لن
ـيـتة مـرة أخرى فى يـسـتطـيع أى مدع لـلـطب فى العـالم أن يـعيـد األجزاء ا

مكانها!
الكونت:

خنجرى! خنجرى!
ساكريبانتى:

أنت تـمـنـح اخلـنـجــر شـرفًـا عــظـيــمًـا. ولـكن اخلــنـجــر لن يـفـيــد شـرفك فى

شاركة الشاعرة شريفة السيد يقدمون أمسية غنائية شعرية مساء اليوم ببيت السحيمى. > فاطمة عادل وفرقتها كان ياما كان 
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ـفهـوم األولى للضـوء عنـد اإلغريق ارتبط (بـالشمس) > إن ا
الـتى كانت األساس فى حتـرير العـالم من الظلـمة التى كانت

تسيطر عليه وتمثل الشمس إلها من آلهة اإلغريق.

سرحي جريدة كل ا

15 من سبتمبر 2008 العدد 62

الكونت:
وستحصل على خطاب توصية وخدم لرحلتك.

التركى:
عشرة آالف?

الكونت:
هذا ما قلته.

التركى:
ال. ال.

الكونت:
عشرون ألفًا.

التركى:
ال. ال.

الكونت:
ثالثون ألفًا.

التركى:
وقف! يا لصعوبة ا

الكونت:
أوه. عندما أخذتك فى األسر أتذكر كم كنت لطيفًا معك.

التركى:
ثم فقدت شخصًا بشعًا. كما ترون.

الكونت:
يا لك من وديع!

التركى:
أتعلم. لو قلت لى: فيراد أنا غبى. سأفكر فى األمر.

ساكريبانتى:
ـوقف ـوقف شـديـد الـصــعـوبـة أيـهـا الـكـونت. ا يـا لـلـعـار! إنه صــبى تـافه. ا

جاد وصعب.
الكونت:

فيراد. أنا غبى.
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فـاهيم > ارتـبط احلس بـالضـوء واللـون عنـد عرب اجلـاهلـية (قـبل اإلسالم) 
دخــلت فى طــقـوســهم وشـعــائـرهـم وأسـاطــيـرهم فــانـتــشـرت عــبـادة الــكـواكب

كالشمس والقمر والزهرة حتى إنهم سموا بأسمائها.

سرحي جريدة كل ا

15 من  سبتمبر 2008 العدد 62

كن أن تذهب إلى مسرح تامبير! العائلة كلها.. 
وهـنـاك أيضـا عـرض "كـاروال تعـيش بـيـنـنا"
وهـو عـرض مـوسـيـقى فـردى كـتبـته وتـؤديه
ـوسـيـقـيـة الـبـارعـة مـارى بـوست وهـو عن ا
ــضـيــئــة فى تــاريخ واحــدة من الــعالمــات ا
غـنـية كـاروال لـيمـوال والتى فـنلـندا الـفـنى ا
أصــــيـــبت بــــحـــادث أودى بـــحــــيـــاتـــهـــا1997
ـر مـبـكـر وهى فى نـتـيـجـة إصـابـتـهـا بـزهـا
األربـــعـــ من عــــمـــرهـــا.. وتــــعـــاون بـــوست
ـوسـيــقـيـة.. وتـسـتـعـرض فـرقـة هــلـسـنـكى ا
بــــــــوسـت هـــــــذا الــــــــقــــــــدر الـــــــكــــــــبــــــــيــــــــر من
االضـــطــرابــات الــتى عــاشت مــعــهــا كــاروال
فـأثـرت بـالـســلب عـلى حـيـاتــهـا بـشـكل عـام
ولـــو أن لـــهـــا بــــعض األثـــر اإليـــجــــابى عـــلى

غنائها وموسيقاها.. والعرض عائلى... 
والـعــرض الـذى أثـار ضــجـة وهــو "الـصـراع
احملــــتـــدم" وفــــيـه يــــنــــاقش كــــاتب ومــــخــــرج
الـعرض ميكـو فيرجورين فـكرة الصراعات
بــ الـبــشــر وأســبـابــهــا وخـاصــة الــعـائــلــيـة
واألسـريـة ويـتـنــاول بـتـركـيــز شـديـد عـامـلى
الرغـبة والكـبت اجلنـسى وما يـبرره وما ال
ــقــولــة يــجب جتــاوزه.. ويــبــحـث حــقــيــقــة ا
ـرأة".. الــفـرنــسـيــة الـشــهــيـرة "ابــحث عن ا
وهل هـى ســــــبـب الــــــشــــــرور أم أن هــــــنـــــاك
أســبــابًــا أخــرى خــفــيــة.. وقــد انـتــقى ألداء
ــــمـــثالت هــــذا الـــعــــرض مــــجـــمــــوعــــة من ا
ـســرح الـفـنــلـنـدى واجلــريـئـات ــمـيــزات بـا ا
أيــضــا وهن جــوكــا لــيــســتى ومــاريـا بــوست
وإلــيـــنــا ســالـــفــوفــار ومـــارجــوت ســاريــوال..

وهذا العرض للكبار فقط...
وهـنـاك أيـضـا تـلك األوبـرا الفـنـلـنـديـة التى
كـتــبــهـا هــانــيـو مــاكــيال عن شــعـر ألونــريــفـا
كــيـــكــيالن وهـى بــعـــنــوان "أبـــونت بــورسى"
وتنـاقش تلك الـلـحظـات الهـامـة واخلطـيرة
ستشفيات ب حياة التى تمر بها إحـدى ا
تـبـدأ وحـيــاة تـنـتـهى وإنـقـاذ يـشـبه اإلعـجـاز
يـحـدث وإنـقـاذ مـسـتـحـيل ال يـحـدث.. وقـد
اسـتــطـاع قـائـد الـعـمـل بـورت كـافـونـ نـقل
إحـسـاس هـذه الـلـحـظـات عـبـر أبـطـاله إلى
ــــشـــاهــــديـن.. والـــعــــرض عــــائــــلى حملــــبى ا

األوبرا ومتذوقيها...  
ه لـلـمرة وأخـيـرا الـعـرض الـذى يـعـاد تـقـد
الـعـاشـرة بـنـجـاح كــبـيـر وهـو "بـيت الـدمـيـة"
وهــو الـعــرض الـشــهـيــر لـلـكــاتب الـنــرويـجى
الـكــبـيـر هـنـريك إبـسن والـذى أخـرجـته فى
برج وأدت ـرة األخيرة القـديرة ريتفـا هو ا
دور الزوجـة آنا إليـنا لـيتكـون ودور الزوج
ى إيــســا التــفــا إيــجــو ودور الــصــديق الــعــا
هـيـكى كـيـنـونـ وهـو يـروى قـصـة الـزوجة
الــتى حــاولـت مــســاعــدة زوجــهــا فى أزمــته
ـــال من أحــد بــأن اســـتــدانـت مــبـــلــغـــاً من ا
األشــخـاص الــقــريـبــ مــنــهـا والــذى تــقـدم
قـبل زواجها لالرتبـاط بها واحتـفظت بهذا
الـسر حـفاظا عـلى كبـرياء زوجـها وعـندما
يــنــكــشف ســرهــا.. تــثــور فى نــفس زوجــهـا
الــشـــكـــوك.. ويــثـــور فى وجـــهــهـــا وتـــتــعـــقــد
األحداث عندمـا يعترف هذا الشخص أنه
ما زال يحبها.. حـيث يتركها زوجها لتكون
ضـحية زوج ثـار لكبريـائه وشخص آخر لم
يــقـدر مــوقـفــهـا وتــســتـمــر األحـداث وسط
تــــســـاؤل .. هـل ســــيـــتــــفــــهم الــــزوج مــــوقف
زوجــته ويـغــفـر لــهـا إخــفـاء احلــقـيـقــة عـنه
وهل ســــتـــغــــفـــر الـــزوجــــة شك زوجــــهـــا فى
ســلـوكــهــا وأخالقــهـا.. رغم حــبه ومــعــرفـته
اجلـيــدة لــهــا أم سـتــنــتــهى احلــيــاة بـيــنــهــمـا

لألبد?

أول إنــتـاج لـلــمـســرح  الـعــرض األسـطـورى
الـتـراجـيـدى "كـولـرفـو" والـذى كـتـبه ألـيـكس
كــيـــفى عــام  1888 عن أحــداث مـــأســاة 
ـلحـمـة فـنلـنـدية يـقال إن أحـداثـهـا واقعـيـة 

ة باسم كاليفاال.. قد
ومسـرح تـامبـيـر له ثالث قـاعات.. الـقـاعة
الــكــبــرى وقــاعــة ثــانــيــة هى قــاعــة الــقــهـوة
الــــوســــطى.. والــــثـــالــــثــــة قـــاعــــة فــــرانـــكــــيل
اجلـديـدة الـتى  افـتـتـاحـهـا عـام  1982..
وعلى خالف مـسـارح الـعـالم بدأ مـسـرحـنا
هذا محـترفـا وبإدارة أكثـر احترافـية  فهى
تسـتقبل  130 ألف مشـاهد وقدمت حتى
اآلن ما يـزيد عن 500 عـرض بواقع من 8
إلى  10 عــروض سـنـويـا بـجــانب اسـتـمـرار
العـروض الـناجـحـة لـعدة سـنـوات مع بعض
الـتــجـديـدات والـتـطــويـر.. والـعـروض تـقـدم
بــالــتــبــادل يــومــيـــا مع األخــذ فى االعــتــبــار
ـــكــنــهــا حتــديــد الـــفــئــات الــعـــمــريــة الــتى 
مـشاهـدة العـرض وهو إجـراء غيـر تقـليدى

مسرحيا ...
وخالل الـــعــشـــرة أعــوام األخـــيــرة وبـــفــضل
مـجـمــوعـة من الـفــنـانـ اخملـلـصــ لـفـنـهم
ـــســـرح أن ـــســــرحـــهـم اســـتــــطـــاع هــــذا ا و

لــيـديــا مـولــوتـوف أن تــهـدى شــقـتـهــمـا البن
أخـتــهـا الـسـرجـنت جــون مـولـوتـوف.. فـقـام
بـتأجير شقـتهما من البـاطن لعامل زخرفة
يدعى كارل روبرت من أجل مـضايقتهما..
وتـتـشـابك األحـداث عـنـدمـا يـكـتـشـف كارل
أنه مــــصـــاب بــــالــــكــــلى فــــيــــتـــدخـل اجلـــراح
ميستون إلنقـاذه ويتبرع له بالكلية العالم
بـيـرجـسـتـروم.. وهـو عرض كـومـيـدى تـمـيز
فــيه اخملــرج بــاخـتــيــاراته جملــمـوعــة الــعـمل
ـعروف ـمـثل الفـنـلنـدى الـقديـر وا خـاصة ا
ــيــا هــيــكى كــيــنــونــ واخــتــيــاره كــذلك عــا
لـــلــمــخــضـــرم هــيــكى هـــيال ومــعــهـــمــا كــيك
أونــســـيـــنــفـــا وريــتـــفـــا جــالـــونـــ وآخــرين..

والعرض عائلى...
وعـــرض آخـــر عـــلى مــــســـرح تـــامـــبـــيـــر هـــو
"أرمون فـارسـا" وهو من نـوعـية الـكـوميـديا
الـــــســــوداء.. وقــــد صــــاغـت هــــذا الــــعــــرض
بحنـكة وأخرجـته وقامت ببـطولته آنـا إلينا
.. وشــاركـــهــا اخملـــضــرم مـــيــكــو لــيـــتــكـــونــ
.. وهى تــنــاقش مــجــمـوعــة من مــوســيــانــ
التـساؤالت عن العالقـة ب أسـرة فنلـندية
صـغـيـرة ومـا يــحـدث فـيـهـا من شـد وجـذب
بـ اآلباء واألبنـاء وما يحـدث خارجها فى
ى.. اجملـتـمع احملـلـى وكـذلك اجملـتـمع الـعـا
كن ألخـطاء اجملتمع وزالته أن تؤثر فهل 
فى االبــــنــــة واالبـن وتــــنــــعــــكـس عــــلــــيــــهــــمــــا
بـالـسـلب.. فتـنـهـار القـيم بـداخـله وتسـيـطر
عــلــيه روح األنــانــيــة واالنـتــهــازيــة الــســائـدة
ـكن تقـو اجملتمع ـيا.. وبالـتالى هل  عا
ــــثل بــــتــــقـــو األبــــنــــاء وتـــقــــويــــة الـــقــــيم وا
بــــــداخـــــلــــــهم ومـن ثم بــــــثـــــهـــــا مـن خـاللـــــهم
لـلــمـجــتـمع اخلــارجى..? وهل ســتـتــمـكن أم
ــقــاومــة والــوقــوف ــســانــدة زوجــهــا من ا

أمام هذه الرياح العاتية..?.. 
شـاهدين بـقدرتـها على وقد أدهـشت آنا ا
قــيــادة الـــعــمل رغم صـــعــوبــة كـــونه عــرضــاً
ثـنــائـيــاً فى مــدة  تـتــجـاوز ثالث ســاعـات..
وفـترات التـواصل فى احلوار كبـيرة جدا..
إال أن حـنكة آنا وميـكو وخبرتـهما.. جعلت
ــشـاهــدين يــتــمــنــون أن يـســتــمــر الــعـرض ا
ويـستمرون فى ضـيافة هذا الثـنائى لثالثة
أيــــام ولــــيـس ثالث ســــاعــــات .. والــــعــــرض

كن لألطفال مشاهدته ... عائلى و

سرح  رجال ا
الفنلندى
يبحثون 
عن الشعرة

الفاصلة 
ب الرذيلة
والفضيلة

يــسـطــر تــاريــخــا جــديـدا مــشــرفــا حــاولـوا
ـــوازنــة بــ الــشــكـل الــقــد غــيــر خالله ا
ـرغـوب فـيه والـنـغـمـات اجلـديـدة اجلادة ا
ـــوضــــوعــــات واألفــــكــــار األكــــثــــر جــــديـــة وا
ــسـرح الـفــنـلـنـدى األول واسـتــعـادت شـكل ا
البعيد الـقدم.. وبعض نصوصه وإعدادها
لـتــنـاسب الـعــصـر.. وحـمــلـوا عـلى عــاتـقـهم
أيــضــا مــنــاقـشــة مــشــاكل وهــمــوم اجملـتــمع

بجدية شديدة أيضا...
ويــقــدم مــســرح تـامــبــيــر حــالــيــا مــجــمــوعـة
ـــيــزة مـن الـــعــروض .. الـــتـى اخــتـــطـــفت
كــامـــيــرات واهــتــمــام الـــوكــاالت اإلعالمــيــة
ية ومن هذه العروض.. عرض الفنية الـعا
"مــســتـأجــر مـن الــبـاطـن" لــلــمـخــرج هــيــكى
فــيــنــ والـــذى كــتــبه بــالــتـــعــاون مع  تــيــمــو
كـاياليـنـ عـام  2003 وبـدأ الــعـرض مــنـذ
ذلك الــــعـــام ومــــســـتــــمـــر حــــتى اآلن.. وهى
تــــــــدور حـــــــول عــــــــالـم احلـــــــشــــــــرات بــــــــولى
بيرجستروم وجـراح الكلى لورى ميستون
الــلـذين يـســتـأجـران شـقــة كـبـيـرة مــشـتـركـة
بـيـنـهـمـا  بــوسط هـلـسـنـكى.. ووسط هـدوء
حـيـاتـهـمـا وصـفـائـهـا - وكأنـه الـهـدوء الذى
ـنـزل يـســبق الـعـاصــفـة - أرادت صـاحــبـة ا

≈ZGôŸG ∫ÉªL

> فـى الديانات اجملوسية ظهر الضوء من خالل الصراع ب عناصر الطبيعية
ان) وهو عـلى اعتبار أن هناك إله هما «إله النور (هرمز) وإله الظالم (أهر

يصور الصراع ب عنصرى الظلمة والنور».

> قبة الغورى تشهد مساء اليوم افتتاح فعاليات ملتقى سماع لإلنشاد الصوفى بإشراف اخملرج انتصار عبد الفتاح.
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عرض الصراع احملتدم 

ــسـارح الــفـنـلــنـديـة لــفـتـرة طــويـلــة اتـهـمت ا
بـــأنــــهـــا تـــبــــيح الـــرذائل وتــــعـــرض األفـــعـــال
الفاضـحة عـلى خشبـاتها.. بـدأ تاريخ هذه
ـيـة الـثـانـيـة.. االتـهـامـات بـعـد احلـرب الــعـا
فـيـمــا اعـتـبـره الـبـعض نــتـيـجـة لـهـا.. وأحـد
مـسـاو احلرب فـى بعض الـبـلـدان.. ولكن
هـذا الـتـبــريـر لم يـكـن مـقـبـوال لــدى مـحـبى
ـسرح والفـنون.. فـإن استـسلمـوا حلقـيقة ا
وجود الـرذيـلـة.. فال يـعـقل أن جتـسـد على
ـسـرح كل لــيـلـة.. واسـتــمـر الـنـقـد خـشــبـة ا
الالذع أحـيـانـا.. والـصــيـاح والـثـورة أحـيـانـا
ؤسـسات أخرى دون جـدوى.. فلم تـتخـذ ا
الـرسـميـة أيـة إجـراءات جتـاه ذلك آخذين
فى االعتـبار أن هـناك مـيـثاقـاً للـحريـة ب
الشـعب واحلـكومـة يـحـرص الطـرفـان على
ـثل قـمـة احلـفــاظ عـلـيه.. ورغم أن ذلـك 
الـــتــحـــضــر مـن الــنـــاحــيـــة الــنـــظــريــة إال أن
سرحـي يعتبرون ـنتقدين.. والبـاحث ا ا
أن فى ذلك من الناحية الـتطبيقية شططًا

عظيمًا ال يغتفر...
ـن ال يـــعــــرف فــــفـــنــــلــــنـــدا إحــــدى الـــدول و
ارك اإلسـكندنافيـة الهامة مثلـها مثل الد
وأكـثر أهمية من الـسويد والنـرويج  لكنها
لم تــــنل شـــهـــرتــــهـــمـــا.. لـــكـــونــــهـــا دولـــة بال
أطـمــاع.. ولم تــكن إحــدى الــدول الـفــاعــلـة
أثــــــنـــــــاء احلــــــروب.. بـل كــــــانـت فى أغـــــــلب
األحيـان مفعـوال بها.. ولـها تـاريخ حضارى
وفنى طـويل.. ويقـال إن سكانـها األصـلي
هم أصــحــاب احلـضــارة الــتى نــهـلت مــنــهـا
بقيـة الدول اإلسكـندنافيـة ولفنـلندا تاريخ
مــســرحى جـــيــد.. ويــبــدو أن مــا خــطط له
الفـنانون اجلـدد هناك قـد بدأ يـؤتى ثماره
فى الــسـنــوات األخـيـرة وقــد رفـعــوا شـعـار
أن عليـهم أن يبحـثوا عن الشـعرة الفـاصلة
بــ الـرذيــلـة والــفـضــيـلــة فـيــمـا يــقـدمـون..
ويـبـدو أن هـذا الـشـعــار جـعل لـلـمـسـرح فى
فنـلندا شـكال آخر أكـثر جديـة .. وأحيا به
سـرح الفنـلندى فى النـفوس ذكرى تـاريخ ا

العريق...
مسرح تامبير

ــسـارح الــتى رفــعت شـعــار الـشــعـرة ومن ا
مــــســــرح تـــامــــبــــيـــر .. وهــــو واحــــد من أهم
ـــســــارح الـــفــــنـــلــــنـــديـــة بــــعـــد مــــســـرح أبـــو ا
سـفينـسكـا.. ويعـد مسرح تـامبـير من أقدم
مـــســـارح الــشـــمـــال األوربى .. وقـــد أســسه
رائــد فن الــدرامــا بــفــنـلــنــدا تــشــارلـز هــالم
ـسـاعـدة ـديـنـة تـامــبـيـر  ـســقط رأسه 
مــجـمــوعـة من رجــال األعــمـال والــصـنــاعـة
واحملـبـ لـلـفن هـنـاك عـام 1904 .. وكـان

 أقدم مسارح الشمال األوربى

عرض في سبيل كيلميمبا 

وقـد جـاءت الـرؤيـة الــتـشـكـيــلـيـة والـتى قـام
هندس ناصر عبد احلافظ متماوجة بها ا
ب طريـقتـ إحداهمـا تتهـكم على الواقع
وتـــقــدمه بــطـــريــقــة مـــغــالى فـــيــهــا فـــتــجــد
الـنرجـيـلة الـكـبيـرة جـداً وقدرة الـفـول التى
تكـاد تأكل مسـاحة التـمثـيل وعلى اجلانب
اآلخـر وحـيــنـمـا انـتــقـلت األحــداث لـعـصـر
عـــبـــد الـــرحـــمـن الـــداخل اهـــتم مـــهـــنـــدس
الــديــكــور بــروح الــعــصــر إذ تــصـدر كــرسى
ـــــســــرحى مـــــطــــعــــمــــاً ـــــشــــهــــد ا الــــعــــرش ا

جموعة من الدروع.
حـقـيـقـة لـقـد بـدا الـعـرض فى كـلـيـته جـيـداً
خـاصة بـعـد اجملهـود الـكبـيـر الذى قـام بـها
ـمــثــلــ والــراقــصــ الـذيـن بـدوا صــغــار ا
أبطـاالً حـقيـقـيـ مع رشدى إبـراهـيم ضد
الـظــروف الـتى وقــفت ضــده كـثــيـراً هــنـاك
فى الـســويس حــتى إنه لم يــجـد مــكـانـاً ذا
قـيمـة يـقـوم فيه بـعـمل الـبروفـات فـبدا لى
ـوضــوع وكـأنه مـحــاربـة لـطــواحـ الـهـواء ا
من مـــخــرج كـــبــيـــر حـــاول أن يــقـــدم شــيـــئــاً
ـسـاعـدة الـكـافـيـة جـديـداً ولـكــنه لم يـجـد ا
مـن كــــافـــــة األطـــــراف وخـــــرج عـــــرضه ألن
اخملـلــصـ من فـرقــة الـسـويـس وقـفـوا إلى
جـانــبـه فـتــحــيــة لــكل من وقف إلـى جـواره
وحــاول إجنـــاح الــعـــرض بــشـــتى الـــوســائل
وأخص بـــــالـــــذكــــر مـــــنـــــصـــــور غـــــريب ذلك
اجلــنــدى اجملــهــول الــذى حتـمـل كــثـيــراً من
الصدمات ليبقى اسم فرقة السويس على

سرحية. الساحة ا
لـقـد اخـتـفى إلـى حـد كبـيـر اإلطـار الـهـزلى
ـــــاغــــوط مـــــوضـــــوعه الـــــذى بــــنـى عـــــلــــيـه ا
ـــــســــرحى ــــســـــرحى وانـــــشــــغل الـــــفــــراغ ا ا
بـــاإلطـــار الـــزاعـق الـــذى يـــريـــد أن يـــحـــاكم
األوضــاع الـراهــنــة دون أن يــغــوص فى أيـة
ـشـار إلــيـهـا وبـدت قـضــيـة من الــقـضـايــا ا
الـكــتـابــة عـلى الــكـتــابـة وكــأنـهــا مـجــانـيـة ال
تـمـلك مشـروعـيتـها احلـقـيقـية لـتـظهـر على
ـسـرحى الــسـطح وحـتـى عالقـات الـلــعب ا
بــدت مـبــتــورة وغـيــر مــؤهــلـة وتــركن دائــمـاً
ـرات ــعـاد عــشـرات ا لإلفـيه الــتـقــلـيـدى ا
ــــمـــثــــلـــ بــــدوا وكــــأنـــهم حــــتى إن بــــعض ا
خـارجـ لـتـوهم مـن عـبـاءة احملـبـظـاتـيـة أو
ـهم هو من أرجل الـكـومـيـديـا دى الرتى وا
تعة للمتلقى الذى التبارى خللق حلظات ا
يـبدو وكـأنه «عـمدة الـلـيلـة الـكبـيـرة» والذى
جـــاء خـــصــيـــصـــاً من بـــلــدهـم كى يـــتــوه فى

حوارى القاهرة.

غزالى والتى جنح اخملرج رشدى إبراهيم
فى تــــــوظـــــيـــــفـــــهـــــا داخـل كـــــيـــــان الـــــعـــــرض

سرحى. ا
«نفسى فى وطن

زى شاقة الفجر اجلميل
بال أى آه بال مستحيل
احلب اسمه وكنيته

العدل رايته
تراتيل صالته وسجدته

نفسى فى وطن
وسـع أحالم الـــــصــــبـــــايـــــا والــــفـــــنــــون حـــــتى

اجلنون»
كلمات كنت قد سـمعتها أو سمعت الشطر
األول منـها فى عـرض فرقـة السـويس منذ
سنـوات طويـلة مع اخملـرج اجلمـيل الراحل
عـبد السـتار اخلضـرى حيث قدم مع هذه
الــفـرقــة تــولــيــفـة مــجــنــونــة من نــصـوص ال
عالقة ب موضوعاتها ولكن عبد الستار
ــســتــحــيــلـة فـعــلــهــا وصــنع تــلك الــعالقــة ا
وأظـن أن عــــــرض «الـــــــفـــــــاشــــــوش فـى زمن
ـالـوش» كـان أهم مـا قـدمت هـذه الـفـرقـة ا
الـــعــــريــــقــــة عــــلى مــــدار الــــعــــشــــر ســــنـــوات
ــاضـيــة وقـد عــاد كـابــ غــزالى لـيــنـسج ا
ـوال ووجـده رشـدى إبـراهـيم عـلى نـفس ا
ـاغـوط» فـكـانت ـوضـوع «مـهـرج ا مـنـاسـبـاً 
اللحـظات احلـقيقـية فى العـرض تلك التى
يـفــلت فــيــهـا اخملــرج والــشـاعــر لــيـنــســجـان
ـــــاغــــوط. مـــــوضـــــوعــــاً بـــــعـــــيــــداً عـن نص ا
ـهرج» فـى الوقـت الراهن ـاذا «ا والـسـؤال 
وهـــو الــنـص الـــذى ال يــســـمن ال يـــغـــنى من
جـوع? حقـيـقة إن الـفـضيـلـة الوحـيـدة التى
يــتــكئ عـــلــيــهـــا هــذا الــنص الـــذى كــتب فى
ـــاضى لـم تـــعــد ذات ســـتـــيـــنـــيـــات الـــقـــرن ا

. رأســـًا عـــلى عـــقـب لـــتـــعـــدد طـــرق الـــتـــقـــد
مثـلون مـعظمـهم مجـموعة أفـكار ليس إال فـا
وحــــتى الــــشـــخــــصــــيـــات احلــــقــــيـــقــــيــــة بـــدت
مــضــطــربـة ال تــعــرف مــا تــقــدمه بــالــضــبط
وللحق بدا عبـد الفتاح قدورة - الذى أعتبره
ثل فى السـويس - وكأنه يؤدى واجبًا أهم 
ثـقــيًال فـبــرغم أن الـشــخـصــيـة كــانت حتـتـاج
ــســرحــيــة والـتــنــقالت لــكــثــيــر من األلــعــاب ا
ـهرج الـكثـيـرة بـ عطـيل وهـارون الـرشيـد وا
ذاتـه إال أن قــدورة بــدا بـــعــيــداً عـن مــســتــواه
ــعــروف ولم يــقـدم أفــضل مــا لــديه بــيــنــمـا ا
ـعلـمة ـمثـلة أحـالم سعـد فى دور «ا تفـوقت ا
ــــغــــنـــيــــة» واهــــتــــمت كــــثـــيــــراً بــــتــــفـــاصــــيل وا
الــشـخــصــيـة الــتى لــعــبـتــهــا كـمــا لــعب طـارق
عــزت مـــجـــمـــوعـــة أدوار اخملـــايـل والـــكـــركــوز
وكـاسـيـو بـطـريـقـة الئـقـة وبـدا واعـيـًا بـالـفرق
بـ الـتـقد اإليـهـامى لـلشـخـصـية والـتـقد
الـتهـكـمى لـهـا بيـنـمـا اجـتهـد رفـاعى اجلـندى
فى دور «صـقـر قـريش» وســاعـدته مالمـحه
الـصـارمـة وبــنـيـانه الـقـوى عـلى إعـطـاء شـعـور
ــشــاهــدى الـــعــرض ولــو أنه يــحــتــاج اإلقــنــاع 
أل الـفراغ ـمثل حـتى  لكـثيـر من تـدريبـات ا
الـفنى بـشكل الئق فـالدور يـعتـمد عـلى القوة
ـستـحـيل إلنـقاذ ـفـاجآت ومـحـاولـة ا وتـلـقى ا
األمــة ورغم صـغــر دور عـبـد احلــمـيــد لـبـيب
ـــدرس» إال أنه كـــان مـــقـــنـــعـــاً بـــتـــفـــاصـــيـــله «ا
الــصــغــيـرة وإصــراره الــكـومــيــدى عـلـى تـوقف
ــــقــــدمــــة داخـل نــــســــيج الــــلــــعب ــــشــــاهــــد ا ا
ـــســـرحى اجملـــانى وكـــذا اجــتـــهـــدت حـــنــان ا
بـــدوى فى دورى «ديـــدمـــونــة والـــراقـــصــة» إال
أنها كـكثيـر من أعضاء فـريق التمـثيل مازالت
حتــتـاج لــتــدريــبــات شـاقــة كى تــؤدى ألــعــابــهـا

سرحية بسهولة وجمال. ا

جــــدوى اآلن وهــــنــــا وحـــتـى الــــتـــفــــصــــيــــلـــة
اغوط فى البديعة الـتى راح إليها محمد ا
نـــهـــايـــة نـــصه الـــدرامـى والـــتى تـــخص بـــيع
صقر قـريش للحـكومة األسبـانية لـتحاكمه
كــمــجــرم حــرب لم يــهـتـم بــهـا اخملــرج; ألنه
وبــبـــســاطـــة اجته الـــوجــهـــة األخـــرى والــتى
تــعـتـقـد أن الــصـدمـة خــيـر عـمل لـلــجـمـهـور
الــذى تــبــلــدت أحــاســيــسه ومــشــاعــره ولم
ــــأســــاويـــة أو يـــعــــد يــــهــــتم بــــاحلــــكــــايــــات ا
ـلهـاوية فـرشـدى إبراهـيم يوقف الـعرض ا
ــســرحى فـجــأة لـيــعــلن اعـتــراض الـفــرقـة ا
ـسـرحـيـة عــلى مـا نـحن فـيه مــتـخـلـيـاً عن ا

النهاية الفنية التقليدية.
وقد جاءت الـتغيـيرات الداخلـية والتى كـتبها
ـبـدع رشـدى إبــراهـيم مــسـتــعـيــنـًا بــصـديـقـه ا
كــابــ غــزالى مــتــفــقــة تــمــامــًا مع رؤيــتــهــمــا
ــهــ خــاصــة فى مــشــاهـد رغــيف لــلــواقع ا
العـيش والـلـجـوء لألراجـوز وبـدا الـعرض فى
مـجـمـله وكــأنه يـريـد اخلـروج من مـأزق وضع
ـبـتـورة نـفـسه فـيه فــعالقـات الـشـخــصـيـات ا
واألحــداث الـــفــجــائــيــة كــانت أهم الــعالمــات
ـوضـوع ــتـلـقى الـتــقـلـيـدى  الـتى وقـفت ضـد ا
مسـرح داخل مـسرح فـالـفـرقة اجلـوالـة التى
ال جتـــد مــا تــقـــوم به بـــشــكل حـــقــيـــقى وقــد
ــثـــلى الــعــرض انــعـــكــست مــقـــوالتــهــا عـــلى 
ـسرحى والـذين راح كل منـهم فى اجتاه كى ا
يـبــحث لـنــفــسه عـلى طــريــقـة تــثـبــيت أهـمــيـة
ـــســرح بـــاالتـــفــاق مع وجــوده عـــلى خـــشــبـــة ا
مـــــخــــرج الــــعــــرض والـــــذى بــــدا حــــائــــراً بــــ
ــ األسـاسى لــرؤيـته ـمــثـلـ وا مـجــمـوعــة ا
ـسـرحى اجلـديـدة والـتـى تـتـكئ عـلى الــلـعب ا
ـفــاجـأة الــتى حتــدثـنــا عـنــهـا الـذى يــنـتــهى بــا
قبال وقد تفـاوتت األحداث وانقلبت الدراما

عجيبة تلك األذواق التى تتمسك بالصوت
الـدرامـى الـزاعق والــدرامــا الــضـعــيــفـة ثم
تهالك لتصنع منه حتاول أن ترقع الثوب ا
شــيــئــاً ذا قــيــمــة جــمـــالــيــة وعــجــيــبــة تــلك
اإلدارات الـــتـى تـــســـمـح بـــهــــذه الـــســــبـــاحـــة
العشـوائيـة فى نصوص عـفى عليـها الزمن
ولم تعـد قادرة عـلى مواجـهة الـواقع ولكن
مــا بــالـيــد حـيــلـة فــلــيس فى اإلمـكــان أبـدع
سـرحيـة فى الـثقـافة ا كـان فاحلـركـة ا
اجلـماهيرية مثـلها تمامـاً فى البيت الفنى
للمـسرح ال تـغامر بـالقدر الـكافى وحتاول
ـــتــهـــالك من الـــنــصــوص جـــاهــدة تـــقــد ا
ـــســـرحــيـــة الـــتى ال تـــعـــبـــر بــأى حـــال عن ا
ـــا تــركن دائـــمــا الــقـــضـــايــا الـــراهــنـــة  وإ
للـمتـهافت وغـيـر اجملدى وقـلمـا يفـلت أحد
الـعـروض من هـذه الـتـولـيـفـة وعـلى جـمـهور
ــسـرح أن يــنـتــظـر طــويالً لــيـظــفـر فى كل ا
عــام أو عــامــ أو أكــثــر بــعـرض مــســرحى
ــمــرورة ــعــادلـــة ا حـــقــيــقـى يــفك طالسـم ا
الـــتـى تـــضـــعــنـــا اإلدارات فـى مـــواجـــهـــتـــهــا
ـسألة سـوف تبقى عـلى هذا احلال إلى وا
أن يــقـــضى الــله أمــراً كـــان مــفــعــوالً فــإمــا
ـــســرح بـــالـــســـكـــتــة الـــدمـــاغـــيــة أو ـــوت ا
يــســتــطــيع الــثــوار إنــقــاذه من بــراثن هــؤالء
الـذين هـيـمـنـوا علـى حركـته الـرتـيـبـة طوال

سنوات كثيرة.
ـــــدهـش أن الــــعـــــروض الـــــتى والـــــغـــــريب وا
ة ال تـسـتفـيد حتاول إحـياء األفـكـار القـد
ـتوقـعة وتـقع كل مرة فى فخ من نـتائـجهـا ا
الـصوت الـزاعق فتـجد مـسرحـيات ألـفريد
فــــرج وجنـــــيـب ســـــرور أو حــــتـى مـــــحـــــمــــد
ـــقـــوالت ـــاغــــوط تـــنـــتـــهـى دائـــمـــاً إمــــا بـــا ا
ــبـاشـرة أو كـمــا فـعل األسـتـاذ الــتـعـلـيــمـيـة ا
هرج» رشدى إبـراهيم مخـرج مسـرحيـة «ا
لـفـرقـة الـســويس الـقـومـيــة وحـول الـفـرقـة
جملموعة متذمرين يريدون أن يقيموا ثورة
ضــد األوضــاع الــســيــاسـيــة واالجــتــمــاعــيـة
الـــراهــنـــة وهم بــذلـك ال يــتـــوجــهـــون نــحــو
ـكن أن يــؤثـر فى مـتــلـقـيـهم مـعـنى عــمـيق 
ـا يشـيـرون فقط بـقدر يـجـعـله يتـحـرك وإ
لـرؤوس مـوضــوعـاتــهم غـافــلـ مــهـمـة فن
سرح احلقيقيـة التى تهتم اهتماماً فائقا ا
ـــــعـــــنـى الـــــذى يــــــفك الـــــقــــــضـــــيـــــة ألدق بــــــا

تفاصيلها.
وعـلـيه فرغم اجملـهـودات اجلبـارة الـتى قام
بـــهــــا رشـــدى إبــــراهـــيم وفــــرقـــة الــــســـويس
شاهدين قد العريقة إال أننى وكثير من ا
ـــقـــوالت عـــامــة ال خـــرجـــنــا مـن الـــعــرض 
تـفـيـد أى قـضـيـة أو أى مـعـنى حـقـيـقى ولم
ù«ªN óªMCG¢حتـركـنـا إال كـلـمـات الـشـاعـر الـكـبـيـر كـاب

اغوط يحارب طواح الهواء فى السويس مهرج ا
مثلون لعبة مسرحية مغلوطة رغم اجلهد الذى بذله اخملرج وا

مثل هذه
النصوص

انتهى 
زمنها ولم
تعد صاحلة
هنا واآلن
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تماسكة > الضوآنية  هى الكـيفية التى تنتظـم بها مجموعة عنـاصر الضوء ا
فيما بينها بحيث يتوقف كل عنصر على باقى العناصر األخرى ويتحدد هذا
العنصر بعالقته بتلك العناصر حيث تكون هناك أسبقية للكل على أجزائه.

سرحي جريدة كل ا

15 من  سبتمبر 2008 العدد 62

جتارب مسرحية شابة تبحث عن صوتها
ـن شـهاب أبـو بـكـر هـبـة عـبـد الـعـزيز أ
مــصـطــفى مــحب) لــتــثــمـر جــهــود اجلــمـيع
ـنـسى فى إبـداع بـقـيـادة اخملـرج الـسـعـيـد ا
ـا يـجب ـوذج مــثـالى  عــرض نـاضج هـو 
ـسـرح اجلامـعى فى أرقى أن يـكـون عـلـيه ا

مستوياته.
وأخــيــرا قــدمت جــامــعــة الــزقـازيـق عـرض
"عـــلـــيه الـــعـــوض" من إعـــداد أو (تــألـــيف):
إبــــــراهـــــيـم الــــــرفــــــاعى عـن نص أجــــــنــــــبى
(لـــفـــيـــلـــيـــمـــر لـــوكــــيـــتش) وإخـــراج ســـامح
الــــــــشــــــــامـى.. حــــــــيـث حتــــــــولت أســــــــمــــــــاء
الـشـخـصـيـات إلى (سـامـبـو وبـعـزق وضى
الـنـجـوم وسـحـتـر وجـعـيـصه وحـكـيرش)
وحـيـث يـكـسـر فـيه حـاجـز اإليـهـام مـعـتـمدا
عــــلى االرجتــــال غــــيــــر احملـــســــوب وعــــلى
مـطـاردة (اإلفيـهـات) بـحثـا عن اإلضـحاك
وال بـــــــــأس مـن قـــــــــلــــــــيـل مـن اإلســـــــــفــــــــاف
واالســتـــظــراف بــلـــهــجــة عـــامــيــة حـــوشــيــة
مُهجنة بكل األلـفاظ البذيئة وغـير البذيئة
ــتــفــرج فى ســـعى دائب لالســتـــخــفــاف بــا
وتـوظـيف األبـعـاد اجلسـمـانـية كـعـنـصر من
عـنــاصـر اإلضــحـاك الــرخــيص ومـســايـرة
سـرح القـطاع اخلـاص البـاحث عن سلـعة
اإلضحـاك الرائجـة تليـفزيونـيا وأتصور أن
اإلعــداد أو (الــتــألــيف) أو الــتــمــصــيــر قــد
جــــنى كــــثــــيـــرا عــــلـى الـــنـص وأورده مـــوارد
ـثالته ـثـلـيه و الـتـهـلـكـة وأفـسـد جـهـود 
خاصـة أمـنيـة عـبد الـفتـاح ومـحمـد ثروت

ورفاقهما.
ـكـونة وفى اخلـتام قـررت جلـنة الـتـحـكيم ا
مـن اخملـــــرج والـــــنـــــاقـــــد د. عـــــمــــرو دواره
والكاتب واخملرج مـحمد الشربينى وكاتب
هذه الـسـطور نـتـيجـة مسـابـقة هـذه الدورة

هرجان وهى كالتالى: الثانية لهذا ا
ــنــصــورة بــجــائــزة الــعــرض فــوز جــامــعــة ا
األول عن مسرحـية "البطل فى احلظيرة"
وبـــــجـــــائـــــزة الـــــعـــــرض الـــــثـــــانى جـــــامـــــعـــــة
األسـكـنـدريـة عن مـسـرحـيـة "حـكـاية شـعب
كـويس" وجـامــعـة طـنــطـا بـجــائـزة الـعـرض
الــثـالث عن مـسـرحـيــة "عـلى الـزيـبق" كـمـا
ـــثــــلـــون) (أحــــمـــد ـــركــــز األول ( فـــاز بــــا
يــوسف) عـن دور "بـولــيــبــيــوس" فى عـرض
نـصورة "الـبـطل فى  احلظـيـرة " جامـعـة ا
ـركز الـثـانى (محـمـود األباصـيرى) عن وبـا
ـــواطن" فى عــرض "حــكــايــة شــعب دور "ا
ــركــز كـــويس "جــامـــعــة األســكـــنــدريــة وبـــا
الـــثــالث (أحـــمــد الــرمـــادى) عن دور "عــلى
الــزيـبق" فـى عـرض "عـلى الــزيـبق" جــامـعـة

طنطا.
ـثـالت) مـنــاصــفـة ــركــز األول ( وجـاء بــا
بــ (أالء إبــراهـيم) فـى دور "فـاطــمـة" فى
عـــرض "عـــلى الـــزيـــبـق" جـــامـــعـــة طـــنـــطـــا
ــواطــنــة" فى و(شــيــمــاء عــادل) عـن دور "ا
عـــرض "حـــكـــايـــة شـــعـب كـــويس" جـــامـــعـــة
ـركـز الـثـانى (هـبة األسـكـنـدريـة وفـازت با
زكـى) فى دور "خـــــادمـــــة احلــــــظـــــيـــــرة" فى
عـــرض "الـــبـــطل فـى احلـــظـــيـــرة" جـــامـــعــة
ـركـز الــثـالث (أمـنـيـة ـنـصــورة وفـازت بـا ا
عــبــد الـفــتــاح) عن دور "ضى الــنــجـوم" فى
عـــــرض "عــــــلــــــيه الــــــعـــــوض"  – جـــــامـــــعـــــة
الزقـازيق.. كما حـصلت مجـموعة الـفتيات
فى عـرض "الــبـطل فى احلـظــيـرة" جـامـعـة
ـنـصــورة  - عـلى جـائــزة جلـنـة الـتــحـكـيم ا
اخلـاصـة – لــتـمـيــزهن الـواضح فـى تـكـوين

العمل اجلماعى.

نطاق واسع...
وقــد أحـسـن اخملـرج  –صــنـعــا حــ حـاول
ـــــمل فى هـــــذا الــــنص جتــــنب الـــــتــــكــــرار ا
الــدعــائى الـذى يــقــوم عــلى مــوقف واحـد
وغـلـبت علـيه اخلـطـابيـة والـكلـمـات الرنـانة
عارضة واستيراد شعـارات ومصطلـحات ا
ــــدجـــنــــة واصـــطــــنـــاع ــــدجــــنـــة وغــــيـــر ا ا
ــقـاهى واجلــلـسـات الــشـكــاوى ودردشـات ا
اخلـاصـة لـلـتـنـفـيس و(الـفـضـفـضـة) وبـهذا
الـتخفف جـاء العرض رشـيقا وسـاعد على
ــثــلــيه دون اســـتــثــنــاء وعــلى ذلك إجـــادة 
رأســــهم (مـــحـــمــــود األبـــاصـــيـــرى) فى دور
ــــــــواطـن و(شـــــــيــــــــمـــــــاء عــــــــادل) فى دور ا
ــواطــنـــة. إال أن الــعــرض لم يـــســتــطع أن ا
يــتــجـنـب الـنــهــايــة الــدعـائــيــة الــفــجــة الـتى
انـعـكست عـلى من أدى دور (الـكـبيـر) كـما
ساعـد على إضـفاء الـرشاقـة على الـعرض
ـوســيــقى الــتــصــويــريــة واألحلـان إعــداد ا
والــرؤيــة الــتــشــكــيــلــيــة الــذكــيــة والــدرامــا
احلـركــيـة وأداء كـورال اجلــامـعـة لــكـلـمـات

األغنية.
ــهــرجـان قــدمت جــامــعـة وفى ثـالـث أيـام ا
كـفــر الـشــيخ مــسـرحــيـة "تــوتـة وال تــخـلص
احلـدوته" تألـيف: محـمد عايـش الشريف
وإخـراج حـسانـ إبـراهـيم حـسـانـ والتى
تــدور أحــداثـهــا فى جــو صــحــراوى بـدوى
وصــــراع حـــــول بــــئـــــر ودســــائـس (دخــــيل)
ليفرق ب أبناء القبيلة الواحدة والصراع

بـــبــراعـــة كــاتب مـــســرحـى يــجـــيــد صـــنــعــة
ــســـرح ويــؤطــرهم جــمــيــعــا ديــكــور مــرن ا
ومـــفــتـــوح دون إبـــهـــار وذو ألــوان رصـــيـــنــة
ـــــســــرحـى لــــتـــــصــــور ويــــوسـع الــــفـــــضــــاء ا
االنــتــقـاالت بــ مــواقع األحـداث (ديــكـور
البس) ذات مـــحــــمـــد قـــطـــامـش) وكـــذا (ا
تناسقة وبأزياء تقترب من عصر األلوان ا
األحداث اليونانـية. ويبقى لألداء التمثيلى
دوره الــهـام واجلــوهـرى فـى هـذا الــعـرض
ـثــلـة الــفـرصـة ـثل أو  فـلم يــسـتـغـل أى 
لالستـظـراف أو االستـخـفاف أو اإلسـفاف
ـــــواقف أو االرجتـــــال حــــــتى فـى أكـــــثــــــر ا
ــلــهـــاويــة احلـــادة الــســخـــريــة والــتـــهــكم  ا
فــاجلــمــيع يــعـى مـا يــردد ويــفــهـم مــا يـؤدى
وهـم: (أحـمـد يـوسف) فى دور بــولـيـبـيـوس
ـوهـبـة الـتى ـثل تـتـوفـر له ا الـتـابع وهـو 
تـتـمـثل فى مـرونـة اجلسـد وإجـادة تـشـكـيله
والتلوين الصوتى بعدد كبير من الطبقات
وســـرعــة االســـتـــجــابـــة واحلــضـــور الــذكى
ويـشـاركه خـالـد عـبـد السـالم وأمل سـعد
مـــحــمـــد أســـامـــة عـــمـــرو جـــمـــال أحـــمــد
صبـرى هبـة زكى معـتز الـشافـعى إسراء
عــاطف ســارة مــجـــدى شــيــمــاء مــحــمــد
أحـمـد عــبـد الـسـمـيع وعــايـدة طه ومـنـيـر
أبــو الـغــيط والــشـيــمـاء طــارق بـاإلضــافـة
إلى اجملــمــوعــة الـــتى أكــدت هــذا الــتــمــيــز
بـانــسـجــامـهــا وتـنــاغــمـهــا فى ربط أحـداث
الـعـرض وهم (أمـانى عـبـد الـفـتـاح شـيـماء

 على
الزيبق ..
ديكور
مدرسى
يشبه
اللوحات
اإلرشادية

هــنــا عـار  بــ األبــيض واألســود واخلــيـر
والــــشــــر  فـــجــــاءت أصـــواتــــهــــمـــا زاعــــقـــة
ـمـثـلـ فى هـوة صـارخــة وأسـقط فـريق ا
ــــطى وتـــقــــلـــيــــدى قـــد أســـلــــوب أدائى 
ومُـســتـهــلك وقــد تـكــفل اخملـرج بــتـصــمـيم
ديــكــور ثــابـت يــحــمل دالالت مــبــاشــرة عن
ـوسـيـقى ثـنـائـيـة اخلــيـر والـشـر.. كـمـا أن ا
ــــلـــصـــقـــة واألحلــــان قـــد جـــاءت وكــــأنـــهـــا مُ

بالعرض وتشكل عبئا عليه.
ـــنــصــورة مـــســرحــيــة ثـم قــدمت جـــامــعــة ا
"الــبــطل فى احلــظــيــرة" تــألـيـف فـريــدريك
دورينمات وإخـراج السعيد منسى.. ونص
ـسـرحـيـة مـن الـنـصـوص الـصـعـبـة لـواحد ا
ـسـرح احلـديث ومـتـرجم من أمــهـر كـتـاب ا
بعـربية فـصحى مُتـقنة ولـو أن العرض قد
ـــتــــرجم! وفـى تـــصـــورى أن جتـــاهـل اسم ا
كن أن ا  وذج مثـالى  هذا العـرض هو 
سرح اجلـامعى فلـغة احلوار يـكون علـيه ا
ـمـثالت ـمـثـلـون وا رصـيـنـة حـافـظ فـيـها ا
بـدرجـة واضـحـة عـلى جـمـالـيـات الـلغـة فى
الـنحـو والـصرف وهى جـمـاليـات أساسـية
تـضفـى (الكـثيـر) علـى اجلمـاليـات األخرى
لـلــعـرض.. وقــد اسـتــطـاع هــذا الـعـرض أن

ـثـلة  ـثـال و يـقـدم أكـثـر من عـشـرين 
تدريـبهم علـى األداء التمـثيـلى وعلى الـغناء
وعــلى الــريــســتــاتــيف = الــتــرديــد الــنــغــمى
بـــشــــكل جـــيــــد (أحلـــان وتــــوزيع: الــــطـــالب
رسوم له OhGO ≈æ¨dG óÑYمحمـد أسامـة).. وكل فى دوره ا

كان بذلك حلقة كن حتديده أو قياسه فيكون ا ضاء  > إن اجلزء ا
ـوضـوع الــداخـلى واخلـارجى ومــا بـ عـنـاصـر الـوصل مــا بـ أفق ا

تكوينه.

