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ــسـرحى > أحــمــد آدم بـطل الــعــرض ا
«بــرهـومــة وكاله الــبـارومـه» الـذى يــقـدم
عـــلى مــــســـرح عـــبـــد
ــــــــنــــــــعـم جــــــــابـــــــر ا
بـاإلسـكنـدريـة حالـياً
يــــعـــــانـى من حـــــالــــة
نــفـســيــة سـيــئــة هـذه
األيـــام بـــســـبب عـــدم
حتـــــقـــــيق الـــــعـــــرض
إليــــرادات حـــــيث لم
تـتعـد األلف جنيه فى
ــــا أدى إلى تـــوقف بـــعـض احلـــفالت 

العرض معظم أيام األسبوع!!

ــســرحى (أحــمــد عــبـد > أســرَّ الــنـاقــد ا
الـرازق أبو العال) بغضـبه من «مسرحنا»
والسبب نشر اجلريدة
حلـــــوار مع الـــــكـــــاتب
«لــيـــنــ الـــرمــلى» فى
عددها الثالث وهو ما
ـــــثـــــابــــة اعـــــتـــــبـــــره 
( مــصـاحلـة لـ (لــيـنـ
بـعد نشـر مقال لـ (أبو
الـعال) الذى هاجم فيه
عــــــرض (اخــــــلــــــعـــــوا
األقــنــعـــة) من تــألــيـف وإخــراج الــرمــلى..
مـســرحـنـا تــهـمس فى أذن أبــو الـعال بـأن
قال حـوار الرمـلى  إجراؤه قـبل نشـر ا

قالك!! بفترة وال عالقة له 

مجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفة

< يسرى حسان
أعـطيت هذا الـنص حتديدًا درجـة مرتفـعة تتيح له
ـراكـز األولى لـكن ألنـنى لم احلـصـول عـلـى أحـد ا
أكن الـعضـو الوحيـد فى اللـجنة وكـان معى آخرون
من حـملـة "الشنـطة"; فـقد سقط هـذا النص سـقوطًا

ذريعًا ولم يحصل سوى على 3 من 10!!
مـا الــذى يــعـنــيه ذلك..  بــكل بــسـاطــة يــعـنى أنه ال
فـرصـة  أمـام أى مـغـامـرة جـديـدة فى الـكـتابـة.. ثم
نـتحدث عن أزمـة نصوص ونـتهم الشـباب بأنهم ال
ـتلـكون أدواتـهم مع أن الـدنيـا لم تعـد هى الدنـيا

!? والكتابة لم تعد هى الكتابة.. لكن; تقول 
إن روحًـا جديدة تـسرى فى كـتابات الـشباب اآلن..
عـلينا أن نستوعـبها مدرك أن كل شىء فى الدنيا
تـغير ولم تعد الكتابة على يـد هؤالء معنية بتطبيق
الـقواعـد التى اصطـلح علـيهـا القـدماء وال يجب أن
نـطــالب الـكـاتب الــشـاب الـذى لم يــعش كـمـا عـاش
الـقدمـاء بـأن يظل واقـفًـا فى الطـابـور فإذا انـحرف
لـيـشق له مـجـرى جـديدًا نـرفع عـقـيـرتـنـا بـالـصراخ
قـائـلـ : امـسك مـنـحـرف! ال تـوجـد أزمـة نـصوص
وال يـحــزنـون.. لـكن األزمــة تـكـمن فـى أولـئك الـذين
مـازالـوا يــعـيـشـون فى الــكـهف ولم يـنـفــتـحـوا عـلى

أذكــــر أنـــنى شــــاركت فى جلــــنـــة حتـــكــــيم إحـــدى
ـســرحـيــة.. قـرأت ثالثـ مـســابـقــات الـنـصــوص ا
نـصًا- فى عـ العدو  – واكـتـشفت عـدة نـصوص
ـبـدعـ كـان واضـحًــا من أسـلـوب كـتــابـتـهـا أنــهـا 
جـدد.. ومن بــيـنــهـا كــان هـنـاك نـص الفت لـلــنـظـر
شــعـرت أن صــاحــبه يــكــتب وهــو "سـايـب إيـده" لم
ا يـعتمـد إطالقًا على البـنية الـرأسية الـتقلـيدية; وإ
ـونتاج اعـتمد عـلى بنـية أفقـية فـيها من الـتداخل وا
والـتقـطيع مـا يـربك القـار العـادى وكذلك حـاملى
الـشـنطـة ويـكـسـر أفق تـوقعـاتـهم.. ال تـوجـد دراما
عـنى التـقلـيدى لـلكـلمـة; مجـرد وحدات مـتجاورة بـا
تـتــداخل وتـتـقــاطع وتـنــفـصل وتـتــصل لـكــنـهـا فى
الـنـهـايـة حتمـل مغـزى عـمـيـقًـا ورؤيـة الـتـقـطـهـا هذا
الـكاتب بـبـراعة; نـعم كانت هـنـاك مشـاكل فى اللـغة
وركـاكة نسبية فى األسلوب لكنها  – فى نظرى –
كن التجاوز عنهـا خاصة أن الكاتب يكتب أمـور 
وعـيــنه عــلى اخلـشــبـة ولــيس عــلى "أدبـيــة الـنص"
ـألـوف ويكـتب فى ويـسـعى إلى جتـاوز الـسـائـد وا
إطـار وعـيه  – كـمـا الحـظت فى النص  – بـلـحـظته

الراهنة.

ـسرحـيون إلى نص روائى لـيس جديـدًا أن يلـجأ ا
أو قــصـصى أو حــتى شــعـرى إلعــداد مــسـرحــيـة
عـنه... فعـلهـا البـعض من قبل ومـا زالوا وإن كان
ذلك قـد  عــلى فـتـرات مــتـقـطــعـة بـحــيث يـصـعب
اعـتبـاره ظاهـرة تـستـحق البـحث والنـقاش.. ودعك

صرى. سرح ا من الفترة الباكرة من تاريخ ا
عـــلى أن مــــســـألــــة اإلعـــداد عـن نص أدبى غــــيـــر
مـسـرحى قد بـدت واضـحة خالل الـفـترة األخـيرة;
فــهــنــاك روايــات لـــصــنع الــله إبـــراهــيم ويــوسف

القعيد وإدريس على والطيب صالح وغيرهم 
حتـويلها إلى نصوص مسرحية... نعم هى روايات
جـيـدة فى حـد ذاتـهـا ولـكن; هل يـعـكس ذلـك عدم
كن االتكاء عليها وجـود نصوص مسرحية جيدة 

بدالً من اللجوء إلى وسيط أدبى آخر?!
فى ظـنى أنه ال تـوجـد أزمـة نصـوص وال حـاجـة; لكن
ـشكلة تكمن فى جلان القراءة التى جتيز النصوص ا
ـسـرحيـة; فـمـعظم أعـضـاء هـذه اللـجـان من حـاملى ا
"شـنـطة أرسـطـو" إذا جاء الـنص عـلى مقـاس الـقالب
ستوى أما اعـتبروه شيئـاً عظيًمـا بغض النظـر عن ا

إذا لم يأت فالتنكيل به واجب قومى!

ysry_hassan@yahoo.com

الـدنـيــا اجلـديـدة.. الـدنـيــا الـتى تـتـغــيـر كل سـاعـة
تداول. بتذل وا ويتمرد ناسها على السائد وا

كـنت عضوًا فى جلـنة النـدوات فى أحد مهـرجانات
سرح... وكان مـعى زميل يأتى إلى الندوة نـوادى ا
جـرد انـتهـاء الـعرض حـامالً "شـنطـة أرسـطـو"  و
يـخــرج الـعــدة من الــشـنــطـة وهــاتك يــا تـقــطـيع فى

األوالد...
ـا لم وحـدث أن خــبـأت مـنه الــشـنــطـة ذات لـيــلـة و
يـجـدهـا تـصـبب عـرقًـا وانـطـلق يـعـدو فى الـشـوارع
صـائحًا : الشنطة...  الشنطة والناس تضرب كفاً

بكف قائل : ال حول وال قوة إال بالله!
ـســرحـيـ  بــتـشــكـيل فـرق ـاذا ال يــقـوم شـبــاب ا
مـهمـتها خـطف الشـنط من حامـلى توكـيل "أرسطو"
حـتى نرتـاح ويرتـاحوا?!... أنـا عن نفـسى مسـتعد

وضوع!!    ولى سوابق فى هذا ا

MASRAHONAالسنة األولى ــ العدد اخلامس
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سرحى يون والصحفيون أفسدوا النقد ا األكاد

كواليس كواليس كواليس كواليس كواليس 

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجيهزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

االثن 2007/8/13
 بدعـة
سرح الواقف  ا
سرح الباطن وا
 الرقابة تطارد
اليمامة
 فى اإلسكندرية

 أنا  أمثـل
 إذن أنا  موجود
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يدخل الكنيسة 
 التجريب
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شنطة أر سطو !!

> د. هـدى وصـفى مـديـر مـركـز الـهـنـاجر
لـلفنـون قررت عدم التـعامل مع الصـحفي
- مـؤقـتـا - حـتـى إعـادة افـتـتـاح الـهـنـاجـر

الـــذى  إغـالقه مـــنـــذ
فــتـرة لــلـقــيـام بــأعـمـال
تــــطــــويــــر مــــنــــشــــآته
وإضـافة قاعـات جديدة

له. 
د. هــدى اتــخــذت هــذا
الــقـرار بــســبب إحلـاح
عــدد من الــصـحــفــيـ
عـــلى مـــعـــرفـــة مـــوعــد
ــركــز وهل افــتـــتــاح ا

سـتظل مديـرته أم سيتم اخـتيار مـدير آخر
له وهـو ما تردده الـشائـعات التى انـتشرت
سرحى. مؤخراً - وبقوة - داخل الوسط ا

تبدأ فعالياته نوفمبر القادم

سرح هرجان اخلتامى لنوادى ا   22 عرضًا فى ا
بـدأت اإلدارة العـامـة لـلمـسـرح بـهيـئـة قـصور
الـثقـافة اإلعـداد إلقامـة الدورة الـسابـعة عـشر
قرر افـتتاحها فى ـسرح وا ـهرجان نوادى ا
الـعاشر من نوفمـبر القادم عـلى مسرح قصر
ثـقافـة األنفـوشى باإلسـكنـدرية بـرعايـة الفـنان
د.أحـمــد نـوار "رئــيس الـهــيـئــة" الـذى أكـد أن
ـهرجان سـوف يشهـد هذا العـام استحداث ا
عـدة أنشطة يتم تنفيذها ضمن فعالياته أهمها
فتوحة مع شباب عـقد مجموعة من اللقاءات ا
ـــشــــاركـــ فى عـــروض ـــســـرح ا نــــوادى ا
ــهــرجــان بــحــضــور عــدد من أهم الــكــتـاب ا
ـفــكـرين ومــجــمـوعــة من كــبـار اخملــرجـ وا
ــسـرح والــفــنــانــ لـنــقل خــبــراتــهم لــهــواة ا

باألقاليم.
من جـانب آخــر يـقـول اخملـرج "شـاذلى فـرح
ـهـرجـان: "إن ــسـرح ومـديـر ا مـديـر نـوادى ا
ـشاركة اإلدارة إنـتهت من اخـتيار الـعروض ا
ـسرح لـهـذا العـام بـعد فى مـهـرجان نـوادى ا
ـهـرجـانـات اإلقـلـيـمـية تـصـعيـدهـا من خالل ا
الـتى نــظـمــتــهـا اإلدارة مــؤخـًرا ويــشـارك فى
ـهــرجـان اخلـتـامى  22 عـرًضــا مـسـرحـًيـا ا
تمثل مختلف محافظات مصر وهى عروض:
قـالت العـنـقاء  لـتيـسـنى وليـامـز وإخراج أحـمد
مـصطفى "قصة حـديقة احليوان إلدوارد ألبى
واالخـراج ألحمد عبداجلواد "بلد البنات تأليف
عـلى عثـمـان وإخراج أحـمد راسم ومن تـأليف
وإخـراج عز درويش مسرحية "أوضة الفيران"
ـامح ـامـى وإخــراج سـ ـيــركـ ـبـ ـيــجــوال" أللــ ـالـ و"كــ
بـسـيـونى وإعـدام راقص تـأليـف وإخراج عالء

ـيـف ـألــــــــــ زيـن "وكــالم فـى ســــــــــــرى مـن تـــــــــــ
 عز درويش واإلخراج لريهام عبدالرازق لنادى
مـسرح اإلسكـندرية كـما يشـارك نادى مسرح
ـألـيف ـنــون عــادى جــًدا" تـ ـا بــعـروض "جـ ـيـ ـنـ ـ ا
وإخـراج مـروة فاروق و "الـعـصـايا واخلـلـخال"
تـأليف وإخراج مـحمـد عبدالـسالم ومن تأليف
نـعم يقـدم اخملرج عـمادالديـن عيد مـحمـد عبـدا
ـشـهـد مـسـرحـيـة "تـدفـقـات بـجـانب عـروض ا
ـيـكـيت واخـراج مـصـطـفى األخـيـر "فـويـسك" لـب

ـال لـــهم رؤوس" حملـــمـــود ديـــاب مــــراد و "رجــ
ـنوفية واخملـرج عالء الكاشف لـنادى مسرح ا
و "مـلوك الشر" لـلمؤلف واخملرج مـحمد لطفى
"الـعابـدان" من تألـيف حسـام الغـمرى واخراج
سرح بـالشرقية الـسيد عونى لفـرقة نادى ا
كـــمــا يـــشــارك نـــادى مــســـرح بــورســـعــيــد
ـســرحــيــة مالمـحــنــا من تــألــيف واخـراج

محمد عشرى.
ويـقدم اخملـرج مـحمـد فتـحى جتـربة خـاصة

لــنـــادى مــســرح احملـــلــة بــالـــغــربـــيــة بــاسم
"يـونسكويات" إعداد عن مـجموعة من أعمال
يـونسكـو ومن اجلنـوب يشارك نـادى مسرح
ســـــــــــــــــــوهــــــــــــــــــاج
ـسرحيتى.. اشهد
يـاقمر لـلكاتب جنيب
ســــــرور واإلخـــــراج
حملـــمــــود إبــــراهـــيم
أبوزيادة و"أوبوملكا"
أل لــــفــــريــــد جــــارى
واخــراج مــصــطـفى

إبراهيم.
جــديـــر بــالــذكــر أن
الـــــفـــــنـــــان فـــــاروق
حــــــســــــنى  – وزيـــــر
ـاضى مـضـاعـفـة الــثـقـافـة  – قـرر الـعــام ا
هرجـان التى تمـنح للعروض قـيمة جوائـز ا
ـتمـيـزين فى مـجاالت االخـراج والتـمـثيل وا
والـديـكـور والـتـألـيـف بـجـانب مـنح تـدريـبـة
الـثـالثــة بــاجلـوائــز األولـى وهــو مـا ســيــتم
تطبيقة بداية من الدورة القادمة للمهرجان.

عادل حسان

سرح هرجان اخلتامى لنوادى ا سرح  22 عرضًا فى ا هرجان اخلتامى لنوادى ا سرح  22 عرضًا فى ا هرجان اخلتامى لنوادى ا سرح  22 عرضًا فى ا هرجان اخلتامى لنوادى ا سرح  22 عرضًا فى ا هرجان اخلتامى لنوادى ا   22 عرضًا فى ا
تبدأ فعالياته نوفمبر القادمتبدأ فعالياته نوفمبر القادمتبدأ فعالياته نوفمبر القادمتبدأ فعالياته نوفمبر القادمتبدأ فعالياته نوفمبر القادم

مرام  فى  احلاسة السادسة!!
عـلى خشـبـة مسـرح كـيفـان بـالكـويت يـتم حالـًيا
سـرحى "احلـاسـة الـسـادسة" تـقـد الـعـرض ا
من تـأليف وإخراج على الـعلى والبطـولة للمـمثلة
ــطـــربـــة "مـــرام" والـــتى تـــقـــدم فى الـــعــرض وا
شـخـصيـة مـطربـة حتـاول تصـويـر فـيديـو كـليب
فاجـآت ويشـاركها ولـكنـها تواجه الـعديـد من ا
سلم وأحـمد إيراج الـبطولـة الفنـان عبـدالعزيـز ا

ومحمد الشعيبى وعدد من الوجوه اجلديدة. 

شادى أبوشادى

مسرح الدولة يستعد للتجريبى..!!
انتـهى البيت الفـنى للمسرح من جتـهيزات أربعـة عروض مسرحيـة فقط للمشـاركة بها ضمن
ـهرجـان القـاهـرة الدولى لـلمـسرح ـسـابقـة الرسـميـة  ـرشحـة لتـمـثيل مـصر فى ا العـروض ا
الـتجـريبى فى دورته الـقادمـة التى تـبدأ فى األول من سـبتـمبـر القـادم.. يذكر أن الـبيت الـفنى
للـمسـرح كان يقـوم بإنتـاج أكثـر من عشرة عـروض مسرحـية للـمشـاركة فى التـجريبى خالل
الـسنوات الـسابقـة إال أن مديرى مـسارح الـدولة قرروا فى اجـتماعـهم األخيـر اقتصـار تقد
عـروض جتريـبيـة على فـرق الـشبـاب والغـد والطـلـيعـة فقط واسـتقـر األمـر على تـقد أربـعة
عـروض هى .."دعـاء الـكـروان" عن روايـة طـه حـسـ وإعـداد مـتـولى حـامـد وإخـراج مـحـسن
ـسرح الشبـاب و"القدر" تألـيف وإخراج أشرف عزب و"بـتلومونى لـيه" تأليف وإخراج رزق 
أحمد حالوة لفرقة مسرح الطليعة وفى مسرح الغد يقدم سعيد سليمان من تأليفه وإخراجه

سرحى "كرنفال الطيور".     جمال عبد الناصرالعرض ا

مرام  فى  احلاسة السادسة!!مرام  فى  احلاسة السادسة!!مرام  فى  احلاسة السادسة!!مرام  فى  احلاسة السادسة!!مرام  فى  احلاسة السادسة!!

شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!شنطة أر سطو !!

< فاروق حسنى 
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لوحة الغالف

فى أعدادنا القادمة

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  واد ا >ا
ولم 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. فاكس35634313  
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.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســــعـــود شــــومــــان
 مجلس التحرير:

 مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم احلـــــســــيــــنى
عـــــــــــــادل حـــــــــــــســـــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــــــتــــــــحـى فـــــــــرغـــــــــلى
مـــــحــــمـــــود احلــــلـــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصــــطـــفـى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيــــــــــد يــــــــــوسـف 
مـــــحـــــمــــد مـــــصــــطـــــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هــــشـــام عــــبـــد الــــعـــزيـــز
عــــمــــرو عــــبــــد الــــهـــادى

مــحـــمـــود مـــنـــصــور 
أســــــامــــــة يــــــاســـــ 

التجهيزات الفنية :

> مـــلف خـــاص عـن مــســـرح صـالح عـــبـــد الـــصـــبــور 

ــقـهى بــالـلـون األصـفــر الـقـانى وضع واجـهـة ا
والـسـمــاء الـصـافــيـة الــزرقـاء و جـعل الــنـجـوم
ـقـهى كـأنـها تـتألـق فيـهـا بـلـون ذهـبى وواجهـة ا
وسط  الـظهيرة وتمـكنه من أدواته جعل اللوحة
ـعبر عن قوة انفعاله حتـمل هذا التباين القوى ا
قهى وحـبه الرتيـادها فـجعلـها تـتألق فى لون بـا
مـبهج وباقى اللوحة من شارع و بيوت تكسوها
الظلمة وتتألق نوافذها بالضوء الداخلى  وكأنه
بـهذا التـباين الرهـيب يدلنـا على أن حبه لـلمكان
قـد جعله يـشرق  داخـله ويتألق لـيخرج فى دفق
شـعـورى مـتـسق مع الـفـنـان ومـتوحـد مـعه ومن
خالل إحــســاس صــادق نـــقى  هــذا الــصــدق
ــســرح فى حــاجــة مــاسـة وهــذا الــنــقــاء بــات ا
لـلبحث عـنه ب مـبدعيـنا  خـاصة وأن شمـسنا

ساطعة طوال العام.  

وكـلـما ـسـرحى ال تـنـتهـى إال بنـهـايـة الـعـرض ا
هـارة متوفـرة كلما كـان الصدق الـفنى كافـيًا وا
كـانت السعادة أكبر استعمل فان جوخ حواسه
فى تـفاعل مع الطبيـعة  فكان يطـلق العنان لفنه
مــنــطـلــقــاً من الــطـبــيــعــة حتت تـأثــيــر الــشـمس
احلـارقة وكـان يـسـوق انفـعـاله فى حالـة فـريدة
ـحـرك داخـلى بـ الـوعـى والالوعى مـدفـوعــًا 
ذاتى لـيــصل إلى صــدق الــتــعـبــيــر الــنـابض ..
فــالــلــون األصـفــر مــســتـمــد من حــقــول الــقـمح
وابـتـكر الـذهبـيـة من تـأثـير الـشـمس الـسـاطعـة 
أسـلو بًا خـاصاً به  فى الـتعـبير بـالفـرشاة على
الــلــوحــة عــبــرّ به بــحــريــة صــادقــة وقــويــة عن
انـفعاالته الصاخبة مع الطـبيعة صاغ كثيرًا من
أعـماله بتوحد فريد بينه و ب اللوحة ليكون من
مــؤسـسـى الـتــعـبــيـريــة الــتى أبـرزت مــكـنــونـات
وعــوالم داخل خــيـال الــفـنــان يـلـهــمـنــا بـلــوحـته
فـقد «مـقهى لـيـلى» بخـصـوصيـة فـريدة ونـادرة 

 عـاشق الـفن ال يعـرف سـبيالً غـيـره وتذوب كل
وتـذهب ســدى فى ســبـيل دفق ـغــريــات دونه  ا
شـعــوري صـادق يــحـمل فـي طـيــاته كـثــيـرًا من
الـفــكــر والــتــأمل  إنه عــالم اإلبــداع وهــو عـالم
مـلىء بالـغمـوض واألسـرار  فغـالبـًا مـا تتـشابه
ــشــكــلـة لــلــعــمل الــفـنى األدوات والــعــنــاصـر ا
ـبـدع .. فـالـسر وتـختـلف  الـنـتـيـجـة باخـتالف ا
يـكمن داخل كل فنـان في طريقـة التأمل وطـريقة
الـتفـكـير ثم  إعـادة الـطرح  فـالـفنـان يـبقى فى
حـالة قلق وتأجـج إلى أن يجد و سيـلة يعـبر بها
ومـكـانـًا مـرتـفعـًا يـلـقى فـيه هـذا الـعبء اجلـمـيل
سرح على جمهور يجلس على مقاعد ذلك هو ا
جـَمّاع مبدعـ تتألق إبداعـاتهم وتنضج إلى أن
يـبلغ حـد الـتمـكن واالحتـراف فـيلـقى كُل إبداعه
بـقـوة وصـدق فـنى وصالبـة تـسـتـند عـلـى العـلم
ــوهــبــة إنـهــا. عــنــاصــر مــتـعــددة ومــتــغــيـرة وا
ومتطورة فى كل حلظة وفى حالة حياة مستمرة

قـــــــــــمـــــــــــر
احلـواديت
يـــــــطــــــــلع
 مـن بـالد
الــــنـــمــــنم

ســـيـــد اإلمــام
يـــواجه أشـــبــاح
قصور الـثقافة

كــارول ســمــاحــة لــهــا
عــــــــــــشـــــــــــــيـق واحــــــــــــد
التـــــســـــتــــطـــــيع
االبتـعاد عنه
...اســـــــــــــــم
الـــــعــــــشـــــيق

اعتذار

ســـــــيـــــــنـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــة
 عــبـد الــرحــمن دسـوقى
ـــــــصـــــــطـــــــبـــــــة عـــــــلـى ا

أكــــــــــــــذوبــــــــــــــة
ـــــــــــــــــســــــــــــــــرح ا
الـــــــــغـــــــــنــــــــــائى
يــــكــــشـــــفــــهــــا 
د. هــــــــــــــــــــانـى 
عــبـد الــنـاصـر   

جنــــــــــــيـب جــــــــــــويــــــــــــلـى
 يـــــتــــــهم
حـــــــــــــــــسـن
اجلـريـتلى
بــتـدمــيـر
الورشة..
عـــريـــضـــة
االتــــهـــام

رضـــاغــالب يــلــعب
مـع أمــــــــــــــيــــــــــــــر
احلــــــــــشـــــــــاشـــــــــ

..اقـــبـض عـــلـــيه 
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مصطلحات العدد 
من كتاب 

صطلحات « معجم  ا
سرحية» الدرامية وا

 للدكتور : إبراهيم حمادة

ســقط سـهــوا اسم الـكــاتب والــنـاقـد
عنون مصطفى خورشيد من مقاله ا
بـ« الـنجاح والفشل يتجاوران.. كان
ـــكـن يـــبــــقى أجــــدع» فى الــــعـــدد
الـــــــــــــــــــــــرابــع ص 18 لـــــــــــــــــــــــذا
تعتذر«مسرحنا» عن هذا اخلطأ غير

قصود. ا

حسن احللوجى
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ثل  يطلق
الرصاص
على نفسه!

أما األسباب فألنه بعد جهد أضناه مدة عشر سنوات
ـسـرح فلم ـمثـلـ الظـاهـرين فى عالم ا أن يكـون من ا
ـهد له سبـيل الوصول إلى يفـلح وأيًضـا لم يجد من 
مثل وقد عمل هذا الشـهرة التى هى من مستلزمات ا
عروفة فى مصر دون صرية ا مـثل مع أكبر الفرق ا ا
عـارف مليـما واحـدا; مع العلم أن أن يـنال من وزارة ا
له قـدرة عـلى إخراج األدوار فـى منـتـهى اإلتـقـان.. ولو
ـثالً كـهـذا يعـيش فى أوربـا لـعرف كـيف يـجعل كان 
ثًال معروًفا مشهوًرا تختطفه الفرق; وذلك من نفسه 
بواسـطة مكاتب التوكيل اخملصصة خلدمة الفن; فهى
ـكانته; ـمثل; كمـا جتعـله يحـتفظ  تعـمل على شـهرة ا
ثـالت قـديرات كـمـا جتعـل من الـهـاوين والـهـاويـات 
سارح كمـا تتفق لـهن مع شركات الـسينـما وإدارات ا
ـمــثل الـذى أطــلق عـلى والــصـاالت... ولــو كـان هــذا ا
ـسرح نفـسه الـرصـاص يعـرف أن له قـيـمة فى عـالم ا
ـا عول عـلى االنتـحار ينـقصـها من يـبرزهـا للـجمـهور 
تـخــلـًصـا من مـتـاعب احلـيــاة أمـا وأنه قـد أطـلق عـلى
نــفـسـه الـرصــاص وفـاضت روحه بــ األطـبــاء الـذين
كن وت مع استعمال كل ما  عـجزوا عن إنقاذه من ا
ـوت. واآلن ال مـنـدوحـة لـنـا إال فى سـبـيل إنـقـاذه من ا
ـمــثل الـذى ذهب ضــحـيـة األسف عــلى شـبــاب هـذا ا
اخلوف من احلـيـاة.... وقـد سمـعـنـا أن بـتفـتـيش ثـيابه
ـا فـتح بـحـضور  عثـروا عـلى خـطـاب لم يـفـتح بعـد و

حضـرة الضابط النـوبتجى الـذى حضر احلادث وجد
به... ما يأتى:

مثل فالن احملترم. حضرة ا
ــكــنــنـا أن ال حتــمل هــمــا بــعــد اآلن فــنــحن 
نـســاعـدك فى كل مــا تـريــده وخـابــر كل أبـنـاء
سـرح والسيـنما وبنـات الفن وكل من يهـمهم ا
والصاالت أنـنا عولنا عـلى مساعدتـكم جميًعا;
ـسرحـية إذ أنـشـأنا مـكـتًبـا خاًصـا بـاألعمـال ا
ونــرجــو أن ال تــفــهم  مـن هــذا أنــنــا نــســاعــد
سـاعدة احملـترفـ فـقط ; بل نحن مـسـتعـدين 
الــهـاوين والــهـاويــات والـعــمل عـلى إحلــاقـهم
سـارح واستـديوهـات السـينـما والـصاالت بـا
كـمـا نعـقـد اتـفـاقـات لـسـفـر الـفـرق إلى اخلارج
وإقـامة احلـفالت الـتمـثيـليـة اخلاصـة والعـامة
ـكتـبنا دارس وغـيرهـا فحـاول أن تتصل  وا
قـبل أن تـيـأس أو يغـلـبك لقـلـة الـعمل اسـتـعلم

عن كل ما ترغبه...
وت وبـعد أن قـرأ حـضـرة الضـابط هـذا اخلـطـاب أسف 
ـمـثل الـنابغ قـبل أن يـطـلع علـى اخلطـاب أو يـفضه هذا ا
كتب ومواعيده حتى ال وطلب إلـينا أن ننشر عنـوان هذا ا

يقع  مثل هذا احلادث مرة ثانية....
رة 9 تليفون 45802 . كتب شارع قنطرة الدكة  ا

نشـرت مـجـلـة  الـصبـاح فى عـددهـا الـصـادر بـتاريخ 

قـال عن شـاب أطلق عـلى نـفسه 1935/6/14 هـذا ا
الرصـاص منـتحـًرا ألن عشـر سنـوات من التمـثيل فى
ـسرح لـم حتقق له اسـتـقـراًرا فى سـبل عـيشه وظل ا
مغـمـوًرا مـهـمـشًا فى أدواره طـيـلـة تـلك الـسـنوات رغم
ن تـمـيـزه... بـالـطبـع; لم تكـن هنـاك نـقـابـة تـتكـفل به و
مثـله فى ذلك الـوقت مثـلمـا توجـد فى أوربا من مـكاتب
قـال - أما ـسرحـية - مـثلـما يـشيـر ا ترعى األعـمال ا
قال فـيبدو عارف الـتى يتحـدث عنهـا ا إعانـة وزارة ا
ـسـرح أنـهــا كـانت ضـئــيـلـة ال تـكــفى إلنـهـاض فـن كـا
وقتـهـا والـعـجـيب أن الـسـبب األسـاسى لـشـعـور هذا
الــشـاب بــاإلحـبــاط هـو إحـســاسه بـأنـه فى الـظل رغم
ـسـرح; رغم أن الـسـيـنـما كـانـت قد كفـاحـه فى عـالم ا
ـسرح وقـتـهـا قـادًرا على ظهـرت فى وقـته فـقـد كـان ا
ـثـله وكـان ذلك يـسـتـدعى مـعـاناة ال صنـع جنومـيـة 
فاجئ والنجومية جندهـا اآلن ألننا فى زمن الصعود ا
ا من ـسـرح بالـطـبع... ر القـافـزة التـى ال يصـيـغهـا ا
ـنـتحـر أنـه لم يـزر زمـاننـا وإن فـعل ـمثـل ا حظ هـذا ا
فأتـوقع له أحد أمرين; أحدهما أن يظهر فجأة ويتحول
إلى صـاروخ فى عالم الفن  أو تـكون سـبًبا فى تـأكيد
عــقــدته فــيــمــوت بـالــســكــته الــقــلـبــيــة; وهى أرحم من

االنتحار.

سرحية  فرقة الهنيدى ا
تــأســست عــام  1970 وقــام بــتــأســيــســهـا
الـسـباعى عـبـداحلمـيـد الـسبـاعى فى فـترة
ازدهــار أنــشــطـــة فــرق الــقــطــاع اخلــاص
ـكاسب ماديـة كبيرة ـسرحيـة وحتقيـقها  ا
خـاصة مع انحسار أنشطة مسارح الدولة
وتـوقف مسارح التليـفزيون منذ عام 1966 
وســيـادة الــكــومــيــديــا وعــروضــهــا طــبــقًـا
لـرغبات اجلمهـور بفئاته اجلـديدة من طبقة
احلــرفـــيـــ ورجـــال األعــمـــال وجـــمـــهــور

السياحة العربية.
أسـنـدت اإلدارة الفـنيـة إلى اخملـرج القـدير
الـسيد بدير (مؤسس مسارح التليفزيون)
كـما أسـندت بطـولة جمـيع  عروض الـفرقة
إلى الــفـنـان أمــ الـهــنـيــدى الـذى حــمـلت

الفرقة اسمه.
قـدمت الفرقة أول عـروضها بعـنوان «عبود
سرح الـقومى باإلسكندرية عـبده عبود» با
وهـو من تأليـف حس عـبدالنـبى وعصام
اجلـمــبالطى وبــطـولــة أمـ الــهـنــيـدى مع
حــامـــد مــرسى وزيــزى الـــبــدراوى وآمــال
رمـزى وعـزيزة راشـد ومـحمـد الـديب وقام

بإخراجه السيد بدير.
تــوالـت عــروض الـــفــرقـــة فـــقــدمـت حــسن
حــســـنــ حـــســونــة (1970) ســـد احلـــنك
(1971) سـبع والضبع (1972) أسـرع لقاء

فـى العالم (1973) لـوليـتا (1974) يـا عالم
نــفــسى أتــسـجن (1975) 20 فــرخــة وديك
(1976) أنا آه أنا أل (1977) وذلك بخالف

عـرضها األخـير الضـيف اللى هو (1978)
وبـالـتــالى قـدمت الـفـرقـة خـالل مـسـيـرتـهـا
الـــــفــــــنـــــيـــــة  (1970)إلـى  (1978) عـــــشـــــر

مسرحيات .
اعـتـمدت الـفـرقة فى عـروضـها عـلى تـقد
بـعض نصوص كـبار الكـتاب كسـعد الدين
وهـبة (سـد احلنك سبع وال ضـبع) وحيد
حــامــد (يــاعــالـم نــفــسى أتــســجن) و (20
فـرخـة وديك) ومـصـطـفى جـمـعـة احملـامى
(أنــا آه أنـــا أل) أو عــلى اقــتـــبــاس بــعض
الـنصوص األجـنبـية ومن بيـنها أجـمل لقاء
فى الــعـــالم (اقـــتــبـــاس مــصـــطــفـى كــامل
حـسن) حـسن حسـن حـسـونة الـضيف

اللى هو (اقتباس أحمد عفيفى).

يعد عباس عالم (1892 - 1950) أو «عبد إيزيس» - كما كان يحلو له
أن يـطـلق عـلـى نـفـسه - من أفــضل من قـامـوا بــاقـتـبـاس وتــمـصـيـر
ـصرية; أو - إذا استـخدمنا سرحـية; فقـد جعلهـا تتالءم مع البـيئة ا ا
لغة مـحمد تيمور - أنه أضفى عليها الـصبغة احمللية. قال عنه محمود
سرح العربى"."كـان عباس أديًبا طريًفا عذب تيـمور فى كتابه "طالئع ا
ـلك ناصية احلديث ب جلسائه فال يكـاد غيره يجد متنفًسا الروح 
للـقول وأنه كان يحسن االقتباس فى لباقة وخفة ودراسة"; فكثير جًدا
ـفـرنـسـيـة أو ـبـسـة من الـروايـات الـ مـن مـسـرحـيـات عــبـاس عالم مـقـتـ
ـزيـة. بـعـد إغـالق مـسـرح يـعــقـوب صـنـوع عـام 1872 كـسـد اإلجنـلـيـ
ـهاجـرين الشـوام وبعد أن صـرى تمـاًما وبـدأ ينـتقل إلى ا سـرح ا ا
ـسرح فى عهده تعبيـرًا عن واقع اجملتمع ومشكالته وقد أغلق أخذ ا
سارح اخلديوية - ح وجد مسـرحه على يد "درانيت بيك" - مدير ا
صـنـوع يلـمح تلـمـيحـات ذات مغـزى سيـاسى إلى أصـحاب الـقبـعات
دح ـثلى االحتالل الـبريطـانى فى مصر و الطـويلة والقـصيرة من 
فى ذات الـوقـت الـفــرنــسـيــ ومن ثم ذهب بــدهــاء بـريــطــانى وأفـهم

ــتـأورب اخلــديـوى ا
ـيـــهـــودى أن هــــذا الــ
ـلـــــمح ـنـــــوع يــــ صــــ
تـلـميـحـات سـيـاسـية
ـيــــر إلى ســـوء تــــشــ
إدارتـه - أعـــــــــــــــنـى
اخلديوى - على أية
حــال أغــلق مــسـرح
ـتــــقل ـنــــوع وانــ صـــ
ـر إلـى الــشــوام األمـ
ولم يـســتـطع الـشـوم
- ألنــهم شـوام - أن
يــــــرضــــــوا الـــــذوق
ـصرى فلم يـكونوا ا
قـادريـن عـلى تــقـد
ـيـــات ذات مـــســـرحــ
طـبيـعة مـصريـة كما
أن لـهجتـهم الشـامية
لم  تــسـاعــدهم عـلى
الـقـيـام بـذلك فـضًال
عن عــدم شـــعــورهم
ـصـرى بـاجملـتـمع ا
ـثـــر ومن ثم كـــان أكــ

سرحى من األعمال التاريـخية وظهر فى ذلك الوقت الشيخ نتـاجهم ا
سالمة  حـجازى الذى كان مؤذًنا ومنشًدا فى احلفالت اخلاصة فى
ـصرى فـتـرة ليـست بـالقـصـيرة وفى سـرح ا الـبـيوت فـطـغى علـى ا
ـتـواضع أن الــشـيخ سالمـة كـان من أهم عـوامل غـلـبـة الـغـنـاء رأيى ا
ـسرحـيات فلـم يكن اجلـمهور يـتوجه إلى والطـرب على الـتمـثيل فى ا
ـة عـمل مــسـرحى بـل لـســمـاع صـوت الــشـيخ ـسـرح بــغـرض رؤيـ ا
صـرى وقد ظل احلال ـسرح ا سالمة ومـن ثم كانت اجلنـاية على ا
نوال حتى ظـهور فرقة جـورج أبيض.  فى هذا اجلو الذى على هـذا ا
غلبت فـيه الغنـائية عـلى األداء التمـثيلى وغـلبت فيه الـروايات التـاريخية
على مـا سواهـا ظـهرت فـرقة جـورج أبيض فـأحدثت دوًيـا فى تاريخ
ـصــرى إال أنـهـا - فى رأيى - ســارت عـلى نـفس ـسـرح ا وتــأريخ ا
مـنـوال الفـرق الـشامـيـة ولكن بـلـسان مـصـرى مبـ وبعـد عـام من
ـصرى. ظـهـورهـا أى عام 1913 بدأ عـبـاس عالم يـكتب لـلـمسـرح ا
صـري فقد كان - كما يقول مـكن اعتبار عالم من القومي ا ومن ا
سرح يدعو إلى مبدأ صالح الدين كـامل - وفدًيا متطرفا وكـان فى ا
«الريـالزم»; وهـو مبدأ سـاد فى الربع األول من الـقرن العـشرين وكان
ـصرى مـحـمـد تـيمـور وصـديـقـنـا عالم ولـطـفى جـمـعـة وإبـراهـيم ا
وإبراهـيم رمـزى ومحـمـد عبـد الـرحيـم وزكى طلـيـمات من رواده فى
مصـر.  وقد دارت كل مسرحيات عالم حول اجملتمع ومشكالته فى 

تـلك الفترة منذ عام 1913 حتـى آخر مسرحيـة كتبها عام 1947 وهى
ومثـلتهـا الفرقـة القومـية على مـسرح دار األوبرا فى «حب موديل 47» 
ـسرح ووظيفته عـموًما وعالم خصوصًا نـفس السنة.. يتـبلور مفهوم ا
ؤلف - كما كـان شائًعا آنذاك - سـرح مرآة للمجـتمع وأن ا فى أن ا
ــصــور ـة ا ـفـ ـيـ ـفــته وظـ ـيـ ـنــاقل لـــيس إال» ومن ثم وظـ «شــأنه شــأن الـ
«الفوتـوغرافى» عليه أن يـنقل الصور كمـا هى; وما الرواية التـمثيلية إال
«فونـوغراف» ينـقل الصوت والـلهـجة كمـا هى والنـغمة كـما هى. كذلك
عبد) كما سرح = دور الـعبادة (الكنيسـة/ اجلامع/ ا انتشـر مفهوم ا
ـمـثل هى نـرى عـنـد عـبـد الـرحـمن رشـدى احملـامى وكـانت وظـيـفـة ا
نبر. أمـا اللغة وموقف القومي نفـسها وظيفة اخلـطيب والواعظ فوق ا
فـهوم أن الـلغة منـها عـموًمـا وعالم خصـوًصا فـيتضـح من خالل ا
ؤلف فـكـرته ومن ثم البد أن تـكون هى الوعـاء الـذى ينـقل بواسـطـته ا
ـسرح لـذلك بدأ سـرح هى لغـة اجملتـمع الذى يـتوجه إلـيه هذا ا لغـة ا
سـرحية بالـلغة الفـصحى ثم ما لبث أن عـدل عنها إلى عالم الكـتابة ا
اللغـة العـامية أو لـغة الكالم كـما يسـميـها هو والـسبب من وجهـة نظر
صـرية صـباح مـساء. ارتـبط عـباس عالم عالم أن النـاس يتـكـلمـون ا
بـفرقـة «شركـة ترقـية الـتمـثيل الـعربـى» التى كـان يديـرها أوالد عـكاشة
ـسرحـية (عـبـد الله وزكى وعـبداحلـميـد) والتـى كانت تـقدم أعـمالـها ا
ـكـيـة» ـقـة األزبـ عــلى «مـســرح حـديـ
ـقــدم عالم ـذ عـام 1921 فـ ـنـ وذلك مـ
مـسرحـيـة «أسـرار القـصـور» التى
مثـلتـها فرقـة الشامـى ولكنه عـدلها
ـنــــوان «مــــلك ـا حتت عـــ ـهـــ وقــــدمـــ

وشيطان».
ـيــــات عالم ومن أهـم مــــســــرحــــ
ـبـــد الــــرحـــمن ـة «عــ ـيـــ مـــســــرحــ
ـا أهم ـنــ ـنـــاصـــر» ونـــقــــدم هــ الـــ
ـا للتسلسل مسـرحيات عالم طبًق

التاريخى:
ـلك 1- أســـرار الــقـــصـــور «أو مـ

ـامى  (1913) و ـيــــطـــــان» عـــ وشـــ
(1922).. األولـى عــــلى مــــســــرح

«تيـاترو برنـتانـيا» والثـانيـة مثلـتها
«شركـة تـرقـيـة الـتـمـثـيل الـعربى»
ـاشــــة.   2- ـإدارة أوالد عـــــكــــ بـــ
«شـقاء الـعائالت» (1916) مـثلـتها
ـة حــجـازى ـيخ سالمـ فــرقــة الـشـ
ـة.  3- «الـلى ـلـكـي ـ بـدار األوبـرا ا
ـا يـــشــوف» (1917) ـامـ يـــعــيش يــ
تـياترو «كـازينو دى بارى».   4 -
«الـشـريط األحـمـر» (1917) فـرقـة
الشـيخ سالمة حـجازى ثم «شـركة تـرقيـة التـمثـيل العـربى» بدار
األوبرا عام  1919.   5 - «الـزوبعة»  (1921) «شـركة ترقيـة التمثيل
ـاتـرو حــديـقـة األزبـكـيـة.  6 - «آه يـاحـرامى» (1922) ـي الـعــربى» بـت
«شـركـة ترقـيـة الـتـمـثـيل الـعـربى» بـتيـاتـرو حـديـقـة األزبـكـية.  7 -
ـنـة نـوح » (1924) فـرقـة جــورج أبـيض بـدار األوبـرا.   8 - ـي «سـفـ
ـلتـهـا «شركـة تـرقيـة التـمـثيـل العـربى» بـتيـاترو «سـهام» (1926) مـث
ـة.  9 - «زهــرة الـشـاى» (1926) «فـرقــة الـسـيـدة حـديـقــة األزبـكـي
ـرأة الـكـذابـة» ـاتـرو فـيـكـتـوريـا.    10 - «ا ـي فـيـكـتـوريـا مـوسى» بـت

  (1927)  «السيدة فيكتوريا موسى» تياترو فيكتوريا. 

11 - «الـساحرة» (1927) فرقـة «السيـدة فيكـتوريا مـوسى» تياترو

فـيكـتوريا.    12- «الـزوجة العذراء» (1933) «فـرقة السـيدة فـاطمة
رشدى».     13- «حب موديل 47» (1947) «الفرقة القومية» على

مسرح دار األوبرا.
ـصرى البـد للـبـاحث أن يذكـر عالم وقد وح يـؤرخ للـمـسرح ا
تنبأ هو نفسه بذلك فى أواخر أيامه ح قال: «حينما يكتب تاريخ
ـكن أن تخلو صرى وأعـتقد أنه سـيكتب يـوًما ما ال  سـرح ا ا

صحيفة من ذكر «عباس عالم».

سرح عباس عالم «عبد إيزيس» ذاكرة  ا

قـام بإخراج معظم عروض الـفرقة الفنان
الــــســــيـــد بــــديـــر كــــمـــا شــــارك كل من
ـــنــعم مــدبـــولى ونــور الــدمــرداش عــبــدا
بــإخـراج بــعض عـروضــهــا أيـضًــا بـرغم
عـدم اعـتمـاد الـفرقـة عـلى مـجمـوعـة عمل
ـمثلـ (أفراد الفريق) إال أن ثـابتة من ا
هـناك مـجـموعـة شاركت فـى بطـولة أكـثر
من عـــرض فــبـــخالف أمــ الـــهــنـــيــدى
شــارك كـل من مـــحــمـــد الـــديب حـــامــد
مـرسى زيـزى مـصـطـفى الـسـيـد بـديـر
مـيـرفت كاظم آمـال رمـزى ليـلى فـهمى
سـلوى مـحـمود زين الـعـشمـاوى حسن
حـسـ نبـيل بـدر كـوثـر العـسـال نـبيل

الهجرسى.
شـارك فى بـطـولـة عـروض الـفـرقـة بعض
الــنــجــوم فى مــقــدمــتــهم زبــيــدة ثـروت
صـفاء أبـوالـسعـود خـيريـة أحـمد سـناء
مـظهـر مـلك اجلمل مـيـمى شكـيب على
الــغـنــدور إبـراهــيم خـان وداد حــمـدى
زوزو مــــاضى مــــيـــــمى جــــمــــال أنــــور

إسماعيل محمد الدفراوى.
قــدمت الـفــرقـة بــعض الــوجـوه اجلــديـدة
ومن بــــيــــنــــهــــا ســــامى صـالح فـــاروق
الـفيـشاوى نـادية شـكرى سـعاد نـصر

خديجة محمود أحمد الشناوى.
تــوقف نــشـاط الــفــرقــة عـام 1978 بــوفـاة
ولها السباعى عبداحلميد. صاحبها و

... ويـبـقى لـلفـنـان أمـ الهـنـيدى -1986)
(1925  جنـاحه الفنى فى تـقد عدد من

تميزة من خالل الفرقة ولعل العروض ا
من أهــــمـــــهــــا «ســــد احلــــنـك» و«ســــبع
والضـبع» و«الـضـيف اللى هـو» خـاصة
ـارسة وقـد اسـتـطـاع من خالل فـرقـتـه 
الــغــنـاء أيــضًــا حــيث كــان يــجــيـد األداء
ـعـبـر وأن يـقـدم أدواراً مـخـتـلـفـة ـنـغم ا ا
اعـتمـدت على لـياقـته البـدنيـة وقدراته فى

االرجتال.     

عمرو زكريا عبد الله  د. عمرو دواره

عباس عالم «عبد إيزيس»عباس عالم «عبد إيزيس»عباس عالم «عبد إيزيس»عباس عالم «عبد إيزيس»عباس عالم «عبد إيزيس»
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ـلك» للمـؤلف وليد يوسف ـسرحى «مات ا مثل الـشاب «أميـر عز الدين» يـشارك فى بروفـات العرض ا > ا
ـسرح عز الدين شارك مؤخـرا بالتمثيل فى وإخراج محـمد إكرام وتقدمه فرقـة حرة تضم عددًا من هواة ا
سـرحى لـفرق األقـاليم وسـم ا مـسرحـيـة «الشـاطر.. سـت احلسن» لـفـرقة قـصر ثـقـافة اجلـيـزة وذلك فى ا

سرحية بهيئة قصور الثقافة. ا

< لوحة الغالف للفنان الهولندى «فان جوخ»    مقاس ٨٠×٥٠ سم  صبحى السيد

< السيد بدير < أم الهنيدى

صـ9

صـ5
حـــســــ فـــهــــمى يــــنـــفى
الــــشــــائــــعــــات الــــدائــــرة 
عــــــــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــــــى
صـ 6

صـ 5

مــــاريـــا تـــروى
مـــأســـاتـــهــا
 مـــــــــــــــــــــــــــع
 الــــــصـــــرب 

صـ 14
صـ 15

  األوكـــســـجـــ لـــيس كـــافـــيـــا..
 نص لـ«كاريل تشرشـل » بترجمة
عماد غـزالى.. نصوص مـسرحية 

صفحات26:23

صـ 18

صـ 10

صـ 19

ـــســــرح «الـــواقف» بــــدعـــة جــــديـــدة فى الــــطـــلــــيـــعـــة  ا
صطلحات سرح «الباطن» بـدأت. ..شرح ا  وبروفات ا
صـ 4

سرح > أحـمد عـبد الرازق أبـو العال يـقدم روشـتة إلصالح نـوادى ا
> د. أبو احلـسن سالم يـكتب عن بـيـضاء الـيـمامـة جلـمال بـريـخيت
الـــــــســــــيـــــــنـــــــوغـــــــرافـــــــيــــــا > د. نـــــــبـــــــيـل  احلــــــلـــــــوجـى  يـــــــكـــــــتب عـن 

تـــنـــعى أســـرة جـــريــدة
مسرحنـا الكاتب الكبير
عـبـد الوهـاب األسوانى
وتــشـاطــره األحـزان فى
ــــمـــــثل وفــــاة جنـــــلـه ا
ـسـرحـى مـحـمــد عـبـد ا
الـوهاب شقـيق الكاتب
الـــــصـــــحـــــفـى ســـــامح

األسوانى.



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـسرحى «رؤى» لـفـرقة الـطـليـعة شـاركـة فى العـرض ا بـعـد انتـهـائهـا من ا
هرجـان القومى لـلمسرح سـرح الدولة ومـشاركتهـا بالعـرض فى دورة ا
رارة شديدة ليس جملرد خروجها من صرى حتدثت «حنان سليمان»  ا
هـرجان بـدون جوائـز ولـكن حلزنـها عـلي مـا وصل إليه حـال الفـنان فى ا
مسـرح الدولة مؤكدة حرصها علي عدم رفض أى دعـوة تتلقاها للمشاركة
بالـتمثيل فى عـرض مسرحى شـريطة أن يكـون العرض معـتمدًا علي نص
جـيـد ويـحمل أفـكـارًا غـيـر مـكررة.. وخـاصـة بـعـد ظاهـرة تـقـد نـصوص
ـسـتوى جملـرد أن كـتابـهـا من أصـحاب الـنـفوذ وتـربـطهم مـسـرحيـة دون ا

سرح التابعة للدولة.. سئول عن إدارة حركة ا مصالح با
تـقـول حـنـان سـليـمـان: «أنـا حـريـصـة عـلي الـدقـة فى اخـتـيـاراتى لألعـمال
ادى فاألجور فى مسرح سـرحية التي أشارك بهـا دون النظر للمـقابل ا ا
عـينـ فيه من أمـثالى الـدولة ضـعيـفة وخـاصة بـالنـسبـة لفـنانى الـقطـاع ا

ـكن للـفنـان اجلاد أن يـقدمه فى هذه ولذلـك فإن ما 
احلالة هو األعمال اجليدة».

حـنان أكـدت أيضـا أنهـا ليـست ضد
اسـتعانة مـسرح الدولـة بنجوم من
خـارج الــقـطــاع ولــكن البـد من
ـسـرح مــسـانـدة فــنـانى هـيــئـة ا
وتـطـويـر أدائـهـم والـسـعى نـحـو
صــنــاعــة جنــوم مــنـهـم بـدالً من
يزانيات فى أجور تدفع إهدار ا
لـنجـوم سـيـنـمـا وتـلـيـفـزيـون فى
األساس وال يقدمون فناً له قيمة
فـى الـــنــــهـــايــــة.. فـــمــــا فـــائـــدة
االسـتعـانـة بـأسمـاء أكـبـر جنوم
الـــقــطـــاع اخلــاص دون تـــقــد

أعمال لها قيمة!!

< د. مصطفى سلطان
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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

وهبة!! تفوق ومش مهم ا سرحية يبحث عن ا معهد الفنون ا
عـهد ـهازل الـتى تـشـهدهـا كوالـيس وطـرقـات ا ا

أيام بيع استمارات القبول.
عـهـد العـالى لـلفـنون د. مـصطـفى سـلطـان عـميـد ا
ـتـقـدم ـسـرحـيـة عـلق عـلى قـرار رفع درجـات ا ا
لـلــمـعــهـد هـذا الــعـام بــهـدوء شــديـد وأشـار إلى أن
الهدف هو انتقاء الطلبة اجلدد وال مانع أن يتساوى
ـعــهــد مع كـلــيــات الـقــمــة ألنـنــا نـبــحث عن طالب ا

ية.. قادرين على التحصيل والدراسة األكاد
ـعـهــد عن كـيــفـيـة قــبـول طـالب وتـسـاءل عــمـيــد ا
حـاصل عـلى 50% فى الـثـانـويـة الـعـامـة وهـو مـا
يـعنى أنه ناجح نتـيجة لقـرار رأفة وقال: إن هذا
واهب من فـرصة ال يـعنى أنـنـا نحـرم أصحـاب ا

عهد. االلتحاق با
وحملــاربـة الــورش الــتى تــســتـغـل الـطـالب الـذين
عهد أكد أنه  اإلعالن عن يـتقدمون للدراسة با
دة بـلغ رمزى 750 جـنيـها  تـنظـيم دورة مكـثفـة 
ـعهـد ويـتم عـقد 56 سـاعـة فى كل تـخصـصـات ا
هــذه الـدورات طــوال الــعــام الســتـيــعــاب الــهـواة

وتأهيلهم بشكل علمى..      

اجـتيـاز االختـبارات نـظيـر مبلـغ مالى يـتعدى األلف
جــنـيه وال يــقل عن اخلــمــســمـائــة جــنـيـه مع وجـود
مـكـاتب خـاصـة وشـركـات إنـتـاج وعـدد من الـورش
تـســتــغل  هـؤالء الــطالب وتــتـفــاضى مـنــهم مــبـالغ
خـرافيـة للـقيـام بتنـظيم بـرامج تدريب لـهم إلعدادهم

عهد. المتحانات القبول با
الــطـريـف فى األمـر هــو اخــتالف وســائل وطـرق
جـذب «الزبون» والتى قد تـصل إلى حد الشجار
لـلفوز بأكـبر عدد من هؤالء الـضحايا فى الوقت
ـــعــهــد مــقــاومــة هــذه الــذى حتــاول فــيه إدارة ا

ـسـرحـيـة األسـبوع ـعـهـد العـالى لـلـفـنـون ا بـدأ ا
ـاضى استقبـال دفعة جديـدة من راغبى التقدم ا
لـلـدراسـة بأقـسـام «الـتمـثـيل واإلخـراج  الـدراما
ـسرحـى  الديـكور» ولـلـمرة األولى فى والـنـقد ا
ــعـهـد  اإلعالن عن تـعـديل أهم شـروط تـاريخ ا
ـعـهـد فـعـلى طـالب الـثـانـويـة الـتـقـدم لـلـدراسـة بـا
الـعــامـة الــذى يـرغـب فى االلـتــحـاق به أن يــكـون
حــاصالً عــلى مــجــمـوع 75% لــقــسم الــدرامـا و
65% لـقسم الـديكور و 60% لـقسم الـتمـثيل أما
احلـاصـلــون عـلى الــدبـلـومـات الــفـنـيــة فال قـبـول
ــؤهالت لــلـحـاصـلــ عـلى أقل من 75% وذوو ا
اجلـامعـية الـعلـيا يـجب أن يكـونوا حـاصلـ على

تقدير جيد على األقل.
هـذه الـشـروط القـيـاسـيـة التـى  استـخـدامـهـا هذا
واهب الـشـابة من فـرصة الـعام حتـرم الـكثـيـر من ا
سـرحية فال عالقة الـدراسة بأقسـام معهد الـفنون ا
ـوهـبة وبـعـيًدا عن الـتـعديل فى لـلتـفـوق الدراسـى با
ـعـهد ـؤكـد أن طـلـبـة ا الئـحـة الـقـبـول وتـوابـعـهـا فـا
احلـالــيـ وعـدًدا من خــريـجـيه يــجـدون هـذه األيـام
سـوقــا رائــجـة لــلـكــسب من خالل االلــتـفــاف حـول
الطلبة الذين يتقدمون للمعهد بحجة مساعدتهم  فى

«كالم  فى سرى».. هموم نسائية بتوقيع عز درويش..!!

<  ريهام عبدالرازق

< عز درويش 

سرح اخلـتامى اللـذين تنظـمهما ضمن فـعاليـات مهرجـان اخملرجة العـربية ونـوادى ا
ؤلف الـشاب عز درويش نصه اإلدارة العـامة للمـسرح بهـيئة قصـور الثقافـة... يقدم ا

سرحى «كالم فى سرى» من إخراج ريهام عبدالرازق... ا
وعـن النـص يقـول عـز إنه يـنـاقش مـشـاكل الـفـتـاة الـشـرقـيـة مع الـدين... الـسـيـاسة...
اجملتـمع... الكبت اجلنسى والعاطـفى وهى أشياء معروفة لدينـا أو تبدو كذلك ولكنها

رأة أو الفتاة الشرقية . تعبر بشدة عن واقع ا
عز درويش احلـاصل على بـكالوريوس الـتجارة مـن جامعـة اإلسكندريـة كتب لـلمسرح
ـركـز الـثـقـافى الـفرنـسى و خمـسـة نـصـوص هى «دون جـوان لـوكـان» والـذى قـدم بـا
و «أوضة عـد عن «بيانو لـلبيع»  «نقـطة.. مسـافة.. عالمة استـفهام.» و «آخر حـاجة» ا

الفيران» وأخيرا.. «كالم فى سرى».
ـشاركة فى عدد من مهرجـانات هيئة قصور الثـقافة.  وعن مشاكل مبدعى وسبق له ا
األقالـيم يقـول عز درويش: «إن األزمة احلـقيـقية الـتى تواجهـنا هى الـتجاهل اإلعالمى
الـذى يـدفع بـنـا لـلنـزوح إلى الـقـاهـرة لـتـقـد منـتـجـاتـنـا الـفنـيـة واألدبـيـة فى مـحـاولة
للـوقـوف حتت بؤرة ضـوء إعالمى حـقـيقـيـة والفـارق بـ العـروض الـتى تقـدمـها هـيـئة
راكز الثـقافية األجـنبية أن الـثانية «بـتعمل دعايـة جيدة لشـغلها وال قصـور الثقافـة وا

يت دفنه!!». نهج إكرام ا تعمل 

 إدارة النصوص تبحث
عن أعمال صاحلة للعرض!!
فى الـوقت الـذى أعــلن فـيه عـدد من كـتـاب
ــســرح مــقــاطــعــتــهم إلدارة الــنــصــوص ا
بـاإلدارة الــعـامـة لـلـمـســرح بـهـيـئـة قـصـور
سرحية الـثقافة بسـبب رفض النصـوص ا
الـتي يـتـقـدمـون بـهـا لإلدارة أعـلن الـنـاقـد
أحـمـد عبـد الـرازق أبـو الـعال مـدير إدارة
سرحيات الـتى يتقدم بها الـنصوص أن ا
ــؤلـفـون لإلدارة تــخـضع لـعــمـلـيـة تــقـيـيم ا
مـــــوضــــوعـى ومــــنـــــهـــــجى وال تـــــضع فى
اعـتبارهـا اكتـشاف الكـاتب بقـدر ما تضع
فـى اعـتــبـارهــا ضــرورة اكـتــشــاف الـنص
اجلــيـد لـلـتـعـاقـد عـلى إنـتـاجه ولـذلك تـهـتم
جلـان قراءة النصوص باخـتيار النصوص

سرح. الصاحلة للعرض على خشبة ا
ويـــقــول أبــو الــعـال إن إدارة الــنــصــوص
تــتــلـقى ســنـويــاً مـا يــقـرب من 200 نص
وافـقـة سوى مـسرحـى أو أكثـر وال يـتم ا
عايير على 20 نـصاً على األكثر وحول ا
الـتي يتم تقـييم الـنصـوص على أسـاسها
ــســرحــيــة يــجب أن أكــد أبــو الـــعال أن ا
تـكـون صاحلـة فـنـيـاً والـوقـوف عـلى مدى
قــدرة الـــكــاتب عـــلى مــعــاجلـــة مــوضــوع
مـسرحـيـته بـأسـلوب حـيـوى وجـيـد ومدى
ـعـاجلـة الـدراميـة والـبـناء وعيـه بطـبـيـعة ا
الـفنى.. والنـصوص الـتى يتم الـتقـدم بها
لإلدارة تـخضع لـلتـحـكيم من خالل جلـنة
ثالثيـة وتقدم تـقريراً فنـياً وافيـاً ومتكامالً
حـول أسبـاب رفضـها ألى نص مـسرحى
ومن حق صــــاحب الـــنـص االطالع عـــلى
التـقـريـر ليـطـمئـن بنـفـسه عـلى مصـداقـية

عمل اإلدارة.

عطى <  محمد عبد ا

 الوليمة فى مسرح الشباب 

حنان سليمان حزينة على مسرح الدولة!!
أحمد زيدان

محمود مختار

أمانى السيد

سرحية بعد رفض معظم النصوص ا

عطى.. فى ذمة الله محمد عبد ا
ــنـــا شــاعــر إثــر حـــادث ألــيـم رحل عن عـــا
عـطى عن عمر يـناهز العـامية مـحمد عـبد ا
44 عـــامـــاً قــدم خـالله عـــدداً من األعـــمــال
سـرحية مـنهـا: رحيق الـشهد الشـعريـة وا
واحملايـاة «سـلـسلـة إبـداعـات بـهيـئـة قـصور
الثـقافـة» بنت مـاولدتهـاش والدة «فرع ثـقافة
الفـيوم» كما تـرك مجموعـة من الدواوين قيد

النشر.
ـعـطى لـلمـسـرح «أحزان كتـب محـمـد عبـد ا
شامـة» التي قـدمتهـا هذا العـام فرقة الـفيوم
ــسـرحــيــة ومــسـرحــيــة «مــحــروس» الـتي ا
حـصلـت على جـائـزة الـتـألـيف فى مـهـرجان
سرح باإلسـكندرية كـما كتب عدداً نـوادى ا
سـرحـيـات مـنهـا - عـلى سـبيل من أغـانى ا
ــوت عـــلي الـــرصــيف ــثـــال - «لــعـــبـــة ا ا
مــحـاكـمـة عم أحـمــد حـفـلـة عـلى اخلـازوق
هــلـوســة الــهاللــيـة مـن الـذى يــدق الــبـاب
ـلكة الـذئاب هـذا باإلضافـة ألغان أخرى و
تغـنى فى احملـافل الـثـقـافـيـة أبـرزهـا أغـنـية
«الـقـدس» لـعـزة بـلـبع وأغـان أخـرى كـثـيـرة
يـــغــنــيـــهــا عـــهــدى شـــاكــر وأحــمـــد صــالح
عطى حلقات وللـتليفزيون كتب محـمد عبد ا
ــسـحــراتى الــتي كـانت تــقــدم فى الـقــنـاة ا

دة ثالثة أعوام متتالية. السابعة 
ـعطى عـلي كـثيـر من اجلـوائز حـصل عبـد ا
منـها جائزة شـعر العامـية من الهيـئة العامة
لـقـصـور الـثـقـافـة أعـوام (1993-92-91-90)
ـؤتـمـرات من ه فى عـدد من ا كـمـا  تـكـر

بينها.
- مــؤتـــمـــر الـــفـــيــوم األدبـى اخلــامـس عــام

.1999
- مـــــؤتــــمــــر أدبـــــاء مــــصــــر الـــــذى عــــقــــد

باإلسكندرية 2002.
عطى مواليد الفيوم فى /1963 محـمد عبد ا
8/27 ويـعد واحـداً من أبرز شـعراء الـعامـية

فى مصر.
رحم الــله الــفـقــيــد وألـهم أهــله وأصــدقـاءه

مروة سعيدوأدباء مصر الصبر والسلوان.

سرحى اجلديد الذى يستعد «الوليمة» هو العرض ا
ه لـفـرقـة مـسرح اخملـرج الـشـاب أحـمـد رجب لـتـقـد
الشباب من تأليف عالء عبد العزيز وديكور محمود
حــنـــفى وذلك بـــعـــد جنــاح جتـــربــتـه األخــيـــرة «أنــا

سرحية عهد العالى للفنون ا كـريستى» من إنتاج ا
ــجــمـوعــة من أحــمـد رجـب يـقــدم عــرضه اجلــديــد 
ـمــثــلــ الــشـبــاب بــعــضــهم يــشــارك فى عـروض ا

مسرح الدولة للمرة األولى..!!

سـرح وعـليم أن طـلع عـلى أحـوال ا حـدثنـا الـلـئيم ابن الـلـئـيم.. ا
... » ... حدث بفرقة البدرش هناك شيئًا «مش

فقلنا... صف لنا ما حصل.. وإلى أى مدى احلدث قد وصل...
وبابتسامة صفراء.. وبكل مكر ودهاء.. قال....

إن اخملـرج سمير الشامى... صمم على عـدم فهمى وسماع كالمى... وأوكل تصميم
الـديــكــور... إلى فــنـان مــجــتــهـد مــغــمـور...
سـيــجـعل من الـفــسـيخ شـربــات... وسـيـنـال
ا يكتسح كل الـعرض أعلى الدرجات... ور
الـــعــروض... ويـــعــلــو ويـــعــلـــو حــتى يـــعــبــر
احلـــدود.. بل وســــيــــمـــثل الــــبــــدرشـــ فى
ــبـــيـــاد و ويـــهـــزم بـــذلك الـــديـــكـــور كل األو

احلاقدين  واألوغاد...
فـقلت له تريث... فـقال خلـيها عـلى الله يا...

ريس..
وبـعد أشـهر طـويلـة... وحوارات ومـشاورات

وهباب نيله... جاء يوم العرض.
وبـعــد أن تــفــكـكت الــفــرقــة... وأصـابــهــا مـا
أصـابهـا من تـشـتت وفـرقـة... وعلـى مسـرح أكـتـوبـر تـخيـلت الـلـجـنـة أنهـا سـتـشـاهد

عرضًا سوبر..
سرحية... اكتشفت اللجنة اخليبة القوية... إذ إن العرض بال ديكور.... وبعد بداية ا
ـجـهـوده ـغـمــور.... الـذى سـيـجـعـل من الـفـسـيخ شــربـات.. و فـسـألت عن الـفــنـان ا
سـيأخـذ العـرض أعلى الـدرجات... فـكانـت اإلجابـة أوجع من الوجع وانـتابت الـلجـنة

حالة من الدهشة والفزع... حينما علمت أن الفنان قد أخذ فلوس الديكور وخلع..
وبحثوا عنه فى كل مكان... فى البحار واألنهار والوديان... ولم يظهر حتى اآلن... 
وعـليه... فمن يـجده... يسـتحلفـه بالله الـعظيم... الـرحمن الرحـيم... أن يعيـد الفلوس

سكينة... قبل أن تذبحها السكينة... ندوبة السلفة ا
وهنا يبرز سؤال مهم... واإلجابة عليه أهم..

ن يأكل....... أن يرتاح وينام??. كيف 
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دمياط «حلم يوسف» وقدمتها فرقة فارسكور وفرقة رأس سدر  و«قوم يا
مـصــرى» قـدمـتــهـا فــرقـة دمــيـاط  وحـتـى عـنـدمــا كـتب بــهـيج
إسـماعيل لـلقطـاع اخلاص أكـثر من عشـر مسرحـيات لم تكن

لتزم منها: مبتذلة وكانت لكبار النجوم ا
البس الرسـمية» لسـهير البـابلى «البرنـسيسة» «الـدخول با
لــيــلى عــلــوى وفــاروق الــفــيــشــاوى و«مــطــلــوب عــلى وجه
الـســرعــة» لـيــحـيـى الـفــخــرانى وهـالــة فــاخـر وغــيــرهـا من
ـصرى الـعـروض الـتى تـذاع مراراً مـن خالل الـتلـيـفـزيـون ا
ـصـرى; فى ح ـسـرح ا والـتى أصـبـحت جـزءًا من تراث ا
ـســرحـيــات األخـرى لــكـتـاب تـهــافـتت واخــتـفـت عـشــرات ا
ــلك إال قــلـمـه وال يـشــغل أى ومــخــرجـ آخــرين. رجـل ال 
مـــنــــصب رســـمى وله هــــذا الـــتـــاريخ الـــثـــرى فى احلـــركـــة
ـسـرحـيـة. فـكـيف لـدرويـشـنا أن يـلـقى بـالـوحل عـلى كـاتب ا
مجيد من عمد الكتابة الدرامية فى مصر والوطن العربى.
إن اخلـارج من الكهف هو من سطر كالًما يـفتقد إلى احلقيقة

والعدل واإلنصاف ويهيل التراب على الناس.
ن يـزعم نفـسه كاتـًبا وآديبـًا ثم يرجف بـهذه األراجـيف فليس وإنى آلسف 

. بالتهافت والتخرص جتلو احلقائق وتب

ــا يـــصــعب قـــبـــوله فى مـــعــظم وإذا كــان ذلـك 
مـحـافـظــات مـصـر فـهـو مـا يـســتـحـيل قـبـوله فى
ــوقع اجلــغـرافى والــتـراث والــعـادات ســيـنــاء فـا
والـتـقـالـيـد واخلـصوصـيـة فى الـنـهـايـة تـتـطلب أال
يكـون الـتـعـامل مـعـهـا إال عـن طريـق مـخـصوص
فتـخرج من عـموم نـظام الشـريحـة التى تؤدى إلى
تفـشى نـظام «الـسبـوبة».. فـنرى مـعظم اخملـرج
يعـمـلـون عـلى الـنـظـام اجلـاهـز: الـنص األشـعار
ـمـثـلـ حتى أن وسـيـقى الـديـكـور وأحـيانـا ا ا
أحد اخملـرجـ قـام بـدور الـبـطـولـة فى مـسـرحـية
ـا اهـتــمـام أو نـظـر إلى لـفــرقـة الـشـيـخ زويـد دو

تفريخ مواهب جديدة.
وإذا قلـنا إن ما يـنطـبق على سيـناء ينـطبق على
ـسرح معـظم مـحـافظـات مـصر فـإن مـعوقـات ا
فى شــمـال ســيــنـاء تــكــاد تــكـون هـى نـفــســهـا
سرح فى غيرها من احملافظات وهى معوقات ا

كن تلخيصها فيما يلى: عوقات التى  ا
ـثـلى أوالً : نــظـام الـشـريـحـة الــذى يـجـعل من 
سـرح مـجـرد كومـبـارس يـتم جتـميـعـهم أثـناء ا
الـعمل فإذا ما انـتهى العـمل ذهب كل منهم إلى

ليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيل
حـركة العـصر ومـتغيـراته شىء آخر بـالطبع ال يـخلـو األمر من استـثناءات

ـسـتوى لـكـنـهـا ال تـنـفى أن هـنـاك تـدهـوًرا فى ا
والكم والكيف.

األمـــر الـــثـــالـث : قـــول األخ درويش: «وكـــأنه -
يـقــصـد األســتــاذ بـهــيج - لـيس جــزًءا من هـذه
ـسـرح فى األسـبـاب» يـقــصـد أسـبـاب إفـسـاد ا
مــصـر! وهــو كالم فــيه افــتــئـات وجتـٍن وحـيف
ومـغـالـطـة; فـأنـا أتـابع كـتـابـات بـهيـج إسـماعـيل
ــســرحــيــة ومـــشــاركــاته فى جلـــان الــتــقــيــيم ا
والـتـحـكـيم فى الــثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة مـنـذ نـيف
ـست مشـاركـته وحتـمسه وعـشـرين سنـة وقـد 
ــسـرح األقــالــيم وتـربــطه عالقــات وصــداقـات
عـديــدة مع مــخـرجى وكــتـاب وفــنـانى األقــالـيم
ـسرح; ولـعله من أكـثر الـكتـاب مواكـبة حلـركة ا
ـسرح ـسرح يـقدم له ا فـفى مسـارح مؤسـسة ا

ـستـقبـل ومسـرح الغـد يـقدم له نص «شـومة» الـكومـيـدى مسـرحيـة رجل ا
سرح القومى يقدم له "عاشق الروح". وا

كما قدمت مسارح الثقافة اجلماهيرية عشرات العروض ولعل أحدثها فى

ـفـكر واألديب عـندمـا اخـتلف كـاتـبنـا الـعظـيم األسـتـاذ جنيب مـحـفوظ مع ا
األسـتاذ عباس مـحمود الـعقاد حـول موضوع فن القـصة والروايـة وأهميته
ـنــطق واحلـجـة; وكـان هـذا شـأن اجلـيل بـ الـفـنـون اخملـتــلـفـة رد عـلـيه بـا

صرية. الذهبى فى الثقافة ا
جادلـته موضـوعًيا أمـا أن يكتب كـاتب أو ناقـد رأيا فـيرد علـيه آخر لـيس 
ومـحاولة إقناعـه لكن بالتهـجم  والتطاول الـشخصى فهـو أمر مش وهذا
مـا فعله األخ درويش األسيوطى فى مقاله بجريدة "مسرحنا" العدد الثانى
الـصادر فى 2007/7/23 الـصفحـة السـابعة والـعشـرون بعنـوان: "بهيج

يقصد بهيج إسماعيل وآراؤه".
وأنـا أكـتب ردى هـذا من واقـع عـمـلى لـفـتـرة طـويـلــة فى جلـان تـقـيـيم الـعـروض
سرحية فى شتى أقاليم مصر. سرحية بالثقافة اجلماهيرية وكناقد للحركة ا ا
واسـتـخـدام األسـتاذ بـهـيج لـتـعـبـيـر «مـسـرح األقـالـيم» و«مـخـرج األقالـيم»
قصود به التمييز ال أكثر كأن أقول إن وليم فوكنر كاتب أمريكى جنوبى ا

فهذا ال ينتقص من قدره; هذه واحدة.
األمـر الثانى: إذا كان األستاذ بهيج قد كتب أن بعض اخملرج أو الكتاب
فى األقـاليم ال يقرأون فـهو يقصـد بعضهم; وهـذا صحيح وإن كان احلكم
لـيس عـلى إطـالقه; ووجـود إنـتـاج مـسـرحى لــفـرق األقـالـيم شىء وكـونـهـا
ا يالئم  تـتقدم وتتطور وتغير مـن أدواتها وأساليبها اإلخراجـية والكتابية 

<  مصطفى كامل سعد

شمال سيناء.. مسرح إقليم.. بال إقليمية وال خصوصية!
سبع مشاكل.. وثمانية حلول.. إذا  أرد احللول!

ن النمر < أ

سـرحى الـذى يـطبخ - ـشـروع ا ثالـثـاً : نـظام ا
ـــســرح فى كـــثـــيـــر من األحـــيـــان - فى إدارة ا

عرفة اخملرج!
ـا يجعـلها رابعـاً : مواصلـة العـروض بالتـتابع 
. قاصرة على فترة زمنية معينة.. وجمهور مع

ـقـايـسـة» خــامـسـًا : عـدم وجـود خـطـة ضـمن «ا
لالنـتقـال بـالعـرض داخل احملافـظـة وعرضه فى

أكثر من مكان باإلقليم.
سـادساً: ارتفاع أجور اخملـرج والديكورست
ـا يؤثـر على إنـتاج ـيزانـية الـكلـية  ـقارنـة با با

سرحى. العمل ا
ـا يـؤدى إلى عدم ـمـثالت  سـابعـًا: ضـعف أجـر ا

استقطاب عناصر نسائية من داخل احملافظة.
ـشــاكل قـد أمـكن ثــمـانـيــة حـلـول ..وإذا كــانت ا
ــكن تـــلــخــيـــصــهــا فى ســـبع.. فــإن احلـــلــول 

تلخيصها فى ثمانية:
ـسـرح لـيس فـقط فى أولـهـا: االهـتـمـام بـنـوادى ا
سرحيـة ولكن فى عمل مكـتبات خاصة األعمـال ا
ـسرحـية ومـحاضـرات وندوات وطـباعة بالـثقـافة ا
بعض النصوص القصيرة للموهوب من الشباب

ـوسيقى الـعربية ألن أسوة بـالفنـون الشعـبية وا
ذلك سـيؤدى إلى فتـح اجملال أمام اشـتراك عدد
ـوهوبـ باإلضـافـة إلى ثبـات الفـرقة أكبـر من ا
ـمــثل وتـثـقـيــفه طـوال الـعـام ومـواصــلـة تـدريب ا
حـتى يكـون عـلى اسـتعـداد دائم لـتـلـقى أى عمل

مسرحى.
ثالـثـهـا: اهـتـمام خـاص بـاخملـرجـ الـشـبان فى
ـسـرح وعمـل دورات تدريـبـية لـتـثقـيـفهم نوادى ا

مسرحيًا.
رابـعــهـا: تــخـصــيص مـبــلغ مـالـى من مـقــايـسـة
ـسرحى ـسـرحـية النـتـقال الـعـمل ا الشـريـحة ا
ـوسم داخل احملـافـظـة وإعـادة تــشـغـيـله خالل ا

الصيفى.
ـسرحى مع أعـضاء خامـسـها: مـناقـشـة العـمل ا

الفرقة مناقشة جادة قبل التصديق عليه.
ـبــدعـ فى احملـافـظـة من ســادسـهـا : حـصـر ا
شـعــراء ومـوســيـقــيـ ومــؤلـفــ وديـكــوريـست

إلعطائهم األولوية.
سـابعـهـا: بـدال من تـقـد كل عـرض علـى حدة فى
مثل من هـرجان اخلتامى يتم اختيار عدد من ا ا
كل فرقـة حازت عـلى درجة عـاليـة فى التـقيـيم ويتم
عـمل ورشـة مـسـرحـيـة لـهم وإشـراكـهم فى تـقـد
ا عمـل مسـرحى خـاص بـهم (تـدريبى تـثـقـيـفى) 
ـيـهم وعـلى األعــضـاء اآلخـرين فى فـرقـهم يــعـود عـل
بـالـفـائـدة عـنـدمـا يـنـقـلـون جتاربـهـم وخبـرتـهم الـتى

تلقوها فى الورشة إلى زمالئهم.
ثامـنهـا: تخـصيص بـعض من مـواقع فرع ثـقافة
شـمــال ســيــنــاء فى عــمل الــتـراث الــســيــنـاوى
ومسرحته مثل الفنون الشعبية ألن تراث سيناء

سرح. كن أن  مازال به الكثير الذى 
سرحى. فى مجال التأليف ا

مـثل على شهور العام حال ثانـيها: توزيع أجر ا
سبيله.

سرحية طوال العام. ثانياً: عدم االهتمام بالفرق ا

ـسـرحـيـة فى مـحـافـظة ال أشك فى أن كل من سـيـتـعـرف عـلى احلـركة ا
شـمال سينـاء سيعرف - فى  الـوقت نفسه - العـقبات الكـثيرة التى تـعوق مسيرة
هـذه احلركـة وحتاصـرها حتـى حولتـها إلى مـا يشـبه حركـة روتينـية مـيكـانيـكية

تقوم على نظام الشريحة «ودمتم».

قامة البدرشينية ا

مبروك 
مبـروك يا مـسرحـنا الـعدد الـرابع.. يعنى
فـات شهـر بالـتمـام والكـمال عـلى صدور

مسرحنا.. عقبال مليون سنة يااااارب.
بس لـيَّــا رأى بــسـيط لــكل مــجـلس إدارة
مـــســـرحـــنـــا .. أتـــمـــنى إنه يـــتـــاخـــد فى
االعــتـبــار.. يـا جــمـاعـة الــنـصــوص الـلى
بتـتنشر فى مسـرحنا الزم نستـفيد منها
ماتـبـقـاش مجـرد نـصـوص بتـتـنـشر ألول
مــــــرة وخـالص.. أنــــــا شــــــايف إن فــــــيه
ـكن تـتـنـشـر نـصــوص أحـسن بـكـتـيـر 
وبــرضه مـاتــنـشــرتش قـبـل كـده عــلـشـان
نــســـتــفــيــد مــنــهــا بـــجــد! مش نــقــراهــا 

وخـالص وحـطــوا فى االعــتــبــار الــنـاس
الـلى مابـتعـرفش تـتحـصل على نـصوص
ــكن مـســرحـنـا تــبـقى مـرجـع لـيـهم فى

النصوص.
أتــمــنى انــكم حتــطــوا ده فـى احلــســبـان

صلحة اجلميع.
< مصطفى إبراهيم السيد - سوهاج
> شـــكـــراً لك يـــا مــصـــطــفـى ولــكل
مــســرحــيـى ســوهــاج.. بس يــاريت
تقول لنا عـلى النصوص اللى  أنت

عايزها تتنشر!!

رسالة إلى الوالى
سرحيون سالمًا عليكم أيها ا

اذا تستغربون
ا تتعجبون و

فـنـحن مــشـتـركــون فى عـدم فـهم
األشياء والشئون

فكنا مستخدمون.. واآلخرون
زحون.. مسئولون يضحكون.. 
فشريحة «اخلشاب» الغيون

وفـى نــــفـــــســــيـــــة «احلــــضــــرى»
يحطمون

وقضية «الفرن» والبلكون
وكأننا نعرض فى البالون

فماذا نحن فاعلون
فالفن ال يعرف خائفون

وهذا ال يكون إال حتت رعاية
قصور فى ثقافة اجلماهيريون
فاصبروا يا أسكندرانيون
توكلون. وعلى الله يتوكل ا

< مصطفى أبو سريع - اإلسكندرية

> متشكرون.. لك يا «درش» ولكل «السكندريون»
مع االعتذار لكل «اللغويون»!!!

سـرح الطـفل بهيـئة قـصور الـثقافـة تبـدأ هذا األسبـوع فى تنـفيـذ خطتـها لـتحريك > اإلدارة العامـة 
ـاضى لعرضها فى عدد من تميـزة التى  إنتاجهـا فى خطة العام ا عدد من مسرحيات األطـفال ا

احملافظات منها «أسيوط الغردقة القليوبية الفيوم».

تــظـل األحــداث الـــقــومــيـــة عالمــة
مــضـــيــئـــة فى مــســـيــرة الـــشــعب
ـصرى فهى الـدافعة لـعدد عظيم ا
من اإلجنازات الـفـريدة لـيس على
سـتـوى الـسيـاسى واالجـتـماعى ا
ـــســـتــوى ـــا عـــلـى ا فـــحـــسب إ
الــثـقــافى والـفــنى واجلــمـالى من
هـنـا فـإن عالقـة األحـداث الـقـومـية
ـسرح الـبـارزة وجتـلـيـاتـهـا عـلى ا
صـرى بحـاجة إلى بحـث معمق ا
يـســتـجــلى جــوانـبــهـا اخملــتـلــفـة
خــاصــة ونــحن نـــبــحث عن صــيغ

صرى. سرحنا ا جديدة 
سرح - كـ «فن» - إن العالقة ب ا
واألحــداث الــقــومــيــة تــطــرح عـدة
محـاور تتـسع لتـشمل الـعالقة ب
ـسرح ـسـرح والسـيـاسة وكـذا ا ا
والقضايـا احلضارية وما تطرحه
مـن تـغــيــرات حــادة فى اجملــتــمع
كـما أن هـذه العالقـات بحـاجة إلى
ـصطـلـحـات مـثل: تـدقـيق بـعـض ا
سـرح السـياسى مـسرح يـوليو ا
مسرح الكـباريه السياسى مسرح
احلــــدث مـن هــــنـــــا أقــــدم دعــــوة
ـسرح لـلمـتـخصـصـ فى مجـال ا
ثل أن من باحث ومخرج و
يـطـرحـوا هـذه الـعالقـة عـلى أرض
احلـوار الــعـلــمى الـنــاضج فـضالً
عـن طرحه على مـستـوى العروض
ـــســــرحـــيــــة وال أود أن أضـــيق ا
عليهم خيالهم اخلالَّق لكننى أرى
سرح والـقضايا أن العالقـة ب ا
الـسـيــاسـيـة واألحـداث الـقـومـيـة
اذا تطرح علينا عدة أسئلة منها: 
ال تـتـواكب الـفـعـالـيـات الـفـنيـة مع
ـاذا ال تـأتى مـثل هـذه األحـداث? و
فعـاليات الفنـان على قدر احلدث

السياسى? 
آمل أن يــكـون احلـدث الــسـيـاسى
ـهـمـة فى تاريخ خـاصـة األحداث ا
سـتوى الفنى أمـتنا فـاعالً على ا
وأن يـكــون مــهــمــاً لــلــفــنـانــ فى
اجملاالت الـفـنيـة اخملتـلـفة خـاصة
ـســرح الـذى يـعــد بـحق «أبـو فن ا

الفنون». < محمد عايش الشريف - العريش
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بدأ قـطاع الفـنون الشعـبية واالسـتعراضيـة فى تنفـيذ خطـته للموسم
الـصيـفى للـعـام احلالى وأعـلن اخملرج خـالد جالل رئـيس القـطاع
أنه وألول مــرة فى تـاريـخ الـقــطـاع يــتم اسـتــضـافــة فـرق مــوسـيــقـيـة
سـارح الـتابـعة وغنـائـية شـبـابيـة لـتقـد عـروضهـا وحفـالتهـا عـلى ا
لـلــقـطـاع ويــشـهــد مـسـرح مــحـمــد عـبـدالــوهـاب بــاإلسـكـنــدريـة هـذا
األسـبـوع عـروضًــا فـنـيــة لـست فـرق هى : افــتـكـاسـات بالك تــيـمـا
أيـامنـا احلـلـوة إسـكنـدريـلال وشـرقـيات أحـمـد ربـيع بـجـانب جنوم
فرقـة أنغـام الشـباب كـما تـقدم هـذه الفـرق عدة حـفالت على خـشبة

مسرح البالون بالعجوزة حتى منتصف الشهر احلالى.
ومن جانب آخر يتم تقد مسرحيتى  «فى يوم فى شهر سبعة» للمؤلف

يـقـوم اخملــرج «أشـرف عـزب» حـالـيـاً بــوضع الـلـمـسـات
ـسـرحى اجلـديد «الـقـدر» والذى األخـيـرة على عـرضه ا
هرجان التجريبى يـستعد للمشاركة به ضمن فعاليات ا
الـقادم.. وتـقدمه فـرقة مـسرح الـطلـيعـة وهو نـتاج ورشة
ثالً من عـمل بدأت منـذ ستة أشـهر اعتـماداً على 15 
ـسـرح بآداب ـسـرحـيـة وقـسم ا شـبـاب مـعـهد الـفـنـون ا

حلوان وجامعة 6 أكتوبر.
أشــرف عــزب قـــال إن الــعـــرض نــتــاج جتـــربــة إبــداع
جـمـاعى ويـعـتــمـد عـلى لـوحـات الـتــعـبـيـر احلـركى الـتى
صـاغ إطـارها بـنـفـسه من خالل بـنـاء يعـتـمـد على ثالث
ـقدس لـوحات األولـى ترتـكـز حول فـكـرة نشـأة الـرمز ا
والـعقيدة من بـداية اخللـيقة وحتـى اآلن والثانيـة تتناول
األنـشطة اإلنسانيـة اخملتلفة واحتـياطات اإلنسان األولية
ـكـتــسـبـة وفى الــلـوحـة األخـيــرة يـقـدم عــزب لـتـصـور ا
سيطرة على العالم خالل خـاص للنزاعات والفلسفات ا

القرن العشرين.
وفى هـذه الـتجـربـة يـشـترك اجلـمـهـور فى لعـبـة الـعرض

بسبب "بيع ياعم"مكتبة اإلسكندرية تقيم فندقاً بدالً منه

"بــيع يـاعم" ... هــو اسم األغـنــيـة الـتـى تـسـبــبت فى أزمـة
امـة بيـضا" ـسـرحى " كبـيـرة للـعرض ا
سرح احلـديث حاليًا الـذى تقدمة فـرقة ا
علـى مسرح ليسيه احلـرية باإلسكندرية.
سـبب األزمـة هـو اعـتـراض الـرقـابة عـلى
ـصــنــفـات الــفـنــيـة عــلى األغــنـيــة الـتى ا
ـــبـــاشــر ســـيـــاســة تــتـــنـــاول بــالـــنـــقــد ا
اخلــصـخـصـة وطــالـبت جلـنــة مـشـاهـدة
الـعــرض الـتى شـكـلـتـهـا الـرقـابـة بـحـذف
األغـنـيـة تـمـامًــا من الـعـرض  وهـو مـا لم

يحدث حتى اآلن.
أكــد مــصــدر مــســئــول بـــالــرقــابــة عــلى
ـسـرحـية صـنـفـات الـفـنـية أن مـخـرج ا ا
"حــــســـام الــــديـن صالح" أضــــاف عـــدة
مـشــاهـد لـلــعـمل بـعــد الـعـرض الــنـهـائى
الــذى شـاهـدته الــرقـابـة وهــو مـا يـعــتـبـر

مخالفة قانونية صريحة.
ـســرحـيـات ومن جــانـبـهــا تـقـوم رقــابـة ا
ـشــاهـدة الـعـرض بــتـشـكـيـل عـدة جلـان 
بـشـكل مـفـاجئ لــرصـد اخملـالـفـات الـتى

يتضمنها 
ويـــقــول د. أشـــرف زكى  رئـــيس الـــبــيت

الفـنى للمـسرح: نحتـرم الرقابـة وقرارتهـا كما أنـنا نعمل
حتت مـظلـة واحـدة هى وزارة الثـقـافـة وال مجـال لـلخالف
بيـننا وب جـهاز الرقابـة وكل مشكلـة لها حل وقد طـلبنا
ـوقف مع االحتفاظ بـحقنا دة أسبـوع حتى يبحث ا مهـلة 

القانونى فى التظلم.
امة بيضا" مع الـرقابة فقد أثار تقد وبعـيدًا عن أزمة "

اسم الشـاعـر "جـمال بـخـيت" عـلى أفـيش الـعرض بـكـلـمة
"كتبها" جدالً واسعًا...

