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انظر الصورة!
طــريــقــة مــعـامــلــته لــلــزمالء بــاجلــريـدة الــذين
يتـحيَّـنون الـفرصـة ليـضعـوا له سم الفـئران فى
ائة الـتى يتناولها كل يوم.. وإن أكواب الشاى ا
كـنت أنصـحـهم بأال يـفعـلـوا.. فمـسـعود ال تـؤثر
فيه مثل هذه األشياء التافهة.. (انظر الصورة)!
سعود فـقط إخالصه الشديد ودأبه ما يغـفر 
وتـفــانـيـه فى كل عـمـل يـقــوم به ورغــبـته فى
ـطلق.. وال تـستـبعـدوا أن تلـفق معه الكـمال ا
فى األعداد القـادمة فهو مـوهوب بحق ولديه

طبوعة! الكثير الذى سيضيفه إلى هذه ا
أمــا مــصـطــفى حـمــادة ورغم أنــنى أضـعه حتت
ـراقــبـة الـدائــمـة وأثق تــمـاًمـا أن "كــبـيـره" هـو ا
السـيجـارة وكـوبايـة الشـاى فـإننى طـوال الوقت
أتشكك فى أنه يتعاطى شيًئا أقوى من ذلك بكثير
ـ يـقـول لى (انـظـر الـصـورة أيـًضـا); أقـول له 

تمام ثم أفاجأ بأنه ذهب إلى اليسار.. وهكذا.
مصطفى هو اآلخر مخرج فنى بدرجة امتياز

ـساء يـغّيـرها.. فـهو قلق العمـل وعندمـا يأتى ا
دائــًمــا  يـــريــد أن يــفــعل مــائــة شىء فى نــفس
اللحـظة ـ ضبطـته أكثر من مرة يكـتب قصيدت
ـا يـجـعـلـه طـوال الـيـوم قـلـًقا فى وقت واحـد ـ 
ومرتـبـًكا ومـتوتـًرا ويـنعـكس ذلك بـالتـالى على

عنى هل مسرحنا جريدة  "كاملة ُمكملة".. 
هل هى جريدة ال يأتيها الباطل من ب يديها

أو من خلفها أو من أى مكان آخر?!
أكـون كـاذًبـا لـو قـلت نـعم.. فـثـمـة أخـطاء وقـعت
فيها اجلريدة فى عدديها السابق وهى أخطاء
ـ واحلمـد للـه ـ لم يلـحظـهـا القـار العـادى لكن

الع الصحفية تلتقطها من  أول نظرة.
هـذه األخطـاءـ  حتى أكـون صريـًحاـ  ُيـسأل عـنها
الــزمــيـالن مــســعــود شــومــان مــديــر الــتــحــريـر
التنفيذى ومصطفى حمادة مدير التحرير الفنى.
فـاألول يـذكـرنى بـنـفـسى عنـدمـا كـنت تـلـمـيًذا
خـائًبا أضع كل سـاعة جدوًال لـلمذاكـرة أغّيره
فى الـساعـة الـتالـيـة مبـاشـرة.. ليـنـتهى الـعام
الــدراسـى دون أن أفــتح كـــتــاًبـــا واحــًدا.. وال
تسألنى: كيف جنحت وحصلت على الشهادة

العالية.. وفتش عن بركة دعاء الوالدين!
مـسـعـود شـومـان يـضع كل يـوم خـطـة لـتـنـظـيم

ysry_hassan@yahoo.com

السنة األولى ــ العدد الثالث

عادل حسان

ــا اضــطـر د.     اخملــرج "أحــمـد الــشــرقـاوى" 
سرح بشكل شبه دائم    أشرف زكى للتواجد با

   حلل مشاكل "فيفى".
>الــشـاعـر "جـمـال بـخـيـت" قـرر مـقـاضـاة الـبـيت
  الـفـنى لـلـمـسـرح بـســبب تـعـاقـده عـلى تـألـيف
ـامـة بيـضـا" وعدم الـتـعاقـد مـعه على   عرض "

  األشعار التى كتبها لنفس العمل.
> الــطـريـف أن الـعــرض الـذى أعــده بــخـيت عن
  "عـودة الـوعى ـ عـودة الــروح" لـلـكـاتب "تـوفـيق
  احلـكيم" سـبق رفضه من قـبل جلان الـنصوص
   بـقـطـاع الـفـنـون الـشـعبـيـة وبـفـرقـة الـسـامر   
  وبالبيت الـفنى للمسرح أيـضا حتى  تمريره

  للتمكن من إنتاجه..!!
ـسـرح الـتـابـعـة جلـمـعـيـة رواد قـصـر  > فـرقـة ا
  ثقافة سنورس بالـفيوم التى شاركت منذ ثالثة
   شـهـور فى مـهـرجـان فرق الـهـواة لـلـجـمـعـيات
 الـثـقـافـيـة الذى تـنـظـمه هـيـئـة قصـور الـثـقـافة 
ـسـرحى "الـتـعـرى قـطـعـة قـطـعـة"     بــالـعـرض ا
  للـمخـرج محـمد بـطـاوى لم يحـصل أعضـاؤها
ــالـيـة من قـبل إدارة         عــلى مـسـتـحــقـاتـهم ا

هرجان حتى اآلن.   ا
ـــثل يـــحق لـه صــرف "80 ـــعـــروف أن كل  > ا
   جــنـيـهـا" عن لـيـلـة الــعـرض الـتى قـدمـوهـا فى
ـتــسـبب فى ــهـرجـان.. وجــارى الـبــحث عن ا   ا
ـا تـكـون اإلجـابـة    عـدم  صـرف مـكــافـآتـهم.. ر
  عند الـشاعر محمـد كشيك مدير عـام اجلمعيات

  الثقافية بهيئة قصور الثقافة.

انظر الصورة!انظر الصورة!انظر الصورة!انظر الصورة!انظر الصورة!

روايح فيفى هلت على مسرح الدولة .. وحس  فهمى فى الوزارة 
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< مصطفى حمادة  < مسعود شومان

سـرح الـقومى مـعلـنـة منـذ فتـرة وهذا   خطـة ا
  الــنص غـيـر مــوجـود عـلى قــائـمـة عـروض     

   القومى.
> فى مــسـرح الــسالم  وداخل كــوالــيس عـرض
  "الـلـجـنـة" الـذى يـقـوم بـبـطـولـته الـفـنـان "نور  
 الشريف" ال حديـث  هناك اآلن سوى عن إصرار
  نور على وجـود ابنته "سـارة" ضمن فريق عمل
 أى عرض مـسرحى يـقـوم ببـطولـته لـلعـمل معه

   كمساعد مخرج!!
تـفرغـة لـلتـمثـيل حالـيًا عـتزلـة وا > الراقـصـة ا
ـسـرح فـاطـمة   "فـيـفى عـبـده" تـتـواجد يـومـيـا 
نـيل حـتى الـسـاعات األولى    رشدى الـعـائم بـا
سرحى   من الصـباح إلجراء بـروفات عرضـها ا
ـسـرح   اجلــديـد "روايـح" الـذى تــقـدمه لــفـرقــة ا

  الكوميدى من إنتاج مسرح الدولة.
  "فـيفى" تـهتم بـأشيـاء أخرى بـعيـدا عن تفـرغها
  إلجــادة دورهــا فى الـعــرض.. أهــمـهــا إثـارة   
شاكل أثناء البروفات مع طاقم العمل خاصة   ا

ؤتمـر بنصف    ساعة فى للمـسرح بعد انتـهاء ا
سرحى الـوقت الذى تـواجد فيـه الكاتـب           ا
"لـيـنـ الـرملـى" قبـل موعـده بـسـاعـة         كـامـلة
وحتـــدث مـع عـــدد من الـــصـــحـــفـــيـــ حـــول مـــا
نشـرته "مـسرحـنـا" فى عـددها الـسـابق عن عرضه
األخير "اخـلعوا األقنـعة" وأعلن دهشـته من انتقاد

 العمل فى جريدة تصدرها وزارة الثقافة !!
ـؤتمـر حتـدث ليـنـ الرمـلى أيـًضا عن >أثنـاء ا
  األخــبـار الـتى تــشـيـر إلى اقـتــبـاس أفـكـار      
   مـسـرحـيــته اجلـديـدة من فـيـلم مـعـالى الـوزيـر
   لـلـكـاتب وحـيـد حـامـد ولـكـنه لم يـعـلق عـلـيـهـا
 مكتفًيا بالتأكيد على أهميته ككاتب مسرحى له

   دور كبير ومعروف للجميع 
ــسـرحى "عــصـام الـســيـد" أعـرب عن >اخملـرج ا
   ســعـادتـه بـتـقــد عـرض مــسـرحى جــديـد من
  إخـراجه وبطـولة النـجم "حسـ فهـمى" خاصة
تـعـة وهو   بـعد تـأكـيد "فـهـمى" عـلى شعـوره بـا
ـسـرح فى عـرض من تـأليف  يقف عـلى خـشـبة ا

  "لين الرملى" وإخراج "عصام السيد"
ـؤتمر لـم يتم االستـقرار على >حتـى وقت عقد ا
  أسـماء مـجمـوعة الـعمل الـتى سـتشـارك حس
ـسـرح الـقـومى أنه سـيـتم   فـهـمى وأكـد مــديـر ا
ـشاركـ فى الـعـرض قريـًبا   اإلعالن عن طـاقم ا

   جًدا.
سـرحى "شريف عـبد الـلطـيف ـ مدير >اخملـرج ا
ــسـرح الــقـومى"- نــفى صــحـة األخـبــار الـتى   ا
  تــداولـتــهـا الـصــحف مـؤخـرًا عن بــدء بـروفـات
ــســرحى "احلــادثــة الــتى جــرت فى   الــعـرض ا
 سبـتمـبـر" للـكاتب مـحمـد أبـو العال الـسالمونى
وإخــراج د. عـمــرو دواره عـبــد الـلـطــيف أكـد أن
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ـسرح القـومى مؤتمًرا اضى عقد ا >األسبـوع ا
ـسـرحى    صـحـفـًيــا إلعالن تـفـاصـيل الـعـرض ا
  "زكى فى الــوزارة" الـذى سـيــقـدمه الــقـومى فى
وسم الـشـتوى الـقـادم بطـولـة النـجم "حـس   ا

   فــهـمى" والـتـألـيف لـلــكـاتب "لـيـنـ الـرمـلى"   
ـؤتـمـر     واإلخــراج لـعـصـام الـسـيــد وحـضـر ا
ـسـرح   اخملـرج "شــريف عـبــدالـلــطـيـف" مـديــر ا

القومى..
ــؤتــمــر بــعـد > بــدأ ا
مـــوعــــده بـــســــاعـــة
كـــامـــلـــة بـــســـبب
تــأخـــر "حــســ
فهـمى"  وكذلك
وصـــــــــــــــــــول
الـــــدكـــــتـــــور
أشـرف زكى
ـ رئـــــــــــيـس
 الـــــــبـــــــيت
الـــــــفــــــــنى

< محمد كشيك  < د. عمرو دواره
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 الرملى وشريف عبداللطيف وحس وعصام حس فهمى واخملرج عصام السيد
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 عرضان مسرحيان قدمتهما أسيوط
أثبتا أن  القائم عليهما مثل
التلميذ الذى ذاكر طول السنة

وعندما سألوه عن اسمه كتب عنوانه
كما يرى أحمد إسماعيل عبدالباقي

    

 «صـ30»

طــــــــلــــــــعـت زكــــــــريـــــــا
الـــذى يــقف اآلن عـــلى خـــشـــبــة
ــســرح لـــيــقــدم مـــســرحــيــة ا
«مــراتى زعــيــمــة عــصــابــة»
يــــــــــعــــــــــتـــــــــرف بــــــــــفــــــــــضل 
ســـــــمــــــيــــــر غــــــا عـــــــلــــــيه

فرقة «حتية كاريوكا»
أحـمــد اجلــزيـرى أحــمـد عــبــد احلـلــيم عــدلى كــاسب فـؤاد راتب
(اخلــواجـة بــيـچـو) كــمـا مــنـحت الـفــرقـة فــرصـة الـبــطـولــة والـتـألق
والـشهرة لعـدد كبيـر من الوجوه اجلديـدة حينـئذ وفى مقدمـتها أم
الـهنـيـدى حسـن حسـ مـحمـد رضـا بدر الـدين جـمجـوم أحـمد
أبـاظة وحـيد سـيف سعـيد صـالح نبـيل بدر نـبيـلة الـسيـد سهـير

البارونى هالة فاخر منى قطان يسرية احلكيم.
سرحيات التالية: وتضمنت قائمة عروض الفرقة ا

بالغ كاذب (1962) شـفيقـة القبـطية (1963) حـارة الشرفـا قهوة
الـتوتة (1964) لـوكانـدة شهـر العـسل عفـريت الست شـوقية (1965)
شـبـاب امـرأة حـضـرة صـاحب الـعـمارة (1966) روبـابـيـكـيا (1967)
الـبغل × األبريـق القنـطرة شرق أوراق رسـمية (1968) أم الـعروسة
الــتــعــلب فـات (1966) عالقــات عــامــة (1970) يــاسـ ولـدى (1971)
كـدابـ الـزفة (1972) نـيـام نـيـام (1973) يـحـيـا الـوفـد (1975) الـبـاب

العالى (1977) شقلباظ (1982).
تـمـيـزت عروض الـفـرقـة فى الـفـترة األولـى بالـكـومـيـديا
ـظـاهـر االنـحـراف االجـتـمـاعـيـة والــتـنـاول الـسـاخـر والــهـزلى 
صـرى ومن بينـها مـظاهر والـفساد الـتى ظهـرت فى اجملتـمع ا
االسـتغالل لـلنـفـوذ واالنحـراف عن األهداف فى بـعض مرافق
ومـؤسـسـات الـدولـة وأجـهـزتــهـا اإلدرايـة ومن بـيـنـهـا سـلـبـيـات
ـسـاكن (حـضـرة صاحب أجـهـزة اإلعالم (روبـابيـكـيـا) أزمة ا
الـعمارة) الـبيـروقراطيـة فى أجهـزة الدولة (الـبغل × األبريق)
تـسـلقـ االنـتهـازيـ (كدابـ الـزفة) ثم ـنافـقـون وسيـطـرة ا ا
ـسرح الـسـياسى اجتـهت الـفرقـة فى عـروضـها األخـيـرة إلى ا
وبـالــتـحـديــد فى عـروض قــنـطــرة شـرق يـاســ ولـدى يــحـيـا

الوفد الباب العالى.

تـأسـسـت الـفـرقـة فى صـيف عـام 1962. وكـانـت هـذه الـفـتـرة قـد
سـرحـيـة وكـذلك استـمـراريـة بعض شـهدت مـيالد فـرق الـتـليـفـزيـون ا
سـرح احلر إسماعيل يس الـفرق اخلاصة منـذ بداية الثـورة كفرق ا
سرح الكوميدى باإلضافة إلى فرقة مسرح سرحية ا سـاعة لقلبك ا

ستمرة. الريحانى أقدم الفرق ا
وقـد تأسسـت هذه الفـرقة بـهدف تـقد الـكوميـديا االنـتقـادية الـهادفة
وشـارك فى تأسيسها الفـنان الشاب واخملرج اإلذاعى فايز حالوة - زوج
حتية كاريوكا حينئذ - وافتتحت الفرقة موسمها األول بعرض بالغ كاذب
من اقـتباس وإخـراج فايز حالوة والـذى تولى بـخالف إدارته الفنـية للـفرقة
ـشاركة فى تـأليف وإخراج وبـطولة جـميع أعمـال الفرقـة التالـية فيـما عدا ا
ـة » قـصـة جـليل ـألـيـفـهـا وهى «شـفـيـقة الـقـبـطـي أربع مـسـرحيـات لم يـقم بـت
الـبندارى (1963) «قـهوة التوتة» عـن قصة اخلوف لنـجيب محفوظ (1964)
«شـباب امرأة» ألم يوسف غراب 1966 أم الـعروسة لعبـد احلميد جودة
السحار (1968) ومسرحية واحدة لم يقم بإخراجها وهى أوبريت «ياس

ولدى» الذى قام بإخراجه الفنان الكبير كرم مطاوع (1971).
قـدمت الـفـرقـة مـنـذ أول عـروضـهـا فى نـوفـمـبر 1962 وحـتـى عام
1983 عـددًا كبـيرًا من الـعروض قـامت ببـطـولتـها جـميـعًا الـفنـانة حتـية

كـاريوك ثم تـوقف نـشاط الـفـرقة كـنـتيـجـة للـخالفـات التـى نشـأت ب
الزوجـ وانتهت بانفـصالهما اجـتماعيا بالـطالق وفنيا باسـتئثار فايز
حالوة بـالـفرقـة ومـسـرح ميـامى والـذى اسـتقـرت فـيه الـفرقـة بـعـد ما
سارح (فى الفترة من 62 - 67) قـدمت عروضها على عدد كبـير من ا
وسيقـى العربية ومن بـينها مسرح 26 يـوليو (الطـليعة حـالياً) معـهد ا
(مـحمد عبد الـوهاب حاليًا) الـعائم (فاطمة رشـدى حاليًا). شارك فى
ـسـرح فى بـطـولـة عـروض الـفـرقـة عـدد كـبــيـر من جنـوم الـسـيـنـمـا وا
ـلـيــجى فـريـد شــوقى مـحـسن مـقـدمـتــهم عـمـاد حــمـدى مـحــمـود ا
سـرحان شـكرى سـرحان صالح ذو الـفقـار صالح منـصور لـيلى
طـاهر نـبـيلـة عـبيـد نـادية اجلـنـدى سلـوى مـحمـود رجـاء اجلداوى

هشام عبدالعزيز

سرحـية من أهم وأشهر الفرق اخلاصة فى الستينيات والسبعينيات من تعد فرقة «حتية كاريوكا» ا
ـعـتزلـة والنـجمـة الـسيـنمـائيـة حتـية كـاريوكـا بعـد ما ـاضى وقـد قامت بـتأسـيـسهـا الراقـصة ا الـقرن ا

سرحية. سرحى من خالل فرقة «إسماعيل يس» ا خاضت جتربة العمل ا

األولـــى وهـــى أن
تـلـقى بنـفسـها من
تـــــرام الـــــعـــــتـــــبــــة
اخلــضــراء وهــو مــســرع أمـام ســيــارة تــســيــر فى
حاذاة الترام لم تمت إحسان كامل فى الـشارع 
رة ليس ـثير هـذه ا هم وا رة أيضًـا ولكن ا هـذه ا
ـوت فى مـحــاولـة انـتــحـارهـا وال فى إنــقـاذهـا من ا

ا فى استعدادها للموت.. تقول: احملقق وإ
«وفى عــصــر أحــد األيــام خـرجـت من مــنــزلى بــشــبـرا
مـتــجـمــلـة مــتـزيــنـة وقــد لـبــست مالبس ركــوب اخلـيل
وحـمـلت عـصـا قـصـيـرة فى يـدى وسـرت فى الـشـارع

متبخترة كأنى ذاهبة إلى نزهة بديعة».
لم تـمت إحـسـان كـامل مـنتـحـرة واخـتـفت مـثل غـيـرها من
ـلـهـا ولــكـنـهـا تـركت ـسـرحـى فى جـي ـتــمـثـيل ا جـمـيالت ال
عالمـات استفهـام كبيرة ليس حـول األسباب النـفسية التى
ـا عن أسـبـاب كـثـيرة ـلـهـا لالنـتـحـار فـحـسب وإ تـدفع مـث
ـسرح خـافـيـة حـول النـسـيـان الـذى يـغـلف تـاريخ بـطالت ا

صرى والعربى فى فترة من أزهى عصوره. والتمثيل ا

لكبريائى.. أنا التى أهزأ باحلب كيف أحب?.
ولـكـن مـاذا جتــدى ثـورة الـنــفس وقـد قــضى األمـر

وأصبحت عاشقة?.
ـؤلم ياعزيزى أن الـذى كنت أحبه لم يـكن يحبنى وا
بل كـان يتهرب منى دائمًا. كـنت شقية تمامًا فى تلك
الـفــتـرة من الـزمن مــبـاهج احلـيـاة أصــبـحت ظالمًـا
أل فـمى وويالً فى نــفــسى االبـتــسـام الــذى كــان 
والــضــحك الــذى كــانت تــفـــيض به نــفــسى أصــبح

دموعًا تغمر خدى وتبلل نحرى.
الـلــذة الـتى كـنت أســتـشـعــرهـا فى حــيـاتى أمـست
جـحـيـمًـا يعـذب ضـمـيـرى ويـحـرق وجـدانى ويـلهب

كيانى.
وللمرة الثانية فى حياتى وقفت ب أمرين: «إما أن
أكـون ســعـيـدة فى حـبى وإمــا أن أمـوت وظـهـر لى
ـستـحيل أن أكـون سعـيدة فى هـذا الغرام أنه من ا
ـلعون الـذى فاجـأنى قبل أن أستـعد له وإذن فلم ا

يبق لى إال أن أبحث عن وسيلة للموت».
مثـلة إحسان كامل فى االنـتحار للمرة لـقد فكرت ا
الـثــانــيـة بــعــد حـوالـى عـامــ من احملــاولـة األولى
ولـكـنـهــا فـكـرت فى طـريـقــة قـاضـيـة غـيــر الـطـريـقـة

الــفــكـرة وكــدت أصــرخ  أصــرخ من الــرعب جملـرد
اذا أترك مباهج اذا أقتل نـفسى?! و الـفكرة فقط... 
احلــيــاة ولــذاتــهـا?! وأنــا ال  أزال فـى فــجـر حــيــاتى
وعـنــفــوان شـبــابى? ال شك أنه جــنــون صـحــيح أنـا
ا يسمونه «دين الشرف» ولكن إذا لم أدفع مـديونة 
فـمـاذا يـصـنـعـون بى? ال شىء... سـيـقـولـون: إنـها ال
رأة: فلـيكن ولكنى سأظل بعد ذلك شـرف لها هذه ا
ـفـرحة.. واطـمـأنت ـبـهـجـة ا عـلى قـيـد هـذه احلـيـاة ا
نـفسـى لهـذه الـفكـرة ولـكن ما لـبـثت نزعـة اجلـنون..
اجلـنون الذى يسمـونه الشرف قد عادت فـتملكتنى
وأصــــبـح من احملـــــتم عـــــلىّ إمـــــا أن أدفع وإمــــا أن
أنـتــحــر..!! والــدفع غـيــر مــيــسـور والــتــأجـيـل لـيس

كنًا... إذن فاالنتحار البد منه.
وعـند ذلك فكـرت فى أرخص وسيلـة لالنتحار.. ومن

رء موت البائس أيضًا..!! وت ا نكد الدنيا أن 
لم أجـد غـيــر زجـاجـة من األتـيـر كــانت مـوضـوعـة عـلى
الـطاولة وبحثت عن قطن حتى عثـرت على قطعة كبيرة
فـغـمــرتـهــا بـكـمــيـة وافـرة مـن األثـيـر واســتـلـقــيت عـلى
ـبـلـلـة بـالـسـائل عـلى أنـفى فـراشى ووضـعت الـقـطـنـة ا

وفمى وما لبثت أن غبت عن الوجود.
أنت طـبــعًـا ال تـريـد أن أحـدثـك عن شـعـورى فى تـلك
الـسـاعـة وال يـهـمك اإلحـسـاس الـذى أحـسـسـته فى
وت فرَّ ا الذى آسف له أن ا اللحظات األخيرة.. وإ
ـرة فقد شم الـعاشق الـصغيـر على باب مـنى هذه ا
غرفتى رائحة األتير فقام مرعوبًا وجعل يدق الباب
فـلم يـجبه أحـد طـبعًـا وكـنت قد فـقـدت كل حواسى
فـكـسر الـشاب الـبـاب ورفع القـطن عن أنـفى وفمى
وفـتح النوافـذ واستدعى الطـبيب النـهاية: عدت إلى

احلياة.
هـذه هى محـاولـة االنتـحار األولى لـلـسيـدة إحسـان كامل
ـهديـة عام 1927. أمـا احلـادثة الـثانـية ـثلـة فرقـة منـيرة ا
ـسـرح فـيـقـول عـلى لـسان كـمـا يـقصـهـا مـحـرر مـجـلة ا

إحسان كامل:
«أنـا من اللواتى ال يعرفن مـعنى احلب بل دائًما أهزأ
بـهــذه الـعــاطـفــة وال أدرى لــذلك من سـبب قــد أكـون
مـتحجرة القـلب وقد تكون عـاطفة الرحـمة مفقودة فى
نـفــسى وقـد يــكـون غـيــر هـذا وذاك. ولـكـن فـجـأة بال
سـبب أفـهـمه أنـا وفى وسط الـعـبث الـذى كـنت أعـبـثه
والـلهو الذى كنت ألهوه شعـرت بقلبى يخفق.. ظننت
أنى مـريـضـة فى بـادىء األمر فـذهـبت إلى الـدكـتور
فــلم يــجـد بـى عـلــة أو مــرضًــا أخــيـرًا عــرفت أنــنى
أحب.. كــان مــجــرد هــذا الــفــكــر ضــربــة مــحــطــمــة

ـلة إحـسـان كامل بـطـلة فـرقـة الـريحـانى ثم فـرقة ـمـث إنـها ا
رمـسيس ثم فـرقة جـورج أبيض وأخـيًرا انـتقـلت بعـد عام
هدية.. يقول عنها محرر 1925 إلى فرقة السيدة منيرة ا
ـثلة حـديثة ولـكنها صورة فى عام 1924 : « مـجلة تيـاترو ا
ـسـرح العـربى ـة ُيـرجى مـنـهـا. والـفـضل فى حتـبـيب ا ذكـي
ـمـثل مـنـسى أفـندى فـهـمى.. ومن إلـيـهـا يـرجع حلـضـرة ا
رأيـنا أ نـها إذا استـمرت عـلى هذا االهـتمـام الذى نـشاهده

سارح». فيها تصبح من الكبيرات فى ا
لـقـد حاولت إحـسـان كامـل االنتـحـار أكثـر من مـرة كان
آخرها عام 1927 وكـانت تتربع وقتها على عرش جنومية
ـهدية وقد سبـبت محاولة انتـحارها وقتها فـرقة منيرة ا
سـرحى وهو مـا دعا مـحرر مـجلة صـدمة فى الـوسط ا
ـسـرح ألن ُيجـرى مـعـها حـواًرامـسـتفـيـًضـا عن سبب ا

محاولتها االنتحار فاكتشف أنها ليست أول مرة.
ثلـة بهذا القـدر وقتها ـكن أن يدفع  مـا السبب الذى 
إلى الــتـفــكـيــر فى االنــتــحـار? هــذا مـا صــرحت به هى
سـرح عــدد نشــور فى مجـلة ا نفسها فى حـوارها ا

9 مايو سنة 1927 يقول احملرر:
«مـنذ سـنوات عـدة كانت الـسيـدة إحسـان كامل ال تزال
فى عــهـد الــنــضـارة الــكــامــلـة وكــانت إذ ذاك شــديـدة
الـعـنـايـة بـنـفـسـهـا شـديـدة الـزهـو واإلعـجـاب بـرونـقـهـا
وخـفتـها. وكـان يـتكـاثر عـلـيهـا العـشـاق وهى تعـبث بهم
جـمـيــًعـا وأعــرف بـعـضــهم يـقـضــون الـيــوم عـلى أفـكه
الـقصص عن وقائع غـرامهم مع السيـدة إحسان كامل

وكانت دائما الهية عابثة».
ومن بـ كل هـؤالء الـعـشـاق كـان شـاب صـغـير الـسن
جـميل الـطلـعة خـفيف الـروح شديـد اخلجل واحلـياء..
ـا كانت وكـانت هى ال تـهـتم له وال تـعـنى به مـطـلـًقـا إ
تـسخره لـقضاء حـوائجهـا وتنفـيذ مآربهـا حتى إذا ما
جـاء الـلــيل تـوّسـد عــتـبـة بـاب غــرفـتـهــا ونـام هـنـاك إلى

الصباح.
ـقـامرة فـفى ـولـعـات بـا وكـانت إحـسـان وال تـزال من ا
ذات يـوم- فى ذلـك الـعـهــد- لـعـبت بــجـنـون فــخـسـرت
ومـازالت تــخـسـر حــتى تـكــاثـر عـلــيـهـا الــدين ولم جتـد
وسيلة لسداده.. وهنا للمرة األولى فكرت فى االنتحار.
ا فـكـرت فى االنتـحـارجزعت لـهذه حـدثتـنى قـائلـة: «

البس ركوب اخليل إحسان كامل تذهب للموت 
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لوحة الغالف
عبرة بقوة عن صدق اإلحساس لدى رينوار  ( 1841 - 1919 ) الذى ولد فى فرنسا  ورسم هذه اللوحة عام  1838  فى أوج تألقه وحبه للحياة. شعة وا تأنقة فى زهو األلوان الصافية وا رقصة التاجنو ا

كان أوجسـت رينوار مـحباً لـلحـياة ومعـبرًا عن وهـجها فـكان جـديراً به أن يلـقب بـ (مخـلوق للـسعـادة) من حيويـة ألوانه وضـربات فرشـاته الرشـيقة وفـى مزج هذه األلـوان الصافـية فى بـراعة نادرة تـتألق كـالزهور
 canvas 181 سم  بألوان الزيت على قماش كانفاس x الصافية وتشع كألوان الطيف وكان يصوغ عمله بإحساس خالص به سحر دف وهاج وحيوى وقد صاغ هذه اللوحة فى أبعاد  98  سم

ـة الـراقص" فى ألـوان ـنـائـيَّ ـة الـراقـصـة وضع ريـنـوار "ثـ فى هـذه الـلـوحـ
مـبهـجة تـعبـر عن السـعـادة احلقـيقـية الـداخلـيـة وهو مـا نبـحث عنه فى
يز يعبـر عن مكنونها ـسرح فلكل شخصـية مسرحية لـون خاص و ا
ودخـائلها ويـتلون ويـتطور بـتطور الـشخصـية وقد وضع ريـنوار ألوانًا
أسـاسيـة بـراقة وصـريحـة مـتمـثلـة فى األصـفر واألحـمر واألزرق وهى
األلـوان األساسية التى يـشتق منها ألـوان ثانوية فى حالـة حركة مكونة
دائـرة األلـوان فى الـصبـغـات أو ألـوان الطـيف فى الـضـوء.. فـقد وضع
ـتباينة تمام التبـاين ليظهر كل منها اآلخر هـذه األلوان القوية الصافية وا
ـسرح فى طـرح أشكـال الصراع ويـؤكد وجـوده والتى اسـتفـاد منـها ا
فى صـيغ لونية أما منسجمة أو متـعارضة أو متنافرة فاللون أيضًا من
رئـية وهـو عنصـر أساسى إذ يـبنى عـليه عـناصـر الصـورة ا
ـشـهـد إلى أن ـة ومن ثم ا ـنـاخ الـعـام لــلـشـخـصـيـ ـة ا تـهـيـئـ
سرحية عامـة بلون ما.. فاحلركات الـتشكيلية على تـصطبغ ا
راحل تطـورها وصراعها إلى أن اخـتالف ألوانها قـد مرت 
اسـتـقـرت إلى أسـالـيب تـعـكس طـبـيـعـة كل مـرحـلـة وروادهـا
كـالرومـانـسـية والـواقـعيـة والـتـأثيـريـة والـتعـبـيـرية.. واسـتـقرت
ـة ومـذهب لــيـسـتــقى الـفن ــاهـيــات كل مـدرسـ ـســمـيـات  ا
ـسرحى فـيـمـا بعـد مـا ينـاسـبه من أسـاليب يـحـتاجـهـا هذا ا
ـبــار أن الــعــمل ـتـ ـيــره عـــلى اعـ ــســرحى دون غـ الــعــرض ا
ـسـرحى عـمل جـمـاعى بـ مجـمـوعـة مـبـدعـ ومن جـهة ا
زج وانصهار أخـرى مجموع عناصـر بصرية حتتاج دائـماً 
ـسرح اإلغريـقى القـد كرمز فـاللـون األحمر يـعبر عن أو  ا
اجلـحـيم واألصـفــر عن الـصـحـراء والـرمـال واألخـضـر عن
احلـديـقـة أو الـفـردوس واألزرق لـلـسـمـاء واألسود لـلـيل عـلى
ـسرحيـات كانت تقـدم نهارًا وفى ضـوء الشمس اعـتبار ان ا
ـسرح إلى أن استـخدم بدقة وتـطور استـخدام اللون بـتطور ا

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

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

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

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

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

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة اجليزة -- ت. فاكس5634313  
E_mail:masrahona@gmail.com

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

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صبحى السيد

??

صرى فى سرح ا هى إحدى جميالت ا
مطلع القرن العشرين وإحدى أهم
سرحية وقتها. ثالت أكبر الفرق ا
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لـعـب د. فـوزى فــهــمى دوراً كــبــيـراً
يـة الـفـنون خالل فـى تطـويـر أكـاد
رئـــاســـته لـــهـــا .. مـــعـــهـــد الـــفـــنــون
ـسـرحـية يـكـرمه بإطالق مـهـرجان ا

 «صـ5»يحمل اسمه.

ــســـرحى له أصــول  الــنـــقــد ا
وقواعـد يـوضـحهـا فـرنـسيس
فرجـسـون فى كـتـابه «فـكرة

ــــــــــســــــــــرح» ا
الــــــــــــــــــــــــذى
نـــعـــرض له
فى ســــــــور
الـــــــكــــــــتب

 

حـسام عـبـدالعـزيز.. كـمال
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــر..
 إيـنـاس أحمـد.. سـمـيرة
أحـــــــمــــــــد .. هـــــــبـــــــة
طه..شــبــاب أحــبـوا
ــســرح وحتــدثــوا ا
عــــــــــــــــــــن
جتربتهم

بشرى مـــــــــــــــــــــــــــــــعـــه 
نحملها لهواة 

سرح  بالثقافة اجلماهيرية  ا

صـ 18

ـهـرجــان الـعـاشــر لـهـواة ا
ـسـرح أكد حـسـبمـا يـقول ا
 مــــــــحــــــــمــــــــود حــــــــامــــــــد
 أن األفــــكـــار والــــتـــجـــارب
الــتــقــلــيــديــة غــيــر صــاحلــة إلثـارة

الدهشة 

 «صـ 28»

 «صـ4»

 «صـ4»

 «صـ19»

 «صـ4» «صـ4» «صـ4»
فلوس اخلواجة بتعمل إيه 
فى مصر  .. سؤال يطرحه

صـ 6 محمود مختار
 فى أعدادنا القادمة

 د. مصطفى يوسف منصور شاهد
عروض أسبوع شباب اجلامعات وخرج

بنتيجة مؤادها أن احلركة
سرحية فى اجلامعة ميتة  «صـ 20»ا

ة معهد فرجينيا رتكب جر نص مسرحى 
    ˚  مـتـابـعـة لـعـروض مـسـرحـيـة
 من ليبيا وتـونس والسعودية
 Ãd???<«Ë VðU????J??? « l  —«u????Š  ˚ 
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شـاركـة بالـتـمثـيل فى الـعرض ـمثـلـة الشـابـة سـمر الـشـاذلى.. انتـهت مـؤخراً مـن ا > ا
سرحى "الـشاطـر.. ست احلسن" لفـرقة قـصر ثقـافة اجليـزة وتسـتعد حـاليـا للمـشاركة فى ا
سرحى "أوكـازيون" للـكاتب " شـوقى عبد احلـكيم" الذى تـقدمه فـرقة اجليـزة أيضا العـرض ا
فى أكـتــوبـر الـقــادم. سـمــر شـاركت هــذا الـعــام بـالـتــمـثــيل فى خـمــسـة عــروض مـســرحـيـة.

د. عمرو دوارة

البس واإلكـسـسـوار ودراسة مـتـنـاهـية فـى حتديـد ألـوان الـديـكـور وا
ـنـظـر مع مـراعـاة طـبـيـعـة كل لـون ـلـون الـذى يـسـقط عـلـى ا الـضـوء ا
وخـصائصه وما يرمـز إليه عند استـخدامه لكل شخصـية فاللون جزء
ا سـرحى و من كل يـصعب فـصلـه عن بعـضه البـعض فى العـرض ا
ـًا وآخـر تـراجـيـدى وغـنـائى اسـتـعـراضى كـان هـنـاك عـرضـًا كـومـيـديـ
ـوسـيـقـى فـإن ألـوان ريـنــوار فى الـقـرن وأوبـرالى تــصـدح فـيه ألــوان ا
الـتـاسع عـشر قـد مـهـدت الـطريق لـدراسـة الـلـون الذى أصـبح من أهم
ـسـرح. أسـلـوب يـنـاسب هذا ـرئـيـة عـلى خـشبـة ا عـنـاصر الـصـورة ا

العرض دون غيره.
والـلون بعـد أن خضع لكـثير من الـدراسة والتـحليل تـب إمكـانية فى
ـفـاهيم الـنفـسيـة والـعالجيـة فقـد استـخدم فى تـوضيح الـكثـير من ا
ـسرح اإلغـريـقى الـقـد كرمـز فـاللـون األحـمـر يعـبـر عن اجلـحيم ا
واألصفر عن الصحراء والرمال واألخضر عن احلديقة أو الفردوس
سرحيات كانت تقدم واألزرق لـلسماء واألسود لليل على اعتـبار ان ا
سرح إلى نـهارًا وفى ضوء الشمس وتـطور استخدام اللـون بتطور ا
البس ـة فى حتـديــد ألـوان الـديــكـور وا ـاهـيـ ـنـ ـة مـت أن اسـتـخــدم بـدقـ
نـظر مع لـون الـذى يسـقط عـلى ا واإلكـسسـوار ودراسـة الضـوء ا
مـراعاة طبيعة كل لون وخصائصه وما يرمز إليه عند استخدامه لكل
شـخصية فاللون جزء من كل يـصعب فصله عن بعضه البعض فى
ـا كـان هنـاك عرضـًا كومـيـديًا وآخـر تراجـيدى ـسرحى و الـعرض ا
وسيقى فإن ألوان وغـنائى استعراضى وأوبرالى تصـدح فيه ألوان ا
ريـنوار فى القرن التاسع عشر قد مـهدت الطريق لدراسة اللون الذى

سرح. رئية على خشبة ا أصبح من أهم عناصر الصورة ا

 مدير التحرير التنفيذى:

مــســعــود شــومــان
 مجلس التحرير:

 مـــــحــــمــــد زعــــيــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــتــــــحـى فـــــرغــــــلى
مــحــمــود احلــلــوانى

مدير التحرير الفنى:
مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتير التحرير التنفيذى: 

ولـــــــيــــــــد يــــــــوسف 
راجعة اللغوية: التصحيح وا
هــــشـــام عـــبــــد الـــعـــزيـــز
د. محمد السيد إسماعيل
عــــمــــرو عــــبــــدالــــهـــادى
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سرح "جـنون عادى جدًا" ـنيا يقـدم نادى ا ومن ا
من تـــألــيف وإخـــراج مــروة فــاروق وهـــو الــنص
احلـائـز عــلى جـائـزة فى مــسـابـقـة الــتـألـيف الـتى

تنظمها هيئة قصور الثقافة.
ـســرحـيـة وتـشــارك اخملـرجـة "ســمـاء إبــراهـيم" 
ـاء السماء" كما يقدم اخملرج حازم الكفراوى "إ
عــرضـــ من إخـــراجه هـــمـــا "جــثـــة مع إيـــقــاف

التنفيذ" و"جوان" من تأليف خالد راشد.
ويــــشـــارك اخملــــرج الـــســـورى مــــزاحم عــــلـــيـــان
ــسـرحــيــة مـن تـألــيــفه وإخــراجـه بــاسم "لــعــبـة

األلوان".
ومن السويس تقدم فرقة مسرح الشارع عرضها
"االنـكشارية" من تأليف أحـمد أبو سمرة وإخراج

محمد اجلناينى.
ــهــرجــان عــدد من وســوف يــقــام عــلى هـــامش ا

شاركة. الندوات النقدية حول العروض ا

يـشهد مـركز شبـاب سمـنود بالـغربيـة فى التاسع
سرحى من أغـسطس فعاليات مهـرجان سمنود ا
ـهـرجـان الذى يـقـام سـنـويـا مـنذ  12 عـامـًا وهـو ا
سرحى "على هرجـان بالعرض ا وسـيتم افتتاح ا
ــعـتــصم الــزيـبـق" لـيــســرى اجلــنــدى واإلخــراج 

الصا لفرقة شباب سمنود.
ـهـرجـان الـذى يـسـتـمـر وتـقـدم ضـمن فـعـالـيـات ا
سعد عـشرة أيام و"الفخ" أللفريـد فرج واإلخراج 
غـيث لفـرقة ثـقـافة شـب وتـشارك فـرقة الـشمس
بـشــبـرا اخلـيــمـة بــعـرض "الــنـهـر يــغـيــر مـجـراه"

للمؤلف أحمد األبلج واخملرج محمد ربيع.
ـســرح اجلـامـعى تـشــارك كـلـيـة الــهـنـدسـة ومن ا
ـيخـائيل سـرحيـة "الـليـلـة نضـحك"  نـصـورة  بـا
رومــان وإخــراج أحــمــد زكى كــمــا تــقــدم فــرقــة
شـروق عــرض "مـاكــبث هـنــا وهـنــاك" من إخـراج

محمد يوسف.
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أحمد حالوة : بتلومونى ليه?.. ال أحب عروض النخبة
"بـتـلـومـونى لــيه.." هـو اسم الـعـرض الـذى يــبـدأ به مـسـرح الـطــلـيـعـة مـوسـمه
شـاركة الـصيـفى خالل أيـام من تألـيف وإخراج د. أحـمد حـالوة وبطـولته بـا
مع أحالم اجلـريتلى يوسف رجـائى فاطمة محـمد على محـمد حافظ أحمد

إبـراهيم نـشوى إسمـاعيل سـيد رستم حـسام عـبد الله
ومـجمـوعة من محـركى العـرائس واألشعـار حملمود

جمعة واألحلان حملمد عزت.
الـطـريف أن الـفـنـان أحـمـد حالوة قـام بـتـنـفـيذ
ستـخدمة فى هذا الـعرض بنفسه الـعرائس ا
بعد عدد من التجارب اإلخراجية التى اعتمد
اريونيت فـيها على تقنيـة استخدام عرائس ا
مثل "حارة عم جنيب" التى قدمها منذ عام
عـلى خشبـة مسرح الـطليـعة أيضا مـن تأليفه
وإخـــراجه وبـــطــولـــته واإلعـــداد عن عـــدد من
ــلك الـــعــريــان" روايــات جنــيـب مــحــفـــوظ و"ا

ايكاكى". و"الديك 
وعن هــذه األعـمـال يـؤكـد د.
أحـمـد حالوة صـعـوبة
ـا خـــاصــة ـيــذهــ ـنـــفــ تـ
العـتمادها عـلى أهمية

ـاعل بــــ ـتــــفـــ الـــ
ـلــــــ ـثــــــ ــــــمــــــ ا
والـــــــعــــــــرائس
ـعـروف أن وا
ـة الـــــعــــروســـ
حتـقق تفاعال
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سرحى سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا نهر اإلبداع ا

<  د. أحمد نوار

سرح. تلقى وخشبة ا فيما ب ا
وعن إصـرار حالوة على تقد عروض مـسرحية من بطـولته وتأليفه وإخراجه
فى آن واحـد يقـول إن الـتألـيف لـيس اختـراعًا جـديـدًا بالـنسـبـة لى وسبق لى
تقد أعمال تليفزيونية وسينمائية بجانب نصوص مسرحية من تأليفى قدمت
سرح اجلامعى وال يوجد مانع من إخراجى لعروض من تأليفى. فى فرق ا
يـذكر أن ميزانـية عرض "بتلـومونى ليه" وصلت إلى " 145 ألف جـنيه" وهو
رقم غـيـر مبـالغ فـيه مـقـارنة بـاألرقـام اخلـرافيـة الـتى يـتم تـخصـيـصـها
ـيـزانـيـة مـعـقـولة لـعـروض النـجـوم الـهـزيـلـة. ويـقـول "حالوة" إن هذه ا
قـارنـة باألرقـام الفـلـكيـة الـتى يطـلـبهـا الـبعض وهـى ميـزانـة كافـية بـا

تطلبات العرض الذى أقدمه و"الشاطرة تغزل..!!".
ونــفى د. أحــمـد حـالوة أن يـكــون الــغــرض من الــعــرض هـو
ـسـرح الـتــجـريـبى الــقـادم بـشـكل ـشـاركــة فى مـهـرجــان ا ا
خـاص وقال إنه يقدمه للعرض اجلماهيرى بشكل عام بعيداً
ـسـرح عن جتـارب الـنـخـبـة الـتـى يـكـون مـصـيـرهـا الـفـشل.. فـا
الـشـعـبى هـو األكثـر جنـاحـا. وهـذا ال يـعـنى عـدم حرصـى على
هـرجانات الـعامة وال أسـتطيع أن ـشاركة بـعروضى فى ا ا
أخـفى سعادتى بـجائزة الـتمـثيل التى حـصلت علـيها
ــــســـرحى مـــؤخــــراً عن دورى فى الــــعـــرض ا
ـركـز الـهنـاجـر وقدمت "الـقـضـية  2007" 
ـــهـــرجـــان الـــقـــومى لـــلـــمـــســـرح فـى ا
ــهــرجـان ـؤكــد أن هــذا ا ــصــرى وا ا
سرح سـيساعـد على انتـعاش حركـة ا

صرى ورفع مستوى عروضه. ا

     سمير عزمى

أرض األحالم 
فى الغردقة

عـلى خشبـة مسرح قـصر ثقـافة الغـردقة يتم حـاليا
تقد مسرحية األطفال "أرض األحالم" تأليف وائل
أبــــو طــــالب ديــــكـــور وعــــرائس جــــوزيف نــــســـيم
استعراضات على إبراهيم واإلخراج حملمد شوقى.
سرحية بطولة محمد رشاد عادل على عبد الله ا
فــــــكــــــرى سالمــــــة
الــنـوبـى زيـنب عــبـد
الـــعــــظـــيـم أمـــيــــنـــة
أحـــــمـــــد واخملـــــرج
ــنــفــذ أحــمــد عــبـد ا
الـبـاسط وسـاعـد فى
إخـــــــــــراجـه كـل مـن
ســـــــحـــــــر مـــــــوسى

وعفاف زكريا.
يـقــول مـحـمــود عـبـد
الـعــزيـز ـ مـديـر عـام
ثـقافة البـحر األحمر
ـســرحـيـة يـتم ـ إن ا
عـــرضـــهـــا حـــالـــيــا
ضـــمن فــــعـــالـــيـــات
مـهرجـان القراءة لـلجـميع ويـقدم الـعرض فى قالب
اسـتــعــراضى غـنــائي ويــداوم جـمــهــور الـغــردقـة

خاصة من األطفال على حضورها.

سرح.. أزمة مسارح بصحيح!! واحد عرض فى الشارع.. الثانى فى مدخل ا
ـسـارح.. ونقص أزمـة حـقيـقـية فى ا
ـسـرحى شــديـد فى دور الـعــرض ا
تـعانى منه فرق األقاليم التابعة لهيئة
قـصــور الـثـقـافــة.. وذلك عـلى الـرغم
من الـكـم الـكـبــيـر الـذى تـنــتـجه هـذه
الـفـرق.. األزمـة دفـعت حـمـدى طـلـبـة
مـخرج منمـنمات تـاريخية لـفرقة بنى
مـزار إلى تقد عرضه فى الشارع
كــمــا دفـعـت مـجــدى عــبــيــد مــخـرج
"شـحـاتة سى الـيـزل" لفـرقـة الغـربـية
الــقـــومــيــة إلـى تــقــد الـــعــرض فى

مدخل مسرح البلدية بطنطا.
دينة نصر مـسرح احلديقة الدولية 
ــشـكــلـة ألنه تــكـفل بــحل جـزء من ا
تـابع لــلـبـيـت الـفـنى لــلـمـســرح فـقـد
اسـتضاف عـددا من عروض الثـقافة
" اجلـماهيرية منـها "أمير احلشاش
ألبـو العال السالمونى من إخراج د.
رضـا غالب للفرقة القومية باجليزة 

ـسرح نـفسه فـرقة كـما اسـتـضاف ا
قـصر ثقافة اجلـيزة التى قدمت عليه
"الــعـرض الــقــادم" وهـو الــذى كـانت
ـنيل ـسـرح الـعـائم بـا تـقـدمه عـلى ا
الـــذى  إغالقه إلجـــراء عــمـــلـــيــات

ترميم وحتديث.
ويـشـير اخملـرج أحمـد عـبد اجلـليل ـ
مــديــر إدارة فــرق األقــالـيـم بـاإلدارة

الـعـامــة لـلـمـسـرح فى هــيـئـة قـصـور
الـثــقـافـة ـ إلى أن الـســبب احلـقـيـقى
فى األزمــة الـتـى تـعــانى مــنـهــا فـرق
ــســـرح اإلقـــلـــيـــمى هـــو "فـــوبـــيــا" ا
سئولية ـوظف وقلقهم فى حتمل ا ا
فى حـالـة حـدوث أى كـارثـة بـجـانب
ـدنى لعـدد كبـير فى إغالق الـدفاع ا
مــســارح قــصــور الـــثــقــافــة لم يــتم

افـتتاح معظمها حتى اآلن فى الوقت
الـذى انتهت عـمليـات تطويـر مسارح
أخـرى بـبـعض احملـافـظـات.. إضـافة
إلى وجــــود مــــســـارح أخــــرى حتت
اإلنـشــاء مـنــذ سـنـوات مــثل مـسـرح

قصر ثقافة اجليزة!!

<  حمدى طلبة <  أحمد عبداجلليل <  د. رضا غالب

سرحى الزيبق يفتتح مهرجان سمنود ا

<  محمد شوقى

مسئولة جلنة
أسر ضحايا بنى
سويف فقدت
األمل 

اقـتـرب موعـد إحـيـاء الـذكـرى الـثـانيـة لـرحـيل شـهـداء حـريق قـصـر بنى
سـويف ( 5 سـبـتـمـبـر) ورغم مـوافـقـة فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقافـة عـلى
مـشـروع د. أحــمـد نـوار رئــيس هـيـئــة قـصـور الــثـقـافـة بــاطالق أسـمـاء

الشهداء على القاعات بقصور الثقافة فإن شيئًا لم يتم حتى اآلن.
مـها عفت مسئولة جلنة أسر ضحايا احملـرقة قالت إن اللجنة التى شكلها
واقـع الختـيـار الـقـاعات د. نـوار لـهذا الـغـرض لم تـقم حـتى اآلن بـزيـارة ا
الـتى سيـتم إطالق أسمـاء الشـهـداء علـيهـا وأكدت أنـها اتـصلت أكـثر من

سرح دون فائدة! مرة بعدد من أعضاء هذه اللجنة من موظفى إدارة ا
نـاشدت مهـا عفت د. أحمد نـوار سرعة الـتدخل واالهتـمام بتـفعيل قرار
إطالق أسـماء الشهداء على القاعات مع اإلعداد الحتفال يليق بقيمة من

شئوم. رحلوا فى احلادث ا

االثن 2007/7/30

ـمثل طـاقة بـشـرية يـجب توظـيفـهـا جيـًدا فيـما يـنفع ا
اجملـتمع لـذا فعـليه أال يـعتـمد علـى موهبـته فقط  أن
يـعـمل بـجــد وأن يـجـتـهـد فى تــدريب نـفـسه وتـطـويـر

أدواته باستمرار.. 
ـمثل واخملـرج السـكندرى هـكذا حـسام عبـدالعـزيز ا
الـشاب الذى لم يتجاوز عمره « 21 عاًما» ومع ذلك
ـسرحى مـنذ تسع سـنوات. حصل ـارس العمل ا  
خاللـها عـلى العديـد من اجلوائـز لعل آخـرها أحسن
ى الذى ـسرح الـعـا إعـداد مـوسيـقى فى مـهرجـان ا

اضى.  أقيم أواخر الشهر ا
رحـلة الثانوية حـسام  لم يبدأ كممـثل وقد خير فى ا
وسـيقى ألنه يـكره ـوسيـقى فـاختـار ا بـ الرسم وا
الــرسم ومن خاللــهـا اكــتــشف قــدرته عـلـى الـغــنـاء
ـسرح كـمنـشد والـشعـر والتـلحـ والـتحق بـكورال ا

دينى ومنه إلى التمثيل الذى وجد فيه حلمه. 
عـلى مـسـرح اللـيـسـيه قدم أول أدواره من خالل
مــــســـرحـــيــــة «مـــديــــنـــة احلب» إخــــراج أحـــمـــد
عبدالرحمن  ثم قام بدور البطولة فى ثانى ظهور
ـلك هو ـسـرح فى مسـرحـية «ا تـمثـيـلى له على ا

لك» إخراج محمد على. ا
ـانب ــســرحــيــة وإلى جـ ثم تــوالت بــعــد ذلك أدواره ا
الـتمـثيل قام حـسام عـبدالـعزيز بـتألـيف وإخراج عدد
ـسرحيـات لوزارة التربـية والتـعليم مـنها «حملة» من ا
و «حــجـر األفــاعى» ثم اعــتــمـد كــمــمـثـل فى اإلذاعـة
ـسـلـسالت والـتـلـيــفـزيـون وشـارك فى الـعــديـد من ا
اإلذاعـية فى إذاعة اإلسكندرية مـنها «يوميات صائم»
و  أذواق اجلـمـهـور هى أكـثـر مـايـشـغـله هـذه األيـام
خـاصــة وأن الـذوق الــعـام حــسب قـولـه يـســيـر هـذه
األيـام نحو منحدر خطير و هو يرى أن ما يقدم اآلن
صرى يعيدنا إلى الوراء حيث سرح ا على خشبة ا
لم نـعد نشاهد سوى الهذليات والبحث عن الضحك
بـشتى الطـرق تلبـية لـرغبات بـعض الفئـات التى تدفع
مثل لـتشاهد هـذا التهـريج و مع هذا فهو يـؤكد أن ا
ثـًال فى غيـبـة اجلـمـهور فـهـو وحـده الذى اليـكـون 
يـستطيع أن يدفع الـفنان لالجتهـاد وتقد أفضل ما
عــنــده. كــمــا يــعــتــرف أيـًضــا بــوجــود قــلــة مــازالـوا
ـسـرح احملـتـرم رغم عـدم تـوفر مـتـمـسـك بـتـقـد ا
اإلمـكانـات وصـعوبـة توصـيل رؤيـتهم لـلنـاس ويرى
ضـرورة فى أن حتـتضن هـؤالء الثـقـافة اجلـمـاهيـرية
ـثلة فى مسارحـها اخملتلفـة حتى يستطـيعوا تقد
أنـفسـهم إلى جمـهـور يلـيق بجـديتـهم . حسـام مازال
ـسرح أكـثر مـن السـينـما والـتلـيفـزيون مـتمـسكـًا با
ألنه الـوسيـلة األقـرب إليه والـتى يسـتطيع مـن خاللها
الـتـعبـير عـن أفكـاره ورؤيـته للـحـياة. وعن أحالمه فى
ـسرح يتمنى أن يقدم مشـروعًا مسرحيًا ينطلق من ا
ـــصــرى ويــتــوجـه أســاســًا إلى قــضــايــا الـــطــفل ا
األطـفال ولكنه يـرى أن هذا العمل يـحتاج جملهودات
ـكــنه تـقـد شـىء مـحـتــرم يـنـمى مـســتـمـرة حــتى 
ستقبل. مـلكات الطفل ويجعله مشـاركًا فى صناعة ا

ويـرى حسام أن اإلسكندرية لـها بصمة واضحة
ـــســرحـــيـــة فى مـــصـــر ولــكن عـــلى احلـــركـــة ا
الـصـراعــات الـتى تـعــيـشـهــا وغـيـاب احلب بـ
ـسرحيـة متـراجعة مـسرحيـيهـا يجـعل حركتـها ا

ومذبذبة األداء.
ـصـرى يـحـتــاج لـلـمـزيـد من ــسـرح ا ويـؤكـد أن ا
ــسـرح الــدعم لــتــجــاوز كـبــواتـه حـتـى يــلــحق بــا
ـدارس ـى وإنـنــا بــحــاجــة لــلـتــواصل مـع ا الــعـا
زيـد من ورش العمل ـسرحـية اخملتـلفـة وإقامـة ا ا
الــتى تــســتــهــدف تــبــادل اخلــبــرات  واكــتــســاب

مهارات مسرحية جديدة.    

ـعهد) فـيشـترك فى فريق الـتمـثيل فى (ا
ويقدم  من خالله بعض األعمال ويلعب
ـعلم ـعلـم) فى مسـرحيـة (قـهوة ا دور (ا
أبـوالــهـول) ويــنـال الــتـصــفـيـق فـيـزداد
عـشــقه لـلــمـســرح ويـذهب لــيـلـعب دور
) فى مـسرحـيـة (ورفعت (مـحـمد يـاسـ
اجلـلـسـة) لـلـمـخـرج سـمـيـر زاهـر عـلى
مـسرح قصر الثقافة ثم يختاره (حسن
الـوزير) ليقدم دور (حسن األعرج) فى
الـزوبعـة حملمود ديـاب وهى شخـصية
مـركـبـة أحـبـهـا وطـلب أن يـؤديـهـا وقـد
نـال عـلــيـهـا اسـتـحــسـان الـوزيـر الـذى
مـــازال يــنـــاديه بـــاألعـــرج حــتى اآلن..
ـركـزيـة ويـصــبح عـضـوا فـى الـفـرقــة ا
لـلثقـافة اجلماهـيرية ويـقدم من خاللها
مع سـمـير زاهـر - أيـًضـا - مسـرحـية
(أطـيـاف اخلـيال) ويـسـتـدعـيه أسـتاذه
يـرغنى ليـلعب الدور الـرئيسى بـهائى ا
).. وبــعــدهـا فى مــســرحــيـة (اجملــانــ
ركز األول عن دوره فى يـحصل على ا
(مـــونـــودرامـــا) جملــدى مـــســـعـــود فى

ـتـلـك أذًنـا (حـلـوة) فـقـد سـعى مـنـذ ألنه 
ــوسـيـقى الــتى يـعـشــقـهـا طـفــولـته إلى ا

والتى سرعان ما هجرها.
أوالً : ألن صـوته اليصـلح لـلغـناء - هـكذا
وسيقى.. وثـانيا - ولعله صـدمه مدرس ا
الــســبب األهم - لــرائــحــة الـبــصل الــتى
ــدرس وهـو كــانت تـنــبـعـث من فم هـذا ا
يـشدو - على الـبيانـو- بأجمل األحلان!..
ـمثل كـمال عمـر باسـتعداداته هـكذا فر ا
ورغـــبـــاته الـــفـــنـــيـــة إلى أحـــد (األوكـــار)
ـارس فــيـهــا األطـفـال الـصــغـيــرة الـتى 
بـعض األنـشـطة الـفـنـيـة; مبـنى من دورين
هـو أحــد مـخــلـفــات االحتـاد االشــتـراكى
الـقــد فى بــهـتــيم .. كـان يــشـرف عــلـيه
وقــتـئــذ - مــجــمــوعــة من الــرجـال الــذين
حتــولـوا بـعــد ذلك إلى احلــزب الـوطـنى..
وهـنــاك اشــتـرك كــمـال عــمـر فـى تـمــثـيل
بـعض (االســكـتـشــات) الـصـغــيـرة الـتى
مـازال يذكـر منـها اسكـتش (عم سالمة)
سرح وقـرر أن يكون ومن يـومهـا أحب ا
أحـد جنـومه ألم يـصـفق له اجلـمـهور.. لم
يـكـذب كـمـال خـبـًرا وتـوجه مـسـرًعـا إلى
قـصـر ثقـافـة شبـرا اخلـيـمة لـيـساهم فى
ـسـرحـيـة النـاشـئـة التى تـأسـيس فـرقته ا
ــيــرغــنى) أســســهــا الــراحل (بـــهــائى ا
ولـيـتـعـلم عـلى يـديه - وألول مـرة - بعض
ــسـرح الــديـكـور ـفــاهـيم اجلــديـدة : ا ا
ــمـثـل األلـوان.. إلخ.. اإلضــاءة حـركــة ا
همـة التى جـعلته عـرفيـة ا هـذه الذخـيرة ا
سـرحيـة بصـدر مفـتوح يـقتـحم احليـاة ا

ــــســـرحى. وفى مـــهـــرجــــان "زفـــتى" ا
الـــقـــطــــاع اخلـــاص يـــســــنـــد له جالل
الـشرقاوى دوًرا فى (بحبك يا مجرم)..
ويـتجه إلى الدرامـا التلـيفزيـونية فـيقدم
مع اخملـرج (عـمـرو عـابـدين) دور وكـيل
ـديــنـة) وزارة فى مــسـلــسل (أشـبــاح ا
ومــأمــور الــقـــسم فى (أصــعب قــرار)
لك فاروق) مع الـفنان وفى مـسلـسل (ا
يــحــيى الــفــخـرانـى يـلــعب دور ضــابط
حـراسـة كـمـا يـلـعب دور (الـبـاشـا) عم
الـفنان عبد الرحـمن العقل فى مسلسل
خـلـيـجى. ومـؤخـرًا الـتـحق كـمـال عـمر
ـسـرحـيـة بـعـد إعـادة بـفـرقـة الـسـامـر ا
تـشـكـيـلــهـا ويـقـوم اآلن بـعـمل بـروفـات
مـسرحـية (تغـريبـة مصـرية) الـتى يلعب
ـــــعـــــلم) وهـــــو أحـــــد فـــــيـــــهــــــا دور (ا
سرحية.. الـشخصيات الـرئيسيـة فى ا

من إخراج عبد الرحمن الشافعى..
سرح إلى يـحلم كمال عمر بـأن يتحول ا
مـدرسـة تقـدم الـوعى للـنـاس كاجلـامـعة

تماًما..
ويـتمنى أن يتفرع تمـاًما للمسرح عشقه
األول الـذى تــسـرقه مـنه كــثـيـًرا ظـروف
احلـيــاة الـطـاحــنـة والـسـعـى وراء لـقـمـة
الــعـــيش.. الـــتى ال يـــســـتـــطــيـع الــفن -
لألسف - أن يــوفــرهــا سـوى لــلــنــجـوم

فقط الذين يأكلون البقالوة.

ـسرحى كـمـساعـدة لـلمـخرج عـملـت باإلخـراج ا
ــا أتــاح لــهــا فــرصــة الــتـعــلم جــمـال يــاقــوت 
ـسرحى واالحـتـكـاك جـميع عـنـاصـر الـعـرض ا
ومن هــنـا جــاء حــبـهــا لإلخــراج ورغـبــتــهـا فى

تقد عرض من إخراجها..
ظل هـــذا احلــلم يـــراودهــا حـــتى  اإلعالن عن
(ورشـة اخملرجة) فالتحقت بها ومن خالل هذه
الــورشـة أتــيح لــهــا- لـلــمــرة األولى- أن تــكـون

مخرجة..
تـــهــا اإلخـــراجـــيــة األولـى حــرصت وفى جتـــربــ
سـميرة أحـمد على أن يـكون النص الـذى تقوم
ى أوالً اخــتـبـارًا ــسـرح الــعـا بـإخــراجه من ا
ا يـحتـويه هذا لـقدراتـها وشـحنًـا لـها وثـانيًـا 
ــســرح مـن أبــعـــاد فــكــريـــة التــتـــوفــر فى أى ا

مـسرح آخر كذلك
تـــمـــتع به من ـــا يــ
نــــاول عــــمـق فى تــــ
مــســرحـيــاته لــهـذا
اخـتـارت مسـرحـية
يـــانـــو) بـــ (أنـــا والــــ
ـــفـــاجـــأة وكـــانت ا
الــــــــــتــى أربــــــــــكـت
نــــد يـــــرة عـــــ ســـــمـــــ
تـــيــارهــا لــهــذه اخــ
يــــة هى ــــســــرحـــــ ا
اخــتــيــار مــخــرجــة
نـــــــفس أخـــــــرى لـــــــ
ــسـرحــيـة لــتـقـوم ا
بـإخراجها. ولكنها
سرعان ماجتاوزت
األمـر ألنـهـا تـؤمن

بـأن لـكل فـنان روحـه اخلاصـة وبـصـمـته التى
التـتكـرر وقررت خوض الـتجـربة مـعتـمدة على
قـراءتـهـا اخلـاصـة وثـقـافـتـهـا كـمـا شـجـعـتـها
عـلى عـدم التـراجع جـملـة قـالهـا الـفنـان جـمال
يـاقــوت وهى (اتـعــامـلـوا..وعــيـشـوا) وتــذكـيـره
الـدائم لـهـا بـأن األفكـار مـلـقـاة عـلى الـطريق..

هم هو كيفية صياغتها وتنفيذها. وا
ه ـسرح الـذى تـهـدف إلى تـقد وعن نـوعـيـة ا
سرح وهل سـتظل إختـباراتهـا منحـصرة فى ا
ى تــقــول ســمــيــرة أحــمــد: أنــا الأســعى الــعــا
ا الذى سـرح وإ لـتقـد نوعيـة محـددة من ا
يـشغـلها بـقوة هـو تقد عـمل ناجح يـترك أثرًا
وقد انتـهت بالفعل فى عـقول ووجدان الـناس. 
من اإلعـداد لنص مسـرحية (الـنافذة) لـلكاتب
نــدى «إيــريــنـوس إيــرد نــســكـى» وهـو األيــرلــ
هرجان اإلقليمى ه فى ا مـاسوف تقوم بتقـد
يـد يـرة أحــمـد من مـوالـ ــسـرح. سـمـ نـوادى ا لـ

اإلسكندرية فى1981/1/5.
 سـميـرة أحـمد تـهوى الـرسم وهـو مادفع بـها

سرح لتصبح مخرجة.  إلى ا

حسام عبدالعزيز..
كراهيته للرسم
سرح   أدخلته عالم ا

ساحة أكبر  على «اخلشبة»  رأة حتتاج  إيناس أحمد.. ا

سميرة أحمد 
(اتعاملوا... وعيشوا) 

هى مفتاحى للمسرح 

حتـسب خطـواتهـا جيـداً تؤمن بـأن طريق األلف مـيل يبدأ
بــخــطــوة لــذلك فــهـى مــازالت تــنــتــظــر صــدى جتــربــتــهـا
اإلخـراجيـة األولى..اخملرجـة هبـة حسن طه تـخرجت  فى
ـعـهـد الــعـالى لـلـخــدمـة االجـتـمــاعـيـة وبـسـبـب عـشـقـهـا ا
للمسرح التحقت بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية لدراسة
ــيـة بــعـد أن مـارســته كـمــسـاعـدة ـســرح دراسـة أكـاد ا
درسى مع اخملـرج تامر جويد الذى سرح ا مـخرج فى ا
سـرحى. وقدمت باالشتراك تـعلمت منه أبجـديات العمل ا
ــســرح الــعــربى مــثـل "بـاب مـعـه الــكــثـيــر مـن نــصـوص ا
الـفتوح" حملمود دياب  "بالعربى الفصيح" للين الرملى
و"مــلك الـعــرب" . عــنـدمــا  اإلعالن عن ورشــة اخملــرجـة
الـتحقت بها سـريعاً حيث وجدتـها فرصة مواتـية لتحقيق
ــا راودهـا; أن تــصـبـح مـخــرجـة تــقـدم حـلــمـهــا الــذى طـا

جتـربتهـا ورؤيتـها اخلاصـة التى كانت تـنتـظر أن تقـدمها
بـعد اكتمال أدواتها وقدرتها على خوص التجربة وتعتبر
هـــبــة طه الـــعــمل األول عـــمالً مــصـــيــريــاً يـــتــوقف عـــلــيه
االسـتمرار أوالـتوقف لـذا اغتـنمت الـفرصة الـتى أتاحـتها
ـا لـهــا ورشــة اخملـرجــة وقـامـت بـاخــتـيــار نص "األقــوى" 
يـشــمــله من عــزف عــلى األوتـار الــداخــلــيـة لإلنــســان وهـو
مــاحتب أن تــقـــدمه فى مـــســرحــهـــا ; حــيث تـــؤكــد هــذه
الـنوعـية من الـنـصوص  عـلى أن ما بـداخل اإلنسـان هو
األعـمق واألكثر داللة وأهـمية كـذلك كان اختيـارها لهذا
الــنص حتـــديــداً ( األقـــوي) لــكى تـــؤكــد من خـالله عــلى
ضـرورة مقاومـة اليأس فى حيـاتنا. ومـازالت هبة تـنتظر
صـدى جتـربـتـهـا األولى وبــنـاءً عـلـيه سـتـكـون خـطـوتـهـا
الـتـالـيــة فـهى بـطــبـعـهـا التــمـيل إلى الـســرعـة فى إتـخـاذ

هبة طه.. تعزف على األوتار الداخلية لإلنسان 

كمال عمر ... النجوم فقط يأ  كلون البقالوة !
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الــقــرارات وتــضت  دائـــمــاً  و لــقــلــبــهــا
ـسرح بالـنسـبة لهـا رسالة من تـنتظـر فا
الـقــلب إلى الــقـلـب.. وال  يـهــمـهــا كـثــيـراً
ـصـطـلحـات والـتـعـبيـرات الـكـبـيـرة التى ا
تـصـاغ خـصـيــصـاً لإليـهـام بـأشـيـاء غـيـر
وتقدم فـقط ما تشـعر به.. وتترك حـقيقـية

التصنيف بعد ذلك للناس .  
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ـسرح بكـلية اآلداب جـامعة اإلسـكندريـة توجهت لـهذا النـوع من الدراسة ثـلة ومخـرجة مـسرحيـة تدرس فى قسم ا هى 
صرى سرح وهى تـرى أن الكوميـديا هى وسيلـتها للـتعبيـر عن الواقع ا ألنهـا تطمح لتـنمية وعـيها اجلمـالى والثقافـى  بفن ا
حتى لـو حتقق ذلك من خالل النصوص األجنـبية حيث التختـلف مشاعر اإلنسان باخـتالف البيئة التى يـعيش فيها فاحلزن
واقف تـصل إلى القـلوب فى مـصر كـاحلزن فى روسـيا وتـرى إينـاس أن الكـوميـديـا التى تـتولـد عن ا
ـسرحية لكن العمل أسـرع و تؤكد أن دراستها للـمسرح أفادتها كـثيًرا فى تذوق األعمال ا
سرح يحتاج لشـخصية وقدرات خاصة عـلى «اخلشبة» يختلف عن الـدراسة النظرية فـا
ـوهـبة إلى جـانب الـدراسة وتـضـيف: إنهـا تـعشق الـتـمثـيل وتـفضل تـكفـلـها ا
األدوار الـكوميدية وهـو ماحققتـه من خالل نص «اخلطوبة» لتـشيكوف وهو
أول إخـراج لـهــا وتـؤكـد أن الـنـص بـعـد تـعــديـله أصـبـح لـصـيـقًــا بـالـواقع
ـصـرى وأكـثــر تـعـبـيـراً عن أزمــة اإلنـسـان فى مـواجــهـة قـسـوه احلـيـاة ا
ـصـرية رأة ا ـرأة وتـرى أن ا ومـتغـيـرات الـزمن تهـتم إيـناس بـقـضـايا ا
ا ـسـرح فى مـصـر ر مـازالت تـعـيش علـى الهـامش بـالـنـسـبـة لكـتـاب ا
ـتـنـاثـرة هـنـا وهـنـاك بـاسـتـثـنـاء فـتـحـيــة الـعـسـال وبـعض الـنـصــوص ا
ـرأة وطـرحـهـا عـلى خـشـبة فاليـوجـد من يـهـتم بـالـتعـبـيـر عن قـضـايـا ا
ـسرح وهذا  اليـعنى أنـها مـنحـازة للجـنس على حـساب الـفن لكـنها ا

رأة بحاجة إلى مساحة أكبر على «اخلشبة». تلفت النظر إلى أن ا
والـدليل عـلى عدم انـحيـازها لـلمـرأة كامـرأة هو أنـها قـدمت أعمـاًال الجتعل
ـرأة مركـزًا لكـنهـا حتمل سـمات جتـعلـها أقـرب للـرجال وترى من ا
إيـناس أن ورشة اإلخراج التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
رأة فى مجال بـقصر التذوق بـاإلسكندرية تـعد خطوة جيـدة لدعم ا
ـسـرح خــاصـة بــعـد تـخــرج تـسع مــخـرجــات ومـشـاركــتـهن فى ا
ـصـرية الـذى أقـيم مـؤخـًرا لـكن األهم من ذلك مـهـرجـان اخملـرجـة ا
ـسـرح عـلى تـقـد حـسب قـولـهـا هـو الـعـمل عــلى تـشـجـيع كـتـاب ا
ـرأة فى اعتـبارها وتـبرز دورهـا فى اجملتمع وتـعبر نـصوص تضع ا

عن قضاياها اخملتلفة. 

 محمود احللوانى

انطـبـاعات وآراء كـثـيرة تـلـقيـتـها
ـــاضــــيـــ من حــــول الـــعـــدديـن ا
"مــــســـــرحــــنـــــا".. لن أحتـــــدث عن
اإليـجـابى مـنـهـا بل سـأحتـدث عن

بدأ الشفافية. السلبى تطبيقاً 
لقـد تركزت مـعظم اآلراء الـسلـبية
وضـوعات وكذلك حـول سخـونة ا
الـعـنـاويـن فـالـبـعض يـرى ـ وأنـا
مـعـهم ـ أن فـيـها شـيـئـاً من احلدة
لـــدرجـــة أن أحـــدهم تـــســـاءل: هل
تصـدر "مـسرحـنـا" فعالً عن وزارة

الثقافة?
وقــــال: إنــــهــــا أشــــبه بــــجــــرائــــد

عارضة. ا
عن نـفـسى ال أمـيل إلى احلـدة فى
الـــكـــتــابـــة لـــكـــنى أقـــدر تــعـــطش
الشباب بصفة خاصة إلى اإلدالء
ـسـرحـيـة بـآرائـهم فى الـظـاهـرة ا
ســلــبـاً وإيــجــابــاً فــقـد ظـل هـؤالء
لـــســنــوات ال يــجــدون مـــتــنــفــســاً
واحـداً لـلــكـتـابــة وفـجـأة وجـدوا
أمامـهم مطبوعة شـابة وجريئة ال
تــعـــتـــرف بــأى خـــطــوط فـــراحــوا
يــــكـــتــــبــــون بــــجــــرأة الــــشــــبـــاب

وحيويتهم وتدفقهم.
وفى ظــنى ـ وهـذه لــيــست إشـادة
بـالــذات ـ أن مـيـزة هــذه اجلـريـدة
طـلـقـة الـتى تـتـوفر هى احلـريـة ا
لــهـا; فال الــفــنـان فــاروق حــسـنى
وزيـر الـثقـافـة وال أنـا نـتـدخل فى
انـاً منـا بأن سـيـاسة الـتحـريـر إ
الـقائـم عـلى اجلـريدة مـجمـوعة
مــــنــــتـــــقــــاة من شــــبــــاب األدبــــاء
ـسرحيـ ليست والصحـفي وا
لـديـهم أيـة حـسـابـات مع أو  ضـد
أحــد ولـديــهم رغــبــة صــادقـة فى
إحـــــــــداث حــــــــــراك فـى الــــــــــواقع
ــصـــرى والـــعــربى.. ـــســرحـى ا ا
والـــدلـــيل عـــلى ذلك أن اجلـــريــدة
الـتى نــشـرت فى عـددهــا الـسـابق
ـبدع مـقاالً يـنـتقـد عـمالً لـلكـاتب ا
لـيـنـ الـرمـلـى هى نـفـسـهـا الـتى
حتــــــتـــــــفـى به فـى حــــــوار عـــــــلى

صفحات هذا العدد.
فلـنـمنح هـؤالء الـشـباب فـرصـتهم
لتـقد هـذه التـجربـة الفـريدة فى
الـصــحـافــة الـعــربـيــة ولــنـعــطـهم
ــزيــد من احلــريــة لــطـرح رؤاهم ا
وأفكارهم حتى لو اختلفنا معها.
إن صـدور "مسرحـنا" بهـذا الشكل
دلـيل حيـويـة مصـر وقـدرتهـا على

أن تكون رائدة.. وسباقة دائماً!

<   أحمد حالوة <   أحمد حلوة <   أحمد حلوة <   أحمد حلوة <   أحمد حلوة <   أحمد حلوة 

ـوسم وفى قـصر ثـقـافـة كـفـر سعـد ُعـرضت مـسـرحـية سـرحى لـفـرع ثـقـافة دمـيـاط لـهـذا ا > ضمن خـطـة الـنـشـاط ا
» تـألـيف عـزت عـبـدالوهـاب عن أوبـرا «الـثالث بـنـسـات» لـبـريـخت إخـراج الـسيـد احلـسـيـنى تـنـفـيـذ نادر «الـشـحـاتـ
مثلون مصـطفى وأحلان وجدى بدير أشعـار مجدى احلمزاوى غناء شـيماء عوض ديكور ومالبس أحـمد صبرة. وا

نادر مصطفى  شحاتة التونى أمل سليمان نشأت عبدالباقى جهاد احلطيبى طه عبدالعظيم ورغدة رأفت .

محمد شكر

محمد عبد اجلليل
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هبة بركات

سرح بالثقافة اجلماهيرية  بشرى لهواة ا
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رفضت أدوار البطولة علشان خاطر عيون سمير غا 

مثل لفنانى مسرح األقاليم  شعبة جديدة بنقابة ا

 UNO  U Ë UO½b «

ــهن الـتــمـثـيــلـيـة - حــالـيـا يـدرس الـدكــتـور أشـرف زكـى- نـقـيب ا
مـشروع إنشاء شعبـة جديدة بالنقـابة تضم فى عضويتـها العامل

ـسـرح الـتــابـعـة لـهـيـئـة قـصـور بـفـرق ا
الــثــقـــافــة والــتى يـــشــارك فى تــقــد
عــروضـــهـــا عـــدد كـــبـــيـــر من الـــهــواة
بـالـتـمـثـيل وعـنـاصـر الـعـرض األخرى
ومن جــانب آخــر فى تـنــفــيـذ مــشـروع
خـاص بـإعـادة هـيكـلـة وتـشـكـيل الـفرق
ـسرحية التابعة لها للتمكن من إعداد ا
كــشف نـهــائى بــأســمـاء أعــضــاء هـذه
ـهن التـمـثيـلـية الـفرق إلرسـاله لـنـقابـة ا
إلنهاء إجراءات العضوية بشعبة فنانى
الـثقافة اجلماهيرية وقد وضعت إدارة
ــسـرح عـدة شــروط خـاصــة ومـحـددة ا
الخـتيار أعضـاء الفرق أهمـها أن يكون

ـمثل ـتـلًكـا لـلـشـروط األساسـيـة لـفن ا تـقـدم لـلـعضـويـة  ـمثـل ا ا
امه ـسـرحى عـلى مـسـتـوى األداء الـصـوتى واحلـركى بـجانـب إ ا

سـرحى ويفضـل احلاصلـون على دراسات بـطرق ومنـاهج األداء ا
ثل بـتـقد مـشـهدين ـسـرح وسوف يـقـوم كل  مـتخـصـصة فى ا
أحـدهـمـا بـالـفـصـحى والـثـانى بـالـعـامـيـة والبـد كـذلك من
اجـتيـازه االختـبارات التـى تتم من خالل عـدة جلان يتم
: ـيـ ــتـخـصــصـ والـنـقــاد واألكـاد تـشـكــيـلـهـا من ا
د.أبــواحلــسن سالم د.أحــمــد ســخــســوخ أحــمــد
ن الـشيوى سامح مهران عـبدالرازق أبوالعال أ
يـسرى حـسان فـهـمى اخلولى أحـمد عـبداجلـليل
د.حسن عطية جمال ياقوت حسن الوزير سامى
طه وآغـــيـــرهم وســـوف تـــراعى هـــذه الـــلـــجـــان فى
اخـتياراتـها للـعناصـر التى يتم اعـتمادهـا أن تكون
مـتنوعة مـن حيث طرق األداء والتـعدد فى الشرائح
الـعمرية للممـثل داخل كل فرقة مع ضرورة توافر
ثالت عـنـاصـر نـسائـيـة مـتـمـيـزة بحـد أدنى أربـع 
من أعـمــار مـخـتــلـفــة وتـتم عــمـلــيـة إعـادة الــهـيــكـلـة
والـتشـكيل على مـستوى 115 فـرقة على مـستوى اجلـمهورية

ما ب فرق (قوميات وقصور وبيوت).

األمـر لـلـمـشــاركـة أمـامه بـدور عــبـارة عن جـمـلـة
واحـدة فـهــو صـاحب فــضل كـبـيــر.. وأنـا "لـست

ناكراً للجميل".
وعن دوره فى "مراتى زعيمة عصابة" يقدم "طلعت
زكريـا" شـخصـيـة اسمـهـا "سيـد وحـوى" وهو ابن

خالة زوجة سمير غا فى العرض.
لـفت للـنظـر أن "طلعـت زكريا" مـن فنانـى مسرح ا
ـسرح احلـديث إال أنه لم الدولـة وعـضـو بـفـرقـة ا
سرح يسبق له تقد عروض مسرحية على هذا ا
بسبب ضعف الـنصوص التى تـعرض عليه لـلقيام
بها إال أن حـالة الـنشاط واحلـيوية الـتى تشـهدها
عـروض مـسـرح الــدولـة حـالـيـا بــعـد تـولى أشـرف
زكى مسئولية رئاسة البـيت الفنى للمسرح جعلت
زكريا يسعى لتقد عمل على مسرح الدولة لكن

واصفات خاصة لنجاح التجربة!!

الباشا ولكننى رفضت بـسبب التزامى بالعمل مع
. سمير غا

طلـعت أشـار حلـقـيـقـة عدم حتـمـسه لـهـذه اخلـطوة
بـسـبب ضـعف اإلقـبـال اجلـمـاهـيرى عـلـى عروض

فرق القطاع اخلاص إال فى حاالت نادرة.
وعن جتربة مشاركته فى "مراتى زعيمة عصابة"
ــنـــتج أحــمــد يــقــول أعـــمل مع ســـمــيــر غـــا وا
اإلبيارى مـنذ ما يقـرب من عشريـن عاما وبدأت
الـعــمل مـعــهم بــأدوار صـغــيـرة وكــانت مـســاحـة
الـدور تــزيــد فى كل عــرض عن الــعــمل الــسـابق
انه وذلك بفضل مساندة الـنجم سمير غا وإ
وهبـتى كممـثل وقبل أن أصـبح جنم شباك فى
الـسـيـنـمـا وفـى هـذا الـعـرض وصـلت إلى درجـة
مشـاركـة سـمـيـر غا فـى بطـولـة الـعـرض وهذا
شرف لى ومـسئـوليـة كبيـرة ولذلـك قطعـت عهداً
على نفـسى منذ فـترة بضـرورة عدم التـأخير فى
تلـبيـة كل ما يـطلـبه مـنى سمـير حـتى ولو وصل 

عــلى الــرغم من أن "طـــلــعت زكــريــا".. أصــبح من
جنوم الشباك فى السينما وأصبحت له جماهيرية
ضحـك اجلدد إال أنه حتى عريضة فى سـاحة ا
هــذه الـــلــحـــظـــة لم يــسـع نــحـــو تــقـــد عــرض
مــسـرحـى يـكــون لـه فـيـه دور بـطــولــة مــطــلــقـة
" يشـارك زكريـا حـاليـاً مع النـجم "سـميـر غا
ـسرحـيـة االسـتـعراضـيـة "مـراتى زعـيـمة فى ا
عـصـابـة" من إنـتـاج وتـألـيف "أحـمـد ويـسـرى
اإلبـــيـــارى" إخـــراج "حـــسن عـــبـــد الـــسالم"
شاركـة نهـال عنـبر ريـكو سـهير رجب و
غـسـان مـطـر والـديــكـور د.حـسـ الـعـزبى

واالستعراضات لعاطف عوض.
   قال "طلـعت زكريـا" إنه لم يفـكر من قبل
فى تقـد عمـل مسـرحى من بـطولـته على
الرغـم من الـعروض الـتى تـلـقـاهـا لـلـقـيام
بــدور الــبـــطــولـــة فى أعــمـــال من إنــتــاج
عــصــام إمـــام وكــذلك أحـــمــد اإلبــيــارى

طلعت زكريا: لست ناكراً للجميل..  

فى الـوقت الـذى أنـتـشـرت فـيه أخـبـار عن وجـود عـدة عراقـيل
ـســرح" الـتى تـقـرر تـقف حــائًال دون إعـادة إصـدار مــجـلـة "ا
إصـدارهــا من خالل بــروتـوكــول تـعــاون مـشــتـرك بــ هـيــئـة
الـكتاب والبيت الفـنى للمسرح نفى د. أحـمد سخسوخ "نائب
رئـيـس حتـريـر اجملــلـة" هــذه األخـبــار قـائـًال إن إعـادة صـدور
اجمللة فى ثوبها اجلديد سيكون خالل شهر سبتمبر القادم.
وأشـار إلى مشاركة صندوق التنميـة الثقافية فى تمويل اجمللة
بـنسبة كبيرة بجانب تمويل كل من البيت الفنى للمسرح وهيئة

الكتاب.
سخسوخ أكد أن التصور اخلاص باجمللة تتم مراجعته حاليا
فى الـشئـون القـانونـية بـالـبيت الـفنى لـلمـسـرح تمـهيـداً لتـوقيع
الـصيغـة النهـائية لـبروتوكـول التعـاون اخلاص بإصـدار اجمللة
بــ اجلـهــتـ خالل
أســــــبـــــــوع عــــــلى

األكثر.
مـن جـــــانـب آخـــــر
رفـض د. أشـــــرف
زكـى اإلدالء بــــأيـــة
مــعــلـومــات بــشـأن
إعــــــــادة إصـــــــدار
اجملــــلــــة وقــــال إن
ــــشـــروع مـــازال ا
فى مـــــــــرحــــــــلــــــــة
الــدراسـة والــبـحث
ولم يــتم االســتـقـرار

على مراحل تنفيذه بشكل نهائى حتى اآلن.
وبـتفـاؤل كـبيـر حتـدث سـخسـوخ عن طـموحـاته وأحالمه نـحو
سرح فـى شكلهـا اجلديد بعـد إعادة إصدارها تـطوير مجـلة ا
واسـتحداث أبواب جديدة بها منها مراسالت القراء وباب عن
ـسـرح ى مع االهـتـمـام بــطـرح قـضـايـا ا ـسـرح الـعــا أعالم ا
ـعـاصـر إضـافـة لـتـذكــرة شـهـريـة مـجـانـيـة مع الـعـدد ألحـد ا
سرحية مترجمة مع سرحية وكذلك كتاب شهرى  الـعروض ا
سى دي ســيـــوزع كل  ثالثــة شـــهــور ألحــد الـــعــروض الــتى

أنتجها مسرح الدولة.
وعن تـشكيل مجلس حترير اجملـلة قال د. أحمد سخسوخ إنه
ـتـخصـص فى هـذا اجملال ـسرحـي ا سـيتم اخـتـياره من ا
أبـرزهم الـناقـد والـكـاتب سـامى خشـبـة د. نـهاد صـلـيـحة د.
حــــسن عـــطـــيــــة د. فـــوزى فـــهـــمى وآخــــرون مع دعـــوة كل

سرحي والكتاب للمشاركة فى اجمللة ا

محمد عبد اجلليل

سرح تنتظر توقيع مجلة ا
ـمـثـلة الـشـابـة "هـايـدى عـبد اخلـالق" تـسـتـعـد حـالـيًاالبروتوكول..!! ا

ـسرحى "لـعب عـيال" لـلمـشـاركـة فى بطـولـة العـرض ا
لـلـمـؤلف "ضـيـاء الـرحـمـانى" واإلخـراج "حملـمـد عادل"
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ه عـلى خـشـبـة مـسـرح ا لـتـقـد

سرحية . ا
هـايدى شاركت مـؤخرًا فى عـرض "حاالت وتركـيبات"

من إخراج شقيقتها "هنادى عبد اخلالق".

بعد إعالن إعادة إصدارها

<  سامى طه

<   أحمد سخسوخ

هايدى فى لعب عيال 
بعد حاالت وتركيبات طاقات شابة

 بفرقة السامر لتجديد الدماء..!!
عــــادل بـــرهـــام ـ مـــديـــر فــــرقـــة الـــســـامـــر
ـسرحية ـ التابعة لهيئة قصور الثقافة ا
انـتـهى من وضع خطـة إنـتاج الـعروض
ـسرحية اجلديدة لـلفرقة خالل الفترة ا
ــهـــا عـــدداً من الـــقـــادمـــة بـــعـــد تـــقـــد

ـتـمـيــزة مـؤخـراً عــلى الـرغم من عـدم الـعــروض ا
وجود دار عرض مسرحى خاصة بالفرقة.

تـتـضــمن اخلـطـة تــقـد عـروض "مـطــلـوب حـيـا أو
مـيتا" لـلمؤلف الـسيد حـافظ وإخراج عبـاس أحمد
وبطولة طارق شرف والء فريد محمود مسعود.
ومـسـرحـيـة "تغـريـبـة مـصـريـة" لـلـكـاتب مـحـمـد أبو
الــــعال الـــسالمــــونى واإلخـــراج لـــعــــبـــد الـــرحـــمن
الــشـافــعى إلى جــانب مــشــاريع أخــرى لــعـدد من
اخملـرجــ مـنــهم رشـدى إبــراهـيم يــاسـر زهـدى

عمرو قابيل صالح احلاج.
يـقــول عـادل بــرهـام إنـه تـمت االســتـعــانـة مــؤخـراً
سـرح ومعهـد التـمثيل بـعدد من خـريجى أقسـام ا
لـتعيـينـهم بالفـرقة بـعد موافـقة رئـيس هيئـة قصور
الـثــقـافــة د. أحـمـد نــوار لـتــجـديــد دمـاء الــفـرقـة

تجددة. واالستفادة من الطاقات الشابة وا

أمانى السيد

ـئـة الـعـامة > يـسـتعـد قـصـر ثـقـافـة الـطـفل التـابع لـلـهـي
سرحى لـقصور الـثقافة لـتقد الـعرض ا
"حـوار األقنـعة" عـلى مسـرح قصر
ثـقافة األنفوشى باإلسكندرية
ـادمــة  ـتــرة الــقـ خالل الــفــ
ـ مــديــر ـلم  ـيــفــ ســويـ نـ
ـة الـــطــفل ـافــ قــصـــر ثـــقـ
ـلى ـام عـ ــشـــرف الــعــ وا
أتـوبــيس الـفن اجلـمـيلـ 
أكـــدت عـــلى أن تـــقـــد
ـنـدريـة ـاإلسـكـ الــعـرض بـ
ـية لـدعـوة الـلواء ـب يـأتى تـل
ـافظ ـيـب مــحــ ـبـ ـادل لــ عــ
ـاء لـقـائه اإلسـكـنـدريـة أثـن
بـالـفـوج  221 مـن أفواج

أتوبيس الفن اجلميل.
ويــؤكـد الــدكـتــور أحـمـد
نـوار رئيس الهيئة العامة
لقصور الثقافة أن الفترة
ـقبلة سوف تـشهد نقلة ا
ـة ألتــوبــيس الــفن ـيــ نــوعـ
ـيـل مـن خالل اجلــــــــمـــــــ
ـتــد ـتـــمـ جــوالتـه الــتى سـ
حلـاليب وشالتــ وأبــو
ـلــوم كـــمــا ـاد والــســ رمــ
سـيـتم حتـريك الـعروض
ـسرحيـة الناجـحة التى ا
قدمها قصر ثقافة الطفل
ـيع ـا بـــجـــمــ ـــهــ ـتـــقــد لــ

محافظات مصر..

ــــديــــنــــة ــــســــرح  > بــــدأ عــــدد مـن فــــنــــانى ا
االسـكـنـدرية فى اإلعـداد لالحـتـفال

بـالـذكــرى الـثـانـيـة لـشـهـداء
بـنى سويف من خالل 
مــهــرجــان مـســرحى
خــــــــــاص بــــــــــاسـم
"مـــــــهـــــــرجــــــان 5
سـبـتـمـبـر" لـتـكر
شـــهــــداء مـــديـــنـــة
األســكـــنــدريــة فى
هـــــــــذا احلــــــــادث 
اقــتـــرح الــقـــائــمــون
هرجان عـلى تنظيم ا
تــقــد ثالث جــوائــز
خــاصـة فى اإلخـراج
والـتــمـثـيل والــتـألـيف
بـأسـمـاء الـشـهداء...
يــــــاســـــــر يـــــــاســــــ
وســــامــــيـــــة جــــمــــال
ومــؤمـن عــبــده وفــتح
ـــشــاركـــة فى بـــاب ا
مـسـابـقة مـهـرجان 5
سـبـتمـبـر أمام جـميع
ـــــــــســـــــــرح فــــــــــرق ا

باألسكندرية.
ـهـرجـان عـدة يـواجه ا
أزمـات أهمها مصادر
تـــمـــويــلـه وهى األزمــة
الــتـى  بــحــثـــهــا فى
اجـتـمـاع كـبـيـر شارك
ـهـتـم فـيه عـدد من ا
ــــــــــســــــــــرح فى بــــــــــا
األســكـنــدريـة مــؤخـرًا
مع مــــشــــكــــلــــة عــــدم
وعد النهائى حتـديد ا
لـــــبـــــدء فـــــعـــــالـــــيــــات
ـهرجـان بسـبب عدم ا
االسـتقرار عـلى مكان
هـرجان السـتـضافـة ا
وقــــد طـــــالب اخملــــرج
ـــســـرحى - جـــمــال ا
يـــاقـــوت - بـــضـــرورة
ابــــتـــعــــاد الــــعـــروض
ــــــــــشـــــــــاركــــــــــة فى ا
ــــهــــرجـــان عـن جـــو ا
احلـــادث والــــكـــتـــابـــة
ــتــعــلــقــة به حــتى ال ا
تـثــيـر غـضب حـضـور
هرجان..!! عروض ا

شادى
 أبو شادى

ـسرح بـكلـية التـجارة جـامعـة ع شـمس  اختـيارها مـثلـة بفـرقة ا >   سلـوى عاطف.. ا
ـسـرحى "روميـو وجولـيت" لولـيم شـكسـبيـر من إخراج للـقيـام بدور "جـولـييت" فى الـعرض ا
سرح اجلامعى للموسم القادم. سرحية ضمن نشاط ا محمود عبد العزيز وسيتم عرض ا

<   طلعت زكريا 

<   هايدى عبداخلالق

ـسرحية مـقيمـًا حتليـله على مسـرحية «هـاملت» تلك ا
الــتى ظل كل جــيل من األجــيــال يــفــسـرهــا وفق ذوقه
اخلــاص والـشــكل الــدرامى الـســائـد فـى زمـانه. وظل
الـنقاد مفتون بها مع اختالف تأويالتهم لها وتباينها
فى كـثيـر من األحيـان.. بل رآها بعـضهم سـراً مغـلقًا
وبـأنهـا مع حـيويـتـها وجـمالـهـا الفـتـان مسـرحـية غـير
مـفـهـومة وعـمل فـنى فـاشل.. ومن هـؤالء فـروبـرتـسون
وضـوعى) أخذا يـبحـثان ـعـادله ا ومن بـعده إلـيوت (
فى هـامـلت عن احلـقـيـقـة الـتـصـويـريـة فال يـجـدانـهـا..
ويـرجـعـان إلى مشـكـلـة فـنـيـة عنـد خـالـقـهـا.. ويـعرض
عـارضة لـهامـلت شكًال فـرجسـون العـديـد من اآلراء ا
ومـوضوعًا.. ثم يتسـاءل هل كان هذا النقـد قائمًا على
أســاس من فــهـم فن شــكــســبــيـــر?. أم أنه قــائم عــلى
أسـاس معـايـير غـريبـة عنـه?.. ويبـدأ فى اإلجابـة آخذا
ــسـرح قـارءه إلى مــنــاقـشــات عـديــدة حـول طــبـيــعـة ا
ـسرحية اإلجنـليزى فى عصـر إليزابيث وعن طـبيعة ا
ـركـبة ومـقـارنـات ب ذلك ـزدوجـة أو ا ذات الـعـقدة ا
سـرحية الـيونـانية والـكالسية احلـديثة.. وبـ طبيـعة ا
سرحية بـالتحليل التفـصيلى فى محاولة منه مـتناوال ا
لـلرد علـى االعتراضـات التى وجـهت لها.. مـنتـهياً إلى
ـا فيه من روابط سـرح الـشكـسبـيرى  اكـتمـال فكـرة ا
ـة الـتـى جتـعـلــهـا وريـثـة لـلـشــعـائـر والــطـقـوس الــقـد
لـلـمـسـرح السـوفـكـولى.. وحتـدث عن مـسـرح اجلـلوب
الـذى مثـلت فيه مـسرحـيـة شكـسبـير ومن قـبله الـكثـير
سرح الدينى فى أواخر العصور الوسطى من تراث ا
ـا أكسـبه رمـزية روحـية سـبقت مـسـرح شكـسبـير..
وحتـدث أيــضـا عن مــسـرح ديــونـيـزوس األثــيـنى.. ثم
يـطرح تـفسيـرًا رائعـًا لدور هـاملت.. ويـشير إلى أوجه
ذهب الكالسى الـتشـابه ب مسـرح شكـسبـير وبـ ا
احلـديث عنـد راسـ والذى تـظهـره أفـعال شـخصـية
الـوزيـر «بـولـونـيـوس» بـتـمـسـكه بـاحلـسـابـات الـعـقـلـيـة
ـنطقية الدقـيقة فى جميع أفعـاله وكلماته.. ومع أنها وا
انـتـهت إلى الفـشل عـنـد شـكسـبـيـر إال أنهـا بـأى حال

شكلت نواة للمذهب العقلى..
سرح الواقعى ا

ونـنتـقل بـعد هـامـلت إلى اجلزء الـثانـى من الكـتاب فى
ـسـرح الـواقـعى (أواخــر الـقـرن الـتـاسع رحـلـة عـبــر ا
ؤلف له عـشـر ومطـلع الـقرن الـعـشرين).. الـذى قـدم ا
سرح نـظورات اجلزئـية فى ا ـقدمة حتت عـنوان" «ا
ــسـرح عن احلـديـث» أشـار فــيــهـا إلى ابــتــعـاد هــذا ا
مــســرح اإلنــســانــيــة الــشــامل الــكــامل الــذى صــوره
شـكـسـبـيـر ودانـتى وراسـ وفـاجـنـر.. وطـرح رأى ت
إس إلـــيــوت الـــذى تـــضــمـــنه كــتـــابه: «أربـــعــة كـــتــاب
مـسرحـيـ من العـصر اإللـيـزابيـثى. مقـدمـة لكـتاب لم
"four Elizabethan Dramatists: A Pref- يــكـتب
.”ace to an unwritten Book الــــــذى وضح فــــــيه
ؤلف إلى مكنة لعـصره.. ثم ينتقل بنا ا نـوع الدراما ا
أول فـصــول اجلـزء الـثـانـى وخـامس فـصــول الـكـتـاب
مـوضحـاً نظـرته للـواقـعيـة احلديـثة والـتى تتـلخص فى
أنـهـا تـعـنى عـنــده أوسع مـا لـلـفظ من مـعـنى احملـاكـاة
الـفوتـوغـرافيـة الصـارمـة.. معـترفـًا بـأن هذا الـنوع من
ـسارح التى ـسرح منـكمش وضـئيل إذا مـا قورن با ا
يـعرض لـها اجلـزء األول متـكئـًا على رأى إلـيوت الذى
ـسرح الواقـعى منـاف فى جوهـره للـشعر مـفاده أن ا
وبـأنه ينتهى إلى صحراء الـواقع احلقيقى الذى تدركه

أشد العقول تفاهة..
ؤلف لـنـعيش مع أشـباح إبـسن وفى بسـتان ثم يـأخذنـا ا
ـتـعة.. وهـما - كـمـا يقـول - ليس كـرز تشـيـكوف فـترة 
بـيـنـهـمـا «أوجه شـبه كــثـيـرة فـيـمـا عـدا مـسـرح الـواقـعـيـة
احلـديــثــة نــفــسه» مــحـاوًال بــدراســتــهــمــا الـكــشف «عن
تنـاقض وقصوره والذى يزعم أنه ـسرح ا ـتلكات هذا ا
ـاة نـفـسـهـا».. فـيـوضح كـيف أن إبـسن لـيس الـفن بل احلـي
اسـتـطـاع احلـفـاظ فى مـسـرحيـته عـلى قـدر ال بـأس به من
اإليـقاع التـراجيدى فى حـدود النطـاق الضيق الـذى أتاحته

له الـواقـعيـة احلـديثـة.. وحتـدث عن رموزه ومـا تـرمى إليه;
ــوضــوع خـــالــصــًا إلى أن إبــسـن كــنــتــيــجـــة جلــمــود ا
والـدسيـسة لم يـجد طـريقـة يـعمق بـها أفـعال شـخصـياته
الـعقـلـية واألخـالقيـة.. فـابتـسـر الفـعل.. وبـذلك كشف عن
قـصـور الـردهة الـبـرجـوازيـة بـاعـتـبارهـا مـشـهـدًا لـلـحـياة
اإلنـسانـية.. بـيـنمـا مـسرحـية «بـسـتان الـكرز» لـتـشيـكوف
حتـررت من قيـود النـظام اآللى للـموضـوع أو الدسـيسة..
وهى مـســرحــيـة ال تــخـاطـب الـعــقـول بــقــدر مـا تــخـاطب
احلـاسة التـمثيـلية والـشعريـة فى محاكـاة الفعل.. تالمس
الـوجدان وحتـرك الشـجن.. وأحداثـها تـبدو تـلقـائيـة ألفت
ـهـارة واعـيـة لـكـى تـكـشف عن احلـيـاة اإلنـسـانـيـة وعن
ـوضـوعــيـة.. وإن كـان فى مـسـرح تـشـيـكـوف الـصـورة ا
اخـتزال إلى حد كـبير فـما ذلك بوعى كـامل منه; بل نزوًال
ـقـتــضـيـات الـفــنـيـة لـعـصــره واإلحـسـاس الـدقـيق عـلى ا
بـواقـعه.. ويـخـلص فرجـسـون إلى أن تـشـيـكـوف رد الفن

ة نوعًا ما.. الدرامى إلى جذوره القد
 مسرح بيرانديللو  

ؤلف إلى مسرح بيرانديللو الذى يراه حقق وينتقل ا
مــا عـجــز شــو عن حتــقــيــقه من حــيث عــمق الــرؤيـة
ـعروف بـ ومـوضـوعيـتـها.. وإحـيـاء الـسحـر الـتـليـد ا
(لــوحــ وعـاطــفـة) Tow boods and passion أى
مـنصة تمـثيلـية وعاطفـة تهيم وتـتحرك فوقـها.. معلال
سرح أكثر تـفوق بيرانديـللو فى االقتراب من فـكرة ا
من شـو بـأن شو «يـعطـله عـلى الـدوام هذا الـشخص
ـؤانس فى حجرة االستـقبال. أو هو يـنحيه بوصفه ا
تفائل الفابى ذو شـخصا رومانسياً ذلك الـشخص ا
الـنيـة احلسـنة أو اخلـلق الـسلـيم.. بيـنـما بـيرانـديلـلو
روعة ـا له من جدية الفنان يعـرض رؤياه الهزلية ا
عـرضاً تامـاً فى صورة مـسرحيـة متـكاملـة».. واتخذ
ـؤلف من ذلك مدخال لـدراسة بـيرانـدللـو وللـوصول ا
ـسـرح عن واقـعـيـة الـقـرن إلى كـيـفـيـة نـشــوء فـكـرة ا
الـتاسع عشـر ورومانـسيته مـنطـلقا إلى ذلك بـتحـليله
ـسـرحيـة «ست شـخصـيـات تبـحث عن مـؤلف» التى
يـراهـا «قصـة مـيـلـودراميـة بـالـغـة التـأثـيـر.. وإن بدت
ألول وهـلـة كــالـنـفـايــة فى أفـكـارهـا.. وقــد مـال أكـثـر
1921 إلى إصدار هذا النقاد عند ظهورها فى عام 
عية» احلـكم عليهـا..» ولكن فرجسـون يراها «فكـرة أ
ـسـرح.. اسـتـخـدم فـيـها - عـلى حـد تـعـبـيره - فى ا
ـسـرح بــطـريــقـة جـريــئـة مـثــلت بـدايـة بـيـرانــديـلـلــو ا
ـسرح الواقـعى ومطلب اخلـروج الفعـلى عن تقـاليد ا
ــســرح أداة طـيــعــة لـلــتــنـو ـلـح بـجــعل ا فـاجــنــر ا
ـغناطـيسى فى يد الـفنان.. وبـذلك يكون بـيرانديـللو ا
قــد مـهــد الــطــريق أمــام لــوركــا وكــوكــتــو وإلــيـوت..
ـمـكن الـبـدء مـرة ثـانـية فـى البـحث عن وأصـبح من ا
فـكـرة لـلـمسـرح تـقـارن بـفـكـرة اإلغـريق عـنه وتـصلح
لـلـتـمـسك بـهــا فى الـعـالم احلـديث.. كـمـا أصـبح من
ـمكن الـتحـدث عن شعـر حديث لـلمـسرح.. وهـو ما ا
ـؤلف إليه فى الـفـصل التـالى مـباشـرة حيث يـنتـقل ا
سرح مـركزاً على اجلهود يـتحدث عن الشـاعر فى ا
الـتى تــمت (خالل عــشـريــنـيــات وثالثـيــنـيــات الـقـرن
الـعــشـرين) فى بــاريس خلـلـق «مـسـرحــيـة شــعـريـة»
تـرتفع إلى مستوى يتـناسب مع روائع التراث القد
ـــســـرح فـى وسط أوروبـــا فى الـــوقـت الـــذى كــــان ا
الـغربـيـة يعـيش فـترة مـجـده فى معـاصـرة فرجـسون
وفـالـيـرى ومارتـيـان.. وفى ظل ظـهـور أعـمـال جويس
ـؤلف عـليـهـا أعمـاالً مـيتـا شـعريـة / ما الـتى يطـلق ا
وراء الـشـعـر.. وبـيـكـاسـو ومـوسـيـقى سـتـرافـنـسـكى
ومــيــتــود.. وت إس إلــيــوت األمـــريــكى اإلجنــلــيــزى.
ولــوركــا األســبـانـى. وبــيــنس األيــرلــنــدى.. وظــهـرت
أوبــرات جــرتــرونـــد شــتــايـن فى أمــريــكـــا وفــرجــيل
.. وغيرهم. طـومبسون وكمنجر ومـسرحيات ثورن

ـاضـيه وحـاضـره.. ومـقـفل دون مع أى مـجـتـمع آخـر 
ـا هـو قـائم.. احـتـمـال ألى عالقــة مـخـالـفـة ومـنــاقـضـة 
ــرء إذا مــا قــارن بــ ويــنــتــهى «فــرجــســون» إلى أن ا
ــسـرح ــة (ا الــكـالسـيــة احلــديــثــة الــبــاروكـيــة والــقــد

اإلغريقى) مفتوحة..
من راس إلى فاجنر

ثم يــرحل بــنــا الـكــاتب من راســ (الــقــرن الــسـابع
عـشــر) إلى فـاجـنــر (الـقـرن الــتـاسع عــشـر) مـؤجالً
ـوازنــة بـ «شـكــســبـيــر» مــرة أخـرى لــرغــبـته فـى ا
ــسـرح مـســرحـ اعــتــمـدا فى مــصـادرهــمــا عـلى ا
ــســرح الـعــقـلى الـيــونــانى.. وإن انـتــهى األول إلى ا
الــتــجـريــدى ووصـل الــثـانـى إلى مــســرح الــعــاطــفـة
ـوسيقى / األوبـرا.. ويتخـذ فرجسون ـتكيء علي ا ا
وذجاً لهذا الفصل مـسرحية «تريستان وإيزولده» 
وهى أسـطـورة بــولـنـديـة طـبـق عـلـيـهـا فــاجـنـر قـدريـة
ـســرح الــيـونــانى فى شــكل رومــانــسى مـتــفــجـر.. ا
ـؤلف آراء «بـودليـر» عن مـسرحـيـة فاجـنر ويـعرض ا
L Art Ro- «الـتى احتواها كتـابه «الفن الرومانسى
mantique وكـذلك يعـرض آراء «نـيتـشه» حولـها من
ـوسـيـقى».. ويـشـير ـأسـاة من روح ا كـتـابه «مـولـد ا
إلـى رأى دى روجـمون De Rougmont الـذى أفـرد
ـسـرحــيـة كـتــابـا بــعـنـوان «احلب فـى الـعـالم لـهــذه ا
الــغـربى» the love in the western world يــقـرر
ة هى الـتى مكنت فاجنر من فـيه أن األسطورة القد
حتـقـيق نـظـرته الــكـئـيـبـة فى تـلك الـصـورة من صـور
االسـتـشـهاد الـصـوفى فى سـبيـل احلب.. ووقف فيه
عـلى الـرمـز عــنـد فـاجـنـر.. ويـفــرق بـ تـريـسـتـان /
إيـزولده ورميو / جوليت وباولو / فرانسيسكا; فإذا
كـان شكـسبيـر ودانتى يـعرضـان لنـفس التـجربة فى
حـدة ال نـظـيـر لـهـا ويـدمـجـان نـفـسـيـهـمـا فى قـدريـة
الـعاطـفة وال يـدعونـنا إلى االنـدماج فـيهـا فإن فـاجنر
ـظـلم هـو الـعالم يـعـتبـر أن عـالم الـعـاطـفة الـداخـلى ا
عهود عالم وهمى احلـقيقى وأن العالم اخلـارجى ا
شـتـرك بكـلـيته ـوضوعى لـلـحس ا ويـرفض الـنظـر ا
وال يــكــتــفى بــرفض مــنــظــر االحــتــرام الــبــرجـوازى
الـصـغـيـر.. ومن هـنا فـإن أوبـرا تـرسـتـيـان وإيـزولده
لـيــست قــصـة غــرام بــقـدر مــا هى احــتـفــال بــبـاعث
صـوفى.. وهـو ما يـتـفق مـعه مؤلف كـتـابـنا تـمـاماً إذ
يـقـول مــعـلـقــاً عـلى حتـلــيل دى روجـمـون: «إن أوبـرا
ـطلق لـلـعـاطـفة فـاجـنر هـى ذلك االمتـثـال الـصـوفى ا
ـا ــسـيـو دى روجــمـون. ور عـلى نــحـو مـا يــصـفه ا
أمـكن فــهم شـكـلـهــا احلـقـيـقى فـى سـيـاق أسـطـورى
شـعــائــرى لــعـاطــفــة ديــنـيــة.. وهــذا الــفـعـل - أعـنى
االمـتثـال للـعاطـفة عـلى أنهـا احلقـيقـة الوحـيدة - هو
ــســـرحى األصـــيل عــنـــد فــاجـــنــر.. أســاس الـــفن ا
واألوبـرا فى كل تـفـصـيالتـهـا حتـاكى هـذ الـفـعل أو
بـاألحرى  كما يقول فاجنر نفسه: تعبر عن العاطفة
ـطـلـقـة الـتى اســتـولت عـلـيه».. وتـعـرض فـرجـسـون ا
سارح ـوقف فاجنر من الـنازية.. وحملاولـة مصمم ا
الـسويـسـرى «آدلوف آبـيا» أن يـضع تـصمـيـما يـتفق
ـسـرح الـكـلـيـة عـنـد ورؤيـة  فـاجـنـر لـتـحـقـيق فـكـرة ا
وسـيقى واإلخراج فـاجنـر وفق ما جـاء فى كتـابه: «ا
..Die Musik und die Inshenieung «ــسـرحى ا
ــؤلف بـرأيه فـى اخلالف الـذى نــشب بـ ثم يــدلى ا
الـصديقـ نيتشه وفـاجنر بـعد أن كان األول مـعجباً
ـا إعـجاب بـفن الـثـانى إال أنه بـعد الـتـحـول الذى أ
طـرأ عـلى فكـر األخـيـر - نـتيـجـة لـظـروف اجتـمـاعـية
وشـخصية - فى أواخر أوبراته خـرج نيتشه رافضاً
أعـمال فاجنر ووصفها بأنـها تشاؤمية.. و أن فاجنر
ال يـهدف من ورائـهـا إال إلى التـملق لـلـكنـيسـة.. وهو
مـا يراه فرجسون موقفـا هيستيريا مـنافيا للعقل من

نيتشه.
ـؤلـف فى تـنــاول مـســرح شـكــسـبــيـر فى ثم يـشــرع ا
ــمـتع.. الــفـصل األخــيــر من اجلـزء األول مـن كـتــابه ا

ا جاء استجابة ولعل إسـهام « برتش» فى سلسلة «لغة األدب» عبر كـتاب « لغة  الدراما : النظرية النقـدية والتطبيق» إ
مبـاشرة.لـلطـلب الدائم عـلى مثل هـذه الدراسـات التطـبيـقيـة خصـوصًا أن من يـقوم بهـا أساتـذة جامـعيـون ذوو خبرات
ـا يعـمق لديـنا االسـتجـابة استـثنـائيـة فى مـجال الـلغـة وتطـبيـقاتـها فى سـاحة األدب إذ يـؤكدون دومـاً أن فـهم اللـغة إ
للـنـصـوص األدبيـة وُيـثـرى اسـتمـتـاعـنـا بهـا والالفت لـلـنـظر هـنـا أن هـؤالء األسـاتذة و الـنـقـاد يبـعـدون كل الـبـعد عن
قـّعرة أو األسـاليب شديـدة التـأّنق التى من شأنـها أن تـربك القار كـما يـتّجنـبون االسـتعالء على استـخدام األلـفاظ ا

تلقى رغم علمهم الغزير ومعرفتهم الالمحدودة بشئون اللغة واألدب  على حد سواء. ا
لذا جـاء كل إصدار فى السلسلة  موّجهـا لقار بعينه ومكّرسًا خلدمـة فكرة بعينها ورؤية ذات خـصوصية فيما يتعلق
بـاألجنـاس األدبـية أو مـؤلـفى األدب أو حـتى فتـرات اإلبـداع األولى نثـرًا كـان أم شـعرًا أم كـتـابة درامـيـة فال عجب أن

عرفة لدى القار و يتعاظم فهمه وتتعمق رؤاه. تتسامى آفاق ا
وإذا ما ركـزنا بؤرة اهتمامنا على كتاب « لغة الـدراما» على وجة التحديد لوجدنا أنه يتمـحور حول االستراتيجيات النقدية التى
كن تـوظيـفهـا لفـهم العـملـيات الـدينامـيكـية الـتى تنـطوى عـليـها كـتابـة وقراءة وحتـليًال و جتـريدًا بل وإخـراجاً. واسـتقـباًال لفن
سرحى يـقع الكتاب فى ستة فصول يناقش أّولهـا «التطبيق العملى للدراما» الدرامـا فى كل من قاعة الدرس وصالة العرض ا

القضايا التى تخص التأليف وبعض اجلوانب األكثر  تقليدية فى معاملة النصوص الدرامية كأعمال أدبية.
عنى » والفصل الثالث  « الـصراع » فيقدمان بعضـاً من تلك  األفكار أو القضايا  أما الـفصل الثانى وعنوانه « بنـاء ا
اط وقواعد عمـليتىّ األداء واإلبداع وفى الطرائق التى يتـبّعها القار ليجـعل النص مفهوماً وذا معنى ويبـحثان فى أ

عايير واألطر األيديولوجية التى تنطوى عليها تلك الطرائق. وأيضًا ا
ويقـّدم الفصل الرابع وعـنوانه « التحـّكم » وجهة نظـر القار بشىء من الـتفصيل بـالنظر إلى  الـتصنيـفات التى ترّسخ

هيمن. مكن استخدامها لتدعيم ذلك  الدور ا تّعددة والتى من ا عالقة األدوار اخلاصة وأيضًا مجاالت اللغة ا
أمـا الفصل اخلـامس وعنـوانه «األدوار » فيدور فى نـفس الفـلك من خالل فحص الـطرق اخملتـلفـة التى نـستخـدمها
الءمة واألنـسـاق وعلى الـطـريقـة التى ُبـنى عـليـهـا األداء بالـتأمل فى فى الـنص الدرامى بـالتـركـيز عـلى الـسيـاق و ا
اآلخرين  أمـا الفصل السـادس الذى عنوانه «السـلطة الثقـافية » فيـطرح فكرة  االضطـهاد واالستبداد الـتى بحثها
رأة وكذلك صـنوف االضطهـاد فى ظل االستعـمار وما بعده فى عـدة قضايا منـها قضايـا  النوع و اجلنس ولـغة ا
وهـنــا جنـد أن الـتـطــبـيق الـعــمـلى لـلــدرامـا يـكـشف عـالقـة اخلـطـاب األّولـى الـقـمـعى  بــالـكـتـابــة  من أجل اإلطـاحـة

بالتصورات العاجزة.
ولعل  فـصول الكتاب تهتم كثيرًا كما هـو واضح  بالطريقة التى تؤثر بها  القضـايا السابقة وغيرها على شكل العمل

مارسات اخملتلفة لتأويل العمل الدرامى وكتابته وحتليله وإبداعه واستقباله. نوط بنا فى ا الدرامى وعلى الدور ا
عاصـرة التى يسهل العـثور عليهـا للتعّمق ُيالحظ  هنـا أن « برتش » قد ركز اهـتمامه عند الـتطبيق  على الـنصوص ا
واإلسهاب فى دراستها و جميعها مكتوبة للمسرح والتليفزيون  واإلذاعة والسينما  كما يستقى « برتش» معظم مادته
العـلمية من غالبـية القراءات  احلديثة الـتى تمّخضت عن حتليل اخلـطاب و النظرية األدبـية و السميوطيـقا االجتماعية و
الثـقافة الشعبيـة وحتليل العروض وذلك بغـرض تقد نظرية نـقدية تفصيـلية تصاحبهـا قراءة عملية ذات صـبغة مهنية

سرحى ومن ثم تأتى أهمية الكتاب الذى يعد إضافة للمكتبة الدرامية العربية. لعمليات  اإلبداع ا
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سوتوبا كوماشى ـ
كانتان ـ هاجنو

مــسـرح "الــنــو" فن درامى يــابـانى
قــد يُــعـــدّ من أرسخ الــتــقــالــيــد
الــفـنـيـة الـقـومـيــة الـتى يـفـخـر بـهـا
الــيــابــانــيــون يــرجع تــاريــخه إلى
القـرن الرابع عشر حـيث استلهمه
ى (كانامى كيوتسوجو) وابنه (ز
متـوكيـو) من تلك التـسلـية الـقروية
البـسيطة والبريئة التى كانت تأخذ
شـكل مــسـرحـيـات قـصـيـرة تـؤدى
ـزارات واألضـرحـة ـعـابـد وا فى ا
كـــــجــــزء مـن أعــــيـــــاد احلـــــصــــاد
واالحـتــفـاالت الـشــعـبــيـة األخـرى
ومـن جتــــــمـــــــعـــــــات الــــــفـالحــــــ
ومسـامـراتهم وقـد  تـطويـر هذه
األشـكال الـشعـبـية إلى فن درامى
يــعــدّ واحــداً مـن أعــظم األشــكــال
الدرامـية الـتى عرفـها الـعالم وهو
دن اليـابانية مثل "النـو" ومازالت ا
طـوكـيـو وكـيـوتـو وغـيـرهـمـا تـنـشئ
ـــســارح اجلـــديــدة لـــهـــذا الــفن ا
ومــازال يـــجـــتـــذب إلـــيه الـــكـــتــاب
الــيـابــانــيــ الـكــبــار ومن بــيــنـهم
الـكـاتب الشـهيـر "يـوكيـو ميـشيـما"
أحـد الذين اجنـذبوا إلى هـذا الفن
شـكالً ومـضــمـونـاً فـقــام بـتـألـيف
سـرحيات اخلـمس التى يضـمها ا
هــــذا الــــكــــتــــاب ( 1950 ـ  1955)
وهى (ســوتـوبــا كـومــاشى ـ طـبــلـة
حريـر الدمشقى ـ كانتان ـ السيدة
أوى ـ هـــــــاجنـــــــو) وقـــــــد حـــــــافظ
"مــــيــــشــــيـــــمــــا" فى بـــــعض هــــذه
سـرحيات عـلى الطـابع التقـليدى ا
ــســرح "الــنــو" وأضـاف األصــيل 
إلى بعـضها من روح العصر وعياً
حــداثـــيــاً جـــعــلـــهــا "نـــوحــداثـــيــة"
ومــعـــاصـــرة نــشـــر الــكـــتــاب فى
ـية تـرجمـة أحمد سلـسلـة آفاق عا

عبد الفتاح وعبدالغنى داود.
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لغة الدارما ..
النظرية   النقدية والتطبيق    
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محمد جبر

د. جمال عبدالناصر
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ـسـرحى بـعـد األزمــات الـتى عـانى مـنـهــا الـعـرض ا
سرح القومى مؤخرًا على "والد اللذينه" الذى قدمه ا
خـشـبـة مـسـرح مـيـامى وانـتـهت إلى تـوقف عـروضه
ثلـيه على خشبة بـسبب الصدامات الـتى تمت ب 

سرح أثناء العرض وأمام اجلمهور. ا
قـرر اخملرج محمد عمر إعـادة تقد العرض بعد
تـغــيـيـر مــعـظم أبـطــاله واسـتــبـدالـهـم بـآخـرين فى
مـحــاولـة إلعـادة الــهـدوء داخل كـوالــيس الـعـرض
واسـتبعاد كل من محمد عبد احلافظ وياسر فرج
ـنــعم واإلبـقـاء عــلى جنـوم الـعـرض وتـامـر عــبـد ا
مـحـمـود اجلـنـدى ومـحـمـود احلـديـنى ود. مـحـمد
ـعطى. كـما قـرر مـخرج الـعرض تـغيـير مـعظم عـبد ا

ـشاركة فى العمل مع اإلبقاء على الـعناصر النسائية ا
ـتـهـا فى ـلـة الــشـابـة "عـزة سـعـيــد" الى أبـدت رغـب ـمـث ا
االسـتمـرار بالـعرض لـنـجاحـها فى تـقد الـدور الذى
ـشـاركة فى عـمل مـسرحى من تـقـوم به واعتـزازهـا با
تـأليف الكاتب أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد عمر
ـسرح فى بـجـانب سـعادتـهـا بـالـوقوف عـلى خـشـبـة ا

سرح القومى. عرض من إنتاج ا
عـزة سـعـيـد.. شـاركت فى عـدة أعـمـال مـسـرحـية
من إنــتــاج مـــســرح الــدولــة وهى حـــاصــلــة عــلى
ـسرحية قسم عـهد العالى لـلفنون ا بـكالوريوس ا
الـتـمـثـيل وبـدأت مـشـوارهـا الـفـنى من خالل فـرق

سرح بالثقافة اجلماهيرية. ا
ـا 
هـ
في

ـا 
وم

يا 
دن
الـ

 

سرح القومى لألطفال.. عاطف عوض مدير ا
ينافس الثورة التكنولوجية بعروض 

سرح الغنائى االستعراضى..!! ا

  ورش تدريبية وعروض مسرحية لألطفال بقصور الثقافة
انـتــهت االدارة الــعـامــة لـثــقـافـة
الـطفل بهيـئة قصور الـثقافة من
إعـداد خطتـها للـموسم اجلديد
تـتــضـمن عـدة بــرامج وأنـشـطـة
مــوجــهــة لـلــطــفل فـي مــخـتــلف
ـواقع الثـقافيـة التـابعة لـلهـيئة ا
أكـدت  فـاطـمة فـرحـات  مـدير
عـام ثقـافة الـطفل أن خـطة هذا
الـعـام تـضـمـنت تـقـد عـدد من
ـــســـرحـــيـــة الـــتي الـــعـــروض ا
قــدمــتـهــا فــرق مــســرح الـطــفل
بـقـصـور الـثـقـافـة في مـقـدمـتـها
«قـــمــر احلـــواديت» من تـــألــيف
وأشـــعـــار .مــصـــطـــفي ســـلـــيم
ــوســيــقي واالحلــان ألحــمــد وا
احلـــنــــاوي وديـــكــــور ومالبس
صـبـحي الــسـيـد لـفـرقـة أطـفـال
قــصــر ثــقــافــة ســوزان مــبـارك
بـالـسيـدة زينب وعـروض أخرى
بـشبـرا اخليـمة والـفيـوم وبهـتيم
والفردقة واحملافظات األخري.
كـــمــا انـــتـــهت اإلدارة الـــعـــامــة
لـــثـــقـــافــــة الـــطـــفل مـن تـــوقـــيع
بـروتـوكــول تـعـاون مـشـتـرك مع

ــســرح لــلــطــفـل في مــجــاالت ا
ـوســيــقي والـفــنـون والــغـنــاء وا
الـتـشــكـيـلـيـة من خالل أسـاتـذة
مـتـخصـص في هـذه اجملاالت
ــســتــوي األنــشــطـة لالرتــقــاء 
الــتي يــشـــارك فــيــهــا األطــفــال
ختلف أقاليم مصر مع وضع
مـجمـوعة من الـضوابط احملددة
ـوجـهـة ـسـرحــيـة ا لـلــعـروض ا
لــلـطــفل وهي مــا يـتم إنــتـاجــهـا
خالل الــــفـــتــــرة الــــقـــادمــــة مع
مـــراعـــاة الـــدقــــة في اخـــتـــيـــار
ـشــاركــة في هـذه الــعـنــاصــر ا
الــعــروض من إخــراج وديــكــور
ومــوســـيـــقي واســـتــعـــراضــات
وانــتــقـــاء الــنــصـــوص اجلــيــدة
لــتـنــفـيــذهــا مع تـكــثــيف بـرامج
ـشرفي هـذه األنشـطة الـتدريب 
لـــرفع مـــهـــارات الــــتـــعـــامل مع
ـــــراحل األطـــــفـــــال في هـــــذه ا

العمرية اخلاصة....

قـطـاع الطالئع الـتـابع للـمـجلس
ـا يتـيح تـنفـيذ األعـلي لـلشـاب 
عــدة فـعــالـيــات مــشـتــركــة مـثل
ـســابـقـات الــثـقـافــيـة والـفــنـيـة ا
ـهرجانات مع تبادل األنشطة وا
وتــقــد عـــروض فــنــيـــة لــفــرق
األطـفال التابـعة لقصـور الثقافة
ـــراكـــز الـــشــــبـــاب واألنـــديـــة
الـرياضـية.عـلي جانب آخـر قال
الـدكتور. أحمد األبحر - رئيس
ـــركــزيـــة لــلـــدراســات اإلدارة ا
والـبـحـوث بـالـهـيـئـة بـأن اخلـطـة
الـقـادمـة تـشهـد تـنـفـيـذ عدد من
ـتــخــصــصـة الــورش الـفــنــيــة ا

ــمــثــلــ                                      انـــتــهت خــنــاقـــات ا

 عزة سعيد.. سعيدة  بوالد اللذينة

ـسـرح الـقـومى مـصـمم االسـتـعـراضـات د. عـاطف عـوضـ  مـديـر ا
لألطـفالـ  انتهى من وضـع خطة مسـرحه للموسم احلـالى الذى يبدأ
ـة "السـنـدريال" للـكـاتب الشـاب "أحـمد عـبـد الرازق" بـتقـد مـسرحـي
إخـراج "بـتـول عـرفـة" والـبـطـولـة لـفـوزية وأحـمـد الـشـامى ويـوسف
ـسرح العائم الـصغير داوود وعالء مـرسى وتعرض علـى خشبة ا

نيل بعد إعادة تطويره وافتتاحه خالل الشهر القادم. با
تـضمـنت اخلـطـة أيضـا تـقد مـسـرحيـة "أسـعد سـعـيد فى
الـعالم" تأليف مـحمود عـامر وإخراج حسن يـوسف وبطولة
مـحـمد أبـو احلـسن. ومـسـرحـية "إخـنـاتـون" تـألـيف "حسن
سـعـد" واإلخـراج لـعـزة لــبـيب مع إعـادة تـقـد مـسـرحـيـة
"حـلم بكـرة" لـلمـؤلف الـسيـد مـحمـد عـلى واإلخراج ألحـمد

عبد احلليم والبطولة ألنوشكا وأحمد سالمة.
وعن رؤيـته لتطوير مسرح الطفل الـذى يديره منذ عام يقول عاطف
ـسـرح ـتـقــد ا عـوض إنه يــحـاول وضع تــصـور خــاص يـتــعـلق بـ
بـهر فى عروض األطـفال خـاصة أن هذا ـوسيقـى االستعـراضى ا ا
ـكن أن ينـافس الثورة اإلطـار هو الـذى يجذب األطـفال وهـو الذى 
الـتكنولوجية الكبيرة فى السينما والفضائيات واحلاسب اآللى

ويـتـمــنى "عـاطف عــوض" تـقـد عـروض مــسـرحـيـة
لألطـفـال على مـستـوى جـيد خـاصـة أن الفـترة
سرح العائم الـقادمة سوف تشهد افتتاح ا
الـصغيـر ليـصبح للـمسـرح القومى لـلطفل
أكـثــر من دار عـرض وهـذا األمـر فى
حـد ذاتـه يـتــيح فـرصــة لـتــقـد عـدد
أكــبـــر من الـــعـــروض مع إمـــكــانـــيــة
إعـادتهـا فى حـالة حتـقيـقـها لـلنـجاح

طلوب.. اجلماهيرى ا

فرقة حالة تمارس نشاطها بعيداً عن مباحث التمثيل!!
ـسـتـقـلـة الـتى تـتسم ـسـرحيـة الـتى  تـأسـيـسـهـا عام  2000 واحدة مـن الفـرق ا فـرقة حـالـة لـلـعـروض ا
باالسـتقـرار اإلدارى حيث تـمتلك مـقًرا خـاًصا لـتيـسيـر أعمـالهـا ولهـا مركز إعـالمى باإلضـافة إلى وجود

عالمة جتارية خاصة ومسجلة لها.
بدأت  الفرقة نشاطها بثمانية أعضاء ثم انضم لـها العشرات بعد انتشار نشاطها على نطاق واسع وهى
تعـتمـد فى تـقد عـروضهـا عـلى نظـام دقيـق خاصـة فيـما يـرتـبط بالـتدريـب نظـًرا لطـبيـعـة العـروض التى

تقدمها الفرقة حيث تعرض في الشارع.
محمد عبد الفتـاح مدير الفرقة  أشار إلي عـدم اعتماد الفرقة علي مـصادر تمويل ثابتة ولـكنها تقوم ببيع
نتشرة حالًيا مع فتح شباك تذاكر لعروضها في ليالي العرض لبعض اجلهات أو دور العرض اخلاصة ا
حالة إمـكانية ذلك قـال عبد الـفتاح إنه يـرفض فكرة أن يـكون للفـرقة مصـدر تمويل ثـابت يفرض مـجموعة
من الشـروط على نـوعيـة وطـبيـعة ومـضمـون عروضـها يـقول: لـذلك قـمنـا بإنـشاء مـؤسسـة "قافـلة - حـالة
ـستقـلة في مـصر وهي تقـوم بتـنظيم ـؤسسات الـثقافـية ا للفـنون والـثقافـة " التى أصـبحت اآلن من أهم ا
ستقلة القاهرة للسينما وسيقية ا وبايل والشرق للفرق ا خمسة مهرجانات فنية هي ... القاهرة ألفالم ا
سـرح ويقـام في أكتـوبـر من كل عام ومـهرجـان آخر سـتقـلة بـجـانب مهـرجان احلـواديت وهو خـاص بـا ا
ثقف إال خاص بعروض الشارع. فرقة حالة اجـتذبت جمهورا متنوعًا من ب طالب اجلـامعة والعمال وا
ـسـرح من جـامـعـة أن مـحـمـد عـبـد الــفـتـاح ـ مـديـر الـفـرقـة رغم حــصـوله عـلى لـيـسـانـس اآلداب ـ قـسم ا
هن التمثيلية لم يفكر فى االنضمام إليها اإلسكندرية وأحقيته فى احلصول على العضوية العاملة لنقابة ا
ويـرى عـدم جـدوى هـذا األمـر فـى ظل عـدم وعى مـسـئـولى الــنـقـابـة بـدورهم جتـاه األعــضـاء فـيـمـا يـرتـبط
بضرورة توفير فرص عمل لهم لذلك فضل هو وأعضاء فرقته العمل بالوسط الفني بشكل حر بعيدًا عن
مـثـل الـتى تـتبع سـيـاسة مـنع أصـحاب ـتـمثـلـة فى نقـابـة ا قيـود "مـباحث الـتـمثـيل" ـ عـلى حـد تعـبـيره ـ ا

واهب من التمثيل جملرد عدم قيدهم بجداول النقابة. ا
سمير عزمى

مهرجان 
باسم  «فوزى فهمى»

سرحية عهد الفنون ا ه   لتكر
ــعــهـــد الــعــالى لـــلــفــنــون بــدأ ا
ـسرحيـة اإلعداد لـبدء فعـاليات ا
هرجان د. فوزى الـدورة األولى 

فــهـمى لــلـعـروض
ـــســــرحـــيـــة د. ا
مـصطفى سـلطان
ـعــهـد ـ ـ عــمـيــد ا
صـــــــــــرح بــــــــــأن
ــهـــرجــان يــقــام ا
لــتـكـر الــدكـتـور
ا له فـوزى فهمى 
مـن فـــــــــضـل فى
ـية تـطـويـر أكـاد
ـخـتلف الـفـنون 
معاهدها الفنية..

يـــذكـــر أن مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون
ـســرحـيـة يـنـظـم مـهـرجـانـ ا
آخــرين هــمــا مــهــرجــان زكى
طـلــيـمـات لــلـمـســرح الـعـربى
ى ـسـرح الــعـا ومــهـرجــان ا
وســيـــتـــيح مـــهــرجـــان فــوزى
فـــهــمـى فــرصـــة أكـــبـــر أمــام
ــعـــهــد لــتـــقــد عــدد طالب ا
ـسرحـية أكـبر من الـعروض ا

ــســرحـى من تــمـــثــيل وديــكـــور ونــقــد ا
وتأليف .