> الشاعر عبد اجلواد طايل هو ضيف األمسية الشعرية التى تعقد مساء األربعاء القادم بصر األمير طاز.

سرحي جريدة كل ا
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فى الـفترة من 11– 8/16/ 2008 أقـيم على
ــؤتـمــرات بــاجملـمع الــطـبى مــسـرح قــاعـة ا
ــشـــاركــة جـــامــعــات جلــامـــعــة طـــنــطــا  – 
(األســـكـــنـــدريــة  – طـــنـــطــا  –الــزقـــازيق –
ــنـصـورة  –كــفــر الـشــيخ) حتت رعــايـة د. ا
ـنجى رئـيس اجلـامـعة عـبـد الـفتـاح عـبـد ا
ود. عــزيــز مــحــفــوظ كــفــافى نــائب رئــيس
اجلـامــعـة وبـإشـراف إدارة نــشـطـة بـاإلدارة
الــعــامــة لــرعــايـــة الــطالب والــتى  تــشــرف
عــلـيـهــا الـسـيــدة إلـهـام أبــو الـيـزيــد أحـمـد
واألسـتـاذ أحـمـد تاج  – مـهـرجان جـامـعات

الدلتا فى دورته الثانية.
هـرجان جتمع وقد ساهم فى جنـاح هذا ا
شاركة وإقامة طلبة اجلـامعات اخلمس ا
العـروض فى تلك الـقاعـة الكـبيـرة اجملهزة
بـكافـة إمكـانيـات وتقـنيـات تقـد العروض
سـرحية الـكبيرة والـصاحلة لتـقد أكبر ا
ـسـرحـيـة لـلـمـحـتـرفـ والـهـواة الـعـروض ا
والتى تُـعد أحـد معـالم مديـنة طـنطا وهى
الــقـــاعـــة الــتـى يــشـــرف عـــلــيـــهـــا مــهـــنــدس
الــديــكــور ذو اخلــبــرة الــكـبــيــرة فـى مــجـال

سرح (سمير زيدان). ا
قــدمـت جــامــعــة طـــنــطــا مــســـرحــيــة "عــلى
الـزيـبق" تـأليـف: يسـرى اجلـنـدى وإخراج:
أســامــة شـــفــيق فى إطــار ديـــكــور مــدرسى
ـسجـد والكـنـيسـة واألهرامـات وأبو ـثل ا
الــهــول مــثل الــلــوحــات اإلرشــاديــة وســمح
اخملــرج لـــنـــفــسـه بــاإلضـــافـــة واحلــذف مع
نـفصـلة عن م مجـموعة مـن األغنيـات ا

الــــنـص وصــــلت إلى (أغــــنــــيــــة الــــقــــاهــــرة)
للمطـرب على احلجار! ولم يـكتف العرض
ـمـثلـ بـاالرجتال بـذلك بل سـمح لـبعض ا
بـــحـــثًـــا عن اإلضـــحـــاك اجملـــانـى وخـــاصــة
(تــــامــــر عـــبــــد الــــسالم) فى دور "ســــنــــقـــر
الـــكــــلـــبى" الـــذى وصـل فـــيه اإلرجتـــال إلى
درجـــــة اإلســــــفـــــاف ولـــــو كـــــانت (جـــــوقـــــة
التـشـخيص)  – كـما سـمـاها الـعرض  –قد
ـسـرحى لـكـفـوا أنـفسـهم الـتـزمت بـالـنص ا
شـر الـتـخــبط واإلطـالـة بال ضـرورة  –لـكن
يـــبـــقى لـــهـــذا الـــعـــرض أنـه أجـــاد اخـــتـــيــار
مـــوضــوع جـــاد يـــتـــنــاوله واجـــتـــهـــاد بــعض
ثليه مثل (أحمد الرمادى) فى دور على
الــزيــبق وأالء إبــراهــيم فـى دور فــاطــمـة
وأنه حـــاول أن يـــقـــدم نـــصــا  – قـــد يـــكــون
ه فى ناطقـا بالـلهجـة العامـية وسـبق تقد
مــســرح الــثــقـــافــة اجلــمــاهــيــريــة عــشــرات
ـرات  – بـأسـلـوب جـديـد  – يــخـتـلف عن ا
ــادة األســلــوب الــتـــقــلــيــدى  – كــتــوظــيف ا
الـفيـلـميـة ودمج االستـعـراضات فى صـميم

األحداث.
وقدمت جامعـة األسكندرية عرض "حكاية
شــعب كـويـس" تـألـيف: مــحـمــود الـطـوخى
وإخـراج أحــمـد جـابـر وهــو الـعـرض الـذى
يـصب جام غضـبه على احلـكومة ورجـالها
الـتى تـسـببت فـى هروب شـعب بـأكـمله من
وطـنه للـخالص من نفـير فـسادها إلى أن
يـأتى احلل واخلـالص عـلى يـدى (الـكـبـير)
الـــذى لم يــكـن يــعـــلم عن فـــســاد حــكـــومــته
شـيـئـا وذلك من خالل زوج شـاب وزوجـته
فقيرين لم يستـطيعا الهرب لـيلة زفافهما!
تحدة فى فقاما بدور الشعب أمام األ ا
ملـعوب احلـكـومة لـتغـطيـة فضـيحـة هروب
الشعب من وطنه لـكنهما يـفيقان فى آخر
حلظـة ليلـجآ إلى (الـكبـير) الـذى وعد بأن
يــضع يـده فـى يـد الـشــعب مُـنــاديًـا إيـاه أن
يـــعـــود.. والــنـص بــهـــذا الـــشــكـل فــانـــتـــازيــا
ســيــاســيــة تــنـــحــرف إلى شــكل الــفــارس =
ــــســـرح ــــســـخــــرة واتــــبــــاعـــا ألســــلــــوب ا ا
الـتــجـارى الــذى يــنـشــره الـتــلـيــفـزيــون عـلى
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فى شـئون احليـاة اليومـية ما بـ احلرب
. فـفى الـقصـة اخلـيـالـيـة يـرتبط ـيـتـ الـعـا
انتحار احلبيب بالغثيان القاتل الذى يثيره
بـداخــله الـعـرض األول فـى احلـرب. وعـلى
الـرغم من مـيـلـهـا بعـض الشـىء إلى الـقرن
الــتـــاسع عــشـــر الــتى رفـــعت فــيه األقـــنــعــة
وفـضـحت هـشـاشـة مـصـيـر األفـراد األكـثـر
ضــعــفًــا وعــلى األخـص وضــعــيــة الــنــسـاء
ودون أن تـرتـبط أبدًا بـاحلـركات الـنـسائـية
الـنـضـالـيـة كانت كـولـيت تـسـتـنـكـر عـبـودية
الــنــســاء الـلــواتى ال مــهــنــة لـهـن فى مــعـظم
األحيان واخلـاضعات لالستغالل بحيث ال
يستطعن التمتع بأى مركز اجتماعى سوى
ـرأة الـتى يـتم ـتـزوجـة أو ا ـرأة ا وضـعـيـة ا
اإلنـفـاق عـلـيـهـا كخـلـيـلـة. وقـدمت فى كـثـير
من األحـيـان الـسـحـاق كـمالذ ضـد الـرجل
وكانت من خالل حيـاتها اخلاصـة ومسيرة
سـئـولـية الـنـساء بـطالت روايـاتـها تـنـادى 
فى حتديـد مصائـرهن وذلك ليس دون أن
ـيـلهن الـثابت يراودهـا الـظن فيـمـا يتـعلق 
إلى الــقــيـود ولم تــتــوقف كــولـيـت عن ذكـر
ــتــعــذر إصالحــهـا ــوجــودة من ا الــعــداوة ا
وقد أثارت فى كتـابها "انبثـاق الفجر" وهو
عـنوان له مغـزى امكـانيـة توافر سالم ودى
وقد كـان مـوضوع احلب فى قـلب أعـمالـها
ولــكن غـالـبًـا مـا كـان حـبًـا فى غـيـر مـوعـده
حـسب تـعـبـيـرهـا بـسـبب عـدم التـوافق فى
الــسن أم حب قـبـل األوان أو بـسـبب تــمـيـز
ـا اجـتــمـاعى أو اخـتالفـات أسـاسـيـة.. ور
ــبــهــمــة تــأثــر اجلــمــهــور بــهـــذه الــصــيــغــة ا
ــعـتــادة وعن الــبــعــيــدة عن الــرومــانــســيــة ا

التراجيديا فى أغلب األحيان.
نــحن مـفـتـونـون بــحـسب قـول الـكـاتب جـان
مارى لوكلـيز يو عنـدما حتدث عن كوليت
فـارقات سوى بفضل براعة فال كل هذه ا
الــــكـــاتــــبــــة وعـــلى غــــرار مــــا فـــعـل مـــارسل
بـــروسـت وفـــالـــيــــرى الربـــو وجـــان كــــوكـــتـــو
سـاهمت كـوليت فى جتـديد أسـلوب وسرد
الـــقــصــة إذ بـــنت روايـــاتــهــا عـــلى الـــذاتــيــة
ـــتــحــركــة وعــلى مــعـــان من فــقــد الــهــويــة ا
ــونــولـــوج الــداخـــلى أى مــخـــاطــبــة وعــلـى ا
الــذات واألحـاســيس الــعــابــرة والــلــحــظـات
ـــكن واألنــا الــتـى تــطـــول إلى أقــصـى مــا 
الـتى يــصـعـب تـداركــهـا لــدى سـرد الــكـاتب
لــســـيــرته الــذاتـــيــة ويــثــار مـــوضــوع الــلــذة
اجلنسية دون حـياء فى كتابها الذى يحمل
عـنـوان "الـنـقى وغـير الـنـقى" والـذى يـتـغنى
بـخفـاياهـا السرمـدية يـتولـد األثر الـشعرى
لكـتـابـاتهـا مـنذ  1908يـضم ديـوانهـا "الـتواء
شـجـرة الـعـنب" أشـعـار حـقـيـقـيـة نـثريـة عن
نــــبـــــرة مــــوســــيــــقـــــيــــة نــــادرة وعـن تــــطــــويع
لـالسـتـعـارات بـأسـلـوب غـيـر مـتـوقع دائـمـا
ـا يـجـعل الــقـار يـوظف كل حـواسه فى
آن واحد وتـصبح ابـنتـها مـثالـية من خالل
تــفــوق حـواســهــا الـتى تــتــذوق الـعــطــر فـوق
الــلـســان وتـلــمس الــلـون وتــرى خط أغـنــيـة

وهمية رفيعًا كالشعرة وطيبًا كالعشب.
ـــا أثـــارت ريـــشـــة كــــولـــيت الـــدهـــشـــة وطـــا
وجـددت الـلـغـة والـنـظـرة لـلـعـالم. يـسـتـطـيع
القار اليوم أن يـجد فى انصهار الكلمات
واألحـاسـيس والـكــيـان الـبـشـرى والـطـبـيـعـة
مـصـدرًا لـشـعـور يـتـخـطى الـلـذة اجلـمـالـية
فهـذه الكتـابة التى سـمحت لكـوليت بإعادة
بـنـاء ذاتـهـا بـاسـتـمـرار تـقـتـرح عـلى قـرائـهـا

اثلة. بادرة  حاولة القيام 

"التى اقـتبـست بعـضًا من روايـاتهـا" وكتبت
لــلـصــحــافــة الــنــســائــيــة وســجــلت حــلــقـات
لإلذاعـة ولـكـنـهـا عـانت بـشـدة من الـتـهاب
فاصل الذى أصابها بالشلل شيئًا فشيئًا ا
وأذاقـهـا مـر العـذاب وفى الـثـالث من شـهر
سـبـتـمـبـر أيـلـول  1939 عـنـد إعالن نـشـوب
احلــرب كــتــبت كــولــيت "لم يــرد إلى ذهــنى
أبدًا أن اجلـنس الـبـشرى سـيـصل إلى هذا

احلد مرة أخرى".
وبعد عـدة أسابيع من الترحال عادت إلى
بـاريس ومـكـثت بـهـا إلى يـوم الـتـحـريـر وقد
 القبض عـلى موريس جودكـيه اليهودى
ـشقـة كبيـرة أن تطلق ولكنـها اسـتطاعت 
ســراحه وأظـــهــرت مــقــاالتـــهــا عن احلــرب
صعـوبـة احليـاة الـيومـيـة التى تـسـردها فى
"يوميات مـعكوسة" و"بـاريس كما أراها من
نـافـذتـى" فى رسـائـلـهـا احلــزيـنـة والـفـريـدة
فـتنسـحب بعيـدًا عن أهوال احلرب لـتكتب
ضمون إلى حد قصصًا قصـيرة خفيفـة ا
ما خاصة قـصة "جيـجى" حيث عادت مرة
ـاضية ثانيـة للـكتابـة عن أوساط احلـقبة ا

اجمليدة.
صدر فى أعقـاب احلرب حتليالن لكوليت
تــلــخص بــهــمــا بــاخــتــصــار جتــارب احلــيـاة
ـنـارة الـزرقـاء" وعــنـاصـر احلـكـمـة وهـمـا "ا
و"بــعض اجملـــمــوعـــات الــروائــيـــة وتــعــددت
االقـتبـاسات الـسينـمائـية ألعـمالـها. وحقق
فيـلم "جـيـجى" انتـصـارًا باهـرًا. أما الـفـيلم
ـأخـوذ عـن قـصـة "الـقــمح قـبل احلـصـاد" ا
ــرحــلـة فـأثــار فــضـيــحــة ألن الـغــرامــيـات 
ــراهــقــة غــالــبــا مــا تــكــون هــدامــة ولــكن ا
كولـيت خلف نـافـذتهـا فى حى بالـيه رويال
فى باريس أصبحت جنـمة المعة امتدحها
الــنـقــاد وأصـبــحت مــوضع دراسـة وحتــلـيل
من جـانب رجـال الدين ومـوضع تـكر من
جـانب نظـرائـهـا وأصـبحت كـولـيت عـضوًا
ــيـة بــلــجـيــكـا وعــضـوا فى جلــنـة فى أكـاد
حتـــكــــيم جـــائــــزة كـــونــــكـــور وحــــازت عـــلى
الـتــقــديـر والــثــنـاء مـن أهم كـتــاب الــنـصف
األول من الــقــرن الـعــشــرين أمــثــال أنـدريه
جيـد وبول فالـيرى وجـان كوكـتو وفـرانسوا
مـوريـاك وبـول كلـودل. كـمـا كـرمـهـا الـكـتاب
األصغر سنًا من كتاب هذا العصر ومنهم:
لــوى أراجـون وجــان بـول ســارتــر وسـيــمـون

واحـــد والـــتـى تـــرجع إلـى الـــزمن اجلــــمـــيل
فــضالً عن الـصـور. الـتـى بـالـرغم من أنـهـا
صائبة هى مخـتزلة. والتى عكـستها قراءة
مدرسـية مبـسطـة لنصـوصهـا األدبية وهى
تدور حول الطبـيعة واحليوانات وشخصية
سيـدو والطـفولـة بكل مـا حتملـه من إبهار
وأحــيــانًـا مـن انـحــراف وعــلى األخص من
وحــــشـــيـــة فـــاألطــــفـــال عـــنـــد كــــولـــيت من
الصعب أن تـعرف نواياهم. إال أن جناحها

يعود أيضًا إلى أصداء أكثر تعقيدًا.
ويـــــتـــــحـــــدث الــــنـــــقـــــاد الـــــيـــــوم دون تــــردد
تـــنـــاقـــضـــات كــولـــيـت وعن ســـرهــا اخلـــفى
الــشــخــصـى أوالً فــعــلى الــرغم من تــوافــر
ــبـاح بـهـا فى الــوصف والـصـور واألسـرار ا
رســائــلــهـا أال أنــهــا حتــتــجب بــهــيــئــة امـرأة
مـــــتـــــخـــــفـــــيـــــة وتـــــرفـض تـــــلك احملـــــاوالت
لإلمساك بها وهى حية ترزق عبر كتبها.
ورافق الــلـحـن نـفــسه عالقـتــهـا بــالـطــبـيــعـة
واحليوانات: فنحن أبعد من أن نكون أمام
تــعــامـل عــلى طـــريــقــة الــرعـــاة فــمن خالل
ــتـــوحــشــة بــاتــو  Ba – Touعــلى الـــقــطــة ا
ــثــال تــثــيـر الــكــاتــبــة فــكـرة عــالم ســبــيل ا
الــقــدم الــذى تــســوده الــضـراوة وتــبــرع فى
كشف اجلـانب اإلنـسـانى لدى احلـيـوانات
ولكنهـا ترسم أيضًا اجلانب احليوانى لدى
الـــبــشــر. وبــعــيــدًا عـن الــتــقــيــد بــاألعــراف
السائدة عمدت الكاتبة إلى وصف العديد
من االنـحـرافات داعـيـة فى ذات الوقت أن
يــلــجــأ كل فــرد إلى وضع قــانــون خـاص به
أى حكـمـة تقـوم عـلى االنـفتـاح واالسـتمـتاع
بـاحلـياة فى كـافـة أشكـالهـا. يـصاحب ذلك
فضول ال ينضب وحكمة تعتمد فى الوقت
نـــفــسـه عــلى مـــعـــرفــة نـــيـــرة وعــلـى ضــبط
الـنفس وتـرفع عـلى نحـو مـثالى كـما تـرمز
إليه شخصـية سيدو وكـانت كوليت تدرك
ــتـــلك مــا نـــريــد امـــتالكه من خالل أنـــنــا 

االمتناع والترفع فحسب.
وقـد جـعـلت كـولـيت من والـدتـهـا شـخـصـية
أســطـوريـة جــسـدت بـعـيــدًا عن أى تـعـصب
مـــثالً أخـالقــيـــة مـــتـــشـــددة أتـــقـــنت حـــسن
الـــتــواصل مـع الــعــالـم تــســتـــدعى وجتــمع
كــانت اإلشــاعــات والـــتــأوهــات والــبــشــائــر

تتهافت إليها بإخالص.
حتــصـر كـولـيت كل مــا تـدلى به عن عـمـد

دى بــوفـوار الـتـى ذكـرتـهــا فى كـتــابـهــا أنـهـا
"األم الـــرائــــعـــة" وقـــد تــــرجم هـــذا الــــعـــمل
األدبـى فـى الـــــــــــعــــــــــالـم أجــــــــــمـع وكــــــــــرمـت
اجلـمـهـوريـة الـفـرنـسـيـة كـولـيت رسـميًـا من
خالل األوســمـة والــنــيـاشــ واالحـتــفـاالت
وحــوار مـع رئــيـس اجلــمـــهــوريـــة فى شـــهــر
أغـسـطس آب  1954جــمـعت كــولـيت عـدداً
ـعـجـب اجملـهـولـ ساروا فى غـفيـراً من ا

جنازتها الوطنية إلى مثواها األخير.
األديـبـة الـفـرنـسـيـة كـولـيت عـرفـهـا بـالـفـعل
جــمـهــور عـريض ألن حــيــاتـهــا لم تـكن دون
شك حـيــاة عـاديـة وكــذلك بـفـضل عــمـلـهـا
كـصحـفيـة ومـهاراتـها فى اسـتخـدام وسائل
اإلعـالن فـــــذكــــــرهـــــا مـــــرتــــــبـــــطـــــة بــــــتـــــلك
ــثــيــرة فى آن األكــلــيـــشــيــهــات اجلــذابـــة وا

عـرفت كـولـيـت مـنـذ صـدور أول كـتـاب لـهـا
ـــدرســة" الـــنـــجــاح بـــعــنـــوان "كـــلـــودين فى ا
والـــفـــضـــيـــحـــة وســـوء الـــفـــهم; ألنـــهـــا روت
تـغطـرسة راهـقـة وا يومـيـات هذه الـفتـاة ا
واجلـريـئـة الـتـى ذهـبت إلى مـدرسـة ريـفـيـة
فى مــقــاطــعــة بــورجـــونى قــبل أن تــخــتــلط

فيما بعد باألوساط الباريسية.
كـــان البــد لــهـــا أن تــقــتـــبس من ذكـــريــاتــهــا
اخلـاصـة; بـالـرغم من أن سـيـرتـهـا الـذاتـية

لم تكن عادية.
تـــمــــرست كـــولــــيت بـــعــــدهـــا فـى مـــجـــاالت
ــا أنـهــا قــد أصـبــحت روائــيـة مـخــتــلـفــة و
امتـهنت بنـشاط بـالغ وبقيت صـحفـية على
الـــدوام فــمـــهــنـــة الــصـــحــافـــة كــانت ولـــعًــا

ادى. وسبيالً لتأم استقاللها ا
وقد كتـبت عن وقائع عديـدة مثل العروض
ـــســـرحــيـــة وأحـــداث قـــضــائـــيـــة وأخـــبــار ا

اجملتمع.
ووجـدت كولـيت تـوازنهـا الـعـاطفى بـالـقرب
من هنرى دى جوفنل رئيس حترير جريدة
"الـصـبـاح" وهو شـخـصـيـة سـيـاسـيـة واعدة
اقـترنت به عام  1912ولم توقف أنـشطـتها
كـلـيًـا عـنــد والدة ابـنـتـهـمـا وبــقـيت حـيـاتـهـا
الـشــخــصـيــة لـفــتـرة زمــنـيــة تـتــسم بـالــوئـام
ــيـة األولى واالنــسـجــام. لـكن احلــرب الــعـا

اندلعت فكان زوجها من ب اجملندين.
فـتضـاعف عـدد مقـاالتهـا وجنـد بعـضًا من
ــقــاالت فـى "مــجــمــوعــة الــســاعــات تــلك ا
الطويـلة" ولكن كـوليت عادت مع ذلك إلى
ـيوزيك هـول من خالل مسـرحية دهـاليز ا
"مـيـتـسـو" وهى قـصـة حب عـذبة ومـرة فى
وقت واحــــد. فـى عـــام  1917اتــــصــــلت فى
ــا رومــا بـــعــالم الــســيــنــمــا الــذى أحــست 
يــحـمــله من آفــاق مـســتـقــبـلــيـة ولم تــتـوقف
بــــعــــدهـــــا عن االهـــــتــــمــــام بـــــهــــذا الـــــعــــالم
الـســيـنـمـائى أبـدًا. وبـعـد عـام  1918أثـقـلت
ـسـئـولـيـات فى مـجـال الـصـحـافة كـاهـلـهـا ا
والـنـشـر بوصـف حقـبـة الـعـشـريـنـيات من
خالل نــصــوص قــصــيــرة ونــشــرت روايـات
اســتـحــقت أن تــفـتــخـر بــهـا وهى "عــزيـرى"
و"الـــقــمح قـــبل احلـــصـــاد" و"نــهـــايـــة حــبى"
وأصـبـح الـكـتـاب األول حـيث تـسـرد قـصـة
حـب شــــاب فى مــــقــــتــــبل الــــعــــمــــر وامــــرأة
ستقبل ا كان يخبئ لها ا ناضجة نذيرًا 
وفــقًـا لــكـلـمــات الـكـاتــبـة نــفـسـهــا فـيـبــتـعـد
هـنـرى عـنـهـا وتـرتـبط بـالـشـاب بـرتران دى
جــو فـنـال ابن زوجــهـا ويـنــتـهى هـذا األمـر
بــرمـته فى عـام  1925عــنـدمــا يـظــهـر عـلى
الساحة مـوريس جودكيه الـذى رافقها إلى

آخر أيام حياتها.
تــعـــددت االكـــتــشـــافـــات واحملن أصـــبــحت
كــولـــيت مــاهــرة فى كــافــة أنــواع الــكــتــابــة
ــهــارة عـلى خالل الــعــشــريــنـيــات لــعــبت 
ــزج بــ الــســيـــرة الــذاتــيــة واخلــيــال فى ا
كـتـبـهـا: "مـنـزل كـولـدين" و"انـبـثـاق الـفـجـر"
و"ســيــدو" ثم تــنـــاولت مــرة ثــانــيــة الــســرد
مـستخـدمة صـفة الغـائب وفى خالل اثنى
عـــشـــر عــامًـــا نـــشـــرت روايــات مـن بــيـــنـــهــا
"الــقــطــة" وهى قــصــة درامــيــة عـن الــغــيـرة
الـتى كانت قد عـانت منـها كـوليت وتصف
فيها بفـظاظة الثالثى الغريب الذى يتكون
من شـــابــ وقـــطــة. وقـــد عــانـت من أزمــة
مـالـيــة فـكـتـبت إلى واحــدة من صـديـقـاتـهـا

ال". تقول:"من الصعب كسب ا
 ويصل بهـا احلال إلى فتح صالون جتميل
فى عــام   1938ولـــكن ســـرعـــان مـــا أغـــلق
أبــوابه وسط هــذه الــدوامــة مـن األنــشــطـة
ـتـعددة وفى الـعـام الـتالى نـشـرت دراسة ا
رائـعة مـتمـيزة ومـعقـدة للـغاية حتـت عنوان
"الـنـقى وغـيـر الـنـقى" كـمـا كـتـبت لـلـسـيـنـما

 :áªLôJ
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نظرة على كوليت 
شخصية أسطورية

ومثيرة للفضائح عاشت
اضى اجمليد فى الزمن ا
وتعتبر أكبر كاتبة
فرنسية لفن النثر
 فى القرن العشرين
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ـا أن الـضـوء خطـاب له لـغـته الـصوريـة (نـسـبة إلى الـصـورة) اخلـاصة فـهـو خـطاب  <
فـلسفى واخلطـاب الفلسـفى يتشكل فى الـغالب من مفـاهيم متقـابلة أو تسمى األزواج
ـطـلق وهـكــذا - أيـضـا - اجلـوهـر / ــوضـوعى والـنـســبى ا الــفـلـسـفــيـة مـثل الـذاتى/ ا

تحرك. ستقر/ ا العارض والضوء/ الظالم واحلضور/ الغياب وا

> مسرح العرائس يقدم أوبريت «الليلة الكبيرة» ضمن برنامج احتفاالت مركز طلعت حرب الثقافية باحتفاالت ليالى رمضان.
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روميو وجولييت..
 من غير رومانسية

لـــديــنـــا رومــيـــو وجــولـــيــيت... أســـطــورة
احلب فى كـل زمــــان ومـــكــــان ولــــديــــنـــا
سرحى الذى يقدمه د. سناء العرض ا
شافع على مـسرح ميامى ويضم عددا

من الوجوه الشابة الصاعدة. 
قـــصــة احلـب تـــعــتـــبـــر من أهم قـــصص
احلب عـلى مر العـصور وتعـكس معنى
احلب والظـلم إال أن الهدف األساسى
مـن الـعـرض لـيس قـصــة احلب نـفـسـهـا
ولــكن إمــكــانــيــة والدتــهــا واســتــمــرارهــا
عـلى قـيـد احلـياة فى مـجـتـمـعات مـلـيـئة
بـاحلقد والـكراهيـة وعدم األمان وهى
الــفـكـرة الــتى قـدمــهـا اخملـرج من خالل

شخصية الراوى.
األداء: وبـــــالــــرغـم من كـــــون الـــــنص من
أكــــثـــر الـــنــــصـــوص رومـــانــــســـيـــة إال أن
الـعرض جاء بعـيدًا كل البـعد عن معنى
ـمـثـلـ الـرومــانـسـيـة.. فـقــد جـاء أداء ا

مـغايرا لقوة وضـراوة كلمات شـكسبير.
جـــاء دور جـــولـــيـــيـت بـــســـيـــطـــا وهـــادئـــا
ومـقــنـعــا وبـعــيـدا عن الــتـكـلـف وهـو مـا
مـــيـــز أداء ر أحــــمـــد. وكـــمـــا اخـــتـــلف
الكثـيرون حول طـبيعـة شخصـية روميو
فى نص شـكسـبـيـر األصـلى; إذ اعـتـبره
الـبعض شـخصـية هـوائيـة ضعـيفة وأن
مــا يـشـعــر به جتـاه جــولـيــيت مـا هـو إال
افــتــتــان وهـوى صــبــيـانـى اخـتــلــفـوا فى
أداء رومــــــــيـــــــــو الــــــــذى تــــــــذبــــــــذب بــــــــ
الرومانسيـة فى بداية العرض والتكلف
فى آخــره فــإحــســاسـه لم يــخــتــلف فى
حلـظــات حـبه وافــتـتــانه بــجـولــيـيت عن
حلــظــات حــزنه عــلـــيــهــا وعــلى مــوتــهــا
وحتى عند انتـحاره بجانبها. وأجاد كل
من "أحـمــد نـبـيـل" فى دور "مـركـيــشـيـو"
و"أحـــمـــد هــــزاع" فى دور "بـــونـــفـــولـــيـــو"

حيث جاء صادقا وبسيطا.
األزيـاء : وقـد غــلف مـصـمم األزيـاء كل
ـالبـس فى غــــــايـــــة هــــــؤالء األبــــــطـــــال 
اجلمـال واإلتـقـان بـألـوان زاهـيـة وكأنه
احــتــفــال لأللــوان. وزادت هــذه األلــوان
ــبـــارزات الــتى أداهــا إثـــارة وومــيـــضًــا ا
ـمـثـلـون بـإبـهـار شـديـد ولـيـاقـة عـالـيـة ا
ولـكن انخـفضت تـلك اللـياقـة كثـيرا فى
استـخدامـهم للـغـة العـربيـة فقـد جاءت
كـلـمـاتــهم مـبـهـمـة وغـيـر واضـحـة وكـأن
كالً مـنـهم يـحـمل الـكـلـمـات علـى صدره

ويريد أن يلقيها. 
وأظـن أن هــــــــــذا عـــــــــيـب مـن عــــــــــيـــــــــوب
الــومـنــولــوجــات الــطـويــلــة الــتى يــؤديــهـا

ـــصـــرى ـــســـرح ا رغم مـــا يــــعـــانى مـــنه ا
حالـًيا –  ومنـذ فـترة لـيسـت بالـقـليـلة –
ــسـتـوى من أزمـة تــتـمـثـل فى إشـكـالــيـة ا
ــتــدنى لــكــثــيــر من الــعــروض الــهــابط وا
ـســرحـيـة والــتى يـحـمل لــواءهـا مـسـرح ا
ــســرح الــتــجـارى الــقــطــاع اخلــاص أو ا
رغم ذلك إال أنـنــا ال نـســتـطـيع أن نــنـكـر
وجـود عــروض مــســرحـيــة رائــعــة وجـادة
حتــمـل عــلـى عــاتـــقــهـــا صــنـــاعــة مـــســرح
مــصــرى مــتــمــيــز ومــتــقــدم أو عــلى أقل
ــتــفــرج إلى مــســتـوى تــقــديــر ال تــنـزل بــا
ـداعبة لـغرائزه أو مـتدنٍ من احلوار أو ا
التجرد من الـهدف الذى من أجله كتبت
ـسـرحـيـة و عـرضت وأزعم أن الـعرض ا
ـــســرحى (اإلســـكــافى مــلـــًكــا) من هــذا ا

النوع األخير.
الــنص يـسـتـوحى قـصــته من (ألف لـيـلـة
ولــــــيـــــلـــــة) مـن خالل قــــــصـــــة مـــــعـــــروف
اإلســـكــــافى ومن خـالل عـــرض قـــصـــة
مــــــعــــــروف مع احلــــــرافــــــيش واتــــــهــــــامه
بــــالـــســــرقــــة وهــــروبه مـع اجلـــنــــيــــة إلى
الــبـــحــر يــدخل فى اخــتــبــار أمــام مــلك
لـكة اجلن حـيث يـوضع على جـزيرة
النعاس كى يعيد إليها احلياة والبهجة
ويــتـــمــكن مـــعــروف من ذلـك عن طــريق
ذكـائه وتفـكـيره مـلـتقـيًـا صديـقه الـقد
مـخـلــوف ولـكن جـزاء لـكــسـبه الـرهـان
يــحــكم عــلــيه بــاإلعــدام من قــبل شــيـوخ
اجلـــان لــــكـــونه اســــتـــطـــاع أن يــــنـــتـــصـــر
علـيهم ومن خالل تـلك القـصة يـطوف
بـــنـــا يــســـرى اجلـــنـــدى بـــحـــال اجملــتـــمع
الــعـــربى مـــطــالـــبًــا بـــالــوحـــدة من خالل
السـوق حـ يـواجه مـعروف والـبـائـعون
ســــــطـــــــوة (قــــــنــــــزوج) وأعـــــــوانه الـــــــذين
يــرغــمــونــهم عــلـى الــبــيع لــكــنه يــصــرخ
فــيــهم (يــا أبــنــاء الــســوق احتــدوا خــلــو
والد اإليه يـــنــســـحــبـــوا) (مش هــنـــبــيع
حـقـنا مش حـنـسـيبـوا يـضـيع) ويـقطف
(اجلــنـدى) مـن زهـرات الــبــســاتـ دون
ــنـاقــشـة الـصــريـحـة إال أن يـصل إلى ا

من خالل األغانى واالستعراضات.
ورغم تراثية القصة. إال أنها تمزج ب
الواقع واخليـال من خالل التداخل ب
ـعـاصـر ولـعل وقت األحـداث والـزمن ا
مـن عــــبــــقـــــريــــة الــــعــــرض أن األحــــداث
جـاءت فى إطـار فـيـلم سـيـنـمـائى تـصور

أحداثه داخل أستوديو تصوير.
أمــــا عـن اإلخـــراج فــــحــــدث وال حـــرج
تـبرز عبقـرية (خالـد جالل) اإلخراجية
من خـالل صـنــاعـته لــصـورة مــسـرحــيـة
ــسـرحــيــة الـســلــسـة مــبــهـرة وحــركــته ا
ـمــثـلـ  وقـدرته عـلى لــهـذا الـكم من ا
ـــلل إلى عـــدم تـــســـريـب اإلحـــســـاس بــــا
نـــفــــوســـنــــا من خالل إيــــقـــاع مــــســـرحى
ــــرور ســــريـع ال نــــكـــــاد نــــشـــــعــــر مـــــعه 

الــــــــوقـت بـــــــــاإلضــــــــافــــــــة إلـى إبـــــــــداعه
الـشــخـصـى والـذى مــيـزه عن غــيـره من

اخملرج رغم صغر سنه نسبيًا.
ولــعلَّ أكــثـر مــا لــفت انــتـبــاهى بــالـنــســبـة
ــ هـــو أن الـــقـــلـــيل مـــنـــهم من لـــلـــمـــمـــثـــلـ
ـعـروفـ عـلى رأسـهم (مـاجد ـمـثـل ا ا
ـمـثـلى الـكـدوانى/ مــعـروف) بـاإلضـافــة 
ـسـرح القـومى لـكن الـغـالب األعم كان ا
وجـوًها تـمـثيـلـية شـابـة ومواهب مـبـشرة
تـسـتـحـق أن تـأخـذ حـقــهـا مـســتـقـبًال فى
ــ سـلـًسـا ـمـثـل هـذا اجملـال وكــان أداء ا
وواقـعـًيـا يـصل فى بـعض الـلـحـظـات إلى
حد الـطبيـعية وقـد كان من عـامل كسر
اإليهـام ميزة سـاعدت عـلى التـفاعل ب

سرح. مثل على خشبة ا اجلمهور وا
احلـق.. واحلق أقــــــــول إن من عــــــــوامل
جنــــــاح هـــــذا الــــــعـــــرض وإبــــــهـــــاره هـــــو
ــعــبــر ــبــهــر وا الــديـــكــور بــتــصــمــيــمـه ا
والــذى صُــنـع من خــامــات بــســيــطــة إال
أنها صنعت بـحرفية عالية خاصة فى
ـلـكـة اجلن والـذى صـاحـبـته مـشــهـد 
مـــــؤثـــــرات صـــــوتـــــيـــــة من خـالل صــــدى
الــــصـــوت إلبـــراز االخـــتالف بـــ عـــالم
اجلـن وعــــــــالم اإلنـس حـــــــتـى مـن خالل
تلـقى الصوت ولـقد تـنقل الـديكور و
ـشــاهـد أمـام أعــيـنـنـا تـغـيــيـره فى كل ا
ولم ال ونـــحن نـــشـــاهـــد تـــصـــويــر فـــيـــلم
ســيــنـمــائى فى األســاس ولــيس عــرضًـا
البس بتصـميمها مـسرحيًا وال تـنزل ا
عن مـسـتـوى الديـكـور فى تـعـبـيـرها عن
الــشـخــصــيــات ومـســتــويـاتــهم من خالل
اخلــامـــات واأللــوان وال نـــســتـــطــيع أن
نـظـلم اإلضـاءة الـتى جـاءت كـإهداء من
مــصــمم الــديــكــور نـفــسـه (حـازم شــبل)
والــتـى لـعــبت دورهــا بــحــرفــيــة وإتــقـان
خــاصـة فى حلــظـة االنـتــقـال بــ حـالـة
الــلـــون األصـــفـــر الـــتى ســـيـــطـــرت عـــلى
مـنــظـر جـزيــرة الـنــعـاس وحــالـة األلـوان
ـشـهد عن اخملـتـلفـة الـتى حتـول إلـيهـا ا

طريق اإلضاءة.
وجـــــاءت األغـــــانى رائـــــعـــــة فى مـــــعـــــانى
كـــــلـــــمـــــاتــــهـــــا وأحلـــــانـــــهــــا وواكـــــبـــــتـــــهــــا
االســــتــــعـــــراضــــات مــــعــــبــــرة عن أجــــواء
لكة شاهد خاصـة فى استعراض ( ا

اجلن).
شـاهدة عرض نهايـة لقـد استمـتعت 
مــســـرحى مــخــتــلف عـــمــا تــعــودت عــلى
مــــشـــاهــــدته اكــــتـــمــــلت فــــيه عـــنــــاصـــر
ـــســـرحـى الـــنـــاجح من نص الـــعـــرض ا
ــثــلــ ومــخــرج وخالفه وديــكــور و
ـكن نـسـيـانـهـا ـا يـجـعـلـهـا جتـربـة ال 

بسهولة.

حمدى فنجرى

رؤية شخصية عن عرض اإلسكافى ملكًا

 أغان
رائعة

واستعراضات
معبرة عن
أجواء
شاهد ا
خاصة
فى

استعراض
لكة
اجلن جولييت

أداؤها
بسيط..
وروميو

متذبذب..
ولياقة
مثل ا
فى

بارزات ا
اختفت
فى الكالم

 هداية محمود

ـمـثل بـاللـغـة العـربـية الـفـصحى فـيـكون ا
من الصـعب عليه  –أحيـانا  –إنهـاء هذا
ـونــولـوج الـطــويل مع االحـتـفــاظ بـفـهـمه ا

ا يقوله. وإحساسه 
الـديـكـور : أمـا عن الــديـكـور.. فــقـد جـاء
بــــســـيـــطًـــا جــــدًا  ومـــفـــزعــــاً من الـــداخل
وبـــعـــيـــدا كل الــــبـــعـــد عن أى مـــظـــهـــر من
مـظـاهــر الـعـصـر. وال أدرى مـا هى داللـة
الـــلــون الــذى جــاء عــلــيه.. الــلــون الــوردى
واخللـفيـة الزرقـاء.. إال إذا اعتـبرت هذه
األلــوان عــلى ســبــيـل الــرومــانــســيــة. كــمـا
اخـتـفت مـظــاهـر الـطـبـيــعـة تـمـامًـا إال من
عـــمـــود مـــعـــدنى عــــلى شـــكل شـــجـــرة فى

مشهد الشرفة.
كـما أن اخملرج استـخدم العمـال فى تغيير
الـديكـور بشـكل واضح أمـام اجلمـهور بـعد
كل مــشــهـد.. هــذا كــله ســاعـد عــلى كــسـر
ــتـفـرج وإحــسـاسه بــالـبـعـد اإليـهــام عـنـد ا
ـــأســاويــة لـــلــنص. ولــكـــنــنــا ال عن الــروح ا
نـعــرف إذا مـا كـان هــذا مـا يــريـده اخملـرج
أال يــجــعل جــمــهــوره فــريــسـة لــلــتــوحــد مع
القصـة والشـخصيـات وكأنه أيضـا يضفى
بـعض الـعــصـريـة عـلى الـعـرض  –إذا صح
الـتـعـبـير  – من خالل بـعـده عن الـطـبـيـعـة
وســـطـــحــيـــة ديـــكـــوره واســتـــخـــدامه لـــلـــغــة
صـطلحات احلديثة على لسان العامية وا
ـشـاهـد. أراد أن اخلـادم بـيـتــر فى بـعض ا
ــوضـوع من بــعـيـد. ـشـاهــد صـلب ا يــرى ا
وهـــذا مــا أكـــده الــراوى الــذى اســـتــخــدمه
وظــــهــــر فـى ثالثـــــة مــــشــــاهـــــد وفى آخــــر
ــتـفــرج الـنــاقـد الـذى مــشـهــد يـقــوم بـدور ا
يـــشـــكك فى إمـــكـــانــيـــة حـــدوث سالم بــ
عـائـلتـ بل ويـسـخـر من إمكـانـيـة حدوث
هــذا الـــسالم اآلن بـــعــد كل هـــذه الــدمــاء.
ولكن أرى أن اخملـرج قـد استـخـدم الراوى
كـقطعـة ديكـور جميـلة الشـكل محـاولة منه
إلضـــفــاء نــوع مـن اإلثــارة واألهــمـــيــة عــلى

العرض.
أرى أنه لم يكن هناك داع من وجوده أو
على األقل إعطائه أهـمية ومساحة أكبر
من تـــلك الــتـى كــان عـــلــيـــهــا لـــيــؤدى دوره

رجو بشكل سليم. ا
فـى اجملــــــمل.... أرى أن الــــــعــــــرض كــــــان
ضـــعـــيــفًـــا ولم يـــقـــدم جـــديــدًا غـــيـــر هــذه
الـوجــوه الـواعـدة. فـقـد كـان هـنـاك بـعض
الـتـذبـذب فى طـريـقـة طـرح الـعمـل وعدم

وجود روح عامة له.
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ـعنى مـضبوط أكـثر موضـوعية ويـتغير ـفهوم Concept : تـقنيـة فلسـفية  > ا
تــبـعـا لـتـغـيـر الـعالقــات الـتى حتـددهـا. فـاألشـكـال تـفــسـر الـظـاهـرة الـضـوئـيـة
ـفـهـوم الــبـصـريـة وهـذه الـظـاهـرة تـفـسـر مـا يـجب فـهـمه من الـشـكل ويـقـوم ا

بالربط بينهما.
سرحي جريدة كل ا
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سرح القومى تشهد حالياً تقد مسرحية «ساعة صفا» للمخرج حمدى أبو العال. > خشبة ا

سافيت بالكالو
ويـــذكــــر أن الـــفــــرقـــة قـــد قــــدمت هـــذا
الــعــرض  2000 مــرة خالل الــســنــوات
األربع الــتـى قــضــتـــهــا ســرايـــيــفــو حتت

احلصار.
وفى عـــــام  1994حـــ بــــلـغ احلــــصـــار
ذروتـه كــــتب "بـالكــــالــــو" خـــــطــــابــــا إلى
ــسـرح صــديـقـه "سـتــ فــيــنج" مــديــر ا
الـقـومى الـنـرويـجى يـحـكى له فـيه عن
الــــعـــرض فـــمـــا كــــان مـــنه إال أن دعـــاه

للحضور إلى النرويج.
وهكذا سافرت الفرقة لتشارك للمرة
األولى فى مـهــرجـان مــسـرح إبـسن فى

"أوسلو".
ومــــنـــذ ذلك احلـــ شــــاركت الـــفـــرقـــة
أكـــثــر مـن مــائـــة مـــرة فى مــهـــرجـــانــات
مختلـفة بأوربا وقدمت عروضها على

سارح الهامة. عدد من ا
أمـا بـعـد احلــرب فـقـد قـدمت الـفـرقـة
مـسـرحــيـة أخـرى من تــألـيف "بالكـالـو"

بعنوان "ذكريات مينا هاوزن".
أوى" و ولكن يالحظ أن مـسرحـيتى "ا
"ذكـريـات مـيـنـا هـاوزن" رغم شـهـرتـهـما
الواسعة لم تؤثرا فى التوجه الدرامى
األصلى لـبالكـالـو فمـا إن عـاد السالم
مــــــرة أخــــــرى حــــــتى عــــــاد "بـالكــــــالـــــو"
ــــشــــاعـــر الهــــتــــمـــامـه األول مــــســـرح ا
اإلنـسـانـية احلـمـيـمـة وقدم مـسـرحـيته
"فـــــاطـــــمــــة الـــــزهــــراء" الـــــتى عـــــاد من
ــســرح الــشـعــرى ويــبـدو خاللــهـا إلى ا
فـــــيــــهــــا تــــأثــــره الــــشــــديــــد بــــالــــشــــاعــــر

اإلجنليزى "ت. س. إليوت". 
ــوت والــرغــبـة كــمــا قــدم مــســرحــيــة "ا
عـنـد ســيـلــفـيـا بـالث" عـبـر مـن خاللـهـا
عـن تـــقـــديـــره لــــلـــشـــاعـــرة األمــــريـــكـــيـــة

العظيمة.
وبـــاإلضــافــة إلـى كــونه من أبـــرز كــتــاب
ــــســـرح الــــبــــوســـنـى عـــمـل "بالكــــالـــو" ا
كـــصـــحـــفى كـــمـــا أنه نـــاقـــد مـــســـرحى
مـتـمـيـز. وهـو يقـيم فى سـرايـيـفـو حيث

يتولى إدارة فرقة مسرح احلرب.
 ومن أهم مسرحيات "بالكالو":

- الذروة.
- ما وراء الصمت.

- اخليط. 
- كونشرتو البيانو والضوء.

- فونكس احترقت دون جدوى.
- كول الرابع.

- أنشودة البطل السابق.
- قفار الدمية.

أوى. - ا
- ذكريات مينا هاوزن.

- فاطمة الزهراء.
- مساحة للرؤية.

وت والرغبة عند سيلفيا بالث. - ا

كــولـومــبـيــا والــقـائــمــ عـلـى مـهــرجـان
مسرح إبسن بالنرويج.

ولــكن مـرة أخــرى تـدخل الــقـدر وحـال
دون حتــقــيـق خــطــوات "بالكــالــو" نــحــو
ـية. ووقـعت "مـعشـوقـته سـراييـفو" العـا

حتت احلصار.

ــديـنـة الــتى شـلــتـهــا احلـرب قـرر فى ا
"بـالكــــــالـــــو" بــــــاالتــــــفـــــاق مـع ثالثــــــة من
ــــقــــربـــــ ومــــعـــــاونــــيه أن أصـــــدقــــائـه ا

كلـهـا لألطـفال. إذ إنه فى تـلك األثـناء
كـــــانت ابـــــنـــــتـه "تـــــمـــــارا" فى مـــــرحـــــلـــــة

الطفولة.
أمــا الـــعـــمل الـــذى قـــدمه فـــيـــمـــا بـــعــد
سرحية; إذ قدم فيعتبـر أبرز أعماله ا
مــســرحـــيــة "قــفـــار الــدمــيـــة" كــرد عــلى
رائــــعــــة إبــــسـن "بــــيت الــــدمــــيــــة". وقــــد
ــسـرحــيــة إلى شــهـرته أضــافت تــلك ا
وذاع صـيته وعـرف بــ "إبسن الـبوسـنة"

سواء داخل البالد أو خارجها.
ـســرحـيــة أنــظـار كل من جـذبت هــذه ا
الــبـروفــيـسـور ســانـدرا ســارى بـجــامـعـة

يؤسس فرقة مـسرح احلرب بسراييفو
ــقـاومــة الـروحــيـة كـشــكل من أشــكـال ا

لويالت احلرب.
وبـــالـــتـــعـــاون مـع "بـــيـــبـــانـــوفـــيك" شـــرع
ــســرحــيــات بـالكــالــو فى كــتــابـــة أولى ا
الــتـى وثــقت تــوثـــيــقــا دقــيـــقــا لــلــحــرب

أوى". وحملت عنوان "ا
وخالل االثــنـى عــشــر شـــهــرا الــتـــالــيــة
حتـــدى أهل ســـرايـــيــــفـــو نـــار الـــقـــصف
وعذاب اجلوع وأصـروا على مشاهدة
سرحـية التى كانـت تعرض فى أغلب ا

األيام فى ضوء الشموع. 