ــسـرحــيــة مــعــدة عن "عـودة ــعــروف أن ا ا
الــروح وعــودة الــوعـى" لــتــوفــيق احلــكــيم
واعتـبـر الـبعض أن  تـوصـيف "كـتبـهـا" نوع
ـراوغـة وخـاصــة أن مـا قـام به جـمـال من ا
بـخيـت ليس سـوى إعـداد مـسـرحى بـجانب

كتابة أشعار العرض..
اخملرج "حسام الدين صالح" أكد أن تعبير
"كتـبـها" من اخـتـياره كـمـخرج لـلـمسـرحـية
ويــرى أن الـشــاعــر "جـمــال بـخــيت" لم يــعـد
صـياغة الـرواية فى قـالب مسـرحى فحسب
ولكـنه كتب مشاهد إضافية فى إطار غنائى
من داخل نـســيج الـروايـة مع احلــفـاظ عـلى
الــشـخـصــيـات األســاسـيــة وجـوهـر الــعـمل
األدبى الـذى كـتـبـه تـوفـيق احلــكـيم ويـقـول
حسام الدين صالح إن بخيت بذل مجهودًا
ـعـقـد. يـذكر أن كـبيـرًا إلجنـاز هـذا الـعمل ا
امة بيضا" التى يقوم ببطولتها مسـرحية "
عــلى احلـجــار حتـقق إيــرادات مـتــواضـعـة
وأرجع عـــدد من أبـــطــال الـــعـــرض الـــســبب
لـضعف الدعاية عن العرض فى مقابل حجم
ـسـرحيـة "الـنـمر" اإلعالن الذى خـصـصه مـسـرح الدولـة 
التى تعرض على مسرح كوته من بطولة محمد جنم.     

امة  بيضا» باإلسكندرية..!! مقص الرقيب يطارد«

هبة بركات

<  د. أشرف زكى

< على احلجار

سيدتى اجلميلة 
هندس!! فى ذكرى وفاة ا

هندس < فؤاد ا

ـسـتـقـلـة تـسـتـعـد حـالـيًـا لـتـقد فـرقـة "هـسـتـيـريـا" ا
سرحى "سيـدتى اجلميلة" لـلكاتب "بهجت العـرض ا
قمـر" وإخـراج رفيق الـقـاضى ديـكور مـحـمد جـابر
واألشـعار ألسامـة اخلولى وموسيـقى وأحلان هانى
ه فى ذكـرى وفـاة الـفـنان عبـدالـنـاصـر وذلك لـتـقـد
ـهـنــدس.. رفـيق الــقـاضى "مـخــرج الـعـرض" فــؤاد ا
يقـول إنه سيقدم العرض برؤية إخـراجية تعتمد على
وسيقى واالستـعراض من خالل االستعانة القـالب ا
جـموعة راقصـ من خريجى معـهد البالـيه لتقد
مـعـادل مـرئـى لـلـدرامـا الـتى يـطـرحـهـا الـنص يـقـوم
بـبطولة العرض سـمية اإلمام  محـمد إكرام محمد

الزناتى سعاد القاضى وأحمد سعد.

عفت بركات

افتكاسات 
على مسرح
البالون..!!

سـعيـد  حـجـاج واخملـرج مـحـسـن حـلمـى وبـطـولـة حـنـان مـطـاوع وجنوم
مـســرح الـبــالـون و "حــكـايــات عـزبــة مـحــروس" بـطــولـة وتـألــيف ســعـيـد
الفـرماوى واإلخراج لـعصام الـسيد وهـو العرض الـذى قدم بفـريق عمله

نفسه منذ  عدة سنوات ويتم إعادة إنتاجه.
ويتـم اإلعداد حاليًا لالنتهاء ووضع تصـور كامل لبرنامج مسرح البالون
خالل شــهــر رمـضــان الــقـادم الــذى يــشـهــد تــقـد عــدد من الــعـروض
سـرحـية االسـتـعراضـيـة الديـنـية لـفـرقة اإلنـشـاد الديـنى بـقيـادة أحـمد ا

الكحالوى وإخراج جالل الشرقاوى..

سلوى عثمان

وداعاً مسرح كوته 
ر» جنم!! بعد انتهاء «

محمد عبد اجلليلمحمد عبد اجلليل

فجـأة وبـدون مقـدمـات أصبح مـسـرح كوته بـاإلسـكنـدرية
ؤكد مهـدداً باإلزالة لـبناء فنـدق خمس جنوم بـدالً منه وا
ـسـرح ـوسم سـيـكـون األخـيـر فى تـاريخ هـذا ا أن هـذا ا
العـريق الذى تعرض عـليه حالـياً مسـرحية «النـمر» حملمد

سرح الكوميدى. جنم وتقدمها فرقة ا
ــعـــروف أن مــســـرح كــوتـه شــهـــد تــقـــد الــعـــديــد من ا
صرى سـرح ا ـهمة والـناجحـة فى تاريخ ا سـرحيات ا ا

لفرق القطاع العام واخلاص.
يـذكـر أن مـسئـولى مـكـتـبة اإلسـكـنـدريـة قرروا إقـامـة فـندق
ـنـطـقـة ـكـتـبـة عـلى أن يـكـون قـريـبـاً مـنـهـا  خـاص لـزوار ا
بـانى احمليطة الشـاطبى وبعـد التفكـير فى أمر إزالـة أحد ا
ـكتـبـة لـتشـيـيد الـفـنـدق استـقـر األمر عـلى مـوقع مـسرح بـا
نع هدم دور العرض «كوته» ولـلتحايل على القانون الذى 
ـشـاريع أخرى ـباب  سـرحى والـسيـنـما واسـتـبـدالهـا  ا

تقرر إقامة مجمع سينمائى داخل الفندق اجلديد.
فى الـوقت نفسه أكد د. أشرف زكى رئـيس البيت الفنى
للـمـسرح أنه لم يـتم حسم أمـر هـدم مسـرح كوته بـشكل
شـروع فهـناك بديل لـتقد نهـائى وفى حال تـنفيـذ هذا ا
عـروض مـسـرح الـدولـة بـعد االنـتـهـاء من جتـديـد وتـطـوير

مهرجان شبرا اخليمة مسرح بيرم التونسى.
ينطلق فى نوفمبر القادم..!!
ـؤسسـة العـمالـية االجـتمـاعية فى يـشهـد مسرح ا
الـفـتـرة من 1 إلى 11 نـوفـمـبـر الـقـادم فـعـالـيـات
ـهـرجـان شـبـرا اخلـيـمـة الـدورة اخلـامـسـة عـشـر 

للمسرح احلر.
هرجان" لقد يـقول اخملرج صالح محمود "منظم ا
 اخـتـيـار الـشـاعـر والـكـاتب الـصـحـفى "يـسـرى
ـهـرجـان هذا الـعـام والذى حـسـان" لتـولى إدارة ا
تـشارك  فـيه عـروض مسـرحـية لـفـرق من مخـتلف
أقـاليم مصر بجانب استضافة فرق مسرحية من
ـغـرب ويـتم إقـامـة عدد األردن والـعـراق ولـيـبيـا وا
من الـنـدوات الـنـقـدية لـتـقـيـيم ومـنـاقـشـة الـعروض
ـهرجـان مع تـكـر مـجـمـوعة من ـشـاركـة فى ا ا

سرحية فى مصر. رموز الفن واحلركة ا
ـهرجـان وجهت الـدعـوة عبـر موقـعهـا على إدارة ا
ــشــاركــة فى شــبــكـة اإلنــتــرنـت جلـمــيـع الــفـرق ا

هرجان. ا
يـذكـر أن مـهرجـان شـبـرا اخلـيـمة لـلـمـسـرح احلر
يــحـــصل عـــلى خــمـــســـة آالف جــنـــيــة كـــدعم من

صندوق التنمية الثقافية. 

.. وسعيد سليمان يصرخ أنا صاحب مسرح الباطن..!!
ـسرح الـبـاطن» حـكايـة أخـرى بـطلـهـا اخملرج سـعـيـد سلـيـمـان الذى يـقـوم حـاليـًا بـإجراء «ا
ـسرحى «كـرنفال الـطيـور» حيث يقـول سعـيد إن هذا الـعرض يـنتمى إلى بروفات الـعرض ا

سرح الباطن» والذى وصفه بأنه دراسة إلعادة اكتشاف اجلوهر اإلنسانى. «ا
سعـيد يـرى أنه مخـرج صوفى الـنزعـة وصـاحب تيـار خاص مـؤكًدا أنه يـقدم بـهذا الـعرض
سـرح الباطن بعد عـرضة «ابن عربى» الذى شارك جتربته الـثانية الـتى يطلق عليـها منهج ا

اضى. هرجان التجريبى العام ا به فى ا
كـرنـفـال الـطـيـور من تـألـيف سـعـيـد سـلـيـمـان أيـًضـا وتـقـدمه فـرقـة مـسـرح الـغـد لـلـعروض
أشـرف الـتـجـريــبـيـة ويـشـارك فى الـتـمـثـيل : جـيـهـان سـرور حـمـادة شـوشـة هـبـة عـصـام
عبـدالرءوف وائل الصيـاد مصطفـى شاه شريف الـشلقانـى شريف سميـر وموسيقى
محمـد الوريث. ويـقول «سـعيـد سلـيمان» إن هـذا التـيار الـباطـنى هو مـشروعه اخلاص ومن
ـسـرح خـاص يـبـحث عن أصل األشـيـاء فـهـو دراسـة بـحـتـة إلعـادة اكـتـشاف خالله يـقـدم 
سرحى الذى يقوم الذات اإلنـسانية ومن هنا يتم إبراز هذه االعتبارات من خالل العرض ا

نهج. بإخراجه اعتماًدا على نص من تأليفه للتوحد مع ا

أميرة الوكيل

< سعيد سليمان 

ـسرحيـة التى تـقدم حالـًيا سطـحيـة  فى معظـمهـا وبسيـطة جًدا وأكد سلـيمان أن األعـمال ا
وتعتمد على الكتابة حسب شخصية النجم وال مانع من «التفصيل».

سرحـية التى يقدمـها البحث فى جوهـر األشياء وعالقة اإلنسان لذلك يـحاول فى عروضه ا
بذاته وربه ومجتمعه وباآلخر أيًضا.

ـسرح البـاطنى»  مـحاولـة إعادة اكـتشاف سعيـد سلـيمـان أكد أيـًضا من خالل مـشروعه «ا
ـنهج ال بد وذج جـيد لصـورة اإلنسـان وفى هذا ا حضارتـنا الـعربـية واإلنسـانيـة وتقـد 
ـقدس لكل بلد ويعبر عن وروثات الشعبيـة بوعى فهذا التراث هو اإلرث ا من التـعامل مع ا
أصـولـهـا وحــضـارتـهـا ومـاضـيـهـا وفى مـسـرح الـبــاطن نـعـيـد تـوظـيف واسـتـخـدام طـقـوس
االحـتـفـاالت والـكرنـفـاالت اخملـتـلـفـة من أعـيـاد مـيالد ودق الـزار وأشـكـال الـرقص الـشعـبى
سموع للعرض واستخدام أدوات ـرئى وا اخملتـلفة وتتمازج كل هذه األشياء داخل اإلطار ا
مثـل اخملتلـفة للـوصول إلى صـورة متكـاملـة دون أية مبـالغة ومـن خالل ورشة عمل طـويلة ا

ستهلكة. سرحية ا مثل بعيًدا عن االجتاهات ا مروة سعيدلتدريب ا

< أشرف عزب

سـرحى «أحمـد األبلـج» فى انتـظار صدور مـسرحـيته «أوديـب وشفيـقة» عن > الكـاتب ا
سلسلة نصوص مسرحية التى تصدرها هيئة قصور الثقافة... األبلج تقدم لهيئة الكتاب
سـرحية القصـيرة لطبـاعتها فى كتـاب واحد من إصدار الهـيئة منذ بعـدد من نصوصه ا
سرحيات مازالت فى أكثـر من عام ولم تصدر حتى اآلن مع تأكيد مسئـولى الهيئة بأن ا

انتظار رأى جلنة القراءة!! 444444292929292929

العمر بيعدى
بس مش كل واحد فينا بيموت 

فيه ناس بتعيش وتدى 
وفيه ناس بتعيش ما بتدى 

والفرق كبير يا والدى
دوسوا على الصعب 
اكتبوا بدم القلب

قصة كفاح دنشواى".
وتـسـتـمـر األحـداث حتـى يـأخذوا غـريب
عـلى زنـزانـة بـعـيدة ويـنـطـفئ صـوته إلى
األبــد; لــيــنــتــقل الـــشــاعــر إلى الــلــوحــة
األخــيـرة الــثـامـنــة لـوحــة الـوداع; حـيث
جتلـس عزيزة بـجوار السـاقية مـنكسرة
حــزيـــنــة شــاردة كـــمــا يـــقــول الــراوى
منـتظرة يـعدى حبـيبهـا الذى واعدها فى
ـكــان مــنـذ زمن حــ صـرح لــهـا هــذا ا
بــحــبه الـــذى يــعــرفـه أهل الــبــلـــد كــلــهم

وينتظرون زواجهم بعد موسم القمح.
وينـتـهى الـكتـاب بـقراءة لـلـدكتـور يـسرى

فى اللـوحة السادسة يبدؤها بأغنية على
لـسـان عـزيـزة تـوضح فـيـهـا أن جـرحـها

أقوى من جرح البحر:
"البحر : م دا اللى بيغنى..?

وسارق اجلرح منى 
والدمعة فى الننى 
دا موجى كله بكى

وال قلبى مرة اشتكى".
حتى تـشـكـو عـزيزة لـلـبـحر عـن حبـيـبـها

الذى خطفوه من ب يديها.
عزيزة : قالت إيه بيحرض الناس

وبيرمى اإلجنليز بالرصاص.
حتى يـنتقل الشاعر إلى الـلوحة السابعة
"الـســجن" والـتى يـبـدؤهـا بــبـكـائـيـة عـلى
لـســان الــكـورس والــراوى; تــرثى حلـال
غريـب وهو بـ قضـبـان السـجن يـنتـظر
حـــكم اإلعـــدام ويـــديـــر األحـــداث عـــلى
لسـان سجين داخل الـسجن ويشفقان
عـلى غريب ويـتطـور احلوار بـينهـما إلى
ـظـاهـرة داخـل الـسـجن من أن يـقـومــا 
أجـل تـخــلــيص غـريـب. ويـســتــمـران فى
ــسـاجــ وتـذكــيـرهم بــأمـجـاد تـقــلـيب ا
أسالفــهـم إلى أن يـــجىء صـــوت غــريب

يوصيهم بدنشواى وعزيزة.
"غريب : يا شجرة بتبدل جوه التراب 

ياخواتى فى السجن 
أنا قلبى ليكم بيحن 

أنا عارف انى حاموت 
النهارده وال بكره حيفوت

أمــا الـلــوحــة الــرابـعــة فــهى تــمـثل ذروة
شـنـقة" حـيث نـصب اإلجنلـيز احلـدث "ا
.. يــقــول ــعـــاقــبــة الـــفالحـــ ـــشــانـق  ا
شانق الـراوى: "هل النـهار ... نـصبـوا ا
قـــــــدام الـــــــدار... األهـــــــالى واقـــــــفـــــــ
... جـــوه الــهـــدوم... وتــزيــد مــرعـــوشــ
شنقة... الهـموم... وسعيد مهران على ا
طـالع فــرحـان.. طـالع بــصـوته... صـوت
الـــكــروان.. بـــزغــروته بـــتــدوى فـى قــلب
الــزمـان". ويــســتـمــر الـشــاعــر فى سـرد
األحــــداث حــــتـى يــــصل إلـى الــــلــــوحـــة
اخلــامــســـة والــتى يـــســمــيـــهــا" أحــزان
دنــشــواى" وفى هــذه الــلــوحــة  تــظــهــر
شخـصية العرافة والتى تزيد قلق عزيزة

بنبوءتها فى حوار قصير بينهما:
"العرافة : "قالت" ياعينى ع القدر

عزيزة : ماله طمنينى
العرافة : شايفة القمر

وألول مرة أشوفه انكسر 
اخليانة مكتوبة على جب البشر".

هـــذه اخملـــاوف الــــتى أصـــابـت عـــزيـــزة
جــعــلــتــهــا تــهــرب إلى الــبــحــر تــنــاجــيه

ويناجيها :
"عـــزيــزة : يـــا بــحـــر يــا مـــهــاود يـــا أبــو
الــغالبــة... الــفــرح هج مـن حــضــنــنـا...
والعـــاوز يــعـــاود أنــا جـــيت هــربـــانه من

صاحبة الودع".
األمـر الـذى يــسـوق الـشــاعـر إلى صـنع
لـوحـة أخـرى عن عالقـة عـزيـزة بـالـبـحـر

وفى سـبـيل ذلك يـسـتـخـدم الـشاعـر من
احلــكـايـات الـشــعـبـيـة الــتى تـزامـنت مع
هـذه األحداث; وبغض النظر عن  صحة
وجـود هذه احلـكايـة فى ضمـير الـشعب
ـــصــرى فى قـــريــة دنـــشــواى أو عــدم ا
وجــودهـا فـإنـهـا بـكـل تـأكـيـد تـرمـز إلى
أسـاوية الـتى شهدت مـئات احلكـايات ا
تـلك األحداث النادرة فى فـترات التاريخ
والـتى انحفرت فى ذاكـرة الشعوب. فال
شك أن مــثل هـذه األحــداث تــتــرك أثـًرا

بالًغا فى نفوس الشعوب لزمن طويل.
حــكــايـــة "غــريب وعــزيـــزة" هى مــحــور
ــأســاة الـــتى عــاشـــهــا أهـــالى قــريــة ا
دنـــشــواى زمن االحــتـالل اإلجنــلــيــزى
عـلى مصـر وفى سبـيل ذلك فقـد قسم
الــشــاعــر عـمــلـه إلى ثــمــانــيــة لــوحـات
تسـبقها مـقدمة; وذيـلها جمـيعًا بـنهاية.
ـقدمـة فـهى عـبـارة عن حـوار ب أمـا ا
الـكورس والراوى يطلب فيها الكورس
من الـراوى أن يـحكى لـهم عن حـكاوى
اجملـرم ويـلبى الـراوى طلب الـكورس
ويـحدد حكايته فى بداية اللوحة األولى
عـنونـة بـ "القريـة اآلمنة" أنه سـيحكى ا
قـــصـــة "عـــزيـــزة وغـــريب" الـــتى تـــدور
أحـداثها فى قـرية دنشـواى وال تسمع
فى تـلك الــلـوحـة ســوى صـوت الـراوى
وأغــنــيــة عــلـى لــســان بــعض األطــفــال
يضـمن فيها األغـنية الشـعبية الـشهيرة
"يـاطـالع الــشـجـرة .... هــات لى مـعـاك
بـقـرة.."; ثم يــنـتـقل الـراوى إلى وصف
عـــزيـــزة الــــتى حتب تــــراب دنـــشـــواى
وتــعـشـق الـنــخــيل الــذى تـســهــر حتـته
ـواويل لــكن الــكـورس أيــضًـا تــغــنى ا
ــتــلك ســلــطـــة احلــكى; فــهــو يــعــرف
حــكـــايــة عـــزيـــزة جــيـــدًا حــيـث كــانت:
«تهـدهد احلـمام فـى نهـارها ولـيالـيها..
تـرمى له احلب وحتـكى له حـكـاويـها...
يه وحروف أسـاميها... توعيه تـسقيه ا
وت من اإلجنـليز ل يـغدروا  بيـها... و
احلـمـام بـرصـاص أعـاديـهـا» وتـفـاجـأ
أيــضًــا بــظـــهــور عــزيــزة وهى تــقــول :
"يــاحــمــام زغــلــول قــول ع األرغـول....
... بيـطول الليل أشـكى  كتر احلـن
وتـاه مـنه الـدلـيـل .... يـا حـمـام زغـلـول
غـنى وقول... حـبيـبى جـاى وال الغـياب
حــيــطـــول". وهــكــذا نــلــحظ أن الــراوى
والــكــورس وعـــزيــزة فى تــلـك الــلــوحــة
تلكون يشـتركون جمـيعًا فى حكايـة و

سلطة احلكى.
أمـا الــلــوحــة الــثــانـيــة والــتى عــنــوانــهـا
"الشـعور باحلـرمان" فيـبدأ فيـها الراوى
بــســرد حــكــايــة غــريب وعــزيــزة حــيث
تلـتقى عزيزة بـحبيبهـا غريب عند غروب
الشـمس موعـد لقائـهما الـدائم وتنفس
عن هـمومـها لـغريب عن حـال بلـدها وما
ـسـاء الـذى يــجـرى فـيــهـا وعن قـطــار ا

يحمل الغرباء.
ثم يــنـتـقل الــشـاعــر إلى الـلــوحـة الـثــالـثـة
ـأسـاة; يـقـول والـتى تـتـحـدث عن بـدايـة ا
الـــراوى : "ســـاعـــة الـــعـــصـــارى.. عــدوا
عـــســــاكـــر من اإلجنــــلـــيـــز... شــــايـــلـــ

الـبـنـادق... وكل واحـد فى نـفـسه عـزيـز..
حـاكــمــ الـبــلــد بـالــســيف.. فـاكــريــنـهم
معـيـز.. حاكـم الـبلـد باحلـديد والـنار...
ضـاربـ الـكـبـار قبـل الـصـغـار... واحـنا
ســاكـتــ لــكن جـوانــا هــديـر.. مــاشــيـ
يصـطـادوا... اللى قـدام عيـنيـهم يضـربوا

وال يهابوا".
ويــســـتــمـــر الـــشــاعـــر فى ســـرد وقــوع
احلـادثـة وأسـبـابـهــا حـتى يـطـلق صـوت
غــريب كــثـائــر صـوتـه يـدوى فى نــفـوس
وت... ـا  : "مش عـار علـيـنـا  الـفالحـ
ويـرعرع شـجـر التـوت... يا خـلق قـوموا
دنـشواى... قضـاها عـاجلب مـكتوب...
لـيه مخـنوق جـواكم الصـوت... دنشواى

عروسة عمرها ما تموت".

عادل العدوى 

 "طير ياحمام" مـسرحية شعريـة  للكاتب جمال عـمر تتحدث عن مأسـاة دنشواى والقهر
ـصريـون فى تـلك احلقـبة من زمـن االحتالل اإلجنـليـزى الغـاشم; لـيحـدث الشـاعر الـذى كـان يعـانيه ا
ارسة محـاولة إسقـاط سياسـى على تلك احلـقبة الـتى تعـيشهـا الشعـوب العربـية ومـا تعانـيه من 
; والتشريد الذى ستـمر من قبل احلكام كما يسلط الضوء على مـا يحدث على أرض فلسط القهر ا

يواجهه الفلسطينيون على أيدى الصهاينة.

صرى فى القرن التاسع عشر  سرح ا  ا
سرحية (األوربى منها والعربى ) فى مصر خالل القرن التاسع فى محاولة لرصد حوليات ا

وانتهـاء بثورة عـرابى واالحتالل الـبريطـانى يستـكمل (فـيليب سـاد جروف) فى هذا الـكتاب –
جهوًدا قـام بهـا قبله كـثير مـن الباحـث مدفـوًعا بـطموحه "الـعلمى"
ـبـحث ـادة الـ ـادر ومـ ــصـ ـنــقص الــشــديـد فى ا ــواجــهــة (أزمـة الـ
والصـورة (نصف الـكليـة) التى قـدمت عن النـشاط الـدرامى فى بلد

سرح العربى احلديث بجذور قوية وهو مصر . ضرب فيه ا
ؤلف) الذى يشير فيه إلى يحـتوى الكتاب فضًال عن (تصدير ا
الـدراسـات الـتى سـبـقـته فـى هذا االجتـاه خـمـسـة فـصـول هى
ـسـرح األوربى  فى (مـقـدمة  – الدرامـا الـعـربـيـة التـقـلـيـدية  – ا
ـسرح العربى مصر  – الـتجارب األولى فى الدرامـا العربية  –ا
السورى فى مصر ( 1876 - 1882). كـما يتضمن الكتاب ثالثة
مـالحق وبـبــلـيـوجــرافـيــا ويـقع فى (213)  صـفــحـة من الــقـطع
ؤلف كـتابه بـتبريـر اختـياره عام (1799) بـداية تـوسط. يسـتهل ا ا
سرح سرح فى مصر حيث يرجع ذلك إلى بدء ظهور ا لظـهور ا
األوربـى الـذى أدخـلـته احلـمــلـة الـفـرنـســيـة لـلـتـرفــيـة عن اجلـالـيـة
ـا وأثـر وساهم فى إيـجاد حـركة سـرح الذى  الفـرنسـيـة ذلك ا
مسـرحية عـربيـة استفـادت منه حـتى توقـفت مع دخول االحتالل
ـسرح الـبـريـطـانى فى مـصـر عام  1882... أمـا قـبل ظـهـور ذلك ا
صريون على علم ؤلف  – لم يكن ا األوربى (الفرنسى)  – يقول ا
بثـراء الدراما الـغربيـة الكالسيـكيـة احلديثـة وكانت هنـاك أشكال

ؤلف  فى فـصلة الـثانى ويعزو شتى من (درامـا الشوارع الفـجة); وهى ما يـتعرض لـها  ا
ـسرح بـأشكـاله األوروبيـة احلديـثة إلى (بـقاء الـعرب طـيلـة قرون مـحافـظ فى عـدم وجود ا
حياتـهم األدبية على عدد محدود من األنواع األدبية إلحساسهم بـقدسية اللغة العربية (لغة
ــؤثـرات األجـنــبـيـة الـقــرآن) لـذلك كـان حــرصـهم عــلى أن تـظل هــذه الـلــغـة مـصــونـة من ا
ـقامـة) باعـتبـارها حتـتوى عـلى بعض الـعنـاصر الـدرامية والـتجـديد وإن كـان يشـير إلى (ا
ـعـنـاها ت إلى الـدرامـا  (حـوار وشـخصـيـات); إال أنه يـراهـا  عـمًال لـغـوًيـا مـحـبـوكـًا ال 
ؤلف إلى مـا كان منتشًرا سـرح . ويشير ا األوربى والتى تـكتب خصيصًا لـلعرض على ا
 – وقـتئذ  – من أشكـال درامية تـقليـدية مثل (الـقره قـوز) "الع الـسوداء" وخيـال الظل تلك

ـوالـد كـذلك أشـار إلى الــعـروض الـتى كـانت جتـتـذب الـنـاس لـلـتـسـلـيـة فى االحـتـفـاالت وا
" و(احلـبابـظية) فزلـك احـتفـاالت (الدوسـة) الشعـبيـة والشـعراء الشـعبـي / الـرواة و "ا
سرحيـات الهزلية) الـتى يقدمها ) كما يتنـاول بعض (ا تجولـ مثـل ا ـغن وا ويقصد (ا
ـثـلون رحل (أوالد رابـية) ويـعتـبرهـا أقرب األشـكال إلى الـدراما احلـديثـة وقد كـانت هذه
العروض تـقوم على التهكم من الطبقات احلاكمة ويقول: لم تفسح هذه العروض االرجتالية
مكـاًنـا كبـيًرا لـتطـويـر احلبـكة أو الـشـخصـية وغـالًبـا مـا تقـدم كحـكم أخالقـية وقـد قارنـها
أثورة الفرنسية".. كومـيديات قصيرة تصور مبدأ أخالقًيا "جيرار دى نـيرفال" بـ "األقوال ا
تعمـل العرب هذه التسلـيات الشعبية ونظـروا إليها باعتبارها ال ولم يستحـسن كثير من ا
مثل من تالئم العـصر احلديث وكانوا يعـتبرون طوائف مهن الـترفيه; مثل الراقـصات وا
أشـد الطـوائف وضـاعة واعـتبـرها الـبعض ال أخالقـية حتـتوى عـلى أفعـال وألفـاظ شائـنة.
سرح األوربى الذى حل محل هـذه األشكال (الفرنـسى واإليطالى) كان هو ـؤلف أن ا ويرى ا
سارح احلـكوميـة تبـذل مبالغ طـائلة  األسمى وكانت الـسلـطات تعـطى له  األسبقـية وكـانت ا

ـصري لدعم الفـرق الزائرة لـتسلـية اجلالـيات والسـواح األوربي وبـدرجة أقل للـترفيه عن ا
ؤلف (مسرح نابليون) تفـرج والطبقة احلاكمة التركية.. فى الفصل الـثالث من كتابه يتناول ا ا
ـسرح مـشـيـًرا إلى أن (نـابـلـيـون) كان - "فـضـًال عن رغـبـته فى الـتـرفـيه عن جـنـوده - يـرى أن ا
سـارح واستدعـاء الفرق (وسيلـة للبـدء فى تغيـير عادات الـبلد) لـذلك كان حريـًصا على إنـشاء ا
الكـوميدية من فرنسا كما تشكلت فى أكتوبر  (1798) جلنـة الفنون الفرنسية لتأسيس جمعية من
سرح سرح بعـًضا من أكثر ذخيرة ا الهواة إلقـامة صالة عرض فى القاهـرة وتقرر أن يعرض ا
الفـرنسى إمتـاًعا وبالـفعل تـكونت فرقـة دراميـة قدمت مسـرحيات
لفولـتيـر وموليـير كـما قـدمت فى مصر أوبـرا كومـيدية كـتبـها لوى
صرى ثم بلـزاك وكان هذا أول عمل يكتب خصيـًصا للمسرح ا
صري من توالت الـعروض بعد ذلك كما شكل بعض األتراك وا
سرح تعـلمة تعليًما أوربـًيا جزًءا من جمهور هذا ا الطبـقة العليا وا
ـة - فى عـهـد ــسـارح األوربـيـ ـتـتـاح ا األوربى... وقـد صــاحـبت افـ
سـرحـية األوبـرالـية إلى إسـمـاعيل  – ترجـمـات لبـعض األعـمـال ا
هم لـلكـتاب الـعرب سرح األوربى  – إذن  – هـو ا الـعربـية.. كـان ا
فى (مصـر وسوريا) لـيقـدموا شكًال جـديًدا من النـشاط الدرامى
ـيـديـة من مـسـرحـيـات هـزلـية ـة التـقـل ـتـوا من الـدرامـا الـعـربـي ـفـل ويـن
مرجتـلة وخيال ظل وليؤسسوا الدراما بوصفها جنًسا أدبًيا فى
اللـغة العربية هذا هو مدار القول فى الفصل الرابع الذى يتحدث
ـؤلف عن الدرامـا العربـية  ويـقدم "يعـقوب صـنوع" باعـتباره فيه ا
مؤسـًسا للمـسرح العربى فى مـصر يقول صـنوع: "إن حضوره
ـة مـســرحـيـات ـابـ ـة أوحـى إلـيه بــكـت ـقـهى األزبــكـي احلــفالت فى مـ
ى فـينـتر يـنيه" إن صـنوع بـصفـته موظـًفا فى بـالـعربـية" يـقول "إ
الـتـعـلـيم الـعـام فى مـصـر أراد أن يـوجـد فـيـهـا (مـسـرًحـا عـربـًيا)
سـرحيـات مأخـوذة من تـاريخ البـلد تـعـيد إلى الـذاكرة الـعادات
ـسـرح فى (1869) ويـقـول إن ـصـريـة وأنه شـرع فى الـعــمل فـأوجـد هـذا ا ـة واألخـالق ا الـعـربـي
سـرحي األوروبيـ واإليطالي ودرسـهم كما تعرض صنوع  قـبل ذلك قد قرأ أعمـال الكتاب ا
ـؤلف لدور (مـحمـد عثـمان جالل) كـمتـرجم وكمـعد لـلكـثيـر من األعمـال الدرامـية األوربيـة والتى ا
صرية الدارجة... وأشـار إلى أنه بإغالق مسرح صنوع (1872) بـإيعاز من صاغـها باللهجـة ا
ـسـرح ـرحـلـة األولى من مـراحل ا بــعض اجلـالـيـات اإلجنـلـيـزيـة إلى اخلـديـوى  – انـتـهت ا
ـسـرح الـعربـى; حيـث كان الـعـربى فى مـصـر وبـدأت مرحـلـة (الـشـوام) الـذين احـتـكـروا ا
ـمثـلون الـشوام والـكتاب الـدراميـون يتـلقون أغـلبـية الـدعم الرسمـى فى ذلك احل وكذلك ا
ؤلف فى فصله دعم الصحافة اخلاصة التى كان يسيطر عليها أيًضا الشوام.  ويتعرض ا
األخـيـر لـلـمـسـرح الـشـامى فى مـصـر فـيسـتـعـرض أعـمـال سـلـيم الـنـقـاش وأديب إسـحاق
) الذى كسر احتكار ويوسف اخليـاط وسليمان القرداحى ويـعرج على دور (عبدالله الـند
ـسـرحى بـكـتـابـته لـلـمـسـرح ويـعـتـبـره أول مـصـرى مـنذ (1872) يـكـتب الـشـوام لـلـنـشـاط ا
للمـسرح العربى بـعد الطـريقة الديـكتاتوريـة التى أغلق بـها مسرح صـنوع.. وفى نهـاية كتابه
ـصـر عـلى غرار ـسـرح الـعـربى نشـأ بـفـضل تـطـويـر التـعـلـيم احلـديث  ـؤلف إلى أن ا يشـيـر ا
ـسرح األوربى لـلـهواة واحملـترفـ ومـيالد الصـحف الـعربـية ـو ا الـنـموذج األوربى من خالل 
ؤلف ستقـلة وفى ظل حرية التعبير التى أقامتها الصحافة واجملالس اللبنانية الناشئة. اعتمد ا ا
ـسرحى فى مصـر فى الفتـرة التى تنـاولها عـلى الصحف األجـنبية فى رصده للـنشاط ا
ـذ كــرات الـشـخـصـيــة وكـتـابـات أديب إسـحق والـعــربـيـة الـتى كـانـت تـصـدر وبـعض ا

سرحى فى تلك الفترة. وعبدالله الند وبعض الدراسات التى تناولت النشاط ا

طير ياحمام.... مأساة شعرية

محمود احللوانى

ؤلف : فيليب ساد جروف (1799 - 1882 ) < ا
االندماج< ترجمة : عمرو زكريا عبدالله   < الناشر : نشر خاص

Abandon

هــــو عـــــمــــلـــــيــــة
امــــــتــــــصــــــاص
ـــمـــثل فى دور ا
الشخصـية التى

يؤديها.
وإذا كــــــــــــــــــــــان
استـانـسالفـسك
ى فى مـــنـــهـــجه
التـمـثيـلى يـدعو
الـــــالعـــــب إلــــى
الـــــــــتـالشـى فى
الــــــــدور الــــــــذى
يــــلـــــعــــبـه فــــإن
بـــــــريـــــــشـت فى
ـلحـمية نظـريته ا
ـــثـــله يـــطـــالب 
بـــــــعــــــــكـس ذلك
تـــمــــاًمــــا حـــتى
ـكـنه إن يـخـلق

تأثير التغريب.

سرح ويتم وضعه داخل إطار مـنذ حلظة دخوله لقـاعة ا
الـتـجـربـة بـعـد ارتـدائه لـقـمـيص أبـيض وتـركـيـز اسـبوت
إضـاءة خاص لكل متفـرج وهو ما يسعى عـزب لتحقيقه
تفرج لعـنصر أساسى داخل بناء فى مـحاولة لتحـويل ا
ـثـير لـلـدهشـة هـو رغبـة «أشـرف عزب» فى الـعرض... ا
تـابعة األحداث دون جلوس على دعـوة جمهور العرض 
مــقـــاعـــد من خالل الـــوقـــوف وهـــو مـــا وصــفـه اخملــرج
سرح الواقف» لـلتمـكن من مشاهدة لـوحات «القدر» «بـا
الـتى تعـتمـد علـى حركـة ولغـة «اجلسـد» وهو مـا اعتـبره

ية. عزب لغة عا
يشارك بالتمثيل فى العرض جنوان وحيد ندى أسامة
حـسـام التـاجى أسـمـاء مـصطـفى مـحـمد أحـمـد عـمر
مـصطفى الـسيد فـاطمة نـهاد محـمد رأفت محـمد أبو

جليلة محمد ماضى.
ـالبس حملــمــد آدم وتــعــبــيـر حــركـى ســيـد الــديــكـور وا

وسيقى لهشام مصطفى. البنهاوى والتأليف ا

سرح الواقف.. بدعة جديدة فى الطليعة.!! ا
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الـــعــزب أســتـــاذ األدب احلــديث بــآداب
بـنــهـا أبـرز فــيـهـا  الــكـاتب جــمـال عـمـر
ـــتـــاز عـــمــلـه هــذا كـــكـــاتب مـــســـرحى 
"بـالتعامل مع الـتاريخ باعـتباره جزًءا من
الـواقع ومـقـدمـة له" ويـؤكـد عـلى سـمات
سرحى; إال أنه فى فنية فى هذا العمل ا
مـعرض حديـثة عن ذكـر حادثـة دنشواى
أخــطـأ الــدكـتـور يــسـرى الـغــريب "ونـظن
اخلــطــأ ســهـًوا" فى ذكــر الــتــاريخ الـذى
تـمت فـيه احلـادثـة; فـإن حـادثـة دنـشواى
كانت  1906 ولـيس كما ذكر الدكتور فى
سنة 1908 ; فـهذا خطأ تاريخى واضح

كان من الواجب االنتباه إليه.
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555555 < حسن اجلريتلى < جنيب جويلى 

جنيب جويلى «رئيس مجلس إدارة الورشة»:

سرح حبى األول... ولن أبتعد عنه مهما حدث..!! ا

يوسف فوزى.. خايف وقلقان من اإلسكافى..!!
لـلمـرة األولى عـبر مـشـواره الفـنى يـشارك الـفـنان «يـوسف فوزى»
ـسـرحى «اإلسـكـافى ملـكـا» الـذى يـقـدم على فى بـطـولـة العـرض ا
ــســرح الـقــومى من تــألـيـف الـكــاتب «يــسـرى اجلــنـدى» خـشــبـة ا
وإخـراج «خــالـد جالل» وأشــعـار مــصـطــفى سـلــيم وأحلـان هــيـثم
ـــشـــاركـــة زين نـــصــار مـــجـــدى إدريس يـــوسف اخلـــمـــيـــسى 
اجد الكدوانى ونـهى لطفى وعدد من الوجوه إسـماعيل والبطولـة 

الشابة وخريجى ورشة التمثيل باستديو مركز اإلبداع..
يـوسف فوزى الذى قـدم للـتليـفزيـون والسيـنما
ـعـروفة عـدداً كـبـيـراً من األعـمـال الـنـاجـحـة وا
لـلـمـشـاهـد يـقـوم فى «اإلسـكـافى مـلـكـا» بأداء

دور «ملك اجلان».
ويـقول إن الـفكـرة التي يـتنـاولهـا العـرض تقدم
فى إطـار مبـهـر ومخـتلف وهـو مـا جعـله يوافق

شاركة فى العمل دون تردد. على ا
شاركة فى عروض وأكـد فوزى أنه ال يفضل ا
مـسرحيـة أو حتى مجـرد مشاهـدتها كـمتفرج
ة مع أول احتكاك له ويعود السبب لواقعة قد
ـسرح فى مـديـنة اإلسـكنـدريـة وبالـتحـديد مع ا
ـشـاهدة عـنـدمـا ذهب مع أسـرته وهـو صـغـيـر 

ـليـجى» واكتـشف أنه مقـيد عـرض مسـرحى من بطـولة «مـحـمود ا
ـدة أربع سـاعـات داخل مـكان مـغـلق فى الـوقت الـذى كـان يرغب
ـصــيف وكـان الــقـرار بــعـدم تــكـرار فى الـتــنـزه واالســتـمــتـاع بــا

سرح مرة ثانية... التجربة وعدم دخول ا

ـرة كــمـمـثـل ال مـشــاهـد يـقــول «يـوسف وعن سـبـب عـودته هــذه ا
فـوزى».. إن اخملـرج خـالد جالل رشـحـنى لـلـعـمل فى أوبـريت قدم
ـسرح الـكبـير فى افـتتـاح مهـرجان الـقراءة لـلجـمـيع مؤخـراً على ا
ـصــريـة بـحـضـور الـســيـدة سـوزان مـبـارك - حـرم بـدار األوبـرا ا
رئـيس اجلمـهورية - وجـذبنى الـعمل بشـدة وكان قـرارى بضرورة
ـشاركـة فيه واسـتفـدت كـثيـراً من جتربـة عمـلى مع اخملرج خـالد ا

جالل إلى أن رشحنى للعمل فى «اإلسكافى» ووافقت فورا..
يـوسف فـوزى أكـد رفضه لـعـدة أعـمال مـسـرحـية
رشح لـلعـمل فـيهـا مـنهـا «النـمـر» مع محـمد جنم
بـجــانب إجـرائـه لـبــروفـات فــعـلــيـة فى مــسـرحــيـة
«جـواز عــلى ورقـة طـالق» أللـفـريــد فـرج واخملـرج
أحمد عبد احلليم ولكن ظروف مرض والدته قبل
افـتــتــاح الـعــرض تـســبـبـت فى اعـتــذاره عن عـدم

االستمرار.
فـوزى أشار إلى انتمائه لعائـلة فنية وأكد سعادته
ـسرح بـالعـمل فى عـرض مسـرحى عـلى خشـبة ا
الـقومى الـعريقـة واستـمتاعه بـالعـمل مع مجـموعة
ــوهــوب وعـلى الــرغم من ــتـحــمس وا الــشـبــاب ا
سـعادته بـالتجـربة فـإنه لم يتردد فى الـتأكـيد على
حقيقة قلقه وخوفه الشديد واختتم كالمه قائالً: «ربنا يستر..!!».

<  يوسف فوزى

سمير عزمى

< د. عمرو دواره

ـسـرح التى تـنـظمـهـا سنـويـا اجلمـعـية اضى فـعـاليـات الـدورة التـدريـبيـة فى فـنون ا انتـهت اخلـميـس ا
ـسرح بـالتـعاون مع اإلدارة الـعامـة للـجمعـيات الـثقـافيـة بهـيئـة قصـور الثـقافـة بهدف صـرية لـهواة ا ا
ـسـرحـيـة للـدراسـة شـارك فى إلـقاء ـعهـد الـعـالى لـلـفنـون ا إعداد الـهـواة الـذين تـقـدموا لاللـتـحـاق بـا
تـخصصـ منهم.. عـبد الرازق حـس د. عمـرو دواره عصام مـحاضرات الـدورة عدد من النـقاد وا

عبد الله أحمد عبد الرازق أبو العال.

سرح   دورات تدريبية لهواة ا

ـستقـلة.. هذا هو الـتعاقـد مع الدولة لتـدعيم مشـاريع الفرق ا
احلل الــبــديل الــذى طـرحـه اخملـرج حــسن اجلــريــتــلى بــعـد
إيـقـاف دعم مـؤسـسـة (فـورد) لـلـورشـة وهـو ما اخـتـلف مـعه
بـشـدّة (جنــيب جـويـلى) رئـيس مــجـلس إدارة الـورشـة حـيث
شاريع الفنية رفض تماماً هذا احلل مشيراً إلى أن تمويل ا
(جتـربـة فرنـسـيـة) وهـناك فـرق بـ فـرنـسـا ومصـر وعـلـيـنا
إدراك ذلـك هــــذا عــــلى الــــرغـم من تــــأكــــيــــد (جــــويــــلى) أن
مشروعات «الورشة» مهددة بالتوقف التام بسبب عدم توافر
ـكان مـوارد مـاليـة لـسـد احـتيـاجـاتـهـا وأضاف «إن إيـجـار ا
وحـده يـتـعـدى األربـعــة آالف جـنـيه شـهـريـا» هـذا فـضالً عن
إيـجـار (مـركـز مـلـوى لـلـعـصـا) الـذى تـبـرعت لـسـداده إحدى
ـدة ســتـة أشــهـر ــبـلغ (500) جــنـيه شــهـريــاً و الــسـيــدات 
. تدرب وبالطبع ال توجد ميزانيات لدفع رواتب ومكافآت ا

وأكـد «جنــيب جــويـلـى» أن الـســبب فى هــذه األزمـة األخــطـاء
الـكـثـيـرة الـتي حـدثـت فى سـيـاسـة عـمل الـورشـة إلى جـانب
احـتكـار مـخـرج واحد هـو (حـسن اجلريـتـلى) لـكل أعمـالـها..
مـشيراً إلى أن الورشـة لم تقدم سـوى ستة عروض مـسرحية

فقط على مدار 17 سنة.
ـتـلـكه اآلن هو مـحـاولـة إعادة ويـضـيف «جـويلى» إن كل مـا 
صـــيـــاغــة الـــفــرقـــة من خالل الـــبــحـث عن مــصـــارد أخــرى

للتمويل..
وأشـار إلى أن الفـرقة - بـالفـعل - بدأت فى إنـتاج مـسرحـية

(نساء طرواديات) بدعم مالى من منظمة «سيدا» الفرنسية.

احتكار اجلريتلى لعروض
الورشة هو سبب انهيارها..!!

محمود مختار

روميو وجوليت 
بـدأ الــدكــتـور ســنــاء شـافع مــنــذ أيـام فـى اخـتــيــار عـدد من
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون الـوجـوه الـشـابـة من طالب وطـالـبـات ا
ـسرحـيـة لـلمـشـاركة فى مـسـرحيـة «رومـيـو وجولـيت» لـوليم ا
ـهــا من إخـراجه وإنـتـاج ــقـرر تـقـد شـكـسـبــيـر والـتى من ا
ـمــثل «هـيـثم مـحــمـد» احلـائـز عـلى ـعـهـد واخــتـار شـافع ا ا
ـهــرجـان الـقـومى األخـيـر ـثل صـاعـد من ا جـائـزة أحـسـن 
ألداء دور رومـيـو ورجـوى أحـمد لـلـقـيـام بـدور «جولـيت» ولم

يتم حتديد موعد العرض حتى اآلن..!!

ـسرحى ـطـربـة الـلـبـنانـيـة "كـارول سـمـاحـة" مـؤخًرا بـبـطـولـة الـعـرض ا قـامت ا
الغـنائى االستـعراضى "زنوبيـا" والذى قدمته فـرقة مسـرح الرحبانـية من إنتاج
حـكــومـة دبى و عـرضه عـلى مــسـرح أقـيم خـصـيـًصـا بــالـهـواء الـطـلق عـلى
نتظر مساحة 70 ألف مـتر مربع يستوعب أكثر من ثالثة آالف مشاهد ومن ا

أن يقوم العرض بجولة فى عدد من الدول العربية خالل الفترة القادمة .
ـروان ــســرحـيــة من تــألــيف وأحلــان مــنــصـور الــرحــبــانى واإلخــراج  ا
الـرحـبـانى وشـارك فى تـلـحـ أغـانى الـعـرض أسـامـة ومـروان وإلـياس
الـرحبـانى وأدت كـارول دور "زنـوبيـا" وشـاركهـا غـسـان صلـيـبا فى دور

"زبداى" وأنطوان كرباج فى دور "أورليانوس".
ـسـرح الــغـنـائى حتــدثـنـا مع "كــارول سـمـاحـة" عـن جتـربـتـهــا مع ا
سرح....? وعرضها األخير "زنوبيا" وسألناها عن بداية عالقتها با
بـدايتى كـانت من خالل دراستى لـلـتمـثيل واإلخـراج بعـدها تـعاونت مع
الـفنان مـنصور الـرحبانى عام 1998 حـينمـا أسنـد لى أول دور غنائى
ـسـرحـية مع فى مـسرحـيـة "آخـر أيـام سقـراط" بـعـدهـا توالـت األعمـال ا
ـتــنـبى مــلـوك الــطـوائف طــقـوس اإلشـارات فـرقــة الـرحــبـانـيــة مـنــهـا "ا
ـصـر.. ــسـرح الـقــومى  والــتـحـوالت" الــتى  عـرضـهــا عـلى خــشـبـة ا

وأخيرًا مسرحية "زنوبيا".
على الرغم من مشاركتك فى كل عروض الـرحبانية األخيرة فقد
اعـتـذرت عن عـدم الـعـمل فـى مـسرحـيـة "حـكـم الرعـيـان" وقـامت

طربة التونسية "لطيفة" ما السبب..? ببطولته ا
شـاركة فى عـمل مسـرحى وقتـها كـما اتـخذت لم تـكن ظروفى تـسمح بـا
سـرح للتـفرغ للـغناء وتـصوير قراراً وقت تـقد العـرض باالبتـعاد عن ا
عدد مـن الكليبات وال صحة لكل ما أثـير وقتها عن وجود خالفات بينى
وب الـرحبـانية فـعالقتى بـهم قوية جـداً كذلك الـفنانـة لطـيفة الـتى أعتز

بصداقتها كما أننى حضرت العرض وقمت بتهنئة لطيفة .
ولــكن مـا صــحـة مــا تـردد حــول أن مـســرحـيــة "زنـوبـيــا" كـانت
مــكــتــوبـة فـى األسـاس لــلــطــيـفــة ولــكن بــعـد اعــتــذارهــا تـمت

االستعانة بك للقيام بالدور?

سرحـية كـتبت لى مـنذ عـام وكان من هذا الـكالم ليس صـحيـحًا... فـا
ـهـا ولـكن  تـأجيـلـهـا وعنـدمـا تـقـرر عرضـهـا مـجددًا فـتـرض تـقد ا
اتـصل بى منـصـور الـرحبـانى خالل فـتـرة إقـامتى بـبـاريس فى الـصيف
اضـى ووافقت دون تردد لرغبـتى الشديدة وقـتها فى العـودة للمسرح ا
وحـدث أن اختلفت على األجر فـانسحبت من العـمل و االتصال بعدها

بالفنانة.. "لطيفة" وبعد اعتذارها اتصلوا بى مرة أخرى ووافقت.
سرحية والدور الذى قمت بأدائه? وماذا عن أحداث ا

لـكـة "زنـوبـيـا" ملـكـة "تـدمـر" والـتى حتدت سـرحـيـة حتـكى عن سـيـرة ا ا
اإلمبـراطورية الرومانية بكل جبروتها من أجل أن تدخلها فاحتة ولكنها
دخلـتها مكـبلة بـالسالسل لتـلقى حتفـها بالسـجن ويصور الـعمل طموح
لـكة وجناحها فى فـتح مصر وآسيا الصـغرى وأنطاكيـا وصوالً للحظة ا
وقـوعهـا فى األسر بـ يـدى "أورليـانـوس" إمبـراطور رومـا كـما تـعرض
ثل األعـلى للـملـكة "زنـوبيـا" وتظـهرها سـرحيـة شخـصيـة "كليـوباتـرا" ا ا
وكــأنـهــا ضـمــيـرهــا وهـو مــا لم يـتم الــتـطــرق إلـيـه من قـبل فى األعــمـال

التليفزيونية التى تناولت سيرة زنوبيا.
سرحية التى قدمتها وتعتزين بها ? ما هو أقرب األدوار ا

ـها ـسـرحـيـة مع الـرحـبـانـيـة أحـبـهـا جـداً وفـخـورة بـتـقـد كل أعـمـالى ا
سـرحيـة "طقوس اإلشـارات والتـحوالت" لـلكـاتب السورى ولكـنى أعتـز 
سعـدالـله ونـوس واخملـرجة نـضـال األشـقر فـهى مـسـرحـية جـريـئـة جدًا

سرحيات التى كتبت فى الوطن العربى. ومن أهم ا
اذا ال تـشاركـ بالـتمـثيل فى الـسيـنمـا أو التـليـفزيـون حتى و

سرح? اآلن بجانب ا
ــسـرح حلــظــة صـدق ــســرح هـو حــبى وشــغــفى وحــيـاتى.. كــمــا أن ا ا
ـسـرح يكـشف مـوهـبة الـفـنان عـلى حـقـيقـتـها.. حقـيـقيـة وفى رأيى أن ا
مكن مـعاجلة صـوت نشاز بعـكس الكـاميرا الـتى تتفـادى العيـوب ومن ا
ــسـرح أمـر يــقـوم بـالــغـنــاء من خالل كــلـيب أو أغــنـيــة كـاسـيـت ولـكن ا
تفـرج بأشياء ال يـشاهدهـا أو يسمعـها بشكل كن إقـناع ا مخـتلف وال 

مباشر حلظة العرض..
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ـلك شـمــلت هـذه الـبــرديـة نــصـًا يــتـصل بـحــفل تـتــويج ا
(سـنوسرت األول) وهى مسرحيـة فى ثالث حلقات تقدم
فى لــوحــات أو فــصـول ومـع كل لــوحـة وضــعت بــعض
اإلرشـادات الــتى تـوحى بــطـريــقـة األداء كــمـا اشـتــمـلت
الحـظات عن كل موضوع ـسرحيـة على مجـموعة من ا ا

وضوعات التى يتناولها النص. من ا
ويـــشــيـــر «دريــتــون» أيـــضــًا إلى تـــلك الــلـــوحــة الــتى 
اكـتشـافهـا فى (إدفو) 1922  والـتى نقش عـليـها إهداء
إلى اإلله (حـور) مـن شـخص يـدعى (امـحب) كـان تـابـعـا
ــمـثــلـ ـمــثل مـتــجـول وتــشــيـر هــذه الـلــوحـة إلى أن ا
ـتـجولـ فى عـهـد األسـرة الثـانـيـة عـشرة كـانـوا يـغـنون ا
ــثـلــون مــســرحــيـاتــهم فى ــيــادين و ويـرقــصــون فى ا
األعـيــاد كـمــا تـؤكــد الـلــوحـة عــلى أن الـعــروض لم تـكن
ـوسيقـية فـقط بل كانت تـمتاز ـقطـوعات ا تـقتصـر على ا
بـطابع درامى وأحـداث حقـيقـية كـما كـانت حتتـوى على
تـوزيع لـألدوار كـمـا اهـتــدى (زتـيه) إلى كــراسـة درامـيـة
نـقشت عـليـهـا تمـثيـلـية درامـية وقـد اشتـمـلت أيضـا على

وصف للمشاهد وطرق األداء.
صرية مـيزة للنـصوص الدراميـة ا أمـا عن اخلصائص ا
ؤلف إلى طـرق الـتدوين الـتى كانت ـة; فـقد أشـار ا الـقد
مـتـبـعـة فيـهـا حـيث جـاءت اجلـمل احلـواريـة بـعـد أسـماء
الحـظات الـتى األشـخـاص الـذين يـنـطـقـون بـهـا كذلـك ا
ـمثـل وترشـدهم إلى طرق األداء وهو تـصف حركات ا
مـا الحظه بشـدة فى الكـثير من الـنصوص مـنها (شـعيرة
نقـوش على جدران مقـبرة «سيتى األول» فى فـتح الفم) ا

لوك». «وادى ا
ـسرحى يقـول (دريتون) وفـيما يـتصل بـوصف احلدث ا
كـان هـنـاك اهـتـمـام خـاص بـهـذا الـوصف حـيث تـنـوعت
أشـكـال تـدويـنـه من مـجـرد مالحـظـات تـسـرد األحـداث
الحظات فى وتـتضمن جمـل احلوار إلى تسجـيل هذه ا
شـكل عـمــود يـسـبق كل مـرحــلـة من مـراحل الـدرامـا ثم
االسـتعانة بصورة توضيحية حتتوى على وصف للحدث
وتـطـوره وهـنــاك بـعض الـنـصـوص الــتى يـرجع عـهـدهـا
لألسـرة الـثــامـنـة عـشـرة اتــبـعت مـنـهــجـًا جـديـدًا حـيث
مـزجت بـ الـنـصـوص التـقـلـيـديـة والـتـعـلـيـقـات الـتـابـعة

للصور التوضيحية.
وأخـيـراً.. أسمح لـنفـسى بـاالختالف مـع ما جـاء فى هذا
الـكـتاب; فـعـلى الـرغم من األدلة والـبـراهـ التى جـاء بـها
; فإننى أرى أن ما صرى القد سرح ا إلثـبات أسبقية ا
كـان موجوداً ال يعـدو كونه طقوسـاً وشعائر ديـنية ال تمت

بصلة للمسرح.. واألمر فى النهاية مطروح للمناقشة.

بـالـتفـصـيل اخلـطـوط الـرئـيـسيـة لـسـيـر الـعـمل الفـنى فى
شــكل ســردى كــمــا وجــدت أيــضــًا كــراســات خــاصـة

سرحية. مثل حتتوى بعض اإلرشادات ا با
ة شـهـدت نوعـ من الـعروض هـما ويـؤكد أن مـصـر القـد
ـعابد ويشارك فيها احلـفالت الطقسية التى يـقوم بها كهنة ا
ـة; وكـانت تـأخـذ الـشـكل ـي ـا الـديـن ـانـًا والـدرامـ اجلـمـهـور أحـي
اضى ـعـروف لنـا اليـوم وحتـاكى أحداثـًا من ا ـسرحى ا ا
ـة واعـتـمـدت عـلى األشـخـاص واحلـوار ـل ـة أو مـتـخـي ـقـي حـقـي

اءات. واإل
ويـرى (دريـتـون) أن الــشـعـائـر الـديـنــيـة كـانت هى الـنـواة
ـصـرى الــقـد كـمـا هـو احلـال أيـضـا عـنـد لـلـمـسـرح ا
ـ (بـردية الرامـسيوم الـدرامية) التى اإلغـريق ويستـشهد ب
نـشرهـا (كورت زتـيه) والـذى يعـتبـرهـا مفـكرة دالـة جدًا
ـسـرحـيـة الـتى ـشـرف عـلى احلـفالت ا حـيث وضـعـهـا ا
كـانت تـقدم وهـو كاهن مـن كهـنة األسـرار كـان مسـئوًال
عن تـدريب الـكـهـنـة وعن نـظـام الـعـرض وإخـراجه وقـد 

ة على عكس ما كان عليه اإلغريق بأن ذلك مثله مثل الـقد
ـان ـبـ ـ ـار  ـة من أيــة آثـ ـيـ ـلــو الــعــصــور الــوســطى األوربـ خـ
ـة رغم مـا شهـدته من عـروض دينـيـة ولكـنه يـعود مـسرحـي
ـيـة تـشـيـد إلقـامة ويـقـول إنه كـانت تـوجـد (مـنصـات) خـشـب
ـصريـون حيث ارتبط الـعروض علـيهـا لم يعـرفها أيـضا ا

عبد  التصاله بالدين. مسرحهم با
ـؤلف إلى أن الكاتب اليـونانى (بلـوتارخوس) قد ويـشير ا
ـصـريـة اسـتـلـهم أســطـورة (أوزوريس) من الـنـصـوص ا
ــة وقـام بــجـمـعــهـا وإعــادة صـيـاغــتـهـا فـى كـتـابه الـقـد
(أسـطورة إيزيس وأوزوريس) هـذه األسطورة الـتى تقوم
عـــــلى الـــــصــــراع بــــ (إلـه اخلــــضـــــرة) و(إله اجلــــدب
والـعـواصف) وهـو مـا قـامت عـلـيه الـدرامـا عـنـد الـيـونان
أيــضـًا; حــيـث حل (ديــونــيــسـوس) كــإلـه لــلـكــروم مــحل

(أوزوريس) إله اخلصب.
ـصـريـة ـؤلف أن (جـورج بـيـنـديت) بـقـسم اآلثـار ا ويـعـتـبـر ا
ـسـرح فى مـصـر ـتـحف الـلــوفـر هـو أول من حتـدث عن ا
ة عام 1900 ح قال: «نـستطيع أن نـتساءل عما إذا الـقد
سـرح حقًا - وهـو الفن صـريون الـقدمـاء قد جـهلـوا ا كـان ا
ـوذج له - كـمـا يبـدو لـلـوهـلة األولى أم الـذى لم نـعـثر عـلى 
أنـهم عرفوه?» ويـجيب: «لقد كـانت الطقـوس اجلنائـزية تشمل
اً لآللهة احملـاكاة واحلوار كما كانت األعـياد التى تقام تـكر
سـرحيـات دينـية شـبيـهة بـعروض احملـاكاة حتـوى عروضـاً 
الـتى كـانت تـقام فى أعـيـاد (ديـونيـسـوس) الـتى كانت أصًال
ـسرح ـة التى ربـطت مـا ب ا لـلمـسـرح اإلغريـقى وإن الصـل
والـدين فى بالد اإلغـريق لـتـجـعـلنـا نـفـكـر فى وجـود مـسرح

مصرى».
ـصرية ـانى فى اآلثار ا وفـى عام 1928 نـشر الـعالم األ
ـ (نصوص درامية) عنونـة ب (كـورت زتيه) بعض الوثـائق ا
تـؤكـد عـلى وجـود مسـرح مـصـرى قـد من بـيـنـها نص
مـأخــوذ عن نـقـش عـلى حــجـر من اجلــرانـيت فـى الـقـرن
ـلك (شـبـكـو) كـمـا نـشـر ـيالد بـأمـر من ا الـسـابع قـبل ا
(زتـيه) أيضاً (برديـة الرامسـيوم) والتى تسـجل موضوعًا
ة هـذه الـنصـوص على يـدور حول مـسـرحيـة ديـنيـة قـد
الـرغم من أنها لم تـقدم نصـاً كامالً لعـمل مسرحـى فإنها

ة. تؤكد وجود فن درامى فى مصر القد
ؤلف إن الشعائر التى كانت تؤدى فى االحتفاالت يقول ا
صـريـ كانت تـعبـر بصـورة بدائـية الـدينـية اخلـاصة بـا
عن وجـود هذا الفن الـدرامى هذا باإلضافـة إلى النقوش

ـعـابـد والـكـراسـات الـتى  الـتى وجـدت عـلـى جـدران ا
الـعثـور علـيـها واخلـاصة بـاخملـرج فـقد كـانت توضح 

صرى القد سرح ا ا

سارة فؤاد

بركاتك .. يا أمريكا 
عاطى األثرى سـياحيًـا بديالً ينافس به مـسجد أبـوا
سـجد عـمرو بن عـمـارى  ـبنى عـلى نـفس الطـراز ا ا
الــعــاص بــالــقــاهــرة والــذى يــعــد ثــانى مــســجــد فى
ـثل ــة «بــركــات»  أفـريــقــيــا ويـنــتــهى الــنص بــهـز
ـة والـثـقافـة األمـريـكـيـة أمـام اإلرادة الـشـعـبـية الـعـو
الـتى تتمسك بثوابتها األخالقية وأصالتها... يسمع

من بقك ربنا يا عزبى.
ـسرحية «بركات أمريكـا» صادرة عن الهيئة العامة ا

لقصور الثقافة سلسلة نصوص مسرحية 2007.

ـــولــد راصــدًا وقـــائع األيـــام األخــيـــرة لالحـــتـــفــال 
ـســجـد الـكــبـيـر ـعــاطى» فى سـاحــة ا «سـيــدى أبـوا
ولد سـتفـيدين من إقـامة هـذا ا وكـاشفًـا مجـموعـة ا

والصراع الذى يدور بينهم.
سرحية هى. والقضية الرئيسية التى تعاجلها هذه ا
ـتـمـثل فى مـسـجـد ضـرورة احلـفـاظ عـلى الـتـراث وا
ـمـيـزة ـعـاطى األثـرى وخـصـوصـيـة الـطـقـوس ا أبـوا
لـلـمــكـان ضـد مـحـاوالت الـهــدم تـلك احملـاوالت الـتى
جتـسدها عـودة «بركات» مـحمالً بـالثقـافة األمريـكية
وتـشــيــيــده لـبــرج مــعــمـارى ضــخم لــيــجــعــله مـزارًا

ـسرحـيـة - كمـا يـقول كـاتب مـقدمـتـها حتـتوى هـذه ا
إبـراهيم احلـسـينى - عـلى الكـثـير من الـسمـات التى
تـميز أسلوب ناصر العزبى فى مسرحياته األخرى
قابلـة إلعادة الصيـاغة باإلضافة فتوحـة ا كـالبنيـة ا
ـــؤلف نــــفــــسه فى بــــدايـــة واحلــــذف حــــسب قــــول ا
مسرحيته وااللتزام بشكل الفصول الثالثة والهرب
ـــيـل إلى كــــتـــابــــة األشـــعـــار إلـى عـــالم خــــيـــالـى وا
واألغـانى كـمـا تـهـتـم بـتـصـويـر األجـواء الـكـرنـفـالـيـة
واالحـتفـاليـة وفى هذا الـنص «بركـات أمريـكا» يـقدم
الـعـزبـى الـبــيـئـة الــدمـيــاطـيــة فى أجـواء كــرنـفــالـيـة;

: د. ثروت عكاشة < تأليف : إيت دريتون < ترجمة وتقد
صرية العامة للكتاب نعم أبو بكر < الناشر : الهيئة ا < مراجعة : د. عبد ا

صرى القد سرح ا صرى القدا سرح ا صرى القدا سرح ا صرى القدا سرح ا صرى القدا سرح ا ا

أول مأساة تراجيدية كانت مصرية!!
ــســرح فـى الــعـــالم بــدأ مـع عــربــة يـــقــول الـــبــعـض إن ا
ـتجولة فى شوارع أوروبا ة ا (سـيثبس) اإلغريقـية القد
تـقـدم عـروضـها لـلـجـمـهـور كـمـا كـانت الـبـدايـة إغـريـقـية
ـيالد من خـالل عرض خـالـصـة فى الـقـرن الـرابع قـبل ا
مـسرحيات «أسخيلـوس» و«سوفوكليس» و« وروبيديس».
ـسـرح يـرجع إلى بـيـنـمـا يـرى الـبـعض اآلخـر أن تـاريخ ا
قـرون طـويــلـة سـابــقـة عـلى ذلك وإلـى مـنـاطق جــغـرافـيـة
خـارج القارة األوربية وحتديدًا فى مصر الفرعونية. هذا
ــسـرح مـا يــحـاول تــأكـيــده األب (دريــتـون) فى كــتـابه (ا

) الذى نعرض له فى هذه السطور. صرى القد ا
سـرح قـبل يـقـول (دريـتـون) إن مـصـر الـفـرعـونـية عـرفـت ا
. وفى الـباب األول من الكتاب ئـات السن الـيونان وأوربا 
ـؤلف الـضوء عـلى الـكثـيـر من الشـواهـد التى تـؤكد يـلقى ا
ـؤرخ (الردايـس نـيـكـول) فى وجـهـة نــظـره; مـنــهـا إشـارة ا
ى من أسـخيـلوس إلى آنـوى) وتأكـيده ـسرح الـعا كـتابه (ا
سرحي اإلغـريق استفادوا من الطـقوس الدينية عـلى أن ا
ة فى أعمالهم فعلى الرغم من اخلـاصة بكهنة مصر القد
كن عـدم وجود نـصوص مـصريـة كامـلة أو مـدونة فـإنه 
سـرح كانت الـقول إن أول مـأساة تـراجيـدية ظـهرت عـلى ا
مـصرية وتـناولت موت (أوزوريس) وتـناثر أشالئه عـندما
قـام شقيقه (ست) بقتله وتقـطيعه إلى أربع عشرة قطعة قام
بتوزيعها على مقاطعات مصر فى ذلك الوقت وكيف قامت
ـيـة هـذا الـنص ـته (إيـزيس) بـجــمع أشالئه ثـانـ زوجـته وأخـ
الـذى سجله (أخرنوفرت) وأعاد صـياغته فى مشاهد ُمثلت
لك (سـنوسـرت الثـالث). وتأكـيد (نـيكـول) على فى وجـود ا
أن هـنـاك نــصـوصـًا أخـرى قــدمت لـلـجــمـهـور إلى جـانب
مـسرحـيـات (الـعقـيـدة األوزيريـة) ذات طـابع طقـسى أيـضا
ومـستـوحـاة من الـدين واألساطـيـر; غيـر أن أحـداثهـا أقرب
ـا يـقـوم به الـبـشـر إلى الـواقع كـانت اآللـهــة فـيـهـا تـقـوم 

سرحيات الدينية. عكس ا
شـاهد آخـر يـسوقه (دريـتون) من األسـرة الـثامـنة عـشرة
( 1580 ق.م) حـيث  اكـتـشـاف نـصب صـغـيـر ألحـد
ـسـرحـيـة ويدعى ـمـثـلـ وكان قـد كـتب عـلـيه حـيـاته ا ا

(امحب).
بان مسـرحية فى مصر  ويـعلل (دريتون) عدم وجـود آثار 

ـسرحى «فرسان ـمثلة الـشابة «ابـتسام حسـنى» شاركت بالـتمثـيل فى العرض ا > ا
ستديرة» الذى قدمته مـؤخرا فرقة بورسعيد اإلقـليمية من تأليف رجب سليم ـؤامرة ا ا
وإخـراج صالح الدمرداش وسيـتم إعادة عرضه نـهاية هذا الـشهر ضـمن خطة إعادة

تميزة التى تتبناها اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة. تقد العروض ا
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take
ــــمـــثل أن يـــقــــوم ا
أثــــــنـــــــاء الــــــلــــــعب
ــــحــــاولــــة جــــذب
أهـــــــتــــــــمـــــــامـــــــات
ـــــتــــفـــــرجــــ عن ا
طــــريـق الــــتــــحــــرك
واالســــتـــيـالء عـــلى
أهـم مــــنـــطــــقــــة فى
ـكن أن اخلـشـبـة 
جتـــــذب أهــــتــــمــــام

النظارة 
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سرح لـتقـترب وتمـارس عشـقها . ولم عشقت الـفن منـذ طفـولتهـا  فالـتحقت بـكلـية األداب قـسم ا
عهـد النقد الفنى حتى تستطيع اإلحاطة تكتف بذلك بل راحت أيـضا تكمل دراستها العليا 
بذلك العـالم اجلميل الذى سحـرها كنداهـة يوسف إدريس ولم تستـطع إال أن تستجيب
ميزة التى له وانطلقت سـحر الشاذلى تلـعب لعبتهـا اجلميلة وقدمـت عددًا من األدوار ا
ـًا ملـحـوظـًا من العـروض الـتى شـاركت فيـهـا سـمر صـنعـت لهـا حـضـورًا مسـرحـي
ـة» إخـراج مـجـدى الـنـاظـر «أحالم بـنت بـنـوت» إخـراج عــزة احلـسـيـنى «الـصـرخـ
ـهـجور» مع و«انـتـهبـوا أيـهـا األمـوات» لـنادر الـسـيـد كـما شـاركت فى « الـقـصـر ا
صطفى حسن سعـد و«الكابوس» إخـراج محمـد رمضان و«الـكالب األيرلنـدى» 
أبـو الفـتـوح ومع اخملـرج عـادل حـسـان قـدمت «الـشـاطر.. سـت احلسـن»  وكذلك
عرض األطـفال «قمر احلواديت» كمـا شاركت فى عرض « الواغش» الذى شاركت
هرجان الـعربى للمسرح.  سـمر الشاذلى مشغولـة هذه األيام بدراستها به فى ا
ـة خاصـة وأنـها من أوائل ـيـة فهـى حتلم أن تـصـبح أستـاذة جـامعـي األكاد
ـسرح تـظهـر إمكـاناتـها دفعـتهـا. كـما حتـلم بأن تـؤدى أدوارًا أكثـر فى ا
وتـضعـها فى مـصـاف النـجوم ومن بـ هذه األدوار الـتى تتـمنى أن
تــؤديـهــا دور األمـيــرة الـتى تــنـتــظـر فى مــسـرحــيـة صالح

صـرية ـرأة الشـعبـية فى احلـارة ا عـبدالـصبـور ا
ـا حتـمـله من مـشاعـر وأحـاسـيس سـمر

تـــســـتــــعـــد لــــعـــرضـــهــــا اجلـــديـــد
«أوكـازيـون» الـذى سوف
تــقـدمه فـرقــة قـصـر
ـيـــزة ثـــقــــافـــة اجلـــ

وسم القادم. ا

نـفى الـفـنــان «حـسـ فـهـمى» مـا نـشـرته
صـحـيـفـة يـومـيـة مـؤخـراً حـيث قـالت إن
مـشــاركـته كـعــضـو جلـنــة حتـكـيم فى
ــهـرجــانـات الــسـيــنـمــائـيـة أحـد ا
خــــارج مــــصـــر وراء تــــأجــــيل
عـــرض مــســـرحــيـــة (زكى فى

الوزارة).
فـــهــمـى أكــد أن الـــعــرض
وسم سوف يقدم فى ا
الـشتوى عـلى خشبة
ــسـرح الــقـومى ا
وهـــــــــــو مــــــــــا 
االتـفاق عليه عند
تـــوقــيـــعه لـــعـــقــد
سـرحية بـطولـة ا
وال عالقــــة لــــهـــذا
ــــــشـــــاركــــــتـه فى

هرجان. ا

صـوتـهـا اجلـمـيل وعـشـقـهـا لـلـغـنـاء والـتـمـثـيل دفـعـاهـا
ــمـارســة الــفـن بــعـد أن تــخــرجـت فى كــلــيــة اخلــدمـة
االجـتـماعـيـة.. دخـلت والء طـلـبة عـالم الـتـمـثـيل من باب
ـقصـود غنـيم أثناء الـغنـاء فقد سـمعـها اخملـرج عبد ا
ـسرحـيته األخيـرة «العـشرة الطـيبـة» رائعة حتـضيره 
سـيد درويش فعرض عليهـا أن تقوم بالتمثيل
فـيهـا وبـالفـعل أسـند إلـيـها دور «نـزهة»
الــفالحــة الــتى عــشـقــهــا األمــيــر وقـد
قـدمت والء الـدور بثـقـة عـلى الرغم من
ــسـرح أنه الــظـهــور األول لــهـا عــلى ا
وهى تـعزو جناحها فى أداء هذا الدور
إلى عـشـقهـا للـتـمثـيل مـنذ الـصـغر ثم
إلى الــتـــدريب اجلــاد الــذى قــامت به..
والء تـشعـر بالـفخـر لكـون أول أدوارها
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ورش مسرحية باجملان

استديو عماد الدين حالة مسرحية خاصة جداً..!! 
أمـام سينما كـر بوسط القاهـرة مبنى يحـمل طابع أربعيـنيات القرن
ـاضى شبـاب وبنـات يتـجـمعـون أمام الـبوابـة الـكبـيرة يـتحـدثون عن ا
ـسرح ومواعيد البروفات... عنـدما تصعد إلى الدور الثالث البد وأن ا

ـسرح تـخـتـرق أوالً عـدداً ال بـأس به من مـحـبى فـن ا
الـباحث عن مكـان يحتضنـهم ويقدم لهم خدمـة قليلة
ـوهــبـة... الـتــكـلــفـة لــعـمل بــروفـة أو ورشــة لـصــقل ا
ـجرد دخول اسـتديو عـماد الدين البـد وأن تتوقف و

كان... كثيراً أمام حالة احلركة التى تمأل ا
ويـقول محـمد محسن «مـسئول الـبروفات بـاألستديو»
لـدينا قاعتان كبيرتان وقاعـتان صغيرتان يستخدمان
ـسـتــقـلـة وكل ــسـرحـيــة احلـرة وا لـبـروفــات الـفـرق ا
الـقـاعــات مـجــهـزة وعـازلــة لـلـصــوت وأرضـيــتـهـا من
الـبـاركـيه وبـهـا مرايـات لـتـدريـبـات الـرقص واحلـركة
وتـكـلـفـة احلـجـز بــسـيـطـة خـمـسـة جــنـيـهـات لـلـقـاعـة
الـكبيرة وثالثة جنيهات للقاعة الصغيرة ويشترط أن
ـستـفيـد عـضواً بـاالستـديو ورسم الـعضـوية يـكون ا

عـشـرة جـنـيـهـات فى الـعـام لـلـطـالب وخـمـسـة وعـشـرون جـنـيـهـاً لـغـير
الـطالب مع حق اجلميع فى استخـدام أجهزة الكمبـيوتر والدخول على

شبكة اإلنترنت مجانا.
وعن بـرامج التدريب والـورش الفنـية الـتى تقام بـاالستديـو تقول نـيف
اإلبـيارى مشـرفة برامج التـدريب والورش: إن بدايـة التفـكير فى عمل

ورش انـتقائـية لـلهـواة كانت منـذ عامـ فقط مع الـفنان أحـمد الـعطار
جـمـوعة ـكان فى مـرحـلة الـتـأسيس وبـدأنـا  مـدير االسـتـديو وكـان ا
ـتـدربـ وزاد الـعـدد فيـمـا بـعـد وال توجـد شـروط مـالـية صـغـيرة من ا
لالشـتراك فى الـورش الـتى ينـظمـها االسـتديـو ولكن
يــــتم انــــتـــقــــاء أعـــضـــاء الــــورشـــة عـن طـــريق إدارة
ـدرب وذلـك بـاالسـتـنـاد إلى ـشـاركـة ا االسـتـوديــو 
الـسيرة الذاتية للمتقـدم وإجراء مقابلة شخصية معه
ـدرب تـقـول نـيـف وحـول طـبيـعـة وكـيـفيـة اخـتـيـار ا
ـصـرى ثم ـدرب ا اإلبـيـارى: إن االسـتـديـو يـفـضل ا
ـصرى درب ا الـعربـى فاألجـنبـى بنـفس الـترتـيب فـا
ـتــلك اآلن خـبــرات خـاصــة فــيـمــا يـرتــبط بـكــيـفــيـة
صـرى ولـدينـا مـدربون ـمـثل ا الـتـعامل مع ظـروف ا
ـة منصور فى الرقص عـلى أعلى مستـوى منهم كر

احلديث وسعد سمير فى اإلضاءة.
ويـستعد االستـديو لتنـفيذ ورش فى االرجتال تـبدأ الشهر
الـقادم مع تنفـيذ ورش فى اإلضاءة والرقص احلديث مع
اإلعـداد لعدد من الورش حول تكنيك إخراج الصوت باإلضافة لورشة مهمة
ـسـرحـية وهـى ورشة اإلسـعـافـات األولـيـة ويتم جـدًا نـنظـمـهـا لـلـمؤسـسـات ا

صرى خالل شهر أكتوبر. تنفيذها بالتعاون مع الهالل األحمر ا

< نيف اإلبيارى

أحمد زيدان

سرح الكنسى ..  مهمومون بقضايا اجملتمع شباب ا
ويقدمون مسرحاً مصرياً للجميع

ـــهـــرجـــانــات شــاركـت (در تــيـم) فى الـــعــديـــد من ا
وحصدت الكثير من اجلوائز منها جائزة أفضل فريق
ــتــحـدة ــهــرجــان األول لـفــرق الــدرامــا ا نــاشىء فى ا
(2005) ومنه أيضا حصلت على جائزة أفضل عرض
ـيـنـا مـكرم وأحـسن إخـراج وجـائـزة الـتـمـثـيل األولى 
ر وديـع وجائـزة الـتـحـكـيم لـفـادى جورج والـثـانـيـة 
(2006) عن عــرض (وبــعــدين) وجــائــزة أحـسن إدارة
يـنا مكرم وفادى ثل  مـسرحية لـبوال ألبيـر وأفضل 

جورج فى مهرجان الكرازة.
الـنــشـاط الــرسـمى لــلـمــســرح الـكــنـسى تــشـرف عــلـيه
(بـطــريـركــيـة األقـبــاط األرثـوذكـس) الـتى تــقـيم ســنـويـا
سـرحية هـما: مـهرجـان الكرازة مـسابـقت لـلعـروض ا
ـرقسية فى الفترة من (يونـيه إلى نوفمبر)  ومسابقة ا
أسـقفـية الـشبـاب فى الفـترة من (يـوليـو إلى سبـتمـبر)
سـابقات عروضـاً مسرحيـة لكل األعمار وتـشمل هذه ا

فضالً عن عروض ذوى االحتياجات اخلاصة..
يـقــول مـخــرج (در تـيم) عن مــصـادر تــمـويل فــرقـته:
جـيوبـنـا هى مـصدر تـمـويلـنـا فالـكل يـتبـرع.. وهـذا ما

نطلق عليه اخلدمة الكنسية.

ن النمر ناجى عبد الله - أ

حس فهمى ينفى!! 

شهد األخير ا
هرجان التجريبى..! فى ا
رشحت اإلدارة الـعامـة للـمسـرح بهـيئة
قصور الثقافة أربعة عروض مسرحية
لـلـمـشـاركــة ضـمن فـعـالــيـات مـهـرجـان
القاهرة الدولـى للمسرح الـتجريبى فى
دورته الــقـادمــة يــقــول اخملــرج شـاذلى
ـسـرح" إن فـرح "مــديـر إدارة نــوادى ا

الـــــــــــعـــــــــــروض
األربـــــــعــــــــة من
األعـــــــــــــمــــــــــــال
ـتمـيـزة ضـمن ا
خــــطــــة إنــــتـــاج
ـسـرح نـوادى ا
ــــــــوسم خالل ا
األخــــيــــر وهى
"كــــــــــالم فــــــــــى
ســرى" لـــفــرقــة
نـــادى مـــســـرح
اإلســـكــــنـــدريـــة
تــــــألــــــيف عــــــز
درويـــــــــــــــــــــــــش
وإخـراج ريـهام

عبدالرازق والتمثيل لنيف فتحى والء
ـشهـد األخـيـر من نـبـيل ومـسـرحـيـة "ا
مأسـاة فويـسك" وهـو عمل يـعـتمـد على
ـــشــهـــد األخـــيــر" ــزج بـــ نـــصى "ا ا
لـصـمــويل بـيــكـيت" و"فــويـسك" جلـورج
بـوشـنــر ويـقـدمـه نـادى مـســرح شـبـ
ـنـوفـيـة من إخـراج مـصـطـفى الـكـوم بـا
مراد ومن الزقازيق يقدم اخملرج سيد
ؤلف حسام الغمرى مسرحية عونى وا
"العابدان" كـما تشـارك اخملرجة مروة
فاروق بـعـرض "جـنـون عـادى جدًا" من

نيا. تأليفها وإنتاج نادى مسرح ا
يذكر أن هذه العـروض ضمن األعمال
ــهـــرجــان اخلـــتــامى ــشـــاركــة فـى ا ا
ـنتظر افتـتاحه نهاية سرح ا لنوادى ا

هذا العام باإلسكندرية.   

<  سيد عونى

سرحى محمـد شمردن لتقد جتربته الـثالثة  إلدارة ثقافة القـرية بفرع ثقافة بنى > يسـتعد  اخملرج ا
سريـف بأسم " احلارة" من تأليف الشاعر نور سليمان  وتمثيل ماهر عبداحلفظ وأبو اخلير حنفى ويتم

راكز محافظة بنى سويف  ها  خالل  الشهر القادم  فى عدد من القرى  تقد

سـرح الـدينى يـنـفى احملاوالت األخـرى لـلحـفـاظ عـلى ا
كن إغفال دوره. الروحى والذى ال 

أمـيـر رفعت مـديـر فـرقة (در تـيم) ومـخـرجهـا الـشاب
ـسـرحـيـة الــكـنـسـيـة أصـبـحت تـمـلك قـال :«إن الـفـرق ا
فـكراً وهدفاً ورسالة للمجتمع عامة لذلك قدمت فرقتنا
ـلك لير يـة مثل (هـاملت ا الـعديـد من النصـوص العـا
مـاكـبث) كــمـا قـدمـنــا الـعـديـد من الــنـصـوص لـكــتـابـنـا
الـكـبـار والـشـبـاب أيـضـاً مـثل لـيـن الـرمـلى ونـاجى

عبد الله.

لـعل اهتـمام الـشباب اجلـديد بـقضـايا الـوطن عامة هى
واطنة هذه الرؤية اجلديدة التى يطرحها أولى مباد ا
ــسـرح الـكــنـسى جتـد أحــيـانـاً من كـثـيــر من شـبـاب ا
يـشجعها من آباء الكـنيسة أنفسهم فـهاهو نيافة األنبا
روفـائـيل (األسـقف العـام ألسـقـفـية الـشـبـاب) يـعلن فى
كـلمة له بعد أحد العروض الـتى قدمت بالكاتدرائية فى
ـسـرحـيـة قد الـعـبـاسيـة :«إن أولـئك الـشـبـاب فى هذه ا
نـاقــشــوا مـا نــعــجــز نـحن عـن مـنــاقــشـته وعــرضه فى
الـعـشـرات من الـوعـظات الـتى نـلـقـيـهـا» هـذا بـالـطبع ال

تأجيل مهرجان اخملرجة !
ـهرجان اخملـرجة الـعربيـة الذى كـان قد أُعلن مـرة أخرى يتم تـأجيل الـدورة الثانـية 
عن افـتـتـاحه فى الـســادس عـشـر من أغـسـطس احلـالى عــلى مـسـرح مـحـكى قـلـعـة
سرح نـظمة توجهوا  صالح الـدين د. محمود نسيم ومعه عـدد من أعضاء اللجنة ا
فـاجـأة اكـتشـافـهم عـدم صالحـيتـه الستـضـافـة فعـالـيـات وعروض احملـكى وكـانت ا
ـوسيقية كان باسـتقبال حـفالت الصيف ا ـهرجان.. هذا بـاإلضافة إلى انشـغال ا ا

صرية.. وال يزال البحث مستمراً عن مسرح!! < د. محمود نسيمالتى تنظمها دار األوبرا ا
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سارة حنفى

أسامة فوزى
سرح اجلامعى حالة خاصة..!!  ا
سـرح اجلـامـعى خالل فـترة كـانت الـبـداية مـع ا
الـدراسة بجامعة عـ شمس وبعد حصوله على
بـــكــالـــوريــوس كـــلــيـــة الــتـــجــارة.. قـــرر اخملــرج
ــســرحى الــشــاب «أســامــة فــوزى» االلــتــحـاق ا
سرحية لدراسة التمثيل عهد العالى للفنون ا بـا
واإلخــراج واســـتــطــاع الـــتــفـــوق فى اجلـــانــبــ
الـنظرى والـعملـى وكانت النـتيجـة تعـيينه لـلعمل
ـعهـد بعـد تـخرجه كـما تـميـز كمـخرج مـعيـداً با
ــسـرحـيــة اجلـيـدة من خالل عــدد من األعـمـال ا

التى قدمها فى فعاليات مختلفة.
أثـناء دراسته باجلـامعة شارك كـممثل فى عدد
مـن األعـــمـــال أهــــمـــهـــا «حــــلم لـــيــــلـــة صـــيف»
لـشكـسبيـر و«باب الـفتوح» حملـمود ديـاب كما

أخــرج مـجــمـوعـة
مـن الـــــــعــــــروض
ــــهـــمــــة لــــفـــرق ا
سرح اجلامعى ا
مــنـهـا «الــفـيل يـا
مـــــلك الـــــزمــــان»
لـــــســــــعـــــد الــــــله
ونـــوس و«زيــارة
الـسيدة الـعجوز»
لــــدوريـــــنـــــمــــات
وأتــــــــــــــــــاحــت لـه
ــعــهــد دراســته 
ـسـرحـية الـفـنـون ا

عـدة فـرص لـلـمـشـاركـة فى تـنـفـيـذ إخـراج عدد
سرحـية الكـبيرة لفـرق احملترف من األعـمال ا
فى مــقــدمـــتــهــا «أهالً يـــا بــكــوات» مع اخملــرج
«عـصام الـسـيد» لـلمـسـرح القـومى ومـسرحـية
«رصـاصــة فى الـقــلب» لـلـمــخـرج «حــسن عـبـد

السالم».
سـرحـية من ومـؤخـرا شارك «أسـامـة فـوزى» 
نتخب جـامعة القـاهرة هى «شمشون إخـراجه 
ـسـابـقـة الــرسـمـيـة لــلـمـهـرجـان و دلـيـلـة» فـى ا
ـصرى وهـو العـرض الذى الـقومى لـلمـسرح ا
ـسـرحـيـة ـسـابـقـة ا فـاز بـاجلـائـزة األولـى فى ا
ألسـبــوع شـبــاب اجلـامــعـات األخــيـر وحــصـد
هـرجان الـعربى عـدداً من اجلوائـز فى دورة  ا
ـسـرح الـذى تـنــظـمه سـنـويـاً اجلـمـعـيـة لـهـواة ا
ـســرح ونـال جــوائـز أفـضل ـصــريـة لــهـواة ا ا

ثلة وديكور وموسيقى.. عرض وأفضل 
سرح اجلامعى يوفر «أسـامة فوزى» يرى أن ا
لـلـمـخـرج مـنـاخــاً مالئـمـاً يـسـاعـده عـلى تـقـد
عـرض مـسـرحى جـيـد خـاصـة فى حـالـة تـوفـير
مـيزانيـات معقـولة لالهتـمام بجـماليـات العرض
من ديكور ومالبس وإكسسوار وبقية العناصر
ــسـرح اجلــامــعى له دور مــهم فى األخــرى وا
ـواهب والـطـاقات الـشـابـة التى تـقـد وإبراز ا

كن أن تصبح جنوماً فيما بعد..
كـمــا أن طـبـيــعـة اإلخـراج لــلـمـســرح اجلـامـعى
تـتطلب أسلوباً خاصاً وعروض «أسامة فوزى»
تـؤكـد عـلى حـقـيـقـة أن طـالب اجلـامـعـة يـشارك
ـسـرح لـلـمـرة األولى; بـالـتـمـثـيل عــلى خـشـبـة ا
وبـالـتالى يـحتـاج األمـر إلى جهـد مـضاعف من
ــمـثل لـلــوصـول إلى مــرحـلـة اخملـرج لــتـدريب ا

مرضية لتقد عمل متماسك..

ــسـرح قــبل أن يــبـلغ يـخــطــو عـلى خــشــبـة ا
الـتـاسـعـة من عـمـره وكـانت تـدفـعه حـيـنـذاك
مـجـرد الـرغـبـة فـى الـظـهـور لـذلك لم يـشـعـر
ارس هـوايته بـأية رغـبـة فى االبتـكـار وظل 
ــدرسـة حــتى بــلغ اإلعــداديـة عــلى مـســرح ا
فــتــبــنــاه أســتـــاذه «هــشــام حــســنى» ودربه
سرح وعـندما التحـق باجلامعة تـعرف على ا

أكثر وعشقه ووجد فيه حلمه.
واســتــطــاع «تـــامــر كــرم» من خالل عــروض
ــسـرحــيــة فى اجلــامــعــة أن يــحـصـل عـلى ا
ـــثل أكــثـــر من مــرة كــان جــائـــزة أفــضل 
هرجان اخلتـامى للجامعات عن آخـرها فى ا

دوره فى عرض «اإلكليل والعصفور».
تـامر يـسعى دائـمًا نـحو األدوار ذات األبـعاد
ـعــقـدة أحــيـانـاً ويــرجع هـذا إلى ـركــبـة وا ا
دراسـته للفـلسفة والـتى أضافت إليه الـكثير
من اخلـبــرات الـتى جتـعـلـه يـدخل بـعـمق إلى
كل شـخصـية يـؤديهـا وهذا ما فـعله مع دور
«إيــبـــور» فى «اإلكـــلـــيل والـــعــصـــفـــور» تــلك
ــركـبــة خـاصـة فـى جـانــبـهـا الـشــخـصــيـة ا
الـدمـوى حـيث أجـهـدته كـثـيـرًا وأسعـدته فى

الوقت نفسه.
ــركــبـة الــتى أداهــا أيــًضـا دور ومن األدوار ا
«تـريزيس» فـى أنتـيجـون لسـوفـوكلـيس والتى

حـــصل بـــهــا
أيـــضـــا عــلى
جـــــــــــائــــــــــزة
ـثل أفـضل 
فــــــــــــــــــــــــــــــى

اجلامعات.
شــارك تـامـر
كــــــــــــــرم فـى
بــــــــــــــــــــعــض
عــــــــــــــــروض
مــــــــســــــــارح
الــدولـة كـان
آخــــــــــرهـــــــــا
«الــــــــــــنـص..