قــــال د. تــــامــــر راضى مــــشــــرف
سرحى باجلامعة إن الـنشاط ا
الــهـدف من هــذه الـورش رفع
شارك فى كـفاءة الطالب ا
ــســرحـيــة من األنــشــطــة ا
ـــســـرح خالل عــــروض ا
اجلـــامــعى. يـــشــارك فى
هــــذه الـــــورش عــــدد من
ـتــخـصـصـ وأسـاتـذة ا
يـة الفنـون منهم د. أكـاد
عــــصــــام أبـــو الــــعال د.
مــحـمـود ســامى د. مـنى
صـفوت رئيس قـسم النقد
والـدرامـا بـكـلـية اآلداب
جــامـــعــة عــ شــمس
وســــوف تـــعــــقـــد ثالث
مـحـاضـرات أسـبـوعـيـًا
يــكـون نــتـاجــهـا تــقـد
عـــــــــشـــــــــرة عــــــــروض
مــــســــرحـــــيــــة لــــفــــرق

اجلامعة.
د. تـــامـــر راضى أكـــد
أن جـامـعة عـ شمس
تـقــوم حـالـيـاً بـاإلعـداد
لــــتــــنـــــظــــيـم عــــدد من
ـهـرجـانـات مع بـدايـة ا
الـعام الـدراسى القادم
لــتـقــد مـجـمــوعـة من
ـسـرح أعـمــال كـتـاب ا

ى صرى والعا ا

مروة سعيد

سرح لطالب ع شمس ..!! ورش تدريبية فى ا
بـدأت جامعة ع شـمس فى اإلعداد لتنـفيذ عدد من الـورش التدريبـية فى مختـلف عناصر الفن 
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الـكــاتب فــرنـســيس فــرجـســون أحـد أعالم الــدراسـات
سرحـية األمريكية.. وكـتابه هذا كتاب مهم فى الـنقدية ا
سرحى من داخله سرحى الذى يتناول العمل ا الـنقد ا
ويـراعى عــدم فـرض تــفـســيـرات ال يــقـولــهـا الــعـمل وال
يـقولـهـا الـعصـر الـذى أبدع فـيه.. والـكـاتب مسـلح لـهذا
الـطريق جيداً.. فهو - كما يتبدى فى كتابه - على وعى
سرح اخملـتلفـة ولديه القـدرة التامـة على فهم بـدالالت ا
طـبيـعة وعنـاصر الـعمل وخـصائص الـعصـر الذى خلق
فــيـه وأســلـــوب الـــتـــألــيـف ومــدارسـه.. إلى آخـــر هــذه
ـنطق الداخلى الـقدرات التى تـعينه على سـهولة إدراك ا
لـلعمل وتذوقه جماليًا.. ومـلم تمامًا بأقوال وآراء سابقيه
سرحيات التى تعلقـة بالكتاب وا ؤرخ ا من الـنقاد وا
نـبثق من منهجه تـناولها فى كـتابه.. وله رأيه اخلاص  ا
الـــنــقــدى والــذى قــد يـــتــفق قــلـــيالً ويــخــتـــلف كــثــيــرًا
ـوضوعـيـة) مع سابـقيه أو مـعـاصريه.. كـما أنه رجل )
ى.. وأثر ذلك فـلسـفـة ومنـطق ومسـرح تطـبـيقى وأكـاد
جـلى فى كتـابه العـام الذى ب أيـدينـا والذى جـاء ملـيئًا
ا قد يعيق وصول نطقيـة;  صطلحات الـفلسفيـة وا بـا
األفـكار إلى ذهن القار فى يسـر ما لم يكن على دراية

بها..
ـؤلف يــبــحث فى هـذا الــكــتـاب عــمـا أســمـاه (فــكـرة وا
ـسرح) أى جوهر هـذا الفن الذى يعـبر فى شمول عن ا
كـنه مـوقف اإلنـسـان من الـعـالم بـقـضـايـاه وإشـكـالـيـاته
الـعـديـدة من خالل عـرض يـبـرز اجلـمـال الـكـلى الـدافق
ـسرح اجلزئـى الذى قد يـعبر عن لـلحيـاة.. وليس ذلك ا
مـواقف ذهنية عـقلية فـقط أو مشاعر وجـدانية وحسب

أو صور فوتوغرافية من صور الواقع..
ـؤلف بـنــا رحـلـة طـويـلـة مع أعـمـال عـشـرة من ويـقـطع ا
سرحي الذين تعـتبر أعمالهم قممًا فى تاريخ الـكتاب ا
ـسرح من مـنطلق أنـها حـاولت تثـبيت فكـرة معـينة عن ا

سرح تالئم العصر الذى كتبت فيه وله.. ا
تصور فولتير للمسرحية

بـدأ الــرحـلــة مع أوديب سـوفــوكـلــيس .. وله فــيـهـا رأى
ؤرخ خاصة يـخالف سابقيه من النقاد والدارس وا
نـقاد عصر الـعقل/ عصـر التنويـر فى أوروبا فى القرن
الـثــامن عــشـر فــعـرض آلرائــهم والــتى فــحـواهــا أنـهم
فـهمـوها عـلى أنهـا أسطـورة خيـالية خـارجة عن اإلرادة
ــسـتــنـيــرة.. واقــفـًا عــنــد تـصــور فــولـتــيـر األخـالقـيــة ا
لـلمسرحية وتعليقاته عليها. وموافقة كورينى لفولتير فى
ـسرحـيـة صـراع ب أوديب مـنـحاه الـذى رأى فـيه أن ا
ومـجموعة من اآللهة الشـريرة الشبيهـة باآلدمي بغواية
الـكـاهن تـيـرزيـاس الـفــاسـد.. وبـأنـهـا مـنـاقـضـة لـلـدين.
ــســرحـيــة لــتــصــوراته وأشــار إلى إخــضــاع فــرويــد ا
الـسيكولـوجية مـوضحًا أنه بذلك فـتح آفاقًا كـثيرة أمام
. وتــعــرض لـتــحــلـيـل فـوســتل دى كــوالجنـز الـدارســ
ـديـنـة الـغـابـرة».. وغيـرهـا من لـلـمـسـرحـيـة فى كـتـابه «ا
الـتفسـيرات التـاريخـية والفـلسفـية والالهـوتية.. ويـحترم
فـرجسون كل هـذه اآلراء لكنه يذهب إلى أن أصـحابها
لم يـفـهمـوا حـقـيـقة مـسـرح سـوفوكـلـيس من مـنـطلق أن
تـميزه فى مـعاجلته لألسـطورة يكـمن فى محافـظته على
سـرها الـنهـائى بالـتـركيـز على اإلنـسان الـتراجـيدى فى
سرحية مـستوى دون أى تعقل.. ثم فى تـنظيمه لعـقدة ا
تـنظـيمـاً أجلى الـكثـير من جـوانبـها; مـحافـظاً بـذلك على
ـأسـاة الـنـهـائى الـذى يـحـتـفظ لـلـمـسـرحـيـة بـهـذا سـر ا
ضـمـون الروحى لـها «اإليـقاع الـتـراجيـدى للـفـعل» أو ا
الـذى يعرضه سـوفوكلـيس عرضًا مـباشرًا جـامعًا ب 

ـة. الـنـور والـظالم. احلزن : الـنـصـر والـهـز الـنـقـيـض
والـفـرح فى شـكل تـام له بـداية ووسط ونـهـايـة.. إضـافة
إلى دور الـكـورس - بـثــنـائـيـته (كـورس الـيـمـ األول /
كـورس الشمـال الثـانى) - عند سـوفوكـليس; فهـو عنده
شـخصيـة مهـمة تقـوم بدور محـورى فى الفـعل.. وتعمل
ـعانـاة ومالحـظة عـلى مـراعاة مـراحل األداء وتـمثـيل ا
اإليـقـاع الـتـراجــيـدى لـلـفـعل حــتى فى صـمـتـهـا وحـ
ــشــاهــدة.. فـبــعــد الــصــراع بـ أوديب اكـتــفــائــهـا بــا
وتـيـرزيـاس الـذى يــنـتـهى إلى تـأرجح أوديب بـ الـشك
واحلـقــيـقــة وإدراكه أنه قــد يـكــون قـاتل اليــوس وجـالب
الـهالك للـمديـنة ثم بـحـثه عن الذات وعن حـقيـقة مـوقفه
من نـفسه ومن أقـداره.. بعـد انتـهاء هـذا الصـراع تأخذ
اجلـوقة وضعـها متـأملة فى اخلـصام وحتديـد مراحله..
الحاة.. كـما تـتحـمل النـتائج وتـوضح األمر فى نـهايـة ا
ـشهـد الذى ويالحظ أيـضا أن اجلـوقة هى الـتى تغـير ا
يـجب عـلى النـظـارة تصـوره.. ففـى حلظـة خروج أوديب
وتـرزيـاس تـبـدأ موسـيـقى اجلـوقـة وتـتـسع الـبـؤرة على
ـتـفـرج قـد انـتـقل إلى مـكـان بـعـيـد.. حـ غـرة.. وكـأن ا
ـدينـة كـلـهـا تشـتـرك فى األمـر.. فـمهـمـة اجلـوقة وكـأن ا
لـيـست محـدودة فى نـطـاق األغراض الـتى يـهدف إلـيـها
ـــا عــلــيـــهــا أن تــكـــشف مــســـرح احلــيــاة الـــبــطل وإ
اإلنـسـانيـة فى أوسع مـدى وأخفـاه.. وتـكون عـلى أهـبة
ـــســرح كـــله - حــ يـــفــتــرق االســـتــعـــداد لــتـــشــغل ا
ـعـانـاة إلى إدراك ـتـفـرج من ا ـتـصـارعـون - لـتـنـقل ا ا
ــوقف الــراهن.. ووظــيــفـتــهــا لــيــست مــجـرد جـديــد بــا

شاهد.. موسيقى عارضة تعرض ب ا
شعيرة دينية أم أسطورة ?

وفى ضـوء الـدراسات األنـثـروبولـوجيـة يـثبـت فرجـسون
عالقـة سوفـوكليـس والدراما اإلغـريقـية - بـشكل عام -
بـالشـعـائر الـديـنيـة من خالل تـسـاؤله عن أيهـمـا أسبق:
الـشـعـيــرة الـديـنـيـة أم األسـطــورة?.. وقـارن بـ طـريـقـة
سـوفوكـليس ويوربـيديس فى تـناولـهمـا ألسطورة أوديب
وخـلص إلى أن سـوفـوكـلـيس كـان عـلى وعـى بـالـرابـطة
الـــتى تــربط األســـطــورة بــالـــشــعــائـــر الــديــنـــيــة وبــأنه
ان اسـتخدمها استخدامًا عاطفيًا فيه قدر كبير من اإل
بـســلــطـان اآللــهــة.. بـيــنــمــا جتـاهل يــوربــيـديـس عالقـة
األسـطـورة بالـشـعـيـرة الـفـنـيـة تمـامـًا بل اسـتـخـدمـهـما
لـلسخرية ولهدم أشـياء راسخة فى وجدان اجملتمع

اإلغريقى..
ؤلف وحتت عـنوان «تماثل اإليـقاع التراجيـدى» يختتم ا
هـذا الــفـصل عـارضــًا آلراء مـواطـنه بــوكـانـان صـاحب
كـتـاب «الـشــعـر والـريـاضـيـات» والــتى تـتـلـخص فى أن
ــا اإليــقــاع الــتــراجــيـــدى فى أوسع وأعــمق صــوره إ
يـتحـقق فى الـكومـيديـا اإللهـيـة لدانـتى.. وخاصـة اجلزء
ـطـهـر».. ومــؤلـفـنـا بـشـكل عـام يـتـفق مع آراء الـثـانى «ا
بـوكانان تمامًا ويـذهب إلى مدى أبعد منه ح يرى أن
اإليـقاع الـتراجيـدى فى الكـوميـديا اإللهـية لـدانتى أقوى
ـــوزون الــذى تــتــسم بـه أوديب وهــامــلت من اإليــقــاع ا
ى مع كونـهـا ملـحـمة ـسرح الـعـا وغـيرهـمـا من روائع ا

قصصية خيالية وليست مسرحية..
مسرح عصر الكالسة اجلديدة

وذجه عن ـؤلف مـسرحـيـة «برنـيس» لـتكـون  واخـتار ا
ـسـرح الذى مـسـرح عصـر الـكالسـيـة احلديـثـة.. ذلك ا
ـنطق وأحكـام العـقل.. ويبدأ يـتكئ تـمامًا عـلى موازين ا
ـسرح ـؤلف مـختـلفـًا مع سـابقـيه من نـقـاد ومؤرخى ا ا
الـذين نـفــوا أن تـكـون هـنـاك عالقــة بـ «بـرنـيس» وبـ
ــــأســـاة; فـــيــــذهب إلى أنــــهـــا مـــأســــاة; إذ لـــيس من ا
الـضـرورى - كـمـا يــقـول راسـ نـفـسه - أن تـصـطـبغ
ـســرحـيــة بــالـدم وتــمـتــلئ بــاجلـثـث واألشالء لـتــكـون ا
مـأســاة.. وعــنـد فــرجــسـون هـى فـعل بــطــولى يــقـوم به
أشـخــاص يـتــخـذون ُمـثــلـهم مـن انـتـصــار اإلرادة عـلى
الـغريزة.. ثم يـوضح كيف أن الـعقل واإلرادة يسـيطران
فـعًال عــلى مـسـرحــيـة «بـرنــيس» ويـحـســمـان الـصـراع
صـلـحة بـكبـحـهمـا جلـماح احلب بـ أبـطالـهـا بحـجـة ا
ا العامة والواجب الوطنى.. وهذا مغاير لطبيعة احلب و
سـرحى على وجـه اخلصوص هـو معـروف عن احلب ا
نطق عرض احلائط.. الـذى يضرب بالتـقاليد والعـقل وا
سـرح الكالسى اجلـديد / الـباروكى ولـكن هذه سـمـة ا
- الـذى بــلغ ذروته فى أواخـر الــقـرن الـســابع عـشـر -
ـطـلق واحملدد ـطـلق فى سـبـيل ا فـهـو يـضحـى بغـيـر ا
ــتــنــاهى فى ســبــيل غــيــر احملــدد الــذى ال حــدود له. ا
والـتضـحيـة بقـدرات النـفس ورغبـاتهـا تضـحيـة صوفـية
بـطولـية.. وهـذا مـا يتـحقق فى مـسـرحيـة «برنـيس» التى
يفترق فيها احملبون إلى األبد امتثاًال لواجبهم احلزين..
ـسـرح الـكالسى ـمـتــعـة بـ ا ويـسـتـمـر فـى مـقـارنـته ا
الـقد ونظـيره الكالسى احلـديث موضحـًا الفارق ب 

الـعقدة األرسـطيـة والدسيـسة الـراسينـية.. ومـشيراً إلى
ـسرح الـباروكى التى الـدالئل االحتـفاليـة اخلاصة فى ا
ـسرح تـخـتـلف عن الـشـعـائر الـديـنـيـة والـطـبـيـعـيـة فى ا
.. ثم يتـعرض لنظـرية جاك مارتن فى الـتراجيدى الـقد
ـذهب الــعـقـلى وتــمـيـيــزه بـ تـألــيه الـعــقل فى عـصـر ا
الــعـلم/ عــصــر راســ والـذكــاء الــواقــعى فى عــصـر
ـذهب اإلغـريـق.. ويـقــدم لــنـا نــظــريـة  فــرجــسـون فـى ا
الـعـقـلى - أيـضـا - والـتى اسـتـمـدها مـن دراستـه لدور
الـعقل فى اجملـتمع.. وتوصل فـيهـا إلى أن فكرة الـقسر
ـطلق لـلـواجب العـقـلى (وهى األساس فى الـتـراجيـديا ا
الـراسيـنـية) تـستـمـد وجودهـا من نظـام اجـتمـاعى ثابت
كن لـنـظام اجـتـمـاعى أن يعـقل إال بـعد ومـحـدد; إذ ال 
قـبـوله عـلى أنه نـهـائى أو عـلى درجـة مـا من الـوضوح..
ــكن لــلـمـرء أن يــوحـد بــ الـواجب وفى هــذه احلـالـة 
».. فاللحظة التاريخية والـعقل كما فعل «كانط» و«راس
الـتى تـبـنى فيـهـا األخالق بـنـاء علـى العـقل هى الـلـحـظة
الـوحـيــدة الـتى ال يـكــون اجملـتـمع فــيـهـا بـادى الــتـغـيـر;
فـيمـكن حيـنئـذ الـنظـر إلى نظـامه على أنه حق ودائم فى
آن واحـــد.. وهـــذا هـــو نــوع اجملـــتـــمع الـــذى يـــســمـــيه
ـقــفل فى وجه أى ــغـلـق أو ا «فــرجـســون» بــاجملـتــمع ا
تـغيير إال الـفناء.. مـقفل فى وجه أى إحساس بـالتماثل 

وسيقى  موظفة واحلركة محسوبة  حتى التقول : كان الديكور رائعاً وا

وضوع سرحى له أصول وقواعد .. لو عايز تعرف اقرا ا النقد ا
< تأليف : فرنسيس فرجسون
< ترجمة : جالل العشرى

< تقد وتصدير: درينى خشبة

ستخدمة فى مجال اإلبداع على اختالف مناحيه اضية اهتماماً غير مسبوق بدراسة اللغة ا شهـدت السنوات القليلة ا
ـية ـسـرح بـصـفة خـاصـة ومن ثم كـانت الـسـلـسلـة الـعـا واجتاهـاته السـيـمـا عـلى صعـيـد األدب بـصـفـٍة عامـة وأدب ا
التـعلـيمـيـة والتـثقـيفـية /الـتـنويـرية الـتى حتمل عـنوان «الـلـغة فى األدب» والـتى اضطـلعت بـهـا دار ماكـميالن الـشهـيرة
نتـشرة حول العالم أى من داخل بريطانيا (هامبشاير ولندن) للـطباعة والنشر سواء فى مقرها الدائم أو فى فروعها ا
ثليها فى مختلف األرجاء وذلك قبل عدة عقود ويحسب لهذه الدار الرائدة أنها أصدرت حتى أو من خـارجها غير 
اآلن أكثـر من سبعة عـناوين مهمة أشـرف  على حتريرها الـعالمة ن. ف بليك أسـتاذ اللغة اإلجنـليزية وآدابهـا بجامعة
شيـفلـد اإلجنلـيزيـة بل وأصدر أول تـلك العـناوين بـنفـسه وكـان مؤلـفا بعـنوان «لـغة شـكسـبيـر» كمـا أصدر بـعد ذلك

سادسها وكان مقدمة رصينة فى «لغة األدب».
وب هـذين اإلصدارين جـاءت خمسـة عناوين رئـيسة كـانتـ  حسب تـرتيب ظهـورهـا « لغـة تشوتـر» ـل « ديفيـد برنلى » و
ـ « ـ «لـوريفـو تود» و «لـغة د. هـ . لورانس» ل » ولغـة األدب  األيرلـندى» ل ـ «فرانـسيس أوسـ «لـغة وردسـورث وموليـردج» ل
ان» ثم تـوجت تـلك العـناوين بـالـكتـاب الـذى نعـرض له اآلن وهو ون تـشـا آالن إجنـرام» و«لغـة تومـاس هـاردى» ـل «را
كتـاب « لغة الدراما » الذى قام بترجمته النـاقد ربيع مفتاح الذى لم يدع عالم النقد عـلى أهميته وصعوبته يستأثر بجل
ـارس التـرجـمة أيـضًا فـى هذا كـشف عن وعى بـأصول فن الـدراما سـرحيـة بل و ـارس الـكتـابـة ا اهـتمـامه فراح 
ـؤلف األصلى وبذل فـيه جهدًا مضـنيًا وأعـنى به « ديفيد فجـاءت  ترجمـته نصًا مـوازيًا للنص األصـلى الذى وضعه  ا
نحة الدراسية التى قضاها فى جامعة توتنجهام برتش» الـناقد الدرامى واألستاذ بجامعة ميردوخ  االسترالية خالل ا

 بإجنلترا.
ـنـزلة الـعالمـات  البـارزة على درب وكـان «برتش» قـد أصـدر  قبل هـذا الكـتـاب ثالثة مـجـلدات عـلى األقل ُتـعُّد 
الدراسـات  اللـغويـة واألسلـوبيـة وهى على الـترتـيب « األسلـوب والبـناء  والـنقـد » و «وظائف األسـلوب» و « الـلغة

مارسة النقدية». واألدب  وا

< تأليف : ديفيد برتش  < ترجمة : ربيع مفتاح 

سرح احـتوى مقاًال ليسان > تضمن الـعدد اجلديد من مجلة "نـزوى" الفصلية الثـقافية التى تصدر من عـمان ملفًا عن ا
طى عن الـكاتب الـكبـير "سـعد الـله ونوس" عـنوانه "عـشر سـنوات عـلى رحيل الـكاتب الـذى تمـسك باألمـل"واحتـوى العدد

أيضـا نـصًا مـسـرحيـا كـتبه الـشـاعر "سـيف الـرحبـى" الذى يـرأس حتريـر اجملـلة عـنـوانه "كونـشـرتو احلـجـر" والنص 
إعـداده وإخراجه مـسرحـياً بـواسطـة اخملرج الـعراقى "جـواد األسدى" وأعـده موسـيقـياً رعـد خلف والـنص يأخـذ منحى

جتريبياً ـ كما يقول األسدى ـ شأن أعمال "بيكيت وأداموف وأرابال".

لـــلــــمــــشـــاركــــة بـــهــــا فى
ــهــرجـانــات الــرســمــيـة ا
الـــتى تــــنـــظـــمـــهـــا وزارة
الــثـقـافـة

وهـــيــئـــاتـــهــا
اخملـــتــلـــفــة..
د. مــصــطـفى
سـلـطـان  قـال
إنـه يــــــــقــــــــوم
حــــــــالــــــــيــــــــًا
بـتـشـكـيل عدة
جلــــــــــــان مـن
عهد أسـاتذة ا
ـتــــــطــــــويـــــر لــــ
ـــهـــرجـــانــات ا
ـنـويـا. ورفع مــسـتـوى الـتـى تـقـام سـ
الـعـروض الـتى ينـتـجـهـا الطالب مع
ـالـيـة ـبــالغ ا ـانـيـة رفع ا دراسـة إمـكـ
ـة إلنـتــاج هـذه األعــمـال اخملــصـصـ
ـعـهـد بـشكـل مشـرف فى لـتـمـثـيل ا
صرى ـسرح القـومى ا مـهرجانى ا
نـافسـة على اجلـوائز والـتجـريبـى وا

هرجانات. الكبرى بهذه ا

< د.فوزى فهمى

سارة حنفى

سرح الدولة أبوزيد.. يحلم 
ـسـرحى «ثـورة الـرجـالـة» بـعـد فـوز نــصه ا
ـــهــرجــان بــجـــائــزة الــتـــألــيـف األولى فى ا
ـية الفنون انتهى الـعربى الذى نظمته أكاد
ـؤلف الشاب أحـمد أبوزيـد من كتابة نص ا
مـسرحى جـديد هو «اخلـندق» أبوزيـد يقول
إنه يـحلم بتقـد أحد نصوصه عـلى خشبة

مسرح الدولة
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 عزت زين

ـؤتمـر العـلمى مالحظـات على ا
األول لـــــلــــــمـــــســــــرح اإلقـــــلــــــيـــــمى

ـكن أن  تـقـلص احلــوار إلى جـمل بـســيـطـة.. حـوارات قـلــيـلـة 
ــاءات واحلــركــة يـــصل مــعــنــاهـــا لــلــمــتـــفــرج والــطــفـل من اإل
والــتـشــكـيـالت لـتـعــبـر حــاجـز الــلـغــة فى ســهـولــة ويـســر عـبـر
ـوسـيـقى واحلركـة. ولـيـصـبح الـفن التـشـكـيـلى هو الـتـشكـيل وا
ـسـرحـية ـكن فـصـله عن الـدراما ا ـرافق الـعـضوى الـذى ال  ا

والرقصات التشكيلية.
وإذا كـان فن الـنـحت مـثل الرقص يـعـتـمـد علـى اخلط احلركى
لــلــجـسم الــبـشــرى ويـعــتـبــر تـمــاثــيل فى حـالــة سـكــون فـإن
الـعروض الفنية الدرامية الراقصـة تمثل تماثيل حية فى حالة
حـركـة. وبذلك تـكـون الـتـعـبيـريـة بـواسـطـة الـتمـاثـيل اجلـمـالـية
احلـيـة فى Musical Performance هى جتـسـيـد لـلـحـظة

مـن الــلـــحـــظـــات أو حـــالـــة مــعـــيـــنـــة كـــمــا أن
ـتـتـابـعـة بـذلك تـكـون خروجـاً من الـرقـصـات ا
حـالة إلى حـالة أخـرى وهى أيضًـا داللة على
ـؤلف واخملـرج والـفـنـان الـتـشـكيـلى أن عـمل ا
ـسـرحيـة الشـاملـة أصعب من فـى الـعروض ا
األنــواع األخـــرى لـــلـــمــســـرح لـــيس فـــقط ألنه
وسـيقى والرقص. ويـعتبر مـرتبط بالـدراما وا
تـوافـقـهم وهارمـونـيـتـهم مع الـرقص هو احملك
الـرئـيــسى لـلـتـقـيــيم ولـكن- وهـذا هـو األهم-
ألنه يـســتــخـدم الــلــوحـات الــتــشـكــيـلــيــة الـتى
ـمـثـلـ والـراقـصـ لـكى يـقـدمـهـا من خالل ا
يـنـقل الـطـفـل الـذى يـشـاهـد الـعـمل الـفـنى من
حـالة نـفـسيـة وشعـوريـة إلى حالـة أخرى ومن
شــحن مـعــنــوى إلى شـحن مــعــنـوى آخــر. هـذا
ــعــنــوى يــرتـبط الـنــقل الــشــعــورى والــشـحن ا
بـتـتــابع األحـداث الـتـى جتـسـدهـا الــتـشـكـيالت

والرقصات اخملتلفة.
كـذلك يـبــرز دور الـتـشـكـيـل فى مـسـرح الـطــفل احلـديث بـشـكل
البس وإذا كان قـد تقلص دور الـديكور خـاص فى الديكـور وا
يـة فى مهـرجان تويـاما لـيفسح كـما شاهـدنا فى الـعروض الـعا
اجملـال حلـركـة أوسع بــالـتـشـكـيالت احلــركـيـة والـرقـصـات فـإن
مـهمة الـفنـان التـشكـيلى مع الـرؤية الكـليـة للـمؤلف واخملرج وق
سرح حتى تتوافق سئوليته عن تهيئة خشبة ا ازدادت أهـمية 
ـضـمون ولـيـصبح مع حـركـات الراقـصـ من ناحـيـة الشـكل وا
الـديـكـور عـبـارة عن مـوتـيــفـات بـسـيـطـة تـسـتـدعى خـيـال وذكـاء

الطفل للتحليق معها واستكمالها بخياله وتأويلها وفهمها.
ـالبس فـــهى فى ألـــوانـــهـــا الـــزاهـــيـــة والـــتى يـــقع عبء أمـــا ا
اخـتيارهـا وتشكـيلـها وألوانـها عـلى الفنـان التـشكيـلى مصمم
البس فـهى تـمـثل نــقـطـة بـالـغـة األهـمـيـة فى مـسـرح الـطـفل ا
احلـديث حــيث تـمــثل إحـدى أهم  أدوات اإلبــهـار والــتـشـويق
لـلطفل وتـمثل ألوانهـا الزاهيـة مع تشكـيالتها احلـركية واحدة

تعة اجلمالية لديه. من عناصر التشويق واإلثارة وا
سارح أمـا التشكيل فى اخللفيات التى أصبحت تتحرك فى ا
ـتحـركـة والتى احلـديثـة بـاللـيـرز والكـمـبـيوتـر والـشاشـات ا
كان شاهد احلقبة التاريخية أو ا ناظر التى تعطى ا حتـمل ا
ــضـمــون الــفـكــرى الـذى يــقـدم من خالل أو اجلـو الــعـام أو ا
سرحى الـعرض.. فهى تـمثل دوراً بالغ األهـمية فى الـعرض ا
احلـديث يقع على الفنان التشـكيلى الذى عليه أن يضيف إلى
سة من الـسحـر واجلمال ومـساحة من الـتصور ناظـر  هـذه ا
ـنـطلـق واحمللـق مع الـعمل واخلـيـال تـتالءم مع خـيـال الـطـفل ا

الفنى.
نـاظـر واخلـلفـيـات تنـتـقل بسـرعـة عـلى شاشـة الـبالزما أو هـذه ا
ـتأللئة إلى سـماء زرقاء الـليزر من لـيل جميـل مرصع بالـنجوم ا
يـتـحـرك فـيـهـا الـسـحـاب إلى مـنـزل أو كـوخ ريـفى إلى عـاصـفـة
ـطرة وقد أكسـبها الصـوت اجملسم حياة وقوة.. شـديدة مرعبة 
اط ـتنوع أو تلك األ سرح كـله بفضل هذا الـتشكيل ا ويـصبح ا
مثل ناظـر وتشكيالت ا من الـتشكيالت الفنية عـبر اخللفيات وا
البس الزاهية الـتى جتسد أشـكاالً مخـتلفة والـراقص وألـوان ا
مع كل حركة جديدة منظومة متكاملة منسجمة فى هارمونية لكى

سرح الشامل للطفل. تقدم هذا ا
دروسة تمـامًا سيكـولوجيًا وفنـيًا فهى تلعب دور أمـا اإلضاءة ا
ـثيـر. تنـقله الـبطـولة بال شك. إنـهـا تقـدم للـطـفل عالم الـسحـر ا
ــبـهــر. إلى الـتــشـويـق واحلـاالت الــنـفــسـيـة إلى عـالم اخلــيـال ا
اخملـتلفـة تسـاعدها فى ذلـك تكنـولوجـيا متـقدمـة وضعت كل ما
ـسرحى وصـلت إلـيه اخملـتـرعـات العـلـمـيـة فى خـدمـة الـعـرض ا

تعة اجلمالية للمتلقى. وا

ــؤتـمــر األول لــلــمــسـرح اإلقــلــيــمى الــذى رفع صــفـة نـعــقــد ا
(الـعلمى) قبل أيـام قليـلة من حلول الـذكرى األولى حلريق بنى
سـويف  2006/9/5  فى مـديـنـة الـقـنـاطـر اخلـيـريـة  وقـد علـمت
ـؤتـمـر كـمـا  علـم األخـرون قـبل انـعـقاد بـاخـتـيـارى حلـضـور ا
ولم  اعرف ـ أو تعرف غيرى  بجدول ـؤتمربأقل من أسبوع  ا
ـقـدمة وظل ـؤتـمر  أو نـطـلع عـلى عـنـاوين األبـحـاث ا أعـمـال ا
ــؤتــمــر .. والــتى قــدمت لــنـا األمــر يـدار داخـل أروقـة أمــانه ا
إبـحاثا شهد لها اجلميع بغياب  ( الـعلمية) عن معظمها  كما
ـــ الــذين لم يـــســبق أنــهــا كـــتــبـت من خالل بــعـض األكــاد
ـسـرح لـلـكــثـيـرين مــنـهم أن تـعــرف أو تـعـامل أو اقــتـرب من ا
ــفـاجـآت فـى عـدم طـبـع األبـحـاث اإلقـلــيـمى .. وبــقـيت أكــبـر ا
ـقـدمــة بـحـجـة أن بـهــا أخـطـاء لم تـطــبع حـتى اآلن . وأغـلب ا
ــوتـــمــر الالول بــزخم الــظن أنــهـــا لن تــطــبـع أبــدا..إذن بــدا ا
اعالمى وحـضور كيثف .. وانتهى بتـوصيات كان على رأسها
تـغيير الئحة األجور .. لكن التوصيات أودعت فى ذمة التاريخ
 مـثل الـتـوصـيـات الـسـابـقـة رغم الـوعـد الصـريـح من األسـتاذ

الدكتور  أحمد نوار رئيس الهيئة بنفيذها.
وفى رأيى أنه لم يـكـن ثـمـة مـؤتـمـر أو مـؤتـمـرون أو تـوصـيات
ؤتمرون ولم تـكن هناك إرادة الوصول إلى نتـائج .. لقد جاء ا
سرح من كل حـدب وصوب ولم يكن نصب األع النهوض با
اإلقـليـمى أو تطـويـر فلـسفـته أو تـنظـيم آليـات الـعمل به  لـدفعه
قـدمـا  أو وضع مــنـظـومـة عــلـمـيـة مــنـهـجــيـة لـتـدريـب وتـقـيـيم
كـوادره.. كــانت االهــداف شـتى وحــامت فى ســمـاء الــقـنــاطـر
اخلـيــريـة مـنــافع ومـصـالـح ورغـبـات وتــلك كـانت أهــدافه غـيـر
ـ فــقـد عـادوا إلى قــراهم ومـدنـهم ـعـلــنـة  أمـا بــعض احلـا ا
ــؤتــمـرات ــؤتــمــر (الــعــلــمى) الى ا بـخــفـى حـنــ  وانــضم ا
الـسابقة والتى كانت جعجعة ولم تسفر عن شىء إال لقاء  ب
ــرة بـالـقــنـاطـر شـركـاء رحــلـة الـفـن لم يـعـكــر صـفــوهـا هـذه ا
ـؤتــمـر وجـحـافل ـة فى جــلـسـات ا إالتـصـفــيـة حـسـابــات قـد
ـسرحي تـمتص بعـضا من دمائهم الـناموس التى انـفردت با

وهم عزل من كل سالح.
ـبـنى األكثـر تمـيزا ؤتـمر ا وكـما فى احلـياة .. احـتـلت أمانـة ا
هـرجان ألجل قـام ا وعـاش أبنـاء األقالـيم - األقل تـميـزا - وا
مـسـرحـهم فـى حـجـرات خـافـتـة  اإلضــاءه لـيـظـلـوا  حـتى فى

مؤتمر هم على الهامش...
ـؤتـمـر فى انـفـصـال الـرأس عن  وتـبـقى أهم مـسـاو   هـذا ا
ثل اجلـسد وتكوين أمـانه للمؤتـمر ليس من بيـنها مؤلف  أو 
ــغـلــقـة أومـخــرج إقــلـيــمى وأن اإلعــداد له  فى احلــجـرات ا

سرحية باألقاليم. عزل تماما عن الفرق ا و
وتمر الثانى: الحظات هادية ألمانة ا تلك ا

وتمـر معـبرا عن الـقاعـدة العـريضة األول: يـنبـغى أن يصـبح ا
ـعـنى يـنـبـغى جـمع لـلـمـسـرحـيـ فى كل مــدن مـصـر وبـهـذا ا
سـرحيـة كافـة تتـعلق بـا لقـضايـا والهـموم بـيانـات من الفـرق ا
ـشكالت والطـموحـات وتصـنيفـها كـما يجب تـنويع اخـتيار وا
ــؤتـمــر  بـاإلضــافــة الى فـتح ــثل كل فــرع ثـقــافى فى ا من 
ـؤتمر حيث يصـبح أبناءاألقاليم الـباب واسعا لعـضوية أمانة ا

هم النسبة الغالبة باألمانة العامة.
د التكر ليشمل أسماء لم تكرم من قبل  ثانيا: ينبغى أن  
ؤتمرات اإلقلـيمية تقوم فى هرجـانات وا حـيث إن العديد من ا
كل مـرة بتكرم ما ال يـزيد عن عدد اصابع اليـد الواحدة.. كما
 نـأمل ان تـشـمل عـمـلـيـة الــتـكـر شـهـادة حـيـة تـسـتـفـيـد بـهـا

االجيال اجلديدة بالثقافة اجلماهيرية.
ثـالثـا: فتح الـباب أمـام االجتـهادات واألبـحاث والشـهادات من
أصـحاب التـجربة فـى مسرح األقـاليم على اخـتالف  جتاربهم

ية. اإلبداعية  وأن ال يقتصرعلى األبحاث األكاد
رابعا : بحث آليات العمل بالثقافة اجلماهيرية والنظم اإلدارية
تبـعة فى اإلنـتاج وإعـادة النظـر فيـها  كـما يجب ـاليـة ا وا
ركزيـة للـشئون ـؤتمر حلـضور رئـيس اإلدارة ا أن يـتسع ا
ـعوقـات الـتى حتول دون اإلنـتاج فى ـاليـة لـلوقـوف على ا ا

أوقات مناسبة.
ـؤتـمر  وتـشـكـيل خـامـسـا : مـتـابـعـة قـرارات وتـوصـيـات ا
ـؤتمـر الـثـانى مع نـتـائـجه جلـميع جلـنـة دائمـة لـتـوصـيـات ا

سرحية . الفرق ا
سرح الثقافه اجلماهيرية أن يكون األكثر قربا واخيرا آن 
ـسـرح أن تـقوم من الـنـاس وتـعبـيـرا ً عـنهم .. وآن إلدارة ا
بـدور هـام كـامال فى تـغـييـر الـواقع الـردىء والـقـضـاء على
بـعض أوجـة الفـسـاد  واالحتـفاء بـاإلبـداع وإعادة تـشـكيل
الـفــرق  وتــكـوين مــجــلس اســتـشــارى مــنـتــخب من أبــنـاء

تابعة التنفيذ..... األقاليم يجتمعون مرة شهريا 
وأذكــر هـنــا مـقــولـة نــاقـد كــبـيــر: (كـيــفـمــا تـكــونـون يــكـون

مسرحكم)
 

لم تـكـتف دول جـنـوب شـرق آسيـا واسـتـرالـيـا بـتـقـليص دور
ـسـرحيـة لألطـفـال بل قـدمت فى هذا احلـوار فى عـروضهـا ا
(Chinese Op- ـهرجان ما يطـلق عليه األوبرا الـصينية ا
(era والــتـى تـمــثل عــروضــهــا من بــدايــتــهــا إلى نــهــايــتــهـا
تـشكـيالت مبـهرة من الـرقص والتـشكـيل اجلسـدى للـممـثل
وتـيفات إلى اخلـلفيـات السـاحرة بالـرسومات الـبديـعة إلى ا
سرح حتى تسمح الـبسيطة للديكور والتى تهبط من سقف ا
بـأكبر حركة للـممثل والراقصـ وهى تختلف عن العروض
وسيقى وسيـقية فى حوارها الذى يـتم أيضًا با ـسرحية ا ا
والـغناء واالستعراض الـتشكيلى وأضافت األوبـرا اليابانية
بــالــيه (Japanese Opera)  لــعــروض مــســرح الـطــفـل الـ
سرحى لـتتكامل أروع صورة داخل الـعرض ا
عن الـتشكيل الـبصرى الذى يـتكامل مع سائر
الـعـنــاصـر مـقــدمًـا مـتــعـة ثـريــة لـلـطــفل جـمـاالً
وإبـهــارًا ويـبـرز فــيه دور الـتـشــكـيل بـابــتـكـاره
ـسـرح عن طـريق اإليـحـاء يوهـم بكل فـيـجـعل ا
طـر وهبوب مـا يريده من األشـياء من سـقوط ا
الـريح وصوت الرعد إلى كل احلاالت الـنفسية

والشعورية اخملتلفة.
هــذا هــو مــســرح الــطــفـل احلــديث فى الــعــالم
وأعـتـقـد أنـنــا فى مـصـر فى حـاجـة مـاسـة إلى
لـــطــفـل هــذا الـــعــالم تـــرســيـــخه حـــتى نــقـــدم لــ
صرى ال الـسحرى الفاتن فالـطفل العربى وا
يــــات عن أى طــــفل فى يـــقل ذكــــاء أو أمـــكــــانـــ
ــتــعــة اجلــمــالــيـة الــعـالـم وهـو أجــدر بــهــذه ا
والـفنـية وأكـثـر حاجـة إليـها لـكى نـستـطيع من
خاللـها أن نرسخ لقيم االنتماء والوطن دون أن
ـمـتد كـن أن نقـدم تـراثنـا الـعـظيم ا نـفقـد هـويـتنـا.. وحـتى 
عـبر تاريـخنا مـنذ العـصر الفرعـونى وحتى عـصرنا احلديث
صرى كـمشارك إيجابى من خالله.. وأن نـعيد بنـاء الطفل ا
ـثل الـضـلع واعٍ فى كل مـا يـقـدم إلـيـه بـاعـتـبـار أن الـطـفل 
األهم فى مـثلث اإلبـداع وأن بنـاءه يتـطلب غـرس قيـم احلرية
ــشــاركـــة داخــله من خالل ــقــراطــيــة واإليـــجــابــيــة وا والـــد

سرح. ا
ـســرح الـتــقـلــيــدى الـذى يــوجه الـطــفل فى مــصـر الــيـوم إن ا
يـحتاج إلى طـفرة حقـيقيـة ال يعتـمد فيهـا على احلوار الـلفظى
ـلل والـشرود ومع طـول احلـوار يفـقد الـذى يصـيب الـطفـل با
ـقـدم الـتـواصل مـعه ويـرفض الـرسـالـة أو الـهـدف الـتـربـوى ا
لة ومباشرة ال حتترم عقله وال إليه باعتبارها موعظة طويلة 
قـدراته فى تـلـقى العـمل الـفـنى وفك مـدلوالتـه من خالل قدرته
عـلى الـفــهم والـتـعـامل مـع الـعـمل الـفــنى مـسـتـخــدمًـا خـبـراته
ـعـرفـى وأعـتـقـد أن هذه هى احلـيـاتـيـة ومخـزونـة الـثـقـافى وا
مـأساة مسـرح الطفل فى مـصر الـتعامل مع الـطفل بإعـتباره
مـتلقيًـا سلبيًا يـعتمد أسـاساً على التـلق وليس عـلى االبتكار
وهى نـفس السياسة التعليمية القائمة على حشو عقل التلميذ
علومات والـنصائح والفضائـل دون إعطائه الفرصة فى أن بـا
يـكـون له دور إيـجـابى فى حتـصـيل مـادته الـعـلـمـيـة عن طـريق
ـكـتـبـة واالطالع وكـان من نـتـاجـهـا كـارثـة الـدروس الـبـحث وا

اخلصوصية وإفراز تلميذ غير مبتكر أو مبدع.
ـسرح الشامل فى بدايـاته منذ احلملة لـقد عرفت مصر هذا ا
الــفــرنــســيـة وفــرق الــتــســلــيـة والــتــرفــيه من مــارون الــنــقـاش
والـقـبـانى ومن مالهـى األزبـكـيـة إلى مـسـرح الـشـيخ عـكـاشـة
ـسـرح ـا هــذا ا أول مـسـرح لــلـغــنـاء وعـلى امــتـداد الــعـالم 
وتـطـور لـلكـبـار والـصـغـار ولـكـنه لألسف الـشـديـد تقـلص فى
بـاشرة علـى حساب الـعمل مـصر لـيفـسح اجملال لـلخـطابـة وا
ــشــاركـة الـفــنى وعــلى حــســاب تـربــيــة الــطـفـل وإذكـاء روح ا

واإلبداع بداخله.
إن هـيئـة قصور الـثقـافة وهى تـقود احلـركة الـثقـافيـة الطـليـعية
ـصـرى ومن فى مـصـر مـطـالــبـة بـأن تـتـبـنى قـضــايـا الـطـفل ا
أهـمــهـا حــقه فى مــسـرح حــديث يــواكب عـصــره ويــشـاركه فى
مـناقشـة أحالمه ورؤاه ويتعـامل معه كطـفل واع مختـلف مطلع
ــفـــتــوحــة عــلـى ثــقـــافــات الـــعــالم وفـــنــونه عـــبــر الـــســمـــاوات ا
والـفـضـائـيــات الـعـديـدة الـتى تـقـدم إلــيه بـأحـدث مـا وصل إلـيه
الـعلم من ثورة تكنولوجـية ومعرفية. مسـرح يحترم عقله وذكاءه
ـقـراطـيـة ويـرسخ فى أعـمـاقه ويـبـنى بـداخـله قـيم احلـريـة والـد
ـوروث ـزج أحـدث الـتـقـنــيـات احلـديـثـة بـا الـهـويـة واالنـتــمـاء و

الشعبى األصيل.

صرى وسيقى الشامل للطفل ا سرح ا ا
ـسرح الذى يتم وسـيقى الشامل (The Musical Performance) هو ا ـسرحى ا أصـبح العرض ا
ه للـطفل على مـستـوى العـالم شرًقا وغـرًبا فى الـسنـوات األخيرة لـيتـقلص دور احلوار إلى تقـد
أدنى درجـاته ويرتـفع االهـتـمام بـالـتشـكـيل واإلبـهار إلى الـدرجـة القـصـوى.. فى مـهرجـان مـسرح
ى بـالـيـابان والـذى يـعـقد كل أربع سـنـوات لـيقـدم الـتـعلـيم والـثـقافـة لـلـطفل من خالل الـطـفل الـعا
ـسـرح عام 2004 ( The Asia-Pacific Festival ooff Chiloren,s Thearte in Toyama) قدمت 21  دولـة تـمـثل ا
سرح الطفل وفى ح اعتمد قارات العالم من أمريكا وأوروبا واستـراليا وآسيا أحدث عروضها 
يـة لتقد عرض مسرحى واحـد على احلوار الـتقليـدى لبنجالديش اجتـهت جميع العـروض العا
ـوسيـقى الراقص لـتجـسـد إبهـاًرا تشـكيـلـًيا وحـركًيـا وتشـكـيالت مبـهرة من خالل حـركة سـرح ا ا
نـاظر ـتـحركـة وا ـمثـلـ والراقـص مع تـقـلص دور الديـكور واالسـتـعاضـة بخـلفـيـات اللـيزر ا ا

اخللفية التى تتغير بالكمبيوتر.

  منتصر ثابت
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ال أحد يعرفه..
ال أحد يسمع عن
أنشطته
صرى ركز ا ا
ى للمسرح العا
مات بالسكتة
القـلبيــة
وزكى يقـول:
هاتوا فلوس
واحنا نسوّى
الهــوايـل!!

أن تـكون هناك مؤسسة ما تتـلقى ميزانية سنوية من
إحـدى الوزارات وليس لهـا أى تأثير فـهذا ما يطرح
الـكثير من عالمات االستفـهام التى تستحق الوقوف

عندها والبحث عن إجابات لها...
ى ــصـرى الــعـا ـركـز ا احلـديـث هـنـا حتــديـدًا عـن ا
لـلـمــسـرح الــذى يـتـلــقى مـيــزانـيـة ســنـويـة من وزارة
الـثــقــافـة ويــفـتــرض أن يــؤدى دورًا مـحــددًا وهـو أن
ـسـرحـية ـثـابة نـافـذة عـلى ثـقـافـات الـعـالم ا يـكـون 
ثـل ومـخرجـ وكتـاب وفنـان وأن وفـنانـيهـا من 
ـصـريـ وب كل سـرح ا يـكـون رابطًـا بـ فـنـانى ا
ـسـرحــيـة الـتى حتـدث عـلى الـتـغـيــرات اإلبـداعـيـة وا

مستوى العالم...
الدور كبير ومؤثر وضخم.. ولكنا نسمع جعجعة وال
ركـز لم يسمع فـاجأة فـعالً أن هذا ا نـرى طحنـا فا
به أحــد ال من الــعـامــة وال من الــنــخـبــة وكــانت هـذه
مـشـكـلـتـنـا «الـعـويــصـة» فـكل من سـألـنـاه من فـنـانى
ـسـرح أجـابــنـا بـنـفس اجلـواب.. ومـخـرجى ونــقـاد ا

وهو أنه لم يسمع عنه من قبل!!
سرحى «مـسرحنـا» ذهبت بـالسؤال إلى اخملـرج ا
ى للمـسرح ليشرح ركـز العا أحـمد زكى رئيس ا

لنا هذا اللغز!!
ى للمسرح صرى العا ركز ا أحـمد زكى قال إن ا
هـو واحـد ضـمن مـائة مـركـز مـوزعـة فى مـائـة دولة
ية عـلى مستوى العـالم وجميعهـا يتبع «الهيـئة العا
لـلـمـسـرح» ومـقـرهـا هــو نـفس مـقـر الـيـونـسـكـو فى
راكز تسدد اشتراكًا سنويًا للهيئة بـاريس وهذه ا
األم ; فـيـما يـتـلـقى كل مـركـز ميـزانـيـة من حـكـومته

التابع لها»
ى ـصـرى العـا ـركـز ا زكى أضـاف إن مـشـكـلـة ا
لـلمسرح أنه يتلقى ميزانية سنوية ثابتة قيمتها 10
آالف جـنيه وهـولم تطـرأ علـيهـا أى زيادة مـنذ عام
1964 حـ كان توفـيق احلكيم رئـيسًا لـلمركز رغم

تـغيـر الظروف االقـتصـادية وارتفـاع األسعـار منذ
ـيزانية الـضعيفة ذلك الـتاريخ وحتى اآلن; وهذه ا
هى الـسبب الرئيسى لضـعف الدور الذى يفترض
يـزانية سـنوية التقل ركز فـهو يحـتاج  أن يـؤديه ا
ــهـامه مـن عـقـد عن 200 ألف جــنـيــة حـتى يــقـوم 
مـهـرجـانـات وندوات وحتـقـيق مـشـاركـة فـاعـلة فى

سرحية فى مصر. حركة الثقافة ا
ركز عن يزانية الـهزيلة تسبـبت فى تقاعس ا  هـذه ا
يـة لـلمـسرح تـسديـد اشـتراكه الـسـنوى لـلهـيـئة الـعـا
ــا كــان يــهـدده ــاضـيــة  خالل الــســنــوات األربع ا
ــنـظــمـة أو بـحــرمـانه مـن حـقــوقه الـتــصـويــتــيـة فى ا
ـشـاركة فى الـلـجان الـتـرشح ألى منـصب أو حـتى ا

الـدولية أثناء إقامـة الهيئة ألى فعـاليات دولية تشارك
ية للمسرح. راكز العا فيها باقى ا

«وتـعـجب زكى قـائالً: كـيف يـتـم رصـد مـيـزانـية ال
ـركز مـنوط به دور فى تـتعـدى عشـرة آالف جـنيه 
ـسرح غـايـة األهمـيـة وهـو حتـقيق الـتـواصل بـ ا
ـصــرى وكل مـسـارح الــعـالم فى حـ أن وزارة ا
الـثقـافـة تمـنح بـعض اجلمـعـيات األهـلـية كـجـمعـية
الـكـتـاب مـثالً مـيـزانـيـة سـنويـة التـقل عن 100 ألف

جنيه..»
ـركـز فأصـبح ـيـزانـيـة أدى لـتـراجع دور ا «ضـعف ا
ـشـاركة فى قـاصـرًا على إصـدار مـنشـور سـنوى وا
ى للـمسرح فى فـعاليـات احتفـال الهيـئة بـاليوم الـعا
كان الذى أخذناه 27 مـارس من كل عام; حتى أن ا

سـرح الـعائم يـحـتاج إلى دعم كـمقـر لـلمـركـز فى ا
ـركـز لـتـطـويـر هـيـكـله وتـطـويـر فـضالً عن حــاجـة ا
ية فى مختلف دول راكز العـا اإلدارى وعالقـاته با
الـعـالم وتـفـعيـل دوره فى مصـر وخـارجـهـا لـيـحقق
ـــنــوط بـه وكل هــذا لـن يــحـــدث إال بــزيــادة الــدور ا

ميزانيته» 
ى لـلـمـسرح ـركز الـقـبـرصى الـعا وأضـاف: «ا
فى قــبـرص مــثالً يــتـلــقى مــيـزانــيـة ســنــويـة من
احلـكـومـة القـبـرصـيـة ال تقل عن 100 ألف جـنـية
قبرصى وقيمة اجلنيه القبرصى تقرب من قيمة
ركـز هناك اجلـنيـة االسترلـينى لـذلك يقـوم ا
ــهـامه عــلى أكـمـل وجه.. أمـا فى مــصـر
ــيــزانـيــة فـى عـدم فــقــد تــسـبـب ضــعف ا

تـــــراك تـــــســـــديــــــد االشـــــ
تـــــصل نـــــوى.. لــــــ الـــــســـــ
لـــوب ــــطــــ يــــة ا ـــديــــونــــ ا
ســدادهـا إلى مــبـلغ 3500
بــــــارة عن 900 يــــــورو عــــــ
يــــــورو عن عـــــام 2007 و
905 يورو عن عام 2006 و 905 يورو عن عام

2005  و 709 يـــورو عـن عــام 2004; لـــذا تـــقــدمت

ـذكـرة رسـمـية لـفـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافة
ـديونـية شـكلـة فقـام بنـقل تلك ا وأوضـحت له ا
ى للـمسرح إلى ديوان صـرى العا ـركز ا من ا
عــام الــوزارة فى الــكــيت كــات حــيث ســتــتــولى
ــيــة ا لـــهــيــئــة الــعــ إرســـال تــلك االشــتــراكــات لــ
لـلـمـسرح فـى باريس بـعـد ذلك أرسـلت خـطـابا
لــمــسـرح ــيــة لــ ا لــســكــرتــيــر عــام الــهــيــئــة الــعــ
شـكلـة  حلـها وأن الوزارة وأوضـحت له أن ا
سـتـسـدد بـنـفـسـهـا  اشـتـراكـهم الـسـنـوى فـيـمـا

بعد» .

ــركــز أشــار إلى أنه تــلــقى وعــدًا مـن وزيـر رئــيس ا
ركـز حتى يـستـطيع الـقيام الـثقـافة بزيـادة ميـزانيـة ا

بدوره على أكمل وجه.
واعـترف زكى بعدم وجود تـأثير للمـركز حاليًا وقال:
ـيـزانـيـة ولـو لـيس هـنـاك سـبب لـهـذا سـوى ضـعف ا

تغيرت ستتغير الصورة العامة ككل!
ــسـرح ــركـز اليــقــتــصـر عــلى ا وأوضح أن دور ا
ـتد لـيشـمل كل مايـقدم أمـام جمـهور ا  فـقط وإ

من رقص شرقى وخالفه!!        

محسن حسنى

ستور كشف ا
 فلوس اخلواجة.. بتعمل إيه بالظبط فى مصر?!

شـهدت فترة الثمانينيات مولد أول مهرجان للمسرح احلر وكان هذا اعترافًا
عنيـة بحركـة مسرحـية جديدة هى ضـمنياً من قـبل وزارة الثقـافة واجلهـات ا
سرحـي بهـذه احلركة سـرح احلر فى مصـر واحتفـى كثيـر من ا حـركة ا
بـعد أن شاهدوا عروضـها التى اتسم معـظمها بـالنضج والوعى الفـنى بينما
ـوهـا وتـبنـيـها خـطـرًا كبـيـرًا على مـسـرح الدولـة ومـسرح رأى الـبعض فى 
الـقطـاع اخلـاص فـوئدت احلـركـة فى مهـدهـا ولم يـلتـفت أحـد إلـيهـا ولم تـعد

تـرعاها أى مؤسسـة ثقافيـة غير أنهـا عادت وانتشرت فى
ـة شـتى لم كل ربـوع مـصـر مـتـجـسـدة فى فـرق مـسـرحـي
جتـد أمامهـا إال خيارًا واحـدًا لتفـريخ طاقاتـها وإبداعـاتها

اخلاصة..
كـان الـتـمـويل األجـنـبى هـو احلل الـذى جلـأت إليـه معـظم
ـتــطع الـتــوصل حــتى ولـو ــدن وبــعـضــهـا لـم يـسـ فـرق ا
"لـدوالر" واحد من "فلوس اخلـواجة" فظلت إلى اآلن حتلم
ـيــجـة أسـاسـيــة لـغـيـاب دور ـت ـن بـطـعم هــذه "الـفـلـوس" وكـ
ـؤسسات الثقـافية فى مصـر واالنشقاق الذى أدى إلى ا
ـنهـا ومـا ب فـرق الـهواة والـفرق تـصنـيف الـفرق فـيـما بـي
ـبدع ـستـقلة وتـفسخ الـعالقات ب ا احلـرة والفرق ا

ـهنـة وصعـوبات إتـمام الـعمـليـة الفـنية وانـعدام أخالقـيات ا
نـتيجة القـصور فى اإلنتاج وأماكن الـتدريب والعروض بدأ

اجلـمـيع يـلـهث وراء "مـعونـة اخلـواجـة" بـهـدف الـعـمل أوًال والـربح ثـانـيًا ولم
يـستطع ظهور مسرح الهناجر فى الثـمانينيات أن يكون الوعاء احليوى الذى
ـنـفه كل هـذه الـفــرق فـضًال عن تـدريـبــهـا عـلى أكـمل وجه فى يـجـمع فى كـ
الـوقت الـذى زادت فـيـه أعـداد هـذه الـفـرق حـتى غــطت شـتى بـقـاع مـصـر
ا أفـرز مصـطـلحـاً جـديداً وهـو فرق ـة  ـي سـألـة إلى هيـمنـة وشـلل وحتـولت ا

"الهنجرانية".
ـســرح الـذى أقـيم (فى األسـاس) من أجل وبـعـد اخلالفــات الـتى دبت فى هـذا ا
فـرق الشباب بدأ بعض الـشباب العزوف عنه وأصـبحت صفة "الهنـجرانية" ُسبة
ارس لـدى البـعض خـاصة بـعد أن حتـول الـهنـاجر فـى فتـرة ما إلى مـتـنزهـات 

راكز الـثقافية فـيها كل ما يخـطر على البـال وبدأ توافد بـعض الورش على مصـر وبعض ا
ـركز ـركـز الثـقـافى الـبريـطـانى" "ا األجـنبـيـة التـى تصـرف بـسخـاء عـلى الـعروض مـثل "ا
انى والـهولندى عـلى رأس القائمـة ولكن عندمـا يخرج اخلواجة الـثقافى السـويسرى" واأل

قابل! دوالرًا..!! فعلينا أن نتساءل عن ا
ـراكز بدايـة أن يكون هنـاك مشروع مـتكامل لصـيغة الـعمل الفنى أن تـشترط  هذه ا
ـسرح اخلاص أو ركز أو من ا قدم له عالقـة بثقـافة الـبلد الـتابع لهـا ا يـكون العـمل ا
صرى على أال يتم الـتعبير عن هذا مباشرة أن يـنتقد الوضع ا
سرحية فى نهاية الثمانينيات وح استطاعت "فرقة الورشة" ا
ـتـمــويل األكـثــر ذيــوعـًا فى مــصـر وهى الـوصــول إلى جــهـة الـ
مؤسسة "فورندايشن" وبدأت فى اإلعالن عن مؤسسة الورشة
الـفنية التى أدارها فيما بعد اخملرج حسن اجلريتلى  بدأ لعاب
الـفـرق يسـيل عـلى "دوالر األجـنبى" ورأى الـبـعض طـموحه فى
أن يـنضم لهذه الفرقة التى ستؤمن له دخالً شهرياً ثابتاً يجعله
ـة بعـيدًا عن أرصـفة الـهنـاجر ومـقاهى وسط يـحيـا حيـاة كر
ـلـد وبـدأ صـراع خـفـى يـحـدث بـ الـفـرق بـعـد أن هـيـمـنت الـب
سرحيـة على مسرح الهـناجر وأصبح اختراقه إحـدى الشلل ا
ـية مـسـتـحـيًال وظـهـرت عـلى الـسـاحـة بـعض اجلـهـات الـتـمـويـل
ـنـدى" ـافى الــهـولـ ـثـقـ ـنـدوق الـ األخـرى مــثل "أوكــست فـوم" "والــصـ
ـة الـسـويـسـريـة" ومـنـظـمـة «سـيـدا» الـسـويـدية ـؤسـسـة الـثقـافـي و"ا
ـيـر من اجلهـات الـتى تـدعى التـخـصص فى الـتنـمـية ـة والكـث ـي ومـنظـمـة "بالن" اإليـطال
ـنـظمـات أو مـعـظمـهـا تنـتـمى إلى جـهات الـثقـافـية فـى مصـر. رأى الـبعـض أن هذه ا
صرى ورأى آخرون العكس. تمـويلية (إسرائيلية) هـدفها "الغزو الثقافى" للـمجتمع ا
ـيـة قد ـشـاريع الفـن ـا ال نـستـطـيع أن نـنـكر أن هـّويـة ا ـا أو اختـلـفـنا فـإنـن وسواء اتـفـقـن
ـيل إلى األسلـوب الغربى انـحرفت تـماما عـن مسارهـا.. وأصبح الـكثـير من الـفرق 
ـسرح التـجريبى. فى تـقد العـروض الفنـية وكنـتيـجةـ  أيضـاـ  للتـأثير الـذى تركه ا
ـدهش فـى األمر أن بـعض ومـازال الـلـهـاث وراء هـذه اجلـهـات فى أوج انـتـشاره وا
الـفرق تلجأ إلى حتايل ذكى وقانونى فى نفس الوقت حـيث تقوم بتكوين جمعيات أو
مراكـز لها مسحة فنية أو ثقـافية أو تنموية تسمح لها بـسهولة مخاطبة هذه اجلهات

وألن "اخلـواجة" ليس بهـذه السذاجة فـالبد أن يكون الـعنصر األسـاسى فى كتابة
ـابـة هـذه ـنـبى وألن مـن يـجـيــد كـتـ ـازلـة عـقـل ووجـدان هـذه األجـ ـشـروع هــو مـغـ ا
شـاريع مجمـوعة قليـلة تفهم جـيداً كيف تخـترق العقـلية األجنـبية; أصبـحت كتابة ا
شـروع أجراً خرافيا وأحيـاناً يكون له نسبة ـشاريع مهنة يتقـاضى عنها كاتب ا ا
وافقـة عليه من قـيمة الـتمويل أو يـع كمـستشـار فنى لـلفرقـة أو للمـشروع بعـد ا
ثـير فى األمـر أن معظـمهم من وأصـبحت أسـماء هذه الـفئـة تتـداول فى اخلفـاء وا

قيم فى مصر! األجانب ا
عظم الفرق هو التربح كـثرت التمويالت وأصبح الهدف احلقـيقى 
من ورائـها وقـد انتـشرت بـعض الشـائعـات حول مـتاجرة الـبعض
ستقل للحصول على تمويل ضخم وبعد مساومة سرح ا ـلف ا
ـستـقـلة مـقابل حـصولـهـا على مـبلغ مـن الصـفقـة من قبل الـفرق ا
مع من تـتـعامل.. .. وألن هـذه اجلـهـات تـعلـم تمـامـاً  أحـد اخملـرج
مسـرحـيـة وقد وأنـهـا أصبـحت اآلن تـمـوّل مـشاريـع فنـيـة ال فـرقـاً 
ً بـعـد الـكـارثـة الـتى أصـابت فـرقـة «الـورشة» فى ا ظـهـر األمـر جـليـ
ديـسمبر 2006  بـعد ما رفعت مؤسسـة "سيدا" يديهـا عن تمويلها

أو بـعـد مـا انـتهـت الفـتـرة احملـددة لـلـتـمـويل بـعـد مـا يـقرب من 17
ثـلو الورشـة والعامـلون بها أنـفسهم جـالس على ً ووجد  عـاما
ـدينـة ورغم أن هنـاك مالي الـدوالرات تنـفق على مـقاهى وسط ا
ً فى جـنـوبـها إال أن مـشـاريع فـنـية فـى كل ربوع مـصـر وحتـديـدا
الـوقت كفـيل بأن يثـبت أن "اخلواجـة" سيأتى عـليه يـوم ويعطى لك
ا يـقـول لك بـعـبـارة صـريـحة "مـاكـنش يـتـعـز.. كـان فيه ظـهـره ور
ً على أن نـقود األجـنبى ا وخـلص" أليـست جتربـة الورشـة مثـاالً حيـ
البـد وأن تنـتـهى يومـاً.. ويـدفعـنا ذلـك ألن نفـكر فى تـمـويل وطنى
ـؤسسـات الـغـنـية فى مـصـر لـتـمول مـشـاريـعـنا إلى جـذب بـعض ا

ثل العامى يقول "ابن بلدى أحن علىَّ م الغريب".     الفنية وا
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صرى حاليا يسـتعد اخملرج عمرو كمال حاليا شـاكل التى تواجه اجملتمع ا > عن ا
لـتـقـد عـرض مـســرحى جـديـد لـنـادى مــسـرح بـورسـعـيـد بــاسم "يـوووه" من تـألـيف
شـاركة بالـتمـثيل فى عرض قـومية محـمود سالم.. عمـرو كمال.. انـتهى مـؤخراً من ا

رعب. بورسعيد مولد سيدى ا

< أحمد زكى

مثلون ا
تجولون ا
Strolling
Players

مــجــمــوعــة من
ـمــثـلـ تـقـوم ا
بـــالـــتـــنـــقل من
مـــــديـــــنـــــة إلى
أخـــــــــــــرى كـى
تـعرض ألعابها
التمثيلية. وكما
عــــــــرف هـــــــذا
الـــــــنــــــــشـــــــاط
التمثيلى ـ على
تـــلك الـــصــورة
الــبـدائــيـة ـ فى
الــــــــيــــــــونـــــــان
ــــــة الـــــــقـــــــد
ورومــــــــــــــــــــــــا
وأوروبــــــــــا فى
عـــــــصـــــــرهــــــا
الــوســيط حـتى
أواخـــر الــقــرن
ـــاضـى فــإن ا
مصر ـ وبعض
البلدان العربية
األخـــــــــــــــــرى ـ
كـــانت مـــجـــاالً
لــــكــــثـــــيــــر من
تـجولة الـفرق ا
بــــــــ بــــــــعض
عــــــــــــــــــــواصـم
األقـــــــــــالــــــــــيـم
وبـعض مـدنـهـا
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عرضوا أعماله فى إسرائيل دون إذن
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77777  ال أعمل مع احلكومة وال أكتب بناءً على طلبها

وقد يـفشل إذا ما اجته بـعيداً عن فنـيتها
وهـذا ما يـحـدث معى كـثـيراً - لألسف -
حـيث تسعى بـعض الصـحف إلى إشاعة
هـذه النـوعـية مـن الكالم دون الـتـحقق من
وضوع بعيدًا عن احلقيقة. األمر فيأتى ا

 وما هى احلقيقة?
- كـمـا يعـلـم الـكثـيـرون فـأنـا ال عالقـة لى
بـاحلكومة ولم أشـغل أى منصب رسمى
بـالدولة.. فـكيف أكتـب بإمالءات حكـومية
من هنـا فـإن ما قـالوه غـير مـنطـقى وبعـيد
عن احلـقيـقـة وبـالـنـسـبـة لـفـيلـم اإلرهابى
فـهو يحـمل وجهة نـظر خـاصة بى وليس
ذنـبى عدم فهم اآلخرين لـها كذلك فأنا ال
أبــــــــرر اإلرهــــــــاب حتـت أى ظــــــــرف من
ثل الـظروف..! ويجب أن يـعلم من يروج 
هـذه الـشـائـعـات أن أى مـبـدع فى احلـقل

كنه أن يقول كل ما يريده..! الفنى ال 
ـسـرحـية أمـا حـدوتـة عـرض إسـرائـيل 
(سـعــدون اجملـنــون) فــلـيـس لى عالقـة
ــا  حــيث لم يــتـــصل بى أحــد ولم
يــلــتــقــيــنى أو يــأخــذ إذنى قــبـل عـرض
مــســرحــيــتى أحــد وقــد عــلــمت أثــنــاء
ســـفـــرى إلى كــــنـــدا من دبــــلـــومـــاسى
مــصــرى يـعــمل هــنـاك هــذا اخلــبـر ثم
ـــثــلــون عــلــمـت أن من قــام بـــالــعــمل 
اذا يسـتأذنوننى أنا وهم فلـسطينـيون 
ــصـرى يــومــيـاً.. بال يــســرقـون الــفن ا
استـئذان? كما أننى ال أستطيع متابعة
كل الـذين يقـدمون أعـمالى سواء داخل

مصر أو خارجها.

- لم أكـتب «الكابوس» و «الـعار» رغبة
ـــســـرح ــــهـــرجـــان ا ـــشـــاركـــة  فـى ا
التـجـريبى أو غـيـره.. فقـد كتـبـتهـما فى
أوائل السـبـعـيـنيـات عـنـدما كـنت طـالـبا
وفـــــشــــلـت وكــــان مـــــعى (صـــــبــــحى)
ـهـما وفى هـذا الوقت متـحـمسـاً لتـقد
ــســرح لم يــكـن هــنــاك مـــا يــســـمى بـــا
الــتـجـريــبى وعـنــدمـا وجـدت الــفـرصـة
قدمـتهـما ولـلعـلم أنا مـؤمن بالـتجريب
ألن مـــعــظم أعـــمــالـى تــنـــدرج حتت مــا

سرح الفكرى. يسمى با
 هـل (سالم الــــــنـــــســـــاء) الـــــتى
عـرضت  عـلى الـهـنـاجـر تـنـدرج

سمى? حتت هذا ا
- مسـرحـية «سالم الـنـساء» الـتى قـدمتـها
مـع مـــجـــمـــوعـــة من الـــهـــواة من الـــتـــراث
الــيــونــانى وأحــداثــهــا تــدور حــول نــسـاء
أسـبرطـة وقـيامـهن بـإضراب جـنـسى ضد
أزواجـهن حلـثـهن عـلى إيـقـاف احلـرب مع
أثـيــنـا بـعـد مـا طـالت مـدتـهـا ألكـثـر من ٤٢
عـامــًا وهى فى نـصـهـا (الـيـونـانى) مـلـيـئـة
بـكــلـمـات وصـور جــنـسـيـة فــاضـحـة لـكن
صاحلة والدعوة إلى هدفـها احلقيقى هو ا

لكنه من تأثير. السالم باستخدام ما 
ـاذا تثـيـر بعض أعـمـالك جدالً  
مـــــثـل مـــــا تـــــردد عـن عـالقـــــتك
بـاحلـكـومـة مع فـيلـم اإلرهابى
وعـالقــــــتـك بــــــإســـــــرائــــــيـل مع
مسرحية (سعدون اجملنون)..?
- دعـــنى أقـــول أوًال أنك كـــمـــبـــدع غـــيــر
مـــســـمــــوح لك بـــاخلـــروج عـن الـــفن إلى
مــاعــداه ومــا يــثــار حــول أعـمــالـى أعـده
نقـداً.. قد يصيب إذا ما تناولها بالتحليل

فى الـــدمــــاغ» خلـــالـــد الــــصـــاوى ورغم
جنــاحـهـا واإلشــادة بـهـا فـإنــنى أخـتـلف
تـكـلم إن جاز معـهـا ألنـها (تـكـلمـت فى ا
هـذا التعـبير) والبـد أن يكون اإلبـداع غير
مسـبوق يخـتلف تكـوينه عمـا هو موجود
سرح هو الكتابة تاح وا لقـد أتقنوا فى ا
فى اخلـاص ليـصل إلى الـعام نـعم كانت
ـــســـرحـــيـــة جــــيـــدة من حـــيث األدوات ا
والــتـكــنـيك ولــكـنــهــا لم تـشــر إلى اجتـاه

واضح وجديد.
ــــــــســـــــرح اجلـــــــاد  أين ذهـب ا

(احلقيقى) إذن?
- هناك انطباع سائد لدى الناس وهو أن
ـسـرح اجلــاد شىء والــكـومـيــديـا شىء ا
آخـر لذلك يـعـتـبـرونه ثـقـيل الـظل ويـبعث
لل و(بايخ) فى احلـقيقـة ال توجد عـلى ا
ـسـرحـيـة اسـمـهـا ـدارس ا مـدرسـة من ا
ـسـرح اجلـاد هـنـاك الـفـارس والـهزل ا
ـســرح احلـقــيـقى ومــسـرح الــقـضــيـة وا
ــكن أن يـكـون كــومـيـديـا أو تــراجـيـديـا
ــكن أن يـكـون عـبـثـيــًا أيـضـا وبـنـظـرة و
بسـيـطـة إلى مـسرحـنـا سـنجـد أنه يـفـتـقد
للـجديـة نتيـجة لـعدم التـركيـز واخللط ب
االجتاهات فى محاولة إلثبات الوجود.
سرح الفكرى ا

 تؤكد كثـيراً بأنك حتاول تقد
مـســرح مـخــتـلف ال يــنـحـاز إلى
مــــدرســــة دون أخـــرى.. لــــكــــنك
قـــدمـت الـــكــــابــــوس والــــعـــار
وأنـــفـــقت عـــلــيـــهـــمــا مـن مــالك
اخلــــاص ضــــمـن مــــا يـــــســــمى

سرح التجريبى? با

حـريـة أكـثـر ويـؤدى بـحـمـاس أكـبـر أمـا
مـشكـلـته فـهى الـتمـويل وهـذه أيـضًا هى
مـشكلة الـهواة األساسيـة; احلصول على
ـــــال الالزم لــــتـــــقــــد أفــــكـــــارهم رغم ا

بساطتها.
ــمــكن تــنــفــيــذ فــكــرة  هل من ا
واحـــدة فى مـــســـارح الـــقـــطــاع

العام واخلاص والهواة?
- من خالل جتــربـتـى اخلـاصــة أقـول إن
أعـمالى الـتى قـدمتـهـا فى مسـرح الـدولة
مـن الــصـــعب تــنـــفـــيــذهـــا فى الــقـــطــاع
ـسـرح إلى اخلـاص وذلك حلـاجـة هـذا ا
سـتمـر. فـالقـطاع اخلـاص قد التـمـويل ا
يحـقق لك الـنجـاح والنـجومـية والـشهرة
ولـكنـه ال يوفـر لك االسـتـمـراريـة والـدليل
عـلى ذلك مسرحيـة «إنت حر» التى قمت
بـإنتاجهـا مع محمـد صبحى إلى جانب
عـدة أعمال أخرى فـقد حقـقت لصبحى
ولى الــشـهــرة والـنــجـومــيـة ولــكـنــهـا لم
تسـتمر بسبب اخلسارة وكذلك بالنسبة
لـلـهـواة فـقـد قـامت فـرق جـامـعـيـة كـثـيرة
بـتقد «إنت حر» وحقـقت جناحاً كبيرًا
وظـلت مـشـكــلـتـهم بــعـد ذلك هى ضـعف

التمويل وبالتالى عدم االستمرار.
ــا يـــســمى أنت مـــتــابـع جــيـــد 
سرح احلر.. فما تقييمك له? با
ـشكـلة - هنـاك مـسرحـيـات جيـدة لـكن ا
أن الـفرق احلـرة ال تـمثل اجتـاهـا. الطـلـبة
يقـومون بالـعمل من الـبداية لـلنهـاية تألـيفًا
وإخراجًا وتمثيًال وبهذا يحققون جماعية
سرح ولكن يبقى محـمودة ومطلوبة فى ا
ثلون اجتاهًا مسرحيًا بعد ذلك أنهم ال 
لقـد شـاهدت مـنذ فـتـرة مسـرحـية «الـلعب

الـرمـلى فى حـواره مـع مـسـرحـنـا كـشف
سـرحـيـة التى سـر فشل مـعـظم أعـمـاله ا
عــرضـت بــعـــد انــفـــصـــاله عن صـــبــحى
الفتـقادها للـجاذبية اجلمـاهيرية وأكد أنه
ال يـكتب نزوًال عـلى طلب احلكـومة وقال:
ـسرح فى مصر سـلعة غيـر مرغوبة إن ا
عهودة أجاب على ما أثرناه وبـصراحته ا

من أسئلة.
 هل تــصــمم فى مــســرحك عــلى

أشكال معينة تميزه?
- أى كـاتب مسـرحى يكـون مشـروعه هو
ـســرح نـفــسه وعن نــفـسـى أكـتب كل ا
ـسرح فـقدمت أعـماالً لـلقـطاع أشـكال ا
الـعام واخلـاص وأسـست فرقـة مثل أى
فــرقـة حـرة مـســتـقـلـة وقــدمت أكـثـر من
عمل لـلـهـواة منـهـا مسـرحـيات قـصـيرة
ــــنـى زكى وفــــتـــــحى عـــــبــــد الــــوهــــاب
ومـــصـــطــفـى شــعـــبـــان طــبـــعـــاً قــبل أن
يــصـبــحـوا جنــومـًا كـمــا قـدمـت أعـمـاًال
سـرح الـقـومى جتـريـبـية وغـيـرهـا فـى ا
وفى الــهـنـاجــر قـدمت أعــمـاًال جتـريــبـيـة
جـيـدة لـم يسـجـلـهـا الـتـلـيـفـزيـون.. وألنى
دارس لــلـمــســرح أحـاول تــقـد أعــمـال
ـناهج جـيـدة ذات مضـامـ واضـحـة و
مـختلفة.. فأنـا ال أنحاز إلى مدرسة دون

أخرى أو تيار بعينه دون اآلخر.
ــصــرى ــســرح ا وكــيـف تــرى ا

اآلن?
- لألسف الـشديد نـحن نقـلد ثم ال نـنتبه
إلى أنـنا نـقـلـد وهو األمـر الـذى يـزيد من
شـكلـة وألنـنا ال نـقّدر حـجم هذه حـجم ا
ــشــكـلــة حــيـث ال نـنــتــبـه إلـيــهــا أصًال ا
فسـنـظل فـيـهـا ولن نسـتـطـيع الـعودة إلى
تـراثـنـا لـنـنـهل مـنه وسـنـظل نـعـتـمـد عـلى
اآلخـــــر الــــــذى ال عـالقــــــة له بــــــذاتــــــنـــــا
ـسـرح احلقـيـقـى البد أن احلـضـاريـة فـا
يـــكـــون جــــزءًا من حـــيــــاة الـــنـــاس ومن
شـكلتنا وأن عاداتـهم.. وأتمنى أن نـنتبه 
نعيد إلى مسرحنا وجهه احلقيقى بعد ما
طـمـست مالمـحه وإن كـنت أرى صـعـوبـة

ذلك فى الوقت الراهن.
 هل حاولت أنت?

ـسـألـة أكـبـر من أن يـعـاجلـهـا فـرد أو - ا
عــدد من األفــراد فــهـى حــدوتــة كــبــيـرة
يجـب أن يتشارك فـيها اجلـميع الـسلطة
ــدنى والــفــنــان واجلــمــهـور واجملــتــمع ا
أيـضــا فـاجلـمـاعـيـة هـى الـتى تـمـيـز هـذا
الـفن عن غيره من الفنون هى نفس فكرة
ـان; الـصـراع داخل الـبـيت الـواحد الـبـر
واجلــســد الــواحــد.. وهــذه هـى الــدرامـا
ــفــردى وفـــشــلت قــمت ولــقــد حـــاولت 
بـاإلنـتــاج وأسـست فـرقــة من أجل تـقـد
ــــســــرح احلــــقــــيــــقى الــــذى أحــــلم به ا
وبـالطـريـقـة التى أرضـى عنـهـا ولـكنى لم
أســتــطع ضــمـان الــنــجــاح واالســتــمـرار
للـفرقة فتوقفت ألن هـذا ليس عملى.. فلو
سرح دنى مرحبًا بفكرة ا كان اجملـتمع ا
اجلــاد وداعـمــاً له لـســاعـدنى ذلك كــثـيـرًا
وسـاعد غـيرى عـلى اإلجنـاز والستـطعـنا
سرح لـلجميع بـتذكرة مـخفضة. تقـد ا
إن مـشـروعى كـمـا تـرى كـثـير الـتـواضع
كـبـيـر الـقـيـمـة ومع ذلك صـعب حتـقـيـقه
سرح هو أن ورؤيـتى فى النهاية لـنجاح ا

يكون شعبيًا.
 مـــا الــــفــــرق بــــ الــــعــــمل فى
مسـارح القطـاع العام واخلاص

والهواة?
- لـكل قـطــاع جـوانب إيـجــابـيـة وأخـرى
سـلبيـة وإن كنت أرى أن مـسرح الـقطاع
العـام تعـوقه الـبيـروقراطـية ونـظام الـلوائح
ــوظـــفــ ولــهــذا كــثــيـــرًا مــا يــفــتــقــد وا
احلــمـاس بـيـنـمـا الـقـطـاع اخلـاص يـوفـر

عرف بجـرأته فيما يـكتب سواء كـان للمسـرح أم للسيـنما أو حتى فى مـقاالته بالـصحف واجملالت تتمـيز أعماله بـثقافة
سـرحى ـطـلـوب بـ اجلـانـبـ الـفـكـرى والتـرفـيـهى.. إنـه الكـاتـب ا عـمـيـقـة ودعابـة سـاخـرة اسـتـطـاع أن يـحـقق الـتـوازن ا
السـاخر «لـين الـرملى» الـذى بلغ نـتاجه الـفنى 64 مسـرحيـة وأكثر من 21 فـيلـماً سيـنمـائيا و51 مـسلـسالً تليـفزيـونياً..
مـنــذ أن اجته لــلـفن قــبل مــا يـزيــد عن الـثالثــ عـامــاً بــدأت شـهــرته مع مـســرحـيــة (إنـهـم يـقــتـلــون احلـمــيـر) ثم تــعـززت
هزوز أنت حـر الهمجى تخـاريف وجهة نظر بـالعربى الفصـيح) التى اعتبـرتها موسوعة سرحيات (انـتهى الدرس ا
ــا تـتـضـمـنه مـن سـخـريـة غـيـر ى..  اكـسـفـورد لــلـمـسـرح والـعـروض أفــضل عـمل مـسـرحـى له مـعـروف عـلى الـصــعـيـد الـعـا
مسـبـوقـة وهى التى  إخـراجـهـا عام 1991 حـيث كان تـعـاونه والـفنـان مـحمـد صـبـحى مثـمـراً ولهـذا الـتـميـز حـصل على

جائزة «األمير كالوس» بهولندا.

رأة هى شغلى الشاغل نعم.. ا
الـقومى).. وبالفعل فتح لـنا مسرحه لنقدم
عـلـيه عــرض (فـرچـيـنــيـا وولف) وبـعـد ذلك
تـوالت عروض الفرقة فقـدمنا «صحراوية»
عـلى مسرح الـهنـاجر ثم (يومـيات فـاطمة)
ــركـــز الـــثــقـــافى الـــفـــرنـــسى و(رمــال بـــا
مـتحركة) بالـهناجر أيـضاً وقد تناولت فى
رأة الـكثير من عـروض الفرقـة مشكالت ا
كـمـا تـنــاولت الـغـضب الـنــاجت عن مـشـكـلـة
االسـتــرقـاق كــمـا شــاركـنــا فى مـهــرجـان

سرح التجريبى 1996 . ا
 هل هــــنـــاك نـــقـــاط حتــــول مـــهـــمـــة

بالنسبة للفرقة?
همة األولى هى ا تكون النقطة ا نـعم.. ر
مــا فــعــله مــعــنـا األســتــاذ احلــديــنى أمـا
الـنقطـة الثانـية فهى وجـود مركز الـهناجر
الــــذى ســـاعــــدنــــا عـــلـى تـــقــــد عـــروض
بـإمكـانـيات مـاديـة وتـكنـولـوجيـة جـيدة لم
تـكن متـاحة من قـبل أما الـنقـاط السـلبـية
فـهى نـقص اإلمـكـانـات والـتـمـويل وهـو ما
تـعانى منه الـفرقة وقـد ذهبت إلى الكـثير
من اجلـهــات الــتى تـقــوم بــتـمــويل الــفـرق
احلـــرة مــراكـــز ثـــقــافـــيـــة ومــؤســـســات
ورفـضـوا تـمـويل فـرقـتـنا فـى الوقـت الذى
حتـصل فــيه فــرق مــســتـقــلــة أخــرى عـلى

الكثير من التمويل واالمتيازات.
صرى? سرح ا ما رأيك فى ا

ـسـرح فى مـصر يـشـبه كل احلـاجات - ا
فى مـــصــر ألنه غـــيــر مــنـــفــصل لـــديــنــا
ــســرح ولـكن ال يــوجـد ـواهـب ونـحب ا ا
واهب. (سيستم) واضح الستثمار هذه ا
ــشــكالت الــتى تــواجـه الــفـرق  مــا ا

احلرة.. من وجهة نظرك?
شكالت على رأسها - هـناك الكثيـر من ا

تـتسم عـروضـها بـلـمسـة أنـثويـة واضـحة
ــرأة ومـــشـــكالتـــهــا وتـــهــتـم بــقـــضـــايـــا ا
ـسـتـمـر عن هـوية وصـراعـاتـها وبـحـثـهـا ا
تـؤكـد وجـودهـا كـامـرأة وتـلـبى أشـواقـهـا
وأحالمـها وهـو مـا جعل الـبعض يـصنف
ــســرح الــنــسـوى).. عـروضــهــا ضــمن (ا
تـخـرجت فى اجلـامعـة األمـريـكـية درست
الــــســـيـــنـــمـــا فى «أكـــســـفـــورد» لـــكـــنـــهـــا
ـــســرح.. مـــارست كل تــخـــصـــصت فى ا
ـســرحــيــة من اإلدارة لـلــتــمــثـيل األدوار ا

لإلخراج وتصميم الديكور..
ــســـرحــيــة أســسـت فــرقـــة «الــقـــافــلـــة» ا
وشـــاركـت بـــهــــا فى عــــدة مـــهــــرجـــانـــات
ـهـرجان الـقومى مـسرحـيـة كان آخـرها ا
صرى الـذى عقد مـؤخراً وقد لـلمسـرح ا
ـيـاه) قـدمت من خـالله عـرضـهـا (ذاكـرة ا

كما شاركت فى عدة مهرجانات دولية.
إنـها اخملـرجة عـفت يحيى

ومعها كان هذا احلوار.
مـــتـى بـــدأ اهـــتــــمـــامك

سرح? با
- اهــــتـــمـــامى احلــــقـــيـــقى
ـسـرحى بـدأ إثر بـالـعـمل ا
مـــــشـــــاهــــــدتى لـــــعـــــروض
مــســرحـــيــة فى مـــهــرجــان
«أديــنـــبــرا» فى إجنـــلــتــرا
ــــــرة وكـــــــانت هـــــــذه هى ا
األولى الـتـى أشـاهـد فـيـهـا
مــــســـرحــــاً ومن هــــنـــا جـــاء
عــشــقى لـــلــمــســرح وقــرارى

لـلــعــمل به وهــو مـا جــعــلـنـى أشـارك فى
أعــمــال مــســرحــيــة فى اجلــامــعــة وكــنت
أشـعر بـسعـادة حقـيقـية وأنـا أمارس هذه
واجـهة الـلعـبـة اجلمـيـلة الـتى أراهـا أداة 

احلياة.. ففى النهاية الفن هو احلياة بكل
ما فيها..

هـــنــاك من يـــصــنف عـــروضك ضــمن
ـسـرح النـسـوى.. فهل قـصـدت هذا ا

التوجه?
- لـعل ذلك يـعود إلـى أن معـظم الـعروض
رأة الـتى قدمتهـا بفرقـتى تعالج قـضايا ا
وصـراعاتها مع التـقاليد االجتـماعية التى
حتط من قـدرها وتمحو هـويتها. هذه هى
الـقضيـة التى تشـغلنى بـالفعل ومن أجل
الــتــعــبــيــر عــنــهـــا قــمت بــتــأســيس فــرقــة
«الــقـــافــلــة» بــعــد تــخـــرجى مــبــاشــرة من

مجموعة من الشباب احملب للمسرح.
هـل واجـــهت الـــفـــرقـــة عـــقـــبـــات فى

البداية?
- لـــقــد صـــارت األمــور بـــشــكل جـــيــد فى
الـبـدايـة فــبـعـد تـأســيس الـفـرقــة مـبـاشـرة
ذهـبت إلى األسـتاذ
مـحــمـود احلـديـنى
وكـان يشـغل وقتـها
مــــــنـــــصب مـــــديـــــر
ـــســرح الـــقــومى ا
ـوافقة وطـلبت منه ا
عـــلى اســـتـــضـــافــة
الــــفــــرقـــة لــــتــــقـــدم
عــــــــرضــــــــاً عـــــــــلى
مـسرحه وكان رده
( ــ (أنت تـــابـــعـــة 
فـــــأخــــبـــــرته بـــــأنــــنى
مـتــخـرجـة (طـازة) من
اجلــامــعــة ولــدى فــرقــة حــرة فــقــال: لــقــد
كـننى أن أقدمك من جـاءتنى فـكرة جيـدة 
ــسـرح خـاللـهــا وســأسـمــيــهــا (أصـدقــاء ا

<   عفت يحيى
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ويـقـول لـقـد وجـد يـوسف إدريس فى غـمـار الـتـجـربـة
كـمــا وجــد غـيــره من الــفـنــانــ من قـبل فـى أمـريــكـا
وأوربـا ومن بـعـد سـوريـا أن االعـتـمـاد عـلى مـشـاركة
ــسـرحى أمـر ال فـعــلـيـة من اجلــمـهـور فـى الـعـرض ا
ـــنـــاخ يــــتـــأتى ألن وأنه البــــد من االنـــتـــظــــار حـــتى ا
ـسرحى كله ويتحـول من االعتماد التـام على الكلمة ا
كتوبة من قبل مؤلف هو اخلالق الفرد إلى االعتماد ا
ـمثـل ـؤلف واخملرج وا عـلى مشـاركة حـقيـقيـة ب ا
بـعــد أن يــتــحـول هــؤالء جــمـيــعًــا إلى طــريق اإلبـداع

اجلمعى.
والـفرفور فى مسرحيـة يوسف إدريس يستعير راءه
من رداء البهلوانات واألراجوزات ومهرجى السيرك
ويـقــلب بــ مـواقـف مـخــتـلــفــة ولـكــنه ال يــقـدس فى

احلـــيـــاة ســـوى انـــطالق احلـــيـــاة
ذاتـــهـــا فى مـــتع احلس وأطـــايب
الـــــطــــعــــام ويــــشـــــارك مــــهــــرجى
ـرجتـلـة والـكـومـيـديا الـكـومـيـديـا ا
الشعبية عامة رغبتهم العارمة فى
تـذوق متـع اجلنس وعـلى النـقيض
من يــوسـف إدريس الــذى يــجــعل
فـرفور الـسامـر حـادثة اسـتثـنائـية
ى ــسـرحـى الـعــا فى الــرصــيــد ا
يــؤكــد عــلى الــرأى تــشــابـهــة مع
ـرجتلـة وخيـال الظل الـكومـيـديا ا
الــتـركى فــكالهــمــا يـعــتــمــد عـلى
ثـنــائى فـكـاهى «ال عــلى الـفـرفـور

ـفرده» مكـون من سيد وخادم فى حـالة الكـوميديا
إال يـطـاليـة وصـديق وصـديقـة يـتـفاوتـان فى الـطـباع
والـذكـاء تـفـاوتًـا تـنـبع من الـفـكـاهـة فى حـالـة خـيـال
الـظل التركى وكذلك يستعير يوسف إدريس موقفًا
ـرجتـلة مـوقف تـبادل بـذاته من مـواقف الكـومـيـديا ا
ـقــلـوب. ــوقف ا ـواقـف بـ اخلــادم والـســيـد أو ا ا
ـرجتل أدخلـهـا إلى مـصر الـفـنان ـسـرح ا صـيـغة ا
الــســورى جــورج دخــول فـى احلــقــبــة األخــيــرة من
الـقــرن الـتـاسـع عـشـر وظـل يـقـدمــهـا عــلى مـسـارح
ــرجتـــلـــة حــتى ـــســارح الـــشـــعــبـــيـــة ا ـــقـــاهى وا ا
شـاركة عـشريـنيـات القـرن العـشرين الـتى تشـجع ا
الـفــعـالــة من قــبل اجلـمــهـور ويــدعى اجلـمــهـور إلى
احلـكم عــلى مـسـرحـيــة مـا أو يـطـلب إلــيـهم اقـتـراح
خـــاتــمــة بـــديــلــة «مــثـــلــمــا فــعـل يــوسف إدريس فى

الفرافير».
ينابيع الفكاهة الشعبية فى مواجهة االستبداد

لـلفـكاهة الـشعـبيـة فى معـظم بالد العـالم طابع خاص
طـابع غـيـر رسـمى يـعـلن الـعـصـيـان عـلى مـا هـو تام

الـصــنع مـصــقـول مــغـطـى بـالــطالء وتـســتـمــد تـلك
الـفـكــاهـة جـذورهــا من الـتــقـلـيــد الـفـولــكـلـورى فى
تـطوره. وفى مصر انتصب عالم األشكال الفكاهية
ـنـتفـخة الـشعـبـية فى مـنـاهضـة الـنبـرات اجلـدية ا
تـجهـمـة لعـالم احلكـام الـطغـاة األجانب الـعابـسـة ا
فى مـعــظم األحـيـان وعــالم عـســاكـرهم وجالديـهم
«وعـلــمـائـهم» الــذين يـحـرفــون الـكـلـم عن مـواضـعه
ت خـارج إطـار االسـتـعداد فـالـفـكـاهـة الـشـعـبـيـة 
ًا ثانـيًا وحياة الـرسمى وحاولت أن تبـنى مؤقتًـا عا
ثـانـية فـى مواجـهـة عـالم التـخـويف وإالرعـاب وهذا
الـعــالم الــذى يـشــتـرك فــيه «اجلـمــيع» ويـنــحـدرون
ـارسـون فـيـهـا حـيـاة داخـله خالل فـتـرة قـصـيـرة 
مـبـتـهـجـة طـلـيـقـة يـتـحقـق فى األعـيـاد واالحـتـفاالت
ــوالــد الـعــامــة وطــقــوســهـا وا
ـرحة وشخـصياتـها البـعيدية ا
عن الـوقار من مهرج وحواة

والعبى سيرك وألعاب حظ.
وال تــقف هــذه الــفـكــاهــة عــنـد
الــكـــلـــمـــة والـــنـــكـــتـــة وبـــعض
الـتـأليـفـات اللـفـظـية بل تـتـعدى
ـشــاهـد ذلك إلـى الـعــروض وا
وضـــروب األداء الـــكـــومـــيــدى
اخملــــــتــــــلــــــفـــــة فـى األســـــواق
والـتجـمعات الـشعـبية وفى كل
ذلك يرى اجلميع طابع التمثيل
والـلهـو واللـعب واضحًـا. وهذه
كن أن يكون صورًا الـعروض االحتفالية تقدم ما 
فـنـية ولـكـنـها تـنـتـمى فى كل بالد الـعـالم إلى احلد
الـفـاصل الـواصل بـ الـفن واحلـيـاة ألنـهـا احلـياة
نـفـسـهـا بـعـد أن أعـيـد تـشـكـيـلـهـا فى بـعض صـيغ

اللعب والتمثيل.
وهـذه العروض الشعبـية وهى معروفة جلميع األ
تفرج فهى مثل وا ال تعرف تمييزًا حادًا ب ا
لــيــست عــروضًـــا لــلــفــرجــة وحـــدهــا بل عــروضــا

ارسون جتربتها ويشاركون فيها. يحبونها و
ــصــاحــبــة الــتى قـد وفى وقت هــذه االحــتــفـاالت ا
لونة اجلديدة يحاول تكتسى أحيانًا بثياب العيد ا
ـشــاركــون إخـضــاع احلــيــاة لـقــوانــ حـريــتــهـا ا
وانـطالقها ال لقوان الروت احلديدى اليومى وال
لألوامـر والـنـواهى اخلـانـقـة الـرسـمـيـة. أى قـوانـ

جتدد احلياة وبعثها ومشاركة اجلميع.
ولم تـكن الـقــوى احلـاكـمـة فى تـظــاهـرهـا بـالـتـقـوى
ـنـاسـبات تـرضى عن االنـطالق اجلـمـوح فى هـذه ا
وتـعـتبـر مـا يـجرى فـيـهـا فـسوقًـا ورجـسًـا من عمل

الشيطان.
مكن لعامة النـاس فى الهيكل الطبقى وهل كـان من ا
ـنــاسـبـات ـوالــد وا ًـا أن يــحـتـفــلـونــا بـا اجلـائـر قــد

واألعياد إال فى الساحة العامة والسوق والشارع.
ــولـد والــسـوق إن جتـربــة االحــتـفــال الـشــعــبى فى ا
وسـاحـة الـفـرح وموكب اخلـتـان وسـهـرة احلـصاد أو
ا هو الـقطاف واجلـنى جتربـة تقف مـوقف التضـاد 
مـستبد جاهـز جامد ومن كل ادعاء بـاستحالـة التغير
لـذلـك فـهى جتــربــة تـبــحث عن تــعــبـيــر دنــيـامى وعن
أشـكال مرنة لـعوب غير قـاطعة التـحدد. ومنطـقها هو
مـنطق الـقـلب رأسًا عـلى عـقب أو ظهـرًا لـبطن مـنطق
األرجــوحـة نــقــلــة دائــمــة من الــقــمـة إلـى الـقــاع ومن
ـؤخرة «وبـالعـكس» محـاكاة سـاخرة الـصدارة إلى ا

للحياة الروتينية اخلاضعة للقهر.
ــراتب والـــلــغــة الـــســوقــيـــة الــتى تــعـــلق مــؤقـــتًــا ا
االجـتماعـية واحلـواجز وتنـتهك احملـظورات تنـتشر
فى هـذه الــفــكــاهــة وتـســتــعــمل كــلـمــات الــســبـاب
والـشـتـائم كــأنـهـا كـلــمـات صـداقـة حـمــيـمـة تـخـلق
رح لـلعالـم. واللعب بـالكـلمات الـطابع الـتهريـجى ا
والـتوريات والـدخول فى «قافـية» لهـا وظيفـة فكرية
بـاإلضـافـة إلـى وظـيـفـتـهــا الـفـكـاهــيـة. فـهى تـطـرح
ستقرة للمناقشة وتقتلع اإلطالق ـعانى العتيقة ا ا

واليق الصخرى.
ـبدأ الفكاهى هـنا هو إنزال كل مـا هو ساٍم جليل وا
أو روحى مـثالى (كـما ابـتذلـة اإليديـولوجـية الـسائدة)

إلى دائرة اجلسد واألرض.
هرج أو البهلوان ية جنـد ا فى الـفكاهة الشعبـية العا
ـظاهر ـكانـة الرفيـعة أو  يـترجم كل مـا هو مرتـبط با
الـنـيل الـرسـمى إلى لـغـة اجلـسم والـطـعـام والـشـراب
اءة والـهـضم ونـتائـجه واحلـيـاة اجلنـسـيـة نـقل كل ا
سـاميـة طقـسيـة احتـفالـية تـرفيـرية إلى دائـرة اجلسم
واألرض وأحـيانـا يـكون فى الـنـزول إلى أسفل مـعنى
ــــو وخـــصـــوبــــة إلى اجلـــزء دفن الـــبــــذرة من أجل 

يالد. السفلى اخلاص بالتكاثر و احلمل وا
ـقام عن حـريتـها فى الـفرافـير تـتحـدث سيـدة عالـية ا
فى اخـتيار الـزوج فاحلـرية وهى القـيمـة الرفيـعة يتم
الـهبوط بهـا إلى أن كاكى قلقـاس. (حتقير اسم الدلع
بإنزاله إلى مستوى النباتات واإلفراز) استرطت على
جـوزها أن تأخذ الـبوى فرند بـتاعها يقـعد معاهم فى

شهر العسل.
ـسـألـة أنـنــا لـسـنـا بـدعـا أو اسـتــثـنـاء خـارجًـا عـلى ا
ــتــطـورة بل إن ـتــجـددة ا ـى ا ــسـرح الــعـا قـوانــ ا
ــســرحــيــاته إســهــامًـا يــوسف إدريس نــفــسه قــدم 

ى. سرح العا مصريًا متميزًا فى حركة ا

ماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريس

يـقوم على التعريـب واالقتباس والتمـصير. وماذا عما
ـسـرحـيـة عـنـد الـناس الـلـى فوق يـسـمى بـالـنـهـضـة ا
والـلى حتت وعيـلة الـدغرى «نـعمـان عاشـور» وصفـقة
ــلــوك «لــطــفى اخلــولى» «تــوفــيق احلــكــيم» وقــهــوة ا
وفـراشــة «رشـاد رشــدى» بل و«جـمــهـوريــة فـرحـات»
لـيــوسف إدريس نـفـسه? إن يــوسف ال يـرى فـيـهـا إال
طـورًا أرقـى من االقـتــبــاس والـتــأثـر تــضــيف طـابــعًـا
ــســـرح ذات األســاس األوربى جــديـــدًا إلى بــنـــايــة ا
سرح اإلغريقى». وهذا متد إلى تقاليد ا الفرنسى «ا
ــعــرب عــانـى من تــأثــرات أوسع ـــتــرجم ا الــطــابق ا
ــوضـوع ـســرح تــشـيــخــون وإبـسـن فى الـقــالب وا
ـــوضــوع ـــســرح األمـــريـــكى. وحــتـى إذا كــان ا وبــا
مـصرياً فإن الـوسائل التكـنيكيـة ال تقدم لنـا مسرحنا
الـنابع منا ومن تقاليدنا وال تكتشف طبيعتنا الدرامية
سـرحى. وال يتـعلق ذلك بـالتـأليف وحده بل وكـنهـنا ا
ـسرح يـشمل طـرق الـتمـثيل واإلخـراج وحـتى شكل ا
وهــنــدســيه. لــيــست الــلــغــة اإلجنــلــيــزيــة أفــضل من
الـيابـانية والـفن كالـلغـة جزء ال يـتجـزء من طبـيعة أى
شـعـب وخـصــائص وجـوده (كم تــغـيــرت الـلــغـات فى
وطـيقية إلى قـبطية ة إلى د مـصر!! من مصريـة قد
إلى عـربية!!). وقد تكون لغة ما مـتطورة تتسع للعلوم
والـفنـون فى مفرداتـها وتـراكيـبها أو مـتجـمدة فـقيرة
ويـواصل يوسف مـبالـغـته فيـقول لـيسـت السـيمـفونـية
ـوال األحـمـر. ويؤكـد أن بـريـخت لم يـكتب أروع من ا
انى (وقـد حظيت انـية للـشعب األ مـسرحيـاته إال باأل
ــلـحـمى فى بـتـرجــمـات مـتــعـدده وانـتـشــر مـسـرحه ا
الـعالم كله). ودون تـدقيق يقـول يوسف إن إروين شو
األمـريكى الـذى يخـلط بـينه وبـ برنـارد شو ال يـكتب
مـسـرحـيـاته لـلـشـعب اإلجنـلـيـزى ولـكـنه يـكـتـبـهـا أوال
ــيــة عــنـده فى األدب لـلــشــعب األيــرلـنــدى(!!) فــالــعـا
خـرافة. وعلينا أن نـنفتح لنطلع عـلى ثقافات غيرنا ثم
نـتغلق وننسى هذه الثقافات تماما(!!) (ال برنارد شو

وال اروين شو كتب أى شىء باللغة األيرلندية).
عـليـنـا أن ننـسى كل مـفهـومـاتنـا األوربيـة ونـبحث عن
ـسـرحــيـة فى حـيـاتـنـا الــيـومـيـة فـتـلك هى األشـكـال ا
الـبذور أو الـلبنـات األولى أو مادتـنا اخلـام التى مـنها
سـنــصـوغ اجلــنـ ونــضع األسـاس. ويــزعم يـوسف
سرحى الذى تبلور لدى الغالبية إدريس أن الـشكل ا
الـعظـمى من جمـاهير شـعبـنًا فى الـريف والبـنادر هو
ناسبات اخلاصة أفراح السامر. والسامر يقام فى ا
ومــوالــد األداء يــقــوم به هــواة والــعــرض يــســمــونه
فـصالً والفصل ليس روايـة واحدة بل عدة فصوالت
بـعضها لإلضحاك والـبعض اآلخر مواعظ وال توجد
نـصوص بل مواضيع متوارثة. ويؤكد يوسف إدريس
رجتـلة ويـزعم أن هذه أن الـسامـر ليس الـكومـيديـا ا
مثل أما السامر الكوميديا توزع توزيعًا عادالً ب ا
فــإن األدوار فــيـه لــيــست مـــوزعــة إذ إن هــنــاك دورًا
رئـيـسيًـا واحـدا هو دور فـرفـور أو زرزور أما األدوار
األخـرى فـلـيـست إال مـناسـبـات تـفـرش لـفـرفـور جمل
حــواره أو ســخـريــته حــدق ذكى ســاخــر  «حـاوى»
داخل نـفسه كل قدرة على الـزيبق وكل مواهب حمزة

البهلوان.
رتـبط بفـتنـة العـيارين ومن الـطريف أن عـلى الزيـبق ا
بـبغداد (444 هـ) بـطل ملحـمى وليس بهـلوانًا إن كان
ـقـصـود وليـس مصـريًـا كـمـا أن حـمـزة الـعرب هـو ا
بــطل مــلـحــمى واسـع احلـيــلــة مــثل أوديــســيـوس فى
ـلـحــمـة الـيـونــانـيـة الـشــهـيـرة وكل هــؤالء الـشـطـار ا

مقاتلون فى الغزوات ال فى عروض الفرجة.
وقـد كتب الـدكتور عـلى الراعى دراسـاته العمـيقة عن
مــســـرح الــســامــر وصــنــفه بــاعــتــبــاره يــنــتــمى إلى
ى الذى يـتسع ـرجتلـة ذات الـطابع الـعـا الـكومـيـديا ا

للخصائص القومية.

حاول الدكـتور يوسف إدريس فى دراسته
همـة «نحو مسـرح مصرى» التى حتولت ا
إلى «نـحو مسـرح عربى» أن يبـنى مسرحًا
وطــنـيًــا قــومـيًــا من الــصــفـر. هــو مــسـرح
ــد جـذوره إلى الــسـامــر الـشـعــبى الـذى 
خــيــال الـظـل واألراجــوز مـبــتــعــدًا عن كل
ـــصــرى. فــمــا تـــســمــيه ــســرح ا تـــاريخ ا
صـرى عـنـد عزيـز عـيـد ويوسف ـسـرح ا ا
وهـبى وجنيب الـريـحانى هـو مـولود غـير
شرعى حفيد ملـفق للمسرح الفرنسى فى

القرن الثامن عشر والتاسع عشر.

ماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريسماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريسماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريسماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريسماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريس

< إبراهيم فتحى

¡«d‡‡‡‡‡I « Õd‡‡‡‡  
سـرحي مـسرح القـراء من األشكال الـتي ال تلقي الـعنـاية الكـافية من اإلعالمـي وا

ـا يـتـيـحه من حـريـة اخـتـيـار موضـوعـات تـعـبـر عن اهـتـمـام حـقـيقي  مـًعا بـالـرغم 
ا بسبب شيوع استخدامه وتـطويرها جماليا من موقع اقتصادى وثقـافى مختلف ر
أداة تـعليـمية في جـميع مـراحل الدراسة من أجـل دعم الطبـيعة االجـتمـاعية لـلقراء أو
منح الدارس فرصة تعزيز الثقة بالنفس واختبار روح اجلماعة في إطار جتريبي .
ـنح إدراك أن الـقـراءة في حـد ذاتـهـا نـشـاط جتـريـبي من خالل تـنـوع اإللـقـاء الذى 
ي حاليا إلعادة تأسيس هذا النوع الكـلمات تفسيرات متعددة بقدر يقـود التوجه العا
مـن الـعــروض الـذي يـطــلق عــلـيه أيــضـا : مــسـرح الــعـقل مــسـرح اخملــيـلــة مـسـرح

مسرحة ودراما الصوت البشري . القراءة ا نصة ا
تـأسس مسـرح الـقراءة في األصـل ليـكـون شكال مـسـرحيـا ال أداة تـعلـيـميـة  فـقدمت
مـئات العـروض منـذ اخلمـسيـنيات في مـدن غربـية ثم  انـتبـهت إليه مـسارح برودواي

فساهمت في رواجه بإنتاج عروض تضمنت نصوصا مختلفة شعرية مثل ديوان 
( انـطـولـوجـيـاسـبـون ريـفـر) إلدجـار لى مـاسـتـرز ودرامـيـة كـمسـرحـيـة ( حتـت غـابة

احلليب) لديالن توماس التي كتبها لإلذاعة .
يـشبه مسرح القراء مـسرح اإلذاعة من جهة اعـتماده علي القـدرات التمثيـلية للصوت
ـؤدين حلفظ الـنص لـكنه يـخـتلف عـنه بـتـضمـ تـعبـيرات الـبشـري وعـدم اضطـرار ا
الـوجوه وإشـارات اجلـسـد في الـقراءة الـدرامـية وعـدم احلـاجـة إلى مـؤثرات صـوتـية

ومخصصات إنتاج .
سرح التقلـيدى كالديكور واألزياء اليـحتاج العرض أيا من الـعناصر الضروريـة فى ا
خيلته ومهمة القراء واإلضـاءة جميع هذه العناصر يوفرها اجلمهـور الذى يشارك 

أاليكون أداؤهم عائقا أمام حركتها في إطار احلدث.
الـنص أهم مفـهوم في مـسرح الـقراء كـما يـتضح من االسم مـايقـرأ هو سـبب وجود
ه بطريقة توجه تركيز اجلمهور على النص وحده: محتواه الفكرى الـعرض ويتم تقد
ادى في مجال الرؤية بحيث يتذكر اجلميع دائما والشعورى واجلمالى ثم حضوره ا

أن هذا النص هو الشخصية الرئيسية .
والـنصـوص اخملـتـارة للـعـروض ليـست بـالـضرورة مـسـرحـيات فـقـد تـكون قـصـصا

ذكـرات وبهذا قـاالت و ا قـصائـد روايات بل إن بـعض العروض تـهتم بـالرسـائل وا
ـيا أكثـر من كونه تـمثيـليا  فـالعـرض يتشـكل بقراءة التـنوع يـكون مسـرح القراء تـقد
ـؤدين مـجرد حافـز للـجمـهور كى ؤدى أو ا شـفاهـية يـقوم بـها مـؤد أوأكثر صـوت ا
يـبتـكـر طريـقـة للـتـفاعل مـع النص وبـذلك التـوجد ضـرورة خلـلق إحسـاس بـالواقع أو

شاعر إال في عقول اجلمهور والقراء أنفسهم. جتسيد الصور وا
يــنـــوب كل مــؤد فـي مــســرح الـــقــراء عن
شــخـصــيــة أو أكــثــر بـدون أيــة مــحــاولـة
لـتــقـمــصـهــا أثـنــاء الـقــراءة احلـدود بـ
الـشخصـية والقارى واضـحة منـذ البداية
ويـتم تأكـيدهـا مرارا أثـناء الـعرض بـطرق
مـختلفة منهـا اخلروج عن النص للحظات
مـــداومــة االتــصـــال الــبــصــرى وجــيــزة 
بـاجلـمـهـور أو تـنـمـيـة الـعالقـة به قـبل بـدء

العرض.
ـكن أن يـقوم بـاألداء قراء عـاديون غـير
أن الــعــرض اجلــيــد يــحـتــاج  إلـى قـراء
ـســرحــيـات ـشــاهــدة ا لــديـهم خــبــرة 
ـعتـادة وسمـاع مؤدين مـتمـيزين لـديهم ا

اسـتجـابة إبـداعيـة لألنواع اخملـتلـفة مـن النـصوص والـشخـصيـات ومهـارات صوتـية
تـساعدهم فى تـوضيح االنـتقال من شـخصـية إلى أخرى أو من حـالة إلى غـيرها فى

إطار الشخصية الواحدة.
ؤسـسات الـتعـليـمية واألمـاكن العـامة فى ـتنـاميـة لنـشر مـسرح الـقراء بـا قد تـسهم احلـركة ا
سرحية لكن مواجـهة إدمان التليفـزيون واإلنترنت أو إعادة التقـدير للقراءة والكتب بـخاصة ا
أهـميـته ستـبقى فى أنه اخـتيـار فنى يـضاف إلى غـيره من االخـتيـارات بفـرض وجوده عـندما
يصـبح الكالم عن سقف احلرية واإلمكـانيات خارج السيطـرة و يقدم طريقة غيـر تقليدية لفهم

النصوص والتفاعل اجلماعى معها فيحول أية مساحة إلى مسرح وكل قار إلى جنم. 

<  د. عبير سالمة

 W³DB*« 
ـسرحى "الـعدو فى ـتمـيز "حـس تـاج الدين" يـشارك حـاليـا بالـتمـثيل فى الـعرض ا مـثل البـورسعـيدى ا > ا
ـالـكى غـرف الـنـوم" والـذى تـقـدمه فـرقـة بـورفـؤاد من تـألـيف الـدكـتـور هـشـام الـسالمـونى وإخـراج مـحـمـد ا
وأشعـار طارق على أحلان محمد نصر واالستعراضات لعمرو عجمى. ويتم تقد العرض حالياً ضمن خطة

إقليم القناة وسيناء للموسم احلالى.

مـشـكـلـة الـتـمـويل وتـأتى بـعـدهـا مـشـكـلة
(حــريــة الــتــعــبــيــر) ثم عــدم تــوفـر أمــاكن
لـلــعــرض تـلــبى حــاجـة الــفــرق وفى هـذه
الـنــقـطــة حتـديـداً لــدى رأى أود أن يـصل
سـرحـية فى إلى الـقائـمـ علـى احلركـة ا
مــــصــــر وهـى أن يــــفـــــتح الــــبـــــاب عــــلى
مـصـراعــيه لـتــحـويل أى مـكــان إلى قـاعـة
مــســـرح أو مــســـرح شــارع أو مـــســرح
مـفـتــوح من هـنــا نـسـتــطـيع إيــجـاد فـرص
عـمل للفـنان والبـد إلتمام ذلك من جذب
مـا يـسـمى بـ (الــراعى الـرسـمى) لـيـتـولى
تـمويل العـروض وهو ما يـجب أن يقوم به

القطاع اخلاص فى مصر.
ــــهـــرجـــان الــــقـــومى  شــــاركت فى ا
األخير فما تقييمك لفكرته وما هى
ـهـرجـانــات الـدولـيـة الـتى شـاركت ا

فيها?
- أوالً فـكـرة إقـامـة مـهـرجان قـومى يـضم
ـــصــرى أراهــا فــكــرة ــســرح ا عــروض ا
ـهـرجان من جـيـدة ومهـمـة وتـأتى أهـميـة ا
ــصـريــة حـرة كـونه يــشــجع كل الــفـرق ا
وقـصور ثـقـافة وفـرق الـدولة وجـامـعات..
ـا يفتح البـاب أمام التجـويد والعمل أمام
ـشـاركـاتى الـدولـيـة اجلـمـيع.. وبـالـنـسـبـة 
فـقد شاركت فى عـدة مهرجـانات مسـرحية
مـنــهـا مـهــرجـان زيـورخ 1998 ومــهـرجـان
األردن للفرق احلرة و«أنوى» فى فرنسا..
ركز الثقافى كـما حصلت على منـحة من ا
ــدة شـهـر درست فـيـهـا اإلدارة األمـريـكى 
ـــســـرحــيـــة كـــمـــا أخــرجـت عــرضـــاً فى ا
تحدة) باللغة البرتغالية الـبرازيل (لأل ا

وكانت جتربة رائعة.

مُمسرحَات
قدس الكتاب ا

Bible-
histories
يـــــــطــــــــلـق هـــــــذا
ـــصــطـــلح عــلى ا
ـــــقــــــطـــــوعـــــات ا
الـتــمـثــيـلــيـة الـتى
تــــــــســــــــتــــــــمــــــــد
مـــوضـــوعـــاتـــهـــا
األســــاســـيــــة من
ـقـدس الـكـتـاب ا
وخـــــــــــــــاصــــــــــــــة
مــــــقــــــطــــــوعـــــات
القرون الوسطى.

cyan magenta yellow black File: 7-26�fl�˙��Æ˝�”�1



االثن 82007/7/30

وارتـدى ثيابا نـظيفة ومـشط شعره ونظر إلى
ـنــا فى ـا اإلســكـــنــدريــة تــنــاولـ ـنـ ــرآة وقــال هـ ا
ـلــبـه ســانــدوتــشــات فـول الــغــذاء بــنــاء عــلى طـ
وطعمية ورحنا نتجول فى شارع سعد زغلول
ـنـشـيـة ودائـمـا كـان مـيـدان ووصـلــنـا مـيـدان ا
نـشيـة يفجـر فيـنا ذكـريات ناصـرية ويـقودنا ا
ذلك إلـى احلــــديـث فى الــــســـــيــــاســـــة ســــأله
أحــدنـا هل تـتـوقـع أنـنـا سـنــحـارب يـا أسـتـاذ?
وأجـاب األســتـاذ بـربـاعـيـة من شـعـرة شـديـدة
الـيأس والقـنوط ونحن دائمـا كنا مع احلرب
ومـع من يؤكـد لـنـا أن احلـرب آتـيـة ال مـحـالة
ألن احلـرب لـديـنا مـعـنـاهـا الـعـودة إلى الـديار

ونهاية مشوار الغربة والشتات.
 كــنـا نــقــتـرب بــبطء مـن مـحل يــبــيع أشــرطـة
ـــســـجل عـــلـى آخــره الـــغـــنـــاء ويـــرفع صـــوت ا
طرب احـتفـاء باحلـدث العـظيم وهـو ظهـور ا
اجلــديــد صــاحب أغــنــيــة الــسح الــدح إمــبـو
ـلـــــنــــــا أمــــــام احملـل وقف جنــــــيب حــــــ وصـــــ
وتـسمرت قـدماه وراح يسـمع بدأت كل رموز
الــسـعـادة فى وجـهه  فى االنـسـحـاب وأخـذت
فى الـظــهـور عــلى وجـهه األقــرب إلى احلـزن
والـكآبـة عالمـات الغـضب والـثورة ثم انـفـجر
كــان لــديه رغــبــة شــديــدة فى حتــطــيم احملل
ـكـان ورحـنـا نـحـتــجـزه  ونـحـاول إبـعـاده عن ا
الــنـاس بـدأت تـتـجـمع حــولـنـا وتـتـسـاءل مـاله?
مفيش تعـبان شوية وح خارت قواه جلس
عــلى الـرصـيف مـنـهـارا يــنـتـحب بـشـدة يـشـتم
ويـسب ويـقـول لــقـد سـرقـوا كل مـا نـراه واآلن
يــــســـرقــــون كل مــــا نـــســــمــــعه وصــــدق بـــعض
الـواقـفـ عـلى كالمـه وقالـوا والـله مـعـاه حق.
ـنـــا ده وإيه الـــلى إحـــنــا إيـه الــلى بـــيـــتــعـــمل فـــيـ
بـنـسـمعه جـلـسـنا بـجـواره نـهدئه ونـسـتـرضيه
إلى أن تـوقف عن الـبـكاء والـسب وسـار مـعـنا
إلى الـلوكـانـدة وكمـا تـوقف عن البـكـاء توقف
عن كل شىء ال كالم وال حـديث وال ضحك
أو حـتى ابــتـسـامــة اسـتـرحــنـا لــبـعض الـوقت
ـسـرح لـكى يـشـاهـد ـسـاء ذهـبـنـا إلى ا وفـى ا
ـتــــرثـــا كــــثـــيـــرا الــــعـــرض ولـــكــــنه لـم يـــكن مــــكــ
ـستـشفى صـامتا لـلمـشاهـدة. وعدنا به إلى ا
ساكنا ال يـلوى على شىء أدخلناه إلى غرفته
ـمرض وأرقدنـاه على سريره ومـعنا بعض ا
وظهر األخ إبراهيم لـيطمئن عليه فناولته فى

اخلفاء النسخة التى أخذتها وعدنا.
ـنــا يــفــكــر فــيــمــا حــدث ـتــ كل مـ ـنــا صــامـ  كـ
ويـفـسـره عـلى طـريـقـته أمـا عـن نفـسـى فـقد
ـلـــة أثــارت ـئــ ـلـــتـــنى مـــجـــمـــوعـــة مـن األســ شـــغــ
الــــدهــــشــــة فى نـــــفــــسى أولــــهــــا حــــالــــة األخ
إبراهيم شاب ال يختلف عن أى شاب خارج
الـسـور مـا مــرضه ال أعـرف ولم أسـأله هل
? أيــــضـــا ال أعـــرف هــــو مـــريض أم ســــجـــ
األســتـاذ هل مـا حــدث أمـام مـحل الــكـاسـيت
ـــرض الـــذى مـن أجـــله دخل ـتـــيـــجــــة ا كــــان نــ
ــــــصـــــــحــــــة? أم أنـه رجل شـــــــديــــــد الـــــــوعى ا
عمورة اذا ا واحلساسيـة ونحن «جبالت» و
ــاذا لم يـدخــلــوه الــعـبــاســيــة? هـذه األســئــلـة و
وغـيرهـا لم أجـد لـها جـوابـا رحم الـله جنيب

سرور علمنا التساؤل والدهشة حيا وميتاً.
وأشار إلى بيده .

فـجــأة وبـدون مــقـدمــات نـهض األســتـاذ من
عــلى الــســريــر وقـال: تــعــالى مــعـى نـهــضت
بـدورى وذهـبت خـلـفه ودخل بى إلى الـغـرفة
الـتى جتـاوره كـان بـهـا شـاب أسـمـر ونـحيل
نـهض الشـاب وحـيـانا ومـددت يـدى لـلسالم
عـــلــيـه قــال جنـــيب: دا إبـــراهـــيم بـــلــديـــاتك
ازدادت حـــــرارة الــــسـالم وقـــــدمت نـــــفـــــسى
إلبـــراهـــيم ومـن الــواضـح أن األســـتــاذ حـــتى
هذه اللحظة لم يكن يذكر اسمى ولهذا كان
يـكـتـفى بــكـلـمـة يـا سـويــسى وأنـا أيـضـا كـنت
مـكــتـفــيـا بــهـا ولــكن بـعــد أن قـدمت نــفـسى

إلبراهيم راح ينادينى باسمى.
 جـلسنـا على سرير إبـراهيم وقال له جنيب
هــــات األمــــانــــة أخــــرج إبــــراهـــيـم من حتت
رتبة كراسة كـتلك التى يكتب فيها تالميذ ا
االبـتدائى. تنـاول جنيب الكـراسة وراح يقرأ
عــلى مـســامـعى بــصـوتـه: مـنـ أجــيب نـاس
ـ... كــنت فى ــعــنــاة الــكالم يـــتــلــوه.. شــبه ا
ــا أســمـع وهــو ال يــلــتــفت إلى حــالــة ذهــول 
قطع ذهولى ودهـشتى ويـستـمر فى قـراءة ا
تــلـو اآلخـر إلى أن أنــهـاهـا نــظـر إلى وجـهى
ــــمـــتـــقع وقــــال: أنت أول من يـــســــتـــمع إلى ا
«األميات» بعد إبراهيم طبعا فقلت له أريد
نسـخة قال تـلك هى النسـخة الوحـيدة وكما
تـرى أحـفــظـهـا عـنـد إبــراهـيم حـتى ال تـصل
إلـــيــــهـــا يـــد أحـــد فــــقـــلت له آخــــذهـــا مـــعى
وأنـسـخـهـا ثم أردهـا لك فى الزيـارة الـتـالـية
فــكـر قــلــيال ثم قــال: مــتى سـتــحــضــر طـلب
تـصـريح اخلـروج? قــلت له عـلى األكـثـر بـعـد
ـهم ال جتعل غد خـذها وأحـضرهـا معك ا
ستشفى. أحدًا يراها أثناء خروجك من ا
حـ أخبـرت الدكـتور حـسـ سمـير بـطلب
جنــيب ســرور قـام من فــوره وحـرر خــطـابـا
ـسسـتـشفى مـوجـهًا من مـجلس إلى مـدير ا
إدارة فـــرق الـــســـويس الـــفــــنـــيـــة ووقع عـــلـــيه
وخـــتـــمه وقـــال لى غـــدا ســـأذهب مـــعك فى
الـصـبـاح لـنـحـضـر مـعـا األسـتـاذ ذهـبت إلى
ـكتـبـة واشتـريت كـراريس من نفـس نوعـية ا
الـكراسـة الـتى  أعـطانـيـهـا األستـاذ بـالـطبع
ليس لعمل نسـخة طبق األصل ولكن لثمنها
الــزهـيـد ألن الـفـرقـة لم تــكن تـعـطـيـنـا سـوى
خــمــســـ قــرشــا يـــومــيــا مـــصــروف جــيب
واشــتــريت أيــضــا ورق كـربــون وشــرعت فى
عـــمل الــنــسخ كــنـت أضع ثالث ورقــات من
الــكــربـون وأكــتب ألحــصل فى كل مــرة عـلى
أربـع نـــسـخ وفى الــــنـــهــــايــــة كـــان لــــدى ست
عــشـــرة نـــســخـــة من «األمـــيــات» دســـســتـــهــا
بـحقيبـتى وكفيت على اخلـبر ماجورًا وتلك
هـى الـنــسخ األولـى الـتـى انـتــشــرت فى ذلك
الـوقت وتــنـاقــلـتـهــا األيـدى لـلــقـراءة ولــلـنـسخ

أيضا.
ذهـبت فى الـصـباح بـصـحبـة الـدكتـور حـس
ـلــوبـة ــطـ وتــمت عن طــريــقه كـل اإلجــراءات ا
وخــرج مـعــنـا الــطـفل جنــيب سـرور فـى غـايـة
الـسـعـادة يـردد هـنـا اإلسـكـنـدريـة وصـلنـا إلى
حـيث تقـيم الفـرقة بـإحدى لوكـاندات مـحطة
ـلـــهـــا حــول الـــرمل جتـــمـــعـت الـــفـــرقـــة بـــكـــامــ
األسـتـاذ احـتضـنـته بـشدة الـصـديـقة الـغـائـبة
غربى بطلة منذ سن طويلة الفنانة يسرية ا
ـسرحـيـة وقمـنـا بحـلق حلـيـته وأخذ حـمـاما ا

عندما بكى جنيب سرور بسبب «السح الدح امبو»!!
فى صــــيف 1972 أنــــهت فــــرقــــة الـــســــويس
عــــروضـــهــــا عـــلـى مـــســــرح زكى طــــلـــيــــمـــات
بـالـقـاهرة واجتـهت إلى مـديـنـة اإلسـكـنـدرية
لــتـقـد الـعــرض  نـفـسه عـلـى مـسـرح سـيـد
درويـش العرض كان مـسرحية «قـولوا لع
الشمس» لنجيب سرور الذى كان نزيال فى
عـمـورة لألمراض ـستـشـفى ا ذاك الـوقت 

النفسية والعصبية.
 فى الـــيـــوم الــتـــالى لـــوصـــولــنـــا اجتـــهت فى
ـسـتشـفى لـزيـارة األسـتاذ لم الـصـبـاح إلى ا
أكن قــــد الــــتــــقـــيـت به مـن قـــبـل ســــوى مـــرة
سـرح القـومى أيام واحـدة ولـوقت قصـير بـا
ـــســـرحـــيـــة وبـــعـــد بـــعض بـــروفـــات نـــفس ا
ـعـاناة فى اسـتخـدام وسائل الـتنـقل التى ال ا
حتـــتــاج لـــلـــدفع وكــذلـك الــبـــحث عن مـــكــان
ـســتـشـفى وصـلت إلى مـوقـعه ودخـلت إلى ا
ـلحق بـالـبوابـة اخلـارجيـة سـألونى ـكـتب ا ا
بــعض األســئـلــة الــتـقــلـيــديــة من أكـون ومن
أرغـب فى زيارته وصلـة القرابـة وبعد هذا
الـــتــحــقـــيق الــســـريع أدخــلـــونى إلى الـــبــاحــة
الــداخــلـيــة وطــلــبــوا مــنى أن  أنــتــظــر حلـ
وصـول األسـتـاذ وقـفت وبـدأ يـتـجـمع حـولى
بــعض الـــنــزالء وكل مـــنــهم يـــضع إصــبـــعــيه
الـوسطى والـسبابـة أمام شـفتيـه ويحركـهما
واحلـركـة مـعنـاهـا أنـهم يـريـدون سـجـائر لم
يـكن بــالـطـبع طــلـبـهـم مـتـاحـًا فــلم أكن أمـلك
سـوى ثالث سجائر مـتبقيـات من «اخلمسة

الفرط» وهم أكثر من عشرة.
ـد يـده بــالـسالم  وصل األســتـاذ وقـبـل أن 
عـلى نـظـر إليـهم الـواحـد تـلو اآلخـر فـبدأوا
بـالـتـقهـقـر واالنصـراف بـعدهـا اجته نـحوى
وقــال «أهـال يــا ســويــسى» ثم ســحــبــنى من

بنى. يدى ودخل بى إلى داخل ا
 كـانـت الـغـرفـة الـتى يـقـيم فـيـهـا قـريـبـة جـدا
دخل وجـلـسنـا سـويا عـلى حـافة من هـذا ا
السرير ودار بـيننا حديث طويل ليس قابًال
ــهم أخــبــرته بــأمـر الــعــرض وبـدا لــلــنــشـر ا
عــلــيه بـعض االرتــيــاح ثم حك حلــيـته بــيـده
كانت طويلـة بعض الشىء وغير مهذبة إلى
جـــانـب الــهـــاالت الـــســـوداء الـــداكـــنـــة أســـفل
ــــكـــــنــــنـى رؤيــــة الــــعـــــيــــنـــــ ســــألـــــنى هـل 
ـسرحـية أجـبت بسذاجـة: طبـعًا يـا أستاذ ا
إذا أحــــــبـــــبـت وأنـــــا واثـق اآلن أنه فـى تـــــلك
الــلـحــظـة قــال فى نـفــسه: من هــذا الـسـاذج
الذى يـجلس أمـامى ابـتسم وألول مـرة منذ
ـسـألـة ال تتـعـلق بـرغـبتى أن تـقـابـلـنا وقـال: ا
ـستـشفى قـول للـدكتور ـا برغـبة إدارة ا وإ
حــســ سـمــيــر يـعــمل جــواب رسـمى إلدارة
ــسـتـشـفى يــطـلب فـيه اإلذن من عــظـمـتـهـا ا
حــتى يــسـمــحــوا لى بــاخلـروج والــعــودة بــعـد
مشاهدة العرض ويتعهد فيه باستالمى من
ســيـــادتــهـــا وتــســلـــيــمـى إلــيــهـــا فــور حتـــقــيق
ـطـلوب فـقـلت له الـدكـتـور لن يـتـأخـر أبدا ا
عن كـتـابـة مـثل هـذا اخلـطـاب غـدًا أو بـعـد
غـد سيـكـون اخلـطاب عـنـد الـسيـد الـدكـتور

ستشفى. مدير ا
 كان الدكتـور حس سمير فضال عن كونه
سـرحية ورئـيس مجلس إدارة فرق مـخرج ا
الــســـويس الـــفــنـــيــة كـــان وكـــيال لــلـــمـــجــلس

الشعبى حملافظة السويس.

٧٥ عاماً على ميالد
الرومانسى الثائر

إنه لــيس  واحـداً .. فــعـنــدمـا تــبـحث فى حــيـاته
بـهـدف الــتـعـرف إلـيه تــفـرض صـفـة الــتـعـدديـة
نفسها عليك  فلن تستطيع أن حتصره فى وجه
واحــــــد فــــــهــــــو هـــــذا الــــــشــــــخـص ذو الــــــوجـــــوه
ـتـعددة إنه يـروغ مـنك ليـتداخل واالهتـمـامات ا
مع وجوه أخـرى وإذا مـا تصـورت أنك جنحت فى
ـتـعـددة فـكن عـلـى يـق الـتـعـرف عـلى وجـوهه ا
بـأنـك لم تـعـرف عـنه الـكــثـيـر.. إنه جنـيب سـرور
ــلف الـــرومــانــسى الــثــائــر الــذى نــفــرد له  هــذا ا

رور ٧٥ عاماً  على ميالده احتفاالً  

  أعده: إبراهيم احلسينى
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                أيـضــا ذائع الـصــيت فى الــقـريـة...
ســـأصـــبح (دقـــات ســـاعـــة تــدق
اثنتى عشرة مرة) اثنتا عشرة...
لن يــسـتــغــرق ذلك طــويًال... قــريــبـًا
سـيـتـغـيـر الـطـقس وتـفـيض الـوديـان
ياه األمطار... ثم ُيولد فيل... يولد
نهائـياً... بـاألمس أجهض نـفسه فى
الوادى لـقـد اعـتـقدت لـلـتـو أن هذا
شىء مــســتـحــيـل... كال لــقـد كــانت
مـجــرد مــحـاولــة وقـحــة من حــيـوان
أحـــمق.... ألـــيـس كـــذلك? اجلـــمـــيع
ينـتـظر... الـقـرية بـأكـملـهـا قلـقـة وآنا
تعـرف حـظـنـا جـيـدًا... إن لـهـا نفس

موقفى... آنا! آنا! (صدى)
آنا :         نـعم أنـا قـادمـة إلـيك فـلـوريـان ! أنا

قادمة (صدى).
فلوريان : إن صدى الصوت فى الصخور أقوى

من أى يوم آخر... آنا! (صدى).
آنا :         نعم أنا قادمة انتظر...

فـلــوريـان : اخــتـفـى الــقـمــر مــنــذ وقت طــويل...
وعادت السحب مـن جديد... أصبح
اجلـو حـارًا... شـديـد احلـرارة هـنـا!
ـيـاه مـازالت (يـخـلع سـتـرته)... ا
ـؤكــد أنـهـا تـغـلى... سـاكـنـة... من ا
إنها تطـهو فيًال مـن األرض... تظهر
أفــريــقــيــا عــلى الــكــرة األرضــيــة...
النخيل. قواقع... وفيل... إنه فيلى!

آنا :         (تدخل) هل أنت هنا فلوريان?
فلوريان :  آنا !

آنا:           كنت قـلقـة عليـك... خشيـت أن تكون
قد صعدت إلى منطقة الصيد....

ياه العميقة? فلوريان :  أفى مثل هذه ا
آنا :         نعم... لكن النهر ساكن! ألذلك?

فلوريان : كل شىء ساكن ! كل شىء... األبقار
             اخليول النهر اجلبال... ماعدا اجلد

              واجلدة إنهم يلعبون الورق...
آنا :        نـعم هـذا مـا يـفـعــلـونه... كـنت مـعـهم

للتو...
              وأخبرتهم عن النخيل الذى وجدته

             فى مخزن الفحم.
تلئ بالنخيل... فلوريان : كل فىء فيه نخيل... 

آنا :       قواقع ...
فلوريان : وفى األعلى أيضًا?

آنا : نـعم فى األعــلى أيـًضــا ... وجـدت شــجـيـرة
       احلزن فى البركة...

فلوريان : اصمتى !
آنا : ماذا حدث ?

فلوريان : أصمت! هناك شخص قادم!
كوكوك : (يـدخل البـقال حامًال حـقيـبة على 

               ظــهــره) هــا ! من أرى فى األدغــال
فى مــنـتــصف الــلــيل? إنه فــلــوريـان
الوغـد وخـطيـبـته آنا! هـا! إنـنى قادم
لـلـتـو من الــوادى! إنه طـريق وعـر...
طـر قد توقف... وحلسن احلظ أن ا
وإال مـــا كــــنت وصــــلت لــــلــــتـــو إلى
اجلـــــــدول... اجلــــــــدول أيــــــــضـــــــا 

               يستريح...
آنا:           وماذا كنـت تفعل فـى الوادى فى هذا

تأخر?! الوقت ا
كــوكــوك : إنه صــابـــون احلالقــة! هـــا ! صــابــون
احلالقة!... لـقـد نـفـذ ... إن جـدك قد
اشــتــراه كــله... الـــصــابــون   كــله...
وهــذا الــنـــخــيل... إنه فـى كل مــكــان
على النهر... ذات مرة تعثرت بالقرب
من قوقعـة... قوقعـة ارتفـاعها خـمسة
أمتـار ليسـت بالـشىء النـادر اليوم...
لــكل شـــخص مــا يـــنــاســـبه... ولــكن
بالرغم من ذلك... إنـها ليـلة جمـيلة...
فال طـيـور فى األشـجـار... إن كالبى
جيـبـرهـارد الـبـولـدوج لم حتـييـنى من
قـبل... وال جـيـبـرهـارد... وهذا يـعـنى
شيئًا واحـداً! جيبرهارد! (صدى) ال
شىء... أوه... ليـلـة شـديـدة احلرارة!
اذا تنظرون إلّى هكذا? أليس كذلك? 
أنــا الـــبـــقـــال كــوكـــوك... كـــوكــوك...

كوكوك!!!
فــلــوريــان : اصــمـت أيــهـــا الـــبــقـــال! اذهب إلى

القرية... قبل أن يتأخر الوقت.
كوكوك : لقد صمت لـلتو... فـأنا أعلم عـما يبحث
أناس فى مثل سـنك فى غابة مـظلمة!
هـــــا! (يـــــذهـب ولـــــكـن قـــــبل أن

يختفى) إنهم يبحثون عن أفيال!
فـلـوريان : تـعـال هـنـا يـا صـغـيـرى. فـنـحن نـريـد
مــســـاعــدة أحـــد األيــائل فـى وضــعه
األول (صــوت الـنـهـر يـبـدأ فـجـأة

فى االرتفاع... رعد).
آنا :          فلوريان !