ولـــد "بالكـــالـــو" يــوم  4 مــارس 1950 
ـــســـرح الـــبــوســـنى. وهــو أبـــرز كـــتـــاب ا
ويــشــتـــرك بالكــالــو مع قــلــة قــلــيــلــة من
الـــكـــتـــاب الــسـالفــيـــ فى تـــوجـــهه إلى
ــتـــزج أســلــوبه ــســـرح الــشــعـــرى إذ  ا
الــدرامى الـفــريـد مـع الـشــكل الـشــعـرى
الــدقــيق لــلــسـونــاتــا مــقــدمـا لــنــا قــالــبـا

يزا. مسرحيا 
قدم "بالكـالـو" مـسرحـيـته األولى التى
حـــمــلت عـــنــوان "الـــذروة" وهــو ال يــزال
شـــابـــا فى الـــســـادســـة والــــعـــشـــرين من
عـمره. فاسـتحق أن يـحمل لـقب أصغر
ـسرحـي فى تـاريخ البـوسنة الكـتاب ا
والهرسك الـذين قدمت أعمالهم على
سرح على يد فرقة محترفة. خشبة ا
وكــان لــنـــجــاح أول أعــمــاله دور عــظــيم
ــزيـد من فى إكــســابه الــثـقــة لــتـقــد ا
األعـمال; إذ قـدم فـيمـا بعـد مـسرحـيته
الــثـانــيــة الــتى حــمــلت عــنــوان "مـا وراء
الـصـمت" وتـدور أحـداثهـا حـول الـثورة
الــتى انــدلــعت عـام  1941ضـد احلـكم
الفـاشى فى إقلـيم "رومانـيجـا" بالـقرب

من سراييفو.
ومـع كـــــــــونـــــــــهـــــــــا واحـــــــــدة مـن أفـــــــــضل
مــــســــرحــــيــــاته عــــلى اإلطـالق - حـــاول
"بـالكـالـو" من خاللـهــا كـشف الـغـمـوض
الــــــذى أحـــــاط بــــــأســــــطــــــورة الــــــزعــــــيم
"سالفــيـسـا فــايـنــز" أشـهــر من شـاركـوا
فـى أحـداث تـلك الــثـورة - فــقـد أثـارت
ــــســـــرحــــيـــــة ســــخـط الــــرقـــــابــــة تــــلـك ا
الــبـوســنــيــة; األمــر الــذى أدى إلى مــنع
ــــســـارح األربـــعـــة الـــتى عـــرضـــهـــا فى ا
ــــســــرح كــــانت تــــقــــدم عــــلــــيــــهــــا. أمــــا ا
ــهـا اخلـامس فــإنه لم يــسع إلـى تـقــد

على اإلطالق.
وفى أوج أزمــــــته مـع الـــــرقـــــابــــــة كـــــتب
"بـالكـــالـــو" مـــســــرحـــيـــته الــــثـــالـــثـــة رغم
ـــــوقف ــــــرارة إزاء هـــــذا ا شـــــعـــــوره بـــــا
الــغـريب من الـرقــابـة ضـده كـواحـد من

سرح البوسنى. رجال ا
إال أن تــفــاقم هــذا الـــشــعــور دفــعه إلى
الــتـخـلـى مـؤقـتــا عن الـكــتـابــة والـتـوجه
ـسـرحى ولم يـعـد لـعـشقه إلى الـنـقد ا
األول "الـكـتــابـة" إال بـعـد مــقـتل زوجـته;
ـــأســـاوى إلى إذ دفـــعه هـــذا احلـــادث ا
سـرحيات. العـودة مرة أخـرى لكـتابـة ا
وقدم مسـرحية "فونـكس احترقت دون
جـدوى" وهــو فى الــســادســة والــثالثـ
من عـمــره أى بـعــد عــشـر ســنـوات من

تقد مسرحيته األولى.
ومع ذلك فـــقـــد ظل عـــلى تـــوجـــسه من
ـمثل الـرقابـة ولـوال صـديقـه العـزيـز ا
"سـافـيت بـازالـيك" الـذى يـعـتـبـر عـمـيـد
ـا قـبل "بالكـالو" أن ـسـرح الـبوسـنى  ا
يـكـتب مـسـرحـيـة "كـولـ الـرابع" ولـكن
الــقــدر تــدخـل وحــال دون تــقــد هــذا
ــسـرح فــلم يـكـد الـعـمـل عـلى خــشـبـة ا
"بالكـــالــو" يـــتـم كــتـــابـــتـــهــا حـــتى تـــوفى
ـــــمـــــثل "بـــــازالـــــيك" فـــــقــــرر صــــديـــــقه ا

ها. "بالكالو" عدم تقد
وبـنـهـايـة الـعـقــد الـرابع من عـمـره كـان
"بالكـالــو" قـد كــتب ثالث مــسـرحــيـات

دينة التى قتلتها احلرب  قرر تأسيس فرقة مسرح احلرب  فى ا

 فرقته قدمت 2000 ليلة عرض فى سنوات احلصار

ترجمة: 
رحاب اخلياط

وت سرح فى مواجهة ا ا

تدربـ بورشـتها تـقدم «مـسرحـنا» فى هذه الـزاوية آراء بـعض ا
ورؤيـتهم لـبعض الـعروض الـتى شاهـدوها .. إنـها مـحاولة أولى
ـسرح تـنم عن قـدرة شـابـة على قـراءة الـعرض.. لـلـدخول لـعـالم ا

هى آراء حتتاج بالطبع إلى الـتطوير لكننَّا نقدمهم على صفحات
«مـسرحـنا»  إسـهـاماً مـنا فى تـرسيـخهـم علـنا نـرى من بيـنهم من

يقود احلركة الفنية أو النقدية فيما بعد..
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ـالــيــة "بــنك اسـكــتــلــنـدا الــوطــنى" وتــنــقـسـم بـاقى ا
اجلــوائــز الــثالث والــعــشــرون األخــرى بــ جــوائــز
لـلــهــواة وأخـرى لــلــمـحــتــرفـ يــشــارك فى مـنــحــهـا
الـــعــديـــد مـن اجلــهـــات االقـــتـــصـــاديــة والـــثـــقـــافـــيــة

األسكتلندية اخملتلفة .
يـذكـر أن مــهـرجـان أدنـبــرة الـدولى كـان قــد انـطـلق
بادرة من ثمانى فـرق مسرحية بينها عام  1947 
 6 فـرق اسـكـتـلـنـديـة واثـنـتـ إجنـلـيـزيـتـ كـمـبـادرة

ـيـة الـثـانـية إلعـادة تـوحـيـد أوربـا بـعـد احلـرب الـعـا
هـرجان واإلقـبال من خالل الـفن  ونظـرا لـنجـاح ا
ـــشـــاركــــة فى فــــعـــالــــيـــاته مـن قـــبل الـــواسـع عـــلـى ا
ـا دعـا عـدداً من الـشـركـات احملـتـرفـ والـهــواة 
ـبادرة بـتنـظيم فـعالـيات سـميت األسكـتـلنـدية إلى ا
"على هـامش أدنبـرة" سرعـان مـا تعـاظمت لـتصـير
أقــرب إلى مــهـــرجــان مــســتــقـل له إدارته اخلــاصــة
ستقلـون عن رعاة مهرجـان أدنبرة نظرا ورعـاته ا
سـاهمون االقتصاديون من جناح واسع ا توقعه ا
هرجان  وعلى الرغم من واهتمام إعالمى بـهذا ا
هرجان قد أ دورته احلادية والست إال أن أن ا
مـتـابـعيه من الـنـقـاد فى مخـتـلف الـصحف الـدولـية
يــرون أنـه مــازال يـــتــمـــتع بـــبــريـق وفــعـــالــيـــة الــدورة
األولى وأن اإلقــبــال عــلــيه يــزيــد سـنــويــا مــدلــلـ
ـشاركـة هذا الـعام عـلى ذلك بأن  عـدد الـعروض ا
ا يـقدر بـ 240 عـرضاً عن مـشاركـات العام يـزيـد 
ـاضى كما أضيـفت ثمان وثالثون سـاحة جديدة ا
ـــســتـــضــيـــفــة لــلـــعــروض مـــقــارنــة إلى الـــســاحــات ا
ـاضيـة وسعى عـدد من الدول األفـريقـية بـالدورة ا
ــهــرجـان واآلســيــويــة لـلــمــشــاركــة بــحــيث لم يــعــد ا
أوربـيـا فـقط بـل أصبـح مـهـرجـانا لـفـنـون األداء فى

العالم أجمع.
ـهــرجـان جـمــيع الـفـرق الــراغـبـة فى ويــسـتـضــيف ا
شـاركة دون جلـان مـشاهـدة أو تصـفـيات بـحيث ا
تتـحول مـدينـة أدنبـرة بالـكامل إلى مـنصـات عرض

مفتوحة لكافة فئات اجلمهور .
وقع الرسـمى للمهرجان ينشط ومن الطريف أن ا
لــفـــضح أى عــيب تــنـــظــيــمى أو شـــكــوى من الــفــرق
ـــــركـــــز الـــــصــــحـــــفى ـــــشــــاركـــــة وذلك مـن خالل ا ا
ـتـابـعة وتـغـطـيـة جـميع للـمـهـرجـان الـذى يخـتص بـا
ـوقع ــهـا لـلــجـمـهــور من خالل ا الـفــعـالـيــات وتـقـد
الرسمى الذى يجرى حتديثه كل ثمانى دقائق . 

اضى ليالى احملروسة الرمضانية بسوهاج. > اللواء محسن النعمانى محافظ سوهاج وطلعت مهران رئيس إقليم  وسط وجنوب الصعيد افتتحا األسبوع ا
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وضـوع ما يـخلقـها الـضوء نـتيـجة سـقوطه على > فـالتـويل :  نظـرة مزدوجـة 
كان كحادث ماض لم يحدث فى زمانه الصحيح تكوين فى حالة تفاعل ب ا

كان كحاضر. زمان آت فى صياغة معنى جديد. وا

سرحي جريدة كل ا
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ثلون يصنعون أدوارهم
فى "الليلة نحلم" بفارسكور
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فـنجح اجلـنـايـنى إلى حد كـبـيـر فى جعل
رئيـة مزدحمة وتضج باحلركة الصورة ا
كـــحـــال الـــعـــرض الـــذى يـــضـج بـــاحلـــركــة
ـــســرح أيـــضًــا واأللـــوان فى حـــ جــاء ا
مـزدحــمــاً بـقــطع الــديـكــور لـيــتــنـاسب مع

سارح. واقع البروفات فى بعض ا
كــمـا اســتـطــاع الـشــاعـر "يــسـرى حــسـان"
صــيــاغــة أشــعــار تــفــوق مــعــظـم عــنــاصـر
الــــعـــرض وتـــبث فــــيه الـــروح الــــتى كـــانت
ـشـاهد فـجاءت تـتأرجح بـسبـب تقـطيع ا
مـــتـــنـــوعـــة ومـــكـــمـــلـــة لألحـــداث الـــتى لم

تنضج دراميًا فى كثير من األحيان.
كـما اسـتطـاعت األحلان الـتى قـدمهـا لنا
ــلــحن عــبــد الـــله عــبــد احلــمــيــد بــلــورة ا
ــــهــــا بـــشــــكـل يــــخـــدم األشــــعــــار وتــــقــــد

العرض.

اســــتــــطــــاع شـــريـف صالح الــــدين تــــوزيع
ـثلـيه وإن كـانت الـبطـولة األدوار عـلى 
ـمثـل قدرتـهم على اجلـماعـية أفـقدت ا
ـسـرح. أما حتـقيق ذواتـهم عـلى خـشـبة ا
ــــــــاضى الــــــــعــــــــجــــــــيـب أنـه فـى الــــــــعــــــــام ا
اســــتـــطـــاعت فــــرقـــة فـــارســــكـــور تـــقـــد
عــرضـهـا "حــلم يـوسف" فى أداء تــمـثـيـلى
ـثل واحد مـشرف ولم يـستـجد عـليـها 
بـــيــنـــمـــا اضــطـــر اخملــرج "شـــريف صالح
الـدين" اسـتـقـطـاب فـرقـتـه بـأكـمـلـها ألداء
الـعرض فيمـا عدا بطلى فـرقة فارسكور
طـاهـر أبـو حـطب فى دور حـالم والـسـيد
فــاروق فى دور "الــكــبــيــر" وأســنــد بــاقى
ـشـكـلــة هـيـكـلـة األدوار إلى فـرقـتـه كـحل 
الفرق التى أطـاحت بالعديد من الكوادر

تميزة فى األقاليم. ا
فــأدت دور "نـــور" تــغـــريــد مـــحــمــد وأدى
دور "اخملـــرج" مــحـــمــد عــزت وأدى أدوار
ـهرجـ "فريـد محـمد  – عـبـد العـزيز ا

 – محمد الباز  – مروة صالح).

دار الـــعــرض حــول مـــشــكـــلــة مــا يـــتــوارثه
ـــــيالد وحــــــتى الـــــظـــــروف جـــــيل مــــــنـــــذ ا
االقتصاديـة احلائلة دون حتقيق أهدافه
ــارســة احلب والــزواج والــتــحـقــيق فى 
ـؤسـسات والـعـدالـة االجـتـمـاعـيـة مـارًا بـا
الـتعـلـيمـيـة التـربـوية والـوظـيفـيـة الفـاشـلة
الــتى وردت فى نــصــوص أخــرى بــيــنــمــا
أضـاف اخملـرج فى إعـداده لـنص "الـلـيـلة
ــــشــــكالت احلــــالــــيــــة عــــلى نــــحــــلـم" كل ا
ـعـيـشـى والـبـحث عن الـســاحـة كـالـغـالء ا
الــســـفــر كــوســيــلــة لـــلــحل أو كــهــروب من
ــشــكالت واكــتــفـى أن يــصـنـع لــلــعـرض ا
نـهـايــته كـمـا رأى وهـو اغــتـصـاب "الـبـنت"
أى احلـــلم أو "األرض" أو اغــــتـــصـــاب كل

ا الشباب غير قادرين. شىء طا
ورغـم اكتـمـال كل الـعـناصـر لـعـرض جـيد
إال أن الـعـرض بدا عـاديًـا لم يتـفـوق على

عروض شريف صالح الدين السابقة.

الــتـشـكـيــلى أحـمـد اجلـنــايـنى وأصـبـحت
ـسـرح تـضج بـاأللـوان بـانـوراما خـشـبـة ا
سـرح زرقاء بلون احللم وقفص بعرض ا
ـــشـــاهــد اتـــهــام يـــســـتـــخـــدم فى بـــعض ا
وعـجالت عـديـدة تـرمـز الخـتالف الزمن
ومـروره ومــسـتــوى مـدرج وجــدران بـيت
ونافذة تستخدم أحيانًا سبورة ويسيطر
ـــســـرح الـــلــــون األحـــمـــر عــــلى خــــشـــبــــة ا
فـــــاألزرق واألحــــمـــــر مــــتـــــســــاويـــــان عــــلى
اخلــشـبـة ويــرمـزان لــلـحـلم واالغــتـصـاب
مـعًـا بـيـنــمـا سـيـطـرت اإلضـاءة احلـمـراء
ـشــاهـد بــرغم تــنـوع األلـوان أكــثـر عــلى ا
ـــهــــرجـــ الـــتـى صـــمـــمـــهـــا فـى مالبس ا

أحمد أصالة.

مــيالدهـمـا والــتـربـيـة اخلــاطـئـة والــتـعـلـيم
واحلب وما إلى ذلك .

يـدور الـنص األصـلى عـلى مسـتـوى رصد
عالقــــة حـــــالم بــــنــــور وعـالقــــة نــــاعــــســــة
بــصــابــر بــيــنــمـــا اكــتــفى شــريف بــرصــد
"حــــــالم" و "نــــــور" وحـــــذف "نــــــاعـــــســـــة" و
"صــابـــر" من الــنص وركــز عــلى الــصــراع
بـ حالم والـكـبيـر عـلى "نور" الـتى تـمثل

احللم واحلياة وكل شىء حلالم.
ـشــاهــد يـتم ــرور ا وعــلى مـدار الــنص 
رصد العالقة احلميمة التى تربط حالم
بــنــور فــحــالم يــرتــبـط بــهــا أكــثــر وأكــثـر
والـكــبـيـر يــحـاول االقـتــراب من نـور الـتى
تـرفض وال يــجـد حالً غـيــر أن يـتـخـلص

تــعـددت الـعــروض الـتى تـبــنى عـلى شـكل
ــســرحــيــات بــروفــة مــســرحــيــة إلحــدى ا
الـــتـى غــالـــبًـــا تـــكـــون بـــدون اسـم لـــيـــكــون
اخملـــرج فـى هـــذه الــعـــروض هـــو الـــرابط
شاهـد بحواراته اجلادة أو الهزلية ب ا
أو مـقــاطـعـتـه لـلـمــمـثــلـ أثـنــاء الـتــمـثـيل.
وهــــذه الـــصــــورة بــــنى عــــلـــيــــهـــا الــــعـــرض
ـســرحى "الــلـيــلــة نـحــلم" «بــروفـة أولى» ا
كـــمــا أصـــر اخملـــرج عـــلى تـــســـمـــيــتـه بــ
قـوســ تـوضـيـحًـا لـشـكل الـعـرض الـذى
ـسـرحـيـة هـذه قـدمـته فـرقــة فـارسـكـور ا
األيـام من تـألـيف نـاصـر الـعزبـى وإخراج

شريف صالح الدين.
رة األولى الـتى يقدم فيها هذا لم تكن ا
الــنص فى دمــيــاط فـقــد قـدمـه من قـبل
اخملـــرج رأفت ســــرحـــان كـــمـــا ورد بـــنص
العزبى بيـنما قدمه شريف صالح الدين
بـــرؤيــة مــخـــتــلـــفــة إلى حـــد مــا. وإن كــان
االختالف فى الشكل فقط كما أعتقد.

ـــجـــمـــوعــة يـــبـــدأ الــعـــرض (الـــبـــروفـــة) 
ـثـل يـبحـثـون عن نص ويعـلن اخملرج
ـؤلف لم يـحـدد نـصًـا  فقط وضع بـأن ا
شــخــصــيــات مـحــددة عــلى الــورق ويــقـوم
اخملـرج بتـوزيـعـها عـلـيـهم علـى أن يجـتـهد
ــثل بــصــنع دوره من خالل احلــكى كـل 
عن أحالمـــهم وهــمــومـــهم. ويــبـــدأ تــتــابع
ـر بـ ــشـاهـد فـى الـبـروفــة واخملـرج  ا
كل مشهد لـيقاطع ويعلق ويدور العرض
حــول "حـــالم" الــســـاخط عـــلى "الــكـــبــيــر"
ـــــديـــــر ـــــثـل األب واألســـــتــــــاذ وا الــــــذى 
والـقائد وكل أشـكال السلـطة لدى حالم.
و "نــــور" حــــبــــيــــبــــة حــــالم. مــــنــــذ حلــــظـــة

ـنـعكـسـة فـى عـ اإلنسـان مـن بـنـية >  الـصـورة: تـبـاين فـى الـقـيم الـضـوئـيـة ا
مـلموسة تتـشابك فيها شـبكة من العالقـات القائمة ب الـعناصر وصوال إلى
حـالة من االستقـرار لتتحـول إلى وسيلة إدراكيـة تنقل لنـا فكرة يلـتقى عندها

شاهدين. مجموعة من ا

حكى القلعة. ستقبل عنوان الندوة التى تديرها د. زينب العسال مساء األربعاء القادم  صرى وإعداد جيل ا > الطفل ا

سرحي جريدة كل ا
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من حــــالم من خـالل رجـــالـه فـــيــــضـــعـــون
ـــشــكالت حملــاربــته أمـــامه الــعــديــد من ا
ـــعــــيـــشى فـى عـــمــــله وحـــيــــاته بــــالـــغـالء ا
واالســــتـــــبــــداد والــــظـــــلم فـــــيــــعـــــجــــز عن
االرتـبـاط بــحـبـيـبــته "نـور" ويـقــرر الـسـفـر
كـوسـيـلـة وحـيـدة يـتـغـلب بـها عـلى ظـروفه
االقــتـــصــاديــة لــيــحــقـق أمــانــيه ثم يــعــود
ــلـعـب أمـام الـكــبـيــر ويـتم وبــذلك يـخــلـو ا

اغتصاب "نور"/ احللم.

الـعـديـد من الـعــنـاصـر تـضـافـرت لـصـالح
اخملــــرج وخلــــدمــــته فـى حتـــقــــيـق عـــرض
جـيد صمم سيـنوغرافيا الـعرض الفنان

 البطولة
اجلماعية
أفقدت
مثل ا

قدرتهم 
على حتقيق
ذواتهم

فى ختام أهم مهرجان فنى دولى 

ـهـرجان مـسـرحـية فـمـنـذ ثالث سـنوات عـرضت بـا
"الفلـوجة" الـتى كتبـها وأخـرجهـا الفنـان البـريطانى
آالن ريكـمان والتى تـرصد اجملـزرة التى قـامت بها
قــوات االحـتالل الـبــريـطـانـيــة فى مـديـنـة الــفـلـوجـة
سـرحية لتـعرض بنجاح بالعراق وانـتقلت بـعدها ا
تحدة واسـتمر عرضها كـبير فى لندن والـواليات ا
ــدة ثـالث ســنــوات حــتى اخــتـــتــمت عــروضــهــا فى

اضى. مايو ا
شـــهـــدت دورة هــذا الـــعـــام الـــعــديـــد من الـــتـــجــارب
ـسـرحـيـة اجلـديـدة من بـيـنـهـا عـرض يـقـدم رائـعة ا
"أوسـكـار وايـلد" "صـورة دوريـان جـراى" فـى عرض
سـرحى احلديث والذى حظى بإعجاب للرقص ا
ـهرجـان إلى جانب ـشارك با كـبيـر من اجلمـهور ا
عـرض "بــقـعــة الـزيت" الــذى يـقــدم سـخــريـة الذعـة
مـن خالل اســـتـــخــــدام األقـــنـــعـــة واجملــــســـمـــات من
الــواقع االجــتـــمــاعى والــســيـــاسى األوربى ويــتــوقع
كـثيـرون حـسب ما نـشـر فى مقـاالت مـتفـرقـة حول
ــهـرجــان أن يـتــنـافس الــعــرضـان عــلى واحـدة من ا
ـهـرجـان والـبـالغ عـددهـا 23 اجلـوائـز الـهـامـة فى ا
ـساهـمة فى جـائزة تـمنـحـها الـعديـد من اجلـهات ا
ـــــهــــــرجـــــان; حـــــيـث تـــــخــــــصص اجلــــــائـــــزة األولى ا
لـلـمـهـرجـان ألفـضل نـص درامى مـكـتـوب وتـمـنـحـهـا
جمعيـة سكوتسمـان للنقد "جـمعية نقـاد اسكتلندا"
فيمـا تشـتمل اجلـائزة الـثانيـة على اسـتضـافة أحد
هـرجان لـيـعرض بـبرودواى قـدمـة فى ا العـروض ا

وسم كامل. تحدة  بالواليات ا
ــنـح اجلــائــزة الــثــالـــثــة صــحــفـــيــو الــفــنــون فـــيــمــا 
بــالـصــحف الــبـريــطــانـيــة الـراعــيـة ويــقــدم قـيــمـتــهـا

 اخـتـتـمت مـسـاء الـسـبت "23 أغـسـطس" فـعـالـيـات
Ed fringe الـدورة احلـاديـة والـسـتـ من مـهـرجـان
ـــديـــنـــة أدنـــبـــرة عـــاصـــمـــة والـــذى يـــقـــام ســـنـــويـــا 
هرجان أدنبرة الدولى اسكتلندا كفـعاليات موازية 

اضى. الذى افتتح فى الثالث من أغسطس ا
وقـــد شــــهــــدت دورة هــــذا الــــعــــام مــــشــــاركـــة 2088
عــرضــاً فــنــيــاً من الــعـــديــد من دول الــعــالم ضــمت
ـــتــــحـــدة كـــافــــة دول االحتــــاد األوربى والـــواليــــات ا
ــبـــابــوى وبــعض الـــدول األفـــريــقـــيـــة من بـــيــنـــهـــا ز
ونيجيريا وقدمت الفرق عروضها فى 247 ساحة
ــــهـــــرجـــــان الـــــذى يـــــشـــــهــــد حتـــــول احلـــــدائق فـى ا
ـــفـــتـــوحـــة والـــكـــنـــائس إلـى مـــســارح والـــســـاحـــات ا
مـرجتــلـة تـقـدم عـلـيــهـا الـعـروض الـفـنــيـة جلـمـاهـيـر

هرجان. ا
ـهـرجان - الـذى وصـلت أربـاح دورتـه هذا ويـضم ا
العام من مبيـعات التذاكر فقط إلى عشرة مالي
جنـيه استرلينى كـحصيلة بيع مـليون وستمائة ألف
تــذكـــرة "بــســـعــر 16 بـــنــســـاً لــلـــتــذكــرة"  – عــروضــا
ــــوســـيــــقـــيـــة ـــســــرح والـــعـــروض ا مـــتــــنـــوعـــة بــــ ا
ـــوســيــقى والــعــزف واألوبــرا بــاإلضــافــة لــعــروض ا
ــــــســــــرح احلـــــركـى ومــــــعـــــارض الــــــفن والــــــرقص وا
الــتــشــكــيـلى والــنــدوات واحملــاضــرات فى مــخــتـلف

أوجه الفكر والفن.
ــهـرجـان يـقـدم الـعـديـد من وعـلى الـرغم من كـون ا
شاركة" العروض اجملانية "بـناء على رغبة الفرق ا
إال أنه يـعد أحد الـروافد الـهامـة لتغـذية االقـتصاد
الـوطـنى األسـكـتـلنـدى من خالل عـائـدات فـعـالـياته
ـقدمـة عـلى مـدار الـعـام وليس الـفـنـيـة والثـقـافـيـة ا
فـى الــــثالثــــة أســــابــــيع الــــتـى تــــشــــكل أوج نــــشــــاطه
ـهـرجـان سـنـويـا مـا يـقدر الـسـنـوى حـيث يـضـيف ا
بـ 75 مـــلــــيـــون جـــنـــيه اســـتـــرلـــيــــنى إلى االقـــتـــصـــاد
األسـكتـلـنـدى من خالل حالـة الـنـشاط االقـتـصادى
الـقــائم عـلى اجلــذب الـســيـاحى الــهـام لــلـمــهـرجـان
هـرجانات الـفنيـة فى العالم الذى يعـد اآلن أهم ا
ـشـاركـة 350 عـرضـا مـجـانـيـا وقـد قـدمت الـفـرق ا
من مـجــمل مــا يـزيـد عـن ألـفى عــرض شـاركت فى

دورة هذا العام .
ـكـانـة هـامة فـى مـهرجـان "عـلى ـسـرح  ويـحـظى ا
هـامش أدنبرة" الـذى حتول إلى أهم مهـرجان فنى
شـامل فى الـقـارة األوربـيـة حـيث شـكـلت الـعروض
شـاركات فى دورة هذا ائـة من ا سـرحية  40 بـا ا
الــعــام من بــيــنــهــا  278 عــرضــاً تــعــرض ألول مـرة
ـسـارح وست عـلى مـســتـوى الـعـالم قــبل أن تـنـتــقل 
أند وبرودواى فقد جـرت العادة منذ سنوات على
أن يـستـضـيف مهـرجـان أدنبـرة ومـهرجـان الـهامش
ــسـرحــيـة الــهـامـة االنـطـالقـات األولى لــلـعـروض ا

بروفة أولى

عناصر البروفة

فريق التمثيل

بروفة أخيرة

أدنبرة األسكتلندية تستضيف فنون العالم

iRÉ¨e IõY 

بابوى ونيجيريا ز
 تنافسان 

سرح األمريكى ا
والبريطانى 

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سرح والشهر الكر ا
مــسـكـيــنـة دوريـة (مـســرحـنـا)  فـهى الــوحـيـدة فى سـوق
ـهــتـمـة فى الـشـهـر الـكـر بـهـذا الـفن ـصـرى ا اإلعالم ا
الذى طـرده التليفـزيون من جنته الرمـضانية  وانساقت
صــفــحــات الــفـنــون والــثــقــافـة بــكل الــصــحف واجملالت
ـصـريـة خــلف درامـا الـتـلــيـفـزيـون وبــرامـجه  فـأقـصت ا
ـسـرح بـعـيـدا عن اهـتـمـام كـتـابـهـا ومـحـرريـهـا  وحـولت ا
توقفـة على طبق واحد صفحـاتها للـمتعة الـرمضانيـة ا
ال غيـر  مواده حـكايات الـنجـوم وكواليس الـتصـوير  أما
ـسـارح ذاتـهـا مـغـلـقة  وإذا ـسـرح فال حـاجـة لـنـا به  فـا ا
فــتــحت جملـرد أن تــكـون مــفـتــوحــة فى الـشــهـر الــكـر 
ـوقوتـة وسـهـرات ملء الـفراغ فـلـلـيـالي اإلنشـاد الـديـنى ا
سرح ا يـسمى عروض الـفرجة الـشعـبية  بـاعتبـار أن ا
اجلـاد وصــفـحـات الــثـقـافـة مــثل الـعــفـاريت البـد من أن
تـسـلـسل فـى الـشـهـر الـذى تـتـقـلـص فـيه سـاعـات الـعـمل
الرسـمية  وتتـعطل فيه األعـمال الفـعليـة  ويطالب فيه
األسـاتـذة بـعـقـد االمـتـحـانـات لـيال  وتـعـطـيل الـدراسة 
حـيـنمـا تبـدأ  صـباحـا  ألنـنا نـتمـيـز دونا عن كل الـعالم

باالعتكاف نهارا.
ـتــقـدمــة  وفــقـا لــلــعـبــارة الــشـهــيـرة فى أوربــا والــدول ا
ـتـداولـة منـذ فـيلم (طـيـور الظالم)  ال يـعـرفون شـيـئا وا
اسـمه تـعطـيل العـمل وإلـغاء الـتفـكـير بـحجـة الصـيام أو
ـارسـة ديـنـيـة  ومـسـرحـهم ال يـعـرف شـيـئا اسـمه أليـة 
ــوسـم الـــشــتـــوى الـــذى تـــقـــدم فـــيه األعـــمـــال اجلــادة ا
وسـم الصـيفى الـذى تقـدم فيه الـعروض والرصـينـة أو ا
الـتـرفيـهيـة اخلـفيـفة  كـمـا نفـعل نحـن  وحولـناه لـعادة
مـقـدسة صـعب تغـيـيرهـا  وربـطنـا جمـاهـيريـة مـسرحـنا
بنجـوم السـينـما والـتلـيفزيـون  فنـسفـنا أكـثر من نصف
سـلسالت التى العـام بسـبب انشـغال هؤالء الـنجـوم فى ا
جتهـز للـشهـر الفـضيل وتـعرض فـيه  وأضعـنا ربع الـعام
ـشـاركـة  حـتى ولـو عـلى الهـامش  فى فى االسـتعـداد وا
مهـرجان القاهرة للمسـرح التجريبى  وعجزنا فى الربع
ــثــيــر لـلــعــقل واحملــقق الــبــاقى من الــعــام عن تــقــد ا
لـلـمـتــعـة  ولـذا من الـصـعب احلـديث عن فـرد قـادر عـلى
التـغييـر  أو مرحلـة قابلـة ألن حتدث انقالبـا فى طريقة
سرحنـا  فما ابتدعـناه وقدسناه صار تفكـيرنا وإنتاجـنا 
سرح صراحة أن سبب تأخر أو سئول عن ا عبـئا  يعلن ا
تــأجل عــرض فــرقـته هــو انــشـغــال الــنــجـوم وأنــصــافـهم
ـسـلسالت الـتى صـارت رمضـانـية  دون أن وأرباعـهم فى ا
ــتـســلـســلـ ــاذا يــلـجــأ أسـاســا لـهــؤالء ا يـســأل نــفـسه 

ـاذا ال تقدم فرقته عروضـها بأعضائها  تلـيفزيونيا ?  و
مـثـلـمـا كـنـا نـذهب فى الــعـهـد الـبـائـد لـنـشـاهـد عـروضـا
هـلمى أبطـالهـا سنـاء جمـيل ومحـمد الـدفراوى وعـادل ا
ورجـاء حـسـ  ولم يـكن أيـا مـنـهم جنـمـا تـلـيـفـزيـونـا أو
ــســرح الــذين يــقــدمـون ســيــنـمــائــيــا  بل كــانــوا جنـوم ا
ـتـعـة وجـدانـا وعـقال  فـالـنص هـو األساس  نـصـوصـا 
ـثــله جنم بـه  ولـيس جنــمــا عـلــيه  وكــان اجلـمــهـور و
سرح بهدوء ووقار ليشاهد مسرحيات نعمان يدلف إلى ا
عــاشــور وســعـد الــدين وهــبــة ومــيـخــائــيل رومــان وعــبـد
الرحـمن الشرقاوى  ويخرج منه ليردد قول "حمدى" فى
(الـــدخــان) "حـــتى الــلـى عــنـــده سل مــا ركـــعش"  وقــول
"الفتى مهران" : "شرف اإلنسان فى كلمة"  أو يصرخ مع
ـهزوم "سعـيـد" فى (ليـلى واجملـنون) حـزيـنا عـلى الـنبى ا
ـنـتظـر نبـيا يـحمل سـيفـا  أمـا اليـوم فنـنحن نـغنى فى ا
ـوالت وحـفالت األعراس الـشوارع واحلـوارى والـقـصـور وا
الـفـخـمـة لـلـحـنـطـور  و"نـهيـس" مع "الـلى عـمـلـوا دماغ"
وتـقــوقــعـوا داخل ذواتــهم  وألــغــوا الـوطن من عــقــولـهم

ونريد مسرحا فى رمضان أو غيره?!
هيهات.

 عرض  قدم
قبل ذلك
مرت فى
دمياط
واألختالف
فى الشكل
فقط
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قر هيئة الكتاب بكورنيش النيل. اضى سور الكتاب رخيص الثمن  > د. ناصر األنصارى افتتح األسبوع ا

ثلون يصنعون أدوارهم
فى "الليلة نحلم" بفارسكور

9 15 من سبتمبر 2008 العدد 62
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سرحي جريدة كل ا

صـ 13 صـ 10

اغوط يحارب طواح مهرج ا
الهواء فى السويس

نظرة يا براوى 
سرحى ب االرجتال والنص ا

حكى القلعة. واهب عنوان الندوة التى يتحدث فيها د. سمير جابر ويديرها حمدى سليمان مساء اليوم  وروث الشعبى وأثره فى تنمية ا > ا

24
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ـتفق عليه أن مصمم الـضوء يشرح أفكاره بالـصور فقد وضع للشىء الذى > ا
فـى عقـله شـكال ودلل عـلـيه بـ(صـورة) خـاصـة وبـانضـمـام صـورتـ أو أكـثر مع

رابطة يستطيع أن يشرح رأيا أو حكما.

سرحي جريدة كل ا

15 من  سبتمبر 2008 العدد 62

هرجان القومى للمسرح? ماذا عن الديكور فى ا
والـــصــــعـــود إلى ســــطح الــــقـــلـــعــــة أمـــا فى
ـــســرح فــقــد اســتــخــدم اإلفــريــز مــقــدمــة ا
ــســرح كـ "بــار" الــفــاصـل بــ اجلــمــهـــور وا
يــــقـف فــــيـه "الــــبـــــارمـــــان" أو الــــراوى وذلك
ـصمم بـإكـسـسوارات بـسـيـطـة. وقـد جنح ا
ـسرحى رغم ـنظـور ا فى احملـافـظة عـلى ا

انفصال األشكال الثالثة وتباينها. 
أمـــا الـــديـــكـــور األخــــيـــر فـــكـــان فى عـــرض
"رومــيــو وجــولــيــيـت" لــولــيم شــكــســبــيــر من
إخـــراج مــحـــمــد الـــصــغـــيــر لـــفــريـق تــمـــثــيل
جـامــعـة عـ شــمس وهـو الـعــرض الـفـائـز
ــهـرجــان رغم صـدامه لــلـمــتـلـقى بـجــائـزة ا
لـتحـوله مـن عـرض رومانـسـى مأسـوى إلى
عـــــرض كـــــومـــــيــــدى ســـــاخـــــر وقــــد صـــــمم
الديـكـور للـعرض مـحـمد أبـو احلـسن الذى
خلص الــديـــكــور فى بـــعض قـــطع اخلــشب
والـقماش وبـعض األدوات التى استـخدمها
ــمــثـلــون كــإكــســسـوار وهـى عـلـب صـفــيح ا
فـارغة وعلب بالستـيكية ورسـومات لقلوب
حـمـراء وورد. أمـا الديـكـور احلـقـيـقى فـقد
ـــمـــثـــلـــون بـــأجـــســـادهم فـــصـــنـــعـــوا نـــفـــذه ا
بـالـتـشـكـيل الـشـجـرة الـتى يـتـسـلـقـهـا رومـيـو
لـيصل إلى نـافذة جـولـييت وحـمل بعـضهم
قـطعـا من اخلشب والـقمـاش مكـون مـنها
مــقـــاعـــد وأبـــواب ونـــوافـــذ فـال بـــانـــوهــات
خــــشــــبــــيـــة وال أشــــكــــال واقــــعــــيـــة أو حــــتى
ــمـثــلـون بــأدواتـهم الــبـســيـطـة جتــريـديــة فـا
ــشـهـد كـانــوا هم الـذيـن يـصـنــعـون ديــكـور ا

بالتشكيل اجلسدى..
كــانت هــذه "بــانـــورامــا" لــعــنـــصــر الــديــكــور
ـــــهــــرجــــان وظــــهـــــوره فى بــــعـض عــــروض ا
الـقـومى الـثالـث للـمـسـرح وإلـقـاء لألضواء
عـــلى مـــا رأيـــنــاه مـن أســـالــيـب واجتـــاهــات
ـصمـمـ الذين تـوسم كل مـنهم أن يـقدم ا
رؤيــا لـــلــديــكـــور خــادمــة من وجـــهــة نــظــرى
ـسرحى الذى صـمم له الديكور لـلعرض ا
وبــقـيت كـلــمـة أنه ال اخــتالف عـلى أهــمـيـة
عـــنــــصـــر الــــديـــكــــور ودوره فى خــــلق اجلـــو
ـســاعـد له عـلى ـتــلـقى وا الـتـأثـيــرى لـدى ا
ـــســـاعـــد أيـــضًــا الـــتـــعــايـش مع الـــعــرض وا
لـلمـمـثـلـ عـلى نـفس التـعـايش وال يـفـوتـنا
الــتــبــصــيـر بــأهــمــيــة قـراءة الــنص مـن قِـبَل
ــــــصـــــمـم كــــــمـــــا ســــــبـق وذكـــــرنــــــا. ولــــــيس ا
ــــادى بــــالــــضــــرورة أن يــــكــــون اخملــــصص ا
لــعـنــصـر الـديــكـور كـبــيـرًا لـضــمـان جنـاحه

فــالــذى يــضـمن هــذا الــنــجـاح  –وال شك –
هــــو الــــفــــهـم اجلــــيــــد لـــــلــــنص ووجــــود روح
ــــــصــــــمـم وتــــــرك اخملــــــرج اإلبـــــــداع لــــــدى ا
مـســاحـة لـلــمـصـمم لــتـقـد رؤيــته ويـكـفى
ــؤلف فى مـــصــمم الـــديــكـــور دكــتـــاتــوريـــة ا
أحــــيـــان كــــثــــيــــرة فى وصف كـل تــــفـــاصــــيل

الديكور وأشكاله وأحيانًا ألوانه.

ــكـان من خالل ــتـلــقى بـتــغــيـر ا إحــسـاس ا
اسـتخدامه لـلسـوفيـتة التى أنـزل منـها مرة
ديكـور الكـنـيسـة ومرة أخـرى ديـكور مـنزل
وحـــديــــقـــة "جــــان فـــاجلــــان" ومـــرة ثــــالـــثـــة
دفع باستخدامه إكـسسوارات األسلحة وا
ــا بــعث ـــنــصــوب فـى وسط اخلــشــبـــة  ا
يدان القـتال والكنيسة وحانة اإلحساس 
ـــنــــزل وهـــذا فـى حـــد ذاته زيـــفــــارديـــيــــو وا
صمم الذى وضع عينه يعتبر جنـاحا من ا

تلقى. مكان ع ا

ـقـصـودة فـكان أمـا الـتـجـريـد فى صـورتـه ا
فى مــسـرحـيـة "أال أونــا" لـفـرقــة من مـعـهـد
ـسـرحــيـة وهـو عـرض من تـألـيف الـفـنـون ا
ورشــة وإخـراج "أحـمــد الـســيـد" وتــصـمـيم
ديـكــور أحـمـد احلـوشى الـذى لم يـسـتـخـدم
إالّ "بـــــانـــــوه" واحـــــدا وصـــــنـــــعه وثـــــبـــــتـه فى
ــسـرح فـى اخلـلــفـيــة تـوســطـته مــنــتـصف ا
ــبـانى دائــرة مــفــرغـة تــظــهـر من خـاللـهــا ا
ويـتم الــصـعـود إلـى الـدائـرة والــنـزول مــنـهـا
باسـتخـدام "برتـكـابالت" خشـبيـة متـدرجة
ــــصــــمـم قــــدم عــــدة "مـــــوتــــيــــفــــات" إال أن ا
مـتحـركة ذات قـواعـد خشـبـية مـثل مـوتيـفة
"الـــرصـــيف" و "الـــتـــلــيـــفـــون الـــعـــام" و "كــوخ
ــسن" كــمــا اســتـخــدم مــجــمــوعـة الــشــيخ ا
كـبـيرة مـن اإلشارات والالفـتـات اإلرشـادية
مـنــهـا الفـتــات مـروريـة بــالـفـعل مــثل: الفـتـة
نوع دارس واالجتـاه لليـم والـيسـار و ا
الـدخــول والـدوران لـلـخـلف كـمـا أنـشـأ من
مـخـيــلـته الفـتــات أخـرى إحـداهــمـا حتـتـوى
على بـصمة كـف وأخرى بصـمة قـدم وغير
ذلك وكانت تلك الالفتـات فى استخدامها
مــعـبــرة ومــتـمــاشــيـة مـع مـضــمــون الـنص –
رغم ضــعـفه  –وخــاصــة عــنــدمـا تــدلت من

الشواية وهى مقلوبة.

ـــــــ ووسـط ويـــــــســـــــار هـــــــذه الـــــــثـالثـــــــة 
البانوهات شكلت مرة غرفة حكومية ومرة
أخـــرى غـــرفـــة نـــوم الـــزوج والـــزوجـــة ومــرة
ثــالـثــة غــرفــة الــرئـاســة... وجــاء الــتــصــمـيم
ـسرح وبدا نـاقًال شكل الواقع إلى خـشبة ا
ـــصــمم  –بــاالتـــفــاق مع واضـــًحـــا اهــتـــمـــام ا
اخملــرج طـبــًعـا  –بـكـل الـتــفــاصـيـل الـدقــيــقـة
لــلـــواقع وخــاصــة فى الــفــصل الــثــالث الــذى
ظـــهـــرت فـــيه غـــرفـــة الـــرئـــاســـة من تـــكـــوين
البـانوهات لـشكل جـدران الغـرفة من أبواب
ـكـتب الــفـاخـر وكـراسى وشـبــابـيك وأيـًضــا ا
ــــكــــتــــبــــة وبــــعض الــــتــــحف االســــتــــقــــبــــال وا
"والــتــابــلــوهــات" كــمـــا بــدا أيــًضــا أنه كــانت
هنـاك مخـصصـات مـاليـة ال بأس بـها لـعمل
وتـــنــفـــيـــذ الـــديـــكـــور إّال أن كل ذلك لـم يــأت
ــتـــلـــقى. ويـــبـــدو أن الــنص بـــجـــديــد لـــعـــ ا
ـســرحى نـفـسه رغم طـرافـة الـفـكـرة الـتى ا
ـا ـطــًيـا  اعــتـمــد عـلــيـهــا كـان مــبـاشــًرا و
جعل مصمم الديكور يسير على نهجه فيما

قدمه..