نص» عــلـى مــســرح الــسـالم مع فــؤاد عــبــد
احلى كــمـا مــارس اإلخـراج أكـثــر من مـرة
فـأخـرج عــرض «فـصـيـلـة إعــدام» أللـفـونـسـو
سـاتـرى وحـصل به عـلى عـدة جـوائـز مـنـهـا
«أحــسن ثــانـى عــرض» كــمــا قــام بــإخــراج
«هــامـــلت» وحــصل بـه عــلى جـــائــزة أحــسن

إخراج وأحسن تمثيل عن دور هاملت.
وكـذلك أخــرج «لـيــلـة الــقـتــلـة» فى اجلــامـعـة
وحصل بها أيضا على جائزة أفضل إخراج

وتمثيل وموسيقى.
تـامـر يسـتـعد هـذه األيـام إلخـراج مسـرحـيته
(سـور الص العظيم) على مسرح اجلامعة
كـمـا يـســتـعـد - بـعـد الــتـخـرج هـذا الـعـام -
سـرحـيـة لـيـثقل عـهـد الـفـنـون ا لاللـتـحـاق 
مـوهـبـته بـالـدراسـة ويـتـمـنى تـامـر أن يصـبح
ــمـثل ـثـالً مـؤثــراً فـهـو يــحب فى نــفـسه ا
أكــثـــر من اخملـــرج عــلى الـــرغم من عـــشــقه

مارسة اإلخراج.

والء طلبة.. بطلة فيلم غنائى
ــحــبـة فى عــمل لــســيـد درويـش كـمــا تــتــمــنى أن حتــظى 
اجلـمهـور وال يهمـها أن حتـصل على جـوائز كـما تـتمنى أن
تـكون (بطلة) لفيلم غنائى وترى أن ذلك ليس مستحيال ألم

سرح. يتحقق حلمها بالوقوف على خشبة ا
تـستـعد والء اآلن لالشتـراك فى أوبريت ألوبـرا اإلسكـندرية
سـيتم عرضـها فى رمـضان الـقادم وستـقوم فـيها بـالتـمثيل
والـغناء - أيـضاً - الذى ال تـستطـيع أن تتخـلى عنه فهى -
فى األصل - مـطـربـة بـفـرقة أوبـرا اإلسـكـنـدريـة لـلـمـوسـيقى

العربية..
ــعــمــعـة - فـى كـيــفــيـة وهى تــفـكــر اآلن - بــعـد أن دخــلت ا
ـمثل والتدريب بجديـة حتى يزداد وعيها اكـتساب حرفية ا

ثلة يحبها الناس. وثقافتها الفنية وحتى تصبح 

سيد يوسف..
 من تشجيعية العمودى
سرح إلى نثرية ا

فوقه فى الـشعر عـلى الرغم من تـ
ة دولــ ائـــزة الـــ لـى جــ ة عــ ولـــ وحــصـــ
ام فى فرع عـ ذا الـ ة هـ يـ يعـ تـشـجـ الـ
وله – مـودى وحــصــ عــ عــر الــ الــشــ
ـركز األول ائـزة ا كـذلك  –عـلى جـ
بابـط ة الـ ابقـ فة  – مـسـ نـاصـ  –مـ
ام 2004 دورة ابـن زيـــــــــدون عـــــــــ
يــدى يـوسف اعـر ســ يــحـرص الــشــ
راه ـــســـرح بل ويــ ة ا ابــ تـــ لـى كــ عــ
د عــ ة األهم وقـــد قـــرر بـــ مـــشـــروعـــ
حـصوله على تشجيعية الشعر أن
ابـة تــ كـ دًا مـن الـوقت لــ زيـ يــعـطى مــ
فــعل الــ ه بـ قـ عـشــ ــســرح الــذى يــ ا
وبالفعل انتهى شاعرنا من إعداد
مـد شـوقى يـات أحــ إحـدى مــسـرحــ
ا إلى هــ لــ ويــ تــحــ ام بــ ة وقــ ريــ ثــ نــ الــ
يرة األنـدلس" نـوان "أمـ عـ عـر بـ الـشـ
ابته تـ يـد يوسف فى كـ نـحاز سـ ال يـ
ـسرحية إلى الفصحى العمودية ا
ها شعـره حيث يرى الـتى يكتب بـ
ة غـ لــ كــتب بــ ــســرح البــد أن يــ أن ا
ية امـ عـ ة الـ غـ لـ ة الـ يـ ومـ يـ اة الـ يـ احلـ
ها وإن اته بـ يـ كـتب مـسـرحـ لـذلك يـ
فــصــحى ة الـ غــ لــ نــسى الــ كــان ال يــ
ا فى هـ فــ وظــ ا ويــ هـ يــ دعــ تــ الــتى يـســ
ا فعله فى شـاهد وهذا مـ بـعض ا
يم أقـول ظــ عــ ه الـ لـ ته "والـ يــ مــسـرحــ
ا رنـــ اعـــ تم شــــ هــــ احلق" كــــذلك يـــ
إكـــســاب ـــســـرحـى بـــ ا ا نـــ بـــ اتـــ وكــ
يــاسى ابع الــســ طــ اته الـــ يــ مــســرحــ
يع أن تــطـ ا نــسـ ذا مـ اخـر وهــ الـســ
ته يـ نه بــوضــوح فى مــســرحــ يــ بــ تـ نــ
يـرة بــنى يـشـجب"... ة "ســ لـ ويـ طــ الـ

سيرتنا طبعًا....

تامر كرم... عصفور الغار

سمر الشاذلى..  بنت بنوت

عفت بركات

ناصر فتحى
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أحمد متولى
 يرفض اإلبهار وينتصر للكلمة
اخـتياره للنصوص التى يخرجها يؤكد اهتمامه بقضايا أمته

الـــعـــربـــيـــة ولـــعل
(بــــــاى بـــــــاى يــــــا
عـرب) التى قـدمها
مـــؤخـــراً تـــلـــخص
وجـــهـــة نــظـــره فى
الــــــكـــــــثــــــيـــــــر من
الـقـضـايـا الـعـربـية
الـراهنة هـو أحمد
مـــــتــــولـى اخملــــرج
ــســرحى خـريج ا
ـــعـــهــــد الـــعـــالى ا
ـسـرحـية لـلـفـنون ا
قـــسـم الـــتـــمــــثـــيل

واإلخراج.
اغوط ـهرج» حملمد ا قـام بإخراج الكثيـر من األعمال منها «ا
و«إيـزيس» لـتوفـيق احلـكيم «إخـنـاتون» ألحـمـد سويـلم و«كـفر

البطيخ» لسعد الدين وهبة.
ـشــكالت الـتى يـنـبـغى يـرى أحـمـد مـتــولى أن هـنـاك بـعض ا
« الـتخـلص مـنهـا إذا ما أردنـا مـسرحـاً قويـاً أولـها «الـروت
ـسرح وإهدارهـا أحياناً الـذى يتسـبب فى تعطيـل إمكانات ا
ـواهب من خـارج الـنـقـابة كـذلك مـشـكـلـة عدم االسـتـعـانـة بـا
ــهن ورفـض د. أشــرف زكـى انــضـــمـــام الــهـــواة لـــنــقـــابـــة ا
الـتمثيـلية.. ويـطالب (متولى) بـأن تقيم الـنقابة دورات تـدريبية
ــسـرحى لـتـكـون مـدخالً لـلـهـواة فى كـل عـنـاصـر الـعـرض ا
ـواهب إلى النـقابـة كذلك يـطـالب القـائمـ على لـلكـثيـر من ا
مـسارح الدولـة باستـضافة فـرق الهواة لـتقدم عـروضها يوم

سارح وبأسعار مخفضة للجمهور. إجازة هذه ا
ال يـعـتـمـد أحـمـد مـتــولى عـلى اإلبـهـار مـنـهـجـاً فى اإلخـراج
ولـكنـه يعـتـمد أوالً عـلى الـكـلمـة حـيث يـراها األبـقى مـقـارنة

سرح. تفرج من ا جرد خروج ا باإلبهار الذى يزول 

محمود بطوش
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.. فبـمجـرد النـطق باسـمه أو كتـابته سـيـتوقف الـقار لـيسـتعـيد فى مـخيـلته يـحيى الـفخـرانى.. فنـان ال نظـنه يحـتاج إلى تـقـد
عشـرات األدوار اجلميلة التى جعلته يحـترم الفن عموماً ويعشقه لذا فلن نـكون فى حاجة لتذكيره بها.. وبـالتأكيد لن نلجأ إلى ذكر اجلوائز
وشهـادات التكر التى حصل عليها الـفخرانى وهى كثيرة لنؤكد بهـا جنوميته فالناس ال يهمهـا أن تعرف وهى التى منحته أكبر اجلوائز
سرح فـبالتأكـيد صفق لـه بعينـيه وقلبـه أمام شاشة وأرفعـها وأهمـها على اإلطالق مـنحته قـلوبهـا ومن لم يسعـده احلظ ألن يصفق لـه فى ا
مثل الذى غـيَّر مفـهوم ومقايـيس النجـومية) لن نـصفه بالنـجم الكبـير أو احملبوب أو التـليفـزيون كذلك لن نذكـر ما قاله الـنقاد عنـه من أنه (ا

كانة التى تليق به فى قلوبها وهى أكبر من كل األلقاب وأصدق. القدير حتى ال نصادر على حق الناس فى أن تضعه فى ا
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يحيى الفخرانى
 قبل احلجر
 عليه:

صرى? سرح ا للنهوض  با
سرح سـرحية هو الـعالج لداء ا - االهتـمام بالكـتابة ا
ـصـرى وكـذلك تـشـجـيـع الـكـتـاب خـاصـة الـشـباب ا
وتـدريبهـم من خالل إقامـة ورش عمل مـتخـصصة فى
ـادى هـذا الــلــون من اإلبـداع كــذلك تـوفــيـر الــعـائــد ا
صرى سرح ا ـناسب لهم.. وفى اإلجمـال أرى أن ا ا
ا هو عليه اآلن; عن طريق يسـتطيع أن يكون أفضل 
زيادة عـدد الـفـرق اخلـاصـة واحلـكـومـيـة فى األقـالـيم
سرح هتمة با وعودة اجلـمعيات األهلية وغير األهلية ا
مثل «جـمعـيـة أنصـار التـمـثيل والـسيـنـما» إلى اإلنـتاج
سـرحى وفى هذا اقتـرح إنشاء مثل هـذه اجلمعيات ا
باإلضـافة إلى تـأسيس شركـات مساهـمة من الفـنان
سرح ـؤمن بـدور ا ا
فى نـهــضـة اجملـتـمع
وأن تـدعم الـدولـة هـذه
اجلـــــــهــــــــات حــــــــتى
تـــســتـــطــيع أن تـــنــتج
مــســرحــًا مــحــتــرمـًا
يـــقـــدم هــذه اخلـــدمــة
بـــأســعـــار مــنـــاســبــة
لـــلـــجــــمـــهـــور بـــذلك
ـسـرح أن يـسـتـطـيع ا
يــــــقـــــاوم طــــــغـــــيـــــان
الــفــضـائــيــات ومــا تــقــدمه فـى ظل ثــورة االتــصـاالت

احلديثة.
- مــا رأيك فى ظــاهـــرة االســتــعــانــة بــنــجــوم
السينما والتليفزيون الكبار فى مسرح الدولة?
- هى ظاهـرة صحية ومطلـوبة وجناح هؤالء النجوم
هـو أكبـر دليل عـلى أن الفن اجلـاد مازال قـادراً على
استـقطـاب الفـنانـ واجلمـهور أيـضًا والدلـيل على
لك لير» ومسرحـيات أخرى لهذا يقبل هذا جنـاح «ا
سـرحيـة اجلادة كبـار الـنجـوم على تـقد األعـمـال ا
الـتى حتـمل كل أسـباب الـنـجـاح حـتى ولـو خـسروا
ــرتـفع الـذى يــحـقـقه ـادى ا لـبــعض الـوقت الــعـائـد ا
عـمـلـهم فى الـسيـنـمـا أو التـلـيـفـزيون.. كـمـا أن إقـبال
سرح يـحقق رواجًا هؤالء الـنجـوم على االشتـغال بـا

تهمة بالتراجع. سرحية ا وانتعاشًا للحركة ا
عالقة قوية

لك لير» خلامس مرة.. هل ترى عالقة - قدمت «ا
عاصر? ب «لير» شكسبير وواقعنا العربى ا

إذن لنقل فقط: يحـيى الفخرانى ثم نرحب به
ونسأله..

سرح? ثل لك ا - ماذا 
ـة ـادة اخلــاصـ ـالــة من الــســعـ ــســرح يــحــقق لى حـ - ا
ـنـى والـــروحى كـــذلك فـــهـــو يــذكـــرنى ـبـــاع الـــفـ واإلشــ
ـة وأدين له ـامـــعــ ـاوالتى األولى فى مـــســـرح اجلــ ـــحــ
ـيـر الـذى مأل ـيـر ألنه عـرفـنى بـحـبى الـكـب بـالـفـضل الـكـبـ
ـاتـى وال يـزال فــمن خالله تــعـرفت عــلى زوجـتى د. ـي حـ
ـمارسـة هـوايتى يس جـابـر التى شـجـعتـنى ودفـعتـنى 
ـيـة والـعـمـل بـالـتـمـثـيل.. كـمـا أن األداء عـلى خـشـبـة الـفـن
سـرح يخـتـلف كثـيرًا عـنه أمام الـكـاميـرا حيث يـحقق ا
ـأثـيـر ـبــاشـر والـتـفـاعل مع الـنـاس وتـبـادل الـت الـتالحم ا
ـاً وحتـديًا ـأثـر وهـو األمـر الـذى أعـده رهانـاً حـقـيـقـي والـت
ـمـثل لـذلك فـأنـا دائم احلـرص عـلى الـعـمل إلمكـانـات ا
سرح وأجد سعادة كبيرة عندما أقف على خشبته. با
ـسرح سـيـكون عـشقك األول - تـصورنـا أن ا
خـاصـة بـعـد جنـاح دورك فى مـسـرحـية (حب
وفـركـشة) ولـكن هـذا لم يحـدث وابـتعـدت عنه

اذا? سريعًا 
ـسـرحــيـة مع الـفــنـانـ فـؤاد - نـعـم كـانت بـدايــتى ا
ــنــعم مــدبــولى حــيث لــعـبت دور ـهــنــدس وعــبـد ا ا
(تــخـــتخ) فى مــســرحــيــة حب وفــركــشــة أمــا غــيــر
ــســرح; فــأنـا الـصــحــيح فــهــو أنــنى ابــتـعــدت عن ا
أحرص على تقد عمل مسرحى كل عام أو ثالثة
وأتــمــنى أن أقــدم أكــثــر من ذلك ولــكـن عــدم وجـود
نصـوص منـاسبـة يضـطرنى إلى االبـتعـاد حتى أجد

نصوصًا جيدة.
صرى اآلن? سرح ا - كيف ترى ا

صرى يعيش أزمـة حقيقيـة وسببها من سـرح ا - ا
ـؤلـفـ اجلـيدين الـذين يـكـتـبون وجهـة نـظـرى ندرة ا
ـؤلـفى الــدرامـا الـتــلـيـفــزيـونـيـة لــلـمـســرح مـقـارنــة 
والـسـيـنــمـا تـعـيش هـذه األزمـة أحـيـانـًا وأذكـر أنـنى
ـلك لـيـر) بـحـثت عن كـاتب أو عـنـدما أردت تـقـد (ا
صرية فلم شاعـر يعيد صيـاغتها ويـحولها لـلعاميـة ا

ها كما هى. أجد لذلك اضطررت لتقد
- هل تقصد الكتاب الكبار أم الشباب?

ــسـرح الــكـبــار - لألسف - هــجـروه إلى - كــتـاب ا
السـينـما والـتلـيـفزيـون فلم يـعد لـهم وجود مـسرحى
مؤثـر اللهم إّال قـلة قليـلة منـهم تعد عـلى أصابع اليد
الواحـدة ويتواجدون على فترات زمـنية متباعدة أما
الشـباب الـذى يـقدم إبـداعـًا حقـيقـيـًا فهم قـلـة; فأكـثر
الـشـبـاب ال يتـجه لـلـكتـابـة لـلمـسـرح والذيـن يكـتـبون

يـعـيـبـهم عـدم تـقـبلـهم
لـلنـقـد بـاعتـبـار أن ما
يـقدمـونه هـو األفضل
دائـمًا واحلقيقة أنهم
يـــفـــتــقـــدون اخلـــبــرة
الـكافـية الـتى تمـكنهم
من رصــد وصــيــاغـة
ه عـلى الـواقع وتـقـد

سرح. خشبة ا
- أظـنـهم يـشـكـون

غياب النقد أكثر وعدم متابعته لهم?
- الـوضع اآلن مختـلف والبد من االعتـراف بأن لكل
ا وقت نـقاده فـالـنـقـد موجـود ولـعـله اآلن أكـثـر 
كان عـلـيه فى السـتيـنيـات على الـرغم من ازدهار
احلركـة النقدية أيـامها والتضـافر الذى كان على
ـمـثل فـى الـصـحـافـة أشـده بــ الـفـنـان والـنــقـد ا
ى الـفـنـيـة الـيــومـيـة واألسـبـوعـيـة والـنـقـد األكـاد
وهــذا لم يـنــقـطع يــومـاً وإن كــان الـغــالب اآلن هـو
تـخصصـة فى الفنون اهتـمام الصفـحات الفـنية ا
تـابعـات اإلخبـارية الـسريـعة واخلـفيـفة عمـوماً بـا
وحتـول النـقد فـى أكثـره إلى انطـبـاعات ومع ذلك
فـيـجب أن نـقـبـلـهـا لـتـأثـيـرهـا الـفـعـلى عـلى تـلـقى
اجلمـهور لألعمال وتـشكيل انطبـاعاته وآرائه فيما
يسـمع أو يشـاهد فـهذه هى طـبيـعة الـعصر ومع
ية الفنون موجودة لم تتوقف ذلك فـمازالت أكاد
عـن تــــخـــــريـج مــــئـــــات اخلـــــريــــجـــــ فى شـــــتى
الـتــخـصــصـات ويـجـب إتـاحـة الــفـرصــة أمـامـهم

ارسة دورهم النقدى اجلاد. للعمل و
حوار  :   شعبان الفرحاتى- كطبيب وفنان ما هى الروشتة التى تقدمها

- نعم هـناك عالقة قويـة وهذا ما جعـلنى أقدم هذا النص
ـسـرحيـة مـنذ حتديـدًا فـقبل إجـراء الـبروفـات عـلى هذه ا
خمـس سنـوات ُعرضت عـلى عدة نـصوص كالسـيكـية..
لكـنى وجدتها بعيدة عن الواقع وال تساير الزمن والعصر
الذى نـعـيشه بـينـمـا وجدت (لـير) تـنـاسب ما يـحدث اآلن
على الـساحة الـعربـية إنسـانيـًا وسياسـيًا أيـضًا حتى أنه
ـكن اكـتـشاف الـعالقـة بـينـهـمـا بسـهـولـة وهنـاك أيـضا
شـاهـد جيـدًا ويتـعامل جمل حـوارية ذات داللـة يـفهـمهـا ا
معـها وكـأنهـا صيـغت من أجل أن تعـبر عـنه وعن معـاناته
ا هو حتـديـدًا اآلن والدلـيل هـو تـصـفيـقه الـشـديد لـهـا 
ـا أذكـر قوًال يـعـنى أنـهـا مـست وتـرًا حـسـاسـًا لـديـه.. وهـن
لـلـمـخـرج اإلجنـلـيـزى «بـيـتـر هـول» وهـو «إن مـسـرحـيـات

شكسبير مرآة.. كل عصر يجد فيها نفسه».
- أال تــرى أن ارتـفــاع أسـعــار تــذاكـر مــسـرح
ثل عـائقًا أمام الدولة - دعك من اخلـاص - 

البسطاء يحول بينهم وب مشاهدته?
ــسـرح لــيــست مــوحـدة.. - الــكل يــعـلم أن تــذاكــر ا
سـرح حتـقق لـلمـشـاهد فهـنـاك أماكـن متـمـيزة فـى ا
رؤيـة أفــضل ولـهـذا تــكـون مـرتــفـعـة الــثـمن بـخالف
األمـاكـن األخـرى الـتى تـنـخـفض أســعـارهـا ولـكـنـهـا
ـــشــــاهـــد من حتــــقق نــــفس الـــغــــرض وال حتــــرم ا
االستـمتاع بالعرض وأسـعارها مناسـبة لكل الفئات

سرح. االجتماعية التى ترغب فى مشاهدة ا
- هل هـناك عالقـة ب ارتـفاع أسـعار الـتذاكر

وأجر النجم?
ـنـهـمـا فـالنـجم مـن حقه أن - ال أظن أن هـناك عـالقة بـي
يـحدد األجـر الـذى يـتنـاسب مع الـفن الـذى يـقدمه ومع
وضعه ومـكانته الفنـية وثقة شركـات اإلنتاج فى إمكاناته

وقدرته على جذب اجلمهور والنجاح الذى يحققه.
مسألة شائكة

- الـنقـاد أم اجلمـهور.. أيـهمـا يشـعرك رأيه
بالنجاح?

- هذه مـسـألة شـائكـة بعـض الشىء وإن كـنت أعتـقد
أنهـما مرتـبطان بـبعضـهما البـعض فال النـجاح الفنى
وتقـدير النقـاد للعـمل وحده كاف كمـا أن جناح العمل
جمـاهيرياً ال يعد داللة عـلى جودته وأنا شخصياً أعد
عمـلى ناجحاً إذا حقق اجلـودة الفنية وشـهد له النقاد
وشــهــد له أيــضــا شــبــاك الــتـذاكــر واإليــرادات الــتى
يـحـقــقـهـا عــنـدهـا فـقـط أطـمـئن جلــودة الـعـمل وأعـده
نـاجــحــًا وهـذا حتــقق فى مــعــظم مــسـرحــيــاتى مـثل

فـيـفـيان : مـيك أال تـرى كـيف يـنـظـر كـيف يـنـظـر
ـــاذا أتى إنه ـــاذا  إلـــيك? أال تـــعــرف 
مـتعصب يا ميك أتى لـيقتلنـا يقتل يقتل

يقتلنا جاء ليقتلنا.
ميــــــــك : هل هى محقة?

ــتـعـصب فـيـفـيـان : أعـرف أعــرف دائـمــا أعـرف ا
ــكن أن يـأتـى ويـقــتل دائــمـا يــقــولـون
ــوت احلـرب ــوتـون اجلــوع ا ماليــ 
وت حـرب اجلـوع كل يـوم لـذلك نـقـتل ا
يــقــتل أيــضــا إنـــهم ال يــتــوقــفــون أبــدا
ـــوت يـــغــادر ـــوت يـــقـــتل ا يــقـــولـــون ا
احلــجـرات يــنــسف يــنــسف الــبــلــوكـات
يـطـلـقــون الـنـار عـلى أنـفــسـهم يـحـرقـون
أنـفسهم يـطلقـون النار عـلى عائالتهم أو
الـغربـاء الـغربـاء فى الـشارع رأيـتهم فى
األخـبـار وأغـلقـتـهـا أغلـقـتـهـا لكن اآلن ال
أسـتـطـيع أنـا مـسـرورة مسـرورة ألنه لن
يـكـون هـنـاك مزيـد من االنـتـظـار افـعـلـها
اقـتـلـنى اآلن اقـتـلنى وانـتِه من ذلـك انتهِ

من ذلك.
كـــــلود : لم آتِ لهذا.

فيفيان : أهذا صحيح?
كـــــلود : لم أحـضـر ألقـتل أى أحـد. جئت ألرى
أبى فـــحـــسب. ظــــنـــنت أنه ســـيـــكـــون
ســعـــيــدا فـــيــمـــا بــعـــد ألنه رآنى مــرة
ــسـاء أخــرى. لم يــحــدث حــتى هــذا ا
ــلـؤه ولــهــذا فــســيــكــون هــنــاك يــوم 
بـاألشـيـاء األخـيـرة. لـيس لـديـكم شىء

تخافون منه.
ميــــــك : كـلود  أى فكرة غبيـة هذه? لست غاضبا
كنك دائما أن تكسب من أجل الـنقود. 
ـال. إذا عــشت لــتـكـون عــجـوزا مــثـلى ا
رات. ال مئات ا ا تكسب مثل هذ ا فر
ــكــنك أن تــتــخـــلى عــنه فى كل مــرة و
ومـاذا فى ذلك بل وتبدأ ثانـية. قد يكون
هـذا أحــسن ألـيس كــذلك? وفى حـيـاتك
سـتكـون هـناك أوقـات سعـيدة. فى حـياة
كل إنـــســـان. ســــتـــحب شــــخـــصـــا مـــا
بالتأكيد. حتى بدون أطفال حتى لو ظل
كل شـىء كــمـــا هـــو أو مـــضى لـألســوأ
تـستطيـع أن تكون سعـيدا بعض الوقت.

دائما هناك حلظات.
كـــــلود : من األفضل أن أذهب.

ميــــــك : تذهب? ال انتظر دعنى أوضح لك.
كـــــلود : (ينهض) إنه وقت الذهاب.

مـــيــــك : ال اجـــلـس ابق عـــنــــدك لـــبــــرهـــة. فى
الكرسى.

(يجلس كلود)
انـظر إلىّ إنهما عـينا والدتك. شعرى.
كــان لـدى شــعـر كــهــذا كـلــود ولـكن

كانت األشياء أطول حينها.
كـــــــلــود : (يــنــهض) أســـهل لـــو ذهــبت اآلن.

وداعا.

ميــــــــك : انتظر.
كـــــلود : ماذا?

ال? كيف تـقدر حتى أن ترد لى هذا ا
جــرؤت عــلى إعــطــاء خــمــســة ماليــ

جنيه هكذا للغرباء?
كـــــلود : الناس يفعلون.

ــوضــة ألــيس مـيــــك : أوه أعــلم هــذا إنـــهــا ا
كـذلك? عـنـدمـا كـنت شـابـا كـان لـديك

مزيد من التعقل.
فيفيان : ميك ال تفعل يا ميك ال تغضبه.

ميـــــك : هل تـظن أنه لم يكن هناك واحد وقتها
ــوت من اجلــوع? فى الــسـتــيــنــيـات
والـسبـعينـيات والـثمانـينـيات? هل تظن
أنه لم تـكن هـنـاك حـروب عـنـدمـا كـنت
شـابا صغـيرا? لست أول إنـسان يرى
الـرعب. تعـلـمنـا أن نشـاهدهم دون أن
نـشعر بـشىء. كنا نـستطـيع أن نتفرج
ـــوتــون من عــلـى مــشـــاهــد ألطـــفــال 
اجلـوع ونـســتـمـر فى تـنــاول عـشـائـنـا
بــيـــنـــمـــا نـــشـــاهـــد كل ذلـك هـــذا مــا
نـحتاجه لننجو. لم تكن والدتك حتسن
هـذا لذلـك ذهب عقـلهـا وذهـبت لتـموت
فى مـعسـكـر للـمتـشـردين تقـضم ورقة
أو أى شىء تـــافه. مــازال يــوجــد حلم
فى أحــيـاء لـنـدن إذا كــنت قـادرا عـلى
ـاء الـدفـع. تـوجـد مـؤن من الــطـعـام وا
ــكـنـنـا أن نـبـقى أحـيـاء لـكل حـجـرة. 
إذا أقـمنا فى البلوكات. أخبرتها بهذا
لكنها كانت ستذهب. لقد أتت لترانى
جـــاءت فى الـــلــيـل. أصــابـــنى الـــرعب
عـندما سمـعت اجلرس لكـننى سمحت
لـهـا بـالدخـول. هل تـعـرف مـاذا قالت?
«تـعـال ودعــنـا نـنـهى حـيــاتـنـا سـويـا».
كـنت دائمـا مغـرمـا بهـا. قلت لـها إنـها
تـسـتـطيع أن تـرجع وتـعـيش مـعى هـنا
لـكنـها لم تـكن لـتفـعل ذلك كانت تـريد
أن تـخرج. لـقد بـدت أكبـر منى. قالت:
ــوســـيــقى «دعــنى أســـتــمـع لــبـــعض ا
ــاء اجلــيـد فــعال وأتــنــاول كــوبــا من ا
ألنــنى لن أكــون قــادرة عــلى تــشــغــيل
ــوســيـقـى أو تـنــاول مــاء جــيــد بــعـد ا
ـوسيـقى وأعطـيتـها اآلن». أدرت لـها ا
ـاء به ثلج. قالت: «أسـتطيع كـوبا من ا
أن أبـــقى». ثـم نـــهـــضت وذهـــبت دون

كلمة.
كـــــلود : كان البد أن تذهب معها.

فيفيان : ميك أال ترى ما يراه ما هو?
ـكان يـعـجـبنـى هنـا. الـثراء ميـــــك : ال أقـول إن ا
كـنك أن جتـعلـنى أخرج مـضى. كـان 

من هنا.
ـنـتزه? من كــــــلود : نـصف مـلـيون ألضـعك فى ا

األفضل أن تموت.
وت? ميــــــك : ماذا تعرف عن ا
فيفيان : ميك كفى كفى يا ميك.

ــوت مــيـــــك : كـــنت أســتـــطـــيع أن أحتـــدث عن ا
عــنــدمــا كــنت صــغــيــرا. اتــركــيــنى يــا
فيفيان اآلن سأموت بسرعة كافية. أنا

فقط أحتاج حتقيق رغبة بسيطة.

فيـفيان : األطـفال دائـمـا دائمـا جـميـلـون ويجـعـلونك
تــريــد تــريــد طـــفال إذا رأيــتــهم إذا رأيت
طـفال أريد طفال لكنهما كانا ال يجب أن
يـتـهـربـا أنــا لم أجـرؤ أبـدا عـلى مـخـالـفـة
اإلجـــراءات. ولــــكن إذا حـــدث إذا حـــدث
وأصــبح لــدى طــفل فــأنــا ال أســتـطــيع ال
أسـتطـيع أبدا قـتله إال لـو قتلـت نفسى ال

أستطيع أن أقتل.
ميك : مع كل أمـوال والدته كـان الكسـندر يسـتطيع

احلصول على رخصة.
كلود : أمـواله مبـددة فى شراء الـيانصـيب. يعـتقد
أنه مـن اخلـطـأ شــراء الـرخص. وكـذلك

أنا.
مــــيك : هـل تـــــعــــنـى أنك ســـــوف تـــــشــــتـــــرك فى
الـيـانـصـيب? بـأمـوالك? مـا الـذى سوف

تكسبه إذا لم تستفد منه?
كلود : ال أريد أن يكون لدى طفل على اإلطالق.
ميك : لم تـزل صغيرا. دعنا ال نـتشاجر حول هذا

األمر.
فيفيان : إنه ألمر أهوج أن تقتل تصرف أهوج أن
تـقتل طفال كـقتل نفسك; كـقتل نفسى لم
ــتــعــصــبـ يــفــعــلـون أفـعـل أبـداً لــكن ا
ــرات لـقـد يـفــعـلــون يـفـعــلـونــهـا مــئـات ا
ــاضـيـة فى شـاهــدت شـاهــدت الـلـيــلـة ا
األخـبـار مـئــات مـئـات فى بـلـوك يـحـتـرق
الـبـعـض يـغـنى يـغـنـى والـبـعض يـصـرخ
زيد ـزيد ا والـيوم اليوم قـالوا إن هناك ا
سـيحدث احليـاة احلياة فى لـندن ليست
ـتـعة هـذه األيـام وقريـبا ـتعـة لـيست 

نتزه. نتزه نذهب إلى ا سنذهب إلى ا
نتزه? كـــــلود : تذهبون إلى ا
ميــــــك : هذا ما أتطلع إليه.

كـــــلود : تعيش هناك?
ميــــــك : هذا كل ما أريده.

كــــلود : هل معك مال إذن?
ميـــــك : ليس بعد.

كـــلـــــود:  من األفــــضل اخلــــروج مع والــــدتى.
مـازالت هنـاك مـناطق ريـفـية مـفتـوحة
فى بـعض األمـاكـن. اخملاطـرة هـى ما
تـعــانى مـنه مـثـل مـعـظم الــنـاس. لـقـد
رأيت هـذا. أعـطـيت مـا أسـتـطيـع لكن
خمسة مالي جنيه تضيع فى اليوم.
فـيـفـيـان : هل أعـطـيـت أعـطـيت خـمـسـة ماليـ

خمسة خمسة مالي جنيه?
كـــــلود : نعم.

ـا تـصـورت أغنى فـيفـيان : أنت أغـنى حـتى 
اليــ اليــ عــدد ا ــا كم عـــدد ا

التى تبقت لك?
كـــــلود : ال شىء.

ميــــك : ليس كثيرا مليون مثال ?
كـــــلود : لقد تخليت عنها.

فيفيان : كلها كلها تخليت عنها كلها?
كـــــلود : نعم.

ميــــــك : كلها للغرباء?
فيـفيان : لـكنـنـا نشـاهـد نشـاهد األخـبـار طيـلة

الوقت لكى نراك ولم يحدث أبداً.
كـــــلود : فعلت ذلك هذا الصباح. تخلصت من
كل أشــيـــائى وأرســلـت لك الــبـــرقــيــة

بأننى قادم ألراك.
فيفيان : ال أوه ال ميك ميك أنا خائفة.

ميـــــك : وماذا عنى أنا يا كلود?
كـــــلود : أردت أن أراك.

ـمــكن أن تــبـقـى لى نـصف مـيــــك : كــان من ا
مليون. مائتنى ألف. ألبيك.

كـــــلود : هل حتتاج للنقود?
ميــــــك : كوخى.

كـــــلود : لم أفكر فيك. أنت تعيش هنا.
ميــــــك : لم تـفكـر? لم تـفكـر فى? بالـطبع فـعلت.
أبــــوك يــــجــــلس هــــنــــا فى صــــنــــدوقه
الـصغـيـر? أنا أفـكر فـيك طـيلـة الوقت.
كــنت واحــدا من آخـر األطــفــال الـذين
ولــدوا فـى لــنـــدن اعـــتــاد الـــنــاس أن
يـلـتفـوا حـول عربـتك ألنك كـنت جـميال
حــتى فى صــغــرك مـاذا تــظن تــكــلــفـة
الـرخـصـة لتـحـصل عـلى طـفلٍ ثانٍ? لم

مـيــــــك : شىء نــسـيـت أن أخـبــرك به. لــقـد رأيــنـا
عـصفورا هل تعـرف ما أعنى? إنه طائر.

عصفور.
كـــــلود : البد أنه كان شيئا لطيفا لكما.

ميـــــــك : لقد كان لقد كان. تمنيت لو كنت رأيته.
كـــــلود : وداعا إذن.

ميـــــك : البـد أنه لم يــزل حـولـنـا فى مـكـان مـا. لـو
داومت النظر.

(يذهب كلود)
كــلـــود كــلــود لـــيس هــكـــذا ال تــذهب

أخبرنى متى ستأتى وترانى.
كن أن نراه فيفيان : لـو نظرنا نظرنـا من النافذة 

نراه ذاهبا.
ميــــــك : ال أستطيع أن أرى بعيدا هكذا ألسفل.

فيفيان : سأفتح أفتح النافذة.
ميـــــــك : نعم نعم افتحيها.

(تفتح فيفيان النافذة)
فيفيان : أوه الرائحة.

ميـــــك : ال تـهتـمى ال تهـتمى انـظرى. أهـو هذا?
أنه شـــخص مــا ألــيـس كــذلك? هل هــو

كلود? ال أستطيع أن أرى.
ميـــــــــك : الـدخــان يـؤذى عـيـنى يــؤذيـهـا - نـعم إنه

هو.
ــك : لــقــد رحل إذن هــنــاك... ال أســتـطــيع أن ــ ــ ــ مــيـ

أراه.
فيـفيان : نـعم نـعم أقدر أقـدر فقط أقـدر فقط أن

أراه مازال مازال فقط.
ميـــــــــك : مازال ?

فيفيان : ال لقد ال ال لقد ذهب.
مــيـــــــــك : اغــلــقى الـــنــافــذة. رّشى األوكــســجــ

حولنا.
(فيفيان تغلق النافذة لكنها تظل تتطلع)

زيد من ألسنة اللهب. زيد أنظر ا فيفيان : أنظر ا
ميـــــــــك : أليست منه?

فيفيان  : ليست ماذا ليست منه?
مــيــــــــك: ال أنـــا آسف. يـــا له مـن خــطـــأ أحـــمق.

فكرت للحظة أنه.
فيفيان : ال ال ال من بلوك بلوك آخر يحترق.

ميــــك : رشّى حولنا. أصابنى الصداع ثانية.
( (ترشّ فيفيان األوكسج

فـيـفـيان : تـنـاول شـرابــا دعـنـا نـتـنـاول بـعـضـا
اء. بعضا من ا

ميـــــــك : ولد غبى.
(تصب فـيـفيـان كوبـا مـاء صغـيرا

من اإلبريق)
ـنـتـزه غـالـبـا صفـوف من ـنـتـزه ا فـيفـيان : رغم أن ا
األكــواخ الــطــيــنــيـة وحــشــائـش صــغــيـرة
صـغـيـرة إذا أحـبـبت فـبـإمـكـانـنا أن نـذهب
ــكن أن نـذهب هــذا الـربــيع هــذا الـربــيع 
لـنـرى لـنـرى الـعـشب واألزهـار األزهار فى

نتزه. ا
ميــــــــك : إننى عجوز جدا.

فـيـفـيـان : ال ال لـيـس تـمـامـا لــست عـجـوزا جـدا
ألنـــــنى ســـــوف آتـى أيـــــضـــــا ســـــآتى
وسـتـكـون جتـربة مـثـيـرة لـنـا أن نذهب
مـغــامــرة أن نـذهب ســويـاً ونــسـتــمـتع

نتزه. تع أنفسنا فى ا و
ميــــــك : من األفـضل أن حتـضـرى أشـيـاءك إلى

هذه احلجرة.
فـيـفـيان : نـعم سـأفـعل سـأفـعل وسـأحـضـر بعض
األلــغـاز اجلــديــدة ومــسـابــقــات جــديـدة
أصعب أصعب لك رغم أنى ال أستطيع
أن أضـيف الــسـمـاء فى قـطـعـة اخلـشب
الــكــبــيـــرة مع كل تــلك الـــقــطع الــزرقــاء
الـزرقـاء لـلــسـمـاء - كـأن الـسـمـاء كـانت
زرقـاء - كـل شىء يـبـدو كــمـا هــو لـكـنك

أفضل جدا.
نــســتــطـــيع أن نــفــعل ذلـك نــفــعل ذلك
الـليلـة ونسـتمع للـموسـيقى. سنـشاهد
األخـبـار أخـبـار كلـود فى الـتـلـيـفـزيون

سنشاهد أخبار كلود.
ميك : نـعم أعتقد أن مـوته سيصبح خـبرا هاما

افتحيه.
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األمثال
مسرحة ا
Proverde
Dramatique

أطــــــلـق الـــــكــــــاتب
الـفـرنــسى ألـفـريـد
دى مـــــــــــوســـــــــــيـه
(1810-1857) هـذه
الـــتـــســـمـــيــة عـــلى
بعض مسرحياته.
وكـــــــــــــــــــــانــت كــل
مـســرحـيـة عــنـاهـا
بــــــذلك تــــــصـــــور
أحـداثها حكمة أو
مـــــــــثـًال أو قـــــــــوًال
مــــأثــــوًرا يـــتــــخـــذ
كـعــنـوان لـهـا . أى
ـــــــثل أن داللــــــة ا
تـــــبــــــرهن عــــــلـــــيه
سرحية. أحداث ا
ومن أمــــثــــلــــة ذلك
مـــــســـــرحــــيـــــاته :
«المــــــــــــــــــــزاح مـع
احلــــــــــــــــب1834»
و«يــجب أن يــكــون
الـباب مـفتـوًحا أو
مــغـــلــًقــا - 1845»

... إلخ.
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أنا أمثّل ..إذن أنا موجود
 وأجرى يتناسب مع جنوميتى

ــلك لـيــر» هـذا «غـرامــيــات عـطــوة أبــو مـطــوة» وفى «ا
بالنـسبة لـلمسرح أمـا بالنسـبة للنـجاح فى التلـيفزيون
فـمـقـيـاسه عـنـدى هـو رد فعل اجلـمـهـور وزيـادة نـسـبة
س مـدى تـقـبـل اجلمـهـور لـلـعـمل أو ـشـاهـدة وأنـا أ ا

سلسل. إحجامه عنه منذ عرض أول حلقة فى ا
- هل لديك مستشار فنى?

- مـســتـشـارى الـفـنى هـو إحــسـاسى بـالـعـمل وهـو
الـــذى يــحـــدد لى قـــبــولى أو رفـــضى لـه.. وإن كــنت
أسـتمع جيـداً آلراء زوجتى فى األعـمال الـتى تعرض
علّى كـما أحترم رأيها فى الكثير من القضايا الفنية

التى نتناقش حولها.
- كيف تختار أدوارك?

- أقــوم بـقــراءة كل األعــمــال الـتى تــعــرض عـلى ثم
أقـوم بــدراسـة كـل شـخــصـيــاتــهـا وبــعــدهـا يــدلـنى
إحـسـاسى ويـحـدد لى الـعــمل الـذى أقـبـله ومن بـ
الشـروط التى أضـعهـا لنـفسى عـند االخـتيـار التـأكد
من جّدة الـشخـصيـة وأنهـا تمـثل إضافـة جديدة لى
كمـمثل وأنـها حتـمل قيمـة إنسـانيـة إيجـابيـة تضيف
إلى اجملـتـمع ثم بـعـد ذلـك يـأتى دورى لـكى أقـدمـهـا
بصدق وإخالص فأنا أؤمن بأن العمل اجليد هو ما
يقـدم بصدق وهو ما يشعر به اجلمهور فورًا وبنفس
الدرجـة وأحمد الله أن كل أعـمالى تتحـقق فيها هذه

العالقة احلميمية بينى وب اجلمهور.
الشخصيات احملبوكة

- هل هناك مواصـفات محددة فى الـشخصية
التى حتب أن تؤديها?

- أنـا أمـيـل دائـمـًا إلى الـشـخـصـيـة احملـبـوكـة درامـيـًا
حـتى ولو كانت شريـرة ولعل هذا هـو السر فى جناح

تعددة التى قدمتها على اختالفها. الشخصيات ا
- ما اجلديد لدى يحيى الفخرانى?

ـسلـسل التـليـفزيونـى (يتربى - أقوم اآلن بـتصـوير ا
ف عــزو) وهــو من تــألـيف يــوسف مــعــاطى وإخـراج
مـجـدى أبـو عـمـيـرة ويـشـارك فى بـطـولـته مـجـمـوعـة
ـة مــخـتــار حـسن كـبــيـرة من الــفـنــانـ مــنـهم كــر
مـصـطـفى نـهـال عـنـبـر أشـرف عـبـد الـغـفـور رانـيا
فـريد شـوقى يـاسـر جالل أحـمد عـزمى انـتـصار
وهنـا شيحـة وعدد من األطفـال منهم هـادى خفاجة

وهو مسلسل تدور أحداثه فى قالب كوميدى.
سلسل? - وماذا عن دورك فى ا

- أقوم بـدور جـديـد تمـامـاً حـيث أجـسد شـخـصـية
بائع لـعب أطفـال يعشـقهم بـشدة ولكـنه يعانى من
كثـرة مـشـاكل أبنـائه الـذين يـعمـل أحدهم ضـابـطًا
ــشـاكل واآلخــر خـارج عن الــقـانــون وتـتــصـاعـد ا
لدرجـة أن يقوم األبناء بـرفع دعوى قضائيـة للحجر
عــلـــيه.. وهـــو مــتـــزوج من ثالث ســـيــدات (ســـيــدة
مــجــتـمـع وخـادمــة وأرمــلــة) وســوف يــتم عـرض
ــسـلــسل (بــإذن الــله) فى رمـضــان الــقـادم وفى ا
الـسـيـنمـا أسـتعـد لـتـصويـر فـيلم (مـحـمـد على) من
إخــراج الــســورى (حــا عــلى) وهــو الــذى يــقـوم
ـلك فـاروق) الذى تكـتبـه أيضًا بإخـراج مسـلسل (ا
ــيس جــابــر والــفـيــلم عــمل ضــخم رصــدت له د. 
نـتجـة مـيزانـية قـدرها 50 مـلـيون جـنيه الشـركـة ا
وأعـتــقـد أنه ســيـضـيف الــكـثـيــر إلىَّ وإلى الـتـراث

صرى والعربى. السينمائى ا
سرح?  وماذا عن ا

جـرد االنـتهـاء من تـصويـر الـفيـلم سـوف أركز  -
وقتـى وجـهـدى لـتـقـد مسـرحـيـة جـديـدة ال داعى

لذكر أى تفاصيل عنها إلى أن يأذن الله.
ــكن أن تــســـتــغــرقه مــنك - كم مـن الــوقت 

دراسة الشخصية?
- لــــيـس أقل مـن شــــهـــــريـن قــــبـل بـــــدء الــــعـــــمل
والتـصوير.. هذا باإلضافـة إلى دراستها بأسلوب
أكثـر عمقاً ومـعايشة عـند التصويـر حيث يضفى
جو الـعمل نفسه أبعاداً أخرى للشخصية لم أنتبه
إلـــيـــهـــا عـــنـــد دراســـتـــهـــا فى خـــيـــالى وأرى من

الضرورى دراستها جيدا فى الواقع العملى.
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ــســرح  مـــحــفـــوظ عــبــد الـــرحــمن : بــدأ وانــتــهى فى الــســتــيــنــيــات مــاله ومــال ا
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نعم نور الهدى عبد ا

ـسـرح مـسـرحـيـته (كالم) والـتى قـلـدّت ا
الـذى عجـز كـثيـر من النـاس عن تـقلـيده
فـقـدم جتــربـة رائـدة ألنه سـافـر وشـاهـد

واستفاد.
هرجانات من أهم ا

هرجان ويرى الفنان محمود ياس أن ا
الــتــجــريــبى أضــاف الــكــثــيــر لــلــحــركــة
ـــصــريــة وأنه أحــدث إلى ــســرحــيــة ا ا
جـانب اخلبرات التى قدمهـا تأثيراً كبيراً
فى الــشـــبــاب الــذى الــتـف حــوله وهــذا
شىء رائع أن تـنشغل جـماهيـر الشباب
ــســرح وتــهــتـم به وتــدخل الــتــجــربــة بــا
كـــمـــشــــاهـــدين وكــــأصـــحـــاب عـــروض

وإبداعات.
ويـعـدُّ مـحـمــود يـاسـ الـتـفـاف الـشـبـاب
سرح الـتجـريبى دليالً عـلى حالة حـول ا
الــنـــهـــوض الــثـــقــافـى واإلبــداعـى الــتى
أحـــــدثــــــهـــــا هـــــذا
ـــــــــــســـــــــــرح فـى ا

مجتمعنا.
وعـن اإلضــــافــــات
األخــــــــرى الـــــــــتى
ــسـرح يــقــدمـهــا ا
الـتــجـريـبى يـقـول:
إنه يـــعــيـــد إلــيـــنــا
دهــشــة اكــتــشـاف
الـــــــــنـــــــــصــــــــوص
ــــــــســـــــرحـــــــيـــــــة ا
الــــكالســـــيــــكــــيــــة
ـــــة حــــ الـــــقـــــد
يـقـدمـهـا من خالل
قـدراته الـتـكنـيـكـية
والـــتـــشــــكـــيــــلـــيـــة
ــبــتـكــرة ومــثـال ا
ذلــك عــــــــــــــــــــــرض
«رومـيـو وجـولـيت»
الــــــــــــذى قــــــــــــدمـه
ــــــهـــــرجــــــان فى ا
إحــدى دوراتـه وهــو نص تـــقــلـــيــدى من
نـصوص عـصر النـهضـة وقد اسـتطاع
مـنــفـذو الـعــرض أن يـقـدمــوا لـنـا مــتـعـة
حـقـيقـيـة جـعـلتـنـا نـسـتمـتع بـعـظـمة شچ
الـنص لكثرة مـا تعاملنـا معه فقد كان
اإلبـداع شامالً وجنح التـجريب فى هذا
الــعـــرض أن يـــضـــعــنـــا أمـــام حلـــظــات
انــفـعــالــيــة قـويــة من خالل الــتــشــكـيل
والـــــرقص والـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر اجلـــــســــدى
ــوسـيــقى واحلــوار وحـتى حلــظـات وا

الصمت.. 
لـــهـــذا أرى أن من بـــ إيـــجـــابـــيـــات هــذا
سرح ـسرح هـو أنه أوصلنـا لقـناعـة أن ا ا
كنه أن ـعناه العام (وال أقول التقليدى) 
يــعــيش ويــخــلَّــد إذا تــوفــرت له عــنــاصــر
ـغـامـرة االبـتـكـار واإلبـداع الـتى تـتـيـحـهـا ا
والـتجـريب ويـختم يـاس حـديـثه بالـتأكـيد
هرجان التجريبى يعد واحداً من عـلى أن ا

سرحية فى العالم. هرجانات ا أهم ا

سرح .. اخلالف  قائم  حتى  إشعار  آخر   التجريب  فى  ا
الشرقاوى :االعتماد على اجلسد فقط مرفوض
هرجان التجريبى دليل جناحه محمود ياس : التفاف الشباب حول ا

الـعالم وهو ما عـوضنا مؤقتـا عن البعثات
ــاذا تـــوقــفت?! الــتـى ال أفــهم حـــتى اآلن 
فـمنذ الـقرن التاسع عـشر ال توجـد بعثات
عـلمـية إلى اخلـارج لدراسـة التمـثيل وفن
ـسـرح فـهل يعـقل أن يـرسل اخلـديوى ا
عــبـــاس حــلــمـى الــثــانـى جــورج أبــيض
لـدراسة فن التـمثيل وال نـقوم نحن بذلك
الـيوم مع التسليم بالـفائدة الكبيرة التى
جنـنـيـها من وراء هـذه الـبـعـثات ودلـيـلـنا
عـلى ذلك مـسـرح الـسـتـيـنـيـات الـذى قام
عـلى أكتـاف الذين سـافروا إلى اخلارج
ــــســــرح (عــــلى نــــفــــقــــتــــهم ودرســــوا ا
الــشـخــصــيـة) مــثل ســعــد أردش وكـرم
مــطـاوع وأحــمـد عــبــد احلـلــيم فــعـادوا
ــصــرى.. البـد أن ــســرح ا وأســســوا ا
تـكــون هـنــاك بـعـثــات تـشــاهـد وتـدرس
ـــســرح فى آخــر مـــا تـــوصل إلـــيه فن ا

اخلــارج بــالــفـعل
أصــابـنى الـذهـول
ــــــا رأيـــــته ذات
مـــــرة عــــلـى أحــــد
ــــــــــــــــســــــــــــــــارح ا
األوروبــــيـــة حـــ
شــاهــدت الــفــجــر
يـــــتـــــجـــــلـى عـــــلى
ـــــســــرح فـــــعال ا
بـــدرجــــات ألـــوانه
الــطــبــيــعــيــة الــتى
تــســربت كــظــلــمــة
مـــغــــبــــشـــة حــــتى
وصــــــــــــــــــلــت إلـى
إضــاءة مــغــبــشـة
كـــأنـــهـــا الـــفـــجـــر
فـــــــــــــعـال دون أن
أحلـظ أو أشـــــعــــر
بــزيــادة اإلضـاءة
هـذه التقنيات البد
أن تــــــــــــــــــــــــدرس

صـنـاعــة األزيـاء والـديـكــورات تـكـسـيـر
الـقـواعد صـنـاعة األفـكـار كـيفـيـة عمل
ـا فيه من خـيول سـينـاريـو سيـنمـائى 
ـسـرح! ومـعــارك ومـبــارزات تـتم عــلى ا
ا بأفـكار عبـقرية بال أدوات عـبقريـة إ
وبـخيال كبير البد أن نتعلم كيف يكون
ــوســيــقى وهـو ــســرح الـغــنــائى أو ا ا
حــدوتـة كــبــيــرة عـنــدهم. وقــد اســتــفـاد
جالل الــشــرقــاوى من هــذه األفــكـار فى

ورؤى حـديثـة ولكنـها لـيست كـافيـة إلقناع
ـعروف ـسـرح ا الـنـاس بـاالسـتغـنـاء عن ا
لــــهــــا.. وال أنـــكــــر أنــــنى أعــــجـــبـت جـــداً
ــســارح اجلــديــدة الـــتى ظــهــرت بــعــد بــا
ـيــة الـثــانـيــة الــتى أضـافت احلـرب الــعــا
الـرمــزيــة إلى مـا كــان سـائــداً مـنــذ ثالثـة
ـسـرح من الـكـالسـيـكـيـة آالف سـنــة فى ا
والـواقـعـية وأنـا أعـتـقد أن الـتـجـريـبى هو
مـسرح رمزى يشبه الـفن السريالى يقبل
ـا لـسـهـولـة كـتابـته حـيث عـلـيه الـهـواة ر
يــقع الـعـبء الـكــبـيــر فــيه عــلى اخملـرج ثم
مثل الذى يحاول أن يخرج كل مشاعره ا
فى وقت قــصــيــر جـداً يــتــنـاسـب مع مـدة
الـعـرض القـصـيـرة وقد شـاهـدت جتارب
جتـريبيـة عديدة جـيدة لكـنى ال أعتقـد أنها
سرح.. غاية ـكن أن تكون القاعدة فى ا
ـكن أن تـفـرخ هـذه الـعـروض مـا هـنــالك 
ـثالً جــيـداً وشـامالً - كــمـا يـقـولـون -
ـعـروف ـسـرح ا يـتـم االسـتـفـادة به فـى ا
ـســرح البـد أن يــكـون تــقـلــيـديـاً أرى أن ا
بــخـــشـــبــة وصـــالـــة عــرض عـــلى خالف
ه داخل غرفة كن تـقد الـتجريـبى الذى 
ـا يــسـتـخـدمـهـا وبـدون تـقـنــيـات كـثـيـرة 
ـسـرح العـادى الذى أحـتـرمه جداً وفى ا
ـــســرح ظــنـى أن األجــيـــال الــتى تـــقــدم ا
سـرح الـتـقـلـيـدى فـلو الـتـجـريـبى لم تـر ا

كانت رأته لكانت أحبته ولم تقدم سواه.
التجريب بدأ وانتهى فى الستينيات
أمـا الكاتب محفوظ عبد الرحمن فهو يرى
ــصــرى بــالــتــجـريب ــسـرح ا أن عالقــة ا
ــوجـة بـدأت وانــتــهت فى الـســتــيـنــيـات 
ـسرح األجنبـى عندما قـدّم على مسرح ا
اجلـيب يـونـيـسـكـو وبـيـكـيت وغـيـرهمـا ثم
سرح ثم قلدين لهذا ا جـاءت موجة من ا
جتـارب تـوفـيـق احلـكـيم وانـتـهت الـقـصـة

قبل مرور خمس أو ست سنوات.
وأضـــاف مـــحـــفـــوظ عـــبـــد الـــرحـــمن: إن
ـسـرح ـســرح الـتـجــريـبى لم يـؤثــر فى ا ا
سـرح العربى ككل ا فى ا ـصرى ور ا
ـا تـكون مـيـزته الـوحـيدة الـتى قـدمـها ور
هى أنه أطــلـعـنــا عـلى بـعض الــتـكـنــيـكـات
ـســرحـيـة اجلــديـدة الـتى ال والـتــجـارب ا
يـصلح مـعـظمـهـا للـتقـد عـندنـا وإذا كان
ـصـرى اسـتـفـاد من الـتـجريـبى ـسـرح ا ا
فـهى اســتـفـادة هــامـشـيـة جــداً من قـبـيل
ــيــاه الــراكــدة; وذلك بــإطالعــنـا حتــريك ا
ـســرحـيــة اجلــديـدة فى عــلى الـتــجــارب ا

ـســرح الـتـجـريــبى يـنـقـل لـنـا أحـدث ألن ا
الـتـجارب سـواء فى الـنص أو اإلخراج أو
اإلضــاءة أو الـتــشـكــيل أو مــنـاهج األداء
ـصرى ـسرح ا بـوجه عـام فإذا لم يـكن ا
قـادراً على االستفـادة أو التحاور مع هذه
ـتغـيرات اجلـديـدة فالـلوم يـقع علـيه هو. ا
أمـــا الــفــنـــانــة ســمـــيــحــة أيـــوب فــتــقــول:
ـــســرح «مـــهــرجـــان ا
الــتــجــريــبى «ظــريف»
ألنه يــــقـــام فى فـــتـــرة
مــــــعـــــيــــــنـــــة ولــــــيس
مـسـتـمـراً ومن خالله
نــرى جتــارب الــعـالم
فــفـيه أعــمـال جــمـيــلـة
جـدا وأعـمال مـاسـخة
جـــداً مــثـــله مـــثل كل
األعـمــال وهـو يـجـعل
كل الـنـاس تـذهب إلى
ــــســـــرح وهــــذا شىء ا
صـحى أن يـتـعـود الـفرد
ـــشـــاهــدة ــســـرح  عــلـى الـــذهــاب إلـى ا

التجارب اخملتلفة.
التجريب فى حياتى 

أمـا الـفـنانـة سـمـيـرة عـبد الـعـزيـز فـتـقول:
رغم أنـــنى كـــنـت أرفض تـــمـــامـــاً تـــقـــد
األعـمال الـتـجريـبـية فـقـد أقنـعـنى اخملرج
انـتصار عبـد الفتاح بـنوعية الـتجربة التى
يـقدمها فقدمت معه مسـرحية (الترنيمة)
ــــانــــيــــا وألول مــــرة فى وعــــرضت فـى أ
حـياتى يـصـادفنى جـمهـور يـطالب بـإعادة
ـســرحــيـة مــرة ثــانــيـة بــعــد انــتـهــائــهـا ا
وبـالفعل قمنا بعرضها مرة أخرى بعد أن
أخـذنـا استـراحـة ربع سـاعة وكـان حـدثاً

غريباً جداً فى حياتى.
بـعــدهـا ومع نـفس اخملــرج قـدمت (مـخـدة
ــسـرحــيـة حـصــلت عـلى الـكــحل) وهـذه ا
اجلــائــزة الـكــبــرى فى مــصــر واجلــائـزة
األولى فى فـرنسا وقرطاج وسراييفو لذا

أعتبرها محطة مهمة جداً فى حياتى.
ـــــســـــرح ويـــــرى عـــــزت الـــــعـاليـــــلى أن ا
الـتجريبى متخصص أكثر منه جماهيرى
وأن الـــنــــاس لم تـــصـل بـــعــــد إلى درجـــة
الـوعى الــتى تـؤهـلـهــا لـتـفـســيـر مـثل هـذه
األعــمـــال نـــظـــراً النـــتـــشـــار األمـــيـــة فى

اجملتمع.
الـتجـريـبى رمزى يـشـبه الفن الـسـريالى
ــــــســـــرح وعـن رأيـه فى الــــــتــــــجـــــريـب وا
ـسرح الـتـجريـبى يـقـول عـمر احلـريـرى: ا
الــتــجــريـبـى يــهـدف إلـى الــتـجــريـب. وقـد
ـعــهـد ومـنـه يـتــعـلم الــفـنـان درسـتـه فى ا
احلـركة واألداء الـصامت وغيـره من فنون
ـكـنه أن يـسـتـغل ـسـرحى حــتى  األداء ا
ذلك فى الــتــمــثــيل الــعــادى وأنـا أرى أن
ـسرح الـتقـليـدى أقرب إلى فـكر ونـفوس ا
ـطلـوب بـوضوح الـبـشر حـيث يـقـدم كل ا
ا يكون ويـسعد النـاس أما التجـريب فر
ـسـتـقـبل لـكـنـى ال أعـتـقد أن له دور فى ا
ــســرح الــدنــيــا كــلـــهــا ســتــتـــحــول إلى ا
الـتــجـريـبى نــعم تـوجـد به أفــكـار جـديـدة

ـة 1967 قـدم ســعـد الـله ونـوس وعـقب هـز
(حـــــفـل ســــــمـــــر مـن أجـل اخلـــــامـس من
ــنـعم ســلـيم وشـوقى حـزيــران) ثم عـبـد ا
عــبـــد احلــكـــيم ورغم وجـــود هــذا اإلرث
وسـواء أكــان الـتــجـريب عــلى الـنـص كـمـا
فـعل هـؤالء الكـتـاب أو على اإلخـراج كـما
ـمثل أو فـعل سـعد أردش أو عـلى أداء ا
ـــســـرحى عـــلى كـل مـــفـــردات الـــعـــمـل ا
ــوســيــقى وإضــافــة مــفــردات جــديــدة كــا
والرقص; كما يفعل وليد عونى اليوم; فإن
الـتجـريب ال يزال مجـال جدل وخالف ب

ــسـرحـيــ وهـذا مـا ا
يــــبـــــرز بــــوضـــــوح فى

السطور التالية 
التجريب فى الكلمة
فى الـبداية قال اخملرج
جالل الـــشـــرقـــاوى إن
الـتـجريب قـد يـكون فى
ـانع أن الـكــلـمـة ومـا ا
يـــــحـــــدث جتـــــريب فى
الـكـلـمـة فال يـوجـد أى

تـــــــــــــنـــــــــــــاقـض فـى ذلـك 
فـيـونـسكـو وبـيـكت وجان

جــــيـــنــــيه; أصــــحـــاب مــــذهب الــــعـــبث أو
الالمـعـقـول الــذى بـدأ فى اخلـمـسـيـنـيـات
سـرح الـتجـريبى أو وهـو ما كـان يـعتـبـر ا
الــطـــلــيـــعى الـــذى ظـــهــر فى ذلـك الــوقت
وكـانت وســيـلـتــهم الـوحــيـدة هى الـكــلـمـة
فـيـمـكن الـتـجـريب فى الـكـلـمـة مـثـلـما فـعل
سرح الوجودى مسرح العبث ومن قبله ا
من خالل جـان بـول سارتـر وألـبيـر كامى.
ـــــكن عـــــمل إذن مـن خالل الـــــكـــــلـــــمـــــة 
الـتـجريب فـليـس التـجريب فـقط هـو شكل
ـسـرح ـسـرح أو الــسـيـنـوغـرافــيـا. أمـا ا ا
الـتجـريبى احلالى فـأنا أرفـضه وأناهضه
سـرح التـجريـبى الذى يـقدم فى مـصر فـا
من سـنـوات هـو مـسـرح يـعـتـمـد فـقط عـلى
اجلـسـد دون الـكـلـمـة وهـو لـون من ألـوان
ــســرح وهـو لــيس ــســرح ولــيس كل ا ا
ـسرح جـديـداً وال طلـيـعيـاً فـقـد بدأ هـذا ا
الـذى يــعــتــمـد عــلى اجلــســد مـنــذ الــقـرن
الــتـاسع عــشــر من رنــهــارت الـنــمــسـاوى
ومــارهـــولت الــروسـى وقــبــلـــهــمـــا كــريج
ـــانى وصــوالً إلى اإلجنــلـــيــزى وأبــيــا األ
مـــارتـــاجـــراهـــام الـــتـى أعـــمـــلت الـــرقص

احلديث.
ـسرح الـذى يـعـتـمد عـلى اجلـسـد ليس فـا
ــا يــكــون جــديــداً بــالــنــســبـة جــديــداً ور
لـلـمـصـريـ فـقط ولـذلك أرفض مـهـرجان
ـسـرح التـجـريـبى ألنه يـعتـمـد فـقط على ا
هـــذا الـــشـــكل وكـــنت أفـــضـل أن يـــكــون
مـهرجـانـاً عامـاً فيه قـنـاة تقـدم هذا الـلون
ــسـرح الـذى يــعـتــمـد عــلى اجلـسـد من ا
ـسـرح التـجـريبى ـا ال يـقدم مـهـرجان ا إ

سرح الذى يعتمد على اجلسد. فقط ا
العيب ليس فى التجريب

عــلى خالف مـا يــرى الــشـرقــاوى يـنــحـاز
الـفـنان سـعـد أردش للـمـسـرح التـجـريبى
ــهــرجــان الـتــجــريــبى يــشــكل ويــرى أن ا
ــســرحـيــة إذا لم إضــافــة إلى احلــركــة ا
ـسرحـية منه فـالعيب فى تـستفـد احلركة ا
ـهـرجان; ـسرحـيـة ولـيس فى ا احلـركـة ا

ـسـرح مــنـذ زمن طـويل; فـقــد قـدم تـوفـيق احلــكـيم مـسـرحـاً ـصـرى الـتـجــريب فى ا عـرف اجملـتــمع ا
سـماة بالتـعادلية وكـان تعامله مع مـسرح العبث جتريبـياً فى معاجلـته (ألوديب) محاوالً حتقـيق نظريـته اجلديدة ا
فى (يا طالع الشجـرة) جتريباً هو اآلخر ثم جاء على أحمد بـاكثير مجرباً عندما حـاول إخضاع األسطورة اليونانية
ـوروث الشعبى فـى (ألف ليلة ولـيلة) فأضـاف إليها إلى قوان الـدين اإلسالمى وعندما اشـتغل «ألفـريد فرج» على ا
ـعاش وقـدم لـهـا حـلوالً سـيـاسـية واجـتـمـاعـية كـان مـجـربـاً أيضـا وكـانت جتـربة همـومـاً شـعـبيـة حتـاكى الـواقع ا

(الفرافير) ليوسف إدريس ثم (ليالى احلصاد) حملمود دياب فى نفس اإلطار.

< سميرة عبدالعزيز< سعد أدرش 

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 أردش: 

احلريرى :
يشبه الفن  السر يالى ..
سرح  التقليدى برقبته وا

< محمود ياس < جالل الشرقاوى

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب
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فيفيان : صغير وبّنى بّنى أعتقد أنه طائر.

ـــيــك : عصفور. العصفور طائر بّنى صغير. لم أره. ــ مـ
فيفيان : هل أفتح أفتح الشباك?

ـــيــك : ال . ــ مـ
فيفيان : نعم نعم فقد تراه.

كان) أل ا رور  (تفتح النافذة. هدير ا
ـــيــك : أغلقيها فورا. الضباب. الرائحة الكريهة. آه. ــ مـ

فيفيان : تغلق النافذة.
ــك : رّشى أوكسجينك حولى. ستقتليننى. ــي ــ ــ مـ

). لـكـن الـطـائـر كـان فـيـفـيـان : (تـرش األوكـسـج
عالمة حظ طيب حظ سعيد لنا يا ميك.

ـــيــك  : كـلــود لم يـتـمــكن من رؤيـة عــصـفـور. إنه لم ــ مـ
يتعد العشرين.

فـيفـيان : أتـذكر أتـذكـر الطـيـور لكـنـها كـانت أكـبر من
ذلك هـذا يـظـهـر أننى لـست صـغـيـرة جدا
لـست صـغـيـرة جـدا كـمـا.. حـسـنا أنـا فى
الثالث الثالث هل تصدق? لكن ما فائدة
الـشـبـاب الــشـبـاب هـذه األيـام? لم يـعـودوا
يـستـمتـعـون أكثـر ومازلت أسـتطـيع مازلت
أسـتـطيع أن أمـتع أمـتع نفـسى وأنت تـقدر

أنت تقدر.
ـيــك : كــــان لم يــــزل هـــنــــا بـــعـض الـــطــــيـــور فى ــــ ــ مــ
الـثمانيـنيات. عنـدما كنت شابـا كانت هناك
أســراب من الــطــيــور. مــا تــتــذكــريــنه هــو
احلـمام. اآلن يصيـبها الوبـاء قبل اإلهمال.
كـانـت تـتــكـاثــر حـتـى تـعــوق األبـراج. لــقـد
أطـلـقت نفـيـر عـربتى فـى شارع لـنـدن على
أسـراب احلـمـام الـتى تـلـتـقط فـتـات اخلـبز
الـذى تلقيه لهـا بعض العجـائز الذين توفوا
ـا أكــون قـد رأيت اآلن. والــطـيـور الــتى ر
أسـماءهـا فى حديـقة احلـيوان الـشحرور
والــزرزور وطــائــر الــزهــرة الــزرقــاء لــقـد
رأيـتـهـا كــلـهـا بـعــيـنى هـاتـ مــنـطـلـقـة فى

حدائق لندن منذ زمن بعيد.
(يدق جرس الباب)

فيفيان : ميك ميك.
ـــيــك : لقد جاء. ــ مـ

فيفيان : اضغط يا ميك اضغط اضغط على الزر الزر
اضغط على الزر.

ـــيــك : (يتحدث من خالل ميكروفون االستقبال) ــ مـ
من ? كلود ?

(يتـردد صـوت من اخلارج. مـيك يـضغط
على الزر ليفتح الباب اخلارجى)

اصعد  اصعد
ــصـعـد اجلـديـد الـسـريع فـيـفـيان : اآلن أخـيـرا فى ا
ـصعد الـسريع. سيـكون هنـا هنا فى أى ا
حلـظة فـى أى حلظـة سيـكـون هنـا أوه ميك

إنه -
(يرن جرس الباب)

ـــيــك  : افتحى الباب يا فيفيان. ــ مـ

فيفيان : هل أبدو أبدو هل أبدو على ما يرام?
ـــيــك : افتحى الباب. ــ مـ

فيفيان : (تفتح الباب). تفضل تفضل.
(يدخل كلود بطريقة غير مستقرة ويقف)

ـــيــك : كـلــود ابـنى كــلـود. كم أصـبــحت طـويالً. لم ــ مـ
تـتغـير. هل هـو أنت حقا? (يتـقدم نـاحية

كلود).
فيفيان : لقد كنا ننتظر ننتظر.

ـــيــك :  أنت بخير? تبدو شاحبا ــ مـ
(ينهار كلود)

فيفيان : خذ حذرك.
ـــيــك : إنه يقع. ــ مـ

فيفيان : إغماء إنه مصاب باإلغماء.
ـــيــك : مقعد. ــ مـ

قعد هـنا هنا اجلس على هذا فيفيان : هـنا فى هذا ا
قعد. ا

قعد فترة صمت) (يجلسانه على ا
ــلود : سأكون بخير. انتظرا. كـ
اء. ـــيــك : أحضرى بعض ا ــ مـ

اء) (حتضر فيفيان بعضا من ا
ــلود : سأجلس دقيقة واحدة فقط. ــ ــ ك

ـــيــك : كـلـود هل أنت مـريض? مـا الـذى حدث? هل ــ مـ
أحضر لك طبيبًا?

اء. اء إليك بعض ا فيفيان : تفضل ا
ـاء يـا كـلـود. لـقـد أحـضرت ـــيــك : خـذ جـرعـة من ا ــ مـ

الزجاجة ها هى ها هى.
ــلود : أنا بخير. شكرا. أنا أفضل اآلن. ــ ك

فيفيان : ماذا ماذا أفعل?
ــلود : ال شىء. أنا بخير شكرا آسف لم أكن أعلم ك

سافة بعيدة بعيدة هكذا. أن ا
ـــيــك : بعيدة ? ــ مـ

رور الزحام. فيفيان : فى الطريق ا
ـيــك : لــقــد تــعــبت من اجلــلــوس مــدة طــويــلــة فى ــ ــ مــ

السيارة.
ــلود : لقد مشيت. ــ ك

فيفيان : مشيت مشيت  ميك لقد مشى.
ـيــك: هل مــشــيت يـا كــلــود? من أين? هل تــعــطـلت ــ ــ مــ

سيارتك?
فيفيان : الـبرنامج. لقد شاهـدت برنامجا يقول إنه من
األســرع أن تـمـشى تــمـشى فـى لـنـدن عن

ركوب األتوبيسات فقط لو كان الهواء.
ـــيــك : أين السيارة? هل هى فى مأمن? ــ مـ

ــلود : ال توجد سيارة. ــ ك
ـــيــك : لكن كانت لديك سيارة يا كلود. ــ مـ

ــلود : كان لدى. ــ ــ ك
ـــيــك : هل ُسرقت ? ــ مـ

ة.. ة اجلر فيفيان : معدل اجلر
ــلود : ال ال  لـقد تـخـلصـت منـها تـخـلصـت منـها. ــ ك
شى. أحببته . اعـتقدت أننى سوف أحب ا

سافة بعيدة. فقط ا
ـيــك  : لــكن تــمــشـى فى شــوارع لــنــدن الــهــواء ــ ــ مــ
ــتـعــصـبــ بـاخلـارج اخلـطــر سـتــقـابل ا
هـكـذا. سـيـقـتـلونـك. ال يجـب أن تفـعل ذلك

ثانية. ماذا لو أغشى عليك فى الشارع?
ــلود : أنا هنا. ــ ك

ـشى شـخص مـشهـور مـشـهور فـيفـيان : ولـكن أن 
مثلك.

ــلود : ال داعى أرجوك. ــ ــ كـ
ـتـعـصـبـون واجلـو فـيـفـيان : تـمـشى فى لــنـدن فـقط ا

السيئ السيئ.
ــلود : أرجوك. ــ ــ ك

ـــيــك : إنه لشىء رائع أن أراك يا كلود. ــ مـ
فــيـــفــيــان : دعــنـى أرش بــعض األوكـــســجــ أرش
أوكـسجـ . ستكـون بخـير وأشعـر أشعر

أننى أريد بعضا أريد بعضا.
( (ترش األوكسج

ــلود : كنت أريد أن أراك. هل أنت على ما يرام? ــ ك
ـيــك : آه نــعم نـعم. أفــعل أفـضل مــا أقـدر عــلـيه. ــ ــ مــ
احلـجـرة الـصـغـيـرة من الـصـعب حتـمـلـها
ألنـنى بالـطـبع أتذكـر األيام الـبـعيـدة عنـدما
كــان لــلــمــرء أكــثـر مـن حــجــرة واحـدة. ال
أخـرج طبعـا. لكنـنى أغير نـظام األلوان من
آنٍ آلخـر. الـبــلـوك لـيس سـيـئــا. تـلـيـفـزيـون
وسيـقى. نشكو من اجلو كـبير. كثـير من ا
وخــاصـة نــواجت الــرصـاص. لــيس لــديــنـا
مـشكـلة فى الـصرف. ال يـوجد مـاء بالـطبع
ولــكن هــكـــذا احلــال فى كل مــكــان. لــدى
كـتـب. أقـرأ. الـقـراءة تــضـيع الـوقت. ولـدى
ألــغـاز. كل أنــواع األلــغـاز. قــطع تــشــكـيل
خـشبـيـة ألعـاب صـينـيـة حيل عـقـليـة على
الـورق. فــيـفــيــان وأنـا أحــيـانــا نـقــوم بـحل
األلـغاز طـوال اليـوم. نتـتبع حتـركاتك بـقدر
اإلمـكان. كنت فى الـص منـذ فترة قـريبة.

. ذلك يشعرنا أننا غير منغلق
ــلود : هل تسمع أخبارا عن والدتى? ــ  كـ

ـــيــك : أسمع عن والدتك? اآلن وبعد ذلك. ــ مـ
ــلود : لـقد خـرجت أليس كـذلك? لقـد تخـلت تخلت ــ كـ
عن كل أشــيـائــهـا. ال يــعــنى ذلك أنه كـان 

لـديـها الـكـثـيـر لم تـكن تمـلك شـيـئـا أبدا -
حـاولت أن أعـطيـهـا - عـندمـا كـسبت ألول
مـرة - لـكـنـهـا لم تـكن تـرضى. فى فـبـراير
كـتــبت لى أنــهـا قــد تـخــلت عن حــجـرتــهـا
صـوريا. أحرقت كـروتها فـقط ذهبت. كما

يفعل الكثيرون.
فيـفيان : لـيس الـكثـيـرون فى الطـريق الـعادى الـعادى

تعصبون. فقط ا
ــود : إنـهـا كـذلك بـالفـعل إذا كـنت تـطـلـقـ عـلـيهم ــ كـل

ذلك.
ـيــك : لم أفــهم والــدتك أبـدا. كــانت دائــمــاً حـزيــنـة ــ ــ مــ
لـشىء أو آلخـر. اعـتدت أن أغـلق األخـبار
لـقـد كانت تـضـايـقهـا كـثـيرا. مـنـذ عـشرين
عـاما. األخبار اآلن أكثر سـوًءا بكثير والبد

أنها قد ذهبت بعقلها امرأة مسكينة.
فيفيان : إنه اجلـنون يقـولون إنه يشـمل البلـد يشمل

كل البالد كما يقولون.
كلـــود : ما أخبار الكسندر?

ـــيــك : الكسندر? ال لست على اتصال به. ــ مـ
فيـفيان : من? من الـكسـندر? ال أعـرف الكـسندر من

كلود : أخى غير الشقيق.
ـيــك : نــعم عـنــدى ابن أكــبــر أكــبـر بــكــثــيـر. من ــ ــ مــ
زواجى األول الـذى ذكرته لك قريـبا كما
أعــتــقــد. زوجـتـى األولى تــزوجت ثــانــيـة.
حـســنـا فــعـلت. رجًال ثــريـا. هى تــسـافـر
ـكن أن تقابـلهـا فى ترحالك هل دائـما. 

حدث ذلك?
. ــود : مرة أو مرت كلـ
ـــيــك : احك لى عنها. ــ مـ

ــود : مـازالت أخـاذة عن بـعد مـعـها دائـمـًا حارس كلـ
مـسـلح بـالـطـبع ألن أحـجـاراً تـلـقى. لـكـنـها

تتجنبها ضاحكة.
ـــيــك : الـكسـنـدر ال يتـصل بى. لـقد كـان دائمـا مـليـئا ــ مـ

ثاليات. زوجته طبيبة أيضا. با
وضوع الطفل. ــود : هل علمت إذن  ــ كل
ـــيــك : هل رزقا بطفل? هل حدث ذلك? ــ مـ

ــود : لم تـقـدر زوجتـه على عـمـلـية إجـهـاض أخرى كلـ
ومع ذلك لـم حتـصـل عـلى اســتــثــنـاء. ظال
يـــطـــوفــان من بـــلـــد إلى آخـــر لــيـــتــفـــاديــا
اإلجـراءات. ولـد الـطفل فى مـصـر عـلى ما

أظن.
ـــيــك : ولد أم بنت? ــ مـ

ــلود : لقد مات. ــ ك
اذا فـيفـيان : أوه ال كم هـو مـحـزن كم هو مـحـزن 

مات?
ــلود : لقد قتاله. ــ ك

اذا? اذا فعال ذلك  اذا  اذا  فيفيان : 
ــلود : لـقد غيرا رأيهمـا. صحا ضميـرهما. لقد كان ــ ك

طفال غير مصرح به.
ـــيــك : كنت أفضل أال أعرف شيئا عنه يا كلود. ــ مـ
وضوع. ــلود : كنت أتصور أنك علمت بهذا ا ــ كـ

فــيـفـيـان : هل أرسـال أرسال إلى الـســجن هل حـكم
عليهما بالسجن?

ــلود : خـمس سـنوات لـلـتـهرب من اإلجـهـاض لكن ــ كـ
أوقف احلـكم ألن الطفل مات. ذهبا كأطباء
ـوبـوءة لـذلك ـنـاطق ا اآلن إلى واحـدة من ا

ال توجد أخبار عنهما.
ـــيــك : كان الكسندر طفال جميال. ــ مـ

سرحى سرحـية» يشارك بالتمثيل فى العرض ا > خـليل تمام «عضو فرقة السامر ا
«مـطلوب حيا أو ميتا» الذى تقدمه الفرقة من تأليف السيد حافظ وإخراج عباس أحمد
دة (١٥) ليلة عرض قرر أن يقدم العرض بالقاهرة  وبطولة جنوم فرقة السامر ومن ا

يتجول بعدها باحملافظات.

<  محفوظ عبدالرحمن 

É`¡«a Éeh É`«fódG
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     مشكلة الدراما تورج (2-1)

<  د. سيد اإلمام  والـواقع أن كال العرضـ يثـير كثـيرا من الـتساؤالت
الـنـقـديـة حـول أسـلـوب تـنـاول النـص وحـدود احلـرية
ـسـرحـيـة. فمن ـتـاحة فى الـتـأويل وخـلق الـصورة ا ا
ـستحيل بداية تقـد النص األصلى- وأمثاله- كما ا
هــو فى الــواقع اآلن ســواء عــلى مــســتــوى الــكم أو
ـــتــمــثل فى تــقـــالــيــد الــواقــعــيــة األســلــوب الــفــنى ا
ـا فى هـذا االلـتـزام من تـنـاقض مع ومـقـتـضـيـاتهـا  
تـغيـرات اإليـقاع وطـبيـعة الـصورة الـوعى واحلس 
ـا استلزم فى احلالت ظهوراً بارزاً للدراماتورجى
ا يتواءم مع الذوق الفنى الـقادر على تكييف الـنص 
ـتغيـر أو تخريـبه واالفتـئات علـيه بصورة ال تـخلو- ا
سـافـة الـفاصـلـة ب عـلى األقل- من غـيبـة الـوعى بـا

احلرية اإلبداعية وغوغائية الفوضى.
   وقـد اتـفق كل من"ســامح عـثـمـان"فى اإلسـكـنـدريـة
و"مـحـمـد سـلـيم"فى الـقـاهـرة بـوعى ضـمـنى عـلى مـا
بـينهما من تباعد- وقد يتفق معهما آخرون فى الوقت
نـفسه- عـلى الـتركـيـز والتـكثـيف من نـاحـية بـحيث ال
قـاربة غـير يـزيد زمن الـعرض عـلى الـساعـة وعلـى ا
الـواقعيـة للـنص اإلبسنى الـشهـير- من ناحـية ثـانية-
لتصقة فارقـة للنص وا بحـيث تتفجر األخيلـة الفنية ا
به فى وقت مـعا فتـحتمـل تقنـيات من احلداثـة تسمح
بـنـوع من جتـاور وتـداخل األمـكـنـة واألزمـنـة ولـو من
خالل حتـطيم خـطـوط السـرد"هـنا- اآلن" بـالـتجـسـيد
اضى"الـبعيد أو القريب ا كان"هناك- فى ا الـدرامى 
ـا يـؤدى إلى خـلق صـورة مسـرحـية عـلى الـسواء 
ـكان" تـتسم بـالديـنامـية وتـنوع مـستـويات"الـزمان- ا
ـنح حلظات الـسرد فى الـوقت ذاته شحـنة تأثـيرية و
عـميـقة االرتـباط بوعـى السارد الـذى يعـطى للـماضى
كثافة حضور استثنائية فى وجوده اآلنى إال أن هذا
ـز بـ ـغـايــرة والـتـمـيٌّ االتـفـاق لم يـحل بــالـطـبع دون ا
. ولكن الفارق ب األسلوب قد ال يتضح إال الـطرف
بـاستحضار ولو صورة بالـغة التركيز إلى الذهن عن

نص "إبسن".
لـقـد كــتب"إبـسن"األشــبـاح"- فـيــمـا تـواتــر فى تـاريخ
الـدراما وتتـطور أعـماله- ردا عـلى هجمـة النـقاد على
نـهايـة دراما"بـيت الدمـية"والـتى اختـارت فيـها"نورا"أن
تـصـفع بـاب الزوجـيـة خـلـفـهـا خـارجـة مـنه بـحـثا عن
نفـسها بنـفسها بـعد أن تبيـنت أنها كانت تـعيش عالة
عرفة عـلى زوج حل محل أبيها ولم تكن تعرفه حق ا
فبـات- وفقا لـتطور عالقتـها الدرامـية به- غريبـا عنها
وعلـيها ولم تبال فى خيارها بأية تقاليد تفرض عليها
الــــتــــضــــحــــيــــة من أجـل الــــزوج أو من أجل األوالد
الـصغار الـذين أجنبـتهم منه. فـفى"األشبـاح" اختارت
"مـسز الفـنج" ما طـالب به اجملتـمع والنـقاد أن "نورا"
فـارتضت أن تعيش مع زوجها الراحل"الكاب الفنج"
رغم أنه خـانهـا مع خادمـتهـا وأثمـرت خيـانته "جـينا"ا
خلـادمـة الـتى ربـتـهـا وأبـقـتـهـا مـعـهـا بـاعـتـبـارهـا ابـنة
ـنحـها الـنجـار"استـنجـراند"الـذى قبل من جـانبه أن 

ـشـهــد هـذا الـعــشـاء مـحــمـلـة فى مــنه رسم لـوحــة 
الـوقت نفسه بأسئـلته وأخيلته وحـيرته التى أسفرت
عـن تـشــوهـات مــوجــعـة فى شــخـصــيــات الـلــوحـة
ضـطربـة التى ال وكـأنهـا صدى ألعـماقه الـنفـسيـة ا
ـظـاهـر تـسـتـطـيع فى الـوقت ذاته أن تـنـسـاق وراء ا
الـبـادية أو تـتـكـيف مـعـهـا.ولم تـكن الـلوحـة رغم ذلك
ساكـنة أو مستقرة على صيغـة نهائية بل تستجيب
ـثيـرات الـواقعـية لـتغـيرات ذات طـابع فـانتـازى مع ا
ـسـكوت الـتى جتيـب بشـكل أو بـآخر عن األسـئـلة ا
ـأزوم فشـكـلت خـطا عـنـها فى وعـيه وفى وجـدانه ا
ـسـتـوى الـواقـعى درامـيـا ال واقـعـيـا يـتـجـادل مع ا
الـذى يتشكل من تطور عالقته بـاخلادمة"جينا" التى
تسـتفز مشاعره بعنايتها به وحدبها عليه حتى أراد
ـا كــانت الـعالقــة مـلــتـبــسـة فى أن يــتـزوج مــنـهــا.و
احلــقـيـقــة وتـقـود- عن غـيــر مـعـرفـة أو عــمـد- لـزنـا
ا ـاضى  احملـارم تصـبح األداة الـفنـية لـتـحريك ا
يـنـطــوى عـلـيـه من عالقـات شــائـكـة وأكــاذيب بـاديـة
ـسـاءلـة"الـقس وحـقـائق مـطـمـورة مـشـوهـة سـواء 
مـيـنـانـدر"أو األم"مـسـز الــفـنج"أو"اسـتـنـجـرانـد"األب
ـاضى ــزعــوم لـ"جــيـنــا" فــإذا اكـتــمــلت صــورة ا ا
الـكـامن فى الـلـوحـة انـدفع"أزوالـد"من جـانـبه حـارقا
ـلـجأ فـى إجابـة فـريـدة ومـحـتـمـلة فى الـوقت ذاته ا
عـلى أحـد األسـئـلـة الـتى تـركـهـا "إبـسن"مـعـلـقـة فى

فضائه الدرامى.
ا قـد تـثـيـره دراماتـورجـيـة" سامح   وعـلى الـرغم 
عـثمان" على هـذا النحو من أسـئلة عن اكتـمالها فى
حـد ذاتهـا وعـنـايـتـهـا بـالـتـفـصـيالت اجلـزئـية الـتى
يـقتضيها ازدواج مفاتيح شكله الفنى إال أنها- فى
تــــقـــديــــرى عـــلـى األقل- جنــــحت فى أن تــــفـــرض
حـضورا- ولو مغايرا- للـدراما اإلبسنية وأن تدعم
اضى فى احلاضر ال رؤيـة فكرية مفادها امتداد ا
ـتـأمـلـة فى ـرســلـة أو حـتى ا ـقـوالت الـعـفـويـة وا بـا
األحـداث بـغـيـة اعـتـصـارها فـكـريـا ولـكن بـالـشـكل
نـطق اخلـاص.وعلى الـعكس من الـفنى نـفـسه ذى ا
ذلك درامـاتورجية "محـمد سليم"التى فـارقت نفسها
وغـرقت فى فـوضى الــرؤيـة بـالـتـضـامن مع"شـريف
صـبحى"الذى أصر فى"برنامج العرض"على إسناد

اصطالح الرؤية لنفسه إلى جانب اإلخراج.
  فـــــلـــــيس مـن حــــريـــــة الــــرؤيـــــة أو حــــدود عـــــمل
الــدرامـــاتــورج أن تـــمــوت"مـــســز الـــفــنج"ويـــصــبح
ـعـنى بـإحـيـاء ذكـراهـا وبـناء " هـو ا زوجـهـا"الـكـابـ
ـنـفـلـتة ـلجـأ بـاسـمـهـا وأن تـصـبح هى الـلـعـوب ا ا
ــازوخــيــة اجلـــنــســيــة فـى عالقــتــهــا ــريــضــة بـــا ا
بـ"اسـتنـجـراند وأن يـصـبح" أزوالد" ثـمـرة عالقتـها
لـتـبسـة به بـيـنمـا"جـينـا" ثـمـرة عالقتـهـا الشـرعـية ا
ـسـكـ الذى أبـعـدهـا عن الـبـيت والوطن بـزوجـها ا
حتى ال يكتمل تخريبها النفسى مع أم ال تتردد مع
ـشـاركـتـهـمـا الـتـدخ عـلى عـشيـقـهـا عن دعـوتـهـا 
فـراش الـعهـر وإذا بـالـكابـ رغم كل مـا يـعـلمه من
حـقائق عن زوجته وخـطاياها يـتبنى" أزوالـد"طواعية
فى بـيـته وإذا "بـاسـتــنـجـرانـد" ال يـزال يـتـردد عـلى
ـؤكـد نـفس الـبـيت ويـردد لـ"أزوالـد"أنه لـيس أبـاه!!.ا
بـعد عمليـة القلب واإلبدال ب مـسز الفنج وزوجها
ليس مجرد إنتاج عالقة غير مقنعة ب الكاب وكل
من"أزوالـد- اسـتنـجـراند" ولـكن اهـتـزاز يصل إلى
بـررة فى شخـصية الـكاب حـد التنـاقضات غـير ا

فـيستـحيل أن يـكون ضحـية تـقالـيد وتزمت أخالقى
أو جالدا بــهـمــا وفـى الـوقـت نــفـسـه مــسـئــوال عن
مـــازوخــيــة زوجـــته ومــســـئــوال عن األكـــاذيب الــتى
لجأ الذى اصطـنعها حولها لينـدفع بنفسه حارقا ا

بناه ليبيض صفحة حياتها.
عـلى أية حال كانت دراماتورجية" محمد سليم" تأليفا
فـظا وخشنـا غير مـكتمل فى هـامش النص اإلبسنى
ـا الـتهـكم عـليـه ونفـيه فـقلب مـعتـمـدا على هـدمه ور
هـيــكل الــعالقـات وعــبث بــاجتـاه األســهم وأفـرط فى
ريـضـة ولم يقـدم شـكال فنـيا الـهواجس اجلـنـسيـة ا
متـماسـكا وإن انـتحل تـقنـيات حـداثيـة تتـعاقب مـعها
ا ال يخـلو من تشتت مـساحات السـرد والتجسـيد 

فوقف معلقا ب اجلرأة وما يعف القلم عن ذكره.

