
✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 يسرى
حسان

ysry_hassan@yahoo.com

مجرد بروفة UMŠd‡‡‡‡‡
12Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’G من    يناير  2009 العدد 79

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  االثن 15من احملرم  1430هـ  12  يناير 2009

ــســـألــة لــيــست مــجــرد أداء واجـب.. ال يــجب أن نــكــتــفى ا
بالقـول «إحنا عملـنا اللى عليـنا» ألن ما عليـنا كثير ويجب

أن نعمله كله!
ال يـكـفى أن نــنـتج عـرضــاً مـسـرحـيــاً جـيـداً نــتـرك صـنـاعه
يواجـهـون مـصيـرهم مع اجلـمـهور ثم نـقـول إن الـعرض لم

. يحقق إقباالً جماهيرياً
حـرام أن يـبــذل الـنــاس مـا اسـتــطـاعـوا مـن جـهـد لــتـقـد

عرض مـسرحـى ثم يجـلسـوا واضعـ «إيدهم عـلى خدهم»
فى انـتـظــار تـشـريف الــسـيـد اجلــمـهـور دون أن تــقـوم جـهـة

اإلنتاج بأى جهد من أجل جذب هذا السيد احملترم.
ـنطـقة معـلوم أن هـناك عـروضاً جتـعل اجلمـهور ال يـقرب ا
ـسرح الذى يـقدم عـليه الـعرض.. عروض التى يـوجد بـها ا
صنـاعهـا لديـهم مشـاكل كثـيرة حـدثت فى طفـولتـهم أثرت
على نـفسيـتهم فـقرروا أن يطـلعوا «الـبال» أو البالء حتى ال
صحـحون على جتت اجلـمهور.. أرجو أن يغـضب زمالئى ا
يتـركوها جـتت وال يغيـروها إلى جثث ألن اجلـمهور مازالت

ت تماماً بعد. فيه الروح ولم 
نعم هـناك عروض مهـمتها قتل اجلـمهور مع سبق اإلصرار
والـتـرصـد.. عـروض يـلــيق بـالـنـقـاد احملـتـرمـ أن يـحـذروا
مــنـهــا اجلــمـهــور عــلى طـريــقـة.. ال تــقــرب هـذا الــعـرض..
العـرض فـيه سم قاتل! لـكن األمـر ال ينـسحـب على مـجمل
شاهدة العـروض التى فى السوق.. هناك عروض تستحق ا
لـكـنـهــا .. «يـا ولـداه» ال جتـد من يـشــاهـدهـا.. عـنـدك مـثالً
«رومــيـو وجــولـيــيت» لـلــمـخــرج سـنــاء شـافع.. عــرض جـيـد
ومـنـضـبط ويقـدم مـجـموعـة من الـشـباب الـذين يـفـرحوا..

لكن اجلمهور يكاد يغيب تماماً عن هذا العرض.
ــشـكــلـة.. نـحن ـشـكــلـة إذن? الــتـسـويـق بـالـطــبع هـو ا مــا ا
ـكـافـآت لـلـمـشـاركـ فيه نـكـتـفى بـإنـتـاج العـرض وصـرف ا
.. لكـننـا ال نقلق إطـالقاً إذا خلت والذين لم يـشاركـوا أيضـاً
شـاهدين.. نعـتبر أن مـهمتـنا انتهـت عند هذا القـاعة من ا

احلد.. أخذنا على هذا الوضع.
ـــســرح فى مـــأزق.. مـــعــلـــوم أنه من الـــصـــعب أن يـــنــافس ا
الـسـيـنمـا أو الـفـضـائـيـات خاصـة قـنـاة مـيـلـودى التـى تذيع
كـلـيـبات سـاخـنـة بـعـد مـنـتـصف الـلـيل.. يـضـطـر إلـيهـا من
لديـهم نايل سات فقط.. أما أصحاب القمر األوربى فهنيئاً
لهم مـا يشاهدون.. أرجـو أال تهنئـونى! ألننى ال أملك قمراً
سـئول عن أوربيـا وال أسهر حـتى منـتصف اللـيل... لكن ا
ـســرح فى مـصــر يـسـتــطـيـعــون بـشىء مـن اجلـهـد واألهم ا
بشىء مـن احلب أن يسوقـوا لعروضـهم.. عندهم الـشركات

دارس الثانوى ومراكز الشباب. واجلامعات وحتى ا
ـعزل عن مشـكلـتنـا فى مصـر أن كل جهـة تعـمل منـفردة و
اجلـهـات األخـرى.. أتـصـور أن بـروتـوكـوالً مع وزارة الـتـعـلـيم
العـالى مثالً ومـثله مع مـجلس الـرياضـة والشـباب - أرجو
أن يـكـون االسم صـحـيـحـاً ألنـنى لـيس لى فى كـرة الـسـلة -
ــمـــكن أن جتــلب أتــصـــور أن مــثل هـــذه االتــفــاقـــيــات من ا
مكن أن تسـاهم فى تغيير ذائقة سرح ومن ا جمـهوراً إلى ا
النـاس الذين يعـتبرون أيـة مسرحـية ال تضـحك ليست من

سرح فى شىء حسبما رباهم التليفزيون. ا
الـــبــيـت الــفـــنى لــلـــمــســـرح وقــطـــاع الــفـــنــون الـــشــعـــبــيــة
واالستعـراضية ومركز الـهناجر وصنـدوق التنميـة الثقافية
سـرحى ليس دورهـا أن تقـدم العروض وكل جهـات اإلنتـاج ا
.. ــســرحــيــة وتــسـوى األوراق وكــان الــله يــحب احملــســنـ ا
مطـلوب أن تقوم بالتسويق لـهذه العروض.. ومطلوب أيضاً
من صــنــاع الــعــروض الــذين يــتـصــورون أنــهم يــخــاطــبـون
جمـهوراً عاماً أن يرحموا هذا اجلـمهور الذى كاد ينقرض..
إذا لم يكن قـد انقرض بـالفعل اسـتعادة اجلـمهور مـطلوبة
سـرح ذات نفـسه.. ويـصبح اآلن وبشـدة.. قـبل أن ينـقـرض ا

سرحيون ونحن معهم طبعاً مجموعة من العواطلية. ا
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بورسعيد تطلق مهرجانها األول للمونودراما فى فبراير

بادرة من مكتبة مبارك العامة ودعم احملافظ

وافـق الـــلــــواء مــــصــــطـــفـى عـــبــــد الــــلـــطــــيف
مــحـافظ بــورســعـيــد عـلى إقــامـة ودعم أول
مــــــهـــــرجــــــان مــــــســــــرحى مــــــتــــــخـــــصـص فى

ونودراما" باحملافظة. "ا
ـهـرجـان الـذى يـقـام فى مـنـتـصف فـبـرايـر ا
الـــقـــادم تـــنــظـــمه مـــكـــتــبـــة مـــبــارك الـــعـــامــة
صـرية بـاحملافـظة بـالـتعـاون مع اجلـمعـيـة ا
لـتــنـمــيـة الــثـقــافـة الـفــرنـســيـة ويــهـدف إلى
ــمــثل بــوصــفـه طــاقـة إلــقــاء الــضــوء عــلى ا
ــــســـرحـــيـــ فـــرديــــة وتـــعـــريف جــــمـــهـــور ا

ونودراما الراقى. بطبيعة فن ا
ـهرجـان عـلى مـسـرح مـكـتـبـة مـبارك يـقـام ا
الـعامة ويرأسه األديب الـبورسعيـدى سمير
مـعـوض بـيـنـمـا يـتـولى مـنـصب أمـيـنـة الـعام
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سرح قاطعنى والدى وخاصمنى صالح جاه حسن عبد احلميد: من أجل ا
حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

وابتـسم بشـدة حـينـما تـذكـر أحد أقـرب عروضه
ـسـرحـيــة إلى قـلـبه وهى مـســرحـيـة "شـكـسـبـيـر ا
فى الـعـتـبة" حـيث يـرى أن هـذا الـعـرض مـرتبط
وقف األول حـينما وقـفان لن ينـساهمـا ا معه 
عرض عـلـيه اخملـرج فهـمى اخلـولى الـعـمل الذى
ــؤلـف رأفت الــدويـــرى فى إحــدى لـــيــالى كــتـــبه ا
الـعــرض جـاء وفـد من الـفـنــانـ اإلجنـلـيـز الـذين
انـبـهـروا بـأدائى لـلـدور وأعـجـبـهم كـثـيـرًا فـقـاموا
ـسرح ولـكن الـشىء بـتـصـويـرى وأنـا أؤديه عـلى ا
األكثر إبهارًا لى أنهم أخذوا هذه الصور وقرروا
ــعـــلـــقــة عـــلى جــدران أن تــكـــون ضـــمن الــصـــور ا
مــســرح شـكــســبــيــر بـلــنــدن وعــنــدمـا ذهــبت إلى
لــــنـــــدن فى إحــــدى الـــــزيــــارات وجـــــدت صــــورتى
هناك ففرحت بذلك جدًا خاصة وأنها الصورة

مثل مسرحى مصرى هناك. الوحيدة 
وقف الثانى واخلاص بـنفس العمل كان حينما ا
أقــنـع صالح جــاهـــ الـــفــنـــانــة الـــراحـــلــة ســـعــاد
شاهـدة العـرض رغم أنها لم حسـنى باحلضـور 
ـسرح فـى ذلك الـوقت نـهـائـيًا إال تـكن مـهـتـمـة بـا
أنهـا وافقت بـعـد ما أكـد لهـا صالح جـاه أنـها
ـثالً جيداً يجب أن تـتابعه وتراه عن سـتشاهد 
قـرب فــوافـقت سـعـاد وعـنــدمـا انـتـهى الـعـرض
وجــدت ســعـاد حــســنـى تـصــعــد لـى عـلـى خــشــبـة
ـثل عبقرى ـسرح وتقبل يـدى وتقول لى أنت  ا
لـن أتــــركك وســـــوف تــــشـــــاركــــنـى فى كـل أفالمى
القـادمة وبـالـفعل قـامت بـالعـديـد من احملاوالت
ومعـها صالح جـاهـ إلقنـاعى بالـعـمل معـها فى
ــانى الــســيـنــمــا ولــكــنــنى رفــضت ذلـك نـظــرًا إل
الــشـديــد بــأن أقـدم أعــمــال ذات قــيـمــة ورســالـة
ـا جــعـلــنـا خـاصــة وأنــنى صـاحب وجــهــة نـظــر 
نـخــتــلف وكــانت الــنــتـيــجــة هى رفــضى مــشــاركـة
السـنـدريال فى أى عمـل سيـنـمائى وأذكـر أيـضًا
ـوقف جـعل صالح جـاهـ يـخـاصـمنى أن هذا ا

فترة كبيرة.

ليئة بـاحلكايات يستخرج لنا الفنان من جعبته ا
نـقوشة حـسن عبد احلـميـد حكايـات البـدايات ا

فى دفاتر الذاكرة.
يـقــول عــبـد احلــمـيــد: تـخــرجت من كــلـيــة الـطب
البيـطرى وسافـرت للعـمل فى السودان وعـندما
عدت كـنت اتـخذت قـرارى الـنـهائى بـتـرك الطب
والتـحول إلى الـتمـثيـل بشـكل نهـائى وهو الـقرار
الـــذى كـــان والـــدى رحـــمه الـــلـه يـــرفـــضه بـــشـــكل
نزل وقاطعنى حتى قاطع; وبسببه طـردنى من ا

رحيله. 
ـعـهـد الـعالى يـصـمت بـرهـة ثم يـقـول: درست بـا
ـسرحـيـة علـى يد الـرائـد الـكبـيـر جورج لـلفـنـون ا
ـعهـد طلب مـنى أنا أبـيض وفى أول محـاضرة بـا
وزمالئـى فى ذلك الــوقـت كــرم مــطــاوع وأحــمــد
عـــبـــد احلـــلـــيم وآخـــرون ال تـــســـعـــفـــنـى الـــذاكــرة
بـأسـمـائـهم أن نـقـرأ جــزءًا من مـسـرحـيـة قـدمـهـا
لــنـا وحــيـنــمـا قــرأت اجلــزء أمـامه قــال لى أمـام
ــثـلى اجلــمـيع "يــا حـسن أنـت هـتــكـون من أهم 
هــذا الـــعـــصـــر" وأثـــنى عـــلـى أدائى واجـــتـــهــادى
واجلـميل فى تلك الـفترة أن جـميع زمالئى كانوا
يـحبـوننى بـشدة ويـثنـون على أدائى دون غـيرة أو
حـقد. أتـذكـر مـقـولـة الـفـنــانـة سـنـاء جـمـيل الـتى
وصــــفــــتـــنـى بـــعــــجــــ الـــصــــلـــصــــال وقــــالت "أنت
تــســتــطــيع أن تــشــكل نــفــسك وفــقًــا لــلــدور الـذى
تــلــعـبـه" كـمــا أتــذكــر مـقــولــة عــبـد الــله غــيث لى
ـسـرح الـقـومى بـدون حـيـنـمـا انـضـمـمت لـفـرقـة ا
اخـتبـارات على غـير الـعادة وقـال لى وقتـها "أنت

مدرسة تمثيل".
يـواصل حسن عبد احلـميد سـرد ذكرياته قائالً:
وعــنـــدمــا ـــســـرحـــيـــة عــام  1962 بـــدأت رحـــلـــتى ا
طلبـنى الفـنان القـدير الراحل سـعد أردش بطالً
ــسـرحـيـته "لــعـبـة الـنـهــايـة" ووقـتـهــا جـاء الـنـاقـد
ـشاهدة الـعرض ولم يـكن معـجبًا مـحمد مـندور 
به ولـكـنه قـال لــسـعـد أردش بـعـد نــهـايـة الـعـرض
"الـشىء الـوحيـد الـذى جـعلـنى أظل جـالـسًـا على
مثل مقعـدى الستكـمال مشـاهدة العـرض ذلك ا
Gƒ°üdG ΩRÉM±الـرائع حـسن عبـد احلـمـيـد" وكنت سـعـيـدًا جدًا

UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡UMŠd‡‡‡‡‡«وداعاً  هاملت »
نص مسرحى
 لـ محمد فاروق

سرح السورى..  ا
قراءة 
فى تطور النص

 غزة حتترق ..
سرح غائب وا

اللواء مصطفى عبداللطيف

 تعريف بفن
ونودراما ا
والقاء الضوء
على طاقة
مثل ا

 حسن عبداحلميد

رفضت العمل مع سعاد حسنى
وعلق اإلجنليز صورتى
 على جدران مسرح لندن

د. عبدالوهاب عبداحملسن

الـــفـــنـــان إبـــراهـــيم فـــهـــمـى مـــديـــر الـــفـــرقــة
القومية ببورسعيد.

ــــهــــرجــــان خــــمس فــــرق من يــــشــــارك فى ا
خارج احملافظة ويكرم الفنان فوزى شنودة
ـــــــــــســـــــــــرح بـــــــــــوصـــــــــــفـه رائــــــــــــدًا مـن رواد ا

البورسعيدى تمثيالً وإخراجًا.
ــهــرجـان فـى دورته األولى جــوائـز ويــقـدم ا
فى اإلخـراج والـتمـثـيل والتـألـيف واإلعداد
الـدرامى السينوغـرافيا والتـعبير احلركى
وسيـقية إضافة إلى جائزة أفضل الرؤية ا

عرض
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ركزية صديق مديراً للسامر وتبعيته تنتقل لإلدارة ا
أعضـاء فـرقـة الـسامـر انـتـخـبوا الـفـنـان سعـيـد صـديق مـديرًا
لهـا خـلـفًا لـلـمـخرج حـسن الـوزيـر الذى تـقـدم بـاستـقـالـته قبل
أيام. جاء ذلك فى اجتماع ألعـضاء الفرقة دعا إليه الدكتور
ــركـزيـة لـلـشـئـون عـبـد الـوهــاب عـبـد احملـسن رئـيس اإلدارة ا
الفنيـة بهيئة قـصور الثقافة وتـقرر خالله نقل تبـعية الفرقة
ركزيـة بهدف تقليص حلقات سرح إلى اإلدارة ا من إدارة ا
االتصال وتسهيل العمـليات اإلنتاجية واإلبداعية. وقد تقرر
سرح العـائم باجليزة كمقر للفرقة تستلمه أيضًا تخصيص ا

ــشــاكل الـتى فى مــارس الــقـادم ونــوقــشت أثــنـاء االجــتــمـاع ا
ادى تواجه الفـرقة خصـوصًا التـسويق والدعـاية والدعم ا
الـذى حتــتـاجه الــفـرقــة لـتــقـد عـروض تــلـيـق بـاسم الــفـرقـة
وتـاريـخـهــا كـمـا نـوقـشـت مـسـألـة تـدويــر عـروض الـفـرقـة فى
األقـالـيم وإنـتاج عـروض شـبابـيـة طلـيـعيـة إلى جـانب عروض

اإلنتاج الضخم وذلك لفتح مجال أمام الشباب.

بـــــرأيه ألنـه أحـــــد أهم كـــــبـــــار أســــاتـــــذة الـــــنـــــقــــد
ـسـرحى فى مـصر كـمـا أنـنى كـنت أعـلم جـيدًا ا

أنه ال يجيد اجملامالت.
أردش فى مسـرحية "رحـلة خـارج السـور" تأليف
د. رشـــاد رشــــدى والـــذى أكــــد لى وقــــتـــهــــا أنـــنى
أضـفت إلى دورى مالمح جـديـدة لم يـكـتـبـهـا هـو
فى الـشـخـصـيــة وعـنـدمـا شـاهـدنى أؤدى الـدور
ـسرح قـال لى "إن الدور بك اكـتسب بـعدًا على ا
وعــــمـــقًـــا جــــمـــيالً وبــــســـيــــطًـــا" وهـــذه أيــــضًـــا من

الشهادات التى أعتز بها جدًا.
يــواصل د. حــسن عـبــد احلــمــيـد ســرد ذكــريـاته

 غزة حتترق ..
سرح غائب وا
 غزة حتترق ..
سرح غائب وا
 غزة حتترق ..
سرح غائب وا
 غزة حتترق ..
سرح غائب وا
 غزة حتترق ..
سرح غائب وا

سرح السورى..  ا
قراءة 
فى تطور النص

سرح السورى..  ا
قراءة 
فى تطور النص

سرح السورى..  ا
قراءة 
فى تطور النص

سرح السورى..  ا
قراءة 
فى تطور النص

سرح السورى..  ا
قراءة 
فى تطور النص
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« وداعاً  هاملت»
نص مسرحى
 لـ محمد فاروق

« وداعاً  هاملت»
نص مسرحى
 لـ محمد فاروق

« وداعاً  هاملت»
نص مسرحى
 لـ محمد فاروق

« وداعاً  هاملت»
نص مسرحى
 لـ محمد فاروق

« وداعاً  هاملت»
نص مسرحى
 لـ محمد فاروق

د.نهاد صليحة تكتب عن :
الدراما تورج

والترجمة للمسرح

د.نهاد صليحة تكتب عن :
الدراما تورج

والترجمة للمسرح

د.نهاد صليحة تكتب عن :
الدراما تورج

والترجمة للمسرح

د.نهاد صليحة تكتب عن :
الدراما تورج

والترجمة للمسرح

د.نهاد صليحة تكتب عن :
الدراما تورج

والترجمة للمسرح

د.نهاد صليحة تكتب عن :
الدراما تورج

والترجمة للمسرح
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نـظّرون اإليـطـاليـون فى سعـيهم لـصـناعـة «قواعـد» حول احلـبـكة يـقلـصون أرسـطو > كـان ا
بـطرائق بـعـينـهـا من حيث أرادوا تـوسـيعه فـكـان من سوء حـظنـا أن نـقاسى فـنـأخذ أرسـطو

وهوراس عن طريق هذه احملوالت.

> الـقواعـد الـتى بدأت بـشـكل فضـفـاض فى ما يـبـدو أن أرسطـو قد
ـلـحـمـة حـتى تـقـاربت بـشـكل اسـتـقـرأه مـن الـدرامـة اإلغـريـقـيـة وا
شـديــد فى الـنـقـد الـنـظـرى عــنـد أرسـطـو وهـوارس وأفالطـون مـنـذ

أواخر القرن اخلامس عشر.
سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

> مجلة الهالل تستعد إلصدار عدد خاص عن شعراء العامية فى مصر يصدر أول فبراير القادم.

 ملف خاص عن السينوغرافيا 
> عن دار اجلديد صدرت مؤخرا رواية "احلفيدة األمريكية" للكاتبة العراقية أنعام كجه جى.

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان

ى إيفان العا
إيفازوفسكى

الهوامش من كتاب: احلبكة-
تأليف: إليزابث دپل -

ترجمة:
 د. عبد الواحد لؤلؤة

طرقة والسندان مسرح األقاليم ب ا

فى مناسبة ذكرى وفاته 
"على أحمد باكثير.. رؤية فى حياته ومسرحه الكوميدى"

للطبيعة والفـطرة فاالعتدال هو القادر على أداء فاعلية تتكامل
ـــوذج مــعــتـــدل يــؤكــد مـــشــاركــة ــرأة فى  بــ دور الــرجـل ودور ا
الـنسـاء فى احليـاة الـعمـليـة واالجـتمـاعيـة من غـير تـمـييع اجلـهود
فى جـوانب هـامــشـيـة ال تـمــثل إال عـنـاداً ال يـثـمــر كـدور الـدكـتـورة

سرحية. صرية فى ا رأة ا فاطمة صالح رئيس جمعية ا
ولـعل مسـرحيـة "قطط وفـيران" لـباكـثيـر هى العـمل الذى اكـتملت
فــيه الــبـنــيــة الـدرامــيـة الــكــومـيــديــة الـتى تــســتـحــوذ عـلـى اهـتــمـام
ـشاهد. فالرؤية لقـضية عصرية ال تزال صـور لها مستمرة فى ا
وذج لـلـمـرأة الـعـاملـة الـراغـبـة فى اسـتقالل حـيـاتنـا فـ"سـامـيـة" 
مــادى يـحــفظ لــهــا رصـيــداً كــبــيـرا وتــتــرك لــزوجـهــا عــادل أعــبـاء
احلــيــاة األسـريــة وهى تــعـلـم أن دخـله ال يــكــفى وتــنـهض مــفــارقـة
ومــشـكالت بـ الــزوجـ تـتـحــول إلى حـرب نـفــسـيـة تــشـتـبك فى
أطـــراف أخــرى تــزيــد من اخلالف أو حتـــاول فك االشــتــبــاك فى

مواقف ضاحكة.
وكـشف "بـاكـثـيـر" من شـخـصـيـة رمـزى ـ صـديق عـادل ـ فى كـشف
األحوال فهـما صديقـان متالزمان. فتـبرز مالمح سلبـية للعالقة

االستهالكية لدى زوجة رمزى.
وشــكـلت شــخـصـيــة "أبى دالقـة" حتــديـا فــنـيـا وفــكـريــا لـعــلى أحـمـد
بـاكثير عـندما أفرد لـها مسرحـية تلعب فـيها دور البـطولة ذلك أننا
أمـام شـخـصــيـة حـقـيـقـيـة قـرأ الـنـاس أخـبـارهـا وأشـعـارهـا (زنـد بن
اجلـون الــشـاعـر الــعـبـاسـى هـو أبـو دالقه) ومـألت الـتـصــور بـهـاالت
تلقـون. فكيف يتأتى للكاتب احلديث أن يبرع فى عرضها? ركبها ا

وحملها على مغادرة عصرها القد لتتعايش فى زماننا?.
وهل يـكــتـفى بــبـقــائـهــا فى إطـارهــا الـتــراثى أو تـظـل مـنـعــزلـة عن

احلركة الفاعلية?! 
فاروق يوسف إسكندر

النقطة السابعة:
إعـادة النـظر فى آلـيـة عمل جلـنة الـقراءة
والـنصـوص ولنـتـصور بـداءة أن النـصوص
الــصــاحلـــة لــلــعـــرض ســتــقــسـم إلى ثالثــة
ـــســــتـــوى األول "مــــقـــبـــول" مـــســــتـــويــــات: ا

حاصل على درجات 50%
ـســتــوى الـثــانى "مــتــوسط" حـاصـل عـلى ا

 60حتى .70%
سـتـوى الثـالث "جـيـد" حاصل عـلى أكـثر ا

من 70%
ويـراعى فـى تـشـكيـل  الـلـجـنة الـثـالثـية أن
تـضم من بـ أعـضـائـهـا مـؤلف أو مـخـرج
ى وهم من مـدارس ونـاقـد وأسـتـاذ أكـاد

مختلفة.
النقطة الثامنة:

ــالــيــة إعـــادة الــنــظـــر وتــغــيــيـــر الالئــحـــة ا
ـــا يـالئم الـــظــروف بـــالــكـــامل كـل فـــتــرة 
االقتصادية وقيمة العناصر الفنية ويقدر

مواهبها.
وأن يـــراعى ضــرورة الـــتــعــاقــد مـع جــمــيع
ـسـرحى بـعـقـود رسـمـيـة عـنـاصـر الــعـمل ا

واضحة باحلقوق والواجبات.
وأخــيــرًا فــإن تــرشــيـــد اإلنــفــاق وتــقــلــيص
ـســرحـيــة وإعــادة الـهــيـكــلـة عـدد الــفــرق ا
والتوسع فى عقـد الورش الفنية ليس هو
وضـوعية الـدواء السـحرى لـكن بالـنظـر 
فـى مـــكـــونـــات مــــســـرح األقـــالـــيـم وآلـــيـــاته

ومشاكله على أرض الواقع .
صبرى عبد الرحمن
شب الكوم

جتمعاتهم وأماكنهم.
النقطة الثالثة:

سرحى إعادة النظـر فى تقد العرض ا
مجانًا.

النقطة الرابعة:
تـقــسـيم الـفـرق والـعـروض إلى فـئـات عـلى
مــدار الــعـــام فــإذا كــان لــديـــنــا مــثالً 180
فرقـة مائـة وثمـانـون فرقـة مسـرحيـة على
مـستـوى اجلـمـهـوريـة فـتسـتـطـيع الـفـئة (أ)
ـثال والتى يتـبعها  30ثالثون عـلى سبيل ا
فـــــرقــــة أن تــــقــــدم عــــروضـــــهــــا فى شــــهــــر
ســبــتــمــبــر وتــســتــطــيع الــفــئــة (ب) بــذات
الــعــدد أن تـــقــدم عــروضـــهــا فى أكـــتــوبــر
والــفــئــة (ج) فى شــهــر نــوفــمــبــر وحتــصل
الــفـرق عــلى راحــة خالل شــهــر ديـســمــبـر
حـتى منـتصف يـنايـر فتـرة االمتحـانات ثم
تسـتأنف باقى الـفرق عـروضها الـفئة (د)
فى نـهـايـة يـنـايـر والـفـئـة (و) فى فـبـرايـر

والفئة (ز) فى مارس.
النقطة اخلامسة:

إعادة فـكرة ترشـيح جميـع عناصـر العمل
ــــســــرحى لـــــلــــعــــمل داخـل احملــــافــــظــــات ا
ـتجـاورة أو الـقـريبـة من بـعـضهـا الـبعض ا

واهب . لتبادل اخلبرات واألفكار وا
النقطة السادسة:

الـــتــأكـــيـــد عـــلى االســـتـــعـــانــة بـــالـــعـــنـــاصــر
ـــكـــان وإعـــطـــاء الـــفـــرص ـــوهـــوبـــة فـى ا ا
احلــقـيــقــيـة لــهم واالعــتـمــاد عــلى غــيـرهم
فـــقط فى حـــالــة الــضـــرورة الــقــصــوى وال

يعمل بقول الشاعر:
حالل لـلـطـيـر من كل حـدب    حـرام على

بالده الدوح.

ـســرحــيــة والــتى نــصت الــفــنــيــة لــلــفــرق ا
عليهـا الالئحة وهى فى غايتها له دور أو
ــــكــــاتب ال أدوار لــــكـن فى الــــواقـع هــــذه ا
جتـــتـــمع أو ال تـــنـــاقـش وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا فى
الــغــالب األعم صـــورى واالجــتــمــاعــات ال
تـــتـم إال عـــلى األوراق وبــــعض اخملـــرجـــ
دائـــمًـــا مــا يـــضع الـــنص فى حـــقـــيـــبــته أو
يــســـبق ذلك اتـــفــاقــات فـى اخلــفــاء ووراء
الــــكـــوالــــيـس من اخملــــضــــرمــــ وقــــائـــدى
الــشـلـل الـتى جتــهض دائــمًــا أيـة مــحــاولـة
كـاتب بـدورهـا فـإن لم يكن لقـيـام هـذه ا

لها دور حقيقى فمن األفضل إلغائها.
النقطة الثانية:

الـبـحث فى جــدوى الـبـروتـوكـوالت الـتى
عـقـدتـها وزارة الـثـقـافة والـهـيـئة الـعـامة
صرية لـقصور الثـقافة مع اجلامـعات ا
ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب
لـتبادل اخلـبرات والفـرق واألنشطة وال
يــتم مـــنــهـــا أى شىء عـــلى أرض الــواقع
مـع أن هــذه الـــوزارات وتـــلك الـــهــيـــئــات
لـــــديــــهـــــا من اإلمـــــكــــانـــــات والــــقـــــاعــــات
سرحية الئمة لـلعروض ا درجات ا وا
والــــتـى حتل أزمــــة عـــــدم وجــــود أمــــاكن
ـــواقع الـــهــيـــئـــة نــاهـــيك عن لــلـــعــرض 
وجـــود جــمــهــور عــريض بــهــذه اجلــهــات
ــــكن من الــــنــــفــــاذ إلــــيه والــــبــــحث فى
االســـتــــفـــادة من إمــــكـــانـــات الــــنـــقـــابـــات
ــهـنـيــة والـعـمـالــيـة لـلـخــروج بـالـعـروض ا
ـــســرحـــيــة آلفــاق أكـــبــر ولـــشــرائح من ا
اجلــــمــــهــــور هى مــــتــــعــــطــــشــــة بــــالــــفــــعل
الســـتــــقـــبــــال هـــذا الــــفن ويــــفـــتـــرض أن
نـــــبــــحث عـــــنــــهـم وأن نــــصـل إلــــيـــــهم فى

اجلــنــســ يـتــحــلـقــون فى عــمل جــمـاعى
حـول فـكــرة مـا ويــنـقــلـونـهــا إلى اآلخـرين
بـقسوة الـواقع واحلاضر وبـدهشة احللم
لــلـمــســتـقــبل أال يــكــفى ذلك لــدعم هـذه
الـتــجــارب فـنــيًـا ومــاديًــا وأدبـيًــا لـلــوقـوف
عــلى مــشــارف الــتــغـــيــيــر حــتى ولــو عــلى
مسـتـوى اإلحـبـاط والـيـأس أمـا احلديث
دائـمًا وأبـدًا عن إعادة الـهيـكلـة وتقـليص
ــــالــــيــــة الـــــفــــرق ونــــقص االعـــــتــــمــــادات ا
ـــالــيـــة فــهـــذا حــديث ومـــخــاطـــبــة وزارة ا
مكرور وسابق التجهيز ال يجب أن نركن
ــهــدئــاته ومــســكــنــاته إلــيه أو نــســتــســـلم 
وتخديره وحتذيره لـنا فعلينا جميعًا أال
نسـتسـلم لذلك وعـليـنا جـميـعًا أن نـطلب
ـسـئـول فى جـمـيع مـسـتـويـاتهم أن من ا
ــــصــــريـــة بــــكـــامل يـــدعــــمـــوا الــــثـــقــــافـــة ا
ـسـرح فى روافـدهــا ومـصـبـاتـهـا ومــنـهـا ا
ــصــرى الــقـــلب دعــمًــا يـــلــيق بــاإلنـــســان ا
ـتــحـضــر وكـفــانـا عــزلـة ومـحــاصـرة فى ا
حجرات ضـيقة مغـلقة وكفـانا تقتـير هنا
وإســـراف هــــنـــاك وإظالم هــــنـــا وأضـــواء
هـناك وكما يـقولون ليس بـالغذاء وحده
يـــحــيــا اإلنــســان واحلــديث يــطــول لــكن
ـقـتـرحـات عـلـيـنــا دائـمًـا طـرح الـبـدائل وا
ـــوضــوعـــيــة ومــنـــاقـــشــة جـــمــيـع األمــور 
وبحـرية حتى ولـو لم يسـمعـنا أحد. ومن
ــقــدمــة الـتـى وجـدت ضــرورة لــهـا هـذه ا
ــوضــوع انـــتــهى إلى لــلــنـــفــاذ إلى غــايـــة ا
نــقــاط مـحــددة قــد تــدخــلــنــا إلى جــوهـر

وضوع. ا
النقطة األولى: 

ـــكـــاتب إعـــادة مـــنـــاقـــشـــة مـــاهـــيـــة أدوار ا

ب رحيل إدارة وقدوم إدارة أخرى يظل
اجلميع مترقـبًا النتائج والقرارات آمل
أن تكـون هـذه األخـيـرة لـيـست مـجرد رد
ـرحـلـة أو أن تـكـون مـجرد فـعل لـتـغـيـيـر ا
بالونات اختـبار فى الهواء خلالفات هنا
أو لـتـصـفــيـة حـسـابـات هــنـاك ومـا يـكـاد
األمر أن يـستـقر حـتى تعـود األمور تدور
ــــشـــاكل فـى حـــلــــقـــات مــــفـــرغــــة وتــــظل ا
ـــعـــوقــات كـــمـــا هى فى انـــتـــظــار إدارة وا
أخــرى ولـعل مـن نـافــلـة الــقـول أن نــؤكـد
عـــلى أن مـــســـرح األقــالـــيم فى مـــصــر أو
ظالـيم من أبناء الدرجـة الثالثة مـسرح ا
ـصـريـة قد لـعب ـواطـنـة ا فى تـوصـيف ا
دورًا هـــــامًـــــا عــــــلى مـــــدار عـــــقـــــود مـــــنـــــذ
اضى بـكافـة مسمـياته مـنتـصف القـرن ا
ومــسـتــويـاته انــتــقـاالً إلى الــقـرن الــواحـد
والـــعـــشــــرين حـــامـالً بـــأبـــنــــائه ومـــحــــبـــيه
وعــشـــاقـه تـــقــد رســـائـل لـــقــيـم الـــعــدل
واحلق واخلـيـر ونـاقـدًا لــلـقـهـر والـتـسـلط
والشر ومدافـعًا عن اجلمال فى مواجهة
ـشـاعل الـتـنـويـر واحلـريـة الـقـبح ورافـعًـا 
وقـيـمـة االخـتالف فى مـواجـهـة الـتـطرف
الـــــديــــنـى وحــــجـب الــــعـــــقــــول والـــــقــــلــــوب
ــــشــــاعـــــر لــــصــــالـح أفــــكــــار ســـــلــــفــــيــــة وا
ـال وجـمــاعــات وتــيـارات ودول تــمــتــلك ا
ــســـرح فى أقـــالــيم والــنـــفــوذ وإذا كـــان ا
ـلك سوى الـكـلـمة فـهل نـعرف مصـر ال 
مـا معـنى الـكـلـمـة.. "الـكلـمـة نـور يـعـتصم
بـهـا الـنُـبل الـبـشــرى.. الـكـلـمـة فـرقـان مـا
بـ بـغى ونبى" كـمـا قـال الـكاتب الـكـبـير
عـبــد الـرحـمن الـشـرقــاوى وهـذه الـكـلـمـة
جتــــمـع بــــ أجــــيــــال شــــتـى وشــــبــــاب من

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

> 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

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـالح صـــــــــبـــــــــرى 
ســـيــد عــبـــدالــصــمــد

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

إعادة تكوين
شهد ا

صرى   ا
فى عرض

«بازل»
يرصدها
محمد زهدى

صـ 14

طقوس
اإلشارات
والتحوالت
لسعد الله
ونوس يتحول
إلى عرض
كوميدى
ساخر فى

األرض صـ 10

 شباب
يجربون
أنفسهم
 فى عرض
«للعرض
فقط» يكتب
عنهم عز
بدوى صـ9

«انسوا
هيروسترات»
عرض
جزائرى
تكتب عنه
د. سامية

حبيب صــ12

 د. صبرى عبدالعزيز
يحلل األعمال

النحتية للفنان زوسر
مرزوق صـ25

لوحة الغالف سرح الفرعونى  ا
لوحات

 هيروغليفية
متحركة يتأملها 
د. صبحى شفيق

صـ27

 مصمم الديكور يجب
أن يكون سمكة
 هكذا يرى

 حس العزبى صـ8

د. حسام عطا 
يتأمل أحوال

صرى  سرح ا  ا
فى 2008 صـ26

ازدهار مسرح
السود فى أمريكا
وتبرعات شركات
السجائر واخلمور

مرفوضة 
عدية صـ23  ا

 من سوريا
يقدم الفارس
الذهبى قراءة
فى تطور النص
سرحى ا

السورى صـ24

رجـل مـن المــــــــــانـــــــــــشــــــــــا
مـــــســــــرحـــــيـــــة لـــــلـــــكـــــاتب
ــعــروف دالى الـــبــولــنــدى ا
واســــرمـــان كــــتــــبـــهــــا عـــام
1957 وبـــــــــــعـــــــــــد أن جنـح
اجلـــــــــــزء األول بـــــــــــدأ فـى
كـــتـــابـــة جـــزئـــهـــا الــثـــانى
ورجل من المــانــشــا عـرض
خـيالى يـغوص فى أعـماق
الالوعى حـيث جنـد رجالً
عــــجــــوزاً فى ســــجن داخل
عـقل شـخص آخـر تائه مع
أحالمه والــعـــرض يــطــرح
: هل هـــنــاك ســـؤاالً مــهـــمــاً

أحالم مستحيلة?
مـن هــــــذا الــــــســــــؤال ومــــــا
ــــســـــرحــــيــــة تـــــطــــرحـه ا
اكـتسبت شهرة ومصداقية
لـيتم تـرشـيـحهـا ألكـثر من
اضى جـائزة خالل الـعام ا

ومازال جناحها مستمراً.
 اقرأ صـ23

عمر" فى  19كتابا فى صيغة درامية نثرية.
وفى عام  1969.

وج بالـتيارات الفكرية والسياسية. وكانت تهب لقد كان عصره 
ع اسمه عـلـيه ـ أحيـاناً ـ ريـاح الغـربة واالغـتـراب. وبخـاصة حـ 
ـــســرح الـــقـــومى يــفـــتـــتح مـــواســمه ـــصــرى. وكـــان ا ـــســرح ا فى ا
ــسـرحــيـة اـ نــطـوى عــلى نـفــسه فى أواخـر ـســرحـيــة بـأعــمـاله ا ا
أيــامـه ـ لــقـــد عــاش من قـــبل ملء احلـــيــاة. ولـــكن زوايـــا اإلهــمــال
ـوت فى الــعـاشـر من ـرض فى أواخــر أيـامه. فــكـان الـفــراق بـا وا

نوفمبر عام . 1969
قـالح فى كتابه "عـلى أحمـد باكـثير ويـذكر الـدكتـور عبد الـعزيـز ا
ــعــاصــر" أن "بــاكــثــيــر" هـو رائــد الــتــحــديث فى الــشــعــر الــعــربى ا
ـعتـرف له إجماعـاً بريادة الـتجديـد الشعـرى.. وكان شيخ األدب ا
الـعـربـى "يـحـيى حــقى" يـقـول بــعـد رحـيل "بــاكـثـيــر": إن حـيـاة هـذا
ــبــدع الـــعــربى ال تـــقل أهــمـــيــة عن إبـــداعه فــقـــد كــانت حـــيــاته ا
ة ملحمة طويلـة خاض غمارها بقلب صبور ونفس راضية وعز
ال تـعــرف الــيـأس. وتــلك حــقـيــقــة قـلــمــا تـوقـف عـنــدهــا الـنــقـاد.ر
فــيـهــرب ويــشــتــرك فى ثــورة عـارمــة جتــعل إرادة اجلــمــاهــيـر هى
الـعلـيـا طلـبـا لـلعـدل واحلـرية. وكـانت قـصـائد الـفالح "خـنوم" أداة

الوعى وجمرة البركان الذى غير عالقة السلطة بالناس.
اذا ال جتد من ونتـساءل بـعد قـراءة مسـرحيـة "الفالح الـفصيـح" 
يــقــدمــهــا إلى اجلــمــهــور فـــفــيــهــا كل عــنــاصــر الــفــرجــة واألجــواء
ــة إضــافـــة لــلـــروح الــكـــومــيــديـــة فى احلــوار الــتــاريـــخــيـــة الــقـــد

واألحداث?!
رأة فى مسرحه الكـوميدى وركز على رؤيته والـتفت باكثيـر إلى ا
ـرأة فى الـتــمـيــز واحـتالل مـكــانـهـا فـى الـعـمل الـفــكـريـة فى حـق ا

واحلياة.
بـالـغة فـفى مـسـرحيـة "الـدنـيا فـوضى" نـرى أن بـاكـثيـر يـؤكـد أن ا
فى تــصــور دور مــســـتــقل لــلــمـــرأة وحــريــتــهــا فــهـم خــاطئ مــغــايــر

الــنـهــايـة فى  10نـوفــمـبــر عـام  1969تــوفى بــالـقـاهــرة "عـلـى أحـمـد
بـــاكــــثـــيـــر" والــــبـــدايــــة مع مـــولــــده فى عـــام  1910فى "ســــورابـــايـــا"
بـأنـدونــيـسـيــا من أبـوين عـربــيـ من حـضــرمـوت. وكـان من عـادة
هـاجرين أن يرسـلوا بأبـنائهم إلى مـواطنهم األولى احلـضرميـ ا
لـيـولـدوا والدة جديـدة فى عـالم الـلغـة الـعـربيـة فـأرسـله والده إلى

(سيئون) فى حضرموت باليمن.
وفى عام  1932انتقل إلى مصـر ودرس األدب اإلجنليزى فى كلية
اآلداب بـجامـعة الـقاهـرة. وفى عام  1936تـرجم مسـرحـية "رومـيو
وجـولــيـيت" لــشـكــسـبـيــر بـشــعـر الــتـفــعـيـلــة أو كـمــا سـمــاه بـالــشـعـر
ـــرسل. وفـى عــام  1940كـــتب مـــســـرحــيـــة "إخـــنـــاتــون ـــســـرحى ا ا
ـرسل وقـدم لـها األديـب والشـاعـر "إبـراهيم ونـفرتـيـتى" بـالـشعـر ا

ازنى" ورحب بهذه التجربة. عبد القادر ا
ـدارس مـديـنـة وفى عـام  1941عـمـل بـتـدريس الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة 
ـدينـة القـاهرة دة  7سنـوات أخرى  دة  7سنـوات ثم  نـصورة  ا
وكــــتب فى هــــذه الـــفــــتـــرة روايــــته األولى "سـالمـــة الــــقس" وأوبـــرا

("الشيماء" شادية اإلسالم)..
 كـتب مـسرحـيـة "شـايلـوك اجلـديـد" نـبه فيـهـا إلى نـكـبة فـلـسـط

قبل وقوعها عام . 1948
وفـى الفـتـرة من عام 1945  -1948 كـتب حـوالى خـمسـ مـسرحـية
قــصـيــرة حتـمل طــابع الـسـيــاسـة الــكـومــيـديـة ذات صــلـة بــالـتـراث
الــعـربى واإلسـالمى نـشــر أغـلــبـهـا فـى مـجــلـة "الـهـالل" الـقــاهـريـة

وأخرج بعضاً منها كتمثيليات إذاعية.
صنفات الفنية وع بعد قيام ثورة  23يوليو فى قسم الرقـابة على ا
بــوزارة اإلرشـاد الــقــومى وبــعـدهــا عــمل فى اجملــلس األعــلى لـآلداب
والـــفــنـــون. وفى عـــيــد الـــثـــورة الــعـــاشــر حـــصل عـــلى جـــائــزة الـــدولــة

التقديرية لآلداب والفنون وحصل على وسام عيد العلم عام .1963
ؤتمرات األدبية وكتاب آسيا وإفريقيا, ومثل مصر فى عدد من ا
ـلـحـمى "مـلـحـمة وما بـ عام  1962حـتى عام  1964أجنـز عـمـله ا

 البعض طالبهم
بتقد االستقالة
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عنى أساساً ألنها تـنطوى على الفعل بأجمعه فى > إن كـلمة احلبكة مثقـلة با
ـشــهـد أو احلـدث ـط أدبى. ويـعـنـى ذلك أنـهـا يــجب أن تـذهب أبــعـد من ا أى 
والــوصـف إلى درجــة بــعــيــنــهــا فى األقل لــتــبــلغ حــركــة الــذهن أو الــروح فى

القصائد أو الروايات النفسية.
سرحي جريدة كل ا
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> مصطفى كامل شلبى تقرر تكليفه للعمل مديرا لقصر ثقافة بنى سويف بصفة مؤقتة.
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سرحي جريدة كل ا

12 من يناير 2009 العدد79
> تـقع «احملـاكـاة» فى الـلب من تفـكـيـر أرسطـو فى (كـتـاب الشـعـر) - فـتفـيـد الـتقـلـيد أو
ـدى إذ يدعى صـلة قربى بـجميع الـتمـثيل. وينـطوى هذا الـتوكـيد على أهـمية بـعيدة ا

أشكال الفن التى تستمد طاقتها األولى من أى نوع من التشابه مع احلياة.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

دة عام. > صالح على حس مدير فرع ثقافة بورسعيد  إنهاء ندبه وندب محمد خضير بدال منه 

سرح بدون مسرح.. ومشاريع التخرج فى "القاعة" معهد ا

 ملف بنتر 
ــحــبــة الــعــدد الـســابـق من جــريـدة قــرأت 
"مـسـرحـنـا" وأعـجـبـنى قـدرة اجلـريـدة عـلى
هـمـة ومنـها ـسـرحيـة ا الـلـحاق بـاألحداث ا
ى هـارولد بنتر ـسرحى العا رحيل الكاتب ا
ـلف الـذى أعـدته اجلـريـدة وافـيًا فـقـد كـان ا
وداالً فـيـمـا يـتعـلق بـجـوانب شـخـصـيته من
هــنــا تـــكــمن الــفـــرحــة بــهـــذه الــقــدرة عــلى
ـتابعـة لكن مـا أحزنـنى هو نـظرة الـتشاؤم ا
الـــتـى تـــخــــلـــلت شــــهـــادات كــــبـــار الــــنـــقـــاد
ـسرحى لـعام ـسرحـي عن رحـيل الـعام ا وا
 2008 والـــذى وصـــفــــته اجلـــريـــدة بـ "ســـيئ
الـســمــعــة" نــعم لــقــد كــانت هــنــاك أشــيـاء
مــحــزنــة لـكــنــنــا ال يـجب أن نــتــوقف عــنـد
احلـزن مـحــاصـرين بــالـتــشـاؤم بل ال بـد أن
ـسـرحى بعـنـاصره نـعـيـد النـظـر فى حـالنـا ا
ـــتــعـــددة بــدايـــة من الــبـــنــيـــة األســاســـيــة ا
ـارسى الـنشـاط وأدواتـهم والسـيـاق الذى و
يـــعــمـــلـــون فـــيه وفى هـــذا الـــطــريـق الــذى
نستعيد فيه الطموح نحو الوصول للمسرح
أعجـبتنى إشـارة عدد من الشـهادات لتـجربة
سرح بـوصفها أمالً جديـدًا للمسرح نوادى ا
ـصــرى من حــيث كـونــهـا جتــربـة يــقـودهـا ا
الشـباب تـزخم بالتـجريب وتـمارس حريـتها
عوقـات التاريخية لإلدارة فضالً بعيدًا عن ا
ــصــريــة من ــواهب ا عن أنــهــا جتــمع بــ ا
أقــالـيـم مـصــر لـتــطـرح أفــكــارهـا وأحالمــهـا
ـسرح ألـيست هـذه التـجربة مـجسـدة على ا
من األسـبـاب الـتى جتـعـلـنـا ال نـنـظـر بـيـأس
ـسـرحى واآلن ال يقـتـصـر على إلى الـواقع ا
هـــذه الـــتــجـــربـــة فــهـــنـــاك مــجـــمـــوعــة من
ــهــمــة الــتى قــدمــهــا مــسـرح ــســرحـيــات ا ا
ــســتــقل وفـرق الــدولــة إضــافـة لــلــمــسـرح ا
الـــهــواة لـــكن الــســـؤال الــذى أطـــرحه عــلى

سرح والعامل عليه. هتم با ا
سـرح من جديد كى كيف تـستـعيـد جمهـور ا
يـصـبح جـزءًا من احلـيـاة? أعـلـم أن الـسؤال
بــحــاجــة إلى إجــابــات من عــدد من عــلــمـاء
االجــتــمــاع واالقـتــصــاد والــتـعــلــيم إضــافـة
سكون بكثير سرحيـ الذين  لطروحات ا
من أســبـاب هــذا االبـتــعـاد أنــتـظــر اإلجـابـة
ــســـرح لــيس لــنـــطل بـــروح جــديـــدة عــلـى ا
بــوصــفـه "فــرجــة" فــحــسب لــكــنه بــوصــفه
مـدرسـة لـلـقـيم الــتى تـنـسـرب عـبـر اجلـمـال
ـــجــد فــيه الـــذى نــحـــتــاج إلــيه فـى عــالم 

البعض صور القبح.

12 من يناير 2009

ــغـــربى هــشـــام بــودوايـــة الــذى شــارك مـــؤخــرًا فى الــفـــنــان ا
ـهـرجـان الـتــجـريـبى بـالـقـاهــرة بـعـرض "طـايـطـوشـة" إخـراج ا

حفيظ البدرى.
وقع اجلغرافى لبيته الذى كان مجاورًا للعديد من يرى أن ا
غـربية الرباط جعله شغوفًا منذ كان سارح فى العاصمة ا ا
ـسـرح فـبـدأ أول عـروض عــمـره  16سـنــة الكـتـشـاف سـحــر ا
ـسـرحـية ـسـرحـيـة عام  1991مع فـرقـة "هـاويـة الـشـعـلـة" ا ا
ـغـرب وقــام بـاالشـتــراك مع هـذه الــفـرقـة فى الــعـديـد من بــا
العروض ثم توالت بعد ذلك مشاركته مع العديد من الفرق
ـغربـيـة مـنهـا فـرقة "اجلـامـود" وفـرقة "الـشـموع" ـسـرحيـة ا ا
ـسـرحـيـات مـنـهـا "عـيـطـونـة بـنت وقـام بـبـطـولـة الـعـديـد من ا
الـفقـير" إخـراج محـمد خـشلـة وعرض "هـاملت والـشيـطان"
من إخــراج نــفس اخملــرج كـمــا قــام بـبــطــولـة عــرض الــطـفل
"مـلك الـدهب" إخـراج حـسن الـعالوى كـمـا كـانت لـه جتارب

ناجى الصغير.. شاطر فى االرجتال
ـــدة ست ســنـــوات فى مـــهــرجــان حـــصل عــلى (مـــركــز أول) 
ــنـيــا خالل الــفــتـرة من  1994وحــتى عـام مــســرح جــامـعــة ا
 2000فى عروض (طبق فضة الليلة فنظزية السبنسة
كـوك دم احلمام دون كـيشـوت) إخراج أسـامة طه الذى ا
ـوقف حـ اخلـطأ دربه عـلى طـريـقـة االرجتـال وتـصـحـيح ا
أو الـسهـو دون قـصـد وقـد شـهدت لـه جلان الـتـحـكـيم بـتلك

هارة التى تميزه. ا
سرح بقصر ثقافة شارك محمد ناجى فى عروض نوادى ا
لـعوب األرشفجى) ـنيا فى عروض (تى جـ فالشات ا ا

إخراج محمد جنيب عماد التونى.
حـينما انضم إلى الـفرقة القومـية شارك فى عروض (رحلة
ـــهـــرجــون رأس حـــنـــظـــلـــة إنت حـــر مـــلـــحـــمـــة الـــســـراب ا

هشام بودواية يهوى التجريب

اســمـه جــمــعــة حــامــد مــهــران عــمــره  38عــامًــا من
مواليد أسيوط وعضو من أعضاء الفرقة القومية
لـــلـــمــحـــافـــظـــة مـــنـــذ عــام  1980حـــتى اآلن (عـــاشق
ــسـرح مــنــذ الــصـغــر ولــكن أكــثـر األدوار خلــشـبــة ا
ـــنـــفــذ ـــســـرح هــو دور اخملـــرج ا الـــتى شـــدته إلى ا
حـيـث بـدأ يالحظ كـل من حـولـه مـدى إتــقـانه لــهـذا
مثل الدور الذى ال يقل أهـمية عن دور اخملرج أو ا
فى أى عـــرض مـــســرحـى (تـــمــيـــز جـــمـــعـــة بـــإتــقـــانه
الشـديد لعمـله كمخرج مـساعد ثم بـعد ذلك مخرج
مــنــفــذ حــيث اتـــسم أداؤه خــارج اخلــشــبــة بــالــدقــة
الــشــديــدة بــاإلضــافــة إلى اإلدارة اجلــيــدة خلــشــبــة
ـسـرحيـة التى ـسـرح أثنـاء إقامـة لـيالى الـعروض ا ا
يـتــولى تـنـفـيـذهــا (بـدأ عـمـله كـمـخــرج مـنـفـذ لـبـعض
عـروض الـفـرقـة الـقـومـيـة حملـافـظـة أسيـوط والـتى
يـعتـبر أهمـها عرض "حـفلـة أبو عجـور" إخراج إميل
شـــوقى وعـــرض "مـــكــان األلـــعـــاب" إخـــراج أســـامــة
شـفـيق وهـمـا من تـألـيف درويش األسـيـوطى أيـضًـا
عــرض "الـــنـــاس فى طـــيــبـــة" تــألـــيف عـــبـــد الــعـــزيــز
حــــمــــودة وإخـــراج مــــحــــمـــد اخلــــولى وعــــرض "أبـــو
نـــضــارة" تــألــيف يـــعــقــوب صــنـــوع إخــراج إبــراهــيم
فؤاد كما شارك أيضًـا كمخرج مساعد فى العديد
من الــعـــروض بــالـــفــرقـــة الــقـــومــيـــة وقــصـــر ثــقـــافــة
أســـيـــوط من أهـــمـــهـــا: "امـــرؤ الـــقــــيس فى بـــاريس"
تـألــيف عــبــد الـعــزيــز عــبـد الــظــاهـر إخــراج هــمـام
تـمام "سـكة الـسالمة" لـسـعد الـدين وهبـة وإخراج
حـــمــدى حــســ "خـــالــتى صـــفــيــة والــديـــر" تــألــيف
مـحـسن مـصـيلـحى وإخـراج مـحـمد سـمـيـر حـسنى
"أبــــو عـــــجـــــور ســـــلـــــطـــــان حـــــائـــــر" تـــــألـــــيف درويش
األسيوطى وإخراج سـعيد حامد "الواغش" تأليف
رأفـت الـــدويـــرى وإخـــراج عـــادل بـــركــات "أرض ال
تـــنـــبت الـــزهـــور" تــــألـــيف مـــحـــمـــود ديـــاب وإخـــراج

إسماعيل عبد الباقى.
كـمـا عمل جـمـعـة بـفرقـة "الـسـامـر" عام  1995حـيث
شــارك مــعــهــا فى عــرض كـومــيــدى غــنــائى بــعــنـوان
"عـهـد مــسـتـجـاب" تـألـيف بـهـيج إسـمـاعـيل وإخـراج
يس الــضــو ثم قــام بــعــد ذلك بــإخــراج الــعـديــد من
ـســرحـيـة بــقـطـاعــات الـتـربــيـة والـتــعـلـيم األعــمـال ا
وأيـضًا الـشـباب والـريـاضة ومن أهم هـذه الـعروض
"مـلك العـرب" تـألـيف مـحمـد الـسيـد عـمـار "الذئب
ـوهوبـ بقـرية ـدينـة" لفـرقة مـركز شـباب ا يـهدد ا
درنكـة محافظـة أسيوط كـما قام بإخـراج جتربت
ــة" تــألــيف ـــســرح وهــمــا "احلــانــة الــقــد بــنــوادى ا
مــحـسن يـوسف "حــدث فى بـغـداد" تــألـيف عـاطف
الـغـمرى (يـطـمح جـمـعـة مـهران فى الـفـتـرة الـقـادمة
أن يـــشــارك كـــمــخـــرج مــســاعـــد فى أحـــد الــعــروض
سرحـية الكبـيرة بالقاهـرة محاولة مـنه الستكمال ا
طــمـوحه الــذى يـراوده دائـمًــا فى أن يـكـون مــخـرجًـا
ـسـرحـيـة فى مـسـرحـيًـا ذا قـيـمـة تـشـاهـد أعـمـاله ا

شتى بقاع اجلمهورية والوطن العربى أيضًا.
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ثل مسرحى يطمع فى العديد من األدوار سمير حدو 
األجـداد"  "فــالــصــو" من إخـراج عــز الــدين عــبـار
ـــــســــرح واألخـــــيــــرة شـــــارك بـــــهــــا فـى مــــهـــــرجــــان ا
الـتـجــريـبى فى الـقـاهـرة فى دورتـه الـعـشـرين كـمـا
ـديـر العـام لـلـمسـرح اجلـهوى شـارك مع اخملرج وا
ـــديــنـــة ســيــدى بـــلــعـــبــاس فى مـــســرحــيـــة "غــبــرة
الـفـهـامـة" لـلـكـاتب اجلـزائـرى كـاتب يـاسـ سـمـير
حدو عـضو مؤسس فى جـمعيـة ثقافـية باسم "بنى
عــامــر" وهــو أيــضــا مــصــمم رقــصــات فــلــولــكــوريـة
ـرحلـة القـادمة أن باجلـمعـية ويـتمـنى سمـير فى ا
يـــقــدم عــرضـــا مــســرحـــيــا كــبـــيــرًا يــلـــعب فــيه دورًا
أســاســيًـا ويــتـجــول به فى الــقــطـر الــعـربـى عـمــومـا
ـصـريـة بوجه ـسارح ا ويـقـدمه عـلى خـشبـة أحـد ا
خــاص حــيث يــرى أن مـــصــر هى الــدولــة الــكــبــرى
ـــســرح عـــربــيـــا عـــلى مــســـتــوى الـــفن والـــتــمـــثــيل وا
ومــحط أنــظـار جــمــيع الــفـنــانــ الــعـرب فـى شـتى

الدول العربية.

ــديـنـة ـمــثل الـشـاب ســمـيـر حــدو مـوالـيـد  1982 ا
سـيــدى بــلـعــبـاس بــاجلـزائــر الـشــقـيــقـة يــعـشق فن
ـسـرح مـنذ الـصـغـر لـكـنه لم يـتـوقع أن يقـف على ا
ـســرح فى يـوم من األيــام لـيـقــدم الـعـديـد خـشــبـة ا
سـرحـيـة وهـو يـعـتز كـثـيـرًا بـالـتـجارب من األدوار ا
التى شهدت بدايـته كممثل وجعلته يطمح فى أداء
ــــزيـــد مـن األدوار الـــتـى تـــســــاعــــده فى أن يــــثـــقل ا
ــكن أن مــوهــبــته وهــوايــته ويــحــولــهــا إلى حــرفـة 
رحلة القادمة من عمره تكون هى كل حيـاته فى ا
ـسـرح لـيـست بـسـهـلـة ولـكن سـمـيــر يـرى أن لـعـبـة ا
ــــســــرح يــــحــــتـــاج وأن أداء أى دور عــــلى خــــشــــبـــة ا
إمـكانات خـاصة فال يسـتطيع أن يـقوم أى شخص
ـــقـــدرة عــــادى بـــهـــا إال إذا كـــان مــــوهـــوبًـــا ولــــديه ا
واجلــرأة عـــلـى مــواجـــهـــة اجلـــمـــهـــور وتـــقــد دوره
ـــســـرحـــيــة الـــتى بــالـــشـــكل الالئـق ومن األعـــمــال ا
شـــارك فـــيـــهــا ســـمـــيـــر مـــســـرحــيـــات "عـــلى خـــطى

تقمص بدقة! عادل عواجة.. ا
احلـزين" إخـراج طــلـعت الـدمـرداش
ــسـرح الــثـانى.. و فـى مـهــرجـان ا
اعـتــمـاده مــخـرجًــا بـالــهـيــئـة الــعـامـة
لـــقـــصــور الـــثـــقـــافــة عـن مــســـرحـــيــة
"العـامرية  "22ألحمد الـصعيدى..
ـــــــمــــــثل ومـــــــازال عــــــادل عــــــواجــــــة ا
يـــتـــقـــمص الــــشـــخـــصـــيـــات بـــدقـــة..
ومـازال اخملـرج قابـعًـا بداخـله يـحلم
بــأن يـقــدم مع أبــنـاء جــيـله اجلــديـد
ــســـرحــيــة مـن األفــكــار واألعـــمــال ا
مــتــأثـــرًا بــأســـتــاذه اخملـــرج الــكـــبــيــر

طلعت الدمرداش.

ـونـودراما "مـن أكون" من عـديـدة فى اإلخـراج منـهـا عـرض ا
تـألــيـفه وتــمـثــيـله أيـضًــا. حـصــد هـشـام بــودوايـة الــعـديـد من
ـشـاركـته فى أكـثـر من عـشرين اجلـوائز وشـهـادات الـتـقـدير 
مـهـرجـان دولى ومـحـلـى وحـصل عـلى جـائـزة أحـسن إخـراج
فى مـهرجان "ميسـون" عن عرض "صدفة الطـباعة" وجائزة
ديـنة "اجلـديدة" ـسرح لـلهـواة  ـثل فى مهـرجان ا أحسن 

غرب. با
ــســرح ـــســرح الـــتــقـــلــيــدى لـــذلك اجته إلـى ا هــشــام يـــكــره ا
. وهـــو يــرى أن أهـم عــنـــاصــر ـــثالً الــتـــجــريـــبى مـــخـــرجًــا و
ــســرحى هـو الــنص. ويــحــلم هــشــام بـالــكــثــيـر من الـعــرض ا

األدوار التى يتمنى أن يقوم بها.

الــطــاهـر عــبــد الــله وإخــراج سـامى
طـه.. وغـــيـــرهـــا من األدوار الـــهـــامـــة
مـثل.. (دائمًـا ما الـتى أتقـنهـا هـذا ا
كـــان يــحــلم بــأن يــقف أمــام خــشــبــة
ـــســرح مـــخــرجًـــا وقــائـــدًا لــلـــعــمل ا
فـــــقـــــدم حـــــلـــــمه مـن خالل جتـــــارب
ــنــوفــيـة ــســرح بــا عــديــدة لـنــوادى ا
مــنـهــا "الــقــضــيـة  "142مــيـلــودرامـا
تـألــيف أحـمـد الـصـعـيـدى و"عـطـور
الــشـرق والــطــوفــان وقت ســيئ يـا
عـــلى" تـــألـــيف أحـــمــد الـــصـــعـــيــدى
وغــــيــــرهـــا مـن األعـــمــــال األخـــرى..
ــركــز (نــال عــادل عـــواجــة جــائــزة ا
الــــثــــالـث تــــمــــثـــــيل عن مـــــســــرحــــيــــة
"تــــنـــويــــعــــات عـــلى الــــلــــحن الــــعـــربى

راوده حــلـم الــتـــمــثـــيل دائـــمًــا فـــقــدم
ــــتـــنــــوعـــة من الــــعـــديــــد من األدوار ا
خالل مــســرحــيــات وأعــمــال عــديـدة
مــنـــهـــا دور "زغــلـــول" فى مـــســرحـــيــة
"لـــــيــــالى احلـــــصــــاد" حملــــمــــود ديــــاب
وإخـــراج طـــلـــعت الـــدمـــرداش وقــدم
دور "سـالمـــــــــــــــة الـــــــــــــــرخــم" بــــــــــــــذات
ــــــســــــرحــــــيــــــة من إخــــــراج أحــــــمــــــد ا
إســــــــمــــــــاعـــــــــيل وأدوارًا أخـــــــــرى فى
مسـرحيات "عـريس لبـنت السـلطان"
إخـــراج حــــســــ جـــودة و"مــــلـــحــــمـــة
الــسـراب" إخــراج حـسن أبـو جــويـلـة
و"األرض" لـعبـد الرحمن الـشرقاوى
وإخـــــــــراج ســــــــامـى طـه و"الـــــــــطــــــــوق
واألســـورة" إعـــداد عن روايـــة يــحـــيى
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جمعة مهران.. 
عاشق اخلشبة

ـوت) إخـراج أحـمـد الـبـنـهـاوى ـلك لـعـبـة ا ـمـلـوك ست ا ا
يرغنى. صالح سعد بهاء ا

عـمل فى الـدرامـا الــتـلـيـفـزيـونــيـة من إنـتـاج الـقــنـاة الـسـابـعـة
(فـوازيـر األطـفـال حـكـايـات جـدو) عـام   2003كـمـا شـارك
فى مشاريع التخـرج لقسم اإلعالم بكلية اآلداب مع اخملرج
وهوب عماد يوسف. نياوى ورفيق مشواره الفنى ا لويس ا
يـســتـعــد نـاجى لــتـقــد جتـربـتـه اإلخـراجــيـة األولى بــعـنـوان
(يــــومـــيــــات عـــصـــفــــور) مـــونــــودرامـــا تــــألـــيـف أمـــ بــــكـــيـــر
ســيــنــوغــرافــيــا وائل درويـش مــوســيــقى تــصــويــريــة عــصــام

سرح هذا العام. الشاذلى ضمن شريحة نوادى ا
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ــعـهــد الــعــالى لــلــفــنـون فــشل د. حــسن عــطــيــة عــيــد ا
ـسـرحـيـة فى تـنـفـيـذ الـوعـد الـذى قـطـعه لـطالبه فى ا
ــعــهـد خــتــام مــهــرجــان زكى طــلــيـمــات بــفــتح مــســرح ا
لــتــقــد مــشــاريع الــتــرم األول لــطـلــبــة الــبــكــالــوريـوس
والدراسـات العلـيا.. األمـر الذى أدى  إلى تـقد هذه
ـعــهـد الـضـيــقـة و "إربـاك" خـطط الـعــروض بـقـاعـات ا

شاريع. الطلبة أصحاب تلك ا
من جـــانــبه قــال د. عــطـــيــة لـ "مــســرحـــنــا" إنه خــاطب
ـدنى ــسـرح إال أن الــدفــاع ا ـعــنــيـة لــفــتح ا اجلــهــات ا
عـهد أعـلنت أوائل يـناير رفض مشـيرًا إلى أن إدارة ا
ـا فيه ـعهـد بـالكـامل  احلـالى عن مـنـاقصـة لـترمـيم ا
ـســرح وتـمــنى د. حـسن عــطـيــة أن يـتـمــكن الـطالب ا
ـقـبل ى فى مـارس ا ـسـرح الـعـا من إقـامـة مـهـرجـان ا
عـــلى مـــســـرح مــعـــهـــدهم بـــعــد أن عـــجـــزوا عن إقـــامــة
مــهـرجـان زكى طــلـيـمـات عــلـيه ونـاشـد وزارة الــثـقـافـة

سرح. وصندوق التنمية دعم عملية ترميم ا
ـــعـــهـــد بــدوا فـى غـــايــة االســـتـــيـــاء من إغالق طــلـــبـــة ا
ــســرح وقــالت أمل عــبــد الــله الــطــالــبــة بــالــدراسـات ا
ـتـضررين من اإلغالق ألن الـعرض العـليـا إنـها أكـثر ا
الـذى تـقـدمه ال تـنـاسـبه الـقـاعـات الـصـغـيـرة والـتى ال
ـطــلـوبـة لـلـعـمل فـيـمـا كـشـفت تـتـوافـر بـهـا الـتـقـنـيـات ا

هـنادى عـبد اخلـالق الطـالبـة بالـدراسات الـعلـيا أيـضًا
عـن اتـــــفـــــاق  عــــــقـــــده مع د. أشــــــرف زكى لـــــعـــــرض
مشروعـات التخـرج على أحد مـسارح الدولـة وهو ما
ــعـــهــد مـــفـــضــلـــ الــقـــاعــات رفـــضه بــعـض أســاتـــذة ا
الــصــغـيــرة كــمـا رفــضــوا أيـضًــا أن يــسـتــأجــر الـطــلــبـة
مــســرحًــا عــلـى نــفــقــتــهم اخلـــاصــة حــتى ال يــخل هــذا
ـبــدأ تـكــافـؤ الــفـرص - حـسـب تـعـبــيـرهم - لــتـذهب
الـعروض فى الـنهـاية - والـكالم لهـنادى - لقـاعة زكى

طليمات الفقيرة فى إمكاناتها الفنية.
ـسألة بأنـها أعقد فى حـ وصف عدد من الطالب ا
من مجـرد مسـرح مـغلق وقـال محـمـود حافظ الـطالب
بـالبكـالوريـوس إن هنـاك "ضبـابية" تـغلف كل شىء وال
ـسرح بـال مسـرح! وذكر أن تـتعـلق فـقط بكـون مـعهـد ا
طــــلــــبـــة الــــبــــكــــالـــوريــــوس ال يــــعــــلـــمــــون حــــتى اآلن أين
سيـعرضـون مـشاريـعـهم.. وأشار إلى أن عـروضـهم قد
تـسـتـقـر فى الـنـهـايـة فى الـقـاعـات الـتى وصـفـهـا بـأنـها
ـسـرح بدون ـوذج مـصغـر خلـشـبة ا "أربـعة جـدران" و

إمكانات فنية على اإلطالق.

 د. حسن عطية

دنى رفض فتح الدفاع ا
سرح.. وحسن عطية ا
يتمنى أن يقام مهرجان
ى عليه سرح العا ا

وت أثناء الرقص» ..  األفضل فى مهرجان «ا
 مسرحيات الفصل الواحد بالزقازيق

احلارس واجملان بدأوا
البروفات فى أسوان

نـادى مسـرح فـرع ثـقـافة أسـوان يـشـهـد حالـيـا بـروفات
ثالثة عـروض مسرحـية جـديدة تـمهـيدًا لـعرضـها أمام

شاهدة خالل الشهر القادم. جلان ا
فـى قـــصــــر ثــــقـــافــــة أســـوان
جتــرى بــروفــات مـــســرحــيــة
احلــــــارس تـــــألـــــيـف يـــــوسف
شـــــعــــبـــــان مـــــســــلـم وإخــــراج
ـون حليـم تمثـيل حمدى ر
فـــنـــجــــرى عـــرفــــة شـــحـــات
ــــــريــــــخى وديــــــكــــــور عــــــلـى ا
ــــنــــعم ومـــــوســــيــــقى عـــــبــــد ا

عباس.
بـيـنـمـا تـسـتـعـد فـرقـة بهـائى
ـسرحيـة لتقد ـيرغنى ا ا

مـسـرحـيـة "كـاسك يـا وطن"
ـــاغـــوط وإخــراج حملـــمـــد ا
مـجــدى الـهــوارى وتـمــثـيل مــحـمــد يـوسف وهــنـد فـؤاد

وعدد من شباب الفرقة.
إضـــافـــة إلى مـــســـرحـــيـــة اجملـــانـــ لـــلـــمــؤلـف مـــحـــمــد

الشربينى وإخراج أحمد حسن 

 محمد الشربينى

«الهالفيت وخالتى صفية»
 فى انتظار مسرح «قصر السويس»

ـسـرحـيـة اخملـرج مـحـمــود طـلـعت وفـرقــة الـقـنـطـرة شــرق ا
ـــســــرحى "الـــهالفــــيت" عن نص بــــدءا بـــروفـــات الـــعـــرض ا
لـلـكـاتب الـراحل مـحـمـود ديـاب لـتـقـدم فى مـنـتـصف أبـريل

القادم.
يــشـارك فى الـعــرض بـالــتـمـثــيل من أعـضــاء الـفـرقــة هـيـثم
عـمران سيـد عبـاس أحمد عـمران حنـان فتـحى أسامة

عمران عالء بحر عماد اخلطيب حنان فتحى.  
قـــــال طـــــلـــــعـت إن رؤيـــــته لــــــنص ديـــــاب تـــــرتــــــكـــــز عـــــلى أن
"الهالفيت" يعمـلون فى خدمة وإضحاك اآلخرين بأجر أو

بدون أجر وتركز على حلظات التحول فى حياتهم.
وفى الــســيــاق ذاته بــدأ اخملـرج "مــنــصــور غــريب" بــروفـات
ـســرحى "خـالــتى صـفـيــة والـديـر" إعــداد يـاسـ الــعـرض ا
الـضو عن رواية بهاء طاهـر الشهيرة لـتعرض على مسرح

قصر ثقافة السويس بعد افتتاحه.
ــسـرحـيـة بــطـولـة حــسن اإلمـام مـحــمـد شـومــان مـحـمـد ا
فـتـحى آيـة مـحـمـد مـنـار جـمـال مـحـمـد صالح إبـراهـيم

عوض

 منصور غريب

 محمود طلعت 

احلاسبات "مناصفة".
ومـــنــحـت جلــنـــة الـــتـــحــكـــيم اجلـــائـــزة األولى فى
ــان الــعــتــيـــمى من كــلــيــة الــتـــمــثــيل "فــتــيـــات" إل
ـر جنــيب من كــلـيـة اآلداب الـتــجـارة والــثـالــثـة 
وتـقـاســمت اجلـائـزة الــثـانـيـة ديـنــا أبـو عـتـاب من
طب بـــــيـــــطــــرى وســـــارة مــــصـــــطـــــفى مـن كــــلـــــيــــة
احلـــاســـبـــات وحـــصل أحـــمــــد مـــاجـــد من كـــلـــيـــة
احلــقــوق عــلـى جــائــزة اإلخــراج األولى وأحــمــد
فــكـرى من كــلـيـة الــزراعـة عـلى اجلــائـزة الـثــانـيـة
وذهـــبـت الـــثـــالـــثـــة إلـى ولـــيـــد مـــنـــدور من كـــلـــيـــة
الهـندسـة وذهبت جـوائز الـسيـنوغـرافيـا - على
الـتـرتـيب - لـطـارق راغـب أحـمـد فـكـرى أحـمد
ــوســيــقى حملــمــد ربــيع أحــمــد ســالم مــاجــد وا

محمد على.  

ـوت أثـنـاء الـرقص" لـفـريق ـسـرحى "ا الـعــرض ا
كــلــيــة احلــقــوق بــجـامــعــة الــزقــازيق حــصل عــلى
ــركـز األول فى مــهـرجــان مــسـرحــيـات الــفـصل ا

الواحد الذى تنظمه اجلامعة سنويًا.
مثل حسام محيى كونة من ا جلنة التحكـيم وا
واخملــرج أحــمــد ســـوكــارنــو ومــهـــنــدس الــديــكــور
ـركــز الــثـانى سـمــيــر الـشــهــابى مــنـحت جــائــزة ا
لـعرض "يامـا فى اجلراب" لـفريق كـليـة الهـندسة
والــثــالث لـــكــلــيــة الــطب الــبـــيــطــرى الــتى قــدمت
عــرض "إنـت حــر" وحـــصل مـــحــمـــد الــشـــرقــاوى
ثل الطالب بكلية الهندسة على جائزة أفضل 
عـن دوره فـى عـــــــــرض "يـــــــــا مـــــــــا فـى اجلـــــــــراب"
ـركز الـثـانى مـحـمـد صـابر من وتـقـاسم جـائـزة ا
كـــلــيـــة اآلداب وأحــمـــد الــبـــســة من كـــلــيـــة الــطب
ـركز الثالث إلى البيـطرى بيـنما ذهـبت جائزة ا
á∏«ëc Oƒªëe من عروض مهرجان جامعة الزقازيقمــصـطــفى حــسـ ومــصــطـفـى عـزمى مـن كـلــيـة
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> يـبدو أن أرسطو كان يستخرج أوصافه من أمثلة محددة إذ كان يكتب لكنه برغم ذلك
قـد وضع قـواعـد عامـة مـطـلقـة كـانت الـتفـصـيالت لـديه تبـلـغـها وتـسـانـدها دومـاً. فـهو

لذلك قاضٍ يتحدث بإسهاب وإحكام حول ما يجب فعله فى التأليف األدبى.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

12 من يناير 2009 العدد 79

سرحية العراقية "هذيانات بن اجلنة" إخراج بكر أبو عراق. > ساقية الصاوى شهدت هذا األسبوع عرض ا

4
ـأساة (نـرى) تمـثيل شـاركـة فى الفن الـدرامى دون الروائـى. ففى «مـحاكـاة» ا >إن أرسـطـو يذكـر ا
الـواقع وندرك شـمولـيته إذ يجـرى الفـعل على صورة مـحاكـاة. ويستـدعى هذا مـنطقـيا مـشاركة

تلقائية وإبداعية من جانب اجلمهور.

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

29
12 من يناير 2009 العدد 79

سرحى اجلديد لفرقة بيت ثقافة سنورس بالفيوم. > اخملرجة عزة احلسينى بدأت فى إجراء بروفات عرضها ا

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

القتل فى فلسط
"عـفوًا يا سادتـنا.. عفـوا إن كنت عجزت عن الـتعبـير.. فأنا
لم أشـهد فى كل حيـاتى حجما وبـهذا الكم من الـتدمير..
ــطــلق وبال ــطــلق.. الــســحق ا ــوت ا قــتل يــتــحــقق فــيه ا
تـبـريـر.. ال فـرق هـنــالك بـ امـرأة أو طـفل أو شـيخ.. قـتل
بـدمـاء بـاردة وبـدون ضـمـيــر وبال حتـذيـر.. شـر لم يـعـهـده
أحـد من قبل وال مـن بعـد.. حقـد يـقطـر من أفـئدة تـخفق
كـالـرعد.. حـقـد شـريـر.. وكـراهـية سـوداء بـلـون الـقـبر.. أى

أناس صنعت أيديهم هذا الشر وهذا الضر.. أى أناس 
وت..? قت.. وكأن حياتهمو ال تتحقق إال با لؤهم هذا ا
ــاثل يـغــنى عن كل حـديث.. عـفـوا يــا سـادتــنـا.. فـالــهـول ا
ـا نــشـهـد إحـدى مـدن واحلق نـقـول.. مـا نــشـهـده اآلن كـأ
دمـرها الـزلزال.. نـحن إزاء خراب ودمـار ال يعقـله عقل فى
كل األحـوال.. بل إنا نـتشـكك أن يصـنع هذا بـشر كان.. بل
يـصـنـعه شـيـطـان.. هى مـذبـحـة.. هى مـجـزرة أو قل كـارثـة
مـفجـعـة.. بل أسوأ من بـركـان أو طوفـان.. مـعذرة ال نـعرف
كـيف ومــاذا نـقـول.. اجلــثث هـنــالك بـاألكــوام.. غـارقـة فى
الـدم وحتت األنـقــاض.. اجلـثث جــمـيـعــا تـتـشــابه ومـجـرد
ــــيــــز بــــ أعــــداد أو أرقــــام.. صــــعـب أن يــــعــــرف أحــــد و
مالمـحـهـا.. حلـم بـشـرى مـنـثــور فى كل األنـحـاء.. أجـسـاد
وت تـفوح وتـنتـشر مع شـائهـة متـناثـرة األحشـاء.. رائحـة ا
ـطحـونة الـدخان.. ومـقابـر تتـجمع فـيهـا عشـرات اجلثث ا
ـــفـــرومــة.. وبـــيـــوت ســقـــطت فـــوق رءوس أنـــاس عــزل.. وا
صــرخـات اجلــرحى حتت األنــقـاض ودون مــجــيب.. ودمـاء
تــنــزف مـنــهــا حــتى آخــر قـطــرة.. وبــقــرب مـنــهــا ســيـارات
نـعن من الرحمة.. األسـعاف احملترقـة.. مالئكة الـرحمة 
اء أعـمدة النور حتطم.. أسالك الهاتف تـتمزق.. مواسير ا
زروعـة حتـرق وجتـرف.. ومـئات تـفـجر.. آالف الـهـكـتـارات ا
الـدور اآلمنة تدك وتنسف.. بالله عليكم يا سادة.. أهنالك
من يـصدقنى الـقول.. ويـبرر هذا الـهول.. ألدى أحـد منكم
ـطلق.. تـبريـر عـقالنى ويـفـسر هـذا األمـر? لم هـذا الشـر ا

لم هذا الضر?".
ـلتـاعـة فى كـلـمة ـتـاحـة عـلى كل هـذه األسئـلـة ا اإلجـابة ا
واحـدة.. هى "إسرائيل".. هذا االسم القـادم إلينا من جوف
األسـاطير السحـيقة كالعـنقاء التى تـستيقظ كل ح من
الـزمان وتـخـرج علـيـنا كـالـهـول من كهف الـتـاريخ اخلرافى
ــزق.. هـكـذا ــدن اآلمـنـة لــتـمــزقـهـا كل  لـتـنــقض عـلى ا
فـعـلـتـهـا فى ديـر يـاسـ 48 وكــفـر قـاسم 56 وسـيـنـاء 67
وبــحــر الــبــقـر 70 وصــبــرا وشــاتـيال 82 وفـى جـن 2002
وجـنوب لبنان 2006 وأخـيرا وليس آخرا مـا تفعله اآلن فى

غزة فى سنتى 2008 2009 والبقية تأتى.
أظـنـكم تـسـألـون مـتى يـنـتـهى هـذا الهـول..? أقـول لـكم لن
يـنتهى إال إذا ارتـدت إسرائـيل - هذا الكـيان اخلرافى - إلى
جـوف األسـطـورة كـمـا كــانت وتـخـتـفى كــمـا اخـتـفى عـصـر
الـديناصورات أو على األقل نـفعل معها مـثلما فعل أوديب
دينـة وقضى عليه.. وحل لـغز أبى الهـول الذى كان يهـدد ا

تسألون كيف..? أقول تلك قصة أخرى.
." > من برولوج مسرحية "القتل فى جن

5 شهور ورش قبل انطالق مهرجان "مسرحيد"
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الــورشـــات إلــزامــيــة لــكل مــســرحــيــديــة تــرغب
ـسـابـقة الـرسـمـيـة للـمـهـرجان ـشاركـة فى ا بـا
الــتى سـتــســتــحــدث فـيــهــا هــذه الـســنــة جــائـزة
جــديـدة ألفــضل كـاتب بــغـيــة تـشــجـيع وتــدعـيم
ـسرحـيـة.  وقال فـراس روبى مـدير الـكـتابـة ا
ـسرحـية: "نحـن نسعى من مـشروع الـورشات ا
خالل هـذه الورشـات إلى تـطـوير سـبل اإلنـتاج
ـسرحى من أجل عـدم االكتـفاء كـما واإلبـداع ا
كـان يـجـرى دومًــا بـالـلـوم والـنـقـد. الـهـدف اآلن
شاركون من هو بـناء آليـات وأدوات يستطـيع ا
خاللـهـا تـطـوير مـقـدراتـهم الـتـعـبـيـريـة والـفـنـية
ـمثل الوحيـد وخصوصًا فى فى مسـرحيات ا

مجال الكتابة واإلخراج.

أعلـنت إدارة مهرجـان "مسرحـيد" عن انطالق
سـرحيـة التى سـتسبق الفـعالـيات والورشـات ا
ـــهــرجـــان فـــبـــرايــر 2009  فى نـــشـــاط غـــيــر ا
ـشارك فى مـهرجان مـسبـوق هدفه تمـك ا
"مــســرحــيــد" من الـعــمل مـع كـتــاب ومــخــرجـ
وخبـراء مسرحـي لـفترة تـمتـد خلمسـة أشهر
ــســرحــيـات قــبل الــعــمل عــلى إخــراج وإنــتــاج ا

هرجان . شاركة فى ا ا
ــهــرجــان الــذى يــقــام يــرمـى الــقــائــمــون عــلى ا
ـدينـة حيـفا من وراء الـورشات اجلـديدة إلى
ـشــاركـ وإتـاحــة الـفـرصـة تـدعــيم الـفـنــانـ ا
لــــهـم لـــلــــتــــعــــرف عــــلى أســــالــــيب عــــمـل أخـــرى
ــبــدعـ من نــفس اجملــال إلى جــانب تـوفــيـر
ـرافقة فرصـة لتـطويـر قدراتـهم وإبداعـاتهم 
مــرشـدين فى هــذا اجملـال لــهم جتـربــة وخـبـرة

فــبــرايـر  2009 لــتــنــتــهى فى مــنــتـصـف أبـريل
وتـــلـــيــهـــا فـــورا الـــلــقـــاءات مع اخملـــرجـــ الــتى
سـتــسـتـمـر حـتى مــطـلع يـولـيــو أى قـبل افـتـتـاح

هرجان بأسبوع أو ثالثة. ا
ــرافق لــلــورشـات من ــهــنى ا ويــتــكــوّن الـطــاقم ا
يوسـف أبو وردة وسـلمـان نـاطور وعالء حـلـيحل
فى مجـال مرافقة الكـتابة وإيتسـيك فنغرطاين
وأوفيرا هينغ وسيـناى بيتر فى مجال اإلخراج.
كـمــا حتـظـى كل مـجــمـوعــة مـســرحـيــة مـشــاركـة
بـــلـــقــاء مـع مــخـــتص آخـــر فى مـــجـــاالت الــعـــمل
ـسـرحى: إضـاءة (فـراس روبى) سيـنـوغـرافـيا ا
(أشـرف حنـا) وموسـيقى (حبـيب شحـادة حنا)
إنـــــتـــــاج (أســـــامـــــة مـــــصـــــرى) بـــــاإلضـــــافـــــة إلى

محاضرات ولقاءات إثراء أخرى.
ــشــاركـة فـى هـذه ــهــرجــان إنّ ا وقــالت إدارة ا

مسبقة ومثبتة.
وأعـلنـت إدارة مشـروع الـورشـات عن فـتح باب
الــتـسـجـيل لــلـورشـات حـتى  20 يــنـايـر احلـالى
وبعـدها ستجـرى لقاءات شخـصية مع مقدمى
ـــشـــاريع حـــتـى نــهـــايـــة يـــنـــايـــر عـــلى أن تـــبــدأ ا
الـــورشــات فى مـــنــتـــصف شــبـــاط وتــنـــتــهى فى
ـعدل لـقاء أسـبوعى واحـد لكل مطـلع يولـيو 

مجموعة.
وســيــشــارك فى الــورشــات الــطــاقم األســاسى
ـــهـــرجـــان: لـــكلّ مــــســـرحـــديـــة مــــشـــاركـــة فـى ا

مثل. الكاتب اخملرج وا
وتـــشـــتـــمل الـــورشـــات عـــلى  10 لــــقـــاءات لـــكل
ــرافق و11 طـــاقم مــســرحــيــديــة مـع الــكــاتب ا
ـرافق حــيث ســتـبـدأ لــقـاءً تــلـيــهـا مع اخملــرج ا
الـــلــقـــاءات فى مــجـــال الــكـــتــابـــة فى مــنـــتــصف

سرح السعودى" جمعية الثقافة والفنون حتتفل بـ "يوم ا
اضى  فى احتـفلـت  جمعـية الـثقـافة والـفنـون بجـدة األسبـوع ا

ــســرح ــقـــر اجلــمــعــيــة بــيــوم ا اخلـــيــمــة الــثــقــافــيــة 
الـــســــعـــودى الـــســـنــــوى األول بـــعـــد مـــضـى عـــام عـــلى
سرحي الـسعودي فى السادس تـأسيس جمعيـة ا
ـــاضى. رئـــيس جلـــنــة عـــشـــر من ديـــســمـــبـــر الــعـــام ا
اإلعالم والنـشر باجلـمعـية الـدكتـور خضـر اللـحيانى
قـال إن فرع جـمـعـيـة الثـقـافـة والـفنـون بـجـدة  سوف
يــكـرم مــديـر اجلــمــعـيــة األسـتــاذ عـبــدالــله بـاحــطـاب
ــسـرح بــفــرع اجلـمــعــيـة بــجــدة الـتى أعــضـاء جلــنــة ا
ــســرحى األســتـاذ عــلى دعــيـوش يــتـرأســهــا اخملـرج ا
تـعـددة محـلـياً ودولـياً ومـسـاهمـتهم فى ـشـاركاتـهم ا
تـقد أعـمال مـسرحـية مـتـميـزة حقـقت العـديد من
شـاركة اجلـوائز والـنجـاحات اخملـتلـفـة والتى مـنهـا ا
فى مـهـرجــان الـقـاهـرة الـدولى وفى األيـام الـثـقـافـيـة
سـرحيـة  رصاصة الـرحمة  الـسعوديـة باجلـزائر 

سرحية  شـاركة فى األيام الثقافيـة السعودية بالسـينغال  وا

 عبدالله باحطاب

"أوركسترا تيتانك"
 القطرية عرضت فى اليمن

اضى ـيرح بـالـيـمن عـرضت األسـبـوع ا عـلى خـشبـة مـسـرح ا
ـــســـرحـــيـــة الـــقـــطــريـــة  أوركـــســـتـــرا تـــيـــتـــانك وقـــال ســـالم ا
ـنى فى هـذا الـعـمل ـشـاركـة كـفـنـان  اجلـحـوشى: سـعـدت بـا
ـتيمز عندمـا جاءت الدعوة لى من وزارة الثـقافة فى اليمن ا
مـثل إلى بـلدى الثـانى قطـر مشـاركاً مع عدد من الـزمالء ا

من البوسنة ومقدونيا.
وقع ب سرحـية عرضت فى إطـار البروتـوكول الثـقافى ا  ا
الـيــمن وقـطــر. يـحــكى الــعـمل (أوركــسـتــرا تـيــتــانك) عن حـلم
اإلنـسـان الـدائم للـهـجـرة واالغـتراب والـسـعـادة التـى يحـقـقـها

وت حلمه..  الترحال ولكن يُصدم بطل العمل و
تـألـيف البـلغـارى (يوبـيـتشـيوف) وإخـراج الـتركى (مـحمـد نور
الــلَّه) وتــمــثـيـل الـقــطــرى (ســيــار الـكــوارى) وهــو أحــد جنـوم
سرح فى قطر ومن البوسنة (راعد مياله) و(محمد باخ) ا

ومن مقدونيا النجم (بايروش) ومن اليمن الفنان (سالم اجلحوشى).

سالم اجلحوشى

"نورة" تستعد لتمثيل قطر
سرح اخلليجى فى مهرجان ا
ـسـرح اسـتــعـدادًا لـلــمـشـاركــة فى مـهــرجـان ا
ـسـرحـية اخلـلـيـجى بـدأت بـروفـات الطـاولـة 
"نورة"  تـأليف وإخراج الـفنـان سعد بـورشيد
ـهــرجــان الـذى ـزمـع أن تـمــثل قــطــر فى ا وا
يــقـــام بــالـــكــويـت فى الــفـــتــرة من  25 يــنـــايــر

وحتى الرابع من فبراير.
تــعــتــبــر نــورة جتــربــة جــديــدة لــبــورشــيــد فى
مـجـال اسـتــلـهـام الـتـراث اخلـلـيـجى ويـشـارك
فى الــعــمل نــخــبــة من الــفــنــانــ الــقــطــريـ
منهم الفنان هالل محمد وفالح فايز وسيار
ــرى الــكـــوارى وعــبــدالـــله أحــمــد وســـلــمــان ا
ومــــحـــــمــــد أنـــــور ونــــاصــــر مـــــحــــمـــــد وســــالم
ـــنــــصــــورى وراشــــد الــــشــــيب وفــــرج ســــعـــد ا
ــقـرر والــفــنـانــة فــاطـمــة عــبـدالــرحــيم ومن ا
ـقـر بـدايـة أداء احلـركـة مـنـتـصف األسـبـوع 
سرحية واالنـتقال فيما فـرقة قطر للفـنون ا
بـــعــــد ألداء الـــبـــروفــــات عـــلى مــــســـرح قـــطـــر

الوطنى.

انطالق فعاليات مهرجان مسرح
قبل الطفل اإلماراتى األسبوع ا

ــقـــبل فــعـــالــيــات تـــنــطـــلق  األســبـــوع ا
مــــهــــرجـــان مــــســــرح الــــطـــفـل اجلـــارى
بــدولــة اإلمــارات  وتــســتــمـر حــتى 25
من الـــشــهــر اجلـــارى  وتــتـــمــيــز دورة
ـادى ـهــرجــان بـزيــادة الــدعم ا هــذا ا
ــــــشـــــــاركــــــة  إلـى جــــــانب لــــــلـــــــفــــــرق ا
اســـتـــحـــداث بـــعـض الـــلـــجـــان وآلـــيــات
الــعـمـل   إسـمــاعــيل عــبــدالـلـه رئـيس
ـسرحي اإلمـاراتي كشف جـمعية ا
ــؤتـــمــر الـــصـــحــفـى الــذى عـــقــد فـى ا
ــقــر اجلــمــعــيــة بــحــضـور د. حــبــيب
ـــهــرجـــان أن الـــلــجـــنــة غــلـــوم مـــديــر ا
ـــــنــــظـــــمــــة ارتـــــأت تــــثـــــبــــيـت مــــوعــــد ا
ــهــرجــان سـنــويــاً لــكــونه يــتــوافق مع ا
االجـازة النصـفية للـمدارس  وهو ما
يـــــتـــــيح لـــــلـــــطالب فـــــرصـــــة حلـــــضــــور
ـــســرحـــيــة لـــلــمـــهــرجــان  الـــعــروض ا
وأوضح أن الــــــعـــــروض ســــــتـــــقــــــام فى
ـسـرحـيـة  مـعـهـد الــشـارقـة لـلـفــنـون ا
حــيث تـســمح الـقـاعــات بـتـقــد أكـثـر
مـن عـــرض فى الـــيـــوم الـــواحـــد وقــال
هذه الـدورة ستـشهد ورشـة مصـاحبة
لــلـفــعـالــيـات تــشـرف عــلـيــهـا اخملــرجـة
ــتــخــصــصــة مــيــخــاســوفـا الــروســيــة ا
انـتـانــيـا وتـبـدأ عــمـلـهـا يـوم  10 يـنــايـر

قبل. ا
ــــــكــــــرمـــــ  ولــــــلــــــمــــــرة األولى ومـن ا

شــــخـــصــــيـــة مــــســـرحــــيـــة خــــلـــيــــجـــيـــة
(عـبدالـرحمن العـقل - الكويت) إلى
جانب الـشخـصيـة اإلماراتـية اخملرج
حــسن رجـب  تــقـــديــراً جلــهـــودهــمــا
وعـــطــــائـــهــــمـــا مـن خالل مـــا قــــدمـــاه
ـسـرح الطـفل حتديـداً  كمـا سيـقام
ـهرجـان معـرض كتاب علـى هامش ا
الـــطــفل  بـــالــتـــعــاون بـــ اجلــمـــعــيــة
ودائــــــــرة الـــــــثــــــــقــــــــافــــــــة واإلعـالم فى
الـــــشـــــارقــــــة  وبـــــعـض دور الـــــنـــــشـــــر
اإلمـــاراتــيــة  إلى جـــانب تــوزيع (دى
فـى دى) تــــــضـم جــــــمــــــيـع الــــــعــــــروض
ــســـرحــيــة الــتى قــدمت فى الــدورة ا

السابقة.

د. حبيب غلوم

ثل فى عمل مسرحى   500

طقسى على ملعب

عـرضت مـؤسـسة (حـسـيـنـيـون) األسـبوع
عرضًـا مسـرحيًـا عن "واقعـة ألطف" فى
ـشـاركة (500 مـلـعب كـربالء الريـاضى 

ثل وحضور جماهيرى كبير.   (
ـــســرحـــيــة الـــكـــاتب (رضــا قــال مـــؤلف ا
اخلــفـــاجى) " هـــذا الــعـــمل هــو تـــاريــخى
بـــحت يــــخـــلـط ويـــزاوج بـــ الــــســـيــــنـــمـــا
ــسـرح واألداء الــطــقــوسى احلــســيــنى وا
ـرجتـلة وتخـلـيـصه من بـعض احلركـات ا

التى تضر الطقوس احلسينية". 
وأضــاف (اخلـفــاجى): ارتـأيـنــا أن نـقـدم
عـمال أشــبه مـا يــكـون بـالــبـانــورامـا عـلى

أسس عـلـمـية ومـنـظـمـة مـبـيـنـا أن الـعمل
هو من إخراج الفنان (على الشيبانى). 
من جانبه اعتبر السينارست (عقيل أبو
غريب) " فكرة تـقد عمل بهذا احلجم
وفـى الـهـواء الـطـلق وخــاصـة عـلى مـلـعب
لــكـــرة الـــقـــدم يـــتـــيح لـــلـــمـــؤدى جتـــســـيــد
الــواقــعـة والــدور بـشــكـلــهــا الـبــانـورامى 
ـنع الـنــظـام الـسـابق مـبـيــنـا أنه ونـتـيــجـة 
لـلطقوس والشـعائر احلسيـنية لم يطمح
فــــنــــانــــو كــــربـالء إلى إقــــامــــة مــــثل هــــذه
األعـمال على الـرغم من أنها كـانت تقام
فى لبنان فى كل عام وبنفس الطريقة".

ه فى ملعب كربالء سرحى الذى  تقد العرض ا

سـرحيتى  ـشاركـة فى مهـرجان اجلـنادريـة  رسالة الـنور  وا
ـشـاركة عـودة سـنـجـوب وبسـتـان الـعم سـعيـد  وا
سـرح السـعودى الـرابع ومهـرجان فى مـهرجـان ا
الـريـاض األول لـلـمـونـودرامـا ومـهـرجـان الـعروض
ــسـرحـيــة األول الـذى نــظـمه نــادى مـكـة األدبى ا
ــشــاركــة فـى مــهــرجـان ــســرحــيــة  هــذيـان  وا
الـعــروض الــقــصــيــرة بــالــدمــام ومــهــرجــان الــيـوم
ى ومهرجـان صيف جـدة والطائف البـحرى العـا
ـسـرحـيـات  أرض الـطمـأنـيـنـة ووجـبة والـباحـة 
ـشـاركـات سـريـعــة وعـودة سـنــجـوب وكـان آخــر ا
ــــــســــــرحى الــــــدولــــــيــــــة فـى مــــــهــــــرجــــــان األردن ا
ــشــاركــات ــســرحــيــة الــفــنـــار الــبــعــيــد وآخــر ا
احملـلـيـة قـبل أيـام فى عـيـد جـدة لـعـيـد األضـحى
ـبارك من خالل مـسـرحيـة سر احلـياة إضـافة ا
ــــــســـــرح دورة فـى فن اإلدارة إلقـــــامــــــة جلـــــنــــــة ا

سرحى . ثل ومسابقة التأليف ا سرحية ودورة إعداد  ا

 فاطمة عبدالرحيم

 تطوير 
قدرة ا
التعبيرية
 من خالل
الورش

د. نهاد صليحة

يـبـد األمـر مـهـمـا آنـذاك إذ  كـان الـعـمل مـشـروعًـا
لـفـرقة صـغـيـرة عـلى هـامش بـرودواى. لـكن الـعمل
جنـح جنـاحًـا بـاهــرًا وانـتـقـل إلى مـسـرح كــبـيـر فى
ــرمـوقــة ثم بــرودواى وفــاز بــجــائــزة الـبــولــيــتــزر ا
جـــــائـــــزة تـــــونى الـــــشـــــهـــــيـــــرة. حـــــيـــــنـــــذاك جلــــأت
(طــومــســـون) إلى الــقـــضــاء إلثــبـــات حــقـــوقــهــا فى
الــعـــمل مــطــالــبــة بــنــســبــة  16% من األربــاح الــتى
نـوفـمـبـر ـؤلف وكـان ذلك فى  25  يـجـنــيـهـا ورثــة ا
ـسرحية 1996.ورغـم أن الفرقة الـتى كانت تقدم ا
آنـذاك قــد دفـعت لـلـدرامـاتـورج (طـومـسـون) بـعض
عارك ) إال أن ا ال ( 10.000 دوالر على دفـعت ا
الـــقـــضـــائـــيــــة بـــ (طـــومـــســـون) وورثـــة (الرســـون)
استمرت حيث حتـول العمل بعد ذلك إلى مسلسل
تليفزيونى ثم إلى فيلم سينمائى. وغنى عن الذكر
عارك القضائية قد ركزت األضواء على أن هذه ا

ادية. دور الدراماتورج وحقوقه األدبية وا
6 - حتـويل بـعض األعمـال األدبية  – كالـروايات –
إلى مــسـرحــيــات كــمـا فــعــلت أمــيـنــة الــصـاوى فى
حــالــة جنـيـب مـحــفــوظ وكــمـا فــعل ســامح مــهـران
حـديـثا حـ حول روايـة بـهاء طـاهر خـالـتى صفـية
والدير أو رواية أيام اإلنسان السبعة لعبد احلكيم
قـاسم إلى مسرحيـات. وهنا قد يـثار السؤال حول
أحـقــيـة الــدرامـاتــورج فى أن يـســمى نـفــسه مــؤلـفـا
وأن يــنـسب اإلعــداد اجلـديـد إلى نــفـسه بـاعــتـبـاره
نـصًـا جـديــدًا مـبـتـكــرًا أو تـوصـيـفه «كــكـتـابـة عـلى
ــصــطــلح الــتــفــكــيــكى أو "كــتــنــويــعـة كــتــابــة» وفق ا
" كـــــمــــا وصف (مــــيالن جــــديــــدة عـــــلى نص قــــد
كونديرا) مسرحيته جاك و سيده التى أعدها عن
روايـــة (ديـــديـــرو)   Jacques le Fataliste أو جـــاك
نشورة مع الترجمة قدمة ا القدرى  و ذلك فى ا
اإلجنـلـيزيـة للـمسـرحيـة عام 1985. وقد يـثار نفس
الــســؤال فـى حــالــة إعــادة صــيــاغــة نص مــســرحى
أجنـبى فى إطار الثقـافة احمللـية عن طريق تـغيير
اإلطــار الــزمــكــانى وإعــطــاء الـشــخــصــيــات أســمـاء
وسـمـات محـلـية وتـبـنى اللـغـة الدارجـة فى احلوار
ـــســرحـــيــة كــمـــا فـــعل مــحـــمـــد عــنـــانى فى إعـــداد 
ـرحـات الـتى نـقل (شـكـسـبـيـر) زوجــات ونـدسـور ا
ـمـالـيك وصـاغـهـا أحـداثـهـا إلى مـصـر إبـان حـكم ا

صرية. بالعامية ا
و قـد كـنت أتـصـور فى فـترة مـضت أن احملك فى
الـــتــــمـــيــــيـــز بــــ "اإلعـــداد و "اإلبــــداع" هـــو مـــدى
اقـتـراب النـص اجلديـد من الـرؤيـة الـفـكـريـة التى
يـطرحـهـا النص األصـلى أو ابـتـعاده عـنـها لـكـننى
ســـرعـــان مـــا اكـــتـــشـــفـت صـــعـــوبـــة بل و أحـــيـــانـــا
اسـتحـالة تـعـي رؤيـة فـكريـة واحدة ألى نص من
الــــنــــصــــوص الـــتـى تـــســــمـح بـــتــــعــــدد الــــقـــراءات و
الــتـفــسـيـرات. فــمـا قــد يـعـتــبـره الــبـعض "إعـدادا"
وفق قـراءتهم لـلنـص األصلى قـد يعـتـبره الـبعض
األخـــر مـــحــاجـــاة لـــلـــنص األصـــلى و اســـتــنـــطـــاقــا
للمسكـوت عنه فيه أى  نصا معارضا و من ثم
"إبــداعــا" جـديــدا. إن نـصــوصــا من قـبــيل شــبـاك
أوفـــيــلــيــا جلــواد األســـدى أو هــامــلت يـــســتــيــقظ
ــمـــدوح عـــدوان أو رقـــصــة الـــعـــقــارب مـــتـــأخـــرا 
حملـــمــود أبـــو دومــة أو قـــمــة هـــامـــلت لــســـلــيـــمــان
الـبسام (و جميـعا تنبثق من مـسرحية هاملت) و
كـذلك لـيـر لـسـامح مـهـران أو غـزيـر الـلـيل (الـتى
أعدها خالد و جنيب اجلويلى و جسن اجلريتلى
عن مـوال حـسن و نعـيـمة)  –مـثل هـذه الـنـصوص
ــعـنى الـذى يــصـعب أن تــسـمـيــهـا إعـدادا بــنـفس ا
ـصـريـة من نــقـصـده حـ نــتـحـدث عن الـصــورة ا
ـرحــات الــتى لم تــتــعــد حـدود زوجــات ونــدســور ا
ــصـريــة و إيــجـاد تــرجـمــة احلــوار إلى الــعـامــيــة ا
مــعـادالت مــحــلــيـة لــســيــاق األحـداث الــدرامــيـة و
ثـال; فرغم أن أسـماء الـشخـصيـات علـى سبـيل ا
ــعـنى شـبــاك أوفـيـلـيــا أو غـيـرهـا ــتـلـقى  إدراك ا
ة من الـنصـوص الـتى تتـأسس عـلى أعـمال قـد
و اسـتـمـتاعه بـهـا يعـتـمد بـدرجـة مـا على مـعـرفته
الـسابقة بالنـصوص التى بنيت علـيها فمثل هذه
األعــمــال ال تــعــيـد طــرح الــنـص الـقــد فـى ثـوب
جـديـد كـمـا فـعل (كـوشـنـر) مـثال بل تـتـعـامل مـعه
ـستقلة كـمادة خام إلنشـاء نص جديد له رؤيته ا
ؤلفة. ا يجعلها ترقى إلى مرتبة النصوص ا
ـــتــــد عــــمل الــــدرامـــاتــــورج أيــــضًـــا إلى  7 - وقــــد 
ـسـرحـية فى  الـدعـاية فـيـكـلف بـكـتابـة نـبـذة عن ا

كـتـيب الـعــرض أو تـنـظـيم نـدوات لــلـجـمـهـور عـنه
يــقـوم هــو نـفــسه بـاإلعــداد لـهــا وإدارتـهــا ومـا إلى

ذلك من أعمال الدعاية.
وخـالصـة الـقـول أن كـلـمـة «درامـاتـورج» تـشـيـر إلى
مـــجــمـــوعـــة من األنــشـــطـــة الــهـــامــة فـى الــعـــمــلـــيــة
ـســرحـيـة الــتى قـد يــقـوم بـهــا شـخص واحـد أو ا
أشـخــاص وتـتـمـركـز حـول تـصـور وتـنـفـيـذ نص مـا
فـى صــورة عــرض مــســـرحى وذلك مــنـــذ مــرحــلــة

اإلعداد األولى وحتى ليلة االفتتاح.
وقــــد كــــان مـــــارتن إســـــلن مـــــصــــيــــبًـــــا حــــ وصف

سرح » (1) الدراماتورج بأنه «إنسان صنعته ا
ــهـارات ـوهــبــة اإلبــداعـيــة وا فــإذا تــوفــرت لـديـه ا
ـسـرحـيــة) حتـول إلى مـؤلف أو مـخـرج األدبــيـة وا
مع استمراره فـى أداء مهام الدراماتورج من حيث
إمداد الفرقة التى يـنتسب إليها بالنصوص سواء
عن طــريق الــتـــألــيف أو الــتــرجــمــة أو اإلعــداد أو
اقـتــراح/ تـنــفـيــذ تـصــور جـديــد لـتــنـاول مــسـرحــيـة
ـة أو االشـتـراك مع مـؤلف فى صـيـاغـة نص قــد
جـديـد أو مسـاعـدته فى إصالح عيـوب نص كـتبه
ــســرحــيــة وقــيــادة ـــواسم ا ومـن حــيث تــخــطــيط ا
حـــمــــلــــة الـــدعــــايــــة أو شـــحــــذ خــــيـــال اخملــــرجـــ

ومساعدتهم على بلورة أفكارهم.
وغــنى عن الـذكــر أن ثـمـة شــروطًـا يـجب تــوافـرهـا

فيمن يضطلع بدور الدراماتورج وأهمها:
ـسـرحـيـة الـواسـعـة الـتى  1- الـثـقـافـة الـدرامـيـة وا

تشمل:
ـــســـرح من حـــيث أســـالـــيب أ - تـــاريخ الـــدرامـــا وا
الـــكـــتـــابـــة الـــدرامـــيــــة وأنـــواعـــهـــا وأســـالـــيب األداء
ـسرحى وأنواعه وأنـواع الديكـورات والفضاءات ا
ــسـرحـيـة اخملـتــلـفـة وخـصـائــصـهـا وطـرز األزيـاء ا

نوعة وأساليب اإلضاءة.. إلخ. ا
ــســرحـيــة اخملــتــلــفـة ب - الــنــظــريــات الـدرامــيــة وا
ـتـاحـة فى حتلـيل الـنـصوص واألسـاليب الـنـقـدية ا

والعروض  – أى أن يكون ناقدًا.
ـــكـن من الــــنــــصـــوص ــــام بـــأكــــبــــر عــــدد  جـ -اإل
ًا وحـديـثًـا سواء فى الـثـقـافة األم ـسرحـيـة قـد ا

أو غيرها من الثقافات.
ــــكـن من الــــعـــروض د- مــــشـــاهــــدة أكــــبــــر عـــدد 
سرحية فى وطنه وخارجه ومعرفة كل ما توفر ا
من مــــعــــلــــومــــات عـن الــــعــــروض الــــتـى قــــدمت فى

اضى. ا
سـرحـية فى كـافة  2 -اخلـبـرة العـمـليـة بالـعـملـيـة ا

جوانبها.
ــسـرحــيـة واإلخـراج ـام بــحـرفـيــة الـكــتـابـة ا 3 - اإل

سرحى. ا
ـعـلومـات والـوثائق 4 -الـقـدرة عـلى البـحث وجـمع ا

التى قد يحتاجها عمل ما.
 5- وقـد يسـاعـد الـدراماتـورج عـلى أداء مـهامه أن
ـتـلك خـيــاالً واسـعًـا ورحـابـة نــقـديـة وأن يـتـمـتع

باللباقة والكياسة والكثير من الصبر واجللد.
ـاضى حـ حتولت ومـنذ الـربع األخـيـر من القـرن ا
مـهـنـة الـدرامـاتـورج إلى وظـيـفـة مـتـخـصـصـة تتـطـلب
ــــــًيــــــا أصــــــبح مــــــؤهـالت عـــــالــــــيــــــة وإعــــــداًدا أكــــــاد
الـدرامـاتورج يـنـظر إلـيه بـاعتـباره «مـثـقًفـا مـسرحـًيا «
ــزمـع إنــتــاجــهـا –  ــســرحــيــة ا يــعــرف كل شىء عن ا
تـاريـخـهـا والـنـوع الـفـنى الـذى تـنـتـمى إلـيـه والـتـقـالـيد
ــســرحــيـة الــتى كــتــبت فى ظــلــهــا وانـحــدرت مــنــهـا ا
اضى والـتفـسيـرات اخملتـلفة وأسالـيب تنـاولهـا فى ا
ـطـروحــة لـهـا وهـو »كـمـثـقف «مـهـمـته األولى إثـارة ا
ــا يــتــيح األســئــلــة واقـــتــراح حــلــول جتــريــبــيــة لــهــا 
استكشاف آفاق مسرحية جديدة وإنتاج مادة درامية

وروثة. طازجة ومراجعة النظريات الدرامية ا
ووفـق هـذا الــتــصــور أصــبح الــدرامــاتــورج وســيــطـا
يـقيم اجلـسـور ب الـنـظريـة والـتطـبيـق ب اخلـبرة
ـسرح يـة ب األدب وا الـعمـليـة والدراسـة األكـاد
بـ األهـداف الـفنـيـة وحـقائق الـواقع وبـ الـتاريخ

واحلاضر.
 الهوامش

(1) "The Role of the Dramaturg in
European Theatre", Theatre, 10.1

(1978), 48.