ونــنــتــقل اآلن لــعــرضى آخــرى اخـتــلط فــيه
الـتـصـمــيم بـ الـواقع ومـحـاولـة الـتـجـريـد
هـو عــرض الــبــؤسـاء الــذى أخــرجه هــشـام
عطوة عن رواية "فيكتور هوجو" وصمم له
صمم الديكور صبحى السيد فقد أفلح ا
فى هذا العرض فى حتـقيق معادلة صعبة
وهـى تـثـبـيت ديـكــور ضـخم طـوال الـعـرض;
ه ــــصــــنع بــــعــــنــــابــــره وسال وهــــو ديــــكــــور ا
وأفــاريــزه واخلـــروج بــهــذا الـــديــكــور خــارج
ـسـرح علـى ضـلـعىّ الـيـم نـطـاق خـشـبـة ا
والــيــســار مــضــيــفًــا اتــســاعًـا أكــبــر حلــجم
اخلــشـــبــة الســتــيــعـــاب اجملــامــيع واألعــداد
الـــتى تـــعــمـل عـــلــيـــهـــا ومن نـــاحـــيـــة أخــرى
ـــصـــمـم أن يـــنـــقل لـــلـــمــــعـــادلـــة اســـتــــطـــاع ا

والـــديـــكــور فـى هـــذا الــعـــرض أرى أنـه قــد
تــفـوق عــلى كل عــنـاصـر الــسـيــنـوغــرافـيـا –
عــدا اإلضــاءة  –ولــلـــعــجب أنه تـــفــوق عــلى

سرحى ذاته.  النص ا

ـــســـرحى الـــذى رأيـــنــا فـــيه أمـــا الـــعــرض ا
الــديــكــور يـجــمـع بـ الــتــجــريــد والــتــعــبــيـر
الــفـــانــتــازى فــكـــان عــرض "مــوت فــوضــوى
صـدفــة" لـداريـو فــو وإخـراج عــادل حـسـان
وســـيــنـــوغــرافـــيــا صـــبـــحى الــســـيــد أيـــضًــا
واحلــقــيــقــة أن الــديــكــور فى هــذا الــعـرض
دخل فى مــبـاراة حــقـيـقــيـة مع كل عــنـاصـر
الـــســيـــنــوغـــرافـــيــا واســـتــطـــاع أن يـــتــوّجـــهــا
ـدخل قــاعـة ــصــمم  بــالـفــعل فـقــد بـدأ ا
يــوسف إدريس الــذى كــان عــبــارة عن بــاب
ألحـد الدوائر احلكـومية األمـنية على وجه
ـمثل الـتحديد ووضع اخملـرج اثن من ا
فى زى فـانتـازى جلـنـديـ يـحرسـانه وفى
ـــــســـــرح وعـــــلى جـــــانـــــبى الـــــقـــــاعــــة داخل ا
بــانــوهـــات تــشـــبه الــفـــتــارين ولـــهــا درجــات
لــلـصـعـود والـهــبـوط وهى تـشـبه  –أيـضا –
البس وفـى نــــهــــايــــة ــــمــــرات وخــــزائـن ا ا
الـقــاعـة وضع مـكــتب الـتـحـقــيق ومن خـلـفه
الـنـافذة الـتى سـقط مـنـها الـفـوضـوى وقد
ـمثلـ واجلمهور من جـعل اخملرج دخول ا
ا نفس باب القاعـة وهو الباب الوحيد 
أشــعــر اجلــمــهــور بــأنــهم جــزء من الــعـرض
يــتــعـــايــشــون مع كـل مــشــاهــده وكـــأنــهم فى
غــرفــة الـــتــحـــقــيــقـــات فــعالً وكـــانت جــرأة
مـصــمم الــديــكـور فى اســتــخـدامـه لأللـوان
ــــا جـــســـد اجلـــو الـــصـــريــــحـــة الـــفــــاقـــعـــة 
الـــفـــانـــتـــازى الــــذى أراده مـــضـــمـــون الـــنص

أساوى فى قالب كوميدى. ا
بـقى عـرضـان آخران تـمـيـز فـيـهـمـا عـنـصر
الــديـكــور: الــعــرض األول هــو "هــامــلت فى
مـوسم الدم" لسـامح عثمـان وإخراج سامح
احلــضـرى لــفــرقــة قــصــر ثـقــافــة الــقــبـارى
بـاألسكـندريـة  وصـمم له الديـكور إبـراهيم
الــفـرن; إذ فـهم الــنص الـذى تــضـمن ثالثـة
أشـكــال لـلـثــأر والـدم أولـهــا عـادة الـثـأر فى
ـــقــتل أوزوريس الــصــعـــيــد والــثـــانى الــثــأر 
والــثـالث ثــأر هـامــلت فــقـام بــإنـشــاء ثالثـة
أشـكال فـوق خـشـبة مـسـرح الـبالـون لـثالثة
أماكن. فـعـلى الـيـم كـان "اخلُص" - بـلـغة
ـــصــــنــــوع مـن جـــذوع أهل الــــصــــعــــيــــد - وا
ـــنــتـــصـف كــان الــنـــخـل واحلـــصــيـــر وفـى ا
الــشــكل الــثــانى جلــزء من مــعــبــد فـرعــونى
عـــــلـى شـــــكل بــــــرج جتـــــلس فـــــيـه "إيـــــزيس"
ـتـلقى فى والشـكل الـثـالث كان إلـى يسـار ا
شـكل جـزء من قلـعـة إجنـلـيزيـة من الـعـصر
اإللــــيــــزابـــيــــثى تــــدلت إلى جــــوارهــــا بـــعض
"احلبال" الـتى استـخدمهـا حفار الـقبول أو
ـــــوت" فى الــــطــــيـــــران والــــهــــبــــوط "شــــبح ا

تـبـايــنت أشـكـال وجتــهـيـزات الـديــكـور عـلى
ـسـرح عـبـر مــا يـقـرب من أربـعـ خـشــبـة ا
ـهــرجــان الــقـومى عــرضـاً  مـســرحــيــا فى ا
ـاضى وتـراوحت الـثـالث لـلـمـسـرح يـولـيـو ا
ــصـــمـــمـى ومــخـــرجـى هــذه رؤيــة الـــشـــكـل 
الـعـروض بـ الـتـقـلـيـدى الـواقـعى وأشـكـال
أخـرى مــخـتـلـفـة وصـلـت إلى حـد الـتـجـريـد
ـكعبـات اخلشـبية الـتام واالكتـفاء بـبعض ا
ـمــثـلـ أو اسـتــخـدام األقــمـشــة وأجـســاد ا
فى التعبير عن شكل الديكور ومكوناته.
ـسـرحـى لـيس فـنًـا مـنـفـردًا فى والـديـكـور ا
حــد ذاته ولــكـنـه من أهم مــكـونــات الــشـكل
لـلعرض والـعمود الـفقـرى "للسـينوغـرافيا"
الـتـى تـتـداخل مــعه وتـؤثـر وتـتــأثـر بـوجـوده
بــــكل عــــنـــاصــــرهـــا اخملــــتـــلــــفــــة من إضـــاءة
ـمثـل وإكـسسوارات وموسـيقى ومالبس ا

سرحى ككل. العرض والطقس ا
وال شك أن مـرونة اخملـرج فى الـتـعامل مع
مـصـمم الـديـكـور تأتـى بنـتـائج إيـجـابـية فى
صالح العمـل. ولكن ال بد من االتفاق على
اخلـطــوط الــعـريــضــة والــرئـيــســيـة لــلــشـكل
الـــذى يــــتــــكــــون مــــنه الــــديــــكـــور وذلـك بـــ
ــؤكــد أن مــصـمم ـصــمم ومن ا اخملــرج وا
ـوهـبـة ـتـلك من ا الـديــكـور الـواعى الـذى 
سرح اإلبداعـية مـا يضفـى به على شـكل ا
ـضـمـون الـنص ومـجـريـاته مـظـهـرًا مـؤكـدًا 
خادمًا له ومساعدًا على توصيله للمتلقى
ـــصـــمم مـن ضـــرورة قــراءة ال مـــفـــر أمــام ا
الـنص وهـضـمه وعـدم االكـتـفـاء بـإرشـادات
ــــصـــمم وتـــصــــورات مـــخــــرج الـــعــــرض فـــا
مطالب بإطالق العنان خلياله اخلاص من
خـالل رؤيـــــتـه اخلـــــاصـــــة لـــــشــــــكل ديـــــكـــــور
الــعـــرض; بل وكل مـــا يــوضـع فــوق خـــشــبــة
ـسرح من "موتيـفات" ثابته أو مـتحركة أو ا
طـــــائــــرة إلـى أعــــلـى الــــشـــــوايــــة فـى ســــقف

سرح أو هابطة منها. ا
ومــا شـاهــدنــاه من "ديــكــور" خالل عـروض
ــــاضى ـــهــــرجــــان الــــقـــومـى فى يــــولــــيـــو ا ا
يـون متخـصصون أو وصمـمه ونفذه أكـاد
هــواة مــوهـوبــون جــديــر بــالــدراســة وإلــقـاء
الـــضـــوء عـــلــــيه لـــلـــوقــــوف عـــلى ســـلــــبـــيـــاته
وإيــجــابــيــاتـه ومــدى تــطــور هـــذا الــعــنــصــر
ــهـــرجــان وذلك وكــيف كـــان فى عـــروض ا
سرحيات باستعراض الـديكور فى بعض ا
الــــتـى شــــاهــــدنــــاهــــا والــــتى تــــراوحت بــــ

الواقعية والتجريد والتجريب أيضًا.

سـرحـية "حـكـايـة شعب ونـبـدأ بـالواقـعـيـة و
كـــــويـس" الــــتـى قـــــدمـــــتــــهـــــا فـــــرقـــــة شـــــركــــة
االتصـاالت بـاألسـكنـدريـة من إخـراج أحـمد
عـبــد اجلـلــيل حـيث شــاهـدنــا "الـبــانـوهـات"
سرح التى تكون منـها الديكور فى أضالع ا

 عرض
يسخر
 من حياتنا
الفنية
خاصة 
فى مجال
سرح ا

ب الواقع والتجريد

ـــســرح لــفــرق فـى إطــار مــهـــرجــان نــوادى ا
وسط وجنـوب الصـعيد عـلى مسـرح قصر
ثـقـافـة سـوهـاج قـدمت فـرقـة جنع حـمادى
ــصــطــبـة عــرض نــظــرة يـا بــراوى لــفــرقـة ا
ـسـرحيـة عن نص الـبـراوى حملـمـد زهدى ا
ـــصــــطــــبـــة وإخــــراج عــــبـــد إعــــداد ورشــــة ا

الهادى النجمى.
وهـــو عــرض من الـــتـــجــارب األولـى خملــرجه
ـــســرح وكـــمــا بــاعـــتـــبــاره يـــقــدم فـى نــوادى ا
يــــتـــضـح بـــجالء فـى تـــعــــامـــلـه مع عـــنــــاصـــره
الـفـنـيـة كـمـا تـطـرح هـذه الـتـجـربـة نـوعـًا من
الـتحـرر مع هذه الـعنـاصـر تنـبئ عن موهـبة
ـسـرحى والـعـرض مــا فى مـجـال اإلخـراج ا
يــطـرح أفــكــاره عــبـر مــفــهــوم االرجتــال عـلى
ثـيمات ورؤى حتدد التـجربة برمتهـا فاللبنة
األولى هى االعـــتـــمــــاد عـــلى نص مـــســـرحى
مـعـروف هو الـبراوى حملـمـد زهدى" بـوصفه
خـــلــفــيـــة درامــيــة لـــعــمــلـــيــة االرجتــال أو هــو

اإلطار الدرامى العام للعرض.
إن العـرض منذ الـبداية يـختار هـذه الرؤية
ويؤكـد علـيهـا عبـر كل عنـاصره الـفنـية من
تـشكـيل إخـراج أداء تمـثـيلى كـمـا أن هذا
ــســرحى يــؤكــد هـذا الــتــعــامل مـع الـنـص ا

التبنى.
ـسرحى الـوحيد نـظر ا وبصـريا يـجابـهنـا ا
الـذى يـعـبـر من خالله الـعـرض عـبـر فـضاء
مـــســــرحى ال تــــوجـــد بـه ســـوى ثـالث قـــطع
ديـــكــــور هى بــــانـــوهــــات: ألول عـــلى يــــســـار
ــيـنه ثـم فى عـمق ــتـلــقى والــثـانى عــلى  ا
ـــســــرح "بـــانـــو" آخـــر عــــلـــقت عـــلــــيه قـــطع ا
ــمــثل لــلــدخــول أو مـالبس يــســتــعــ بــهـــا ا
اخلـروج لــلـشـخـصـيـة الـفـنـيـة واالنـتـقـال من
ـشــهــد آخــر وفى بــعض األحــيـان مــشــهــد 
يـستـخـدم الـبانـو األوسط فى الـتـعـبيـر عـبر
اسـتخدام عنـصر اإلضاءة والتعـبير بها من
خـالل بـــعض الـــلــــحـــظـــات الـــتـى تـــســـتـــعـــ
"بــالــســلــويت" طــرح مــعــنى مــا أو االنــتــقــال

حلالة درامية.
كما أن العرض يحدد رؤيته الفنية  –أيضا
 –عـــــبــــــر شـــــخـــــوصـه الـــــدرامــــــيـــــة فـــــهـــــذه
الـــشــــخـــوص تــــبـــدأ احلـــدث بــــالـــبــــحث عن
خـشـبـة مسـرح لـتـقد مـا يـريـدون التـعـبـير
عـنه لــكن األداء الــذى يـرونه مــنـاسـبــا لـهم

ولـــفــرقـــتـــهم هـــو األداء االرجتــالـى الــذى ال
يـتــحـدد بـنص مــسـرحى بل مـا يــطـرأ عـلى
ؤدى الذى يسـتخدم طرائق خاصة ذهن ا
بــهـذا االجتــاه ال تــهـتـم كـثــيــرا بــجـمــالــيـات
ـــســـرح ـــســـرحـى كـــمـــا يـــفـــهــــمه ا الـــنـص ا
ثـال إنه يستـبدل هذه الغـربى على سـبيل ا
الـــطــــرائق بــــاالرجتـــال الــــعـــفــــوى والـــفـــورى
والـدخـول واخلـروج من إيـهـاب الـشـخـصـيـة
ـمـثل والقـدرة عـلى الـتـقـلـيد الـتى يـؤديـهـا ا
عـــبــر خــلـق ســيــاق مـن احملــاكــاة الـــســاخــرة
ـواقف إن هـذه والـتـهـكـمـيـة لألشـخـاص وا
ـسرح داخل الـطريـقـة تتـحـدد عـبر تـقـنيـة ا
ــســرح الـــتى يــعــتــمــدهــا الــعــرض بــصــريــا ا
ـــمـــثـــلـــ وبـــحــثـــهـم عن مـــســرح بـــدخــول ا
ومــضــمـونــيــا عــبـر األفــكــار الـتـى يـطــرحــهـا
الـــعــرض وهـى تـــقـــنــيـــة مـــســـرحـــيـــة تـــذكــر
ـــتـــلـــقى لـــلـــوهـــلـــة األولى بـــنص مـــســـرحى ا
شــهـيــر أصـبح إجنــيالً هـذه الــطـريــقـة هى
سـت شخصيـات تبحث عن مـؤلف. للكاتب
اإليـــطــالـى "لـــويــجـى بــرانـــديـــلـــلـــو" وإن كــان
بـرانــديــلـلــو يــوظـفــهـا خلــدمــة أفـكــار أخـرى

سرحى بشكل عام. تخص مشروعة ا
لــكن عــرض نــظــرة يـا بــراوى يــســتـخــدمــهـا
لـلـسـخريـة من بـعض مـثالـب حيـاتـنـا الفـنـية
ـسـرح كـالـسـخـرية وخـصـوصـا فى مـجال ا
مـن الــنــقــابــات الـــفــنــيــة فـى عــدم الــســمــاح
ـــمــــارســـة هــــوايــــتـــهـم بـــحــــريـــة أو لـــلــــهــــواة 
ـســرحـيـة الـتى ــؤسـسـات ا الــسـخـريـة من ا
تـمـنع الـغــرض لـهـؤالء الـهـواة وأخـيـرا حتـيـة
ـن عـــبــد لـــهـــؤالء الـــشـــبـــاب ولـــفـــرقـــتـــهم أ
ــــطــــلب أدهم جــــابــــر إبــــراهـــيـم صـــادق ا
عـــــمـــــاد رسـالن حـــــســـــ رفـــــعـت عـــــمـــــاد
مـحمود هنـاء السيد كـارم صديق محمد
ـن ســـوفـــيـــا مــــوسى أســـعــــد مـــحـــمـــود أ
نـسـمـة هـاشم سـحـر يـوسف مـنى فـخرى
أســـامــة يـــوسـف مــحـــمـــود الـــنـــجـــار عـــبــد
الناصر عالم عـوض الله الصعيدى عالء
نــور ســمـاح عــزمى واخملــرج عــبــد الــهـادى

النجمى.

قراءة "فى  40 عرضاً مسرحيًا

ihóH øjódG õY

 استبدال
االرجتال
العفوى
والفورى
بطرائق

سرح العربى ا

iôµÑdG ≈eGQ

التجريد وحده!

واقعية الديكور

اجلمع ب التجريد والفانتازيا 

مشهد من عرض «البؤساء»

امة بيضا»مشهد من عرض «موت فوضوى» مشهد من عرض «

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂
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ـسـرحى.. وأيـضـا خلـلق اجتاه واإليـقـاع لـغـرض ربط مـعـنـي بـبـعـضـهـمـا البـعض فى الـعـرض ا

جديد.
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مثل واإلدراك احلسى  تدريب ا
فى مفهوم ابن سينا (1)

ــــــادة هى اجلــــــســــــد والـــــصــــــورة هـى الـــــنــــــفس وا
وتصـحب تـغـيـر الـعالقـة بـيـنـهمـا تـغـيـرات عـضـوية.
وهــنـاك تـفــسـيـر يـقــول: "لـقـد اسـتــطـاع أرسـطـو أن
ة مشكلة احتاد يقدم حالً جديدًا للمشكلة القد
النفس بـالبدن فـاعتبـر أن النفس "صـورة" مدبرة

ادة وتقيمها فى جسم حى. تصور ا
د  –أشــار ابن سـيــنــا إلى الــعالقـة بــ الــعـمــلــيـات
الـنفـسيـة والـعمـليـات البـدنـية!! وربط بـ احلواس
ـــمــــكن أن تـــكــــون مـــفـــردات اجلـــهـــاز  –الــــتى من ا
التنفسى  –وب ما أطلق عليه اآلالت اجلسدية.
و  –أوضـح ابن خــلـدون عالقــة األجــســاد بـاألرواح
وقـــال: "إن األجـــســـاد كـــانـت أرواحـــا لـــزجـــة فـــلـــمــا

أصابها حر الكيان قلبها أجسادًا لزجة غليظة".
ز  –ربط ابن رشد بـ الـقلب وحـركة اجلـسد من
خالل تـفــســيــره لــلـصــدمــة الــفـجــائــيــة الـتـى تـوقف

حركة اإلنسان.
ح  –الحظ رايش أن الالوعى ينقش فى اجلسد.
ط  –أمـا ديــكـارت فـقــد فـسـر بــتـجــربـته الـشــهـيـرة
(تــــمــــاثــــيـل فــــرســــاى) عالقــــة الــــروح و(الــــطــــاقــــة)
ـيـاه فى الـتـمـاثـيل بـاجلـسـد حـيـنـمـا الحـظ مـرور ا
لتحركها فاعـتبرها الروح والتماثيل اجلسد ومن
خالل اســتــعــراض تــلـك الــتــفــســيــرات الــفــلــســفــيــة
ــكن مالحــظــة اهــتــمـام لــعالقــة الــنــفس بــالــبــدن 
ــمــثل بـتــلك الــعالقـة الــتـبــادلـيــة بـ مـنــظـرى فن ا
الـتـعبـيـر اجلـسـدى (اخلـارجى) واالنـفـعـال الـنـفسى
(الــداخـلى) مـن خالل انـكــمـاش اجلــسـد فى حــالـة
ـا ال شك احلـزن وتــفــتـحـه فى حــالـة الــســرور و
ـمـثل احلـديث قـامت على فيه أن مـنـاهج تـدريب ا
هــــذه الـــعـالقــــة بـــشــــكل رئــــيــــسى; وذلـك من خالل
اهــتــمــام مــنــاهـج الــتــدريب احلــركـــيــة عــنــد كل من
مـايـرهـولد (مـا يـرخـولـد) الـذى قـال "الـكـلـمة وشى
عـــــلى أخــــــاديـــــد احلـــــركــــــة" وكـــــذلك الــــــبـــــولـــــنـــــدى
(جروتـوفسـكى) وحـتى ستـانسالفـسـكى اهتم بـهذا
التغـيير ثم زاد االهـتمام بـتلك العالقـة فى مناهج
اخملـــتـــبــرات ونـــظـــائـــرهـــا كــاألســـتـــوديـــو والـــورشــة
واألتــيــلـــيه واحملــتــرف واجلـــمــاعــة بـل هــنــاك من
يـذهـب إلى أبــعـد مـن ذلك فى الــتــعـامـل مع حــديـة
اجلسـد وجتريـده تـمامًـا لدرجـة الـعرى الـكامل فى
ـــنــــهج الــــتــــدريـــبــــات والــــعــــروض; لـــذا كــــان ال بــــد 
الــــتـــدريـب فى مــــخـــتــــبـــر الــــيـــرمــــوك لــــلـــبــــحث عن
مــرتـــكــزات تـــتــفـق مع الــتـــقـــالــيـــد حــتى ال نـــقع فى

ناهج التدريبية التى ال تتفق مع الواقع.  ا
ــــنــــهج مـع تــــقــــالــــيــــد بــــعض وقــــد ال يـــــتــــفق هــــذا ا
اجملــتــمــعــات احملــافــظـــة ومن ثم قــد تــلــجــأ بــعض
ـمثل مـنـاهج التـجـريب الـتى تـهـتم بـتـدريب جـسـد ا
ـــعـــاصـــر إلى الـــبـــحث عن مـــنـــهـج يـــتـــفق مع تـــلك ا
الـتـقالـيد الـتى تـعتـبر اجلـسد جـسـدًا محـرما فـقد
ال تلجأ إلى تدريبات عرى اجلسد بل تعتمد على
تعرية النفس مـثل منهج السيكودراما للوصول إلى
االسـتـرخـاء اجلـسـدى عن طـريق الـتـفـريغ الـنـفسى
من أجـل البـحث عن مـنـهج يـتـفق وتـقـالـيـد اجملـتمع
كن اخـتيـار أحد ـا تقـدم  الـعربى. وعـلى هذا و
هـؤالء الــفـالســفـة  –الــذين مــزجـوا بــ نــظــريـات
الـفالســفـة الـذيـن ذكـروا آنـفـا  –لـيــكـونـوا من هـذا
ــمـكن أن ـزج نــظــريـة خــاصــة بـهم. ومـن ثم من ا ا
تــصـبـح لك الــنـظــريــة اجلــديـدة مــرتــكــزًا لـتــفــســيـر
عـالقـــة (الــــروح والـــبــــدن) والــــنـــفس والــــوجـــدان من
األسس الــتى يــقـوم عــلــيــهــا اخــتــيـار تــدريــبــات الــنــمـوذج

قترح. ا

ظـهرت إرهـاصـات هـذه الـتجـربـة فى الـسـبعـيـنـيات
ـسرحيـة شاطئ الـزيتون فى الـتدريبـات احلركـية 
قـامت بــهـا مـجــمـوعــة من الـطالب الــعـرب آنـذاك
ـعهـد الـعالى الذين أصـبـحوا جنـومًا اآلن وذلـك با
سرحيـة بالقاهرة نذكر منهم على سبيل للفنون ا
ـسـرح القـومى ـثـال الـفـنـان جـهـاد سـعـد  مـديـر ا ا
الـسـورى وزمـيـله الـنـجم فـائق عـرقـسـوس والـفـنان
القطرى غا الـسليطى ويوسف أبو حال والفنان
نـادر عــمـران مــؤسس مـســرح الـفــوانـيس والــفـنـان
ـشـيـنى ونــسـر عـنـانى خـالـد الــطـريـقى وغـســان ا
ــقــر فى الـســعــوديـة فى األردن وعــبــد الـرحــمن ا

ومحمد الوحيشى فى تونس وغيرهم.
مختبر اليرموك والبحث عن منهج

ـسرحى فى مـدينة قـامت فكرة مـختـبر الـيرموك ا
ـمـلــكـة األردنـيــة الـهـاشــمـيـة فى إربــد فى شـمــال ا
الـفترة آنـفة الـذكر وكان الـهدف من تـلك التـجربة
ـنـطــوقـة فى تــبـســيط مـفــردات الـلــغـة احلــركـيــة وا
ــســـمـــوعـــة بــأقل ــرئـــيـــة وا ـــســرحـــيـــة ا الـــصـــورة ا
اإلمـــكــــانــــيـــات والــــبــــحث عـن اإلبـــداع فـى الـــشــــكل
ـــســرح لــلـــنــاس لــيـــصــبح ــضـــمــون حــتـى يــصل ا وا
قاعد خالية – سرح بالناس  –أمال أال تصبح ا ا
ولــيــقــدم مـــا يــلــتــقــطه مـن الــنــاس فى مــحــاولــة أن
يـتـذوقه من ال يـعـرفه لـيـأتى إلـيه يـشـارك ويـنـقـد..
ويقـبل ويرفض  –خوفًـا من وصـوله حـالـة الرفض
التى يـعانى مـنهـا بعـدما خـطفت أضـواء الشـاشات
األضواء منه ودفع الطـموح تلك احملاولة لتشارك
رديفاتهـا على الساحـة العربيـة ولتدعيم مـا سبقها
من احملـاوالت التى قـام بها الـرواد فى هذا اجملال

واالستفادة منها.
ـمثل فقد ارتـكز على محاوالت أمـا منهج تدريب ا
مـنـظّرى الـتـخـصص فى مـجال الـتـدريب بـداية من
ـدرسة الـصـوتيـة ومـدرسة الـعـرض والتـشـخيص ا
ـدرسة الـصدق للـفنـان الـفرنـسى كوكالن وصـوال 
نهج التدريب احلى عند ستانـسالفسكى عبورًا 
اآللى لـلجسد (البـيوميكـانيك) الذى أبدعه اخملرج
الروسى مايرخولـد ثم التعرف على جروتوفسكى
ــســرح الـــفــقـــيــر وغــيـــرهم وذلك من وتــدريــبـــات ا
خالل األبــحـاث الــنــظـريــة والــتـطــبــيـقــات الــعـمــلــيـة

. لهؤالء الباحث
وأمـــام تــقـــالـــيـــد اجملـــتـــمع احملـــافظ  –كـــغـــيـــره من
نقولة عن مجتمعاتنا  – رفضت تدريبات العرى ا
الغرب واستبدلتها بتدريبات تعرية النفس لتفريغ
ــعــوق لإلبــداع فى الــتــوتــر واخملــزون الــشــخــصى ا
ـنهج الـتفريغ التعـبيـر فكـان ال بد من االسـتعـانة 
الـنـفـسى واالسـتـبـصار (الـسـيـكـودرامـا) وصوال إلى
االســــتـــرخــــاء "الـــنــــابع" ولــــيس االســــتـــرخــــاء الـــذى
ـنــهج االسـتــفـادة ــدرب ومن ثم حــاول ا يــفـرضه ا
من أبــحــاث احملــلل الــنــفــسى يــعــقــوب مـوريــنــو فى
الــســيــكـودرامــا والــذى أنـشــأ أول مــســرح فى هـذا

اجملال فى أمريكا عام .1927
هــذا وقـــد خــضــعت تــدريــبـــات مــخــتــبــر الــيــرمــوك
لــلــبــحث والــتــحــلـيـل كــمــا خـضــعـت تــلك الــتــجــربـة
ـنــاقـشـة والـتـحـلـيل لـلـتـوثـيق كــمـا نـال قـسـطًـا من ا

والتطبيق.
وقـد ارتـكـزت الـتـدريـبــات عـلى مـبـدأ االسـتـجـابـات
الـعـضــلـيــة والـنــفـســيـة لــلـمــؤثـرات اخلــارجـيــة مـثل
وسيـقى وتنوعـها من القوة ـسموعـة كا ؤثرات ا ا
إلى الــــضـــــعف ومن الـــــســــرعــــة إلـى الــــبطء وكــــذا
مــؤثــرات األصــوات الــطــبــيــعــيــة كــاألمــواج والــريـاح
ــيـاه واالنـفـجـارات والـسـيـارات والـعـربـات وخـريـر ا
ـــؤثـــرات الـــبـــصــــريـــة مـــثل وغـــيـــرهــــا إلى جـــانـب ا
واقف ناظـر الطبيـعية وا االرتعاشـات الضوئيـة وا
ـواقف اخملـتــلـفــة الـتى تــقع عـلــيـهـا األبــصـار مــثل ا

ريحة. فزعة وكذا ا اخمليفة وا
كــــمـــا ارتــــكــــزت الــــتــــدريــــبــــات أيــــضـــا عــــلـى مــــبـــدأ
االسـتـجـابـات الـعـضـلـيـة لـلـمـؤثـرات الـداخـلـيـة وهى
ـتـراكم داخل الـفـرد الـتى الـتى تـنـتج عن اخملـزون ا
تــســاعـد الــسـيــكـودرامــا عــلى تـفــريـغه  –وأثــر تـلك
ؤثـرات فى اجلـسد ومـفرداتـه.. وظهـور تعـبـيراته ا
ــؤثــرات اخلــارجــيــة اخملــتــلــفـة  –مـن تــاثــيــر تــلك ا
والـداخلـيـة الـتى ذكرت  –ومن هنـا ظـهرت أهـمـية
الـــبـــحث عـن عالقـــة الــــذهن والـــوجـــدان (كـــأدوات
ـمثل الـداخلـيـة) باجلـسد ومـفرداته (وهى أدوات ا
ـــمــثـل اخلـــارجــيـــة).. وبـــدأت رحـــلــة الـــبـــحث عن ا
تـفــســيـرات بــعض فالسـفــة الــغـرب والــشـرق لــتـلك
ــحــطـــة الــوصــول إلى ابن الــعالقــة الـــتى انــتــهـت 
ســيــنــا الــذى بــحث فى عالقــة احلــواس الــظــاهــرة
(احلــواس اخلــمس) بــاحلـواس الــبــاطــنـة (األدوات
الـداخـلـيـة) والـتى سـنتـعـرض لـهـا فـيـمـا بـعد وذلك

بعد التعرف على التفسيرات الفلسفية.
آراء بعض الفالسفة فى عالقة النفس بالبدن

أ  –يـــرى هــــيـــوم: أن هــــنـــاك عالقــــة بـــ الــــنـــفس
واجلــــســـد والــــتى يــــقـــال إن فــــيـــهــــا (أى الــــعالقـــة)
عنصرًا روحانيا لـه القدرة على التاثير فى عنصر
ــكن مالحـظـة مـا مــادى (أى اجلـسـد) ومن هـنـا 
ـمثل قـررة ستـانسالفـسكى  –كأحـد مـنظّـرى فن ا
 –فى اعتـماد اجلسم عـلى الروح. وهـذا ما جعـلنا
نـحـاول البـحث عن هـذه الـعالقـة حملاولـة اكـتـشاف
ــا اكــتــشــفه ــمــثل  مــدى اســتــعــانــة مــنــظــرى فن ا
علماء النفس والـفالسفة لالستفادة فى مناهجهم
ــرتــكــزات فى ومــحــاولــة اكـــتــشــاف تــطــبــيق تـــلك ا

اذج من التدريبات اخملتارة.
ب  –مــــا قــــرره أفـالطــــون من وجــــود عالقــــة بــــ
ـــكن الـــروح الـــتى فـى جـــوهـــر اإلنـــســـان الـــتى ال 
ـبـاشـرة ولـكن من خالل وجـود إدراكـهــا بـاخلـبـرة ا
فكـرتهـا الـقائـمة فى الـعـقل (وهو مـكمن اإلدراك)
وبــ اجلـــســد وأن الـــنـــفس جــوهـــر مـــســتـــقل عن

البدن وتوجهه وتأمره.
جـ - مـا قـرره أرسـطـو بـأن اإلنـسـان مـادة وصـورة

 نبحث عن إبداع
شكل مسرحى حتى
قاعد ال تصبح ا

خالية

 د. عبد الرحمن عرنوس
 يكتب عن :

 رفضت تدريبات
تعرية اجلسد
نقولة عن الغرب ا

الفاحت يشعر اإلنسان بالسعادة والبهجة واالرتياح.
وأضاف عبد الناصر شارحًا تأثيرات األلوان:

األحـــمـــر يـــعـــبـــر عن الـــنـــار والـــدم ويـــعـــطى حـــيـــويـــة
االنــفــعــال واإلثـارة واحلــدة والــبــرتــقــالى يــعــبــر عن
ـــــرح والـــــســـــعـــــادة واألصـــــفـــــر يـــــعـــــطى الـــــتـــــوهج وا
اإلحــسـاس بــالــطـبــيـعــة والـســرور وهــو لـون مــنـشط
لـعـمــلـيـة الــتـفـكــيـر أمـا الــلـون األخـضــر فـله طـبــيـعـة
الــتـسـامح ويــدعـو لـلـثــقـة والـهـدوء والــسالم ويـشـيـر
األرجــوانى لـلــغـمـوض واخلــداع واألبـيض يــعـبـر عن
النقاء والطهـارة وعكسه األسود الذى يشير للحزن

وبينهما الرمادى يعبر عن الوسطية والهدوء.
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> الفنانة عزة بلبع تقدم مساء اليوم مجموعة من األغانى العربية حتت عنوان «حالوة زمان» بساقية الصاوى.

د.عبد الناصر اجلميل يصطحب طلبة الورشة 
فى رحلة إلى "عالم األلوان"

لو زاد اإلبهار 
عن حده يضر العمل
ويفقده أهميته

ÜÉ°ùc ∫ÉªL óªëe

الصدق والبساطة أهم من التقنية

"عــلى الــفــنــان أال تــبــهــره قــدراته الــتــكــنــيــكــيــة وعــلــيه
توصيل أفكاره للمتلقى بسهولة وصدق".

هذه مقولة للفـيلسوف وعالم اجلمال هربرت ريد بدأ
بـهـا د. عـبـد الـنـاصـر اجلـمـيل مـحـاضـرته حـول تـقـنـيـة
ركز تدريب اإلضـاءة لورشة قسم الـتمثيل واإلخـراج 

"مسرحنا".
وأضـاف: إن عـمـلـيــة اإلبـداع يـقـصـد بــهـا الـتـواصل مع
ـتلـقى بـعيـدًا عن تعـقيـدات الـتقـنيـات والعـناصـر التى ا
لو زادت عن حـدها ألضرت بـالعمـل وأفقدته أهـميته.
فــالـبــسـاطــة هى األســاس والـصــدق الـذى حتــدث عـنه
هـــربــرت ريــد هــو مـــا يــحــقـق الــتــمــاس مـع اجلــمــهــور.
سرح وجزء أساسى فاإلضاءة من العناصـر الهامة با
من مـكونات (السينـوغرافيا) ولهـا دور فى التعبير عن
ـسـرحيـة وأحـاسـيس ومـشاعـر وانـفـعاالت مـضامـنـ ا
ـمـثل وتـنـقـله من حـالـة ألخـرى وتـسـاعـده كـثـيـرا عـلى ا

ذلك.
وقال: إن "النظرية الـكلية أو نظرية اجملال" لها دورها
ــســرح بــكـل عــنــاصـــره من خالل حتــاور األجــزاء فـى ا
ــفـردة مـع بـعــضــهــا من أجل تــشــكـيـل الـكل واألشــيــاء ا
ـسرح. فـتـجد حـديـثًا ظـهر فن سـمـوع على ا ـرئى وا ا
الـ " "Art Director الــذى يــقــوم بــقــيــاس نــســبــة قــبــول
ه للجمهور ـسرحى قبل وأثناء تقد شاهد للعمل ا ا
تـلقى كـمـا يقـوم بالـبـحث عن األشيـاء الـتى يحـتاجـهـا ا

ها فى شكل بسيط بدون تعقيد. وتقد
وأشــار اجلـــمــيـل إلى أنـــنــا ال نـــســتـــطــيـع مــشـــاهــدة أى
عــرض مـســرحى بـدون اإلضــاءة. والــتى حتـتــاج لـلــحـد
األدنى عــــلى األقل مـن اإلنـــارة الــــتى يــــوجــــد اخـــتالف

بينها وب مفهوم اإلضاءة.

تـغـيرة ـكان وتـنـتقل بـاألحـداث ا الـتى تـخـلق الزمـان وا
من خاللـــهــمــا كـــمــا تــخــلـق اجلــو الــنــفـــسى لألحــداث
كـنها عمل وللممـثل وتسـاعد على إبراز الـديكور و
ـــســـرح مـن خالل الـــبـــقـع الـــضـــوئـــيـــة تـــوازنـــات عــــلى ا
بألوانـها اخملـتلفـة وكذلك إيـجاد اخلـلل والسيـميـترية
والـتـعـبـيـر عن شتـى االنفـعـاالت مـثل الـغـموض احلب

الكره الغضب القوة الضعف... إلخ.
ويـــلــعب الـــلــون بــدرجـــاته دورا كـــبــيــرا فـى ذلك. وعــلى
مــصــمم اإلضــاءة أن يــعى جــيــدًا الــعالقــة بــ األلــوان
بــدرجـاتـهــا وتـأثــيـر اإلضـاءة عــلـيـهــا. فـمــثالً لـو وجـدت
مـجـمــوعـة فـتــيـات يـرتـدين الــسـواد ويـعــطـ ظـهـورهن
لـلــجــمـهــور وتــتـوســطــهن واحــدة تـرتــدى مالبس بــلـون
أبيـض وتنـظـر لـلـجمـهـور فـهـذه الـفتـاة تـسـتـطـيع جذب
األنظار إلـيها ألنهـا ترتدى مالبس بـألوان مخـتلفة عن
الــبــاقــيــات إضــافــة لــكــونــهــا فى وضع مــخــتــلـف أيــضًـا

عــنـــهن. ومــثــال آخــر لـــو أن لــديــنــا فــتـــاتــ إحــداهــمــا
سـميـنـة تـرتـدى اللـون األسـود واألخـرى نـحيـفـة تـرتدى
مالبـس بـلــون أحـمــر. فـهــذا يـصــنع تــفـاوتــاً  كـبــيـرًا فى
حـجمـيهـما ولـو حدث الـعكس وارتـدت النـحيـفة الـلون
األحــمـــر والـــســمـــيــنـــة الـــلــون األســـود فـــهــذا مـن شــأنه
إحـــداث تـــوازن فى حـــجـــمـــيـــهـــمـــا. إذن تـــوجـــد عـالقــة
سيكولوجية بتأثير األلوان وإسقاطات اإلضاءة عليها.
وأكـــد د. عـــبــد الـــنـــاصـــر عــلـى أن األلــوان بـــدرجـــاتـــهــا
ــنــاخ واإلضـــاءة اخملــتــلــفـــة يــســتــطـــيــعــان مــعًـــا إيــجــاد ا
ــنـاسـب لــلـعــرض واحلــالــة الــنــفــســيــة لــلــشــخــصــيـات ا

تباينة. ا
وقــال إن الـتــطــور الـتــقــنى والــتـكــنــولـوجى فـى عـنــاصـر
ــتـــابــعــة جــيــدة واإلضــاءة ــســرح اخملــتــلــفـــة يــحــتــاج  ا
وسـيـقى والشـعـر وهذا واأللـوان يـوجد لـهـمـا إيقـاع كـا
يتحـقق من معرفـة الدرجات اخملـتلـفة لهـما ليـستطـيعا
المح الـــنـــفـــســـيـــة والـــســـيـــكـــولـــوجـــيــة الـــتـــعـــبــيـــر عـن ا

للشخصيات.
ــسـرحى وتـغــيـيـره واإلضـاءة تــقـوم بـتــصـمـيـم الـفـراغ ا
ـعدالت عـاليـة جدًا من وتوجـد أجهـزة حديـثة وصـلت 
ـمثل االفتراضى ثالثى التقـنية مثل إمـكانية جتـسيد ا

سرحى. األبعاد الذى يتم إسقاطه فى الفراغ ا
وقـــال د. عـــبــد الـــنـــاصـــر اجلــمـــيل إن لـأللــوان دورًا
هـــامًــا فى إعــطـــاء احلــالــة الــنــفـــســيــة لــلـــشــخــصــيــة
والــتـعــبــيـر عن اجلــو الــعـام لـألحـداث. حــيث تــوجـد
ألـوان تساعد عـلى الدفء مثل األحمـر والبرتقالى
واألصــفــر وأخـرى تــعـطى إحــســاسًـا بــالـبــرودة مـثل

األزرق واألخضر.
ويبـعث اللـون الغـامق على احلـزن واألسى والوردى

د. عبد الناصر اجلميل

د.عبد الرحمن عبده: دخول تقنيات التشكيل 
سرح مهدت لظهور السينوغرافيا إلى ا

سرحية" من التشكيل إلى اإليقاع ناظر ا رحلة انتقال "ا
ــنــشـورات الــثالثــيـة) الـتــغــيـيــر بــالـدوران عـن طـريق (ا
ــسـرح حــتى الـيــوم. ثم ظـهـرت والـتى ســحـرت رجـال ا
نــظـريــة (مـســرح الـكــوالــيس) والـتى تــقــوم عـلى تــغـيــيـر
ـــنـــاظــــر عن طـــريـق الـــرفع أو إزاحـــة الــــشـــاســـيـــهـــات ا
ـرسومـة. ثم جاءت نـقطـة الذروة فى عـصر الـباروك ا
ـسرح عام نـظور ا عند (جـاليـلى ببـيانـا) الذى اهـتم 
نظر  1731 فأقام اخلطوط الداخلة للعمق ليكملها ا
رسـوم. ثم جـاء (جـو سـيبى بـبـيـانا) ـعـقـد ا ـعمـارى ا ا
عمارية ناظر ا مرات باسـتخدام ا الذى وسع وعمق ا
ـــضــلـــعــة الـــزوايــا والـــتى اســـتــحـــدثت وأدت لــظـــهــور ا
ـــنــظــرى. إلى أن جــاءت الــتـــقــنــيــة الــعـــالــيــة واإلبــهــار ا
ــســرحــيــة ومــحــاوالت ــرحــلــة الـــكــبــرى لــلــمــنــاظـــر ا ا
اإلصالح عــلى أيـدى ثالثــة مـخـرجــ مـتــمـيـزيـن مـنـهم
السويسرى (أدولف أبـيا) واإلجنليزى (جوردون كريج)
والنـمسـاوى (ألفـريد رولـلر) فـقدموا الـتجـديد بـعقـلية
تــكــنــيــكــيــة فــأدخــلــوا الــتــكــويــنــات احلــجــمــيــة واآللــيـة
ــســتــوى ــســرح الــتى نــزلـــوا بــهــا  الــدائــريــة خلــشــبـــة ا
اجلـــــمــــهـــــور كـــــاســــريـن بـــــذلك خـط األفق وأضـــــافــــوا
ـــصـــنــــعـــة من احلـــديــــد وســـتـــارة األفق الـــتـــكـــويــــنـــات ا
الــصــدفــيــة واســتــفــادوا من تــطــور اإلضــاءة لــيــؤكــدوا

الوحدة الكلية للعمل.
وأثــــرت آراء (أبــــيــــا وكـــريـج) بــــشـــكـل كـــبــــيــــر فى الــــطــــفـــرة
ــسـرحــيـة والــتى انـحــصـرت فى الــتـكــنـولــوجـيــة لـلــمـنــاظـر ا
ـســرح والـرسـم) بـدخــول الـفــنـون الــتــشـكــيـلــيـة عــنـصــرى (ا
للمـسرح التى غـيرت من آليـاته وجذبت بذلك عـدًدا كبيًرا
من الـفــنـانـ الـتـشـكـيــلـيـ أمـثـال (بـيـكــاسـو لـيـجـر مـيـرو
بـراك شاجال واسيلى كـاندنيسكى وديـاجليف وغيرهم)
وبدخـول الفن التشكيـلى ومفرداته وتقنيـاته للمسرح دخلت
سرحـية للـعصر احلـديث مستـغلة الـفترة الـزمنية ناظـر ا ا
ما ب الـواقعـية والتـجريـدية والـتى مهدت لـعودة مـصطلح

فهوم جديد. السينوغرافيا القد 

سـرحيـة" حتدث ـناظـر ا فى محـاضرته عن "مـفـهوم ا
د. عبد الـرحمن عـبده لطالب "الـديكور" بـالورشة عن
ـراحل اخملـتـلـفـة الـتى مـر بـهـا هـذا الـفن وأهم رواده ا

ـفـهـوم (السـيـنـوغـرافـيـا) قـائالً إنـها – وتـطـوره وصـوالً 
سـرحـية  –هى كل مـا يوجـد علـى خشـبة نـاظـر ا أى ا
ـسـرح وفـراغهـا من مـسـطحـات ومـجـسمـات صـنعت ا
بـوسـائل الــتـعــبـيـر اخملــتـلــفـة مــكـونـة فى الــنـهــايـة رؤيـة

بصرية للمتلقى.
وأشـار إلى أنه فى الــبـدايـة كـان الــهـدف مـنــهـا اإليـهـام
ومـحاكـاة الـصـورة الواقـعـية لألحـداث والـنـقل احلرفى
لــهـا وهــذه الـنــظـرة الــواقـعــيـة تـأكــدت عـنــد إمـيل زوال
ــــســـرحى تـــرجـــمـــة ـــنـــظـــر ا   1840-1902 الـــذى رأى ا
تـشـكيـلـية لـلـنص بهـدف إيـضاحه. ثم تـطـور األمر مـنذ
بـدايــة الـقــرن الـعــشـرين مـن خالل اجتـاه يــرفض هـذه
ـوروثــة ويـتــخـلـى عن الـوظــيــفـة الــتـقــلـيــديـة الــنـظــريــة ا
يل لـلـتـعبـيـر عن الـوافع الـداخـليـة لـلـعمل للـمـنـاظـر و
ـنـظـرى فى اجتـاهـات ثـالثـية الـفـنى وتـشـكـيل الـفـراغ ا
األبـــــعـــــاد مع اســــــتـــــغالل كــــــامل لـــــعـــــنــــــصـــــرى الـــــزمن

وسيقى. وا
ــســرحــيــة لــبــيــئــة مــغــايــرة ــنــاظــر ا وهــذا أدى لــنــقل ا
يـسـيطـر علـيهـا "اإليـقاع" سـواء كان زمـنـيًا أم شـكلـيًا أم
لـونـيا أم خـطيًـا أم ضـوئيًـا أم حـركيًـا باسـتـخدام جـسد
مثل وهو ما سـاعد على ترسيخ اجتاه حديث سمى ا
سـرح الفقيـر) عند اخملرج الـبولندى جـروتوفسكى (با
عـام  1933 والـذى اعــتـمـد بـشـكل أسـاسى عـلى جـسـد
ـــنـــاظــر ـــمـــثل وحـــركـــته فى الـــفـــراغ مـــتـــخـــلـــيًـــا عـن ا ا

سرحى ترجمة نظر ا  ا
تشكيلية للنص بهدف
التعبير عن الدوافع
الداخلية للعمل

سرحية التى اعتبرها أشياء ثانوية. ا
ـــنــــاظـــر رغـم وجـــودهـــا وقـــال د. عـــبــــد الـــرحــــمن إن ا
سـرح الكالسـيكى اإلغـريقى والـرومانى إال الـرمزى بـا
أنـــهـــا ســــاهـــمت مـن خالل أدوات مـــبــــتـــكـــرة فـى آلـــيـــة
ـسـرح مـثل (البـريـاكـوتا) فى تـرسـيخ أفـكار أسـاسـية. ا
ـســرح الـبـاروكى بــ نـهـايـة الــقـرن الـسـادس ويـعـتــبـر ا
ثل ونـهايـة الـقـرن الـسادس عـشـر أو عـصر الـنـهـضـة 
ــســـرحــيــة وقــد اســـتــمــد حــتى ـــنــاظــر ا زمن إحــيــاء ا
مـــنـــتـــصف الـــقـــرن الـــتـــاسع عـــشـــر وأفـــرز مـــعـــمـــاريــ
ورســــامـــــ أجنــــزوا أعــــمـــــاالً عــــظـــــيــــمــــة مـن أبــــرزهم
(ســبـاسـتـيـانـو سـيـرلـيــو) صـاحب اإلسـهـام الـكـبـيـر فى
ـعـمـاريـة الثـالثة ـنـاظـر ا ـنـظـور حـيث أنـتج ا نـظريـة ا
لـلـكومـيـديـا والتـراجـيـديا والـسـاتـير الـتى طـورت فـكرة د. عبد الرحمن عبده

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

خفافيش الظالم الورقية
ـة قدم التاريخ وقد نهلت رغم أن حضـارتنا عريقة وقد
مـــنـــهــا حـــضــارات الـــعـــالم إذ أخــذت مـــنـــهــا احلـــضــارة
اإلغـريـقـيـة وأمـدت األخـيـرة أوربـا بـأسـاسـهـا احلـضـارى
وعــاد الـغــرب لـيــأخــذ مـنــا مـبــاشــرة مع تـبــاشــيـر عــصـر
النـهضة ليتجاوز ظلمته إال أننا بفعل خفافيش الظالم

نغوص فى ظلمة القبور.
تـحضـرة يتـحرك وفى ذلك أن اإلنسـان فى اجملتـمعـات ا
داخله شـعـور عـمـيق بـاالنتـمـاء إلى واقع حـضـارى أصيل
يجـعله يسـير فى خطـوط متـماسة ومـتفاعـلة مع اآلخر
إلى هدف سـامٍ وبوسائل واضحـة يحكمـها هدف اجملتمع
وصاحله الـعام وقد أطلق عـلماء النـفس على هذا النوع
نافسة نظـمة» التى هى عكس ا نافسة ا من التـنافس «ا
فى اجملتمعات التى تكثر فيها اخلفافيش بفعل الظلمة
تلك الـتى تسـتخـدم وسـائل غيـر شرعـية وغـير أخالقـية
حـيث يـتـحـرك كـثـير من أدعـيـاء الـفن والـثـقـافـة بدوافع
ومنـافع شخـصيـة إذ يعـتقـدون أن فرص امـتالك احلياة
غـموسة بالالشرف ال يتـأتى إال بهذه الطرق الـرخيصة ا
والال أخالق وهـذا ما يـجـعل اسـتـهالك هذه اجملـتـمـعات
عـاول الهـدم والتـدمير مـا يشـكل أحد أسـباب األزمة فى

حياتنا الثقافية.
ففى بـداية اخلمـسينيـات كوَّن زكى طلـيمات من تالمذته
ــصــرى احلــديث) وهى الــفــرقــة الــتى ـــســرح ا (فــرقــة ا
ــصــريـة لــلــتـمــثـيل أدمـجــهـا فــيــمـا بــعــد مع (الـفــرقـة ا
ـصـريـة احلـديـثـة) ـوسـيـقـى) حتت عـنـوان (الـفـرقــة ا وا
وبــعــد شــهـر واحــد من قــيــام ثــورة يـولــيــو تــقــدم بـعض
ذكرة إلى مجلس قيادة الثورة اخلفـافيش من تالمذته 
لــعــزله - بــعــد االفــتــراء عـلــيـه والــقـفــز عــلـى مـكــانــته
ا حمل ينثر فى أرجاء التاريخية - فيترك لهم اجلمل 
الوطن الـعربى بـذوراً خصـبة يجـنى ثمـارها من تالمذته

. اخمللص
وفى عــام 1920 كــان جنــيب الــريــحــانى يــقــدم عــمــلــ

مسـرحيـ ناجـح أحـدهمـا (أوبريت الـعشـرة الطـيبة)
من إخــراج عـزيـز عــيـد ومــوسـيــقى سـيــد درويش ولـكن
خـفــافـيش الـظالم ادعت أن الــرجل دسـيـســة إجنـلـيـزيـة
فــكـــاد يُــقـــضى عــلـــيه ورحل إلى الـــشــام بــعـــد أن أغــلق
مـسرحـه ولكـنه عـاد وأصـبح جنـيب الـريـحـانى رغم أنف

هذه اخلفافيش.
وح نـشر طه حـسـ كتـابه (فى الشـعر اجلـاهلى) بـعد
واقـــعـــة الــريـــحـــانى بــســـبـــعــة أعـــوام تـــربــصـت به هــذه
اخلـفـافـيش وقـدمت ضـده بـالغات ثـالثـة لـلنـائـب الـعام
ولكن ضـميـر الرجل كـان فوق كل الـتحـديات وأصـبح هو
طه حـس عـمـيـد األدب الـعـربى وقـد ألـقى التـاريخ فى

أزقته بجثث هذه اخلفافيش.
صالح اخلـاصة من اخلفافيش حلم ألم يقـتل أصحاب ا
كرم مطاوع ح تولى رئاسة البيت الفنى للمسرح?! ألم
تـفصل أحمـد زويل من جامعـته?! ألم حتاول ذبح جنيب
مـحــفـوظ?! ألم تـكـفـر نـصــر أبـو زيـد?! ألم تـرفع دعـاوى
إلزالـة تـمـثـال عـبد الـوهـاب من حى بـاب الـشـعـرية?! ألم
نـحلـون خـلقـاً مصـادرة كتـب فى الثـقافـة والفن يطـلب ا
بـدعـوى الــفـضـيــلـة ألنـهـم فـقـدوا فــرصـتـهـم فى بـيع مـا

لديهم من مخزون مسروق من الصور واألبحاث?!
إن قــوى اخلــفـــافــيش - كــمــا يــقــول مــاوتــسى تــوجن عن
ــجـرد أن تـوجه إلـيـهـا الـبـرجــوازيـة - قـوى ورقـيـة ألنه 
ضوء الـشـمس تتـكـشف أسرار حـيـاتهـا التـى ال جتد لـها
ـنـارة الـتى يـسـير مـرتـعـاً إال فى الـظـلـمـة فـالـضـوء هـو ا
علـيهـا شرفـاء هذا الـبلد لـكشف أوجـه خفافـيش الظالم

الورقية.

shape الـشـكل هو: فـكـرة تظـهـر للـعيـان بـعمل بـصـرى محـكم اإلتـقان مـتـفرد بـشكل <
وقـالب متمـيز البـناء ويشـكل جوهر الـتكوين بـاعتمـاده على الكـثافة والـتباين والـقيمة
لـتحقيق مستوى إدراكى يتفاعل مع ما يـظهره الضوء فى محيطه ويعزله - فى الوقت

نفسه - إلبرازه وبذلك يخلق تأثيرا للفكرة التى يحملها.
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 محمد بن قطاف

> الـقيمة هى: كمية الضوء التى بإمكان اجلسم أن يعكسها اعتمادا على لونه
صنوع منهـا وملمسه وال تظهر إال فى الـلونيات أى تلك التى لها ادة ا ونـوع ا

مسميات لونية مثل األحمر البرتقالى األصفر.. إلخ.