كوكوك : (من بعيد) إننى أجرى! إننى أجرى!
فلـوريان : النـهر يـغلى. (يـصدر الـنهـر صخـبًا
تزج مع قويًا... طقسًا مخيفاً. 
صـوت الـرعد عـزف فيل عـلى آلة
التـرومـبيـت... صرخـاته تـصبح
أعـلى بـاسـتـمرار) لـقد ولـد الـفـيل!
آنـا! هل حتـبــيـنـنى? (صـوت الـرعـد
وعـزف الـفـيل عـلـى الـتـرومـبـيت

يغطى على صوت آنا).
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 سلوى عثمان

وسيم..... يـبتسم دائمـا ليكـشف عن فجوة وسط أسنـانه العلـيا.... حاجبـاه معقـودان بتقطـيبة طبـيعيـة .... عيناه ضـيقتان
رح والثـقة بالنـفس وتنقالن إلـيك إحساسـا بأن صاحـبهما يـنظر إلى كل مـا حوله نظـرة فيها شديـدتا الذكـاء ... تشعان بـا
رارة الدفينة.... يتمتع بثـقة كبيرة وهدوء إنسانى عميق  يضحك فيختفى احلزن يتراجع قليال إلى كثير من السخرية وا
ـا تلفـك هالة من الـشجن حتـملك أنت ً وإ ـنحـوتة من مـعانى الـتمـرد والثـورة  يبـكى فال ترى له دمـوعا مـا وراء مالمحه ا

وهبة «جنيب سرور» كما يصفه من عرفوه. عجون با على البكاء إلى الداخل ... إنه هذا الرجل ا

9

» إلصدار ـصـريـ ـقـراطـيـ ا روسـيـا شـكل مـجـمـوعـة من «الـد
مـنـشورات وبـيانـات مـعاديـة للـنـظام فى مـصر  ولـشـجاعـة سرور
ــصـــريـــة فى هــذه ــوقـف مع الــســـلـــطـــات ا دور هـــام فى تـــطـــور ا
ؤتـمـرات الـتـضامـنـيـة فى اجلـامـعة الـفـتـرة فـأثنـاء انـعـقـاد أحـد ا
نصة وأطـلق بياناً ضـد «النظام الـديكتاتورى فى استولى عـلى ا
مـصـر وسـوريـا» وأصـبح جنـيب فى ورطـة كـبيـرة من جـراء ذلك 
ـصـريـة أخـبـار عن هـذا الـبـيـان وما فـعـنـدمـا وصـلت لـلـسـلـطـات ا
يـحـتويه قـامـوا بـفصـله من الـبعـثـة وألغـوا جـواز سفـره كـما طـلـبوا
من الـسلطات الروسيـة ترحيله إلى مصر  ولـكن الشيوعي فى
روســيــا تــعـاطــفــوا مــعه كــمــا أنه كــسب ثــقـتــهم  فــســعــوا إلبــقـائه
دينة جامعية أخرى. إلكمال دراسته وجنحوا فى ذلك مع نقله 
رور الـوقت اعتـرت سرور حالـة نفـسية سـيئة واكـتشف حـماقة
مـا فـعل فـإنه لم يعـد يـدرى ماذا يـفـعل بـهذه األقـلـية الـتى الـتفت
حـولـه فـانــصـرف تــمـامــا عن الــسـيــاسـة واهــتم فــقط بـالــدراسـة
ــثــال الــشـيــوعى أمــامه واصــطــدم ســرور بــأرض الـواقـع وانـهــار ا
عندما حدثت مشـادة بينه وب أحد األشخاص الروس فاحتجز
داخـل القـسم وضرب من قـبل رجال الـبـوليس حـتى أنه قال عن
ـثال هـذه الـواقـعـة : «لـقـد بـكـيت لـيس من األلم بـل عـلى انـهـيـار ا
وأحــســسـت أنه لــيس هــنــاك فــرق بــ شــرطــة مــصــريــة وأخــرى
ـا نـحن الــذين صـدقـنـا األوهـام روسـيـة فـكــلـهـا أجـهـزة قــمع  وإ

ال يـسـتـطيع اإلنـسـان أن يحـدد مـسـتواه االجـتـماعى الـذى يـريد
ـصري أن يـولد فـيه  وفى ظل ظروف اإلقـطاع نـشأ مـعظم ا
ألســـر فــقـــيــرة بـل مــعـــدمــة ال جتـــد ســوى قـــوت يـــومــهـــا لــكى
تــسـتـطـيـع عـيش صـبـاح يــوم جـديـد وهـذا مــا حـدث مع جنـيب
سرور فـقد كان يـعمل أجيـرا وهو لم يزل طفـال صغيرا  والقى
فى  هذه الفترة من حيـاته الكثير من الهوان واإلهانة فقد كان
يــضـــرب عــلى وجــهه ويــجـــلــد بــالــســيــاط حـــتى يــدمى جــســده
ـة ال تـهـزم الــنـحـيل الـهـزيـل واجه  هـذه الـفـتـرة بــإصـرار وعـز
ــدرسـة فى قـريـته الـفـقـيـرة ولـم يـجـد فـيـهـا أى تـشـجـيع داخل ا
ثـابر ظل ـدرسة ولـكن هذا الـتلـميـذ ا نظـرا لضـيق إمـكانـيات ا
يقرأ أى ورقة تقع أمامه  فـبرز وسط زمالئه البسطاء كشعلة
مـــضـــيــــئـــة داخل الـــظالم احلــــالك  عـــانى فـى حـــيـــاته من أثـــر
ـا نـفـسيـا شـديـدا جـراء ضـرب والـده أمامه مـن قبل اإلقـطـاع أ
عـمدة بـلدته بـاحلذاء فقـد كان الـصغـير سعـيدا بـطلب الـعمدة
لـوالده وعندما جرى خلـفه ليذهب معه للعمـدة منعه الغفيران
من الــدخـول لــيـجــد الـعــمـدة يــخـلع حــذاءه ويـهــوى به عـلى وجه
أبـيه وكـانـت هـذه احلـادثة واحـدة مـن أشـكـال االضطـهـاد الـتى

تعذب منها سرور أثناء حياته.
تــفــوق سـرور فـى دراسـته رغـم ظـروفه الــصــعــبـة ودخل كــلــيـة
ـانا مـنه بأهـميـة القـانـون فى تنـظيم حـياة الـناس احلقـوق إ
وأمـال منه فى حتقيق الـعدل داخل هذا اجملـتمع الذى يدوس
فــيه األغـــنــيــاء عــلـى الــفــقـــراء  كــشــبـــاب جــيــله آمـن بــالــثــورة
ـثالـية وسـانـدها بـكل ما فـيه من قوة وحـمـاس فهى الـصورة ا
التى يـحلم بها لـلقضاء عـلى ظلم اإلقطاع وجنـدة الفقراء من
ــعـانــاة الــتى عــانــاهـا هــو من قــبل  ولــكــنه صــدم بــعـد ذلك ا
ــحـاذيـر و مـحــظـورات الـنـظــام احلـاكم فـتــحـطـمت  أحالمه
أمام الواقع اجلديد االشتراكى شكال واخملتلف فى مضمونه
بـظـهـور سـبل جـديدة لـالضطـهـاد فـانـضم جلـمـاعـة شـيـوعـية
ســريـة «حــدتـو»  وظـل من أعـضــاء هــذه اجلـمــاعـة بــعــيـدا عن
ــصـــريــة  وتــرك دراســـة الــقـــانــون وهــو فى ــبـــاحث ا أعــ ا
ــبــدع أن أهــداف الــثـورة الــســنــة الــنــهــائــيــة ألنه رأى بــنــظــر ا
عـهد العالى احلقـيقيـة لن تتحـقق كما كـان يتمـنى فالتـحق با
ـسـرحـيـة قــسم تـمـثـيل وإخــراج وتـفـوق فى دراسـته لـلـفـنــون ا
للمسرح الذى عشقه منذ أن كان طفال صغيرا يكتب أشعاراً
درامــيــة تــعــبــر عن مــعــانـاتـه مع اإلقــطــاع وعـذابـه مع الــفــقـر
ـثل أدوار شـخــصـيـات مــسـرحـيـة ويـلـقـى بـهـذا الــشـعـر كـأنـه 
شـعـريـة كـامــلـة  وعـ مـعـيـداً بـقـسـم الـتـمـثـيل واإلخـراج  ثم
سرحى اخـتيـر ضمن طـلبـة بعـثة حـكومـية لـدراسة اإلخـراج ا

فى روسيا.
ـاركــسى  أعــلن أثــنــاء دراسـتـه فى روســيــا انـتــمــاءه لــلــفــكــر ا
وكـــانت هــذه هـى بــدايـــة فــتـــرة اضــطـــهــاد جـــديــدة فـــكــان من
الــــغــــريب أن يــــتــــمــــكن شــــخـص شـــيــــوعـى اإلفالت مـن أيـــدى
صـريـة فى تلك الـفـترة; بل إنه أيـضـا يأتى كـطالب ـبـاحث ا ا
ـصري آنذاك ـبعوث ا فى بعـثة حكومـية خاصة  رغم أن ا
بـاحث بحيث ال يـفلت منهم كـانوا منـتق بـعناية من أجـهزة ا
تــقــدمـى واحــد. أمــا هـــو فــأفـــلت بــأعـــجــوبــة فـــقــد وصل إلى
عـادية لـلشـيوعـية فـى «اجلمـهورية موسـكو فى قـمة احلـملـة ا
ـتــحـدة » وهى حـمــلـة صـاحـبت إقــامـة الـوحـدة بـ الــعـربـيـة ا
مـصــر وسـوريـا ولـيـكـسب جنـيب ســرور ثـقـة الـشـيـوعـيـ فى
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عن «إنــــســــانــــيــــة االشــــتــــراكــــيـــة»
واشــتـاق مـرة  أخــرى لـلـعـودة إلى
الــوطن لـــكــنه لم يـــكن يــســـتــطــيع
ذلـك  فـتــأثــرت نــفــســيـتـه وغـرق
فـى الـــديـــون والـــشـــراب وأيـــضــا
إحــــــســــــاسه بـــــــتــــــوغل الــــــكــــــيــــــان
الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــونـى داخـل االحتــــــاد
الـســوفـيـتى جــعـله يـتــرك روسـيـا
ويــســافـــر إلى بــودابـــست بــدعــوة
ــصــريــ هــنــاك مـن الالجــئــ ا
وعــمـل فى الــقــسم الــعــربى بــهــا
ولـــــكـــــنـه وجــــد احلـــــال كـــــمـــــا فى
روســـيـــا فـــالـــفـــكـــر الـــصـــهـــيـــونى
متـحكم فى كل األنظمـة داخل بودابست أيـضا فيقـرر تسليم
ـصـريـة ليـعـود مـرة أخرى إلـى وطنه وأرضه نـفـسه لـلـسفـارة ا

ا رواها بعرقه وخضرها بساعديه. التى طا
صـراع سـرور لن يـنـتـهى بـالـعـودة إلى مـصـر فـعـلى الـرغم من
أن فـترة الستينـيات كانت فترة إنتـاج فنى زاخرة ورائعة فقد
ألـف ومـثل وأخــرج أيـضـا الــعـديــد من األعـمــال إال أنه عـانى
مــنـذ أوائل الـسـبـعــيـنـيـات فـتــرة اضـطـهـاده الـثــالـثـة فـفى عـام
 1971  كـتب مـسـرحـيــة وأخـرجـهـا عن مـذابح أيـلـول األسـود
سرح باألردن وأسماها «الـذباب األزرق» ولكن الرقابة على ا
مـنـعـت عـرضـهـا ثم كـتب بـعـدهـا مـجـمـوعـة قـصـائـد هـجـائـيـة
وربـاعـيـات ينـتـقـد فـيـهـا ويـعـلن عن غـضـبه وحـقـده عـلى كذب
ونفاق الـسياسات الـعربية وانـتهى من الرباعـيات فى خمسة
أعوام وعرفت باسم «األميات» وكسر فى هـذه الرباعيات كل
ـعاناة احلـواجز واخلـطوط  احلـمراء والـتى أوضحـت مدى ا
واإلحـبــاط الـذى ألم به  وبـعـد ذلك  فـصل جنـيب سـرور من
ــيــة الــفــنـون  عــمــله كــمـدرس لـإلخـراج والــتــمــثــيل فى أكــاد
وتـشــرد ولم يـعــد يـعــمل رغم أنه كـان يــعـمل فـى كل مـا يــتـعـلق
ــثل مــتــمــكن من أدواته ومــؤلف ــســرحى فــهــو  بــالــعــرض ا
يـبــدع الـعـمـل الـفـنـى شـعـرا أو بــالـلــغـة الــعـامـيــة وأيـضــا قـائـد
سك بجميع لـلعمل ككل; ألنه مـخرج يستطـيع أن 
ــســرحـى ويــضــفــرهـــا مــعــا فى عـــنــاصــر الــعـــرض ا
إتقان ولكنه رغم عودته للفقر مرة أخرى كما كان
 حـــاله عـــنـــدمــا كـــان صـــغـــيـــرا ظل أيـــضـــا صـــامــدا
مـتـحـديا رافـضـا لالسـتـسالم أمـام سـيـاسـة الـنـظام
من قــمع لــلــحــريـــات وتــنــكــيل بــالــشــرفــاء ومــراقــبــة
ـثقفـ  فظل يكـتب قصائـد يهجـو فيهـا النظام  ا
فـلـفـقت له االتــهـامـات الـكـاذبـة واالدعـاءات اخملـلـة
وســاقــوه إلـى مــســتــشــفى األمــراض الــعــقــلــيــة عــدة
مـرات عـلى أمل أن يـحـطـمـوا ثـوريـة ومـنـاضـلـة هذا
الـــــفــــنــــان  عــــانـى جنــــيـب ســــرور  فى آخـــــر أيــــامه
ً لذا لم يستطع معانات شديدة واضطهاداً واضحا
ـؤامـرات الــصـمـود طــويال أمـام ســيل االتـهـامــات وا
الـتى صـيـغت ضـده بـإحـكـام  والـتى  من خاللـهـا
إقــنـاع مـن حـوله أنـه مـصــاب بــاجلــنـون فــعال وظل
ــعـنــوى يــحــاصــره حـتى هــذا الـتــعــذيب الــنــفــسى وا
تـوفى عن عمر يـناهز السادسـة واألربع فى أحد
ـديـنـة دمـنـهـور الـقـريبـة من ـسـتـشـفـيـات الـعـامـة  ا
اإلسكندرية ولكـنه ترك رغما عن اجلميع فنا حيا
يــنـــطق دائــمــا بــالــكـــلــمــات رغم كل هــذه احملــاوالت

إلسكاته.
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جريجور : لنصمت جميعًا.

شوشو : اذهب يا تابع ... قبل أن تصاب بسوء!
تــابع :    شــكـــرًا ســـيــدى (يــخــرج) شــوشــو

وجريجور يأكالن... بعد فترة).
شوشو : صمت اجلدول.

جريجور : والبرق والرعد أيضًا.
شوشو : (بعد برهة) أصبح اجلو كما كان من

قبل!
جريجور : كما كان بعد البرق والرعد.

شوشو : للقوقعة مذاق جميل...
جريجور : كانت للجدة... هذا ما رأيته فى عيون

التابع.
شـــــوشــــو : أيـــــوجــــــد صـــــوت فى الــــــغـــــابـــــة?
(يـقـفـان...يـنـظـران حـولـهـمـا) ال

شىء هنا... 
جــريـجـور: وال هـنــا أيــضـًا..(صــوت هـمس...
جـريــجــور وشـوشــو يــطـلــقـان
الـرصـاص الــواحـد تــلـو اآلخـر

مباشرة) كان هناك شىء ما ...
فلوريان : (يدخل) هل أطلقتما النار?!

جريجور : نعم اعتقدنا أنه...
فلوريان : الفيل! اعتقد ذلك... أليس كذلك?

شوشو : نعم يا أخى.
فــلـوريـان : لن يـأتى مــادام هـنــاك إطالق نـار...
إضـــافــــة إلى أنـــنـى مـــنــــعت إطالق
الــرصــاص عــلـى احلــيــوان... عــلى
حيـوانى... اصـطـادوا الـغزالن... أو
الـقـواقـع... اذهـبـوا اآلن يــا إخـوتى
ــفــردى... اذهــبـوا أرى اجلــلــوس 
إلى أفـــــراد األســــرة واجــــعـــــلــــوهم
يستعدون... يستعدون على شرفى.

شوشو : سنفعل بالتأكيد يا أخى.
جـريـجور : إذا كـنت جـائـعـاً... فـهـنـاك قـوقـعة...

إنها جيدة.
فـلــوريـان : شــكـرًا يــا أخـى... واآلن اذهــبـا إن
اجلو صٍاف والسيارة فى االنتظار.

شوشو : أتريد بندقية يا أخى?!
فلوريان : شكرًا ال أحتاجها... هيا...

شوشو وجريجور : إلى اللقاء يا أخى!
فـلـوريـان :  الـنـهـر سـاكن والــنـخل األول مـلـقى
عــلـى األرض... كل شىء جـــاهــز...
اجلــــبـل أصــــبـح أكــــبـــــر قــــلـــــيًال...
والــــــقـــــــواقع خـــــــرجت... كـل شىء
جـاهـز... ولـكـنه ال يـزال مـخـتـبـئـًا فى
احلــــفـــرة حــــتى يــــنــــمــــو قـــلــــيًال...
واخلـــــطـــــوات الــــدائـــــريـــــة مـــــازالت
صـغـيـرة... يـا حـيـوانى! يـا حـيـوانى!
ســأحــقـق مــا لم يــوفـق فــيه جــدى...
سـأعـيش يــومـًا مــا فى أفـريـقــيـا! أنـا
فلـوريـان تـيـلـو!.. تـركت خـلـفى أربـعة
أعــوام من حــيــاة الــتــشــرد... أربــعـة
أعـوام من االنـتـظـار لقـد انـتـقـلت من
الــقـــاع إلى الـــقــمـــة.... عــشـــر مــرات
صبـاحـًا وخـمسه لـيالً... أربـعـة أعوام
كــان عــلّى أن أنــتــحــر... نــعم... كــنت
أرغب فى االنـــتــحـــار... أشــكـــر الــله
الذى جـعـلنـى أعيش هـذا الـيوم!... إن
الــقــريــة تــكــرهــنى... بــاســتــثــنــاء آنــا
... الوفـيـة... وجدتى... وأخـوّى االثـن
... (يـتـجه نـحـو الـغـابة) أخوّى الـوفـيـ
ـا ... ـنـخــيل هـن يـوجـد عــدد كـاف من الـ
كن الشعور بـالراحة هنا. إنه أزرق...
ـنه... الـذى ـنـبع مـ مـثل اجلــدول الـذى يـ
ـه... سـأتـرك احملـصـول كـله ـنـبع مـن سـي
له... سـيـحـصـل مـنى عـلى كل شىء...
فأنا أعـيش من أجله... أعيش من أجل
فـــــــــــــــــــيــل... ســــــــــــــــــأصـــــــــــــــــــبـح 

               رسـمـيــة ويـحـمل صــيـنـيــة بـهـا
قوقعة مطهوة).

تابع : القوقعة (يضـع الصينـية بيـنهما) إنها
جــيــدة. وبــهـــذا ال ُيــصــاب الــســادة

بالبرد أثناء الصيد.
شوشو :   اذهب أيها التابع!

تــابع :       حظ ســـعــيـــد ! تـــكــاثـــرت الـــســحب
مجدداً. (صـوت اجلدول يـتوقف
فـجأة) اجلدول يـصـمت. سـأصمت

أنا أيًضا.

شوشو : ُيرينا كيف هى.... واجلبل
جريجور : والوادى... واألشجار

شوشو : ومنطقة الصيد... والنخيل
جـريــجـور : والـقــواقع... (يــطــلق الـنــار صـوب

الغابة)
شوشو : والقواقع ... (يطلق النار أيضًا)

جريجور : لنجلس (يجلسان)
جرد أن يجلسا) لنجلس.  شوشو : (

           (يـدخل التـابع مـرتديـًا بـدلة سـهرة 

شـوشـو  : (يـدخل حـامًال بـنــدقـيـة.. يـنـظـر
حوله... يـنسل نـحـو الغـابة....
يظـهر مـجددًا... يجـلس.. يـقفز
ـكـان مبـتل واقـفـًا فى احلـال ا
جـداً... يـجــد قـوقـعــة كـبـيـرة...
يــأخــذهــا... ثم يــضــعــهــا مـرة
أخرى عـلى األرض. يدور حول
نـفـسه فـى عـصـبـيــة... يـنـصت
فى تـوتـر إلى شىء مـا... يـنزع
الـبندقيـة من على كتـفه ويطلق
الـــنــار مــرة أخــرى).... ال شىء.
(فـجـأة يــسـمع دوى طــلـقـة من
الـغـابـة. شـوشـو ُيـلـقى بـنـفسه

على األرض).
جريجور : (يدخل) لقد أطلقت النار.

شوشو : وأنا أيـًضا (يـتصـافحان) مرحـبًا يا
أخى!

جريجور : مرحًبا .
شوشو : (بعد برهة) كثيرون يتدحرجون(١) .

جريجور : إن لهم لوًنا أصفر.... والنخل.
شوشو : له لون أخضر... والنجوم...
جريجور : يتصارعون ... وفلوريان...

شوشو : يحب آنا.... األفيال... واجلد األكبر.
جريجور : لقد مات ... واجلدة الكبرى...

شوشو : ماتت ... واجلدة...
جريجور : تلعب الورق ... ونحن ...

شوشو : نصطاد ... واجتاه السحب.
جريجور : يسير فوق الصنوبر ... أو

شوشو : يلعب الورق... وشجرة احلزن.
جريجور : تلعب الورق ... واجلد

شوشو : على وجهه صابونة حالقة ... وآنا
جريجور : حتب فلوريان ... والطبيعة.

شوشو : تلعب الورق ... ونحن
جريجور : ال نلعب الورق ... ونحن

اء شوشو : ننتظر األفيال ... وجدول ا
جريجور : استسلم إلى الوحوش ... والعشب

ا ... واجلبل شوشو : لقد 
جريجور : أصبح أعلى ... والصليب
شوشو : يأتى بدون برق .. والعالم

شوشو : والعالم ... والعالم?
جريجور : والعالم?... والعالم?

شوشو : والعالم?... والعالم!
جريجور : أصبح أجمل ... والعالم

شوشو : والعالم... (يطلق الرصاص صوب
الغابة)

جريـجور : (يـطلق الـرصاص أيـًضا. صدى
مدٍو)... والصدى... والصدى?
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الزلومة 

الشـخـوص :  شـوشو - جـريـجور -
تــابع - فـــلــوريــان - آنـــا - كــوكــوك
كان : ضـفاف جدول مـغطى بنـباتات  ا
ـناطق احلارة فى مـنطقـة جبال األلب ا
كل شىء مــبـتل. صـوت اجلــدول يـجـبـر
الــشـــخــوص عـــلى الــتـــحــدث بـــصــوت

مرتفع. ليل. خضرة).

كان  الشخوص وا
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لوحة رابعة من مأساة سافرة
فى أحد عشر منظراً

 السنة األولى - العدد الثالث - االثن   2007/7/30

لزلومة
جرد إتمامه لدراسته الثانوية التحق عام 1959 ولد الكاتب النمساوى ڤولڤجاجن باور فى مدينة جراتس النمساوية عام 1941. و
بإحدى اجلامعات فى جراتس لدراسة اجلغرافيا واللغة الرومانية بعدها سرعان ما انتقل لدراسة الفلسفة والتراث الشعبى لكنه لم يجد
نفسه فى دراسة هذه العلوم اإلنسانية وفى تلك األثناء تعرف على عدد كبير من الفنان التشكيلي والكتاب الشبان حيث تكونت لديه الرغبة
الشديدة فى التعرف على أعمال كبار الكتاب الطليعي فى أوربا فى ذلك الوقت مثل چان بول سارتر (1905 - 1980) ألبير كامى (1913 -
سرحيته الشهيرة 1960)  يوچ يونسكو (1912 - 1994) الذى تأثر به باور فى أولى مسرحياته «نقل اخلنازير» (1961) متأثراً 
«اخلراتيت» (1957).
حتمل مسرحيات باور عدداً من سمات مسرح العبث الذى أثر بشكل واضح ومباشر فى تكوين «باور» الفكرى ككاتب مسرحى لكنه بالرغم
بكرة حتديداً - تنتمى إلى تيار سرحيات ا سرحيات - ا من ذلك يصعب تصنيف مسرحياته على أنها مسرحيات عبثية ذلك أن هذه ا
سرحى والسينمائى راينر مثل ا ضاد» الذى ظهر فى أوربا فى نهاية الستينيات من القرن العشرين على يد الكاتب واخملرج وا سرح ا «ا
انيا والنمسا كان أشهرهم بيتر هاندكه بدع الشبان فى أ سرح الذى استهوى جيالً من الكتاب وا ڤيرنر ڤاسبندر (1946 -1982). وهو ا
(1942 -) توماس بيرنارد (1931 - 1989) بيتر تورينى (1944-) و ألفريدا يلنك (1946- ).
ضاد والتى تظهر جلية فى الكثير من مسرحيات «باور» اخلصوصية الشديدة فى التعامل مع اللغة ميزة للمسرح ا إن أهم السمات ا
وتوظيفها بشكل يضفى مساحة كبيرة من الغموض والغرابة على األحداث والشخصيات البعد عن أى طرح واقعى أو اجتماعى فى تناول
سرح الشعبى النقد الالذع للمجتمع الذى يصل أحياناً إلى اتخاذ موقف عدائى من وضوع التأثر الواضح بتكنيك وعناصر الفرجة فى ا ا
اجملتمع بكل مؤسساته ونظمه وقيمه وعاداته فى محاولة للهروب إلى الذات بدالً من اإلصالح أو التغيير االنغالق على الذات والشعور
طروح خصوصية وارتباطاً وضوع ا اضى استخدام اللهجات احمللية التى تكسب النص أو ا رارة واليأس والتشاؤم جملرد التفكير فى ا با
كان بعينه. وثيقاً 
زدوجة» (1964)  «الزلومة» ومن أشهر مسرحيات باور «نقل اخلنازير»  « رسام وألوان»  «اجلحيم فى األعلى» (1961) «كاترينا ذات الرأس ا
دينة التى ولد وعاش فيها طيلة حياته تاركًا خلفه رصيدًا رض توفى باور عام 2006 فى نفس ا (1970) «األشباح» (1974). وبعد صراع طويل مع ا
شاركة فى اإلخراج أو تصميم ديكوراتها . سرحيات التى لم يكتف بكتابتها فحسب كنه كان يقوم أحيانًا بإخراجها أو ا ترجمة  : د. دعاء عامركبيراً من ا
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الـعــروض تـقــدم فى ريف مـصــر بـالـوجه
الـبـحـرى وصـعيـد مـصـر بـالـوجه الـقـبلى
جلـمهـور متعـطش إلى مسـرح وليس فقط

جمهور القاهرة (العاصمة).
سـافر ثالثتـهم فى بعثـات ليعودوا مع من

سرحية. سبقوهم إلثراء احلركة ا
وفـى عــام 1964  تــعــيــ كــرم مــطــاوع
ـــســرح اجلــيب وبـــدأ مع جنــيب مــديــرًا 
ســرور فـى خــوض جتــارب فـــنــيـــة بــأمل
ـشــاركـة فى حتــقـيق حــركـة مـســرحـيـة ا
أصـيلة نـابعـة من ظروف اجملتـمع والبـيئة
الـتى اسـتـنـدوا إلـيـهـا فى تـكـوين رؤيـتـهم
الـفـنيـة. وفى موسم 1964 -1965 قـام كرم
مـطاوع بإخـراج أول عمل كتـبه جنيب هو

لحمة الدرامية ياس وبهية.. ا
ــوسم وعـلى خـشـبـة مـسـرح وفى نـفس ا
اجلـيب أيـضًـا قام جنـيب سـرور بـإخراج
«بــســتــان الـــكــرز» لــتــشـــيــكــوف وكــكل
اخملـرجـ الــشـبـان ال يـقـدم عـلى إخـراج
عـمل دون أن يكـون مقتـنعًا ومـتحـمسًا له
ــا يــطـرحه فـيــكــون مـعــادالً مــوضـوعــيًـا 
العمل; ومع هذا فقد اختلف عليها النقاد
يـقــول جنـيب سـرور ...... وقـد تـضـاربت
بـشأنـها آراء الـنقـاد فرفـعها الـبعض إلى
الـــســـمـــاء... وهــــبط بـــهـــا الــــبـــعض إلى
األرض.. وكـان مرد اخلالف فى الصدى
الـنـقــدى إلى اخـتالف الـزاويـة الـتى يـرى
فـيها الطـرفان كاتبًـا كبيرًا مـثل تشيكوف
فـهـناك من يـصـر على أن يـرى فـيه كاتـبًا
مـحـايـدًا متـعـالـيًـا عـلى الواقـع احمليط به
يـطـل من بـرجه الـعــاجى بـبـرود مـوحٍ إلى
الـواقع االجتماعى الدائر حوله..... وهذه
نـــــظــــــرة مـــــحـــــدودة
وضـيقـة تعـجز عن
تـــفــســـيــر أعـــمــال
تــشـــيــكــوف بــوجه
عـــــام وبـــــســـــتــــان
الـــــــكـــــــرز بـــــــوجه

خاص.
وكـان جنيب سرور
يــتـوخى الــبـســاطـة
فـى كل أعـمــاله من
نـــــاحـــــيــــــة شـــــكل
الـعـرض كـمـا يـهتم
ــــمـــثل بــــشـــكل بـــا
خـاص مــسـتـخـدًمـا
ـمثل مـنهج سـتانـسالفسـكى فى تدريب ا
واتـضح هـذا مع الـفـنـانـة أمـيـنـة رزق التى
يـعــرف اجلــمـيـع أداءهـا ولــكــنـهــا (أثــبـتت
مـرونتـهـا وحيـويتـهـا وقدرتـها الـبـالغـة على
نهج اجلديد واالستجابة له) الـتالؤم مع ا
ويـؤكد جنيب سـرور هذا بقـوله «ويؤسفنى
أن جتــربــة أمـيــنــة رزق لم جتــد الــتــقــديـر
الـنـقـدى الـذى كـانت تـسـتـحـقه.. فـقـد قـال
الـنقاد جـميًعا إنـها لم تكن كـما تعودوا أن
يـروهـا وســجـلـوا ذلك دون وعى بـداللـته..
كـانـتـصـار ألمــيـنـة رزق عـلى نـفـسـهـا أوال
وعــلى الـــقـــوالب اجلــاهـــزة ثـــانــًيـــا وعــلى
ــلـتـصـقـة بـهـا ـيـلـودرامـيـة ا االنـطـيـاعـيــة ا
ثـالــثـا.. ثم هى انــتـصــار لـبــسـتــان الـكـرز

نهج األول اجلديد». وا
) التى أخـرجـها ثم كـانت (وابـور الطـحـ
ــسـرح احلـكــيم فى بــدايـة مـوسم -1966
1965 فـقــد فــعل بــهـا الــنــقــاد مـا فــعــلـوه

بـبـستـان الـكرز فـقـرر الـبعض من الـنـقاد
أن اإلخـراج كــان فى مـنـتـهـى الـبـسـاطـة
وقـرر آخرون أنه كان فى منتهى التعقيد.
سرحية فى يـقول نعمان عاشـور مؤلف ا
ــســرح الــعــدد الــثالثــون يـونــيه مــجـلــة ا

:1966

«... وال واحــد مـن الــنـــقـــاد يــنـــقـــد عــلى
أســاس قــراءة الــنص يــهــمــهم الــعــرض

ــعــهـد والشك أن دخــول جنــيب ســرور ا
سـرحية كان بـ مرحلة الـعالى للفـنون ا
ـرحلـة التى تـأكدت الـهوايـة السـابـقة.. وا
فـيها شخصيته وتبـلورت كشاعر وكفنان
مسرح لتبدأ مراحل نضجه الفنى ويأخذ
أولى خـطواته العملية مع بداية عام 1956
والـتـى اسـتـمــرت قـرابـة الــعـامـ إلى أن
سـافر بـعـثة إلى روسـيا لـيـعود وله مـنهج
فــكـرى واضـح وثـابت شــأنه شــأن جــيـله
واجلـيل الـذى سبـقه; حـيث كانـت البـداية
خلـلـق حـركـة مــسـرحـيــة ووضع عالمـات

على الطريق.
وأتت الــثالثـيــة مع بـقــيـة أعــمـاله تــعـكس
ــصــرى وتــكــشف الــتــراث الــتــاريـــخى ا
مــشــاكـل عــصــره ومـــجــتـــمــعه لـــيــحــرك
شـخوص أعماله على أرض قرية (بهوت)
والـــتى نـــاضـل أهـــلـــهـــا ضـــد اإلقـــطـــاع
الـزراعى وصقلت وجدانه وقـدمته شاعرًا
ـسرح عـن طريق مـرهـفًـا يـدخل خـشـبـة ا
الـشعر كـما فعـل من قبله شـاعر إسبـانيا
ـسرح ثروة الـعظيم (لـوركا).. وقد ورث ا
فـنـية هـائـلة من نـصـوصه وأعـماله مـنـها:
يـاسـ وبـهـيـة آه يـا لـيل يـا قـمـر قـولـوا
لـعــ الـشـمـس مـنـ أجــيب نـاس مـلك
الــشـحــاتــ الــذبـاب األزرق الــكــلــمـات
ــتـقــاطــعــة...... إلى جــانب الــعــديـد من ا
الـدراســات الـنــقـديــة ودواوين الــشـعـر...
ثـروة كتبهـا ليتركـها فى نهايـة الرحلة من
سـنـوات عـمـره (1932-1978) والـتـى بدأت
مـع يــــحـــــيى حـــــقى الـــــذى كــــان يــــرأس
(مـصلحة الفنون) منذ بداية إنشائها عام
ـسـرح 1956 وبـالـتــالى انـتـقـلت تــبـعـيـة ا

ـصـلـحة الـشـعـبى إلى ا
ـسـرح اجلـديـدة وكـان ا
الـشـعـبى قـد  إنـشاؤه
عــــام 1947 بـــــقــــرار من
مـجلس الوزراء ومجلس
الـنـواب بـنـاء عـلى فـكـرة
طـرحــهـا زكى طــلـيـمـات
ومــحـــمـــد عــبـــدالـــقــادر
الـشريف إلى أن استقر
بــانـــضــمــامه إلى وزارة
الــــثــــقـــــافــــة واإلرشــــاد
الـقـومى التى أنـشـئت عام
1953 وتـولى عـبـدالـرحـيم

الــــزرقـــانـى إدارته وأعـــاد
تـنـظيـم الفـرق من جـديـد فى ثالث شعب
وذجـية تـضم مجـموعة من مـنهـا شعبـة 
عـهد الـعالى لـلفـنون الـشبـاب وخريـجى ا
ـسـرحـيـة كـان من بـيـنـهم (كـرم مـطـاوع ا
وجنـــيب ســــرور وحـــسن عــــبـــدالـــسالم)
بــاإلضـــافـــة إلى (ســامـى طــمـــوم ورجــاء

حس ونبيلة السيد).
وبـدأت اخلطـة اجلديـدة بتـقد مـسرحـية
ـرحومـة حـماتى» تـألـيف أنور فـتح الله «ا
و(إخراج جنيب سرور) ومسرحية «غرام
» تـألــيف نــبـيل األلــفى وإخـرج ـهــكـعــ ا

(كرم مطاوع).
ــــســــرح ومع بـــــدايــــة عــــام 1958 قــــدم ا
الــشــعــبى عــلى مــســرح األوبـرا أوبــريت
«الـبيـرق النبـوى» وفى الوقت نـفسه كانت
بـقيـة الشُعب تـقدم عـروضهـا فى األقاليم
مـنـهـا مسـرحـيـات (صالح الـدين) تـأليف
مـحمـود شـعبـان وإخراج (جنـيب سرور)
و«وراء األفق» يـوج أونـيل وإخراج كرم
مــطــاوع و«شــعب الــله اخملــتــار» تـألــيف
عــلـى أحــمـــد بـــاكــثـــيـــر وإخـــراج حــسن

عبدالسالم.
وهـكذا نرى أن البداية العمـلية واحلقيقية
لـنجـيب سـرور فى مجـال عـمله بـاإلخراج
ـــســــرحـى مع كــــرم مــــطـــاوع وحــــسن ا
عـبـدالسـالم كان مـرتـبـطًا بـاألقـالـيم حيث
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.. وليه?!»..وهكذا نرى (جنيب «الدراما مش حصل وهايحصل إيه.. الدراما.. ازاى.. وإمتى.. وف
سرور) اإلنسان- يطرح القضايا وهو يكتب الشعر فيمس أوتار القلوب وينحاز لياس وبهية
سرح فى الستينيات. اجلزء األول من الثالثية التى قدمها ا
صيبة أن بعضهم لم يفهمها بل أوال.. وا
ولم يـــرهـــا عـــلى اإلطالق.. ونـــقـــدهـــا يــا

أخى.....».
سرح ويقول د. رشاد رشدى فى مجلة ا
الـعـدد الرابع والـعـشـرون ديسـمـبر 1965
«لـقــد كـثــر مـا يــقـال عـن وابـور الــطـحـ

وغـيـرها.. وهـذه ظـاهرة قـد تـبدو طـيـبة...
ولـكنـها فى احلـقيـقة عكـس ذلك ألن أكثر
.... فى مـــا كــــتـب عن وابــــور الــــطـــحــــ
ـا اعـتـقــادى لـيس نـقـدًا عـلى اإلطالق إ
مـجرد دردشة; وإن جاءت على لسان من

يلبسون ثياب النقد......».
إن جنــيب سـرور قـد وجــد فى الـنص أنه
ذو طــابع مـلــحـمى قــريب إلى حــواديـتــنـا
الـشعبـية يقـدم البيـئة الريفـية التى يـنتمى
إلـــيــهـــا ويــرتـــبط بــهـــا بــالـــعــقل والـــقــلب
والـشـعـور والـضـمـيـر وهـذا سـاعـد عـلى
ـسرح اخـتـيـار شكـل السـامـر أو شـكل ا
الـيونـانى الـقد مع الـتـركيـز عـلى أهمـية
ـسـرح بالـصـالة الـكـلمـة فـوصل خـشبـة ا
بـنقل مشاهد تـمثيلـية إلى وسط الصالة
ويـؤكـد جنـيب سرور أن جتـربـة جـلوس
ـسـرح لـيـست اجلـمـهـور عـلى خـشـبـة ا
جـديـدة ولـيسـت من ابتـكـاره فـقـد سبق
أن شـــــاهـــــدهـــــا فى جتـــــربـــــة اخملــــرج
الـروسـى (أخـلـبــوكـوف) فى مـســرحـيـة
«األرســتـــقــراطـــيـــون» كــمـــا أشــار إلى
ــانى (آدولف آبــيـا) جتــربـة اخملــرج األ
ــلك أوديب» فـى حـلــقـة الــذى عـرض «ا

سيرك.
وفى هـــذا الـــعـــرض تـــعـــرف جـــمـــهــور
ـســرح عـلى مــوهـبـتــ أصـبــحـتـا من ا
جنـومنـا هـما مـاجدة اخلـطيب فى دور
غـازية وفـاروق جنيب فى دور شـلبـيـة ا

بهلول.
ثم يـرد جنيب سرور علـى النقاد وجاء
فى قـوله «.... ومن الظلم والتعسف أن
نـــحـــاول أن نـــســـقـط عـــلى الـــتـــجـــارب
اجلـــــديـــــدة فى الــــتـــــألـــــيف واإلخــــراج
مـقـاييـس نقـديـة عـتـيقـة أو مـقـايـيس قد
تــكـون ســلــيــمـة لــو طــبــقت عــلى ألـوان
أخـرى شـائــعـة أو كالسـيـكــيـة.. فـلـيس
الـنـقــد وضـعًـا لـلـمـســرحـيـات فى قـالب

كقوالب األحذية الضيقة..».
ومع بـدايـة مـوسم جـديـد وضـمـن خـطة
مـسرح اجليب وبالتحديد يوم األربعاء
الــثـــانى من شــهـــر فــبــرايــر 1967 قــدم
اثـنــان من الــشـعــراء أولـهــمـا الــشـاعـر
الـتـركى «نـاظم حـكـمت» لـنـتـعـرف عـلـيه
مـن خـالل مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــتـه «ســـــــيف
ـــومــــكـــيــــوس» االسم الـــذى غــــيـــره د
شـاعـرنـا الثـانى جنـيب سـرور (مـخرج
ـعلق» ثم إلى الـعرض) إلى «الـسيف ا
ـــســـرحـــيــة «أ- ب» وهـــو اسم بـــطل ا
الـــذى جـــســــده واحـــد من  خــــريـــجى
ـسـرحـيـة هو ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا ا
(مـحـمد سـالم) مع (أحـمـد مرعى) فى
صـرخــة يـتم إطـالقـهـا مـع بـقـيــة فـريق
الـــعـــمـل فى الـــعــــرض ضـــد احلـــروب
ـعـتم ـسـتــقـبل ا والـتـجــارب الـذريـة وا
الـذى يـنسـاق إلـيه العـالم.. وقـد ترجم
ــسـرحــيــة من الــلــغــة الــروسـيــة إلى ا
الـعربية (ماهـر عسل) وراجعها جنيب
سـرور; وقـد جنح تـمـامًـا فى نـقـل هذا
الــنص الـنــاعم نـقالً مــؤثـرًا جــعل مـنه

قصيدة تتسلل إلى القلب.
وكــان قـــد ســـبق هـــذا الــعـــرض قـــيــامه
بـإخراج مسرحية «الراجل اللى ضحك
عـلى األبــالـسـة» من تـألــيف عـلى سـالم
وقــدمــهــا عــلى مــســرح احلـكــيـم وقـام
بــبــطــولـــتــهــا جــورج ســـيــدهم وأحــمــد
ـسرح كـما اجلـزيـرى وعدد من جنـوم ا

ـسـرح اجلـيب «حـدث فى قـدم أيــضـا 
أركـوتسـك» للـمؤلف الـروسى أربوزوف

ترجمة عدلى كامل.
ونـأتى إلى «آه يا لـيل يا قمـر» مسـرحية
االفـــتــتـــاح فى مــوسم 1967 مـن إخــراج
جالل الـشرقاوى وهى اجلزء الثانى من
حـكــايــة يــاسـ وبــهــيـة وارتــفع عــنــهـا
الـســتــار فى أول نــوفـمــبــر لـكى نــلــتـقى
بــاألبـــطــال أنـــفـــســهـم وهم يـــصــنـــعــون
مـصائـرهم. وقـد دارت بيـنه وبـ النـاقد
أحـمد عبـاس صالح معركـة نقديـة لتقدم
فى فـرقة من فرقنا بالثقافة اجلماهيرية
ـخرج لم يقع فى أسر ما قدمه جالل و
ستقلة الـشرقاوى فكانت له شخصيته ا
ورؤيـته اخلــاصـة الـتى جتـسـدت فى كل
عـنــاصـر الــعـرض- ابــتـداء بــالـتــفـســيـر
ـكـونة المح ا الـكـلى لـلـنص وانتـهـاء بـا
لـهــذا الـتــفـســيـر. كــمـا أوضـح األسـتـاذ
ـجـلة الـنـاقـد محـمـد بـركـات فى مقـالـة 
ــسـرح الــعـدد (احلــادى والـســبـعـون- ا
أبـــــــــريل 1970) وهــــــــذا اخملــــــــرج هــــــــو
(عـبــدالـرحـمن الـشــافـعى) وكـان واحـدًا
من الـرعيل األول الـذى أخذ عـلى عـاتقة
إنـشـاء وتــدريب فـرق األقـالـيم بــالـثـقـافـة
اجلـمـاهـيـريـة وحتـمل تـكـوين أول فـرقـة
مـسرحية فى حى شعبى وكان السؤال
احملــيــر مــاذا يــقــدم لــهــؤالء الــنــاس من
أعـمــال? يـقــول عـبــدالـرحــمن الـشــافـعى
«نـظرت حـولى فـلم أجد غـير مـجمـوعات
مـن الــــفالحــــ والــــصــــعــــايــــدة الــــذين
اسـتوطنـوا أحياء األزهر واحلـس فقد
جـمعهم البحث عن الـرزق الستيطان هذه
األحـياء الشعبيـة هذه اجملموعات حتتاج
إلى بـطل يلتفون حـوله يعبر عنـهم بلغتهم
ويـــتـــحــدث بـــلـــســانـــهم عـن مــشـــاكـــلــهم
وأحالمـهم فـكـانـت (يـاسـ وبـهـية) و(آه
يـالـيل يـاقـمـر)» ومع يـاسـ وبـهـيـة عـلى
مـسرح الـغورى تـغيـر مسـار عبـدالرحمن
ـوروث والـفن الـشـعبى) ووجـد ضـالـته (ا
وقـدم شكالً مختـلفًا تمامًـا عما قدمه كرم
مـطاوع ألنه وضع أمام عيـنيه أهل قريته

اثلة وهم يـشاهدون مسـرحية عن قريـة 
(بـهــوت) وهـذا مـا صـنــعه بـعـد ذلك حـ
قـدم (آه ياليل ياقمر) وكذلك (من أجيب
نـاس). لـقد ارتـبط الـشافـعى- وأنـا معه-
ـؤلف واخملرج بـصـدق جنيب الـشـاعر وا
والـناقد.. فكان حمـاسى وحبى- للتجربة
دفــعـــنى أن أقــوم بـــتـــصــمـــيم الــديـــكــور

سرحية. البس لهذه ا وا
وظـلت فرق الثـقافـة اجلماهـيرية بـاألقاليم

تــقــدم هــذه األعــمــال الــتى تــمس
الــوجـــدان فى أكــثــر من
ــواقع 70 مــوقـــعــاً من ا

الــثـــقــافـــيــة بـــدايــة من
الــغـورى إلى شــبـرا
اخلــــــــيــــــــمـــــــــة إلى
اجلــــيــــزة وصــــوالً

إلى أسوان 
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ـصرى بـعرض "مـلوك الـشر" هـرجان الـقومى لـلمـسرح ا > بـعد مـشاركـته فى ا
هرجـان اخلتامى يـستعـد اخملرج "محـمد لـطفى" للـمشـاركة بنـفس  العـرض فى ا
ـقـرر بـدء فـعالـيـاته فى نـوفـمـبـر الـقادم.. يـشـارك بـالـتـمثـيل فى ـسـرح ا لـنوادى ا

العرض سيد يحيى أحمد عاصم إسالم عالء محمد زين.
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ؤلف من هم اآلن أن نعـرف: ما هـو موقف جنـيب سرور ا مـؤلًفـا. ومن ا
مـخرج مسرحياته? هل تعامل معهم وفق القواعد التى حتدث عنها? هذا

هو ما سنراه فيما يلى.
يا بهية وخبرينى

كـتب جنيب سرور رواية شعرية (1965) بـعنوان «يس وبهية» وفى خطوة
جـريئـة قام كـرم مطـاوع بتـقد هذه الـرواية عـلى مسـرح اجليب والقت
جنـاًحا مبهًرا وفى موسم 1968/1967 قـدم كرم مطاوع من تأليف جنيب
سـرور مسرحـية بعـنوان «يابـهية وخـبريـنى» يتخـيل فيهـا كاتبـنا أن أحد
اخملـرج اصـطحب فـرقة مـسرحـية لـتقـد مسـرحيـة «يس وبهـية» فى
سرحية الذى مـكانها األصل قرية بـهوت ونرى مع هذه الفرقـة مؤلف ا
ـا عــلى أمــره طـوال الــوقت أمــام اخملـرج. وفى أول ظــهـور ـلــوًب يـبــدو مـغـ
ـكان ؤلـف نرى اخملـرج مـتـحـمـًسـا لـتـجـربـة الـعـرض فى ا لـلـمـخـرج وا

ؤلف يحذره فيقول له اخملرج: إنت مؤلف جبان. األصلى إال أن ا
ؤلف: أنا مش جـبان أنا بس بـاقول إن البـندر أمان نـاسه يتقدر ويـرد ا

عليهم...
ـؤلفـ كده. بـيخـافوا من الـتجارب اخملـرج: إنت خايف م الـتجـربة. أغلب ا
اجلديـدة. أغلبـهم محـافظ رجـعي عـبيد لـلتقـاليد والـقواعد وبـيخافوا م
غامرين سرح بـالذات بيـحب ا ـغامرة لكن الـفن مغامـرة مستـمرة وفن ا ا
غامـرات لتحطيم سرح هـو تاريخ ا . تاريخ فن ا وبـيلفظ اجلبـناء الكسالنـ
ـسـرحيـة ودى مـهمـة اخملـرج مش كل الـنظـريـات والقـواعـد والـتقـالـيد ا
ؤلف خالص راحت عـليهم. انطردوا . العـصر عصر اخملـرج.. ا ـؤلف ا

سرح. انطردوا نهائيًا. تاريخًيا من ا
سـرحية يـصور أو يشـكو تسلط إن جنـيب فى هذه ا

ؤلف. اخملرج على ا
ويـسخر جنيب فى مسرحيـته سخرية مريرة من هذا
تسـلط إذ يقـدمه مقدم الـعرض على الـنحو اخملـرج ا
الـتالى: «.. الـفنـان الفـولكـلورى الـشعـبى اجلمـاهيرى
الـثـورى واخملرج الـعـبـقرى الـعـمالق رائـد النـهـضة
ـسرحية والثـقافية واحلـضارية األستاذ الـكبير على ا
يات صرى. خريج معاهد وجامعات وأكاد الـزيبق ا
ـا وروسـيا واسـتـوديوهـات إجنـلـترا وفـرنـسـا وإيـطالـي

نوفية». انيا الشرقية والغربية والدقهلية وا وأ
والـطريف أن الـرجل الذى يـقدم اخملـرج على هـذا النـحو
ــؤلف ذكــر اســمه فـإن ــؤلف وحــ يـطــلب ا يــتـغــافل ا
اخملـرج يعتبر هـذا نرجسية وعـبادة للذات. وفى حوار ب
ؤلف هو رجل زّوج امرأته لرجل آخر. الرجل يقول اخملرج للمؤلف إن ا

يـبـدأ الـعرض ويـحـتج اجلـمـهـور عـلى طـريـقـة الـتـمـثيـل وعلـى كل تـفاصـيل
ؤلف فى ـمثل ويؤدون احلكاية بـأنفسهم ويقول ا الـعرض ويقومون بطرد ا

مونولوج طويل:
«يـعـنى إيه يـعــنى.... راجل جـوز مـراته لـواحـد غــيـره. ولـيه? عـشـان مـاهـوش

مخرج.
هـو اإلخـراج ألغـاز? فـوازير? وال بـسـاطة? اسـتـعـراض وال إقنـاع? تـزييف وال

صدق?».
سـئـوليـة ويلـقى بهـا على وحـ يواجه أهل الـقريـة اخملـرج نراه يـتمـلص من ا

ؤلف هو اللى عايز كده». الكاتب: «أنا ذنبى إيه ياست.... ا
ؤلف معلًنا براءته: ويصرخ ا

«والـنـبى مـا أّلفـتـهـا كـده يـا هـناوه. مـا كـانـتش كـده. تالته بـالـله مـا كـانت كده.
سخطوها. سخطوها».

ـؤلف الذى أراد ـوقف الذى اعـتـرض عـليه من قـبل مـوقف ا هـكـذا يأخـذ جنـيب ا
شيًئا محدًدا فى نصه إال أن اخملرج لم يلتزم به وقدم ما يراه هو.

ـسرحـيـة يـصيح ـوقف مـعـ فى ا ـؤلف شـرح مـا يـريده  وحـ يـحاول ا
اخملرج:

«حلـد هنا وسـتوب. دا يعـتبر تـدخل. تدخل فى اختـصاص اخملرج. فى
كن أسمح بكده أبًدا». رؤية اخملرج وأنا مش 

ويدور احلوار كالتالى:
ـؤلف: رؤيـة اخملرج ع الـع والـراس لـكن رؤية عن رؤيـة تـفرق. تـفرق ا

كتير. تفرق كتير.
اخملرج: أنا اخملرج ودى رؤيتى. أنا شايف كده.

ـؤلف: فيه رؤية ُحـولة ورؤية ُعـورة ورؤية عمـشا ورؤية عـميا ورؤية ا
مفتحة. تفرق كتير. كتير قوى.

هـكذا نـرى رأى جنيب ألول مـرة فى رؤية اخملـرج التى تـكلم عـنها من
قـبل بإجالل ورفض أن يعـترض علـيها أحـد وأنها مـتجددة ومـتعددة

ومتغيرة.. إلخ.
ه لـلـمــجـلـد الـثـانى من األعـمـال ويـذكـر د.عـصـام أبـوالــعال فى تـقـد
ـلـة كـاشـفـة حــول مـا قـصـده جنـيب فى ـنـجـيب سـرور جـمـ الـكـامـلـة لـ

مسرحيته «يابهية وخبرينى» إذ يقول (ص6 ):
«ثم أخـرج له (كرم مـطاوع) كـوميديـته النـقديـة [يابـهيـة وخبريـنى] التى
كـتبها لينـتقد فيها تصـور الفنان جالل الشرقـاوى عن مسرحية [آه يا

ليل يا قمر]».
ا كتبه عن دور اخملرج وحقه إن هـذا يعنى أن موقف جنيب اخملـالف 
ـا فحـسب بل كان مـوقـًفا عـملـًيا ـا نظـرًي فى عـرض رؤيته لم يـكن مـوقًف
ـوقفـ النـظري أيـًضا. والسـؤال هو: كـيف نحل هـذا التـناقض ب ا
ـاهـمـا فى مـقـاالته ومـسـرحـيتـه? وكيـف نحل لـنـجـيب سـرور كمـا رأيـن
الـتنـاقض ب تـصوره الـنظـرى األول عن اإلخراج وموقـفه الفـعلى من

جالل الشرقاوى ح أخرج «آه يا ليل يا قمر»?
احلل فى رأيى يــكـمن فى نـفس جنـيب ســرور فـقـد كـان حـسـاًسـا
ن يتـعرض لـلغـايـة جتاه كل مـا يـتعـلق بـشخـصه وفـنه وكان يـريـد 
ألعـماله أن يـعبـر عن رؤيتـه هو ولـذا فإن احملك الـعمـلى جعـله يغـير

موقفه األول نظريًا وعملًيا.
قال أرى أن جنيب فى مـقاالته أراد إنصاف اخملرج على وفى نـهاية ا
ـؤلف عـلـى حـساب ـته أراد إنـصـاف ا ـؤلف وفى مـسـرحـي حـسـاب ا
وقـف هـما قـطبـا اخلالف األزلى والدائم اخملـرج وأعتـقد أن هـذين ا

سرح ولن يحسما أبًدا مادام هناك مؤلفون ومخرجون. فى ا

11
20

07
/7

/3
0 

 
الثن
ا

n‡
‡‡K‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡*
«

ـا عـلى ـا إذا أردنـا أن نــضع أيـديـن عـلى فن الـتــمـثـيل ذاته. ويـرى جنــيب أنـن
ـيزهـا بصـعوبـة شديدة وأن اجتـاهات اإلخـراج عندنـا فإنـنا نـستـطيع أن 
ضمون ـسرح فى عصره هـو العنايـة بالشكل أكـثر من ا أخـطر ما يهدد ا
ـلـة ـيل إلى تـضـخم الـديـكـور والـزغـل ويـنـدرج حتت هـذا االجتـاه الـشـكـلى ا
الـبهلوانية فى استخـدام اإلضاءة دون مبرر درامى ونزعة االستعراض فى

سرحى. استخدام وسائل التكنيك ا
ـراحله إلى احلديث عن ويـنتـقل جنيب من احلديـث عن التطـور التـاريخى 
سـرحى بـ الـشكل سـرحى فى مـقـال بـعنـوان «حـيرة الـنـقـد ا اإلخـراج ا
ضـمون ـضمـون». ويرفض مـنـذ البـداية الـرأى القـائل بـأن: النص هـو ا وا

واإلخراج هو الشكل ويضع معادلة تقول:
سرحى = مضمون + شكل فى وقت واحد. النص ا

ـانـات واحـتـمـاالت شـكـله أو أن ـعـنى أن كل نـص يـحـمل فى داخـله إمـكـ
ـضمـون وجـوًدا باإلمـكـان وجوًدا كـامـنا يـحـتاج إلى الـشكل مـوجـود فى ا

عمليات استخراج يقوم بها اخملرج.
ـــســـرحى- فـى رأى جنـــيب ســـرور- يـــكـــمن فى: الـــشـــكـل فى الـــنص ا

كانى٠ الشخوص العالقات اإلطار الزمانى اإلطار ا
ـيـًرا عن الـرأى الـذى رفـضه ولـعل الـقـارىء يالحظ أن جنـيـب لم يـبـتـعـد كـث
ـضـمـون. كل مـا ـنـمـا الــنص هـو ا والـذى يـرى أن اإلخـراج هـو الــشـكل بـي

ضمون حتى يقوم اخملرج بإظهاره. أضافه أن الشكل كامن فى ا
ـسـرحى مـطـلق ومـقـيـد فى وقت واحـد مـطـلـق ألن الـشـخوص والـشـكل ا
ـكن أن تختلف صورها بقدر ما تتـعدد وتختلف تصورات اخملرج وبقدر

مثلـون القائمون بها على خشبة مـا يتعدد ويختلف ا
كن كـانى  ـسرح  كـما أن اإلطـارين الزمـانى وا ا
ـلـفـا بـقـدر تـعـدد تـصـورات ورؤى أن يـتـعـددا ويـخـتـ

اخملرج ومصممى الديكور.
ــكن أن يـكـون  إن اإلخــراج- أو الـشـكل- إذن ال 
قـالًبا ثابًتا وجامًدا ومحدًدا ونهائًيا. إنه صورة دائمة

التغير. حالة حركة دائمة.
لكن رغم هذا اإلطالق فالشكل مقيد أيًضا مقيد بـ:

كان. الشخوص والعالقات ومنطقى الزمان وا
ولـعلنا الحظنـا أن جنيب يقف بقوة مع  فكرة اإلطالق
ـمـثل ومصـمم الـديـكور فى والـتـغيـر وحق اخملـرج وا

إضافة رؤاهم للنص وهذا ما يجعله يقول:
«وهـذا أيضًا ما يجب أن يـضعه فى االعتبار بعض
ن يصرون على أن يكون مـؤلفينا أو بعض نقادنا 

ـتـصـورون إمـكـان ذلك ومن ثم ـسـرح شـكل واحـد أو يـ لـلـمـضـمــون فى ا
ؤلف كان يريده عن الشكل يـدهشون الختالف الشكل الذى يتـوهمون أن ا

الذى أراده اخملرج لنص ما».
السمات والشكل 

سرحى أو اإلخراج له سمات محددة تميزه عما سواه هى: والشكل ا
ـضمـون إذ إن الشكل < أوال: انـعدام التـالزم الزمنى بـ وجود الـشكل ووجود ا

ضمون وإن كان- نظرًيا- يوجد معه. سرح يوجد- عملًيا- بعد ا فى ا
ـا: قابـليـة الشـكل (أى اإلخراج) لـلتـعدد والـتنـوع والتـغيـر بقـدر تعدد < ثـانًي

. اخملرج
ؤلف- ـسرح لـيس هو ا ـا: إن الذى يعـطى الشـكل للـمضـمون فى ا < ثـالًث
ـفـنـون ـفـون فى الـ ـؤلـ ــعـاصـر- كــمـا يـفــعل ذلك ا ــسـرح ا عـلى األقل فى ا

ا هو شخص آخر تماًما هو اخملرج. األخرى وإ
ؤلف حدود ا

ضـمون هى الـثبات ـسرحى هى الـتغيـر; فطـبيعـة ا إذا كـانت طبيـعة الـشكل ا
ومـة والـنهـائـية هـكـذا يرى جنـيب سـرور وأعتـقد أن والـد
ناقشة خصوًصا بعد أن تب لنا هذا رأى يحتاج 
أن اخملـرج يقوم بـتفـسير الـنص وإعطـائه الشكل

اخلاص به.
ـا- وكــان ـنـ ـبـ ـاتـ إنــنى أتــســاءل: هـل أحس كـ
مـخـرًجا وأسـتـاًذا لإلخـراج إلى جـانب كونه
ـا- هـل أحس أنه انــــحـــاز لإلخـــراج ـًفــ مـــؤلــ
ـتـألــيف ـيــرًا عــلى حــســاب الـ ـثـ واخملــرجـ كـ

ؤلف فأراد أن يحقق نوًعا من التوازن? وا
ـة عن ـالـ ـتـــحــدث فى عــجـ أظن هــذا ولــذا راح يـ
ـضمون (حـوالى ثالث صفحـات فقط) بكـلمات ا

كبيرة مثل:
ـضـمون الـعـنـصـر احلـاسم فى أى عرض «سـيـظل ا
مـسرحى وذلك دون أن نغفل الـشكل وبهذا نصل

ؤلف». إلى أهمية دور ا
ـسـرح أن و: «ال يــسـتــطـيع الــشـكل فـى ا
ضـمون من النقـيض إلى النقيض يـغير ا
ضمون دائًما أن وإن كـان فى استطاعة ا

يغير من شكله إلى ما ال نهاية».
ـــضــــمــــون يـــظـل هـــو األســــاسى و: «ا
ـسـرح وبـالـتـالى يـظل واجلـوهـرى فـى ا

ؤلف هو أساس العرض». ا
كنهـا أن تعدل الكفة إن هـذه األقوال ال 
ـا كل هـذا احلديث ـن بـعـد أن حتـدث كـاتـب
عن اخملـرج ودوره ولعلى أشـير هنا إلى
ـــســرح أن وقـــائع عــديـــدة حـــدثت فى ا
ؤلـف واخملـرج ـصرى آنـذاك بـ ا ا

ـقـاالت كـان وأن جنـيب حــ كـتب هـذه ا
يـعـلن انــحـيـازه لـلـمـخــرجـ فى مـواجـهـة
ـؤلف الـذين أعلـنوا أن اخملرجـ اعتدوا ا
ـالـــهـم. بل إن يــــوسف إدريس ـلـى أعـــمـــ عــ
اخـتلف بحدة مع سعد أردش عندما شاهد
الـبروفة النهائية إلحدى مسرحياته معلًنا أن
ـاعـتـبـاره ـا يـراه هـو بـ اخملـرج قــدم نـقـيض مـ

 محمد السيد عيد

رجـــل صـــاحـــب مـــــواقــــف متناقـــضـــــة
ـا وسكـتـوا عن اجلوانب ـا مـسرحـًي اهـتم معـظم الـنقـاد بـنـجيب سـرور كـاتًب
واهب لذا رأيت أن أتناول أحد اجلوانب غير تعدد ا األخـرى لهذا الكاتب ا
ـنـجـيب ســرور مـفـكـًرا ـتـعـلق بـ ـة فى إبـداعه وهـو اجلــانب الـذى يـ ـطـروحـ ا

مسرحًيا.
سرح»; قـدم جنيب سـرور للـحيـاة الثـقافـية عام 1969 كـتاًبـا بعـنوان «حـوار فى ا
ؤلف حـاول فيه أن يـحدد الـعالقـة ب ثالثـة أطراف مـسرحـية هى: «اخملـرج ا

الناقد».
ؤلف فقط. قال سنتناول ما يتعلق باإلخراج وعالقة اخملرج با وفى هذا ا

نظرة تاريخية
سرح فى العالم كله مر بثالث مراحل عبر التاريخ: يرى جنيب أن ا

مثل مرحلة مسرح اخملرج». ؤلف مرحلة مسرح ا «مرحلة مسرح ا
سئول عن سرحى ومنظمه وا ؤلف هو قائد العرض ا رحلة األولى كان ا فى ا
ـمثل األول أيضًا ولذا لم يثر أى ؤلف واخملرج بل وا كل تـفاصيله أى أنه كان ا
كـننا أن خالف بـ األطراف الـثالثة ألنـها كـانت جمـيًعـا فى قبـضة واحـدة و

سرح فى العصر الرومانى. رحلة بوضوح عند دراسة ا نرى هذه ا
مـثل هو اخملرج. مثل األول حـيث كان ا ـرحلة الـثانيـة انتقـلت القيـادة إلى ا فى ا
ــســرح. وبــدأت بـوادر ــؤلف) ورجل ا وحــدث انـفــصــال بــ رجل الــدرامــا (ا
ـرحـلـة استـغـرقت عـصـر االنـبـعاث ـمـثل األول. وهـذه ا ـؤلف وا الـصـراع ب ا
سـرح األوربى ونرى مـالمحهـا بوضـوح عنـد دراستـنا لـلعالقة والـنهـضة فى ا
ـثلى أعـماله الـذين كانـوا يـتدخـلون فـيمـا يقـدمونه له. وقـد كتب بـ شكـسبـير و
شكـسبير فى مـسرحيته الـشهيرة «هـاملت» مشهـًدا ينقد فـيه طريقة الـتمثيل التى

ثلو أعماله يفرضونها عليه. سادت فى عصره والتى كان 
ـيـة الـتى ـلـة احلـالـ ـرحـ ـلـة مـســرح اخملـرج وهى ا ــراحل وهى مـرحـ وثـالث ا
ـسرحى لـلمخـرج ويرى جنـيب سرور أنه لو لم اسـتقرت فـيهـا قيادة الـعمل ا
ـسارح ـا كـان هذا اإلجـماع مـن قبل ا يـكن وجود اخملـرج ضـرورة تاريـخـية 

سرحى. ية على االجتاه نحو خلقه وتسليمه زمام العرض ا العا
صرى سرح ا اإلخراج فى ا

صـرى يرى كـاتبـنا أن مصـر لم تـعرف الـظاهرة سـرح ا وفـيمـا يتـعلق بـا
ـسـرحيـة الـكامـلة إال فى 1870 وحتـديًدا عـلى يـد يعـقوب صـنـوع وعبـدالله ا
ؤلف. وهذه الفترة لم كن اعتبار فترة البداية هى مرحلة مسرح ا . و الـند

: تطل فى مصر مثلما طالت فى أوربا لسبب
سرحية دخلت إلى مصر فى عصر سيادة مسرح - أولـهما: أن الظاهرة ا

مثل األول فى مسارح أوربا. النجم أو ا
ـة حـينـذاك فى اخلـديـوى إسـمـاعـيل قامت ـل ـث - وثـانـيهـمـا: أن الـسـلطـة 

سرح نحوه. ؤلف بعد أول بادرة نقد وجهها ا بقصف عمر مسرح ا
صرى مـرحلـة مسـرح النـجوم: سالمـة حجازى سـرح ا بـعد ذلك عـرف ا
جـورج أبـيض عـبـدالـرحـمن رشـدى الـريحـانى يـوسف وهـبى.. إلـخ. وقد
ـة حتـى بـداية الـنـصـف الثـانـى من الـقـرن العـشـرين. ـرحـل اسـتـمـرت هـذه ا
ـصرى. ـسـرح ا ـفـة اخملرج فى ا ويـعتـبـر عـزيز عـيـد أول من اسـتـقل بوظـي
وكـان الـصـراع بيـنه وبـ يـوسف وهـبى أول إعالن عن االجتـاه الـتـاريخى
سرح النجم. أما الرائد الثانى فى مجال إيجاد نـحو مسرح اخملرج كبديل 
مـسرح اخملرج فـهو زكى طـليـمات الذى تـبنى فـكرة إنـشاء معـهد لـلتـمثيل
وقـام على تـنفـيذهـا وأرسل البـعثات األولى مـن اخملرج إلـى أوربا وعلى
رأسـها حمدى غيث ونبيل األلفى  توالت البعـثات بعد ثورة يوليو ليشكل

بعوثون بعد عودتهم مرحلة «مسرح اخملرج» احلالية. ا
أهمية اخملرج

صرى لـلمـخرج بأنه صـاحب الفـضل فى حتقـيق الوحدة سـرح ا ويـدين ا
الـفنـية لـلعـروض هـذه الرؤيـة التى حتـقق التـرابط بـ عنـاصر الـعرض من
ـسـرح ـاءة ومـوســيـقى. كــمـا يــدين ا ـثـيل وإضـ نص وديـكــور ومالبس وتـمـ
ـصرى للـمخرج بـأنه حقق الـتوازن ب عـناصر الـعرض واالنسـجام ب ا
ـضـمون فـضالً عن التـطور الـذى طرأ الـشكل وا
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أطفال ما ريفو الرضع يتشاجرون على مسرح الشباب بفيينا.. أطفال بقى!!

قدمت مـسرحيـة الشـجار لـلكـاتب الفـرنسى مـاريفو
the- (1688 - 1742) وذلك عـلى مـســرح الـشـبـاب
ater der dugend الواقع فى احلى السـادس بفيـينا.
ـعـروفـة وكـان الـتـقـد من خالل الـشـعـبـيـة األولى ا

  remiassamae theater باسم مسرح النهضة
 frAn-  والعـرض من إخراج فـرانشـيـسكـا ستـيوف
krestina hof- مناظر كرستينا هوفمان  ziskA.stiof

 .man
العمل جتـربة حـياته لـلقلـوب احملبـة حيث يـتتبع من
بدايـتهـا نشـأة العـراك أو الشـقاق أو الـنزاع "وكـلها

مرادفات للمعنى".
والذى يحدث دائًما ب اجلنس واحملب خاصة
ويتسأل هل تمـنحه الطبـيعه? أم يكون شـيئًا يختص

باجلنيات الوراثية ?
ومن أحضره إلى حياتنا ? وأين ? ومتى ?.

بهـذه األسـئـلة طـرح مـاريـفو فى مـسـرحـيتـه "كتـجـربة
معملية" تساؤالته السابقـة لإلجابة عليها بادئا برصد
ـيـالد حتـى الـبـلوغ الـسـلـوك اإلنـسانـى مـنـذ حلظـة ا
وهو فى هذا العـمل يسبق العـالم النمسـاوى الشهر
سيجموند فرويد (1856 - 1939) فى حتليله للنفس
والــســلــوك الــبــشــرى وفـــقــاً لــلــغــرائــز والــعــوامل

الداخلية.
اريـفو حتـيزه للـخدم والوصـيفات أيضًا يـحسب 
بإبـراز وجتـسـيد عـاطـفـة احلب عـندهم وذلك فى
أعماله عمومًا مجسداً أدوار احملب بصدق فى

مجتمع برجوازى يحكمة األمراء.
يضع ماريـفو فى مـسرحـيته الـشجـار - أربعة
رضع اثـنـتـان من اإلنـاث واثـنـان من الـذكـور
وذلك مـباشـرة بـعـد والدتـهم فى مـنطـقـة خـالـية
ـعـاشـة فى من الـبـشـر ومــنـفـردة عن احلـيــاة ا
هذه  الـلحـظـة وكان هـذا بنـاء عـلى اتفـاق أحد
األمراء مع محـبوبـته على خوض هـذه التـجربة
كى يــرصـدا كــيــفـيــة نــشــأة الـعالقــات وتــطـور
الـســلــوك والـتــركـيــز عــلى مـفــهــوم "الـشــجـار"
ودوره فى إفسـاد العالقه بـ احملبـ ومن هو

السبب?
بــدأ الـــعــرض بـــإدخــال الـــرضــيـــعــة األولى ثم
الرضيع األول حيث يجهل كالهـما اآلخر. فهم
ـثــلـون كــبـار يــلـعـبــون دور األطـفــال الـرضع

عندما يبدآن خطواتها فى احلياه ألول مرة.
بيـنمـا األميـر ومحـبوبـته يـراقبـانهـما عـلى 

ــســرح من شــرفــة ويـــطالن عــلــيــهــمــا طــوال ا
تابعة هذه التجربة. العرض 

وبــدأت حلــظــة الــتــعـرف عــلـى الــذات عــنــدمـا
نظرت الـرضيعـة إلى وجهـها على سـطح مياه
الــيـنــبــوع والــذى صــمم عــلى يــســار مــقــدمـة
ـمثـلـة «جسـيكـا هـيجـيوز» سـرح وجسـدت ا ا
Jessice Higgius دور الــرضــيــعـة egle «أيـجل»
فجاءت حلظة التعرف على وجهات بأداء أثار
لــتـصـرفــات الـطـفــولـيـة عـاطـفــة من الـضــحك لـ
خـاصــة عـنــدمـا اعــتــقـدت أنــهـا شــخص آخـر
لــيـة لــتــصــرف عــدوانى جتـاه وبـدأت أول عــمــ
ـاء ـفـتـرض وجـوده فـضـربت سـطح ا اآلخـر ا
ـياه وغصـبت ألنه اختـفى من خالل مـوجات ا
ــشـهــد حـتى وجـلــست فى انـتــظـاره وتــكـرر ا
مثل يجىء «Azor» «أزور» والذى لعب دوره ا
«Markus Schottel» مـــاركــــوس شــــوتل وتـــرى
ـرة كـان فى مـرآة بـدائـيـة وجـهًـا آخـر وهـذه ا
وبـدآ فى الــتـعــرف عـلى بــعـضـهــمـا بــأسـلـوب
انــتــزع الــضــحك من اجلــمــهــور وخــاصــة رد
ــبــاشــر أثـنــاء الــتــأكــد من اخــتالف الــفــعل ا
ـزوج بـرد الـفـعل الـعـفـوى أعـضـائـهـا بـأداء 
احملرك  للـغرائـز اجلنسـية مع مـحاولـة النطق
ـمــزوج بـاإلشــارة وتـبــلغ أقــصى درجـة من ا
الـكــومــيـديــا عـنــدمــا تـتــحـرك عــاطــفـة غــريـزة
اجلنس نـتـاجًـا لـلتـعـرف عـلى كـيفـيـة الـتـفريق
بيـنـهـمـا فـأزور الـرضـيع الـذكـر مرة قـبل ذلك
رحلة الـتعرف عن طـريق مياه اليـنبوع على
صـورة وجــهه والــذى أثــار غـضــبه الــطــفـولى
يـاه إلى أن وجـلس يـطـارد هذا الـشـكل فـى ا
ثًــــا فى قـــــاعه عــــنه نــــبـــــوع بــــاحــــ يــــ نــــزل الــــ
وباسـتـخـدامه للـغـة اإلشـارة التـى لن تقل فى
ـنـطوقـة وأخـيرًا بـدا لكل داللتـها عـن اللـغة ا

واحد أنه مختلف عن اآلخر.

الحـئـة الفـعـالة وهـى الشـرفـة التى وقف فـيـها أما ا
األمـيـر ومـحـبـوبـته صـنـعت بـحـسـابـات تـوازن تـتـيح
األمـان فهـى بـارزة من الـكوالـيـس بحـوالى 5.1 دون
أن يكون هنـاك دعامة حامـلة لها "علـى الطاير" وقد
صنعت األجزاء احلاملـة من احلديد الزوى وكسيت

عمارى لها. "بالبوليستر" حملاكاة الشكل ا
وقــد اســـتــفـــادت اخملــرجــة مـن وجــود الـــســتــارات
الرئـيس والثـانويـة فى الفـصل ب مـشاهده ويـبقى
التـساؤل حـول تبـريـر كيـفيـة الـصعـود إلى الشـرفة.
ـصــمم ساللم صــاعـدة من اجلــانب األيـسـر أمـام ا
ـن وحـــتى مـــســـتـــوى أرضـــيـــة حـــتى اجلـــانب األ
الشرفـة وهو بـذلك كسـر فى خط صاعـد إلى أعلى
ـسـطح لـلخـلـفـيـة ثم أسـدل أمامـهـا سـتارة الفـراغ ا

كن إخفاء السلم  عند عدم استعماله. حتى 
ولــد مــاريــفــو  MARIVOVX فى عـام  1688 ابــنـا
وظف بنكى فى باريس وفى عامه الثانى عشر ظهر
بـكر وكـتب أولى روايـاته.. ثم واصل دراسته نبـوغه ا
للـحـقـوق فى بـاريس أيـضا بـدأ بـكـتابـة مـسـرحـياته
وذلك بـعـد أن تـخـلص من رقـابـته الـذاتـيـة وحتـرر من
أسر القيود الداخليه عاصر ماريفو فترة التنوير التى
سـادت الــقــرن الـثــامن عــشــر ومن خالل طــراز فـنى
يعرف باسم "الروكوكو" اجلميع الفنون فى العمارة و
بـنـيت قـصـور صــغـيـرة تـلـبـيــة حلـاجـات الـبـرجـوازيـة

األرستقراطية الصاعدة وقد كانت غاية فى اإلبهار.
 عـاصـر مـاريــفـو عـلى مـســتـوى الـفن الـتــشـكـيـلى
أيضـا التـحول من الـفن البـاروكى إلى الروكـوكو
فـبــعـد أن كــانت الـنــسـاء الــنـاضــجـات مــوضـوع
الـرسـم فى الـبــاروك حتــولت هــذه األجــسـاد إلى
الــنــحــافــة والــرشــاقــة من خالل خــطــوط وألــوان
مــبــهـــجــة تــعــكـس مــدى اهــتــمـــام الــفن اجلــديــد
بــالـزخــرف... إذن فــلم يــعــد هــنـاك ســبب لــرسم
األساطيـر والنـساء الـعاريـات جاء "واتو" ( 1684ـ
ـناظر 1721) الرسـام الفـرنسى الـشهـير ورسم ا
بهجة والـنساء احلسناوات من العشب اخللوية ا
والـزهــور وعــلى نــغــمـات الــفــيــولـيــنــا تــأرجـحت
احلسـنـاوات ب جـذوع األشجـار. فى هـذا اجلو
تـقــلــد "مـاريــفــو" مـكــانــته كــكـاتب
شـــهــــيـــر وكــــتب لــــعــــبـــة "احلب
صـادفة" الـتى حـققت جنـاحاً وا
ــســرحــيـات كـبــيــراً ثم تالهــا 
كــثــيــرة أعــطــته مــكــانــة كــبــيــرة
فـأصـبح عـضــواً فى الـكـومـيـدى
فـــرانـــســــيس فى عـــام (  1742)
واســـتـــمـــر فى إبـــداعـــاته حـــتى

اته فى عام 1763.
اخملرجة فرانسسـكا شتاينوف
ــانـــيـــة ولـــدت عــام ( 1962) األ
وفى عامـهـا الثـامن والـعـشرين
عـمـلت كـمــخـرجـة حـرة وأيـضـا
مؤلـفـة. أخرجت  50عمالً احـتـرافيـاً فى بـرل

هـامــبـورج دوســلـدورف هـانــوفـر وكــبل وقـد
ـــســرحى "الــنــرويج الــيــوم" أخــرجت الــعــمل ا
"إليـجـور بــاور سـيـمــاس" عـلى خـشــبـة مـسـرح
شيلـلر ببـرل وكـان ذلك من خالل ورشة عمل
رشحت بـعـدها جلـائزة "فـريـدريش لوفت" وفى
سرحى وداعاً نفس الوقت رشـحت بالعـرض ا

نيللى" جلائزة إيفاروس.
أخـرجت الحــقـاً فى مـوس 2003ـ   2004 الـعـمل
سـرحى "بيـرجنت" ولـقى جناحـاً كبـيراً وكان ا
عـلى (مـسـرح حــديـقـة كـبـل) رشح هـذا الـعـمل

هرجان "تريابحل" فى ٠2004
ـشـاركة "فـولكـر لودفج" "الـذهاب وكمـؤلفـة عمـلت با
إلى بـــان" وكــان عـــلـى مــســـرح فى بـــرلـــ وجتــدد
التـرشـيح ثـانيـًا جلـائـزة فريـدريش لـوفت كـتب بـعد
ـسرح "فناء اليو" فى لينز ذلك مسرحية "الفراشة" 
وكـان الــعـرض األول آلخــر عـمـل كـتــبـته "من بــدايـة
الــعــالم" عــلى خـــشــبــة مــســرح دوســلــدورف. وفى
مـــدرســـة فــرز لـــلـــتـــمـــثـــيل فى هـــامـــبـــورج عــمـــلت
فرانسيسكا ستيوف كمحاضرة الحقًا وعلى خشبة
(شـاوشــبــيل هــاوس) فى هــانـوفــر أخــرجت إحـدى
مسرحيات كاليست  (مشيل كول هاس) فى موسم
 2004ـ  2005 وعلى مسرح السنيتروم بفيينا عملت
مع مسرح الشباب بفـيينا ومع مجموعة "رايس آرت"

مسرحية "فارس احلصان األبيض".

إن ماريفـو لعب دور جراح الـعواطف لـلقلـوب احملبة
 وأخضع الـقـلب لـلـتـحلـيل والـبـحث فى كل جـنـباته

كن يختبئ احلب فيها. التى 
ـتخصص فى وهو بأعـماله من هـذا القبـيل أصبح ا
ـنـطقـة حـيث الـقلب الـبـشـرى أكبـر الـعضالت هذه ا
النابضة فى الصدر والتى ترجتف عضالته متدفقة

شاعر اجلميلة وأحياًنا اجلالبة للعراك. با
قامت كريستينا هوفمان بتصميم
سيـنوجـرافيـا هذا الـعرض وأود
اإلشـــارة مــــقــــدمـــا إلـى أن هـــذا
سرح (الـرينسـانس) مبـنى منذ ا
ـاضى ويـقع ثالثـيـنـيات الـقـرن ا
داخل بنـايـة سكـنـيـة فهـو يـشغل
الطـوابق الـتى تـلى سطح األرض
مباشرة. ولهذا ال يوجد فيه فراغ
بــأعــلى اخلــشـــبــة "ســوفــيــتــا أو
شـوايــة" وال يــحـتــوى فى أســفـله
فــراغـًا كــافــيــًا وهــو مــا يـســمى
ـيـكـنــة الـسـفـلـيـة ألن هـذه بـفـراغ ا
بنى األرض مقامـة على دعامـات ا

وفراغاتها تستخدم كفراغات جانبية للخدمات.
ـستـوى األفقى ولهـذا جند أن تـقـنيـة احلـركة عـلى ا
عـاليـة فـعـلى خـشـبـته تـوجـد خـشـبـة دوارة تـتحـمل
أحمـاًال كبـيرة وال حتـدث صوتـًا وقد اسـتغـلت هذه
اخلشبـة الدوار أثنـاء عمليـة االشتبـاك اجلماعى فى
ــمـثـلـ األربـعـة من الـعـرض حتت رأى اجلـمـهـور ا
جميع الـنواحى إال أن مـا يلـفت النـظر وجـود عمود
بـقـطر  30 سم مـثـبت جـيـدًا عـلى أطـراف الـصـيـنـية
حــوالى ( 6 أمـــتـــار) و اســـتـــخـــدامه فى الـــلـــعب
والتـسـلق الـطـفـولى عـليه إال أنـه فى النـهـايـة وأثـناء
الـدوران كـان يـلـفـت الـنـظـر بـارتـفــاعه الـكـامل الـذى
استـوجب إزالـة كل البـراقع والـتجـهيـزات الـضوئـية
قدمـة واألجناب والصوتـية واالعتـماد على إضـاءة ا

وصدر الصالة والدروع اجلانبية.
جانب آخر وهـو الينـبوع حـيث  فتحـة فى مقدمه
ـسرح وبـعـمق حوالى ( 1متـر) مزود بـسلم يل ا
ألسفل الينبوع ومضخات شافطة للمياه وضاغطة
ـقام على جـانب اليـنبوع له من خالل فم التمـثال ا
ـصـنوع مـن الـبـوليـسـتـر أيـضـا  وضع داخل وا
يـاه إلى الدرجة ياه سـخان ميـاه ليـرفع حرارة ا ا
البـسهم ـمـثلـ  عـقـولة; حـيث يـستـلـزم نزول ا ا
ـاء دوراً أثـنـاء األحـداث إلى الـيــنـبـوع وقـد لـعب ا
إيـحــائـيــاً مــسـاعــدا لـلــمـؤثــرات الـتـى شـاركت فى
األحداث التى أثـارت ضحكـات اجلمهـور ويقصد

تدفقة من فم التمثال. ياه ا هنا ا

وبدأت العالقـات الثنـائية تنـمو وأصبح كـل منها
مـكـمالً لـآلخـر خـاصـة بـعـد أن عـرف كل مـنـهـمـا
االختالف فى الـشـكل عن طـريق الـلـمس وفحص
الشىء ثم تبدأ مـرحلة بدايـات الكالم واالحتياج
إلى اآلخــر ثم تــدخل الـرضــيــعــة الـثــالــثــة والـتى
تتـعـرف عـلـيـهـما بـطـريـقـة خـاصـة إال أن اجنذاب
الذكر الوحيـد لها إلى تولـد روح الغيرة فى نفس
أيجل. وتـبـدأ بوادر الـغـيـرة التى تـنـتج االختالف
فى الرأى ثم تفعيله إلى موقف يـتطور فيه مفهوم
الــشـــجــار عـــلى الـــرجل (أزور) ويـــرصــد األمـــيــر
ــوقف ويـقـرران إدخــال الـرضـيع ومـحـبــوبـته هـذا ا
الرابـع (مـيزرو)  MISROالـذى لـعب دروه احملـتـمل
(هــورست إدلــر)  HORST EDLERوهــنــا يــحــدث

والتعاون 
اثـنـان من األنـاث واثـنـان مـن الـذكـور ولـعل مـاريـفـو
يريد أن يثبت شـيئًا آخر فى تـعديل معطـيات بظهور

الـرضــيـعـة الــرابـعــة يـطـرح الــسـؤال هل عــنـدمـا 
التـعامل بـ اجلنـس يـختـفى العـراك أو الشـجار
إال أنه نتـيجة لـلتـعامل الـعفـوى وتكـرار ماحـدث منذ
البداية وبـدون مراعاة ثـنائيـة احملب حـدث الشجار
ب الـشابـ نتـيجـة للغـيرة احملـركة له وهـنا يـتدخل
ــعـايـشـة األمـيـر مــحـاوًال إصالح األمـور وتــتـطـور ا
ويـحــدث االشــتـبــاك بــ الـفــتــاتـ ثم يــتــطـور إلى
حدوث االشـتـبـاك أيضـًا بـ اجلمـيع والـذى غـلبت
عليه الفوضى نسبًيا أنها فوضى فطرية فى مجتمع
بــدائـى يــضم أربـــعـــة أفــراد الـــرابط بـــيــنـــهم احلب
ـتـولـدة من والـغـريـزة احملـركـة جتـاه اآلخـر وغـيـر ا
اسـتــحــواذ اآلخــر وشـيــوعه الــعالقــات الــتى تـؤدى
أخـيًرا إلى احـتـفـالـيـة جـمـاليـة يـخـتـلط فـيـهـا احلابل
ـكن إخراجـها إال عـلى خشـبة لنـابل فى صورة ال 
مـسرح غـربى حـيث ال تـوجـد حـدود لـكـسـر الـتـابو
ـستـمـتع بـهـذه الـصورة ـتـلـقى ا ووسط ضـحكـات ا
يرجع ماريـفو الشـراك إلى حوا فى الـبداية ثم ثـانًيا
بسبب الغيرة إلى الـرجل فى رغبته فى االستحواذ
فى عـرض لــعب فـيه الــذكـاء الـفــطـرى لـلــتـعـلم دوًرا
ـاريـفـو حـقـقه اخملـرج مـهـًمـا إنه مـوضـوع يـنــسب 
ية والتى ـسرحية الـعا بإبهار معـتمًدا على الـتقنية ا

يحقق حلم أى مخرج.
إًذا أراد مـاريــفـو أن يــنـسب الــشـجــار إلى اجلـنس
الـلــطـيـف من خالل تـشــابك الــعالقــات مـشــيـًرا من
خالل احلوار واألحداث إلى عدة أسئـلة من يستغل
اذا? وهى الغاية تـبرر الوسيلة ? وهل من? ومتى? و
ـرء قـلـبه  وعـاطفـته لـلـبـحث كـما كـن أن يخـضع ا
أراد  األمير ومحبـوبته ? إن متعة االكـتشاف تقودنا

إلى معرفة اجلديد فى اإلنسان.

سـرحى يـخـطط لتـرك مـسرحه > اخملـرج جـيم بيـتـوسـا  مديـر مـركز أولـنى واشـنـطن ا
ـسرحى بجـامعة بـوسطن وقال ومنـصبه العـام القادم والـعودة لإلشراف عـلى العمل ا
ـؤسسة للـبحث عن األفضل بـاإلضافة إلى شعوره إنه فى حاجـة إلى العودة إلى تلك ا

بأنه فى حاجة إلى قسط من الراحة للنظر للفترة القادمة بتركيز باحثاً عن خطوته
اجلديدة...

د. عبد الرحمن عبده 
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سرحى لنجيب سرور مالمح الثقافة الشعبية فى اإلبداع ا

محمد أم عبدالصمد

ثل ليتوافق مع لغة العمل بـإعادة إلنتاج ا
فنجد مثالً:

- يــامـا فــيك يــا حــبس يــامــا مــظــالـيم   
(ياما فى احلبس مظاليم).

- لـينا ولك يـا ظالم يوم مـعاه  (لك يوم يا
ظالم).

- كل زرع وله أوان  (كل وقت وله أدان)
- فــلـكـم مـات مـن اجلـوع حــمــار قـبل أن
يــأتى الــعــلــيق  (مــوت يــاحــمـار عــلـى مـا

يجيلك العليق).
ثل هـنـا بأنه وبـشكل ويـتمـيـز استـخـدام ا
ــبــتــغـاه مــكــثف وذكى يــحــمل اخلــطــاب 
ـثل ومــفـهـومه فى مـعــتـمـداً عـلـى وجـود ا
وجـدان متلـقيه الذى يـفك شفراته مـعتمدًا

على خبراته ومعارفه السابقة.
وألن جنـيب ســرور ابن جلـمـاعــة شـعـبـيـة
تـشكل معتقداتها وتـصوراتها جزءًا مهمًا
فى بـنائها الفـكرى هو خبىء فى الصدور
لـطـبيـعـته ولـكن يظـهـر فى الـسلـوك وتـبنى
أفـكار محـددة وجند صدى واضـحًا لهذا

فى كتابات جنيب سرور مثل:
«بهية: أَمَّا يامه شفت حلم غريب

األم: خير يا بنتى
بهية: شفتنى قال راكبه مركب
ماشيه يامه فى بحر واسع

زى غيط غله.. ومُوجه
هادى... هادى

بحر مش شايفاله بر
قال وإيه عمَّاله أقدّف
راكبى ابن عمى وا

ماسك الدفة ومتعصب بشال
شاله أحمر يامه خالص
لونه من لون الطماطم

جت حمامة بيضا.. بيضا
زى كبشة قطن.. فوق راسه وحطت

ويا دوب البر الح
إال والريح جايه قولى
زى غول مسعور بينفخ
ركب واالقى تقلب ا

وج باسرخ نفسى ب ا
يا بن عمى
يا بن عمى
قال وهو

وج بيضحك ماشى فوق ا
راح بعيد خالص.. وفوق راسه احلمامة

برضه واقفة».
اجلـزء السابق يظهر االعتقاد الشديد فى
الــــنــــبــــوءة عن طـــــريق األحالم والــــرؤى
وكــذلك جنــد مــفــردات احلــلم عــبــارة عن
جرد سماعـها تتحول فى ذهن عالمـات 
ــتــلـــقى إلى مــعـــانى الــرحـــيل الــغــادر ا
وتـــعـــرض الـــشـــخص حلـــدث مـــأســـاوى
وكــذلـك عــدم الـــقــدرة الـــبــشـــريــة من أى

عـهـد العـالى للـتـمثـيل عام 1952 وتـخرج بـا
فــيـه عـام 1956 وتــفــتـــحت مــواهب جنــيب
سـرور كـكــاتب وشـاعـر ونـاقــد مع عـنـفـوان
الـتغير االجتماعى الـذى أحدثته ثورة يوليو
ــدافـعـ عن ـؤمــنـ وا و كـان ســرور من ا
تـوجهاتـها ولم  ال وهـو الذى كان يـظهر أن
كـل مــنـــجـــز الـــثـــورة لـــصـــالح الـــطـــبـــقــات

ظلومة أيًضا? طحونة وا االجتماعية ا
وأوفــد جنــيب ســـرور فى بــعــثــة إلى االحتــاد
الـســوفــيـتى لــدراسـة فـن الـتــمـثــيل واإلخـراج
ولـظروف سياسية اضطر إلى مغادرة االحتاد
الـســوفـيـتـى إلى اجملـر تـاركــاً زوجـة وطـفالً ال
يـسـتـطـيع الـعـودة إلـيـهـمـا وكـذلك ال يـسـتـطـيع
الـعــودة إلى مـصـر.  وكـأنه كــان يـعـاقب فـكل

جزء منه فى ركن من أركان العالم.
وبـعـد مـقـال شـهـيـر لـلـكـاتب الـكـبـيـر رجـاء
الـنـقـاش نوه فـيه عـن األزمة الـتى يـعـانـيـها
جنـيب سرور فى غـربته فـسمح له بـالعودة
تمـيزة تفتحت أمامه واهبه ا إلى مـصر و
ـتـنـوعـة مـجـاالت الـعـمـل فى حـقـول الـفن ا

بوصفه شاعرًا ومخرجًا وناقدًا متميزًا.
وشـارك أيـضًـا فى حـركـة الـشـعـر اجلـديد
بـقصائـد وكتابـات حتمل جتربـته وبصماته

اخلاصة:
«أنا ابن الشقاء

صطبة ربيب الزريبة وا
وفى قريتى كلهم أشقياء
وفى قريتى عمدة كاإلله
يحيط بأعناقنا كالقدر».

وتـعـددت كـتــابـات جنـيب سـرور اإلبـداعـيـة
همة جدًا مثل ومنها مسرحياته الشعرية ا
«يــاسـ وبــهــيــة» الـتى كــتب فــيــهــا رؤيـته
ومـعـايـشـتـه لألوضـاع الـسـيـئـة فى الـريف
ــصـرى قــبل يـولــيـو 1952 مــسـتــعـرضًـا ا
مـعانـاة الفالح والـظلم الـذى يقع عـليهم
وبـقــراءة لــهـذا الــعـمل يــتــضح مـدى تــأثـر
صـرية جنـيب سرور بـالثـقـافة الـشعـبيـة ا
فـنـجـد استـخـدامه ألسـلـوب الـراوى شكالً

ومن خالله يقدم عمله ويعلق عليه.
واسـتخدم األغنيـة الشعبـية ووظـفها داخل
عــمــله الـــفــنى عــلـى اعــتــبـــار أن األغــنــيــة
الـشـعـبـيـة إبـداع قـولى جـمـاعى انـتـقل من
الـسـلف إلـى اخلـلف حـامالً قـيم اجلـمـاعـة
الشعبية وفلسفتها ولم يغل هذا يد جنيب

سرور عن التدخل أحيانًا فيها مثل:
«يا بنات.. يا بنات مالكم مالكم
عاوج الشعر على ودانكم
دا مفيش جواز طولوا بالكم
يا بنات يا بنات كلوا بعضيكم
دا مفيش جواز السنة دى ليكم

أمور يؤمر ليكم». ا ا
واسـتخدم فـنًا غنائـيًا شعـبيًا شـائعًا ليس
فى مـــصـــر فـــحـــسب بل فى غـــيـــرهـــا من
وال بقيمه الـبلدان العربية أيضًا وهو فن ا

توارثة وبإيقاعاته احملببة مثل: ا
«خدها وروّح يا حلو فى الدفيَّة
دى عروسة زى البدر فى التميَّة

والوش حته قشطة ومحنيه
من كنز سعدك جوزوك لبهية

خدها ورّوح يا حلو فى الدفيَّة».
وألن الـثقافة الشعـبية حتتفى بـقيمها وتروج
لـهـا جنــد االحـتـفـاء بـقـيــمـة الـشـرف وربـطه
رأة وسلـوكيـاتها فـنجد األغـنيـة الشعـبية بـا

التى حتتفى ببكارة الفتاة التى تزوجت:
«قولوا ألبوها إن كان جعان يتعشى».
وإن كان شبعان يفرح ويقوم يتمشى
عرضه انستر واللى يحبه اتهنى
واللى يعاديه تندب فى عينه مقشه

قولوا ألبوها إن كان جعان يتعشى»
وال يـخلو نص لنجيب سرور من استخدام
لألمـثال الشـعبيـة أو األقوال السـائرة على
ــثالن خالصــة جتــربــة اعــتــبــار أنــهــمــا 
اجلماعة الشعبية وحكمها فى/على موقف
ــثل» ويــتــدخل ســرور مــعــ «مــضــرب ا

شاعر لم يتحمل الكون حلمه فقرر أن يرحل

 قــد يـبــدو مـخــتـلـفــاً أن جنـد جنــيب سـرور
نــاقـداً روائـيـاً فــهـو فى هـذا الـكــتـاب يـقـوم
بـذلك الدور جتاه ثالثية جنيب محفوظ لكن
سرحى مـا يزيل هذه الـغرابة هـو أن ميـله ا
يـغلب إذ يـتجـه فى دراسته تـلك إلى إجراء
"الثالثية" وبـ أعمال مسرحية مقـارنات ب
سـواء عـلى مـسـتـوى تـتـابع األحـداث ومدى
تــمــاثل الــشــخــصــيــات أو عـلـى مــســتـوى
الفـكـرة وفـلـسـفـة الـعـمل قـام جنـيب سرور
بكتابة هذه الدراسة فى موسكو أواخر عام
 1958 ولم تـنـشــر إال بـعـد ثالثــ عـامـاً من
إجنـــازهــا وأحـــد عــشـــر من وفـــاته.. كــان
جنــيـب ســـرور عــلـى صـــداقـــة فــكـــريـــة مع
مـحــفـوظ يــلـتــقـيــان ويـتــطـارحــان األفـكـار
وكــانت الـــثالثـــيــة أحـــد مــوضـــوعــات هــذه
الــلــقـاءات نــشــر هـذا الــكــتــاب فى دراسـة
ـجــلـة الــثـقــافـة الـوطــنـيــة قـبل مــسـلــسـلــة 
توقـفـها.. يـتـحدث جنـيب سـرور فى البـداية
عـن هـدفـه من تــلك الــدراســة بــأنه يــريـد أن
يــرسم لــلــقــار خــطــوطــاً داخـلــيــة تــضىء

يـعتـبر البـعض أن دراسة الـعملـية اإلبـداعية
ـعــزل عن ســيـاقــهـا الــثـقــافى هى دراسـة
مــبــتـورة ال تــعــكس بــأى حــال من األحـوال
بـدع وال صورة مجـتمعه صـحيح خطـاب ا
لـذا تنحـو العـديد من الدراسـات إلى البحث
ـبدع ـؤثرات الـثـقافـية الـتى أحـاطت با عن ا
فـــأثـــرت فى تـــشـــكـــيـل وجـــدانه ورجـــحت

تفضيالت واختيارات معينة لديه.
ـبـدع ــؤثـرات الـتى حتـيط بـا ومن أشـهـر ا
ـأثور الشفـاهى وما يقوم به من دور مهم ا
عبرة عن فى عملية الغرس الثقافى للقيم ا
ـأثـور فـلـسـفـة اجملـتــمع وأيـديـولـوجـيـته. وا
ـكن الـشــفـاهى هـو أظـهــر مـنـتج شــعـبى 
اســتــخـالص دالالته وتــوجــهـــاته وخــطــابه
ـأثـور من إنـتـاج الـفـكـرى وذلك ألن هـذا ا
اجلـماعـة الشعـبيـة وهو حى بيـنهـا لها أن

تعدله أو تعيد انتخاب ما تريده.
وعـنـد تقـد قـراءة ألعـمال الـفـنـان الراحل
جنيب سرور (1932-1978) مـتتبع تأثير
فـترة الـتنـشئـة االجتـماعـية ومـا يصـاحبـها
من غــرس ثـقــافى نــذكـر مــيالده فى قــريـة
أخـطـاب إحـدى قـرى مــحـافـظـة الـدقـهـلـيـة.
وعـايش مــعـايـنـة مــا كـانت تـعـانــيه الـقـريـة
ـصــريـة مـن مـظـالـم اإلقـطـاع واســتـغالل ا
ـعــدمـ (راجع الك لــلـفالحــ وا كــبـار ا

قصيدة احلذاء للشاعر).
«أبى يا عيال دعاه اإلله
وتنطق أعينهم باحلسد

وقصر هنالك فوق العيون ذهبنا إليه
يقولون... فى مأ شيدوه

ومن دم أبنائنا واجلدود وأشالئهم».
وبـدأ جنيب سـرور نظم الـشعـر عام 1946
إبـان االنـتـفـاضـة الــشـعـبـيـة ضـد مـعـاهـدة
صدقى- بيفن والتى حركت داخله الكثير

من نوازع التعبير بالكلمة الثرية الذكية.
والـتحق جنيب سرور بـكلية احلـقوق جامعة
عــ شـــمس وألنه يـــدرك ويــعى مـــا داخــله
ويـرغب فى وضـعه فى إطـاره ودوره الـتحق

جوانب مـنهـا.. كمـا أن سرور نـفسه تـأثر بـفكرة
الـعمـل الثالثى فـى ثالثيـته رغم أن بـهـيـة سرور
لـيـست كـأمـيـنـة مـحـفـوظ فـاألولى صـبـيـة نـضرة
تـــشـــارك فـى األحـــداث دورهـــا فــــاعل.. وعـــلى
سار العـكس أمينة ويتـحدث جنيب سرور عن ا
الروائـى لبـ الـقـصـرين بـأنهـا إحـدى وسـبـعون
لـوحـة فى كل واحـدة حـالـة زمـنـيـة بـهـا تـاريـخـها
ومالمح شـخصـياتـهـا ثم يخـتار مـحـفوظ حلـظة
ـوذجــيــة لــعـدد من الــشــخــوص يـوضح فــيــهـا
عالقـات متـشـابـكـة.. إذ يـعرض مـحـفـوظ مـأساة
أسرة بـرجوازيـة يـخنـقهـا إطار إقـطاعى.. وتـبدو
مقـدمـات اجملـتـمع اجلـديد فى كـمـال عـبـداجلواد
احلــائـر وفــهــمى عـبــداجلــواد احلـالم ويــاسـ
ـرأة فى هـذا الــشـهـوانى .. كــذلك أزمـة أمـيــنـة ا
اجملــتــمع الــتى بـال كــيــنــونــة أو ذاتــيـة أو إرادة
عـلـيــهـا الـتــزمـات ولـيس لــهـا حـقـوق.. حتــكـمـهـا
ـوذج الـسـلـطة بـالرجـل/ أحـمـد عـبـداجلـواد/ 
عالقـة استـهالكـيـة ثم يـعـقـد جنـيب سـرور مـقـارنة
ـوذج هــامـلت ـوذج يــاســ فى الـثالثــيــة و بــ 
لشـكسبير.. فمبـدئيًا يرى سرور أنه يصعب اجلمع

ا تشيع هرة  زى ا
بنتك حرة

بس احلرة بتقلب مهرة
ا تشوف اجلدعان بره».

قولة الـشعبية واالعـتقاد الشعبى وتـتردد ا
بوجود أربع شبيه للشخص الواحد:

«حقه سبحانك يارب
ياللى تخلق من الشبيه

أربع
إللى قاعد كان ياس

بس ال بس بدله زرقه».
وحــــافظ جنــــيب ســــرور عــــلـى األمــــثـــال
والـتعـبـيرات الـشعـبـية فى كـتـاباته; ويـنبع
هـذا من تكـوينه الفـكرى وانـعكاسًـا أيضًا

لثقافة شعبية متأصلة داخل صاحبها:
«يا بهية العقل زينة

والتفاهم برضو بالهداوه
وأنا رأيى ضل راجل
وال حتى ضل حيطة»

- (ضل راجل وال ضل حيطة)
يت» - «يا بهية احلى أبقى من ا

يت) - (احلى أبقى من ا
.. الـعـيـنـ - «إلـلى مـكـتــوب عـلى اجلـبـ

الزم تشوفه»
- (الـلى مكـتوب عـلى اجلبـ الزم تشوفه

( الع
وال تــعــدم كــتــابــات جنــيب ســرور بــعض
نصوص «العديد» وهى مقطوعات غنائية
تـؤدى تـعـبـيـراً عن احلـزن بـسـبب الـوفـاة
وهى أغـنــيـة حتــمل إيـقــاعـات مــوسـيــقـيـة
ــتـوفى خـاصــة ويــتم فـيــهـا ذكــر مــآثـر ا
وسـمـاته احلسـنـة والتـأكـيـد على صـعـوبة

توفى من بعده: ما يواجهه أهل ا
- أريد أبويا منشال فى قفة
شورة تكفى والرأى منه وا

- وإن لبسونى اخللخال أبو ميه
إللى ببوها تعيش قوية

- وإن لبسونى اجلوخ ما أريده
أريد أبويا ومسكتى فى إيده

- ياللى ببوكى ما تقعديش جنبى
لتقولى أبويا تقطعى قلبى».

وإذا كـانت كتابات جنيب سرور اإلبداعية
قـد اســتــفـادت بــشـكل كــبــيـر من مــجـمل
مـعارفه وقـراءاته وخـبراته الـتى اكتـسبـها
من روافـد عـدة سواء مـحلـيـة أو قومـية أو
ية إال أن أظهـر التأثـيرات على إبداعه عـا
هى تـأثـيـرات الـثــقـافـة الـشـعـبـيـة بـآدابـهـا
ومـعتـقـداتهـا وقـيمـهـا كمـا رصـدنا جـانـباً

منها.

قدر. شخص على احليلولة دون وقوع ا
« «إللى مكتوب على اجلب الزم تشوفه الع
«إجــرى يــابن آدم جــرى الــوحــوش غــيــر

رزقك لن حتوش»
«نصيبك ح يصيبك»

قدر حـكم نافـذ ال فرار منه وال فـالقـدر وا
حتــايل عــلــيـه وهــنــاك أيــضًــا االعــتــقــاد
الـشـعـبى الـذى تـعـكـسه مـقولـة «فالن ابن
ـميـز جدًا مـوت» ومـعنـاهـا أن الشـخص ا
قـصـيـر الــعـمـر ومـنـذور لــلـمـوت سـريـعًـا
وتـكـمل اجلـمـاعــة الـشـعـبـيـة هـذه الـفـكـرة
داود غـيـر شر بـالـضد «مـا يـتبـقى عـلى ا

البقر».
وال يــفــوت الــنص وكــاتــبه تــســجـيـل صــفـة
صـرى وهى نـفـسـيـة شـديـدة االلـتـصـاق بـا
قـنــاعـته أو خــضـوعه الــتـام لــلـســائـد وعـدم
قـدرته عـلى تـغــيـيـره بل أحـيـاًنـا عـدم رغـبـته
عـلى اعتبار أن «اللى نعرفه أحسن من اللى
ما نعرفوش» فيقول جنيب سرور فى نصه:

«لم يكن يحلم باجلنة جترى
حتتها األنهار خمر أو عسل
كان يكفيه من القلة جرعة
هى أحلى من نبيذ أو عسل

بعد يوم من عمل».
صـرى الذى «يرضى وحـتى هذا يفـقده ا
بـقـليـله» ألن «الـلى يربـط رقبـته بـحبل ألف

من يسحبه» ويفقد بذلك قليله أيضًا.
وجنـد كذلك أصداء األغنية الـشعبية التى

نرددها فى القرية عند اختناق القمر:
«ال إله إال الله

واشفع يا رسول الله
فاطنة بنت النبى
طبخت رز بل

حلفت ما هى دايقاه
إال إن زهزه القمر
يالال يا بنات احلور
سيبوا القمر يدور
يالال يا بنات اجلنة

سيبوا القمر يتهنى».
فـيقـول جنـيب سرور فى مـسـرحيـة «آه يا

ليل يا قمر»:
«القمر مشنوق مبرق
القمر مادد عينيه

مش إيديه
القمر من غير إيدين

القمر مشلول حزين».
ومن الــقـيـم الـتـى يـحــرص عــلــيـهــا أبــنـاء
الـثـقـافة الـشـعـبـيـة قـيمـة الـشـرف وأهـمـية
زواج الــبــنت مــبــكــرًا ويـنــعــكس هــذا فى

سرحى: النص ا
«يابو البنت البالغ بعها

قبل ما شرف البنت يضيع
واستر عرضك قبل ما تعمل

جنيب سرور ناقداً 
لنجيب محفوظ
ياس
 فى الثالثية
هو هاملت
 شكسبير   مجرد
تشابه مش سرقه
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لــفت االنــتــبــاه إلـيـه بــعـيــًدا عـن ريـتــشــارد وأدائه2121212121
الصامت. كانت فكرة اخملرجـة أن يظهر ريتشارد
ـا هــو شــخـص مـزدوج ــا له وجــهــان وكــأ كــأ
الــوعى والــطــبــيــعــة. ولـكـن فى قــاعــة مــســرحــيـة
صغـيرة بـينمـا اجلمـهور يـشعـر وكأنه مـقحم فى
الـعـمل فـإن ذلك قـد تـسـبب فى بـعض الـتـشـتـيت
ا كانت هذه احلـيلة لـتنجح لـو أنها قدمت فى ور

مسرح تقليدى كمسرح البروسينيوم.
وعلى جـانب آخر تـعامـلت اخملـرجة بـحريـة كبـيرة
ــســرحـى الــذى صــمــمــته مع تــنــظــيـم الــفــراغ ا
ــــبــــدع "Victoria Roxo" و مــــصــــمم اإلضــــاءة ا
"Steven Wolf" الــــلــــذان جنــــحــــا - رغـم ضــــيق
ــسـرحى داخل الــقـاعـة - فى مـسـاحــة الـفـراغ ا
شهد مـن قاعة العرش إلى برج السجن التنقل با
إلى ســاحـة احلــرب. بــاســتـخــدام بــعض الــقـطع
الصغيرة والـقليلـة جًدا كبوابـة تتحول إلى كرسى
للجـلوس وما أن تـصبح سلـًما نقاًال وقـد صنعت
من اخلـشب الـذى يـتـضـامن مع أرجل ريـتـشـارد
ـادية وعـكـازه الـصـاخب لـيـشـدد عـلى الـطـبـيـعـة ا
ـيتـافيـزيقـية التى للعـرض بعـيًدا عن الـتفـسيرات ا

كن أن يحيل إليها نص شكسبير.
وقرب مـنـتصـف العـرض تـتتـابع أحالم ريـتـشارد
ــزعـجــة حــول الــعــرش فى مــشــهــد مــشــحـون ا
شهد وصامت فى الوقت نفـسه وذلك فى اجتاه ا
ـشـهد الذى يـتم فـيه الـقـصـاص من ريـتـشـارد. 
قتـال رائع. فى هـذه اللـحظـات الـعصـبـية اخـتارت
ـوسـيــقـيـة ــقـطـوعــات ا "Sarah Gromko" بـعض ا
الــتى مـــزجت بــ رقـــصــات عـــصــر الــنـــهــضــة
يـتال أيًضا. ورغم والرقصات احلـديثة والروك وا
أن ذلك بدأ كمحاولة للتغلب على الطبيعة الرصينة
للـنص الذى كـتـبه شكـسبـير ومـحـاولة لـتجـديده 
وهو أمر صـار مألـوفا فى العـروض التى تـعاملت
مع شكسبير - فإنه قد تسبب فى بعض اإلجهاد
بالـنـسـبـة للـمـتـلقـى العـادى. وإن كـان فى حلـظات
كثـيرة قـد جنح فى تأكـيـد اجلو الـعام لـلمـسرحـية

شحون بالدم والعنف. ا
زخم الـعـرض مجـمـوعـة من الـفـنـانـ الـرائـع

"Amber Allison" مثًال التى تركت بـصمة أدائها
فى دور الليدى آن مازجة ب الشدة والرقة مًعا
فى آن واحـد. بـيـنـمــا جـاهـدت فى احلـفـاظ عـلى
سافـة بيـنهمـا - كمـمثـلة طاغـية األنـوثة - وب ا
ـتــسم بـالــعـنف الـذى تــؤديـة. ورغم هـذا الـدور ا
ـة الـتى تـقوم اجلهـد فـإنـهـا لم جتـعل من اجلـر
بـهــا أمــًرا مـيــســور الـتــصـديـق ويـبــدو أن هـذه
شـكـلة جتـابه دومـا الـفرق الـصـغيـرة مـحدودة ا
األعضاء. وعلى كل فـإن منتجى الـسينمـا عليهم
Orlando" أن يلتفتوا للموهـبة الكبيرة التى تدعى
Bloom" والـــذى قـــام بـــدور كـالرونـــيس. كـــذلك
بالنـسبة لــ "Jason Loughin" الذى أطل بجـاذبية

شديدة األثر فى أدائه لشخصية ريتشموند.
لكة  أما «wynne Anders» التى قدمت شخصية ا
مارجـريت نـصف اجملنـونـة والشـبحـيـة فى الوقت
ـســاعـدة الــلـغـة ـرض  نـفــسه فـقــد شـخـصـت ا
سـتـمر. ـوقـعة بـإيـقاع الـغـضب ا الشـكـسبـيـرية ا
همـة للملكـة إليزابيث التى كذلك فإن الشخـصية ا
قـدمـتـهـا «Rebeca Challis» بـتـفـهـم شـديـد جـاءت
ـرء كان يـتـمنى أن للـنص الـشكـسـبـيرى ولـو أن ا
تبطئ ريبيكا قليـًال فى إيقاعها وهو ما اليقلل من
موهبتها إطالًقا. وقد تبادلتا مارجريت وإليزابيث

مركز العاطفة فى العرض.
همة أيضًـا التعليق على اإلخراج من األمور ا
خـصـوصًـا فى الــنـصف الـثـانى حــيـنـمـا كـان
التيقظ واالنتباه على أشده. بينما قدم مصمم
االستعراض "Bartol Farcas" رقصات نشيطة
ــأســاوى جــدا أخــلت بــإيــقــاع شــكــســبــيــر ا
وبــــالــــطـــابـع اإلجنــــلـــيــــزى لــــلــــنص والــــزمن
واجلـغــرافـيــا وإن كــان قـد جنح فـى تـصــويـر

مأساة مارجريت فى صورة معاصرة.
رء ليـكاد ينـفطر قـلبه من العـاطفة مع آن إن ا
ـلك إدوارد أثـنــاء مـوته. ويـكـاد وإلـيـزابـيـث وا
رء يتسمع الطقوس احملتشدة على الساحل ا
فى وداعه. بينما نتذكر العجز الذى لم يتمكن
من جتــاوزه. وأخـــيــراً لـــو قــدر لـإلنــســان أن
ا يسلط الضوء على «اإلنسان» نفسه فإنه ر
سرح فى قربـة منه هنا على خـشبة ا يجده 

عرض ريتشارد الثالث.

بعـيًدا عن صـيـغة أفـعل الـتفـضيـل التى صـاحبت
ــسـرحى اإلجنــلـيــزى ولـيـام دوًمـا اسم الــكـاتب ا
شكسبير (1564 - 1616) فإنه سيظل عالمة فارقة
ـسرحى عالمـة قد تـدلل على أن ما فى التاريخ ا
كن أن يجـيز النـجاح الفـنى أو يحدد من معيـار 
إقـامـته. لـقد كـانت مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر مـلـيـئة
ـقـحـمة ـشاهـد ا باألخـطـاء الـدرامـيـة متـخـمـة بـا
بـالــشـخــصـيــات الـتى ال حــاجـة لــهـا بــاألحـداث
ــمـجــوجـة ومع ذلك حــددت هـذه ـيــلـودرامــيـة ا ا
ــشـاهــد والـشــخــصـيــات واألحـداث األخـطــاء وا
ـغايـر تمـاما ألى يـزان الدرامى الـشـكسـبيـرى ا ا
ميزان وألى مـزاج سواء سبق شـكسبـير أو حلقه

أو حتى - وياللعجب - تزامن معه.
وقد نـنـساق أحـيـانا ألصـحـاب النـظـريات مـا بـعد
الكولونـياليـة كإدوارد سعـيد وهومـو بابا وغـيرهما
فى أن حتـول شكـسـبـيـر لألسـطـورة لـيس لـسبب
آخـر غيـر كـون اإلمـبـراطـوريـة الـتى لم تـغب عـنـها
عروف الشمس لـفتـرة طويـلة كان نـصف العـالم ا
فى قبـضتـها وخـاضًعـا لهـيمـنتـها الـثقـافيـة رهيـبة
الوقع. ولكـننـا ما أن نـنحى هذه الـنظـريات - على
أهميـتهـا بالـطبع - جانـًبا ونـحاول جتـاوز احلشو
الـشـكـسـبـيـرى فـإنــنـا أبـدا لن نـفـرط فى حـضـور
شـخــصـيــات مـثل هــامـلت وعــطـيـل ولـيــر ويـاجـو
وأوفيـلـيـا وريـتـشـارد الـثـالث بل ومـضحـك البالط
وحفـار الـقبـور وبـواب القـصـر وهى شخـصـيات
ن ـــا أكـــثـــر إرعــابـــا-  أكـــثــر حـــضـــوًرا- ور
يـصـطـدمـون بــنـا فى الـبـاصــات ويـجـاورونـنـا فى
ا لكوننا - فى خالصتنا اإلنسانية - قاهى. ر ا

محض مجموع هذه الشخصيات!
وعـلى أى حـال فيـبـدو أن سـحـر شـكـسـبـيـر ليس
ـقال "يـبدو مقـدًرا له الزوال أو كـما يـقـول كاتب ا
أن شـكــسـبــيــر سـوف يــظل - ولــفـتــرة طـويــلـة -
سـرحيـة والـطراز الـفنى األكـثر أصـالة التـجربـة ا
سرحى" وليس أدل على ذلك من أن فى التاريخ ا
"ريتشارد الـثالث" التـى كتبت قبـل أربعة قرون من
Spoon" سـرحية لـعقـة" ا اآلن قد قدمـتهـا فرقـة "ا
theater" مــؤخــًرا فـى نــيــويـــورك الــقــرن احلــادى

والعشرين!    
ـلعـقة) من لقـد جاء االسم الـغريب لـلفـرقة (فـرقة ا
جتربة مدهـشة لصـاحبة الـفرقة أثـناء تعـاملها فى
توحـدين الذين قضوا رومانيا مع أحـد األطفال ا
سـنـوات عـمـرهم نــائـمـ عـلى ظـهــورهم. حـيـنـمـا
عقد حيث جنحت فى دفعه نحو جتاوز سكونه ا
نـعكس على بدأ فى االستـجابة لـضوء الـشمس ا
ـلعـقة الـتى كـان قد بـدأ فى أكل الطـعام جتويف ا

الصلب بها. وبهذه اال
لعقة كأنها هى العالم كله ستجابة األولى بدأت ا
كنا وقريًبا. ستحيل الذى صار  كأنها العالم ا
سـرحـيـة هى فـرقـة حـرة تقع فى ـلـعـقـة ا فرقـة ا
نـيــويــورك وتـقــدم عــروضـهــا الـتــجــريـبــيــة الـتى
ـــألـــوف الـــفـــنى والـــتـــوقـــعــات تـــتـــصـــادم مع ا
اجلـمـاهـيـريـة الــتـقـلـيـديـة فـيــمـا يـعـرف بـأدبـيـات
سـرح األمـريكى "Off- Off Proadway" وتعـمل ا
ــهـمـشــ بـعــيـًدا عن الـفــرقـة عــلى مـنــاصـرة ا
التحيزات الـطبقيـة والعرقيـة والدينيـة واجلنسية
عقد. باعتبارها من مألوفات اجملتمع األمريكى ا
قـدمت الـفـرقـة الـتى تـأسـست عـام 1990عدًدا من

الــعـــروض لــكــتـــاب جــدد "قـــتل الــطـــائــر" إلريك
أوفارماير 1984 قتل الغـربان الريك بوغـوسيان
تـكـيـف الـنـاس الــعـاديــ لـنـانــسى غـيــلـيـســيـنـان

وغيرها.
وتعد "ريتشارد الثالث" أولى جتاربهم فى التعامل
سـرحى ويبـدو أنهم قـد تعامـلوا مع مع التـراث ا
الــنص بــحــريـــة شــديــدة مــتــجــاوزيـن طــبــيــعــته
اجلغرافـية والـزمنـية واإليـقاعيـة مهـمشـ مركزه
إلى حــد كـبــيــر لــلــدرجـة الــتى صــاحــبت فــيــهـا
ـــيــتــال احلــديــثــة مــشــهــًدا مــوســيــقى الــروك وا

لك. شكسبيرًيا بامتياز وهو مشهد موت ا
"John Sobel" وفيما يلى تـرجمة للمـقال الذى كتبه
جمللة "Plogcritics Magazine" بتاريخ 2007-7-16
ـسرحى "ريـتـشارد الـثالث" فى متـابـعة لـلعـرض ا

الذى قدمته الفرقة مؤخًرا.
قال نص ا

يبدو أن شـكسـبير سـوف يظل - ولـفترة طـويلة -
سـرحيـة والـطراز الـفنى األكـثر أصـالة التـجربـة ا
ــســرحى يـتــأكــد ذلك فى اإلنــتـاج فى الـتــاريخ ا
سـرحيـته "ريـتشـارد الثـالث" الذى قـدمته األخيـر 
فـرقـة "Nicu,s Spoon" فى نـيــويـورك فــيـمـا يــشـبه
ـغــامــرة غـيــر مـحــســوبـة الــعـواقـب خـصــوًصـا ا

ثل معاق ضمن فريق العمل. بإحلاق 
ــمـــثل "Henry Holden" ظـــهـــر بـــعـــكـــازين ظال ا
يــقــعــقـــعــان طــوال الــعــرض إضـــافــة إلى قــدمه
االصطـنـاعـيـة التـى ظلت تـصـدر صـلـيًال مـتصًال
اديـة للـعرض (دون ا لـلتـأكيـد على الـطبـيعـة ا ر
ــدبـوغ وعــيــنـاه أن يـبــدو كــأحــدب) وظل وجــهه ا
احملـمـرتــان كـأفــضل مـا يـكــون تـعـبــيـًرا عن األلم

ميت. اإلنسانى ا
اخملــــرجــــة "Heidi Lauren Ducke " لم تـــــكن فى
منأى عن الـتعامل بـحرية مع الـنص الشكـسبيرى
ـشـئـومة لـريـتـشـارد التى للـكـشف عن الـطـبـيعـة ا
تسببت فـيها احليـاة الطويلة الـتى عاشها دون أن
يـنـظـر فـى مـرآة ذاته كـاشــفـا بـشـاعــته. لـقـد كـان
صخب الـعـكازين والـقـدم االصطـنـاعيـة لـشخص
ــســرح دلــيل إلــهـام مــعـاق فــعالً عــلـى خـشــبــة ا
للمخرجـة التى أحسنت صـنعا بذلك لـتدعيم فكرة
شكسبير عن الشخصية ولتدعيم مادية العرض.
ـثلى شـكـسـبيـر كـان هولـدن مـحدًدا وكعـادة 
جـًدا فــلم يـســتــطع (وبـاألحــرى لم يـخــتـر) أن
يقـرب بـ اللـهـجة الـشـكسـبـيريـة وبـ اللـهـجة
احملـلـيـة اخلـاصـة بـسـكـان نـيـويـورك الـتى تـقع
ا يرجع قاعة الـعرض بـإحدى ضواحـيهـا. ور
ذلك للقـوة الطـاغية لإليـقاع الـشكسـبيرى وإن
كـانت اخملـرجـة قـد تـصـرفت فى الـلـغـة بـشـكل
شـاهد الـتى اليكـون ريتـشارد فـيها كبيـر فى ا
فرده فـقد سـار العـرض على الـنحـو التالى:
هولـدن يـتـحـدث بلـسـان ريـتـشارد فـقط حـيـنـما
ـفرده عـلى اخلـشبـة. أمـا أثنـاء احلوار يكـون 
ثال آخر يقف فى الركن بجوار أباجورة فإن 
ــســكــا بـــكــتــاب يــقــرأ الـــســطــور اخلــاصــة
بـريـتـشـارد بـيـنــمـا يـقـوم هـولـدن بـأداء صـامت

موازٍ للقراءة.
" كان ا ورغم أن هذا التوازى ب اإللقاء وب "ا
من ابــــتـــكــــار الـــفـــرقــــة فـــإن اإللــــقـــاء اجلــــمـــيل
"Hutcheson "Andrew قـد أعــاق الـعـرض بــسـبب

علقة» األمريكية جعلت «ريتشارد  الثالث» يرقص  «ا
يتال فى نيويورك  على موسيقى الروك وا

ترجمة - حا حافظ

فى مدينة نيويورك
تذاكر مجانية للعذارى

ـديــنــة «نـيــويـورك» تــذاكـر تـمــنح مــسـارح بــرودواى 
مــجــانــيــة لــلــعــذراوات.. كــان هـــذا مــا أعــلن عــنه فى
كن إثبـات عذرية بـرودواى ولكن كان الـسؤال كـيف 

وعفة من تتقدم.
"Ken Davenbort" ـنــتح كـ دفــنـبـورت يـقــوم ا
ن ترغب وخالل 34 سنة بعملية تنو مغناطيسى 
فـترة التنو يطـرح مجموعة من األسئـلة يستطيع أن
يـدرك من خاللـهـا أن من تـقف أمامـه هل تورطت فى
أى عالقــة جـنــسـيــة أم ال وبــعـدهــا تــمـنـح الـتــذكـرة
ن جتـتـاز االخـتـبـار.. وهـذه الـفـكـرة تـخدم اجملـانـيـة 
ـسـرحى الـذى يـنـاقش فـكـرة احلـديث عن الـعـرض ا
الـتــجــربــة اجلـنــســيــة األولى.. وهــو بـعــنــوان عـذراء
"virgin" واجلدير بالذكر أن دافنبورت دارس
اجستير فى لغة لطرق كشف الكذب وحاصل على ا

اجلسد ونبرة الصوت...

كريستوفر فى سلسلة
فتى بباجوور  ا
مسرح يورك

أعـلن عن مجمـوعة العمل
اخلـاصـة بـعـرض بـاجـور
(Bajour) والــــــــــــــــــــذى
سـيـقـدم كـجـزء من إنـتاج
شـــركــــة مـــســـرح يـــورك
ـوســيـقــيـة فى سـلــسـلـة ا
ـفـتى ومجـمـوعة الـعمل ا
تــــشـــــمـل الــــنـــــجـم تــــوم
Thom) كـــريــســـتـــوفــر
Christopher) فى
دور جـــــــونـى وأجنــــــــيل
Angel De-) ديـسـايـيه
لى sai) فى دور إ

بــــاالشــــتــــراك مع إيــــرك
ديـنــفن ومـيـشـيـل النس ودون مـايـو ونـانــسى مـاكـيل
وتـيـرى ريـلـستـون.. يـخـرج هـذا الـعـرض اسـتـيوارت
ـارك هـارتـمـان ـوسـيـقى  روس (Stuart Ross) وا
(Mark Hartman).. يـذكر أن هذا العرض قدمت
نــســخــته األصــلــيــة عـام 1964 من إنــتــاج بــرودواى
...(Lawrence Kasha) وأخرجه لورانس كاشا

سرح  كيت من ا
إلى السينما
ـسـرح اجلـمـيـلـة ـثـلـة ا
كــيت جــيــنــســ جــرانت

(Kate Jenninga Grant)
تــلــعب دور ديــان ســويــر
فى أحــدث نــسـخــة فــيـلم
فى سلسلة بيتر مورجان
مـن إخــــراج رون هـــوارد
(Ron Howard)  وقد
أعــــلـــــنت عن ذلـك عــــنــــد
اسـتــضـافــتـهــا بـبــرنـامج
صــــــبــــــاح اخلــــــيــــــر يـــــا

أمـريكا.. يـذكر أن كـيت هى احلائزة عـلى جائزة
سـرح فى التـمثيل تونى 2007 ; أشـهر جـوائز ا
وقــد بـــدأت رحــلـــتــهـــا عـــلي مــســـارح بــرودواى
وانـطــلـقت بــسـرعـة كــبـيـرة مــنـذ عـام 1993 حـتى
أصـبحت جنـمـة العـروض األولى. ومن أشهـر ما

قدمت كان عرض «كاسيل وكنزى»..
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الواقعية

Realistic 
Comedy

ــقـصــود بـذلكـ  ا
ـلهـاة التى فنـياـ  ا
ـتـــــــمـــــــد تــــــــســــــ
ـا من مــوضـــوعــهـ
مادة واقعية ولكن
ـقـــــــصــــــودـ  ــــــ ا
ـلـهاة ـاـ  ا تـاريـخـي
ـتـى ظــهــرت فى الـ
الـــــعــــــصــــــرين :
ـيـــــثى ـيــــزابــــ اإللــــ
ـقـــــوبى ـيـــــعـــ والـــ
كـــــمـــــعـــــارضـــــة
ـلــــمالهى الــــتى لـــ
كـــــانـت تـــــوصف

بالرومانسية .
ـلـهـاة الـواقـعـية وا
ـة كانت اإلليـزابـيثـي
ـئـــون تــــعــــالج شـــ
ـعـاصرة احليـاة ا
فى لـندن مـعـاجلة
ـالــغــمــز ـتــسم بـ تـ
والـهـجـو والـنـقـد
فـــــى شــــيء مــــن
ـة والـنـغـمـة ـي الـذهـن
ـة ـنـــــــ اخلـــــــــشــــــــ
الـــســاخـــرة. ومن
مثلة سرحيات ا ا
ـنــــوع: لــــهـــــذا الــــ
ـيــــمــــائىـ  «الــــســـ
1612»  ل

جونـسون (1573 
ـ 1637) و «حـيـلة
كى تـصـطـاد بـهـا
الــعــجـوزـ  1605»
لـتـومـاس مـدلـتـون
ـ 1627).  1570)
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 د. مصطفى يوسف منصور

طرح أسـبوع شباب اجلامعات الثامن الذى استضافته
ـديـنـة شـبـ الـكـوم قـضـيـة فى غـاية ـنـوفـية  جـامـعـة ا
األهــمــيــة فــعــلى الــرغم من أن هــذا األســبــوع فــرصــة
لـلـتعـارف بـ شـباب اجلـامـعات وتـفـجيـر مـواهبـهم فـقد

سرح اجلامعى. عكس خطورة كبيرة على ا
سـرحية هذه اخلـطورة تـتمـثل فى أن غالـبيـة العـروض ا
الـتـى شـهـدهــا هـذا األســبـوع لـم تـقـدم جلــمـهــورهـا فى
ا قـدمت جلمـهور قـليل اجلامـعات بـصورة مـنتـظمـة وإ
سـواء فـى األسـبوع أو فـى جـامـعـاتـهـا أيـضـاً فـقـد كان
نصـيب كل جـامعـة فى األسبـوع ساعـة ونصف الـساعة
ـــوت الــعــرض فــقط وهـى مــدة الــعـــرض وبــعـــد ذلك 
ه مـــرة أخـــرى فــقـــد جـــهــز ـــســرحـى وال يــتـم تــقـــد ا
ـناسبـة وهو ما يـعكس مـواتاً للـحركة خصـيصاً لـهذه ا
زيف سـرحية فى اجلامعات عـلى الرغم من االقتناع ا ا

بأن لدينا حركة مسرحية جامعية مزدهرة.
وخالل هـــذا األســبـــوع قـــدمت ثــمـــان عــشـــرة جــامـــعــة
ــســرحــيــة الــتى تــمــيــزت بــصــفــة عــامـة عــروضــهــا ا
بـارتـبـاطهـا بـالـلـحظـة الـراهـنـة وأنـها حتـمل وجـهـة نـظر

الشباب فى احلياة وانتقادها لسلبيات اجملتمع.
ـتمـيزة الـتى شـاهدنـاها نـذكـر «شمـشون ومن العـروض ا
ودليـلة» للشاعر الفلسطينى مع بسيسو وإخراج أسامة
ـنـتـخب جــامـعـة الـقـاهـرة و«هـامــلت» لـشـكـسـبـيـر فـوزى 
ـنـوفـيـة و«عـربـية ـنتـخب جـامـعـة ا إخـراج أحـمـد عـبـاس 
الـعـنب» عن مـسـرحـيـة «بـالـعـربى الـفـصـيح» تـألـيف لـيـن
ـنــتـخب جـامـعـة أسـيـوط الـرمـلى إخـراج مــحـمـد جـمـعـة 
و«الـبــؤسـاء» إعــداد مـسـرحى لــروايـة الــكـاتب الــفـرنـسى
فيـكـتور هـوجو قـام به أحـمد يـوسف عزت وإخـراج طارق
حـسن لـفـريق كـليـة الـتـربيـة بـبـورسعـيـد وهـو فريق راسخ
سرحى ودعمه وقد سبق يعـكس اهتمام الكلية بـالنشاط ا

له أن تعامل مع نفس اخملرج طوال سنوات طويلة.
 شمشون ودليلة وكسر اإلرادة

ـها عرضاً مسرحياً جديداً تفـردت جامعة القاهرة بتقد
ه عـلى مـسـارحـنـا وهـو «شـمـشون لـنص لم نـعـهـد تـقـد
ودليـلة» وقد اكتـسب أهميته فى ارتـباطه باللـحظة اآلنية
وبالـصراع الـعربى اإلسـرائيـلى وبـالتـمزق الـفلـسطـينى
ذهبية والـشخصية وضيـاع الهدف وسط الصراعـات ا
ـناخ الـعربى الـسائـد حيث انـعدام الـهمة كذلك ارتـبط با
واالبــتـــعــاد عـن الــهـــدف األســاسى وهـــو عــودة األرض
وإحيـاء الوطن الفلسطينى لقد جسد العرض حالة التيه
العـامة التى يعـيشها  الـفلسـطينيـون وما يتولـد عنها من
يأس وكـيف أننـا نعـيش حالـة التـوهم من احلركـة بيـنما
الـقــضـيـة تـتــراجع واحلـقـوق تـضــيع فى هـذه الـصـورة
القاتمة توجد عالمات تؤكد أن الشعب الفلسطينى حى
ــقـاومـة واالنــتـفــاضـة ومـنــاهـضـة ومن هـذه الــعالمـات ا
تـهويـد القـدس وهدم األقـصى وفى إرادة الـتحـدى لدى
ـقاليعـهم وحجارتـهم فى مواجهة صبـية صغار يـقفون 

شراسة العدو وعنفوانه وجبروته.
سـرحى أن يجـسد هـذه احلالة لقـد استـطاع الـعرض ا
ــقــاومـــة واإلرادة فى هــذا الــصــراع ويـــطــرح أهــمــيـــة ا
صـرى حـتى يـكون الـوطن ويـعـيش وكـما يـقـول ركاب ا

السيارة فى العرض:
أساة أكـبر من كل األبناء.. وكل اآلباء.. ال «حـ تكون ا

يسأل ولد عن والده بل يسأل يا أمى عن وطنه».
لعـبت سينوغـرافيا العـرض دوراً مهماً فى جتـسيد حالة
اخلـراب والـتـشـرذم والتـيه فـقـد اسـتـطاع مـحـمـد جـابر
ـسـرح ــكـان بـأن جـعل كل مـسـاحـة خـشـبـة ا تـشـكـيل ا
عبـارة عن سيارة يركبـها الفلـسطينيـون ال تأخذ الشكل
ا هو شكل أقرب إلى أن يكون مخيماً خلف ألـوف وإ ا
األسالك الشـائكة وهناك أجزاء ومـخلفات من السيارة
وتوجـد عجـلة الـقيـادة فى أعلى مـستـوى يجـلس أمامـها
ــسـرح يـجــلس الـكــمـسـارى سـائـق كـفـيـف وفى عـمق ا
شـوه الوجه واألعرج القوى البنيان يلعب على الدرامز ا
سـرح يوجد بإيـقاعـات يحددهـا لآلخـرين وفى مقدمـة ا
حوض به سـمك ملون صـغير يتـحرك ببطء مـسجونا فى

هذا احليز الضيق.
فى هـذا الفـراغ وفى هذه (الـفـوضى - السـجن) يتـحرك
طـرودون من أرضهم ومن ركاب الـعربـة الفـلسـطيـنيـون ا
بيـنهم أسرة فـلسطـينيـة صغيـرة ورجل مريض يبـدو ميتًا
مـلـفــوفـًا فى األكــفـان يــعـد مــعـادًال مـرئــيـًا حلــال الـركـاب
ولـوضـع الـقــضـيــة لــقـد أبــعـدوا عـن الـوطن أو بــاألحـرى
ضــاع من أيــديـهـم وضـاع األمـل فى الـعــودة فــالــشـمس
أقرب لـهم من عـكـا ويـافا وحـيـفا ومـن ب هـؤالء الـركاب
ـسرحى علـى أسرة فلـسطيـنية مـكونة من يركـز العرض ا
األب العـجوز (محمد مبـروك) واألم (رانيا عاطف) والفتاة
ر ( مارتـيـنـا عـادل) واالبن مـازن (أحمـد مـحـمـد الدين)
واالبن اآلخـر عـاصم (إسالم إسـمـاعـيل) حتـاول األسرة

ـقـاومـة وإرادة الـتـحـدى أن تــتـمـسك بـاألمل عن طــريق ا
نظومة األسرية . لكن االبن مازن يختلف عن هذه ا

 بـعد أن بـلغ به الـيـأس مـداه ويـرفض االنـتـظـار ويرى أن
عليه أن يهرب إلى بعيد.. يفشل األب فى إثنائه عن عزمه
وتكـون النتيجة فى نهايـة األمر قتله وإعادته إلى (السيارة
ـقـاوم ور ـقـابل عـاصم ا - اخملـيم - الـسـجن) وفـى ا
التى فـقدت خطيـبها فى الـسجون إنهـم جميعـًا يجسدون
ـعانـاة ويرفـضون مـغريـات شمـشون وراحيل الصـمود وا
رجـعياتهما اليهودية الصهيونية وأيضا يصمدون أمام
ترهـيباتهمـا وال تنكسر اإلرادة وال تـضيع فكرة الوطن من
أذهـان األســرة أو الـركـاب لـقــد قـدم الـعـرض تــراجـيـديـا
شـعب مـحـاصــر يـريـد احلـيـاة لـكن اآلخـرين ال يـتـقـبـلـون
هذا قـدم هذه التراجيديا بلغتـها الشعرية ورموزها الدالة
ـتـمـيــزين وظـفـهم اخملـرج أسـامـة مـجـمــوعـة من الـطالب ا
فـوزى تـوظيـفـاً مـناسـبـاً واعتـنى بـتدريـبـهم وقد ظـهـر هذا
واضحـًا عـلى فـهـمـهم واسـتـيـعـابهـم ألدوارهم ونـذكر من
هـؤالء كورس الـركـاب ومـحـمد مـبـروك (األب) الـذى تـفهم
هـذه الـشـخـصـيـة وطـوع أدواته الـشـخـصـيـة لـتـجـسـيـدها
( ببـراعة وأحمد محمد الـدين «مازن» ومارتينا عادل (ر
فى صمـودها ورقتها وطفـوليتها وصالبتـها ومحمد فريد
(الكـمسـارى) ومحمـد محـمدى (شـمشون) ومـحمـد جابر
وسيقى واألحلان مصـمم السينوغرافيا وحا عزت فى ا
التى سـاعـدت كثـيـراً فى جتـسيـد احلـالة الـنـفسـيـة واجلو

العام للعرض.
الصراع السياسى والهالك احملقق 

نوفية األنـظار عندما قـدمت مسرحية لقـد لفتت جامعـة ا
ـهمـة تـراجيـديـا «هـاملت» من إخـراج أحـمد شكـسـبيـر ا
ثل توجـهاً نوعياً فى هـذه اجلامعة وحتد عبـاس وهذا 
ـسـرحـية مع ـنـافـسـة ا من فـريـقـهـا وإعـداد جـيـد لهـذه ا
نوفـية وقد اتضح تميز اجلامـعات األخرى على أرض ا
ـمثـل وفى التـشكـيل فى الفراغ هذا الـعرض فى أداء ا
وتقـد حلـول سـينـوغرافـية سـهـلة جتـسد رؤيـة اخملرج
أنــنــا أمـام انــشـطــار الـذات الــهـامــلــتـيــة إلى شـخــصـ

. متماثل ومتناقض
سرحـية الشكـسبيرية سرحى من نـهاية ا بدأ الـعرض ا
حـيـث مـوت هــامـلت وتــكـلــيف صـديــقه هــوراشـيـوس أن
شاهد يحـكى قصته لـلبشر وبـعد ذلك تبدأ األحـداث وا
من بدايـة النص الشكسبيرى حيث األفراح واالحتفاالت
لك اجلديـد كلوديوس من جرونرود أم اخلـاصة بزواج ا
ض هامـلت وتنصـيب كلوديـوس ملكـاً على البالد ولم 
ــلك الــقـد هــامـلت ســوى شــهـرين يــقـدم عـلـى مـوت ا
ثالن سرحى هامـلت فى صورت يـؤديهما  العـرض ا

متالزمان معا فى نفس اللحظة.
وصــورة األب الـراحل قــابـعــة فى الــذهن تـســيـطــر عـلى
ـشهـد الشـهير الشـخصـية حـتى من قبل أن يـظهر فى ا
فى منـتصف الليل خـارج أسوار السينـور.. وقد قدم لنا
اخملــــرج الــــشــــبح عـن طــــريق رسـم وجه األب الــــراحل
ان مجـسداً على لوحة كبيـرة تتحرك على عجل من الرو
نـتصف لـيـسهل حـركتـهـا على ظـهر بلى وتـنشـطـر من ا
شـاهد األخرى. الـشبح سواء من داخل هـاملت أو فى ا
ونفس الـلوحة بانـشطارها يـستخـدم جزئيهـا فى تشكيل
جدران وجـناح لقاعة العـرش أو لتشكيل غرفة األم أو
ـشـاهـد كـرسـيان لـتـجـسـيد الـقـبـر ويـوجـد فى غـالـبيـة ا
لـلـعــرش فى أعـلى مـســتـوى يـعــكـسـان الـطــرح الـفـكـرى
لـلعرض من أن الـصراع األسـاسى هو صـراع سياسى

لكية سيؤدى إلى هالك اجلميع. داخل األسرة ا
ن عـوض الــطــرح الــفـكــرى فى صــيــاغـته لـقــد جــســد أ
لـسـيـنـوغرافـيـا الـعـرض فى بـساطـة وثـراء فـنى عـالٍ حيث
بسـاطة الديكور وتعدد أغراضه وسـهولة فكه وتركيبه وقد
وفـر لـلـمـمـثــلـ مـسـاحـة كــبـيـرة لـلـحــركـة وأكـمل مـهـارته
ـنظر وذلك باستخدام السـابق اإلشارة إليها فى تركيب ا
شريـط من األقمـشة أحدهمـا أبيض على الـيم واآلخر
أســود عــلى الـيــســار يـتــدلـيــان من أعــلى الـبــروســيـنــيـوم
ويـسـتــخـدمـهــمـا اخملـرج بــبـراعـة فـى الـتـشــكـيل احلـركى
وإبراز الـتنـاقض ب اخلـير والـشر وبـ أقطـاب الصراع
فى الــعــرض ســواء بــ هـامــلـت ونـفــسـه أو بـ هــامــلت
ـسرحى هـمـة فى الـعـرض ا ـشـاهـد ا وكلـوديـوس ومن ا
ثـال عند ظهور استـخدام اخملرج للـشريط عـلى سبيل ا
أوفيليا (الطالبة أسماء سمير) والتقائها بهاملت (الطالبان
ـتظـاهـر باجلـنون ـعطى) ا عالء الكـاشف ومـحمـود عبـد ا
ومن بـعـيــد يـخـتـبئ األب بـولـونـيــوس يـتـلـصص ويـسـتـرق
السـمع لعـله يصل إلى حـقيـقة هـاملت ومـدى جنونه وهل

أوفيليا هى سبب هذا اجلنون أم ماذا?
لقـد حاصر هاملت أوفيليا باستخدام الشريط إلحاطة
أوفيلـيا بـهما بـعد إهانـتهـا وجتريحـها وتعـذيبـها نفـسياً
سيح مـسكة بطرفى الشريـط وكأنها ا فتـبدو أوفيليا ا

مصـلوبـاً وأيضاً تـظهـر براعـة استخـدام الشـريط فى
ـشـهـد الـذى تـظـهـر فـيه أوفـيـلـيـا بـعـد قـتل والـدهـا وقد ا
أصابـها الذهـول وانفصلت عن  الـواقع وتتر فى حزن
وفى يدهـا الزهـور وعلى رأسهـا إكلـيل. إنها تـتفاعل مع
الشـريـطـ فى تشـكـيل مـرئى مـؤثـر مع استـخـدام جـيد
لإلضـاءة استخداماً دراميـاً جسد اجلانب اإلنسانى فى

هذه التراجيديا.
تـمـيـز العـرض بـتـقـد عدة عـنـاصـر طالبـية نـذكـر مـنهم
أسمـاء سميـر فى دور أوفيلـيا وعالء الكـاشف ومحمود
ـعطى فى دور هـاملت وإسـماعـيل شلش فى دور عـبد ا

صطفى مراد. وسيقى اجليد  بولونيوس واإلعداد ا
ونأخـذ على الـعرض إفراغ اخملـرج مشهـد حفار الـقبور
من طابـعه الـساخـر الفـلسـفى وحتوله إلى مـشهـد هزلى
يهـدف إلى الـضـحك والحـظـنـا أيـضـا إلـغـاء (اخملرج -
ـــعـــد) شــخـــصـــيـــة فــورتـــنـــبــراس وتـــقـــلـــيــصه دورى ا
ــلك روزنــكـــرانش وجــلــد نــشــتـــرن وإلــغــاءه مــؤامــرة ا
كـلـوديـوس معـهـمـا ضد هـامـلت لـلـتخـلص مـنه لـدى ملك
ـسـرحى إجنـلـتـرا وعـلى الـرغم مـن ذلك فـإن الـعـرض ا

تع. جيد وجاد و
البؤساء والتوق إلى احلرية 

قام طـارق حـسن بالـدخول فى مـغامـرة جديـدة مع فريق
ثـالً جلامـعة قـناة سـرح بكـليـة الـتربـية - بـورسـعيـد  ا
الـسـويس - قـدم هـذا الـفـريـق مـسرحـيـة «الـبـؤسـاء» فى
إعـداد جــديـد لـلـكــاتب أحـمـد يـوسف عــزت مـؤكـداً عـلى
فـكـرة احلـريـة وقـيـمــتـهـا الـعـالـيـة لإلنـسـان وأن الـبـؤس
احلـقــيـقى هـو انـعــدام احلـريـة وطـمس الــفـرديـة وسـحق
اإلنــسـان وكـرامــته.. إنه صـراع بـ الــضـحـيـة واجلالد
وعـدم الــسـمــاح ألن تـتــنـفس الــضـحــيـة وأن تــعـيش فى
شـــجــاعـــة وكــرامـــة ويــســـعى دائـــمــاً إلى كـــســر إرادة
اآلخــريـن وقـد جــســدت ســيــنــوغــرافــيــا الــعـرض الــتى
صـاغـهـا اخملـرج نـفـسه فـى رؤيـته اإلخـراجـيـة وذلك عن
طـريق اسـتـخـدام الـزنـازين الـتى يـسـهل حـركـتـهـا دائـماً
وتـغـيـير أشـكـالـهـا إلى أشكـال أخـرى لـها اسـتـخـدامات
مخـتلفـة مثل منـزل أو كنيـسة أو قصـر أو حانة لـلبؤساء
أو فى تـصوير الثورة فى باريس «كوميونة باريس» وفى
ـصـنع وتـمـرد الـعـمـال وقـد سـاعـد هـذا عـلى تـصـويـر ا
إضـفـاء حـيـويـة حـركـيـة مـرئـيـة فى الـعـرض لـعبـت الدور
األساسـى فى هذا الـعـرض  وقـدمـهـا لنـا عـمـرو عـجمى
الـذى صــمم األداء احلـركى الـبــارع لـلـطـلــبـة ولـوال هـذا
زيـد من الضـبـابيـة وعدم اجملهـود لـضاع الـعرض فـى ا
الــوضـــوح لــقــد كــان األداء احلـــركى أفــضل من األداء
تـميـزة نـذكر لـوحـة العـمال فى شـاهـد ا اللـفظـى ومن ا
تـازة تتحول فـيها الزنازين صـنع فهى لوحة حـركية  ا
بسـهـولة ويـسر إلى آالت نـسـيج تعـمل فى هـمة ونـشاط
ـعصـوبة وكذلك مـشهـد محـاكـمة فـانتـ حيـث العـدالة ا
العـين باسـتخدام األقمشـة وكان على العكس من ذلك
لوحـة كـوزيت ابـنة فـانـتـ فى احلـانة واغـتـصـابه كانت
لة وعبارة عن ضوضاء وجعجعة بال ساذجة وطويلة و
ـقاومة والـثوار فى الشوارع طحن وقـد احتاج مـشهد ا

ستوى احلركى واللفظى. إلى مزيد من العناية على ا
ونأخـذ على هذا العـرض ثبات اإلضاءة والدرجـة اللونية
ـشـاهد ـا جـعل الـصـورة فى بـعض ا وشـدة اإلضـاءة 
غيـر واضحة وقاتمة وكـان الوضع يحتاج إلى مزيد من
ـسرح ـا  يـرجع  هـذا إلى ا االهـتـمـام من اخملـرج.. ور
الــذى قــدم عـلــيه الــعــرض حــيث هــو فى األســاس أحـد
نـاسبـة أسبوع درجـات الذى  جتـهيـزه على عـجل  ا
شـبـاب اجلــامـعـات قـدم الـعـرض مـجـمـوعـة من الـطالب
اخملــلــصــ الـذيـن بــرزت مـواهــبــهم فى األداء احلــركى

مـتاز ونذكر منهم كـر عبد الناصر ومـحمد الشناوى ا
ودينـا هـريدى وأحـمد طـلـعت وغيـرهم.. لقـد جـسدوا لـنا

قيمة احلرية وأن الطائر سيكسر القفص.
عربية العنب والقضية الفلسطينية

إن مسـرحيـة عـربيـة العـنب جلـامعـة أسيـوط هى مـشتـقة
ـسرحى لـين من مسـرحيـة بالعـربى الفـصيح لـلكاتب ا
الرمـلى وقد سـعى اخملرج مـحمـد جمـعة إلى اسـتخدام
العـنب كثمرة نعتز بهـا ليفجر من خالل ذلك حلم العودة
إلى حـدائق الكروم إلى الوطن الفلـسطينى وهذا احللم
الـذى يـحـلم به فـايـز الـفـلـسـطـيـنى فى بالد الـغـربـة لكن
اآلخـــريـن يـــعـــوقـــون حتـــقــــيق هـــذا احلـــلـم فى خـــضم
االهــتــمـامــات الـذاتــيـة وضــيـاع الــهــدف وكـذلك نــتـيــجـة
ـمــثـلـ خملـتـلف ـزيـفـة وحــمل اآلخـرين ا االهـتـمــامـات ا
الدول الـعربية شعارات كاذبة.. إن فايز (الطالب محمود
خـلف) يفـشل فى دفع اآلخـرين نحـو الـوحدة بـل يتـحول
األمر إلـى الهـزل; وذلك لـتـعـميـق العـرض الـسـخـرية من
ـشوهة.. تـلك النـماذج صارت لـعبـة ودمية فى النـماذج ا
ـثـلـ فى ـسـيـطـرة عـلى مــقـدرات األمـور  يـد الـقــوى ا

ريتشارد وجورج وجونى واللصوص.
سرحى تـقد رؤية جـيدة عن طريق استـطاع العـرض ا
ـسـرحى الـعـالى فـريـق من الـطالب مـتـمـيـزين بــأدائـهم ا
سـتوى وقـدرتهم عـلى الغـناء واحلـركة وفـهم متـطلـبات ا
الـشـخـصـيـات ونـذكـر مـنـهم مـصـطـفى هاللـى يـاسـم
ــطـيــرى وعـبـيــر مـكــرم ومـحــمـود خـلف عـيـد وضــيـاء ا
ـمـثـلـ ومـصـمم وغـيـرهـم وقـد تـبـدت بـراعـة اخملـرج وا
الــديـــكـــور فى مـــشــهـــد احـــتـــفــال الـــعـــرب فى احلـــانــة
وانـصــرافــهم عن أهــدافــهم الــتى اتــفـقــوا عــلــيــهـا وهى
مــنــاصــرة فــايــز وقــد  ذلك فـى احــتــفــالــيــة ســاخـرة
واقف وباسـتخـدام األقنعـة وربط هذا بالـواقع الراهن وا
الــســلــبـــيــة الــتـى نــراهــا من الـــبــعض جتــاه الـــقــضــيــة
سرحـى من تصميم د. الفـلسطيـنية.لـقد تمـيز الديـكور ا
نـسى بالبـساطة والـوضوح واستـخدام العنب منـصور ا
ـشـاهـد وبألـوان مـخـتـلـفة كـمـوتـيف مـتكـرر فى جـمـيع ا
وكذلك بـأحـجـام مـتـنوعـة كى تـوحى بـالـدالالت الـدرامـية
سـرحى ـعـنـيـة فى كل مـشـهـد وقـد سـاعـد الـديـكـور ا ا
البس فى إضـفاء قـيم جـمـالـيـة على الـعـرض وتـأكـيد وا
ـركـزة رؤيـة اخملــرج أيـضـا نــذكـر األشـعــار اجلـمـيــلـة ا
ـوحـيـة لـهـالـة صالح الديـن والتـعـبـيـر احلـركى خلـالد وا
نـصـر والــغـنــاء اجلـيــد حلـسـام ســلـيــمـان ومـنـى فـتـحى
ـــشــهــد وجنالء فـــتــحـى وقــد تـــضــافـــر هــذا كـــله فى ا
كـاشفـة لآلخـرين فى مواقـفهم اخلتـامى عنـدما حتـدث ا
السـلبية من فايز ويأتى خطاب فايز وصوته مع تعبيرات
خـطـيبـته ويـتـصاعـد الـغنـاء لـيؤثـر فى الـنـفس مع تقـهـقر
اجملـمـوعـة وإحـسـاسـهـا بـاخلـزى وتـسـاقط بـعض حـبات
الـعــنب لـيــحل مـحــلـهــا أعالم الـدول الــتى بـهــا مـشـاكل

واحتالل وهى فلسط والعراق ولبنان.
ـسرحـى يقـتـحم سـلـبيـتـنـا لـيضـعـنـا أمام  إن الـعـرض ا
شاهد رة وقد نـأخذ عليه إطالـته فى بعض ا احلقـيقة ا

باشرة الطويلة. ناقشات ا للسقوط فى بئر ا
إن أسبـوع شـباب اجلـامـعـات الثـامن; مـهرجـان شـبابى
ثـقـافـى اجـتـمـاعى مـهم نـدعـو إلى أن يـكـون سـنـويـاً وأن
يكـون ختـاماً لـنشـاط جامـعى ثقـافى تنـافسى يـسفر عن
فعـاليات تمثل كل جـامعة تمـثيالً حقيقـياً وأن يتم حشد
ـارسـ أو الـطـالب له حـتى يـعـيـشـوا فـعـالـيـاته سـواء 
متـلقـ لتـعم الفـائدة عـلى الطالب وعـلى اجملتـمع ويعود

النشاط الطالبى إلى بؤرة االهتمام.