قد يساعد
الدراما تورج
على أداء
مهامه أنه
تلك

خياالً واسعاً
ورحابة
نقدية

 الدراما تورج
ينظر إليه
باعتباره
مثقفاً
مسرحياً
يعرف كل
شىء عن
سرحية ا
زمع إنتاجها ا
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> الــشـاعـر  شـأن الـفـيـلـسـوف يـجب أن يــبـدأ من الـعـام إلى اخلـاص فـيـضع اخلـطـوط
نـاسبة القـصيرة نـسبياً فى أل ويـوسّع فيه بإضافـة احلوادث ا . ثم  الـعامة لـلفعل أوالً

لحمة. أساة الطويلة نسبياً فى ا ا 28
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرح القومى لألطفال يستعد لتقد عرض مسرحى غنائى لألطفال من إخراجه. > د. عاطف عوض مدير ا

12 من يناير 2009 العدد 79
ـرء يـدعى شـاعراً ال لـكـونه يصـنع أشـعاراً بل ـقطع 9) إن ا > يـقـول أرسطـو (ا
ـيسس پـراكسس) / لـكـونه يصـنع حـبكـات خالل تمـثيـل الفـعل (ميـثوس مـا
احلـبـكـة احملـاكـاة الـفعـل باإلغـريـقـيـة / وهن الالمـنـفـصالت الثـالث. وواجبه

األساس عرض العموميات دون التفصيالت.
سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 

5
12 من يناير 2009 العدد 79

> مصمم الديكور وائل عبد الله يستعد لتصميم ديكور أكثر من عمل بفرق مسرح األقاليم.

حتى ال يقدم البيت الفنى عروضه لـ "الكراسى اخلالية"
سرحية ويطالبون بإدارة متخصصة مسرحيون يفتحون ملف "تسويق" العروض ا

" والــــذى يـــــعــــرض حـــــالــــيًـــــا عــــلى  "
مـسـرح احلديـقـة الـدولـية يـصف عـمـلـية
ـسـارح الـدولـة بـأنـها الـتـسـويق عـمـومًـا 
ـسـرحـيته ـثل  غـيـر منـظـمـة ويـضرب ا
الــــتى حــــقــــقـت حـــضــــورًا جــــمــــاهــــيــــريًـــا
باجلـهود الراقـية سـواء منه شخـصيًا أو
ــشـــاركــ فـى الــعــرض ـــمــثــلـــ ا من ا
وطـالب صالح بإيـجاد جهة مـسئولة عن
الـتـسويق بـشـكل جـاد ألن مـا يـحدث فى
مــــســــارح الـــــدولــــة ســــواء فى الــــدعــــايــــة
واإلعـالن عن الــــعــــروض أو حـــــتى عــــلى
مــــســـــتــــوى اخـــــتــــيـــــار أمــــاكـن الــــعــــروض
هـا كل هذه األمور البد ومـواعيد تـقد
من تــنـظــيـمــهــا بـالــشـكل الـالئق وطـالب
الــــدكـــــتـــــور أشــــرف زكـى بــــآن يـــــجــــتـــــمع
ـســارح ومـســئـولى الــعالقـات ومـديــرى ا
الــــعــــامــــة إليــــجــــاد حـل مــــنــــاسب لــــهــــذه
شـكلة مـضيـفًا أن أدواراً بهـذا الشكل ا
بهـا خلط شـديد فـليس دور اخملـرج بعد
اجملـــهـــود الـــذى يـــبــــذله فى الـــعـــرض أن
يـشـغل نـفـسه الـتـسـويق وهـذا مـا يـحدث

فى كل عروض مسرح الدولة.
وأضــاف صــالح: مــيــزانــيــات الــعــروض
يـجب أن يخـصص جـزء منـهـا للـتـسويق
ـمـدوح أن هـناك والـدعايـة كـمـا يرى ا
" فـهـنـاك عـروض كـثـيرة ـكـيـال "كـيل 
ال تـنعم مـاديًا بـشكل يـتنـاسب مع قـيمة
مـــــا يـــــقـــــدم وهـــــنـــــاك عـــــروض أخــــرى
تـصــرف لـهـا مــيـزانــيـات ضـخــمـة سـواء
ـسـرحى أو عـلى عـلى تـكـلـفـة الـعـرض ا
مـــســــتـــوى الـــتــــســـويق لـــلــــعـــرض وحـــجم
الـدعــايـة الــتى تـعــتـبــر أهم عـنــصـر من
عـــنــاصــر الـــتــســويق اجلـــيــد وأنه قــدم
الـعـديـد من الــطـلـبـات لـلـدكـتـور أشـرف
زكـى يـشــرح له فــيـهــا هــذه األمـور مــنـذ
فــتـرة ولم يـرد عــلـيه حـتـى اآلن مـشـيـرًا
" لم تتعد إلى أن ميزانـية عرض " 
 30 ألف جـــــنـــــيه فـى حـــــ أن هـــــنــــاك
بـــعض الــعــروض اقــتـــربت أو تــخــطــفت

ليون جنيها. تكلفتها حاجز ا

كل مـسرح لـديه مـسئـول للـتـسويق يـعمل
عـــلى الـــتـــعــــاقـــد مع اإلدارة الـــتى حتـــدد
شروط الـتعـاقد مع متـخصص الـتسويق
عن طـــــريق اجملـــــمــــوعـــــات والـــــهــــيـــــئــــات
ــــصــــالح احلـــــكــــومــــيــــة واجلــــامــــعــــات وا
ــــدارس ونــــعــــمل عــــلى تــــدعــــيـم هـــذه وا
ــســألــة حـــتى نــتــمــكن من جــذب أكــبــر ا
عدد من الناس وهناك أكثر من جتربة
ــــســــرح الــــقــــومى) فى ســــابـــقــــة مــــثل (ا
عــــرض (زكى فـى الـــوزارة) حـــيـث كـــانت
هـنـاك مـنـظـومـة بـالـتـنـسيـق معـى جلذب
أكــبـر عـدد مـن الـتـجــمـعـات واجلــامـعـات

وكانت التجربة من أجنح ما يكون.
أمــــا جــــمــــال حــــجــــاج (مــــديــــر عـــام دور
الـعـرض بـالـبـيت الـفـنـى فـاعـتـرف بـعدم
وجـود إدارة تــسـويـق مـتــخـصــصـة وقـال
نـــحن فى الـــهــيـــئــة نـــبــذل جـــهــداً كـــبــيــراً
ــسـرحــيــة احلـالــيـة لـتــســويق الــعـروض ا
فـلــديـنـا عـرض (سـى عـلى وتـابــعه قـفـة)
عـلـى مـسـرح الــسالم والــذى نـعـتــمـد فى
تــســـويــقه عــلى شــخـص مــتــخــصص وله
عـالقــــــــات واســــــــعــــــــة مـع الــــــــهــــــــيــــــــئـــــــات

واجلامعات.
ــسـرح الـعــائم فـهــو بـصـدد افــتـتـاح أمـا ا
مـــســرحــيـــة (يــا دنـــيــا يــا حـــرامى) وقــد
ـنـاسـبـة والـتسـويق فـكـرنـا فى الـدعـايـة ا
اجلـيـد لـلـعـرض من خالل مـتـخـصـصـ
فـى هـــذا اجملــال ألن الـــعـــرض بـه جنــوم
وســـــوف يــــــكـــــون هـــــنـــــاك ســــــهـــــولـــــة فى
الــتـسـويق وسـوف نــتـعـاقـد مـع الـهـيـئـات
واجلــامـعــات وتـرحب بــكل األفـكــار الـتى
ـــســــرحــــيـــة لــــنــــجـــاح تـــخــــدم احلــــركــــة ا

واستمرار العمل فى مسارح الدولة.
سرحى ـدوح صالح مـخرج العـرض ا

حــد مــا ألنه يــخــاطب الــطـفـل واألسـرة
بــأكــمـلــهـا وقــال إن الــتـســويق. يــتم عـادة
عـن طــــــــريـــــــــقــــــــ األول األفـــــــــيــــــــشــــــــات
ــــــرئــــــيـــــة واإلعالنــــــات فـى الــــــوســــــائـل ا
ـسـمـوعـة الـتـى يـوفـرهـا الـبـيت الـفـنى وا

للمسرح.
أما الـطريق الـثانى فـمن خالل مسـئولى
ـدارس والهيئـات ولدينا دور الـعرض با
خريـطة كامـلة واتصـاالت مستـمرة بهذه
اجلـهـات ونـتـفق مـعـهم عـلى عـدد مـعـ
من احلـفالت ونــتـعـاقــد مـعـهم لــنـضـمن

استمرارية العروض لفترات طويلة.
ــــبـــادرة جـــديــــدة عـــلى وأضــــاف قـــمت 
ـسـرح الـعـرائس ـســارح حـيث أطـلـقـنـا  ا
مــوقــعًــا عـــلى اإلنــتــرنت يـــتــضــمن تــاريخ
ـــســرح مـــنــذ إنـــشــائه  1960حـــتى اآلن ا
ــــســـــرحــــيـــــات الــــتى وأهم الـــــعــــروض وا
قــدمت عــلــيه وكل األخــبــار الـتـى تـخص
ــكـن ألى فــرد أن يــتــعـرف مــســرحــنــا و
عـلـيهـا بـسـهولـة كـنوع من الـدعـاية وهى
مــحـاولـة لـفـتح قـنــوات جـديـدة لـتـشـجـيع
الـــنــــاس عـــلـى اإلقـــبــــال عـــلى الــــعـــروض

سرح العرائس. قدمة  ا
ومن جـــانــــبه اعــــتـــبـــر أبــــو الـــعــــز مـــديـــر
الــــعالقــــات الــــعــــامــــة بــــالــــبــــيت الــــفــــنى
لــلــمـســرح أن الــتــســويق أحــد الــعــنــاصـر
ـهـمـة جدًا لـنـجـاح واسـتـمـرار الـعروض ا
ـسـرحيـة وقـال: نـعـمل جاهـدين كـهـيـئة ا
للـمـسرح لـتوفـير كل الـسبل السـتمـرارية
الـعـروض وتـوفيـر الـدعـاية واإلعالن فى
ــســرحــيـة كـل مـكــان جلــمــيع الــعـروض ا
ســـواء الــــتــــلـــيــــفــــزيـــون  –أو اإلعالن فى
ـــــســــــارح واألمــــــاكن الــــــعــــــامـــــة بــــــوضع ا

(أفيشات) للعروض.

مـــرة أخــرى بــات فــتح مـــلف "الــتــســويق"
لــلـعــروض الـتـى يـقــدمـهــا مـســرح الـدولـة
ضــرورة وسـؤاالً مـلــحًـا بـعــد أن تـكـررت
حـالـة "الـغـيـاب اجلمـاهـيـرى" عن أعـمال
ـوسـم الشـتـوى رغـم تـفاوت حـظـهـا من ا
اجلـــودة الــفـــنــيــة وجنـــومــيـــة أفــراد فــرق

العمل بها.
عــــــروض مــــــثل "سـى عــــــلـى" و "رومــــــيـــــو
وجــولـيـيـت" ومـسـرحــيـات أخـرى اجــتـهـد
صـنــاعـهــا فى تــقـد الــفـرجــة والـرؤيـة
غـــاب عــنــهــا اجلــمـــهــور وبــات جنــومــهــا
يـقــدمـون عــروضـهم لــلـكــراسى اخلــالـيـة
وفى الــكـوالـيـس تـدور الـتــسـاؤالت.. أين

التسويق?!
مـحـمـد مـحمـود (مـديـر مـسرح الـطـلـيـعة
قــال): إن الـتـســويق مـهم جــدًا لـلـعـروض
سرحيـة ونحن نعتمد على شخص أو ا
ــهـمــة ويـأخـذ عـدة أشــخـاص فـى هـذه ا
نـــســبــة عــلـى كل تــذكــرة وهـــنــاك بــعض
ــمـــثـــلــ يـــقــومـــون بـــتــســـويق األعـــمــال ا
سـرحية الـتى يشتـركون فيـها وكالهما ا
غـــيـــر مـــؤهــلـــ لـــلـــمــهـــمـــة الـــتى حتـــتــاج
ــتــخــصــصــ فى هــذا اجملــال لــيــتــوفــر
لـــديــــهم خــــريـــطــــة كـــامــــلــــة بـــالــــهـــيــــئـــات
والـشركـات واجلـامعـات وعـندهم شـبـكة

عالقات مع هذا األطراف.
ـــــســـــارح أيـــــضًـــــا ويـــــضــــــيف: مـــــديــــــرو ا
يــتـــحـــمــلـــون عـــبــئـــا كـــبــيـــرًا فى مـــوضــوع
سرح التسويق حـيث يعملون على ملء ا
ـــســـوقــ بـــاجلــمـــهـــور ويـــبـــحـــثـــون عن ا
سرحيات. لضمان طول فترة عرض ا
والـــبــــيت الـــفــــنى لــــلـــمـــســــرح لـــديه إدارة
(عالقات عامة) ويـنبغى أن تكون هناك
إدارة مــنــفــصــلـــة لــلــتــســويـق فى الــهــيــئــة
ـسـرحـيـة لــتـضـمن اســتـمـرار الـعــروض ا

كنة. أطول فترة 
وتـابع: نـفـكـر جـديًـا فى مـسـرح الـطـلـيـعة
فى إنـــــشـــــاء إدارة تـــــســـــويق لـــــلـــــعــــروض
ـــســرح بال جــمــهــور ال ــســرحــيــة ألن ا ا

مثل يعمل بال متعة. يطاق ويجعل ا
وفـى اجـــتــمـــاعـــاتـــنـــا مع د. أشـــرف زكى
نـبـحث إمـكــانـيـة وجـود إدارة تـسـويق فى

كل مسرح.
بـيــنـمــا يـرى مــحـمــد نـور (مــديـر مــسـرح
ـيـزات خـاصـة ـسـرحه  الــعـرائس) أن 
جـدًا تـسهل عـملـيـة تسـويق عروضه إلى
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ا وفندق خاص إلقامة الفرق الزائرة مسرح جديد فى الغردقة يسع  850مقعدً
أعلن د. أحمـد مجاهد رئـيس هيئة قـصور الثـقافة عن افتـتاح مسرح

قصر ثقافة الغردقة أوائل أبريل القادم.
ـسـرح يضم قـال د. مـجـاهـد أثـنـاء تـفقـده لـلـمـسـرح اجلـديـد إن هـذا ا
 850 مـقعـدًا و تزويـده بأحـدث أجهـزة الصـوت واإلضاءة لـيضارع

سارح فى مصر. أكبر ا
ـلـحق بــقـصـر ثــقـافـة الــغـردقـة د. مـجــاهـد أشـار إلى أن الــفـنــدق ا
أصــبح جـاهـزًا لالفــتـتـاح وهـو يـضم  47غــرفـة مـجـهــزة ومـفـروشـة
بأحـدث اإلمكانيات مـؤكدًا أن هذا الفـندق سيحل مشـكلة اإلقامة
ـسـرح اجلـديد بـالـنـسـبـة للـفـرق الـفـنـيـة الـزائـرة حـيث يـسـتـضـيف ا
ـوسـيـقى ـسـرحـيـة وفـرق الـفـنـون الـشـعـبـيـة وا الـعـديـد من الـفـرق ا

العربية وغيرها.
ــعــلــومـات كــان د. طــارق كــامل وزيــر االتــصــاالت وتــكـنــولــوجــيــا ا
والــلــواء مــجـــدى قــبــيــصى مــحــافظ الــبــحــر األحــمــر ود. أحــمــد 

مـجـاهـد رئيـس هيـئـة قـصـور الـثـقـافـة قـد افـتـتـحـوا األسـبوع
ـعـلومـات بـقصـر ثقـافـة الغـردقة اضى نـادى تكـنـولوجـيا ا ا
ـشتـمالتهـا ومتـصلة الذى يـحتوى على  12جـهاز كـمبـيوتر 
يـلى بـشــبـكــة اإلنــتـرنت كــمـا افــتــتـحــوا مـعــرض الـفـن الـتــشـكــ
سيح حبيب الذى يـضم مجموعة من األعمال للفنان عبـد ا
ـتـمــيـزة من احلـفـر عـلى اخلـشب فى لـوحـات تـمـثل يـة ا الـفـنـ

األنشطة اليومية لسكان البحر األحمر.
وخالل الـــزيــارة وافـق وزيــر االتـــصـــاالت عــلى إعـــادة تـــوصــيل
ـــدة عـــام.. ويـــعـــد نــادى اإلنـــتــرنـت اجملـــانى لـــكل نـــاد جـــديــد 
ـعلومات الغـردقة هو النادى رقم  44 من نوادى تكنـولوجيا ا

نتشرة فى أقاليم مصر. د. طارق كامل وزير االتصاالت ود. أحمد مجاهد ا

االفتتاح فى أبريل القادم

الدراماتورج والترجمة للمسرح 2-1
ـكتـبة كـاملـة يسـتعـ بهـا اخملرج وصـانعـو العرض
فى احلـــصـــول عـــلـى أيـــة مـــعـــلـــومـــات أو شـــروحـــات

تختص بأى جانب من جوانب النص أو العرض.
4- فـى حـالـة األعــمـال الــتى تـتــخـلق من خالل ورش
إبـداع جـمـاعى يـقـوم الـدرامـاتـورج بـتـوجيـه وتـنظـيم
اجلـــهــود الـــبـــحــثـــيـــة لــلـــفـــريق وجتــمـــيع نـــتـــائــجـــهــا
ومـناقـشـتهـا مع الـفريـق وتدوين ارجتـاالتـهم علـيـها
ومالحظات اخملرج واقـتراحاته وتعديالته ثم يتفق
مع اخملـرج فى الـنـهـاية عـلى الـصـيغـة الـنهـائـيـة التى
ـهـمـة إلى قـد يـتـولى هـو نـفـسـه كـتـابـتـهـا أو يـعـهـد بـا
كاتب محترف مع إشـرافه على عملية الكتابة. وفى
بـــعض احلـــاالت قـــد يـــنـــسب الـــعـــمل الـــذى نـــتج عن
الـورشـة إلى الـدرامـاتـورج الـذى يـقـوم بـكـتـابة الـنص
الــنــهـائى خــاصــة إذا تـوفــرت له شــروط اإلبـداع أو
كــان مـــؤلــفـــا مــســـرحــيـــا مــحـــتـــرفــا بل وقـــد يــنـــشــر
الـــدرامــاتــورج هـــذا الــنص بـــاســمه كـــمــا حــدث فى
حـالة مـسرحـية الـغابـة اجملنـونة  Mad Forest الذى
ؤلـفة الـبريـطانـية (كـاريل تشـرشل) تأسـيسًا كـتبـته ا

على ورشة عمل تمت فى رومانيا.
ـؤلـفـ 5 - اكــتـشـاف نـصــوص جـديـدة والـعــمل مع ا
ـا يــجـعـلـهـا صـاحلـة لـلـتـقـد عـلى عـلى تـطـويـرهـا 
ـسـرح خـاصة فى حـالـة الـكتـاب اجلـدد الـذين قد ا
تـعـوزهم اخلـبـرة الـكـافـية بـفن الـكـتـابـة لـلـمـسرح بل
ـــعــروفــ الـــعــمل مع وقــد يــفـــضل بــعـض الــكــتــاب ا
درامـاتـورج من اخــتـيـارهم وقـد يــحـدث أن يـتـعـاظم
دور الـدراماتورج أثناء عمـلية الكتابـة بحيث تتحول
مــسـاهـمـته إلى مـسـاهــمـة إبـداعـيـة فى الـنص وقـد
يحدث فى مثل هذه احلاالت أن يشعر الدراماتورج
بــــالــــغــــ لــــو  جتــــاهـل هــــذا اإلســــهــــام ســــواء فى
الـدعايـة أو تـوزيع األجور وهـو مـا حدث تـمـامًا فى
ــؤلف حـــالــة (لــ طـــومــســون) الـــتى اشــتــركـت مع ا
ـسرحــى الـراحــل (جونـاثان الرســـــون) فى إعداد ا
صـورة جــديـدة مـعـاصـرة من نص أوبـرا (بـوتـشـيـنى)
الـشهـيـرة الـبوهـيـمـية La Bohemeوهـو الـنـص الذى
أعـده كل من (إيلـيكا و جـ. جـياكوزا) فى  1896 عن
روايـة مشـاهد من احليـاة البوهـيمـية للـكاتب (أنريه
مــورجــيه). حـمـل الـنص اجلــديــد الـذى اشــتـرك فى
إعـداده (الرسـون وطـومسـون) اسم اإليـجـار وعرض
فى صورة مسرحية موسيقية عام 1996 .ولألسف
حــدث أن مــات (الرسـون) من جــلــطـة فـى الـشــريـان
األورطـى قــبل االفــتــتـــاح دون أن يــتــمــكـن من تــوثــيق
الـدور الــذى قـامت به (طـومـسـون) فى الـعـمل. ولم 

سرح: : الدراماتورج وا أوالً
ــيــز بــ الــدرامــاتــورجــيــة عــلــيــنــا فى الــبــدايــة أن 
 Dramaturgy كـــخــــاصـــيـــة تــــتـــمـــيـــز بــــهـــا األعـــمـــال
الــدرامــيــة وبــ مــجـمــوعــة الــوظــائف الــتـى تــنـدرج

.(Dramaturg) حتت مسمى الدراماتورج
فالـدراماتـورجية كـمصـطلح اشـتقه (جوتـهلـد لسنج)
ــعــنى  ( Dramatourgia ) مـن الــكــلــمــة الــيــونــانــيـة
مـــؤلـف أو حـــدث درامى  – وروجــــهـــا فـى ســـلــــســـلـــة
Hamburgisch  Dramaturgia مقاالته الـتى عنونها
ونــشــرهــا مــا بــ عــامى       1767  و 1769هى فن
اإلنـشـاء الـدرامى أو الـكـتـابـة الـدرامـيـة وتـشـيـر إلى
الـكـيـفـيـة الـتى يـتم من خاللـهـا حتـويل قـصـة مـا إلى
ــواقـف احلــواريـــة الــتى تـــتــوزع فى مــجـــمــوعـــة من ا
ــــكـــان وفـق نـــسق مــــعـــ ومـــنــــطق مـــا الـــزمـــان وا
يزة وتقوم بأدوار وتؤديها شخصـيات لها سمات 
مـحددة وتـشغل مـواقع مخـتلـفة فى الـعالم الدرامى
لــلـنص بـحــيث تـكـتــسب الـقـصــة فى الـنـهــايـة مـغـزى

كليًا معينًا.
ـهـام الــتى بـاتت حــديـثـا أمـا مــجـمـوعــة الـوظـائـف وا
ـة قدم تـندرج حتت مـسـمى الدرامـاتـورج فهى قـد
ـــســرح نـــفــسه وكـــانت تـــتــوزع بــ مـــجــمـــوعــة من ا
تـخصـص يـحمـلـون مسـميـات مخـتلـفة الـفـنيـ وا
ـستـشار األدبى أو ـعد أو ا ـدير الـفنى أو ا مـثل ا
ادة العلـمية وقد يكون من بينهم اخملرج أو جامع ا

. مثل ؤلف أو مصمم الديكور أو حتى أحد ا ا
ـهـام  – ســـواء ـكـنــنـا إجـمـال هـذه الــوظـائف أو ا و

قام بها فرد أو جماعة  – فيما يلى:
 1- انـتقاء واقتـراح النصوص الـدرامية التى تالمس
الـواقع وحتـيل إلى اهـتمـامات آنـيـة وقضـايـا ملـحة
ــا يـــضـــمن لـــهــا إمـــكـــانــيـــة الـــنــجـــاح ســـواء كــانت
ــة أو حــديــثــة مــحــلــيــة أو أجــنــبــيـة نــصــوصًــا قــد

ــهــجــورة.      وكــذلك إعــادة اكــتــشــاف الــنــصــوص ا
2-حتـــديث الــنـــصــوص الــدرامـــيــة الـــتى تــنـــتــمى إلى
ـا يـقـربـهــا من اجلـمـهـور ــة  عـصـور تــاريـخـيـة قـد

عاصر وذلك من حيث: ا
أ - الــلـغــة كـاســتـبــدال كـلــمـات مــعـروفــة بـتــلك الـتى
بـاتت مهـجورة وتـغمض عـلى الـفهم واالسـتغـناء عن
ـغــرقـة فى احملـلــيـة فى حـالـة اإلحــاالت الـثـقـافــيـة ا
ــنـقــولــة من ثـقــافــات أجــنـبــيــة أو الـتى الـنــصــوص ا
تـنتمى إلى عصـور سابقة كاإلحـالة إلى أساطير أو
عـاصـر الـذى يـتـوجه إليه آلـهـة مـجـهـولة لـلـجـمـهـور ا
سرحى وذلـك ما فعلته فـاطمة موسى فى الـعمل ا
لك لـيـر التى قـدمـها ـسرحـيـة ا تـرجمـتـها الـنـثريـة 
ــســرح الـقــومى فى مــصـر مــنــذ سـنــوات ومـازالت ا
تـعـرض بـنـجـاح حـتى اآلن. لـقـد اسـتـخـدمت فـاطـمة
مـوسى فى تــرجـمـتــهـا لـغـة بــسـيـطــة أقـرب إلى لـغـة
الــصــحــافـــة وحتــمل إيــقــاعــات واضــحــة من الــلــغــة
الـعامـية دون أن تـخرج عـلى قـواعد الـنحو  –أى لـغة
عـــربــيـــة مـــعـــاصـــرة مـــرنــة تـــســـتـــطـــيع أن تـــرقى إلى
واقف وأن تهبط مصاف اللغة الرفيعة فى بعض ا
إلى بـعض مـستـويـات العـامـيـة الدنـيـا وتـوظف بعض
مـفـرداتـهـا ذات الـداللـة احلـيـة. ولـعل هـذا مـا شـجع
اخملــرج أحــمـد عــبـد احلــلــيم عـلـى إضـافــة عـدد من
ـقاطع الـشعـرية بالـلغـة العـامية كـتبـها أحـمد فؤاد ا

لك. جنم لينشدها بهلول ا
ا قد ـدة الزمنية الـتى يستغرقـها العرض  ب - ا
يــسـتـلـزم بـعـض االخـتـصـارات الـتـى ال تـخل بـالـنص
وعادة ما يتم االختـصار بالتعاون مع اخملرج أو قد
تفـرض رؤية اخملرج نـفسهـا هذه االختـصارات كما
حدث حـ قام كـرم مطـاوع بحذف فـصل كامل من
مسرحية الفرافير ليوسف إدريس حتول فيما بعد
ـهزلة األرضـية أو ح حـذف سير إلى مسـرحية ا
ـهـرج أو الـبهـلـول من مسـرحـية جـون جيـلـجود دور ا
ـلك ليـر فى العرض الـذى قدم عام  1931.وجدير ا
بـالذكـر فى هـذا الـصدد أن مـسـرحـية هـامـلت يـندر

األصـلى إلى الـسطح بـشكـل أكثـر وضوحًـا بل قسم
اخلـــمـــســة فـــصـــول إلى جـــزئـــ وأضـــاف تــنـــويـــعــة
سـاخــرة جــديـدة عــلى فــكـرة احلب الــرومــانـسى من
خالل مشهد كـامل أضافه فى البداية وأعطى فيه
كل الـشـخصـيات الـرئـيسـية أدوارًا جـديـدة إضافـية
تـفاخر كمـا غيـر فى النـهايـة بأن جعل (مـاتامـور) ا
الــهــزلى يــظــهــر فى صــورة مــجــنــون يــأس من هــذا
الـعالم ويـبحث عـن آفاق جـديدة فيـرتفع فـى الهواء
قـوى وعلق أمام أعـيـننـا نحـو قمـر صنع من الـورق ا

سرح. فى أعلى خلفية ا
3- مــعــاونــة اخملــرج والــعــمل مــعه عــلى بــلــورة رؤيــته
اإلخـراجـيـة وذلك بـطـرح الـعـديـد من األسـئـلـة عـلـيه
فيـما يـختص بـسبب اخـتيـاره للـنص وفهـمه له وما
يــــود أن يــــقـــــوله من خـالله وأيـــــضًــــا إطالعـه عــــلى
الـتــفـســيـرات الــنـقــديـة اخملــتـلــفـة لــلـنص والــعـروض
الـــســابـــقــة له وأســـالــيـــبــهـــا ورؤاهــا وكـــذلك إمــداده
ــعــلـومــات الــتــاريــخـيــة عن ظــروف كــتــابــة الـنص بــا
وعــصــر الــكــاتب والــزمن الــتــاريــخى الــذى يــصــوره
الــنص واألبـعـاد الــسـيـاسـيــة واالجـتـمـاعــيـة لـكل من
الــزمــنــ  – زمـن كـــتـــابـــة الــــنص والـــزمـن اخلـــيـــالى
ـطــروح فـيه وطــرح خـيـارات مــوسـيــقـيـة وبــصـريـة ا
البس مــنـوعـة عــنـد تــنـفـيــذ الـنص (فــيـمــا يـتـعــلق بـا
ـؤثرات الصـوتية)  – أى أن يكـون أشبه والـديكور وا

أن تـقـدم كــامـلـة نـظـرًا لــطـولـهـا الـشــديـد. لـكن رؤيـة
ــســـرحــيـــة لــيـــست هى األســـبــاب اخملــرج أو طـــول ا
الـوحــيـدة الخــتـصــار نص مـا فــقـد تــتـطــلب ظـروف
ـتاحة يـزانية ا ـثليـها أو ا الـفرقـة من حيث عدد 
أن يـقــوم الــدرامـاتــورج بــإعـداد صــورة مـخــتــزلـة من

النص اخملتار.
جـ - اقــتـراح أو تـنـفـيـذ تـرجــمـة جـديـدة لـنص قـد
فى لـغـة معـاصرة تـتـسق مع اللـغـة احليـة وقد يـقوم
الـــدرامـــاتــورج فى هـــذه احلـــالــة بـــنـــوع من اإلعــداد
تـد إلى إضافة أجزاء جديدة إلى النص الذى قد 
الـقـد وحــذف فـقـرات مـنه وإعـادة تــنـظـيم الـنص
وتقـسيمه إلى جـزئ بدالً من خـمسة فـصول مثالً
ـعـاصـر. ولعل وإضـافـة مـفـردات حتـيل إلى الـزمن ا
وذج لهذا الـنوع من الترجمة/ اإلعداد هو أفضل 
ـسـرحــيـة اجلـديــدة الـتى أبـدعــهـا الـكـاتب الــصـورة ا
ـسـرحــيـة (بـيـيـر كـورنى) األمـريـكى (تـونـى كـوشـنـر) 
ــســرحى (L'Illusion)بــنــاء عــلى الــوهم أو اإليــهــام ا
تـكليف من اخملـرج (روب تشـابليك) وعرضت ألول
مــــرة عـــام 1996. فــــفى هــــذا اإلعـــداد اجلــــديـــد لم
ـونـولـوجـات يـكـتف كــوشـنـر بـاخـتــصـار الـعـديــد من ا
واخلــطب وحتـديث الـلــغـة وتـطـعـيــمـهـا بـالــتـعـبـيـرات
والـــكــلـــمــات الــعـــامــيـــة األمــريـــكــيـــة وإبــراز عـــنــصــر
الــبـارودى أو احملــاكــاة الــهـزلــيــة الـكــامن فـى الـنص

 ما قد يعتبره البعض إعداداً وفق قراءتهم للنص
األصلى قد يعتبره البعض اآلخر محاجاة لهذا النص

 البد من التمييز أوالً ب

الدراماتورجية والدراما تورج
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> يتم مساء اليوم االثن افتتاح معرض وجوه الكتب للفنان أحمد اللباد بقاعة أتيليه القاهرة بوسط القاهرة.
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ت بل مـا زاد عـلى أن نام خالل الـقـرون الـوسطى > إن كـتـاب أرسـطو «فـن الشـعـر» لم 
وراح الـبالغـيـون الـذين يـسـتـمـدون تـقـالـيدهـم آخر األمـر من (كـيـكـيـرو) و(كـويـنـتـلـيان)

يعلمون الشاعر كيف يكتب ويحبك ويرتب الفعل.

سرحي جريدة كل ا

12 من يناير2009  العدد 79

سرح الفرعونى ا
لوحات هيروغليفية متحركة

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

الدراما كوثيقة جمالية
حملت أمـتعتى األسبوع قبل الـفائت  زائرا إمارة الشارقة
ة من وزارة تحـدة  بدعـوة كر بدولـة اإلمارات العـربيـة ا
سـرحي الـعرب حول ثقافـة الشارقـة  حلضـور ملتـقى ا
ــســرح والـــتــاريخ)  وحــرصت عـــلى أن أضع بــ أيــدى (ا
سرح والتاريخ  مؤكدا على أنه األصدقـاء رؤيتى لعالقة ا
ـســرحـيـة  وغـيـرهـا من فـنـون ـسـلم به أن الـدرامـا ا مـن ا
ـرئـيـة  تــقـوم عـلى مـبـدأ إعـادة صـيـاغـة الـفـعل الـدرامـا ا
الـواقـعى  ماضـيـا كان أم آنـيـا  فى بـناء جـمـالى يـتأسس
داخل السيـاق االجتماعى القائم  ويسـتهدف التأثير فى
اجملتـمع احلى  فيخاطب جمهورا يعرفه  ويكون حاضرا
فى هـذا الـبـناء اجلـمـالى بـزمـنه وقـيـمه ورؤيـتـه للـعـالم ;
شـاء مـبــدعه أو تـصـور أنه يـنــفـلت مـنه لـعــوالم فـانـتـازيـة
يبتـدع معها أفعاال خيالية سابحة فى سماوات طوباوية 
تـخيل له قاعـدته الواقعـية ويصـاغ لغاية فحتى الـفعل ا
ــدن الـفــاضــلـة مــا هى إال مـوقف نــقـدى من واقـعــيـة  وا

الواقع الراهن .
ـسرحـى صـفـحات الـتـاريخ ـبـدع ا وأكـدت عـلى أن تـقـلـيب ا
ـاضى  وغـير بـحـثا عن الـفـعل الـذى أثـر يومـا فى الـزمن ا
من مـصـائـر شخـصـيـاته  ولـعب دوره اإليـجـابى أو الـسـلبى
ه فى مـجــتـمــعه  لـيس أبــدا بـهــدف بـعــثه لـذاته  وتــقـد
كأيقـونة متحفـية تؤكد وقوعه فى زمن مـا.  قد يحدث هذا
فى مجـال اآلثار  لكنه ال يحدث مطلقاً فى حقل الدراما 
تحفية وال تثبيت الفعل فى صفحة زمانه الذى ال يعرف ا
 وال يــعـتـقـد فى ذات الــوقت بـتـكـراريــة الـتـاريخ ألحـداثه 
بـقـدر ما يـدرك أن فـعل األمس قد يـتـشابه مع فـعل الـيوم 
غـيـر أن فعـل األمس اكتـمل فى زمـنه  وانـفجـرت مـقـدماته
فـى سـيــاق مــعــ  وعــرفت نـهــايــاته داخل هــذا الــســيـاق 
وكــشــفت األيـــام عن الــعالقــة الـــتى كــانت مــخـــتــفــيــة عن
معاصـريه زمنذاك ب مقـدماته ونهاياته . لـهذا يستدعيه
ـعــاصـر ويـسـتـخـدمه كــتـكـأة لـلـنـظـر فى ـسـرحى ا ـبـدع ا ا
الفـعل اآلنى الذى يـعايـشه  والذى تـظهر مـقدمـاته أمامه
نح ا  ستقبل   دون نتائجه اخملتبئة بعد فى سراديب ا
ـا سـيـصـل إلـيه احلـدث اجلـارى ـتـلــقى فـرصـة الــتـنـبــؤ  ا
ـده اخلـطوط بـ مـا هو واقع لـه وفيه والـنـتائج أمـامه  
نطـقية التى ستحدث فى الغد  فـيعمل على تغيير مسار ا
ستقبل قبض يديه  ال زمن ا يجعل ا احلدث الـواقعى  
ا إرادة منه  وبـالتالى يـعمل على قادم بـنتائج األفعـال دو

دفعه لتغيير واقعه .
مرتـئيا أن هذا هو أهم أسس اإلبداع الفنى عامة  والدراما
ـتـعرضـة لـلتـاريخ بوجه أخص  ـسرحـيـة خاصـة  وهذه ا ا
فالدرامـا ليست إبـداعا للـتسلـية  وال تقوقـعا داخل الـبنية
ـا هى فعل يدرك عقـلية مـتلقيه باسم دراميـة الدراما  وإ
وأفـق تـوقـعـاته  فـيـحـاوره دون خــطـابـيـة من أجل تـنـويـر أو
تزييف وعـيه بالواقع الذى يعيشه  فـمبدع الدراما بالتالى
مـثـقف مـتـواصل مع واقـعه احلى  ومـتـشـابك مع قـضـاياه
ـتلقـيه بلـغتهم وطـرائق تعـاملهم مع وهمومه  ومـخاطب 
احلـيــاة  ومـشــتـبك مــعـهم عــبـر ســبل تـلــقـيــهم لـلــرسـائل
ـطــاردة لـهم من خالل كــافـة وسـائط ــوجـهـة وا الــعـديـدة ا

االتصال اإلبداعى واإلعالمى اخملتلفة . 
سـرحيـة فى تصـديهـا ألفعـال البـشر من هـنا فـإن الدرامـا ا
ـاضى البـعيـد أو الـقريب  وإعـادة صيـاغتـها جـمالـيا  فى ا
تعمل على حتضير التاريخ أمام متلقى اليوم  أى إننا نرى
التاريخ حـاضرا أمـامنا وكـأنه يحـدث اليوم  فـنرى الـناصر
"صالح الـديـن" يـنـاضل من أجل اسـتـرداد الـقـدس  أو نـراه
ا ذاهبا لـزيارة عدوه ريـتشارد قـلب األسد فى عريـنه  وفقا 
ــبــدع قــوله من خالل الــوقــائع الــتــاريــخــيــة الــتى يــريــد ا
يـســتـدعـيـهـا ويـؤهـلــهـا حلـاضـره  ويـعـمل عــلى تـفـسـيـرهـا
تفسـيرا موجها لزمـنه اآلنى  ومريدا التأثـير فى مجتمعه

راوغة. من خلف عباءة التاريخ وبأقنعته ا
أما وقائع اجللسات فلنا لقاء معها فى العدد القادم.

الــبــانــتـــومــا بــارع فى تــقـــمص كل شىء وإعــادة
عــرضه تــمــثــيـال ويــســتــطــيـع أن يــتــخــذ كل أنــواع
األشــكــال لـدرجــة أنه - بـســرعــة حـركــاته يـقــلـد
ـيــاه وحـيــويـة الــلـهب ووحــشـيـة سـيــولـة وتــدفق ا

األسد وغضب الهند وحركة النجم.
فى كـلمة واحـدة إنه يتقـمص أى شىء يريده إال
أن احلــكــايــة األســـطــوريــة الــتى تــنـــســجــهــا وقــائع
خارقـة للطبيعـة ومثيرة للدهـشة كلها عبارة عن

تقليد "ميميك".
وفى نـــفـس كـــتـــاب: "كـــويـــجـــرافـــيـــا" « أى الـــرقص
ــفـهـوم ذلـك الـوقت" يـحــدد لـوقـيــانـوس طـبــيـعـة

الرقص فى مصر الفرعونية فيقول:
"كــان الــرقص والــغــنــاء فى مــصــر الــفـرعــونــيــة من
قـدسة ووجوده من ضـرورات االحتفاالت الـعلوم ا
الـديــنــيــة أمــا مــحــور هــذا الــرقص فــهــو تــشـكــيل

حركات مجموعة الكواكب ودوائر النجوم".
: واحـدة تـعـطـيــنـا تـفـاصـيل لـنـقـارن بــ الـفـقـرتــ
ــفــاصـله ـثـل يـؤدى أدوارا واإلنــســان تـرتــبط 

تشريحيا.
ـعقول أن يـقضى لوقيـانوس نحـو سبعة من غير ا
ـة متـنـقال ب عـاصـمة ـصـر القـد عـشـر عامـا 
اجلــنـــوب طــيـــبــة وعـــاصــمــة الـــشــمـــال الــقـــلــعــة
الــبـــيــضـــاء أو من نـــفــر  ثـم يــتـــجه شـــمــاال نـــحــو
ــعـــقــول أال يــكــون أحــد اإلســكــنــدريــة مـن غــيــر ا
ــريـدين فى مــعــبـد فــرعــونى حــيث يـتـم اخـتــيـار ا
ــعــبــد ــثــقــفــ لـــكى يــدرســوا تــعـــالــيم ا صــفـــوة ا
الــسـريـة ألنه هــنـا يـرجـعــنـا إلى مـفـهــومـ هـمـا
أسـاس الـفـلــسـفـة الـفـرعـونـيــة والـتى انـتـقـلت إلى
أوربـــــا حتت مــــســـــمى: "الـــــتــــعــــالـــــيم الــــهـــــرمــــيــــة":

(CORPUS HERMETICA)
أولـــهــمــا هـــو نــظـــريــة الــعـــنــاصــر. فـــفى الــكـــتــابــات
الــهـرمــيـة جنــد حتــلـيال لــلـمــادة أســاسـهــا عـنــصـر
واحــد أطـــلــقـــوا عــلـــيه اسـم: "األيــون" وهـــو أشــبه
بـالواحد الصحيـح فى الرياضيات وعـندما ينقسم
عـلى فنه يتـحول من واحد إلى ثالثـة على أساس
أن الـــــوسط هـــــو األصل واألطـــــراف هـــــمــــا نـــــتــــاج
االنـــقــــســـام ومـن خـــصـــائـص األيـــونــــات أن كل مـــا
يـنـقسم يـود أن يـرتـد إلى األصل إلى الـواحد فال
يــســـتــطــيع ســوى أن يــدور حـــوله فى حــركــة جــذب
اء إذ وتـنـافر. وأبـسط صـور حتـول الـعنـاصـر هـو ا
ـتـزج بـالتـراب والـهـواء عنـدمـا يحـتك بـالـنار إلى
آخــر مـــا نــعــرفه عـن حتــوالت الــعــنـــاصــر األربــعــة.

سرح? وتسأل: ما عالقة ذلك با
ـاءة بـدايـة ـثل يـرسـم بـجـسـده وبــاإل الـرد هــو: 
اءه جـملـة وأخر يـعارضه فـيرد األول بـحركـة وإ
أخــرى. وهــكــذا نــنـتــقل من جــمــلــة إلى جــمــلـة ال
كتابـة بل بتحـليل احلركة. وعـلى هذا النـحو يتابع

السرد الدرامى.
كـتـلـة ضـوء تـنقـسم عـلى نـفـسـهـا مـا انـقـسم يدور
حول الكـتلـة ناريا فى الـبداية ثم يـبرد وال يزال
يـدور إنه يصـبح جنـمـا والنـجـوم تـلقى بـالـشهب
وتـدور الـشـهب حـولـهـا ثم تـبـرد «وبـعـدئـذ تـتـحـول
إلى كـواكب». هـكـذا نـرى الـكــون والـطـبـيـعـة كـأنـنـا

نشهد باليه الكل يرقص.
وألن الـلـغة الـهـيـروغـيلـفـيـة تـبدأ جـمـلـهـا بالـعـنـصر
األسـاسـى الـواحـد الـصـحـيح ثم يـكـشف الـواحـد
ـــكـــونه لـه وتـــتـــشـــابك ـــقــــاطع ا الـــصـــحــــيح عن ا
ـــقــــاطع لــــتــــكــــون جـــمـال جــــديـــدة كــــذلك األداء ا
نهج وهو سرحى. وقد أوضح لـوقيانوس هذا ا ا
يـقارن بـ الرقص وبـ حـركة األبـراج لكـنه كان
ESOT- قـــد تــــعـــمق فـى دراســـة الـــلـــغــــة اخلـــفـــيـــة
عـبـد الهـيـروغيـلـفيـة اللـغـة التى ERIQUE لـغـة ا
تـــعـــلــمـــهـــا أفالطـــون وفـــيـــثــاجـــوراس لـــو كـــان قــد
درســهـا لــوصل إلى هــذه الـنــتـيــجـة: إن الــعـروض
ـــيم ــســـرحـــيـــة هى كـــتـــاب هـــيــروغـــلـــيـــفـــيـــة بــا ا
وبــالــدوران وبـــنــصف الـــدوران  بــاالتــثـــنــاء. بــكل
مـفـردات البـالـيه. وإلى حـديث آخـر يقـدم األمـثـلة

والنصوص احلقيقية
 

فيقول له:
"كراتـون!.. أى إنـسـان أنت إذن يـا صديق أنت
ــتـبـحــر يـا من وضـعت عــلى عـلـمك أيـهــا الـعـالم ا
طالءًا فلسفيا إنك تنسى فجأة لوكيتوس تنسى
ـا هو طـيب تنـسى تواصلـك مع السلف تذوقك 
تـنسى كل هـذا كى جتلـس لتـستـمع إلى نغم فـلوت
(مــزمـــار مــزدوج) يــعــزفه عـــازف مــخــنث يــرتــدى
ثيابـا فضفـاضة وينشـد األغانى اخللـيعة ويؤدى
دور الـــعـــاشـــقـــات مـــرددا أغــــانى فـــيـــدرا الـــتى ال

تعرف احلياء».
عـلى هـذا النـحـو يـوجه لـو قـيانـوس الـلـوم لـصـديقه
ــشــهــد الـــتــمــثــيــلى كــراتـــون وهــو عــنــدمــا يـــصف ا
الـــغـــنـــائى الـــذى كـــان ســـائـــدا فى حـــيـــاة الـــطـــبـــقـــة
االرستقراطية يدين كان يعتبر رقصا وطربا ألن
مـــــثـل هـــــذه الــــــعـــــروض هـى خـــــروج مـن اجلـــــوهـــــر
اإلنسانى واتـخاذ مسلك يـنافى الطـبيعة الـبشرية
وألنــنـا فى مـرحـلـة تـاريـخـيــة تـفـكـكت فـيـهـا مـصـادر
الــــفــــكـــر فـى الال تــــيـــوم وفــــيــــمـــا عــــدا «مــــوزيـــون»
اإلسـكنـدريـة ال جتـد فى اإلمبـراطـوريـة الرومـانـية
ية أفالطون. اثل «ليسيوم» أرسطو أو أكاد ما 
ولــوقـيــانـوس الــذى قـضى ســبـعــة عـشـر عــامـا فى
مــصـر وتــعــرف عـلى فــكـرهــا وفــنـونــهـا يــرد تـلك
الـطـبــقـة االرسـتـقــراطـيـة إلى مـنــابع الـفـنـون وفى
ــســرح. يـــســتــعـــرض مــا فى أطــراف مـــقــدمــتـــهــا ا
اإلمبراطـورية الـرومانـية من مـستـعمـرات ليـنتهى
إلى أثـــــيــــوبـــــيــــا وبـــــعــــد ذلـك يــــدخـل فى صـــــمــــيم
ـسـرح احلـركى الـغـنائـى فى مـصر ـوضـوع: أى ا ا

ذلك الوقت يقول:
«إنـــهـــا أشـــيـــاء هــزء» RIDICULUS وال تـــنـــاسب
ى ـولـد مــثـلك. كـذلك عــنـدمـا  شـخــصـا نـبــيل ا
شـاهدة هـذا النوع إلى علـمى أنك تفـضى وقتك 
ـسـرحـيـة لم أغـضب فـحـسب بل من الـعـروض ا
انــــتــــابــــنى اجلــــزع ألنـك وقــــد نــــســــيت أفـالطـــون
وكريسـبب وأرسطو تـصبح كهـؤالء الذين يـنظفون
آذانــهم بــريــشــة. أال تــوجــد ألف طــريــقــة إلدخــال

السرور على أذاننا وعلى عيوننا?
ـيم واألداء احلـركى ويـعـدد لـوقـيـانـوس عـروض ا
عـبد فى الهـند وفى إفـريقيا. كجزء من طـقوس ا

ثم يتوقف عند مصر.
يقول لوقيانوس

"ومادمنا قد حتدثنا عن الهند وعن إثيوبيا يبدو
ــنــاسـب أن أهــبط إلى مـــصــر جــارتــهــا. لـى من ا
ـة ال تـبـدو لى شـيـئًـا آخـر حـكـايـة بـروتـوش الـقــد
ســوى عالمـة عـلـى مـهـارة راقص تــمـرس عـلى فن

لم يـعرف الباحثـون فى أصول الدراما الـفرعونية
سوى مـراجع مـعدودة تـرجع أغـلبـها إلـى القـرن
يالد أى فى وقت ال يـوجد الثـالث والرابـع بعـد ا
فــيه فـى أى مــعــبــد كــاهن واحــد يـــجــيــد الــكــتــابــة

قدسة أى الهيروغيلفية. ا
DE MYS- «فــــمـــثال كـــتـــاب: «غـــوامض األســـرار
TERIIS لـلـمؤرخ اإلغـريـقى يـا بـليـكـوس قـد كتب
يالدى يـقابله كتاب بلوتارضه فى القرن الرابع ا
DE ISIDE ET «الشهـير: «عن إيزيس وأوزيريس
عروف OSIRIDE يضاف إلى ذلك نص شبكة ا
وهو مـا اصطـلحـنا علـى تسـميتـه بدرامـا أبيدوس
ــدفـــونــة - حـــدود ســوهـــاج) ثم عــدة (الـــعــرابـــة ا

برديات متناثرة.
وألن مـــنــهج الـــبــاحـــثــ ورقى  فـــنــادراً مـــا فــطن
ــسـرحــيـة وتــصّـور أحـدهم إلى شــكل الــعـروض ا
ـعابد أغـلبهم  أنـها مـجموعـة نصـوص تقام فى ا
ـراجع بــيـنـمــا لـو دقـقــنـا الـنــظـر حـتـى فى هـذه ا

سنعثر حتما على مفتاح اللغز.
لـــنــــأخـــذ يـــا بــــلـــيــــوكس مــــثال ويـــقــــدم فى كــــتـــابه
«غــــوامـض األســـرار» تــــعــــريـــفــــا لــــهــــذا الـــنــــوع من

الدراما فيقول:
«إن األسـرار الــغـامـضــة (أو اخلـارقــة) هى أشـيـاء
تـــقـــام لـــلــــعـــبـــادة بـــعــــضـــهـــا له داللــــة خـــارقـــة من
ستحيل التعبـير عنها بالكلمات والبعض اآلخر ا
ـثل باسـتخدام اجملـاز صورة جتـسد حـقيـقة ما
ا تـشـكله من تـمثـلـها تـمـاما كـمـا تعـبـر الطـبـيعـة 

مرئيات عن العلل الكامنة وراء هذه األشكال".
واجملاز هـو جتسـيد مـعـنى مجـرد بصـورة حسـية
كن أداء ذلك مـسرحيـا?. مجرد سؤال. فـكيف 
ـالبس وال شك أن هــــــنــــــاك لــــــغــــــة خــــــاصـــــة كــــــا
ثـلة فى واألقـنعـة ومكـمالت رمـزية كـالـسلـطـة 
ـثـلـة فى الـسـوط وحتـديـد الـصـوجلـان والـقـوة 
ــثال فى قــنــاع أبــنــو (أنـوبــيس) اجتــاه احلــركــة 
فاحت الطريق إلخ.. ال بد حقا من أن نعيد قراءة
الــرسـوم الـتـى تـركـهــا لـنـا أسـالفـنـا ونــقـارن بـيــنـهـا
ــصـاحــبـة الــرسـوم أو وبــ مـا هــو مـدون ســواء 

كتوبة. فى النصوص ا
ـنـهج سـنـجده ولـو أعـدنا قـراءة بـلـوتـارخه بـهـذا ا
سـرحى وبعض ـدنا بـبعض مـفـردات العـرض ا
طــــرق األداء الـــــدرامى فـــــفى كــــتـــــابه عـن إيــــزيس

وأوزيرس» يقول:
«لم تـــرد إيـــزيس أن يـــدفن فى أكـــفـــان الـــنـــســـيــان
والـصـمـت مـا اجـتــازته من مـعــارك ومـا بـلــغـته من
كـلـمــة وشـجـاعـة ولـهـذا أنــشـأت مـؤسـسـة لـعـرض
قدسة بحيث تتحول إلى صور أسرار اخلوارق ا
وإلـى تــــمــــثــــيل وإلـى مــــشــــاهــــد درامــــيــــة حتــــكى
ـاءة وبـالـكـلـمـة مـا عـانتـه من آالم كى تـكون بـاإل
درس عزاء وورع لـلـنـساء والـرجـال الـذين اجـتازوا

مثل تلك احملن".
سـنـتـرك جـانـبـا دوافع الـعـزاء ونـركـز عـلى األداء.
بــلــوتـارخه اســتــخــدام كـلــمــة: "مـيــمــوس" وهـو فن
الــتـمــثـيل الــصـامـت واألداء احلـركى ومــعـنى ذلك

سرح. يم كانت إحدى ركائز هذا ا أن تقنية ا
الــــواقع أن هــــذا الــــســـؤال ظـل يــــؤرقـــنـى ســــنـــوات
طـويلـة حـتى وقـعت بطـريق الـصـدفة عـلى كـتاب:
"كـوريـجـرافـيـا" لـلكـاتـب السـورى األصـل اليـونـانى

لغة التعبير: "لوفيانوس الساموزى".
ـيالدى وأهمية الـكتاب يرجع إلى الـقرن الثانى ا
كـــــاتــــبه أنـه قــــضى 17 عــــامــــا مـــــســــاعــــدا حلــــاكم
اإلسـكندرية وله مـؤلفات عديـدة منها أول رواية
خـيــال عــلـمـى فى تــاريخ اآلداب األوربـيــة أمــا مـا
يـخـصـنــا. فى بـحـثـنــا فـهـو كـتـابـه: «كـويـرجـرافـيـا»
: وهـــو اصـــطالح إغـــريـــقـى مـــكــون مـن مـــقـــطـــعــ
"حـــوزى" أى الــــكـــورال أو الـــغــــنـــاء والـــكــــلـــمـــة فى
ة ثم جرافـ أى ينقش أو األصل مـصرية قـد
يـكـتب. ويـبـدأ الـكـتــاب فى صـورة رسـالـة يـوجـهـهـا

لوقيانوس لصديق له نعرفه باسم كراتون.
فى الــفــصل الــثـالـث والـثـالثـ يــوجه لــوقــيــانـوس
حـديثـه إلى كراتـون واحـد من نبالء ذلك الـعـصر
واألخــيـر يـنــظـر إلى الــرقص كـأنه نــزوات عـابـرة

 الرقص والغناء
 فى مصر

الفرعونية من
قدسة العلوم ا

 علينا أن نعيد
قراءة الرموز التى
تركها أسالفنا
 من جديد
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ـقـدس ــؤثـرة فى الـفــتـرة الـقـروســطـيـة كــانت تـسـتــنـد إلى الـكــتـاب ا ــا أن الـقـوة ا > و
ا يـخدم التفريق الكالسى بـقسميه فقـد حدث حتول فى أسلوب (احملاكـاة) بالتدريج 

ب األسلوب الرفيع وما دونه من أساليب. 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرحية بكفر الشيخ. > اخملرج الشاب أحمد فوزى القاسمى يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة احلامول ا

12 من يناير2009  العدد 79

تنعون! البيت الفنى للمسرح.. النجوم 
" جنوم ولكن "موظف

≈°ûÑM AÉª«°T

عــلى جنــوم الـبــيت الــفـنى لــيـســبق اســمه أســمـاءهم فى
األفيش ويحصل على أجر أعلى من أجورهم.

وطـالـب عـصــام الـســيـد "الــرافـضــون" بـأن يــكـون لــديـهم
شجـاعة االستـقالـة من البـيت الفـنى أو على األقل أخذ

إجازة بدون مرتب.
ـنـعم بـ الـرفض من جـانـبه فـرق اخملـرج نـاصـر عـبـد ا
ألســـبـــاب مـــاديـــة وبـــ الـــرفـض لـــعـــدم مالئـــمـــة الـــنص
ـــعـــروض عــلـى الــنـــجم مـــشـــيــرًا إلـى أن جنــومًـــا كـــبــارًا ا
ـســرح عـلى حتــمل مـجــهـوده مــثل نـور يــجـبــرهم عـشـق ا
الشريـف ويحيى الـفخرانى وتـوفيق عـبد احلمـيد الذين
ــيــزة. قــدمـــوا عــلى خـــشــبـــة مــســـرح الــدولـــة أعــمـــاالً 
ــزيــد مـن الــنــجــوم ــنــعـم بــاســتــقـــطــاب ا وطــالب عـــبــد ا
بـأعـمـال جيـدة تـشـبـعـهم فـنـيًـا وفى الـوقت نـفـسه طـالب
ـنعم أى جنم يخـلو إقراره الـذى يقدمه كل ناصـر عبد ا
خمس سنوات من أى عـمل بأن ينهى عالقته الـوظيفية

بالبيت الفنى.
اخملرج أحمد حالوة رفض منطق النجومية من أساسه
قـائالً إنه يـصــنع الـنـجـوم وال يـنـتـظـرهم مـطـالـبًـا الـبـيت
الفـنى بـتـوفـيـر اجلو الـعـام لـصـنـاعة عـمل جـيـد مـتـكامل

األركان.
سـرح القـومى قال الفـنان شـريف عـبد الـلطـيف مديـر ا
إن اجلـرى وراء الـنـجوم بـاعـتـبـارهم عنـصـر جـذب فقط
مـــــرفـــــوض ألن الــــنـــــجم هـــــنـــــا "مـــــجــــرد وردة فـى عــــروة

اجلاكت".
وأضـاف عـبـد الـلـطـيف: كـون الـفـنـان مـوظـفًـا فى الـبـيت
ـشـاركـة فى عمل هـو غـير الـفـنى ال يـعنى إجـبـاره على ا
مـقـتـنع به ألنه فـنان أوالً وأخـيـرًا وطـالب عبـد الـلـطيف
أى فـنـان يرفض الـعـمل بدون أسـبـاب بتـقـد استـقـالته

من مسرح الدولة.
وأشار شريف إلى أنه شخصيًا لم يصطدم أثناء إدارته
ـــســارح احلـــديث والـــغـــد ثم الـــقـــومى بـــرفض الـــنـــجــوم
ــعــروضــة عـــلــيه ألنه مـــنــذ الــبــدايـــة يــخــتــار لألعــمـــال ا

ناسب. ناسب للمكان ا "الشخص ا
وطـالب شــريف عـبـد الـلـطـيف بـأن يــتـخـذ الـبـيت الـفـنى
ـوظــفـ لــديه فى حـال إجــراءات رادعـة جتــاه فـنــانـيـه ا

برر للعمل فى عروض القطاع. تكرار رفضهم غير ا

غيـاب النجـوم عن عروض مـسرح الـدولة لم يـعد سؤاالً
متكررًا بقدر ما بات «صداعًا" فى رأس عملية صناعة
سـرح وفى السـطور الـتالـية  تـلقى "مـسرحـنا" الـضوء ا
عــلى واحــدة من زوايــا الـســؤال وهى اخلــاصــة بــغــيـاب
" فى مسـرح الـدولـة والذين يـفـترض وظـفـ الـنـجـوم "ا
أنهـم "جـزء" من فـريق عـمل الـبـيت الـفـنى ويـنـتـمون إلـيه

عضويًا وفنيًا.
الــنــجــمــة نــشــوى مــصـطــفـى رفـضـت الــربط بــ غــيـاب
ــادى الـــنــجـــوم عـن عــروض مـــســـرح الـــدولـــة والـــعــامـل ا
وقــالـت: لــيـــست لــدى أى مـــشــكــلـــة فى أن أعــمـل بــأجــر
بـسـيط عــلى خـشـبـة مــسـرح الـدولـة الـذى نــنـتـمى إلـيه

ونتقاضى منه رواتبنا كل شهر.
ـسـرحى نـشـوى اعـتـرضت عـلى وصف الـبـعض لـلـعـمل ا
بأنه "عطلة"  –بفتح الع  –قائلـة: ما أحلى العطلة مع
ــسـرح أمــثـال ن يــعــشـقــون ا عــمل جــيـد وجنــوم كــبـار 

عبلة كامل
ومـاجدة زكى وكـلـتاهـمـا أحلم بـأن يـجمـعـنى بهـمـا عمل

قريبًا.
ـشاركة فى بيـنمـا يقـول عمـرو عبـد اجلليـل إنه يتـمنى ا
عمل مـسرحى لـلبـيت الفنـى مشيـرًا إلى أنه شارك فى
ـدة شهـر ونـصف لكن الـعمل بروفـات عـرض "اللـجنـة" 

لم يظهر للنور وال أعرف ما السبب.
الـفـنـان الــقـديـر سـامى مــغـاورى عـلق قـائـالً:  تـعـيـيـنى
سرح الدولة عام  1982ومنذ تـلك اللحظة قدمت 73
عـــمـالً مــســـرحـــيًـــا آخـــرهـــا "زكى فـى الـــوزارة" ويـــشـــيــر
ـعاملة مغـاورى إلى إحساسه بـالغ جتاه الـتفرقة فى ا
بـ "جنــوم الــداخل" وجنــوم اخلـارج "فى الــبــيت الــفـنى
ــعــ عــلى مــكــافــأة ال تــتــجـاوز حــيث يــحـصـل الــفـنــان ا
الـسـبـعة آالف جـنـيه بـيـنـما يـتـقـاضى الـنـجم الـقادم من
الـــســيـــنـــمــا أو الـــفــيـــديـــو أضــعـــاف هـــذا الــرقـم بــخالف

بالغ فيها أحيانًا. كثفة والطلبات ا الدعاية ا
ــنـــاسب" هــو اخملـــرج عــصــام الـــســيـــد يــرى أن "الـــدور ا
ـمــثل سـواء كـان احملك والــعـمل األسـاسـى فى اخـتـيــار ا
جنـمًـا مـعـيــنًـا فى الـبـيت الــفـنى أو من اخلـارج واعـتـرف
عــصـام بـوجـود فــنـانـ يـرفــضـون الـوقـوف عــلى خـشـبـة
سرح باستمرار مرجعًا هذا الرفض إلى تخوفهم من ا

سرح". "اختبار ا
ويـشــيـر عـصـام إلى إشــكـالـيـة دخـول جنـم صـغـيـر الـسن

 شريف عبداللطيف عمرو عبداجلليل نشوى مصطفى 

عصام السيد وشريف عبد اللطيف يطالبان
النجوم "الرافضون" باالستقالة من البيت الفنى

ناسب عمرو عبد اجلليل فى انتظار النص ا
سرح ونشوى ترحب بـ "عطلة" ا

دورينمات وعبد اجلليل فى جامعة الدلتا

 أحمد عبداجلليل

جامعـة الدلتـا تشارك فى أسـبوع شـباب اجلامـعات والذى تـقام فعـالياته فى
ـسـرحى "قـضيـة ظل احلـمار" قـبل بـالـعرض ا الـفـتـرة من  7إلى  14فـبـرايـر ا
تـألـيف درويـنـمـات تـرجمـة د. يـسـرى خـمـيس أشـعـار عـبـد الـسـتـار مـحـمود
مـوسـيـقى عــبـد الـله رجــال اسـتـعـراضـات مــحـمـد الـعــشـرى ديـكـور ومالبس

محمد منصور إخراج أحمد عبد اجلليل.
عـبـيـر الدسـوقى مـنـدوب االتـصـال بـاجلـامعـة قـالت لـ "مـسـرحـنـا" إن الـعرض
الـذى تـشــارك فـيه عـدة كـلـيـات بـاجلـامـعــة يـقـام حتت رعـايـة د. مـحـمـد ربـيع
ناصـر رئيس مـجلس أمـناء اجلـامعـة وإشراف د. مـحمـد أحمـد غنـيم أستاذ
األنثـروبولوجـيا والبـاحث فى التراث الـشعبى. من جـانبه قال مـخرج العرض
أحـمـد عبـد اجلـلـيل إن درويـنـمات يـطـرح فى عـمـله قـضـية فى غـايـة الـغـرابة
عن حمّـار يؤجر حماره لطـبيب أسنان وفى نهايـة الرحلة يضيف إلى األجرة
تفق علـيها أجرًا إضـافيًا مقـابل جلوس الطبـيب فى ظل احلمار ألن الظل ا
تابع لـلـحـمـار وهو مـالك احلـمـار وظـله. ويضـيف عـبـد اجلـليل: يـبـدأ الـعرض
من نقطـة ساخـنة حيث الـطبـيب يصف طـلب احلمار بـاالستـقالل  واحلمار
مصـمم على مـطالـبه.. ومن هذه الـنقـطة تـتطـور األحداث وتـتكشـف حقائق
ومـعـلـومـات عن الـشـخـوص واألحـداث والــتى تـصل لـذروتـهـا عـنـدمـا تـنـقـسم
ــديـنــة إلى فــريـقــ مــتـنــاحــرين يـقــدم كل فــريق مـنــهم عــلى إحــراق مـعــبـد ا
الـفـريق اآلخـر لـتـقع الـكـرة فى الـنـهـايـة فى مـلـعب اجلـمـهـور. يـقـوم بـالـبـطـولة
الـغنـائـية لـلعـرض "محـمـد طالل" وتمـثيـل هانى مـظلـوم مـحمـد وحيـد باسم
ـان عبد الـصبور عبد اخلـالق محمـد عوض حامـد حجـر سمر سـمير إ
عـبـيـر رأفت هـاجـر إيـهـاب أسـمـاء سـامى ولـيـد شـوقى مـصـطـفى زهـران
هاشم عبد الـرسول هشام عبـد النبى إبراهـيم السيد شادى كـمال محمد
البنا إبراهيم عادل ياسم طلعت والء العدل السيد طارق عبد الفتاح.

مدحت عبد العزيز يقدم نسخة برازيلية من إخناتون
ـقيم فى الـبرازيل مـدحت عبـد العـزيز عمل ـصرى ا بـدأ اخملرج ا
أبــحــاث مــتـعــمــقـة حــول شــخــصـيــة "إخــنـاتــون" فــرعــون الـتــوحــيـد
اســتـــعــدادًا لــتـــقــد عــمـل مــســرحى عـــنه بــالـــتــعــاون مـع جــامــعــة
"فـاسول" لفـنون الدرامـا والتمـثيل والـتى يشارك عـدد من طلبـتها

وأساتذتها بالتمثيل فى العمل.
ـهرجـان القـاهرة كـان عـبد الـعزيـز قـد شارك فى الـدورة األخيـرة 
الدولى لـلـمـسـرح التـجـريـبى بـعرض "أول قـطـمه" والـذى مـثل دولة

هرجان. البرازيل فى ا
مـــدحت عـــبـــد الـــعـــزيــز قـــال لـ "مـــســـرحـــنـــا" إنه فـــضل الـــهـــجــرة
واالســتــقــرار فى الــبــرازيل بــعــد أن صــمم د. أســامــة أبــو طــالب
رئـيس الــبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح األسـبق عــلى عـدم مـنــحه فـرصـة
على مسارح الدولـة رغم جناحه فى تقد عدة عروض للثقافة
ــهــرجــان اجلــمــاهــيـــريــة ومــســرح الـــهــواة بــعـــضــهــا شــارك فـى ا

التجريبى.
ـقـابل بـدعم وتـشـجـيع عـدد من ويـشـيـر مـدحت إلى اعــتـزازه فى ا
الـشـخــصـيــات األدبـيــة والـفـنــيـة فى مــصـر مــنـهم الــنـاقــد عـلى أبـو
شادى محمد سـلماوى د. فوزى فهمى ود. أحمد نوار إبراهيم

الفو والناقد محمد زهدى.
مــسـرحـيـة إخـنـاتـون ســتـعـرض قـريـبًـا فى الــبـرازيل كـمـا سـيـشـارك

هرجانات الدولية. مخرجها بها فى عدد من ا
 مدحت عبدالعزيز
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 د. محمد ربيع
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اضى. > اجملموعة القصصية "رابعهم كلبهم" للقاص هيثم خيرى شلبى  مناقشتها بحزب التجمع مساء اخلميس ا
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> فـمـا يقـال مثال إن ابن رشـد قد غـربل «كتـاب الشـعر» وأربـكه إذ (عرّبه) أى عـندمـا أفاد
مـن األدب الـعـربى لـتـفـسـيـر آراء أرسـطـو. وقـد ال يــكـون ذلك صـحـيـحـاً فـقـد يـأتى يـوم
يــسـتــطـيع فـيـه عـالم بـاإلغــريـقـيــة والـعــربـيـة أن يــكـشف عن طــبـيـعــة هـذه (الـغــربـلـة)

وطريقتها.
سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

أسـاة أول األمـر أن كل مـأسـاة تـتـكـون من حـبـكـة وشـخـصـية > زعـم أرسطـو فـى وصفـه ا
ولـغـة وفـكـرة ومـشهـد وغـنـاء تـكون احلـبـكـة أهـمهـا جـمـيـعـاً وقد أشـار كـذلك أن الـفـكرة

والشخصية وسيلتان تقودان بالطبع إلى جناح الفعل أو فشله.

áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

. > اخملرج سامى طه يقوم حاليا باإلعداد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة البدرش
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صرى 2008 سرح ا ا

فى إعداد البرامج واخلطط والعروض.
ثـالـثًـا: االرتـكـان لـنـظـام الـنـجـوم أو االسـتـعـانـة
ـسـرحـية فى ـعـهد الـعـالى لـلـفـنـون ا بـطالب ا
إهــدار حــقــيــقـى خلــبــرات الــفــنــانــ أعــضــاء
الـــبـــيت الـــفـــنـى اســـتـــمـــرارًا إلهـــدار مـــفـــهــوم

سرحى. الفريق ا
ــا رابــًعــا: اســـتــمـــرار عــقـــود اإلذعــان كــمـــا هى 
يتسـبب فى انهيـار مهنى حلقـوق الفنـان ويسهل
فـاجئ دون مسـاءلة كـما تكـرار اعتـذار الفـنانـ ا
فعل فاروق الفيشاوى فى عرض "سى على جناح
الـتــبـريـزى وتـابـعه قـفـة" لـغـيـاب الـتـعـاقـد الـقـانـونى
مارسة ا يجعل ا القائم على دفع مقدم الـعقد 
ــا يـســهل عـلى ــســرحـيــة حـرة حلــد الـعــبث و ا
جــهــة اإلنــتــاج اإلخالل بــالــعــقــود وإلــغــاء عــروض
بأكملها دون إبداء األسباب كما حدث مع اخملرج
ـوسم وكـمـا ـســرح الـسالم هـذا ا صالح احلـاج 
ـوسم الــسـابق عــنـد إلـغــاء مـســرحـيـة حـدث فـى ا

راد منير.  اللجنة 
وإذا كـــان مـــراد كـــمـــخـــرج قـــد حل مـــشـــكـــلـــته
بــــــــعـــــــرض بــــــــديـل فـــــــمــــــــا ذنـب كل مـن عــــــــمل
ـسرحـية الـلجـنة كل تـلك الشـهور? احلق أن
تـوقف الـعـروض بال سبب هـو أكـثـر احلوادث
ـصـرى من ـسـرح ا الـكـارثـيــة عـلى مـسـتـقـبل ا
ـاديـة زاويـة مـهـنــيـة تـتـضـمن إهـدار احلـقـوق ا
ـا يزيد األمـر التـباسًا واألدبـية للـفنـان  و
ــنع هـو عـلـى أرض الـواقع أن صــاحب قـرار ا
سـئـول عن الـبـيت وفى ذات الوقت الـرئـيس ا
ـــســــئـــول عن هـــو الــــنـــقــــيب د. أشـــرف زكـى ا
ـهنـية وهو االزدواج حـمايـة حقوق الـفنـان ا
ـراجـعـة الـذى نــتـمـنى حـله مع الــعـام الـقـادم 
ـطـروحة مـشـروعات إصالح عـقـود اإلذعان ا
ـسـرح بــاجملـلس األعــلى لـلـثــقـافـة أو بــلـجـنــة ا
بـحلول أخـرى مبتـكرة تقـوم بتـفعيل دور نـقابة
ـهـن الـتــمـثــيـلــيـة فـى احلـفــاظ عـلى احلــقـوق ا

سرح فى مصر. العادية لفنانى ا
ـسرحـيـ خـيـرًا فى قـبول ويـأمل الـكـثـيـر من ا
د. فــوزى فــهــمى  –الــكــاتب الــكــبــيــر واخملــطط
ـنـشط الـثـقـافى الـفاعل أيـًضـا عـلى مـسـتوى وا
اخلـــطـط اإلجـــرائـــيــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا عـــلى أرض
ـسرح الدائمة باجمللس الواقع  –رئاسة جلنة ا
األعـلى للـثقافـة هذا الـعام حـيث انتـهت دروتها
شـروعـات الهـامـة القـابـلة الـسـابقـة بـعـدد من ا
لـلتـنفـيذ والـتى حتتـاج لدفع من رئـيس اجمللس
ـستـنيـر على أبـو شادى ثـقف ا وأميـنه العـام ا
ــشــروعــات مـــشــروع دعم الــفــرق وأبــرز تــلـك ا
ـادى فى الـعـاصـمـة وجـميع ـسـتقـلـة الـفـنى وا ا
األقـــالــيـم خلــلق كـــيــان جـــديــد مـــواز لــكـــيــانــات
ــســرح الـتــقــلــيــديـة الــتى يــئس الــكــثــيـرون من ا
ــشـروع الــثـانى فــهـو إمـكــانــيـة إصالحــهـا أمــا ا
ـى بـفـكـرة ـســرح الـعـا إعـادة إصــدار سـلـســلـة ا
مـبـتـكـرة تــتـرجم الـنـصــوص اجلـديـدة من كـافـة
ا ـصرى  ـسرح ا الـثقـافات الـعاصـرة لربط ا
يـــــدور فى أنـــــحــــاء الـــــعــــالـم وتــــرجـــــمــــة الــــرؤى
ـتـنــوعـة لـتــلك الـنـصــوص وأيـًضـا اإلخــراجـيــة ا
التجارب اجلديدة فى الكتابة التى تعتمد على
لــغــة الــصــورة أو تــداخل الــوســائـط الــفــنــيـة أو
منجـزات التـكنـولوجـيا احلديـثة وتـأثيـرها على

سرح الرقمى. سرحية مثل ا الكتابة ا
األهم من ذلك أن الــلـجــنـة قــد بـلــورت دورهـا
الـــــواضح اجلـــــديـــــد فى كـــــونـــــهــــا تـــــلـــــعب دور
ـفـكر االسـتـشـارى للـحـركة ـدير ا اخملـطط وا
سـرحيـة بـكافـة روافدهـا وهى جلـنة مـوقرة ا
جتــمع فى تــشــكــيــلـهــا احلــالى جــمــيع الــرمـوز
واخلــبــرات وجــمــيع الــتــخــصــصــات وحتــرص
ــتــعــددة وهى حتــتــاج عــلى تــمــثــيـل األجــيــال ا
لـدعم حــقــيـقى ولــطـريــقــة قـانــونـيــة إجـرائــيـة
حـيـث انـتـهـت من الئـحـتــهـا الــتى تـتــيح لـهـا أن
حتــــــــــــقـق عــــــــــــلـى أرض الــــــــــــواقـع عــــــــــــددًا مـن
مـشـروعــاتـهـا وأن يـكــون لـدورهـا مــقـدرة عـلى

سرحية نحو األفضل. إدارة احلركة ا

صـرى فى  2008ومع مـقدم ـسـرح ا ال يـزال ا
عام جـديد فى دائـرة اهتـمام الـرأى العام. لم
يـــخــــرج من دائــــرة الــــضــــوء بـــرغـم كل شىء 
وبــــرغم يــــأس عــــدد مـن جنــــومه مـن تــــدهـــور
ـــــأســــاوى أحــــوالـه وبــــالـــــرغـم من الـــــطـــــابع ا
ألحداثه. وبالرغم من اسـتمرار األداء العبثى
عظم مؤسسـات إنتاجه الرئيسية  فال يزال
ــــصـــريـــة من أهم مــــنـــاطق عــــمل الـــثــــقـــافـــة ا

صالبة وأكثرها ليونة معًا.
ومصـدر صالبته يكـمن فى ليـونته الـتى تسمح
ه فـهو يـسـتطـيع لـسهـولة بـسـهولـة اخـتراق عـا
تــكـــالـــيــفه اإلنـــتــاجـــيـــة أن يــجـــتــذب اآلالف من
الفـنانـ من كافـة أنحـاء مصـر فهـو ال يحـتاج
ألقـمـار البـث التـلـيفـزيـونى وال لتـعـقيـد وتـعاقب
مـراحل اإلنـتـاج الـسـيـنـمـائى إنه يـحـتـاج جملـرد
كان ثلـ وجهود حتى لـو كان هذا ا مـكان و
مجـرد قـاعة أو مـكـان أثرى أو مـسـاحة خـفراء
فى مــدرسـة أو قـاعـة احــتـفـاالت بــاجلـامـعـة أو
جتــــــمع عـــــمـــــالـى فى واحــــــدة من الـــــشـــــركـــــات
ـا ـصـريــة أو جتـمع فـى مـركـز لــلـشــبـاب ور ا
ـا قـصـر من قـصـور هـيـئــة قـصـور الـثـقـافـة ر
جــــراج قـــد فى وسـط الـــقــــاهـــرة يــــرفع رايـــة
ـا أسفـل أحد كـبارى الـعاصـمة االسـتقالل ور
ـصـرى ـسـرح ا كـمـا فى سـاقـيــة الـصـاوى إن ا
بــــــكل هــــــؤالء الــــــهــــــواة واحملــــــبــــــ وأنــــــصـــــاف
احملـترفـ واجملانـ بـسحـره األخاذ لن يـخرج

من دائرة الضوء. 
إن قـــدرتـه عـــلـى جـــذب واســــتـــقــــبـــال عـــدد ال
يــحـــصى من الــوافـــدين اجلــدد كـل عــام تــأتى
بـــســـبب لـــيـــونـــتـه واأليـــام تـــمـــارس االخـــتـــبــار
الــــقــــاسى ويــــبــــقى مــــنـــهـم األكـــفــــاء ويــــضـــاف
بـــالــتـــأكــيــد مـــنــهـم لــرصــيـــد صالبـــته مــواهب

حقيقية كل عام.
ومن زاويــة أخـــرى تـــصــنع تـــلك الـــلــيـــونــة وكل
ــســـرح الــســحــريــة هــؤالء اجملـــاذيب لــدائــرة ا
حالـة من الضجـة والتـكرار واالستـسهال وفى
بــعـض األحــيــان الــشــوشـــرة والــتــضــخم الــذى

يعمق حالة اجلعجعة بال طحن.
ــصــرى كـل عــام إنــتـاج ــســرح ا حــيث يــعــيــد ا
أزماته كما هى وال يصنع تـغيرًا كيفيًا بشكل
عـالقـة حـقــيـقــيـة مع اجلــمـهــور الـعـام لــكـنه ال
ـوت وال يخرج مـن دائرة االهتـمام وال يكف
عن حصد اإلعجـاب وإثارة اخليال وال يقدر

أهله احملترفون على فراقه أبدًا.
أمـا أبــرز عــنــاصـر األلم الــتى حلــقت به خالل
اديـة ومرافقه ـنتـهى هى إهدار بـنيـته ا الـعام ا
ـــســـرحى األســـاســـيــــة أال وهى دور الـــعــــرض ا
ـــســرح حـــيث شـــكل الـــفــعـل الــكـــارثى حلـــريق ا
ــــاضـى صــــدمــــة الــــقـــــومى فى  27 رمـــــضــــان ا
ــســرح الــقــومـى الـذى مــفــزعــة ذكــرتــنـا بــدور ا
أوشـك عــلى االنــتــهــاء ويــأتى رغم ذلك إعالن
الفنان الكـبير فاروق حسنى عن خطة إلعادته
للعمل خالل أحد عشر شهرًا مسألة مخفضة

من توتر القلق العام على دوره.
ـــبــنـى اجلــديـــد الــذى شـــكل بـــؤرة ضــوء أمــا ا
جاذبة وهو مسرح الـهناجر فإن عدم االنتهاء
من أعــمــال صــيــانــته قــد أصــبح أمــرًا يــحــمل

عالمات كبيرة من االستفهام والتعجب.
كمـا أن إعـادة د. هـدى وصـفى فـتـحه بـصورة
مــؤقـــتـــة وفى مــنـــاخ شــبـــحى وبـــكــراسى غـــيــر
صـــاحلـــة وبال مــــدخل الئق لـــهــــو أيـــضًـــا أمـــر
مــلــغــز وتـرددت أقــاويـل أنـهــا فــعــلت ذلك من
مـالـهـا اخلـاص!! وعـلى مـســئـولـيـتـهـا اخلـاصـة
فــيــمــا يــتــعــلق بــاألمن الــصــنــاعـى والــهــنــاجـر
ودوره الــذى صـنـعـه يـحـتــاج هـو أيــضًـا حلـسم
نــهــائـى واضح من وزارة الــثــقـــافــة فــقــد كــان
رافــدًا حــقـيــقــيًـا حلــســاسـيــة جــيل جــديـد من
ــســرحـيــ كـانت قــد أوشـكـت عـلى الــتـبــلـور ا

لتصنع مالمحها اخلاصة.
ثم  إغالق مــسـرح الــبــالــون حلـ االنــتــهـاء
من عــمـلـيـة تــأمـيـنه ضـد احلــريق.. ثم تـسـمع
عن تـوتـر ومـصـاعب فـى تـنـفـيـذ خـطـة الـهـيـئة

الـدكتـور أحمـد مجـاهد إعالن خـطة واضـحة
ئات أو واقع وعددها با إلعادة جتهيز تـلك ا
التوصل حلـد أدنى من األمن الصناعى الذى
كن يسمح بعودتـها للعمل وفى ذات الوقت 
لـــفـــرق األقـــالـــيم تـــبــــنى مـــشـــروع هـــذا الـــعـــام
لـلـمـسـرح الـبـديل يـقـوم بـتوظـيف أهـم األماكن
األثــريــة أو األمــاكن ذات الــطــبــيــعــة اخلــاصـة
بــأقـالــيم مـصــر حـرصًــا عـلـى تـواصل الــعـمل
ـسرحى بـها ومـنعًـا النهـيار القـوام األساسى ا
لــهـا وهم أعـضــاء تـلك الــفـرق الـتـى تـقـدم فى
ذات الــوقـت فــرصًــا لــلـــعــمل لــعـــدد كــبــيــر من

هددين بالبطالة. هني ا سرحي ا ا
ـهــجـور يــكــفى أن نـذكــر أن مـســرح الــسـامــر ا
همل كـانت بخشـبته فى أواخـر الستـينيات وا
مـاكينات تتيح إنـتاج ثلج يصلح لـلتزحلق على
خـشبـته وكـذلك كـانت خشـبـة الـبالـون بـقرص
دوار وتلـيفـريك متـحـرك ب الـصالـة ومنـصة
الــعــرض واآلن هى كــتــلـــة خــشــبــيــة صــمــاء ال

لقن التقليدى بها. كن حتى فتح مكان ا
الــقــاهــرة شــهـــدت نــزاعًــا حــادًا حــول مــســرح
الـفن انــتــهى لــصـالـح جالل الـشــرقــاوى الـذى
دافع عـن حـــريـــته بـــبـــســـالـــة ولـــصـــالح فـــاروق
حــســنى الــذى أثــبت أنه ال يــقع فـى فخ عــنـاد
ـارسـته وكان فى مـستـحـيل تـسهل الـسـلـطة 
وذجًا لالستجابة للرأى العام حله للمشكلة 
ـــارســة يـــحـــتـــوى عـــلى تـــســـامح يـــزهـــد فـى 
ـــــتـــــســـــلـط وتـــــلك مــــــيـــــزة الـــــرجل اإلصـــــرار ا

األساسية طوال فترة عمله.
ــغــلــقــة بال ســبب مــثـل مــسـرح ــســارح ا أمــا ا
رومـانس بشـارع رمسـيس ومسـرح الهـوسابـير
فــهـى حتــتـــاج إلعــادة نـــظـــر. كــمـــا أن أطــراف
ـســارح تـؤدى دور الـقــاهـرة اجلــديــدة حتـتــاج 
ســد الــفــراغ كــمــا فــعل مــســرح مــديــنــة نــصــر
ـــوسم وهـــو الـــذى خـــرج مـن اخلـــدمـــة هــــذا ا

سرحى.  نتج ا حتت تصرف عصام إمام ا
ويـبــقى إعـادة افـتــتـاح مـســرح لـيـســيه احلـريـة
لـلمنـتج محيى زايـد إجنازًا مـبهجًـا بتجـهيزاته

األنيقة والبسيطة معًا.
نتج لدور وكذلك استعـادة جالل الشرقاوى ا
ـسـرح الـفن بـتنـظـيـمه ورشة اخملـرج الـكـبـير 
عـمل كبرى للشـباب بأجور منـاسبة يعتزم من
ــسـرحـيـات اجلـادة خاللـهـا تــقـد عـدد من ا

وسم القادم. خالل ا
ــســرح وهـى الــهــيــئــة أمــا عــلى مـــســتــوى هــيـــئــة ا
ــمـلــوكـة لــلــدولـة فــتـظل االحــتـرافــيـة الــرئـيــســيـة ا
شكالت الرئيسية كما هى وتتلخص فى اآلتى: ا
ـسـرحى أوالً: غـيـاب الـشـفـافــيـة فى اإلنـتـاج ا

كاتب الفنية للفرق. بغياب دور ا
ثـانـيًــا: غـيـاب دور الـعــقل الـنـقـدى فـى عـمـلـيـة
شاركة سرحى عن ا اإلنتاج بغيـاب الباحث ا

الــعـامــة لــقــصــور الـثــقــافــة لـفــرقــهــا فى كــافـة
صـريـة بسـبب إصرار األمن أنـحاء األقـالـيم ا
الـصــنـاعـى عـلى عــدم الـتــصـريـح لـهــا بـالــعـمل

ألنها مسارح غير مطابقة للمواصفات.
فـجـأة أصـبـحـت كـذلك وأدركـنـا غـيــاب الـصـيـانـة
طــوال ســنـــوات مــاضـــيــة فــقـــد انــشـــغل عــدد من
قيادات الـهيـئة ببـناء قـصور رائعـة ومكـلفة وفـائقة
فى مـواصـفـاتـهـا عن احـتـيـاج فنـانى األقـالـيم مـثل
قــصـر ثــقـافــة سـوهــاج شـديــد الـفــخـامــة وقـصـر
اإلسـمـاعيـلـيـة ومسـرح الـشـرقيـة وغـيـرها بـيـنـما
يـزانية عن تـطوير قـصور ثقـافة تاريـخية بخـلت ا
مـثل قـصـر ثـقافـة األنـفـوشى بـاإلسكـنـدريـة ومثل
سـرحيـة.. مالي عـهد الـعالى لـلفـنون ا مسـرح ا
بال حـصر فى مـبان فـائـقة اجلـودة لم تعـمل حتى
اآلن ألســبــاب غــيـر مــفــهــومــة مـثل قــصــر ثــقــافـة
ـبـانى اجلـيـزة وتـعـمـد غــيـاب أيـة بـنـود لـصـيـانـة ا
عهد ـة ولك أن تتخيل أن مسرح ا العديدة القد
ـسرحية ال يعمل ومصر صاحبة العالى للفنون ا
ــنـطــقـة كــلـهـا ـســرح بـا أول مـعــهـد نــظـامى لــفن ا
ومــسـرحــهـا مــهـمل تــصـور أنت كــلـيــة لـلـعــلـوم بال

معامل!! إنه معهد للمسرح بال مسرح.
ويسـعى اآلن الـصـديق الـدكتـور سـامح مـهران
شـكلة مع ية الـفنون حلـل تلك ا رئيس أكـاد
صندوق التنمية الثقافية ونتمنى أن يعلن عن
خـــطــة مــلـــمــوســة ومــوعـــد مــحــدد لـــلــبــدء فى
ـؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة ـسـرح ا أعــمـال الـتـطـويـر 

األم وموعد لعودته للعمل.
 لــقـــد كــشف عــام  2008 عن تــداعـى الــبـــنــيــة
ــمـلـوكـة ــسـرحى ا األسـاسـيــة لـدور الـعـرض ا
لـــــلــــدولــــة. أمــــا مــــا يــــهــــدد تـــــوقف الــــنــــشــــاط
ــســـرحى فى األقـــالـــيم فــهـــو عـــدم مــوافـــقــة ا
ـعظم األمن الصـنـاعى علـى ارتيـاد اجلـمهـور 
مـسارح الدولة بـها وهذا قـرار صائب حرصًا
ـــيـــلـــودرامى عـــلى وقـف مـــســـلـــسل احلـــرائق ا
وعـلى الـهـيـئة إيـضـاح مـوقفـهـا وعـلى الـصديق

 من عرض 2008

 غياب
الشفافية
فيما يتعلق
باإلنتاج
سرحى ا

سرح يعيد ا
أزماته كل
عام دون حل
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ا قال الشاعر العربى: قد
السيف أصدق أنباء من الكتب 
فى حد احلد ب اجلد واللعب 

سـرح أيـضاً يـشـمـله نفس حـكم الـكـتب من أن الـسيف أصـدق أنـباء فـهل ا
سـرح خالل هذه األزمـة التى تدور كـن أن يؤديه ا منه وهل هـناك دور 
ـسـرح قـد انـقـضى لـيـبقى رحـاهـا لتـسـحق كل شىء فى غـزة أم أن آوان ا
ـــدنـــيــ الـــعــزل الـــعـــمل احلـــاسم جتـــاه هــذا الـــعـــدوان الــعـــســـكــرى عـــلى ا
ـسـرحـيـ حول واألطـفـال والـنـسـاء فى هـذا التـحـقـيق يـتـحـدث عـدد من ا
كن لـلـمسـرحى أن يـقدمه ـسـرح فى أزمة غـزة احلـالـية ومـا الـذى  دور ا

إزاء هذه القضية.
ـسـرح يـنبـغـى أن يكـون له دور الـكـاتب مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن يـقـول: إن ا
وطــنى وقــومى ودور فى بـنــاء اإلنـســان وهــذا مـا نــفـتــقـده اآلن حــيث غـاب
ـسرح بشـكل عام وإن كان هـناك من شـذرات فنتـاج جهود فـردية واألمر ا

كله جزء من حالة تردى عامة.
ويـشـيــر مـحــفـوظ إلى وجــوب وجـود أعـمــال مـسـرحــيـة اآلن تــخـاطب هـذا
الـظرف وتـدعـو لـلمـقـاومـة سواء بـطـريق مـباشـر أو غـير مـبـاشـر ولو قـمـنا
بــإعـداد عــرض مــسـرحى اآلن وعــلى عــجل لــيـلــحق بــاألحـداث فــلن يــكـون
ــا أن هــذه ــفــروض طــا مــســتــواه جــيــداً كــمــا أن أثــره لن يــكــون قــويــاً وا
الــقـضـيـة مـســتـمـرة وبـاقـيـة فـى وجـدان الـنـاس مـنـذ 60 عـامـاً من الـصـراع
الـعسـكرى أن يـكون هـناك اجتـاه لتـقد أعـمال قـوميـة ولعل هـذا يذكـرنا
بــأن لـلــمـســرح دوراً يـتــجـاوز مــجـرد الــتـســلـيــة إلى كـشف احلــقـائق تــأجـيج

قاومة. وا
ــسـرحــيـة الـتى ويـقــتـرح مــحـفـوظ عــبـد الــرحـمن إعــادة تـقـد الــعـروض ا
حتـدثت عن قـضـيـة فـلسـطـ خـصـوصـاً وأن هـناك الـكـثـيـر من الـنـصوص

والعروض التى تناولت القضية وتصلح للعرض فى مثل هذه الظروف.
مـحـمـود األلــفى يـقـول: مع تـسـلــيـمى الـتـام بـأن لــلـفن دوراً لـكن فى مـوقف
مـثل هـذا البـد من تـكــتل الـدول الـعـربـيـة جـمـيـعـهـا لـتـشـكـيل قـوة عـسـكـريـة
ـا يـجـعـل هـذه الـدولـة تــفـكـر قـبل كـبـرى لـلــرد عـلى الـهـجــوم اإلسـرائـيــلى 
إقـدامـهــا عـلى ضـرب أى دولــة عـربـيــة مـجـدداً وال تـرهــبـهم أمـريــكـا فـهى
أضــعف مــا تــكــون اآلن أمــا إذا لـم يــتــكــتــلــوا فـال يــنــتــظــروا من مــصــر أن
حتــارب من أجــلــهم كــمــا أن عــلى الــفــلــســطــيــنــيــ أن يــفــيــقــوا ألنـفــســهم
ويصـلحوا ذات بينهم وإال ستـضيع قضيتهم ومن بعـدها العالم العربى كله
وبـغـير قـتـال ال نـتـوقع أى حل فـنـحن قد خـبـرنـا كـذب اإلسـرائيـلـيـ جـيداً

ولم يعد مجدياً أى معاهدات معهم.
سرح سرح الذى سيقدم اآلن هو ا رحلة يـقول: ا وعن دور الفن فى هذه ا
احلـمـاسى الـذى يـقـدم االسـتـعـراضـات واألغـنـيـات احملـفـزة ولـكن دون قـتـال
ـعـنـويــة لـلـقـتـال فـإلى مـتـى نـحـفـز الـنــاس الـفن سـنـد حــقـيـقى لـرفـع الـروح ا

وسوى ذلك فال تطالبنى أن أقدم فنا بينما دمى ينزف فى الشوارع!
ـطـلـوب حــالـيـاً من أى فـنـان أن يـنـزل عـبـد الـعـزيـز مـخــيـون يـقـول: الـدور ا
لــلــشــارع ويـلــتــحم بــاجلـمــاهــيـر ويــقــدم لــهم عـروضــاً خــاطــفـة وســريــعـة ال
تـستـغرق أكـثر من 15 دقـيـقة تـكـون رسالـته من خاللـها مـكـثفـة ويـستـطيع
نـتهى الـسهـولة وأن الـفنـان أن يبـتـكر "اسـكتش" أو مـوقفًـا يقـدمه وذلك 

جرد التسلية سرح يجب أن يقوم بدوره وال يكتفى  ا

سرح غائب!  غرة حتترق .. وا

حسن الوزير

هناك دماء
كثيرة تنزف.. أين 

سرح منها? ا

حسام الدين صالح

أين العروض التى
تالحق األحداث
التى جتتاح أمتنا

محفوظ عبدالرحمن

 نحتاج إلى مسرح
يتجاوز التسلية
ويكشف احلقائق

عبد العزيز  مخيون 

 أناشد شباب
سرحي أن ا

يلتحموا باجلمهور

ــســرح احلـر فــإذا اسـتــطــاع تـقــد ذلك من خالل يــكــون ذلك من خالل ا
ــمـثــلـ فال بــأس وأنــا عن نـفــسى لـو الـبــيت الــفـنى لــلـمــسـرح أو نــقــابـة ا
ثل ذلك فسأقدم على عثـرت على مجموعة من الـشباب لديهم استـعداد 

هذه التجربة.
سرحي من خالل مسرحنا ويختم مخيون حديثه قـائالً: أناشد شباب ا
أن يتـركوا دور العرض وينزلوا الـشارع ليقدموا فنـهم إلى الناس ويلتحموا

بهم.
ـسـرح ال يـبـدأ حـسـن الـوزيـر مـخـرج عـرض (الـقـضـيـة 2007) يـقـول: دور ا
حـــ تــقع األزمــة ولــكـن دوره هــو اســتــشــرافـــهــا وهــذا مــا فــعـــلــته بــعــرض
القـضية 2007 وتـوقعت ما يجرى اآلن ومـا هو أكثر مـنه وأنا على ثقة من
أن ما هو قادم أخطر من ذلك بكـثير فمازالت هناك دماء كثيرة لم تنزف
بـعــد! والبـد أن نـعــالج كل ذلك فـنــيـا.. فـهــذا هـو عـمــلـنـا وواجــبـنـا الـذى ال
نــســتــطــيع غـيــره خــصــوصــاً أن مـا يــحــدث لــيس بــبـعــيــد عــنــا بل هــو عـلى

حدودنا مباشرة.
سرحيات التى عاجلت حسن الوزير يتمنى أن يعـيد البيت الفنى تقد ا
القـضيـة الفلـسطـينيـة خصـوصاً وأن أى عرض جـديد سـيستـغرق اإلعداد

له وقتاً طوياً.
حـســام الــدين صالح مــخــرج عــرض (طــعم الــكالم) يــأسف لــلــحــالـة الــتى
ـصـرى وجــعـلـته بــعـيـداً بـفــنه وأعـمـاله عن الــقـضـيـة ــسـرح ا وصل إلـيـهـا ا
ـا هى عـليه الفـلـسطـيـنـية رغم أن احلـالـة قبل ذلـك كانت مـعـاكسـة تـمـاماً 
ـســرح لـسـابق عـهـده وتــقـد عـروض تـعـبـر عن اآلن وهــو يـأمل أن يـعـود ا
األحـداث الـتى جتـرى وشـعـور وغـضـب الـعـرب جـمـيـعـهم لـكل مـا يـقع عـلى
حــدودنــا الـشــرقــيــة خــصــوصــا وأن غـزة حــتى 67 كــانت تــابــعـة لــلــســيـادة

صرية وما يحدث بها اآلن خطير جداً. ا
ويـضـيف صالح: مـصـر رائـدة األمـة الـعـربـيـة كـمـا أن أحـد أهـداف قـيام
ثــورة يـــولـــيـــو هـــو قــضـــيـــة فـــلـــســطـــ ألنـــنـــا جـــزء من الـــصـــراع الــعـــربى
اإلسرائـيلى ودور مصر العسـكرى والسياسى جتاهه كـان يشعرنا دائماً
ـانع جتــاه كل غـزو وعـلــيه فالبـد مـن وقـفـة جتـاه بـالــفـخـر وهى أيــضـاً ا
هذا كله ألن مـا يحـدث بغزة لـيس بحـرب ولكنه مـحرقـة! ونحن كفـنان
ـال عـلـى اسـتـعـداد لـتـقـد أى جــهـد مـثـقف أو إنـسـانـى سـواء الـتـبـرع بـا
والـــدم أو تـــقـــد أعـــمـــال مــســـرحـــيـــة وقـــد شـــرفت بـــتـــقـــد عـــمل فى
الـتـسـعيـنـيـات عن الـصـراع الـعـربى اإلسرائـيـلى وجـاهـز لـتـقـد أى عمل
اآلن لــكن اإلعــداد قـد يــسـتــغـرق وقــتـاً لــذا فــإنى أنـاشــد د. أشـرف زكى
تنظيم أمسية فنيـة نعبر من خاللها بشكل أسرع وتضم عدداً كبيراً من
ـلـحـنـ ونـحن جـاهـزون بـوقـتـنـا وجـهـدنـا ومـالـنـا ـمـثـلـ واخملـرجـ وا ا
ونـرغب بصـدق فى حتـويل مـشاعـرنـا وأحـاسيـسـنا إلى عـمل فـنى مـؤثر
ولن جتــد أصـــدق من تــعــبـــيــر جــيل تـــعس دائــمـــاً مــا يــجــد األمـــريــكــيــ

واإلسرائيلي ينكلون بنا!
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> هـل يـقـصـد أرسـطو بـاحملـاكـاة أن الـفـن يـقلـد الـطـبـيـعـة بـشـكل كـامـل? وإذا كـان األمر
سرح يجب أن تـقنعنـا أنها حتدث هـناك فى مكان أسـاة التى تمثل عـلى ا كـذلك فإن ا

سرح بشكل محاكاة فى زمن واحد. ثله ا واحد 

سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

> لـقــد حـظى اسـتـخـدام الـفـعل الـواحـد ومـا يـنـتج عـنه من وحـدة بـاهـتـمـام واسع فى
ـا أدى إلى قـاعـدة الـوحدات الـثالث - الـنـظـريـة األدبـيـة الـتى أعـقـبت «كـتـاب الـشـعـر» 

كان. الفعل والزمان وا

 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79
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- هل لنـا أن نـتـعـرف عـلى مالمح مـنـهجك
اخلـــاص فى الـــعـــمـل كـــمـــصـــمم لـــلـــديـــكـــور

واألزياء?!
> بـالـنـسـبـة لى فـإن كـل مـرحـلـة سـنـيـة لـهـا
منهج وأسلـوب خاص وال أحب العمل على
وتيـرة واحـدة طوال الـوقت وأقوم بـدراسة
أى عـــمل والـــتـــنــظـــيـــر له ثم أقـــدم حـــســ
هم العـزبى ضعـيـفاً أو قـوياً لـيس مـهمـاً ا
عــنــدمـا تــرى هــذا الــعــمل تــقــول "هــذا هـو
شــــغل حــــســــ الــــعــــزبى" وعــــمــــلـت بــــهـــذا
األســـــلــــوب مــــنــــذ أول عــــرض فـى حــــيــــاتى
» مـع عـــــبــــد الـــــرحـــــمن ـــــداحــــ «عــــاشـق ا
الـشــافـعى وزكــريــا احلـجــاوى واسـتــخـدمت
فـيها خـامة احلـصير الـبلدى لـيجـلس عليه
ــــكن أن رواة الــــســــيــــرة الــــشــــعــــبــــيــــة فال 
اسـتــعــمل مـعــهم مـســرح الــعـلــبـة اإليــطـالى
وفــــرغـت داخل احلــــصــــيــــر وقـــــمت بــــعــــمل
مــنــاظــر تــشــكــيـــلــيــة داخــله ولم يــكن لــدى
سـرحيات شـعبية ساعتـها أى دليل ديـكور 
واستـخدمت هذا اخلـام "بعـبله" وأنـا مصر
على هـذه الكلـمة ألن هـذا الراوى الـشعبى
يـكـون "بـعـبـله" وكـذلك عـنـدمـا تـعـامـلت مع
الــســيــرة الــهاللــيـة قــمت بــدراســة الــســيـرة
جـيـداً وقــدمـتــهـا فى وكــالـة الــغـورى وكـانت
عـمــلـيـة صــعـبـة ألنــهـا قــد تـكـون مــقـبـرة أى
مــصــمـم ديــكــور لــو لـم يــكن حـــذراً ويــقــظــاً
ومــدركـاً لــطـبــيـعــة مـا يـتــعـامـل مـعه وفــيـهـا
ــتــحـرك اســتــخــدمت الــديــكــور الــبــشــرى ا
ــمـثــلــ أكــون أى قــطــعـة حــيث بــأجــســام ا
ـسـرح مع أى ديــكـور ودائـمــاً أتـعـامـل فى ا
لــوحـة تــشـكــيـلــيـة كــمـوقـف درامى يـجب أن
أجــــســــده وهـــكــــذا تــــعـــامــــلت مـع أى عـــمل
قدمته منذ البداية وحتى اآلن ولألسف ال
ــــهـــنـــدسـى الـــديـــكـــور أو يــــوجـــد من يـــؤرخ 
مـصـممى األزيـاء فى مـصر وال أحـد يـكتب
عــــنــــهـم فى مــــصــــر كـــــيف بــــدأوا ومــــراحل

تطورهم.
ـنــهج وكـيف تــكـون - كــيف تـتــعـامل بــهــذا ا
شــكـل الــعالقـــة مع اخملــرج الـــذى ســتـــعــمل

معه?!
> هـناك مـدرسة تـنفـيذ مـا يصـفه اخملرج
ويـريـده ولـكن أنــا لـدى رؤيـتى الـتـشــكـيـلـيـة
لـذلك تـكـون هـنـاك ورشـة عـمل بـينـى وب
ـــدرســة اخملــرج مـــاذا نـــريــد أن نـــقــول? وا
الـتى سـنـعـمل بـهـا وبـالـتـالى يـعـطـيـنى وقـتاً
ومـسـاحـة لــلـعـمل حــتى أقـدم له الــتـصـمـيم
الـنـهـائى وإذا مـا اتـفـقنـا عـلـيه يـبـدأ اخملرج
بــالــعـمل ولــيس الــعــكس وهـنــا تــبـدأ مــهــمـة
اخملــــرج وهـى تــــربـــــيط عــــنـــــاصــــر الـــــعــــمل
عنى إلى مفهوم اخملتلفة ويـصل بنا هذا ا
الــســـيـــنــوغـــرافــيـــا حـــيث أصـــبــحـت مــهـــمــة
مــصـــمم الــديــكــور هى كـل مــا هــو بــالــهــواء
سرح وفى أى مسرحية أعمل بها داخل ا
أقوم بـهـا بعـمل مـاكـيت خاص بـهـا ثم أقوم
اكـيت والتى بـتصـمـيم اإلضاءة عـلى هـذا ا
قـــد تـــصل أحـــيــانـــاً إلى 80 حــركـــة إضــاءة
وأقـــــوم بــــعـــــمـل شــــريـط فـــــيــــديـــــو بـه هــــذه
اإلضــاءة وأســلــمه لــلــمــخــرج وأعــمل بــهـذا
األســـــلــــوب فى أى مـــــكــــان قــــطــــاع عــــام أو
خـاص أو قــصـور ثـقــافـة دون أدنى اعــتـبـار

ادى. للمقابل ا
- ولـكن هـذه الـطـريـقـة فى الـتـنـفـيـذ شـاقة
وتــــكـــــلف الــــكــــثــــيــــر مـن الــــوقت واجملــــهــــود

ال?! وا
> الــعــمل هــو مــتــعــة احلــيــاة وأنــا مــخــلص
ــهــنــة ولــهــذا فــأنــا أعــطــيــهــا وهى لــهــذه ا

تعطينى وال شىء يأتى أبداً من الفراغ.
ــــنـــــهج واألســــلــــوب - هــــذا احلــــديـث عن ا
وطـريـقـة الـتــنـفـيـذ يـجــرنـا إلى الـسـؤال عن
ـــنــاهـج الــتى رأيك فـى طــرق الـــتـــدريس وا
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ـشـاهـد وبدأ الـفـضائـيـات ويـحـاول جذب ا
ــسـرحى فى كل شىء االهــتـمـام بــالـشـكل ا
ــســـرحــيـــات الــتـى يــتم بــدءاً مـن تــنـــويــعـــة ا
ــهـــا واســـتــقـــطـــاب جنــوم الـــفن رغم تــقـــد
ــــيــــاه ارتــــفـــــاع أســــعــــارهـم وحــــتـى دورات ا
ــتــفــرج وكــلــهــا مــحــاوالت جــيــدة وكــرسى ا
ـــســـرح الـــقـــطــاع لـــلـــتــرويـج وإعـــادة الــروح 
سرحيات فى العام وبدأ بـعض من هذه ا
تمثيل مصـر باخلارج سواء فى مهرجانات
أو فى تـــــبــــادل ثـــــقـــــافى وكـل ذلك رغم أن
مـيـزانـيـة الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح ال تـتـجاوز

ميزانية مسلسل.
- هل لـلـحـركـة الـنـقـدية فـى مصـر دور فى
ـــســرح هـــذا الــتـــطــويـــر واالرتـــقــاء بـــحــال ا

صرى?! ا
> من نــــاحـــيـــة الــــتـــمــــثـــيل واإلخــــراج فـــهى
ـتـازة أمـا بـالنـسـبـة لـلـديكـور فـهى قـلـيـلة
جداً وفقيرة جداً ليس من الكل ولكن فى
الــــعـــــمــــوم وكـــــذلك احلــــال فـى الــــتـــــألــــيف
ــــوســــيــــقـى واألزيــــاء وبــــعـــــدهــــا الــــدرامى ا
واالســـــتــــــعـــــراضــــــات فــــــالـــــنــــــقـــــاد وكــــــذلك
مـثل واخملـرج ألنه اإلعالمـيـون يـهـتـمـون بـا
الــســلــعــة الــرائــجــة لـلــتــســويق واإلنــتــاج فى
مـصـر وخــارج مـصـر وهـذا يــدل عـلى فـقـر

ثقافة.
- أود قبل اخلتام أن حتدثنا عن ارتباطك
فى كــثـــيــر من األعـــمــال بــالـــفــنــان مـــحــمــد

صبحى?!
> مــحـمــد صـبــحى صــديق عـمــر ودراسـة
وكـنا مجـموعـة كبيـرة معـاً أنا وهو ومـحمد
عبـد احلـليم وسـامى فـهى وشـعبـان حـس
وهــــادى اجلـــيـــار ويـــونـس شـــلـــبـى وســـمـــيـــر
ـنــعم وصـبـرى عـبـد وحـيــد وصـبـرى عـبـد ا
الـعزيز وخالـد زكى وفكرى أبـاظة وغيرهم
كـثـيـر وأول مـسـرحـيـة قــمت بـالـعـمل فـيـهـا
ــعـــهــد كـــانت مع صـــبــحـى وقــدمت داخـل ا
ـتــمــيـزة ــسـرحــيــات ا مــعه مــجـمــوعــة من ا
وهـو مـثـال لـلـمـخـرج الــذى تـسـتـمع بـالـعـمل
مــعـه وأنــا أفــهم مــا يــريــده من نــظــرة عــ
لهـذا أقـول دائمـاً إن عـلى مـصمم الـديـكور
أن يــــكــــون ذكــــيًــــا ودارســــاً لــــعــــلم الــــنــــفس
وصـبحى من اخملرجـ الذين يهـتمون بكل
بقعة إضاءة وال يشـذ سنتيمترات وال كلمة
زائــدة وأتـــذكـــر أنــنـــا اســـتــغـــرقـــنــا 19 يـــوم
متـواصلـة لتـنفـيذ حركـة تمـثال احلـرية فى
مـسـرحـيـة «مامـا أمـريـكـا» وأى فنـان كـبـير

هو مخلص كبير لعمله.
- أحب أن أنــــهى دائـــمــــاً بـــكــــلـــمــــة أخـــيـــرة

. سرحي لشباب ا
> مـــهم جـــداً بـــجــانـب الــدراســـة أن تـــكــون
دارس لـــثــــقـــافـــات مــــتـــعـــددة ومـــطــــلع عـــلى
أحـــــدث شـىء فى الـــــعـــــالم وأقـــــول دائـــــمــــاً
لـطـلبـتى: (مـصـمم الـديكـور يـجب أن يـكون
طـــــازجًـــــا دائــــمـــــاً كـــــالــــســـــمك) ويـــــجب أن
يــشـــاهــدوا أفالم ومـــســرحــيـــات مــخــتـــلــفــة
وكـــثــيـــرة وأن يــســـمــعـــوا مـــوســيـــقى بــكـــافــة
أنواعـها وأن يـروا معـارض تشـكيـليـة كثـيرة
وأن يفـكـروا ويتـأمـلـوا دائمـاً بـدءاً من شكل
ــاء وحــتـى الــشــكل اإلنــســانى الــذى كــوب ا
أمامه وأن يـبدأ النـقد بنـفسه ولـنفسه وأن
يــحــتـرم أيــة عــقــلــيــة أمــامه حــتى لــو كــانت
ــارس الــعـمل عــقــلــيـة طــفل صــغــيـر وأن 
الفـنى مـتواصالً وال يـبـتـعد عـنه ألن الـعمل
الــفــنى يــحـتــاج إلى لــيــاقــة بــدنـيــة وذهــنــيـة
تواصل. وفنية لن تصل إليها إال بالعمل ا

يــتـضـامــنـون مع دكـتــور أشـرف زكى فى كل
الـقرارات والدليل اسـتقالـته األخيرة وهذا
ـدة 24 الـرجل يــعـمـل بـكل حــيـويــة وطـاقــة 
ساعة وهـو يعمل منذ 19 عاماً فى مجلس
ـجـهـود يـوازى مـجـهود 12 عـضو الـنـقـابة 
بــاجملـلس وهــذه طــاقـة من عــنـد الــله وأنـا
بــحــكم مــســئـــولــيــتى عن جلــنــة الــتــصــاريح
بـالــنـقـابــة نـحـاول أن يـعــمل االبن الـشـرعى
لـلـنـقـابـة وأن تــكـون له األولـويـة فى الـعـمل
وكل أهــدافـنــا وقـرارتـنــا من أجل الـتــطـويـر
هـنة وأعضاء النقابة لهم واالرتقاء بهذه ا
طــبــيــعــة خــاصــة ألن كــلــهم عــارفــ بــعض
ـجـرد أن يـحـدث أى ونـحن أسـرة واحـدة 
شىء لواحـد منـهم سـيجـدنا جـمـيعـاً حوله
نـعم بيـنـنـا السئ واجلـيـد ولـكن فى النـهـاية

نحن أسرة واحدة.
- بـجانب هـذا الدور الذى حتـاول أن تقوم
ـهـنـة به الـنـقـابـة فى الـتــطـويـر واالرتـقـاء بـا
كـــيـف تــــرى دور مـــســــرح الــــدولــــة فى خط
مـواز لــهـذا الـدور وهـو تـقـد الـفن اجلـيـد

سرح مرة أخرى?! واستعادة جمهور ا
ـــســـرح عـــمـــومـــاً فـى انـــهـــيـــار ألســـبــاب > ا
عـديدة ومـخـتـلـفـة مـنـها طـبـعـاً الـفـضـائـيات
يديا التى تصل للمتفرج فى بيته ولكن وا
ــاضــيــة ووسط هـذه مــقــارنــة بـالــســنـوات ا
الـظـروف احملـيـطـة فـإن مـسـرح الدولـة فى
أزهـى عــصــوره ويــعــتــبــر مــقــاوم إلغــراءات

ــا يـتـم فـعالً تــقـدم فـى مـصــر وعالقــتـهــا 
فى احلركة?!