قهى جنيب محفوظ بالقلعة. سروق»  ناقشة كتاب «التراث ا > شوقى جالل ود. أحمد عثمان شاركا مساء أمس األحد فى ندوة خاصة 
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غرفة السجن التى كان فيها.
× فّضل أن يعود?

- بـــدون شـــعــــور.. يـــراهـــا اجلـــمـــهـــور.. هى
الزنزانة.. لكنها فى الهواء الطلق.

× أصــبح مــســجــوًنـا فـى الـعــالم الــواسع ..
وهذه هى العبثية.. فماذا إذًا عن "فاطمة"?
- هى امـرأة "شـغـالـة" تمـسح الـساللم.. فى
ساء فى البلدية الصباح فى الـوزارة وفى ا
وتستطـيع أن تتكلم فى كل شىء تسكن فى
عـمـارة فـيـهـا سـطح وقـانـون الـعـمـارة أن كل
ســـــاكـن له احلـق أن يــــصـــــعـــــد مـــــرة واحــــدة
لـلسطـح ويغسل غـسيـله فتـبدأ تـتحدث عن
األشـــيـــاء من حـــولـــهـــا بـــدايـــة مـن نـــظـــرتـــهــا
لــــلـــمــــجــــتـــمع والــــعــــكس حتــــكى حــــيـــاتــــهـــا
وبـالصدفة جـاء يومها يـوم االستقالل ويوم
االســــتــــقـالل يــــوم مـــــجــــانى مـــــدفــــوع وفى
سرحية بالـرغم من جديتها مواقف كثيرة ا

مضحكة.
× هـل هى فــــعالً َتــــَصـــّنف عــــلى أنــــهـــا أول
ــــســــرح مـــــونــــولــــوج نــــســــوى فـى تــــاريخ ا

اجلزائرى?
- نــعم .. وقــد كــتــبــتــهــا عـام  1993ولـست
رأة اجلـزائريـة فحسب منـطلًقـا من واقع ا
ــيـة تــبـدأ ــانـا من أن الــعـا بل مـن واقـعى إ
مـن احملـــلـــيــــة من احلـى الـــذى أســـكـن فـــيه
لــعـــمــوم مــشـــاكل اإلنــســان وتـــوحــدهــا وقــد
كــتــبـتــهــا بــالــعـامــيــة اجلــزائــريـة وقــدمت فى
مهرجـانات عـديدة آخرهـا مهرجـان تورتوزه
فى بـــرشــلــونــة  2005 وقــدمت ألربع فــرق
هـرجان "مالى مـرة واحدة فى نـفس دورة ا
انيا".. وقد ترجمت إلى غرب أسبانـيا أ ا
ـــــانـــــيــــة خـــــمـس لــــغـــــات "الـــــكـــــتالنـــــيـــــة األ
الـفـرنــسـيـة األسـبـانـيـة الــبـلـغـاريـة" وقـامت
بــبـطـولـتـهــا الـفـنـانـة ســونـيـا وقـد سـأل أحـد
سـرحـية انـيـا عن كـاتب ا الـصحـفـيـ فى أ
وكـانــوا يـنـتـظــرون أن تـكـون مـؤلــفـتـهـا امـرأة
فــانــدهــشــوا حــيــنــمـــا عــلــمــوا أنى مــؤلــفــهــا
وســألـــنـى كــيـف اســتـــطـــعت ذلك فـــقـــلت له
بـبـسـاطـة: أن حتب أمك فـإذا أحـبـبت أمك
ــرأة وهى لـــآلن بــقــيت.. وهى تــكـــتب عن ا

مترجمة اآلن لألمازيغية.
- لـيس لـديــنـا اخـتالط واضح بــ الـعـربـيـة
والـفـرنـسـيـة فـالـنـاس أحـيـانـا يـخـلـطـون ب

غرب واجلزائر. ا
غرب يقولون نفس الكالم أى × لكنهم فى ا

أن اللغة لديهم أكثر نقاًء من اجلزائر.
ـسرح - دون الـدخول فى نـزاع.. نحن فى ا
الــوطـــنى اجلــزائــرى مــنــذ االســتــقالل حــتى
ــــســـرح ســـوى مــــســـرحـــيـــة اآلن لـم يـــخـــرج ا
واحـدة بــالـلــغـة الــفـرنـســيـة ونــحن ال نـتــكـلم
الـفرنسـية إال إذا كـانت فى بنـية الـشخـصية
هـــــذه الــــصـــــفــــة مـــــنــــذ أيـــــام مــــحـى الــــدين
بـــــاشـــــطــــارزى  1945كل مـــــســـــرحــــيـــــاتـــــنــــا
بـالـفـصـحى حـيـنـمـا كـتـبـوا "جـحـا" بـالـعـامـية
ا لغة اجلزائرية وهى ليـست لغة الشارع إ
تـشـبه الـفـصــيـحـة.. فـالـقـضـيـة قـضـيـة نـطق
ـكن الـتـمريـن علـيه. وأنت وتـمـكن لـلـمـمـثل 
اضى.. أكثر من هرجـان العام ا رأيت فى ا

 10 مسرحيات.
× العشرية السوداء هل ما يزال لها آثار فى

سرح اجلزائرى? ا
سـرحيـة انطـلـقت كمـا انطـلقت - احلركـة ا
جـمــيع اجملـاالت فــأنت رأيت بــنـفــسك الـكم
الــــهـــــائل مـن الــــفـــــنـــــانــــ الـــــعــــرب والـــــزخم
اجلماهيرى ولم تكن هناك شرطة تتبعهم.
سرح العربى فى  *كلمة توجهـها جلمهور ا

كل مكان.
أل الـــــقــــــاعـــــات عـــــلـى الـــــفـــــنـــــانـــــ - أن 

ن يحكمونها. فالشعوب دائًما أقوى 
× كلمة للحكام العرب..

- أن يـدعـموا الـثـقـافة ألن الـبالد واجـهـتـها
ثـقفون.. بالد بـدون ثقـافة بالد ميـتة ولو ا

لديها القنبلة النووية.

وتعيده?
- أنــــا ال أهــــدم نـــــصــــوص الــــغــــيــــر أنــــا إذا
أخرجت نصى أهـدمه أو أهشمه كما أريد
أما إذا أخذت من اآلخـر.. فال أقترب منه
وإذا أحــدثـت تــغــيـــيــًرا أقـــول: عن نص كــذا
فــآخـذ الــفـكـرة األســاسـيـة وأقــيم عـلـيــهـا مـا
يـخـدم رؤيتى وأسـمـيه اقـتـباًسـا الـذى يـهدم
الــــنص يــــســـتــــغـل عـــمـل آخــــر وإحـــســــاسه..
ــؤلف يـــريــد أن يـــرى نــصه كـــمــا كـــتــبه.. فـــا

يحرك شخصياته.. كما هى.
× اخملرج هو مؤلف العرض? أتؤمن بهذا?
ــؤلف مـؤلف - أنـا مــخـرج الــعـرض فــقط ا
ؤلف حـًيا على نـصه خاصة إذا كـان هذا ا
قـيـد احلـيـاة.. أتـنـاقش مـعه ولـو كـان فى أى
ن مـكان.. أو أمتـنع عن هذا الـنص فأنا 

يحترمون نصوص اآلخرين.
× لــديك مـسـرحـيـة اســمـهـا "مـوقف ثـابت"

وهى تغوص فى قضايا اجملتمع والبشر..
- بل فى قضايا اإلنـسانية وكل ما يدور فى
ــدة  30ســنـة الــواقع. إنــســان فى الــســجن 
وتقـرر الدولة إطالق سـراحه وعلـيه حيـنها
ـــر عـــلى خــيـــاط الـــســـجن لـــيــخـــيط له أن 
"بـــدلـــة" عـــلى مـــقـــاسه مـــثـل كل الـــســـجـــنــاء
فـــيــخـــيط لـه اخلــيـــاط بـــدلـــة عــلـى مــقـــاسه
بـالضبط بحـيث ال يستطـيع أن يتحرك وال
يـتنـفس. وتشـترط الـدولة أال يـدخل مديـنته
الــتـى تــبــعــد  50كــيـــلــو عن الـــســجـن حــافى
البس; فــفى اخلـطـوة الــقـدمـ أو مــقـطع ا
األولى تتـمزق مالبسـه فيمـشى يجـد نفسه
فـى مــوقف حـــافالت قـــد مـــكــتـــوب عـــلــيه
"ثابت" فـالقانـون يقـول: تتـوقف حتى ولو لم
يـنزل الـزبون أو يـصـعد فـهذا مـوقف ثابت
ـوقف ب مقبرة ومـزبلة فالـباصات تمر وا
بـسـرعة والـسـيارات فال وقت لـديه لـيوقف
شــيــًئـــا وهــو يــقـــول أريــد أن أرتب لـــنــفــسى
غــرفــة أنــام فــيـــهــا حــتى تــتــاح لى الــفــرصــة
لـلركوب فبالـصدفة يجـد نفسه يرتب نفس

- مع احـترامى لـلـمهـرجان كـمـحطـة ثـقافـية
ـسـرحيـة العـربيـة لكن هامـة فى اخلريـطة ا
بـــــعــــد  19عــــاًمـــــا بـــــدأ نـــــفـــــسه يـــــتـــــراجع..
االخــتـيــارات ضـعــيـفــة.. وكل الـفــرق تـقــريـًبـا
أوربـية ولـيست ذات مـسـتوى وهـذه السـيدة
ـهرجـان الـتى ظـلت مـنذ 19 رئـيـسة جلـنـة ا
ــكـان لـيـتــهـا تـتـرك مــكـانـهـا ســنـة فى هـذا ا
لــغــيـرهــا لـدم جــديـد فــنــحن فى مـهــرجـان
جتـريبى ثم إن جلـنة الـتحـكيم ال يـوجد بـها

عضو عربى.
× تــقـصـد أن الـتـجـريب لــيس له مـقـايـيس
وهـذه الــلـجـنــة تـضع مــقـايـيس لــلـعـروض

وهذا تناقض?.
ــهــرجـان هـى الـتى - هـذه الــســيـدة رئــيس ا
ـقايـيس وحـدها نـحن ال نـعرفـها.. تعـرف ا
وهـى الــــــتى حتــــــدد. وهــــــذه ربـــــوبــــــيــــــة أنـــــا
سـرحيات داخل شخـصًيا رأيت كـثيـًرا من ا

سابقة ال عالقة لها بالتجريب. وخارج ا
× أنت كـــكــاتب لك الـــعــديـــد من األعــمــال
وقف ثابت سـرحيـة "فاطمـة التمـرين ا ا
الـعيطة صـباحيـات بالدى الرجل الذى ال
ــسـرحــيـات تـمـس اإلنـسـان دخـل له" هـذه ا
إلى حـد كبير وتنـاقش قضاياه هل أنت مع
أن يـكتب اخملرج عرضه إذا عـجز عن إيجاد

نص يعبر عن أفكاره وقناعاته?
- هـو حر.. إذا كانت لديـه قوة الكتـابة كما
ـــكـــنه إخـــراج عـــمـــله إذا كـــانت ـــؤلـف  أن ا

لديه ملكة اإلخراج.
ؤلف قدم رؤيته فى كتابته × لكن يقال إن ا

فما الذى سيضيفه?
- هـــذه واحـــدة من كـــلــــمـــاتى الـــتى أقـــولـــهـــا
وأؤمن بـهــا بـالـفــعل فـحــيـنـمــا أقـوم بـإخـراج
ـا كـتبت عمل من تـألـيـفى لن أخـرج أبعـد 
ـكن أن يـعـطيه تـقـنـًيـا ولـكن مخـرجـا آخـر 

رؤية أخرى.
× أنت من أولـــئـك الــذيـن يـــتــدخـــلـــون فى
نـصوص غيـرهم حال إخـراجهـا? أو تهدمه

ــبــاد والـقــيم الــتى نــؤمن بــهــا وأعــتــقـد وا
ــهــمـة أنــنى فى مــهــمـة فــالــوزارة كـلــفــتـنى 
ـســرحـيــة" فـاشــتـغل فــيـهـا وهى "الـقــضـيــة ا
بــــجــــهــــدى وعــــرقى وكل مــــا لــــدّى مـن قـــوة
عقلـية وجسـمية وألن األمـور تسيـر يقولون

ذلك.
ـثل مـسرحى × هل وأنت كـاتب ومـخـرج و
كـــــبـــــيـــــر هل تـــــوافـق عـــــلى اســـــتـــــخـــــدام

سرح أم ترفضها?. التكنولوجيا فى ا
- (يــــضـــحك) أوًال أحـب أن أعـــرف مـــا هى
الـتـكنـولـوجيـا.. الـتكـنـولوجـيا فـى الطـائرات
القـنابل.. أما إذا كـنت تقـصدين أشـياء مثل
ـتحـركة.. إدخال شـاشة الـسيـنـما والـصور ا
ـسـرح فـهذه أشـيـاء مـوجـودة مـنذ إلخ عـلى ا
فترة فلدينا مـسرحية "حسن الثورى" كتبها
ــرحــوم مــصــطــفى الــرويــشــيــد وأخـــرجــهــا ا
كـاتب وكـان ذلـك عام  1966 واسـتـخـدموا
فـيـهـا الـشـاشــة الـزجـاج.. ومـثـلت فى إحـدى
ــســرحــيـات كــأنــنى أمــشى فـى قـريــة وهى ا
ليـست مـوجـودة إال من خالل الـصورة اآلن
إذا كــان يــرى أحــد أن الــنص الــذى كــتــبه ال
ـــمــــثل ضــــعـــيف يــــؤدى. وإذا كـــان يــــرى أن ا
لــدرجـة أنه تـلـزمه الــتـكـنـولـوجـيــا فـلـيـتـفـضل
ـسرح وأنا باسـتخدامـها.. لكـنى أعمل فى ا
ـسـرح يظل لـست ضـد الـتـكـنولـوجـيـا لـكن ا
ـسرح أضيف له أشـياء لتـوضيح قراءة أو ا
زيادة جماليات ال لـيقال إنا نعلم الكثير عن
الــتـكـنــولـوجـيــا فـمـثـل هـؤالء لـيس لــديـهم مـا
ـــســرح الـــطــبــيـــعى الــذى يــقــولـــون أنــا مع ا
تـــدخــله الـــتــكـــنــولـــوجــيــا.. ولـــكــنـى لــست مع
ـسـرح الـتـكـنـولـوجـيـا الـتى يـداخـلـهـا بـعض ا

كما يحدث فى اليابان.
× والتجريب?

- فـى احلـــــقـــــيـــــقـــــة هـــــنـــــاك الــــــكـــــثـــــيـــــر من
سرح.. سرحيات التى ال عالقة لها با ا

× هل بـعـد  19سـنـة مـازلـنـا نـخـتـلف عـلى
مفهوم التجريب?

سرح × االستـراتيـجيـة التى يسـير وفـقهـا ا
الــــوطـــنى اجلــــزائـــرى.. وخــــطـــتـك الـــتى
اضى.. مـا الذى وضعـتهـا للـمسـرح العـام ا
حتقق منها وما الذى فى سبيله للتحقق?
- اســـتـــراتــيـــجـــيــتـى فى عــام  2007 كـــانت
تـــابـــعـــة الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدولـــة حـــيث إن
اجلـزائـر كـانـت عـاصـمـة لـلـثـقـافـة وقـد كـان
ـا فيه الـبـرمـجـة خـاصا الـتـخـطـيط كـامًال 
بـوزيـرة الـثـقــافـة الـسـيـدة خــلـيـدة تـومى ولم
سرح وقد كلفتنى أكن سوى مهتم بقـطاع ا
أن أعد برنـامًجـا مسرحـيا يحـتوى على 45
مــسـرحــيــة وقـمــنـا بــإعـداد بــرنــامج لـهــا أنـا
ـــســـرح الـــوطـــنى وفـــريق الـــعـــمـل مـــعى فى ا
اجلزائرى وقـمنا بـتوزيعـها طوال الـعام منذ
الــــــعـــــرض األول  22 يـــــونــــــيـه "احلـــــكــــــواتى
األخــيـر" إلى  28 ديـسـمـبـر  2007  و 45
سرح عرًضا كل مـنها عرض  3مرات فى ا

الوطنى..
ثم كل مـسرحـية تـقدم  15لـيلـة فى واليتـها
لتنشط الوالية وكل مسرح جهوى يقدم 25
عــرًضــا فى مـنــاطــقـهـم فـفى نــهــايـة الــســنـة

حصيلتنا تصبح  600 – 500 عرض.
× الــعالقـــة بــ الــهــوايـــة واالحــتــراف فى

سرح اجلزائرى.. كيف تراها?! ا
- كل الـفـنـانـ الـكـبـار الـذين قـالـوا كـلـمـتـهم
ورحــلــوا والــذين مــا يــزالــون عــلى الــســاحـة
ــــســــرحــــيـــــة مــــروا عــــلى مــــســــرح الــــهــــواة ا
ــدرسـة األولـى لالحـتــراف هى الــهــوايـة فــا
بـالـطــبع لـديـنـا مــعـهـد لـكــنـنى أحـاول الـربط
بــــــ الــــــهـــــواة واحملــــــتــــــرفــــــ فـــــمـن خالل
ـهرجان السنـوى للمسـرح الوطنى وخاصة ا
عام  2006 استـقدمـت فرق الـهواة بـجانب
احملـتـرفـ قـدموا  40 عـرًضـا من واليـات
مـختـلفـة.. مـحاوالً تـضـييق الـهـوة ب الـهواة
واحملترف صانًعـا بينهم عالقة حميمة من
ـثـلـ ـمـكن أن جنـد  الـفن الـراقى ومـن ا
مـــحـــتــرفـــ  لـــكـــنـــهم ال يـــريـــدون ســوى أن

يظلوا فى قائمة الهواة.
× إذًا أنت أقـمت مـوازنـة بـ عـروض الـهواة
هـرجان الـوطنى.. بـحيث واحملـترفـ فى ا
ال حتــرم الـهــواة من حق االشــتـراك جــنـًبـا

. إلى جنب مع احملترف
- وقـــد ثـــبت أنـــهم قـــدمــوا عـــروًضـــا جـــيــدة
بـــــالـــــفـــــعل وتـــــفـــــوق كـــــثـــــيــــرا مـن الـــــعــــروض

االحترافية.
× كــمــا فـهــمت مــنك أن هــذه الــعـروض لم

تقدم على مسارح العاصمة فقط.
ـــهـــرجــان - نـــعم.. ألنـــنى مع ال مـــركـــزيــة ا
لـــــست مـع االحـــــتـــــكــــار فـــــهـــــذا ال يـــــفـــــيــــد
واجلــــــمــــــهــــــور الــــــذى عــــــلـى بــــــعــــــد مــــــئــــــات
سرح. الكيلومترات من حقه أن يستمتع با
ـسرحـية.. فـماذا × لديـكم معـهـد للـفنـون ا

عنه?
ــعــهـد الــعــالى لـلــفــنـون الــدرامــيـة - لــديـنــا ا
والــذى أصــبـح اســمه الــيــوم "إيــســمــاس" أى
ــهن الـفـرجــة فى الـســيـنـمـا ــعـهـد الــعـالى  ا
اإلضاءة الكاميرا.. إلخ لتخريج الكوادر.
× كم فــرقـة مـســرحـيــة لـديـكـم وكم مـسـرح

تابع للدولة?
- لــديــنــا  8مــســارح تـــابــعــة لــلــدولــة.. وهى
مـسارح كاألوبـرا.. وهناك كـفرق حرة وهواة
  3000 فـرقــة من الــهـواة فــفى كل بـلــديـة
دار شــبـاب أى مــسـرح ولــديــنـا مــهـرجــانـات
" وهـو أكبـر مـهـرجان جـهـويـة مـثل "مسـتـغـا
هـــواة واآلن هـــو فى دورته الـ  38مـن أقــدم

هرجانات فى العالم. ا
ـعنى أن × وهل يـحدث تـبـادل بـ الفـرق 
الــفـرق فـى الـشــمــال تـعــرض فى اجلــنـوب

وهكذا?
- بالطبع.. فقد قمنا بزيارة  34والية بهذه
ــــســـــرحــــيـــــات ونــــحـن اآلن فى مـــــســــتــــوى ا
األربــعــمــائــة عـرض والـ  140ألف مــتــفــرج
ـنـشود من ونـحن بـهـذا نـسيـر نـحـو هـدفنـا ا
ـسـرحــيـة لـتــكـريس اخلــطـة الـتى الـعــمـلـيــة ا

قمنا بها.
ـاذا يـقـال عن مـحــمـد بن قـطـاف إنه × إذًا 

مدير مسرح مدلل لدى وزيرة الثقافة?
- لـيست قـضيـة تدلـيل.. فعالقـتى بالـوزيرة
عالقـة ثقة واحتـرام فلديـنا نفس األهداف

سرح اجلزائرى صاحب أول مونولوج نسوى فى تاريخ ا
ـسـرح.. فــيـمـرح بــ أفـانـيــنه جتـده تـارة كــاتـبـا يــنـاوشه عــشق ا
سـرح تبرق ـثالً وثالـثة مخـرجًا حـينـما يـتحـدث عن ا وأخرى 
عينـاه فتصبحان كنـجمت فى السماء تـضج أعماله باإلنسانية
لـذا تمت ترجمتها ألكثر من  6لـغات ونالت العديد من اجلوائز
ــســرحى ويــؤمن أن الــشــعــوب أقـوى من يــرى أن الــنــاقــد مـرآة ا
احلـكـام والـفن أهـم من الـقـنـبـلــة الـنـوويـة يـقــبض عـلى رسـالـة

سـرح الساميـة وال يرى مانعًـا أن يكون مدلالً من وزيـرة الثقافة ا
"خــلــيــدة تــومـى"  مــا دام يــؤدى واجــبــاته عــلى خــيــر وجه.. وإنه
بالـرغم من مده يـد العـون للهـواة إال أنه يدعـوهم ليـصيـروا أكثر
شجاعـة وحتمالً للمسئولية.. إنه الفنان الكبير محمد بن قطان
ـــســـرح الـــوطـــنـى اجلـــزائـــرى فى حـــواره الـــصـــريح مع مـــديـــر ا

"مسرحنا".

ؤلف واخملرج..  مثل وا محمد بن قطاف ا
سرح الوطنى اجلزائرى: مدير ا

نعم.. أنا
مدير مسرح

مدلّل!!
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بــدايــة ; نــتــفق عــلـى فــكــرة الــتــغــيــيــر 
ونـتفق ونـبـارك التـغـيـير  تـلك اخلـطوة
الـتى قـام بهـا د. أحـمـد مـجـاهـد رئيس
الـــهـــيـــئــة والـــتى كـــانت مـــطـــلـــبــاً مـــلـــحــاً

وللصالح العام .
ومع الـتـغيـيـر نرحب بـالـوافد اجلـديد 
ونـــحن مـــعه من أجـل حتـــقــيـق الـــهــدف
األســاسـى أال وهـو إعــادة ضـخ الــدمـاء
ـــــــيـــــــاه إلى فـى الـــــــشـــــــرايـــــــ أو دفـع ا
الـشـقـوق الـتى أصـابت مـسـرح الـثـقـافة
اجلماهيريـة لتعود إليهـا خصوبتها كى
تــنــتج إبـــداعــاً وتــثــمــر تــمــيــزاً إبــداعــيــاً

فيتحقق هدف التغيير .
وعـــصـــام الـــســـيـــد مـن الـــشـــخـــصـــيـــات
العـامـة لـه قـيمـتـه الـفـنيـة كـمـخـرج إلى
جانب خـبراته اإلدارية فى ذات اجملال
مـن خالل إدارتـه الــــســــابــــقــــة لـــــكل من
ـسرح الـكومـيدى ومـسرح الـتلـيفـزيون ا
... ولــكـــونه مـن خــارج هـــيـــئــة قـــصــور
الـــــثــــقـــــافــــة نـــــتــــقـــــدم له بـــــورقـــــة عــــمل
اســتــرشـاديــة  وبــالــطـبع ; فــإن كل من
لـــديـه إضـــافـــة عــــلـــيـه أن يـــحـــيـط بـــهـــا
الـرجـل تـوسـمـاً وأمالً فى حتـقـيق نـقـلـة

فعلية .

الـعـمل عـلـى أن يـظل لـعـروض الــثـقـافـة
اجلـــمــاهـــيــريـــة خــصـــوصــيـــتــهـــا  فــهى
سرح فلكل تختلف عن عـروض هيئة ا
مــنــهـــمــا فــلــســفــتــهــا الـــتى تــخــتــلف عن
األخرى  فمسرح الثقافة اجلماهيرية
مـنـوط بوظـيـفـة نـشـر رسالـة مـسـرحـية
ــكن من أبــعــد أثـــراً بــ أكــبــر عـــدد 
جـمـاهـيـر مـصـر ولـيس مـجـرد الـتـرفـيه
عــنــهم ومــنــوط بـحــمل لــواء الــتــثــقـيف
ورفع درجــــة الــــوعـى والــــرقى بــــالــــذوق
الـــــعـــــام  وهــــــذا كـــــله إلـى جـــــانب دوره
ـوهوب ـثمر فى احـتضان ا الـفعال وا
ن لــديــهم مــلــكــات اخلــلق واالبــتــكـار
واإلبــداع لـــيــواصـل دوره فى اكــتـــشــاف
الفـنـانـ احلـقـيـقـيـ وتـسـلـيط الـضوء

عليهم .

خــطـوة الــســيـد رئــيس الـهــيـئــة تُـفــعِـلُــهـا
خـطوة أخـرى يـقوم بـها عـصـام السـيد;
أال وهـى اإلصـالح الـــــــــــذى يــــــــــأتـى عـن
طـريق إعادة تـرتـيب البـيت من الداخل
أو هــيــكـلــة اإلدارة ـ ال هــيــكـلــة الــفـرق ـ
ــرحــلــة الـســالــفــة أفــرزت ســلــبــيـات فــا
ــتــســبـــبــون فــيــهـــا مــعــروفــون كــثــيـــرة. ا
لـــــلـــــجــــــمـــــيـع وعـــــلـى اإلدارة اجلـــــديـــــدة
حتـــجـــيـــمـــهـم والـــقــضـــاء عـــلـى شـــلـــلـــيــة
الفـساد من انـتفـاع شخـصى أو تسـهيل
ــنع ـــنح وا لــفـــســاد وإنـــهــاء ســيـــاســة ا
والتسويق حسب األهواء الشخصية .

على اإلدارة دراسة أسـباب تأخـير بدء
ــوسم وتـأخــيـر اإلنــتــاج فى الـســنـوات ا
السابقـة حتى تعود إلى سـابق عهدها

حكى القلعة مساء اجلمعة القادم. > الشاعر ماجد يوسف هو جنم األمسية الشعرية التى تعقد 
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ـنعـكس من جسم ما لون ا وجـية لـلضـوء ا > الـتبـاين هو: اخـتالف األطوال ا
مـن خالل تـفــاوت مـسـاحــات أبـعــاده فى الـبــراقـيـة والــلـون والــظل والـتــظـلـيل
وبـاختالف عـناصـر اجملال البـصرى الـذى يقع فـيه وال وجود لـلشكل من دونه

والذى يولد فينا اإلحساس.
سرحي جريدة كل ا
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مسرح اجلماهير ...
واألمل فى مرحلة جديدة

 البد من
وجود فلسفة
خاصة لكل
نوع من أنواع
الفرق وأال
يقتصر
االختالف
يزانية على ا
فقط

 مشهد من عرض «السج والسجان»

ُـتـأخِر هـو واحد من هـرجان ا تـنفـيـذ ا
أهم أســـــبـــــاب تــــعـــــطـــــيل بـــــدء الـــــفــــرق

وسمها .

البد من وجود فلـسفة خـاصة لكل نوع
ــــــعــــــنى وجــــــود مـن أنــــــواع الــــــفــــــرق  
خـــطـــوط رئــيـــســـيـــة لـــفـــرق الـــتـــجــارب
ــــدن تـــــخــــتـــــلـف عن خـــــطـــــوط فـــــرق ا
تـخـتلف عـن فرق احملـافـظـات تـخـتلف
عن الـــفــرقــة الـــنــمـــوذجــيـــة وأال يــكــون
ــيـزانــيـة مـجــرد االخـتالف فـى قـيــمـة ا
وفـقط  وأرى أن يـقـوم مـدير إدارة كل
نـوع من تــلك الـفـرق بـتـحــديـد فـلـسـفـته
ومـــنـــهـــجه وأهـــدافه الـــتى يـــعـــمل عـــلى
حتقيقها وتميز فرقه فال يقتصر دوره
عــــــلى تــــــوزيع غـــــنــــــيـــــمـــــة الــــــنـــــصـــــوص

واإلخراج.

ــســرح"; نـــأمل أن تـــكــتب له "مـــؤتــمـــر ا
االسـتــمــراريــة مع ضــرورة أن تــكـون له
فــــاعـــلـــيـــة وذلـك بـــتـــفـــعـــيـل تـــوصـــيـــاته

وطباعة أبحاثه .
" وصـايا"; نـؤكد عـلى ضرورة أال تـكون
هــنـاك أيــة وصـايــة فــنـيــة عـلى اخلــطـة
والـترشيح لـلمخـرج أو للـنصوص إال

سرح فقط . إلدارة ا
ـــهـــرجـــانــات "خــدعــوك فــقــالــوا..!"; ا

ـــســـرح الــتى  اإلقـــلـــيــمـــيـــة لــنـــوادى ا
تنـفيـذها مـؤخراً هى فى حـقيـقة األمر
مــــجـــرد حتـــصـــيل حــــاصل الســـتـــهالك
أكــبــر قـــدر من مــيــزانــيــة اإلدارة فــهى
فى حقـيقتـها مشـاهدة تـقييم لـلعروض
كانت تتم لـلفرق فى مواقـعها وكانت ال
تــتــجــاوز تـكــالــيــفه مــكــافــأة وانــتــقـاالت
أعــــضـــــاء الـــــلــــجـــــنــــة  ولـــــكن فـى تــــلك
ــهــرجـــانــات ـ اخلــمــســة ـ تـــتــكــلف مــا ا
ســبـق مــضــافـــاً إلــيه انـــتــقـــاالت الــفــرق
ومـــــــصــــــروف اجلـــــــيب ألعـــــــضــــــائـــــــهــــــا
ومــــشــــاالت الـــديــــكــــورات لــــكل فــــرقـــة
ـكـافـآت أعـضـاء الـندوة ... بـاإلضـافة 
ناهيك عن مكافآت اإلداري والفني

ــشـــاهــدة عــروض 70 ...! وذلك كــلـه 
% مـنـهـا ال يـرقى لـلـمـهـرجـانـات حيث
ــــــهــــــرجــــــانـــــات إال يــــــجب أال تــــــكــــــون ا

للعروض اجليدة فقط !
ـــــهم  إعـــــادة تـــــنـــــظـــــيم " جلـــان"; من ا
أعضـاء اللجان ومـتابعة كـيفية تـوزيعها
وفـق قــــــواعـــــد مــــــحــــــددة ال وفـق أمـــــور

أخرى .
ــديــر إدارة  " تــمــيُـز" هــمــســة أخـــيــرة 
ــــســــرح ; إذا أردت الـــتــــمــــيــــز عـــلــــيك ا

بتفعيل إدارة التجارب اخلاصة .

باإلنذارات.

ونــقـصــد من الـ "مــطب" هـو أن اإلدارة
جتد نـفـسـهـا مـلـزمـة بـعـمل مـهـرجـانات
ــاضى ــوسم ا مــرتــ  األول إلنــتــاج ا
ــا ــوسـم اجلــديــد  والــثــانـى إلنــتــاج ا
يــــكــــون لــــذلـك من أثــــر عــــلى تــــعــــطــــيل
لإلنـــــتـــــاج اجلــــديـــــد وفى ذات الـــــوقت
ـــيـــزانــيـــة ... وأقـــتــرح الـــتـــأثــيـــر عـــلى ا
ـــطب "بـــالــنـــســـبــة لـــلــخـــروج من هـــذا ا
ــــهــــرجــــانـــات لـــلــــنــــوادى" االكــــتــــفـــاء بــــا
اإلقــلــيــمـــيــة الــتى تـــمت مع األخــذ فى
ـــمـــيـــزة مـــنـــهــا  االعـــتـــبــار الـــعـــروض ا

فـيكـون آخر مـوعـد لإلنتـاج شهـر ينـاير
ــهـــرجــانــات ولــتــبـــدأ الــتـــصــفــيـــات أو ا
اإلقـلــيـمـيــة فى شـهــر فـبــرايـر ولــيـكـون
ــــهـــــرجــــان اخلــــتــــامـى خالل شــــهــــرى ا
مـــــارس أو أبـــــريل وإن كـــــانـت هـــــنــــاك
احتفاليـات أو مهرجانات صيفية تكون
ــهـرجـانـات من الـعــروض الـفـائـزة من ا

اخلتامية..
 ومفتـاح هذا اإلجناز يـكون عن طريق
الية أو التنسـيق ب اإلدارة والشئون ا
احلـسـابـات بالـهـيـئـة; بـحـيث تـنتـهى من
تــخـصــيص مــيــزانــيـتــهــا وإرســالــهـا إلى
الـوحـدات احلـسـابـيـة بـاألقـالـيم مـبـكـراً
ثم مـتابـعة اإلدارة السـتمـرار الفرق فى
خـطـوات اإلنتـاج والـتـحريك الـدائم لـها

والــبــدء مــبــاشــرة فى خــطــوات اإلنــتـاج
لــلــمــوسم اجلــديــد ويــتم تــقــيــيــمـهــا فى
ـــهـــرجــان مــواقـــعـــهـــا عـــلى أن يـــكـــون ا
ـــســـرح فـى شـــهــر اخلـــتـــامى لـــنـــوادى ا
ـتميزة مارس ولتشـارك فيه العروض ا
ـوسـمــ مـعـاً مع إمــكـانـيـة من إنـتــاج ا
ـشـاركة إلى 26 زيـادة عدد الـعـروض ا
"  و"بــالــنــســبــة لــلــفـرق " عــرضــا "مــثالً
يــكـون هــنــاك الــتــزام من اإلدارة بــعــمل
مـهــرجـان خــتـامى لــهـا فى شــهـر أبـريل
من كـل عـــــام بــــــعـــــد أن تــــــوقـــــفـت تـــــلك
ـرحــلــة الــفــائــتـة مع ــهــرجــانــات فى ا ا
ــوسم ـهــرجــان عن ا عــدم الــتــزامــهــا 
ــــاضـى حــــتـى تــــتــــمــــكـن من تـــــنــــفــــيــــذ ا
الــتـــزامـــاتــهـــا حـــيث إن اإلصـــرار عــلى
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سرحية فى مواكب الظاهرة ا
رؤية هالل رمضان(1)

≈∏Y óªëe ó«°ùdG

بــرؤيــة هـالل رمــضــان فـــقــد «كــان يـــخــرج قــاضى
القضاة والقضاة األربعة والشهود ومعهم الشموع
لــرؤيـــة الـــهالل وكـــان يـــشـــتـــرك مـــعــهـم مـــحــتـــسب
الـقـاهـرة وجتـارهـا ورؤسـاء الـطـوائف والـصـنـاعات
نصور كـانوا يشاهـدون الهالل من منارة مـدرسة ا
قالوون بـــالــنـــحـــاســ لـــوقـــوعــهـــا أمـــام احملــكـــمــة
الــصــاحلـــيــة (مــدرســـة الــصــالح جنـم الــدين) فــإذا
حتـقـقوا مـن رؤيته أضـيـئت األنـوار عـلى الـدكـاك
وخرج قـاضى الـقـضاة فى مـوكب حتـفه الـفـوانيس
ـشاعل حتى يـصل إلى داره ثم تتفرق بـالشموع وا
الطوائف مـعلـن بالـصيام». ولم تـكن األقاليم أقل
عناية من العواصم بـاالحتفال برؤيا رمضان فقد
شـاهـد ابن بــطـوطـة الـرحــالـة فى سـنـة (727هـ -
1327م) االحــتــفـــال بــرؤيــة رمـــضــان فى مـــديــنــة
أبيار التى مر عليها فى طريقه من مدينة فوة إلى
مــديــنــة احملــلــة الــكـبــرى ووصــفه بــقــوله: «ولــقــيت
ـليـحى الـشافـعى وهو بـأبيـار قاضـيهـا عـز الدين ا
كر الشمائل كبـير القدر. حضرت عنده مرة يوم
الــــركـــبـــة (وهم يــــســـمـــون ذلك يــــوم ارتـــقـــاب هالل
ـديـنة رمـضـان) وعـادتهـم فيه: أن يـجـتـمع فـقهـاء ا
ووجوههـا بعد الـعصر من الـيوم التـاسع والعشرين
لـشـعـبـان بــدار الـقـاضى ويـقف عــلى الـبـاب نـقـيب
ـتـعـمـم وهـو ذو شـارة وهـيئـة حـسـنـة فإذا أتى ا
أحد الفـقهاء أو الـوجوه تلـقاه ذلك النـقيب ومشى
بــ يـديه قــائال: بـاسـم الـله ســيـدنــا فالن الـدين!
فـيـسـمع الـقـاضى ومن مـعه فيـقـومـون له ويـجـلسه
الـنــقـيب فى مـوضـع يـلـيق به. فــإذا تـكـامــلـوا هـنـاك
ركب الـقــاضى وركب من مــعه أجـمــعـون ويــتـبــعـهم
دينـة من الرجال والنسـاء والصبيان جـميع من با
ــديــنــة وهـو ويــنــتــهــون إلى مـوضـع مـرتــفع خــارج ا
ـوضع مــرتــقب الـهـالل عـنــدهم وقــد فـرش ذلـك ا
بالـبسـط والفـرش فيـنـزل فيه الـقـاضى ومن معه
ــديــنــة بــعـد فــيــرتــقــبــون الــهالل ثم يــعــودون إلى ا
ـــشـــاعل ـــغـــرب وبـــ أيـــديـــهـم الـــشـــمع وا صالة ا
والــفــوانــيس. ويــوقـــد أهل احلــوانــيت بـــحــوانــيــتــهم
الــشــمع ويــصل الــنــاس مـع الــقــاضى إلى داره ثم

ينصرفون. هكذا فعلهم فى كل سنة».

قبل أن نتناول مواكب رؤية هالل رمضان الشعبية
ـوكب» فى بـالــدراسـة نـلـفت الـنـظــر إلى أهـمـيـة «ا
حــد ذاته بـاعـتـبـاره مــوقـفـا مـسـرحـيــا يـشـتـمل عـلى
فـعل وفـاعل ومـشهـد ووسـائل وهـدف أو غرض
ـوكب يــراد حتـقـيــقه فـالـفــعل يـتــمـثل فى شـعــائـر ا
وفى الـعمل الذى يـقوم به احلاضـرون واالشتراك
فى االحـتـفـال ويـبـدأ مـنـذ االسـتـعـداد لالشـتـراك
وفى احلــــضــــور واإلعــــداد لــــلــــمــــوكب وفـى إجـــراء
ـوكب نـفـسه الـتـجـارب الـتـى تـقـام قـبل أن يـسـيـر ا
ــشـتــركـ من وفى الــتـعــلـيــمـات الــتى تـصــدر إلى ا

نظم وغيرها من أفعال وأعمال. ا
ــشـهــد فـقــد يـتـسـع أو يـضــيق وفـقــاً لـلــمـجـال أمـا ا
ــــشــــتــــركــــ ــــوكـب وطــــبــــقــــاً لـــــعــــدد ا اخلــــاص بــــا
ولـلجـمـاعات الـصوفـية اخملـتلـفـة التى تـتبـارى فيـما
ـوكب وحتاول أن تـظـهر كل بيـنـها لالشـتـراك فى ا
ـــظــهــر مـــنــاسـب يــجــذب إلـــيــهـــا أنــظــار جــمـــاعــة 
ــشــاهــدتـــهم واحلــكم اآلخــرين الــذيـن يــحــضـــرون 
عليهم من واقع مـدى جناحهم فى تأديتهم لألدوار

اخلاصة بهم.
ـشـتـركـ أمـا الـفـاعـل فـهـو يـشـتـمل عــلى سـلـوك ا
فى هـذا االحـتفـال الـشـعائـرى وهـذا الـفـاعل لديه
خـلـفـيـتـه اخلـاصـة ويـخـضع جملــمـوعـة من األفـكـار
والـقيم اخلاصـة بالـفاعل تـتمثل فى قـيامه بـتأدية
مــثل هــذا الــدور من قــبل ومــحــاولــة إجــادته فــقـد
ســــــبـق أن درب عـــــلـى طــــــريـــــقــــــة أداء احلــــــركـــــات
وسيقى وب تأدية ومحاولة التوافق بـ اإليقاع ا
احلـركــة. بـاإلضـافــة إلى خـضـوعه لــبـعض األفـكـار
والــقـيم اخلـاصــة الـتى تــتـمـثل فـى أن مـا يـؤديه من
عمل ال يـتـوقف عـلى مـا يحـصل عـلـيه من ثواب أو
ــا هــو بــغـرض رفع اســتـحــســان أو غــيـر ذلك وإ
ـظـهـر الـقـوة وإعالء كـلـمـته لـواء الـدين وإظـهـاره 
ـظـهـر أحد فـالـدين قـوى مـا دام أتـبـاعه أقـويـاء وا
أدلـــة الــــقــــوة من وجـــهــــة نــــظـــر هــــذه اجلـــمــــاعـــات

وكب. شاركة فى ا الصوفية ا
ــكن أن يــقــوم أحــد الــفــاعــلــ بــاإلشــراف عــلى و
األدوار اخملـتـلـفـة الـتى يـؤديـهـا الـفـاعـلـون اآلخرون
نظـم تغييـر أماكن بعض الـفاعل فقد يـرى هذا ا
بحسب درجة إجـادتهم فى تأدية الدور من إنشاد
أو انــتــظــام فـى احلــركــات وطــريــقـــة الــســيــر فــهــو
ـكن أن يحـكم عـليه ـشـهد من اخلـارج و يالحظ ا
شـاهدين الذين يـصطفـون فى الشوارع كجمـهور ا
ـشـهـد كـمـا أن ذلك والـطـرقـات لــيـشـاهـدوا هـذا ا
يــتــوقف عـــلى درجــة حــفـظ الــفــاعــلــ لـــلــقــصــائــد
ــثـابــة الــنص فى الــعـمل واألنـاشــيــد الـتى تــعــتـبــر 
ـسـرحى ومـدى تـوافق األداء بـحـيث تـتم الـوحـدة ا

وكب. شترك فى ا الهرمونية ب ا
وهـــذا الـــفـــاعل يـــؤدى دوره ســواء كـــان هـــذا الــدور
عـبــارة عن حــمل رايـة أو االشــتـراك فى اإلنــشـاد
أو التـرديد. ويـتم ذلك بطـريقـة منـظمـة كما يـطلب
مـنه ذلك وال تـتـرك له حـريـة أن يـضـيف أى شىء
بـالـنـسـبـة لـلـدور الـذى يـؤديه فـالـدور يـفـرض علـيه
فـرضـاً وهـو ال يسـتـطـيع أن يبـتـكـر فيـمـا يؤدى من

فعل.
كــمـــا أنه ال يــســتـــطــيع أن يــخـــرج عــلى هــذا الــدور
شاهدين فإنه ال فمثالً إذا سمع تعـليقاً من أحد ا
يــســتـــطــيع أن يــرد عــلــيه  حــتـى يــلــتــفت إلــيه كــمــا
ـا يقال من يطلب مـنه أيضـاً عدم إعارة أى انـتباه 
ـشـاهـدين لـلـسـخـرية عـبـارات قـد يـوجـهـها بـعـض ا
ــشــهــد يــكـون مــثالً ولــيـس كل من يــشــاهــد هــذا ا
راضيـاً عنه فـقد يـعـلق علـيه بعـبارات الذعـة تؤذى
شــعـور الــفــاعـلــ ولــكن عــلـيــهم عــدم االسـتــجــابـة
وإظــهـــار تــبــرمــهـم أو ضــيــقــهـم. وهم يــحــاولــون أن
يــحــافــظــوا عــلى الــوحــدة الــكــلــيــة بــالــوســائل الــتى
تـــســتـــخـــدم لـــلــمـــســـاعـــدة فى حتـــقــيـق الــهـــدف من
ـوكب بـعض ــشـتـركـون فـى ا ـشــهـد ويـســتـخـدم ا ا
الـوسائل التى تـساعدهم فى حتـقيق هدفهم. ومن
ــســتـــخــدمــة األعالم والــشــارات هــذه الـــوســائل ا
وبــــــعض أنــــــواع الـــــطـــــبــــــول والـــــدفـــــوف أو األدوات
وسيـقية النـحاسيـة هذا باإلضافـة إلى استخدام ا
جـواد للركوب كاحلـصان الذى يركـبه اخلليفة فى

ــوالـــد. وقــد يــســـتــخـــدم احلــيــوان لـــتــوضع عـــلــيه ا
الــطــبـــول وكــذلك الـــعــربــات الـــكــارو حلـــمل بــعض

وكب. شارك فى ا ا
مواكب رؤية هالل رمضان

«ويـؤثر عن الـقاضى أبى عـبد الـرحمن ابن لـهيـعة
الـذى ولى قــضـاء مـصــر سـنـة (155هـ - 771م)
أنـه أول قـــاض حــــضـــر لــــنـــظــــر الــــهالل فى شــــهـــر
رمضـان» وكان ذلك فى عهـد أميـر مصر عـبد الله
بن عبـد الـرحـمن بن مـعـاويـة بن حُـدَيْج الذى والى
عـلى مـصـر من قبـل اخللـيـفـة الـعـبـاسى أبى جـعـفر
ـنصور «واسـتمـر القـضاة بـعد ذلك يـخرجون مع ا
ــقـطـم لــرؤيـة الــنــاس إلى جــامع مــحــمــود بــسـفـح ا
الــهالل فى رجب وشــعــبــان احــتــيــاطــيــا لــرمــضـان
وأعـدت لـهم دكة عـرفت بـدكـة الـقضـاة عـلى مـكان
سـاجـد يـخـرجـون إلـيه لـنـظر بـاجلـبل مـرتفـع عن ا
األهــلــة إلى أن بــنى مــكــانــهــا مــســجــد فى الــعــصـر

نارات». الفاطمى فصاروا يرصدونه من فوق ا
موكب الرؤية فى مصر الفاطمية

ـهـرجـان إعالن حـلول لـقـهـتم اخلـلـيـفـة الـفـاطـمى 
شـهر رمضـان «فقـد كان يخـرج فى موكب مـتحـليا
البـسـه الـفــخــمـة مـن بـاب الــذهب أحــد أبـواب
البسهم القصر الفاطمى الكبير وحوله الوزراء 
ذهـبة ـطـعمـة بـسروجـهـا ا ـزركـشة وخـيـولهم ا ا
ــكـفــتـة بــالـذهب وفى أيــديـهم الــرمـاح واألســلـحــة ا
ـــلـــونـــة وأمـــامه والـــفـــضـــة واألعالم احلــــريـــريـــة ا
ـوسيقى صادحة بـأنغام شجية اجلـند تتقدمهم ا
ويـــســـيـــر فى هـــذا االحـــتـــفـــال جتـــار الـــقـــاهـــرة من
اجلـــواهــريـــ والــصـــيــارفـــة والــصـــاغــة والـــبــزازين
وغــيــرهـم وقــد تــبـــارى هــؤالء الــتـــجــار فى مـــعــالم
ا ـقـامـة عـلى حـوانـيـتـهـم وتـفـنـنـوا فـيـهـا  الـزيـنـة ا
ــوكـب من بــ يـــلــفت نـــظــر اخلـــلـــيــفـــة. فــيـــســيـــر ا
الـقصرين إلى أن يـخرج من باب الـفتوح ثم يدخل
بــاب الــنــصــر عــائــدا إلى بــاب الــذهب وفى أثــنــاء
ـسـاك الـطريق تـوزع الـصـدقات عـلى الـفـقراء وا

ـصـلون وحـيـنـمـا يـبـلغ اخلـلـيـفـة الـقـصـر يـسـتـقـبلـه ا
بـتالوة القرآن الكـر فى مدخل القصـر ودهاليزه
حــتى يـصـل إلى خـزانــة الـكـســوة اخلـاصــة فـيــغـيـر
مالبـسه ويوزع الدنانـير والهدايـا ثم يتوجه لزيارة
قــبــور آبــائه حــسب عــاداته. فــإذا أ ذلـك أمـر أن

يكتب إلى الوالة والنواب بحلول شهر رمضان».
ملوكية موكب الرؤية فى مصر ا

وبعـد الدولة الفاطمـية استمرت العـناية باالحتفال

وكب موقف مسرحى يشتمل  ا
 على فعل وفاعل ومشهد ووسائل

د. أبو احلسن
سالم

الكمبوشة

شعراء لهم جتارب مسرحية
   مــارس بـعـض شـعــراء اإلسـكــنــدريـة الــفـصــحـاء
ـــعــمــمــ جتـــربــة كــتـــابــة مــســـرحــيــة أو ثالث وا
مـسـرحيـات أو أكـثر ومـن أولئك الـشـعراء الـشـاعر
ـنعم األنصـارى  فله مسـرحية (ملـحمة أبو عبد ا
الـيـزيـد) وهى تـعـبـيـر شـعـرى يـعـيـد صـورة بـطـولة
ــصـرى فى وجه سـطـوة مالك األرض فى الـفالح ا
ــصـــرى. واألنــصـــارى شــاعـــر ســكـــنــدرى الــريـف ا
مخضرم صال وجـال بشعره الغنـائى باإلسكندرية
وبغيرها من احملافـظات . وله أكثر من ديوان  كما
كان له أثر ملـحوظ فى كتابات عـدد غير قليل من
ــســرحى شــبــاب شــعــراء اإلســكــنــدريــة. وعــمــله ا
الــوحـيــد الـذى بــ أيــديـنــا أقـرب إلى الــصـيــاغـة
ــلـــحـــمــيـــة العــتـــمــاده عـــلى تـــقــنـــيـــات احلــكى ا

واالسترجاع .
   ومن شعراء اإلسكندرية اخملضرم ـ أيضا ـ كان
عبد العليم القبانى وهو أغزرهم إنتاجا وأقربهم
إلى تـلمـس الواقع احلـيـاتى فى قصـائـده ودواوينه
الشعـرية وكان له احلـضورالفـاعل; شأن األنصارى
ـنـتـديات واحملـافل الـسـكـنـدريـة واإلقـلـيـمـية. فى ا
كتب الـقبانى ثالثـة نصـوص بالشـعر الدرامى هى
أقــرب إلى الـصــور الـغــنـائــيـة الــدرامـيـة الــتى كـان
اإلذاعيـان ( حافظ عـبد الـوهاب ومـحمـد فتحى)
ـسرحى. يـقدمـانهـا إذاعيـا فى أيام كـساد اإلنـتاج ا
ـســرحـيـات الــثالث حتـمل عــنـوان   (قـوس وهـذه ا
قـزح ) وهى أشـبه مـاتـكـون بـثالث قـصـائـد طـويـلـة
طية ساردة ذات محمولة على ألسنـة شخصيات 
بـعـد واحـد بـاعـتــبـارهـا أفـكـارا أو عـنـاصـر حتـقـيق
فكرة مـا أراد الشاعر حتـقيقهـا متقنـعا خلف تلك
الشخوص النمطـية . على أن ذلك القناع لم يكن
ــا كــشف عن وجه الــشــاعــر نــفــسه. مــحــكــمــا; 
صـرية صـدرت هذه الـنصـوص فى طـبعـة الهـيئـة ا
الــعـامــة لـلــكـتـاب (1987) فى كـتــاب واحـد. وفى
شعر العامـية و نثره كتب محـمد مكيوى نصوص:
ـنـشـد) و(بـيـرم الـتـونسى) و (سالمـة حـجـازى) و(ا
(الـــوهم) فـى مــحـــاولـــة لـــتـــجـــديـــد ذكـــرى أعالم
سـكنـدري مألوا سـماء مـصر وبالد الـعرب إبـداعا
شـعــريـا ومـوسـيـقـيـا وغـنــائـيـا ومـسـرحـيـا وأقـامـوا
ـنـا احلـديث. وقـد نـهـضـة حــقـيـقـيـة رائـدة فـى عـا
ـثـابـة عـروض كـانت تـلك الـنــصـوص الـبـسـيـطـة 
منـاسـبـاتيـة يـتم عـرضـها فـى ساحـة مـسـجد (أبى
رسى) فى ليالى شهر رمضان التى دأبت العباس ا
مديرية الـثقافة على إحـيائها عنـدما كان األستاذ
(مـحـمـد غنـيم) مـديرا لـفـرع ثقـافـة اإلسكـنـدرية;
وكان هـو نفسه مـخرجهـا . وقد أصبـحت من بعده

عادة احتفالية سنوية .