أسبوع شباب
اجلامعات
 طرح القضية

سرحية فى اجلامعة ميتة والعروض ال يشاهدها أحد  احلركة ا
مع أن هناك مواهب مهمة حتتاج الرعاية.. رعاية الشباب !!

منـوع» لفرقة صالح حامد202020202020202020202020 > حـس محمود يشـارك حاليا فى تقـد «اللعب في ا
وسم. سرحية بالفيوم ضمن عروض فرق األقاليم لهذا ا ا

ـسـرح بـقـصر حـسـ انـتـهى مـؤخـراً من إخـراج «أحالم اجلـمـاجم» لـفـرقـة نـادى ا
نعم وأحمد حمدى. ثقافة الفيوم من تمثيل محمد حسن وأمير عبد ا
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حتى حتب شعر جنيب سرور

 ب نـبل هـامـلت وشـهوانـيـة ياسـ وإن كـان مـنطق
الـتـحــلـيل الـنـفــسى الـفـرويـدى يـســمح بـهـذا اجلـمع

ودرجة احلساسية لديهما وشغفها باالبن..
) على زوجها كـذلك اعتبار ياس وتمـرد(أم ياس
أزواج أمه صـورًا لـلـزنـا; إذ يـوحـد ب أبـيه وأزواج
أمه «هى عالقـة مشـروعـة حقـًا يـا أبى ولكـنـها تـبدو
أحـيــانـاً أبـعـد مـا تـكـون عـن الـشـرع»  كـذلك يـقـول
هاملت «يا سرعة التحول لو سميت لسميت امرأة»
"امرأة.. أجـل ما هـى إال امرأة.. وكل ويـقـول يـاسـ
امرأة لـعـنة قـذرة". ثم يرصـد جنـيب سرور تـشابـهًا
ب ثـالثية جنـيب مـحفـوظ وب مسـرحيـة آل باريت
(لــبـــيــزيــيه) إذ رأى شــروطــًا مــوضــوعــيــة حــكــمت
وذجى أحمد عبد اجلواد تشابههما كذلك تشابه 
وإدوارد ملـتون فـجلسـة العـشاء ب مـلتون وأوالده
هى جلـسـة الـفـطور بـ الـسـيـد أحمـد عـبـد اجلواد
وأوالده اجلـمـيع خـافـضـو الـرؤوس وتـعـلق هـامـلت
الشـديد بـأمه (جرترود) مـوجود عـند ياسـ أيضًا;
إذ تنـازع يـاس كـهامـلت حالـة من الصـراع احلاد
ب احلب الـدفـ لألم والكـراهيـة العـنيـفة لـها.. فى
ا سبب بيـته بقـصر الـشوق أحب أمه حـبًا كـثيـرًا 

صــراعــًا فى داخــله بــعـــد أن  كــبــر بــ حــبه لــهــا
ـكبـوتة لألب; وكراهـيتـه.. باإلضـافة إلى الـكراهـية ا
وإن كانت مـغلفة عـند هاملت لـكنها عـارية وواضحة
عـنــد يـاسـ إذ كـان أكـثـر إخـوته تـمـرداً عـلى أبـيه

وبغضًا له.. 
ن تـشبه أمه مـن النـساء وإن كـان هامـلت قـد تعـلق 
(أوفــيـــلــيـــا) فــإن الــشـــبه بــ هـــنــيـــة (األم) وزنــوبــة
(العـاشقة) يبدو واضحـاً فى الرواية.. ثم التشابه ب
) فى جــرتــرود (أم هــامــلت) وبــ هــنــيـة (أم يــاســ
طـيـبـعـتـهـمـا الـعـاطـفـيـة ودرجـة احلـسـاسـيـة لـديـهـما

وشغفهما باالبن..
  كـذلك تطابق طابع العالقات داخل األسرت لدرجة
أن جنيب سرور يقول إن األمر اختلط على نفسه ب
ــتـحـررة .. أيـضــاً مـركــز إلـيـزابــيث االبـنـة ا الـعـمــلـ
اقتـصادياً يـشبه مركـز ياس الـذى له دخله اخلاص
كــذلك اشـــتــراك مـــفــهــوم األبـــ عن احلب والــزواج
وتشـابه شارعـيـهمـا.. (وينـبول وبـ القـصرين) كـما
أن زوجة مـلتون كزوجة أحمـد عبد اجلواد.. ويتطابق
صـرى عام فى الـعمـل الـصـدق الفـنى بـ الواقـع ا

 1917 والواقع اإلجنليزى عام  1845.

ثـم يـــــعـــــود جنـــــيب ســـــرور لـــــعـــــرض تـــــطـــــابق
الــشـخــصــيــات ولـكن فـى مـســرحــيــة أخـرى هى
«الـطـائــر الـبـحـرى» لــتـشـيـكـوف.. والــتـطـابق بـ

شخـصـية (تـربـليف) فـيـهـا وهامـلت/شـكسـبـير..
ـتـصـدعـة بـ الـبـطل وأمه (أركـاديـنـا) كـالـعـالقـة ا
وشـعـوره بـالـعـار فـيـها وشـعـوره بـالـكـراهـية إزاء
عـشـيقـهـا.ثم فـى إطالالت سـريـعـة يعـرض جنـيب
ــرأة فى الـثالثـيـة سـرور لــتـنـويـعــات عـلى أزمـة ا
والنـزوع االستـهالكى فى طبـيعـة العـالقة بـينـهما
وب الـرجل حتى أن الفارق ب الزوجة والغانية
هــو أن األولى فـــقط ال تــؤجــر جـــســدهــا.. كــذلك
فاهيم اإلقطاعية يعرض تلون الشخصيات ب ا
وذج ياس واإلطالالت الـبرجوازية.. عـارضاً 
ـسـتـقــبل والـذى له امـتـيـازات عن ـوظف ذى ا ا
فـــهـــمى الــــطـــالب واخلـــاضع لــــســـيـــطـــرة أبـــيه
االقتـصادية فـقد عجل بزواج يـاس بيـنما كان
عـقبة فى زواج فـهمى. وأخـيراً يـربط سرور ب
ـصـرى عام  1919 والـثـورة مـنـذ ثـورة الـشـعب ا
الـســيـد أحـمـد عـبـداجلــواد ومـحـاوالت الـتـمـرد
لـدى أفراد األسرة رغـبة فى احلـرية ثم تـغيرات

«تخلّى » عن قناعاتك اجلمالية 
وتقبل نغمة اإلنشاد واقرأه مرة أخرى

الـعـصـفــور يـا أيـهـا الـعــصـفـور عـد....» وكـمــا هـو جـلى تـبـرز
المح الـغنائية فى حرص الـشاعر على اجلملـة القصيرة وعلى ا
الـتقـفـيـة القـريـبـة كـما تـتـبـدى  رومانـسـيـته فى إيـثاره لـعـنـاصر
ـلتـصقـة بـالطـبيـعة : الـعـصفـور العش الـرمال وفى الـصورة ا
خـلع حالـته الـنفـسـية عـلى تـلك العـنـاصر وفى إحـسـاسه احلاد

بالعزلة والغربة فى الوطن.
عـلى أن ديـوانه: الـتـراجـيـديـا اإلنـسـانـيـة يـضم قـصـيـدة عـنـوانـها
«احلـذاء»  أرى أنهـا من أجـمل قصـائده وتـكـمن فى طيـاتهـا عدة
عـنـاصـر شـعريـة مـتـداخـلـة تـقـدم تـعـبـيًرا عن
الـتــغـيـر الــكـبــيـر الــذى طـرأ عــلى الـقــصـيـدة
ولـغــتـهــا فى تـلك الــفـتـرة  – اخلــمـسـيــنـيـات
والـســتــيـنــيــات - كـمــا تــقـدم صــورة بــلـيــغـة
لـشعـريـة جنيب سـرور خاصـة داخل اإلطار

رحلة. الشعرى لتلك ا
تـبـدأ الـقـصـيـدة بـصـوت الـشـاعـر وهـو يـقـدم
نــفــسـه آلخــرين وكــأنـه يــقف عــلـى خــشــبــة
مـسـرح ما : «أنـا ابن الـشـقاء ربـيب الـزريـبة
ـصـطــبـة وفى قـريـتى كــلـهم أشـقـيـاء» ثم وا
يـطل علينا دون إبطـاء عنصر جديد فاعل فى
الـصـورة هـو عـنـصـر الـقـهـر ذلك الـعـنـصـر
الـذى اليـفـتـأ الــشـاعـر يـجـسـده بـطـرق شـتى
ويـصــوره من زوايــا مـخــتـلــفـة: «وفى قــريـتى
ا حتتنا من حقول عـمدة كاإلله يحيط بأعناقنا كالـقدر بأرزاقنا 
حـبالى يلـدن احلياة». فـالقهـر هنا ال يـحيط فحـسب بأعنـاق الناس
ـا يحـيط بـأرزاقـهم وبأجـنـة احلـياة اجلـديـدة التـى تلـدهـا أمهم وإ
ــشـهـد الـرئـيـسى لـلـقـصـيـدة : «وذاك األرض ثم يـقـدم الـشـاعـر ا
ـساء أتـانـا اخلفـيـر ونادى أبى بـأمـر اإلله ولبى أبـى وأبهـجنى ا
أن يـقال اإللـه تنـازل حـتى ليـدعـو أبى تبـعت خـطاه بـخـطو اإلوز
فـخورا أتيه من الـكبريـاء» وعبـر معظم أسـطر القـصيدة فـإن عمدة

 حسن احللوجى
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أحــمـد عــبـد اجلــواد الـتى أدت الهــتـزاز وقـاره
أمــام أوالده وكـــذلك مــوت ابــنـه فــهــمى الــذى
أجــهـز عــلـيه هــكـذا أخــذنـا جنــيب سـرور إلى
عـالم جنيب مـحـفوظ ثم سـرقنـا مـنه إلى حيث
ــلــحــمــة الـروائــيــة داخل يــريــد قــارئــاً لــهــذه ا

صياغات درامية مسرحية موازية. 
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كـنـنا أن نـقرأ شـعـر جنيب سـرور اآلن فـإننـا يجب أن حـتى 
نـتخلى عن بعض قناعاتنا اجلمالية ونتقبل برحابة صدر نغمة
شعره اإلنشائية الضاجة باإلنشاد. يجب أن نضع هذا الشعر
فى إطـار مـرحـلـته- جـمـالـيـا واجـتـمـاعـيـا وسـيـاسـيا– ونـضـعه
أيـضا فى إطـار جتربـة شاعـر لم يكن الـشعـر شاغـله الوحـيد

سرح كاهتمام أول له. فعند رصد إنتاجه يبرز ا
تـأتى شــعـريــة جنـيب ســرور االسـتــثـنــائـيــة فى ســيـاق الــتـحـول
اضى من الـبـناء الـعـمودى إلى الـشعـرى مـنذ مـنـتصف الـقـرن ا
الـبنـاء التـفعـيلى وفى سـياق حتـرر اجملتـمعـات العـربية مـن ربقة
االســتــعـمــار ودخـولــهــا فى مـضــمــار الـصــراعـات الــســيـاســيـة
واخلـيـارات األيديـولـوجـيـة. كانت الـتـجـربـة النـاصـريـة فى مـصر
تـقــود زمـام تـلـك الـتــحـوالت فـيــمـا يــنـخــرط فـصــيل عـريض من
اركسى ـثقـف فى اجلـدل الثقـافى الدائـر ب قـطبى الـيسـار ا ا
واالشـتراكى العربى. ويـبدو انحـياز جنيب سرور واضـحا لقطب
وسكو نشورة-   اركسى خاصة فى غنائياته -غـير ا الـيسار ا
وبـأقـطاب هـذا الـتيـار ورمـوزه. كان جنـيب إذن مـحـسوبـا  دائـما
ا يـعانـيه أى معارض يـحيا فى ـعارضـة معانـيا  عـلى صفوف ا
ظل نـظام شمولى. لذا فعلينا أن نتوقع فى شعره درجات متباينة
من الـشـكوى والـرفض والـهـجـاء للـمـجـتمع واإلحـسـاس الـطاغى

بالعزلة واإلدانة لآلخرين بل ولنفسه أيضا.
كـانت احلرية النسـبية التى منـحها شعر الـتفعيلـة قد فتحت أمام
ـسرح الـشعرى الـذى ارتاده الشـرقاوى ورسخه الـشعراء أفق ا
ـسـرحى الـثـرى وعـلى هـذا صالح عـبـدالـصـبـور عـبــر إنـتـاجه ا
ـسـرح الـدرب خـطــا جنـيب سـرور الــذى نـوع  فى إنـتــاجه بـ ا
الـشعرى بالـلغة الفـصحى (ياسـ وبهية) ثم بـالعاميـة كما كتب
أيـضـا عـدة مـسـرحـيـات نــثـريـة. وكـرجل مـسـرح شـامل- مـؤلف
ــثل- فـإنـه قـد وجه طـاقــاته الـفــنـيــة اخلـصـبــة لـهـذا ومـخـرج و
اجملـال غـير أن الـشـاعـر الـكـامن فـيه كان يـطل دائـمـا عـبـر لـغته
ـسرحية مثلـما كانت مالمحه الدرامـية تطل عبر لـغته الشعرية. ا
ستمر ب العناصر الغنائية الرومانسية وأبرزها وعبر اجلدل ا
األسـاليب اإلنـشـائيـة وبـ العـنـاصر الـواقـعيـة من لـغة مـبـاشرة

ومـحاولة رصد ما هو قـريب خاصة  عناصر
الـقبح والقهر وتقد مالمح مصرية خالصة
ــقـاطع الــشـعــريـة فى يـدور عــدد كـبــيـر من ا
دواوين جنـيب وقـد أوردت هنـا كلـمة مـقاطع
قـصدا فـدائمـا سـيمـكنـنـا التـقاط مـقاطع من
قــصــائـــده جتــســد شــعـــريــته فـى حــاالتــهــا
الــــواضـــحـــة دون االلـــتـــزام بـــالـــتـــعـــامل مع
الـنـصـوص الـكــامـلـة لـلـقـصــائـد الـتى تـنـفـلت
وتـتـسرب كـثيـرا فى وهـاد األلم احلاد وردود
ـبـاشــرة عـلى اإلحـســاس الـضـاغط الـفــعل ا

بالضياع والقهر وفقدان األمل.
دائـما هناك مخاطب ما يتوجه الشاعر إليه
طـالـبـا الـعون هـربـا من الـفـقـر أو الـقـهر أو
عـنى فى بطن الـشاعـر والشـعر اجلـوع: «ا

عـدو خــواء الـبــطن جـوعــان فى الـقــرن الـعــشـريـن واإلنـسـان
اجلــائع  كـــلب كم فى اجلــيـب? مــاذا كــنت أقـــول كــنت أقــول
الـشـعـر أشــعـر أنى مـيت فـإلىَّ الــفـول بـزيت» واخملـاطب هـنـا
يـتولد من الـسطـر األخير عـبر جمـلته الـطلبـية: «فإلى ....» وفى
مـقاطع أخـرى يكـون حضـور قـرية الـشاعـر قويـا ويتـوجه إليـها
بـخطـابه :«علّـمِتـنى الغـناءَ يـا أخطاب غـنيتُ كـم غنّيـت وها أنا
أغـوص فى رمــال الـصـمت وأخـتــنق الـعشّ يـحــتـرق ويـهـرب
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< جنيب محفوظ

الـقريـة يعـبـر عنه دائـمـا بكـلـمة «اإلله» لـترسـيخ الـشعـور بـالسـطوة
غـلق عالم الـقرية فى طـلقة عـلى هذا الـعالم ا الـهائلـة و الهـيمنـة ا
الـقصـيدة. وألن الـقصـيدة تـستـعيـر عـينى الـطفل الـشاعـر عنـدما
كـان طفال فـإن الـسـطور الـتـاليـة تـسعـى لتـقـد هذا الـعـالم الذى
يـتـكـون فى ذهن الـصـبى وهو يـعى احلـكـايـات واألسـاطـيـر ويـبنى
ه: «وبــيـنـا أسـيـر وألـقى الــصـغـار أقـول اسـمـعـوا أبى مـنـهـا عـا
يـاعـيال دعـاه اإلله وتـنـطق أعـيـنـهم بـاحلسـد وقـصـر هـنـالك فوق
الـعـيـون  ذهـبـنـا إليـه» لكـن وعى الـشـاعر يـأبى إال أن يـتـدخل فى
سـياق رواية الصبى حـول ذلك القصر: «يقـولون فى مأ شيدوه
ومن دم آبـائـنـا واجلـدود وأشالئـهم فـمـوت يـطـوف بكـل الرؤوس
ــقل وخــيل تــدوس عــلى الــزاحــفــ وتـزرع وذعــر يـخــتم فــوق ا

أرجلها فى اجلثث».
لـكـنه يـسـتـعـيـد مـرة أخـرى حـديث  الـصـبى: «وجـداتـنـا فى لـيـالى
الـشـتــاء حتـدثـنـا عن ســنـ عـجـاف عن اآلكــلـ حلـوم الـكالب
وحلم احلـمير وحلم الـقطط...» وهـكذا يقـدم الشاعـر رسما دقـيقا
لـصـورة الـقــصـر فى مـخـيـلــة الـصـبى وصـوال إلى ذروة احلـدث
ـرتقـبة لألب الـشامخ وهـو يصحـب طفلـه إلى عمدة وهى الـزيارة ا
الـقرية: «فـلمـا وصلنـا أردت الدخول  فـمد اخلـفير يـدا من حديد
وألـصقنى عند باب الرواق وقفت أزفُّ أبى بالنظر فألقى السالم
 ولم يـأخـذ اجلالـسـون السالم.... رأيُت أأنـسى? رأيت اإلله يـقوم
فــيـــخــلع ذاك احلــذاء ويــنــهــال كــالــســيـل فــوق أبى» ثم تــتــتــابع
ـلتـاعة لـلصبـى الصغـير الـذى يبـجل أباه: «وكم كنت الـتساؤالت ا
ـلك أيـغـدو لـعـيـنى بـهـذا أخـتـال بـ الـصـغـار بـأن أبى فــارع كـا
الـقصر? وكم كنت أخـشاه فى حبيـا... وأخشى إذا قام أن أقعدا
وأخـشى إذا نـام أن أهـمـسا وأمـى تصب عـلى قـدمـيه بـإبـريـقـها
سـاء..... ونـحن العـيـال لنـا عادة نـقول إذا وتـمسح رجـلـيه عنـد ا
أعـجزتنا األمور.... أبى يستطيع فيصعـد للنخلة العالية ويخدش
بـالظـفـر وجه الـسمـاء ويـغلب بـالـكف عزم األسـد» وهـكذا تـتـتابع
الـتــسـاؤالت عـلى شــفـتى الـطــفل فال يـجــيـبه األب الـذاهل وال األم
ـا يـجــيـبه حـامل احلـكـمـة اجلــد الـضـريـر الـقـعـيـد: الـدامـعـة وإ
«حتـســســنـى وتـولـى اجلــواب: بـنـى... كــذا يــفـعـل األغــنـيــاء بــكل
الـُقرى» وهكذا يلخص الـشاعر مقولـة القصيدة فى كـراهية القهر
ـالــكـون كــمـا يــخـلص  إلى ــارسه األغـنــيـاء واحلــكــام وا الـذى 
شوار مدلهما طويال ضـرورة التصدى لهذا الظلم حتى لـو كان ا
قهورين إلى أن يـعثروا على لـكنه سيمـضى مع قافلـة الضعفـاء وا
فـجر ما أو صباح مـا: «تعلمتُ من يومـها ثورتى ورحت أسير مع
ـدلــّهم الـطـويل لــنـلـقى الـصــبـاح لـنـلـقى الـقـافـلـة  عــلى دربـهـا ا

الصباح».
المح الـفنـية الـغنـيـة : اللـغة الـشعـرية والـقصـيدة تـقدم عـددا من ا
تعـاليـة لغة مـستمـدة مبـاشرة من البـيئة احملـيطة البـسيـطة غيـر ا
صرية  وال تـأنف من استخدام جتـسد كثيـرا من مالمح القريـة ا
مـفردات دارجة مـفصحـة. كما تـعتمـد اإلطار القـصصى  وترسم
ـؤثـرة رغم ـشـاهـد الـعـمـيـقـة  ا بـلـغـة سـرديـة واضـحـة عـددا من ا
بـسـاطتـهـا مـسـتـخـدمـة أيـضـا تقـنـيـة احلـوار فى مـحـاولـة لـتـقد
أصـوات مــتـعــددة داخل الـنص كــمـا أن هــنـاك شــخـصـيــات يـتم
ـهـا بـدقـة: (الـطــفل األب الـعـمـدة األم أصـدقـاء رسـمـهـا وتـقــد
الـطفل اجلد). وهكذا توفرت للقصيدة عناصر درامية حقيقية من
ـتصـاعد الذى يـنتهى إلى حـدث وشخصـيات ولـون من الصراع ا
رؤيـة مــحـددة وجنــحت بــبــنـائــهـا الــشــعـرى الــدرامى فى تــقـد
شعرية جنيب سرور فى صورة نابضة وصافية إلى حد كبير.
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الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور 

االثن  2007/7/30  14
ومن هنـا نشعر فى أى مـسرحية من ثالثيـة  جنيب سرور بهذا
ـاته فى ـيه جنـيب وسـخـر كل إمـكـانـي اإلحـسـاس  الـذى لـعب عـل
اختـيار مـشاهد ومـسامع من النص األصـلى; ليـضيف إليه من
روحه هو مـا يربط القضـايا العامـة بالقضـايا اخلاصة - ويربط

اضى باحلاضر ليخرج بالقانون. ا
 إن الـظـلـم والـشـر يــعـيــشـان كـثــيـرًا لــكن الـعــدل واخلـيـر
يـنــتـصـران فى الـنــهـايـة حـتى لــو  قـطع جـسـد أوزوريس
وقتـل ياس و سجن الـشاطر حسن. والـشعب واحد منذ

آالف السن والنيل واحد واإلله واحد.
ـة ومـعـاجلات ـنـطـلق نـفـسه كـانت مـعـاجلـات الـهـز ومن ا
ـفاوضات. إذ يستـشعر جنيب سرور النـصر ومعاجلات ا
الطـريق الـسـلمـى الطـويل الـصـعب يـستـشـعـره فى أنواع
الـســلع اجلـديــدة فى األســواق وإعالنــات وسـائل اإلعالم
ــركـى) وســاعــات الــتـى فى اإلعالن عن ( الـــفــروجٌّ الـــدا
«ســيــتــزن ورولـــكس» وغــيــرهـــا. إنه يــلـــحظ فى اجلــزئى
والعـابر تـيمـات دالة على الـوضع السـياسى واالجـتماعى
الـعام. ولذلـك آمن جنيب سـرور بكل مـا هو ثابـت ومتصل
وقـــوى أعــنى الـــشــعب والـــنــيل واألســـطــورة واحلـــكــايــة
واألرض  التـى تخرج اخلـير األخـضر وحتـمل فى باطـنها

اخلير األسود واألصفر واألحمر.
وكمـا آمن جنـيب سرور بـالنص الـدرامى  وجعـله العـمدة
الـذى تــقـوم من خالله كل الـوسـائـط الـسـيـنـوغـرافـيـة آمن
ــتــصل ــمــثل) ا بــالــعـــرض الــذى يــجــســد هــذا كــلـه : (ا
ـنـفصل عـنـها فى آن نـدمج فى الـشخـصـية ا بالـعـرض ا
ناقشة واحلكم على األداء بل واحد لـيعطى عقله فرصة ا
احلـوار مع اجلمـهور أحـيانـًا و (اخملرج) الـذى يديـر هذه
العـناصر ليخلق منها جـًوا عاماً قادراً على التأثير وإعادة
ــمــثل فـى آن واحـد. كــذلك ــتــلــقى وا صــيــاغـة الــواقع وا
البس ثم السـينوغرافيا بكل أبعادها:اإلضاءة الديكور ا

تلقى. حركة العرض أمام ا
هن هن جـميـعاً أعـنى ا وألنه درس كل هـذا مارس هـذه ا
زيج سـرحية و التـمثيـلية والكـتابيـة. وحتوصل كل هذا ا ا
سرحى الذى يـجيد حرفته فيتدخل ؤلف ا فى شخـصية ا
ؤلف « بتوجيهات» و« أوامر» و «وصفات» و« توجيهات» ا

الذى يعرف النص كأنه العرض.
 ويتـخيل العرض وهـو يكتب . لذلك  أعـطت نصوص جنيب
سرور الـفرصـة كامـلة لـكل اخملرجـ ليـتصرفـوا فى النص
كـمـا يحـلـو لهم بـشـرط أن يحـصـلـوا للـمـتلـقى عـلى التـأثـير

نفسه وأن يحافظوا على أفكار جنيب سرور.
ولنـا أن نـقارن بـ مخـرجـ أخرجـاً نصـاً واحـداً لنـجيب
ـثـال ال احلصـر عـبـدالـرحمن سرور أذكـر عـلى سـبـيل ا
الـشـافــعى ومـراد مــنـيــر فـهـنــاك عـشــرات غـيــرهـمـا من
مخـرجى مـصـر فى األقالـيم أخـرجـوا «منـ أجـيب ناس»
تـلـقـ - لـذة الـنص وبـطـرق مـتـعـددة  وجنـنى  - نـحـن ا
ولذة الـعـرض. وألنه يـخاطب الـنـاس فى الـقرى و الـنـجوع
جنح مــســرح جنـيـب سـرور خــارج الــعــاصــمــة أكـثــر من
جنـاحـه فى الـعــواصم الــكـبــيـرة; ألنه يــخــاطب اجلـمــهـور
رتبـط بأرض ونيل ـصلـحة الـتاريـخيـة ا العـادى صاحب ا
وحـضـارة مـصـر قـبل أن تـبـنى الـقـاهـرة أو اإلسـكـنـدرية

....إلخ.
ـسرح ولـهـذا أيـضـًا جنـد كل اخملـرجـ الـذيـن تـوسـلـوا 
ـفتـوح فى احلقـول والطرق ـسرح ا ـصطـبة وا السـامر وا
ـوال فى الـوصــول إلى الـنـاس يــخـاطـبـهم بــلـغـتــهم لـغـة ا
ـصرية الشـعبى و احلكـاية الـشعبـية واألسطـورة الديـنية ا
ة وهو خطاب يفهـمه الناس بل اتخذ جنيب سرور القـد
ومخـرجـوه وجهـة نـظر الـنـاس  فى هذه الـنـصوص ألنـها
نــصــوص  وعــروض صــاحلــة لــلــتــشــكل والــتــغــيــيــر بل
واخـتـصـار الـنص  واخـتـصـار الـسـيـنـوغـرافـيـا  لـتصـبح
سيـنوغرافيـا فقيـرة. إنه ال يحتاج ألكـثر من مالبس الناس
ـشهد طبيعى مرسوم ألنه فى حيـاتهم العادية وال يحتاج 
ــثل عــلى شط الــنــيل وأمــام احلـقــول وفى دوارالــعــمـدة
ــاكــيــاج وال يـحــتــاج أللـوان ـركــز فال يــحــتـاج ا وسـجـن ا
كن للـمسـرحية أن تـؤدى (أبيض و أسود) و اإلضـاءة إذ 

وتؤدى (ملونة) فتنجح  حسب ( مودة العرض). تنجح 
ؤلفون منذ مئات ا يفعله النقاد واخملرجون وا يذكرنا هذا 
السـن بنـصوص ولـيم شكسـبيـر التى تقـدم «اإلنسان» فى
أى زمان وأى مـكان بعيداً عن سجن احلادثة والدولة التى
تؤدى فـيها النصوص. لـقد تعلم جنيب سـرور من شكسبير
وال طًا مصـريًا إنسـانيًا يـتناسل فى ا كمـا أسلفنـا لنجـد 

صرى. واحلكاية واإلنسان ا
ولـهذا التزال نـصوص وعروض جنـيب سرور صـاحلة إلثارة
الدهـشة من جـديد وتـملـك إمكـانيـة العـرض بأقل اإلمـكانـيات
ـشــكالت واإلشـاعـات حـتـى بـعـد وفــاة جنـيب وامـتــنـاع كل ا
عـطالت التى ارتبطت بوجوده الفيزيائى ومعارضته الدائمة وا

بال حدود.
عارضة  لقـد وضع جنيب سرور مسرحه  ونفـسه فى خانة ا
إلى األبد حتى لو انصلحت األحوال; ألنه يكشف التناقضات
ثقف ً ويقف إلى جانب شعـبه ويقف إلى جانب عقل ا سريـعا

والثقافة الشعبية.

قولة فى قوله: وقد خلص جنيب هذه ا
قللنا فخارها قناوى
ياقلة الذل أنا ناوى 

مااشرب ولو فى القله عسل
والبحر بيضحك ليه

وأنا نازلة ادلع أمال القلل
البحر غضبان
مابيضحكش

أصل احلكاية ما ضحكش
 البحر جرحه ما يدبلش
وجرحنا وال عمره دبل
والبحر بيضحك ليه

وانا نازله أدلع أمال القلل.
ـقــولـة تــسـرى فى دمــاء مــسـرحه الــغـضــبـات ومن هــذه ا
سـتمرة فى كل مسرحية يكتبـها ليخلق منها أداة جديدة ا
ـتــلـقى وإفـاقــته عـلـى احلـقـائق لـتــعـريـة الــواقع وصـدمــة ا
الـتـاريـخـية وكـأنه يـتـداول مع مـسـرحيـاته لـيـصـدر حـكمه
ـستـمرة مع النـفس ومع الواقع ـداولة» ا النـهائى «بـعد ا
ومع اآلخر; لـيـتـوحـد مع شـخـصيـة دون كـيـخـوته مـحارب
هـزوم  سلفـًا ألنه يغـالب ماكـينـة تفوقه طواحـ الهـواء  ا

قوة يقول:
- قد آن يا كيخوت

للقلب اجلريح
أن يستريح

فاحفر ها هنا 
قبراً و

وانقش على احلجر األصم 
(... باهوت قريتى...).

وقـد ســيـطـر هــذا الـيـأس عــلـيه فى أخــريـات حــيـاته حـتى
وصل إلى مـرض عضوى ونفسى مات بهما جنيب سرور
بـعـد رحـلـة طـويـلـة مع الـنص والـواقـع والـذات لـقـد صدق
نفـسه فى البدايـة وعاش أسطورته اخلـاصة وتلقى تـعليمه
ـية الفـنون وفى االحتاد وصقل مـوهبـته فى مصر بـأكاد
السـوفيتـى. ومارس التـأليف والتـمثـيل واإلخراج للـمسرح
ـيــة لـكن نــكـسـة ودرس كل هــذا لـطالب نـابــهـ بــاألكـاد
يـونيه1967 شرخـت فى كل معـتـقداتـه شرخـًا دفـعه لكـتـابة
شعـر متهتك «إيروتيكى» مـنع من نشره فى مصر فنشره

فى بيروت  حتت اسم « أميات».
رحـة وحتول إلـى متـشائم فى وفـقد جنـيب سـرور روحه ا
شــعــره وفى مــســرحه حــتى حتــولت كــتــابــاته الــشــعــريـة
األخـيــرة إلى لـغــة مـبـاشــرة بل إلى مـنــشـورات سـيــاسـيـة
ساخـرة يـذم فـيـهـا كل شىء ويـحـرص عـلى إعـادة احلـياة
ـصـر والـتـنبـه ألعدائـهـا الـذين حـفـروا بئـرًا بـإبـرة خـيـاطة

رفعية.
وهذا ما حول شعره- كله - إلى شعر درامى حتى خارج
ــسـرح وقـرب لـغــته من الـنـاس عــلى الـرغم من احلـدة ا
ومن خـدش احلـياء ومن الـرفض بال حـدود يـقف عـنـدها.
ـسـرح مع احلـكايـة الـشعـبـية بل استـمـر حوار الـشـعر وا
ـضح من أجل احلب صـرية وسـير األبطـال النبالء وا ا

ومن أجل احلياة ومن أجل الوطن .
لذلك تـتداخل لدى جنيب سرور جوهر احلـكايات الشعبية
فـنــجـد إيــزيس تــتـجــلى فى بــهــيـة ونــاعـســة وأى امـرأة
ـثل والـكــرامـة. كـمـا يـلـتـقى مـصـريــة تـضـحى من أجل ا
ــصـريــ من أمـثــال يـاسـ أوزوريس مع الــضـحــايـا ا
صرى كلـها تيمـات مصرية وحسن الـشاطر وأيـوب ا

وتنويع فى حلن واحد.
كان جنـيب يشعر هذه الـتجليات فـتنسرب منه فى كل
مـسـرحـيـاته دون أن يـتـعـمـد ودون أن يـوجه الـنص 
فـالكل فى واحد والـنيل يـسيـر فى اجتاه واحد من

اجلنوب إلى الشمال.
سـرحية- وتظـهر لـنا - من خالل الـنصـوص ا
األشــكـال اخملــتـلــفـة حلـقــيـقــة واحـدة هى أن
ـرأة البـطلـة حتمـلت من أجل الرجل الـبطل ا
ظلـماً سيـاسًيا و اجـتماعـًيا شديـداً . خاصة
صرية مع األبطال الذين دافعوا فى الـقرية ا
عن  الـوطن وحـاربـوا ضـد الـظـلم الـسيـاسى
واالجــتـمــاعى. ورغم مـقــتل الـبــطل األسـطـورى
والـشعـبى - فى حـالة الـدفـاع - خلـد الـوجدان
ــوذجــًا الــشــعـــبى قــصص احلـب لــتــصـــبح 
لألجــيــال الــتى تــلى اخــتــفــاء الــبــطل إال أن
الــذاكــرة الــشـــعــبــيـــة التــزال تــردد هــذه
ـــواويل احلــكـــايـــات وتـــســـتـــعــذب ا
ـرتبـطة بـها واألغـانى واألشعـار ا
ــتــلـقى والــتى مــا إن يــسـتــمع ا
ـثـقف جلـزء مـنـها الـشـعبى أو ا
حتـى يتـذكـر بقـيـة الـلحن وبـقـية
احلـكــايـة. قـد يـبــكى لـظـلم وقـد يــبـكى فـرحـًا
لـصـوت احلب الـشـفــاف الـبـسـيط فى زمن لم

يكن يتقبله بهذه الصورة العفوية.

كـنـا نــبـهـر بــعـروض سـرور كــمـا كـنــا نـبـهــر بـحـدته و
وضـــوحه وحـــربه الـــدائــمـــة ضـــد االحــتـــكـــار والـــظــلم
ـشاق مع واالضـطهـاد. لم يـتراجـع جنيب سـرور رغم ا
ثـقـف إال كن أن يـهـادن كمـا هـادن بـعض ا أنه كـان 
ـوت حـتى آخر رض وا أنه آثـر احلرب و الـصـراع ثم ا
حلـــظــة فى حـــيــاتـه. وحتــمل آالم الـــفــصـــام الــنـــفــسى
والسـياسى وحتـمل مسئـولية بـيت وأطفال وزوجـة لكنه
وصل إلى احملـطـة األخيـرة بـعـد مـسـرحـيـة «أوكـازيون»
الـتى أعـلن فـيـها عـن بيـع أى شىء فى أوكـازيـون; حتى
أنه وقف فى مـيـدان طـلـعت حـرب ذات مـسـاء يـعـلن عن
بيع أحد أبنائه ويدخل الناس معه فى مزاد ليكتشفوا -
فى الـــنـــهـــايـــة - أنه يـــقـــوم بـــإعـالن عن مـــســـرحـــيـــته

«أوكازيون». 
ال تخـتلف لـغة الـقصـيدة عـند جنـيب سرور - عـن لغة
ــسـرح; ألنه يــكـتب فـى كل األحـوال كــتـابــة درامـيـة ا
تـنـزع عن لـغـته غـيـبـوبـة الـذات الـشـاعـرة فى عـشـقـهـا
للـمجاز واحلن لذلك لم يكتب من حن بل كتب من
عـقـل يـتـوسل بـاجملـاز أحـيــانـاً; األمـر الـذى جـعل لـغـة
مـسـرحه لــغـة احلـكـمـة. حـتى حـ يــتـوسل بـالـعـامـيـة
ـصــريـة فـى مـســرحه الـشــعــبى فـإنه يــكــتب عـامــيـة ا
مـتـفـاصـحـة تـعـيش أكـبـر قـدر من الـزمن. إذ ال تـرتـبط
الـعـامــيـة لـديه بـلــغـة عـصـر مـحــدد بل هى لـغـة الـنص
والـعـرض فى سـيـاق األحـداث. ومن هـنـا كـان احلوار

وقف. لدى مسرح جنيب سرور سيد ا
إنه حـوار رشيق  ال يصرف نـظرك خارج العرض  بل
إلى داخل الــعــرض تــركــز مــعه فى قــضــايــاه وتــعـود
لـتـتـصل وتـنــفـصل فى حـركـة مـكـوكـيـة أثـنـاء الـعـرض
جتعـلك تتذكر احلـوار البسـيط  العميـق واللغة الـسهلة

شهد. القادرة على االحتفاظ با
صرية واضـحة فى مسرح سرور لقـد كانت العامـية ا
لكنها احتفظت بكل كثافة  الثقافة الشعبية والفصيحة
من هــنـا نــفـسـر مــا جنـده من حــكم وأمـثــال ومـواويل
وأغان شـعبـيـة وفصـيحـة . بل نـفسـر قدرته عـلى مزج
صرى  الذى الثـقافة الشرقية واإلنسانية فى النص ا
ـكن أن يــعـرض فى أى مـكـان يـشـبـه قـريـتـنـا فـيـنـال

اإلعجاب نفسه.
 لم يفكر جنيب سرور فى أن يحصل على عائد مادى
منـاسب حليـاته بل ركز فى أن يـقدم مـسرًحـا خاًصا
له خـصائص ال تـوجـد عنـد غيـره من الـذين يـتوسـلون
بالـتراث الشعبى من أمثال زكـريا احلجاوى وألفريد
فرج ويـسرى اجلـندى وشـوقى عبـداحلكـيم وغيرهم.
اشـتــركـوا جـمــيـًعـا فى امــتـصــاص الـتـراث الــشـعـبى
عاجلة وتميز نفـسه لكنهم اختلفوا جميًعا فى طرق ا
بيـنـهم جنـيـب سرور بـحـس شعـبـى مبـاشـر قل تـدخل

ؤلف فيه... ا
إنه شـعبى خـالص ومـسرح خـالص عـاش ومات من
أجل قضـايا شعبه وثقافة شعبه لذلك سيعيش جنيب
ســـرور بــــعــــدد الــــذين ســــوف يــــقــــرءون نـــصــــوصه

ويخرجونها فى الزمن القادم.
وينـبغى أن نشير هنا إلى أن جنيب سرور العاقل لم
يــسف فـى مــســـرحه ولم يـــتــدن فى لـــغــة مـــســرحه
ومـــوضــوعــاتـه وســبل عــرضـــهــا وأبــعـــد نــصــوص
مسـرحه عن السـقوط والتـقلـيد النـفسى والـسياسى

واالجتماعى.
وجعل قـصائده سـلة يلقى فـيها التـوتر واالضطراب
بل حتولت بعض قصائده إلى بيانات شجب وشتائم
ــفــردات جـنــســيــة تــقـتــرب من الــنــكــتـة وتــعــريض 
ــصــريــة اجلــنــســيــة. ولــهــذا أرجــو من الــنــقـاد أال ا
يـســقـطــوا مـوقـفــهم من قــصـائـده عــلى مـوقــفـهم من
مـسـرحه فـقـد أبعـد جنـيب سـرور مـسـرحه عـن هذا

تميزة. العبث وحافظ على معقوليته وفنيته ولغته ا

ــسـرح لم يــسـتــمــتع جنــيب ســرور بـحــيــاته ألنه عــاش ا
والـشـعـر وصـراعـات الــسـيـاسـة الـيـومـيـة بـدالً من احلـيـاة
اخلـاصــة  وتــلـونت حــيـاتـه اخلـاصــة بـلــون هـذا الــعـذاب
ـتـصـل  حـتى وصل إلى االضـطــراب الـنـفـسى الــيـومى ا
وحب العزلة ثم الهجوم على كل شىء وبأى أداة فى يديه.
واعتـقـد جنيب سـرور أن الـكتـابـة خالص  وأنهـا سـتغـير
العـالم . لكنه اكتشف أن ما كتبه لم يغير العالم  بل غيره
ــســرح إلى شــاعــر مــتــمـرد هــو; من دارس وبــاحث فى ا

محرض معارض لكل شىء فى كل وقت.
أحب جنــيب هـذا الــوطن وأراد أن يـقـدم نــفـسه قــربـانـًا له
فـغـاص فى تـاريـخه الـقـد والـوسـيط واحلـديث  وسـخـر
شـعـره إلعادة صـيـاغـة احلـيـاة من أجـل الوصـول إلـى غٍد
أفـضل . لكن نكسة 1967 ومـا تالها من أحداث سـياسية
نطقة أشعـر جنيب سرور باليأس والقنوط وعسـكرية فى ا

فارتد مهاجمًا ساخرًا من كل شىء.
ـفردات وامـتـزحت لـديه األصـول الـتاريـخـيـة و الـشعـبـيـة 
احليـاة اليـوميـة حتى صارت إيـزيس مصـر ونعـيمـة أختًا
إليــزيـس وأصــبح  أوزوريس مــعـــادالً ألدهم الــشــرقــاوى
صـرى. وما تسـتدره هذه وحسن خـولى اجلنـينة وأيـوب ا
ــتــلــقى الــعــام الــرمــوز األصــول من دالالت أعــمق لــدى ا
ـسـرح ولــشـعـر جنـيب سـرور حـيث كـانت : «قـولـوا لـعـ

الــشـمس» و «أه يـالــيل يـاقــمـر» و «مـنــ أجـيب نـاس» 
ثالثــيــة تــســرد تــاريخ مــصــر  درامــيــًا  وحتــرص عــلى
ا أحـس أن هذه الـثالثـيـة لن تـعـيد إعـادته إلى أصـوله  و
 « الــكــون إلى مــوضــعه  فــكـــر فى « مــلك  الــشــحــاتــ
و«أوكـازيون» أن يـبيـع كل شىء وأى شىء فى حلظـة يأس

قاتلة.
وأحس جنـيب سرور أنه يصلى بهذه الدراما من أجل ابن

البلد فغنى أغانيه وقال:
-الغنيا زى الصال.

- والصال زى الغنيا.
- يعنى اللى يغنى غناوى ابن البلد.

- يبقى بيصلى عليه.
لك لـغـة مـوضوعـيـة رامزة لهـذا كـان مسـرحه الـشـعـرى 
حتيط مـقوالته كلها بـحس أسطورى شعبى يـتسلل  الغناء
من خـالله. وهــذا مــا مأل مــســرح جنـيـب ســرور بـاحلــكم
واويـل و األغانى ذات األصـول الشـعبيـة التى واألمـثال وا
تـلقى حتى تسـتخـدم  فى النـهاية لـبث روح جديـدة فى ا
يتـخلص من زيف احلياة اليوميـة فيعود راضيًا إلى وطنه
وتاريـخه وثقافته مـستمسـكًا بها أمـام التيارات الـسياسية

والعسكرية العنيفة.

الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور 
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ــعــروف فى مـن ا
تــــــاريخ تــــــطـــــور
ـأسـاة األفـريـقـية ا
ــــــة أن الـــــــقــــــد
تــســبس (الــقــرن
الـــســـادس ق..م)
هــو أبــو الــدرامــا
مثل ألنه أضاف ا
األول إلى جـــوقـــة
األنـــــــاشــــــــيـــــــد
الديثرامبية ومن ثم
ولـدت الدرامـا. أما
إسـخـيـلـوس فـقـد
ــــمـــثل أضـــاف ا
الثـانى ثم أضاف
ســـوفــــوكــــلـــيس

مثل الثالث. ا
والـــــواقـع أن كال
ـــمـــثل األول من ا
والثـانى كان يـلعب
أكــثــر من دور فى
ـــــســـــرحـــــيـــــة ا
الـواحدة. وحـديـثًا
يـسـتـخـدم تـعـبـيـر
ـــمــثل الـــثــانى" "ا
لـلـداللـة عـلى الدور
الـــــــــثــــــــــانـى فى
ـسـرحـيـة والذى ا
يـــلى الـــدور األول
فـى األهـــــمــــــيـــــة
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دورة مــهـرجــان مــسـرح الــهــواة الـعــاشـرة
ـهـرجان محـاولـة جديـدة لـتجـديـد صورة ا
تـــأتى ضـــمـن مـــحـــاوالت جتـــديـــد صـــورة
سـرح فى الثقافة اجلماهيرية ورغم جهد ا
القـائم عليه خاصة الشاعر محمد كشيك
ـهـرجــان وسـعـاد عـبــدالـعـزيـز أمــ عـام ا
ـهـرجـان فـقـد انـطـلق كـمـا انـطلـقت مـديـر ا
ـــراسم افـــتـــتــاح مـــهـــرجـــانـــات أخـــرى 
ومـكرم ودروع ونـشرة يـوميـة مصـاحبة
ونـدوات ومشاكسات ثم انتهى كما انتهت
مهـرجانـات أخرى لـيتم تـسجـيل «ريكورد»
جـديد فى إجنازات مسرح هذا العام وبعد
أيـام سوف ينـسى ثم بعـد أيام أخر نـشهد
مهـرجـانًا آخـر لتـسـجيل «ريـكورد» جـديد.
وهـــكـــذا تــــتم تــــأديـــة الـــواجـب بـــيــــنـــمـــا
ــســـرحــيــون يــعــيــشـــون حلــظــات غــفــلــة ا
كـابــوسـيـة وفى حـلـوقـهم مـرارة مـتـرسـبـة
والــواقع أنــهم لــيــســوا وحــدهم فــهم كــمـا
ظاهر االجتماعـية التى نلحظها غيـرهم.. وا
يومـيًا ال تختلف كـثيرا عن الظواهـر الفنية
ـسـرحـيـة ألنهـا تـسـتـند خـاصـة الـتـجـربة ا
ــواهب واألفـكـار عــلى نـســيح مـتــنـوع من ا
والـــرؤى. لـــذلك فـــهى األكـــثـــر تـــورطـــًا فى

التناقضات وتعبيًرا عنها.
ـتـسابـقة ـسرحـيـة التـسـعة ا إن العـروض ا
ــهـرجــان إضـافــة لـلــعـرض اخلــتـامى فى ا
«ســر الـولــد» تــوهــجت بــحـيــويــة الــشــبـاب
وحـضورهم فـوق اخلشـبـة ووراء الكـواليس
إال أن الـرؤى واألفكـار التى طـرحـتهـا أغلب
هــذه الــعــروض كــانت مـــصــابــة بــتــصــلب
الـشرايـ وداء الشـيخـوخة وفـقر اخلـيال
وهــــذا الــــتــــنــــاقـض بــــ رؤى الــــعـــروض
والقـائم عليها عكس اختالفًا فى وسائل
التـعـبـيـر يـجـدر مـعه تـفـصـيل احلـديث عن

هرجان. أبرز العروض التى شهدها ا
النوة البورسعيدية

سـرحية  قدمت فـرقة بـورسعيـد اإلقلـيميـة ا
عــــرض «الـــنـــوة »  مـــعـــتـــمــــدة عـــلى نص
ميلودرامى هش تأليف: عبدالقادر مرسى
يـعكس ما يجرى من تناقضات فى اجملتمع
الـبـورسـعـيـدى حــيث الـصـراع الـدائم بـ
ـثـلـها ـوروث والـوافـد فـالـقـيـم األصـيـلـة  ا
«فـــريق اخلـــيـــر» الـــريس مـــرسـى واحلــاج
غنى جابر- والوافد «فريق الشر» تابعى وا
ــثًال فى الــبــاحــثــ عن الــثــراء الـســريع
والالهـث وراء أطـمـاعـهم ومنـهم «حـنجل»
ا بـائع الـفجل الـذى أصـبح رجل أعـمـال 
جعـله مـؤهًال لتـرشـيح نفـسه فى انـتخـابات
مــجــلس الــشــعـب. وبــ الــفــريــقــ تــبــدو
ـمزقـة بـ اخـتيـار أبـيهـا حلـنجل «فرحـة» ا
زوجـًا لـهــا (بال مـبــرر درامى مـقــنع حـيث
ـال سـرعـان مـا اقـتـرض األب مـبـلـًغــا من ا
رده حــيـــنــمـــا عــاونـه أصــدقـــاؤه من فــريق

!!)  وب رفضها لهذا الزواج. الطيب
هذه الـرؤية النمـطية للعالقـات جسدها اخملرج
مـثل محمد الشريف بتقـليدية مضافة فإذا وا
ــضــطـربــة بـ ـالج الــعالقـة ا كــان الـنص يــعـ
ـوروث واحلديث منـتصًرا فى آخـر العرض ا
ـا أن العـرض تقـدمه فرقة للـموروث وقـيمه و
« بـورسعـيـديـة إذن فالبد مـن رش «الشـويـت
البـورسـعـيـدى. الفـرقـة تـبـدأ العـرض بـرقـصة
طويـلة جدًا عـلى أنغـام السمـسمـية مغـنية من

الصالة: بتغنى  و يا حمام.
ـسرح شبكـة الصيد مـعلقة وعلى خـشبة ا
فى األعــلى نـائــمــة فـوقــهــا الـســمــسـمــيـة
والـِهـْلـب راقـد عـلى يـسـار اخلـشـبـة بـيـنـمـا
. ولـوال هذه «الدفـة» مـستـرخـية عـلى الـيـم
اُحلـلى من األغانى الطـويلة ومـثلث األصالة
ـا انسـحبت تـقلـيديـة النص إلى سـتكـ  ا
الــــعــــرض أيــــضــــًا خـــاصــــة أن الــــرقص
واألغــانى إمـــا أنــهـــا لــيس لـــهــا أى عالقــة
بــالــعــرض أو تــعــلـق عــلى مــا يــجــرى من
أحداث. بـينمـا مثلث األصـالة البـورسعيدى
«الـــهــلب والـــدفــة والـــســمــســـمــيـــة» لم يــتم

استخدامه دراميًا طوال العرض.
ولــو كــان اخملـرج قــد تـخــلى عن هــذه األطـر
الـشــكـلـيــة الـتى أراد مــنـهـا صــنع احـتــفـايـة
بورسـعيدية مبهـجة وركز جهده على إخراج
ـا وجد األمر عـصيًا رغم عـرض مسرحى 
وجـود نص درامى متداول فـى احلياة الـدنيا
ا مـنـذ خـلق الـله األرض ومن عـلـيـهـا. أقـول 
لك مقومات وجـد األمر عصًيا ألن العرض 
تمـيزة وبه جهد على مـستويات عدة. خاصة
على مـستـوى التـمثـيل حتديـدًا جهـد محـمد

الــشـــريف وشـــريـف مــبـــروك وابـــتـــســام
حسـنى لـعـنـاصـر الـديـكـور (انـسى مـثلث
األصـالة ألنه لـيس داخال فى فعل الـعرض
ـسـرحى) حـيث  اسـتـخـدام الـكـراسى ا
اخلشـبـيـة مع دكـة يـعـاد تـشـكـيـلهـا مع كل
مـشـهـد سـواء  فـى مـقـهى أو فى مـنـزل
يناء. إضافة لتميز الـريس مرسى أو فى ا
صوت رجب الشاذلى الشجى فى أغانيه

بغض النظر عن مناسبتها للعرض.
رآة التى صارت نافذة ا

ـــــثل ـــــرآة» عـــــرض  مـــــونـــــودرامـــــا «ا
بــاألســاس الــبـطل فــيه أوًال وأخــيــرًا هـو
ــمـثـلـة ـمـثــلـة «عـبــيـر الـطــوخى» فـهـذه ا ا
صــــاحــــبــــة اجلــــهــــد الالفـت واحلــــركـــة
ـنـضـبـطـة واالنفـعـاالت احملـسـوبـة ومن ا
إخراج الـنشـيط «محـمود كحـيلـة» وتأليف
أحـمد سـامى خاطـر يـقوم عـلى هواجس
وثرثـرة إمرأة وحـيدة يـقتحـمهـا العالم فى
غـرفتـهـا عبـر صـوت الـضفـادع فى بـداية
ـــرأة الـــعـــرض ثـم الـــراديـــو ثم ذاكـــرة ا
ـعـبـأة بكل مـا أثـقـلهـا به الـعالم نفـسـها ا
فتـبث حـنـقـهـا علـى هذا الـعـالم لـلـعـروسة
رآة وضيقها فى القـطنية ونقمتها أمام ا
مـواجهـة الكـرسى واسـتطـاع أداء «عبـير
الـطـوخى» أن يــسـد ثـغــرات الـنص الـذى
جـاء خـطـابه مـفـارًقـا لـشـخـصـيـته تـمـاًما
فـهى تـتـحـدث فى سرد مـتـواصل عن كل
شـىء بـشـكل «مــثـقــفـاتى» اســتـعـراضى
تــنــوء به تــركــيــبــة شــخـصــيــة مــحــطــمـة
ومــحــاصــرة وسط أشــيــائــهــا ووســيــلـة
اتـصــالـهـا الـوحـيـدة بـالـعـالم هى الـراديـو
«رغم أن الـنـص لم يـتــرك أى وسـيــلـة من
يديـا احلديـثة إال وحتدث عـنها» وسـائل ا
وبشـكل تـغلب عـلـيه اخلطـابة والـعـمومـية
دون تـماس مع الذات وجـراحهـا العمـيقة
وأتى جــهـد مــحـمــود كـحــيـلــة اإلخـراجى
تـقــلـيـدًيـا فى اســتـخـدامه لـقــطع الـديـكـور
واإلكــســســوار فــمــا حتـدث عــنه الــنص
ــمـثـلـة مـع إضـاءة غـيـر أحــضـره حـول ا
منـضـبطـة ولم يـنقـذه عـرضه إال اختـياره

وفق للممثلة. ا
التعرى قطعة قطعة

قدمـت جمعية ثقـافة سنورس «أبناء صالح
حامـد» عرض «التعرى قطـعًة قطعة» تأليف
«سالفــيـــو مــيــروجـــيك» إخــراج «مـــحــمــد
بـطاوى». العرض يـواجهنا مـرة أخرى عبر
ــرة بــاالحــتــجــاج ضـد ـى هــذه ا نص عــا
ـثـل ارسـاتـهـا. إنـنا أمـام  السـلـطـة و

ـــدوح وبـــاسم نـــبــيل» اثـــنــ «يـــوسف 
أحــدهـمـا يـؤمـن بـاحلـريـة واآلخــر يـكـتـفى

بالـتـحدث عـنهـا وحـينـمـا تكـشف الـسلـطة
زيف االثـن وتـعرى خـواءهـما بـإشارة من
يـدهـا- فهى ال حتـتـاج إلى الـكالم- يـتـأكد
ـارسها وال ن يتـمسك بـها و أن احلـرية 
يــرضى عـنــهــا بـديًال.. لــذلك فــقـد االثــنـ
حريـتهـما بـالسـجن وتعـريًا نـفسـيًا وإراديًا
لعـدم إقـدامهـمـا على فـعل أو تـغيـيـر كذلك
فقـدا أيـضًا مالبـسهـما ثم فـقـدا حيـاتهـما

بعد ذلك.
ـنه كـــثف اخملـــرج نص الـــكـــاتب وحـــذف مــ
الـكثيـر وجّرد خـشبتـه إال من شرائط صنع
ـار بــاب فى ــ ويـــسـ ـا عن  ـاًجــ ـيـ ـا ســ بــهـ
ـتـــصف وإذا كــانت الــشـــرائط تــشــكل ـنـ ـ ا
كتسبة سورًا فـإنه استفاد من هذه الداللة ا
ـتــدة نـحـو ـســرح  وفــرش شـرائط عــلى ا
الـصالـة وكأن األسـوار تطـالنـا ولالستـفادة
ـمثل الـسلـطة «مـحمد من اإلشـارات اآلمرة 
ـثـمر هـذه الـداللة مـنصـور» فـإن اخملرج اسـت
ـبـة ـافــة خــشـ ـا إلى أيــقــونــة عــلى حـ وحـولــهـ
ـة احلائـط الـوهمـى الذى ـب ـسـرح وعـلى عـت ا
يـفـصل بـ الـعـرض واجلـمـهـور فـإذا كان
سجون ثل الـسلطة فى اخللفية يحرك ا
ـارات كـــفه فــإن ـة بـــإشـ ـبـ فى وسط اخلـــشــ
ـــواجـــهـــة ـبـــر الـــكف ا ـاراته عــ صــــدى إشــ
ـا أخرى تـعريـنا قـطعة للـجمـهور تـقول إن كًف
ـراد ـنـوغـرافى  قـطــعـة. هـذا االبـتــكـار الـسـيـ
ـًا حـادًا بكـيـفيـة حتويل الطـالوى يعـكس وعي
دالالت الـنص إلى صـورة بـصـريـة مـشـبـعـة
ـا يأتى ذلك بـخامات بـسيطة تـستوجب داللًي
ـقبض ـة مخـرج هـذا العـرض ا حتـيته وحتـي

واحملكم.
صالة النبى مكسبى

يـبدأ العـطب فى عرض احلرافـيش باختزال
ـامــفـلــيت ـة» جنــيب مــحــفــوظ فى بـ «مـلــحــمـ
ـتـهـا قــصـة. وفى الـعـرض ـي الـعــرض بـتـسـمـ
ـنــاجى وهــو ـلـى عــاشــور الــ ـا عـ يــقــصـــرهـ
شـخصـيـة  ضـمن عـشرة حـرافـيش تـسرد
ـلـحمـة لـينـتـصر نص مـحـفوظ حكـايـاتهم ا
للـحـرافيش لـلـبسـطاء وإدانـة الـبطل الـفرد
ـعـد هذا وليـس تمـجـيـده كـما فـعل الـنص ا
الـعرض الـذى أعـده «ياسـر عالم» وإخراجه
تقن «خالـد العيسوى» لم يشفع له الديكور ا
ـينا ميالد ومحمد النجار وال األداء اجليد
ـل أحـمـد إبـراهيم فى دور «درويش» لـلمـمـث
ن وشـريــهـان شـرابى فـى دور «فـلـة» وال أ
صـابــر فى دور عــاشـور. وال حــتى طــمـوح
اخملرج ألن العطب كان أكبر من أن تعاجلة

ا قاموا به. احترافية هؤالء. وإجادتهم 
فـالعـطب يـبـدأ من النص الـذى جـعل حـياة
عـــاشــــور الــــنــــاجى- ولــــيس مــــلــــحــــمـــة

احلرافيش- تدور كلها على أرض احلارة
ــسـرح فــأخـرج الـتـى تـمــثــلـهــا خــشـبــة ا
دراويش الـتكية إلى اخلارج فى فعل مناف

لهويتهم كأهل اعتكاف وعبادة.
كــمـا أخـرج الــسـكـارى لــيـتـطــوحـوا عـلى
أرجــاء اخلـشـبــة وهـو فـعل مــنـاف أيـضـًا
ألدب جنيب محفوظ الذى يحبسهم داخل
اأحلـانـة ألن تـقــالـيـد مـجـتـمـعـهم جتـعـلـهم
يـدارون سوءاتهم. إضـافة إلى إساءة فهم
يـــــاســـــر عالم ألدب جنـــــيب مـــــحـــــفــــوظ
وشخـصيـات مـلحـمته وأبـعادهـا الرمـزية.
واكـتــفـائـه فـى اإلعـداد بــســطح األحـداث
دون أن يـــتـــبـــ الـــفـــرق بـــ احلـــكـــايـــة
والـرواية حيث إن احلكـاية مجرد أحداث
فى حـــبــــكـــة. بــــيــــنـــمــــا الـــروايــــة: عـــالم
وشــخــصــيــات وداللــة ولــغــة.. وألن سـوء
الـفـهم يـؤدى إلى سـوء الـفـهم فـإن خـالـد
الـعيـسـوى أخـرج عرضه وهـو طـاف فوق
هـذه األحداث فجاء العرض طويًال مليئا
بــالــتــقــلــبــات دون رابط أو مــبــرر وأشــبه
بالـفـيلم الـهـندى. وإلضـفـاء نكـهـة صوفـية
مـحـفــوظـيـة يـكــفـيـة تـرتـيـل: «يـا لـطـيف يـا
حــفـيظ يـا مــغـيث يـا الــله» طـوال الـعـرض
تقريًبا. وألن العرض شديد الطول. فهناك
إســـراف فـى كل شىء فى الـــتـــواشـــيح.
وفى ضـــحــكــات فـــلــة «شــريـــهــان» وفى

. مثل البالكات كما فى أعداد ا
دم السواقى

اسـتـدعى عـرض «دم الـسـواقى» جلـمـعـيـة
خــدمـات األســرة بـبــورسـعــيــد من تـراثــنـا
الـشـعبـى ثالث حـكـايـات فى بـنـيـة درامـية
تــتـجــاوز فــيــهــا قــصص يــاســ وبــهــيـة
وحـسن ونعيمة وشفيقة ومتولى وذلك من
ــنـطـق ولـكن خالل نـص مـفــكك يــفــتـقــد ا
لكى استطاع أن يستكمل اخملرج مـحمد ا
الـنـاقص فى نص بـكـرى عـبـداحلـميـد من
وفقة بدءاً من سرحـية ا خالل الـعناصر ا
تـحـرك «البـطل الـرئيـسى» الذى الديـكـور ا
 تـوظيـفه فى كل مشـهـد بشـكل مخـتلف
ليـصـنع فى الـنـهـايـة شـكل الـسـاقـيـة الذى
بدورانـها - كما الدنـيا- تسيل الدماء. ومع
الـديكـور يـنجح اخملـرج أيًضـا فى حتـريكه
للـممثل على اخلشبة رغم عددهم الكبير
واسـتــخــدامه لـتــشــكـيالت حــركــيـة تــؤكـد
مـثلـون حول الـشكل الـدائرى حـيث يـلف ا
أنـفسـهم وهم يـتـحـاورون وكـأنـهم سواقى
تــخــاف الـدم وتــعـجـل به. إضـافــة لــتـوافق
بعـض تشـكـيالته احلـركـية مـع الفـولـكـلور
ـمـثالت مـثل اسـتـخـدامـه ألغـطـيـة رؤوس ا
ووضــعـهــا أمـام وجــوهــهن إضـافــة لـذلك
تــأتى أشــعــار طــارق عــلى وأحلــان عــمـر
عـــجـــمى لــتـــؤكـــد دقــة اخـــتــيـــار اخملــرج
ـكــونـة لـلــعـرض. وإذا كـان لــلـعـنــاصـر ا
يــعــيب عـــلى هــذا الــعــرض نــصه الــذى
يـحاور ثـالث حـكـايـات غـيـر مـتـجـانـسة
فــإنـه يــعــيــبه أيــضـــا مــشــهــد الــبــدايــة
الـطويل الـذى ليس له عالقـة بالـعرض
وفــــيه اســــتـــخــــفــــاف واضح بــــالـــريف
ـــام به وكـــأن . وعـــدم اإل والـــريـــفـــيـــ
الــصـورة الــنــمــطـيــة عن الــريــفــيـ من
ـها خالل الدرامـا الـتـلـيفـزيـونـية وتـقـد
لــشـخـصـيـاته كــبـلـهـاء صـارت أصـدق
ا يـعيـشه اخملرج ويـراه فقام بـنقـلها
عــلى اخلـشـبــة عـنـدمــا اسـتـعـرض أهل

. قرية بهية وياس
مابتنتهيش األحالم

تـميـز تـوافر الـتضـافر فى هـذا العـرض ا

هرجان العاشر للهواة شيخوخة وخيال فقير ا

األفكار والتجارب التقليدية غير صاحلة إلثارة الدهشة

محمود حامد

ــفـقــود فى بــقـيــة الـعــروض بـ الــرؤيـة ا
الفـنيـة ووسـائل التـعبـير فـإذا كان مـحور
هــذا الـــعـــرض مــثـل كــثـــيـــر من عــروض
ـهرجان وكذلك عروض هذه الفترة هو ا
الطابع االحتجاجى والنقدى للسلطة فإن
الــعــرض بــلغ درجــة عــالــيــة من الــتــمــرد
واالبـتكـار فى الـبنـيـة الـدراميـة والـصورة
الـبـصـريـة جملــمل مـراحل الـعـرض وقـد
أنصـفتـه جلنـة التـحكـيم بإعـطائه اجلـائزة
األولى لـلمهرجـان. «مابتـنتهيش األحالم..
مادام هـناك إنـسان» بـهذه اجلـملـة تنـتهى
أغنـية اخلـتام فى عـرض "حلم الـسلـطنة"
الــذى قـدمـته جــمـعـيــة رواد قـصـر ثــقـافـة
الـعمال بـشبـرا اخليـمة من إخـراج أحمد
شـحاتـة وتألـيف درويش األسيـوطى فإذا
كـــان الـــفن لـــونـــًا مـن احلـــلم فـــإن هـــذا
الـعرض الذى يـغرد خـارج السـرب يؤكد

على أن الفن ضرب من اليقظة والوعى.
ـمثل عـصام إبـراهيـم وهو يـصعد يبـدأ با
سرح من الصالة ويعلن نبأ إلى خشبة ا
ـثل من الـعـرض لـذا فـإنه يـعـتـذر وفـاة 
لـلجمهـور وقبل أن يصدق اجلـمهور هذه
احلـيـلة الـتـى فـوجئ بـهـا كـثيـرون يـدخل
ــسـرح داخل ــمـثــلــون وعـبــر تــقـنــيــة ا ا
ـــســرح تــقـــدم لــنــا فـــرقــة مــســـرحــيــة ا
تـشـخيـًصـا عن رجـل حلـم حـلمـا عـلم به
السـلطـان وحاشـيته فانـقلب كـابوًسا ولم
ال  خـاصة وهـو حـلم بأن يـكـون سلـطـاًنا
يــجـــلس عـــلى  كـــرسى الـــعــرش يـــأمــر
ويــنـهى وألن الـفــرقـة تـقــدم عـرضـاً فـهى
تـخرج عـنه كل حلظـة مـستـعرضـة أحوال
ـرئـية ثـلـيـها. وعـالقات الـسـلـطـة غيـر ا
بـيـنـهم وألن األحالم غـيـر مـسـمـوح بـهـا
يـستدعى «بندقة» احلالم ومعه «سعدون»
الـفـنـان الـذى يـعـرض بـابـة  يـنـتـقـد  فـيـها
الــوالى  وألن الــســلــطـــة لــيــست كــيــانــًا
ا هى قـوى متـصارعـة كشأن واحـدًا وإ
أى نــظــام يــعــرض الــوزيــر عـرضــًا عــلى
ـجد سـعدون وهـو أن يـحـكى حكـايـات 
فـيهـا الـوزير فى مـقـابل حمـايـته ويرفض
سـعدون ورغم أن الـقاضى يـحكم بـبراءة
ــتــهــمـــ إال أن الــوزيــر يــصــدر قــراًرا ا
ملـكة فالقاضى يفهم فى بنـفيهم خارج ا

القانون لكن األمن مهمة الوزير!!.
ينـتهى الـتشـخيص لـكن العـرض لم ينته
يـرفض «برشامة» انتـهاءه يرجوه أعضاء
الـفــرقـة أن  يـنــهـيه حــتى يـحـصــلـوا عـلى
مـكافآتـهم إال أن برشامـة يخـطف مطالب
ـمثل ويـجرى بحثًا النـاس من يد أحد ا
ـطالـب الـناس عن الـسـلـطـان لـيواجـهـه 
هـــذا الــعـــرض الــذى خـال من الــديـــكــور
سرح مضاءة فيه معظم الوقت. وخشبة ا
ـثــلـيه عـبــارة عن قـطـعـة ومالبس أغـلب 
قــمـاش زرقـاء يــرتـديــهـا الــعـســاكـر هـذا
الــعـرض الـفـقـيـر فى اإلمـكـانـيـات شـديـد
ـمـثــلـيه جـمــيـًعـا مــحـسن جـاد الـثــراء 
ووفــاء عـبــدالــسـمــيع وعــصـام إبــراهـيم
ن نور(الـوزيـر وليس وأسـامة جـمـيل وأ
رئـــيس حـــزب الـــغـــد!) عالء عـــبـــداحلى
وحـــامـــد مــحـــمــود ومـــحـــمــود جـــوهــر
ومحـمود عبـدالفتاح وحـسنى عادل وعلى
رأســـهم جــمـــيــعــًا عـــبــدالــنـــاصــر ربــيع.
واســتــطـاع مــخــرجه أحــمـد شــحــاتـة أن
ــســرحــيـة يــوظف جــمــيع الــعـنــاصــر ا
بــاقــتــدار ودون إبـهــار لــصــالح الــرؤيـة
الـفــنـيـة فـالـتـشــكـيالت احلـركـيـة طـوال
الــعـرض تـؤكــد فـكـرة الــسـيـد والــعـبـد
وتـــمـــزق الـــنــــاس فى مـــقــــابل تـــوحش
ــبـتـكــر لـعـصى الــنـظـام. االســتـخـدام ا
العـساكر الـبالستيـكية وعـمل أكثر من
تشـكيل بها تليـفزيون وقضبان سجن
ـتلـك اخملرج ـثـال كـمـا  عـلى سـبـيل ا
خـيـاًال إخـراجـًيـا ميـز هـذا الـعـرض مـثل
اســتــخــدام الـــعــرائس الــتى تـــمــثل حــلم
سـعدون الفنـان وهو نائم من فوق رؤوس
العـساكر. وعـنده قدرة عـلى تطـوير الدراما
ـا من لـيس من خـالل تـتـابع األحـداث وإ
مـثـل وشـغل الفـضاء خالل تـشكـيالت ا
سـرحى واالستخدام اجليـد للموسيقى ا
الـتى بـدت جزءًا عـضـوًيـا من الـعرض. بل
إنــهـا أســهـمـت فى كـثــيـر من األحــيـان فى

سرعة إيقاعه.

1919191919
سـرحى عمرو بن العـاص.. انتهى من كتـابة مسرحيـة قصيرة بـعنوان "قهوة عم > الكاتب ا
حجازى" وهى فانـتازيا كوميدية تـلقى الضوء على ما يعانـيه شباب اخلريج هذه األيام من
بـطـالـة.. وحلـم كل منـهم فى احلـصـول عـلى عـمل والزواج من دنـيـا الـتى يـعشـقـهـا اجلـميع..
ويجمـعهم رصيف قهوة عم حجازى.. ويذكر أن عـمرو بن العاص كان يعمل بفرقة  6أكتوبر

سرحية قبل سفره إلى ليبيا حيث يعمل حاليا بفرقة مسرح البلدية بطرابلس. ا

د. مدحت اجليار
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ـتعـاقبة «إحـدى عشرة ـسرحى شكل الـلوحات ا وقـد أخذ البـناء ا
لـوحة» أراد من خـاللهـا اخملرج أن يـقـدم «تشـكـيلـة» من الـقضـايا:
ـة احلب اجملــهض بــسـبب ـي كـالــروتــ تـبــويـر األراضى الــزراعـ
األزمـات االقتصادية.. بـاختصار حاول الـعرض أن يقدم عددًا من
اخلـيبات التى أدت باجلمـيع إلى الرحيل والهجرة غـير الشرعية ثم
ـبـعـيـدة ومن هــذه الـفـئـات إلى غـرق اجلـمــيع فى بـحـار الــغـربـة الـ
رأة» هذه وظف- ا «الـفنان- العرضحاجلى- الفالح- الشاعر- ا

كنوسة» كما يقول العرض. الفئات «ا
ـكنـوس فى وبـالعـودة إلى الـنص جنـد أنه أشار إلى «مـشـكلـة» ا
ـنــوسـون ــكـ ـنـاســ ولم يــشــر إـلى «صــراع» فـا ـالــكـ عالقـتــهم بـ
قهورون  يستحقون ما يحدث لهم ألنهم تربوا على حكايات أمنا ا
ا الـغولة التى صنعت اخلوف داخلهم فأذعنوا لقهر الكناس ر
ـة أخـرى نـقـيـضـة وايـجـابـية ـؤلف شـخـصـي من أجل ذلك ابـتـكـر ا
ـكـنـوسـ وتـتـوجه بـحـكـمة أسـمـاهـا (الـضاحـك ) ال تنـتـمى إلى ا
« » : «يا تـهدوا أسـواركم يا تـعيـشوا مـيت نـكوسـ الـنص إلى « ا
ـؤلف- عرف نفـسه فعرف الـكناس فـهذا الضـاحك- كما يراه ا
الـظا وانـتصـر على خوفه مـنهم فـلم يستـطيـعوا  خطف روحه
وانـتصر بذ لك عليهم.. ولكننا نتساءل هنا.. أين ومتى وكيف صنع

هذا الضاحك  انتصاراته? وإلى أى شريحة أو  فئة ينتمى?!.
ـتــطــيع أن نــرجــعه إلى ـة نــسـ ـيـ ـابـ ـبـ ســاد الــعــرض جــو مـن الــضـ
«الـسينوغرافيـا» وعدم قدرة اخملرج- كذلك- عـلى إيصال الرسالة
سـرحى بأشكال وحركات واسـتخدام  الرموز فـازدحم الفضاء ا
غـامـضة وغـيـر مـفـهومـة فـمـاذا تـعنى «اخلـراطـيم» الـتى تـمـتد من
مـؤخرة القاعـة إلى منتـصفهـا ملفوفـة بقمـاش أبيض وتتـدلى منها
ـقشات الـتى ابتـلعت وحـدها ثلث مـجموعـة من السـيوف والـبلط وا
خـامات الـديـكور ولـم تسـتـخدم مـقـشة واحـدة مـنهـا! كـذلك جاءت
مـثل أيضًا فال هى شـاهد وا شـهد و ا البس عـبئا آخـر على ا ا
قـدمت داللة وال أشـارت إلى زمان أو مـكان.. اللـهم إال إذا اعتـبرنا

مثل واجب شرعى. أن ستر ا
ـا ال يـعـرف ـبـهـ ـا»: إن صـاحـ ـنـوغــرافـيـ ـقـول فى «الــسـيـ خالصـة الـ
ـسرحى كذلك أبـجديات الـديكور دعك من الـتشكـيل فى الفراغ ا
ـشـكالت األخـرى فى إحـداث حـالـة من أسـهـمت مـجـمــوعـة من ا
االرتـباك بالنسبة لـلمشاهد فال سيـاق تاريخى وال تسلسل زمنى
وال وحـدة عضوية ووسط هـذه الضبابـية يفاجـئنا العـرض بالتوجه
ـبـاشـرة من قـبــيل «إوعـاك تـخـاف من إلى اجلـمـهــور بـخـطـابـات مـ
اخلـوف»! «النـاس بـقت تـستـمـتع بـالعـذاب»! كل هـذا ال يـجعـلـنا
نـحــصل عـلى «أثــر عـام» نــسـتـطــيع تـلــمـسه من خـالل تـتـابع
ـكننـا الربط بيـنها ال زمنـيًا وال منـطقيًا وال الـلوحات حيث ال 
عضويا!. كما جاءت نهايات اللوحات مكررة فكانت عبئًا ثقيال
عـلى إيقاع العرض. جاءت أشعار «اجلّدة» غريبة عن األحداث
وغـريبـة- كذلك - عـلى شخـصيـة «اجلّدة» نـفسـها فهـى تقول

مثًال:
«قالوا اخلواجات رجعوا تانى

وهنرجع نتعب من تانى
دولم خفافيش ينتشوا تنتيش
تكتيك مرسوم مش عميانى».

ـكن أن تخاطب اجلدَّة حفيدهـا الذى يبلغ من العمر أربع هل 
ـنـيك»! وهل ــثل هـذا الــكالم هل تــعـرف اجلــدَّة «الـتــكـ سـنــوات 

سيفهم احلفيد!.

قدم فرع ثقافة أسيوط
عرض مسرحي ضمن
سرحى لهذا خطة النشاط ا
العام األول «كنسلينا» من
تأليف محمد الزناتى
أشعار عطية فزدق موسيقى
حا عزت تعبير حركى
محمد العدل  ومحمود
العجمى. سينوغرافيا بدرى
سيد . إخراج عالء نصر
والبطولة جماعية لفرقة قصر
ثفافة أبنوب.
أما العرض الثانى «مولد
سيدى طناش» فهو لفرقة قصر
ثقافة أحمد بهاء الدين تأليف
عبدالقادر مرسى  وإخراج
صالح محمود.
يتناول العرض األول
«كنسلينا» من خالل شبكة
شكالت عالقاته عدداً من ا
والقضايا االجتماعية
يجسدها من خالل العالقة
: ب مجموعت محوريت
« مجموعة «الكناس
وتشمل«احملرك- الشفاط-
التربى- الكناس-اجململ»
هذه اجملموعة وظيفتها
األساسية- كما هو واضح-
الكنس والشفط والدفن
والتجميل وإن كنا ال نعرف
بالضبط جتميل ماذا وكيف?
كل ما فى األمر أننا نشاهد 
«اجملمّل» يحمل فوق رأسه
«علبة إسبراى» كلما ظهر.
« كنوس أما مجموعة «ا
فتحوى فئات متنوعة من
البشر جردهم العرض من
أسمائهم  وجعلهم مجرد
ـكن إنـكـاره ولكـنه مـثل مـجـهود منأرقام من واحد إلى سبعة. لـقـد بذلت الـفـرقـة مـجهـودًا ال 

ذاكر طوال العام وعندما سئل عن اسمه كتب عنوانه!.
«يقعد له ف عينه وعافيته ويسعده دنيا وآخره بدرى سيد».

ويـدور عـرض «مــولـد سـيـدى طـنــاش» حـول «بال» احلـاوى وزوجـته
«عـساكـر» الـتى تطـلـقه «العـصـمة فى يـدهـا» وتعـمل راقـصة بـعد أن
ـتـخـلى ـهم  يـ ـاً! ا أغـواهـا األجــنـبى كــمـا أغـوى «حــمـار بال» أيـضـ
اجلـميـع عن «بال» ما عـدا «األراجوز» الـذى يـرفض عرض األجـنبى
ـابيـت شو» مـتمـسكـًا بأصـوله!. وكـذلك «أصيـلة» قـارئة الـعمل فى «ا
راجـيح الـذى مات الـودع وابـنة زوج عـسـاكر األسـبق  صـاحب ا
كـمدا من معامـلة عساكر له. وتـنتهى احلدوتـة بزواج «بال» و«أصيلة»
وعـودة «احلمار» بعدما تاب وأنـاب وعرف مقدار صاحبه وعرف أن
كـننا اسـتخالص فكرة «الـلى يخرج من داره يـتقل مقداره»! هـكذا 
العرض التى تدعو إلى التمسك بأصولنا ومقاومة األجنبى سبب كل

البالوى. هو ده الكالم!
هـكذا بكل سذاجة يجسد الـعرض الصراع مع األجنبى! ونتساء ل:
من يـكون «بال» هذا ومن يكون حماره ومن تكون «أصيلة» فى زمن

ة والفوضى اخلالقة والتجبر األ مريكى وغزو العراق ومشروع الـعو
الشرق األوسط الكبير أو الصغير!.

ـمكن أن يـقـدم العـرض «فـرجة شـعبـيـة» وكان من كـان من ا
ـمكن أن يـنجح فى حتـقيقـها لـو اكتـفى بذلك لوال أنه أراد ا
أن يـطــرح قـضــيـة كــبــرى فـوقع فى الــســذاجـة والــتـبــسـيط

اخملل- كيف? 
ـولـد منـذ بـاب قصـر الـثقـافة فى الـبدايـة تـطالـعـنا مـظـاهر ا
ـوتيـفات الـشعـبية حـيث األنوار وأصـوات البـاعة والغـناء  وا
ـعــلــقـة فى «مــكــان الـتــمـثــيل» فــهـنــاك وحـدات ـوجــودة وا ا
ديـكـوريـة عـلـيـهـا رسـومـات شعـبـيـة مـثل الـكف والـقـرط إلى
جـانب «تيـاتـرو الهـنا» الـذى يقـدم الـرقص الشـعبى يـجاوره
صمم » وقد نسى ا ثل «لعبة التنش عـلى اليم صندوق 
ـبة  كذلك ليس له أن يـضع داخله بندقـية واحدة أو حتى 
نـتصف ـنظـر»! كذلك جنـد فى ا صـاحب «يعـنى منـظر فى ا
«بـانوه» أسفله غاب وأعاله شاشة عرض خليال الظل على
ـيـنه «بـانوه» آخـر لم نـعـرف كـنـهه بالـضـبط إال بـعـد ظـهور
«األراجـوز» من ورائه. كذلك فـقد عـرفنـا بالـكاد أن «الـبانوه»
ـوجود فى أقصى اليم يشير إلى مقهى وقد خلقت هذه ا
الـقطع «الغامضة» جوّا من الضبابية وااللتباس ولم تضعنا
ولد وذلك بسـبب سوء تصميـمها وتوظـيفها.. وقد فى جـو ا
تـراوح الـغـنـاء ب اإلنـشـاد الـديـنى واألحلـان الـقـبـطـيـة التى
ــولـد لــيس قــاصــراً عـلى تـمــجــد الـعــذراء إشــارة إلى أن ا
ـسـلـمــ فـقط بل إنه يـشـمـل األقـبـاط أيـضـاً. يـدخل «بال» ا
وسط اجلـمهـور بعربـته يجـرها احلمـار وعلى الـعربـة يحمل
أدواته ومـعه عــسـاكـر وأصــيـلـة بــيـنـمــا يـظــهـر رجل خـلف
ـستـوى الرأسى وسـنعرف الـشاشـة ليعـمل الصـورة على ا

أنه «األجنبى».
 ويــبــدو أن الــنص قـــد أوقع اخملــرج فى حــيـــرة فــأوقــعــنــا
اخملـرج- بدوره- فى ضبابية فـ «بال» حاوى ومع ذلك فليس
هـنـاك مـا يـشــيـر إلى مـهـنـته ثم نــراه بـعـد ذلك يـتـحـول إلى
مـخايل فى خيال الـظل  يسرد القصص الـتراثية والـشعبية

وهناك سوء استخدام واضح خليال الظل.
الـنص سطـحى فى بنـائه وصراعه وتـوجهه وقـضيـته فلسـنا فى زمن
«عـسـاكـر» وال «حـمــار بال»!.. كـمـا جـاءت مـفـردات الـعـرض األخـرى
كـاألشعـار واألحلان واالسـتعراضـات. واإلضاءة غـير مـوظفـة توظـيفًا
ـا قدمـنا أو جـيدًا لـهذا فـإنـنا قـد ال نـشعـر بفـرق إذا حـذفنـا أو أضفـن
أخرنا فلن يزيد هذا أو ينقص فى مولد سيدى طناش اجملهول الهوية
قـام. كما جاء التمثيل ضعيفًا شـيئًا. فعذراً يا بهاء الدين يا صاحب ا
ـسرح ألول وذلك لـقلـة خـبرة الـشبـاب الـذى يقف أغـلـبه على خـشـبة ا
مـرة.  و هـذا يـقـودنا إلـى مسـألـة مـهـمـة يـجب أن تـراعى عـنـد اخـتـيار
ـكـان فالبـد أن يـكــون قـادراً عـلى تـدريب وصـقل ـثل هــذا ا اخملـرج 
ـة بـ ـالءمـ ـنــصـر ا ـاة عـ مـواهـب الــشــبـاب كــذلـك فالبــد من  مــراعـ

قدم ومكان العرض وجمهوره. «العرض» ا

تلميذ ذاكر طول السنة وعندما سـألوه عن اسمه كتب عنوانه

<   أحمد إسماعيل عبدالباقى
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وتــشــيــكــوف وتــوفــيق احلــكــيم قــدمــوا أفــكــارًا
ونـاقشـوا من خاللـها قـضـايا زمـنـية وعـامة ومع
ذلك اسـتطاعت أن تتجاوز حلظـتها ومكانها وأن
تـسـتـمـر فى الــعـطـاء.أّمـا الـفـنـان خـالـد الـصـاوى
فــيــقــول إن أعــمــال ســرور ومــيــخــائــيل رومــان
راحل احلـلم الشـبابى ومـحمـود دياب ارتـبـطت 
ـتمـرد وأنا شـخصـيا أحب جنـيب سرور جدًا ا
ولـو كـان لـدى إمـكانـيـة ألن أقـدمه الـيـوم فـسوف
أجلـأ فـى مـعــاجلـتى له إلـى وضـعه فى الــلـحــظـة
اآلنـيـة وألـقى مـن خالله الـضـوء عـلى مـشـكالتـنـا
وهـمــومــنـا فــنـجــيب ســرور قـادر عــلى احلــيـاة
ونـصوصه لها أهميـة كبيرة; فلـو فكرنا فى تقد
مـسرحيـات غنائيـة اآلن تكون هـذه النصوص فى
ـقـدمة فـسـرور يـسـتحق أن يـعـاد اكـتـشافه من ا

قبل احملترف وليس الهواة فقط.
ويــرى خــالــد الــصــاوى أن أعــمــال سـرور
تـمـثل اعتـراضـًا على عـصـر السـادات أكـثر من
ـكـنــنـا أن نـراهـا عـصـر عــبـد الـنـاصــر حـيث 
ــثــلــهـا تــنـاضـل ضــد الــقــيم الــفــاســدة الــتى 
االنـفتاح وهـذه القيم مـوجودة فى كتـاباته لهذا

يقبل عليها الشباب.
ويـــرجع الـــروائى خـــيـــرى شـــلــبـى إقـــبــال
الـشــبـاب عــلى أعــمـال ســرور إلى شـعــريـتــهـا
ويـقــول إن شــعـريــة جنـيـب سـرور بــطـبــيــعـتــهـا
ومـكـوناتـهـا الـفطـريـة هى شـعـرية مـسـرحـية فى
ـية ـسـرح دراسة أكـاد األسـاس وألنه درس ا
وأحب فن الــتـمـثـيل ومـارسـه; فـإن مـسـرحه هـو
ــســرح الــوحــيــد الـــذى يــحق له أن يــســـمى بــا
ـسـرح الشـعرى ن كـتـبوا ا الـشعـرى فـغيـره 
كـانوا يكتبون شـعراً مسرحيـًا وكان الشعر هو
الـغـالب أما مـسـرح سـرور فهـو مـسرح درامى
عنى الكامل فـالشخصيـات والدراما مطوعة بـا
لـلـشـعـر بـحـيث إنـنـا حـ نـسـتـمع إلى احلـوار
الـشعـرى نـدرك أنه حوار الـشخـصـيات نـفسـها
ولـيس حـوار الـشـاعـر مـوقـفه الـدرامى مـتسق
ا أنه شـعرى فـإشـعاعه يـجذب وبـناؤه جـيـد و
كل من يـستمع إليه أو يشـاهده لذلك كله أتوقع
أن تـعيش مسـرحيات سرور طـويًال وأن تتجدد

مع كل مخرج جديد يقدمها.
 اخملـرج يس الضوى قال إن سرور جتربة
إبـداعـيـة وإنـسـانـيـة مـتـسـقـة مع نـفـسـهـا كـانت
حـــيــاته مــلــيــئـــة بــاألزمــات تــعــرض خلــيــانــات
واضـطهـادات واستـطـاع أن يجـسدهـا إبداعـيًا

بـإمكانـات احملتـرف فى بعض أعمـاله وليس كـلها
حــيث طــغت عــلـى بــعض أعــمــاله «احلــرفــة» مــثل
«قـولوا لع الشمس» و«يابهـية وخبرينى» فنجيب
فى أغـلب أعماله يـفتقـر إلى اجلدية رغم أنه جاد!
أّمـا العمل الذى يستحق أن يعتبره (أوبرا شعبية)
- إذا جازت التسمية - فهو «من أجيب ناس».
وعن تـــقـــد ســـرور من خالل فـــرق الـــهــواة
والـثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة أكـثــر يـقـول : ألن أعـيـنـهم
مــجــردة من حــســابـات الــتــربح والــتــرويج حــيث
ضمون أّما يـنصب اهتمامهم فى األساس على ا

الفرق الكبيرة فهى تراهن على الشباك.
ويـنفى أشرف فاروق غياب سرور عن الساحة
االحـتــرافــيــة ويــقــول إنه مــوجــود ولــكــنه ال يــظــهـر
بـوضوح وذلك لقـلة عـدد فرق الدولـة بالـنسبـة لفرق
الـثقافة اجلماهيرية وفرق الهواة ويؤكد أنه ال توجد
قـيود على تقـد أعمال سرور فـالرقابة الـيوم تترك
كن الـنـاس تـقول كـل شىء كمـا يـؤكـد أن سـرور 

أن ُيقدم اآلن ألن حلظته مشابهة للحظة اآلنية.
ـؤسسـات ليست ـتناوى أن ا ويـرى هانى ا
ـسرح سـرور حيث حتـتاج الئـمة  هى الـبيـئة ا
ـناخ حر وهذه احلرية غـير متوفرة فى مسرح
الـدولة لذلك فـهو يقـدم أكثر من خالل الـشباب
ألنه يـعـبــر عن الـتـمـرد والـثـورة ويـقـول: إن من
يـقـدم أعمـال سرور يـجب أن تـكون لـديه الـقدرة
عــلى الــتــجــريب وهــؤالء دائــمــاً مـا يــأتــون من

ؤسسة. خارج ا
اخملـرجة منى سديرة قدمت لـسرور مسرحية
تقاطعة); وعن سبب إقدامها على هذه (الـكلمات ا
الـتـجـربــة قـالت: تـسـتـهــويـنى جـداً أعـمـال سـرور
فـأفكـاره بهـا حيـويـة وطاقـة وفعل وقـد عبـر جنيب
ــلـيــئـة بــالـتــنـاقــضـات عـن مـرحــلـة الــسـتــيـنــيـات ا
االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة بـجـرأة وشـجـاعـة وفى
ـتـقـاطـعـة الـذى قـدمـته كـان غـيـر نص الـكـلـمـات ا
ـا لذلك خاصـمه بعض الـنقاد تـقليـدى وجرىء; ر
ـسـرحـيـة حـيث لـديهم والـقـائـمـ علـى العـمـلـيـة ا
مواصفات معينة لألعمال التى يرغبون فيها وهى

األعمال التى ال تهاجم.

  البعض يؤكد أن هذا حادث بالفعل 

د. هـدى وصفى مدير مركز الهناجر للفنون;
ـكـان الـوحيـد الـذى قـدَّم جنـيب سـرور أكـثر من ا
مــرة قـــالت: لم أتــعـــرف عــلى جنـــيب ســرور فى
حـياته وقد تـعرفت عـليه بعـد عودتى من اخلارج
والــتى صـادفت ذكــرى األربــعـ لــوفـاته فــبـدأت
أبـحث عنه من خالل أعماله فكتبت عنه فى مجلة
فـصول وأجريت حـوله بعض التـحقيـقات وتعرفت
عــلـى زوجــتـه وابــنـه وعــرفـت أن حــيـــاته امـــتألت
ـسـتـوى الـشخـصى ـآسى عـلى ا بـالـكـثـيـر من ا
وعالقـته بالـسـلطـة التى كـانت مـتوتـرة بالـتالى لم
يـكن هنـاك ترحـيب به فى مسـارح الدولة رغم أن

سارح. ذكرى األربع أقيمت فى أحد هذه ا
وقـد تــعـامل ســرور فى بـدايــاته مع مـسـارح
الـدولة من خالل أعـمال قـام بتألـيفـها وإخـراجها
غـير أن هـذه العالقـة توتـرت وهذا طـبيـعى حيث
إن مـضـمـون أعـمـاله يـنـتـقـد أوضـاعـًا وتـصـرفات
رآهـا غير عادلة وقد كان دائم البحث عن العدالة
االجـتماعية وهـذا ما أوجد مساحـة قبول ألعماله
فى مـسرح الـثـقافـة اجلـماهـيريـة ومـسارح الـهواة
ولــدى الـــشـــبــاب الـــذى يـــعـــانى من اإلحـــســاس
بــالـتــهــمــيش. ومــا قــدمه ســرور عــّبــر عن هــمـوم
ـهــمــشــ فــأوجــد تــلك الــعالقــة احلــمــيـمــة مع ا
ــثــقــفــ فى مــســارح الــثــقــافـة الـشــبــاب ومع ا
اجلـمـاهيـريـة (وهى تـابـعة أيـضـا لـلـدولة) ولـكـنـها
ـعـارضة تـتـمع بحـريـة أكبـر فى عـرض األفـكار ا
وهــذا يــحــسب لــهــا. كــمــا أن أعـمــال ســرور من
ـمـكن أن تـعـدّ سـيـرة ذاتـيـة لـكـثـيـر من الـشـبـاب ا
الـذين يـتنـاولـون أعمـاله وهـذا ال ينـفى أن أعـماله
حتـمل قـيـمـة فـنـيـة عـالـيـة واحلـبـكـة عـنـده لـيـست
تـعارف عليها تـقليدية وغيـر خاضعة للـمفاهيم ا
سرحية (يـاس وبهية وآه وقـد اعتبرت ثالثيـته ا
يـا لـيل يا قـمـر وقـولوا لـعـ الـشمس) مـسـرحـية
وال ـعـاناة ونـفس االسـتعـانة بـا واحـدة.. نفس ا
والــتــعـبــيــر الــشــعــبى وهــذا أقــرب إلى الــشــكل

سرح. لحمى والروائى منه إلى ا ا
ـا عـدة مــعــاجلـات ـنـ ـقــول: قـدمـ د. هــدى وصـفى تـ
ـة إلى جنـيب سرور) والـتى قـدمـتـها ألعـمـاله مـنهـا (حتـي
روال فـّتـال و(ياسـ وبـهيـة) بـطولـة نـورهان وأحـمـد عز
ومـاجدة اخلـطـيب ومعـاجلـة أخرى قـام بـبطـولـتهـا على
احلجار ومراد منير ومؤخرًا قدم له مسرح الدولة (كان
جـدع) وهى معاجلة وإعادة اكتـشاف لنجيب سرور من

خالل جيل من الشباب لم يتعرف عليه من قبل.
وتــرى د. هـدى أن أعــمـال ســرور مـازالت
مـناسبة ألن تقدم اآلن ألنـها تلقى الضوء على
الـكـثـيـر من مـشكالتـنـا ومـعـانـاتـنـا وأن سرور
ـسـرح الـرسـمى ولـذلك غـيـر مـحـســوب عـلى ا
ــسـرح الــشــعـبى يـســتــجـيب له ويــقــبل عـلــيه ا

ومسارح الهواة أكثر.
د. عـادل الـعلـيـمى اخملـرج والنـاقـد ومؤسس
ـســرح بـهـيــئـة قـصــور الـثـقــافـة يـرى أن نـوادى ا
ـسـرح ـعـارضـة الـثـوريـة فى ا ـثل ا سـرور هـو 
ـصــرى لــذلك جتــد فـيه األقــالــيم ومــسـارحــهـا ا
شـكالتـهـا  كذلك فـهـو أكـثر مـعـادًال موضـوعـيـًا 
الـكـتاب تـعـبـيـرًا عن الـشبـاب وإدانـة لالضـطـهاد

بـكـافـة أشكـاله وانـحـيـازا لـلحـريـات ولـلـشعب
ــقــراطـيــة وأفــكـاره ضــد كل أشــكـال ولــلـد
االسـتغالل الـطبـقى واالجتـماعى لـذلك كانت
الـثـقـافة اجلـمـاهـيـريـة وفرقـهـا أكـثـر من يـقدم
أعــمــاله الــتـى حتــظى بــإقــبـــال جــمــاهــيــرى
وشـعبى منقطع الـنظير ويؤكـد العليمى أنه ال
يـوجد منع أو مصادرة على أعمال سرور فى
ـا حـدث ذلك فى أى جـهــة من اجلـهـات فــر
فـتــرة مـعـيـنــة ولم يـعـد مــوجـودًا اآلن ويـقـول
ـسـارح الثـقـافة اجلـمـاهيـرية عـرض أعمـاله 
ومـــســـارح الــــهـــواة يـــعــــود إلى حتـــرر هـــذه
ـسارح من ضـغط (شبـاك التـذاكر) حيث ال ا
ــسـارح تــسـعى هــذه اجلــهـات لــلـربـح أّمـا ا
الـكـبرى فـهى تـعـمل وفق اعـتبـارات الـشـباك
وهى تـعـمل لـلـربح فـتـغـازل جـمـهـورهـا الذى

يريد أن يهرب من همومه بالكوميديا.
كـذلك يـؤكـد شـريف عـبـد الـلـطـيف مـديـر
ـسرح الـقومى أنه لـيست هنـاك أية مـحاذير ا
سـيــاســيـة حتــول دون تـقــد أى عـمل يــقـدم
ـســرحـيـون أعـمـال سـرور إلـيه فـقــد تـلـقف ا
وقـدموها عـلى مسـرح الدولة ونـأمل أن تقدم
فى الـفـتـرة القـادمـة أّمـا غيـاب أعـمـال سرور
عن مــسـرح الـدولــة أو نـدرتـهــا اآلن; فـمـرجع
ذلك إلى أن بــعض هـذه األعـمـال مــثـلـهـا مـثل
مـسـرحـيات كـثـيـرة لـكـبـار كتـاب الـسـتـيـنـيات
كـانت تــكـتب وعــيـنــهـا عــلى أحـداث بــعـيــنـهـا
تـخص فـترة بـعـيـنهـا وانـتـهت وبـانتـهـائـها لم
يــعـد لــهــذه األعــمـال ضــرورة حــيث لم تــعـد
تـعنى شيـئاً اآلن.. ولذلك أقـول إنه البد لكاتب
ـسرح أن تكون معاجلـاته أكثر رحابة بحيث ا
تـسـتـطـيع احلـيـاة خـارج حلـظـتـهـا الـتـاريـخـية
ـثـال وكـذلك إبسن نعمفـشـكسـبـيـر عـلى سبـيل ا  نور الهدى عبدا

جنيـب سرور.. ذلك الفـنان احملّير فـى حياته وبـعد وفاته هل يـخاصمه بـالفعل مـسرح الدولة
كما يقول البعض? أم أن هذا مجرد رأى ال أساس له من الصحة كما يقول البعض اآلخر?

يتـفق معه كثيرون.. ويخـتلف حوله كثيرون.. ولـكن ما لم يختلف علـيه أحد هو أنه كان فنانًا
ـمـيزة الـتى ال تـتشـابه مع غـيـرها وأن مـسـرح الثـقـافة اجلـمـاهيـرية كبـيـرًا وكاتـبـًا له شخـصـيته ا
سـرحه وقدمـته وكانت سـببـًا مؤكـدًا فى استـمراره حـيًا فى وجـداننا إلى ومسـارح الهـواة احتـفت 
اآلن..مـا هو مـوقف مـسـرح الـدولـة مـنه ومن أعـمـاله?.. أى األقـوال نصـدق? هـذا مـا سـوف نـحاول

اإلجابة عليه فى السطور التالية.
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ؤسسات الرسمية ليست ا
سرحياته البيئة الصاحلة  

شريف عبد اللطيف : ال توجد محاذير سياسية تمنع  أعماله
<   شريف عبداللطيف

<   خيرى شلبى 

سـرحى اجلديـد "الدنس" عـلى مسـرح روابط بواسط ـسرحى "طـارق الدويـرى" قدم مـؤخراً عـرضه ا > اخملرج ا
زج ـوقف الثـالث" وفى عرضه "الـدنس" يعـتمـد الدويـرى على ا القاهـرة بعـد انتـهائه من تـقد عـرضه األخير "ا
فيمـا ب السـينوغرافـيا ومحـاولة إيجـاد أشكال مـسرحيـة جديدة وعـلى خشبـة مسرح "روابـط" أيضا تـقدم فرقة

سرحى "إسالم حامد" واإلخراج لشريف شلقامى. "اجلذور" مسرحية "اإلجراءات" للكاتب ا

 <  د. هدى وصفى   د. هدى وصفى   د. هدى وصفى   د. هدى وصفى
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محمد بكر

 أحمد خميس

زهقنا بقى
من حكاية االستفهام 

 النيات الطيبة           ليست كافية لصنع عمل مسرحى ناجح

فى سبيل التكوين.
ـة حـيث الراوى الـشـعبى أو تـبدأ األحـداث عـلى طريـقـة الـكومـيـديا الـشـعبـي
احلـكاء أو األراجوز أو الـبلـياتشـو سمه كـيفمـا تشاء يـجلس عـلى كرسيه
ويـداعب متفرجيه داعيًا إياهم لاللـتفات إليه وإلى حكاياته الثالث والتى هى
ـشاهـدين لالشتراك فى حـكايات مـتشـابهـة إلى حد كـبير كـما أنه يـدعو ا
تـلك األحداث فى أى وقت يشاءون فيه التعليق! ثم إنه يدعوهم لاللتفات إلى
ـسرح بحـيث يجـرى مشـهًدا مـتشـابكًا تـقدم فـيه احلكـايات الـثالث دفعة ا
ـشهد لكى ا يـجرى فيـوقف احلكاء ا واحـدة ! فال يفهم اجلـمهور شيـئًا 
شاهـديه عن تلك الـلخـبطة وعـندمـا تقدم نـرى كل حالة عـلى حدة ويـعتـذر 
ؤلف والذى كل واحدة من تلك احلكايات منفردة نفهم القصد من اختيار ا
أراد أن يـعرض لفـكرة أن الـتاريخ يعـيد نـفسه بنـفس التـكوين دون أن يعى
ا صرى- الـعربى) إ الـشعب ذلك وأن ذلك الـشعب الذى هـو الشـعب (ا
هـو شعب مـغـلوب عـلى أمره وخـانع وال يـسعى لـلـتمـرد علـى حكـامه إنهم
ـة دور الـشـعب فى تـطـور يـقـومـون بـأفـعـالـهم طـوال الـوقـت مـهـمـلـ ألهـمـي
األحـداث ومهمش أيًضـا له فال أهمية له فى اتخـاذ القرارات اخلطيرة أو
كن احـتواؤه بالكـلمات البـراقة اخلالية حـتى البسيـطة فهو شـعب عاطفى 
ـكن من مـحـتـوى حـقـيـقى كـمـا أنه شـعب يـنـسى تـاريـخه بـكل سـهـولـة و
ـة فى تـسيـيسه فـقط عـلي كل حاكم جـديد أن اسـتخـدام نفـس احليل الـقد

يـلـمـس مـشـاعـر ذلك الــشـعب لـيــلـعب عـلي أو تـاره
كـيفمـا شاء ولـقد عرض مـصطـفى سعد حلـكايات
من الـتــاريخ تـخص ثالثـة من احلــكـام هم: (مـحـمـد
( عـلى بـاشـا جـمـال عـبـد الـنـاصـر صـدام حـس
فـأكـد مـن خالل مـشـاهـده كـيـف احـتـوى كل مـنـهم
مـشاعـر  شـعبه وكـيف فـكر كل مـنـهم فى الصـعود
ـالــقــرار وكـان ـتـبــد بـ لــكـرسـى احلـكـم ثم كــيف اسـ
ـا وغـيــر واعٍ  لـلـدور األجـنـبى اخلـبـيث فى عـشـوائـًي
ـا أدى لــسـقـوطه هـو اليــقـدم لـتـلك حـيـاة شــعـبه 
نـطق الـذى يتـعـمق في أحداث عـصر احلـكايـات بـا
شاهد التاريخية والتى ا زتى ببعض ا كل مـنهم وإ
قـدم له في بـانـفـلت الـعـرض حـيث يـرى (أن مـشـكـلة

ـنـطــقه الـعــربـيـة «شــعـوبـا وحــكـاًمـا» لــيـست فى وضع ا
النـظريات وسوء تطبيـقها ولكن ألن تصبح عقولـها مبرمجة نظـراً لتربيتها التي
تعـتمد احلفظ والـتلق وبالـتالي تصبح عـقليتهـا عقلية نـقليه قولـيه كالمية تهتم

شكلة والتسعى لتحليلها وصوال  للحل!!!). با
مثلة اللذين ذكرناهما مثل و ا شاهد تعليق من الصالة بداية من ا تـخلل تلك ا

شاهدته أشبه بحصة تاريخ يلقيها األستاذ مصطفى سعد على اجلمهور.
ـشـاهـد عـبـارة  عن كالشـيـهـات تـعـمـد اخملرج وبـعـد ذلك  اسـتـئـنـاف الـعرض 
ـا يـقدم إقـحامـهـا عـلى الـعـرض ليـؤكـد فـكـرة  أنه ال يـقـدم التـمـثـيل الـتـقلـيـدى وإ
مـنـهــجـًا جـديـدًا يــدعـو لـلـتــسـاؤل واالسـتـفــهـام والـقـضــاء عـلى الـبــرمـجـة الـعــتـيـقـة

تخلفة التى تتملك عقولنا وعقول الشعوب العربية جميعا. وا
ـثـيـرة وأخـيـرا تـأتى نــهـايـة الـعـرض فــيـخـتـفى الــراوى صـاحب اآلراء الـسـيــاسـيـة ا
لـلـجـدل ويـحل مـحـله راٍو جـديـد يـؤكـد أن مـحـمـد عـلى هـو بـانى مـصـر احلـديـثة
وعبـدالـناصـر هو من أ قـناة الـسـويس وأنشـأ السـد الـعالى وصـدام حسـ هو
ؤلف اخملرج أن من استطاع أن يحكم العراق حتت رايـة واحدة. نهاية يريد بها ا
ـنهجه يـؤكد أن ما قـدمه خالل العرض هـو وجهـة نظره االسـتفهـاميـة اخلاصة 
ـسرحى وأن ما يـقوله الراوى اجلـديد هو مـا تمت بـرمجة عـقولنـا منذ الـصغر ا

على استيعابه و االقتناع به.
ـؤلف ـا يــدفـعـنـا إلـى الـتـسـاؤل حــول مـاهـيــة و أهـمـيـة مــسـرح االسـتــفـهـام !.. ا
واخملرج  مـصطـفى سعـد يؤكـد على أهمـية مـسرح االسـتفـهام فى عـملـية تـشغيل
الــعــقـل بــاالســتــفــهـــام وزرع ( فــعل الــتــســـاؤل) فى الــعــقــول وبـــاألخص فى عــقــول
األطـفال .. وهذا هـدف نبيل بال شك ولـكن يبقى اخلالف فى تـنفيـذه وجتسيده
فـى صورة عـمل مـسـرحى... فـفـكرة كـسـر احلـائط الـرابع بـ اجلمـهـور وخـشـبة
ـسرح (الـبريخـتى)... واستـخدمـها الـعديد ة ظـهرت فى ا ـسرح هى فـكرة قـد ا
سرحى نهج ا من اخملرج فـى أعمال مسرحية مـختلفة.. ولكن خـطورة ذلك ا
تكمن فى ضرورة توافر عناصر تمثـيلية قادرة على استيعاب اجلمهور ومحاورته
سـرحى ويؤثر شاركـة والتعبـير... ولكن دون أن يـضر ذلك بالـعمل ا وحثه علـى ا
ــؤلف مــصـطــفى ســعــد.. فـمن عــلـيـه وهـو لـألسف مـالـم يـتــوفــر  لـدى اخملــرج وا
ـثليه .. فـهم بالتـأكيد لم الـواضح أن هناك حـلقة مـفقودة بـ مخرج الـعرض و
يفـهمـوا رؤيته وهـو لم يسـاعدهم عـلى فهـمهـا ... وبالـتالى حتـولت فـكرة مـشاركة

اجلمهور إلى شكل فوضوى وعشوائى أثر بشكل كبير على صورة العرض.
ـتــخــصص - الــهـدف من وراء كــذلك لم يــكن واضــحـا لــلــمــتـفــرج الــعــادى - وال ا
سـرحى.. ولم يتضح إقـحام مشـاهد الـرقص و مشـهد غرفـة النـوم فى العـرض ا
ــ هو السـخرية ــ كـما أكـد بنفـسه  ـشاهد  إطالقا أن هـدف اخملرج من وراء تلك ا
ـسـرح الذى ـسـرح الكالسـيـكى و الـتأكـيـد عـلى أنه ال يقـدم هـذا الـنوع من ا من ا

يريد اجلمهور العادى مشاهدته.

ـسـرحى 3×1 الـذى يــقـدم حـالـيــا عـلى قـاعـة صالح  عـنـدمــا شـاهـدت الــعـرض ا
لل ـسرح الـطـليـعـة.. وعلى مـدار سـاعتـ ونصف مـن الفـوضى وا عـبدالـصـبور 
بـدأت تـدور فى رأسى العـديـد والـعديـد من الـتـساؤالت االسـتـفـهامـيـة - ال عالقة
سرح االسـتفهام - فـما جدوى تقـد هذا العرض? ومـا جدوى مشاهدته? لـها 
ـكـاتب الـفـنـيـة و جلـان الـنـصـوص ـاذا وصل مـسـرحـنــا إلى هـذا احلـال ? وأين ا و
ا ـقدمـة? .. فمـا شاهـدته لم يـكن عرضـا مسـرحيـا و إ سـئولـة عن الـعروض ا ا
ـمثـل واخملـرج... حالـة من الصـياح والـسفـسطـة غير (خنـاقة) بـ اجلمـهور و ا

ؤلف واخملرج مصطفى سعد اسم مسرح االستفهام? اجملدية أطلق عليها ا
ـسـرحـيـة لـيــسـتـحـضـر لـنـا فـمن خالل فـرضـيــة أن تـاريـخـنـا مـزور تــدور أحـداث ا
الـراوى ثالثة من زعمـاء األمة الـعربيـة فى عصـور متفـاوتة .. فيـأتى محـمد على
جمال عـبد الناصر من مصـر وصدام حس من العراق ... ومـنذ البداية يطرح
ؤلف اخملرج مصطفى سعد فكرته فى أن النماذج الثالثة متشابهة فهى جميعا ا
 تــبـــحث عن الـــســلـــطــة والـــســيــطـــرة ومن أجل ذلـك يــخــطـط  كل مــنـــهم إلزاحــة
مـنـافسـيه بـأى ثـمن ... فمـحـمـد على يـغـدر بـعمـر مـكرم ... وجـمـال عـبد الـنـاصر
يــزيح مـحـمـد جنـيب وصــدام حـسـ  يـقـضى عـلى أحــمـد حـسن الـبـكـر ... وفى
رحـلـة البـحث عن الـسـلطـة  والـنفـوذ يـسـتعـ كل مـنـهم بالـقـوى اخلـارجيـة لـدعمه
ـســاعـدته فى الــسـيـطـرة عــلى سـوريـا ومـســانـدته فـمــحـمـد عــلى يـلـجــأ لـفـرنــسـا 
ساندته فى والـوقوف فى وجه الدولة الـعثمانيـة.. وعبدالنـاصر يلجأ إلى روسـيا 
ـواجــهـة احملـتــمـلــة مع إسـرائــيل وبـنـاء عــلى هـذا الــدعم يـغــلق خـلــيج الـعــقـبـة .. ا
سـاندته فى ضم الـكويت وإخضـاعهـا .. وكالعـادة كما وصـدام يلجـأ إلى أمريـكا 
ـؤلف واخملـرج تضـحك الـقـوى الكـبـرى عـلى اجلمـيع فـيـسقـط محـمـد على يـرى ا

ة و االنكسار. وعبدالناصر وصدام فى دوامة الهز
ــا أثــار جـدال و تــنــاول رآه اجلــمـهــور ســطــحــيــاً  وضـيـق األفق مــنـذ الــبــدايــة .. 
ــسـرح ــتــفــرجــ الــذين بــدأت تــتــعــالى أصــواتــهم مـن جــنــبــات  ا ســخــطــا لــدى ا
مــعــتـرضــ  عــلى هـذه الــفــكـرة الــتى طــرحـهــا مــؤلف و مــخـرج الــعـرض ... وألن
مسرح االسـتفهام يتـيح للمتـفرج سلطـة إيقاف العـرض ومناقشـة ما يعرض أمامه
ناقشات و(اخلناقات)... وبدأ اجلمهور فى هاتـرات و ا سرح فقد بدأت ا على ا
ـا اسـتـدعى تـدخل اخملـرج ليـقف أمـام اجلـمـهور االنـسـحـاب من قـاعـة العـرض 
ـتـعـارف عـليـهـا من نص ويـشـرح وجـهـة نـظـره الـتى فـشل  فى أن يـنـقـلـهـا بـأدواته ا
سـرحى .. فكان ما  وتـمثيل وديـكور وموسـيقى وما إلى ذلك من أدوات الـعرض ا

سرحى ولو تناولنا عناصر العرض اخملتلفة فسنجد أنه على مستوى النص ا
ـؤلف عـلى لـسـان الـراوى مـنـذ البـدايـة «أنه ال يـوجـد نص مـسـرحى فـقـد أكـد ا
ا هـو مـقاطع تـاريـخيـة مـأخوذة بـنـقل مبـاشـر من مراجع بالـفـكر الـتـقلـيـدى وإ
ا أراد أن راجع و إ ـؤلف أى فكرة أو مـوضوع لتـلك ا تـاريخـية و لم يضف ا
يـلقى الضوء عـلى التشابه الواضح فى طـريقة تفكـير و مصير الـزعماء الثالثة
سـرحى ـشـكـلـة احلـقـيقـيـة فى ذلـك النـص ا الـذين تـنـاولـهم الـعـرض»...ولـكن ا
تفرج غير باشر فى عقـلية ا تكمن فى قـضية شديدة اخلطورة وهى الـتأثير ا
ـهـتم بـقـراءة الـتـاريـخ .. فـتـسـلـيط الـضـوء عـلى شـخـصـيـة  تـاريـخـيـة من زاويـة ا
ـا قد أحـادية اجلـانب تعـرض سلـبيـات هذه الـشخـصيـة يعـد تشـويهـا للـتاريخ 
كن إغـفال إجنـازاتها تـفرج الـكراهـية واإلسـاءة لرمـوز تاريـخيـة ال يثـير لـدى ا
اخملــتــلــفــة ... ومن هــنـا تــتــحــول الــفــكـرة مـن االسـتــفــهــام إلى إصــدار األحــكـام

غلوطة والسلبية. ا
ـمـثـل   أمـا األداء الـتـمـثـيـلى .. فـمن الـواضح أن هـنـاك مـشـكـلـة فى اسـتـيـعـاب ا
ـثل جــيـد ولــكـنـه لم يـســتـطع أن لـفــكـرة اخملــرج.. فـالــراوى ( رشـدى الــشــامى) 
ـوجـودة بــالـعـرض .. ـســاحـات االرجتــالـيـة الــشـاسـعــة ا ـتـفــرجـ فى ا يــحـتــوى ا
ثـلة كـبـيرة تـمتـلك أدوات عـديدة ولـكن هذا الـدور أقل بـكثـير وعـايدة فـهـمى .. 
ـمثلـ محمد عـنتر وأشرف صـالح ويوسف رمضان من إمكانـياتها .. أمـا بقية ا
و سـميـر البنـا و عبـدالسالم عبـدالعـزيز وباسـم شكرى فـقد بـذلوا جهـدا واضحًا

يحسب لهم ...
ـالبس .. فـهى عــاديـة وبــالـنــظــر إلى الـعــنـاصــر األخـرى... الــديـكــور واإلضـاءة وا
وسيقى فهى إحدى للغاية .. ولم تضف الكثير للصورة البصرية للعرض .. أما ا
ـواقف على ـوجودة بـهذا الـعرض.. فـلقـد اعتـمـدت فى العـديد من ا السـقطـات ا
ـوجودة باألسواق .. والتى كنا نتمنى أال نشاهدها فى سفة والهابطة ا األغانى ا

مسرح الدولة.
ـؤلف واخملــرج مـصـطـفى وفى الـنــهـايـة تــبـقى كـلـمــة واحـدة أهـمس بــهـا فى أذن ا
سـعد وهى ( إن األهـداف النـبـيلـة وحدهـا ال تصـنع عـمًال فنـيًا نـاجـحًا أو مـنهـجًا

مسرحياً جديداً).

سـرح اخملتلف والـذى يحاول جاهـًدا أن يحفر كـثيًرا ما جـذبنى ذلك ا
لـنفسه ذوًقا مـغايًرا عن السـائد الهابط وكـثيًرا ما كـنت أحب مشاهدة
وقف الفنان- الـعرض الواحد أكثر من مرة وال أنسى تـأثرى الزائد 
أحـمـد عـبـدالـوارث- فى نــهـايـة مـسـرحـيـة مـاتــسـتـفـهـمش حـيث وقف
ـهـيـنة وعن ـواقف الـراهـنـة ا مـتـسـائًال عن ذواتـنـا التى تـسـكت عـلى ا

السر وراء هبوط مستوياتنا الثقافية والسياسية.... إلخ.
وكـثيـًرا ما تسـاءلت عن الفـروق احلقـيقـية يـ اجتاه االسـتفـهام الـذى يطرحه
ـسرحـيـة اجلديـدة مـثل التـحريض الـفنـان- مـصطـفى سعـد- واالجتـاهات ا
سرح والقسوة.. إلخ وكنت دائـما ما أقف حائًرا بل ومكذًبا ـسرح داخل ا وا
الـنظريـة التى تقـول بأن االستـفهام اجتـاه جديد ومـختلف فـفى تصورى  أى
ا هو عرض تـقليدى بـاهت وكنت وقتها عـرض ال يثير بداخـلك االستفهـام إ
ـصـطـفى سـعـد- إن عـروضك جـيدة وأنـنى أخـتـلف مـعك فى كـونك أقـول- 
تـطرح نـظـريـة جـديـدة ومـختـلـفـة فـنـظـريتـك تلك لـيس لـهـا مـعـالم تـمـيـزها عن
االجتـاهات اجلديـدة فهى شديـدة الشبه بـها اللهم إال بـعض االختالف الذى ال

ا «شروًحا» بها قليل من التمايز! يصنع نظرية وإ
وسـوف ننـاقش فى دراسـة خاصـة مـا هو مـسرح االسـتـفهـام وكيف أنه
صرى سـرح ا ـهتـم بـا اجتـاه محـترم يـجب أن يلـتفت إلـيه كثـير من ا
ـيـر من ـسـرح اخلـامل الـذى نـراه فى كـث حـيث إن جتـاربه مـتـمـيــزة عن ا
عاصر وهو أمر ال ينفى أن هناك عروًضا جيدة تقدم سرح ا عـروض ا
ـيزان ذلك ـيه  فى بـعض األحـيـان ولكن الـتـزام االخـتالف واإلصرار عـل
نحانه ميزة لـيس لغيره كما أنه يـحاول جاهًدا طول الوقت أن االجتـاه و
يـعمل العقل البشرى ويجعله متيقظًا ومتسائال عن مصير األحداث التى
ـتـفرج فـهو ـا هو دوره مع ا جتـرى أمامـه والدور األهم لـهذا االجتـاه إ
سرحى يـنشىء أو يحاول أن ينشىء متلقًيا فاعالً فى أحداث العرض ا
ـاء على ذلك ـكن بـن ولـيس مـستـقـبًال خـامًال فى تـلـقـيه لتـلك األحـداث و
كننا ـتلقى و الـدور اجلديد للمتـلقى أن تتبدل األحداث وفق رؤى ذلك ا
دخل أن ندلف اإلى عالم عرض 3× 1 والـذى قدم من خالله- من هـذا ا

مصطفى سعد- جتربته احلادية عشرة فى مسرح االستفهام!..  
عاكس للمسرح الذى تفرج فى االجتاه ا بـداية يبدأ العرض ومقاعد ا
شاهـد وهى طريقـة تؤكد عـلى االختالف فى التـلقى وتأهيل يـكون وراء ا
ـيه أن ال يـكون ـتلـقى بـحـيث يـستـشـعـر أنه أمـام موضـوع مـخـتلف وعـل ا
ؤلف عمًدا ـا ومتوجًسـا طوال الوقت وقد قـام ا مـرتاًحا فى مكـانه بل قلًق
تفرجـ ليساعدا بـقية جمـهور العرض على ثلـيه مع ا بـزرع اثن من 
فـعل االسـتفـهـام أو بـاألحـرى يسـهالن الـعالقـة بـ العـرض واجلـمـهور
شاهدين على االعتراض على تلك األحداث حتى يكون هناك ويـحفزان ا
ـلقـى الفـاعل فى احلـدث الـدرامى وأظن أن هـذه الطـريـقـة سوف ـت ذلك ا
ؤلف حيث سـيكتسب تـنتهى شيـًئا فشـيًئا مع الـعروض القـادمة لنـفس ا
جـمهوره ذلك الدور من تلقاء ذاته وال داعى لذلك التدخل الذى هو مرحلة

تلقى جتربة ال تثق فى ا
مثل الفاعل.. جاءت 

يلعبون دوره 
وإذا تكلم هو أسكتوه.. مـوضوع «x 3 1» أو الـنص الـداخلى األول

حـيث إن ذلك الـنص هو الـنص الذى نـبدأ به
وهـو ذاته النص الـذى ننتـهى به برغم تـغييب
أو اخـــتــفـــاء «رشـــدى الــشـــامى» واحـــتالل
ـكانه ومـالبسه ومـوقعه من «بـاسم شـكرى» 
وضوع احلكى بحيث يعود تفرج وقلبه  ا
إلى اخلـطـاب شـبه الـرسـمى الـقـائل بـعـظـمـة
وأثـر تلك الزعامات فى تاريخ شعوبها...  إن
ذلك اإلصـرار على استكمال تلك احلكاية أو
«الـلغة»  كما يطلق علـيها العرض توصى لنا
بـوجود خـطـاب ما يـرغب فى حتقـيق وجوده
وعــــــرض ذاته وهـــــو مــــــا يـــــتـــــنـــــاقـض مع
اإلطـارالعـام القائم عـلى نقض كل اإلمـكانات
وحتـطيـمهـا أمام إمكـانيـة النـقد أو «الـتساؤل

واالستفهام»...
ولـعل ذلك اإلصرار يظل هـو التساؤل األبرز
واألهم الـــذى نــخـــرج به مـن الــعـــرض وهــو
الـسؤال الـذى يبـقى عالـقًا حـيث إنه يظل بال
إجـابــة فال اسـتــكـمـال «الــلـغــة»  مـهم والهـو
ــتــفق مع آلــيــة مــطــروح كــهــدف والحــتى 
ـقدمة من الـتحطـيم التى حلـقت باحلـكايات ا

قبل «عايدة فهمى» والتى  نفيها...
وضوعات ولـكن ذلك التحـطيم الذى حلق بـا
لم يــكـن حتــطـــيــمـــًا عــلى مـــســتـــوى واحــد
فـالتـحطـيم حلق بعـناصـر احلكـايات كـافة ..
وحـتى العناصر اجلمـالية فنحن إزاء حتطيم
تـعـارف علـيهـا مـسرحـيًا.. كل اجلـمالـيـات ا
بـدايـة من اإلضـاءة الـتى اليـتم اسـتـخـدامـهـا
بشكل مسرحى إال فى أضيق احلدود بينما
يــعـتــمــد اخملــرج عـلى أضــواء الــصــالـة فى

سرحى... معظم أجزاء العرض ا
ــتــد إلى الــتــمــثـيـل حـيـث يـحــطم وهــو مـا 
عـتمد في الـعرض جمـاليات أسـلوب األداء ا
الـتمـثيل الـتقـليـدى أو حتى الـبريـختى فـنحن
ــكن أن ــقــام األول...  ــثــلــ فى ا أمــام 
نــعــرفـهـم بــشـخــصــيــاتــهم  وذواتــهم بــرغم
اقـتــصـار بــعـضــهم عـلـى أداء شـخــصـيـات
بـعـيـنـها كـمـا هـو احلـال مع «مـحـمـد عـنـتر».
والـذى كـان يـقـدم شــخـصـيـة مـحـمـد عـلى 
والــذى شـــارك فى اشـــتــبـــاك الــصـــالــة مع
الــعــرض من خالل خــروجه من الــكــوالـيس
يـشـارك فى احـوار بـذاته « كـمـحـمـد عـنـتر»
تـمـامـًا كـمـا فـعل  «يـوسف رمـضـان»  الـذى

ـتـفـرج والـتى كـانت أحد الـوعى الـنـقـدى لدى ا
ـســرح الـبـريــخـتى.. وإن أهم أسس ومـالمح ا
كـانت هنا قـد حتولت من عنـصر إلى هدف فى
ذاتـها.. هدف يطغى على كل العناصر األخرى
ـلـحـمـى وأعـطـته تـمـيـزه ـسـرح ا الـتى مـيــزت ا

وأسست له كشكل مسرحى مقبول.
 ومن هـنـا كان الـطـابع التـبـشيـرى.. فـكمـا كان
سـيحى أو الـداعيـة اإلسالمى ينـطلق ـبشـر ا ا
نـحـو األمـاكن اجملـهــولـة من الـعـالم لـيـقـدم لـهم
الـدين يـنطـلق  «مـصطـفى سـعد»  نـحـو متـلـقيه
لـيقـدم الوعى النـقدى"االسـتفـهام" كخالص من
الـواقع الشائه وحل لل للمـشكالت التى تكتنف

الواقع ...
   ومن هـنا أصبح الـوعى النقدى «االسـتفهام»
هـو الهدف الوحـيد والنهـائى للعرض فـهو يقدم
كـتقـنيـة لـلتـعامل مع الـعـرض ويقـدم كمـوضوع

للعرض ويقدم كرسالة للعرض ...
إنه هــاجس يــضــغط عــلـى عــنــاصــر الــعـرض
ـــؤلف كــــافــــة... ويـــتــــعــــامل مــــعه اخملــــرج وا
"مـصطـفى سعـد" بـصيـغة تـبشـيـرية فـهو فـكرة
ـكن لنا إما قـبولها نـهائية وغـير قابلـة للتـفكير 
أو رفـضهـا أما التـفكـير فـيها ذاتـها أو الـتفـكير
فى مدى قدرتها على حل مشكالت الواقع فهو

غير قابل للجدل ..
   وهــو مـا يــنــعــكس عــلى عــنــاصــر الــعـرض
ـتلك كـافـة... فـنحـن أمام عـقل واحـد ونـهـائى 
احلـقـيـقـة ويـطـرحـهـا عـلـيـنـا ويـصـبح الـتـفـكـيـر
الـنقـدى فى ذلك العـقل أشبه مـايكـون بالـدخول

معه فى صراع ونقض له.
دة ولـعل ذلك مـاحـدث عـنـدمـا تـوقف الـعـرض 
طـويـلـة عـنـدمـا اعـتـرض (د.أحمـد حالوة) عـلى
الـرؤية التى يقدم بها «مـصطفى سعد» الزعماء
الــثالثــة فـلــقــد أمــسك بــتـنــاقض أســاسى فى
الـعرض بـ األطروحة الـتى يقـول بهـا العرض
عن كـون الـتــاريخ هـو عـمـلــيـات انـتـقـاء وحـذف
ـنـفـصـلـة إلي وإضـافـة حتـول سـيل األحـداث ا
حـــبــكــة خــاضـــعــة لــرؤيــة الـــعــالم بــالـــنــســبــة
أليـديـولـوجـيـا أو خــطـاب مـهـيـمن... وتـقـدم لـنـا
ذاتـها كـرؤية وحـيدة ونـهائـية عن الـعالم... وب
وقـوع الـعـرض ذاته فى الـفخ عـنـدمـا قـام بـتـلك
الـعـمـلـيــة ذاتـهـا وقـدم لـنـا رؤيــة وحـيـده لـلـعـالم
تـصور لنا تلك الزعامات من وجهة نظر أحادية
ووفـق حـــــكم أقـــــرب مــــايـــــكـــــون إلى احلـــــكم
األخالقى واألخـالقى فــحــسب فى كــثــيــر من

األحيان..
 وبـالـتـالى فإن الـتـقـنـيـة األساسـيـة تـتـحول إلى
مـوضوع اختبار هي األخـرى ويتوقف العرض

لزمن غير محدد.
ـيـز عـرض «x 3 1» فـهـو إن كـان هــنـاك مـا 
تصل نحو هـدم أى إمكانية لبناء مـيله الدائم وا
كن الـتفكـير فيه فـعل درامى أو حدث مكـتمل 
كـوحدة مـكتـملـة ومنـفصلـة ولعل ذلـك يعود إلى
عـدم وجود دافـع حقـيقى لـدى الـعرض إلكـمال

"مــصــطــفى ســعــد" واحــد من أبــرز األصـوات
نتـجة-حـالياً -عـلى صعيـد اإلنتاج ـسرحيـة ا ا
كـن لنـا أن نرجع ذلك ـسـرحى فى مصـر و ا
إلى مـيله الواضح نحو إعـادة التفكيـر فى البنية
الـتـقــنـيــة والـفـكــريـة الـتـى اسـتـقــرت فى مـصـر
وحتـولـت إلى تـيــارات فـكــريـة وجـمــالـيــة- عـلى
ـــكن اإلمــــســـاك اتــــســـاعــــهـــا- مــــحــــدودة و
بعناصرها وطرق عملها.. وبذلك فإن "مصطفى
سـعد" يقدم مسرحـًا مغايرًا; مسـرحًا ذا طبيعة
ـــكن أن نــلـــمح أثــر ذلك خــاصــة.. ولـــعــلـــنــا 
بــوضــوح عــلى مــســتــويــ األول:  اهــتــمــامه
بــتـعـريـف ذاته واإلشـارة الــدائـمــة إلى اخـتالفه

سرحى.  كإعالن مغاير عن الواقع ا
الـثانى: الـتعـامل النـقدى مـعه سواء بـاالتفاق أو
بـاالختالف.. حيث نسـتطيع أن نلـمح أن تعريفه
ــسـرحه"مــســرح االســتـفــهــام" قــد حتـول إلى
مـصطلح جـدلى يتفق مـعه الناقـد أو يقوم بـنقده
ونفيه.. لكنه فى النهاية أصبح ذا وجود فعلى.