ية األم يجب أن تتطور > بالنسبة لألكاد
طــرق ومـنــاهج الــتـدريس زمــان كـان يــقـوم
بــالـــتــدريس لــنــا عــدد من األســاتــذة الــذين
درسـوا فى دول مـخـتـلـفـة وبـالـتـالى نـحـصل
عـلى ثـقـافـات مـتـعـددة اآلن قـلت الـبـعـثـات
وبــالــتـالـى قـلـت الـثــقــافــات لــهـذا يــجب أن
ـســرحى حـسب تـتـطــور مـنــاهج الـديــكـور ا
حــاجــة الــســوق وأعــتــقــد أن دكــتــور ســامح
مــهــران قـادر عــلى هــذا ألنه رجل مــتــفـتح
هن الـتمثـيلية دور ويجب أن يكـون لنقـابة ا
فى هــــذه الـــدراســــة والـــتــــطـــويــــر لـــدراســـة
احــتــيــاج الــسـوق وفـى الـديــكــور أصــبــحــنـا
اجسـتير وخالفه وأنا أسأل جنرى وراء ا
هل أربع سن دراسة لـتاريخ األزياء كافية
أن تـخــرج لى مــصــمم أزيــاء عـلى مــســتـوى
عـــالٍ إال إذا كــان بـــيــدرس ويــعـــمل بـــعــيــداً
ناهج وضة وأحدث ا ومهم جداً تدريس ا
ـــدارس فـى اجملـــال مع دراســــة الـــســـوق وا
وتـــطـــوره حــتـى يــخـــرج لى مـــصـــمم ديـــكــور
ـوضـوع وأزيــاء عـلى مــسـتـوى عــالٍ أم أن ا
مــجــرد تـنــظــيـر بــشــويــة ورق عـشــان يــبـقى

اسمه دكتور.
- مـــا رأيك إذن فى مــهـــرجــان الــتـــجــريــبى
وهـل تـــــــراه قـــــــد أثــــــــرى وأفـــــــاد احلـــــــركـــــــة

سرحية فى مصر وطور منها?! ا
ـسرح ـسرح الـتـجريـبى نـوع من أنواع ا > ا

ــســاته الـتــشــكـيــلــيـة الــتى ال تــخـطــئــهـا الــعـ له 
فـطـوال ما يـقـتـرب من األربـعـ عامـاً وهـو مـنـغمس
ــدهــشـة ــرئــيــة ا بـكـل حــواسه فى تــلك الــعــوالم ا
ســواء تــلك الــتى يــشـكــلــهـا بــفــرشــاته أو تـلـك الـتى
عارض سـرح رصيده مـن ا يـصمـمهـا لتـعرض عـلى ا
الـتشـكـيـليـة يـزيـد عن اخلمـسـ مـعرضـاً ورصـيده

. سرحية 85 عرضاً من العروض ا
» ســنــة ــداحــ كــانت بــدايــته مع عــرض «عــاشق ا
1977 ثم تـوالت األعـمـال بـعـد ذلك لـتـشـكل تـيـاراً
ـسـرحـية تـشـكيـلـيـاً مـتـمـايـزاً فى صنـاعـة الـصـورة ا

والتشكيلية فى مصر.
التقته مسرحنا فى هذا احلوار:

حس العزبى:

مصمم الديكور 
يجب أن يكون سمكة..!

 كل امرأة فشلت
فى حياتها
 تريد أن تكون
ثلة

 مناهج وطرق
سرح تدريس ا
متخلفة

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

مسرح الطفل (غرائز وظواهر)
يقـضى اإلنسان حياته يتعلم إما عن طريق احملاكاة وإما
عن طريق الدهشة فكال الطريق يحقق غريزة التعلم.
ولــكــون الـفـن يـعــتــمــد عــلى احملـاكــاة - غــالــبــا -  وعـلى
الـدهشة  – أحـيانا  – لـينطـلق بعـد ذلك إلى مسـتويات
ـا يثـير ـنتـج اإلبداعى; لـذا فإن الـكثـير  متـدرجة من ا
مالحــظــة الــطــفل; يــدفــعه إلـى الــتــقـلــيــد لــذلـك كـان
ــا يـحـيط ـعــرفـة  الــتـقـلــيـد وسـيــلـة مــهـمـة فـى نـقل ا
بالطفل إلى حافظة ذاكرته التخيلية وذاكرته االنفعالية
ـوه االجتـماعى نقال تـدريـجيـا.  ألن الطـفل يـتأثـر فى 
باألفـراد الذين يتفاعل معهم وبقيم اجملتمع الذى يحيا
فى كنـفه وهو تأثـر يتم على مـراحل ومستـويات متـباينة
والــكـثـيـر مـنـهــا ذو آثـار سـلـبـيـة لـذا يــعـمل الـفن بـعـامـة
ـسرح بـخـاصة عـلى تنـقيـتهـا فـيمـا يعـرف عنـد علـماء وا
نفس الطفولة وتربية الطفل بالتعلم: (تعديل السلوك)
وهـو أمـر لم نـلحـظه فـيمـا يـكتب من نـصـوص مسـرحـية
ـا يـتـنـاسب ومـراحـله الـعـمـريـة  بـخـاصـة وأن لـلـطـفل 
ــتـنــاظــرات بـ غــريـزة الــتــعـلم وغــريـزة هــنـاك بــعض ا
احلـركـة وعـدد من الظـواهـر الـفنـيـة كـاحملاكـاة والـدهـشة

والتحطيمية والتداعيات والالترابط.  
وألن الـفن يـقـوم على انـتـقاء مـادة الـتـصويـر أو الـتعـبـير
بالـتركيـز على عـدد من العنـاصر ثم مـعاجلتـها فـنيا مع
ــقـابــلـة تــوشـيح الــصــورة بـألــوان (الـتــنـويـع والـتــكـرار وا
والــتــرادف والــتــوازى والــتـــخــيــيل واإليــهــام  والــتــوريــة
ـوهوب والكـنـاية....) لـذلك فـإن تنـمـية قـدرات الطـفل ا
ــفـضـيـة إلى احملـاكـاة ـدركـة ا الحـظـة ا أوالـفـنـان عــلى ا
بحـيث تـوجه دافعه إلى الـفـعل من داخـله منـعـكسـا على
ــا يـحــيط بـه عن طــريق دفــعه لــتــكــرار مـا مـالحــظـاتـه 
يالحـظه من مظـاهـر حركـة الـصوت وحـركـة اجلسم دون
جـوهـرهـما – فى بـدايـات الـتـهـيئـة األولـى - ألن الطـفل
بصـفته إنسانا حـيا فإن قانـون حركته الغريـزية يتشابك
عـرفية اإلدراكـية  تـشابكـا تدريـجيا تـبعا مع مكـتسبـاته ا
ـسـتـوى ذكـائه. وهى مـراحل تـتـباين لـتـدرجه الـعـمـرى و
فـيـهـا مـظـاهـر سـلـوكه فى حتـقـيق غـريـزة الـتـعـلم مـاب
تــقــلـــيــد اآلخــرين أو االنـــهــمــاك فى الــلـــعب اإليــهــامى
ا باصـطناع رفيق خيالى يحادثه ويـسقط عليه بعضا 
وقـع عـلـيه من أفـعـال الـكــبـار الـتى ال تـروق له فـضال عن
عرفـة مصدر الـصوت أو مصدر حتطـيمه لكـنوزه (لعبـة) 

احلركة أو مصدر الضوء بداخلها . 
وفى مرحـلة عمـرية أكثـر تقدمـا يبـدو الطفل فـيها كـثير
التـساؤالت فى مـواجهـة ما يـدهشه البـد من العـمل على
تنـمية قـدراته العقـلية بالـتعامل مـع تساؤالته الـلحوحة
بـالـكـثـيـر من الـصـبـر فـإحلـاحه غـريـزى. والـطـفل شـأنه
شــأن كل إنــســان إذ أن كـل مــا يــدهش اإلنـــســان يــصــبح
ـلحـة  حـتى يحـظى بإجـابة مـقنـعة  موضع تـساؤالته ا
تضـيف إلى خبراته احلـياتيـة معلـومة أو معـرفة جديدة.
ـا وال فـرق فى حتــصـيل اخلـبـرة بــتـقـلـيــد الـكـائن احلى 
ـا يــجـرى بـ الـبـشـر فى يـحـتـك به فى احلـيـاة سـواء 
محـيط عصره ووسطه االجـتماعى وما يـلحظه بحواسه
اخلــشـنـة أو يــسـتـشــفه بـبـصــيـرته أو يـحــصـله بــالـوقـفـة
ـنـدهـشـة بـإزاء مـا يالحـظه رؤيـة أو سـمـاعـا وصـوال إلى ا

اقتناعه بجواب مناسب .
 وألن احملاكـاة والدهـشة نـظريـتـان مسـرحيـتان وظـفهـما
ـســرحـيـة ــسـرحى فى صــيـاغـاتـه لـلـنــصـوص ا الـكـاتب ا
للـكبـار وللـصغـار  على تـعارض كل مـنهـما  لألخرى  إالّ
: (تعـديل سلوك أنهـما يتـفقـان معا فى الـهدف الـتعلـمىّ
ـصيـر البـشـرى )  فاحملـاكاة الـبـشر واإلسـهـام فى تغـييـر ا
ـعـايشـة واإليـهام تـسـتـهدف تـعـديل السـلـوك عن طريق ا
لحمى إلى إثارة الدهشة والوعى وكذلك يسعى احلكى ا
حضـا على تـغيـير الـسلوك والـقيـم السلـبيـة التى عـلقت

فى وجدان الطفل وتسربت إلى ثقافته.  

سرح  "زوسر مرزوق" (1943)فنان ا
تدفقة وأعماله النحتية ذات الشحنه التعبيرية ا

ـــيــز هـــذه األعــمـــال الــكــتـل وعالقــاتـــهــا بـــالــفــراغ وأهم مــا 
احملـيط بـها والـظالل داخـلـهـا وعلى سـطـحـهـا نرى انـسـيـاباً

للضوء الضعيف عليها بخجل.
هذا إلى جانب االهتمام بـطبيعة اخلامة وحصره على إبراز
ـوضـوعـات مــشـحـونـة إمـكـانــيـاتـهـا الــدرامـيـة لـذلك جــاءت ا
باالنفعاالت وبطاقة تـعبيرية واستغراقه الكامل للتعبير عن

البناء فى التكوين احملكم.
ونالحظ مـوجـات بـحـرية عـارمـة فى بـعض الـتـكـويـنـات إنـها
شـحنـة تعـبيريـة متـدفقـة تؤكد روح الـبحث فى عالقـة الكـتلة
بـــالــفـــراغ احملــيط مع لـــيــونـه اخلط والــســـطح وهــذا يـــظــهــر
بــوضــوح وتـمــثــال الـثــعــبـان "الــكــوبـرا" هــذا الــبـنــاء الــصـرحى
ــيـدانى الــذى يـعــكس حلـظــة الـتــرقب الصــطـيـاد ـعــمـارى ا ا

الفريسة.
كــمـا نــرى بـورتــريه "جنـيب الــريـحــانى" وتــركـيـز الــفـنــان عـلى
تصوير مالمح الوجه بتـعبيرية واضحة وعلى درجة  جتعلها

متاشبهة مع الواقع.
وأيــضــا يــظــهــر هــذا بــوضــوح فى "تــكــوين جنــيب مــحــفــوظ"
تـزن إن أعماله النحتـية جتذبك وتبشرك عمارى ا وبـنائه ا
بـقـوة حتى تـصل إلـيهـا وتـقف فى مـواجهـتـها وتـسمـع نواحـها
ـســجـون واســتـدارتــهـا ومــرونـة الــشـكل وغـنــائـيــتـهــا بـشــجن ا
والـكـتل وال يـوجـد بـهـا أى فـراغ داخـلى يـتـخـلـلـهـا وهـذا يـؤكد
دورهــا الـــدرامى والــرســوخ والـــثــقل وتــضــيـق قــاعــة الــعــرض
وعــدم مــنـاســبـتــهــا لألعــمـال الــنــحـتــيـة خــاصــة من الــنـاحــيـة
الــضـوئــيـة فـهى غــيـر مــعـدة لـذلـك ولـكن يــبـدو أن مـا بــالـيـد
حـيلـة أمـام فنـان عـصامـى لعـرض أعـماله خـاصـة إذا كان ال
ــكــاتب ــلك الــقــدرة الــذكــيــة اجملــتــمــعــيــة والـوقــوف أمــام ا

اإلدارية.
وأعــتـقــد أن إقـامــة مـعــرض لـفن الــنـحت اآلن فى مــصـر فى
الـظـروف الراهـنة تـضحـية وشـجـاعة من الـفنـان "زوسر" فى

ادية واألدبية. مواجهة األوضاع الفنية وا
إن هـذا الـفـنـان يـعـمل فى صـمت وبـغـزارة وتـأمل عـميـق مثل

كثير من الفنان التشكيلي الشرفاء.
ـعـارض الــهـامـة الـتى نــشـاهـدهـا اآلن ـعــرض من ا إن هـذا ا

وسم. بالقاهرة هذا ا
ولهذا أرجو أن نشـاهد هذه األعمال فى إحدى القاعات التى
ـكن لـلـمـتـلـقى أن يـدور دورة كـامـلة تـتـيح مـشـاهـدتـهـا بـعـمق و
ـلـقـاه أمـامه لالسـتــمـتـاع بـهـا جـمـالـيـا والـتـعـرف حـول الـكــتـلـة ا
بدع "زوسر" تدفقة للفنان ا شاعر ا عليها بحميمة خاصة ا
الذى لم يعرض منذ فـترة بالرغم من أهميته كفنان فى تاريخ

عاصرة. صرية ا احلركة الفنية التشكيلية ا
ـعـرض خالصة بـحث وجتريب مـستـمر لـلفـنان إن إن هذا ا
ـــصــريــة وإلى تــكـــويــنــاته الـــتــشــكــيـــلــيــة تـــنــتــمى إلى األرض ا
ـصــرى ومـحـاوالته الــبـدائـة لـلــحـفـاظ عــلى الـقـيم اإلنــسـان ا
ـفـهـوم وقـوة الـتـعـبـيـر ـشـحـونـة بـالـتـعـبـيـر ووحـدة ا الـنـحـتـيـة ا

والتفاعل مع النتوءات واحمليطات. 
ساحة لم أستطع تناول كل عمل بالتحليل ولألسف لضيق ا
الواجب. حتـية خـاصة لـلفـنان "زوسـر مرزوق" الـذى يسـتحق

ستمر. كل تقدير لإلبداع ا

مع بداية الستينيات 
بدأت جتربتى.

لم يــكن وقـتـئــذ شـيـئــا قـد وضح ولـكــنه كـان قـد بــدأ.. وكـلـمـا
تقـدم العمـر وازداد الوعى ازداد معه الـصراع والتـمرد ولكن
األمـر بدأ.. لم ينته بـعد.. وإن كان فعل التـوازن ب التصور

واإلدراك والتنفيذ أمر صعب جدًا.
زوسر مرزوق 2008

عرضه بـهذه الـكلـمات قـدم الفـنان الـتشـكيـلى زوسر مـرزوق 
الـذى افـتـتحه الـكـاتب محـمـد سـلمـاوى رئـيس احتاد الـكـتاب
يوم األحد  21 ديسـمبر  2008 بقاعة "جـرانت للفنون" بحى

عابدين.
ـقدمة ـعارض التـشكيـلية ا وهـذا من وجهـة نظرى من أهم ا
حاليًـا خاصة لصعـوبة فن النحت وتـكاليفه البـاهظة وضياع
قيمـة وتغيير مـفاهيمه اآلن فى مـصر ألن هناك تيـارًا يعتبر

أيه مجسمات تسمى نحتًا? 
ـحـنـة قـاسـيـة وهـذا يـنـعـكس ـر  إن فن الـنـحت فى مـصــر 
يدانية التى وضعت حديثًا بالقاهرة. بوضوح فى التماثيل ا
وال أعــلم مــقــتـنــيــات وزارة الــثـقــافــة لألعــمــال الـنــحــتــيـة أين
ـــاذا ال نــــراهــــا فى األمــــاكن الــــعـــامــــة خــــاصـــة فى تـــذهـب و

احلدائق?
ـحـافـظة ـركـز البـدرشـ  ولـد الـفـنـان زوسـر مـرزوق1943

اجليزة.
حصل عـلى درجـة البكـالوريـوس فى كـليـة الفـنون الـتطـبيـقية

قسم اخلزف .1964
البس ـنــاظـر وا حـصل عــلى دبــلـوم الـدراســات الـعــلـيــا فى ا

ية الفنون .1971 سرحية من أكاد ا
عــمل بـهــيـئــة اآلثـار والــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريــة ومـركــز اخلـزف

سرح القومى. وا
أبـــدع بـــعــد تـــخـــرجه فى مـــجـــال الــنـــحت وشـــارك بـــأعـــمــاله
ـــعـــارض اخلــاصـــة واجلــمـــاعــيـــة فى مـــصــر الـــنــحـــتـــيــة فى ا

واخلارج.
ــســرح ــســرحـــيــة فى ا ـالبس ا ــنــاظــر وا يـــعــد من فــنــانـى ا
سـرح اجلـامعى ـصـرى غزيـر اإلنـتـاج خاصـة فى عـروض ا ا
وهـــيــئـــة قـــصــور الـــثــقـــافــة ومـــســـرح الــدولـــة من حـــيث عــدد

سرحية الذى قام بعمل مناظرها ومالبسها. العروض ا
نال العديد من شهادات التقدير واجلوائز فى مجال النحت

سرحية. البس ا ناظر وا وا
ـــنــاظــر نــال جـــائــزة الـــدولــة الــتـــشــجـــيــعـــيــة عــام  1989فى ا

سرحية. ا
إن األعــمـــال الـــنــحـــتـــيــة لـــلـــفـــنــان " زوســـر مـــرزوق" فى هــذا
ـيــة بـالــتـبــسـيط ـعــاجلـة األكــاد ـعــرض تـنــحـو نــحـو مــزج ا ا

الزخرفى مع االحتفاظ بثقل الكتلة وأسسها التعبيرية.
فــالـفــنــان يـعى فـى أعـمــاله وأعــمـاقـه أنه ال وجـود خلــصــوبـة
فـنــيـة دون ارتـبــاط بـالــظـروف احملـيــطـة به واحــتـرام الــفـنـان
لــذاتــيــته اإلنــســانــيــة وهــذا هــو الــدافـع لــتــحــمل مــســئــولــيــته

ثال االجتماعية إن الفنان "زوسر مرزوق" واحد من ا
ـتـمـيـزين الهـتمـامه بـتـجـسـيد الـصـراع بـالـثنـيـات والـنـتوءات ا
لألسـطح واجتاهه إلى تـلخـيص األشـكال الـتى يجـسمـها فى

نحته من أجل الكمال.
إنه يـحـرص عــلى دراسـته لــلـواقع بـأمـانــة ومـنـهـا يــنـطـلق إلى

آفاق التعبير.

 فنان
عصامى
يعمل
 فى صمت
ويتأمل
بعمق

د.  صبرى عبد العزيز

ــطــلـــوبــة مــثل بـــاقى األنــواع مـــثل مــســرح ا
ـسرح الـسـياسى واالسـتـعراضى الكـلـمة وا
ومـسـرح األطفـال كـلـها مـطـلـوبـة ويجب أن
ــهـــرجــان الـــتــجـــريــبى ألنه نـــحــافظ عـــلى ا
ـسـرح وفتح استـفاد مـنه كـثيـر من شـباب ا
أمــامــهم مـجــاالً واسـعًــا لـلــرؤيــة الـتى تــفـتح
وتـعـمل اخلـيـال هـنـاك فـقط مـشـكـلـة سوء
اخــتـــيـــار بـــعض الـــعـــروض الـــتى ال تـــصـــلح

للتجريبى وال يكون فيها أية إضافة.
- ومـــاذا عـن الــــورش الـــتـى انــــتـــشــــرت فى
ـــســـرحـــيـــة فى مـــصـــر فـى كـــافــة احلـــيـــاة ا

اجملاالت من تمثيل وديكور وإخراج?!
> أرجــو أن تــكــون مــفــيــدة والــهــدف مــنــهــا
ــصـر ــســرحــيـة والــفــنـيــة  دعم احلــركـة ا
ـادى فقط خـاصة وليس مـجرد الـكسب ا
وأن الـتـمـثـيل أصـبـح مـهـنـة من ال مـهـنـة له
وكـل فــــاشل فـى عــــمــــله يــــريــــد أن يــــصــــبح
ثالً وكل امـرأة فـشـلت فى حـياتـهـا تـريد
ـثلـة معـتقـدين أنهـا مهـنة سـهلة أن تكون 
وأنـــهــا مـــهـــنـــة الـــكــسـب الـــســريـع ولــيـــست
مــوهـبــة ربـانــيـة حتــتـاج إلى دراســة عـلــمـيـة

وعمل شاق ومستمر.
- لـهذا كـانت قـرارات النـقـابة الـتى يـعلـنـها
دكــــتــــور أشــــرف زكـى وتــــثــــيـــــر ضــــجــــة فى

الوسط وخارجه?!
> أوالً أؤكـــد أن كـل الـــقـــرارات جـــمـــاعـــيـــة
داخل النـقـابة وكل أعـضـاء مجـلس الـنقـابة

> د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قرر ندب محمد منير األاليلى مديرًا لفرع ثقافة بنى سويف.

cyan magenta yellow black File: 8-25�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 انسوا هيروسترات  رؤية إخراجية 
كتوب جتمع ب التاريخ وأحداث النص ا

وواقع العرض

9 12 من   يناير 2009  العدد 79

 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ12

سرح العربى. نجى بن إبراهيم  عرضها مؤخرًا بالشارقة ضمن فعاليات ملتقى ا سكينى الصغير وإخراج ا دينة للكاتب ا > مسرحية حراس ا

 روح الهواية.. للعرض فقط!

ihóH øjódG õY

> إذا كــان الـبــطل أدنى فى الـذكــاء مـنــا بـحـيث يــتـولــد لـديـنــا شـعـور
بـالـنـظـر من علٍ إلى مـشهـد عـبـودية أو إحـبـاط أو سـخف يـكون ذلك

البطل من الصيغة (الساخرة). 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

اضى بسينما مركز آفاق اشتراكية. > الفيلم التسجيلى صمود  عرضه مساء السبت ا

12 من   يناير 2009  العدد 79

سرحى السورى قراءة فى تطور النص ا
أعـضـاء فـرقـتـهـا لـيـنـتج عن اإلقـامـة عرض

مسرحى...
أمــا عن ورش الــكــتــابــة  فــأهــمــهــا أقــامــهـا
ـــــركـــــزان الـــــفــــــرنـــــسى والـــــبــــــريـــــطـــــانى.. ا
فــــالـــــفـــــرنـــــســــيـــــون اســـــتـــــضــــافـــــوا كـــــتـــــابــــاً
فـرانـكـوفــونـيـ من الـعـالم الـفـرانـكـوفـونى
من تـوجو وكـندا واجلزائـر وبلـجيـكا وطـبعاً
فرنسا وحطوا رحالهم فى حلب فى إقامة
شـهـر كـامـل مع كـتـاب سـوريـ .. ومن بـ
األسـماء الفـرنسـية الـهامة كـان أوليـفية بى
وهــــــو أحــــــد أهم اخملــــــرجــــــ والــــــكــــــتــــــاب
الــــفـــرنــــســـيــــ فى فــــرنــــســـا اآلن مــــخـــرج
أوبرالى قـدم عروضاً فى كل أوروبا.. ومن
أهـم عـــــــــروضـه قـــــــــداس جــــــــنـــــــــائـــــــــزى فى
ســـيـــربـــريـــنـــيـــتـــشـــا.. إضـــافـــة إلى الـــكـــاتب
والــنـحــات الـشــهــيـر كــريـســتــيـان ســيـمــيـون

وغيرهما .
كل هذه التجـارب والعديد من ورش العمل
سرح أتاحت لشريحة واسعة التبشيرية با
من الـشـبـاب الـسـورى االطالع عـلى أحدث
سـرحية وطـبعاً طرق التـدريس والكتـابة ا
األهم هـــــو مـــــا نـــــتـج عن هـــــذه الـــــورشـــــات
فــبـــعــضــهـــا قــام بــدعـــوة كــتـــاب شــبــاب إلى
بـريــطـانــيـا وخــصـيــصـاً إلى الــرويـال كـورت
ـسرح الـشـهـير وقـامـوا بـقراءة نـصـوصهم ا
بالعـربيـة واإلجنلـيزيـة  طبـعا بـعد قـراءتها
فـى دمـــــــــشـق فـى احـــــــــتـــــــــفـــــــــال خــــــــاص...
والفـرنسيـون أقامـوا عرضاً ألحـد نصوص
الــورشــة  الـــعــربــيــة والــورشـــة الــفــرنــســيــة
وطــبـعــوا الـنــصــوص األخـرى.. هــذا طـبــعـاً
بـــعـــد أن قـــامـــوا بـــجـــوالت مـــاراثـــونـــيـــة من

القراءات فى كل أنحاء سوريا وفرنسا.
بـاعتقـادى كل هذا احلـراك اإليجابى أدى
لــــوالدة جــــيل جــــديـــد أصــــبح وبــــكل فــــخـــر

يقول: أتمنى أن أصبح كاتب مسرح.
ـنـاخ احملـيط فى ـزاج الـعـام وا لـقـد تـغـيـر ا
ـوجـود اجلـو الـثـقـافى فـمع كل اإلحـبـاط ا
ــســرحى خــصــيــصــاً يــرغب فى الــوسـط ا
الــعــديـــد من الــشــبـــاب وبــكل حـــمــاســة فى
ــسـرحــيــة الـســوريــة وأنـا تـغــيــيـر الــبــيـئــة ا
أعـتقـد أن أية نهـضة مـسرحـية سـتقوم فى
ســوريــا البــد من أن يــســـبــقــهــا نــهــضــة فى
سـرحية ...التى ستوفر األرضية الكتابة ا
ـالئــــمـــــة لـــــوالدة مــــســـــرح ســـــورى صــــاف ا
وخـالص.. خـارج من اجملـتـمع الـذى نـعـيش
فــيه ..مــثـــلــمــا حــدث فى الــســبــعــيــنــات مع
نهوض النص السورى بقوة... واجلو العام
حـــالــــيـــاً مـــشــــابه لــــتـــلك األيــــام مع فـــوارق
الـــــتــــــبـــــدل االجــــــتــــــمـــــاعـى واالقـــــتــــــصـــــادى
ـا ولـد مـنـاخـاً والـسـيـاسى احملـيـط بـنـا  

مختلفاً .
ــؤســـســة لــكـن تــبـــقى الـــكــرة دائـــمــاً لـــدى ا
ــســرحـيــة الــثــقــافـيــة الــرســمــيـة الــتى من ا
واجــبـهــا الــتــوجه نــحــو الـنــصــوص الــشــابـة
ودعـــــمــــهــــا ونــــشــــرهــــا وتــــوزيـــــعــــهــــا وحــــتى
إنــتــاجـــهــا... كى ال تـــبــقى يــتـــيــمــة دون أب

يرشدها.
فدور النشر اخلاصـة لم تعد تعترف بنشر
ـسـرحـية فـهى مـوضـة زائـلة ال الـنـصوص ا

ناسب. تلقى الرواج التجارى ا
إضــــافـــــة إلى أن أغــــلـب الــــكـــــتــــاب اجلــــدد
وجدوا فى اللـهجـة العـاميـة وسيلـة للـتعـبير
والـكل أقـرب الى اجلـمهـور مـن الفـصـحى 

يعلم صعوبة النشر بالعامية.
أمــــا من أب حـــقـــيــــقى يـــأخــــذ بـــيـــد هـــؤالء
ــغــامــرين بــعــد أن تـخــلت مــجــلــة احلــيـاة ا
ــســرحــيــة عـن نــشــر نــصـــوص جتــريــبــيــة ا
الذ لــــتــــجــــارب قــــد كــــمـالحق.. فــــكــــانـت ا
تــصـــبح يـــومــاً مـــدارس فى الـــكــتـــابـــة لــكن

امنحوها الفرصة فقط الفرصة .

زيـــــنــــاتـى قــــدســـــيــــة الـــــرائــــدة فـى مــــســــرح
ــونـودرامــا الــتى تــبـلــورت بــاالشــتـراك مع ا

دوح عدوان..
ـلـفــتـة فى الـتـسـعـيـنـات الـظـاهـرة األخـرى ا
سـرحي الذين كـانت محاولة اخملـرج ا
كـــانـــوا قــد تـــخـــرجــوا مـن قــسـم الــتـــمـــثــيل
وشـــــكـــــلـــــوا مــــوجـــــة جـــــديــــدة مـن اإلخــــراج
سرحى حققت جناحـاً كبيراً بعد التغيير ا
بـاشر الذى أدخـلوه عـلى مفـهوم اإلخراج ا
ــؤلف فى ســـوريــا.. مـــحــاولـــتــهـم إقــصـــاء ا
وتـكـريس نظـريـة موت الـنص  .. فـنتج عن
هــــذه الــــتـــجــــارب مــــجــــمـــوعــــة كــــبـــيــــرة من
الـعـروض الـتى كـانت مـشـكـلـتـهـا الـرئـيـسـيـة
..الــــــنـص ومــــــقـــــــوالته وأبـــــــعــــــاده وحــــــواره
وتـقـنيـاته.... عـروض قامت عـلى الـشكل و
ـبـالغ اإلبـهــار الـبـصـرى أو عـلى الــتـركـيـز ا
مثل) فـيه على األداء التـمثيـلى (عروض ا
أو عــلى اإلبــهـار واالســتــعــراض اإلخـراجى

لتمجيد اخملرج وقدراته.
فى الــتـســعــيــنــيـات وهـى قـد تــكــون الــفــتـرة
ـسـرحى الـسورى األسـوأ بـالنـسـبـة للـنص ا
- بــــرأيـى - من حـــــيث الـــــكم أو مـن حــــيث
الـتـجديـد أو األفـكـار  أو الـنظـريـات  فـترة
ـــمـــنـــهج من الـــتـــشـــتـت والــتـــجـــريـب غـــيــر ا
والـضيـاع والتـقـليـد  لـكنـهـا كانت ضـرورية
سـرحى ظهرت لبـداية جـديدة مع الـنص ا

بوادرها مع بدايات القرن اجلديد.
مـع بــدايــات الـــقــرن اجلــديـــد  ومع تــزايــد
الـفـرص وانـفـتــاح الـعـالم أكـثــر فـأكـثـر عـلى
بـــــعـــــضه الـــــبــــعـض.. ظــــهـــــرت فى ســـــوريــــا
ــســـرحــيــة والــتى الــرحالت الــتــبـــشــيــريــة ا
قـــدمت بـــشـــكل أســـاسى من أوروبـــا .. من
ــانــيــا نــتـيــجــة جلــهـد إجنـلــتــرا وفــرنــسـا وأ
واسع وواضح قـامت به مـراكـز هـذه الدول
الـــثــقـــافــيـــة فى دمــشـق ومــلـــحــقـــيــاتـــهــا فى
احملافـظات وذلك أيـضـاً نتـيجـة التـفاقـيات

تعاون وقعت مع وزارة الثقافة .
حـيث قـامـت هـذه الـبـعــثـات بـإنـشـاء دورات
تــدريــبــيــة وورشــات عــمـل مــســرحــيــة عــلى
ـسـرحـى وأهـمـهـا كـافـة عــنـاصـر الـعــرض ا
ـــســــرحى دورات الـــهــــدف مـــنـــهـــا الـــنص ا
زيـــــادة االحـــــتـــــكـــــاك األدبـى والـــــفـــــنى بـــــ
عـــنـــاصـــر مـــنـــتـــقـــاة مـن جـــيل الـــشـــبـــاب أو
ــســرحــيـة  أو ــعــهــد لــلــفــنــون ا خــريــجى ا
ورشــــات عــــمل لــــلــــمــــمــــثـــلــــ فـى مــــســـارح
أوروبــا... ومـــنـــهــا مـــســرح الـــشـــمس أريــان
موشـك الـتى استـضـافت مجـموعـة مهـمة
ــمـــثـــلــ الـــســوريـــ فى فـــرنـــســا فى من ا
مــسـرحــهـا لــيـتــشـاركــوا حلـيـاة الــيـومــيـة مع

عـميـقاً لـلـمجـتـمع السـورى ومـشاكـله وعكس
هــــذه األزمــــات بــــقـــدرة ســــرديــــة غــــايــــة فى
ـــشــاهــد الــســورى الــسالســـة والــقــرب من ا
وهـو  األمـر الـذى افـتـقـدوه طـويًال فـحقـقت
نــصـوصـه مـثـل عـيــشــة وإســمــاعــيل هــامـلت
وذاكرة الـرماد جنـاحـًا جمـاهيـريـًا كبـيرا فى
ـا جـعل هـذه الـنـصوص سـوريـا وخـارجهـا 
ــــســـرحى تــــمـــثـل نـــقــــلـــة فى تــــوجه الــــنص ا
ــــوذجــــاً لـــــعــــدد كــــبـــــيــــر من الــــســـــورى .. و

سرحيات فيما بعد. ا
وظــهــرت جتــارب مـخــتــلــفـة ذات إيــقــاعـات
متـضاربـة مثل مـسرح الـشانـسونـية  سـامر
ــــســـرح احلـــركـى نـــورا مـــراد ـــصـــرى وا ا
واإلعـــداد عن الــروايـــات األجــنــبـــيــة ولــيس
ــاء الـــســوريـــة أو الــعـــربــيـــة وعــروض اإل
ــيـوزكـال والــرقص إنـانــا جـهــاد مـفـلح... وا
وكـلـهـا كـانت مــجـتـمـعـة عــلى تـنـاسى الـنص
كـمـفـهـوم ودفـعه لـيـصـبح الـعـامل الـثـالث أو

سرحى. الرابع فى العمل ا
بــاإلضـافــة إلى جتــارب طالل نـصــر الـدين
فى استعادة شخصـيات تاريخية مثل عمر
ابن العزيز ونبوخذنصر وغيرها  وجتربة

ـعهـد العـالى للـفنون من جـهة أخـرى لعب ا
ــســرحــيـة دوراً كــبــيـراً فى تــغــيـيـب الـنص ا
ــســرحى الــسـورى بــابــتـعــاد مــنـاهــجه عن ا
تـدريـس هـذه الـنــصـوص وأهـمــيـتـهــا كـونـهـا
إفـرازاً مــســرحـيــاً سـوريــاً خـالــصــاً أنـتــجـته
أقـالم ســوريـــة أرادت لـــلـــمــســـرح أن يـــكــون
وسيلـة تعبـيرها الفـنية واألدبـية فى احلياة
لتكتشف بـعد فوات األوان أنها قد ضيعت
عـمـرهـا هـبـاءً فى بـلـد المسـرح فـيه  وهم
يــدركــون هـذا لــكــنــهم عــمــلــوا عـلـى أسـاس
أنـهم  سـيـقـومـون بـعـمل تـراكم مـا لـألجـيال
الــقــادمــة لـيــبــنــوا عــلــيه يــومــاً مــا مــســرحـا
ســوريـا ذا خـصـوصـيــة فى احملـيط الـعـربى
ى كـمـا فـعـلت الـروايـة والـشـعـر قـبالً والـعـا
وبعـداً... لكنـهم غيبـوا ودخلـوا فى غياهب
الــنــســيــان كــمــا هى نــصــوصـهـم دون إعـادة

إنتاج أو إعادة طباعة أو اهتمام..
فى التسـعيـنيات كـانت األسماء الـبارزة التى
نصـرم تـقدم أواخر عت فى الـعقـدين ا
سـرحية ـتبلـور نتـيجة الـنظـريات ا نتاجـها ا
الـتى قــدمـوهــا فى شــبـابــهم.. فـقــدم ونـوس
أعمـاله األخـيـرة : األيـام اخملـمـورة وطـقوس
ــثـال  اإلشـارات والــتــحــوالت عـلى ســبــيل ا
وقـــــدم عـــــدوان : الــــــغـــــول والـــــســـــفـــــربـــــرلك
وغــيــرهــا وظــهـــرت نــصــوص كــثــيــرة لــبــاقى
الـــــكــــتـــــاب من أتــــرابـــــهــــمـــــا...لــــكـن الــــوسط
ـســرحى الــســورى كـان فـى حـالــة مــخـاض ا
ذات مزاج مـختـلف نـتيـجة ظـروف سـياسـية
واقـتـصـاديـة واجــتـمـاعـيـة أصــبـحت تـضـغط
واكبة الذائقة على العقل اإلبداعـى احمللى 
ـســرحى الــسـورى الــفـنــيــة لـدى اجلــمــهــور ا
سـرح بـشكل كـبـيـر نتـيـجة الـذى انفك عـن ا
ازدهار وتوهج الـدراما التـلفزيـونية وانـتشار
الـفـضـائيـات وثـقـافـة االسـتـهالك الـسـريـعة
ــــمـــثــــلــــ والـــكــــتـــاب فــــنـــزح الــــكـــثــــيــــر من ا
سرحـي نحو هذا الفن الذى واخملرج ا
أصـبح يخـاطب الـشريـحة األكـبر من الـناس
 وكـان الـثمن الـبـاهظ .. الكم عـلى حـساب
الــــنــــوع وتـــداخــــلت احلــــســــابــــات الـــتــــابــــعـــة
لـشــركــات اإلنـتــاج الــعــربـيــة ورقــابـتــهــا حـتى
ـــــفــــاهـــــيم وصــــلـت الى ضـــــرورة تــــغـــــيـــــيــــر ا

اإليديولوجية للبعض...!
ضـــمن هـــذا الـــوضع وعـــلى هـــذه اخلــلـــفـــيــة
ـواهب الـشابـة  التى ..ظـهرت الـعـديد من ا
أرادت تقـد نفـسهـا والتـعبـير عن هـمومـها
سـرحيـة ومن هذه عـلى منـابر اخلـشبـات ا
الـــعـــروض عـــروض فـــرقــــة الـــرصـــيف الـــتى
ـرزوقى ـسـرحى الــتـونـسى حــكـيم ا كـتـبـهــا ا
قـيم فى سوريـا الذى أبدى فـهمـًا وحتليًال ا

ـسـرح ـهـتــمـ بــا فـاجـأنـى أحـد الـطـالب ا
فى سـوريا وهم كثـيرون فى سن معـينة ثم
ال يــلــبــثــون أن يــنــفــكــوا عــنه كل فى هــدف
أكــثـر جـدوى حـيث ال  يــبـقى سـوى األكـثـر
عـبثـية مـنهم فـاجأنى الـطالب بـسؤاله عن
ـسـرحـيـ الـسـوريـ ب أسـمـاء الـكـتـاب ا
الــراحـلــ أبــو خـلــيل الــقـبــانى وســعــد الـله

اغوط.. ونوس ما خال عدوان وا
نـظــرت إلـيه وبى عــتب كــبـيــر عـلى مــنـاهج
ـنـوط بـهـا ـؤسـســة ا ـعـهـد الـعــالى تـلك ا ا
ـــــســــــرح الـــــســــــورى عـــــلـى األقل تـــــدريـس ا

لطالبه وللراغب فى االستفادة..
قـد يكون جـهل هذا الشـاب هو السبب فى
عـدم مـعـرفته لـعـشـرات األسـمـاء من كـتاب
سـرح الـسـوريـ .. ابـتـداء من أبى خـليل ا
إلـى مـا بــعــد األلـفــيــة اجلــديـدة .. ولــكــنـنى
أجـــــزم بـــــأن لإلعـالم ولــــلـــــتـــــســـــويق األدبى
اإلعالمى السبب األكـبر فى طى إبداعات
رجال قـرروا أن يـنـذروا حـيـاتـهم فى سـبيل
هـذا الفن العجـيب فى بلدنا.. ولـلعلم ففى
سـوريــا مـا يـزيـد عن  200 كـاتب مـسـرحى
ـــنـــصــرم وحـــتى اآلن بـــغض مـــنـــذ الــقـــرن ا
الـنـظر عـن مسـتـوى إنـتـاجـهم وتـقـبل الـنـقد

له.
ومــثل هــذا الــرقم هــو رقم مــذهل فـى بــلـد
صــغــيـــر نــســبــيـــاً مــثل ســـوريــا وبــالـــنــســبــة
سـرحي سرحـية الـهزيلـة ب ا لـلحركـة ا
واجلـــمــهـــور.. ولــكـن بــالـــنــســـبــة لـــلــمـــكــتـــبــة
ـســرحـيـة الــسـوريـة (ولــيس الـعــربـيـة) هـو ا
فــخــر بال شك.. وأكــرر بـــغض الــنــظــر عن
مـسـتـوى هـذه الـنـصـوص التـى ال أظن أنـها
قـرئت وقـيـمت وأعطـيت الـفـرصـة لـتـنافس
إن عـلى اخلـشــبـة أو بـ الـكـتب األخـرى..
ــعـرفـة ال سـيــمـا مع تـرافـق اجلـهل وعـدم ا
ــــنـــتـج األدبى الــــســـورى خــــارج الـــدائـــرة بـــا
الـثـقـافـيـة: فـلـو أجـرينـا اسـتـفـتـاءً عـامـاً عن
ــــاغـــوط لــــقــــيل إنه كــــتب غــــربـــة مـن هـــو ا
وضيـعـة تشـرين دون ذكـر نصـيه اجلـميـل
ــهــرج.. ولـو ســألــنـا الــعــصــفـور األحــدب وا
عن أسماء أخرى لعجز الطرف اآلخر عن
ثل بـالـنـسـبة لـلـشـعر أو اإلجـابـة واحلـال بـا

الرواية أو القصة ...
ــــســـرح الـــســـورى لـــفــــتـــرة طـــويــــلـــة جـــداً وا
(الــقــومى بــالــتــحــديــد) خــاضع لــلــســيــطـرة
اإلعـالمـيــة ولـلــنـجــاح الــبـاهــر الـذى حــقـقه
ـصـرى نــصـاً وإخـراجــا وتـمـثـيالً ـســرح ا ا
وذلك طـوال فترة الستـينيات والسـبعينيات

مع وجود بعض االستثناءات طبعاً ...
ــسـرح الــعـربى ـتــابع والــبـاحث فى ا لــكن ا
من الــســوريــ كــان لــيــعــرف أســمــاء مــثل
مــحــمــود ديــاب ومـحــمــود تــيــمــور وتـوفــيق
احلـــكــيم ونـــعــمـــان عــاشــور وجنـــيب ســرور
وعــلى سـالم وآخــرين كـثـر.. يــعـرفــهم نـصـاً
وحتـليال وتـوجهـا..أكـثر من أن يـعرف ولـيد
مــــدفــــعـى أو ولــــيــــد فــــاضل أو مــــصــــطــــفى
احلالج أو فـرحـان بـلبل أو مـراد الـسـباعى
وخـلـيل هنـداوى وغـيرهم من صـنـاع النص
ـسرحـى السـورى بـغض النص عن تـقـييم ا
هـــذا الـــنص أو ذاك فـــالــفـــرصـــة لم تـــقــدم
ألغــــلـــــبـــــهم لـــــيـــــدافع عـن نــــصـــــوصه عـــــلى
... فـهـناك دومـاً جنوم اخلـشبـة. وهـكذا 
ــــســــرحى مــــثل ونـــوس لــــلــــنص الــــســـورى ا
وعـــدوان وحــتى عــصــمت وعــقــلــة عــرســان
ســـرقـــوا األضــواء مـن غــيـــرهم وهـــذا حق
ــنـافـذ لـلـحــيـاة .. ولــكن ضـعف الــفـرص وا
فـى سـوريــا كــان له الــعــامل األكــبــر لــغــيـاب
دقق لفهرس هذه النصوص و األسـماء فا
ـسـرح الـقـومى ـنـتـجـة من قـبل ا األعـمـال ا
الـسورى سيـجد أن أقل نسـبة من األعمال
ـسـرح ــنـفــذة عـلى خــشـبــات ا ــسـرحــيـة ا ا
ــيـــة ومن ثم الـــســـورى هى لألعـــمــال الـــعـــا
ــــصـــريــــة ثم فــــالــــعـــربــــيــــة وعـــلـى رأســـهــــا ا

السورية .

شهد «بـــــازل»  وإعادة تكوين ا
عاصر! صرى ا ا

على مسرح روابط:

ـالبس بــأفق إشــارى ال يـهــتم االكــســســوارات الــتى تــصـور مــحالً لــبــيع ا
ـحاولـة إيصـال معلـومة لـلمـتلـقى أن احلدث يدور بتـصويـر الواقع بل 
البس ثم شـخـصــيـتـ هـمـا دمـيـتـان سـوف تـسـحـرهم فـى مـحل لـبـيع ا
السـاحـرة فـيـتـحـوال لـشـخـصـيـات حـقـيـقـيـة يـرقـبـان الـفـتـاة الـتى تـنـتـظر
ـشــكالت الـتى حتــيط بـالــشـخـصــيـات لـكــنه تـنـاول حــبـيـبــهـا ويـتــنـاوالن ا
ـشـكالت والـثرثـرة حـولـهـا وكأن سطـحى وغـيـر عـمـيق عـبر طـرح هـذه ا
ـشـكالته ومـا يـعج به من ـتـلقـى ال يحـيـا فى هـذا اجملـتـمع وال يـشـعـر  ا
تنـاقضات استغلها العرض بـالسخرية منها أو التهـكم عليها كعادة كثير
سـرحيـة التى تقـدم اآلن على مـسارحنـا دون تأمل هذه من الـعروض ا
ـسرح شـكالت تأمالً خالقـا يطـرح نوعـا من الوعى بـاجملتـمع وبفن ا ا
فى آن واحد وهذه الـعروض بهـذا الطرح تـظن أنها حتـلل هذا الواقع
لكننا فى هذه التجربة مع مجموعة من الشباب الذين يجربون أنفسهم
ـسرح وهـو ما ـا يـكون من الـتجـارب األولى فى ا أو أن هذا الـعرض ر
ـتـعددة الـتى يـعـبر من يبـرر هـذه الـنوعـيـة من الـتعـامل مع هـذه الـفنـون ا

وسيقى. سرح كالكلمة التشكيل اإلضاءة وا خاللها فن ا
سـرح التى تتبع الدولة إال بـرغم أن هذه العروض التى ال تتـبع مؤسسة ا
ـا يـكـون قـادرًا عـلى حتـريك تلك أن وجـودها فـى هذه الـفـتـرة حتـديدًا ر
ـسرحـى بوجه خـاص والفـنى بـوجه عام كـما ـيـاه الراكـدة فى سيـاقـنا ا ا
أنـها تـطـرح وجهـة نظـر مـختـلفـة عـما تـطرحه عـروض مـسارح الـدولة بـعد
أن تـكـلست وأصـيـبت باجلـمـود وعدم الـقـدرة على الـتـعبـيـر الفـنى كـما أن
ؤسـسة ليست الـبوابة الوحـيدة لدخول هذا هذه العروض تـؤكد أن هذه ا

الفن.
وأخــيــرًا حتــيــة لــهــؤالء الــشــبــاب الــذيـن يــحــاولــون اإلبــداع دون وجـود ألى
شـروط إنـتـاجـيـة حتـيـة ألحـمـد كـمـال عـمـرو عـبـد الـعـزيـز عـبـد احلـمـيد
مجدى مسعد حماد محمود كامل شيماء عبد العزيز سوسن يوسف.

ــســرحى ومن ثم إن هــذه الــتــقــنــيــة هى الــتــقــلــيــد األســاسى لــلــعــرض ا
ـتـلــقى الـذى يـشـاهــد الـعـرض سـوف يــتـعـامل مع األحــداث بـوصـفـهـا فـا
ـعـقولـيـة وهـو فى ظـنى الـسبب أحـداثًـا خيـالـيـة ال تـخـضع للـمـنـطق أو ا
الـوحيـد الختـيار هـذه الثـيمـة لكى يـتم  التـعبـير من خـاللهـا وبدون هذا
الــسـبب الــبـنــائى فـلــيس ثـمــة بـنــاء نـصـى يـعـتــمـد عــلـيـه الـعــرض درامـيًـا
ـسـرحى نـصيًـا وبـصـريًا عـبـر بـناء ـشـهد ا تـتـصـدر شخـصـيـة الـساحـرة ا
سـرح باعتـبارها الـشخصـية التى تـصوغ. احلدث شهـد على خشـبة ا ا
ــنــظــر ــرئى فــا ــســتــوى الــبــصــرى أو ا ــشــهــد عــلـى ا ومـن ثم تــتــصــدر ا
ـسـرحى الـوحـيـد (صـممـه عبـد احلـمـيـد مـجـدى) يـصـور بـابا فـى عمق ا
سرح بـارتفاع داللـة على أهمـية الشـخصيـة ومدى تأثيـرها علـى بقية ا
الــــشــــخــــوص ثم بــــانــــورامـــا خــــلــــفــــيـــة وفـى مــــقـــدمــــة اخلــــشــــبـــة "بــــعض

ـســرحـيـة جملـمــوعـة من الـشـبـاب "لـلــعـرض فـقط " هى إحــدى الـتـجـارب ا
سرح والتى تقدم  –اآلن  –على مسرح روابط ومن ثم فإن الهاوى لفن ا
ثابة تدريب أولى فى هـذه التجارب األولية فى حـياة هؤالء الشبـاب هى 
كـثـيـر من عـنـاصـر الـعـمل الـفـنى أو هى طـريـقـة عـمـلـيـة لـلـتـعـرف علـى هذه
الـعــنـاصـر عـلى مــسـتـوى الـكــتـابـة فـالــعـرض مـسـتــوحى من إحـدى قـصص
األطفـال وهى حكاية "بينوكـيو والساحرة" التى حاول الـتعبير من خاللها
ـسـرحى الـذى اعـتـمـد عـلـيه الـعـرض أو بـعـبـارة أخـرى إن هـذا اإلعــداد ا
ه الـدرامى بحيث حاول اسـتغالل مـنطق احلكـاية التى اسـتوحى منـها عا
عنى االصـطالحى للكلمة ومن يتـحرر هذا العالم من إنتـاج بناء درامى با
ثم فالشرط األساسى للعـرض هو االعتماد على اجلانب اخليالى فى بناء
ـارسـة ــسـرحى وبــالـتــالى الـنـص بـاعــتـبــاره الـلـبــنـة األولـى ألى  ـشــهـد ا ا
مسـرحيـة فعـبر شـخـصيـة خيـاليـة هى "بيـنوكـيـو" تلك الـدميـة التى صـنعـها
جنار وتـدب فـيـهـا احلـياة وهى شـخـصـيـة  إبـداعهـا لـكى تـقـدم لألطـفال
بــأفق تــربـوى حتـض عـلـى إبـراز عــيــوب الــكــذب "فــبـيــنــوكــو" الــذى يــصـور
شخصيـة الفشار كثـير الكذب والذى تـتضخم أنفه كلـما مارس هوايته فى
الـكـذب فــيـصــبح أمـره مـفــضـوحــا أمـام اآلخـرين لــكن هـذا الــعـرض الـذى
ـثـابـة خـلـفـيـة لـلنـسج نـحن بـصـدد احلـديث عـنه تـصـبح هـذه الـشـخـصـيـة 
ـسـرحى دون عـلى مـنـوالـهــا هى شـخـصـيـة حـاضـرة فـى خـلـفـيـة اإلعـداد ا
سرح بل منطقها وأسلوب تعاملها مع العالم نقل الشخصية على خشبـة ا

واألشياء.
ويـبـقى الـهم األساسى لـلـعـرض هو صـيـاغة حـدثه الـدرامى وقـد حترر من
ـنـطــقـيـة الـتى تــتـحـكم فـى هـذا احلـدث عـبــر نـقل مـنــطق احلـدوته الـتى ا
تخـاطب األطـفـال وبـالـتالـى تصـبح شـخـصـيـة السـاحـرة هى األكـثـر بروزا
ـــا لـــهـــا من قــدرة فى هـــذا الـــســيـــاق ألنـــهـــا هى الـــتى حتـــرك األحــداث 
سحـرية على حتـويل األشياء إلـى شخوص إنـسانية قـادرة على الفـعل كما
رح الطفولى هو اجلانب أن لها قدرة  –أيضا  –على إشاعة سياق من ا
الـذى اســتـغــله الـعـرض فـى إنـتـاج نــوع من الـكـومــيـديــا الـتى تـنــتج من تـلك

الدمى التى تدب فيها احلياة.

 شباب يجربون أنفسهم ويحركون
سرحى ياه الراكدة فى سياقنا ا ا

سرحية ال تخضع للمنطق  أحداث ا
عقولية وتفتقد إلى بنائها النصى أو ا

 ونوس وعدوان
وعرسان جنوم
سرح السورى ا

سرح  اعتماد ا
السورى على

النصوص العربية
وفى مقدمتها
صرية ا
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> يقصـد (فراى) أن يصف األدب ويقومه: ويبـدو كتابه فى كثيـر من الوجوه أشبه بدفاع
قـدمة اجلـدليـة) عـنده تـدعو بـشكل حديث عن الـشعـر بـوجه العـدو احملدق كـمـا أن (ا

خاص أن يكون النقد دراسة منهجية.
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سرحي جريدة كل ا
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مـخـبـرهـا يـدفــعـهـا بـقـوة لـلـطـريق اآلخـر
ـظهـر واخملبر ـطابقـة ب ا وهى تـريد ا
 وهــــذا يـــعـــنـى حتـــولـــهــــا من أن تـــقـــول
وتـظـهـر شـيـئـاً وتـفـعل آخـر إلى أن تـقول
وتظـهـر شيـئـاً وتفـعـله فى نـفس الوقت 
هذا التـصالح يعـنى حتولهـا من " مؤمنة
ـــــاسه "  وهــــــو مـــــا يـــــرفـــــضه " إلـى " أ
اجملـتــمع ألنه مـازال يـقع حتت إشـكـالـيـة
ـظهـر جمـيل بـينـما ـظـهر واخملـبر  فـا ا
اخملـبــر عـلـى حـقــيـقــته زائف ومـصــطـنع
وقـبـيح  ولـذا فـاجملــتـمع يـرفـضـهـا وهى
ظـهر تـرفضه  هى تـنادى بـأن يُـصـبح ا

هو اخملبر وهو يُـنادى بالعكس ...
هذا التـحول فى شخصية " مؤمنة " هو
ــوذج من حتـوالت كــثـيــرة وقـعت فــيـهـا
ـســرحـيــة ( نـقـيب مـعـظـم شـخـصــيـات ا
فتى ــ عفصه ــ ... ) ...   األشراف ــ ا
هـذه الـتـحـوالت حتـمل إذا مـا تـأمـلـنـاهـا
هـذا النـوع من الكومـيديـا اخلفـية  وهو
ما التقطه اخملرج وعمل عليه  وتبقى "
ـاسه " ــ " مـؤمـنـة " قـبل حتولـهـا لـفـتاة أ
ـظـهـر لـيل ــ حـامـلـة ألفـكـار ونـوس عن ا
واخملــبـر الــذى يـكـتــنف اجلـمــيع  وتـظل
هى أيـضـاً من تـكشف هـذا الـزيف الذى
يــتـــمــتع بـه اآلخــرون من حــولـــهــا  ولــذا
يُــفـضل جـمـيع من تـنـاولـوا الـنص نـقـدياً
أن يـكـون مـدخــلـهم لـتـحـلـيل مـسـرحـيـة "
طــقـــوس " أن يــكــون عـــبــر شــخـــصــيــة "
ــــاسه "  لــــقــــد حــــافظ اخملــــرج عــــلى أ
مـعـظم األفـكـار الـرئـيـسيـة الـتى يـحـمـلـها

النص ولكن بطعم خاص به ...
لـذا فــقــد ظــهـر الــعــرض مـُــغـايــراً عــمـّـا
ـاته الــسـابـقـة  اعـتـدنــا عـلـيه فى تــقـد
وظــهــر تــواصل الــنـاس مــعـه بـرغـم هـذا
الـــــتــــغــــريـب الــــذى أحــــدثـه به اخملــــرج 
وبـــرغم ديـــكــــورات مـــحـــمـــد الـــســـوالـــقه
التـجريـديـة والتى تـختـصـر جمـيع أماكن
ـسـرحيـة فى مـسـاحـة بـيضـاء مـُـحـاطة ا
بـســتـارتــ شـفــافـتــ تـشــغل كل واحـدة
ـسـرح  سـتـارتـ مـنــهـمـا أحـد جـانـبـى ا
مـشـدودتـ عـلى بـانوهـ بـطـول ارتـفاع
ـــســـرحى  بـــيـــنـــمـــا تـــشـــغل الـــفـــضـــاء ا
ـرتـفعـة بـعض مـسـاحـات هـذا الـفـضـاء ا
ـُـعــلـقـة  هــنـاك أيــضـاً بـعض الـدفــوف ا
الكـراسى الـصـغـيرة الـتى تـُـشـبه كراسى
ـسـرح  الــبـحـر مـُــتـنــاثـرة فـوق خــشـبــة ا
وهـذه مـساحـة كـبيـرة تـُـتيح حـريـة كبـيرة
فـى احلـركــة وفى الــتــحــرر أيــضـاً  ذلك
ـاسه "  والـعـرض الــذى تـسـعى إلــيه " أ
ــمــثــلـ ــجــمــوعـة جــيــدة من ا ــتــلئ 

يتـمـتـعون جـمـيعـاً بـرقة مـشـاعر عـالـية 
وبـروح كـومـيـديـة سـاخـرة بـاإلضـافـة إلى
هـــذه الــرشـــاقــة الـــتى حـــكــمت احلـــركــة
وضـــــبـــــطـت اإليـــــقـــــاع  فـــــقـــــد أجـــــادت
اجملموعة كـلها بـقيادة اخملـرج زيد خليل
مـصــطـفى  ومـعه : بــشـار جنم  حـيـدر
كــفــوف  رائــد شـــقــاح  عــبــد الــرحــمن
بـركـات  بــيـسـان كــمـال  سـارة احلـاج 

ماهر القوقزه ...  

الـــله " نـــقــيب األشـــراف أيــضـــاً  كــذلك
يـحثونـها جمـيعاً عـلى أن يكون لـها باطن
وظـاهر  عـلى أن تظهـر كطـاهرة  نـقية
 عـفيـفـة  أمام اجملـتمع كـشـكل خارجى
ـزقــاً ومـتـقـطع حـتى ولـو كــان الـداخل 
األوصال وغيـر ذلك تمـاماً  ولـكى تـُقيم
ـاسه " هـذا االنــصـهـار والــتـطـابق مـا " أ
بـ الـداخل واخلـارج فـإنـهـا تـتـحـول إلى
الـنـقـيض  تـتـحـول من الـطـهـر والـعـفاف
إلى العهر والـرزيلة  إنها تـستجيب لهذا
ـد الــطـوفـانى الــعـابـر حلــدود الـطـهـارة ا
ا نغمس فى الرزائل  إنها تستجيب  وا
ا شعرت أنها تهفو رأته فى طفولتها  و
إلـــيه فـى كــبـــرهـــا  فـــمـــظــهـــرهـــا يـــؤكــد
لــلــجــمــيع أنــهــا " مــؤمــنــة " زوجـة نــقــيب
ـُصـانـة من كل سوء  بـينـما األشـراف وا

اخملـــرج أنـــضج وأهم نـــصـــوص ونــوس "
طــقــوس اإلشــارات والـتــحــوالت " بــرؤيـة
كوميديـة ...?! فالنص يزخر بـالتفاصيل
اإلنـسانـيـة الـكثـيـرة والعـمـيقـة والـتى لكل
مـــنــــهــــا دالالته عــــلى مــــســـيــــرة وتــــطـــور
الـشـخـصـيـات الــنـفـسـيـة  ولـنـأخـذ مـثالً
بـطـلـة الـنص الـدرامى ومن ثم الـعـرض "
مـــؤمـــنـــة " والـــتـى تـــربت بـــشـــكل مـُـــعـــ
يـخــتــصــر كل الــقــيم واألخالقــيــات عـلى
الـــشـــكل اخلـــارجى  وبـــالـــرغم من ذلك
فـقـد حـاولت طوال مـسـيـرتهـا أن تـصـهر
البـاطن ــ كل ما هو داخـلها ــ مع اخلارج
ــ كل ما يظـهر منـها ــ فى وحدة واحدة 
لـكـنهـا وبـفـعل الكـثـير من الـصـدامات مع
الـواقع يتـكـشف لهـا مـدى صعـوبة ذلك 
فـاجملـتـمع بـكـل مـا فـيه  وزوجـهـا " عـبـد

مــرت إبـداعـات سـعـد الـله ونـوس بـثالث
مــراحل أســاســيــة يـُــمــكن تــركــيــزهــا فى
ـــتـــأثــرة مـــرحـــلــة نـــصـــوصه الـــعــبـــثـــيــة ا
بـيــونـسـكـو  آرابـال والـتـى مـنـهـا ( فـصـد
الـدم  مــأســاة بــائع "الــدبس" الــفــقــيـر 
مــــيــــدوزا تـُــــحــــدق فى احلــــيــــاة  ... ) 
ــة يـونـيـو والـثــانـيـة والــتى بـدأت مع هـز
 1967عندمـا كتب " حفلة سمر من أجل
 5 حزيران " ثم تـبعـها بـ ( الفـيل يا ملك
ـلك  سهرة مع أبى لك هو ا الزمـان  ا
خليل الـقبـانى  ... )  ثم توقف عـندما
أدرك سـاعتـها أن مـشروعه فـيمـا أسماه
بـ " مـســرح الــتــســيــيس " لم يــســتـطع أن
يُــحــقق أغـراضه  تــوقف خالل األعـوام
عــــنــــدمـــا عــــاد بــــإعـــداده  1987 ــ  1989
لــــنص " االغــــتــــصــــاب " عـن " الــــقــــصـــة
ى " ثم تــــبـــعه ــــزدوجـــة لـــلــــدكـــتـــور بــــا ا
ـــســرحـــيـــاته الـــتــســـعـــيــنـــيه ( طـــقــوس
اإلشــــارات والـــتــــحـــوالت  مــــنـــمــــنـــمـــات
تـاريــخـيـة  أحـالم شـقـيـه  يـوم من هـذا
الـــزمــان  األيــام اخملـــمــورة  ... ) حــتى
أ مسيـرته بروايـته " رحلـة من مجاهل
موت عـابر " ... لم أقـصد من وراء هذا
العرض السريع إال محاولة للتعرف على
مدى جـديـة مـسرحـيـات ونوس وبـالـتالى

األفكار التى تـُعاجلها ...
فـ " ونوس " من الـقالئل الذين يـتمـتعون
بـــوجـــود مـــشـــروع فــنـى / فـــكــرى حـــاكم
ــــســــرحــــيـــة الــــتـى قـــام ألعــــمــــالــــهم  وا
بـــــإعــــدادهــــا وإخـــــراجــــهــــا زيــــد خـــــلــــيل
مصطـفى عن مسـرحية ونـوس " طقوس
اإلشـــارات والــــتـــحــــوالت " وأســـمــــاهـــا "
إشـــارات وحتــوالت " تـُـــقـــدم لــنـــا ونــوس
وقـــــد تـــــخـــــلى عـن جــــديـــــتـه تـــــلك الـــــتى
اسـتعـرضـنـاهـا سـريعـاً لـنـكـشف أو لـنكن
أدق ونـقـول لـيـكشـف لـنا اخملـرج األردنى
زيـد خلـيل مـصطـفى عن بـعض السـمات
الــكــومــيــديــة الــتـى يــرى أن مــســرحــيـة "
طـقوس " تـتمتع بـها  وفى حـقيـقة األمر
ـسرحـية ال تـتـمتع بـغيـر اجلـدية لـكنه فـا
أضــــاف أشــــيــــاء وحــــذف أخــــرى  ربط
ــــعــــاصــــرة  األجــــواء الــــتــــاريـــــخــــيــــة بــــا
ــونـــولــوجــات الـــفــصـــحى بـــالــعـــامــيــة  ا
الشخـصيات األصـيلة داخل الـنص بتلك
ـُـضافـة علـيه من خارجه  لـيكـون لنا ــ ا
بـعـد اخـتـزال مـقــاطع كـثـيـرة من الـنص ــ
تـولــيـفــته اخلــاصـة مــعـتــمــداً عـلى فــكـرة
حتــول الــشــخــصــيــات من الــنــقــيض إلى
الـنقـيض  فـنقـيب األشـراف يتـحول إلى
ـفتى من جـديته الزُهـد  بيـنمـا يتـحول ا
فرطـة إلى اخلالعة الكـاملة  وتـتحول ا
مـؤمـنـة ــ وهـذا هـو الـتـحـول األكـبـر ــ من
الــصـدق والـبــراءة إلى أن تـُـصــبح إحـدى

دينة ... تعة فى ا فتيات ا
رحلـة األخيـرة التى ينـتمى إلـيها وهـذه ا
نص " طــقــوس اإلشــارات والــتــحـوالت "
ـرحــلـة الـثـانــيـة أهم أعـمـال تـُـشــكل مع ا
ـسـرحيـة الـتى يـذكره بـهـا جـميع ونـوس ا
رحلة سرحـي فى العالم الـعربى  وا ا
ـراحل الـتــسـعـيــنـيـة خـاصــةً هى أنـضج ا
جــمــيــعـاً وتــتــمــيّـــز نــصـوصــهــا بــاجلــديـة
الـشـديـدة  وهـو مـا يـضـعـنـا فـى مـشـكـلة
أســـاســــيـــة مع هـــذا الـــطـــرح اإلخـــراجى
الــكـــومـــيــدى لـــلــنص  فـــكـــيف ســيـُـــقــدم

ـزار ب أرسـطو وبـ كل من هوراس وأفالطـون إذ بالرغم > ويـجب أال يشط ا
يالن إلى من أثـرهما الـشديـد فى تكـوين قواعـد الكالسـية احملـدثة فـإنهمـا 
االرتباط فى نـظريـة احلبـكة فى األقل بـاألفكار األوسع واألشـد وضوحـاً عند

أرسطو.
سرحي جريدة كل ا
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كتبة آفاق للنشر والتوزيع. > ديوان "الشاعر والشيخ" حللمى سالم تتم مناقشته فى السادسة من مساء األربعاء القادم 

سرح األردنى بعمـّان ضمن مهرجان ا
 فى دورته اخلامسة عشرة :

 ربطت األجواء
المح التاريخية 
عاصرة وحولت ا

الشخصيات 
من النقيض

للنقيض!

طقوس اإلشارات والتحوالت لونوس
يتحول إلى عرض كوميدى ساخر ...!

بناء مسرح خاص.. من أجل "التحرر"

 ازدهار مسرح السود فى أمريكا
الـشـبـاز". وسـوف تـزيـد الـدالالت عـمـقًـا وثـراءً عـنـدما
نعرف أن "مالـكوم إكس" كان يستـشهد فى العديد من
خـطبه بـحيـاة "نـات تيـرنر" وأقـواله واقـتنع جـونز بـهذا
سرح. نطق السليم وقرر قبول التحدى فى جتهيز ا ا
وكـانت معـه عروض من شـركـات عديـدة بـالـتبـرع لـهذا
سرح كإعالن الغرض علـى أن يتم وضع اسمها على ا
عـنـهـا ونـبه عـلـيه زيـاد رمـضـان بـضـرورة اسـتـبـعـاد أيـة
عـروض مــقـدمــة من شـركــات لـصــنـاعــة الـســجـائـر أو
اخلـمـور احـتـرامًـا لـلـدين اإلسالمـى الـذى كـان مـالـكوم
ـركــز ال يـقــدم اخلـمـور إكس يــدين به وأشــار إلى أن ا
وال يـسـمح بــالـتـدخـ داخـله.. وسـوف يـكـون ذلك هـو
سرحية للـجماهير. ووافق جونز النظام عنـد عرض ا

على هذا الشرط بال جدال.

وفى ذلك يــقـول جــونــز إنه اقـتــنع تــمـامًــا بــفـكــرة زيـاد
رمــضـــان خـــاصـــة وجــود نـــقـــاط تــشـــابه عـــديـــدة بــ
مـالكـولم وتيـرنـر. ذلك أن كلـيهـمـا - بدرجـات متـفاوته
ـواجــهــة من أجل حتــقــيق الــعــدالـة - وظف عــنــصــر ا
االجـتـمـاعـيـة للـطـبـقـة الـتى يـنـتـمى إلـيـها.. وشـجع إلى
حد مـا على اسـتخدام الـعنف.. ومـات بالعـنف. ويقول
ن يـتـهم االثنـ بـالـتـحـريض على إن هنـاك الـبـعض 
ا كـان يتـفق هو نـفسه مع هـذه االتهـامات العـنف. ور
بــشــكـل جــزئى. لــكن عــلى أصــحــاب هــذه االتــهــامــات
إدراك أن الشخص يضـرب بعنف عنـدما ال يجد لديه
سرحية عموما تلقى أضواء كثيرة على ما يخسره. وا
حـيــاة تـيــرنـر وشـخــصـيــته وتـظــهـر أنه لم يــكن عـنــيـفًـا
ـسرح اجلـديد له بـطـبعه. ويـشيـر جـونز إلى أن هـذا ا
سرح قاعد تتوزع حول خشبة ا ميزة مهمـة وهى أن ا
ـشـاهـدين ـا سـيـتـيح تـفـاعالً أفـضل بـ ا الــدائـريـة 

سرحى. مثل وهو جوهر العمل ا وا
ـشـاهــدين عـبـروا ويـشــيـر جـونــز إلى أن الـبـعـض من ا
عن عــدم فــهـــمــهم لــلـــمــســرحـــيــة. لــكــنـــهم عــلى األقل
وسيقاها الرائعة التى عكست روح السود استمتعوا 

فى أمريكا.

عــلى خالف مــا اعـتــدنــاه مع قــارئـنــا الـعــزيــز.. فـإنــنـا
سـوف نـصـحـبـه الـيـوم فى رحـلـة مع مـسـرح ولـيس مع
مــســرحــيـة لــنــقص عــلــيه حـكــايــة جتــمـعـت لـهــا كــافـة
ـسـرح هـو مـسـرح عـنـاصـر الـتـشـويق واإلثـارة. وهـذا ا
"أودوبــــون" الـــذى يــــقع بــــالــــقـــرب مـن حى هــــارلم فى
رسح نيويورك وهـو حى الزنوج كما تعلم. وكان هذا ا
واسـمـه بـالـكـامل "أودوبـون بــول روم" عـبـارة عن مـبـنى
لالجــتـمـاعــات تـسـتــخـدمه جـمــاعـات حـقــوق اإلنـسـان
وعـدد من الـشـخـصــيـات الـعـامـة. ولـكن من أبـرز هـذه
سـلم "مـالـكولم إكس" الـشخـصـيات الـزعـيم الـزجنى ا
الــذى كـان يــلــقى فــيه بــعض اخلــطب فـى الـدفــاع عن

. همش حقوق السود وا
ـســرح بـعــد ذلك حــادثًـا مــأسـاويًــا وهـو وشــهـد هــذا ا
ــئـات من اغــتــيــال مـالــكــولم إكـس عـام 1965 أمــام ا
ركـز عام أنـصاره عـندمـا كـان يلـقى خـطبـة فى هـذا ا
ـــأســـاوى  إغالقه . وبـــســـبب ذلـك احلــدث ا 1965
ــدة ٢٥ سـنــة وخالل هــذه الـفــتـرة لم وظل مــهـجــورًا 
يقتصـر األمر على اإلغالق فقط بل نظر إليه السود
ـتـحدة بـعـ الـتـشـاؤم وكـان مـعـظـمهم فى الـواليـات ا

بنى.  رور بجوار هذا ا يتحاشى مجرد ا

وفى عـام 1990 أعـاد مـواطن أمريـكى مـقيم فى حى
قريب يدعى "زيـاد رمضان" افتتاحه وحوله إلى مركز

ثقافى باسم مركز "شباز".
وكـان ذلك االسم تـخـليـدًا لـذكرى مـالـكـولم إكس الذى
اخـتـار لـنـفـسه اسمًـا إسالمـيًـا هـو "مـالك شـبـاز" وكان
أيــضًـا تـخـلـيـدًا لــزوجـته الـراحـلـة "بــيـتى شـبـاز". وكـون
ركز رمـضان مجلـسًا لألمناء يـشرف على استـخدام ا
لألغراض الـسياسـية والثـقافيـة والدينـية والدفاع عن

حقوق السود بشكل عام.
ونـتــوقف هـنــا بـعـض الـوقت لــنـتــحـدث عن مــسـرحــيـة
"الــتــحــرر" الـتى تــعــد من عــيــون مـســرح الــســود الـذى
ـتــحـدة ازدهـر فى الــســنـوات األخــيـرة فـى الـواليــات ا
ضمون واكـتمال العناصر لعوامل عديدة مـنها جودة ا
اخملــتـلـفـة مــثل اإلنـتـاج واإلخــراج والـتـمـثــيل والـديـكـور

وغيرها.
وتــدور مــســرحـيــة "الــتــحــرر" حــول مــحــاوالت الــسـود
لالسـتقالل والتـحرر من العبـودية للبـيض. على سبيل
ذلك قــامـــوا بــثـــورات عــديـــدة. خالل الـــقــرن الـــتــاسع
عـشر. وصـحيح أنـها كـانت ثورات فـاشلـة لكـنهـا كانت
فى الــــوقت نــــفــــسه خــــطــــوات عــــلى طــــريق احلــــريـــة
والــســيــادة بــلـــغت ذروتــهــا بــوصــول أســود إلى مــقــعــد
ــــهم أن هــــذه ــــتــــحــــدة ا الــــرئــــاســــة فى الــــواليــــات ا
ــــســــرحى ــــســـــرحــــيــــة من وضـع وإخــــراج اخملــــرج ا ا
األمــريـكى األسـود أيــضًـا "تـاى جـونــز". واخـتـار جـونـز
سـرحية حـادثة أو ثورة محـددة وهى تلك التى لـهذه ا
دارت أحــــداثــــهــــا عـــام 1831 فـى مــــقـــاطــــعــــة ســـاث
هـامـبـتـون بــواليـة فـرجـيــنـيـا. وقـاد تـلك الــثـورة الـثـائـر
الـشهـيـر فى تاريخ الـسـود "نات نـيـرز". وانتـهت الـثورة
ـئات من الـسـود ونـحـو خـمـس من بـالـفـشل ومـقـتل ا
الـبـيض. ولم تـذهب تـضـحـيـات هـؤالء الـسـود سدى..

بل انتهت إلى ضرورة االعتراف بحقوقهم نسبيًا.

وقـــد احــتـــاج "جــونــز" نـــحــو خـــمس ســنـــوات لــكـــتــابــة
راجع لـتقد سـرحيـة اطلع خاللهـا على عـشرات ا ا
صـورة مـتكـامـلـة قدر اإلمـكـان عن هـذا احلـادث الذى

لم يأخذ ما يستحقه من اهتمام.
ــســـرحــيــة ونــعـــود إلى نــيـــويــورك لـــنــجــد أن تـــلك ا
عرضت بـنـجاح فى واليـات أمريـكـية عـديدة. وأراد
جـونز أن ينـهى عرضها فى نـيويورك ولم يـجد لها
مـسـرحًـا مـنـاسبًـا بـإيـجـار مـعقـول. وذات يـوم بـيـنـما

السعى للتغلب على تلك العيوب. 

ـــكــان ســـوف تـــعــد ذلك أن إقـــامـــة مــســـرح فى هـــذا ا
ثابة إضافة ثـقافية مهمة. وعندما تعرض مسرحية
عن رجل كـافـح من أجل حـريـة الـسـود قبـل نـحو 180
سـنة فى مكـان شهد مـقتل رجل آخر يـدافع عن حرية
الـسـود وحـقـوقهـم مـنذ 43 سـنـة فـسـوف يكـون لـألمر
داللــة خـاصــة. وسـتــصـبح هــذه الـدالالت أكــثـر عــمـقًـا
سـرح فى مكـان يـبعـد أمتـارًا قـليـلة عن عنـدما يـبـنى ا
كان الـذى شهـد مقـتل مالكـولم إكس أو "مالك نفـس ا

كـان يــتــحــدث إلى "زيــاد رمـضــان" الــذى تـربــطه به
عالقـة صــداقـة اقــتـرح عــلـيه زيــاد بـنـاء مــسـرح فى
مــركـز "الــســتـبــاز" أو حى "أودوبــون بـولــروم". وقـال
رمــضـــان إنه يــعــلـم جــيــدًا بــوجــود مـــشــاكل عــديــدة
ـركز. من ـبنى أو ا تـواجه إقامـة مسـرح فى هذا ا
ــشــاكل عــدم وجــود مــسـرح أصـالً واحلــاجـة هــذه ا
إلى بـناء مـسرح جـديد. ومن الـوقت نفـسه فإنه إذا
سـرح. فـلن تكـون هنـاك مـساحـة تـكفى لـعدد بـنى ا
بـنى ليس قـاعد لـلمـشاهـدين. كمـا أن ا كـبيـر من ا
به تغذية كهـربائية كافية السـتقبال عرض مسرحى

بحاجة إلى قدر كبير من اإلضاءة. 
ـــشــاكل فـــإن هــنــاك مـــزايــا عــديـــدة تــبــرر هشام عبد الرءوفومع هــذه ا

تبرعات شركات السجائر 
واخلمور.. غير مقبولة تخليد ذكرى إكس

خمس سنوات

مزايا

تشابه

رجل من المانشا .. أكثر حنكة فى اجلزء الثانى 
الالشـعـور اخلـاص به .. ويـرى أيـضـا أمانـيه
الـتى يــريـدهــا أن تـتـحــقق وال يـصــرح بـهـا أو
يسعى إليـها .. ألنه يظنـها أحالماً مسـتحيلة
.. ويـطــرح تـسـاؤالً هــامـاً هل هــنـاك بــالـفـعل

حلم. مستحيل..??...
ــســرحـــيــة قــدمـت من قــبل يـــذكــر أن هـــذه ا
سينمائـيا فى عمل للنجم بيتر أتول والنجمة
صــــوفــــيــــا لــــورين.. وقــــد أعــــد هــــذا اجلـــزء
وأخـــرجـه أيـــضــــا جـــوى داريــــون وهـــو مــــعـــد
ـــوســيــقى كــذلك ومــخــرج اجلــزء األول .. وا
ـــيـــتش لـــيج .. ويـــشــارك فـــيه جنـــوم اجلــزء
األول سـتـيف مـاكـونى ومـيـشـيل بـرارا ومـعهم
أبـطـال اجلـزء الـثـانى اجملـتـهـدة كـارى براون
ومـــاريـــو مــارتـــيــنـــيــز وغـــيــرهـم .. وقــد دخل
الــعـرض اجلــديـد قــائـمــة اخلـمــسـ عــرضـاً
ـرشحـة جلـائزة الـتونـى هذا الـعام ـبـدئيـة ا ا
فى سـبــعـة مـجـاالت مــخـتـلــفـة .. وذلك بـعـد
اضى جائزتـ وأربعة ترشيحات فى العام ا

وهكذا يستمر النجاح ...   

عـنـدمـا تـبـدأ مـنـظــومـة الـنـجـاح الـنـاجتـة عن
ــعـــالم عــلى جــهـــد كــبــيـــر .. وبــنـــاء واضح ا
أسس صحيحة .. تستمر دون توقف .. وقد
ــكن أن جتــد فـــيــمــا أجنـــزت من قــبـل  مــا 
يضاف إلـيه فيثريه ويخلق أهدافا جديدة ..
بعيدا عـن محاولة استثمار جناح سابق كحل
سهل أقل عناء .. وهذا ما جعل مسرح جون
إجنـمـان أحــد مـسـارح بـرودواى يـقـدم اجلـزء
ـــــســــرحـى رجل من الــــثـــــانى مـن الــــعـــــرض ا
المـــــــــانــــــــــشـــــــــا " .."Man of La Mancha وهـى
ـعـروف دالى مـسـرحـيــة لـلـكـاتب الـبــولـنـدى ا
واسـرمـان التى كـتـبهـا عام  .. 1957وذلك بـعد
اضى النجاح الـكبير للجزء األول فى العام ا
وحصول الـعرض على جائـزة التونى كأفضل

عرض موسيقى ...
ورجل من المـــانــشـــا عــرض خـــيــالى نـــفــسى
يـــغــوص فـى أعــمـــاق الالوعى الـــبـــشـــرى من
خالل رجل عـجوز يـجد نـفسه سـجيـناً داخل
عـقل شـخص آخـر تـائه مع أحالمه ومـتـجول
ـينـا ويـسـارا .. والـتى هى نـاجتة عن مـعـهـا 
ـر به من مـواقف ـا  عـدة مـؤثـرات نـابـعـة 
راغى حـــيــاتـــيـــة ومـــا يـــتــســـلل دون درايـــة مـــنه إلى  جمال ا

 ترجمة:
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> إذا كـان البطل أفضل (فى الـنوع) من اآلخرين أو محـيطهم غدا كائـناً إلهيا
ـا يـفـهم من قـصـة حتـكى عن إله. تـشـغل مـثل هذه وغـدت قـصـته (أسـطـورة) 
الـقصص مكـانة مهـمة فى األدب لكن الـقاعدة أنـها توجـد خارج صنوف األدب

عتادة. ا
سرحي جريدة كل ا
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> عن دار مالمح للنشر صدرت مؤخرا اجملموعة القصصية بريق ال يحتمل للكاتبة الشابة سمر نور.

آته ب الفكرة و ارتباك التنفيذ خيال ا
الـتى تـنــاسب الـدور الـذى تــلـعـبه وبــهـذا اخلـصـوص
أرى أن اخملـرج قد جانبه الـتوفيق حيث نـرى محمد
المـحـه احلـادة وصــوته األجش غـيــر مـوفق عــادل 

نكسرة. في أداء دور الشخصية الضعيفة ا
 التمثيل :

إجنى البـستاوى: اخـتيـار موفق من اخملـرج للعب دور
ــثــلـة مــوهــوبــة جتــيـد األداء االبـنـه الـكــبــرى  فــهى 
ــبــالـغــة في الــصــوتى ولــكن عــلــيـهــا أن تــبــتــعــد عن ا

انفعاالتها.
محـمـد رمـضـان : عـلى الرغـم من أن كالً من صـفاته
اجلــســمــانـيــة ونــبـرات صــوته تــنـاسـب دور األب فـلم

تشنج. يكن هناك مبرر ألدائه ا
ـــتع يـــتـــسم بـــالــبـــســـاطــة مـــنـــة بــدر تـــيـــســـيــر : أداء 

والتلقائية فى دور ابنة األخ اخلرساء.
ثل تـلقائى خفـيف الظل له حضور هـشام عادل : 
خـــاص وقــادر عــلـى أن يــضــحـــكك ويــبـــكــيك في آن
ـهـندس واحـد ويذكـرك بـالـنـجـوم الـكبـار من أمـثـال ا

ومدبولي.
  اإلضاءة :

احلــقـيـقـة أن مــهـمـة اإلضــاءة ال تـقـتـصــر عـلى مـجـرد
ا هى تعكس اللحـظات النفسية اخملتلفة اإلنارة وإ
الـتى تعانـيها الـشخصـيات. ولقـد كان مازن الـغرباوى

تاحة. موفقًا فى حدود اإلمكانيات ا
الديكور :

مستوى مرتفع فى اخللفية وسلم للداللة على منزل
ـــصـــمم إلـى الـــرمــزيـــة لـــضـــعف ريـــفى ولـــقـــد جلـــأ ا

اإلمكانيات ليس إال.
البس: ا

ـالبس احلـالــة الـنــفـســيــة لـلــشـخــصـيــة الـتي تــعـكس ا
تــرتــديـــهــا وعـــلى الــرغـم من تــمـــيــز هـــبــة طـــنــطــاوي
البس غـيـر مـتـنـاسـقـة كـمـصـمـمـة لـلـمالبس جـاءت ا
بـشكل واضح باستثـناء مالبس منة التى أعـتقد أنها

اجتهدت هى في اختيار مالبسها.
وسيقى : ا

ــازن الـغـربــاوى وهـو بـهـذا ــوسـيـقى   كـان اإلعـداد ا
يـكون قـد حمل نـفسه عـبئًـا إضافيًـا وكان من األولى

به أن يعطى "العيش خلبازينه".
ا أكـون قد قـسوت عـلى األصـدقاء ولـكنـها قـسوة ر
حتــمل حــبـًــا لــهم ولــلــمــكــان الــذى نــنــتــمى إلــيـه وهـو

سرحية عهد العالي للفنون ا ا

 سرعة األحداث وتطور إيقاعها
التتناسب مع شاعرية احلوار

زياد يوسف 

 فـى لــيــلــة من لــيــالى الـــشــتــاء الــبــاردة تــوجــهــنــا إلى
نيل لنتابع عرض مسرحية سرح العائم الصغيـر با ا
ــآته" من تـــألــيف مــحـــمــود جــمــال وإخــراج "خــيـــال ا
هرجان ـسابقة الرسمية  مازن الغرباوى فى إطار ا
ـعــهـد الــعـالى زكى طــلـيــمــات الـســنـوى الــذى يـقــام بــا
سـرحيـة علـنا جنـد ب جـدرانه من الوهج للـفنـون ا
ـــســرحـى مــايـــســـاعـــدنــا عـــلى الـــتـــغـــلب عـــلى بــرودة ا

الشتاء.
ــآتـه" نص مـــســرحى بـه صــبـــغــة تـــعـــبــيـــريــة "خــيـــال ا
ــانــيـا واضـحــة. والــتــعـبــيــريــة هى تــيــار سـاد أوربــا وأ
بــصــفــة خــاصـة فى بــدايــات الــقــرن الــعـشــرين وهى
تـــؤكـــد أن الـــســـبـــيل الـــوحـــيـــد خلـالص اإلنـــســـان هــو
اإلرادة اإلنــــســـانـــيـــة والـــفــــعل اإلنـــســـانـي. ونـــحن فى
آته يـتحدث آته) جنـد أنفـسنـا أمام خيـال ا (خـيال ا
ويـــحـب ويـــتـــألـم وهـــو مــــوجـــود فى إحــــدى احلـــقـــول
ملـوكة لعـائلة عـلى رأسها أب يـكره كل شىء ولعل ا
سبب هذه الـكراهية وهـو ما سنكـتشفه عبـر التطور
الـدرامي هـو فـقـده لـزوجـته - وهـذه مـحـنـة وجـوديـة
يـــتــــحـــول مـــعــــهـــا ســـلــــوك الـــبـــطـل من الـــنــــقـــيض إلى

النقيض.

ــواجــهــة بـ االبن وأبــيه تــتــكـرر أكــثــر من مـرة وال ا
جنــد مـبــررا لــتــردد االبن هــذا الـتــردد الــذى أصـاب
ـــلل ألنه غـــيـــر مـــبــرر فـــنـــيــًّـــا. كــذلك ـــشــاهـــدين بـــا ا
تـفـاجـئـنـا االبـنـة بـاتـخـاذ موقـف غـريب حـيث جنـدها
تدافع عن أبـيهـا وترغب فى الـبقـاء إلى جواره على

الرغم من قسوته ووحشيته فى معاملته لها.
وبــالــرغم من مــوقف االبــنــة هــذا يــقــرر اجلـمــيع فى
الـنهـاية أن يـرحلـوا تاركـ األب وحده بعـد أن حطم
ـــآته الـــذى تـــربــطـه عالقـــات وطــيـــدة مع كل خـــيــال ا
ـن فـــيـــهم األب الـــذى يـــتـــحـــول إلى أفـــراد األســـرة 

خيال مآته بعد أن تركه اجلميع وحيدًا. 
ومن أسـباب الـترهل أيـضا إقـحام قـصة صانـع خيال

آته على النص بال أى مبرر. ا
اإلخراج :

ــثال جـيـدا وخـفـيف اعـتــدت عـلى مـازن الـغـربـاوى 
ـرة األولى الـتى أتعـرف عـليه الـظل ولـكن هذه هي ا
فـيها مـخرجا طـموحًا يـجعل األحداث تـتطور بـإيقاع
ســريع ولــكن هــذه الــســرعـة ال تــتــنــاسب أحــيــانـا مع
ــــيـــز شــــاعـــريــــة جــــمل احلــــوار. واحلـق أن أهم مــــا 
اخملــرج الـنـاجـح هـو قـدرته عــلى اخـتــيـار الـشــخـصـيـة

يـفـرض هـذا األب عـزلـة إجـبـارية عـلـى أفـراد عائـلـته
ــكـونــة من ابــنـتـه الـتي فــاتــهـا قــطــار الـزواج دون أن ا
تــربــطـهــا أيـة عالقــة بـاجلــنس اآلخــر وابـنه ضــعـيف
الــشـخـصــيـة الــذى يـفـتــقـر إلى الــقـدرة عـلى مــواجـهـة
الــعـالـم اخلـارجى والــذى يــحب ابــنـة عــمه اخلــرسـاء
اجلمـيلـة التى تـرفض حبـه بسـبب ضعف شـخصـيته
ــآته فــهــو والــتى ال جتــد لــهــا حــبــيــبًــا ســوى خــيــال ا
الـكـائن الـوحـيـد الـقـادر عـلى سـمـاع غـنـائهـا الـداخـلى
الــذى يـعـجـز لــسـانـهـا عـن الـنـطق به. غــيـر أنـهـا جتـد
نـفــسـهــا حـ يــحـدثـهــا عـاجــزة عن سـمــاعه وكــأنـهـا

أصبحت خيال مآته.
وعـبـر الـتـصـاعـد الـدرامى تـتـشـابك األحـداث حـيث
يـتـمـسـك االبن بـالـرحـيل فـيـتـعـنت األب الـذى يـغـرس
ــزيــد من مـــشــاعــر اخلــوف فى نـــفس ابــنه ويــزداد ا
ـآته ويـزداد نفـورها من ابن تعـلق ابنـة عـمه بخـيال ا
عـمهـا بسـبب حب أخيـها لـها ويـصل اخلط الدرامى
ــواجــهــة بــ اجلــمــيع. إلى الــذروة عــنــدمــا حتـــدث ا
وهــنـــا يــبــدأ الــنص فى الــتـــرهل فــمــشــاهــد مــا بــعــد
طوطة بـشكل مبالغ فيه فبدالً من االجتاه الذروة 
مــبـــاشــرة نــحــو حل لـألحــداث الــتى تـــشــابــكت جنــد

ثلون موهوبون وأداء يتسم  
بالبساطة وخفة الظل

يوسف:
أنت بتدفع كام فى الشهر يا أبو قلب?

أبو قلب:
 100جنيه.

يوسف:
ـتــأخــر عـلــيك.. وتــلم حــاجــتك وتــيـجى خالص.. أنـا هــا أديــلك اإليــجــار ا

تسكن معايا.. أنا ساكن لوحدى.
أبو قلب:

تأخرة.. آه.. لكن نيجى نسكن معاك.. لع.. تدينى األجرة ا
جماالت:

شوف الراجل.. أنت بتنقى يا راجل أنت?
يوسف:

مش عاوز تسكن معايا ليه يا أبو قلب?
أبو قلب:

يا سى يوسف.. أنت ساكن فى وسط البلد.. صح?
يوسف:

تقريبًا كده.
أبو قلب:

أنـا بـقى مـش بـحب الـزحــمـة والــلـمـة.. واحلــتـة الــلى أنـا سـاكـن فـيـهــا حـتـة
مقطوعة وبعيدة عن العيون.

يوسف:
عيون م بالظبط?

أبو قلب:
كل العيون يا سى يوسف.

عاطف:
الراجل ده عامل مصيبة وهربان منها.

أبو قلب:
خليك فى حالك يا جدع أنت.. أنا باقولك أهو..

جماالت:
(هامسة ألبى قلب) أنت عليك تار وال حاجة يا خويا?

أبو قلب:
ـا بـيـشـوف فرخـة بـتـندبح ست جمـاالت الـلى قـدامك ده جـسـمه بيـقـشـعر 

قدامه.
جماالت:

يا لهوى.. أمال أبو قلب.. أبو قلب.
أبو قلب:

ياما فى ناس مدارية ورا أساميها يا ست جماالت.
جماالت:

أمال يا اخويا خايف من إيه? هربان من إيه بالظبط?

يوسف:
تعالى يا عم خليل.. قوم تعالى معايا.