6
 É¡«a Éeh É«fódG

ـيزهـا فـيثـير > الـضـوء : موجـات كـهرومـغـناطـيسـيـة يسـقط عـلى األشيـاء و
حـاسة الـبصر ويـقيم (بضم الـياء األولى وتـشديد الـثانيـة وفتحـها) فى قدرته
عـلى الـنـفـاذ فى األشـيـاء إلخراج مـعـانـيـها وعـكس مـا فى داخـلـهـا إلى اخلارج.

سرح. وهذا ما يتجلى بوضوح على خشبة ا
سرحي جريدة كل ا
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حكى القلعة. قهى الثقافى  نشد أحمد سيد حواس وفرقته يشاركون فى برنامج «راوى من بلدنا» با > ا

ستقلون» من جحيم احلكومة إلى «شواية» الساقية «ا

 الدعاية واألجهزة وحاجز الـ 500 جنيه أهم
ستقلة أسباب االشتباك ب الصاوى والفرق ا
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متنفسات جديدة.. وأزمات شكل تانى

بــاإلضـــافــة لـــزيــادة أســـعــار الــتـــذاكــر وإلـــغــاء الـــتــذاكــر
اخملـفـضـة الـتى كـانت تـمـنح ألعـضـاء الـفرق قـبل ثالث

سنوات .
ــسـرحى فى الـسـاقـيـة "أحـمـد ـسـئـول عن الـنـشـاط ا ا
رمـزى" يـنـفى تـمـامـا انــخـفـاض اإلقـبـال عـلى الـعـروض
ـسـرحـيـة فى الـسـاقـيـة مـشـيـراً إلى أن اإلقـبـال عـلى ا
الــعــرض يــتــوقف عــلى اسم الــفــرقــة ونــشــاطــهــا الــذى
يــضـمن لـهـا حـضــوراً جـمـاهـيـريــاً بـاإلضـافـة إلى فـكـرة
تعطش الـعرض وفنياته الـتى تضمن جذب اجلمـهور ا
لــلــجــديــد نــافــيــا مــا ذهب إلــيه أعــضــاء الــفــرق الــذين
حتـدثت إلـيـهم "مــسـرحـنـا" بـأن الـسـاقـيـة لم تـعـد تـهـتم
بالـدعايـة للـفرق الفـتا الـنظـرً إلى أن االتفـاق مع هذه
الــفــرق يــتــضــمن إدراج أســمــائــهــا فى اجلــدول وتــوزيع
بـــعض الــفاليـــرز الــتـى حتــمل دعـــايــة الــعـــرض وبــعض
الـبـوسـتـرات داخل أروقـة الـسـاقيـة نـفـسـهـا ويـعـد هذا
هـــديـــة مـن الـــســـاقـــيـــة لـــهـــذه الــــفـــرق ولـــيس الـــتـــزامـــا
مـنـصــوصـا عــلـيه فـالــتـزام الــسـاقـيــة يـتـحــدد فـقط فى
تـوفـيـر خـشـبـة الـعرض وجنـاح الـعـرض من عـدمـه هو

رهن بالفرقة ومستواها الفنى .
وحـول استحـواذ الساقـية على حـصيلـة شباك الـتذاكر
فى حـالــة عـدم تــخــطـيــهـا حلــاجـز الـ  500 جــنـيه رغم
ــسـرحـيـة أنـهـا ال تــقـدم إمـكــانـيـات كــبـيـرة لــلـعـروض ا
يــذكــر رمــزى أن مـبــلغ  500جــنــيه هــو حــصــيــلــة أجـور
سـتخـدمة وهـو ليس سـرح ا الـعمـال وصيـانة خـشبـة ا
ـــعــجـــز لــلــفـــرق مــشـــيــرا إلى أن ـــبــلغ الـــكــبـــيــر أو ا بــا
الـساقـيـة ال تـرتب على الـفـرق أى الـتزامـات مـادية فى
حـــالـــة عـــدم حتـــقـــيق شـــبـــاك الـــتـــذاكـــر لــلـــحـــد األدنى

طلوب. ا
ونفى رمزى تماما زيـادة أسعار التذاكر وإلغاء التذاكر
ـمــنــوحــة ألعـضــاء الــفـرق مــشــيـرا إلى أن اخملـفــضــة ا
الــسـاقـيـة لـم تـمـنح يـومــا مـثل هـذا الـنــوع من الـتـذاكـر
وأن الفرق نـفسـها هى التى حتـدد ثمن التـذكرة وليس
إدارة الـسـاقيـة  وحـول أسبـاب قـيام الـسـاقيـة بـتأجـير
ـــعــدات اخلـــاصــة بـــالــعـــروض رغم عـــلــمـــهــا بـــضــعف ا
إمـكانـيـات مـثل هـذه الـفـرق الصـغـيـرة يـذكـر رمزى أن
الـقـرار  اتـخـاذه بـعـد اكـتـشـاف الـعـديـد من الـعـروض
الـــــتى قــــدمـت فى الـــــبــــدايــــة واســـــتــــغـــــلت هــــذه اآلالت
ـعــدات جملـرد أنـهــا مـوجـودة ولــيس ألن لـهـا ضـرورة وا
ـا أدى إلى إهالكـهـا عـلى الـرغم من ارتـفاع دراميـة 

ثمنها .
وكـــان أحـــمــد ســـيف ومـــحـــمــد حـــمـــدى قـــد أشــارا فى
شاهدة العروض حديـثهما إلى معايـير جلنة الساقـية 
واتخاذ قرار بشأنـها دون أن يذكرا تفاصيل حول هذه
الـلجـنـة أو مـعـايـيـرهـا فى الـتـقـيـيم وهـو الـسـؤال الذى
أجاب عنه اخملـرج أحمد رمـزى بأن اللـجنة تـتكون من
سئـول عن النشاط أعـضاء مجلس إدارة السـاقية وا
ــا يــشى بــأن ــســرحـى بــهــا  ــوســيــقـى والــنــشــاط ا ا
سرح تخصص فى ا اللجنة حتوى غالـبية من غير ا
وهــو مـا يــفــسـره رمــزى بـأن الــسـاقــيــة وضـعت قــاعـدة
عــــامــــة هـى قــــبــــول جــــمــــيع الــــعــــروض والــــرفض هــــو
االسـتـثـنـاء وفى حـالـة الرفـض يتم مـنـاقـشـة الـقـائـم
علـيه قبل إعـالن قرار الـرفض الذى تـرتب فى حاالته
القـلـيلـة على عـدم وعى القـائمـ علـيهـا بأسس الـعمل
سـتوى الذى يـتوقعه اجلـمهور ا يـضير بـا ـسرحى  ا

من عروض الساقية .
عاييـر التى طرحت لرفض العمل رغم اكتمال وحول ا
عـناصره الفنـية يذكر رمـزى أن الرفض يأتى الختراق

التابوهات الثالثة "الدين واجلنس والسياسة".
وأجــاب عـلـى سـؤال «مــســرحــنــا» حـول وجــود مــعــايــيـر
ثــابـتــة تـرفض عــلى أسـاســهـا الــسـاقــيـة الـعــروض الـتى
تـخـتـرق هـذه الـتـابـوهـات أشـار رمـزى إلى أن احملـظـور
هــو الـــتــعـــرض لألشـــخــاص بـــشــكل صـــريح وواضح أو
ــــا دعـــا ازدراء أحــــد األديــــان بــــصــــورة أو بــــأخــــرى 
الساقـية لـقبـول العـروض بشرط مـوافقـة الرقـابة على

صنفات الفنية. ا

كـن أن يصل ـا يشـكل عـبـئـاً كـبـيـرا حيـث  لـلـفـرقـة 
ـعــدات إلى عــدة مـئــات من اجلــنـيــهـات لــلـيــلـة إيـجــار ا
العرض الـواحدة خـاصة وأن شبـاك التذاكـر ال يغطى
ا يـجعل اجلوائز تكالـيف العرض فى أحـيان كثـيرة 
التى يحصل عليهـا العرض هى السند الوحيد لتقد

عروض جديدة .
وحول إذا ما كانت قـد صادفته أى مشكالت مادية أو
مـشـكالت فى االتـفاق عـلى تـقـد عروضه مع أى من
اجلـــهـــات الــثـالث الــكـــبـــرى "الـــســاقـــيـــة واجلــيـــزويت
وروابط" يــقــول أحـمــد ســيف: إن الــسـاقــيــة لم حتـدث
مــعــهــا أى مـشــكالت مــاديــة ســوى مـرة واحــدة نــتــيــجـة
لــسـوء االتــفـاق – كــمــا يــسـمــيه  – فــقــد جتــاوز شــبـاك
ـــــســـــرحى "الـــــلى فـــــاهـم يــــقـــــول" لـــــفـــــرقــــة الــــعـــــرض ا
كــاريـــزمــا 2500 جـــنـــيه ورغم هـــذا رفـــضت الـــســـاقـــيــة
تـقـد أى جــزء مـنه لــلـفــرقـة وحــدث هـذا عـام 2003

ولكنه لم يتكرر بعدها .
ويـشـكـو سـيف من أن سـاقـيـة الـصـاوى صـارت ال تـهتم
بــــالـــدعـــايــــة كـــمـــا كــــانت تـــفــــعل فى الــــســـنـــوات األولى

والتـاون هـاوس جالـيرى كـأمـاكن عـرض ال تعـترض إال
على ازدراء األديان.

ـــســــرحـــيـــة أحـــمــــد ســـيف عــــضـــو فــــرقـــة هـــارمــــونى ا
ـــشـــارك فى تـــأســـيـس فـــرقــتـى «كـــاريـــزمـــا» و«كـــيــو» وا
نفذ سرحيت يؤكد ما ذكره محمد حمدى من أن ا ا
ـــســـتـــقـــلـــة الـــوحـــيـــد الـــذى تــــقـــبل من خـالله الـــفــــرق ا
قدمة للعروض الصـغيرة للهواة الـتمويل هو اجلوائـز ا
ـــقـــامـــة ســـواء من قـــبـل الـــدولــة أو ـــهـــرجـــانـــات ا فى ا
ـسـتــقـلـة واألجـنــبـيـة والـتـى تـسـتـغل ـراكــز الـثـقـافــيـة ا ا
ـتـاحـة إلنـتـاج عــروض جـديـدة ولـكـن أمـاكن الـعــرض ا
ـيـزانـيـات فـسـاقـية عـادة مـا تـلـتـهـم جـانبـا كـبـيـرا مـن ا
سرح الصاوى مثال رغم أنهـا ال تتقاضى إيجارا عن ا
ـقابل تـقوم بـتأجـير نـظيـر ليـالى العـرض إال أنهـا فى ا
عدات الـتى حتتاج إليـها العـروض كماكيـنات الدخان ا
والــــفـالشــــرز وغــــيــــرهــــا إال أن ســــاقــــيــــة الــــصــــاوى –
واحلديث مـا زال ألحـمد سـيف - ال تـمثل عـبـئا مـاديا
عــــلى الـــفـــرق مــــثل مـــســـرح روابـط الـــذى ال يـــقـــدم أى
إمـكـانـيـات فى اإلضـاءة والـصـوت ويـتـرك تـدبـيـر األمر

خالل الـسنـوات اخلـمس األخيـرة ومـنذ افـتـتاح سـاقـية
ـراكـز الـثـقـافـية ـنـعم الـصـاوى ثم الـعـديـد من ا عـبـد ا
ــســتــقــلــة األخــرى الــتـى كــســرت احــتــكــار مــؤســســات ا
ـا أعـطى لــلـفـرق الـصـغـيـرة الـدولـة لــتـقـد اإلبـداع 
الـتى لم تـكن جتـد مـنـفـذا فى مـسـارح الـدولـة أو مـركـز
يزانيات فى نوادى الهناجر أو الهاربة من مشكالت ا
سـرح الـتـابعـة لـهـيئـة قـصـور الثـقـافـة فرصـة لـتـقد ا
اديـة على عـروضـها الـصغـيـرة متـواضـعة اإلمـكانـيـات ا
مسارح جديدة فى ظل مناخ يسعى إليجاد فن مختلف

ومنافذ بديلة .
راكز الـثقافية أن حتدث حراكا فنيا استطاعت هذه ا
سرح إلى جانب مـختلفا خـاصة فى مجالى الغـناء وا
ـراكـز الـثـقافـيـة األجـنـبـية ـسـتـقـلة لـتـنـضم ا الـسـينـمـا ا
إلــيــهــا فى ســعى إلـى اجــتــذاب الــشــبــاب الــســاعى إلى
تــقـد أفــكــار طــازجـة ومــخــتــلـفــة لــتــنـشــأ الــعــديـد من
ــركـز ــبــدع فـى ا ــهــرجــانــات كــمــهــرجــان الــشــبــاب ا ا
ـتــعـددة الــثـقــافى الــفـرنــسى ومــهــرجـانــات الــسـاقــيــة ا
ـسـرح اخملتـلفـة ومـؤخرا مـهـرجان الـقراءات ألشـكال ا
الـذى نــظـمه مــعــهـد ثــربـانــتس األسـبــانى بــالـتــعـاون مع
ؤسسات ـسرحية بل وانضمت بعض ا معهد الفنون ا
ـعـادى الـتـابـعـة الـتى حتــمل صـبـغـة حـكـومـيـة كـمــكـتـبـة ا
ـتـكـامـلـة لــتـسـتـضـيف بـعض الـفـرق جلـمـعــيـة الـرعـايـة ا
وفـقـا لـرؤيـتـهــا وشـروطـهـا اخلـاصـة كـمـا يـذكـر اخملـرج
كـتبـة يقـتصـر دورها على محمـد زهيـر الذى ذكـر أن ا
تــقـــد مــكـــان لــلـــبــروفــات والـــعــرض ومـــســرح مـــجــهــز
البس والـدعـايـة بـإمـكـانـيـات كـبـيـرة ولـكن الـديـكـور وا
وكافة الـتفاصيل األخـرى للعـرض تتوالها الـفرقة على
نــفـــقـــة أعــضـــائــهـــا اخلـــاصــة ويـــضــيـف إن وجــوده فى
شكالت كتبة أخضـع أعماله فى البداية إلى بعض ا ا
ــتــصــلــة بـرغــبــة الــقــائــمــ عــلــيــهــا فى االطالع عــلى ا
ـشـكلـة الـتى حـسمت الـنـصـوص والتـدخل فـيـها وهى ا
مــبـكــرا خــاصــة بــعـد الــتــزام زهــيـر بــالــســقف الــرقـابى
ــشـكالت األخــرى الـتى لــلـمــكـان  إضــافـة إلى بــعض ا

بررة للمواعيد.   تعود للقفزات والتأجيالت غير ا
ـهرجـانـات وساحـات استـقـبال الـعروض ورغم ازدياد ا
واسـتـمـرارها وانـضـمـام ساحـات مـسرحـيـة جـديدة إلى
ـشهـد اإلبداعى إال أن هـذا ال يعـنى نهـاية مـشكالت ا
الــفــرق الــصــغــيــرة الــتى مــا زالـت تــكــافح لــلــبــقــاء عــلى
اســـتـــقاللـــهــــا بـــعـــيـــدا عن فـخ الـــتـــمـــويـل الـــذى يـــســـعى

ضمون. للسيطرة على ا
مــحــمــد حـمــدى مــديــر ومــخـرج عــروض فــرقــة الــبـؤرة
ــسـرحـنــا» إن الـسـعـى لـلـحــفـاظ عـلى ــسـرحـيــة قـال « ا
اســتــقالل الــفــرقــة قــادهــا إلى الــتــقـشـف الــشـديــد فى
رة العروض بـاستبعـاد عنصر الـديكور تمـاما وكانت ا
الـوحـيـدة الــتى نـالت الـفـرقـة فــيـهـا دعـمـا عـقب عـرض
ـــركـــز الـــثـــقـــافـى الـــفـــرنـــسى وأنـــتـــجت «حـــريـــتـى» من ا

باجلائزة عرضا جديدا.
ويـذكـر مـحمـد حـمـدى أن االتـفـاق مع سـاقـيـة الـصاوى
يـــقـــضى بـــعــدم وجـــود أى دعم مـــادى وأن مـــســئـــولـــيــة
سـرح والدعـاية الـسـاقيـة تقـتصـر عـلى تقـد خشـبـة ا
فـقط الغـيـر وتـرتـضى جـميع الـفـرق هـذا االتـفـاق على
أن تـتولى الفرقة تدبـير أماكن البروفـات مقابل تقسيم
عـائــد شـبـاك الـتـذاكـر بــعـد أن يـتـخـطى 500 جـنـيه بـ
الـساقية والفرقـة على أن تدفع الفرقـة شرطا جزائيا
يــقـــدر بــألف جـــنــيه فى حـــالــة عـــدم االلــتــزام بـــتــقــد

تفق عليه. العرض ا
ــاديـة الــتى تــواجه الــفـرقــة نــتـيــجـة ــشــكالت ا وحـول ا
ضــعف الــتـمــويل وعــدم وجــود فـرصــة مــكـان لــلــتـدريب
يشير محمد حمـدى إلى أن الفرقة تعتمد على تطوير
ـا يـجـعلـهـا أقرب إلى مـثل بـشـكل أساسى  قـدرات ا
ـا يـتـسـبب فى سـرحـيـة  الـورشـة مـنـها إلـى الـفـرقـة ا
تــبــاعــد الــعــروض لــعــدم تــوفــر اإلمــكــانــيــات وانــشــغـال
ـشـاركــ فى أعـمـالــهم بـعـيــدا عن الـفـرقـة ـمـثــلـ وا ا

لتوفير مصدر للدخل.
ــتــردد عـلى ــســرح ا ويـشــيــر حــمــدى إلى أن جــمـهــور ا
الـصـاوى لـم يـعـد بـذات الــكـثـافـة الــتى كـان عـلــيـهـا قـبل
ــســرح ثالث ســنـــوات من اآلن خــاصــة وأن جـــمــهــور ا
ــهـتــمــ الـذين ــســرحـيــ وا صــار فـئــة مــعـروفــة من ا
ــســارح دون أن ــهــرجـــانــات وا يــتـــرددون عــلى جــمـــيع ا

يقربها غيرهم.  
ويــشــيــر حــمـدى إلـى أن اجلـيــزويت وســاقــيــة الــصـاوى
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 الفرق الصغيرة مازالت تكافح بعيداً عن فخ
التمويل الذى يسعى للسيطرة عليها
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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

كن أن ـوذجا إشاريـا (سيميـولوجيـا) يحتوى عـلى أشكال  مكن أن تكـون لغة ما  > مـن ا
تـكون لـها مـزايا كـثيـرة تفـوق اللـغة اخلـطيـة والتـخاطـبيـة التى يـستـخدمـها اإلنسـان مثل
ـكن اإلفـادة مـنه قـبل حتـويـله إلى شىء مـفـهـوم من أجل (الـضــوء - والـظالم) الـصـورة و

علول. إقحامه داخل حلقة العلة وا
سرحي جريدة كل ا
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حكى القلعة. > الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة يستضيفه مساء غد الثالثاء برنامج واحة الشعراء 

«من أجيب ناس».. على أجندة «قطاع الفنون الشعبية» الرمضانية
إنشاد دينى وموسيقى بديلة... وسلمى العسل

ثروت وخيرت وعشاق النغم كانوا ضيوفه

بيت الهراوى.
أطفال السـيدة زينب ووسط البلد
كـــانــــوا عــــلى مــــوعــــد مع الــــعـــرض
ـــســـرحى «ســـامـــر وســمـــر» عـــلى ا
خشـبـة مـسرح مـركـز طـلـعت حرب
الـــــثـــــقـــــافى بـــــالـــــتـــــزامـن مع حـــــفل
تـرومـبـيت لـلـفـنـان رءوف اجلـنايـنى
فى بـــــيت الـــــســــحـــــيــــمـى وقــــدمت
الـفـنـانـة مـروة نـاجى مـجـموعـة من
أغــانى أم كــلــثــوم فـى مــركــز إبـداع
ــانــســتـــرلى وفى وكــالــة الــغــورى ا
قـدم عـازف الــكـمـان سـعــد مـحـمـد
حـــسن حـــفالً فى وكـــالـــة الـــغــورى
أما قبة الغـورى فاستضافت فرقة
عــشـــاق الــنــغم بــقـــيــادة د. مــحــمــد

عبد الستار.

النـوبى وفرقتـه «جميـزة» مجـموعة
من أغـانـيه الــتى جتـمع بـ الـراب
وروح ســـيــــد درويش عـــلـى مـــســـرح

ــوســـيـــقــار عـــمـــر خــيـــرت والـــنــجم ا
مـــحـــمــــد احلـــلـــو ورءوف اجلـــنـــايـــنى
ونــــاصـــــر الـــــنــــوبى كـــــانــــوا ضـــــيــــوف
ـــاضـى من احــــتـــفــــالـــيـــة األســـبــــوع ا
صــنـدوق الــتـنــمـيــة الـثــقـافــيـة بــشـهـر
رمـضـان الـكر الـتى يـشـرف عـلـيـها
مدير الصندوق د. حس اجلندى.
الــبـــرنـــامـج الـــذى يـــســـتـــمـــر طــوال
لــيــالـى الــشــهـــر اســتــضـــاف فــرقــة
وسيقار عمر خيرت على خشبة ا
مـسـرح «مـركـز احلــرف الـتـقـلـيـديـة
بالـفـسطـاط» حـيث قـدم مجـمـوعة
ـمـيزة ـوسـيـقـيـة ا من مـعـزوفـاتـه ا
بــيــنــمــا حل الــنــجم مــحــمــد ثــروت
ضـيــفـاً عـلى مـركـز اإلبـداع بـقـصـر
األمــيــر طـــاز بــيـــنــمــا قـــدم نــاصــر

 د. حس اجلندى

ـاضى أطلق ابـتداءً من الـثالثاء ا
الــبــيت الـفــنى لــلــفـنــون الــشـعــبــيـة
واالســـــتـــــعــــــراضـــــيـــــة بـــــرنــــــامـــــجه
الــــرمـــــضـــــانـى والــــذى يـــــتـــــضـــــمن
حـفالت إنـشــاد ديـنى وغـنـائـيـات
وعــروض فـنــون شــعـبــيـة إضــافـة
ــــســـرحـى «مــــنـــ إلى الــــعــــرص ا
أجيب ناس» للمخرج حسن سعد
عن نص لــنــجـيـب سـرور بــطــولـة
نهـال عـنبـر سمـيـر حسـنى لـيلى
جــــمـــال جــــيــــهـــان ســــرور عـــادل
زهـدى أحـمـد زيادة سـحـر عـبد
احلـــــمـــــيــــد مـــــوســـــيــــقـى وأحلــــان

محمد باهر.
بـــرنـــامـج الـــقـــطـــاع الـــرمـــضـــانى
لـــفـــرقــة يـــتـــضــمـن أيــضـــاً حـــفالً 
ـشـاركـة مع اآلالت الــشـعـبـيـة بــا
ـــــنـــــشــــد أحـــــمـــــد الــــكـــــحالوى ا
رقــــصــــات مــــتــــنـــوعــــة لــــلــــفــــرقـــة
الــقـــومــيـــة لــلــفـــنــون الـــشــعـــبــيــة
وأخــــرى لـــفـــرقـــة رضـــا وحـــفالً
ــصـريــة ديــنـا لــفـرقــة الــفـنــانــة ا
مـــســعـــود والــســودانـــيــة ســـلــمى

 مى كساب

الــعـــسل وثــالــثــة لـــفــرقــة أنــغــام
الشباب.

وقـدمت أمس فرقـة فنون الـعصا
حــفـالً لــلــتــحــطــيـب بــالــتــعــاون مع
جـــمـــعـــيـــة الـــصــــعـــيـــد الـــتى قـــدم
كــــــــورالـــــــهــــــــا حــــــــفالً مـع فــــــــرقـــــــة
إســكــنــدريـال بــعــنــوان «عــلى جــبل

الشوق الرمضانى».
ويــقــدم الــكــحالوى غــداً الــثـالثـاء
حـــفـالً ثـــانــــيـــاً لإلنــــشـــاد الــــديـــنى
وآخـر يـوم الـثالثـاء 23 سـبــتـمـبـر
احلـــالـى وتـــقـــدم فـــرقـــة صـــحـــرا
حــفـالً لــلــمــوســيــقـى الــبــديــلــة فى
إطـــــار الــــــبـــــرنــــــامج ذاتـه والـــــذى
طربة تختتم فعالياته القاهرية ا
مى كــســـاب بــحــفل يــوم اجلــمــعــة

26 سبتمبر.
وبـينمـا تتواصل عـروض السيرك
الـــــــــقــــــــــومـى من 11 وحــــــــــتـى 25
ســبــتــمــبــر وعــلى مــســرح مــحــمــد
عـبد الـوهاب بـاألسـكنـدرية يـقدم
الـــقــــطـــاع حـــفــــلـــتـــ لــــلـــكـــحالوى

وفرقة اإلنشاد الدينى.
أحمدالكحالوى

عروض
السيرك
القومى
مستمرة
والكحالوى
يقدم

حفالت 
فى القاهرة
واألسكندرية

الشباب يستعد
للتجريبى!

اسـتـعـدت فرقـة مـسـرح الشـبـاب للـمـشـاركة فى
ــهــرجــان الــقــاهـرة فـعــالــيــات الــدورة الــقــادمــة 
الــدولى لــلــمـــســرح الــتــجــريــبـى بــثالثــة عــروض
جـــديــدة بـــدأت بـــروفـــاتـــهـــا بــالـــفـــعل تـــمـــهـــيــداً

بارك مباشرة. الفتتاحها بعد عيد الفطر ا
هــشــام عــطــوة مــديــر مــســرح الــشــبــاب قـال إن
هـرجانات ـشاركـة فى ا الـفرقة حـريصـة على ا
ــســرحــيــة الـــعــامــة وقــد  االســتــقــرار عــلى ا
ــشـــاركــة فـى الــتـــجـــريــبـى بــعـــروض «بــازل 1» ا
تــــألـــيف وإخـــراج د. ســــامح مـــهــــران وبـــطـــولـــة
نـيرمـ زعزع أحـمد الـشافـعى جالل عثـمان
مـــحــمـــد يـــونس أحـــمـــد احلـــلــوانـى فــلـك نــور
مــوســيـــقى عــمــرو شــاكـــر وديــكــور ومالبس د.

محمود سامى.
ومــســرحــيــة «فــانــتــازيــا اجلــنــون» تــألــيف عــبــد
الـــفـــتــاح رواس قـــلـــعـــة وإخـــراج حـــمـــادة فـــتــوح
وتمثيل جيسى محمد حافظ سامح بسيونى
ـوسـيـقى لـكـر عـرفة وأحـمـد عـبـد الـهـادى ا

البس لوائل عبد الله. والديكور وا
ــيالد» وأخــيــراً مــســرحــيــة «حــفل لــيــلــة عــيــد ا
لـهـارولـد بـنـتـر وإعــداد مـتـولى حـامـد وبـطـولـة
ـــان إمـــام ســـلـــمى غـــريب حـــمـــدى هـــيـــكـل إ
مـوسـيـقى كـر عــرفـة وديـكـور أحـمـد األلـفى.

برنامج رمضانى حافل لصندوق التنمية الثقافية

«ولكنه موتسارت»... أول مسرحية باللغة العربية 
الئكى» عن حياة ورحيل «الطفل ا

عن دار «أكـتب» للنـشر والتـوزيع تصدر
مــسـرحـيــة «ولـكــنه.. مـوتــسـارت» عـقب
إجـازة عيـد الفـطـر للـكاتـبـة الصـحفـية
ـــــيــــاء مـــــخـــــتــــار» اســـــتـــــوحـــــتــــهـــــا من »
ـيــة «أمـاديـوس» والـتى ـســرحـيـة الــعـا ا
ــســرح والــســيــنــمــا ســبـق وقــدمت فى ا

ية. العا
ــــيـــاء فى مــــســـرحــــيـــتــــهـــا رؤيـــة تــــقـــدم 
مـــخــــتــــلــــفـــة عـن األعـــمــــال الــــتى ســــبق
ـوســيــقـار الــنـمــسـاوى وتــنــاولت حـيــاة ا
الـــذى نـــبغ مــــبـــكـــراً ورحل مــــبـــكـــراً فى
ظــروف غــامــضـة وأحــاطت الــشــكـوك
ــوســـيــقى بــأســـبــاب مـــوته وتـــردد أن ا
اإليــطـالى «أنــطـونــيــو سـالــيـيــرى» الـذى
ـوتـسارت هـو الذى قـتله كـان معـاصراً 

بالسم.

وعن الـعـمل الـذى يـعـد األول فى الـلـغة
الــعــربــيـة تــنــاوالً لــهــذه الـقــضــيــة تــقـول
مــؤلــفـته: ســحـرتــنى حــيـاة  «ســالـيــيـرى
وأمــاديــوس» واألحـــداث كــمــا ســيــراهــا
ــشــاعــر اإلنــســانــيــة الــقــار مــلــيــئــة بــا
اخملـتلـفـة وقد تـنـاولت العالقـة بـينـهـما
من زاويــــة جـــــديــــدة مــــضــــيـــــفــــة بــــعض

األحداث من خيالى.
وأهــدت الــكــاتــبــة الـشــابــة عــمــلــهــا إلى
اثــنــ من عــمــالــقــة الــكــتــابــة اعــتــرافـاً
بــفـضــلـهــمـا. األول هــو الـكــاتب الـكــبـيـر
أنيس منصور الـذى شجعها على كتابة
الـــعــمل مـــنــذ كـــان فــكـــرة والــثـــانى هــو
الــكــاتـب واألديب عــبــد الــلـــطــيف عــبــد
احلــلـيم «أبــو هـمـام» الــذى كـتب بــقـلـمه

مقدمة للمسرحية. ياء مختار  

ال يــزال د. سـيــد عـلى إسـمــاعـيل يــواصل الـبــحث والـتــنـقـيب كــعـادته عن
ظـاليم الـبعـيدين عن االهـتمـام أو األضواء ـسـرح من ا فـنانى ومـبدعى ا
صـرى ومـحـمـود مراد ونـقـوال رزق الـله وحـس أمثـال "عـبـد احلـليـم ا

توفيق..."
ــطـبـوعـات يـواصل الـبــحث والـتـنــقـيب فى الـوثــائق اخلـفـيــة واجملـهـولـة وا
ـــبـــدعـــ ضـــمن ســـلــــســـلـــة بـــحـــثه فى ـــة لـــيـــكـــشف عـن هـــؤالء ا الـــقـــد
اخملــطــوطــات الــتى بــدأهــا بـ (عــاصم فـى مـوكـب احلــيـاة واألدب 1996 
مــحـمــد لــطــفى جـمــعــة وأعــمـالـه الـكــامــلـة 2001  حــافظ جنــيب األديب
ومـسـرح عــلى الـكـسـار 2006  مـخــطـوطـات مـسـرحـيـات احملـتال  2004 
ـتاز" عـبـاس حـافظ 2007     وهـا هو يـصـدر "مـخـطوطـات مـصـطـفى 
ـركز القـومى للمـسرح. وهى عبارة هـذا العام ضـمن سلسـلة إصدارات ا

تاز وحياته. عن دراسة حتليلية وتاريخية ألعمال مصطفى 
وقــد أثــبت الــكـاتـب من خالل بــحــثه فى أوراق الــكــاتب اجملــهـول ووثــائق
ـتــاز شــارك تـوفــيق احلــكــيم اقـتــبــاس مـســرحــيـة أخـرى أن مــصــطـفـى 
"خـا سـليـمـان" الـتى مـثلـتـهـا فرقـة أوالد عـكـاشة 1924 وقـد سـجـل هذه

علومة توفيق احلكيم فى مذكراته بنفسه .  ا
ــتـــاز نــفــسه ويــتــوصل الـــكــاتب من خـالل بــحــثه فـى وثــائق مــصـــطــفى 
وتـاريخ تعامله مع بعض اجلـهات وكذا بتحـليل بعض األوراق واخلطابات
الـتى كــتـبــهـا تــوفـيق احلــكــيم بـخط يــده وتـواريــخـهــا إلى حـقــيـقــة أخـرى
ـشـاركـة فـى االقـتـبـاس ـتــاز بـاحلـكـيـم تـتـجـاوز فــكـرة مـجــرد ا لــعالقـة 
ـتـاز كان األصـل واحلكـيم هـو الـفـرع!  مـصـطفى يقـول: "إن مـصـطـفى 

ـسـرح لـيـست فى تـقـنـيـة األجـهـزة ـشــكـلـة الـتى يـواجـهـهـا مـصـمـمـو الـضـوء فى ا > إن ا
ـمـارسة واخلـبـرة ولكن وتـوظـيـفهـا ألن تـلك باإلمـكـان معـرفـتهـا وتـعلـمـهـا عن طريق ا
ـشكلـة تكمن فى إيجـاد عالقات ترابـطية ب مـجموع اخلطـوط واألشكال والتـكوينات ا

واأللوان والتراكيب والعالمات التى ال تأتلف إال بوجود الضوء. 28
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ـتأثـر!" ودلـيله عـلى ذلك العـثور ـؤثر وتـوفـيق احلكـيم كان ا تـاز كان ا
تاز قبل أن يتعاون على أكثر من عمل مسرحى قام بكتابته مصطفى 
فنـيًـا مع توفـيق احلـكـيم الذى لم يـكن قـد كـتب أى عمل مـسـرحى بخط

يده من قبل.
ـتــاز أكـثـر من عــشـرة نــصـوص مـســرحـيـة وقــدمت أعـمـاله فـقــد كـتب 
ـسرحيـة على أكبـر خشـبات مسـارح مصر فى الـفترة من كبـرى الفرق ا

 1917حتى 1924 األمر الذى يؤكد أسبقية الرجل وريادته.
ـــؤلف فـى كـــتــابـه إلى اجلـــهـــد الـــبـــحـــثى الـــذى بـــذله من أجل ويـــشـــيـــر ا
الــوصــول إلى أعــمــال الــرجل حــيث لم يــجــد أمــامه مـن مــصــادر سـوى
ـتـاز الـتى ـركـز الـقــومى لـلـمــسـرح والـسـيــدة ابـتـسـام ابــنـة مـصـطــفى  ا
كـتوبـة بخط والـدها كـما كـشفت سـرحيـة ا ساهـمت ببـعض األعمـال ا
ــؤلف عن عالقــة احلــكـيـم بـوالــدهــا وعــدم اعــتـرافه فى حــديــثــهــا مع ا
بفـضل والدهـا عـليه فى فـترة مـن فتـرات حيـاته الفـنـية وجتـاهله له فى

كتاباته.
ـتـاز إلى ثالث ـؤلف د. سـيـد عـلى إسـمـاعــيل حـيـاة مـصـطـفى  قـسم ا
ـتــاز يـبــعث من جــديـد" مــراحل أطــلق عـلـى األولى عـنــوان "مـصــطــفى 
ؤلـفه فنقـرأ فيـها "االسم: مصـطفى مـحمود ـثابـة «التعـريف  لـتكون 
ـيالد: الـسـيدة يالد 1982/9/14 مـحل ا فـهمـى محـمـود فـهـمى تـاريخ ا
زيـنب حــصل عـلى: شـهــادة االبـتـدائـيـة عـام  1907 وحـصل عـلى شـهـادة
الـبكـالوريـا عام  1912 الوظـيـفة: تـدرج فى عدة وظـائف حتى وصل إلى

مدير إدارة احملفوظات والتوريدات والطباعة 1946.

تـاز كـاتبًـا مـسـرحيًـا" اسـتعـرض حـياة رحـلـة الثـانـيـة "مصـطـفى  وفى ا
ـتــاز الـفــنــيـة وعالقــته بــتـوفــيق احلــكـيم. وأحــصى عــشـر مــسـرحــيـات
ــتــاز غــيــر مـــنــشــورة تــنــوعـت مــا بــ الــتــألــيـف والــتــعــريب ــصــطــفـى 
ــرأة الــفــاتــنــة واالقــتــبــاس فى الــفــتــرة مــا بـ  (1923 – 1917) وهى "ا
نـافـقون اخلـطيـئة أجنـومار الـشريـف الطـريد عـبد الـرحـمن وعمـر ا
ـرحــوم إيــفـان خــا سـلــيــمـان جــلــنـار بــ ثالثــة رجـال أصــدقـاء أم ا
أعـــداء" وقـــد  تـــقـــد بــــعض هـــذه األعـــمـــال مـن خالل فـــرقـــة عـــبـــد
ـصـرى ـسـرح ا الـرحـمن رشــدى وفـرقـة عـكـاشــة عـلى كـبـرى خـشــبـات ا
حـيـنــئـذ مــثل تـيــاتـرو حـديــقـة األزبــكـيـة ومــسـرح بــرنـتـانــيـا ودار األوبـرا

السلطانية.
ـذكـورة سـابـقًـا بـاالشـتـراك مع تـوفـيق ـسـرحـيـة ا إلـى أن قـام بـاقـتـبـاس ا
احلـكـيـم عام  1923 وعـرضـتـهـا أوالد عـكـاشة  –ألول مـرة يوم /1924/11
ــسـرح حـديـقـة األزبـكـيـة من أحلـان كـامـل اخلـلـعى وتـمـثـيل نـخـبـة  16 

كبيرة من أعضاء الفرقة.
ـقـالـة نقـديـة كـتـبـهـا الـنـاقد ـتـاز  وعـلل الـكـاتب جتـاهل احلـكـيم لـدور 
جـمـال الـدين حـافظ عن مـسـرحـيـة "خـا سـلـيـمان" ,أشـار فـيـهـا الـنـاقد
ــتــاز الــدور الــذى قــام به وأســلـوبـه فى االقــتــبـاس ,كــمــا أشــاد بــإجــادة 
بـــاألداء  الــتــمــثــيــلى لــلــفــرقــة وتــصـــمــيم اإلضــاءة والــديــكــور. مع إغــفــال

ا أثار غيرة احلكيم. وجتاهل اسم حس توفيق احلكيم 
قالة التى نشرتها جريدة كوكب الشرق 1924: ا جاء فى ا و

ـــوجه األول لــتــوفــيـق احلــكــيم فى ــتــاز كــان ا "إن الــكـــاتب مــصــطــفـى 
عنى آخر; إن توفيق سرحيـة األولى قبل سفره إلى فرنسا. و كتاباته ا
ــسـرحــيــة قــبل أن يــخط ــتــاز وتــوجــيــهـاتـه ا احلـكــيـم تـأثــر بــأســلــوب 

سرحى". احلكيم سطرًا واحدًا فى إبداعه ا
سرحـية فى تلك ـتاز كان مـن كبار مـؤلفى احلركـة ا ؤلف أن  ويـؤكد ا
الــفــتـرة حــيث قــام بــتـعــريف واقــتــبــاس وتـألــيف الــكــثـيــر من الــنــصـوص
ـسرحية وكانت عروضة تـلقى استحساناً كـبيراً من كبار رجال الدولة ا
ؤلف أن الرجل لم يـكن أقل من أبنـاء عصره لك فـؤاد ولذلك يـرى ا وا
ـصـرى وعـبـاس حـافظ ومـحـمـد تـيـمـور احملـظـوظـ أمـثـال إبـراهـيم ا

وأم صدقى... وغيرهم.
رحلة الثالثة فى حياة تاز.. شاعـرًا" فهذا هو عنوان ا أما "مصطفى 
ـتازات الـشعـريـة مشـيرًا إلى ؤلف فـيه عـطاءات  تـاز وقد تـنـاول ا
ـتـاز 1918 وهـو ديــوان مـتــنـوع أنه قـدم ديـوانــا شـعــريًـا بـعــنـوان "ديــوان 

. االهتمامات والقضايا يختلف أسلوبه عن أسلوب أقرانه التقليدي
ـتاز صـطفى  الكـتاب يـحتـوى فـضالً عن الدراسـة خمس مـسـرحيـات 
ـرحــوم جـلــنـار بـ ــنـافـقــ ا هى: "أجنــومـار عــبـد الــرحـمن وعــمـر ا

ثالثة رجال".

ان قفة فى البر
صدر مـؤخـرًا للـكـاتب كمـال يـونس مـسرحـية
"حتت الـقبـة" عن سـلسـلة نـصوص مـسرحـية
الـــتى تـــصـــدرهـــا الـــهـــيــئـــة الـــعـــامـــة لـــقـــصــور

الثقافة.
الــــنـص مـــقــــسـم إلى ثالثــــة فــــصــــول تــــنــــمـــو
خاللــــهــــا الــــدرامـــا فـى مـــشــــاهــــد من خالل
نتمى لبيئته واطن الـبسيط ا صراع "قفة" ا
تفشية. عبر عنها ضد مظاهر الفساد ا وا
ـوذج" لـلـمـواطن اإليـجـابى فـقـد قـرر وألنـه "
شكالت مجتمعه عن التدخل إليجـاد حلول 
ـثالً ألهل دائرته فى طـريق ترشـيح نـفسه 

ان. البر
وعــلى قــدر مـا تــنــمـو كــراهــيـة الــفــاسـدين له
وصــــراعــــهـم ضــــد مــــســــاعــــيه اإلصـالحــــيـــة
يــكــتــسب قــفــة ثــقــة أهل دائــرته ومــثــقــفــيــهــا
أيـضًـا الــذين يـرونه خــيـر مــعـبـر عــنـهم وعن
ـــا يـــقـــدم من خـــدمــات مــصـــاحلـــهم نـــظـــرًا 
حــقــيــقــيــة ألهل مــنــطــقـتـه وحتــاول األحـزاب
ـوجـودة فى دائـرته اسـتـقـطـابه إلـيـهـا غـيـر ا
ـانًـا منـه بأنه أنه يـصـر عـلى اسـتـقاللـيـته إ

ينتمى إلى مصالح اجلماهير.
ــــثـل عــــلـى حــــسن األداء ويــــضــــرب "قـــــفــــة" ا
ــشـــكالت اجلــمـــاهــيــر الــســـيــاسى والـــوعى 
"حتت القبة" خـاصة ح يقـرر عدم ترشيح
ـــان لـــيـــتــرك نـــفـــسه لـــدورة ثـــانــيـــة فى الـــبـــر

الفرصة لتغيير الوجوه وتغيير الدماء. 
ــعــهــد ــدرس بــا يــقــول د. عــبــد الــله ســـعــد ا
ه: إن ــســرحـيــة فى تــقـد الــعــالى لـلــفــنـون ا
الـكــاتب حـرص فى هــذا الـعـمـل عـلى وضـوح

الـــتــعــبـــيــرات والــصـــور مــســتـــخــدمًـــا خــبــراته
ومـعــرفـته الــدرامـيــة الـتـى أبـعــدته كل الـبــعـد
عن الــبــهــرجــة كـمــا حــرص عــلى اســتــخـدام
طــريــقــة فــنــيـــة فى حتــريك الــقــوى الــفــعّــالــة
لــطـرح مــا يـريــد أن يــقـولـه بـطــريــقـة درامــيـة
كـومــيـديــة مـســتــخـدمًــا فـكــرته كـسالح وأداة

للتغيير.
كـــــمــــــا أشــــــار الــــــنــــــاقــــــد إلى أن احلــــــوار فى
سرحية دقـيق ومناسب لكل شخصية كما ا
ــؤلف عـلى عــكـست األغــانى الـتـى وضـعــهـا ا
ـا ــان الــروح الـشــعــبـيــة  ألــســنـة نــواب الــبـر
فـيـها من خـفـة دم وسـخريـة وألم. وقـد حمل
ـسرحـية الغـالف األخيـر للـكـتاب كـلمـة عن ا
تــــقــــول: إن من شــــأن الــــفن أن يــــعــــكس رؤى
ـسـتقـبل. وهـذا هو الـواقع وأن يـتطـلع إلى ا
مـا اسـتــطـاع الـكـاتـب كـمـال يـونس  –بـثـقـافـة
واعـيــة وعـ ثـاقـبـة  –أن يـبــرزه عـلى الـورق
سـرح. وهى الـلـعـبة مـقـدمًا إحـدى تـقـنـيـات ا

داخل اللعبة.
وقـــد بـــرع الـــكـــاتب فى رسـم الـــشـــخـــصـــيــات
ــواقف وتــنــمــيـة الــصــراع وتــهـيــئــة فُــرجـة وا
شعـبية درامـية تستـجلى قضـية تهم الوطن..
ومن ثم فـــإن الــنص يـــشـــكّل مــلـــمــحًـــا مــهـــمًــا
يـــفـــتـــرض أن هـــنـــاك مـــســـرحًـــا جـــادًا يـــقـــدم
قــضــايـــا مــتــمـــيــزة ووثــيـــقــة الــصــلـــة بــالــوطن

واطن. وا

الكتاب: حتت القبة.
ؤلف: كمال يونس. ا

الناشر: الهيئة العامة لقصور
الثقافة.