ال. ومن ناحية أخرى عاشت من أجل اسمه مقابل ا
ابـنها "أزوالد" الذى دفعت به ليتربى فى باريس بعيدا
عن حـيـاة أبـيـه حـتى ال يـتـأثـر بـه  وهـا هى تـتـوج مـا
يعـتـبر تـضحـيـة من أجل التـقـاليـد االجتـمـاعيـة ببـناء
مـلجأ لأليـتام حتت إشراف الـقس"مينـاندر"- حبـيبها
الـذى سبق وأن تخلى عنها بدوره ليمضى خفيفا فى
سـلك الكهـنوت- يـحمل اسم زوجهـا الراحل وكـأنها
ضى تـستر سيرته بغـاللة من األكاذيب. لكن األمر 
ـلجأ فى عـلى غير مـا تشـتهى حـ يترافق احـتراق ا
لح يوم افتتاحه مع تفجر حب"أزوالد- جينا" وطلبه ا

للزواج بها
ركـز ألشـبـاح"إبسن"   فى ضـوء هـذا التـلـخـيص ا
ــكن الــقـول بــأن"ســامح عــثـمــان"احــتـفظ بــهــيـكل
الـدراما وعالقاتـها الـرئيسـة لكـنه غّير بـالتـأكيد فى
مـفتـاح الشكـل الفنـى ليكـتسب مـدخال غيـر واقعى.
قـدمات الدرامـية عن وصول أزوالد من فـألغى كل ا
ـلـجأ ومـبـرراته لـيـركز بـاريس واإلعـداد الفتـتـاح ا
عـلى ليلـة االفتـتاح ذاتهـا وقد تمـخضت عن الـعشاء
األخــــــــيــــــــر الــــــــذى جــــــــمـع بــــــــيــــــــنـه وبــــــــ أمه
والــقس"مــيــنــانــدر"واخلــادمــة "جــيــنــا" مــفــتــرضــا
أن"أزوالـد"أعلن خالله نيتـه صنع تمثـال ألبيه يضعه
ـــلــــجــــأ.وافـــتــــتح رؤيــــتـه الـــدرامــــيـــة فـى مـــدخـل ا
بـ"أزوالـد"وقـد عـدل عن نـحت الـتـمـثـال وأنـهى بـدال

ـبادرات الـفـنـيـة ذات الـقـيـمـة اخـتارت اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح "هـنـريك إبـسن" الـكاتب فى واحـدة من ا
ـا يزيد عـلى النصف قـرن ليكون ية  النرويـجى األشهر فى ريـادة الواقعيـة عميـقة النـفوذ فى الكـتابة الـدرامية العـا
ـوسم فتـتـفجـر اإلبـداعات والـرؤى اإلخـراجيـة حول أعـمـاله والسيـمـا "األشبـاح" فى عـديد من شخـصيـة الـعام هـذا ا
واقع"قـصـر ثـقـافة مـصـطـفى كـامل" فى اإلسـكنـدريـة حـيث تـصـدى لهـا"مـحـمد ـواقع الـثـقافـيـة وكـان من بـ هـذه ا ا
الـزيـنـى"مـخـرجـا و"سـامح عــثـمـان درامـاتـورجــيـا وفى الـقـاهـرة قــصـر ثـقـافـة الــريـحـانى حـيث تــصـدى لـهـا"شـريف

صبحى"مخرجا و"محمد سليم"دراماتورجيا.

«األشباح»
فى قصور
الثقافة 

يجب أن نحضر ألغازًا جديدة. أنا فى تلك
الـسن التى عندمـا تذهب األشياء معى إلى
األسـوأ فإنـهـا ال تعـود إلى األحـسن ثانـية.
لـكن ليست سـيئة جدا. سـيرى كلود رجًال

عجوزًا تمامًا.
فيفيان : سيكون فخورًا فخوراً بأبيه.

ـــيــك : فخور ? هل تعتقدين ? ــ مـ
فيفيان : «أتـمنى أن أكون وسيـماً وسيمـاً مثلك يا أبى
عـنـدما أصـبح فى مـثل عمـرك» كـلود كـلود

سيقول ذلك.
ـــيــك : لـقـد أخذ مالمـحه مـنى. كان لـوالـدته إشراق ــ مـ
المح بـدرجة مـع ولـكن لـيس فى شكل ا
كـبيرة. كـنت لم تولدى بـعد عنـدما كنت فى
عــمــره ولــهــذا فــقــد فــاتك كل هــذا الــزمن
الــسـعــيــد. كــان لــدّى شــعـر نــاعم طــويل
ونـاعم. الطـول  هو الشـىء السائـد حيـنئذ.
ـا كنت . لـكن كـلود حـسن الـطلـعـة أكثـر 
آخـر مرة رأيـته فيـها كـان يجلـس على هذا
الــكــرسـى. وقــفت والـــدته هــنـــاك بــجــانب
الـنـافـذة. أحـضرته لـيـقـول وداعـا. لـقـد فاز
ـنحـة دراسـية إلـى كلـيتـه بأفـريـقيـا . كان
فى الـرابعـة عشـرة من عمـره. وجهه - أوه

كان طفًال رائعًا.
فـيفـيان : هل بـدا مـثلـمـا كان يـبـدو عـندمـا رأيـته رأيته

يغنى?
ـــيــك : أحـيانا عـندمـا أشاهده فى بـرنامج - سوف ــ مـ

. تضحك
فيفيان : لن أضحك أبدًا أبدًا.

ـعنى فـردى أحـيانـًا أقبـّله.  ـــيــك : عـندمـا أكـون  ــ مـ
أنـنى أنــحـنى وأضع فـمى عــلى الـشـاشـة.
حـيـنـئـذ بالـطـبع أجـد الـصـورة قـد تـغـيرت.
وأجد نفسى أقّبل مذيعًا أو حوضاً. أشعر
أنــنـى أحــمق. لـــكن اآلالف من الـــفــتـــيــات

الصغيرات البد أنهن يفعلن ذلك.
 فيفيان : عندما يأتى هل أذهب هل أذهب للخارج?

ـــيــك : للخارج ? فى الشارع ? ــ مـ
فـيفـيان : بـالـطبـع ليس فى الـشـارع فى الـشارع هل
تـظن أننى مـجنـونة? خارج احلـجرة بـعيدا
بـعـيـدًا عن الـطـريق حتت حتت إلى يـسار

حجرتى أو احملالت.
ـــيــك : أال تريدين أن تقابليه ? ــ مـ

فــيـفــيـان : ولــكن لــقــد مــرت خــمس ســنـوات لـم تـره
خاللها.

ـزيد فـكرته هـو أن يـأتى لذا فـسوف يـأتى. هل نـكمل ا
من تلك القطعة القطعة اخلشبية الكبيرة?

(ميك ال ُيبدى أى اهتمام)
كن رؤيـتها نـتزه األعـشاب  الـعشب . األعـشاب فى ا
تزاحم والذين فـقط فوق رؤوس رؤوس ا
ــكـنك أن تـرى يـدفــعـونـهـم بـعـيــدًا حـتى 
بـعضا منهـا ألنه طبعا حـيث يسير اجلمع
يـسير اجلمع ال يوجـد سوى الوحل. لهذا
فـالــذى اشــتــريــته اشــتـريــته كــان أنــبــوبـة
أوكــســجـ (ســبــراى) لــنــرش نـرش فى

احلجرة. 
.( (تقوم برش األوكسج

ـــيــك  : نـعم رّشه حـولنـا. دعيـنا نـنـعم بوفـرة منه. ال ــ مـ
تـستـبقـيه. سوف يـرى كلـود والده الـعجوز
كـنه أن يعـطينى كل ويـعرف كـيف يحيـا. 
األمـوال الــتى يـحب ويــكـون مـتــأكـدًا أنـنى
سـوف أستـفيـد منـها جـيدًا. ليـس كوالدته
الـتى ال تـأخـذ مـنه جـنيـهـا. لن أقـول شـيـئًا
عـنهـا. لـكنـنى أعرف مـاذا تـشتـريه النـقود.

كننى االستمتاع بثروة.
فيفيان : أنا أقدر أقدر أيضا.
ـــيــك : زوجك يكسب جيدًا. ــ مـ

فـيفـيان : أنت تـعـلم يـا ميك أنـنى فـقط أنـا فـقط أعيش
مـــعه من أجـل احلـــجــرة . إلـى أى مـــكــان
آخــر أســـتــطــيـع أن أذهب إلى أين أذهب
إذا لم لم تقبلنى فى حجرتك لكى أعيش?

. ـــيــك : إنها صغيرة جدًا بالنسبة الثن ــ مـ
فيفيان : كل احلجرات بنفس بنفس احلجم.

ـــيــك : كلها صغيرة جدا. ــ مـ
فـيفـيان : ولـكـنك تعـرف أنـا ال أشـعر بـشىء ال أشـعر

بشىء جتاهه فقط أنت.
ـــيــك : إننى رجل عجوز . ــ مـ
فيفيان : ال ال لست عجوزًا.
ـــيــك : إننى رجل عجوز . ــ مـ
فيفيان : لست عجوزا جدا.

ـــيــك : ال مـطلقًا. لـست عجوزاً عـلى اإلطالق. عندما ــ مـ
كـنـت صـغــيـرا كـان هــنـاك رجــال فى مـثل
سـنى وكانوا يعملون عـمًال يوميا. أستطيع
أن أعــــمل. جــــســـــدى فى راحــــة وغــــيــــر
س ُمــســتــخـدم. ولــكــنــنى أســتــطــيع أن أ
أصـــابـع قـــدمـى. ذهـــنـى لـــيـس مـــتــــقـــدًا.

 
الشخصيات : فيفيان ميك كلود

. تـرتدى مالبس تـظهـرها فيـفيـان : فى الثالثـ
أصـغر سـنا لـكن وجهـها يـبدو أكـبر

من ذلك شاحبة جداً ومريضة.
البـسه ليـبدو فى . يـهتم  ـــيــك : فى الـستـ ــ مـ

أفضل ُحلّة.
ـــود : فى الـتـاسـعـة عـشـر. شـعـره نـاعم جـدا كــل
وقصير وسيم. مالبسـه غالية لكنها

«مكرمشة» ومتسخة.
ـسـرحـيـة عـام الـزمن : فى عـام 2010 (كـتـبت ا
ـترجم) كـان مـيك صغـيرًا 1979 - ا
فى الـسـبعـيـنـيـات. ال يـجب أن تـبدو
البس غـيـر مسـايـرة لـلزمن لـكـنـها ا
ا عاصرة. ر البس ا مختلـفة عن ا
ـشرقـة لـشـبابه يـحّبـذ مـيك األلـوان ا
ـة». لـكــنــهـا اآلن ُتــعـد «مــوضـة قــد

كن أن يرتدى كلود بدلة داكنة.
رتفع ـبنى ا كـان : حجرة ميك الـوحيدة فى ا ا
(برج). احلجرة صغيـرة مطلية بلون
فـــاحت وتــعــّمــهــا الــفــوضى: ســريــر
ومــنــضــدة وكــراس... إلخ وتــشــمل
كــــرســــيــــاً ذا ذراع من طــــراز قــــد
وضـــخم وتــلـــيــفــزيـــون وأشــرطــة
مـوســيـقى وكـتب وألــعـاب وألـغـاز
وقـطــعـة خـشــبـيـة كــبـيـرة مــنـشـورة
ــنــضــدة نــصف مــنــتـــهــيــة عــلى ا
وإبـريق مـاء وأكـواب وسمـاعـة على
ـواجه الـبــاب لـلـتـحــدث مع الـزائـر ا
لـلـبـاب عـلى الـسـلم ونـافـذة وحـيـدة
مــغـلـقــة تـبـدو الــسـمـاء فى اخلـارج

ملبدة بالدخان والضباب.
فيفيان : هل أخـبرك ماذا اشتريت اليوم? األوكسج
ــبـنى ولــهـذا دائــمـًا غـيــر كــاٍف فى هـذا ا
الــصــداع. ُتــكـّلـم الــوكـيـل يــقـول الــوكــيل
ــديـر اإلدارة ــديــر يــقــول ا حتــدثــوا مع ا
احملـلــيــة اإلدارة احملـلــيــة لن تــعـطــيــنـا لن
تـعـطـيـنـا أبـدًا الـنـقـود. قـلت أنـا قـلت إذا لم
ُتـغثنا أى جـهة بسرعـة فاجلميع سـيكونون
صـاعد السـريعة لو لم لم جـثثاً مـيتة فى ا
لم لم لم يـكن هـنـاك أوكسـج يـكـفى. قال
الوكيل إنه لو كان األمر بيده فسوف يضع
نـباتات كبيـرة نباتات نبـاتات نباتات فى كل
حـجـرة. تعـوق الـسيـر يـا ميك. مـيك تـبدو
وكـــأنك ال تـــعـــرنى اهـــتـــمــاًمـــا وكـــأنك ال

تسمعنى.
ـــيــك : أنا فى انتظار ابنى. ــ مـ

فيفيان : اسـمع ذلك سوف يذهب عقلك يذهب عقلك
تـمـامـاً. مـا قلـته هـو أن الـنـبـاتـات الـنـبـاتات
سـوف تسـتـلزم أمـواالً. النـبـاتات األرضـية
ـنـتـزه (احلـيـة) كـلــهـا يـجب أن تـأتى من ا
نتـزه لن تسـمح بهذا. ـنتـزه إدارة ا إدارة ا
ألنه بـصعوبة أى منـتزه بالكاد لم يبق أى
مـنـتزه. أخـبرتـنى أخـتى أنهـا ذهـبت ذهبت
دة أربعة أيام أيام ذهبت هناك أربعة أيام 
لــتــحــصل عــلى أى شـىء والــزحــام كـان

الزحام كان بالضبط مثل هنا.
ميك : إلى أى مدى سيطول تأخره?

اذا ال نصعد إلى كن مـيك   فيفيان : الـعشب فقط 
الـسطح ونتـمشى نتمـشى فى الضباب? ال
يـــوجـــد مـــتـــسع فـى تـــلك احلـــجـــرة تـــلك
احلـــجــرة. إنـك تــأخـــذ خـــمس خـــطــوات
يـذكرك ذلك بالقط الـقط اجملنون فى قفصه
فى حـــديـــقـــة احلـــيـــوان إلى أعـــلى أعـــلى

وأسفل إلى أعلى و
(ميك يجلس)

نـعم اجـلـس اجـلس وتـنـّفس بـبطء. تـنـفس
بـهـدوء. إنه كـلـود نـفـسه كـلـود قـال كـانت 

ـــيــك  : سيعطيك «أوتوجرافه» إذا طلبت منه ذلك . ــ مـ
ً فيـفان : سـتحب أن تـتـكلم تـتـكلم مـعه حـديثـًا حـميـما

ليس لغريبة مثلى أن تكون هنا.
ـــيــك : ال . ال ال . يـجب أن تبـقى. لم أره منـذ خمس ــ مـ
كنك أن تساعدينا حتى نتحدث سنوات. 

سويًا.
فـيفـيان : أتـمـنى أن أستـطـيع حتى أقـول إنـنى رأيته
وحــادثـتـه حـادثـت كـلــود اكــتــون حـادثت

سته. ا  كلود اكتون ور
ــا تــكـون ـيــك : ســوف يـعــجب بـك. من يـدرى? ر ــ ــ مــ
هناك نقود من أجلك. إنه فتى جميل وطيب
وعطوف. لقد أعطى ماال للغرباء من قبل.

فيفيان : لى لى أنا أنا  هل تعتقد ?
ـــيــك : وإذا لم يـحـدث فـال بـأس. فـسـوف يـعـطـيـنى ــ مـ
. ـكــنـنى أن أعـطــيك مـا حتـبـ الـكـثــيـر و

. مالبس يومية. بيض. أوكسج
فـيفـيان : مـيك وإذا حـصـلت عـلى عـلى... كـوخ فى..

نتزه. كوخ فى ا
ـــيــك : نعم سوف أحصل على كوخ. ــ مـ

سـوف أبقى مـعك ألننى فيـفيان : مـيك سـوف أبقى 
أريـد أن أخـرج أخـرج من لـنـدن وال أريـد
الـعيش فى برج بـرج أو أى بلوك وسوف
يـكـون لـديك حـجـرة كـافـيـة سـيـكـون لـديك
حـجرة كافية لى هـناك. وألنك فى منتصف
أواخـر أواخــر مــنـتــصف الـعــمـر فــسـوف
ســوف ســـوف أبــقى مـــعك ألنـــنى مــازلت
صـغـيـرة وأبـدو أبـدو أصـغـر من سـنى إذا
كــنت تـريـد إذا إذا إذا كــنت تـريــدنى كـنت

تريدنى.
ـــيــك : نـعم أفضل ذلك. إنه لـشىء ذو قيمـة حقا أن ــ مـ
تـكون سـعيـدًا أحـيانـا وجتعل شـخصـا ما
ســعـيــدا. دعــيــنـا نــبــقى مــعــا ألطـول وقت

كن ألننى أحبك.
فـيـفـيـان : أتـمــنى أتـمـنى أن نــسـتـطــيع الـرحـيل اآلن.
أتــمــنـى أن يــســرع يـــســرع ويـــأتى هــنــا.
سـأستطـلع وأرى إذا كانت هنـاك عربة فى
ــؤكـــد أن لــديه مــوقـف الــســـيــارات. مـن ا
رخـصة سـيارة لـيقـود سيـارة فى لنـدن لو
كـان هـنـاك أحـد يـسـتـطـيع ذلك فـهـو كـلـود

اكتون.
ـــيــك : فـلــتـنـظــرى أنت. أنـا أعــانى من قـصــر نـظـر ــ مـ

شديد. ال أستطيع أن أكشف الشارع.
(تــنـظــر فــيـفــيــان إلى أســفل صـوب

الشارع دون أن تفتح النافذة)
 فـيـفـيـان : ال لـيـسـت عـيـنـاك إنـهــا األدخـنـة األدخـنـة
والـضبـاب. إننى بـالكـاد بالـكاد . ال ال فقط
األتـوبيـسـات األتوبـيسـات هى الـتى بالـكاد

تتحرك اليوم. يوجد حريق.
ـــيــك : قريب? ــ مـ

فيـفيان : ال هل تـرى هل ترى الـدخان األسـود بعـيدا
بعيدا هناك?

تعصبون قـالوا إنهم سيفـعلون شيئا ـــيــك : هـؤالء ا ــ مـ
أو آخر اليوم. هل رأيت هذا فى األخبار?

فيفيان : ال  ولكنهم يقتلون أنفسهم كما أظن.
ـــيــك : أنفسهم أم اآلخرين. ــ مـ

فيـفيان : بـاللـيل باللـيل فى اللـيل أكون خـائفـة يا ميك
أكون خائفة لو استيقظت فى الليل أحسب
أن البلوك سيتحول سيتحول إلى توهجات

فى أى أى أى حلظة سيتحول.. آه!
ـــيــك : ماذا? أهو ? ــ مـ
فيفيان : انظر انظر.

ـــيــك : أين? ــ مـ
فيـفيان : أعـتقـد أعتقـد أنه كان هـناك طـائر كـان هناك

طائر طائر طائر.
ـــيــك : ماذا? ماذا ? ــ مـ

فيفيان : طائر.
ــيك : طائر فى سماء لندن? ــ م

األوكسج ليس كافياً 
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(  تـدور أحـداث مـسـرحـيـة (أمـيـر احلـشـاش
فى العصر الفاطمى موزعة على ثالثة أماكن:
- حـارة من حوارى القاهرة التى يـتغير لونها

حسب لون احلكام.
عز لدين الله الفاطمى. - مقر حكم ا

- الـقلعة التى بنـيت فى اجلبل والتى يتم فيها
الـتـدريـب عـلى الـطـاعــة بـدون تـفـكــيـر من قـبل
(بـرهـام); تـارة بــاسـتـخـدام اخلـطـاب الـديـنى
وتارة باخملدرات فى ثمانى لوحات درامية.
نـدخل إلى عالم (لـعبـة احلكم والـدين) لـعبـة ذكية
تـغلفها أفـكار القداسـة وهى فى حقيقـتها أطماع
سـلـطـوية يـتم من خاللـهـا الـتـحـكم فى الـشعب

ستوى القداسة. ويرفع البشرى من احلكام 
دخل الـفــاطـمــيـون مــصـر وحــكـمــوهـا بــعـد أن
تـمـسـحـوا بـآل الـبـيت فى نـسـبـهم رافـعـ راية
ــا لـم تــنــطل وتــدم أكـــاذيب الــنــسب الــدين.. و
ـعز ـصـرى.. ألـقـى ا واحلـسب عـلى الـشـعب ا
لـدين الله الفـاطمى بـالقول الـفصل فى احلسب
والــنـــسب عــنـــدمــا رفع الـــســيف قـــائًال: هــذا
ال مردفاً: هذا نسبى. حسبى وألقى بصرة ا
عز لـدين الله مشـكلة أن ابـنه (تميم) يـواجه ا
ولى عـــهــده; أحـب فــتـــاة من عـــامـــة الـــشــعب
طـربة الشـعبـية وأحـبته; ولم يـنظر (بـرديس) ا
إلى الـفوارق االجتماعيـة  فللهوى نصيب فى
قـلب الـشـاعر تـمـيم جتـاه بـرديس الـتى أحـبته
ولم تـــكن تـــعــرف كـــنـــهه وال نـــســـبه; إذ كــان
يـقــابـلــهـا مــتــنـكــراً فى زى جتـار الــشـوام مع

صديقه (برهام)..
ألـقى الـقـبض عـلى اجلـمـيع خملـالـفـتـهم ارتداء
ـعــز ويـسـاق اجلـمـيع ـقــرر من قـبل ا الـزى ا
ـعـز ووجدت ن فـيـهم تـميـم وبرديس أمـام ا
عز فى ذلك فرصة كى تـبعد تميم عن زوجـة ا
واليـة العهد لتمكن ابنـها العزيز بعد موت أبيه
ـعـز ابـنه تـمـيم بـ حـبه من الـعـرش يـخـيــر ا
وزواجه من بــرديس وبـ الـعــرش من بـعـده
يـحــسم تـمــيم هــذا االخـتــيـار ويــنـحــاز لـقــلـبه
ــعــز ويــفــضل بــرديس عــلى الــعــرش مــات ا
وتـولى العزيـز احلكم ووجد (بـرهام)- صديق
تـميم - أنها فرصة كى يحقق حلمه بأن يكون
وزيـر دولة.. مستغالً صديقه الوريث الشرعى

للحكم (تميم).
يـجــمع بــرهـام الــنـاس مــســتـخــدمـا اخلــطـاب
الـدينى- تـرغـيبـاً وترهـيـباً- لـنصـرة الـشرعـية
والـدين  ومسـتخدمـا اخملدرات حـتى يسـيطر
بـهــا عـلى أتــبـاعه لــيـضـمـن الـطـاعــة الـعــمـيـاء
الـبـكـمـاء اخلــرسـاء وكـانت وسـيـلـته اإلرهـاب
ـســئــولــ فى الــدولـة فــيــحــدث فـراغ وقــتل ا
سـيـاسى وتـسقط الـدولـة.. كل ذلك يـحدث وال
يـعـرف (تــمـيم) عن خـطـتـه شـيـئـاً إلى أن يـتم 

القبض على برهام.
ا وألن الـعـزيـز يـعى أن أخـاه لـيـست له عـالقـة 
عز حـدث من برهـام رغم حتريض أمه زوجـة ا
عـلى تـمـيم; إال أن الــعـزيـز ال يـعـيـرهـا اهـتـمـامـًا
يـطلب تـميم من الـعزيـز اإلفراج عن بـرهام  وأنه
سـيضمنه لـكى يعيده إلى جـادة صوابه وعندما
يـأمـر الـعـزيـز بـاإلفـراج عـنه يـخـبـره احلراس أن

ساعدة أعوانه. برهام هرب 
يـنـفى الــعـزيـز أخـاه تـمـيـم إلى خـارج مـصـر بـعـد
ـؤامرة (قلب عز له بـأنه ضالع فى ا اتـهام زوجـة ا
احلــكم) مع بـرهــام وهــو بـرىء. يــلــتـقى (بــرهـام)
بـصـديـقه (تـمـيم) فى قـلـعـة اجلـبل الـتى يـتـم فـيـها
تـدريب جماعة بـرهام على الطـاعة ويرفع (برهام)
هـدى اإلمام (تـميم) الـشـاعر من ولى الـعهـد إلى ا

نتظر فى عيون أتباعه واجلميع. ا
ال يـجد تـمـيم ضيـراً فى ذلك فإذا جنح بـرهام
فـسـيـحصـل على دولـة (بـاألونـطـة) وهـو غارق
فى حـبه مع بـرديس ويـتـمـنى تـمـيم أن يـحقق
دولـة يحكم فيها الشـاعر والناس تغنى فرحاً
وتـرقـص ألـقـاً لــكن بـرهــام يـسـفــر عن وجـهه
احلـقـيـقى لـتـمـيم; فـيـجـد األخـيـر نـفـسه أمـام 

إنـسان لم يكن يـعرفه ويتـرك (تميم وبرديس)
(بـرهــام) ويــعـودان إلى الــقــاهـرة يــتــركـهــمـا
بـرهام يـرحالن لكن يـصدر فـتوى بـتكـفيـرهما

وإهدار دمهما ويتولى اإلمامة.
يـعود تميم وبـرديس إلى القاهرة فـيلقى القبض
عـليهما ويودعا السـجن وينزل برهام وجماعته
إلى مـصــر ويــسـيــطـرون عــلـيــهـا بــعـد إشــاعـة

الفوضى وال يقف أمامهم جيش وال شرطة.
يـطــلب بـرهـام من الــعـزيـز اإلفــراج عن تـمـيم
ويـطــلب الـعـزيــز تـمـيم لــيـتـنــازل له عن احلـكم
عز لكن تميم يأبى ذلك مـصححاً خطأ أبـيه ا
ألن احلـكم لـم يـشـغـله وهــو الـذى تـنـازل عـنه
ـا بـرهـام هـو الـشـغـوف باحلـكم طـواعـيـة وإ
ويـستخـدم تمـيم كقمـيص عثـمان حق يراد به
بـاطل; ألنه أصدر فتـوى بقتـله وإهدار دمه هو
وزوجـــته بـــرديس وأنه ســـيـــذهب إلى شـــعب
مــصـر لــيـكــشف زيف بــرهــام أمـام الــشـعب.
هـناك أيـضاً من يـقف فى وجه برهـام (الشيخ
ـصـريته ـعـتـد  ـعتـدل فى ديـنه ا مـعـروف) ا
وهـويـته الـوسـطى الـتـوجه الـذى يـكـره تـطـرف
وغـلو برهـام كاشـفاً أالعيـبه وأالعيب سـابقيه 

عز ونسبه الفاطمى.. ويعيد ترتيب األوراق كا
الـتى يــخـلـطـهــا بـرهـام ويــرفـعـهـا مــثل شـعـار
«اإلسالم هــو احلل» عــدم فــصل الــدولــة عن
الــدين ولــعــبــة الــدين واحلــكم والــتــطــرف فى

البس ... إلخ األحكام والتزمت فى ا
ـســرحـيـة يـحــاول الـشــيخ (مــعـروف) طــوال ا
اســتــنــهــاض الــشــعب ونــزع خــوفه وصــمــته
وكـــشف أســـالـــيـب نـــصب احلـــكـــام وكـــانت
(خـرزانـتـه) هى الـتى يـخـشــاهـا الـنـاس ألنـهـا
حتـرك فــيـهم مــشـاعــرهم وتـعــذب ضـمــائـرهم
لـيتـحركوا بـدل اخلنـوع والسـكوت عـلى الظلم

واجلور الذى يالقونه من احلكام.
لم يـفلح (برهام) فى احتـواء الشيخ (معروف)
فـيصـدر فـتوى بـقتـله ألنه مـرتد يـنادى بـفصل

الدولة عن الدين.
ـصـرى عم (بـرديس) يـكمل (صـوان) الـبـناء ا
مـــــا بــــدأه (مـــــعــــروف) ويـــــحــــرض الـــــنــــاس
ويـسـتنـهـضهـم ليـروا مـصر بـلـدهم ذاهـبة إلى
ارقة أين? بـعد حتكم عـصابة برهـام الطغـمة ا
عــلى الــدين والـــتى تــلــوث الــدين  رغم أنــهــا
رافــعــة لــشـعــاره والــدين بــرىء مـن أمـثــالــهم
وأفـعالهم. يذهب (بـرهام) إلى (العزيـز) ليعقد
صـفـقـة مـعه لـتـكـون اإلمـامـة لـبـرهـام ويـوافق
الـعـزيـز من أجل حـقن الـدمـاء.. يـعـود (تـمـيم)
ويــطـــلب من (بــرهـــام) أن يــبـــدأوا من جــديــد
كــطـلب (الــعــزيـز); إال أن بــرهــام يـرفض ذلك
فــيــضع مــشــارطــة (إمــا إحــنـا أو أنــتـم) بـدل
ـطروحـة من العـزيز (إحـنا وأنتم).. الـصيـغة ا
ـواجهة الـتى تنتهى فال يـكون هنـاك مفر من ا

بنهاية برهام وقوى التطرف الدينى.
الرؤية اإلخراجية

وجـد اخملرج ضـالته فى هـذا النص فـالظرف
الــســيــاسى الــراهن ومــا يــثــار حـول احلــكم
والـلــعب عــلى الــوتــر الــديـنـى مـا بــ الــســنـة
ـنـطـقة والـشـيعـة من أجل زعـزعـة اسـتـقرار ا
أيـضـاً سـيل الــفـتـاوى الـتى حتـاصـرنـا وتـطل
عـلينا من القنوات الفضـائية فالتجارة بالدين
ن باعوا الـدين واشتروا الـدنيا كـنز ال يفـنى 
ؤلف وتـمكنه ووضـوح الرسـالة التى أرادهـا ا
مـن أدواتـه لـم جتــــــــعـل اخملـــــــــرج يـــــــــعـــــــــمل
ــا اســتــخـدم «كــدرامــاتــورج» عــلى الــنص إ
مـفردات أخـرى: مـثلـما قـام بـحذف شـخصـية
(حـنــة) الـشــخـصــيـة الــظــاهـريــة لـشــخـصــيـة
(بـرديس) غير من وضعـية (احلارس) وجعله
(مـقـدم الــشـرطـة) الـذى حتـالف مع (بـرهـام)
ولــكى يــعــطى مــبــرراً درامـيــاً قــام بــزرعه فى
ـشـهـد السـادس «مع احلـشـاشـ فى طقس ا
تـعـاطى احلـشــيش» ولم يـقـتل مـقـدم الـشـرطـة
ؤلف فى اللـوحة الثامنة بل جعل  كـما كتبه ا

(أمـــــــــــــــيـــــــــــــــر
( احلـــشــــاشـــ
هــــــــو الــــــــنص
الــرابع لـلــكـاتب
محمد أبو العال
الــــــسالمــــــونى
الــــذى يـــنـــاقش
مــــــن خــــــاللــــــه
ظاهـرة اإلرهاب
وتــــــســـــيــــــيس
الـــــــديـن; تـــــــلك
الــتــيـــمــة الــتى
عاجلها من قبل
فـى (ديـــــــــــــوان
الـــــــبـــــــقـــــــر) و
(احلــادثــة الـتى
جـــــــــــــــــــرت فـى
ســـبــتـــمـــبــر) و
(ســــــــاحــــــــرات

سالم).
هـــــــذا الـــــــنص
(أمـــــــــــــــيـــــــــــــــر
( احلـــشــــاشـــ
تــــــــــــصــــــــــــدى
إلخـــــــــــراجـه د.
رضــا غــالب من
خـالل فـــــــرقـــــــة
اجلــــــــــــيــــــــــــزة
الــقـــومـــيــة فى
أول لــــــــــقــــــــــاء
يـجـمعـه مع أبو
الــــــــــــــــــــــــــــعــال
الــــسالمــــونى..

رضا غالب يدخل صندوق الدنيا
ويلعب مع  أمير احلشاش 
رضا غالب يدخل صندوق الدنيا!!!!!!لعبة احلكم والدين.. مساء الفل
ويلعب مع  أمير احلشاش 
لعبة احلكم والدين.. مساء الفل

رضا غالب يدخل صندوق الدنيا
ويلعب مع  أمير احلشاش 
لعبة احلكم والدين.. مساء الفل

رضا غالب يدخل صندوق الدنيا
ويلعب مع  أمير احلشاش 
لعبة احلكم والدين.. مساء الفل

رضا غالب يدخل صندوق الدنيا
ويلعب مع  أمير احلشاش 
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ولدت كاريل تشرشل فى 3 سبتمبر عام 1938 فى لندن  وعاشت طفولتها فى مونتريال. درست األدب اإلجنليزى بجامعة أكسفورد. كتبت مسرحيتها
األولى (الطابق السفلى) وهى طالبة باجلامعة وُمثلت للمرة األولى عام 1958 وفازت عنها بجائزة معروفة للمسرح اجلامعى. كتبت عددًا من
تحقق (1971) ثم زوجة القاضى التى حتولت إلى عمل سرحيات اإلذاعية إلذاعة بى بى سى منها: النمل (1962) لوعة احلب (1967) غير ا ا
سرح سرح وُقدمت على ساحة ا ُالك وهى مسرحيتها األولى التى يتم إنتاجها على خشبة ا تليفزيونى عبر (بى بى سى) عام 1972 ثم مسرحية: ا
لكى بلندن فى العام نفسه. ا
سرحية: لكى (1974 - 1975) ثم عملت مع عدة فرق مسرحية أخرى. تعيش حاليًا فى لندن وآخر أعمالها ا سرح ا عملت ككاتبة درامية مقيمة با
لكى فى شتاء 2006. سرح ا ا فيه الكفاية ألقول أحبك» وُقدمت على ا «ثمل 
من مسرحياتها أيضا : الضوء يسطع فى باكنجهام (1978) الفخاخ (1978) السحابة (1979) بنات القمة (1982) مستنقع (1983) كوابيس
رفيقة (1984) مناقير متخمة (1986) مال خطر (1987) آيس كر (1989) قلب أزرق (1997) الفندق (1997) هذا اسمه مقعد (1999) بعيدًا
سرحية ب عام 1961 عن مسرحيات  السحابة  بنات جدا (2000) مجرد رقم (2002). حصلت كاريل تشرشل مجموعة كبيرة من  اجلوائز  ا
القمة مستنقع. مال خط.ر. وآخر جائزة مسرحية حصلت عليها عام 2001.
فترض أنه يدور عام 2010. سرحى القصير (األوكسج ليس كافياً) وقد كُتب عام 1971 ومن ا يسيطر اجلو الكابوسى على هذا النص ا
سرحية ذاته فى األصل فيفيان شخصية مضطربة متلعثمة تعيد مقاطع الكالم باستمرار قبل أن تتمكن من إكمال اجلملة حتى أن عنوان ا
اإلجنليزى يشى بهذا االضطراب والتلعثم.

أخوذ سرحى «رطل حلم» ا ـصر اجلديدة لتقـد العرض ا سـرح بنادى النصر  > يستعد فريق ا
عن «تـاجـر البـنـدقـيـة» لـ «ولـيم شـكـسـبـير» مـن إعداد إبـراهـيم حـمـادة وإخـراج هـانى زيـدان وبـطـولة

سرح يتم تقد العرض خالل سبتمبر القادم. مجموعة من هواة ا
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محمد خضير

سرح إلقامة حفالت الزفاف عليه بعد تأجير ا
طاف» فى الفناء.. والله شاطر!!  يقدم اخملرج «آخر ا

ـســارح حـالـيــاً والـفـكـرة فـى حـد ذاتـهـا أن يــكـون مـعـادالً مــوضـوعـيــاً لـنـدرة ا
اسـتـدعـتـهــا احلـاجـة والـتى هي بــالـطـبع أم االخـتـراع; وهي حتــسب لـلـمـخـرج
حس عـز الدين ومعاونيه فى تنفيذها جمال البوشى مدير البيت ومدير الفرقة

محمد أبو العز ومدير اإلنتاج فتحي فاضل.

فعالً احلاجة
أم االختراع

ــســتــقــبل واحلــلم واحلب).. يــأتي بــالــطــعــام (الـرغــبــة فـى احلـيــاة) ومــروة (ا
باألسـمنت للمسرح اجلديد الذى لم ي بعد خمس سنوات ولم يجف بعد غرق

اضى. وت والغوص فى ا ستقبل أم ا أقدامهم فى األسمنت فى اجتاه ا
كم من التـسـاؤالت حول الـواقع واحلـلم حول اإلنـسـان والفن واحلـيـاة شحـنة
رأى ولم ير ذهب وبـقينـا لنعلن أحالمه كثـيفة وبسـيطة من نـبوءات فنـان كاتب 

سرحى الراحل مؤمن عبده!! وهواجسه وحياته.. الكاتب ا
سـاحة اخلـاصة وحول الـرؤية اإلخـراجيـة استـثمـر اخملـرج حسـ عز الـدين ا
ـبنى جـمعـيـة النـصر لـتنـميـة اجملتـمع احمللى بـفنـاء بيت ثـقـافة الـنصـر الواقع 
وجـعل مـنهـا مسـرحـًا نظـرًا ألن مسـرح اجلـمعـية قـد  تأجـيـره إلقامـة حفالت

األفراح والزفاف به!!
وجعل اخملـرج اإلضاءة عـنـصرًا من عـناصـر العـرض فـكانت بـطًال واستـخدم
مثلـ أشباحًا فى «السـلويت» فى جتسيـد بعض اجلمل احلـوارية فجعـل من ا

داخل السياق.
وجـاءت احلـركـة مـنـسـجـمـة مع الـغـنـاء والـرقص من خالل إيـقـاعـات مـسـرحـية

ومؤثرات وموسيقى أوركسترالية وموسيقى شعبية.
اط اإلنسانية حلياتها وجسد اخملرج رؤيته ليبرز تساؤالته حول حبس تلك األ
بداخـلهـا.. هل هو هـروب من واقع فنى مـحبط  يـعانى من انـحدار الـقيـم الفـنية
واجلمـالية!? أم أنه انـسحـاب رغبة فى احلـفاظ عـلى بعض الـقيم النـبيـلة والتي

سرح أرقى حاالت التعبير عنها? ثل الفن وا
ـمـثــلـ يـؤدون وكـأنــهم يـجـسـدون جـاء الـتــمـثـيل طــبـيـعـيــًا حـتى تـشـعــر بـأن ا

شخصيات من قلب الواقع من حلم ودم.
وقد تالقت األشـعـار واألحلـان لصالح زكـريـا ومحـمـد حـسن مع ديكـور أحـمد

العدوى فى جتسيد هذه األفكار.
لـيـلـتـقـى اجلـمـيع فى خـتـام الــعـمل الـفـنى عـلـى درجـات الـسـلم وهم يـؤدون من
أعـمـاقهم «وال كـنـا نـتصـور.. احلـلم يـتسـور.. وال يـنـتهى أبـداً.. الـشـوق يعـذبـنا
والدنيـا حتسبـنا زى احلاجات مـعدن.. ليه كـنا يكفـينا.. يبـقى النفس فـينا.. هو
وت?». النفس مش صوت?.. بالغصب بنعيشها ليه غيرنا يكبشها ونلم بس ا
كنه  كن أن نطلق عليه «مسرح الغناء»  سرح والذى  واحلق يقال; إن هذا ا

ـنطـقـة «الـقـابوطى» بـبـورسـعـيد ـدخل بـيت ثـقـافة الـنـصـر  ـؤدى  فى الـفـناء ا
طـاف» تألـيف مؤمن قدمت فـرقة بـيت ثقـافة الـنصـر العـرض التجـريبى «آخـر ا
عـبـده وإخراج حـسـ عز الـدين والعـرض يـتنـاول مـجمـوعة من الـشـخصـيات
» حتت السـلم جتـمعـهم أوجاع تعـيش جمـيـعهـا فى حجـرة واحـدة فى «جربـ
ـؤلف (إبراهـيم سـكـرانـة) وزوجته واحدة وإحـبـاطـات وأحالم مجـهـضـة وهم ا
(أسـمـاء السـحـراوى) وطفـلتـهـما (تـغـريد) واخملـرج (عـمر احلـلـوجى) والطـبال
(سامح فـتحى) وعزت الشاب القادم من اخلارج (أحـمد مندور) والفتاة مروي
.. يستـخرج كل واحـد منهم الفـد (حنان خـضر) والـرسام (رائد عـادل عبـاس)
من خالل عـقـله الـبـاطن مـا كـان يـأمل أن يـحـقـقه من طـمـوحـات وبـعـد حلـظات
ـكـاشـفــة وحـسـاب الـنـفس يــنـتـقل اخملـرج حـســ عـز الـدين من الـواقع إلى ا
نثورة فى أرضية احلجرة مثل فى جمع األوراق ا اخليـال حيث يبدأ اخملرج ا
الـرطـبة ويـقـوم بـتوزيـعـهـا علـيـهم كى يـجسـدوا مـا بـها مـن أدوار وشخـصـيات;
بــحـيث يــتم الـتـشــخـيص داخل الــتـشـخــيص فى قـالب فــانـتـازى.. الــكل يـحـلم
ـسـرح هـو مـسـرح احلـيـاة!! ـا يـكـون هـذا ا ـسـرح كى يـؤدى عـلــيه دوره ر

يبحثون عن أرض صلبة ليحققوا عليها ذاتهم; ولكنهم يعجزون عن توفيرها.
غـلقة عـلى أحالمهم وآالمهم فى مـقابل تلك ظلـمة ا النص يـتحرك بـ الغرفـة ا
ـوالت والكتل الهجـمة األسـمنتـية الـشرسة فـيمـا يسمى بـالعـمارات واألبراج وا
اخلرسـانية ومـراكز تـرفيه اآلخـرين.. إنهـا ثنـائيات حـاكمـة للـعالقة بـ احلركة

وت األمس والغد!! والسكون األعلى واألسفل اخلارج والداخل احللم وا
سـرح فى غرفة مظلـمة.. بورتريه.. طبـلة رقص وعزت الشاب اآلتى يحـلمون با
من أعـلى نـقـطـة خـارج تـلك الـغرفـة وذهـابه ألعـلى نـقـطـة فى عـمـارة مـروة لـقاء
ستقبل وعدم اسـتسالم مروة للبورتريه اضى بـتخليه عن احلركة واحليـاة وا ا
الساكـن واستسالمها لـلطبلـة والرقص والتمثـيل والتقاء أبـو سلمى وأم سلمى
ـتـمــثل فى (سـلـمى الــطـفـلـة ـشــاركـتـهـمــا احلـلم بـالــغـد وا ــؤلف وزوجـته)  (ا
الـرقيـقة) وحـلمـها بـاخلروج بشـقيـقهـا الطـفل الصـغيـر (عمـر) لصـالح التـمثيل
ـاريـونـيت (نـهـار) وداللـة االسم وقـيـام الـطـبـال احلـقـيـقى بـاخلـارج وعـروس ا
ثالن وينسحبان معًا بدون احتمال بالعزف على آلة اإليقاع كى ترقص معه 
تغيـر بدون أن يلحظ التغيير.. يأتى  سـتقبل.. وكيف يأتى عزت من اخلارج ا ا

111111111111
اخملـرج مقـدم الـشرطـة وسـيلـة بـرهام يـصل بـها
إلى مـا يـريـد أفـرد (لـبـشـنـدى) صبـى (صوان)
الـبنـاء وجعـله مالزماً لـصوان اتـساقـاً مع كلـمة
بــرديس: الــلى بـــنــوا مــصــر صــوان وبــشــنــدى

وغيرهما.
أكــد اخملــرج عــلى مــجــمــوعــة الــتــســاؤالت الــتى
ـعاصر ـؤلف والتى تتـماس مع الواقع ا طـرحها ا
كــمــا فى ســؤال (مــعــروف) جلــمــهــور احلـارة -
جـمهـور الـعرض (هل تـسـتمـد شـرعيـة احلكم من

التوريث واخلالفة أم باالختيار من الشعب).
وجـملته (أن احلـاكم الشرعى هـو من يرتدى رداء
الرعية وليس من يفرض زيه ورداءه على رعيته).
أكــد اخملـرج عــلى الــعــديـد مـن الـقــضــايــا الـتى

ؤلف مثل: تناولها ا
سـلم - «اإلسالم هـو احلل» شعـار اإلخوان ا

فى مصر.
- شـرعية احلكم تسـتند على الـشعب (الدستور

قدس (الدين). قراطية) أم على ا والد
- قـضــيــة الــتـوريث أيــاً كــان احلــكم مـلــكــيـاً أو
جـمهورياً عـلى امتداد الـوطن العربى من احمليط

إلى اخلليج.
ا هى لعبة صراع على جـعل لعبة الدين واحلكم إ
?» (الصوان) الـكرسى وطرح تساؤله «الكرسى 
ــثل قـوى الــتـطـرف ـثل الــشـعب أو (لــبـرهـام) 
ـثــلـة اخلالفـة ــعـز األمـيــرة)  الـديــنى أم زوجـة (ا
بـالتوريث وجعل النهـاية مفتوحـة لتتفق مع تساؤله

فى «البامفليت» وهو جزء من العرض.
ــارس الــدين فى احلــيــاة أم فـى الــســيــاسـة? أ

سؤال باق بقاء اإلنسان على األرض.
رئى اإلطار ا

لم يـتقـيـد اخملرج بـالـواقعـية الـتـاريخـيـة احلرفـية
البس وكان عـائماً ب عـلى مستوى الـديكور وا
القد واحلديث اعتمد على ما وقع فى العصر
الـفــاطـمى من أحـداث وكــأنـهـا تـتـم فى عـصـرنـا
احلـالى; فالديـكور يحـدد مكان الـفعل أو احلدث
ولــيس الــعـصــر أو الــطــراز وتــمــيــز بــبــســاطـة
نظر الـتناول وربط الـقد باحلـديث من خالل ا
ـكون من أقمـشة اخلـياميـة لتـدخلنـا إلى العالم ا
الـفــاطــمى الــذى كــانت تــكـثــر فــيه االحــتــفـاالت
ــارس بــعــضــهـا حــتى اآلن.. الــديـنــيــة والــتى 
وتـدخلنا هذه األقمشة إلى عالم الفرجة الشعبية

فى أحد عناصرها (صندوق الدنيا).
ـنشور الـثالثى على قطـعت ـصمم ا اسـتخدم ا
قــدم من خاللــهــمــا ثـالثــة مــنــاظــر تــدور فــيــهــا
األحـــداث الـــدرامــــيـــة مع اســــتـــخـــدام احلـــذف
ناظر; مثل الكرسى داللة واإلضـافة فى تكوين ا
عــلـى الـــعــرش والـــدكـــة فى احلـــارة وســـتــارة

صندوق الدنيا.
منهج اإلخراج

ـباشر لـلجـمهور وذلك من بـدأ اخملرج بالـتوجه ا

خالل اسـتـخـدامه لــصـنـدوق الـدنـيـا بـاعـتـبـارهم
صـرية وتوجه فـترض فى احلـارة ا اجلـمهـور ا
بــعض الـــتـــســاؤالت الـــتى تــتـــمــاس مـع الــواقع

عاصر اخلاصة بشرعية احلكم.  ا
سـافـة اجلمـاليـة من خالل كـسره أيـضـا وسع ا
لإليـهـام ولـيـس بـكـسـره لـلـمـســافـة الـنـفـسـيـة أو
حتـطيـم اجلدار الـرابع بـتوسـيع مـنطـقـة التـمـثيل
مثل فى جـمل مهمة على السلم بـنزول بعض ا

نطقة التمثيل. الذى يربط صالة العرض 
هـــنــــاك جــــهــــد واضح من اخملــــرج فى تــــدريب
مثل وكذلك جنح فى توزيع األدوار ويحسب ا
له ابــتــعــاث الــفــرقــة الــتى كــادت أن تــنــدثـر أو
) فــمــدروسـة ـيــزانــسـ ــسـرحــيــة (ا احلـركــة ا
شاهد وكان فى ومبررة ولها دوافعها وخدمت ا
إمــكــانــيــته أن يــفــجــر الــكــومــيــديــا فى مــشــهـد
احلـشاشـ لكنه اعـتمـد على األغنـية الـساخرة
ومــا حتــمــلـه من تــنــاقـــضــات تــعــكـس تــنــاقض
(بـرهـام) ومن هم على شـاكـلته.. بـرز من قدامى

الـفرقة وتألق (جـمال آمان) فى برهـام و(محمود
يـوسـف) الـشــيخ مـعــروف و(مـجـدى ســعـد) فى

عز لدين الله الفاطمى.  دور ا
عــاب ضــعـف الــصــوت وخـــفــوته عـــنــد أشــرف
مـنصور (تميم) ومـحمد أسامة (الـعزيز) وأفلتت
الـشـخـصـية من مـحـمـد مـديح (بـشـنـدى) وحول
الـشخصـية لطـفل دون مبرر أمـا عصام الـسيد
(صــوان) فـكــان مالئــمــاً لـلــدور لــكن عــابه عـدم
الـتــدريب عـلى الــغـنـاء وإضــافـة الـعــرض أحـمـد

البوشى (مقدم الشرطة).
األغانى واألحلان واالستعراضات

حـملت عبء ربط القد بـاحلديث وكانت وسائل
اخملرج لتوصيل رؤيته اإلخراجية. 

األغـانى حــديــثــة تـرتــبط بــزمـنــنــا فى تــيـمــاتــهـا
ومـوتيفـاتهـا الشـائعة فى عـصرنـا مثل مـوسيقى
شـعـبان عـبـد الرحـيم ومـوسـيقـى على بـابـا (م
يـعاديـنا) وإيـقاع احلـضرة.. أيـضاً األغـنيـة كان
يـوظفها اخملرج فى تغيير الـديكور فى منتصفها

حفاظاً على اإليقاع العام للعرض.
أمـا االسـتــعـراضــات فـكـانت تــعـتــمـد عـلى اجلــمـلـة
احلـركيـة احلديثـة لتـتالءم مع األحلان بـاإلضافة إلى
باشرة للجمهور إلى دخول ارتداء الچينز ودعوتهم ا
عـالم الـفرجـة وكـان أجمـل مشـاهـد االستـعـراضات
عـندما وظف اخملرج الـديكور فى التـغيير فى « موال
الـقاهرة »  حـيث جعل الديـكور يتـحرك أثنـاء طوفان
.. وال نــغـفل (صــوان) فى الـقــاهــرة بــدون راقـصــ

سجلة.  غناة ا رداءة األصوات ا
توظيف الچيست فى االستعراضات 

اسـتــخــدمه اخملــرج كـطــابع مــعــاصـر (تــمــثـال
احلـريــة) يـحــيل إلى أمــريـكــا الـتـى لم يـكن لــهـا
وجـود فى الـعـصـر الـفـاطـمى وأيـضـا وظـفه مع
(بــرهـام) لــيــوسع مـعــنى اإلرهــاب أن له أصـوالً
ية وهـو ما نراه فى وقـتنا احلالى سـياسيـة عا
ومــا أكـده االســتـعــراض األخــيـر «حــادى بـادى

«? الكرسى 
ــثل اخلالفــة بـالــتـوريث عـنــدمــا جـعل بــرهـام و
ـثل الـشـعب صـوان يـجـلـسون عـلى األمـيـرة و
الـكـرسى يغـلف كل ذلك الـچيـست احلـركى الذى
يجسده الراقصون كغاللة حتيط بهذه اخللفيات.
اإلضــاءة : أفـــســـدهــا اســـتـــخـــدام الــزووم رغم
ــزاج تــصـــمــيـم اإلضــاءة الـــتى كــانـت تــخـــلق ا

النفسى للمشهد.
الحظات  ويتبقى لنا هذه ا

الـتاريخ واقع وحـقـيقـة هل نسـتدعى الـتاريخ من
عنصر فرجة اندثر (صندوق الدنيا).

أين مـوقع صـنـدوق الـدنـيـا فى عـصـرنـا احلـالى
عـصـر اإلنتـرنت وهـذا لـيس مـصادرة وإقـحـاماً
ـا عـلـى جـمــالـيــات اخملـرج الــتى اخــتـارهــا.. إ
ـاذا لم يدخل مباشرة تـوظيفها مـاذا أوصلنا?.. 
إلى الـقضـيـة األساسـيـة التى بـصدد مـعـاجلتـها
ـؤلف فــصـنــدوق الـدنـيــا لم يـفـد كـمـا كــتـبــهـا ا

العرض وحذفه لن يضره.
وكـان عــلى اخملــرج أن يـنـهـى عـرضه كــمـا بـدأه
بـسـتــارتى صـنـدوق الـدنــيـا. الـلـتــ بـهـمـا دخل
لـعـالم الــفـاطـمـيــ حـسب دعـوة الـقــائـمـ عـلى

صندوق الدنيا جلمهور الصالة..
ــصــاحــبــون ارتـــداء الــشــبــاب لــلــچــيـــنــز وهم ا
لــــصــــنــــدوق الــــدنـــيــــا واألحــــداث فى األغــــانى
واالسـتــعـراضــات كـســرت حلـظــة وتـدفق مــتـعـة
ثلون? ولم ـشاهد جـعلتنـا نطرح أسـئلة مـاذا  ا
ــطــروحــة واضــحــة وســلــسـة هم? والــقــضــيــة ا

ومشدودين إليها.
وفى الـنهاية لعب اخملـرج لعبة احلكم والدين فى
ا يجعل هذا تعة  مـسرحية أمير احلشاش 
الـعـرض فى مـصـاف ومـزايـا حـسـنـات عـروضه

السابقة إن لم يكن يفوقها.

 أحمد إسماعيل عبدالباقى
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استيعاب
سريع
Quick study

هـــــو أن يــــحـــــفظ
ــمــثل كــلــمــاته ا
ـسرحى وشـغله ا
حـــفــظــاً ســريــعــاً
غـير مهـضوم قد
يــــــفــــــســــــد دوره
عــــنــــداألداء وقـــد
يـــؤثــــر عـــلى دور

غيره بالضرر.
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برودواى
 تكافح اإليدز

تــقـــيم مـــســـارح بـــرودواى لــلـــعـــام احلــادى
والـعـشـرين سـوقـهــا اخلـيـرى الـكـبـيـر خالل
ــال الــذى األيــام الــقـــادمــة من أجل جـــمع ا
ـكــافـحــة اإليـدز يـذهب اجلــزء األكـبــر مــنه 
بـيــنــمـا يــوجه اجلــزء الـبــاقى إلى الــشـوارع
. أيضاً واألزقة من أجل مسـاعدة احملـتاجـ
ـــســرح ضـــمن فـــعـــالــيـــات هـــذا احلـــدث «ا
التذكارى» الـذى يقام فى «سـوق فيال» بقلب

..(Flea Market) األحداث

ألفريد جارى .. حياة قصيرة وحلول مجنونة 

لوسـطى
 شــــأنه شـــــأن بــــيــــكــــيت

ـهـازل فـيـما وشـكسـبـيـر مـحب إلثـارة ا
يقدم.. تعد مـسرحياته مـستقبلـية سابقة
لــعــصــرهــا كــمـــا أنه مــؤسس "الــبــاتــا
فيـزيـقيـا" أو "علـم احللـول الوهـمـية" ذلك
العـمل الـذى حـطم احلاجـز الـرهـيب ب
الواقع واخليال وقلـب العالم رأًسا على
عــقب ويـــقــول "جـــيم مــاكـــبــورن": كــان
جـارى من مـحـبى الـدراجـات ويـبدو أن
ذلك قــد أثــر عـلــيـه فـركـب الـدراجــة فى
كـــتـــابـــاته وهـى الـــتى جتـــعـــله يـــحـــرك
ســاعـــديه وســاقـــيه بــحـــريــة فــيـــشــعــر
باالنطالق ويتسق ذلك مع "الال مـنطقية"
الــتى كــانت حتــكـــمه كــلــيــة.. هــذه "الال
منطقية" التى أدت به إلى أن يترك الثراء

ويذهب إلى الفقـر والكحولـيات وهما ما
قضيا على حياته وعمره  34 عاًما.

ثالثة آالف بحث 
ألـــفـــريـــد جـــارى شـــخـــصـــيـــة مـــلـــيـــئــة
بـالـتـنــاقـضـات اســتـطـاعت مــنـذ رحـيـله
وحــتى اآلن أن تـــفــرض نـــفــســهـــا عــلى
ـسرح فـمـنذ رحـيله البـاحثـ وعـشاق ا
وحتى اآلن كتب عنه أكثر من ثالثة آالف

بحث.... ومازال البحث مستمًرا.

يالد ـرء بالفترة التى عاشها من ا يقدر عمر ا
ـوت طالت الـفتـرة أم قصـرت هذه احلـقيـقة التى إلى ا
استـسلم لـها الكـثيـرون لم يؤمن بـها - أصالً- آخرون
فــراحـــوا يــبـــحــثـــون بــقـــوة عن مـــلــكـــاتــهم الـــكــامـــنــة
اً حــقــقـوا من خالله ـ وأخـرجــوهـا وخــلـقــوا مـنــهـا عــا
ذواتـهم وهـو مــاجـعل حـيـاتـهم تــبـدأ بـعـد وفـاتـهم من
هـؤالء "شكـسبيـر" الذى جتـاوزت حيـاته اخلمـسة قرون
منذ والدته حـتى اآلن وسيظل بـاقيًا – بفنه  – ما بقى

سرح. ا

Camp » يــــقــــيـم مــــخــــيم بــــرودواى
Broadway» احلـــائـــز عـــلى جـــائـــزة
ـســرح جتــربـة أداء تـعــلــيم فــنــون ا
جملــمــوعــة من األطـــفــال اســتــعــداداً
لـلــمـشــاركـة فـى اسـتــعـراض مــيـكى
ـنـاسـبـة عـيـد الـسـنـوى الـذى يـقــام 
الـشكـر.. تـتم تـلـك االختـبـارات حتت
Tony» قـيـادة اخملـرج تـونى بـريـسى
Parise» الـــذى ســــيــــقـــوم بــــإخـــراج
العـرض الـذى يـقـوم بـبـطـولـته الـنجم
Michael Fein-» مـايــكل فــيــنــســتـ
stein» والـــنص الــــراقص بــــعـــنـــوان
«Making Magic» صـنـاعـة الـسـحـر
لــــلــــكــــاتـب بــــيل ســــتــــيــــمــــرهــــون..

رانــــدى كــــوايــــد «Randy Quaid» يــــشــــاركه
روبــــــرت كــــــوكــــــلى «Robert Cuccioli» ودى
هـوتى «DeeHoty» كـنــجــوم اإلنـتــاج اجلــديـد
Lone Star» ـوسـيـقـيـة لـفـرقـة لـون سـتــارلف ا
Love» عـــلى أحــــد مـــســــارح بـــرودواى وهـــو
مسرح بليـسكو.. هذا الـعرض يبدأ مع أواخر
اخلريـف كأحـد الـعـروض الـشـتـويـة اجلـديدة

وتنبأ له النقاد بنجاح جماهيرى كبير..

فينست 
ومخيم برودواى

فـجأة أطـلق جنم األوبرا جـيرى هادلى
«Jerry Hadley» الــــنــــار عـــــلى رأسه
.. فـسقط ميتا عن عـمر يناهز 55 عاماًً
ع هـــادلى بـــشـــدة كــمـــغن فـى أوبــرا
the Metropolitan Op-» مـتروبوليتان
era» بــ عـامى 1987-2002..  كـــمـــا
ظـهر على شـاشة التـلفاز فى كـثير من
الـعروض األوبرالـية .. هادلى له ولدين
صـغيرين .. وقـد أعلنت أسـرته أنها ال
تـعـرف سـبـبا مـحـدداً يـجـعـله يـتـخلص

من حياته..

انتحار 
األوبرالى هادلى

راندى كوايد يلعب لـ «لون ستار الڤ»

ى فى شيكاغو شو صاحب اجلر
بــريـان مـاكــنـايت "Brian Mcknight" صــاحب
ى لـلـمـوسـيقـى ينـضـم إلى مـسارح جـائـزة جـر
ـدة سـتـة أسـابـيع يـلـعب خاللـهـا دورا بـرودواى 
ـيزا بعرض شيكاغو.. هذا العرض الذى يقدم

عـــــلى مـــــدى
عــــــــــــشــــــــــــر
ســنـوات وقـد
فــــــاز تــــــونى
بـست جـوائز
عـــــــام 1997
كـــــــأفــــــــضل
عـــــــــــــــــــــرض
مــــوســــيــــقى
بــــاإلضــــافـــة
إلى جــــائــــزة

ى كأفـضل بـنـاء موسـيـقى ويعـد بـريان من جـر
ــوسـيــقى فى أمــريـكـا أفـضل مــطـربى وكــتـاب ا
وأوروبـا فقـد قـدم عـشرة ألـبـومات نـاجـحة خالل
ـاضــيـة وفــاز بــسـبــعـة اخلــمـســة عــشـر عــامــا ا
أسـطـوانات بـالتيـنـيـة ومن أشـهـر مـا قـدم ألـبومه

..."The Way Love geos"

> اإلجنــلـــيـــزيـــة آن مــارى دوف "Ann-Marie Doff" تـــؤدى دور ســانـت جـــوان فى الـــعــرض
سرحى سانت جوان "Sain Gouan" والذى تعتـبره دوراً تاريـخياً لهـا وتؤدى دور فتـاة تقودها ا
ـعتقداتها الـدينية إلى استـعدادها للموت من أجـلها وقد ألقت أحداث الـعرض بظاللها على قناعتها 

ر بها العالم ... األحداث األرهابية األخيرة التى 

وهناك أيـًضا "سـيد درويش" الذى رحل
شاًبا ولـكنه تـرك لنـا إرًثا عـظيـمًا مازال
حـًيــا وكــذلك "ألــفــريــد جــارى" الـكــاتب
الفـرنـسى الـذى لم تـتـعـد سـنـوات عـمره
 34 عـاًمـا  (1973 – 1807 ) والـذى قـال
عـنه "نــيـجى لـيــنـون" فى كــتـابه "ألــفـريـد
جـارى" أنه "لم يــكن كـاتــًبـا عـادًيــا فـقـد
ـــقــاالت كــتب الـــشـــعــر والـــقــصص وا
سرحـيات غـير الـتقلـيديـة التى يـتمرد وا
فيها على كل التقاليد حتى أصبح رائد
سـرحية االجتاه الالمعـقول كمـا كتب ا
السـريالـية واحملـاكاة الـساخـرة وهو ما
ظــهـر فـى مـحــاكــاته "لــشــكــســبـيــر" فى
مـسـرحـيـة "أبـومـلــكـا" كـمـا اسـتـعـان فى

كتابته باألسطورة..
مسرحيات مجنونة 

ـا انعـكس على كان ألـفريـد بـوهيـميـا 
كتاباته فقدم مسرحيات مجنونة توقف
سرح" هـتم بـا تابـع وا عندهـا كل ا
قــال عـنـه "دوجالس كــروكــشــانك" بــعـد
ــلك يــعظ": إن ــسـرحــيــة "ا مــشــاهـدتـه 
جارى مـتـفـرد فى أسـلـوبه مـتـأثـر بـشدة
ـذاهب الـفـلسـفـيـة األوربيـة فى لـقرون با

الذرة اخلضراء  فى ويليامز تاون

"The Corn is Green" األذرة اخلــــــــضـــــــراء
ـيليان ويـليامز "Emlyan Williams" يـعاد إل
ها كـعرض رئيـسى فى مهرجان ويـليامز تـقد
ـسـرحـى فى مـديـنـة مـيــنـيـنج الـولـزيـة.. تـاون ا
درسة الـعرض يحـكى عن ميس موفت.. تـلك ا
الـقــويـة والـتى تــقـوم بـدورهــا صـاحـبــة جـائـزة
ـسـرح لثالث مـرات كيت تـونى كـبرى جـوائز ا
بــورتــون "Ket Burton" وعالقــتــهــا بــالـطــالب
مورجن Nيفينز والذى يقوم بدوره ابن بورتون
نـيكـوالس الطالب الـشرس الـغيـر قابل للـتغـيير
ـثـابـرة واالهــتـمـام به أن جتـعـله فـتـسـتــطـيع بـا
ـتعـة الـتـعـلم وجتـعل مـنه فـردا نـافـعا يـشـعـر 

للمجتمع...

ájó©ŸG

            جنمة داالس 
فى «تعبيرات رقيقة»

نسـخـة جديـدة من سلـسـلة جـيـمس بروك الـدرامـية «تـعبـيـرات رقيـقة»
«Terms of Endement» الـصــادرة فى أمــريـكــا تـقــدم عــلى خـشــبـة
سرح وتـؤدى الدور الرئـيسى فى العـمل جنمة مـسلسل داالس ا
«Dallas» الـشـهــيـر لـيــنـدا جـراى «Linda Gray » الـتى كـانت
ــسـرح هــارت فـورد.. جنـمــة عــروض مـســرحـيــة ســابـقــة 
يشاركها سورين جونز بطل «رجال طيبون» وجون بو بطل
«هاملت كـما حتبـها» وآخـرون .. يخرج الـنسخـة اجلديدة
ديفـيد تـيلور «David Taylor» وتقـدم على مـسرح رويال

بلندن..

راغى   ترجمة: جمال ا
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خالد حسونة

هكـذا قالـوا عن هذا اجلـيل إال أن الواقع الـفنى
سـرحى يؤكـد أن هناك مـبدعـ فى كل جيل.. ا
تتالية .. وكثير منهم سقطوا جراء اإلحباطات ا
ـعـارف وشـبـكـة نـتـيـجـة سـيـاسـات الــتـرضـيـة وا
سـتتـرة التى جتـعل أصحـاب القرار العالقـات ا
يتخـدون هذا ويـلقون بـذاك بعـيداً رغم جودته ..
فلم يـعد احلـكم متـوقـفا عـلى حجم اإلبـداع لدى
الـشــخص أو قــيـمــة الـعــمل الــفـنى بــقـدر مــاهـو
مـتوقـف علـى اعتـبـارات أخـرى نـعـرفـهـا جـمـيـعاً
والمجـال لسـردها .. ونـرى بعض رمـوز اإلبداع
ستترين من خالل عرض (إكليل الغار) تأليف ا
ـبدع أسـامة نور الـدين والذى اكـتشفه الكاتب ا
الــنــاس قـريــبــاً جــداً من خـالل مــسـرحــيــة (ابن
سبـعـة) والـتى عـرضت عام 2005  علـى مـسرح
ـسـرح الـطـلـيـعـة ثم عـلى قـاعـة يـوسف إدريس 
الـسالم .. فـقط مـنـذ عـامـ رغم أنه يـكـتب مـنـذ
أكــثـر مـن خــمـســة عــشــر عــامــاً أو يــزيـد كــتب
خاللـهـا الـعـديـد من األعـمـال مثـل ( كـيوبـيـد فى
احلى الـشــرقى عـبــاسـيــة جـدا ً لـيــالى شـمس
وقـمـر  اخلــروج عن الـنص  مـاعـت  الـسـقـوط

ألعلى .... ) وغيرها من األعمال . 
ن يـبحث عـنه ويلـتقط إذن أمامـنا مبـدع يحـتاج 
أعماله وينـفذها فتـغدو روائع .. وعندمـا نشاهد
سرحى (إ كليل الـغار ) نكتشف بئرا العرض ا
بـدعـ لـنـشرب مـن بنـعه .. فـنـسـمع روعة من ا
ـوسيـقى لـلدكـتور طـارق مهـران وعدم التـأليف ا
االستسهال واإلتيان بقوالب غربية جاهزة .. بل
لقـد ألف موسـيقـاه من أجل هـذا العـرض وباتت
جـيـدة ورائـعـة .. وفى أعـمـال الـنـحت والـديـكـور
ـتــمـيـزة - والــتى أضــفت عـلى الــعـرض عــبـقـاً ا
بدع محمد سعد وفى اإلخراج وجماالً- تميز ا
جنـد أمامـنـا مـخـرجـاً واعـيـاً يـشق طـريـقـاً مـهده
ــعـهــد الـعـالى لـنـفــسه مـنــذ سـنــوات دراسـته بـا
ــســرحــيـــة لــيــســتــعــد لــدخــول عــالم لــلــفــنــون ا
االحـتـراف بــقـوة تـاركــاً بـصــمـته اخلـاصــة مـنـذ
الـبـدايـة .. فـرؤيـة شـادى سـرور اخملـرج الـشاب
كـانت واضــحــة وفى شــكل جـمــالى فــنى أظــهـر
سرحية التى يتناولها رغم صعوبتها جماليات ا
ـا .. حـيث يــراهـا الــبـعـض كالسـيــكـيــة أكـثــر 
يـنبـغى ومـأسـاة تـراجـيـديـة مفـجـعـة ولـكـنـهـا ب
يدى مخـرج واعٍ سهلـة بسيـطة ومعـبرة وخاصة
جـداً بـنــا وتـمس حــاضـرنـا تــمـامـاً وتــلـعب عـلى
أوتـار مشـاعـرنـا بـرقه فـنـسـمع شـدوهـا .. وكـما
أبــدع فى اإلخــراج فــقــد أحــسن شــادى ســرور
ثالً فى أدائه لدور (إيبور) حاكم أونو بعد أن
كــان فـــتى ســـكـــيـــرًا ال هم له إال اخلـــمـــر ولــكن

ـتــكـررة لـتــجـعل مـنه مـحـاوالت أمه ( بــانـدا ) ا
احلـاكم رغـمـاً عـنه قـد جنـحت وخـصـوصـاً بـعد
ـديــنـة ذلك أن تـدخل فــيـهــا وسـاعــدهـا كــاهن ا
الطـاغـية ( هـارمن ) الـذى يـتحـكم فى كل شىء
دينـة ويجعل أهـلها يـعيشـون الذل والوهم فى ا
والــســكــون حتت مــبــرة الــســاذجــة الــتى يــوهم
الـنـاس بهـا كـإطالعـه علـى الـنجـوم والـتى جـعل
ــديـــنــة يــعــبـــدونــهــا ويــقـــدســونــهــا .. بل أهل ا
ويــقــدمــون لـــهــا الــقــرابــ حــتـى يــصل ايــبــور
ــسـاعــدته إلـى احلـكـم فـيــقــرر الــقــضـاء عــلى
الـكــاهن وفى الــنص يـحــدث هـذا وفى الــعـرض
رأى اخملرج أن يد الشـر لم تقطع بـعد فتـستمر
مأساة الشعوب الساكنة الراضخة للظلم طوعاً
وكـــرهــاً.. وإن كـــنـت أأخـــذ عــلـى اخملـــرج عــدم
إستـعـانـتة بـدرامـاتورج مـتـخـصص فى اإلعداد
سرحى حيث أن الـنص طويل للغـاية فهو يقع ا
فى أربعة فـصول .. اجـتهد شـادى وأعد النص
ليـقـدمه فى مـدة سـاعتـ أو أكـثـر ..  وكان من
مكن أن تقدم فى وقت أقل وبـتكثيف أكبر فى ا
يد مـتـخـصص يـكون مع شـادى لـيـستـطـيـعا أن
ـيـزاً ويسـاعـده فـى تقـد رؤيـته يـقـدمـا عمـالً 
ميزة وعدم التـكرار نهائياً واخـتصار مشاهد ا
الـقـتل الـكـثيـرة جـداً فى شـكـل فنـى وكـذا وهو

األهم فى طرح قضـية النص كـاملة حـيث اضطر
شــادى فى الــنــهـايــة إللــغــاء مــشــاهــد هـامــة من
ـسـرحـيـة مــثل مـشـهـد هـيـبــانـو الـدفـان وإيـبـور ا
والذى يقف فيه إيبور على جزء من حقيقة الكون
واحلـيــاة حـيث الــتـكــوين واحلــقـيــقـة الــتى تـعــلـو
النـجـوم والتـى دفعت إيـبـور للـفـعل والـوقوف فى

وجه الطـاغيـة وتـأكيـد رفـضه للـنجـوم كـمسـيرات
حلـيــاة شــعــبه ..ولــكن شــادى فى الـنــهــايــة قـدم
عرضاً يـستحق أن نـشكره عـليه ويـجعلـنا ننـتظر
زيـد خصوصـاً إذا قدم فيه مبـاراة تمثـيلية منة ا
كتـلك التى شـاهدنـاهـا على مـسرح الـطلـيعه فـقد
بـرعت مــنى حـســ فى لـعـب دور األم ( بـانـدا )
كـلـومـة والـتى ضـحت من مـظهـرة كـل آالم األم ا
أجل آخرين سقطوا جميـعاً صرعى ب يديها ..
وهـوب مروان مـحمـد عنـتر الذى وكذلك الـطفل ا
لعب صامـتاً وبـتعـبيراتـه البسـيطـة دور ( إيبور )
. إلى جــانب مـــجــمــوعــة مـن الــشــبــاب صــغــيـــراً
ـان رجــائى مـحـمـد ـمـيـزيـن (طـارق شـرف إ ا
الــشـــرشـــابى هـــشــام عـــلى مـــحـــمــد جـــمـــعــة

وغيرهم). 
ـبـدع الـكـبـيــر خـلـيل مـرسى ونـأتى أخـيـراًً لــدور ا
والذى أدى دور ( الـكاهن هـارمن) بأروع مـايكون
األداء فقد أظهر ما وراء الكلمات وأظهر الشر فى
ثـوب راقى غــيـر تــقـلـيــدى بـعــيـداً عن الــصـرخـات
ـثل تــمــرس الـلــعـبــة وكـشف الـزائــفـة وبــحــنـكــة 
مكـامنهـا فأخـذ يفـاجئـنا بـ احل واآلخـر بروعة
األداء وتلونه فشعرنـا معه وكأننا أمـام الشخصية
ولــيس أمـــام من يـــؤديــهــا .. وأخـــيــراً فـــالــعــرض
يسـتحق أن نـدعمه وأن يـعاد عـرضه كى يشـاهده
أكـبــر قــدر من اجلـمــهــور وأن نـشــجع مــثل هـذه
احملاوالت اجلادة إلقامة مـسرح جاد هادف واعى
بـعـيـداً عن ابـتـذال الــسـوق وإليـجـاد أرض صـلـبـة

نقف عليها وأن جند ألنفسنا هوية حقيقية. 

ـبـدع فى اجلـيل احلالى تـكـررت كثـيراً مـقـولة أزمـة اإلبداع وا
ـشتـرك الذى يـولد ومن أجل مبـررات وهـميـة كعـدم وجود الـهم الـقومى ا
اإلبـداع فى كنـفه فجـيل السـتيـنيـات والسـبعـينـيات كـان ينجـب إبداعاته
نــتــيــجـة مــعــاشـرة أوجــاع الــوطن األم ومــأسـاة احلــرب وحــريـة األرض
والوطن..أمـا اجليل احلالى فـليس له من قضـية يدافع عـنها أو هم قومى

يستنهضه ليحيا ويبدع .. 
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ثالً أو مـشـاهدا دائـما لـلمـسرح إذا كـنت 
فال شىء أكـــثــر مـــتــعـــة من جتــربـــتك هــذه
ً فـوق خشـبة ـثالً تؤدى دورا وسـواء أكنت 
ــا يــقــدم فــفى ــســرح أو كــنت مــشــاهــد  ا
تـ أنـت تـشـارك بــجـزء فـى الـعـرض احلـالــ
ً من دون ا ــــســـرح ال يــــصـــبـح مـــســــرحـــ ا فــــ
اجلـــــمــــهـــــور.. والــــعـــــرض يــــقـــــدم من أجل
تـــقــــد فـــقط.. اجلـــمـــهــــور.. ال من أجـل الـــ
ــسـرح ال يـقــتـصــر عـلى مـا تــراه يـحـدث فـا
أمـامك على اخلشبـة; بل هو عبارة عن مزج
نـــيــ لـــ والــفـــ ثـــ ـــمــ بـــ طـــاقــات كـل من ا
ـمثل واجلـمـهـور.. اجلمـهـور الـذى يـشـجع ا

ويتفاعل معه ويقيّم عمله..
ـاذا يـحـبه.. ـسـرح ال يـدرى  إن من يـحـب ا
وال يستطيع أن يجد الكلمات التى تعبر عن
ـسـرح جتـربة أسـبـاب عـشقه لـه.. هذا ألن ا
فـريدة.. فكل ليـلة عرض مـختلفـة عما قـبلها
;ً ومـا بــعـدهـا; حـتى ولــو كـان الـنص واحـدا
ـمـثل مـخـتـلـفـا.. تـسـتـطـيع أن حـيث يـكـون ا
تــلـمـس ذلك بـوضــوح إذا ذهــبت إلى عـرض
تــ ســوف تــشــعــر يــ تــالــ تــ واحــد مــرتــ مــ
بـــاخـــتالف بـــ الـــعـــرضـــ دون أن تـــدرى
نــــا يــــكــــمن فى بــــاب ذلك والــــفــــرق هــــ أســــ
ً بشىء ا كـان سعـيـدا مـثل فـر إحـسـاس ا
ً فى ا مـا فى لـيـلـة عــرض; بـيـنـمـا كـان بـائـسـ
لـيـلة أخـرى.. كل هـذا تسـتـطـيع أن تتـلـمسه

من خالل أدائه..

القدرة على االنتباه
لـكل شىء فى حــيـاتـنـا إيـجـابــيـاته وسـلـبـيـاته..
مـثال شبكة اإلنترنت والتليـفزيون.. لهما العديد
ـزايا ولكنهـما أفقدا الكـثيرين القدرة على من ا
الـصبر والـتركيز.. جتـدهم ليست لـديهم القدرة
ـسـرح لـعـدة سـاعـات لـكى عـلى اجلـلــوس فى ا
يــشــاهــدوا عــرضــاً مــا.. وإذا ذهــبت بــنــفــسك
لـلـمسـرح سـوف تـعلم مـاذا أعـنى.. سـوف جتد
قـطاعـاً من الـناس ال يـستـطيـعون اجلـلوس دون
الــتـحـدث إلى مـن حـولـهـم وإذا لم يـكن مع من
حـولهم فـهنـاك التلـيفـونات احملـمولـة التى نادراً
مــا تــغــلق داخل الـــعــروض هــذا بــالــطــبع إلى
ـسـرح كـأن جـانب الــطـعـام والـشــراب داخل ا
هـذا الــعـرض مـقــدم كى جتـلس تــأكل وتـشـرب
أمـامه ال لـكى تسـتـمتـع وتسـتـفيـد مـنه أعلم أن
حـديثى هذا الذع بعض الـشىء ولكن تأكد من
سارح أن هـذه هى الرسالـة التى تـريد جمـيع ا
أن تـوجههـا: «عشان خـاطر ربنـا اقفل احملمول
وبالش أكـل وشرب وكالم أثنـاء العرض» وإذا
ـطـالب.. فـدعنى ـثل هذه ا كـنت ال تـرى أهمـيـة 
أســألك ســؤاال واحـــدا.. مــا هــو الــشىء الــذى
ــيـز عن اآلخــرين? لــقـد يـجــعــلك تــشـعــر أنك 
جـاءوا إلى هذا العرض كى يـستمتـعوا به مثلك
تـمـامـاً.. وقـد دفــعـوا نـفس ثـمن الـتـذكـرة إن لم
ـــيــزك? هل من يــكن أكـــثــر.. فــمـــا هــو الــذى 

إجابة?!
إن نقص الوعى عامة إلى جانب اإليقاع السريع
لــلــحــيــاة الــذى اكــتــســبـه الــنــاس من اإلنــتــرنت
واحملـمـول والـوجـبـات الـسـريـعـة.. كل هـذا أفـقـد
اإلنـسان القـدرة على التـركيز فـأصبحت الـفترة
الـقصـوى للـتـركيـز على شىء مـحدد ال تـزيد عن
ثالث دقيقة فمن خالل اإلنترنت تغير الصفحة
وقـتما تريد واحملمول الذى تصل من خالله إلى
من تـريد فى أى وقت والـوجبـات السـريعـة التى
تـفقـدك الصـبر.. فـما الـذى يجـبرك علـى الذهاب
ـسـرح ولـديـك الـعـديـد من وسـائل الـتـرفـيه إلى ا
األخـرى الــتى تـتــخـلــلـهــا اإلعالنـات والــفـواصل
والـتى تـســتـطـيع أن تـتــحـدث وتـأكل وتـشـرب بل

ياه أثناءها? وتذهب إلى دورات ا
وأنـا عن نـفـسى لـدى جتـربـتـ فى هـذا الـصـدد
تـسـبـبـتـا فى دهـشـتى األولى عـنـدمـا ذهـبت إلى
مــســرح (شـــوبــرت).. خالل عــرض مـــســرحــيــة
«بـروف» وفى حلـظـة دقـيـقـة من حلـظـات الـعرض
رن هـاتف مـحمـول; وأنـا أعـتقـد أن صـاحب هذا
الـهـاتف إمـا أن يـكـون انـتـقل إلى رحـمـة الـله أو
أن يـكـون مـحرجـاً من إسـكـاته حـتى ال يـنـكشف
أنه هـو صاحب هذا احملمول وظل الهاتف «يرن
ويـرن.. يـرن» وفى الـنـهـايـة تـوقف هـذا الـصوت
وتـنـفس اجلـمـهــور الـصـعـداء.. ولـكن يـبـقى هـنـا
سـؤال مهم: إذا كان هذا الشـخص يخجل هكذا
ـاذا لم يغـلقه قبل وقـد أحرج من إسـكات هـاتفه 

بداية العرض?!
أمـا التـجربـة الثـانيـة فـكانت إيـجابـية عـلى عكس
األولى.. حــيـث كــنت أنــا وزوجــتـى فى أيــرلــنــدا
وإجنـلترا; حـيث شاهـدنا خمـسة عروض فى كل
من دبــلن ولـــنــدن.. وأدهــشــنى أنه ال يــوجــد أى
تـنــويه إلغالق الـتــلـيــفـونـات  احملــمـولــة.. ولـكـنى
ثل هذه التـنويهات اكـتشفت وقتـها أنه ال حاجـة 
فى أوروبـا.. فــلـيس هـنــاك إنـسـان يــسـعل أثـنـاء
عـرض.. فمن الـبديـهى أال تسـمع سوى الـصمت
ـــمــثـــلـــ وأدركت وقـت ذاك أن هــذا وصـــوت ا
ـتبادلة اجملـتمع يحتـرم ويقدس العالقـة القوية وا

تفرج. مثل وا ب كل من ا
اخلوف من التأثر

قـلـة الوعى إلى جـانب عـدم القـدرة عـلى حتمل
ـسـئـولـيـة إلـى جـانب إيـقـاع احلـيـاة الـسـريع ا
الـذى ال يعطينا حتى الوقت كى نفكر.. كل هذه
ا حتـدثـنـا عنه مـن عدم اكـتـراث.. وقد أسـبـاب 
سـتوى الـعام.. فـعلى سـبيل أصـبح هذا عـلى ا
ــثـــال جنـــد أن مــعـــظم الـــنـــاس تـــفــضل اآلن ا
سرح الـرياضة كـوسيـلة ترفـيه وال تمـيل إلى ا
والـفنون عـامة.. فـالفن يخـترق الـقلوب ويـجعلك
تـتفـاعل معه ولـذلك أصبح الكـثيـرون يفـضلون
االبــتــعــاد عــنـه بل وبــقــدر من الـــتــعــمــد; فــهم
يخافون التأثر يخافون االلتزام بقضية أو فكر

مــحـــدد.. اخلــوف من اخلـــوف.. اخلــوف من
عـواقب التأثر وهـذا ما يساعد وبـشكل متنام
فى الـــشــعـــور بــعـــدم االكـــتــراث بـل أصــبح
الـبعض يـشعر بـأن الفن بشـكل عام يـستحق
االهــتــمـام والــتــأثــر به بــيــنــمــا جنــد أنه فى
اجملـتــمـعــات األخـرى مــثل إيــطـالــيـا مـازال
ــســنـون مــنــهم يــذهــبـون إلى الــنـاس حــتى ا
األوبـرا ويهتمون بالـفنون وهذا ال يحدث أى
خــلل فى اجملــتـمـع بل عــلى الـعــكس تــمــامـاً
يـدفـعـهم إلى الـتقـدم واإلجنـاز فـأنـا أتـساءل
كيف تعيش هذه اجملتمعات التى يوجد لديها
اإلحـساس بعدم االكـتراث? كيف يعـيش فيها
الــفـرد وكــيف يـقــدم عـلـى فـعل أى شىء? بل

كيف حتى يتعامل مع عائلته?
ذوقيات

ـمثل من أداء دوره ويأتى عـلى خشبة يـنتهى ا
ـسرح كى يـحـييك.. فـإذا بك تتـركه وترحل.. ا
ـثل هذا الـسـلـوك.. فمن وأنـا ال أرى أى عـذر 
يـفـعـلون ذلك يـفـشـلـون فى فهـم شىء أساسى
أال وهــو: أن جـلــوسك فى مــقــعـدك يــعــبـر عن
ــا رأيـــته وأن هــذا أبـــسط أصــول تــقـــديــرك 
الــذوق والــكــيــاسـة... وصــدقــنى أن هــذا أهم
بـكثيـر من أن تكون أنت أول من يـأخذ سيارته
من اجلـــراج.. فــــهــــذا ال يـــعــــكس فــــقط عـــدم
اهـتمـامك بالـفن.. بل عدم اهـتمـامك بكل شىء

وأى شىء.
شاهدين وتـأتى إلى نقطـة أخرى وهى تأخـر ا
عن مـوعـد بـدء الـعـرض.. وال يـوجـد عـذر لذلك
أيــضــاً وجنـــد أنه لـــذلك يــطـــبع مــيـــعــاد بــدء
ـتـحدة الـعـرض على الـتـذكرة; فـفى الـواليات ا
األمـريــكـيــة ال تـســتــطـيع الــدخـول بــعـد بــدايـة
الـعرض وهناك لوائح فى بعض مسارح لندن
تنص على أن من يأت متأخرا ليس لديه احلق
فى اجلـلوس.. والدخول بعد بداية العرض هو
أمـر مـزعج لـلـغــايـة; سـواء أكـان لـلـمـمـثل عـلى
شـاهدين.. وتـوجد سـرح أو لبـاقى ا خـشبـة ا
لـدى قصة عن ذلك عنـدما كان (براين دانهى)
يـجـســد شـخـصـيـة (ويـلــلى لـومـان) فى «وفـاة
بـائع مــتـجـول» عـلى مـسـرح بـرودواى.. خالل
الــــعــــرض وجــــد الــــســـــيــــد (دانــــهى) بــــعض

ن تـأخروا فى احلضور يـتجادلون ـشاهدين  ا
قـاعد.. فما كان منه إال أن مع اجلـالس حول ا
تــــوقف عن الـــتـــمـــثـــيـل وصـــرخ فـــيـــهم بـــأن من

يجلسون قد جاءوا فى موعدهم.
وهنا شرح لوجهة نظرى

هـيـا نتـخيل أنـك أقمت حـفل عـشاء وقـد أعددت
فـيه كل ما لـذ وطـاب.. وتأخـر الضـيوف.. فـبرد
ـشـروبـات برودتـهـا وبـعد أن الـطـعـام وفقـدت ا
جـاءوا يـخـبـرونك أنـهم قـد تـأخـروا لـسـبب تـافه
لـلغايـة ثم وهم يتـناولـون الطعـام وعنـدما كنت
حتـكـى أنت وزوجـتك عن مــغـامـرة رائــعـة أثـنـاء
رحـلـتـكـمـا األخـيـرة جتـد تـلـيـفـونـاتهـم احملـمـولة
تـرن.. فـيـتـركــونك تـتـحـدث بـيـنــمـا هم يـجـيـبـون
الـهاتف ويـتـركونك تـتحـدث لـنفـسك.. ثم عنـدما
ـطـبخ حـتى تــأتى بـاحلـلـويـات تـذهب أنـت إلى ا
والـفــاكـهــة.. فـإذا بــهم يـرحــلـون دون إبـداء أى
عـذر مــقـنع ويـتــركـونك دون كــلـمـة شــكـر عـلى
ضــيــافــتك لــهـم أو عــلى هــذا الــوقت; فــتــســأل
نـفسك هل كـان هنـاك شىء خطـأ فيـما قلت? أم
أن هـناك شىء ما فى جـودة الطعـام?; هذا مثل
سرح وهو يشاهدك مثل على خشبة ا وقـوف ا

تتركه وترحل.
رة القادمة عند .. فـفى ا أقـدم لك هنا اقتراحاً
ذهــابك لــلـمــســرح خــذ دقــيــقــة كى تــفـكــر فى
ـمـكن الـعـرض الـذى ســيـقـدم لك  وكـيف من ا
ــتـعــاً وانــظـر حــولك ســوف جتـد أن يــكـون 
آخــرين.. تــخــيل أنــهم أصــدقــاؤك وال تـود أن
تــفــعل شـــيــئــاً يــسـىء إلــيــهم.. اغـــلق هــاتــفك
احملمول أو اضبطه على البريد الصوتى. ركز
ـــثـــلــ ظـــرفــاء فى الـــعــرض.. ســـوف جتــد 
ـثـلـون كى يـسـعـدوك.. فـلقـد دفـعت أنت لـهم
ــتــعــوك... وعــنــدمــا يــنــتــهى الــعــرض.. كى 
انـتظـرهم حـتى تعـبـر لهم عن تـقـديرك عـلى ما
فــعـلــوه من أجــلك.. وعــنــدمـا تــطــفــأ األنـوار..
ارحل فى هـدوء.. وفـكـر فـيمـا شـاهـدت وهدفه
وقــيــمـتـه.. حتــدث عـنـه مع صــديق أو إنــسـان
شـاهده مثلك.. حتاور.. جتادل.. بادل وجهات
الـنظر اتـرك ما رأيت فى خيـالك.. ثم بعد ذلك
حتــدث فى تـلــيـفــونك احملــمـول وراجع بــريـدك
الصوتى إذا أردت.. فلديك الكثير من الوقت.