زينب:
كن يحس سـيبه.. سيـبه يا سى يوسف.. خـليل بـيحاسب نـفسه.. سيـبه 

باللى عمله فيا أنا وعياله.
جالل:

عم خـليل.. أنت عمـلت الدور حـلو قوى.. أنت أكـتر واحـد فينـا عبرت عن
وت. ا
خليل:

ــيت (يــشــرب من ــوت.. أكــتــر مـن ا ومــ يــا ابـــنى يــقــدر يــحــكــيـــلك عن ا
الزجاجة).

جالل:
أنت ما موتش يا عم خليل.. أنت بتنتحر.. بتموت نفسك بنفسك.

خليل:
وحياتك ما تفرق كتير.. كلها موت.

جماالت:
موت إيه يا راجل.. ما أنت زى الفل أهو.

خليل:
فل دبالن فى جنينة بور بعيد عنك.

زينب:
تعالى.. تعالى يا سبعى.

خليل:
(ينظـر إلى زينب) عـلى فكـرة إحنا مش هـا نتـعشى فى البـيت النـهارده أنا

عازمك بره.
زينب:

أمرك يا أخويا.. قصدى.. أوعك يا خليل.
أبو قلب:

وبعدين بقى فى الوجعة السودة دى.
يوسف:

فى إيه يا أبو قلب?
أبو قلب:

فروض هانقبض النهارده.. صح? إحنا كنا ا
جماالت:

صح..
أبو قلب:

? أنـا عــلــيــا شـهــرين مــتــأخـرين.. ــطـرح مــنــ طب وبــعـديـن نـدفع إيــجــار ا
والسـت صاحـبـة البـيت أجـارك الله.. لـسـانـها عـايـز قطـعه.. دلـوقت نروح
نـالقــيــهــا واقــفــة ع الــبــاب زى األشــكــيـف.. عــاوزه األجــرة.. نــعــمل إيه أنــا

دلوقت?.. 

أبو قلب:
كل حى فيه اللى مكفيه يا ست الناس.. أشيلكم همى ليه عاد?

يوسف:
سبيه يا ست جماالت.. أنا عارف أبو قلب بيدارى من إيه?..

أبو قلب:
عارف.. عارف إيه يا سى يوسف?

يوسف:
أنت ماعليكش الدور تنقتل.. أنت عليك الدور تقتل.. صح?

(فى هـذه األثـناء يـسـرح أبو قـلب فـيمـا دار بيـنه وبـ أمه فى الـصعـيد مع
شهد) موسيقى تعبر عن ا

األم:
طار أخوك يا ولدى.. م اللى ها ياخده عاد?..

أبو قلب:
ياما.. هو أنا لو قتلته.. أخويا ها يرجع تانى?

األم:
ـانى.. لـو ما قـتـلـته ألكـون قاتاله اخص عـلـيك يـا واكل نـاسك.. وديـنى وإ

بنفسى.. قلت إيه?
أبو قلب:

ياما.. الراجل احتبس  15سنة.. وخد جزاته خالص..
األم:

وت زى ما موت أخوك.. الع بالع يا ولدى.. إخرس.. جزاته 
أبو قلب:

لع.. مش ها أقتل ياما.. مش ها أقتل ياما..
عاطف:

أسباب كتير للموت.. لكن فى اآلخر كله موت.
ليلى:

ـوت.. لــكن ع األقل نـعـرف إزاى ـكن مـانــكـنش عـارفــ إزاى هـا  احـنــا 
هانعيش.

جالل:
ـسك فــيـهـا بـإيـده الـفـرصـة بــتـيـجى لـلــبـنى آدم مـرة واحـدة بـس.. يـا إمـا 

وسنانه. يا تهرب منه.. ويبتدى يهرب هو كمان من نفسه.
جماالت:

الغـرابة الناس اتهبـلت فى الدنيا.. ماحدش مـصدق إنه مش حياخد معاه
حاجة فى تربته.

أبو قلب:
كتوب عاد. كتوبله إيه.. وال حد يعرف يغير ا محدش فينا يعرف ا

زينب:
ربنا بيغفر مش كده.. أنا عارفه إن ربنا كبير وبيغفر ويسامح.

خليل:
جه الـوقت اللى الزم أبـقى فـيه أى حاجـة غيـر خـليل.. خـلـيل مش حيـبقى

خليل.. خليل مش حيبقى خليل.
يوسف:

الش عنـيه غير التراب.. أبونـا آدم وأمنا حوا نزلونا البـنى آدم طماع ما
من اجلـنـة بــسـبب الـطـمـع.. الـلى حـيـعــمل دور الـبـطل مش حــيـفـضل طـول

عمره بطل.
عاطف:

ده مش طمع ده طموح
يوسف:

الطموح شىء.. والواقع شىء تانى خالص يا عاطف.
أبو قلب:

وم يا اخونا اللى حيعمل الدور عاد
عاطف:

ـكن يعـمل الدور.. وال إيه يا مـافيش غيـر يوسف هـو أفضل واحد فـينا 
جماعة.

جماالت:
صحيح.. يوسف أحسن واحد يعمل الدور..

اجلميع:
"يهتفون باسم يوسف" يوسف يوسف يوسف يوسف.. يوسف يوسف.

"يتجه اجلـميع إلى أمـاكنـهم فى العـرض بكل حمـاس وعنـدما يـبدأ يوسف
فى استعداده للكالم يدخل اخملرج والنجم والريجيسير".

اخملرج:
يا سـبحان الـله.. الوالد زى ما يـكونوا عـارف إن إحنـا حنتـصالح.. شوف
كل واحــد فــيـهم واقـف مـكــانه إزاى.. بــرافــو يـا جــمــاعــة.. يـلال بــيــنــا بـقى

عشان نبدأ دلوقتى حاال..
"فى هـذه األثــنـاء.. يــوسف يــنـظــر إلى اجلـمــيع فى ذهــول وهم يـتــنـصــلـون
البس ـــســرح ويــخـــرج و قــد حــمل فـى يــده ا ـــشــهــد وا مــنه.. ثـم يــتــرك ا

اخلاصة بشخصية هاملت"
شهد تدريجيا" وسيقى فى ا "تعلوا ا

إظالم
> د. عمرو دوارة يستعد حاليا إلخراج مسرحية أبو نضارة تأليف أبو العال السالمونى لفرقة مسرح الطليعة.
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> إذا كــان الـبـطل أفــضل (فى الـدرجــة) من اآلخـرين أو من مـحــيـطه غـدا من
أبــطـال (الـرومـانس) الـذين تـكـون أفـعـالـهم عـجـيـبـة لـكـنـهم ال يـخـتـلـفـون عن
ـعنـاها الـدقيق نـحو الـقصص الـبـشر.. نـكون هـنا قـد ابتـعدنـا عن األسـطورة 

األسطورى.
سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79
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> إذا كـان البطل ال يفضل اآلخرين وال يفضل محيـطه فهو واحد منا: ونحن نستجيب
ألوفة ونـطالب الشاعر بـنفس قوان االحتـمال التى جندها فى إلـى معنى إنسانـيته ا

ما لدينا من خبرة.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

12 من يناير 2009 العدد 79

 د سامية حبيب 
دينة نصر تشهد فى  22يناير اجلارى افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب لعام .2009 عارض  > أرض ا

12

 انسوا هيروسترات 
ــهـرجـان الــوطـنى لــلـمـســرح احملـتـرف بــبـلـده رجــالى بـا
ـــرابى ـــاضى .وتـــألق بــــهـــا تـــوفـــيـق ربـــحى (ا يـــونـــيــــو ا
كـريـسـيب ) فـقـد خـلق لنـفـسه شـكالً وأداء تـمـثـيـلـياً دل
ـتــفـرج رغم صـغـر الـدور ـا أمـتع ا عـلى وعى وفـهـم 
وحـافظ عـبـد احلـلـيم زريـبيع (الـسـجـان ) عـلى سـمات
ا الـشخصـية وأهمـها الطـيبـة التى تصل حـد اجلهل 
يـــدور حــوله لـــيــكــون وجــوده داخـل األحــداث داال عــلى
ــــديــــنــــة جـــــمــــيــــعــــا . لــــعب كـــــيالنى هــــارون دور أهل ا
(القاضى كليون ) بـانفعال مطلوب بعض الوقت وليس
كـله وذلك لـيـعـبـر عن حـيـرة رجل الـقـانـون أمـام أهـوال
الـــفــســـاد الــتى تـــعــيــقـه عن أداء مــهـــمــته وهى حتـــقــيق
الـــعـــدل وتـــطــــبـــيق الــــقـــانـــون  . كـــان الــــشـــاب الـــواعـــد
ـيزا بـحـضوره مـصطـفى صـفرانى ( هـيـروستـرات ) 
الــقـوى فــوق اخلـشـبــة ورشـاقـة حــركـة ورهـافــة شـعـوره
بـتـفاصـيل الـشخـصـية الـتى يـؤديهـا وحصـل أيضـا على
ــــســـرح ــــثل واعـــد مـن مـــهــــرجـــان ا جــــائـــزة أحــــسن 

احملترف . 
مـثلـت الفـنانـة سامـية مـزيـان دور ( كلـمنـتيـنا ) األمـيرة
ــتــآمـرة مـن أجل إنـقــاذ عــشـيــقــهـا الــشـابــة احملــرومـة ا

شاهد .  الشاب هيروسترات  ببراعة فى أغلب ا
ـسرحى جـامع لكل الـفنـون فقـد برع    وألن الـعرض ا
ـكيـاج قـرمـاط فـطيـمـة وفـنـان األكسـسـوار عـبد فـنـان ا
السالم سـرير فى إعـطاء خـصوصـية لـلشـخصيـة التى
ــثل. ثــمـة وقــفــة مع ســيــنـوغــرافــيــا هـذا يـؤديــهــا كل 
الـعرض الـبـديع الـتى صـمـمـها عـبـد احلـلـيم رحـمونى 
ـنظر مـفردات دالـة للـمعبـد احملتـرق وهى أربعة ضم ا
أعــمـــدة وقف كل اثـــنــ مـــنــهـــا فى جــانـب من جــوانب
ـســرح وتــنـقــسم األرضــيــة إلى مـســتــويـ مــنــحـدرين ا
بــيــنــهــمــا سـلـم قـلــيـل الـدرجــات  جــمــعت بــ الــلــونـ
األبــــيض لــــون الــــرخــــام الــــواقــــعى مع تــــداخـل لــــلـــون
ـنـظـر كـان الـرمـادى أى لــون دخـان  احلـريق .  نـفـس ا
وهـــو قـــاعــة الـــســجـن الــذى حـــبـس به هـــيــرســـتـــورات 
الـعـرش الـتـى جـلس بـهـا احلـاكم  وهـو قـاعـة احملـكـمـة

عبد .  التى قضت بحبس حارق ا
ـنــظـر ـســتـوى الــداللى والــفـكــرى وظف ا  عــلى هــذا ا
ـــســـرحى  لـــيـــؤكـــد اخملـــرج حـــيـــدر بـن حـــســـ جــرأة ا
ستوى سـرح ا قراءته الدرامـية  ولكن فـقدت خشـبة ا
ـسـرح فـقـيـرا جـمـالـيـا خـاصـة مع اجلـمـالى فـقـد بــدا ا
ثــبـــات مـــســتـــوى اإلضــاءة وثـــمـــة عــيـب هــام آخـــر وهــو
ـا جـعـلـنى كـمـتـفـرجـة ـمـثـلــ الـتى  صـعـوبـة حـركـة ا
ـــنـــظــر .  قـــلـــقـــة عـــلــيـــهـم أثـــنـــاء الــتـــنـــقـل فـــوق قــطـع ا

إن فــعل األمـر(انــســوا ) الـذى جــاء أول كـلــمـة فى اسم
ــسـرحـيــة يـحـيـل بـالـضــرورة إلى مـخـاطــبـ مـا هـذه ا
عـلـيـهم تـنفـيـذ هـذا األمر والشك.وهـو مـا جتـيب عـليه
ــســرحـيــة فــاآلمـر هــو حــاكم مــديـنــة إيــفـيس أحـداث ا
ــديـنـة ومـسـبب ـأمـورون هم شـعب ا ـعـبــد  وا وكـهـان ا
األمــر هـــو (هــيــروســتـــرات) شــاب أرعن يــعـــمل تــاجــرا
ـديــنــة وقــد أقــدم عـلـى فـعــلــة شــنــعـاء هى جـواال فـى ا
ـقـدســة لـدى الـشـعب  حـرق مـعــبـد الـربــة أرتـيـمـيــدا ا
فـهل فـعل الـنـسـيـان كـاف كـموقـف جمـاعـى جتاه فـاعل
اذا كـان اختيـار احلاكم (تيـسافيـرن) لهذا احلريق ? و
األمـر وهو النسيـان ولم يأمرهم بالتـظاهر أو الشجب
أو حـرق الشـاب الـذى يعـد فى عـداد الكـفـار ومنـتـهكى

دينة ?  حرمة  مقدسات ا
ـسـرحـيــة الـبـديـعـة لــلـكـاتب قـريـقـورى جتــيب أحـداث ا
ـؤذن والـتى شـهـدتـهـا الـقـاهـرة قـورين تـرجـمـة تـوفـيق ا
خالل األســبــوع الــثــقـــافى اجلــزائــرى الــذى كــان خــيــر
خـتـام لـعام    2008 عـلى هـذه األسـئـلـة فى إطـار رؤية
إخـراجــيـة جــريـئــة قـدمــهـا اخملـرج حــيـدر بـن حـسـ .
رؤية تعتمد على التعاطف مع احلارق ال بسبب  فعلته
عبد ولكن لـنتائج التى تمـخض عنها هذا وهى حـرق ا
الفـعل وأهـمـهـا تعـريـة سـلـطة احلـكم الـهـشـة الضـعـيـفة
التى يـقودهـا حاكم عـجوز (تـيسـافيـرن) الذى  تتـسلط
عــلى قــراراته زوجــته الــشـابــة اجلــمــيــلــة (كـلــمــنــتــيــنـا )
وتـسير األمور وفق هـواها. وعلى اجلـانب اآلخر يغرق
ـا يــتـيح ــيـســر  ــلـذات مــثل اخلــمـر وا الـشــعب فى ا
ـعـبــد وغـيـرهم بــاسـتـغالل الــفـرصـة لـلــكـهـان وخــدمـة ا
ضـعف سـلـطـة احلـكم وتـغـيـيب الـشـعب بـفـرض سـلـطـة
الدين على كل مناحى حياة الناس كسلطة من السماء
ـنـاخ تـتوه ـراجعـة . فى هـذا ا غـيـر قـابـلة لـلـنـقـاش أو ا
سلـطة الـقانـون وتضـعف ألن حتقـيق العـدالة يـنفى كل
اعــتــبـار آخــر إال الـعــدالـة ذاتــهـا فــقط. ولــكن هل هـذا
أمر يـرضى أطـراف الـنـزاع احلـاكم  الـكـاهن  اجملرم
?  بــالــطـــبع ال فى مـــنــاخ الــفـــســاد ال يـــود أحــد وجــودا

للقانون وال العدالة. 
ــــتـــــنــــاقـــــضـــــات جــــمـــــيــــعـــــا لــــعـب اجملــــرم عـــــلى هـــــذه ا
ـرابى هـيـروسـتـرات  فـهـو بدايـة يـسـتـفـيـد مـاديـا من ا
الـذى بدوره سوف عـبد  ويـبيـعه مذكـراته حول حـرق ا
ـعـرفـة مـا حدث يسـتـفـيـد بـبيـعـهـا ألصـحـاب الشـغف 

من فاعل احلريق . 
بـهــذه األمـوال يـرشــو هـيـروســتـرات سـجـانـه ثم يـرسـله
رتادى ديـنة  بدفع ثـمن اخلمـر  لـلحانـة لرشـوة أهل ا
احلــانــة من أجل الــســكــوت وعــدم االسـتــجــابــة لــدعـوة
ـعـبـد ـعـبـد لـلـثـورة والـغـضب بـسـبب مـا حلق بـا كـهــنـة ا
ويــنــجح. ثم هــو يـقــدم رشــوة جـنــســيـة لــزوجــة احلـاكم
الشـابة اجلـميـلة عـندمـا تزوره فى الـسجن ويـحقق من
هذا هدفه أيضا وهـو تأجيل تنفيذ حكم اإلعدام به .
وعـنــدمـا يــكــتـشف الــقـاضـى كـلــيـون أمــر تـواطــؤ زوجـة
األمـيـر وقـتـلـهــا حـارس الـسـجن الـشـاهـد الـوحـيـد عـلى
زيــارتــهــا هـيــروســتــرات لـتــظل صــورة الــســلـطــة نــقــيـة
شريفة يثور باسم العدالة ويتوعد. لكن هل يقف عند
هـذا !! بـالـطـبـع ال فـهـنـاك مـزيـد مـن الـفـسـاد البـد من
كـشفه وهـو مـا يحـدث بـقدوم احلـاكم لـزنزانـة الـسجن
فى حــــالــــة من الــــضـــعف والــــذل لــــيـــعــــتـــرف بــــضــــعـــفه
الـشـخصـى واجلنـسى أمـام شـبـاب زوجـته و يـطلب من
هـيـروستـرات أن يـصـمت عن فـضح زوجـته  ويـعـقدان
الــصـــفـــقـــة فى مـــقـــابل ذلك وهى عـــدم تـــنـــفـــيــذ حـــكم
اإلعــــدام بـه واخلالص مـن رجل الــــقـــــانــــون الـــــقــــاضى
كـليون  وبذا حمت الـسلطة نـفسها دون أى شىء آخر

وضحت بالقانون والعقيدة معا .
هـنـا تـأتى أهمـيـة األمـر بالـنـسـيان فى أحـداث الـدراما
ألنه هـنـا ليس نـسـيانـا لفـعـلة  هـيروسـتـرات ولكـنه أمر
ونسيان بـنسيان ضعف احلـاكم ومؤسسة احلكم كـلها 
فـسـاد الـكـهـنـة وكل من يـتـاجـر بـالـدين ونـسـيـان ضـعف

لذاته .  غيب  الشعب ا
جــمـعت الـرؤيـة اإلخـراجــيـة اجلـريـئـة لــلـمـخـرج الـشـاب
ــكـتـوب حـيـدر بـن حـسـ بــ تـاريخ وأحــداث الـنص ا
وبــــ واقـع زمن الــــعـــرض بــــوجــــود شــــخـــصــــيــــة شـــاب
البس عصـرية; بـذلة وكـرافـتة يـجلس بـ اجلمـهور
يـعلق على ما يجـرى ويتحدث إلى هيـروسترات يحذره

سـاهم عنصـران هامـان فى اكتـمال متـعة هـذا العرض
رغم مدته الـزمـنيـة الـتى قاربت الـسـاعتـ  األول هو
ــوســيـــقى الــتى وضـــعــهــا الــفـــنــان الــعــمـــامــرة حــســان ا
تـابعة احلدث الدرامى وتـميزت باجلمع بـ التشويق 
وب الـتوتـر النـفسى الـذى عانت مـنه شخـصيـات مثل
احلــاكـم والــقــاضى رغم بـــعــد أســبــاب كل مـــنــهــمــا عن

اآلخر . 
 والـعــنـصـر الــثـانى كـان الــتـمـثــيل الـذى أضــحى مـبـاراة
تـعة قـادها الـفنـان الكـبيـر محـمد الـعيـد قابوش فى
دور (تــيـســافـرن ) وبه حــصل عــلى جـائــزة أحـسن أداء

ويـنبـهه إلى ما خـفى عنه . فـرؤية اخملـرج تتـضامن مع
هـيروستـرات لتـؤكد عـلى كشف ضـعف وزيف السـلطة
ـا مـيـز هذه بكل أنـواعـهـا داخل احلـدث الدرامى . و
ـعـاصر اإلضـافـة درامـيـا قـلة مـرات تـداخل احلـاضـر ا
ثل اضى وكـثـافـة اجلمـل احلواريـة الـتى أداهـا  مع ا
ــبـاشــرة واخلـطــابـة  الــدور  األمـر الــذى أبـعــده عن ا
مع سرحية  اضى الـبعيد داخل حدث ا وأكد تماس ا
ـــتـــفـــرج ومــــحـــيـــطه احلـــاضـــر الـــقــــريب داخل حــــيـــاة ا

الواقعى .  

 رؤية إخراجية جتمع ب تاريخ وأحداث النص
كتوب وواقع العرض ا

سرحى فى تقد  قراءة نظر ا  توظيف ا
درامية ذات داللة فكرية عميقة

خليل:
.. تقدرى تقوليلنـا جبتيه من اللى فى رجـليكى.. من الكام ملطوش منـ

سرحية?.. اللى بتاخديهم من ا
عاطف:

عليا النعمة الاموتك..
خليل:

? قبل ما تموتنى اسألها جايباه من
(موسيقى.. الكل يترك بعضه.. عاطف متجهًا إلى ليلى.. يسألها)

عاطف:
معناه إيه الكالم ده يا ليلى?

ليلى:
عاطف انت هاتصدقه?.. ده كالم مساطيل.

خليل:
اخلـمــرة فـضـاحـة يــا ست الـبــنـات.. واألحـسن.. كل حـى يـخـلــيه فى حـالـة

بقى.
جماالت:

ما تسكت بقى يا راجل انت.. يوه.
خليل:

ماتقوليليش أنا.. قولى لست البنات هى تسكت األول..
زينب:

واللى بيته من إزاز مايحدفش الناس بالطوب.
عاطف:

يا والد الـ..
يوسف:

عاطف إمسك أعصابك.
خليل:

إيه.. اسـألـها.. أسـألـها ازاى طـلـعت أبـوها من مـسـتـشفى احلـكـومة بـتـاعة
الــتـأمــ ودخـلــته أحـسن مــسـتــشـفى فـى الـبــلـد.. اســألـهـا جــابت الــفـلـوس

.. اللبس اللى كل يوم تيجى بيه بتجيبه من إن شاء الله. من
عاطف:

ردى.. ردى عليهم.
ليلى:

عاوزنى أقول إيه?
عاطف:

ردى على اللى بيقولوه. الكالم ده صحيح?
ليلى:

ماحدش ليه دعوة بيا.
عاطف:

وأنا?
ليلى:

انت ال جوزى وال خطيبى.
عاطف:

بعتى نفسك يا ليلى.. بعتى نفسك بكام?
ليلى:

بالش إهانة أكتر من كده.. أرجوك.
عاطف:

ليه عملتى كده.. ليه?..
ليلى:

الظروف..
عاطف:

أنهى ظروف دى.. اللى تخلى بنت تفرط فى شرفها?
ليلى:

ـا تــبـقى مـسـئـولـة عن أسـرة أب مـريض وأم مـسـنـة وخـمس بـنـات غـيـرهـا
ـا يـنـامـوا ـا مــاتالقـيش دوا ألبـوهـا وال عـشـا الخـواتـهـا..  وهى أكـبـرهم.. 
فى أوضـة تالتـة مـتـر فـوق بـعض.. مـتعـرفش الـكـبـيـر مـنـهم من الـصـغـير..
حلم فـوق بــعض وأن راحت احلــمـام ورجــعت.. مـاتــعـرفش تــدخل األوضـة
ـا تكلم أى راجل وتالقـيه دابب عنيـه حتت هدومها.. من طبقـة النفس.. 
ــا تـعــيش فى غــابـة وهى قــطـة كــبـيــرهـا ــا تـعــجـز وهى فى سن الـ  ..25
ــا يــبــقى حــلم حــيــاتــهــا فــســتــانه جــديــد مــتــعــلق فـى فــاتــريــنـة تــخــربش.. 
ـا تشوف وماتـعرفش جتـيبه.. وأن جـابته يـبقى فـستـانه وقمـيص نومـها.. 

اللى ماشافتهوش .. وتعيش اللى ماعاشتهوش.
عاطف:

تفرط فى شرفها?
ليلى:

تـفـرط فى حـلــمـهـا.. وأنت كـنت حـلم حـيــاتى يـا عـاطف.. احلـلم الـلى كـان
نـفـسى يـبـقى حـقـيـقـة.. لـكن الـظـاهـر إنـنـا فى زمن.. اسـتـحـالة احلـلم فـيه

يبقى حقيقة (تبكى).
جالل:

سوسن.. أنا متشكر جدًا.. الـ  12جنيه بتوعك أهم.. اتفضلى.
سوسن:

ليه كده هو أنا حصل منى حاجة يا جالل?
جالل:

ـكن أصرف 1000 عارفه.. أنـا زمان كـنت بلـعب بـالفـلوس لـعب.. كنت 
جنيه فى سهرة واحدة.

سوسن:
انت?

جالل:
أيوه أنا.. صدقينى.

سوسن:
وإيه اللى حصل?.. آسفة قصدى.. آسفة ماكنش الزم أسألك..

جالل:
ًا باستلف منكم فلوس. أل أبدا.. ما أنا دا

سوسن:
وهما اال اتن جنيه دول بتسميهم فلوس يا جالل.

جالل:
زمان كنتــ.....

سوسن:
ًا كل كالمك عن زمان? ليه دا

جالل:
تقريبًا ماعنديش غيره أتكلم عنه.

سوسن:
إزاى.. عندك احلاضر.. ومستقبلك اللى الزم تفكر فيه بجد يا جالل.

جالل:
أهرب يعنى?..

سوسن:
اضى آه.. وخليك فى احلاضر.. بتبصلى كده ليه?.. من ا

جالل:
مش قلتلى خليك فى احلاضر..

سوسن:
جالل!
جالل:

سوسن أنا....
سوسن:

أوعى تقول حاجة وترجع تندم عليها.
جالل:

بالعكس.. أنا لو ماتكلمتش ها أفضل طول عمرى ندمان يا سوسن.
أبو قلب:

يا أبوووى.
جالل:

إيه.. فى إيه.
أبو قلب:

زهقت يا ولد العم.. ما نفضها سيرة بقى.. فى حد يعمل الدور وال لع?.
خليل:

أنهى دور بالظبط?
أبو قلب:

دور البطل..
خليل:
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> إذا كــان الـبـطل أفـضل فى الــدرجـة من اآلخـرين لـكن لـيس
... وهذا البطل من أفـضل من محيـطه الطبيـعى يكون قائـداً

آسى. الحم وا صيغة (احملاكاة العليا) كما فى أغلب ا
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وحياتك عندى كلها أبطال.. بس ماحدش واخد باله.
أبو قلب:

كيف يعنى?..
خليل:

كـيف.. هى الــكـيف الـلـه يـلـعــنه ويـلـعن ســيـرته (يــشـرب من الـزجــاجـة الـتى
معه)

زينب:
يا راجل كفاية هاتموت من الزفت ده.

خليل:
(يضحك) هتموت?.. هو لسه هتموت?..

يوسف:
هات اإلزازة دى يا عم خليل.. هاتها.

خليل:
أل.. أوعى.. ماتعملش نفسك خايف عليا.

جماالت:
يا خليل ده أنت وشك مزرق زرقة سودة.. هتموت يا راجل.

زينب:
هات يا اخويا اإلزازة ربنا يهديك.

خليل:
عارفة يا زينب? م جايلنا النهارده على العشا?

زينب:
هه (تنظر حولها) بس يا أخويا.. بس.

خليل:
أخــويـــا.. عــارفه بـــقــالك قــد إيـه بــتــقـــولــيــلـى يــا أخــويـــا.. مع إنى جــوزك..

تصورى.
زينب:

يا خليل ربنا يسترها معاك.. بس.
خليل:

(يضحك ضحكة هستيرية) أنا اللى ها أعمل الدور.
(يــحـاول خــلــيل ارتـداء مـالبس الـبــطل) أنــا هـامــلت.. أيــوه.. هـامــلت ســنـة

2007.
عدل.. آه.. ها أوريكم.. (يـنحنى ويحيى اجلمهور) عجيب أمرك هاملت ا
ـوت.. فـبــمـقـدورك أن حتـول احلى إلى حـفـنـة مـن الـعـظـام الـبـالـيـة. أيـهـا ا
ــقــدورك أن ــقـــدورك اآلن أن تــضــحك الــنـــاس? بل هل  (لــنـــفــسه) هل 
تبكيهم?.. لن تستـطيع هذا أو ذاك.. ألنك مجرد عظمة بالية ال تضر وال
وت.. وحولك لغز.. ومن بعدك مئات األلغاز تنفع. لغز األلغاز أنت أيـها ا

واأللغاز.. ومن بعدك مئات األلغاز.. ومن بعدك مئات األلغاز.
(يـنـهـار خـلـيـل فى الـبـكـاء بـيــنـمـا اجلـمـيـع فى حـالـة صـمت يــسـتـمـعـون له..

شهد) نسمع صوت موسيقى يعبر عن ا
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> ال شـك أن الـعـامل الـرئــيس فى الـنـقــد األدبى يـتـصل بـواقـع مـؤلم سـبـبه أن
تلك الـكلمات لـلتعبـير عما قـد نبلغه من مـفرداتنـا النقديـة بدائية وأنـنا ال 
تفكير دقيق. ويصبح القول كذلك إن الكلمات عرضة للتغير مع مرور الزمن.
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> مسرحية مونودراما أداء وإخراج مليحة مسلمانى يتم عرضها مساء االثن  19يناير اجلارى بقاعة روابط.

«سندريال»..
 اإلخالص ال يصنع عمالً مسرحياً متكامالً

 بتول عرفة شدت انتباه

وسائط البصرية
 الطفل بال

أزيـاء بــسـيــطــة مـعــبـرة عن حــالــة الـشــخـصــيـات  دون
مبـالغة  أما ديكور مـحمد جابر فقـد اعتمد فيه على
الـتـبـديل الـسـريع والـعمـلى مـتـنـقال بـنـا مـا بـ األجواء
لـكى  والبـساطة الـتى ميـزت منزل الفخـمة لـلقصـر ا
سـندريال خاصـة غرفـتهـا الوضيـعة  لـكن اخملرجة لم
تـــســـتــغـل جــمـــيع أجـــزاء الـــديــكـــور فـــظــلـت الــشـــرفــة (
ــــســـرح بال الـــفــــخـــمــــة ) مــــركـــونــــة فى إحــــدى زوايـــا ا
اسـتـخدام طـوال الـعرض بـاسـتثـنـاء مشـهد فـاتـر صمم
ــطــرب) أحـمــد الــشـامـى ولـيس خــصــيـصــا خلــدمـة (ا
ـمــثل) بـدور األمـيـر  حـيث اعـتالهـا (الـشـامى) فى (ا
إحـدى أغانـيه الـتى وجـههـا جلـمـهور الـصـالـة مخـاطـبا
فــئــة صــغــيــرة بــدت كــأنــهــا (مــأجــورة) جــاءت خلــدمــة
جنـومــيـته عــبـر الــصـراخ والـتــهـلــيل فى كل مــرة يـخـرج

سرح ?!    فيها (الشامى) على خشبة ا
مجرد الـتعاون مع (مـحمد جـابر)  منح الـعرض بريق
اللحظة األولى الذى يسعى له العديد من اخملرج 
كـمـا أن إنـزال عـربـة سـنـدريال من األعـلى كـان مـوفـقـا
فاجأة  خاصة وأن العربة كانت جدا وحقق عنصر ا
أنــيــقـة ومــبــهــرة أشــبه بـعــربــة ســنــدريال فى رســومـات
ــا يــؤكــد عــلى جنــاح اخملــرجــة فى خــلق األطــفــال . 
صورة (كـارتونـية) مـحبـبة لقـلوب األطـفال الـذين بدوا
ـرئـية لـوال الـعـطب التـكـنـولوجى مـبـهوريـن بالـعـناصـر ا
الذى أصاب الفيديـو بروجكتور  الذى استخدم كحل
إخراجى لعـمليـة حتويل سنـدريال من حالة الـفقر إلى
الــغـنـى  ورغم  تـفــهـمى لــرغــبـة اخملــرجـة بــخـلق تــنـوع
ـتــلــقى عــبــر اســتــخــدام وســائط فــنــيـة بــصــرى لــدى ا
أخرى  وهـو أمر يـحسب لـهـا  فإن اخلـبرة الـقصـيرة
واحلـمـاس أحـيـانــا يـفـقـدان اخملـرج اجلــانب الـعـمـلى 
ـادة الـفــيـلــمـيـة الــتى أخـرجــهـا (كـر أبــو زيـد) قـد فــا
تـــعــطــلت وبـــدت كــلــمـــات ســنـــدريال والــســاحـــرة غــيــر

واضحة ومتقطعة .
ـكن جتـاوز الـدور الذى لـعـبـته االسـتـعـراضات فى ال 
احلفاظ عـلى إيقـاع العمل حـيث جاءت استـعراضات
(د. عاطف عـوض) متـناغـمة ومـتنـوعة بنـاء علـى تنوع
أحلــــــان (كــــــر عــــــرفــــــة) الــــــتـى جتـــــاوبـت مـع حــــــالـــــة
الـشـخصـيـات مع احلـفـاظ عـلى سـرعـة اإليـقـاع بـجمل
ـلــحن من سالســة اجلـمل حلــنـيــة سـلــســة اسـتــقـاهــا ا
الشعريـة للشاعـر (حسام طنـطاوى) لوال سلـبية بعض

فردات  كما ذكرنا سابقا . ا
ـــزايـــا  البـــد من اإلشـــادة بـــقــدرة بـــاإلضــافـــة لـــهـــذه ا
اخملـرجة عـلى تـكثـيف العـرض زمـنيًـا حـيث لم يتـجاوز
الــــســـاعــــة والـــربع  مـع األخـــذ بـــعــــ االعـــتــــبـــار مـــدة
االســتــراحــة الــتى لم تــزد عن عــشــر دقــائق  وهــو مـا
يــتــنـاسـب واسـتــيــعــاب الـطــفل الــذى ظل يــتــابع الــعـمل
بـتــفــاعل كــبــيــر إلى نــهــايــته  وهــو مـا لـم أتـلــمــسه فى
مــعــظم عــروض األطــفــال فـى مـصــر  والــتـى تــتــجـاوز

الساعت عادة .

الــعـرض تــقـريــبًــا وهـو مــا يـحــسب لــهـا بالشك  عــبـر
وسائل (بصرية ) مبـهرة  إال أن ذلك التميز البصرى
قــد يـؤدى إلى نـتـيـجــة عـكـسـيـة فى ظل الــقـيم الـسـيـئـة
الـتى يــرسـخـهــا الـعـمل  –كــمـا ذكـرنـا ســابـقـا- خـاصـة

فردات . فيما يتعلق بالسلوكيات وا
ـمـثل فى ورغم يـقـيـنى الـتـام بـالــدور الـذى قـد يـلـعـبه ا
فـردات التى ال يعى سوء تأثيرها على إضافة بعض ا
ـتـلـقـى  ويـقـيـنى الـكــامل أيـضـا بـأن الــزمـيـلـة ( بـتـول ا
ــفــردات الــسـابــقــة فــإن مــا لـفت عــرفــة ) ال تـقــبل بــا
انـتـبــاهى  أن هـنــاك مـفــردات مـسـجــلـة مــسـبـقــا عـبـر
سـرحـية  مـثل : ( مقـرفة  األغـانى التى تـضمـنـتهـا ا
غــبـيــة  كــسـولــة  تــخـيــنــة )  وهى بال شك مــفـردات
ظهـر لدى اجلمـهور الصـغير  تـرسخ فكرة أفـضليـة ا
بـاإلضـافـة إلى أنـها تـضـيف لـقامـوسه الـيـومى صـفات

قيمية سلبية !
ــاريـــونــيت الــتى جــاء أداء (الــشــامـى)  أشــبه بــلـــعب ا
ـــســرح  وفى حتـــركـــهــا خـــيـــوط مــعـــلـــقـــة فى ســـقف ا
حلـظات أخرى كـان يقف كـجثة مـتكـئة على بـانوه يداه
مـتدلـيـتـان لألمـام ويتـحـدث بـوتـيرة واحـدة ومن طـبـقة
سرحية على اإلطالق  واقف ا واحدة ال تؤثر فيها ا

فال نستطيع تمييز حزنه من فرحه !
ورغـم أنه مــطــرب ( كـمــا يـُــفــتــرض ) فــإن صـوتـه جـاء
ــخـارج حــروف غـيــر واضـحــة  وكـان يــحـتـاج نــشـازا 
مثـل يُغنى) بسبب سوء إلى حـمل الفتة يكتب عـليها(ا
ـسـجــلـة   وهـكـذا احلـال مــتـابـعـته لــكـلـمـات األغـنــيـة ا
بــالــنـــســبــة لـ (عـالء مــرسى) الــذى حـــاول أن يــتــدارك
نسيـانه للعـديد من اجلمل الـلحنـية دون جدوى  رغم

أنه وفق فى أداء دور (الوزير) إلى حد ما .
ـانى بـفـكـرة االسـتـعـانـة بـعـارضـة أزياء  ورغم عـدم إ
أومـــلــكـــة جــمـــال ( أيــا كـــانت الـــتــســـمــيـــة ) فى عــرض
وذجًا سـيئا مـسرحى لألطفـال .. باعـتبار الـعارضـة 
ــــظـــهـــر يــــنـــمـى فى الـــطــــفل فــــكـــرة االعــــتـــمـــاد عــــلى ا
ـــهـــنـــيـــة  فـــإنى (اســـتـــعـــراض اجلـــســـد) فى احلـــيـــاة ا
فـوجئت بـ (فوزيـة) وهى تؤدى دور السـندريال  فرغم
أنه عـمــلـهـا األول فــقـد أجــادت أداء الـدور فى حـدوده
عـقـولة مـسـتفـيـدة من تعـلـيمـات اخملـرجة الـتى كـثفت ا
من بـروفـاتـهـا مع (فــوزيـة) لـتـحـسن من أدائـهـا  –كـما
عـــــلـــــمـت- وقـــــد جنـــــحـت ( بـــــتـــــول ) فى ذلـك  بل إن
توقع  حتى فى ـستوى أفضل مـن ا (فـوزية) جاءت 
ـسـرحـيـة الـتى لم تـؤدهـا جتـاوبـهـا مع كـلـمـات أغـانـى ا

بصوتها.
أمـا زوجـة األب وابـنـتـاهـا فأعـتـقـد أنـهن األكـثـر تـمـيزًا
عـلى مستوى التـمثيل  ساهمت اخملـرجة فى تميزهن
حـ أضـفت على أدائـهن الـطـابع الـكاريـكـاتـورى الذى
ـتـقــلـبـة  وتـعـامــلـهن الـفظ مع تــمـاشى مع أمـزجــتـهن ا
ان الـسـيد) ـمـيـزة (إ ـمـثـلة ا سـنـدريال  أخص هـنا ا
إحـدى خريجات ورشة مـركز اإلبداع الفـنى  والفنانة

(نهير أم ) التى أدت شخصية زوجة األب .
أبـرز مـا تمـيـز به عـرض (سـنـدريال) عـنـصـرا الـديـكور
واألزيـاء  فقد شكال صورة جـميلة  وأنيـقة على غير
عتاد فى مسـرح الطفل  حيث قدمت دنيا الهوارى  ا

سـبقت اسم (عـبدالـرازق)?! فـالنص كـما بـدا لى ليس
ـية  أكثـر من مجـرد ( إعداد ) مـسرحى لـلقـصة الـعا
إنـه إعــــداد (شــــكــــلى ) لـم يــــتــــجــــاوز األطــــر الــــفــــنــــيــــة
ـعروفـة (فصـول / مـشاهـد / حوار..إلخ) سـرحيـة ا ا

ضمون !  أى إنه لم يتعده إلى الفكر وا
ــؤلـف !) بــاخلط الــدرامـى لــلــقــصــة ــعــد (ا احــتـــفظ ا
ـتفرع فـى اجتاه  حـياة سـندريال  (فـوزية) الـفتاة ا
البــســهــا الــرثــة  وحــيـاة الــقــصــور الــتى ــســكــيــنــة  ا
شغـول بفتاة أحالم يعيـشها األميـر (أحمد الـشامى) ا
ـلك (يوسف داود)  يخـتارهـا دون وصايـة من والده ا
وفـى ظل ذلك يـبـرز عــنـصـر الــسـحـر لــيـذلل الــعـقـبـات
الـتى تـعـوق سـنـدريال عن حـضـور احلـفل الـذى يـخـتـار
ــســتـــقــبل . وقــد ظـــهــر مــشــهــد فــيه األمــيـــر عــروس ا
احلـفـل بـصـورة فــجـة  حــيث زجت اخملـرجــة بـفــتـيـات
االســتــعــراض لــيــقـــمن بــإقــنــاع الـــوزيــر (عالء مــرسى)
بــصالحــيـتــهن لــلــزواج من األمـيــر  فــواجـهــهن الــوزيـر
بـاالسـتهـزاء بألـفـاظ وحركـات غـير الئـقة  مـسـتجـديًا
فى ذلك ضحكات األطفال األبرياء . وتناسى العرض
ـــــســــرح الــــطــــفل حــــدوده الــــتــــربــــويـــــة الــــتى يــــجب أن 
احــتــرامــهـا  فــتــمــنــيت أن يــتــكــبــد الـنـص  ومن بــعـده
ـــفـــاهــيم الــعـــرض  مــشـــقـــة تــعـــديل أو إلـــغــاء بـــعض ا
السيئة  كمفـهوم السحر الذى يعد من أخطرها رغم
تــنـاوله فـى مـعـظـم عـروض مـســرح الـطــفل  بـاعــتـبـاره
احلل األمــثل جلــمــيع األزمـات الــتى تــواجه اإلنــسـان 
ــتـلــقى (الــصـغــيـر) قــنـاعــة تـراكــمـيـة ـا يـكــوّن لـدى ا
بـضـرورة الـلـجـوء لـلـسـحـر والـشـعـوذة لـتـحـقـيق األمـانى

كما حققت الساحرة لسندريال أحالمها ! 
ـــؤلـف  ومن بــــعـــده فى حــــ أنه مـن الـــســــهـل عـــلـى ا
اخملرجة إيـجاد حلـول بديلة عن الـساحرة مـثل اللجوء
سـاعدة سندريال فى لـ (أصـدقاء  حيوانـات أليفة ) 
إتـمـام فـسـتـانـهـا (عـلى افـتـراض قـبـولـنـا لـهـذه احلـاجة

لحة للظهور بشكل الئق أمام األمير) . ا
كـما كنت أنتظـر أن أجد سندريال تمـسك كتابًا واحدًا
لـتـخـلق مـنه ونـيـسـهـا وسـنـدهـا فى حـيـاتـهـا الـتـعـيـسـة 
لــكن الــعـــرض قــدمــهـــا ســاذجــة  كل مـــا تــرغب به أن

تظهر جميلة فى نظر األمير فقط .
اســـتـــطــاعـت اخملــرجـــة شـــد انـــتــبـــاه (الـــطــفـل) طــوال 

ال تــتــاح الــفــرص الــفــنــيــة إال لــلـــقــلــيل من اجملــتــهــدين
وبـعض احملظـوظ أيـا كان الـسبب. غـير أن من يـنعم
بـهــا- ســواء كــان مــجــتــهــدًا أم مــحــظــوظـًــا - نــادرًا مـا
يُـحـسن اسـتـغاللـهـا . وفى عـرض (سـنـدريال)  مُــنـحت
مــخــرجــته (بــتــول عــرفــة) فــرصــة لم تـُــمــنـح لــغــيــرهـا
لــتـقــد عــرضـهــا اجلــمــاهـيــرى األول فــإلى أى مـدى

وفقت فى ذلك ?
تؤمن (عرفـة) بأنهـا حصلت على (فـرصة العـمر) كما
ـنـاســبـات فــالـدكــتـور (أشـرف أشــارت فى كـثــيـر مـن ا
نحـها إحدى خـشبات مـسرح الدولة زكى) لم يكتـف 
فــحـسب  بل مــنـحـهــا إمـكــانـات مـاديــة جـيـدة لــتـقـد
مـسـرح الطـفل الـذى تـخـوضه لـلـمـرة األولى  مـعـتـمدًا
فى ثـقـته هـذه علـى جتربـة مـسـرحـيـة بـسـيـطـة مـتـوجة
بـجائزة واحدة  قياسًـا بتجارب شبابـية تعج باجلوائز

وحتلم بتقد عروضها على مسارح الدولة !
ــلـــقــاة عــلى ــســؤولـــيــة ا لــكن (عـــرفــة) أدركت حـــجم ا
ن يعـينهـا علـيهـا  وقد أصابت عاتقـها  واسـتعـانت 
فـى بـــعض تــــلك اخلــــيـــارات ولم تــــصب فـى بـــعــــضـــهـــا
اآلخــر ولـعل أبـرز من وفـقت اخملــرجـة فى اخـتـيـارهم
كـان مــصـمم الـديــكـور (مــحـمـد جــابـر) الـذى اســتـطـاع
خـلق صـورة اسـتلـطـفـهـا جـمـهـور األطـفـال  ومـصـمـمة
األزيـاء (ديـنـا الـهـوارى) الـتى قـدمت أزيـاء مـتـسـقـة مع
حالة العرض  بألوان بسطية بعيدة عن البهرجة . 
أمـــا اخـــتـــيـــار مـــصـــمم الـــرقـــصـــات د. عـــاطـف عــوض
فـنـسـتطـيـع أن نـصفـه بـاالخـتيـار الـذكـى  فهـو بـجـانب
سـرح الـعائم عـمله اإلبـداعى  يـشـغل منـصب مـديـر ا
ا يحقق مـكسبا الصغـير الذى أقيم عـليه العـرض 

- فنيا / إداريا / انتاجيًا - للعمل .
تـــصــــدت (بــــتــــول عــــرفــــة) لـــلــــعــــرض بــــإخالص لــــكن
اإلخالص  – عـلى مـا يـبـدو  – غـيـر كــفـيل بـصـنـاعـة
ـــســـألــة عـــمل مـــتــكـــامل والـــســـبب فى نـــظـــرى يـــعــود 
االخــتـــيــار أيــضـــا الــذى ورط الــعـــرض فى إشــكـــالــيــة

تربوية من جهة وفنية من جهة أخرى !
تناول (عـبدالرازق) القـصة األصلـية بتصـالح كبير مع
مـضـامـيـنـهـا الـسـابـقـة  مــضـيـفـا عـلـيـهـا مـجـمـوعـة من

صرية . احلوارات التى صاغها بالعامية ا
ـا يـجعـلـنا نـتسـاءل عن سـبب كـلمـة (التـألـيف) التى 

رب العرض نشازاً
 جاء صوت مط

وحروف غنائه غير واضحة

سعداء الدعاس

أنا اللى ها اعمل الدور.. فيه حاجة?..
زينب:

مفيش يا خويا.. أعمل براحتك.. تعالى انت هنا وملكش دعوة.
خليل:

سرحية دى وال إيه? ثل فى ا ماليش دعوة ازاى?.. هو انا مش 
عاطف:

انت عايز إيه يعنى ?.. أنا مش فاهم (يتهجم عليه)
خليل:

عايزك تعمل الدور كويس.. ماشى.. ياال جماعة.
سوسن:

ـــســـرحـــيـــة دى.. هــو الـــلـى بـــوظـــهـــا أول مــرة ـــشى مـن ا الـــراجل ده الزم 
وهيبوظها تانى إن شاء الله.

يوسف:
ياال يا جماعة كل واحد يقف مكانه.

(اجلميع يبدأ ما عدا خليل الذى يظل فى مكانه)
يوسف:

ماحتركتش ليه يا خليل?
خليل:

مش قلت كل واحد يقف مكانه.. انت بوش وال إيه?
زينب:

يا راجل اتكتم بقى.. يوه.
عاطف:

(يقوم بتمثيل دور هاملت ولكن بشكل عصبى جدا)
سأنتقم.. سأثأر لك يا والدى من كل من تسبب فى شقائك وشقائى.. لن
أتـركـهم يـنــعـمـون ويـتــمـتـعـون.. ســأقـلق مـضــاجـعـهم.. وأحـيـل أيـامـهم نـارا..
ولياليهم لهيبًا.. سيكـون انتقامًا مريعًا كما فعلتم.. وسيكون.. آه.. لن يهنأ

لى العيش إال بعد االنتقام (يالحظ وجود يوسف فى دور حفار القبور).
عاطف:

ماذا تفعل يا رجل?
يوسف:

ماذا أفعل?.. ماذا ترانى أفعل?.. أحفر قبرًا.
عاطف:

انت حفار قبور?
يوسف:

نعم ومن أنت?
عاطف:

أنا هاملت.
يوسف:

ابن مليكًا السابق.. أهال بك يا سيدى.

أبو قلب:
إنه ورك.
يوسف:

يورك.. يورك يا أبو قلب.
أبو قلب:

إنه يورك.. صح كده?
يوسف:

كمل يا عم.
أبو قلب:

لك. إنه يورك .. مهرج ا
جالل:

يورك.. ذلك الذى أضحك اجلميع بحركاته وسكناته?
يوسف:
سكناته.

جالل:
ا حملنى على كتفه. ذلك الذى طا

يوسف:
كتفه إيه?.. كتفيه.

جالل:
ـقدورته انـتـزاع الضـحكـات من أقصـى القـلوب.. عـجيب ذلك الـذى كان 

وت.. فبمقد.. فبمقد.. فبمقد.. أمرك أيها ا
يوسف:

فبمقدورك يا جالل.. إيه مش عارف تقولها?.. أستوب يا جماعة.
عاطف:

إيه يــا عم انت.. اســتــوب.. ويــالــلـه.. واعــمل أنت الــدور ومــاتــعــمــلش إنت
الدور.. إيه حكايتك بالظبط?

يوسف:
حكاية.. حكاية إيه يا عاطف?

ليلى:
عاطف.. مش كده.

يوسف:
سيبيه يا ليلى.. سيبيه براحته.. وانت قلت اعمل الدور وحد قالك أل?

عاطف:
وهو حد يقدر يقوللى أل?.. أنا اللى ها اعمل الدور.. إيه رأيك بقى..

يوسف:
اتفضل.. يال يا جماعة.

خليل:
إيه وجع القلب ده?.. ما ترسوا على بر بقى م اللى ها يعمل الدور?

عاطف:

ناقشة رواية دموع اإلبل حملمد إبراهيم طه. > دار هفن للترجمة والنشر شهدت مؤخرًا ندوة 
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كن تطبيقه بشكل > إن اصـطالح احلبكة... اصطالح محدد اصـطالح أدبى 
ـعــانى شـمـوال. وهـو يــحـدد لـكل امـر ال ـكن اسـتــخـدامه فى أوسع ا عــام. و

بدأ الذى يضم أطرافها معا. للناقد حسب سلسلة األحداث فى قصة وا
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عاطف:
ن هذا القبر? و

يوسف:
? أم عن ذلك الذى سيحل عليه ضيفًا اليوم? تسألنى عن صاحبة القد

عاطف:
هذا وذاك.

يوسف:
إنه قـــبـــر قــد المـــرأة ال أعـــرفـــهـــا.. أمــا عـن ســاكـــنه اجلـــديـــد فـــأعــرف

بالتحديد وإن كان قد قيل لى إنها امرأة عظيمة الشأن.
عاطف:

ن هذا اجلمجمة? و
يوسف:

لك. أال تعرفه أنه يورك.. مهرج أبيك ا
عاطف:

ا يـورك.. ذلك الذى أضـحك اجلـميع بـحـركاته وسـكـناته.. ذلـك الذى طـا
حملنى على كتفيه.. ذلك الذى.. (يتعلثم)

يوسف:
قدوره انتزاع الضحك..) (يلقنه بصوت خافت: كان 

عاطف:
قدوره انتزاع الضحكات من أقصى القلوب.. آه. كان 

يوسف:
وت (يلقنه) عجيب أمرك أيها ا

عاطف:
وت.. فبـ.. (وقد خفت أداؤه جدًا مع مرور الوقت) عجيب أمرك أيها ا

يوسف:
فبمقدورتك أن حتول احلى إلى مجرد..

عاطف:
فبـمـقـدورك أن حتول احلى إلى مـجـرد حفـنـة من الـعظـام الـبالـيـة.. يورك
قدورك أن تبكيهم? لن قدورك اآلن أن تضحك الـناس?.. بل هل  هل 

تستطع .
يوسف:

لن تستطيع هذا أو ذاك.
خليل:

ـسرح.. وال انا إيه هو ده? أنـا حاسس أن فـيه اتنـ بيـعمـلوا الـدور على ا
اللى دماغى لفت وال إيه?

عاطف:
سك به) وحياة أمى الأكسر دماغك. (يندفع نحو خليل و

خليل:
ــر من ســاعــة مـا إيه يــا عم وانــا مــالى انــا.. مش انت الــلى عــنــدك زهــا

اشتغلت.
يوسف:

عاطف.. فيه إيه?
عاطف:

ودينى ما انا سايبه.
يوسف:

الله.. وهو ماله هو?
جماالت:

ما تسيب يا اخويا الراجل.. إنت ها تطلع قرفك عليه وال إيه?
عاطف:

أوعوو.. ماحدش ليه فيه.
زينب:

وت فى إيدك. يا لهوى الراجل ها 
عاطف:

راجل.. راجل إيه يا مدام.. ماتسيبى الكلمة دى لصحابها..
زينب:

تقصد إيه بالكالم يا سى عاطف?.
سوسن:

مايقصدش حاجة يا ست زينب.. مايقصدش حاجة.
أبو قلب:

سرحية على أبو الدور.. يا اخوانا صلوا ع النبى بقى.. الله يلعن أبو ا
زينب:

ـسـرحــيـة دى.. وهـو نـازل يـلـقح أل.. عــاطف من سـاعت مـا اشـتــغـلـنـا فى ا
علينا بالكالم.. عايزة أعرف يقصد إيه بالظبط?

ليلى:
هو عاطف بس يا ست زينب.. ما الدنيا كلها عارفة.. الله.

زينب:
عارفة إيه يا بنت األصول.. ما تردى.

جماالت:
ليلى.. إخص عليكى عيب كده امال.

زينب:
سـيـبـيـهـا يـا ست جـمـاالت.. مـا الـعــيب لـو طـلع من أهل الـعـيب مـا يـبـقـاش

عيب.
ليلى:

إخرسى قطع لسانك.
جالل:

ى الدور. خالص يا ليلى بقى 
ليلى:

وحياة أمى اللى يقول عليا كلمة بطالة.. ما ها اديله إال باللى فيرجلى.

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> وأشـد مـا يؤخـذ عـلى شكـسـبيـر سرقـاته األدبـية فـقـد كان يـفرط فـى سرقـة خالصات
حـبكاته من كتّاب يـفضلونه. وكان فى كل حـالة يفسد مـصدره بإهمال الـسببية والدافع

وشبه احلقيقة: فحكاية (سنثيو) أفضل وأليق اجتماعيا من مسرحية «عطيل».
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محمد زهدى
سرحية بقاعة روابط. دة  3 أيام فعاليات مهرجان البقية تأتى للعروض ا > تبدأ فى الثامنة مساء اليوم االثن و
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«بـــــازل»
عاصر! صرى ا شهد ا  وإعادة تكوين ا

ــــدنــــيــــة اجلــــنس واحلــــرمــــان الــــعــــاطــــفى أو احلب وا
ـــســتـــحــيل?!.. احلـــقــيـــقــة واخلـــيــال احلـــلم والــوهم ا

..إلخ. اإلنسان احلى والدمية اخلشبية
: جــعل الــعــلــوى وقــسـم فــضــاءه إلى مــســتــويـــ أفــقــيــ
مــسـرًحــا لـلــمـحـاكــمـة خــاصـة مــحـاكــمـة األنــا األعـلى أو
الــضـمــيـر واألســفل مـســرحـا لألحــداث الـطــبـيـعــيـة فى
ظــاهـرهــا والـعــجـيــبـة فى بــاطـنــهـا حـيـث تـدور احلـوادث
اإلنـسـانـيـة احلـية فـى األمامـيـة من حـيـز الـتـمـثـيل بـيـنـما
تــدور احلـــوادث الـــتــاريـــخــيـــة الــتي تـــتــزامـن مع حــوادث
ـــســـرح عـــلـى شـــاشـــة عـــرض األمـــامـــيـــة فـى خـــلـــفـــيــــة ا
ا يـحدث "تغـريبا" أو مـسافة تـفيد سينـمائيـة وثائقـية 
اإلدراك الكلي عبر إعـادة تكوين قطع "البازل" التى هى
نسـيج العـرض الرئـيـسي.. وكانت األزيـاء منـاسبـة حلال
كل شـخـصـية خـاصـة عـنـدمـا ارتـدت "لـيـلى" الـسواد فى
إشـارة تمـهـيديـة للـكارثـة وعنـدمـا جعل "فـتحـية" تـرتدى
اللون األحـمر القاني ,وكانت متـناغـمة لونـيا وشكـليا مع
بـعضهـا البـعض فى أناقـة وبال تكـلف.. واستـطاع سامح
ــثــلــيه فـى يـســر تــام وأن يــرسم لــهم مــهــران أن يـقــود 
خطة حركة موفقة ومـعبرة بدقة عن أحوالهم النفسية.
ـا سـاهم فـى خـلق إيـقـاع مـتـمـيــز لـلـعـرض انـتـفت مـنه
الـسـكـونـيـة وكـان حيـا مـتـدفـقـا.. وكـانت إضـاءة إبـراهـيم
ـقاصـد اخملـرج فى رسم مـنـاطق "إنارة" الـفـرن محـقـقه 
وخـلق تـكـويـنـات من الـظل والـنـور وكـذلك فى اسـتـخـدام
الــلـــون األحــمـــر وأن إل أجــد مــبـــررا كــافـــيــا الســـتــخــدام
"الفلـيشـر"?!.. ولكنـها بـشكل عـام لعبت دورهـا الطـبيعى
ـسرحى ـشـهـد ا فى إضـفـاء اجلـو العـام الالزم لـرسم ا
أمـا موسـيـقى عـمـرو شاكـر فـقـد كانـت دراميـة ومـحـققه
ـقـصـد الـكـاتب اخملـرج وخـاصـة "تـرديـده" أنـا لك عـلى
طـــول.. الـــتى ســـادت ســمـــاء الـــعـــرض وكـــذلك احلـــانــة
الـراقـصـة الـتى صاحـبت رقـصـات الـكوريـوجـراف عـماد
سـعـيـد الـتى رسـمت بـدقـة سـواء اجلـمـاعـيـة أو الـثـنـائـيـة
والــفــرديــة مــنــهــا والـــتي جــاءت فى ســيــاق الــعــرض بال
إقحـام.. وكذلك كان تصميـم وتنفيذ آيات خـليفة لدمية
عـبـد احلـلـيم حـافظ جـيـدا من حـيث الـشـكـل والـوظـيـفة
الفنية.. أما باقـة فريق التمثيل فأنسب حسن أخيارهم
ـبـدعـة نـرمـ زعزع لـلـمـخـرج سـامح مـهـران وخـاصـة ا
والــتي وقـعت فى هـواهـا أول مــرة فى عـرض "الـبـؤسـاء"
تـنـعـا فـيـاضة لـهـشـام عـطوه فـقـد جـاء أداؤهـا سـهال 
التـعبـير قادرة الـتوصيل وكـان خالد الـنجدى كـعهدى به
دائـمـا مجـيـدا فـوق العـادة فـقد لـعب دورى الـباشـا عـبد
ـــاته.. أمـــا الـــرحـــمن: األول فى حــــيـــاته والـــثـــانـي فى 
الدور العجيب فـكان تقليده البارع  –عبـر الصوت فقط
 –لعبد احلليم حافظ طوال حوار ليلى مع الدمية?!..
أمــا جالل عـثــمـان فـقــد كـان وردة الـبــاقـة الـبــلـدى حـيث
ـتـطلع لـعب دور ذلك الـضـابط اخلـائن الـفـاسـد احملب ا
طبقـيا.. إلخ.. فى بـراعة وليـونه وسالسه ويسر جـعلنى
ـوهوب أتـلقـاه تلـقـيا حـسنـا وبال أي عـناء وكـذلك كان ا
أحـمد احللوانى فى دور عـلى ابن عيوشة اخلـياطة حيا
ــنــصـة حــيــويـة وبــهــاء فـقط وحــاضـرا ومــســيـطــرا مأل ا
أتــمــنى عــلــيه أن ال يـــنــجــرف إلى اإلفــيــهــات?!.. وكــانت
ـــا بــوفــارى آيــة مــنــحــوته تــؤدى مــروة يــحــيى فى دور إ
دورهـــا فى رشـــاقـــة كالســـيـــكـــيـــة جـــمـــيــلـه مع رفـــيـــقـــهــا
سـرحـية" مـحـمد عـبد الـعـاطى الذي لم "عـشـيقـهـا فى ا
ينطق إال بـتعبـيرات وجهه وحـركة جسـده طوال العرض
لــيـــضــرب مــثـال بــلــيــغـــا عــلى أن فن الـــتــمــثـــيل لــيس فى
"اجلعجعة".. أما رانيا النجار فى دور فتحية فقد كانت
حتـفـة فـنـيـة لـقـد بـعـثت شـخصـيـتـهـا بـعـثـا من الـطـبـيـعـية
ــنــصــة فــعــشت مــعــهــا فى انــســجــام تـام ونــقــلــتــهــا إلى ا
لــبــراعـتــهــا الــتــامـة فى األداء وكــذلك كــان رفــيــقــهـا فى
ــســرحــيــة" يــحــيى أحــمــد فى دور الــعــمل "زوجــهــا فـى ا
ـتنـعـة أما يـاسـر بارعـا مـتـحقـقـا وحـاضر فـى سهـولـة 
محمـد يونس فى دور الـطبيب الـنفسى فـقد أفصح عن
مــوهـــبــة حــقــيــقــيــة وقـــدرة مــؤكــدة عــلى األداء وخــاصــة
الــكـومــيـدي ولــكن كـان يــنـجــرف إلى أحـداث اإلفــيـهـات
واخلروج عن النص بهـدف استدرار الضحك وهذه آفة
عــلــيـه أن يــتــخـــلص مــنــهـــا ألن مــســتـــقــبــله كـــبــيــر وقــادم
بـالتـأكيـد.. يـبقى أن أقـول إنـني عشت مع هـذه الـكوكـبة
حـالــة جــمـالــيـة فــريـدة هـى بـالــقـطع حــالـة  –مــسـرحــيـة
ـــتـــعـــة حـــقـــيـــقـــيـــة قــــدمت لى االســـتـــنــــارة الـــذهـــنـــيـــة وا

الوجدانية. 

ـدنية" أي إلى "مـدننة" وهى كـلمـة نحـتها من "احلـالة ا
دني صـار اجملـتمـع العـسـكـرى مـدنـيـا وصـار اجملـتمـع ا

عسكريا?!.. أو هكذا فهمت?!.
ـوهـوب سامح وقـد تـأثـرت مع "ليـلى" وخـلـفهـا الـفـنان ا
مـهـران عـندمـا أعـلـنت لـدمـيـة حـلـيم "مـاعـدتش شـايـفه
حــد إال أنـت.. أرجــوك يـــا حــلـــيم مــا تـــســيـــبــنـــيش أنت
كــمـــان إيه الـــلـى طــبـــقـك كــده.. يـــا خـــســـارة يـــا حــلـــيم
يــــــاخــــــســـــارة مــــــوش عـــــارفـه أقـــــولــــــهـــــا لـك إزاى إنت
اتــــخــــرمت" أى أنــــهــــا عــــاشـت فى وهـم كــــبــــيـــر?! أو أن
ـؤسـسة عالقـتـهـا "كـمـمـثلـة لـطـبـقـة" بـ "حـافظ كـمـمـثل 
وفئـة طبعـية أيضـا" قد نتج عنـها ابنـتهمـا "كدبة" والتى
أوصـى الـطـبـيب بـقــطع رجـلـيـهـا  –وأنـهـا هى شــخـصـيـا
"ليلى" تـستفـيق من وهم تصديـقها ألغـانى حليم  –وما

تمثلها  –على نكسة .1967
لـقــد اســتــطــاع ســامح مــهــران أن يــكــتب نــصــا ويـصــيغ
ـنصة عـرضا متـماهـيا مع هـذا النص فى واحـد على ا
ـــــســـــرحـى بــــــالـــــتـــــعــــــاون مع وأن يـــــصــــــيغ الــــــفـــــضــــــاء ا
الـسيـنـوجراف مـحـمـود سامـى فرسم مـشـهـده بالـلـون
ـطلق األبـيض واألسـود الـذي يـشى بـحـاله من سـيـادة ا
والـيـقيـنى وثـنائـيـة تـناقض كـامـله وأن لطـشت فـرشاته
بـخـفـة الـبـيـاض بنـقـاط رمـاديـة فى كـسـر طـفـيف حلدة
ـرأة العـسـكره ـطـلقـة.. الـرجل وا ثـنائـيـة هذا الـعـالم ا

تــغـرق فى الــوحل.. مع زوجــهـا حــافظ من نـاحــيـة ومع
عــشـيــقـهـا يــاسـر من نـاحــيـة أخـرى.. وهــو األمـر الـذي

ينتهى بكارثة النهاية أي النكسة?!.
ــغـزى"  –أنه والــعــرض بــهـــذا قــد يــبــدو  –من حــيـث "ا
يـهـاجم احلـقـبــة الـنـاصـريـة.. ولـكن احلـقـيـقـة هى غـيـر
ذلك ألنه اســتــخــدم بــحــيــاد تــام مــشــاهــد ســيــنــمــائــيـة
لــلــرئــيس جــمـال عــبــد الــنــاصــر فى مــواقف تــاريــخــيـة
ـنـشـيـة وفى إحـدى خـطبـه الـنادرة الـتى شـهـيـرة: فى ا
قـال فيهـا "الفقـراء كانوا بـياخـدوا نصيـبهم فى اآلخرة
ـا ندى الـفـقراء واألغـنيـاء فى الـدنـيا طب يـجـرى إيه 
جـزء بـسـيط من نـصـيـبـهم فى الـدنـيـا" هل هـذه دعـوى
ضــد جـــمــال عــبـــد الــنـــاصــر?!.. كــذلـك عــنــدمـــا جــعل
"حــافظ" الــذي يــصف نــفــسه بــأنه دائــمــا "يــحــفظ كل

شىء عن ظهر قلب".
ال يـعـرف مـعـنى كـلـمـة اشـتـراكـيـة.. بل وعـنـدمـا يـجـعـله
رمـزا لـلفـساد بـعـد أن كان رمـزا لـلخـيانـة وفى الـنهـاية
رمــزا لـلــفـجــور "مع فــتـحــيـة الــداعــرة الـفــقـيــرة".. فـهل
ثل "اشتـراكية عبد الناصر" التي أتصور حافظ هنا 
أن الـعرض يـبكى عـليـها ألنـها فى ظل أداء "رومـانسى"
وأســلـوب يــتــسم بــاخلــيـالــيــة ال بــالـعــلــمــيـة حتــولت إلى
ـصــريـة بل ـدنــيـة ا فــسـاد.. وإلى "عــسـكــرة" احلـيــاة ا
وتـفريغ احلـيـاة الـسيـاسـيـة وحتويل احلـيـاة الـعسـكـرية

 صياغة إنسانية جتدل التاريخ وتكشف
عن صراع شخصياته

شـاهـدت عــرض "بـازل" تـألـيف وإخــراج سـامح مـهـران
من إنـتاج فرقـة الشـباب على مـسرح الـعائم الصـغير..
ــ وألن احلظ  –ود. ســـامح  –قـــد أتــاحــا لى قــراءة ا
األصـلى للـنص أستـطيع  –بـعد مـشاهـدة العرض  –أن
أقــــول أن اخملــــرج قــــد اقــــتــــفى أثــــر الــــكــــاتب إلـى حـــد
ــمـــكن مــاديــا  –وهـــذه أول الـــتــمــاهى أحـــيــانــا  –وفق ا
حــسـنه فى هــذا الـعـرض اجلــرىء فى طـرحه الــفـكـرى
ـؤلف اخملـرج الـفـنـان وصـيـاغـتـه الـفـنـيـة? فـمـاذا فــعل ا

سامح مهران?
ـؤلف وبـعـده اخملـرج أن يـلـقـنـا "داللـة" رئـيـسـيـة حـاول ا
فى تــنــاوله عـبــر تـســمـيــته الــعـرض بـ "بــازل" أى لـعــبـة
الـتكوين وإعـادة التـكوين من خالل جـزئيات مـتشـابهة
ولـكـنــهـا عـنـدمــا تـتـرابـط عـبـر الـتــجـاور تـنــتج مـعـنى أو
داللـة جـديـدة تـمـاما.. وقـد يـكـون هـذا بـعض مـا حاول
ـــؤلـف اخملـــرج أن يـــفـــعـــلـه حـــيث اســــتـــخـــدم شـــاشـــة ا
الـعرض الـسـيـنمـائى لـتـعـرض لنـا فـواصل تـربط وتـعلق
شـاهد الـتمـثـيلـية احلـية وتوضح أحـيـانا سـير بـنائـيـة ا
ـنـصـة واختـار أن تـكـون شـاشـة السـيـنـمـا نـافذة عـلى ا
ــعــاصــر" مــنــذ "االنــقالب  –احلــركــة عــلى تــاريــخــنــا "ا
ـة فى ـبـاركـة  –الـثـورة" أى مـنذ  1952 وحـتى "الـهـز ا
يـونيه  1967 أو الـنكـسة" .. إذ إن من هذه اجلـزئيات:
مـــــثـل تـــــأمــــيـم قـــــنـــــاة الـــــســــويـس تـــــوزيع األرض عـــــلى
باد االشـتراكية صور الفالح حرب  56 إعالن ا
لـــوقـــائع الـــنــكـــســـة.. إلخ.. أقـــول من هــذه اجلـــزئـــيــات
ـعـروفـة عــنـدمـا يـتم جـدلـهـا ونـسـجـهـا فى الـتـاريـخـيـة ا
عـان مادية ومعـنوية عبر صياغة إنـسانية وجتـسيدها 
شـخصـيـات تـصـطـرع فى مـواقف مـخـتـلـفـة لـيـنتـج هذا
الــــصــــراع نـــــتــــيـــــجــــة كــــلـــــيه قـــــد يــــكــــون هـــــو "مــــغــــزى"
ـؤلف صـوت عـبد الـعـرض..!..وقـد استـخـدم اخملـرج ا
احلـــلــيـم حــافـظ فى أغـــان مــشـــهـــورة تــؤرخ فـى الــواقع
ألحداث مثل: قـولنـا حانبـني السد أنـا لك على طول
عــلى رأس بــســتـان االشــتــراكــيــة صـورة كــلــنــا عــايـزين

نصورة?!. صورة حتت الراية ا
وجـعل الــلـحن األسـاسـى لـعـرضه هــو مـوسـيـقـى أغـنـيـة
"أنـــــا لك عـــــلى طـــــول" فـى داللــــة قـــــويـــــة عـــــلى حـــــالــــة
رومــانــســيــة كــانت تــســيـطــر عــلى احلــدث بــالــرغم من
ـــغـــرقـــة فى ـــاديــــة ا تـــنـــاقـض شـــديـــد فى جـــزئــــيـــاته ا
الواقعية إلى درجة الـفساد الشديد?! لدى شخصيات
الـعـمل الـرئـيسـيـة: عـبـد الـرحمن بـاشـا الـذي بـاع ابـنته
لـيضمن مسـتقبله بـعد الثورة  –حافظ الـذي خان ذاته
وطــبــقــته ألنه عــلم ولـم يـبــلـغ وقـبـض ثـمـن اخلــيـانــة ثم
حتـول إلى فـســاد تـام مع "عـلى ابـن اخلـيـاطـة" فــتـحـيـة
الـتـي تـريـد أن حتــيـا بــأي ثـمن حــتى ولـو كــان الـدعـارة
ومس?!.. فى كل جتلـياتهـا?!.. وياسـر زوجهـا الرجل ا
أمـا ليـلى فـقد تـكون الـشخـصيـة الوحـيدة الـتي غلـبتـها
عاطـفتها وعاشت احلـالة الرومانسيـة وخدعت نفسها
حلرمانها العـاطفى فى الواقع الفعلى ولكنها لألسف
كــانت تــنــاجـى دمــيــة "عــبــد احلــلــيم حــافظ الــذي كــان
ـا هو حسـن النـيـة مثـلهـا وصـادقا مـثـلهـا بل ومـؤمـنا 
ـــوت فـــيه مـــثـــلـــهـــا.. ولـــكـــنه كـــان جـــزاؤه الـــصـــدمـــة وا
بكر?!" وكانت تتحدث إلى خيال توحدت نفسيا معه ا
ـا بوفارى وعـشيقـها الصامت  –الذي هو شخـصية إ
هـــو امـــتـــداد لـــهـــا  –ســـيـــوبــــوالجنـــيه.. إذن لـــيـــلى رغم
فـرطة فإنها كانت حتلـيقها فى اخليال والـرومانسية ا

فى عرض جرىء الطرح.. سليم الطوية:

 قيادة ماهرة للممثل وحركة معبرة عن
األحوال الفنية للمشاهد

يوسف:
مـعـنـاه إن أى حد فـيـنـا يـحـاول يـحفـظ الدور ويـعـمـله.. بـدل مـا يـيـجى حد

تانى ويتنطط علينا.
عاطف:

خالص أنا مستعد أعمل الدور.
سوسن:

أعتقد أن االستعداد لوحده مش كفاية.
ليلى:

عاطف شكله حلو وينفع.
أبو قلب:

هى بالشـكل يا آنسة.. لـو التمـثيل بالـشكل ماكـناش اتفـرجنا عـلى محمود
ليجى وجنيب الريحانى وعلى الكسار. ا

يوسف:
برافـو علـيك يا ابـو قلـب.. يا اخـوانا احـنا عاوزيـن نشـوف م أكـتر واحد
حـــافظ الـــدور كــويس.. بـــحـــيث إنه مـــفــيش وقـت حــد يـــحــفظ وفـى نــفس

الوقت يبقى عدينا مرحلة كبيرة.
جالل:

أنا بـحفظ بسرعة.. ومسـتعد اعمل الدور.. بس حد يـجيب جوز جنيهات
على دول.
جماالت:

انت كل حاجة عندك هزار يا جدع انت?
جالل:

والله ما بهزر أنا بتكلم بجد.
يوسف:

تقدر تعمل الدور بجد يا جالل?
جالل:

أمال بـهزر.. وحـافظ اجلزء األول كله.. إنـتم ناسيـ بقالـنا قد إيه بـنعمل
بروفات?

ليلى:
سرحية يا خفيف? طب وبقيت ا

جالل:
معرفش عنه أى حاجة.

يوسف:
هم انك حافظ جزء كبير من الرواية. مش مهم.. ا

عاطف:
ـثل اجلـزء زاى بـقـى مش مـهم.. هـيــمـثل هـو اجلـزء األول.. وجنــيب حـد 

التانى.
أبو قلب:

وفيها يه.. طب ما ليالى احللمية كانت كده.
عاطف:

حلمية يه يا ابو جهل?.. اقعد هناك انت.
يوسف:

يـا ابـو قـلـب دى مـسـرحـيــة مش مـسـلـسل  5أجـزاء.. مـ فـيـكم مـعـاه نص
سرحية. ا

خليل:
أنا معايا.. أهوو.. اتفضل يا سيدى.

يوسف:
إيه ده.. ده ناقص.

خليل:
سرحية. مش قلت عاوزين نص ا

سوسن:
سرحية يا عم خليل مش نصها. نص ا

خليل:
آه يعنى عاوز الورق كله?

عاطف:
آه يا ابو دماغ عالية.. معاك الورق كله?

خليل:
آه معايا أهوو.. (يعطيه له).

ليلى:
ورينا كده يا عاطف.. إيه ده.. ناقص ورقت من اآلخر..

يوسف:
ورينى كـده يا ليلى.. (يـتصفحه) مظبوط.. فـ الورقت اللى فى اآلخر

يا عم خليل?
خليل:

خدتهم معايا احلمام فى البروفة.
كسب والفلوس بشكل أسهل.. وانت سيد العارف بقى.  على ا

زينب:
تقصد إيه يا أستاذ يوسف.. انت يا خويا ها تعمل ع الراجل مثقف?.

جماالت:
يــاخــتى الــراجـل مــا قــالش حـــاجــة.. والــلى عــلـى رأسه بــطــحـــة بــيــحــسس

عليها..
جالل:

يا جماعة صلوا ع النبى.. وحد يشوفلى معاه جوز جنيهات.
زينب:

عاجبك يا بوز اإلخص.. جبتلنا الكالم من اللى يسوى واللى مايسواش..
سوسن:

عــارف يــا عـم خــلــيل. واســمــحــلى أقــولك يــا عـم خــلــيل.. ألنى بــاحــتــرمك
ـكن أجتـوز أحـسـن جوازة وبـاعـتـبـرك زى والـدى الـله يـرحـمه.. أنـا كـنت 

بـتـحــلم بـيـهـا أى بـنت واسـافـر واشـوف الـدنـيـا.. لـكن حـسـيت أنى هـا أبـقى
بــيـعــة وشــروة.. جتــارة رخــيــصـة لــلى يــدفع أكــتــر.. لــكن انــا اخــتـرت ابــقى
.. عــانس زى مــا بــتــقــول.. عــلى ان يــيــجى واحــد مــبــســوط ومــعــاه قــرشـ
يرمـيـهم ع التـرابـيزة ويـجرنـى من إيدى زى الـبهـيـمة.. أل .. أنـا مش بـهيـمة

زينب:
تعمل بيهم إيه فى احلمام يا راجل?

عاطف:
إيه بتخرجهم فى احلمام?

خليل:
ال وانت الصادق.. كنت بامسح بيهم اللى أخرجته..

أبو قلب:
إخص الله يقرفك.

يوسف:
مـش إشـكـال.. هـا نـتـصـرف وجنــيـبـهم من أى حـتـة.. أكــيـد هـا نالقـيـهم مع
أســتـاذ رمـضــان الـلى مــاسك اإلضـاءة.. ودلـوقــتى يـا جــمـاعـة يــا ريت عـنـد

دخلتنا عشان نبدأ البروفة.. وربنا معانا.
عاطف:

الغرابة اجلدع عملى فيها مخرج ونازل طالع يدى أوامر.
ليلى:

ماعلشه.. جهز انت نفسك بس.. أكيد جالل مش ها يعرف يعمل الدور.
ـسـرحـية.. بـيـنـمـا جالل يـأخذ (اجلـمـيع يـقف عـند الـدخـلـة األولى فى ا

موقف هاملت)
(تنزل موسيقى بداية العرض.. ويبدأ جالل فى أداء دور هاملت)

جالل:
(لـنـفـسه) ســأنـتـقـم.. سـأثــأر لك يـا والــدى من كل من تــسـبب فى شــقـائك
وشقائى لن أتركهم ينعمون ويتمتعون.. سأقلق مضاجعهم.. وأحيل أيامهم

نارا..
يوسف:

(من اخلارج) وأحيل يا جالل من أوحيل.
جالل:

تهم.. لن يهنأ لى العيش إال بعد االنتقام. وسيكون عذابى مريرا كجر
سوسن:

حفار القبور يا يوسف.. م اللى ها يعمل حفار القبور.
يوسف:

إمال انت الدور يا ابو قلب.
أبو قلب:

يابوى.. ده دور صعب قوى يا سى يوسف.
يوسف:

مثل اللى بيعمل الدور موجود. إماله بس.. كده كدا ا

اضى إلى أجل غير مسمى بسبب أحداث غزة. قرر افتتاحه مساء السبت ا سرح العربى الذى كان من ا > د. أشرف زكى رئيس الهيئة العامة للمسرح قرر تأجيل مهرجان ا
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> يــرى (تـولـسـتـوى) أن من مـجـانـبـة األخـالق االسـتـمـرار فى أسـطـورة عـظـمـة
شـكسـبيـر فى وقت توجد فـيه كتـابات أخالقـية تعـكس حيـاة اإلنسان وروحه فى

التاريخ وتقدم أمثلة إلجنازات اإلنسان احلقة فى الفن.

سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

أبو قلب:
حاضر يا بوى.. (يدخل أبو قلب متقمصًا دور حفار القبور)

جالل:
ماذا تفعل يـا رجل.. (يكرر) ماذا تـفعل يا رجل (يكـرر بعصبـية) ماذا تفعل

يا رجل?..
أبو قلب:

مستنى الكالم يا سيدى
يوسف: 

(ملقنًا) ماذا ترانى أفعل? أحفر قبرًا.
أبو قلب:

(يكرر) ماذا ترانى أفعل?.. أحفر قبرًا.
جالل:

أنت حفار القبور?
أبو قلب:

أيوه.. لغاية ما ييجى اللى بيعمل الدور.
يوسف:

(ملقنًا) نعم وأنت?
أبو قلب:

نعم وأنت?
جالل:

أنا هاملت.
أبو قلب:

ابن مليكنا السابق.. أهال بك يا سيدى.
جالل:

ن هذا القبر? و
أبو قلب:

(يشير لعدم معرفته اجلملة).
يوسف:

? أم عـن ذلك الـذى سـيــحل ضـيـفًـا (مـلـقـنًا) تـســألـنى عن صـاحــبه الـقـد
عليه اليوم?

أبو قلب:
? أم عن ذلك الذى سيحل ضيفًا عليه اليوم? تسألنى عن صاحبه القد

جالل:
هذا وذاك.

أبو قلب:
انه قــبــر قـد المــرأة ال أعــرفـهــا.. أمــا عن سـاكــنه اجلــديــد.. فال أعـرفه

بالتحديد. وإن قد قيل لى إنها امرأة عظيمة الشأن.
جالل:

ن هذا اجلمجمة? و
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> جزويت القاهرة ينظم بداية من  24يناير اجلارى ورشة خاصة لفنون االرجتال بإشراف ياسر جراب.
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 محمد فـاروق
تأليف

يــأتى نص «وداعــاً هـامــلت» لـلــمـؤلـف مـحــمـد فــاروق كـنــتـاج لــورشـة عــمل بـيــنه واخملـرج
ـسـرحى الـذى أنـتـجـتـه جتـربـة نوادى ـثـلى الـعـرض ا ـسـرحى أحـمـد راسم من جـهـة و ا
ـسرح بـالهـيئـة الـعامـة لقـصور الـثقـافة لـقصـر التـذوق باإلسـكنـدرية يـنطـلق النص من ا
ه إال أن فكرة «هامـلت» ليس كشخصية ولكن كنص شكسـبير الذى تسعى الفرقة لتقد
ـسـرحـيـة من الـبـطل وبـالـتـالى يـصـعد ـثل دور الـبـطل / هـامـلت يـعـتـذر فـجـأة لـتـخلـو ا
ـؤلف إلى ـغـموريـن لتـأديـة الـدور لـكـنـهم يـفـشـلـون وقد سـعى ا ـمـثـلـ ا مـجـمـوعـة من ا
ـهــمـشــ أو الـكــومـبــارس والـنــجـوم أصــحـاب أدوار تـأكــيـد الــفـكــرة وإيـجــاد الـصــراع بــ ا

البطولة.
تتابعة التى ترتبط بخط درامى تصاعدى نتيجة شاهد ا ؤلف على تكنيك ا  يعتمـد ا
مثل تفجر من البداية وكل مشهد ينتهى بنفس النتيجة وهى فشل ا وقف الدرامى ا ا
شاهد مجموعة من احللقات الدائرية فى الشكل ا يجعل ا همش والبحث عن آخر  / ا
ــؤلف أكـثـر من خط درامى إنـســانى حـيث يـبـرز أغـوار الـبـنــائى وفى ذات الـوقت يـوجـد ا
ا النفوس لـلشخصيات وعالقـاتهم ببعضهم خـاصة أن معظم هذه العالقـات متصدعة 
ـهمش وهو مـا يتضافر مع اخلط الـدرامى األساسى ليكون هذا يؤكد تفـكك مجموعة ا
ـبرر لـغـياب الـبـطل الـذى يسـتـطيع أن يـصـعـد كى تعـود اجملـموعـة أو يـقوم الـتفـكك هـو ا

بدور البطولة.
ـؤلف تـقد فـكرته بـتـقنـيـات مسـرحيـة اعـتمـد فـيهـا علـى مسـاحات من لـقد اسـتـطاع ا
ـسـرحـيـ و«مـسـرحـنا» ـؤلـفـ ا االرجتـال وبـقـدرة فـنـيـة عـالـيـة لـيـتـقـدم إلى صـفـوف ا

ننتظر منه الكثير.

عاطف:
طب إيه رأيك بقى.. احنا بنتكلم بجد.. ماحتاول تعمل انت الدور.

أبو قلب:
قلت لع.. ماعملش أدوار انا..

يوسف:
ليه.. انت مش عارف البناء الدرامى للشخصية?

جماالت:
إيه يا خويا البناء الدرامى ده اللى انت بتتكلم عنه?

يوسف:
البناء الدرامى ده عبارة عن..

خليل:
وت. (مقاطعًا) طوب أسمنت وحديد.. وتصريح من احلى قبل ما 

يوسف:
على فكرة.. انت اللى زيك ها يفضل طول عمره كده.. وال حاجة.

خليل:
يا سالم.. وانت يعنى اللى حاجة قوى?..

سوسن:
عيب كده يا عم خليل.. مايصحش.

خليل:
عم إيـه يـا ست.. ده انــتى كـلــهـا كــام سـنــة وتـبــقى قــدى.. انـتى مش حــاسـة

بنفسك وال إيه?
سوسن:

(وقد غضبت) الله يسامحك..
زينب:

ـفهومية.. اخلـمرة طيرت مخك خالص.. إخص عـليك يا راجل يا عد ا
سودت وشى مع الناس.. منك لله روح.

خليل:
إيه.. وانا قلت حاجة انا?

عاطف: 
ال أبدا.. كل احلكاية إنك أحرجتها.

يوسف:
ومش زنـبــهـا إنـهـا فـاتـهـا قـطـر اجلـواز.. دى مـش مـشـكـلـتـهـا لـوحـدهـا.. دى
عـاناة.. ويـكـفيـها شـرف أنـها بـتشـتغل مشـكلـة جـيل بحـالة.. بـيعـانى نـفس ا
وبتصرف على نفسها.. فى الوقت اللى فيه غيرها كتير ورجالة.. بيدوريا

عم خليل.. مش بهيمة (تبدأ فى البكاء). 
جالل:

ال حـول وال قوة إال بـالله.. يـعـنى ماحـدش معـاه جـوز جنـيهـات خالص.. ده
إيه الفقر ده?

جماالت:

يا اختى وال حلو وال حاجة.. ده شبه ستارة البلكونة بتاعتى..
خليل:

بلكونة (لزينب) بلكونة إيه.. هى مش الولية دى ساكنة فى بدروم?..
زينب:

(ضاحكة) آه..
خليل:

أمال بلكونة إيه بقى اللى بتتكلم ع..
جماالت:

(تقاطعه) فى حاجة يا سى خليل?
خليل:

أبــدًا.. وأنـا بـقـول لـزيـنب إن فـعالً شـبه الــسـتـارة بـتـاعت احلـمـام بـتـاعك..
قصدى

أبو قلب:
هم.. يا جدعان بال بلكونة.. بال مبالكونتش.. خلينا فى ا

يوسف:
(ضاحكا) بال بلكونة بال إيه?..

أبو قلب:
ـهم.. هو يـنـفع حـد فـينـا يـعمـل الدور ويـنـقذ بال مـبـلكـونـتش.. خـليـنـا فى ا

وقف . ا
عاطف:

ثل بردو وال إيه? طب ما تعمله انت يا أبو قلب.. هو انت مش 
خليل:

(مـتــهــكــمًــا عـلـى أبـو قــلب) والــله فــكــرة.. وبــدل تــاج األمـيــر.. تــبــقى عــمـة
األمـيــر وبـدل الــصـوجلــان يـدو له فــاس.. ويـخش عــلـيه احلــارس ويـقـول:
موالى كبـير الرحمـية األعداء على مـشارف الغيط.. وقـد تصدى له شيخ

الغفر.. ده يبقى عرض كوميدى جامد قوى.
أبو قلب:

ما تلم نفسك يا عم خليل.. أنا مش عاوز أقل أدبى عليك..
جالل:

يعنى انت مش عاوز تعمل الدور?
أبو قلب:

لع..
جالل:

طب شوفلى معاك جوز جنيهات..
يوسف:

بس يـا جمـاعـة.. تعـالى يـا ابـو قلب.. مـاتـزعـلش من عم خـليل.. ده بـيـهزر
معاك 

أبو قلب:
هزار ماسخ.. ماسخ قوى.

> دراسة النقد األدبى والهوية الثقافية للدكتور جابر عصفور يصدر ضمن إصدارات كتاب مجلة دبى الثقافية الشهر القادم.
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كن أن > ومـن الواضح تمـاماً أن شكـسبـير ال يسـتعمل احلـبكـة ليوحى بـفعل 
ـا كـان يـتـعـامل مع ـنـطق أو اإلمـكـان. فـهــو ر يــحـدث فى الـتـاريخ فى حــدود ا

احلبك الداخلى فى (اجلهاز التنفسى).

سرحي جريدة كل ا
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والـلـه مـا حـد جـاب لـنــا الـفـقـر غــيـرك.. من سـاعـة مــا جـيت الـفـرقـة دى..
ا فقرتنا. وأنت مدورها سلف.. 

جالل:
ليان يكب ع الفاضى. يا ست جماالت.. ا

جماالت:
كلها فاضية يا اخويا.. بس انت اللى مش واخد بالك.

جالل:
أنا مش عاوز آخد بالى.. أنا عاوز جوز جنيهات وخالص.

أبو قلب:
يــا دى جـوز اجلــنــيــهــات الــلى انت مــاســكـهــالــنــا دى.. انت يــا جــدع بــتـودى

?.. وأنت سالف من طوب األرض? الفلوس ف
ليلى:

تالقيه عنده رانديفو وال حاجة.
جالل:

بتقولى فيها.. والله البرد ماسكنى بقاله  3 أيام ومش عاوز يسيبنى.
ليلى:

رانديفو يعنى ميعاد غرامى يا خفيف.
جالل:

يا ريت.. طب ده أنا حتى قلبى خالى اليوم دول (يعاكسها).
عاطف:

إيه يا عم احللو.. شوفلك حتة أحسنالك.
أبو قلب:

(جلـالل) تـعـالى هــنـا.. مـاتـخــلـبـطـش فى الـكالم.. جـولــلى.. انت عـاوز كـام
بالظبط
جالل:

جوز جنيهات بس.
أبو قلب:

بس يا راجل?..
جالل:

(بعد فترة صمت) إيه?..
أبو قلب:

إييه فى إيه?
جالل:

ف اجلوز جنيهات?
أبو قلب:

وأنا قلت هانديلك اجلوز جنيهات?
جالل:

أمال بتسأل ليه?
أبو قلب:

يــا بــوى.. كــمــان مــانــســألـش عــلى بــعض.. هى الــدنــيــا جــرى فــيــهــا إيه?..
(اجلميع يضحك)

سوسن:
خد يا جالل.. أنا معايا.

خليل:
إبسط يا عم.. جوز جنيهات.. فابتسامة.. فموعد.. فلقاء..

زينب:
(تدفعه) إمشى اتنيل اقعد هناك.. وماسمعشى صوتك..

ليلى:
انت إيه يا راجل أنت.. شيطان.. أعوذ بالله منك يا أخى..

عاطف:
تعالى هنا.. مالكيش دعوة بيه.

خليل:
أيوة.. خليكى فى حالك زى ما بيقولك حبيب القلب.

زينب:
ما تبس بقى الله يخرب بيتك.

يوسف:
هم. يا اخوانا إيه شغل العيال الصغيرة ده.. ماتخلينا فى ا

أبو قلب:
هم?. عليك نور.. إيه بقى ا

يوسف:
سرحية اللى باظت بسببنا دى.. إنتم مش حاس وال إيه? ا

جالل:
واحنا ها نعمل إيه يعنى يا سى يوسف.

يوسف:
نفكر ها نعمل إيه?.. بدل ما احنا عمال نناقر فى بعض زى الغربان.

جماالت:
وحياة النبى كالمك حكم يا سى يوسف.. طب انا عندى فكرة.

ليلى:
فكرة.. فكرة إيه?

جماالت:
سى يوسف يعمل الدور بتاع اسم النبى حارسه.. اللى مشى ده.

عاطف:
واشمعنى يوسف يعنى?

يوسف:
عـاطف.. أنـا مـاطـلـبتـش أبدًا إنـى اعمل الـدور.. أنـا لـسه بـدرى عـلـيـا قوى

عشان أعمل بطولة.. أنا لسه فى بداية حياتى.
عاطف:

أمال اللى بتقوله جماالت ده إيه?
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قابر شهد: ا ا
شهد – (عند الفجر  – صوت رياح  – واإلضاءة خفيفة تعبر عن حالة ا
بـينـمـا هـنـاك جنـازة قـادمـة يـشتـرك فـيـهـا اجملامـيع مع صـوت مـوسـيقى
جـنـائــزيـة بـعض الـشىء  –كـذلك يــسـتـقـبل اجلـنــازة حـفـار الـقـبـول فى
مـشـهـد تـعـبـيـر ى يـبـدأ فى دفـن اجلـثة  –أمـا هـامـلت الـذى وقف جـانـبًـا

سرح) يشاهد ما يجرى على ا
هاملت:

سـأنـتـقم سـأثأر لـك يا والـدى من كل من تـسـبب فى شـقـائك وشـقائى لن
أتركهم ينعـمون ويتمتـعون سأقلق مضـاجعهم وأحيل أيامـهم نارا ولياليهم

لهيبًا ولن يهنأ لى العيش إال بعد االنتقام.. ماذا تفعل يا رجل.
حفار القبور: 

ماذا أفعل.. وماذا ترانى أفعل.. أحفر قبرا.
هاملت:

أنت حفار القبور?
حفار القبور:
نعم.. وأنت?

هاملت:
أنا هاملت.

حفار القبور: 
ابن ملكنا السابق.. أهال بك يا سيدى

هاملت:
ن هذا القبر
حفار القبور:

.. أم عن ذلك الذى سيحل ضيفا عليه اليوم  تسألنى عن صاحبه القد
هاملت:

هذا أو ذاك
حفار القبور:

إنه قــبـــر قــد المــرأة ال أعـــرفــهــا أمـــا عن ســاكـــنه اجلــديـــد فال أعــرفه
بالتحديد وإن كان قد قيل لى إنه قبر المرأة عظيمة الشأن.

هاملت:
ن هذه اجلمجمة. و

حفار القبور:
لك. أال تعرفه.. إنه يورك مهرج أبيك ا

هاملت:
ا يـورك.. ذلك الـذى أضـحك اجلـميع بـحـركـاته وسـكنـاته.. ذلك الـذى طـا
قدوره انتـزاع الضحكات من أقسى حمـلنى على كتفـيه.. ذلك الذى كان 
قدورك أن ـقدورك اآلن أن تضحك الـناس بل هل  الـقلوب يورك هل 
وت فبمقدورك تبكيهم ال لن تستـطيع هذا وال ذاك عجيب أمرك أيها ا
أن حتول احلـى إلى مجـرد حفـنة من الـعظـام البـاليـة لغز األلـغاز أنـت أيها

وت ومن حولك لغز ومن بعدك مئات األلغاز. ا
حفار القبور:

موالى هاملت.. هناك جنازة قادمة
هاملت:

جنازة من يا ترى
خليل:

م يا ترى دى اللى بيسأل عنها.. بنت أخته
أبو قلب:

أخته م يا عم أخته ماخلفتش
خليل:

دى بنت نوسة يا عم أنا عارفها.
أبو قلب:

بنت نوسة م دى نوسة مخلفتش.. دى بنت عطيات.
خليل:

الولية الناقصة.
هاملت:

نوسة م وعطيات م الله يـخرب بيوتكوا.. إيه اللى أنتوا بتعملوه ده..
ف اخملرج 

سعيد:
فى إيه يا أستاذ أحمد

هاملت:
هاتلى اخملرج يا ابنى

سعيد:

سرح الشباب قرر تغيير اسم العرض إلى "اللى نزل الشارع". > إسالم إمام مخرج ومؤلف مسرحية وحدوه التى جترى بروفاتها حاليا 
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> فـفى خالل عـشـرين سـنة مـضت أصـبح (الـنـقد اجلـديـد) فـيهـا بـالغ الـقدم
وتـضاءلت األرسـطية احملـدثة كمـا عرفتـها مدرسـة (شيكـاكو) حافـظت الرواية
ـوضوع السائـد فى نقد وصفى وخالق عـلى حلولـها محل القـصيدة بوصـفها ا

. فى آنٍ معاً
سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79
وضع > حتـتفظ (الصـنعة) بـاحلركة والـتنظـيم فى (احلبكـة) األولية لـكنها ال تـهتم 
ـشـهد والـرمـز من جورج الـتـوكـيد فى احلـبك اآللى. جنـد (بـيتـرك. كـاريت) فى كتـابه «ا
ـكونـات والطـريقة إلـيوت إلـى جيمـس جويس» يـعادل بـ (الصـنعـة) وب البـحث عن ا

عنى. فى ا

سرح السالم. سرحية "فانتازيا اجلنون" التى تعرض حاليا  مثل الشاب وليد فواز اعتذر عن عدم االستمرار فى أداء دوره  > ا

سرحي جريدة كل ا
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فروض أنك الوحـيد اللى مـتعلم فيـهم.. يعنى كنت عاوز أسمع صـوتك.. ا
وقف. تعرف إزاى تهدى ا

يوسف:
يعنى أنا عملت إيه غير كده

سعيد:
أنت كمان بترد عليا.. رايح ف يا ابنى مش باكلمك

يوسف:
رايح احلمام أغير

سعيد:
نضيف أوى يا أخويا

خليل:
مبارك علـيك يا أستاذ سـعيد.. إنت زعالن منـنا وال إيه ما بتـجيش عندنا

خالص
سعيد:

ال ياعم أنا جايلك النهاردة.. مساء اجلمال يا ست زينب
زينب:

أهال يا أخويا
خليل:

هى مـتـجوزة كـيس جـوافـة وال إيه يا أسـتـاذ سعـيـد.. باقـولك إيه مـا جتيب
حاجة حتت احلساب

سعيد:
أنا جايلك بالليل يا خاله ومعايا ناس حبايبى وبالليل نتحاسب.

خليل:
هـتبقى لـيله زى الـفل يا بـاشا.. بس أى حاجـة من حتت احلسـاب من غير

ما حد ياخد بالوا
سعيد:

خـالص خالص أنت مــابـــتــنـــســاش نــفـــسك أبــدا.. امـــسك.. عــايـــزك بــقى
تظبط القاعدة النهاردة

جماالت:
(بتهكم) عينى علينا..

عاطف:
ؤتمر ثنائى. معلهش يا ست جماالت.. أصل ا

سعيد:
(وهو خارج) نهايتك من الفرقة دى على إيدى إن شاء الله.

خليل:
(يهمس لزينب)

زينب:
أل.. قلت أل..

جماالت:
(تضحك)

زينب:
فى إيه يا جماالت.. بتضحكى على إيه?..

جماالت:
أصلى افتكرت نكتة.. (تضحك مرة أخرى)

زينب:
أكيد نكتة بايخة.

جماالت:
بايخة.. بالعكس.. دى جديدة الجن

(ويـنـفـعل خـليـل وزينـب علـى جمـاالت ويـبـدأ اجلـمـيع فى الـشـجـار فـيـما
فـرده وقـد سلـطت علـيه بؤرة إضـاءة ويتـذكر كالم بـيـنهم بـينـما يـوسف 

اخملرج)
ص اخملرج:

كن أجيب أى حد تانى يعمل الدور بدالك.. إنت فاكر نفسك إيه.. أنا 
أصغر كومبارس عندى يعمل الدور أحسن منك.. أصغر كومبارس.

يوسف:
(صارخا للجميع) بس.. قلت بس انتى وهى.. مش عايز أسمع صوت.

ليلى:
الله..  إنـت يا خويا بـتشخط فـينا كـده ليه?.. هو أحـنا شغـال عندك وال

إيه?..
أبو قلب:

دعوجة دى.. يا جماعة الراجل عنده حق.. بقالنا كام شهر شغال فى ا
ا ييجى يحصل الـلى حصل ده. منه لله اللى كان ومسـتني يوم العـرض و

السبب (ناظرًا خلليل)
خليل:

إيه?
أبو قلب:

إيه.. فى إيه عاد?..
خليل:

بتبصلى كده ليه.. ما ترد?..
أبو قلب:

يعنى ها نبص على إلهام شاه يا خى..
جالل:

..? إيه ده قلت إلهام شاه
أبو قلب:

أيوه
جالل:

طيب ما تشوفلى معاك جوز جنيهات..
أبو قلب:

يا جدع غور فى داهية.. هى نقصاك.
جماالت:

خالص يـا اخـويـا أنت وهـو.. فـضـهـا سـيرة بـقـى.. باظـت وهـا نـقعـد عـلى
تلها 

عاطف:
وال باظت وال حاجة.

سوسن:
تقصدوا إيه بقى?..

عاطف:
أى واحد فينا يحفظ الدور ويعمله.. مش ده كالم اخملرج?..

جماالت:
والله فكرة.. لكن ليه واحد بقى يا سى عاطف.. ليه ماتبقاش واحدة?

أبو قلب:
عشان ده دور راجل.. مش دور ست يا ست..

زينب:
ية راجل وال إيه? وإيه يعنى.. أنت ماسمعتش عن الستات اللى 

خليل:
ـا تـخـشى الـسـجن وتـسـتـحـمـلى احلـبس.. مش فى الـتـمـثـيـل يا الـكالم ده 

مدام..
زينب:

يا اخويا أتنيل هو أنت فايق حلاجة..
خليل:

أل..
ليلى:

إيه ده.. أنتم بتتكلموا كده زى ما تكونوا بتعرفوا تمثلوا أوى..
خليل:

وانت بقى اللى بتعرف يا جميل?..
سوسن:

آه باعرف يا ليلى.. وماعرفش ليه يعنى.. صغيرة وال صغيرة.

عاطف:
هى كـيـمـيــا وال كـيـمـيـا.. مـا كـلـهـا دلـوقـتى بـتـمـثل.. وبـعـدين الـنـاس دى من

غيرنا وال حاجة.. وآدى لبس الدور أهو.. (يلبس مالبس البطل)
أبو قلب:

به.. كن يـدك يا جدع أنت.. أنت إيه.. عمـلت نفسك بطل مـن غير ماحد
يختارك وال إيه?..

عاطف:
وأنت مالك أنت?.. أوعى إيدك (يتشاجران)

خليل:
بس.. بس يا أبـنى أنتـا وهو الـله يخـرب بيـوتكم.. عـيب يا عـاطف.. عيب

يا أبو رجل.
أبو قلب:

أبو رجل أيه يا جدع أنتا?.. أبو قلب.. أبو قلب..
خليل:

(بـتهكم) أبو قـلب.. أبـو رجل.. أهى كلـها أعـضاء (اجلـميع يضـحكون)..
ورينى كده اللبس ده (يرتديه).. الله.. أنا اللى ها أعمل الدور خالص.

زينب:
يا راجل أتنيل على عينك.. هو فى أمير مش عارف يقف على رجله?

خليل:
آه فيه.. أمير عنده روماتيزم.. فيها حاجه دى?

سوسن:
ورينى كده يا عم خليل (ترتديه).. الله ده شكله حلو قوى..

جالل:
ده شكله حلو ده?..

سوسن:
آه حلو..

جالل:
طيب شوفيلى معاكى جوز جنيهات..

جماالت:

حاضر يا أستاذ أحمد
خليل:

يا باشا هو فيه إيه إحنا عملنا حاجة إحنا جي ناكل عيش
هاملت:

روح يا ابنى ياال روح مكانك إيه القرف ده
اخملرج:

إيه فى إيه يا جماعة يال كلوا (يقف مكانه ونعدى موقفنا)
هاملت:

وال.. تعال هنا
اخملرج:

أنا.. أيوه يا معلم.
هاملت:

إيه احلبة اللى أنتا عملتهم دول
اخملرج:

حبة إيه.. حبة البركة
هاملت:

إزاى يا أستاذ الكومبارس بتوعك يكلموا وأنا شغال
اخملرج:

م اللى اتكلموا
هاملت:

باقولك الكومبارس بتوعك
اخملرج:

(يــدخل اخملـرج وسـط الـكــومـبــارس ويـســألـهم) بــجــيـب عــيش يــا كالب..
بيقولوا ماعملوش حاجة

هاملت:
بقول لك اتكلموا وأنا شغال يا بنى آدم إجرى وشوفهم بقى

اخملرج:
أنتو عملتوا إيه الله يخرب بيوتكم

(يـتـزاحـمـون مـرة أخرى حـول اخملـرج وهـو فى وسـطـهم ويقـول بس بس ثم
يخرج من بينهم).