محمود احللوانى
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 حلظة تنوير

رمضان واإلبداع (2)
ـسـتوى إذا كـان رمـضـان مـصـدر إلـهـام وإبـداع لى عـلـى ا
ـسـتوى الـشـخـصى فـقـد كان مـصـدر إبـداع أيضـاً عـلى ا
الـعام الـذى أفرز حـكايات اخلـيال واخلـرافة واألسـاطير
عـــنــد جــداتـــنــا األمــيـــات فــيــمـــا يــتــصل بـــعــالم اجلن
قررة والـعفاريت خصـوصاً فى فترة احلـبس اإلجبارى ا
فـى شـهـر رمـضـان وكذلـك بـالـنـسـبـة للـمـبـدع الـشـعـبى
اجملـهول الذى خـاض فى هذه العوالم وقـدم لنا قصص
ـمـتـلـئة ألـف ليـلـة ولـيـلـة وأسـاطيـر الـسـيـر الـشـعبـيـة ا
ـعجـزات والعرافـات والنـبوءات وغـيرها من بـاخلوارق وا
ـدهش. وفى ظـنى أسـالـيب احلـكى الـشـعـبى اخلـرافى ا
ـا وترعـرع فى احلـقبـة الـفاطـمـية فى أن هـذا اإلبـداع 
مــصـر والـتى تــمـيـزت دون احلـقب األخــرى بـاالحـتـفـاء
بـكافـة الظـواهر اإلبـداعيـة فى نواحى احلـياة الـثقـافية
ـصـريـة والـتى تـعتـبـر امـتـددا طبـيـعـياً واالجـتـمـاعـية ا
ـبـكر فـى الفن لـلـحـقـبـة الـفـرعـونيـة صـاحـبـة اإلبـداع ا
ـصـرى بل عـلى مـسـتوى ـسـتـوى ا واحلـيـاة لـيس عـلى ا

. العالم القد
أعــود فـأقـول إن رمـضـان لم يــكن مـصـدر إلـهـام لإلبـداع
الـفنى واألدبى فحسب بل كان أيـضاً مصدر إجناز مهم
فـى أوقات احملن والشدائد ولعلـنا نذكر أن أهم معاركنا
الـوطنية والقـومية تمت فى شهـر رمضان وآخرها حرب
أكـتـوب اجملـيـدة الـتى أصـبـحت مـقـرونـة بـيوم مـن أيامه
وهـو يوم العاشـر من رمضان. أقول هذا مـوجها حديثى
إلـى مثبـطى الهـمم ومحطـمى العـزائم الذين يـتخذون
مـن رمــضـــان ذريـــعـــة لــلـــخـــمــول والـــكـــسل واإلهـــمــال
ـا يـؤدى إلى والـتـراخى فـى أداء األعـمال والـوظـائف 
تـــعــطــيـل مــصــالـح الــنــاس وضـــعف اإلنــتـــاج وتــخــلف
اجملـتـمع والعـجـيب فى األمر أن هـذا الـكسل واإلهـمال
والـتراخى أصـبح مقرونـا فى هذا الشـهر بالـذات بزيادة
ا مـعدالت االستهالك والتخـمة والشراهة واإلسراف 
يـؤدى إلى الـعـكس من حـكمـة الـصـيام مـن زهد وقـنـاعة
وصـــبــر وجـــلــد وحتـــســ لألداء فى الـــعــمل وتـــهــذيب
الـسـلـوك واألخالق. أذكـر أن دولـة عـربيـة شـقـيـقـة جترأ
واطنـ فى شهـر رمضان رئـيسـها وأصدر قـرارا بإلـزام ا
بـــزيــادة مــعــدالت اإلنــتــاج عــمـــا هــو فى بــقــيــة الــعــام
مـستخدما األوامر اإلدارية وقـواعد الثواب والعقاب فى
ـؤسـســات والـهــيـئــات ومـواقع الــعـمل ــصـالـح وا كــافـة ا
واإلنـتاج وكانت النتيجة مذهلة إذ حتققت الزيادة فى
واطـن جـمـيعـاً بالـعمل فى مـعـدالت اإلنتـاج والتـزام ا
ــواعـيـد الـرسـمـيـة الـعــاديـة ولـيس اخملـفـضـة وحـصل ا
ا جرى عليهم من جزاءات اجليمع على حوافز أكثر 
ـــا يــعــنى أن شــهـــر رمــضــان لــيـس عــائــقــا أو مــبــررا
الدعـاءات التـكاسل واخلـمول وتـخفـيض ساعـات العمل

كما يحدث عندنا اآلن.
ولعل فيما فعله جنودنا الشجعان فى حرب العاشر من
ـثل األعلى حـينـما فـضلوا جـميـعاً االسـتمرار رمـضان ا
فـى الصـيام وهـم يقـاتلـون فى أصـعب الـظروف ويـكفى
أن نـــذكــر أنــهـم بــدأوا احلــرب وهـم فى عــز الـــظــهــيــرة
وحـقـقـوا أعـلى مـعدالت األداء الـقـتـالى والـذى وصـفته
ــة بــأنه كــان إعـجــازاً عــســكــريــا هـز الــدراســات األكــاد
نطقة ـوازين السياسية والعسكرية واالقتصادية فى ا ا

بل والعالم.

قـــامت بـــتــأســـيس هـــذه الــفـــرقـــة عــام1927
الـــــفــــنــــانــــة الــــقـــــديــــرة "فــــاطــــمــــة رشــــدى" 
ع  (1908-1996) وكـــانـت تـــعــــد من أبــــرع وأ

صرى والسينما العربية. سرح ا جنوم ا
و"فـاطمـة" هى الـشقـيقـة الـصغـرى لكل من
"رتيـبة" و"إنـصاف رشدى" الـلتـ احتـرفتا
الـغـنـاء والــتـمـثـيـل أيـضـا قـبــلـهـا وقـد بـدأت
"فاطـمـة" حيـاتهـا الفـنـية وهى فى الـتاسـعة
من عـمرهـا وذلك من خالل العـمل بفـرقة
"أمـ وسلـيم عطـا الله" حيـث كانت تؤدى
بعض األدوار الغنـائية الثانوية ثم انضمت

بعد ذلك إلى فرقة "فوزى اجلزايرلى".
وسـيـقـار اخلـالد شـاهـدها بـاألسـكـنـدريـة ا
ســــــيـــــد درويـش وحتـــــمـس لــــــهـــــا ودعــــــاهـــــا
لـــلــحـــضــور إلى الـــقــاهـــرة والــعـــمل بـــفــرقــة
األوبـريـت الـتى قــام بــتـكــويــنـهــا كــمـا شــهـد
ــبـــكــر الــفــنــان الـــقــديــر جنــيب بـــنــبــوغــهــا ا
الـريحـانى عـنـدمـا انـضـمت إلى فـرقته مع
شـقــيـقـتــيـهــا وهى لم تـتــجـاوز االثــنى عـشـر
عـــامـــا. وقـــد شـــاركـت خالل هـــذه الـــفـــتـــرة
بتـأدية مـونـولوجـات وأغان خـفيـفة بـكازيـنو

"البوسفور".
كانت بـدايتـها احلـقيـقيـة عام  1923 حيـنما
ــســرحى الــقــديـر الــتـقـت بـرائــد اإلخــراج ا
وهـبتـها الـفنـية عزيـز عيـد والـذى اقتـنع 
ـقـدرة عــلى األداء الـدرامى وتـوسم فــيـهــا ا
ـــران والــتـــدريب كـــمـــا قــام فـــتـــعـــهــدهـــا بـــا
بــضـمــهــا إلى فــرقــة "رمــسـيـس" (الـتـى قـام
بــتــأســيـــســهــا الــفــنـــان يــوسف وهــبى وهى
ـــــســــرحـــــيـــــة الـــــكـــــبـــــيــــرة إحـــــدى الـــــفـــــرق ا
حـــيــنــذاك) وقـــد أســنـــد لــهـــا فى الـــبــدايــة
بــعض األدوار الــصــغــيــرة ولــكــنــهــا جنــحت
بـــعـــد ذلك فـى الـــقـــيـــام بـــأدوار الـــبـــطـــولــة
مثـلة األولى للـفرقة خاصة بـعد اسـتقالـة ا

الفنانة روز اليوسف عام 1925.
انــــســـحــــبـت "فـــاطــــمــــة رشــــدى" من فــــرقـــة
"رمسـيس" مع معـلمهـا - وزوجهـا حيـنئذ -
الـــفـــنـــان عـــزيـــز عـــيــد كـــنـــتـــيـــجـــة لـــتـــكــرار
اخلالفـات مع بـطالت الـفـرقـة. وقـررا مـعا
تـأسـيس فـرقـة خاصـة بـهـمـا حتـمل اسـمـها
فى حــ يـتــحــمل "عـزيــز عــيـد" مــســئـولــيـة

اإلدارة الفنية. 
انضم إلى الفـرقة أعضاء فـرقة "رمسيس"
الـذين لم يـسـافـروا مع الـفـرقـة فى رحـلـتـها
إلى "تـــونس" وفى مـــقـــدمــتـــهم الـــفــنـــانــون:
اســـتــيـــفـــان روســتـى مــنـــسى فـــهــمـى عــلى
رشــدى إلــيس نــصــر فــيــولــيت صــيـداوى

سرح. كما ضمت كثيراً من هواة ا
قــــدمت الـــفـــرقــــة أول عـــروضـــهــــا بـــعـــنـــوان
"احلـب" (أو أدريـان لـيـكـوفــريـر) من تـألـيف
سـارة بـرنـار وتــرجـمـة حـبــيب جـامـاتى ثم
ـوسم مـسـرحـيـات: قـدمت بـعـدهـا بـنــفس ا
"روكامـبول" تـرجـمة أحـمد جالل "تـيدورا"
حلـــبـــيـب جـــامــــاتى "الــــنـــســــر الـــصــــغـــيـــر"

و«لوكاندة األنس» .
اســــتــــمــــرت الــــفــــرقــــة فـى تــــقــــد مــــواسم
مـنـتـظـمـة  – بـفـضل مـسـانـدة ومـؤازرة أحـد
األثـــــريــــاء (مـــــســــيـــــو إيــــلى)  – وذلك حـــــتى
عــام 1934 حــيــنـــمــا اضــطـــرت مــؤســســـتــهــا
الـفنـانة "فـاطمة رشـدى" إلى حلـها كـنتـيجة
ادية التى للـكساد االقـتصادى وللـخسائـر ا
حـــلت بـــالـــفـــرقـــة وكــــذلك بـــجـــمـــيع الـــفـــرق

سرحية وقتها. ا
حينما تـأسست الفرقة "القومية" عام1935
 انـضــمت إلـيــهـا الـفــنـانــة فـاطــمـة رشـدى
ولــكـنــهـا اســتـقــالت مـنــهـا بــعـد فــتـرة قــلـيــلـة

عــنــدمــا لـم تــســنــد إلــيــهــا أدوار الــبــطــولــة
ولذلك اتخذت قرارا بإعادة تكوين فرقتها

مرة أخرى.
قامت فرقتهـا بتشكيـلها اجلديد عام 1936
عاونة وبإمكانيات مادية وفنية محدودة و
الــرائـد عـزيــز عـيــد بـإحــيـاء مـوسـم صـيـفى
قـــصــيـــر كـــمــا أحـــيت عـــدة مـــواسم أخــرى
1941  1942  وكـــــــانت  1939 أعـــــوام 1937
آخـر مواسم هـذه الـفرقـة فى صيف 1945
حــيـــنــمـــا قــامـت بــتـــقــد مـــوسم مـــســرحى

سرح القومى باألسكندرية.  قصير با
ضمت الفرقة خالل مـسيرتها الفنية نخبة
من كـــبـــار الـــفــنـــانـــ ومن بـــيــنـــهم: حـــســ
ريـاض عـبـاس فــارس زكى رسـتم مـنـسى
ليجى فؤاد فهمى أحمـد عالم محمود ا
شـــفــيـق إبـــراهــيـم شــكـــرى عـــبـــد الـــعـــزيــز
أحـمـد على رشـدى بـشـارة واكـيم مـخـتار
عـثــمـان اسـتــيـفــان روسـتى الــسـيــد بـديـر
مـــحــــسن ســـرحــــان يـــحــــيى شــــاهـــ نـــور
ــنـعم الــدمــرداش سـعــيــد أبـو بــكــر عـبــد ا
مــدبـــولى أحــمــد أبــاظـــة ومن الــســيــدات:
زيـــــنـب صــــدقـى فـــــردوس مـــــحـــــمــــد زوزو
حــمـــدى احلــكـــيم جنــمـــة إبــراهــيـم كــوكــا
حكمت فهمـى مارى منيب لطيفة نظمى

سرينا إبراهيم.
قـدمت الفـرقة خالل مـسيـرتهـا الفـنيـة ما
يـــقــــرب من مــــائــــتى مــــســــرحــــيـــة مــــؤلــــفـــة
ومـتـرجــمـة ومن أهــمـهــا: "الـوطن مــحـمـد
الفـاحت السلـطان عبد احلـميد الـعباسة
مجـنـون لـيـلى كلـيـوبـاتـرة عقـيـلـة الـبعث
فاطمة عـلى بك الكبيـر أميرة األندلس
لـيــلـة من ألف لــيـلـة الــعـاصـفــة الـدكـتـور
لـــــوكــــانــــدة األنـس سالمـــــته بــــيـــــصــــطــــاد
اجلـــــامــــــحـــــة الـــــزوجـــــة الــــــعـــــذراء احلب
ــتـمـردة جــمـال بـاشـا بــلـقـيس احلـرام ا
الـــشــيـــطـــانــة حـــواء نـــابــلـــيـــون يــولـــيــوس
قــيــصــر أنــا كــارنــيـــنــا غــادة الــكــامــيــلــيــا
الــنـــســر الـــصــغـــيـــر هــامـــلت جــان دارك
مانون ليـسكو  تيـودورا مدام سان ج

روكــــامـــــبل شــــارلـــــوت كــــورديـه كــــابــــورال
سيمون".

قـدمـت الـفــرقـة نــصـوصــا مـتــرجـمــة لـكــبـار
ــــيــــ ومن بــــيــــنــــهم: ولــــيم الــــكــــتــــاب الــــعـــا
شـكــسـبــيــر فـيــكـتــور هـوجــو جـورج فــيـدو
ــاس تـولــســتـوى فــيــكـتــوريـان اســكـنــدر د
سـاردو كـمـا قـدمت أعـمـاال لـكـبـار الـكـتـاب
ـصـريــ وفى مـقـدمـتـهـم: أمـيـر الـشـعـراء ا
أحـــــــمــــــد شـــــــوقى عـــــــبــــــاس عـالم بــــــيــــــرم
الــتــونــسى خــلــيل مــطــران أنــطــون يــزبك
ازنى أحمد رامى.  إبراهيم عبد القادر ا
قـامـت الـفـرقــة بـتـنـظــيم عـدة جــوالت فـنـيـة
لـتقـد عـروضهـا سواء بـأقـاليم "مـصر" أو
بـبـعض الـدول الــعـربـيـة ومن بـيــنـهـا الـعـراق

غرب. ودول الشام وتونس وا
أطـلق عـلى "فـاطمـة رشـدى" لقب "صـديـقة
الـطـلـبـة" وذلك إلصـرارهـا علـى فتـح أبواب
مـسـرحـهـا لـلـطالب مـجـانـا أو بـتـخـفـيـضات

كبيرة.
استـطـاعت الفـرقة خالل مـسـيرتـها الـفنـية
أن تـؤكـد وجـودهـا كـإحـدى الـفـرق الـكـبرى
كـــمـــا اســـتـــطـــاعت أن تــــتـــنـــافس مع فـــرقـــة

"رمسيس" بل وتتفوق عليها أحيانا.

 عزيز  عيد

 فاطمة رشدى

قدمت أكثر 
من مائتى مسرحية
خالل  مسيرتها
الفنية ما ب مؤلفة

ومترجمة

سرح سارية اجلبل بالقلعة يوم  اجلمعة القادم. > الفرقة القومية ألغانى األطفال بقيادة الفنان حمدى رءوف تقدم حفالً غنائيا 

4
 É¡«a Éeh É«fódG

ـكن أن يفـسر الضـوء تفـسيراً مـنفـردا علمـيا كان أم فـنيـاً فاالثنـان معا > ال 
صمم أن فـى آن واحد ويظهر الـتفسيـران (العلمى والـفنى) متراكـب وعلى ا

يعرفهما معا.

سرحي جريدة كل ا
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قـدم عــدد مـن الـفــنــانــ الــعــراقــيــ عــلى خــشــبـة
ـاضى ـسـرح الـوطـنى فى وسط بـغـداد االثـنـ  ا ا
مـسرحـية بـعنـوان "سبع رصـاصات فى جـسد رجل
نـــبـــيل" حتــكـى الــلـــحـــظـــات األخــيـــرة الـــتى ســـبــقت

فكر والكاتب كامل شياع. اغتيال ا
كــان مــســلـحــون قــد أطــلــقـوا الــنــار من مــســدسـات
كـاتمـة للـصوت عـلى شيـاع مـستـشار وزارة الـثقـافة
ـــــاضـى وسط الــــــعـــــراقــــــيـــــة فى  23 أغـــــســــــطس ا

ستشفى. العاصمة وتوفى قبل وصوله إلى ا
ـسـرحيـة الـتى ألـفـهـا الـكـاتب عـلى حـس قـدمت ا
وأخـرجها الفنـان كاظم النصار ضـمن حفل تأبينى
ـدى" لـلـثـقافـة والـفـنون واآلداب أقـامـته مـؤسـسة "ا

. ثقف بحضور عدد كبير من ا
وقــــال: "كــــتــــبـت هــــذا الــــعــــمل بــــعــــد وفــــاة الــــراحل
بـسـاعـات وفـاءً وعـرفـانـاً لرجـل نـذر نـفسـه خلـدمة
الــثــقــافــة الـــعــراقــيــة الــتــقــدمــيـــة الــتى تــرتــفع فــوق
الــطــائــفــيـــة والــعــنف (...) كــان الـــراحل مــشــروعــا

ثقافيا تنويريا".
العمل بـطولة مـحمد هـاشم فى شخصـية الراحل
إلى جانب الـفنـان سـتـار البـصرى ومـازن محـمد

مصطفى وإسراء البصام ووسام فاخر.

(CBM) مسرح اإلفطار.. جتربة أردنية جملموعة
اضى فى  «ميرياديا بدأت مسرحية «سوا على الـهوا» عروضها األسبوع ا
ـمـثـلـون ـؤلف واخملـرج وا عـمـان» وقـال أعــضـاء فـريق الـعـمل: مـازن طـه ا
شــكـران مـرجتى ومــيس حـمـدان ومـحــمـد خـيـر اجلــراح وحـامـد مـرزوق
وطـارق جالل خـالل مـؤتـمــر صـحــفى عـقــدوه فى الـعــاصـمــة األردنـيـة إن
جتربة مسرح اإلفطار «نـاجحة فقط فى األردن ولبنان وغير موجودة فى

بقية الدول العربية».
وذكـر طه أن الــعـمل «يــقـدم تــولـيـفــة تـنــاقش مـوضــوع الـفـضــائـيــات وزحـمـة
شـاهد والشـارع العربى» مشـيراً إلى أن الـدراما األردنيـة وتأثـيرها عـلى ا
 160 مـسـلــسالً أنـتـجت لـشـهـر رمـضـان هـذا الــعـام مـتـسـائالً عن تـأثـيـرهـا
ـشـاهـدين «وهل سـيـكـون مـثل مـسـلـسل «نـور» الـتـركى الـذى اخـترق عـلى ا

بيوت اجلميع وتابعوه بشغف كبير?».
شـدد طه على أن أسرة مسرحـية «سوا على الهوا» هـم مجموعة من فريق
CBM وهى مـجمـوعـة مـتفـاهـمة مـعـاً ولـيست امـتـداداً لـفريق CBM الذى

يتألف من أكثر من  30 فناناً.
مثل وقال مرزوق إنه يستمتع فى تقد هذا النوع من العمل الذى يبقى ا

على اتصال مباشر مع اجلمهور.
أما اجلراح صـاحب شخصـية أبو بـدر فى مــسلـــسل «باب احلارة» والذى
ــســرح مــنــذ يــشــارك فى الـــعــمل لــلــــمـــرة األولى فــأشــار إلـى أنه يــعــشـق ا

صغره ووصف العمل بأنه خــفيف الــظل ودســم فى الوقت ذاته.
ــيــزة وأشــارت إلى أن هــذه وأمــلـت حــمــدان بــأن تُــقــدَّم أعــمـــال أردنــيــة 

التجربة هى األولى التى تخوضها أمام جمهور بلدها األردن.

«سبع رصاصات »  
لتأب كامل شياع
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الــسـادسـة دلــيال عـلى جنــاحـهــا" إضـافـة إلى
"بــروز الـــهــدف األســـاسى وهــو تـــطــور احلس
ــســرحى لــدى الــشــبــاب" ولم يــقــدم الــفــنى ا
ـسابـقة من "مـسابـقة تبـريـرا لتـغيـير مـسمى ا
الــعـــروض الـــقــصـــيــرة إلـى مــســـابـــقــة الـــدمــام
لـــلـــعــروض الـــقـــصـــيــرة" إال أنـه أوضح وجــود
"عـدة تــعــديالت عـلى الـالئـحــة الـتــنـظــيـمــيـة"

سرحي باالطالع عليها. ناصحا ا
: وتكـونت جلـنة حتـكيـم العـروض من الـفنـان
عـبـد الـبـاقى الـبـخـيت جـعـفـر الـغـريـب يـاسر
احلسـن سعـيـد قـريش د. مـبـارك اخلـالدى
فــيــمـا تــكــونـت جلـنــة حتــكــيم الــنــصــوص من:
ــسـرحى عــبــد الـلـه اجلـفــال والــنـاقــد عــيـد ا

الناصر والقاص عبد الله الواصلى.
ـسابـقة يتـنافس على جـوائزها 13 يذكر أن ا

عرضا مسرحيا.

ــثـلــو فــرقـة "مــواهب" كــامل فــضـاء اســتــغل 
ـسـرح فى جــمـعــيـة الـثــقـافـة والــفـنـون قـاعــة ا
ـاضى لـعـرض "صـراخـهم بـالــدمـام األسـبـوع ا
وركـضهم وحـبـوهم حول اجلـمـهور والـكراسى
سـرح" ضمن عـرض «الصمت وفوق خـشبـة ا
زعج» الذى افتتح مـسابقة الدمام للعروض ا

سرحية القصيرة. ا
ـسرحيـة التى أخرجـها ماهـر الغا حظيت ا
وقـــام بــــأداء أدوارهــــا حــــسن الــــعــــبــــد الـــعــــلى
والـــطـــفل كــمـــيل الـــعـــبــد الـــعــلـى وحــسـن عــلى
ــنـاقــشـة سـاخــنـة بـ الــنـقـاد وسـعــد هـلـيل 
ـمثلـ فى النـدوة التطـبيقـية الـتى أقيمت وا
بـعد انتـهاء العـرض وقدمهـا الفـنان البـحرينى
عـبدالله السويـد الذى انتقـد "تعطيل اخملرج
مـاهر الـغـا لـلـجسـد وتـعـدد الـنهـايـات أثـناء
العرض" معتـبرا أن "فكرة العمل وصلت قبل

نـهـايـته".  وأضـاف الـسـويـد: "قـدمـت الـرمـزية
ـسـرحــيـة بــشـكل جــيـد فى اســتـخــدامـهـا فـى ا
للطفل وحتويله إلى سفينة حيث إن األطفال
هم األمل". وأشــار الــفـنــان ســلــيـمــان الــبـوظى
إلى أن "الــــعــــرض خـــلـق نــــوعـــا مـن الــــتـــشــــتت
ـشــاهــد كـمــا أن االسـتــخـدام الــذهـنى لــدى ا
غـير الـرمـزى لأللوان وأجـزاء الـديكـور وبعض

مثلون عبثية". احلركات التى أداها ا
كـمـا انـتــقـد مـحـمـد عـيــسى الـلـغـة الـتى جـاءت
"بــــــشــــــكـل مــــــكــــــســــــر ومــــــزعـج إضــــــافــــــة إلى
الــتــوظـيــفـات واإلشــارات الـتـى بـثت عــشـوائــيـا
ـا أثـار تـساؤل: هل حتـمل هـذه الـلـغـة فـكرا
سليما أم ال? كما لم يكن الديكور واضحا فى
". من ـمثل تـقد رؤية متـساوية مع صراخ ا
ـسرحى ـسابـقة الفـنان ا جهـته اعتـبر مـدير ا
ــســابــقــة فى دورتــهـا راشــد الــورثـان "إقــامــة ا

 ميس حمدان

تقدم الفنـان هانى ناظر بطلب لـلجهات الرسمـية لوقف مسرحيـة تعرض فى مهرجان
ــمــثل خــالــد احلــريــبى بــأنه "ســطــا" عــلى نص الــطــائف الــصــيــفـى مــتــهــمــاً اخملــرج وا
مـسرحى لـه وقام بـتنـفيـذه مع تغـييـرات طفـيفـة شمـلت االسم وبعض األحـداث التى لم

سرحية حسب تعبيره. تغير من مضمون ا
وتوعد ناظر بتـصعيد األمر إلى وزارة الثقافة واإلعالم
لـلـحـصـول عـلى حـقـوقه بـيـنـمـا هـدد احلـريـبى بـالـتـوجه
إلى الشرطة لتقد شكوى بتهمة "القذف" بحق ناظر.
قــال نــاظــر إنـه فــوجئ أثــنــاء وجــوده بــالــطــائف بــعــرض
مــســرحــيــة مــشــابــهــة إلحــدى مــســرحــيــاته الــتى كــتــبــهــا
وحـــصل عـــلى إجـــازة لــهـــا من وزارة الـــثـــقـــافــة واإلعالم
الـسعوديـة متهـما احلـريبى بأنه "سـرق" نص مسـرحيته
وبـدل فــيـهــا وعـرضــهــا عـلى جــمـهــور الــطـائف من غــيـر
ـا دفعه لـلـمـبادرة بـالـتوجه اسـتـئـذانه أو الرجـوع إلـيه 
إلى فــرع جــمــعــيـــة الــثــقــافــة والــفـــنــون بــالــطــائف وقــدم

سرحية فوراً. شكوى مطالباً فيها بوقف عرض ا
و ذكـــر أن اجلـــهـــات اخملـــتـــصـــة أوقـــفـت احلـــريـــبى عن
تـقــد عـروض مــسـرحــيـة فى جــدة األمـر الــذى نـفـاه

احلريبى بشدة.
سـرحية أكد خالد احلريبى أن هـانى ناظر  قد أفلس فنياً ولم وبيـنما استمر عرض ا
يعد لديه شىء يقدمه للمسرح فصار يفتعل أشياء يحاول من خاللها التذكير بنفسه.
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 مشهد من عرض «سالم يا سالمة»

اضى مسـرحيـة «سالم يا سالمـة» تألـيف الكاتب فى دبى عـرضت األسبـوع ا
سرحى ناجى احلاى وإخراج سالم باليوحة. ا

ـسرحـيـة من إنتـاج مـسرح دبى األهـلى ورعـاية هـيـئة دبى لـلـثقـافـة والفـنون. ا
بطولة مرعى احلليان وصوغه.

ــســرحــيــة عن عالقــة زوجــ افــتــرقــا دون طالق رســمى الــزوجـة تــتــحـدث ا
«سالمـة» مدرسة بينـما انفصل عنـها الزوج «إبراهيم» إثر انـغماسه فى عالم
ـة ويحـاول العـودة لهـا بعد 15 عامـاً إثر ـفاهـيم الـعو ال واألعـمال وتـأثره  ا

اكتشافه زيف هذه العوالم. 
iOÉ°TƒHCG iOÉ°T

إشهار فرع الهيئة العربية للمسرح فى اليمن
أعلن نقـيب الفنـان اليـمنيـ السيد
مـحـمـد احلـرازى إشــهـار فـرع الـهـيـئـة
الـعــربـيـة لــلـمـسـرح فـى الـيـمن. وقـال:
إن الـــهـــيـــئـــة فـى الـــيـــمن مـــا زالت فى
صـدد اإلعـداد الـداخـلى مـشـيـراً فى
الـوقت نـفـسه إلى أن الـهـيـئـة اإلدارية
ضـمت فى قـوائمـهـا محـمـد احلرازى
رئيساً وعلى سبيت نائباً ونبيل حزام
أمـــيـــنــاً عـــامـــاً وعـــبـــداحلـــكــيـم احلــاج
مسـئـوالً مالـيـاً وأكـرم احلاج مـسـئوالً 

إعالمــيـــاً وعــضــويـــة: يــحــيى مـــحــمــد
سـيف ونـرجس عـباد وشـروق مـحـمد

وسلمى الظاهرى.
الـهــيــئـة الــعـربــيـة لــلـمــســرح أعـلن عن
تــأسـيــســهـا مــحــمـد الــقــاسـمـى حـاكم
الـــشــارقـــة فـى بـــدايــة الـــعـــام احلـــالى
وتـتـخـذ مـن الـقـاهـرة مـقـراً لـهـا فـيـمـا
اتــخـــذت الـــشــارقـــة بــدولـــة اإلمــارات
ـــتـــحــدة مـــقــراً ألمـــانــتـــهــا الـــعــربـــيــة ا

العامة.

 هانى ناظر
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ـزاد" تألـيف أحمـد عبدالـله سعـد وإخراج قاسم ـسرحى الـيمنى "ا العرض ا
هـرجان الـقاهـرة الدولى لـلمـسرح الـتجـريبى فى دورته عـمر تـقرر مـشاركـته 

قبل.  العشرين خالل الفترة من 10 وحتى   22 أكتوبر ا
ـســرح الـوطـنى بــعـدن وبـطــولـة هـاشم الــسـيـد فــؤاد هـويـدى الـعـرض إنــتـاج ا

صالح جالدى وآخرين.
سرح بـوزارة الثقافـة اليمـنية عن أمله أعرب عـبد احلكـيم احلاج مدير عـام ا
ــزاد اإلجنـاز الــذى سـبق وحــقـقـتـه الـيـمـن من خالل مـســرحـيـة فى أن تــكـرر ا

هرجان ذاته قبل ثالث عشرة دورة وتقتنص إحدى جوائزه.  "أنت" فى ا

احلاج مخلف.. محاولة عربية لدراسة
تنيسى وليامز

صــــدر كـــــتـــــاب " تــــنـــــيـــــسى ولـــــيـــــامــــز
ـــســرح واالجتـــاهـــات احلـــديــثـــة فـى ا
ى" للنـاقد الـدكتور شـاكر احلاج العـا
مـــخــلف عـن احتــاد الــكـــتــاب الــعــرب
بـــدمــــشق كـــمــــحـــاولــــة عـــربــــيـــة أولى
لتقد دراسة مـستفيضة عن مسرح
ـعـظم مـسـرحـيـاته ولـيـامـز وحتـلـيـل 
بـحــيث يـشــكل هــذا الـكــتـاب مــصـدراً
لـــدراســة نـــتــاج الــكـــاتب الـــذى اتــخــذ
ـسرحه اجتاهاً مـختلفـاً وفتح نافذة
جـديدة للـمسرح األمـريكى عالج من
خاللها همـوم اإلنسان وفق نظريات

العلم احلديث ..
يــشـيـر الــدكـتــور شـاكـر فى كــتـابه إلى
أنـه ورغم الــتــغـيــيــرات الــكــثــيـرة الــتى
طـرأت عــلى احلـيـاة األمـريـكـيـة مـنـذ 

ـيــة الــثــانـيــة فــإن أوفـر احلــرب الــعــا
سـرح األمريكى بعد احلرب مؤلفى ا
نـــصــيـــبــاً من االحـــتــرام هـــو ولــيـــامــز
الــذى أحـــرز أولى خـــطــوات الـــنــجــاح
ــســرحـــيــات كــتــبـت فى ســنــوات مــا
قــبل احلـرب. واعــتــبـرت مــسـرحــيـاته
ــــــــــســـــــــــرح األمـــــــــــريــــــــــكـى مــن روائـع ا
وأصـــبـــحت أعـــمـــاله مـــدارس فى فن
الــكـــتــابــة لـــلــمـــســرح ولـــفــهم الـــتــطــور
ـسـرح األمـريكى التـاريـخى حلـركـة ا
والـــدرامــــا األمــــريـــكــــيـــة تــــصـــبح ذات
مـوضوعات أمريـكية خالـصة إال منذ
حـوالى أربعـ عـاماً الـتى اسـتكـملت
أوج نـضوجـهـا فى مسـرحـيات يـوج
ـــر رايس أونـــيل وروبـــرت شـــيـــرود وأ

وسيدنى هوارد  وتينسى وليامز.
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نصورة  احتفاالت ليالى احملروسة با

الـصدفة وحـدها لعـبت دور البطـولة فى حتـويل محمـد حمدان
من فـتى كـشـافة فـى مدرسـة احملـمـوديـة حـيث اكـتـشـفه اخملرج
أسـامـة حسـنـ وذهب به إلى قـاعـة الـبـروفـات لـيـلـعب دور "أبو
لـهـب" فى مــسـرحــيــة "نـصــيــحــة شـيــطــان" تــألـيف عــلى عــبــيـد.
وبعدها تعهده اخملـرج بالرعاية والتدريب وأسند إليه عددًا من
لك) فى هـمة فـى عروض قـصر الـثـقافـة مـثل دور (ا األدوار ا
"بكـالوريوس فـى حكم الـشعـوب" للكـاتب علـى سالم و (الـعمدة)
فـى "زيــارة الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز" لـــدرويـــنـــمــات كـــمـــا شـــارك فى

"احملاكمة" تأليف يسرى اجلندى.
ويـتــألق حـمـدان فى دور (عــبـيط الـقــريـة) فى عـرض "اجلـواب"
ـــعـــز وفى جتــارة تــألـــيف نـــاجى جــورج وإخـــراج صالح عـــبــد ا
األسكندريـة فرع دمنهـور يؤسس حمدان فريـقاً للمـسرح ليقدم
من خـالله عـدة أعـمــال مـنـهــا (االسـتــثـنـاء والــقـاعـدة) لــبـريـخت
وإخــراج أســامـة حــســ ثم يــقـوم حــمــدان بـإخــراج (كــاسك يـا
واطن مـهرى) لـوليـد يوسف ـاغـوط و (ا وطن) تألـيف محـمد ا
و (نـــهـــر اجلــنـــون) لـــتـــوفــيق
احلـــــكــــيم. بـــــعــــد الــــتــــخــــرج
الـــتــــحق مــــحــــمــــد حــــمـــدان
ـــعـــهــد الـــعـــالى لــلـــفـــنــون بــا
سرحية الذى شهد تفوقًا ا
ملـحـوظًا حملـمد; حـيث كان
األول عــلى دفـــعــتـه وتــخــرج
بـــــتــــقــــديــــر جـــــيــــد جــــدًا مع
مـــــرتــــبــــة الـــــشــــرف وخالل
ــــعــــهــــد قـــدم دراســــته فـى ا
عــــــــدة أدوار مــــــــهـــــــــمــــــــة فى
ــســـرحى مـــنــهــا مــشـــواره ا
ـــربى فى مـــســـرحـــيـــة دور ا
(الــــثـــــأر ورحــــلــــة الــــعــــذاب)
و(كــريــون) فى (أنــتــيــجــون)
لـسوفـوكلـيس و(أبولون) فى
ـثـال) لـبـجـمـالـيـون (بـجـمـالـيـون) لـتـوفـيق احلـكـيم وفى (ديـانـا وا
يقدم شخصية جونكانو وفى (حلم ليلة صيف) لشكسبير يقوم

بدور (أوبرون).
ويـعـود إلـى فـرقــته بـاحملــمـوديــة لـيــقـدم مــعـهـا (مــلك وال كــتـابـة)
ـسـرح تـألـيـف مـصـطـفى ســعـد. وحلـمــدان جتـارب مـسـرحــيـة 
ــلح والـسـكـر) تــألـيف مـحـمـد الـدولـة حــيث شـارك فى (حـر ا
ــســرح الـــغــد و(مــشـــعــلــوا الـــغــيــطـى وإخــراج مــحـــمــود حــسـن 
اكس فريش وإخـراج عونى كارومى كـما شارك فى احلـرائق) 
ـنعم والنجم تـوفيق عبد (رجل القلـعة) مع اخملرج ناصـر عبد ا
احلـــمــيـــد وفى الــقـــطــاع اخلـــاص شــارك حـــمــدان فى (حـــكــيم
عـيون) إخـراج د. هانى مـطـاوع وبطـولة عالء ولى الـدين وكر

عبد العزيز وأحمد حلمى.
عهد يتمنى محمد حمدان أن يـحقق حلمه بأن يصبح معيدًا با
كـان الذى علمه سرحـية لعشـقه الكبيـر لهذا ا العـالى للفنـون ا

الكثير ويتمنى محمد أن يرد بعض جميله عليه.

ـثل عـلى مـسـتـوى اجلمـهـوريـة (مـناصـفـة) فى مـهـرجان ثـابت أيـضًـا جـائزة أحـسن 
الشباب والرياضة عام 2005 .

أخرج أحـمـد ثابت لـلمـسرح عـددًا من الـعروض مـنهـا "لعـبة دومـيـنو" وهـو من تألـيفه
أيـضًـا "أدى الـبـيضـة" تـألـيف مـحسـن مصـيـلـحى "تالتـة علـى بالطة تـغـريـبـة احللم
ـسـافـر" (درامـاتـورج وإخـراج) كـمـا شـارك كـممـثـل فى الـكـثـيـر من الـعـروض نـذكر ا
مــنـهـا "الــفـهـلــوان الـوهـمــان" تـألـيف رأفت الــدويـرى وإخـراج رشــدى إبـراهـيم "درب
الـنبقة" تأليف محـسن يوسف وإخراج كفاح عبد احلـميد "حدث فى بغداد" تأليف
عاطف الـغمرى وإخـراج جمعـة حامد "رحـلة صيـد" لتوفـيق احلكيم وإخـراج عماد
هاشم "دكان األلعاب" تألـيف درويش األسيوطى وإخراج أسامة شفيق "يا روح ما
بعدك روح" للمؤلف عبد العـزيز عبد الظاهر واخملرج همام تمام. "الصالة" تأليف
وإخراج محمد جمعـة أوبريت "كلمة مصر" لفؤاد حداد "وعلى اسم مصر" لصالح

" واإلخراج حملمد صفوت. جاه
يـطمح ثـابت هـذه األيـام فى االستـقـرار بالـقـاهـرة والعـثـور على فـرص حـقـيقـيـة على
مـسـتـوى االحـتراف الـذى يـحـلم به مـنـذ الصـغـر. وهـو احلـلم الـذى يتـمـنـاه لـكل شاب
واهب احلقيقية التى تعمل فى الظل هناك فى موهوب فهو يرى أن مصر غـنية با

األقاليم دون أن يراها أحد.

> إن الــضـوء يــقـوم بــوظـيـفــته بـفــضل مـا يــبـذله الــعـقل من جــهـد من خالل
حــســابــات مـعــضالت الــشـكـل والـلــون الــتى تــواجـهه بـال تـوقف ال عـن طـريق

اإليحاء فقط بل عن طريق اخمليلة أيضا.
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سرح سارية اجلبل بالقلعة. غرورة» يتم عرضها مساء السوم  > مسرحية األطفال «األيدى ا

سـرحى فى أثناء سيره ليس > هـناك مشاكل تظهـر فى الضوء داخل العرض ا
عرفى له حيث فـى اجلانب التقنى فحسب ولكن فى جوهر اإلدراك احلسى وا

جند األصول فى صور مكانية بصرية وزمنية فى كيفية تقد الضوء.

د. أحمد
 مجاهد

عن احملكى
اعـتـبـرهــا الـبـعض مـغـامــرة أن نـقـيم لـيـالى
رمـضـان الثـقـافـية داخل قـلـعـة صالح الدين
ـواطــنـون عن ــا أحــجم ا األيـوبى قــالـوا ر
الــذهــاب إلى الــقــلــعــة ولم جتــد األنــشــطـة
الـثـقـافـيـة والـفـنـيـة الـتى نـقـدمـهـا جـمـهوراً

يشاهدها.
قبلنـا التحدى واعتـبرنا أن قيمـة وأهمية ما
ـواطــنـ إلى نــقـدمه هــو الــذى سـيــدفع بــا
صـعـود الـقـلـعـة لـيالً لـيـسـتـمـتـعـوا بـسـهـرات
رمـــضـــانـــيـــة مـــجـــانــــيـــة تـــلـــبى رغـــبـــاتـــهم
واحـتـيـاجـاتـهم عـلى مـخـتـلف اهـتـمامـاتـهم
وأعـمـارهم وقــد كـان. فـمـنـذ الــلـيـلـة األولى
ــــواطـــــنــــون مـن كل حـــــدب وصــــوب جـــــاء ا
وحتولت قلعة صالح الدين إلى سوق ثقافى
ـــا لم تــشــهــد مــصــر مــثــله خالل وفــنى ر
ــاضــيــة تــقـدم فــيـه كل أشــكـال الــســنــوات ا
الــفــرجــة والـنــدوات الــفــكـريــة واألمــســيـات
ـوســيـقــيــة ومـعــارض احلـرف الــشـعــريــة وا

البيئية والفنون التشكيلية وغيرها.
لـقد كـانت إشادة الـفـنان فـاروق حسـنى وزير
الثقافة بهذه االحـتفالية وحرصه ومعه كل
قــيــادات الــوزارة عـلـى افــتــتــاحـهــا بــنــفــسه
وقضـائه عدة سـاعات مـتجـوالً ب األنـشطة
ــتــعــددة الــتى تــضـمــنــتــهــا كــانت اإلشـادة ا
واحلـــفـــاوة الـــتى أبـــداهــا الـــوزيـــر الـــفـــنــان
ـثـابـة الـوسـام الـذى وضـعه بـاالحـتـفـالـيــة 
علـى صدر الـهـيـئـة العـامـة لـقـصور الـثـقـافة
وجميع العـامل بهـا.. هؤالء الذين لوال ما
بذلـوه من جهد مـا كان لهـذه االحتفـالية أن

بهر. تخرج بهذا الشكل ا
إن مهمتنـا فى هيئة قصور الـثقافة أن نقدم
اخلـدمـة الـثـقـافــيـة جلـمـاهـيـر هـذا الـشـعب
ـسـتوى ـتـعـطـش لكـل مـا هـو جـاد ورفيـع ا ا
نـتـشـرة بـطول لـيس فـقط داخل مـواقـعـنـا ا
ـا أيـضـاً بـالـذهـاب إلى الــبالد وعـرضـهـا وإ
الـناس فـى مواقـعـهم.. فى احلـدائق والقالع
ـصانع.. دارس وا الـتاريـخيـة واجلـامعـات وا
وحـتى الـســجـون الـتى نـحــرص عـلى إقـامـة
األنـشــطـة الــثـقــافـيـة والــفـنــيـة بــهـا بــشـكل

مستمر.
حتـيـة لــلـوزيـر الــفـنـان فــاروق حـسـنى الـذى
ــصــريــة يـومــاً بــعــد يـوم تـزدهــر الــثــقــافـة ا
زيـد من اإلجنازات ألن وزيراً فـناناً وحتقق ا
ومـبـدعـاً يــدفـعـهـا بـقــوة ومـحـبـة إلى األمـام

دائماً.

كواليس لف» ألشرف زكى تفاقم أزمة «الشاطر» والكوميدى يرفع «ا
سعيد صالح طلب تغيير اخملرج فتم جتميد العرض

 سعيد صالح

 أحمد  ثابت يحلم باالحتراف
أحــمــد ثــابت  28 عــامًــا من مــوالـيــد مــحــافـظــة أســيــوط وحـاصـل عـلـى بـكــالــوريـوس
الـتـجارة مـن جامـعـة أسيـوط يـعـشق التـمـثيـل منـذ الـصغـر كـبـر معه حـلم االحـتراف
سرحى. فـبدأ يوسع من أفكاره فمن عـشقه لفن التمثـيل إلى عشق آخر لإلخراج ا
ـسرحـيـة القـومـية وعـضـو بفـرقـة الشـبـاب والريـاضة أحـمـد عضـو بـفرقـة أسـيوط ا
سرح اجلامعى ومدرب فنون مسرحية بالتربية ركز الفنون التعبيريـة ومخرج با
ـوهـوبـ بـالــشـبـاب والـريـاضـة والـتــعـلـيم ومـدرب فــنـون مـسـرحـيــة بـشـعـبـة طالئـع ا

ومخرج بنوادى مسرح قصر ثقافة أسيوط.
حـصد أحمد العديد من اجلـوائز وشهادات التقديـر منذ كان طفالً بفريق الطالئع
يــعى تـمـامًــا مـا يـقــدمه ومـا يـجب عــلـيه أن يــقـدمه من فن مــسـرحى جـيــد ومـحـتـرم
سـابقـة الطفل يـداليـة الفـضيـة  ـستـهلكـة حصل عـلى ا ـكررة ا بعـيدًا عن األفـكار ا
ركـز األول على ـوهـوب سـنة  1989 من الـسيـدة سوزان مـبارك كـمـا حصل عـلى ا ا
ــثل عـلى مـســتـوى اجلــمـهــوريـة فى مــسـابــقـة اإللــقـاء ســنـة  1993 وجـائــزة أحـسن 
ـسـرحـية بـالـتـربـية والـتـعـلـيم عام  1992 عن ـسـابـقـة الـفنـون ا مـستـوى اجلـمـهـورية 
دوره فى مـسـرحـيـة "دمـاء عـلى أسـتـار الـكـعـبـة" وشـخـصـيـة احلـجـاج بن يـوسـف كـما
ثل عـلى مستوى اجلمهوريـة عن دور القاضى بن تيمية حـصل على جائزة أحسن 
ـسابقة عام   1997 كـما حصل على جـائزة أحسن إعداد مـسرحى لنص "يا بنفس ا
طالع الـشجـرة" من الشبـاب والريـاضة عام  . 1983 ومـن اجلوائز الـتى حصل علـيها

محمد حمدان.. 
يرد اجلميل
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هيثم جناح وطموحات مسرحية كبيرة

سارة زيتون حتلم بليلى واجملنون
مهرجان الشركات.

شـاركت سـارة فى الـعـديـد من الـورش الـتـمـثـيـليـة مع
أحـمد ماهر وأحـمد الش وغيـرهما وهى ترى أن
حتــقـــيق الــنـــجــاح فى الـــتــمــثــيـل يــقــوم أســـاسًــا عــلى

وهبة ثم الدراسة والتدريب. ا
سرح أمام سارة زيتون حتلم بالوقوف على خشبة ا
الــفـنــان الــكـبــيـر يــحــيى الــفـخــرانى ومــثـلــهــا األعـلى
ـســرح الـعــربى سـمــيـحــة أيـوب وتـتــمـنى أن سـيــدة ا
تــلــعب شــخـصــيــة لــيـلـى فى "لــيـلى واجملــنــون" رائــعـة

صالح عبد الصبور.
زيد سـرحنا" وتطالبها بإلقاء ا زيتون قارئة جيدة "
من األضواء على الفرق احلـرة واالهتمام بها بشكل

أكبر.