< بقلم : جوزيف بوين < ترجمة : أمنية الفداوى
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شاركة سرحـية الذى قُدّم مـؤخراً على مـسرح قصـر ثقافة األنـفوشى باإلسـكندريـة  >مهـرجان الفـرق ا
ـهرجان فى فـرق إقليم غـرب ووسط الدلـتا عـانى كثيـرا من ظاهـرة الغـياب اجلـماهيـرى فلم تـنجح إدارة ا
هـرجان تـابعـة الـعروض والـسـبب عدم اهـتـمام الـقـائمـ عـلى ا جذب أهـالى اإلسـكنـدريـة ومصـطـافيـهـا 

شاركون أكدوا أن بعض العروض لم يتجاوز جمهورها (20) متفرجاً. بالدعاية واإلعالن لعروضه. ا

 äÉbO 3

«Kenny Leon » اخملـرج كـيـنى لـيون
سـيــقــود فــريق عــمل فــرقـة شــيــكــاغـو
opera» لتقد أوبرا مارجريت جارنر
Margaret Garner» وهى نـسـخة من

سرحى القد الذى سبق وأن العمل ا
قـدم عـلـى شـاشـة الـســيـنـمــا مـنـذ عـدة
سنـوات وحصل عـلى جائـزة األوسكار
وكـان بـعـنـوان « خـمن من الـقـادم عـلى
Gues,s Whos Coming» «الــعــشــاء

.. «to Dinner

 كنى ليون يخرج
مارجريت جارنر
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أمشاط
اإلضاءة 
striplinghts

شط يتكـون ا
مـــــــن صــــــف
أفقى قـصير
أو طــــــــــويل 
صـابيح من ا
الـكــهــربــائــيـة
الــــــــــــــــــــــــــتــي
تـستـخـدم فى
اإلضـاءة كـما
قد تـكـون تلك
ــــصـــــابــــيح ا
ذات حــــــواف
مـــــعــــــدنـــــيـــــة
«مـــبــــرنـــطـــة»
لــــلـــــمـــــلـــــمــــة
الـــــــــضـــــــــوء
تكـون أحـيـاناً
أخرى ملونة.
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الـصراع األساسى فى (إكليل الغار) ب رجل
الــدين (هـــارمن) واحلــاكم ( إيـــبــور) حــول من

منهم له حق حتديد مصير عامة الشعب.
لك حتى والـشعب هنـا مغـلوب على أمـره ال 
حتـديـد مــصـيـره يـعـيـش عـيـشـة مــهـيـنـة بـ
حـاكـم طـاغ يــقـتل مــنــهم من يـقــتل ويــسـجن
مـنـهم من يــسـجن وبـ فـقـر مـدقع يـهـربـون
قصودة وهناك بعض منه للخمور والتوهه ا
ـكمـلة للـحدث األساسى الـبنيـات الصـغيرة ا
كـقصـة احلب ب إيـبور وسـويدا; ذلك احلب
الــذى حـكم عــلــيه بـالــفــشل عـدة مــرات; فـأم
دلل هذه إيبور (باندا) تكره أن يحب ابنها ا
الـفتاة الـرقيقـة والكاهن يـفاجئـنا بأنـها أخته
وابـنـة بانـدا من عالقـة غيـر شـرعيـة بـاحلاكم
الـــقـــد وكـــذلك هـــنـــاك مـــوضـــوع احلـــدث
األسـاسى الـذى أتـصـور أنه أهم ما أراد أن
ـؤلف حـيث احلاكم الـذى يـشبه يـؤكـد علـيه ا
كـثـيـرًا كالـيـجـوال يـطـيح فى الـشعـب قتالًَ بال
أى مـبــرر حـقــيـقى وكـأنـه أراد أن يـهـ فى
ــسـتـمـرة شـعــبه ذلك اخلـمــول والال مـبـاالة ا
والـتى ال يـجـد لهـا مـبـررًا حـقيـقـيًـا. إنه يـه
ويـــقــتل ويـــســـجن ألجل أن يـــأتى وقـت عــلى
الـشـعب ويـفيـق من غفـوته الالنـهـائـيـة ونراه
ـواقف حـزيـنًـا عـلى ذلك الـشـعب فى بـعض ا
مـشجعًا لكل ثورة علـيه ولكنه يقتل بكل قوة
وعـنـف حـتـى يـكــون لــلــثـورة قــيــام حــقــيـقى
وجنــده ال يــتــوارع عن قــتل أخــيه الــذى قـاد
مـجـموعـة من الـثـوار حتى تـكـون الـبلـد كـلـها
ثـوار فـهـو بـاألحــرى يـريـد شـعـبًـا آخـر غـيـر
ذلك الـشـعب ولقـد صـعـد للـحـكم ووافق على
اخـتــيـار وخـديـعــة أمه والـكـاهـن األكـبـر لـكى
يـحـقق هـذه األمـنـيـة ويـكـشف بـجـانـبهـا زيف
رجل الـدين األكبر (هارمن) وكيف أنه رجل
عــربـيــد ال قـوة له وال كــرامــة إن هـارمن من
ا هـو رجل أفاق يجب وجـهة نـظر (إيبـور) إ
الــتــخــلص مــنـه ومن آلــهــته وجنــومه وهــو ال
ـــــا يــــــتـــــورع عـن إعالن ذلـك فـى كل وقـت و
شينة بهذا تتكشف له حقيقة أمه وعالقتها ا
الـهارمن جنده مصرًا على الـتنكيل به وقتله
شــر قـــتـــلـــة ولـــكن وألن هـــارمن هـــذا يـــعــد
ة مـؤسسـة كبـيرة فـإنه يسـتخـدم حيـله القـد
الـتقليـدية فى التخلـص من إيبور; تلك احليل
الـتى استخدمـها قبالً مع احلاكم (تـسيجوه)
حـيث يـسـتــخـدم بـعض الـروائح الـتى تـصـيب
ــوت وهــكـذا  تــنـتــهى أســطـورة بـالــتــسـمم وا
ـوت لـكى تـكـتــمل الـدائـرة وتـعـاد (إيـبـور) بــا
عـلى الـشـعب نفس الـقـصص بـنـفس تكـويـنـها
حـيث يــقـيم الــكـاهن مــسـابــقـة بــ مـجــمـوعـة
الـرجـال التـى تريـد أن حتـكم الـبلـد لـكى يـفوز
مـنــهم من يــفــوز ويـخــســر مـنــهم من يــخــسـر
لـيـدخل الـشـعـب من جـديـد فى مـتـاهـة انـتـقـام
ــــلـك اجلـــديــــد مـن غـــرمــــائـه وحـــيـث تــــقـــام ا

االحـتفـاالت الوهـميـة وتقـتل أجمل الـفتـيات على
ـلــيـهــا عـلــيـهم ــلك اجلـديــد.... خـرافــات  يـد ا
الــكـاهن الــذى ال يـتـورع عـن عـمل أى شىء فى
سـبيل السيـطرة والهـيمنة عـلى احلاكم والشعب

معًا وإيهام اجلميع بسطوة وجبروت النجوم.
وضوع ولكن يؤخذ على هذا النص إيغاله فى ا
الـذى ال يتمـاس مع الواقع فى شىء إلى جانب
عـدم إعطـائه األمل فى مـجمـوعـة الثـوار فهم بال
أنـيـاب حـقـيـقـيـة  وبــنـاؤه الـتـقـلـيـدى فى تـكـوين
احلـدث الـدرامى بـحـيث يـعـطى لـلـمـتـلـقى دائـمًـا
حـريـة الـوصـول لـفـكــرة الـنـسـيج الـبـنـائى فـهـو
وعــنـد وفــاة أى مــلك يــرسم األحــداث بــتــركـيب
يـتـشــابه تـمـامًـا مع مـا ســبق إبـان وصـول جـثـة
ـيت لـلـمـقـابـر وهى األمـور الـتى لم تـعط ـلك ا ا
سـرحى برغم اجـتهـاد شادى حـيويـة للـعـرض ا
سـرور ومـحـاوالته اجلـميـلـة الـتى قـربت الـتـناول
ــشـاهــد فـكل من مــنـطق الــسـيــنـمــا فى رسم ا
األماكن موجودة فى نفس اللحظة (بيت باندا –
ــعــبــد – قــدس األقــدس– بــيــوت الــفــقـراء  – ا
ـشـاهد أن تـعيش فى ـقابـر) وعـلى مجـمـوعة ا ا
ـطـروحـة وهى طـريـقـة أظن أنه نـفس الـلـحـظـة ا
اخملــرج أراد بــهــا أن يــذكــرنــا بــأنه  يــلــعب مع
األحــداث هــذا مـن نــاحــيــة ويـــفك رمــوز الــنص
ـعـقـد مـن نـاحـيـة أخـرى; فـهــو ال يـعـتـمـد عـلى ا
ـا على ع ـسرحى وإ ـنظر ا الـبالك وتغـيير ا
ــشــاهــد الــتـى تــذهب مع الـــشــخــصــيــات فى ا
أمــاكــنـهــا وقــوة األحــداث وطــريــقـة األداء الــتى

أراها جيدة.
ـوســيـقى الـبـديع والـذى بـجـانب ذلـك الـنـسـيج ا
قــدمه الــدكــتــور طــارق مــهــران والــذى أظن أنه
استوعب النص اجليد تمامًا وتالقى مع اخملرج
فــنــيــا فى تـــنــاول األحــداث وفق أهـــمــيــتــهــا أو
سـخـونـتـها إن صـح التـعـبـيـر; (فـطـارق مـهران)
أجـاد تـمـامًـا طــريـقـة الـلـعب مع حلـدث الـدرامى
ـوسيـقى الـذى يسـتشـعر من وأعـطاه الـنـسيج ا
ـــتــلـــقى بـــأن هـــنـــاك أهــمـــيـــة قـــصــوى خـالله ا
ـطروح حتى ـسرحى ا لـلمـوسيقى فى الـعمل ا
فى تـلـك الـلـحــظـات الـتى كــانت قـاسـيــة درامـيًـا
ه وأذكـر مـنــهـا مـعــركـة إيـبـور مـع دوشـيـر غـر
كـانت مـوسـيـقى (طـارق مـهـران) بـديـعـة وواعـية
بـأهمـية احلدث من الـناحـية اإلنـسانيـة والنـاحية
اجلـمـالـيـة فهـو يـضع لـهـذا احلـدث قـيـمـة تـتفق
واحلــزن الـعــمـيـق لـلــمـلك  –إيــبــور- وفى نـفس
الـلـحظـة يـذكـرنـا بأنـهـا قـد تـكون مـعـركـة كـرامة
لـدوشير. ومن نـاحية ثالـثة قد تكـون لعبة احلكم
الـبشـعة .هـكذا قدم طـارق مهران  قـيمـة تتفق و
(احلــزن – الـــكــرامــة – الـــلــعب). وكـــذلك كــان
الـديكـور الـذى قدمـه محـمـد سعـد المـعًا وواعـيًا

بـطـبـيـعـة احلـدث وطـارحًـا ألسـلـوب خاص اهـتم
فـيه مصمم الـديكـور ببنـاء أماكن يكـون صدرها
ه بــ اإلغـريــقى ــعــبـد الــذى تــتــوه مــعــا ذلك ا
ـسيـحى والـفـرعـونى وحـتى بيت والـرومـانى وا
ـشاهـد كـان مـوحـيًـا بـطـبـيـعة ـ ا بـانـدا عـلى 
الـشـخـصـيات الـقـلـقـة الـتى تـعـيش بـداخـله أما
ـســرح فـهى حتت بـيــوت الـفــقـراء فى مــقـدمــة ا
يزهـا اخليش القـد لقد أراد األرض تـقريبًـا 
مـحـمـد سعـد أن يـعـبـر عن الالمـكـان والالزمان
ـكن أن تـكون فى أى فـاحلـدث والشـخـصـيات 
زمـان وفى أى بلد بالعالم ولكنه وجد حالً طيبًا
مع اخملــرج وحـتـى ال يـقع حتـت طـائــلــة تـغــيــيـر
ـسرحى فـأوجد كل األمـاكن واألحداث ـنظـر ا ا
فى نـفس الـلــحـظـة الـدرامـيـة وعــلـيك كـمـلـتق أن
ـكـان أو احلـدث الـذى يـنــاسب تـلـقـيك تـخـتــار ا
طروح وتـذهب إليه بعـينيك سـرحى ا لـلمشـهد ا

فتتوحد مع هذا أو ذاك. 
وعن األداء الـتـمـثـيـلى سـتـجـد أن خـلـيل مـرسى
سرح بتـلقائيته وهدوئه قـدم أفضل أدواره فى ا
وجـبـروته فى نـفس الـلحـظـة; لـقـد اختـار طـريـقة
أداء تـناسب تمـامًا الـشخصـية الدرامـية وحتى

تلوينه لصوته كان محسوبًا بالقدر الالئق.
كـما قدمت منـى حس شخـصية بـاندا بتلـقائية
وعـفـويـة تـنم عن خــبـرتـهـا فى مـسـرح الـطـلـيـعـة
ــسـرح حــيث قــدمت مــعـظم أدوارهــا فى هــذا ا
وخـبرت تمامًا جمـهور الطليـعة وكيف يتم اللعب
مـعـه بـالــكــلــمــات الـتى حتــمل عــدة مــعــان. أمـا
شــــادى ســــرور فـى دور (إيــــبــــور) فـــــإنه قــــدم
الـشـخـصـيـة بفـهم ووعـى جيـدين إال أنه لـم يعط
الـفــرصـة لـنــفـسه لـتــلـوين األداء بــ الـشـخص
ــلـك الــطـــاغى صـــاحب اجلـــبــروت; احلــزيـن وا
فـــتــشــعــر كــمــتــلق أن طـــريــقــة أدائه لم تــتــلــون
بـالقـدرالكـافى كـما تـلونت مـفـاهيـمه اإلخراجـية

اجليدة وجرأته التفسيرية لطبيعة األحداث.
أمــا طـارق شــرف فــقــد كــان مــفـاجــأة لــكل من
شــاهــد الـــعــرض أداء واثق ورشــيـق فى فــهــمه
لـطبـيعـة الشـخصـية ووعى بـطرق الـتعـبيـر عنـها
والــدفــاع عن كــيــنــونــتــهـا حــيـث تــتــدرج طـرق
الـتلـوين بـ القـوة والـتوسـل والضـعف حـقيـقة
لـقـد قدم دوراً جـيـدًا كـان يـجب أن يلـفت انـتـباه

هرجان. جلنة حتكيم ا
وكـــذا مـــحـــمـــد الـــشـــرشـــابى فى دور احلـــاكم
تـســيـجـوه حــيث قـدم تــفـســيـرًا مــقـبـوالً لــعالقـة
احلـاكم الــغـاشم بــالـشـعـب وعالقـته من نــاحـيـة

أخرى بكل من الكاهن هارمن  وباندا.
ـان رجـانى) الفـتـة بـطـبـيـعـة أدائـهـا وكـانت (إ
الـرومـانــتـيــكى والـذى يـنــاسب تـمــامًـا طـبــيـعـة
ـة وتميـز فيها ذلك شـخصيـتها الدرامـية احلا

سلوب سرحى يسترد حقه ا اإلبداع ا إكليل
الغار 

أحمد خميس 

الـتـعـبـيـر الـداخـلى حـيث تـظـهـر األحـداث عـلى
مالمحها جلية واضحة. 

أمــا مــاهــر ســلــيم حلــاد الــقــبــور فــقــد ذكــرنى
بــشــخــصــيــة حــفــار الــقـــبــور فى نص هــامــلت
شـكسـبيـر بحـكمـته التى يـحمـلهـا وطريـقة األداء
ـناطـق القـوة والـضعف فى الـرصـينـة الـواعيـة 

الشخصية اإلنسانية. 
لـقد أكـد الـعرض عـلى الطـبـيعـة احلقـة لـلمـخرج
فى الــتـعــامل مع أدواته فـكــان يـومــيًـا يــقـطع أو
يـضـيـف لـلـمـشــاهـد وفق تـطـور الــفـهم اجلـديـد.
وكــنـت قــد شـــاهـــدت الـــعـــرض أكـــثــر مـن مــرة
ـشاهد والحـظت التطـور الذى أحلـقه اخملرج با
فـكـانت فى مـعـظمـهـا جـيدة ولـكـنه وحـ حذف
مـشـهــد الـشـعـب اخملـمـور أكـدت عــلـيه بــأهـمـيـة
شـهـد; فـأجابـنى بـأنه يـعرف ـعـنى وراء هـذا ا ا
مـدى أهميـته; ولكـنه كان مضـطرًا نظـرًا العتذار

مثل  محمد جمعة. ا
سـرحى ذكرتنى وهـذه الطريـقة فى الـعرض ا
ـؤلف الـهـولـنـدى الـشـهـير بـطـريـقـة اخملـرج وا
كــــانـــتـــور والـــذى يــــعـــد من أبــــرز مـــخـــرجى
االجتــــــاهــــــات اجلــــــديــــــدة والــــــتى تــــــعــــــطى
لـلـسـيــنـوغـرافـيـا أهــمـيـة قـصــوى كـمـا تـعـطى

اثلة. حلياة الفنان الشخصية أهمية 
ـجـمـوعـة جـوائـز مـهـمة فى لـقـد فـاز الـعرض 
صرى وهى جائزة ـهرجان الثانى للمسرح ا ا
أفــضـل مــؤلف صـــاعـــد ألســامـــة نـــور الــدين
وأفــــضل مــــخـــــرج شــــادى ســــرور وأفــــضل
ثل دور ثان موسيقى طارق مهران وأفضل 
خـلـيل مـرسى واجلـائزة الـكـبـرى ألهم عرض

وهى جوائز يستحقها العرض عن جدارة.
والالفت يقدم العرض باللغة العربية الفصحى
ويـجـد هذا الـصدى الـألئق به وكنـا مـنذ فـترة
طـويـلـة قـد تعـودنـا الـهـروب من الـعـروض التى
تـقـدم بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـحى نـظـرًا لألداء
ــؤلــفـ الـسـئ لـلــمــمــثــلــ أو عـدم اهــتــمــام ا
بـالدراما ولكن هـذا العرض  أعـاد للغة بـريقها
الـغـائب فهـنـاك اهـتـمام حـقـيـقى بـأهمـيـتـها فى

تكوين األحداث والشخصيات.
قــدم شـادى ســرور وطـارق شــرف مـشــهـدًا ال
تلقى وهو ـكن أن يسقط بسهولة من عـقلية ا
ه ـلك إيبور مع غر ـشهد الذى تـناول فيه ا  ا
ــعت األهم وصــديـــقه الــقـــد دوشــيــر; فـــقــد 
ـمــثل من حـيث تــلـوين األداء احلـركى أدوات ا
ـعت فـكرة اخملرج ـائى; وكذا  والـصوتى واإل
ـسـرح; فهى عـركـة علـى خشـبة ا عن طـبـيعـة ا

معركة وهمية ولكنه ذلك الوهمى اخلالق.

ـــؤلف «أســـامـــة ـــدن يـــحـــدثـــنـــا ا عـن أى ا
ة نـورالـدين» أتراه كـان يـقـصـد مصـر الـقـد
فـهـناك فى عـهد األسـر األولى مـا كان يـسمى
(بــأونــو) أم كــان يـقــصــد الـعــهــد اإلغــريـقى
ــتـلـقى وال الــرومـانى أم أنه أراد أن يــتـوه ا
ـقارنة األحداث مع يجـد مراده فيقع فـريسة 
مـا يــدور فى الـوقت الـراهن حــقـيـقـة لـو أنه
أراد أن يــهــرب من احلــاضــر لــلــتــاريخ فــإن
هـروبه ذلك محكـوم علـيه بالفـشل أو لو كان
يريـد أن يحـلل الصـراع األسـاسى للـمجـتمع
فى الـوقت الـراهن فإن تـركيـبـته ال عالقة لـها
بـاحلـقـيـقـة فــهل الـصـدام اآلن بـ الـسـلـطـة

الدينية واحلكومة??!
 إن أى مـحــلل لألحـداث سـيــقـول عـكس ذلك
رة التى وسيخرج بـنتائج تتفق واحلـقيقة ا
نـعــيـشـهــا اآلن والـتى يــصـعب حتــديـد كـنه
الـصـراعــات الـتى فـيـهـا فـهل هى صـراعـات
بـ احلـكــومـة بـحــزبـهــا احلـاكم واألحـزاب
األخـرى الـتى يـتـضـاءل حـجـمـهـا يـوًمـا بـعد
ـال يـوم أم أنه صـراع بــ أصـحـاب رأس ا
وأصـحاب الـسطـوة أم أنه صراع بـ عامة
الشعب واحلكـومة?! أم تراها متـاهة تنصهر

فيها كل تلك األوضاع!

االثن 2007/8/13 202020202020

وخـــزًا إلدارة الـــرئـــيـس األمـــريـــكـى "بـــوش" حـــيث
وصـفــهم بــأنـهم مــثل الــتالمـيــذ الــذين ال يـعــرفـون
الـفرق بـ التاريخ واجلـغرافـيا كان يـسخـر دائمًا
من طـول عــمـره وبـقـائه عـلـى قـيـد احلـيـاة رغم أنه
ــوت مـثل الــفــاصــلـة يــدخن بـشــراهــة ويــرى أن ا
ـنــتـز" ـنــقـوطــة أعـلــنت وفــاته زوجـتـه "جـيل كــر ا
ـصـورة الـفوتـوغـرافـيـة بـعد إصـابـته بـجـلـطة فى ا

نهاتن.   خ سقط على أثرها فى منزله  ا

«كورت فونيجوت»
نتحرين سرح ا  آخر مؤلفى ا

ـقدرة ـضـلـلـة التـى تـملـك الـقلـيـل من ا الـبـائـسـة ا
عـلى السيطرة على مقدراتها وقال عن الفاسدين:
ـنـحـرف فى روايـاتى ال يـظـهـرون فى صورة "إن ا
فــرديــة ولـكــنـى حـريـص عــلى إظــهــارهم كــنــمـوذج
اجـتمـاعى وثقـافى عـبر الـتاريخ بل إن من شـأنهم
ــسـتـقــبل احلـيــاة عـلى أن يـحــدثـوا دمــارًا شـامالً 
األرض"  اعــتـــزل تــألــيـف الــروايــات فـى ســنــواته
األخـــيـــرة ولـــكــنـه اســتـــمـــر فى نـــشـــر الــقـــصص
قاالت وكان آخر أعلى مبيعات حققه الـقصيرة وا
عــام  2005 لـــكــتـــابه "رجل بال وطـن" وجه فــيه 

ال شىء يـفـوق عـالم ديـزنى خـيـاالً وإثـارة ومـتـعـة ذلك
قام األول نحو مخاطبة الطفل العـالم الذى سعى فى ا
ـاً نـهل مـنه الــعـالم كـله غـربـاً وشـرقـاً ـا جـعـل له عـا

فوحّد خيال الطفل فى هذا الكون الكبير.
وكـمـا قـال «سـتـانـسـيالفـسـكى»: «الـفن نـتـاج اخلـيال»
انــطـلق والـتــر إلـيــاس ديـزنى الـذى ابــتـدع أول صـوت
كرتـونى وأول رسوم متـحركة لـيجعل مـن هذا اخليال
. لم يـكن الـوحـيـد الـذى يـحـلم ولـكـنه كان ـاً جـمـيالً عـا

أول من سعى إلى حتقيق هذا احللم.
العـرض قدمـته شـركة كـولومـبيـا لإلنـتاج واسـتضـافته
إحــدى الــشـركــات اخلــاصــة و عــرضه فى الــصــالـة
غـطاة بـاستاد الـقاهرة فى الـفترة من 6 إلى 29 يـوليو ا

اضى حتت اسم (ديزنى على اجلليد). ا
ـسـرح وتـسـكـنـهـا ويـبـدأ الـعـرض بـقـلـعـة يـحــتـضـنـهـا ا
ـتـعـددة الــتى تـخـرج مـن الـبـوابـة شـخــصـيـات ديـزنـى ا
الضـخمـة لتقـدم كنـوز ديزى واحدًا تـلو اآلخـر والعرض
يتـكون من فصـل يحـتوى فصـله األول على ملـخصات
مكـثفة ومنفصـلة لبعض احلكـايات منها «آليس فى بالد
العـجـائب» واستـعـراض اجلمـيـلة والـوحش تـلك القـصة
الرومـانسية ثم سنو وايت واألقزام السبعة ثم أسطورة

يكى ماوس.. احلب «سندريال» لينتهى هذا الفصل 
وقــــدم فى الــــفـــصـل الـــثــــانى «عـالء الـــديـن وبـــســــاطه
الـــســحــرى» وبـــعض احلــكـــايــات اخلـــيــالـــيــة األخــرى
دهـشة وقد قـدم العرض بالـلغة اإلجنـليزية من خالل ا
ا أفـسد - فى بـعض األوقات - تـرجم  االسـتعانـة 
شـاهدة ولكن على الـرغم من سيطـرة اللغة فى متـعة ا
ـشـاهـد فــإنـهـا لم تـقـف حـائالً أمـام األطـفـال أغـلـبــيـة ا
والـكــبـار ألن الــفن احلـقــيـقى يــسـتــطـيع جتــاوز حـائل
اللـغة حيث يخاطب العـقل والروح.. فمثل هذه األعمال

حتقق متعتها حتى لو قدمت بالروسية أو الهندية.
ـسرحى فى تـناغم تام فقـد امتـزجت عناصـر العرض ا
وحرفـية تقنيـة عالية لتصـنع لنا عرضاً مـدهشاً لبعض
ـــة الـــتـى جـــســـدهـــا من أعـــمــــال عـــالم ديـــزنـى احلـــا
مثلون / الراقصون وصممها  استعراضيا ودرامياً ا

عمرو على بركات

اإلبهار  يزور  القاهرة .. مع عالم ديزنى

  محمد عبد الرحمن الشافعى

1991  وظـل عـلـى مـدار  23 عــامًـا يــكــتب حـول
ـوت مـحــنـته فى األســر والـتى يــرى أنه جنـا من ا
فـيها بأعـجوبة فقـد سجن فى زنزانة حتت األرض
عـبر عنها فى روايـة "السلخانة رقم 5" وقد نشرت
هـذه الـروايـة إبـان حـرب فـيـتـنـام فـكـان لـهـا صـدى
واسع االنـتشـار اعتبـره النـاقد األمريـكى الشـهير
"جــورفـــيــدل" آخـــر األدبــاء األحـــيــاء مـــنــذ احلــرب
ية الثـانية يوحى إليك شـعره األشعث وعيناه الـعا
ـتـثـاقـلـتـ أنه وجـودى يـعانـى من ألم الـوجـودية ا
ـادى الـذى كـان فيه إال أنـه كان فى ورغم الـثـراء ا
تـوتر مستمـر وحتت ضغط عصبى دائم ففى عام
 1984 حـاول االنتـحار بـكـميـة كبـيرة من احلـبوب
ـهــدئــة والـكــحـول ولــكن  إنــقـاذه فــعــلق عـلى ا
جنـاته قـائالً: "لـقـد أفـسـدوا اخلـطـة" فـكان يـرفض
ـتـد بـه الـعـمـر إلى أن يـوضـع مـثل الـطـفل فى أن 
الـسرير قـال عنه "جـبريل بلـيسوف" رئـيس حترير
مجلة األزمنة األمريكية: "لقد اعتقد أن لديه القدرة
ـثل العـلـيا عـلى أن يـجمع بـ الـشر اإلنـسـانى وا
تـاز بالـنظـرة العـلوية ـوذج واحد فـقد كـان  فى 
لألمـور كتب رواية" عزف الـبيانو" عام 1951 ثم
تـبـعهـا بـرواية "قـبل صـفارة اإلنـذار" و"كـنارى فى
بـيت قــطـة" و "لــيـلـة أم" أهــمـله الــنـقــاد فى بـدايـة
حـيـاته األدبيـة ولـكـنهم اعـتـبـروه بعـد روايـة "مـهد
الـقطـة" عام  1963 من كـتـاب األدب الكالسـيكى
رغم أن الـعديـد من كتـبه حقـقت أعلـى مبـيعات إال
ـا حتـتـويه من أن الـعـديـد مـنـهـا أيـضًـا  إحـراقه 
نزعات صارخة من الشك الوجودى إال أنه أصبح
ـدافـعـ عن فـيـمـا بـعـد رئـيـسًــا فـخـريًـا جلـمـعـيـة ا
يل إلى رسم الشخصيات  احلـريات فى أمريكا 

أعـلنت وكالة أنباء األسوشيـتد بريس بعد منتصف
لـيل األربـعـاء  11 أبـريل وفـاة  الـروائى األمـريـكى
"كــورت فـونــيـجـوت" عن  84 عــامًـا لـتــكـون وفـاته
ـسـرح إعالنـا عن حـالـة خـاصـة يـحـيـاهـا روائـيـو ا
ومـعانـاتهم عـبر حـياتـهم اإلبداعـية  وكـان "كورت"
قـد ولد فى نـوفمـبر 1922 وعـد من اجلـيل الرابع
ـديـنـة ـانى األصل ولـد  لـلـجـنس األمــريـكـانى األ
إنـديانا بـوليس بواليـة إنديانـا حيث نشـأ بها حتى
عــام 1941 ودرس في جــامــعـــة كــورنــيل بــواليــة
نـيــويـورك عــلم الـكــيـمــيـاء ونــشـر بــاكـورة إنــتـاجه
األدبى بـجريـدة الكلـية عام  1943 الـتحق بـعدها
ـيـة بـاجلــيش األمـريـكي واشــتـرك فى احلـرب الــعـا
الـثانـية بـعد احلـرب ترك اجلـيش والتـحق بجـامعة
شــيــكــاغــو حــيث درس عــلم اإلنــســان حــيث كــان
ًـا طـبــيـعـيًــا مـثل شــقـيـقه يـرغب فى أن يــصـبح عــا
األكــبـر إال أنه لـم تـســتــهــوه تـلـك الـدراســة فــتـرك
اجلـامعة وعمل صحـفيًا بجريـدة شيكاغو ثم ترك
شـيـكـاغـو لـيـعـود إلى نـيـويـورك لـيـعـمل مـوظـفًـا فى
ية شـركة جنرال إلـيكتريك اسـتوقفته احلـرب العا
الـثـانيـة فـعـبـر عـنهـا فى الـعـديـد من قـصصه ألف
حـــوالى  19 روايــة حـــقق الـــعـــديــد مـــنـــهـــا أعــلى
مـبيعات فضالً عن مجموعات القصص القصيرة
ـسـرحـيات كـان يـقـوم بـدور النـاقـد االجـتـماعى وا
فى إبـداعـاته ويـوم أعلـنت مـديـنـته إنديـانـا بـوليس
فـى عـام 2007 عــام "فــونــيـجــوت" عــلق عــلى ذلك

ساخرًا : "لقد صعقنى اخلبر"
 انـتحرت والـدته عندمـا تركهـا وسافر لـيشترك في
احلـرب وكــان قـد أســر فـيــهـا وعــاصـر احملــرقـة

وكـتب عـنهـا فى سـيرته الـذاتـية الـتى نـشرهـا عام 

بيـرى الثـير.. كـمـا كـان الديـكـور مـدهشـاً حـيث تـعددت
ـشـاهـد فكـانت وظـائف الـقـلـعـة وأشـكـالـهـا مع تـعـدد ا
قـلـعـة فى بـعـضـهـا وكـانت قـصـراً ثم كـهـفـاً وحـائـطـاً
ضـخــمـاً فى مـشــاهـد أخـرى كـذلك كــان لألقـنـعـة دور
مهم حـيث جـسَّـدت الـشـخـصيـات الـتى نـشـاهـدها فى
أفالم الـكرتون كمـا لفتـت اإلضاءة األنظـار بشدة وقد
حاولـت أن أراقب ألوانها وسرعة حـركتها ولكن وقفت
ـؤثرات التى ذهلـة وتلك ا عاجـزاً أمام تـلك التقـنيـات ا
ــفـرقـعــات اسـتـعـان ظـهــرت لـنـا من خالل الــنـيـران وا
ـعـروفـة الــتى ألـفـهـا ـيــة وا ـوسـيـقى الــعـا الـعـرض بــا
ــيــ مــثل جــانـيت ــوســيــقـيــ الــعـا وغــنــاهـا بــعض ا

جاكسون ستينج فيل كولينز وإلتون جون..
أمـا اإلخراج فقد وقع حتت ضغط العمل التجارى فلم
يقـدم لـنا عـمالً درامـيـاً كامالً بـقـدر مـا قدم لـقـطات من
عالـم ديزنى وخاصـة فى فصله األول لـيكون الـبرنامج
ـثــابـة فــقـرات إعالنــيـة وهــذا ال يـنــفى جـودة الــعـمل
التـقنية واالحـترافية الشـديدة تلك التى حتـرص عليها
ـسرح فـى العـالم ولـكى ـيـديـا» اجلـديـدة لـتـطـويـر ا «ا
يــواكب كل مـا هـو حــديث األمـر الـذى جـعــلـنى أشـعـر

صرى. سرح ا بحسرة على حال ا
حتيـة لـهذا اجملـهـود اخلرافى الـذى بـذله هؤالء األبـطال
الذين يـبحثون دائماً عن اجلديد متحدين كل احلواجز

والعوائق.
ؤسسة التى غامرت واستضافتهم وحتيـة كذلك لتلك ا
ألنهـا أتاحت لنـا فرصة قـد ال تتكـرر إال إذا ذهبنا إلى
ــؤسـسـة الـتى قــدمت لـنـا من قـبل كـالـيــفـورنـيـا.. تـلك ا
العـديد مـن األعمـال الفـنيـة واحلفالت الـتى استـضافت
ـغــنـ االسـتـعـراضـيـ فى الـعـالم وهـو الـدور كـبـار ا

سرحية. الذى لم تنتبه إليه مؤسسات الدولة ا
وشـكـرا لـلــجـمـهـور الـذى لم تـخل مـنه الـصـالـة والـذى
أثـــبت أنـه مــازال يـــقـــدر الــفـن اجلــيـــد واحملـــتــرم ذلك

صرى اليوم. اجلمهور الذى يفتقده مسرحنا ا

«كورت فونيجوت»
نتحرين سرح ا  آخر مؤلفى ا
«كورت فونيجوت»
نتحرين سرح ا  آخر مؤلفى ا
«كورت فونيجوت»
نتحرين سرح ا  آخر مؤلفى ا
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االفتعال
 Contrived  
تـــــــوصـف به
الشـخـصـية
أو احلـادثة 
أو الـــنــهـــايــة
الــــــــــــــــــــــــتــى
يــصـطــنـعــهـا
ــــؤلف دون ا
أن يـــــســـــوق
عوامل إقناع
أو مــعـقــولـيـة
كـامـلة . ومن
ثـم نـــــقــــول :
هــــــــــــــــــــــــــــذه
شـــخـــصـــيــة
افــتــعــالــيــة 
وهـــذا حـــدث
أفتـعالى  أو

مفتعل.
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أحمد عادل القضابى

لم تـكن «صـور مـاريـا» سـوى مـجـمـوعـة من
شاهد الـكابوسية التى مـرت بها ماريا إبان وعقب ا
أزمـة الـبـلـقـان واالجـتـيـاح الـصـربى الـوحـشى لـدول
ـنـطـقـة. لم تـكـن سـوى مـواطـنـة كـرواتـيـة بـسـيـطـة ا
تهوى الرسم وتـعيش مع ابنتها  تلملم ما تبقى من
أيـامها فى صـحبة الـرسم وابنتـها الوحـيدة غير أن
الغزو الصربى لكـرواتيا أطاح بكل تلك األمانى ولم
ــاريـا ســوى صــورهـا الــتى صـارت تــرسـمــهـا يـبق 
لــتـنــفس عن نـفــسـهــا من الـعــنـاء الــنـفــسى وصـور
كـابــوسـيــة أخـذت تـســردهـا عـلــيـنــا طـيـلــة الـعـرض
ــســرحى الـــذى يــحــمل االسم  نـــفــسه لــلـــمــؤلــفــة ا
الكـرواتية لـيديـا شيرمـان من ترجـمة سنـاء صلـيحة

وتمثيل وإخراج عزة احلسينى .

ــهـــا الــدرامى اآلنى عــبـــر صــور لــهــا عــا
خـاصـيـة االمـتـداد الـزمـنى عـبـر شـاشـت
ـسـرح ومنـها تـقبـع إحداهـمـا فى خلـفـية ا
عاجلة النفسية لها لتقدم لها تـأتى دائماً ا
الـنـصـائح الـنـفـسـيـة أو لـتـكـشف لـهـا عـبر
احلــكى مـــعــلــومـــات إضــافــيـــة غــابت عن
الـراوية الرئـيسيـة فى هذا العـالم ـ ماريا ـ
والـثــانـيــة شـاشـة قــابـعــة أسـفل فــراشـهـا
وكــثــيــراً مــا كــانـت الــراويــة تــخــتــبئ إلى
ا ألنـهـا كانت تـقـدم لنـا صور جـوارهـا ر
الـعـالم الـسـابق الـذى كـانت مـاريـا تـعـيش
ــبــانى اجلــمــيــلــة فــيه حــيث األشــجــار وا
ومازال لديها حن لهذا العالم الذى أزاله

تماماً الغزو الصربى . 
لـقد كـاد السـرد بطـغيـانه وسطـوته أن تفـقد
ه  خـــاصــــة وأن اخملـــرجـــة الـــدرامى عــــا
خــضـعت له خــضــوعـًا تــامــًا لـوال حــضـور
كان تع فى تـفاصيل ا ـمثلة الـتمثيـلى ا ا
الـذى تـعـيش فـيه مـاريـا اآلن ـ بـعـد الـغـزو ـ
وحتـكى منه  وأفعالها الـتى لم تكن متدفقة
فى إيـقاعها تدفق إيقاع السرد الذى تنتجه
الـــراويـــة  فـــلم تـِع اخملـــرجـــة أنـــهـــا حـــ

ـسرحى  ـهـا ا تـسـتـضيـف السـرد فى عـا
فـإن على الـسرد بـبـنيـاته وتقـنيـاته أن يذعن
ويــتــلــون ألعــراف وتــقـــالــيــد الــعــالم الــذى
ـسـرحى يـسـتـضـيـفه مـثـلـمـا تـلـون الـعـالم ا
ـضيف له فالـضيافـة عالقة تأثـير وتأثر  ا

ال عالقة طغيان أو استالب .
لـقـد طالـعـتـنا مـاريـا بـصـورها عـبـر عـا

مـتــقــاطــعــ ـ يــكــاد يــكــون لــكل مــنــهــمـا
ـنــتج عــبـر خـصــوصــيـتـه ـ هـمــا الــعـالـم ا
ـنــتج عــبـر الـبــنــيـات الــســرديـة والــعــالم ا
احلـضـور اآلنى للـمـمثـلـة/الراويـة/مـاريا 
فـأخـذتـنا كـثـيـراً بـصـور خـطابـيـة يـنـتـجـها
الـسـرد  وصـور حـضـورهـا اآلنى وصـور
ـكان الـطبـيـبة الـنفـسيـة  وصـور حتاكى ا
ــروى عـــنه ـ كــرواتـــيــا ـ وصـــور الــغــزو ا
الـوحشى  وصور البنتها وحـبيبها ماتو 
وعـبـر تــقـاطع هـذه الـصــور أُنـتج الـعـرض
ـــســرحـى  وظل مــا هـــو ســـردى أو مــا ا
يـنتجه السـرد طاغيـاً ألن البنيـات السردية
تـركت حـرة تـؤثـر فى الـعـرض وتـلونه دون
أن تــتــلــون بـه  كــمــا أن احلــضــور اآلنى
لـلمـمثـلة ظل مـعـتمـداً بشـكلٍ كبـير عـلى ما
نـتج احلقـيقى له هـو سردى بل كـان هـو ا
ــــــــلـــــــتــــــــبـــــــســـــــة عـــــــبــــــــر الـــــــعـالقـــــــة ا
ـا هـو مـسرود لـلـمـمـثـلـة/الـراويـة/مـاريـا 
ـا ـتـد خــارج الـزمن اآلنى لـلـعـرض و و

نتج للسرد . ثله حضورها اآلنى ا

الـتى مـيـديا مـوازيـة باسـتـخـدام تقـنـيـات ا
تـعــيـد بــهـا إنــتـاج اخلــطـاب الــسـردى فى
صــورة فــعل درامـى  أو تــعــيــد تــصــوره
ــتـلــقى عــاجــز عن إنــتـاج بــصـريــاً كــأن ا
الـصــور/الـفــضـاء الــتى يــنـتــجـهــا الـبــنـاء
الـسـردى لـنص لـيـديـا شـيـرمـان  دون أن
تــــنـــــتــــبـه إلى أن الـــــبــــنـــــيــــة الـــــدرامــــيــــة
مـتحـققة/مـتخـفيـة فى نص ليـديا شـيرمان
عنى البسيط لـكلمة الصراع الذى خـلف ا
فـهوم األرسـطى لها  هـو نواة الـدراما بـا
ـفـهــوم الـبـوذى لـلـكـلـمـة . فـمـا أو حـتى بـا
الـرغبة وعدم التـحقق سوى لب الصراع !
لـيـس الـصـراع شــداًً وجـذبــاً بـ إرادتـ
فحسب  بل هناك إرادة ترغب وال تتحقق
بــســبـب إرادة أخــرى  وهــذا هــو جــوهــر
الـصراع  ومـا جعل بـوذا يقـرها كـحقـيقة
ثـانية ضمن حـقائقه األربع  فالـعالم حلبة
لــــلــــصـــــراع  لــــيـس ألن هــــنــــاك إرادات
تـتصـارع فقط  ولـكن ألن هنـاك رغبات ال
تـــتـــحــقـق . ألم تـــكن رغـــبـــات مـــاريـــا فى
ـــهــا قـــبل غــزو اســتـــمــرار صــيـــرورة عــا
الــصـرب له ? ألـم تـكن تــرغب فى أن تـرى
ابـنتهـا عروسـاً ب أحضـان ماتو وحـولها
مـا يهبه لـها القـدر من أحفاد ? لـكن الغزو
الـصربى قـضى لها تـباعـاً على رغبـاتها 
فــقُـتل أوالً مــاتــو  ثم اغــتـصــبت الــبـنت 
فـحــمـلت فـأجنـبـت حـفـيـدة لـم تـكن مـاريـا

تريدها  أولم تُغتصب ماريا نفسها ?
لـقـد جــعـلت عـزة احلــسـيـنى من الــتـمـثـيل
ـا رأته الـراويـة أو مـا تـرغب مـجـرد سـرد 
فى أن جتـعلـنا نعـتقـد أنهـا رأته  وشيدت

 وهـذا هو العالم احلقـيقى/اخليالى الذى
تُـنــتــجه الــراويـة  ويــشـتــمل عــلى مــجـمل
ـكـانــيـة والـواقــعـيـة الـظـروف الــزمـانـيــة وا
واخلـيالية التى حتيط به  هو عالم سردى
ــؤلـفـة بــكل مـا يــتـعـلق مـحض إذ تــهـتم ا
ـكـانـيـة من حيث الـتـفـاصيل البـسات ا بـا
ـبـانى وغـيـرهـمـا) وما (شـجـر الـكـرز وا
البــســات الـزمــانــيـة مـن حـيث يــتـعــلق بــا
الـتوقيت (الربيع والشـتاء والليل والنهار)
 وتـتـكىء على آلـيـات السـرد وتقـنـياته من
ـفــعـول بـهم ومن حـيث حـيث الــفـاعـلـ وا
ـتــكــرر لـتــقــنـيــة احلـذف اسـتــخــدامـهــا ا
وعـنـايــتـهـا بــتـفـاصــيل الـفــضـاء الـسـردى
إلنـتـاج اخلطـاب/احلـكـاية والـذى يـكشف
لـنــا عن ذات مــعــذبــة وكـيــنــونــة مـفــخــخـة
بـالصيرورة وكلمـا تقدمت آلية السرد فى
عـملـها عـبر تـأجيل وإرجـاء اكتـمال
الــفــعل يـزداد

وفى هـذا الــعـرض تـقف إشـكــالـيـة تـقـاطع
الـبـنـيـات الـســرديـة مع الـبـنـيـات الـدرامـيـة
مـوقــفـاً مـحـيــراً بـ أن تـكــون عـائـقـاً عن
تــلــقى الــعــرض وعـــامالً مــســاعــداً عــلى

التواصل مع العرض .
فـالنص ـ نـص ليـديا شـيرمـان ـ يُـنتج عـبر
ه بـنيـة سـردية تـقـوم الراويـة/مـاريا بـتـقد
عـبـر خــطـاب/ حـكـايـة بـســيـطـة هى قـصـة
مـاريــا وابـنـتــهـا الــتى فـاجــأتـهـمــا الـغـزوة
الـصـربيـة وقـتل اجلـنـود الصـرب لـ(مـاتو)
حـبـيب ابـنة مـاريـا  ثم اغـتصـابـهم لـلـبنت
واألم  ومــا نـتج عن هــذا االغـتــصـاب من
حـمل الــبـنـت ووالدتـهــا لـطــفـلــة رفـضــتـهـا

اجلــــدة

«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى

سـرح األوروبى يـكن هـنـاك ُبـد من االعـتـماد عـلـى ا
صرى احلديث. سرح ا فى بداية تأسيس ا

سرح الغنائى فى مصر بدايات تأسيس ا
لـقــد تـزامن ظـهـور «يـعـقـوب صـنـوع» فى مـصـر مع
ـسرح ظهـور «أحـمـد أبو خـلـيل الـقبـانى» مـؤسس ا
الــسـورى ( حــوالى عـام 1865) والــذى تــرك أثـراً ال
ـــكن جتــاهـــله ونــحـن نــؤرخ لــلـــمــســرح الـــعــربى
احلـديث. امــتـاز «الـقــبـانى» بـحــبه لـلـمــسـرح لـكـونه
ـوسيقى متـنوع الـفنون حـيث جتتـمع فيه الدرامـا با
والـغنـاء ونـظم األغـانى والـرقص. حـصل «الـقـبانى»
ـســرحــيـة من عــلى قــدر ال بـأس به مـن اخلـبــرات ا
خالل الـفرق الفرنسية التى كانت تأتى إلى دمشق
إلى أن أصــبح لــديه الــقــدرة عــلى إعــداد الــديــكـور
ـكـيـاج فضـال عن الـتـأليـف واإلخراج واإلضـاءة وا
وتـلحـ األغـانى. ظل «الـقـبـانى» يـحـقق جنـاحا فى
ســوريـــا حـــتـى عــام 1878 حــيـث قـــام  احلـــاقــدون
واخلصـوم بإفسـاد العالقـة بينه وبـ السلـطة حتى
أمر الـسلطـان «عبـد احلميـد الثانى» بـإغالق مسرح
ـطرب «الـقبـانى». التـقى «الـقبـانى» فى عام 1883 بـا
ــــصـــرى «عـــبـــده احلـــامـــولـى» والـــذى دعـــاه إلى ا
اإلســكــنــدريــة والــتى بــدأ فــيــهــا «الــقــبــانى» عــمــله
ــسـرحى مــرة أخـرى والقى جنــاحـًا كــبـيــرًا دفـعه ا
لـالنــتــقــال إلى الــقــاهـــرة حــيث اســتــأجــر مــســرح
«البـوليتياما» والذى عرض علـيه مسرحياته الغنائية
ثلهـا. قدم القبانى فى التى كـان يؤلفهـا ويلحنهـا و
مصـر حوالى ثالث عرضـاً مسرحياً مـنها (الشيخ
وضـاح مــجـنـون لـيـلى هـارون الـرشـيـد مع األمـيـر
) وظل ذلك الـعـطـاء الـفـنى حـتى عام 1900 إلى غـا
أن احـترق مسـرحه فقرر الـعودة إلى بالده وتوقف
نـية عام 1903. ـسرحى إلى أن وافـته ا عن الـعمل ا
وعـلى الرغم من أن ما قـدمه «القـبانى» ال تتـوفر فيه
فهومه الغربى; إال أنه قدم شـروط األوبريت تماما 
مطـبخـًا عـربيـًا لألوبريت ظـهـر فيه اإلنـشاد الـفردى
وشحات والرقص العربى السماعى واجلـماعى وا
واألهـم من هـــذا هــــو أنه اســـتــــلـــهم مــــوضـــوعـــات

مسرحياته من التاريخ العربى.
الشيخ سالمة حجازى (1852 - 1917 )

ســار الـشـيخ سالمــة حـجـازى عـلـى نـهج أسـتـاذه
«الـقبـانى» وأنـشـأ فرقـته اخلـاصـة عام 1905 وقـدم
ـسـرحـيــات الـغـنـائـيــة مـنـهـا «صـدق الـعـديــد من ا
اإلخـاء - هنـاء احملـبـ - الـبـرج الـهـادى - الـسر
ــكـنــون - غــانـيــة األنــدلس - شـهــداء الــغـرام - ا
صالح الـــدين األيــوبى» وقـــد القت مــســـرحــيــات
«سالمـة حجازى» جناحا مـدوياً قاده إلى االنتقال
سـرحـيـاته فى عـدة جوالت  عـربـيـة كان أهـمـها 

رآة ـسـرح بصـفـة عـامـة هـو ا سـرح الـغـنـائى وا إن ا
احلقـيقية لـلهويـة الثقـافية للـشعوب واجملـتمعات; وذلك
ـا يلعب من دور مهم فى احلفـاظ على التراث القومى
وعـرض قضايا اجملتـمع وهمومه وأوجاعه وآماله. وإن
كـانت األصـوات تـعـلـو هـنـا وهـنـاك خـوفـًا من الـهـجوم
ـة ومـا فـرضـته من هــيـمـنـة سـيـاسـيـة الـشـرس لـلـعــو
صـرية والـعربـية واقتـصاديـة وثقـافيـة عـلى ثقـافتـنـا ا
فـهــذا أدعـى أن نـطــور فــنــونــنــا جملــاراة الــعـصــر مع
الـتـشـبث بـهـويـتـنـا الـثـقـافـيـة وأصـالـتـهـا. ومن ثم فـقـد
أصــبـحــنـا اآلن فى أمـس احلـاجــة لـلــعـودة إلى كــنـوز
صرى والذى أسهم لسنوات عديدة سـرح الغنائى ا ا

صرى وتأصيل هويته. فى تكوين وجدان اإلنسان ا
صرى سرح ا بداية تأسيس ا

ـصـرى احلـديث إلى ـسـرح ا تـرجع بـدايـة تـأسـيـس ا
الثـلث األخيـر من القرن الـثامن عشـر على يد «يـعقوب
صنـوع» الـذى أرسـله اخلديـوى «سـعـيد» إلـى إيطـالـيا
ثال سـرح وهنـاك عمل «يعـقوب صـنوع»  لدراسـة ا
محـترفـًا فى بعض الـفرق اإليـطالـية وقـد ساعـده على
ذلك إتــقـانـه لـعــدة لــغــات ثم عــاد بـعــدهــا إلى مــصـر
ــســرح ـــصــرى. وفى بــدايــات ا ــســرح ا لــيــؤسس ا
ـسرح صـرى حـاول اخملـرجـون والـكتـاب مـحـاكـاة ا ا
ــســرحـ الــفــرنـسى األوروبى احلــديث - وخــاصـة ا
سـرح يـستـبـعدون واإلجنـليـزى - وذلك ألن مـؤرخى ا
ـة على اعتـبار أنها كـانت تمثل صريـة القد الدرامـا ا
طـقـوسـًا لـعـبـادة اآللـهـة ولـيـست عـرضـًا لـشـخـصـيات
ـا تـؤكـده الـبقـايـا األثـرية من إنسـانـيـة. وعلـى الرغم 
ـة سـابـقـة وجـود عـروض مــسـرحـيـة فى مـصــر الـقـد
ـئـات الــسـنـ عـلى ظـهـور الــدرامـا اإلغـريـقـيـة فـإن
رجـــال اآلداب الــكالســـيــكـــيــة ال يـــزالــون يـــرفــضــون
. ومن هـنا لم  االعـتراف بـوجود مـسرح مـصـرى قد

االسـتعمار وما نشره من فقر وجهل ومرض. إن
أهم مـا قدمه سيـد درويش هو قيـمة افتقـدت قبله
وافـتــقـدت بـعــده وهى «حـريـة الــتـعـبــيـر» والـتى
تــعــتــبــر الــســمـــة األســاســيــة لــكل اجملــتــمــعــات

تحضرة. ا
سرح الغنائى بعد سيد درويش ا

بعـد سيد درويش قدم «كامل اخلـلعى» مسرحيات
غــنـــائــيــة ذات مــوضــوعــات
مـــقـــتــبـــســـة مـــثل «كـــارمن
يـــاســـ تـــوســـكـــا» وحلن
ـسـرحــيـتـ داود حـسـنـى ا
الــغـــنـــائــيـــتـــ «شــمـــشــون
ودلـيلة» و«ليلة كـليوباترا» ثم
جــاء زكــريــا أحــمــد لــيــقــدم
ـــســرح تـــراثـــاً هـــائالً مـن ا
الـغنائى بلغ 56 عـمالً أهمها
«عـلى بـابـا عـزيـزة ويـونس
يـوم الــقــيـامــة». وفى مــطـلع
الـــــســــتـــــيـــــنـــــيـــــات جــــاءت
مـحاولتـان إحداهمـا لـ«بليغ
حـــمـــدى» بـــعـــنـــوان «مـــهـــر
الـعروسـة» واألخرى «حملـمد

وجى» بعنوان «هدية العمر». ا
سرح الغنائى اندثار ا

ـسرحـيـة بعـد ذلك انـدثارا شهـدت الـساحـة ا
ستويات كامالً لـلمسرح الـغنائى على كافـة ا
ً أو إعـادة ألعـمـال ً جـديــدا ا سـواء كـان إبــداعـ
ة فـيـمـا عـدا أوبريت الـبـاروكـة لـ «سـيد قـد
ه فى القاهرة  عام درويش» الـذى أعيد تقـد
لــــيـــمــــات» وأعـــادت 1959 وأخـــرجـه «زكى طـــ

ه مرة الـفـرقـة الـغنـائـيـة االسـتـعراضـيـة تـقـد
أخـــرى عــلى مـــســرح مــحـــمــد عــبـــد الــوهــاب
بـاإلســكــنـدريــة عـام  1997. واآلن... وبــعـد أن
مــررنـا بـهــذه اإلطاللـة الـســريـعــة عـلى تـاريخ
صـرى نشـعر بـأن طوفـاناً سـرح الغـنـائى ا ا
اذا... ـلـحـة تـطرح نـفـسـهـا...  من األسـئلـة ا
ـــاذا... كــيف... مـــتى... هل... مـن?; فــنــحن
اآلن أحـــوج مــا نـــكــون إلـى عــودة هـــذا الــفن
ـتـلك هـذا الــراقى فـلـيس مـن الـطـبـيــعى أن 
ــسـرحــيـة ثم نــشـكـو من الـقــدر من الـكــنـوز ا
سرحيـة ونترك فئة هبـوط مستوى األعـمال ا
«ً ـدع يـطلـقون عـلى تـفاهـاتهم «إبـداعا من ا
سـرحية احلالـية احلرية ونتـرك للكبـاريهات ا
فى أن تطلق على نفسها اسم «مسرح غنائى

استعراضى».

إلى لـبنان وسوريـا. وقد اشتهـر «سالمة حجازى»
ى مـعربـاً فنـذكر علـى سبيل ـسرح الـعا بتـقد ا
ــأخـوذة عن ــثـال مـســرحـيــة «شـهــداء الـغـرام» ا ا
«روميـو وجـوليـيت». ومـا يحـسب لـلشـيخ «سالمة»
سرحه الـغنائى إلى مـرحلة كـبيرة هو أنـه وصل 
من النـضج والتميـز حتى أن الكثـيرين اعتبروا أن
مــسـرح الـشــيخ «سالمـة» يــضـاهى أرقى الــفـنـون

األوروبية.
سيد درويش 

بـعد رحيل الشيخ سالمة
ـــســرح حــجـــازى دخل ا
الـغنـائى مـنـعطـفـا جـديدا
عـــلى يــد فــنـــان الــشــعب
«سـيد درويش» الـذى قام
بــتــلــحــ (30) أوبـــريـــتــاً
مـسـرحــيـاً مــا بـ عـامى
1917-1923 قدمتها أكبر

ــسـرحـيـة آنـذاك الـفـرق ا
وهى فـرقة «جورج أبيض
- الــــريـــــحــــانـى - عــــلى
هـدية الـكسـار - منـيـرة ا
- أوالد عـكـاشـة» إلى أن

أنـشـأ سـيـد درويش فـرقـة خـاصـة أعـادت تـقـد
أوبـــريــتـــات «شــهـــرزاد - الــعـــشــرة الـــطــيـــبــة -
البـاروكـة» التى قـدمتـهـا فرقـة الـريحـانى من قبل
بــاإلضـافـة إلى أوبـريت «الـعــبـرة». وقـد تـضـمـنت
أوبـــريــتـــات ســيـــد درويش الـــثالثــون 256 حلـــنــاً
أشــهــرهـا «عــشــان مــا نـعـال ونـعال» مـن أوبـريت
صرى أحسن جيوش» «العـشرة الطيبة» «أنـا ا
مـن أوبـريت «شــهـرزاد» الــشــيـطــان من أوبـريت
«الـباروكة» «والـله تستـاهل يا قـلبى» من أوبريت
«راحت عليك» «حالوة أم إسماعيل» من أوبريت
«رن» «احلـــلــوة دى قــامـت تــعــجـن» من أوبــريت
» من أوبـريت «ولـو» «يــا ورد عـلى فل ويــاسـمــ
«إش» «الشـيال خفيف الـروح القلل القناوى
طـلــعت يــا مـحال نــورهـا كــيــكى كـيــكـو قــوم يـا
ـة يـا سالمـة» من أوبـريت «قـولـوا مـصـرى وسـا
» من أوبــريت «كــله من ده». ومن ــوظــفــ له» «ا
هــنـا جنـد أن الـتــراث احلـقـيـقـى الـذى خـلـد اسم
ســيــد درويش وحــفـر تــاريــخه فى قــلب ووجـدان
الـشــعب الــعـربـى قـد خــلــفـته أعــمــاله لــلـمــسـرح
ـســرح الـغـنــائى قـد الـغــنـائى. وحــ نـقــول إن ا
دخل مــنـعــطـفــاً جـديـداً عــلى يـد «ســيـد درويش»
ـــنـــعـــطف الـــســيـــاسى ـــقـــصـــود هــنـــا هـــو ا فـــا
واالجـتــمــاعى حــيث عــكــست أعــمـاله لــلــمــسـرح
الغـنائى أوجاع وآالم وهموم الشعب التى خلفها

ال يوجد شىء اآلن اسمه «مسرح غنائى» .. وما يقدم عبارة عن كباريهات مسرحية

سرح يون والصحفيون أصحاب العدسات الطبية  .. أفسدوا النقد وطفّشوا اجلمهور  من ا األكاد
سـرحى. لقـد سـجل النـقـاد الكـبار عـددا وفـيرا من الـكـتابـات التى ا
تتناول النظريات النقدية والتعريف بها نتيجة تسارع وفود النظريات
ـتـوسط فى اضـى عـابرة الـبـحـر ا فى الـنـصف الـثـانى مـن الـقـرن ا
سرحـية. فانـغلقوا قاربـات النقـدية لألعمـال ا مقـابل عدد قلـيل من ا
ن كانوا داخل مكـاتبهم وكتـبهم ولعل مـحمد منـدور وقليلـون فقط 

سرح حتى أثناء التدريبات. مألوف داخل قاعات ا
ومن جهـة ثانيـة غلـبت الكـتابات الـتى تنـظر لـلمسـرح باعـتبـاره امتدادا
لألدب ومن ثم سـيـطـرت الـنـظـريـة األدبـيـة عـلى الـكـتـابـات الـنـقديـة فى
ـسـرح فتـعـاملت هـذه الـكتـابـات مع احلبـكـة كمـرادف لـلحـدوتة ومع ا
ـسرح إلى مـجرد شخـصيـة ورقيـة وغفلت حضـور الشـخصيـة على ا
ـطاف أى سـرح ليس إال مـسرحـا فى نهـاية ا هذه الـكتـابات عـن أن ا
أن له طبـيعة نوعـية ليـست تختلف عن األدب فـحسب بل تفـارقه تماما.
ـسرح إن واحلقـيقـة أنه لم يـتـوفر خـطـاب نقـدى قـادر على مـسـرحة ا
ـسـرح غـيـر عـدد قـليل جـاز الـتـعبـيـر ولم يـتـوفـر مـسـرحـيون لـقـراءة ا
ـسـرح بعـد غـياب مـجـلة أنـهـكـهم البـحث عن إصـدار مـتخـصص فى ا
ـساحـات فى صفـحات الـفن فى الـصحف الـيومـية. سـرح وتقـلص ا ا

سرح نفسه ككائن خرافى تتحدث عنه اجلدات! حتى صار ا
ولكن - ولـيس هـذا دفـاعـاً عن الـنـقـد - تـبـقى نقـطـة - هى األهم فى
تصـورى - أن اخلطـاب النقـدى بل واإلبداعى كـذلك بريئـان حقا من
دم ابن يـعقـوب (!) ذلك ألن كـالً من اخلطـابـ مـعـزول عن الـسـياق
تقدمة» سياق سوسيو- الثقافى / االجتماعى ففى «أوربا والدول ا
ثقـافى متجانس إلى حد كبير هذا التـجانس يؤهل باستمرار لتواتر
ـأزوم أبداً - فإن حركـات فلسـفية ونـقدية وفـنية أمـا فى الشرق - ا
تجـانس يؤدى إلى تاريخ من االنقطاعات وسيل غيـاب هذا السياق ا
عزولة إرادياً وقسـرياً. والدليل على ذلك أن كثيراً من من التـجارب ا
نقـادنا الـكبـار والـصغـار قد سـاهم بشـكل أو بـآخر فى جل الـنظـرية
الـنــقـديــة وفى تـصــورى أن ذلك بــسـبب جتــاهل كل نـاقــد أو بـاحث
مسـرحى لكتابات غيره فلم يسع أحدهم إلى توسعة أرض رفيقه أو
تعـميق مجراه فتحولت الكتابـات النقدية إلى جزر معزولة وإلى ترع

! وال نهر. وصاحب كل منهم ضجة وال طح
وأخيـراً فإن اخلطاب النقدى «خطاب األزمة» ليس بعيداً أبداً عن
األزمة الـتى يسميـها. وهما معـاً ليسا بـعيدين عن «األزمة» ككل;
وهى األزمــة الــتى تــســتـأهـل مـنــا تــشــريــحــاً مـطــوالً تــشــريــحـاً

«سوسيو  ثقافى».

من هنـا تـأتى خطـورة هـذا اخلـطاب (خـطـاب األزمة) لـيس بـالنـسـبة
لـلـخطـاب الـنقـدى فى كـليـته فـقط ولـكن بالـنـسبـة لـلخـطـاب اإلبداعى
أيـضــا. فـأن يـكــون اخلـطـاب اإلبــداعى مـأزومــاً مـعـنــاه أن اخلـطـاب
ـسـرح» يجب أن النـقـدى مـأزوم بـدوره. والبـحث فى أصـول «أزمـة ا
يبـدأ بالبحث فى أصول «أزمة اخلطاب الـنقدى». خاصة بعد أن فقد
هذا اخلـطاب الـنقـدى قدرته على الـتواصل مع حـركات الـنقـد اآلنية
فردات النـقد العلـمى احلقيقى. حيث إن الـنقد كما ومن قبل فـقدانه 

يعرف اخلاصة والعامة ليس هذه اخلواطر الصحفية حتديداً.
إضـافـة إلى ذلك اعـتــمـد اخلـطـاب الـنـقـدى لـغــة اصـطالحـيـة مـلـغـزة
للـقار اجملتهد; ناهيك عن القـار العادى الذى يبحث عن مقاربات
سرحى وعن مـع لقراءة الـعمل وليس عمال أو نـصا نقديا للـعمل ا
مـوازيــا نـصـا يـنــغـلق عـلى ذاته وكــأنه مـوجه لـذاتـه ولـيس لـقـار
متـذوق إضافـة إلى اعـتمـاد هـذا اخلطـاب نسـقـا ملـغـزا (يغـلب على
اخلـطـاب الـنـقـدى مـثال تـقـنـيـة الـتـنـاص: (بهـيـة/ الـوطن/ األم/ إلخ)
واحتشاده حليل تقنية متجاوزة ثقافة القار الذى يفترض أن يكون
اخلـطاب الـنقـدى موجـهـا إليه وقـد ساهم
ذلك فى عـزلة اخلـطـاب عن جمـهور الـقراء
الـذين تــسـربــوا رويـدا رويــدا من األبـواب
اخلــلــفــيــة لــلــمــســارح بــعــد مـا أوهــمــهم
سرحى ليس اخلـطاب النقدى أن الـعمل ا
إال لـغزا ورغـم قنـاعـتى أن هـنـاك أسـبـابا
ـسـرح تـخص كـثـيـرة لـهـذا الـعـزوف عن ا
ــبـدعـ أنــفـسـهم غــيـر أنى أتـصـور أن ا
اخلـــطـــاب الــنـــقــدى كـــان حـــريــاً بـــإعــادة
ـتسلـل مـرة أخرى إذا مـا كان مـدفوعا ا
- بـإخالص - إلى مــقـاربـة الــعـمل ولـيس
جتاوزه والتعالى عليه وعلى مرتاديه. وفى
ـصطلح - ظـنى أن هذا الشـرك - شرك ا
ـتخـصصون قد وقع فـيه النـقاد جـميـعا ا
ـــســـرح وأســـاتـــذته بـــحـــكم من دارسـى ا
ى وبعض الصـحفي الذين يـحاولون وضع عدسات العـمل األكاد

طبية تعويضا عن عدم حوزتهم الدال نقطة.
ـفارقـة غـريـبة ولـعل الـشـاهد عـلى ذلك أن اخلـطـاب الـنقـدى يـتـسم 
ـقـاربـة لـلـعمل  جـدا وهى غـلـبة الـكـتـابـات الـنـظـريـة علـى الكـتـابـات ا

< حا حافظ 

< د. هانى عبد الناصر
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أصـبح من الالفت لـلـنظـر فى اآلونـة األخيـرة كـثرة
سرح» موضوعًا لها بل وعنوانا قاالت التى تتخذ من «أزمة ا ا
قاالت - فى كثير من األحيان. وما يلفت النظر حقًا هو أن هذه ا
على تـنـوعهـا وتنـوع كتـابـها - تـبدو وكـأنهـا تـتسـاوق كلـها فى
كن أن نسميه «خطاب األزمة فى خطاب له صوت واحد وحيد 
ـصــرى» والـغـريب فى أمـر هــذا اخلـطـاب أنه خـطـاب ـسـرح ا ا
يـلـفت الـنـظـر لـنـفـسه بـاعـتـبـاره (خارج األزمـة) الـتى يـبـحث فى
أمرهـا. أى أنه خطـاب يجاهـد كى يرسخ لنـفسه مكـانة سلـطوية
على مـوضوعه رغم أن هـذا اخلطاب - فى نـظرى - ليس بـعيدًا
ـتأزم إن لم يكن هو أحـد جتليات مـا يسميه هو عن موضوعه ا

عاصر). صرى ا سرح ا نفسه بـ (أزمة جتتاح ا

إذا فكـرنا عـلى هـذا النـحو يـكـون من اجلدى الـبحث فى أصـول هذا
اخلطـاب نفسه باعتـباره نطاق األزمة وجـغرافيتها
خاصـة إذا استبـعدنـا كل ما يوهـمنا هـذا اخلطاب
به. بدايـة من الفرضيـة التى يبدأ بـها هذا اخلطاب
عـمـله - الـفـرضـيـة الـتى يـحـمى بـهـا هـذا اخلـطاب
نــفـسه - وهـى فـرضــيــة أن اخلـطــاب الــنـقــدى هـو
خـطاب مـكـمّل لـلخـطـاب اإلبـداعى أى أنه ليس إال
إضافـة (تـكـملـة) لـهذا اخلـطـاب اإلبـداعى هذا من
جـــهــة ومن جــهـــة ثــانــيـــة افــتــراض يـــحــاول هــذا
ـأزوم أن يـوهـمـنـا به وهـو افـتراض أنه اخلـطاب ا
خـطــاب سـلــطـوى بــطـبــيــعـته يــقف فـوق األشــيـاء
ويــلـحق بــهـا ولــيس خــطـابــاً يـقع داخل األشــيـاء

كن أن يسبقها أيضا. و
إن اخلـطــاب الـنــقـدى كــان ومـازال خـطــابـاً يــشى بـأنه
خـطـاب الحق دوره فى تـصــحـيح حـركـة اإلبـداع ألنه
نح لنفسه حق هو احلـكم على هذه العمليـة ومن هنا 

ــــنع عـن نـــفــــسه ذنب الـــفــــصل وحـق الـــكـالم عن األزمــــة. ومن ثم فــــإنه 
التـأسيس وإن كان فى أحـيان كثـيرة يدعى هـذه التأسـيسيـة ح يصاحب
حـركـة فــنـيـة قـويــة أى أنه يـحـرص عـلـى بـراءته من دم ابن يـعــقـوب ولـكـنه

يستحوذ على الغنيمة فى آخر األمر.
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اســــتـــعـــمل هـــذا
ـــــصــــطــــلح فى ا
الــــــــــعــــــــــصــــــــــر
اإللـــــيــــزابـــــيـــــثى
بـإجنلـترا لـيعنى
ــــــقــــــدمـــــة . أو ا
ـشهد الـتمـثيلى ا
الـقــصـيــر الـذى
تـــــــــفــــــــتـــــــــتـح به
ـسرحـية . وفى ا
االســـــتــــهـاللــــة 
تـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدم
الـــشـــخـــصـــيــات
وعالقـــاتـــهــا إلى
جـمهور الـنظارة
أو تـقــدم بـدايـات
من الـــــــفـــــــكــــــرة
ـــــعــــــاجلـــــة فى ا
ــســرحــيــة ; أو ا
يــــقـــدم الــــطـــقس
الــعــام لألحــداث
كــمــا هــو احلــال
ــنـظـر بـالـنــسـبـة 
اجلـــــنـــــيـــــات فى
مـأساة "مـكبث –

«1606
لـشكسبـير. فهذا
ـنـظـر يـعـتـبـر – ا
إلـــيـــزابــيـــثـــيًــا –
اســـــــتــــــــهـاللـــــــة
تـمـثيـلـيـة. أما فى
مـــــــســــــرحــــــيــــــة
"تــــــــــــــــــــــــرويــض
الـــنــــمـــرة1569
فـإن االســتـهاللـة
تـــــــتــــــــمـــــــثـل فى
ــــشـــهـــد الـــذى ا
يـفتتـحه هوستس

 وسالى.
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ـوسـيقى والـغنـاء فى مجـموعـها تـعد ا
سرحى وجزءًا ال يتجزأ من أصًال من أصول العرض ا
ـأساويـة والـكومـيديـة». فاحلـقائق الـدرامـا بنـوعيـها «ا
الـتــاريـخـيـة تـؤكـد أن األصــول األولى لـلـمـسـرح كـانت
سرح ) فى ا غنـ غـنائيـة وأن الكورس (مـجموعـات ا
اإلغـريـقى كان الـنواة الـتى قام عـلـيهـا هذا الـفن; حيث
كـان الــكـورس يـلـعب دورًا جـوهـريـًا فى سـرد األحـداث
والـربـط بـيـنـهـا وحـتى األجـزاء احلـواريـة فى الـدرامـا
اإلغـريــقـيـة لم تـخل مـن الـتـنـغـيم والـتــرنـيم الـنـابع من
الـصياغـة الشعـرية لتـلك األجزاء. ومن ثم فإن تـصنيف
ـسرح إلى «مسرح غنائى» وآخر «غير غنائى» يعد فن ا
فـصًال تـعسـفيـًا ب نـوع من الـفـنون تـعانـقا مـنذ أن

قامت احلضارات اإلنسانية على اإلبداع.

سرحى "ملوك الشر" ـمثل الشاب شهاب الدين أسعد يستعد إلعادة تقد العرض ا > ا
سرح بـالشرقـية من تألـيف وإخراج مـحمد لـطفى وهو من الـعروض التى  لـفرقة نـادى ا

سرح القادم. هرجان اخلتامى لنوادى ا اختيارها للمشاركة فى فعاليات ا

ــتــلــقى تـــشــوقــاً وتــوتــراً لـــيس بــقــصــد ا
اخلالص/الـــتــــطـــهــــر الـــذى حتــــدث عـــنه
أرسـطـو ولـكن بـقصـد االكـتـمـال الـناقص
ـشــوب بـفــعل احلـذف الــصـانع لــلـفـراغ ا

تلقى على ملئه بخياله . الذى يستحث ا
ــثل فــيــهـا وألن الــسـرد عــمــلــيــة إنــتــاج 
ـــروى عـــلــيه دور ــنـــتج وا الـــراوى دور ا
ـــســـتـــهـــلـك واخلـــطـــاب دور الـــســـلـــعــة ا
ـستـهـلكـة  فـإن عمـليـة إعـادة إنتـاج هذا ا
اً درامياً ـ من الـعالم السـردى ليصبح عـا
خالل الـــوقــوف عـــلى عــنـــاصــر الـــدرامــا
األسـاسيـة وبنـية درامـية يـنتـجهـا اخلطاب
الـسردى بالـضرورة - تظل عـمليـة ناقصة
طــــيـــلـــة الـــوقت  إذ يــــتـــخـــفى الـــصـــراع
ــنـتج لـلـدرامـا خـلف الـصـراع احلـقـيـقى ا
الـظـاهر بـ إرادة جـنود الـصـرب الغـالـبة
عـبر فعل االغتصـاب وميالد احلفيدة وب
إرادة مـاريـا وابـنـتـهـا اخلـاضـعـة لـلـطـار
ـستـجـد. وهذه هى اإلشـكالـيـة احلقـيقـية ا
الـتى واجهت عـزة احلسـينى
فـى إخـــــــراج هـــــــذا
الـــــــعــــــرض ;
كــــيـف حتـــول
اخلــطــاب إلى
فــــــعـل ? ومــــــا
مكان احلضور
Repre- اآلنـى

sentation
هـــــــــــنـــــــــــا واآلن
لـلـراوية ? فـلـجأت
إلـى صــــنع عــــوالم
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بـيد أن هذا الـتوازن لم يـستقـر بحال بـشكل دائم جتاه
ـوضـوع عــلى حـد ســواء األمـر الـذى أدى الــذات أو ا
إلى اخـتالف وتـبـايـن السـيـنـوغـرافـيـ فى إبـداعـاتـهم
نــتـيـجــة حـكــمـهم  عــلى عـنــاصـر األشــيـاء الـتـى تـكـون
الـواقع وتباين سلـوكهم جتاهه فمـنظور الواقع واحد
واقف جتـاه معرفـة هذا الـواقع وفهمه مـتعددة ولـكن ا
ـيـول سواء تـخـتـلف بـاختالف الـعـقـيـدة واألنظـمـة أو ا

كانت عاطفية أم فكرية.
وقف التقليدى «الكالسيكى» أ- ا

ــوقف الــتــقــلــيــدى فى الــفن من ثــنــائــيــة الـذات كــان ا
ــوضــوع يـتــلــخص فى تــغــلب الــعــقل عــلى الـذات وا
ويـعنى هذا رؤية العـالم اخلارجى من خالل وجهة نظر
عقلية خالصة ذلك أن السينوغرافى التقليدى قد ألقى
بـنـفسـه فى تلك احلـركـة الـفاصـلـة ب ذاتـه ومجـتـمعه
وعــمــد إلى مــحــاكــاة الــواقع اخلــارجى بــقــيم عــقــلــيـة
خـالـصة; وبـالـتالـى لم تسـتـطع الذات تـقـد أى كشف
ـا انــحــصــرت الــعالقــة فى تــقـد مــعــرفى جــديــد إ
ـثل بعدا فـنيا سـلبيـا وبالتـالى افتقرت ـألوف الذى  ا
الـذات الـتـقلـيـديـة إلى حـريـة التـعـبـيـر التى تـمـكـنـها من
ـوضـوع  بـرؤيـة تـوظـيف طــاقـتـهـا فى إعـادة صـيـاغـة ا
جـديـدة وفـقـدت بـالـتـالى الـقـدرة عـلى انـفـراج طـاقـتـها
الـكامنة; فقد استبدل الفنان فى عصر النهضة التبعية
كـبوتة فـى العصـور الوسـطى بتـبعـية أخرى الـروحيـة ا
خـادعـة- تـلك الـتى أصـبح فـيـهـا حـرا فى الـتـعـبيـر عن
ذاته ولكن هذه احلرية كانت مشروطة بتبعية قد تصل

إلى العبودية االقتصادية على حد تعبير هربرت ريد.
كـان االهـتـمـام الـكـبـيـر فى نـهـايـة الـقـرن الـسـابع عـشـر
والــقــرن الــثــامن عـــشــر يــنــصب أســاســا عــلى جــهــود
مـصـمـمى سـيـنـوغـرافـيـا األوبـرا الـتى أصـبحـت تشـكل
مـؤسـسـة جتـمع فى داخـلـها فـنـونـاً مـتـعددة فـمن خالل
نـاسب للـعـروض األوبرالـية ـناخ الـتـشكـيلـى ا صـيـاغة ا
ـعـماريـة الـضـخمـة الـتى ترتـبط بـهذه جـاءت اإلبـداعات ا
الـفترة كما حـدث تطور كبير فى تـقنيات اخلدع واحليل
ـنـاظـر من قـبـيل ـسـرحـيـة وأسـالــيب حتـريك وتـغـيـيـر ا ا
حتــريك األجـنــحــة  اجلـانــبـيــة داخل مــجـارٍ فى أرضــيـة
ــســرح بــعـد أن كــانت تــوضع األجــنــحـة فى خــشــبـة ا
ـسرح الـبـداية بـشـكل منـحـرف فى اجتاه عـمق خـشـبة ا
ــعـتـادة بـيــد أن الـتـرتـيـب احلـديث لـهـذه فى أمــاكـنـهـا ا
األجـنــحـة يـقـتــضى وضع األجـنـحـة فـى خـطـوط مـوازيـة
ـسرح ويـتم حتريـكهـا داخل اجملارى األرضـية لـفتـحة ا
يكانـيكيـة لألجهزة التى وكـان ذلك مناسـبا مع احلركـة ا
تـقوم بعملية السحب والـتغيير وقد أدى ذلك التطور إلى
ـكن  تـغيـيره فى حتـرير خـمـسة عـشـر منـظرا مـخـتلـفا 

العرض الواحد من خالل حتكم  متقن.
كان األب « جاللى بيبينا» Galli Bibiena أشهر فنانى
عــصــره  جنح فى إرســاء حــمــاســة الــفن لــدى أبـنــائه
األربع الــصــغــار فــقــد أصــبــحــوا جــمــيــعــاً رســامـ

وســــيــــنـــوغــــرافــــيــــ ويــــعــــد «فــــردنــــانـــدو» (-1743
Ferdinando (1653 قـاعدة البـيت لثالثة أجيـال حملوا
مــواهـبـهم إلـى بـقـاع أوروبــا وإلـيه يـرجـع الـفـضل فى
diagonal perspective ــنـحـرف ـنــظـور ا اكــتـشــاف ا
ذلك أن األشـيـاء تـبـدو لـلـمشـاهـدين مـرتـدة مـتـراجـعة

على الرغم من أن خطوطها مرسومة متوازية.
1739-)  Francesco «اشـتـهـر «فـرانـشـيـسـكـو بـيـبـيـنـا
1659) فى قـدر شهرة أخيه فـردناندو فقد مارس أوال
فن الــبــورتــريه ولــكن ســرعــان مــا انــتــقل إلـى مــجـال
سـرحـيـة ثم تابع ـسـرح ليـعـمل كـمصـمم لـلـمنـاظـر ا ا
سـرح وتأليف الكتب فى ذلك تـلق الدروس فى فـنية ا

سرحية. احلرف ا
وقف الرومانسى ب - ا

ـكن من ســعت الـرومـانــسـيـة إلى حتــقـيق أكـبــر قـدر 
اعـتـداد الـذات فـهى بـذلك تـتـجـاوز األبـعـاد احلـقـيـقـيـة
لـلواقع فالـسينوغـرافى يسعى دائـما إلى إسقاط  ذاته
ـوضــوع فـيــرتـد إلـيـه مـرة أخـرى وقــد أصـبح عــلى ا
مـشوبا بروية خاصة ذات تركـيبة فردية ويرى الباحث
ـمـيـزة لـلـذات الـرومـانـسـيـة أن أن من أهـم اخلـواص ا
ـــوضــوع وارتــداد عــمـــلــيــة اإلســـقــاط الـــذاتى عــلى ا

وضوع إلى الذات ينطويان على: ا
أوال: جتــربـــة الــذات مع الـــواقع وفـــيــهــا تـــمــر الــذات
ـوضوع الـرومـانـسـية غـالـبـا بـتـجـرية مـبـاشـرة جتـاه ا
وهـنـا يـعـمـد الـسـيـنـوغـرافى إلى إضـفـاء بعـض سمـاته
اخلـاصة عليها لتمكنه قدراته الـفنية من التعبير عنها.

ومن ثم يباشر التجربة دون التغلغل فيها.
ثـانــيـا: طـريق االنــفـعـال حــ يـتـمــكن الـسـيــنـوغـرافى
ـوضوع والذات مـعا ويكون الـرومانسى من مـعاجلة ا
ـرتـد عن طـريـق اخلـيـال الذى ـوضـوع ا إدراكه لـهـذا ا

قد يصل إلى حد احلدس.
لـقد أدت الـرومـانسـية إلى تـشابك الـعالقة بـ احلدس
ـا أدى إلى إنـتاج (الـشـعـور) بـالـتجـربـة واالنـفـعـال 
تـصميـمات فنيـة بالفرديـة من خالل تفاعل الـتجربة فى
أعـمــاق الـذات بـعـد نــضـجـهـا الـشــعـورى وعـلى هـذا

< د. عبد الرحمن دسوقى

الذات
وضوع  و ا
والتجربة
اإلبداعية
والسينوغرافية
ال يــــخـــرج أى عـــمل فـــنى-
صادر من مـبدع إلى متلق-
عن أن يــكـون نــتـاجــا لـتـلك
ــــتـــــوتــــرة فى الـــــعالقـــــة ا
اإلنــــــســــــان بــــــ الــــــذات
وضوع والـتى يحكمها وا
ذلك الصـراع النفسى وهو
الـعـنـصـر الــديـنـامـيـكى فى
تـــكـــوين الـــذات الـــفـــنـــيــة
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـى صــــراع
الــواقع الــديــنى والــفــكـرى
واالجــتــمــاعى... الخ وهى
ـبدأ الـعـنـاصر الـديـنـامـيـة 
الــواقع ويــســعى الــبـاحث
إلى اسـتـبـيـان عالقـة الذات
ـــــــوضـــــــوع مـن خالل بــــــا
العـملـية اإلبـداعية ومن ثم
الــنـظـر إلى الـتــوتـر الـقـائم
بـ الثـنائـية التـقلـيدية من
جـــانـــبــهـــا الـــذاتى أى من
جــانب «األنــا» ومن عالقــته
ــوضــوع فـالــذات وهى بــا
تــدفع بـالـسـيـنـوغـرافى إلى
صياغـة عمله الفـنى تخلق
فى احلـــقـــيـــقـــة نـــوعـــا من
الــتــوازن بـــيــنــهـــمــا وبــ
الــــواقع حــــتى يـــكــــتـــسب
ـــنــاخ الــتــشــكـــيــلى عــلى ا
ـــســـرح وجــوده خـــشـــبــة ا
ــــــــســــــــتــــــــقـل أو شــــــــبه ا
ــــــــــوضــــــــــوعـى ومـن ثم ا

تتحقق القيم اجلمالية.

فــالـذات الــرومـانــســيـة غــالــبـا مــا تــكـون مــخـتــلــفـة مع
ــوضــوع أو غــيــر مــتــوافـقــة مــعه فــهـى ال تـســتــقى ا
عـناصـرهـا الفـنيـة منه بل حتـيل هـذه العـناصـر إليـها

ا يتفق وهواها. وتعيد صياغتها 
بـدأت احلـركة الـرومانـسـية فى الـفن واألدب فى أواخر
الـقرن الثـامن عشر عـلى الرغم من وجـود أمثلـة سابقة
مـنـفردة  ذات مالمح رومـانسـيـة واستـمرت من الـقرن
الـتـاسع عشـر وكـان االجتـاه الكالسـيـكى العـقـلى قد
ـطالب أفـسح اجملال إلى وجـهة نـظر واسـعة اعـترفت 
الــنـفس والــعـاطــفــة والـشىء الــقـابل لــلــنـقــد فـاحــتـلت

زاج والشجن مكان العقل. اخليالية مكان الروح وا
ولــعل أهم مــا تــنــاوله الــرومـانــســيــون بــالـتــغــيــيــر هـو
اسـتـعــاضـة مـفـهـوم األدب والـفن كـتــقـلـيـد إلى مـفـهـوم
جـديـد وهــو الـتـعـبـيـر ذلك أن الــكالسـيـكى كـان يـعـنى
بـاجملتـمع وقضايـاه أما الرومـانسى فـإنه يعنى بـالفرد
ذاته بــدخــيـلــة نـفــسه عــواطـفـه حـبه كــرهه غــيـرته
انـتقامه ومن هنا كان جـمال األدب والفن الرومانسى
إذ يـحتـاج إلى قدرة فائـقة إلبـراز كل هذه االنطـباعات.
كـانت الـتـيــمـة األسـاسـيـة الـتى تـمـيـز الـرومـانـسـيـة فى
مـجال التشكيل; فكـرة تمجيد الطبـيعة والتى بدأت كما
ذهب د. زكـريا إبراهيم فى آراء روسو وديدرو ورينان
 RENAN (1823 -1892) وفى اعــتـقـاد عـالم اجلـمـال
راسك RUSKiN (1819-1900) بـأن الطـبيـعة حتمل
كل الـقيم اجلماليـة التى تقتضى من الفـنان أن يقتصر
دوره عـلى تسجيل الـواقع كما هو وربط احلقـيقة بهذا
الـواقع احمليـط مع الفـلسـفة الـعاطـفيـة التى سـادت تلك

الفترة.
تـميزة «لرولـر» سيك ترا نسـيت جلوريا ومن األعـمال ا
موندى Sic  Transit Glo Ria Mundi   وهو تصميم
ضـمن مـجمـوعـة أونسـالجر الـتى تـشتـمل عـلى ثمـانـية

ـشـاهـد وأزيـاء مـسـرحـيـة رسـومـات 
وكـانت هـذه اجملـموعـة لـدى ألكـسـندر
بـنـيــون الـذى ورثـهم عن عـائـلـته حـيث

سرح الروسى. كانت مرتبطة با
وقف الواقعى جـ - ا

فـهـوم الذات يـخـتلـف األمر بـالـنسـبـة 
ـوقـف الـواقــعى فى فــيــمـا يــتــعــلق بــا
الــــتــــجــــربــــة اإلبــــداعــــيــــة الــــفــــنــــيـــة
الـسـيـنـواغـرافـيـة فـلم تـعـد الذات هى
ـصـدر الـرئيـسى لـلـمعـرفـة ولم يـعد ا
ــوضـوع هـو اإلســقـاط الــذاتى عـلى ا
الـــذى يـــكـــشف مـــا فـى الـــذات عـــبــر
ـوضـوع هـو الـذى الــواقع ولم يـكن ا
ــعـــرفى من خالل يـــحــقق الـــكــشف ا
تـأكيـدات عقـليـة وقيم مـوضوعـة سلـفا

يــبــحث عــنـهــا فى الــواقع ذاتـه بل تــتـحــقق الــعــمــلــيـة
ـنـاخ الـتـشـكـيـلى عـلى خـشـبة اإلبـداعـيـة فى صـيـاغـة ا
ـسرح عبر الـعالقة التى تـتبادل ب الـذات التى تقول ا
وضوع; والتـى تـعطى قدرا من الـعناية بـالعقل وبـ ا
وضوع من خالل رصد ونقد الواقع كما واالهـتمام با
هـو احلال فى الواقـعية الـنقديـة مع قدر محـدود للذات
ـوضــوع عـبـر اخلـيـال فى إعــادة صـيـاغـة وتــشـكـيل ا
وارتباط ذلك بحتمية التاريخ فى الواقعية االشتراكية.