اخملرج:
ما الناس هادية أهيه

هاملت:
والله أنت مخرج سكا وأنا غلطان إنى اشتغلت معاك أنت مخرج موهوم

اخملرج:
أيوه فعال كل الناس بتقول إنى موهوب

هاملت:
باقولك موهوم يا بنى آدم دا أنت صحيح مخرج كومبارس

اخملرج:
أنت نـسيت نـفسك يـا أسـتاذ أنت كـنت كومـبارس وعـمـلتك جنم جـبتك من
على القهوة ياال هو أنتوا نسيتوا نفسكوا كنتوا جنوم وعملتكوا كومبارس

سرح وهو منفعل ومعه حفار القبور) (يخرج هاملت من ا
اخملرج:

سعيد تعالى يا سعيد
سعيد:

نعم يا أستاذ
اخملرج:

الناس دى غالبة يا سعيد والزم نقف جنبهم
الكومبارس:

ربنا يخليك يا أستاذ
اخملرج:

مش منحة هى
سعيد:

إن شاء الله كله هيبقى تمام واللى انكسر يتلزق
اخملرج:

يابنى إحنا بنعمل هاملت مش أمير
سعيد:

كده يا أستاذ كنت هتخبطنى بعربيتك احلمرة الصغيرة
اخملرج:

يـا ابنى دى لـو خـبـطتـك هتـمـوت من الـضحـك.. يا والد هـامـلت دى حـلمى
وهتطلع يعنى هتطلع.. حتى لو من واحد من الكومبارس

خليل:
يعنى هنعمل إيه دلوقتى يا أستاذ

اخملرج:
بريك

خليل:
مش فاهم يعنى إيه

اخملرج: 
بركو.. بركو بس خليكوا على اخلشبة

خليل:
خشبة.. وحدوه (اجلميع يقولون ال إله إال الله)

سعيد:
إيه.. إيه اجـيـبـلـكـوا الـسـكـاتـة وال أحـضـر لـكم الـرضـعـة.. عـلـيـا الـنـعـمـة من

نعمة ربى أنتوا خسارة فيكوم الشغالنة دى
يوسف:

ليه.. ليه بقى يا أستاذ سعيد
سعيد:

مش عـارف لـيه يا أخـويـا.. بـقولك إيـه.. أنت بالـذات تـخـرس خالص مش
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قابر شهد: ا ا
شهد – (عند الفجر  – صوت رياح  – واإلضاءة خفيفة تعبر عن حالة ا
بـينـمـا هـنـاك جنـازة قـادمـة يـشتـرك فـيـهـا اجملامـيع مع صـوت مـوسـيقى
جـنـائــزيـة بـعض الـشىء  –كـذلك يــسـتـقـبل اجلـنــازة حـفـار الـقـبـول فى
مـشـهـد تـعـبـيـر ى يـبـدأ فى دفـن اجلـثة  –أمـا هـامـلت الـذى وقف جـانـبًـا

سرح) يشاهد ما يجرى على ا
هاملت:

سـأنـتـقم سـأثأر لـك يا والـدى من كل من تـسـبب فى شـقـائك وشـقائى لن
أتركهم ينعـمون ويتمتـعون سأقلق مضـاجعهم وأحيل أيامـهم نارا ولياليهم

لهيبًا ولن يهنأ لى العيش إال بعد االنتقام.. ماذا تفعل يا رجل.
حفار القبور: 

ماذا أفعل.. وماذا ترانى أفعل.. أحفر قبرا.
هاملت:

أنت حفار القبور?
حفار القبور:
نعم.. وأنت?

هاملت:
أنا هاملت.

حفار القبور: 
ابن ملكنا السابق.. أهال بك يا سيدى

هاملت:
ن هذا القبر
حفار القبور:

.. أم عن ذلك الذى سيحل ضيفا عليه اليوم  تسألنى عن صاحبه القد
هاملت:

هذا أو ذاك
حفار القبور:

إنه قــبـــر قــد المــرأة ال أعـــرفــهــا أمـــا عن ســاكـــنه اجلــديـــد فال أعــرفه
بالتحديد وإن كان قد قيل لى إنه قبر المرأة عظيمة الشأن.

هاملت:
ن هذه اجلمجمة. و

حفار القبور:
لك. أال تعرفه.. إنه يورك مهرج أبيك ا

هاملت:
ا يـورك.. ذلك الـذى أضـحك اجلـميع بـحـركـاته وسـكنـاته.. ذلك الـذى طـا
قدوره انتـزاع الضحكات من أقسى حمـلنى على كتفـيه.. ذلك الذى كان 
قدورك أن ـقدورك اآلن أن تضحك الـناس بل هل  الـقلوب يورك هل 
وت فبمقدورك تبكيهم ال لن تستـطيع هذا وال ذاك عجيب أمرك أيها ا
أن حتول احلـى إلى مجـرد حفـنة من الـعظـام البـاليـة لغز األلـغاز أنـت أيها

وت ومن حولك لغز ومن بعدك مئات األلغاز. ا
حفار القبور:

موالى هاملت.. هناك جنازة قادمة
هاملت:

جنازة من يا ترى
خليل:

م يا ترى دى اللى بيسأل عنها.. بنت أخته
أبو قلب:

أخته م يا عم أخته ماخلفتش
خليل:

دى بنت نوسة يا عم أنا عارفها.
أبو قلب:

بنت نوسة م دى نوسة مخلفتش.. دى بنت عطيات.
خليل:

الولية الناقصة.
هاملت:

نوسة م وعطيات م الله يـخرب بيوتكوا.. إيه اللى أنتوا بتعملوه ده..
ف اخملرج 

سعيد:
فى إيه يا أستاذ أحمد

هاملت:
هاتلى اخملرج يا ابنى

سعيد:

سرح الشباب قرر تغيير اسم العرض إلى "اللى نزل الشارع". > إسالم إمام مخرج ومؤلف مسرحية وحدوه التى جترى بروفاتها حاليا 
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> فـفى خالل عـشـرين سـنة مـضت أصـبح (الـنـقد اجلـديـد) فـيهـا بـالغ الـقدم
وتـضاءلت األرسـطية احملـدثة كمـا عرفتـها مدرسـة (شيكـاكو) حافـظت الرواية
ـوضوع السائـد فى نقد وصفى وخالق عـلى حلولـها محل القـصيدة بوصـفها ا

. فى آنٍ معاً
سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79
وضع > حتـتفظ (الصـنعة) بـاحلركة والـتنظـيم فى (احلبكـة) األولية لـكنها ال تـهتم 
ـشـهد والـرمـز من جورج الـتـوكـيد فى احلـبك اآللى. جنـد (بـيتـرك. كـاريت) فى كتـابه «ا
ـكونـات والطـريقة إلـيوت إلـى جيمـس جويس» يـعادل بـ (الصـنعـة) وب البـحث عن ا

عنى. فى ا

سرح السالم. سرحية "فانتازيا اجلنون" التى تعرض حاليا  مثل الشاب وليد فواز اعتذر عن عدم االستمرار فى أداء دوره  > ا

سرحي جريدة كل ا
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فروض أنك الوحـيد اللى مـتعلم فيـهم.. يعنى كنت عاوز أسمع صـوتك.. ا
وقف. تعرف إزاى تهدى ا

يوسف:
يعنى أنا عملت إيه غير كده

سعيد:
أنت كمان بترد عليا.. رايح ف يا ابنى مش باكلمك

يوسف:
رايح احلمام أغير

سعيد:
نضيف أوى يا أخويا

خليل:
مبارك علـيك يا أستاذ سـعيد.. إنت زعالن منـنا وال إيه ما بتـجيش عندنا

خالص
سعيد:

ال ياعم أنا جايلك النهاردة.. مساء اجلمال يا ست زينب
زينب:

أهال يا أخويا
خليل:

هى مـتـجوزة كـيس جـوافـة وال إيه يا أسـتـاذ سعـيـد.. باقـولك إيه مـا جتيب
حاجة حتت احلساب

سعيد:
أنا جايلك بالليل يا خاله ومعايا ناس حبايبى وبالليل نتحاسب.

خليل:
هـتبقى لـيله زى الـفل يا بـاشا.. بس أى حاجـة من حتت احلسـاب من غير

ما حد ياخد بالوا
سعيد:

خـالص خالص أنت مــابـــتــنـــســاش نــفـــسك أبــدا.. امـــسك.. عــايـــزك بــقى
تظبط القاعدة النهاردة

جماالت:
(بتهكم) عينى علينا..

عاطف:
ؤتمر ثنائى. معلهش يا ست جماالت.. أصل ا

سعيد:
(وهو خارج) نهايتك من الفرقة دى على إيدى إن شاء الله.

خليل:
(يهمس لزينب)

زينب:
أل.. قلت أل..

جماالت:
(تضحك)

زينب:
فى إيه يا جماالت.. بتضحكى على إيه?..

جماالت:
أصلى افتكرت نكتة.. (تضحك مرة أخرى)

زينب:
أكيد نكتة بايخة.

جماالت:
بايخة.. بالعكس.. دى جديدة الجن

(ويـنـفـعل خـليـل وزينـب علـى جمـاالت ويـبـدأ اجلـمـيع فى الـشـجـار فـيـما
فـرده وقـد سلـطت علـيه بؤرة إضـاءة ويتـذكر كالم بـيـنهم بـينـما يـوسف 

اخملرج)
ص اخملرج:

كن أجيب أى حد تانى يعمل الدور بدالك.. إنت فاكر نفسك إيه.. أنا 
أصغر كومبارس عندى يعمل الدور أحسن منك.. أصغر كومبارس.

يوسف:
(صارخا للجميع) بس.. قلت بس انتى وهى.. مش عايز أسمع صوت.

ليلى:
الله..  إنـت يا خويا بـتشخط فـينا كـده ليه?.. هو أحـنا شغـال عندك وال

إيه?..
أبو قلب:

دعوجة دى.. يا جماعة الراجل عنده حق.. بقالنا كام شهر شغال فى ا
ا ييجى يحصل الـلى حصل ده. منه لله اللى كان ومسـتني يوم العـرض و

السبب (ناظرًا خلليل)
خليل:

إيه?
أبو قلب:

إيه.. فى إيه عاد?..
خليل:

بتبصلى كده ليه.. ما ترد?..
أبو قلب:

يعنى ها نبص على إلهام شاه يا خى..
جالل:

..? إيه ده قلت إلهام شاه
أبو قلب:

أيوه
جالل:

طيب ما تشوفلى معاك جوز جنيهات..
أبو قلب:

يا جدع غور فى داهية.. هى نقصاك.
جماالت:

خالص يـا اخـويـا أنت وهـو.. فـضـهـا سـيرة بـقـى.. باظـت وهـا نـقعـد عـلى
تلها 

عاطف:
وال باظت وال حاجة.

سوسن:
تقصدوا إيه بقى?..

عاطف:
أى واحد فينا يحفظ الدور ويعمله.. مش ده كالم اخملرج?..

جماالت:
والله فكرة.. لكن ليه واحد بقى يا سى عاطف.. ليه ماتبقاش واحدة?

أبو قلب:
عشان ده دور راجل.. مش دور ست يا ست..

زينب:
ية راجل وال إيه? وإيه يعنى.. أنت ماسمعتش عن الستات اللى 

خليل:
ـا تـخـشى الـسـجن وتـسـتـحـمـلى احلـبس.. مش فى الـتـمـثـيـل يا الـكالم ده 

مدام..
زينب:

يا اخويا أتنيل هو أنت فايق حلاجة..
خليل:

أل..
ليلى:

إيه ده.. أنتم بتتكلموا كده زى ما تكونوا بتعرفوا تمثلوا أوى..
خليل:

وانت بقى اللى بتعرف يا جميل?..
سوسن:

آه باعرف يا ليلى.. وماعرفش ليه يعنى.. صغيرة وال صغيرة.

عاطف:
هى كـيـمـيــا وال كـيـمـيـا.. مـا كـلـهـا دلـوقـتى بـتـمـثل.. وبـعـدين الـنـاس دى من

غيرنا وال حاجة.. وآدى لبس الدور أهو.. (يلبس مالبس البطل)
أبو قلب:

به.. كن يـدك يا جدع أنت.. أنت إيه.. عمـلت نفسك بطل مـن غير ماحد
يختارك وال إيه?..

عاطف:
وأنت مالك أنت?.. أوعى إيدك (يتشاجران)

خليل:
بس.. بس يا أبـنى أنتـا وهو الـله يخـرب بيـوتكم.. عـيب يا عـاطف.. عيب

يا أبو رجل.
أبو قلب:

أبو رجل أيه يا جدع أنتا?.. أبو قلب.. أبو قلب..
خليل:

(بـتهكم) أبو قـلب.. أبـو رجل.. أهى كلـها أعـضاء (اجلـميع يضـحكون)..
ورينى كده اللبس ده (يرتديه).. الله.. أنا اللى ها أعمل الدور خالص.

زينب:
يا راجل أتنيل على عينك.. هو فى أمير مش عارف يقف على رجله?

خليل:
آه فيه.. أمير عنده روماتيزم.. فيها حاجه دى?

سوسن:
ورينى كده يا عم خليل (ترتديه).. الله ده شكله حلو قوى..

جالل:
ده شكله حلو ده?..

سوسن:
آه حلو..

جالل:
طيب شوفيلى معاكى جوز جنيهات..

جماالت:

حاضر يا أستاذ أحمد
خليل:

يا باشا هو فيه إيه إحنا عملنا حاجة إحنا جي ناكل عيش
هاملت:

روح يا ابنى ياال روح مكانك إيه القرف ده
اخملرج:

إيه فى إيه يا جماعة يال كلوا (يقف مكانه ونعدى موقفنا)
هاملت:

وال.. تعال هنا
اخملرج:

أنا.. أيوه يا معلم.
هاملت:

إيه احلبة اللى أنتا عملتهم دول
اخملرج:

حبة إيه.. حبة البركة
هاملت:

إزاى يا أستاذ الكومبارس بتوعك يكلموا وأنا شغال
اخملرج:

م اللى اتكلموا
هاملت:

باقولك الكومبارس بتوعك
اخملرج:

(يــدخل اخملـرج وسـط الـكــومـبــارس ويـســألـهم) بــجــيـب عــيش يــا كالب..
بيقولوا ماعملوش حاجة

هاملت:
بقول لك اتكلموا وأنا شغال يا بنى آدم إجرى وشوفهم بقى

اخملرج:
أنتو عملتوا إيه الله يخرب بيوتكم

(يـتـزاحـمـون مـرة أخرى حـول اخملـرج وهـو فى وسـطـهم ويقـول بس بس ثم
يخرج من بينهم).

اخملرج:
ما الناس هادية أهيه

هاملت:
والله أنت مخرج سكا وأنا غلطان إنى اشتغلت معاك أنت مخرج موهوم

اخملرج:
أيوه فعال كل الناس بتقول إنى موهوب

هاملت:
باقولك موهوم يا بنى آدم دا أنت صحيح مخرج كومبارس

اخملرج:
أنت نـسيت نـفسك يـا أسـتاذ أنت كـنت كومـبارس وعـمـلتك جنم جـبتك من
على القهوة ياال هو أنتوا نسيتوا نفسكوا كنتوا جنوم وعملتكوا كومبارس

سرح وهو منفعل ومعه حفار القبور) (يخرج هاملت من ا
اخملرج:

سعيد تعالى يا سعيد
سعيد:

نعم يا أستاذ
اخملرج:

الناس دى غالبة يا سعيد والزم نقف جنبهم
الكومبارس:

ربنا يخليك يا أستاذ
اخملرج:

مش منحة هى
سعيد:

إن شاء الله كله هيبقى تمام واللى انكسر يتلزق
اخملرج:

يابنى إحنا بنعمل هاملت مش أمير
سعيد:

كده يا أستاذ كنت هتخبطنى بعربيتك احلمرة الصغيرة
اخملرج:

يـا ابنى دى لـو خـبـطتـك هتـمـوت من الـضحـك.. يا والد هـامـلت دى حـلمى
وهتطلع يعنى هتطلع.. حتى لو من واحد من الكومبارس

خليل:
يعنى هنعمل إيه دلوقتى يا أستاذ

اخملرج:
بريك

خليل:
مش فاهم يعنى إيه

اخملرج: 
بركو.. بركو بس خليكوا على اخلشبة

خليل:
خشبة.. وحدوه (اجلميع يقولون ال إله إال الله)

سعيد:
إيه.. إيه اجـيـبـلـكـوا الـسـكـاتـة وال أحـضـر لـكم الـرضـعـة.. عـلـيـا الـنـعـمـة من

نعمة ربى أنتوا خسارة فيكوم الشغالنة دى
يوسف:

ليه.. ليه بقى يا أستاذ سعيد
سعيد:

مش عـارف لـيه يا أخـويـا.. بـقولك إيـه.. أنت بالـذات تـخـرس خالص مش
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 محمد فـاروق
تأليف

يــأتى نص «وداعــاً هـامــلت» لـلــمـؤلـف مـحــمـد فــاروق كـنــتـاج لــورشـة عــمل بـيــنه واخملـرج
ـسـرحى الـذى أنـتـجـتـه جتـربـة نوادى ـثـلى الـعـرض ا ـسـرحى أحـمـد راسم من جـهـة و ا
ـسرح بـالهـيئـة الـعامـة لقـصور الـثقـافة لـقصـر التـذوق باإلسـكنـدرية يـنطـلق النص من ا
ه إال أن فكرة «هامـلت» ليس كشخصية ولكن كنص شكسـبير الذى تسعى الفرقة لتقد
ـسـرحـيـة من الـبـطل وبـالـتـالى يـصـعد ـثل دور الـبـطل / هـامـلت يـعـتـذر فـجـأة لـتـخلـو ا
ـؤلف إلى ـغـموريـن لتـأديـة الـدور لـكـنـهم يـفـشـلـون وقد سـعى ا ـمـثـلـ ا مـجـمـوعـة من ا
ـهــمـشــ أو الـكــومـبــارس والـنــجـوم أصــحـاب أدوار تـأكــيـد الــفـكــرة وإيـجــاد الـصــراع بــ ا

البطولة.
تتابعة التى ترتبط بخط درامى تصاعدى نتيجة شاهد ا ؤلف على تكنيك ا  يعتمـد ا
مثل تفجر من البداية وكل مشهد ينتهى بنفس النتيجة وهى فشل ا وقف الدرامى ا ا
شاهد مجموعة من احللقات الدائرية فى الشكل ا يجعل ا همش والبحث عن آخر  / ا
ــؤلف أكـثـر من خط درامى إنـســانى حـيث يـبـرز أغـوار الـبـنــائى وفى ذات الـوقت يـوجـد ا
ا النفوس لـلشخصيات وعالقـاتهم ببعضهم خـاصة أن معظم هذه العالقـات متصدعة 
ـهمش وهو مـا يتضافر مع اخلط الـدرامى األساسى ليكون هذا يؤكد تفـكك مجموعة ا
ـبرر لـغـياب الـبـطل الـذى يسـتـطيع أن يـصـعـد كى تعـود اجملـموعـة أو يـقوم الـتفـكك هـو ا

بدور البطولة.
ـؤلف تـقد فـكرته بـتـقنـيـات مسـرحيـة اعـتمـد فـيهـا علـى مسـاحات من لـقد اسـتـطاع ا
ـسـرحـيـ و«مـسـرحـنا» ـؤلـفـ ا االرجتـال وبـقـدرة فـنـيـة عـالـيـة لـيـتـقـدم إلى صـفـوف ا

ننتظر منه الكثير.

عاطف:
طب إيه رأيك بقى.. احنا بنتكلم بجد.. ماحتاول تعمل انت الدور.

أبو قلب:
قلت لع.. ماعملش أدوار انا..

يوسف:
ليه.. انت مش عارف البناء الدرامى للشخصية?

جماالت:
إيه يا خويا البناء الدرامى ده اللى انت بتتكلم عنه?

يوسف:
البناء الدرامى ده عبارة عن..

خليل:
وت. (مقاطعًا) طوب أسمنت وحديد.. وتصريح من احلى قبل ما 

يوسف:
على فكرة.. انت اللى زيك ها يفضل طول عمره كده.. وال حاجة.

خليل:
يا سالم.. وانت يعنى اللى حاجة قوى?..

سوسن:
عيب كده يا عم خليل.. مايصحش.

خليل:
عم إيـه يـا ست.. ده انــتى كـلــهـا كــام سـنــة وتـبــقى قــدى.. انـتى مش حــاسـة

بنفسك وال إيه?
سوسن:

(وقد غضبت) الله يسامحك..
زينب:

ـفهومية.. اخلـمرة طيرت مخك خالص.. إخص عـليك يا راجل يا عد ا
سودت وشى مع الناس.. منك لله روح.

خليل:
إيه.. وانا قلت حاجة انا?

عاطف: 
ال أبدا.. كل احلكاية إنك أحرجتها.

يوسف:
ومش زنـبــهـا إنـهـا فـاتـهـا قـطـر اجلـواز.. دى مـش مـشـكـلـتـهـا لـوحـدهـا.. دى
عـاناة.. ويـكـفيـها شـرف أنـها بـتشـتغل مشـكلـة جـيل بحـالة.. بـيعـانى نـفس ا
وبتصرف على نفسها.. فى الوقت اللى فيه غيرها كتير ورجالة.. بيدوريا

عم خليل.. مش بهيمة (تبدأ فى البكاء). 
جالل:

ال حـول وال قوة إال بـالله.. يـعـنى ماحـدش معـاه جـوز جنـيهـات خالص.. ده
إيه الفقر ده?

جماالت:

يا اختى وال حلو وال حاجة.. ده شبه ستارة البلكونة بتاعتى..
خليل:

بلكونة (لزينب) بلكونة إيه.. هى مش الولية دى ساكنة فى بدروم?..
زينب:

(ضاحكة) آه..
خليل:

أمال بلكونة إيه بقى اللى بتتكلم ع..
جماالت:

(تقاطعه) فى حاجة يا سى خليل?
خليل:

أبــدًا.. وأنـا بـقـول لـزيـنب إن فـعالً شـبه الــسـتـارة بـتـاعت احلـمـام بـتـاعك..
قصدى

أبو قلب:
هم.. يا جدعان بال بلكونة.. بال مبالكونتش.. خلينا فى ا

يوسف:
(ضاحكا) بال بلكونة بال إيه?..

أبو قلب:
ـهم.. هو يـنـفع حـد فـينـا يـعمـل الدور ويـنـقذ بال مـبـلكـونـتش.. خـليـنـا فى ا

وقف . ا
عاطف:

ثل بردو وال إيه? طب ما تعمله انت يا أبو قلب.. هو انت مش 
خليل:

(مـتــهــكــمًــا عـلـى أبـو قــلب) والــله فــكــرة.. وبــدل تــاج األمـيــر.. تــبــقى عــمـة
األمـيــر وبـدل الــصـوجلــان يـدو له فــاس.. ويـخش عــلـيه احلــارس ويـقـول:
موالى كبـير الرحمـية األعداء على مـشارف الغيط.. وقـد تصدى له شيخ

الغفر.. ده يبقى عرض كوميدى جامد قوى.
أبو قلب:

ما تلم نفسك يا عم خليل.. أنا مش عاوز أقل أدبى عليك..
جالل:

يعنى انت مش عاوز تعمل الدور?
أبو قلب:

لع..
جالل:

طب شوفلى معاك جوز جنيهات..
يوسف:

بس يـا جمـاعـة.. تعـالى يـا ابـو قلب.. مـاتـزعـلش من عم خـليل.. ده بـيـهزر
معاك 

أبو قلب:
هزار ماسخ.. ماسخ قوى.

> دراسة النقد األدبى والهوية الثقافية للدكتور جابر عصفور يصدر ضمن إصدارات كتاب مجلة دبى الثقافية الشهر القادم.
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كن أن > ومـن الواضح تمـاماً أن شكـسبـير ال يسـتعمل احلـبكـة ليوحى بـفعل 
ـا كـان يـتـعـامل مع ـنـطق أو اإلمـكـان. فـهــو ر يــحـدث فى الـتـاريخ فى حــدود ا

احلبك الداخلى فى (اجلهاز التنفسى).

سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

والـلـه مـا حـد جـاب لـنــا الـفـقـر غــيـرك.. من سـاعـة مــا جـيت الـفـرقـة دى..
ا فقرتنا. وأنت مدورها سلف.. 

جالل:
ليان يكب ع الفاضى. يا ست جماالت.. ا

جماالت:
كلها فاضية يا اخويا.. بس انت اللى مش واخد بالك.

جالل:
أنا مش عاوز آخد بالى.. أنا عاوز جوز جنيهات وخالص.

أبو قلب:
يــا دى جـوز اجلــنــيــهــات الــلى انت مــاســكـهــالــنــا دى.. انت يــا جــدع بــتـودى

?.. وأنت سالف من طوب األرض? الفلوس ف
ليلى:

تالقيه عنده رانديفو وال حاجة.
جالل:

بتقولى فيها.. والله البرد ماسكنى بقاله  3 أيام ومش عاوز يسيبنى.
ليلى:

رانديفو يعنى ميعاد غرامى يا خفيف.
جالل:

يا ريت.. طب ده أنا حتى قلبى خالى اليوم دول (يعاكسها).
عاطف:

إيه يا عم احللو.. شوفلك حتة أحسنالك.
أبو قلب:

(جلـالل) تـعـالى هــنـا.. مـاتـخــلـبـطـش فى الـكالم.. جـولــلى.. انت عـاوز كـام
بالظبط
جالل:

جوز جنيهات بس.
أبو قلب:

بس يا راجل?..
جالل:

(بعد فترة صمت) إيه?..
أبو قلب:

إييه فى إيه?
جالل:

ف اجلوز جنيهات?
أبو قلب:

وأنا قلت هانديلك اجلوز جنيهات?
جالل:

أمال بتسأل ليه?
أبو قلب:

يــا بــوى.. كــمــان مــانــســألـش عــلى بــعض.. هى الــدنــيــا جــرى فــيــهــا إيه?..
(اجلميع يضحك)

سوسن:
خد يا جالل.. أنا معايا.

خليل:
إبسط يا عم.. جوز جنيهات.. فابتسامة.. فموعد.. فلقاء..

زينب:
(تدفعه) إمشى اتنيل اقعد هناك.. وماسمعشى صوتك..

ليلى:
انت إيه يا راجل أنت.. شيطان.. أعوذ بالله منك يا أخى..

عاطف:
تعالى هنا.. مالكيش دعوة بيه.

خليل:
أيوة.. خليكى فى حالك زى ما بيقولك حبيب القلب.

زينب:
ما تبس بقى الله يخرب بيتك.

يوسف:
هم. يا اخوانا إيه شغل العيال الصغيرة ده.. ماتخلينا فى ا

أبو قلب:
هم?. عليك نور.. إيه بقى ا

يوسف:
سرحية اللى باظت بسببنا دى.. إنتم مش حاس وال إيه? ا

جالل:
واحنا ها نعمل إيه يعنى يا سى يوسف.

يوسف:
نفكر ها نعمل إيه?.. بدل ما احنا عمال نناقر فى بعض زى الغربان.

جماالت:
وحياة النبى كالمك حكم يا سى يوسف.. طب انا عندى فكرة.

ليلى:
فكرة.. فكرة إيه?

جماالت:
سى يوسف يعمل الدور بتاع اسم النبى حارسه.. اللى مشى ده.

عاطف:
واشمعنى يوسف يعنى?

يوسف:
عـاطف.. أنـا مـاطـلـبتـش أبدًا إنـى اعمل الـدور.. أنـا لـسه بـدرى عـلـيـا قوى

عشان أعمل بطولة.. أنا لسه فى بداية حياتى.
عاطف:

أمال اللى بتقوله جماالت ده إيه?
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> وأشـد مـا يؤخـذ عـلى شكـسـبيـر سرقـاته األدبـية فـقـد كان يـفرط فـى سرقـة خالصات
حـبكاته من كتّاب يـفضلونه. وكان فى كل حـالة يفسد مـصدره بإهمال الـسببية والدافع

وشبه احلقيقة: فحكاية (سنثيو) أفضل وأليق اجتماعيا من مسرحية «عطيل».

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

12 من يناير 2009 العدد 79

محمد زهدى
سرحية بقاعة روابط. دة  3 أيام فعاليات مهرجان البقية تأتى للعروض ا > تبدأ فى الثامنة مساء اليوم االثن و
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«بـــــازل»
عاصر! صرى ا شهد ا  وإعادة تكوين ا

ــــدنــــيــــة اجلــــنس واحلــــرمــــان الــــعــــاطــــفى أو احلب وا
ـــســتـــحــيل?!.. احلـــقــيـــقــة واخلـــيــال احلـــلم والــوهم ا

..إلخ. اإلنسان احلى والدمية اخلشبية
: جــعل الــعــلــوى وقــسـم فــضــاءه إلى مــســتــويـــ أفــقــيــ
مــسـرًحــا لـلــمـحـاكــمـة خــاصـة مــحـاكــمـة األنــا األعـلى أو
الــضـمــيـر واألســفل مـســرحـا لألحــداث الـطــبـيـعــيـة فى
ظــاهـرهــا والـعــجـيــبـة فى بــاطـنــهـا حـيـث تـدور احلـوادث
اإلنـسـانـيـة احلـية فـى األمامـيـة من حـيـز الـتـمـثـيل بـيـنـما
تــدور احلـــوادث الـــتــاريـــخــيـــة الــتي تـــتــزامـن مع حــوادث
ـــســـرح عـــلـى شـــاشـــة عـــرض األمـــامـــيـــة فـى خـــلـــفـــيــــة ا
ا يـحدث "تغـريبا" أو مـسافة تـفيد سينـمائيـة وثائقـية 
اإلدراك الكلي عبر إعـادة تكوين قطع "البازل" التى هى
نسـيج العـرض الرئـيـسي.. وكانت األزيـاء منـاسبـة حلال
كل شـخـصـية خـاصـة عـنـدمـا ارتـدت "لـيـلى" الـسواد فى
إشـارة تمـهـيديـة للـكارثـة وعنـدمـا جعل "فـتحـية" تـرتدى
اللون األحـمر القاني ,وكانت متـناغـمة لونـيا وشكـليا مع
بـعضهـا البـعض فى أناقـة وبال تكـلف.. واستـطاع سامح
ــثــلــيه فـى يـســر تــام وأن يــرسم لــهم مــهــران أن يـقــود 
خطة حركة موفقة ومـعبرة بدقة عن أحوالهم النفسية.
ـا سـاهم فـى خـلق إيـقـاع مـتـمـيــز لـلـعـرض انـتـفت مـنه
الـسـكـونـيـة وكـان حيـا مـتـدفـقـا.. وكـانت إضـاءة إبـراهـيم
ـقاصـد اخملـرج فى رسم مـنـاطق "إنارة" الـفـرن محـقـقه 
وخـلق تـكـويـنـات من الـظل والـنـور وكـذلك فى اسـتـخـدام
الــلـــون األحــمـــر وأن إل أجــد مــبـــررا كــافـــيــا الســـتــخــدام
"الفلـيشـر"?!.. ولكنـها بـشكل عـام لعبت دورهـا الطـبيعى
ـسرحى ـشـهـد ا فى إضـفـاء اجلـو العـام الالزم لـرسم ا
أمـا موسـيـقى عـمـرو شاكـر فـقـد كانـت دراميـة ومـحـققه
ـقـصـد الـكـاتب اخملـرج وخـاصـة "تـرديـده" أنـا لك عـلى
طـــول.. الـــتى ســـادت ســمـــاء الـــعـــرض وكـــذلك احلـــانــة
الـراقـصـة الـتى صاحـبت رقـصـات الـكوريـوجـراف عـماد
سـعـيـد الـتى رسـمت بـدقـة سـواء اجلـمـاعـيـة أو الـثـنـائـيـة
والــفــرديــة مــنــهــا والـــتي جــاءت فى ســيــاق الــعــرض بال
إقحـام.. وكذلك كان تصميـم وتنفيذ آيات خـليفة لدمية
عـبـد احلـلـيم حـافظ جـيـدا من حـيث الـشـكـل والـوظـيـفة
الفنية.. أما باقـة فريق التمثيل فأنسب حسن أخيارهم
ـبـدعـة نـرمـ زعزع لـلـمـخـرج سـامح مـهـران وخـاصـة ا
والــتي وقـعت فى هـواهـا أول مــرة فى عـرض "الـبـؤسـاء"
تـنـعـا فـيـاضة لـهـشـام عـطوه فـقـد جـاء أداؤهـا سـهال 
التـعبـير قادرة الـتوصيل وكـان خالد الـنجدى كـعهدى به
دائـمـا مجـيـدا فـوق العـادة فـقد لـعب دورى الـباشـا عـبد
ـــاته.. أمـــا الـــرحـــمن: األول فى حــــيـــاته والـــثـــانـي فى 
الدور العجيب فـكان تقليده البارع  –عبـر الصوت فقط
 –لعبد احلليم حافظ طوال حوار ليلى مع الدمية?!..
أمــا جالل عـثــمـان فـقــد كـان وردة الـبــاقـة الـبــلـدى حـيث
ـتـطلع لـعب دور ذلك الـضـابط اخلـائن الـفـاسـد احملب ا
طبقـيا.. إلخ.. فى بـراعة وليـونه وسالسه ويسر جـعلنى
ـوهوب أتـلقـاه تلـقـيا حـسنـا وبال أي عـناء وكـذلك كان ا
أحـمد احللوانى فى دور عـلى ابن عيوشة اخلـياطة حيا
ــنــصـة حــيــويـة وبــهــاء فـقط وحــاضـرا ومــســيـطــرا مأل ا
أتــمــنى عــلــيه أن ال يـــنــجــرف إلى اإلفــيــهــات?!.. وكــانت
ـــا بــوفــارى آيــة مــنــحــوته تــؤدى مــروة يــحــيى فى دور إ
دورهـــا فى رشـــاقـــة كالســـيـــكـــيـــة جـــمـــيــلـه مع رفـــيـــقـــهــا
سـرحـية" مـحـمد عـبد الـعـاطى الذي لم "عـشـيقـهـا فى ا
ينطق إال بـتعبـيرات وجهه وحـركة جسـده طوال العرض
لــيـــضــرب مــثـال بــلــيــغـــا عــلى أن فن الـــتــمــثـــيل لــيس فى
"اجلعجعة".. أما رانيا النجار فى دور فتحية فقد كانت
حتـفـة فـنـيـة لـقـد بـعـثت شـخصـيـتـهـا بـعـثـا من الـطـبـيـعـية
ــنــصــة فــعــشت مــعــهــا فى انــســجــام تـام ونــقــلــتــهــا إلى ا
لــبــراعـتــهــا الــتــامـة فى األداء وكــذلك كــان رفــيــقــهـا فى
ــســرحــيــة" يــحــيى أحــمــد فى دور الــعــمل "زوجــهــا فـى ا
ـتنـعـة أما يـاسـر بارعـا مـتـحقـقـا وحـاضر فـى سهـولـة 
محمـد يونس فى دور الـطبيب الـنفسى فـقد أفصح عن
مــوهـــبــة حــقــيــقــيــة وقـــدرة مــؤكــدة عــلى األداء وخــاصــة
الــكـومــيـدي ولــكن كـان يــنـجــرف إلى أحـداث اإلفــيـهـات
واخلروج عن النص بهـدف استدرار الضحك وهذه آفة
عــلــيـه أن يــتــخـــلص مــنــهـــا ألن مــســتـــقــبــله كـــبــيــر وقــادم
بـالتـأكيـد.. يـبقى أن أقـول إنـني عشت مع هـذه الـكوكـبة
حـالــة جــمـالــيـة فــريـدة هـى بـالــقـطع حــالـة  –مــسـرحــيـة
ـــتـــعـــة حـــقـــيـــقـــيـــة قــــدمت لى االســـتـــنــــارة الـــذهـــنـــيـــة وا

الوجدانية. 

ـدنية" أي إلى "مـدننة" وهى كـلمـة نحـتها من "احلـالة ا
دني صـار اجملـتمـع العـسـكـرى مـدنـيـا وصـار اجملـتمـع ا

عسكريا?!.. أو هكذا فهمت?!.
ـوهـوب سامح وقـد تـأثـرت مع "ليـلى" وخـلـفهـا الـفـنان ا
مـهـران عـندمـا أعـلـنت لـدمـيـة حـلـيم "مـاعـدتش شـايـفه
حــد إال أنـت.. أرجــوك يـــا حــلـــيم مــا تـــســيـــبــنـــيش أنت
كــمـــان إيه الـــلـى طــبـــقـك كــده.. يـــا خـــســـارة يـــا حــلـــيم
يــــــاخــــــســـــارة مــــــوش عـــــارفـه أقـــــولــــــهـــــا لـك إزاى إنت
اتــــخــــرمت" أى أنــــهــــا عــــاشـت فى وهـم كــــبــــيـــر?! أو أن
ـؤسـسة عالقـتـهـا "كـمـمـثلـة لـطـبـقـة" بـ "حـافظ كـمـمـثل 
وفئـة طبعـية أيضـا" قد نتج عنـها ابنـتهمـا "كدبة" والتى
أوصـى الـطـبـيب بـقــطع رجـلـيـهـا  –وأنـهـا هى شــخـصـيـا
"ليلى" تـستفـيق من وهم تصديـقها ألغـانى حليم  –وما

تمثلها  –على نكسة .1967
لـقــد اســتــطــاع ســامح مــهــران أن يــكــتب نــصــا ويـصــيغ
ـنصة عـرضا متـماهـيا مع هـذا النص فى واحـد على ا
ـــــســـــرحـى بــــــالـــــتـــــعــــــاون مع وأن يـــــصــــــيغ الــــــفـــــضــــــاء ا
الـسيـنـوجراف مـحـمـود سامـى فرسم مـشـهـده بالـلـون
ـطلق األبـيض واألسـود الـذي يـشى بـحـاله من سـيـادة ا
والـيـقيـنى وثـنائـيـة تـناقض كـامـله وأن لطـشت فـرشاته
بـخـفـة الـبـيـاض بنـقـاط رمـاديـة فى كـسـر طـفـيف حلدة
ـرأة العـسـكره ـطـلقـة.. الـرجل وا ثـنائـيـة هذا الـعـالم ا

تــغـرق فى الــوحل.. مع زوجــهـا حــافظ من نـاحــيـة ومع
عــشـيــقـهـا يــاسـر من نـاحــيـة أخـرى.. وهــو األمـر الـذي

ينتهى بكارثة النهاية أي النكسة?!.
ــغـزى"  –أنه والــعــرض بــهـــذا قــد يــبــدو  –من حــيـث "ا
يـهـاجم احلـقـبــة الـنـاصـريـة.. ولـكن احلـقـيـقـة هى غـيـر
ذلك ألنه اســتــخــدم بــحــيــاد تــام مــشــاهــد ســيــنــمــائــيـة
لــلــرئــيس جــمـال عــبــد الــنــاصــر فى مــواقف تــاريــخــيـة
ـنـشـيـة وفى إحـدى خـطبـه الـنادرة الـتى شـهـيـرة: فى ا
قـال فيهـا "الفقـراء كانوا بـياخـدوا نصيـبهم فى اآلخرة
ـا ندى الـفـقراء واألغـنيـاء فى الـدنـيا طب يـجـرى إيه 
جـزء بـسـيط من نـصـيـبـهم فى الـدنـيـا" هل هـذه دعـوى
ضــد جـــمــال عــبـــد الــنـــاصــر?!.. كــذلـك عــنــدمـــا جــعل
"حــافظ" الــذي يــصف نــفــسه بــأنه دائــمــا "يــحــفظ كل

شىء عن ظهر قلب".
ال يـعـرف مـعـنى كـلـمـة اشـتـراكـيـة.. بل وعـنـدمـا يـجـعـله
رمـزا لـلفـساد بـعـد أن كان رمـزا لـلخـيانـة وفى الـنهـاية
رمــزا لـلــفـجــور "مع فــتـحــيـة الــداعــرة الـفــقـيــرة".. فـهل
ثل "اشتـراكية عبد الناصر" التي أتصور حافظ هنا 
أن الـعرض يـبكى عـليـها ألنـها فى ظل أداء "رومـانسى"
وأســلـوب يــتــسم بــاخلــيـالــيــة ال بــالـعــلــمــيـة حتــولت إلى
ـصــريـة بل ـدنــيـة ا فــسـاد.. وإلى "عــسـكــرة" احلـيــاة ا
وتـفريغ احلـيـاة الـسيـاسـيـة وحتويل احلـيـاة الـعسـكـرية

 صياغة إنسانية جتدل التاريخ وتكشف
عن صراع شخصياته

شـاهـدت عــرض "بـازل" تـألـيف وإخــراج سـامح مـهـران
من إنـتاج فرقـة الشـباب على مـسرح الـعائم الصـغير..
ــ وألن احلظ  –ود. ســـامح  –قـــد أتــاحــا لى قــراءة ا
األصـلى للـنص أستـطيع  –بـعد مـشاهـدة العرض  –أن
أقــــول أن اخملــــرج قــــد اقــــتــــفى أثــــر الــــكــــاتب إلـى حـــد
ــمـــكن مــاديــا  –وهـــذه أول الـــتــمــاهى أحـــيــانــا  –وفق ا
حــسـنه فى هــذا الـعـرض اجلــرىء فى طـرحه الــفـكـرى
ـؤلف اخملـرج الـفـنـان وصـيـاغـتـه الـفـنـيـة? فـمـاذا فــعل ا

سامح مهران?
ـؤلف وبـعـده اخملـرج أن يـلـقـنـا "داللـة" رئـيـسـيـة حـاول ا
فى تــنــاوله عـبــر تـســمـيــته الــعـرض بـ "بــازل" أى لـعــبـة
الـتكوين وإعـادة التـكوين من خالل جـزئيات مـتشـابهة
ولـكـنــهـا عـنـدمــا تـتـرابـط عـبـر الـتــجـاور تـنــتج مـعـنى أو
داللـة جـديـدة تـمـاما.. وقـد يـكـون هـذا بـعض مـا حاول
ـــؤلـف اخملـــرج أن يـــفـــعـــلـه حـــيث اســــتـــخـــدم شـــاشـــة ا
الـعرض الـسـيـنمـائى لـتـعـرض لنـا فـواصل تـربط وتـعلق
شـاهد الـتمـثـيلـية احلـية وتوضح أحـيـانا سـير بـنائـيـة ا
ـنـصـة واختـار أن تـكـون شـاشـة السـيـنـمـا نـافذة عـلى ا
ــعــاصــر" مــنــذ "االنــقالب  –احلــركــة عــلى تــاريــخــنــا "ا
ـة فى ـبـاركـة  –الـثـورة" أى مـنذ  1952 وحـتى "الـهـز ا
يـونيه  1967 أو الـنكـسة" .. إذ إن من هذه اجلـزئيات:
مـــــثـل تـــــأمــــيـم قـــــنـــــاة الـــــســــويـس تـــــوزيع األرض عـــــلى
باد االشـتراكية صور الفالح حرب  56 إعالن ا
لـــوقـــائع الـــنــكـــســـة.. إلخ.. أقـــول من هــذه اجلـــزئـــيــات
ـعـروفـة عــنـدمـا يـتم جـدلـهـا ونـسـجـهـا فى الـتـاريـخـيـة ا
عـان مادية ومعـنوية عبر صياغة إنـسانية وجتـسيدها 
شـخصـيـات تـصـطـرع فى مـواقف مـخـتـلـفـة لـيـنتـج هذا
الــــصــــراع نـــــتــــيـــــجــــة كــــلـــــيه قـــــد يــــكــــون هـــــو "مــــغــــزى"
ـؤلف صـوت عـبد الـعـرض..!..وقـد استـخـدم اخملـرج ا
احلـــلــيـم حــافـظ فى أغـــان مــشـــهـــورة تــؤرخ فـى الــواقع
ألحداث مثل: قـولنـا حانبـني السد أنـا لك على طول
عــلى رأس بــســتـان االشــتــراكــيــة صـورة كــلــنــا عــايـزين

نصورة?!. صورة حتت الراية ا
وجـعل الــلـحن األسـاسـى لـعـرضه هــو مـوسـيـقـى أغـنـيـة
"أنـــــا لك عـــــلى طـــــول" فـى داللــــة قـــــويـــــة عـــــلى حـــــالــــة
رومــانــســيــة كــانت تــســيـطــر عــلى احلــدث بــالــرغم من
ـــغـــرقـــة فى ـــاديــــة ا تـــنـــاقـض شـــديـــد فى جـــزئــــيـــاته ا
الواقعية إلى درجة الـفساد الشديد?! لدى شخصيات
الـعـمل الـرئـيسـيـة: عـبـد الـرحمن بـاشـا الـذي بـاع ابـنته
لـيضمن مسـتقبله بـعد الثورة  –حافظ الـذي خان ذاته
وطــبــقــته ألنه عــلم ولـم يـبــلـغ وقـبـض ثـمـن اخلــيـانــة ثم
حتـول إلى فـســاد تـام مع "عـلى ابـن اخلـيـاطـة" فــتـحـيـة
الـتـي تـريـد أن حتــيـا بــأي ثـمن حــتى ولـو كــان الـدعـارة
ومس?!.. فى كل جتلـياتهـا?!.. وياسـر زوجهـا الرجل ا
أمـا ليـلى فـقد تـكون الـشخـصيـة الوحـيدة الـتي غلـبتـها
عاطـفتها وعاشت احلـالة الرومانسيـة وخدعت نفسها
حلرمانها العـاطفى فى الواقع الفعلى ولكنها لألسف
كــانت تــنــاجـى دمــيــة "عــبــد احلــلــيم حــافظ الــذي كــان
ـا هو حسـن النـيـة مثـلهـا وصـادقا مـثـلهـا بل ومـؤمـنا 
ـــوت فـــيه مـــثـــلـــهـــا.. ولـــكـــنه كـــان جـــزاؤه الـــصـــدمـــة وا
بكر?!" وكانت تتحدث إلى خيال توحدت نفسيا معه ا
ـا بوفارى وعـشيقـها الصامت  –الذي هو شخـصية إ
هـــو امـــتـــداد لـــهـــا  –ســـيـــوبــــوالجنـــيه.. إذن لـــيـــلى رغم
فـرطة فإنها كانت حتلـيقها فى اخليال والـرومانسية ا

فى عرض جرىء الطرح.. سليم الطوية:

 قيادة ماهرة للممثل وحركة معبرة عن
األحوال الفنية للمشاهد

يوسف:
مـعـنـاه إن أى حد فـيـنـا يـحـاول يـحفـظ الدور ويـعـمـله.. بـدل مـا يـيـجى حد

تانى ويتنطط علينا.
عاطف:

خالص أنا مستعد أعمل الدور.
سوسن:

أعتقد أن االستعداد لوحده مش كفاية.
ليلى:

عاطف شكله حلو وينفع.
أبو قلب:

هى بالشـكل يا آنسة.. لـو التمـثيل بالـشكل ماكـناش اتفـرجنا عـلى محمود
ليجى وجنيب الريحانى وعلى الكسار. ا

يوسف:
برافـو علـيك يا ابـو قلـب.. يا اخـوانا احـنا عاوزيـن نشـوف م أكـتر واحد
حـــافظ الـــدور كــويس.. بـــحـــيث إنه مـــفــيش وقـت حــد يـــحــفظ وفـى نــفس

الوقت يبقى عدينا مرحلة كبيرة.
جالل:

أنا بـحفظ بسرعة.. ومسـتعد اعمل الدور.. بس حد يـجيب جوز جنيهات
على دول.
جماالت:

انت كل حاجة عندك هزار يا جدع انت?
جالل:

والله ما بهزر أنا بتكلم بجد.
يوسف:

تقدر تعمل الدور بجد يا جالل?
جالل:

أمال بـهزر.. وحـافظ اجلزء األول كله.. إنـتم ناسيـ بقالـنا قد إيه بـنعمل
بروفات?

ليلى:
سرحية يا خفيف? طب وبقيت ا

جالل:
معرفش عنه أى حاجة.

يوسف:
هم انك حافظ جزء كبير من الرواية. مش مهم.. ا

عاطف:
ـثل اجلـزء زاى بـقـى مش مـهم.. هـيــمـثل هـو اجلـزء األول.. وجنــيب حـد 

التانى.
أبو قلب:

وفيها يه.. طب ما ليالى احللمية كانت كده.
عاطف:

حلمية يه يا ابو جهل?.. اقعد هناك انت.
يوسف:

يـا ابـو قـلـب دى مـسـرحـيــة مش مـسـلـسل  5أجـزاء.. مـ فـيـكم مـعـاه نص
سرحية. ا

خليل:
أنا معايا.. أهوو.. اتفضل يا سيدى.

يوسف:
إيه ده.. ده ناقص.

خليل:
سرحية. مش قلت عاوزين نص ا

سوسن:
سرحية يا عم خليل مش نصها. نص ا

خليل:
آه يعنى عاوز الورق كله?

عاطف:
آه يا ابو دماغ عالية.. معاك الورق كله?

خليل:
آه معايا أهوو.. (يعطيه له).

ليلى:
ورينا كده يا عاطف.. إيه ده.. ناقص ورقت من اآلخر..

يوسف:
ورينى كـده يا ليلى.. (يـتصفحه) مظبوط.. فـ الورقت اللى فى اآلخر

يا عم خليل?
خليل:

خدتهم معايا احلمام فى البروفة.
كسب والفلوس بشكل أسهل.. وانت سيد العارف بقى.  على ا

زينب:
تقصد إيه يا أستاذ يوسف.. انت يا خويا ها تعمل ع الراجل مثقف?.

جماالت:
يــاخــتى الــراجـل مــا قــالش حـــاجــة.. والــلى عــلـى رأسه بــطــحـــة بــيــحــسس

عليها..
جالل:

يا جماعة صلوا ع النبى.. وحد يشوفلى معاه جوز جنيهات.
زينب:

عاجبك يا بوز اإلخص.. جبتلنا الكالم من اللى يسوى واللى مايسواش..
سوسن:

عــارف يــا عـم خــلــيل. واســمــحــلى أقــولك يــا عـم خــلــيل.. ألنى بــاحــتــرمك
ـكن أجتـوز أحـسـن جوازة وبـاعـتـبـرك زى والـدى الـله يـرحـمه.. أنـا كـنت 

بـتـحــلم بـيـهـا أى بـنت واسـافـر واشـوف الـدنـيـا.. لـكن حـسـيت أنى هـا أبـقى
بــيـعــة وشــروة.. جتــارة رخــيــصـة لــلى يــدفع أكــتــر.. لــكن انــا اخــتـرت ابــقى
.. عــانس زى مــا بــتــقــول.. عــلى ان يــيــجى واحــد مــبــســوط ومــعــاه قــرشـ
يرمـيـهم ع التـرابـيزة ويـجرنـى من إيدى زى الـبهـيـمة.. أل .. أنـا مش بـهيـمة

زينب:
تعمل بيهم إيه فى احلمام يا راجل?

عاطف:
إيه بتخرجهم فى احلمام?

خليل:
ال وانت الصادق.. كنت بامسح بيهم اللى أخرجته..

أبو قلب:
إخص الله يقرفك.

يوسف:
مـش إشـكـال.. هـا نـتـصـرف وجنــيـبـهم من أى حـتـة.. أكــيـد هـا نالقـيـهم مع
أســتـاذ رمـضــان الـلى مــاسك اإلضـاءة.. ودلـوقــتى يـا جــمـاعـة يــا ريت عـنـد

دخلتنا عشان نبدأ البروفة.. وربنا معانا.
عاطف:

الغرابة اجلدع عملى فيها مخرج ونازل طالع يدى أوامر.
ليلى:

ماعلشه.. جهز انت نفسك بس.. أكيد جالل مش ها يعرف يعمل الدور.
ـسـرحـية.. بـيـنـمـا جالل يـأخذ (اجلـمـيع يـقف عـند الـدخـلـة األولى فى ا

موقف هاملت)
(تنزل موسيقى بداية العرض.. ويبدأ جالل فى أداء دور هاملت)

جالل:
(لـنـفـسه) ســأنـتـقـم.. سـأثــأر لك يـا والــدى من كل من تــسـبب فى شــقـائك
وشقائى لن أتركهم ينعمون ويتمتعون.. سأقلق مضاجعهم.. وأحيل أيامهم

نارا..
يوسف:

(من اخلارج) وأحيل يا جالل من أوحيل.
جالل:

تهم.. لن يهنأ لى العيش إال بعد االنتقام. وسيكون عذابى مريرا كجر
سوسن:

حفار القبور يا يوسف.. م اللى ها يعمل حفار القبور.
يوسف:

إمال انت الدور يا ابو قلب.
أبو قلب:

يابوى.. ده دور صعب قوى يا سى يوسف.
يوسف:

مثل اللى بيعمل الدور موجود. إماله بس.. كده كدا ا

اضى إلى أجل غير مسمى بسبب أحداث غزة. قرر افتتاحه مساء السبت ا سرح العربى الذى كان من ا > د. أشرف زكى رئيس الهيئة العامة للمسرح قرر تأجيل مهرجان ا
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> يــرى (تـولـسـتـوى) أن من مـجـانـبـة األخـالق االسـتـمـرار فى أسـطـورة عـظـمـة
شـكسـبيـر فى وقت توجد فـيه كتـابات أخالقـية تعـكس حيـاة اإلنسان وروحه فى

التاريخ وتقدم أمثلة إلجنازات اإلنسان احلقة فى الفن.

سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

أبو قلب:
حاضر يا بوى.. (يدخل أبو قلب متقمصًا دور حفار القبور)

جالل:
ماذا تفعل يـا رجل.. (يكرر) ماذا تـفعل يا رجل (يكـرر بعصبـية) ماذا تفعل

يا رجل?..
أبو قلب:

مستنى الكالم يا سيدى
يوسف: 

(ملقنًا) ماذا ترانى أفعل? أحفر قبرًا.
أبو قلب:

(يكرر) ماذا ترانى أفعل?.. أحفر قبرًا.
جالل:

أنت حفار القبور?
أبو قلب:

أيوه.. لغاية ما ييجى اللى بيعمل الدور.
يوسف:

(ملقنًا) نعم وأنت?
أبو قلب:

نعم وأنت?
جالل:

أنا هاملت.
أبو قلب:

ابن مليكنا السابق.. أهال بك يا سيدى.
جالل:

ن هذا القبر? و
أبو قلب:

(يشير لعدم معرفته اجلملة).
يوسف:

? أم عـن ذلك الـذى سـيــحل ضـيـفًـا (مـلـقـنًا) تـســألـنى عن صـاحــبه الـقـد
عليه اليوم?

أبو قلب:
? أم عن ذلك الذى سيحل ضيفًا عليه اليوم? تسألنى عن صاحبه القد

جالل:
هذا وذاك.

أبو قلب:
انه قــبــر قـد المــرأة ال أعــرفـهــا.. أمــا عن سـاكــنه اجلــديــد.. فال أعـرفه

بالتحديد. وإن قد قيل لى إنها امرأة عظيمة الشأن.
جالل:

ن هذا اجلمجمة? و
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> ال شـك أن الـعـامل الـرئــيس فى الـنـقــد األدبى يـتـصل بـواقـع مـؤلم سـبـبه أن
تلك الـكلمات لـلتعبـير عما قـد نبلغه من مـفرداتنـا النقديـة بدائية وأنـنا ال 
تفكير دقيق. ويصبح القول كذلك إن الكلمات عرضة للتغير مع مرور الزمن.

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3
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12 من يناير 2009 العدد 79

> مسرحية مونودراما أداء وإخراج مليحة مسلمانى يتم عرضها مساء االثن  19يناير اجلارى بقاعة روابط.

«سندريال»..
 اإلخالص ال يصنع عمالً مسرحياً متكامالً

 بتول عرفة شدت انتباه

وسائط البصرية
 الطفل بال

أزيـاء بــسـيــطــة مـعــبـرة عن حــالــة الـشــخـصــيـات  دون
مبـالغة  أما ديكور مـحمد جابر فقـد اعتمد فيه على
الـتـبـديل الـسـريع والـعمـلى مـتـنـقال بـنـا مـا بـ األجواء
لـكى  والبـساطة الـتى ميـزت منزل الفخـمة لـلقصـر ا
سـندريال خاصـة غرفـتهـا الوضيـعة  لـكن اخملرجة لم
تـــســـتــغـل جــمـــيع أجـــزاء الـــديــكـــور فـــظــلـت الــشـــرفــة (
ــــســـرح بال الـــفــــخـــمــــة ) مــــركـــونــــة فى إحــــدى زوايـــا ا
اسـتـخدام طـوال الـعرض بـاسـتثـنـاء مشـهد فـاتـر صمم
ــطــرب) أحـمــد الــشـامـى ولـيس خــصــيـصــا خلــدمـة (ا
ـمــثل) بـدور األمـيـر  حـيث اعـتالهـا (الـشـامى) فى (ا
إحـدى أغانـيه الـتى وجـههـا جلـمـهور الـصـالـة مخـاطـبا
فــئــة صــغــيــرة بــدت كــأنــهــا (مــأجــورة) جــاءت خلــدمــة
جنـومــيـته عــبـر الــصـراخ والـتــهـلــيل فى كل مــرة يـخـرج

سرح ?!    فيها (الشامى) على خشبة ا
مجرد الـتعاون مع (مـحمد جـابر)  منح الـعرض بريق
اللحظة األولى الذى يسعى له العديد من اخملرج 
كـمـا أن إنـزال عـربـة سـنـدريال من األعـلى كـان مـوفـقـا
فاجأة  خاصة وأن العربة كانت جدا وحقق عنصر ا
أنــيــقـة ومــبــهــرة أشــبه بـعــربــة ســنــدريال فى رســومـات
ــا يــؤكــد عــلى جنــاح اخملــرجــة فى خــلق األطــفــال . 
صورة (كـارتونـية) مـحبـبة لقـلوب األطـفال الـذين بدوا
ـرئـية لـوال الـعـطب التـكـنـولوجى مـبـهوريـن بالـعـناصـر ا
الذى أصاب الفيديـو بروجكتور  الذى استخدم كحل
إخراجى لعـمليـة حتويل سنـدريال من حالة الـفقر إلى
الــغـنـى  ورغم  تـفــهـمى لــرغــبـة اخملــرجـة بــخـلق تــنـوع
ـتــلــقى عــبــر اســتــخــدام وســائط فــنــيـة بــصــرى لــدى ا
أخرى  وهـو أمر يـحسب لـهـا  فإن اخلـبرة الـقصـيرة
واحلـمـاس أحـيـانــا يـفـقـدان اخملـرج اجلــانب الـعـمـلى 
ـادة الـفــيـلــمـيـة الــتى أخـرجــهـا (كـر أبــو زيـد) قـد فــا
تـــعــطــلت وبـــدت كــلــمـــات ســنـــدريال والــســاحـــرة غــيــر

واضحة ومتقطعة .
ـكن جتـاوز الـدور الذى لـعـبـته االسـتـعـراضات فى ال 
احلفاظ عـلى إيقـاع العمل حـيث جاءت استـعراضات
(د. عاطف عـوض) متـناغـمة ومـتنـوعة بنـاء علـى تنوع
أحلــــــان (كــــــر عــــــرفــــــة) الــــــتـى جتـــــاوبـت مـع حــــــالـــــة
الـشـخصـيـات مع احلـفـاظ عـلى سـرعـة اإليـقـاع بـجمل
ـلــحن من سالســة اجلـمل حلــنـيــة سـلــســة اسـتــقـاهــا ا
الشعريـة للشاعـر (حسام طنـطاوى) لوال سلـبية بعض

فردات  كما ذكرنا سابقا . ا
ـــزايـــا  البـــد من اإلشـــادة بـــقــدرة بـــاإلضــافـــة لـــهـــذه ا
اخملـرجة عـلى تـكثـيف العـرض زمـنيًـا حـيث لم يتـجاوز
الــــســـاعــــة والـــربع  مـع األخـــذ بـــعــــ االعـــتــــبـــار مـــدة
االســتــراحــة الــتى لم تــزد عن عــشــر دقــائق  وهــو مـا
يــتــنـاسـب واسـتــيــعــاب الـطــفل الــذى ظل يــتــابع الــعـمل
بـتــفــاعل كــبــيــر إلى نــهــايــته  وهــو مـا لـم أتـلــمــسه فى
مــعــظم عــروض األطــفــال فـى مـصــر  والــتـى تــتــجـاوز

الساعت عادة .

الــعـرض تــقـريــبًــا وهـو مــا يـحــسب لــهـا بالشك  عــبـر
وسائل (بصرية ) مبـهرة  إال أن ذلك التميز البصرى
قــد يـؤدى إلى نـتـيـجــة عـكـسـيـة فى ظل الــقـيم الـسـيـئـة
الـتى يــرسـخـهــا الـعـمل  –كــمـا ذكـرنـا ســابـقـا- خـاصـة

فردات . فيما يتعلق بالسلوكيات وا
ـمـثل فى ورغم يـقـيـنى الـتـام بـالــدور الـذى قـد يـلـعـبه ا
فـردات التى ال يعى سوء تأثيرها على إضافة بعض ا
ـتـلـقـى  ويـقـيـنى الـكــامل أيـضـا بـأن الــزمـيـلـة ( بـتـول ا
ــفــردات الــسـابــقــة فــإن مــا لـفت عــرفــة ) ال تـقــبل بــا
انـتـبــاهى  أن هـنــاك مـفــردات مـسـجــلـة مــسـبـقــا عـبـر
سـرحـية  مـثل : ( مقـرفة  األغـانى التى تـضمـنـتهـا ا
غــبـيــة  كــسـولــة  تــخـيــنــة )  وهى بال شك مــفـردات
ظهـر لدى اجلمـهور الصـغير  تـرسخ فكرة أفـضليـة ا
بـاإلضـافـة إلى أنـها تـضـيف لـقامـوسه الـيـومى صـفات

قيمية سلبية !
ــاريـــونــيت الــتى جــاء أداء (الــشــامـى)  أشــبه بــلـــعب ا
ـــســرح  وفى حتـــركـــهــا خـــيـــوط مــعـــلـــقـــة فى ســـقف ا
حلـظات أخرى كـان يقف كـجثة مـتكـئة على بـانوه يداه
مـتدلـيـتـان لألمـام ويتـحـدث بـوتـيرة واحـدة ومن طـبـقة
سرحية على اإلطالق  واقف ا واحدة ال تؤثر فيها ا

فال نستطيع تمييز حزنه من فرحه !
ورغـم أنه مــطــرب ( كـمــا يـُــفــتــرض ) فــإن صـوتـه جـاء
ــخـارج حــروف غـيــر واضـحــة  وكـان يــحـتـاج نــشـازا 
مثـل يُغنى) بسبب سوء إلى حـمل الفتة يكتب عـليها(ا
ـسـجــلـة   وهـكـذا احلـال مــتـابـعـته لــكـلـمـات األغـنــيـة ا
بــالــنـــســبــة لـ (عـالء مــرسى) الــذى حـــاول أن يــتــدارك
نسيـانه للعـديد من اجلمل الـلحنـية دون جدوى  رغم

أنه وفق فى أداء دور (الوزير) إلى حد ما .
ـانى بـفـكـرة االسـتـعـانـة بـعـارضـة أزياء  ورغم عـدم إ
أومـــلــكـــة جــمـــال ( أيــا كـــانت الـــتــســـمــيـــة ) فى عــرض
وذجًا سـيئا مـسرحى لألطفـال .. باعـتبار الـعارضـة 
ــــظـــهـــر يــــنـــمـى فى الـــطــــفل فــــكـــرة االعــــتـــمـــاد عــــلى ا
ـــهـــنـــيـــة  فـــإنى (اســـتـــعـــراض اجلـــســـد) فى احلـــيـــاة ا
فـوجئت بـ (فوزيـة) وهى تؤدى دور السـندريال  فرغم
أنه عـمــلـهـا األول فــقـد أجــادت أداء الـدور فى حـدوده
عـقـولة مـسـتفـيـدة من تعـلـيمـات اخملـرجة الـتى كـثفت ا
من بـروفـاتـهـا مع (فــوزيـة) لـتـحـسن من أدائـهـا  –كـما
عـــــلـــــمـت- وقـــــد جنـــــحـت ( بـــــتـــــول ) فى ذلـك  بل إن
توقع  حتى فى ـستوى أفضل مـن ا (فـوزية) جاءت 
ـسـرحـيـة الـتى لم تـؤدهـا جتـاوبـهـا مع كـلـمـات أغـانـى ا

بصوتها.
أمـا زوجـة األب وابـنـتـاهـا فأعـتـقـد أنـهن األكـثـر تـمـيزًا
عـلى مستوى التـمثيل  ساهمت اخملـرجة فى تميزهن
حـ أضـفت على أدائـهن الـطـابع الـكاريـكـاتـورى الذى
ـتـقــلـبـة  وتـعـامــلـهن الـفظ مع تــمـاشى مع أمـزجــتـهن ا
ان الـسـيد) ـمـيـزة (إ ـمـثـلة ا سـنـدريال  أخص هـنا ا
إحـدى خريجات ورشة مـركز اإلبداع الفـنى  والفنانة

(نهير أم ) التى أدت شخصية زوجة األب .
أبـرز مـا تمـيـز به عـرض (سـنـدريال) عـنـصـرا الـديـكور
واألزيـاء  فقد شكال صورة جـميلة  وأنيـقة على غير
عتاد فى مسـرح الطفل  حيث قدمت دنيا الهوارى  ا

سـبقت اسم (عـبدالـرازق)?! فـالنص كـما بـدا لى ليس
ـية  أكثـر من مجـرد ( إعداد ) مـسرحى لـلقـصة الـعا
إنـه إعــــداد (شــــكــــلى ) لـم يــــتــــجــــاوز األطــــر الــــفــــنــــيــــة
ـعروفـة (فصـول / مـشاهـد / حوار..إلخ) سـرحيـة ا ا

ضمون !  أى إنه لم يتعده إلى الفكر وا
ــؤلـف !) بــاخلط الــدرامـى لــلــقــصــة ــعــد (ا احــتـــفظ ا
ـتفرع فـى اجتاه  حـياة سـندريال  (فـوزية) الـفتاة ا
البــســهــا الــرثــة  وحــيـاة الــقــصــور الــتى ــســكــيــنــة  ا
شغـول بفتاة أحالم يعيـشها األميـر (أحمد الـشامى) ا
ـلك (يوسف داود)  يخـتارهـا دون وصايـة من والده ا
وفـى ظل ذلك يـبـرز عــنـصـر الــسـحـر لــيـذلل الــعـقـبـات
الـتى تـعـوق سـنـدريال عن حـضـور احلـفل الـذى يـخـتـار
ــســتـــقــبل . وقــد ظـــهــر مــشــهــد فــيه األمــيـــر عــروس ا
احلـفـل بـصـورة فــجـة  حــيث زجت اخملـرجــة بـفــتـيـات
االســتــعــراض لــيــقـــمن بــإقــنــاع الـــوزيــر (عالء مــرسى)
بــصالحــيـتــهن لــلــزواج من األمـيــر  فــواجـهــهن الــوزيـر
بـاالسـتهـزاء بألـفـاظ وحركـات غـير الئـقة  مـسـتجـديًا
فى ذلك ضحكات األطفال األبرياء . وتناسى العرض
ـــــســــرح الــــطــــفل حــــدوده الــــتــــربــــويـــــة الــــتى يــــجب أن 
احــتــرامــهـا  فــتــمــنــيت أن يــتــكــبــد الـنـص  ومن بــعـده
ـــفـــاهــيم الــعـــرض  مــشـــقـــة تــعـــديل أو إلـــغــاء بـــعض ا
السيئة  كمفـهوم السحر الذى يعد من أخطرها رغم
تــنـاوله فـى مـعـظـم عـروض مـســرح الـطــفل  بـاعــتـبـاره
احلل األمــثل جلــمــيع األزمـات الــتى تــواجه اإلنــسـان 
ــتـلــقى (الــصـغــيـر) قــنـاعــة تـراكــمـيـة ـا يـكــوّن لـدى ا
بـضـرورة الـلـجـوء لـلـسـحـر والـشـعـوذة لـتـحـقـيق األمـانى

كما حققت الساحرة لسندريال أحالمها ! 
ـــؤلـف  ومن بــــعـــده فى حــــ أنه مـن الـــســــهـل عـــلـى ا
اخملرجة إيـجاد حلـول بديلة عن الـساحرة مـثل اللجوء
سـاعدة سندريال فى لـ (أصـدقاء  حيوانـات أليفة ) 
إتـمـام فـسـتـانـهـا (عـلى افـتـراض قـبـولـنـا لـهـذه احلـاجة

لحة للظهور بشكل الئق أمام األمير) . ا
كـما كنت أنتظـر أن أجد سندريال تمـسك كتابًا واحدًا
لـتـخـلق مـنه ونـيـسـهـا وسـنـدهـا فى حـيـاتـهـا الـتـعـيـسـة 
لــكن الــعـــرض قــدمــهـــا ســاذجــة  كل مـــا تــرغب به أن

تظهر جميلة فى نظر األمير فقط .
اســـتـــطــاعـت اخملــرجـــة شـــد انـــتــبـــاه (الـــطــفـل) طــوال 

ال تــتــاح الــفــرص الــفــنــيــة إال لــلـــقــلــيل من اجملــتــهــدين
وبـعض احملظـوظ أيـا كان الـسبب. غـير أن من يـنعم
بـهــا- ســواء كــان مــجــتــهــدًا أم مــحــظــوظـًــا - نــادرًا مـا
يُـحـسن اسـتـغاللـهـا . وفى عـرض (سـنـدريال)  مُــنـحت
مــخــرجــته (بــتــول عــرفــة) فــرصــة لم تـُــمــنـح لــغــيــرهـا
لــتـقــد عــرضـهــا اجلــمــاهـيــرى األول فــإلى أى مـدى

وفقت فى ذلك ?
تؤمن (عرفـة) بأنهـا حصلت على (فـرصة العـمر) كما
ـنـاســبـات فــالـدكــتـور (أشـرف أشــارت فى كـثــيـر مـن ا
نحـها إحدى خـشبات مـسرح الدولة زكى) لم يكتـف 
فــحـسب  بل مــنـحـهــا إمـكــانـات مـاديــة جـيـدة لــتـقـد
مـسـرح الطـفل الـذى تـخـوضه لـلـمـرة األولى  مـعـتـمدًا
فى ثـقـته هـذه علـى جتربـة مـسـرحـيـة بـسـيـطـة مـتـوجة
بـجائزة واحدة  قياسًـا بتجارب شبابـية تعج باجلوائز

وحتلم بتقد عروضها على مسارح الدولة !
ــلـــقــاة عــلى ــســؤولـــيــة ا لــكن (عـــرفــة) أدركت حـــجم ا
ن يعـينهـا علـيهـا  وقد أصابت عاتقـها  واسـتعـانت 
فـى بـــعض تــــلك اخلــــيـــارات ولم تــــصب فـى بـــعــــضـــهـــا
اآلخــر ولـعل أبـرز من وفـقت اخملــرجـة فى اخـتـيـارهم
كـان مــصـمم الـديــكـور (مــحـمـد جــابـر) الـذى اســتـطـاع
خـلق صـورة اسـتلـطـفـهـا جـمـهـور األطـفـال  ومـصـمـمة
األزيـاء (ديـنـا الـهـوارى) الـتى قـدمت أزيـاء مـتـسـقـة مع
حالة العرض  بألوان بسطية بعيدة عن البهرجة . 
أمـــا اخـــتـــيـــار مـــصـــمم الـــرقـــصـــات د. عـــاطـف عــوض
فـنـسـتطـيـع أن نـصفـه بـاالخـتيـار الـذكـى  فهـو بـجـانب
سـرح الـعائم عـمله اإلبـداعى  يـشـغل منـصب مـديـر ا
ا يحقق مـكسبا الصغـير الذى أقيم عـليه العـرض 

- فنيا / إداريا / انتاجيًا - للعمل .
تـــصــــدت (بــــتــــول عــــرفــــة) لـــلــــعــــرض بــــإخالص لــــكن
اإلخالص  – عـلى مـا يـبـدو  – غـيـر كــفـيل بـصـنـاعـة
ـــســـألــة عـــمل مـــتــكـــامل والـــســـبب فى نـــظـــرى يـــعــود 
االخــتـــيــار أيــضـــا الــذى ورط الــعـــرض فى إشــكـــالــيــة

تربوية من جهة وفنية من جهة أخرى !
تناول (عـبدالرازق) القـصة األصلـية بتصـالح كبير مع
مـضـامـيـنـهـا الـسـابـقـة  مــضـيـفـا عـلـيـهـا مـجـمـوعـة من

صرية . احلوارات التى صاغها بالعامية ا
ـا يـجعـلـنا نـتسـاءل عن سـبب كـلمـة (التـألـيف) التى 

رب العرض نشازاً
 جاء صوت مط

وحروف غنائه غير واضحة

سعداء الدعاس

أنا اللى ها اعمل الدور.. فيه حاجة?..
زينب:

مفيش يا خويا.. أعمل براحتك.. تعالى انت هنا وملكش دعوة.
خليل:

سرحية دى وال إيه? ثل فى ا ماليش دعوة ازاى?.. هو انا مش 
عاطف:

انت عايز إيه يعنى ?.. أنا مش فاهم (يتهجم عليه)
خليل:

عايزك تعمل الدور كويس.. ماشى.. ياال جماعة.
سوسن:

ـــســـرحـــيـــة دى.. هــو الـــلـى بـــوظـــهـــا أول مــرة ـــشى مـن ا الـــراجل ده الزم 
وهيبوظها تانى إن شاء الله.

يوسف:
ياال يا جماعة كل واحد يقف مكانه.

(اجلميع يبدأ ما عدا خليل الذى يظل فى مكانه)
يوسف:

ماحتركتش ليه يا خليل?
خليل:

مش قلت كل واحد يقف مكانه.. انت بوش وال إيه?
زينب:

يا راجل اتكتم بقى.. يوه.
عاطف:

(يقوم بتمثيل دور هاملت ولكن بشكل عصبى جدا)
سأنتقم.. سأثأر لك يا والدى من كل من تسبب فى شقائك وشقائى.. لن
أتـركـهم يـنــعـمـون ويـتــمـتـعـون.. ســأقـلق مـضــاجـعـهم.. وأحـيـل أيـامـهم نـارا..
ولياليهم لهيبًا.. سيكـون انتقامًا مريعًا كما فعلتم.. وسيكون.. آه.. لن يهنأ

لى العيش إال بعد االنتقام (يالحظ وجود يوسف فى دور حفار القبور).
عاطف:

ماذا تفعل يا رجل?
يوسف:

ماذا أفعل?.. ماذا ترانى أفعل?.. أحفر قبرًا.
عاطف:

انت حفار قبور?
يوسف:

نعم ومن أنت?
عاطف:

أنا هاملت.
يوسف:

ابن مليكًا السابق.. أهال بك يا سيدى.

أبو قلب:
إنه ورك.
يوسف:

يورك.. يورك يا أبو قلب.
أبو قلب:

إنه يورك.. صح كده?
يوسف:

كمل يا عم.
أبو قلب:

لك. إنه يورك .. مهرج ا
جالل:

يورك.. ذلك الذى أضحك اجلميع بحركاته وسكناته?
يوسف:
سكناته.

جالل:
ا حملنى على كتفه. ذلك الذى طا

يوسف:
كتفه إيه?.. كتفيه.

جالل:
ـقدورته انـتـزاع الضـحكـات من أقصـى القـلوب.. عـجيب ذلك الـذى كان 

وت.. فبمقد.. فبمقد.. فبمقد.. أمرك أيها ا
يوسف:

فبمقدورك يا جالل.. إيه مش عارف تقولها?.. أستوب يا جماعة.
عاطف:

إيه يــا عم انت.. اســتــوب.. ويــالــلـه.. واعــمل أنت الــدور ومــاتــعــمــلش إنت
الدور.. إيه حكايتك بالظبط?

يوسف:
حكاية.. حكاية إيه يا عاطف?

ليلى:
عاطف.. مش كده.

يوسف:
سيبيه يا ليلى.. سيبيه براحته.. وانت قلت اعمل الدور وحد قالك أل?

عاطف:
وهو حد يقدر يقوللى أل?.. أنا اللى ها اعمل الدور.. إيه رأيك بقى..

يوسف:
اتفضل.. يال يا جماعة.

خليل:
إيه وجع القلب ده?.. ما ترسوا على بر بقى م اللى ها يعمل الدور?

عاطف:

ناقشة رواية دموع اإلبل حملمد إبراهيم طه. > دار هفن للترجمة والنشر شهدت مؤخرًا ندوة 
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كن تطبيقه بشكل > إن اصـطالح احلبكة... اصطالح محدد اصـطالح أدبى 
ـعــانى شـمـوال. وهـو يــحـدد لـكل امـر ال ـكن اسـتــخـدامه فى أوسع ا عــام. و

بدأ الذى يضم أطرافها معا. للناقد حسب سلسلة األحداث فى قصة وا
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عاطف:
ن هذا القبر? و

يوسف:
? أم عن ذلك الذى سيحل عليه ضيفًا اليوم? تسألنى عن صاحبة القد

عاطف:
هذا وذاك.

يوسف:
إنه قـــبـــر قــد المـــرأة ال أعـــرفـــهـــا.. أمــا عـن ســاكـــنه اجلـــديـــد فـــأعــرف

بالتحديد وإن كان قد قيل لى إنها امرأة عظيمة الشأن.
عاطف:

ن هذا اجلمجمة? و
يوسف:

لك. أال تعرفه أنه يورك.. مهرج أبيك ا
عاطف:

ا يـورك.. ذلك الذى أضـحك اجلـميع بـحـركاته وسـكـناته.. ذلـك الذى طـا
حملنى على كتفيه.. ذلك الذى.. (يتعلثم)

يوسف:
قدوره انتزاع الضحك..) (يلقنه بصوت خافت: كان 

عاطف:
قدوره انتزاع الضحكات من أقصى القلوب.. آه. كان 

يوسف:
وت (يلقنه) عجيب أمرك أيها ا

عاطف:
وت.. فبـ.. (وقد خفت أداؤه جدًا مع مرور الوقت) عجيب أمرك أيها ا

يوسف:
فبمقدورتك أن حتول احلى إلى مجرد..

عاطف:
فبـمـقـدورك أن حتول احلى إلى مـجـرد حفـنـة من الـعظـام الـبالـيـة.. يورك
قدورك أن تبكيهم? لن قدورك اآلن أن تضحك الـناس?.. بل هل  هل 

تستطع .
يوسف:

لن تستطيع هذا أو ذاك.
خليل:

ـسرح.. وال انا إيه هو ده? أنـا حاسس أن فـيه اتنـ بيـعمـلوا الـدور على ا
اللى دماغى لفت وال إيه?

عاطف:
سك به) وحياة أمى الأكسر دماغك. (يندفع نحو خليل و

خليل:
ــر من ســاعــة مـا إيه يــا عم وانــا مــالى انــا.. مش انت الــلى عــنــدك زهــا

اشتغلت.
يوسف:

عاطف.. فيه إيه?
عاطف:

ودينى ما انا سايبه.
يوسف:

الله.. وهو ماله هو?
جماالت:

ما تسيب يا اخويا الراجل.. إنت ها تطلع قرفك عليه وال إيه?
عاطف:

أوعوو.. ماحدش ليه فيه.
زينب:

وت فى إيدك. يا لهوى الراجل ها 
عاطف:

راجل.. راجل إيه يا مدام.. ماتسيبى الكلمة دى لصحابها..
زينب:

تقصد إيه بالكالم يا سى عاطف?.
سوسن:

مايقصدش حاجة يا ست زينب.. مايقصدش حاجة.
أبو قلب:

سرحية على أبو الدور.. يا اخوانا صلوا ع النبى بقى.. الله يلعن أبو ا
زينب:

ـسـرحــيـة دى.. وهـو نـازل يـلـقح أل.. عــاطف من سـاعت مـا اشـتــغـلـنـا فى ا
علينا بالكالم.. عايزة أعرف يقصد إيه بالظبط?

ليلى:
هو عاطف بس يا ست زينب.. ما الدنيا كلها عارفة.. الله.

زينب:
عارفة إيه يا بنت األصول.. ما تردى.

جماالت:
ليلى.. إخص عليكى عيب كده امال.

زينب:
سـيـبـيـهـا يـا ست جـمـاالت.. مـا الـعــيب لـو طـلع من أهل الـعـيب مـا يـبـقـاش

عيب.
ليلى:

إخرسى قطع لسانك.
جالل:

ى الدور. خالص يا ليلى بقى 
ليلى:

وحياة أمى اللى يقول عليا كلمة بطالة.. ما ها اديله إال باللى فيرجلى.
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> إذا كـان البطل ال يفضل اآلخرين وال يفضل محيـطه فهو واحد منا: ونحن نستجيب
ألوفة ونـطالب الشاعر بـنفس قوان االحتـمال التى جندها فى إلـى معنى إنسانـيته ا

ما لدينا من خبرة.
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 د سامية حبيب 
دينة نصر تشهد فى  22يناير اجلارى افتتاح فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب لعام .2009 عارض  > أرض ا
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 انسوا هيروسترات 
ــهـرجـان الــوطـنى لــلـمـســرح احملـتـرف بــبـلـده رجــالى بـا
ـــرابى ـــاضى .وتـــألق بــــهـــا تـــوفـــيـق ربـــحى (ا يـــونـــيــــو ا
كـريـسـيب ) فـقـد خـلق لنـفـسه شـكالً وأداء تـمـثـيـلـياً دل
ـتــفـرج رغم صـغـر الـدور ـا أمـتع ا عـلى وعى وفـهـم 
وحـافظ عـبـد احلـلـيم زريـبيع (الـسـجـان ) عـلى سـمات
ا الـشخصـية وأهمـها الطـيبـة التى تصل حـد اجلهل 
يـــدور حــوله لـــيــكــون وجــوده داخـل األحــداث داال عــلى
ــــديــــنــــة جـــــمــــيــــعــــا . لــــعب كـــــيالنى هــــارون دور أهل ا
(القاضى كليون ) بـانفعال مطلوب بعض الوقت وليس
كـله وذلك لـيـعـبـر عن حـيـرة رجل الـقـانـون أمـام أهـوال
الـــفــســـاد الــتى تـــعــيــقـه عن أداء مــهـــمــته وهى حتـــقــيق
الـــعـــدل وتـــطــــبـــيق الــــقـــانـــون  . كـــان الــــشـــاب الـــواعـــد
ـيزا بـحـضوره مـصطـفى صـفرانى ( هـيـروستـرات ) 
الــقـوى فــوق اخلـشـبــة ورشـاقـة حــركـة ورهـافــة شـعـوره
بـتـفاصـيل الـشخـصـية الـتى يـؤديهـا وحصـل أيضـا على
ــــســـرح ــــثل واعـــد مـن مـــهــــرجـــان ا جــــائـــزة أحــــسن 

احملترف . 
مـثلـت الفـنانـة سامـية مـزيـان دور ( كلـمنـتيـنا ) األمـيرة
ــتــآمـرة مـن أجل إنـقــاذ عــشـيــقــهـا الــشـابــة احملــرومـة ا

شاهد .  الشاب هيروسترات  ببراعة فى أغلب ا
ـسرحى جـامع لكل الـفنـون فقـد برع    وألن الـعرض ا
ـكيـاج قـرمـاط فـطيـمـة وفـنـان األكسـسـوار عـبد فـنـان ا
السالم سـرير فى إعـطاء خـصوصـية لـلشـخصيـة التى
ــثل. ثــمـة وقــفــة مع ســيــنـوغــرافــيــا هـذا يـؤديــهــا كل 
الـعرض الـبـديع الـتى صـمـمـها عـبـد احلـلـيم رحـمونى 
ـنظر مـفردات دالـة للـمعبـد احملتـرق وهى أربعة ضم ا
أعــمـــدة وقف كل اثـــنــ مـــنــهـــا فى جــانـب من جــوانب
ـســرح وتــنـقــسم األرضــيــة إلى مـســتــويـ مــنــحـدرين ا
بــيــنــهــمــا سـلـم قـلــيـل الـدرجــات  جــمــعت بــ الــلــونـ
األبــــيض لــــون الــــرخــــام الــــواقــــعى مع تــــداخـل لــــلـــون
ـنـظـر كـان الـرمـادى أى لــون دخـان  احلـريق .  نـفـس ا
وهـــو قـــاعــة الـــســجـن الــذى حـــبـس به هـــيــرســـتـــورات 
الـعـرش الـتـى جـلس بـهـا احلـاكم  وهـو قـاعـة احملـكـمـة

عبد .  التى قضت بحبس حارق ا
ـنــظـر ـســتـوى الــداللى والــفـكــرى وظف ا  عــلى هــذا ا
ـــســـرحى  لـــيـــؤكـــد اخملـــرج حـــيـــدر بـن حـــســـ جــرأة ا
ستوى سـرح ا قراءته الدرامـية  ولكن فـقدت خشـبة ا
ـسـرح فـقـيـرا جـمـالـيـا خـاصـة مع اجلـمـالى فـقـد بــدا ا
ثــبـــات مـــســتـــوى اإلضــاءة وثـــمـــة عــيـب هــام آخـــر وهــو
ـا جـعـلـنى كـمـتـفـرجـة ـمـثـلــ الـتى  صـعـوبـة حـركـة ا
ـــنـــظــر .  قـــلـــقـــة عـــلــيـــهـم أثـــنـــاء الــتـــنـــقـل فـــوق قــطـع ا

إن فــعل األمـر(انــســوا ) الـذى جــاء أول كـلــمـة فى اسم
ــسـرحـيــة يـحـيـل بـالـضــرورة إلى مـخـاطــبـ مـا هـذه ا
عـلـيـهم تـنفـيـذ هـذا األمر والشك.وهـو مـا جتـيب عـليه
ــســرحـيــة فــاآلمـر هــو حــاكم مــديـنــة إيــفـيس أحـداث ا
ــديـنـة ومـسـبب ـأمـورون هم شـعب ا ـعـبــد  وا وكـهـان ا
األمــر هـــو (هــيــروســتـــرات) شــاب أرعن يــعـــمل تــاجــرا
ـديــنــة وقــد أقــدم عـلـى فـعــلــة شــنــعـاء هى جـواال فـى ا
ـقـدســة لـدى الـشـعب  حـرق مـعــبـد الـربــة أرتـيـمـيــدا ا
فـهل فـعل الـنـسـيـان كـاف كـموقـف جمـاعـى جتاه فـاعل
اذا كـان اختيـار احلاكم (تيـسافيـرن) لهذا احلريق ? و
األمـر وهو النسيـان ولم يأمرهم بالتـظاهر أو الشجب
أو حـرق الشـاب الـذى يعـد فى عـداد الكـفـار ومنـتـهكى

دينة ?  حرمة  مقدسات ا
ـسـرحـيــة الـبـديـعـة لــلـكـاتب قـريـقـورى جتــيب أحـداث ا
ـؤذن والـتى شـهـدتـهـا الـقـاهـرة قـورين تـرجـمـة تـوفـيق ا
خالل األســبــوع الــثــقـــافى اجلــزائــرى الــذى كــان خــيــر
خـتـام لـعام    2008 عـلى هـذه األسـئـلـة فى إطـار رؤية
إخـراجــيـة جــريـئــة قـدمــهـا اخملـرج حــيـدر بـن حـسـ .
رؤية تعتمد على التعاطف مع احلارق ال بسبب  فعلته
عبد ولكن لـنتائج التى تمـخض عنها هذا وهى حـرق ا
الفـعل وأهـمـهـا تعـريـة سـلـطة احلـكم الـهـشـة الضـعـيـفة
التى يـقودهـا حاكم عـجوز (تـيسـافيـرن) الذى  تتـسلط
عــلى قــراراته زوجــته الــشـابــة اجلــمــيــلــة (كـلــمــنــتــيــنـا )
وتـسير األمور وفق هـواها. وعلى اجلـانب اآلخر يغرق
ـا يــتـيح ــيـســر  ــلـذات مــثل اخلــمـر وا الـشــعب فى ا
ـعـبــد وغـيـرهم بــاسـتـغالل الــفـرصـة لـلــكـهـان وخــدمـة ا
ضـعف سـلـطـة احلـكم وتـغـيـيب الـشـعب بـفـرض سـلـطـة
الدين على كل مناحى حياة الناس كسلطة من السماء
ـنـاخ تـتوه ـراجعـة . فى هـذا ا غـيـر قـابـلة لـلـنـقـاش أو ا
سلـطة الـقانـون وتضـعف ألن حتقـيق العـدالة يـنفى كل
اعــتــبـار آخــر إال الـعــدالـة ذاتــهـا فــقط. ولــكن هل هـذا
أمر يـرضى أطـراف الـنـزاع احلـاكم  الـكـاهن  اجملرم
?  بــالــطـــبع ال فى مـــنــاخ الــفـــســاد ال يـــود أحــد وجــودا

للقانون وال العدالة. 
ــــتـــــنــــاقـــــضـــــات جــــمـــــيــــعـــــا لــــعـب اجملــــرم عـــــلى هـــــذه ا
ـرابى هـيـروسـتـرات  فـهـو بدايـة يـسـتـفـيـد مـاديـا من ا
الـذى بدوره سوف عـبد  ويـبيـعه مذكـراته حول حـرق ا
ـعـرفـة مـا حدث يسـتـفـيـد بـبيـعـهـا ألصـحـاب الشـغف 

من فاعل احلريق . 
بـهــذه األمـوال يـرشــو هـيـروســتـرات سـجـانـه ثم يـرسـله
رتادى ديـنة  بدفع ثـمن اخلمـر  لـلحانـة لرشـوة أهل ا
احلــانــة من أجل الــســكــوت وعــدم االسـتــجــابــة لــدعـوة
ـعـبـد ـعـبـد لـلـثـورة والـغـضب بـسـبب مـا حلق بـا كـهــنـة ا
ويــنــجح. ثم هــو يـقــدم رشــوة جـنــســيـة لــزوجــة احلـاكم
الشـابة اجلـميـلة عـندمـا تزوره فى الـسجن ويـحقق من
هذا هدفه أيضا وهـو تأجيل تنفيذ حكم اإلعدام به .
وعـنــدمـا يــكــتـشف الــقـاضـى كـلــيـون أمــر تـواطــؤ زوجـة
األمـيـر وقـتـلـهــا حـارس الـسـجن الـشـاهـد الـوحـيـد عـلى
زيــارتــهــا هـيــروســتــرات لـتــظل صــورة الــســلـطــة نــقــيـة
شريفة يثور باسم العدالة ويتوعد. لكن هل يقف عند
هـذا !! بـالـطـبـع ال فـهـنـاك مـزيـد مـن الـفـسـاد البـد من
كـشفه وهـو مـا يحـدث بـقدوم احلـاكم لـزنزانـة الـسجن
فى حــــالــــة من الــــضـــعف والــــذل لــــيـــعــــتـــرف بــــضــــعـــفه
الـشـخصـى واجلنـسى أمـام شـبـاب زوجـته و يـطلب من
هـيـروستـرات أن يـصـمت عن فـضح زوجـته  ويـعـقدان
الــصـــفـــقـــة فى مـــقـــابل ذلك وهى عـــدم تـــنـــفـــيــذ حـــكم
اإلعــــدام بـه واخلالص مـن رجل الــــقـــــانــــون الـــــقــــاضى
كـليون  وبذا حمت الـسلطة نـفسها دون أى شىء آخر

وضحت بالقانون والعقيدة معا .
هـنـا تـأتى أهمـيـة األمـر بالـنـسـيان فى أحـداث الـدراما
ألنه هـنـا ليس نـسـيانـا لفـعـلة  هـيروسـتـرات ولكـنه أمر
ونسيان بـنسيان ضعف احلـاكم ومؤسسة احلكم كـلها 
فـسـاد الـكـهـنـة وكل من يـتـاجـر بـالـدين ونـسـيـان ضـعف

لذاته .  غيب  الشعب ا
جــمـعت الـرؤيـة اإلخـراجــيـة اجلـريـئـة لــلـمـخـرج الـشـاب
ــكـتـوب حـيـدر بـن حـسـ بــ تـاريخ وأحــداث الـنص ا
وبــــ واقـع زمن الــــعـــرض بــــوجــــود شــــخـــصــــيــــة شـــاب
البس عصـرية; بـذلة وكـرافـتة يـجلس بـ اجلمـهور
يـعلق على ما يجـرى ويتحدث إلى هيـروسترات يحذره

سـاهم عنصـران هامـان فى اكتـمال متـعة هـذا العرض
رغم مدته الـزمـنيـة الـتى قاربت الـسـاعتـ  األول هو
ــوســيـــقى الــتى وضـــعــهــا الــفـــنــان الــعــمـــامــرة حــســان ا
تـابعة احلدث الدرامى وتـميزت باجلمع بـ التشويق 
وب الـتوتـر النـفسى الـذى عانت مـنه شخـصيـات مثل
احلــاكـم والــقــاضى رغم بـــعــد أســبــاب كل مـــنــهــمــا عن

اآلخر . 
 والـعــنـصـر الــثـانى كـان الــتـمـثــيل الـذى أضــحى مـبـاراة
تـعة قـادها الـفنـان الكـبيـر محـمد الـعيـد قابوش فى
دور (تــيـســافـرن ) وبه حــصل عــلى جـائــزة أحـسن أداء

ويـنبـهه إلى ما خـفى عنه . فـرؤية اخملـرج تتـضامن مع
هـيروستـرات لتـؤكد عـلى كشف ضـعف وزيف السـلطة
ـا مـيـز هذه بكل أنـواعـهـا داخل احلـدث الدرامى . و
ـعـاصر اإلضـافـة درامـيـا قـلة مـرات تـداخل احلـاضـر ا
ثل اضى وكـثـافـة اجلمـل احلواريـة الـتى أداهـا  مع ا
ــبـاشــرة واخلـطــابـة  الــدور  األمـر الــذى أبـعــده عن ا
مع سرحية  اضى الـبعيد داخل حدث ا وأكد تماس ا
ـــتـــفـــرج ومــــحـــيـــطه احلـــاضـــر الـــقــــريب داخل حــــيـــاة ا

الواقعى .  

 رؤية إخراجية جتمع ب تاريخ وأحداث النص
كتوب وواقع العرض ا

سرحى فى تقد  قراءة نظر ا  توظيف ا
درامية ذات داللة فكرية عميقة

خليل:
.. تقدرى تقوليلنـا جبتيه من اللى فى رجـليكى.. من الكام ملطوش منـ

سرحية?.. اللى بتاخديهم من ا
عاطف:

عليا النعمة الاموتك..
خليل:

? قبل ما تموتنى اسألها جايباه من
(موسيقى.. الكل يترك بعضه.. عاطف متجهًا إلى ليلى.. يسألها)

عاطف:
معناه إيه الكالم ده يا ليلى?

ليلى:
عاطف انت هاتصدقه?.. ده كالم مساطيل.

خليل:
اخلـمــرة فـضـاحـة يــا ست الـبــنـات.. واألحـسن.. كل حـى يـخـلــيه فى حـالـة

بقى.
جماالت:

ما تسكت بقى يا راجل انت.. يوه.
خليل:

ماتقوليليش أنا.. قولى لست البنات هى تسكت األول..
زينب:

واللى بيته من إزاز مايحدفش الناس بالطوب.
عاطف:

يا والد الـ..
يوسف:

عاطف إمسك أعصابك.
خليل:

إيه.. اسـألـها.. أسـألـها ازاى طـلـعت أبـوها من مـسـتـشفى احلـكـومة بـتـاعة
الــتـأمــ ودخـلــته أحـسن مــسـتــشـفى فـى الـبــلـد.. اســألـهـا جــابت الــفـلـوس

.. اللبس اللى كل يوم تيجى بيه بتجيبه من إن شاء الله. من
عاطف:

ردى.. ردى عليهم.
ليلى:

عاوزنى أقول إيه?
عاطف:

ردى على اللى بيقولوه. الكالم ده صحيح?
ليلى:

ماحدش ليه دعوة بيا.
عاطف:

وأنا?
ليلى:

انت ال جوزى وال خطيبى.
عاطف:

بعتى نفسك يا ليلى.. بعتى نفسك بكام?
ليلى:

بالش إهانة أكتر من كده.. أرجوك.
عاطف:

ليه عملتى كده.. ليه?..
ليلى:

الظروف..
عاطف:

أنهى ظروف دى.. اللى تخلى بنت تفرط فى شرفها?
ليلى:

ـا تــبـقى مـسـئـولـة عن أسـرة أب مـريض وأم مـسـنـة وخـمس بـنـات غـيـرهـا
ـا يـنـامـوا ـا مــاتالقـيش دوا ألبـوهـا وال عـشـا الخـواتـهـا..  وهى أكـبـرهم.. 
فى أوضـة تالتـة مـتـر فـوق بـعض.. مـتعـرفش الـكـبـيـر مـنـهم من الـصـغـير..
حلم فـوق بــعض وأن راحت احلــمـام ورجــعت.. مـاتــعـرفش تــدخل األوضـة
ـا تكلم أى راجل وتالقـيه دابب عنيـه حتت هدومها.. من طبقـة النفس.. 
ــا تـعــيش فى غــابـة وهى قــطـة كــبـيــرهـا ــا تـعــجـز وهى فى سن الـ  ..25
ــا يــبــقى حــلم حــيــاتــهــا فــســتــانه جــديــد مــتــعــلق فـى فــاتــريــنـة تــخــربش.. 
ـا تشوف وماتـعرفش جتـيبه.. وأن جـابته يـبقى فـستـانه وقمـيص نومـها.. 

اللى ماشافتهوش .. وتعيش اللى ماعاشتهوش.
عاطف:

تفرط فى شرفها?
ليلى:

تـفـرط فى حـلــمـهـا.. وأنت كـنت حـلم حـيــاتى يـا عـاطف.. احلـلم الـلى كـان
نـفـسى يـبـقى حـقـيـقـة.. لـكن الـظـاهـر إنـنـا فى زمن.. اسـتـحـالة احلـلم فـيه

يبقى حقيقة (تبكى).
جالل:

سوسن.. أنا متشكر جدًا.. الـ  12جنيه بتوعك أهم.. اتفضلى.
سوسن:

ليه كده هو أنا حصل منى حاجة يا جالل?
جالل:

ـكن أصرف 1000 عارفه.. أنـا زمان كـنت بلـعب بـالفـلوس لـعب.. كنت 
جنيه فى سهرة واحدة.

سوسن:
انت?

جالل:
أيوه أنا.. صدقينى.

سوسن:
وإيه اللى حصل?.. آسفة قصدى.. آسفة ماكنش الزم أسألك..

جالل:
ًا باستلف منكم فلوس. أل أبدا.. ما أنا دا

سوسن:
وهما اال اتن جنيه دول بتسميهم فلوس يا جالل.

جالل:
زمان كنتــ.....

سوسن:
ًا كل كالمك عن زمان? ليه دا

جالل:
تقريبًا ماعنديش غيره أتكلم عنه.

سوسن:
إزاى.. عندك احلاضر.. ومستقبلك اللى الزم تفكر فيه بجد يا جالل.

جالل:
أهرب يعنى?..

سوسن:
اضى آه.. وخليك فى احلاضر.. بتبصلى كده ليه?.. من ا

جالل:
مش قلتلى خليك فى احلاضر..

سوسن:
جالل!
جالل:

سوسن أنا....
سوسن:

أوعى تقول حاجة وترجع تندم عليها.
جالل:

بالعكس.. أنا لو ماتكلمتش ها أفضل طول عمرى ندمان يا سوسن.
أبو قلب:

يا أبوووى.
جالل:

إيه.. فى إيه.
أبو قلب:

زهقت يا ولد العم.. ما نفضها سيرة بقى.. فى حد يعمل الدور وال لع?.
خليل:

أنهى دور بالظبط?
أبو قلب:

دور البطل..
خليل:

سرحية جزمة واحدة مليئة باألحداث للكاتب باسم شرف نفدت من األسواق فور صدورها. > الطبعة الثانية للمجموعة ا
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> إذا كــان الـبـطل أفـضل فى الــدرجـة من اآلخـرين لـكن لـيس
... وهذا البطل من أفـضل من محيـطه الطبيـعى يكون قائـداً

آسى. الحم وا صيغة (احملاكاة العليا) كما فى أغلب ا

سرحي جريدة كل ا
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وحياتك عندى كلها أبطال.. بس ماحدش واخد باله.
أبو قلب:

كيف يعنى?..
خليل:

كـيف.. هى الــكـيف الـلـه يـلـعــنه ويـلـعن ســيـرته (يــشـرب من الـزجــاجـة الـتى
معه)

زينب:
يا راجل كفاية هاتموت من الزفت ده.

خليل:
(يضحك) هتموت?.. هو لسه هتموت?..

يوسف:
هات اإلزازة دى يا عم خليل.. هاتها.

خليل:
أل.. أوعى.. ماتعملش نفسك خايف عليا.

جماالت:
يا خليل ده أنت وشك مزرق زرقة سودة.. هتموت يا راجل.

زينب:
هات يا اخويا اإلزازة ربنا يهديك.

خليل:
عارفة يا زينب? م جايلنا النهارده على العشا?

زينب:
هه (تنظر حولها) بس يا أخويا.. بس.

خليل:
أخــويـــا.. عــارفه بـــقــالك قــد إيـه بــتــقـــولــيــلـى يــا أخــويـــا.. مع إنى جــوزك..

تصورى.
زينب:

يا خليل ربنا يسترها معاك.. بس.
خليل:

(يضحك ضحكة هستيرية) أنا اللى ها أعمل الدور.
(يــحـاول خــلــيل ارتـداء مـالبس الـبــطل) أنــا هـامــلت.. أيــوه.. هـامــلت ســنـة

2007.
عدل.. آه.. ها أوريكم.. (يـنحنى ويحيى اجلمهور) عجيب أمرك هاملت ا
ـوت.. فـبــمـقـدورك أن حتـول احلى إلى حـفـنـة مـن الـعـظـام الـبـالـيـة. أيـهـا ا
ــقــدورك أن ــقـــدورك اآلن أن تــضــحك الــنـــاس? بل هل  (لــنـــفــسه) هل 
تبكيهم?.. لن تستـطيع هذا أو ذاك.. ألنك مجرد عظمة بالية ال تضر وال
وت.. وحولك لغز.. ومن بعدك مئات األلغاز تنفع. لغز األلغاز أنت أيـها ا

واأللغاز.. ومن بعدك مئات األلغاز.. ومن بعدك مئات األلغاز.
(يـنـهـار خـلـيـل فى الـبـكـاء بـيــنـمـا اجلـمـيـع فى حـالـة صـمت يــسـتـمـعـون له..

شهد) نسمع صوت موسيقى يعبر عن ا
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> إذا كـان البطل أفضل (فى الـنوع) من اآلخرين أو محـيطهم غدا كائـناً إلهيا
ـا يـفـهم من قـصـة حتـكى عن إله. تـشـغل مـثل هذه وغـدت قـصـته (أسـطـورة) 
الـقصص مكـانة مهـمة فى األدب لكن الـقاعدة أنـها توجـد خارج صنوف األدب

عتادة. ا
سرحي جريدة كل ا
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> عن دار مالمح للنشر صدرت مؤخرا اجملموعة القصصية بريق ال يحتمل للكاتبة الشابة سمر نور.

آته ب الفكرة و ارتباك التنفيذ خيال ا
الـتى تـنــاسب الـدور الـذى تــلـعـبه وبــهـذا اخلـصـوص
أرى أن اخملـرج قد جانبه الـتوفيق حيث نـرى محمد
المـحـه احلـادة وصــوته األجش غـيــر مـوفق عــادل 

نكسرة. في أداء دور الشخصية الضعيفة ا
 التمثيل :

إجنى البـستاوى: اخـتيـار موفق من اخملـرج للعب دور
ــثــلـة مــوهــوبــة جتــيـد األداء االبـنـه الـكــبــرى  فــهى 
ــبــالـغــة في الــصــوتى ولــكن عــلــيـهــا أن تــبــتــعــد عن ا

انفعاالتها.
محـمـد رمـضـان : عـلى الرغـم من أن كالً من صـفاته
اجلــســمــانـيــة ونــبـرات صــوته تــنـاسـب دور األب فـلم

تشنج. يكن هناك مبرر ألدائه ا
ـــتع يـــتـــسم بـــالــبـــســـاطــة مـــنـــة بــدر تـــيـــســـيــر : أداء 

والتلقائية فى دور ابنة األخ اخلرساء.
ثل تـلقائى خفـيف الظل له حضور هـشام عادل : 
خـــاص وقــادر عــلـى أن يــضــحـــكك ويــبـــكــيك في آن
ـهـندس واحـد ويذكـرك بـالـنـجـوم الـكبـار من أمـثـال ا

ومدبولي.
  اإلضاءة :

احلــقـيـقـة أن مــهـمـة اإلضــاءة ال تـقـتـصــر عـلى مـجـرد
ا هى تعكس اللحـظات النفسية اخملتلفة اإلنارة وإ
الـتى تعانـيها الـشخصـيات. ولقـد كان مازن الـغرباوى

تاحة. موفقًا فى حدود اإلمكانيات ا
الديكور :

مستوى مرتفع فى اخللفية وسلم للداللة على منزل
ـــصـــمم إلـى الـــرمــزيـــة لـــضـــعف ريـــفى ولـــقـــد جلـــأ ا

اإلمكانيات ليس إال.
البس: ا

ـالبس احلـالــة الـنــفـســيــة لـلــشـخــصـيــة الـتي تــعـكس ا
تــرتــديـــهــا وعـــلى الــرغـم من تــمـــيــز هـــبــة طـــنــطــاوي
البس غـيـر مـتـنـاسـقـة كـمـصـمـمـة لـلـمالبس جـاءت ا
بـشكل واضح باستثـناء مالبس منة التى أعـتقد أنها

اجتهدت هى في اختيار مالبسها.
وسيقى : ا

ــازن الـغـربــاوى وهـو بـهـذا ــوسـيـقى   كـان اإلعـداد ا
يـكون قـد حمل نـفسه عـبئًـا إضافيًـا وكان من األولى

به أن يعطى "العيش خلبازينه".
ا أكـون قد قـسوت عـلى األصـدقاء ولـكنـها قـسوة ر
حتــمل حــبـًــا لــهم ولــلــمــكــان الــذى نــنــتــمى إلــيـه وهـو

سرحية عهد العالي للفنون ا ا

 سرعة األحداث وتطور إيقاعها
التتناسب مع شاعرية احلوار

زياد يوسف 

 فـى لــيــلــة من لــيــالى الـــشــتــاء الــبــاردة تــوجــهــنــا إلى
نيل لنتابع عرض مسرحية سرح العائم الصغيـر با ا
ــآته" من تـــألــيف مــحـــمــود جــمــال وإخــراج "خــيـــال ا
هرجان ـسابقة الرسمية  مازن الغرباوى فى إطار ا
ـعــهـد الــعـالى زكى طــلـيــمــات الـســنـوى الــذى يـقــام بــا
سـرحيـة علـنا جنـد ب جـدرانه من الوهج للـفنـون ا
ـــســرحـى مــايـــســـاعـــدنــا عـــلى الـــتـــغـــلب عـــلى بــرودة ا

الشتاء.
ــآتـه" نص مـــســرحى بـه صــبـــغــة تـــعـــبــيـــريــة "خــيـــال ا
ــانــيـا واضـحــة. والــتــعـبــيــريــة هى تــيــار سـاد أوربــا وأ
بــصــفــة خــاصـة فى بــدايــات الــقــرن الــعـشــرين وهى
تـــؤكـــد أن الـــســـبـــيل الـــوحـــيـــد خلـالص اإلنـــســـان هــو
اإلرادة اإلنــــســـانـــيـــة والـــفــــعل اإلنـــســـانـي. ونـــحن فى
آته يـتحدث آته) جنـد أنفـسنـا أمام خيـال ا (خـيال ا
ويـــحـب ويـــتـــألـم وهـــو مــــوجـــود فى إحــــدى احلـــقـــول
ملـوكة لعـائلة عـلى رأسها أب يـكره كل شىء ولعل ا
سبب هذه الـكراهية وهـو ما سنكـتشفه عبـر التطور
الـدرامي هـو فـقـده لـزوجـته - وهـذه مـحـنـة وجـوديـة
يـــتــــحـــول مـــعــــهـــا ســـلــــوك الـــبـــطـل من الـــنــــقـــيض إلى

النقيض.