سـارة زيـتـون خـريـجـة كـلـيـة اإلعالم جـامـعـة الـقـاهرة
ـسـرح مـنـذ طــفـولـتـهــا فـشـاركت فى فـرق عـشـقـت ا
ــراحل الــدراســيـــة حــتى الــتــحــقت ــســـرح فى كل ا ا
ـسـرح اجلامـعى من خالل فـريق كـلـيـتهـا لـتـشارك بـا
فى عــدد من الــعــروض مــنــهــا "الــبـراوى" مـع اخملـرج
محمد حلمى تأليف ياس الضوى. كما عملت مع
اخملـرج عادل أكـرم فـى عدد مـن الـعروض الـتـى قام

بإخراجها.
ــســرح شــاركت ســـارة فى إحــدى دورات مــهــرجــان ا
الـتــجـريـبى بـعـرض "الـبــراوى" كـمـا شـاركت فى عـدد
من عـروض الـشـركـات مـثل "األمـيـرة والـشحـات" مع
اخملـرج مـحـمـد الـشبـراوى عـلى قـصـر ثـقـافة روض
الــفــرج و "حـصــاد الــشك" وحــصـلت عـن دورهـا فى
ـــثــــلـــة وهى هـــذا الـــعــــرض عـــلى جــــائـــزة أحــــسن 
اجلائزة التى حصلت عـليها ثالثة أعوام متتالية من

إدريس وإخراج تامـر محمود ومسرحية
"عـــالم بــغـــبــغـــانــات" تـــألــيـف جــمـــال عــبــد
ــــنـــسى ـــقــــصـــود وإخــــراج الـــســـعــــيـــد ا ا
"عـرس كلـيب" تـألـيف دوريش األسـيوطى
وإخـراج عــادل بـركـات كـمـا ســاعـد هـيـثم
ـسـرحيـة مـنـها فى الـعديـد من الـعـروض ا
"الـثأر ورحـلـة الـعـذاب" تألـيف مـحـمـد أبو
الـــــــعال الـــــــسالمـــــــونى وإخـــــــراج أحــــــمــــــد
الــــعــــمــــوشـى و"شــــوف واتــــفــــرج" تــــألــــيف
وإخـراج رامـى رمـزى و "بــرجـنت" تــألـيف

هنرك إبسن وإخراج عادل بركات.
قـام هيثم بإخـراج مسرحـيت همـا "حفلة
" تأليف خالد الصاوى "وأحدب للمجـان
نــوتــردام" لـفــيــكـتــور هــوجـو ومن األحالم
ـها سـرحيـة التى يـطمح هـيثم فى تـقد ا
الــفـــتــرة الـــقــادمــة مـــســرحـــيــة "الـــبــؤســاء"
لـهــوجـو الــتى شـاهــدهـا ألكــثـر مـن مـخـرج
ـهـا وفـرقــة مـسـرحــيـة ويـطــمح فى تـقــد
بـشـكل مسـرحى جـديـد ويـتـمـنى أن يـنجح
ــسـرحى فــيه لــيــحــسب له فى مــشــواره ا
كـمـا يـطـمح هـيـثـم أن يقـدم بـعـض األفـكار
ـسرحـية اجلـديدة ولـيس من الضرورى ا
أن يـقـوم بكـتـابتـهـا بنـفـسه ألنه ال يرى فى
نفسـه مؤلفًـا ولكـنه يعـشق التـمثـيل ويهوى

سرحى. اإلخراج ا

"أبـــطـــال الـــشـــعب" تـــألــــيف حـــزين عـــمـــر
وإخـــراج أحـــمـــد عـــبـــد اجلـــلـــيل "أوبـــريت
الــدرافـيل" تـألـيف خــالـد الـصـاوى إخـراج
ـنـسى "إنت حـر" تـألـيف لـيـن الـسـعـيـد ا
الـرمـلى وإخــراج سـمـيـر الــعـدل "الـسـيـرة
الهاللية" لـيسرى اجلنـدى وإخراج سمير
الـعـدل أيـضًـا "بـالـعـربى الـفـصـيح" تـألـيف
ـنـسى لـيـنـ الـرمـلى وإخــراج الـسـعـيـد ا
"رومـــــولــــوس الـــــعــــظـــــيم" تـــــألــــيـف يــــوسف

ـنـصـورة التى أجنـبت الـعـديد فى مـديـنة ا
من الفـنانـ العـظام نـشأ هـيثم جـناح فى
قــصــر الــثــقــافـة وبــدأت مــوهــبــته الــفــنــيـة
تــــظــــهــــر مــــنــــذ الــــصــــغــــر وتــــوالـت األيـــام
والـســنــ إلى أن الــتـحـق بـكــلــيـة الــتــجـارة
نـصـورة وانضم عـلى الـفور إلى جامـعـة ا
ــســـرح اخلــاص بـــالــكـــلــيـــة وبــعــد فــريـق ا
إثباته لـذاته ومن حوله وتأكد اجلميع من
مـــوهــــبـــته الــــفـــنــــيـــة انـــضـم إلى مـــنــــتـــخب
اجلامعة وشارك فى العديد من العروض
ــسـرحــيـة الــنـاجــحـة وحــصـد مع زمالئه ا
الـعـديـد مـن اجلـوائـز وشـهـادات الـتـقـديـر
ارسة وبـعد فتـرة ليست بـالقصـيرة من 
الــتــمــثــيل ســواء بــاجلــامــعــة أو بــالــثــقــافــة
اجلــمـاهـيـرة والـفـرق احلـرة قـرر هـيـثم أن
يـخــوض جتـربــة اإلخـراج; فــأكـد لــلـجــمـيع
أنه مــوهــوب بــالــفــعل بل وصــاحـب وجــهـة

نظر فيما يقدمه من فن مسرحى.
ـسرحـيـة التى شـارك بـها ومن العـروض ا
ـثالً مـســرحـيـة "بـراكــسـا" تـألـيف هــيـثم 
تـــوفــــيق احلـــكــــيم وإخـــراج أحــــمـــد عـــبـــد
اجلــلـيل "حــلم لــيـلــة صـيف" تــألــيف ولـيم
شـكـســبـيـر وإخــراج تـامــر مـحـمــود "جـحـا
والـــواد قـــلـــة" لـــيــــســـرى اجلـــنـــدى وتـــامـــر
مـحـمـود أيـضًـا "سلـيـمـان احلـلـبى" تـأليف
ألــفـــريـــد فـــرج وإخـــراج ســـمـــيـــر الـــعــدل
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ــهــلــة يــعــلن بــعــدهــا عن تــفــاصــيل بــرنــامج وطــلــبه 
تتـالية التى شـكالت ا الفرقـة. وعلى ما يـبدو أن ا
ــســرح الــكـــومــيــدى تــســـبــبت فى غــرق يــواجــهــهـــا ا

مدحت يوسف وسط سلسلة أزمات ال تنتهى.

ــســرح الــكــومـيــدى ولم وانــتــصــار وجنــوم فـرقــة ا
سرحية يـعلن حتى اآلن عن تفاصـيل بقية طـاقم ا

التى كتبها متولى حامد.
ـــــســــرح وفـى الـــــســـــيـــــاق نـــــفــــسـه لم تـــــعـــــلـن إدارة ا
الـكـومـيـدى عن خـطـتـهـا الـكـامـلـة لـلـمـوسم الـشـتوى
حـسب الـتـصـريــحـات الـتى أعـلــنـهـا مـدحت يـوسف
دير احلالى للفرقـة عند توليه مسئولية إدارتها ا

ـــســـرح فـــوجئ الــــكـــاتـب مـــدحت يــــوسف «مـــديــــر ا
الكوميدى» بـازدياد حدة اخلالف ب النجم سعيد
صالح بطل مسرحيـة «الشاطر» ومخرجها محسن
حـلـمى بــعـد بـروفـات اسـتـمـرت لـثالثـة شـهـور واجه
الـعــمل خاللــهـا عـدة أزمــات انـتــهت بـإعالن ســعـيـد
رغـبته فى تغييـر حلمى ألسباب لم يـحددها بشكل

واضح.
من جانبه قرر مدحت يوسف تعليق األمر وجتميد
بــروفـات الــعـرض حلــ الـفــصل فى األزمــات الـتى
تـواجهـه مع رفع ملف األزمـة لـلدكـتـور أشرف زكى
رئـيس البـيت الـفنى لـلمـسـرح فى محـاولـة للـوصول

إلى حلول مرضية جلميع األطراف..
مــــســـــرحــــيــــة «الـــــشــــاطــــر» واجـــــهت من قـــــبل عــــدة
مـــشــكالت  جتـــاوزهــا بـــدايــة مـن اعــتـــذار خــالــد
جالل عن إخـراجـهـا بعـد تـرشـيح سـعـيـد صالح له
إال أن جـالل انـسـحب بــعـد عـدد من اجلــلـسـات مع
سـعــيـد وانــتـهى األمــر إلى تـرشـيـح مـحـسـن حـلـمى
ـسـرحيـة وبـدأت الـبـروفـات التـى وصلت إلخـراج ا
إلى مرحلـة احلركة رغم تـغيب سعـيد عن معـظمها
ـروة ــســتــشـفـى ا لـظــروفـه الـصــحــيــة واحــتــجــازه 
لـــفـــتـــرة ثـم انـــشـــغـــالـه بـــتـــصـــويــــر بـــعض األعـــمـــال
الـتليفزيونـية فيما أكـدت مصادر فى الكواليس أن
سعيد صالح لم يحضر سوى ثالث بروفات فقط.
ـا األزمــة تــهـدد بــتــوقف الــعــمـل بـشــكـل نـهــائـى ور
ـسـرحـيـة «يـا دنـيـا.. يـا حرامى» إلـغـائه واالكـتفـاء 
لـــلــمــخـــرج هــشــام عـــطــوة الــتـى تــدخل نــهـــايــة هــذا
األســبــوع فى ســبــاق مـع الــزمن من خالل بــروفــات

مكثفة الفتتاحها خالل أكتوبر القادم.
عـطــوة اسـتــقـر عــلى األبـطــال الـذين يــشـاركـون فى
الــعــرض وهم: حــسـن مــصــطـفـى وعــبــيــر صــبـرى

 انتصار مدحت يوسف

جنم العرض حضر 3 بروفات فقط.. ومدحت
يوسف يفضل التركيز مع «يا دنيا.. يا حرامى»
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نصورة حتتفل برمضان فى قرية التنوير ليالى احملروسة.. ا
أحمد السيـد نرم محمد السيد
أميـرة أحـمـد الـسـيـد. تخـت شرقى
هــــيــــثم مــــحـــفــــوظ مــــحـــمــــد طالل
إسـماعيل أبو الـنجا محـمد أسامة
أمــانى عـبــد الـفــتــاح مـيــرنـا هــشـام
ـــديـح والـــســـيـــرة رغـــدة مـــحــــمـــد ا
أحـمـد طـمـان وفـرقـة الـسـيـرة. إدارة
عـــرض أحــمــد الــعــمــوشى مــحــمــود
الــعـدل أحــمـد مـاجــد. أشـرف عـلى
ورشـــــــة اإلخــــــراج عـــــــادل بـــــــركــــــات
الـــســــعــــيـــد مــــنــــسى شــــريف صالح
الـــــدين اســـــتـــــعـــــراضـــــات مـــــحـــــمــــد
اإلتـــــــــربـى. تــــــــــصـــــــــمــــــــــيـم ديـــــــــكـــــــــور
وســيـــنــوغــرافـــيــا مــحــمـــد قــطــامش
ــــنـــزالوى تـــنــــفــــيـــذ ديــــكـــور صالح ا
أحـمـد احلــبـشى إسـمـاعــيل مـحـمـد
إسـمــاعـيل إضـاءة إبــراهـيم ســنـكـر
إذاعـــــــــة صـالح عـــــــــبـــــــــد الـــــــــبـــــــــارى
مـــيــكـــانــست جـــمــال عـــبــد الـــبــديع..
لـــيـــالـى احملـــروســـة كــــتـــابـــة وإخـــراج

عادل بركات.

فى إطـار االحــتـفــال بـشـهــر رمـضـان
الـــكـــر  افــتـــتـــاح بـــرنــامـج لــيـــالى
احملـروسة وقـرية التـنويـر بالـدقهـلية
الذى تـضـمن مجـمـوعـة متـنـوعة من
البرامج الثقافـية والفنية ومجموعة
من الـفـقــرات الـفـنـيــة لـفـرقـة اآلالت
الـشعبـية ومـسيـرة يتقـدمهـا األطفال
حــامـلــ فــوانــيس رمــضــان وأهــالى
قـرية التـنويـر محتـفلـ بحلـول شهر
رمـــــضـــــان وبــــالـــــضـــــيــــوف بـــــاألعالم
والـبــيـارق وصـوال إلى ركن األراجـوز
وسـاحة الـقـرية بـجـانب دوار العـمدة
حـــيث يـــتم تـــقـــد فــقـــرات الـــتــخت
الـشـرقى والـسـيــرة والـتـنـورة والـغـنـاء
الفردى واجلـماعى ثم الدخول إلى
ــســرح واحــة الــشـــعــراء واالنــتـــهــاء 
الـــقــــريــــة الــــذى تــــقــــدم عـــلــــيـه فـــرق
اإلقلـيم واألقـاليم األخـرى عروضـها

الفنية.
يــقـول عـادل بــركـات مــخـرج الــلـيـالى
إن كـل يـــــــوم يــــــــقـــــــدم جــــــــديــــــــداً فى
مــــضـــــمـــــون الــــلـــــيـــــالى وأفـــــكـــــارهــــا
بـاإلضــافـة إلى الـفـقـرات الـثـابـتـة كل
ــواهب يــوم وهى فــقــرات الــغــنــاء وا

فـــتــــحى كـــر الــــدين ســـرور أدهم
عــفـــيــفى أحــمــد الــعـــمــوشى هــيــثم
جنـاح أحمـد مصـدق أحمـد عبده
مـحــمـد حــسن نــوران عـطــيـة عــبـد
الــفـــتــاح تــغـــريــد عــبــد الـــله أحــمــد
الـدسـوقى مـعـتـز الـشـافـعـى مـحـمد
األبـاصـيـرى مـحـمـود حـلـمى أحـمد
زغــروت إسالم ســنــد بــاالشــتــراك
مـع األطـــفـــال نـــدى مـــحـــمـــد فـــوزى
نـرمــ زيــدان مـحــمـد كــر زيـدان
مـحــمـد هــديــر مـحــمـد أحــمـد آالء

ونــــوادر جــــحـــــا وظــــرفــــاء الـــــقــــريــــة
وأضـــــاف: هـــــذا الــــــعـــــام ســـــاعـــــدنـــــا
هـندس مـصطـفى السعـدنى رئيس ا
اإلقـليم وتـابع نشـاطنـا يومـيا لتـذليل
كافة الصعـوبات التى واجهتنا سواء

كانت مادية أو غيرها.
«لــيـالى احملـروسـة» بــطـولـة إبـراهـيم
الـــبــــاز صــــبــــرى نـــاصـف إبـــراهــــيم
عــصـام احلــارونى عــاطف الــســيـد
أســـــامــــــة عـــــبـــــد اجلـــــواد الـــــســـــيـــــد
حسـان مـخلص صـالح مصـطفى

محمد احلنفى 

ورشة حكى مجانية.. فى استديو عماد الدين
جمعـية اجليـزويت تقـيم ورشة مجـانيـة للتـدريب على فن احلـكى يشارك
ـتـقـدمـ وقـد بـدأوا فـيـهـا 15 مـتـدربـاً يـتم انــتـقـاؤهم من بـ عـشـرات ا
الـتـدريـب أمس األحـد. يـقــوم بـالـتــدريب فى الـورشــة الـتى تــقـام بـاســتـديـو
ـسـرحى رمـضـان خـاطـر واخملـرج مـحـمـود مـخـتار عـماد الـدين اخملـرج ا
ويشمل برنامج التدريب تمارين على االرجتاالت احلياتية وتمرينات على
فن احلـكى «حــكـايــات مـقــامـات بـيــرم الـتــونـسى حــواديت ألف لـيــلـة» مع

مثل مع مفردات احلكاية. التركيز على كيفية تعامل ا
تـدربيـها يتم الـورشة الـتى تعـد الثالـثة من نـوعهـا تنـتهى بعـرض مسـرحى 

عرضه فى االستديو أو على مسرح اجليزويت.

الطالينة وصلوا سموحة
على مسـرح نادى سموحة بـاألسكندريـة عرضت مؤخـراً مسرحية
ــســرحــيــة تــألــيف مــحــمــود «الــطاليــنــة وصــلــوا» لــفــرقـــة احلــيــاة ا

الطوخى وإخراج ماهر أبو وردة.
تمـثـيل أحمـد جابـر ماريـان يوسف بـسنت الـشاذلى أسـامة عـبد

الوهاب مصطفى الفقى مصطفى البالسى أحمد الرافعى.
ــسـرحــيـة تــأســست مـنــذ ثالثــة شـهــور وتـضم فى فــرقـة احلــيـاة ا
سرح السكندري وتقدم عروضها عضويتها مجموعـة من هواة ا

اعتمادا على اإلنتاج الذاتى.
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> الـضـوء يـسـتطـيع أن يـسـتـخلص بـدقـة مـتـناهـيـة روح صـورته الـرقيـقـة من شـبـكة
الظـروف التى حتدهـا ثم يعـيد جتسـيدها فى ظـروف فنـية اختـيرت كأدق مـا يكون

لها من تأثير فى وظيفتها اجلديدة.

سرحي جريدة كل ا
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

15  من سبتمبر 2008  العدد 1562 من سبتمبر 2008 العدد 62

عبد الناصر
اجلميل يصحب
طلبة الورشة فى
رحلة إلى عالم
األلوان وعبد
الرحمن عبده
يدخل بهم عالم
مفردات الفن

التشكيلى صـ 8
«زى الفل» لكن رائحته

سبرتو صـ 14

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

سرح محكى القلعة ضمن احتفاالت رمضان. > فرقة أساتذة الطرب بقيادة الفنان محسن فاروق قدمت أمس حفالً غنائياً 

سرح التجريبى  عدد خاص عن ا

اغوط يحارب طواح الهواء فى مهرج ا
السويس وأحمد خميس يرصد ذلك ص 13

البراوى يسخر من حياتنا الفنية خاصة
سرح صـ 9 فى مجال ا

احـتــشـدت لــيـالى
احملـــــروســــة الـــــتى
تـــقــيــمــهـــا هــيــئــة
قــصـــور الــثــقــافــة
بــــــقـــــلـــــعـــــة صالح
الــــــديـن بــــــشــــــتى
ألــوان الــفــنــون مـا
بــــــــــــ عــــــــــــروض
التـنورة والـندوات
الـــــــــفـــــــــكـــــــــريـــــــــة
واألمــــــــســـــــــيــــــــات
الـــــــــشــــــــعـــــــــريــــــــة
ـــــوســـــيـــــقـــــيـــــة وا
ومــعــارض احلــرف
الـبـيـئــيـة لـتـشـكل
فى مجملها وجبة
ثقافـية جلمـاهير

مصر.
اقرأ صـ 32

مختارات العدد 
سرحى  من كتاب مفهوم الضوء والظالم فى العرض ا
- تأليف: جالل جميل محمد - مراجعة : د. نهاد
صرية العامة للكتاب 2002. صليحة - الهيئة ا

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

عبد الغنى داود يشاهد جتارب
مسرحية شابة تبحث عن صوتها فى

نصورة صـ 12 جامعة ا

مثلون أدوارهم تابع كيف صنع ا
فى فارسكور وهم يحلمون صـ 10

مثل تدريب ا
واإلدراك

احلسى عند ابن
سينا يحدده
عبد الرحمن
عرنوس صـ 25

شاركة فى مسرحية «بازل 1» للمخرج د. سامح مهران. اضى عن ا > الفنانة أمانى البحطيطى اعتذرت األسبوع ا

سرحية فى السودان ى «فان جوخ» ملف عن احلركة ا  للفنان العا
لوحات العدد

لوحة الغالف

«مجلس اإلدارة يحاربنا.. واحلل عند خربوش»
مواكب رؤية
هالل رمضان
وعالقتها
بالظاهرة

سرحية صـ 27 ا

محمد بن قطاف
سرح مدير ا
الوطنى
اجلزائرى

يعترف: نعم أنا
مدير مسرح
مدلّل... بقية

اعترافاته صـ 7

ركز شباب منشية التحرير سرح  استغاثة من فريق ا

أرجـــو أن تـــعــذرونـى ألنى لـــو واصــلـت ذكــر
األحـداث الحتـجـت من الـورق الـكثـيـر ومن
وقت سيادتكم الثـم أرجو مساعدتنا فى
وصــــول صــــوتـــنــــا لــــلــــســــيــــد صــــفى الــــدين
خـربــوش رئــيس اجملــلس األعــلى لـلــشــبـاب
لــيــرحــمــنــا من مــجــمــوعــة رجــال ذكــر اسم
أحــدهم أهم عــنــدهـم من مــجــهــود ثالثــ
ـدة ثالثـة أشهـر فهـل تتـصور شابـاً وفـتاة 
ــــبـــجل رئـــيـس مـــجـــلس إدارة أن الـــســـيـــد ا
درب سرح ويحيل ا ركز يوقف نـشاط ا ا
لـلتـحقـيق لـعدم ذكـر اسم سيـادته واإلشادة
بــــحــــضــــوره . بـــاإلضــــافــــة إلى أن الــــســـادة
أعــضــاء مــجـلس اإلدارة فـى خالفـاتــهم مع
بـعضـهم البـعض يحـاربون بـعض باألنـشطة
أى أنـــهم يـــحـــاربــون عـــدوهم فـى نــشـــاطه
واخلـاسـرون هم األعــضـاء أصـحـاب احلق
فى األنـــــــشــــــطــــــة واألهـــــــداف الــــــتـى عــــــلى

أساسها بنيت مراكز الشباب. 
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير 
أعضاء الفرقة
عنهم
يسرى يحيى 
 - نـتـمـنى أن يـصل صـوتك يـا يـسـرى أنت
وأعــضـاء فــرقـتك لـلــدكـتـور صــفى الـدين
خـربوش رئـيس اجملـلس األعـلي لـلـشـباب
ـــارســـة عـــمـــلـــهـــا وعـــودة الـــفـــرقـــة إلى 

وتقد عروض مسرحية جديدة.

ــــارســــتــــهم ولــــيس احــــتــــواء الــــشــــبــــاب و
األنــشــطــة وعــنــدمــا طــالب أولــيــاء األمـور
ـركــز بــتــنـفــيــذ اخلـطــة أوقــفـوا وأعــضــاء ا
النشاط وألـغوا العروض ووصل األمر إلى
ـــركــز وأعـــضـــاء مـــجــلس تـــهـــديــد مـــديـــر ا
اإلدارة بطلب الشرطة وكأننا نرتكب فعال

إجراميا. 

بروفة أو عـرض وعنـد طلب الفـرقة تنـفيذ
ـوضـوعة عـرض مـسـرحى طـبـقـا لـلـخـطـة ا
لـلـنشـاط والـتى تـعتـمـدها مـديـرية الـشـباب
والرياضة يجب أوال أخذ اإلذن من متعهد
احلفالت وعـنـدما تـتحـدث جمللس اإلدارة
يكـون الرد هذا مـصدر دخل لـلمـركز وكأن
الــهــدف من مــركـز الــشــبــاب «اســتــثــمـارى»

ـشـكـلــة وهى أنه مـنـذ عـامـ السـتــيـعـاب ا
ــركــز يــحـــارب األنــشــطــة ومــجــلـس إدارة ا
ـســرحى حـيث قـامـوا وخـاصـة الــنـشـاط ا
بــتــأجـــيــر وافـــتــتــاح صـــالــتـــ لألفــراح فى
تعهد أفراح يشغل كل ركز وأسندوهـما  ا
ــا أيــام الـــصـــيـف وأغـــلب أيـــام الـــشـــتـــاء 
سرح فى اسـتحال معه اسـتخدام خشـبة ا

حتية طيبة وبعد
هـذه استغاثه من مـجموعة شـباب وفتيات
ـــســرح ــســـرح أعــضـــاء فــريق ا من هـــواة ا
ركز شباب منشـية التحرير لعلها تصل
ن يهمه أمر الشباب فى هذا الوطن. 

نــحن مــجــمـــوعــة من الــشــبـــاب والــفــتــيــات
عـــددنــا يـــنــاهـــز اخلــمـــســة وثالثـــ فــردا
سرح ـسرحى ونـكوّن فـريق ا نهـوى الفن ا
ركـز تتـراوح أعمـارنا من ثـمانـية أعوام بـا
ارس الـنـشاط وحتى الـثـانيـة والـثالثـ 
ـــســرحى مـن فــتــرة تـــربــيـــنــا عـــلى أيــدى ا
ركز الذى تخرج فى أجيال سبقتنا بهذا ا
عـهد ن أصبـحـوا طلـبـة ا فـرقته الـكـثيـر 
سرحيه ويعملون اآلن فى العالى للفـنون ا

اجملال . 
حـتى وقت قريب كان مـركز شباب مـنشية
الـتـحـريـر مـنـارة لـلـشـبـاب الـهـاوى لـلـمـسرح
وكـنا نـنـظم مـهـرجـانـا سنـويـا لـفـرق الـهواة
ويـــرعـى فـــرقــــته الــــفـــنــــان الـــقــــديـــر عــــمـــر
ــــســـــرحى احلـــــريـــــرى وكـــــان الــــنـــــشـــــاط ا
مـــزدهـــرا بــفـــضل رعـــايـــة اجملــلـس األعــلى
ــراكـز الـشـبـاب لـلـشـبـاب حــيث اهـتـمـامه 
وكــونـــهــا مـــكــانــا لـــلــشـــبــاب يــســـتــطـــيع فــيه
ـارسة األنشطة الـتى يحبها ومـا يعتمده
ـــســـاعــدة مـــراكــز من مـــيــزانـــيـــات مــالـــيــة 
الــشـــبـــاب عــلـى الــقـــيـــام بــرســـالـــتــهـــا جتــاه
الـشبـاب وأنتم تـعلـمون مـدى خطـورة هذه
ـرحلة الـسنيـة ومدى أهمـية شغـلها فـيما ا
واهب .  ينفع لتفريغ الطاقات وإظهار ا
آسف لإلطــالـة ولـكـنـهـا مـقـدمـة البـد مـنـهـا

 الفرقة ال
تستطيع
استخدام
خشبة
سرح إال ا
بعد استئذان
متعهد
احلفالت

زهير «زعالن» من «مسرحنا» ويتهم
واهب اجلديدة  د. زعيمة بالتخلى عن ا

بــاجلـــريــدة يــفــعــلـــون شــيــئــاً آخـــر وهــذا يــفــقــد
اجلريدة مصداقيتها.

أرجـــــــو أن تــــــأخـــــــذوا فـى االعــــــتـــــــبــــــار ذلـك فى
صداقية. ستقبل حتى ال تفقدوا تلك ا ا

وأتمنى لكم التوفيق وشكرا.
محمد زهير
- صـديـقـنـا الـعـزيز زهـيـر.. نـشـرت «مـسـرحـنا»
خبـراً عن الـعرض لـكنك فـيـما يـبدو لم تـقرأه
وإذا كــانـت ارتــبــاطـــاتك حــالـت دون حــضــورك
حلفـل اخلتام و تسـلم الشهـادة فالبد أن تقدر
ــكن أن يــحــول دون أن انــشــغــال د. زعــيـــمــة 
حضـور العـرض وفى حال إعادتـه أبلغـنا فقط

وستجد ما يسرك!

السيد رئيس التحرير
السالم عليكم

ــقـابــلــتك ود. مــحــمــد زعـيــمــة أثــنـاء تــشــرفت 
انــعـقــاد ورشـة «مــسـرحــنـا» وســعـدت بــاجملـهـود
الــــذى بـــــذلــــته جــــريــــدة «مــــســــرحـــــنــــا» من أجل
إجنـــاحــهــا ولألسـف لم أســتــطـع حــضــور حــفل
توزيع الشهادات النـشغالى لكننى حضرت إلى
مـــقـــر اجلــريـــدة وتـــســلـــمت الـــشـــهـــادة وأنــا من
ـتابـع لـلـجريـدة مـنذ الـعدد األول ولـم يفـتنى ا

عدد منها حتى اآلن.
ولــقـد قـرأت عــمـودك (مــجـرد بــروفـة) فى آخـر
صــفــحـة فى الــعـدد قــبل األخــيـر بــعـنــوان "شـغل
عيـال" وتوقـفت عنـد جـملـة (مسـرحنـا التى كل
عدد مـنهـا "مجـرد بـروفة" سـتظل هـكذا جـريدة
ــواهب ـــغــامـــرة واحــتـــضــان كـل ا لــلـــتـــجــريب وا
اجلديدة.. نضعهـا على بداية الطريق ونوجهها
ونـرعـاهـا.. ثم نـتـركـهـا تـشق طـريـقـهـا بـنـفـسـهـا

وكل واحد يعرف مصلحته).
ـواهب اجلـديدة? قـصـود هنـا با وتسـاءلت مـا ا
هـل هم الـــذين درســـوا فى ورشـــة «مـــســـرحـــنـــا»

فقط? أم أى مواهب جديدة على الساحة?
كالمك هـذا فــيـمـا يـبـدو ال يـسـرى عـلى بـقـيـة فـريق
ن له صـلة الـعـمل بـاجلريـدة ألنـهم ال يـنـظـرون إال 
بـورشة «مـسـرحـنا» فـقط بـدليـل أننى قـدمت خـبرًا
لــلـجــريــدة عن عـرض مــســرحى يــقـام عــلى مــسـرح
السيـدة سوزان مـبارك وهو مـسرح ال يقل مـستوى
ـــكـــتـــبــة عن مـــســـارح دار األوبـــرا وهـــو مــوجـــود (
عادى العامة) وهـو عرض لشباب واعد من طلبة ا
ـرحـلـة الــثـانـويــة واإلعـداديـة وإخـراج ـدارس فـى ا ا
فـتاة فى السادسـة عشرة من عمـرها (مرفق صورة
لفريق عمل هذا الـعرض) والعرض ال يقل مستواه

بل قد يـزيـد عن عروض كـثـيرة تـقدم عـلى مـسارح
مــصـر لـفـرق حـرة أو تــابـعـة لـلــثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة
وقـدمت دعوة لـلدكتـور محـمد زعـيمـة الذى وعدنى
بـاحلضور ونـشر خـبر هذا الـعرض لـكنه لم يـحضر
ولم يـكتب عن هـذا العرض شـيئـًا بجـريدتـكم ولقد
أخـــــبــــــرت الــــــفــــــريق أن اجلــــــريــــــدة ســــــتــــــعـــــلـن عن
ـشاهدته عـرضهم وسـيحضـر أحد نـقاد اجلـريدة 
وكتابـة تعلـيق عنه وسعـدوا بذلك لكـن عدم حضور
أى فـــرد من اجلــريـــدة أو عــدم ذكــر خـــبــر عن هــذا

العرض أصاب أعضاء الفريق بخيبة أمل.
مـا أريــد أن أقـوله هــو إمــا أنـكم ال تــهـتــمـون إال
ـن هـم عــــــــلـى صــــــــلــــــــة مــــــــبــــــــاشـــــــــرة بــــــــكم أو
أن حـــضــرتك تــقـــول شــيـــئــاً وبــقـــيــة الــعـــامــلــ

> إن مـفهوم الـضوء يـنطـوى علـى حدين أحـدهمـا مجـرد واآلخر مـادى أما اجملـرد فيـظهر
فى الفـكر والفلـسفة وهـو إدراك مباشـر دون براه جتريـبية لـلمعـانى العقـلية مثل إدراك
ـادى ـكـونـة له أمـا ا ـكـان والـزمـان عـلى أنـهـمـا ال نـهـائـيــان فى وجـود الـضـوء بـعـنـاصـره ا ا

باشر للمحسوسات. فيتجسد فى وجوده للعيان وهو اإلدراك ا

فى انتظار
زيد!! ا

أتـابع جريـدة «مـسـرحـنـا» مـنذ عـددهـا األول بـانـتـظـام وأحاول
جـاهـدا أن أقـرأ ما تـنـشـره اجلـريدة بـشـكل دقـيق فى مـحـاولة
ـسـرح بـأسـلوب الكـتـسـاب خـبرات تـؤهـلـنى لـلـعـمل فى مـجال ا
ـقاالت والـدراسات عـلمى ومـنهـجى لـلحـقيـقـة أسعـد كثـيـراً با
ـسرحـيـة التى تـنـشر عـلى صـفحـات «مـسرحـنا» والـنصـوص ا
فـدراستى لألدب والـلـغة الـعـربيـة بـكلـيـة اآلداب ليـست بـبعـيدة

عن هذا الفن الراقى.
وأقـدر اجلهد الـذى يتم بـذله من قبل طاقم عـمل اجلريدة
أســبـوعــيــاً لــتـقــد وجــبـة مــســرحـيــة جتــمع مـا بــ اخلــبـر
ــا ـــقــال فى أســـلــوب ســـهل وغــيـــر مــعـــقــد  والـــتــحـــقــيق وا
ــســرح دون ــهــتم بــا ــتــخــصص أو ا يــتــنــاسب مع الـــقــار ا

دراسة.
ولـكـنـى أنـتـظـر كـثـيـراً من «مـســرحـنـا» االهـتـمـام أكـثـر من ذلك
ـصـرى ـســرح ا بـنــشـر حــوارات مـوسـعــة مع عــدد من فـنــانى ا
الـذين أثـروا السـاحـة الفـنيـة فى بالدنـا بأعـمالـهم الـهامـة مثل
ـثال ومخـرجـاً» على سـبيل الـفـنان الـقديـر مـحمـد صبـحى «
ــوســيــقى ــثــال وآخــرين فى مـــجــاالت الــتــمــثــيل واإلخــراج وا ا
ـــكـــنــنـى أن أرسل لـــلـــجــريـــدة قـــائـــمــة والـــديـــكــور والـــتـــألـــيف 
بأسمائهم... انتهى العام األول ولم أر هؤالء على «مسرحنا».

أرجو االهتمام.. أنا وكثير من القراء فى االنتظار.
مهاب سلطان عبد الدا

بنى سويف
- شكـرا الهتمامك يـا مهاب ونـعدك بدراسة مـقترحـاتك والعمل على

تنفيذها خالل أعدادنا القادمة إن شاء الله.

مسرحنا
ترصد طريق
ستقل من ا
جحيم

احلكومة إلى
شواية ساقية
الصاوى.. صـ 6

كوليت شخصية
أسطورية مثيرة

للفضائح..
تعرّف عليها 

صـ 21
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

 محكى القلعة .. الثقافة  فى متناول اجلميع

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

اطمئنوا نحن بخير

العدد 62-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

أنا نـفسى فوجئت - ونـادرا ما أتفاجأ - بـردود األفعال على ما
ـــاضى.. حتت عـــنــوان «زهـــقــان طـــهــقــان كـــتــبـــته األســـبــوع ا
ثابة استفتاء على قال  متـضايق».. لم أتوقع أن يكون هذا ا
ـسـرحـيـ من مـصـر أهـمـيـة «مـسـرحـنـا» يـشـارك فـيه مـئـات ا
ـقال سـيحـدث ما أحدث والدول الـعربـية.. لـو علـمت أن هذا ا
لـنـشـرته من مــدة حـتى أزداد اطـمـئـنـانـاً عــلى مـا تـمـثـله هـذه
ـسـرحـيـة فى مـصـر والـوطن اجلـريـدة بـالـنـسـبـة لـلـجـمــاعـة ا

العربى.
اضى ات الهاتفيـة تلقيتها األسبوع ا كا يالت وا عشـرات اإل
مـن أصدقـاء وقـراء ال أعرفـهم يـسـتفـسـرون فـيهـا عن أسـباب
الـــزهق والـــضــيق.. ويـــتـــســاءلـــون: هل يــعـــنى مـــا كــتـــبــته أن
ـكن أن تتوقف عن الـصدور? ويعـرضون التدخل «مسـرحنا» 
ـسئولـ للـمطالـبة بـاحلفاظ عـلى هذه اجلـريدة التى لدى ا
كـاسب التى حتـققت لـلمـسرحـي خالل اعتـبروهـا من أهم ا

السنوات األخيرة.
وبــقــدر مــا سـعــدت بــردود األفــعــال هـذه بــقــدر مــا انــزعـجت
النـزعـاج أصـحـابــهـا الـذين راح تـفـكـيــرهم لـبـعـيـد جـداً.. «هل
كن تتـوقف عن الصدور?» سؤال ليس له أى محل مسـرحنا 
من اإلعــراب.. اجلـــريـــدة مــســـتـــمــرة وقـــد ولــدت لـــتـــعــيش..
«مــسـرحــنـا» أمــر واقع يـصــعب بل يـســتـحــيل تـغــيـيــره لـيس
سرحية ا تقدمه من خدمة للحركة ا «بالدراع» طبعاً ولكن 
ا تـلعبه من أدوار أحدثت حراكاً فى مصـر والوطن العربى و

سرحى لم يكن ليحدث فى غير وجودها. فى الواقع ا
: اطـمـئـنوا.. وأقـولـهـا بثـقـة أحـسد عـلـيـها: األصـدقاء جـمـيـعاً
«مـســرحــنـا» واحــدة من أهم اإلجنــازات الـتى حــقــقـتــهـا وزارة
الـثــقـافـة فـى عـهـد فــاروق حـسـنـى.. وفـاروق حـســنى من أشـد
ـتحـمس ـسبـوقة ومـن أشد ا ـعجـب بـهذه الـتجـربة غـير ا ا

والــداعـمـ لــهـا واســألـوه لــتـعــرفـوا مــاذا تـمــثل «مـســرحـنـا»
بالـنسبة له.. وكذلك رئيس الهيئة د. أحمد مجاهد الذى كان
ثـابة دفعة قوية وجديدة لتستمر قرار تعـيينه رئيساً للهيئة 

هم واحليوى. «مسرحنا» فى أداء دورها ا
هـل معـنى ذلك أنه ال تـوجـد مـشـكـلة? أكـون كـذابـاً لـو قلت ال
تــوجـد مــشـكـلــة.. هـنـاك مــشـاكل إداريــة.. مـعـوقــات وعـراقـيل
.. وحتى أكـون صريـحاً أقـول لك إنها ـوظفـ يضـعهـا بعض ا
لم تظـهر سوى فى الفترة األخيرة.. مـشاكل لم نتعود عليها..
لكـنـها ال تـخصـنـا وحدنـا بل تـخص كل عمـل عام فى مـصر..
أمر طـبيعى.. لـكن انزعـاجى نابع من أننى وزمالئى لم نـتعود

عليها.
ستـسـأل: وأين رئـيس الهـيـئة? وأقـول لك كـان الـله فى عونه..
ـشـاكل والـرجل ال ينـام الـليل مـنـذ أن جاء الـهـيئـة مـتخـمـة با
ا رئـيـساً لـهـا.. لديه مـهام كـثـيرة و«مـسـرحنـا» جـزء بسـيط 
ــسـاعــدة وحل تــنـوء الــهــيــئــة بــحـمــله.. هــو ال يــتــأخــر عن ا
شـاكل.. لـكن ثمـة أشـياء نـترفع عـن أن نزعـجه بـها; مع أنـنا ا
يـجـب أن نـزعــجه.. امــتـنع مــســئـول اجلــراج مــثالً عن إرسـال
سـيـارة لـقـضـاء بـعض شـئـون اجلـريـدة هل يـجب أن نـقـول له
«احلــقــنــا يـا رئــيس الــهــيــئــة الــسـيــارة لم تــأت».. مــوظف فى
كافآت ألن هـناك توقيعاً غير واضح احلسـابات عطل كشوف ا
ـا جـاء ـرصــودة ألحـد الـكــتـاب أكـثــر أو أقل  ـكــافـأة ا أو أن ا
بــالالئـحــة.. أشـيــاء من هـذا الــقــبـيل قــد يـعــتـبــرهـا الــبـعض
بـسيـطة لـكنـها بـالنـسبـة لنـا مزعـجة حـيث لم نتـعود عـليـها..
رغم أنهـا ال تخص «مسـرحنا» أو الـهيئة وحـدها بل تخص كل

دواوين احلكومة فى مصر احملروسة.
مشكـلتنـا أننا كـجريدة ال نعـترف بالـبيروقـراطية وال نحب أن
تـشـغـلـنـا عن أداء دورنا األسـاسى.. لـكـنـنـا فى الـوقت نـفسه ال
نسـتطيع إزاحتـها تمـاماً.. وإن كنـا نقاومـها ونحـقق انتصارات

عليها فى أغلب األحيان.
«مسـرحنـا» ولدت لـتعـيش وتكـبر دائـماً.. لـيس بدعم وحـماس
حـبة واهتمام رئـيس الهيئة وحده.. وزير الـثقافة وحده وال 
سـرحـية فى مـصـر والوطن الـعربى.. ا أيـضا بـاجلـماعـة ا وإ
هذه اجلـماعة هـى التى تمـنحـها أسبـاب البـقاء مـادامت تلبى

احتياجاتها.
.. «مسـرحنا» بخير.. ونـحن أيضا.. وال تشغلوا اطمـئنوا تماماً

عوقات اإلدارية.. نحن لها!!  بالكم با
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ـتد يـقتـصـر على مـحـكى الـقلـعـة فحـسب بل 
إلى كل مقـار قصـور وبيوت الـثقافـة فى مصر
وهـــو مـــا يـــرسـخ دور هـــيـــئـــة قـــصـــور الـــثـــقـــافــة
ـقـام احلــقـيـقـى كـمـؤســسـة ثــقـافـيــة تـعـنـى فى ا
األول بـالـثقـافـة اجلـمـاهيـريـة بـهـدف خلق وعى
عـام يـعـرف أهـمـيــة دور الـثـقـافـة فى بـنـاء وطن
نأمل جميعـاً أن حتتل الثقافة فيه دورها الذى
تــســتــحـقـه. وأظن أن وزارة الــثـقــافــة تــعى هـذه
األهـمـيــة وهـو مـا تـبـدى من اجلــمع بـ سـلـيم
ســحـاب ورواة الـسـيــرة الـهاللـيــة وفـرق الـتـنـورة
وعـــروض األفالم الـــتـــســجـــيـــلــيـــة وورش رســوم
ـتــفـرقـات يــشـيـر األطـفــال.. اجلـمع بــ هـذه ا
ــكـــونــات الـــشـــخــصـــيــة إلى الـــوعى الــشـــديـــد 
ـكن أن تـعـتمـد عـلى عـنـصر ـصـرية الـتى ال  ا
مـن عناصر الثـقافة والفـن دون غيره.. وهو ما
جعـلنا نهـتم فى «مسرحـنا» بهذا الـنشاط الذى
ـســرح أبـو يــتـمــاس فى فــحـواه وروحه مع فـن ا

الفنون.
ــقــاهى احملــيــطــة بــقــلــعـة صـالح الـديـن وهـو ا
الدور الذى ينبغى على وزارة الثقافة القيام به
أن تــكـسب كل يـوم زبــائن جـدداً تـخــصـمـهم من
الـفــراغ الـقــاتل إلى الـنــشـاط الــذهـنى اخلالق.
واجلميل فى نشاط هيئة قصور الثقافة أنه ال

فى تـكـثيف غـيـر مـسـبوق لالحـتـفـالـية الـسـنـوية
الـتى رسـخـتهـا الـهـيـئـة الـعـامة لـقـصـور الـثـقـافة
فـى الـــلـــيـــالى الــــرمـــضـــانـــيــــة.. أضـــاءت لـــيـــالى
احملـروسـة جـنـبات قـلـعـة صالح الـدين ومألتـها
بـــشــراً ومـــوســـيـــقى ومـــســـرحـــاً وغـــنـــاءً وســـيــرة
هاللــيـــة.. لــقـــد أصــبــحـت احــتــفـــاالت الــهـــيــئــة
الـعامة لقصور الـثقافة فى محكـى القلعة عيداً
لــــكل الــــفـــنــــون األدائـــيــــة الـــتـى تـــرعــــاهـــا وزارة
الــثـقـافــة فى ربـوع مـصـر كــلـهـا.. لــذا فـقـد كـان
طــبــيـعــيــاً أن جتــد فى زاويــة من زوايــا الــقــلــعـة
مـسـرحـيـة لألطـفـال.. وبجـوارهـا نـدوة يـقـدمـها
.. وإذا سـلم ؤرخـ ا د. عـبادة كـحيـلة عـن ا
مـا الـتفت خـلـفك التـقـطت عيـنك مـنظـراً ألحد
عروض التنـورة.. أما إذا جتولت دقيقة واحدة
فـسـتـعـود بـذاكـرتك إلى عـالم الـسـيـرة الـهاللـية
مـع عز الديـن نصـر الدين من الـنخـيلـة سوهاج

أو أحمد حواس من زفتى غربية..
هـــنــا فى مـــحــكى الـــقــلــعـــة وقف عــلـى احلــجــار
ومحمد احللـو وسليم سحاب إلى جوار شعراء
الــســيــرة الــهاللــيـة الــكــبــار فى شــمــال وجــنـوب
مـصر.. هنا فى مـحكى القلعـة عرضت التنورة
على خلفـية من ورش رسوم األطفال.. هنا فى
مــحـكى الــقــلــعـة وقـف شـعــراء شــبــاب من قـرى
وجنــوع وكــفـــور مــصــر كـــلــهــا وقـــفــوا إلى جــوار
ــعـــطى حــجـــازى وأحــمــد فــؤاد أحــمــد عـــبــد ا
جنـم ومـــحـــمـــد إبــــراهـــيم أبـــو ســــنـــة ومـــاجـــد

يوسف.
وفـى مــحـــكى الـــقـــلــعـــة أيـــضــا جـــلس الـــشـــبــاب
ـفكـر الـكـبـير جالل يـسـتـمـعون وبـإنـصـات إلى ا
أمـ وسـمـيـحـة الـغـنـيـمى وطـارق الـتـلـمـسـانى
وأحمـد عكاشة.. كـما استمـعوا وناقـشوا مفتى
اجلـــمـــهــوريـــة الـــدكـــتــور عـــلى جـــمـــعـــة ورئــيس

جامعة األزهر د. أحمد الطيب..
أحاطت بجميع ذلـك الكتب التى مثلت معرضاً
لـــــلـــــكـــــتـــــاب من إصـــــدارات مـــــؤســـــســـــات وزارة
الــثـقــافــة: صـنــدوق الـتــنــمـيــة الـثــقــافـيــة احتـاد
الــكـــتــاب اجملـــلس األعـــلى لـــلــثـــقــافـــة اجملــلس
ـصـرية األعـلى لآلثـار ودار الـكـتب والوثـائق ا
ـــركــز الـــقـــومى لــلـــتــرجـــمـــة وهــيـــئــة قـــصــور وا

الثقافة بالطبع.
نـشاط الهيئة الـعامة لقصور الـثقافة فى ليالى
الـشـهـر الـفــضـيل يـذكـرنـا بـأهــمـيـة الـثـقـافـة فى
ـا كتثـقيف دعـم روح الشعـوب ليـس كترفـيه وإ
ال يـخلـو من متـعـة.. ال شك أخذت احـتـفالـيات
õjõ©dGóÑY ΩÉ°ûgمــحـكى الــقــلـعــة كــثــيـراً من الــشــبـاب مـن زبـائن

 محمد بن قطاف : 
نعم.. أنا 
مدير  مسرح مدلل

 محكى القلعة ..
الثقافة

 فى متناول اجلميع
حكى القلعة  عرض مسرح عرائس لألطفال 

ليالى احملروسة أضاءت احلصن التاريخى

 عز الدين نصر الدين

قلعة صالح الدين تتحول إلى مسرح
تلئ بفنون الفرجة مفتوح 

ستقلون».. «ا
من جحيم احلكومة

إلى «شواية» الساقية

اطمئنوا نحن بخيراطمئنوا نحن بخيراطمئنوا نحن بخيراطمئنوا نحن بخيراطمئنوا نحن بخيراطمئنوا نحن بخيراطمئنوا نحن بخيراطمئنوا نحن بخيراطمئنوا نحن بخيراطمئنوا نحن بخير
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 عند ابن سيناء

اغوط  مهرج ا
 يحارب طواح

الهواء فى السويس

اغوط  مهرج ا
 يحارب طواح

الهواء فى السويس

اغوط  مهرج ا
 يحارب طواح

الهواء فى السويس

اغوط  مهرج ا
 يحارب طواح

الهواء فى السويس

اغوط  مهرج ا
 يحارب طواح

الهواء فى السويس

عرنوس يكتب عن :
سرح مفهوم ا
 عند ابن سيناء

عرنوس يكتب عن :
سرح مفهوم ا
 عند ابن سيناء

عرنوس يكتب عن :
سرح مفهوم ا
 عند ابن سيناء

عرنوس يكتب عن :
سرح مفهوم ا
 عند ابن سيناء

عرنوس يكتب عن :
سرح مفهوم ا
 عند ابن سيناء

ستقلون».. «ا
من جحيم احلكومة
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ستقلون».. «ا
من جحيم احلكومة

إلى «شواية» الساقية ارس عشقه أمام اجلمهور  أحمد احلرفي 
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