وبــذلـك حتــولت عـــروض  "مــصـــطــفـى ســعــد"
ـسرحى وبـالتـدريج إلى فـقدان فـكرة الـعرض ا
تعـارف علـيه واكتسـاب طابع مـعملى بـشكلـه ا
يـدور حـول فـكـرة"مسـرح االسـتـفـهـام" وحتولت
عـروضه إلى عـرض وتـفسـيـر للـمـصـطلح وإلى
دراسـة فى الـتـقــنـيـة بـعـيـدًا عن أى مـحـتـوى أو
ـسرحى ـكن أن يـطـرحهـا الـعـرض ا جـمـاليـة 
حـيث فـقــد مـصـطـفـى سـعـد بـالـتــدريج مـفـهـوم
احملـاكـاة األرسـطـية لـلـعـالم أو أى مـفـهـوم آخر
وحتـولت عروضه إلى مـحاكـاة لذاتهـا.. وتفـكير

فى ذاتها وإمكانياتها..
ولـعل عرض «x 3 1 »  الـذى قدم عـلى خشـبة
ـوذج مـثـالى لـذلك الـتـحـول مـسـرح الـطـلـيــعـة 
الـذى اكتـمل فى عرض"مصـطفى سـعد" والذى
وصل إلى ذروتـه هنا... فالعرض ال يشغل ذاته
ـوضوع الـذى يطـرحه وهو فى كـثيـر أو قلـيل با
ذلك الــتــشـابـه الـنــفــسى والــفــكــرى بـ (ثالث
ـنطـقـة العـربـية  «جـمال زعـامات تـاريـخيـة فى ا
»  بل عـبـدالنـاصـر محـمـد على صـدام حـس
تكررة إنه ال يـتعامل مع تلك الفكرة الـبسيطة وا
بـأى درجـة من الـتـأمل أو الـتفـكـيـر فـيـهـا.. إنـها
بـالنسبـة إليه مجـرد تكئة يـعتمـد عليهـا للوصول
إلـى مـــــوضـــــوعـه األصـــــلى وهـــــو «مـــــســـــرح
االســتـفــهــام»  الــذى يـشــغــله.. إنــنــا إذن أمـام
عـرض غيـر مهـتم بأى شىء سـوى التـفكـير فى
ـسرح كـوسيـلـة توصـيل جمـالى واجتـماعى.. ا
يـبحث اخملـرج طيلـة الوقت فى تـقنيـاتهـا وآليات
عـملها.. ليصل بنا فى الـنهاية إلى نتيجة واحدة
وأبــديــة بـــالــنــســـبــة إلــيـه أال وهى أن مــســرح
االسـتـفـهـام هــو الـوسـيـلـة الـوحــيـدة والـنـهـائـيـة
ــصـطـفى سـعـد" ومن يـصـدق عـلى بـالـنـسـبـة "
سرح سـرح فهو غـير مشغـول با مـفهومه من ا
ــصــرى فى عــمــومه إال فى مــدى اقــتــرابه أو ا

اختالفه عن جتربته..
   إنـنا إذن أمـام جتربة فـريدة لـيس من السهل
رؤيـتـهـا الـلهم إال عـنـد مـصـطـفى سـعـد وبعض
الـتـجـارب األخـرى الـشـبـيـهـة... جتـربـة ال تهـتم
سـوى بذاتـهـا.. تنـغـلق على ذاتـهـا لتـبـحث فيـها
ـتـلقى كـأحد وتـختـبـر إمكـانيـتـها وتـتـعامل مع ا
مـتغيراتها التى تبـحث عن النتائج التى تطرحها
عالقـته مع غيره من متغيرات وعناصر العرض
ــوضــوع وهـو «x 3 1» فــهــو األخــري.. أمــا ا
ـكن حتطيمه مـحض متغيـر غير مهم فى ذاته 
أو الـتــخـلى عــنه فى حــال وجـود نـتــائج أخـرى
أهم وبـالنسـبة لـلتجـربة.. نـتائج متـعلـقة بتـجربة

العرض ذاته...
ـكن ولـذلك ســنـركـز هــنـا عـلى الــنـتـائـج الـتى 
اخلـروج بها مـن خالل ذلك النوع من الـتجارب
الـنادرة والـتى تطـرح ذاتهـا دون خجل أو ادعاء

كدراسة فى الشكل... 
مسرح تبشيرى

إن أول مـا يـثــيـر االنـتــبـاه هـنـا هــو ذلك الـطـابع
الـتبشـيرى الغـالب على مسـرح مصطـفى سعد
فمنذ البداية جند أن احلكاء « رشدى الشامى»
 يـطـرح لـنا الـعـرض الـداخلى «x 3 1 » كـنص
داخـلى غير مهم فى ذاته مقارنة بالتجربة األهم
واألكــبــر الــتى هى هـــنــا «االســتــفــهــام»  كــمــا
كن أن نطلق نحن عـليها إثارة يـسميها والـتى 

أى فـكــرة أو عــرضـهــا - فـهــو اليـهــتم بـأى
فـكرة -كمـا سبقت اإلشـارة - بقدر مـا يهتم
بـالــتـعــبـيــرعن وجـوده... ولــذلك جنـد أن أى
ـكن لـهـا أن تـقـتـحم الـعـرض فـكـرة عـابـرة 
وتـعـرض لـنـا ذاتـهـا وإن كـان ذلك الـتـحطـيم
ــسـك بــأصـــوله لــدى ـــكن أن  ــتـــصل  ا
(عـايدة فهمى) التى تقوم فى العرض بعملية
حتـــطـــيم مـــتــــصل ودائم لــــكل مـــايـــحـــاول
احلـكواتى (رشدى الـشامى) أن يقـوم ببنائه
عـبر حـكايـته عن الـراقصـة ثم مشـهد غـرفة
الـنوم بـ الزوج والـزوجة.. وحـول الـتحـطيم
الــذى يــقــابل مـن قــبل احلــكــواتى «رشــدى

الشامى» بعملية حتطيم مقابلة..
  ولـكن فى الـنهـايـة فإن الـشـخصـيـت عـبر
صـراعـهـمــا الـدائم لـلـسـيــطـرة عـلى خـشـبـة
ـسـرح تكـشـفان لـنـا عن كـذب احلكـايـت ا

حـكـايـة «x 3 1» وحـكـايـة «الـراقـصـة بـنت
الـبـاشـا» فــكل مـوضـوع هـو مـوضـوع قـابل
لـلـنـقض والـتـفـتت.. ولـكن مـايـثـيـر الـتـسـاؤل
ـتـصل عـلى  محمد مسعد فـعالً هـوذلك اإلحلـاح الـدائم وا

قـبال حتى يـغـيرا مـنطق  الـتـلقى لالبـتـعاد خـطوات عن الـتـلقى واالقـتراب من
شهد من  مـكانها فى الصـالة لكى تدعو مـثلة تعتـرض على ا االسـتفهام  فا
رأة ماكانت أهمية رأة في حياة كل حاكم منهم وأنه لـوال وجود تلك ا ألهـمية ا
هـؤالء احلكام ثم أنـها تدخل في نـقاش مقـتضب لتـؤكد على أهـمية  دورها-
ـرأة - وحتاول أن تعـيد صيـاغة احلدث الدرامـى وفق منطق يـسعى إلثبات ا
مثـل يلعـب دوراً مختـلفـاً حيث إنه سرحـى وا أهـميـة وجودهـا فى العـرض ا
ؤلف ـنطقة الـذى رسمه ا فـقط يساعـد احلكام عـلي تطور احلـدث الدرامي با
شـاهدين عـلى طرح رؤاهم اخملتـلفة لـلدفاع أو واليـنسي دوره في مسـاعدة ا
هم أن تـكـون ساحـة الـتلـقى مـتيـقـظة الـهجـوم عـلى أى من هـؤالء احلكـام  فـا
طـوال األحداث وهـو أمـر اهـتم به مـصطـفي سـعـد فالـقـاعـة مضـاءة بـالـكامل
ـتــلــقى فـى قــلب احلــدث إذ إن رأيه مــأخــوذ في ـ ـا وا ـمـ وتــدور األحــداث دائـ
يل ـوضوع سـوف  ا تـتطـور األحداث ويـستـشعـر احلكاء أن ا االعـتبـار و
كن فى أى حلـظة ناحـية االسـتسالم لـلخشـبة فإنـه اليرضى عن ذلك بل و 

شهد اجلارى لصالح طريقة التقد «التساؤل» أو االستفهام. أن يوقف ا
ــؤلف مـشــهـدًا خــارجـا عن وفى وسط   هـذه الــطــريـقــة  فى الـتــقـد أقــحم ا
ـوضوع ليس له عالقة  به عن امرأة  شهوانية  تنـتظر زوجها العائد من العمل ا
ـلتـهب عن طريق احلـكاء ويـقول عـلى لسـانه كيف دخل شـهد  ا ثم إنه يـوقف  ا
شهد لسـاحة األحداث فهو من مـوضوع مختـلف وليس له مكان فى هذا هـذا ا
الـعرض?? وكأنه يتعامل مع متلق بـليد عليه التعرف على
ـرادة  فـقط   وأظن أن حس ـراد بـالـطـريـقـة ا احلـدث ا
ـؤلف اخملرج سوف ينبذ تلك الطريقة  في التعامل مع ا
ـتلقى فمصـطفى  سعد يـعرف أكثر من غيـره طبيعة ا
ـتلقى قـد تكون طـريقته فى األداء والـتقد غـريبة ذلك ا
شاهد الذي تلقى إال أن ذلك اليـنفى عقليـة ا عـلي ذلك ا
أظن أنه ذكى ويـسهل عليه التعرف علي طريقة التقد 
كـما أن جمهور مسرح الطليعة خاصة جمهور  خاص
وأغـلـبه متـمـرس عـلى األدوار اخملتـلـفـة للـمـسرح فألى
شـهد ??! ال أعـرف وما يـعنـينا من األسـباب كـان هذا ا
عـرض �3  × 1  أن الـقـضـيـة الــفـرعـيـة الـتى نـاقـشـهـا
والـتى تخص تصرف احلكام إبان تـكوينهم وتصرفهم
مع خـبـث الـتـدخـل األجـنـبى كــانت جـيــدة فـهــو يـقـدم
ـتجاور حـتى يؤكد أن الـتاريخ يعـيد نفـسه وعلى الشـعوب أن تعى مـوضوعهم ا
سـتقبـلية هـذا من ناحيـة ومن ناجيـة أخرى يقدم كـيف تتصـرف فى األحداث ا
سـلسـلة جـديدة من سالسل مـسرح االسـتفـهام ولـكن هذه الـسلـسلـة قد بـينت
أمـرين فى غـايـة األهـمـيـة يـتـعـلق األول بـدور احلـكاء حـيـث إنه فى هـذا الـعرض
كن أن يـصير تـلقى ويـدعوه لـلتـدخل إلى حد مـا?! وال  يـستمـع فقط لـتعلـيق ا
تلقى الذى قد يكـون على حق ولو أن متلقيا تدخل احلـدث وفق هوى ذلك ا
فى وقت غـير مالئم- أثـناء عـرض أحد مـشاهـد احلكـاء- فإن احلـكاء كان
ـتلـقى فال أهـمـية له فـى ذلك الوقت وأظـن أنه دور ناقص من يـسـكت ذلك ا
ثليه وفق ذلك التناول تلقى كان عليه أن يـدرب  ا اهتم بـا ؤلف فطا عـند ا
اجلـديد وليـأخذ احلدث الـدرامى منـحى جديًدا يـكون ولـيد اللـحظة الـراهنة
ـة مصـطـفى سـعد وهـو أمـر أظن أن بعض الـعـروض تـلعـبه وأظن أن فـطـن
مثل سـوف تراعى ذلك األمر مـستـقبالً فطـبيـعة احلدث الـدرامى وتكـوين ا

لديه يسمحان بهذا التطور الفعال.
وضوع ثـل داخل قاعـة التلـقى حتى يكـون ا األمـر الثانى الـتقلـيل من وجود 
زروع قلل من أهمية التجـربة وجعلها محدودة مـثل ا جـديراً باالحترام فوجود ا
تلـقى الفـاعل ناهيك عن أن ذلك أو أنـها جتربـة غير مـكتـسبة لـلثـقة الكـافيـة فى ا
ـمـثـلـة عـايـدة فـهـمى- كـان له دور فـعال ـمـثل والـذى كـان فى هـذا العـرض- ا ا

ا تمتلكه عايدة من حضور جيد. وجميل فى تكوين احلدث الدرامى 
ـمـثـلـ بـطبـيـعـة الـتـقد اخملـتـلف فـهم بـ اإليـهام ولـقد اهـتـمت مـجـمـوعة ا
ـنطق الـذى يؤكـد على وعـيهـم بالفـريقـ فتـجد كال من والـتحـبيظ ويـلعـبون با
رشـدى الشامى وسمير البنا ومحمد عنتر وأشرف صالح ويوسف رمضان
ـبـة وإن كـنت أتـعـجب فى بـعض ـنـطـق الـواعى بـطـبـيـعـة الـلـعـ  يـلـعـبـون وفق ا
اثـلهـا فى الطبـيعة الـلحظـات من االهتمـام الشـكلى باألدوار إلى احلـد الذى 
فـتجـد من يلـعب دور محـمد عـلى أو عبـدالنـاصر أو صـدام حس وكـأنه هو
البس والـشـكل وطـريقـة األداء وهـو أمـر قد يـكـون  ضـد االجتاه من حـيث ا
االستفهامى اخلالق والذى يلعب الدور من اخلارج وليس إلى حد التطابق?!
ـيه مــصـمم ـتم فـ ـا اهـ ـيـدًيـ ـلـ ـيه) فــقــد جـاء تــقـ ـا عن ديــكــور (فـادى فــوكـ مـ
الـسيـنوغـرافيـا بصـنع خشـبة تـتالءم وتـقد ثالث حـكايـات مخـتلـفة فى
حلـظة واحـدة فـصنع اخلـشـبة كـان مـحايـًدا إلى حـد كبـيـر البـاب على
شـاهد وإطـار الصـورة فى منـتصف  خلـشبـة احملايـدة وقد كان ـ ا
البس (نـعيمة عجـمى) أهميتهـا من حيث تشكيل األحـداث فقد صنعت
البس مالبس لـكل شخصية تاريخية تـناسب موضوعها كما اهتمت 

احلكاء وفق تكوين يخلط ب البلياتشو واحلكاء الشعبى.
سرحـيات الـعبثـية بـالبنـاء الدائرى وتـنتهى األحـداث كمـا تنتـهى معـظم ا
وضوعات حـيث يدخل حكاء جديـد بعد استدعـاء احلكاء القد لـيقدم ا
ـزروع فى الصـالة فـهو يـريد احلـكاء ـمثل ا ذاتـها من جـديد فـيعـترض ا

. القد وهكذا تعلو الشكاوى من الصالة أين احلكاء القد

دخل فى حـوار مع «عايـدة فهـمى» حـول أدائها
لشخصية « كونداليزا رايس»... إلخ

ولـكن ذلك الــتـحـطـيـم اجلـمـالى لم يــقم بـالـنـفى
جلـماليـة ليطرح  جـماليـة جديدة بـقدر ما توقف
عـنـد مرحـلـة الـهـدم فـهو لم يـشـغل بـاله بـآلـيات

أداء مختلفة أو إضاءة..الخ
وهـذا ما جـذب العرض فى بـعض األحيان إلى
تـفرج بـأنه ال يواجه عـرضًا مسـرحيًا إشـعار ا
بـقدر مـا يـواجه ندوة أو أداءً حـياً مـبـاشراً غـير

سرحى وجمالياته... مقيد بالشكل ا
إن عـملـية التـحطـيم التى اتـبعـها الـعرض قامت
بـتدمـير حـتى االنـتمـاء النـوعى للـعرض إلى فن
ـسرح وجـعـلتـه يقف عـنـد حدود غـائـمة وغـير ا
ـعــالم.. بــ عــدة أشــكـال من األداء مــحــددة ا
احلى كـالـنـدوة واحملاضـرة.... إلخ دون انـتـماء
ـكـان ـسـرح الـلـهم إالحـدود ا واضح إلى فـن ا

والقاعة التى يطلق عليها (مسرح)
ــكن االعــتـمـاد ولــكن ذلك احلـكم الــسـابق ال 
ؤدين عـلـيه بـشكل مـطـلق ذلك أن الـعـديـد من ا
سرحى ولم يقبلوا ظـلوا محافظ على األداء ا
بــاالجنــراف مع الــعــرض كــمــا هـو احلــال مع
أشـرف صالح «جـمـال عبـد النـاصـر» وسمـير
الـبـنــا... ولـعل هـذه الــعـنـاصـر احملــافـظـة عـلى
ـــســـرح هى الـــتى مـــنــعت عالقـــتــهـــا مع فن ا
ـطـلق نحـو تلك الـعرض مـن االجنراف الـتام وا

احلدود الغائمة التى سبق احلديث عنها...
وبـشـكل عـام فإن الـعـرض لم يـسـتطع ونـتـيـجة
النــكــفـــائه عــلـى ذاته حتــقـــيق حــالـــة اإلمــتــاع
اجلـمــالى إال من خالل احلـيــويـة الـشــخـصـيـة
ـمثـلـون من ذواتـهم كمـا فـعلت الـتى أضـافهـا ا
«عــايــدة فــهـمـى»  و «رشــدى الـشــامى» حــيث
كـانت حالـة احليـوية واإلمـتاع بـالعـرض تنـطلق
..أمـا العنـاصر الفـنية مـنهم كأشـخاص معـين
ـوسـيـقى «أحـمد كـالـديـكـور «فـادى فـوكـيه»  وا
خـلف»  فـلـقد جتـمـدت عـنـد حالـة من الـتـجـريد
كى التـشغل الـعرض عن الـتفـكيـر فى ذاته كما
هـو احلال فى الديكور... أو انساقت مع حيوية
ــــمــــثـل كــــمــــا هــــو احلــــال فى وفــــاعــــلــــيــــة ا

وسيقى»...    «ا
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لهاة ا
الهزلية

Farce

تـمــثـيــلـيــة تـمـيل
فى بــنــائــهـا إلى
مـــزج عـــنـــاصــر
ــــــســــــرحــــــيــــــة ا
الــــــــهــــــــزلــــــــيـــــــة
بــــعـــــنــــاصـــــرمن
ــــــــــــــلــــــــــــــهـــــــــــــاة ا

الواقعية.
ويــعـتــقــد بـعض
الـــــــــنـــــــــقـــــــــاد أن
مـــــســـــرحـــــيـــــتى
«تــــــــــــــــــــــــــرويــض
الــنــمـرة-1596»
و« زوجـــــــــــــــــــــات
ونــــــــــــــــدســـــــــــــــور
ـــــــــــرحــــــــــات ـ  ا
 1598» لـــــولـــــيم
شــكــســبــيــر من
ـــــــــــــــــالهــــــــــــــــى ا
الــــــــهــــــــزلــــــــيـــــــة.
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ـتعـاقبة «إحـدى عشرة ـسرحى شكل الـلوحات ا وقـد أخذ البـناء ا
لـوحة» أراد من خـاللهـا اخملرج أن يـقـدم «تشـكـيلـة» من الـقضـايا:
ـة احلب اجملــهض بــسـبب ـي كـالــروتــ تـبــويـر األراضى الــزراعـ
األزمـات االقتصادية.. بـاختصار حاول الـعرض أن يقدم عددًا من
اخلـيبات التى أدت باجلمـيع إلى الرحيل والهجرة غـير الشرعية ثم
ـبـعـيـدة ومن هــذه الـفـئـات إلى غـرق اجلـمــيع فى بـحـار الــغـربـة الـ
رأة» هذه وظف- ا «الـفنان- العرضحاجلى- الفالح- الشاعر- ا

كنوسة» كما يقول العرض. الفئات «ا
ـكنـوس فى وبـالعـودة إلى الـنص جنـد أنه أشار إلى «مـشـكلـة» ا
ـنــوسـون ــكـ ـنـاســ ولم يــشــر إـلى «صــراع» فـا ـالــكـ عالقـتــهم بـ
قهورون  يستحقون ما يحدث لهم ألنهم تربوا على حكايات أمنا ا
ا الـغولة التى صنعت اخلوف داخلهم فأذعنوا لقهر الكناس ر
ـة أخـرى نـقـيـضـة وايـجـابـية ـؤلف شـخـصـي من أجل ذلك ابـتـكـر ا
ـكـنـوسـ وتـتـوجه بـحـكـمة أسـمـاهـا (الـضاحـك ) ال تنـتـمى إلى ا
« » : «يا تـهدوا أسـواركم يا تـعيـشوا مـيت نـكوسـ الـنص إلى « ا
ـؤلف- عرف نفـسه فعرف الـكناس فـهذا الضـاحك- كما يراه ا
الـظا وانـتصـر على خوفه مـنهم فـلم يستـطيـعوا  خطف روحه
وانـتصر بذ لك عليهم.. ولكننا نتساءل هنا.. أين ومتى وكيف صنع

هذا الضاحك  انتصاراته? وإلى أى شريحة أو  فئة ينتمى?!.
ـتــطــيع أن نــرجــعه إلى ـة نــسـ ـيـ ـابـ ـبـ ســاد الــعــرض جــو مـن الــضـ
«الـسينوغرافيـا» وعدم قدرة اخملرج- كذلك- عـلى إيصال الرسالة
سـرحى بأشكال وحركات واسـتخدام  الرموز فـازدحم الفضاء ا
غـامـضة وغـيـر مـفـهومـة فـمـاذا تـعنى «اخلـراطـيم» الـتى تـمـتد من
مـؤخرة القاعـة إلى منتـصفهـا ملفوفـة بقمـاش أبيض وتتـدلى منها
ـقشات الـتى ابتـلعت وحـدها ثلث مـجموعـة من السـيوف والـبلط وا
خـامات الـديـكور ولـم تسـتـخدم مـقـشة واحـدة مـنهـا! كـذلك جاءت
مـثل أيضًا فال هى شـاهد وا شـهد و ا البس عـبئا آخـر على ا ا
قـدمت داللة وال أشـارت إلى زمان أو مـكان.. اللـهم إال إذا اعتـبرنا

مثل واجب شرعى. أن ستر ا
ـا ال يـعـرف ـبـهـ ـا»: إن صـاحـ ـنـوغــرافـيـ ـقـول فى «الــسـيـ خالصـة الـ
ـسرحى كذلك أبـجديات الـديكور دعك من الـتشكـيل فى الفراغ ا
ـشـكالت األخـرى فى إحـداث حـالـة من أسـهـمت مـجـمــوعـة من ا
االرتـباك بالنسبة لـلمشاهد فال سيـاق تاريخى وال تسلسل زمنى
وال وحـدة عضوية ووسط هـذه الضبابـية يفاجـئنا العـرض بالتوجه
ـبـاشـرة من قـبــيل «إوعـاك تـخـاف من إلى اجلـمـهــور بـخـطـابـات مـ
اخلـوف»! «النـاس بـقت تـستـمـتع بـالعـذاب»! كل هـذا ال يـجعـلـنا
نـحــصل عـلى «أثــر عـام» نــسـتـطــيع تـلــمـسه من خـالل تـتـابع
ـكننـا الربط بيـنها ال زمنـيًا وال منـطقيًا وال الـلوحات حيث ال 
عضويا!. كما جاءت نهايات اللوحات مكررة فكانت عبئًا ثقيال
عـلى إيقاع العرض. جاءت أشعار «اجلّدة» غريبة عن األحداث
وغـريبـة- كذلك - عـلى شخـصيـة «اجلّدة» نـفسـها فهـى تقول

مثًال:
«قالوا اخلواجات رجعوا تانى

وهنرجع نتعب من تانى
دولم خفافيش ينتشوا تنتيش
تكتيك مرسوم مش عميانى».

ـكن أن تخاطب اجلدَّة حفيدهـا الذى يبلغ من العمر أربع هل 
ـنـيك»! وهل ــثل هـذا الــكالم هل تــعـرف اجلــدَّة «الـتــكـ سـنــوات 

سيفهم احلفيد!.

قدم فرع ثقافة أسيوط
عرض مسرحي ضمن
سرحى لهذا خطة النشاط ا
العام األول «كنسلينا» من
تأليف محمد الزناتى
أشعار عطية فزدق موسيقى
حا عزت تعبير حركى
محمد العدل  ومحمود
العجمى. سينوغرافيا بدرى
سيد . إخراج عالء نصر
والبطولة جماعية لفرقة قصر
ثفافة أبنوب.
أما العرض الثانى «مولد
سيدى طناش» فهو لفرقة قصر
ثقافة أحمد بهاء الدين تأليف
عبدالقادر مرسى  وإخراج
صالح محمود.
يتناول العرض األول
«كنسلينا» من خالل شبكة
شكالت عالقاته عدداً من ا
والقضايا االجتماعية
يجسدها من خالل العالقة
: ب مجموعت محوريت
« مجموعة «الكناس
وتشمل«احملرك- الشفاط-
التربى- الكناس-اجململ»
هذه اجملموعة وظيفتها
األساسية- كما هو واضح-
الكنس والشفط والدفن
والتجميل وإن كنا ال نعرف
بالضبط جتميل ماذا وكيف?
كل ما فى األمر أننا نشاهد 
«اجملمّل» يحمل فوق رأسه
«علبة إسبراى» كلما ظهر.
« كنوس أما مجموعة «ا
فتحوى فئات متنوعة من
البشر جردهم العرض من
أسمائهم  وجعلهم مجرد
ـكن إنـكـاره ولكـنه مـثل مـجـهود منأرقام من واحد إلى سبعة. لـقـد بذلت الـفـرقـة مـجهـودًا ال 

ذاكر طوال العام وعندما سئل عن اسمه كتب عنوانه!.
«يقعد له ف عينه وعافيته ويسعده دنيا وآخره بدرى سيد».

ويـدور عـرض «مــولـد سـيـدى طـنــاش» حـول «بال» احلـاوى وزوجـته
«عـساكـر» الـتى تطـلـقه «العـصـمة فى يـدهـا» وتعـمل راقـصة بـعد أن
ـتـخـلى ـهم  يـ ـاً! ا أغـواهـا األجــنـبى كــمـا أغـوى «حــمـار بال» أيـضـ
اجلـميـع عن «بال» ما عـدا «األراجوز» الـذى يـرفض عرض األجـنبى
ـابيـت شو» مـتمـسكـًا بأصـوله!. وكـذلك «أصيـلة» قـارئة الـعمل فى «ا
راجـيح الـذى مات الـودع وابـنة زوج عـسـاكر األسـبق  صـاحب ا
كـمدا من معامـلة عساكر له. وتـنتهى احلدوتـة بزواج «بال» و«أصيلة»
وعـودة «احلمار» بعدما تاب وأنـاب وعرف مقدار صاحبه وعرف أن
كـننا اسـتخالص فكرة «الـلى يخرج من داره يـتقل مقداره»! هـكذا 
العرض التى تدعو إلى التمسك بأصولنا ومقاومة األجنبى سبب كل

البالوى. هو ده الكالم!
هـكذا بكل سذاجة يجسد الـعرض الصراع مع األجنبى! ونتساء ل:
من يـكون «بال» هذا ومن يكون حماره ومن تكون «أصيلة» فى زمن

ة والفوضى اخلالقة والتجبر األ مريكى وغزو العراق ومشروع الـعو
الشرق األوسط الكبير أو الصغير!.

ـمكن أن يـقـدم العـرض «فـرجة شـعبـيـة» وكان من كـان من ا
ـمكن أن يـنجح فى حتـقيقـها لـو اكتـفى بذلك لوال أنه أراد ا
أن يـطــرح قـضــيـة كــبــرى فـوقع فى الــســذاجـة والــتـبــسـيط

اخملل- كيف? 
ـولـد منـذ بـاب قصـر الـثقـافة فى الـبدايـة تـطالـعـنا مـظـاهر ا
ـوتيـفات الـشعـبية حـيث األنوار وأصـوات البـاعة والغـناء  وا
ـعــلــقـة فى «مــكــان الـتــمـثــيل» فــهـنــاك وحـدات ـوجــودة وا ا
ديـكـوريـة عـلـيـهـا رسـومـات شعـبـيـة مـثل الـكف والـقـرط إلى
جـانب «تيـاتـرو الهـنا» الـذى يقـدم الـرقص الشـعبى يـجاوره
صمم » وقد نسى ا ثل «لعبة التنش عـلى اليم صندوق 
ـبة  كذلك ليس له أن يـضع داخله بندقـية واحدة أو حتى 
نـتصف ـنظـر»! كذلك جنـد فى ا صـاحب «يعـنى منـظر فى ا
«بـانوه» أسفله غاب وأعاله شاشة عرض خليال الظل على
ـيـنه «بـانوه» آخـر لم نـعـرف كـنـهه بالـضـبط إال بـعـد ظـهور
«األراجـوز» من ورائه. كذلك فـقد عـرفنـا بالـكاد أن «الـبانوه»
ـوجود فى أقصى اليم يشير إلى مقهى وقد خلقت هذه ا
الـقطع «الغامضة» جوّا من الضبابية وااللتباس ولم تضعنا
ولد وذلك بسـبب سوء تصميـمها وتوظـيفها.. وقد فى جـو ا
تـراوح الـغـنـاء ب اإلنـشـاد الـديـنى واألحلـان الـقـبـطـيـة التى
ــولـد لــيس قــاصــراً عـلى تـمــجــد الـعــذراء إشــارة إلى أن ا
ـسـلـمــ فـقط بل إنه يـشـمـل األقـبـاط أيـضـاً. يـدخل «بال» ا
وسط اجلـمهـور بعربـته يجـرها احلمـار وعلى الـعربـة يحمل
أدواته ومـعه عــسـاكـر وأصــيـلـة بــيـنـمــا يـظــهـر رجل خـلف
ـستـوى الرأسى وسـنعرف الـشاشـة ليعـمل الصـورة على ا

أنه «األجنبى».
 ويــبــدو أن الــنص قـــد أوقع اخملــرج فى حــيـــرة فــأوقــعــنــا
اخملـرج- بدوره- فى ضبابية فـ «بال» حاوى ومع ذلك فليس
هـنـاك مـا يـشــيـر إلى مـهـنـته ثم نــراه بـعـد ذلك يـتـحـول إلى
مـخايل فى خيال الـظل  يسرد القصص الـتراثية والـشعبية

وهناك سوء استخدام واضح خليال الظل.
الـنص سطـحى فى بنـائه وصراعه وتـوجهه وقـضيـته فلسـنا فى زمن
«عـسـاكـر» وال «حـمــار بال»!.. كـمـا جـاءت مـفـردات الـعـرض األخـرى
كـاألشعـار واألحلان واالسـتعراضـات. واإلضاءة غـير مـوظفـة توظـيفًا
ـا قدمـنا أو جـيدًا لـهذا فـإنـنا قـد ال نـشعـر بفـرق إذا حـذفنـا أو أضفـن
أخرنا فلن يزيد هذا أو ينقص فى مولد سيدى طناش اجملهول الهوية
قـام. كما جاء التمثيل ضعيفًا شـيئًا. فعذراً يا بهاء الدين يا صاحب ا
ـسرح ألول وذلك لـقلـة خـبرة الـشبـاب الـذى يقف أغـلـبه على خـشـبة ا
مـرة.  و هـذا يـقـودنا إلـى مسـألـة مـهـمـة يـجب أن تـراعى عـنـد اخـتـيار
ـكـان فالبـد أن يـكــون قـادراً عـلى تـدريب وصـقل ـثل هــذا ا اخملـرج 
ـة بـ ـالءمـ ـنــصـر ا ـاة عـ مـواهـب الــشــبـاب كــذلـك فالبــد من  مــراعـ

قدم ومكان العرض وجمهوره. «العرض» ا

تلميذ ذاكر طول السنة وعندما سـألوه عن اسمه كتب عنوانه

<   أحمد إسماعيل عبدالباقى

سرح فى مولد سيدى طناش سرح فى مولد سيدى طناشأسيوط كنسلت ا سرح فى مولد سيدى طناشأسيوط كنسلت ا سرح فى مولد سيدى طناشأسيوط كنسلت ا سرح فى مولد سيدى طناشأسيوط كنسلت ا أسيوط كنسلت ا
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وتــشــيــكــوف وتــوفــيق احلــكــيم قــدمــوا أفــكــارًا
ونـاقشـوا من خاللـها قـضـايا زمـنـية وعـامة ومع
ذلك اسـتطاعت أن تتجاوز حلظـتها ومكانها وأن
تـسـتـمـر فى الــعـطـاء.أّمـا الـفـنـان خـالـد الـصـاوى
فــيــقــول إن أعــمــال ســرور ومــيــخــائــيل رومــان
راحل احلـلم الشـبابى ومـحمـود دياب ارتـبـطت 
ـتمـرد وأنا شـخصـيا أحب جنـيب سرور جدًا ا
ولـو كـان لـدى إمـكانـيـة ألن أقـدمه الـيـوم فـسوف
أجلـأ فـى مـعــاجلـتى له إلـى وضـعه فى الــلـحــظـة
اآلنـيـة وألـقى مـن خالله الـضـوء عـلى مـشـكالتـنـا
وهـمــومــنـا فــنـجــيب ســرور قـادر عــلى احلــيـاة
ونـصوصه لها أهميـة كبيرة; فلـو فكرنا فى تقد
مـسرحيـات غنائيـة اآلن تكون هـذه النصوص فى
ـقـدمة فـسـرور يـسـتحق أن يـعـاد اكـتـشافه من ا

قبل احملترف وليس الهواة فقط.
ويــرى خــالــد الــصــاوى أن أعــمــال سـرور
تـمـثل اعتـراضـًا على عـصـر السـادات أكـثر من
ـكـنــنـا أن نـراهـا عـصـر عــبـد الـنـاصــر حـيث 
ــثــلــهـا تــنـاضـل ضــد الــقــيم الــفــاســدة الــتى 
االنـفتاح وهـذه القيم مـوجودة فى كتـاباته لهذا

يقبل عليها الشباب.
ويـــرجع الـــروائى خـــيـــرى شـــلــبـى إقـــبــال
الـشــبـاب عــلى أعــمـال ســرور إلى شـعــريـتــهـا
ويـقــول إن شــعـريــة جنـيـب سـرور بــطـبــيــعـتــهـا
ومـكـوناتـهـا الـفطـريـة هى شـعـرية مـسـرحـية فى
ـية ـسـرح دراسة أكـاد األسـاس وألنه درس ا
وأحب فن الــتـمـثـيل ومـارسـه; فـإن مـسـرحه هـو
ــســرح الــوحــيــد الـــذى يــحق له أن يــســـمى بــا
ـسـرح الشـعرى ن كـتـبوا ا الـشعـرى فـغيـره 
كـانوا يكتبون شـعراً مسرحيـًا وكان الشعر هو
الـغـالب أما مـسـرح سـرور فهـو مـسرح درامى
عنى الكامل فـالشخصيـات والدراما مطوعة بـا
لـلـشـعـر بـحـيث إنـنـا حـ نـسـتـمع إلى احلـوار
الـشعـرى نـدرك أنه حوار الـشخـصـيات نـفسـها
ولـيس حـوار الـشـاعـر مـوقـفه الـدرامى مـتسق
ا أنه شـعرى فـإشـعاعه يـجذب وبـناؤه جـيـد و
كل من يـستمع إليه أو يشـاهده لذلك كله أتوقع
أن تـعيش مسـرحيات سرور طـويًال وأن تتجدد

مع كل مخرج جديد يقدمها.
 اخملـرج يس الضوى قال إن سرور جتربة
إبـداعـيـة وإنـسـانـيـة مـتـسـقـة مع نـفـسـهـا كـانت
حـــيــاته مــلــيــئـــة بــاألزمــات تــعــرض خلــيــانــات
واضـطهـادات واستـطـاع أن يجـسدهـا إبداعـيًا

بـإمكانـات احملتـرف فى بعض أعمـاله وليس كـلها
حــيث طــغت عــلـى بــعض أعــمــاله «احلــرفــة» مــثل
«قـولوا لع الشمس» و«يابهـية وخبرينى» فنجيب
فى أغـلب أعماله يـفتقـر إلى اجلدية رغم أنه جاد!
أّمـا العمل الذى يستحق أن يعتبره (أوبرا شعبية)
- إذا جازت التسمية - فهو «من أجيب ناس».
وعن تـــقـــد ســـرور من خالل فـــرق الـــهــواة
والـثـقـافـة اجلــمـاهـيـريـة أكـثــر يـقـول : ألن أعـيـنـهم
مــجــردة من حــســابـات الــتــربح والــتــرويج حــيث
ضمون أّما يـنصب اهتمامهم فى األساس على ا

الفرق الكبيرة فهى تراهن على الشباك.
ويـنفى أشرف فاروق غياب سرور عن الساحة
االحـتــرافــيــة ويــقــول إنه مــوجــود ولــكــنه ال يــظــهـر
بـوضوح وذلك لقـلة عـدد فرق الدولـة بالـنسبـة لفرق
الـثقافة اجلماهيرية وفرق الهواة ويؤكد أنه ال توجد
قـيود على تقـد أعمال سرور فـالرقابة الـيوم تترك
كن الـنـاس تـقول كـل شىء كمـا يـؤكـد أن سـرور 

أن ُيقدم اآلن ألن حلظته مشابهة للحظة اآلنية.
ـؤسسـات ليست ـتناوى أن ا ويـرى هانى ا
ـسرح سـرور حيث حتـتاج الئـمة  هى الـبيـئة ا
ـناخ حر وهذه احلرية غـير متوفرة فى مسرح
الـدولة لذلك فـهو يقـدم أكثر من خالل الـشباب
ألنه يـعـبــر عن الـتـمـرد والـثـورة ويـقـول: إن من
يـقـدم أعمـال سرور يـجب أن تـكون لـديه الـقدرة
عــلى الــتــجــريب وهــؤالء دائــمــاً مـا يــأتــون من

ؤسسة. خارج ا
اخملـرجة منى سديرة قدمت لـسرور مسرحية
تقاطعة); وعن سبب إقدامها على هذه (الـكلمات ا
الـتـجـربــة قـالت: تـسـتـهــويـنى جـداً أعـمـال سـرور
فـأفكـاره بهـا حيـويـة وطاقـة وفعل وقـد عبـر جنيب
ــلـيــئـة بــالـتــنـاقــضـات عـن مـرحــلـة الــسـتــيـنــيـات ا
االجـتـمـاعـيـة والـسـيـاسـيـة بـجـرأة وشـجـاعـة وفى
ـتـقـاطـعـة الـذى قـدمـته كـان غـيـر نص الـكـلـمـات ا
ـا لذلك خاصـمه بعض الـنقاد تـقليـدى وجرىء; ر
ـسـرحـيـة حـيث لـديهم والـقـائـمـ علـى العـمـلـيـة ا
مواصفات معينة لألعمال التى يرغبون فيها وهى

األعمال التى ال تهاجم.

  البعض يؤكد أن هذا حادث بالفعل 

د. هـدى وصفى مدير مركز الهناجر للفنون;
ـكـان الـوحيـد الـذى قـدَّم جنـيب سـرور أكـثر من ا
مــرة قـــالت: لم أتــعـــرف عــلى جنـــيب ســرور فى
حـياته وقد تـعرفت عـليه بعـد عودتى من اخلارج
والــتى صـادفت ذكــرى األربــعـ لــوفـاته فــبـدأت
أبـحث عنه من خالل أعماله فكتبت عنه فى مجلة
فـصول وأجريت حـوله بعض التـحقيـقات وتعرفت
عــلـى زوجــتـه وابــنـه وعــرفـت أن حــيـــاته امـــتألت
ـسـتـوى الـشخـصى ـآسى عـلى ا بـالـكـثـيـر من ا
وعالقـته بالـسـلطـة التى كـانت مـتوتـرة بالـتالى لم
يـكن هنـاك ترحـيب به فى مسـارح الدولة رغم أن

سارح. ذكرى األربع أقيمت فى أحد هذه ا
وقـد تــعـامل ســرور فى بـدايــاته مع مـسـارح
الـدولة من خالل أعـمال قـام بتألـيفـها وإخـراجها
غـير أن هـذه العالقـة توتـرت وهذا طـبيـعى حيث
إن مـضـمـون أعـمـاله يـنـتـقـد أوضـاعـًا وتـصـرفات
رآهـا غير عادلة وقد كان دائم البحث عن العدالة
االجـتماعية وهـذا ما أوجد مساحـة قبول ألعماله
فى مـسرح الـثـقافـة اجلـماهـيريـة ومـسارح الـهواة
ولــدى الـــشـــبــاب الـــذى يـــعـــانى من اإلحـــســاس
بــالـتــهــمــيش. ومــا قــدمه ســرور عــّبــر عن هــمـوم
ـهــمــشــ فــأوجــد تــلك الــعالقــة احلــمــيـمــة مع ا
ــثــقــفــ فى مــســارح الــثــقــافـة الـشــبــاب ومع ا
اجلـمـاهيـريـة (وهى تـابـعة أيـضـا لـلـدولة) ولـكـنـها
ـعـارضة تـتـمع بحـريـة أكبـر فى عـرض األفـكار ا
وهــذا يــحــسب لــهــا. كــمــا أن أعـمــال ســرور من
ـمـكن أن تـعـدّ سـيـرة ذاتـيـة لـكـثـيـر من الـشـبـاب ا
الـذين يـتنـاولـون أعمـاله وهـذا ال ينـفى أن أعـماله
حتـمل قـيـمـة فـنـيـة عـالـيـة واحلـبـكـة عـنـده لـيـست
تـعارف عليها تـقليدية وغيـر خاضعة للـمفاهيم ا
سرحية (يـاس وبهية وآه وقـد اعتبرت ثالثيـته ا
يـا لـيل يا قـمـر وقـولوا لـعـ الـشمس) مـسـرحـية
وال ـعـاناة ونـفس االسـتعـانة بـا واحـدة.. نفس ا
والــتــعـبــيــر الــشــعــبى وهــذا أقــرب إلى الــشــكل

سرح. لحمى والروائى منه إلى ا ا
ـا عـدة مــعــاجلـات ـنـ ـقــول: قـدمـ د. هــدى وصـفى تـ
ـة إلى جنـيب سرور) والـتى قـدمـتـها ألعـمـاله مـنهـا (حتـي
روال فـّتـال و(ياسـ وبـهيـة) بـطولـة نـورهان وأحـمـد عز
ومـاجدة اخلـطـيب ومعـاجلـة أخرى قـام بـبطـولـتهـا على
احلجار ومراد منير ومؤخرًا قدم له مسرح الدولة (كان
جـدع) وهى معاجلة وإعادة اكتـشاف لنجيب سرور من

خالل جيل من الشباب لم يتعرف عليه من قبل.
وتــرى د. هـدى أن أعــمـال ســرور مـازالت
مـناسبة ألن تقدم اآلن ألنـها تلقى الضوء على
الـكـثـيـر من مـشكالتـنـا ومـعـانـاتـنـا وأن سرور
ـسـرح الـرسـمى ولـذلك غـيـر مـحـســوب عـلى ا
ــسـرح الــشــعـبى يـســتــجـيب له ويــقــبل عـلــيه ا

ومسارح الهواة أكثر.
د. عـادل الـعلـيـمى اخملـرج والنـاقـد ومؤسس
ـســرح بـهـيــئـة قـصــور الـثـقــافـة يـرى أن نـوادى ا
ـسـرح ـعـارضـة الـثـوريـة فى ا ـثل ا سـرور هـو 
ـصــرى لــذلك جتــد فـيه األقــالــيم ومــسـارحــهـا ا
شـكالتـهـا  كذلك فـهـو أكـثر مـعـادًال موضـوعـيـًا 
الـكـتاب تـعـبـيـرًا عن الـشبـاب وإدانـة لالضـطـهاد

بـكـافـة أشكـاله وانـحـيـازا لـلحـريـات ولـلـشعب
ــقــراطـيــة وأفــكـاره ضــد كل أشــكـال ولــلـد
االسـتغالل الـطبـقى واالجتـماعى لـذلك كانت
الـثـقـافة اجلـمـاهـيـريـة وفرقـهـا أكـثـر من يـقدم
أعــمــاله الــتـى حتــظى بــإقــبـــال جــمــاهــيــرى
وشـعبى منقطع الـنظير ويؤكـد العليمى أنه ال
يـوجد منع أو مصادرة على أعمال سرور فى
ـا حـدث ذلك فى أى جـهــة من اجلـهـات فــر
فـتــرة مـعـيـنــة ولم يـعـد مــوجـودًا اآلن ويـقـول
ـسـارح الثـقـافة اجلـمـاهيـرية عـرض أعمـاله 
ومـــســـارح الــــهـــواة يـــعــــود إلى حتـــرر هـــذه
ـسارح من ضـغط (شبـاك التـذاكر) حيث ال ا
ــسـارح تــسـعى هــذه اجلــهـات لــلـربـح أّمـا ا
الـكـبرى فـهى تـعـمل وفق اعـتبـارات الـشـباك
وهى تـعـمل لـلـربح فـتـغـازل جـمـهـورهـا الذى

يريد أن يهرب من همومه بالكوميديا.
كـذلك يـؤكـد شـريف عـبـد الـلـطـيف مـديـر
ـسرح الـقومى أنه لـيست هنـاك أية مـحاذير ا
سـيــاســيـة حتــول دون تـقــد أى عـمل يــقـدم
ـســرحـيـون أعـمـال سـرور إلـيه فـقــد تـلـقف ا
وقـدموها عـلى مسـرح الدولة ونـأمل أن تقدم
فى الـفـتـرة القـادمـة أّمـا غيـاب أعـمـال سرور
عن مــسـرح الـدولــة أو نـدرتـهــا اآلن; فـمـرجع
ذلك إلى أن بــعض هـذه األعـمـال مــثـلـهـا مـثل
مـسـرحـيات كـثـيـرة لـكـبـار كتـاب الـسـتـيـنـيات
كـانت تــكـتب وعــيـنــهـا عــلى أحـداث بــعـيــنـهـا
تـخص فـترة بـعـيـنهـا وانـتـهت وبـانتـهـائـها لم
يــعـد لــهــذه األعــمـال ضــرورة حــيث لم تــعـد
تـعنى شيـئاً اآلن.. ولذلك أقـول إنه البد لكاتب
ـسرح أن تكون معاجلـاته أكثر رحابة بحيث ا
تـسـتـطـيع احلـيـاة خـارج حلـظـتـهـا الـتـاريـخـية
ـثـال وكـذلك إبسن نعمفـشـكسـبـيـر عـلى سبـيل ا  نور الهدى عبدا

جنيـب سرور.. ذلك الفـنان احملّير فـى حياته وبـعد وفاته هل يـخاصمه بـالفعل مـسرح الدولة
كما يقول البعض? أم أن هذا مجرد رأى ال أساس له من الصحة كما يقول البعض اآلخر?

يتـفق معه كثيرون.. ويخـتلف حوله كثيرون.. ولـكن ما لم يختلف علـيه أحد هو أنه كان فنانًا
ـمـيزة الـتى ال تـتشـابه مع غـيـرها وأن مـسـرح الثـقـافة اجلـمـاهيـرية كبـيـرًا وكاتـبـًا له شخـصـيته ا
سـرحه وقدمـته وكانت سـببـًا مؤكـدًا فى استـمراره حـيًا فى وجـداننا إلى ومسـارح الهـواة احتـفت 
اآلن..مـا هو مـوقف مـسـرح الـدولـة مـنه ومن أعـمـاله?.. أى األقـوال نصـدق? هـذا مـا سـوف نـحاول

اإلجابة عليه فى السطور التالية.
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ؤسسات الرسمية ليست ا
سرحياته البيئة الصاحلة  

شريف عبد اللطيف : ال توجد محاذير سياسية تمنع  أعماله
<   شريف عبداللطيف

<   خيرى شلبى 

سـرحى اجلديـد "الدنس" عـلى مسـرح روابط بواسط ـسرحى "طـارق الدويـرى" قدم مـؤخراً عـرضه ا > اخملرج ا
زج ـوقف الثـالث" وفى عرضه "الـدنس" يعـتمـد الدويـرى على ا القاهـرة بعـد انتـهائه من تـقد عـرضه األخير "ا
فيمـا ب السـينوغرافـيا ومحـاولة إيجـاد أشكال مـسرحيـة جديدة وعـلى خشبـة مسرح "روابـط" أيضا تـقدم فرقة

سرحى "إسالم حامد" واإلخراج لشريف شلقامى. "اجلذور" مسرحية "اإلجراءات" للكاتب ا

 <  د. هدى وصفى   د. هدى وصفى   د. هدى وصفى   د. هدى وصفى
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الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور 

االثن  2007/7/30  14
ومن هنـا نشعر فى أى مـسرحية من ثالثيـة  جنيب سرور بهذا
ـاته فى ـيه جنـيب وسـخـر كل إمـكـانـي اإلحـسـاس  الـذى لـعب عـل
اختـيار مـشاهد ومـسامع من النص األصـلى; ليـضيف إليه من
روحه هو مـا يربط القضـايا العامـة بالقضـايا اخلاصة - ويربط

اضى باحلاضر ليخرج بالقانون. ا
 إن الـظـلـم والـشـر يــعـيــشـان كـثــيـرًا لــكن الـعــدل واخلـيـر
يـنــتـصـران فى الـنــهـايـة حـتى لــو  قـطع جـسـد أوزوريس
وقتـل ياس و سجن الـشاطر حسن. والـشعب واحد منذ

آالف السن والنيل واحد واإلله واحد.
ـة ومـعـاجلات ـنـطـلق نـفـسه كـانت مـعـاجلـات الـهـز ومن ا
ـفاوضات. إذ يستـشعر جنيب سرور النـصر ومعاجلات ا
الطـريق الـسـلمـى الطـويل الـصـعب يـستـشـعـره فى أنواع
الـســلع اجلـديــدة فى األســواق وإعالنــات وسـائل اإلعالم
ــركـى) وســاعــات الــتـى فى اإلعالن عن ( الـــفــروجٌّ الـــدا
«ســيــتــزن ورولـــكس» وغــيــرهـــا. إنه يــلـــحظ فى اجلــزئى
والعـابر تـيمـات دالة على الـوضع السـياسى واالجـتماعى
الـعام. ولذلـك آمن جنيب سـرور بكل مـا هو ثابـت ومتصل
وقـــوى أعــنى الـــشــعب والـــنــيل واألســـطــورة واحلـــكــايــة
واألرض  التـى تخرج اخلـير األخـضر وحتـمل فى باطـنها

اخلير األسود واألصفر واألحمر.
وكمـا آمن جنـيب سرور بـالنص الـدرامى  وجعـله العـمدة
الـذى تــقـوم من خالله كل الـوسـائـط الـسـيـنـوغـرافـيـة آمن
ــتــصل ــمــثل) ا بــالــعـــرض الــذى يــجــســد هــذا كــلـه : (ا
ـنـفصل عـنـها فى آن نـدمج فى الـشخـصـية ا بالـعـرض ا
ناقشة واحلكم على األداء بل واحد لـيعطى عقله فرصة ا
احلـوار مع اجلمـهور أحـيانـًا و (اخملرج) الـذى يديـر هذه
العـناصر ليخلق منها جـًوا عاماً قادراً على التأثير وإعادة
ــمــثل فـى آن واحـد. كــذلك ــتــلــقى وا صــيــاغـة الــواقع وا
البس ثم السـينوغرافيا بكل أبعادها:اإلضاءة الديكور ا

تلقى. حركة العرض أمام ا
هن هن جـميـعاً أعـنى ا وألنه درس كل هـذا مارس هـذه ا
زيج سـرحية و التـمثيـلية والكـتابيـة. وحتوصل كل هذا ا ا
سرحى الذى يـجيد حرفته فيتدخل ؤلف ا فى شخـصية ا
ؤلف « بتوجيهات» و« أوامر» و «وصفات» و« توجيهات» ا

الذى يعرف النص كأنه العرض.
 ويتـخيل العرض وهـو يكتب . لذلك  أعـطت نصوص جنيب
سرور الـفرصـة كامـلة لـكل اخملرجـ ليـتصرفـوا فى النص
كـمـا يحـلـو لهم بـشـرط أن يحـصـلـوا للـمـتلـقى عـلى التـأثـير

نفسه وأن يحافظوا على أفكار جنيب سرور.
ولنـا أن نـقارن بـ مخـرجـ أخرجـاً نصـاً واحـداً لنـجيب
ـثـال ال احلصـر عـبـدالـرحمن سرور أذكـر عـلى سـبـيل ا
الـشـافــعى ومـراد مــنـيــر فـهـنــاك عـشــرات غـيــرهـمـا من
مخـرجى مـصـر فى األقالـيم أخـرجـوا «منـ أجـيب ناس»
تـلـقـ - لـذة الـنص وبـطـرق مـتـعـددة  وجنـنى  - نـحـن ا
ولذة الـعـرض. وألنه يـخاطب الـنـاس فى الـقرى و الـنـجوع
جنح مــســرح جنـيـب سـرور خــارج الــعــاصــمــة أكـثــر من
جنـاحـه فى الـعــواصم الــكـبــيـرة; ألنه يــخــاطب اجلـمــهـور
رتبـط بأرض ونيل ـصلـحة الـتاريـخيـة ا العـادى صاحب ا
وحـضـارة مـصـر قـبل أن تـبـنى الـقـاهـرة أو اإلسـكـنـدرية

....إلخ.
ـسرح ولـهـذا أيـضـًا جنـد كل اخملـرجـ الـذيـن تـوسـلـوا 
ـفتـوح فى احلقـول والطرق ـسرح ا ـصطـبة وا السـامر وا
ـوال فى الـوصــول إلى الـنـاس يــخـاطـبـهم بــلـغـتــهم لـغـة ا
ـصرية الشـعبى و احلكـاية الـشعبـية واألسطـورة الديـنية ا
ة وهو خطاب يفهـمه الناس بل اتخذ جنيب سرور القـد
ومخـرجـوه وجهـة نـظر الـنـاس  فى هذه الـنـصوص ألنـها
نــصــوص  وعــروض صــاحلــة لــلــتــشــكل والــتــغــيــيــر بل
واخـتـصـار الـنص  واخـتـصـار الـسـيـنـوغـرافـيـا  لـتصـبح
سيـنوغرافيـا فقيـرة. إنه ال يحتاج ألكـثر من مالبس الناس
ـشهد طبيعى مرسوم ألنه فى حيـاتهم العادية وال يحتاج 
ــثل عــلى شط الــنــيل وأمــام احلـقــول وفى دوارالــعــمـدة
ــاكــيــاج وال يـحــتــاج أللـوان ـركــز فال يــحــتـاج ا وسـجـن ا
كن للـمسـرحية أن تـؤدى (أبيض و أسود) و اإلضـاءة إذ 

وتؤدى (ملونة) فتنجح  حسب ( مودة العرض). تنجح 
ؤلفون منذ مئات ا يفعله النقاد واخملرجون وا يذكرنا هذا 
السـن بنـصوص ولـيم شكسـبيـر التى تقـدم «اإلنسان» فى
أى زمان وأى مـكان بعيداً عن سجن احلادثة والدولة التى
تؤدى فـيها النصوص. لـقد تعلم جنيب سـرور من شكسبير
وال طًا مصـريًا إنسـانيًا يـتناسل فى ا كمـا أسلفنـا لنجـد 

صرى. واحلكاية واإلنسان ا
ولـهذا التزال نـصوص وعروض جنـيب سرور صـاحلة إلثارة
الدهـشة من جـديد وتـملـك إمكـانيـة العـرض بأقل اإلمـكانـيات
ـشــكالت واإلشـاعـات حـتـى بـعـد وفــاة جنـيب وامـتــنـاع كل ا
عـطالت التى ارتبطت بوجوده الفيزيائى ومعارضته الدائمة وا

بال حدود.
عارضة  لقـد وضع جنيب سرور مسرحه  ونفـسه فى خانة ا
إلى األبد حتى لو انصلحت األحوال; ألنه يكشف التناقضات
ثقف ً ويقف إلى جانب شعـبه ويقف إلى جانب عقل ا سريـعا

والثقافة الشعبية.

قولة فى قوله: وقد خلص جنيب هذه ا
قللنا فخارها قناوى
ياقلة الذل أنا ناوى 

مااشرب ولو فى القله عسل
والبحر بيضحك ليه

وأنا نازلة ادلع أمال القلل
البحر غضبان
مابيضحكش

أصل احلكاية ما ضحكش
 البحر جرحه ما يدبلش
وجرحنا وال عمره دبل
والبحر بيضحك ليه

وانا نازله أدلع أمال القلل.
ـقــولـة تــسـرى فى دمــاء مــسـرحه الــغـضــبـات ومن هــذه ا
سـتمرة فى كل مسرحية يكتبـها ليخلق منها أداة جديدة ا
ـتــلـقى وإفـاقــته عـلـى احلـقـائق لـتــعـريـة الــواقع وصـدمــة ا
الـتـاريـخـية وكـأنه يـتـداول مع مـسـرحيـاته لـيـصـدر حـكمه
ـستـمرة مع النـفس ومع الواقع ـداولة» ا النـهائى «بـعد ا
ومع اآلخر; لـيـتـوحـد مع شـخـصيـة دون كـيـخـوته مـحارب
هـزوم  سلفـًا ألنه يغـالب ماكـينـة تفوقه طواحـ الهـواء  ا

قوة يقول:
- قد آن يا كيخوت

للقلب اجلريح
أن يستريح

فاحفر ها هنا 
قبراً و

وانقش على احلجر األصم 
(... باهوت قريتى...).

وقـد ســيـطـر هــذا الـيـأس عــلـيه فى أخــريـات حــيـاته حـتى
وصل إلى مـرض عضوى ونفسى مات بهما جنيب سرور
بـعـد رحـلـة طـويـلـة مع الـنص والـواقـع والـذات لـقـد صدق
نفـسه فى البدايـة وعاش أسطورته اخلـاصة وتلقى تـعليمه
ـية الفـنون وفى االحتاد وصقل مـوهبـته فى مصر بـأكاد
السـوفيتـى. ومارس التـأليف والتـمثـيل واإلخراج للـمسرح
ـيــة لـكن نــكـسـة ودرس كل هــذا لـطالب نـابــهـ بــاألكـاد
يـونيه1967 شرخـت فى كل معـتـقداتـه شرخـًا دفـعه لكـتـابة
شعـر متهتك «إيروتيكى» مـنع من نشره فى مصر فنشره

فى بيروت  حتت اسم « أميات».
رحـة وحتول إلـى متـشائم فى وفـقد جنـيب سـرور روحه ا
شــعــره وفى مــســرحه حــتى حتــولت كــتــابــاته الــشــعــريـة
األخـيــرة إلى لـغــة مـبـاشــرة بل إلى مـنــشـورات سـيــاسـيـة
ساخـرة يـذم فـيـهـا كل شىء ويـحـرص عـلى إعـادة احلـياة
ـصـر والـتـنبـه ألعدائـهـا الـذين حـفـروا بئـرًا بـإبـرة خـيـاطة

رفعية.
وهذا ما حول شعره- كله - إلى شعر درامى حتى خارج
ــسـرح وقـرب لـغــته من الـنـاس عــلى الـرغم من احلـدة ا
ومن خـدش احلـياء ومن الـرفض بال حـدود يـقف عـنـدها.
ـسـرح مع احلـكايـة الـشعـبـية بل استـمـر حوار الـشـعر وا
ـضح من أجل احلب صـرية وسـير األبطـال النبالء وا ا

ومن أجل احلياة ومن أجل الوطن .
لذلك تـتداخل لدى جنيب سرور جوهر احلـكايات الشعبية
فـنــجـد إيــزيس تــتـجــلى فى بــهــيـة ونــاعـســة وأى امـرأة
ـثل والـكــرامـة. كـمـا يـلـتـقى مـصـريــة تـضـحى من أجل ا
ــصـريــ من أمـثــال يـاسـ أوزوريس مع الــضـحــايـا ا
صرى كلـها تيمـات مصرية وحسن الـشاطر وأيـوب ا

وتنويع فى حلن واحد.
كان جنـيب يشعر هذه الـتجليات فـتنسرب منه فى كل
مـسـرحـيـاته دون أن يـتـعـمـد ودون أن يـوجه الـنص 
فـالكل فى واحد والـنيل يـسيـر فى اجتاه واحد من

اجلنوب إلى الشمال.
سـرحية- وتظـهر لـنا - من خالل الـنصـوص ا
األشــكـال اخملــتـلــفـة حلـقــيـقــة واحـدة هى أن
ـرأة البـطلـة حتمـلت من أجل الرجل الـبطل ا
ظلـماً سيـاسًيا و اجـتماعـًيا شديـداً . خاصة
صرية مع األبطال الذين دافعوا فى الـقرية ا
عن  الـوطن وحـاربـوا ضـد الـظـلم الـسيـاسى
واالجــتـمــاعى. ورغم مـقــتل الـبــطل األسـطـورى
والـشعـبى - فى حـالة الـدفـاع - خلـد الـوجدان
ــوذجــًا الــشــعـــبى قــصص احلـب لــتــصـــبح 
لألجــيــال الــتى تــلى اخــتــفــاء الــبــطل إال أن
الــذاكــرة الــشـــعــبــيـــة التــزال تــردد هــذه
ـــواويل احلــكـــايـــات وتـــســـتـــعــذب ا
ـرتبـطة بـها واألغـانى واألشعـار ا
ــتــلـقى والــتى مــا إن يــسـتــمع ا
ـثـقف جلـزء مـنـها الـشـعبى أو ا
حتـى يتـذكـر بقـيـة الـلحن وبـقـية
احلـكــايـة. قـد يـبــكى لـظـلم وقـد يــبـكى فـرحـًا
لـصـوت احلب الـشـفــاف الـبـسـيط فى زمن لم

يكن يتقبله بهذه الصورة العفوية.

كـنـا نــبـهـر بــعـروض سـرور كــمـا كـنــا نـبـهــر بـحـدته و
وضـــوحه وحـــربه الـــدائــمـــة ضـــد االحــتـــكـــار والـــظــلم
ـشاق مع واالضـطهـاد. لم يـتراجـع جنيب سـرور رغم ا
ثـقـف إال كن أن يـهـادن كمـا هـادن بـعض ا أنه كـان 
ـوت حـتى آخر رض وا أنه آثـر احلرب و الـصـراع ثم ا
حلـــظــة فى حـــيــاتـه. وحتــمل آالم الـــفــصـــام الــنـــفــسى
والسـياسى وحتـمل مسئـولية بـيت وأطفال وزوجـة لكنه
وصل إلى احملـطـة األخيـرة بـعـد مـسـرحـيـة «أوكـازيون»
الـتى أعـلن فـيـها عـن بيـع أى شىء فى أوكـازيـون; حتى
أنه وقف فى مـيـدان طـلـعت حـرب ذات مـسـاء يـعـلن عن
بيع أحد أبنائه ويدخل الناس معه فى مزاد ليكتشفوا -
فى الـــنـــهـــايـــة - أنه يـــقـــوم بـــإعـالن عن مـــســـرحـــيـــته

«أوكازيون». 
ال تخـتلف لـغة الـقصـيدة عـند جنـيب سرور - عـن لغة
ــسـرح; ألنه يــكـتب فـى كل األحـوال كــتـابــة درامـيـة ا
تـنـزع عن لـغـته غـيـبـوبـة الـذات الـشـاعـرة فى عـشـقـهـا
للـمجاز واحلن لذلك لم يكتب من حن بل كتب من
عـقـل يـتـوسل بـاجملـاز أحـيــانـاً; األمـر الـذى جـعل لـغـة
مـسـرحه لــغـة احلـكـمـة. حـتى حـ يــتـوسل بـالـعـامـيـة
ـصــريـة فـى مـســرحه الـشــعــبى فـإنه يــكــتب عـامــيـة ا
مـتـفـاصـحـة تـعـيش أكـبـر قـدر من الـزمن. إذ ال تـرتـبط
الـعـامــيـة لـديه بـلــغـة عـصـر مـحــدد بل هى لـغـة الـنص
والـعـرض فى سـيـاق األحـداث. ومن هـنـا كـان احلوار

وقف. لدى مسرح جنيب سرور سيد ا
إنه حـوار رشيق  ال يصرف نـظرك خارج العرض  بل
إلى داخل الــعــرض تــركــز مــعه فى قــضــايــاه وتــعـود
لـتـتـصل وتـنــفـصل فى حـركـة مـكـوكـيـة أثـنـاء الـعـرض
جتعـلك تتذكر احلـوار البسـيط  العميـق واللغة الـسهلة

شهد. القادرة على االحتفاظ با
صرية واضـحة فى مسرح سرور لقـد كانت العامـية ا
لكنها احتفظت بكل كثافة  الثقافة الشعبية والفصيحة
من هــنـا نــفـسـر مــا جنـده من حــكم وأمـثــال ومـواويل
وأغان شـعبـيـة وفصـيحـة . بل نـفسـر قدرته عـلى مزج
صرى  الذى الثـقافة الشرقية واإلنسانية فى النص ا
ـكن أن يــعـرض فى أى مـكـان يـشـبـه قـريـتـنـا فـيـنـال

اإلعجاب نفسه.
 لم يفكر جنيب سرور فى أن يحصل على عائد مادى
منـاسب حليـاته بل ركز فى أن يـقدم مـسرًحـا خاًصا
له خـصائص ال تـوجـد عنـد غيـره من الـذين يـتوسـلون
بالـتراث الشعبى من أمثال زكـريا احلجاوى وألفريد
فرج ويـسرى اجلـندى وشـوقى عبـداحلكـيم وغيرهم.
اشـتــركـوا جـمــيـًعـا فى امــتـصــاص الـتـراث الــشـعـبى
عاجلة وتميز نفـسه لكنهم اختلفوا جميًعا فى طرق ا
بيـنـهم جنـيـب سرور بـحـس شعـبـى مبـاشـر قل تـدخل

ؤلف فيه... ا
إنه شـعبى خـالص ومـسرح خـالص عـاش ومات من
أجل قضـايا شعبه وثقافة شعبه لذلك سيعيش جنيب
ســـرور بــــعــــدد الــــذين ســــوف يــــقــــرءون نـــصــــوصه

ويخرجونها فى الزمن القادم.
وينـبغى أن نشير هنا إلى أن جنيب سرور العاقل لم
يــسف فـى مــســـرحه ولم يـــتــدن فى لـــغــة مـــســرحه
ومـــوضــوعــاتـه وســبل عــرضـــهــا وأبــعـــد نــصــوص
مسـرحه عن السـقوط والتـقلـيد النـفسى والـسياسى

واالجتماعى.
وجعل قـصائده سـلة يلقى فـيها التـوتر واالضطراب
بل حتولت بعض قصائده إلى بيانات شجب وشتائم
ــفــردات جـنــســيــة تــقـتــرب من الــنــكــتـة وتــعــريض 
ــصــريــة اجلــنــســيــة. ولــهــذا أرجــو من الــنــقـاد أال ا
يـســقـطــوا مـوقـفــهم من قــصـائـده عــلى مـوقــفـهم من
مـسـرحه فـقـد أبعـد جنـيب سـرور مـسـرحه عـن هذا

تميزة. العبث وحافظ على معقوليته وفنيته ولغته ا

ــسـرح لم يــسـتــمــتع جنــيب ســرور بـحــيــاته ألنه عــاش ا
والـشـعـر وصـراعـات الــسـيـاسـة الـيـومـيـة بـدالً من احلـيـاة
اخلـاصــة  وتــلـونت حــيـاتـه اخلـاصــة بـلــون هـذا الــعـذاب
ـتـصـل  حـتى وصل إلى االضـطــراب الـنـفـسى الــيـومى ا
وحب العزلة ثم الهجوم على كل شىء وبأى أداة فى يديه.
واعتـقـد جنيب سـرور أن الـكتـابـة خالص  وأنهـا سـتغـير
العـالم . لكنه اكتشف أن ما كتبه لم يغير العالم  بل غيره
ــســرح إلى شــاعــر مــتــمـرد هــو; من دارس وبــاحث فى ا

محرض معارض لكل شىء فى كل وقت.
أحب جنــيب هـذا الــوطن وأراد أن يـقـدم نــفـسه قــربـانـًا له
فـغـاص فى تـاريـخه الـقـد والـوسـيط واحلـديث  وسـخـر
شـعـره إلعادة صـيـاغـة احلـيـاة من أجـل الوصـول إلـى غٍد
أفـضل . لكن نكسة 1967 ومـا تالها من أحداث سـياسية
نطقة أشعـر جنيب سرور باليأس والقنوط وعسـكرية فى ا

فارتد مهاجمًا ساخرًا من كل شىء.
ـفردات وامـتـزحت لـديه األصـول الـتاريـخـيـة و الـشعـبـيـة 
احليـاة اليـوميـة حتى صارت إيـزيس مصـر ونعـيمـة أختًا
إليــزيـس وأصــبح  أوزوريس مــعـــادالً ألدهم الــشــرقــاوى
صـرى. وما تسـتدره هذه وحسن خـولى اجلنـينة وأيـوب ا
ــتــلــقى الــعــام الــرمــوز األصــول من دالالت أعــمق لــدى ا
ـسـرح ولــشـعـر جنـيب سـرور حـيث كـانت : «قـولـوا لـعـ

الــشـمس» و «أه يـالــيل يـاقــمـر» و «مـنــ أجـيب نـاس» 
ثالثــيــة تــســرد تــاريخ مــصــر  درامــيــًا  وحتــرص عــلى
ا أحـس أن هذه الـثالثـيـة لن تـعـيد إعـادته إلى أصـوله  و
 « الــكــون إلى مــوضــعه  فــكـــر فى « مــلك  الــشــحــاتــ
و«أوكـازيون» أن يـبيـع كل شىء وأى شىء فى حلظـة يأس

قاتلة.
وأحس جنـيب سرور أنه يصلى بهذه الدراما من أجل ابن

البلد فغنى أغانيه وقال:
-الغنيا زى الصال.

- والصال زى الغنيا.
- يعنى اللى يغنى غناوى ابن البلد.

- يبقى بيصلى عليه.
لك لـغـة مـوضوعـيـة رامزة لهـذا كـان مسـرحه الـشـعـرى 
حتيط مـقوالته كلها بـحس أسطورى شعبى يـتسلل  الغناء
من خـالله. وهــذا مــا مأل مــســرح جنـيـب ســرور بـاحلــكم
واويـل و األغانى ذات األصـول الشـعبيـة التى واألمـثال وا
تـلقى حتى تسـتخـدم  فى النـهاية لـبث روح جديـدة فى ا
يتـخلص من زيف احلياة اليوميـة فيعود راضيًا إلى وطنه
وتاريـخه وثقافته مـستمسـكًا بها أمـام التيارات الـسياسية

والعسكرية العنيفة.

الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور الباحث  عن اخلالص  فى اجلذور 
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ــعــروف فى مـن ا
تــــــاريخ تــــــطـــــور
ـأسـاة األفـريـقـية ا
ــــــة أن الـــــــقــــــد
تــســبس (الــقــرن
الـــســـادس ق..م)
هــو أبــو الــدرامــا
مثل ألنه أضاف ا
األول إلى جـــوقـــة
األنـــــــاشــــــــيـــــــد
الديثرامبية ومن ثم
ولـدت الدرامـا. أما
إسـخـيـلـوس فـقـد
ــــمـــثل أضـــاف ا
الثـانى ثم أضاف
ســـوفــــوكــــلـــيس

مثل الثالث. ا
والـــــواقـع أن كال
ـــمـــثل األول من ا
والثـانى كان يـلعب
أكــثــر من دور فى
ـــــســـــرحـــــيـــــة ا
الـواحدة. وحـديـثًا
يـسـتـخـدم تـعـبـيـر
ـــمــثل الـــثــانى" "ا
لـلـداللـة عـلى الدور
الـــــــــثــــــــــانـى فى
ـسـرحـيـة والذى ا
يـــلى الـــدور األول
فـى األهـــــمــــــيـــــة
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دورة مــهـرجــان مــسـرح الــهــواة الـعــاشـرة
ـهـرجان محـاولـة جديـدة لـتجـديـد صورة ا
تـــأتى ضـــمـن مـــحـــاوالت جتـــديـــد صـــورة
سـرح فى الثقافة اجلماهيرية ورغم جهد ا
القـائم عليه خاصة الشاعر محمد كشيك
ـهـرجــان وسـعـاد عـبــدالـعـزيـز أمــ عـام ا
ـهـرجـان فـقـد انـطـلق كـمـا انـطلـقت مـديـر ا
ـــراسم افـــتـــتــاح مـــهـــرجـــانـــات أخـــرى 
ومـكرم ودروع ونـشرة يـوميـة مصـاحبة
ونـدوات ومشاكسات ثم انتهى كما انتهت
مهـرجانـات أخرى لـيتم تـسجـيل «ريكورد»
جـديد فى إجنازات مسرح هذا العام وبعد
أيـام سوف ينـسى ثم بعـد أيام أخر نـشهد
مهـرجـانًا آخـر لتـسـجيل «ريـكورد» جـديد.
وهـــكـــذا تــــتم تــــأديـــة الـــواجـب بـــيــــنـــمـــا
ــســـرحــيــون يــعــيــشـــون حلــظــات غــفــلــة ا
كـابــوسـيـة وفى حـلـوقـهم مـرارة مـتـرسـبـة
والــواقع أنــهم لــيــســوا وحــدهم فــهم كــمـا
ظاهر االجتماعـية التى نلحظها غيـرهم.. وا
يومـيًا ال تختلف كـثيرا عن الظواهـر الفنية
ـسـرحـيـة ألنهـا تـسـتـند خـاصـة الـتـجـربة ا
ــواهب واألفـكـار عــلى نـســيح مـتــنـوع من ا
والـــرؤى. لـــذلك فـــهى األكـــثـــر تـــورطـــًا فى

التناقضات وتعبيًرا عنها.
ـتـسابـقة ـسرحـيـة التـسـعة ا إن العـروض ا
ــهـرجــان إضـافــة لـلــعـرض اخلــتـامى فى ا
«ســر الـولــد» تــوهــجت بــحـيــويــة الــشــبـاب
وحـضورهم فـوق اخلشـبـة ووراء الكـواليس
إال أن الـرؤى واألفكـار التى طـرحـتهـا أغلب
هــذه الــعــروض كــانت مـــصــابــة بــتــصــلب
الـشرايـ وداء الشـيخـوخة وفـقر اخلـيال
وهــــذا الــــتــــنــــاقـض بــــ رؤى الــــعـــروض
والقـائم عليها عكس اختالفًا فى وسائل
التـعـبـيـر يـجـدر مـعه تـفـصـيل احلـديث عن

هرجان. أبرز العروض التى شهدها ا
النوة البورسعيدية

سـرحية  قدمت فـرقة بـورسعيـد اإلقلـيميـة ا
عــــرض «الـــنـــوة »  مـــعـــتـــمــــدة عـــلى نص
ميلودرامى هش تأليف: عبدالقادر مرسى
يـعكس ما يجرى من تناقضات فى اجملتمع
الـبـورسـعـيـدى حــيث الـصـراع الـدائم بـ
ـثـلـها ـوروث والـوافـد فـالـقـيـم األصـيـلـة  ا
«فـــريق اخلـــيـــر» الـــريس مـــرسـى واحلــاج
غنى جابر- والوافد «فريق الشر» تابعى وا
ــثًال فى الــبــاحــثــ عن الــثــراء الـســريع
والالهـث وراء أطـمـاعـهم ومنـهم «حـنجل»
ا بـائع الـفجل الـذى أصـبح رجل أعـمـال 
جعـله مـؤهًال لتـرشـيح نفـسه فى انـتخـابات
مــجــلس الــشــعـب. وبــ الــفــريــقــ تــبــدو
ـمزقـة بـ اخـتيـار أبـيهـا حلـنجل «فرحـة» ا
زوجـًا لـهــا (بال مـبــرر درامى مـقــنع حـيث
ـال سـرعـان مـا اقـتـرض األب مـبـلـًغــا من ا
رده حــيـــنــمـــا عــاونـه أصــدقـــاؤه من فــريق

!!)  وب رفضها لهذا الزواج. الطيب
هذه الـرؤية النمـطية للعالقـات جسدها اخملرج
مـثل محمد الشريف بتقـليدية مضافة فإذا وا
ــضــطـربــة بـ ـالج الــعالقـة ا كــان الـنص يــعـ
ـوروث واحلديث منـتصًرا فى آخـر العرض ا
ـا أن العـرض تقـدمه فرقة للـموروث وقـيمه و
« بـورسعـيـديـة إذن فالبد مـن رش «الشـويـت
البـورسـعـيـدى. الفـرقـة تـبـدأ العـرض بـرقـصة
طويـلة جدًا عـلى أنغـام السمـسمـية مغـنية من

الصالة: بتغنى  و يا حمام.
ـسرح شبكـة الصيد مـعلقة وعلى خـشبة ا
فى األعــلى نـائــمــة فـوقــهــا الـســمــسـمــيـة
والـِهـْلـب راقـد عـلى يـسـار اخلـشـبـة بـيـنـمـا
. ولـوال هذه «الدفـة» مـستـرخـية عـلى الـيـم
اُحلـلى من األغانى الطـويلة ومـثلث األصالة
ـا انسـحبت تـقلـيديـة النص إلى سـتكـ  ا
الــــعــــرض أيــــضــــًا خـــاصــــة أن الــــرقص
واألغــانى إمـــا أنــهـــا لــيس لـــهــا أى عالقــة
بــالــعــرض أو تــعــلـق عــلى مــا يــجــرى من
أحداث. بـينمـا مثلث األصـالة البـورسعيدى
«الـــهــلب والـــدفــة والـــســمــســـمــيـــة» لم يــتم

استخدامه دراميًا طوال العرض.
ولــو كــان اخملـرج قــد تـخــلى عن هــذه األطـر
الـشــكـلـيــة الـتى أراد مــنـهـا صــنع احـتــفـايـة
بورسـعيدية مبهـجة وركز جهده على إخراج
ـا وجد األمر عـصيًا رغم عـرض مسرحى 
وجـود نص درامى متداول فـى احلياة الـدنيا
ا مـنـذ خـلق الـله األرض ومن عـلـيـهـا. أقـول 
لك مقومات وجـد األمر عصًيا ألن العرض 
تمـيزة وبه جهد على مـستويات عدة. خاصة
على مـستـوى التـمثـيل حتديـدًا جهـد محـمد

الــشـــريف وشـــريـف مــبـــروك وابـــتـــســام
حسـنى لـعـنـاصـر الـديـكـور (انـسى مـثلث
األصـالة ألنه لـيس داخال فى فعل الـعرض
ـسـرحى) حـيث  اسـتـخـدام الـكـراسى ا
اخلشـبـيـة مع دكـة يـعـاد تـشـكـيـلهـا مع كل
مـشـهـد سـواء  فـى مـقـهى أو فى مـنـزل
يناء. إضافة لتميز الـريس مرسى أو فى ا
صوت رجب الشاذلى الشجى فى أغانيه

بغض النظر عن مناسبتها للعرض.
رآة التى صارت نافذة ا

ـــــثل ـــــرآة» عـــــرض  مـــــونـــــودرامـــــا «ا
بــاألســاس الــبـطل فــيه أوًال وأخــيــرًا هـو
ــمـثـلـة ـمـثــلـة «عـبــيـر الـطــوخى» فـهـذه ا ا
صــــاحــــبــــة اجلــــهــــد الالفـت واحلــــركـــة
ـنـضـبـطـة واالنفـعـاالت احملـسـوبـة ومن ا
إخراج الـنشـيط «محـمود كحـيلـة» وتأليف
أحـمد سـامى خاطـر يـقوم عـلى هواجس
وثرثـرة إمرأة وحـيدة يـقتحـمهـا العالم فى
غـرفتـهـا عبـر صـوت الـضفـادع فى بـداية
ـــرأة الـــعـــرض ثـم الـــراديـــو ثم ذاكـــرة ا
ـعـبـأة بكل مـا أثـقـلهـا به الـعالم نفـسـها ا
فتـبث حـنـقـهـا علـى هذا الـعـالم لـلـعـروسة
رآة وضيقها فى القـطنية ونقمتها أمام ا
مـواجهـة الكـرسى واسـتطـاع أداء «عبـير
الـطـوخى» أن يــسـد ثـغــرات الـنص الـذى
جـاء خـطـابه مـفـارًقـا لـشـخـصـيـته تـمـاًما
فـهى تـتـحـدث فى سرد مـتـواصل عن كل
شـىء بـشـكل «مــثـقــفـاتى» اســتـعـراضى
تــنــوء به تــركــيــبــة شــخـصــيــة مــحــطــمـة
ومــحــاصــرة وسط أشــيــائــهــا ووســيــلـة
اتـصــالـهـا الـوحـيـدة بـالـعـالم هى الـراديـو
«رغم أن الـنـص لم يـتــرك أى وسـيــلـة من
يديـا احلديـثة إال وحتدث عـنها» وسـائل ا
وبشـكل تـغلب عـلـيه اخلطـابة والـعـمومـية
دون تـماس مع الذات وجـراحهـا العمـيقة
وأتى جــهـد مــحـمــود كـحــيـلــة اإلخـراجى
تـقــلـيـدًيـا فى اســتـخـدامه لـقــطع الـديـكـور
واإلكــســســوار فــمــا حتـدث عــنه الــنص
ــمـثـلـة مـع إضـاءة غـيـر أحــضـره حـول ا
منـضـبطـة ولم يـنقـذه عـرضه إال اختـياره

وفق للممثلة. ا
التعرى قطعة قطعة

قدمـت جمعية ثقـافة سنورس «أبناء صالح
حامـد» عرض «التعرى قطـعًة قطعة» تأليف
«سالفــيـــو مــيــروجـــيك» إخــراج «مـــحــمــد
بـطاوى». العرض يـواجهنا مـرة أخرى عبر
ــرة بــاالحــتــجــاج ضـد ـى هــذه ا نص عــا
ـثـل ارسـاتـهـا. إنـنا أمـام  السـلـطـة و

ـــدوح وبـــاسم نـــبــيل» اثـــنــ «يـــوسف 
أحــدهـمـا يـؤمـن بـاحلـريـة واآلخــر يـكـتـفى

بالـتـحدث عـنهـا وحـينـمـا تكـشف الـسلـطة
زيف االثـن وتـعرى خـواءهـما بـإشارة من
يـدهـا- فهى ال حتـتـاج إلى الـكالم- يـتـأكد
ـارسها وال ن يتـمسك بـها و أن احلـرية 
يــرضى عـنــهــا بـديًال.. لــذلك فــقـد االثــنـ
حريـتهـما بـالسـجن وتعـريًا نـفسـيًا وإراديًا
لعـدم إقـدامهـمـا على فـعل أو تـغيـيـر كذلك
فقـدا أيـضًا مالبـسهـما ثم فـقـدا حيـاتهـما

بعد ذلك.
ـنه كـــثف اخملـــرج نص الـــكـــاتب وحـــذف مــ
الـكثيـر وجّرد خـشبتـه إال من شرائط صنع
ـار بــاب فى ــ ويـــسـ ـا عن  ـاًجــ ـيـ ـا ســ بــهـ
ـتـــصف وإذا كــانت الــشـــرائط تــشــكل ـنـ ـ ا
كتسبة سورًا فـإنه استفاد من هذه الداللة ا
ـتــدة نـحـو ـســرح  وفــرش شـرائط عــلى ا
الـصالـة وكأن األسـوار تطـالنـا ولالستـفادة
ـمثل الـسلـطة «مـحمد من اإلشـارات اآلمرة 
ـثـمر هـذه الـداللة مـنصـور» فـإن اخملرج اسـت
ـبـة ـافــة خــشـ ـا إلى أيــقــونــة عــلى حـ وحـولــهـ
ـة احلائـط الـوهمـى الذى ـب ـسـرح وعـلى عـت ا
يـفـصل بـ الـعـرض واجلـمـهـور فـإذا كان
سجون ثل الـسلطة فى اخللفية يحرك ا
ـارات كـــفه فــإن ـة بـــإشـ ـبـ فى وسط اخلـــشــ
ـــواجـــهـــة ـبـــر الـــكف ا ـاراته عــ صــــدى إشــ
ـا أخرى تـعريـنا قـطعة للـجمـهور تـقول إن كًف
ـراد ـنـوغـرافى  قـطــعـة. هـذا االبـتــكـار الـسـيـ
ـًا حـادًا بكـيـفيـة حتويل الطـالوى يعـكس وعي
دالالت الـنص إلى صـورة بـصـريـة مـشـبـعـة
ـا يأتى ذلك بـخامات بـسيطة تـستوجب داللًي
ـقبض ـة مخـرج هـذا العـرض ا حتـيته وحتـي

واحملكم.
صالة النبى مكسبى

يـبدأ العـطب فى عرض احلرافـيش باختزال
ـامــفـلــيت ـة» جنــيب مــحــفــوظ فى بـ «مـلــحــمـ
ـتـهـا قــصـة. وفى الـعـرض ـي الـعــرض بـتـسـمـ
ـنــاجى وهــو ـلـى عــاشــور الــ ـا عـ يــقــصـــرهـ
شـخصـيـة  ضـمن عـشرة حـرافـيش تـسرد
ـلـحمـة لـينـتـصر نص مـحـفوظ حكـايـاتهم ا
للـحـرافيش لـلـبسـطاء وإدانـة الـبطل الـفرد
ـعـد هذا وليـس تمـجـيـده كـما فـعل الـنص ا
الـعرض الـذى أعـده «ياسـر عالم» وإخراجه
تقن «خالـد العيسوى» لم يشفع له الديكور ا
ـينا ميالد ومحمد النجار وال األداء اجليد
ـل أحـمـد إبـراهيم فى دور «درويش» لـلمـمـث
ن وشـريــهـان شـرابى فـى دور «فـلـة» وال أ
صـابــر فى دور عــاشـور. وال حــتى طــمـوح
اخملرج ألن العطب كان أكبر من أن تعاجلة

ا قاموا به. احترافية هؤالء. وإجادتهم 
فـالعـطب يـبـدأ من النص الـذى جـعل حـياة
عـــاشــــور الــــنــــاجى- ولــــيس مــــلــــحــــمـــة

احلرافيش- تدور كلها على أرض احلارة
ــسـرح فــأخـرج الـتـى تـمــثــلـهــا خــشـبــة ا
دراويش الـتكية إلى اخلارج فى فعل مناف

لهويتهم كأهل اعتكاف وعبادة.
كــمـا أخـرج الــسـكـارى لــيـتـطــوحـوا عـلى
أرجــاء اخلـشـبــة وهـو فـعل مــنـاف أيـضـًا
ألدب جنيب محفوظ الذى يحبسهم داخل
اأحلـانـة ألن تـقــالـيـد مـجـتـمـعـهم جتـعـلـهم
يـدارون سوءاتهم. إضـافة إلى إساءة فهم
يـــــاســـــر عالم ألدب جنـــــيب مـــــحـــــفــــوظ
وشخـصيـات مـلحـمته وأبـعادهـا الرمـزية.
واكـتــفـائـه فـى اإلعـداد بــســطح األحـداث
دون أن يـــتـــبـــ الـــفـــرق بـــ احلـــكـــايـــة
والـرواية حيث إن احلكـاية مجرد أحداث
فى حـــبــــكـــة. بــــيــــنـــمــــا الـــروايــــة: عـــالم
وشــخــصــيــات وداللــة ولــغــة.. وألن سـوء
الـفـهم يـؤدى إلى سـوء الـفـهم فـإن خـالـد
الـعيـسـوى أخـرج عرضه وهـو طـاف فوق
هـذه األحداث فجاء العرض طويًال مليئا
بــالــتــقــلــبــات دون رابط أو مــبــرر وأشــبه
بالـفـيلم الـهـندى. وإلضـفـاء نكـهـة صوفـية
مـحـفــوظـيـة يـكــفـيـة تـرتـيـل: «يـا لـطـيف يـا
حــفـيظ يـا مــغـيث يـا الــله» طـوال الـعـرض
تقريًبا. وألن العرض شديد الطول. فهناك
إســـراف فـى كل شىء فى الـــتـــواشـــيح.
وفى ضـــحــكــات فـــلــة «شــريـــهــان» وفى

. مثل البالكات كما فى أعداد ا
دم السواقى

اسـتـدعى عـرض «دم الـسـواقى» جلـمـعـيـة
خــدمـات األســرة بـبــورسـعــيــد من تـراثــنـا
الـشـعبـى ثالث حـكـايـات فى بـنـيـة درامـية
تــتـجــاوز فــيــهــا قــصص يــاســ وبــهــيـة
وحـسن ونعيمة وشفيقة ومتولى وذلك من
ــنـطـق ولـكن خالل نـص مـفــكك يــفــتـقــد ا
لكى استطاع أن يستكمل اخملرج مـحمد ا
الـنـاقص فى نص بـكـرى عـبـداحلـميـد من
وفقة بدءاً من سرحـية ا خالل الـعناصر ا
تـحـرك «البـطل الـرئيـسى» الذى الديـكـور ا
 تـوظيـفه فى كل مشـهـد بشـكل مخـتلف
ليـصـنع فى الـنـهـايـة شـكل الـسـاقـيـة الذى
بدورانـها - كما الدنـيا- تسيل الدماء. ومع
الـديكـور يـنجح اخملـرج أيًضـا فى حتـريكه
للـممثل على اخلشبة رغم عددهم الكبير
واسـتــخــدامه لـتــشــكـيالت حــركــيـة تــؤكـد
مـثلـون حول الـشكل الـدائرى حـيث يـلف ا
أنـفسـهم وهم يـتـحـاورون وكـأنـهم سواقى
تــخــاف الـدم وتــعـجـل به. إضـافــة لــتـوافق
بعـض تشـكـيالته احلـركـية مـع الفـولـكـلور
ـمـثالت مـثل اسـتـخـدامـه ألغـطـيـة رؤوس ا
ووضــعـهــا أمـام وجــوهــهن إضـافــة لـذلك
تــأتى أشــعــار طــارق عــلى وأحلــان عــمـر
عـــجـــمى لــتـــؤكـــد دقــة اخـــتــيـــار اخملــرج
ـكــونـة لـلــعـرض. وإذا كـان لــلـعـنــاصـر ا
يــعــيب عـــلى هــذا الــعــرض نــصه الــذى
يـحاور ثـالث حـكـايـات غـيـر مـتـجـانـسة
فــإنـه يــعــيــبه أيــضـــا مــشــهــد الــبــدايــة
الـطويل الـذى ليس له عالقـة بالـعرض
وفــــيه اســــتـــخــــفــــاف واضح بــــالـــريف
ـــام به وكـــأن . وعـــدم اإل والـــريـــفـــيـــ
الــصـورة الــنــمــطـيــة عن الــريــفــيـ من
ـها خالل الدرامـا الـتـلـيفـزيـونـية وتـقـد
لــشـخـصـيـاته كــبـلـهـاء صـارت أصـدق
ا يـعيـشه اخملرج ويـراه فقام بـنقـلها
عــلى اخلـشـبــة عـنـدمــا اسـتـعـرض أهل

. قرية بهية وياس
مابتنتهيش األحالم

تـميـز تـوافر الـتضـافر فى هـذا العـرض ا

هرجان العاشر للهواة شيخوخة وخيال فقير ا

األفكار والتجارب التقليدية غير صاحلة إلثارة الدهشة

محمود حامد

ــفـقــود فى بــقـيــة الـعــروض بـ الــرؤيـة ا
الفـنيـة ووسـائل التـعبـير فـإذا كان مـحور
هــذا الـــعـــرض مــثـل كــثـــيـــر من عــروض
ـهرجان وكذلك عروض هذه الفترة هو ا
الطابع االحتجاجى والنقدى للسلطة فإن
الــعــرض بــلغ درجــة عــالــيــة من الــتــمــرد
واالبـتكـار فى الـبنـيـة الـدراميـة والـصورة
الـبـصـريـة جملــمل مـراحل الـعـرض وقـد
أنصـفتـه جلنـة التـحكـيم بإعـطائه اجلـائزة
األولى لـلمهرجـان. «مابتـنتهيش األحالم..
مادام هـناك إنـسان» بـهذه اجلـملـة تنـتهى
أغنـية اخلـتام فى عـرض "حلم الـسلـطنة"
الــذى قـدمـته جــمـعـيــة رواد قـصـر ثــقـافـة
الـعمال بـشبـرا اخليـمة من إخـراج أحمد
شـحاتـة وتألـيف درويش األسيـوطى فإذا
كـــان الـــفن لـــونـــًا مـن احلـــلم فـــإن هـــذا
الـعرض الذى يـغرد خـارج السـرب يؤكد

على أن الفن ضرب من اليقظة والوعى.
ـمثل عـصام إبـراهيـم وهو يـصعد يبـدأ با
سرح من الصالة ويعلن نبأ إلى خشبة ا
ـثل من الـعـرض لـذا فـإنه يـعـتـذر وفـاة 
لـلجمهـور وقبل أن يصدق اجلـمهور هذه
احلـيـلة الـتـى فـوجئ بـهـا كـثيـرون يـدخل
ــسـرح داخل ــمـثــلــون وعـبــر تــقـنــيــة ا ا
ـــســرح تــقـــدم لــنــا فـــرقــة مــســـرحــيــة ا
تـشـخيـًصـا عن رجـل حلـم حـلمـا عـلم به
السـلطـان وحاشـيته فانـقلب كـابوًسا ولم
ال  خـاصة وهـو حـلم بأن يـكـون سلـطـاًنا
يــجـــلس عـــلى  كـــرسى الـــعــرش يـــأمــر
ويــنـهى وألن الـفــرقـة تـقــدم عـرضـاً فـهى
تـخرج عـنه كل حلظـة مـستـعرضـة أحوال
ـرئـية ثـلـيـها. وعـالقات الـسـلـطـة غيـر ا
بـيـنـهم وألن األحالم غـيـر مـسـمـوح بـهـا
يـستدعى «بندقة» احلالم ومعه «سعدون»
الـفـنـان الـذى يـعـرض بـابـة  يـنـتـقـد  فـيـها
الــوالى  وألن الــســلــطـــة لــيــست كــيــانــًا
ا هى قـوى متـصارعـة كشأن واحـدًا وإ
أى نــظــام يــعــرض الــوزيــر عـرضــًا عــلى
ـجد سـعدون وهـو أن يـحـكى حكـايـات 
فـيهـا الـوزير فى مـقـابل حمـايـته ويرفض
سـعدون ورغم أن الـقاضى يـحكم بـبراءة
ــتــهــمـــ إال أن الــوزيــر يــصــدر قــراًرا ا
ملـكة فالقاضى يفهم فى بنـفيهم خارج ا

القانون لكن األمن مهمة الوزير!!.
ينـتهى الـتشـخيص لـكن العـرض لم ينته
يـرفض «برشامة» انتـهاءه يرجوه أعضاء
الـفــرقـة أن  يـنــهـيه حــتى يـحـصــلـوا عـلى
مـكافآتـهم إال أن برشامـة يخـطف مطالب
ـمثل ويـجرى بحثًا النـاس من يد أحد ا
ـطالـب الـناس عن الـسـلـطـان لـيواجـهـه 
هـــذا الــعـــرض الــذى خـال من الــديـــكــور
سرح مضاءة فيه معظم الوقت. وخشبة ا
ـثــلـيه عـبــارة عن قـطـعـة ومالبس أغـلب 
قــمـاش زرقـاء يــرتـديــهـا الــعـســاكـر هـذا
الــعـرض الـفـقـيـر فى اإلمـكـانـيـات شـديـد
ـمـثــلـيه جـمــيـًعـا مــحـسن جـاد الـثــراء 
ووفــاء عـبــدالــسـمــيع وعــصـام إبــراهـيم
ن نور(الـوزيـر وليس وأسـامة جـمـيل وأ
رئـــيس حـــزب الـــغـــد!) عالء عـــبـــداحلى
وحـــامـــد مــحـــمــود ومـــحـــمــود جـــوهــر
ومحـمود عبـدالفتاح وحـسنى عادل وعلى
رأســـهم جــمـــيــعــًا عـــبــدالــنـــاصــر ربــيع.
واســتــطـاع مــخــرجه أحــمـد شــحــاتـة أن
ــســرحــيـة يــوظف جــمــيع الــعـنــاصــر ا
بــاقــتــدار ودون إبـهــار لــصــالح الــرؤيـة
الـفــنـيـة فـالـتـشــكـيالت احلـركـيـة طـوال
الــعـرض تـؤكــد فـكـرة الــسـيـد والــعـبـد
وتـــمـــزق الـــنــــاس فى مـــقــــابل تـــوحش
ــبـتـكــر لـعـصى الــنـظـام. االســتـخـدام ا
العـساكر الـبالستيـكية وعـمل أكثر من
تشـكيل بها تليـفزيون وقضبان سجن
ـتلـك اخملرج ـثـال كـمـا  عـلى سـبـيل ا
خـيـاًال إخـراجـًيـا ميـز هـذا الـعـرض مـثل
اســتــخــدام الـــعــرائس الــتى تـــمــثل حــلم
سـعدون الفنـان وهو نائم من فوق رؤوس
العـساكر. وعـنده قدرة عـلى تطـوير الدراما
ـا من لـيس من خـالل تـتـابع األحـداث وإ
مـثـل وشـغل الفـضاء خالل تـشكـيالت ا
سـرحى واالستخدام اجليـد للموسيقى ا
الـتى بـدت جزءًا عـضـوًيـا من الـعرض. بل
إنــهـا أســهـمـت فى كـثــيـر من األحــيـان فى

سرعة إيقاعه.

1919191919
سـرحى عمرو بن العـاص.. انتهى من كتـابة مسرحيـة قصيرة بـعنوان "قهوة عم > الكاتب ا
حجازى" وهى فانـتازيا كوميدية تـلقى الضوء على ما يعانـيه شباب اخلريج هذه األيام من
بـطـالـة.. وحلـم كل منـهم فى احلـصـول عـلى عـمل والزواج من دنـيـا الـتى يـعشـقـهـا اجلـميع..
ويجمـعهم رصيف قهوة عم حجازى.. ويذكر أن عـمرو بن العاص كان يعمل بفرقة  6أكتوبر

سرحية قبل سفره إلى ليبيا حيث يعمل حاليا بفرقة مسرح البلدية بطرابلس. ا

د. مدحت اجليار
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 د. مصطفى يوسف منصور

طرح أسـبوع شباب اجلامعات الثامن الذى استضافته
ـديـنـة شـبـ الـكـوم قـضـيـة فى غـاية ـنـوفـية  جـامـعـة ا
األهــمــيــة فــعــلى الــرغم من أن هــذا األســبــوع فــرصــة
لـلـتعـارف بـ شـباب اجلـامـعات وتـفـجيـر مـواهبـهم فـقد

سرح اجلامعى. عكس خطورة كبيرة على ا
سـرحية هذه اخلـطورة تـتمـثل فى أن غالـبيـة العـروض ا
الـتـى شـهـدهــا هـذا األســبـوع لـم تـقـدم جلــمـهــورهـا فى
ا قـدمت جلمـهور قـليل اجلامـعات بـصورة مـنتـظمـة وإ
سـواء فـى األسـبوع أو فـى جـامـعـاتـهـا أيـضـاً فـقـد كان
نصـيب كل جـامعـة فى األسبـوع ساعـة ونصف الـساعة
ـــوت الــعــرض فــقط وهـى مــدة الــعـــرض وبــعـــد ذلك 
ه مـــرة أخـــرى فــقـــد جـــهــز ـــســرحـى وال يــتـم تــقـــد ا
ـناسبـة وهو ما يـعكس مـواتاً للـحركة خصـيصاً لـهذه ا
زيف سـرحية فى اجلامعات عـلى الرغم من االقتناع ا ا

بأن لدينا حركة مسرحية جامعية مزدهرة.
وخالل هـــذا األســبـــوع قـــدمت ثــمـــان عــشـــرة جــامـــعــة
ــســرحــيــة الــتى تــمــيــزت بــصــفــة عــامـة عــروضــهــا ا
بـارتـبـاطهـا بـالـلـحظـة الـراهـنـة وأنـها حتـمل وجـهـة نـظر

الشباب فى احلياة وانتقادها لسلبيات اجملتمع.
ـتمـيزة الـتى شـاهدنـاها نـذكـر «شمـشون ومن العـروض ا
ودليـلة» للشاعر الفلسطينى مع بسيسو وإخراج أسامة
ـنـتـخب جــامـعـة الـقـاهـرة و«هـامــلت» لـشـكـسـبـيـر فـوزى 
ـنـوفـيـة و«عـربـية ـنتـخب جـامـعـة ا إخـراج أحـمـد عـبـاس 
الـعـنب» عن مـسـرحـيـة «بـالـعـربى الـفـصـيح» تـألـيف لـيـن
ـنــتـخب جـامـعـة أسـيـوط الـرمـلى إخـراج مــحـمـد جـمـعـة 
و«الـبــؤسـاء» إعــداد مـسـرحى لــروايـة الــكـاتب الــفـرنـسى
فيـكـتور هـوجو قـام به أحـمد يـوسف عزت وإخـراج طارق
حـسن لـفـريق كـليـة الـتـربيـة بـبـورسعـيـد وهـو فريق راسخ
سرحى ودعمه وقد سبق يعـكس اهتمام الكلية بـالنشاط ا

له أن تعامل مع نفس اخملرج طوال سنوات طويلة.
 شمشون ودليلة وكسر اإلرادة

ـها عرضاً مسرحياً جديداً تفـردت جامعة القاهرة بتقد
ه عـلى مـسـارحـنـا وهـو «شـمـشون لـنص لم نـعـهـد تـقـد
ودليـلة» وقد اكتـسب أهميته فى ارتـباطه باللـحظة اآلنية
وبالـصراع الـعربى اإلسـرائيـلى وبـالتـمزق الـفلـسطـينى
ذهبية والـشخصية وضيـاع الهدف وسط الصراعـات ا
ـناخ الـعربى الـسائـد حيث انـعدام الـهمة كذلك ارتـبط با
واالبــتـــعــاد عـن الــهـــدف األســاسى وهـــو عــودة األرض
وإحيـاء الوطن الفلسطينى لقد جسد العرض حالة التيه
العـامة التى يعـيشها  الـفلسـطينيـون وما يتولـد عنها من
يأس وكـيف أننـا نعـيش حالـة التـوهم من احلركـة بيـنما
الـقــضـيـة تـتــراجع واحلـقـوق تـضــيع فى هـذه الـصـورة
القاتمة توجد عالمات تؤكد أن الشعب الفلسطينى حى
ــقـاومـة واالنــتـفــاضـة ومـنــاهـضـة ومن هـذه الــعالمـات ا
تـهويـد القـدس وهدم األقـصى وفى إرادة الـتحـدى لدى
ـقاليعـهم وحجارتـهم فى مواجهة صبـية صغار يـقفون 

شراسة العدو وعنفوانه وجبروته.
سـرحى أن يجـسد هـذه احلالة لقـد استـطاع الـعرض ا
ــقــاومـــة واإلرادة فى هــذا الــصــراع ويـــطــرح أهــمــيـــة ا
صـرى حـتى يـكون الـوطن ويـعـيش وكـما يـقـول ركاب ا

السيارة فى العرض:
أساة أكـبر من كل األبناء.. وكل اآلباء.. ال «حـ تكون ا

يسأل ولد عن والده بل يسأل يا أمى عن وطنه».
لعـبت سينوغـرافيا العـرض دوراً مهماً فى جتـسيد حالة
اخلـراب والـتـشـرذم والتـيه فـقـد اسـتـطاع مـحـمـد جـابر
ـسـرح ــكـان بـأن جـعل كل مـسـاحـة خـشـبـة ا تـشـكـيل ا
عبـارة عن سيارة يركبـها الفلـسطينيـون ال تأخذ الشكل
ا هو شكل أقرب إلى أن يكون مخيماً خلف ألـوف وإ ا
األسالك الشـائكة وهناك أجزاء ومـخلفات من السيارة
وتوجـد عجـلة الـقيـادة فى أعلى مـستـوى يجـلس أمامـها
ــسـرح يـجــلس الـكــمـسـارى سـائـق كـفـيـف وفى عـمق ا
شـوه الوجه واألعرج القوى البنيان يلعب على الدرامز ا
سـرح يوجد بإيـقاعـات يحددهـا لآلخـرين وفى مقدمـة ا
حوض به سـمك ملون صـغير يتـحرك ببطء مـسجونا فى

هذا احليز الضيق.
فى هـذا الفـراغ وفى هذه (الـفـوضى - السـجن) يتـحرك
طـرودون من أرضهم ومن ركاب الـعربـة الفـلسـطيـنيـون ا
بيـنهم أسرة فـلسطـينيـة صغيـرة ورجل مريض يبـدو ميتًا
مـلـفــوفـًا فى األكــفـان يــعـد مــعـادًال مـرئــيـًا حلــال الـركـاب
ولـوضـع الـقــضـيــة لــقـد أبــعـدوا عـن الـوطن أو بــاألحـرى
ضــاع من أيــديـهـم وضـاع األمـل فى الـعــودة فــالــشـمس
أقرب لـهم من عـكـا ويـافا وحـيـفا ومـن ب هـؤالء الـركاب
ـسرحى علـى أسرة فلـسطيـنية مـكونة من يركـز العرض ا
األب العـجوز (محمد مبـروك) واألم (رانيا عاطف) والفتاة
ر ( مارتـيـنـا عـادل) واالبن مـازن (أحمـد مـحـمـد الدين)
واالبن اآلخـر عـاصم (إسالم إسـمـاعـيل) حتـاول األسرة

ـقـاومـة وإرادة الـتـحـدى أن تــتـمـسك بـاألمل عن طــريق ا
نظومة األسرية . لكن االبن مازن يختلف عن هذه ا

 بـعد أن بـلغ به الـيـأس مـداه ويـرفض االنـتـظـار ويرى أن
عليه أن يهرب إلى بعيد.. يفشل األب فى إثنائه عن عزمه
وتكـون النتيجة فى نهايـة األمر قتله وإعادته إلى (السيارة
ـقـاوم ور ـقـابل عـاصم ا - اخملـيم - الـسـجن) وفـى ا
التى فـقدت خطيـبها فى الـسجون إنهـم جميعـًا يجسدون
ـعانـاة ويرفـضون مـغريـات شمـشون وراحيل الصـمود وا
رجـعياتهما اليهودية الصهيونية وأيضا يصمدون أمام
ترهـيباتهمـا وال تنكسر اإلرادة وال تـضيع فكرة الوطن من
أذهـان األســرة أو الـركـاب لـقــد قـدم الـعـرض تــراجـيـديـا
شـعب مـحـاصــر يـريـد احلـيـاة لـكن اآلخـرين ال يـتـقـبـلـون
هذا قـدم هذه التراجيديا بلغتـها الشعرية ورموزها الدالة
ـتـمـيــزين وظـفـهم اخملـرج أسـامـة مـجـمــوعـة من الـطالب ا
فـوزى تـوظيـفـاً مـناسـبـاً واعتـنى بـتدريـبـهم وقد ظـهـر هذا
واضحـًا عـلى فـهـمـهم واسـتـيـعـابهـم ألدوارهم ونـذكر من
هـؤالء كورس الـركـاب ومـحـمد مـبـروك (األب) الـذى تـفهم
هـذه الـشـخـصـيـة وطـوع أدواته الـشـخـصـيـة لـتـجـسـيـدها
( ببـراعة وأحمد محمد الـدين «مازن» ومارتينا عادل (ر
فى صمـودها ورقتها وطفـوليتها وصالبتـها ومحمد فريد
(الكـمسـارى) ومحمـد محـمدى (شـمشون) ومـحمـد جابر
وسيقى واألحلان مصـمم السينوغرافيا وحا عزت فى ا
التى سـاعـدت كثـيـراً فى جتـسيـد احلـالة الـنـفسـيـة واجلو

العام للعرض.
الصراع السياسى والهالك احملقق 

نوفية األنـظار عندما قـدمت مسرحية لقـد لفتت جامعـة ا
ـهمـة تـراجيـديـا «هـاملت» من إخـراج أحـمد شكـسـبيـر ا
ثل توجـهاً نوعياً فى هـذه اجلامعة وحتد عبـاس وهذا 
ـسـرحـية مع ـنـافـسـة ا من فـريـقـهـا وإعـداد جـيـد لهـذه ا
نوفـية وقد اتضح تميز اجلامـعات األخرى على أرض ا
ـمثـل وفى التـشكـيل فى الفراغ هذا الـعرض فى أداء ا
وتقـد حلـول سـينـوغرافـية سـهـلة جتـسد رؤيـة اخملرج
أنــنــا أمـام انــشـطــار الـذات الــهـامــلــتـيــة إلى شـخــصـ

. متماثل ومتناقض
سرحـية الشكـسبيرية سرحى من نـهاية ا بدأ الـعرض ا
حـيـث مـوت هــامـلت وتــكـلــيف صـديــقه هــوراشـيـوس أن
شاهد يحـكى قصته لـلبشر وبـعد ذلك تبدأ األحـداث وا
من بدايـة النص الشكسبيرى حيث األفراح واالحتفاالت
لك اجلديـد كلوديوس من جرونرود أم اخلـاصة بزواج ا
ض هامـلت وتنصـيب كلوديـوس ملكـاً على البالد ولم 
ــلك الــقـد هــامـلت ســوى شــهـرين يــقـدم عـلـى مـوت ا
ثالن سرحى هامـلت فى صورت يـؤديهما  العـرض ا

متالزمان معا فى نفس اللحظة.
وصــورة األب الـراحل قــابـعــة فى الــذهن تـســيـطــر عـلى
ـشهـد الشـهير الشـخصـية حـتى من قبل أن يـظهر فى ا
فى منـتصف الليل خـارج أسوار السينـور.. وقد قدم لنا
اخملــــرج الــــشــــبح عـن طــــريق رسـم وجه األب الــــراحل
ان مجـسداً على لوحة كبيـرة تتحرك على عجل من الرو
نـتصف لـيـسهل حـركتـهـا على ظـهر بلى وتـنشـطـر من ا
شـاهد األخرى. الـشبح سواء من داخل هـاملت أو فى ا
ونفس الـلوحة بانـشطارها يـستخـدم جزئيهـا فى تشكيل
جدران وجـناح لقاعة العـرش أو لتشكيل غرفة األم أو
ـشـاهـد كـرسـيان لـتـجـسـيد الـقـبـر ويـوجـد فى غـالـبيـة ا
لـلـعــرش فى أعـلى مـســتـوى يـعــكـسـان الـطــرح الـفـكـرى
لـلعرض من أن الـصراع األسـاسى هو صـراع سياسى

لكية سيؤدى إلى هالك اجلميع. داخل األسرة ا
ن عـوض الــطــرح الــفـكــرى فى صــيــاغـته لـقــد جــســد أ
لـسـيـنـوغرافـيـا الـعـرض فى بـساطـة وثـراء فـنى عـالٍ حيث
بسـاطة الديكور وتعدد أغراضه وسـهولة فكه وتركيبه وقد
وفـر لـلـمـمـثــلـ مـسـاحـة كــبـيـرة لـلـحــركـة وأكـمل مـهـارته
ـنظر وذلك باستخدام السـابق اإلشارة إليها فى تركيب ا
شريـط من األقمـشة أحدهمـا أبيض على الـيم واآلخر
أســود عــلى الـيــســار يـتــدلـيــان من أعــلى الـبــروســيـنــيـوم
ويـسـتــخـدمـهــمـا اخملـرج بــبـراعـة فـى الـتـشــكـيل احلـركى
وإبراز الـتنـاقض ب اخلـير والـشر وبـ أقطـاب الصراع
فى الــعــرض ســواء بــ هـامــلـت ونـفــسـه أو بـ هــامــلت
ـسرحى هـمـة فى الـعـرض ا ـشـاهـد ا وكلـوديـوس ومن ا
ثـال عند ظهور استـخدام اخملرج للـشريط عـلى سبيل ا
أوفيليا (الطالبة أسماء سمير) والتقائها بهاملت (الطالبان
ـتظـاهـر باجلـنون ـعطى) ا عالء الكـاشف ومـحمـود عبـد ا
ومن بـعـيــد يـخـتـبئ األب بـولـونـيــوس يـتـلـصص ويـسـتـرق
السـمع لعـله يصل إلى حـقيـقة هـاملت ومـدى جنونه وهل

أوفيليا هى سبب هذا اجلنون أم ماذا?
لقـد حاصر هاملت أوفيليا باستخدام الشريط إلحاطة
أوفيلـيا بـهما بـعد إهانـتهـا وجتريحـها وتعـذيبـها نفـسياً
سيح مـسكة بطرفى الشريـط وكأنها ا فتـبدو أوفيليا ا

مصـلوبـاً وأيضاً تـظهـر براعـة استخـدام الشـريط فى
ـشـهـد الـذى تـظـهـر فـيه أوفـيـلـيـا بـعـد قـتل والـدهـا وقد ا
أصابـها الذهـول وانفصلت عن  الـواقع وتتر فى حزن
وفى يدهـا الزهـور وعلى رأسهـا إكلـيل. إنها تـتفاعل مع
الشـريـطـ فى تشـكـيل مـرئى مـؤثـر مع استـخـدام جـيد
لإلضـاءة استخداماً دراميـاً جسد اجلانب اإلنسانى فى

هذه التراجيديا.
تـمـيـز العـرض بـتـقـد عدة عـنـاصـر طالبـية نـذكـر مـنهم
أسمـاء سميـر فى دور أوفيلـيا وعالء الكـاشف ومحمود
ـعطى فى دور هـاملت وإسـماعـيل شلش فى دور عـبد ا

صطفى مراد. وسيقى اجليد  بولونيوس واإلعداد ا
ونأخـذ على الـعرض إفراغ اخملـرج مشهـد حفار الـقبور
من طابـعه الـساخـر الفـلسـفى وحتوله إلى مـشهـد هزلى
يهـدف إلى الـضـحك والحـظـنـا أيـضـا إلـغـاء (اخملرج -
ـــعـــد) شــخـــصـــيـــة فــورتـــنـــبــراس وتـــقـــلـــيــصه دورى ا
ــلك روزنــكـــرانش وجــلــد نــشــتـــرن وإلــغــاءه مــؤامــرة ا
كـلـوديـوس معـهـمـا ضد هـامـلت لـلـتخـلص مـنه لـدى ملك
ـسـرحى إجنـلـتـرا وعـلى الـرغم مـن ذلك فـإن الـعـرض ا

تع. جيد وجاد و
البؤساء والتوق إلى احلرية 

قام طـارق حـسن بالـدخول فى مـغامـرة جديـدة مع فريق
ثـالً جلامـعة قـناة سـرح بكـليـة الـتربـية - بـورسـعيـد  ا
الـسـويس - قـدم هـذا الـفـريـق مـسرحـيـة «الـبـؤسـاء» فى
إعـداد جــديـد لـلـكــاتب أحـمـد يـوسف عــزت مـؤكـداً عـلى
فـكـرة احلـريـة وقـيـمــتـهـا الـعـالـيـة لإلنـسـان وأن الـبـؤس
احلـقــيـقى هـو انـعــدام احلـريـة وطـمس الــفـرديـة وسـحق
اإلنــسـان وكـرامــته.. إنه صـراع بـ الــضـحـيـة واجلالد
وعـدم الــسـمــاح ألن تـتــنـفس الــضـحــيـة وأن تــعـيش فى
شـــجــاعـــة وكــرامـــة ويــســـعى دائـــمــاً إلى كـــســر إرادة
اآلخــريـن وقـد جــســدت ســيــنــوغــرافــيــا الــعـرض الــتى
صـاغـهـا اخملـرج نـفـسه فـى رؤيـته اإلخـراجـيـة وذلك عن
طـريق اسـتـخـدام الـزنـازين الـتى يـسـهل حـركـتـهـا دائـماً
وتـغـيـير أشـكـالـهـا إلى أشكـال أخـرى لـها اسـتـخـدامات
مخـتلفـة مثل منـزل أو كنيـسة أو قصـر أو حانة لـلبؤساء
أو فى تـصوير الثورة فى باريس «كوميونة باريس» وفى
ـصـنع وتـمـرد الـعـمـال وقـد سـاعـد هـذا عـلى تـصـويـر ا
إضـفـاء حـيـويـة حـركـيـة مـرئـيـة فى الـعـرض لـعبـت الدور
األساسـى فى هذا الـعـرض  وقـدمـهـا لنـا عـمـرو عـجمى
الـذى صــمم األداء احلـركى الـبــارع لـلـطـلــبـة ولـوال هـذا
زيـد من الضـبـابيـة وعدم اجملهـود لـضاع الـعرض فـى ا
الــوضـــوح لــقــد كــان األداء احلـــركى أفــضل من األداء
تـميـزة نـذكر لـوحـة العـمال فى شـاهـد ا اللـفظـى ومن ا
تـازة تتحول فـيها الزنازين صـنع فهى لوحة حـركية  ا
بسـهـولة ويـسر إلى آالت نـسـيج تعـمل فى هـمة ونـشاط
ـعصـوبة وكذلك مـشهـد محـاكـمة فـانتـ حيـث العـدالة ا
العـين باسـتخدام األقمشـة وكان على العكس من ذلك
لوحـة كـوزيت ابـنة فـانـتـ فى احلـانة واغـتـصـابه كانت
لة وعبارة عن ضوضاء وجعجعة بال ساذجة وطويلة و
ـقاومة والـثوار فى الشوارع طحن وقـد احتاج مـشهد ا

ستوى احلركى واللفظى. إلى مزيد من العناية على ا
ونأخـذ على هذا العـرض ثبات اإلضاءة والدرجـة اللونية
ـشـاهد ـا جـعل الـصـورة فى بـعض ا وشـدة اإلضـاءة 
غيـر واضحة وقاتمة وكـان الوضع يحتاج إلى مزيد من
ـسرح ـا  يـرجع  هـذا إلى ا االهـتـمـام من اخملـرج.. ور
الــذى قــدم عـلــيه الــعــرض حــيث هــو فى األســاس أحـد
نـاسبـة أسبوع درجـات الذى  جتـهيـزه على عـجل  ا
شـبـاب اجلــامـعـات قـدم الـعـرض مـجـمـوعـة من الـطالب
اخملــلــصــ الـذيـن بــرزت مـواهــبــهم فى األداء احلــركى

مـتاز ونذكر منهم كـر عبد الناصر ومـحمد الشناوى ا
ودينـا هـريدى وأحـمد طـلـعت وغيـرهم.. لقـد جـسدوا لـنا

قيمة احلرية وأن الطائر سيكسر القفص.
عربية العنب والقضية الفلسطينية

إن مسـرحيـة عـربيـة العـنب جلـامعـة أسيـوط هى مـشتـقة
ـسرحى لـين من مسـرحيـة بالعـربى الفـصيح لـلكاتب ا
الرمـلى وقد سـعى اخملرج مـحمـد جمـعة إلى اسـتخدام
العـنب كثمرة نعتز بهـا ليفجر من خالل ذلك حلم العودة
إلى حـدائق الكروم إلى الوطن الفلـسطينى وهذا احللم
الـذى يـحـلم به فـايـز الـفـلـسـطـيـنى فى بالد الـغـربـة لكن
اآلخـــريـن يـــعـــوقـــون حتـــقــــيق هـــذا احلـــلـم فى خـــضم
االهــتــمـامــات الـذاتــيـة وضــيـاع الــهــدف وكـذلك نــتـيــجـة
ـمــثـلـ خملـتـلف ـزيـفـة وحــمل اآلخـرين ا االهـتـمــامـات ا
الدول الـعربية شعارات كاذبة.. إن فايز (الطالب محمود
خـلف) يفـشل فى دفع اآلخـرين نحـو الـوحدة بـل يتـحول
األمر إلـى الهـزل; وذلك لـتـعـميـق العـرض الـسـخـرية من
ـشوهة.. تـلك النـماذج صارت لـعبـة ودمية فى النـماذج ا
ـثـلـ فى ـسـيـطـرة عـلى مــقـدرات األمـور  يـد الـقــوى ا

ريتشارد وجورج وجونى واللصوص.
سرحى تـقد رؤية جـيدة عن طريق استـطاع العـرض ا
ـسـرحى الـعـالى فـريـق من الـطالب مـتـمـيـزين بــأدائـهم ا
سـتوى وقـدرتهم عـلى الغـناء واحلـركة وفـهم متـطلـبات ا
الـشـخـصـيـات ونـذكـر مـنـهم مـصـطـفى هاللـى يـاسـم
ــطـيــرى وعـبـيــر مـكــرم ومـحــمـود خـلف عـيـد وضــيـاء ا
ـمـثـلـ ومـصـمم وغـيـرهـم وقـد تـبـدت بـراعـة اخملـرج وا
الــديـــكـــور فى مـــشــهـــد احـــتـــفــال الـــعـــرب فى احلـــانــة
وانـصــرافــهم عن أهــدافــهم الــتى اتــفـقــوا عــلــيــهـا وهى
مــنــاصــرة فــايــز وقــد  ذلك فـى احــتــفــالــيــة ســاخـرة
واقف وباسـتخـدام األقنعـة وربط هذا بالـواقع الراهن وا
الــســلــبـــيــة الــتـى نــراهــا من الـــبــعض جتــاه الـــقــضــيــة
سرحـى من تصميم د. الفـلسطيـنية.لـقد تمـيز الديـكور ا
نـسى بالبـساطة والـوضوح واستـخدام العنب منـصور ا
ـشـاهـد وبألـوان مـخـتـلـفة كـمـوتـيف مـتكـرر فى جـمـيع ا
وكذلك بـأحـجـام مـتـنوعـة كى تـوحى بـالـدالالت الـدرامـية
سـرحى ـعـنـيـة فى كل مـشـهـد وقـد سـاعـد الـديـكـور ا ا
البس فى إضـفاء قـيم جـمـالـيـة على الـعـرض وتـأكـيد وا
ـركـزة رؤيـة اخملــرج أيـضـا نــذكـر األشـعــار اجلـمـيــلـة ا
ـوحـيـة لـهـالـة صالح الديـن والتـعـبـيـر احلـركى خلـالد وا
نـصـر والــغـنــاء اجلـيــد حلـسـام ســلـيــمـان ومـنـى فـتـحى
ـــشــهــد وجنالء فـــتــحـى وقــد تـــضــافـــر هــذا كـــله فى ا
كـاشفـة لآلخـرين فى مواقـفهم اخلتـامى عنـدما حتـدث ا
السـلبية من فايز ويأتى خطاب فايز وصوته مع تعبيرات
خـطـيبـته ويـتـصاعـد الـغنـاء لـيؤثـر فى الـنـفس مع تقـهـقر
اجملـمـوعـة وإحـسـاسـهـا بـاخلـزى وتـسـاقط بـعض حـبات
الـعــنب لـيــحل مـحــلـهــا أعالم الـدول الــتى بـهــا مـشـاكل

واحتالل وهى فلسط والعراق ولبنان.
ـسرحـى يقـتـحم سـلـبيـتـنـا لـيضـعـنـا أمام  إن الـعـرض ا
شاهد رة وقد نـأخذ عليه إطالـته فى بعض ا احلقـيقة ا

باشرة الطويلة. ناقشات ا للسقوط فى بئر ا
إن أسبـوع شـباب اجلـامـعـات الثـامن; مـهرجـان شـبابى
ثـقـافـى اجـتـمـاعى مـهم نـدعـو إلى أن يـكـون سـنـويـاً وأن
يكـون ختـاماً لـنشـاط جامـعى ثقـافى تنـافسى يـسفر عن
فعـاليات تمثل كل جـامعة تمـثيالً حقيقـياً وأن يتم حشد
ـارسـ أو الـطـالب له حـتى يـعـيـشـوا فـعـالـيـاته سـواء 
متـلقـ لتـعم الفـائدة عـلى الطالب وعـلى اجملتـمع ويعود

النشاط الطالبى إلى بؤرة االهتمام.

أسبوع شباب
اجلامعات
 طرح القضية

سرحية فى اجلامعة ميتة والعروض ال يشاهدها أحد  احلركة ا
مع أن هناك مواهب مهمة حتتاج الرعاية.. رعاية الشباب !!

منـوع» لفرقة صالح حامد202020202020202020202020 > حـس محمود يشـارك حاليا فى تقـد «اللعب في ا
وسم. سرحية بالفيوم ضمن عروض فرق األقاليم لهذا ا ا

ـسـرح بـقـصر حـسـ انـتـهى مـؤخـراً من إخـراج «أحالم اجلـمـاجم» لـفـرقـة نـادى ا
نعم وأحمد حمدى. ثقافة الفيوم من تمثيل محمد حسن وأمير عبد ا
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حتى حتب شعر جنيب سرور

 ب نـبل هـامـلت وشـهوانـيـة ياسـ وإن كـان مـنطق
الـتـحــلـيل الـنـفــسى الـفـرويـدى يـســمح بـهـذا اجلـمع

ودرجة احلساسية لديهما وشغفها باالبن..
) على زوجها كـذلك اعتبار ياس وتمـرد(أم ياس
أزواج أمه صـورًا لـلـزنـا; إذ يـوحـد ب أبـيه وأزواج
أمه «هى عالقـة مشـروعـة حقـًا يـا أبى ولكـنـها تـبدو
أحـيــانـاً أبـعـد مـا تـكـون عـن الـشـرع»  كـذلك يـقـول
هاملت «يا سرعة التحول لو سميت لسميت امرأة»
"امرأة.. أجـل ما هـى إال امرأة.. وكل ويـقـول يـاسـ
امرأة لـعـنة قـذرة". ثم يرصـد جنـيب سرور تـشابـهًا
ب ثـالثية جنـيب مـحفـوظ وب مسـرحيـة آل باريت
(لــبـــيــزيــيه) إذ رأى شــروطــًا مــوضــوعــيــة حــكــمت
وذجى أحمد عبد اجلواد تشابههما كذلك تشابه 
وإدوارد ملـتون فـجلسـة العـشاء ب مـلتون وأوالده
هى جلـسـة الـفـطور بـ الـسـيـد أحمـد عـبـد اجلواد
وأوالده اجلـمـيع خـافـضـو الـرؤوس وتـعـلق هـامـلت
الشـديد بـأمه (جرترود) مـوجود عـند ياسـ أيضًا;
إذ تنـازع يـاس كـهامـلت حالـة من الصـراع احلاد
ب احلب الـدفـ لألم والكـراهيـة العـنيـفة لـها.. فى
ا سبب بيـته بقـصر الـشوق أحب أمه حـبًا كـثيـرًا 

صــراعــًا فى داخــله بــعـــد أن  كــبــر بــ حــبه لــهــا
ـكبـوتة لألب; وكراهـيتـه.. باإلضـافة إلى الـكراهـية ا
وإن كانت مـغلفة عـند هاملت لـكنها عـارية وواضحة
عـنــد يـاسـ إذ كـان أكـثـر إخـوته تـمـرداً عـلى أبـيه

وبغضًا له.. 
ن تـشبه أمه مـن النـساء وإن كـان هامـلت قـد تعـلق 
(أوفــيـــلــيـــا) فــإن الــشـــبه بــ هـــنــيـــة (األم) وزنــوبــة
(العـاشقة) يبدو واضحـاً فى الرواية.. ثم التشابه ب
) فى جــرتــرود (أم هــامــلت) وبــ هــنــيـة (أم يــاســ
طـيـبـعـتـهـمـا الـعـاطـفـيـة ودرجـة احلـسـاسـيـة لـديـهـما

وشغفهما باالبن..
  كـذلك تطابق طابع العالقات داخل األسرت لدرجة
أن جنيب سرور يقول إن األمر اختلط على نفسه ب
ــتـحـررة .. أيـضــاً مـركــز إلـيـزابــيث االبـنـة ا الـعـمــلـ
اقتـصادياً يـشبه مركـز ياس الـذى له دخله اخلاص
كــذلك اشـــتــراك مـــفــهــوم األبـــ عن احلب والــزواج
وتشـابه شارعـيـهمـا.. (وينـبول وبـ القـصرين) كـما
أن زوجة مـلتون كزوجة أحمـد عبد اجلواد.. ويتطابق
صـرى عام فى الـعمـل الـصـدق الفـنى بـ الواقـع ا

 1917 والواقع اإلجنليزى عام  1845.