ــواجــهــة بـ االبن وأبــيه تــتــكـرر أكــثــر من مـرة وال ا
جنــد مـبــررا لــتــردد االبن هــذا الـتــردد الــذى أصـاب
ـــلل ألنه غـــيـــر مـــبــرر فـــنـــيــًّـــا. كــذلك ـــشــاهـــدين بـــا ا
تـفـاجـئـنـا االبـنـة بـاتـخـاذ موقـف غـريب حـيث جنـدها
تدافع عن أبـيهـا وترغب فى الـبقـاء إلى جواره على

الرغم من قسوته ووحشيته فى معاملته لها.
وبــالــرغم من مــوقف االبــنــة هــذا يــقــرر اجلـمــيع فى
الـنهـاية أن يـرحلـوا تاركـ األب وحده بعـد أن حطم
ـــآته الـــذى تـــربــطـه عالقـــات وطــيـــدة مع كل خـــيــال ا
ـن فـــيـــهم األب الـــذى يـــتـــحـــول إلى أفـــراد األســـرة 

خيال مآته بعد أن تركه اجلميع وحيدًا. 
ومن أسـباب الـترهل أيـضا إقـحام قـصة صانـع خيال

آته على النص بال أى مبرر. ا
اإلخراج :

ــثال جـيـدا وخـفـيف اعـتــدت عـلى مـازن الـغـربـاوى 
ـرة األولى الـتى أتعـرف عـليه الـظل ولـكن هذه هي ا
فـيها مـخرجا طـموحًا يـجعل األحداث تـتطور بـإيقاع
ســريع ولــكن هــذه الــســرعـة ال تــتــنــاسب أحــيــانـا مع
ــــيـــز شــــاعـــريــــة جــــمل احلــــوار. واحلـق أن أهم مــــا 
اخملــرج الـنـاجـح هـو قـدرته عــلى اخـتــيـار الـشــخـصـيـة

يـفـرض هـذا األب عـزلـة إجـبـارية عـلـى أفـراد عائـلـته
ــكـونــة من ابــنـتـه الـتي فــاتــهـا قــطــار الـزواج دون أن ا
تــربــطـهــا أيـة عالقــة بـاجلــنس اآلخــر وابـنه ضــعـيف
الــشـخـصــيـة الــذى يـفـتــقـر إلى الــقـدرة عـلى مــواجـهـة
الــعـالـم اخلـارجى والــذى يــحب ابــنـة عــمه اخلــرسـاء
اجلمـيلـة التى تـرفض حبـه بسـبب ضعف شـخصـيته
ــآته فــهــو والــتى ال جتــد لــهــا حــبــيــبًــا ســوى خــيــال ا
الـكـائن الـوحـيـد الـقـادر عـلى سـمـاع غـنـائهـا الـداخـلى
الــذى يـعـجـز لــسـانـهـا عـن الـنـطق به. غــيـر أنـهـا جتـد
نـفــسـهــا حـ يــحـدثـهــا عـاجــزة عن سـمــاعه وكــأنـهـا

أصبحت خيال مآته.
وعـبـر الـتـصـاعـد الـدرامى تـتـشـابك األحـداث حـيث
يـتـمـسـك االبن بـالـرحـيل فـيـتـعـنت األب الـذى يـغـرس
ــزيــد من مـــشــاعــر اخلــوف فى نـــفس ابــنه ويــزداد ا
ـآته ويـزداد نفـورها من ابن تعـلق ابنـة عـمه بخـيال ا
عـمهـا بسـبب حب أخيـها لـها ويـصل اخلط الدرامى
ــواجــهــة بــ اجلــمــيع. إلى الــذروة عــنــدمــا حتـــدث ا
وهــنـــا يــبــدأ الــنص فى الــتـــرهل فــمــشــاهــد مــا بــعــد
طوطة بـشكل مبالغ فيه فبدالً من االجتاه الذروة 
مــبـــاشــرة نــحــو حل لـألحــداث الــتى تـــشــابــكت جنــد

ثلون موهوبون وأداء يتسم  
بالبساطة وخفة الظل

يوسف:
أنت بتدفع كام فى الشهر يا أبو قلب?

أبو قلب:
 100جنيه.

يوسف:
ـتــأخــر عـلــيك.. وتــلم حــاجــتك وتــيـجى خالص.. أنـا هــا أديــلك اإليــجــار ا

تسكن معايا.. أنا ساكن لوحدى.
أبو قلب:

تأخرة.. آه.. لكن نيجى نسكن معاك.. لع.. تدينى األجرة ا
جماالت:

شوف الراجل.. أنت بتنقى يا راجل أنت?
يوسف:

مش عاوز تسكن معايا ليه يا أبو قلب?
أبو قلب:

يا سى يوسف.. أنت ساكن فى وسط البلد.. صح?
يوسف:

تقريبًا كده.
أبو قلب:

أنـا بـقى مـش بـحب الـزحــمـة والــلـمـة.. واحلــتـة الــلى أنـا سـاكـن فـيـهــا حـتـة
مقطوعة وبعيدة عن العيون.

يوسف:
عيون م بالظبط?

أبو قلب:
كل العيون يا سى يوسف.

عاطف:
الراجل ده عامل مصيبة وهربان منها.

أبو قلب:
خليك فى حالك يا جدع أنت.. أنا باقولك أهو..

جماالت:
(هامسة ألبى قلب) أنت عليك تار وال حاجة يا خويا?

أبو قلب:
ـا بـيـشـوف فرخـة بـتـندبح ست جمـاالت الـلى قـدامك ده جـسـمه بيـقـشـعر 

قدامه.
جماالت:

يا لهوى.. أمال أبو قلب.. أبو قلب.
أبو قلب:

ياما فى ناس مدارية ورا أساميها يا ست جماالت.
جماالت:

أمال يا اخويا خايف من إيه? هربان من إيه بالظبط?

يوسف:
تعالى يا عم خليل.. قوم تعالى معايا.

زينب:
كن يحس سـيبه.. سيـبه يا سى يوسف.. خـليل بـيحاسب نـفسه.. سيـبه 

باللى عمله فيا أنا وعياله.
جالل:

عم خـليل.. أنت عمـلت الدور حـلو قوى.. أنت أكـتر واحـد فينـا عبرت عن
وت. ا
خليل:

ــيت (يــشــرب من ــوت.. أكــتــر مـن ا ومــ يــا ابـــنى يــقــدر يــحــكــيـــلك عن ا
الزجاجة).

جالل:
أنت ما موتش يا عم خليل.. أنت بتنتحر.. بتموت نفسك بنفسك.

خليل:
وحياتك ما تفرق كتير.. كلها موت.

جماالت:
موت إيه يا راجل.. ما أنت زى الفل أهو.

خليل:
فل دبالن فى جنينة بور بعيد عنك.

زينب:
تعالى.. تعالى يا سبعى.

خليل:
(ينظـر إلى زينب) عـلى فكـرة إحنا مش هـا نتـعشى فى البـيت النـهارده أنا

عازمك بره.
زينب:

أمرك يا أخويا.. قصدى.. أوعك يا خليل.
أبو قلب:

وبعدين بقى فى الوجعة السودة دى.
يوسف:

فى إيه يا أبو قلب?
أبو قلب:

فروض هانقبض النهارده.. صح? إحنا كنا ا
جماالت:

صح..
أبو قلب:

? أنـا عــلــيــا شـهــرين مــتــأخـرين.. ــطـرح مــنــ طب وبــعـديـن نـدفع إيــجــار ا
والسـت صاحـبـة البـيت أجـارك الله.. لـسـانـها عـايـز قطـعه.. دلـوقت نروح
نـالقــيــهــا واقــفــة ع الــبــاب زى األشــكــيـف.. عــاوزه األجــرة.. نــعــمل إيه أنــا

دلوقت?.. 

أبو قلب:
كل حى فيه اللى مكفيه يا ست الناس.. أشيلكم همى ليه عاد?

يوسف:
سبيه يا ست جماالت.. أنا عارف أبو قلب بيدارى من إيه?..

أبو قلب:
عارف.. عارف إيه يا سى يوسف?

يوسف:
أنت ماعليكش الدور تنقتل.. أنت عليك الدور تقتل.. صح?

(فى هـذه األثـناء يـسـرح أبو قـلب فـيمـا دار بيـنه وبـ أمه فى الـصعـيد مع
شهد) موسيقى تعبر عن ا

األم:
طار أخوك يا ولدى.. م اللى ها ياخده عاد?..

أبو قلب:
ياما.. هو أنا لو قتلته.. أخويا ها يرجع تانى?

األم:
ـانى.. لـو ما قـتـلـته ألكـون قاتاله اخص عـلـيك يـا واكل نـاسك.. وديـنى وإ

بنفسى.. قلت إيه?
أبو قلب:

ياما.. الراجل احتبس  15سنة.. وخد جزاته خالص..
األم:

وت زى ما موت أخوك.. الع بالع يا ولدى.. إخرس.. جزاته 
أبو قلب:

لع.. مش ها أقتل ياما.. مش ها أقتل ياما..
عاطف:

أسباب كتير للموت.. لكن فى اآلخر كله موت.
ليلى:

ـوت.. لــكن ع األقل نـعـرف إزاى ـكن مـانــكـنش عـارفــ إزاى هـا  احـنــا 
هانعيش.

جالل:
ـسك فــيـهـا بـإيـده الـفـرصـة بــتـيـجى لـلــبـنى آدم مـرة واحـدة بـس.. يـا إمـا 

وسنانه. يا تهرب منه.. ويبتدى يهرب هو كمان من نفسه.
جماالت:

الغـرابة الناس اتهبـلت فى الدنيا.. ماحدش مـصدق إنه مش حياخد معاه
حاجة فى تربته.

أبو قلب:
كتوب عاد. كتوبله إيه.. وال حد يعرف يغير ا محدش فينا يعرف ا

زينب:
ربنا بيغفر مش كده.. أنا عارفه إن ربنا كبير وبيغفر ويسامح.

خليل:
جه الـوقت اللى الزم أبـقى فـيه أى حاجـة غيـر خـليل.. خـلـيل مش حيـبقى

خليل.. خليل مش حيبقى خليل.
يوسف:

الش عنـيه غير التراب.. أبونـا آدم وأمنا حوا نزلونا البـنى آدم طماع ما
من اجلـنـة بــسـبب الـطـمـع.. الـلى حـيـعــمل دور الـبـطل مش حــيـفـضل طـول

عمره بطل.
عاطف:

ده مش طمع ده طموح
يوسف:

الطموح شىء.. والواقع شىء تانى خالص يا عاطف.
أبو قلب:

وم يا اخونا اللى حيعمل الدور عاد
عاطف:

ـكن يعـمل الدور.. وال إيه يا مـافيش غيـر يوسف هـو أفضل واحد فـينا 
جماعة.

جماالت:
صحيح.. يوسف أحسن واحد يعمل الدور..

اجلميع:
"يهتفون باسم يوسف" يوسف يوسف يوسف يوسف.. يوسف يوسف.

"يتجه اجلـميع إلى أمـاكنـهم فى العـرض بكل حمـاس وعنـدما يـبدأ يوسف
فى استعداده للكالم يدخل اخملرج والنجم والريجيسير".

اخملرج:
يا سـبحان الـله.. الوالد زى ما يـكونوا عـارف إن إحنـا حنتـصالح.. شوف
كل واحــد فــيـهم واقـف مـكــانه إزاى.. بــرافــو يـا جــمــاعــة.. يـلال بــيــنــا بـقى

عشان نبدأ دلوقتى حاال..
"فى هـذه األثــنـاء.. يــوسف يــنـظــر إلى اجلـمــيع فى ذهــول وهم يـتــنـصــلـون
البس ـــســرح ويــخـــرج و قــد حــمل فـى يــده ا ـــشــهــد وا مــنه.. ثـم يــتــرك ا

اخلاصة بشخصية هاملت"
شهد تدريجيا" وسيقى فى ا "تعلوا ا

إظالم
> د. عمرو دوارة يستعد حاليا إلخراج مسرحية أبو نضارة تأليف أبو العال السالمونى لفرقة مسرح الطليعة.
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> إذا كــان الـبـطل أفــضل (فى الـدرجــة) من اآلخـرين أو من مـحــيـطه غـدا من
أبــطـال (الـرومـانس) الـذين تـكـون أفـعـالـهم عـجـيـبـة لـكـنـهم ال يـخـتـلـفـون عن
ـعنـاها الـدقيق نـحو الـقصص الـبـشر.. نـكون هـنا قـد ابتـعدنـا عن األسـطورة 

األسطورى.
سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79
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> يقصـد (فراى) أن يصف األدب ويقومه: ويبـدو كتابه فى كثيـر من الوجوه أشبه بدفاع
قـدمة اجلـدليـة) عـنده تـدعو بـشكل حديث عن الـشعـر بـوجه العـدو احملدق كـمـا أن (ا

خاص أن يكون النقد دراسة منهجية.

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

12 من يناير 2009 العدد 79

إبراهيم احلسينى
. ناقشة ديوان "مقصلة خاصة بلون جدائلى" للشاعرة رنا جعفر ياس > مكتبة سنابل للكتاب شهدت مساء أمس األحد ندوة خاصة 
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مـخـبـرهـا يـدفــعـهـا بـقـوة لـلـطـريق اآلخـر
ـظهـر واخملبر ـطابقـة ب ا وهى تـريد ا
 وهــــذا يـــعـــنـى حتـــولـــهــــا من أن تـــقـــول
وتـظـهـر شـيـئـاً وتـفـعل آخـر إلى أن تـقول
وتظـهـر شيـئـاً وتفـعـله فى نـفس الوقت 
هذا التـصالح يعـنى حتولهـا من " مؤمنة
ـــــاسه "  وهــــــو مـــــا يـــــرفـــــضه " إلـى " أ
اجملـتــمع ألنه مـازال يـقع حتت إشـكـالـيـة
ـظهـر جمـيل بـينـما ـظـهر واخملـبر  فـا ا
اخملـبــر عـلـى حـقــيـقــته زائف ومـصــطـنع
وقـبـيح  ولـذا فـاجملــتـمع يـرفـضـهـا وهى
ظـهر تـرفضه  هى تـنادى بـأن يُـصـبح ا

هو اخملبر وهو يُـنادى بالعكس ...
هذا التـحول فى شخصية " مؤمنة " هو
ــوذج من حتـوالت كــثـيــرة وقـعت فــيـهـا
ـســرحـيــة ( نـقـيب مـعـظـم شـخـصــيـات ا
فتى ــ عفصه ــ ... ) ...   األشراف ــ ا
هـذه الـتـحـوالت حتـمل إذا مـا تـأمـلـنـاهـا
هـذا النـوع من الكومـيديـا اخلفـية  وهو
ما التقطه اخملرج وعمل عليه  وتبقى "
ـاسه " ــ " مـؤمـنـة " قـبل حتولـهـا لـفـتاة أ
ـظـهـر لـيل ــ حـامـلـة ألفـكـار ونـوس عن ا
واخملــبـر الــذى يـكـتــنف اجلـمــيع  وتـظل
هى أيـضـاً من تـكشف هـذا الـزيف الذى
يــتـــمــتع بـه اآلخــرون من حــولـــهــا  ولــذا
يُــفـضل جـمـيع من تـنـاولـوا الـنص نـقـدياً
أن يـكـون مـدخــلـهم لـتـحـلـيل مـسـرحـيـة "
طــقـــوس " أن يــكــون عـــبــر شــخـــصــيــة "
ــــاسه "  لــــقــــد حــــافظ اخملــــرج عــــلى أ
مـعـظم األفـكـار الـرئـيـسيـة الـتى يـحـمـلـها

النص ولكن بطعم خاص به ...
لـذا فــقــد ظــهـر الــعــرض مـُــغـايــراً عــمـّـا
ـاته الــسـابـقـة  اعـتـدنــا عـلـيه فى تــقـد
وظــهــر تــواصل الــنـاس مــعـه بـرغـم هـذا
الـــــتــــغــــريـب الــــذى أحــــدثـه به اخملــــرج 
وبـــرغم ديـــكــــورات مـــحـــمـــد الـــســـوالـــقه
التـجريـديـة والتى تـختـصـر جمـيع أماكن
ـسـرحيـة فى مـسـاحـة بـيضـاء مـُـحـاطة ا
بـســتـارتــ شـفــافـتــ تـشــغل كل واحـدة
ـسـرح  سـتـارتـ مـنــهـمـا أحـد جـانـبـى ا
مـشـدودتـ عـلى بـانوهـ بـطـول ارتـفاع
ـــســـرحى  بـــيـــنـــمـــا تـــشـــغل الـــفـــضـــاء ا
ـرتـفعـة بـعض مـسـاحـات هـذا الـفـضـاء ا
ـُـعــلـقـة  هــنـاك أيــضـاً بـعض الـدفــوف ا
الكـراسى الـصـغـيرة الـتى تـُـشـبه كراسى
ـسـرح  الــبـحـر مـُــتـنــاثـرة فـوق خــشـبــة ا
وهـذه مـساحـة كـبيـرة تـُـتيح حـريـة كبـيرة
فـى احلـركــة وفى الــتــحــرر أيــضـاً  ذلك
ـاسه "  والـعـرض الــذى تـسـعى إلــيه " أ
ــمــثــلـ ــجــمــوعـة جــيــدة من ا ــتــلئ 

يتـمـتـعون جـمـيعـاً بـرقة مـشـاعر عـالـية 
وبـروح كـومـيـديـة سـاخـرة بـاإلضـافـة إلى
هـــذه الــرشـــاقــة الـــتى حـــكــمت احلـــركــة
وضـــــبـــــطـت اإليـــــقـــــاع  فـــــقـــــد أجـــــادت
اجملموعة كـلها بـقيادة اخملـرج زيد خليل
مـصــطـفى  ومـعه : بــشـار جنم  حـيـدر
كــفــوف  رائــد شـــقــاح  عــبــد الــرحــمن
بـركـات  بــيـسـان كــمـال  سـارة احلـاج 

ماهر القوقزه ...  

الـــله " نـــقــيب األشـــراف أيــضـــاً  كــذلك
يـحثونـها جمـيعاً عـلى أن يكون لـها باطن
وظـاهر  عـلى أن تظهـر كطـاهرة  نـقية
 عـفيـفـة  أمام اجملـتمع كـشـكل خارجى
ـزقــاً ومـتـقـطع حـتى ولـو كــان الـداخل 
األوصال وغيـر ذلك تمـاماً  ولـكى تـُقيم
ـاسه " هـذا االنــصـهـار والــتـطـابق مـا " أ
بـ الـداخل واخلـارج فـإنـهـا تـتـحـول إلى
الـنـقـيض  تـتـحـول من الـطـهـر والـعـفاف
إلى العهر والـرزيلة  إنها تـستجيب لهذا
ـد الــطـوفـانى الــعـابـر حلــدود الـطـهـارة ا
ا نغمس فى الرزائل  إنها تستجيب  وا
ا شعرت أنها تهفو رأته فى طفولتها  و
إلـــيه فـى كــبـــرهـــا  فـــمـــظــهـــرهـــا يـــؤكــد
لــلــجــمــيع أنــهــا " مــؤمــنــة " زوجـة نــقــيب
ـُصـانـة من كل سوء  بـينـما األشـراف وا

اخملـــرج أنـــضج وأهم نـــصـــوص ونــوس "
طــقــوس اإلشــارات والـتــحــوالت " بــرؤيـة
كوميديـة ...?! فالنص يزخر بـالتفاصيل
اإلنـسانـيـة الـكثـيـرة والعـمـيقـة والـتى لكل
مـــنــــهــــا دالالته عــــلى مــــســـيــــرة وتــــطـــور
الـشـخـصـيـات الــنـفـسـيـة  ولـنـأخـذ مـثالً
بـطـلـة الـنص الـدرامى ومن ثم الـعـرض "
مـــؤمـــنـــة " والـــتـى تـــربت بـــشـــكل مـُـــعـــ
يـخــتــصــر كل الــقــيم واألخالقــيــات عـلى
الـــشـــكل اخلـــارجى  وبـــالـــرغم من ذلك
فـقـد حـاولت طوال مـسـيـرتهـا أن تـصـهر
البـاطن ــ كل ما هو داخـلها ــ مع اخلارج
ــ كل ما يظـهر منـها ــ فى وحدة واحدة 
لـكـنهـا وبـفـعل الكـثـير من الـصـدامات مع
الـواقع يتـكـشف لهـا مـدى صعـوبة ذلك 
فـاجملـتـمع بـكـل مـا فـيه  وزوجـهـا " عـبـد

مــرت إبـداعـات سـعـد الـله ونـوس بـثالث
مــراحل أســاســيــة يـُــمــكن تــركــيــزهــا فى
ـــتـــأثــرة مـــرحـــلــة نـــصـــوصه الـــعــبـــثـــيــة ا
بـيــونـسـكـو  آرابـال والـتـى مـنـهـا ( فـصـد
الـدم  مــأســاة بــائع "الــدبس" الــفــقــيـر 
مــــيــــدوزا تـُــــحــــدق فى احلــــيــــاة  ... ) 
ــة يـونـيـو والـثــانـيـة والــتى بـدأت مع هـز
 1967عندمـا كتب " حفلة سمر من أجل
 5 حزيران " ثم تـبعـها بـ ( الفـيل يا ملك
ـلك  سهرة مع أبى لك هو ا الزمـان  ا
خليل الـقبـانى  ... )  ثم توقف عـندما
أدرك سـاعتـها أن مـشروعه فـيمـا أسماه
بـ " مـســرح الــتــســيــيس " لم يــســتـطع أن
يُــحــقق أغـراضه  تــوقف خالل األعـوام
عــــنــــدمـــا عــــاد بــــإعـــداده  1987 ــ  1989
لــــنص " االغــــتــــصــــاب " عـن " الــــقــــصـــة
ى " ثم تــــبـــعه ــــزدوجـــة لـــلــــدكـــتـــور بــــا ا
ـــســرحـــيـــاته الـــتــســـعـــيــنـــيه ( طـــقــوس
اإلشــــارات والـــتــــحـــوالت  مــــنـــمــــنـــمـــات
تـاريــخـيـة  أحـالم شـقـيـه  يـوم من هـذا
الـــزمــان  األيــام اخملـــمــورة  ... ) حــتى
أ مسيـرته بروايـته " رحلـة من مجاهل
موت عـابر " ... لم أقـصد من وراء هذا
العرض السريع إال محاولة للتعرف على
مدى جـديـة مـسرحـيـات ونوس وبـالـتالى

األفكار التى تـُعاجلها ...
فـ " ونوس " من الـقالئل الذين يـتمـتعون
بـــوجـــود مـــشـــروع فــنـى / فـــكــرى حـــاكم
ــــســــرحــــيـــة الــــتـى قـــام ألعــــمــــالــــهم  وا
بـــــإعــــدادهــــا وإخـــــراجــــهــــا زيــــد خـــــلــــيل
مصطـفى عن مسـرحية ونـوس " طقوس
اإلشـــارات والــــتـــحــــوالت " وأســـمــــاهـــا "
إشـــارات وحتــوالت " تـُـــقـــدم لــنـــا ونــوس
وقـــــد تـــــخـــــلى عـن جــــديـــــتـه تـــــلك الـــــتى
اسـتعـرضـنـاهـا سـريعـاً لـنـكـشف أو لـنكن
أدق ونـقـول لـيـكشـف لـنا اخملـرج األردنى
زيـد خلـيل مـصطـفى عن بـعض السـمات
الــكــومــيــديــة الــتـى يــرى أن مــســرحــيـة "
طـقوس " تـتمتع بـها  وفى حـقيـقة األمر
ـسرحـية ال تـتـمتع بـغيـر اجلـدية لـكنه فـا
أضــــاف أشــــيــــاء وحــــذف أخــــرى  ربط
ــــعــــاصــــرة  األجــــواء الــــتــــاريـــــخــــيــــة بــــا
ــونـــولــوجــات الـــفــصـــحى بـــالــعـــامــيــة  ا
الشخـصيات األصـيلة داخل الـنص بتلك
ـُـضافـة علـيه من خارجه  لـيكـون لنا ــ ا
بـعـد اخـتـزال مـقــاطع كـثـيـرة من الـنص ــ
تـولــيـفــته اخلــاصـة مــعـتــمــداً عـلى فــكـرة
حتــول الــشــخــصــيــات من الــنــقــيض إلى
الـنقـيض  فـنقـيب األشـراف يتـحول إلى
ـفتى من جـديته الزُهـد  بيـنمـا يتـحول ا
فرطـة إلى اخلالعة الكـاملة  وتـتحول ا
مـؤمـنـة ــ وهـذا هـو الـتـحـول األكـبـر ــ من
الــصـدق والـبــراءة إلى أن تـُـصــبح إحـدى

دينة ... تعة فى ا فتيات ا
رحلـة األخيـرة التى ينـتمى إلـيها وهـذه ا
نص " طــقــوس اإلشــارات والــتــحـوالت "
ـرحــلـة الـثـانــيـة أهم أعـمـال تـُـشــكل مع ا
ـسـرحيـة الـتى يـذكره بـهـا جـميع ونـوس ا
رحلة سرحـي فى العالم الـعربى  وا ا
ـراحل الـتــسـعـيــنـيـة خـاصــةً هى أنـضج ا
جــمــيــعـاً وتــتــمــيّـــز نــصـوصــهــا بــاجلــديـة
الـشـديـدة  وهـو مـا يـضـعـنـا فـى مـشـكـلة
أســـاســــيـــة مع هـــذا الـــطـــرح اإلخـــراجى
الــكـــومـــيــدى لـــلــنص  فـــكـــيف ســيـُـــقــدم

ـزار ب أرسـطو وبـ كل من هوراس وأفالطـون إذ بالرغم > ويـجب أال يشط ا
يالن إلى من أثـرهما الـشديـد فى تكـوين قواعـد الكالسـية احملـدثة فـإنهمـا 
االرتباط فى نـظريـة احلبـكة فى األقل بـاألفكار األوسع واألشـد وضوحـاً عند

أرسطو.
سرحي جريدة كل ا
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كتبة آفاق للنشر والتوزيع. > ديوان "الشاعر والشيخ" حللمى سالم تتم مناقشته فى السادسة من مساء األربعاء القادم 

سرح األردنى بعمـّان ضمن مهرجان ا
 فى دورته اخلامسة عشرة :

 ربطت األجواء
المح التاريخية 
عاصرة وحولت ا

الشخصيات 
من النقيض

للنقيض!

طقوس اإلشارات والتحوالت لونوس
يتحول إلى عرض كوميدى ساخر ...!

بناء مسرح خاص.. من أجل "التحرر"

 ازدهار مسرح السود فى أمريكا
الـشـبـاز". وسـوف تـزيـد الـدالالت عـمـقًـا وثـراءً عـنـدما
نعرف أن "مالـكوم إكس" كان يستـشهد فى العديد من
خـطبه بـحيـاة "نـات تيـرنر" وأقـواله واقـتنع جـونز بـهذا
سرح. نطق السليم وقرر قبول التحدى فى جتهيز ا ا
وكـانت معـه عروض من شـركـات عديـدة بـالـتبـرع لـهذا
سرح كإعالن الغرض علـى أن يتم وضع اسمها على ا
عـنـهـا ونـبه عـلـيه زيـاد رمـضـان بـضـرورة اسـتـبـعـاد أيـة
عـروض مــقـدمــة من شـركــات لـصــنـاعــة الـســجـائـر أو
اخلـمـور احـتـرامًـا لـلـدين اإلسالمـى الـذى كـان مـالـكوم
ـركــز ال يـقــدم اخلـمـور إكس يــدين به وأشــار إلى أن ا
وال يـسـمح بــالـتـدخـ داخـله.. وسـوف يـكـون ذلك هـو
سرحية للـجماهير. ووافق جونز النظام عنـد عرض ا

على هذا الشرط بال جدال.

وفى ذلك يــقـول جــونــز إنه اقـتــنع تــمـامًــا بــفـكــرة زيـاد
رمــضـــان خـــاصـــة وجــود نـــقـــاط تــشـــابه عـــديـــدة بــ
مـالكـولم وتيـرنـر. ذلك أن كلـيهـمـا - بدرجـات متـفاوته
ـواجــهــة من أجل حتــقــيق الــعــدالـة - وظف عــنــصــر ا
االجـتـمـاعـيـة للـطـبـقـة الـتى يـنـتـمى إلـيـها.. وشـجع إلى
حد مـا على اسـتخدام الـعنف.. ومـات بالعـنف. ويقول
ن يـتـهم االثنـ بـالـتـحـريض على إن هنـاك الـبـعض 
ا كـان يتـفق هو نـفسه مع هـذه االتهـامات العـنف. ور
بــشــكـل جــزئى. لــكن عــلى أصــحــاب هــذه االتــهــامــات
إدراك أن الشخص يضـرب بعنف عنـدما ال يجد لديه
سرحية عموما تلقى أضواء كثيرة على ما يخسره. وا
حـيــاة تـيــرنـر وشـخــصـيــته وتـظــهـر أنه لم يــكن عـنــيـفًـا
ـسرح اجلـديد له بـطـبعه. ويـشيـر جـونز إلى أن هـذا ا
سرح قاعد تتوزع حول خشبة ا ميزة مهمـة وهى أن ا
ـشـاهـدين ـا سـيـتـيح تـفـاعالً أفـضل بـ ا الــدائـريـة 

سرحى. مثل وهو جوهر العمل ا وا
ـشـاهــدين عـبـروا ويـشــيـر جـونــز إلى أن الـبـعـض من ا
عن عــدم فــهـــمــهم لــلـــمــســرحـــيــة. لــكــنـــهم عــلى األقل
وسيقاها الرائعة التى عكست روح السود استمتعوا 

فى أمريكا.

عــلى خالف مــا اعـتــدنــاه مع قــارئـنــا الـعــزيــز.. فـإنــنـا
سـوف نـصـحـبـه الـيـوم فى رحـلـة مع مـسـرح ولـيس مع
مــســرحــيـة لــنــقص عــلــيه حـكــايــة جتــمـعـت لـهــا كــافـة
ـسـرح هـو مـسـرح عـنـاصـر الـتـشـويق واإلثـارة. وهـذا ا
"أودوبــــون" الـــذى يــــقع بــــالــــقـــرب مـن حى هــــارلم فى
رسح نيويورك وهـو حى الزنوج كما تعلم. وكان هذا ا
واسـمـه بـالـكـامل "أودوبـون بــول روم" عـبـارة عن مـبـنى
لالجــتـمـاعــات تـسـتــخـدمه جـمــاعـات حـقــوق اإلنـسـان
وعـدد من الـشـخـصــيـات الـعـامـة. ولـكن من أبـرز هـذه
سـلم "مـالـكولم إكس" الـشخـصـيات الـزعـيم الـزجنى ا
الــذى كـان يــلــقى فــيه بــعض اخلــطب فـى الـدفــاع عن

. همش حقوق السود وا
ـســرح بـعــد ذلك حــادثًـا مــأسـاويًــا وهـو وشــهـد هــذا ا
ــئـات من اغــتــيــال مـالــكــولم إكـس عـام 1965 أمــام ا
ركـز عام أنـصاره عـندمـا كـان يلـقى خـطبـة فى هـذا ا
ـــأســـاوى  إغالقه . وبـــســـبب ذلـك احلــدث ا 1965
ــدة ٢٥ سـنــة وخالل هــذه الـفــتـرة لم وظل مــهـجــورًا 
يقتصـر األمر على اإلغالق فقط بل نظر إليه السود
ـتـحدة بـعـ الـتـشـاؤم وكـان مـعـظـمهم فى الـواليـات ا

بنى.  رور بجوار هذا ا يتحاشى مجرد ا

وفى عـام 1990 أعـاد مـواطن أمريـكى مـقيم فى حى
قريب يدعى "زيـاد رمضان" افتتاحه وحوله إلى مركز

ثقافى باسم مركز "شباز".
وكـان ذلك االسم تـخـليـدًا لـذكرى مـالـكـولم إكس الذى
اخـتـار لـنـفـسه اسمًـا إسالمـيًـا هـو "مـالك شـبـاز" وكان
أيــضًـا تـخـلـيـدًا لــزوجـته الـراحـلـة "بــيـتى شـبـاز". وكـون
ركز رمـضان مجلـسًا لألمناء يـشرف على استـخدام ا
لألغراض الـسياسـية والثـقافيـة والدينـية والدفاع عن

حقوق السود بشكل عام.
ونـتــوقف هـنــا بـعـض الـوقت لــنـتــحـدث عن مــسـرحــيـة
"الــتــحــرر" الـتى تــعــد من عــيــون مـســرح الــســود الـذى
ـتــحـدة ازدهـر فى الــســنـوات األخــيـرة فـى الـواليــات ا
ضمون واكـتمال العناصر لعوامل عديدة مـنها جودة ا
اخملــتـلـفـة مــثل اإلنـتـاج واإلخــراج والـتـمـثــيل والـديـكـور

وغيرها.
وتــدور مــســرحـيــة "الــتــحــرر" حــول مــحــاوالت الــسـود
لالسـتقالل والتـحرر من العبـودية للبـيض. على سبيل
ذلك قــامـــوا بــثـــورات عــديـــدة. خالل الـــقــرن الـــتــاسع
عـشر. وصـحيح أنـها كـانت ثورات فـاشلـة لكـنهـا كانت
فى الــــوقت نــــفــــسه خــــطــــوات عــــلى طــــريق احلــــريـــة
والــســيــادة بــلـــغت ذروتــهــا بــوصــول أســود إلى مــقــعــد
ــــهم أن هــــذه ــــتــــحــــدة ا الــــرئــــاســــة فى الــــواليــــات ا
ــــســــرحى ــــســـــرحــــيــــة من وضـع وإخــــراج اخملــــرج ا ا
األمــريـكى األسـود أيــضًـا "تـاى جـونــز". واخـتـار جـونـز
سـرحية حـادثة أو ثورة محـددة وهى تلك التى لـهذه ا
دارت أحــــداثــــهــــا عـــام 1831 فـى مــــقـــاطــــعــــة ســـاث
هـامـبـتـون بــواليـة فـرجـيــنـيـا. وقـاد تـلك الــثـورة الـثـائـر
الـشهـيـر فى تاريخ الـسـود "نات نـيـرز". وانتـهت الـثورة
ـئات من الـسـود ونـحـو خـمـس من بـالـفـشل ومـقـتل ا
الـبـيض. ولم تـذهب تـضـحـيـات هـؤالء الـسـود سدى..

بل انتهت إلى ضرورة االعتراف بحقوقهم نسبيًا.

وقـــد احــتـــاج "جــونــز" نـــحــو خـــمس ســنـــوات لــكـــتــابــة
راجع لـتقد سـرحيـة اطلع خاللهـا على عـشرات ا ا
صـورة مـتكـامـلـة قدر اإلمـكـان عن هـذا احلـادث الذى

لم يأخذ ما يستحقه من اهتمام.
ــســـرحــيــة ونــعـــود إلى نــيـــويــورك لـــنــجــد أن تـــلك ا
عرضت بـنـجاح فى واليـات أمريـكـية عـديدة. وأراد
جـونز أن ينـهى عرضها فى نـيويورك ولم يـجد لها
مـسـرحًـا مـنـاسبًـا بـإيـجـار مـعقـول. وذات يـوم بـيـنـما

السعى للتغلب على تلك العيوب. 

ـــكــان ســـوف تـــعــد ذلك أن إقـــامـــة مــســـرح فى هـــذا ا
ثابة إضافة ثـقافية مهمة. وعندما تعرض مسرحية
عن رجل كـافـح من أجل حـريـة الـسـود قبـل نـحو 180
سـنة فى مكـان شهد مـقتل رجل آخر يـدافع عن حرية
الـسـود وحـقـوقهـم مـنذ 43 سـنـة فـسـوف يكـون لـألمر
داللــة خـاصــة. وسـتــصـبح هــذه الـدالالت أكــثـر عــمـقًـا
سـرح فى مكـان يـبعـد أمتـارًا قـليـلة عن عنـدما يـبـنى ا
كان الـذى شهـد مقـتل مالكـولم إكس أو "مالك نفـس ا

كـان يــتــحــدث إلى "زيــاد رمـضــان" الــذى تـربــطه به
عالقـة صــداقـة اقــتـرح عــلـيه زيــاد بـنـاء مــسـرح فى
مــركـز "الــســتـبــاز" أو حى "أودوبــون بـولــروم". وقـال
رمــضـــان إنه يــعــلـم جــيــدًا بــوجــود مـــشــاكل عــديــدة
ـركز. من ـبنى أو ا تـواجه إقامـة مسـرح فى هذا ا
ــشــاكل عــدم وجــود مــسـرح أصـالً واحلــاجـة هــذه ا
إلى بـناء مـسرح جـديد. ومن الـوقت نفـسه فإنه إذا
سـرح. فـلن تكـون هنـاك مـساحـة تـكفى لـعدد بـنى ا
بـنى ليس قـاعد لـلمـشاهـدين. كمـا أن ا كـبيـر من ا
به تغذية كهـربائية كافية السـتقبال عرض مسرحى

بحاجة إلى قدر كبير من اإلضاءة. 
ـــشــاكل فـــإن هــنــاك مـــزايــا عــديـــدة تــبــرر هشام عبد الرءوفومع هــذه ا

تبرعات شركات السجائر 
واخلمور.. غير مقبولة تخليد ذكرى إكس

خمس سنوات

مزايا

تشابه

رجل من المانشا .. أكثر حنكة فى اجلزء الثانى 
الالشـعـور اخلـاص به .. ويـرى أيـضـا أمانـيه
الـتى يــريـدهــا أن تـتـحــقق وال يـصــرح بـهـا أو
يسعى إليـها .. ألنه يظنـها أحالماً مسـتحيلة
.. ويـطــرح تـسـاؤالً هــامـاً هل هــنـاك بــالـفـعل

حلم. مستحيل..??...
ــســرحـــيــة قــدمـت من قــبل يـــذكــر أن هـــذه ا
سينمائـيا فى عمل للنجم بيتر أتول والنجمة
صــــوفــــيــــا لــــورين.. وقــــد أعــــد هــــذا اجلـــزء
وأخـــرجـه أيـــضــــا جـــوى داريــــون وهـــو مــــعـــد
ـــوســيــقى كــذلك ومــخــرج اجلــزء األول .. وا
ـــيـــتش لـــيج .. ويـــشــارك فـــيه جنـــوم اجلــزء
األول سـتـيف مـاكـونى ومـيـشـيل بـرارا ومـعهم
أبـطـال اجلـزء الـثـانى اجملـتـهـدة كـارى براون
ومـــاريـــو مــارتـــيــنـــيــز وغـــيــرهـم .. وقــد دخل
الــعـرض اجلــديـد قــائـمــة اخلـمــسـ عــرضـاً
ـرشحـة جلـائزة الـتونـى هذا الـعام ـبـدئيـة ا ا
فى سـبــعـة مـجـاالت مــخـتـلــفـة .. وذلك بـعـد
اضى جائزتـ وأربعة ترشيحات فى العام ا

وهكذا يستمر النجاح ...   

عـنـدمـا تـبـدأ مـنـظــومـة الـنـجـاح الـنـاجتـة عن
ــعـــالم عــلى جــهـــد كــبــيـــر .. وبــنـــاء واضح ا
أسس صحيحة .. تستمر دون توقف .. وقد
ــكن أن جتــد فـــيــمــا أجنـــزت من قــبـل  مــا 
يضاف إلـيه فيثريه ويخلق أهدافا جديدة ..
بعيدا عـن محاولة استثمار جناح سابق كحل
سهل أقل عناء .. وهذا ما جعل مسرح جون
إجنـمـان أحــد مـسـارح بـرودواى يـقـدم اجلـزء
ـــــســــرحـى رجل من الــــثـــــانى مـن الــــعـــــرض ا
المـــــــــانــــــــــشـــــــــا " .."Man of La Mancha وهـى
ـعـروف دالى مـسـرحـيــة لـلـكـاتب الـبــولـنـدى ا
واسـرمـان التى كـتـبهـا عام  .. 1957وذلك بـعد
اضى النجاح الـكبير للجزء األول فى العام ا
وحصول الـعرض على جائـزة التونى كأفضل

عرض موسيقى ...
ورجل من المـــانــشـــا عــرض خـــيــالى نـــفــسى
يـــغــوص فـى أعــمـــاق الالوعى الـــبـــشـــرى من
خالل رجل عـجوز يـجد نـفسه سـجيـناً داخل
عـقل شـخص آخـر تـائه مع أحالمه ومـتـجول
ـينـا ويـسـارا .. والـتى هى نـاجتة عن مـعـهـا 
ـر به من مـواقف ـا  عـدة مـؤثـرات نـابـعـة 
راغى حـــيــاتـــيـــة ومـــا يـــتــســـلل دون درايـــة مـــنه إلى  جمال ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ12

سرح العربى. نجى بن إبراهيم  عرضها مؤخرًا بالشارقة ضمن فعاليات ملتقى ا سكينى الصغير وإخراج ا دينة للكاتب ا > مسرحية حراس ا

 روح الهواية.. للعرض فقط!
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> إذا كــان الـبــطل أدنى فى الـذكــاء مـنــا بـحـيث يــتـولــد لـديـنــا شـعـور
بـالـنـظـر من علٍ إلى مـشهـد عـبـودية أو إحـبـاط أو سـخف يـكون ذلك

البطل من الصيغة (الساخرة). 24
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

اضى بسينما مركز آفاق اشتراكية. > الفيلم التسجيلى صمود  عرضه مساء السبت ا
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سرحى السورى قراءة فى تطور النص ا
أعـضـاء فـرقـتـهـا لـيـنـتج عن اإلقـامـة عرض

مسرحى...
أمــا عن ورش الــكــتــابــة  فــأهــمــهــا أقــامــهـا
ـــــركـــــزان الـــــفــــــرنـــــسى والـــــبــــــريـــــطـــــانى.. ا
فــــالـــــفـــــرنـــــســــيـــــون اســـــتـــــضــــافـــــوا كـــــتـــــابــــاً
فـرانـكـوفــونـيـ من الـعـالم الـفـرانـكـوفـونى
من تـوجو وكـندا واجلزائـر وبلـجيـكا وطـبعاً
فرنسا وحطوا رحالهم فى حلب فى إقامة
شـهـر كـامـل مع كـتـاب سـوريـ .. ومن بـ
األسـماء الفـرنسـية الـهامة كـان أوليـفية بى
وهــــــو أحــــــد أهم اخملــــــرجــــــ والــــــكــــــتــــــاب
الــــفـــرنــــســـيــــ فى فــــرنــــســـا اآلن مــــخـــرج
أوبرالى قـدم عروضاً فى كل أوروبا.. ومن
أهـم عـــــــــروضـه قـــــــــداس جــــــــنـــــــــائـــــــــزى فى
ســـيـــربـــريـــنـــيـــتـــشـــا.. إضـــافـــة إلى الـــكـــاتب
والــنـحــات الـشــهــيـر كــريـســتــيـان ســيـمــيـون

وغيرهما .
كل هذه التجـارب والعديد من ورش العمل
سرح أتاحت لشريحة واسعة التبشيرية با
من الـشـبـاب الـسـورى االطالع عـلى أحدث
سـرحية وطـبعاً طرق التـدريس والكتـابة ا
األهم هـــــو مـــــا نـــــتـج عن هـــــذه الـــــورشـــــات
فــبـــعــضــهـــا قــام بــدعـــوة كــتـــاب شــبــاب إلى
بـريــطـانــيـا وخــصـيــصـاً إلى الــرويـال كـورت
ـسرح الـشـهـير وقـامـوا بـقراءة نـصـوصهم ا
بالعـربيـة واإلجنلـيزيـة  طبـعا بـعد قـراءتها
فـى دمـــــــــشـق فـى احـــــــــتـــــــــفـــــــــال خــــــــاص...
والفـرنسيـون أقامـوا عرضاً ألحـد نصوص
الــورشــة  الـــعــربــيــة والــورشـــة الــفــرنــســيــة
وطــبـعــوا الـنــصــوص األخـرى.. هــذا طـبــعـاً
بـــعـــد أن قـــامـــوا بـــجـــوالت مـــاراثـــونـــيـــة من

القراءات فى كل أنحاء سوريا وفرنسا.
بـاعتقـادى كل هذا احلـراك اإليجابى أدى
لــــوالدة جــــيل جــــديـــد أصــــبح وبــــكل فــــخـــر

يقول: أتمنى أن أصبح كاتب مسرح.
ـنـاخ احملـيط فى ـزاج الـعـام وا لـقـد تـغـيـر ا
ـوجـود اجلـو الـثـقـافى فـمع كل اإلحـبـاط ا
ــســرحى خــصــيــصــاً يــرغب فى الــوسـط ا
الــعــديـــد من الــشــبـــاب وبــكل حـــمــاســة فى
ــسـرحــيــة الـســوريــة وأنـا تـغــيــيـر الــبــيـئــة ا
أعـتقـد أن أية نهـضة مـسرحـية سـتقوم فى
ســوريــا البــد من أن يــســـبــقــهــا نــهــضــة فى
سـرحية ...التى ستوفر األرضية الكتابة ا
ـالئــــمـــــة لـــــوالدة مــــســـــرح ســـــورى صــــاف ا
وخـالص.. خـارج من اجملـتـمع الـذى نـعـيش
فــيه ..مــثـــلــمــا حــدث فى الــســبــعــيــنــات مع
نهوض النص السورى بقوة... واجلو العام
حـــالــــيـــاً مـــشــــابه لــــتـــلك األيــــام مع فـــوارق
الـــــتــــــبـــــدل االجــــــتــــــمـــــاعـى واالقـــــتــــــصـــــادى
ـا ولـد مـنـاخـاً والـسـيـاسى احملـيـط بـنـا  

مختلفاً .
ــؤســـســة لــكـن تــبـــقى الـــكــرة دائـــمــاً لـــدى ا
ــســرحـيــة الــثــقــافـيــة الــرســمــيـة الــتى من ا
واجــبـهــا الــتــوجه نــحــو الـنــصــوص الــشــابـة
ودعـــــمــــهــــا ونــــشــــرهــــا وتــــوزيـــــعــــهــــا وحــــتى
إنــتــاجـــهــا... كى ال تـــبــقى يــتـــيــمــة دون أب

يرشدها.
فدور النشر اخلاصـة لم تعد تعترف بنشر
ـسـرحـية فـهى مـوضـة زائـلة ال الـنـصوص ا

ناسب. تلقى الرواج التجارى ا
إضــــافـــــة إلى أن أغــــلـب الــــكـــــتــــاب اجلــــدد
وجدوا فى اللـهجـة العـاميـة وسيلـة للـتعـبير
والـكل أقـرب الى اجلـمهـور مـن الفـصـحى 

يعلم صعوبة النشر بالعامية.
أمــــا من أب حـــقـــيــــقى يـــأخــــذ بـــيـــد هـــؤالء
ــغــامــرين بــعــد أن تـخــلت مــجــلــة احلــيـاة ا
ــســرحــيــة عـن نــشــر نــصـــوص جتــريــبــيــة ا
الذ لــــتــــجــــارب قــــد كــــمـالحق.. فــــكــــانـت ا
تــصـــبح يـــومــاً مـــدارس فى الـــكــتـــابـــة لــكن

امنحوها الفرصة فقط الفرصة .

زيـــــنــــاتـى قــــدســـــيــــة الـــــرائــــدة فـى مــــســــرح
ــونـودرامــا الــتى تــبـلــورت بــاالشــتـراك مع ا

دوح عدوان..
ـلـفــتـة فى الـتـسـعـيـنـات الـظـاهـرة األخـرى ا
سـرحي الذين كـانت محاولة اخملـرج ا
كـــانـــوا قــد تـــخـــرجــوا مـن قــسـم الــتـــمـــثــيل
وشـــــكـــــلـــــوا مــــوجـــــة جـــــديــــدة مـن اإلخــــراج
سرحى حققت جناحـاً كبيراً بعد التغيير ا
بـاشر الذى أدخـلوه عـلى مفـهوم اإلخراج ا
ــؤلف فى ســـوريــا.. مـــحــاولـــتــهـم إقــصـــاء ا
وتـكـريس نظـريـة موت الـنص  .. فـنتج عن
هــــذه الــــتـــجــــارب مــــجــــمـــوعــــة كــــبـــيــــرة من
الـعـروض الـتى كـانت مـشـكـلـتـهـا الـرئـيـسـيـة
..الــــــنـص ومــــــقـــــــوالته وأبـــــــعــــــاده وحــــــواره
وتـقـنيـاته.... عـروض قامت عـلى الـشكل و
ـبـالغ اإلبـهــار الـبـصـرى أو عـلى الــتـركـيـز ا
مثل) فـيه على األداء التـمثيـلى (عروض ا
أو عــلى اإلبــهـار واالســتــعــراض اإلخـراجى

لتمجيد اخملرج وقدراته.
فى الــتـســعــيــنــيـات وهـى قـد تــكــون الــفــتـرة
ـسـرحى الـسورى األسـوأ بـالنـسـبـة للـنص ا
- بــــرأيـى - من حـــــيث الـــــكم أو مـن حــــيث
الـتـجديـد أو األفـكـار  أو الـنظـريـات  فـترة
ـــمـــنـــهج من الـــتـــشـــتـت والــتـــجـــريـب غـــيــر ا
والـضيـاع والتـقـليـد  لـكنـهـا كانت ضـرورية
سـرحى ظهرت لبـداية جـديدة مع الـنص ا

بوادرها مع بدايات القرن اجلديد.
مـع بــدايــات الـــقــرن اجلــديـــد  ومع تــزايــد
الـفـرص وانـفـتــاح الـعـالم أكـثــر فـأكـثـر عـلى
بـــــعـــــضه الـــــبــــعـض.. ظــــهـــــرت فى ســـــوريــــا
ــســـرحــيــة والــتى الــرحالت الــتــبـــشــيــريــة ا
قـــدمت بـــشـــكل أســـاسى من أوروبـــا .. من
ــانــيــا نــتـيــجــة جلــهـد إجنـلــتــرا وفــرنــسـا وأ
واسع وواضح قـامت به مـراكـز هـذه الدول
الـــثــقـــافــيـــة فى دمــشـق ومــلـــحــقـــيــاتـــهــا فى
احملافـظات وذلك أيـضـاً نتـيجـة التـفاقـيات

تعاون وقعت مع وزارة الثقافة .
حـيث قـامـت هـذه الـبـعــثـات بـإنـشـاء دورات
تــدريــبــيــة وورشــات عــمـل مــســرحــيــة عــلى
ـسـرحـى وأهـمـهـا كـافـة عــنـاصـر الـعــرض ا
ـــســــرحى دورات الـــهــــدف مـــنـــهـــا الـــنص ا
زيـــــادة االحـــــتـــــكـــــاك األدبـى والـــــفـــــنى بـــــ
عـــنـــاصـــر مـــنـــتـــقـــاة مـن جـــيل الـــشـــبـــاب أو
ــســرحــيـة  أو ــعــهــد لــلــفــنــون ا خــريــجى ا
ورشــــات عــــمل لــــلــــمــــمــــثـــلــــ فـى مــــســـارح
أوروبــا... ومـــنـــهــا مـــســرح الـــشـــمس أريــان
موشـك الـتى استـضـافت مجـموعـة مهـمة
ــمـــثـــلــ الـــســوريـــ فى فـــرنـــســا فى من ا
مــسـرحــهـا لــيـتــشـاركــوا حلـيـاة الــيـومــيـة مع

عـميـقاً لـلـمجـتـمع السـورى ومـشاكـله وعكس
هــــذه األزمــــات بــــقـــدرة ســــرديــــة غــــايــــة فى
ـــشــاهــد الــســورى الــسالســـة والــقــرب من ا
وهـو  األمـر الـذى افـتـقـدوه طـويًال فـحقـقت
نــصـوصـه مـثـل عـيــشــة وإســمــاعــيل هــامـلت
وذاكرة الـرماد جنـاحـًا جمـاهيـريـًا كبـيرا فى
ـا جـعل هـذه الـنـصوص سـوريـا وخـارجهـا 
ــــســـرحى تــــمـــثـل نـــقــــلـــة فى تــــوجه الــــنص ا
ــــوذجــــاً لـــــعــــدد كــــبـــــيــــر من الــــســـــورى .. و

سرحيات فيما بعد. ا
وظــهــرت جتــارب مـخــتــلــفـة ذات إيــقــاعـات
متـضاربـة مثل مـسرح الـشانـسونـية  سـامر
ــــســـرح احلـــركـى نـــورا مـــراد ـــصـــرى وا ا
واإلعـــداد عن الــروايـــات األجــنــبـــيــة ولــيس
ــاء الـــســوريـــة أو الــعـــربــيـــة وعــروض اإل
ــيـوزكـال والــرقص إنـانــا جـهــاد مـفـلح... وا
وكـلـهـا كـانت مــجـتـمـعـة عــلى تـنـاسى الـنص
كـمـفـهـوم ودفـعه لـيـصـبح الـعـامل الـثـالث أو

سرحى. الرابع فى العمل ا
بــاإلضـافــة إلى جتــارب طالل نـصــر الـدين
فى استعادة شخصـيات تاريخية مثل عمر
ابن العزيز ونبوخذنصر وغيرها  وجتربة

ـعهـد العـالى للـفنون من جـهة أخـرى لعب ا
ــســرحــيـة دوراً كــبــيـراً فى تــغــيـيـب الـنص ا
ــســرحى الــسـورى بــابــتـعــاد مــنـاهــجه عن ا
تـدريـس هـذه الـنــصـوص وأهـمــيـتـهــا كـونـهـا
إفـرازاً مــســرحـيــاً سـوريــاً خـالــصــاً أنـتــجـته
أقـالم ســوريـــة أرادت لـــلـــمــســـرح أن يـــكــون
وسيلـة تعبـيرها الفـنية واألدبـية فى احلياة
لتكتشف بـعد فوات األوان أنها قد ضيعت
عـمـرهـا هـبـاءً فى بـلـد المسـرح فـيه  وهم
يــدركــون هـذا لــكــنــهم عــمــلــوا عـلـى أسـاس
أنـهم  سـيـقـومـون بـعـمل تـراكم مـا لـألجـيال
الــقــادمــة لـيــبــنــوا عــلــيه يــومــاً مــا مــســرحـا
ســوريـا ذا خـصـوصـيــة فى احملـيط الـعـربى
ى كـمـا فـعـلت الـروايـة والـشـعـر قـبالً والـعـا
وبعـداً... لكنـهم غيبـوا ودخلـوا فى غياهب
الــنــســيــان كــمــا هى نــصــوصـهـم دون إعـادة

إنتاج أو إعادة طباعة أو اهتمام..
فى التسـعيـنيات كـانت األسماء الـبارزة التى
نصـرم تـقدم أواخر عت فى الـعقـدين ا
سـرحية ـتبلـور نتـيجة الـنظـريات ا نتاجـها ا
الـتى قــدمـوهــا فى شــبـابــهم.. فـقــدم ونـوس
أعمـاله األخـيـرة : األيـام اخملـمـورة وطـقوس
ــثـال  اإلشـارات والــتــحــوالت عـلى ســبــيل ا
وقـــــدم عـــــدوان : الــــــغـــــول والـــــســـــفـــــربـــــرلك
وغــيــرهــا وظــهـــرت نــصــوص كــثــيــرة لــبــاقى
الـــــكــــتـــــاب من أتــــرابـــــهــــمـــــا...لــــكـن الــــوسط
ـســرحى الــســورى كـان فـى حـالــة مــخـاض ا
ذات مزاج مـختـلف نـتيـجة ظـروف سـياسـية
واقـتـصـاديـة واجــتـمـاعـيـة أصــبـحت تـضـغط
واكبة الذائقة على العقل اإلبداعـى احمللى 
ـســرحى الــسـورى الــفـنــيــة لـدى اجلــمــهــور ا
سـرح بـشكل كـبـيـر نتـيـجة الـذى انفك عـن ا
ازدهار وتوهج الـدراما التـلفزيـونية وانـتشار
الـفـضـائيـات وثـقـافـة االسـتـهالك الـسـريـعة
ــــمـــثــــلــــ والـــكــــتـــاب فــــنـــزح الــــكـــثــــيــــر من ا
سرحـي نحو هذا الفن الذى واخملرج ا
أصـبح يخـاطب الـشريـحة األكـبر من الـناس
 وكـان الـثمن الـبـاهظ .. الكم عـلى حـساب
الــــنــــوع وتـــداخــــلت احلــــســــابــــات الـــتــــابــــعـــة
لـشــركــات اإلنـتــاج الــعــربـيــة ورقــابـتــهــا حـتى
ـــــفــــاهـــــيم وصــــلـت الى ضـــــرورة تــــغـــــيـــــيــــر ا

اإليديولوجية للبعض...!
ضـــمن هـــذا الـــوضع وعـــلى هـــذه اخلــلـــفـــيــة
ـواهب الـشابـة  التى ..ظـهرت الـعـديد من ا
أرادت تقـد نفـسهـا والتـعبـير عن هـمومـها
سـرحيـة ومن هذه عـلى منـابر اخلـشبـات ا
الـــعـــروض عـــروض فـــرقــــة الـــرصـــيف الـــتى
ـرزوقى ـسـرحى الــتـونـسى حــكـيم ا كـتـبـهــا ا
قـيم فى سوريـا الذى أبدى فـهمـًا وحتليًال ا

ـسـرح ـهـتــمـ بــا فـاجـأنـى أحـد الـطـالب ا
فى سـوريا وهم كثـيرون فى سن معـينة ثم
ال يــلــبــثــون أن يــنــفــكــوا عــنه كل فى هــدف
أكــثـر جـدوى حـيث ال  يــبـقى سـوى األكـثـر
عـبثـية مـنهم فـاجأنى الـطالب بـسؤاله عن
ـسـرحـيـ الـسـوريـ ب أسـمـاء الـكـتـاب ا
الــراحـلــ أبــو خـلــيل الــقـبــانى وســعــد الـله

اغوط.. ونوس ما خال عدوان وا
نـظــرت إلـيه وبى عــتب كــبـيــر عـلى مــنـاهج
ـنـوط بـهـا ـؤسـســة ا ـعـهـد الـعــالى تـلك ا ا
ـــــســــــرح الـــــســــــورى عـــــلـى األقل تـــــدريـس ا

لطالبه وللراغب فى االستفادة..
قـد يكون جـهل هذا الشـاب هو السبب فى
عـدم مـعـرفته لـعـشـرات األسـمـاء من كـتاب
سـرح الـسـوريـ .. ابـتـداء من أبى خـليل ا
إلـى مـا بــعــد األلـفــيــة اجلــديـدة .. ولــكــنـنى
أجـــــزم بـــــأن لإلعـالم ولــــلـــــتـــــســـــويق األدبى
اإلعالمى السبب األكـبر فى طى إبداعات
رجال قـرروا أن يـنـذروا حـيـاتـهم فى سـبيل
هـذا الفن العجـيب فى بلدنا.. ولـلعلم ففى
سـوريــا مـا يـزيـد عن  200 كـاتب مـسـرحى
ـــنـــصــرم وحـــتى اآلن بـــغض مـــنـــذ الــقـــرن ا
الـنـظر عـن مسـتـوى إنـتـاجـهم وتـقـبل الـنـقد

له.
ومــثل هــذا الــرقم هــو رقم مــذهل فـى بــلـد
صــغــيـــر نــســبــيـــاً مــثل ســـوريــا وبــالـــنــســبــة
سـرحي سرحـية الـهزيلـة ب ا لـلحركـة ا
واجلـــمــهـــور.. ولــكـن بــالـــنــســـبــة لـــلــمـــكــتـــبــة
ـســرحـيـة الــسـوريـة (ولــيس الـعــربـيـة) هـو ا
فــخــر بال شك.. وأكــرر بـــغض الــنــظــر عن
مـسـتـوى هـذه الـنـصـوص التـى ال أظن أنـها
قـرئت وقـيـمت وأعطـيت الـفـرصـة لـتـنافس
إن عـلى اخلـشــبـة أو بـ الـكـتب األخـرى..
ــعـرفـة ال سـيــمـا مع تـرافـق اجلـهل وعـدم ا
ــــنـــتـج األدبى الــــســـورى خــــارج الـــدائـــرة بـــا
الـثـقـافـيـة: فـلـو أجـرينـا اسـتـفـتـاءً عـامـاً عن
ــــاغـــوط لــــقــــيل إنه كــــتب غــــربـــة مـن هـــو ا
وضيـعـة تشـرين دون ذكـر نصـيه اجلـميـل
ــهــرج.. ولـو ســألــنـا الــعــصــفـور األحــدب وا
عن أسماء أخرى لعجز الطرف اآلخر عن
ثل بـالـنـسـبة لـلـشـعر أو اإلجـابـة واحلـال بـا

الرواية أو القصة ...
ــــســـرح الـــســـورى لـــفــــتـــرة طـــويــــلـــة جـــداً وا
(الــقــومى بــالــتــحــديــد) خــاضع لــلــســيــطـرة
اإلعـالمـيــة ولـلــنـجــاح الــبـاهــر الـذى حــقـقه
ـصـرى نــصـاً وإخـراجــا وتـمـثـيالً ـســرح ا ا
وذلك طـوال فترة الستـينيات والسـبعينيات

مع وجود بعض االستثناءات طبعاً ...
ــسـرح الــعـربى ـتــابع والــبـاحث فى ا لــكن ا
من الــســوريــ كــان لــيــعــرف أســمــاء مــثل
مــحــمــود ديــاب ومـحــمــود تــيــمــور وتـوفــيق
احلـــكــيم ونـــعــمـــان عــاشــور وجنـــيب ســرور
وعــلى سـالم وآخــرين كـثـر.. يــعـرفــهم نـصـاً
وحتـليال وتـوجهـا..أكـثر من أن يـعرف ولـيد
مــــدفــــعـى أو ولــــيــــد فــــاضل أو مــــصــــطــــفى
احلالج أو فـرحـان بـلبل أو مـراد الـسـباعى
وخـلـيل هنـداوى وغـيرهم من صـنـاع النص
ـسرحـى السـورى بـغض النص عن تـقـييم ا
هـــذا الـــنص أو ذاك فـــالــفـــرصـــة لم تـــقــدم
ألغــــلـــــبـــــهم لـــــيـــــدافع عـن نــــصـــــوصه عـــــلى
... فـهـناك دومـاً جنوم اخلـشبـة. وهـكذا 
ــــســــرحى مــــثل ونـــوس لــــلــــنص الــــســـورى ا
وعـــدوان وحــتى عــصــمت وعــقــلــة عــرســان
ســـرقـــوا األضــواء مـن غــيـــرهم وهـــذا حق
ــنـافـذ لـلـحــيـاة .. ولــكن ضـعف الــفـرص وا
فـى سـوريــا كــان له الــعــامل األكــبــر لــغــيـاب
دقق لفهرس هذه النصوص و األسـماء فا
ـسـرح الـقـومى ـنـتـجـة من قـبل ا األعـمـال ا
الـسورى سيـجد أن أقل نسـبة من األعمال
ـسـرح ــنـفــذة عـلى خــشـبــات ا ــسـرحــيـة ا ا
ــيـــة ومن ثم الـــســـورى هى لألعـــمــال الـــعـــا
ــــصـــريــــة ثم فــــالــــعـــربــــيــــة وعـــلـى رأســـهــــا ا

السورية .

شهد «بـــــازل»  وإعادة تكوين ا
عاصر! صرى ا ا

على مسرح روابط:

ـالبس بــأفق إشــارى ال يـهــتم االكــســســوارات الــتى تــصـور مــحالً لــبــيع ا
ـحاولـة إيصـال معلـومة لـلمـتلـقى أن احلدث يدور بتـصويـر الواقع بل 
البس ثم شـخـصــيـتـ هـمـا دمـيـتـان سـوف تـسـحـرهم فـى مـحل لـبـيع ا
السـاحـرة فـيـتـحـوال لـشـخـصـيـات حـقـيـقـيـة يـرقـبـان الـفـتـاة الـتى تـنـتـظر
ـشــكالت الـتى حتــيط بـالــشـخـصــيـات لـكــنه تـنـاول حــبـيـبــهـا ويـتــنـاوالن ا
ـشـكالت والـثرثـرة حـولـهـا وكأن سطـحى وغـيـر عـمـيق عـبر طـرح هـذه ا
ـشـكالته ومـا يـعج به من ـتـلقـى ال يحـيـا فى هـذا اجملـتـمع وال يـشـعـر  ا
تنـاقضات استغلها العرض بـالسخرية منها أو التهـكم عليها كعادة كثير
سـرحيـة التى تقـدم اآلن على مـسارحنـا دون تأمل هذه من الـعروض ا
ـسرح شـكالت تأمالً خالقـا يطـرح نوعـا من الوعى بـاجملتـمع وبفن ا ا
فى آن واحد وهذه الـعروض بهـذا الطرح تـظن أنها حتـلل هذا الواقع
لكننا فى هذه التجربة مع مجموعة من الشباب الذين يجربون أنفسهم
ـسرح وهـو ما ـا يـكون من الـتجـارب األولى فى ا أو أن هذا الـعرض ر
ـتـعددة الـتى يـعـبر من يبـرر هـذه الـنوعـيـة من الـتعـامل مع هـذه الـفنـون ا

وسيقى. سرح كالكلمة التشكيل اإلضاءة وا خاللها فن ا
سـرح التى تتبع الدولة إال بـرغم أن هذه العروض التى ال تتـبع مؤسسة ا
ـا يـكـون قـادرًا عـلى حتـريك تلك أن وجـودها فـى هذه الـفـتـرة حتـديدًا ر
ـسرحـى بوجه خـاص والفـنى بـوجه عام كـما ـيـاه الراكـدة فى سيـاقـنا ا ا
أنـها تـطـرح وجهـة نظـر مـختـلفـة عـما تـطرحه عـروض مـسارح الـدولة بـعد
أن تـكـلست وأصـيـبت باجلـمـود وعدم الـقـدرة على الـتـعبـيـر الفـنى كـما أن
ؤسـسة ليست الـبوابة الوحـيدة لدخول هذا هذه العروض تـؤكد أن هذه ا

الفن.
وأخــيــرًا حتــيــة لــهــؤالء الــشــبــاب الــذيـن يــحــاولــون اإلبــداع دون وجـود ألى
شـروط إنـتـاجـيـة حتـيـة ألحـمـد كـمـال عـمـرو عـبـد الـعـزيـز عـبـد احلـمـيد
مجدى مسعد حماد محمود كامل شيماء عبد العزيز سوسن يوسف.

ــســرحى ومن ثم إن هــذه الــتــقــنــيــة هى الــتــقــلــيــد األســاسى لــلــعــرض ا
ـتـلــقى الـذى يـشـاهــد الـعـرض سـوف يــتـعـامل مع األحــداث بـوصـفـهـا فـا
ـعـقولـيـة وهـو فى ظـنى الـسبب أحـداثًـا خيـالـيـة ال تـخـضع للـمـنـطق أو ا
الـوحيـد الختـيار هـذه الثـيمـة لكى يـتم  التـعبـير من خـاللهـا وبدون هذا
الــسـبب الــبـنــائى فـلــيس ثـمــة بـنــاء نـصـى يـعـتــمـد عــلـيـه الـعــرض درامـيًـا
ـسـرحى نـصيًـا وبـصـريًا عـبـر بـناء ـشـهد ا تـتـصـدر شخـصـيـة الـساحـرة ا
سـرح باعتـبارها الـشخصـية التى تـصوغ. احلدث شهـد على خشـبة ا ا
ــنــظــر ــرئى فــا ــســتــوى الــبــصــرى أو ا ــشــهــد عــلـى ا ومـن ثم تــتــصــدر ا
ـسـرحى الـوحـيـد (صـممـه عبـد احلـمـيـد مـجـدى) يـصـور بـابا فـى عمق ا
سرح بـارتفاع داللـة على أهمـية الشـخصيـة ومدى تأثيـرها علـى بقية ا
الــــشــــخــــوص ثم بــــانــــورامـــا خــــلــــفــــيـــة وفـى مــــقـــدمــــة اخلــــشــــبـــة "بــــعض

ـســرحـيـة جملـمــوعـة من الـشـبـاب "لـلــعـرض فـقط " هى إحــدى الـتـجـارب ا
سرح والتى تقدم  –اآلن  –على مسرح روابط ومن ثم فإن الهاوى لفن ا
ثابة تدريب أولى فى هـذه التجارب األولية فى حـياة هؤالء الشبـاب هى 
كـثـيـر من عـنـاصـر الـعـمل الـفـنى أو هى طـريـقـة عـمـلـيـة لـلـتـعـرف علـى هذه
الـعــنـاصـر عـلى مــسـتـوى الـكــتـابـة فـالــعـرض مـسـتــوحى من إحـدى قـصص
األطفـال وهى حكاية "بينوكـيو والساحرة" التى حاول الـتعبير من خاللها
ـسـرحى الـذى اعـتـمـد عـلـيه الـعـرض أو بـعـبـارة أخـرى إن هـذا اإلعــداد ا
ه الـدرامى بحيث حاول اسـتغالل مـنطق احلكـاية التى اسـتوحى منـها عا
عنى االصـطالحى للكلمة ومن يتـحرر هذا العالم من إنتـاج بناء درامى با
ثم فالشرط األساسى للعـرض هو االعتماد على اجلانب اخليالى فى بناء
ـارسـة ــسـرحى وبــالـتــالى الـنـص بـاعــتـبــاره الـلـبــنـة األولـى ألى  ـشــهـد ا ا
مسـرحيـة فعـبر شـخـصيـة خيـاليـة هى "بيـنوكـيـو" تلك الـدميـة التى صـنعـها
جنار وتـدب فـيـهـا احلـياة وهى شـخـصـيـة  إبـداعهـا لـكى تـقـدم لألطـفال
بــأفق تــربـوى حتـض عـلـى إبـراز عــيــوب الــكــذب "فــبـيــنــوكــو" الــذى يــصـور
شخصيـة الفشار كثـير الكذب والذى تـتضخم أنفه كلـما مارس هوايته فى
الـكـذب فــيـصــبح أمـره مـفــضـوحــا أمـام اآلخـرين لــكن هـذا الــعـرض الـذى
ـثـابـة خـلـفـيـة لـلنـسج نـحن بـصـدد احلـديث عـنه تـصـبح هـذه الـشـخـصـيـة 
ـسـرحى دون عـلى مـنـوالـهــا هى شـخـصـيـة حـاضـرة فـى خـلـفـيـة اإلعـداد ا
سرح بل منطقها وأسلوب تعاملها مع العالم نقل الشخصية على خشبـة ا

واألشياء.
ويـبـقى الـهم األساسى لـلـعـرض هو صـيـاغة حـدثه الـدرامى وقـد حترر من
ـنـطــقـيـة الـتى تــتـحـكم فـى هـذا احلـدث عـبــر نـقل مـنــطق احلـدوته الـتى ا
تخـاطب األطـفـال وبـالـتالـى تصـبح شـخـصـيـة السـاحـرة هى األكـثـر بروزا
ـــا لـــهـــا من قــدرة فى هـــذا الـــســيـــاق ألنـــهـــا هى الـــتى حتـــرك األحــداث 
سحـرية على حتـويل األشياء إلـى شخوص إنـسانية قـادرة على الفـعل كما
رح الطفولى هو اجلانب أن لها قدرة  –أيضا  –على إشاعة سياق من ا
الـذى اســتـغــله الـعـرض فـى إنـتـاج نــوع من الـكـومــيـديــا الـتى تـنــتج من تـلك

الدمى التى تدب فيها احلياة.

 شباب يجربون أنفسهم ويحركون
سرحى ياه الراكدة فى سياقنا ا ا

سرحية ال تخضع للمنطق  أحداث ا
عقولية وتفتقد إلى بنائها النصى أو ا

 ونوس وعدوان
وعرسان جنوم
سرح السورى ا

سرح  اعتماد ا
السورى على

النصوص العربية
وفى مقدمتها
صرية ا
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> هـل يـقـصـد أرسـطو بـاحملـاكـاة أن الـفـن يـقلـد الـطـبـيـعـة بـشـكل كـامـل? وإذا كـان األمر
سرح يجب أن تـقنعنـا أنها حتدث هـناك فى مكان أسـاة التى تمثل عـلى ا كـذلك فإن ا

سرح بشكل محاكاة فى زمن واحد. ثله ا واحد 

سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

> لـقــد حـظى اسـتـخـدام الـفـعل الـواحـد ومـا يـنـتج عـنه من وحـدة بـاهـتـمـام واسع فى
ـا أدى إلى قـاعـدة الـوحدات الـثالث - الـنـظـريـة األدبـيـة الـتى أعـقـبت «كـتـاب الـشـعـر» 

كان. الفعل والزمان وا

 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

" فى الفترة من  27 – 25 يناير احلالى. كتبة اإلسكندرية يقيم احتفالية بعنوان "عام يوسف شاه > مركز الفنون 
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- هل لنـا أن نـتـعـرف عـلى مالمح مـنـهجك
اخلـــاص فى الـــعـــمـل كـــمـــصـــمم لـــلـــديـــكـــور

واألزياء?!
> بـالـنـسـبـة لى فـإن كـل مـرحـلـة سـنـيـة لـهـا
منهج وأسلـوب خاص وال أحب العمل على
وتيـرة واحـدة طوال الـوقت وأقوم بـدراسة
أى عـــمل والـــتـــنــظـــيـــر له ثم أقـــدم حـــســ
هم العـزبى ضعـيـفاً أو قـوياً لـيس مـهمـاً ا
عــنــدمـا تــرى هــذا الــعــمل تــقــول "هــذا هـو
شــــغل حــــســــ الــــعــــزبى" وعــــمــــلـت بــــهـــذا
األســـــلــــوب مــــنــــذ أول عــــرض فـى حــــيــــاتى
» مـع عـــــبــــد الـــــرحـــــمن ـــــداحــــ «عــــاشـق ا
الـشــافـعى وزكــريــا احلـجــاوى واسـتــخـدمت
فـيها خـامة احلـصير الـبلدى لـيجـلس عليه
ــــكن أن رواة الــــســــيــــرة الــــشــــعــــبــــيــــة فال 
اسـتــعــمل مـعــهم مـســرح الــعـلــبـة اإليــطـالى
وفــــرغـت داخل احلــــصــــيــــر وقـــــمت بــــعــــمل
مــنــاظــر تــشــكــيـــلــيــة داخــله ولم يــكن لــدى
سـرحيات شـعبية ساعتـها أى دليل ديـكور 
واستـخدمت هذا اخلـام "بعـبله" وأنـا مصر
على هـذه الكلـمة ألن هـذا الراوى الـشعبى
يـكـون "بـعـبـله" وكـذلك عـنـدمـا تـعـامـلت مع
الــســيــرة الــهاللــيـة قــمت بــدراســة الــســيـرة
جـيـداً وقــدمـتــهـا فى وكــالـة الــغـورى وكـانت
عـمــلـيـة صــعـبـة ألنــهـا قــد تـكـون مــقـبـرة أى
مــصــمـم ديــكــور لــو لـم يــكن حـــذراً ويــقــظــاً
ومــدركـاً لــطـبــيـعــة مـا يـتــعـامـل مـعه وفــيـهـا
ــتــحـرك اســتــخــدمت الــديــكــور الــبــشــرى ا
ــمـثــلــ أكــون أى قــطــعـة حــيث بــأجــســام ا
ـسـرح مع أى ديــكـور ودائـمــاً أتـعـامـل فى ا
لــوحـة تــشـكــيـلــيـة كــمـوقـف درامى يـجب أن
أجــــســــده وهـــكــــذا تــــعـــامــــلت مـع أى عـــمل
قدمته منذ البداية وحتى اآلن ولألسف ال
ــــهـــنـــدسـى الـــديـــكـــور أو يــــوجـــد من يـــؤرخ 
مـصـممى األزيـاء فى مـصر وال أحـد يـكتب
عــــنــــهـم فى مــــصــــر كـــــيف بــــدأوا ومــــراحل

تطورهم.
ـنــهج وكـيف تــكـون - كــيف تـتــعـامل بــهــذا ا
شــكـل الــعالقـــة مع اخملــرج الـــذى ســتـــعــمل

معه?!
> هـناك مـدرسة تـنفـيذ مـا يصـفه اخملرج
ويـريـده ولـكن أنــا لـدى رؤيـتى الـتـشــكـيـلـيـة
لـذلك تـكـون هـنـاك ورشـة عـمل بـينـى وب
ـــدرســة اخملــرج مـــاذا نـــريــد أن نـــقــول? وا
الـتى سـنـعـمل بـهـا وبـالـتـالى يـعـطـيـنى وقـتاً
ومـسـاحـة لــلـعـمل حــتى أقـدم له الــتـصـمـيم
الـنـهـائى وإذا مـا اتـفـقنـا عـلـيه يـبـدأ اخملرج
بــالــعـمل ولــيس الــعــكس وهـنــا تــبـدأ مــهــمـة
اخملــــرج وهـى تــــربـــــيط عــــنـــــاصــــر الـــــعــــمل
عنى إلى مفهوم اخملتلفة ويـصل بنا هذا ا
الــســـيـــنــوغـــرافــيـــا حـــيث أصـــبــحـت مــهـــمــة
مــصـــمم الــديــكــور هى كـل مــا هــو بــالــهــواء
سرح وفى أى مسرحية أعمل بها داخل ا
أقوم بـهـا بعـمل مـاكـيت خاص بـهـا ثم أقوم
اكـيت والتى بـتصـمـيم اإلضاءة عـلى هـذا ا
قـــد تـــصل أحـــيــانـــاً إلى 80 حــركـــة إضــاءة
وأقـــــوم بــــعـــــمـل شــــريـط فـــــيــــديـــــو بـه هــــذه
اإلضــاءة وأســلــمه لــلــمــخــرج وأعــمل بــهـذا
األســـــلــــوب فى أى مـــــكــــان قــــطــــاع عــــام أو
خـاص أو قــصـور ثـقــافـة دون أدنى اعــتـبـار

ادى. للمقابل ا
- ولـكن هـذه الـطـريـقـة فى الـتـنـفـيـذ شـاقة
وتــــكـــــلف الــــكــــثــــيــــر مـن الــــوقت واجملــــهــــود

ال?! وا
> الــعــمل هــو مــتــعــة احلــيــاة وأنــا مــخــلص
ــهــنــة ولــهــذا فــأنــا أعــطــيــهــا وهى لــهــذه ا

تعطينى وال شىء يأتى أبداً من الفراغ.
ــــنـــــهج واألســــلــــوب - هــــذا احلــــديـث عن ا
وطـريـقـة الـتــنـفـيـذ يـجــرنـا إلى الـسـؤال عن
ـــنــاهـج الــتى رأيك فـى طــرق الـــتـــدريس وا
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ـشـاهـد وبدأ الـفـضائـيـات ويـحـاول جذب ا
ــسـرحى فى كل شىء االهــتـمـام بــالـشـكل ا
ــســـرحــيـــات الــتـى يــتم بــدءاً مـن تــنـــويــعـــة ا
ــهـــا واســـتــقـــطـــاب جنــوم الـــفن رغم تــقـــد
ــــيــــاه ارتــــفـــــاع أســــعــــارهـم وحــــتـى دورات ا
ــتــفــرج وكــلــهــا مــحــاوالت جــيــدة وكــرسى ا
ـــســـرح الـــقـــطــاع لـــلـــتــرويـج وإعـــادة الــروح 
سرحيات فى العام وبدأ بـعض من هذه ا
تمثيل مصـر باخلارج سواء فى مهرجانات
أو فى تـــــبــــادل ثـــــقـــــافى وكـل ذلك رغم أن
مـيـزانـيـة الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح ال تـتـجاوز

ميزانية مسلسل.
- هل لـلـحـركـة الـنـقـدية فـى مصـر دور فى
ـــســرح هـــذا الــتـــطــويـــر واالرتـــقــاء بـــحــال ا

صرى?! ا
> من نــــاحـــيـــة الــــتـــمــــثـــيل واإلخــــراج فـــهى
ـتـازة أمـا بـالنـسـبـة لـلـديكـور فـهى قـلـيـلة
جداً وفقيرة جداً ليس من الكل ولكن فى
الــــعـــــمــــوم وكـــــذلك احلــــال فـى الــــتـــــألــــيف
ــــوســــيــــقـى واألزيــــاء وبــــعـــــدهــــا الــــدرامى ا
واالســـــتــــــعـــــراضــــــات فــــــالـــــنــــــقـــــاد وكــــــذلك
مـثل واخملـرج ألنه اإلعالمـيـون يـهـتـمـون بـا
الــســلــعــة الــرائــجــة لـلــتــســويق واإلنــتــاج فى
مـصـر وخــارج مـصـر وهـذا يــدل عـلى فـقـر

ثقافة.
- أود قبل اخلتام أن حتدثنا عن ارتباطك
فى كــثـــيــر من األعـــمــال بــالـــفــنــان مـــحــمــد

صبحى?!
> مــحـمــد صـبــحى صــديق عـمــر ودراسـة
وكـنا مجـموعـة كبيـرة معـاً أنا وهو ومـحمد
عبـد احلـليم وسـامى فـهى وشـعبـان حـس
وهــــادى اجلـــيـــار ويـــونـس شـــلـــبـى وســـمـــيـــر
ـنــعم وصـبـرى عـبـد وحـيــد وصـبـرى عـبـد ا
الـعزيز وخالـد زكى وفكرى أبـاظة وغيرهم
كـثـيـر وأول مـسـرحـيـة قــمت بـالـعـمل فـيـهـا
ــعـــهــد كـــانت مع صـــبــحـى وقــدمت داخـل ا
ـتــمــيـزة ــسـرحــيــات ا مــعه مــجـمــوعــة من ا
وهـو مـثـال لـلـمـخـرج الــذى تـسـتـمع بـالـعـمل
مــعـه وأنــا أفــهم مــا يــريــده من نــظــرة عــ
لهـذا أقـول دائمـاً إن عـلى مـصمم الـديـكور
أن يــــكــــون ذكــــيًــــا ودارســــاً لــــعــــلم الــــنــــفس
وصـبحى من اخملرجـ الذين يهـتمون بكل
بقعة إضاءة وال يشـذ سنتيمترات وال كلمة
زائــدة وأتـــذكـــر أنــنـــا اســـتــغـــرقـــنــا 19 يـــوم
متـواصلـة لتـنفـيذ حركـة تمـثال احلـرية فى
مـسـرحـيـة «مامـا أمـريـكـا» وأى فنـان كـبـير

هو مخلص كبير لعمله.
- أحب أن أنــــهى دائـــمــــاً بـــكــــلـــمــــة أخـــيـــرة

. سرحي لشباب ا
> مـــهم جـــداً بـــجــانـب الــدراســـة أن تـــكــون
دارس لـــثــــقـــافـــات مــــتـــعـــددة ومـــطــــلع عـــلى
أحـــــدث شـىء فى الـــــعـــــالم وأقـــــول دائـــــمــــاً
لـطـلبـتى: (مـصـمم الـديكـور يـجب أن يـكون
طـــــازجًـــــا دائــــمـــــاً كـــــالــــســـــمك) ويـــــجب أن
يــشـــاهــدوا أفالم ومـــســرحــيـــات مــخــتـــلــفــة
وكـــثــيـــرة وأن يــســـمــعـــوا مـــوســيـــقى بــكـــافــة
أنواعـها وأن يـروا معـارض تشـكيـليـة كثـيرة
وأن يفـكـروا ويتـأمـلـوا دائمـاً بـدءاً من شكل
ــاء وحــتـى الــشــكل اإلنــســانى الــذى كــوب ا
أمامه وأن يـبدأ النـقد بنـفسه ولـنفسه وأن
يــحــتـرم أيــة عــقــلــيــة أمــامه حــتى لــو كــانت
ــارس الــعـمل عــقــلــيـة طــفل صــغــيـر وأن 
الفـنى مـتواصالً وال يـبـتـعد عـنه ألن الـعمل
الــفــنى يــحـتــاج إلى لــيــاقــة بــدنـيــة وذهــنــيـة
تواصل. وفنية لن تصل إليها إال بالعمل ا

يــتـضـامــنـون مع دكـتــور أشـرف زكى فى كل
الـقرارات والدليل اسـتقالـته األخيرة وهذا
ـدة 24 الـرجل يــعـمـل بـكل حــيـويــة وطـاقــة 
ساعة وهـو يعمل منذ 19 عاماً فى مجلس
ـجـهـود يـوازى مـجـهود 12 عـضو الـنـقـابة 
بــاجملـلس وهــذه طــاقـة من عــنـد الــله وأنـا
بــحــكم مــســئـــولــيــتى عن جلــنــة الــتــصــاريح
بـالــنـقـابــة نـحـاول أن يـعــمل االبن الـشـرعى
لـلـنـقـابـة وأن تــكـون له األولـويـة فى الـعـمل
وكل أهــدافـنــا وقـرارتـنــا من أجل الـتــطـويـر
هـنة وأعضاء النقابة لهم واالرتقاء بهذه ا
طــبــيــعــة خــاصــة ألن كــلــهم عــارفــ بــعض
ـجـرد أن يـحـدث أى ونـحن أسـرة واحـدة 
شىء لواحـد منـهم سـيجـدنا جـمـيعـاً حوله
نـعم بيـنـنـا السئ واجلـيـد ولـكن فى النـهـاية

نحن أسرة واحدة.
- بـجانب هـذا الدور الذى حتـاول أن تقوم
ـهـنـة به الـنـقـابـة فى الـتــطـويـر واالرتـقـاء بـا
كـــيـف تــــرى دور مـــســــرح الــــدولــــة فى خط
مـواز لــهـذا الـدور وهـو تـقـد الـفن اجلـيـد

سرح مرة أخرى?! واستعادة جمهور ا
ـــســـرح عـــمـــومـــاً فـى انـــهـــيـــار ألســـبــاب > ا
عـديدة ومـخـتـلـفـة مـنـها طـبـعـاً الـفـضـائـيات
يديا التى تصل للمتفرج فى بيته ولكن وا
ــاضــيــة ووسط هـذه مــقــارنــة بـالــســنـوات ا
الـظـروف احملـيـطـة فـإن مـسـرح الدولـة فى
أزهـى عــصــوره ويــعــتــبــر مــقــاوم إلغــراءات

ــا يـتـم فـعالً تــقـدم فـى مـصــر وعالقــتـهــا 
فى احلركة?!

ية األم يجب أن تتطور > بالنسبة لألكاد
طــرق ومـنــاهج الــتـدريس زمــان كـان يــقـوم
بــالـــتــدريس لــنــا عــدد من األســاتــذة الــذين
درسـوا فى دول مـخـتـلـفـة وبـالـتـالى نـحـصل
عـلى ثـقـافـات مـتـعـددة اآلن قـلت الـبـعـثـات
وبــالــتـالـى قـلـت الـثــقــافــات لــهـذا يــجب أن
ـســرحى حـسب تـتـطــور مـنــاهج الـديــكـور ا
حــاجــة الــســوق وأعــتــقــد أن دكــتــور ســامح
مــهــران قـادر عــلى هــذا ألنه رجل مــتــفـتح
هن الـتمثـيلية دور ويجب أن يكـون لنقـابة ا
فى هــــذه الـــدراســــة والـــتــــطـــويــــر لـــدراســـة
احــتــيــاج الــسـوق وفـى الـديــكــور أصــبــحــنـا
اجسـتير وخالفه وأنا أسأل جنرى وراء ا
هل أربع سن دراسة لـتاريخ األزياء كافية
أن تـخــرج لى مــصــمم أزيــاء عـلى مــســتـوى
عـــالٍ إال إذا كــان بـــيــدرس ويــعـــمل بـــعــيــداً
ناهج وضة وأحدث ا ومهم جداً تدريس ا
ـــدارس فـى اجملـــال مع دراســــة الـــســـوق وا
وتـــطـــوره حــتـى يــخـــرج لى مـــصـــمم ديـــكــور
ـوضـوع وأزيــاء عـلى مــسـتـوى عــالٍ أم أن ا
مــجــرد تـنــظــيـر بــشــويــة ورق عـشــان يــبـقى

اسمه دكتور.
- مـــا رأيك إذن فى مــهـــرجــان الــتـــجــريــبى
وهـل تـــــــراه قـــــــد أثــــــــرى وأفـــــــاد احلـــــــركـــــــة

سرحية فى مصر وطور منها?! ا
ـسرح ـسرح الـتـجريـبى نـوع من أنواع ا > ا

ــســاته الـتــشــكـيــلــيـة الــتى ال تــخـطــئــهـا الــعـ له 
فـطـوال ما يـقـتـرب من األربـعـ عامـاً وهـو مـنـغمس
ــدهــشـة ــرئــيــة ا بـكـل حــواسه فى تــلك الــعــوالم ا
ســواء تــلك الــتى يــشـكــلــهـا بــفــرشــاته أو تـلـك الـتى
عارض سـرح رصيده مـن ا يـصمـمهـا لتـعرض عـلى ا
الـتشـكـيـليـة يـزيـد عن اخلمـسـ مـعرضـاً ورصـيده

. سرحية 85 عرضاً من العروض ا
» ســنــة ــداحــ كــانت بــدايــته مع عــرض «عــاشق ا
1977 ثم تـوالت األعـمـال بـعـد ذلك لـتـشـكل تـيـاراً
ـسـرحـية تـشـكيـلـيـاً مـتـمـايـزاً فى صنـاعـة الـصـورة ا

والتشكيلية فى مصر.
التقته مسرحنا فى هذا احلوار:

حس العزبى:

مصمم الديكور 
يجب أن يكون سمكة..!

 كل امرأة فشلت
فى حياتها
 تريد أن تكون
ثلة

 مناهج وطرق
سرح تدريس ا
متخلفة

د. أبواحلسن
سالم

 الكمبوشة

مسرح الطفل (غرائز وظواهر)
يقـضى اإلنسان حياته يتعلم إما عن طريق احملاكاة وإما
عن طريق الدهشة فكال الطريق يحقق غريزة التعلم.
ولــكــون الـفـن يـعــتــمــد عــلى احملـاكــاة - غــالــبــا -  وعـلى
الـدهشة  – أحـيانا  – لـينطـلق بعـد ذلك إلى مسـتويات
ـا يثـير ـنتـج اإلبداعى; لـذا فإن الـكثـير  متـدرجة من ا
مالحــظــة الــطــفل; يــدفــعه إلـى الــتــقـلــيــد لــذلـك كـان
ــا يـحـيط ـعــرفـة  الــتـقـلــيـد وسـيــلـة مــهـمـة فـى نـقل ا
بالطفل إلى حافظة ذاكرته التخيلية وذاكرته االنفعالية
ـوه االجتـماعى نقال تـدريـجيـا.  ألن الطـفل يـتأثـر فى 
باألفـراد الذين يتفاعل معهم وبقيم اجملتمع الذى يحيا
فى كنـفه وهو تأثـر يتم على مـراحل ومستـويات متـباينة
والــكـثـيـر مـنـهــا ذو آثـار سـلـبـيـة لـذا يــعـمل الـفن بـعـامـة
ـسرح بـخـاصة عـلى تنـقيـتهـا فـيمـا يعـرف عنـد علـماء وا
نفس الطفولة وتربية الطفل بالتعلم: (تعديل السلوك)
وهـو أمـر لم نـلحـظه فـيمـا يـكتب من نـصـوص مسـرحـية
ـا يـتـنـاسب ومـراحـله الـعـمـريـة  بـخـاصـة وأن لـلـطـفل 
ــتـنــاظــرات بـ غــريـزة الــتــعـلم وغــريـزة هــنـاك بــعض ا
احلـركـة وعـدد من الظـواهـر الـفنـيـة كـاحملاكـاة والـدهـشة

والتحطيمية والتداعيات والالترابط.  
وألن الـفن يـقـوم على انـتـقاء مـادة الـتـصويـر أو الـتعـبـير
بالـتركيـز على عـدد من العنـاصر ثم مـعاجلتـها فـنيا مع
ــقـابــلـة تــوشـيح الــصــورة بـألــوان (الـتــنـويـع والـتــكـرار وا
والــتــرادف والــتــوازى والــتـــخــيــيل واإليــهــام  والــتــوريــة
ـوهوب والكـنـاية....) لـذلك فـإن تنـمـية قـدرات الطـفل ا
ــفـضـيـة إلى احملـاكـاة ـدركـة ا الحـظـة ا أوالـفـنـان عــلى ا
بحـيث تـوجه دافعه إلى الـفـعل من داخـله منـعـكسـا على
ــا يـحــيط بـه عن طــريق دفــعه لــتــكــرار مـا مـالحــظـاتـه 
يالحـظه من مظـاهـر حركـة الـصوت وحـركـة اجلسم دون
جـوهـرهـما – فى بـدايـات الـتـهـيئـة األولـى - ألن الطـفل
بصـفته إنسانا حـيا فإن قانـون حركته الغريـزية يتشابك
عـرفية اإلدراكـية  تـشابكـا تدريـجيا تـبعا مع مكـتسبـاته ا
ـسـتـوى ذكـائه. وهى مـراحل تـتـباين لـتـدرجه الـعـمـرى و
فـيـهـا مـظـاهـر سـلـوكه فى حتـقـيق غـريـزة الـتـعـلم مـاب
تــقــلـــيــد اآلخــرين أو االنـــهــمــاك فى الــلـــعب اإليــهــامى
ا باصـطناع رفيق خيالى يحادثه ويـسقط عليه بعضا 
وقـع عـلـيه من أفـعـال الـكــبـار الـتى ال تـروق له فـضال عن
عرفـة مصدر الـصوت أو مصدر حتطـيمه لكـنوزه (لعبـة) 

احلركة أو مصدر الضوء بداخلها . 
وفى مرحـلة عمـرية أكثـر تقدمـا يبـدو الطفل فـيها كـثير
التـساؤالت فى مـواجهـة ما يـدهشه البـد من العـمل على
تنـمية قـدراته العقـلية بالـتعامل مـع تساؤالته الـلحوحة
بـالـكـثـيـر من الـصـبـر فـإحلـاحه غـريـزى. والـطـفل شـأنه
شــأن كل إنــســان إذ أن كـل مــا يــدهش اإلنـــســان يــصــبح
ـلحـة  حـتى يحـظى بإجـابة مـقنـعة  موضع تـساؤالته ا
تضـيف إلى خبراته احلـياتيـة معلـومة أو معـرفة جديدة.
ـا وال فـرق فى حتــصـيل اخلـبـرة بــتـقـلـيــد الـكـائن احلى 
ـا يــجـرى بـ الـبـشـر فى يـحـتـك به فى احلـيـاة سـواء 
محـيط عصره ووسطه االجـتماعى وما يـلحظه بحواسه
اخلــشـنـة أو يــسـتـشــفه بـبـصــيـرته أو يـحــصـله بــالـوقـفـة
ـنـدهـشـة بـإزاء مـا يالحـظه رؤيـة أو سـمـاعـا وصـوال إلى ا

اقتناعه بجواب مناسب .
 وألن احملاكـاة والدهـشة نـظريـتـان مسـرحيـتان وظـفهـما
ـســرحـيـة ــسـرحى فى صــيـاغـاتـه لـلـنــصـوص ا الـكـاتب ا
للـكبـار وللـصغـار  على تـعارض كل مـنهـما  لألخرى  إالّ
: (تعـديل سلوك أنهـما يتـفقـان معا فى الـهدف الـتعلـمىّ
ـصيـر البـشـرى )  فاحملـاكاة الـبـشر واإلسـهـام فى تغـييـر ا
ـعـايشـة واإليـهام تـسـتـهدف تـعـديل السـلـوك عن طريق ا
لحمى إلى إثارة الدهشة والوعى وكذلك يسعى احلكى ا
حضـا على تـغيـير الـسلوك والـقيـم السلـبيـة التى عـلقت

فى وجدان الطفل وتسربت إلى ثقافته.  

سرح  "زوسر مرزوق" (1943)فنان ا
تدفقة وأعماله النحتية ذات الشحنه التعبيرية ا

ـــيــز هـــذه األعــمـــال الــكــتـل وعالقــاتـــهــا بـــالــفــراغ وأهم مــا 
احملـيط بـها والـظالل داخـلـهـا وعلى سـطـحـهـا نرى انـسـيـاباً

للضوء الضعيف عليها بخجل.
هذا إلى جانب االهتمام بـطبيعة اخلامة وحصره على إبراز
ـوضـوعـات مــشـحـونـة إمـكـانــيـاتـهـا الــدرامـيـة لـذلك جــاءت ا
باالنفعاالت وبطاقة تـعبيرية واستغراقه الكامل للتعبير عن

البناء فى التكوين احملكم.
ونالحظ مـوجـات بـحـرية عـارمـة فى بـعض الـتـكـويـنـات إنـها
شـحنـة تعـبيريـة متـدفقـة تؤكد روح الـبحث فى عالقـة الكـتلة
بـــالــفـــراغ احملــيط مع لـــيــونـه اخلط والــســـطح وهــذا يـــظــهــر
بــوضــوح وتـمــثــال الـثــعــبـان "الــكــوبـرا" هــذا الــبـنــاء الــصـرحى
ــيـدانى الــذى يـعــكس حلـظــة الـتــرقب الصــطـيـاد ـعــمـارى ا ا

الفريسة.
كــمـا نــرى بـورتــريه "جنـيب الــريـحــانى" وتــركـيـز الــفـنــان عـلى
تصوير مالمح الوجه بتـعبيرية واضحة وعلى درجة  جتعلها

متاشبهة مع الواقع.
وأيــضــا يــظــهــر هــذا بــوضــوح فى "تــكــوين جنــيب مــحــفــوظ"
تـزن إن أعماله النحتـية جتذبك وتبشرك عمارى ا وبـنائه ا
بـقـوة حتى تـصل إلـيهـا وتـقف فى مـواجهـتـها وتـسمـع نواحـها
ـســجـون واســتـدارتــهـا ومــرونـة الــشـكل وغـنــائـيــتـهــا بـشــجن ا
والـكـتل وال يـوجـد بـهـا أى فـراغ داخـلى يـتـخـلـلـهـا وهـذا يـؤكد
دورهــا الـــدرامى والــرســوخ والـــثــقل وتــضــيـق قــاعــة الــعــرض
وعــدم مــنـاســبـتــهــا لألعــمـال الــنــحـتــيـة خــاصــة من الــنـاحــيـة
الــضـوئــيـة فـهى غــيـر مــعـدة لـذلـك ولـكن يــبـدو أن مـا بــالـيـد
حـيلـة أمـام فنـان عـصامـى لعـرض أعـماله خـاصـة إذا كان ال
ــكــاتب ــلك الــقــدرة الــذكــيــة اجملــتــمــعــيــة والـوقــوف أمــام ا

اإلدارية.
وأعــتـقــد أن إقـامــة مـعــرض لـفن الــنـحت اآلن فى مــصـر فى
الـظـروف الراهـنة تـضحـية وشـجـاعة من الـفنـان "زوسر" فى

ادية واألدبية. مواجهة األوضاع الفنية وا
إن هـذا الـفـنـان يـعـمل فى صـمت وبـغـزارة وتـأمل عـميـق مثل

كثير من الفنان التشكيلي الشرفاء.
ـعـارض الــهـامـة الـتى نــشـاهـدهـا اآلن ـعــرض من ا إن هـذا ا

وسم. بالقاهرة هذا ا
ولهذا أرجو أن نشـاهد هذه األعمال فى إحدى القاعات التى
ـكن لـلـمـتـلـقى أن يـدور دورة كـامـلة تـتـيح مـشـاهـدتـهـا بـعـمق و
ـلـقـاه أمـامه لالسـتــمـتـاع بـهـا جـمـالـيـا والـتـعـرف حـول الـكــتـلـة ا
بدع "زوسر" تدفقة للفنان ا شاعر ا عليها بحميمة خاصة ا
الذى لم يعرض منذ فـترة بالرغم من أهميته كفنان فى تاريخ

عاصرة. صرية ا احلركة الفنية التشكيلية ا
ـعـرض خالصة بـحث وجتريب مـستـمر لـلفـنان إن إن هذا ا
ـــصــريــة وإلى تــكـــويــنــاته الـــتــشــكــيـــلــيــة تـــنــتــمى إلى األرض ا
ـصــرى ومـحـاوالته الــبـدائـة لـلــحـفـاظ عــلى الـقـيم اإلنــسـان ا
ـفـهـوم وقـوة الـتـعـبـيـر ـشـحـونـة بـالـتـعـبـيـر ووحـدة ا الـنـحـتـيـة ا

والتفاعل مع النتوءات واحمليطات. 
ساحة لم أستطع تناول كل عمل بالتحليل ولألسف لضيق ا
الواجب. حتـية خـاصة لـلفـنان "زوسـر مرزوق" الـذى يسـتحق

ستمر. كل تقدير لإلبداع ا

مع بداية الستينيات 
بدأت جتربتى.

لم يــكن وقـتـئــذ شـيـئــا قـد وضح ولـكــنه كـان قـد بــدأ.. وكـلـمـا
تقـدم العمـر وازداد الوعى ازداد معه الـصراع والتـمرد ولكن
األمـر بدأ.. لم ينته بـعد.. وإن كان فعل التـوازن ب التصور

واإلدراك والتنفيذ أمر صعب جدًا.
زوسر مرزوق 2008

عرضه بـهذه الـكلـمات قـدم الفـنان الـتشـكيـلى زوسر مـرزوق 
الـذى افـتـتحه الـكـاتب محـمـد سـلمـاوى رئـيس احتاد الـكـتاب
يوم األحد  21 ديسـمبر  2008 بقاعة "جـرانت للفنون" بحى

عابدين.
ـقدمة ـعارض التـشكيـلية ا وهـذا من وجهـة نظرى من أهم ا
حاليًـا خاصة لصعـوبة فن النحت وتـكاليفه البـاهظة وضياع
قيمـة وتغيير مـفاهيمه اآلن فى مـصر ألن هناك تيـارًا يعتبر

أيه مجسمات تسمى نحتًا? 
ـحـنـة قـاسـيـة وهـذا يـنـعـكس ـر  إن فن الـنـحت فى مـصــر 
يدانية التى وضعت حديثًا بالقاهرة. بوضوح فى التماثيل ا
وال أعــلم مــقــتـنــيــات وزارة الــثـقــافــة لألعــمــال الـنــحــتــيـة أين
ـــاذا ال نــــراهــــا فى األمــــاكن الــــعـــامــــة خــــاصـــة فى تـــذهـب و

احلدائق?
ـحـافـظة ـركـز البـدرشـ  ولـد الـفـنـان زوسـر مـرزوق1943

اجليزة.
حصل عـلى درجـة البكـالوريـوس فى كـليـة الفـنون الـتطـبيـقية

قسم اخلزف .1964
البس ـنــاظـر وا حـصل عــلى دبــلـوم الـدراســات الـعــلـيــا فى ا

ية الفنون .1971 سرحية من أكاد ا
عــمل بـهــيـئــة اآلثـار والــثـقــافـة اجلــمـاهــيـريــة ومـركــز اخلـزف

سرح القومى. وا
أبـــدع بـــعــد تـــخـــرجه فى مـــجـــال الــنـــحت وشـــارك بـــأعـــمــاله
ـــعـــارض اخلــاصـــة واجلــمـــاعــيـــة فى مـــصــر الـــنــحـــتـــيــة فى ا

واخلارج.
ــســرح ــســرحـــيــة فى ا ـالبس ا ــنــاظــر وا يـــعــد من فــنــانـى ا
سـرح اجلـامعى ـصـرى غزيـر اإلنـتـاج خاصـة فى عـروض ا ا
وهـــيــئـــة قـــصــور الـــثــقـــافــة ومـــســـرح الــدولـــة من حـــيث عــدد

سرحية الذى قام بعمل مناظرها ومالبسها. العروض ا
نال العديد من شهادات التقدير واجلوائز فى مجال النحت

سرحية. البس ا ناظر وا وا
ـــنــاظــر نــال جـــائــزة الـــدولــة الــتـــشــجـــيــعـــيــة عــام  1989فى ا

سرحية. ا
إن األعــمـــال الـــنــحـــتـــيــة لـــلـــفـــنــان " زوســـر مـــرزوق" فى هــذا
ـيــة بـالــتـبــسـيط ـعــاجلـة األكــاد ـعــرض تـنــحـو نــحـو مــزج ا ا

الزخرفى مع االحتفاظ بثقل الكتلة وأسسها التعبيرية.
فــالـفــنــان يـعى فـى أعـمــاله وأعــمـاقـه أنه ال وجـود خلــصــوبـة
فـنــيـة دون ارتـبــاط بـالــظـروف احملـيــطـة به واحــتـرام الــفـنـان
لــذاتــيــته اإلنــســانــيــة وهــذا هــو الــدافـع لــتــحــمل مــســئــولــيــته

ثال االجتماعية إن الفنان "زوسر مرزوق" واحد من ا
ـتـمـيـزين الهـتمـامه بـتـجـسـيد الـصـراع بـالـثنـيـات والـنـتوءات ا
لألسـطح واجتاهه إلى تـلخـيص األشـكال الـتى يجـسمـها فى

نحته من أجل الكمال.
إنه يـحـرص عــلى دراسـته لــلـواقع بـأمـانــة ومـنـهـا يــنـطـلق إلى

آفاق التعبير.