وقف البراجماتى  د- ا
ــوقف الــبـراجــمــاتى فــيــمــا أعـلــنه ولــيم يــتــلــخص ا
جــيــمس willam james(1842-1910) فـى نــظــريــته
Redical الـتى أطلق علـيها اسم الـتجريبـية اجلذرية
 empiricism بــأن الــثــنــائــيــة الــتــقــلــيــديــة  «الـذات
ــوضــوع» هى فى الــواقع عــقــبــة فى وجـه الـفــهم وا
عـروفـة ففى رأى جـيمس أن من الـسـليم لـنظـريـته ا
الــواجب الـتـخــلى عن فـكــرة الـوعى الــذاتى بـوصـفه
ادى كـيـانـا يـوجـد فى مـقـابل مـوضـوعـات الـعالـم ا
وذهب إلـى أن احلــقــيــقــة هى فــقط الــضــرورة الــتى
ـليها علـينا العقل وأن إرادة االعـتقاد والرغبة ال
ـنـطـق هـمـا الـلـتـان تــقـرران مـعـتـقـدات مـتـطــلـبـات ا

نطقية والعقلية. اإلنسان ا
وعـلى هـذا فـالـتـعـبـير الـفـنى لـلـذات الـبـراجـمـاتـيـة يأتى
بـفـضل أمـور الـواقع ومـوضـوعـاته اخملـتـلـفـة عن طـريق
الـعقل وحده ولكى تـتحقق العمـلية اإلبداعـية فى تقييم
ـسـرحى البد مـن جتربـة فـعلـيـة حتى تـتـحقق ـنـظر ا ا
بـاشـرة التى يـترتب ـباشـرة وغيـر ا ـعمـليـة ا الـنتـائج ا
نـفعة ـنفـعة إال أن ا عـليـها القـول بهـذا أو ذاك لتأتى ا
الـفـرديـة لـيـست هى مـحك صـدق الـفـكـرة فـى الـتـجـربة
الـفــنـيـة بل البــد لـلـفـكــرة احلـقـيـقــيـة من أن تـتالءم مع

غيرها من األفكار العامة التى تثبت صحتها عمليا.
اركسى وقف ا هــ ا

اركسـية فى إطار تفاعلى يـتحدد موقف الذات الـفنية ا
بــ هــذه الــذات ومــتــطـلــبــات تــنــمــيــة واقــعــهــا وفــقـا
أليـديـولـوجـيـة مـحددة فـالـسـيـنـوغـرافى يـشـكل أفـكاره
وتـصوراتـه من خالل أوضاع مـحكـومة وال سـبيل إلى
تـــــرقــــيــــة اإلنـــــســــان وإصـالحه إال مـن خالل إصالح

ادية األوضـاع التى تسـير وتستـبد به وتكيف حـياته ا
ـعنـويـة ولهـذا تلـمح الواقـعـية االشـتراكـية إلى رفض وا
مـحـاكاة الـواقع كـما هـو عـلـيه من خالل تصـور عـقلى
أو انــفالت عن الــواقع وتــعــبـيــر مــطــلق والنـهــائى عن

الذات ألن األدب والفن ظاهرتان اجتماعيتان.
ــاركــســيـة ــوقف فــإن الــذات لــدى ا وفى ضــوء هــذا ا
تـتحول إلى جـزء فى كيان الوعى الـطبقى ولـهذا يكون
ارتـــداد «األنــا» لـــ «نـــحن» وهــو ارتـــداد عن الـــشــكل

التقليدى بشكل أو بآخر.
وقف الظاهرى ( الفينومينولوجى)  و- ا

نـهج الـفيـنومـينـولوجى تـنطـلق الـذات التى تـتخـذ من ا
أسـاسـا لـهـا- من تـصـور مـؤداه أنـنـا ال نـسـتطـيع فـهم
الـعـمل الـفنى بـدون مـعـرفتـنـا إلدراكات الـذات لـبـيئـتـها
أوال: ثم لـنفسهـا أيضا كما نـراها فى عالقتنا بـالبيئة
لـذلك ينـظر إلى السـينوغـرافى باعـتبار أنه كـائن يعيش
وضـوع وهو عالم خـبرة ذاتـية لهـا مفاهـيم خاصـة فا
اخلــبـرة سـواء كــان جـمـيال أم قــبـيــحـا يـجــرى خـلـقه

بواسطة الذات.
ـوقف الـفـيـنـومـيـنـولـوجى لـلـذات اخلـالقة عـلى هـذا فـا
يتمثل فى وضع العالم ب قوس وتعليق احلكم على
كل مــا تـدركه احلـواس ومـا تـبــدو عـلـيه األشـيـاء ومـا
يــتــخــلف عن هــذا اإلحــســاس من صــور ومــا يـتــرتب

عليها من أفكار.
وقف الوجودى ز - ا

يـتميـز موقف الذات الفـنية الـوجودية بأنـها أعطت قدرا
ـوضـوعى مـحـددا مـن االهـتـمـام فى مـعـاجلـة الـواقع ا
ـــوضــوع (الــوجــود)- فى تــصــور وجــودى- ذلك أن ا
لـيس كـيـانا مـسـتـقال عن الـذات تمـامـا بل يـتـشكل من
ـوضـوع الـتى ـتـفـاعـلــة بـ الـذات وا خالل احلــركـة ا
تـعـطى للـعـالم وجوده الـنـسبى وحتـدد بـالتـالى نـسبـية
ــــدركــــة عن هــــذه احلــــقــــائـق ا
احلــركــة الــفـاعــلــة بــيــنــهـا فال
ــعـزل عن وجــود لـلــمــوضـوع 
الذات البشرية التى تساعد فى

تكوينه.
وعـــلـى الـــرغم من أنه ال يـــوجـــد
ذات بــشــريــة بــدون الـعــالم ألن
مـــعـــنى الـــوجـــود أن تــكـــون فى
الــعــالم وأن تــخــرج من الــعــالم
ســواء بـســواء وعــلى الـرغم من
ذلـك أيـــــًضـــــا; فـــــإن الـــــوجـــــود
الـــبــشـــرى بــوصـــفه وجــودا فى
ـكن أن يـعـتـبـر عـلى الـعـالم ال 
اإلطـالق مـجـرد جــزء من أجـزاء
ـعزل  عن الذات الـعالم. كمـا أن ال وجود أيضـا لعالم  
الـبـشـرية وعـلـيه فال وجـود لـلمـوضـوع إال من حـيث هو

محيل إلى ذات.
وقف التعبيرى  حـ -ا

يـذكـر جـفـرى بـراون فى كـتـابه احلـضـارة األوربـيـة فى
الــقـرن الــتـاسع عــشــر أن الـنــزعـة الــنـرجــسـيــة وهـذا
الـتـمجـيـد  للـذات أخـذا ينـعـكـسان فى الـفن وأصـبحت
الـتعـبـيريـة أى الـقيـام بالـتـعبـير احلـر عن أفـكار الـفرد
الـباطنية وإحساساته بدعة فـنية مقبولة فذهبت الذات
إلى الـبحث عن رموز جديـدة ومصطلحـات لغوية فريدة
ـؤتــلف مـعــهـا ســعـيــا لـتـحــقـيق إلعــادة الـواقع غــيـر ا

وجدانية ذاتية وفقا لهذه النرجسية.
ـوضوع عند الـسينـوغرافي لـقد كانت عالقـة الذات با
الـتعبيري عالقة عدم تطابق ومواجهة ب االثن إلى
كن معها أن نغـالى فى القول فنصفها الـدرجة التى 
بــالــعــبـثــيــة عــبث نــاجت عن تــخــارج حــدس الـذات وال

وضوع. معقولية ا
بـيــد أن هـذه الـعـالقـة جتـاه الـوجــود تـبـدو شــخـصـيـة
ــكن أن يـنـســحب عـلى بــحـتـة فــمـا هـو شــخـصى ال 
الــعـام. وبــالــتـالى ال يــكـون فـى نـفس الــوقت ويــصـبح
الـعـبث فى هذه احلـالـة ناجتـا عن جتربـة ذاتـية مـحددة
جتـاه واقع مـحكـوم بـوجهـة نـظر شـخـصيـة وعـلى هذا
ــــكن أن نــــطـــلـق عـــلى الــــتــــجـــربــــة اإلبـــداعــــيـــة فال 
لـلـسيـنوغـرافـي الـتـعبـيـري بـأنـها غـيـر معـقـولة (وفـقا
تـعارف علـيها تـشكيـليا) وضوعـية ا لـلمعـايير الـفنيـة ا
بل يــنـبــغى أن نــقـول إن جتــربـتــهم هــذه هى ذات تـرى

الوجود على نحو ما.
واقف تـشـكك بـعض الـسـينـوغـرافـيـ من أصـحـاب ا
الـسـابـقـة فى جـدوى إقامـة عالقـة مـثـالـيـة بـ ذواتهم
ــــوضــــوع ومن ثـم ثـــاروا عــــلـى كــــافــــة أشــــكـــال وا
نطق وما يتبع ثالية التى تقول بالعقل وا الـفلسفات ا
ذلك من تــقـالـيــد فـنـيـة مــوروثـة فى تـشــكـيل الـصـورة
ــســـرح ويــرى الــبــاحث أن ــرئـــيــة عــلى خـــشــبــة ا ا
وسـيــلـتـهم لــلـوصـول إلـى الـعـمـلــيـة اإلبـداعــيـة كـانت
نـهج احلـقيـقى لـنظـرية الـتـعبـير احلـدس الـذى يعـد ا
ــا يــدفــعــنــا إلى الــتــعــرف عــلى الــذات وعـالقــتــهـا

باحلدس الفنى.
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أصاب الـبطلة «قـمر احلواديت» ليس له مـا يبرره; فلو
ــقـــدوره - عن طــريق كــان كـل غــاصب لـــشىء مــا 
ـــحــو ذاكــرة من أخــذ مــنــهم احلق; الــغــصب- أن 
لـكــانت األمـور بــيـد الــغـاصــبـ أســهل ولـكـن مـحـو
ـادى بل يقـوم على الذاكـرة ال يـقوم عـلى هذا الـفعل ا
أفـــعــال أخــرى مــنـــهــا; إحالل الــذاكــرة الـــبــديــلــة أو
ـؤلف ـهم أن ا الــتـشـويش عــلى الـذاكــرة األصـلـيــة ا
واخملرج أيـضا تـبعه فـى عدم الـتأكيـد علـى هذا األمر
كثـيًرا; وحـسنـا فعال واتـخذاهـا نقـطة لالنـطالق فقط
مع الــدعــوات لـله أن نــتــنـاسى ســبب اخلــطـوات وأن
نـتـذكـر اخلـطـوات فـقط بـعـد فـقـد الـذاكـرة هـذا وعدم
وجـود احلواديت; كانت هناك ثورة من جانب األطفال
فـهم يـريـدون احلـواديت; وبـعـد أن عرفـوا الـسـبب فى
فقـدان ذاكـرة قـمر احلـواديت قـرروا أن يـقومـوا بـفعل
كى يـحرروا احلـواديت من سجـنهـا; وهنـا يدخل دور
عـاد من أيام تريزياس إلى اآلن; احلـكيم; ذلك الدور ا
ــلك الـبـصـيــرة واحلـكـمـة واحلل فـهــو الـرجل الـذى 
ـكـان وجود الـصـنـدوق  وأيـًضا أيًضـا; ويـخـبـرهم 
يـضع الشـروط فى من يذهب لـيـحرر هـذا الصـندوق
وفعًال تـتكـون فرقة الـتحريـر من قمر احلـواديت ذاتها
ـلك الـقدرة عـلى الـتـفـكـيـر اجلـيد واإلدارة مع طـفل 
باإلضـافة لطفل عالم باجلغـرافيا واخلرائط وهذا جيد
ة باللغات هذا مطلوب للتعامل مع لألسفـار وطفلة عا
ؤلف هذه لـكون لـغات مخـتلـفة; وأيًضـا وضع ا من 
الـنـقـطـة وســرعـان مـا اكـتـشف أنـهـا شىء غـيـر جـيـد
سرحـية عبارة عن قبـول أن تكون بـاقى ا فلـيس من ا
نـاس تـتـحدث بـلـغـة مـا وتقـوم الـطـفلـة بـإعـادة كالمهم
والتـرجمة فى كل مرة; ولذا لم يـستخدم هذا األمر إال
مرة واحـدة وحتـدث اجلـميـع بعـد ذلك بـلـغة مـفـهـومة
ارد; ولكن ذلك رسخ قيمة  ابـتداء من األسد مروًرا با

ــسـرح الــطــفل الـذى هل  يــوجـد فــعًال مــا يـســمى 
يـقتصر رواده على األطـفال فقط دون غيرهم??; أم أن
ـسـرح يـجب أن يـكـون مـسـرًحـا لـألسـرة كـلـها هـذا ا

وليس للطفل فقط?
إذا أخـذنا فى االعتبار أن األطفال فى الغالب األعم ال
ـسرح إال فى صـحبة أحـد الوالدين أو يـرتادون هذا ا
شخـص بالغ آخر مـهمـا كان مسـماه أو درجـة قرابته
ـلل لـو تـسـرب لـهـذا لـهـذا الــطـفل... وعـلى هـذا فـإن ا
ـسرحى البـالغ أو أنه اتـخذ مـوقًفـا رافضـا للـعرض ا
ـمـكن أن يـتـسرب ألى سـبب من األسـباب; فـإن من ا
للـطـفل بطـريقـة أو بـأخرى; وحـتى إن لم يـتسـرب فإنه
سرح محل شك; حيث إن فـكرة معاودة ارتياد هـذا ا
هذا الـبـالغ سيـحـاول بـشتى الـطـرق أن يجـعل الـطفل
لل سـرح; حتى ال يصـاب با يتـخذ خيـارا آخر غـير ا
عـلى األقل... وعلى هـذا يجب عـلى من يتـصدى لـهذا
سـرح; أن يحـاول خـلق مجـال شيًق مـسٍل للـبالـغ ا

ـسرح; مع عـدم إغفـال الرسـالـة األساسـيـة فى هذا ا
عرفة باد وأيًضـا ا أال وهى تـسريب بعض القـيم وا
إلـى الـطـفل وال يـأت أحـد مـتـقـوالً أو مـسـتـفـسـًرا عن
هذا وإمـكانية وجوده? أو أن يـتشكك فى أن ما يجذب
األطـفــال لــلـمــشــاهـدة ال يــتالءم مع حــالـة الــتــشـويق
; فــإن أفالم الـرسـوم والـتـســلـيـة بـالــنـسـبــة لـلـبــالـغـ
ــتـحـركـة تـدحض  هـذا األمـر. وال أكـون مـبـالـًغـا إذا ا
ا يـشـاهدون هـذه األفالم أكـثر من قـلت إن الكـبـار ر
األطـفال أنـفسـهم فى بعض األحـيان - وال يـنس أحد
ـدخل أن بـداخل كل بـالغ طـفًال صـغـيـرًا... من هـذا ا
نــذهب إلى عــرض مــسـرحــيــة (قــمـر احلــواديت) من
تــألـيف د. مــصـطــفى سـلــيم وإخـراج عــادل حـسـان
ـسرح  قـصـر ثقـافـة سوزان مـبارك والتـى عرضت 
ـســرحى وأشـعـاره لـثــقـافــة الـطـفل... بــدايـة الــنص ا
ـقـولـة التى ـرران فـكرة أن االحتـاد قـوة من خالل ا
جاءت وأكـدها أكـثر من مرة بـالعـرض واعتمـد علـيها
اخملرج بـكـلمـته فى الـبـامفـلت اخلـاص بالـعـرض (إيد
علـى إيد تـسـاعـد لـكن إيد عـلى إيـد عـلى إيـد; تـعدى
ستـحيل); وذلك من خالل فـرضية الـصعب وتعـدى ا
ـلـوك أن أن هــنـاك مـاردا جــبـارا قــد أمـر مــلـًكـا مـن ا
ارد يريد أن يستغل يجـمع كل احلواديت بصندوق; ا
لل الـتي تـنـتابه  تـلك احلواديت ولـو في دحـر حـالـة ا
ــكن وجــائــز ولــكن تــأتي وجــمع احلــواديـت شىء 
ـؤلف فى تتابع الفـرضية الـثانيـة والتى اعتـمد علـيها ا
ـســمـاة بـقـمـر احلـواديت األحـداث أن الــشـخـصـيـة ا
والتـى كانت تقـوم برواية احلـواديت; بعدمـا حدث هذا
اجلـمع لـلـحـواديت ووضـعت بـصـنـدوق فى مـكـان مـا
فـإنـهــا فـقـدت الـذاكـرة ولم تـســتـطع تـذكـر وال حـدوتـة
واحـدة من احلواديت الـتى كانت تـرويـها! وهـنا تـكون
أول نــقـطـة نـأخـذهـا عـلـى الـنص ألن الـطـفل فى هـذه
األعــمــار وإن كـــان ال يــعـى كل مــا يـــقــال له بـــحــكم
كان جتـربته إال أن كل رسالة تـوجه له تخزن عـنده 
ما و تـكـون هى الـدافع الـسـلوكى لـه فيـمـا بـعـد حتى
وإن لم يـكن يـفهـم داللتـهـا; ألن فـقـدان الـذاكـرة الذى 

ـعـرفة بـالـلـغـات باإلضـافـة لـقـيمـة الـتـفـكيـر والـعـلوم ا
نم ملـكة  ككـل.. وتدور األحداث بوصـول اجملموعـة 
ـارد وجمع احلواديت ـلك الذى رضخ لـقرار ا وذلك ا
ـلـكـته ووضـعــهـا داخل صـنــدوق واحـتـفظ بـهــا فى 
ـلك وشـعـبه ـارد; مـبـيـنـا أن هـذا ا حلـ طـلـبـهـا من ا
ـارد الــذى يـعـيث بــبـلـدهم أيـًضــا يـخـافــون من هـذا ا
ـلك على فـساًدا; وقـد جنح اخملـرج حـ صور هـذا ا
اريونيت; وإن كان هـذا التجسيد قد صورة عـروسة ا
شابه قـصـور فى الـتـنفـيـذ والـتـحريك أيـًضـا; والـداللة
الواصـلة للـمشـاهد سواًء كـان طفًال أم بالـًغا; أن هذا
ـلـك حتـركه أيــدٍ من وراء الـســتـار نـتــيـجــة لـوضـوح ا
اخلـيوط التى حتـركه; وكان لوضـوح هذه اخليوط فى
اجلزء األول أثـرها اجليد لـتبيان هـذا األمر سواء جاء
هذا الـوضع نـتـيجـة الـقـصد أو سـوء الـتنـفـيـذ; عرفت
ـارد لـن يـكـون إال اجملــمـوعـة أن الــتـغــلب عـلـى هـذا ا
ـعلق بـكـتف أسد عـرفـة ا باحلـصـول علـى مصـبـاح ا
ـلك مـولع بـاأللـعاب; قوى; ولـكـنـهم يـعـرفـون أن هـذا ا
ـرض; وفـعال تسـتـدرجه اجملمـوعة لدرجـة اجلـنون وا
لـلـعب; ونــتـيـجـة لـهـذا  الـلـعـب يـأخـذون مـنه مـصـبـاح
ؤلف هنا أن يب أن التغلب على عـرفة; وقد حاول ا ا
ـعـرفـة; ولـكن هـناك سـؤال; هل الـصـعـوبـات يـكـون بـا
ـحـاولـة ــعـرفـة تــأتى من مـصــبـاح مـعــ أم  هـذه ا
عـرفة بـالطـريق الطـبيعـى أى بطريق الوصـول لهـذه ا
صـباح? التـعلـيم!! ولـكن ماذا فـعلت اجملـموعـة بهـذا ا
هـل حـاولت أن تــفك أســراره? هل عــرفت مـنـه شـيــئـًا
ارد? جديـًدا ساعدها عـلى التخلص مـن سطوة هذا ا
ارد ـصباح فى وجه ا إن كل مـا فعلوه هـو فتح هذا ا
لـيصـاب ويـقع عـلى األرض - وقـد تـسـأل نفـسك أين
ـؤلف قـولـة احملـوريـة الـتى اعـتـمـد عـلـيـها ا هـى إذن ا

واخملرج فى العرض وذكرناها سابًقا??

واقف اخلالفية ؤلف وضع بـعض ا واجلـواب هو أن ا
ب أفـراد اجملمـوعة; وهـنا تـقوم الـبطـلة قـمر احلواديت
قولـة حتى يـعودوا من االختالف إلى بتـذكيـرهم بهـذه ا
الـتوافق  كما جتلى هذا فـى أن هذا احلكيم قد جاء به
ـؤلـف فى نـهـايـة مــشـهـد الـتـغــلب عـلى األسـد وأخـذ ا
ـنه ودخل فى حــوار مـع األسـد; ــعــرفــة مـ ـبــاح ا مــصـ
وأقنـعه بأال يكون تـابعا للـمارد وبأن يـستغل قوته لـلخير
ـايـة ـأ فى نــهـ ـاجـ ـا نــفـ ـادة احلق ألصــحـابـه; وأيـضـ وإعـ
ارد وهى مـسلـحة العـرض حيـنمـا واجهت اجملـموعـة ا
عـرفـة بدخـول األسـد وقد اتـخذ مـوقـفا من صـبـاح ا
مكن أن نفهمه ألن احلكيم كما ارد; وهـذا األمر من ا ا
لك ذكرنا قد أقنع األسد بهذا ولكن أن نفاجأ بدخول ا
ـا أنه قـد آن األوان ـن ـل ـا لـلـمـارد مـعـ ـنم أيــضـا مـواجـهـ
ارد وسطـوته; حترر غيـر مبرر? نعم. للـتحرر من هـذا ا
ولكـننا نـرحب به ولكن مـا أساء هذا الـتحول أن اخملرج
لك ـاريـونـيت لـهـذا ا قد حـافظ عـلى صـورة عـروسـة ا
ـنفذ قـد أوضح اخليـوط التى حتـركه? ولكن كان وأن ا
البد اتـسـاقـا مع هـذا التـحـول أن تـختـفى هـذه اخلـيوط
ـلـطــفل أن مـن يـتــخــذ قـراره عــلى األقل حــتى يــرسخ لـ
بنـفسه ال يـكون دميـة بيـد أحد مهـما كـان; وإنه حتى لو
ـوقف فـإن أول كــانت الـظــروف قـد وضــعـته فى هــذا ا
طريـق للـخـروج منـه أن ال يرضخ لـلـضـغوط وأن يـتـخذ
ـنم ـلك  ـارد وبـتــقـد ا ـنـفـسه... وبـســقـوط ا قـراره بـ
لصـندوق احلـواديت لـلمـجمـوعة فـإن قمـر احلواديت ال
جـرد حـصولـها عـلى الصـنـدوق ولكـنهـا ترغب تذكـر 
ـؤلف ـتـذكـر وبـهـذا يـصـر ا فى أن تـفـتـح الـصـنـدوق لـل
ـتـهم السـابـقـة; ولـو كـان هذا ومعه اخملـرج عـلى فـرضـي
ــجــرد حــصـــولــهم عــلى ـلــحــواديـت قــد   الــذكـــر لـ
ـنـم واألسـد ـلـك  ـتــمــاع ا ــجــرد اجـ الــصـنــدوق أو 
واجملمـوعـة عـلـى أمـر مـا لكـان األمـر أوقـع وأكـثـر قدرة
عـلى تــرسـيخ الـقـيـم... عـمـومـا الـعــرض فى مـجـمـله لم
لل فى صدر البالـغ وقدم مادة مسلـية مبهجة يبـعث ا
ـاعـد فى هـذا ديــكـور ومالبس ـة لـلـصــغـار; سـ تـعــريـفـيـ
ـة لـقـطع ـبــهـجـ ـيـد الـذى وضـع األلـوان ا صـبــحى الـسـ
ـة الـطـفل وقـد وفق الـديـكـور وتــعـامـله اجلـيـد مع نـفــسـي
ـاعــات ـنـــاوى فى أال يـــضع اإليــقــ ـلــحـن أحــمـــد احلـ ــ ا
وسيقى وسيقاه وجعل الطفل ينساب مع ا الراقـصة 
والــعـرض كـكل; كــمـا أجـاد عــادل حـسـان اخملـرج فى
ـيه وخـاصة سـحـر الشـاذلى فى دور قـمر ثـل اختـيـار 
احلواديت بـوجهـها الـطـفولى وتـعبـيرهـا اجليـد ولم يكن
ـنـها وبـ األطـفـال; أيـضا أمـيـر عـبد هـنـاك انـفصـال بـي
ـازم الــــكـــفـــراوى فى دور ـارد; وحــ ــ ـنـــعم فـى دور ا ــ ا
احلـكـيم; ومـحـمـد اجلبـالـى فى دور األسـد بـاإلضـافة
ـاء احلـنـاوى أحـمـد مـحـمـد كـمـال عـمـرو عـيـد ـي إلى 
سلـمى محمد هند مـحمود منة الله عـيد سمر محمد

عمار عطية بسام عطية أحالم...
وخالصـة القول أن هذا الـعرض برغم كل األقوال التى
قيـلت فإنه يرسخ قيمة مـسرح األسرة ال مسرح الطفل.

فريق اإلنقاذ يأتى باحلواديت من بالد النمنم
ـا كل شىء: األلــعـاب ـيـهـ ـلع فـ ـيـرة الــتى بـ ـثـ ـيــوب الـكـ ـلــون األحـمــر الــقـا واجلـ الـ
واحليـوانـات والكـائـنات.. اسـتـطاع أحـمد احلـنـاوى من خالل الـصورة الـغـنائـية
التى صـاغهـا لـلعـرض معـتمـدًا عـلى أشعـار مصـطـفى سلـيم أن ينـقـلنـا إلى عالم
األسطـورة وهـو ما اتـسق مع روح الـطفـولـة وشقـاوتـها وجـاءت أغـنيـات الـعرض
شـاركـة فى الغـناء مـكـملـة لـلدرامـا وغـير مـقحـمـة كذلك كـان اخـتيـار األصـوات ا
موفـقًا جدًا حيث خلق حالة من البهـجة زادت من تألق العرض..  أما عن التمثيل
ـتمـيز غـناء فقـد استـطاع (سـميـر عزمى) جـذب انـتبـاه األطفـال بأدائه الـصوتى ا
وتـمثـيًال وبرعت (سـمر الـشاذلـى) فى دور «قمـر احلواديت» و(حـازم الكـفراوى)
ـته الـكبـيـرة فى أداء دور (احلـكـيم الـعـجـوز عالم); وإن كنـت أرى أنه كان بتـلـقـائـي
يحـتاج إلى تـغيـير شـكلى يـتنـاسب مع سن وحكـمة الـشخـصيـة.. وأجاد (مـحمد
ارد نـعم فى دور (ا اجلـبالى) الـذى أدى دور األسد الـرهـيب وكذلك أمـير عـبـد ا
ا جـعله يصـر على االنـتقام وتـدمير اجلبـار) الذى يعـانى من سخـرية اجلمـيع; 
اآلخريـن ليـثبت لـهم أنه األقوى رغم دور الـشريـر الذى يـؤديه;  فقـد كان خـفيف
يـاء احلناوى) فـإننا لم الظل واثـقًا فى قدراته الـفنيـة.. أما مفـاجأة العـرض; الطفـلة (
سرح وراحت تغنى وتـمثل وترقص بثقة نشـعر بأنها تخـطو خطواتها األولـى على ا
سـتقـبل وكذلك كـان الطـفل أحمد ـيالد جنمـة رائعـة فى ا طوال الـعرض لـتبـشر 
ـفـرحــان) والـطــفل (عـمــرو عـيـد) فـى دور أسـامـة وكـل األطـفـال ـلـبل الـ مـحــمـد (الـبـ
شـاركـ فى العـرض.. أهم ما يـلـفت النـظر فـى عرض (قـمر احلـواديت) هو روح ا
سيطر على العرض فبرغم اجتهاد اخملرج فى الوصول باألطفال ألفضل الطفولة ا
ـة وتـدريـبـهم من خالل ورشـته الـتى أقـامـهـا مـعـهم قـبل الـعـرض بـشـهور ـي حـالـة فـن
سرح فـإن براءتهم وتـلقائـيتهم وشـقاوتهم ليـعلمـهم أساسيـات التعـامل مع خشبـة ا
ـسرح أضـافت الـكثـيـر إلى العـرض وصنـعت بـينـهم وبـ اجلمـهور على خـشـبة ا
جسـرًا من التواصل رغم حداثة أعـمارهم.. كما يحـمد للمخـرج عادل حسان أيضًا
اختـياره للنص (قمر احلواديت) الذى يكشف ما يـحدث من محاوالت لسرقة هويتنا
ا يـتـنـاسب مع األطـفـال وكذلك تـأكـيـده من خالل الـدرامـا على ه  ـا وتـقـد وتراثـن
ضعف الـعدو وتهافته.. وينتهى العـرض برسالة يقدمها للـطفل ولنا جميعاً: (إيد على

ستحيل). إيد تساعد... لكن إيد على إيد على إيد تعدى الصعب وتعمل ا

فى عرضه اجلـديد على مـسرح قصر ثـقافة سـوزان مبارك استـطاع اخملرج عادل
حسـان أن يصـنع ذاكرة إبـداعيـة جديـدة ألطفـال زينهـم من خالل مسـرحيـته (قمر
احلواديت) مـن تأليف وأشـعار مصـطفى سلـيم موسيـقى وأحلان أحمـد احلناوى
ديكـور ومالبس صبحى السيد... والعرض يستمد روحه من احلكاية الشعبية التى
ـلوك) تعـتـمد عـلى سـرد واقعـة سرقـة غـريبـة من نـوعهـا وتدور أحـداثه فى (وادى ا
حيث يـعـيش الـنـاس فى سالم مـستـمـدين سـعـادتهـم وأمنـهم من تـراث حـواديـتهم
اخملتـزن فى ذاكرة القمر هـذا قبل أن يتم اكتشـاف سرقة هذه احلواديـت فيتظاهر
ـملـكة لـلحـكيم (عالم) الـذى يخـبرهم عن تـنعـوا عن النـوم ويلـجأ أهل ا األطفـال و
ـلك (مــازجنـار) فى «بالد الـنـمـنـم» ويـشـجـعـهم عـلى مـكــان احلـواديت فى قـصـر ا
إنقـاذها رغم خطـورة الطريق وتـبدأ الـرحلة الـصعبـة التى يخـوضها (فـريق اإلنقاذ)
كون من: غادة وبلـبل وأسامة ومعهم قمر احلواديت إلى الذى اخـتاره احلكيم وا
فـقـودة ويـصـارحهم بالد النـمـنم وراء مـنـابع األنـهار إلعـادة احلـواديت ذاكـرتـهم ا
لك (مـازجنار) أنه يـحتـجز احلواديـت فى صندوق داخل قـصره لـكى يهـديها إلى ا
ـلـكـة األهــوال الـذى أمـره بــذلك وإال سـيـهــدم الـبـيـوت ـ ـبـار) صـاحب  ـارد اجلـ (ا
ـلل التى يعانيها والشـوارع ويحرق الزرع ويشرد األطفـال ظنًا منه أن عالج حالة ا
ستـنـتهى بـحـصوله عـلى هـذه احلوادت وأخـبـرهم (مازجنـار) أن الـسالح الوحـيد
عرفـة) الذى فى حـوزة أسد الغـابة الـرهيب ويعـتبر ارد هـو (فانـوس ا الذى يـهزم ا

مصدر قوته.  
عرفة ثم هم يـستطيع األطـفال بعـد اجتياز عـقبات كـثيرة احلصـول على فانـوس ا ا
ارد وحتـريـر الـناس مـن ظلـمه وقـسـوته ويـتحـد اجلـمـيع فى هذه االنتـصـار عـلى ا
لـوك ويـتم القـضاء واجـهـة; األسد واحلـكـيم ومازجنـار بـجنـوده وجـيش وادى ا ا

ارد.  تماماً على أسطورة ا
ـرئـية والـغـنائـيـة االستـعـراضة وتـضـافرهـما اعـتـمد الـعـرض على جـمـاليـة الـصورة ا
سـة أسطـورية على البس أن يـضفى  واستـطاع صـبحى السـيد مـصمم الديـكور وا
ـرسومة واأللوان كما العـرض من خالل تصميمه اجلـيد ألحجام الطيـور والكائنات ا
جاءت قـطع الديكور وألـوانها متـناسقة مع مـنطق الطفل وتـفكيره كـذلك وحدات الديكور
ـتـحركـة أدت أكـثر مـن وظيـفة وقـد شـعرنـا بـحركـيـة األشجـار وبـاقى قطـع الديـكور ا
البس مالئمة لـلجو لتـصبح هى أيضـا أشخـاصًا مشـاركة فى التـمثيـل كما جـاءت ا
ارد اجلبار الذى جـّسد دمويته وحبه للسيطرة من خالل عفت بركات األسطـورى وموحية كزى ا

مجدى احلمزاوى

á``Ñ£°üŸG

االرجتال 
 Improvisaton

ـألـــيف  أو ـتــ هـــو الـ
ـاء  أو األداء اإللــــقـــ
الـتمثـيلى الفورى–
أى دون إعــــــــــــــداد
ـيــر من ـثـ ـابق وكــ سـ
ـاة ـيـــ مــــواقف احلـــ
ـتــطــلب من الــفــرد يـ
ـا أو قـــوًال ـلـــوًكــ ســ
مـرجتًال وتـستـخدم
ـا عـنــصـرين الـدرامـ
مــن مــــــــــــــرجتـالت
ـيــة ـيــومـ ـاة الــ ـيـ احلـ
أولـهما : االسـتجابة
وقف غـير الـعفـويـة 
ـيــر ـتـــكـــشـف وغــ مـ
مـتوقع  وثـانـيهـما :
ـلك ـتــــخــــدام تـــ اســــ
ـة فى ـابـــ ـتــــجــ االســ
ـيــطــرة حــاالت مــسـ
بـغية احلصول على
ـشـكالت مـعـرفـة بـا

عروضة. ا
وتــــاريـخ االرجتــــال
الــــــدرامـى قــــــد 
ـتـــراوح مـــداه بــ يــ
الـطقوس الـشعـائرية
ومـشاهدت الـبدائـية 
ـة . الـواقــائع احلــديـث
الهى ـته ا وقــد عـرفـ
الهى الكالسية  وا
ـة وكـــذلك ـلــ ـــرجتـ ا
بـعض وجوه احلـياة
ـعاصرة : الـثقافـية ا
ـنـــاهج ـــســرح  مــ ا
ـلـ  ـث ـمـ تـدريـب . ا
ـاء  ـقـــــ دروس اإللــــــ
ــدرسـ  تــمــرين ا
ـيـمـيـة ـل ومـجـاالت تـعـ
أخـرى . ولعل معظم
أعـمـال "ورشـة جون
ـة" ـســرحـي ـلـوود ا لـتـ
فى لـنـدن تـقـوم عـلى
مــهــارات االرجتـال.
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اجلميع شككوا فى إمكانيات هؤالء األوالد

سرح على حقيقتهم «آنا كريستى» كشفت مبدعى معهد ا
ـزعج جـدا ونهـاية كـل مشـهد بال عـلى تـكويـنـها ا
ـسرحى مـبرر لـقد اخـتار قـيمـة مالئمـة للـعرض ا
وكـان عليه أن ال يقف عند حد االختيار ويلعب مع

. مثل احلدث الدرامى بنفس طريقة اخملرج وا
وكــذا جــاءت أزيـاء دعــاء طــعـيــمــة  جـيــدة وتــلـيق
بـاحلـدث الـدرامى الـذى يـخص الـبـحـر والـغـوانى
وقـد برزت أهـمية عـملـها فى نقـطتـ أوالهما; ذلك
الــتــشــابه بـــ مالبس الــغــانــيــة (مــارثى - وآنــا)
وثـانيـتهمـا ذلك التـقد اجلـيد للـبحـار بريك حيث
البس الـتى تبـدى فتـوته وشبـابه كمـا تبدى إلى ا

حد ما سذاجته وسطحيته.
ـعـهد فى حـقـيقـة لـقد قـدم هـذا العـرض خـريجى ا
صـورة تلـيق بهم; فـقد كـان جهـاد أبو الـعيـن فى
دور كـريـستـوفـر الئقـاً يـحافظ عـلى درجـات صوته
وحـركته بـالـطريـقة الـتى تنـاسب عربـيد تـربى على
اخلـمر والنساء والبـحر وكذا كان مجدى رشوان
فى دور بـريك.. رومانـتيـكيـا صغـيرا وجـلفـاً أيضا
يــعـتـذر فـى غـيـر لــبـاقــة فى كل حلـظــة تـمــر ولـكـنه

صادق فى تطور مشاعره.
أمــا يـســرا كـرم فى دور مــارتى فـقــد اجـتــهـتـدت
كـثيرا ولـعبت مع العـجوز بحرفـية الغـانية ولو أنى
أظن أنــهــا كـانـت حتـتــاج لــبـعـض الـرصــانــة الـتى
ـتـمرسـات والـتى ال يـعنـيـها من تـنـاسب الـغوانى ا
ال إن مارتى - تـعددة سـوى ا جـراء العالقـات ا
امـرأة مخضـرمة ال تقع بسـهولة فى احلب ولـكنها

تخدع بسهولة هؤالء البحارة األجالف.
أمـا سـاميـة عـاطف فى دور آنا فـقـد بدت عـاشـقة
واقف لـهذه الشخصـية تعرف تمـاما كيف حتول ا
ــزاجى - الحظ عالقـتـهــا بـأبـيـهـا وفق تــكـويـنـهـا ا
الـفاترة فـى بداية لـقائهـا به والحظ أيضا حتـولها
الـــصــارخ فى مـــونـــولــوجـــهـــا الــذى تـــفــضـح فــيه
األوضـاع الـتى أدت لـسـقـوطـهـا- كـمـا أنـهـا لعـبت
عـلى جـانب آخـر حـيث بـدت أنـوثتـهـا فى تـعـامـلـها
ـثلـة عـلى قدر جـيد من ـتـطورة مع بـريك إنـها  ا
سرح عهد ا الـوعى بالشخصية الدرامية فـهنيئا 

باجليل اجلديد العفى.

تلقى مـجموعة بروجـكتورات البانـوراما فى وجه ا
الـكامن وكرسيه بـحيث يؤكد فى كل مـشهد وعند
الـنـهـايـة عـلى أن تـلك األحـداث تـخص كل الـناس
تلقى أو ذاك عـلى نحو مغاير. وقـد يعيشهـا هذا ا
ضللة إنه بـإضاءاته الفجـة تلك يكشف احليـوات ا
ويـضع الكل فى بؤرة احلـدث الدرامى فبدا وكأن
ـتــلــقى وتــكـشف له آلــة تـنــبــيه مـزعــجــة تـلــحق بــا
ـتـخـفى خـلف األحـداث غـيـر أنى كـنت الـتـكـوين ا
أفــضل أن يـهــتم فى مــشــهـد الــكـشف (آلنــا) بـأن
ه ثـليه; فـأظن أن تقد عهـودة مع  يـلعب لـعبـته ا
ـشـهـد كـان يـنـقـصه تـمـامـاً حـكـمـة اخملـرج لـهـذا ا
تلقى الـكاشف للبـناء الداخلى لـلحدث الدرامى فـا
كـان البد وأن يتابع رد فعل األب حلـظة بلحظة مع
ــتـلـقى; ذلك الــكـشف الـذى لـم يـبـد جــديـدا عـلى ا
ـتـلـقى ـعـد كـانــا قـد أهال ا ـؤلف وا خـاصــة وأن ا
لـتـكـوين الـفـتـاة - الـلـعـوب - والـتى حتـمل مـأساة
كــامـــنــة بــ ضــلـــوعــهــا. وعــلـى أحــمــد رجب فى
الـعــروض الـقـادمـة أن ال يــفـقـد هـذه الــتـفـصـيالت

همة فى تناوله اإلخراجى. ا
انـتـهـت األحـداث والـفـتـاة - آنـا - تـبـدو كـسـلـويت
خـلف سـتـارة الـبانـورامـا وتـخـتـفى شـيئـا فـشـيـئا
ولــكـنــهـا تــلك الــنـهــايـة لم تــكن الــوحـيــدة فى هـذا
ـوسـيقى احلـدث فـبنـاء اخملـرج وترتـيـبه لـطبـيـعة ا
ـتلقى لـنهايـات سابقـة أبرزها واإلضـاءة قد أهال ا

اضية?! نهايتة احلدث بعد كشف آنا حلياتها ا
ويـبـدو أن تــدخل «إبـراهـيم الـفـرن» كـان فـعـاالً فى
ـسـرحـيـة حـيث تـبـدت أهـمـيـة اإلضـاءة بـحـرفـيـة ا
وكــشف واعٍ ألهـمــيـة احلـدث والــشـخــصـيــة مـعـاً
وإبـراهـيـم مـعـروف لـدى مـتـابـعى عـروض الـثـقـافـة
ـبـدع فى هـذا االجتـاه اجلـمـاهـيـريـة بـتـخـصـصه ا
خـاصة فى عـروض أهل مديـنته اإلسـكنـدرية وهو
ــســرح هــنــاك واحــد من أهـم مــخــرجى نــوادى ا
فضل واخلاص ـرة يلعب الـدور ا ولـكنه فى هذه ا
بـالتـركيـز على أهـمية ذلك الـعنـصر الـسيـنوغرافى

صرية. همل فى معظم العروض ا ا
أمـا عن موسيقى وائل رضا  فقد كانت جيدة فى
أحـيـان وبـلـيـدة فى أحيـان أخـرى وعـلـيه أن يـعـيد
حـسـاباته فى قـوة الـصوت الـتى كـان يـصر دائـما

وتـعرضت لالغـتصاب عـلى يد ابن خالـها وسرقت
ـا فـيه الـكـفـاية... وتـعـرضت لـلـسـجن وتـسـكـعت 
إلخ ويـزيد على هذا كله أن تـقابل احلب احلقيقى
ـصـادفة عـنـد والـدهـا حـ تـنقـذ أحـد الـبـحـارة بـا
«بــريك» ويــتـــطــور األمــر بــســرعــة شــديــدة حــيث
تضطرها الظروف لكشف مأساتها لألب واحلبيب
الـــذى حــاولت الـــتــخـــلص مــنه دون جـــدوى وتــقع
ــأسـاة فــالـفـتـى « بـريك » ال يــصـدق مـا يــسـمع ا
آسى واألب يـصرخ من هـول الصـدمة; فـكل تلك ا
قـد تعرضت لـها ابنتـه وهو ال يعلم شـيئا فـيتحول
مـصير األب الذى كان يرفض هذا احلب ب ابنته
وبـريك الـبحـار الـصغـيـر الرومـانـتيـكى إلى مـبارك
لـهذه الـعالقة بل ومؤمن بـأهمـية نهـايتـها السـعيدة
بـالــزواج وتـراه يـكـذب ويـؤكـد لــلـبـحـار أن كل مـا
قـالـته ابـنـته كـان مـحض كـذب وحـ يـهـرب بريك
وجـة التى كـانت عـاتية الكـتشـافه احلقـيقـة تعـود ا
إلى درجـاتها األدنى فـنشاهـد األب احملطم واالبنة
الـتى تراهن على الهروب والتـرحال وهكذا تنتهى
األحـداث و«آنا» تودع حبيبها (بريك) بكلمات فيها
أساة مرة أخرى فى ا لتتكرر ا رجـاء االنتظار ر

ظروف مختلفة.
ؤلف هو ـعنى احلقـيقى الذى كـان يلعب عـليه ا وا
ـشــوهـة من جــراء الـبــحـر كــشف تـلـك احلـيــوات ا
ـشـاعر والـتـرحال واخلـمـر والعـاهـرات حتى أن ا
ـلــتـهـبـة ال تـكـاد تـظـهـر حـتى تـخـتـفى اإلنـسـانـيـة ا
وجتـلب مـن ورائـها الـكـوارث فـالـبـحـارة األجالف
تـعـلـو مـشاعـرهم وتـخـبـو عـلى طـريقـة مـوج الـبـحر
بـيـنمـا األسر الـضائـعـة والعالقـات احلقـيـقيـة ليس
لـهــا مـكـان فـحــتى كـريـســتـوفـر يـهــرب فى نـهـايـة
ـال احلــدث الـدرامـى إلى بـلــد بــعـيــد تـصــور أن ا

وحده سيعيد البنته حياتها التى ضاعت?!
أمــا عن (أحـمـد رجـب) فـهـو لــلـحق مـخــرج مـبـدع
ـثـلـيه بـعــنـايـة بـحـيث تــنـاسب مالمـحـهم يـخــتـار 
األدوار الـــتى يــــقـــومـــون بـــهـــا ويـــرسم احلـــركـــة
بـالطـريقة الـتى تنـتصـر لفوضى الـتكـوين الداخلى
لـلـشـخصـيـة الـدرامـيـة وللـحـدث الـدرامى كـما أنه
ــعــنى يــلــعب مـع مــتــلــقــيه لــعـــبــة أخــرى تــخص ا
والـتـأويل; بحـيث يـنتـهى كل مـشـهد عـمـداً بأشـياء

ــهــرجـــان الــقــومـى الــثــانى فــفـى إحــدى لــيـــالى ا
ـصادفـة عرض «آنا ـصرى شاهـدت با لـلمـسرح ا
كـريـسـتى»  تـألـيف يـوچـ أونـيل تـرجـمـة وإعداد
أسـامة نـور الدين وإخـراج أحمـد رجب التـرجمة
واإلعــداد عـبـرا عن شـخــصـيـة أســامـة نـور الـدين
ـتمـيز والـذى شاهـدنا له باألمـس القريب الـكاتب ا
مـسـرحـيـته الـشـهـيرة بـ صـفـوف أبـنـاء اجلـامـعة
والـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة و الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح
«إكـلــيل الـغـار»; فــهـو كـاتـب يـهـتم كــثـيـراً بــالـبـنـاء
عـنى الـدرامى وبـتـكـوين الـشـخـصـيـة الـدرامـيـة بـا
الالئق بــالــكـلــمــة; حـيـث يـحــافظ دائــمـاً عــلى دعم
ـطورة ـبـبـررات ا ـوقف الـشـخـصيـة لـكـثـير من ا ا
لـلـحـدث الـدرامى إنه «آنـا كـريـسـتى» يـعـى تـمـاماً
أهـمــيـة الـتـعــرض ألونـيل أحـد أهم كــتـاب الـدرامـا
ــصـيــر (آنـا) األمــريـكــيـة ويــقـدم تــبــريـراً الئــقـاً 
وحــبــيــبـهــا (بــريك) فـى مـقــابل مــصــيــر الــعــجـوز
عـد هـنا قـد استـلهم أهم (كـريسـتـوفرسن) ولـعل ا
ـيــز مـســرحــيـات أونــيل عن الــبـحــر - حـيث مــا 
ستمر شاعر واخلداع ا واقف وحدة ا صـرامة ا
إلى جــانب تــأثــيــر اخلــمــور عــلـى الــشــخــصــيـات
الـبحـارة منـهم على وجه اخلـصوص وحـيث تدور
ـباريـات الـدراميـة التى ـعهـودة فى ا لـعـبة أونـيل ا
يـقــيـمـهــا; فـمن يــتـفـوق عــلى اآلخـر? الـغــانـيـات أم
لـتـهـبـة أم الـبـحر ـشـاعـر ا الـبـحـارة األجالف أم ا

حيث الترحال والهروب?!
فى هـذا الـنص يـلـعب أونـيل بـطـريقـة مـخـتـلـفة إلى
حــد مـــا; حــيث راهن عـــلى األثــر الــســـلــبى ألحــد
تعمد ستمر وإهماله ا الـبحارة من جراء ترحاله ا
ألسـرته الصغيرة وابنته آنا تلك التى لم يشاهدها
مـنـذ خـمـسـة عـشر عـامـا إنه حـتى ال يـفـكـر فـيـها
بـأى حال من األحوال بل وينـغمس فى ملذاته مع

شهورة. (مارتى) العاهرة ا
ويــربــكـه تــمــامــاً خـــطــاب ابــنــته الـــذى تــؤكــد فــيه
وقف حـياته حـضـورها لـلعـيش مـعه حيث يـبـدل ا
ويـحـيله ألب تـقـليـدى يـحيـا حيـاة لم يـألفـهـا ولكن
االبــنــة الـتـى تـهــبط عــلى احلــدث تــقــلب األوضـاع
رأسـا على عـقب; حيث حـضرت مـتمـزقة بل وشبه
عــاهــرة قـــهــرتــهــا الــظــروف ونـــالت مــنــهــا األيــام

سرحيـة وفى الوقت الذى خفت فيه شكك فى إمـكانيات خريـجى معهد الفـنون ا فى الوقت الذى زاد فيه عـدد ا
صوت اإلبداع النـاجت عن هذه الكوكبة من اخلريج فى هذا الوقت خرجت علينا مجـموعة مبدعة متخصصة تعيد للمعهد

بدع اجلدد. سرح أهميته القصوى فى تكوين ا هتزة وتعيد لعلم ا روحه الفاعلة وتعيد للخريج اجلدد ثقتهم ا

تــلك الــتــرجــمــة الــتى حــاكت الــنص األمــريــكى
ـفــكـكـة وجـمـله بـتـركـيـبــاته الـعـشـوائــيـة ولـغـته ا

تراصة طوال األربعة فصول. اجلافة ا
بـينـمـا جـاءت ترجـمـة أسامـة نـور الدين سـلـسة
وبـسـيـطـة مـنـحت الـنص حـيـاة جـديـدة خـاصة
بـعـد صـيـاغتـه  مسـرحـيًـا وإعـداده  لـيـقـدم على
ــتــرجم نــفــســة كـمــؤلف اخلـشــبــة كــمــا قــدم ا
ـشـاهـد مـسـرحى فـاخــتـزل أكـثـر وبـدل بـ ا
وقـدم وأخر واختار ذروته.. عما كانت عليه فى
الـنص األصلى وأجرى من التعديالت ما يسمح
كن له ولـنا كـجمـهور بـاالستـمتـاع بأكـبر قـدر 
ـا نشاهـده... فاعـترافات "أنـا" مثالً فى النص
األصـلى قـد أرجأهـا إلى مـا قبـل النـهـاية بـقـليل
وهـــو مــــا مـــنح الـــشـــخـــوص فـــرصـــة إلظـــهـــار
الـصــراعــات الـتى تــدور بـداخــلــهم كـمــا أعـطى
عرفة السر اجلـمهور فرصة لالنتباه والتشويق 
وراء تــلك الـفــتــاة وهــو مـا جــعــله مــشـدودًا إلى
الــعــرض حــتى الـــنــهــايــة... هـــذه وغــيــرهــا من
الــــتـــعـــديـالت الـــتى أجــــراهـــا أســـامـه مـــنـــحت
ـسـرحـية روحـا جـديـدة مـنـذ البـدايـة وابـتـعدت ا
ـلـل.. كــمـا ســاعــدت اخملــرج كــثــيـرًا بــهـا عـن ا
وســاهـمـت فى وضــوح رؤيـته... اخملــرج أحــمـد
سرحية عهد العالى لـلفنون ا رجب أحـد أبناء ا
سرحية) قدم لنا عرضا (اجلـهة التى تشترك با
هــادئــا رغم امــتالئـه بــالــصــراعــات الــداخــلــيــة
لـشـخـوصه وقـد سـاعـده فى ذلك رؤيـته الـواعـية
ـيـة فى الـتى اتـسـمت بــالـنـزوع أحـيـانـا لألكـاد
مـثلون جـانبهـا الهادىء كـما سـاعده كثـيرًا م ا
ـمـثل جـهاد الـذين شـاركـوه الـتـجـربـة بـدءًا من ا
أبــــوالــــعــــيــــنـــــ الــــذى لــــعب دور "كــــريس" أو
كـريستوفرسن ربـان سفينة الـشحن وابنته "أنا"
الـتى جـسـدتـهـا بـبـراعـة سـامـية عـاطف وكـذلك
يـسـرا كـرم التـى لعـبت دور مـارتـا الـغـانـية وكل

من بــيـرك الــوقــاد الـذى لــعـبـه مـجــدى رشـوان
ومـحـمـود عــبـداحلـافظ بـخـفـة ظـله فى دور الرى
سـاعى الـبـريد وحـتى أحـمـد السـيـد الـذى لعب
ـعـبـر وتـعـبيـراته دور عـازف اجلـيـتـار بـصـمـته ا
الـبــسـيــطـة... وقــد قـدم لــنـا اخملــرج شـخــصـيـة
ـســرحـيـة الـعــازف من الـبــدايـة وكــأنه يـحــكى ا
بـأنغامه ويـختمهـا كذلك بتـلك األنغام لـيدخل بنا
إلى حــكـايــات الــبـحــارة فى عالقــتــهم بـالــبــحـر
وبـاآلخرين ويجـعلـنا نعـايش سيـطرة هذا الـبحر
عـلى حيـاتهـم وعلى أقـدارهم كذلك.... فـهو كـما
يـقـول كريـس فى آخر الـعـرض "الـبحـر الـعـجوز
ـلك كل جـواب"... وقـد استـشـعـرنا روح الـذى 
الــبـحــر مــنــذ الــبــدايــة من خالل مــنــظـر مــركب
الـشــحن الــضــخــمـة الــتى بــركت عــلى خــشــبـة
ـسـرح بـشـراعـهـا الـضـخم وحـبـالـهـا الـكـثـيـرة ا
سرح أحد والـتى برع فى نسج لـوحاتها عـلى ا
ـبـدعـ وهو مـحـمـد جـابر مـهـنـدسى الديـكـور ا
وكــــانت مــــوســــيـــقـى الـــعــــرض  كــــذلك إحـــدى
مـوصالت احلالة للـجمهور فـقد عمد وائل رضا
إلى اسـتـخـدام صـوت الـريـاح واألمـواج ومـعـهـا
الــدقــات فى تـــنــاغم واضح ســاعـــد عــلى نــسج
احلـالة الـدرامية... كـما كـان لإلضاءة دور كـبير
فى  هـذا العرض فـقد وضعت لهـا خطة مـتميزة
مـيزة ومـساقـطهـا الهـائلة فـاستـطاعت بـبؤرهـا ا
وظاللــهــا الـكــشف عـن مـكــنــونــات الــشــخـوص
وأحــدثت بـقــوتــهـا فى أحــيــان أخـرى صــدمـات
ـا جـعلـنا ـناطـق الدرامـية  خـاصة فـى بعض ا
نـعيش مع الشخوص حاالت مشابهة... العرض
ـمــيــزة الـتى فى الــنـهــايــة هـو أحــد الــعــروض ا
عــرضت - لألسف  – عــلى هــامش مــهــرجـان

سرح القومى الذى عقد مؤخرًا. ا

 آنا كريستى
تعة عرض متميز فى كل  عناصره.. ا

الفنية على أصولها

خالد حسونة

أحمد خميس

" آنا كريستى" إحدى مسـرحيات األدب األمريكى كتبها يوج
سـرح الـقومى اخملـرج أحـمد رجب تـرجـمة أونـيل وقـدمهـا عـلى خشـبـة ا
ـسـرحيـة مـختـلـفة وإعداد أسـامـة نور الـدين الـذى جـاءت ترجـمـته لهـذه ا

احلب والسيف.. كل شئ ضعيفتمامًا عن ترجمة سابقة لها قام بها العراقى د. جميل سعيد عام 1959 . 
 النص .. اإلخراج .. االستعراضات
مثل بس األحلان.. والبركة فى ا

تـــســـيــر األحـــداث فى هـــذا الـــعـــرض وجتــرى
"كـيفما اتـفق" وال تقوم على الـتفاصيـل الدقيقة
الــتى جــاءت فى الــســيــرة الــشــعــبـيــة.... وهى
الـقـصة الـتى ألـهمت الـكـثيـر من الـكتـاب وعلى
رأســهم شــاعــرنــا الــكـبــيــر "بــيــرم الــتـونــسى"

والــــــــــــــكــــــــــــــاتـب
سرحى "شوقى ا
عـــــبــــداحلـــــكــــيم"
وغــــيــــرهــــمــــا من
الـكـتـاب... ويـركز
الــــــــــــــــكــــــــــــــــاتـب
عـــــبــــدالـــــعـــــزيــــز
عـبـدالـظـاهـر عـلى
فـكـرة احلب الذى
ربـط بــــ قــــلــــبى
"عــزيـزة" األمــيـرة
ـدللة الـتونـسية ا
و"يــونـس" األمــيـر
الـفـارس الـنـجدى
مـن قــبـــيـــلــة بـــنى

هالل والـذى جـاء "يـرود"  الـطـريق بـاحـثًـا عن
ــاء والـكأل  بــعـد أن أصــاب "جنـد" وقــبـائل ا
بـنـى هالل الـقـحط واجلـفـاف واجلـوع فـيـدخل
سـجون تونس وتشتـعل احلرب ب قبائل بنى
هالل وبــ الــزنـــاتى خــلــيــفــة حــاكم تــونس...
لــتـصــبح احلــرب حــائالً بـ حــبــهـمــا وتــمـنع
تـواصـلـهـما فى قـصـة غـرامـهـما... فـيـفـتـرقان
وتــســود الــعـداوة واحلــرب... صــاغ الــشــاعـر
"عـبدالـعـزيز عـبدالـظاهـر" هـذه القـصة الـتى قد
تــــمـس من قــــريـب الــــقــــصــــة الـــــتى وردت فى
"الـسيـرة الهاللـية" بـلغة شـعريـة عامـية صرف
لــكــنه لم يــتـوفــر عــلى دراســة الــشـخــصــيـات
واكـتفى بـاخلطـوط العامـة لهـا دون الغوص فى
أعـماقها  فـجاءت حوارات الشـخصيات أقرب
إلى الــشـعـارات والـكــلـمـات اجملـانــيـة والـشـعـر
اخلـطابى دون خـصوصـية وامـتألت بـاحلشو
ـزوق لتزي وزخرفة الكلمات... ليس إال لذا ا
جـاءت الــشـخـصـيـات ورقــيـة ولـيـست من حلم

ودم....
وبـهذا الـشكل أيـضًا لم يتم تـوظيف الـديكور
ـالبس والــلــذين ألحــمـــد أبــوعــمــيــرة وكــذا ا
افـتــقـدا جـمـالـيـات الـشــكل والـتـصـمـيم وبـدا
البس وفى تــنـوعــهـا الــنـقـص واضـحًــا فى ا
ميزة رغم كـما حدث فى مالبس العالم غير ا
أنه أحـد الـشخـصـيـات الرئـيـسيـة الـتى حترك
ــكن أن ـــوســيــقى ومــا  األحــداث ... أمــا ا
يــطــلق عــلـيـه هـذا الــعــرض (األحلــان) لـرائف
إمـــيل فـــهى (مـــخـــتـــارات) أقـــرب إلى جـــمل
ــوسـيــقى الــغـربــيـة  – رغـم وجـود مــوتـيــقـة ا
(الــربـابــة) الـعــابـرة  – إذ لـم يـتم اخــتـيــارهـا
بـشـكـل يـنـاسب جـو ومـنـاخ أحـداث الـعـرض
وجـاء تنفيذها متواضعًا ألحمد السمان وغير
مـعبر وبالـتالى جاءت (الرقصـات) متواضعة
أو مـا أطـلـقـوا عـلـيهـا االسـتـعـراضـات ألحـمد
الــدلــة والــتى بــدت مــجــرد حــركــات آلـيــة فى
الفراغ وبدت مالبس الراقصت والراقص
فـقـيرة تـفـتـقد الـذوق وكـأنهم قـد وجـدوا هذه
ـحض الــصــدفــة فـالــرقــصـات بال البـس  ا
تـعبير واضح  – وحـتى بدون إكـسسوارات–

أى بـدون (سيوف) يرقصون بها على أساس
أنـــهم  يـــرقــصـــون "رقــصـــة الــســـيف"... فى
مــقــابـل احلب... بل وصل اإلهــمــال فى هــذا

الــعـرض إلى تــصـمــيم (الـبــامـفــلت) الـذى 
تــصـمــيـمه بــشـكل مــدرسى يـفــتـقــد اجلـمـال
ـــجـــرد تـــقـــد ودون اهـــتـــمـــام 
ــشــاركـ بــشـكل يــلــيق بـفــرقـة ا
قــومــيــة لــهــا تــاريــخــهــا الــطــويل
ــمــيــزة وكــوادرهــا وعــروضــهــا ا

تعددة... ا
لــذا اليــبـقى لــهــذا الـعــرض سـوى
ـــثــلــيه تــلـك الــذخــيــرة من أداء 
كـفاءات األداء الـتمـثيـلى النـاجحة
مـن ذوى اخلــــبــــرات الـــــطــــويــــلــــة
ــــــواهب وأبــــــرزهم الــــــبـــــارع وا
مـــحــمــود عـــبــداحلـــمــيــد فى دوره
الـصغير: الدالل فبدت قدراته فى
الــــتـــلـــوين بــــالـــصـــوت واحلـــركـــة
فــــأضـــفـت عـــلـى (الـــنــــمط) الـــذى
يـــجـــســـده  ظالالً حـــيـــة وجـــمــاالً
وحـربى تمام فى دور الـسلطان والـذى تتبدى
ـبدع أحـمد غـريب الذى خـبراته الـناضـجة وا
أعـطى شخصية الـزناتى خليفـة مهابة وسطوة
وقـوة بـاحلـركـة ووضـوح الـنـبـرات والـعـبارات
ــتـمــكن عـبــدالـفــتـاح قــدورة فى دور الـعالم وا
بــدهــائه وخـبــثه دون مــبـالــغــة أو إسـراف فى
ـــاءات فى دور الــعـالم وكــذا عــادل أمــ اإل
فـى دور يــونس الـــفــتـى الــعـــاشق  بــرشـــاقــة
احلـــركــة وإضـــفـــاء الــدالالت عـــلى عـــبــاراته...
وتـساهم بقية الفرقة فى اإلجادة حتى ولو كان
زقًا : عـبدالرحمن جابر فى دور ذلك نـسيجًا 
الـشاعر وأمل الـسيد فى دور عـزيزة واجمليدة
حـــنـــان بـــدوى فى دور الـــوصـــيــفـــة ومـــحـــمــد
إســمـــاعــيل فى دور أمــيـــر واجملــتــهــد إيــهــاب
عـــبــداحلــمـــيــد فـى دور ديــاب و عــبـــدالــهــادى
الـصيفى فى دور الـقاضى وإبراهـيم وحيد فى
دور مرعى ومحمد عبدالرحمن فى دور يحيى
والـــنــاضـج رفــاعى اجلـــنــدى فـى دور أبــوزيــد
وعــبــداحلــمــيــد لــبــيب فـى دور كــبــيــر احلـرس
ومـحـمد كـامل فى دور بـائع القـمـاش و شيـماء
ـبشـرة  رغم صغـر سنـها وحـجمـها فى عـلى ا
دور ســـعــدة و زيــنـب حــسن الـــتى قــدمت دور
اجلـازيــة بـشـكل تـبـدو فـيه كـالـغـانـيـات ويـرجع
ــؤلف ألبـعــاد شــخـصــيـة ذلـك إلى عـدم فــهم ا
اجلـــازيــة وألنه لـم يــدرس شــخـــصــيــتـــهــا كى
يـجسد دورها احلـقيقى وبالـتالى جاء النقص
وسـوء الفهم من اخملرج الذى ليس لديه خلفية
عن هـذه الـشـخـصـيـة. و أحـمـد الـبـدر  وعـمـر
البدرى فى دور بائع و رغدة عبدالفتاح فى
دور الـوصيـفة بـاإلضافة إلى مـجمـوعة أخرى
ـن قــامــوا بــدور اجملــامــيـع كى يــصل عــدد
الـــذين شــاركــوا فى هـــذا الــعــرض إلى ثالثــ
عــنـصـرًا أدائـيًـا وهـو مــا يـشـيـر إلى ثـراء هـذه
الـفـرقة واسـتـقرارهـا ورسـوخهـا وما تـمـلكه من
ذخيرة فى العناصر البشرية ولم يكن ينقصها
سـوى النص القوى وما يستتبعه ذلك من توفر
عــنـاصـر مـسـرحــيـة قـويـة يـظل فـى مـقـدمـتـهـا :
اإلخــراج وتـسـبــقه الـكــتـابـة... الــتى أرى أنـهـا
سـرحـية وعـمودهـا الفـقرى. أسـاس الـعمـليـة ا

> بـدأت إدارة مهرجـان القاهـرة الدولى للـمسرح التـجريبى بـرئاسة د. فـوزى فهمى فى
قرر أن التـجهـيز السـتقـبال فعـاليـات دورته اجلديـدة التى سـتقام سـبتـمبـر القـادم ومن ا
هـرجـان للـعام شـاركـة فى مـسابـقـة ا صـريـة ا ـشـاهدة الخـتـيار الـعـروض ا تبـدأ جلـنة ا
ـهرجـان فى حالـة عمل ال تـهدأ احلـالى عمـلهـا خالل األسبـوع القـادم العـاملـون بإدارة ا
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بــعــد أن يــبــلغ
احلـــــــــــــــــــــــدث
الصاعد - فى
ــــســــرحــــيـــة ا
الـتــقــلــيــديـة -
زروة تــــــــأزّمه
تـــــــــــــــأخــــــــــــــذ
التعـقيدات فى
االنـــــــــــــحـالل
ـــــــــــــــــــــــرور وا
بــــــــــاحلــــــــــدث
الـــهــابـط حــتى
يــــصـل األمــــر
إلــــــــى احلـــــــل

(انظر).
وعـــــــلـى هــــــذ
فـاالنـفـراج هـو
احلدث الهابط
نــحـو الــنـهــايـة
األخيرة (انظر
: هـــــــــــــــــــــــــــرم
فــــــريــــــتــــــاج).

ـســرحـيـة لـفـرع ثــقـافـة الـسـويس قــدمت الـفـرقـة الــقـومـيـة ا
مـسـرحيـة "احلب والـسيف" تـألـيف عـبدالـعـزيز عـبـدالظـاهر
ـســرحـيـة عــلى احلـكـايـة وإخـراج إمـيل جـرجـس . وتـقـوم ا
ؤلف حـول قصة "عـزيزة و يونس" الشفـاهية الـتى وصلت ا
الـتى جـاءت فى خــضم أحـداث "الـسـيــرة الـهاللـيـة"....  إذ ال
كن أن يقـوم على دراسة  لهذا اجلزء أتصور  أن مـا جسد 

من السيرة والبحث فيها.

عبدالغنى داود
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اجلميع شككوا فى إمكانيات هؤالء األوالد

سرح على حقيقتهم «آنا كريستى» كشفت مبدعى معهد ا
ـزعج جـدا ونهـاية كـل مشـهد بال عـلى تـكويـنـها ا
ـسرحى مـبرر لـقد اخـتار قـيمـة مالئمـة للـعرض ا
وكـان عليه أن ال يقف عند حد االختيار ويلعب مع

. مثل احلدث الدرامى بنفس طريقة اخملرج وا
وكــذا جــاءت أزيـاء دعــاء طــعـيــمــة  جـيــدة وتــلـيق
بـاحلـدث الـدرامى الـذى يـخص الـبـحـر والـغـوانى
وقـد برزت أهـمية عـملـها فى نقـطتـ أوالهما; ذلك
الــتــشــابه بـــ مالبس الــغــانــيــة (مــارثى - وآنــا)
وثـانيـتهمـا ذلك التـقد اجلـيد للـبحـار بريك حيث
البس الـتى تبـدى فتـوته وشبـابه كمـا تبدى إلى ا

حد ما سذاجته وسطحيته.
ـعـهد فى حـقـيقـة لـقد قـدم هـذا العـرض خـريجى ا
صـورة تلـيق بهم; فـقد كـان جهـاد أبو الـعيـن فى
دور كـريـستـوفـر الئقـاً يـحافظ عـلى درجـات صوته
وحـركته بـالـطريـقة الـتى تنـاسب عربـيد تـربى على
اخلـمر والنساء والبـحر وكذا كان مجدى رشوان
فى دور بـريك.. رومانـتيـكيـا صغـيرا وجـلفـاً أيضا
يــعـتـذر فـى غـيـر لــبـاقــة فى كل حلـظــة تـمــر ولـكـنه

صادق فى تطور مشاعره.
أمــا يـســرا كـرم فى دور مــارتى فـقــد اجـتــهـتـدت
كـثيرا ولـعبت مع العـجوز بحرفـية الغـانية ولو أنى
أظن أنــهــا كـانـت حتـتــاج لــبـعـض الـرصــانــة الـتى
ـتـمرسـات والـتى ال يـعنـيـها من تـنـاسب الـغوانى ا
ال إن مارتى - تـعددة سـوى ا جـراء العالقـات ا
امـرأة مخضـرمة ال تقع بسـهولة فى احلب ولـكنها

تخدع بسهولة هؤالء البحارة األجالف.
أمـا سـاميـة عـاطف فى دور آنا فـقـد بدت عـاشـقة
واقف لـهذه الشخصـية تعرف تمـاما كيف حتول ا
ــزاجى - الحظ عالقـتـهــا بـأبـيـهـا وفق تــكـويـنـهـا ا
الـفاترة فـى بداية لـقائهـا به والحظ أيضا حتـولها
الـــصــارخ فى مـــونـــولــوجـــهـــا الــذى تـــفــضـح فــيه
األوضـاع الـتى أدت لـسـقـوطـهـا- كـمـا أنـهـا لعـبت
عـلى جـانب آخـر حـيث بـدت أنـوثتـهـا فى تـعـامـلـها
ـثلـة عـلى قدر جـيد من ـتـطورة مع بـريك إنـها  ا
سرح عهد ا الـوعى بالشخصية الدرامية فـهنيئا 

باجليل اجلديد العفى.

تلقى مـجموعة بروجـكتورات البانـوراما فى وجه ا
الـكامن وكرسيه بـحيث يؤكد فى كل مـشهد وعند
الـنـهـايـة عـلى أن تـلك األحـداث تـخص كل الـناس
تلقى أو ذاك عـلى نحو مغاير. وقـد يعيشهـا هذا ا
ضللة إنه بـإضاءاته الفجـة تلك يكشف احليـوات ا
ويـضع الكل فى بؤرة احلـدث الدرامى فبدا وكأن
ـتــلــقى وتــكـشف له آلــة تـنــبــيه مـزعــجــة تـلــحق بــا
ـتـخـفى خـلف األحـداث غـيـر أنى كـنت الـتـكـوين ا
أفــضل أن يـهــتم فى مــشــهـد الــكـشف (آلنــا) بـأن
ه ثـليه; فـأظن أن تقد عهـودة مع  يـلعب لـعبـته ا
ـشـهـد كـان يـنـقـصه تـمـامـاً حـكـمـة اخملـرج لـهـذا ا
تلقى الـكاشف للبـناء الداخلى لـلحدث الدرامى فـا
كـان البد وأن يتابع رد فعل األب حلـظة بلحظة مع
ــتـلـقى; ذلك الــكـشف الـذى لـم يـبـد جــديـدا عـلى ا
ـتـلـقى ـعـد كـانــا قـد أهال ا ـؤلف وا خـاصــة وأن ا
لـتـكـوين الـفـتـاة - الـلـعـوب - والـتى حتـمل مـأساة
كــامـــنــة بــ ضــلـــوعــهــا. وعــلـى أحــمــد رجب فى
الـعــروض الـقـادمـة أن ال يــفـقـد هـذه الــتـفـصـيالت

همة فى تناوله اإلخراجى. ا
انـتـهـت األحـداث والـفـتـاة - آنـا - تـبـدو كـسـلـويت
خـلف سـتـارة الـبانـورامـا وتـخـتـفى شـيئـا فـشـيـئا
ولــكـنــهـا تــلك الــنـهــايـة لم تــكن الــوحـيــدة فى هـذا
ـوسـيقى احلـدث فـبنـاء اخملـرج وترتـيـبه لـطبـيـعة ا
ـتلقى لـنهايـات سابقـة أبرزها واإلضـاءة قد أهال ا

اضية?! نهايتة احلدث بعد كشف آنا حلياتها ا
ويـبـدو أن تــدخل «إبـراهـيم الـفـرن» كـان فـعـاالً فى
ـسـرحـيـة حـيث تـبـدت أهـمـيـة اإلضـاءة بـحـرفـيـة ا
وكــشف واعٍ ألهـمــيـة احلـدث والــشـخــصـيــة مـعـاً
وإبـراهـيـم مـعـروف لـدى مـتـابـعى عـروض الـثـقـافـة
ـبـدع فى هـذا االجتـاه اجلـمـاهـيـريـة بـتـخـصـصه ا
خـاصة فى عـروض أهل مديـنته اإلسـكنـدرية وهو
ــســرح هــنــاك واحــد من أهـم مــخــرجى نــوادى ا
فضل واخلاص ـرة يلعب الـدور ا ولـكنه فى هذه ا
بـالتـركيـز على أهـمية ذلك الـعنـصر الـسيـنوغرافى

صرية. همل فى معظم العروض ا ا
أمـا عن موسيقى وائل رضا  فقد كانت جيدة فى
أحـيـان وبـلـيـدة فى أحيـان أخـرى وعـلـيه أن يـعـيد
حـسـاباته فى قـوة الـصوت الـتى كـان يـصر دائـما

وتـعرضت لالغـتصاب عـلى يد ابن خالـها وسرقت
ـا فـيه الـكـفـاية... وتـعـرضت لـلـسـجن وتـسـكـعت 
إلخ ويـزيد على هذا كله أن تـقابل احلب احلقيقى
ـصـادفة عـنـد والـدهـا حـ تـنقـذ أحـد الـبـحـارة بـا
«بــريك» ويــتـــطــور األمــر بــســرعــة شــديــدة حــيث
تضطرها الظروف لكشف مأساتها لألب واحلبيب
الـــذى حــاولت الـــتــخـــلص مــنه دون جـــدوى وتــقع
ــأسـاة فــالـفـتـى « بـريك » ال يــصـدق مـا يــسـمع ا
آسى واألب يـصرخ من هـول الصـدمة; فـكل تلك ا
قـد تعرضت لـها ابنتـه وهو ال يعلم شـيئا فـيتحول
مـصير األب الذى كان يرفض هذا احلب ب ابنته
وبـريك الـبحـار الـصغـيـر الرومـانـتيـكى إلى مـبارك
لـهذه الـعالقة بل ومؤمن بـأهمـية نهـايتـها السـعيدة
بـالــزواج وتـراه يـكـذب ويـؤكـد لــلـبـحـار أن كل مـا
قـالـته ابـنـته كـان مـحض كـذب وحـ يـهـرب بريك
وجـة التى كـانت عـاتية الكـتشـافه احلقـيقـة تعـود ا
إلى درجـاتها األدنى فـنشاهـد األب احملطم واالبنة
الـتى تراهن على الهروب والتـرحال وهكذا تنتهى
األحـداث و«آنا» تودع حبيبها (بريك) بكلمات فيها
أساة مرة أخرى فى ا لتتكرر ا رجـاء االنتظار ر

ظروف مختلفة.
ؤلف هو ـعنى احلقـيقى الذى كـان يلعب عـليه ا وا
ـشــوهـة من جــراء الـبــحـر كــشف تـلـك احلـيــوات ا
ـشـاعر والـتـرحال واخلـمـر والعـاهـرات حتى أن ا
ـلــتـهـبـة ال تـكـاد تـظـهـر حـتى تـخـتـفى اإلنـسـانـيـة ا
وجتـلب مـن ورائـها الـكـوارث فـالـبـحـارة األجالف
تـعـلـو مـشاعـرهم وتـخـبـو عـلى طـريقـة مـوج الـبـحر
بـيـنمـا األسر الـضائـعـة والعالقـات احلقـيـقيـة ليس
لـهــا مـكـان فـحــتى كـريـســتـوفـر يـهــرب فى نـهـايـة
ـال احلــدث الـدرامـى إلى بـلــد بــعـيــد تـصــور أن ا

وحده سيعيد البنته حياتها التى ضاعت?!
أمــا عن (أحـمـد رجـب) فـهـو لــلـحق مـخــرج مـبـدع
ـثـلـيه بـعــنـايـة بـحـيث تــنـاسب مالمـحـهم يـخــتـار 
األدوار الـــتى يــــقـــومـــون بـــهـــا ويـــرسم احلـــركـــة
بـالطـريقة الـتى تنـتصـر لفوضى الـتكـوين الداخلى
لـلـشـخصـيـة الـدرامـيـة وللـحـدث الـدرامى كـما أنه
ــعــنى يــلــعب مـع مــتــلــقــيه لــعـــبــة أخــرى تــخص ا
والـتـأويل; بحـيث يـنتـهى كل مـشـهد عـمـداً بأشـياء

ــهــرجـــان الــقــومـى الــثــانى فــفـى إحــدى لــيـــالى ا
ـصادفـة عرض «آنا ـصرى شاهـدت با لـلمـسرح ا
كـريـسـتى»  تـألـيف يـوچـ أونـيل تـرجـمـة وإعداد
أسـامة نـور الدين وإخـراج أحمـد رجب التـرجمة
واإلعــداد عـبـرا عن شـخــصـيـة أســامـة نـور الـدين
ـتمـيز والـذى شاهـدنا له باألمـس القريب الـكاتب ا
مـسـرحـيـته الـشـهـيرة بـ صـفـوف أبـنـاء اجلـامـعة
والـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة و الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح
«إكـلــيل الـغـار»; فــهـو كـاتـب يـهـتم كــثـيـراً بــالـبـنـاء
عـنى الـدرامى وبـتـكـوين الـشـخـصـيـة الـدرامـيـة بـا
الالئق بــالــكـلــمــة; حـيـث يـحــافظ دائــمـاً عــلى دعم
ـطورة ـبـبـررات ا ـوقف الـشـخـصيـة لـكـثـير من ا ا
لـلـحـدث الـدرامى إنه «آنـا كـريـسـتى» يـعـى تـمـاماً
أهـمــيـة الـتـعــرض ألونـيل أحـد أهم كــتـاب الـدرامـا
ــصـيــر (آنـا) األمــريـكــيـة ويــقـدم تــبــريـراً الئــقـاً 
وحــبــيــبـهــا (بــريك) فـى مـقــابل مــصــيــر الــعــجـوز
عـد هـنا قـد استـلهم أهم (كـريسـتـوفرسن) ولـعل ا
ـيــز مـســرحــيـات أونــيل عن الــبـحــر - حـيث مــا 
ستمر شاعر واخلداع ا واقف وحدة ا صـرامة ا
إلى جــانب تــأثــيــر اخلــمــور عــلـى الــشــخــصــيـات
الـبحـارة منـهم على وجه اخلـصوص وحـيث تدور
ـباريـات الـدراميـة التى ـعهـودة فى ا لـعـبة أونـيل ا
يـقــيـمـهــا; فـمن يــتـفـوق عــلى اآلخـر? الـغــانـيـات أم
لـتـهـبـة أم الـبـحر ـشـاعـر ا الـبـحـارة األجالف أم ا

حيث الترحال والهروب?!
فى هـذا الـنص يـلـعب أونـيل بـطـريقـة مـخـتـلـفة إلى
حــد مـــا; حــيث راهن عـــلى األثــر الــســـلــبى ألحــد
تعمد ستمر وإهماله ا الـبحارة من جراء ترحاله ا
ألسـرته الصغيرة وابنته آنا تلك التى لم يشاهدها
مـنـذ خـمـسـة عـشر عـامـا إنه حـتى ال يـفـكـر فـيـها
بـأى حال من األحوال بل وينـغمس فى ملذاته مع

شهورة. (مارتى) العاهرة ا
ويــربــكـه تــمــامــاً خـــطــاب ابــنــته الـــذى تــؤكــد فــيه
وقف حـياته حـضـورها لـلعـيش مـعه حيث يـبـدل ا
ويـحـيله ألب تـقـليـدى يـحيـا حيـاة لم يـألفـهـا ولكن
االبــنــة الـتـى تـهــبط عــلى احلــدث تــقــلب األوضـاع
رأسـا على عـقب; حيث حـضرت مـتمـزقة بل وشبه
عــاهــرة قـــهــرتــهــا الــظــروف ونـــالت مــنــهــا األيــام

سرحيـة وفى الوقت الذى خفت فيه شكك فى إمـكانيات خريـجى معهد الفـنون ا فى الوقت الذى زاد فيه عـدد ا
صوت اإلبداع النـاجت عن هذه الكوكبة من اخلريج فى هذا الوقت خرجت علينا مجـموعة مبدعة متخصصة تعيد للمعهد

بدع اجلدد. سرح أهميته القصوى فى تكوين ا هتزة وتعيد لعلم ا روحه الفاعلة وتعيد للخريج اجلدد ثقتهم ا

تــلك الــتــرجــمــة الــتى حــاكت الــنص األمــريــكى
ـفــكـكـة وجـمـله بـتـركـيـبــاته الـعـشـوائــيـة ولـغـته ا

تراصة طوال األربعة فصول. اجلافة ا
بـينـمـا جـاءت ترجـمـة أسامـة نـور الدين سـلـسة
وبـسـيـطـة مـنـحت الـنص حـيـاة جـديـدة خـاصة
بـعـد صـيـاغتـه  مسـرحـيًـا وإعـداده  لـيـقـدم على
ــتــرجم نــفــســة كـمــؤلف اخلـشــبــة كــمــا قــدم ا
ـشـاهـد مـسـرحى فـاخــتـزل أكـثـر وبـدل بـ ا
وقـدم وأخر واختار ذروته.. عما كانت عليه فى
الـنص األصلى وأجرى من التعديالت ما يسمح
كن له ولـنا كـجمـهور بـاالستـمتـاع بأكـبر قـدر 
ـا نشاهـده... فاعـترافات "أنـا" مثالً فى النص
األصـلى قـد أرجأهـا إلى مـا قبـل النـهـاية بـقـليل
وهـــو مــــا مـــنح الـــشـــخـــوص فـــرصـــة إلظـــهـــار
الـصــراعــات الـتى تــدور بـداخــلــهم كـمــا أعـطى
عرفة السر اجلـمهور فرصة لالنتباه والتشويق 
وراء تــلك الـفــتــاة وهــو مـا جــعــله مــشـدودًا إلى
الــعــرض حــتى الـــنــهــايــة... هـــذه وغــيــرهــا من
الــــتـــعـــديـالت الـــتى أجــــراهـــا أســـامـه مـــنـــحت
ـسـرحـية روحـا جـديـدة مـنـذ البـدايـة وابـتـعدت ا
ـلـل.. كــمـا ســاعــدت اخملــرج كــثــيـرًا بــهـا عـن ا
وســاهـمـت فى وضــوح رؤيـته... اخملــرج أحــمـد
سرحية عهد العالى لـلفنون ا رجب أحـد أبناء ا
سرحية) قدم لنا عرضا (اجلـهة التى تشترك با
هــادئــا رغم امــتالئـه بــالــصــراعــات الــداخــلــيــة
لـشـخـوصه وقـد سـاعـده فى ذلك رؤيـته الـواعـية
ـيـة فى الـتى اتـسـمت بــالـنـزوع أحـيـانـا لألكـاد
مـثلون جـانبهـا الهادىء كـما سـاعده كثـيرًا م ا
ـمـثل جـهاد الـذين شـاركـوه الـتـجـربـة بـدءًا من ا
أبــــوالــــعــــيــــنـــــ الــــذى لــــعب دور "كــــريس" أو
كـريستوفرسن ربـان سفينة الـشحن وابنته "أنا"
الـتى جـسـدتـهـا بـبـراعـة سـامـية عـاطف وكـذلك
يـسـرا كـرم التـى لعـبت دور مـارتـا الـغـانـية وكل

من بــيـرك الــوقــاد الـذى لــعـبـه مـجــدى رشـوان
ومـحـمـود عــبـداحلـافظ بـخـفـة ظـله فى دور الرى
سـاعى الـبـريد وحـتى أحـمـد السـيـد الـذى لعب
ـعـبـر وتـعـبيـراته دور عـازف اجلـيـتـار بـصـمـته ا
الـبــسـيــطـة... وقــد قـدم لــنـا اخملــرج شـخــصـيـة
ـســرحـيـة الـعــازف من الـبــدايـة وكــأنه يـحــكى ا
بـأنغامه ويـختمهـا كذلك بتـلك األنغام لـيدخل بنا
إلى حــكـايــات الــبـحــارة فى عالقــتــهم بـالــبــحـر
وبـاآلخرين ويجـعلـنا نعـايش سيـطرة هذا الـبحر
عـلى حيـاتهـم وعلى أقـدارهم كذلك.... فـهو كـما
يـقـول كريـس فى آخر الـعـرض "الـبحـر الـعـجوز
ـلك كل جـواب"... وقـد استـشـعـرنا روح الـذى 
الــبـحــر مــنــذ الــبــدايــة من خالل مــنــظـر مــركب
الـشــحن الــضــخــمـة الــتى بــركت عــلى خــشــبـة
ـسـرح بـشـراعـهـا الـضـخم وحـبـالـهـا الـكـثـيـرة ا
سرح أحد والـتى برع فى نسج لـوحاتها عـلى ا
ـبـدعـ وهو مـحـمـد جـابر مـهـنـدسى الديـكـور ا
وكــــانت مــــوســــيـــقـى الـــعــــرض  كــــذلك إحـــدى
مـوصالت احلالة للـجمهور فـقد عمد وائل رضا
إلى اسـتـخـدام صـوت الـريـاح واألمـواج ومـعـهـا
الــدقــات فى تـــنــاغم واضح ســاعـــد عــلى نــسج
احلـالة الـدرامية... كـما كـان لإلضاءة دور كـبير
فى  هـذا العرض فـقد وضعت لهـا خطة مـتميزة
مـيزة ومـساقـطهـا الهـائلة فـاستـطاعت بـبؤرهـا ا
وظاللــهــا الـكــشف عـن مـكــنــونــات الــشــخـوص
وأحــدثت بـقــوتــهـا فى أحــيــان أخـرى صــدمـات
ـا جـعلـنا ـناطـق الدرامـية  خـاصة فـى بعض ا
نـعيش مع الشخوص حاالت مشابهة... العرض
ـمــيــزة الـتى فى الــنـهــايــة هـو أحــد الــعــروض ا
عــرضت - لألسف  – عــلى هــامش مــهــرجـان

سرح القومى الذى عقد مؤخرًا. ا

 آنا كريستى
تعة عرض متميز فى كل  عناصره.. ا

الفنية على أصولها

خالد حسونة

أحمد خميس

" آنا كريستى" إحدى مسـرحيات األدب األمريكى كتبها يوج
سـرح الـقومى اخملـرج أحـمد رجب تـرجـمة أونـيل وقـدمهـا عـلى خشـبـة ا
ـسـرحيـة مـختـلـفة وإعداد أسـامـة نور الـدين الـذى جـاءت ترجـمـته لهـذه ا

احلب والسيف.. كل شئ ضعيفتمامًا عن ترجمة سابقة لها قام بها العراقى د. جميل سعيد عام 1959 . 
 النص .. اإلخراج .. االستعراضات
مثل بس األحلان.. والبركة فى ا

تـــســـيــر األحـــداث فى هـــذا الـــعـــرض وجتــرى
"كـيفما اتـفق" وال تقوم على الـتفاصيـل الدقيقة
الــتى جــاءت فى الــســيــرة الــشــعــبـيــة.... وهى
الـقـصة الـتى ألـهمت الـكـثيـر من الـكتـاب وعلى
رأســهم شــاعــرنــا الــكـبــيــر "بــيــرم الــتـونــسى"

والــــــــــــــكــــــــــــــاتـب
سرحى "شوقى ا
عـــــبــــداحلـــــكــــيم"
وغــــيــــرهــــمــــا من
الـكـتـاب... ويـركز
الــــــــــــــــكــــــــــــــــاتـب
عـــــبــــدالـــــعـــــزيــــز
عـبـدالـظـاهـر عـلى
فـكـرة احلب الذى
ربـط بــــ قــــلــــبى
"عــزيـزة" األمــيـرة
ـدللة الـتونـسية ا
و"يــونـس" األمــيـر
الـفـارس الـنـجدى
مـن قــبـــيـــلــة بـــنى

هالل والـذى جـاء "يـرود"  الـطـريق بـاحـثًـا عن
ــاء والـكأل  بــعـد أن أصــاب "جنـد" وقــبـائل ا
بـنـى هالل الـقـحط واجلـفـاف واجلـوع فـيـدخل
سـجون تونس وتشتـعل احلرب ب قبائل بنى
هالل وبــ الــزنـــاتى خــلــيــفــة حــاكم تــونس...
لــتـصــبح احلــرب حــائالً بـ حــبــهـمــا وتــمـنع
تـواصـلـهـما فى قـصـة غـرامـهـما... فـيـفـتـرقان
وتــســود الــعـداوة واحلــرب... صــاغ الــشــاعـر
"عـبدالـعـزيز عـبدالـظاهـر" هـذه القـصة الـتى قد
تــــمـس من قــــريـب الــــقــــصــــة الـــــتى وردت فى
"الـسيـرة الهاللـية" بـلغة شـعريـة عامـية صرف
لــكــنه لم يــتـوفــر عــلى دراســة الــشـخــصــيـات
واكـتفى بـاخلطـوط العامـة لهـا دون الغوص فى
أعـماقها  فـجاءت حوارات الشـخصيات أقرب
إلى الــشـعـارات والـكــلـمـات اجملـانــيـة والـشـعـر
اخلـطابى دون خـصوصـية وامـتألت بـاحلشو
ـزوق لتزي وزخرفة الكلمات... ليس إال لذا ا
جـاءت الــشـخـصـيـات ورقــيـة ولـيـست من حلم

ودم....
وبـهذا الـشكل أيـضًا لم يتم تـوظيف الـديكور
ـالبس والــلــذين ألحــمـــد أبــوعــمــيــرة وكــذا ا
افـتــقـدا جـمـالـيـات الـشــكل والـتـصـمـيم وبـدا
البس وفى تــنـوعــهـا الــنـقـص واضـحًــا فى ا
ميزة رغم كـما حدث فى مالبس العالم غير ا
أنه أحـد الـشخـصـيـات الرئـيـسيـة الـتى حترك
ــكن أن ـــوســيــقى ومــا  األحــداث ... أمــا ا
يــطــلق عــلـيـه هـذا الــعــرض (األحلــان) لـرائف
إمـــيل فـــهى (مـــخـــتـــارات) أقـــرب إلى جـــمل
ــوسـيــقى الــغـربــيـة  – رغـم وجـود مــوتـيــقـة ا
(الــربـابــة) الـعــابـرة  – إذ لـم يـتم اخــتـيــارهـا
بـشـكـل يـنـاسب جـو ومـنـاخ أحـداث الـعـرض
وجـاء تنفيذها متواضعًا ألحمد السمان وغير
مـعبر وبالـتالى جاءت (الرقصـات) متواضعة
أو مـا أطـلـقـوا عـلـيهـا االسـتـعـراضـات ألحـمد
الــدلــة والــتى بــدت مــجــرد حــركــات آلـيــة فى
الفراغ وبدت مالبس الراقصت والراقص
فـقـيرة تـفـتـقد الـذوق وكـأنهم قـد وجـدوا هذه
ـحض الــصــدفــة فـالــرقــصـات بال البـس  ا
تـعبير واضح  – وحـتى بدون إكـسسوارات–

أى بـدون (سيوف) يرقصون بها على أساس
أنـــهم  يـــرقــصـــون "رقــصـــة الــســـيف"... فى
مــقــابـل احلب... بل وصل اإلهــمــال فى هــذا

الــعـرض إلى تــصـمــيم (الـبــامـفــلت) الـذى 
تــصـمــيـمه بــشـكل مــدرسى يـفــتـقــد اجلـمـال
ـــجـــرد تـــقـــد ودون اهـــتـــمـــام 
ــشــاركـ بــشـكل يــلــيق بـفــرقـة ا
قــومــيــة لــهــا تــاريــخــهــا الــطــويل
ــمــيــزة وكــوادرهــا وعــروضــهــا ا

تعددة... ا
لــذا اليــبـقى لــهــذا الـعــرض سـوى
ـــثــلــيه تــلـك الــذخــيــرة من أداء 
كـفاءات األداء الـتمـثيـلى النـاجحة
مـن ذوى اخلــــبــــرات الـــــطــــويــــلــــة
ــــــواهب وأبــــــرزهم الــــــبـــــارع وا
مـــحــمــود عـــبــداحلـــمــيــد فى دوره
الـصغير: الدالل فبدت قدراته فى
الــــتـــلـــوين بــــالـــصـــوت واحلـــركـــة
فــــأضـــفـت عـــلـى (الـــنــــمط) الـــذى
يـــجـــســـده  ظالالً حـــيـــة وجـــمــاالً
وحـربى تمام فى دور الـسلطان والـذى تتبدى
ـبدع أحـمد غـريب الذى خـبراته الـناضـجة وا
أعـطى شخصية الـزناتى خليفـة مهابة وسطوة
وقـوة بـاحلـركـة ووضـوح الـنـبـرات والـعـبارات
ــتـمــكن عـبــدالـفــتـاح قــدورة فى دور الـعالم وا
بــدهــائه وخـبــثه دون مــبـالــغــة أو إسـراف فى
ـــاءات فى دور الــعـالم وكــذا عــادل أمــ اإل
فـى دور يــونس الـــفــتـى الــعـــاشق  بــرشـــاقــة
احلـــركــة وإضـــفـــاء الــدالالت عـــلى عـــبــاراته...
وتـساهم بقية الفرقة فى اإلجادة حتى ولو كان
زقًا : عـبدالرحمن جابر فى دور ذلك نـسيجًا 
الـشاعر وأمل الـسيد فى دور عـزيزة واجمليدة
حـــنـــان بـــدوى فى دور الـــوصـــيــفـــة ومـــحـــمــد
إســمـــاعــيل فى دور أمــيـــر واجملــتــهــد إيــهــاب
عـــبــداحلــمـــيــد فـى دور ديــاب و عــبـــدالــهــادى
الـصيفى فى دور الـقاضى وإبراهـيم وحيد فى
دور مرعى ومحمد عبدالرحمن فى دور يحيى
والـــنــاضـج رفــاعى اجلـــنــدى فـى دور أبــوزيــد
وعــبــداحلــمــيــد لــبــيب فـى دور كــبــيــر احلـرس
ومـحـمد كـامل فى دور بـائع القـمـاش و شيـماء
ـبشـرة  رغم صغـر سنـها وحـجمـها فى عـلى ا
دور ســـعــدة و زيــنـب حــسن الـــتى قــدمت دور
اجلـازيــة بـشـكل تـبـدو فـيه كـالـغـانـيـات ويـرجع
ــؤلف ألبـعــاد شــخـصــيـة ذلـك إلى عـدم فــهم ا
اجلـــازيــة وألنه لـم يــدرس شــخـــصــيــتـــهــا كى
يـجسد دورها احلـقيقى وبالـتالى جاء النقص
وسـوء الفهم من اخملرج الذى ليس لديه خلفية
عن هـذه الـشـخـصـيـة. و أحـمـد الـبـدر  وعـمـر
البدرى فى دور بائع و رغدة عبدالفتاح فى
دور الـوصيـفة بـاإلضافة إلى مـجمـوعة أخرى
ـن قــامــوا بــدور اجملــامــيـع كى يــصل عــدد
الـــذين شــاركــوا فى هـــذا الــعــرض إلى ثالثــ
عــنـصـرًا أدائـيًـا وهـو مــا يـشـيـر إلى ثـراء هـذه
الـفـرقة واسـتـقرارهـا ورسـوخهـا وما تـمـلكه من
ذخيرة فى العناصر البشرية ولم يكن ينقصها
سـوى النص القوى وما يستتبعه ذلك من توفر
عــنـاصـر مـسـرحــيـة قـويـة يـظل فـى مـقـدمـتـهـا :
اإلخــراج وتـسـبــقه الـكــتـابـة... الــتى أرى أنـهـا
سـرحـية وعـمودهـا الفـقرى. أسـاس الـعمـليـة ا

> بـدأت إدارة مهرجـان القاهـرة الدولى للـمسرح التـجريبى بـرئاسة د. فـوزى فهمى فى
قرر أن التـجهـيز السـتقـبال فعـاليـات دورته اجلديـدة التى سـتقام سـبتـمبـر القـادم ومن ا
هـرجـان للـعام شـاركـة فى مـسابـقـة ا صـريـة ا ـشـاهدة الخـتـيار الـعـروض ا تبـدأ جلـنة ا
ـهرجـان فى حالـة عمل ال تـهدأ احلـالى عمـلهـا خالل األسبـوع القـادم العـاملـون بإدارة ا

طوال الـ 24  ساعة!!
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االنفراج
 Resolution

بــعــد أن يــبــلغ
احلـــــــــــــــــــــــدث
الصاعد - فى
ــــســــرحــــيـــة ا
الـتــقــلــيــديـة -
زروة تــــــــأزّمه
تـــــــــــــــأخــــــــــــــذ
التعـقيدات فى
االنـــــــــــــحـالل
ـــــــــــــــــــــــرور وا
بــــــــــاحلــــــــــدث
الـــهــابـط حــتى
يــــصـل األمــــر
إلــــــــى احلـــــــل

(انظر).
وعـــــــلـى هــــــذ
فـاالنـفـراج هـو
احلدث الهابط
نــحـو الــنـهــايـة
األخيرة (انظر
: هـــــــــــــــــــــــــــرم
فــــــريــــــتــــــاج).