ثـم يـــــعـــــود جنـــــيب ســـــرور لـــــعـــــرض تـــــطـــــابق
الــشـخــصــيــات ولـكن فـى مـســرحــيــة أخـرى هى
«الـطـائــر الـبـحـرى» لــتـشـيـكـوف.. والــتـطـابق بـ

شخـصـية (تـربـليف) فـيـهـا وهامـلت/شـكسـبـير..
ـتـصـدعـة بـ الـبـطل وأمه (أركـاديـنـا) كـالـعـالقـة ا
وشـعـوره بـالـعـار فـيـها وشـعـوره بـالـكـراهـية إزاء
عـشـيقـهـا.ثم فـى إطالالت سـريـعـة يعـرض جنـيب
ــرأة فى الـثالثـيـة سـرور لــتـنـويـعــات عـلى أزمـة ا
والنـزوع االستـهالكى فى طبـيعـة العـالقة بـينـهما
وب الـرجل حتى أن الفارق ب الزوجة والغانية
هــو أن األولى فـــقط ال تــؤجــر جـــســدهــا.. كــذلك
فاهيم اإلقطاعية يعرض تلون الشخصيات ب ا
وذج ياس واإلطالالت الـبرجوازية.. عـارضاً 
ـسـتـقــبل والـذى له امـتـيـازات عن ـوظف ذى ا ا
فـــهـــمى الــــطـــالب واخلـــاضع لــــســـيـــطـــرة أبـــيه
االقتـصادية فـقد عجل بزواج يـاس بيـنما كان
عـقبة فى زواج فـهمى. وأخـيراً يـربط سرور ب
ـصـرى عام  1919 والـثـورة مـنـذ ثـورة الـشـعب ا
الـســيـد أحـمـد عـبـداجلــواد ومـحـاوالت الـتـمـرد
لـدى أفراد األسرة رغـبة فى احلـرية ثم تـغيرات

«تخلّى » عن قناعاتك اجلمالية 
وتقبل نغمة اإلنشاد واقرأه مرة أخرى

الـعـصـفــور يـا أيـهـا الـعــصـفـور عـد....» وكـمــا هـو جـلى تـبـرز
المح الـغنائية فى حرص الـشاعر على اجلملـة القصيرة وعلى ا
الـتقـفـيـة القـريـبـة كـما تـتـبـدى  رومانـسـيـته فى إيـثاره لـعـنـاصر
ـلتـصقـة بـالطـبيـعة : الـعـصفـور العش الـرمال وفى الـصورة ا
خـلع حالـته الـنفـسـية عـلى تـلك العـنـاصر وفى إحـسـاسه احلاد

بالعزلة والغربة فى الوطن.
عـلى أن ديـوانه: الـتـراجـيـديـا اإلنـسـانـيـة يـضم قـصـيـدة عـنـوانـها
«احلـذاء»  أرى أنهـا من أجـمل قصـائده وتـكـمن فى طيـاتهـا عدة
عـنـاصـر شـعريـة مـتـداخـلـة تـقـدم تـعـبـيًرا عن
الـتــغـيـر الــكـبــيـر الــذى طـرأ عــلى الـقــصـيـدة
ولـغــتـهــا فى تـلك الــفـتـرة  – اخلــمـسـيــنـيـات
والـســتــيـنــيــات - كـمــا تــقـدم صــورة بــلـيــغـة
لـشعـريـة جنيب سـرور خاصـة داخل اإلطار

رحلة. الشعرى لتلك ا
تـبـدأ الـقـصـيـدة بـصـوت الـشـاعـر وهـو يـقـدم
نــفــسـه آلخــرين وكــأنـه يــقف عــلـى خــشــبــة
مـسـرح ما : «أنـا ابن الـشـقاء ربـيب الـزريـبة
ـصـطــبـة وفى قـريـتى كــلـهم أشـقـيـاء» ثم وا
يـطل علينا دون إبطـاء عنصر جديد فاعل فى
الـصـورة هـو عـنـصـر الـقـهـر ذلك الـعـنـصـر
الـذى اليـفـتـأ الــشـاعـر يـجـسـده بـطـرق شـتى
ويـصــوره من زوايــا مـخــتـلــفـة: «وفى قــريـتى
ا حتتنا من حقول عـمدة كاإلله يحيط بأعناقنا كالـقدر بأرزاقنا 
حـبالى يلـدن احلياة». فـالقهـر هنا ال يـحيط فحـسب بأعنـاق الناس
ـا يحـيط بـأرزاقـهم وبأجـنـة احلـياة اجلـديـدة التـى تلـدهـا أمهم وإ
ــشـهـد الـرئـيـسى لـلـقـصـيـدة : «وذاك األرض ثم يـقـدم الـشـاعـر ا
ـساء أتـانـا اخلفـيـر ونادى أبى بـأمـر اإلله ولبى أبـى وأبهـجنى ا
أن يـقال اإللـه تنـازل حـتى ليـدعـو أبى تبـعت خـطاه بـخـطو اإلوز
فـخورا أتيه من الـكبريـاء» وعبـر معظم أسـطر القـصيدة فـإن عمدة

 حسن احللوجى
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أحــمـد عــبـد اجلــواد الـتى أدت الهــتـزاز وقـاره
أمــام أوالده وكـــذلك مــوت ابــنـه فــهــمى الــذى
أجــهـز عــلـيه هــكـذا أخــذنـا جنــيب سـرور إلى
عـالم جنيب مـحـفوظ ثم سـرقنـا مـنه إلى حيث
ــلــحــمــة الـروائــيــة داخل يــريــد قــارئــاً لــهــذه ا

صياغات درامية مسرحية موازية. 
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كـنـنا أن نـقرأ شـعـر جنيب سـرور اآلن فـإننـا يجب أن حـتى 
نـتخلى عن بعض قناعاتنا اجلمالية ونتقبل برحابة صدر نغمة
شعره اإلنشائية الضاجة باإلنشاد. يجب أن نضع هذا الشعر
فى إطـار مـرحـلـته- جـمـالـيـا واجـتـمـاعـيـا وسـيـاسـيا– ونـضـعه
أيـضا فى إطـار جتربـة شاعـر لم يكن الـشعـر شاغـله الوحـيد

سرح كاهتمام أول له. فعند رصد إنتاجه يبرز ا
تـأتى شــعـريــة جنـيب ســرور االسـتــثـنــائـيــة فى ســيـاق الــتـحـول
اضى من الـبـناء الـعـمودى إلى الـشعـرى مـنذ مـنـتصف الـقـرن ا
الـبنـاء التـفعـيلى وفى سـياق حتـرر اجملتـمعـات العـربية مـن ربقة
االســتــعـمــار ودخـولــهــا فى مـضــمــار الـصــراعـات الــســيـاســيـة
واخلـيـارات األيديـولـوجـيـة. كانت الـتـجـربـة النـاصـريـة فى مـصر
تـقــود زمـام تـلـك الـتــحـوالت فـيــمـا يــنـخــرط فـصــيل عـريض من
اركسى ـثقـف فى اجلـدل الثقـافى الدائـر ب قـطبى الـيسـار ا ا
واالشـتراكى العربى. ويـبدو انحـياز جنيب سرور واضـحا لقطب
وسكو نشورة-   اركسى خاصة فى غنائياته -غـير ا الـيسار ا
وبـأقـطاب هـذا الـتيـار ورمـوزه. كان جنـيب إذن مـحـسوبـا  دائـما
ا يـعانـيه أى معارض يـحيا فى ـعارضـة معانـيا  عـلى صفوف ا
ظل نـظام شمولى. لذا فعلينا أن نتوقع فى شعره درجات متباينة
من الـشـكوى والـرفض والـهـجـاء للـمـجـتمع واإلحـسـاس الـطاغى

بالعزلة واإلدانة لآلخرين بل ولنفسه أيضا.
كـانت احلرية النسـبية التى منـحها شعر الـتفعيلـة قد فتحت أمام
ـسرح الـشعرى الـذى ارتاده الشـرقاوى ورسخه الـشعراء أفق ا
ـسـرحى الـثـرى وعـلى هـذا صالح عـبـدالـصـبـور عـبــر إنـتـاجه ا
ـسـرح الـدرب خـطــا جنـيب سـرور الــذى نـوع  فى إنـتــاجه بـ ا
الـشعرى بالـلغة الفـصحى (ياسـ وبهية) ثم بـالعاميـة كما كتب
أيـضـا عـدة مـسـرحـيـات نــثـريـة. وكـرجل مـسـرح شـامل- مـؤلف
ــثل- فـإنـه قـد وجه طـاقــاته الـفــنـيــة اخلـصـبــة لـهـذا ومـخـرج و
اجملـال غـير أن الـشـاعـر الـكـامن فـيه كان يـطل دائـمـا عـبـر لـغته
ـسرحية مثلـما كانت مالمحه الدرامـية تطل عبر لـغته الشعرية. ا
ستمر ب العناصر الغنائية الرومانسية وأبرزها وعبر اجلدل ا
األسـاليب اإلنـشـائيـة وبـ العـنـاصر الـواقـعيـة من لـغة مـبـاشرة

ومـحاولة رصد ما هو قـريب خاصة  عناصر
الـقبح والقهر وتقد مالمح مصرية خالصة
ــقـاطع الــشـعــريـة فى يـدور عــدد كـبــيـر من ا
دواوين جنـيب وقـد أوردت هنـا كلـمة مـقاطع
قـصدا فـدائمـا سـيمـكنـنـا التـقاط مـقاطع من
قــصــائـــده جتــســد شــعـــريــته فـى حــاالتــهــا
الــــواضـــحـــة دون االلـــتـــزام بـــالـــتـــعـــامل مع
الـنـصـوص الـكــامـلـة لـلـقـصــائـد الـتى تـنـفـلت
وتـتـسرب كـثيـرا فى وهـاد األلم احلاد وردود
ـبـاشــرة عـلى اإلحـســاس الـضـاغط الـفــعل ا

بالضياع والقهر وفقدان األمل.
دائـما هناك مخاطب ما يتوجه الشاعر إليه
طـالـبـا الـعون هـربـا من الـفـقـر أو الـقـهر أو
عـنى فى بطن الـشاعـر والشـعر اجلـوع: «ا

عـدو خــواء الـبــطن جـوعــان فى الـقــرن الـعــشـريـن واإلنـسـان
اجلــائع  كـــلب كم فى اجلــيـب? مــاذا كــنت أقـــول كــنت أقــول
الـشـعـر أشــعـر أنى مـيت فـإلىَّ الــفـول بـزيت» واخملـاطب هـنـا
يـتولد من الـسطـر األخير عـبر جمـلته الـطلبـية: «فإلى ....» وفى
مـقاطع أخـرى يكـون حضـور قـرية الـشاعـر قويـا ويتـوجه إليـها
بـخطـابه :«علّـمِتـنى الغـناءَ يـا أخطاب غـنيتُ كـم غنّيـت وها أنا
أغـوص فى رمــال الـصـمت وأخـتــنق الـعشّ يـحــتـرق ويـهـرب
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< جنيب محفوظ

الـقريـة يعـبـر عنه دائـمـا بكـلـمة «اإلله» لـترسـيخ الـشعـور بـالسـطوة
غـلق عالم الـقرية فى طـلقة عـلى هذا الـعالم ا الـهائلـة و الهـيمنـة ا
الـقصـيدة. وألن الـقصـيدة تـستـعيـر عـينى الـطفل الـشاعـر عنـدما
كـان طفال فـإن الـسـطور الـتـاليـة تـسعـى لتـقـد هذا الـعـالم الذى
يـتـكـون فى ذهن الـصـبى وهو يـعى احلـكـايـات واألسـاطـيـر ويـبنى
ه: «وبــيـنـا أسـيـر وألـقى الــصـغـار أقـول اسـمـعـوا أبى مـنـهـا عـا
يـاعـيال دعـاه اإلله وتـنـطق أعـيـنـهم بـاحلسـد وقـصـر هـنـالك فوق
الـعـيـون  ذهـبـنـا إليـه» لكـن وعى الـشـاعر يـأبى إال أن يـتـدخل فى
سـياق رواية الصبى حـول ذلك القصر: «يقـولون فى مأ شيدوه
ومن دم آبـائـنـا واجلـدود وأشالئـهم فـمـوت يـطـوف بكـل الرؤوس
ــقل وخــيل تــدوس عــلى الــزاحــفــ وتـزرع وذعــر يـخــتم فــوق ا

أرجلها فى اجلثث».
لـكـنه يـسـتـعـيـد مـرة أخـرى حـديث  الـصـبى: «وجـداتـنـا فى لـيـالى
الـشـتــاء حتـدثـنـا عن ســنـ عـجـاف عن اآلكــلـ حلـوم الـكالب
وحلم احلـمير وحلم الـقطط...» وهـكذا يقـدم الشاعـر رسما دقـيقا
لـصـورة الـقــصـر فى مـخـيـلــة الـصـبى وصـوال إلى ذروة احلـدث
ـرتقـبة لألب الـشامخ وهـو يصحـب طفلـه إلى عمدة وهى الـزيارة ا
الـقرية: «فـلمـا وصلنـا أردت الدخول  فـمد اخلـفير يـدا من حديد
وألـصقنى عند باب الرواق وقفت أزفُّ أبى بالنظر فألقى السالم
 ولم يـأخـذ اجلالـسـون السالم.... رأيُت أأنـسى? رأيت اإلله يـقوم
فــيـــخــلع ذاك احلــذاء ويــنــهــال كــالــســيـل فــوق أبى» ثم تــتــتــابع
ـلتـاعة لـلصبـى الصغـير الـذى يبـجل أباه: «وكم كنت الـتساؤالت ا
ـلك أيـغـدو لـعـيـنى بـهـذا أخـتـال بـ الـصـغـار بـأن أبى فــارع كـا
الـقصر? وكم كنت أخـشاه فى حبيـا... وأخشى إذا قام أن أقعدا
وأخـشى إذا نـام أن أهـمـسا وأمـى تصب عـلى قـدمـيه بـإبـريـقـها
سـاء..... ونـحن العـيـال لنـا عادة نـقول إذا وتـمسح رجـلـيه عنـد ا
أعـجزتنا األمور.... أبى يستطيع فيصعـد للنخلة العالية ويخدش
بـالظـفـر وجه الـسمـاء ويـغلب بـالـكف عزم األسـد» وهـكذا تـتـتابع
الـتــسـاؤالت عـلى شــفـتى الـطــفل فال يـجــيـبه األب الـذاهل وال األم
ـا يـجــيـبه حـامل احلـكـمـة اجلــد الـضـريـر الـقـعـيـد: الـدامـعـة وإ
«حتـســســنـى وتـولـى اجلــواب: بـنـى... كــذا يــفـعـل األغــنـيــاء بــكل
الـُقرى» وهكذا يلخص الـشاعر مقولـة القصيدة فى كـراهية القهر
ـالــكـون كــمـا يــخـلص  إلى ــارسه األغـنــيـاء واحلــكــام وا الـذى 
شوار مدلهما طويال ضـرورة التصدى لهذا الظلم حتى لـو كان ا
قهورين إلى أن يـعثروا على لـكنه سيمـضى مع قافلـة الضعفـاء وا
فـجر ما أو صباح مـا: «تعلمتُ من يومـها ثورتى ورحت أسير مع
ـدلــّهم الـطـويل لــنـلـقى الـصــبـاح لـنـلـقى الـقـافـلـة  عــلى دربـهـا ا

الصباح».
المح الـفنـية الـغنـيـة : اللـغة الـشعـرية والـقصـيدة تـقدم عـددا من ا
تعـاليـة لغة مـستمـدة مبـاشرة من البـيئة احملـيطة البـسيـطة غيـر ا
صرية  وال تـأنف من استخدام جتـسد كثيـرا من مالمح القريـة ا
مـفردات دارجة مـفصحـة. كما تـعتمـد اإلطار القـصصى  وترسم
ـؤثـرة رغم ـشـاهـد الـعـمـيـقـة  ا بـلـغـة سـرديـة واضـحـة عـددا من ا
بـسـاطتـهـا مـسـتـخـدمـة أيـضـا تقـنـيـة احلـوار فى مـحـاولـة لـتـقد
أصـوات مــتـعــددة داخل الـنص كــمـا أن هــنـاك شــخـصـيــات يـتم
ـهـا بـدقـة: (الـطــفل األب الـعـمـدة األم أصـدقـاء رسـمـهـا وتـقــد
الـطفل اجلد). وهكذا توفرت للقصيدة عناصر درامية حقيقية من
ـتصـاعد الذى يـنتهى إلى حـدث وشخصـيات ولـون من الصراع ا
رؤيـة مــحـددة وجنــحت بــبــنـائــهـا الــشــعـرى الــدرامى فى تــقـد
شعرية جنيب سرور فى صورة نابضة وصافية إلى حد كبير.
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سرحى لنجيب سرور مالمح الثقافة الشعبية فى اإلبداع ا

محمد أم عبدالصمد

ثل ليتوافق مع لغة العمل بـإعادة إلنتاج ا
فنجد مثالً:

- يــامـا فــيك يــا حــبس يــامــا مــظــالـيم   
(ياما فى احلبس مظاليم).

- لـينا ولك يـا ظالم يوم مـعاه  (لك يوم يا
ظالم).

- كل زرع وله أوان  (كل وقت وله أدان)
- فــلـكـم مـات مـن اجلـوع حــمــار قـبل أن
يــأتى الــعــلــيق  (مــوت يــاحــمـار عــلـى مـا

يجيلك العليق).
ثل هـنـا بأنه وبـشكل ويـتمـيـز استـخـدام ا
ــبــتــغـاه مــكــثف وذكى يــحــمل اخلــطــاب 
ـثل ومــفـهـومه فى مـعــتـمـداً عـلـى وجـود ا
وجـدان متلـقيه الذى يـفك شفراته مـعتمدًا

على خبراته ومعارفه السابقة.
وألن جنـيب ســرور ابن جلـمـاعــة شـعـبـيـة
تـشكل معتقداتها وتـصوراتها جزءًا مهمًا
فى بـنائها الفـكرى هو خبىء فى الصدور
لـطـبيـعـته ولـكن يظـهـر فى الـسلـوك وتـبنى
أفـكار محـددة وجند صدى واضـحًا لهذا

فى كتابات جنيب سرور مثل:
«بهية: أَمَّا يامه شفت حلم غريب

األم: خير يا بنتى
بهية: شفتنى قال راكبه مركب
ماشيه يامه فى بحر واسع

زى غيط غله.. ومُوجه
هادى... هادى

بحر مش شايفاله بر
قال وإيه عمَّاله أقدّف
راكبى ابن عمى وا

ماسك الدفة ومتعصب بشال
شاله أحمر يامه خالص
لونه من لون الطماطم

جت حمامة بيضا.. بيضا
زى كبشة قطن.. فوق راسه وحطت

ويا دوب البر الح
إال والريح جايه قولى
زى غول مسعور بينفخ
ركب واالقى تقلب ا

وج باسرخ نفسى ب ا
يا بن عمى
يا بن عمى
قال وهو

وج بيضحك ماشى فوق ا
راح بعيد خالص.. وفوق راسه احلمامة

برضه واقفة».
اجلـزء السابق يظهر االعتقاد الشديد فى
الــــنــــبــــوءة عن طـــــريق األحالم والــــرؤى
وكــذلك جنــد مــفــردات احلــلم عــبــارة عن
جرد سماعـها تتحول فى ذهن عالمـات 
ــتــلـــقى إلى مــعـــانى الــرحـــيل الــغــادر ا
وتـــعـــرض الـــشـــخص حلـــدث مـــأســـاوى
وكــذلـك عــدم الـــقــدرة الـــبــشـــريــة من أى

عـهـد العـالى للـتـمثـيل عام 1952 وتـخرج بـا
فــيـه عـام 1956 وتــفــتـــحت مــواهب جنــيب
سـرور كـكــاتب وشـاعـر ونـاقــد مع عـنـفـوان
الـتغير االجتماعى الـذى أحدثته ثورة يوليو
ــدافـعـ عن ـؤمــنـ وا و كـان ســرور من ا
تـوجهاتـها ولم  ال وهـو الذى كان يـظهر أن
كـل مــنـــجـــز الـــثـــورة لـــصـــالح الـــطـــبـــقــات

ظلومة أيًضا? طحونة وا االجتماعية ا
وأوفــد جنــيب ســـرور فى بــعــثــة إلى االحتــاد
الـســوفــيـتى لــدراسـة فـن الـتــمـثــيل واإلخـراج
ولـظروف سياسية اضطر إلى مغادرة االحتاد
الـســوفـيـتـى إلى اجملـر تـاركــاً زوجـة وطـفالً ال
يـسـتـطـيع الـعـودة إلـيـهـمـا وكـذلك ال يـسـتـطـيع
الـعــودة إلى مـصـر.  وكـأنه كــان يـعـاقب فـكل

جزء منه فى ركن من أركان العالم.
وبـعـد مـقـال شـهـيـر لـلـكـاتب الـكـبـيـر رجـاء
الـنـقـاش نوه فـيه عـن األزمة الـتى يـعـانـيـها
جنـيب سرور فى غـربته فـسمح له بـالعودة
تمـيزة تفتحت أمامه واهبه ا إلى مـصر و
ـتـنـوعـة مـجـاالت الـعـمـل فى حـقـول الـفن ا

بوصفه شاعرًا ومخرجًا وناقدًا متميزًا.
وشـارك أيـضًـا فى حـركـة الـشـعـر اجلـديد
بـقصائـد وكتابـات حتمل جتربـته وبصماته

اخلاصة:
«أنا ابن الشقاء

صطبة ربيب الزريبة وا
وفى قريتى كلهم أشقياء
وفى قريتى عمدة كاإلله
يحيط بأعناقنا كالقدر».

وتـعـددت كـتــابـات جنـيب سـرور اإلبـداعـيـة
همة جدًا مثل ومنها مسرحياته الشعرية ا
«يــاسـ وبــهــيــة» الـتى كــتب فــيــهــا رؤيـته
ومـعـايـشـتـه لألوضـاع الـسـيـئـة فى الـريف
ــصـرى قــبل يـولــيـو 1952 مــسـتــعـرضًـا ا
مـعانـاة الفالح والـظلم الـذى يقع عـليهم
وبـقــراءة لــهـذا الــعـمل يــتــضح مـدى تــأثـر
صـرية جنـيب سرور بـالثـقـافة الـشعـبيـة ا
فـنـجـد استـخـدامه ألسـلـوب الـراوى شكالً

ومن خالله يقدم عمله ويعلق عليه.
واسـتخدم األغنيـة الشعبـية ووظـفها داخل
عــمــله الـــفــنى عــلـى اعــتــبـــار أن األغــنــيــة
الـشـعـبـيـة إبـداع قـولى جـمـاعى انـتـقل من
الـسـلف إلـى اخلـلف حـامالً قـيم اجلـمـاعـة
الشعبية وفلسفتها ولم يغل هذا يد جنيب

سرور عن التدخل أحيانًا فيها مثل:
«يا بنات.. يا بنات مالكم مالكم
عاوج الشعر على ودانكم
دا مفيش جواز طولوا بالكم
يا بنات يا بنات كلوا بعضيكم
دا مفيش جواز السنة دى ليكم

أمور يؤمر ليكم». ا ا
واسـتخدم فـنًا غنائـيًا شعـبيًا شـائعًا ليس
فى مـــصـــر فـــحـــسب بل فى غـــيـــرهـــا من
وال بقيمه الـبلدان العربية أيضًا وهو فن ا

توارثة وبإيقاعاته احملببة مثل: ا
«خدها وروّح يا حلو فى الدفيَّة
دى عروسة زى البدر فى التميَّة

والوش حته قشطة ومحنيه
من كنز سعدك جوزوك لبهية

خدها ورّوح يا حلو فى الدفيَّة».
وألن الـثقافة الشعـبية حتتفى بـقيمها وتروج
لـهـا جنــد االحـتـفـاء بـقـيــمـة الـشـرف وربـطه
رأة وسلـوكيـاتها فـنجد األغـنيـة الشعـبية بـا

التى حتتفى ببكارة الفتاة التى تزوجت:
«قولوا ألبوها إن كان جعان يتعشى».
وإن كان شبعان يفرح ويقوم يتمشى
عرضه انستر واللى يحبه اتهنى
واللى يعاديه تندب فى عينه مقشه

قولوا ألبوها إن كان جعان يتعشى»
وال يـخلو نص لنجيب سرور من استخدام
لألمـثال الشـعبيـة أو األقوال السـائرة على
ــثالن خالصــة جتــربــة اعــتــبــار أنــهــمــا 
اجلماعة الشعبية وحكمها فى/على موقف
ــثل» ويــتــدخل ســرور مــعــ «مــضــرب ا

شاعر لم يتحمل الكون حلمه فقرر أن يرحل

 قــد يـبــدو مـخــتـلـفــاً أن جنـد جنــيب سـرور
نــاقـداً روائـيـاً فــهـو فى هـذا الـكــتـاب يـقـوم
بـذلك الدور جتاه ثالثية جنيب محفوظ لكن
سرحى مـا يزيل هذه الـغرابة هـو أن ميـله ا
يـغلب إذ يـتجـه فى دراسته تـلك إلى إجراء
"الثالثية" وبـ أعمال مسرحية مقـارنات ب
سـواء عـلى مـسـتـوى تـتـابع األحـداث ومدى
تــمــاثل الــشــخــصــيــات أو عـلـى مــســتـوى
الفـكـرة وفـلـسـفـة الـعـمل قـام جنـيب سرور
بكتابة هذه الدراسة فى موسكو أواخر عام
 1958 ولم تـنـشــر إال بـعـد ثالثــ عـامـاً من
إجنـــازهــا وأحـــد عــشـــر من وفـــاته.. كــان
جنــيـب ســـرور عــلـى صـــداقـــة فــكـــريـــة مع
مـحــفـوظ يــلـتــقـيــان ويـتــطـارحــان األفـكـار
وكــانت الـــثالثـــيــة أحـــد مــوضـــوعــات هــذه
الــلــقـاءات نــشــر هـذا الــكــتــاب فى دراسـة
ـجــلـة الــثـقــافـة الـوطــنـيــة قـبل مــسـلــسـلــة 
توقـفـها.. يـتـحدث جنـيب سـرور فى البـداية
عـن هـدفـه من تــلك الــدراســة بــأنه يــريـد أن
يــرسم لــلــقــار خــطــوطــاً داخـلــيــة تــضىء

يـعتـبر البـعض أن دراسة الـعملـية اإلبـداعية
ـعــزل عن ســيـاقــهـا الــثـقــافى هى دراسـة
مــبــتـورة ال تــعــكس بــأى حــال من األحـوال
بـدع وال صورة مجـتمعه صـحيح خطـاب ا
لـذا تنحـو العـديد من الدراسـات إلى البحث
ـبدع ـؤثرات الـثـقافـية الـتى أحـاطت با عن ا
فـــأثـــرت فى تـــشـــكـــيـل وجـــدانه ورجـــحت

تفضيالت واختيارات معينة لديه.
ـبـدع ــؤثـرات الـتى حتـيط بـا ومن أشـهـر ا
ـأثور الشفـاهى وما يقوم به من دور مهم ا
عبرة عن فى عملية الغرس الثقافى للقيم ا
ـأثـور فـلـسـفـة اجملـتــمع وأيـديـولـوجـيـته. وا
ـكن الـشــفـاهى هـو أظـهــر مـنـتج شــعـبى 
اســتــخـالص دالالته وتــوجــهـــاته وخــطــابه
ـأثـور من إنـتـاج الـفـكـرى وذلك ألن هـذا ا
اجلـماعـة الشعـبيـة وهو حى بيـنهـا لها أن

تعدله أو تعيد انتخاب ما تريده.
وعـنـد تقـد قـراءة ألعـمال الـفـنـان الراحل
جنيب سرور (1932-1978) مـتتبع تأثير
فـترة الـتنـشئـة االجتـماعـية ومـا يصـاحبـها
من غــرس ثـقــافى نــذكـر مــيالده فى قــريـة
أخـطـاب إحـدى قـرى مــحـافـظـة الـدقـهـلـيـة.
وعـايش مــعـايـنـة مــا كـانت تـعـانــيه الـقـريـة
ـصــريـة مـن مـظـالـم اإلقـطـاع واســتـغالل ا
ـعــدمـ (راجع الك لــلـفالحــ وا كــبـار ا

قصيدة احلذاء للشاعر).
«أبى يا عيال دعاه اإلله
وتنطق أعينهم باحلسد

وقصر هنالك فوق العيون ذهبنا إليه
يقولون... فى مأ شيدوه

ومن دم أبنائنا واجلدود وأشالئهم».
وبـدأ جنيب سـرور نظم الـشعـر عام 1946
إبـان االنـتـفـاضـة الــشـعـبـيـة ضـد مـعـاهـدة
صدقى- بيفن والتى حركت داخله الكثير

من نوازع التعبير بالكلمة الثرية الذكية.
والـتحق جنيب سرور بـكلية احلـقوق جامعة
عــ شـــمس وألنه يـــدرك ويــعى مـــا داخــله
ويـرغب فى وضـعه فى إطـاره ودوره الـتحق

جوانب مـنهـا.. كمـا أن سرور نـفسه تـأثر بـفكرة
الـعمـل الثالثى فـى ثالثيـته رغم أن بـهـيـة سرور
لـيـست كـأمـيـنـة مـحـفـوظ فـاألولى صـبـيـة نـضرة
تـــشـــارك فـى األحـــداث دورهـــا فــــاعل.. وعـــلى
سار العـكس أمينة ويتـحدث جنيب سرور عن ا
الروائـى لبـ الـقـصـرين بـأنهـا إحـدى وسـبـعون
لـوحـة فى كل واحـدة حـالـة زمـنـيـة بـهـا تـاريـخـها
ومالمح شـخصـياتـهـا ثم يخـتار مـحـفوظ حلـظة
ـوذجــيــة لــعـدد من الــشــخــوص يـوضح فــيــهـا
عالقـات متـشـابـكـة.. إذ يـعرض مـحـفـوظ مـأساة
أسرة بـرجوازيـة يـخنـقهـا إطار إقـطاعى.. وتـبدو
مقـدمـات اجملـتـمع اجلـديد فى كـمـال عـبـداجلواد
احلــائـر وفــهــمى عـبــداجلــواد احلـالم ويــاسـ
ـرأة فى هـذا الــشـهـوانى .. كــذلك أزمـة أمـيــنـة ا
اجملــتــمع الــتى بـال كــيــنــونــة أو ذاتــيـة أو إرادة
عـلـيــهـا الـتــزمـات ولـيس لــهـا حـقـوق.. حتــكـمـهـا
ـوذج الـسـلـطة بـالرجـل/ أحـمـد عـبـداجلـواد/ 
عالقـة استـهالكـيـة ثم يـعـقـد جنـيب سـرور مـقـارنة
ـوذج هــامـلت ـوذج يــاســ فى الـثالثــيــة و بــ 
لشـكسبير.. فمبـدئيًا يرى سرور أنه يصعب اجلمع

ا تشيع هرة  زى ا
بنتك حرة

بس احلرة بتقلب مهرة
ا تشوف اجلدعان بره».

قولة الـشعبية واالعـتقاد الشعبى وتـتردد ا
بوجود أربع شبيه للشخص الواحد:

«حقه سبحانك يارب
ياللى تخلق من الشبيه

أربع
إللى قاعد كان ياس

بس ال بس بدله زرقه».
وحــــافظ جنــــيب ســــرور عــــلـى األمــــثـــال
والـتعـبـيرات الـشعـبـية فى كـتـاباته; ويـنبع
هـذا من تكـوينه الفـكرى وانـعكاسًـا أيضًا

لثقافة شعبية متأصلة داخل صاحبها:
«يا بهية العقل زينة

والتفاهم برضو بالهداوه
وأنا رأيى ضل راجل
وال حتى ضل حيطة»

- (ضل راجل وال ضل حيطة)
يت» - «يا بهية احلى أبقى من ا

يت) - (احلى أبقى من ا
.. الـعـيـنـ - «إلـلى مـكـتــوب عـلى اجلـبـ

الزم تشوفه»
- (الـلى مكـتوب عـلى اجلبـ الزم تشوفه

( الع
وال تــعــدم كــتــابــات جنــيب ســرور بــعض
نصوص «العديد» وهى مقطوعات غنائية
تـؤدى تـعـبـيـراً عن احلـزن بـسـبب الـوفـاة
وهى أغـنــيـة حتــمل إيـقــاعـات مــوسـيــقـيـة
ــتـوفى خـاصــة ويــتم فـيــهـا ذكــر مــآثـر ا
وسـمـاته احلسـنـة والتـأكـيـد على صـعـوبة

توفى من بعده: ما يواجهه أهل ا
- أريد أبويا منشال فى قفة
شورة تكفى والرأى منه وا

- وإن لبسونى اخللخال أبو ميه
إللى ببوها تعيش قوية

- وإن لبسونى اجلوخ ما أريده
أريد أبويا ومسكتى فى إيده

- ياللى ببوكى ما تقعديش جنبى
لتقولى أبويا تقطعى قلبى».

وإذا كـانت كتابات جنيب سرور اإلبداعية
قـد اســتــفـادت بــشـكل كــبــيـر من مــجـمل
مـعارفه وقـراءاته وخـبراته الـتى اكتـسبـها
من روافـد عـدة سواء مـحلـيـة أو قومـية أو
ية إال أن أظهـر التأثـيرات على إبداعه عـا
هى تـأثـيـرات الـثــقـافـة الـشـعـبـيـة بـآدابـهـا
ومـعتـقـداتهـا وقـيمـهـا كمـا رصـدنا جـانـباً

منها.

قدر. شخص على احليلولة دون وقوع ا
« «إللى مكتوب على اجلب الزم تشوفه الع
«إجــرى يــابن آدم جــرى الــوحــوش غــيــر

رزقك لن حتوش»
«نصيبك ح يصيبك»

قدر حـكم نافـذ ال فرار منه وال فـالقـدر وا
حتــايل عــلــيـه وهــنــاك أيــضًــا االعــتــقــاد
الـشـعـبى الـذى تـعـكـسه مـقولـة «فالن ابن
ـميـز جدًا مـوت» ومـعنـاهـا أن الشـخص ا
قـصـيـر الــعـمـر ومـنـذور لــلـمـوت سـريـعًـا
وتـكـمل اجلـمـاعــة الـشـعـبـيـة هـذه الـفـكـرة
داود غـيـر شر بـالـضد «مـا يـتبـقى عـلى ا

البقر».
وال يــفــوت الــنص وكــاتــبه تــســجـيـل صــفـة
صـرى وهى نـفـسـيـة شـديـدة االلـتـصـاق بـا
قـنــاعـته أو خــضـوعه الــتـام لــلـســائـد وعـدم
قـدرته عـلى تـغــيـيـره بل أحـيـاًنـا عـدم رغـبـته
عـلى اعتبار أن «اللى نعرفه أحسن من اللى
ما نعرفوش» فيقول جنيب سرور فى نصه:

«لم يكن يحلم باجلنة جترى
حتتها األنهار خمر أو عسل
كان يكفيه من القلة جرعة
هى أحلى من نبيذ أو عسل

بعد يوم من عمل».
صـرى الذى «يرضى وحـتى هذا يفـقده ا
بـقـليـله» ألن «الـلى يربـط رقبـته بـحبل ألف

من يسحبه» ويفقد بذلك قليله أيضًا.
وجنـد كذلك أصداء األغنية الـشعبية التى

نرددها فى القرية عند اختناق القمر:
«ال إله إال الله

واشفع يا رسول الله
فاطنة بنت النبى
طبخت رز بل

حلفت ما هى دايقاه
إال إن زهزه القمر
يالال يا بنات احلور
سيبوا القمر يدور
يالال يا بنات اجلنة

سيبوا القمر يتهنى».
فـيقـول جنـيب سرور فى مـسـرحيـة «آه يا

ليل يا قمر»:
«القمر مشنوق مبرق
القمر مادد عينيه

مش إيديه
القمر من غير إيدين

القمر مشلول حزين».
ومن الــقـيـم الـتـى يـحــرص عــلــيـهــا أبــنـاء
الـثـقـافة الـشـعـبـيـة قـيمـة الـشـرف وأهـمـية
زواج الــبــنت مــبــكــرًا ويـنــعــكس هــذا فى

سرحى: النص ا
«يابو البنت البالغ بعها

قبل ما شرف البنت يضيع
واستر عرضك قبل ما تعمل

جنيب سرور ناقداً 
لنجيب محفوظ
ياس
 فى الثالثية
هو هاملت
 شكسبير   مجرد
تشابه مش سرقه
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شاركـة بالتمثيل1212121212 > عمـر أبو الفتوح عـضو فرقة الشرقـية القومية انـتهى مؤخراً من ا
ـسـرحى "لـيـالى احلـكـيم"الـذى قـدمـته الـفـرقـة من إخـراج عـمـرو قابـيل فى الـعـرض ا
ويسـتعـد أبو الفـتوح حالـياً إلعـداد مشهـدى تمثـيل "فصـحى وعاميـة" للـتقدم بـهما فى

سرحية. اختبارات إعادة تشكيل فرق األقاليم ا
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لــفت االنــتــبــاه إلـيـه بــعـيــًدا عـن ريـتــشــارد وأدائه2121212121
الصامت. كانت فكرة اخملرجـة أن يظهر ريتشارد
ـا هــو شــخـص مـزدوج ــا له وجــهــان وكــأ كــأ
الــوعى والــطــبــيــعــة. ولـكـن فى قــاعــة مــســرحــيـة
صغـيرة بـينمـا اجلمـهور يـشعـر وكأنه مـقحم فى
الـعـمل فـإن ذلك قـد تـسـبب فى بـعض الـتـشـتـيت
ا كانت هذه احلـيلة لـتنجح لـو أنها قدمت فى ور

مسرح تقليدى كمسرح البروسينيوم.
وعلى جـانب آخر تـعامـلت اخملـرجة بـحريـة كبـيرة
ــســرحـى الــذى صــمــمــته مع تــنــظــيـم الــفــراغ ا
ــــبــــدع "Victoria Roxo" و مــــصــــمم اإلضــــاءة ا
"Steven Wolf" الــــلــــذان جنــــحــــا - رغـم ضــــيق
ــسـرحى داخل الــقـاعـة - فى مـسـاحــة الـفـراغ ا
شهد مـن قاعة العرش إلى برج السجن التنقل با
إلى ســاحـة احلــرب. بــاســتـخــدام بــعض الــقـطع
الصغيرة والـقليلـة جًدا كبوابـة تتحول إلى كرسى
للجـلوس وما أن تـصبح سلـًما نقاًال وقـد صنعت
من اخلـشب الـذى يـتـضـامن مع أرجل ريـتـشـارد
ـادية وعـكـازه الـصـاخب لـيـشـدد عـلى الـطـبـيـعـة ا
ـيتـافيـزيقـية التى للعـرض بعـيًدا عن الـتفـسيرات ا

كن أن يحيل إليها نص شكسبير.
وقرب مـنـتصـف العـرض تـتتـابع أحالم ريـتـشارد
ــزعـجــة حــول الــعــرش فى مــشــهــد مــشــحـون ا
شهد وصامت فى الوقت نفـسه وذلك فى اجتاه ا
ـشـهد الذى يـتم فـيه الـقـصـاص من ريـتـشـارد. 
قتـال رائع. فى هـذه اللـحظـات الـعصـبـية اخـتارت
ـوسـيــقـيـة ــقـطـوعــات ا "Sarah Gromko" بـعض ا
الــتى مـــزجت بــ رقـــصــات عـــصــر الــنـــهــضــة
يـتال أيًضا. ورغم والرقصات احلـديثة والروك وا
أن ذلك بدأ كمحاولة للتغلب على الطبيعة الرصينة
للـنص الذى كـتـبه شكـسبـير ومـحـاولة لـتجـديده 
وهو أمر صـار مألـوفا فى العـروض التى تـعاملت
مع شكسبير - فإنه قد تسبب فى بعض اإلجهاد
بالـنـسـبـة للـمـتـلقـى العـادى. وإن كـان فى حلـظات
كثـيرة قـد جنح فى تأكـيـد اجلو الـعام لـلمـسرحـية

شحون بالدم والعنف. ا
زخم الـعـرض مجـمـوعـة من الـفـنـانـ الـرائـع

"Amber Allison" مثًال التى تركت بـصمة أدائها
فى دور الليدى آن مازجة ب الشدة والرقة مًعا
فى آن واحـد. بـيـنـمــا جـاهـدت فى احلـفـاظ عـلى
سافـة بيـنهمـا - كمـمثـلة طاغـية األنـوثة - وب ا
ـتــسم بـالــعـنف الـذى تــؤديـة. ورغم هـذا الـدور ا
ـة الـتى تـقوم اجلهـد فـإنـهـا لم جتـعل من اجلـر
بـهــا أمــًرا مـيــســور الـتــصـديـق ويـبــدو أن هـذه
شـكـلة جتـابه دومـا الـفرق الـصـغيـرة مـحدودة ا
األعضاء. وعلى كل فـإن منتجى الـسينمـا عليهم
Orlando" أن يلتفتوا للموهـبة الكبيرة التى تدعى
Bloom" والـــذى قـــام بـــدور كـالرونـــيس. كـــذلك
بالنـسبة لــ "Jason Loughin" الذى أطل بجـاذبية

شديدة األثر فى أدائه لشخصية ريتشموند.
لكة  أما «wynne Anders» التى قدمت شخصية ا
مارجـريت نـصف اجملنـونـة والشـبحـيـة فى الوقت
ـســاعـدة الــلـغـة ـرض  نـفــسه فـقــد شـخـصـت ا
سـتـمر. ـوقـعة بـإيـقاع الـغـضب ا الشـكـسبـيـرية ا
همـة للملكـة إليزابيث التى كذلك فإن الشخـصية ا
قـدمـتـهـا «Rebeca Challis» بـتـفـهـم شـديـد جـاءت
ـرء كان يـتـمنى أن للـنص الـشكـسـبـيرى ولـو أن ا
تبطئ ريبيكا قليـًال فى إيقاعها وهو ما اليقلل من
موهبتها إطالًقا. وقد تبادلتا مارجريت وإليزابيث

مركز العاطفة فى العرض.
همة أيضًـا التعليق على اإلخراج من األمور ا
خـصـوصًـا فى الــنـصف الـثـانى حــيـنـمـا كـان
التيقظ واالنتباه على أشده. بينما قدم مصمم
االستعراض "Bartol Farcas" رقصات نشيطة
ــأســاوى جــدا أخــلت بــإيــقــاع شــكــســبــيــر ا
وبــــالــــطـــابـع اإلجنــــلـــيــــزى لــــلــــنص والــــزمن
واجلـغــرافـيــا وإن كــان قـد جنح فـى تـصــويـر

مأساة مارجريت فى صورة معاصرة.
رء ليـكاد ينـفطر قـلبه من العـاطفة مع آن إن ا
ـلك إدوارد أثـنــاء مـوته. ويـكـاد وإلـيـزابـيـث وا
رء يتسمع الطقوس احملتشدة على الساحل ا
فى وداعه. بينما نتذكر العجز الذى لم يتمكن
من جتــاوزه. وأخـــيــراً لـــو قــدر لـإلنــســان أن
ا يسلط الضوء على «اإلنسان» نفسه فإنه ر
سرح فى قربـة منه هنا على خـشبة ا يجده 

عرض ريتشارد الثالث.

بعـيًدا عن صـيـغة أفـعل الـتفـضيـل التى صـاحبت
ــسـرحى اإلجنــلـيــزى ولـيـام دوًمـا اسم الــكـاتب ا
شكسبير (1564 - 1616) فإنه سيظل عالمة فارقة
ـسرحى عالمـة قد تـدلل على أن ما فى التاريخ ا
كن أن يجـيز النـجاح الفـنى أو يحدد من معيـار 
إقـامـته. لـقد كـانت مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر مـلـيـئة
ـقـحـمة ـشاهـد ا باألخـطـاء الـدرامـيـة متـخـمـة بـا
بـالــشـخــصـيــات الـتى ال حــاجـة لــهـا بــاألحـداث
ــمـجــوجـة ومع ذلك حــددت هـذه ـيــلـودرامــيـة ا ا
ــشـاهــد والـشــخــصـيــات واألحـداث األخـطــاء وا
ـغايـر تمـاما ألى يـزان الدرامى الـشـكسـبيـرى ا ا
ميزان وألى مـزاج سواء سبق شـكسبـير أو حلقه

أو حتى - وياللعجب - تزامن معه.
وقد نـنـساق أحـيـانا ألصـحـاب النـظـريات مـا بـعد
الكولونـياليـة كإدوارد سعـيد وهومـو بابا وغـيرهما
فى أن حتـول شكـسـبـيـر لألسـطـورة لـيس لـسبب
آخـر غيـر كـون اإلمـبـراطـوريـة الـتى لم تـغب عـنـها
عروف الشمس لـفتـرة طويـلة كان نـصف العـالم ا
فى قبـضتـها وخـاضًعـا لهـيمـنتـها الـثقـافيـة رهيـبة
الوقع. ولكـننـا ما أن نـنحى هذه الـنظـريات - على
أهميـتهـا بالـطبع - جانـًبا ونـحاول جتـاوز احلشو
الـشـكـسـبـيـرى فـإنــنـا أبـدا لن نـفـرط فى حـضـور
شـخــصـيــات مـثل هــامـلت وعــطـيـل ولـيــر ويـاجـو
وأوفيـلـيـا وريـتـشـارد الـثـالث بل ومـضحـك البالط
وحفـار الـقبـور وبـواب القـصـر وهى شخـصـيات
ن ـــا أكـــثـــر إرعــابـــا-  أكـــثــر حـــضـــوًرا- ور
يـصـطـدمـون بــنـا فى الـبـاصــات ويـجـاورونـنـا فى
ا لكوننا - فى خالصتنا اإلنسانية - قاهى. ر ا

محض مجموع هذه الشخصيات!
وعـلى أى حـال فيـبـدو أن سـحـر شـكـسـبـيـر ليس
ـقال "يـبدو مقـدًرا له الزوال أو كـما يـقـول كاتب ا
أن شـكــسـبــيــر سـوف يــظل - ولــفـتــرة طـويــلـة -
سـرحيـة والـطراز الـفنى األكـثر أصـالة التـجربـة ا
سرحى" وليس أدل على ذلك من أن فى التاريخ ا
"ريتشارد الـثالث" التـى كتبت قبـل أربعة قرون من
Spoon" سـرحية لـعقـة" ا اآلن قد قدمـتهـا فرقـة "ا
theater" مــؤخــًرا فـى نــيــويـــورك الــقــرن احلــادى

والعشرين!    
ـلعـقة) من لقـد جاء االسم الـغريب لـلفـرقة (فـرقة ا
جتربة مدهـشة لصـاحبة الـفرقة أثـناء تعـاملها فى
توحـدين الذين قضوا رومانيا مع أحـد األطفال ا
سـنـوات عـمـرهم نــائـمـ عـلى ظـهــورهم. حـيـنـمـا
عقد حيث جنحت فى دفعه نحو جتاوز سكونه ا
نـعكس على بدأ فى االستـجابة لـضوء الـشمس ا
ـلعـقة الـتى كـان قد بـدأ فى أكل الطـعام جتويف ا

الصلب بها. وبهذه اال
لعقة كأنها هى العالم كله ستجابة األولى بدأت ا
كنا وقريًبا. ستحيل الذى صار  كأنها العالم ا
سـرحـيـة هى فـرقـة حـرة تقع فى ـلـعـقـة ا فرقـة ا
نـيــويــورك وتـقــدم عــروضـهــا الـتــجــريـبــيــة الـتى
ـــألـــوف الـــفـــنى والـــتـــوقـــعــات تـــتـــصـــادم مع ا
اجلـمـاهـيـريـة الــتـقـلـيـديـة فـيــمـا يـعـرف بـأدبـيـات
سـرح األمـريكى "Off- Off Proadway" وتعـمل ا
ــهـمـشــ بـعــيـًدا عن الـفــرقـة عــلى مـنــاصـرة ا
التحيزات الـطبقيـة والعرقيـة والدينيـة واجلنسية
عقد. باعتبارها من مألوفات اجملتمع األمريكى ا
قـدمت الـفـرقـة الـتى تـأسـست عـام 1990عدًدا من

الــعـــروض لــكــتـــاب جــدد "قـــتل الــطـــائــر" إلريك
أوفارماير 1984 قتل الغـربان الريك بوغـوسيان
تـكـيـف الـنـاس الــعـاديــ لـنـانــسى غـيــلـيـســيـنـان

وغيرها.
وتعد "ريتشارد الثالث" أولى جتاربهم فى التعامل
سـرحى ويبـدو أنهم قـد تعامـلوا مع مع التـراث ا
الــنص بــحــريـــة شــديــدة مــتــجــاوزيـن طــبــيــعــته
اجلغرافـية والـزمنـية واإليـقاعيـة مهـمشـ مركزه
إلى حــد كـبــيــر لــلــدرجـة الــتى صــاحــبت فــيــهـا
ـــيــتــال احلــديــثــة مــشــهــًدا مــوســيــقى الــروك وا

لك. شكسبيرًيا بامتياز وهو مشهد موت ا
"John Sobel" وفيما يلى تـرجمة للمـقال الذى كتبه
جمللة "Plogcritics Magazine" بتاريخ 2007-7-16
ـسرحى "ريـتـشارد الـثالث" فى متـابـعة لـلعـرض ا

الذى قدمته الفرقة مؤخًرا.
قال نص ا

يبدو أن شـكسـبير سـوف يظل - ولـفترة طـويلة -
سـرحيـة والـطراز الـفنى األكـثر أصـالة التـجربـة ا
ــســرحى يـتــأكــد ذلك فى اإلنــتـاج فى الـتــاريخ ا
سـرحيـته "ريـتشـارد الثـالث" الذى قـدمته األخيـر 
فـرقـة "Nicu,s Spoon" فى نـيــويـورك فــيـمـا يــشـبه
ـغــامــرة غـيــر مـحــســوبـة الــعـواقـب خـصــوًصـا ا

ثل معاق ضمن فريق العمل. بإحلاق 
ــمـــثل "Henry Holden" ظـــهـــر بـــعـــكـــازين ظال ا
يــقــعــقـــعــان طــوال الــعــرض إضـــافــة إلى قــدمه
االصطـنـاعـيـة التـى ظلت تـصـدر صـلـيًال مـتصًال
اديـة للـعرض (دون ا لـلتـأكيـد على الـطبـيعـة ا ر
ــدبـوغ وعــيــنـاه أن يـبــدو كــأحــدب) وظل وجــهه ا
احملـمـرتــان كـأفــضل مـا يـكــون تـعـبــيـًرا عن األلم

ميت. اإلنسانى ا
اخملــــرجــــة "Heidi Lauren Ducke " لم تـــــكن فى
منأى عن الـتعامل بـحرية مع الـنص الشكـسبيرى
ـشـئـومة لـريـتـشـارد التى للـكـشف عن الـطـبـيعـة ا
تسببت فـيها احليـاة الطويلة الـتى عاشها دون أن
يـنـظـر فـى مـرآة ذاته كـاشــفـا بـشـاعــته. لـقـد كـان
صخب الـعـكازين والـقـدم االصطـنـاعيـة لـشخص
ــســرح دلــيل إلــهـام مــعـاق فــعالً عــلـى خـشــبــة ا
للمخرجـة التى أحسنت صـنعا بذلك لـتدعيم فكرة
شكسبير عن الشخصية ولتدعيم مادية العرض.
ـثلى شـكـسـبيـر كـان هولـدن مـحدًدا وكعـادة 
جـًدا فــلم يـســتــطع (وبـاألحــرى لم يـخــتـر) أن
يقـرب بـ اللـهـجة الـشـكسـبـيريـة وبـ اللـهـجة
احملـلـيـة اخلـاصـة بـسـكـان نـيـويـورك الـتى تـقع
ا يرجع قاعة الـعرض بـإحدى ضواحـيهـا. ور
ذلك للقـوة الطـاغية لإليـقاع الـشكسـبيرى وإن
كـانت اخملـرجـة قـد تـصـرفت فى الـلـغـة بـشـكل
شـاهد الـتى اليكـون ريتـشارد فـيها كبيـر فى ا
فرده فـقد سـار العـرض على الـنحـو التالى:
هولـدن يـتـحـدث بلـسـان ريـتـشارد فـقط حـيـنـما
ـفرده عـلى اخلـشبـة. أمـا أثنـاء احلوار يكـون 
ثال آخر يقف فى الركن بجوار أباجورة فإن 
ــســكــا بـــكــتــاب يــقــرأ الـــســطــور اخلــاصــة
بـريـتـشـارد بـيـنــمـا يـقـوم هـولـدن بـأداء صـامت

موازٍ للقراءة.
" كان ا ورغم أن هذا التوازى ب اإللقاء وب "ا
من ابــــتـــكــــار الـــفـــرقــــة فـــإن اإللــــقـــاء اجلــــمـــيل
"Hutcheson "Andrew قـد أعــاق الـعـرض بــسـبب

علقة» األمريكية جعلت «ريتشارد  الثالث» يرقص  «ا
يتال فى نيويورك  على موسيقى الروك وا

ترجمة - حا حافظ

فى مدينة نيويورك
تذاكر مجانية للعذارى

ـديــنــة «نـيــويـورك» تــذاكـر تـمــنح مــسـارح بــرودواى 
مــجــانــيــة لــلــعــذراوات.. كــان هـــذا مــا أعــلن عــنه فى
كن إثبـات عذرية بـرودواى ولكن كان الـسؤال كـيف 

وعفة من تتقدم.
"Ken Davenbort" ـنــتح كـ دفــنـبـورت يـقــوم ا
ن ترغب وخالل 34 سنة بعملية تنو مغناطيسى 
فـترة التنو يطـرح مجموعة من األسئـلة يستطيع أن
يـدرك من خاللـهـا أن من تـقف أمامـه هل تورطت فى
أى عالقــة جـنــسـيــة أم ال وبــعـدهــا تــمـنـح الـتــذكـرة
ن جتـتـاز االخـتـبـار.. وهـذه الـفـكـرة تـخدم اجملـانـيـة 
ـسـرحى الـذى يـنـاقش فـكـرة احلـديث عن الـعـرض ا
الـتــجــربــة اجلـنــســيــة األولى.. وهــو بـعــنــوان عـذراء
"virgin" واجلدير بالذكر أن دافنبورت دارس
اجستير فى لغة لطرق كشف الكذب وحاصل على ا

اجلسد ونبرة الصوت...

كريستوفر فى سلسلة
فتى بباجوور  ا
مسرح يورك

أعـلن عن مجمـوعة العمل
اخلـاصـة بـعـرض بـاجـور
(Bajour) والــــــــــــــــــــذى
سـيـقـدم كـجـزء من إنـتاج
شـــركــــة مـــســـرح يـــورك
ـوســيـقــيـة فى سـلــسـلـة ا
ـفـتى ومجـمـوعة الـعمل ا
تــــشـــــمـل الــــنـــــجـم تــــوم
Thom) كـــريــســـتـــوفــر
Christopher) فى
دور جـــــــونـى وأجنــــــــيل
Angel De-) ديـسـايـيه
لى sai) فى دور إ

بــــاالشــــتــــراك مع إيــــرك
ديـنــفن ومـيـشـيـل النس ودون مـايـو ونـانــسى مـاكـيل
وتـيـرى ريـلـستـون.. يـخـرج هـذا الـعـرض اسـتـيوارت
ـارك هـارتـمـان ـوسـيـقى  روس (Stuart Ross) وا
(Mark Hartman).. يـذكر أن هذا العرض قدمت
نــســخــته األصــلــيــة عـام 1964 من إنــتــاج بــرودواى
...(Lawrence Kasha) وأخرجه لورانس كاشا

سرح  كيت من ا
إلى السينما
ـسـرح اجلـمـيـلـة ـثـلـة ا
كــيت جــيــنــســ جــرانت

(Kate Jenninga Grant)
تــلــعب دور ديــان ســويــر
فى أحــدث نــسـخــة فــيـلم
فى سلسلة بيتر مورجان
مـن إخــــراج رون هـــوارد
(Ron Howard)  وقد
أعــــلـــــنت عن ذلـك عــــنــــد
اسـتــضـافــتـهــا بـبــرنـامج
صــــــبــــــاح اخلــــــيــــــر يـــــا

أمـريكا.. يـذكر أن كـيت هى احلائزة عـلى جائزة
سـرح فى التـمثيل تونى 2007 ; أشـهر جـوائز ا
وقــد بـــدأت رحــلـــتــهـــا عـــلي مــســـارح بــرودواى
وانـطــلـقت بــسـرعـة كــبـيـرة مــنـذ عـام 1993 حـتى
أصـبحت جنـمـة العـروض األولى. ومن أشهـر ما

قدمت كان عرض «كاسيل وكنزى»..
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لهاة
الواقعية

Realistic 
Comedy

ــقـصــود بـذلكـ  ا
ـلهـاة التى فنـياـ  ا
ـتـــــــمـــــــد تــــــــســــــ
ـا من مــوضـــوعــهـ
مادة واقعية ولكن
ـقـــــــصــــــودـ  ــــــ ا
ـلـهاة ـاـ  ا تـاريـخـي
ـتـى ظــهــرت فى الـ
الـــــعــــــصــــــرين :
ـيـــــثى ـيــــزابــــ اإللــــ
ـقـــــوبى ـيـــــعـــ والـــ
كـــــمـــــعـــــارضـــــة
ـلــــمالهى الــــتى لـــ
كـــــانـت تـــــوصف

بالرومانسية .
ـلـهـاة الـواقـعـية وا
ـة كانت اإلليـزابـيثـي
ـئـــون تــــعــــالج شـــ
ـعـاصرة احليـاة ا
فى لـندن مـعـاجلة
ـالــغــمــز ـتــسم بـ تـ
والـهـجـو والـنـقـد
فـــــى شــــيء مــــن
ـة والـنـغـمـة ـي الـذهـن
ـة ـنـــــــ اخلـــــــــشــــــــ
الـــســاخـــرة. ومن
مثلة سرحيات ا ا
ـنــــوع: لــــهـــــذا الــــ
ـيــــمــــائىـ  «الــــســـ
1612»  ل

جونـسون (1573 
ـ 1637) و «حـيـلة
كى تـصـطـاد بـهـا
الــعــجـوزـ  1605»
لـتـومـاس مـدلـتـون
ـ 1627).  1570)
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ؤلف من هم اآلن أن نعـرف: ما هـو موقف جنـيب سرور ا مـؤلًفـا. ومن ا
مـخرج مسرحياته? هل تعامل معهم وفق القواعد التى حتدث عنها? هذا

هو ما سنراه فيما يلى.
يا بهية وخبرينى

كـتب جنيب سرور رواية شعرية (1965) بـعنوان «يس وبهية» وفى خطوة
جـريئـة قام كـرم مطـاوع بتـقد هذه الـرواية عـلى مسـرح اجليب والقت
جنـاًحا مبهًرا وفى موسم 1968/1967 قـدم كرم مطاوع من تأليف جنيب
سـرور مسرحـية بعـنوان «يابـهية وخـبريـنى» يتخـيل فيهـا كاتبـنا أن أحد
اخملـرج اصـطحب فـرقة مـسرحـية لـتقـد مسـرحيـة «يس وبهـية» فى
سرحية الذى مـكانها األصل قرية بـهوت ونرى مع هذه الفرقـة مؤلف ا
ـا عــلى أمــره طـوال الــوقت أمــام اخملـرج. وفى أول ظــهـور ـلــوًب يـبــدو مـغـ
ـكان ؤلـف نرى اخملـرج مـتـحـمـًسـا لـتـجـربـة الـعـرض فى ا لـلـمـخـرج وا

ؤلف يحذره فيقول له اخملرج: إنت مؤلف جبان. األصلى إال أن ا
ؤلف: أنا مش جـبان أنا بس بـاقول إن البـندر أمان نـاسه يتقدر ويـرد ا

عليهم...
ـؤلفـ كده. بـيخـافوا من الـتجارب اخملـرج: إنت خايف م الـتجـربة. أغلب ا
اجلديـدة. أغلبـهم محـافظ رجـعي عـبيد لـلتقـاليد والـقواعد وبـيخافوا م
غامرين سرح بـالذات بيـحب ا ـغامرة لكن الـفن مغامـرة مستـمرة وفن ا ا
غامـرات لتحطيم سرح هـو تاريخ ا . تاريخ فن ا وبـيلفظ اجلبـناء الكسالنـ
ـسـرحيـة ودى مـهمـة اخملـرج مش كل الـنظـريـات والقـواعـد والـتقـالـيد ا
ؤلف خالص راحت عـليهم. انطردوا . العـصر عصر اخملـرج.. ا ـؤلف ا

سرح. انطردوا نهائيًا. تاريخًيا من ا
سـرحية يـصور أو يشـكو تسلط إن جنـيب فى هذه ا

ؤلف. اخملرج على ا
ويـسخر جنيب فى مسرحيـته سخرية مريرة من هذا
تسـلط إذ يقـدمه مقدم الـعرض على الـنحو اخملـرج ا
الـتالى: «.. الـفنـان الفـولكـلورى الـشعـبى اجلمـاهيرى
الـثـورى واخملرج الـعـبـقرى الـعـمالق رائـد النـهـضة
ـسرحية والثـقافية واحلـضارية األستاذ الـكبير على ا
يات صرى. خريج معاهد وجامعات وأكاد الـزيبق ا
ـا وروسـيا واسـتـوديوهـات إجنـلـترا وفـرنـسـا وإيـطالـي

نوفية». انيا الشرقية والغربية والدقهلية وا وأ
والـطريف أن الـرجل الذى يـقدم اخملـرج على هـذا النـحو
ــؤلف ذكــر اســمه فـإن ــؤلف وحــ يـطــلب ا يــتـغــافل ا
اخملـرج يعتبر هـذا نرجسية وعـبادة للذات. وفى حوار ب
ؤلف هو رجل زّوج امرأته لرجل آخر. الرجل يقول اخملرج للمؤلف إن ا

يـبـدأ الـعرض ويـحـتج اجلـمـهـور عـلى طـريـقـة الـتـمـثيـل وعلـى كل تـفاصـيل
ؤلف فى ـمثل ويؤدون احلكاية بـأنفسهم ويقول ا الـعرض ويقومون بطرد ا

مونولوج طويل:
«يـعـنى إيه يـعــنى.... راجل جـوز مـراته لـواحـد غــيـره. ولـيه? عـشـان مـاهـوش

مخرج.
هـو اإلخـراج ألغـاز? فـوازير? وال بـسـاطة? اسـتـعـراض وال إقنـاع? تـزييف وال

صدق?».
سـئـوليـة ويلـقى بهـا على وحـ يواجه أهل الـقريـة اخملـرج نراه يـتمـلص من ا

ؤلف هو اللى عايز كده». الكاتب: «أنا ذنبى إيه ياست.... ا
ؤلف معلًنا براءته: ويصرخ ا

«والـنـبى مـا أّلفـتـهـا كـده يـا هـناوه. مـا كـانـتش كـده. تالته بـالـله مـا كـانت كده.
سخطوها. سخطوها».

ـؤلف الذى أراد ـوقف الذى اعـتـرض عـليه من قـبل مـوقف ا هـكـذا يأخـذ جنـيب ا
شيًئا محدًدا فى نصه إال أن اخملرج لم يلتزم به وقدم ما يراه هو.

ـسرحـيـة يـصيح ـوقف مـعـ فى ا ـؤلف شـرح مـا يـريده  وحـ يـحاول ا
اخملرج:

«حلـد هنا وسـتوب. دا يعـتبر تـدخل. تدخل فى اختـصاص اخملرج. فى
كن أسمح بكده أبًدا». رؤية اخملرج وأنا مش 

ويدور احلوار كالتالى:
ـؤلف: رؤيـة اخملرج ع الـع والـراس لـكن رؤية عن رؤيـة تـفرق. تـفرق ا

كتير. تفرق كتير.
اخملرج: أنا اخملرج ودى رؤيتى. أنا شايف كده.

ـؤلف: فيه رؤية ُحـولة ورؤية ُعـورة ورؤية عمـشا ورؤية عـميا ورؤية ا
مفتحة. تفرق كتير. كتير قوى.

هـكذا نـرى رأى جنيب ألول مـرة فى رؤية اخملـرج التى تـكلم عـنها من
قـبل بإجالل ورفض أن يعـترض علـيها أحـد وأنها مـتجددة ومـتعددة

ومتغيرة.. إلخ.
ه لـلـمــجـلـد الـثـانى من األعـمـال ويـذكـر د.عـصـام أبـوالــعال فى تـقـد
ـلـة كـاشـفـة حــول مـا قـصـده جنـيب فى ـنـجـيب سـرور جـمـ الـكـامـلـة لـ

مسرحيته «يابهية وخبرينى» إذ يقول (ص6 ):
«ثم أخـرج له (كرم مـطاوع) كـوميديـته النـقديـة [يابـهيـة وخبريـنى] التى
كـتبها لينـتقد فيها تصـور الفنان جالل الشرقـاوى عن مسرحية [آه يا

ليل يا قمر]».
ا كتبه عن دور اخملرج وحقه إن هـذا يعنى أن موقف جنيب اخملـالف 
ـا فحـسب بل كان مـوقـًفا عـملـًيا ـا نظـرًي فى عـرض رؤيته لم يـكن مـوقًف
ـوقفـ النـظري أيـًضا. والسـؤال هو: كـيف نحل هـذا التـناقض ب ا
ـاهـمـا فى مـقـاالته ومـسـرحـيتـه? وكيـف نحل لـنـجـيب سـرور كمـا رأيـن
الـتنـاقض ب تـصوره الـنظـرى األول عن اإلخراج وموقـفه الفـعلى من

جالل الشرقاوى ح أخرج «آه يا ليل يا قمر»?
احلل فى رأيى يــكـمن فى نـفس جنـيب ســرور فـقـد كـان حـسـاًسـا
ن يتـعرض لـلغـايـة جتاه كل مـا يـتعـلق بـشخـصه وفـنه وكان يـريـد 
ألعـماله أن يـعبـر عن رؤيتـه هو ولـذا فإن احملك الـعمـلى جعـله يغـير

موقفه األول نظريًا وعملًيا.
قال أرى أن جنيب فى مـقاالته أراد إنصاف اخملرج على وفى نـهاية ا
ـؤلف عـلـى حـساب ـته أراد إنـصـاف ا ـؤلف وفى مـسـرحـي حـسـاب ا
وقـف هـما قـطبـا اخلالف األزلى والدائم اخملـرج وأعتـقد أن هـذين ا

سرح ولن يحسما أبًدا مادام هناك مؤلفون ومخرجون. فى ا
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ـا عـلى ـا إذا أردنـا أن نــضع أيـديـن عـلى فن الـتــمـثـيل ذاته. ويـرى جنــيب أنـن
ـيزهـا بصـعوبـة شديدة وأن اجتـاهات اإلخـراج عندنـا فإنـنا نـستـطيع أن 
ضمون ـسرح فى عصره هـو العنايـة بالشكل أكـثر من ا أخـطر ما يهدد ا
ـلـة ـيل إلى تـضـخم الـديـكـور والـزغـل ويـنـدرج حتت هـذا االجتـاه الـشـكـلى ا
الـبهلوانية فى استخـدام اإلضاءة دون مبرر درامى ونزعة االستعراض فى

سرحى. استخدام وسائل التكنيك ا
ـراحله إلى احلديث عن ويـنتـقل جنيب من احلديـث عن التطـور التـاريخى 
سـرحى بـ الـشكل سـرحى فى مـقـال بـعنـوان «حـيرة الـنـقـد ا اإلخـراج ا
ضـمون ـضمـون». ويرفض مـنـذ البـداية الـرأى القـائل بـأن: النص هـو ا وا

واإلخراج هو الشكل ويضع معادلة تقول:
سرحى = مضمون + شكل فى وقت واحد. النص ا

ـانـات واحـتـمـاالت شـكـله أو أن ـعـنى أن كل نـص يـحـمل فى داخـله إمـكـ
ـضمـون وجـوًدا باإلمـكـان وجوًدا كـامـنا يـحـتاج إلى الـشكل مـوجـود فى ا

عمليات استخراج يقوم بها اخملرج.
ـــســـرحى- فـى رأى جنـــيب ســـرور- يـــكـــمن فى: الـــشـــكـل فى الـــنص ا

كانى٠ الشخوص العالقات اإلطار الزمانى اإلطار ا
ـيـًرا عن الـرأى الـذى رفـضه ولـعل الـقـارىء يالحظ أن جنـيـب لم يـبـتـعـد كـث
ـضـمـون. كل مـا ـنـمـا الــنص هـو ا والـذى يـرى أن اإلخـراج هـو الــشـكل بـي

ضمون حتى يقوم اخملرج بإظهاره. أضافه أن الشكل كامن فى ا
ـسـرحى مـطـلق ومـقـيـد فى وقت واحـد مـطـلـق ألن الـشـخوص والـشـكل ا
ـكن أن تختلف صورها بقدر ما تتـعدد وتختلف تصورات اخملرج وبقدر

مثلـون القائمون بها على خشبة مـا يتعدد ويختلف ا
كن كـانى  ـسرح  كـما أن اإلطـارين الزمـانى وا ا
ـلـفـا بـقـدر تـعـدد تـصـورات ورؤى أن يـتـعـددا ويـخـتـ

اخملرج ومصممى الديكور.
ــكن أن يـكـون  إن اإلخــراج- أو الـشـكل- إذن ال 
قـالًبا ثابًتا وجامًدا ومحدًدا ونهائًيا. إنه صورة دائمة

التغير. حالة حركة دائمة.
لكن رغم هذا اإلطالق فالشكل مقيد أيًضا مقيد بـ:

كان. الشخوص والعالقات ومنطقى الزمان وا
ولـعلنا الحظنـا أن جنيب يقف بقوة مع  فكرة اإلطالق
ـمـثل ومصـمم الـديـكور فى والـتـغيـر وحق اخملـرج وا

إضافة رؤاهم للنص وهذا ما يجعله يقول:
«وهـذا أيضًا ما يجب أن يـضعه فى االعتبار بعض
ن يصرون على أن يكون مـؤلفينا أو بعض نقادنا 

ـتـصـورون إمـكـان ذلك ومن ثم ـسـرح شـكل واحـد أو يـ لـلـمـضـمــون فى ا
ؤلف كان يريده عن الشكل يـدهشون الختالف الشكل الذى يتـوهمون أن ا

الذى أراده اخملرج لنص ما».
السمات والشكل 

سرحى أو اإلخراج له سمات محددة تميزه عما سواه هى: والشكل ا
ـضمـون إذ إن الشكل < أوال: انـعدام التـالزم الزمنى بـ وجود الـشكل ووجود ا

ضمون وإن كان- نظرًيا- يوجد معه. سرح يوجد- عملًيا- بعد ا فى ا
ـا: قابـليـة الشـكل (أى اإلخراج) لـلتـعدد والـتنـوع والتـغيـر بقـدر تعدد < ثـانًي

. اخملرج
ؤلف- ـسرح لـيس هو ا ـا: إن الذى يعـطى الشـكل للـمضـمون فى ا < ثـالًث
ـفـنـون ـفـون فى الـ ـؤلـ ــعـاصـر- كــمـا يـفــعل ذلك ا ــسـرح ا عـلى األقل فى ا

ا هو شخص آخر تماًما هو اخملرج. األخرى وإ
ؤلف حدود ا

ضـمون هى الـثبات ـسرحى هى الـتغيـر; فطـبيعـة ا إذا كـانت طبيـعة الـشكل ا
ومـة والـنهـائـية هـكـذا يرى جنـيب سـرور وأعتـقد أن والـد
ناقشة خصوًصا بعد أن تب لنا هذا رأى يحتاج 
أن اخملـرج يقوم بـتفـسير الـنص وإعطـائه الشكل

اخلاص به.
ـا- وكــان ـنـ ـبـ ـاتـ إنــنى أتــســاءل: هـل أحس كـ
مـخـرًجا وأسـتـاًذا لإلخـراج إلى جـانب كونه
ـا- هـل أحس أنه انــــحـــاز لإلخـــراج ـًفــ مـــؤلــ
ـتـألــيف ـيــرًا عــلى حــســاب الـ ـثـ واخملــرجـ كـ

ؤلف فأراد أن يحقق نوًعا من التوازن? وا
ـة عن ـالـ ـتـــحــدث فى عــجـ أظن هــذا ولــذا راح يـ
ـضمون (حـوالى ثالث صفحـات فقط) بكـلمات ا

كبيرة مثل:
ـضـمون الـعـنـصـر احلـاسم فى أى عرض «سـيـظل ا
مـسرحى وذلك دون أن نغفل الـشكل وبهذا نصل

ؤلف». إلى أهمية دور ا
ـسـرح أن و: «ال يــسـتــطـيع الــشـكل فـى ا
ضـمون من النقـيض إلى النقيض يـغير ا
ضمون دائًما أن وإن كـان فى استطاعة ا

يغير من شكله إلى ما ال نهاية».
ـــضــــمــــون يـــظـل هـــو األســــاسى و: «ا
ـسـرح وبـالـتـالى يـظل واجلـوهـرى فـى ا

ؤلف هو أساس العرض». ا
كنهـا أن تعدل الكفة إن هـذه األقوال ال 
ـا كل هـذا احلديث ـن بـعـد أن حتـدث كـاتـب
عن اخملـرج ودوره ولعلى أشـير هنا إلى
ـــســرح أن وقـــائع عــديـــدة حـــدثت فى ا
ؤلـف واخملـرج ـصرى آنـذاك بـ ا ا

ـقـاالت كـان وأن جنـيب حــ كـتب هـذه ا
يـعـلن انــحـيـازه لـلـمـخــرجـ فى مـواجـهـة
ـؤلف الـذين أعلـنوا أن اخملرجـ اعتدوا ا
ـالـــهـم. بل إن يــــوسف إدريس ـلـى أعـــمـــ عــ
اخـتلف بحدة مع سعد أردش عندما شاهد
الـبروفة النهائية إلحدى مسرحياته معلًنا أن
ـاعـتـبـاره ـا يـراه هـو بـ اخملـرج قــدم نـقـيض مـ

 محمد السيد عيد

رجـــل صـــاحـــب مـــــواقــــف متناقـــضـــــة
ـا وسكـتـوا عن اجلوانب ـا مـسرحـًي اهـتم معـظم الـنقـاد بـنـجيب سـرور كـاتًب
واهب لذا رأيت أن أتناول أحد اجلوانب غير تعدد ا األخـرى لهذا الكاتب ا
ـنـجـيب ســرور مـفـكـًرا ـتـعـلق بـ ـة فى إبـداعه وهـو اجلــانب الـذى يـ ـطـروحـ ا

مسرحًيا.
سرح»; قـدم جنيب سـرور للـحيـاة الثـقافـية عام 1969 كـتاًبـا بعـنوان «حـوار فى ا
ؤلف حـاول فيه أن يـحدد الـعالقـة ب ثالثـة أطراف مـسرحـية هى: «اخملـرج ا

الناقد».
ؤلف فقط. قال سنتناول ما يتعلق باإلخراج وعالقة اخملرج با وفى هذا ا

نظرة تاريخية
سرح فى العالم كله مر بثالث مراحل عبر التاريخ: يرى جنيب أن ا

مثل مرحلة مسرح اخملرج». ؤلف مرحلة مسرح ا «مرحلة مسرح ا
سئول عن سرحى ومنظمه وا ؤلف هو قائد العرض ا رحلة األولى كان ا فى ا
ـمثل األول أيضًا ولذا لم يثر أى ؤلف واخملرج بل وا كل تـفاصيله أى أنه كان ا
كـننا أن خالف بـ األطراف الـثالثة ألنـها كـانت جمـيًعـا فى قبـضة واحـدة و

سرح فى العصر الرومانى. رحلة بوضوح عند دراسة ا نرى هذه ا
مـثل هو اخملرج. مثل األول حـيث كان ا ـرحلة الـثانيـة انتقـلت القيـادة إلى ا فى ا
ــســرح. وبــدأت بـوادر ــؤلف) ورجل ا وحــدث انـفــصــال بــ رجل الــدرامــا (ا
ـرحـلـة استـغـرقت عـصـر االنـبـعاث ـمـثل األول. وهـذه ا ـؤلف وا الـصـراع ب ا
سـرح األوربى ونرى مـالمحهـا بوضـوح عنـد دراستـنا لـلعالقة والـنهـضة فى ا
ـثلى أعـماله الـذين كانـوا يـتدخـلون فـيمـا يقـدمونه له. وقـد كتب بـ شكـسبـير و
شكـسبير فى مـسرحيته الـشهيرة «هـاملت» مشهـًدا ينقد فـيه طريقة الـتمثيل التى

ثلو أعماله يفرضونها عليه. سادت فى عصره والتى كان 
ـيـة الـتى ـلـة احلـالـ ـرحـ ـلـة مـســرح اخملـرج وهى ا ــراحل وهى مـرحـ وثـالث ا
ـسرحى لـلمخـرج ويرى جنـيب سرور أنه لو لم اسـتقرت فـيهـا قيادة الـعمل ا
ـسارح ـا كـان هذا اإلجـماع مـن قبل ا يـكن وجود اخملـرج ضـرورة تاريـخـية 

سرحى. ية على االجتاه نحو خلقه وتسليمه زمام العرض ا العا
صرى سرح ا اإلخراج فى ا

صـرى يرى كـاتبـنا أن مصـر لم تـعرف الـظاهرة سـرح ا وفـيمـا يتـعلق بـا
ـسـرحيـة الـكامـلة إال فى 1870 وحتـديًدا عـلى يـد يعـقوب صـنـوع وعبـدالله ا
ؤلف. وهذه الفترة لم كن اعتبار فترة البداية هى مرحلة مسرح ا . و الـند

: تطل فى مصر مثلما طالت فى أوربا لسبب
سرحية دخلت إلى مصر فى عصر سيادة مسرح - أولـهما: أن الظاهرة ا

مثل األول فى مسارح أوربا. النجم أو ا
ـة حـينـذاك فى اخلـديـوى إسـمـاعـيل قامت ـل ـث - وثـانـيهـمـا: أن الـسـلطـة 

سرح نحوه. ؤلف بعد أول بادرة نقد وجهها ا بقصف عمر مسرح ا
صرى مـرحلـة مسـرح النـجوم: سالمـة حجازى سـرح ا بـعد ذلك عـرف ا
جـورج أبـيض عـبـدالـرحـمن رشـدى الـريحـانى يـوسف وهـبى.. إلـخ. وقد
ـة حتـى بـداية الـنـصـف الثـانـى من الـقـرن العـشـرين. ـرحـل اسـتـمـرت هـذه ا
ـصرى. ـسـرح ا ـفـة اخملرج فى ا ويـعتـبـر عـزيز عـيـد أول من اسـتـقل بوظـي
وكـان الـصـراع بيـنه وبـ يـوسف وهـبى أول إعالن عن االجتـاه الـتـاريخى
سرح النجم. أما الرائد الثانى فى مجال إيجاد نـحو مسرح اخملرج كبديل 
مـسرح اخملرج فـهو زكى طـليـمات الذى تـبنى فـكرة إنـشاء معـهد لـلتـمثيل
وقـام على تـنفـيذهـا وأرسل البـعثات األولى مـن اخملرج إلـى أوربا وعلى
رأسـها حمدى غيث ونبيل األلفى  توالت البعـثات بعد ثورة يوليو ليشكل

بعوثون بعد عودتهم مرحلة «مسرح اخملرج» احلالية. ا
أهمية اخملرج

صرى لـلمـخرج بأنه صـاحب الفـضل فى حتقـيق الوحدة سـرح ا ويـدين ا
الـفنـية لـلعـروض هـذه الرؤيـة التى حتـقق التـرابط بـ عنـاصر الـعرض من
ـسـرح ـاءة ومـوســيـقى. كــمـا يــدين ا ـثـيل وإضـ نص وديـكــور ومالبس وتـمـ
ـصرى للـمخرج بـأنه حقق الـتوازن ب عـناصر الـعرض واالنسـجام ب ا
ـضـمون فـضالً عن التـطور الـذى طرأ الـشكل وا
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أطفال ما ريفو الرضع يتشاجرون على مسرح الشباب بفيينا.. أطفال بقى!!

قدمت مـسرحيـة الشـجار لـلكـاتب الفـرنسى مـاريفو
the- (1688 - 1742) وذلك عـلى مـســرح الـشـبـاب
ater der dugend الواقع فى احلى السـادس بفيـينا.
ـعـروفـة وكـان الـتـقـد من خالل الـشـعـبـيـة األولى ا

  remiassamae theater باسم مسرح النهضة
 frAn-  والعـرض من إخراج فـرانشـيـسكـا ستـيوف
krestina hof- مناظر كرستينا هوفمان  ziskA.stiof

 .man
العمل جتـربة حـياته لـلقلـوب احملبـة حيث يـتتبع من
بدايـتهـا نشـأة العـراك أو الشـقاق أو الـنزاع "وكـلها

مرادفات للمعنى".
والذى يحدث دائًما ب اجلنس واحملب خاصة
ويتسأل هل تمـنحه الطبـيعه? أم يكون شـيئًا يختص

باجلنيات الوراثية ?
ومن أحضره إلى حياتنا ? وأين ? ومتى ?.

بهـذه األسـئـلة طـرح مـاريـفو فى مـسـرحـيتـه "كتـجـربة
معملية" تساؤالته السابقـة لإلجابة عليها بادئا برصد
ـيـالد حتـى الـبـلوغ الـسـلـوك اإلنـسانـى مـنـذ حلظـة ا
وهو فى هذا العـمل يسبق العـالم النمسـاوى الشهر
سيجموند فرويد (1856 - 1939) فى حتليله للنفس
والــســلــوك الــبــشــرى وفـــقــاً لــلــغــرائــز والــعــوامل

الداخلية.
اريـفو حتـيزه للـخدم والوصـيفات أيضًا يـحسب 
بإبـراز وجتـسـيد عـاطـفـة احلب عـندهم وذلك فى
أعماله عمومًا مجسداً أدوار احملب بصدق فى

مجتمع برجوازى يحكمة األمراء.
يضع ماريـفو فى مـسرحـيته الـشجـار - أربعة
رضع اثـنـتـان من اإلنـاث واثـنـان من الـذكـور
وذلك مـباشـرة بـعـد والدتـهم فى مـنطـقـة خـالـية
ـعـاشـة فى من الـبـشـر ومــنـفـردة عن احلـيــاة ا
هذه  الـلحـظـة وكان هـذا بنـاء عـلى اتفـاق أحد
األمراء مع محـبوبـته على خوض هـذه التـجربة
كى يــرصـدا كــيــفـيــة نــشــأة الـعالقــات وتــطـور
الـســلــوك والـتــركـيــز عــلى مـفــهــوم "الـشــجـار"
ودوره فى إفسـاد العالقه بـ احملبـ ومن هو

السبب?
بــدأ الـــعــرض بـــإدخــال الـــرضــيـــعــة األولى ثم
الرضيع األول حيث يجهل كالهـما اآلخر. فهم
ـثــلـون كــبـار يــلـعـبــون دور األطـفــال الـرضع

عندما يبدآن خطواتها فى احلياه ألول مرة.
بيـنمـا األميـر ومحـبوبـته يـراقبـانهـما عـلى 

ــســرح من شــرفــة ويـــطالن عــلــيــهــمــا طــوال ا
تابعة هذه التجربة. العرض 

وبــدأت حلــظــة الــتــعـرف عــلـى الــذات عــنــدمـا
نظرت الـرضيعـة إلى وجهـها على سـطح مياه
الــيـنــبــوع والــذى صــمم عــلى يــســار مــقــدمـة
ـمثـلـة «جسـيكـا هـيجـيوز» سـرح وجسـدت ا ا
Jessice Higgius دور الــرضــيــعـة egle «أيـجل»
فجاءت حلظة التعرف على وجهات بأداء أثار
لــتـصـرفــات الـطـفــولـيـة عـاطـفــة من الـضــحك لـ
خـاصــة عـنــدمـا اعــتــقـدت أنــهـا شــخص آخـر
لــيـة لــتــصــرف عــدوانى جتـاه وبـدأت أول عــمــ
ـاء ـفـتـرض وجـوده فـضـربت سـطح ا اآلخـر ا
ـياه وغصـبت ألنه اختـفى من خالل مـوجات ا
ــشـهــد حـتى وجـلــست فى انـتــظـاره وتــكـرر ا
مثل يجىء «Azor» «أزور» والذى لعب دوره ا
«Markus Schottel» مـــاركــــوس شــــوتل وتـــرى
ـرة كـان فى مـرآة بـدائـيـة وجـهًـا آخـر وهـذه ا
وبـدآ فى الــتـعــرف عـلى بــعـضـهــمـا بــأسـلـوب
انــتــزع الــضــحك من اجلــمــهــور وخــاصــة رد
ــبــاشــر أثـنــاء الــتــأكــد من اخــتالف الــفــعل ا
ـزوج بـرد الـفـعل الـعـفـوى أعـضـائـهـا بـأداء 
احملرك  للـغرائـز اجلنسـية مع مـحاولـة النطق
ـمــزوج بـاإلشــارة وتـبــلغ أقــصى درجـة من ا
الـكــومــيـديــا عـنــدمــا تـتــحـرك عــاطــفـة غــريـزة
اجلنس نـتـاجًـا لـلتـعـرف عـلى كـيفـيـة الـتـفريق
بيـنـهـمـا فـأزور الـرضـيع الـذكـر مرة قـبل ذلك
رحلة الـتعرف عن طـريق مياه اليـنبوع على
صـورة وجــهه والــذى أثــار غـضــبه الــطــفـولى
يـاه إلى أن وجـلس يـطـارد هذا الـشـكل فـى ا
ثًــــا فى قـــــاعه عــــنه نــــبـــــوع بــــاحــــ يــــ نــــزل الــــ
وباسـتـخـدامه للـغـة اإلشـارة التـى لن تقل فى
ـنـطوقـة وأخـيرًا بـدا لكل داللتـها عـن اللـغة ا

واحد أنه مختلف عن اآلخر.

الحـئـة الفـعـالة وهـى الشـرفـة التى وقف فـيـها أما ا
األمـيـر ومـحـبـوبـته صـنـعت بـحـسـابـات تـوازن تـتـيح
األمـان فهـى بـارزة من الـكوالـيـس بحـوالى 5.1 دون
أن يكون هنـاك دعامة حامـلة لها "علـى الطاير" وقد
صنعت األجزاء احلاملـة من احلديد الزوى وكسيت

عمارى لها. "بالبوليستر" حملاكاة الشكل ا
وقــد اســـتــفـــادت اخملــرجــة مـن وجــود الـــســتــارات
الرئـيس والثـانويـة فى الفـصل ب مـشاهده ويـبقى
التـساؤل حـول تبـريـر كيـفيـة الـصعـود إلى الشـرفة.
ـصــمم ساللم صــاعـدة من اجلــانب األيـسـر أمـام ا
ـن وحـــتى مـــســـتـــوى أرضـــيـــة حـــتى اجلـــانب األ
الشرفـة وهو بـذلك كسـر فى خط صاعـد إلى أعلى
ـسـطح لـلخـلـفـيـة ثم أسـدل أمامـهـا سـتارة الفـراغ ا

كن إخفاء السلم  عند عدم استعماله. حتى 
ولــد مــاريــفــو  MARIVOVX فى عـام  1688 ابــنـا
وظف بنكى فى باريس وفى عامه الثانى عشر ظهر
بـكر وكـتب أولى روايـاته.. ثم واصل دراسته نبـوغه ا
للـحـقـوق فى بـاريس أيـضا بـدأ بـكـتابـة مـسـرحـياته
وذلك بـعـد أن تـخـلص من رقـابـته الـذاتـيـة وحتـرر من
أسر القيود الداخليه عاصر ماريفو فترة التنوير التى
سـادت الــقــرن الـثــامن عــشــر ومن خالل طــراز فـنى
يعرف باسم "الروكوكو" اجلميع الفنون فى العمارة و
بـنـيت قـصـور صــغـيـرة تـلـبـيــة حلـاجـات الـبـرجـوازيـة

األرستقراطية الصاعدة وقد كانت غاية فى اإلبهار.
 عـاصـر مـاريــفـو عـلى مـســتـوى الـفن الـتــشـكـيـلى
أيضـا التـحول من الـفن البـاروكى إلى الروكـوكو
فـبــعـد أن كــانت الـنــسـاء الــنـاضــجـات مــوضـوع
الـرسـم فى الـبــاروك حتــولت هــذه األجــسـاد إلى
الــنــحــافــة والــرشــاقــة من خالل خــطــوط وألــوان
مــبــهـــجــة تــعــكـس مــدى اهــتــمـــام الــفن اجلــديــد
بــالـزخــرف... إذن فــلم يــعــد هــنـاك ســبب لــرسم
األساطيـر والنـساء الـعاريـات جاء "واتو" ( 1684ـ
ـناظر 1721) الرسـام الفـرنسى الـشهـير ورسم ا
بهجة والـنساء احلسناوات من العشب اخللوية ا
والـزهــور وعــلى نــغــمـات الــفــيــولـيــنــا تــأرجـحت
احلسـنـاوات ب جـذوع األشجـار. فى هـذا اجلو
تـقــلــد "مـاريــفــو" مـكــانــته كــكـاتب
شـــهــــيـــر وكــــتب لــــعــــبـــة "احلب
صـادفة" الـتى حـققت جنـاحاً وا
ــســرحــيـات كـبــيــراً ثم تالهــا 
كــثــيــرة أعــطــته مــكــانــة كــبــيــرة
فـأصـبح عـضــواً فى الـكـومـيـدى
فـــرانـــســــيس فى عـــام (  1742)
واســـتـــمـــر فى إبـــداعـــاته حـــتى

اته فى عام 1763.
اخملرجة فرانسسـكا شتاينوف
ــانـــيـــة ولـــدت عــام ( 1962) األ
وفى عامـهـا الثـامن والـعـشرين
عـمـلت كـمــخـرجـة حـرة وأيـضـا
مؤلـفـة. أخرجت  50عمالً احـتـرافيـاً فى بـرل

هـامــبـورج دوســلـدورف هـانــوفـر وكــبل وقـد
ـــســرحى "الــنــرويج الــيــوم" أخــرجت الــعــمل ا
"إليـجـور بــاور سـيـمــاس" عـلى خـشــبـة مـسـرح
شيلـلر ببـرل وكـان ذلك من خالل ورشة عمل
رشحت بـعـدها جلـائزة "فـريـدريش لوفت" وفى
سرحى وداعاً نفس الوقت رشـحت بالعـرض ا

نيللى" جلائزة إيفاروس.
أخـرجت الحــقـاً فى مـوس 2003ـ   2004 الـعـمل
سـرحى "بيـرجنت" ولـقى جناحـاً كبـيراً وكان ا
عـلى (مـسـرح حــديـقـة كـبـل) رشح هـذا الـعـمل

هرجان "تريابحل" فى ٠2004
ـشـاركة "فـولكـر لودفج" "الـذهاب وكمـؤلفـة عمـلت با
إلى بـــان" وكــان عـــلـى مــســـرح فى بـــرلـــ وجتــدد
التـرشـيح ثـانيـًا جلـائـزة فريـدريش لـوفت كـتب بـعد
ـسرح "فناء اليو" فى لينز ذلك مسرحية "الفراشة" 
وكـان الــعـرض األول آلخــر عـمـل كـتــبـته "من بــدايـة
الــعــالم" عــلى خـــشــبــة مــســرح دوســلــدورف. وفى
مـــدرســـة فــرز لـــلـــتـــمـــثـــيل فى هـــامـــبـــورج عــمـــلت
فرانسيسكا ستيوف كمحاضرة الحقًا وعلى خشبة
(شـاوشــبــيل هــاوس) فى هــانـوفــر أخــرجت إحـدى
مسرحيات كاليست  (مشيل كول هاس) فى موسم
 2004ـ  2005 وعلى مسرح السنيتروم بفيينا عملت
مع مسرح الشباب بفـيينا ومع مجموعة "رايس آرت"

مسرحية "فارس احلصان األبيض".

إن ماريفـو لعب دور جراح الـعواطف لـلقلـوب احملبة
 وأخضع الـقـلب لـلـتـحلـيل والـبـحث فى كل جـنـباته

كن يختبئ احلب فيها. التى 
ـتخصص فى وهو بأعـماله من هـذا القبـيل أصبح ا
ـنـطقـة حـيث الـقلب الـبـشـرى أكبـر الـعضالت هذه ا
النابضة فى الصدر والتى ترجتف عضالته متدفقة

شاعر اجلميلة وأحياًنا اجلالبة للعراك. با
قامت كريستينا هوفمان بتصميم
سيـنوجـرافيـا هذا الـعرض وأود
اإلشـــارة مــــقــــدمـــا إلـى أن هـــذا
سرح (الـرينسـانس) مبـنى منذ ا
ـاضى ويـقع ثالثـيـنـيات الـقـرن ا
داخل بنـايـة سكـنـيـة فهـو يـشغل
الطـوابق الـتى تـلى سطح األرض
مباشرة. ولهذا ال يوجد فيه فراغ
بــأعــلى اخلــشـــبــة "ســوفــيــتــا أو
شـوايــة" وال يــحـتــوى فى أســفـله
فــراغـًا كــافــيــًا وهــو مــا يـســمى
ـيـكـنــة الـسـفـلـيـة ألن هـذه بـفـراغ ا
بنى األرض مقامـة على دعامـات ا

وفراغاتها تستخدم كفراغات جانبية للخدمات.
ـستـوى األفقى ولهـذا جند أن تـقـنيـة احلـركة عـلى ا
عـاليـة فـعـلى خـشـبـته تـوجـد خـشـبـة دوارة تـتحـمل
أحمـاًال كبـيرة وال حتـدث صوتـًا وقد اسـتغـلت هذه
اخلشبـة الدوار أثنـاء عمليـة االشتبـاك اجلماعى فى
ــمـثـلـ األربـعـة من الـعـرض حتت رأى اجلـمـهـور ا
جميع الـنواحى إال أن مـا يلـفت النـظر وجـود عمود
بـقـطر  30 سم مـثـبت جـيـدًا عـلى أطـراف الـصـيـنـية
حــوالى ( 6 أمـــتـــار) و اســـتـــخـــدامه فى الـــلـــعب
والتـسـلق الـطـفـولى عـليه إال أنـه فى النـهـايـة وأثـناء
الـدوران كـان يـلـفـت الـنـظـر بـارتـفــاعه الـكـامل الـذى
استـوجب إزالـة كل البـراقع والـتجـهيـزات الـضوئـية
قدمـة واألجناب والصوتـية واالعتـماد على إضـاءة ا

وصدر الصالة والدروع اجلانبية.
جانب آخر وهـو الينـبوع حـيث  فتحـة فى مقدمه
ـسرح وبـعـمق حوالى ( 1متـر) مزود بـسلم يل ا
ألسفل الينبوع ومضخات شافطة للمياه وضاغطة
ـقام على جـانب اليـنبوع له من خالل فم التمـثال ا
ـصـنوع مـن الـبـوليـسـتـر أيـضـا  وضع داخل وا
يـاه إلى الدرجة ياه سـخان ميـاه ليـرفع حرارة ا ا
البـسهم ـمـثلـ  عـقـولة; حـيث يـستـلـزم نزول ا ا
ـاء دوراً أثـنـاء األحـداث إلى الـيــنـبـوع وقـد لـعب ا
إيـحــائـيــاً مــسـاعــدا لـلــمـؤثــرات الـتـى شـاركت فى
األحداث التى أثـارت ضحكـات اجلمهـور ويقصد

تدفقة من فم التمثال. ياه ا هنا ا

وبدأت العالقـات الثنـائية تنـمو وأصبح كـل منها
مـكـمالً لـآلخـر خـاصـة بـعـد أن عـرف كل مـنـهـمـا
االختالف فى الـشـكل عن طـريق الـلـمس وفحص
الشىء ثم تبدأ مـرحلة بدايـات الكالم واالحتياج
إلى اآلخــر ثم تــدخل الـرضــيــعــة الـثــالــثــة والـتى
تتـعـرف عـلـيـهـما بـطـريـقـة خـاصـة إال أن اجنذاب
الذكر الوحيـد لها إلى تولـد روح الغيرة فى نفس
أيجل. وتـبـدأ بوادر الـغـيـرة التى تـنـتج االختالف
فى الرأى ثم تفعيله إلى موقف يـتطور فيه مفهوم
الــشـــجــار عـــلى الـــرجل (أزور) ويـــرصــد األمـــيــر
ــوقف ويـقـرران إدخــال الـرضـيع ومـحـبــوبـته هـذا ا
الرابـع (مـيزرو)  MISROالـذى لـعب دروه احملـتـمل
(هــورست إدلــر)  HORST EDLERوهــنــا يــحــدث

والتعاون 
اثـنـان من األنـاث واثـنـان مـن الـذكـور ولـعل مـاريـفـو
يريد أن يثبت شـيئًا آخر فى تـعديل معطـيات بظهور

الـرضــيـعـة الــرابـعــة يـطـرح الــسـؤال هل عــنـدمـا 
التـعامل بـ اجلنـس يـختـفى العـراك أو الشـجار
إال أنه نتـيجة لـلتـعامل الـعفـوى وتكـرار ماحـدث منذ
البداية وبـدون مراعاة ثـنائيـة احملب حـدث الشجار
ب الـشابـ نتـيجـة للغـيرة احملـركة له وهـنا يـتدخل
ــعـايـشـة األمـيـر مــحـاوًال إصالح األمـور وتــتـطـور ا
ويـحــدث االشــتـبــاك بــ الـفــتــاتـ ثم يــتــطـور إلى
حدوث االشـتـبـاك أيضـًا بـ اجلمـيع والـذى غـلبت
عليه الفوضى نسبًيا أنها فوضى فطرية فى مجتمع
بــدائـى يــضم أربـــعـــة أفــراد الـــرابط بـــيــنـــهم احلب
ـتـولـدة من والـغـريـزة احملـركـة جتـاه اآلخـر وغـيـر ا
اسـتــحــواذ اآلخــر وشـيــوعه الــعالقــات الــتى تـؤدى
أخـيًرا إلى احـتـفـالـيـة جـمـاليـة يـخـتـلط فـيـهـا احلابل
ـكن إخراجـها إال عـلى خشـبة لنـابل فى صورة ال 
مـسرح غـربى حـيث ال تـوجـد حـدود لـكـسـر الـتـابو
ـستـمـتع بـهـذه الـصورة ـتـلـقى ا ووسط ضـحكـات ا
يرجع ماريـفو الشـراك إلى حوا فى الـبداية ثم ثـانًيا
بسبب الغيرة إلى الـرجل فى رغبته فى االستحواذ
فى عـرض لــعب فـيه الــذكـاء الـفــطـرى لـلــتـعـلم دوًرا
ـاريـفـو حـقـقه اخملـرج مـهـًمـا إنه مـوضـوع يـنــسب 
ية والتى ـسرحية الـعا بإبهار معـتمًدا على الـتقنية ا

يحقق حلم أى مخرج.
إًذا أراد مـاريــفـو أن يــنـسب الــشـجــار إلى اجلـنس
الـلــطـيـف من خالل تـشــابك الــعالقــات مـشــيـًرا من
خالل احلوار واألحداث إلى عدة أسئـلة من يستغل
اذا? وهى الغاية تـبرر الوسيلة ? وهل من? ومتى? و
ـرء قـلـبه  وعـاطفـته لـلـبـحث كـما كـن أن يخـضع ا
أراد  األمير ومحبـوبته ? إن متعة االكـتشاف تقودنا

إلى معرفة اجلديد فى اإلنسان.

سـرحى يـخـطط لتـرك مـسرحه > اخملـرج جـيم بيـتـوسـا  مديـر مـركز أولـنى واشـنـطن ا
ـسرحى بجـامعة بـوسطن وقال ومنـصبه العـام القادم والـعودة لإلشراف عـلى العمل ا
ـؤسسة للـبحث عن األفضل بـاإلضافة إلى شعوره إنه فى حاجـة إلى العودة إلى تلك ا

بأنه فى حاجة إلى قسط من الراحة للنظر للفترة القادمة بتركيز باحثاً عن خطوته
اجلديدة...

د. عبد الرحمن عبده 
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لوحة رابعة من مأساة سافرة
فى أحد عشر منظراً

 السنة األولى - العدد الثالث - االثن   2007/7/30

لزلومة
جرد إتمامه لدراسته الثانوية التحق عام 1959 ولد الكاتب النمساوى ڤولڤجاجن باور فى مدينة جراتس النمساوية عام 1941. و
بإحدى اجلامعات فى جراتس لدراسة اجلغرافيا واللغة الرومانية بعدها سرعان ما انتقل لدراسة الفلسفة والتراث الشعبى لكنه لم يجد
نفسه فى دراسة هذه العلوم اإلنسانية وفى تلك األثناء تعرف على عدد كبير من الفنان التشكيلي والكتاب الشبان حيث تكونت لديه الرغبة
الشديدة فى التعرف على أعمال كبار الكتاب الطليعي فى أوربا فى ذلك الوقت مثل چان بول سارتر (1905 - 1980) ألبير كامى (1913 -
سرحيته الشهيرة 1960)  يوچ يونسكو (1912 - 1994) الذى تأثر به باور فى أولى مسرحياته «نقل اخلنازير» (1961) متأثراً 
«اخلراتيت» (1957).
حتمل مسرحيات باور عدداً من سمات مسرح العبث الذى أثر بشكل واضح ومباشر فى تكوين «باور» الفكرى ككاتب مسرحى لكنه بالرغم
بكرة حتديداً - تنتمى إلى تيار سرحيات ا سرحيات - ا من ذلك يصعب تصنيف مسرحياته على أنها مسرحيات عبثية ذلك أن هذه ا
سرحى والسينمائى راينر مثل ا ضاد» الذى ظهر فى أوربا فى نهاية الستينيات من القرن العشرين على يد الكاتب واخملرج وا سرح ا «ا
انيا والنمسا كان أشهرهم بيتر هاندكه بدع الشبان فى أ سرح الذى استهوى جيالً من الكتاب وا ڤيرنر ڤاسبندر (1946 -1982). وهو ا
(1942 -) توماس بيرنارد (1931 - 1989) بيتر تورينى (1944-) و ألفريدا يلنك (1946- ).
ضاد والتى تظهر جلية فى الكثير من مسرحيات «باور» اخلصوصية الشديدة فى التعامل مع اللغة ميزة للمسرح ا إن أهم السمات ا
وتوظيفها بشكل يضفى مساحة كبيرة من الغموض والغرابة على األحداث والشخصيات البعد عن أى طرح واقعى أو اجتماعى فى تناول
سرح الشعبى النقد الالذع للمجتمع الذى يصل أحياناً إلى اتخاذ موقف عدائى من وضوع التأثر الواضح بتكنيك وعناصر الفرجة فى ا ا
اجملتمع بكل مؤسساته ونظمه وقيمه وعاداته فى محاولة للهروب إلى الذات بدالً من اإلصالح أو التغيير االنغالق على الذات والشعور
طروح خصوصية وارتباطاً وضوع ا اضى استخدام اللهجات احمللية التى تكسب النص أو ا رارة واليأس والتشاؤم جملرد التفكير فى ا با
كان بعينه. وثيقاً 
زدوجة» (1964)  «الزلومة» ومن أشهر مسرحيات باور «نقل اخلنازير»  « رسام وألوان»  «اجلحيم فى األعلى» (1961) «كاترينا ذات الرأس ا
دينة التى ولد وعاش فيها طيلة حياته تاركًا خلفه رصيدًا رض توفى باور عام 2006 فى نفس ا (1970) «األشباح» (1974). وبعد صراع طويل مع ا
شاركة فى اإلخراج أو تصميم ديكوراتها . سرحيات التى لم يكتف بكتابتها فحسب كنه كان يقوم أحيانًا بإخراجها أو ا ترجمة  : د. دعاء عامركبيراً من ا
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الـعــروض تـقــدم فى ريف مـصــر بـالـوجه
الـبـحـرى وصـعيـد مـصـر بـالـوجه الـقـبلى
جلـمهـور متعـطش إلى مسـرح وليس فقط

جمهور القاهرة (العاصمة).
سـافر ثالثتـهم فى بعثـات ليعودوا مع من

سرحية. سبقوهم إلثراء احلركة ا
وفـى عــام 1964  تــعــيــ كــرم مــطــاوع
ـــســرح اجلــيب وبـــدأ مع جنــيب مــديــرًا 
ســرور فـى خــوض جتــارب فـــنــيـــة بــأمل
ـشــاركـة فى حتــقـيق حــركـة مـســرحـيـة ا
أصـيلة نـابعـة من ظروف اجملتـمع والبـيئة
الـتى اسـتـنـدوا إلـيـهـا فى تـكـوين رؤيـتـهم
الـفـنيـة. وفى موسم 1964 -1965 قـام كرم
مـطاوع بإخـراج أول عمل كتـبه جنيب هو

لحمة الدرامية ياس وبهية.. ا
ــوسم وعـلى خـشـبـة مـسـرح وفى نـفس ا
اجلـيب أيـضًـا قام جنـيب سـرور بـإخراج
«بــســتــان الـــكــرز» لــتــشـــيــكــوف وكــكل
اخملـرجـ الــشـبـان ال يـقـدم عـلى إخـراج
عـمل دون أن يكـون مقتـنعًا ومـتحـمسًا له
ــا يــطـرحه فـيــكــون مـعــادالً مــوضـوعــيًـا 
العمل; ومع هذا فقد اختلف عليها النقاد
يـقــول جنـيب سـرور ...... وقـد تـضـاربت
بـشأنـها آراء الـنقـاد فرفـعها الـبعض إلى
الـــســـمـــاء... وهــــبط بـــهـــا الــــبـــعض إلى
األرض.. وكـان مرد اخلالف فى الصدى
الـنـقــدى إلى اخـتالف الـزاويـة الـتى يـرى
فـيها الطـرفان كاتبًـا كبيرًا مـثل تشيكوف
فـهـناك من يـصـر على أن يـرى فـيه كاتـبًا
مـحـايـدًا متـعـالـيًـا عـلى الواقـع احمليط به
يـطـل من بـرجه الـعــاجى بـبـرود مـوحٍ إلى
الـواقع االجتماعى الدائر حوله..... وهذه
نـــــظــــــرة مـــــحـــــدودة
وضـيقـة تعـجز عن
تـــفــســـيــر أعـــمــال
تــشـــيــكــوف بــوجه
عـــــام وبـــــســـــتــــان
الـــــــكـــــــرز بـــــــوجه

خاص.
وكـان جنيب سرور
يــتـوخى الــبـســاطـة
فـى كل أعـمــاله من
نـــــاحـــــيــــــة شـــــكل
الـعـرض كـمـا يـهتم
ــــمـــثل بــــشـــكل بـــا
خـاص مــسـتـخـدًمـا
ـمثل مـنهج سـتانـسالفسـكى فى تدريب ا
واتـضح هـذا مع الـفـنـانـة أمـيـنـة رزق التى
يـعــرف اجلــمـيـع أداءهـا ولــكــنـهــا (أثــبـتت
مـرونتـهـا وحيـويتـهـا وقدرتـها الـبـالغـة على
نهج اجلديد واالستجابة له) الـتالؤم مع ا
ويـؤكد جنيب سـرور هذا بقـوله «ويؤسفنى
أن جتــربــة أمـيــنــة رزق لم جتــد الــتــقــديـر
الـنـقـدى الـذى كـانت تـسـتـحـقه.. فـقـد قـال
الـنقاد جـميًعا إنـها لم تكن كـما تعودوا أن
يـروهـا وســجـلـوا ذلك دون وعى بـداللـته..
كـانـتـصـار ألمــيـنـة رزق عـلى نـفـسـهـا أوال
وعــلى الـــقـــوالب اجلــاهـــزة ثـــانــًيـــا وعــلى
ــلـتـصـقـة بـهـا ـيـلـودرامـيـة ا االنـطـيـاعـيــة ا
ثـالــثـا.. ثم هى انــتـصــار لـبــسـتــان الـكـرز

نهج األول اجلديد». وا
) التى أخـرجـها ثم كـانت (وابـور الطـحـ
ــسـرح احلـكــيم فى بــدايـة مـوسم -1966
1965 فـقــد فــعل بــهـا الــنــقــاد مـا فــعــلـوه

بـبـستـان الـكرز فـقـرر الـبعض من الـنـقاد
أن اإلخـراج كــان فى مـنـتـهـى الـبـسـاطـة
وقـرر آخرون أنه كان فى منتهى التعقيد.
سرحية فى يـقول نعمان عاشـور مؤلف ا
ــســرح الــعــدد الــثالثــون يـونــيه مــجـلــة ا

:1966

«... وال واحــد مـن الــنـــقـــاد يــنـــقـــد عــلى
أســاس قــراءة الــنص يــهــمــهم الــعــرض

ــعــهـد والشك أن دخــول جنــيب ســرور ا
سـرحية كان بـ مرحلة الـعالى للفـنون ا
ـرحلـة التى تـأكدت الـهوايـة السـابـقة.. وا
فـيها شخصيته وتبـلورت كشاعر وكفنان
مسرح لتبدأ مراحل نضجه الفنى ويأخذ
أولى خـطواته العملية مع بداية عام 1956
والـتـى اسـتـمــرت قـرابـة الــعـامـ إلى أن
سـافر بـعـثة إلى روسـيا لـيـعود وله مـنهج
فــكـرى واضـح وثـابت شــأنه شــأن جــيـله
واجلـيل الـذى سبـقه; حـيث كانـت البـداية
خلـلـق حـركـة مــسـرحـيــة ووضع عالمـات

على الطريق.
وأتت الــثالثـيــة مع بـقــيـة أعــمـاله تــعـكس
ــصــرى وتــكــشف الــتــراث الــتــاريـــخى ا
مــشــاكـل عــصــره ومـــجــتـــمــعه لـــيــحــرك
شـخوص أعماله على أرض قرية (بهوت)
والـــتى نـــاضـل أهـــلـــهـــا ضـــد اإلقـــطـــاع
الـزراعى وصقلت وجدانه وقـدمته شاعرًا
ـسرح عـن طريق مـرهـفًـا يـدخل خـشـبـة ا
الـشعر كـما فعـل من قبله شـاعر إسبـانيا
ـسرح ثروة الـعظيم (لـوركا).. وقد ورث ا
فـنـية هـائـلة من نـصـوصه وأعـماله مـنـها:
يـاسـ وبـهـيـة آه يـا لـيل يـا قـمـر قـولـوا
لـعــ الـشـمـس مـنـ أجــيب نـاس مـلك
الــشـحــاتــ الــذبـاب األزرق الــكــلــمـات
ــتـقــاطــعــة...... إلى جــانب الــعــديـد من ا
الـدراســات الـنــقـديــة ودواوين الــشـعـر...
ثـروة كتبهـا ليتركـها فى نهايـة الرحلة من
سـنـوات عـمـره (1932-1978) والـتـى بدأت
مـع يــــحـــــيى حـــــقى الـــــذى كــــان يــــرأس
(مـصلحة الفنون) منذ بداية إنشائها عام
ـسـرح 1956 وبـالـتــالى انـتـقـلت تــبـعـيـة ا

ـصـلـحة الـشـعـبى إلى ا
ـسـرح اجلـديـدة وكـان ا
الـشـعـبى قـد  إنـشاؤه
عــــام 1947 بـــــقــــرار من
مـجلس الوزراء ومجلس
الـنـواب بـنـاء عـلى فـكـرة
طـرحــهـا زكى طــلـيـمـات
ومــحـــمـــد عــبـــدالـــقــادر
الـشريف إلى أن استقر
بــانـــضــمــامه إلى وزارة
الــــثــــقـــــافــــة واإلرشــــاد
الـقـومى التى أنـشـئت عام
1953 وتـولى عـبـدالـرحـيم

الــــزرقـــانـى إدارته وأعـــاد
تـنـظيـم الفـرق من جـديـد فى ثالث شعب
وذجـية تـضم مجـموعة من مـنهـا شعبـة 
عـهد الـعالى لـلفـنون الـشبـاب وخريـجى ا
ـسـرحـيـة كـان من بـيـنـهم (كـرم مـطـاوع ا
وجنـــيب ســــرور وحـــسن عــــبـــدالـــسالم)
بــاإلضـــافـــة إلى (ســامـى طــمـــوم ورجــاء

حس ونبيلة السيد).
وبـدأت اخلطـة اجلديـدة بتـقد مـسرحـية
ـرحومـة حـماتى» تـألـيف أنور فـتح الله «ا
و(إخراج جنيب سرور) ومسرحية «غرام
» تـألــيف نــبـيل األلــفى وإخـرج ـهــكـعــ ا

(كرم مطاوع).
ــــســــرح ومع بـــــدايــــة عــــام 1958 قــــدم ا
الــشــعــبى عــلى مــســرح األوبـرا أوبــريت
«الـبيـرق النبـوى» وفى الوقت نـفسه كانت
بـقيـة الشُعب تـقدم عـروضهـا فى األقاليم
مـنـهـا مسـرحـيـات (صالح الـدين) تـأليف
مـحمـود شـعبـان وإخراج (جنـيب سرور)
و«وراء األفق» يـوج أونـيل وإخراج كرم
مــطــاوع و«شــعب الــله اخملــتــار» تـألــيف
عــلـى أحــمـــد بـــاكــثـــيـــر وإخـــراج حــسن

عبدالسالم.
وهـكذا نرى أن البداية العمـلية واحلقيقية
لـنجـيب سـرور فى مجـال عـمله بـاإلخراج
ـــســــرحـى مع كــــرم مــــطـــاوع وحــــسن ا
عـبـدالسـالم كان مـرتـبـطًا بـاألقـالـيم حيث

 إميل جرجس

.. وليه?!»..وهكذا نرى (جنيب «الدراما مش حصل وهايحصل إيه.. الدراما.. ازاى.. وإمتى.. وف
سرور) اإلنسان- يطرح القضايا وهو يكتب الشعر فيمس أوتار القلوب وينحاز لياس وبهية
سرح فى الستينيات. اجلزء األول من الثالثية التى قدمها ا
صيبة أن بعضهم لم يفهمها بل أوال.. وا
ولم يـــرهـــا عـــلى اإلطالق.. ونـــقـــدهـــا يــا

أخى.....».
سرح ويقول د. رشاد رشدى فى مجلة ا
الـعـدد الرابع والـعـشـرون ديسـمـبر 1965
«لـقــد كـثــر مـا يــقـال عـن وابـور الــطـحـ

وغـيـرها.. وهـذه ظـاهرة قـد تـبدو طـيـبة...
ولـكنـها فى احلـقيـقة عكـس ذلك ألن أكثر
.... فى مـــا كــــتـب عن وابــــور الــــطـــحــــ
ـا اعـتـقــادى لـيس نـقـدًا عـلى اإلطالق إ
مـجرد دردشة; وإن جاءت على لسان من

يلبسون ثياب النقد......».
إن جنــيب سـرور قـد وجــد فى الـنص أنه
ذو طــابع مـلــحـمى قــريب إلى حــواديـتــنـا
الـشعبـية يقـدم البيـئة الريفـية التى يـنتمى
إلـــيــهـــا ويــرتـــبط بــهـــا بــالـــعــقل والـــقــلب
والـشـعـور والـضـمـيـر وهـذا سـاعـد عـلى
ـسرح اخـتـيـار شكـل السـامـر أو شـكل ا
الـيونـانى الـقد مع الـتـركيـز عـلى أهمـية
ـسـرح بالـصـالة الـكـلمـة فـوصل خـشبـة ا
بـنقل مشاهد تـمثيلـية إلى وسط الصالة
ويـؤكـد جنـيب سرور أن جتـربـة جـلوس
ـسـرح لـيـست اجلـمـهـور عـلى خـشـبـة ا
جـديـدة ولـيسـت من ابتـكـاره فـقـد سبق
أن شـــــاهـــــدهـــــا فى جتـــــربـــــة اخملــــرج
الـروسـى (أخـلـبــوكـوف) فى مـســرحـيـة
«األرســتـــقــراطـــيـــون» كــمـــا أشــار إلى
ــانى (آدولف آبــيـا) جتــربـة اخملــرج األ
ــلك أوديب» فـى حـلــقـة الــذى عـرض «ا

سيرك.
وفى هـــذا الـــعـــرض تـــعـــرف جـــمـــهــور
ـســرح عـلى مــوهـبـتــ أصـبــحـتـا من ا
جنـومنـا هـما مـاجدة اخلـطيب فى دور
غـازية وفـاروق جنيب فى دور شـلبـيـة ا

بهلول.
ثم يـرد جنيب سرور علـى النقاد وجاء
فى قـوله «.... ومن الظلم والتعسف أن
نـــحـــاول أن نـــســـقـط عـــلى الـــتـــجـــارب
اجلـــــديـــــدة فى الــــتـــــألـــــيف واإلخــــراج
مـقـاييـس نقـديـة عـتـيقـة أو مـقـايـيس قد
تــكـون ســلــيــمـة لــو طــبــقت عــلى ألـوان
أخـرى شـائــعـة أو كالسـيـكــيـة.. فـلـيس
الـنـقــد وضـعًـا لـلـمـســرحـيـات فى قـالب

كقوالب األحذية الضيقة..».
ومع بـدايـة مـوسم جـديـد وضـمـن خـطة
مـسرح اجليب وبالتحديد يوم األربعاء
الــثـــانى من شــهـــر فــبــرايــر 1967 قــدم
اثـنــان من الــشـعــراء أولـهــمـا الــشـاعـر
الـتـركى «نـاظم حـكـمت» لـنـتـعـرف عـلـيه
مـن خـالل مـــــــســـــــرحـــــــيـــــــتـه «ســـــــيف
ـــومــــكـــيــــوس» االسم الـــذى غــــيـــره د
شـاعـرنـا الثـانى جنـيب سـرور (مـخرج
ـعلق» ثم إلى الـعرض) إلى «الـسيف ا
ـــســـرحـــيــة «أ- ب» وهـــو اسم بـــطل ا
الـــذى جـــســــده واحـــد من  خــــريـــجى
ـسـرحـيـة هو ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا ا
(مـحـمد سـالم) مع (أحـمـد مرعى) فى
صـرخــة يـتم إطـالقـهـا مـع بـقـيــة فـريق
الـــعـــمـل فى الـــعــــرض ضـــد احلـــروب
ـعـتم ـسـتــقـبل ا والـتـجــارب الـذريـة وا
الـذى يـنسـاق إلـيه العـالم.. وقـد ترجم
ــسـرحــيــة من الــلــغــة الــروسـيــة إلى ا
الـعربية (ماهـر عسل) وراجعها جنيب
سـرور; وقـد جنح تـمـامًـا فى نـقـل هذا
الــنص الـنــاعم نـقالً مــؤثـرًا جــعل مـنه

قصيدة تتسلل إلى القلب.
وكــان قـــد ســـبق هـــذا الــعـــرض قـــيــامه
بـإخراج مسرحية «الراجل اللى ضحك
عـلى األبــالـسـة» من تـألــيف عـلى سـالم
وقــدمــهــا عــلى مــســرح احلـكــيـم وقـام
بــبــطــولـــتــهــا جــورج ســـيــدهم وأحــمــد
ـسرح كـما اجلـزيـرى وعدد من جنـوم ا

ـسـرح اجلـيب «حـدث فى قـدم أيــضـا 
أركـوتسـك» للـمؤلف الـروسى أربوزوف

ترجمة عدلى كامل.
ونـأتى إلى «آه يا لـيل يا قمـر» مسـرحية
االفـــتــتـــاح فى مــوسم 1967 مـن إخــراج
جالل الـشرقاوى وهى اجلزء الثانى من
حـكــايــة يــاسـ وبــهــيـة وارتــفع عــنــهـا
الـســتــار فى أول نــوفـمــبــر لـكى نــلــتـقى
بــاألبـــطــال أنـــفـــســهـم وهم يـــصــنـــعــون
مـصائـرهم. وقـد دارت بيـنه وبـ النـاقد
أحـمد عبـاس صالح معركـة نقديـة لتقدم
فى فـرقة من فرقنا بالثقافة اجلماهيرية
ـخرج لم يقع فى أسر ما قدمه جالل و
ستقلة الـشرقاوى فكانت له شخصيته ا
ورؤيـته اخلــاصـة الـتى جتـسـدت فى كل
عـنــاصـر الــعـرض- ابــتـداء بــالـتــفـســيـر
ـكـونة المح ا الـكـلى لـلـنص وانتـهـاء بـا
لـهــذا الـتــفـســيـر. كــمـا أوضـح األسـتـاذ
ـجـلة الـنـاقـد محـمـد بـركـات فى مقـالـة 
ــسـرح الــعـدد (احلــادى والـســبـعـون- ا
أبـــــــــريل 1970) وهــــــــذا اخملــــــــرج هــــــــو
(عـبــدالـرحـمن الـشــافـعى) وكـان واحـدًا
من الـرعيل األول الـذى أخذ عـلى عـاتقة
إنـشـاء وتــدريب فـرق األقـالـيم بــالـثـقـافـة
اجلـمـاهـيـريـة وحتـمل تـكـوين أول فـرقـة
مـسرحية فى حى شعبى وكان السؤال
احملــيــر مــاذا يــقــدم لــهــؤالء الــنــاس من
أعـمــال? يـقــول عـبــدالـرحــمن الـشــافـعى
«نـظرت حـولى فـلم أجد غـير مـجمـوعات
مـن الــــفالحــــ والــــصــــعــــايــــدة الــــذين
اسـتوطنـوا أحياء األزهر واحلـس فقد
جـمعهم البحث عن الـرزق الستيطان هذه
األحـياء الشعبيـة هذه اجملموعات حتتاج
إلى بـطل يلتفون حـوله يعبر عنـهم بلغتهم
ويـــتـــحــدث بـــلـــســانـــهم عـن مــشـــاكـــلــهم
وأحالمـهم فـكـانـت (يـاسـ وبـهـية) و(آه
يـالـيل يـاقـمـر)» ومع يـاسـ وبـهـيـة عـلى
مـسرح الـغورى تـغيـر مسـار عبـدالرحمن
ـوروث والـفن الـشـعبى) ووجـد ضـالـته (ا
وقـدم شكالً مختـلفًا تمامًـا عما قدمه كرم
مـطاوع ألنه وضع أمام عيـنيه أهل قريته

اثلة وهم يـشاهدون مسـرحية عن قريـة 
(بـهــوت) وهـذا مـا صـنــعه بـعـد ذلك حـ
قـدم (آه ياليل ياقمر) وكذلك (من أجيب
نـاس). لـقد ارتـبط الـشافـعى- وأنـا معه-
ـؤلف واخملرج بـصـدق جنيب الـشـاعر وا
والـناقد.. فكان حمـاسى وحبى- للتجربة
دفــعـــنى أن أقــوم بـــتـــصــمـــيم الــديـــكــور

سرحية. البس لهذه ا وا
وظـلت فرق الثـقافـة اجلماهـيرية بـاألقاليم

تــقــدم هــذه األعــمــال الــتى تــمس
الــوجـــدان فى أكــثــر من
ــواقع 70 مــوقـــعــاً من ا

الــثـــقــافـــيــة بـــدايــة من
الــغـورى إلى شــبـرا
اخلــــــــيــــــــمـــــــــة إلى
اجلــــيــــزة وصــــوالً

إلى أسوان 
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ـصرى بـعرض "مـلوك الـشر" هـرجان الـقومى لـلمـسرح ا > بـعد مـشاركـته فى ا
هرجـان اخلتامى يـستعـد اخملرج "محـمد لـطفى" للـمشـاركة بنـفس  العـرض فى ا
ـقـرر بـدء فـعالـيـاته فى نـوفـمـبـر الـقادم.. يـشـارك بـالـتـمثـيل فى ـسـرح ا لـنوادى ا

العرض سيد يحيى أحمد عاصم إسالم عالء محمد زين.
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 سلوى عثمان

وسيم..... يـبتسم دائمـا ليكـشف عن فجوة وسط أسنـانه العلـيا.... حاجبـاه معقـودان بتقطـيبة طبـيعيـة .... عيناه ضـيقتان
رح والثـقة بالنـفس وتنقالن إلـيك إحساسـا بأن صاحـبهما يـنظر إلى كل مـا حوله نظـرة فيها شديـدتا الذكـاء ... تشعان بـا
رارة الدفينة.... يتمتع بثـقة كبيرة وهدوء إنسانى عميق  يضحك فيختفى احلزن يتراجع قليال إلى كثير من السخرية وا
ـا تلفـك هالة من الـشجن حتـملك أنت ً وإ ـنحـوتة من مـعانى الـتمـرد والثـورة  يبـكى فال ترى له دمـوعا مـا وراء مالمحه ا

وهبة «جنيب سرور» كما يصفه من عرفوه. عجون با على البكاء إلى الداخل ... إنه هذا الرجل ا

9

» إلصدار ـصـريـ ـقـراطـيـ ا روسـيـا شـكل مـجـمـوعـة من «الـد
مـنـشورات وبـيانـات مـعاديـة للـنـظام فى مـصر  ولـشـجاعـة سرور
ــصـــريـــة فى هــذه ــوقـف مع الــســـلـــطـــات ا دور هـــام فى تـــطـــور ا
ؤتـمـرات الـتـضامـنـيـة فى اجلـامـعة الـفـتـرة فـأثنـاء انـعـقـاد أحـد ا
نصة وأطـلق بياناً ضـد «النظام الـديكتاتورى فى استولى عـلى ا
مـصـر وسـوريـا» وأصـبح جنـيب فى ورطـة كـبيـرة من جـراء ذلك 
ـصـريـة أخـبـار عن هـذا الـبـيـان وما فـعـنـدمـا وصـلت لـلـسـلـطـات ا
يـحـتويه قـامـوا بـفصـله من الـبعـثـة وألغـوا جـواز سفـره كـما طـلـبوا
من الـسلطات الروسيـة ترحيله إلى مصر  ولـكن الشيوعي فى
روســيــا تــعـاطــفــوا مــعه كــمــا أنه كــسب ثــقـتــهم  فــســعــوا إلبــقـائه
دينة جامعية أخرى. إلكمال دراسته وجنحوا فى ذلك مع نقله 
رور الـوقت اعتـرت سرور حالـة نفـسية سـيئة واكـتشف حـماقة
مـا فـعل فـإنه لم يعـد يـدرى ماذا يـفـعل بـهذه األقـلـية الـتى الـتفت
حـولـه فـانــصـرف تــمـامــا عن الــسـيــاسـة واهــتم فــقط بـالــدراسـة
ــثــال الــشـيــوعى أمــامه واصــطــدم ســرور بــأرض الـواقـع وانـهــار ا
عندما حدثت مشـادة بينه وب أحد األشخاص الروس فاحتجز
داخـل القـسم وضرب من قـبل رجال الـبـوليس حـتى أنه قال عن
ـثال هـذه الـواقـعـة : «لـقـد بـكـيت لـيس من األلم بـل عـلى انـهـيـار ا
وأحــســسـت أنه لــيس هــنــاك فــرق بــ شــرطــة مــصــريــة وأخــرى
ـا نـحن الــذين صـدقـنـا األوهـام روسـيـة فـكــلـهـا أجـهـزة قــمع  وإ

ال يـسـتـطيع اإلنـسـان أن يحـدد مـسـتواه االجـتـماعى الـذى يـريد
ـصري أن يـولد فـيه  وفى ظل ظروف اإلقـطاع نـشأ مـعظم ا
ألســـر فــقـــيــرة بـل مــعـــدمــة ال جتـــد ســوى قـــوت يـــومــهـــا لــكى
تــسـتـطـيـع عـيش صـبـاح يــوم جـديـد وهـذا مــا حـدث مع جنـيب
سرور فـقد كان يـعمل أجيـرا وهو لم يزل طفـال صغيرا  والقى
فى  هذه الفترة من حيـاته الكثير من الهوان واإلهانة فقد كان
يــضـــرب عــلى وجــهه ويــجـــلــد بــالــســيــاط حـــتى يــدمى جــســده
ـة ال تـهـزم الــنـحـيل الـهـزيـل واجه  هـذه الـفـتـرة بــإصـرار وعـز
ــدرسـة فى قـريـته الـفـقـيـرة ولـم يـجـد فـيـهـا أى تـشـجـيع داخل ا
ثـابر ظل ـدرسة ولـكن هذا الـتلـميـذ ا نظـرا لضـيق إمـكانـيات ا
يقرأ أى ورقة تقع أمامه  فـبرز وسط زمالئه البسطاء كشعلة
مـــضـــيــــئـــة داخل الـــظالم احلــــالك  عـــانى فـى حـــيـــاته من أثـــر
ـا نـفـسيـا شـديـدا جـراء ضـرب والـده أمامه مـن قبل اإلقـطـاع أ
عـمدة بـلدته بـاحلذاء فقـد كان الـصغـير سعـيدا بـطلب الـعمدة
لـوالده وعندما جرى خلـفه ليذهب معه للعمـدة منعه الغفيران
من الــدخـول لــيـجــد الـعــمـدة يــخـلع حــذاءه ويـهــوى به عـلى وجه
أبـيه وكـانـت هـذه احلـادثة واحـدة مـن أشـكـال االضطـهـاد الـتى

تعذب منها سرور أثناء حياته.
تــفــوق سـرور فـى دراسـته رغـم ظـروفه الــصــعــبـة ودخل كــلــيـة
ـانا مـنه بأهـميـة القـانـون فى تنـظيم حـياة الـناس احلقـوق إ
وأمـال منه فى حتقيق الـعدل داخل هذا اجملـتمع الذى يدوس
فــيه األغـــنــيــاء عــلـى الــفــقـــراء  كــشــبـــاب جــيــله آمـن بــالــثــورة
ـثالـية وسـانـدها بـكل ما فـيه من قوة وحـمـاس فهى الـصورة ا
التى يـحلم بها لـلقضاء عـلى ظلم اإلقطاع وجنـدة الفقراء من
ــعـانــاة الــتى عــانــاهـا هــو من قــبل  ولــكــنه صــدم بــعـد ذلك ا
ــحـاذيـر و مـحــظـورات الـنـظــام احلـاكم فـتــحـطـمت  أحالمه
أمام الواقع اجلديد االشتراكى شكال واخملتلف فى مضمونه
بـظـهـور سـبل جـديدة لـالضطـهـاد فـانـضم جلـمـاعـة شـيـوعـية
ســريـة «حــدتـو»  وظـل من أعـضــاء هــذه اجلـمــاعـة بــعــيـدا عن
ــصـــريــة  وتــرك دراســـة الــقـــانــون وهــو فى ــبـــاحث ا أعــ ا
ــبــدع أن أهــداف الــثـورة الــســنــة الــنــهــائــيــة ألنه رأى بــنــظــر ا
عـهد العالى احلقـيقيـة لن تتحـقق كما كـان يتمـنى فالتـحق با
ـسـرحـيـة قــسم تـمـثـيل وإخــراج وتـفـوق فى دراسـته لـلـفـنــون ا
للمسرح الذى عشقه منذ أن كان طفال صغيرا يكتب أشعاراً
درامــيــة تــعــبــر عن مــعــانـاتـه مع اإلقــطــاع وعـذابـه مع الــفــقـر
ـثل أدوار شـخــصـيـات مــسـرحـيـة ويـلـقـى بـهـذا الــشـعـر كـأنـه 
شـعـريـة كـامــلـة  وعـ مـعـيـداً بـقـسـم الـتـمـثـيل واإلخـراج  ثم
سرحى اخـتيـر ضمن طـلبـة بعـثة حـكومـية لـدراسة اإلخـراج ا

فى روسيا.
ـاركــسى  أعــلن أثــنــاء دراسـتـه فى روســيــا انـتــمــاءه لــلــفــكــر ا
وكـــانت هــذه هـى بــدايـــة فــتـــرة اضــطـــهــاد جـــديــدة فـــكــان من
الــــغــــريب أن يــــتــــمــــكن شــــخـص شـــيــــوعـى اإلفالت مـن أيـــدى
صـريـة فى تلك الـفـترة; بل إنه أيـضـا يأتى كـطالب ـبـاحث ا ا
ـصري آنذاك ـبعوث ا فى بعـثة حكومـية خاصة  رغم أن ا
بـاحث بحيث ال يـفلت منهم كـانوا منـتق بـعناية من أجـهزة ا
تــقــدمـى واحــد. أمــا هـــو فــأفـــلت بــأعـــجــوبــة فـــقــد وصل إلى
عـادية لـلشـيوعـية فـى «اجلمـهورية موسـكو فى قـمة احلـملـة ا
ـتــحـدة » وهى حـمــلـة صـاحـبت إقــامـة الـوحـدة بـ الــعـربـيـة ا
مـصــر وسـوريـا ولـيـكـسب جنـيب ســرور ثـقـة الـشـيـوعـيـ فى
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عن «إنــــســــانــــيــــة االشــــتــــراكــــيـــة»
واشــتـاق مـرة  أخــرى لـلـعـودة إلى
الــوطن لـــكــنه لم يـــكن يــســـتــطــيع
ذلـك  فـتــأثــرت نــفــســيـتـه وغـرق
فـى الـــديـــون والـــشـــراب وأيـــضــا
إحــــــســــــاسه بـــــــتــــــوغل الــــــكــــــيــــــان
الـــــــصـــــــهـــــــيـــــــونـى داخـل االحتــــــاد
الـســوفـيـتى جــعـله يـتــرك روسـيـا
ويــســافـــر إلى بــودابـــست بــدعــوة
ــصــريــ هــنــاك مـن الالجــئــ ا
وعــمـل فى الــقــسم الــعــربى بــهــا
ولـــــكـــــنـه وجــــد احلـــــال كـــــمـــــا فى
روســـيـــا فـــالـــفـــكـــر الـــصـــهـــيـــونى
متـحكم فى كل األنظمـة داخل بودابست أيـضا فيقـرر تسليم
ـصـريـة ليـعـود مـرة أخرى إلـى وطنه وأرضه نـفـسه لـلـسفـارة ا

ا رواها بعرقه وخضرها بساعديه. التى طا
صـراع سـرور لن يـنـتـهى بـالـعـودة إلى مـصـر فـعـلى الـرغم من
أن فـترة الستينـيات كانت فترة إنتـاج فنى زاخرة ورائعة فقد
ألـف ومـثل وأخــرج أيـضـا الــعـديــد من األعـمــال إال أنه عـانى
مــنـذ أوائل الـسـبـعــيـنـيـات فـتــرة اضـطـهـاده الـثــالـثـة فـفى عـام
 1971  كـتب مـسـرحـيــة وأخـرجـهـا عن مـذابح أيـلـول األسـود
سرح باألردن وأسماها «الـذباب األزرق» ولكن الرقابة على ا
مـنـعـت عـرضـهـا ثم كـتب بـعـدهـا مـجـمـوعـة قـصـائـد هـجـائـيـة
وربـاعـيـات ينـتـقـد فـيـهـا ويـعـلن عن غـضـبه وحـقـده عـلى كذب
ونفاق الـسياسات الـعربية وانـتهى من الرباعـيات فى خمسة
أعوام وعرفت باسم «األميات» وكسر فى هـذه الرباعيات كل
ـعاناة احلـواجز واخلـطوط  احلـمراء والـتى أوضحـت مدى ا
واإلحـبــاط الـذى ألم به  وبـعـد ذلك  فـصل جنـيب سـرور من
ــيــة الــفــنـون  عــمــله كــمـدرس لـإلخـراج والــتــمــثــيل فى أكــاد
وتـشــرد ولم يـعــد يـعــمل رغم أنه كـان يــعـمل فـى كل مـا يــتـعـلق
ــثل مــتــمــكن من أدواته ومــؤلف ــســرحى فــهــو  بــالــعــرض ا
يـبــدع الـعـمـل الـفـنـى شـعـرا أو بــالـلــغـة الــعـامـيــة وأيـضــا قـائـد
سك بجميع لـلعمل ككل; ألنه مـخرج يستطـيع أن 
ــســرحـى ويــضــفــرهـــا مــعــا فى عـــنــاصــر الــعـــرض ا
إتقان ولكنه رغم عودته للفقر مرة أخرى كما كان
 حـــاله عـــنـــدمــا كـــان صـــغـــيـــرا ظل أيـــضـــا صـــامــدا
مـتـحـديا رافـضـا لالسـتـسالم أمـام سـيـاسـة الـنـظام
من قــمع لــلــحــريـــات وتــنــكــيل بــالــشــرفــاء ومــراقــبــة
ـثقفـ  فظل يكـتب قصائـد يهجـو فيهـا النظام  ا
فـلـفـقت له االتــهـامـات الـكـاذبـة واالدعـاءات اخملـلـة
وســاقــوه إلـى مــســتــشــفى األمــراض الــعــقــلــيــة عــدة
مـرات عـلى أمل أن يـحـطـمـوا ثـوريـة ومـنـاضـلـة هذا
الـــــفــــنــــان  عــــانـى جنــــيـب ســــرور  فى آخـــــر أيــــامه
ً لذا لم يستطع معانات شديدة واضطهاداً واضحا
ـؤامـرات الــصـمـود طــويال أمـام ســيل االتـهـامــات وا
الـتى صـيـغت ضـده بـإحـكـام  والـتى  من خاللـهـا
إقــنـاع مـن حـوله أنـه مـصــاب بــاجلــنـون فــعال وظل
ــعـنــوى يــحــاصــره حـتى هــذا الـتــعــذيب الــنــفــسى وا
تـوفى عن عمر يـناهز السادسـة واألربع فى أحد
ـديـنـة دمـنـهـور الـقـريبـة من ـسـتـشـفـيـات الـعـامـة  ا
اإلسكندرية ولكـنه ترك رغما عن اجلميع فنا حيا
يــنـــطق دائــمــا بــالــكـــلــمــات رغم كل هــذه احملــاوالت

إلسكاته.
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جريجور : لنصمت جميعًا.

شوشو : اذهب يا تابع ... قبل أن تصاب بسوء!
تــابع :    شــكـــرًا ســـيــدى (يــخــرج) شــوشــو

وجريجور يأكالن... بعد فترة).
شوشو : صمت اجلدول.

جريجور : والبرق والرعد أيضًا.
شوشو : (بعد برهة) أصبح اجلو كما كان من

قبل!
جريجور : كما كان بعد البرق والرعد.

شوشو : للقوقعة مذاق جميل...
جريجور : كانت للجدة... هذا ما رأيته فى عيون

التابع.
شـــــوشــــو : أيـــــوجــــــد صـــــوت فى الــــــغـــــابـــــة?
(يـقـفـان...يـنـظـران حـولـهـمـا) ال

شىء هنا... 
جــريـجـور: وال هـنــا أيــضـًا..(صــوت هـمس...
جـريــجــور وشـوشــو يــطـلــقـان
الـرصـاص الــواحـد تــلـو اآلخـر

مباشرة) كان هناك شىء ما ...
فلوريان : (يدخل) هل أطلقتما النار?!

جريجور : نعم اعتقدنا أنه...
فلوريان : الفيل! اعتقد ذلك... أليس كذلك?

شوشو : نعم يا أخى.
فــلـوريـان : لن يـأتى مــادام هـنــاك إطالق نـار...
إضـــافــــة إلى أنـــنـى مـــنــــعت إطالق
الــرصــاص عــلـى احلــيــوان... عــلى
حيـوانى... اصـطـادوا الـغزالن... أو
الـقـواقـع... اذهـبـوا اآلن يــا إخـوتى
ــفــردى... اذهــبـوا أرى اجلــلــوس 
إلى أفـــــراد األســــرة واجــــعـــــلــــوهم
يستعدون... يستعدون على شرفى.

شوشو : سنفعل بالتأكيد يا أخى.
جـريـجور : إذا كـنت جـائـعـاً... فـهـنـاك قـوقـعة...

إنها جيدة.
فـلــوريـان : شــكـرًا يــا أخـى... واآلن اذهــبـا إن
اجلو صٍاف والسيارة فى االنتظار.

شوشو : أتريد بندقية يا أخى?!
فلوريان : شكرًا ال أحتاجها... هيا...

شوشو وجريجور : إلى اللقاء يا أخى!
فـلـوريـان :  الـنـهـر سـاكن والــنـخل األول مـلـقى
عــلـى األرض... كل شىء جـــاهــز...
اجلــــبـل أصــــبـح أكــــبـــــر قــــلـــــيًال...
والــــــقـــــــواقع خـــــــرجت... كـل شىء
جـاهـز... ولـكـنه ال يـزال مـخـتـبـئـًا فى
احلــــفـــرة حــــتى يــــنــــمــــو قـــلــــيًال...
واخلـــــطـــــوات الــــدائـــــريـــــة مـــــازالت
صـغـيـرة... يـا حـيـوانى! يـا حـيـوانى!
ســأحــقـق مــا لم يــوفـق فــيه جــدى...
سـأعـيش يــومـًا مــا فى أفـريـقــيـا! أنـا
فلـوريـان تـيـلـو!.. تـركت خـلـفى أربـعة
أعــوام من حــيــاة الــتــشــرد... أربــعـة
أعـوام من االنـتـظـار لقـد انـتـقـلت من
الــقـــاع إلى الـــقــمـــة.... عــشـــر مــرات
صبـاحـًا وخـمسه لـيالً... أربـعـة أعوام
كــان عــلّى أن أنــتــحــر... نــعم... كــنت
أرغب فى االنـــتــحـــار... أشــكـــر الــله
الذى جـعـلنـى أعيش هـذا الـيوم!... إن
الــقــريــة تــكــرهــنى... بــاســتــثــنــاء آنــا
... الوفـيـة... وجدتى... وأخـوّى االثـن
... (يـتـجه نـحـو الـغـابة) أخوّى الـوفـيـ
ـا ... ـنـخــيل هـن يـوجـد عــدد كـاف من الـ
كن الشعور بـالراحة هنا. إنه أزرق...
ـنه... الـذى ـنـبع مـ مـثل اجلــدول الـذى يـ
ـه... سـأتـرك احملـصـول كـله ـنـبع مـن سـي
له... سـيـحـصـل مـنى عـلى كل شىء...
فأنا أعـيش من أجله... أعيش من أجل
فـــــــــــــــــــيــل... ســــــــــــــــــأصـــــــــــــــــــبـح 

               رسـمـيــة ويـحـمل صــيـنـيــة بـهـا
قوقعة مطهوة).

تابع : القوقعة (يضـع الصينـية بيـنهما) إنها
جــيــدة. وبــهـــذا ال ُيــصــاب الــســادة

بالبرد أثناء الصيد.
شوشو :   اذهب أيها التابع!

تــابع :       حظ ســـعــيـــد ! تـــكــاثـــرت الـــســحب
مجدداً. (صـوت اجلدول يـتوقف
فـجأة) اجلدول يـصـمت. سـأصمت

أنا أيًضا.

شوشو : ُيرينا كيف هى.... واجلبل
جريجور : والوادى... واألشجار

شوشو : ومنطقة الصيد... والنخيل
جـريــجـور : والـقــواقع... (يــطــلق الـنــار صـوب

الغابة)
شوشو : والقواقع ... (يطلق النار أيضًا)

جريجور : لنجلس (يجلسان)
جرد أن يجلسا) لنجلس.  شوشو : (

           (يـدخل التـابع مـرتديـًا بـدلة سـهرة 

شـوشـو  : (يـدخل حـامًال بـنــدقـيـة.. يـنـظـر
حوله... يـنسل نـحـو الغـابة....
يظـهر مـجددًا... يجـلس.. يـقفز
ـكـان مبـتل واقـفـًا فى احلـال ا
جـداً... يـجــد قـوقـعــة كـبـيـرة...
يــأخــذهــا... ثم يــضــعــهــا مـرة
أخرى عـلى األرض. يدور حول
نـفـسه فـى عـصـبـيــة... يـنـصت
فى تـوتـر إلى شىء مـا... يـنزع
الـبندقيـة من على كتـفه ويطلق
الـــنــار مــرة أخــرى).... ال شىء.
(فـجـأة يــسـمع دوى طــلـقـة من
الـغـابـة. شـوشـو ُيـلـقى بـنـفسه

على األرض).
جريجور : (يدخل) لقد أطلقت النار.

شوشو : وأنا أيـًضا (يـتصـافحان) مرحـبًا يا
أخى!