 فنان
عصامى
يعمل
 فى صمت
ويتأمل
بعمق

د.  صبرى عبد العزيز

ــطــلـــوبــة مــثل بـــاقى األنــواع مـــثل مــســرح ا
ـسرح الـسـياسى واالسـتـعراضى الكـلـمة وا
ومـسـرح األطفـال كـلـها مـطـلـوبـة ويجب أن
ــهـــرجــان الـــتــجـــريــبى ألنه نـــحــافظ عـــلى ا
ـسـرح وفتح استـفاد مـنه كـثيـر من شـباب ا
أمــامــهم مـجــاالً واسـعًــا لـلــرؤيــة الـتى تــفـتح
وتـعـمل اخلـيـال هـنـاك فـقط مـشـكـلـة سوء
اخــتـــيـــار بـــعض الـــعـــروض الـــتى ال تـــصـــلح

للتجريبى وال يكون فيها أية إضافة.
- ومـــاذا عـن الــــورش الـــتـى انــــتـــشــــرت فى
ـــســـرحـــيـــة فى مـــصـــر فـى كـــافــة احلـــيـــاة ا

اجملاالت من تمثيل وديكور وإخراج?!
> أرجــو أن تــكــون مــفــيــدة والــهــدف مــنــهــا
ــصـر ــســرحــيـة والــفــنـيــة  دعم احلــركـة ا
ـادى فقط خـاصة وليس مـجرد الـكسب ا
وأن الـتـمـثـيل أصـبـح مـهـنـة من ال مـهـنـة له
وكـل فــــاشل فـى عــــمــــله يــــريــــد أن يــــصــــبح
ثالً وكل امـرأة فـشـلت فى حـياتـهـا تـريد
ـثلـة معـتقـدين أنهـا مهـنة سـهلة أن تكون 
وأنـــهــا مـــهـــنـــة الـــكــسـب الـــســريـع ولــيـــست
مــوهـبــة ربـانــيـة حتــتـاج إلى دراســة عـلــمـيـة

وعمل شاق ومستمر.
- لـهذا كـانت قـرارات النـقـابة الـتى يـعلـنـها
دكــــتــــور أشــــرف زكـى وتــــثــــيـــــر ضــــجــــة فى

الوسط وخارجه?!
> أوالً أؤكـــد أن كـل الـــقـــرارات جـــمـــاعـــيـــة
داخل النـقـابة وكل أعـضـاء مجـلس الـنقـابة

> د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة قرر ندب محمد منير األاليلى مديرًا لفرع ثقافة بنى سويف.
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اضى. > اجملموعة القصصية "رابعهم كلبهم" للقاص هيثم خيرى شلبى  مناقشتها بحزب التجمع مساء اخلميس ا
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> فـمـا يقـال مثال إن ابن رشـد قد غـربل «كتـاب الشـعر» وأربـكه إذ (عرّبه) أى عـندمـا أفاد
مـن األدب الـعـربى لـتـفـسـيـر آراء أرسـطـو. وقـد ال يــكـون ذلك صـحـيـحـاً فـقـد يـأتى يـوم
يــسـتــطـيع فـيـه عـالم بـاإلغــريـقـيــة والـعــربـيـة أن يــكـشف عن طــبـيـعــة هـذه (الـغــربـلـة)

وطريقتها.
سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

أسـاة أول األمـر أن كل مـأسـاة تـتـكـون من حـبـكـة وشـخـصـية > زعـم أرسطـو فـى وصفـه ا
ولـغـة وفـكـرة ومـشهـد وغـنـاء تـكون احلـبـكـة أهـمهـا جـمـيـعـاً وقد أشـار كـذلك أن الـفـكرة

والشخصية وسيلتان تقودان بالطبع إلى جناح الفعل أو فشله.
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سرحي جريدة كل ا

12 من   يناير 2009 العدد 79

. > اخملرج سامى طه يقوم حاليا باإلعداد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة قصر ثقافة البدرش
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صرى 2008 سرح ا ا

فى إعداد البرامج واخلطط والعروض.
ثـالـثًـا: االرتـكـان لـنـظـام الـنـجـوم أو االسـتـعـانـة
ـسـرحـية فى ـعـهد الـعـالى لـلـفـنـون ا بـطالب ا
إهــدار حــقــيــقـى خلــبــرات الــفــنــانــ أعــضــاء
الـــبـــيت الـــفـــنـى اســـتـــمـــرارًا إلهـــدار مـــفـــهــوم

سرحى. الفريق ا
ــا رابــًعــا: اســـتــمـــرار عــقـــود اإلذعــان كــمـــا هى 
يتسـبب فى انهيـار مهنى حلقـوق الفنـان ويسهل
فـاجئ دون مسـاءلة كـما تكـرار اعتـذار الفـنانـ ا
فعل فاروق الفيشاوى فى عرض "سى على جناح
الـتــبـريـزى وتـابـعه قـفـة" لـغـيـاب الـتـعـاقـد الـقـانـونى
مارسة ا يجعل ا القائم على دفع مقدم الـعقد 
ــا يـســهل عـلى ــســرحـيــة حـرة حلــد الـعــبث و ا
جــهــة اإلنــتــاج اإلخالل بــالــعــقــود وإلــغــاء عــروض
بأكملها دون إبداء األسباب كما حدث مع اخملرج
ـوسم وكـمـا ـســرح الـسالم هـذا ا صالح احلـاج 
ـوسم الــسـابق عــنـد إلـغــاء مـســرحـيـة حـدث فـى ا

راد منير.  اللجنة 
وإذا كـــان مـــراد كـــمـــخـــرج قـــد حل مـــشـــكـــلـــته
بــــــــعـــــــرض بــــــــديـل فـــــــمــــــــا ذنـب كل مـن عــــــــمل
ـسرحـية الـلجـنة كل تـلك الشـهور? احلق أن
تـوقف الـعـروض بال سبب هـو أكـثـر احلوادث
ـصـرى من ـسـرح ا الـكـارثـيــة عـلى مـسـتـقـبل ا
ـاديـة زاويـة مـهـنــيـة تـتـضـمن إهـدار احلـقـوق ا
ـا يزيد األمـر التـباسًا واألدبـية للـفنـان  و
ــنع هـو عـلـى أرض الـواقع أن صــاحب قـرار ا
سـئـول عن الـبـيت وفى ذات الوقت الـرئـيس ا
ـــســــئـــول عن هـــو الــــنـــقــــيب د. أشـــرف زكـى ا
ـهنـية وهو االزدواج حـمايـة حقوق الـفنـان ا
ـراجـعـة الـذى نــتـمـنى حـله مع الــعـام الـقـادم 
ـطـروحة مـشـروعات إصالح عـقـود اإلذعان ا
ـسـرح بــاجملـلس األعــلى لـلـثــقـافـة أو بــلـجـنــة ا
بـحلول أخـرى مبتـكرة تقـوم بتـفعيل دور نـقابة
ـهـن الـتــمـثــيـلــيـة فـى احلـفــاظ عـلى احلــقـوق ا

سرح فى مصر. العادية لفنانى ا
ـسرحـيـ خـيـرًا فى قـبول ويـأمل الـكـثـيـر من ا
د. فــوزى فــهــمى  –الــكــاتب الــكــبــيــر واخملــطط
ـنـشط الـثـقـافى الـفاعل أيـًضـا عـلى مـسـتوى وا
اخلـــطـط اإلجـــرائـــيــة وتـــنـــفـــيـــذهـــا عـــلى أرض
ـسرح الدائمة باجمللس الواقع  –رئاسة جلنة ا
األعـلى للـثقافـة هذا الـعام حـيث انتـهت دروتها
شـروعـات الهـامـة القـابـلة الـسـابقـة بـعـدد من ا
لـلتـنفـيذ والـتى حتتـاج لدفع من رئـيس اجمللس
ـستـنيـر على أبـو شادى ثـقف ا وأميـنه العـام ا
ــشــروعــات مـــشــروع دعم الــفــرق وأبــرز تــلـك ا
ـادى فى الـعـاصـمـة وجـميع ـسـتقـلـة الـفـنى وا ا
األقـــالــيـم خلــلق كـــيــان جـــديــد مـــواز لــكـــيــانــات
ــســرح الـتــقــلــيــديـة الــتى يــئس الــكــثــيـرون من ا
ــشـروع الــثـانى فــهـو إمـكــانــيـة إصالحــهـا أمــا ا
ـى بـفـكـرة ـســرح الـعـا إعـادة إصــدار سـلـســلـة ا
مـبـتـكـرة تــتـرجم الـنـصــوص اجلـديـدة من كـافـة
ا ـصرى  ـسرح ا الـثقـافات الـعاصـرة لربط ا
يـــــدور فى أنـــــحــــاء الـــــعــــالـم وتــــرجـــــمــــة الــــرؤى
ـتـنــوعـة لـتــلك الـنـصــوص وأيـًضـا اإلخــراجـيــة ا
التجارب اجلديدة فى الكتابة التى تعتمد على
لــغــة الــصــورة أو تــداخل الــوســائـط الــفــنــيـة أو
منجـزات التـكنـولوجـيا احلديـثة وتـأثيـرها على

سرح الرقمى. سرحية مثل ا الكتابة ا
األهم من ذلك أن الــلـجــنـة قــد بـلــورت دورهـا
الـــــواضح اجلـــــديـــــد فى كـــــونـــــهــــا تـــــلـــــعب دور
ـفـكر االسـتـشـارى للـحـركة ـدير ا اخملـطط وا
سـرحيـة بـكافـة روافدهـا وهى جلـنة مـوقرة ا
جتــمع فى تــشــكــيــلـهــا احلــالى جــمــيع الــرمـوز
واخلــبــرات وجــمــيع الــتــخــصــصــات وحتــرص
ــتــعــددة وهى حتــتــاج عــلى تــمــثــيـل األجــيــال ا
لـدعم حــقــيـقى ولــطـريــقــة قـانــونـيــة إجـرائــيـة
حـيـث انـتـهـت من الئـحـتــهـا الــتى تـتــيح لـهـا أن
حتــــــــــــقـق عــــــــــــلـى أرض الــــــــــــواقـع عــــــــــــددًا مـن
مـشـروعــاتـهـا وأن يـكــون لـدورهـا مــقـدرة عـلى

سرحية نحو األفضل. إدارة احلركة ا

صـرى فى  2008ومع مـقدم ـسـرح ا ال يـزال ا
عام جـديد فى دائـرة اهتـمام الـرأى العام. لم
يـــخــــرج من دائــــرة الــــضــــوء بـــرغـم كل شىء 
وبــــرغم يــــأس عــــدد مـن جنــــومه مـن تــــدهـــور
ـــــأســــاوى أحــــوالـه وبــــالـــــرغـم من الـــــطـــــابع ا
ألحداثه. وبالرغم من اسـتمرار األداء العبثى
عظم مؤسسـات إنتاجه الرئيسية  فال يزال
ــــصـــريـــة من أهم مــــنـــاطق عــــمل الـــثــــقـــافـــة ا

صالبة وأكثرها ليونة معًا.
ومصـدر صالبته يكـمن فى ليـونته الـتى تسمح
ه فـهو يـسـتطـيع لـسهـولة بـسـهولـة اخـتراق عـا
تــكـــالـــيــفه اإلنـــتــاجـــيـــة أن يــجـــتــذب اآلالف من
الفـنانـ من كافـة أنحـاء مصـر فهـو ال يحـتاج
ألقـمـار البـث التـلـيفـزيـونى وال لتـعـقيـد وتـعاقب
مـراحل اإلنـتـاج الـسـيـنـمـائى إنه يـحـتـاج جملـرد
كان ثلـ وجهود حتى لـو كان هذا ا مـكان و
مجـرد قـاعة أو مـكـان أثرى أو مـسـاحة خـفراء
فى مــدرسـة أو قـاعـة احــتـفـاالت بــاجلـامـعـة أو
جتــــــمع عـــــمـــــالـى فى واحــــــدة من الـــــشـــــركـــــات
ـا ـصـريــة أو جتـمع فـى مـركـز لــلـشــبـاب ور ا
ـا قـصـر من قـصـور هـيـئــة قـصـور الـثـقـافـة ر
جــــراج قـــد فى وسـط الـــقــــاهـــرة يــــرفع رايـــة
ـا أسفـل أحد كـبارى الـعاصـمة االسـتقالل ور
ـصـرى ـسـرح ا كـمـا فى سـاقـيــة الـصـاوى إن ا
بــــــكل هــــــؤالء الــــــهــــــواة واحملــــــبــــــ وأنــــــصـــــاف
احملـترفـ واجملانـ بـسحـره األخاذ لن يـخرج

من دائرة الضوء. 
إن قـــدرتـه عـــلـى جـــذب واســــتـــقــــبـــال عـــدد ال
يــحـــصى من الــوافـــدين اجلــدد كـل عــام تــأتى
بـــســـبب لـــيـــونـــتـه واأليـــام تـــمـــارس االخـــتـــبــار
الــــقــــاسى ويــــبــــقى مــــنـــهـم األكـــفــــاء ويــــضـــاف
بـــالــتـــأكــيــد مـــنــهـم لــرصــيـــد صالبـــته مــواهب

حقيقية كل عام.
ومن زاويــة أخـــرى تـــصــنع تـــلك الـــلــيـــونــة وكل
ــســـرح الــســحــريــة هــؤالء اجملـــاذيب لــدائــرة ا
حالـة من الضجـة والتـكرار واالستـسهال وفى
بــعـض األحــيــان الــشــوشـــرة والــتــضــخم الــذى

يعمق حالة اجلعجعة بال طحن.
ــصــرى كـل عــام إنــتـاج ــســرح ا حــيث يــعــيــد ا
أزماته كما هى وال يصنع تـغيرًا كيفيًا بشكل
عـالقـة حـقــيـقــيـة مع اجلــمـهــور الـعـام لــكـنه ال
ـوت وال يخرج مـن دائرة االهتـمام وال يكف
عن حصد اإلعجـاب وإثارة اخليال وال يقدر

أهله احملترفون على فراقه أبدًا.
أمـا أبــرز عــنــاصـر األلم الــتى حلــقت به خالل
اديـة ومرافقه ـنتـهى هى إهدار بـنيـته ا الـعام ا
ـــســـرحى األســـاســـيــــة أال وهى دور الـــعــــرض ا
ـــســرح حـــيث شـــكل الـــفــعـل الــكـــارثى حلـــريق ا
ــــاضـى صــــدمــــة الــــقـــــومى فى  27 رمـــــضــــان ا
ــســرح الــقــومـى الـذى مــفــزعــة ذكــرتــنـا بــدور ا
أوشـك عــلى االنــتــهــاء ويــأتى رغم ذلك إعالن
الفنان الكـبير فاروق حسنى عن خطة إلعادته
للعمل خالل أحد عشر شهرًا مسألة مخفضة

من توتر القلق العام على دوره.
ـــبــنـى اجلــديـــد الــذى شـــكل بـــؤرة ضــوء أمــا ا
جاذبة وهو مسرح الـهناجر فإن عدم االنتهاء
من أعــمــال صــيــانــته قــد أصــبح أمــرًا يــحــمل

عالمات كبيرة من االستفهام والتعجب.
كمـا أن إعـادة د. هـدى وصـفى فـتـحه بـصورة
مــؤقـــتـــة وفى مــنـــاخ شــبـــحى وبـــكــراسى غـــيــر
صـــاحلـــة وبال مــــدخل الئق لـــهــــو أيـــضًـــا أمـــر
مــلــغــز وتـرددت أقــاويـل أنـهــا فــعــلت ذلك من
مـالـهـا اخلـاص!! وعـلى مـســئـولـيـتـهـا اخلـاصـة
فــيــمــا يــتــعــلق بــاألمن الــصــنــاعـى والــهــنــاجـر
ودوره الــذى صـنـعـه يـحـتــاج هـو أيــضًـا حلـسم
نــهــائـى واضح من وزارة الــثــقـــافــة فــقــد كــان
رافــدًا حــقـيــقــيًـا حلــســاسـيــة جــيل جــديـد من
ــســرحـيــ كـانت قــد أوشـكـت عـلى الــتـبــلـور ا

لتصنع مالمحها اخلاصة.
ثم  إغالق مــسـرح الــبــالــون حلـ االنــتــهـاء
من عــمـلـيـة تــأمـيـنه ضـد احلــريق.. ثم تـسـمع
عن تـوتـر ومـصـاعب فـى تـنـفـيـذ خـطـة الـهـيـئة

الـدكتـور أحمـد مجـاهد إعالن خـطة واضـحة
ئات أو واقع وعددها با إلعادة جتهيز تـلك ا
التوصل حلـد أدنى من األمن الصناعى الذى
كن يسمح بعودتـها للعمل وفى ذات الوقت 
لـــفـــرق األقـــالـــيم تـــبــــنى مـــشـــروع هـــذا الـــعـــام
لـلـمـسـرح الـبـديل يـقـوم بـتوظـيف أهـم األماكن
األثــريــة أو األمــاكن ذات الــطــبــيــعــة اخلــاصـة
بــأقـالــيم مـصــر حـرصًــا عـلـى تـواصل الــعـمل
ـسرحى بـها ومـنعًـا النهـيار القـوام األساسى ا
لــهـا وهم أعـضــاء تـلك الــفـرق الـتـى تـقـدم فى
ذات الــوقـت فــرصًــا لــلـــعــمل لــعـــدد كــبــيــر من

هددين بالبطالة. هني ا سرحي ا ا
ـهــجـور يــكــفى أن نـذكــر أن مـســرح الــسـامــر ا
همل كـانت بخشـبته فى أواخـر الستـينيات وا
مـاكينات تتيح إنـتاج ثلج يصلح لـلتزحلق على
خـشبـته وكـذلك كـانت خشـبـة الـبالـون بـقرص
دوار وتلـيفـريك متـحـرك ب الـصالـة ومنـصة
الــعــرض واآلن هى كــتــلـــة خــشــبــيــة صــمــاء ال

لقن التقليدى بها. كن حتى فتح مكان ا
الــقــاهــرة شــهـــدت نــزاعًــا حــادًا حــول مــســرح
الـفن انــتــهى لــصـالـح جالل الـشــرقــاوى الـذى
دافع عـن حـــريـــته بـــبـــســـالـــة ولـــصـــالح فـــاروق
حــســنى الــذى أثــبت أنه ال يــقع فـى فخ عــنـاد
ـارسـته وكان فى مـستـحـيل تـسهل الـسـلـطة 
وذجًا لالستجابة للرأى العام حله للمشكلة 
ـــارســة يـــحـــتـــوى عـــلى تـــســـامح يـــزهـــد فـى 
ـــــتـــــســـــلـط وتـــــلك مــــــيـــــزة الـــــرجل اإلصـــــرار ا

األساسية طوال فترة عمله.
ــغــلــقــة بال ســبب مــثـل مــسـرح ــســارح ا أمــا ا
رومـانس بشـارع رمسـيس ومسـرح الهـوسابـير
فــهـى حتــتـــاج إلعــادة نـــظـــر. كــمـــا أن أطــراف
ـســارح تـؤدى دور الـقــاهـرة اجلــديــدة حتـتــاج 
ســد الــفــراغ كــمــا فــعل مــســرح مــديــنــة نــصــر
ـــوسم وهـــو الـــذى خـــرج مـن اخلـــدمـــة هــــذا ا

سرحى.  نتج ا حتت تصرف عصام إمام ا
ويـبــقى إعـادة افـتــتـاح مـســرح لـيـســيه احلـريـة
لـلمنـتج محيى زايـد إجنازًا مـبهجًـا بتجـهيزاته

األنيقة والبسيطة معًا.
نتج لدور وكذلك استعـادة جالل الشرقاوى ا
ـسـرح الـفن بـتنـظـيـمه ورشة اخملـرج الـكـبـير 
عـمل كبرى للشـباب بأجور منـاسبة يعتزم من
ــسـرحـيـات اجلـادة خاللـهـا تــقـد عـدد من ا

وسم القادم. خالل ا
ــســرح وهـى الــهــيــئــة أمــا عــلى مـــســتــوى هــيـــئــة ا
ــمـلــوكـة لــلــدولـة فــتـظل االحــتـرافــيـة الــرئـيــســيـة ا
شكالت الرئيسية كما هى وتتلخص فى اآلتى: ا
ـسـرحى أوالً: غـيـاب الـشـفـافــيـة فى اإلنـتـاج ا

كاتب الفنية للفرق. بغياب دور ا
ثـانـيًــا: غـيـاب دور الـعــقل الـنـقـدى فـى عـمـلـيـة
شاركة سرحى عن ا اإلنتاج بغيـاب الباحث ا

الــعـامــة لــقــصــور الـثــقــافــة لـفــرقــهــا فى كــافـة
صـريـة بسـبب إصرار األمن أنـحاء األقـالـيم ا
الـصــنـاعـى عـلى عــدم الـتــصـريـح لـهــا بـالــعـمل

ألنها مسارح غير مطابقة للمواصفات.
فـجـأة أصـبـحـت كـذلك وأدركـنـا غـيــاب الـصـيـانـة
طــوال ســنـــوات مــاضـــيــة فــقـــد انــشـــغل عــدد من
قيادات الـهيـئة ببـناء قـصور رائعـة ومكـلفة وفـائقة
فى مـواصـفـاتـهـا عن احـتـيـاج فنـانى األقـالـيم مـثل
قــصـر ثــقـافــة سـوهــاج شـديــد الـفــخـامــة وقـصـر
اإلسـمـاعيـلـيـة ومسـرح الـشـرقيـة وغـيـرها بـيـنـما
يـزانية عن تـطوير قـصور ثقـافة تاريـخية بخـلت ا
مـثل قـصـر ثـقافـة األنـفـوشى بـاإلسكـنـدريـة ومثل
سـرحيـة.. مالي عـهد الـعالى لـلفـنون ا مسـرح ا
بال حـصر فى مـبان فـائـقة اجلـودة لم تعـمل حتى
اآلن ألســبــاب غــيـر مــفــهــومــة مـثل قــصــر ثــقــافـة
ـبـانى اجلـيـزة وتـعـمـد غــيـاب أيـة بـنـود لـصـيـانـة ا
عهد ـة ولك أن تتخيل أن مسرح ا العديدة القد
ـسرحية ال يعمل ومصر صاحبة العالى للفنون ا
ــنـطــقـة كــلـهـا ـســرح بـا أول مـعــهـد نــظـامى لــفن ا
ومــسـرحــهـا مــهـمل تــصـور أنت كــلـيــة لـلـعــلـوم بال

معامل!! إنه معهد للمسرح بال مسرح.
ويسـعى اآلن الـصـديق الـدكتـور سـامح مـهران
شـكلة مع ية الـفنون حلـل تلك ا رئيس أكـاد
صندوق التنمية الثقافية ونتمنى أن يعلن عن
خـــطــة مــلـــمــوســة ومــوعـــد مــحــدد لـــلــبــدء فى
ـؤسـسـة الـتـعـلـيـمـيـة ـسـرح ا أعــمـال الـتـطـويـر 

األم وموعد لعودته للعمل.
 لــقـــد كــشف عــام  2008 عن تــداعـى الــبـــنــيــة
ــمـلـوكـة ــسـرحى ا األسـاسـيــة لـدور الـعـرض ا
لـــــلــــدولــــة. أمــــا مــــا يــــهــــدد تـــــوقف الــــنــــشــــاط
ــســـرحى فى األقـــالـــيم فــهـــو عـــدم مــوافـــقــة ا
ـعظم األمن الصـنـاعى علـى ارتيـاد اجلـمهـور 
مـسارح الدولة بـها وهذا قـرار صائب حرصًا
ـــيـــلـــودرامى عـــلى وقـف مـــســـلـــسل احلـــرائق ا
وعـلى الـهـيـئة إيـضـاح مـوقفـهـا وعـلى الـصديق
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سـرح أيـضاً يـشـمـله نفس حـكم الـكـتب من أن الـسيف أصـدق أنـباء فـهل ا
سـرح خالل هذه األزمـة التى تدور كـن أن يؤديه ا منه وهل هـناك دور 
ـسـرح قـد انـقـضى لـيـبقى رحـاهـا لتـسـحق كل شىء فى غـزة أم أن آوان ا
ـــدنـــيــ الـــعــزل الـــعـــمل احلـــاسم جتـــاه هــذا الـــعـــدوان الــعـــســـكــرى عـــلى ا
ـسـرحـيـ حول واألطـفـال والـنـسـاء فى هـذا التـحـقـيق يـتـحـدث عـدد من ا
كن لـلـمسـرحى أن يـقدمه ـسـرح فى أزمة غـزة احلـالـية ومـا الـذى  دور ا

إزاء هذه القضية.
ـسـرح يـنبـغـى أن يكـون له دور الـكـاتب مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن يـقـول: إن ا
وطــنى وقــومى ودور فى بـنــاء اإلنـســان وهــذا مـا نــفـتــقـده اآلن حــيث غـاب
ـسرح بشـكل عام وإن كان هـناك من شـذرات فنتـاج جهود فـردية واألمر ا

كله جزء من حالة تردى عامة.
ويـشـيــر مـحــفـوظ إلى وجــوب وجـود أعـمــال مـسـرحــيـة اآلن تــخـاطب هـذا
الـظرف وتـدعـو لـلمـقـاومـة سواء بـطـريق مـباشـر أو غـير مـبـاشـر ولو قـمـنا
بــإعـداد عــرض مــسـرحى اآلن وعــلى عــجل لــيـلــحق بــاألحـداث فــلن يــكـون
ــا أن هــذه ــفــروض طــا مــســتــواه جــيــداً كــمــا أن أثــره لن يــكــون قــويــاً وا
الــقـضـيـة مـســتـمـرة وبـاقـيـة فـى وجـدان الـنـاس مـنـذ 60 عـامـاً من الـصـراع
الـعسـكرى أن يـكون هـناك اجتـاه لتـقد أعـمال قـوميـة ولعل هـذا يذكـرنا
بــأن لـلــمـســرح دوراً يـتــجـاوز مــجـرد الــتـســلـيــة إلى كـشف احلــقـائق تــأجـيج

قاومة. وا
ــسـرحــيـة الـتى ويـقــتـرح مــحـفـوظ عــبـد الــرحـمن إعــادة تـقـد الــعـروض ا
حتـدثت عن قـضـيـة فـلسـطـ خـصـوصـاً وأن هـناك الـكـثـيـر من الـنـصوص

والعروض التى تناولت القضية وتصلح للعرض فى مثل هذه الظروف.
مـحـمـود األلــفى يـقـول: مع تـسـلــيـمى الـتـام بـأن لــلـفن دوراً لـكن فى مـوقف
مـثل هـذا البـد من تـكــتل الـدول الـعـربـيـة جـمـيـعـهـا لـتـشـكـيل قـوة عـسـكـريـة
ـا يـجـعـل هـذه الـدولـة تــفـكـر قـبل كـبـرى لـلــرد عـلى الـهـجــوم اإلسـرائـيــلى 
إقـدامـهــا عـلى ضـرب أى دولــة عـربـيــة مـجـدداً وال تـرهــبـهم أمـريــكـا فـهى
أضــعف مــا تــكــون اآلن أمــا إذا لـم يــتــكــتــلــوا فـال يــنــتــظــروا من مــصــر أن
حتــارب من أجــلــهم كــمــا أن عــلى الــفــلــســطــيــنــيــ أن يــفــيــقــوا ألنـفــســهم
ويصـلحوا ذات بينهم وإال ستـضيع قضيتهم ومن بعـدها العالم العربى كله
وبـغـير قـتـال ال نـتـوقع أى حل فـنـحن قد خـبـرنـا كـذب اإلسـرائيـلـيـ جـيداً

ولم يعد مجدياً أى معاهدات معهم.
سرح سرح الذى سيقدم اآلن هو ا رحلة يـقول: ا وعن دور الفن فى هذه ا
احلـمـاسى الـذى يـقـدم االسـتـعـراضـات واألغـنـيـات احملـفـزة ولـكن دون قـتـال
ـعـنـويــة لـلـقـتـال فـإلى مـتـى نـحـفـز الـنــاس الـفن سـنـد حــقـيـقى لـرفـع الـروح ا

وسوى ذلك فال تطالبنى أن أقدم فنا بينما دمى ينزف فى الشوارع!
ـطـلـوب حــالـيـاً من أى فـنـان أن يـنـزل عـبـد الـعـزيـز مـخــيـون يـقـول: الـدور ا
لــلــشــارع ويـلــتــحم بــاجلـمــاهــيـر ويــقــدم لــهم عـروضــاً خــاطــفـة وســريــعـة ال
تـستـغرق أكـثر من 15 دقـيـقة تـكـون رسالـته من خاللـها مـكـثفـة ويـستـطيع
نـتهى الـسهـولة وأن الـفنـان أن يبـتـكر "اسـكتش" أو مـوقفًـا يقـدمه وذلك 

جرد التسلية سرح يجب أن يقوم بدوره وال يكتفى  ا

سرح غائب!  غرة حتترق .. وا

حسن الوزير

هناك دماء
كثيرة تنزف.. أين 

سرح منها? ا

حسام الدين صالح

أين العروض التى
تالحق األحداث
التى جتتاح أمتنا

محفوظ عبدالرحمن

 نحتاج إلى مسرح
يتجاوز التسلية
ويكشف احلقائق

عبد العزيز  مخيون 

 أناشد شباب
سرحي أن ا

يلتحموا باجلمهور

ــســرح احلـر فــإذا اسـتــطــاع تـقــد ذلك من خالل يــكــون ذلك من خالل ا
ــمـثــلـ فال بــأس وأنــا عن نـفــسى لـو الـبــيت الــفـنى لــلـمــسـرح أو نــقــابـة ا
ثل ذلك فسأقدم على عثـرت على مجموعة من الـشباب لديهم استـعداد 

هذه التجربة.
سرحي من خالل مسرحنا ويختم مخيون حديثه قـائالً: أناشد شباب ا
أن يتـركوا دور العرض وينزلوا الـشارع ليقدموا فنـهم إلى الناس ويلتحموا

بهم.
ـسـرح ال يـبـدأ حـسـن الـوزيـر مـخـرج عـرض (الـقـضـيـة 2007) يـقـول: دور ا
حـــ تــقع األزمــة ولــكـن دوره هــو اســتــشــرافـــهــا وهــذا مــا فــعـــلــته بــعــرض
القـضية 2007 وتـوقعت ما يجرى اآلن ومـا هو أكثر مـنه وأنا على ثقة من
أن ما هو قادم أخطر من ذلك بكـثير فمازالت هناك دماء كثيرة لم تنزف
بـعــد! والبـد أن نـعــالج كل ذلك فـنــيـا.. فـهــذا هـو عـمــلـنـا وواجــبـنـا الـذى ال
نــســتــطــيع غـيــره خــصــوصــاً أن مـا يــحــدث لــيس بــبـعــيــد عــنــا بل هــو عـلى

حدودنا مباشرة.
سرحيات التى عاجلت حسن الوزير يتمنى أن يعـيد البيت الفنى تقد ا
القـضيـة الفلـسطـينيـة خصـوصاً وأن أى عرض جـديد سـيستـغرق اإلعداد

له وقتاً طوياً.
حـســام الــدين صالح مــخــرج عــرض (طــعم الــكالم) يــأسف لــلــحــالـة الــتى
ـصـرى وجــعـلـته بــعـيـداً بـفــنه وأعـمـاله عن الــقـضـيـة ــسـرح ا وصل إلـيـهـا ا
ـا هى عـليه الفـلـسطـيـنـية رغم أن احلـالـة قبل ذلـك كانت مـعـاكسـة تـمـاماً 
ـســرح لـسـابق عـهـده وتــقـد عـروض تـعـبـر عن اآلن وهــو يـأمل أن يـعـود ا
األحـداث الـتى جتـرى وشـعـور وغـضـب الـعـرب جـمـيـعـهم لـكل مـا يـقع عـلى
حــدودنــا الـشــرقــيــة خــصــوصــا وأن غـزة حــتى 67 كــانت تــابــعـة لــلــســيـادة

صرية وما يحدث بها اآلن خطير جداً. ا
ويـضـيف صالح: مـصـر رائـدة األمـة الـعـربـيـة كـمـا أن أحـد أهـداف قـيام
ثــورة يـــولـــيـــو هـــو قــضـــيـــة فـــلـــســطـــ ألنـــنـــا جـــزء من الـــصـــراع الــعـــربى
اإلسرائـيلى ودور مصر العسـكرى والسياسى جتاهه كـان يشعرنا دائماً
ـانع جتــاه كل غـزو وعـلــيه فالبـد مـن وقـفـة جتـاه بـالــفـخـر وهى أيــضـاً ا
هذا كله ألن مـا يحـدث بغزة لـيس بحـرب ولكنه مـحرقـة! ونحن كفـنان
ـال عـلـى اسـتـعـداد لـتـقـد أى جــهـد مـثـقف أو إنـسـانـى سـواء الـتـبـرع بـا
والـــدم أو تـــقـــد أعـــمـــال مــســـرحـــيـــة وقـــد شـــرفت بـــتـــقـــد عـــمل فى
الـتـسـعيـنـيـات عن الـصـراع الـعـربى اإلسرائـيـلى وجـاهـز لـتـقـد أى عمل
اآلن لــكن اإلعــداد قـد يــسـتــغـرق وقــتـاً لــذا فــإنى أنـاشــد د. أشـرف زكى
تنظيم أمسية فنيـة نعبر من خاللها بشكل أسرع وتضم عدداً كبيراً من
ـلـحـنـ ونـحن جـاهـزون بـوقـتـنـا وجـهـدنـا ومـالـنـا ـمـثـلـ واخملـرجـ وا ا
ونـرغب بصـدق فى حتـويل مـشاعـرنـا وأحـاسيـسـنا إلى عـمل فـنى مـؤثر
ولن جتــد أصـــدق من تــعــبـــيــر جــيل تـــعس دائــمـــاً مــا يــجــد األمـــريــكــيــ

واإلسرائيلي ينكلون بنا!
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> يتم مساء اليوم االثن افتتاح معرض وجوه الكتب للفنان أحمد اللباد بقاعة أتيليه القاهرة بوسط القاهرة.
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ت بل مـا زاد عـلى أن نام خالل الـقـرون الـوسطى > إن كـتـاب أرسـطو «فـن الشـعـر» لم 
وراح الـبالغـيـون الـذين يـسـتـمـدون تـقـالـيدهـم آخر األمـر من (كـيـكـيـرو) و(كـويـنـتـلـيان)

يعلمون الشاعر كيف يكتب ويحبك ويرتب الفعل.

سرحي جريدة كل ا

12 من يناير2009  العدد 79

سرح الفرعونى ا
لوحات هيروغليفية متحركة

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

الدراما كوثيقة جمالية
حملت أمـتعتى األسبوع قبل الـفائت  زائرا إمارة الشارقة
ة من وزارة تحـدة  بدعـوة كر بدولـة اإلمارات العـربيـة ا
سـرحي الـعرب حول ثقافـة الشارقـة  حلضـور ملتـقى ا
ــســرح والـــتــاريخ)  وحــرصت عـــلى أن أضع بــ أيــدى (ا
سرح والتاريخ  مؤكدا على أنه األصدقـاء رؤيتى لعالقة ا
ـســرحـيـة  وغـيـرهـا من فـنـون ـسـلم به أن الـدرامـا ا مـن ا
ـرئـيـة  تــقـوم عـلى مـبـدأ إعـادة صـيـاغـة الـفـعل الـدرامـا ا
الـواقـعى  ماضـيـا كان أم آنـيـا  فى بـناء جـمـالى يـتأسس
داخل السيـاق االجتماعى القائم  ويسـتهدف التأثير فى
اجملتـمع احلى  فيخاطب جمهورا يعرفه  ويكون حاضرا
فى هـذا الـبـناء اجلـمـالى بـزمـنه وقـيـمه ورؤيـتـه للـعـالم ;
شـاء مـبــدعه أو تـصـور أنه يـنــفـلت مـنه لـعــوالم فـانـتـازيـة
يبتـدع معها أفعاال خيالية سابحة فى سماوات طوباوية 
تـخيل له قاعـدته الواقعـية ويصـاغ لغاية فحتى الـفعل ا
ــدن الـفــاضــلـة مــا هى إال مـوقف نــقـدى من واقـعــيـة  وا

الواقع الراهن .
ـسرحـى صـفـحات الـتـاريخ ـبـدع ا وأكـدت عـلى أن تـقـلـيب ا
ـاضى  وغـير بـحـثا عن الـفـعل الـذى أثـر يومـا فى الـزمن ا
من مـصـائـر شخـصـيـاته  ولـعب دوره اإليـجـابى أو الـسـلبى
ه فى مـجــتـمــعه  لـيس أبــدا بـهــدف بـعــثه لـذاته  وتــقـد
كأيقـونة متحفـية تؤكد وقوعه فى زمن مـا.  قد يحدث هذا
فى مجـال اآلثار  لكنه ال يحدث مطلقاً فى حقل الدراما 
تحفية وال تثبيت الفعل فى صفحة زمانه الذى ال يعرف ا
 وال يــعـتـقـد فى ذات الــوقت بـتـكـراريــة الـتـاريخ ألحـداثه 
بـقـدر ما يـدرك أن فـعل األمس قد يـتـشابه مع فـعل الـيوم 
غـيـر أن فعـل األمس اكتـمل فى زمـنه  وانـفجـرت مـقـدماته
فـى سـيــاق مــعــ  وعــرفت نـهــايــاته داخل هــذا الــســيـاق 
وكــشــفت األيـــام عن الــعالقــة الـــتى كــانت مــخـــتــفــيــة عن
معاصـريه زمنذاك ب مقـدماته ونهاياته . لـهذا يستدعيه
ـعــاصـر ويـسـتـخـدمه كــتـكـأة لـلـنـظـر فى ـسـرحى ا ـبـدع ا ا
الفـعل اآلنى الذى يـعايـشه  والذى تـظهر مـقدمـاته أمامه
نح ا  ستقبل   دون نتائجه اخملتبئة بعد فى سراديب ا
ـا سـيـصـل إلـيه احلـدث اجلـارى ـتـلــقى فـرصـة الــتـنـبــؤ  ا
ـده اخلـطوط بـ مـا هو واقع لـه وفيه والـنـتائج أمـامه  
نطـقية التى ستحدث فى الغد  فـيعمل على تغيير مسار ا
ستقبل قبض يديه  ال زمن ا يجعل ا احلدث الـواقعى  
ا إرادة منه  وبـالتالى يـعمل على قادم بـنتائج األفعـال دو

دفعه لتغيير واقعه .
مرتـئيا أن هذا هو أهم أسس اإلبداع الفنى عامة  والدراما
ـتـعرضـة لـلتـاريخ بوجه أخص  ـسرحـيـة خاصـة  وهذه ا ا
فالدرامـا ليست إبـداعا للـتسلـية  وال تقوقـعا داخل الـبنية
ـا هى فعل يدرك عقـلية مـتلقيه باسم دراميـة الدراما  وإ
وأفـق تـوقـعـاته  فـيـحـاوره دون خــطـابـيـة من أجل تـنـويـر أو
تزييف وعـيه بالواقع الذى يعيشه  فـمبدع الدراما بالتالى
مـثـقف مـتـواصل مع واقـعه احلى  ومـتـشـابك مع قـضـاياه
ـتلقـيه بلـغتهم وطـرائق تعـاملهم مع وهمومه  ومـخاطب 
احلـيــاة  ومـشــتـبك مــعـهم عــبـر ســبل تـلــقـيــهم لـلــرسـائل
ـطــاردة لـهم من خالل كــافـة وسـائط ــوجـهـة وا الــعـديـدة ا

االتصال اإلبداعى واإلعالمى اخملتلفة . 
سـرحيـة فى تصـديهـا ألفعـال البـشر من هـنا فـإن الدرامـا ا
ـاضى البـعيـد أو الـقريب  وإعـادة صيـاغتـها جـمالـيا  فى ا
تعمل على حتضير التاريخ أمام متلقى اليوم  أى إننا نرى
التاريخ حـاضرا أمـامنا وكـأنه يحـدث اليوم  فـنرى الـناصر
"صالح الـديـن" يـنـاضل من أجل اسـتـرداد الـقـدس  أو نـراه
ا ذاهبا لـزيارة عدوه ريـتشارد قـلب األسد فى عريـنه  وفقا 
ــبــدع قــوله من خالل الــوقــائع الــتــاريــخــيــة الــتى يــريــد ا
يـســتـدعـيـهـا ويـؤهـلــهـا حلـاضـره  ويـعـمل عــلى تـفـسـيـرهـا
تفسـيرا موجها لزمـنه اآلنى  ومريدا التأثـير فى مجتمعه

راوغة. من خلف عباءة التاريخ وبأقنعته ا
أما وقائع اجللسات فلنا لقاء معها فى العدد القادم.

الــبــانــتـــومــا بــارع فى تــقـــمص كل شىء وإعــادة
عــرضه تــمــثــيـال ويــســتــطــيـع أن يــتــخــذ كل أنــواع
األشــكــال لـدرجــة أنه - بـســرعــة حـركــاته يـقــلـد
ـيــاه وحـيــويـة الــلـهب ووحــشـيـة سـيــولـة وتــدفق ا

األسد وغضب الهند وحركة النجم.
فى كـلمة واحـدة إنه يتقـمص أى شىء يريده إال
أن احلــكــايــة األســـطــوريــة الــتى تــنـــســجــهــا وقــائع
خارقـة للطبيعـة ومثيرة للدهـشة كلها عبارة عن

تقليد "ميميك".
وفى نـــفـس كـــتـــاب: "كـــويـــجـــرافـــيـــا" « أى الـــرقص
ــفـهـوم ذلـك الـوقت" يـحــدد لـوقـيــانـوس طـبــيـعـة

الرقص فى مصر الفرعونية فيقول:
"كــان الــرقص والــغــنــاء فى مــصــر الــفـرعــونــيــة من
قـدسة ووجوده من ضـرورات االحتفاالت الـعلوم ا
الـديــنــيــة أمــا مــحــور هــذا الــرقص فــهــو تــشـكــيل

حركات مجموعة الكواكب ودوائر النجوم".
: واحـدة تـعـطـيــنـا تـفـاصـيل لـنـقـارن بــ الـفـقـرتــ
ــفــاصـله ـثـل يـؤدى أدوارا واإلنــســان تـرتــبط 

تشريحيا.
ـعقول أن يـقضى لوقيـانوس نحـو سبعة من غير ا
ـة متـنـقال ب عـاصـمة ـصـر القـد عـشـر عامـا 
اجلــنـــوب طــيـــبــة وعـــاصــمــة الـــشــمـــال الــقـــلــعــة
الــبـــيــضـــاء أو من نـــفــر  ثـم يــتـــجه شـــمــاال نـــحــو
ــعـــقــول أال يــكــون أحــد اإلســكــنــدريــة مـن غــيــر ا
ــريـدين فى مــعــبـد فــرعــونى حــيث يـتـم اخـتــيـار ا
ــعــبــد ــثــقــفــ لـــكى يــدرســوا تــعـــالــيم ا صــفـــوة ا
الــسـريـة ألنه هــنـا يـرجـعــنـا إلى مـفـهــومـ هـمـا
أسـاس الـفـلــسـفـة الـفـرعـونـيــة والـتى انـتـقـلت إلى
أوربـــــا حتت مــــســـــمى: "الـــــتــــعــــالـــــيم الــــهـــــرمــــيــــة":

(CORPUS HERMETICA)
أولـــهــمــا هـــو نــظـــريــة الــعـــنــاصــر. فـــفى الــكـــتــابــات
الــهـرمــيـة جنــد حتــلـيال لــلـمــادة أســاسـهــا عـنــصـر
واحــد أطـــلــقـــوا عــلـــيه اسـم: "األيــون" وهـــو أشــبه
بـالواحد الصحيـح فى الرياضيات وعـندما ينقسم
عـلى فنه يتـحول من واحد إلى ثالثـة على أساس
أن الـــــوسط هـــــو األصل واألطـــــراف هـــــمــــا نـــــتــــاج
االنـــقــــســـام ومـن خـــصـــائـص األيـــونــــات أن كل مـــا
يـنـقسم يـود أن يـرتـد إلى األصل إلى الـواحد فال
يــســـتــطــيع ســوى أن يــدور حـــوله فى حــركــة جــذب
اء إذ وتـنـافر. وأبـسط صـور حتـول الـعنـاصـر هـو ا
ـتـزج بـالتـراب والـهـواء عنـدمـا يحـتك بـالـنار إلى
آخــر مـــا نــعــرفه عـن حتــوالت الــعــنـــاصــر األربــعــة.

سرح? وتسأل: ما عالقة ذلك با
ـاءة بـدايـة ـثل يـرسـم بـجـسـده وبــاإل الـرد هــو: 
اءه جـملـة وأخر يـعارضه فـيرد األول بـحركـة وإ
أخــرى. وهــكــذا نــنـتــقل من جــمــلــة إلى جــمــلـة ال
كتابـة بل بتحـليل احلركة. وعـلى هذا النـحو يتابع

السرد الدرامى.
كـتـلـة ضـوء تـنقـسم عـلى نـفـسـهـا مـا انـقـسم يدور
حول الكـتلـة ناريا فى الـبداية ثم يـبرد وال يزال
يـدور إنه يصـبح جنـمـا والنـجـوم تـلقى بـالـشهب
وتـدور الـشـهب حـولـهـا ثم تـبـرد «وبـعـدئـذ تـتـحـول
إلى كـواكب». هـكـذا نـرى الـكــون والـطـبـيـعـة كـأنـنـا

نشهد باليه الكل يرقص.
وألن الـلـغة الـهـيـروغـيلـفـيـة تـبدأ جـمـلـهـا بالـعـنـصر
األسـاسـى الـواحـد الـصـحـيح ثم يـكـشف الـواحـد
ـــكـــونه لـه وتـــتـــشـــابك ـــقــــاطع ا الـــصـــحــــيح عن ا
ـــقــــاطع لــــتــــكــــون جـــمـال جــــديـــدة كــــذلك األداء ا
نهج وهو سرحى. وقد أوضح لـوقيانوس هذا ا ا
يـقارن بـ الرقص وبـ حـركة األبـراج لكـنه كان
ESOT- قـــد تــــعـــمق فـى دراســـة الـــلـــغــــة اخلـــفـــيـــة
عـبـد الهـيـروغيـلـفيـة اللـغـة التى ERIQUE لـغـة ا
تـــعـــلــمـــهـــا أفالطـــون وفـــيـــثــاجـــوراس لـــو كـــان قــد
درســهـا لــوصل إلى هــذه الـنــتـيــجـة: إن الــعـروض
ـــيم ــســـرحـــيـــة هى كـــتـــاب هـــيــروغـــلـــيـــفـــيـــة بــا ا
وبــالــدوران وبـــنــصف الـــدوران  بــاالتــثـــنــاء. بــكل
مـفـردات البـالـيه. وإلى حـديث آخـر يقـدم األمـثـلة

والنصوص احلقيقية
 

فيقول له:
"كراتـون!.. أى إنـسـان أنت إذن يـا صديق أنت
ــتـبـحــر يـا من وضـعت عــلى عـلـمك أيـهــا الـعـالم ا
طالءًا فلسفيا إنك تنسى فجأة لوكيتوس تنسى
ـا هو طـيب تنـسى تواصلـك مع السلف تذوقك 
تـنسى كل هـذا كى جتلـس لتـستـمع إلى نغم فـلوت
(مــزمـــار مــزدوج) يــعــزفه عـــازف مــخــنث يــرتــدى
ثيابـا فضفـاضة وينشـد األغانى اخللـيعة ويؤدى
دور الـــعـــاشـــقـــات مـــرددا أغــــانى فـــيـــدرا الـــتى ال

تعرف احلياء».
عـلى هـذا النـحـو يـوجه لـو قـيانـوس الـلـوم لـصـديقه
ــشــهــد الـــتــمــثــيــلى كــراتـــون وهــو عــنــدمــا يـــصف ا
الـــغـــنـــائى الـــذى كـــان ســـائـــدا فى حـــيـــاة الـــطـــبـــقـــة
االرستقراطية يدين كان يعتبر رقصا وطربا ألن
مـــــثـل هـــــذه الــــــعـــــروض هـى خـــــروج مـن اجلـــــوهـــــر
اإلنسانى واتـخاذ مسلك يـنافى الطـبيعة الـبشرية
وألنــنـا فى مـرحـلـة تـاريـخـيــة تـفـكـكت فـيـهـا مـصـادر
الــــفــــكـــر فـى الال تــــيـــوم وفــــيــــمـــا عــــدا «مــــوزيـــون»
اإلسـكنـدريـة ال جتـد فى اإلمبـراطـوريـة الرومـانـية
ية أفالطون. اثل «ليسيوم» أرسطو أو أكاد ما 
ولــوقـيــانـوس الــذى قـضى ســبـعــة عـشـر عــامـا فى
مــصـر وتــعــرف عـلى فــكـرهــا وفــنـونــهـا يــرد تـلك
الـطـبــقـة االرسـتـقــراطـيـة إلى مـنــابع الـفـنـون وفى
ــســرح. يـــســتــعـــرض مــا فى أطــراف مـــقــدمــتـــهــا ا
اإلمبراطـورية الـرومانـية من مـستـعمـرات ليـنتهى
إلى أثـــــيــــوبـــــيــــا وبـــــعــــد ذلـك يــــدخـل فى صـــــمــــيم
ـسـرح احلـركى الـغـنائـى فى مـصر ـوضـوع: أى ا ا

ذلك الوقت يقول:
«إنـــهـــا أشـــيـــاء هــزء» RIDICULUS وال تـــنـــاسب
ى ـولـد مــثـلك. كـذلك عــنـدمـا  شـخــصـا نـبــيل ا
شـاهدة هـذا النوع إلى علـمى أنك تفـضى وقتك 
ـسـرحـيـة لم أغـضب فـحـسب بل من الـعـروض ا
انــــتــــابــــنى اجلــــزع ألنـك وقــــد نــــســــيت أفـالطـــون
وكريسـبب وأرسطو تـصبح كهـؤالء الذين يـنظفون
آذانــهم بــريــشــة. أال تــوجــد ألف طــريــقــة إلدخــال

السرور على أذاننا وعلى عيوننا?
ـيم واألداء احلـركى ويـعـدد لـوقـيـانـوس عـروض ا
عـبد فى الهـند وفى إفـريقيا. كجزء من طـقوس ا

ثم يتوقف عند مصر.
يقول لوقيانوس

"ومادمنا قد حتدثنا عن الهند وعن إثيوبيا يبدو
ــنــاسـب أن أهــبط إلى مـــصــر جــارتــهــا. لـى من ا
ـة ال تـبـدو لى شـيـئًـا آخـر حـكـايـة بـروتـوش الـقــد
ســوى عالمـة عـلـى مـهـارة راقص تــمـرس عـلى فن

لم يـعرف الباحثـون فى أصول الدراما الـفرعونية
سوى مـراجع مـعدودة تـرجع أغـلبـها إلـى القـرن
يالد أى فى وقت ال يـوجد الثـالث والرابـع بعـد ا
فــيه فـى أى مــعــبــد كــاهن واحــد يـــجــيــد الــكــتــابــة

قدسة أى الهيروغيلفية. ا
DE MYS- «فــــمـــثال كـــتـــاب: «غـــوامض األســـرار
TERIIS لـلـمؤرخ اإلغـريـقى يـا بـليـكـوس قـد كتب
يالدى يـقابله كتاب بلوتارضه فى القرن الرابع ا
DE ISIDE ET «الشهـير: «عن إيزيس وأوزيريس
عروف OSIRIDE يضاف إلى ذلك نص شبكة ا
وهو مـا اصطـلحـنا علـى تسـميتـه بدرامـا أبيدوس
ــدفـــونــة - حـــدود ســوهـــاج) ثم عــدة (الـــعــرابـــة ا

برديات متناثرة.
وألن مـــنــهج الـــبــاحـــثــ ورقى  فـــنــادراً مـــا فــطن
ــسـرحــيـة وتــصّـور أحـدهم إلى شــكل الــعـروض ا
ـعابد أغـلبهم  أنـها مـجموعـة نصـوص تقام فى ا
ـراجع بــيـنـمــا لـو دقـقــنـا الـنــظـر حـتـى فى هـذه ا

سنعثر حتما على مفتاح اللغز.
لـــنــــأخـــذ يـــا بــــلـــيــــوكس مــــثال ويـــقــــدم فى كــــتـــابه
«غــــوامـض األســـرار» تــــعــــريـــفــــا لــــهــــذا الـــنــــوع من

الدراما فيقول:
«إن األسـرار الــغـامـضــة (أو اخلـارقــة) هى أشـيـاء
تـــقـــام لـــلــــعـــبـــادة بـــعــــضـــهـــا له داللــــة خـــارقـــة من
ستحيل التعبـير عنها بالكلمات والبعض اآلخر ا
ـثل باسـتخدام اجملـاز صورة جتـسد حـقيـقة ما
ا تـشـكله من تـمثـلـها تـمـاما كـمـا تعـبـر الطـبـيعـة 

مرئيات عن العلل الكامنة وراء هذه األشكال".
واجملاز هـو جتسـيد مـعـنى مجـرد بصـورة حسـية
كن أداء ذلك مـسرحيـا?. مجرد سؤال. فـكيف 
ـالبس وال شك أن هــــــنــــــاك لــــــغــــــة خــــــاصـــــة كــــــا
ثـلة فى واألقـنعـة ومكـمالت رمـزية كـالـسلـطـة 
ـثـلـة فى الـسـوط وحتـديـد الـصـوجلـان والـقـوة 
ــثال فى قــنــاع أبــنــو (أنـوبــيس) اجتــاه احلــركــة 
فاحت الطريق إلخ.. ال بد حقا من أن نعيد قراءة
الــرسـوم الـتـى تـركـهــا لـنـا أسـالفـنـا ونــقـارن بـيــنـهـا
ــصـاحــبـة الــرسـوم أو وبــ مـا هــو مـدون ســواء 

كتوبة. فى النصوص ا
ـنـهج سـنـجده ولـو أعـدنا قـراءة بـلـوتـارخه بـهـذا ا
سـرحى وبعض ـدنا بـبعض مـفـردات العـرض ا
طــــرق األداء الـــــدرامى فـــــفى كــــتـــــابه عـن إيــــزيس

وأوزيرس» يقول:
«لم تـــرد إيـــزيس أن يـــدفن فى أكـــفـــان الـــنـــســـيــان
والـصـمـت مـا اجـتــازته من مـعــارك ومـا بـلــغـته من
كـلـمــة وشـجـاعـة ولـهـذا أنــشـأت مـؤسـسـة لـعـرض
قدسة بحيث تتحول إلى صور أسرار اخلوارق ا
وإلـى تــــمــــثــــيل وإلـى مــــشــــاهــــد درامــــيــــة حتــــكى
ـاءة وبـالـكـلـمـة مـا عـانتـه من آالم كى تـكون بـاإل
درس عزاء وورع لـلـنـساء والـرجـال الـذين اجـتازوا

مثل تلك احملن".
سـنـتـرك جـانـبـا دوافع الـعـزاء ونـركـز عـلى األداء.
بــلــوتـارخه اســتــخــدام كـلــمــة: "مـيــمــوس" وهـو فن
الــتـمــثـيل الــصـامـت واألداء احلـركى ومــعـنى ذلك

سرح. يم كانت إحدى ركائز هذا ا أن تقنية ا
الــــواقع أن هــــذا الــــســـؤال ظـل يــــؤرقـــنـى ســــنـــوات
طـويلـة حـتى وقـعت بطـريق الـصـدفة عـلى كـتاب:
"كـوريـجـرافـيـا" لـلكـاتـب السـورى األصـل اليـونـانى

لغة التعبير: "لوفيانوس الساموزى".
ـيالدى وأهمية الـكتاب يرجع إلى الـقرن الثانى ا
كـــــاتــــبه أنـه قــــضى 17 عــــامــــا مـــــســــاعــــدا حلــــاكم
اإلسـكندرية وله مـؤلفات عديـدة منها أول رواية
خـيــال عــلـمـى فى تــاريخ اآلداب األوربـيــة أمــا مـا
يـخـصـنــا. فى بـحـثـنــا فـهـو كـتـابـه: «كـويـرجـرافـيـا»
: وهـــو اصـــطالح إغـــريـــقـى مـــكــون مـن مـــقـــطـــعــ
"حـــوزى" أى الــــكـــورال أو الـــغــــنـــاء والـــكــــلـــمـــة فى
ة ثم جرافـ أى ينقش أو األصل مـصرية قـد
يـكـتب. ويـبـدأ الـكـتــاب فى صـورة رسـالـة يـوجـهـهـا

لوقيانوس لصديق له نعرفه باسم كراتون.
فى الــفــصل الــثـالـث والـثـالثـ يــوجه لــوقــيــانـوس
حـديثـه إلى كراتـون واحـد من نبالء ذلك الـعـصر
واألخــيـر يـنــظـر إلى الــرقص كـأنه نــزوات عـابـرة

 الرقص والغناء
 فى مصر

الفرعونية من
قدسة العلوم ا

 علينا أن نعيد
قراءة الرموز التى
تركها أسالفنا
 من جديد
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ـقـدس ــؤثـرة فى الـفــتـرة الـقـروســطـيـة كــانت تـسـتــنـد إلى الـكــتـاب ا ــا أن الـقـوة ا > و
ا يـخدم التفريق الكالسى بـقسميه فقـد حدث حتول فى أسلوب (احملاكـاة) بالتدريج 

ب األسلوب الرفيع وما دونه من أساليب. 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

سرحية بكفر الشيخ. > اخملرج الشاب أحمد فوزى القاسمى يستعد حاليا لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة احلامول ا
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تنعون! البيت الفنى للمسرح.. النجوم 
" جنوم ولكن "موظف
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عــلى جنــوم الـبــيت الــفـنى لــيـســبق اســمه أســمـاءهم فى
األفيش ويحصل على أجر أعلى من أجورهم.

وطـالـب عـصــام الـســيـد "الــرافـضــون" بـأن يــكـون لــديـهم
شجـاعة االستـقالـة من البـيت الفـنى أو على األقل أخذ

إجازة بدون مرتب.
ـنـعم بـ الـرفض من جـانـبه فـرق اخملـرج نـاصـر عـبـد ا
ألســـبـــاب مـــاديـــة وبـــ الـــرفـض لـــعـــدم مالئـــمـــة الـــنص
ـــعـــروض عــلـى الــنـــجم مـــشـــيــرًا إلـى أن جنــومًـــا كـــبــارًا ا
ـســرح عـلى حتــمل مـجــهـوده مــثل نـور يــجـبــرهم عـشـق ا
الشريـف ويحيى الـفخرانى وتـوفيق عـبد احلمـيد الذين
ــيــزة. قــدمـــوا عــلى خـــشــبـــة مــســـرح الــدولـــة أعــمـــاالً 
ــزيــد مـن الــنــجــوم ــنــعـم بــاســتــقـــطــاب ا وطــالب عـــبــد ا
بـأعـمـال جيـدة تـشـبـعـهم فـنـيًـا وفى الـوقت نـفـسه طـالب
ـنعم أى جنم يخـلو إقراره الـذى يقدمه كل ناصـر عبد ا
خمس سنوات من أى عـمل بأن ينهى عالقته الـوظيفية

بالبيت الفنى.
اخملرج أحمد حالوة رفض منطق النجومية من أساسه
قـائالً إنه يـصــنع الـنـجـوم وال يـنـتـظـرهم مـطـالـبًـا الـبـيت
الفـنى بـتـوفـيـر اجلو الـعـام لـصـنـاعة عـمل جـيـد مـتـكامل

األركان.
سـرح القـومى قال الفـنان شـريف عـبد الـلطـيف مديـر ا
إن اجلـرى وراء الـنـجوم بـاعـتـبـارهم عنـصـر جـذب فقط
مـــــرفـــــوض ألن الــــنـــــجم هـــــنـــــا "مـــــجــــرد وردة فـى عــــروة

اجلاكت".
وأضـاف عـبـد الـلـطـيف: كـون الـفـنـان مـوظـفًـا فى الـبـيت
ـشـاركـة فى عمل هـو غـير الـفـنى ال يـعنى إجـبـاره على ا
مـقـتـنع به ألنه فـنان أوالً وأخـيـرًا وطـالب عبـد الـلـطيف
أى فـنـان يرفض الـعـمل بدون أسـبـاب بتـقـد استـقـالته

من مسرح الدولة.
وأشار شريف إلى أنه شخصيًا لم يصطدم أثناء إدارته
ـــســارح احلـــديث والـــغـــد ثم الـــقـــومى بـــرفض الـــنـــجــوم
ــعــروضــة عـــلــيه ألنه مـــنــذ الــبــدايـــة يــخــتــار لألعــمـــال ا

ناسب. ناسب للمكان ا "الشخص ا
وطـالب شــريف عـبـد الـلـطـيف بـأن يــتـخـذ الـبـيت الـفـنى
ـوظــفـ لــديه فى حـال إجــراءات رادعـة جتــاه فـنــانـيـه ا

برر للعمل فى عروض القطاع. تكرار رفضهم غير ا

غيـاب النجـوم عن عروض مـسرح الـدولة لم يـعد سؤاالً
متكررًا بقدر ما بات «صداعًا" فى رأس عملية صناعة
سـرح وفى السـطور الـتالـية  تـلقى "مـسرحـنا" الـضوء ا
عــلى واحــدة من زوايــا الـســؤال وهى اخلــاصــة بــغــيـاب
" فى مسـرح الـدولـة والذين يـفـترض وظـفـ الـنـجـوم "ا
أنهـم "جـزء" من فـريق عـمل الـبـيت الـفـنى ويـنـتـمون إلـيه

عضويًا وفنيًا.
الــنــجــمــة نــشــوى مــصـطــفـى رفـضـت الــربط بــ غــيـاب
ــادى الـــنــجـــوم عـن عــروض مـــســـرح الـــدولـــة والـــعــامـل ا
وقــالـت: لــيـــست لــدى أى مـــشــكــلـــة فى أن أعــمـل بــأجــر
بـسـيط عــلى خـشـبـة مــسـرح الـدولـة الـذى نــنـتـمى إلـيه

ونتقاضى منه رواتبنا كل شهر.
ـسـرحى نـشـوى اعـتـرضت عـلى وصف الـبـعض لـلـعـمل ا
بأنه "عطلة"  –بفتح الع  –قائلـة: ما أحلى العطلة مع
ــسـرح أمــثـال ن يــعــشـقــون ا عــمل جــيـد وجنــوم كــبـار 

عبلة كامل
ومـاجدة زكى وكـلـتاهـمـا أحلم بـأن يـجمـعـنى بهـمـا عمل

قريبًا.
ـشاركة فى بيـنمـا يقـول عمـرو عبـد اجلليـل إنه يتـمنى ا
عمل مـسرحى لـلبـيت الفنـى مشيـرًا إلى أنه شارك فى
ـدة شهـر ونـصف لكن الـعمل بروفـات عـرض "اللـجنـة" 

لم يظهر للنور وال أعرف ما السبب.
الـفـنـان الــقـديـر سـامى مــغـاورى عـلق قـائـالً:  تـعـيـيـنى
سرح الدولة عام  1982ومنذ تـلك اللحظة قدمت 73
عـــمـالً مــســـرحـــيًـــا آخـــرهـــا "زكى فـى الـــوزارة" ويـــشـــيــر
ـعاملة مغـاورى إلى إحساسه بـالغ جتاه الـتفرقة فى ا
بـ "جنــوم الــداخل" وجنــوم اخلـارج "فى الــبــيت الــفـنى
ــعــ عــلى مــكــافــأة ال تــتــجـاوز حــيث يــحـصـل الــفـنــان ا
الـسـبـعة آالف جـنـيه بـيـنـما يـتـقـاضى الـنـجم الـقادم من
الـــســيـــنـــمــا أو الـــفــيـــديـــو أضــعـــاف هـــذا الــرقـم بــخالف

بالغ فيها أحيانًا. كثفة والطلبات ا الدعاية ا
ــنـــاسب" هــو اخملـــرج عــصــام الـــســيـــد يــرى أن "الـــدور ا
ـمــثل سـواء كـان احملك والــعـمل األسـاسـى فى اخـتـيــار ا
جنـمًـا مـعـيــنًـا فى الـبـيت الــفـنى أو من اخلـارج واعـتـرف
عــصـام بـوجـود فــنـانـ يـرفــضـون الـوقـوف عــلى خـشـبـة
سرح باستمرار مرجعًا هذا الرفض إلى تخوفهم من ا

سرح". "اختبار ا
ويـشــيـر عـصـام إلى إشــكـالـيـة دخـول جنـم صـغـيـر الـسن

 شريف عبداللطيف عمرو عبداجلليل نشوى مصطفى 

عصام السيد وشريف عبد اللطيف يطالبان
النجوم "الرافضون" باالستقالة من البيت الفنى

ناسب عمرو عبد اجلليل فى انتظار النص ا
سرح ونشوى ترحب بـ "عطلة" ا

دورينمات وعبد اجلليل فى جامعة الدلتا

 أحمد عبداجلليل

جامعـة الدلتـا تشارك فى أسـبوع شـباب اجلامـعات والذى تـقام فعـالياته فى
ـسـرحى "قـضيـة ظل احلـمار" قـبل بـالـعرض ا الـفـتـرة من  7إلى  14فـبـرايـر ا
تـألـيف درويـنـمـات تـرجمـة د. يـسـرى خـمـيس أشـعـار عـبـد الـسـتـار مـحـمود
مـوسـيـقى عــبـد الـله رجــال اسـتـعـراضـات مــحـمـد الـعــشـرى ديـكـور ومالبس

محمد منصور إخراج أحمد عبد اجلليل.
عـبـيـر الدسـوقى مـنـدوب االتـصـال بـاجلـامعـة قـالت لـ "مـسـرحـنـا" إن الـعرض
الـذى تـشــارك فـيه عـدة كـلـيـات بـاجلـامـعــة يـقـام حتت رعـايـة د. مـحـمـد ربـيع
ناصـر رئيس مـجلس أمـناء اجلـامعـة وإشراف د. مـحمـد أحمـد غنـيم أستاذ
األنثـروبولوجـيا والبـاحث فى التراث الـشعبى. من جـانبه قال مـخرج العرض
أحـمـد عبـد اجلـلـيل إن درويـنـمات يـطـرح فى عـمـله قـضـية فى غـايـة الـغـرابة
عن حمّـار يؤجر حماره لطـبيب أسنان وفى نهايـة الرحلة يضيف إلى األجرة
تفق علـيها أجرًا إضـافيًا مقـابل جلوس الطبـيب فى ظل احلمار ألن الظل ا
تابع لـلـحـمـار وهو مـالك احلـمـار وظـله. ويضـيف عـبـد اجلـليل: يـبـدأ الـعرض
من نقطـة ساخـنة حيث الـطبـيب يصف طـلب احلمار بـاالستـقالل  واحلمار
مصـمم على مـطالـبه.. ومن هذه الـنقـطة تـتطـور األحداث وتـتكشـف حقائق
ومـعـلـومـات عن الـشـخـوص واألحـداث والــتى تـصل لـذروتـهـا عـنـدمـا تـنـقـسم
ــديـنــة إلى فــريـقــ مــتـنــاحــرين يـقــدم كل فــريق مـنــهم عــلى إحــراق مـعــبـد ا
الـفـريق اآلخـر لـتـقع الـكـرة فى الـنـهـايـة فى مـلـعب اجلـمـهـور. يـقـوم بـالـبـطـولة
الـغنـائـية لـلعـرض "محـمـد طالل" وتمـثيـل هانى مـظلـوم مـحمـد وحيـد باسم
ـان عبد الـصبور عبد اخلـالق محمـد عوض حامـد حجـر سمر سـمير إ
عـبـيـر رأفت هـاجـر إيـهـاب أسـمـاء سـامى ولـيـد شـوقى مـصـطـفى زهـران
هاشم عبد الـرسول هشام عبـد النبى إبراهـيم السيد شادى كـمال محمد
البنا إبراهيم عادل ياسم طلعت والء العدل السيد طارق عبد الفتاح.

مدحت عبد العزيز يقدم نسخة برازيلية من إخناتون
ـقيم فى الـبرازيل مـدحت عبـد العـزيز عمل ـصرى ا بـدأ اخملرج ا
أبــحــاث مــتـعــمــقـة حــول شــخــصـيــة "إخــنـاتــون" فــرعــون الـتــوحــيـد
اســتـــعــدادًا لــتـــقــد عــمـل مــســرحى عـــنه بــالـــتــعــاون مـع جــامــعــة
"فـاسول" لفـنون الدرامـا والتمـثيل والـتى يشارك عـدد من طلبـتها

وأساتذتها بالتمثيل فى العمل.
ـهرجـان القـاهرة كـان عـبد الـعزيـز قـد شارك فى الـدورة األخيـرة 
الدولى لـلـمـسـرح التـجـريـبى بـعرض "أول قـطـمه" والـذى مـثل دولة

هرجان. البرازيل فى ا
مـــدحت عـــبـــد الـــعـــزيــز قـــال لـ "مـــســـرحـــنـــا" إنه فـــضل الـــهـــجــرة
واالســتــقــرار فى الــبــرازيل بــعــد أن صــمم د. أســامــة أبــو طــالب
رئـيس الــبـيت الـفــنى لـلـمــسـرح األسـبق عــلى عـدم مـنــحه فـرصـة
على مسارح الدولـة رغم جناحه فى تقد عدة عروض للثقافة
ــهــرجــان اجلــمــاهــيـــريــة ومــســرح الـــهــواة بــعـــضــهــا شــارك فـى ا

التجريبى.
ـقـابل بـدعم وتـشـجـيع عـدد من ويـشـيـر مـدحت إلى اعــتـزازه فى ا
الـشـخــصـيــات األدبـيــة والـفـنــيـة فى مــصـر مــنـهم الــنـاقــد عـلى أبـو
شادى محمد سـلماوى د. فوزى فهمى ود. أحمد نوار إبراهيم

الفو والناقد محمد زهدى.
مــسـرحـيـة إخـنـاتـون ســتـعـرض قـريـبًـا فى الــبـرازيل كـمـا سـيـشـارك

هرجانات الدولية. مخرجها بها فى عدد من ا
 مدحت عبدالعزيز

ÖjódG ±ô°TCG

 د. محمد ربيع
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> الــشـاعـر  شـأن الـفـيـلـسـوف يـجب أن يــبـدأ من الـعـام إلى اخلـاص فـيـضع اخلـطـوط
نـاسبة القـصيرة نـسبياً فى أل ويـوسّع فيه بإضافـة احلوادث ا . ثم  الـعامة لـلفعل أوالً

لحمة. أساة الطويلة نسبياً فى ا ا 28
áÑ£°üŸG

سرحي جريدة كل ا

سرح القومى لألطفال يستعد لتقد عرض مسرحى غنائى لألطفال من إخراجه. > د. عاطف عوض مدير ا

12 من يناير 2009 العدد 79
ـرء يـدعى شـاعراً ال لـكـونه يصـنع أشـعاراً بل ـقطع 9) إن ا > يـقـول أرسطـو (ا
ـيسس پـراكسس) / لـكـونه يصـنع حـبكـات خالل تمـثيـل الفـعل (ميـثوس مـا
احلـبـكـة احملـاكـاة الـفعـل باإلغـريـقـيـة / وهن الالمـنـفـصالت الثـالث. وواجبه

األساس عرض العموميات دون التفصيالت.
سرحي جريدة كل ا
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> مصمم الديكور وائل عبد الله يستعد لتصميم ديكور أكثر من عمل بفرق مسرح األقاليم.

حتى ال يقدم البيت الفنى عروضه لـ "الكراسى اخلالية"
سرحية ويطالبون بإدارة متخصصة مسرحيون يفتحون ملف "تسويق" العروض ا

" والــــذى يـــــعــــرض حـــــالــــيًـــــا عــــلى  "
مـسـرح احلديـقـة الـدولـية يـصف عـمـلـية
ـسـارح الـدولـة بـأنـها الـتـسـويق عـمـومًـا 
ـسـرحـيته ـثل  غـيـر منـظـمـة ويـضرب ا
الــــتى حــــقــــقـت حـــضــــورًا جــــمــــاهــــيــــريًـــا
باجلـهود الراقـية سـواء منه شخـصيًا أو
ــشـــاركــ فـى الــعــرض ـــمــثــلـــ ا من ا
وطـالب صالح بإيـجاد جهة مـسئولة عن
الـتـسويق بـشـكل جـاد ألن مـا يـحدث فى
مــــســــارح الـــــدولــــة ســــواء فى الــــدعــــايــــة
واإلعـالن عن الــــعــــروض أو حـــــتى عــــلى
مــــســـــتــــوى اخـــــتــــيـــــار أمــــاكـن الــــعــــروض
هـا كل هذه األمور البد ومـواعيد تـقد
من تــنـظــيـمــهــا بـالــشـكل الـالئق وطـالب
الــــدكـــــتـــــور أشــــرف زكـى بــــآن يـــــجــــتـــــمع
ـســارح ومـســئـولى الــعالقـات ومـديــرى ا
الــــعــــامــــة إليــــجــــاد حـل مــــنــــاسب لــــهــــذه
شـكلة مـضيـفًا أن أدواراً بهـذا الشكل ا
بهـا خلط شـديد فـليس دور اخملـرج بعد
اجملـــهـــود الـــذى يـــبــــذله فى الـــعـــرض أن
يـشـغل نـفـسه الـتـسـويق وهـذا مـا يـحدث

فى كل عروض مسرح الدولة.
وأضــاف صــالح: مــيــزانــيــات الــعــروض
يـجب أن يخـصص جـزء منـهـا للـتـسويق
ـمـدوح أن هـناك والـدعايـة كـمـا يرى ا
" فـهـنـاك عـروض كـثـيرة ـكـيـال "كـيل 
ال تـنعم مـاديًا بـشكل يـتنـاسب مع قـيمة
مـــــا يـــــقـــــدم وهـــــنـــــاك عـــــروض أخــــرى
تـصــرف لـهـا مــيـزانــيـات ضـخــمـة سـواء
ـسـرحى أو عـلى عـلى تـكـلـفـة الـعـرض ا
مـــســــتـــوى الـــتــــســـويق لـــلــــعـــرض وحـــجم
الـدعــايـة الــتى تـعــتـبــر أهم عـنــصـر من
عـــنــاصــر الـــتــســويق اجلـــيــد وأنه قــدم
الـعـديـد من الــطـلـبـات لـلـدكـتـور أشـرف
زكـى يـشــرح له فــيـهــا هــذه األمـور مــنـذ
فــتـرة ولم يـرد عــلـيه حـتـى اآلن مـشـيـرًا
" لم تتعد إلى أن ميزانـية عرض " 
 30 ألف جـــــنـــــيه فـى حـــــ أن هـــــنــــاك
بـــعض الــعــروض اقــتـــربت أو تــخــطــفت

ليون جنيها. تكلفتها حاجز ا

كل مـسرح لـديه مـسئـول للـتـسويق يـعمل
عـــلى الـــتـــعــــاقـــد مع اإلدارة الـــتى حتـــدد
شروط الـتعـاقد مع متـخصص الـتسويق
عن طـــــريق اجملـــــمــــوعـــــات والـــــهــــيـــــئــــات
ــــصــــالح احلـــــكــــومــــيــــة واجلــــامــــعــــات وا
ــــدارس ونــــعــــمل عــــلى تــــدعــــيـم هـــذه وا
ــســألــة حـــتى نــتــمــكن من جــذب أكــبــر ا
عدد من الناس وهناك أكثر من جتربة
ــــســــرح الــــقــــومى) فى ســــابـــقــــة مــــثل (ا
عــــرض (زكى فـى الـــوزارة) حـــيـث كـــانت
هـنـاك مـنـظـومـة بـالـتـنـسيـق معـى جلذب
أكــبـر عـدد مـن الـتـجــمـعـات واجلــامـعـات

وكانت التجربة من أجنح ما يكون.
أمــــا جــــمــــال حــــجــــاج (مــــديــــر عـــام دور
الـعـرض بـالـبـيت الـفـنـى فـاعـتـرف بـعدم
وجـود إدارة تــسـويـق مـتــخـصــصـة وقـال
نـــحن فى الـــهــيـــئــة نـــبــذل جـــهــداً كـــبــيــراً
ــسـرحــيــة احلـالــيـة لـتــســويق الــعـروض ا
فـلــديـنـا عـرض (سـى عـلى وتـابــعه قـفـة)
عـلـى مـسـرح الــسالم والــذى نـعـتــمـد فى
تــســـويــقه عــلى شــخـص مــتــخــصص وله
عـالقــــــــات واســــــــعــــــــة مـع الــــــــهــــــــيــــــــئـــــــات

واجلامعات.
ــسـرح الـعــائم فـهــو بـصـدد افــتـتـاح أمـا ا
مـــســرحــيـــة (يــا دنـــيــا يــا حـــرامى) وقــد
ـنـاسـبـة والـتسـويق فـكـرنـا فى الـدعـايـة ا
اجلـيـد لـلـعـرض من خالل مـتـخـصـصـ
فـى هـــذا اجملــال ألن الـــعـــرض بـه جنــوم
وســـــوف يــــــكـــــون هـــــنـــــاك ســــــهـــــولـــــة فى
الــتـسـويق وسـوف نــتـعـاقـد مـع الـهـيـئـات
واجلــامـعــات وتـرحب بــكل األفـكــار الـتى
ـــســــرحــــيـــة لــــنــــجـــاح تـــخــــدم احلــــركــــة ا

واستمرار العمل فى مسارح الدولة.
سرحى ـدوح صالح مـخرج العـرض ا

حــد مــا ألنه يــخــاطب الــطـفـل واألسـرة
بــأكــمـلــهـا وقــال إن الــتـســويق. يــتم عـادة
عـن طــــــــريـــــــــقــــــــ األول األفـــــــــيــــــــشــــــــات
ــــــرئــــــيـــــة واإلعالنــــــات فـى الــــــوســــــائـل ا
ـسـمـوعـة الـتـى يـوفـرهـا الـبـيت الـفـنى وا

للمسرح.
أما الـطريق الـثانى فـمن خالل مسـئولى
ـدارس والهيئـات ولدينا دور الـعرض با
خريـطة كامـلة واتصـاالت مستـمرة بهذه
اجلـهـات ونـتـفق مـعـهم عـلى عـدد مـعـ
من احلـفالت ونــتـعـاقــد مـعـهم لــنـضـمن

استمرارية العروض لفترات طويلة.
ــــبـــادرة جـــديــــدة عـــلى وأضــــاف قـــمت 
ـسـرح الـعـرائس ـســارح حـيث أطـلـقـنـا  ا
مــوقــعًــا عـــلى اإلنــتــرنت يـــتــضــمن تــاريخ
ـــســرح مـــنــذ إنـــشــائه  1960حـــتى اآلن ا
ــــســـــرحــــيـــــات الــــتى وأهم الـــــعــــروض وا
قــدمت عــلــيه وكل األخــبــار الـتـى تـخص
ــكـن ألى فــرد أن يــتــعـرف مــســرحــنــا و
عـلـيهـا بـسـهولـة كـنوع من الـدعـاية وهى
مــحـاولـة لـفـتح قـنــوات جـديـدة لـتـشـجـيع
الـــنــــاس عـــلـى اإلقـــبــــال عـــلى الــــعـــروض

سرح العرائس. قدمة  ا
ومن جـــانــــبه اعــــتـــبـــر أبــــو الـــعــــز مـــديـــر
الــــعالقــــات الــــعــــامــــة بــــالــــبــــيت الــــفــــنى
لــلــمـســرح أن الــتــســويق أحــد الــعــنــاصـر
ـهـمـة جدًا لـنـجـاح واسـتـمـرار الـعروض ا
ـسـرحيـة وقـال: نـعـمل جاهـدين كـهـيـئة ا
للـمـسرح لـتوفـير كل الـسبل السـتمـرارية
الـعـروض وتـوفيـر الـدعـاية واإلعالن فى
ــســرحــيـة كـل مـكــان جلــمــيع الــعـروض ا
ســـواء الــــتــــلـــيــــفــــزيـــون  –أو اإلعالن فى
ـــــســــــارح واألمــــــاكن الــــــعــــــامـــــة بــــــوضع ا

(أفيشات) للعروض.

مـــرة أخــرى بــات فــتح مـــلف "الــتــســويق"
لــلـعــروض الـتـى يـقــدمـهــا مـســرح الـدولـة
ضــرورة وسـؤاالً مـلــحًـا بـعــد أن تـكـررت
حـالـة "الـغـيـاب اجلمـاهـيـرى" عن أعـمال
ـوسـم الشـتـوى رغـم تـفاوت حـظـهـا من ا
اجلـــودة الــفـــنــيــة وجنـــومــيـــة أفــراد فــرق

العمل بها.
عــــــروض مــــــثل "سـى عــــــلـى" و "رومــــــيـــــو
وجــولـيـيـت" ومـسـرحــيـات أخـرى اجــتـهـد
صـنــاعـهــا فى تــقـد الــفـرجــة والـرؤيـة
غـــاب عــنــهــا اجلــمـــهــور وبــات جنــومــهــا
يـقــدمـون عــروضـهم لــلـكــراسى اخلــالـيـة
وفى الــكـوالـيـس تـدور الـتــسـاؤالت.. أين

التسويق?!
مـحـمـد مـحمـود (مـديـر مـسرح الـطـلـيـعة
قــال): إن الـتـســويق مـهم جــدًا لـلـعـروض
سرحيـة ونحن نعتمد على شخص أو ا
ــهـمــة ويـأخـذ عـدة أشــخـاص فـى هـذه ا
نـــســبــة عــلـى كل تــذكــرة وهـــنــاك بــعض
ــمـــثـــلــ يـــقــومـــون بـــتــســـويق األعـــمــال ا
سـرحية الـتى يشتـركون فيـها وكالهما ا
غـــيـــر مـــؤهــلـــ لـــلـــمــهـــمـــة الـــتى حتـــتــاج
ــتــخــصــصــ فى هــذا اجملــال لــيــتــوفــر
لـــديــــهم خــــريـــطــــة كـــامــــلــــة بـــالــــهـــيــــئـــات
والـشركـات واجلـامعـات وعـندهم شـبـكة

عالقات مع هذا األطراف.
ـــــســـــارح أيـــــضًـــــا ويـــــضــــــيف: مـــــديــــــرو ا
يــتـــحـــمــلـــون عـــبــئـــا كـــبــيـــرًا فى مـــوضــوع
سرح التسويق حـيث يعملون على ملء ا
ـــســـوقــ بـــاجلــمـــهـــور ويـــبـــحـــثـــون عن ا
سرحيات. لضمان طول فترة عرض ا
والـــبــــيت الـــفــــنى لــــلـــمـــســــرح لـــديه إدارة
(عالقات عامة) ويـنبغى أن تكون هناك
إدارة مــنــفــصــلـــة لــلــتــســويـق فى الــهــيــئــة
ـسـرحـيـة لــتـضـمن اســتـمـرار الـعــروض ا

كنة. أطول فترة 
وتـابع: نـفـكـر جـديًـا فى مـسـرح الـطـلـيـعة
فى إنـــــشـــــاء إدارة تـــــســـــويق لـــــلـــــعــــروض
ـــســرح بال جــمــهــور ال ــســرحــيــة ألن ا ا

مثل يعمل بال متعة. يطاق ويجعل ا
وفـى اجـــتــمـــاعـــاتـــنـــا مع د. أشـــرف زكى
نـبـحث إمـكــانـيـة وجـود إدارة تـسـويق فى

كل مسرح.
بـيــنـمــا يـرى مــحـمــد نـور (مــديـر مــسـرح
ـيـزات خـاصـة ـسـرحه  الــعـرائس) أن 
جـدًا تـسهل عـملـيـة تسـويق عروضه إلى
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ا وفندق خاص إلقامة الفرق الزائرة مسرح جديد فى الغردقة يسع  850مقعدً
أعلن د. أحمـد مجاهد رئـيس هيئة قـصور الثـقافة عن افتـتاح مسرح

قصر ثقافة الغردقة أوائل أبريل القادم.
ـسـرح يضم قـال د. مـجـاهـد أثـنـاء تـفقـده لـلـمـسـرح اجلـديـد إن هـذا ا
 850 مـقعـدًا و تزويـده بأحـدث أجهـزة الصـوت واإلضاءة لـيضارع

سارح فى مصر. أكبر ا
ـلـحق بــقـصـر ثــقـافـة الــغـردقـة د. مـجــاهـد أشـار إلى أن الــفـنــدق ا
أصــبح جـاهـزًا لالفــتـتـاح وهـو يـضم  47غــرفـة مـجـهــزة ومـفـروشـة
بأحـدث اإلمكانيات مـؤكدًا أن هذا الفـندق سيحل مشـكلة اإلقامة
ـسـرح اجلـديد بـالـنـسـبـة للـفـرق الـفـنـيـة الـزائـرة حـيث يـسـتـضـيف ا
ـوسـيـقى ـسـرحـيـة وفـرق الـفـنـون الـشـعـبـيـة وا الـعـديـد من الـفـرق ا

العربية وغيرها.
ــعــلــومـات كــان د. طــارق كــامل وزيــر االتــصــاالت وتــكـنــولــوجــيــا ا
والــلــواء مــجـــدى قــبــيــصى مــحــافظ الــبــحــر األحــمــر ود. أحــمــد 

مـجـاهـد رئيـس هيـئـة قـصـور الـثـقـافـة قـد افـتـتـحـوا األسـبوع
ـعـلومـات بـقصـر ثقـافـة الغـردقة اضى نـادى تكـنـولوجـيا ا ا
ـشتـمالتهـا ومتـصلة الذى يـحتوى على  12جـهاز كـمبـيوتر 
يـلى بـشــبـكــة اإلنــتـرنت كــمـا افــتــتـحــوا مـعــرض الـفـن الـتــشـكــ
سيح حبيب الذى يـضم مجموعة من األعمال للفنان عبـد ا
ـتـمــيـزة من احلـفـر عـلى اخلـشب فى لـوحـات تـمـثل يـة ا الـفـنـ

األنشطة اليومية لسكان البحر األحمر.
وخالل الـــزيــارة وافـق وزيــر االتـــصـــاالت عــلى إعـــادة تـــوصــيل
ـــدة عـــام.. ويـــعـــد نــادى اإلنـــتــرنـت اجملـــانى لـــكل نـــاد جـــديــد 
ـعلومات الغـردقة هو النادى رقم  44 من نوادى تكنـولوجيا ا

نتشرة فى أقاليم مصر. د. طارق كامل وزير االتصاالت ود. أحمد مجاهد ا

االفتتاح فى أبريل القادم

الدراماتورج والترجمة للمسرح 2-1
ـكتـبة كـاملـة يسـتعـ بهـا اخملرج وصـانعـو العرض
فى احلـــصـــول عـــلـى أيـــة مـــعـــلـــومـــات أو شـــروحـــات

تختص بأى جانب من جوانب النص أو العرض.
4- فـى حـالـة األعــمـال الــتى تـتــخـلق من خالل ورش
إبـداع جـمـاعى يـقـوم الـدرامـاتـورج بـتـوجيـه وتـنظـيم
اجلـــهــود الـــبـــحــثـــيـــة لــلـــفـــريق وجتــمـــيع نـــتـــائــجـــهــا
ومـناقـشـتهـا مع الـفريـق وتدوين ارجتـاالتـهم علـيـها
ومالحظات اخملرج واقـتراحاته وتعديالته ثم يتفق
مع اخملـرج فى الـنـهـاية عـلى الـصـيغـة الـنهـائـيـة التى
ـهـمـة إلى قـد يـتـولى هـو نـفـسـه كـتـابـتـهـا أو يـعـهـد بـا
كاتب محترف مع إشـرافه على عملية الكتابة. وفى
بـــعض احلـــاالت قـــد يـــنـــسب الـــعـــمل الـــذى نـــتج عن
الـورشـة إلى الـدرامـاتـورج الـذى يـقـوم بـكـتـابة الـنص
الــنــهـائى خــاصــة إذا تـوفــرت له شــروط اإلبـداع أو
كــان مـــؤلــفـــا مــســـرحــيـــا مــحـــتـــرفــا بل وقـــد يــنـــشــر
الـــدرامــاتــورج هـــذا الــنص بـــاســمه كـــمــا حــدث فى
حـالة مـسرحـية الـغابـة اجملنـونة  Mad Forest الذى
ؤلـفة الـبريـطانـية (كـاريل تشـرشل) تأسـيسًا كـتبـته ا

على ورشة عمل تمت فى رومانيا.
ـؤلـفـ 5 - اكــتـشـاف نـصــوص جـديـدة والـعــمل مع ا
ـا يــجـعـلـهـا صـاحلـة لـلـتـقـد عـلى عـلى تـطـويـرهـا 
ـسـرح خـاصة فى حـالـة الـكتـاب اجلـدد الـذين قد ا
تـعـوزهم اخلـبـرة الـكـافـية بـفن الـكـتـابـة لـلـمـسرح بل
ـــعــروفــ الـــعــمل مع وقــد يــفـــضل بــعـض الــكــتــاب ا
درامـاتـورج من اخــتـيـارهم وقـد يــحـدث أن يـتـعـاظم
دور الـدراماتورج أثناء عمـلية الكتابـة بحيث تتحول
مــسـاهـمـته إلى مـسـاهــمـة إبـداعـيـة فى الـنص وقـد
يحدث فى مثل هذه احلاالت أن يشعر الدراماتورج
بــــالــــغــــ لــــو  جتــــاهـل هــــذا اإلســــهــــام ســــواء فى
الـدعايـة أو تـوزيع األجور وهـو مـا حدث تـمـامًا فى
ــؤلف حـــالــة (لــ طـــومــســون) الـــتى اشــتــركـت مع ا
ـسرحــى الـراحــل (جونـاثان الرســـــون) فى إعداد ا
صـورة جــديـدة مـعـاصـرة من نص أوبـرا (بـوتـشـيـنى)
الـشهـيـرة الـبوهـيـمـية La Bohemeوهـو الـنـص الذى
أعـده كل من (إيلـيكا و جـ. جـياكوزا) فى  1896 عن
روايـة مشـاهد من احليـاة البوهـيمـية للـكاتب (أنريه
مــورجــيه). حـمـل الـنص اجلــديــد الـذى اشــتـرك فى
إعـداده (الرسـون وطـومسـون) اسم اإليـجـار وعرض
فى صورة مسرحية موسيقية عام 1996 .ولألسف
حــدث أن مــات (الرسـون) من جــلــطـة فـى الـشــريـان
األورطـى قــبل االفــتــتـــاح دون أن يــتــمــكـن من تــوثــيق
الـدور الــذى قـامت به (طـومـسـون) فى الـعـمل. ولم 

سرح: : الدراماتورج وا أوالً
ــيــز بــ الــدرامــاتــورجــيــة عــلــيــنــا فى الــبــدايــة أن 
 Dramaturgy كـــخــــاصـــيـــة تــــتـــمـــيـــز بــــهـــا األعـــمـــال
الــدرامــيــة وبــ مــجـمــوعــة الــوظــائف الــتـى تــنـدرج

.(Dramaturg) حتت مسمى الدراماتورج
فالـدراماتـورجية كـمصـطلح اشـتقه (جوتـهلـد لسنج)
ــعــنى  ( Dramatourgia ) مـن الــكــلــمــة الــيــونــانــيـة
مـــؤلـف أو حـــدث درامى  – وروجــــهـــا فـى ســـلــــســـلـــة
Hamburgisch  Dramaturgia مقاالته الـتى عنونها
ونــشــرهــا مــا بــ عــامى       1767  و 1769هى فن
اإلنـشـاء الـدرامى أو الـكـتـابـة الـدرامـيـة وتـشـيـر إلى
الـكـيـفـيـة الـتى يـتم من خاللـهـا حتـويل قـصـة مـا إلى
ــواقـف احلــواريـــة الــتى تـــتــوزع فى مــجـــمــوعـــة من ا
ــــكـــان وفـق نـــسق مــــعـــ ومـــنــــطق مـــا الـــزمـــان وا
يزة وتقوم بأدوار وتؤديها شخصـيات لها سمات 
مـحددة وتـشغل مـواقع مخـتلـفة فى الـعالم الدرامى
لــلـنص بـحــيث تـكـتــسب الـقـصــة فى الـنـهــايـة مـغـزى

كليًا معينًا.
ـهـام الــتى بـاتت حــديـثـا أمـا مــجـمـوعــة الـوظـائـف وا
ـة قدم تـندرج حتت مـسـمى الدرامـاتـورج فهى قـد
ـــســرح نـــفــسه وكـــانت تـــتــوزع بــ مـــجــمـــوعــة من ا
تـخصـص يـحمـلـون مسـميـات مخـتلـفة الـفـنيـ وا
ـستـشار األدبى أو ـعد أو ا ـدير الـفنى أو ا مـثل ا
ادة العلـمية وقد يكون من بينهم اخملرج أو جامع ا

. مثل ؤلف أو مصمم الديكور أو حتى أحد ا ا
ـهـام  – ســـواء ـكـنــنـا إجـمـال هـذه الــوظـائف أو ا و

قام بها فرد أو جماعة  – فيما يلى:
 1- انـتقاء واقتـراح النصوص الـدرامية التى تالمس
الـواقع وحتـيل إلى اهـتمـامات آنـيـة وقضـايـا ملـحة
ــا يـــضـــمن لـــهــا إمـــكـــانــيـــة الـــنــجـــاح ســـواء كــانت
ــة أو حــديــثــة مــحــلــيــة أو أجــنــبــيـة نــصــوصًــا قــد

ــهــجــورة.      وكــذلك إعــادة اكــتــشــاف الــنــصــوص ا
2-حتـــديث الــنـــصــوص الــدرامـــيــة الـــتى تــنـــتــمى إلى
ـا يـقـربـهــا من اجلـمـهـور ــة  عـصـور تــاريـخـيـة قـد

عاصر وذلك من حيث: ا
أ - الــلـغــة كـاســتـبــدال كـلــمـات مــعـروفــة بـتــلك الـتى
بـاتت مهـجورة وتـغمض عـلى الـفهم واالسـتغـناء عن
ـغــرقـة فى احملـلــيـة فى حـالـة اإلحــاالت الـثـقـافــيـة ا
ــنـقــولــة من ثـقــافــات أجــنـبــيــة أو الـتى الـنــصــوص ا
تـنتمى إلى عصـور سابقة كاإلحـالة إلى أساطير أو
عـاصـر الـذى يـتـوجه إليه آلـهـة مـجـهـولة لـلـجـمـهـور ا
سرحى وذلـك ما فعلته فـاطمة موسى فى الـعمل ا
لك لـيـر التى قـدمـها ـسرحـيـة ا تـرجمـتـها الـنـثريـة 
ــســرح الـقــومى فى مــصـر مــنــذ سـنــوات ومـازالت ا
تـعـرض بـنـجـاح حـتى اآلن. لـقـد اسـتـخـدمت فـاطـمة
مـوسى فى تــرجـمـتــهـا لـغـة بــسـيـطــة أقـرب إلى لـغـة
الــصــحــافـــة وحتــمل إيــقــاعــات واضــحــة من الــلــغــة
الـعامـية دون أن تـخرج عـلى قـواعد الـنحو  –أى لـغة
عـــربــيـــة مـــعـــاصـــرة مـــرنــة تـــســـتـــطـــيع أن تـــرقى إلى
واقف وأن تهبط مصاف اللغة الرفيعة فى بعض ا
إلى بـعض مـستـويـات العـامـيـة الدنـيـا وتـوظف بعض
مـفـرداتـهـا ذات الـداللـة احلـيـة. ولـعل هـذا مـا شـجع
اخملــرج أحــمـد عــبـد احلــلــيم عـلـى إضـافــة عـدد من
ـقاطع الـشعـرية بالـلغـة العـامية كـتبـها أحـمد فؤاد ا

لك. جنم لينشدها بهلول ا
ا قد ـدة الزمنية الـتى يستغرقـها العرض  ب - ا
يــسـتـلـزم بـعـض االخـتـصـارات الـتـى ال تـخل بـالـنص
وعادة ما يتم االختـصار بالتعاون مع اخملرج أو قد
تفـرض رؤية اخملرج نـفسهـا هذه االختـصارات كما
حدث حـ قام كـرم مطـاوع بحذف فـصل كامل من
مسرحية الفرافير ليوسف إدريس حتول فيما بعد
ـهزلة األرضـية أو ح حـذف سير إلى مسـرحية ا
ـهـرج أو الـبهـلـول من مسـرحـية جـون جيـلـجود دور ا
ـلك ليـر فى العرض الـذى قدم عام  1931.وجدير ا
بـالذكـر فى هـذا الـصدد أن مـسـرحـية هـامـلت يـندر

األصـلى إلى الـسطح بـشكـل أكثـر وضوحًـا بل قسم
اخلـــمـــســة فـــصـــول إلى جـــزئـــ وأضـــاف تــنـــويـــعــة
سـاخــرة جــديـدة عــلى فــكـرة احلب الــرومــانـسى من
خالل مشهد كـامل أضافه فى البداية وأعطى فيه
كل الـشـخصـيات الـرئـيسـية أدوارًا جـديـدة إضافـية
تـفاخر كمـا غيـر فى النـهايـة بأن جعل (مـاتامـور) ا
الــهــزلى يــظــهــر فى صــورة مــجــنــون يــأس من هــذا
الـعالم ويـبحث عـن آفاق جـديدة فيـرتفع فـى الهواء
قـوى وعلق أمام أعـيـننـا نحـو قمـر صنع من الـورق ا

سرح. فى أعلى خلفية ا
3- مــعــاونــة اخملــرج والــعــمل مــعه عــلى بــلــورة رؤيــته
اإلخـراجـيـة وذلك بـطـرح الـعـديـد من األسـئـلـة عـلـيه
فيـما يـختص بـسبب اخـتيـاره للـنص وفهـمه له وما
يــــود أن يــــقـــــوله من خـالله وأيـــــضًــــا إطالعـه عــــلى
الـتــفـســيـرات الــنـقــديـة اخملــتـلــفـة لــلـنص والــعـروض
الـــســابـــقــة له وأســـالــيـــبــهـــا ورؤاهــا وكـــذلك إمــداده
ــعــلـومــات الــتــاريــخـيــة عن ظــروف كــتــابــة الـنص بــا
وعــصــر الــكــاتب والــزمن الــتــاريــخى الــذى يــصــوره
الــنص واألبـعـاد الــسـيـاسـيــة واالجـتـمـاعــيـة لـكل من
الــزمــنــ  – زمـن كـــتـــابـــة الــــنص والـــزمـن اخلـــيـــالى
ـطــروح فـيه وطــرح خـيـارات مــوسـيــقـيـة وبــصـريـة ا
البس مــنـوعـة عــنـد تــنـفـيــذ الـنص (فــيـمــا يـتـعــلق بـا
ـؤثرات الصـوتية)  – أى أن يكـون أشبه والـديكور وا

أن تـقـدم كــامـلـة نـظـرًا لــطـولـهـا الـشــديـد. لـكن رؤيـة
ــســـرحــيـــة لــيـــست هى األســـبــاب اخملــرج أو طـــول ا
الـوحــيـدة الخــتـصــار نص مـا فــقـد تــتـطــلب ظـروف
ـتاحة يـزانية ا ـثليـها أو ا الـفرقـة من حيث عدد 
أن يـقــوم الــدرامـاتــورج بــإعـداد صــورة مـخــتــزلـة من

النص اخملتار.
جـ - اقــتـراح أو تـنـفـيـذ تـرجــمـة جـديـدة لـنص قـد
فى لـغـة معـاصرة تـتـسق مع اللـغـة احليـة وقد يـقوم
الـــدرامـــاتــورج فى هـــذه احلـــالــة بـــنـــوع من اإلعــداد
تـد إلى إضافة أجزاء جديدة إلى النص الذى قد 
الـقـد وحــذف فـقـرات مـنه وإعـادة تــنـظـيم الـنص
وتقـسيمه إلى جـزئ بدالً من خـمسة فـصول مثالً
ـعـاصـر. ولعل وإضـافـة مـفـردات حتـيل إلى الـزمن ا
وذج لهذا الـنوع من الترجمة/ اإلعداد هو أفضل 
ـسـرحــيـة اجلـديــدة الـتى أبـدعــهـا الـكـاتب الــصـورة ا
ـسـرحــيـة (بـيـيـر كـورنى) األمـريـكى (تـونـى كـوشـنـر) 
ــســرحى (L'Illusion)بــنــاء عــلى الــوهم أو اإليــهــام ا
تـكليف من اخملـرج (روب تشـابليك) وعرضت ألول
مــــرة عـــام 1996. فــــفى هــــذا اإلعـــداد اجلــــديـــد لم
ـونـولـوجـات يـكـتف كــوشـنـر بـاخـتــصـار الـعـديــد من ا
واخلــطب وحتـديث الـلــغـة وتـطـعـيــمـهـا بـالــتـعـبـيـرات
والـــكــلـــمــات الــعـــامــيـــة األمــريـــكــيـــة وإبــراز عـــنــصــر
الــبـارودى أو احملــاكــاة الــهـزلــيــة الـكــامن فـى الـنص

 ما قد يعتبره البعض إعداداً وفق قراءتهم للنص
األصلى قد يعتبره البعض اآلخر محاجاة لهذا النص

 البد من التمييز أوالً ب

الدراماتورجية والدراما تورج
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> يـبدو أن أرسطو كان يستخرج أوصافه من أمثلة محددة إذ كان يكتب لكنه برغم ذلك
قـد وضع قـواعـد عامـة مـطـلقـة كـانت الـتفـصـيالت لـديه تبـلـغـها وتـسـانـدها دومـاً. فـهو

لذلك قاضٍ يتحدث بإسهاب وإحكام حول ما يجب فعله فى التأليف األدبى.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

12 من يناير 2009 العدد 79

سرحية العراقية "هذيانات بن اجلنة" إخراج بكر أبو عراق. > ساقية الصاوى شهدت هذا األسبوع عرض ا

4
ـأساة (نـرى) تمـثيل شـاركـة فى الفن الـدرامى دون الروائـى. ففى «مـحاكـاة» ا >إن أرسـطـو يذكـر ا
الـواقع وندرك شـمولـيته إذ يجـرى الفـعل على صورة مـحاكـاة. ويستـدعى هذا مـنطقـيا مـشاركة

تلقائية وإبداعية من جانب اجلمهور.

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG

29
12 من يناير 2009 العدد 79

سرحى اجلديد لفرقة بيت ثقافة سنورس بالفيوم. > اخملرجة عزة احلسينى بدأت فى إجراء بروفات عرضها ا

 أبوالعال
السالمونى

 حلظة تنوير

القتل فى فلسط
"عـفوًا يا سادتـنا.. عفـوا إن كنت عجزت عن الـتعبـير.. فأنا
لم أشـهد فى كل حيـاتى حجما وبـهذا الكم من الـتدمير..
ــطــلق وبال ــطــلق.. الــســحق ا ــوت ا قــتل يــتــحــقق فــيه ا
تـبـريـر.. ال فـرق هـنــالك بـ امـرأة أو طـفل أو شـيخ.. قـتل
بـدمـاء بـاردة وبـدون ضـمـيــر وبال حتـذيـر.. شـر لم يـعـهـده
أحـد من قبل وال مـن بعـد.. حقـد يـقطـر من أفـئدة تـخفق
كـالـرعد.. حـقـد شـريـر.. وكـراهـية سـوداء بـلـون الـقـبر.. أى

أناس صنعت أيديهم هذا الشر وهذا الضر.. أى أناس 
وت..? قت.. وكأن حياتهمو ال تتحقق إال با لؤهم هذا ا
ــاثل يـغــنى عن كل حـديث.. عـفـوا يــا سـادتــنـا.. فـالــهـول ا
ـا نــشـهـد إحـدى مـدن واحلق نـقـول.. مـا نــشـهـده اآلن كـأ
دمـرها الـزلزال.. نـحن إزاء خراب ودمـار ال يعقـله عقل فى
كل األحـوال.. بل إنا نـتشـكك أن يصـنع هذا بـشر كان.. بل
يـصـنـعه شـيـطـان.. هى مـذبـحـة.. هى مـجـزرة أو قل كـارثـة
مـفجـعـة.. بل أسوأ من بـركـان أو طوفـان.. مـعذرة ال نـعرف
كـيف ومــاذا نـقـول.. اجلــثث هـنــالك بـاألكــوام.. غـارقـة فى
الـدم وحتت األنـقــاض.. اجلـثث جــمـيـعــا تـتـشــابه ومـجـرد
ــــيــــز بــــ أعــــداد أو أرقــــام.. صــــعـب أن يــــعــــرف أحــــد و
مالمـحـهـا.. حلـم بـشـرى مـنـثــور فى كل األنـحـاء.. أجـسـاد
وت تـفوح وتـنتـشر مع شـائهـة متـناثـرة األحشـاء.. رائحـة ا
ـطحـونة الـدخان.. ومـقابـر تتـجمع فـيهـا عشـرات اجلثث ا
ـــفـــرومــة.. وبـــيـــوت ســقـــطت فـــوق رءوس أنـــاس عــزل.. وا
صــرخـات اجلــرحى حتت األنــقـاض ودون مــجــيب.. ودمـاء
تــنــزف مـنــهــا حــتى آخــر قـطــرة.. وبــقــرب مـنــهــا ســيـارات
نـعن من الرحمة.. األسـعاف احملترقـة.. مالئكة الـرحمة 
اء أعـمدة النور حتطم.. أسالك الهاتف تـتمزق.. مواسير ا
زروعـة حتـرق وجتـرف.. ومـئات تـفـجر.. آالف الـهـكـتـارات ا
الـدور اآلمنة تدك وتنسف.. بالله عليكم يا سادة.. أهنالك
من يـصدقنى الـقول.. ويـبرر هذا الـهول.. ألدى أحـد منكم
ـطلق.. تـبريـر عـقالنى ويـفـسر هـذا األمـر? لم هـذا الشـر ا

لم هذا الضر?".
ـلتـاعـة فى كـلـمة ـتـاحـة عـلى كل هـذه األسئـلـة ا اإلجـابة ا
واحـدة.. هى "إسرائيل".. هذا االسم القـادم إلينا من جوف
األسـاطير السحـيقة كالعـنقاء التى تـستيقظ كل ح من
الـزمان وتـخـرج علـيـنا كـالـهـول من كهف الـتـاريخ اخلرافى
ــزق.. هـكـذا ــدن اآلمـنـة لــتـمــزقـهـا كل  لـتـنــقض عـلى ا
فـعـلـتـهـا فى ديـر يـاسـ 48 وكــفـر قـاسم 56 وسـيـنـاء 67
وبــحــر الــبــقـر 70 وصــبــرا وشــاتـيال 82 وفـى جـن 2002
وجـنوب لبنان 2006 وأخـيرا وليس آخرا مـا تفعله اآلن فى

غزة فى سنتى 2008 2009 والبقية تأتى.
أظـنـكم تـسـألـون مـتى يـنـتـهى هـذا الهـول..? أقـول لـكم لن
يـنتهى إال إذا ارتـدت إسرائـيل - هذا الكـيان اخلرافى - إلى
جـوف األسـطـورة كـمـا كــانت وتـخـتـفى كــمـا اخـتـفى عـصـر
الـديناصورات أو على األقل نـفعل معها مـثلما فعل أوديب
دينـة وقضى عليه.. وحل لـغز أبى الهـول الذى كان يهـدد ا

تسألون كيف..? أقول تلك قصة أخرى.
." > من برولوج مسرحية "القتل فى جن

5 شهور ورش قبل انطالق مهرجان "مسرحيد"
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الــورشـــات إلــزامــيــة لــكل مــســرحــيــديــة تــرغب
ـسـابـقة الـرسـمـيـة للـمـهـرجان ـشاركـة فى ا بـا
الــتى سـتــســتــحــدث فـيــهــا هــذه الـســنــة جــائـزة
جــديـدة ألفــضل كـاتب بــغـيــة تـشــجـيع وتــدعـيم
ـسرحـيـة.  وقال فـراس روبى مـدير الـكـتابـة ا
ـسرحـية: "نحـن نسعى من مـشروع الـورشات ا
خالل هـذه الورشـات إلى تـطـوير سـبل اإلنـتاج
ـسرحى من أجل عـدم االكتـفاء كـما واإلبـداع ا
كـان يـجـرى دومًــا بـالـلـوم والـنـقـد. الـهـدف اآلن
شاركون من هو بـناء آليـات وأدوات يستطـيع ا
خاللـهـا تـطـوير مـقـدراتـهم الـتـعـبـيـريـة والـفـنـية
ـمثل الوحيـد وخصوصًا فى فى مسـرحيات ا

مجال الكتابة واإلخراج.