ـســرحـيـة لـفـرع ثــقـافـة الـسـويس قــدمت الـفـرقـة الــقـومـيـة ا
مـسـرحيـة "احلب والـسيف" تـألـيف عـبدالـعـزيز عـبـدالظـاهر
ـســرحـيـة عــلى احلـكـايـة وإخـراج إمـيل جـرجـس . وتـقـوم ا
ؤلف حـول قصة "عـزيزة و يونس" الشفـاهية الـتى وصلت ا
الـتى جـاءت فى خــضم أحـداث "الـسـيــرة الـهاللـيـة"....  إذ ال
كن أن يقـوم على دراسة  لهذا اجلزء أتصور  أن مـا جسد 

من السيرة والبحث فيها.

عبدالغنى داود
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بـيد أن هذا الـتوازن لم يـستقـر بحال بـشكل دائم جتاه
ـوضـوع عــلى حـد ســواء األمـر الـذى أدى الــذات أو ا
إلى اخـتالف وتـبـايـن السـيـنـوغـرافـيـ فى إبـداعـاتـهم
نــتـيـجــة حـكــمـهم  عــلى عـنــاصـر األشــيـاء الـتـى تـكـون
الـواقع وتباين سلـوكهم جتاهه فمـنظور الواقع واحد
واقف جتـاه معرفـة هذا الـواقع وفهمه مـتعددة ولـكن ا
ـيـول سواء تـخـتـلف بـاختالف الـعـقـيـدة واألنظـمـة أو ا

كانت عاطفية أم فكرية.
وقف التقليدى «الكالسيكى» أ- ا

ــوقف الــتــقــلــيــدى فى الــفن من ثــنــائــيــة الـذات كــان ا
ــوضــوع يـتــلــخص فى تــغــلب الــعــقل عــلى الـذات وا
ويـعنى هذا رؤية العـالم اخلارجى من خالل وجهة نظر
عقلية خالصة ذلك أن السينوغرافى التقليدى قد ألقى
بـنـفسـه فى تلك احلـركـة الـفاصـلـة ب ذاتـه ومجـتـمعه
وعــمــد إلى مــحــاكــاة الــواقع اخلــارجى بــقــيم عــقــلــيـة
خـالـصة; وبـالـتالـى لم تسـتـطع الذات تـقـد أى كشف
ـا انــحــصــرت الــعالقــة فى تــقـد مــعــرفى جــديــد إ
ـثل بعدا فـنيا سـلبيـا وبالتـالى افتقرت ـألوف الذى  ا
الـذات الـتـقلـيـديـة إلى حـريـة التـعـبـيـر التى تـمـكـنـها من
ـوضـوع  بـرؤيـة تـوظـيف طــاقـتـهـا فى إعـادة صـيـاغـة ا
جـديـدة وفـقـدت بـالـتـالى الـقـدرة عـلى انـفـراج طـاقـتـها
الـكامنة; فقد استبدل الفنان فى عصر النهضة التبعية
كـبوتة فـى العصـور الوسـطى بتـبعـية أخرى الـروحيـة ا
خـادعـة- تـلك الـتى أصـبح فـيـهـا حـرا فى الـتـعـبيـر عن
ذاته ولكن هذه احلرية كانت مشروطة بتبعية قد تصل

إلى العبودية االقتصادية على حد تعبير هربرت ريد.
كـان االهـتـمـام الـكـبـيـر فى نـهـايـة الـقـرن الـسـابع عـشـر
والــقــرن الــثــامن عـــشــر يــنــصب أســاســا عــلى جــهــود
مـصـمـمى سـيـنـوغـرافـيـا األوبـرا الـتى أصـبحـت تشـكل
مـؤسـسـة جتـمع فى داخـلـها فـنـونـاً مـتـعددة فـمن خالل
نـاسب للـعـروض األوبرالـية ـناخ الـتـشكـيلـى ا صـيـاغة ا
ـعـماريـة الـضـخمـة الـتى ترتـبط بـهذه جـاءت اإلبـداعات ا
الـفترة كما حـدث تطور كبير فى تـقنيات اخلدع واحليل
ـنـاظـر من قـبـيل ـسـرحـيـة وأسـالــيب حتـريك وتـغـيـيـر ا ا
حتــريك األجـنــحــة  اجلـانــبـيــة داخل مــجـارٍ فى أرضــيـة
ــســرح بــعـد أن كــانت تــوضع األجــنــحـة فى خــشــبـة ا
ـسرح الـبـداية بـشـكل منـحـرف فى اجتاه عـمق خـشـبة ا
ــعـتـادة بـيــد أن الـتـرتـيـب احلـديث لـهـذه فى أمــاكـنـهـا ا
األجـنــحـة يـقـتــضى وضع األجـنـحـة فـى خـطـوط مـوازيـة
ـسرح ويـتم حتريـكهـا داخل اجملارى األرضـية لـفتـحة ا
يكانـيكيـة لألجهزة التى وكـان ذلك مناسـبا مع احلركـة ا
تـقوم بعملية السحب والـتغيير وقد أدى ذلك التطور إلى
ـكن  تـغيـيره فى حتـرير خـمـسة عـشـر منـظرا مـخـتلـفا 

العرض الواحد من خالل حتكم  متقن.
كان األب « جاللى بيبينا» Galli Bibiena أشهر فنانى
عــصــره  جنح فى إرســاء حــمــاســة الــفن لــدى أبـنــائه
األربع الــصــغــار فــقــد أصــبــحــوا جــمــيــعــاً رســامـ

وســــيــــنـــوغــــرافــــيــــ ويــــعــــد «فــــردنــــانـــدو» (-1743
Ferdinando (1653 قـاعدة البـيت لثالثة أجيـال حملوا
مــواهـبـهم إلـى بـقـاع أوروبــا وإلـيه يـرجـع الـفـضل فى
diagonal perspective ــنـحـرف ـنــظـور ا اكــتـشــاف ا
ذلك أن األشـيـاء تـبـدو لـلـمشـاهـدين مـرتـدة مـتـراجـعة

على الرغم من أن خطوطها مرسومة متوازية.
1739-)  Francesco «اشـتـهـر «فـرانـشـيـسـكـو بـيـبـيـنـا
1659) فى قـدر شهرة أخيه فـردناندو فقد مارس أوال
فن الــبــورتــريه ولــكن ســرعــان مــا انــتــقل إلـى مــجـال
سـرحـيـة ثم تابع ـسـرح ليـعـمل كـمصـمم لـلـمنـاظـر ا ا
سـرح وتأليف الكتب فى ذلك تـلق الدروس فى فـنية ا

سرحية. احلرف ا
وقف الرومانسى ب - ا

ـكن من ســعت الـرومـانــسـيـة إلى حتــقـيق أكـبــر قـدر 
اعـتـداد الـذات فـهى بـذلك تـتـجـاوز األبـعـاد احلـقـيـقـيـة
لـلواقع فالـسينوغـرافى يسعى دائـما إلى إسقاط  ذاته
ـوضــوع فـيــرتـد إلـيـه مـرة أخـرى وقــد أصـبح عــلى ا
مـشوبا بروية خاصة ذات تركـيبة فردية ويرى الباحث
ـمـيـزة لـلـذات الـرومـانـسـيـة أن أن من أهـم اخلـواص ا
ـــوضــوع وارتــداد عــمـــلــيــة اإلســـقــاط الـــذاتى عــلى ا

وضوع إلى الذات ينطويان على: ا
أوال: جتــربـــة الــذات مع الـــواقع وفـــيــهــا تـــمــر الــذات
ـوضوع الـرومـانـسـية غـالـبـا بـتـجـرية مـبـاشـرة جتـاه ا
وهـنـا يـعـمـد الـسـيـنـوغـرافى إلى إضـفـاء بعـض سمـاته
اخلـاصة عليها لتمكنه قدراته الـفنية من التعبير عنها.

ومن ثم يباشر التجربة دون التغلغل فيها.
ثـانــيـا: طـريق االنــفـعـال حــ يـتـمــكن الـسـيــنـوغـرافى
ـوضوع والذات مـعا ويكون الـرومانسى من مـعاجلة ا
ـرتـد عن طـريـق اخلـيـال الذى ـوضـوع ا إدراكه لـهـذا ا

قد يصل إلى حد احلدس.
لـقد أدت الـرومـانسـية إلى تـشابك الـعالقة بـ احلدس
ـا أدى إلى إنـتاج (الـشـعـور) بـالـتجـربـة واالنـفـعـال 
تـصميـمات فنيـة بالفرديـة من خالل تفاعل الـتجربة فى
أعـمــاق الـذات بـعـد نــضـجـهـا الـشــعـورى وعـلى هـذا

< د. عبد الرحمن دسوقى

الذات
وضوع  و ا
والتجربة
اإلبداعية
والسينوغرافية
ال يــــخـــرج أى عـــمل فـــنى-
صادر من مـبدع إلى متلق-
عن أن يــكـون نــتـاجــا لـتـلك
ــــتـــــوتــــرة فى الـــــعالقـــــة ا
اإلنــــــســــــان بــــــ الــــــذات
وضوع والـتى يحكمها وا
ذلك الصـراع النفسى وهو
الـعـنـصـر الــديـنـامـيـكى فى
تـــكـــوين الـــذات الـــفـــنـــيــة
بـــــاإلضـــــافـــــة إلـى صــــراع
الــواقع الــديــنى والــفــكـرى
واالجــتــمــاعى... الخ وهى
ـبدأ الـعـنـاصر الـديـنـامـيـة 
الــواقع ويــســعى الــبـاحث
إلى اسـتـبـيـان عالقـة الذات
ـــــــوضـــــــوع مـن خالل بــــــا
العـملـية اإلبـداعية ومن ثم
الــنـظـر إلى الـتــوتـر الـقـائم
بـ الثـنائـية التـقلـيدية من
جـــانـــبــهـــا الـــذاتى أى من
جــانب «األنــا» ومن عالقــته
ــوضــوع فـالــذات وهى بــا
تــدفع بـالـسـيـنـوغـرافى إلى
صياغـة عمله الفـنى تخلق
فى احلـــقـــيـــقـــة نـــوعـــا من
الــتــوازن بـــيــنــهـــمــا وبــ
الــــواقع حــــتى يـــكــــتـــسب
ـــنــاخ الــتــشــكـــيــلى عــلى ا
ـــســـرح وجــوده خـــشـــبــة ا
ــــــــســــــــتــــــــقـل أو شــــــــبه ا
ــــــــــوضــــــــــوعـى ومـن ثم ا

تتحقق القيم اجلمالية.

فــالـذات الــرومـانــســيـة غــالــبـا مــا تــكـون مــخـتــلــفـة مع
ــوضــوع أو غــيــر مــتــوافـقــة مــعه فــهـى ال تـســتــقى ا
عـناصـرهـا الفـنيـة منه بل حتـيل هـذه العـناصـر إليـها

ا يتفق وهواها. وتعيد صياغتها 
بـدأت احلـركة الـرومانـسـية فى الـفن واألدب فى أواخر
الـقرن الثـامن عشر عـلى الرغم من وجـود أمثلـة سابقة
مـنـفردة  ذات مالمح رومـانسـيـة واستـمرت من الـقرن
الـتـاسع عشـر وكـان االجتـاه الكالسـيـكى العـقـلى قد
ـطالب أفـسح اجملال إلى وجـهة نـظر واسـعة اعـترفت 
الــنـفس والــعـاطــفــة والـشىء الــقـابل لــلــنـقــد فـاحــتـلت

زاج والشجن مكان العقل. اخليالية مكان الروح وا
ولــعل أهم مــا تــنــاوله الــرومـانــســيــون بــالـتــغــيــيــر هـو
اسـتـعــاضـة مـفـهـوم األدب والـفن كـتــقـلـيـد إلى مـفـهـوم
جـديـد وهــو الـتـعـبـيـر ذلك أن الــكالسـيـكى كـان يـعـنى
بـاجملتـمع وقضايـاه أما الرومـانسى فـإنه يعنى بـالفرد
ذاته بــدخــيـلــة نـفــسه عــواطـفـه حـبه كــرهه غــيـرته
انـتقامه ومن هنا كان جـمال األدب والفن الرومانسى
إذ يـحتـاج إلى قدرة فائـقة إلبـراز كل هذه االنطـباعات.
كـانت الـتـيــمـة األسـاسـيـة الـتى تـمـيـز الـرومـانـسـيـة فى
مـجال التشكيل; فكـرة تمجيد الطبـيعة والتى بدأت كما
ذهب د. زكـريا إبراهيم فى آراء روسو وديدرو ورينان
 RENAN (1823 -1892) وفى اعــتـقـاد عـالم اجلـمـال
راسك RUSKiN (1819-1900) بـأن الطـبيـعة حتمل
كل الـقيم اجلماليـة التى تقتضى من الفـنان أن يقتصر
دوره عـلى تسجيل الـواقع كما هو وربط احلقـيقة بهذا
الـواقع احمليـط مع الفـلسـفة الـعاطـفيـة التى سـادت تلك

الفترة.
تـميزة «لرولـر» سيك ترا نسـيت جلوريا ومن األعـمال ا
موندى Sic  Transit Glo Ria Mundi   وهو تصميم
ضـمن مـجمـوعـة أونسـالجر الـتى تـشتـمل عـلى ثمـانـية

ـشـاهـد وأزيـاء مـسـرحـيـة رسـومـات 
وكـانت هـذه اجملـموعـة لـدى ألكـسـندر
بـنـيــون الـذى ورثـهم عن عـائـلـته حـيث

سرح الروسى. كانت مرتبطة با
وقف الواقعى جـ - ا

فـهـوم الذات يـخـتلـف األمر بـالـنسـبـة 
ـوقـف الـواقــعى فى فــيــمـا يــتــعــلق بــا
الــــتــــجــــربــــة اإلبــــداعــــيــــة الــــفــــنــــيـــة
الـسـيـنـواغـرافـيـة فـلم تـعـد الذات هى
ـصـدر الـرئيـسى لـلـمعـرفـة ولم يـعد ا
ــوضـوع هـو اإلســقـاط الــذاتى عـلى ا
الـــذى يـــكـــشف مـــا فـى الـــذات عـــبــر
ـوضـوع هـو الـذى الــواقع ولم يـكن ا
ــعـــرفى من خالل يـــحــقق الـــكــشف ا
تـأكيـدات عقـليـة وقيم مـوضوعـة سلـفا

يــبــحث عــنـهــا فى الــواقع ذاتـه بل تــتـحــقق الــعــمــلــيـة
ـنـاخ الـتـشـكـيـلى عـلى خـشـبة اإلبـداعـيـة فى صـيـاغـة ا
ـسرح عبر الـعالقة التى تـتبادل ب الـذات التى تقول ا
وضوع; والتـى تـعطى قدرا من الـعناية بـالعقل وبـ ا
وضوع من خالل رصد ونقد الواقع كما واالهـتمام با
هـو احلال فى الواقـعية الـنقديـة مع قدر محـدود للذات
ـوضــوع عـبـر اخلـيـال فى إعــادة صـيـاغـة وتــشـكـيل ا
وارتباط ذلك بحتمية التاريخ فى الواقعية االشتراكية.

وقف البراجماتى  د- ا
ــوقف الــبـراجــمــاتى فــيــمــا أعـلــنه ولــيم يــتــلــخص ا
جــيــمس willam james(1842-1910) فـى نــظــريــته
Redical الـتى أطلق علـيها اسم الـتجريبـية اجلذرية
 empiricism بــأن الــثــنــائــيــة الــتــقــلــيــديــة  «الـذات
ــوضــوع» هى فى الــواقع عــقــبــة فى وجـه الـفــهم وا
عـروفـة ففى رأى جـيمس أن من الـسـليم لـنظـريـته ا
الــواجب الـتـخــلى عن فـكــرة الـوعى الــذاتى بـوصـفه
ادى كـيـانـا يـوجـد فى مـقـابل مـوضـوعـات الـعالـم ا
وذهب إلـى أن احلــقــيــقــة هى فــقط الــضــرورة الــتى
ـليها علـينا العقل وأن إرادة االعـتقاد والرغبة ال
ـنـطـق هـمـا الـلـتـان تــقـرران مـعـتـقـدات مـتـطــلـبـات ا

نطقية والعقلية. اإلنسان ا
وعـلى هـذا فـالـتـعـبـير الـفـنى لـلـذات الـبـراجـمـاتـيـة يأتى
بـفـضل أمـور الـواقع ومـوضـوعـاته اخملـتـلـفـة عن طـريق
الـعقل وحده ولكى تـتحقق العمـلية اإلبداعـية فى تقييم
ـسـرحى البد مـن جتربـة فـعلـيـة حتى تـتـحقق ـنـظر ا ا
بـاشـرة التى يـترتب ـباشـرة وغيـر ا ـعمـليـة ا الـنتـائج ا
نـفعة ـنفـعة إال أن ا عـليـها القـول بهـذا أو ذاك لتأتى ا
الـفـرديـة لـيـست هى مـحك صـدق الـفـكـرة فـى الـتـجـربة
الـفــنـيـة بل البــد لـلـفـكــرة احلـقـيـقــيـة من أن تـتالءم مع

غيرها من األفكار العامة التى تثبت صحتها عمليا.
اركسى وقف ا هــ ا

اركسـية فى إطار تفاعلى يـتحدد موقف الذات الـفنية ا
بــ هــذه الــذات ومــتــطـلــبــات تــنــمــيــة واقــعــهــا وفــقـا
أليـديـولـوجـيـة مـحددة فـالـسـيـنـوغـرافى يـشـكل أفـكاره
وتـصوراتـه من خالل أوضاع مـحكـومة وال سـبيل إلى
تـــــرقــــيــــة اإلنـــــســــان وإصـالحه إال مـن خالل إصالح

ادية األوضـاع التى تسـير وتستـبد به وتكيف حـياته ا
ـعنـويـة ولهـذا تلـمح الواقـعـية االشـتراكـية إلى رفض وا
مـحـاكاة الـواقع كـما هـو عـلـيه من خالل تصـور عـقلى
أو انــفالت عن الــواقع وتــعــبـيــر مــطــلق والنـهــائى عن

الذات ألن األدب والفن ظاهرتان اجتماعيتان.
ــاركــســيـة ــوقف فــإن الــذات لــدى ا وفى ضــوء هــذا ا
تـتحول إلى جـزء فى كيان الوعى الـطبقى ولـهذا يكون
ارتـــداد «األنــا» لـــ «نـــحن» وهــو ارتـــداد عن الـــشــكل

التقليدى بشكل أو بآخر.
وقف الظاهرى ( الفينومينولوجى)  و- ا

نـهج الـفيـنومـينـولوجى تـنطـلق الـذات التى تـتخـذ من ا
أسـاسـا لـهـا- من تـصـور مـؤداه أنـنـا ال نـسـتطـيع فـهم
الـعـمل الـفنى بـدون مـعـرفتـنـا إلدراكات الـذات لـبـيئـتـها
أوال: ثم لـنفسهـا أيضا كما نـراها فى عالقتنا بـالبيئة
لـذلك ينـظر إلى السـينوغـرافى باعـتبار أنه كـائن يعيش
وضـوع وهو عالم خـبرة ذاتـية لهـا مفاهـيم خاصـة فا
اخلــبـرة سـواء كــان جـمـيال أم قــبـيــحـا يـجــرى خـلـقه

بواسطة الذات.
ـوقف الـفـيـنـومـيـنـولـوجى لـلـذات اخلـالقة عـلى هـذا فـا
يتمثل فى وضع العالم ب قوس وتعليق احلكم على
كل مــا تـدركه احلـواس ومـا تـبــدو عـلـيه األشـيـاء ومـا
يــتــخــلف عن هــذا اإلحــســاس من صــور ومــا يـتــرتب

عليها من أفكار.
وقف الوجودى ز - ا

يـتميـز موقف الذات الفـنية الـوجودية بأنـها أعطت قدرا
ـوضـوعى مـحـددا مـن االهـتـمـام فى مـعـاجلـة الـواقع ا
ـــوضــوع (الــوجــود)- فى تــصــور وجــودى- ذلك أن ا
لـيس كـيـانا مـسـتـقال عن الـذات تمـامـا بل يـتـشكل من
ـوضـوع الـتى ـتـفـاعـلــة بـ الـذات وا خالل احلــركـة ا
تـعـطى للـعـالم وجوده الـنـسبى وحتـدد بـالتـالى نـسبـية
ــــدركــــة عن هــــذه احلــــقــــائـق ا
احلــركــة الــفـاعــلــة بــيــنــهـا فال
ــعـزل عن وجــود لـلــمــوضـوع 
الذات البشرية التى تساعد فى

تكوينه.
وعـــلـى الـــرغم من أنه ال يـــوجـــد
ذات بــشــريــة بــدون الـعــالم ألن
مـــعـــنى الـــوجـــود أن تــكـــون فى
الــعــالم وأن تــخــرج من الــعــالم
ســواء بـســواء وعــلى الـرغم من
ذلـك أيـــــًضـــــا; فـــــإن الـــــوجـــــود
الـــبــشـــرى بــوصـــفه وجــودا فى
ـكن أن يـعـتـبـر عـلى الـعـالم ال 
اإلطـالق مـجـرد جــزء من أجـزاء
ـعزل  عن الذات الـعالم. كمـا أن ال وجود أيضـا لعالم  
الـبـشـرية وعـلـيه فال وجـود لـلمـوضـوع إال من حـيث هو

محيل إلى ذات.
وقف التعبيرى  حـ -ا

يـذكـر جـفـرى بـراون فى كـتـابه احلـضـارة األوربـيـة فى
الــقـرن الــتـاسع عــشــر أن الـنــزعـة الــنـرجــسـيــة وهـذا
الـتـمجـيـد  للـذات أخـذا ينـعـكـسان فى الـفن وأصـبحت
الـتعـبـيريـة أى الـقيـام بالـتـعبـير احلـر عن أفـكار الـفرد
الـباطنية وإحساساته بدعة فـنية مقبولة فذهبت الذات
إلى الـبحث عن رموز جديـدة ومصطلحـات لغوية فريدة
ـؤتــلف مـعــهـا ســعـيــا لـتـحــقـيق إلعــادة الـواقع غــيـر ا

وجدانية ذاتية وفقا لهذه النرجسية.
ـوضوع عند الـسينـوغرافي لـقد كانت عالقـة الذات با
الـتعبيري عالقة عدم تطابق ومواجهة ب االثن إلى
كن معها أن نغـالى فى القول فنصفها الـدرجة التى 
بــالــعــبـثــيــة عــبث نــاجت عن تــخــارج حــدس الـذات وال

وضوع. معقولية ا
بـيــد أن هـذه الـعـالقـة جتـاه الـوجــود تـبـدو شــخـصـيـة
ــكن أن يـنـســحب عـلى بــحـتـة فــمـا هـو شــخـصى ال 
الــعـام. وبــالــتـالى ال يــكـون فـى نـفس الــوقت ويــصـبح
الـعـبث فى هذه احلـالـة ناجتـا عن جتربـة ذاتـية مـحددة
جتـاه واقع مـحكـوم بـوجهـة نـظر شـخـصيـة وعـلى هذا
ــــكن أن نــــطـــلـق عـــلى الــــتــــجـــربــــة اإلبـــداعــــيـــة فال 
لـلـسيـنوغـرافـي الـتـعبـيـري بـأنـها غـيـر معـقـولة (وفـقا
تـعارف علـيها تـشكيـليا) وضوعـية ا لـلمعـايير الـفنيـة ا
بل يــنـبــغى أن نــقـول إن جتــربـتــهم هــذه هى ذات تـرى

الوجود على نحو ما.
واقف تـشـكك بـعض الـسـينـوغـرافـيـ من أصـحـاب ا
الـسـابـقـة فى جـدوى إقامـة عالقـة مـثـالـيـة بـ ذواتهم
ــــوضــــوع ومن ثـم ثـــاروا عــــلـى كــــافــــة أشــــكـــال وا
نطق وما يتبع ثالية التى تقول بالعقل وا الـفلسفات ا
ذلك من تــقـالـيــد فـنـيـة مــوروثـة فى تـشــكـيل الـصـورة
ــســـرح ويــرى الــبــاحث أن ــرئـــيــة عــلى خـــشــبــة ا ا
وسـيــلـتـهم لــلـوصـول إلـى الـعـمـلــيـة اإلبـداعــيـة كـانت
نـهج احلـقيـقى لـنظـرية الـتـعبـير احلـدس الـذى يعـد ا
ــا يــدفــعــنــا إلى الــتــعــرف عــلى الــذات وعـالقــتــهـا

باحلدس الفنى.
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أصاب الـبطلة «قـمر احلواديت» ليس له مـا يبرره; فلو
ــقـــدوره - عن طــريق كــان كـل غــاصب لـــشىء مــا 
ـــحــو ذاكــرة من أخــذ مــنــهم احلق; الــغــصب- أن 
لـكــانت األمـور بــيـد الــغـاصــبـ أســهل ولـكـن مـحـو
ـادى بل يقـوم على الذاكـرة ال يـقوم عـلى هذا الـفعل ا
أفـــعــال أخــرى مــنـــهــا; إحالل الــذاكــرة الـــبــديــلــة أو
ـؤلف ـهم أن ا الــتـشـويش عــلى الـذاكــرة األصـلـيــة ا
واخملرج أيـضا تـبعه فـى عدم الـتأكيـد علـى هذا األمر
كثـيًرا; وحـسنـا فعال واتـخذاهـا نقـطة لالنـطالق فقط
مع الــدعــوات لـله أن نــتــنـاسى ســبب اخلــطـوات وأن
نـتـذكـر اخلـطـوات فـقط بـعـد فـقـد الـذاكـرة هـذا وعدم
وجـود احلواديت; كانت هناك ثورة من جانب األطفال
فـهم يـريـدون احلـواديت; وبـعـد أن عرفـوا الـسـبب فى
فقـدان ذاكـرة قـمر احلـواديت قـرروا أن يـقومـوا بـفعل
كى يـحرروا احلـواديت من سجـنهـا; وهنـا يدخل دور
عـاد من أيام تريزياس إلى اآلن; احلـكيم; ذلك الدور ا
ــلك الـبـصـيــرة واحلـكـمـة واحلل فـهــو الـرجل الـذى 
ـكـان وجود الـصـنـدوق  وأيـًضا أيًضـا; ويـخـبـرهم 
يـضع الشـروط فى من يذهب لـيـحرر هـذا الصـندوق
وفعًال تـتكـون فرقة الـتحريـر من قمر احلـواديت ذاتها
ـلك الـقدرة عـلى الـتـفـكـيـر اجلـيد واإلدارة مع طـفل 
باإلضـافة لطفل عالم باجلغـرافيا واخلرائط وهذا جيد
ة باللغات هذا مطلوب للتعامل مع لألسفـار وطفلة عا
ؤلف هذه لـكون لـغات مخـتلـفة; وأيًضـا وضع ا من 
الـنـقـطـة وســرعـان مـا اكـتـشف أنـهـا شىء غـيـر جـيـد
سرحـية عبارة عن قبـول أن تكون بـاقى ا فلـيس من ا
نـاس تـتـحدث بـلـغـة مـا وتقـوم الـطـفلـة بـإعـادة كالمهم
والتـرجمة فى كل مرة; ولذا لم يـستخدم هذا األمر إال
مرة واحـدة وحتـدث اجلـميـع بعـد ذلك بـلـغة مـفـهـومة
ارد; ولكن ذلك رسخ قيمة  ابـتداء من األسد مروًرا با

ــسـرح الــطــفل الـذى هل  يــوجـد فــعًال مــا يـســمى 
يـقتصر رواده على األطـفال فقط دون غيرهم??; أم أن
ـسـرح يـجب أن يـكـون مـسـرًحـا لـألسـرة كـلـها هـذا ا

وليس للطفل فقط?
إذا أخـذنا فى االعتبار أن األطفال فى الغالب األعم ال
ـسرح إال فى صـحبة أحـد الوالدين أو يـرتادون هذا ا
شخـص بالغ آخر مـهمـا كان مسـماه أو درجـة قرابته
ـلل لـو تـسـرب لـهـذا لـهـذا الــطـفل... وعـلى هـذا فـإن ا
ـسرحى البـالغ أو أنه اتـخذ مـوقًفـا رافضـا للـعرض ا
ـمـكن أن يـتـسرب ألى سـبب من األسـباب; فـإن من ا
للـطـفل بطـريقـة أو بـأخرى; وحـتى إن لم يـتسـرب فإنه
سرح محل شك; حيث إن فـكرة معاودة ارتياد هـذا ا
هذا الـبـالغ سيـحـاول بـشتى الـطـرق أن يجـعل الـطفل
لل سـرح; حتى ال يصـاب با يتـخذ خيـارا آخر غـير ا
عـلى األقل... وعلى هـذا يجب عـلى من يتـصدى لـهذا
سـرح; أن يحـاول خـلق مجـال شيًق مـسٍل للـبالـغ ا

ـسرح; مع عـدم إغفـال الرسـالـة األساسـيـة فى هذا ا
عرفة باد وأيًضـا ا أال وهى تـسريب بعض القـيم وا
إلـى الـطـفل وال يـأت أحـد مـتـقـوالً أو مـسـتـفـسـًرا عن
هذا وإمـكانية وجوده? أو أن يـتشكك فى أن ما يجذب
األطـفــال لــلـمــشــاهـدة ال يــتالءم مع حــالـة الــتــشـويق
; فــإن أفالم الـرسـوم والـتـســلـيـة بـالــنـسـبــة لـلـبــالـغـ
ــتـحـركـة تـدحض  هـذا األمـر. وال أكـون مـبـالـًغـا إذا ا
ا يـشـاهدون هـذه األفالم أكـثر من قـلت إن الكـبـار ر
األطـفال أنـفسـهم فى بعض األحـيان - وال يـنس أحد
ـدخل أن بـداخل كل بـالغ طـفًال صـغـيـرًا... من هـذا ا
نــذهب إلى عــرض مــسـرحــيــة (قــمـر احلــواديت) من
تــألـيف د. مــصـطــفى سـلــيم وإخـراج عــادل حـسـان
ـسرح  قـصـر ثقـافـة سوزان مـبارك والتـى عرضت 
ـســرحى وأشـعـاره لـثــقـافــة الـطـفل... بــدايـة الــنص ا
ـقـولـة التى ـرران فـكرة أن االحتـاد قـوة من خالل ا
جاءت وأكـدها أكـثر من مرة بـالعـرض واعتمـد علـيها
اخملرج بـكـلمـته فى الـبـامفـلت اخلـاص بالـعـرض (إيد
علـى إيد تـسـاعـد لـكن إيد عـلى إيـد عـلى إيـد; تـعدى
ستـحيل); وذلك من خالل فـرضية الـصعب وتعـدى ا
ـلـوك أن أن هــنـاك مـاردا جــبـارا قــد أمـر مــلـًكـا مـن ا
ارد يريد أن يستغل يجـمع كل احلواديت بصندوق; ا
لل الـتي تـنـتابه  تـلك احلواديت ولـو في دحـر حـالـة ا
ــكن وجــائــز ولــكن تــأتي وجــمع احلــواديـت شىء 
ـؤلف فى تتابع الفـرضية الـثانيـة والتى اعتـمد علـيها ا
ـســمـاة بـقـمـر احلـواديت األحـداث أن الــشـخـصـيـة ا
والتـى كانت تقـوم برواية احلـواديت; بعدمـا حدث هذا
اجلـمع لـلـحـواديت ووضـعت بـصـنـدوق فى مـكـان مـا
فـإنـهــا فـقـدت الـذاكـرة ولم تـســتـطع تـذكـر وال حـدوتـة
واحـدة من احلواديت الـتى كانت تـرويـها! وهـنا تـكون
أول نــقـطـة نـأخـذهـا عـلـى الـنص ألن الـطـفل فى هـذه
األعــمــار وإن كـــان ال يــعـى كل مــا يـــقــال له بـــحــكم
كان جتـربته إال أن كل رسالة تـوجه له تخزن عـنده 
ما و تـكـون هى الـدافع الـسـلوكى لـه فيـمـا بـعـد حتى
وإن لم يـكن يـفهـم داللتـهـا; ألن فـقـدان الـذاكـرة الذى 

ـعـرفة بـالـلـغـات باإلضـافـة لـقـيمـة الـتـفـكيـر والـعـلوم ا
نم ملـكة  ككـل.. وتدور األحداث بوصـول اجملموعـة 
ـارد وجمع احلواديت ـلك الذى رضخ لـقرار ا وذلك ا
ـلـكـته ووضـعــهـا داخل صـنــدوق واحـتـفظ بـهــا فى 
ـلك وشـعـبه ـارد; مـبـيـنـا أن هـذا ا حلـ طـلـبـهـا من ا
ـارد الــذى يـعـيث بــبـلـدهم أيـًضــا يـخـافــون من هـذا ا
ـلك على فـساًدا; وقـد جنح اخملـرج حـ صور هـذا ا
اريونيت; وإن كان هـذا التجسيد قد صورة عـروسة ا
شابه قـصـور فى الـتـنفـيـذ والـتـحريك أيـًضـا; والـداللة
الواصـلة للـمشـاهد سواًء كـان طفًال أم بالـًغا; أن هذا
ـلـك حتـركه أيــدٍ من وراء الـســتـار نـتــيـجــة لـوضـوح ا
اخلـيوط التى حتـركه; وكان لوضـوح هذه اخليوط فى
اجلزء األول أثـرها اجليد لـتبيان هـذا األمر سواء جاء
هذا الـوضع نـتـيجـة الـقـصد أو سـوء الـتنـفـيـذ; عرفت
ـارد لـن يـكـون إال اجملــمـوعـة أن الــتـغــلب عـلـى هـذا ا
ـعلق بـكـتف أسد عـرفـة ا باحلـصـول علـى مصـبـاح ا
ـلك مـولع بـاأللـعاب; قوى; ولـكـنـهم يـعـرفـون أن هـذا ا
ـرض; وفـعال تسـتـدرجه اجملمـوعة لدرجـة اجلـنون وا
لـلـعب; ونــتـيـجـة لـهـذا  الـلـعـب يـأخـذون مـنه مـصـبـاح
ؤلف هنا أن يب أن التغلب على عـرفة; وقد حاول ا ا
ـعـرفـة; ولـكن هـناك سـؤال; هل الـصـعـوبـات يـكـون بـا
ـحـاولـة ــعـرفـة تــأتى من مـصــبـاح مـعــ أم  هـذه ا
عـرفة بـالطـريق الطـبيعـى أى بطريق الوصـول لهـذه ا
صـباح? التـعلـيم!! ولـكن ماذا فـعلت اجملـموعـة بهـذا ا
هـل حـاولت أن تــفك أســراره? هل عــرفت مـنـه شـيــئـًا
ارد? جديـًدا ساعدها عـلى التخلص مـن سطوة هذا ا
ارد ـصباح فى وجه ا إن كل مـا فعلوه هـو فتح هذا ا
لـيصـاب ويـقع عـلى األرض - وقـد تـسـأل نفـسك أين
ـؤلف قـولـة احملـوريـة الـتى اعـتـمـد عـلـيـها ا هـى إذن ا

واخملرج فى العرض وذكرناها سابًقا??

واقف اخلالفية ؤلف وضع بـعض ا واجلـواب هو أن ا
ب أفـراد اجملمـوعة; وهـنا تـقوم الـبطـلة قـمر احلواديت
قولـة حتى يـعودوا من االختالف إلى بتـذكيـرهم بهـذه ا
الـتوافق  كما جتلى هذا فـى أن هذا احلكيم قد جاء به
ـؤلـف فى نـهـايـة مــشـهـد الـتـغــلب عـلى األسـد وأخـذ ا
ـنه ودخل فى حــوار مـع األسـد; ــعــرفــة مـ ـبــاح ا مــصـ
وأقنـعه بأال يكون تـابعا للـمارد وبأن يـستغل قوته لـلخير
ـايـة ـأ فى نــهـ ـاجـ ـا نــفـ ـادة احلق ألصــحـابـه; وأيـضـ وإعـ
ارد وهى مـسلـحة العـرض حيـنمـا واجهت اجملـموعـة ا
عـرفـة بدخـول األسـد وقد اتـخذ مـوقـفا من صـبـاح ا
مكن أن نفهمه ألن احلكيم كما ارد; وهـذا األمر من ا ا
لك ذكرنا قد أقنع األسد بهذا ولكن أن نفاجأ بدخول ا
ـا أنه قـد آن األوان ـن ـل ـا لـلـمـارد مـعـ ـنم أيــضـا مـواجـهـ
ارد وسطـوته; حترر غيـر مبرر? نعم. للـتحرر من هـذا ا
ولكـننا نـرحب به ولكن مـا أساء هذا الـتحول أن اخملرج
لك ـاريـونـيت لـهـذا ا قد حـافظ عـلى صـورة عـروسـة ا
ـنفذ قـد أوضح اخليـوط التى حتـركه? ولكن كان وأن ا
البد اتـسـاقـا مع هـذا التـحـول أن تـختـفى هـذه اخلـيوط
ـلـطــفل أن مـن يـتــخــذ قـراره عــلى األقل حــتى يــرسخ لـ
بنـفسه ال يـكون دميـة بيـد أحد مهـما كـان; وإنه حتى لو
ـوقف فـإن أول كــانت الـظــروف قـد وضــعـته فى هــذا ا
طريـق للـخـروج منـه أن ال يرضخ لـلـضـغوط وأن يـتـخذ
ـنم ـلك  ـارد وبـتــقـد ا ـنـفـسه... وبـســقـوط ا قـراره بـ
لصـندوق احلـواديت لـلمـجمـوعة فـإن قمـر احلواديت ال
جـرد حـصولـها عـلى الصـنـدوق ولكـنهـا ترغب تذكـر 
ـؤلف ـتـذكـر وبـهـذا يـصـر ا فى أن تـفـتـح الـصـنـدوق لـل
ـتـهم السـابـقـة; ولـو كـان هذا ومعه اخملـرج عـلى فـرضـي
ــجــرد حــصـــولــهم عــلى ـلــحــواديـت قــد   الــذكـــر لـ
ـنـم واألسـد ـلـك  ـتــمــاع ا ــجــرد اجـ الــصـنــدوق أو 
واجملمـوعـة عـلـى أمـر مـا لكـان األمـر أوقـع وأكـثـر قدرة
عـلى تــرسـيخ الـقـيـم... عـمـومـا الـعــرض فى مـجـمـله لم
لل فى صدر البالـغ وقدم مادة مسلـية مبهجة يبـعث ا
ـاعـد فى هـذا ديــكـور ومالبس ـة لـلـصــغـار; سـ تـعــريـفـيـ
ـة لـقـطع ـبــهـجـ ـيـد الـذى وضـع األلـوان ا صـبــحى الـسـ
ـة الـطـفل وقـد وفق الـديـكـور وتــعـامـله اجلـيـد مع نـفــسـي
ـاعــات ـنـــاوى فى أال يـــضع اإليــقــ ـلــحـن أحــمـــد احلـ ــ ا
وسيقى وسيقاه وجعل الطفل ينساب مع ا الراقـصة 
والــعـرض كـكل; كــمـا أجـاد عــادل حـسـان اخملـرج فى
ـيه وخـاصة سـحـر الشـاذلى فى دور قـمر ثـل اختـيـار 
احلواديت بـوجهـها الـطـفولى وتـعبـيرهـا اجليـد ولم يكن
ـنـها وبـ األطـفـال; أيـضا أمـيـر عـبد هـنـاك انـفصـال بـي
ـازم الــــكـــفـــراوى فى دور ـارد; وحــ ــ ـنـــعم فـى دور ا ــ ا
احلـكـيم; ومـحـمـد اجلبـالـى فى دور األسـد بـاإلضـافة
ـاء احلـنـاوى أحـمـد مـحـمـد كـمـال عـمـرو عـيـد ـي إلى 
سلـمى محمد هند مـحمود منة الله عـيد سمر محمد

عمار عطية بسام عطية أحالم...
وخالصـة القول أن هذا الـعرض برغم كل األقوال التى
قيـلت فإنه يرسخ قيمة مـسرح األسرة ال مسرح الطفل.

فريق اإلنقاذ يأتى باحلواديت من بالد النمنم
ـا كل شىء: األلــعـاب ـيـهـ ـلع فـ ـيـرة الــتى بـ ـثـ ـيــوب الـكـ ـلــون األحـمــر الــقـا واجلـ الـ
واحليـوانـات والكـائـنات.. اسـتـطاع أحـمد احلـنـاوى من خالل الـصورة الـغـنائـية
التى صـاغهـا لـلعـرض معـتمـدًا عـلى أشعـار مصـطـفى سلـيم أن ينـقـلنـا إلى عالم
األسطـورة وهـو ما اتـسق مع روح الـطفـولـة وشقـاوتـها وجـاءت أغـنيـات الـعرض
شـاركـة فى الغـناء مـكـملـة لـلدرامـا وغـير مـقحـمـة كذلك كـان اخـتيـار األصـوات ا
موفـقًا جدًا حيث خلق حالة من البهـجة زادت من تألق العرض..  أما عن التمثيل
ـتمـيز غـناء فقـد استـطاع (سـميـر عزمى) جـذب انـتبـاه األطفـال بأدائه الـصوتى ا
وتـمثـيًال وبرعت (سـمر الـشاذلـى) فى دور «قمـر احلواديت» و(حـازم الكـفراوى)
ـته الـكبـيـرة فى أداء دور (احلـكـيم الـعـجـوز عالم); وإن كنـت أرى أنه كان بتـلـقـائـي
يحـتاج إلى تـغيـير شـكلى يـتنـاسب مع سن وحكـمة الـشخـصيـة.. وأجاد (مـحمد
ارد نـعم فى دور (ا اجلـبالى) الـذى أدى دور األسد الـرهـيب وكذلك أمـير عـبـد ا
ا جـعله يصـر على االنـتقام وتـدمير اجلبـار) الذى يعـانى من سخـرية اجلمـيع; 
اآلخريـن ليـثبت لـهم أنه األقوى رغم دور الـشريـر الذى يـؤديه;  فقـد كان خـفيف
يـاء احلناوى) فـإننا لم الظل واثـقًا فى قدراته الـفنيـة.. أما مفـاجأة العـرض; الطفـلة (
سرح وراحت تغنى وتـمثل وترقص بثقة نشـعر بأنها تخـطو خطواتها األولـى على ا
سـتقـبل وكذلك كـان الطـفل أحمد ـيالد جنمـة رائعـة فى ا طوال الـعرض لـتبـشر 
ـفـرحــان) والـطــفل (عـمــرو عـيـد) فـى دور أسـامـة وكـل األطـفـال ـلـبل الـ مـحــمـد (الـبـ
شـاركـ فى العـرض.. أهم ما يـلـفت النـظر فـى عرض (قـمر احلـواديت) هو روح ا
سيطر على العرض فبرغم اجتهاد اخملرج فى الوصول باألطفال ألفضل الطفولة ا
ـة وتـدريـبـهم من خالل ورشـته الـتى أقـامـهـا مـعـهم قـبل الـعـرض بـشـهور ـي حـالـة فـن
سرح فـإن براءتهم وتـلقائـيتهم وشـقاوتهم ليـعلمـهم أساسيـات التعـامل مع خشبـة ا
ـسرح أضـافت الـكثـيـر إلى العـرض وصنـعت بـينـهم وبـ اجلمـهور على خـشـبة ا
جسـرًا من التواصل رغم حداثة أعـمارهم.. كما يحـمد للمخـرج عادل حسان أيضًا
اختـياره للنص (قمر احلواديت) الذى يكشف ما يـحدث من محاوالت لسرقة هويتنا
ا يـتـنـاسب مع األطـفـال وكذلك تـأكـيـده من خالل الـدرامـا على ه  ـا وتـقـد وتراثـن
ضعف الـعدو وتهافته.. وينتهى العـرض برسالة يقدمها للـطفل ولنا جميعاً: (إيد على

ستحيل). إيد تساعد... لكن إيد على إيد على إيد تعدى الصعب وتعمل ا

فى عرضه اجلـديد على مـسرح قصر ثـقافة سـوزان مبارك استـطاع اخملرج عادل
حسـان أن يصـنع ذاكرة إبـداعيـة جديـدة ألطفـال زينهـم من خالل مسـرحيـته (قمر
احلواديت) مـن تأليف وأشـعار مصـطفى سلـيم موسيـقى وأحلان أحمـد احلناوى
ديكـور ومالبس صبحى السيد... والعرض يستمد روحه من احلكاية الشعبية التى
ـلوك) تعـتـمد عـلى سـرد واقعـة سرقـة غـريبـة من نـوعهـا وتدور أحـداثه فى (وادى ا
حيث يـعـيش الـنـاس فى سالم مـستـمـدين سـعـادتهـم وأمنـهم من تـراث حـواديـتهم
اخملتـزن فى ذاكرة القمر هـذا قبل أن يتم اكتشـاف سرقة هذه احلواديـت فيتظاهر
ـملـكة لـلحـكيم (عالم) الـذى يخـبرهم عن تـنعـوا عن النـوم ويلـجأ أهل ا األطفـال و
ـلك (مــازجنـار) فى «بالد الـنـمـنـم» ويـشـجـعـهم عـلى مـكــان احلـواديت فى قـصـر ا
إنقـاذها رغم خطـورة الطريق وتـبدأ الـرحلة الـصعبـة التى يخـوضها (فـريق اإلنقاذ)
كون من: غادة وبلـبل وأسامة ومعهم قمر احلواديت إلى الذى اخـتاره احلكيم وا
فـقـودة ويـصـارحهم بالد النـمـنم وراء مـنـابع األنـهار إلعـادة احلـواديت ذاكـرتـهم ا
لك (مـازجنار) أنه يـحتـجز احلواديـت فى صندوق داخل قـصره لـكى يهـديها إلى ا
ـلـكـة األهــوال الـذى أمـره بــذلك وإال سـيـهــدم الـبـيـوت ـ ـبـار) صـاحب  ـارد اجلـ (ا
ـلل التى يعانيها والشـوارع ويحرق الزرع ويشرد األطفـال ظنًا منه أن عالج حالة ا
ستـنـتهى بـحـصوله عـلى هـذه احلوادت وأخـبـرهم (مازجنـار) أن الـسالح الوحـيد
عرفـة) الذى فى حـوزة أسد الغـابة الـرهيب ويعـتبر ارد هـو (فانـوس ا الذى يـهزم ا

مصدر قوته.  
عرفة ثم هم يـستطيع األطـفال بعـد اجتياز عـقبات كـثيرة احلصـول على فانـوس ا ا
ارد وحتـريـر الـناس مـن ظلـمه وقـسـوته ويـتحـد اجلـمـيع فى هذه االنتـصـار عـلى ا
لـوك ويـتم القـضاء واجـهـة; األسد واحلـكـيم ومازجنـار بـجنـوده وجـيش وادى ا ا

ارد.  تماماً على أسطورة ا
ـرئـية والـغـنائـيـة االستـعـراضة وتـضـافرهـما اعـتـمد الـعـرض على جـمـاليـة الـصورة ا
سـة أسطـورية على البس أن يـضفى  واستـطاع صـبحى السـيد مـصمم الديـكور وا
ـرسومة واأللوان كما العـرض من خالل تصميمه اجلـيد ألحجام الطيـور والكائنات ا
جاءت قـطع الديكور وألـوانها متـناسقة مع مـنطق الطفل وتـفكيره كـذلك وحدات الديكور
ـتـحركـة أدت أكـثر مـن وظيـفة وقـد شـعرنـا بـحركـيـة األشجـار وبـاقى قطـع الديـكور ا
البس مالئمة لـلجو لتـصبح هى أيضـا أشخـاصًا مشـاركة فى التـمثيـل كما جـاءت ا
ارد اجلبار الذى جـّسد دمويته وحبه للسيطرة من خالل عفت بركات األسطـورى وموحية كزى ا

مجدى احلمزاوى
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االرجتال 
 Improvisaton

ـألـــيف  أو ـتــ هـــو الـ
ـاء  أو األداء اإللــــقـــ
الـتمثـيلى الفورى–
أى دون إعــــــــــــــداد
ـيــر من ـثـ ـابق وكــ سـ
ـاة ـيـــ مــــواقف احلـــ
ـتــطــلب من الــفــرد يـ
ـا أو قـــوًال ـلـــوًكــ ســ
مـرجتًال وتـستـخدم
ـا عـنــصـرين الـدرامـ
مــن مــــــــــــــرجتـالت
ـيــة ـيــومـ ـاة الــ ـيـ احلـ
أولـهما : االسـتجابة
وقف غـير الـعفـويـة 
ـيــر ـتـــكـــشـف وغــ مـ
مـتوقع  وثـانـيهـما :
ـلك ـتــــخــــدام تـــ اســــ
ـة فى ـابـــ ـتــــجــ االســ
ـيــطــرة حــاالت مــسـ
بـغية احلصول على
ـشـكالت مـعـرفـة بـا

عروضة. ا
وتــــاريـخ االرجتــــال
الــــــدرامـى قــــــد 
ـتـــراوح مـــداه بــ يــ
الـطقوس الـشعـائرية
ومـشاهدت الـبدائـية 
ـة . الـواقــائع احلــديـث
الهى ـته ا وقــد عـرفـ
الهى الكالسية  وا
ـة وكـــذلك ـلــ ـــرجتـ ا
بـعض وجوه احلـياة
ـعاصرة : الـثقافـية ا
ـنـــاهج ـــســرح  مــ ا
ـلـ  ـث ـمـ تـدريـب . ا
ـاء  ـقـــــ دروس اإللــــــ
ــدرسـ  تــمــرين ا
ـيـمـيـة ـل ومـجـاالت تـعـ
أخـرى . ولعل معظم
أعـمـال "ورشـة جون
ـة" ـســرحـي ـلـوود ا لـتـ
فى لـنـدن تـقـوم عـلى
مــهــارات االرجتـال.
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أحمد عادل القضابى

لم تـكن «صـور مـاريـا» سـوى مـجـمـوعـة من
شاهد الـكابوسية التى مـرت بها ماريا إبان وعقب ا
أزمـة الـبـلـقـان واالجـتـيـاح الـصـربى الـوحـشى لـدول
ـنـطـقـة. لم تـكـن سـوى مـواطـنـة كـرواتـيـة بـسـيـطـة ا
تهوى الرسم وتـعيش مع ابنتها  تلملم ما تبقى من
أيـامها فى صـحبة الـرسم وابنتـها الوحـيدة غير أن
الغزو الصربى لكـرواتيا أطاح بكل تلك األمانى ولم
ــاريـا ســوى صــورهـا الــتى صـارت تــرسـمــهـا يـبق 
لــتـنــفس عن نـفــسـهــا من الـعــنـاء الــنـفــسى وصـور
كـابــوسـيــة أخـذت تـســردهـا عـلــيـنــا طـيـلــة الـعـرض
ــســرحى الـــذى يــحــمل االسم  نـــفــسه لــلـــمــؤلــفــة ا
الكـرواتية لـيديـا شيرمـان من ترجـمة سنـاء صلـيحة

وتمثيل وإخراج عزة احلسينى .

ــهـــا الــدرامى اآلنى عــبـــر صــور لــهــا عــا
خـاصـيـة االمـتـداد الـزمـنى عـبـر شـاشـت
ـسـرح ومنـها تـقبـع إحداهـمـا فى خلـفـية ا
عاجلة النفسية لها لتقدم لها تـأتى دائماً ا
الـنـصـائح الـنـفـسـيـة أو لـتـكـشف لـهـا عـبر
احلــكى مـــعــلــومـــات إضــافــيـــة غــابت عن
الـراوية الرئـيسيـة فى هذا العـالم ـ ماريا ـ
والـثــانـيــة شـاشـة قــابـعــة أسـفل فــراشـهـا
وكــثــيــراً مــا كــانـت الــراويــة تــخــتــبئ إلى
ا ألنـهـا كانت تـقـدم لنـا صور جـوارهـا ر
الـعـالم الـسـابق الـذى كـانت مـاريـا تـعـيش
ــبــانى اجلــمــيــلــة فــيه حــيث األشــجــار وا
ومازال لديها حن لهذا العالم الذى أزاله

تماماً الغزو الصربى . 
لـقد كـاد السـرد بطـغيـانه وسطـوته أن تفـقد
ه  خـــاصــــة وأن اخملـــرجـــة الـــدرامى عــــا
خــضـعت له خــضــوعـًا تــامــًا لـوال حــضـور
كان تع فى تـفاصيل ا ـمثلة الـتمثيـلى ا ا
الـذى تـعـيش فـيه مـاريـا اآلن ـ بـعـد الـغـزو ـ
وحتـكى منه  وأفعالها الـتى لم تكن متدفقة
فى إيـقاعها تدفق إيقاع السرد الذى تنتجه
الـــراويـــة  فـــلم تـِع اخملـــرجـــة أنـــهـــا حـــ

ـسرحى  ـهـا ا تـسـتـضيـف السـرد فى عـا
فـإن على الـسرد بـبـنيـاته وتقـنيـاته أن يذعن
ويــتــلــون ألعــراف وتــقـــالــيــد الــعــالم الــذى
ـسـرحى يـسـتـضـيـفه مـثـلـمـا تـلـون الـعـالم ا
ـضيف له فالـضيافـة عالقة تأثـير وتأثر  ا

ال عالقة طغيان أو استالب .
لـقـد طالـعـتـنا مـاريـا بـصـورها عـبـر عـا

مـتــقــاطــعــ ـ يــكــاد يــكــون لــكل مــنــهــمـا
ـنــتج عــبـر خـصــوصــيـتـه ـ هـمــا الــعـالـم ا
ـنــتج عــبـر الـبــنــيـات الــســرديـة والــعــالم ا
احلـضـور اآلنى للـمـمثـلـة/الراويـة/مـاريا 
فـأخـذتـنا كـثـيـراً بـصـور خـطابـيـة يـنـتـجـها
الـسـرد  وصـور حـضـورهـا اآلنى وصـور
ـكان الـطبـيـبة الـنفـسيـة  وصـور حتاكى ا
ــروى عـــنه ـ كــرواتـــيــا ـ وصـــور الــغــزو ا
الـوحشى  وصور البنتها وحـبيبها ماتو 
وعـبـر تــقـاطع هـذه الـصــور أُنـتج الـعـرض
ـــســرحـى  وظل مــا هـــو ســـردى أو مــا ا
يـنتجه السـرد طاغيـاً ألن البنيـات السردية
تـركت حـرة تـؤثـر فى الـعـرض وتـلونه دون
أن تــتــلــون بـه  كــمــا أن احلــضــور اآلنى
لـلمـمثـلة ظل مـعـتمـداً بشـكلٍ كبـير عـلى ما
نـتج احلقـيقى له هـو سردى بل كـان هـو ا
ــــــــلـــــــتــــــــبـــــــســـــــة عـــــــبــــــــر الـــــــعـالقـــــــة ا
ـا هـو مـسرود لـلـمـمـثـلـة/الـراويـة/مـاريـا 
ـا ـتـد خــارج الـزمن اآلنى لـلـعـرض و و

نتج للسرد . ثله حضورها اآلنى ا

الـتى مـيـديا مـوازيـة باسـتـخـدام تقـنـيـات ا
تـعــيـد بــهـا إنــتـاج اخلــطـاب الــسـردى فى
صــورة فــعل درامـى  أو تــعــيــد تــصــوره
ــتـلــقى عــاجــز عن إنــتـاج بــصـريــاً كــأن ا
الـصــور/الـفــضـاء الــتى يــنـتــجـهــا الـبــنـاء
الـسـردى لـنص لـيـديـا شـيـرمـان  دون أن
تــــنـــــتــــبـه إلى أن الـــــبــــنـــــيــــة الـــــدرامــــيــــة
مـتحـققة/مـتخـفيـة فى نص ليـديا شـيرمان
عنى البسيط لـكلمة الصراع الذى خـلف ا
فـهوم األرسـطى لها  هـو نواة الـدراما بـا
ـفـهــوم الـبـوذى لـلـكـلـمـة . فـمـا أو حـتى بـا
الـرغبة وعدم التـحقق سوى لب الصراع !
لـيـس الـصـراع شــداًً وجـذبــاً بـ إرادتـ
فحسب  بل هناك إرادة ترغب وال تتحقق
بــســبـب إرادة أخــرى  وهــذا هــو جــوهــر
الـصراع  ومـا جعل بـوذا يقـرها كـحقـيقة
ثـانية ضمن حـقائقه األربع  فالـعالم حلبة
لــــلــــصـــــراع  لــــيـس ألن هــــنــــاك إرادات
تـتصـارع فقط  ولـكن ألن هنـاك رغبات ال
تـــتـــحــقـق . ألم تـــكن رغـــبـــات مـــاريـــا فى
ـــهــا قـــبل غــزو اســتـــمــرار صــيـــرورة عــا
الــصـرب له ? ألـم تـكن تــرغب فى أن تـرى
ابـنتهـا عروسـاً ب أحضـان ماتو وحـولها
مـا يهبه لـها القـدر من أحفاد ? لـكن الغزو
الـصربى قـضى لها تـباعـاً على رغبـاتها 
فــقُـتل أوالً مــاتــو  ثم اغــتـصــبت الــبـنت 
فـحــمـلت فـأجنـبـت حـفـيـدة لـم تـكن مـاريـا

تريدها  أولم تُغتصب ماريا نفسها ?
لـقـد جــعـلت عـزة احلــسـيـنى من الــتـمـثـيل
ـا رأته الـراويـة أو مـا تـرغب مـجـرد سـرد 
فى أن جتـعلـنا نعـتقـد أنهـا رأته  وشيدت

 وهـذا هو العالم احلقـيقى/اخليالى الذى
تُـنــتــجه الــراويـة  ويــشـتــمل عــلى مــجـمل
ـكـانــيـة والـواقــعـيـة الـظـروف الــزمـانـيــة وا
واخلـيالية التى حتيط به  هو عالم سردى
ــؤلـفـة بــكل مـا يــتـعـلق مـحض إذ تــهـتم ا
ـكـانـيـة من حيث الـتـفـاصيل البـسات ا بـا
ـبـانى وغـيـرهـمـا) وما (شـجـر الـكـرز وا
البــســات الـزمــانــيـة مـن حـيث يــتـعــلق بــا
الـتوقيت (الربيع والشـتاء والليل والنهار)
 وتـتـكىء على آلـيـات السـرد وتقـنـياته من
ـفــعـول بـهم ومن حـيث حـيث الــفـاعـلـ وا
ـتــكــرر لـتــقــنـيــة احلـذف اسـتــخــدامـهــا ا
وعـنـايــتـهـا بــتـفـاصــيل الـفــضـاء الـسـردى
إلنـتـاج اخلطـاب/احلـكـاية والـذى يـكشف
لـنــا عن ذات مــعــذبــة وكـيــنــونــة مـفــخــخـة
بـالصيرورة وكلمـا تقدمت آلية السرد فى
عـملـها عـبر تـأجيل وإرجـاء اكتـمال
الــفــعل يـزداد

وفى هـذا الــعـرض تـقف إشـكــالـيـة تـقـاطع
الـبـنـيـات الـســرديـة مع الـبـنـيـات الـدرامـيـة
مـوقــفـاً مـحـيــراً بـ أن تـكــون عـائـقـاً عن
تــلــقى الــعــرض وعـــامالً مــســاعــداً عــلى

التواصل مع العرض .
فـالنص ـ نـص ليـديا شـيرمـان ـ يُـنتج عـبر
ه بـنيـة سـردية تـقـوم الراويـة/مـاريا بـتـقد
عـبـر خــطـاب/ حـكـايـة بـســيـطـة هى قـصـة
مـاريــا وابـنـتــهـا الــتى فـاجــأتـهـمــا الـغـزوة
الـصـربيـة وقـتل اجلـنـود الصـرب لـ(مـاتو)
حـبـيب ابـنة مـاريـا  ثم اغـتصـابـهم لـلـبنت
واألم  ومــا نـتج عن هــذا االغـتــصـاب من
حـمل الــبـنـت ووالدتـهــا لـطــفـلــة رفـضــتـهـا

اجلــــدة

«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى«صور ماريا» ب تقاطع السردى والدرامى

سـرح األوروبى يـكن هـنـاك ُبـد من االعـتـماد عـلـى ا
صرى احلديث. سرح ا فى بداية تأسيس ا

سرح الغنائى فى مصر بدايات تأسيس ا
لـقــد تـزامن ظـهـور «يـعـقـوب صـنـوع» فى مـصـر مع
ـسرح ظهـور «أحـمـد أبو خـلـيل الـقبـانى» مـؤسس ا
الــسـورى ( حــوالى عـام 1865) والــذى تــرك أثـراً ال
ـــكن جتــاهـــله ونــحـن نــؤرخ لــلـــمــســرح الـــعــربى
احلـديث. امــتـاز «الـقــبـانى» بـحــبه لـلـمــسـرح لـكـونه
ـوسيقى متـنوع الـفنون حـيث جتتـمع فيه الدرامـا با
والـغنـاء ونـظم األغـانى والـرقص. حـصل «الـقـبانى»
ـســرحــيـة من عــلى قــدر ال بـأس به مـن اخلـبــرات ا
خالل الـفرق الفرنسية التى كانت تأتى إلى دمشق
إلى أن أصــبح لــديه الــقــدرة عــلى إعــداد الــديــكـور
ـكـيـاج فضـال عن الـتـأليـف واإلخراج واإلضـاءة وا
وتـلحـ األغـانى. ظل «الـقـبـانى» يـحـقق جنـاحا فى
ســوريـــا حـــتـى عــام 1878 حــيـث قـــام  احلـــاقــدون
واخلصـوم بإفسـاد العالقـة بينه وبـ السلـطة حتى
أمر الـسلطـان «عبـد احلميـد الثانى» بـإغالق مسرح
ـطرب «الـقبـانى». التـقى «الـقبـانى» فى عام 1883 بـا
ــــصـــرى «عـــبـــده احلـــامـــولـى» والـــذى دعـــاه إلى ا
اإلســكــنــدريــة والــتى بــدأ فــيــهــا «الــقــبــانى» عــمــله
ــسـرحى مــرة أخـرى والقى جنــاحـًا كــبـيــرًا دفـعه ا
لـالنــتــقــال إلى الــقــاهـــرة حــيث اســتــأجــر مــســرح
«البـوليتياما» والذى عرض علـيه مسرحياته الغنائية
ثلهـا. قدم القبانى فى التى كـان يؤلفهـا ويلحنهـا و
مصـر حوالى ثالث عرضـاً مسرحياً مـنها (الشيخ
وضـاح مــجـنـون لـيـلى هـارون الـرشـيـد مع األمـيـر
) وظل ذلك الـعـطـاء الـفـنى حـتى عام 1900 إلى غـا
أن احـترق مسـرحه فقرر الـعودة إلى بالده وتوقف
نـية عام 1903. ـسرحى إلى أن وافـته ا عن الـعمل ا
وعـلى الرغم من أن ما قـدمه «القـبانى» ال تتـوفر فيه
فهومه الغربى; إال أنه قدم شـروط األوبريت تماما 
مطـبخـًا عـربيـًا لألوبريت ظـهـر فيه اإلنـشاد الـفردى
وشحات والرقص العربى السماعى واجلـماعى وا
واألهـم من هـــذا هــــو أنه اســـتــــلـــهم مــــوضـــوعـــات

مسرحياته من التاريخ العربى.
الشيخ سالمة حجازى (1852 - 1917 )

ســار الـشـيخ سالمــة حـجـازى عـلـى نـهج أسـتـاذه
«الـقبـانى» وأنـشـأ فرقـته اخلـاصـة عام 1905 وقـدم
ـسـرحـيــات الـغـنـائـيــة مـنـهـا «صـدق الـعـديــد من ا
اإلخـاء - هنـاء احملـبـ - الـبـرج الـهـادى - الـسر
ــكـنــون - غــانـيــة األنــدلس - شـهــداء الــغـرام - ا
صالح الـــدين األيــوبى» وقـــد القت مــســـرحــيــات
«سالمـة حجازى» جناحا مـدوياً قاده إلى االنتقال
سـرحـيـاته فى عـدة جوالت  عـربـيـة كان أهـمـها 

رآة ـسـرح بصـفـة عـامـة هـو ا سـرح الـغـنـائى وا إن ا
احلقـيقية لـلهويـة الثقـافية للـشعوب واجملـتمعات; وذلك
ـا يلعب من دور مهم فى احلفـاظ على التراث القومى
وعـرض قضايا اجملتـمع وهمومه وأوجاعه وآماله. وإن
كـانت األصـوات تـعـلـو هـنـا وهـنـاك خـوفـًا من الـهـجوم
ـة ومـا فـرضـته من هــيـمـنـة سـيـاسـيـة الـشـرس لـلـعــو
صـرية والـعربـية واقتـصاديـة وثقـافيـة عـلى ثقـافتـنـا ا
فـهــذا أدعـى أن نـطــور فــنــونــنــا جملــاراة الــعـصــر مع
الـتـشـبث بـهـويـتـنـا الـثـقـافـيـة وأصـالـتـهـا. ومن ثم فـقـد
أصــبـحــنـا اآلن فى أمـس احلـاجــة لـلــعـودة إلى كــنـوز
صرى والذى أسهم لسنوات عديدة سـرح الغنائى ا ا

صرى وتأصيل هويته. فى تكوين وجدان اإلنسان ا
صرى سرح ا بداية تأسيس ا

ـصـرى احلـديث إلى ـسـرح ا تـرجع بـدايـة تـأسـيـس ا
الثـلث األخيـر من القرن الـثامن عشـر على يد «يـعقوب
صنـوع» الـذى أرسـله اخلديـوى «سـعـيد» إلـى إيطـالـيا
ثال سـرح وهنـاك عمل «يعـقوب صـنوع»  لدراسـة ا
محـترفـًا فى بعض الـفرق اإليـطالـية وقـد ساعـده على
ذلك إتــقـانـه لـعــدة لــغــات ثم عــاد بـعــدهــا إلى مــصـر
ــســرح ـــصــرى. وفى بــدايــات ا ــســرح ا لــيــؤسس ا
ـسرح صـرى حـاول اخملـرجـون والـكتـاب مـحـاكـاة ا ا
ــســرحـ الــفــرنـسى األوروبى احلــديث - وخــاصـة ا
سـرح يـستـبـعدون واإلجنـليـزى - وذلك ألن مـؤرخى ا
ـة على اعتـبار أنها كـانت تمثل صريـة القد الدرامـا ا
طـقـوسـًا لـعـبـادة اآللـهـة ولـيـست عـرضـًا لـشـخـصـيات
ـا تـؤكـده الـبقـايـا األثـرية من إنسـانـيـة. وعلـى الرغم 
ـة سـابـقـة وجـود عـروض مــسـرحـيـة فى مـصــر الـقـد
ـئـات الــسـنـ عـلى ظـهـور الــدرامـا اإلغـريـقـيـة فـإن
رجـــال اآلداب الــكالســـيــكـــيــة ال يـــزالــون يـــرفــضــون
. ومن هـنا لم  االعـتراف بـوجود مـسرح مـصـرى قد

االسـتعمار وما نشره من فقر وجهل ومرض. إن
أهم مـا قدمه سيـد درويش هو قيـمة افتقـدت قبله
وافـتــقـدت بـعــده وهى «حـريـة الــتـعـبــيـر» والـتى
تــعــتــبــر الــســمـــة األســاســيــة لــكل اجملــتــمــعــات

تحضرة. ا
سرح الغنائى بعد سيد درويش ا

بعـد سيد درويش قدم «كامل اخلـلعى» مسرحيات
غــنـــائــيــة ذات مــوضــوعــات
مـــقـــتــبـــســـة مـــثل «كـــارمن
يـــاســـ تـــوســـكـــا» وحلن
ـسـرحــيـتـ داود حـسـنـى ا
الــغـــنـــائــيـــتـــ «شــمـــشــون
ودلـيلة» و«ليلة كـليوباترا» ثم
جــاء زكــريــا أحــمــد لــيــقــدم
ـــســرح تـــراثـــاً هـــائالً مـن ا
الـغنائى بلغ 56 عـمالً أهمها
«عـلى بـابـا عـزيـزة ويـونس
يـوم الــقــيـامــة». وفى مــطـلع
الـــــســــتـــــيـــــنـــــيـــــات جــــاءت
مـحاولتـان إحداهمـا لـ«بليغ
حـــمـــدى» بـــعـــنـــوان «مـــهـــر
الـعروسـة» واألخرى «حملـمد

وجى» بعنوان «هدية العمر». ا
سرح الغنائى اندثار ا

ـسرحـيـة بعـد ذلك انـدثارا شهـدت الـساحـة ا
ستويات كامالً لـلمسرح الـغنائى على كافـة ا
ً أو إعـادة ألعـمـال ً جـديــدا ا سـواء كـان إبــداعـ
ة فـيـمـا عـدا أوبريت الـبـاروكـة لـ «سـيد قـد
ه فى القاهرة  عام درويش» الـذى أعيد تقـد
لــــيـــمــــات» وأعـــادت 1959 وأخـــرجـه «زكى طـــ

ه مرة الـفـرقـة الـغنـائـيـة االسـتـعراضـيـة تـقـد
أخـــرى عــلى مـــســرح مــحـــمــد عــبـــد الــوهــاب
بـاإلســكــنـدريــة عـام  1997. واآلن... وبــعـد أن
مــررنـا بـهــذه اإلطاللـة الـســريـعــة عـلى تـاريخ
صـرى نشـعر بـأن طوفـاناً سـرح الغـنـائى ا ا
اذا... ـلـحـة تـطرح نـفـسـهـا...  من األسـئلـة ا
ـــاذا... كــيف... مـــتى... هل... مـن?; فــنــحن
اآلن أحـــوج مــا نـــكــون إلـى عــودة هـــذا الــفن
ـتـلك هـذا الــراقى فـلـيس مـن الـطـبـيــعى أن 
ــسـرحــيـة ثم نــشـكـو من الـقــدر من الـكــنـوز ا
سرحيـة ونترك فئة هبـوط مستوى األعـمال ا
«ً ـدع يـطلـقون عـلى تـفاهـاتهم «إبـداعا من ا
سـرحية احلالـية احلرية ونتـرك للكبـاريهات ا
فى أن تطلق على نفسها اسم «مسرح غنائى

استعراضى».

إلى لـبنان وسوريـا. وقد اشتهـر «سالمة حجازى»
ى مـعربـاً فنـذكر علـى سبيل ـسرح الـعا بتـقد ا
ــأخـوذة عن ــثـال مـســرحـيــة «شـهــداء الـغـرام» ا ا
«روميـو وجـوليـيت». ومـا يحـسب لـلشـيخ «سالمة»
سرحه الـغنائى إلى مـرحلة كـبيرة هو أنـه وصل 
من النـضج والتميـز حتى أن الكثـيرين اعتبروا أن
مــسـرح الـشــيخ «سالمـة» يــضـاهى أرقى الــفـنـون

األوروبية.
سيد درويش 

بـعد رحيل الشيخ سالمة
ـــســرح حــجـــازى دخل ا
الـغنـائى مـنـعطـفـا جـديدا
عـــلى يــد فــنـــان الــشــعب
«سـيد درويش» الـذى قام
بــتــلــحــ (30) أوبـــريـــتــاً
مـسـرحــيـاً مــا بـ عـامى
1917-1923 قدمتها أكبر

ــسـرحـيـة آنـذاك الـفـرق ا
وهى فـرقة «جورج أبيض
- الــــريـــــحــــانـى - عــــلى
هـدية الـكسـار - منـيـرة ا
- أوالد عـكـاشـة» إلى أن

أنـشـأ سـيـد درويش فـرقـة خـاصـة أعـادت تـقـد
أوبـــريــتـــات «شــهـــرزاد - الــعـــشــرة الـــطــيـــبــة -
البـاروكـة» التى قـدمتـهـا فرقـة الـريحـانى من قبل
بــاإلضـافـة إلى أوبـريت «الـعــبـرة». وقـد تـضـمـنت
أوبـــريــتـــات ســيـــد درويش الـــثالثــون 256 حلـــنــاً
أشــهــرهـا «عــشــان مــا نـعـال ونـعال» مـن أوبـريت
صرى أحسن جيوش» «العـشرة الطيبة» «أنـا ا
مـن أوبـريت «شــهـرزاد» الــشــيـطــان من أوبـريت
«الـباروكة» «والـله تستـاهل يا قـلبى» من أوبريت
«راحت عليك» «حالوة أم إسماعيل» من أوبريت
«رن» «احلـــلــوة دى قــامـت تــعــجـن» من أوبــريت
» من أوبـريت «ولـو» «يــا ورد عـلى فل ويــاسـمــ
«إش» «الشـيال خفيف الـروح القلل القناوى
طـلــعت يــا مـحال نــورهـا كــيــكى كـيــكـو قــوم يـا
ـة يـا سالمـة» من أوبـريت «قـولـوا مـصـرى وسـا
» من أوبــريت «كــله من ده». ومن ــوظــفــ له» «ا
هــنـا جنـد أن الـتــراث احلـقـيـقـى الـذى خـلـد اسم
ســيــد درويش وحــفـر تــاريــخه فى قــلب ووجـدان
الـشــعب الــعـربـى قـد خــلــفـته أعــمــاله لــلـمــسـرح
ـســرح الـغـنــائى قـد الـغــنـائى. وحــ نـقــول إن ا
دخل مــنـعــطـفــاً جـديـداً عــلى يـد «ســيـد درويش»
ـــنـــعـــطف الـــســيـــاسى ـــقـــصـــود هــنـــا هـــو ا فـــا
واالجـتــمــاعى حــيث عــكــست أعــمـاله لــلــمــسـرح
الغـنائى أوجاع وآالم وهموم الشعب التى خلفها

ال يوجد شىء اآلن اسمه «مسرح غنائى» .. وما يقدم عبارة عن كباريهات مسرحية

سرح يون والصحفيون أصحاب العدسات الطبية  .. أفسدوا النقد وطفّشوا اجلمهور  من ا األكاد
سـرحى. لقـد سـجل النـقـاد الكـبار عـددا وفـيرا من الـكـتابـات التى ا
تتناول النظريات النقدية والتعريف بها نتيجة تسارع وفود النظريات
ـتـوسط فى اضـى عـابرة الـبـحـر ا فى الـنـصف الـثـانى مـن الـقـرن ا
سرحـية. فانـغلقوا قاربـات النقـدية لألعمـال ا مقـابل عدد قلـيل من ا
ن كانوا داخل مكـاتبهم وكتـبهم ولعل مـحمد منـدور وقليلـون فقط 

سرح حتى أثناء التدريبات. مألوف داخل قاعات ا
ومن جهـة ثانيـة غلـبت الكـتابات الـتى تنـظر لـلمسـرح باعـتبـاره امتدادا
لألدب ومن ثم سـيـطـرت الـنـظـريـة األدبـيـة عـلى الـكـتـابـات الـنـقديـة فى
ـسـرح فتـعـاملت هـذه الـكتـابـات مع احلبـكـة كمـرادف لـلحـدوتة ومع ا
ـسرح إلى مـجرد شخـصيـة ورقيـة وغفلت حضـور الشـخصيـة على ا
ـطاف أى سـرح ليس إال مـسرحـا فى نهـاية ا هذه الـكتـابات عـن أن ا
أن له طبـيعة نوعـية ليـست تختلف عن األدب فـحسب بل تفـارقه تماما.
ـسرح إن واحلقـيقـة أنه لم يـتـوفر خـطـاب نقـدى قـادر على مـسـرحة ا
ـسـرح غـيـر عـدد قـليل جـاز الـتـعبـيـر ولم يـتـوفـر مـسـرحـيون لـقـراءة ا
ـسـرح بعـد غـياب مـجـلة أنـهـكـهم البـحث عن إصـدار مـتخـصص فى ا
ـساحـات فى صفـحات الـفن فى الـصحف الـيومـية. سـرح وتقـلص ا ا

سرح نفسه ككائن خرافى تتحدث عنه اجلدات! حتى صار ا
ولكن - ولـيس هـذا دفـاعـاً عن الـنـقـد - تـبـقى نقـطـة - هى األهم فى
تصـورى - أن اخلطـاب النقـدى بل واإلبداعى كـذلك بريئـان حقا من
دم ابن يـعقـوب (!) ذلك ألن كـالً من اخلطـابـ مـعـزول عن الـسـياق
تقدمة» سياق سوسيو- الثقافى / االجتماعى ففى «أوربا والدول ا
ثقـافى متجانس إلى حد كبير هذا التـجانس يؤهل باستمرار لتواتر
ـأزوم أبداً - فإن حركـات فلسـفية ونـقدية وفـنية أمـا فى الشرق - ا
تجـانس يؤدى إلى تاريخ من االنقطاعات وسيل غيـاب هذا السياق ا
عزولة إرادياً وقسـرياً. والدليل على ذلك أن كثيراً من من التـجارب ا
نقـادنا الـكبـار والـصغـار قد سـاهم بشـكل أو بـآخر فى جل الـنظـرية
الـنــقـديــة وفى تـصــورى أن ذلك بــسـبب جتــاهل كل نـاقــد أو بـاحث
مسـرحى لكتابات غيره فلم يسع أحدهم إلى توسعة أرض رفيقه أو
تعـميق مجراه فتحولت الكتابـات النقدية إلى جزر معزولة وإلى ترع

! وال نهر. وصاحب كل منهم ضجة وال طح
وأخيـراً فإن اخلطاب النقدى «خطاب األزمة» ليس بعيداً أبداً عن
األزمة الـتى يسميـها. وهما معـاً ليسا بـعيدين عن «األزمة» ككل;
وهى األزمــة الــتى تــســتـأهـل مـنــا تــشــريــحــاً مـطــوالً تــشــريــحـاً

«سوسيو  ثقافى».

من هنـا تـأتى خطـورة هـذا اخلـطاب (خـطـاب األزمة) لـيس بـالنـسـبة
لـلـخطـاب الـنقـدى فى كـليـته فـقط ولـكن بالـنـسبـة لـلخـطـاب اإلبداعى
أيـضــا. فـأن يـكــون اخلـطـاب اإلبــداعى مـأزومــاً مـعـنــاه أن اخلـطـاب
ـسـرح» يجب أن النـقـدى مـأزوم بـدوره. والبـحث فى أصـول «أزمـة ا
يبـدأ بالبحث فى أصول «أزمة اخلطاب الـنقدى». خاصة بعد أن فقد
هذا اخلـطاب الـنقـدى قدرته على الـتواصل مع حـركات الـنقـد اآلنية
فردات النـقد العلـمى احلقيقى. حيث إن الـنقد كما ومن قبل فـقدانه 

يعرف اخلاصة والعامة ليس هذه اخلواطر الصحفية حتديداً.
إضـافـة إلى ذلك اعـتــمـد اخلـطـاب الـنـقـدى لـغــة اصـطالحـيـة مـلـغـزة
للـقار اجملتهد; ناهيك عن القـار العادى الذى يبحث عن مقاربات
سرحى وعن مـع لقراءة الـعمل وليس عمال أو نـصا نقديا للـعمل ا
مـوازيــا نـصـا يـنــغـلق عـلى ذاته وكــأنه مـوجه لـذاتـه ولـيس لـقـار
متـذوق إضافـة إلى اعـتمـاد هـذا اخلطـاب نسـقـا ملـغـزا (يغـلب على
اخلـطـاب الـنـقـدى مـثال تـقـنـيـة الـتـنـاص: (بهـيـة/ الـوطن/ األم/ إلخ)
واحتشاده حليل تقنية متجاوزة ثقافة القار الذى يفترض أن يكون
اخلـطاب الـنقـدى موجـهـا إليه وقـد ساهم
ذلك فى عـزلة اخلـطـاب عن جمـهور الـقراء
الـذين تــسـربــوا رويـدا رويــدا من األبـواب
اخلــلــفــيــة لــلــمــســارح بــعــد مـا أوهــمــهم
سرحى ليس اخلـطاب النقدى أن الـعمل ا
إال لـغزا ورغـم قنـاعـتى أن هـنـاك أسـبـابا
ـسـرح تـخص كـثـيـرة لـهـذا الـعـزوف عن ا
ــبـدعـ أنــفـسـهم غــيـر أنى أتـصـور أن ا
اخلـــطـــاب الــنـــقــدى كـــان حـــريــاً بـــإعــادة
ـتسلـل مـرة أخرى إذا مـا كان مـدفوعا ا
- بـإخالص - إلى مــقـاربـة الــعـمل ولـيس
جتاوزه والتعالى عليه وعلى مرتاديه. وفى
ـصطلح - ظـنى أن هذا الشـرك - شرك ا
ـتخـصصون قد وقع فـيه النـقاد جـميـعا ا
ـــســـرح وأســـاتـــذته بـــحـــكم من دارسـى ا
ى وبعض الصـحفي الذين يـحاولون وضع عدسات العـمل األكاد

طبية تعويضا عن عدم حوزتهم الدال نقطة.
ـفارقـة غـريـبة ولـعل الـشـاهد عـلى ذلك أن اخلـطـاب الـنقـدى يـتـسم 
ـقـاربـة لـلـعمل  جـدا وهى غـلـبة الـكـتـابـات الـنـظـريـة علـى الكـتـابـات ا

< حا حافظ 

< د. هانى عبد الناصر
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أصـبح من الالفت لـلـنظـر فى اآلونـة األخيـرة كـثرة
سرح» موضوعًا لها بل وعنوانا قاالت التى تتخذ من «أزمة ا ا
قاالت - فى كثير من األحيان. وما يلفت النظر حقًا هو أن هذه ا
على تـنـوعهـا وتنـوع كتـابـها - تـبدو وكـأنهـا تـتسـاوق كلـها فى
كن أن نسميه «خطاب األزمة فى خطاب له صوت واحد وحيد 
ـصــرى» والـغـريب فى أمـر هــذا اخلـطـاب أنه خـطـاب ـسـرح ا ا
يـلـفت الـنـظـر لـنـفـسه بـاعـتـبـاره (خارج األزمـة) الـتى يـبـحث فى
أمرهـا. أى أنه خطـاب يجاهـد كى يرسخ لنـفسه مكـانة سلـطوية
على مـوضوعه رغم أن هـذا اخلطاب - فى نـظرى - ليس بـعيدًا
ـتأزم إن لم يكن هو أحـد جتليات مـا يسميه هو عن موضوعه ا

عاصر). صرى ا سرح ا نفسه بـ (أزمة جتتاح ا

إذا فكـرنا عـلى هـذا النـحو يـكـون من اجلدى الـبحث فى أصـول هذا
اخلطـاب نفسه باعتـباره نطاق األزمة وجـغرافيتها
خاصـة إذا استبـعدنـا كل ما يوهـمنا هـذا اخلطاب
به. بدايـة من الفرضيـة التى يبدأ بـها هذا اخلطاب
عـمـله - الـفـرضـيـة الـتى يـحـمى بـهـا هـذا اخلـطاب
نــفـسه - وهـى فـرضــيــة أن اخلـطــاب الــنـقــدى هـو
خـطاب مـكـمّل لـلخـطـاب اإلبـداعى أى أنه ليس إال
إضافـة (تـكـملـة) لـهذا اخلـطـاب اإلبـداعى هذا من
جـــهــة ومن جــهـــة ثــانــيـــة افــتــراض يـــحــاول هــذا
ـأزوم أن يـوهـمـنـا به وهـو افـتراض أنه اخلـطاب ا
خـطــاب سـلــطـوى بــطـبــيــعـته يــقف فـوق األشــيـاء
ويــلـحق بــهـا ولــيس خــطـابــاً يـقع داخل األشــيـاء

كن أن يسبقها أيضا. و
إن اخلـطــاب الـنــقـدى كــان ومـازال خـطــابـاً يــشى بـأنه
خـطـاب الحق دوره فى تـصــحـيح حـركـة اإلبـداع ألنه
نح لنفسه حق هو احلـكم على هذه العمليـة ومن هنا 

ــــنع عـن نـــفــــسه ذنب الـــفــــصل وحـق الـــكـالم عن األزمــــة. ومن ثم فــــإنه 
التـأسيس وإن كان فى أحـيان كثـيرة يدعى هـذه التأسـيسيـة ح يصاحب
حـركـة فــنـيـة قـويــة أى أنه يـحـرص عـلـى بـراءته من دم ابن يـعــقـوب ولـكـنه

يستحوذ على الغنيمة فى آخر األمر.
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التمثيلية
 Induction

اســــتـــعـــمل هـــذا
ـــــصــــطــــلح فى ا
الــــــــــعــــــــــصــــــــــر
اإللـــــيــــزابـــــيـــــثى
بـإجنلـترا لـيعنى
ــــــقــــــدمـــــة . أو ا
ـشهد الـتمـثيلى ا
الـقــصـيــر الـذى
تـــــــــفــــــــتـــــــــتـح به
ـسرحـية . وفى ا
االســـــتــــهـاللــــة 
تـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدم
الـــشـــخـــصـــيــات
وعالقـــاتـــهــا إلى
جـمهور الـنظارة
أو تـقــدم بـدايـات
من الـــــــفـــــــكــــــرة
ـــــعــــــاجلـــــة فى ا
ــســرحــيــة ; أو ا
يــــقـــدم الــــطـــقس
الــعــام لألحــداث
كــمــا هــو احلــال
ــنـظـر بـالـنــسـبـة 
اجلـــــنـــــيـــــات فى
مـأساة "مـكبث –

«1606
لـشكسبـير. فهذا
ـنـظـر يـعـتـبـر – ا
إلـــيـــزابــيـــثـــيًــا –
اســـــــتــــــــهـاللـــــــة
تـمـثيـلـيـة. أما فى
مـــــــســــــرحــــــيــــــة
"تــــــــــــــــــــــــرويــض
الـــنــــمـــرة1569
فـإن االســتـهاللـة
تـــــــتــــــــمـــــــثـل فى
ــــشـــهـــد الـــذى ا
يـفتتـحه هوستس

 وسالى.
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ـوسـيقى والـغنـاء فى مجـموعـها تـعد ا
سرحى وجزءًا ال يتجزأ من أصًال من أصول العرض ا
ـأساويـة والـكومـيديـة». فاحلـقائق الـدرامـا بنـوعيـها «ا
الـتــاريـخـيـة تـؤكـد أن األصــول األولى لـلـمـسـرح كـانت
سرح ) فى ا غنـ غـنائيـة وأن الكورس (مـجموعـات ا
اإلغـريـقى كان الـنواة الـتى قام عـلـيهـا هذا الـفن; حيث
كـان الــكـورس يـلـعب دورًا جـوهـريـًا فى سـرد األحـداث
والـربـط بـيـنـهـا وحـتى األجـزاء احلـواريـة فى الـدرامـا
اإلغـريــقـيـة لم تـخل مـن الـتـنـغـيم والـتــرنـيم الـنـابع من
الـصياغـة الشعـرية لتـلك األجزاء. ومن ثم فإن تـصنيف
ـسرح إلى «مسرح غنائى» وآخر «غير غنائى» يعد فن ا
فـصًال تـعسـفيـًا ب نـوع من الـفـنون تـعانـقا مـنذ أن

قامت احلضارات اإلنسانية على اإلبداع.