جريجور : مرحًبا .
شوشو : (بعد برهة) كثيرون يتدحرجون(١) .

جريجور : إن لهم لوًنا أصفر.... والنخل.
شوشو : له لون أخضر... والنجوم...
جريجور : يتصارعون ... وفلوريان...

شوشو : يحب آنا.... األفيال... واجلد األكبر.
جريجور : لقد مات ... واجلدة الكبرى...

شوشو : ماتت ... واجلدة...
جريجور : تلعب الورق ... ونحن ...

شوشو : نصطاد ... واجتاه السحب.
جريجور : يسير فوق الصنوبر ... أو

شوشو : يلعب الورق... وشجرة احلزن.
جريجور : تلعب الورق ... واجلد

شوشو : على وجهه صابونة حالقة ... وآنا
جريجور : حتب فلوريان ... والطبيعة.

شوشو : تلعب الورق ... ونحن
جريجور : ال نلعب الورق ... ونحن

اء شوشو : ننتظر األفيال ... وجدول ا
جريجور : استسلم إلى الوحوش ... والعشب

ا ... واجلبل شوشو : لقد 
جريجور : أصبح أعلى ... والصليب
شوشو : يأتى بدون برق .. والعالم

شوشو : والعالم ... والعالم?
جريجور : والعالم?... والعالم?

شوشو : والعالم?... والعالم!
جريجور : أصبح أجمل ... والعالم

شوشو : والعالم... (يطلق الرصاص صوب
الغابة)

جريـجور : (يـطلق الـرصاص أيـًضا. صدى
مدٍو)... والصدى... والصدى?

2 4
الزلومة 

الشـخـوص :  شـوشو - جـريـجور -
تــابع - فـــلــوريــان - آنـــا - كــوكــوك
كان : ضـفاف جدول مـغطى بنـباتات  ا
ـناطق احلارة فى مـنطقـة جبال األلب ا
كل شىء مــبـتل. صـوت اجلــدول يـجـبـر
الــشـــخــوص عـــلى الــتـــحــدث بـــصــوت

مرتفع. ليل. خضرة).

كان  الشخوص وا

الزلومة الزلومة الزلومة الزلومة الزلومة 

20
07

/7
/3

0 
 
الثن
ا

n‡
‡‡K‡‡‡‡

‡‡‡‡‡‡*
«

cyan magenta yellow black File: 9-24�fl�˙��Æ˝�”�1



االثن 82007/7/30

وارتـدى ثيابا نـظيفة ومـشط شعره ونظر إلى
ـنــا فى ـا اإلســكـــنــدريــة تــنــاولـ ـنـ ــرآة وقــال هـ ا
ـلــبـه ســانــدوتــشــات فـول الــغــذاء بــنــاء عــلى طـ
وطعمية ورحنا نتجول فى شارع سعد زغلول
ـنـشـيـة ودائـمـا كـان مـيـدان ووصـلــنـا مـيـدان ا
نـشيـة يفجـر فيـنا ذكـريات ناصـرية ويـقودنا ا
ذلك إلـى احلــــديـث فى الــــســـــيــــاســـــة ســــأله
أحــدنـا هل تـتـوقـع أنـنـا سـنــحـارب يـا أسـتـاذ?
وأجـاب األســتـاذ بـربـاعـيـة من شـعـرة شـديـدة
الـيأس والقـنوط ونحن دائمـا كنا مع احلرب
ومـع من يؤكـد لـنـا أن احلـرب آتـيـة ال مـحـالة
ألن احلـرب لـديـنا مـعـنـاهـا الـعـودة إلى الـديار

ونهاية مشوار الغربة والشتات.
 كــنـا نــقــتـرب بــبطء مـن مـحل يــبــيع أشــرطـة
ـــســـجل عـــلـى آخــره الـــغـــنـــاء ويـــرفع صـــوت ا
طرب احـتفـاء باحلـدث العـظيم وهـو ظهـور ا
اجلــديــد صــاحب أغــنــيــة الــسح الــدح إمــبـو
ـلـــــنــــــا أمــــــام احملـل وقف جنــــــيب حــــــ وصـــــ
وتـسمرت قـدماه وراح يسـمع بدأت كل رموز
الــسـعـادة فى وجـهه  فى االنـسـحـاب وأخـذت
فى الـظــهـور عــلى وجـهه األقــرب إلى احلـزن
والـكآبـة عالمـات الغـضب والـثورة ثم انـفـجر
كــان لــديه رغــبــة شــديــدة فى حتــطــيم احملل
ـكـان ورحـنـا نـحـتــجـزه  ونـحـاول إبـعـاده عن ا
الــنـاس بـدأت تـتـجـمع حــولـنـا وتـتـسـاءل مـاله?
مفيش تعـبان شوية وح خارت قواه جلس
عــلى الـرصـيف مـنـهـارا يــنـتـحب بـشـدة يـشـتم
ويـسب ويـقـول لــقـد سـرقـوا كل مـا نـراه واآلن
يــــســـرقــــون كل مــــا نـــســــمــــعه وصــــدق بـــعض
الـواقـفـ عـلى كالمـه وقالـوا والـله مـعـاه حق.
ـنـــا ده وإيه الـــلى إحـــنــا إيـه الــلى بـــيـــتــعـــمل فـــيـ
بـنـسـمعه جـلـسـنا بـجـواره نـهدئه ونـسـتـرضيه
إلى أن تـوقف عن الـبـكاء والـسب وسـار مـعـنا
إلى الـلوكـانـدة وكمـا تـوقف عن البـكـاء توقف
عن كل شىء ال كالم وال حـديث وال ضحك
أو حـتى ابــتـسـامــة اسـتـرحــنـا لــبـعض الـوقت
ـسـرح لـكى يـشـاهـد ـسـاء ذهـبـنـا إلى ا وفـى ا
ـتــــرثـــا كــــثـــيـــرا الــــعـــرض ولـــكــــنه لـم يـــكن مــــكــ
ـستـشفى صـامتا لـلمـشاهـدة. وعدنا به إلى ا
ساكنا ال يـلوى على شىء أدخلناه إلى غرفته
ـمرض وأرقدنـاه على سريره ومـعنا بعض ا
وظهر األخ إبراهيم لـيطمئن عليه فناولته فى

اخلفاء النسخة التى أخذتها وعدنا.
ـنــا يــفــكــر فــيــمــا حــدث ـتــ كل مـ ـنــا صــامـ  كـ
ويـفـسـره عـلى طـريـقـته أمـا عـن نفـسـى فـقد
ـلـــة أثــارت ـئــ ـلـــتـــنى مـــجـــمـــوعـــة مـن األســ شـــغــ
الــــدهــــشــــة فى نـــــفــــسى أولــــهــــا حــــالــــة األخ
إبراهيم شاب ال يختلف عن أى شاب خارج
الـسـور مـا مــرضه ال أعـرف ولم أسـأله هل
? أيــــضـــا ال أعـــرف هــــو مـــريض أم ســــجـــ
األســتـاذ هل مـا حــدث أمـام مـحل الــكـاسـيت
ـــرض الـــذى مـن أجـــله دخل ـتـــيـــجــــة ا كــــان نــ
ــــــصـــــــحــــــة? أم أنـه رجل شـــــــديــــــد الـــــــوعى ا
عمورة اذا ا واحلساسيـة ونحن «جبالت» و
ــاذا لم يـدخــلــوه الــعـبــاســيــة? هـذه األســئــلـة و
وغـيرهـا لم أجـد لـها جـوابـا رحم الـله جنيب

سرور علمنا التساؤل والدهشة حيا وميتاً.
وأشار إلى بيده .

فـجــأة وبـدون مــقـدمــات نـهض األســتـاذ من
عــلى الــســريــر وقـال: تــعــالى مــعـى نـهــضت
بـدورى وذهـبت خـلـفه ودخل بى إلى الـغـرفة
الـتى جتـاوره كـان بـهـا شـاب أسـمـر ونـحيل
نـهض الشـاب وحـيـانا ومـددت يـدى لـلسالم
عـــلــيـه قــال جنـــيب: دا إبـــراهـــيم بـــلــديـــاتك
ازدادت حـــــرارة الــــسـالم وقـــــدمت نـــــفـــــسى
إلبـــراهـــيم ومـن الــواضـح أن األســـتــاذ حـــتى
هذه اللحظة لم يكن يذكر اسمى ولهذا كان
يـكـتـفى بــكـلـمـة يـا سـويــسى وأنـا أيـضـا كـنت
مـكــتـفــيـا بــهـا ولــكن بـعــد أن قـدمت نــفـسى

إلبراهيم راح ينادينى باسمى.
 جـلسنـا على سرير إبـراهيم وقال له جنيب
هــــات األمــــانــــة أخــــرج إبــــراهـــيـم من حتت
رتبة كراسة كـتلك التى يكتب فيها تالميذ ا
االبـتدائى. تنـاول جنيب الكـراسة وراح يقرأ
عــلى مـســامـعى بــصـوتـه: مـنـ أجــيب نـاس
ـ... كــنت فى ــعــنــاة الــكالم يـــتــلــوه.. شــبه ا
ــا أســمـع وهــو ال يــلــتــفت إلى حــالــة ذهــول 
قطع ذهولى ودهـشتى ويـستـمر فى قـراءة ا
تــلـو اآلخـر إلى أن أنــهـاهـا نــظـر إلى وجـهى
ــــمـــتـــقع وقــــال: أنت أول من يـــســــتـــمع إلى ا
«األميات» بعد إبراهيم طبعا فقلت له أريد
نسـخة قال تـلك هى النسـخة الوحـيدة وكما
تـرى أحـفــظـهـا عـنـد إبــراهـيم حـتى ال تـصل
إلـــيــــهـــا يـــد أحـــد فــــقـــلت له آخــــذهـــا مـــعى
وأنـسـخـهـا ثم أردهـا لك فى الزيـارة الـتـالـية
فــكـر قــلــيال ثم قــال: مــتى سـتــحــضــر طـلب
تـصـريح اخلـروج? قــلت له عـلى األكـثـر بـعـد
ـهم ال جتعل غد خـذها وأحـضرهـا معك ا
ستشفى. أحدًا يراها أثناء خروجك من ا
حـ أخبـرت الدكـتور حـسـ سمـير بـطلب
جنــيب ســرور قـام من فــوره وحـرر خــطـابـا
ـسسـتـشفى مـوجـهًا من مـجلس إلى مـدير ا
إدارة فـــرق الـــســـويس الـــفــــنـــيـــة ووقع عـــلـــيه
وخـــتـــمه وقـــال لى غـــدا ســـأذهب مـــعك فى
الـصـبـاح لـنـحـضـر مـعـا األسـتـاذ ذهـبت إلى
ـكتـبـة واشتـريت كـراريس من نفـس نوعـية ا
الـكراسـة الـتى  أعـطانـيـهـا األستـاذ بـالـطبع
ليس لعمل نسـخة طبق األصل ولكن لثمنها
الــزهـيـد ألن الـفـرقـة لم تــكن تـعـطـيـنـا سـوى
خــمــســـ قــرشــا يـــومــيــا مـــصــروف جــيب
واشــتــريت أيــضــا ورق كـربــون وشــرعت فى
عـــمل الــنــسخ كــنـت أضع ثالث ورقــات من
الــكــربـون وأكــتب ألحــصل فى كل مــرة عـلى
أربـع نـــسـخ وفى الــــنـــهــــايــــة كـــان لــــدى ست
عــشـــرة نـــســخـــة من «األمـــيــات» دســـســتـــهــا
بـحقيبـتى وكفيت على اخلـبر ماجورًا وتلك
هـى الـنــسخ األولـى الـتـى انـتــشــرت فى ذلك
الـوقت وتــنـاقــلـتـهــا األيـدى لـلــقـراءة ولــلـنـسخ

أيضا.
ذهـبت فى الـصـباح بـصـحبـة الـدكتـور حـس
ـلــوبـة ــطـ وتــمت عن طــريــقه كـل اإلجــراءات ا
وخــرج مـعــنـا الــطـفل جنــيب سـرور فـى غـايـة
الـسـعـادة يـردد هـنـا اإلسـكـنـدريـة وصـلنـا إلى
حـيث تقـيم الفـرقة بـإحدى لوكـاندات مـحطة
ـلـــهـــا حــول الـــرمل جتـــمـــعـت الـــفـــرقـــة بـــكـــامــ
األسـتـاذ احـتضـنـته بـشدة الـصـديـقة الـغـائـبة
غربى بطلة منذ سن طويلة الفنانة يسرية ا
ـسرحـيـة وقمـنـا بحـلق حلـيـته وأخذ حـمـاما ا

عندما بكى جنيب سرور بسبب «السح الدح امبو»!!
فى صــــيف 1972 أنــــهت فــــرقــــة الـــســــويس
عــــروضـــهــــا عـــلـى مـــســــرح زكى طــــلـــيــــمـــات
بـالـقـاهرة واجتـهت إلى مـديـنـة اإلسـكـنـدرية
لــتـقـد الـعــرض  نـفـسه عـلـى مـسـرح سـيـد
درويـش العرض كان مـسرحية «قـولوا لع
الشمس» لنجيب سرور الذى كان نزيال فى
عـمـورة لألمراض ـستـشـفى ا ذاك الـوقت 

النفسية والعصبية.
 فى الـــيـــوم الــتـــالى لـــوصـــولــنـــا اجتـــهت فى
ـسـتشـفى لـزيـارة األسـتاذ لم الـصـبـاح إلى ا
أكن قــــد الــــتــــقـــيـت به مـن قـــبـل ســــوى مـــرة
سـرح القـومى أيام واحـدة ولـوقت قصـير بـا
ـــســـرحـــيـــة وبـــعـــد بـــعض بـــروفـــات نـــفس ا
ـعـاناة فى اسـتخـدام وسائل الـتنـقل التى ال ا
حتـــتــاج لـــلـــدفع وكــذلـك الــبـــحث عن مـــكــان
ـســتـشـفى وصـلت إلى مـوقـعه ودخـلت إلى ا
ـلحق بـالـبوابـة اخلـارجيـة سـألونى ـكـتب ا ا
بــعض األســئـلــة الــتـقــلـيــديــة من أكـون ومن
أرغـب فى زيارته وصلـة القرابـة وبعد هذا
الـــتــحــقـــيق الــســـريع أدخــلـــونى إلى الـــبــاحــة
الــداخــلـيــة وطــلــبــوا مــنى أن  أنــتــظــر حلـ
وصـول األسـتـاذ وقـفت وبـدأ يـتـجـمع حـولى
بــعض الـــنــزالء وكل مـــنــهم يـــضع إصــبـــعــيه
الـوسطى والـسبابـة أمام شـفتيـه ويحركـهما
واحلـركـة مـعنـاهـا أنـهم يـريـدون سـجـائر لم
يـكن بــالـطـبع طــلـبـهـم مـتـاحـًا فــلم أكن أمـلك
سـوى ثالث سجائر مـتبقيـات من «اخلمسة

الفرط» وهم أكثر من عشرة.
ـد يـده بــالـسالم  وصل األســتـاذ وقـبـل أن 
عـلى نـظـر إليـهم الـواحـد تـلو اآلخـر فـبدأوا
بـالـتـقهـقـر واالنصـراف بـعدهـا اجته نـحوى
وقــال «أهـال يــا ســويــسى» ثم ســحــبــنى من

بنى. يدى ودخل بى إلى داخل ا
 كـانـت الـغـرفـة الـتى يـقـيم فـيـهـا قـريـبـة جـدا
دخل وجـلـسنـا سـويا عـلى حـافة من هـذا ا
السرير ودار بـيننا حديث طويل ليس قابًال
ــهم أخــبــرته بــأمـر الــعــرض وبـدا لــلــنــشـر ا
عــلــيه بـعض االرتــيــاح ثم حك حلــيـته بــيـده
كانت طويلـة بعض الشىء وغير مهذبة إلى
جـــانـب الــهـــاالت الـــســـوداء الـــداكـــنـــة أســـفل
ــــكـــــنــــنـى رؤيــــة الــــعـــــيــــنـــــ ســــألـــــنى هـل 
ـسرحـية أجـبت بسذاجـة: طبـعًا يـا أستاذ ا
إذا أحــــــبـــــبـت وأنـــــا واثـق اآلن أنه فـى تـــــلك
الــلـحــظـة قــال فى نـفــسه: من هــذا الـسـاذج
الذى يـجلس أمـامى ابـتسم وألول مـرة منذ
ـسـألـة ال تتـعـلق بـرغـبتى أن تـقـابـلـنا وقـال: ا
ـستـشفى قـول للـدكتور ـا برغـبة إدارة ا وإ
حــســ سـمــيــر يـعــمل جــواب رسـمى إلدارة
ــسـتـشـفى يــطـلب فـيه اإلذن من عــظـمـتـهـا ا
حــتى يــسـمــحــوا لى بــاخلـروج والــعــودة بــعـد
مشاهدة العرض ويتعهد فيه باستالمى من
ســيـــادتــهـــا وتــســلـــيــمـى إلــيــهـــا فــور حتـــقــيق
ـطـلوب فـقـلت له الـدكـتـور لن يـتـأخـر أبدا ا
عن كـتـابـة مـثل هـذا اخلـطـاب غـدًا أو بـعـد
غـد سيـكـون اخلـطاب عـنـد الـسيـد الـدكـتور

ستشفى. مدير ا
 كان الدكتـور حس سمير فضال عن كونه
سـرحية ورئـيس مجلس إدارة فرق مـخرج ا
الــســـويس الـــفــنـــيــة كـــان وكـــيال لــلـــمـــجــلس

الشعبى حملافظة السويس.

٧٥ عاماً على ميالد
الرومانسى الثائر

إنه لــيس  واحـداً .. فــعـنــدمـا تــبـحث فى حــيـاته
بـهـدف الــتـعـرف إلـيه تــفـرض صـفـة الــتـعـدديـة
نفسها عليك  فلن تستطيع أن حتصره فى وجه
واحــــــد فــــــهــــــو هـــــذا الــــــشــــــخـص ذو الــــــوجـــــوه
ـتـعددة إنه يـروغ مـنك ليـتداخل واالهتـمـامات ا
مع وجوه أخـرى وإذا مـا تصـورت أنك جنحت فى
ـتـعـددة فـكن عـلـى يـق الـتـعـرف عـلى وجـوهه ا
بـأنـك لم تـعـرف عـنه الـكــثـيـر.. إنه جنـيب سـرور
ــلف الـــرومــانــسى الــثــائــر الــذى نــفــرد له  هــذا ا

رور ٧٥ عاماً  على ميالده احتفاالً  

  أعده: إبراهيم احلسينى
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                أيـضــا ذائع الـصــيت فى الــقـريـة...
ســـأصـــبح (دقـــات ســـاعـــة تــدق
اثنتى عشرة مرة) اثنتا عشرة...
لن يــسـتــغــرق ذلك طــويًال... قــريــبـًا
سـيـتـغـيـر الـطـقس وتـفـيض الـوديـان
ياه األمطار... ثم ُيولد فيل... يولد
نهائـياً... بـاألمس أجهض نـفسه فى
الوادى لـقـد اعـتـقدت لـلـتـو أن هذا
شىء مــســتـحــيـل... كال لــقـد كــانت
مـجــرد مــحـاولــة وقـحــة من حــيـوان
أحـــمق.... ألـــيـس كـــذلك? اجلـــمـــيع
ينـتـظر... الـقـرية بـأكـملـهـا قلـقـة وآنا
تعـرف حـظـنـا جـيـدًا... إن لـهـا نفس

موقفى... آنا! آنا! (صدى)
آنا :         نـعم أنـا قـادمـة إلـيك فـلـوريـان ! أنا

قادمة (صدى).
فلوريان : إن صدى الصوت فى الصخور أقوى

من أى يوم آخر... آنا! (صدى).
آنا :         نعم أنا قادمة انتظر...

فـلــوريـان : اخــتـفـى الــقـمــر مــنــذ وقت طــويل...
وعادت السحب مـن جديد... أصبح
اجلـو حـارًا... شـديـد احلـرارة هـنـا!
ـيـاه مـازالت (يـخـلع سـتـرته)... ا
ـؤكــد أنـهـا تـغـلى... سـاكـنـة... من ا
إنها تطـهو فيًال مـن األرض... تظهر
أفــريــقــيــا عــلى الــكــرة األرضــيــة...
النخيل. قواقع... وفيل... إنه فيلى!

آنا :         (تدخل) هل أنت هنا فلوريان?
فلوريان :  آنا !

آنا:           كنت قـلقـة عليـك... خشيـت أن تكون
قد صعدت إلى منطقة الصيد....

ياه العميقة? فلوريان :  أفى مثل هذه ا
آنا :         نعم... لكن النهر ساكن! ألذلك?

فلوريان : كل شىء ساكن ! كل شىء... األبقار
             اخليول النهر اجلبال... ماعدا اجلد

              واجلدة إنهم يلعبون الورق...
آنا :        نـعم هـذا مـا يـفـعــلـونه... كـنت مـعـهم

للتو...
              وأخبرتهم عن النخيل الذى وجدته

             فى مخزن الفحم.
تلئ بالنخيل... فلوريان : كل فىء فيه نخيل... 

آنا :       قواقع ...
فلوريان : وفى األعلى أيضًا?

آنا : نـعم فى األعــلى أيـًضــا ... وجـدت شــجـيـرة
       احلزن فى البركة...

فلوريان : اصمتى !
آنا : ماذا حدث ?

فلوريان : أصمت! هناك شخص قادم!
كوكوك : (يـدخل البـقال حامًال حـقيـبة على 

               ظــهــره) هــا ! من أرى فى األدغــال
فى مــنـتــصف الــلــيل? إنه فــلــوريـان
الوغـد وخـطيـبـته آنا! هـا! إنـنى قادم
لـلـتـو من الــوادى! إنه طـريق وعـر...
طـر قد توقف... وحلسن احلظ أن ا
وإال مـــا كــــنت وصــــلت لــــلــــتـــو إلى
اجلـــــــدول... اجلــــــــدول أيــــــــضـــــــا 

               يستريح...
آنا:           وماذا كنـت تفعل فـى الوادى فى هذا

تأخر?! الوقت ا
كــوكــوك : إنه صــابـــون احلالقــة! هـــا ! صــابــون
احلالقة!... لـقـد نـفـذ ... إن جـدك قد
اشــتــراه كــله... الـــصــابــون   كــله...
وهــذا الــنـــخــيل... إنه فـى كل مــكــان
على النهر... ذات مرة تعثرت بالقرب
من قوقعـة... قوقعـة ارتفـاعها خـمسة
أمتـار ليسـت بالـشىء النـادر اليوم...
لــكل شـــخص مــا يـــنــاســـبه... ولــكن
بالرغم من ذلك... إنـها ليـلة جمـيلة...
فال طـيـور فى األشـجـار... إن كالبى
جيـبـرهـارد الـبـولـدوج لم حتـييـنى من
قـبل... وال جـيـبـرهـارد... وهذا يـعـنى
شيئًا واحـداً! جيبرهارد! (صدى) ال
شىء... أوه... ليـلـة شـديـدة احلرارة!
اذا تنظرون إلّى هكذا? أليس كذلك? 
أنــا الـــبـــقـــال كــوكـــوك... كـــوكــوك...

كوكوك!!!
فــلــوريــان : اصــمـت أيــهـــا الـــبــقـــال! اذهب إلى

القرية... قبل أن يتأخر الوقت.
كوكوك : لقد صمت لـلتو... فـأنا أعلم عـما يبحث
أناس فى مثل سـنك فى غابة مـظلمة!
هـــــا! (يـــــذهـب ولـــــكـن قـــــبل أن

يختفى) إنهم يبحثون عن أفيال!
فـلـوريان : تـعـال هـنـا يـا صـغـيـرى. فـنـحن نـريـد
مــســـاعــدة أحـــد األيــائل فـى وضــعه
األول (صــوت الـنـهـر يـبـدأ فـجـأة

فى االرتفاع... رعد).
آنا :          فلوريان !

كوكوك : (من بعيد) إننى أجرى! إننى أجرى!
فلـوريان : النـهر يـغلى. (يـصدر الـنهـر صخـبًا
تزج مع قويًا... طقسًا مخيفاً. 
صـوت الـرعد عـزف فيل عـلى آلة
التـرومـبيـت... صرخـاته تـصبح
أعـلى بـاسـتـمرار) لـقد ولـد الـفـيل!
آنـا! هل حتـبــيـنـنى? (صـوت الـرعـد
وعـزف الـفـيل عـلـى الـتـرومـبـيت

يغطى على صوت آنا).
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77777  ال أعمل مع احلكومة وال أكتب بناءً على طلبها

وقد يـفشل إذا ما اجته بـعيداً عن فنـيتها
وهـذا ما يـحـدث معى كـثـيراً - لألسف -
حـيث تسعى بـعض الصـحف إلى إشاعة
هـذه النـوعـية مـن الكالم دون الـتـحقق من
وضوع بعيدًا عن احلقيقة. األمر فيأتى ا

 وما هى احلقيقة?
- كـمـا يعـلـم الـكثـيـرون فـأنـا ال عالقـة لى
بـاحلكومة ولم أشـغل أى منصب رسمى
بـالدولة.. فـكيف أكتـب بإمالءات حكـومية
من هنـا فـإن ما قـالوه غـير مـنطـقى وبعـيد
عن احلـقيـقـة وبـالـنـسـبـة لـفـيلـم اإلرهابى
فـهو يحـمل وجهة نـظر خـاصة بى وليس
ذنـبى عدم فهم اآلخرين لـها كذلك فأنا ال
أبــــــــرر اإلرهــــــــاب حتـت أى ظــــــــرف من
ثل الـظروف..! ويجب أن يـعلم من يروج 
هـذه الـشـائـعـات أن أى مـبـدع فى احلـقل

كنه أن يقول كل ما يريده..! الفنى ال 
ـسـرحـية أمـا حـدوتـة عـرض إسـرائـيل 
(سـعــدون اجملـنــون) فــلـيـس لى عالقـة
ــا  حــيث لم يــتـــصل بى أحــد ولم
يــلــتــقــيــنى أو يــأخــذ إذنى قــبـل عـرض
مــســرحــيــتى أحــد وقــد عــلــمت أثــنــاء
ســـفـــرى إلى كــــنـــدا من دبــــلـــومـــاسى
مــصــرى يـعــمل هــنـاك هــذا اخلــبـر ثم
ـــثــلــون عــلــمـت أن من قــام بـــالــعــمل 
اذا يسـتأذنوننى أنا وهم فلـسطينـيون 
ــصـرى يــومــيـاً.. بال يــســرقـون الــفن ا
استـئذان? كما أننى ال أستطيع متابعة
كل الـذين يقـدمون أعـمالى سواء داخل

مصر أو خارجها.

- لم أكـتب «الكابوس» و «الـعار» رغبة
ـــســـرح ــــهـــرجـــان ا ـــشـــاركـــة  فـى ا
التـجـريبى أو غـيـره.. فقـد كتـبـتهـما فى
أوائل السـبـعـيـنيـات عـنـدما كـنت طـالـبا
وفـــــشــــلـت وكــــان مـــــعى (صـــــبــــحى)
ـهـما وفى هـذا الوقت متـحـمسـاً لتـقد
ــســرح لم يــكـن هــنــاك مـــا يــســـمى بـــا
الــتـجـريــبى وعـنــدمـا وجـدت الــفـرصـة
قدمـتهـما ولـلعـلم أنا مـؤمن بالـتجريب
ألن مـــعــظم أعـــمــالـى تــنـــدرج حتت مــا

سرح الفكرى. يسمى با
 هـل (سالم الــــــنـــــســـــاء) الـــــتى
عـرضت  عـلى الـهـنـاجـر تـنـدرج

سمى? حتت هذا ا
- مسـرحـية «سالم الـنـساء» الـتى قـدمتـها
مـع مـــجـــمـــوعـــة من الـــهـــواة من الـــتـــراث
الــيــونــانى وأحــداثــهــا تــدور حــول نــسـاء
أسـبرطـة وقـيامـهن بـإضراب جـنـسى ضد
أزواجـهن حلـثـهن عـلى إيـقـاف احلـرب مع
أثـيــنـا بـعـد مـا طـالت مـدتـهـا ألكـثـر من ٤٢
عـامــًا وهى فى نـصـهـا (الـيـونـانى) مـلـيـئـة
بـكــلـمـات وصـور جــنـسـيـة فــاضـحـة لـكن
صاحلة والدعوة إلى هدفـها احلقيقى هو ا

لكنه من تأثير. السالم باستخدام ما 
ـاذا تثـيـر بعض أعـمـالك جدالً  
مـــــثـل مـــــا تـــــردد عـن عـالقـــــتك
بـاحلـكـومـة مع فـيلـم اإلرهابى
وعـالقــــــتـك بــــــإســـــــرائــــــيـل مع
مسرحية (سعدون اجملنون)..?
- دعـــنى أقـــول أوًال أنك كـــمـــبـــدع غـــيــر
مـــســـمــــوح لك بـــاخلـــروج عـن الـــفن إلى
مــاعــداه ومــا يــثــار حــول أعـمــالـى أعـده
نقـداً.. قد يصيب إذا ما تناولها بالتحليل

فى الـــدمــــاغ» خلـــالـــد الــــصـــاوى ورغم
جنــاحـهـا واإلشــادة بـهـا فـإنــنى أخـتـلف
تـكـلم إن جاز معـهـا ألنـها (تـكـلمـت فى ا
هـذا التعـبير) والبـد أن يكون اإلبـداع غير
مسـبوق يخـتلف تكـوينه عمـا هو موجود
سرح هو الكتابة تاح وا لقـد أتقنوا فى ا
فى اخلـاص ليـصل إلى الـعام نـعم كانت
ـــســـرحـــيـــة جــــيـــدة من حـــيث األدوات ا
والــتـكــنـيك ولــكـنــهــا لم تـشــر إلى اجتـاه

واضح وجديد.
ــــــــســـــــرح اجلـــــــاد  أين ذهـب ا

(احلقيقى) إذن?
- هناك انطباع سائد لدى الناس وهو أن
ـسـرح اجلــاد شىء والــكـومـيــديـا شىء ا
آخـر لذلك يـعـتـبـرونه ثـقـيل الـظل ويـبعث
لل و(بايخ) فى احلـقيقـة ال توجد عـلى ا
ـسـرحـيـة اسـمـهـا ـدارس ا مـدرسـة من ا
ـسـرح اجلـاد هـنـاك الـفـارس والـهزل ا
ـســرح احلـقــيـقى ومــسـرح الــقـضــيـة وا
ــكن أن يـكـون كــومـيـديـا أو تــراجـيـديـا
ــكن أن يـكـون عـبـثـيــًا أيـضـا وبـنـظـرة و
بسـيـطـة إلى مـسرحـنـا سـنجـد أنه يـفـتـقد
للـجديـة نتيـجة لـعدم التـركيـز واخللط ب
االجتاهات فى محاولة إلثبات الوجود.
سرح الفكرى ا

 تؤكد كثـيراً بأنك حتاول تقد
مـســرح مـخــتـلف ال يــنـحـاز إلى
مــــدرســــة دون أخـــرى.. لــــكــــنك
قـــدمـت الـــكــــابــــوس والــــعـــار
وأنـــفـــقت عـــلــيـــهـــمــا مـن مــالك
اخلــــاص ضــــمـن مــــا يـــــســــمى

سرح التجريبى? با

حـريـة أكـثـر ويـؤدى بـحـمـاس أكـبـر أمـا
مـشكـلـته فـهى الـتمـويل وهـذه أيـضًا هى
مـشكلة الـهواة األساسيـة; احلصول على
ـــــال الالزم لــــتـــــقــــد أفــــكـــــارهم رغم ا

بساطتها.
ــمــكن تــنــفــيــذ فــكــرة  هل من ا
واحـــدة فى مـــســـارح الـــقـــطــاع

العام واخلاص والهواة?
- من خالل جتــربـتـى اخلـاصــة أقـول إن
أعـمالى الـتى قـدمتـهـا فى مسـرح الـدولة
مـن الــصـــعب تــنـــفـــيــذهـــا فى الــقـــطــاع
ـسـرح إلى اخلـاص وذلك حلـاجـة هـذا ا
سـتمـر. فـالقـطاع اخلـاص قد التـمـويل ا
يحـقق لك الـنجـاح والنـجومـية والـشهرة
ولـكنـه ال يوفـر لك االسـتـمـراريـة والـدليل
عـلى ذلك مسرحيـة «إنت حر» التى قمت
بـإنتاجهـا مع محمـد صبحى إلى جانب
عـدة أعمال أخرى فـقد حقـقت لصبحى
ولى الــشـهــرة والـنــجـومــيـة ولــكـنــهـا لم
تسـتمر بسبب اخلسارة وكذلك بالنسبة
لـلـهـواة فـقـد قـامت فـرق جـامـعـيـة كـثـيرة
بـتقد «إنت حر» وحقـقت جناحاً كبيرًا
وظـلت مـشـكــلـتـهم بــعـد ذلك هى ضـعف

التمويل وبالتالى عدم االستمرار.
ــا يـــســمى أنت مـــتــابـع جــيـــد 
سرح احلر.. فما تقييمك له? با
ـشكـلة - هنـاك مـسرحـيـات جيـدة لـكن ا
أن الـفرق احلـرة ال تـمثل اجتـاهـا. الطـلـبة
يقـومون بالـعمل من الـبداية لـلنهـاية تألـيفًا
وإخراجًا وتمثيًال وبهذا يحققون جماعية
سرح ولكن يبقى محـمودة ومطلوبة فى ا
ثلون اجتاهًا مسرحيًا بعد ذلك أنهم ال 
لقـد شـاهدت مـنذ فـتـرة مسـرحـية «الـلعب

الـرمـلى فى حـواره مـع مـسـرحـنـا كـشف
سـرحـيـة التى سـر فشل مـعـظم أعـمـاله ا
عــرضـت بــعـــد انــفـــصـــاله عن صـــبــحى
الفتـقادها للـجاذبية اجلمـاهيرية وأكد أنه
ال يـكتب نزوًال عـلى طلب احلكـومة وقال:
ـسرح فى مصر سـلعة غيـر مرغوبة إن ا
عهودة أجاب على ما أثرناه وبـصراحته ا

من أسئلة.
 هل تــصــمم فى مــســرحك عــلى

أشكال معينة تميزه?
- أى كـاتب مسـرحى يكـون مشـروعه هو
ـســرح نـفــسه وعن نــفـسـى أكـتب كل ا
ـسرح فـقدمت أعـماالً لـلقـطاع أشـكال ا
الـعام واخلـاص وأسـست فرقـة مثل أى
فــرقـة حـرة مـســتـقـلـة وقــدمت أكـثـر من
عمل لـلـهـواة منـهـا مسـرحـيات قـصـيرة
ــــنـى زكى وفــــتـــــحى عـــــبــــد الــــوهــــاب
ومـــصـــطــفـى شــعـــبـــان طــبـــعـــاً قــبل أن
يــصـبــحـوا جنــومـًا كـمــا قـدمـت أعـمـاًال
سـرح الـقـومى جتـريـبـية وغـيـرهـا فـى ا
وفى الــهـنـاجــر قـدمت أعــمـاًال جتـريــبـيـة
جـيـدة لـم يسـجـلـهـا الـتـلـيـفـزيـون.. وألنى
دارس لــلـمــســرح أحـاول تــقـد أعــمـال
ـناهج جـيـدة ذات مضـامـ واضـحـة و
مـختلفة.. فأنـا ال أنحاز إلى مدرسة دون

أخرى أو تيار بعينه دون اآلخر.
ــصــرى ــســرح ا وكــيـف تــرى ا

اآلن?
- لألسف الـشديد نـحن نقـلد ثم ال نـنتبه
إلى أنـنا نـقـلـد وهو األمـر الـذى يـزيد من
شـكلـة وألنـنا ال نـقّدر حـجم هذه حـجم ا
ــشــكـلــة حــيـث ال نـنــتــبـه إلـيــهــا أصًال ا
فسـنـظل فـيـهـا ولن نسـتـطـيع الـعودة إلى
تـراثـنـا لـنـنـهل مـنه وسـنـظل نـعـتـمـد عـلى
اآلخـــــر الــــــذى ال عـالقــــــة له بــــــذاتــــــنـــــا
ـسـرح احلقـيـقـى البد أن احلـضـاريـة فـا
يـــكـــون جــــزءًا من حـــيــــاة الـــنـــاس ومن
شـكلتنا وأن عاداتـهم.. وأتمنى أن نـنتبه 
نعيد إلى مسرحنا وجهه احلقيقى بعد ما
طـمـست مالمـحه وإن كـنت أرى صـعـوبـة

ذلك فى الوقت الراهن.
 هل حاولت أنت?

ـسـألـة أكـبـر من أن يـعـاجلـهـا فـرد أو - ا
عــدد من األفــراد فــهـى حــدوتــة كــبــيـرة
يجـب أن يتشارك فـيها اجلـميع الـسلطة
ــدنى والــفــنــان واجلــمــهـور واجملــتــمع ا
أيـضــا فـاجلـمـاعـيـة هـى الـتى تـمـيـز هـذا
الـفن عن غيره من الفنون هى نفس فكرة
ـان; الـصـراع داخل الـبـيت الـواحد الـبـر
واجلــســد الــواحــد.. وهــذه هـى الــدرامـا
ــفــردى وفـــشــلت قــمت ولــقــد حـــاولت 
بـاإلنـتــاج وأسـست فـرقــة من أجل تـقـد
ــــســــرح احلــــقــــيــــقى الــــذى أحــــلم به ا
وبـالطـريـقـة التى أرضـى عنـهـا ولـكنى لم
أســتــطع ضــمـان الــنــجــاح واالســتــمـرار
للـفرقة فتوقفت ألن هـذا ليس عملى.. فلو
سرح دنى مرحبًا بفكرة ا كان اجملـتمع ا
اجلــاد وداعـمــاً له لـســاعـدنى ذلك كــثـيـرًا
وسـاعد غـيرى عـلى اإلجنـاز والستـطعـنا
سرح لـلجميع بـتذكرة مـخفضة. تقـد ا
إن مـشـروعى كـمـا تـرى كـثـير الـتـواضع
كـبـيـر الـقـيـمـة ومع ذلك صـعب حتـقـيـقه
سرح هو أن ورؤيـتى فى النهاية لـنجاح ا

يكون شعبيًا.
 مـــا الــــفــــرق بــــ الــــعــــمل فى
مسـارح القطـاع العام واخلاص

والهواة?
- لـكل قـطــاع جـوانب إيـجــابـيـة وأخـرى
سـلبيـة وإن كنت أرى أن مـسرح الـقطاع
العـام تعـوقه الـبيـروقراطـية ونـظام الـلوائح
ــوظـــفــ ولــهــذا كــثــيـــرًا مــا يــفــتــقــد وا
احلــمـاس بـيـنـمـا الـقـطـاع اخلـاص يـوفـر

عرف بجـرأته فيما يـكتب سواء كـان للمسـرح أم للسيـنما أو حتى فى مـقاالته بالـصحف واجملالت تتمـيز أعماله بـثقافة
سـرحى ـطـلـوب بـ اجلـانـبـ الـفـكـرى والتـرفـيـهى.. إنـه الكـاتـب ا عـمـيـقـة ودعابـة سـاخـرة اسـتـطـاع أن يـحـقق الـتـوازن ا
السـاخر «لـين الـرملى» الـذى بلغ نـتاجه الـفنى 64 مسـرحيـة وأكثر من 21 فـيلـماً سيـنمـائيا و51 مـسلـسالً تليـفزيـونياً..
مـنــذ أن اجته لــلـفن قــبل مــا يـزيــد عن الـثالثــ عـامــاً بــدأت شـهــرته مع مـســرحـيــة (إنـهـم يـقــتـلــون احلـمــيـر) ثم تــعـززت
هزوز أنت حـر الهمجى تخـاريف وجهة نظر بـالعربى الفصـيح) التى اعتبـرتها موسوعة سرحيات (انـتهى الدرس ا
ــا تـتـضـمـنه مـن سـخـريـة غـيـر ى..  اكـسـفـورد لــلـمـسـرح والـعـروض أفــضل عـمل مـسـرحـى له مـعـروف عـلى الـصــعـيـد الـعـا
مسـبـوقـة وهى التى  إخـراجـهـا عام 1991 حـيث كان تـعـاونه والـفنـان مـحمـد صـبـحى مثـمـراً ولهـذا الـتـميـز حـصل على

جائزة «األمير كالوس» بهولندا.

رأة هى شغلى الشاغل نعم.. ا
الـقومى).. وبالفعل فتح لـنا مسرحه لنقدم
عـلـيه عــرض (فـرچـيـنــيـا وولف) وبـعـد ذلك
تـوالت عروض الفرقة فقـدمنا «صحراوية»
عـلى مسرح الـهنـاجر ثم (يومـيات فـاطمة)
ــركـــز الـــثــقـــافى الـــفـــرنـــسى و(رمــال بـــا
مـتحركة) بالـهناجر أيـضاً وقد تناولت فى
رأة الـكثير من عـروض الفرقـة مشكالت ا
كـمـا تـنــاولت الـغـضب الـنــاجت عن مـشـكـلـة
االسـتــرقـاق كــمـا شــاركـنــا فى مـهــرجـان

سرح التجريبى 1996 . ا
 هل هــــنـــاك نـــقـــاط حتــــول مـــهـــمـــة

بالنسبة للفرقة?
همة األولى هى ا تكون النقطة ا نـعم.. ر
مــا فــعــله مــعــنـا األســتــاذ احلــديــنى أمـا
الـنقطـة الثانـية فهى وجـود مركز الـهناجر
الــــذى ســـاعــــدنــــا عـــلـى تـــقــــد عـــروض
بـإمكـانـيات مـاديـة وتـكنـولـوجيـة جـيدة لم
تـكن متـاحة من قـبل أما الـنقـاط السـلبـية
فـهى نـقص اإلمـكـانـات والـتـمـويل وهـو ما
تـعانى منه الـفرقة وقـد ذهبت إلى الكـثير
من اجلـهــات الــتى تـقــوم بــتـمــويل الــفـرق
احلـــرة مــراكـــز ثـــقــافـــيـــة ومــؤســـســات
ورفـضـوا تـمـويل فـرقـتـنا فـى الوقـت الذى
حتـصل فــيه فــرق مــســتـقــلــة أخــرى عـلى

الكثير من التمويل واالمتيازات.
صرى? سرح ا ما رأيك فى ا

ـسـرح فى مـصر يـشـبه كل احلـاجات - ا
فى مـــصــر ألنه غـــيــر مــنـــفــصل لـــديــنــا
ــســرح ولـكن ال يــوجـد ـواهـب ونـحب ا ا
واهب. (سيستم) واضح الستثمار هذه ا
ــشــكالت الــتى تــواجـه الــفـرق  مــا ا

احلرة.. من وجهة نظرك?
شكالت على رأسها - هـناك الكثيـر من ا

تـتسم عـروضـها بـلـمسـة أنـثويـة واضـحة
ــرأة ومـــشـــكالتـــهــا وتـــهــتـم بــقـــضـــايـــا ا
ـسـتـمـر عن هـوية وصـراعـاتـها وبـحـثـهـا ا
تـؤكـد وجـودهـا كـامـرأة وتـلـبى أشـواقـهـا
وأحالمـها وهـو مـا جعل الـبعض يـصنف
ــســرح الــنــسـوى).. عـروضــهــا ضــمن (ا
تـخـرجت فى اجلـامعـة األمـريـكـية درست
الــــســـيـــنـــمـــا فى «أكـــســـفـــورد» لـــكـــنـــهـــا
ـــســرح.. مـــارست كل تــخـــصـــصت فى ا
ـســرحــيــة من اإلدارة لـلــتــمــثـيل األدوار ا

لإلخراج وتصميم الديكور..
ــســـرحــيــة أســسـت فــرقـــة «الــقـــافــلـــة» ا
وشـــاركـت بـــهــــا فى عــــدة مـــهــــرجـــانـــات
ـهـرجان الـقومى مـسرحـيـة كان آخـرها ا
صرى الـذى عقد مـؤخراً وقد لـلمسـرح ا
ـيـاه) قـدمت من خـالله عـرضـهـا (ذاكـرة ا

كما شاركت فى عدة مهرجانات دولية.
إنـها اخملـرجة عـفت يحيى

ومعها كان هذا احلوار.
مـــتـى بـــدأ اهـــتــــمـــامك

سرح? با
- اهــــتـــمـــامى احلــــقـــيـــقى
ـسـرحى بـدأ إثر بـالـعـمل ا
مـــــشـــــاهــــــدتى لـــــعـــــروض
مــســرحـــيــة فى مـــهــرجــان
«أديــنـــبــرا» فى إجنـــلــتــرا
ــــــرة وكـــــــانت هـــــــذه هى ا
األولى الـتـى أشـاهـد فـيـهـا
مــــســـرحــــاً ومن هــــنـــا جـــاء
عــشــقى لـــلــمــســرح وقــرارى

لـلــعــمل به وهــو مـا جــعــلـنـى أشـارك فى
أعــمــال مــســرحــيــة فى اجلــامــعــة وكــنت
أشـعر بـسعـادة حقـيقـية وأنـا أمارس هذه
واجـهة الـلعـبـة اجلمـيـلة الـتى أراهـا أداة 

احلياة.. ففى النهاية الفن هو احلياة بكل
ما فيها..

هـــنــاك من يـــصــنف عـــروضك ضــمن
ـسـرح النـسـوى.. فهل قـصـدت هذا ا

التوجه?
- لـعل ذلك يـعود إلـى أن معـظم الـعروض
رأة الـتى قدمتهـا بفرقـتى تعالج قـضايا ا
وصـراعاتها مع التـقاليد االجتـماعية التى
حتط من قـدرها وتمحو هـويتها. هذه هى
الـقضيـة التى تشـغلنى بـالفعل ومن أجل
الــتــعــبــيــر عــنــهـــا قــمت بــتــأســيس فــرقــة
«الــقـــافــلــة» بــعــد تــخـــرجى مــبــاشــرة من

مجموعة من الشباب احملب للمسرح.
هـل واجـــهت الـــفـــرقـــة عـــقـــبـــات فى

البداية?
- لـــقــد صـــارت األمــور بـــشــكل جـــيــد فى
الـبـدايـة فــبـعـد تـأســيس الـفـرقــة مـبـاشـرة
ذهـبت إلى األسـتاذ
مـحــمـود احلـديـنى
وكـان يشـغل وقتـها
مــــــنـــــصب مـــــديـــــر
ـــســرح الـــقــومى ا
ـوافقة وطـلبت منه ا
عـــلى اســـتـــضـــافــة
الــــفــــرقـــة لــــتــــقـــدم
عــــــــرضــــــــاً عـــــــــلى
مـسرحه وكان رده
( ــ (أنت تـــابـــعـــة 
فـــــأخــــبـــــرته بـــــأنــــنى
مـتــخـرجـة (طـازة) من
اجلــامــعــة ولــدى فــرقــة حــرة فــقــال: لــقــد
كـننى أن أقدمك من جـاءتنى فـكرة جيـدة 
ــسـرح خـاللـهــا وســأسـمــيــهــا (أصـدقــاء ا
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ويـقـول لـقـد وجـد يـوسف إدريس فى غـمـار الـتـجـربـة
كـمــا وجــد غـيــره من الــفـنــانــ من قـبل فـى أمـريــكـا
وأوربـا ومن بـعـد سـوريـا أن االعـتـمـاد عـلى مـشـاركة
ــسـرحى أمـر ال فـعــلـيـة من اجلــمـهـور فـى الـعـرض ا
ـــنـــاخ يــــتـــأتى ألن وأنه البــــد من االنـــتـــظــــار حـــتى ا
ـسرحى كله ويتحـول من االعتماد التـام على الكلمة ا
كتوبة من قبل مؤلف هو اخلالق الفرد إلى االعتماد ا
ـمثـل ـؤلف واخملرج وا عـلى مشـاركة حـقيـقيـة ب ا
بـعــد أن يــتــحـول هــؤالء جــمـيــعًــا إلى طــريق اإلبـداع

اجلمعى.
والـفرفور فى مسرحيـة يوسف إدريس يستعير راءه
من رداء البهلوانات واألراجوزات ومهرجى السيرك
ويـقــلب بــ مـواقـف مـخــتـلــفــة ولـكــنه ال يــقـدس فى

احلـــيـــاة ســـوى انـــطالق احلـــيـــاة
ذاتـــهـــا فى مـــتع احلس وأطـــايب
الـــــطــــعــــام ويــــشـــــارك مــــهــــرجى
ـرجتـلـة والـكـومـيـديا الـكـومـيـديـا ا
الشعبية عامة رغبتهم العارمة فى
تـذوق متـع اجلنس وعـلى النـقيض
من يــوسـف إدريس الــذى يــجــعل
فـرفور الـسامـر حـادثة اسـتثـنائـية
ى ــسـرحـى الـعــا فى الــرصــيــد ا
يــؤكــد عــلى الــرأى تــشــابـهــة مع
ـرجتلـة وخيـال الظل الـكومـيـديا ا
الــتـركى فــكالهــمــا يـعــتــمــد عـلى
ثـنــائى فـكـاهى «ال عــلى الـفـرفـور

ـفرده» مكـون من سيد وخادم فى حـالة الكـوميديا
إال يـطـاليـة وصـديق وصـديقـة يـتـفاوتـان فى الـطـباع
والـذكـاء تـفـاوتًـا تـنـبع من الـفـكـاهـة فى حـالـة خـيـال
الـظل التركى وكذلك يستعير يوسف إدريس موقفًا
ـرجتـلة مـوقف تـبادل بـذاته من مـواقف الكـومـيـديا ا
ـقــلـوب. ــوقف ا ـواقـف بـ اخلــادم والـســيـد أو ا ا
ـرجتل أدخلـهـا إلى مـصر الـفـنان ـسـرح ا صـيـغة ا
الــســورى جــورج دخــول فـى احلــقــبــة األخــيــرة من
الـقــرن الـتـاسـع عـشـر وظـل يـقـدمــهـا عــلى مـسـارح
ــرجتـــلـــة حــتى ـــســارح الـــشـــعــبـــيـــة ا ـــقـــاهى وا ا
شـاركة عـشريـنيـات القـرن العـشرين الـتى تشـجع ا
الـفــعـالــة من قــبل اجلـمــهـور ويــدعى اجلـمــهـور إلى
احلـكم عــلى مـسـرحـيــة مـا أو يـطـلب إلــيـهم اقـتـراح
خـــاتــمــة بـــديــلــة «مــثـــلــمــا فــعـل يــوسف إدريس فى

الفرافير».
ينابيع الفكاهة الشعبية فى مواجهة االستبداد

لـلفـكاهة الـشعـبيـة فى معـظم بالد العـالم طابع خاص
طـابع غـيـر رسـمى يـعـلن الـعـصـيـان عـلى مـا هـو تام

الـصــنع مـصــقـول مــغـطـى بـالــطالء وتـســتـمــد تـلك
الـفـكــاهـة جـذورهــا من الـتــقـلـيــد الـفـولــكـلـورى فى
تـطوره. وفى مصر انتصب عالم األشكال الفكاهية
ـنـتفـخة الـشعـبـية فى مـنـاهضـة الـنبـرات اجلـدية ا
تـجهـمـة لعـالم احلكـام الـطغـاة األجانب الـعابـسـة ا
فى مـعــظم األحـيـان وعــالم عـســاكـرهم وجالديـهم
«وعـلــمـائـهم» الــذين يـحـرفــون الـكـلـم عن مـواضـعه
ت خـارج إطـار االسـتـعداد فـالـفـكـاهـة الـشـعـبـيـة 
ًا ثانـيًا وحياة الـرسمى وحاولت أن تبـنى مؤقتًـا عا
ثـانـية فـى مواجـهـة عـالم التـخـويف وإالرعـاب وهذا
الـعــالم الــذى يـشــتـرك فــيه «اجلـمــيع» ويـنــحـدرون
ـارسـون فـيـهـا حـيـاة داخـله خالل فـتـرة قـصـيـرة 
مـبـتـهـجـة طـلـيـقـة يـتـحقـق فى األعـيـاد واالحـتـفاالت
ــوالــد الـعــامــة وطــقــوســهـا وا
ـرحة وشخـصياتـها البـعيدية ا
عن الـوقار من مهرج وحواة

والعبى سيرك وألعاب حظ.
وال تــقف هــذه الــفـكــاهــة عــنـد
الــكـــلـــمـــة والـــنـــكـــتـــة وبـــعض
الـتـأليـفـات اللـفـظـية بل تـتـعدى
ـشــاهـد ذلك إلـى الـعــروض وا
وضـــروب األداء الـــكـــومـــيــدى
اخملــــــتــــــلــــــفـــــة فـى األســـــواق
والـتجـمعات الـشعـبية وفى كل
ذلك يرى اجلميع طابع التمثيل
والـلهـو واللـعب واضحًـا. وهذه
كن أن يكون صورًا الـعروض االحتفالية تقدم ما 
فـنـية ولـكـنـها تـنـتـمى فى كل بالد الـعـالم إلى احلد
الـفـاصل الـواصل بـ الـفن واحلـيـاة ألنـهـا احلـياة
نـفـسـهـا بـعـد أن أعـيـد تـشـكـيـلـهـا فى بـعض صـيغ

اللعب والتمثيل.
وهـذه العروض الشعبـية وهى معروفة جلميع األ
تفرج فهى مثل وا ال تعرف تمييزًا حادًا ب ا
لــيــست عــروضًـــا لــلــفــرجــة وحـــدهــا بل عــروضــا

ارسون جتربتها ويشاركون فيها. يحبونها و
ــصــاحــبــة الــتى قـد وفى وقت هــذه االحــتــفـاالت ا
لونة اجلديدة يحاول تكتسى أحيانًا بثياب العيد ا
ـشــاركــون إخـضــاع احلــيــاة لـقــوانــ حـريــتــهـا ا
وانـطالقها ال لقوان الروت احلديدى اليومى وال
لألوامـر والـنـواهى اخلـانـقـة الـرسـمـيـة. أى قـوانـ

جتدد احلياة وبعثها ومشاركة اجلميع.
ولم تـكن الـقــوى احلـاكـمـة فى تـظــاهـرهـا بـالـتـقـوى
ـنـاسـبات تـرضى عن االنـطالق اجلـمـوح فى هـذه ا
وتـعـتبـر مـا يـجرى فـيـهـا فـسوقًـا ورجـسًـا من عمل

الشيطان.
مكن لعامة النـاس فى الهيكل الطبقى وهل كـان من ا
ـنــاسـبـات ـوالــد وا ًـا أن يــحـتـفــلـونــا بـا اجلـائـر قــد

واألعياد إال فى الساحة العامة والسوق والشارع.
ــولـد والــسـوق إن جتـربــة االحــتـفــال الـشــعــبى فى ا
وسـاحـة الـفـرح وموكب اخلـتـان وسـهـرة احلـصاد أو
ا هو الـقطاف واجلـنى جتربـة تقف مـوقف التضـاد 
مـستبد جاهـز جامد ومن كل ادعاء بـاستحالـة التغير
لـذلـك فـهى جتــربــة تـبــحث عن تــعــبـيــر دنــيـامى وعن
أشـكال مرنة لـعوب غير قـاطعة التـحدد. ومنطـقها هو
مـنطق الـقـلب رأسًا عـلى عـقب أو ظهـرًا لـبطن مـنطق
األرجــوحـة نــقــلــة دائــمــة من الــقــمـة إلـى الـقــاع ومن
ـؤخرة «وبـالعـكس» محـاكاة سـاخرة الـصدارة إلى ا

للحياة الروتينية اخلاضعة للقهر.
ــراتب والـــلــغــة الـــســوقــيـــة الــتى تــعـــلق مــؤقـــتًــا ا
االجـتماعـية واحلـواجز وتنـتهك احملـظورات تنـتشر
فى هـذه الــفــكــاهــة وتـســتــعــمل كــلـمــات الــســبـاب
والـشـتـائم كــأنـهـا كـلــمـات صـداقـة حـمــيـمـة تـخـلق
رح لـلعالـم. واللعب بـالكـلمات الـطابع الـتهريـجى ا
والـتوريات والـدخول فى «قافـية» لهـا وظيفـة فكرية
بـاإلضـافـة إلـى وظـيـفـتـهــا الـفـكـاهــيـة. فـهى تـطـرح
ستقرة للمناقشة وتقتلع اإلطالق ـعانى العتيقة ا ا

واليق الصخرى.
ـبدأ الفكاهى هـنا هو إنزال كل مـا هو ساٍم جليل وا
أو روحى مـثالى (كـما ابـتذلـة اإليديـولوجـية الـسائدة)

إلى دائرة اجلسد واألرض.
هرج أو البهلوان ية جنـد ا فى الـفكاهة الشعبـية العا
ـظاهر ـكانـة الرفيـعة أو  يـترجم كل مـا هو مرتـبط با
الـنـيل الـرسـمى إلى لـغـة اجلـسم والـطـعـام والـشـراب
اءة والـهـضم ونـتائـجه واحلـيـاة اجلنـسـيـة نـقل كل ا
سـاميـة طقـسيـة احتـفالـية تـرفيـرية إلى دائـرة اجلسم
واألرض وأحـيانـا يـكون فى الـنـزول إلى أسفل مـعنى
ــــو وخـــصـــوبــــة إلى اجلـــزء دفن الـــبــــذرة من أجل 

يالد. السفلى اخلاص بالتكاثر و احلمل وا
ـقام عن حـريتـها فى الـفرافـير تـتحـدث سيـدة عالـية ا
فى اخـتيار الـزوج فاحلـرية وهى القـيمـة الرفيـعة يتم
الـهبوط بهـا إلى أن كاكى قلقـاس. (حتقير اسم الدلع
بإنزاله إلى مستوى النباتات واإلفراز) استرطت على
جـوزها أن تأخذ الـبوى فرند بـتاعها يقـعد معاهم فى

شهر العسل.
ـسـألـة أنـنــا لـسـنـا بـدعـا أو اسـتــثـنـاء خـارجًـا عـلى ا
ــتــطـورة بل إن ـتــجـددة ا ـى ا ــسـرح الــعـا قـوانــ ا
ــســرحــيــاته إســهــامًـا يــوسف إدريس نــفــسه قــدم 

ى. سرح العا مصريًا متميزًا فى حركة ا

ماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريس

يـقوم على التعريـب واالقتباس والتمـصير. وماذا عما
ـسـرحـيـة عـنـد الـناس الـلـى فوق يـسـمى بـالـنـهـضـة ا
والـلى حتت وعيـلة الـدغرى «نـعمـان عاشـور» وصفـقة
ــلــوك «لــطــفى اخلــولى» «تــوفــيق احلــكــيم» وقــهــوة ا
وفـراشــة «رشـاد رشــدى» بل و«جـمــهـوريــة فـرحـات»
لـيــوسف إدريس نـفـسه? إن يــوسف ال يـرى فـيـهـا إال
طـورًا أرقـى من االقـتــبــاس والـتــأثـر تــضــيف طـابــعًـا
ــســـرح ذات األســاس األوربى جــديـــدًا إلى بــنـــايــة ا
سرح اإلغريقى». وهذا متد إلى تقاليد ا الفرنسى «ا
ــعــرب عــانـى من تــأثــرات أوسع ـــتــرجم ا الــطــابق ا
ــوضـوع ـســرح تــشـيــخــون وإبـسـن فى الـقــالب وا
ـــوضــوع ـــســرح األمـــريـــكى. وحــتـى إذا كــان ا وبــا
مـصرياً فإن الـوسائل التكـنيكيـة ال تقدم لنـا مسرحنا
الـنابع منا ومن تقاليدنا وال تكتشف طبيعتنا الدرامية
سـرحى. وال يتـعلق ذلك بـالتـأليف وحده بل وكـنهـنا ا
ـسرح يـشمل طـرق الـتمـثيل واإلخـراج وحـتى شكل ا
وهــنــدســيه. لــيــست الــلــغــة اإلجنــلــيــزيــة أفــضل من
الـيابـانية والـفن كالـلغـة جزء ال يـتجـزء من طبـيعة أى
شـعـب وخـصــائص وجـوده (كم تــغـيــرت الـلــغـات فى
وطـيقية إلى قـبطية ة إلى د مـصر!! من مصريـة قد
إلى عـربية!!). وقد تكون لغة ما مـتطورة تتسع للعلوم
والـفنـون فى مفرداتـها وتـراكيـبها أو مـتجـمدة فـقيرة
ويـواصل يوسف مـبالـغـته فيـقول لـيسـت السـيمـفونـية
ـوال األحـمـر. ويؤكـد أن بـريـخت لم يـكتب أروع من ا
انى (وقـد حظيت انـية للـشعب األ مـسرحيـاته إال باأل
ــلـحـمى فى بـتـرجــمـات مـتــعـدده وانـتـشــر مـسـرحه ا
الـعالم كله). ودون تـدقيق يقـول يوسف إن إروين شو
األمـريكى الـذى يخـلط بـينه وبـ برنـارد شو ال يـكتب
مـسـرحـيـاته لـلـشـعب اإلجنـلـيـزى ولـكـنه يـكـتـبـهـا أوال
ــيــة عــنـده فى األدب لـلــشــعب األيــرلـنــدى(!!) فــالــعـا
خـرافة. وعلينا أن نـنفتح لنطلع عـلى ثقافات غيرنا ثم
نـتغلق وننسى هذه الثقافات تماما(!!) (ال برنارد شو

وال اروين شو كتب أى شىء باللغة األيرلندية).
عـليـنـا أن ننـسى كل مـفهـومـاتنـا األوربيـة ونـبحث عن
ـسـرحــيـة فى حـيـاتـنـا الــيـومـيـة فـتـلك هى األشـكـال ا
الـبذور أو الـلبنـات األولى أو مادتـنا اخلـام التى مـنها
سـنــصـوغ اجلــنـ ونــضع األسـاس. ويــزعم يـوسف
سرحى الذى تبلور لدى الغالبية إدريس أن الـشكل ا
الـعظـمى من جمـاهير شـعبـنًا فى الـريف والبـنادر هو
ناسبات اخلاصة أفراح السامر. والسامر يقام فى ا
ومــوالــد األداء يــقــوم به هــواة والــعــرض يــســمــونه
فـصالً والفصل ليس روايـة واحدة بل عدة فصوالت
بـعضها لإلضحاك والـبعض اآلخر مواعظ وال توجد
نـصوص بل مواضيع متوارثة. ويؤكد يوسف إدريس
رجتـلة ويـزعم أن هذه أن الـسامـر ليس الـكومـيديـا ا
مثل أما السامر الكوميديا توزع توزيعًا عادالً ب ا
فــإن األدوار فــيـه لــيــست مـــوزعــة إذ إن هــنــاك دورًا
رئـيـسيًـا واحـدا هو دور فـرفـور أو زرزور أما األدوار
األخـرى فـلـيـست إال مـناسـبـات تـفـرش لـفـرفـور جمل
حــواره أو ســخـريــته حــدق ذكى ســاخــر  «حـاوى»
داخل نـفسه كل قدرة على الـزيبق وكل مواهب حمزة

البهلوان.
رتـبط بفـتنـة العـيارين ومن الـطريف أن عـلى الزيـبق ا
بـبغداد (444 هـ) بـطل ملحـمى وليس بهـلوانًا إن كان
ـقـصـود وليـس مصـريًـا كـمـا أن حـمـزة الـعرب هـو ا
بــطل مــلـحــمى واسـع احلـيــلــة مــثل أوديــســيـوس فى
ـلـحــمـة الـيـونــانـيـة الـشــهـيـرة وكل هــؤالء الـشـطـار ا

مقاتلون فى الغزوات ال فى عروض الفرجة.
وقـد كتب الـدكتور عـلى الراعى دراسـاته العمـيقة عن
مــســـرح الــســامــر وصــنــفه بــاعــتــبــاره يــنــتــمى إلى
ى الذى يـتسع ـرجتلـة ذات الـطابع الـعـا الـكومـيـديا ا

للخصائص القومية.

حاول الدكـتور يوسف إدريس فى دراسته
همـة «نحو مسـرح مصرى» التى حتولت ا
إلى «نـحو مسـرح عربى» أن يبـنى مسرحًا
وطــنـيًــا قــومـيًــا من الــصــفـر. هــو مــسـرح
ــد جـذوره إلى الــسـامــر الـشـعــبى الـذى 
خــيــال الـظـل واألراجــوز مـبــتــعــدًا عن كل
ـــصــرى. فــمــا تـــســمــيه ــســرح ا تـــاريخ ا
صـرى عـنـد عزيـز عـيـد ويوسف ـسـرح ا ا
وهـبى وجنيب الـريـحانى هـو مـولود غـير
شرعى حفيد ملـفق للمسرح الفرنسى فى

القرن الثامن عشر والتاسع عشر.

ماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريسماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريسماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريسماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريسماذا يبقى من «نحو مسرح مصرى- عربى» عند يوسف إدريس

< إبراهيم فتحى

¡«d‡‡‡‡‡I « Õd‡‡‡‡  
سـرحي مـسرح القـراء من األشكال الـتي ال تلقي الـعنـاية الكـافية من اإلعالمـي وا

ـا يـتـيـحه من حـريـة اخـتـيـار موضـوعـات تـعـبـر عن اهـتـمـام حـقـيقي  مـًعا بـالـرغم 
ا بسبب شيوع استخدامه وتـطويرها جماليا من موقع اقتصادى وثقـافى مختلف ر
أداة تـعليـمية في جـميع مـراحل الدراسة من أجـل دعم الطبـيعة االجـتمـاعية لـلقراء أو
منح الدارس فرصة تعزيز الثقة بالنفس واختبار روح اجلماعة في إطار جتريبي .
ـنح إدراك أن الـقـراءة في حـد ذاتـهـا نـشـاط جتـريـبي من خالل تـنـوع اإللـقـاء الذى 
ي حاليا إلعادة تأسيس هذا النوع الكـلمات تفسيرات متعددة بقدر يقـود التوجه العا
مـن الـعــروض الـذي يـطــلق عــلـيه أيــضـا : مــسـرح الــعـقل مــسـرح اخملــيـلــة مـسـرح

مسرحة ودراما الصوت البشري . القراءة ا نصة ا
تـأسس مسـرح الـقراءة في األصـل ليـكـون شكال مـسـرحيـا ال أداة تـعلـيـميـة  فـقدمت
مـئات العـروض منـذ اخلمـسيـنيات في مـدن غربـية ثم  انـتبـهت إليه مـسارح برودواي

فساهمت في رواجه بإنتاج عروض تضمنت نصوصا مختلفة شعرية مثل ديوان 
( انـطـولـوجـيـاسـبـون ريـفـر) إلدجـار لى مـاسـتـرز ودرامـيـة كـمسـرحـيـة ( حتـت غـابة

احلليب) لديالن توماس التي كتبها لإلذاعة .
يـشبه مسرح القراء مـسرح اإلذاعة من جهة اعـتماده علي القـدرات التمثيـلية للصوت
ـؤدين حلفظ الـنص لـكنه يـخـتلف عـنه بـتـضمـ تـعبـيرات الـبشـري وعـدم اضطـرار ا
الـوجوه وإشـارات اجلـسـد في الـقراءة الـدرامـية وعـدم احلـاجـة إلى مـؤثرات صـوتـية

ومخصصات إنتاج .
سرح التقلـيدى كالديكور واألزياء اليـحتاج العرض أيا من الـعناصر الضروريـة فى ا
خيلته ومهمة القراء واإلضـاءة جميع هذه العناصر يوفرها اجلمهـور الذى يشارك 

أاليكون أداؤهم عائقا أمام حركتها في إطار احلدث.
الـنص أهم مفـهوم في مـسرح الـقراء كـما يـتضح من االسم مـايقـرأ هو سـبب وجود
ه بطريقة توجه تركيز اجلمهور على النص وحده: محتواه الفكرى الـعرض ويتم تقد
ادى في مجال الرؤية بحيث يتذكر اجلميع دائما والشعورى واجلمالى ثم حضوره ا

أن هذا النص هو الشخصية الرئيسية .
والـنصـوص اخملـتـارة للـعـروض ليـست بـالـضرورة مـسـرحـيات فـقـد تـكون قـصـصا

ذكـرات وبهذا قـاالت و ا قـصائـد روايات بل إن بـعض العروض تـهتم بـالرسـائل وا
ـيا أكثـر من كونه تـمثيـليا  فـالعـرض يتشـكل بقراءة التـنوع يـكون مسـرح القراء تـقد
ـؤدين مـجرد حافـز للـجمـهور كى ؤدى أو ا شـفاهـية يـقوم بـها مـؤد أوأكثر صـوت ا
يـبتـكـر طريـقـة للـتـفاعل مـع النص وبـذلك التـوجد ضـرورة خلـلق إحسـاس بـالواقع أو

شاعر إال في عقول اجلمهور والقراء أنفسهم. جتسيد الصور وا
يــنـــوب كل مــؤد فـي مــســرح الـــقــراء عن
شــخـصــيــة أو أكــثــر بـدون أيــة مــحــاولـة
لـتــقـمــصـهــا أثـنــاء الـقــراءة احلـدود بـ
الـشخصـية والقارى واضـحة منـذ البداية
ويـتم تأكـيدهـا مرارا أثـناء الـعرض بـطرق
مـختلفة منهـا اخلروج عن النص للحظات
مـــداومــة االتــصـــال الــبــصــرى وجــيــزة 
بـاجلـمـهـور أو تـنـمـيـة الـعالقـة به قـبل بـدء

العرض.
ـكن أن يـقوم بـاألداء قراء عـاديون غـير
أن الــعــرض اجلــيــد يــحـتــاج  إلـى قـراء
ـســرحــيـات ـشــاهــدة ا لــديـهم خــبــرة 
ـعتـادة وسمـاع مؤدين مـتمـيزين لـديهم ا

اسـتجـابة إبـداعيـة لألنواع اخملـتلـفة مـن النـصوص والـشخـصيـات ومهـارات صوتـية
تـساعدهم فى تـوضيح االنـتقال من شـخصـية إلى أخرى أو من حـالة إلى غـيرها فى

إطار الشخصية الواحدة.
ؤسـسات الـتعـليـمية واألمـاكن العـامة فى ـتنـاميـة لنـشر مـسرح الـقراء بـا قد تـسهم احلـركة ا
سرحية لكن مواجـهة إدمان التليفـزيون واإلنترنت أو إعادة التقـدير للقراءة والكتب بـخاصة ا
أهـميـته ستـبقى فى أنه اخـتيـار فنى يـضاف إلى غـيره من االخـتيـارات بفـرض وجوده عـندما
يصـبح الكالم عن سقف احلرية واإلمكـانيات خارج السيطـرة و يقدم طريقة غيـر تقليدية لفهم

النصوص والتفاعل اجلماعى معها فيحول أية مساحة إلى مسرح وكل قار إلى جنم. 

<  د. عبير سالمة

 W³DB*« 
ـسرحى "الـعدو فى ـتمـيز "حـس تـاج الدين" يـشارك حـاليـا بالـتمـثيل فى الـعرض ا مـثل البـورسعـيدى ا > ا
ـالـكى غـرف الـنـوم" والـذى تـقـدمه فـرقـة بـورفـؤاد من تـألـيف الـدكـتـور هـشـام الـسالمـونى وإخـراج مـحـمـد ا
وأشعـار طارق على أحلان محمد نصر واالستعراضات لعمرو عجمى. ويتم تقد العرض حالياً ضمن خطة

إقليم القناة وسيناء للموسم احلالى.

مـشـكـلـة الـتـمـويل وتـأتى بـعـدهـا مـشـكـلة
(حــريــة الــتــعــبــيــر) ثم عــدم تــوفـر أمــاكن
لـلــعــرض تـلــبى حــاجـة الــفــرق وفى هـذه
الـنــقـطــة حتـديـداً لــدى رأى أود أن يـصل
سـرحـية فى إلى الـقائـمـ علـى احلركـة ا
مــــصــــر وهـى أن يــــفـــــتح الــــبـــــاب عــــلى
مـصـراعــيه لـتــحـويل أى مـكــان إلى قـاعـة
مــســـرح أو مــســـرح شــارع أو مـــســرح
مـفـتــوح من هـنــا نـسـتــطـيع إيــجـاد فـرص
عـمل للفـنان والبـد إلتمام ذلك من جذب
مـا يـسـمى بـ (الــراعى الـرسـمى) لـيـتـولى
تـمويل العـروض وهو ما يـجب أن يقوم به

القطاع اخلاص فى مصر.
ــــهـــرجـــان الــــقـــومى  شــــاركت فى ا
األخير فما تقييمك لفكرته وما هى
ـهـرجـانــات الـدولـيـة الـتى شـاركت ا

فيها?
- أوالً فـكـرة إقـامـة مـهـرجان قـومى يـضم
ـــصــرى أراهــا فــكــرة ــســرح ا عــروض ا
ـهـرجان من جـيـدة ومهـمـة وتـأتى أهـميـة ا
ــصـريــة حـرة كـونه يــشــجع كل الــفـرق ا
وقـصور ثـقـافة وفـرق الـدولة وجـامـعات..
ـا يفتح البـاب أمام التجـويد والعمل أمام
ـشـاركـاتى الـدولـيـة اجلـمـيع.. وبـالـنـسـبـة 
فـقد شاركت فى عـدة مهرجـانات مسـرحية
مـنــهـا مـهــرجـان زيـورخ 1998 ومــهـرجـان
األردن للفرق احلرة و«أنوى» فى فرنسا..
ركز الثقافى كـما حصلت على منـحة من ا
ــدة شـهـر درست فـيـهـا اإلدارة األمـريـكى 
ـــســـرحــيـــة كـــمـــا أخــرجـت عــرضـــاً فى ا
تحدة) باللغة البرتغالية الـبرازيل (لأل ا

وكانت جتربة رائعة.

مُمسرحَات
قدس الكتاب ا

Bible-
histories
يـــــــطــــــــلـق هـــــــذا
ـــصــطـــلح عــلى ا
ـــــقــــــطـــــوعـــــات ا
الـتــمـثــيـلــيـة الـتى
تــــــــســــــــتــــــــمــــــــد
مـــوضـــوعـــاتـــهـــا
األســــاســـيــــة من
ـقـدس الـكـتـاب ا
وخـــــــــــــــاصــــــــــــــة
مــــــقــــــطــــــوعـــــات
القرون الوسطى.
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 عزت زين

ـؤتمـر العـلمى مالحظـات على ا
األول لـــــلــــــمـــــســــــرح اإلقـــــلــــــيـــــمى

ـكن أن  تـقـلص احلــوار إلى جـمل بـســيـطـة.. حـوارات قـلــيـلـة 
ــاءات واحلــركــة يـــصل مــعــنــاهـــا لــلــمــتـــفــرج والــطــفـل من اإل
والــتـشــكـيـالت لـتـعــبـر حــاجـز الــلـغــة فى ســهـولــة ويـســر عـبـر
ـوسـيـقى واحلركـة. ولـيـصـبح الـفن التـشـكـيـلى هو الـتـشكـيل وا
ـسـرحـية ـكن فـصـله عن الـدراما ا ـرافق الـعـضوى الـذى ال  ا

والرقصات التشكيلية.
وإذا كـان فن الـنـحت مـثل الرقص يـعـتـمـد علـى اخلط احلركى
لــلــجـسم الــبـشــرى ويـعــتـبــر تـمــاثــيل فى حـالــة سـكــون فـإن
الـعروض الفنية الدرامية الراقصـة تمثل تماثيل حية فى حالة
حـركـة. وبذلك تـكـون الـتـعـبيـريـة بـواسـطـة الـتمـاثـيل اجلـمـالـية
احلـيـة فى Musical Performance هى جتـسـيـد لـلـحـظة

مـن الــلـــحـــظـــات أو حـــالـــة مــعـــيـــنـــة كـــمــا أن
ـتـتـابـعـة بـذلك تـكـون خروجـاً من الـرقـصـات ا
حـالة إلى حـالة أخـرى وهى أيضًـا داللة على
ـؤلف واخملـرج والـفـنـان الـتـشـكيـلى أن عـمل ا
ـسـرحيـة الشـاملـة أصعب من فـى الـعروض ا
األنــواع األخـــرى لـــلـــمــســـرح لـــيس فـــقط ألنه
وسـيقى والرقص. ويـعتبر مـرتبط بالـدراما وا
تـوافـقـهم وهارمـونـيـتـهم مع الـرقص هو احملك
الـرئـيــسى لـلـتـقـيــيم ولـكن- وهـذا هـو األهم-
ألنه يـســتــخـدم الــلــوحـات الــتــشـكــيـلــيــة الـتى
ـمـثـلـ والـراقـصـ لـكى يـقـدمـهـا من خالل ا
يـنـقل الـطـفـل الـذى يـشـاهـد الـعـمل الـفـنى من
حـالة نـفـسيـة وشعـوريـة إلى حالـة أخرى ومن
شــحن مـعــنــوى إلى شـحن مــعــنـوى آخــر. هـذا
ــعــنــوى يــرتـبط الـنــقل الــشــعــورى والــشـحن ا
بـتـتــابع األحـداث الـتـى جتـسـدهـا الــتـشـكـيالت

والرقصات اخملتلفة.
كـذلك يـبــرز دور الـتـشـكـيـل فى مـسـرح الـطــفل احلـديث بـشـكل
البس وإذا كان قـد تقلص دور الـديكور خـاص فى الديكـور وا
يـة فى مهـرجان تويـاما لـيفسح كـما شاهـدنا فى الـعروض الـعا
اجملـال حلـركـة أوسع بــالـتـشـكـيالت احلــركـيـة والـرقـصـات فـإن
مـهمة الـفنـان التـشكـيلى مع الـرؤية الكـليـة للـمؤلف واخملرج وق
سرح حتى تتوافق سئوليته عن تهيئة خشبة ا ازدادت أهـمية 
ـضـمون ولـيـصبح مع حـركـات الراقـصـ من ناحـيـة الشـكل وا
الـديـكـور عـبـارة عن مـوتـيــفـات بـسـيـطـة تـسـتـدعى خـيـال وذكـاء

الطفل للتحليق معها واستكمالها بخياله وتأويلها وفهمها.
ـالبس فـــهى فى ألـــوانـــهـــا الـــزاهـــيـــة والـــتى يـــقع عبء أمـــا ا
اخـتيارهـا وتشكـيلـها وألوانـها عـلى الفنـان التـشكيـلى مصمم
البس فـهى تـمـثل نــقـطـة بـالـغـة األهـمـيـة فى مـسـرح الـطـفل ا
احلـديث حــيث تـمــثل إحـدى أهم  أدوات اإلبــهـار والــتـشـويق
لـلطفل وتـمثل ألوانهـا الزاهيـة مع تشكـيالتها احلـركية واحدة

تعة اجلمالية لديه. من عناصر التشويق واإلثارة وا
سارح أمـا التشكيل فى اخللفيات التى أصبحت تتحرك فى ا
ـتحـركـة والتى احلـديثـة بـاللـيـرز والكـمـبـيوتـر والـشاشـات ا
كان شاهد احلقبة التاريخية أو ا ناظر التى تعطى ا حتـمل ا
ــضـمــون الــفـكــرى الـذى يــقـدم من خالل أو اجلـو الــعـام أو ا
سرحى الـعرض.. فهى تـمثل دوراً بالغ األهـمية فى الـعرض ا
احلـديث يقع على الفنان التشـكيلى الذى عليه أن يضيف إلى
سة من الـسحـر واجلمال ومـساحة من الـتصور ناظـر  هـذه ا
ـنـطلـق واحمللـق مع الـعمل واخلـيـال تـتالءم مع خـيـال الـطـفل ا

الفنى.
نـاظـر واخلـلفـيـات تنـتـقل بسـرعـة عـلى شاشـة الـبالزما أو هـذه ا
ـتأللئة إلى سـماء زرقاء الـليزر من لـيل جميـل مرصع بالـنجوم ا
يـتـحـرك فـيـهـا الـسـحـاب إلى مـنـزل أو كـوخ ريـفى إلى عـاصـفـة
ـطرة وقد أكسـبها الصـوت اجملسم حياة وقوة.. شـديدة مرعبة 
اط ـتنوع أو تلك األ سرح كـله بفضل هذا الـتشكيل ا ويـصبح ا
مثل ناظـر وتشكيالت ا من الـتشكيالت الفنية عـبر اخللفيات وا
البس الزاهية الـتى جتسد أشـكاالً مخـتلفة والـراقص وألـوان ا
مع كل حركة جديدة منظومة متكاملة منسجمة فى هارمونية لكى

سرح الشامل للطفل. تقدم هذا ا
دروسة تمـامًا سيكـولوجيًا وفنـيًا فهى تلعب دور أمـا اإلضاءة ا
ـثيـر. تنـقله الـبطـولة بال شك. إنـهـا تقـدم للـطـفل عالم الـسحـر ا
ــبـهــر. إلى الـتــشـويـق واحلـاالت الــنـفــسـيـة إلى عـالم اخلــيـال ا
اخملـتلفـة تسـاعدها فى ذلـك تكنـولوجـيا متـقدمـة وضعت كل ما
ـسرحى وصـلت إلـيه اخملـتـرعـات العـلـمـيـة فى خـدمـة الـعـرض ا

تعة اجلمالية للمتلقى. وا

ــؤتـمــر األول لــلــمــسـرح اإلقــلــيــمى الــذى رفع صــفـة نـعــقــد ا
(الـعلمى) قبل أيـام قليـلة من حلول الـذكرى األولى حلريق بنى
سـويف  2006/9/5  فى مـديـنـة الـقـنـاطـر اخلـيـريـة  وقـد علـمت
ـؤتـمـر كـمـا  علـم األخـرون قـبل انـعـقاد بـاخـتـيـارى حلـضـور ا
ولم  اعرف ـ أو تعرف غيرى  بجدول ـؤتمربأقل من أسبوع  ا
ـقـدمة وظل ـؤتـمر  أو نـطـلع عـلى عـنـاوين األبـحـاث ا أعـمـال ا
ــؤتــمــر .. والــتى قــدمت لــنـا األمــر يـدار داخـل أروقـة أمــانه ا
إبـحاثا شهد لها اجلميع بغياب  ( الـعلمية) عن معظمها  كما
ـــ الــذين لم يـــســبق أنــهــا كـــتــبـت من خالل بــعـض األكــاد
ـسـرح لـلـكــثـيـرين مــنـهم أن تـعــرف أو تـعـامل أو اقــتـرب من ا
ــفـاجـآت فـى عـدم طـبـع األبـحـاث اإلقـلــيـمى .. وبــقـيت أكــبـر ا
ـقـدمــة بـحـجـة أن بـهــا أخـطـاء لم تـطــبع حـتى اآلن . وأغـلب ا
ــوتـــمــر الالول بــزخم الــظن أنــهـــا لن تــطــبـع أبــدا..إذن بــدا ا
اعالمى وحـضور كيثف .. وانتهى بتـوصيات كان على رأسها
تـغيير الئحة األجور .. لكن التوصيات أودعت فى ذمة التاريخ
 مـثل الـتـوصـيـات الـسـابـقـة رغم الـوعـد الصـريـح من األسـتاذ

الدكتور  أحمد نوار رئيس الهيئة بنفيذها.
وفى رأيى أنه لم يـكـن ثـمـة مـؤتـمـر أو مـؤتـمـرون أو تـوصـيات
ؤتمرون ولم تـكن هناك إرادة الوصول إلى نتـائج .. لقد جاء ا
سرح من كل حـدب وصوب ولم يكن نصب األع النهوض با
اإلقـليـمى أو تطـويـر فلـسفـته أو تـنظـيم آليـات الـعمل به  لـدفعه
قـدمـا  أو وضع مــنـظـومـة عــلـمـيـة مــنـهـجــيـة لـتـدريـب وتـقـيـيم
كـوادره.. كــانت االهــداف شـتى وحــامت فى ســمـاء الــقـنــاطـر
اخلـيــريـة مـنــافع ومـصـالـح ورغـبـات وتــلك كـانت أهــدافه غـيـر
ـ فــقـد عـادوا إلى قــراهم ومـدنـهم ـعـلــنـة  أمـا بــعض احلـا ا
ــؤتــمـرات ــؤتــمــر (الــعــلــمى) الى ا بـخــفـى حـنــ  وانــضم ا
الـسابقة والتى كانت جعجعة ولم تسفر عن شىء إال لقاء  ب
ــرة بـالـقــنـاطـر شـركـاء رحــلـة الـفـن لم يـعـكــر صـفــوهـا هـذه ا
ـؤتــمـر وجـحـافل ـة فى جــلـسـات ا إالتـصـفــيـة حـسـابــات قـد
ـسرحي تـمتص بعـضا من دمائهم الـناموس التى انـفردت با

وهم عزل من كل سالح.
ـبـنى األكثـر تمـيزا ؤتـمر ا وكـما فى احلـياة .. احـتـلت أمانـة ا
هـرجان ألجل قـام ا وعـاش أبنـاء األقالـيم - األقل تـميـزا - وا
مـسـرحـهم فـى حـجـرات خـافـتـة  اإلضــاءه لـيـظـلـوا  حـتى فى

مؤتمر هم على الهامش...
ـؤتـمـر فى انـفـصـال الـرأس عن  وتـبـقى أهم مـسـاو   هـذا ا
ثل اجلـسد وتكوين أمـانه للمؤتـمر ليس من بيـنها مؤلف  أو 
ــغـلــقـة أومـخــرج إقــلـيــمى وأن اإلعــداد له  فى احلــجـرات ا

سرحية باألقاليم. عزل تماما عن الفرق ا و
وتمر الثانى: الحظات هادية ألمانة ا تلك ا

وتمـر معـبرا عن الـقاعـدة العـريضة األول: يـنبـغى أن يصـبح ا
ـعـنى يـنـبـغى جـمع لـلـمـسـرحـيـ فى كل مــدن مـصـر وبـهـذا ا
سـرحيـة كافـة تتـعلق بـا لقـضايـا والهـموم بـيانـات من الفـرق ا
ـشكالت والطـموحـات وتصـنيفـها كـما يجب تـنويع اخـتيار وا
ــؤتـمــر  بـاإلضــافــة الى فـتح ــثل كل فــرع ثـقــافى فى ا من 
ـؤتمر حيث يصـبح أبناءاألقاليم الـباب واسعا لعـضوية أمانة ا

هم النسبة الغالبة باألمانة العامة.
د التكر ليشمل أسماء لم تكرم من قبل  ثانيا: ينبغى أن  
ؤتمرات اإلقلـيمية تقوم فى هرجـانات وا حـيث إن العديد من ا
كل مـرة بتكرم ما ال يـزيد عن عدد اصابع اليـد الواحدة.. كما
 نـأمل ان تـشـمل عـمـلـيـة الــتـكـر شـهـادة حـيـة تـسـتـفـيـد بـهـا

االجيال اجلديدة بالثقافة اجلماهيرية.
ثـالثـا: فتح الـباب أمـام االجتـهادات واألبـحاث والشـهادات من
أصـحاب التـجربة فـى مسرح األقـاليم على اخـتالف  جتاربهم

ية. اإلبداعية  وأن ال يقتصرعلى األبحاث األكاد
رابعا : بحث آليات العمل بالثقافة اجلماهيرية والنظم اإلدارية
تبـعة فى اإلنـتاج وإعـادة النظـر فيـها  كـما يجب ـاليـة ا وا
ركزيـة للـشئون ـؤتمر حلـضور رئـيس اإلدارة ا أن يـتسع ا
ـعوقـات الـتى حتول دون اإلنـتاج فى ـاليـة لـلوقـوف على ا ا

أوقات مناسبة.
ـؤتـمر  وتـشـكـيل خـامـسـا : مـتـابـعـة قـرارات وتـوصـيـات ا
ـؤتمـر الـثـانى مع نـتـائـجه جلـميع جلـنـة دائمـة لـتـوصـيـات ا

سرحية . الفرق ا
سرح الثقافه اجلماهيرية أن يكون األكثر قربا واخيرا آن 
ـسـرح أن تـقوم من الـنـاس وتـعبـيـرا ً عـنهم .. وآن إلدارة ا
بـدور هـام كـامال فى تـغـييـر الـواقع الـردىء والـقـضـاء على
بـعض أوجـة الفـسـاد  واالحتـفاء بـاإلبـداع وإعادة تـشـكيل
الـفــرق  وتــكـوين مــجــلس اســتـشــارى مــنـتــخب من أبــنـاء

تابعة التنفيذ..... األقاليم يجتمعون مرة شهريا 
وأذكــر هـنــا مـقــولـة نــاقـد كــبـيــر: (كـيــفـمــا تـكــونـون يــكـون

مسرحكم)
 

لم تـكـتف دول جـنـوب شـرق آسيـا واسـتـرالـيـا بـتـقـليص دور
ـسـرحيـة لألطـفـال بل قـدمت فى هذا احلـوار فى عـروضهـا ا
(Chinese Op- ـهرجان ما يطـلق عليه األوبرا الـصينية ا
(era والــتـى تـمــثل عــروضــهــا من بــدايــتــهــا إلى نــهــايــتــهـا
تـشكـيالت مبـهرة من الـرقص والتـشكـيل اجلسـدى للـممـثل
وتـيفات إلى اخلـلفيـات السـاحرة بالـرسومات الـبديـعة إلى ا
سرح حتى تسمح الـبسيطة للديكور والتى تهبط من سقف ا
بـأكبر حركة للـممثل والراقصـ وهى تختلف عن العروض
وسيقى وسيـقية فى حوارها الذى يـتم أيضًا با ـسرحية ا ا
والـغناء واالستعراض الـتشكيلى وأضافت األوبـرا اليابانية
بــالــيه (Japanese Opera)  لــعــروض مــســرح الـطــفـل الـ
سرحى لـتتكامل أروع صورة داخل الـعرض ا
عن الـتشكيل الـبصرى الذى يـتكامل مع سائر
الـعـنــاصـر مـقــدمًـا مـتــعـة ثـريــة لـلـطــفل جـمـاالً
وإبـهــارًا ويـبـرز فــيه دور الـتـشــكـيل بـابــتـكـاره
ـسـرح عن طـريق اإليـحـاء يوهـم بكل فـيـجـعل ا
طـر وهبوب مـا يريده من األشـياء من سـقوط ا
الـريح وصوت الرعد إلى كل احلاالت الـنفسية

والشعورية اخملتلفة.
هــذا هــو مــســرح الــطــفـل احلــديث فى الــعــالم
وأعـتـقـد أنـنــا فى مـصـر فى حـاجـة مـاسـة إلى
لـــطــفـل هــذا الـــعــالم تـــرســيـــخه حـــتى نــقـــدم لــ
صرى ال الـسحرى الفاتن فالـطفل العربى وا
يــــات عن أى طــــفل فى يـــقل ذكــــاء أو أمـــكــــانـــ
ــتــعــة اجلــمــالــيـة الــعـالـم وهـو أجــدر بــهــذه ا
والـفنـية وأكـثـر حاجـة إليـها لـكى نـستـطيع من
خاللـها أن نرسخ لقيم االنتماء والوطن دون أن
ـمـتد كـن أن نقـدم تـراثنـا الـعـظيم ا نـفقـد هـويـتنـا.. وحـتى 
عـبر تاريـخنا مـنذ العـصر الفرعـونى وحتى عـصرنا احلديث
صرى كـمشارك إيجابى من خالله.. وأن نـعيد بنـاء الطفل ا
ـثل الـضـلع واعٍ فى كل مـا يـقـدم إلـيـه بـاعـتـبـار أن الـطـفل 
األهم فى مـثلث اإلبـداع وأن بنـاءه يتـطلب غـرس قيـم احلرية
ــشــاركـــة داخــله من خالل ــقــراطــيــة واإليـــجــابــيــة وا والـــد

سرح. ا
ـســرح الـتــقـلــيــدى الـذى يــوجه الـطــفل فى مــصـر الــيـوم إن ا
يـحتاج إلى طـفرة حقـيقيـة ال يعتـمد فيهـا على احلوار الـلفظى
ـلل والـشرود ومع طـول احلـوار يفـقد الـذى يصـيب الـطفـل با
ـقـدم الـتـواصل مـعه ويـرفض الـرسـالـة أو الـهـدف الـتـربـوى ا
لة ومباشرة ال حتترم عقله وال إليه باعتبارها موعظة طويلة 
قـدراته فى تـلـقى العـمل الـفـنى وفك مـدلوالتـه من خالل قدرته
عـلى الـفــهم والـتـعـامل مـع الـعـمل الـفــنى مـسـتـخــدمًـا خـبـراته
ـعـرفـى وأعـتـقـد أن هذه هى احلـيـاتـيـة ومخـزونـة الـثـقـافى وا
مـأساة مسـرح الطفل فى مـصر الـتعامل مع الـطفل بإعـتباره
مـتلقيًـا سلبيًا يـعتمد أسـاساً على التـلق وليس عـلى االبتكار
وهى نـفس السياسة التعليمية القائمة على حشو عقل التلميذ
علومات والـنصائح والفضائـل دون إعطائه الفرصة فى أن بـا
يـكـون له دور إيـجـابى فى حتـصـيل مـادته الـعـلـمـيـة عن طـريق
ـكـتـبـة واالطالع وكـان من نـتـاجـهـا كـارثـة الـدروس الـبـحث وا

اخلصوصية وإفراز تلميذ غير مبتكر أو مبدع.
ـسرح الشامل فى بدايـاته منذ احلملة لـقد عرفت مصر هذا ا
الــفــرنــســيـة وفــرق الــتــســلــيـة والــتــرفــيه من مــارون الــنــقـاش
والـقـبـانى ومن مالهـى األزبـكـيـة إلى مـسـرح الـشـيخ عـكـاشـة
ـسـرح ـا هــذا ا أول مـسـرح لــلـغــنـاء وعـلى امــتـداد الــعـالم 
وتـطـور لـلكـبـار والـصـغـار ولـكـنه لألسف الـشـديـد تقـلص فى
بـاشرة علـى حساب الـعمل مـصر لـيفـسح اجملال لـلخـطابـة وا
ــشــاركـة الـفــنى وعــلى حــســاب تـربــيــة الــطـفـل وإذكـاء روح ا

واإلبداع بداخله.
إن هـيئـة قصور الـثقـافة وهى تـقود احلـركة الـثقـافيـة الطـليـعية
ـصـرى ومن فى مـصـر مـطـالــبـة بـأن تـتـبـنى قـضــايـا الـطـفل ا
أهـمــهـا حــقه فى مــسـرح حــديث يــواكب عـصــره ويــشـاركه فى
مـناقشـة أحالمه ورؤاه ويتعـامل معه كطـفل واع مختـلف مطلع
ــفـــتــوحــة عــلـى ثــقـــافــات الـــعــالم وفـــنــونه عـــبــر الـــســمـــاوات ا
والـفـضـائـيــات الـعـديـدة الـتى تـقـدم إلــيه بـأحـدث مـا وصل إلـيه
الـعلم من ثورة تكنولوجـية ومعرفية. مسـرح يحترم عقله وذكاءه
ـقـراطـيـة ويـرسخ فى أعـمـاقه ويـبـنى بـداخـله قـيم احلـريـة والـد
ـوروث ـزج أحـدث الـتـقـنــيـات احلـديـثـة بـا الـهـويـة واالنـتــمـاء و

الشعبى األصيل.

صرى وسيقى الشامل للطفل ا سرح ا ا
ـسرح الذى يتم وسـيقى الشامل (The Musical Performance) هو ا ـسرحى ا أصـبح العرض ا
ه للـطفل على مـستـوى العـالم شرًقا وغـرًبا فى الـسنـوات األخيرة لـيتـقلص دور احلوار إلى تقـد
أدنى درجـاته ويرتـفع االهـتـمام بـالـتشـكـيل واإلبـهار إلى الـدرجـة القـصـوى.. فى مـهرجـان مـسرح
ى بـالـيـابان والـذى يـعـقد كل أربع سـنـوات لـيقـدم الـتـعلـيم والـثـقافـة لـلـطفل من خالل الـطـفل الـعا
ـسـرح عام 2004 ( The Asia-Pacific Festival ooff Chiloren,s Thearte in Toyama) قدمت 21  دولـة تـمـثل ا
سرح الطفل وفى ح اعتمد قارات العالم من أمريكا وأوروبا واستـراليا وآسيا أحدث عروضها 
يـة لتقد عرض مسرحى واحـد على احلوار الـتقليـدى لبنجالديش اجتـهت جميع العـروض العا
ـوسيـقى الراقص لـتجـسـد إبهـاًرا تشـكيـلـًيا وحـركًيـا وتشـكـيالت مبـهرة من خالل حـركة سـرح ا ا
نـاظر ـتـحركـة وا ـمثـلـ والراقـص مع تـقـلص دور الديـكور واالسـتـعاضـة بخـلفـيـات اللـيزر ا ا

اخللفية التى تتغير بالكمبيوتر.

  منتصر ثابت
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ال أحد يعرفه..
ال أحد يسمع عن
أنشطته
صرى ركز ا ا
ى للمسرح العا
مات بالسكتة
القـلبيــة
وزكى يقـول:
هاتوا فلوس
واحنا نسوّى
الهــوايـل!!

أن تـكون هناك مؤسسة ما تتـلقى ميزانية سنوية من
إحـدى الوزارات وليس لهـا أى تأثير فـهذا ما يطرح
الـكثير من عالمات االستفـهام التى تستحق الوقوف

عندها والبحث عن إجابات لها...
ى ــصـرى الــعـا ـركـز ا احلـديـث هـنـا حتــديـدًا عـن ا
لـلـمــسـرح الــذى يـتـلــقى مـيــزانـيـة ســنـويـة من وزارة
الـثــقــافـة ويــفـتــرض أن يــؤدى دورًا مـحــددًا وهـو أن
ـسـرحـية ـثـابة نـافـذة عـلى ثـقـافـات الـعـالم ا يـكـون 
ثـل ومـخرجـ وكتـاب وفنـان وأن وفـنانـيهـا من 
ـصـريـ وب كل سـرح ا يـكـون رابطًـا بـ فـنـانى ا
ـسـرحــيـة الـتى حتـدث عـلى الـتـغـيــرات اإلبـداعـيـة وا

مستوى العالم...
الدور كبير ومؤثر وضخم.. ولكنا نسمع جعجعة وال
ركـز لم يسمع فـاجأة فـعالً أن هذا ا نـرى طحنـا فا
به أحــد ال من الــعـامــة وال من الــنــخـبــة وكــانت هـذه
مـشـكـلـتـنـا «الـعـويــصـة» فـكل من سـألـنـاه من فـنـانى
ـسـرح أجـابــنـا بـنـفس اجلـواب.. ومـخـرجى ونــقـاد ا

وهو أنه لم يسمع عنه من قبل!!
سرحى «مـسرحنـا» ذهبت بـالسؤال إلى اخملـرج ا
ى للمـسرح ليشرح ركـز العا أحـمد زكى رئيس ا

لنا هذا اللغز!!
ى للمسرح صرى العا ركز ا أحـمد زكى قال إن ا
هـو واحـد ضـمن مـائة مـركـز مـوزعـة فى مـائـة دولة
ية عـلى مستوى العـالم وجميعهـا يتبع «الهيـئة العا
لـلـمـسـرح» ومـقـرهـا هــو نـفس مـقـر الـيـونـسـكـو فى
راكز تسدد اشتراكًا سنويًا للهيئة بـاريس وهذه ا
األم ; فـيـما يـتـلـقى كل مـركـز ميـزانـيـة من حـكـومته

التابع لها»
ى ـصـرى العـا ـركـز ا زكى أضـاف إن مـشـكـلـة ا
لـلمسرح أنه يتلقى ميزانية سنوية ثابتة قيمتها 10
آالف جـنيه وهـولم تطـرأ علـيهـا أى زيادة مـنذ عام
1964 حـ كان توفـيق احلكيم رئـيسًا لـلمركز رغم

تـغيـر الظروف االقـتصـادية وارتفـاع األسعـار منذ
ـيزانية الـضعيفة ذلك الـتاريخ وحتى اآلن; وهذه ا
هى الـسبب الرئيسى لضـعف الدور الذى يفترض
يـزانية سـنوية التقل ركز فـهو يحـتاج  أن يـؤديه ا
ــهـامه مـن عـقـد عن 200 ألف جــنـيــة حـتى يــقـوم 
مـهـرجـانـات وندوات وحتـقـيق مـشـاركـة فـاعـلة فى

سرحية فى مصر. حركة الثقافة ا
ركز عن يزانية الـهزيلة تسبـبت فى تقاعس ا  هـذه ا
يـة لـلمـسرح تـسديـد اشـتراكه الـسـنوى لـلهـيـئة الـعـا
ــا كــان يــهـدده ــاضـيــة  خالل الــســنــوات األربع ا
ــنـظــمـة أو بـحــرمـانه مـن حـقــوقه الـتــصـويــتــيـة فى ا
ـشـاركة فى الـلـجان الـتـرشح ألى منـصب أو حـتى ا

الـدولية أثناء إقامـة الهيئة ألى فعـاليات دولية تشارك
ية للمسرح. راكز العا فيها باقى ا

«وتـعـجب زكى قـائالً: كـيف يـتـم رصـد مـيـزانـية ال
ـركز مـنوط به دور فى تـتعـدى عشـرة آالف جـنيه 
ـسرح غـايـة األهمـيـة وهـو حتـقيق الـتـواصل بـ ا
ـصــرى وكل مـسـارح الــعـالم فى حـ أن وزارة ا
الـثقـافـة تمـنح بـعض اجلمـعـيات األهـلـية كـجـمعـية
الـكـتـاب مـثالً مـيـزانـيـة سـنويـة التـقل عن 100 ألف

جنيه..»
ـركـز فأصـبح ـيـزانـيـة أدى لـتـراجع دور ا «ضـعف ا
ـشـاركة فى قـاصـرًا على إصـدار مـنشـور سـنوى وا
ى للـمسرح فى فـعاليـات احتفـال الهيـئة بـاليوم الـعا
كان الذى أخذناه 27 مـارس من كل عام; حتى أن ا

سـرح الـعائم يـحـتاج إلى دعم كـمقـر لـلمـركـز فى ا
ـركـز لـتـطـويـر هـيـكـله وتـطـويـر فـضالً عن حــاجـة ا
ية فى مختلف دول راكز العـا اإلدارى وعالقـاته با
الـعـالم وتـفـعيـل دوره فى مصـر وخـارجـهـا لـيـحقق
ـــنــوط بـه وكل هــذا لـن يــحـــدث إال بــزيــادة الــدور ا

ميزانيته» 
ى لـلـمـسرح ـركز الـقـبـرصى الـعا وأضـاف: «ا
فى قــبـرص مــثالً يــتـلــقى مــيـزانــيـة ســنــويـة من
احلـكـومـة القـبـرصـيـة ال تقل عن 100 ألف جـنـية
قبرصى وقيمة اجلنيه القبرصى تقرب من قيمة
ركـز هناك اجلـنيـة االسترلـينى لـذلك يقـوم ا
ــهـامه عــلى أكـمـل وجه.. أمـا فى مــصـر
ــيــزانـيــة فـى عـدم فــقــد تــسـبـب ضــعف ا

تـــــراك تـــــســـــديــــــد االشـــــ
تـــــصل نـــــوى.. لــــــ الـــــســـــ
لـــوب ــــطــــ يــــة ا ـــديــــونــــ ا
ســدادهـا إلى مــبـلغ 3500
بــــــارة عن 900 يــــــورو عــــــ
يــــــورو عن عـــــام 2007 و
905 يورو عن عام 2006 و 905 يورو عن عام

2005  و 709 يـــورو عـن عــام 2004; لـــذا تـــقــدمت

ـذكـرة رسـمـية لـفـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافة
ـديونـية شـكلـة فقـام بنـقل تلك ا وأوضـحت له ا
ى للـمسرح إلى ديوان صـرى العا ـركز ا من ا
عــام الــوزارة فى الــكــيت كــات حــيث ســتــتــولى
ــيــة ا لـــهــيــئــة الــعــ إرســـال تــلك االشــتــراكــات لــ
لـلـمـسرح فـى باريس بـعـد ذلك أرسـلت خـطـابا
لــمــسـرح ــيــة لــ ا لــســكــرتــيــر عــام الــهــيــئــة الــعــ
شـكلـة  حلـها وأن الوزارة وأوضـحت له أن ا
سـتـسـدد بـنـفـسـهـا  اشـتـراكـهم الـسـنـوى فـيـمـا

بعد» .

ــركــز أشــار إلى أنه تــلــقى وعــدًا مـن وزيـر رئــيس ا
ركـز حتى يـستـطيع الـقيام الـثقـافة بزيـادة ميـزانيـة ا

بدوره على أكمل وجه.
واعـترف زكى بعدم وجود تـأثير للمـركز حاليًا وقال:
ـيـزانـيـة ولـو لـيس هـنـاك سـبب لـهـذا سـوى ضـعف ا

تغيرت ستتغير الصورة العامة ككل!
ــسـرح ــركـز اليــقــتــصـر عــلى ا وأوضح أن دور ا
ـتد لـيشـمل كل مايـقدم أمـام جمـهور ا  فـقط وإ

من رقص شرقى وخالفه!!        

محسن حسنى

ستور كشف ا
 فلوس اخلواجة.. بتعمل إيه بالظبط فى مصر?!

شـهدت فترة الثمانينيات مولد أول مهرجان للمسرح احلر وكان هذا اعترافًا
عنيـة بحركـة مسرحـية جديدة هى ضـمنياً من قـبل وزارة الثقـافة واجلهـات ا
سرحـي بهـذه احلركة سـرح احلر فى مصـر واحتفـى كثيـر من ا حـركة ا
بـعد أن شاهدوا عروضـها التى اتسم معـظمها بـالنضج والوعى الفـنى بينما
ـوهـا وتـبنـيـها خـطـرًا كبـيـرًا على مـسـرح الدولـة ومـسرح رأى الـبعض فى 
الـقطـاع اخلـاص فـوئدت احلـركـة فى مهـدهـا ولم يـلتـفت أحـد إلـيهـا ولم تـعد

تـرعاها أى مؤسسـة ثقافيـة غير أنهـا عادت وانتشرت فى
ـة شـتى لم كل ربـوع مـصـر مـتـجـسـدة فى فـرق مـسـرحـي
جتـد أمامهـا إال خيارًا واحـدًا لتفـريخ طاقاتـها وإبداعـاتها

اخلاصة..
كـان الـتـمـويل األجـنـبى هـو احلل الـذى جلـأت إليـه معـظم
ـتــطع الـتــوصل حــتى ولـو ــدن وبــعـضــهـا لـم يـسـ فـرق ا
"لـدوالر" واحد من "فلوس اخلـواجة" فظلت إلى اآلن حتلم
ـيــجـة أسـاسـيــة لـغـيـاب دور ـت ـن بـطـعم هــذه "الـفـلـوس" وكـ
ـؤسسات الثقـافية فى مصـر واالنشقاق الذى أدى إلى ا
ـنهـا ومـا ب فـرق الـهواة والـفرق تـصنـيف الـفرق فـيـما بـي
ـبدع ـستـقلة وتـفسخ الـعالقات ب ا احلـرة والفرق ا

ـهنـة وصعـوبات إتـمام الـعمـليـة الفـنية وانـعدام أخالقـيات ا
نـتيجة القـصور فى اإلنتاج وأماكن الـتدريب والعروض بدأ

اجلـمـيع يـلـهث وراء "مـعونـة اخلـواجـة" بـهـدف الـعـمل أوًال والـربح ثـانـيًا ولم
يـستطع ظهور مسرح الهناجر فى الثـمانينيات أن يكون الوعاء احليوى الذى
ـنـفه كل هـذه الـفــرق فـضًال عن تـدريـبــهـا عـلى أكـمل وجه فى يـجـمع فى كـ
الـوقت الـذى زادت فـيـه أعـداد هـذه الـفـرق حـتى غــطت شـتى بـقـاع مـصـر
ا أفـرز مصـطـلحـاً جـديداً وهـو فرق ـة  ـي سـألـة إلى هيـمنـة وشـلل وحتـولت ا

"الهنجرانية".
ـســرح الـذى أقـيم (فى األسـاس) من أجل وبـعـد اخلالفــات الـتى دبت فى هـذا ا
فـرق الشباب بدأ بعض الـشباب العزوف عنه وأصـبحت صفة "الهنـجرانية" ُسبة
ارس لـدى البـعض خـاصة بـعد أن حتـول الـهنـاجر فـى فتـرة ما إلى مـتـنزهـات 

راكز الـثقافية فـيها كل ما يخـطر على البـال وبدأ توافد بـعض الورش على مصـر وبعض ا
ـركز ـركـز الثـقـافى الـبريـطـانى" "ا األجـنبـيـة التـى تصـرف بـسخـاء عـلى الـعروض مـثل "ا
انى والـهولندى عـلى رأس القائمـة ولكن عندمـا يخرج اخلواجة الـثقافى السـويسرى" واأل

قابل! دوالرًا..!! فعلينا أن نتساءل عن ا
ـراكز بدايـة أن يكون هنـاك مشروع مـتكامل لصـيغة الـعمل الفنى أن تـشترط  هذه ا
ـسرح اخلاص أو ركز أو من ا قدم له عالقـة بثقـافة الـبلد الـتابع لهـا ا يـكون العـمل ا
صرى على أال يتم الـتعبير عن هذا مباشرة أن يـنتقد الوضع ا
سرحية فى نهاية الثمانينيات وح استطاعت "فرقة الورشة" ا
ـتـمــويل األكـثــر ذيــوعـًا فى مــصـر وهى الـوصــول إلى جــهـة الـ
مؤسسة "فورندايشن" وبدأت فى اإلعالن عن مؤسسة الورشة
الـفنية التى أدارها فيما بعد اخملرج حسن اجلريتلى  بدأ لعاب
الـفـرق يسـيل عـلى "دوالر األجـنبى" ورأى الـبـعض طـموحه فى
أن يـنضم لهذه الفرقة التى ستؤمن له دخالً شهرياً ثابتاً يجعله
ـة بعـيدًا عن أرصـفة الـهنـاجر ومـقاهى وسط يـحيـا حيـاة كر
ـلـد وبـدأ صـراع خـفـى يـحـدث بـ الـفـرق بـعـد أن هـيـمـنت الـب
سرحيـة على مسرح الهـناجر وأصبح اختراقه إحـدى الشلل ا
ـية مـسـتـحـيًال وظـهـرت عـلى الـسـاحـة بـعض اجلـهـات الـتـمـويـل
ـنـدى" ـافى الــهـولـ ـثـقـ ـنـدوق الـ األخـرى مــثل "أوكــست فـوم" "والــصـ
ـة الـسـويـسـريـة" ومـنـظـمـة «سـيـدا» الـسـويـدية ـؤسـسـة الـثقـافـي و"ا
ـيـر من اجلهـات الـتى تـدعى التـخـصص فى الـتنـمـية ـة والكـث ـي ومـنظـمـة "بالن" اإليـطال
ـنـظمـات أو مـعـظمـهـا تنـتـمى إلى جـهات الـثقـافـية فـى مصـر. رأى الـبعـض أن هذه ا
صرى ورأى آخرون العكس. تمـويلية (إسرائيلية) هـدفها "الغزو الثقافى" للـمجتمع ا
ـيـة قد ـشـاريع الفـن ـا ال نـستـطـيع أن نـنـكر أن هـّويـة ا ـا أو اختـلـفـنا فـإنـن وسواء اتـفـقـن
ـيل إلى األسلـوب الغربى انـحرفت تـماما عـن مسارهـا.. وأصبح الـكثـير من الـفرق 
ـسرح التـجريبى. فى تـقد العـروض الفنـية وكنـتيـجةـ  أيضـاـ  للتـأثير الـذى تركه ا
ـدهش فـى األمر أن بـعض ومـازال الـلـهـاث وراء هـذه اجلـهـات فى أوج انـتـشاره وا
الـفرق تلجأ إلى حتايل ذكى وقانونى فى نفس الوقت حـيث تقوم بتكوين جمعيات أو
مراكـز لها مسحة فنية أو ثقـافية أو تنموية تسمح لها بـسهولة مخاطبة هذه اجلهات

وألن "اخلـواجة" ليس بهـذه السذاجة فـالبد أن يكون الـعنصر األسـاسى فى كتابة
ـابـة هـذه ـنـبى وألن مـن يـجـيــد كـتـ ـازلـة عـقـل ووجـدان هـذه األجـ ـشـروع هــو مـغـ ا
شـاريع مجمـوعة قليـلة تفهم جـيداً كيف تخـترق العقـلية األجنـبية; أصبـحت كتابة ا
شـروع أجراً خرافيا وأحيـاناً يكون له نسبة ـشاريع مهنة يتقـاضى عنها كاتب ا ا
وافقـة عليه من قـيمة الـتمويل أو يـع كمـستشـار فنى لـلفرقـة أو للمـشروع بعـد ا
ثـير فى األمـر أن معظـمهم من وأصـبحت أسـماء هذه الـفئـة تتـداول فى اخلفـاء وا

قيم فى مصر! األجانب ا
عظم الفرق هو التربح كـثرت التمويالت وأصبح الهدف احلقـيقى 
من ورائـها وقـد انتـشرت بـعض الشـائعـات حول مـتاجرة الـبعض
ستقل للحصول على تمويل ضخم وبعد مساومة سرح ا ـلف ا
ـستـقـلة مـقابل حـصولـهـا على مـبلغ مـن الصـفقـة من قبل الـفرق ا
مع من تـتـعامل.. .. وألن هـذه اجلـهـات تـعلـم تمـامـاً  أحـد اخملـرج
مسـرحـيـة وقد وأنـهـا أصبـحت اآلن تـمـوّل مـشاريـع فنـيـة ال فـرقـاً 
ً بـعـد الـكـارثـة الـتى أصـابت فـرقـة «الـورشة» فى ا ظـهـر األمـر جـليـ
ديـسمبر 2006  بـعد ما رفعت مؤسسـة "سيدا" يديهـا عن تمويلها

أو بـعـد مـا انـتهـت الفـتـرة احملـددة لـلـتـمـويل بـعـد مـا يـقرب من 17
ثـلو الورشـة والعامـلون بها أنـفسهم جـالس على ً ووجد  عـاما
ـدينـة ورغم أن هنـاك مالي الـدوالرات تنـفق على مـقاهى وسط ا
ً فى جـنـوبـها إال أن مـشـاريع فـنـية فـى كل ربوع مـصـر وحتـديـدا
الـوقت كفـيل بأن يثـبت أن "اخلواجـة" سيأتى عـليه يـوم ويعطى لك
ا يـقـول لك بـعـبـارة صـريـحة "مـاكـنش يـتـعـز.. كـان فيه ظـهـره ور
ً على أن نـقود األجـنبى ا وخـلص" أليـست جتربـة الورشـة مثـاالً حيـ
البـد وأن تنـتـهى يومـاً.. ويـدفعـنا ذلـك ألن نفـكر فى تـمـويل وطنى
ـؤسسـات الـغـنـية فى مـصـر لـتـمول مـشـاريـعـنا إلى جـذب بـعض ا

ثل العامى يقول "ابن بلدى أحن علىَّ م الغريب".     الفنية وا
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صرى حاليا يسـتعد اخملرج عمرو كمال حاليا شـاكل التى تواجه اجملتمع ا > عن ا
لـتـقـد عـرض مـســرحى جـديـد لـنـادى مــسـرح بـورسـعـيـد بــاسم "يـوووه" من تـألـيف
شـاركة بالـتمـثيل فى عرض قـومية محـمود سالم.. عمـرو كمال.. انـتهى مـؤخراً من ا

رعب. بورسعيد مولد سيدى ا

< أحمد زكى

مثلون ا
تجولون ا
Strolling
Players

مــجــمــوعــة من
ـمــثـلـ تـقـوم ا
بـــالـــتـــنـــقل من
مـــــديـــــنـــــة إلى
أخـــــــــــــرى كـى
تـعرض ألعابها
التمثيلية. وكما
عــــــــرف هـــــــذا
الـــــــنــــــــشـــــــاط
التمثيلى ـ على
تـــلك الـــصــورة
الــبـدائــيـة ـ فى
الــــــــيــــــــونـــــــان
ــــــة الـــــــقـــــــد
ورومــــــــــــــــــــــــا
وأوروبــــــــــا فى
عـــــــصـــــــرهــــــا
الــوســيط حـتى
أواخـــر الــقــرن
ـــاضـى فــإن ا
مصر ـ وبعض
البلدان العربية
األخـــــــــــــــــرى ـ
كـــانت مـــجـــاالً
لــــكــــثـــــيــــر من
تـجولة الـفرق ا
بــــــــ بــــــــعض
عــــــــــــــــــــواصـم
األقـــــــــــالــــــــــيـم
وبـعض مـدنـهـا
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ـسـرحى بـعـد األزمــات الـتى عـانى مـنـهــا الـعـرض ا
سرح القومى مؤخرًا على "والد اللذينه" الذى قدمه ا
خـشـبـة مـسـرح مـيـامى وانـتـهت إلى تـوقف عـروضه
ثلـيه على خشبة بـسبب الصدامات الـتى تمت ب 

سرح أثناء العرض وأمام اجلمهور. ا
قـرر اخملرج محمد عمر إعـادة تقد العرض بعد
تـغــيـيـر مــعـظم أبـطــاله واسـتــبـدالـهـم بـآخـرين فى
مـحــاولـة إلعـادة الــهـدوء داخل كـوالــيس الـعـرض
واسـتبعاد كل من محمد عبد احلافظ وياسر فرج
ـنــعم واإلبـقـاء عــلى جنـوم الـعـرض وتـامـر عــبـد ا
مـحـمـود اجلـنـدى ومـحـمـود احلـديـنى ود. مـحـمد
ـعطى. كـما قـرر مـخرج الـعرض تـغيـير مـعظم عـبد ا

ـشاركة فى العمل مع اإلبقاء على الـعناصر النسائية ا
ـتـهـا فى ـلـة الــشـابـة "عـزة سـعـيــد" الى أبـدت رغـب ـمـث ا
االسـتمـرار بالـعرض لـنـجاحـها فى تـقد الـدور الذى
ـشـاركة فى عـمل مـسرحى من تـقـوم به واعتـزازهـا با
تـأليف الكاتب أسامة أنور عكاشة وإخراج محمد عمر
ـسرح فى بـجـانب سـعادتـهـا بـالـوقوف عـلى خـشـبـة ا

سرح القومى. عرض من إنتاج ا
عـزة سـعـيـد.. شـاركت فى عـدة أعـمـال مـسـرحـية
من إنــتــاج مـــســرح الــدولــة وهى حـــاصــلــة عــلى
ـسرحية قسم عـهد العالى لـلفنون ا بـكالوريوس ا
الـتـمـثـيل وبـدأت مـشـوارهـا الـفـنى من خالل فـرق

سرح بالثقافة اجلماهيرية. ا

ـا 
هـ
في

ـا 
وم

يا 
دن
الـ

 

سرح القومى لألطفال.. عاطف عوض مدير ا
ينافس الثورة التكنولوجية بعروض 

سرح الغنائى االستعراضى..!! ا

  ورش تدريبية وعروض مسرحية لألطفال بقصور الثقافة
انـتــهت االدارة الــعـامــة لـثــقـافـة
الـطفل بهيـئة قصور الـثقافة من
إعـداد خطتـها للـموسم اجلديد
تـتــضـمن عـدة بــرامج وأنـشـطـة
مــوجــهــة لـلــطــفل فـي مــخـتــلف
ـواقع الثـقافيـة التـابعة لـلهـيئة ا
أكـدت  فـاطـمة فـرحـات  مـدير
عـام ثقـافة الـطفل أن خـطة هذا
الـعـام تـضـمـنت تـقـد عـدد من
ـــســـرحـــيـــة الـــتي الـــعـــروض ا
قــدمــتـهــا فــرق مــســرح الـطــفل
بـقـصـور الـثـقـافـة في مـقـدمـتـها
«قـــمــر احلـــواديت» من تـــألــيف
وأشـــعـــار .مــصـــطـــفي ســـلـــيم
ــوســيــقي واالحلــان ألحــمــد وا
احلـــنــــاوي وديـــكــــور ومالبس
صـبـحي الــسـيـد لـفـرقـة أطـفـال
قــصــر ثــقــافــة ســوزان مــبـارك
بـالـسيـدة زينب وعـروض أخرى
بـشبـرا اخليـمة والـفيـوم وبهـتيم
والفردقة واحملافظات األخري.
كـــمــا انـــتـــهت اإلدارة الـــعـــامــة
لـــثـــقـــافــــة الـــطـــفل مـن تـــوقـــيع
بـروتـوكــول تـعـاون مـشـتـرك مع

ــســرح لــلــطــفـل في مــجــاالت ا
ـوســيــقي والـفــنـون والــغـنــاء وا
الـتـشــكـيـلـيـة من خالل أسـاتـذة
مـتـخصـص في هـذه اجملاالت
ــســتــوي األنــشــطـة لالرتــقــاء 
الــتي يــشـــارك فــيــهــا األطــفــال
ختلف أقاليم مصر مع وضع
مـجمـوعة من الـضوابط احملددة
ـوجـهـة ـسـرحــيـة ا لـلــعـروض ا
لــلـطــفل وهي مــا يـتم إنــتـاجــهـا
خالل الــــفـــتــــرة الــــقـــادمــــة مع
مـــراعـــاة الـــدقــــة في اخـــتـــيـــار
ـشــاركــة في هـذه الــعـنــاصــر ا
الــعــروض من إخــراج وديــكــور
ومــوســـيـــقي واســـتــعـــراضــات
وانــتــقـــاء الــنــصـــوص اجلــيــدة
لــتـنــفـيــذهــا مع تـكــثــيف بـرامج
ـشرفي هـذه األنشـطة الـتدريب 
لـــرفع مـــهـــارات الــــتـــعـــامل مع
ـــــراحل األطـــــفـــــال في هـــــذه ا

العمرية اخلاصة....

قـطـاع الطالئع الـتـابع للـمـجلس
ـا يتـيح تـنفـيذ األعـلي لـلشـاب 
عــدة فـعــالـيــات مــشـتــركــة مـثل
ـســابـقـات الــثـقـافــيـة والـفــنـيـة ا
ـهرجانات مع تبادل األنشطة وا
وتــقــد عـــروض فــنــيـــة لــفــرق
األطـفال التابـعة لقصـور الثقافة
ـــراكـــز الـــشــــبـــاب واألنـــديـــة
الـرياضـية.عـلي جانب آخـر قال
الـدكتور. أحمد األبحر - رئيس
ـــركــزيـــة لــلـــدراســات اإلدارة ا
والـبـحـوث بـالـهـيـئـة بـأن اخلـطـة
الـقـادمـة تـشهـد تـنـفـيـذ عدد من
ـتــخــصــصـة الــورش الـفــنــيــة ا

ــمــثــلــ                                      انـــتــهت خــنــاقـــات ا

 عزة سعيد.. سعيدة  بوالد اللذينة

ـسـرح الـقـومى مـصـمم االسـتـعـراضـات د. عـاطف عـوضـ  مـديـر ا
لألطـفالـ  انتهى من وضـع خطة مسـرحه للموسم احلـالى الذى يبدأ
ـة "السـنـدريال" للـكـاتب الشـاب "أحـمد عـبـد الرازق" بـتقـد مـسرحـي
إخـراج "بـتـول عـرفـة" والـبـطـولـة لـفـوزية وأحـمـد الـشـامى ويـوسف
ـسرح العائم الـصغير داوود وعالء مـرسى وتعرض علـى خشبة ا

نيل بعد إعادة تطويره وافتتاحه خالل الشهر القادم. با
تـضمـنت اخلـطـة أيضـا تـقد مـسـرحيـة "أسـعد سـعـيد فى
الـعالم" تأليف مـحمود عـامر وإخراج حسن يـوسف وبطولة
مـحـمد أبـو احلـسن. ومـسـرحـية "إخـنـاتـون" تـألـيف "حسن
سـعـد" واإلخـراج لـعـزة لــبـيب مع إعـادة تـقـد مـسـرحـيـة
"حـلم بكـرة" لـلمـؤلف الـسيـد مـحمـد عـلى واإلخراج ألحـمد

عبد احلليم والبطولة ألنوشكا وأحمد سالمة.
وعن رؤيـته لتطوير مسرح الطفل الـذى يديره منذ عام يقول عاطف
ـسـرح ـتـقــد ا عـوض إنه يــحـاول وضع تــصـور خــاص يـتــعـلق بـ
بـهر فى عروض األطـفال خـاصة أن هذا ـوسيقـى االستعـراضى ا ا
ـكن أن ينـافس الثورة اإلطـار هو الـذى يجذب األطـفال وهـو الذى 
الـتكنولوجية الكبيرة فى السينما والفضائيات واحلاسب اآللى

ـة ويـتـمــنى "عـاطف عــوض" تـقـد عـروض مــسـرحـي
لألطـفـال على مـستـوى جـيد خـاصـة أن الفـترة
سرح العائم الـقادمة سوف تشهد افتتاح ا
الـصغيـر ليـصبح للـمسـرح القومى لـلطفل
أكـثــر من دار عـرض وهـذا األمـر فى
حـد ذاتـه يـتــيح فـرصــة لـتــقـد عـدد
أكــبـــر من الـــعـــروض مع إمـــكــانـــيــة
إعـادتهـا فى حـالة حتـقيـقـها لـلنـجاح

طلوب.. اجلماهيرى ا

فرقة حالة تمارس نشاطها بعيداً عن مباحث التمثيل!!
ـسـتـقـلـة الـتى تـتسم ـسـرحيـة الـتى  تـأسـيـسـهـا عام  2000 واحدة مـن الفـرق ا فـرقة حـالـة لـلـعـروض ا
باالسـتقـرار اإلدارى حيث تـمتلك مـقًرا خـاًصا لـتيـسيـر أعمـالهـا ولهـا مركز إعـالمى باإلضـافة إلى وجود

عالمة جتارية خاصة ومسجلة لها.
بدأت  الفرقة نشاطها بثمانية أعضاء ثم انضم لـها العشرات بعد انتشار نشاطها على نطاق واسع وهى
تعـتمـد فى تـقد عـروضهـا عـلى نظـام دقيـق خاصـة فيـما يـرتـبط بالـتدريـب نظـًرا لطـبيـعـة العـروض التى

تقدمها الفرقة حيث تعرض في الشارع.
محمد عبد الفتـاح مدير الفرقة  أشار إلي عـدم اعتماد الفرقة علي مـصادر تمويل ثابتة ولـكنها تقوم ببيع
نتشرة حالًيا مع فتح شباك تذاكر لعروضها في ليالي العرض لبعض اجلهات أو دور العرض اخلاصة ا
حالة إمـكانية ذلك قـال عبد الـفتاح إنه يـرفض فكرة أن يـكون للفـرقة مصـدر تمويل ثـابت يفرض مـجموعة
من الشـروط على نـوعيـة وطـبيـعة ومـضمـون عروضـها يـقول: لـذلك قـمنـا بإنـشاء مـؤسسـة "قافـلة - حـالة
ـستقـلة في مـصر وهي تقـوم بتـنظيم ـؤسسات الـثقافـية ا للفـنون والـثقافـة " التى أصـبحت اآلن من أهم ا
ستقلة القاهرة للسينما وسيقية ا وبايل والشرق للفرق ا خمسة مهرجانات فنية هي ... القاهرة ألفالم ا
سـرح ويقـام في أكتـوبـر من كل عام ومـهرجـان آخر سـتقـلة بـجـانب مهـرجان احلـواديت وهو خـاص بـا ا
ثقف إال خاص بعروض الشارع. فرقة حالة اجـتذبت جمهورا متنوعًا من ب طالب اجلـامعة والعمال وا
ـسـرح من جـامـعـة أن مـحـمـد عـبـد الــفـتـاح ـ مـديـر الـفـرقـة رغم حــصـوله عـلى لـيـسـانـس اآلداب ـ قـسم ا
هن التمثيلية لم يفكر فى االنضمام إليها اإلسكندرية وأحقيته فى احلصول على العضوية العاملة لنقابة ا
ويـرى عـدم جـدوى هـذا األمـر فـى ظل عـدم وعى مـسـئـولى الــنـقـابـة بـدورهم جتـاه األعــضـاء فـيـمـا يـرتـبط
بضرورة توفير فرص عمل لهم لذلك فضل هو وأعضاء فرقته العمل بالوسط الفني بشكل حر بعيدًا عن
مـثـل الـتى تـتبع سـيـاسة مـنع أصـحاب ـتـمثـلـة فى نقـابـة ا قيـود "مـباحث الـتـمثـيل" ـ عـلى حـد تعـبـيره ـ ا

واهب من التمثيل جملرد عدم قيدهم بجداول النقابة. ا
سمير عزمى

مهرجان 
باسم  «فوزى فهمى»

سرحية عهد الفنون ا ه   لتكر
ــعــهـــد الــعــالى لـــلــفــنــون بــدأ ا
ـسرحيـة اإلعداد لـبدء فعـاليات ا
هرجان د. فوزى الـدورة األولى 

فــهـمى لــلـعـروض
ـــســــرحـــيـــة د. ا
مـصطفى سـلطان
ـعــهـد ـ ـ عــمـيــد ا
صـــــــــــرح بــــــــــأن
ــهـــرجــان يــقــام ا
لــتـكـر الــدكـتـور
ا له فـوزى فهمى 
مـن فـــــــــضـل فى
ـية تـطـويـر أكـاد
ـخـتلف الـفـنون 
معاهدها الفنية..

يـــذكـــر أن مـــعـــهـــد الـــفـــنـــون
ـســرحـيـة يـنـظـم مـهـرجـانـ ا
آخــرين هــمــا مــهــرجــان زكى
طـلــيـمـات لــلـمـســرح الـعـربى
ى ـسـرح الــعـا ومــهـرجــان ا
وســيـــتـــيح مـــهــرجـــان فــوزى
فـــهــمـى فــرصـــة أكـــبـــر أمــام
ــعـــهــد لــتـــقــد عــدد طالب ا
ـسرحـية أكـبر من الـعروض ا

ــســرحـى من تــمـــثــيل وديــكـــور ونــقــد ا
وتأليف .

قــــال د. تــــامــــر راضى مــــشــــرف
سرحى باجلامعة إن الـنشاط ا
الــهـدف من هــذه الـورش رفع
شارك فى كـفاءة الطالب ا
ــســرحـيــة من األنــشــطــة ا
ـــســـرح خالل عــــروض ا
اجلـــامــعى. يـــشــارك فى
هــــذه الـــــورش عــــدد من
ـتــخـصـصـ وأسـاتـذة ا
يـة الفنـون منهم د. أكـاد
عــــصــــام أبـــو الــــعال د.
مــحـمـود ســامى د. مـنى
صـفوت رئيس قـسم النقد
والـدرامـا بـكـلـية اآلداب
جــامـــعــة عــ شــمس
وســــوف تـــعــــقـــد ثالث
مـحـاضـرات أسـبـوعـيـًا
يــكـون نــتـاجــهـا تــقـد
عـــــــــشـــــــــرة عــــــــروض
مــــســــرحـــــيــــة لــــفــــرق

اجلامعة.
د. تـــامـــر راضى أكـــد
أن جـامـعة عـ شمس
تـقــوم حـالـيـاً بـاإلعـداد
لــــتــــنـــــظــــيـم عــــدد من
ـهـرجـانـات مع بـدايـة ا
الـعام الـدراسى القادم
لــتـقــد مـجـمــوعـة من
ـسـرح أعـمــال كـتـاب ا

ى صرى والعا ا

مروة سعيد

سرح لطالب ع شمس ..!! ورش تدريبية فى ا
بـدأت جامعة ع شـمس فى اإلعداد لتنـفيذ عدد من الـورش التدريبـية فى مختـلف عناصر الفن 
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الـكــاتب فــرنـســيس فــرجـســون أحـد أعالم الــدراسـات
سرحـية األمريكية.. وكـتابه هذا كتاب مهم فى الـنقدية ا
سرحى من داخله سرحى الذى يتناول العمل ا الـنقد ا
ويـراعى عــدم فـرض تــفـســيـرات ال يــقـولــهـا الــعـمل وال
يـقولـهـا الـعصـر الـذى أبدع فـيه.. والـكـاتب مسـلح لـهذا
الـطريق جيداً.. فهو - كما يتبدى فى كتابه - على وعى
سرح اخملـتلفـة ولديه القـدرة التامـة على فهم بـدالالت ا
طـبيـعة وعنـاصر الـعمل وخـصائص الـعصـر الذى خلق
فــيـه وأســلـــوب الـــتـــألــيـف ومــدارسـه.. إلى آخـــر هــذه
ـنطق الداخلى الـقدرات التى تـعينه على سـهولة إدراك ا
لـلعمل وتذوقه جماليًا.. ومـلم تمامًا بأقوال وآراء سابقيه
سرحيات التى تعلقـة بالكتاب وا ؤرخ ا من الـنقاد وا
نـبثق من منهجه تـناولها فى كـتابه.. وله رأيه اخلاص  ا
الـــنــقــدى والــذى قــد يـــتــفق قــلـــيالً ويــخــتـــلف كــثــيــرًا
ـوضوعـيـة) مع سابـقيه أو مـعـاصريه.. كـما أنه رجل )
ى.. وأثر ذلك فـلسـفـة ومنـطق ومسـرح تطـبـيقى وأكـاد
جـلى فى كتـابه العـام الذى ب أيـدينـا والذى جـاء ملـيئًا
ا قد يعيق وصول نطقيـة;  صطلحات الـفلسفيـة وا بـا
األفـكار إلى ذهن القار فى يسـر ما لم يكن على دراية

بها..
ـؤلف يــبــحث فى هـذا الــكــتـاب عــمـا أســمـاه (فــكـرة وا
ـسرح) أى جوهر هـذا الفن الذى يعـبر فى شمول عن ا
كـنه مـوقف اإلنـسـان من الـعـالم بـقـضـايـاه وإشـكـالـيـاته
الـعـديـدة من خالل عـرض يـبـرز اجلـمـال الـكـلى الـدافق
ـسرح اجلزئـى الذى قد يـعبر عن لـلحيـاة.. وليس ذلك ا
مـواقف ذهنية عـقلية فـقط أو مشاعر وجـدانية وحسب

أو صور فوتوغرافية من صور الواقع..
ـؤلف بـنــا رحـلـة طـويـلـة مع أعـمـال عـشـرة من ويـقـطع ا
سرحي الذين تعـتبر أعمالهم قممًا فى تاريخ الـكتاب ا
ـسرح من مـنطلق أنـها حـاولت تثـبيت فكـرة معـينة عن ا

سرح تالئم العصر الذى كتبت فيه وله.. ا
تصور فولتير للمسرحية

بـدأ الــرحـلــة مع أوديب سـوفــوكـلــيس .. وله فــيـهـا رأى
ؤرخ خاصة يـخالف سابقيه من النقاد والدارس وا
نـقاد عصر الـعقل/ عصـر التنويـر فى أوروبا فى القرن
الـثــامن عــشـر فــعـرض آلرائــهم والــتى فــحـواهــا أنـهم
فـهمـوها عـلى أنهـا أسطـورة خيـالية خـارجة عن اإلرادة
ــسـتــنـيــرة.. واقــفـًا عــنــد تـصــور فــولـتــيـر األخـالقـيــة ا
لـلمسرحية وتعليقاته عليها. وموافقة كورينى لفولتير فى
ـسرحـيـة صـراع ب أوديب مـنـحاه الـذى رأى فـيه أن ا
ومـجموعة من اآللهة الشـريرة الشبيهـة باآلدمي بغواية
الـكـاهن تـيـرزيـاس الـفــاسـد.. وبـأنـهـا مـنـاقـضـة لـلـدين.
ــســرحـيــة لــتــصــوراته وأشــار إلى إخــضــاع فــرويــد ا
الـسيكولـوجية مـوضحًا أنه بذلك فـتح آفاقًا كـثيرة أمام
. وتــعــرض لـتــحــلـيـل فـوســتل دى كــوالجنـز الـدارســ
ـديـنـة الـغـابـرة».. وغيـرهـا من لـلـمـسـرحـيـة فى كـتـابه «ا
الـتفسـيرات التـاريخـية والفـلسفـية والالهـوتية.. ويـحترم
فـرجسون كل هـذه اآلراء لكنه يذهب إلى أن أصـحابها
لم يـفـهمـوا حـقـيـقة مـسـرح سـوفوكـلـيس من مـنـطلق أن
تـميزه فى مـعاجلته لألسـطورة يكـمن فى محافـظته على
سـرها الـنهـائى بالـتـركيـز على اإلنـسان الـتراجـيدى فى
سرحية مـستوى دون أى تعقل.. ثم فى تـنظيمه لعـقدة ا
تـنظـيمـاً أجلى الـكثـير من جـوانبـها; مـحافـظاً بـذلك على
ـأسـاة الـنـهـائى الـذى يـحـتـفظ لـلـمـسـرحـيـة بـهـذا سـر ا
ضـمـون الروحى لـها «اإليـقاع الـتـراجيـدى للـفـعل» أو ا
الـذى يعرضه سـوفوكلـيس عرضًا مـباشرًا جـامعًا ب 

ـة. الـنـور والـظالم. احلزن : الـنـصـر والـهـز الـنـقـيـض
والـفـرح فى شـكل تـام له بـداية ووسط ونـهـايـة.. إضـافة
إلى دور الـكـورس - بـثــنـائـيـته (كـورس الـيـمـ األول /
كـورس الشمـال الثـانى) - عند سـوفوكـليس; فهـو عنده
شـخصيـة مهـمة تقـوم بدور محـورى فى الفـعل.. وتعمل
ـعانـاة ومالحـظة عـلى مـراعاة مـراحل األداء وتـمثـيل ا
اإليـقـاع الـتـراجــيـدى لـلـفـعل حــتى فى صـمـتـهـا وحـ
ــشــاهــدة.. فـبــعــد الــصــراع بـ أوديب اكـتــفــائــهـا بــا
وتـيـرزيـاس الـذى يــنـتـهى إلى تـأرجح أوديب بـ الـشك
واحلـقــيـقــة وإدراكه أنه قــد يـكــون قـاتل اليــوس وجـالب
الـهالك للـمديـنة ثم بـحـثه عن الذات وعن حـقيـقة مـوقفه
من نـفسه ومن أقـداره.. بعـد انتـهاء هـذا الصـراع تأخذ
اجلـوقة وضعـها متـأملة فى اخلـصام وحتديـد مراحله..
الحاة.. كـما تـتحـمل النـتائج وتـوضح األمر فى نـهايـة ا
ـشهـد الذى ويالحظ أيـضا أن اجلـوقة هى الـتى تغـير ا
يـجب عـلى النـظـارة تصـوره.. ففـى حلظـة خروج أوديب
وتـرزيـاس تـبـدأ موسـيـقى اجلـوقـة وتـتـسع الـبـؤرة على
ـتـفـرج قـد انـتـقل إلى مـكـان بـعـيـد.. حـ غـرة.. وكـأن ا
ـدينـة كـلـهـا تشـتـرك فى األمـر.. فـمهـمـة اجلـوقة وكـأن ا
لـيـست محـدودة فى نـطـاق األغراض الـتى يـهدف إلـيـها
ـــا عــلــيـــهــا أن تــكـــشف مــســـرح احلــيــاة الـــبــطل وإ
اإلنـسـانيـة فى أوسع مـدى وأخفـاه.. وتـكون عـلى أهـبة
ـــســرح كـــله - حــ يـــفــتــرق االســـتــعـــداد لــتـــشــغل ا
ـعـانـاة إلى إدراك ـتـفـرج من ا ـتـصـارعـون - لـتـنـقل ا ا
ــوقف الــراهن.. ووظــيــفـتــهــا لــيــست مــجـرد جـديــد بــا

شاهد.. موسيقى عارضة تعرض ب ا
شعيرة دينية أم أسطورة ?