أعلـنت إدارة مهرجـان "مسرحـيد" عن انطالق
سـرحيـة التى سـتسبق الفـعالـيات والورشـات ا
ـــهــرجـــان فـــبـــرايــر 2009  فى نـــشـــاط غـــيــر ا
ـشارك فى مـهرجان مـسبـوق هدفه تمـك ا
"مــســرحــيــد" من الـعــمل مـع كـتــاب ومــخــرجـ
وخبـراء مسرحـي لـفترة تـمتـد خلمسـة أشهر
ــســرحــيـات قــبل الــعــمل عــلى إخــراج وإنــتــاج ا

هرجان . شاركة فى ا ا
ــهــرجــان الــذى يــقــام يــرمـى الــقــائــمــون عــلى ا
ـدينـة حيـفا من وراء الـورشات اجلـديدة إلى
ـشــاركـ وإتـاحــة الـفـرصـة تـدعــيم الـفـنــانـ ا
لــــهـم لـــلــــتــــعــــرف عــــلى أســــالــــيب عــــمـل أخـــرى
ــبــدعـ من نــفس اجملــال إلى جــانب تـوفــيـر
ـرافقة فرصـة لتـطويـر قدراتـهم وإبداعـاتهم 
مــرشـدين فى هــذا اجملـال لــهم جتـربــة وخـبـرة

فــبــرايـر  2009 لــتــنــتــهى فى مــنــتـصـف أبـريل
وتـــلـــيــهـــا فـــورا الـــلــقـــاءات مع اخملـــرجـــ الــتى
سـتــسـتـمـر حـتى مــطـلع يـولـيــو أى قـبل افـتـتـاح

هرجان بأسبوع أو ثالثة. ا
ــرافق لــلــورشـات من ــهــنى ا ويــتــكــوّن الـطــاقم ا
يوسـف أبو وردة وسـلمـان نـاطور وعالء حـلـيحل
فى مجـال مرافقة الكـتابة وإيتسـيك فنغرطاين
وأوفيرا هينغ وسيـناى بيتر فى مجال اإلخراج.
كـمــا حتـظـى كل مـجــمـوعــة مـســرحـيــة مـشــاركـة
بـــلـــقــاء مـع مــخـــتص آخـــر فى مـــجـــاالت الــعـــمل
ـسـرحى: إضـاءة (فـراس روبى) سيـنـوغـرافـيا ا
(أشـرف حنـا) وموسـيقى (حبـيب شحـادة حنا)
إنـــــتـــــاج (أســـــامـــــة مـــــصـــــرى) بـــــاإلضـــــافـــــة إلى

محاضرات ولقاءات إثراء أخرى.
ــشــاركـة فـى هـذه ــهــرجــان إنّ ا وقــالت إدارة ا

مسبقة ومثبتة.
وأعـلنـت إدارة مشـروع الـورشـات عن فـتح باب
الــتـسـجـيل لــلـورشـات حـتى  20 يــنـايـر احلـالى
وبعـدها ستجـرى لقاءات شخـصية مع مقدمى
ـــشـــاريع حـــتـى نــهـــايـــة يـــنـــايـــر عـــلى أن تـــبــدأ ا
الـــورشــات فى مـــنــتـــصف شــبـــاط وتــنـــتــهى فى
ـعدل لـقاء أسـبوعى واحـد لكل مطـلع يولـيو 

مجموعة.
وســيــشــارك فى الــورشــات الــطــاقم األســاسى
ـــهـــرجـــان: لـــكلّ مــــســـرحـــديـــة مــــشـــاركـــة فـى ا

مثل. الكاتب اخملرج وا
وتـــشـــتـــمل الـــورشـــات عـــلى  10 لــــقـــاءات لـــكل
ــرافق و11 طـــاقم مــســرحــيــديــة مـع الــكــاتب ا
ـرافق حــيث ســتـبـدأ لــقـاءً تــلـيــهـا مع اخملــرج ا
الـــلــقـــاءات فى مــجـــال الــكـــتــابـــة فى مــنـــتــصف

سرح السعودى" جمعية الثقافة والفنون حتتفل بـ "يوم ا
اضى  فى احتـفلـت  جمعـية الـثقـافة والـفنـون بجـدة األسبـوع ا

ــســرح ــقـــر اجلــمــعــيــة بــيــوم ا اخلـــيــمــة الــثــقــافــيــة 
الـــســــعـــودى الـــســـنــــوى األول بـــعـــد مـــضـى عـــام عـــلى
سرحي الـسعودي فى السادس تـأسيس جمعيـة ا
ـــاضى. رئـــيس جلـــنــة عـــشـــر من ديـــســمـــبـــر الــعـــام ا
اإلعالم والنـشر باجلـمعـية الـدكتـور خضـر اللـحيانى
قـال إن فرع جـمـعـيـة الثـقـافـة والـفنـون بـجـدة  سوف
يــكـرم مــديـر اجلــمــعـيــة األسـتــاذ عـبــدالــله بـاحــطـاب
ــسـرح بــفــرع اجلـمــعــيـة بــجــدة الـتى أعــضـاء جلــنــة ا
ــســرحى األســتـاذ عــلى دعــيـوش يــتـرأســهــا اخملـرج ا
تـعـددة محـلـياً ودولـياً ومـسـاهمـتهم فى ـشـاركاتـهم ا
تـقد أعـمال مـسرحـية مـتـميـزة حقـقت العـديد من
شـاركة اجلـوائز والـنجـاحات اخملـتلـفـة والتى مـنهـا ا
فى مـهـرجــان الـقـاهـرة الـدولى وفى األيـام الـثـقـافـيـة
سـرحيـة  رصاصة الـرحمة  الـسعوديـة باجلـزائر 

سرحية  شـاركة فى األيام الثقافيـة السعودية بالسـينغال  وا

 عبدالله باحطاب

"أوركسترا تيتانك"
 القطرية عرضت فى اليمن

اضى ـيرح بـالـيـمن عـرضت األسـبـوع ا عـلى خـشبـة مـسـرح ا
ـــســـرحـــيـــة الـــقـــطــريـــة  أوركـــســـتـــرا تـــيـــتـــانك وقـــال ســـالم ا
ـنى فى هـذا الـعـمل ـشـاركـة كـفـنـان  اجلـحـوشى: سـعـدت بـا
ـتيمز عندمـا جاءت الدعوة لى من وزارة الثـقافة فى اليمن ا
مـثل إلى بـلدى الثـانى قطـر مشـاركاً مع عدد من الـزمالء ا

من البوسنة ومقدونيا.
وقع ب سرحـية عرضت فى إطـار البروتـوكول الثـقافى ا  ا
الـيــمن وقـطــر. يـحــكى الــعـمل (أوركــسـتــرا تـيــتــانك) عن حـلم
اإلنـسـان الـدائم للـهـجـرة واالغـتراب والـسـعـادة التـى يحـقـقـها

وت حلمه..  الترحال ولكن يُصدم بطل العمل و
تـألـيف البـلغـارى (يوبـيـتشـيوف) وإخـراج الـتركى (مـحمـد نور
الــلَّه) وتــمــثـيـل الـقــطــرى (ســيــار الـكــوارى) وهــو أحــد جنـوم
سرح فى قطر ومن البوسنة (راعد مياله) و(محمد باخ) ا

ومن مقدونيا النجم (بايروش) ومن اليمن الفنان (سالم اجلحوشى).

سالم اجلحوشى

"نورة" تستعد لتمثيل قطر
سرح اخلليجى فى مهرجان ا
ـسـرح اسـتــعـدادًا لـلــمـشـاركــة فى مـهــرجـان ا
ـسـرحـية اخلـلـيـجى بـدأت بـروفـات الطـاولـة 
"نورة"  تـأليف وإخراج الـفنـان سعد بـورشيد
ـهــرجــان الـذى ـزمـع أن تـمــثل قــطــر فى ا وا
يــقـــام بــالـــكــويـت فى الــفـــتــرة من  25 يــنـــايــر

وحتى الرابع من فبراير.
تــعــتــبــر نــورة جتــربــة جــديــدة لــبــورشــيــد فى
مـجـال اسـتــلـهـام الـتـراث اخلـلـيـجى ويـشـارك
فى الــعــمل نــخــبــة من الــفــنــانــ الــقــطــريـ
منهم الفنان هالل محمد وفالح فايز وسيار
ــرى الــكـــوارى وعــبــدالـــله أحــمــد وســـلــمــان ا
ومــــحـــــمــــد أنـــــور ونــــاصــــر مـــــحــــمـــــد وســــالم
ـــنــــصــــورى وراشــــد الــــشــــيب وفــــرج ســــعـــد ا
ــقـرر والــفــنـانــة فــاطـمــة عــبـدالــرحــيم ومن ا
ـقـر بـدايـة أداء احلـركـة مـنـتـصف األسـبـوع 
سرحية واالنـتقال فيما فـرقة قطر للفـنون ا
بـــعــــد ألداء الـــبـــروفــــات عـــلى مــــســـرح قـــطـــر

الوطنى.

انطالق فعاليات مهرجان مسرح
قبل الطفل اإلماراتى األسبوع ا

ــقـــبل فــعـــالــيــات تـــنــطـــلق  األســبـــوع ا
مــــهــــرجـــان مــــســــرح الــــطـــفـل اجلـــارى
بــدولــة اإلمــارات  وتــســتــمـر حــتى 25
من الـــشــهــر اجلـــارى  وتــتـــمــيــز دورة
ـادى ـهــرجــان بـزيــادة الــدعم ا هــذا ا
ــــــشـــــــاركــــــة  إلـى جــــــانب لــــــلـــــــفــــــرق ا
اســـتـــحـــداث بـــعـض الـــلـــجـــان وآلـــيــات
الــعـمـل   إسـمــاعــيل عــبــدالـلـه رئـيس
ـسرحي اإلمـاراتي كشف جـمعية ا
ــؤتـــمــر الـــصـــحــفـى الــذى عـــقــد فـى ا
ــقــر اجلــمــعــيــة بــحــضـور د. حــبــيب
ـــهــرجـــان أن الـــلــجـــنــة غــلـــوم مـــديــر ا
ـــــنــــظـــــمــــة ارتـــــأت تــــثـــــبــــيـت مــــوعــــد ا
ــهــرجــان سـنــويــاً لــكــونه يــتــوافق مع ا
االجـازة النصـفية للـمدارس  وهو ما
يـــــتـــــيح لـــــلـــــطالب فـــــرصـــــة حلـــــضــــور
ـــســرحـــيــة لـــلــمـــهــرجــان  الـــعــروض ا
وأوضح أن الــــــعـــــروض ســــــتـــــقــــــام فى
ـسـرحـيـة  مـعـهـد الــشـارقـة لـلـفــنـون ا
حــيث تـســمح الـقـاعــات بـتـقــد أكـثـر
مـن عـــرض فى الـــيـــوم الـــواحـــد وقــال
هذه الـدورة ستـشهد ورشـة مصـاحبة
لــلـفــعـالــيـات تــشـرف عــلـيــهـا اخملــرجـة
ــتــخــصــصــة مــيــخــاســوفـا الــروســيــة ا
انـتـانــيـا وتـبـدأ عــمـلـهـا يـوم  10 يـنــايـر

قبل. ا
ــــــكــــــرمـــــ  ولــــــلــــــمــــــرة األولى ومـن ا

شــــخـــصــــيـــة مــــســـرحــــيـــة خــــلـــيــــجـــيـــة
(عـبدالـرحمن العـقل - الكويت) إلى
جانب الـشخـصيـة اإلماراتـية اخملرج
حــسن رجـب  تــقـــديــراً جلــهـــودهــمــا
وعـــطــــائـــهــــمـــا مـن خالل مـــا قــــدمـــاه
ـسـرح الطـفل حتديـداً  كمـا سيـقام
ـهرجـان معـرض كتاب علـى هامش ا
الـــطــفل  بـــالــتـــعــاون بـــ اجلــمـــعــيــة
ودائــــــــرة الـــــــثــــــــقــــــــافــــــــة واإلعـالم فى
الـــــشـــــارقــــــة  وبـــــعـض دور الـــــنـــــشـــــر
اإلمـــاراتــيــة  إلى جـــانب تــوزيع (دى
فـى دى) تــــــضـم جــــــمــــــيـع الــــــعــــــروض
ــســـرحــيــة الــتى قــدمت فى الــدورة ا

السابقة.

د. حبيب غلوم

ثل فى عمل مسرحى   500

طقسى على ملعب

عـرضت مـؤسـسة (حـسـيـنـيـون) األسـبوع
عرضًـا مسـرحيًـا عن "واقعـة ألطف" فى
ـشـاركة (500 مـلـعب كـربالء الريـاضى 

ثل وحضور جماهيرى كبير.   (
ـــســرحـــيــة الـــكـــاتب (رضــا قــال مـــؤلف ا
اخلــفـــاجى) " هـــذا الــعـــمل هــو تـــاريــخى
بـــحت يــــخـــلـط ويـــزاوج بـــ الــــســـيــــنـــمـــا
ــسـرح واألداء الــطــقــوسى احلــســيــنى وا
ـرجتـلة وتخـلـيـصه من بـعض احلركـات ا

التى تضر الطقوس احلسينية". 
وأضــاف (اخلـفــاجى): ارتـأيـنــا أن نـقـدم
عـمال أشــبه مـا يــكـون بـالــبـانــورامـا عـلى

أسس عـلـمـية ومـنـظـمـة مـبـيـنـا أن الـعمل
هو من إخراج الفنان (على الشيبانى). 
من جانبه اعتبر السينارست (عقيل أبو
غريب) " فكرة تـقد عمل بهذا احلجم
وفـى الـهـواء الـطـلق وخــاصـة عـلى مـلـعب
لــكـــرة الـــقـــدم يـــتـــيح لـــلـــمـــؤدى جتـــســـيــد
الــواقــعـة والــدور بـشــكـلــهــا الـبــانـورامى 
ـنع الـنــظـام الـسـابق مـبـيــنـا أنه ونـتـيــجـة 
لـلطقوس والشـعائر احلسيـنية لم يطمح
فــــنــــانــــو كــــربـالء إلى إقــــامــــة مــــثل هــــذه
األعـمال على الـرغم من أنها كـانت تقام
فى لبنان فى كل عام وبنفس الطريقة".

ه فى ملعب كربالء سرحى الذى  تقد العرض ا

سـرحيتى  ـشاركـة فى مهـرجان اجلـنادريـة  رسالة الـنور  وا
ـشـاركة عـودة سـنـجـوب وبسـتـان الـعم سـعيـد  وا
سـرح السـعودى الـرابع ومهـرجان فى مـهرجـان ا
الـريـاض األول لـلـمـونـودرامـا ومـهـرجـان الـعروض
ــسـرحـيــة األول الـذى نــظـمه نــادى مـكـة األدبى ا
ــشــاركــة فـى مــهــرجـان ــســرحــيــة  هــذيـان  وا
الـعــروض الــقــصــيــرة بــالــدمــام ومــهــرجــان الــيـوم
ى ومهرجـان صيف جـدة والطائف البـحرى العـا
ـسـرحـيـات  أرض الـطمـأنـيـنـة ووجـبة والـباحـة 
ـشـاركـات سـريـعــة وعـودة سـنــجـوب وكـان آخــر ا
ــــــســــــرحى الــــــدولــــــيــــــة فـى مــــــهــــــرجــــــان األردن ا
ــشــاركــات ــســرحــيــة الــفــنـــار الــبــعــيــد وآخــر ا
احملـلـيـة قـبل أيـام فى عـيـد جـدة لـعـيـد األضـحى
ـبارك من خالل مـسـرحيـة سر احلـياة إضـافة ا
ــــــســـــرح دورة فـى فن اإلدارة إلقـــــامــــــة جلـــــنــــــة ا

سرحى . ثل ومسابقة التأليف ا سرحية ودورة إعداد  ا

 فاطمة عبدالرحيم

 تطوير 
قدرة ا
التعبيرية
 من خالل
الورش

د. نهاد صليحة

يـبـد األمـر مـهـمـا آنـذاك إذ  كـان الـعـمل مـشـروعًـا
لـفـرقة صـغـيـرة عـلى هـامش بـرودواى. لـكن الـعمل
جنـح جنـاحًـا بـاهــرًا وانـتـقـل إلى مـسـرح كــبـيـر فى
ــرمـوقــة ثم بــرودواى وفــاز بــجــائــزة الـبــولــيــتــزر ا
جـــــائـــــزة تـــــونى الـــــشـــــهـــــيـــــرة. حـــــيـــــنـــــذاك جلــــأت
(طــومــســـون) إلى الــقـــضــاء إلثــبـــات حــقـــوقــهــا فى
الــعـــمل مــطــالــبــة بــنــســبــة  16% من األربــاح الــتى
نـوفـمـبـر ـؤلف وكـان ذلك فى  25  يـجـنــيـهـا ورثــة ا
ـسرحية 1996.ورغـم أن الفرقة الـتى كانت تقدم ا
آنـذاك قــد دفـعت لـلـدرامـاتـورج (طـومـسـون) بـعض
عارك ) إال أن ا ال ( 10.000 دوالر على دفـعت ا
الـــقـــضـــائـــيــــة بـــ (طـــومـــســـون) وورثـــة (الرســـون)
استمرت حيث حتـول العمل بعد ذلك إلى مسلسل
تليفزيونى ثم إلى فيلم سينمائى. وغنى عن الذكر
عارك القضائية قد ركزت األضواء على أن هذه ا

ادية. دور الدراماتورج وحقوقه األدبية وا
6 - حتـويل بـعض األعمـال األدبية  – كالـروايات –
إلى مــسـرحــيــات كــمـا فــعــلت أمــيـنــة الــصـاوى فى
حــالــة جنـيـب مـحــفــوظ وكــمـا فــعل ســامح مــهـران
حـديـثا حـ حول روايـة بـهاء طـاهر خـالـتى صفـية
والدير أو رواية أيام اإلنسان السبعة لعبد احلكيم
قـاسم إلى مسرحيـات. وهنا قد يـثار السؤال حول
أحـقــيـة الــدرامـاتــورج فى أن يـســمى نـفــسه مــؤلـفـا
وأن يــنـسب اإلعــداد اجلـديـد إلى نــفـسه بـاعــتـبـاره
نـصًـا جـديــدًا مـبـتـكــرًا أو تـوصـيـفه «كــكـتـابـة عـلى
ــصــطــلح الــتــفــكــيــكى أو "كــتــنــويــعـة كــتــابــة» وفق ا
" كـــــمــــا وصف (مــــيالن جــــديــــدة عـــــلى نص قــــد
كونديرا) مسرحيته جاك و سيده التى أعدها عن
روايـــة (ديـــديـــرو)   Jacques le Fataliste أو جـــاك
نشورة مع الترجمة قدمة ا القدرى  و ذلك فى ا
اإلجنـلـيزيـة للـمسـرحيـة عام 1985. وقد يـثار نفس
الــســؤال فـى حــالــة إعــادة صــيــاغــة نص مــســرحى
أجنـبى فى إطار الثقـافة احمللـية عن طريق تـغيير
اإلطــار الــزمــكــانى وإعــطــاء الـشــخــصــيــات أســمـاء
وسـمـات محـلـية وتـبـنى اللـغـة الدارجـة فى احلوار
ـــســرحـــيــة كــمـــا فـــعل مــحـــمـــد عــنـــانى فى إعـــداد 
ـرحـات الـتى نـقل (شـكـسـبـيـر) زوجــات ونـدسـور ا
ـمـالـيك وصـاغـهـا أحـداثـهـا إلى مـصـر إبـان حـكم ا

صرية. بالعامية ا
و قـد كـنت أتـصـور فى فـترة مـضت أن احملك فى
الـــتــــمـــيــــيـــز بــــ "اإلعـــداد و "اإلبــــداع" هـــو مـــدى
اقـتـراب النـص اجلديـد من الـرؤيـة الـفـكـريـة التى
يـطرحـهـا النص األصـلى أو ابـتـعاده عـنـها لـكـننى
ســـرعـــان مـــا اكـــتـــشـــفـت صـــعـــوبـــة بل و أحـــيـــانـــا
اسـتحـالة تـعـي رؤيـة فـكريـة واحدة ألى نص من
الــــنــــصــــوص الـــتـى تـــســــمـح بـــتــــعــــدد الــــقـــراءات و
الــتـفــسـيـرات. فــمـا قــد يـعـتــبـره الــبـعض "إعـدادا"
وفق قـراءتهم لـلنـص األصلى قـد يعـتـبره الـبعض
األخـــر مـــحــاجـــاة لـــلـــنص األصـــلى و اســـتــنـــطـــاقــا
للمسكـوت عنه فيه أى  نصا معارضا و من ثم
"إبــداعــا" جـديــدا. إن نـصــوصــا من قـبــيل شــبـاك
أوفـــيــلــيــا جلــواد األســـدى أو هــامــلت يـــســتــيــقظ
ــمـــدوح عـــدوان أو رقـــصــة الـــعـــقــارب مـــتـــأخـــرا 
حملـــمــود أبـــو دومــة أو قـــمــة هـــامـــلت لــســـلــيـــمــان
الـبسام (و جميـعا تنبثق من مـسرحية هاملت) و
كـذلك لـيـر لـسـامح مـهـران أو غـزيـر الـلـيل (الـتى
أعدها خالد و جنيب اجلويلى و جسن اجلريتلى
عن مـوال حـسن و نعـيـمة)  –مـثل هـذه الـنـصوص
ــعـنى الـذى يــصـعب أن تــسـمـيــهـا إعـدادا بــنـفس ا
ـصـريـة من نــقـصـده حـ نــتـحـدث عن الـصــورة ا
ـرحــات الــتى لم تــتــعــد حـدود زوجــات ونــدســور ا
ــصـريــة و إيــجـاد تــرجـمــة احلــوار إلى الــعـامــيــة ا
مــعـادالت مــحــلــيـة لــســيــاق األحـداث الــدرامــيـة و
ثـال; فرغم أن أسـماء الـشخـصيـات علـى سبـيل ا
ــعـنى شـبــاك أوفـيـلـيــا أو غـيـرهـا ــتـلـقى  إدراك ا
ة من الـنصـوص الـتى تتـأسس عـلى أعـمال قـد
و اسـتـمـتاعه بـهـا يعـتـمد بـدرجـة مـا على مـعـرفته
الـسابقة بالنـصوص التى بنيت علـيها فمثل هذه
األعــمــال ال تــعــيـد طــرح الــنـص الـقــد فـى ثـوب
جـديـد كـمـا فـعل (كـوشـنـر) مـثال بل تـتـعـامل مـعه
ـستقلة كـمادة خام إلنشـاء نص جديد له رؤيته ا
ؤلفة. ا يجعلها ترقى إلى مرتبة النصوص ا
ـــتــــد عــــمل الــــدرامـــاتــــورج أيــــضًـــا إلى  7 - وقــــد 
ـسـرحـية فى  الـدعـاية فـيـكـلف بـكـتابـة نـبـذة عن ا

كـتـيب الـعــرض أو تـنـظـيم نـدوات لــلـجـمـهـور عـنه
يــقـوم هــو نـفــسه بـاإلعــداد لـهــا وإدارتـهــا ومـا إلى

ذلك من أعمال الدعاية.
وخـالصـة الـقـول أن كـلـمـة «درامـاتـورج» تـشـيـر إلى
مـــجــمـــوعـــة من األنــشـــطـــة الــهـــامــة فـى الــعـــمــلـــيــة
ـســرحـيـة الــتى قـد يــقـوم بـهــا شـخص واحـد أو ا
أشـخــاص وتـتـمـركـز حـول تـصـور وتـنـفـيـذ نص مـا
فـى صــورة عــرض مــســـرحى وذلك مــنـــذ مــرحــلــة

اإلعداد األولى وحتى ليلة االفتتاح.
وقــــد كــــان مـــــارتن إســـــلن مـــــصــــيــــبًـــــا حــــ وصف

سرح » (1) الدراماتورج بأنه «إنسان صنعته ا
ــهـارات ـوهــبــة اإلبــداعـيــة وا فــإذا تــوفــرت لـديـه ا
ـسـرحـيــة) حتـول إلى مـؤلف أو مـخـرج األدبــيـة وا
مع استمراره فـى أداء مهام الدراماتورج من حيث
إمداد الفرقة التى يـنتسب إليها بالنصوص سواء
عن طــريق الــتـــألــيف أو الــتــرجــمــة أو اإلعــداد أو
اقـتــراح/ تـنــفـيــذ تـصــور جـديــد لـتــنـاول مــسـرحــيـة
ـة أو االشـتـراك مع مـؤلف فى صـيـاغـة نص قــد
جـديـد أو مسـاعـدته فى إصالح عيـوب نص كـتبه
ــســرحــيــة وقــيــادة ـــواسم ا ومـن حــيث تــخــطــيط ا
حـــمــــلــــة الـــدعــــايــــة أو شـــحــــذ خــــيـــال اخملــــرجـــ

ومساعدتهم على بلورة أفكارهم.
وغــنى عن الـذكــر أن ثـمـة شــروطًـا يـجب تــوافـرهـا

فيمن يضطلع بدور الدراماتورج وأهمها:
ـسـرحـيـة الـواسـعـة الـتى  1- الـثـقـافـة الـدرامـيـة وا

تشمل:
ـــســـرح من حـــيث أســـالـــيب أ - تـــاريخ الـــدرامـــا وا
الـــكـــتـــابـــة الـــدرامـــيــــة وأنـــواعـــهـــا وأســـالـــيب األداء
ـسرحى وأنواعه وأنـواع الديكـورات والفضاءات ا
ــسـرحـيـة اخملـتــلـفـة وخـصـائــصـهـا وطـرز األزيـاء ا

نوعة وأساليب اإلضاءة.. إلخ. ا
ــســرحـيــة اخملــتــلــفـة ب - الــنــظــريــات الـدرامــيــة وا
ـتـاحـة فى حتلـيل الـنـصوص واألسـاليب الـنـقـدية ا

والعروض  – أى أن يكون ناقدًا.
ـــكـن من الــــنــــصـــوص ــــام بـــأكــــبــــر عــــدد  جـ -اإل
ًا وحـديـثًـا سواء فى الـثـقـافة األم ـسرحـيـة قـد ا

أو غيرها من الثقافات.
ــــكـن من الــــعـــروض د- مــــشـــاهــــدة أكــــبــــر عـــدد 
سرحية فى وطنه وخارجه ومعرفة كل ما توفر ا
من مــــعــــلــــومــــات عـن الــــعــــروض الــــتـى قــــدمت فى

اضى. ا
سـرحـية فى كـافة  2 -اخلـبـرة العـمـليـة بالـعـملـيـة ا

جوانبها.
ــسـرحــيـة واإلخـراج ـام بــحـرفـيــة الـكــتـابـة ا 3 - اإل

سرحى. ا
ـعـلومـات والـوثائق 4 -الـقـدرة عـلى البـحث وجـمع ا

التى قد يحتاجها عمل ما.
 5- وقـد يسـاعـد الـدراماتـورج عـلى أداء مـهامه أن
ـتـلك خـيــاالً واسـعًـا ورحـابـة نــقـديـة وأن يـتـمـتع

باللباقة والكياسة والكثير من الصبر واجللد.
ـاضى حـ حتولت ومـنذ الـربع األخـيـر من القـرن ا
مـهـنـة الـدرامـاتـورج إلى وظـيـفـة مـتـخـصـصـة تتـطـلب
ــــــًيــــــا أصــــــبح مــــــؤهـالت عـــــالــــــيــــــة وإعــــــداًدا أكــــــاد
الـدرامـاتورج يـنـظر إلـيه بـاعتـباره «مـثـقًفـا مـسرحـًيا «
ــزمـع إنــتــاجــهـا –  ــســرحــيــة ا يــعــرف كل شىء عن ا
تـاريـخـهـا والـنـوع الـفـنى الـذى تـنـتـمى إلـيـه والـتـقـالـيد
ــســرحــيـة الــتى كــتــبت فى ظــلــهــا وانـحــدرت مــنــهـا ا
اضى والـتفـسيـرات اخملتـلفة وأسالـيب تنـاولهـا فى ا
ـطـروحــة لـهـا وهـو »كـمـثـقف «مـهـمـته األولى إثـارة ا
ــا يــتــيح األســئــلــة واقـــتــراح حــلــول جتــريــبــيــة لــهــا 
استكشاف آفاق مسرحية جديدة وإنتاج مادة درامية

وروثة. طازجة ومراجعة النظريات الدرامية ا
ووفـق هـذا الــتــصــور أصــبح الــدرامــاتــورج وســيــطـا
يـقيم اجلـسـور ب الـنـظريـة والـتطـبيـق ب اخلـبرة
ـسرح يـة ب األدب وا الـعمـليـة والدراسـة األكـاد
بـ األهـداف الـفنـيـة وحـقائق الـواقع وبـ الـتاريخ

واحلاضر.
 الهوامش

(1) "The Role of the Dramaturg in
European Theatre", Theatre, 10.1

(1978), 48.

قد يساعد
الدراما تورج
على أداء
مهامه أنه
تلك

خياالً واسعاً
ورحابة
نقدية

 الدراما تورج
ينظر إليه
باعتباره
مثقفاً
مسرحياً
يعرف كل
شىء عن
سرحية ا
زمع إنتاجها ا
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عنى أساساً ألنها تـنطوى على الفعل بأجمعه فى > إن كـلمة احلبكة مثقـلة با
ـشــهـد أو احلـدث ـط أدبى. ويـعـنـى ذلك أنـهـا يــجب أن تـذهب أبــعـد من ا أى 
والــوصـف إلى درجــة بــعــيــنــهــا فى األقل لــتــبــلغ حــركــة الــذهن أو الــروح فى

القصائد أو الروايات النفسية.
سرحي جريدة كل ا
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3
 العدد79

> مصطفى كامل شلبى تقرر تكليفه للعمل مديرا لقصر ثقافة بنى سويف بصفة مؤقتة.

30
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سرحي جريدة كل ا

12 من يناير 2009 العدد79
> تـقع «احملـاكـاة» فى الـلب من تفـكـيـر أرسطـو فى (كـتـاب الشـعـر) - فـتفـيـد الـتقـلـيد أو
ـدى إذ يدعى صـلة قربى بـجميع الـتمـثيل. وينـطوى هذا الـتوكـيد على أهـمية بـعيدة ا

أشكال الفن التى تستمد طاقتها األولى من أى نوع من التشابه مع احلياة.

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

دة عام. > صالح على حس مدير فرع ثقافة بورسعيد  إنهاء ندبه وندب محمد خضير بدال منه 

سرح بدون مسرح.. ومشاريع التخرج فى "القاعة" معهد ا

 ملف بنتر 
ــحــبــة الــعــدد الـســابـق من جــريـدة قــرأت 
"مـسـرحـنـا" وأعـجـبـنى قـدرة اجلـريـدة عـلى
هـمـة ومنـها ـسـرحيـة ا الـلـحاق بـاألحداث ا
ى هـارولد بنتر ـسرحى العا رحيل الكاتب ا
ـلف الـذى أعـدته اجلـريـدة وافـيًا فـقـد كـان ا
وداالً فـيـمـا يـتعـلق بـجـوانب شـخـصـيته من
هــنــا تـــكــمن الــفـــرحــة بــهـــذه الــقــدرة عــلى
ـتابعـة لكن مـا أحزنـنى هو نـظرة الـتشاؤم ا
الـــتـى تـــخــــلـــلت شــــهـــادات كــــبـــار الــــنـــقـــاد
ـسرحى لـعام ـسرحـي عن رحـيل الـعام ا وا
 2008 والـــذى وصـــفــــته اجلـــريـــدة بـ "ســـيئ
الـســمــعــة" نــعم لــقــد كــانت هــنــاك أشــيـاء
مــحــزنــة لـكــنــنــا ال يـجب أن نــتــوقف عــنـد
احلـزن مـحــاصـرين بــالـتــشـاؤم بل ال بـد أن
ـسـرحى بعـنـاصره نـعـيـد النـظـر فى حـالنـا ا
ـــتــعـــددة بــدايـــة من الــبـــنــيـــة األســاســـيــة ا
ـارسى الـنشـاط وأدواتـهم والسـيـاق الذى و
يـــعــمـــلـــون فـــيه وفى هـــذا الـــطــريـق الــذى
نستعيد فيه الطموح نحو الوصول للمسرح
أعجـبتنى إشـارة عدد من الشـهادات لتـجربة
سرح بـوصفها أمالً جديـدًا للمسرح نوادى ا
ـصــرى من حــيث كـونــهـا جتــربـة يــقـودهـا ا
الشـباب تـزخم بالتـجريب وتـمارس حريـتها
عوقـات التاريخية لإلدارة فضالً بعيدًا عن ا
ــصــريــة من ــواهب ا عن أنــهــا جتــمع بــ ا
أقــالـيـم مـصــر لـتــطـرح أفــكــارهـا وأحالمــهـا
ـسرح ألـيست هـذه التـجربة مـجسـدة على ا
من األسـبـاب الـتى جتـعـلـنـا ال نـنـظـر بـيـأس
ـسـرحى واآلن ال يقـتـصـر على إلى الـواقع ا
هـــذه الـــتــجـــربـــة فــهـــنـــاك مــجـــمـــوعــة من
ــهــمــة الــتى قــدمــهــا مــسـرح ــســرحـيــات ا ا
ــســتــقل وفـرق الــدولــة إضــافـة لــلــمــسـرح ا
الـــهــواة لـــكن الــســـؤال الــذى أطـــرحه عــلى

سرح والعامل عليه. هتم با ا
سـرح من جديد كى كيف تـستـعيـد جمهـور ا
يـصـبح جـزءًا من احلـيـاة? أعـلـم أن الـسؤال
بــحــاجــة إلى إجــابــات من عــدد من عــلــمـاء
االجــتــمــاع واالقـتــصــاد والــتـعــلــيم إضــافـة
سكون بكثير سرحيـ الذين  لطروحات ا
من أســبـاب هــذا االبـتــعـاد أنــتـظــر اإلجـابـة
ــســـرح لــيس لــنـــطل بـــروح جــديـــدة عــلـى ا
بــوصــفـه "فــرجــة" فــحــسب لــكــنه بــوصــفه
مـدرسـة لـلـقـيم الــتى تـنـسـرب عـبـر اجلـمـال
ـــجــد فــيه الـــذى نــحـــتــاج إلــيه فـى عــالم 

البعض صور القبح.

12 من يناير 2009

ــغـــربى هــشـــام بــودوايـــة الــذى شــارك مـــؤخــرًا فى الــفـــنــان ا
ـهـرجـان الـتــجـريـبى بـالـقـاهــرة بـعـرض "طـايـطـوشـة" إخـراج ا

حفيظ البدرى.
وقع اجلغرافى لبيته الذى كان مجاورًا للعديد من يرى أن ا
غـربية الرباط جعله شغوفًا منذ كان سارح فى العاصمة ا ا
ـسـرح فـبـدأ أول عـروض عــمـره  16سـنــة الكـتـشـاف سـحــر ا
ـسـرحـية ـسـرحـيـة عام  1991مع فـرقـة "هـاويـة الـشـعـلـة" ا ا
ـغـرب وقــام بـاالشـتــراك مع هـذه الــفـرقـة فى الــعـديـد من بــا
العروض ثم توالت بعد ذلك مشاركته مع العديد من الفرق
ـغربـيـة مـنهـا فـرقة "اجلـامـود" وفـرقة "الـشـموع" ـسـرحيـة ا ا
ـسـرحـيـات مـنـهـا "عـيـطـونـة بـنت وقـام بـبـطـولـة الـعـديـد من ا
الـفقـير" إخـراج محـمد خـشلـة وعرض "هـاملت والـشيـطان"
من إخــراج نــفس اخملــرج كـمــا قــام بـبــطــولـة عــرض الــطـفل
"مـلك الـدهب" إخـراج حـسن الـعالوى كـمـا كـانت لـه جتارب

ناجى الصغير.. شاطر فى االرجتال
ـــدة ست ســنـــوات فى مـــهــرجــان حـــصل عــلى (مـــركــز أول) 
ــنـيــا خالل الــفــتـرة من  1994وحــتى عـام مــســرح جــامـعــة ا
 2000فى عروض (طبق فضة الليلة فنظزية السبنسة
كـوك دم احلمام دون كـيشـوت) إخراج أسـامة طه الذى ا
ـوقف حـ اخلـطأ دربه عـلى طـريـقـة االرجتـال وتـصـحـيح ا
أو الـسهـو دون قـصـد وقـد شـهدت لـه جلان الـتـحـكـيم بـتلك

هارة التى تميزه. ا
سرح بقصر ثقافة شارك محمد ناجى فى عروض نوادى ا
لـعوب األرشفجى) ـنيا فى عروض (تى جـ فالشات ا ا

إخراج محمد جنيب عماد التونى.
حـينما انضم إلى الـفرقة القومـية شارك فى عروض (رحلة
ـــهـــرجــون رأس حـــنـــظـــلـــة إنت حـــر مـــلـــحـــمـــة الـــســـراب ا

هشام بودواية يهوى التجريب

اســمـه جــمــعــة حــامــد مــهــران عــمــره  38عــامًــا من
مواليد أسيوط وعضو من أعضاء الفرقة القومية
لـــلـــمــحـــافـــظـــة مـــنـــذ عــام  1980حـــتى اآلن (عـــاشق
ــسـرح مــنــذ الــصـغــر ولــكن أكــثـر األدوار خلــشـبــة ا
ـــنـــفــذ ـــســـرح هــو دور اخملـــرج ا الـــتى شـــدته إلى ا
حـيـث بـدأ يالحظ كـل من حـولـه مـدى إتــقـانه لــهـذا
مثل الدور الذى ال يقل أهـمية عن دور اخملرج أو ا
فى أى عـــرض مـــســرحـى (تـــمــيـــز جـــمـــعـــة بـــإتــقـــانه
الشـديد لعمـله كمخرج مـساعد ثم بـعد ذلك مخرج
مــنــفــذ حــيث اتـــسم أداؤه خــارج اخلــشــبــة بــالــدقــة
الــشــديــدة بــاإلضــافــة إلى اإلدارة اجلــيــدة خلــشــبــة
ـسـرحيـة التى ـسـرح أثنـاء إقامـة لـيالى الـعروض ا ا
يـتــولى تـنـفـيـذهــا (بـدأ عـمـله كـمـخــرج مـنـفـذ لـبـعض
عـروض الـفـرقـة الـقـومـيـة حملـافـظـة أسيـوط والـتى
يـعتـبر أهمـها عرض "حـفلـة أبو عجـور" إخراج إميل
شـــوقى وعـــرض "مـــكــان األلـــعـــاب" إخـــراج أســـامــة
شـفـيق وهـمـا من تـألـيف درويش األسـيـوطى أيـضًـا
عــرض "الـــنـــاس فى طـــيــبـــة" تــألـــيف عـــبـــد الــعـــزيــز
حــــمــــودة وإخـــراج مــــحــــمـــد اخلــــولى وعــــرض "أبـــو
نـــضــارة" تــألــيف يـــعــقــوب صــنـــوع إخــراج إبــراهــيم
فؤاد كما شارك أيضًـا كمخرج مساعد فى العديد
من الــعـــروض بــالـــفــرقـــة الــقـــومــيـــة وقــصـــر ثــقـــافــة
أســـيـــوط من أهـــمـــهـــا: "امـــرؤ الـــقــــيس فى بـــاريس"
تـألــيف عــبــد الـعــزيــز عــبـد الــظــاهـر إخــراج هــمـام
تـمام "سـكة الـسالمة" لـسـعد الـدين وهبـة وإخراج
حـــمــدى حــســ "خـــالــتى صـــفــيــة والــديـــر" تــألــيف
مـحـسن مـصـيلـحى وإخـراج مـحـمد سـمـيـر حـسنى
"أبــــو عـــــجـــــور ســـــلـــــطـــــان حـــــائـــــر" تـــــألـــــيف درويش
األسيوطى وإخراج سـعيد حامد "الواغش" تأليف
رأفـت الـــدويـــرى وإخـــراج عـــادل بـــركــات "أرض ال
تـــنـــبت الـــزهـــور" تــــألـــيف مـــحـــمـــود ديـــاب وإخـــراج

إسماعيل عبد الباقى.
كـمـا عمل جـمـعـة بـفرقـة "الـسـامـر" عام  1995حـيث
شــارك مــعــهــا فى عــرض كـومــيــدى غــنــائى بــعــنـوان
"عـهـد مــسـتـجـاب" تـألـيف بـهـيج إسـمـاعـيل وإخـراج
يس الــضــو ثم قــام بــعــد ذلك بــإخــراج الــعـديــد من
ـســرحـيـة بــقـطـاعــات الـتـربــيـة والـتــعـلـيم األعــمـال ا
وأيـضًا الـشـباب والـريـاضة ومن أهم هـذه الـعروض
"مـلك العـرب" تـألـيف مـحمـد الـسيـد عـمـار "الذئب
ـوهوبـ بقـرية ـدينـة" لفـرقة مـركز شـباب ا يـهدد ا
درنكـة محافظـة أسيوط كـما قام بإخـراج جتربت
ــة" تــألــيف ـــســرح وهــمــا "احلــانــة الــقــد بــنــوادى ا
مــحـسن يـوسف "حــدث فى بـغـداد" تــألـيف عـاطف
الـغـمرى (يـطـمح جـمـعـة مـهران فى الـفـتـرة الـقـادمة
أن يـــشــارك كـــمــخـــرج مــســاعـــد فى أحـــد الــعــروض
سرحـية الكبـيرة بالقاهـرة محاولة مـنه الستكمال ا
طــمـوحه الــذى يـراوده دائـمًــا فى أن يـكـون مــخـرجًـا
ـسـرحـيـة فى مـسـرحـيًـا ذا قـيـمـة تـشـاهـد أعـمـاله ا

شتى بقاع اجلمهورية والوطن العربى أيضًا.

 ±Gƒ°üdG ΩRÉM

¢ùjôàY ±ô°TCG

ثل مسرحى يطمع فى العديد من األدوار سمير حدو 
األجـداد"  "فــالــصــو" من إخـراج عــز الــدين عــبـار
ـــــســــرح واألخـــــيــــرة شـــــارك بـــــهــــا فـى مــــهـــــرجــــان ا
الـتـجــريـبى فى الـقـاهـرة فى دورتـه الـعـشـرين كـمـا
ـديـر العـام لـلـمسـرح اجلـهوى شـارك مع اخملرج وا
ـــديــنـــة ســيــدى بـــلــعـــبــاس فى مـــســرحــيـــة "غــبــرة
الـفـهـامـة" لـلـكـاتب اجلـزائـرى كـاتب يـاسـ سـمـير
حدو عـضو مؤسس فى جـمعيـة ثقافـية باسم "بنى
عــامــر" وهــو أيــضــا مــصــمم رقــصــات فــلــولــكــوريـة
ـرحلـة القـادمة أن باجلـمعـية ويـتمـنى سمـير فى ا
يـــقــدم عــرضـــا مــســرحـــيــا كــبـــيــرًا يــلـــعب فــيه دورًا
أســاســيًـا ويــتـجــول به فى الــقــطـر الــعـربـى عـمــومـا
ـصـريـة بوجه ـسارح ا ويـقـدمه عـلى خـشبـة أحـد ا
خــاص حــيث يــرى أن مـــصــر هى الــدولــة الــكــبــرى
ـــســرح عـــربــيـــا عـــلى مــســـتــوى الـــفن والـــتــمـــثــيل وا
ومــحط أنــظـار جــمــيع الــفـنــانــ الــعـرب فـى شـتى

الدول العربية.

ــديـنـة ـمــثل الـشـاب ســمـيـر حــدو مـوالـيـد  1982 ا
سـيــدى بــلـعــبـاس بــاجلـزائــر الـشــقـيــقـة يــعـشق فن
ـسـرح مـنذ الـصـغـر لـكـنه لم يـتـوقع أن يقـف على ا
ـســرح فى يـوم من األيــام لـيـقــدم الـعـديـد خـشــبـة ا
سـرحـيـة وهـو يـعـتز كـثـيـرًا بـالـتـجارب من األدوار ا
التى شهدت بدايـته كممثل وجعلته يطمح فى أداء
ــــزيـــد مـن األدوار الـــتـى تـــســــاعــــده فى أن يــــثـــقل ا
ــكن أن مــوهــبــته وهــوايــته ويــحــولــهــا إلى حــرفـة 
رحلة القادمة من عمره تكون هى كل حيـاته فى ا
ـسـرح لـيـست بـسـهـلـة ولـكن سـمـيــر يـرى أن لـعـبـة ا
ــــســــرح يــــحــــتـــاج وأن أداء أى دور عــــلى خــــشــــبـــة ا
إمـكانات خـاصة فال يسـتطيع أن يـقوم أى شخص
ـــقـــدرة عــــادى بـــهـــا إال إذا كـــان مــــوهـــوبًـــا ولــــديه ا
واجلــرأة عـــلـى مــواجـــهـــة اجلـــمـــهـــور وتـــقــد دوره
ـــســـرحـــيــة الـــتى بــالـــشـــكل الالئـق ومن األعـــمــال ا
شـــارك فـــيـــهــا ســـمـــيـــر مـــســـرحــيـــات "عـــلى خـــطى

تقمص بدقة! عادل عواجة.. ا
احلـزين" إخـراج طــلـعت الـدمـرداش
ــسـرح الــثـانى.. و فـى مـهــرجـان ا
اعـتــمـاده مــخـرجًــا بـالــهـيــئـة الــعـامـة
لـــقـــصــور الـــثـــقـــافــة عـن مــســـرحـــيــة
"العـامرية  "22ألحمد الـصعيدى..
ـــــــمــــــثل ومـــــــازال عــــــادل عــــــواجــــــة ا
يـــتـــقـــمص الــــشـــخـــصـــيـــات بـــدقـــة..
ومـازال اخملـرج قابـعًـا بداخـله يـحلم
بــأن يـقــدم مع أبــنـاء جــيـله اجلــديـد
ــســـرحــيــة مـن األفــكــار واألعـــمــال ا
مــتــأثـــرًا بــأســـتــاذه اخملـــرج الــكـــبــيــر

طلعت الدمرداش.

ـونـودراما "مـن أكون" من عـديـدة فى اإلخـراج منـهـا عـرض ا
تـألــيـفه وتــمـثــيـله أيـضًــا. حـصــد هـشـام بــودوايـة الــعـديـد من
ـشـاركـته فى أكـثـر من عـشرين اجلـوائز وشـهـادات الـتـقـدير 
مـهـرجـان دولى ومـحـلـى وحـصل عـلى جـائـزة أحـسن إخـراج
فى مـهرجان "ميسـون" عن عرض "صدفة الطـباعة" وجائزة
ديـنة "اجلـديدة" ـسرح لـلهـواة  ـثل فى مهـرجان ا أحسن 

غرب. با
ــســرح ـــســرح الـــتــقـــلــيــدى لـــذلك اجته إلـى ا هــشــام يـــكــره ا
. وهـــو يــرى أن أهـم عــنـــاصــر ـــثالً الــتـــجــريـــبى مـــخـــرجًــا و
ــســرحى هـو الــنص. ويــحــلم هــشــام بـالــكــثــيـر من الـعــرض ا

األدوار التى يتمنى أن يقوم بها.

الــطــاهـر عــبــد الــله وإخــراج سـامى
طـه.. وغـــيـــرهـــا من األدوار الـــهـــامـــة
مـثل.. (دائمًـا ما الـتى أتقـنهـا هـذا ا
كـــان يــحــلم بــأن يــقف أمــام خــشــبــة
ـــســرح مـــخــرجًـــا وقــائـــدًا لــلـــعــمل ا
فـــــقـــــدم حـــــلـــــمه مـن خالل جتـــــارب
ــنــوفــيـة ــســرح بــا عــديــدة لـنــوادى ا
مــنـهــا "الــقــضــيـة  "142مــيـلــودرامـا
تـألــيف أحـمـد الـصـعـيـدى و"عـطـور
الــشـرق والــطــوفــان وقت ســيئ يـا
عـــلى" تـــألـــيف أحـــمــد الـــصـــعـــيــدى
وغــــيــــرهـــا مـن األعـــمــــال األخـــرى..
ــركــز (نــال عــادل عـــواجــة جــائــزة ا
الــــثــــالـث تــــمــــثـــــيل عن مـــــســــرحــــيــــة
"تــــنـــويــــعــــات عـــلى الــــلــــحن الــــعـــربى

راوده حــلـم الــتـــمــثـــيل دائـــمًــا فـــقــدم
ــــتـــنــــوعـــة من الــــعـــديــــد من األدوار ا
خالل مــســرحــيــات وأعــمــال عــديـدة
مــنـــهـــا دور "زغــلـــول" فى مـــســرحـــيــة
"لـــــيــــالى احلـــــصــــاد" حملــــمــــود ديــــاب
وإخـــراج طـــلـــعت الـــدمـــرداش وقــدم
دور "سـالمـــــــــــــــة الـــــــــــــــرخــم" بــــــــــــــذات
ــــــســــــرحــــــيــــــة من إخــــــراج أحــــــمــــــد ا
إســــــــمــــــــاعـــــــــيل وأدوارًا أخـــــــــرى فى
مسـرحيات "عـريس لبـنت السـلطان"
إخـــراج حــــســــ جـــودة و"مــــلـــحــــمـــة
الــسـراب" إخــراج حـسن أبـو جــويـلـة
و"األرض" لـعبـد الرحمن الـشرقاوى
وإخـــــــــراج ســــــــامـى طـه و"الـــــــــطــــــــوق
واألســـورة" إعـــداد عن روايـــة يــحـــيى
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جمعة مهران.. 
عاشق اخلشبة

ـوت) إخـراج أحـمـد الـبـنـهـاوى ـلك لـعـبـة ا ـمـلـوك ست ا ا
يرغنى. صالح سعد بهاء ا

عـمل فى الـدرامـا الــتـلـيـفـزيـونــيـة من إنـتـاج الـقــنـاة الـسـابـعـة
(فـوازيـر األطـفـال حـكـايـات جـدو) عـام   2003كـمـا شـارك
فى مشاريع التخـرج لقسم اإلعالم بكلية اآلداب مع اخملرج
وهوب عماد يوسف. نياوى ورفيق مشواره الفنى ا لويس ا
يـســتـعــد نـاجى لــتـقــد جتـربـتـه اإلخـراجــيـة األولى بــعـنـوان
(يــــومـــيــــات عـــصـــفــــور) مـــونــــودرامـــا تــــألـــيـف أمـــ بــــكـــيـــر
ســيــنــوغــرافــيــا وائل درويـش مــوســيــقى تــصــويــريــة عــصــام

سرح هذا العام. الشاذلى ضمن شريحة نوادى ا
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ــعـهــد الــعــالى لــلــفــنـون فــشل د. حــسن عــطــيــة عــيــد ا
ـسـرحـيـة فى تـنـفـيـذ الـوعـد الـذى قـطـعه لـطالبه فى ا
ــعــهـد خــتــام مــهــرجــان زكى طــلــيـمــات بــفــتح مــســرح ا
لــتــقــد مــشــاريع الــتــرم األول لــطـلــبــة الــبــكــالــوريـوس
والدراسـات العلـيا.. األمـر الذى أدى  إلى تـقد هذه
ـعــهـد الـضـيــقـة و "إربـاك" خـطط الـعــروض بـقـاعـات ا

شاريع. الطلبة أصحاب تلك ا
من جـــانــبه قــال د. عــطـــيــة لـ "مــســرحـــنــا" إنه خــاطب
ـدنى ــسـرح إال أن الــدفــاع ا ـعــنــيـة لــفــتح ا اجلــهــات ا
عـهد أعـلنت أوائل يـناير رفض مشـيرًا إلى أن إدارة ا
ـا فيه ـعهـد بـالكـامل  احلـالى عن مـنـاقصـة لـترمـيم ا
ـســرح وتـمــنى د. حـسن عــطـيــة أن يـتـمــكن الـطالب ا
ـقـبل ى فى مـارس ا ـسـرح الـعـا من إقـامـة مـهـرجـان ا
عـــلى مـــســـرح مــعـــهـــدهم بـــعــد أن عـــجـــزوا عن إقـــامــة
مــهـرجـان زكى طــلـيـمـات عــلـيه ونـاشـد وزارة الــثـقـافـة

سرح. وصندوق التنمية دعم عملية ترميم ا
ـــعـــهـــد بــدوا فـى غـــايــة االســـتـــيـــاء من إغالق طــلـــبـــة ا
ــســرح وقــالت أمل عــبــد الــله الــطــالــبــة بــالــدراسـات ا
ـتـضررين من اإلغالق ألن الـعرض العـليـا إنـها أكـثر ا
الـذى تـقـدمه ال تـنـاسـبه الـقـاعـات الـصـغـيـرة والـتى ال
ـطــلـوبـة لـلـعـمل فـيـمـا كـشـفت تـتـوافـر بـهـا الـتـقـنـيـات ا

هـنادى عـبد اخلـالق الطـالبـة بالـدراسات الـعلـيا أيـضًا
عـن اتـــــفـــــاق  عــــــقـــــده مع د. أشــــــرف زكى لـــــعـــــرض
مشروعـات التخـرج على أحد مـسارح الدولـة وهو ما
ــعـــهــد مـــفـــضــلـــ الــقـــاعــات رفـــضه بــعـض أســاتـــذة ا
الــصــغـيــرة كــمـا رفــضــوا أيـضًــا أن يــسـتــأجــر الـطــلــبـة
مــســرحًــا عــلـى نــفــقــتــهم اخلـــاصــة حــتى ال يــخل هــذا
ـبــدأ تـكــافـؤ الــفـرص - حـسـب تـعـبــيـرهم - لــتـذهب
الـعروض فى الـنهـاية - والـكالم لهـنادى - لقـاعة زكى

طليمات الفقيرة فى إمكاناتها الفنية.
ـسألة بأنـها أعقد فى حـ وصف عدد من الطالب ا
من مجـرد مسـرح مـغلق وقـال محـمـود حافظ الـطالب
بـالبكـالوريـوس إن هنـاك "ضبـابية" تـغلف كل شىء وال
ـسرح بـال مسـرح! وذكر أن تـتعـلق فـقط بكـون مـعهـد ا
طــــلــــبـــة الــــبــــكــــالـــوريــــوس ال يــــعــــلـــمــــون حــــتى اآلن أين
سيـعرضـون مـشاريـعـهم.. وأشار إلى أن عـروضـهم قد
تـسـتـقـر فى الـنـهـايـة فى الـقـاعـات الـتى وصـفـهـا بـأنـها
ـسـرح بدون ـوذج مـصغـر خلـشـبة ا "أربـعة جـدران" و

إمكانات فنية على اإلطالق.

 د. حسن عطية

دنى رفض فتح الدفاع ا
سرح.. وحسن عطية ا
يتمنى أن يقام مهرجان
ى عليه سرح العا ا

وت أثناء الرقص» ..  األفضل فى مهرجان «ا
 مسرحيات الفصل الواحد بالزقازيق

احلارس واجملان بدأوا
البروفات فى أسوان

نـادى مسـرح فـرع ثـقـافة أسـوان يـشـهـد حالـيـا بـروفات
ثالثة عـروض مسرحـية جـديدة تـمهـيدًا لـعرضـها أمام

شاهدة خالل الشهر القادم. جلان ا
فـى قـــصــــر ثــــقـــافــــة أســـوان
جتــرى بــروفــات مـــســرحــيــة
احلــــــارس تـــــألـــــيـف يـــــوسف
شـــــعــــبـــــان مـــــســــلـم وإخــــراج
ـون حليـم تمثـيل حمدى ر
فـــنـــجــــرى عـــرفــــة شـــحـــات
ــــــريــــــخى وديــــــكــــــور عــــــلـى ا
ــــنــــعم ومـــــوســــيــــقى عـــــبــــد ا

عباس.
بـيـنـمـا تـسـتـعـد فـرقـة بهـائى
ـسرحيـة لتقد ـيرغنى ا ا

مـسـرحـيـة "كـاسك يـا وطن"
ـــاغـــوط وإخــراج حملـــمـــد ا
مـجــدى الـهــوارى وتـمــثـيل مــحـمــد يـوسف وهــنـد فـؤاد

وعدد من شباب الفرقة.
إضـــافـــة إلى مـــســـرحـــيـــة اجملـــانـــ لـــلـــمــؤلـف مـــحـــمــد

الشربينى وإخراج أحمد حسن 

 محمد الشربينى

«الهالفيت وخالتى صفية»
 فى انتظار مسرح «قصر السويس»

ـسـرحـيـة اخملـرج مـحـمــود طـلـعت وفـرقــة الـقـنـطـرة شــرق ا
ـــســــرحى "الـــهالفــــيت" عن نص بــــدءا بـــروفـــات الـــعـــرض ا
لـلـكـاتب الـراحل مـحـمـود ديـاب لـتـقـدم فى مـنـتـصف أبـريل

القادم.
يــشـارك فى الـعــرض بـالــتـمـثــيل من أعـضــاء الـفـرقــة هـيـثم
عـمران سيـد عبـاس أحمد عـمران حنـان فتـحى أسامة

عمران عالء بحر عماد اخلطيب حنان فتحى.  
قـــــال طـــــلـــــعـت إن رؤيـــــته لــــــنص ديـــــاب تـــــرتــــــكـــــز عـــــلى أن
"الهالفيت" يعمـلون فى خدمة وإضحاك اآلخرين بأجر أو

بدون أجر وتركز على حلظات التحول فى حياتهم.
وفى الــســيــاق ذاته بــدأ اخملـرج "مــنــصــور غــريب" بــروفـات
ـســرحى "خـالــتى صـفـيــة والـديـر" إعــداد يـاسـ الــعـرض ا
الـضو عن رواية بهاء طاهـر الشهيرة لـتعرض على مسرح

قصر ثقافة السويس بعد افتتاحه.
ــسـرحـيـة بــطـولـة حــسن اإلمـام مـحــمـد شـومــان مـحـمـد ا
فـتـحى آيـة مـحـمـد مـنـار جـمـال مـحـمـد صالح إبـراهـيم

عوض

 منصور غريب

 محمود طلعت 

احلاسبات "مناصفة".
ومـــنــحـت جلــنـــة الـــتـــحــكـــيم اجلـــائـــزة األولى فى
ــان الــعــتــيـــمى من كــلــيــة الــتـــمــثــيل "فــتــيـــات" إل
ـر جنــيب من كــلـيـة اآلداب الـتــجـارة والــثـالــثـة 
وتـقـاســمت اجلـائـزة الــثـانـيـة ديـنــا أبـو عـتـاب من
طب بـــــيـــــطــــرى وســـــارة مــــصـــــطـــــفى مـن كــــلـــــيــــة
احلـــاســـبـــات وحـــصل أحـــمــــد مـــاجـــد من كـــلـــيـــة
احلــقــوق عــلـى جــائــزة اإلخــراج األولى وأحــمــد
فــكـرى من كــلـيـة الــزراعـة عـلى اجلــائـزة الـثــانـيـة
وذهـــبـت الـــثـــالـــثـــة إلـى ولـــيـــد مـــنـــدور من كـــلـــيـــة
الهـندسـة وذهبت جـوائز الـسيـنوغـرافيـا - على
الـتـرتـيب - لـطـارق راغـب أحـمـد فـكـرى أحـمد
ــوســيــقى حملــمــد ربــيع أحــمــد ســالم مــاجــد وا

محمد على.  

ـوت أثـنـاء الـرقص" لـفـريق ـسـرحى "ا الـعــرض ا
كــلــيــة احلــقــوق بــجـامــعــة الــزقــازيق حــصل عــلى
ــركـز األول فى مــهـرجــان مــسـرحــيـات الــفـصل ا

الواحد الذى تنظمه اجلامعة سنويًا.
مثل حسام محيى كونة من ا جلنة التحكـيم وا
واخملــرج أحــمــد ســـوكــارنــو ومــهـــنــدس الــديــكــور
ـركــز الــثـانى سـمــيــر الـشــهــابى مــنـحت جــائــزة ا
لـعرض "يامـا فى اجلراب" لـفريق كـليـة الهـندسة
والــثــالث لـــكــلــيــة الــطب الــبـــيــطــرى الــتى قــدمت
عــرض "إنـت حــر" وحـــصل مـــحــمـــد الــشـــرقــاوى
ثل الطالب بكلية الهندسة على جائزة أفضل 
عـن دوره فـى عـــــــــرض "يـــــــــا مـــــــــا فـى اجلـــــــــراب"
ـركز الـثـانى مـحـمـد صـابر من وتـقـاسم جـائـزة ا
كـــلــيـــة اآلداب وأحــمـــد الــبـــســة من كـــلــيـــة الــطب
ـركز الثالث إلى البيـطرى بيـنما ذهـبت جائزة ا
á∏«ëc Oƒªëe من عروض مهرجان جامعة الزقازيقمــصـطــفى حــسـ ومــصــطـفـى عـزمى مـن كـلــيـة
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نـظّرون اإليـطـاليـون فى سعـيهم لـصـناعـة «قواعـد» حول احلـبـكة يـقلـصون أرسـطو > كـان ا
بـطرائق بـعـينـهـا من حيث أرادوا تـوسـيعه فـكـان من سوء حـظنـا أن نـقاسى فـنـأخذ أرسـطو

وهوراس عن طريق هذه احملوالت.

> الـقواعـد الـتى بدأت بـشـكل فضـفـاض فى ما يـبـدو أن أرسطـو قد
ـلـحـمـة حـتى تـقـاربت بـشـكل اسـتـقـرأه مـن الـدرامـة اإلغـريـقـيـة وا
شـديــد فى الـنـقـد الـنـظـرى عــنـد أرسـطـو وهـوارس وأفالطـون مـنـذ

أواخر القرن اخلامس عشر.
سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

> مجلة الهالل تستعد إلصدار عدد خاص عن شعراء العامية فى مصر يصدر أول فبراير القادم.

 ملف خاص عن السينوغرافيا 
> عن دار اجلديد صدرت مؤخرا رواية "احلفيدة األمريكية" للكاتبة العراقية أنعام كجه جى.

لوحات العددمختارات العدد 
 للفنان

ى إيفان العا
إيفازوفسكى

الهوامش من كتاب: احلبكة-
تأليف: إليزابث دپل -

ترجمة:
 د. عبد الواحد لؤلؤة

طرقة والسندان مسرح األقاليم ب ا

فى مناسبة ذكرى وفاته 
"على أحمد باكثير.. رؤية فى حياته ومسرحه الكوميدى"

للطبيعة والفـطرة فاالعتدال هو القادر على أداء فاعلية تتكامل
ـــوذج مــعــتـــدل يــؤكــد مـــشــاركــة ــرأة فى  بــ دور الــرجـل ودور ا
الـنسـاء فى احليـاة الـعمـليـة واالجـتمـاعيـة من غـير تـمـييع اجلـهود
فى جـوانب هـامــشـيـة ال تـمــثل إال عـنـاداً ال يـثـمــر كـدور الـدكـتـورة

سرحية. صرية فى ا رأة ا فاطمة صالح رئيس جمعية ا
ولـعل مسـرحيـة "قطط وفـيران" لـباكـثيـر هى العـمل الذى اكـتملت
فــيه الــبـنــيــة الـدرامــيـة الــكــومـيــديــة الـتى تــســتـحــوذ عـلـى اهـتــمـام
ـشاهد. فالرؤية لقـضية عصرية ال تزال صـور لها مستمرة فى ا
وذج لـلـمـرأة الـعـاملـة الـراغـبـة فى اسـتقالل حـيـاتنـا فـ"سـامـيـة" 
مــادى يـحــفظ لــهــا رصـيــداً كــبــيـرا وتــتــرك لــزوجـهــا عــادل أعــبـاء
احلــيــاة األسـريــة وهى تــعـلـم أن دخـله ال يــكــفى وتــنـهض مــفــارقـة
ومــشـكالت بـ الــزوجـ تـتـحــول إلى حـرب نـفــسـيـة تــشـتـبك فى
أطـــراف أخــرى تــزيــد من اخلالف أو حتـــاول فك االشــتــبــاك فى

مواقف ضاحكة.
وكـشف "بـاكـثـيـر" من شـخـصـيـة رمـزى ـ صـديق عـادل ـ فى كـشف
األحوال فهـما صديقـان متالزمان. فتـبرز مالمح سلبـية للعالقة

االستهالكية لدى زوجة رمزى.
وشــكـلت شــخـصـيــة "أبى دالقـة" حتــديـا فــنـيـا وفــكـريــا لـعــلى أحـمـد
بـاكثير عـندما أفرد لـها مسرحـية تلعب فـيها دور البـطولة ذلك أننا
أمـام شـخـصــيـة حـقـيـقـيـة قـرأ الـنـاس أخـبـارهـا وأشـعـارهـا (زنـد بن
اجلـون الــشـاعـر الــعـبـاسـى هـو أبـو دالقه) ومـألت الـتـصــور بـهـاالت
تلقـون. فكيف يتأتى للكاتب احلديث أن يبرع فى عرضها? ركبها ا

وحملها على مغادرة عصرها القد لتتعايش فى زماننا?.
وهل يـكــتـفى بــبـقــائـهــا فى إطـارهــا الـتــراثى أو تـظـل مـنـعــزلـة عن

احلركة الفاعلية?! 
فاروق يوسف إسكندر

النقطة السابعة:
إعـادة النـظر فى آلـيـة عمل جلـنة الـقراءة
والـنصـوص ولنـتـصور بـداءة أن النـصوص
الــصــاحلـــة لــلــعـــرض ســتــقــسـم إلى ثالثــة
ـــســــتـــوى األول "مــــقـــبـــول" مـــســــتـــويــــات: ا

حاصل على درجات 50%
ـســتــوى الـثــانى "مــتــوسط" حـاصـل عـلى ا

 60حتى .70%
سـتـوى الثـالث "جـيـد" حاصل عـلى أكـثر ا

من 70%
ويـراعى فـى تـشـكيـل  الـلـجـنة الـثـالثـية أن
تـضم من بـ أعـضـائـهـا مـؤلف أو مـخـرج
ى وهم من مـدارس ونـاقـد وأسـتـاذ أكـاد

مختلفة.
النقطة الثامنة:

ــالــيــة إعـــادة الــنــظـــر وتــغــيــيـــر الالئــحـــة ا
ـــا يـالئم الـــظــروف بـــالــكـــامل كـل فـــتــرة 
االقتصادية وقيمة العناصر الفنية ويقدر

مواهبها.
وأن يـــراعى ضــرورة الـــتــعــاقــد مـع جــمــيع
ـسـرحى بـعـقـود رسـمـيـة عـنـاصـر الــعـمل ا

واضحة باحلقوق والواجبات.
وأخــيــرًا فــإن تــرشــيـــد اإلنــفــاق وتــقــلــيص
ـســرحـيــة وإعــادة الـهــيـكــلـة عـدد الــفــرق ا
والتوسع فى عقـد الورش الفنية ليس هو
وضـوعية الـدواء السـحرى لـكن بالـنظـر 
فـى مـــكـــونـــات مــــســـرح األقـــالـــيـم وآلـــيـــاته

ومشاكله على أرض الواقع .
صبرى عبد الرحمن
شب الكوم

جتمعاتهم وأماكنهم.
النقطة الثالثة:

سرحى إعادة النظـر فى تقد العرض ا
مجانًا.

النقطة الرابعة:
تـقــسـيم الـفـرق والـعـروض إلى فـئـات عـلى
مــدار الــعـــام فــإذا كــان لــديـــنــا مــثالً 180
فرقـة مائـة وثمـانـون فرقـة مسـرحيـة على
مـستـوى اجلـمـهـوريـة فـتسـتـطـيع الـفـئة (أ)
ـثال والتى يتـبعها  30ثالثون عـلى سبيل ا
فـــــرقــــة أن تــــقــــدم عــــروضـــــهــــا فى شــــهــــر
ســبــتــمــبــر وتــســتــطــيع الــفــئــة (ب) بــذات
الــعــدد أن تـــقــدم عــروضـــهــا فى أكـــتــوبــر
والــفــئــة (ج) فى شــهــر نــوفــمــبــر وحتــصل
الــفـرق عــلى راحــة خالل شــهــر ديـســمــبـر
حـتى منـتصف يـنايـر فتـرة االمتحـانات ثم
تسـتأنف باقى الـفرق عـروضها الـفئة (د)
فى نـهـايـة يـنـايـر والـفـئـة (و) فى فـبـرايـر

والفئة (ز) فى مارس.
النقطة اخلامسة:

إعادة فـكرة ترشـيح جميـع عناصـر العمل
ــــســــرحى لـــــلــــعــــمل داخـل احملــــافــــظــــات ا
ـتجـاورة أو الـقـريبـة من بـعـضهـا الـبعض ا

واهب . لتبادل اخلبرات واألفكار وا
النقطة السادسة:

الـــتــأكـــيـــد عـــلى االســـتـــعـــانــة بـــالـــعـــنـــاصــر
ـــكـــان وإعـــطـــاء الـــفـــرص ـــوهـــوبـــة فـى ا ا
احلــقـيــقــيـة لــهم واالعــتـمــاد عــلى غــيـرهم
فـــقط فى حـــالــة الــضـــرورة الــقــصــوى وال

يعمل بقول الشاعر:
حالل لـلـطـيـر من كل حـدب    حـرام على

بالده الدوح.

ـســرحــيــة والــتى نــصت الــفــنــيــة لــلــفــرق ا
عليهـا الالئحة وهى فى غايتها له دور أو
ــــكــــاتب ال أدوار لــــكـن فى الــــواقـع هــــذه ا
جتـــتـــمع أو ال تـــنـــاقـش وتـــشـــكـــيـــلـــهـــا فى
الــغــالب األعم صـــورى واالجــتــمــاعــات ال
تـــتـم إال عـــلى األوراق وبــــعض اخملـــرجـــ
دائـــمًـــا مــا يـــضع الـــنص فى حـــقـــيـــبــته أو
يــســـبق ذلك اتـــفــاقــات فـى اخلــفــاء ووراء
الــــكـــوالــــيـس من اخملــــضــــرمــــ وقــــائـــدى
الــشـلـل الـتى جتــهض دائــمًــا أيـة مــحــاولـة
كـاتب بـدورهـا فـإن لم يكن لقـيـام هـذه ا

لها دور حقيقى فمن األفضل إلغائها.
النقطة الثانية:

الـبـحث فى جــدوى الـبـروتـوكـوالت الـتى
عـقـدتـها وزارة الـثـقـافة والـهـيـئة الـعـامة
صرية لـقصور الثـقافة مع اجلامـعات ا
ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب
لـتبادل اخلـبرات والفـرق واألنشطة وال
يــتم مـــنــهـــا أى شىء عـــلى أرض الــواقع
مـع أن هــذه الـــوزارات وتـــلك الـــهــيـــئــات
لـــــديــــهـــــا من اإلمـــــكــــانـــــات والــــقـــــاعــــات
سرحية الئمة لـلعروض ا درجات ا وا
والــــتـى حتل أزمــــة عـــــدم وجــــود أمــــاكن
ـــواقع الـــهــيـــئـــة نــاهـــيك عن لــلـــعــرض 
وجـــود جــمــهــور عــريض بــهــذه اجلــهــات
ــــكن من الــــنــــفــــاذ إلــــيه والــــبــــحث فى
االســـتــــفـــادة من إمــــكـــانـــات الــــنـــقـــابـــات
ــهـنـيــة والـعـمـالــيـة لـلـخــروج بـالـعـروض ا
ـــســرحـــيــة آلفــاق أكـــبــر ولـــشــرائح من ا
اجلــــمــــهــــور هى مــــتــــعــــطــــشــــة بــــالــــفــــعل
الســـتــــقـــبــــال هـــذا الــــفن ويــــفـــتـــرض أن
نـــــبــــحث عـــــنــــهـم وأن نــــصـل إلــــيـــــهم فى

اجلــنــســ يـتــحــلـقــون فى عــمل جــمـاعى
حـول فـكــرة مـا ويــنـقــلـونـهــا إلى اآلخـرين
بـقسوة الـواقع واحلاضر وبـدهشة احللم
لــلـمــســتـقــبل أال يــكــفى ذلك لــدعم هـذه
الـتــجــارب فـنــيًـا ومــاديًــا وأدبـيًــا لـلــوقـوف
عــلى مــشــارف الــتــغـــيــيــر حــتى ولــو عــلى
مسـتـوى اإلحـبـاط والـيـأس أمـا احلديث
دائـمًا وأبـدًا عن إعادة الـهيـكلـة وتقـليص
ــــالــــيــــة الـــــفــــرق ونــــقص االعـــــتــــمــــادات ا
ـــالــيـــة فــهـــذا حــديث ومـــخــاطـــبــة وزارة ا
مكرور وسابق التجهيز ال يجب أن نركن
ــهــدئــاته ومــســكــنــاته إلــيه أو نــســتــســـلم 
وتخديره وحتذيره لـنا فعلينا جميعًا أال
نسـتسـلم لذلك وعـليـنا جـميـعًا أن نـطلب
ـسـئـول فى جـمـيع مـسـتـويـاتهم أن من ا
ــــصــــريـــة بــــكـــامل يـــدعــــمـــوا الــــثـــقــــافـــة ا
ـسـرح فى روافـدهــا ومـصـبـاتـهـا ومــنـهـا ا
ــصــرى الــقـــلب دعــمًــا يـــلــيق بــاإلنـــســان ا
ـتــحـضــر وكـفــانـا عــزلـة ومـحــاصـرة فى ا
حجرات ضـيقة مغـلقة وكفـانا تقتـير هنا
وإســـراف هــــنـــاك وإظالم هــــنـــا وأضـــواء
هـناك وكما يـقولون ليس بـالغذاء وحده
يـــحــيــا اإلنــســان واحلــديث يــطــول لــكن
ـقـتـرحـات عـلـيـنــا دائـمًـا طـرح الـبـدائل وا
ـــوضــوعـــيــة ومــنـــاقـــشــة جـــمــيـع األمــور 
وبحـرية حتى ولـو لم يسـمعـنا أحد. ومن
ــقــدمــة الـتـى وجـدت ضــرورة لــهـا هـذه ا
ــوضــوع انـــتــهى إلى لــلــنـــفــاذ إلى غــايـــة ا
نــقــاط مـحــددة قــد تــدخــلــنــا إلى جــوهـر

وضوع. ا
النقطة األولى: 

ـــكـــاتب إعـــادة مـــنـــاقـــشـــة مـــاهـــيـــة أدوار ا

ب رحيل إدارة وقدوم إدارة أخرى يظل
اجلميع مترقـبًا النتائج والقرارات آمل
أن تكـون هـذه األخـيـرة لـيـست مـجرد رد
ـرحـلـة أو أن تـكـون مـجرد فـعل لـتـغـيـيـر ا
بالونات اختـبار فى الهواء خلالفات هنا
أو لـتـصـفــيـة حـسـابـات هــنـاك ومـا يـكـاد
األمر أن يـستـقر حـتى تعـود األمور تدور
ــــشـــاكل فـى حـــلــــقـــات مــــفـــرغــــة وتــــظل ا
ـــعـــوقــات كـــمـــا هى فى انـــتـــظــار إدارة وا
أخــرى ولـعل مـن نـافــلـة الــقـول أن نــؤكـد
عـــلى أن مـــســـرح األقــالـــيم فى مـــصــر أو
ظالـيم من أبناء الدرجـة الثالثة مـسرح ا
ـصـريـة قد لـعب ـواطـنـة ا فى تـوصـيف ا
دورًا هـــــامًـــــا عــــــلى مـــــدار عـــــقـــــود مـــــنـــــذ
اضى بـكافـة مسمـياته مـنتـصف القـرن ا
ومــسـتــويـاته انــتــقـاالً إلى الــقـرن الــواحـد
والـــعـــشــــرين حـــامـالً بـــأبـــنــــائه ومـــحــــبـــيه
وعــشـــاقـه تـــقــد رســـائـل لـــقــيـم الـــعــدل
واحلق واخلـيـر ونـاقـدًا لــلـقـهـر والـتـسـلط
والشر ومدافـعًا عن اجلمال فى مواجهة
ـشـاعل الـتـنـويـر واحلـريـة الـقـبح ورافـعًـا 
وقـيـمـة االخـتالف فى مـواجـهـة الـتـطرف
الـــــديــــنـى وحــــجـب الــــعـــــقــــول والـــــقــــلــــوب
ــــشــــاعـــــر لــــصــــالـح أفــــكــــار ســـــلــــفــــيــــة وا
ـال وجـمــاعــات وتــيـارات ودول تــمــتــلك ا
ــســـرح فى أقـــالــيم والــنـــفــوذ وإذا كـــان ا
ـلك سوى الـكـلـمة فـهل نـعرف مصـر ال 
مـا معـنى الـكـلـمـة.. "الـكلـمـة نـور يـعـتصم
بـهـا الـنُـبل الـبـشــرى.. الـكـلـمـة فـرقـان مـا
بـ بـغى ونبى" كـمـا قـال الـكاتب الـكـبـير
عـبــد الـرحـمن الـشـرقــاوى وهـذه الـكـلـمـة
جتــــمـع بــــ أجــــيــــال شــــتـى وشــــبــــاب من

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

> 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

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـالح صـــــــــبـــــــــرى 
ســـيــد عــبـــدالــصــمــد

اجلرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

إعادة تكوين
شهد ا

صرى   ا
فى عرض

«بازل»
يرصدها
محمد زهدى

صـ 14

طقوس
اإلشارات
والتحوالت
لسعد الله
ونوس يتحول
إلى عرض
كوميدى
ساخر فى

األرض صـ 10

 شباب
يجربون
أنفسهم
 فى عرض
«للعرض
فقط» يكتب
عنهم عز
بدوى صـ9

«انسوا
هيروسترات»
عرض
جزائرى
تكتب عنه
د. سامية

حبيب صــ12

 د. صبرى عبدالعزيز
يحلل األعمال

النحتية للفنان زوسر
مرزوق صـ25

لوحة الغالف سرح الفرعونى  ا
لوحات

 هيروغليفية
متحركة يتأملها 
د. صبحى شفيق

صـ27

 مصمم الديكور يجب
أن يكون سمكة
 هكذا يرى

 حس العزبى صـ8

د. حسام عطا 
يتأمل أحوال

صرى  سرح ا  ا
فى 2008 صـ26

ازدهار مسرح
السود فى أمريكا
وتبرعات شركات
السجائر واخلمور

مرفوضة 
عدية صـ23  ا

 من سوريا
يقدم الفارس
الذهبى قراءة
فى تطور النص
سرحى ا

السورى صـ24

رجـل مـن المــــــــــانـــــــــــشــــــــــا
مـــــســــــرحـــــيـــــة لـــــلـــــكـــــاتب
ــعــروف دالى الـــبــولــنــدى ا
واســــرمـــان كــــتــــبـــهــــا عـــام
1957 وبـــــــــــعـــــــــــد أن جنـح
اجلـــــــــــزء األول بـــــــــــدأ فـى
كـــتـــابـــة جـــزئـــهـــا الــثـــانى
ورجل من المــانــشــا عـرض
خـيالى يـغوص فى أعـماق
الالوعى حـيث جنـد رجالً
عــــجــــوزاً فى ســــجن داخل
عـقل شـخص آخـر تائه مع
أحالمه والــعـــرض يــطــرح
: هل هـــنــاك ســـؤاالً مــهـــمــاً

أحالم مستحيلة?
مـن هــــــذا الــــــســــــؤال ومــــــا
ــــســـــرحــــيــــة تـــــطــــرحـه ا
اكـتسبت شهرة ومصداقية
لـيتم تـرشـيـحهـا ألكـثر من
اضى جـائزة خالل الـعام ا

ومازال جناحها مستمراً.
 اقرأ صـ23

عمر" فى  19كتابا فى صيغة درامية نثرية.
وفى عام  1969.

وج بالـتيارات الفكرية والسياسية. وكانت تهب لقد كان عصره 
ع اسمه عـلـيه ـ أحيـاناً ـ ريـاح الغـربة واالغـتـراب. وبخـاصة حـ 
ـــســرح الـــقـــومى يــفـــتـــتح مـــواســمه ـــصــرى. وكـــان ا ـــســرح ا فى ا
ــسـرحــيـة اـ نــطـوى عــلى نـفــسه فى أواخـر ـســرحـيــة بـأعــمـاله ا ا
أيــامـه ـ لــقـــد عــاش من قـــبل ملء احلـــيــاة. ولـــكن زوايـــا اإلهــمــال
ـوت فى الــعـاشـر من ـرض فى أواخــر أيـامه. فــكـان الـفــراق بـا وا

نوفمبر عام . 1969
قـالح فى كتابه "عـلى أحمـد باكـثير ويـذكر الـدكتـور عبد الـعزيـز ا
ــعــاصــر" أن "بــاكــثــيــر" هـو رائــد الــتــحــديث فى الــشــعــر الــعــربى ا
ـعتـرف له إجماعـاً بريادة الـتجديـد الشعـرى.. وكان شيخ األدب ا
الـعـربـى "يـحـيى حــقى" يـقـول بــعـد رحـيل "بــاكـثـيــر": إن حـيـاة هـذا
ــبــدع الـــعــربى ال تـــقل أهــمـــيــة عن إبـــداعه فــقـــد كــانت حـــيــاته ا
ة ملحمة طويلـة خاض غمارها بقلب صبور ونفس راضية وعز
ال تـعــرف الــيـأس. وتــلك حــقـيــقــة قـلــمــا تـوقـف عـنــدهــا الـنــقـاد.ر
فــيـهــرب ويــشــتــرك فى ثــورة عـارمــة جتــعل إرادة اجلــمــاهــيـر هى
الـعلـيـا طلـبـا لـلعـدل واحلـرية. وكـانت قـصـائد الـفالح "خـنوم" أداة

الوعى وجمرة البركان الذى غير عالقة السلطة بالناس.
اذا ال جتد من ونتـساءل بـعد قـراءة مسـرحيـة "الفالح الـفصيـح" 
يــقــدمــهــا إلى اجلــمــهــور فـــفــيــهــا كل عــنــاصــر الــفــرجــة واألجــواء
ــة إضــافـــة لــلـــروح الــكـــومــيــديـــة فى احلــوار الــتــاريـــخــيـــة الــقـــد

واألحداث?!
رأة فى مسرحه الكـوميدى وركز على رؤيته والـتفت باكثيـر إلى ا
ـرأة فى الـتــمـيــز واحـتالل مـكــانـهـا فـى الـعـمل الـفــكـريـة فى حـق ا

واحلياة.
بـالـغة فـفى مـسـرحيـة "الـدنـيا فـوضى" نـرى أن بـاكـثيـر يـؤكـد أن ا
فى تــصــور دور مــســـتــقل لــلــمـــرأة وحــريــتــهــا فــهـم خــاطئ مــغــايــر

الــنـهــايـة فى  10نـوفــمـبــر عـام  1969تــوفى بــالـقـاهــرة "عـلـى أحـمـد
بـــاكــــثـــيـــر" والــــبـــدايــــة مع مـــولــــده فى عـــام  1910فى "ســــورابـــايـــا"
بـأنـدونــيـسـيــا من أبـوين عـربــيـ من حـضــرمـوت. وكـان من عـادة
هـاجرين أن يرسـلوا بأبـنائهم إلى مـواطنهم األولى احلـضرميـ ا
لـيـولـدوا والدة جديـدة فى عـالم الـلغـة الـعـربيـة فـأرسـله والده إلى

(سيئون) فى حضرموت باليمن.
وفى عام  1932انتقل إلى مصـر ودرس األدب اإلجنليزى فى كلية
اآلداب بـجامـعة الـقاهـرة. وفى عام  1936تـرجم مسـرحـية "رومـيو
وجـولــيـيت" لــشـكــسـبـيــر بـشــعـر الــتـفــعـيـلــة أو كـمــا سـمــاه بـالــشـعـر
ـــرسل. وفـى عــام  1940كـــتب مـــســـرحــيـــة "إخـــنـــاتــون ـــســـرحى ا ا
ـرسل وقـدم لـها األديـب والشـاعـر "إبـراهيم ونـفرتـيـتى" بـالـشعـر ا

ازنى" ورحب بهذه التجربة. عبد القادر ا
ـدارس مـديـنـة وفى عـام  1941عـمـل بـتـدريس الـلـغـة اإلجنـلـيـزيـة 
ـدينـة القـاهرة دة  7سنـوات أخرى  دة  7سنـوات ثم  نـصورة  ا
وكــــتب فى هــــذه الـــفــــتـــرة روايــــته األولى "سـالمـــة الــــقس" وأوبـــرا

("الشيماء" شادية اإلسالم)..
 كـتب مـسرحـيـة "شـايلـوك اجلـديـد" نـبه فيـهـا إلى نـكـبة فـلـسـط

قبل وقوعها عام . 1948
وفـى الفـتـرة من عام 1945  -1948 كـتب حـوالى خـمسـ مـسرحـية
قــصـيــرة حتـمل طــابع الـسـيــاسـة الــكـومــيـديـة ذات صــلـة بــالـتـراث
الــعـربى واإلسـالمى نـشــر أغـلــبـهـا فـى مـجــلـة "الـهـالل" الـقــاهـريـة

وأخرج بعضاً منها كتمثيليات إذاعية.
صنفات الفنية وع بعد قيام ثورة  23يوليو فى قسم الرقـابة على ا
بــوزارة اإلرشـاد الــقــومى وبــعـدهــا عــمل فى اجملــلس األعــلى لـآلداب
والـــفــنـــون. وفى عـــيــد الـــثـــورة الــعـــاشــر حـــصل عـــلى جـــائــزة الـــدولــة

التقديرية لآلداب والفنون وحصل على وسام عيد العلم عام .1963
ؤتمرات األدبية وكتاب آسيا وإفريقيا, ومثل مصر فى عدد من ا
ـلـحـمى "مـلـحـمة وما بـ عام  1962حـتى عام  1964أجنـز عـمـله ا
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طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  االثن 15من احملرم  1430هـ  12  يناير 2009

ــســـألــة لــيــست مــجــرد أداء واجـب.. ال يــجب أن نــكــتــفى ا
بالقـول «إحنا عملـنا اللى عليـنا» ألن ما عليـنا كثير ويجب

أن نعمله كله!
ال يـكـفى أن نــنـتج عـرضــاً مـسـرحـيــاً جـيـداً نــتـرك صـنـاعه
يواجـهـون مـصيـرهم مع اجلـمـهور ثم نـقـول إن الـعرض لم

. يحقق إقباالً جماهيرياً
حـرام أن يـبــذل الـنــاس مـا اسـتــطـاعـوا مـن جـهـد لــتـقـد

عرض مـسرحـى ثم يجـلسـوا واضعـ «إيدهم عـلى خدهم»
فى انـتـظــار تـشـريف الــسـيـد اجلــمـهـور دون أن تــقـوم جـهـة

اإلنتاج بأى جهد من أجل جذب هذا السيد احملترم.
ـنطـقة معـلوم أن هـناك عـروضاً جتـعل اجلمـهور ال يـقرب ا
ـسرح الذى يـقدم عـليه الـعرض.. عروض التى يـوجد بـها ا
صنـاعهـا لديـهم مشـاكل كثـيرة حـدثت فى طفـولتـهم أثرت
على نـفسيـتهم فـقرروا أن يطـلعوا «الـبال» أو البالء حتى ال
صحـحون على جتت اجلـمهور.. أرجو أن يغـضب زمالئى ا
يتـركوها جـتت وال يغيـروها إلى جثث ألن اجلـمهور مازالت

ت تماماً بعد. فيه الروح ولم 
نعم هـناك عروض مهـمتها قتل اجلـمهور مع سبق اإلصرار
والـتـرصـد.. عـروض يـلــيق بـالـنـقـاد احملـتـرمـ أن يـحـذروا
مــنـهــا اجلــمـهــور عــلى طـريــقـة.. ال تــقــرب هـذا الــعـرض..
العـرض فـيه سم قاتل! لـكن األمـر ال ينـسحـب على مـجمل
شاهدة العـروض التى فى السوق.. هناك عروض تستحق ا
لـكـنـهــا .. «يـا ولـداه» ال جتـد من يـشــاهـدهـا.. عـنـدك مـثالً
«رومــيـو وجــولـيــيت» لـلــمـخــرج سـنــاء شـافع.. عــرض جـيـد
ومـنـضـبط ويقـدم مـجـموعـة من الـشـباب الـذين يـفـرحوا..

لكن اجلمهور يكاد يغيب تماماً عن هذا العرض.
ــشـكــلـة.. نـحن ـشـكــلـة إذن? الــتـسـويـق بـالـطــبع هـو ا مــا ا
ـكـافـآت لـلـمـشـاركـ فيه نـكـتـفى بـإنـتـاج العـرض وصـرف ا
.. لكـننـا ال نقلق إطـالقاً إذا خلت والذين لم يـشاركـوا أيضـاً
شـاهدين.. نعـتبر أن مـهمتـنا انتهـت عند هذا القـاعة من ا

احلد.. أخذنا على هذا الوضع.
ـــســرح فى مـــأزق.. مـــعــلـــوم أنه من الـــصـــعب أن يـــنــافس ا
الـسـيـنمـا أو الـفـضـائـيـات خاصـة قـنـاة مـيـلـودى التـى تذيع
كـلـيـبات سـاخـنـة بـعـد مـنـتـصف الـلـيل.. يـضـطـر إلـيهـا من
لديـهم نايل سات فقط.. أما أصحاب القمر األوربى فهنيئاً
لهم مـا يشاهدون.. أرجـو أال تهنئـونى! ألننى ال أملك قمراً
سـئول عن أوربيـا وال أسهر حـتى منـتصف اللـيل... لكن ا
ـســرح فى مـصــر يـسـتــطـيـعــون بـشىء مـن اجلـهـد واألهم ا
بشىء مـن احلب أن يسوقـوا لعروضـهم.. عندهم الـشركات

دارس الثانوى ومراكز الشباب. واجلامعات وحتى ا
ـعزل عن مشـكلـتنـا فى مصـر أن كل جهـة تعـمل منـفردة و
اجلـهـات األخـرى.. أتـصـور أن بـروتـوكـوالً مع وزارة الـتـعـلـيم
العـالى مثالً ومـثله مع مـجلس الـرياضـة والشـباب - أرجو
أن يـكـون االسم صـحـيـحـاً ألنـنى لـيس لى فى كـرة الـسـلة -
ــمـــكن أن جتــلب أتــصـــور أن مــثل هـــذه االتــفــاقـــيــات من ا
مكن أن تسـاهم فى تغيير ذائقة سرح ومن ا جمـهوراً إلى ا
النـاس الذين يعـتبرون أيـة مسرحـية ال تضـحك ليست من

سرح فى شىء حسبما رباهم التليفزيون. ا
الـــبــيـت الــفـــنى لــلـــمــســـرح وقــطـــاع الــفـــنــون الـــشــعـــبــيــة
واالستعـراضية ومركز الـهناجر وصنـدوق التنميـة الثقافية
سـرحى ليس دورهـا أن تقـدم العروض وكل جهـات اإلنتـاج ا
.. ــســرحــيــة وتــسـوى األوراق وكــان الــله يــحب احملــســنـ ا
مطـلوب أن تقوم بالتسويق لـهذه العروض.. ومطلوب أيضاً
من صــنــاع الــعــروض الــذين يــتـصــورون أنــهم يــخــاطــبـون
جمـهوراً عاماً أن يرحموا هذا اجلـمهور الذى كاد ينقرض..
إذا لم يكن قـد انقرض بـالفعل اسـتعادة اجلـمهور مـطلوبة
سـرح ذات نفـسه.. ويـصبح اآلن وبشـدة.. قـبل أن ينـقـرض ا

سرحيون ونحن معهم طبعاً مجموعة من العواطلية. ا
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بورسعيد تطلق مهرجانها األول للمونودراما فى فبراير

بادرة من مكتبة مبارك العامة ودعم احملافظ

وافـق الـــلــــواء مــــصــــطـــفـى عـــبــــد الــــلـــطــــيف
مــحـافظ بــورســعـيــد عـلى إقــامـة ودعم أول
مــــــهـــــرجــــــان مــــــســــــرحى مــــــتــــــخـــــصـص فى

ونودراما" باحملافظة. "ا
ـهـرجـان الـذى يـقـام فى مـنـتـصف فـبـرايـر ا
الـــقـــادم تـــنــظـــمه مـــكـــتــبـــة مـــبــارك الـــعـــامــة
صـرية بـاحملافـظة بـالـتعـاون مع اجلـمعـيـة ا
لـتــنـمــيـة الــثـقــافـة الـفــرنـســيـة ويــهـدف إلى
ــمــثل بــوصــفـه طــاقـة إلــقــاء الــضــوء عــلى ا
ــــســـرحـــيـــ فـــرديــــة وتـــعـــريف جــــمـــهـــور ا

ونودراما الراقى. بطبيعة فن ا
ـهرجـان عـلى مـسـرح مـكـتـبـة مـبارك يـقـام ا
الـعامة ويرأسه األديب الـبورسعيـدى سمير
مـعـوض بـيـنـمـا يـتـولى مـنـصب أمـيـنـة الـعام
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سرح قاطعنى والدى وخاصمنى صالح جاه حسن عبد احلميد: من أجل ا
حكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرةحكايات من دفتر الذاكرة

وابتـسم بشـدة حـينـما تـذكـر أحد أقـرب عروضه
ـسـرحـيــة إلى قـلـبه وهى مـســرحـيـة "شـكـسـبـيـر ا
فى الـعـتـبة" حـيث يـرى أن هـذا الـعـرض مـرتبط
وقف األول حـينما وقـفان لن ينـساهمـا ا معه 
عرض عـلـيه اخملـرج فهـمى اخلـولى الـعـمل الذى
ــؤلـف رأفت الــدويـــرى فى إحــدى لـــيــالى كــتـــبه ا
الـعــرض جـاء وفـد من الـفـنــانـ اإلجنـلـيـز الـذين
انـبـهـروا بـأدائى لـلـدور وأعـجـبـهم كـثـيـرًا فـقـاموا
ـسرح ولـكن الـشىء بـتـصـويـرى وأنـا أؤديه عـلى ا
األكثر إبهارًا لى أنهم أخذوا هذه الصور وقرروا
ــعـــلـــقــة عـــلى جــدران أن تــكـــون ضـــمن الــصـــور ا
مــســرح شـكــســبــيــر بـلــنــدن وعــنــدمـا ذهــبت إلى
لــــنـــــدن فى إحــــدى الـــــزيــــارات وجـــــدت صــــورتى
هناك ففرحت بذلك جدًا خاصة وأنها الصورة

مثل مسرحى مصرى هناك. الوحيدة 
وقف الثانى واخلاص بـنفس العمل كان حينما ا
أقــنـع صالح جــاهـــ الـــفــنـــانــة الـــراحـــلــة ســـعــاد
شاهـدة العـرض رغم أنها لم حسـنى باحلضـور 
ـسرح فـى ذلك الـوقت نـهـائـيًا إال تـكن مـهـتـمـة بـا
أنهـا وافقت بـعـد ما أكـد لهـا صالح جـاه أنـها
ـثالً جيداً يجب أن تـتابعه وتراه عن سـتشاهد 
قـرب فــوافـقت سـعـاد وعـنــدمـا انـتـهى الـعـرض
وجــدت ســعـاد حــســنـى تـصــعــد لـى عـلـى خــشــبـة
ـثل عبقرى ـسرح وتقبل يـدى وتقول لى أنت  ا
لـن أتــــركك وســـــوف تــــشـــــاركــــنـى فى كـل أفالمى
القـادمة وبـالـفعل قـامت بـالعـديـد من احملاوالت
ومعـها صالح جـاهـ إلقنـاعى بالـعـمل معـها فى
ــانى الــســيـنــمــا ولــكــنــنى رفــضت ذلـك نـظــرًا إل
الــشـديــد بــأن أقـدم أعــمــال ذات قــيـمــة ورســالـة
ـا جــعـلــنـا خـاصــة وأنــنى صـاحب وجــهــة نـظــر 
نـخــتــلف وكــانت الــنــتـيــجــة هى رفــضى مــشــاركـة
السـنـدريال فى أى عمـل سيـنـمائى وأذكـر أيـضًا
ـوقف جـعل صالح جـاهـ يـخـاصـمنى أن هذا ا

فترة كبيرة.

ليئة بـاحلكايات يستخرج لنا الفنان من جعبته ا
نـقوشة حـسن عبد احلـميـد حكايـات البـدايات ا

فى دفاتر الذاكرة.
يـقــول عــبـد احلــمـيــد: تـخــرجت من كــلـيــة الـطب
البيـطرى وسافـرت للعـمل فى السودان وعـندما
عدت كـنت اتـخذت قـرارى الـنـهائى بـتـرك الطب
والتـحول إلى الـتمـثيـل بشـكل نهـائى وهو الـقرار
الـــذى كـــان والـــدى رحـــمه الـــلـه يـــرفـــضه بـــشـــكل
نزل وقاطعنى حتى قاطع; وبسببه طـردنى من ا

رحيله. 
ـعـهـد الـعالى يـصـمت بـرهـة ثم يـقـول: درست بـا
ـسرحـيـة علـى يد الـرائـد الـكبـيـر جورج لـلفـنـون ا
ـعهـد طلب مـنى أنا أبـيض وفى أول محـاضرة بـا
وزمالئـى فى ذلك الــوقـت كــرم مــطــاوع وأحــمــد
عـــبـــد احلـــلـــيم وآخـــرون ال تـــســـعـــفـــنـى الـــذاكــرة
بـأسـمـائـهم أن نـقـرأ جــزءًا من مـسـرحـيـة قـدمـهـا
لــنـا وحــيـنــمـا قــرأت اجلــزء أمـامه قــال لى أمـام
ــثـلى اجلــمـيع "يــا حـسن أنـت هـتــكـون من أهم 
هــذا الـــعـــصـــر" وأثـــنى عـــلـى أدائى واجـــتـــهــادى
واجلـميل فى تلك الـفترة أن جـميع زمالئى كانوا
يـحبـوننى بـشدة ويـثنـون على أدائى دون غـيرة أو
حـقد. أتـذكـر مـقـولـة الـفـنــانـة سـنـاء جـمـيل الـتى
وصــــفــــتـــنـى بـــعــــجــــ الـــصــــلـــصــــال وقــــالت "أنت
تــســتــطــيع أن تــشــكل نــفــسك وفــقًــا لــلــدور الـذى
تــلــعـبـه" كـمــا أتــذكــر مـقــولــة عــبـد الــله غــيث لى
ـسـرح الـقـومى بـدون حـيـنـمـا انـضـمـمت لـفـرقـة ا
اخـتبـارات على غـير الـعادة وقـال لى وقتـها "أنت

مدرسة تمثيل".
يـواصل حسن عبد احلـميد سـرد ذكرياته قائالً:
وعــنـــدمــا ـــســـرحـــيـــة عــام  1962 بـــدأت رحـــلـــتى ا
طلبـنى الفـنان القـدير الراحل سـعد أردش بطالً
ــسـرحـيـته "لــعـبـة الـنـهــايـة" ووقـتـهــا جـاء الـنـاقـد
ـشاهدة الـعرض ولم يـكن معـجبًا مـحمد مـندور 
به ولـكـنه قـال لــسـعـد أردش بـعـد نــهـايـة الـعـرض
"الـشىء الـوحيـد الـذى جـعلـنى أظل جـالـسًـا على
مثل مقعـدى الستكـمال مشـاهدة العـرض ذلك ا
Gƒ°üdG ΩRÉM±الـرائع حـسن عبـد احلـمـيـد" وكنت سـعـيـدًا جدًا
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د. عبدالوهاب عبداحملسن

الـــفـــنـــان إبـــراهـــيم فـــهـــمـى مـــديـــر الـــفـــرقــة
القومية ببورسعيد.

ــــهــــرجــــان خــــمس فــــرق من يــــشــــارك فى ا
خارج احملافظة ويكرم الفنان فوزى شنودة
ـــــــــــســـــــــــرح بـــــــــــوصـــــــــــفـه رائــــــــــــدًا مـن رواد ا

البورسعيدى تمثيالً وإخراجًا.
ــهــرجـان فـى دورته األولى جــوائـز ويــقـدم ا
فى اإلخـراج والـتمـثـيل والتـألـيف واإلعداد
الـدرامى السينوغـرافيا والتـعبير احلركى
وسيـقية إضافة إلى جائزة أفضل الرؤية ا

عرض
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ركزية صديق مديراً للسامر وتبعيته تنتقل لإلدارة ا
أعضـاء فـرقـة الـسامـر انـتـخـبوا الـفـنـان سعـيـد صـديق مـديرًا
لهـا خـلـفًا لـلـمـخرج حـسن الـوزيـر الذى تـقـدم بـاستـقـالـته قبل
أيام. جاء ذلك فى اجتماع ألعـضاء الفرقة دعا إليه الدكتور
ــركـزيـة لـلـشـئـون عـبـد الـوهــاب عـبـد احملـسن رئـيس اإلدارة ا
الفنيـة بهيئة قـصور الثقافة وتـقرر خالله نقل تبـعية الفرقة
ركزيـة بهدف تقليص حلقات سرح إلى اإلدارة ا من إدارة ا
االتصال وتسهيل العمـليات اإلنتاجية واإلبداعية. وقد تقرر
سرح العـائم باجليزة كمقر للفرقة تستلمه أيضًا تخصيص ا

ــشــاكل الـتى فى مــارس الــقـادم ونــوقــشت أثــنـاء االجــتــمـاع ا
ادى تواجه الفـرقة خصـوصًا التـسويق والدعـاية والدعم ا
الـذى حتــتـاجه الــفـرقــة لـتــقـد عـروض تــلـيـق بـاسم الــفـرقـة
وتـاريـخـهــا كـمـا نـوقـشـت مـسـألـة تـدويــر عـروض الـفـرقـة فى
األقـالـيم وإنـتاج عـروض شـبابـيـة طلـيـعيـة إلى جـانب عروض

اإلنتاج الضخم وذلك لفتح مجال أمام الشباب.

بـــــرأيه ألنـه أحـــــد أهم كـــــبـــــار أســــاتـــــذة الـــــنـــــقــــد
ـسـرحى فى مـصر كـمـا أنـنى كـنت أعـلم جـيدًا ا

أنه ال يجيد اجملامالت.
أردش فى مسـرحية "رحـلة خـارج السـور" تأليف
د. رشـــاد رشــــدى والـــذى أكــــد لى وقــــتـــهــــا أنـــنى
أضـفت إلى دورى مالمح جـديـدة لم يـكـتـبـهـا هـو
فى الـشـخـصـيــة وعـنـدمـا شـاهـدنى أؤدى الـدور
ـسرح قـال لى "إن الدور بك اكـتسب بـعدًا على ا
وعــــمـــقًـــا جــــمـــيالً وبــــســـيــــطًـــا" وهـــذه أيــــضًـــا من

الشهادات التى أعتز بها جدًا.
يــواصل د. حــسن عـبــد احلــمــيـد ســرد ذكــريـاته
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