وفى ضـوء الـدراسات األنـثـروبولـوجيـة يـثبـت فرجـسون
عالقـة سوفـوكليـس والدراما اإلغـريقـية - بـشكل عام -
بـالشـعـائر الـديـنيـة من خالل تـسـاؤله عن أيهـمـا أسبق:
الـشـعـيــرة الـديـنـيـة أم األسـطــورة?.. وقـارن بـ طـريـقـة
سـوفوكـليس ويوربـيديس فى تـناولـهمـا ألسطورة أوديب
وخـلص إلى أن سـوفـوكـلـيس كـان عـلى وعـى بـالـرابـطة
الـــتى تــربط األســـطــورة بــالـــشــعــائـــر الــديــنـــيــة وبــأنه
ان اسـتخدمها استخدامًا عاطفيًا فيه قدر كبير من اإل
بـســلــطـان اآللــهــة.. بـيــنــمــا جتـاهل يــوربــيـديـس عالقـة
األسـطـورة بالـشـعـيـرة الـفـنـيـة تمـامـًا بل اسـتـخـدمـهـما
لـلسخرية ولهدم أشـياء راسخة فى وجدان اجملتمع

اإلغريقى..
ؤلف وحتت عـنوان «تماثل اإليـقاع التراجيـدى» يختتم ا
هـذا الــفـصل عـارضــًا آلراء مـواطـنه بــوكـانـان صـاحب
كـتـاب «الـشــعـر والـريـاضـيـات» والــتى تـتـلـخص فى أن
ــا اإليــقــاع الــتــراجــيـــدى فى أوسع وأعــمق صــوره إ
يـتحـقق فى الـكومـيديـا اإللهـيـة لدانـتى.. وخاصـة اجلزء
ـطـهـر».. ومــؤلـفـنـا بـشـكل عـام يـتـفق مع آراء الـثـانى «ا
بـوكانان تمامًا ويـذهب إلى مدى أبعد منه ح يرى أن
اإليـقاع الـتراجيـدى فى الكـوميـديا اإللهـية لـدانتى أقوى
ـــوزون الــذى تــتــسم بـه أوديب وهــامــلت من اإليــقــاع ا
ى مع كونـهـا ملـحـمة ـسرح الـعـا وغـيرهـمـا من روائع ا

قصصية خيالية وليست مسرحية..
مسرح عصر الكالسة اجلديدة

وذجه عن ـؤلف مـسرحـيـة «برنـيس» لـتكـون  واخـتار ا
ـسـرح الذى مـسـرح عصـر الـكالسـيـة احلديـثـة.. ذلك ا
ـنطق وأحكـام العـقل.. ويبدأ يـتكئ تـمامًا عـلى موازين ا
ـسرح ـؤلف مـختـلفـًا مع سـابقـيه من نـقـاد ومؤرخى ا ا
الـذين نـفــوا أن تـكـون هـنـاك عالقــة بـ «بـرنـيس» وبـ
ــــأســـاة; فـــيــــذهب إلى أنــــهـــا مـــأســــاة; إذ لـــيس من ا
الـضـرورى - كـمـا يــقـول راسـ نـفـسه - أن تـصـطـبغ
ـســرحـيــة بــالـدم وتــمـتــلئ بــاجلـثـث واألشالء لـتــكـون ا
مـأســاة.. وعــنـد فــرجــسـون هـى فـعل بــطــولى يــقـوم به
أشـخــاص يـتــخـذون ُمـثــلـهم مـن انـتـصــار اإلرادة عـلى
الـغريزة.. ثم يـوضح كيف أن الـعقل واإلرادة يسـيطران
فـعًال عــلى مـسـرحــيـة «بـرنــيس» ويـحـســمـان الـصـراع
صـلـحة بـكبـحـهمـا جلـماح احلب بـ أبـطالـهـا بحـجـة ا
ا العامة والواجب الوطنى.. وهذا مغاير لطبيعة احلب و
سـرحى على وجـه اخلصوص هـو معـروف عن احلب ا
نطق عرض احلائط.. الـذى يضرب بالتـقاليد والعـقل وا
سـرح الكالسى اجلـديد / الـباروكى ولـكن هذه سـمـة ا
- الـذى بــلغ ذروته فى أواخـر الــقـرن الـســابع عـشـر -
ـطـلق واحملدد ـطـلق فى سـبـيل ا فـهـو يـضحـى بغـيـر ا
ــتــنــاهى فى ســبــيل غــيــر احملــدد الــذى ال حــدود له. ا
والـتضـحيـة بقـدرات النـفس ورغبـاتهـا تضـحيـة صوفـية
بـطولـية.. وهـذا مـا يتـحقق فى مـسـرحيـة «برنـيس» التى
يفترق فيها احملبون إلى األبد امتثاًال لواجبهم احلزين..
ـسـرح الـكالسى ـمـتــعـة بـ ا ويـسـتـمـر فـى مـقـارنـته ا
الـقد ونظـيره الكالسى احلـديث موضحـًا الفارق ب 

الـعقدة األرسـطيـة والدسيـسة الـراسينـية.. ومـشيراً إلى
ـسرح الـباروكى التى الـدالئل االحتـفاليـة اخلاصة فى ا
ـسرح تـخـتـلف عن الـشـعـائر الـديـنـيـة والـطـبـيـعـيـة فى ا
.. ثم يتـعرض لنظـرية جاك مارتن فى الـتراجيدى الـقد
ـذهب الــعـقـلى وتــمـيـيــزه بـ تـألــيه الـعــقل فى عـصـر ا
الــعـلم/ عــصــر راســ والـذكــاء الــواقــعى فى عــصـر
ـذهب اإلغـريـق.. ويـقــدم لــنـا نــظــريـة  فــرجــسـون فـى ا
الـعـقـلى - أيـضـا - والـتى اسـتـمـدها مـن دراستـه لدور
الـعقل فى اجملـتمع.. وتوصل فـيهـا إلى أن فكرة الـقسر
ـطلق لـلـواجب العـقـلى (وهى األساس فى الـتـراجيـديا ا
الـراسيـنـية) تـستـمـد وجودهـا من نظـام اجـتمـاعى ثابت
كن لـنـظام اجـتـمـاعى أن يعـقل إال بـعد ومـحـدد; إذ ال 
قـبـوله عـلى أنه نـهـائى أو عـلى درجـة مـا من الـوضوح..
ــكن لــلـمـرء أن يــوحـد بــ الـواجب وفى هــذه احلـالـة 
».. فاللحظة التاريخية والـعقل كما فعل «كانط» و«راس
الـتى تـبـنى فيـهـا األخالق بـنـاء علـى العـقل هى الـلـحـظة
الـوحـيــدة الـتى ال يـكــون اجملـتـمع فــيـهـا بـادى الــتـغـيـر;
فـيمـكن حيـنئـذ الـنظـر إلى نظـامه على أنه حق ودائم فى
آن واحـــد.. وهـــذا هـــو نــوع اجملـــتـــمع الـــذى يـــســمـــيه
ـقــفل فى وجه أى ــغـلـق أو ا «فــرجـســون» بــاجملـتــمع ا
تـغيير إال الـفناء.. مـقفل فى وجه أى إحساس بـالتماثل 

وسيقى  موظفة واحلركة محسوبة  حتى التقول : كان الديكور رائعاً وا

وضوع سرحى له أصول وقواعد .. لو عايز تعرف اقرا ا النقد ا
< تأليف : فرنسيس فرجسون
< ترجمة : جالل العشرى

< تقد وتصدير: درينى خشبة

ستخدمة فى مجال اإلبداع على اختالف مناحيه اضية اهتماماً غير مسبوق بدراسة اللغة ا شهـدت السنوات القليلة ا
ـية ـسـرح بـصـفة خـاصـة ومن ثم كـانت الـسـلـسلـة الـعـا واجتاهـاته السـيـمـا عـلى صعـيـد األدب بـصـفـٍة عامـة وأدب ا
التـعلـيمـيـة والتـثقـيفـية /الـتـنويـرية الـتى حتمل عـنوان «الـلـغة فى األدب» والـتى اضطـلعت بـهـا دار ماكـميالن الـشهـيرة
نتـشرة حول العالم أى من داخل بريطانيا (هامبشاير ولندن) للـطباعة والنشر سواء فى مقرها الدائم أو فى فروعها ا
ثليها فى مختلف األرجاء وذلك قبل عدة عقود ويحسب لهذه الدار الرائدة أنها أصدرت حتى أو من خـارجها غير 
اآلن أكثـر من سبعة عـناوين مهمة أشـرف  على حتريرها الـعالمة ن. ف بليك أسـتاذ اللغة اإلجنـليزية وآدابهـا بجامعة
شيـفلـد اإلجنلـيزيـة بل وأصدر أول تـلك العـناوين بـنفـسه وكـان مؤلـفا بعـنوان «لـغة شـكسـبيـر» كمـا أصدر بـعد ذلك

سادسها وكان مقدمة رصينة فى «لغة األدب».
وب هـذين اإلصدارين جـاءت خمسـة عناوين رئـيسة كـانتـ  حسب تـرتيب ظهـورهـا « لغـة تشوتـر» ـل « ديفيـد برنلى » و
ـ « ـ «لـوريفـو تود» و «لـغة د. هـ . لورانس» ل » ولغـة األدب  األيرلـندى» ل ـ «فرانـسيس أوسـ «لـغة وردسـورث وموليـردج» ل
ان» ثم تـوجت تـلك العـناوين بـالـكتـاب الـذى نعـرض له اآلن وهو ون تـشـا آالن إجنـرام» و«لغـة تومـاس هـاردى» ـل «را
كتـاب « لغة الدراما » الذى قام بترجمته النـاقد ربيع مفتاح الذى لم يدع عالم النقد عـلى أهميته وصعوبته يستأثر بجل
ـارس التـرجـمة أيـضًا فـى هذا كـشف عن وعى بـأصول فن الـدراما سـرحيـة بل و ـارس الـكتـابـة ا اهـتمـامه فراح 
ـؤلف األصلى وبذل فـيه جهدًا مضـنيًا وأعـنى به « ديفيد فجـاءت  ترجمـته نصًا مـوازيًا للنص األصـلى الذى وضعه  ا
نحة الدراسية التى قضاها فى جامعة توتنجهام برتش» الـناقد الدرامى واألستاذ بجامعة ميردوخ  االسترالية خالل ا

 بإجنلترا.
ـنـزلة الـعالمـات  البـارزة على درب وكـان «برتش» قـد أصـدر  قبل هـذا الكـتـاب ثالثة مـجـلدات عـلى األقل ُتـعُّد 
الدراسـات  اللـغويـة واألسلـوبيـة وهى على الـترتـيب « األسلـوب والبـناء  والـنقـد » و «وظائف األسـلوب» و « الـلغة

مارسة النقدية». واألدب  وا

< تأليف : ديفيد برتش  < ترجمة : ربيع مفتاح 

سرح احـتوى مقاًال ليسان > تضمن الـعدد اجلديد من مجلة "نـزوى" الفصلية الثـقافية التى تصدر من عـمان ملفًا عن ا
طى عن الـكاتب الـكبـير "سـعد الـله ونوس" عـنوانه "عـشر سـنوات عـلى رحيل الـكاتب الـذى تمـسك باألمـل"واحتـوى العدد

أيضـا نـصًا مـسـرحيـا كـتبه الـشـاعر "سـيف الـرحبـى" الذى يـرأس حتريـر اجملـلة عـنـوانه "كونـشـرتو احلـجـر" والنص 
إعـداده وإخراجه مـسرحـياً بـواسطـة اخملرج الـعراقى "جـواد األسدى" وأعـده موسـيقـياً رعـد خلف والـنص يأخـذ منحى

جتريبياً ـ كما يقول األسدى ـ شأن أعمال "بيكيت وأداموف وأرابال".

لـــلــــمــــشـــاركــــة بـــهــــا فى
ــهــرجـانــات الــرســمــيـة ا
الـــتى تــــنـــظـــمـــهـــا وزارة
الــثـقـافـة

وهـــيــئـــاتـــهــا
اخملـــتــلـــفــة..
د. مــصــطـفى
سـلـطـان  قـال
إنـه يــــــــقــــــــوم
حــــــــالــــــــيــــــــًا
بـتـشـكـيل عدة
جلــــــــــــان مـن
عهد أسـاتذة ا
ـتــــــطــــــويـــــر لــــ
ـــهـــرجـــانــات ا
ـنـويـا. ورفع مــسـتـوى الـتـى تـقـام سـ
الـعـروض الـتى ينـتـجـهـا الطالب مع
ـالـيـة ـبــالغ ا ـانـيـة رفع ا دراسـة إمـكـ
ـة إلنـتــاج هـذه األعــمـال اخملــصـصـ
ـعـهـد بـشكـل مشـرف فى لـتـمـثـيل ا
صرى ـسرح القـومى ا مـهرجانى ا
نـافسـة على اجلـوائز والـتجـريبـى وا

هرجانات. الكبرى بهذه ا

< د.فوزى فهمى

سارة حنفى

سرح الدولة أبوزيد.. يحلم 
ـسـرحى «ثـورة الـرجـالـة» بـعـد فـوز نــصه ا
ـــهــرجــان بــجـــائــزة الــتـــألــيـف األولى فى ا
ـية الفنون انتهى الـعربى الذى نظمته أكاد
ـؤلف الشاب أحـمد أبوزيـد من كتابة نص ا
مـسرحى جـديد هو «اخلـندق» أبوزيـد يقول
إنه يـحلم بتقـد أحد نصوصه عـلى خشبة

مسرح الدولة
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سرح بالثقافة اجلماهيرية  بشرى لهواة ا

االثن 42007/7/30 44444

رفضت أدوار البطولة علشان خاطر عيون سمير غا 

مثل لفنانى مسرح األقاليم  شعبة جديدة بنقابة ا

 UNO  U Ë UO½b «

ــهن الـتــمـثـيــلـيـة - حــالـيـا يـدرس الـدكــتـور أشـرف زكـى- نـقـيب ا
مـشروع إنشاء شعبـة جديدة بالنقـابة تضم فى عضويتـها العامل

ـسـرح الـتــابـعـة لـهـيـئـة قـصـور بـفـرق ا
الــثــقـــافــة والــتى يـــشــارك فى تــقــد
عــروضـــهـــا عـــدد كـــبـــيـــر من الـــهــواة
بـالـتـمـثـيل وعـنـاصـر الـعـرض األخرى
ومن جــانب آخــر فى تـنــفــيـذ مــشـروع
خـاص بـإعـادة هـيكـلـة وتـشـكـيل الـفرق
ـسرحية التابعة لها للتمكن من إعداد ا
كــشف نـهــائى بــأســمـاء أعــضــاء هـذه
ـهن التـمـثيـلـية الـفرق إلرسـاله لـنـقابـة ا
إلنهاء إجراءات العضوية بشعبة فنانى
الـثقافة اجلماهيرية وقد وضعت إدارة
ــسـرح عـدة شــروط خـاصــة ومـحـددة ا
الخـتيار أعضـاء الفرق أهمـها أن يكون

ـمثل ـتـلًكـا لـلـشـروط األساسـيـة لـفن ا تـقـدم لـلـعضـويـة  ـمثـل ا ا
امه ـسـرحى عـلى مـسـتـوى األداء الـصـوتى واحلـركى بـجانـب إ ا

سـرحى ويفضـل احلاصلـون على دراسات بـطرق ومنـاهج األداء ا
ثل بـتـقد مـشـهدين ـسـرح وسوف يـقـوم كل  مـتخـصـصة فى ا
أحـدهـمـا بـالـفـصـحى والـثـانى بـالـعـامـيـة والبـد كـذلك من
اجـتيـازه االختـبارات التـى تتم من خالل عـدة جلان يتم
: ـيـ ــتـخـصــصـ والـنـقــاد واألكـاد تـشـكــيـلـهـا من ا
د.أبــواحلــسن سالم د.أحــمــد ســخــســوخ أحــمــد
ن الـشيوى سامح مهران عـبدالرازق أبوالعال أ
يـسرى حـسان فـهـمى اخلولى أحـمد عـبداجلـليل
د.حسن عطية جمال ياقوت حسن الوزير سامى
طه وآغـــيـــرهم وســـوف تـــراعى هـــذه الـــلـــجـــان فى
اخـتياراتـها للـعناصـر التى يتم اعـتمادهـا أن تكون
مـتنوعة مـن حيث طرق األداء والتـعدد فى الشرائح
الـعمرية للممـثل داخل كل فرقة مع ضرورة توافر
ثالت عـنـاصـر نـسائـيـة مـتـمـيـزة بحـد أدنى أربـع 
من أعـمــار مـخـتــلـفــة وتـتم عــمـلــيـة إعـادة الــهـيــكـلـة
والـتشـكيل على مـستوى 115 فـرقة على مـستوى اجلـمهورية

ما ب فرق (قوميات وقصور وبيوت).

األمـر لـلـمـشــاركـة أمـامه بـدور عــبـارة عن جـمـلـة
واحـدة فـهــو صـاحب فــضل كـبـيــر.. وأنـا "لـست

ناكراً للجميل".
وعن دوره فى "مراتى زعيمة عصابة" يقدم "طلعت
زكريـا" شـخصـيـة اسمـهـا "سيـد وحـوى" وهو ابن

خالة زوجة سمير غا فى العرض.
لـفت للـنظـر أن "طلعـت زكريا" مـن فنانـى مسرح ا
ـسرح احلـديث إال أنه لم الدولـة وعـضـو بـفـرقـة ا
سرح يسبق له تقد عروض مسرحية على هذا ا
بسبب ضعف الـنصوص التى تـعرض عليه لـلقيام
بها إال أن حـالة الـنشاط واحلـيوية الـتى تشـهدها
عـروض مـسـرح الــدولـة حـالـيـا بــعـد تـولى أشـرف
زكى مسئولية رئاسة البـيت الفنى للمسرح جعلت
زكريا يسعى لتقد عمل على مسرح الدولة لكن

واصفات خاصة لنجاح التجربة!!

الباشا ولكننى رفضت بـسبب التزامى بالعمل مع
. سمير غا

طلـعت أشـار حلـقـيـقـة عدم حتـمـسه لـهـذه اخلـطوة
بـسـبب ضـعف اإلقـبـال اجلـمـاهـيرى عـلـى عروض

فرق القطاع اخلاص إال فى حاالت نادرة.
وعن جتربة مشاركته فى "مراتى زعيمة عصابة"
ــنـــتج أحــمــد يــقــول أعـــمل مع ســـمــيــر غـــا وا
اإلبيارى مـنذ ما يقـرب من عشريـن عاما وبدأت
الـعــمل مـعــهم بــأدوار صـغــيـرة وكــانت مـســاحـة
الـدور تــزيــد فى كل عــرض عن الــعــمل الــسـابق
انه وذلك بفضل مساندة الـنجم سمير غا وإ
وهبـتى كممـثل وقبل أن أصـبح جنم شباك فى
الـسـيـنـمـا وفـى هـذا الـعـرض وصـلت إلى درجـة
مشـاركـة سـمـيـر غا فـى بطـولـة الـعـرض وهذا
شرف لى ومـسئـوليـة كبيـرة ولذلـك قطعـت عهداً
على نفـسى منذ فـترة بضـرورة عدم التـأخير فى
تلـبيـة كل ما يـطلـبه مـنى سمـير حـتى ولو وصل 

عــلى الــرغم من أن "طـــلــعت زكــريــا".. أصــبح من
جنوم الشباك فى السينما وأصبحت له جماهيرية
ضحـك اجلدد إال أنه حتى عريضة فى سـاحة ا
هــذه الـــلــحـــظـــة لم يــسـع نــحـــو تــقـــد عــرض
مــسـرحـى يـكــون لـه فـيـه دور بـطــولــة مــطــلــقـة
" يشـارك زكريـا حـاليـاً مع النـجم "سـميـر غا
ـسرحـيـة االسـتـعراضـيـة "مـراتى زعـيـمة فى ا
عـصـابـة" من إنـتـاج وتـألـيف "أحـمـد ويـسـرى
اإلبـــيـــارى" إخـــراج "حـــسن عـــبـــد الـــسالم"
شاركـة نهـال عنـبر ريـكو سـهير رجب و
غـسـان مـطـر والـديــكـور د.حـسـ الـعـزبى

واالستعراضات لعاطف عوض.
   قال "طلـعت زكريـا" إنه لم يفـكر من قبل
فى تقـد عمـل مسـرحى من بـطولـته على
الرغـم من الـعروض الـتى تـلـقـاهـا لـلـقـيام
بــدور الــبـــطــولـــة فى أعــمـــال من إنــتــاج
عــصــام إمـــام وكــذلك أحـــمــد اإلبــيــارى

طلعت زكريا: لست ناكراً للجميل..  

فى الـوقت الـذى أنـتـشـرت فـيه أخـبـار عن وجـود عـدة عراقـيل
ـســرح" الـتى تـقـرر تـقف حــائًال دون إعـادة إصـدار مــجـلـة "ا
إصـدارهــا من خالل بــروتـوكــول تـعــاون مـشــتـرك بــ هـيــئـة
الـكتاب والبيت الفـنى للمسرح نفى د. أحـمد سخسوخ "نائب
رئـيـس حتـريـر اجملــلـة" هــذه األخـبــار قـائـًال إن إعـادة صـدور
اجمللة فى ثوبها اجلديد سيكون خالل شهر سبتمبر القادم.
وأشـار إلى مشاركة صندوق التنميـة الثقافية فى تمويل اجمللة
بـنسبة كبيرة بجانب تمويل كل من البيت الفنى للمسرح وهيئة

الكتاب.
سخسوخ أكد أن التصور اخلاص باجمللة تتم مراجعته حاليا
فى الـشئـون القـانونـية بـالـبيت الـفنى لـلمـسـرح تمـهيـداً لتـوقيع
الـصيغـة النهـائية لـبروتوكـول التعـاون اخلاص بإصـدار اجمللة
بــ اجلـهــتـ خالل
أســــــبـــــــوع عــــــلى

األكثر.
مـن جـــــانـب آخـــــر
رفـض د. أشـــــرف
زكـى اإلدالء بــــأيـــة
مــعــلـومــات بــشـأن
إعــــــــادة إصـــــــدار
اجملــــلــــة وقــــال إن
ــــشـــروع مـــازال ا
فى مـــــــــرحــــــــلــــــــة
الــدراسـة والــبـحث
ولم يــتم االســتـقـرار

على مراحل تنفيذه بشكل نهائى حتى اآلن.
وبـتفـاؤل كـبيـر حتـدث سـخسـوخ عن طـموحـاته وأحالمه نـحو
سرح فـى شكلهـا اجلديد بعـد إعادة إصدارها تـطوير مجـلة ا
واسـتحداث أبواب جديدة بها منها مراسالت القراء وباب عن
ـسـرح ى مع االهـتـمـام بــطـرح قـضـايـا ا ـسـرح الـعــا أعالم ا
ـعـاصـر إضـافـة لـتـذكــرة شـهـريـة مـجـانـيـة مع الـعـدد ألحـد ا
سرحية مترجمة مع سرحية وكذلك كتاب شهرى  الـعروض ا
سى دي ســيـــوزع كل  ثالثــة شـــهــور ألحــد الـــعــروض الــتى

أنتجها مسرح الدولة.
وعن تـشكيل مجلس حترير اجملـلة قال د. أحمد سخسوخ إنه
ـتـخصـص فى هـذا اجملال ـسرحـي ا سـيتم اخـتـياره من ا
أبـرزهم الـناقـد والـكـاتب سـامى خشـبـة د. نـهاد صـلـيـحة د.
حــــسن عـــطـــيــــة د. فـــوزى فـــهـــمى وآخــــرون مع دعـــوة كل

سرحي والكتاب للمشاركة فى اجمللة ا

محمد عبد اجلليل

سرح تنتظر توقيع مجلة ا
ـمـثـلة الـشـابـة "هـايـدى عـبد اخلـالق" تـسـتـعـد حـالـيًاالبروتوكول..!! ا

ـسرحى "لـعب عـيال" لـلمـشـاركـة فى بطـولـة العـرض ا
لـلـمـؤلف "ضـيـاء الـرحـمـانى" واإلخـراج "حملـمـد عادل"
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ه عـلى خـشـبـة مـسـرح ا لـتـقـد

سرحية . ا
هـايدى شاركت مـؤخرًا فى عـرض "حاالت وتركـيبات"

من إخراج شقيقتها "هنادى عبد اخلالق".

بعد إعالن إعادة إصدارها

<  سامى طه

<   أحمد سخسوخ

هايدى فى لعب عيال 
بعد حاالت وتركيبات طاقات شابة

 بفرقة السامر لتجديد الدماء..!!
عــــادل بـــرهـــام ـ مـــديـــر فــــرقـــة الـــســـامـــر
ـسرحية ـ التابعة لهيئة قصور الثقافة ا
انـتـهى من وضع خطـة إنـتاج الـعروض
ـسرحية اجلديدة لـلفرقة خالل الفترة ا
ــهـــا عـــدداً من الـــقـــادمـــة بـــعـــد تـــقـــد

ـتـمـيــزة مـؤخـراً عــلى الـرغم من عـدم الـعــروض ا
وجود دار عرض مسرحى خاصة بالفرقة.

تـتـضــمن اخلـطـة تــقـد عـروض "مـطــلـوب حـيـا أو
مـيتا" لـلمؤلف الـسيد حـافظ وإخراج عبـاس أحمد
وبطولة طارق شرف والء فريد محمود مسعود.
ومـسـرحـيـة "تغـريـبـة مـصـريـة" لـلـكـاتب مـحـمـد أبو
الــــعال الـــسالمــــونى واإلخـــراج لـــعــــبـــد الـــرحـــمن
الــشـافــعى إلى جــانب مــشــاريع أخــرى لــعـدد من
اخملـرجــ مـنــهم رشـدى إبــراهـيم يــاسـر زهـدى

عمرو قابيل صالح احلاج.
يـقــول عـادل بــرهـام إنـه تـمت االســتـعــانـة مــؤخـراً
سـرح ومعهـد التـمثيل بـعدد من خـريجى أقسـام ا
لـتعيـينـهم بالفـرقة بـعد موافـقة رئـيس هيئـة قصور
الـثــقـافــة د. أحـمـد نــوار لـتــجـديــد دمـاء الــفـرقـة

تجددة. واالستفادة من الطاقات الشابة وا

أمانى السيد

ـئـة الـعـامة > يـسـتعـد قـصـر ثـقـافـة الـطـفل التـابع لـلـهـي
سرحى لـقصور الـثقافة لـتقد الـعرض ا
"حـوار األقنـعة" عـلى مسـرح قصر
ثـقافة األنفوشى باإلسكندرية
ـادمــة  ـتــرة الــقـ خالل الــفــ
ـ مــديــر ـلم  ـيــفــ ســويـ نـ
ـة الـــطــفل ـافــ قــصـــر ثـــقـ
ـلى ـام عـ ــشـــرف الــعــ وا
أتـوبــيس الـفن اجلـمـيلـ 
أكـــدت عـــلى أن تـــقـــد
ـنـدريـة ـاإلسـكـ الــعـرض بـ
ـية لـدعـوة الـلواء ـب يـأتى تـل
ـافظ ـيـب مــحــ ـبـ ـادل لــ عــ
ـاء لـقـائه اإلسـكـنـدريـة أثـن
بـالـفـوج  221 مـن أفواج

أتوبيس الفن اجلميل.
ويــؤكـد الــدكـتــور أحـمـد
نـوار رئيس الهيئة العامة
لقصور الثقافة أن الفترة
ـقبلة سوف تـشهد نقلة ا
ـة ألتــوبــيس الــفن ـيــ نــوعـ
ـيـل مـن خالل اجلــــــــمـــــــ
ـتــد ـتـــمـ جــوالتـه الــتى سـ
حلـاليب وشالتــ وأبــو
ـلــوم كـــمــا ـاد والــســ رمــ
سـيـتم حتـريك الـعروض
ـسرحيـة الناجـحة التى ا
قدمها قصر ثقافة الطفل
ـيع ـا بـــجـــمــ ـــهــ ـتـــقــد لــ

محافظات مصر..

ــــديــــنــــة ــــســــرح  > بــــدأ عــــدد مـن فــــنــــانى ا
االسـكـنـدرية فى اإلعـداد لالحـتـفال

بـالـذكــرى الـثـانـيـة لـشـهـداء
بـنى سويف من خالل 
مــهــرجــان مـســرحى
خــــــــــاص بــــــــــاسـم
"مـــــــهـــــــرجــــــان 5
سـبـتـمـبـر" لـتـكر
شـــهــــداء مـــديـــنـــة
األســكـــنــدريــة فى
هـــــــــذا احلــــــــادث 
اقــتـــرح الــقـــائــمــون
هرجان عـلى تنظيم ا
تــقــد ثالث جــوائــز
خــاصـة فى اإلخـراج
والـتــمـثـيل والــتـألـيف
بـأسـمـاء الـشـهداء...
يــــــاســـــــر يـــــــاســــــ
وســــامــــيـــــة جــــمــــال
ومــؤمـن عــبــده وفــتح
ـــشــاركـــة فى بـــاب ا
مـسـابـقة مـهـرجان 5
سـبـتمـبـر أمام جـميع
ـــــــــســـــــــرح فــــــــــرق ا

باألسكندرية.
ـهـرجـان عـدة يـواجه ا
أزمـات أهمها مصادر
تـــمـــويــلـه وهى األزمــة
الــتـى  بــحــثـــهــا فى
اجـتـمـاع كـبـيـر شارك
ـهـتـم فـيه عـدد من ا
ــــــــــســــــــــرح فى بــــــــــا
األســكـنــدريـة مــؤخـرًا
مع مــــشــــكــــلــــة عــــدم
وعد النهائى حتـديد ا
لـــــبـــــدء فـــــعـــــالـــــيــــات
ـهرجـان بسـبب عدم ا
االسـتقرار عـلى مكان
هـرجان السـتـضافـة ا
وقــــد طـــــالب اخملــــرج
ـــســـرحى - جـــمــال ا
يـــاقـــوت - بـــضـــرورة
ابــــتـــعــــاد الــــعـــروض
ــــــــــشـــــــــاركــــــــــة فى ا
ــــهــــرجـــان عـن جـــو ا
احلـــادث والــــكـــتـــابـــة
ــتــعــلــقــة به حــتى ال ا
تـثــيـر غـضب حـضـور
هرجان..!! عروض ا

شادى
 أبو شادى

ـسرح بـكلـية التـجارة جـامعـة ع شـمس  اختـيارها مـثلـة بفـرقة ا >   سلـوى عاطف.. ا
ـسـرحى "روميـو وجولـيت" لولـيم شـكسـبيـر من إخراج للـقيـام بدور "جـولـييت" فى الـعرض ا
سرح اجلامعى للموسم القادم. سرحية ضمن نشاط ا محمود عبد العزيز وسيتم عرض ا

<   طلعت زكريا 

<   هايدى عبداخلالق

ـسرحية مـقيمـًا حتليـله على مسـرحية «هـاملت» تلك ا
الــتى ظل كل جــيل من األجــيــال يــفــسـرهــا وفق ذوقه
اخلــاص والـشــكل الــدرامى الـســائـد فـى زمـانه. وظل
الـنقاد مفتون بها مع اختالف تأويالتهم لها وتباينها
فى كـثيـر من األحيـان.. بل رآها بعـضهم سـراً مغـلقًا
وبـأنهـا مع حـيويـتـها وجـمالـهـا الفـتـان مسـرحـية غـير
مـفـهـومة وعـمل فـنى فـاشل.. ومن هـؤالء فـروبـرتـسون
وضـوعى) أخذا يـبحـثان ـعـادله ا ومن بـعده إلـيوت (
فى هـامـلت عن احلـقـيـقـة الـتـصـويـريـة فال يـجـدانـهـا..
ويـرجـعـان إلى مشـكـلـة فـنـيـة عنـد خـالـقـهـا.. ويـعرض
عـارضة لـهامـلت شكًال فـرجسـون العـديـد من اآلراء ا
ومـوضوعًا.. ثم يتسـاءل هل كان هذا النقـد قائمًا على
أســاس من فــهـم فن شــكــســبــيـــر?. أم أنه قــائم عــلى
أسـاس معـايـير غـريبـة عنـه?.. ويبـدأ فى اإلجابـة آخذا
ــسـرح قـارءه إلى مــنــاقـشــات عـديــدة حـول طــبـيــعـة ا
ـسرحية اإلجنـليزى فى عصـر إليزابيث وعن طـبيعة ا
ـركـبة ومـقـارنـات ب ذلك ـزدوجـة أو ا ذات الـعـقدة ا
سـرحية الـيونـانية والـكالسية احلـديثة.. وبـ طبيـعة ا
سرحية بـالتحليل التفـصيلى فى محاولة منه مـتناوال ا
لـلرد علـى االعتراضـات التى وجـهت لها.. مـنتـهياً إلى
ـا فيه من روابط سـرح الـشكـسبـيرى  اكـتمـال فكـرة ا
ـة الـتـى جتـعـلــهـا وريـثـة لـلـشــعـائـر والــطـقـوس الــقـد
لـلـمـسـرح السـوفـكـولى.. وحتـدث عن مـسـرح اجلـلوب
الـذى مثـلت فيه مـسرحـيـة شكـسبـير ومن قـبله الـكثـير
سرح الدينى فى أواخر العصور الوسطى من تراث ا
ـا أكسـبه رمـزية روحـية سـبقت مـسـرح شكـسبـير..
وحتـدث أيــضـا عن مــسـرح ديــونـيـزوس األثــيـنى.. ثم
يـطرح تـفسيـرًا رائعـًا لدور هـاملت.. ويـشير إلى أوجه
ذهب الكالسى الـتشـابه ب مسـرح شكـسبـير وبـ ا
احلـديث عنـد راسـ والذى تـظهـره أفـعال شـخصـية
الـوزيـر «بـولـونـيـوس» بـتـمـسـكه بـاحلـسـابـات الـعـقـلـيـة
ـنطقية الدقـيقة فى جميع أفعـاله وكلماته.. ومع أنها وا
انـتـهت إلى الفـشل عـنـد شـكسـبـيـر إال أنهـا بـأى حال

شكلت نواة للمذهب العقلى..
سرح الواقعى ا

ونـنتـقل بـعد هـامـلت إلى اجلزء الـثانـى من الكـتاب فى
ـسـرح الـواقـعى (أواخــر الـقـرن الـتـاسع رحـلـة عـبــر ا
ؤلف له عـشـر ومطـلع الـقرن الـعـشرين).. الـذى قـدم ا
سرح نـظورات اجلزئـية فى ا ـقدمة حتت عـنوان" «ا
ــسـرح عن احلـديـث» أشـار فــيــهـا إلى ابــتــعـاد هــذا ا
مــســرح اإلنــســانــيــة الــشــامل الــكــامل الــذى صــوره
شـكـسـبـيـر ودانـتى وراسـ وفـاجـنـر.. وطـرح رأى ت
إس إلـــيــوت الـــذى تـــضــمـــنه كــتـــابه: «أربـــعــة كـــتــاب
مـسرحـيـ من العـصر اإللـيـزابيـثى. مقـدمـة لكـتاب لم
"four Elizabethan Dramatists: A Pref- يــكـتب
.”ace to an unwritten Book الــــــذى وضح فــــــيه
ؤلف إلى مكنة لعـصره.. ثم ينتقل بنا ا نـوع الدراما ا
أول فـصــول اجلـزء الـثـانـى وخـامس فـصــول الـكـتـاب
مـوضحـاً نظـرته للـواقـعيـة احلديـثة والـتى تتـلخص فى
أنـهـا تـعـنى عـنــده أوسع مـا لـلـفظ من مـعـنى احملـاكـاة
الـفوتـوغـرافيـة الصـارمـة.. معـترفـًا بـأن هذا الـنوع من
ـسارح التى ـسرح منـكمش وضـئيل إذا مـا قورن با ا
يـعرض لـها اجلـزء األول متـكئـًا على رأى إلـيوت الذى
ـسرح الواقـعى منـاف فى جوهـره للـشعر مـفاده أن ا
وبـأنه ينتهى إلى صحراء الـواقع احلقيقى الذى تدركه

أشد العقول تفاهة..
ؤلف لـنـعيش مع أشـباح إبـسن وفى بسـتان ثم يـأخذنـا ا
ـتـعة.. وهـما - كـمـا يقـول - ليس كـرز تشـيـكوف فـترة 
بـيـنـهـمـا «أوجه شـبه كــثـيـرة فـيـمـا عـدا مـسـرح الـواقـعـيـة
احلـديــثــة نــفــسه» مــحـاوًال بــدراســتــهــمــا الـكــشف «عن
تنـاقض وقصوره والذى يزعم أنه ـسرح ا ـتلكات هذا ا
ـاة نـفـسـهـا».. فـيـوضح كـيف أن إبـسن لـيس الـفن بل احلـي
اسـتـطـاع احلـفـاظ فى مـسـرحيـته عـلى قـدر ال بـأس به من
اإليـقاع التـراجيدى فى حـدود النطـاق الضيق الـذى أتاحته

له الـواقـعيـة احلـديثـة.. وحتـدث عن رموزه ومـا تـرمى إليه;
ــوضــوع خـــالــصــًا إلى أن إبــسـن كــنــتــيــجـــة جلــمــود ا
والـدسيـسة لم يـجد طـريقـة يـعمق بـها أفـعال شـخصـياته
الـعقـلـية واألخـالقيـة.. فـابتـسـر الفـعل.. وبـذلك كشف عن
قـصـور الـردهة الـبـرجـوازيـة بـاعـتـبارهـا مـشـهـدًا لـلـحـياة
اإلنـسانـية.. بـيـنمـا مـسرحـية «بـسـتان الـكرز» لـتـشيـكوف
حتـررت من قيـود النـظام اآللى للـموضـوع أو الدسـيسة..
وهى مـســرحــيـة ال تــخـاطـب الـعــقـول بــقــدر مـا تــخـاطب
احلـاسة التـمثيـلية والـشعريـة فى محاكـاة الفعل.. تالمس
الـوجدان وحتـرك الشـجن.. وأحداثـها تـبدو تـلقـائيـة ألفت
ـهـارة واعـيـة لـكـى تـكـشف عن احلـيـاة اإلنـسـانـيـة وعن
ـوضـوعــيـة.. وإن كـان فى مـسـرح تـشـيـكـوف الـصـورة ا
اخـتزال إلى حد كـبير فـما ذلك بوعى كـامل منه; بل نزوًال
ـقـتــضـيـات الـفــنـيـة لـعـصــره واإلحـسـاس الـدقـيق عـلى ا
بـواقـعه.. ويـخـلص فرجـسـون إلى أن تـشـيـكـوف رد الفن

ة نوعًا ما.. الدرامى إلى جذوره القد
 مسرح بيرانديللو  

ؤلف إلى مسرح بيرانديللو الذى يراه حقق وينتقل ا
مــا عـجــز شــو عن حتــقــيــقه من حــيث عــمق الــرؤيـة
ـعروف بـ ومـوضـوعيـتـها.. وإحـيـاء الـسحـر الـتـليـد ا
(لــوحــ وعـاطــفـة) Tow boods and passion أى
مـنصة تمـثيلـية وعاطفـة تهيم وتـتحرك فوقـها.. معلال
سرح أكثر تـفوق بيرانديـللو فى االقتراب من فـكرة ا
من شـو بـأن شو «يـعطـله عـلى الـدوام هذا الـشخص
ـؤانس فى حجرة االستـقبال. أو هو يـنحيه بوصفه ا
تفائل الفابى ذو شـخصا رومانسياً ذلك الـشخص ا
الـنيـة احلسـنة أو اخلـلق الـسلـيم.. بيـنـما بـيرانـديلـلو
روعة ـا له من جدية الفنان يعـرض رؤياه الهزلية ا
عـرضاً تامـاً فى صورة مـسرحيـة متـكاملـة».. واتخذ
ـؤلف من ذلك مدخال لـدراسة بـيرانـدللـو وللـوصول ا
ـسـرح عن واقـعـيـة الـقـرن إلى كـيـفـيـة نـشــوء فـكـرة ا
الـتاسع عشـر ورومانـسيته مـنطـلقا إلى ذلك بـتحـليله
ـسـرحيـة «ست شـخصـيـات تبـحث عن مـؤلف» التى
يـراهـا «قصـة مـيـلـودراميـة بـالـغـة التـأثـيـر.. وإن بدت
ألول وهـلـة كــالـنـفـايــة فى أفـكـارهـا.. وقــد مـال أكـثـر
1921 إلى إصدار هذا النقاد عند ظهورها فى عام 
عية» احلـكم عليهـا..» ولكن فرجسـون يراها «فكـرة أ
ـسـرح.. اسـتـخـدم فـيـها - عـلى حـد تـعـبـيره - فى ا
ـسـرح بــطـريــقـة جـريــئـة مـثــلت بـدايـة بـيـرانــديـلـلــو ا
ـسرح الواقـعى ومطلب اخلـروج الفعـلى عن تقـاليد ا
ــســرح أداة طـيــعــة لـلــتــنـو ـلـح بـجــعل ا فـاجــنــر ا
ـغناطـيسى فى يد الـفنان.. وبـذلك يكون بـيرانديـللو ا
قــد مـهــد الــطــريق أمــام لــوركــا وكــوكــتــو وإلــيـوت..
ـمـكن الـبـدء مـرة ثـانـية فـى البـحث عن وأصـبح من ا
فـكـرة لـلـمسـرح تـقـارن بـفـكـرة اإلغـريق عـنه وتـصلح
لـلـتـمـسك بـهــا فى الـعـالم احلـديث.. كـمـا أصـبح من
ـمكن الـتحـدث عن شعـر حديث لـلمـسرح.. وهـو ما ا
ـؤلف إليه فى الـفـصل التـالى مـباشـرة حيث يـنتـقل ا
سرح مـركزاً على اجلهود يـتحدث عن الشـاعر فى ا
الـتى تــمت (خالل عــشـريــنـيــات وثالثـيــنـيــات الـقـرن
الـعــشـرين) فى بــاريس خلـلـق «مـسـرحــيـة شــعـريـة»
تـرتفع إلى مستوى يتـناسب مع روائع التراث القد
ـــســـرح فـى وسط أوروبـــا فى الـــوقـت الـــذى كــــان ا
الـغربـيـة يعـيش فـترة مـجـده فى معـاصـرة فرجـسون
وفـالـيـرى ومارتـيـان.. وفى ظل ظـهـور أعـمـال جويس
ـؤلف عـليـهـا أعمـاالً مـيتـا شـعريـة / ما الـتى يطـلق ا
وراء الـشـعـر.. وبـيـكـاسـو ومـوسـيـقى سـتـرافـنـسـكى
ومــيــتــود.. وت إس إلــيــوت األمـــريــكى اإلجنــلــيــزى.
ولــوركــا األســبـانـى. وبــيــنس األيــرلــنــدى.. وظــهـرت
أوبــرات جــرتــرونـــد شــتــايـن فى أمــريــكـــا وفــرجــيل
.. وغيرهم. طـومبسون وكمنجر ومـسرحيات ثورن

ـاضـيه وحـاضـره.. ومـقـفل دون مع أى مـجـتـمع آخـر 
ـا هـو قـائم.. احـتـمـال ألى عالقــة مـخـالـفـة ومـنــاقـضـة 
ــرء إذا مــا قــارن بــ ويــنــتــهى «فــرجــســون» إلى أن ا
ــسـرح ــة (ا الــكـالسـيــة احلــديــثــة الــبــاروكـيــة والــقــد

اإلغريقى) مفتوحة..
من راس إلى فاجنر

ثم يــرحل بــنــا الـكــاتب من راســ (الــقــرن الــسـابع
عـشــر) إلى فـاجـنــر (الـقـرن الــتـاسع عــشـر) مـؤجالً
ـوازنــة بـ «شـكــســبـيــر» مــرة أخـرى لــرغــبـته فـى ا
ــسـرح مـســرحـ اعــتــمـدا فى مــصـادرهــمــا عـلى ا
ــســرح الـعــقـلى الـيــونــانى.. وإن انـتــهى األول إلى ا
الــتــجـريــدى ووصـل الــثـانـى إلى مــســرح الــعــاطــفـة
ـوسيقى / األوبـرا.. ويتخـذ فرجسون ـتكيء علي ا ا
وذجاً لهذا الفصل مـسرحية «تريستان وإيزولده» 
وهى أسـطـورة بــولـنـديـة طـبـق عـلـيـهـا فــاجـنـر قـدريـة
ـســرح الــيـونــانى فى شــكل رومــانــسى مـتــفــجـر.. ا
ـؤلف آراء «بـودليـر» عن مـسرحـيـة فاجـنر ويـعرض ا
L Art Ro- «الـتى احتواها كتـابه «الفن الرومانسى
mantique وكـذلك يعـرض آراء «نـيتـشه» حولـها من
ـوسـيـقى».. ويـشـير ـأسـاة من روح ا كـتـابه «مـولـد ا
إلـى رأى دى روجـمون De Rougmont الـذى أفـرد
ـسـرحــيـة كـتــابـا بــعـنـوان «احلب فـى الـعـالم لـهــذه ا
الــغـربى» the love in the western world يــقـرر
ة هى الـتى مكنت فاجنر من فـيه أن األسطورة القد
حتـقـيق نـظـرته الــكـئـيـبـة فى تـلك الـصـورة من صـور
االسـتـشـهاد الـصـوفى فى سـبيـل احلب.. ووقف فيه
عـلى الـرمـز عــنـد فـاجـنـر.. ويـفــرق بـ تـريـسـتـان /
إيـزولده ورميو / جوليت وباولو / فرانسيسكا; فإذا
كـان شكـسبيـر ودانتى يـعرضـان لنـفس التـجربة فى
حـدة ال نـظـيـر لـهـا ويـدمـجـان نـفـسـيـهـمـا فى قـدريـة
الـعاطـفة وال يـدعونـنا إلى االنـدماج فـيهـا فإن فـاجنر
ـظـلم هـو الـعالم يـعـتبـر أن عـالم الـعـاطـفة الـداخـلى ا
عهود عالم وهمى احلـقيقى وأن العالم اخلـارجى ا
شـتـرك بكـلـيته ـوضوعى لـلـحس ا ويـرفض الـنظـر ا
وال يــكــتــفى بــرفض مــنــظــر االحــتــرام الــبــرجـوازى
الـصـغـيـر.. ومن هـنا فـإن أوبـرا تـرسـتـيـان وإيـزولده
لـيــست قــصـة غــرام بــقـدر مــا هى احــتـفــال بــبـاعث
صـوفى.. وهـو ما يـتـفق مـعه مؤلف كـتـابـنا تـمـاماً إذ
يـقـول مــعـلـقــاً عـلى حتـلــيل دى روجـمـون: «إن أوبـرا
ـطلق لـلـعـاطـفة فـاجـنر هـى ذلك االمتـثـال الـصـوفى ا
ـا ــسـيـو دى روجــمـون. ور عـلى نــحـو مـا يــصـفه ا
أمـكن فــهم شـكـلـهــا احلـقـيـقى فـى سـيـاق أسـطـورى
شـعــائــرى لــعـاطــفــة ديــنـيــة.. وهــذا الــفـعـل - أعـنى
االمـتثـال للـعاطـفة عـلى أنهـا احلقـيقـة الوحـيدة - هو
ــســـرحى األصـــيل عــنـــد فــاجـــنــر.. أســاس الـــفن ا
واألوبـرا فى كل تـفـصـيالتـهـا حتـاكى هـذ الـفـعل أو
بـاألحرى  كما يقول فاجنر نفسه: تعبر عن العاطفة
ـطـلـقـة الـتى اســتـولت عـلـيه».. وتـعـرض فـرجـسـون ا
سارح ـوقف فاجنر من الـنازية.. وحملاولـة مصمم ا
الـسويـسـرى «آدلوف آبـيا» أن يـضع تـصمـيـما يـتفق
ـسـرح الـكـلـيـة عـنـد ورؤيـة  فـاجـنـر لـتـحـقـيق فـكـرة ا
وسـيقى واإلخراج فـاجنـر وفق ما جـاء فى كتـابه: «ا
..Die Musik und die Inshenieung «ــسـرحى ا
ــؤلف بـرأيه فـى اخلالف الـذى نــشب بـ ثم يــدلى ا
الـصديقـ نيتشه وفـاجنر بـعد أن كان األول مـعجباً
ـا إعـجاب بـفن الـثـانى إال أنه بـعد الـتـحـول الذى أ
طـرأ عـلى فكـر األخـيـر - نـتيـجـة لـظـروف اجتـمـاعـية
وشـخصية - فى أواخر أوبراته خـرج نيتشه رافضاً
أعـمال فاجنر ووصفها بأنـها تشاؤمية.. و أن فاجنر
ال يـهدف من ورائـهـا إال إلى التـملق لـلـكنـيسـة.. وهو
مـا يراه فرجسون موقفـا هيستيريا مـنافيا للعقل من

نيتشه.
ـؤلـف فى تـنــاول مـســرح شـكــسـبــيـر فى ثم يـشــرع ا
ــمـتع.. الــفـصل األخــيــر من اجلـزء األول مـن كـتــابه ا

ا جاء استجابة ولعل إسـهام « برتش» فى سلسلة «لغة األدب» عبر كـتاب « لغة  الدراما : النظرية النقـدية والتطبيق» إ
مبـاشرة.لـلطـلب الدائم عـلى مثل هـذه الدراسـات التطـبيـقيـة خصـوصًا أن من يـقوم بهـا أساتـذة جامـعيـون ذوو خبرات
ـا يعـمق لديـنا االسـتجـابة استـثنـائيـة فى مـجال الـلغـة وتطـبيـقاتـها فى سـاحة األدب إذ يـؤكدون دومـاً أن فـهم اللـغة إ
للـنـصـوص األدبيـة وُيـثـرى اسـتمـتـاعـنـا بهـا والالفت لـلـنـظر هـنـا أن هـؤالء األسـاتذة و الـنـقـاد يبـعـدون كل الـبـعد عن
قـّعرة أو األسـاليب شديـدة التـأّنق التى من شأنـها أن تـربك القار كـما يـتّجنـبون االسـتعالء على استـخدام األلـفاظ ا

تلقى رغم علمهم الغزير ومعرفتهم الالمحدودة بشئون اللغة واألدب  على حد سواء. ا
لذا جـاء كل إصدار فى السلسلة  موّجهـا لقار بعينه ومكّرسًا خلدمـة فكرة بعينها ورؤية ذات خـصوصية فيما يتعلق
بـاألجنـاس األدبـية أو مـؤلـفى األدب أو حـتى فتـرات اإلبـداع األولى نثـرًا كـان أم شـعرًا أم كـتـابة درامـيـة فال عجب أن

عرفة لدى القار و يتعاظم فهمه وتتعمق رؤاه. تتسامى آفاق ا
وإذا ما ركـزنا بؤرة اهتمامنا على كتاب « لغة الـدراما» على وجة التحديد لوجدنا أنه يتمـحور حول االستراتيجيات النقدية التى
كن تـوظيـفهـا لفـهم العـملـيات الـدينامـيكـية الـتى تنـطوى عـليـها كـتابـة وقراءة وحتـليًال و جتـريدًا بل وإخـراجاً. واسـتقـباًال لفن
سرحى يـقع الكتاب فى ستة فصول يناقش أّولهـا «التطبيق العملى للدراما» الدرامـا فى كل من قاعة الدرس وصالة العرض ا

القضايا التى تخص التأليف وبعض اجلوانب األكثر  تقليدية فى معاملة النصوص الدرامية كأعمال أدبية.
عنى » والفصل الثالث  « الـصراع » فيقدمان بعضـاً من تلك  األفكار أو القضايا  أما الـفصل الثانى وعنوانه « بنـاء ا
اط وقواعد عمـليتىّ األداء واإلبداع وفى الطرائق التى يتـبّعها القار ليجـعل النص مفهوماً وذا معنى ويبـحثان فى أ

عايير واألطر األيديولوجية التى تنطوى عليها تلك الطرائق. وأيضًا ا
ويقـّدم الفصل الرابع وعـنوانه « التحـّكم » وجهة نظـر القار بشىء من الـتفصيل بـالنظر إلى  الـتصنيـفات التى ترّسخ

هيمن. مكن استخدامها لتدعيم ذلك  الدور ا تّعددة والتى من ا عالقة األدوار اخلاصة وأيضًا مجاالت اللغة ا
أمـا الفصل اخلـامس وعنـوانه «األدوار » فيدور فى نـفس الفـلك من خالل فحص الـطرق اخملتـلفـة التى نـستخـدمها
الءمة واألنـسـاق وعلى الـطـريقـة التى ُبـنى عـليـهـا األداء بالـتأمل فى فى الـنص الدرامى بـالتـركـيز عـلى الـسيـاق و ا
اآلخرين  أمـا الفصل السـادس الذى عنوانه «السـلطة الثقـافية » فيـطرح فكرة  االضطـهاد واالستبداد الـتى بحثها
رأة وكذلك صـنوف االضطهـاد فى ظل االستعـمار وما بعده فى عـدة قضايا منـها قضايـا  النوع و اجلنس ولـغة ا
وهـنــا جنـد أن الـتـطــبـيق الـعــمـلى لـلــدرامـا يـكـشف عـالقـة اخلـطـاب األّولـى الـقـمـعى  بــالـكـتـابــة  من أجل اإلطـاحـة

بالتصورات العاجزة.
ولعل  فـصول الكتاب تهتم كثيرًا كما هـو واضح  بالطريقة التى تؤثر بها  القضـايا السابقة وغيرها على شكل العمل

مارسات اخملتلفة لتأويل العمل الدرامى وكتابته وحتليله وإبداعه واستقباله. نوط بنا فى ا الدرامى وعلى الدور ا
عاصـرة التى يسهل العـثور عليهـا للتعّمق ُيالحظ  هنـا أن « برتش » قد ركز اهـتمامه عند الـتطبيق  على الـنصوص ا
واإلسهاب فى دراستها و جميعها مكتوبة للمسرح والتليفزيون  واإلذاعة والسينما  كما يستقى « برتش» معظم مادته
العـلمية من غالبـية القراءات  احلديثة الـتى تمّخضت عن حتليل اخلـطاب و النظرية األدبـية و السميوطيـقا االجتماعية و
الثـقافة الشعبيـة وحتليل العروض وذلك بغـرض تقد نظرية نـقدية تفصيـلية تصاحبهـا قراءة عملية ذات صـبغة مهنية

سرحى ومن ثم تأتى أهمية الكتاب الذى يعد إضافة للمكتبة الدرامية العربية. لعمليات  اإلبداع ا
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سوتوبا كوماشى ـ
كانتان ـ هاجنو

مــسـرح "الــنــو" فن درامى يــابـانى
قــد يُــعـــدّ من أرسخ الــتــقــالــيــد
الــفـنـيـة الـقـومـيــة الـتى يـفـخـر بـهـا
الــيــابــانــيــون يــرجع تــاريــخه إلى
القـرن الرابع عشر حـيث استلهمه
ى (كانامى كيوتسوجو) وابنه (ز
متـوكيـو) من تلك التـسلـية الـقروية
البـسيطة والبريئة التى كانت تأخذ
شـكل مــسـرحـيـات قـصـيـرة تـؤدى
ـزارات واألضـرحـة ـعـابـد وا فى ا
كـــــجــــزء مـن أعــــيـــــاد احلـــــصــــاد
واالحـتــفـاالت الـشــعـبــيـة األخـرى
ومـن جتــــــمـــــــعـــــــات الــــــفـالحــــــ
ومسـامـراتهم وقـد  تـطويـر هذه
األشـكال الـشعـبـية إلى فن درامى
يــعــدّ واحــداً مـن أعــظم األشــكــال
الدرامـية الـتى عرفـها الـعالم وهو
دن اليـابانية مثل "النـو" ومازالت ا
طـوكـيـو وكـيـوتـو وغـيـرهـمـا تـنـشئ
ـــســارح اجلـــديــدة لـــهـــذا الــفن ا
ومــازال يـــجـــتـــذب إلـــيه الـــكـــتــاب
الــيـابــانــيــ الـكــبــار ومن بــيــنـهم
الـكـاتب الشـهيـر "يـوكيـو ميـشيـما"
أحـد الذين اجنـذبوا إلى هـذا الفن
شـكالً ومـضــمـونـاً فـقــام بـتـألـيف
سـرحيات اخلـمس التى يضـمها ا
هــــذا الــــكــــتــــاب ( 1950 ـ  1955)
وهى (ســوتـوبــا كـومــاشى ـ طـبــلـة
حريـر الدمشقى ـ كانتان ـ السيدة
أوى ـ هـــــــاجنـــــــو) وقـــــــد حـــــــافظ
"مــــيــــشــــيـــــمــــا" فى بـــــعض هــــذه
سـرحيات عـلى الطـابع التقـليدى ا
ــســرح "الــنــو" وأضـاف األصــيل 
إلى بعـضها من روح العصر وعياً
حــداثـــيــاً جـــعــلـــهــا "نـــوحــداثـــيــة"
ومــعـــاصـــرة نــشـــر الــكـــتــاب فى
ـية تـرجمـة أحمد سلـسلـة آفاق عا

عبد الفتاح وعبدالغنى داود.
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سرح "جـنون عادى جدًا" ـنيا يقـدم نادى ا ومن ا
من تـــألــيف وإخـــراج مــروة فــاروق وهـــو الــنص
احلـائـز عــلى جـائـزة فى مــسـابـقـة الــتـألـيف الـتى

تنظمها هيئة قصور الثقافة.
ـســرحـيـة وتـشــارك اخملـرجـة "ســمـاء إبــراهـيم" 
ـاء السماء" كما يقدم اخملرج حازم الكفراوى "إ
عــرضـــ من إخـــراجه هـــمـــا "جــثـــة مع إيـــقــاف

التنفيذ" و"جوان" من تأليف خالد راشد.
ويــــشـــارك اخملــــرج الـــســـورى مــــزاحم عــــلـــيـــان
ــسـرحــيــة مـن تـألــيــفه وإخــراجـه بــاسم "لــعــبـة

األلوان".
ومن السويس تقدم فرقة مسرح الشارع عرضها
"االنـكشارية" من تأليف أحـمد أبو سمرة وإخراج

محمد اجلناينى.
ــهــرجــان عــدد من وســوف يــقــام عــلى هـــامش ا

شاركة. الندوات النقدية حول العروض ا

يـشهد مـركز شبـاب سمـنود بالـغربيـة فى التاسع
سرحى من أغـسطس فعاليات مهـرجان سمنود ا
ـهـرجـان الذى يـقـام سـنـويـا مـنذ  12 عـامـًا وهـو ا
سرحى "على هرجـان بالعرض ا وسـيتم افتتاح ا
ــعـتــصم الــزيـبـق" لـيــســرى اجلــنــدى واإلخــراج 

الصا لفرقة شباب سمنود.
ـهـرجـان الـذى يـسـتـمـر وتـقـدم ضـمن فـعـالـيـات ا
سعد عـشرة أيام و"الفخ" أللفريـد فرج واإلخراج 
غـيث لفـرقة ثـقـافة شـب وتـشارك فـرقة الـشمس
بـشــبـرا اخلـيــمـة بــعـرض "الــنـهـر يــغـيــر مـجـراه"

للمؤلف أحمد األبلج واخملرج محمد ربيع.
ـســرح اجلـامـعى تـشــارك كـلـيـة الــهـنـدسـة ومن ا
ـيخـائيل سـرحيـة "الـليـلـة نضـحك"  نـصـورة  بـا
رومــان وإخــراج أحــمــد زكى كــمــا تــقــدم فــرقــة
شـروق عــرض "مـاكــبث هـنــا وهـنــاك" من إخـراج

محمد يوسف.
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أحمد حالوة : بتلومونى ليه?.. ال أحب عروض النخبة
"بـتـلـومـونى لــيه.." هـو اسم الـعـرض الـذى يــبـدأ به مـسـرح الـطــلـيـعـة مـوسـمه
شـاركة الـصيـفى خالل أيـام من تألـيف وإخراج د. أحـمد حـالوة وبطـولته بـا
مع أحالم اجلـريتلى يوسف رجـائى فاطمة محـمد على محـمد حافظ أحمد

إبـراهيم نـشوى إسمـاعيل سـيد رستم حـسام عـبد الله
ومـجمـوعة من محـركى العـرائس واألشعـار حملمود

جمعة واألحلان حملمد عزت.
الـطـريف أن الـفـنـان أحـمـد حالوة قـام بـتـنـفـيذ
ستـخدمة فى هذا الـعرض بنفسه الـعرائس ا
بعد عدد من التجارب اإلخراجية التى اعتمد
اريونيت فـيها على تقنيـة استخدام عرائس ا
مثل "حارة عم جنيب" التى قدمها منذ عام
عـلى خشبـة مسرح الـطليـعة أيضا مـن تأليفه
وإخـــراجه وبـــطــولـــته واإلعـــداد عن عـــدد من
ــلك الـــعــريــان" روايــات جنــيـب مــحــفـــوظ و"ا

ايكاكى". و"الديك 
وعن هــذه األعـمـال يـؤكـد د.
أحـمـد حالوة صـعـوبة
ـا خـــاصــة ـيــذهــ ـنـــفــ تـ
العـتمادها عـلى أهمية

ـاعل بــــ ـتــــفـــ الـــ
ـلــــــ ـثــــــ ــــــمــــــ ا
والـــــــعــــــــرائس
ـعـروف أن وا
ـة الـــــعــــروســـ
حتـقق تفاعال
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سرحى سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا نهر اإلبداع ا

<  د. أحمد نوار

سرح. تلقى وخشبة ا فيما ب ا
وعن إصـرار حالوة على تقد عروض مـسرحية من بطـولته وتأليفه وإخراجه
فى آن واحـد يقـول إن الـتألـيف لـيس اختـراعًا جـديـدًا بالـنسـبـة لى وسبق لى
تقد أعمال تليفزيونية وسينمائية بجانب نصوص مسرحية من تأليفى قدمت
سرح اجلامعى وال يوجد مانع من إخراجى لعروض من تأليفى. فى فرق ا
يـذكر أن ميزانـية عرض "بتلـومونى ليه" وصلت إلى " 145 ألف جـنيه" وهو
رقم غـيـر مبـالغ فـيه مـقـارنة بـاألرقـام اخلـرافيـة الـتى يـتم تـخصـيـصـها
ـيـزانـيـة مـعـقـولة لـعـروض النـجـوم الـهـزيـلـة. ويـقـول "حالوة" إن هذه ا
قـارنـة باألرقـام الفـلـكيـة الـتى يطـلـبهـا الـبعض وهـى ميـزانـة كافـية بـا

تطلبات العرض الذى أقدمه و"الشاطرة تغزل..!!".
ونــفى د. أحــمـد حـالوة أن يـكــون الــغــرض من الــعــرض هـو
ـسـرح الـتــجـريـبى الــقـادم بـشـكل ـشـاركــة فى مـهـرجــان ا ا
خـاص وقال إنه يقدمه للعرض اجلماهيرى بشكل عام بعيداً
ـسـرح عن جتـارب الـنـخـبـة الـتـى يـكـون مـصـيـرهـا الـفـشل.. فـا
الـشـعـبى هـو األكثـر جنـاحـا. وهـذا ال يـعـنى عـدم حرصـى على
هـرجانات الـعامة وال أسـتطيع أن ـشاركة بـعروضى فى ا ا
أخـفى سعادتى بـجائزة الـتمـثيل التى حـصلت علـيها
ــــســـرحى مـــؤخــــراً عن دورى فى الــــعـــرض ا
ـركـز الـهنـاجـر وقدمت "الـقـضـية  2007" 
ـــهـــرجـــان الـــقـــومى لـــلـــمـــســـرح فـى ا
ــهــرجـان ـؤكــد أن هــذا ا ــصــرى وا ا
سرح سـيساعـد على انتـعاش حركـة ا

صرى ورفع مستوى عروضه. ا

     سمير عزمى

أرض األحالم 
فى الغردقة

عـلى خشبـة مسرح قـصر ثقـافة الغـردقة يتم حـاليا
تقد مسرحية األطفال "أرض األحالم" تأليف وائل
أبــــو طــــالب ديــــكـــور وعــــرائس جــــوزيف نــــســـيم
استعراضات على إبراهيم واإلخراج حملمد شوقى.
سرحية بطولة محمد رشاد عادل على عبد الله ا
فــــــكــــــرى سالمــــــة
الــنـوبـى زيـنب عــبـد
الـــعــــظـــيـم أمـــيــــنـــة
أحـــــمـــــد واخملـــــرج
ــنــفــذ أحــمــد عــبـد ا
الـبـاسط وسـاعـد فى
إخـــــــــــراجـه كـل مـن
ســـــــحـــــــر مـــــــوسى

وعفاف زكريا.
يـقــول مـحـمــود عـبـد
الـعــزيـز ـ مـديـر عـام
ثـقافة البـحر األحمر
ـســرحـيـة يـتم ـ إن ا
عـــرضـــهـــا حـــالـــيــا
ضـــمن فــــعـــالـــيـــات
مـهرجـان القراءة لـلجـميع ويـقدم الـعرض فى قالب
اسـتــعــراضى غـنــائي ويــداوم جـمــهــور الـغــردقـة

خاصة من األطفال على حضورها.

سرح.. أزمة مسارح بصحيح!! واحد عرض فى الشارع.. الثانى فى مدخل ا
ـسـارح.. ونقص أزمـة حـقيـقـية فى ا
ـسـرحى شــديـد فى دور الـعــرض ا
تـعانى منه فرق األقاليم التابعة لهيئة
قـصــور الـثـقـافــة.. وذلك عـلى الـرغم
من الـكـم الـكـبــيـر الـذى تـنــتـجه هـذه
الـفـرق.. األزمـة دفـعت حـمـدى طـلـبـة
مـخرج منمـنمات تـاريخية لـفرقة بنى
مـزار إلى تقد عرضه فى الشارع
كــمــا دفـعـت مـجــدى عــبــيــد مــخـرج
"شـحـاتة سى الـيـزل" لفـرقـة الغـربـية
الــقـــومــيــة إلـى تــقــد الـــعــرض فى

مدخل مسرح البلدية بطنطا.
دينة نصر مـسرح احلديقة الدولية 
ــشـكــلـة ألنه تــكـفل بــحل جـزء من ا
تـابع لــلـبـيـت الـفـنى لــلـمـســرح فـقـد
اسـتضاف عـددا من عروض الثـقافة
" اجلـماهيرية منـها "أمير احلشاش
ألبـو العال السالمونى من إخراج د.
رضـا غالب للفرقة القومية باجليزة 

ـسرح نـفسه فـرقة كـما اسـتـضاف ا
قـصر ثقافة اجلـيزة التى قدمت عليه
"الــعـرض الــقــادم" وهـو الــذى كـانت
ـنيل ـسـرح الـعـائم بـا تـقـدمه عـلى ا
الـــذى  إغالقه إلجـــراء عــمـــلـــيــات

ترميم وحتديث.
ويـشـير اخملـرج أحمـد عـبد اجلـليل ـ
مــديــر إدارة فــرق األقــالـيـم بـاإلدارة

الـعـامــة لـلـمـسـرح فى هــيـئـة قـصـور
الـثــقـافـة ـ إلى أن الـســبب احلـقـيـقى
فى األزمــة الـتـى تـعــانى مــنـهــا فـرق
ــســـرح اإلقـــلـــيـــمى هـــو "فـــوبـــيــا" ا
سئولية ـوظف وقلقهم فى حتمل ا ا
فى حـالـة حـدوث أى كـارثـة بـجـانب
ـدنى لعـدد كبـير فى إغالق الـدفاع ا
مــســارح قــصــور الـــثــقــافــة لم يــتم

افـتتاح معظمها حتى اآلن فى الوقت
الـذى انتهت عـمليـات تطويـر مسارح
أخـرى بـبـعض احملـافـظـات.. إضـافة
إلى وجــــود مــــســـارح أخــــرى حتت
اإلنـشــاء مـنــذ سـنـوات مــثل مـسـرح

قصر ثقافة اجليزة!!

<  حمدى طلبة <  أحمد عبداجلليل <  د. رضا غالب

سرحى الزيبق يفتتح مهرجان سمنود ا

<  محمد شوقى

مسئولة جلنة
أسر ضحايا بنى
سويف فقدت
األمل 

اقـتـرب موعـد إحـيـاء الـذكـرى الـثـانيـة لـرحـيل شـهـداء حـريق قـصـر بنى
سـويف ( 5 سـبـتـمـبـر) ورغم مـوافـقـة فـاروق حـسـنى وزيـر الـثـقافـة عـلى
مـشـروع د. أحــمـد نـوار رئــيس هـيـئــة قـصـور الــثـقـافـة بــاطالق أسـمـاء

الشهداء على القاعات بقصور الثقافة فإن شيئًا لم يتم حتى اآلن.
مـها عفت مسئولة جلنة أسر ضحايا احملـرقة قالت إن اللجنة التى شكلها
واقـع الختـيـار الـقـاعات د. نـوار لـهذا الـغـرض لم تـقم حـتى اآلن بـزيـارة ا
الـتى سيـتم إطالق أسمـاء الشـهـداء علـيهـا وأكدت أنـها اتـصلت أكـثر من

سرح دون فائدة! مرة بعدد من أعضاء هذه اللجنة من موظفى إدارة ا
نـاشدت مهـا عفت د. أحمد نـوار سرعة الـتدخل واالهتـمام بتـفعيل قرار
إطالق أسـماء الشهداء على القاعات مع اإلعداد الحتفال يليق بقيمة من

شئوم. رحلوا فى احلادث ا

االثن 2007/7/30

ـمثل طـاقة بـشـرية يـجب توظـيفـهـا جيـًدا فيـما يـنفع ا
اجملـتمع لـذا فعـليه أال يـعتـمد علـى موهبـته فقط  أن
يـعـمل بـجــد وأن يـجـتـهـد فى تــدريب نـفـسه وتـطـويـر

أدواته باستمرار.. 
ـمثل واخملـرج السـكندرى هـكذا حـسام عبـدالعـزيز ا
الـشاب الذى لم يتجاوز عمره « 21 عاًما» ومع ذلك
ـسرحى مـنذ تسع سـنوات. حصل ـارس العمل ا  
خاللـها عـلى العديـد من اجلوائـز لعل آخـرها أحسن
ى الذى ـسرح الـعـا إعـداد مـوسيـقى فى مـهرجـان ا

اضى.  أقيم أواخر الشهر ا
رحـلة الثانوية حـسام  لم يبدأ كممـثل وقد خير فى ا
وسـيقى ألنه يـكره ـوسيـقى فـاختـار ا بـ الرسم وا
الــرسم ومن خاللــهـا اكــتــشف قــدرته عـلـى الـغــنـاء
ـسرح كـمنـشد والـشعـر والتـلحـ والـتحق بـكورال ا

دينى ومنه إلى التمثيل الذى وجد فيه حلمه. 
عـلى مـسـرح اللـيـسـيه قدم أول أدواره من خالل
مــــســـرحـــيــــة «مـــديــــنـــة احلب» إخــــراج أحـــمـــد
عبدالرحمن  ثم قام بدور البطولة فى ثانى ظهور
ـلك هو ـسـرح فى مسـرحـية «ا تـمثـيـلى له على ا

لك» إخراج محمد على. ا
ـانب ــســرحــيــة وإلى جـ ثم تــوالت بــعــد ذلك أدواره ا
الـتمـثيل قام حـسام عـبدالـعزيز بـتألـيف وإخراج عدد
ـسرحيـات لوزارة التربـية والتـعليم مـنها «حملة» من ا
و «حــجـر األفــاعى» ثم اعــتــمـد كــمــمـثـل فى اإلذاعـة
ـسـلـسالت والـتـلـيــفـزيـون وشـارك فى الـعــديـد من ا
اإلذاعـية فى إذاعة اإلسكندرية مـنها «يوميات صائم»
و  أذواق اجلـمـهـور هى أكـثـر مـايـشـغـله هـذه األيـام
خـاصــة وأن الـذوق الــعـام حــسب قـولـه يـســيـر هـذه
األيـام نحو منحدر خطير و هو يرى أن ما يقدم اآلن
صرى يعيدنا إلى الوراء حيث سرح ا على خشبة ا
لم نـعد نشاهد سوى الهذليات والبحث عن الضحك
بـشتى الطـرق تلبـية لـرغبات بـعض الفئـات التى تدفع
مثل لـتشاهد هـذا التهـريج و مع هذا فهو يـؤكد أن ا
ثـًال فى غيـبـة اجلـمـهور فـهـو وحـده الذى اليـكـون 
يـستطيع أن يدفع الـفنان لالجتهـاد وتقد أفضل ما
عــنــده. كــمــا يــعــتــرف أيـًضــا بــوجــود قــلــة مــازالـوا
ـسـرح احملـتـرم رغم عـدم تـوفر مـتـمـسـك بـتـقـد ا
اإلمـكانـات وصـعوبـة توصـيل رؤيـتهم لـلنـاس ويرى
ضـرورة فى أن حتـتضن هـؤالء الثـقـافة اجلـمـاهيـرية
ـثلة فى مسارحـها اخملتلفـة حتى يستطـيعوا تقد
أنـفسـهم إلى جمـهـور يلـيق بجـديتـهم . حسـام مازال
ـسرح أكـثر مـن السـينـما والـتلـيفـزيون مـتمـسكـًا با
ألنه الـوسيـلة األقـرب إليه والـتى يسـتطيع مـن خاللها
الـتـعبـير عـن أفكـاره ورؤيـته للـحـياة. وعن أحالمه فى
ـسرح يتمنى أن يقدم مشـروعًا مسرحيًا ينطلق من ا
ـــصــرى ويــتــوجـه أســاســًا إلى قــضــايــا الـــطــفل ا
األطـفال ولكنه يـرى أن هذا العمل يـحتاج جملهودات
ـكــنه تـقـد شـىء مـحـتــرم يـنـمى مـســتـمـرة حــتى 
ستقبل. مـلكات الطفل ويجعله مشـاركًا فى صناعة ا

ويـرى حسام أن اإلسكندرية لـها بصمة واضحة
ـــســرحـــيـــة فى مـــصـــر ولــكن عـــلى احلـــركـــة ا
الـصـراعــات الـتى تـعــيـشـهــا وغـيـاب احلب بـ
ـسرحيـة متـراجعة مـسرحيـيهـا يجـعل حركتـها ا

ومذبذبة األداء.
ـصـرى يـحـتــاج لـلـمـزيـد من ــسـرح ا ويـؤكـد أن ا
ــسـرح الــدعم لــتــجــاوز كـبــواتـه حـتـى يــلــحق بــا
ـدارس ـى وإنـنــا بــحــاجــة لــلـتــواصل مـع ا الــعـا
زيـد من ورش العمل ـسرحـية اخملتـلفـة وإقامـة ا ا
الــتى تــســتــهــدف تــبــادل اخلــبــرات  واكــتــســاب

مهارات مسرحية جديدة.    

ـعهد) فـيشـترك فى فريق الـتمـثيل فى (ا
ويقدم  من خالله بعض األعمال ويلعب
ـعلم ـعلـم) فى مسـرحيـة (قـهوة ا دور (ا
أبـوالــهـول) ويــنـال الــتـصــفـيـق فـيـزداد
عـشــقه لـلــمـســرح ويـذهب لــيـلـعب دور
) فى مـسرحـيـة (ورفعت (مـحـمد يـاسـ
اجلـلـسـة) لـلـمـخـرج سـمـيـر زاهـر عـلى
مـسرح قصر الثقافة ثم يختاره (حسن
الـوزير) ليقدم دور (حسن األعرج) فى
الـزوبعـة حملمود ديـاب وهى شخـصية
مـركـبـة أحـبـهـا وطـلب أن يـؤديـهـا وقـد
نـال عـلــيـهـا اسـتـحــسـان الـوزيـر الـذى
مـــازال يــنـــاديه بـــاألعـــرج حــتى اآلن..
ـركـزيـة ويـصــبح عـضـوا فـى الـفـرقــة ا
لـلثقـافة اجلماهـيرية ويـقدم من خاللها
مع سـمـير زاهـر - أيـًضـا - مسـرحـية
(أطـيـاف اخلـيال) ويـسـتـدعـيه أسـتاذه
يـرغنى ليـلعب الدور الـرئيسى بـهائى ا
).. وبــعــدهـا فى مــســرحــيـة (اجملــانــ
ركز األول عن دوره فى يـحصل على ا
(مـــونـــودرامـــا) جملــدى مـــســـعـــود فى

ـتـلـك أذًنـا (حـلـوة) فـقـد سـعى مـنـذ ألنه 
ــوسـيـقى الــتى يـعـشــقـهـا طـفــولـته إلى ا

والتى سرعان ما هجرها.
أوالً : ألن صـوته اليصـلح لـلغـناء - هـكذا
وسيقى.. وثـانيا - ولعله صـدمه مدرس ا
الــســبب األهم - لــرائــحــة الـبــصل الــتى
ــدرس وهـو كــانت تـنــبـعـث من فم هـذا ا
يـشدو - على الـبيانـو- بأجمل األحلان!..
ـمثل كـمال عمـر باسـتعداداته هـكذا فر ا
ورغـــبـــاته الـــفـــنـــيـــة إلى أحـــد (األوكـــار)
ـارس فــيـهــا األطـفـال الـصــغـيــرة الـتى 
بـعض األنـشـطة الـفـنـيـة; مبـنى من دورين
هـو أحــد مـخــلـفــات االحتـاد االشــتـراكى
الـقــد فى بــهـتــيم .. كـان يــشـرف عــلـيه
وقــتـئــذ - مــجــمــوعــة من الــرجـال الــذين
حتــولـوا بـعــد ذلك إلى احلــزب الـوطـنى..
وهـنــاك اشــتـرك كــمـال عــمـر فـى تـمــثـيل
بـعض (االســكـتـشــات) الـصـغــيـرة الـتى
مـازال يذكـر منـها اسكـتش (عم سالمة)
سرح وقـرر أن يكون ومن يـومهـا أحب ا
أحـد جنـومه ألم يـصـفق له اجلـمـهور.. لم
يـكـذب كـمـال خـبـًرا وتـوجه مـسـرًعـا إلى
قـصـر ثقـافـة شبـرا اخلـيـمة لـيـساهم فى
ـسـرحـيـة النـاشـئـة التى تـأسـيس فـرقته ا
ــيــرغــنى) أســســهــا الــراحل (بـــهــائى ا
ولـيـتـعـلم عـلى يـديه - وألول مـرة - بعض
ــسـرح الــديـكـور ـفــاهـيم اجلــديـدة : ا ا
ــمـثـل األلـوان.. إلخ.. اإلضــاءة حـركــة ا
همـة التى جـعلته عـرفيـة ا هـذه الذخـيرة ا
سـرحيـة بصـدر مفـتوح يـقتـحم احليـاة ا

ــــســـرحى. وفى مـــهـــرجــــان "زفـــتى" ا
الـــقـــطــــاع اخلـــاص يـــســــنـــد له جالل
الـشرقاوى دوًرا فى (بحبك يا مجرم)..
ويـتجه إلى الدرامـا التلـيفزيـونية فـيقدم
مع اخملـرج (عـمـرو عـابـدين) دور وكـيل
ـديــنـة) وزارة فى مــسـلــسل (أشـبــاح ا
ومــأمــور الــقـــسم فى (أصــعب قــرار)
لك فاروق) مع الـفنان وفى مـسلـسل (ا
يــحــيى الــفــخـرانـى يـلــعب دور ضــابط
حـراسـة كـمـا يـلـعب دور (الـبـاشـا) عم
الـفنان عبد الرحـمن العقل فى مسلسل
خـلـيـجى. ومـؤخـرًا الـتـحق كـمـال عـمر
ـسـرحـيـة بـعـد إعـادة بـفـرقـة الـسـامـر ا
تـشـكـيـلــهـا ويـقـوم اآلن بـعـمل بـروفـات
مـسرحـية (تغـريبـة مصـرية) الـتى يلعب
ـــــعـــــلم) وهـــــو أحـــــد فـــــيـــــهــــــا دور (ا
سرحية.. الـشخصيات الـرئيسيـة فى ا

من إخراج عبد الرحمن الشافعى..
سرح إلى يـحلم كمال عمر بـأن يتحول ا
مـدرسـة تقـدم الـوعى للـنـاس كاجلـامـعة

تماًما..
ويـتمنى أن يتفرع تمـاًما للمسرح عشقه
األول الـذى تــسـرقه مـنه كــثـيـًرا ظـروف
احلـيــاة الـطـاحــنـة والـسـعـى وراء لـقـمـة
الــعـــيش.. الـــتى ال يـــســـتـــطــيـع الــفن -
لألسف - أن يــوفــرهــا سـوى لــلــنــجـوم

فقط الذين يأكلون البقالوة.

ـسرحى كـمـساعـدة لـلمـخرج عـملـت باإلخـراج ا
ــا أتــاح لــهــا فــرصــة الــتـعــلم جــمـال يــاقــوت 
ـسرحى واالحـتـكـاك جـميع عـنـاصـر الـعـرض ا
ومن هــنـا جــاء حــبـهــا لإلخــراج ورغـبــتــهـا فى

تقد عرض من إخراجها..
ظل هـــذا احلــلم يـــراودهــا حـــتى  اإلعالن عن
(ورشـة اخملرجة) فالتحقت بها ومن خالل هذه
الــورشـة أتــيح لــهــا- لـلــمــرة األولى- أن تــكـون

مخرجة..
تـــهــا اإلخـــراجـــيــة األولـى حــرصت وفى جتـــربــ
سـميرة أحـمد على أن يـكون النص الـذى تقوم
ى أوالً اخــتـبـارًا ــسـرح الــعـا بـإخــراجه من ا
ا يـحتـويه هذا لـقدراتـها وشـحنًـا لـها وثـانيًـا 
ــســرح مـن أبــعـــاد فــكــريـــة التــتـــوفــر فى أى ا

مـسرح آخر كذلك
تـــمـــتع به من ـــا يــ
نــــاول عــــمـق فى تــــ
مــســرحـيــاته لــهـذا
اخـتـارت مسـرحـية
يـــانـــو) بـــ (أنـــا والــــ
ـــفـــاجـــأة وكـــانت ا
الــــــــــتــى أربــــــــــكـت
نــــد يـــــرة عـــــ ســـــمـــــ
تـــيــارهــا لــهــذه اخــ
يــــة هى ــــســــرحـــــ ا
اخــتــيــار مــخــرجــة
نـــــــفس أخـــــــرى لـــــــ
ــسـرحــيـة لــتـقـوم ا
بـإخراجها. ولكنها
سرعان ماجتاوزت
األمـر ألنـهـا تـؤمن

بـأن لـكل فـنان روحـه اخلاصـة وبـصـمـته التى
التـتكـرر وقررت خوض الـتجـربة مـعتـمدة على
قـراءتـهـا اخلـاصـة وثـقـافـتـهـا كـمـا شـجـعـتـها
عـلى عـدم التـراجع جـملـة قـالهـا الـفنـان جـمال
يـاقــوت وهى (اتـعــامـلـوا..وعــيـشـوا) وتــذكـيـره
الـدائم لـهـا بـأن األفكـار مـلـقـاة عـلى الـطريق..

هم هو كيفية صياغتها وتنفيذها. وا
ه ـسرح الـذى تـهـدف إلى تـقد وعن نـوعـيـة ا
سرح وهل سـتظل إختـباراتهـا منحـصرة فى ا
ى تــقــول ســمــيــرة أحــمــد: أنــا الأســعى الــعــا
ا الذى سـرح وإ لـتقـد نوعيـة محـددة من ا
يـشغـلها بـقوة هـو تقد عـمل ناجح يـترك أثرًا
وقد انتـهت بالفعل فى عـقول ووجدان الـناس. 
من اإلعـداد لنص مسـرحية (الـنافذة) لـلكاتب
نــدى «إيــريــنـوس إيــرد نــســكـى» وهـو األيــرلــ
هرجان اإلقليمى ه فى ا مـاسوف تقوم بتقـد
يـد يـرة أحــمـد من مـوالـ ــسـرح. سـمـ نـوادى ا لـ

اإلسكندرية فى1981/1/5.
 سـميـرة أحـمد تـهوى الـرسم وهـو مادفع بـها

سرح لتصبح مخرجة.  إلى ا

حسام عبدالعزيز..
كراهيته للرسم
سرح   أدخلته عالم ا

ساحة أكبر  على «اخلشبة»  رأة حتتاج  إيناس أحمد.. ا

سميرة أحمد 
(اتعاملوا... وعيشوا) 

هى مفتاحى للمسرح 

حتـسب خطـواتهـا جيـداً تؤمن بـأن طريق األلف مـيل يبدأ
بــخــطــوة لــذلك فــهـى مــازالت تــنــتــظــر صــدى جتــربــتــهـا
اإلخـراجيـة األولى..اخملرجـة هبـة حسن طه تـخرجت  فى
ـعـهـد الــعـالى لـلـخــدمـة االجـتـمــاعـيـة وبـسـبـب عـشـقـهـا ا
للمسرح التحقت بكلية اآلداب جامعة اإلسكندرية لدراسة
ــيـة بــعـد أن مـارســته كـمــسـاعـدة ـســرح دراسـة أكـاد ا
درسى مع اخملـرج تامر جويد الذى سرح ا مـخرج فى ا
سـرحى. وقدمت باالشتراك تـعلمت منه أبجـديات العمل ا
ــســرح الــعــربى مــثـل "بـاب مـعـه الــكــثـيــر مـن نــصـوص ا
الـفتوح" حملمود دياب  "بالعربى الفصيح" للين الرملى
و"مــلك الـعــرب" . عــنـدمــا  اإلعالن عن ورشــة اخملــرجـة
الـتحقت بها سـريعاً حيث وجدتـها فرصة مواتـية لتحقيق
ــا راودهـا; أن تــصـبـح مـخــرجـة تــقـدم حـلــمـهــا الــذى طـا

جتـربتهـا ورؤيتـها اخلاصـة التى كانت تـنتـظر أن تقـدمها
بـعد اكتمال أدواتها وقدرتها على خوص التجربة وتعتبر
هـــبــة طه الـــعــمل األول عـــمالً مــصـــيــريــاً يـــتــوقف عـــلــيه
االسـتمرار أوالـتوقف لـذا اغتـنمت الـفرصة الـتى أتاحـتها
ـا لـهــا ورشــة اخملـرجــة وقـامـت بـاخــتـيــار نص "األقــوى" 
يـشــمــله من عــزف عــلى األوتـار الــداخــلــيـة لإلنــســان وهـو
مــاحتب أن تــقـــدمه فى مـــســرحــهـــا ; حــيث تـــؤكــد هــذه
الـنوعـية من الـنـصوص  عـلى أن ما بـداخل اإلنسـان هو
األعـمق واألكثر داللة وأهـمية كـذلك كان اختيـارها لهذا
الــنص حتـــديــداً ( األقـــوي) لــكى تـــؤكــد من خـالله عــلى
ضـرورة مقاومـة اليأس فى حيـاتنا. ومـازالت هبة تـنتظر
صـدى جتـربـتـهـا األولى وبــنـاءً عـلـيه سـتـكـون خـطـوتـهـا
الـتـالـيــة فـهى بـطــبـعـهـا التــمـيل إلى الـســرعـة فى إتـخـاذ

هبة طه.. تعزف على األوتار الداخلية لإلنسان 

كمال عمر ... النجوم فقط يأ  كلون البقالوة !
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الــقــرارات وتــضت  دائـــمــاً  و لــقــلــبــهــا
ـسرح بالـنسـبة لهـا رسالة من تـنتظـر فا
الـقــلب إلى الــقـلـب.. وال  يـهــمـهــا كـثــيـراً
ـصـطـلحـات والـتـعـبيـرات الـكـبـيـرة التى ا
تـصـاغ خـصـيــصـاً لإليـهـام بـأشـيـاء غـيـر
وتقدم فـقط ما تشـعر به.. وتترك حـقيقـية

التصنيف بعد ذلك للناس .  
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ـسرح بكـلية اآلداب جـامعة اإلسـكندريـة توجهت لـهذا النـوع من الدراسة ثـلة ومخـرجة مـسرحيـة تدرس فى قسم ا هى 
صرى سرح وهى تـرى أن الكوميـديا هى وسيلـتها للـتعبيـر عن الواقع ا ألنهـا تطمح لتـنمية وعـيها اجلمـالى والثقافـى  بفن ا
حتى لـو حتقق ذلك من خالل النصوص األجنـبية حيث التختـلف مشاعر اإلنسان باخـتالف البيئة التى يـعيش فيها فاحلزن
واقف تـصل إلى القـلوب فى مـصر كـاحلزن فى روسـيا وتـرى إينـاس أن الكـوميـديـا التى تـتولـد عن ا
ـسرحية لكن العمل أسـرع و تؤكد أن دراستها للـمسرح أفادتها كـثيًرا فى تذوق األعمال ا
سرح يحتاج لشـخصية وقدرات خاصة عـلى «اخلشبة» يختلف عن الـدراسة النظرية فـا
ـوهـبة إلى جـانب الـدراسة وتـضـيف: إنهـا تـعشق الـتـمثـيل وتـفضل تـكفـلـها ا
األدوار الـكوميدية وهـو ماحققتـه من خالل نص «اخلطوبة» لتـشيكوف وهو
أول إخـراج لـهــا وتـؤكـد أن الـنـص بـعـد تـعــديـله أصـبـح لـصـيـقًــا بـالـواقع
ـصـرى وأكـثــر تـعـبـيـراً عن أزمــة اإلنـسـان فى مـواجــهـة قـسـوه احلـيـاة ا
ـصـرية رأة ا ـرأة وتـرى أن ا ومـتغـيـرات الـزمن تهـتم إيـناس بـقـضـايا ا
ا ـسـرح فى مـصـر ر مـازالت تـعـيش علـى الهـامش بـالـنـسـبـة لكـتـاب ا
ـتـنـاثـرة هـنـا وهـنـاك بـاسـتـثـنـاء فـتـحـيــة الـعـسـال وبـعض الـنـصــوص ا
ـرأة وطـرحـهـا عـلى خـشـبة فاليـوجـد من يـهـتم بـالـتعـبـيـر عن قـضـايـا ا
ـسرح وهذا  اليـعنى أنـها مـنحـازة للجـنس على حـساب الـفن لكـنها ا

رأة بحاجة إلى مساحة أكبر على «اخلشبة». تلفت النظر إلى أن ا
والـدليل عـلى عدم انـحيـازها لـلمـرأة كامـرأة هو أنـها قـدمت أعمـاًال الجتعل
ـرأة مركـزًا لكـنهـا حتمل سـمات جتـعلـها أقـرب للـرجال وترى من ا
إيـناس أن ورشة اإلخراج التى نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة
رأة فى مجال بـقصر التذوق بـاإلسكندرية تـعد خطوة جيـدة لدعم ا
ـسـرح خــاصـة بــعـد تـخــرج تـسع مــخـرجــات ومـشـاركــتـهن فى ا
ـصـرية الـذى أقـيم مـؤخـًرا لـكن األهم من ذلك مـهـرجـان اخملـرجـة ا
ـسـرح عـلى تـقـد حـسب قـولـهـا هـو الـعـمل عــلى تـشـجـيع كـتـاب ا
ـرأة فى اعتـبارها وتـبرز دورهـا فى اجملتمع وتـعبر نـصوص تضع ا

عن قضاياها اخملتلفة. 

 محمود احللوانى

انطـبـاعات وآراء كـثـيرة تـلـقيـتـها
ـــاضــــيـــ من حــــول الـــعـــدديـن ا
"مــــســـــرحــــنـــــا".. لن أحتـــــدث عن
اإليـجـابى مـنـهـا بل سـأحتـدث عن

بدأ الشفافية. السلبى تطبيقاً 
لقـد تركزت مـعظم اآلراء الـسلـبية
وضـوعات وكذلك حـول سخـونة ا
الـعـنـاويـن فـالـبـعض يـرى ـ وأنـا
مـعـهم ـ أن فـيـها شـيـئـاً من احلدة
لـــدرجـــة أن أحـــدهم تـــســـاءل: هل
تصـدر "مـسرحـنـا" فعالً عن وزارة

الثقافة?
وقــــال: إنــــهــــا أشــــبه بــــجــــرائــــد

عارضة. ا
عن نـفـسى ال أمـيل إلى احلـدة فى
الـــكـــتــابـــة لـــكـــنى أقـــدر تــعـــطش
الشباب بصفة خاصة إلى اإلدالء
ـسـرحـيـة بـآرائـهم فى الـظـاهـرة ا
ســلــبـاً وإيــجــابــاً فــقـد ظـل هـؤالء
لـــســنــوات ال يــجــدون مـــتــنــفــســاً
واحـداً لـلــكـتـابــة وفـجـأة وجـدوا
أمامـهم مطبوعة شـابة وجريئة ال
تــعـــتـــرف بــأى خـــطــوط فـــراحــوا
يــــكـــتــــبــــون بــــجــــرأة الــــشــــبـــاب

وحيويتهم وتدفقهم.
وفى ظــنى ـ وهـذه لــيــست إشـادة
بـالــذات ـ أن مـيـزة هــذه اجلـريـدة
طـلـقـة الـتى تـتـوفر هى احلـريـة ا
لــهـا; فال الــفــنـان فــاروق حــسـنى
وزيـر الـثقـافـة وال أنـا نـتـدخل فى
انـاً منـا بأن سـيـاسة الـتحـريـر إ
الـقائـم عـلى اجلـريدة مـجمـوعة
مــــنــــتـــــقــــاة من شــــبــــاب األدبــــاء
ـسرحيـ ليست والصحـفي وا
لـديـهم أيـة حـسـابـات مع أو  ضـد
أحــد ولـديــهم رغــبــة صــادقـة فى
إحـــــــــداث حــــــــــراك فـى الــــــــــواقع
ــصـــرى والـــعــربى.. ـــســرحـى ا ا
والـــدلـــيل عـــلى ذلك أن اجلـــريــدة
الـتى نــشـرت فى عـددهــا الـسـابق
ـبدع مـقاالً يـنـتقـد عـمالً لـلكـاتب ا
لـيـنـ الـرمـلـى هى نـفـسـهـا الـتى
حتــــــتـــــــفـى به فـى حــــــوار عـــــــلى

صفحات هذا العدد.
فلـنـمنح هـؤالء الـشـباب فـرصـتهم
لتـقد هـذه التـجربـة الفـريدة فى
الـصــحـافــة الـعــربـيــة ولــنـعــطـهم
ــزيــد من احلــريــة لــطـرح رؤاهم ا
وأفكارهم حتى لو اختلفنا معها.
إن صـدور "مسرحـنا" بهـذا الشكل
دلـيل حيـويـة مصـر وقـدرتهـا على

أن تكون رائدة.. وسباقة دائماً!

<   أحمد حالوة <   أحمد حلوة <   أحمد حلوة <   أحمد حلوة <   أحمد حلوة <   أحمد حلوة 

ـوسم وفى قـصر ثـقـافـة كـفـر سعـد ُعـرضت مـسـرحـية سـرحى لـفـرع ثـقـافة دمـيـاط لـهـذا ا > ضمن خـطـة الـنـشـاط ا
» تـألـيف عـزت عـبـدالوهـاب عن أوبـرا «الـثالث بـنـسـات» لـبـريـخت إخـراج الـسيـد احلـسـيـنى تـنـفـيـذ نادر «الـشـحـاتـ
مثلون مصـطفى وأحلان وجدى بدير أشعـار مجدى احلمزاوى غناء شـيماء عوض ديكور ومالبس أحـمد صبرة. وا

نادر مصطفى  شحاتة التونى أمل سليمان نشأت عبدالباقى جهاد احلطيبى طه عبدالعظيم ورغدة رأفت .

محمد شكر

محمد عبد اجلليل
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 عرضان مسرحيان قدمتهما أسيوط
أثبتا أن  القائم عليهما مثل
التلميذ الذى ذاكر طول السنة

وعندما سألوه عن اسمه كتب عنوانه
كما يرى أحمد إسماعيل عبدالباقي

    

 «صـ30»

طــــــــلــــــــعـت زكــــــــريـــــــا
الـــذى يــقف اآلن عـــلى خـــشـــبــة
ــســرح لـــيــقــدم مـــســرحــيــة ا
«مــراتى زعــيــمــة عــصــابــة»
يــــــــــعــــــــــتـــــــــرف بــــــــــفــــــــــضل 
ســـــــمــــــيــــــر غــــــا عـــــــلــــــيه

فرقة «حتية كاريوكا»
أحـمــد اجلــزيـرى أحــمـد عــبــد احلـلــيم عــدلى كــاسب فـؤاد راتب
(اخلــواجـة بــيـچـو) كــمـا مــنـحت الـفــرقـة فــرصـة الـبــطـولــة والـتـألق
والـشهرة لعـدد كبيـر من الوجوه اجلديـدة حينـئذ وفى مقدمـتها أم
الـهنـيـدى حسـن حسـ مـحمـد رضـا بدر الـدين جـمجـوم أحـمد
أبـاظة وحـيد سـيف سعـيد صـالح نبـيل بدر نـبيـلة الـسيـد سهـير

البارونى هالة فاخر منى قطان يسرية احلكيم.
سرحيات التالية: وتضمنت قائمة عروض الفرقة ا

بالغ كاذب (1962) شـفيقـة القبـطية (1963) حـارة الشرفـا قهوة
الـتوتة (1964) لـوكانـدة شهـر العـسل عفـريت الست شـوقية (1965)
شـبـاب امـرأة حـضـرة صـاحب الـعـمارة (1966) روبـابـيـكـيا (1967)
الـبغل × األبريـق القنـطرة شرق أوراق رسـمية (1968) أم الـعروسة
الــتــعــلب فـات (1966) عالقــات عــامــة (1970) يــاسـ ولـدى (1971)
كـدابـ الـزفة (1972) نـيـام نـيـام (1973) يـحـيـا الـوفـد (1975) الـبـاب

العالى (1977) شقلباظ (1982).
تـمـيـزت عروض الـفـرقـة فى الـفـترة األولـى بالـكـومـيـديا
ـظـاهـر االنـحـراف االجـتـمـاعـيـة والــتـنـاول الـسـاخـر والــهـزلى 
صـرى ومن بينـها مـظاهر والـفساد الـتى ظهـرت فى اجملتـمع ا
االسـتغالل لـلنـفـوذ واالنحـراف عن األهداف فى بـعض مرافق
ومـؤسـسـات الـدولـة وأجـهـزتــهـا اإلدرايـة ومن بـيـنـهـا سـلـبـيـات
ـسـاكن (حـضـرة صاحب أجـهـزة اإلعالم (روبـابيـكـيـا) أزمة ا
الـعمارة) الـبيـروقراطيـة فى أجهـزة الدولة (الـبغل × األبريق)
تـسـلقـ االنـتهـازيـ (كدابـ الـزفة) ثم ـنافـقـون وسيـطـرة ا ا
ـسرح الـسـياسى اجتـهت الـفرقـة فى عـروضـها األخـيـرة إلى ا
وبـالــتـحـديــد فى عـروض قــنـطــرة شـرق يـاســ ولـدى يــحـيـا

الوفد الباب العالى.

تـأسـسـت الـفـرقـة فى صـيف عـام 1962. وكـانـت هـذه الـفـتـرة قـد
سـرحـيـة وكـذلك استـمـراريـة بعض شـهدت مـيالد فـرق الـتـليـفـزيـون ا
سـرح احلر إسماعيل يس الـفرق اخلاصة منـذ بداية الثـورة كفرق ا
سرح الكوميدى باإلضافة إلى فرقة مسرح سرحية ا سـاعة لقلبك ا

ستمرة. الريحانى أقدم الفرق ا
وقـد تأسسـت هذه الفـرقة بـهدف تـقد الـكوميـديا االنـتقـادية الـهادفة
وشـارك فى تأسيسها الفـنان الشاب واخملرج اإلذاعى فايز حالوة - زوج
حتية كاريوكا حينئذ - وافتتحت الفرقة موسمها األول بعرض بالغ كاذب
من اقـتباس وإخـراج فايز حالوة والـذى تولى بـخالف إدارته الفنـية للـفرقة
ـشاركة فى تـأليف وإخراج وبـطولة جـميع أعمـال الفرقـة التالـية فيـما عدا ا
ـة » قـصـة جـليل ـألـيـفـهـا وهى «شـفـيـقة الـقـبـطـي أربع مـسـرحيـات لم يـقم بـت
الـبندارى (1963) «قـهوة التوتة» عـن قصة اخلوف لنـجيب محفوظ (1964)
«شـباب امرأة» ألم يوسف غراب 1966 أم الـعروسة لعبـد احلميد جودة
السحار (1968) ومسرحية واحدة لم يقم بإخراجها وهى أوبريت «ياس

ولدى» الذى قام بإخراجه الفنان الكبير كرم مطاوع (1971).
قـدمت الـفـرقـة مـنـذ أول عـروضـهـا فى نـوفـمـبر 1962 وحـتـى عام
1983 عـددًا كبـيرًا من الـعروض قـامت ببـطـولتـها جـميـعًا الـفنـانة حتـية

كـاريوك ثم تـوقف نـشاط الـفـرقة كـنـتيـجـة للـخالفـات التـى نشـأت ب
الزوجـ وانتهت بانفـصالهما اجـتماعيا بالـطالق وفنيا باسـتئثار فايز
حالوة بـالـفرقـة ومـسـرح ميـامى والـذى اسـتقـرت فـيه الـفرقـة بـعـد ما
سارح (فى الفترة من 62 - 67) قـدمت عروضها على عدد كبـير من ا
وسيقـى العربية ومن بـينها مسرح 26 يـوليو (الطـليعة حـالياً) معـهد ا
(مـحمد عبد الـوهاب حاليًا) الـعائم (فاطمة رشـدى حاليًا). شارك فى
ـسـرح فى بـطـولـة عـروض الـفـرقـة عـدد كـبــيـر من جنـوم الـسـيـنـمـا وا
ـلـيــجى فـريـد شــوقى مـحـسن مـقـدمـتــهم عـمـاد حــمـدى مـحــمـود ا
سـرحان شـكرى سـرحان صالح ذو الـفقـار صالح منـصور لـيلى
طـاهر نـبـيلـة عـبيـد نـادية اجلـنـدى سلـوى مـحمـود رجـاء اجلداوى

هشام عبدالعزيز

سرحـية من أهم وأشهر الفرق اخلاصة فى الستينيات والسبعينيات من تعد فرقة «حتية كاريوكا» ا
ـعـتزلـة والنـجمـة الـسيـنمـائيـة حتـية كـاريوكـا بعـد ما ـاضى وقـد قامت بـتأسـيـسهـا الراقـصة ا الـقرن ا

سرحية. سرحى من خالل فرقة «إسماعيل يس» ا خاضت جتربة العمل ا

األولـــى وهـــى أن
تـلـقى بنـفسـها من
تـــــرام الـــــعـــــتـــــبــــة
اخلــضــراء وهــو مــســرع أمـام ســيــارة تــســيــر فى
حاذاة الترام لم تمت إحسان كامل فى الـشارع 
رة ليس ـثير هـذه ا هم وا رة أيضًـا ولكن ا هـذه ا
ـوت فى مـحــاولـة انـتــحـارهـا وال فى إنــقـاذهـا من ا

ا فى استعدادها للموت.. تقول: احملقق وإ
«وفى عــصــر أحــد األيــام خـرجـت من مــنــزلى بــشــبـرا
مـتــجـمــلـة مــتـزيــنـة وقــد لـبــست مالبس ركــوب اخلـيل
وحـمـلت عـصـا قـصـيـرة فى يـدى وسـرت فى الـشـارع

متبخترة كأنى ذاهبة إلى نزهة بديعة».
لم تـمت إحـسـان كـامل مـنتـحـرة واخـتـفت مـثل غـيـرها من
ـلـهـا ولــكـنـهـا تـركت ـسـرحـى فى جـي ـتــمـثـيل ا جـمـيالت ال
عالمـات استفهـام كبيرة ليس حـول األسباب النـفسية التى
ـا عن أسـبـاب كـثـيرة ـلـهـا لالنـتـحـار فـحـسب وإ تـدفع مـث
ـسرح خـافـيـة حـول النـسـيـان الـذى يـغـلف تـاريخ بـطالت ا

صرى والعربى فى فترة من أزهى عصوره. والتمثيل ا

لكبريائى.. أنا التى أهزأ باحلب كيف أحب?.
ولـكـن مـاذا جتــدى ثـورة الـنــفس وقـد قــضى األمـر

وأصبحت عاشقة?.
ـؤلم ياعزيزى أن الـذى كنت أحبه لم يـكن يحبنى وا
بل كـان يتهرب منى دائمًا. كـنت شقية تمامًا فى تلك
الـفــتـرة من الـزمن مــبـاهج احلـيـاة أصــبـحت ظالمًـا
أل فـمى وويالً فى نــفــسى االبـتــسـام الــذى كــان 
والــضــحك الــذى كــانت تــفـــيض به نــفــسى أصــبح

دموعًا تغمر خدى وتبلل نحرى.
الـلــذة الـتى كـنت أســتـشـعــرهـا فى حــيـاتى أمـست
جـحـيـمًـا يعـذب ضـمـيـرى ويـحـرق وجـدانى ويـلهب

كيانى.
وللمرة الثانية فى حياتى وقفت ب أمرين: «إما أن
أكـون ســعـيـدة فى حـبى وإمــا أن أمـوت وظـهـر لى
ـستـحيل أن أكـون سعـيدة فى هـذا الغرام أنه من ا
ـلعون الـذى فاجـأنى قبل أن أستـعد له وإذن فلم ا

يبق لى إال أن أبحث عن وسيلة للموت».
مثـلة إحسان كامل فى االنـتحار للمرة لـقد فكرت ا
الـثــانــيـة بــعــد حـوالـى عـامــ من احملــاولـة األولى
ولـكـنـهــا فـكـرت فى طـريـقــة قـاضـيـة غـيــر الـطـريـقـة

الــفــكـرة وكــدت أصــرخ  أصــرخ من الــرعب جملـرد
اذا أترك مباهج اذا أقتل نـفسى?! و الـفكرة فقط... 
احلــيــاة ولــذاتــهـا?! وأنــا ال  أزال فـى فــجـر حــيــاتى
وعـنــفــوان شـبــابى? ال شك أنه جــنــون صـحــيح أنـا
ا يسمونه «دين الشرف» ولكن إذا لم أدفع مـديونة 
فـمـاذا يـصـنـعـون بى? ال شىء... سـيـقـولـون: إنـها ال
رأة: فلـيكن ولكنى سأظل بعد ذلك شـرف لها هذه ا
ـفـرحة.. واطـمـأنت ـبـهـجـة ا عـلى قـيـد هـذه احلـيـاة ا
نـفسـى لهـذه الـفكـرة ولـكن ما لـبـثت نزعـة اجلـنون..
اجلـنون الذى يسمـونه الشرف قد عادت فـتملكتنى
وأصــــبـح من احملـــــتم عـــــلىّ إمـــــا أن أدفع وإمــــا أن
أنـتــحــر..!! والــدفع غـيــر مــيــسـور والــتــأجـيـل لـيس

كنًا... إذن فاالنتحار البد منه.
وعـند ذلك فكـرت فى أرخص وسيلـة لالنتحار.. ومن

رء موت البائس أيضًا..!! وت ا نكد الدنيا أن 
لم أجـد غـيــر زجـاجـة من األتـيـر كــانت مـوضـوعـة عـلى
الـطاولة وبحثت عن قطن حتى عثـرت على قطعة كبيرة
فـغـمــرتـهــا بـكـمــيـة وافـرة مـن األثـيـر واســتـلـقــيت عـلى
ـبـلـلـة بـالـسـائل عـلى أنـفى فـراشى ووضـعت الـقـطـنـة ا

وفمى وما لبثت أن غبت عن الوجود.
أنت طـبــعًـا ال تـريـد أن أحـدثـك عن شـعـورى فى تـلك
الـسـاعـة وال يـهـمك اإلحـسـاس الـذى أحـسـسـته فى
وت فرَّ ا الذى آسف له أن ا اللحظات األخيرة.. وإ
ـرة فقد شم الـعاشق الـصغيـر على باب مـنى هذه ا
غرفتى رائحة األتير فقام مرعوبًا وجعل يدق الباب
فـلم يـجبه أحـد طـبعًـا وكـنت قد فـقـدت كل حواسى
فـكـسر الـشاب الـبـاب ورفع القـطن عن أنـفى وفمى
وفـتح النوافـذ واستدعى الطـبيب النـهاية: عدت إلى

احلياة.
هـذه هى محـاولـة االنتـحار األولى لـلـسيـدة إحسـان كامل
ـهديـة عام 1927. أمـا احلـادثة الـثانـية ـثلـة فرقـة منـيرة ا
ـسـرح فـيـقـول عـلى لـسان كـمـا يـقصـهـا مـحـرر مـجـلة ا

إحسان كامل:
«أنـا من اللواتى ال يعرفن مـعنى احلب بل دائًما أهزأ
بـهــذه الـعــاطـفــة وال أدرى لــذلك من سـبب قــد أكـون
مـتحجرة القـلب وقد تكون عـاطفة الرحـمة مفقودة فى
نـفــسى وقـد يــكـون غـيــر هـذا وذاك. ولـكـن فـجـأة بال
سـبب أفـهـمه أنـا وفى وسط الـعـبث الـذى كـنت أعـبـثه
والـلهو الذى كنت ألهوه شعـرت بقلبى يخفق.. ظننت
أنى مـريـضـة فى بـادىء األمر فـذهـبت إلى الـدكـتور
فــلم يــجـد بـى عـلــة أو مــرضًــا أخــيـرًا عــرفت أنــنى
أحب.. كــان مــجــرد هــذا الــفــكــر ضــربــة مــحــطــمــة

ـلة إحـسـان كامل بـطـلة فـرقـة الـريحـانى ثم فـرقة ـمـث إنـها ا
رمـسيس ثم فـرقة جـورج أبيض وأخـيًرا انـتقـلت بعـد عام
هدية.. يقول عنها محرر 1925 إلى فرقة السيدة منيرة ا
ـثلة حـديثة ولـكنها صورة فى عام 1924 : « مـجلة تيـاترو ا
ـسـرح العـربى ـة ُيـرجى مـنـهـا. والـفـضل فى حتـبـيب ا ذكـي
ـمـثل مـنـسى أفـندى فـهـمى.. ومن إلـيـهـا يـرجع حلـضـرة ا
رأيـنا أ نـها إذا استـمرت عـلى هذا االهـتمـام الذى نـشاهده

سارح». فيها تصبح من الكبيرات فى ا
لـقـد حاولت إحـسـان كامـل االنتـحـار أكثـر من مـرة كان
آخرها عام 1927 وكـانت تتربع وقتها على عرش جنومية
ـهدية وقد سبـبت محاولة انتـحارها وقتها فـرقة منيرة ا
سـرحى وهو مـا دعا مـحرر مـجلة صـدمة فى الـوسط ا
ـسـرح ألن ُيجـرى مـعـها حـواًرامـسـتفـيـًضـا عن سبب ا

محاولتها االنتحار فاكتشف أنها ليست أول مرة.
ثلـة بهذا القـدر وقتها ـكن أن يدفع  مـا السبب الذى 
إلى الــتـفــكـيــر فى االنــتــحـار? هــذا مـا صــرحت به هى
سـرح عــدد نشــور فى مجـلة ا نفسها فى حـوارها ا

9 مايو سنة 1927 يقول احملرر:
«مـنذ سـنوات عـدة كانت الـسيـدة إحسـان كامل ال تزال
فى عــهـد الــنــضـارة الــكــامــلـة وكــانت إذ ذاك شــديـدة
الـعـنـايـة بـنـفـسـهـا شـديـدة الـزهـو واإلعـجـاب بـرونـقـهـا
وخـفتـها. وكـان يـتكـاثر عـلـيهـا العـشـاق وهى تعـبث بهم
جـمـيــًعـا وأعــرف بـعـضــهم يـقـضــون الـيــوم عـلى أفـكه
الـقصص عن وقائع غـرامهم مع السيـدة إحسان كامل

وكانت دائما الهية عابثة».
ومن بـ كل هـؤالء الـعـشـاق كـان شـاب صـغـير الـسن
جـميل الـطلـعة خـفيف الـروح شديـد اخلجل واحلـياء..
ـا كانت وكـانت هى ال تـهـتم له وال تـعـنى به مـطـلـًقـا إ
تـسخره لـقضاء حـوائجهـا وتنفـيذ مآربهـا حتى إذا ما
جـاء الـلــيل تـوّسـد عــتـبـة بـاب غــرفـتـهــا ونـام هـنـاك إلى

الصباح.
ـقـامرة فـفى ـولـعـات بـا وكـانت إحـسـان وال تـزال من ا
ذات يـوم- فى ذلـك الـعـهــد- لـعـبت بــجـنـون فــخـسـرت
ومـازالت تــخـسـر حــتى تـكــاثـر عـلــيـهـا الــدين ولم جتـد
وسيلة لسداده.. وهنا للمرة األولى فكرت فى االنتحار.
ا فـكـرت فى االنتـحـارجزعت لـهذه حـدثتـنى قـائلـة: «

البس ركوب اخليل إحسان كامل تذهب للموت 
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لوحة الغالف
عبرة بقوة عن صدق اإلحساس لدى رينوار  ( 1841 - 1919 ) الذى ولد فى فرنسا  ورسم هذه اللوحة عام  1838  فى أوج تألقه وحبه للحياة. شعة وا تأنقة فى زهو األلوان الصافية وا رقصة التاجنو ا

كان أوجسـت رينوار مـحباً لـلحـياة ومعـبرًا عن وهـجها فـكان جـديراً به أن يلـقب بـ (مخـلوق للـسعـادة) من حيويـة ألوانه وضـربات فرشـاته الرشـيقة وفـى مزج هذه األلـوان الصافـية فى بـراعة نادرة تـتألق كـالزهور
 canvas 181 سم  بألوان الزيت على قماش كانفاس x الصافية وتشع كألوان الطيف وكان يصوغ عمله بإحساس خالص به سحر دف وهاج وحيوى وقد صاغ هذه اللوحة فى أبعاد  98  سم

ـة الـراقص" فى ألـوان ـنـائـيَّ ـة الـراقـصـة وضع ريـنـوار "ثـ فى هـذه الـلـوحـ
مـبهـجة تـعبـر عن السـعـادة احلقـيقـية الـداخلـيـة وهو مـا نبـحث عنه فى
يز يعبـر عن مكنونها ـسرح فلكل شخصـية مسرحية لـون خاص و ا
ودخـائلها ويـتلون ويـتطور بـتطور الـشخصـية وقد وضع ريـنوار ألوانًا
أسـاسيـة بـراقة وصـريحـة مـتمـثلـة فى األصـفر واألحـمر واألزرق وهى
األلـوان األساسية التى يـشتق منها ألـوان ثانوية فى حالـة حركة مكونة
دائـرة األلـوان فى الـصبـغـات أو ألـوان الطـيف فى الـضـوء.. فـقد وضع
ـتباينة تمام التبـاين ليظهر كل منها اآلخر هـذه األلوان القوية الصافية وا
ـسرح فى طـرح أشكـال الصراع ويـؤكد وجـوده والتى اسـتفـاد منـها ا
فى صـيغ لونية أما منسجمة أو متـعارضة أو متنافرة فاللون أيضًا من
رئـية وهـو عنصـر أساسى إذ يـبنى عـليه عـناصـر الصـورة ا
ـشـهـد إلى أن ـة ومن ثم ا ـنـاخ الـعـام لــلـشـخـصـيـ ـة ا تـهـيـئـ
سرحية عامـة بلون ما.. فاحلركات الـتشكيلية على تـصطبغ ا
راحل تطـورها وصراعها إلى أن اخـتالف ألوانها قـد مرت 
اسـتـقـرت إلى أسـالـيب تـعـكس طـبـيـعـة كل مـرحـلـة وروادهـا
كـالرومـانـسـية والـواقـعيـة والـتـأثيـريـة والـتعـبـيـرية.. واسـتـقرت
ـة ومـذهب لــيـسـتــقى الـفن ــاهـيــات كل مـدرسـ ـســمـيـات  ا
ـسرحى فـيـمـا بعـد مـا ينـاسـبه من أسـاليب يـحـتاجـهـا هذا ا
ـبــار أن الــعــمل ـتـ ـيــره عـــلى اعـ ــســرحى دون غـ الــعــرض ا
ـسـرحى عـمل جـمـاعى بـ مجـمـوعـة مـبـدعـ ومن جـهة ا
زج وانصهار أخـرى مجموع عناصـر بصرية حتتاج دائـماً 
ـسرح اإلغريـقى القـد كرمز فـاللـون األحمر يـعبر عن أو  ا
اجلـحـيم واألصـفــر عن الـصـحـراء والـرمـال واألخـضـر عن
احلـديـقـة أو الـفـردوس واألزرق لـلـسـمـاء واألسود لـلـيل عـلى
ـسرحيـات كانت تقـدم نهارًا وفى ضـوء الشمس اعـتبار ان ا
ـسرح إلى أن استـخدم بدقة وتـطور استـخدام اللون بـتطور ا

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

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

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

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

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

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة اجليزة -- ت. فاكس5634313  
E_mail:masrahona@gmail.com

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

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صبحى السيد

??

صرى فى سرح ا هى إحدى جميالت ا
مطلع القرن العشرين وإحدى أهم
سرحية وقتها. ثالت أكبر الفرق ا
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لـعـب د. فـوزى فــهــمى دوراً كــبــيـراً
يـة الـفـنون خالل فـى تطـويـر أكـاد
رئـــاســـته لـــهـــا .. مـــعـــهـــد الـــفـــنــون
ـسـرحـية يـكـرمه بإطالق مـهـرجان ا

 «صـ5»يحمل اسمه.

ــســـرحى له أصــول  الــنـــقــد ا
وقواعـد يـوضـحهـا فـرنـسيس
فرجـسـون فى كـتـابه «فـكرة

ــــــــــســــــــــرح» ا
الــــــــــــــــــــــــذى
نـــعـــرض له
فى ســــــــور
الـــــــكــــــــتب

 

حـسام عـبـدالعـزيز.. كـمال
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــر..
 إيـنـاس أحمـد.. سـمـيرة
أحـــــــمــــــــد .. هـــــــبـــــــة
طه..شــبــاب أحــبـوا
ــســرح وحتــدثــوا ا
عــــــــــــــــــــن
جتربتهم

بشرى مـــــــــــــــــــــــــــــــعـــه 
نحملها لهواة 

سرح  بالثقافة اجلماهيرية  ا

صـ 18

ـهـرجــان الـعـاشــر لـهـواة ا
ـسـرح أكد حـسـبمـا يـقول ا
 مــــــــحــــــــمــــــــود حــــــــامــــــــد
 أن األفــــكـــار والــــتـــجـــارب
الــتــقــلــيــديــة غــيــر صــاحلــة إلثـارة

الدهشة 

 «صـ 28»

 «صـ4»

 «صـ4»

 «صـ19»

 «صـ4» «صـ4» «صـ4»
فلوس اخلواجة بتعمل إيه 
فى مصر  .. سؤال يطرحه

صـ 6 محمود مختار
 فى أعدادنا القادمة

 د. مصطفى يوسف منصور شاهد
عروض أسبوع شباب اجلامعات وخرج

بنتيجة مؤادها أن احلركة
سرحية فى اجلامعة ميتة  «صـ 20»ا

ة معهد فرجينيا رتكب جر نص مسرحى 
    ˚  مـتـابـعـة لـعـروض مـسـرحـيـة
 من ليبيا وتـونس والسعودية
 Ãd???<«Ë VðU????J??? « l  —«u????Š  ˚ 
v ??¹u?? ?? « nB??M???*« v ??½u??²?? «

—UG « qOK ≈ ÷ËdF  W¹bI½ …¡«d  ˚ 
”ËdŽ sÐ« VOŽö Ë WJ³A «Ë

 »dŽU¹ ÈUÐ ÈUÐË W Uý ÂöŠ√Ë

v ½u² « Õd *« sŽ V²J¹ Á“U³Ž bL×     ˚

شـاركـة بالـتـمثـيل فى الـعرض ـمثـلـة الشـابـة سـمر الـشـاذلى.. انتـهت مـؤخراً مـن ا > ا
سرحى "الـشاطـر.. ست احلسن" لفـرقة قـصر ثقـافة اجليـزة وتسـتعد حـاليـا للمـشاركة فى ا
سرحى "أوكـازيون" للـكاتب " شـوقى عبد احلـكيم" الذى تـقدمه فـرقة اجليـزة أيضا العـرض ا
فى أكـتــوبـر الـقــادم. سـمــر شـاركت هــذا الـعــام بـالـتــمـثــيل فى خـمــسـة عــروض مـســرحـيـة.

د. عمرو دوارة

البس واإلكـسـسـوار ودراسة مـتـنـاهـية فـى حتديـد ألـوان الـديـكـور وا
ـنـظـر مع مـراعـاة طـبـيـعـة كل لـون ـلـون الـذى يـسـقط عـلـى ا الـضـوء ا
وخـصائصه وما يرمـز إليه عند استـخدامه لكل شخصـية فاللون جزء
ا سـرحى و من كل يـصعب فـصلـه عن بعـضه البـعض فى العـرض ا
ـًا وآخـر تـراجـيـدى وغـنـائى اسـتـعـراضى كـان هـنـاك عـرضـًا كـومـيـديـ
ـوسـيـقـى فـإن ألـوان ريـنــوار فى الـقـرن وأوبـرالى تــصـدح فـيه ألــوان ا
الـتـاسع عـشر قـد مـهـدت الـطريق لـدراسـة الـلـون الذى أصـبح من أهم
ـسـرح. أسـلـوب يـنـاسب هذا ـرئـيـة عـلى خـشبـة ا عـنـاصر الـصـورة ا

العرض دون غيره.
والـلون بعـد أن خضع لكـثير من الـدراسة والتـحليل تـب إمكـانية فى
ـفـاهيم الـنفـسيـة والـعالجيـة فقـد استـخدم فى تـوضيح الـكثـير من ا
ـسرح اإلغـريـقى الـقـد كرمـز فـاللـون األحـمـر يعـبـر عن اجلـحيم ا
واألصفر عن الصحراء والرمال واألخضر عن احلديقة أو الفردوس
سرحيات كانت تقدم واألزرق لـلسماء واألسود لليل على اعتـبار ان ا
سرح إلى نـهارًا وفى ضوء الشمس وتـطور استخدام اللـون بتطور ا
البس ـة فى حتـديــد ألـوان الـديــكـور وا ـاهـيـ ـنـ ـة مـت أن اسـتـخــدم بـدقـ
نـظر مع لـون الـذى يسـقط عـلى ا واإلكـسسـوار ودراسـة الضـوء ا
مـراعاة طبيعة كل لون وخصائصه وما يرمز إليه عند استخدامه لكل
شـخصية فاللون جزء من كل يـصعب فصله عن بعضه البعض فى
ـا كـان هنـاك عرضـًا كومـيـديًا وآخـر تراجـيدى ـسرحى و الـعرض ا
وسيقى فإن ألوان وغـنائى استعراضى وأوبرالى تصـدح فيه ألوان ا
ريـنوار فى القرن التاسع عشر قد مـهدت الطريق لدراسة اللون الذى

سرح. رئية على خشبة ا أصبح من أهم عناصر الصورة ا

 مدير التحرير التنفيذى:

مــســعــود شــومــان
 مجلس التحرير:

 مـــــحــــمــــد زعــــيــــمـه
إبــراهــيم احلــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــتــــــحـى فـــــرغــــــلى
مــحــمــود احلــلــوانى

مدير التحرير الفنى:
مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتير التحرير التنفيذى: 

ولـــــــيــــــــد يــــــــوسف 
راجعة اللغوية: التصحيح وا
هــــشـــام عـــبــــد الـــعـــزيـــز
د. محمد السيد إسماعيل
عــــمــــرو عــــبــــدالــــهـــادى
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وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

MASRAHONA 32 صفحـــة 
الثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيهالثمن واحد جنيه
32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 32 صفحـــة 

أسبوعية  ـ السنة األولى ـ  العدد الثالث ـ االثن 16 رجب 1428هـ   30 يوليو 2007 م

مجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفة

حسان < يسرى 

االثن  30 /7 /2007

انظر الصورة!
طــريــقــة مــعـامــلــته لــلــزمالء بــاجلــريـدة الــذين
يتـحيَّـنون الـفرصـة ليـضعـوا له سم الفـئران فى
ائة الـتى يتناولها كل يوم.. وإن أكواب الشاى ا
كـنت أنصـحـهم بأال يـفعـلـوا.. فمـسـعود ال تـؤثر
فيه مثل هذه األشياء التافهة.. (انظر الصورة)!
سعود فـقط إخالصه الشديد ودأبه ما يغـفر 
وتـفــانـيـه فى كل عـمـل يـقــوم به ورغــبـته فى
ـطلق.. وال تـستـبعـدوا أن تلـفق معه الكـمال ا
فى األعداد القـادمة فهو مـوهوب بحق ولديه

طبوعة! الكثير الذى سيضيفه إلى هذه ا
أمــا مــصـطــفى حـمــادة ورغم أنــنى أضـعه حتت
ـراقــبـة الـدائــمـة وأثق تــمـاًمـا أن "كــبـيـره" هـو ا
السـيجـارة وكـوبايـة الشـاى فـإننى طـوال الوقت
أتشكك فى أنه يتعاطى شيًئا أقوى من ذلك بكثير
ـ يـقـول لى (انـظـر الـصـورة أيـًضـا); أقـول له 

تمام ثم أفاجأ بأنه ذهب إلى اليسار.. وهكذا.
مصطفى هو اآلخر مخرج فنى بدرجة امتياز

ـساء يـغّيـرها.. فـهو قلق العمـل وعندمـا يأتى ا
دائــًمــا  يـــريــد أن يــفــعل مــائــة شىء فى نــفس
اللحـظة ـ ضبطـته أكثر من مرة يكـتب قصيدت
ـا يـجـعـلـه طـوال الـيـوم قـلـًقا فى وقت واحـد ـ 
ومرتـبـًكا ومـتوتـًرا ويـنعـكس ذلك بـالتـالى على

عنى هل مسرحنا جريدة  "كاملة ُمكملة".. 
هل هى جريدة ال يأتيها الباطل من ب يديها

أو من خلفها أو من أى مكان آخر?!
أكـون كـاذًبـا لـو قـلت نـعم.. فـثـمـة أخـطاء وقـعت
فيها اجلريدة فى عدديها السابق وهى أخطاء
ـ واحلمـد للـه ـ لم يلـحظـهـا القـار العـادى لكن

الع الصحفية تلتقطها من  أول نظرة.
هـذه األخطـاءـ  حتى أكـون صريـًحاـ  ُيـسأل عـنها
الــزمــيـالن مــســعــود شــومــان مــديــر الــتــحــريـر
التنفيذى ومصطفى حمادة مدير التحرير الفنى.
فـاألول يـذكـرنى بـنـفـسى عنـدمـا كـنت تـلـمـيًذا
خـائًبا أضع كل سـاعة جدوًال لـلمذاكـرة أغّيره
فى الـساعـة الـتالـيـة مبـاشـرة.. ليـنـتهى الـعام
الــدراسـى دون أن أفــتح كـــتــاًبـــا واحــًدا.. وال
تسألنى: كيف جنحت وحصلت على الشهادة

العالية.. وفتش عن بركة دعاء الوالدين!
مـسـعـود شـومـان يـضع كل يـوم خـطـة لـتـنـظـيم

ysry_hassan@yahoo.com

وال يــنــقــصه شىء ســوى الــتـركــيــز وإحــكـام
سـيطرته عـلى وحدة الـتجـهيزات.. واألهم من

ذلك.. تغيير الصنف.
هــكـذا أخى الـقــار أثـبت لك بـالــدلـيل الـقـاطع
أنـــنى أمـــتــلـك شــجـــاعــة نـــادرة فى االعـــتــراف
باخلطأ.. وال تظن أننى أبـيع الزميل العزيزين
شــومـان ومـصـطـفى; فــقـد كـنت مـصـًرا عـلى أن
أنــسب األخــطــاء الــتى وقــعت فــيــهــا اجلــريـدة
لنـفسى لـكنـهمـا ـ فى حلظـة وفاء نـادرة ـ أصّرا
عـلى أن "يشـيال" عـنى هـذه الـتهـمـة وقـاال: نحن
حبة فداؤك يا زميل.. وهـأنذا أبادلهما مـحبة 
وجـدعـنـة بـجـدعـنـة وأنـشـر صـورتـيـهـمـا حـتى

عركة!!   تتعرفوا عليهما فى ا

MASRAHONA
السنة األولى ــ العدد الثالث

عادل حسان

ــا اضــطـر د.     اخملــرج "أحــمـد الــشــرقـاوى" 
سرح بشكل شبه دائم    أشرف زكى للتواجد با

   حلل مشاكل "فيفى".
>الــشـاعـر "جـمـال بـخـيـت" قـرر مـقـاضـاة الـبـيت
  الـفـنى لـلـمـسـرح بـســبب تـعـاقـده عـلى تـألـيف
ـامـة بيـضـا" وعدم الـتـعاقـد مـعه على   عرض "

  األشعار التى كتبها لنفس العمل.
> الــطـريـف أن الـعــرض الـذى أعــده بــخـيت عن
  "عـودة الـوعى ـ عـودة الــروح" لـلـكـاتب "تـوفـيق
  احلـكيم" سـبق رفضه من قـبل جلان الـنصوص
   بـقـطـاع الـفـنـون الـشـعبـيـة وبـفـرقـة الـسـامر   
  وبالبيت الـفنى للمسرح أيـضا حتى  تمريره

  للتمكن من إنتاجه..!!
ـسـرح الـتـابـعـة جلـمـعـيـة رواد قـصـر  > فـرقـة ا
  ثقافة سنورس بالـفيوم التى شاركت منذ ثالثة
   شـهـور فى مـهـرجـان فرق الـهـواة لـلـجـمـعـيات
 الـثـقـافـيـة الذى تـنـظـمه هـيـئـة قصـور الـثـقـافة 
ـسـرحى "الـتـعـرى قـطـعـة قـطـعـة"     بــالـعـرض ا
  للـمخـرج محـمد بـطـاوى لم يحـصل أعضـاؤها
ــالـيـة من قـبل إدارة         عــلى مـسـتـحــقـاتـهم ا

هرجان حتى اآلن.   ا
ـــثل يـــحق لـه صــرف "80 ـــعـــروف أن كل  > ا
   جــنـيـهـا" عن لـيـلـة الــعـرض الـتى قـدمـوهـا فى
ـتــسـبب فى ــهـرجـان.. وجــارى الـبــحث عن ا   ا
ـا تـكـون اإلجـابـة    عـدم  صـرف مـكــافـآتـهم.. ر
  عند الـشاعر محمـد كشيك مدير عـام اجلمعيات

  الثقافية بهيئة قصور الثقافة.

انظر الصورة!انظر الصورة!انظر الصورة!انظر الصورة!انظر الصورة!

روايح فيفى هلت على مسرح الدولة .. وحس  فهمى فى الوزارة 

مسرح الدولة
يكـره جنيب سرور
لين الرملى 
ال يكتب  بأوامر
من احلكومة 
 «الزلومة»
 نص من النمسا
يترجم إلى
العربية ألول مرة 
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< مصطفى حمادة  < مسعود شومان

سـرح الـقومى مـعلـنـة منـذ فتـرة وهذا   خطـة ا
  الــنص غـيـر مــوجـود عـلى قــائـمـة عـروض     

   القومى.
> فى مــسـرح الــسالم  وداخل كــوالــيس عـرض
  "الـلـجـنـة" الـذى يـقـوم بـبـطـولـته الـفـنـان "نور  
 الشريف" ال حديـث  هناك اآلن سوى عن إصرار
  نور على وجـود ابنته "سـارة" ضمن فريق عمل
 أى عرض مـسرحى يـقـوم ببـطولـته لـلعـمل معه

   كمساعد مخرج!!
تـفرغـة لـلتـمثـيل حالـيًا عـتزلـة وا > الراقـصـة ا
ـسـرح فـاطـمة   "فـيـفى عـبـده" تـتـواجد يـومـيـا 
نـيل حـتى الـسـاعات األولى    رشدى الـعـائم بـا
سرحى   من الصـباح إلجراء بـروفات عرضـها ا
ـسـرح   اجلــديـد "روايـح" الـذى تــقـدمه لــفـرقــة ا

  الكوميدى من إنتاج مسرح الدولة.
  "فـيفى" تـهتم بـأشيـاء أخرى بـعيـدا عن تفـرغها
  إلجــادة دورهــا فى الـعــرض.. أهــمـهــا إثـارة   
شاكل أثناء البروفات مع طاقم العمل خاصة   ا

ؤتمـر بنصف    ساعة فى للمـسرح بعد انتـهاء ا
سرحى الـوقت الذى تـواجد فيـه الكاتـب           ا
"لـيـنـ الـرملـى" قبـل موعـده بـسـاعـة         كـامـلة
وحتـــدث مـع عـــدد من الـــصـــحـــفـــيـــ حـــول مـــا
نشـرته "مـسرحـنـا" فى عـددها الـسـابق عن عرضه
األخير "اخـلعوا األقنـعة" وأعلن دهشـته من انتقاد

 العمل فى جريدة تصدرها وزارة الثقافة !!
ـؤتمـر حتـدث ليـنـ الرمـلى أيـًضا عن >أثنـاء ا
  األخــبـار الـتى تــشـيـر إلى اقـتــبـاس أفـكـار      
   مـسـرحـيــته اجلـديـدة من فـيـلم مـعـالى الـوزيـر
   لـلـكـاتب وحـيـد حـامـد ولـكـنه لم يـعـلق عـلـيـهـا
 مكتفًيا بالتأكيد على أهميته ككاتب مسرحى له

   دور كبير ومعروف للجميع 
ــسـرحى "عــصـام الـســيـد" أعـرب عن >اخملـرج ا
   ســعـادتـه بـتـقــد عـرض مــسـرحى جــديـد من
  إخـراجه وبطـولة النـجم "حسـ فهـمى" خاصة
تـعـة وهو   بـعد تـأكـيد "فـهـمى" عـلى شعـوره بـا
ـسـرح فى عـرض من تـأليف  يقف عـلى خـشـبة ا

  "لين الرملى" وإخراج "عصام السيد"
ـؤتمر لـم يتم االستـقرار على >حتـى وقت عقد ا
  أسـماء مـجمـوعة الـعمل الـتى سـتشـارك حس
ـسـرح الـقـومى أنه سـيـتم   فـهـمى وأكـد مــديـر ا
ـشاركـ فى الـعـرض قريـًبا   اإلعالن عن طـاقم ا

   جًدا.
سـرحى "شريف عـبد الـلطـيف ـ مدير >اخملـرج ا
ــسـرح الــقـومى"- نــفى صــحـة األخـبــار الـتى   ا
  تــداولـتــهـا الـصــحف مـؤخـرًا عن بــدء بـروفـات
ــســرحى "احلــادثــة الــتى جــرت فى   الــعـرض ا
 سبـتمـبـر" للـكاتب مـحمـد أبـو العال الـسالمونى
وإخــراج د. عـمــرو دواره عـبــد الـلـطــيف أكـد أن
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ـسرح القـومى مؤتمًرا اضى عقد ا >األسبـوع ا
ـسـرحى    صـحـفـًيــا إلعالن تـفـاصـيل الـعـرض ا
  "زكى فى الــوزارة" الـذى سـيــقـدمه الــقـومى فى
وسم الـشـتوى الـقـادم بطـولـة النـجم "حـس   ا

   فــهـمى" والـتـألـيف لـلــكـاتب "لـيـنـ الـرمـلى"   
ـؤتـمـر     واإلخــراج لـعـصـام الـسـيــد وحـضـر ا
ـسـرح   اخملـرج "شــريف عـبــدالـلــطـيـف" مـديــر ا

القومى..
ــؤتــمــر بــعـد > بــدأ ا
مـــوعــــده بـــســــاعـــة
كـــامـــلـــة بـــســـبب
تــأخـــر "حــســ
فهـمى"  وكذلك
وصـــــــــــــــــــول
الـــــدكـــــتـــــور
أشـرف زكى
ـ رئـــــــــــيـس
 الـــــــبـــــــيت
الـــــــفــــــــنى

< محمد كشيك  < د. عمرو دواره
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 الرملى وشريف عبداللطيف وحس وعصام حس فهمى واخملرج عصام السيد
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