سرحى "ملوك الشر" ـمثل الشاب شهاب الدين أسعد يستعد إلعادة تقد العرض ا > ا
سرح بـالشرقـية من تألـيف وإخراج مـحمد لـطفى وهو من الـعروض التى  لـفرقة نـادى ا

سرح القادم. هرجان اخلتامى لنوادى ا اختيارها للمشاركة فى فعاليات ا

ــتــلــقى تـــشــوقــاً وتــوتــراً لـــيس بــقــصــد ا
اخلالص/الـــتــــطـــهــــر الـــذى حتــــدث عـــنه
أرسـطـو ولـكن بـقصـد االكـتـمـال الـناقص
ـشــوب بـفــعل احلـذف الــصـانع لــلـفـراغ ا

تلقى على ملئه بخياله . الذى يستحث ا
ــثل فــيــهـا وألن الــسـرد عــمــلــيــة إنــتــاج 
ـــروى عـــلــيه دور ــنـــتج وا الـــراوى دور ا
ـــســـتـــهـــلـك واخلـــطـــاب دور الـــســـلـــعــة ا
ـستـهـلكـة  فـإن عمـليـة إعـادة إنتـاج هذا ا
اً درامياً ـ من الـعالم السـردى ليصبح عـا
خالل الـــوقــوف عـــلى عــنـــاصــر الـــدرامــا
األسـاسيـة وبنـية درامـية يـنتـجهـا اخلطاب
الـسردى بالـضرورة - تظل عـمليـة ناقصة
طــــيـــلـــة الـــوقت  إذ يــــتـــخـــفى الـــصـــراع
ــنـتج لـلـدرامـا خـلف الـصـراع احلـقـيـقى ا
الـظـاهر بـ إرادة جـنود الـصـرب الغـالـبة
عـبر فعل االغتصـاب وميالد احلفيدة وب
إرادة مـاريـا وابـنـتـهـا اخلـاضـعـة لـلـطـار
ـستـجـد. وهذه هى اإلشـكالـيـة احلقـيقـية ا
الـتى واجهت عـزة احلسـينى
فـى إخـــــــراج هـــــــذا
الـــــــعــــــرض ;
كــــيـف حتـــول
اخلــطــاب إلى
فــــــعـل ? ومــــــا
مكان احلضور
Repre- اآلنـى

sentation
هـــــــــــنـــــــــــا واآلن
لـلـراوية ? فـلـجأت
إلـى صــــنع عــــوالم
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الـصراع األساسى فى (إكليل الغار) ب رجل
الــدين (هـــارمن) واحلــاكم ( إيـــبــور) حــول من

منهم له حق حتديد مصير عامة الشعب.
لك حتى والـشعب هنـا مغـلوب على أمـره ال 
حتـديـد مــصـيـره يـعـيـش عـيـشـة مــهـيـنـة بـ
حـاكـم طـاغ يــقـتل مــنــهم من يـقــتل ويــسـجن
مـنـهم من يــسـجن وبـ فـقـر مـدقع يـهـربـون
قصودة وهناك بعض منه للخمور والتوهه ا
ـكمـلة للـحدث األساسى الـبنيـات الصـغيرة ا
كـقصـة احلب ب إيـبور وسـويدا; ذلك احلب
الــذى حـكم عــلــيه بـالــفــشل عـدة مــرات; فـأم
دلل هذه إيبور (باندا) تكره أن يحب ابنها ا
الـفتاة الـرقيقـة والكاهن يـفاجئـنا بأنـها أخته
وابـنـة بانـدا من عالقـة غيـر شـرعيـة بـاحلاكم
الـــقـــد وكـــذلك هـــنـــاك مـــوضـــوع احلـــدث
األسـاسى الـذى أتـصـور أنه أهم ما أراد أن
ـؤلف حـيث احلاكم الـذى يـشبه يـؤكـد علـيه ا
كـثـيـرًا كالـيـجـوال يـطـيح فى الـشعـب قتالًَ بال
أى مـبــرر حـقــيـقى وكـأنـه أراد أن يـهـ فى
ــسـتـمـرة شـعــبه ذلك اخلـمــول والال مـبـاالة ا
والـتى ال يـجـد لهـا مـبـررًا حـقيـقـيًـا. إنه يـه
ويـــقــتل ويـــســـجن ألجل أن يـــأتى وقـت عــلى
الـشـعب ويـفيـق من غفـوته الالنـهـائـيـة ونراه
ـواقف حـزيـنًـا عـلى ذلك الـشـعب فى بـعض ا
مـشجعًا لكل ثورة علـيه ولكنه يقتل بكل قوة
وعـنـف حـتـى يـكــون لــلــثـورة قــيــام حــقــيـقى
وجنــده ال يــتــوارع عن قــتل أخــيه الــذى قـاد
مـجـموعـة من الـثـوار حتى تـكـون الـبلـد كـلـها
ثـوار فـهـو بـاألحــرى يـريـد شـعـبًـا آخـر غـيـر
ذلك الـشـعب ولقـد صـعـد للـحـكم ووافق على
اخـتــيـار وخـديـعــة أمه والـكـاهـن األكـبـر لـكى
يـحـقق هـذه األمـنـيـة ويـكـشف بـجـانـبهـا زيف
رجل الـدين األكبر (هارمن) وكيف أنه رجل
عــربـيــد ال قـوة له وال كــرامــة إن هـارمن من
ا هـو رجل أفاق يجب وجـهة نـظر (إيبـور) إ
الــتــخــلص مــنـه ومن آلــهــته وجنــومه وهــو ال
ـــــا يــــــتـــــورع عـن إعالن ذلـك فـى كل وقـت و
شينة بهذا تتكشف له حقيقة أمه وعالقتها ا
الـهارمن جنده مصرًا على الـتنكيل به وقتله
شــر قـــتـــلـــة ولـــكن وألن هـــارمن هـــذا يـــعــد
ة مـؤسسـة كبـيرة فـإنه يسـتخـدم حيـله القـد
الـتقليـدية فى التخلـص من إيبور; تلك احليل
الـتى استخدمـها قبالً مع احلاكم (تـسيجوه)
حـيث يـسـتــخـدم بـعض الـروائح الـتى تـصـيب
ــوت وهــكـذا  تــنـتــهى أســطـورة بـالــتــسـمم وا
ـوت لـكى تـكـتــمل الـدائـرة وتـعـاد (إيـبـور) بــا
عـلى الـشـعب نفس الـقـصص بـنـفس تكـويـنـها
حـيث يــقـيم الــكـاهن مــسـابــقـة بــ مـجــمـوعـة
الـرجـال التـى تريـد أن حتـكم الـبلـد لـكى يـفوز
مـنــهم من يــفــوز ويـخــســر مـنــهم من يــخــسـر
لـيـدخل الـشـعـب من جـديـد فى مـتـاهـة انـتـقـام
ــــلـك اجلـــديــــد مـن غـــرمــــائـه وحـــيـث تــــقـــام ا

االحـتفـاالت الوهـميـة وتقـتل أجمل الـفتـيات على
ـلــيـهــا عـلــيـهم ــلك اجلـديــد.... خـرافــات  يـد ا
الــكـاهن الــذى ال يـتـورع عـن عـمل أى شىء فى
سـبيل السيـطرة والهـيمنة عـلى احلاكم والشعب

معًا وإيهام اجلميع بسطوة وجبروت النجوم.
وضوع ولكن يؤخذ على هذا النص إيغاله فى ا
الـذى ال يتمـاس مع الواقع فى شىء إلى جانب
عـدم إعطـائه األمل فى مـجمـوعـة الثـوار فهم بال
أنـيـاب حـقـيـقـيـة  وبــنـاؤه الـتـقـلـيـدى فى تـكـوين
احلـدث الـدرامى بـحـيث يـعـطى لـلـمـتـلـقى دائـمًـا
حـريـة الـوصـول لـفـكــرة الـنـسـيج الـبـنـائى فـهـو
وعــنـد وفــاة أى مــلك يــرسم األحــداث بــتــركـيب
يـتـشــابه تـمـامًـا مع مـا ســبق إبـان وصـول جـثـة
ـيت لـلـمـقـابـر وهى األمـور الـتى لم تـعط ـلك ا ا
سـرحى برغم اجـتهـاد شادى حـيويـة للـعـرض ا
سـرور ومـحـاوالته اجلـميـلـة الـتى قـربت الـتـناول
ــشـاهــد فـكل من مــنـطق الــسـيــنـمــا فى رسم ا
األماكن موجودة فى نفس اللحظة (بيت باندا –
ــعــبــد – قــدس األقــدس– بــيــوت الــفــقـراء  – ا
ـشـاهد أن تـعيش فى ـقابـر) وعـلى مجـمـوعة ا ا
ـطـروحـة وهى طـريـقـة أظن أنه نـفس الـلـحـظـة ا
اخملــرج أراد بــهــا أن يــذكــرنــا بــأنه  يــلــعب مع
األحــداث هــذا مـن نــاحــيــة ويـــفك رمــوز الــنص
ـعـقـد مـن نـاحـيـة أخـرى; فـهــو ال يـعـتـمـد عـلى ا
ـا على ع ـسرحى وإ ـنظر ا الـبالك وتغـيير ا
ــشــاهــد الــتـى تــذهب مع الـــشــخــصــيــات فى ا
أمــاكــنـهــا وقــوة األحــداث وطــريــقـة األداء الــتى

أراها جيدة.
ـوســيـقى الـبـديع والـذى بـجـانب ذلـك الـنـسـيج ا
قــدمه الــدكــتــور طــارق مــهــران والــذى أظن أنه
استوعب النص اجليد تمامًا وتالقى مع اخملرج
فــنــيــا فى تـــنــاول األحــداث وفق أهـــمــيــتــهــا أو
سـخـونـتـها إن صـح التـعـبـيـر; (فـطـارق مـهران)
أجـاد تـمـامًـا طــريـقـة الـلـعب مع حلـدث الـدرامى
ـوسيـقى الـذى يسـتشـعر من وأعـطاه الـنـسيج ا
ـــتــلـــقى بـــأن هـــنـــاك أهــمـــيـــة قـــصــوى خـالله ا
ـطروح حتى ـسرحى ا لـلمـوسيقى فى الـعمل ا
فى تـلـك الـلـحــظـات الـتى كــانت قـاسـيــة درامـيًـا
ه وأذكـر مـنــهـا مـعــركـة إيـبـور مـع دوشـيـر غـر
كـانت مـوسـيـقى (طـارق مـهـران) بـديـعـة وواعـية
بـأهمـية احلدث من الـناحـية اإلنـسانيـة والنـاحية
اجلـمـالـيـة فهـو يـضع لـهـذا احلـدث قـيـمـة تـتفق
واحلــزن الـعــمـيـق لـلــمـلك  –إيــبــور- وفى نـفس
الـلـحظـة يـذكـرنـا بأنـهـا قـد تـكون مـعـركـة كـرامة
لـدوشير. ومن نـاحية ثالـثة قد تكـون لعبة احلكم
الـبشـعة .هـكذا قدم طـارق مهران  قـيمـة تتفق و
(احلــزن – الـــكــرامــة – الـــلــعب). وكـــذلك كــان
الـديكـور الـذى قدمـه محـمـد سعـد المـعًا وواعـيًا

بـطـبـيـعـة احلـدث وطـارحًـا ألسـلـوب خاص اهـتم
فـيه مصمم الـديكـور ببنـاء أماكن يكـون صدرها
ه بــ اإلغـريــقى ــعــبـد الــذى تــتــوه مــعــا ذلك ا
ـسيـحى والـفـرعـونى وحـتى بيت والـرومـانى وا
ـشاهـد كـان مـوحـيًـا بـطـبـيـعة ـ ا بـانـدا عـلى 
الـشـخـصـيات الـقـلـقـة الـتى تـعـيش بـداخـله أما
ـســرح فـهى حتت بـيــوت الـفــقـراء فى مــقـدمــة ا
يزهـا اخليش القـد لقد أراد األرض تـقريبًـا 
مـحـمـد سعـد أن يـعـبـر عن الالمـكـان والالزمان
ـكن أن تـكون فى أى فـاحلـدث والشـخـصـيات 
زمـان وفى أى بلد بالعالم ولكنه وجد حالً طيبًا
مع اخملــرج وحـتـى ال يـقع حتـت طـائــلــة تـغــيــيـر
ـسرحى فـأوجد كل األمـاكن واألحداث ـنظـر ا ا
فى نـفس الـلــحـظـة الـدرامـيـة وعــلـيك كـمـلـتق أن
ـكـان أو احلـدث الـذى يـنــاسب تـلـقـيك تـخـتــار ا
طروح وتـذهب إليه بعـينيك سـرحى ا لـلمشـهد ا

فتتوحد مع هذا أو ذاك. 
وعن األداء الـتـمـثـيـلى سـتـجـد أن خـلـيل مـرسى
سرح بتـلقائيته وهدوئه قـدم أفضل أدواره فى ا
وجـبـروته فى نـفس الـلحـظـة; لـقـد اختـار طـريـقة
أداء تـناسب تمـامًا الـشخصـية الدرامـية وحتى

تلوينه لصوته كان محسوبًا بالقدر الالئق.
كـما قدمت منـى حس شخـصية بـاندا بتلـقائية
وعـفـويـة تـنم عن خــبـرتـهـا فى مـسـرح الـطـلـيـعـة
ــسـرح حــيث قــدمت مــعـظم أدوارهــا فى هــذا ا
وخـبرت تمامًا جمـهور الطليـعة وكيف يتم اللعب
مـعـه بـالــكــلــمــات الـتى حتــمل عــدة مــعــان. أمـا
شــــادى ســــرور فـى دور (إيــــبــــور) فـــــإنه قــــدم
الـشـخـصـيـة بفـهم ووعـى جيـدين إال أنه لـم يعط
الـفــرصـة لـنــفـسه لـتــلـوين األداء بــ الـشـخص
ــلـك الــطـــاغى صـــاحب اجلـــبــروت; احلــزيـن وا
فـــتــشــعــر كــمــتــلق أن طـــريــقــة أدائه لم تــتــلــون
بـالقـدرالكـافى كـما تـلونت مـفـاهيـمه اإلخراجـية

اجليدة وجرأته التفسيرية لطبيعة األحداث.
أمــا طـارق شــرف فــقــد كــان مــفـاجــأة لــكل من
شــاهــد الـــعــرض أداء واثق ورشــيـق فى فــهــمه
لـطبـيعـة الشـخصـية ووعى بـطرق الـتعـبيـر عنـها
والــدفــاع عن كــيــنــونــتــهـا حــيـث تــتــدرج طـرق
الـتلـوين بـ القـوة والـتوسـل والضـعف حـقيـقة
لـقـد قدم دوراً جـيـدًا كـان يـجب أن يلـفت انـتـباه

هرجان. جلنة حتكيم ا
وكـــذا مـــحـــمـــد الـــشـــرشـــابى فى دور احلـــاكم
تـســيـجـوه حــيث قـدم تــفـســيـرًا مــقـبـوالً لــعالقـة
احلـاكم الــغـاشم بــالـشـعـب وعالقـته من نــاحـيـة

أخرى بكل من الكاهن هارمن  وباندا.
ـان رجـانى) الفـتـة بـطـبـيـعـة أدائـهـا وكـانت (إ
الـرومـانــتـيــكى والـذى يـنــاسب تـمــامًـا طـبــيـعـة
ـة وتميـز فيها ذلك شـخصيـتها الدرامـية احلا

سلوب سرحى يسترد حقه ا اإلبداع ا إكليل
الغار 

أحمد خميس 

الـتـعـبـيـر الـداخـلى حـيث تـظـهـر األحـداث عـلى
مالمحها جلية واضحة. 

أمــا مــاهــر ســلــيم حلــاد الــقــبــور فــقــد ذكــرنى
بــشــخــصــيــة حــفــار الــقـــبــور فى نص هــامــلت
شـكسـبيـر بحـكمـته التى يـحمـلهـا وطريـقة األداء
ـناطـق القـوة والـضعف فى الـرصـينـة الـواعيـة 

الشخصية اإلنسانية. 
لـقد أكـد الـعرض عـلى الطـبـيعـة احلقـة لـلمـخرج
فى الــتـعــامل مع أدواته فـكــان يـومــيًـا يــقـطع أو
يـضـيـف لـلـمـشــاهـد وفق تـطـور الــفـهم اجلـديـد.
وكــنـت قــد شـــاهـــدت الـــعـــرض أكـــثــر مـن مــرة
ـشاهد والحـظت التطـور الذى أحلـقه اخملرج با
فـكـانت فى مـعـظمـهـا جـيدة ولـكـنه وحـ حذف
مـشـهــد الـشـعـب اخملـمـور أكـدت عــلـيه بــأهـمـيـة
شـهـد; فـأجابـنى بـأنه يـعرف ـعـنى وراء هـذا ا ا
مـدى أهميـته; ولكـنه كان مضـطرًا نظـرًا العتذار

مثل  محمد جمعة. ا
سـرحى ذكرتنى وهـذه الطريـقة فى الـعرض ا
ـؤلف الـهـولـنـدى الـشـهـير بـطـريـقـة اخملـرج وا
كــــانـــتـــور والـــذى يــــعـــد من أبــــرز مـــخـــرجى
االجتــــــاهــــــات اجلــــــديــــــدة والــــــتى تــــــعــــــطى
لـلـسـيــنـوغـرافـيـا أهــمـيـة قـصــوى كـمـا تـعـطى

اثلة. حلياة الفنان الشخصية أهمية 
ـجـمـوعـة جـوائـز مـهـمة فى لـقـد فـاز الـعرض 
صرى وهى جائزة ـهرجان الثانى للمسرح ا ا
أفــضـل مــؤلف صـــاعـــد ألســامـــة نـــور الــدين
وأفــــضل مــــخـــــرج شــــادى ســــرور وأفــــضل
ثل دور ثان موسيقى طارق مهران وأفضل 
خـلـيل مـرسى واجلـائزة الـكـبـرى ألهم عرض

وهى جوائز يستحقها العرض عن جدارة.
والالفت يقدم العرض باللغة العربية الفصحى
ويـجـد هذا الـصدى الـألئق به وكنـا مـنذ فـترة
طـويـلـة قـد تعـودنـا الـهـروب من الـعـروض التى
تـقـدم بـالـلـغـة الـعـربـيـة الـفـصـحى نـظـرًا لألداء
ــؤلــفـ الـسـئ لـلــمــمــثــلــ أو عـدم اهــتــمــام ا
بـالدراما ولكن هـذا العرض  أعـاد للغة بـريقها
الـغـائب فهـنـاك اهـتـمام حـقـيـقى بـأهمـيـتـها فى

تكوين األحداث والشخصيات.
قــدم شـادى ســرور وطـارق شــرف مـشــهـدًا ال
تلقى وهو ـكن أن يسقط بسهولة من عـقلية ا
ه ـلك إيبور مع غر ـشهد الذى تـناول فيه ا  ا
ــعت األهم وصــديـــقه الــقـــد دوشــيــر; فـــقــد 
ـمــثل من حـيث تــلـوين األداء احلـركى أدوات ا
ـعت فـكرة اخملرج ـائى; وكذا  والـصوتى واإل
ـسـرح; فهى عـركـة علـى خشـبة ا عن طـبـيعـة ا

معركة وهمية ولكنه ذلك الوهمى اخلالق.

ـــؤلف «أســـامـــة ـــدن يـــحـــدثـــنـــا ا عـن أى ا
ة نـورالـدين» أتراه كـان يـقـصـد مصـر الـقـد
فـهـناك فى عـهد األسـر األولى مـا كان يـسمى
(بــأونــو) أم كــان يـقــصــد الـعــهــد اإلغــريـقى
ــتـلـقى وال الــرومـانى أم أنه أراد أن يــتـوه ا
ـقارنة األحداث مع يجـد مراده فيقع فـريسة 
مـا يــدور فى الـوقت الـراهن حــقـيـقـة لـو أنه
أراد أن يــهــرب من احلــاضــر لــلــتــاريخ فــإن
هـروبه ذلك محكـوم علـيه بالفـشل أو لو كان
يريـد أن يحـلل الصـراع األسـاسى للـمجـتمع
فى الـوقت الـراهن فإن تـركيـبـته ال عالقة لـها
بـاحلـقـيـقـة فــهل الـصـدام اآلن بـ الـسـلـطـة

الدينية واحلكومة??!
 إن أى مـحــلل لألحـداث سـيــقـول عـكس ذلك
رة التى وسيخرج بـنتائج تتفق واحلـقيقة ا
نـعــيـشـهــا اآلن والـتى يــصـعب حتــديـد كـنه
الـصـراعــات الـتى فـيـهـا فـهل هى صـراعـات
بـ احلـكــومـة بـحــزبـهــا احلـاكم واألحـزاب
األخـرى الـتى يـتـضـاءل حـجـمـهـا يـوًمـا بـعد
ـال يـوم أم أنه صـراع بــ أصـحـاب رأس ا
وأصـحاب الـسطـوة أم أنه صراع بـ عامة
الشعب واحلكـومة?! أم تراها متـاهة تنصهر

فيها كل تلك األوضاع!

االثن 2007/8/13 202020202020

وخـــزًا إلدارة الـــرئـــيـس األمـــريـــكـى "بـــوش" حـــيث
وصـفــهم بــأنـهم مــثل الــتالمـيــذ الــذين ال يـعــرفـون
الـفرق بـ التاريخ واجلـغرافـيا كان يـسخـر دائمًا
من طـول عــمـره وبـقـائه عـلـى قـيـد احلـيـاة رغم أنه
ــوت مـثل الــفــاصــلـة يــدخن بـشــراهــة ويــرى أن ا
ـنــتـز" ـنــقـوطــة أعـلــنت وفــاته زوجـتـه "جـيل كــر ا
ـصـورة الـفوتـوغـرافـيـة بـعد إصـابـته بـجـلـطة فى ا

نهاتن.   خ سقط على أثرها فى منزله  ا

«كورت فونيجوت»
نتحرين سرح ا  آخر مؤلفى ا

ـقدرة ـضـلـلـة التـى تـملـك الـقلـيـل من ا الـبـائـسـة ا
عـلى السيطرة على مقدراتها وقال عن الفاسدين:
ـنـحـرف فى روايـاتى ال يـظـهـرون فى صورة "إن ا
فــرديــة ولـكــنـى حـريـص عــلى إظــهــارهم كــنــمـوذج
اجـتمـاعى وثقـافى عـبر الـتاريخ بل إن من شـأنهم
ــسـتـقــبل احلـيــاة عـلى أن يـحــدثـوا دمــارًا شـامالً 
األرض"  اعــتـــزل تــألــيـف الــروايــات فـى ســنــواته
األخـــيـــرة ولـــكــنـه اســتـــمـــر فى نـــشـــر الــقـــصص
قاالت وكان آخر أعلى مبيعات حققه الـقصيرة وا
عــام  2005 لـــكــتـــابه "رجل بال وطـن" وجه فــيه 

ال شىء يـفـوق عـالم ديـزنى خـيـاالً وإثـارة ومـتـعـة ذلك
قام األول نحو مخاطبة الطفل العـالم الذى سعى فى ا
ـاً نـهل مـنه الــعـالم كـله غـربـاً وشـرقـاً ـا جـعـل له عـا

فوحّد خيال الطفل فى هذا الكون الكبير.
وكـمـا قـال «سـتـانـسـيالفـسـكى»: «الـفن نـتـاج اخلـيال»
انــطـلق والـتــر إلـيــاس ديـزنى الـذى ابــتـدع أول صـوت
كرتـونى وأول رسوم متـحركة لـيجعل مـن هذا اخليال
. لم يـكن الـوحـيـد الـذى يـحـلم ولـكـنه كان ـاً جـمـيالً عـا

أول من سعى إلى حتقيق هذا احللم.
العـرض قدمـته شـركة كـولومـبيـا لإلنـتاج واسـتضـافته
إحــدى الــشـركــات اخلــاصــة و عــرضه فى الــصــالـة
غـطاة بـاستاد الـقاهرة فى الـفترة من 6 إلى 29 يـوليو ا

اضى حتت اسم (ديزنى على اجلليد). ا
ـسـرح وتـسـكـنـهـا ويـبـدأ الـعـرض بـقـلـعـة يـحــتـضـنـهـا ا
ـتـعـددة الــتى تـخـرج مـن الـبـوابـة شـخــصـيـات ديـزنـى ا
الضـخمـة لتقـدم كنـوز ديزى واحدًا تـلو اآلخـر والعرض
يتـكون من فصـل يحـتوى فصـله األول على ملـخصات
مكـثفة ومنفصـلة لبعض احلكـايات منها «آليس فى بالد
العـجـائب» واستـعـراض اجلمـيـلة والـوحش تـلك القـصة
الرومـانسية ثم سنو وايت واألقزام السبعة ثم أسطورة

يكى ماوس.. احلب «سندريال» لينتهى هذا الفصل 
وقــــدم فى الــــفـــصـل الـــثــــانى «عـالء الـــديـن وبـــســــاطه
الـــســحــرى» وبـــعض احلــكـــايــات اخلـــيــالـــيــة األخــرى
دهـشة وقد قـدم العرض بالـلغة اإلجنـليزية من خالل ا
ا أفـسد - فى بـعض األوقات - تـرجم  االسـتعانـة 
شـاهدة ولكن على الـرغم من سيطـرة اللغة فى متـعة ا
ـشـاهـد فــإنـهـا لم تـقـف حـائالً أمـام األطـفـال أغـلـبــيـة ا
والـكــبـار ألن الــفن احلـقــيـقى يــسـتــطـيع جتــاوز حـائل
اللـغة حيث يخاطب العـقل والروح.. فمثل هذه األعمال

حتقق متعتها حتى لو قدمت بالروسية أو الهندية.
ـسرحى فى تـناغم تام فقـد امتـزجت عناصـر العرض ا
وحرفـية تقنيـة عالية لتصـنع لنا عرضاً مـدهشاً لبعض
ـــة الـــتـى جـــســـدهـــا من أعـــمــــال عـــالم ديـــزنـى احلـــا
مثلون / الراقصون وصممها  استعراضيا ودرامياً ا

عمرو على بركات

اإلبهار  يزور  القاهرة .. مع عالم ديزنى

  محمد عبد الرحمن الشافعى

1991  وظـل عـلـى مـدار  23 عــامًـا يــكــتب حـول
ـوت مـحــنـته فى األســر والـتى يــرى أنه جنـا من ا
فـيها بأعـجوبة فقـد سجن فى زنزانة حتت األرض
عـبر عنها فى روايـة "السلخانة رقم 5" وقد نشرت
هـذه الـروايـة إبـان حـرب فـيـتـنـام فـكـان لـهـا صـدى
واسع االنـتشـار اعتبـره النـاقد األمريـكى الشـهير
"جــورفـــيــدل" آخـــر األدبــاء األحـــيــاء مـــنــذ احلــرب
ية الثـانية يوحى إليك شـعره األشعث وعيناه الـعا
ـتـثـاقـلـتـ أنه وجـودى يـعانـى من ألم الـوجـودية ا
ـادى الـذى كـان فيه إال أنـه كان فى ورغم الـثـراء ا
تـوتر مستمـر وحتت ضغط عصبى دائم ففى عام
 1984 حـاول االنتـحار بـكـميـة كبـيرة من احلـبوب
ـهــدئــة والـكــحـول ولــكن  إنــقـاذه فــعــلق عـلى ا
جنـاته قـائالً: "لـقـد أفـسـدوا اخلـطـة" فـكان يـرفض
ـتـد بـه الـعـمـر إلى أن يـوضـع مـثل الـطـفل فى أن 
الـسرير قـال عنه "جـبريل بلـيسوف" رئـيس حترير
مجلة األزمنة األمريكية: "لقد اعتقد أن لديه القدرة
ـثل العـلـيا عـلى أن يـجمع بـ الـشر اإلنـسـانى وا
تـاز بالـنظـرة العـلوية ـوذج واحد فـقد كـان  فى 
لألمـور كتب رواية" عزف الـبيانو" عام 1951 ثم
تـبـعهـا بـرواية "قـبل صـفارة اإلنـذار" و"كـنارى فى
بـيت قــطـة" و "لــيـلـة أم" أهــمـله الــنـقــاد فى بـدايـة
حـيـاته األدبيـة ولـكـنهم اعـتـبـروه بعـد روايـة "مـهد
الـقطـة" عام  1963 من كـتـاب األدب الكالسـيكى
رغم أن الـعديـد من كتـبه حقـقت أعلـى مبـيعات إال
ـا حتـتـويه من أن الـعـديـد مـنـهـا أيـضًـا  إحـراقه 
نزعات صارخة من الشك الوجودى إال أنه أصبح
ـدافـعـ عن فـيـمـا بـعـد رئـيـسًــا فـخـريًـا جلـمـعـيـة ا
يل إلى رسم الشخصيات  احلـريات فى أمريكا 

أعـلنت وكالة أنباء األسوشيـتد بريس بعد منتصف
لـيل األربـعـاء  11 أبـريل وفـاة  الـروائى األمـريـكى
"كــورت فـونــيـجـوت" عن  84 عــامًـا لـتــكـون وفـاته
ـسـرح إعالنـا عن حـالـة خـاصـة يـحـيـاهـا روائـيـو ا
ومـعانـاتهم عـبر حـياتـهم اإلبداعـية  وكـان "كورت"
قـد ولد فى نـوفمـبر 1922 وعـد من اجلـيل الرابع
ـديـنـة ـانى األصل ولـد  لـلـجـنس األمــريـكـانى األ
إنـديانا بـوليس بواليـة إنديانـا حيث نشـأ بها حتى
عــام 1941 ودرس في جــامــعـــة كــورنــيل بــواليــة
نـيــويـورك عــلم الـكــيـمــيـاء ونــشـر بــاكـورة إنــتـاجه
األدبى بـجريـدة الكلـية عام  1943 الـتحق بـعدها
ـيـة بـاجلــيش األمـريـكي واشــتـرك فى احلـرب الــعـا
الـثانـية بـعد احلـرب ترك اجلـيش والتـحق بجـامعة
شــيــكــاغــو حــيث درس عــلم اإلنــســان حــيث كــان
ًـا طـبــيـعـيًــا مـثل شــقـيـقه يـرغب فى أن يــصـبح عــا
األكــبـر إال أنه لـم تـســتــهــوه تـلـك الـدراســة فــتـرك
اجلـامعة وعمل صحـفيًا بجريـدة شيكاغو ثم ترك
شـيـكـاغـو لـيـعـود إلى نـيـويـورك لـيـعـمل مـوظـفًـا فى
ية شـركة جنرال إلـيكتريك اسـتوقفته احلـرب العا
الـثـانيـة فـعـبـر عـنهـا فى الـعـديـد من قـصصه ألف
حـــوالى  19 روايــة حـــقق الـــعـــديــد مـــنـــهـــا أعــلى
مـبيعات فضالً عن مجموعات القصص القصيرة
ـسـرحـيات كـان يـقـوم بـدور النـاقـد االجـتـماعى وا
فى إبـداعـاته ويـوم أعلـنت مـديـنـته إنديـانـا بـوليس
فـى عـام 2007 عــام "فــونــيـجــوت" عــلق عــلى ذلك

ساخرًا : "لقد صعقنى اخلبر"
 انـتحرت والـدته عندمـا تركهـا وسافر لـيشترك في
احلـرب وكــان قـد أســر فـيــهـا وعــاصـر احملــرقـة

وكـتب عـنهـا فى سـيرته الـذاتـية الـتى نـشرهـا عام 

بيـرى الثـير.. كـمـا كـان الديـكـور مـدهشـاً حـيث تـعددت
ـشـاهـد فكـانت وظـائف الـقـلـعـة وأشـكـالـهـا مع تـعـدد ا
قـلـعـة فى بـعـضـهـا وكـانت قـصـراً ثم كـهـفـاً وحـائـطـاً
ضـخــمـاً فى مـشــاهـد أخـرى كـذلك كــان لألقـنـعـة دور
مهم حـيث جـسَّـدت الـشـخـصيـات الـتى نـشـاهـدها فى
أفالم الـكرتون كمـا لفتـت اإلضاءة األنظـار بشدة وقد
حاولـت أن أراقب ألوانها وسرعة حـركتها ولكن وقفت
ـؤثرات التى ذهلـة وتلك ا عاجـزاً أمام تـلك التقـنيـات ا
ــفـرقـعــات اسـتـعـان ظـهــرت لـنـا من خالل الــنـيـران وا
ـعـروفـة الــتى ألـفـهـا ـيــة وا ـوسـيـقى الــعـا الـعـرض بــا
ــيــ مــثل جــانـيت ــوســيــقـيــ الــعـا وغــنــاهـا بــعض ا

جاكسون ستينج فيل كولينز وإلتون جون..
أمـا اإلخراج فقد وقع حتت ضغط العمل التجارى فلم
يقـدم لـنا عـمالً درامـيـاً كامالً بـقـدر مـا قدم لـقـطات من
عالـم ديزنى وخاصـة فى فصله األول لـيكون الـبرنامج
ـثــابـة فــقـرات إعالنــيـة وهــذا ال يـنــفى جـودة الــعـمل
التـقنية واالحـترافية الشـديدة تلك التى حتـرص عليها
ـسرح فـى العـالم ولـكى ـيـديـا» اجلـديـدة لـتـطـويـر ا «ا
يــواكب كل مـا هـو حــديث األمـر الـذى جـعــلـنى أشـعـر

صرى. سرح ا بحسرة على حال ا
حتيـة لـهذا اجملـهـود اخلرافى الـذى بـذله هؤالء األبـطال
الذين يـبحثون دائماً عن اجلديد متحدين كل احلواجز

والعوائق.
ؤسسة التى غامرت واستضافتهم وحتيـة كذلك لتلك ا
ألنهـا أتاحت لنـا فرصة قـد ال تتكـرر إال إذا ذهبنا إلى
ــؤسـسـة الـتى قــدمت لـنـا من قـبل كـالـيــفـورنـيـا.. تـلك ا
العـديد مـن األعمـال الفـنيـة واحلفالت الـتى استـضافت
ـغــنـ االسـتـعـراضـيـ فى الـعـالم وهـو الـدور كـبـار ا

سرحية. الذى لم تنتبه إليه مؤسسات الدولة ا
وشـكـرا لـلــجـمـهـور الـذى لم تـخل مـنه الـصـالـة والـذى
أثـــبت أنـه مــازال يـــقـــدر الــفـن اجلــيـــد واحملـــتــرم ذلك

صرى اليوم. اجلمهور الذى يفتقده مسرحنا ا

«كورت فونيجوت»
نتحرين سرح ا  آخر مؤلفى ا
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االفتعال
 Contrived  
تـــــــوصـف به
الشـخـصـية
أو احلـادثة 
أو الـــنــهـــايــة
الــــــــــــــــــــــــتــى
يــصـطــنـعــهـا
ــــؤلف دون ا
أن يـــــســـــوق
عوامل إقناع
أو مــعـقــولـيـة
كـامـلة . ومن
ثـم نـــــقــــول :
هــــــــــــــــــــــــــــذه
شـــخـــصـــيــة
افــتــعــالــيــة 
وهـــذا حـــدث
أفتـعالى  أو

مفتعل.



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

االثن 2007/8/13 121212121212

خالد حسونة

هكـذا قالـوا عن هذا اجلـيل إال أن الواقع الـفنى
سـرحى يؤكـد أن هناك مـبدعـ فى كل جيل.. ا
تتالية .. وكثير منهم سقطوا جراء اإلحباطات ا
ـعـارف وشـبـكـة نـتـيـجـة سـيـاسـات الــتـرضـيـة وا
سـتتـرة التى جتـعل أصحـاب القرار العالقـات ا
يتخـدون هذا ويـلقون بـذاك بعـيداً رغم جودته ..
فلم يـعد احلـكم متـوقـفا عـلى حجم اإلبـداع لدى
الـشــخص أو قــيـمــة الـعــمل الــفـنى بــقـدر مــاهـو
مـتوقـف علـى اعتـبـارات أخـرى نـعـرفـهـا جـمـيـعاً
والمجـال لسـردها .. ونـرى بعض رمـوز اإلبداع
ستترين من خالل عرض (إكليل الغار) تأليف ا
ـبدع أسـامة نور الـدين والذى اكـتشفه الكاتب ا
الــنــاس قـريــبــاً جــداً من خـالل مــسـرحــيــة (ابن
سبـعـة) والـتى عـرضت عام 2005  علـى مـسرح
ـسـرح الـطـلـيـعـة ثم عـلى قـاعـة يـوسف إدريس 
الـسالم .. فـقط مـنـذ عـامـ رغم أنه يـكـتب مـنـذ
أكــثـر مـن خــمـســة عــشــر عــامــاً أو يــزيـد كــتب
خاللـهـا الـعـديـد من األعـمـال مثـل ( كـيوبـيـد فى
احلى الـشــرقى عـبــاسـيــة جـدا ً لـيــالى شـمس
وقـمـر  اخلــروج عن الـنص  مـاعـت  الـسـقـوط

ألعلى .... ) وغيرها من األعمال . 
ن يـبحث عـنه ويلـتقط إذن أمامـنا مبـدع يحـتاج 
أعماله وينـفذها فتـغدو روائع .. وعندمـا نشاهد
سرحى (إ كليل الـغار ) نكتشف بئرا العرض ا
بـدعـ لـنـشرب مـن بنـعه .. فـنـسـمع روعة من ا
ـوسيـقى لـلدكـتور طـارق مهـران وعدم التـأليف ا
االستسهال واإلتيان بقوالب غربية جاهزة .. بل
لقـد ألف موسـيقـاه من أجل هـذا العـرض وباتت
جـيـدة ورائـعـة .. وفى أعـمـال الـنـحت والـديـكـور
ـتــمـيـزة - والــتى أضــفت عـلى الــعـرض عــبـقـاً ا
بدع محمد سعد وفى اإلخراج وجماالً- تميز ا
جنـد أمامـنـا مـخـرجـاً واعـيـاً يـشق طـريـقـاً مـهده
ــعـهــد الـعـالى لـنـفــسه مـنــذ سـنــوات دراسـته بـا
ــســرحــيـــة لــيــســتــعــد لــدخــول عــالم لــلــفــنــون ا
االحـتـراف بــقـوة تـاركــاً بـصــمـته اخلـاصــة مـنـذ
الـبـدايـة .. فـرؤيـة شـادى سـرور اخملـرج الـشاب
كـانت واضــحــة وفى شــكل جـمــالى فــنى أظــهـر
سرحية التى يتناولها رغم صعوبتها جماليات ا
ـا .. حـيث يــراهـا الــبـعـض كالسـيــكـيــة أكـثــر 
يـنبـغى ومـأسـاة تـراجـيـديـة مفـجـعـة ولـكـنـهـا ب
يدى مخـرج واعٍ سهلـة بسيـطة ومعـبرة وخاصة
جـداً بـنــا وتـمس حــاضـرنـا تــمـامـاً وتــلـعب عـلى
أوتـار مشـاعـرنـا بـرقه فـنـسـمع شـدوهـا .. وكـما
أبــدع فى اإلخــراج فــقــد أحــسن شــادى ســرور
ثالً فى أدائه لدور (إيبور) حاكم أونو بعد أن
كــان فـــتى ســـكـــيـــرًا ال هم له إال اخلـــمـــر ولــكن

ـتــكـررة لـتــجـعل مـنه مـحـاوالت أمه ( بــانـدا ) ا
احلـاكم رغـمـاً عـنه قـد جنـحت وخـصـوصـاً بـعد
ـديــنـة ذلك أن تـدخل فــيـهــا وسـاعــدهـا كــاهن ا
الطـاغـية ( هـارمن ) الـذى يـتحـكم فى كل شىء
دينـة ويجعل أهـلها يـعيشـون الذل والوهم فى ا
والــســكــون حتت مــبــرة الــســاذجــة الــتى يــوهم
الـنـاس بهـا كـإطالعـه علـى الـنجـوم والـتى جـعل
ــديـــنــة يــعــبـــدونــهــا ويــقـــدســونــهــا .. بل أهل ا
ويــقــدمــون لـــهــا الــقــرابــ حــتـى يــصل ايــبــور
ــسـاعــدته إلـى احلـكـم فـيــقــرر الــقــضـاء عــلى
الـكــاهن وفى الــنص يـحــدث هـذا وفى الــعـرض
رأى اخملرج أن يد الشـر لم تقطع بـعد فتـستمر
مأساة الشعوب الساكنة الراضخة للظلم طوعاً
وكـــرهــاً.. وإن كـــنـت أأخـــذ عــلـى اخملـــرج عــدم
إستـعـانـتة بـدرامـاتورج مـتـخـصص فى اإلعداد
سرحى حيث أن الـنص طويل للغـاية فهو يقع ا
فى أربعة فـصول .. اجـتهد شـادى وأعد النص
ليـقـدمه فى مـدة سـاعتـ أو أكـثـر ..  وكان من
مكن أن تقدم فى وقت أقل وبـتكثيف أكبر فى ا
يد مـتـخـصص يـكون مع شـادى لـيـستـطـيـعا أن
ـيـزاً ويسـاعـده فـى تقـد رؤيـته يـقـدمـا عمـالً 
ميزة وعدم التـكرار نهائياً واخـتصار مشاهد ا
الـقـتل الـكـثيـرة جـداً فى شـكـل فنـى وكـذا وهو

األهم فى طرح قضـية النص كـاملة حـيث اضطر
شــادى فى الــنــهـايــة إللــغــاء مــشــاهــد هـامــة من
ـسـرحـيـة مــثل مـشـهـد هـيـبــانـو الـدفـان وإيـبـور ا
والذى يقف فيه إيبور على جزء من حقيقة الكون
واحلـيــاة حـيث الــتـكــوين واحلــقـيــقـة الــتى تـعــلـو
النـجـوم والتـى دفعت إيـبـور للـفـعل والـوقوف فى

وجه الطـاغيـة وتـأكيـد رفـضه للـنجـوم كـمسـيرات
حلـيــاة شــعــبه ..ولــكن شــادى فى الـنــهــايــة قـدم
عرضاً يـستحق أن نـشكره عـليه ويـجعلـنا ننـتظر
زيـد خصوصـاً إذا قدم فيه مبـاراة تمثـيلية منة ا
كتـلك التى شـاهدنـاهـا على مـسرح الـطلـيعه فـقد
بـرعت مــنى حـســ فى لـعـب دور األم ( بـانـدا )
كـلـومـة والـتى ضـحت من مـظهـرة كـل آالم األم ا
أجل آخرين سقطوا جميـعاً صرعى ب يديها ..
وهـوب مروان مـحمـد عنـتر الذى وكذلك الـطفل ا
لعب صامـتاً وبـتعـبيراتـه البسـيطـة دور ( إيبور )
. إلى جــانب مـــجــمــوعــة مـن الــشــبــاب صــغــيـــراً
ـان رجــائى مـحـمـد ـمـيـزيـن (طـارق شـرف إ ا
الــشـــرشـــابى هـــشــام عـــلى مـــحـــمــد جـــمـــعــة

وغيرهم). 
ـبـدع الـكـبـيــر خـلـيل مـرسى ونـأتى أخـيـراًً لــدور ا
والذى أدى دور ( الـكاهن هـارمن) بأروع مـايكون
األداء فقد أظهر ما وراء الكلمات وأظهر الشر فى
ثـوب راقى غــيـر تــقـلـيــدى بـعــيـداً عن الــصـرخـات
ـثل تــمــرس الـلــعـبــة وكـشف الـزائــفـة وبــحــنـكــة 
مكـامنهـا فأخـذ يفـاجئـنا بـ احل واآلخـر بروعة
األداء وتلونه فشعرنـا معه وكأننا أمـام الشخصية
ولــيس أمـــام من يـــؤديــهــا .. وأخـــيــراً فـــالــعــرض
يسـتحق أن نـدعمه وأن يـعاد عـرضه كى يشـاهده
أكـبــر قــدر من اجلـمــهــور وأن نـشــجع مــثل هـذه
احملاوالت اجلادة إلقامة مـسرح جاد هادف واعى
بـعـيـداً عن ابـتـذال الــسـوق وإليـجـاد أرض صـلـبـة

نقف عليها وأن جند ألنفسنا هوية حقيقية. 

ـبـدع فى اجلـيل احلالى تـكـررت كثـيراً مـقـولة أزمـة اإلبداع وا
ـشتـرك الذى يـولد ومن أجل مبـررات وهـميـة كعـدم وجود الـهم الـقومى ا
اإلبـداع فى كنـفه فجـيل السـتيـنيـات والسـبعـينـيات كـان ينجـب إبداعاته
نــتــيــجـة مــعــاشـرة أوجــاع الــوطن األم ومــأسـاة احلــرب وحــريـة األرض
والوطن..أمـا اجليل احلالى فـليس له من قضـية يدافع عـنها أو هم قومى

يستنهضه ليحيا ويبدع .. 

 إكليل الغار..
مأساة تراجيدية فاجعة
وبصمة إخراجية خاصة

بعيداً عن شبكة  العالقات
ستترة وسياسات الترضية ا
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ثالً أو مـشـاهدا دائـما لـلمـسرح إذا كـنت 
فال شىء أكـــثــر مـــتــعـــة من جتــربـــتك هــذه
ً فـوق خشـبة ـثالً تؤدى دورا وسـواء أكنت 
ــا يــقــدم فــفى ــســرح أو كــنت مــشــاهــد  ا
تـ أنـت تـشـارك بــجـزء فـى الـعـرض احلـالــ
ً من دون ا ــــســـرح ال يــــصـــبـح مـــســــرحـــ ا فــــ
اجلـــــمــــهـــــور.. والــــعـــــرض يــــقـــــدم من أجل
تـــقــــد فـــقط.. اجلـــمـــهــــور.. ال من أجـل الـــ
ــسـرح ال يـقــتـصــر عـلى مـا تــراه يـحـدث فـا
أمـامك على اخلشبـة; بل هو عبارة عن مزج
نـــيــ لـــ والــفـــ ثـــ ـــمــ بـــ طـــاقــات كـل من ا
ـمثل واجلـمـهـور.. اجلمـهـور الـذى يـشـجع ا

ويتفاعل معه ويقيّم عمله..
ـاذا يـحـبه.. ـسـرح ال يـدرى  إن من يـحـب ا
وال يستطيع أن يجد الكلمات التى تعبر عن
ـسـرح جتـربة أسـبـاب عـشقه لـه.. هذا ألن ا
فـريدة.. فكل ليـلة عرض مـختلفـة عما قـبلها
;ً ومـا بــعـدهـا; حـتى ولــو كـان الـنص واحـدا
ـمـثل مـخـتـلـفـا.. تـسـتـطـيع أن حـيث يـكـون ا
تــلـمـس ذلك بـوضــوح إذا ذهــبت إلى عـرض
تــ ســوف تــشــعــر يــ تــالــ تــ واحــد مــرتــ مــ
بـــاخـــتالف بـــ الـــعـــرضـــ دون أن تـــدرى
نــــا يــــكــــمن فى بــــاب ذلك والــــفــــرق هــــ أســــ
ً بشىء ا كـان سعـيـدا مـثل فـر إحـسـاس ا
ً فى ا مـا فى لـيـلـة عــرض; بـيـنـمـا كـان بـائـسـ
لـيـلة أخـرى.. كل هـذا تسـتـطـيع أن تتـلـمسه

من خالل أدائه..

القدرة على االنتباه
لـكل شىء فى حــيـاتـنـا إيـجـابــيـاته وسـلـبـيـاته..
مـثال شبكة اإلنترنت والتليـفزيون.. لهما العديد
ـزايا ولكنهـما أفقدا الكـثيرين القدرة على من ا
الـصبر والـتركيز.. جتـدهم ليست لـديهم القدرة
ـسـرح لـعـدة سـاعـات لـكى عـلى اجلـلــوس فى ا
يــشــاهــدوا عــرضــاً مــا.. وإذا ذهــبت بــنــفــسك
لـلـمسـرح سـوف تـعلم مـاذا أعـنى.. سـوف جتد
قـطاعـاً من الـناس ال يـستـطيـعون اجلـلوس دون
الــتـحـدث إلى مـن حـولـهـم وإذا لم يـكن مع من
حـولهم فـهنـاك التلـيفـونات احملـمولـة التى نادراً
مــا تــغــلق داخل الـــعــروض هــذا بــالــطــبع إلى
ـسـرح كـأن جـانب الــطـعـام والـشــراب داخل ا
هـذا الــعـرض مـقــدم كى جتـلس تــأكل وتـشـرب
أمـامه ال لـكى تسـتـمتـع وتسـتـفيـد مـنه أعلم أن
حـديثى هذا الذع بعض الـشىء ولكن تأكد من
سارح أن هـذه هى الرسالـة التى تـريد جمـيع ا
أن تـوجههـا: «عشان خـاطر ربنـا اقفل احملمول
وبالش أكـل وشرب وكالم أثنـاء العرض» وإذا
ـطـالب.. فـدعنى ـثل هذه ا كـنت ال تـرى أهمـيـة 
أســألك ســؤاال واحـــدا.. مــا هــو الــشىء الــذى
ــيـز عن اآلخــرين? لــقـد يـجــعــلك تــشـعــر أنك 
جـاءوا إلى هذا العرض كى يـستمتـعوا به مثلك
تـمـامـاً.. وقـد دفــعـوا نـفس ثـمن الـتـذكـرة إن لم
ـــيــزك? هل من يــكن أكـــثــر.. فــمـــا هــو الــذى 

إجابة?!
إن نقص الوعى عامة إلى جانب اإليقاع السريع
لــلــحــيــاة الــذى اكــتــســبـه الــنــاس من اإلنــتــرنت
واحملـمـول والـوجـبـات الـسـريـعـة.. كل هـذا أفـقـد
اإلنـسان القـدرة على التـركيز فـأصبحت الـفترة
الـقصـوى للـتـركيـز على شىء مـحدد ال تـزيد عن
ثالث دقيقة فمن خالل اإلنترنت تغير الصفحة
وقـتما تريد واحملمول الذى تصل من خالله إلى
من تـريد فى أى وقت والـوجبـات السـريعـة التى
تـفقـدك الصـبر.. فـما الـذى يجـبرك علـى الذهاب
ـسـرح ولـديـك الـعـديـد من وسـائل الـتـرفـيه إلى ا
األخـرى الــتى تـتــخـلــلـهــا اإلعالنـات والــفـواصل
والـتى تـســتـطـيع أن تـتــحـدث وتـأكل وتـشـرب بل

ياه أثناءها? وتذهب إلى دورات ا
وأنـا عن نـفـسى لـدى جتـربـتـ فى هـذا الـصـدد
تـسـبـبـتـا فى دهـشـتى األولى عـنـدمـا ذهـبت إلى
مــســرح (شـــوبــرت).. خالل عــرض مـــســرحــيــة
«بـروف» وفى حلـظـة دقـيـقـة من حلـظـات الـعرض
رن هـاتف مـحمـول; وأنـا أعـتقـد أن صـاحب هذا
الـهـاتف إمـا أن يـكـون انـتـقل إلى رحـمـة الـله أو
أن يـكـون مـحرجـاً من إسـكـاته حـتى ال يـنـكشف
أنه هـو صاحب هذا احملمول وظل الهاتف «يرن
ويـرن.. يـرن» وفى الـنـهـايـة تـوقف هـذا الـصوت
وتـنـفس اجلـمـهــور الـصـعـداء.. ولـكن يـبـقى هـنـا
سـؤال مهم: إذا كان هذا الشـخص يخجل هكذا
ـاذا لم يغـلقه قبل وقـد أحرج من إسـكات هـاتفه 

بداية العرض?!
أمـا التـجربـة الثـانيـة فـكانت إيـجابـية عـلى عكس
األولى.. حــيـث كــنت أنــا وزوجــتـى فى أيــرلــنــدا
وإجنـلترا; حـيث شاهـدنا خمـسة عروض فى كل
من دبــلن ولـــنــدن.. وأدهــشــنى أنه ال يــوجــد أى
تـنــويه إلغالق الـتــلـيــفـونـات  احملــمـولــة.. ولـكـنى
ثل هذه التـنويهات اكـتشفت وقتـها أنه ال حاجـة 
فى أوروبـا.. فــلـيس هـنــاك إنـسـان يــسـعل أثـنـاء
عـرض.. فمن الـبديـهى أال تسـمع سوى الـصمت
ـــمــثـــلـــ وأدركت وقـت ذاك أن هــذا وصـــوت ا
ـتبادلة اجملـتمع يحتـرم ويقدس العالقـة القوية وا

تفرج. مثل وا ب كل من ا
اخلوف من التأثر

قـلـة الوعى إلى جـانب عـدم القـدرة عـلى حتمل
ـسـئـولـيـة إلـى جـانب إيـقـاع احلـيـاة الـسـريع ا
الـذى ال يعطينا حتى الوقت كى نفكر.. كل هذه
ا حتـدثـنـا عنه مـن عدم اكـتـراث.. وقد أسـبـاب 
سـتوى الـعام.. فـعلى سـبيل أصـبح هذا عـلى ا
ــثـــال جنـــد أن مــعـــظم الـــنـــاس تـــفــضل اآلن ا
سرح الـرياضة كـوسيـلة ترفـيه وال تمـيل إلى ا
والـفنون عـامة.. فـالفن يخـترق الـقلوب ويـجعلك
تـتفـاعل معه ولـذلك أصبح الكـثيـرون يفـضلون
االبــتــعــاد عــنـه بل وبــقــدر من الـــتــعــمــد; فــهم
يخافون التأثر يخافون االلتزام بقضية أو فكر

مــحـــدد.. اخلــوف من اخلـــوف.. اخلــوف من
عـواقب التأثر وهـذا ما يساعد وبـشكل متنام
فى الـــشــعـــور بــعـــدم االكـــتــراث بـل أصــبح
الـبعض يـشعر بـأن الفن بشـكل عام يـستحق
االهــتــمـام والــتــأثــر به بــيــنــمــا جنــد أنه فى
اجملـتــمـعــات األخـرى مــثل إيــطـالــيـا مـازال
ــســنـون مــنــهم يــذهــبـون إلى الــنـاس حــتى ا
األوبـرا ويهتمون بالـفنون وهذا ال يحدث أى
خــلل فى اجملــتـمـع بل عــلى الـعــكس تــمــامـاً
يـدفـعـهم إلى الـتقـدم واإلجنـاز فـأنـا أتـساءل
كيف تعيش هذه اجملتمعات التى يوجد لديها
اإلحـساس بعدم االكـتراث? كيف يعـيش فيها
الــفـرد وكــيف يـقــدم عـلـى فـعل أى شىء? بل

كيف حتى يتعامل مع عائلته?
ذوقيات

ـمثل من أداء دوره ويأتى عـلى خشبة يـنتهى ا
ـسرح كى يـحـييك.. فـإذا بك تتـركه وترحل.. ا
ـثل هذا الـسـلـوك.. فمن وأنـا ال أرى أى عـذر 
يـفـعـلون ذلك يـفـشـلـون فى فهـم شىء أساسى
أال وهــو: أن جـلــوسك فى مــقــعـدك يــعــبـر عن
ــا رأيـــته وأن هــذا أبـــسط أصــول تــقـــديــرك 
الــذوق والــكــيــاسـة... وصــدقــنى أن هــذا أهم
بـكثيـر من أن تكون أنت أول من يـأخذ سيارته
من اجلـــراج.. فــــهــــذا ال يـــعــــكس فــــقط عـــدم
اهـتمـامك بالـفن.. بل عدم اهـتمـامك بكل شىء

وأى شىء.
شاهدين وتـأتى إلى نقطـة أخرى وهى تأخـر ا
عن مـوعـد بـدء الـعـرض.. وال يـوجـد عـذر لذلك
أيــضــاً وجنـــد أنه لـــذلك يــطـــبع مــيـــعــاد بــدء
ـتـحدة الـعـرض على الـتـذكرة; فـفى الـواليات ا
األمـريــكـيــة ال تـســتــطـيع الــدخـول بــعـد بــدايـة
الـعرض وهناك لوائح فى بعض مسارح لندن
تنص على أن من يأت متأخرا ليس لديه احلق
فى اجلـلوس.. والدخول بعد بداية العرض هو
أمـر مـزعج لـلـغــايـة; سـواء أكـان لـلـمـمـثل عـلى
شـاهدين.. وتـوجد سـرح أو لبـاقى ا خـشبـة ا
لـدى قصة عن ذلك عنـدما كان (براين دانهى)
يـجـســد شـخـصـيـة (ويـلــلى لـومـان) فى «وفـاة
بـائع مــتـجـول» عـلى مـسـرح بـرودواى.. خالل
الــــعــــرض وجــــد الــــســـــيــــد (دانــــهى) بــــعض

ن تـأخروا فى احلضور يـتجادلون ـشاهدين  ا
قـاعد.. فما كان منه إال أن مع اجلـالس حول ا
تــــوقف عن الـــتـــمـــثـــيـل وصـــرخ فـــيـــهم بـــأن من

يجلسون قد جاءوا فى موعدهم.
وهنا شرح لوجهة نظرى

هـيـا نتـخيل أنـك أقمت حـفل عـشاء وقـد أعددت
فـيه كل ما لـذ وطـاب.. وتأخـر الضـيوف.. فـبرد
ـشـروبـات برودتـهـا وبـعد أن الـطـعـام وفقـدت ا
جـاءوا يـخـبـرونك أنـهم قـد تـأخـروا لـسـبب تـافه
لـلغايـة ثم وهم يتـناولـون الطعـام وعنـدما كنت
حتـكـى أنت وزوجـتك عن مــغـامـرة رائــعـة أثـنـاء
رحـلـتـكـمـا األخـيـرة جتـد تـلـيـفـونـاتهـم احملـمـولة
تـرن.. فـيـتـركــونك تـتـحـدث بـيـنــمـا هم يـجـيـبـون
الـهاتف ويـتـركونك تـتحـدث لـنفـسك.. ثم عنـدما
ـطـبخ حـتى تــأتى بـاحلـلـويـات تـذهب أنـت إلى ا
والـفــاكـهــة.. فـإذا بــهم يـرحــلـون دون إبـداء أى
عـذر مــقـنع ويـتــركـونك دون كــلـمـة شــكـر عـلى
ضــيــافــتك لــهـم أو عــلى هــذا الــوقت; فــتــســأل
نـفسك هل كـان هنـاك شىء خطـأ فيـما قلت? أم
أن هـناك شىء ما فى جـودة الطعـام?; هذا مثل
سرح وهو يشاهدك مثل على خشبة ا وقـوف ا

تتركه وترحل.
رة القادمة عند .. فـفى ا أقـدم لك هنا اقتراحاً
ذهــابك لــلـمــســرح خــذ دقــيــقــة كى تــفـكــر فى
ـمـكن الـعـرض الـذى ســيـقـدم لك  وكـيف من ا
ــتـعــاً وانــظـر حــولك ســوف جتـد أن يــكـون 
آخــرين.. تــخــيل أنــهم أصــدقــاؤك وال تـود أن
تــفــعل شـــيــئــاً يــسـىء إلــيــهم.. اغـــلق هــاتــفك
احملمول أو اضبطه على البريد الصوتى. ركز
ـــثـــلــ ظـــرفــاء فى الـــعــرض.. ســـوف جتــد 
ـثـلـون كى يـسـعـدوك.. فـلقـد دفـعت أنت لـهم
ــتــعــوك... وعــنــدمــا يــنــتــهى الــعــرض.. كى 
انـتظـرهم حـتى تعـبـر لهم عن تـقـديرك عـلى ما
فــعـلــوه من أجــلك.. وعــنــدمـا تــطــفــأ األنـوار..
ارحل فى هـدوء.. وفـكـر فـيمـا شـاهـدت وهدفه
وقــيــمـتـه.. حتــدث عـنـه مع صــديق أو إنــسـان
شـاهده مثلك.. حتاور.. جتادل.. بادل وجهات
الـنظر اتـرك ما رأيت فى خيـالك.. ثم بعد ذلك
حتــدث فى تـلــيـفــونك احملــمـول وراجع بــريـدك
الصوتى إذا أردت.. فلديك الكثير من الوقت.

< بقلم : جوزيف بوين < ترجمة : أمنية الفداوى
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شاركة سرحـية الذى قُدّم مـؤخراً على مـسرح قصـر ثقافة األنـفوشى باإلسـكندريـة  >مهـرجان الفـرق ا
ـهرجان فى فـرق إقليم غـرب ووسط الدلـتا عـانى كثيـرا من ظاهـرة الغـياب اجلـماهيـرى فلم تـنجح إدارة ا
هـرجان تـابعـة الـعروض والـسـبب عدم اهـتـمام الـقـائمـ عـلى ا جذب أهـالى اإلسـكنـدريـة ومصـطـافيـهـا 

شاركون أكدوا أن بعض العروض لم يتجاوز جمهورها (20) متفرجاً. بالدعاية واإلعالن لعروضه. ا

 äÉbO 3

«Kenny Leon » اخملـرج كـيـنى لـيون
سـيــقــود فــريق عــمل فــرقـة شــيــكــاغـو
opera» لتقد أوبرا مارجريت جارنر
Margaret Garner» وهى نـسـخة من

سرحى القد الذى سبق وأن العمل ا
قـدم عـلـى شـاشـة الـســيـنـمــا مـنـذ عـدة
سنـوات وحصل عـلى جائـزة األوسكار
وكـان بـعـنـوان « خـمن من الـقـادم عـلى
Gues,s Whos Coming» «الــعــشــاء

.. «to Dinner

 كنى ليون يخرج
مارجريت جارنر
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اإلضاءة 
striplinghts

شط يتكـون ا
مـــــــن صــــــف
أفقى قـصير
أو طــــــــــويل 
صـابيح من ا
الـكــهــربــائــيـة
الــــــــــــــــــــــــــتــي
تـستـخـدم فى
اإلضـاءة كـما
قد تـكـون تلك
ــــصـــــابــــيح ا
ذات حــــــواف
مـــــعــــــدنـــــيـــــة
«مـــبــــرنـــطـــة»
لــــلـــــمـــــلـــــمــــة
الـــــــــضـــــــــوء
تكـون أحـيـاناً
أخرى ملونة.
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محمد خضير

سرح إلقامة حفالت الزفاف عليه بعد تأجير ا
طاف» فى الفناء.. والله شاطر!!  يقدم اخملرج «آخر ا

ـســارح حـالـيــاً والـفـكـرة فـى حـد ذاتـهـا أن يــكـون مـعـادالً مــوضـوعـيــاً لـنـدرة ا
اسـتـدعـتـهــا احلـاجـة والـتى هي بــالـطـبع أم االخـتـراع; وهي حتــسب لـلـمـخـرج
حس عـز الدين ومعاونيه فى تنفيذها جمال البوشى مدير البيت ومدير الفرقة

محمد أبو العز ومدير اإلنتاج فتحي فاضل.

فعالً احلاجة
أم االختراع

ــســتــقــبل واحلــلم واحلب).. يــأتي بــالــطــعــام (الـرغــبــة فـى احلـيــاة) ومــروة (ا
باألسـمنت للمسرح اجلديد الذى لم ي بعد خمس سنوات ولم يجف بعد غرق

اضى. وت والغوص فى ا ستقبل أم ا أقدامهم فى األسمنت فى اجتاه ا
كم من التـسـاؤالت حول الـواقع واحلـلم حول اإلنـسـان والفن واحلـيـاة شحـنة
رأى ولم ير ذهب وبـقينـا لنعلن أحالمه كثـيفة وبسـيطة من نـبوءات فنـان كاتب 

سرحى الراحل مؤمن عبده!! وهواجسه وحياته.. الكاتب ا
سـاحة اخلـاصة وحول الـرؤية اإلخـراجيـة استـثمـر اخملـرج حسـ عز الـدين ا
ـبنى جـمعـيـة النـصر لـتنـميـة اجملتـمع احمللى بـفنـاء بيت ثـقـافة الـنصـر الواقع 
وجـعل مـنهـا مسـرحـًا نظـرًا ألن مسـرح اجلـمعـية قـد  تأجـيـره إلقامـة حفالت

األفراح والزفاف به!!
وجعل اخملـرج اإلضاءة عـنـصرًا من عـناصـر العـرض فـكانت بـطًال واستـخدم
مثلـ أشباحًا فى «السـلويت» فى جتسيـد بعض اجلمل احلـوارية فجعـل من ا

داخل السياق.
وجـاءت احلـركـة مـنـسـجـمـة مع الـغـنـاء والـرقص من خالل إيـقـاعـات مـسـرحـية

ومؤثرات وموسيقى أوركسترالية وموسيقى شعبية.
اط اإلنسانية حلياتها وجسد اخملرج رؤيته ليبرز تساؤالته حول حبس تلك األ
بداخـلهـا.. هل هو هـروب من واقع فنى مـحبط  يـعانى من انـحدار الـقيـم الفـنية
واجلمـالية!? أم أنه انـسحـاب رغبة فى احلـفاظ عـلى بعض الـقيم النـبيـلة والتي

سرح أرقى حاالت التعبير عنها? ثل الفن وا
ـمـثــلـ يـؤدون وكـأنــهم يـجـسـدون جـاء الـتــمـثـيل طــبـيـعـيــًا حـتى تـشـعــر بـأن ا

شخصيات من قلب الواقع من حلم ودم.
وقد تالقت األشـعـار واألحلـان لصالح زكـريـا ومحـمـد حـسن مع ديكـور أحـمد

العدوى فى جتسيد هذه األفكار.
لـيـلـتـقـى اجلـمـيع فى خـتـام الــعـمل الـفـنى عـلـى درجـات الـسـلم وهم يـؤدون من
أعـمـاقهم «وال كـنـا نـتصـور.. احلـلم يـتسـور.. وال يـنـتهى أبـداً.. الـشـوق يعـذبـنا
والدنيـا حتسبـنا زى احلاجات مـعدن.. ليه كـنا يكفـينا.. يبـقى النفس فـينا.. هو
وت?». النفس مش صوت?.. بالغصب بنعيشها ليه غيرنا يكبشها ونلم بس ا
كنه  كن أن نطلق عليه «مسرح الغناء»  سرح والذى  واحلق يقال; إن هذا ا

ـنطـقـة «الـقـابوطى» بـبـورسـعـيد ـدخل بـيت ثـقـافة الـنـصـر  ـؤدى  فى الـفـناء ا
طـاف» تألـيف مؤمن قدمت فـرقة بـيت ثقـافة الـنصـر العـرض التجـريبى «آخـر ا
عـبـده وإخراج حـسـ عز الـدين والعـرض يـتنـاول مـجمـوعة من الـشـخصـيات
» حتت السـلم جتـمعـهم أوجاع تعـيش جمـيـعهـا فى حجـرة واحـدة فى «جربـ
ـؤلف (إبراهـيم سـكـرانـة) وزوجته واحدة وإحـبـاطـات وأحالم مجـهـضـة وهم ا
(أسـمـاء السـحـراوى) وطفـلتـهـما (تـغـريد) واخملـرج (عـمر احلـلـوجى) والطـبال
(سامح فـتحى) وعزت الشاب القادم من اخلارج (أحـمد مندور) والفتاة مروي
.. يستـخرج كل واحـد منهم الفـد (حنان خـضر) والـرسام (رائد عـادل عبـاس)
من خالل عـقـله الـبـاطن مـا كـان يـأمل أن يـحـقـقه من طـمـوحـات وبـعـد حلـظات
ـكـاشـفــة وحـسـاب الـنـفس يــنـتـقل اخملـرج حـســ عـز الـدين من الـواقع إلى ا
نثورة فى أرضية احلجرة مثل فى جمع األوراق ا اخليـال حيث يبدأ اخملرج ا
الـرطـبة ويـقـوم بـتوزيـعـهـا علـيـهم كى يـجسـدوا مـا بـها مـن أدوار وشخـصـيات;
بــحـيث يــتم الـتـشــخـيص داخل الــتـشـخــيص فى قـالب فــانـتـازى.. الــكل يـحـلم
ـسـرح هـو مـسـرح احلـيـاة!! ـا يـكـون هـذا ا ـسـرح كى يـؤدى عـلــيه دوره ر

يبحثون عن أرض صلبة ليحققوا عليها ذاتهم; ولكنهم يعجزون عن توفيرها.
غـلقة عـلى أحالمهم وآالمهم فى مـقابل تلك ظلـمة ا النص يـتحرك بـ الغرفـة ا
ـوالت والكتل الهجـمة األسـمنتـية الـشرسة فـيمـا يسمى بـالعـمارات واألبراج وا
اخلرسـانية ومـراكز تـرفيه اآلخـرين.. إنهـا ثنـائيات حـاكمـة للـعالقة بـ احلركة

وت األمس والغد!! والسكون األعلى واألسفل اخلارج والداخل احللم وا
سـرح فى غرفة مظلـمة.. بورتريه.. طبـلة رقص وعزت الشاب اآلتى يحـلمون با
من أعـلى نـقـطـة خـارج تـلك الـغرفـة وذهـابه ألعـلى نـقـطـة فى عـمـارة مـروة لـقاء
ستقبل وعدم اسـتسالم مروة للبورتريه اضى بـتخليه عن احلركة واحليـاة وا ا
الساكـن واستسالمها لـلطبلـة والرقص والتمثـيل والتقاء أبـو سلمى وأم سلمى
ـتـمــثل فى (سـلـمى الــطـفـلـة ـشــاركـتـهـمــا احلـلم بـالــغـد وا ــؤلف وزوجـته)  (ا
الـرقيـقة) وحـلمـها بـاخلروج بشـقيـقهـا الطـفل الصـغيـر (عمـر) لصـالح التـمثيل
ـاريـونـيت (نـهـار) وداللـة االسم وقـيـام الـطـبـال احلـقـيـقى بـاخلـارج وعـروس ا
ثالن وينسحبان معًا بدون احتمال بالعزف على آلة اإليقاع كى ترقص معه 
تغيـر بدون أن يلحظ التغيير.. يأتى  سـتقبل.. وكيف يأتى عزت من اخلارج ا ا

111111111111
اخملـرج مقـدم الـشرطـة وسـيلـة بـرهام يـصل بـها
إلى مـا يـريـد أفـرد (لـبـشـنـدى) صبـى (صوان)
الـبنـاء وجعـله مالزماً لـصوان اتـساقـاً مع كلـمة
بــرديس: الــلى بـــنــوا مــصــر صــوان وبــشــنــدى

وغيرهما.
أكــد اخملــرج عــلى مــجــمــوعــة الــتــســاؤالت الــتى
ـعاصر ـؤلف والتى تتـماس مع الواقع ا طـرحها ا
كــمــا فى ســؤال (مــعــروف) جلــمــهــور احلـارة -
جـمهـور الـعرض (هل تـسـتمـد شـرعيـة احلكم من

التوريث واخلالفة أم باالختيار من الشعب).
وجـملته (أن احلـاكم الشرعى هـو من يرتدى رداء
الرعية وليس من يفرض زيه ورداءه على رعيته).
أكــد اخملـرج عــلى الــعــديـد مـن الـقــضــايــا الـتى

ؤلف مثل: تناولها ا
سـلم - «اإلسالم هـو احلل» شعـار اإلخوان ا

فى مصر.
- شـرعية احلكم تسـتند على الـشعب (الدستور

قدس (الدين). قراطية) أم على ا والد
- قـضــيــة الــتـوريث أيــاً كــان احلــكم مـلــكــيـاً أو
جـمهورياً عـلى امتداد الـوطن العربى من احمليط

إلى اخلليج.
ا هى لعبة صراع على جـعل لعبة الدين واحلكم إ
?» (الصوان) الـكرسى وطرح تساؤله «الكرسى 
ــثل قـوى الــتـطـرف ـثل الــشـعب أو (لــبـرهـام) 
ـثــلـة اخلالفـة ــعـز األمـيــرة)  الـديــنى أم زوجـة (ا
بـالتوريث وجعل النهـاية مفتوحـة لتتفق مع تساؤله

فى «البامفليت» وهو جزء من العرض.
ــارس الــدين فى احلــيــاة أم فـى الــســيــاسـة? أ

سؤال باق بقاء اإلنسان على األرض.
رئى اإلطار ا

لم يـتقـيـد اخملرج بـالـواقعـية الـتـاريخـيـة احلرفـية
البس وكان عـائماً ب عـلى مستوى الـديكور وا
القد واحلديث اعتمد على ما وقع فى العصر
الـفــاطـمى من أحـداث وكــأنـهـا تـتـم فى عـصـرنـا
احلـالى; فالديـكور يحـدد مكان الـفعل أو احلدث
ولــيس الــعـصــر أو الــطــراز وتــمــيــز بــبــســاطـة
نظر الـتناول وربط الـقد باحلـديث من خالل ا
ـكون من أقمـشة اخلـياميـة لتـدخلنـا إلى العالم ا
الـفــاطــمى الــذى كــانت تــكـثــر فــيه االحــتــفـاالت
ــارس بــعــضــهـا حــتى اآلن.. الــديـنــيــة والــتى 
وتـدخلنا هذه األقمشة إلى عالم الفرجة الشعبية

فى أحد عناصرها (صندوق الدنيا).
ـنشور الـثالثى على قطـعت ـصمم ا اسـتخدم ا
قــدم من خاللــهــمــا ثـالثــة مــنــاظــر تــدور فــيــهــا
األحـــداث الـــدرامــــيـــة مع اســــتـــخـــدام احلـــذف
ناظر; مثل الكرسى داللة واإلضـافة فى تكوين ا
عــلـى الـــعــرش والـــدكـــة فى احلـــارة وســـتــارة

صندوق الدنيا.
منهج اإلخراج

ـباشر لـلجـمهور وذلك من بـدأ اخملرج بالـتوجه ا

خالل اسـتـخـدامه لــصـنـدوق الـدنـيـا بـاعـتـبـارهم
صـرية وتوجه فـترض فى احلـارة ا اجلـمهـور ا
بــعض الـــتـــســاؤالت الـــتى تــتـــمــاس مـع الــواقع

عاصر اخلاصة بشرعية احلكم.  ا
سـافـة اجلمـاليـة من خالل كـسره أيـضـا وسع ا
لإليـهـام ولـيـس بـكـسـره لـلـمـســافـة الـنـفـسـيـة أو
حتـطيـم اجلدار الـرابع بـتوسـيع مـنطـقـة التـمـثيل
مثل فى جـمل مهمة على السلم بـنزول بعض ا

نطقة التمثيل. الذى يربط صالة العرض 
هـــنــــاك جــــهــــد واضح من اخملــــرج فى تــــدريب
مثل وكذلك جنح فى توزيع األدوار ويحسب ا
له ابــتــعــاث الــفــرقــة الــتى كــادت أن تــنــدثـر أو
) فــمــدروسـة ـيــزانــسـ ــسـرحــيــة (ا احلـركــة ا
شاهد وكان فى ومبررة ولها دوافعها وخدمت ا
إمــكــانــيــته أن يــفــجــر الــكــومــيــديــا فى مــشــهـد
احلـشاشـ لكنه اعـتمـد على األغنـية الـساخرة
ومــا حتــمــلـه من تــنــاقـــضــات تــعــكـس تــنــاقض
(بـرهـام) ومن هم على شـاكـلته.. بـرز من قدامى

الـفرقة وتألق (جـمال آمان) فى برهـام و(محمود
يـوسـف) الـشــيخ مـعــروف و(مـجـدى ســعـد) فى

عز لدين الله الفاطمى.  دور ا
عــاب ضــعـف الــصــوت وخـــفــوته عـــنــد أشــرف
مـنصور (تميم) ومـحمد أسامة (الـعزيز) وأفلتت
الـشـخـصـية من مـحـمـد مـديح (بـشـنـدى) وحول
الـشخصـية لطـفل دون مبرر أمـا عصام الـسيد
(صــوان) فـكــان مالئــمــاً لـلــدور لــكن عــابه عـدم
الـتــدريب عـلى الــغـنـاء وإضــافـة الـعــرض أحـمـد

البوشى (مقدم الشرطة).
األغانى واألحلان واالستعراضات

حـملت عبء ربط القد بـاحلديث وكانت وسائل
اخملرج لتوصيل رؤيته اإلخراجية. 

األغـانى حــديــثــة تـرتــبط بــزمـنــنــا فى تــيـمــاتــهـا
ومـوتيفـاتهـا الشـائعة فى عـصرنـا مثل مـوسيقى
شـعـبان عـبـد الرحـيم ومـوسـيقـى على بـابـا (م
يـعاديـنا) وإيـقاع احلـضرة.. أيـضاً األغـنيـة كان
يـوظفها اخملرج فى تغيير الـديكور فى منتصفها

حفاظاً على اإليقاع العام للعرض.
أمـا االسـتــعـراضــات فـكـانت تــعـتــمـد عـلى اجلــمـلـة
احلـركيـة احلديثـة لتـتالءم مع األحلان بـاإلضافة إلى
باشرة للجمهور إلى دخول ارتداء الچينز ودعوتهم ا
عـالم الـفرجـة وكـان أجمـل مشـاهـد االستـعـراضات
عـندما وظف اخملرج الـديكور فى التـغيير فى « موال
الـقاهرة »  حـيث جعل الديـكور يتـحرك أثنـاء طوفان
.. وال نــغـفل (صــوان) فى الـقــاهــرة بــدون راقـصــ

سجلة.  غناة ا رداءة األصوات ا
توظيف الچيست فى االستعراضات 

اسـتــخــدمه اخملــرج كـطــابع مــعــاصـر (تــمــثـال
احلـريــة) يـحــيل إلى أمــريـكــا الـتـى لم يـكن لــهـا
وجـود فى الـعـصـر الـفـاطـمى وأيـضـا وظـفه مع
(بــرهـام) لــيــوسع مـعــنى اإلرهــاب أن له أصـوالً
ية وهـو ما نراه فى وقـتنا احلالى سـياسيـة عا
ومــا أكـده االســتـعــراض األخــيـر «حــادى بـادى

«? الكرسى 
ــثل اخلالفــة بـالــتـوريث عـنــدمــا جـعل بــرهـام و
ـثل الـشـعب صـوان يـجـلـسون عـلى األمـيـرة و
الـكـرسى يغـلف كل ذلك الـچيـست احلـركى الذى
يجسده الراقصون كغاللة حتيط بهذه اخللفيات.
اإلضــاءة : أفـــســـدهــا اســـتـــخـــدام الــزووم رغم
ــزاج تــصـــمــيـم اإلضــاءة الـــتى كــانـت تــخـــلق ا

النفسى للمشهد.
الحظات  ويتبقى لنا هذه ا

الـتاريخ واقع وحـقـيقـة هل نسـتدعى الـتاريخ من
عنصر فرجة اندثر (صندوق الدنيا).

أين مـوقع صـنـدوق الـدنـيـا فى عـصـرنـا احلـالى
عـصـر اإلنتـرنت وهـذا لـيس مـصادرة وإقـحـاماً
ـا عـلـى جـمــالـيــات اخملـرج الــتى اخــتـارهــا.. إ
ـاذا لم يدخل مباشرة تـوظيفها مـاذا أوصلنا?.. 
إلى الـقضـيـة األساسـيـة التى بـصدد مـعـاجلتـها
ـؤلف فــصـنــدوق الـدنـيــا لم يـفـد كـمـا كــتـبــهـا ا

العرض وحذفه لن يضره.
وكـان عــلى اخملــرج أن يـنـهـى عـرضه كــمـا بـدأه
بـسـتــارتى صـنـدوق الـدنــيـا. الـلـتــ بـهـمـا دخل
لـعـالم الــفـاطـمـيــ حـسب دعـوة الـقــائـمـ عـلى

صندوق الدنيا جلمهور الصالة..
ــصــاحــبــون ارتـــداء الــشــبــاب لــلــچــيـــنــز وهم ا
لــــصــــنــــدوق الــــدنـــيــــا واألحــــداث فى األغــــانى
واالسـتــعـراضــات كـســرت حلـظــة وتـدفق مــتـعـة
ثلون? ولم ـشاهد جـعلتنـا نطرح أسـئلة مـاذا  ا
ــطــروحــة واضــحــة وســلــسـة هم? والــقــضــيــة ا

ومشدودين إليها.
وفى الـنهاية لعب اخملـرج لعبة احلكم والدين فى
ا يجعل هذا تعة  مـسرحية أمير احلشاش 
الـعـرض فى مـصـاف ومـزايـا حـسـنـات عـروضه

السابقة إن لم يكن يفوقها.

 أحمد إسماعيل عبدالباقى
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استيعاب
سريع
Quick study

هـــــو أن يــــحـــــفظ
ــمــثل كــلــمــاته ا
ـسرحى وشـغله ا
حـــفــظــاً ســريــعــاً
غـير مهـضوم قد
يــــــفــــــســــــد دوره
عــــنــــداألداء وقـــد
يـــؤثــــر عـــلى دور

غيره بالضرر.
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برودواى
 تكافح اإليدز

تــقـــيم مـــســـارح بـــرودواى لــلـــعـــام احلــادى
والـعـشـرين سـوقـهــا اخلـيـرى الـكـبـيـر خالل
ــال الــذى األيــام الــقـــادمــة من أجل جـــمع ا
ـكــافـحــة اإليـدز يـذهب اجلــزء األكـبــر مــنه 
بـيــنــمـا يــوجه اجلــزء الـبــاقى إلى الــشـوارع
. أيضاً واألزقة من أجل مسـاعدة احملـتاجـ
ـــســرح ضـــمن فـــعـــالــيـــات هـــذا احلـــدث «ا
التذكارى» الـذى يقام فى «سـوق فيال» بقلب

..(Flea Market) األحداث

ألفريد جارى .. حياة قصيرة وحلول مجنونة 

لوسـطى
 شــــأنه شـــــأن بــــيــــكــــيت

ـهـازل فـيـما وشـكسـبـيـر مـحب إلثـارة ا
يقدم.. تعد مـسرحياته مـستقبلـية سابقة
لــعــصــرهــا كــمـــا أنه مــؤسس "الــبــاتــا
فيـزيـقيـا" أو "علـم احللـول الوهـمـية" ذلك
العـمل الـذى حـطم احلاجـز الـرهـيب ب
الواقع واخليال وقلـب العالم رأًسا على
عــقب ويـــقــول "جـــيم مــاكـــبــورن": كــان
جـارى من مـحـبى الـدراجـات ويـبدو أن
ذلك قــد أثــر عـلــيـه فـركـب الـدراجــة فى
كـــتـــابـــاته وهـى الـــتى جتـــعـــله يـــحـــرك
ســاعـــديه وســاقـــيه بــحـــريــة فــيـــشــعــر
باالنطالق ويتسق ذلك مع "الال مـنطقية"
الــتى كــانت حتــكـــمه كــلــيــة.. هــذه "الال
منطقية" التى أدت به إلى أن يترك الثراء

ويذهب إلى الفقـر والكحولـيات وهما ما
قضيا على حياته وعمره  34 عاًما.

ثالثة آالف بحث 
ألـــفـــريـــد جـــارى شـــخـــصـــيـــة مـــلـــيـــئــة
بـالـتـنــاقـضـات اســتـطـاعت مــنـذ رحـيـله
وحــتى اآلن أن تـــفــرض نـــفــســهـــا عــلى
ـسرح فـمـنذ رحـيله البـاحثـ وعـشاق ا
وحتى اآلن كتب عنه أكثر من ثالثة آالف

بحث.... ومازال البحث مستمًرا.

يالد ـرء بالفترة التى عاشها من ا يقدر عمر ا
ـوت طالت الـفتـرة أم قصـرت هذه احلـقيـقة التى إلى ا
استـسلم لـها الكـثيـرون لم يؤمن بـها - أصالً- آخرون
فــراحـــوا يــبـــحــثـــون بــقـــوة عن مـــلــكـــاتــهم الـــكــامـــنــة
اً حــقــقـوا من خالله ـ وأخـرجــوهـا وخــلـقــوا مـنــهـا عــا
ذواتـهم وهـو مــاجـعل حـيـاتـهم تــبـدأ بـعـد وفـاتـهم من
هـؤالء "شكـسبيـر" الذى جتـاوزت حيـاته اخلمـسة قرون
منذ والدته حـتى اآلن وسيظل بـاقيًا – بفنه  – ما بقى

سرح. ا

Camp » يــــقــــيـم مــــخــــيم بــــرودواى
Broadway» احلـــائـــز عـــلى جـــائـــزة
ـســرح جتــربـة أداء تـعــلــيم فــنــون ا
جملــمــوعــة من األطـــفــال اســتــعــداداً
لـلــمـشــاركـة فـى اسـتــعـراض مــيـكى
ـنـاسـبـة عـيـد الـسـنـوى الـذى يـقــام 
الـشكـر.. تـتم تـلـك االختـبـارات حتت
Tony» قـيـادة اخملـرج تـونى بـريـسى
Parise» الـــذى ســــيــــقـــوم بــــإخـــراج
العـرض الـذى يـقـوم بـبـطـولـته الـنجم
Michael Fein-» مـايــكل فــيــنــســتـ
stein» والـــنص الــــراقص بــــعـــنـــوان
«Making Magic» صـنـاعـة الـسـحـر
لــــلــــكــــاتـب بــــيل ســــتــــيــــمــــرهــــون..

رانــــدى كــــوايــــد «Randy Quaid» يــــشــــاركه
روبــــــرت كــــــوكــــــلى «Robert Cuccioli» ودى
هـوتى «DeeHoty» كـنــجــوم اإلنـتــاج اجلــديـد
Lone Star» ـوسـيـقـيـة لـفـرقـة لـون سـتــارلف ا
Love» عـــلى أحــــد مـــســــارح بـــرودواى وهـــو
مسرح بليـسكو.. هذا الـعرض يبدأ مع أواخر
اخلريـف كأحـد الـعـروض الـشـتـويـة اجلـديدة

وتنبأ له النقاد بنجاح جماهيرى كبير..

فينست 
ومخيم برودواى

فـجأة أطـلق جنم األوبرا جـيرى هادلى
«Jerry Hadley» الــــنــــار عـــــلى رأسه
.. فـسقط ميتا عن عـمر يناهز 55 عاماًً
ع هـــادلى بـــشـــدة كــمـــغن فـى أوبــرا
the Metropolitan Op-» مـتروبوليتان
era» بــ عـامى 1987-2002..  كـــمـــا
ظـهر على شـاشة التـلفاز فى كـثير من
الـعروض األوبرالـية .. هادلى له ولدين
صـغيرين .. وقـد أعلنت أسـرته أنها ال
تـعـرف سـبـبا مـحـدداً يـجـعـله يـتـخلص

من حياته..

انتحار 
األوبرالى هادلى

راندى كوايد يلعب لـ «لون ستار الڤ»

ى فى شيكاغو شو صاحب اجلر
بــريـان مـاكــنـايت "Brian Mcknight" صــاحب
ى لـلـمـوسـيقـى ينـضـم إلى مـسارح جـائـزة جـر
ـدة سـتـة أسـابـيع يـلـعب خاللـهـا دورا بـرودواى 
ـيزا بعرض شيكاغو.. هذا العرض الذى يقدم

عـــــلى مـــــدى
عــــــــــــشــــــــــــر
ســنـوات وقـد
فــــــاز تــــــونى
بـست جـوائز
عـــــــام 1997
كـــــــأفــــــــضل
عـــــــــــــــــــــرض
مــــوســــيــــقى
بــــاإلضــــافـــة
إلى جــــائــــزة

ى كأفـضل بـنـاء موسـيـقى ويعـد بـريان من جـر
ــوسـيــقى فى أمــريـكـا أفـضل مــطـربى وكــتـاب ا
وأوروبـا فقـد قـدم عـشرة ألـبـومات نـاجـحة خالل
ـاضــيـة وفــاز بــسـبــعـة اخلــمـســة عــشـر عــامــا ا
أسـطـوانات بـالتيـنـيـة ومن أشـهـر مـا قـدم ألـبومه

..."The Way Love geos"

> اإلجنــلـــيـــزيـــة آن مــارى دوف "Ann-Marie Doff" تـــؤدى دور ســانـت جـــوان فى الـــعــرض
سرحى سانت جوان "Sain Gouan" والذى تعتـبره دوراً تاريـخياً لهـا وتؤدى دور فتـاة تقودها ا
ـعتقداتها الـدينية إلى استـعدادها للموت من أجـلها وقد ألقت أحداث الـعرض بظاللها على قناعتها 

ر بها العالم ... األحداث األرهابية األخيرة التى 

وهناك أيـًضا "سـيد درويش" الذى رحل
شاًبا ولـكنه تـرك لنـا إرًثا عـظيـمًا مازال
حـًيــا وكــذلك "ألــفــريــد جــارى" الـكــاتب
الفـرنـسى الـذى لم تـتـعـد سـنـوات عـمره
 34 عـاًمـا  (1973 – 1807 ) والـذى قـال
عـنه "نــيـجى لـيــنـون" فى كــتـابه "ألــفـريـد
جـارى" أنه "لم يــكن كـاتــًبـا عـادًيــا فـقـد
ـــقــاالت كــتب الـــشـــعــر والـــقــصص وا
سرحـيات غـير الـتقلـيديـة التى يـتمرد وا
فيها على كل التقاليد حتى أصبح رائد
سـرحية االجتاه الالمعـقول كمـا كتب ا
السـريالـية واحملـاكاة الـساخـرة وهو ما
ظــهـر فـى مـحــاكــاته "لــشــكــســبـيــر" فى
مـسـرحـيـة "أبـومـلــكـا" كـمـا اسـتـعـان فى

كتابته باألسطورة..
مسرحيات مجنونة 

ـا انعـكس على كان ألـفريـد بـوهيـميـا 
كتاباته فقدم مسرحيات مجنونة توقف
سرح" هـتم بـا تابـع وا عندهـا كل ا
قــال عـنـه "دوجالس كــروكــشــانك" بــعـد
ــلك يــعظ": إن ــسـرحــيــة "ا مــشــاهـدتـه 
جارى مـتـفـرد فى أسـلـوبه مـتـأثـر بـشدة
ـذاهب الـفـلسـفـيـة األوربيـة فى لـقرون با

الذرة اخلضراء  فى ويليامز تاون

"The Corn is Green" األذرة اخلــــــــضـــــــراء
ـيليان ويـليامز "Emlyan Williams" يـعاد إل
ها كـعرض رئيـسى فى مهرجان ويـليامز تـقد
ـسـرحـى فى مـديـنـة مـيــنـيـنج الـولـزيـة.. تـاون ا
درسة الـعرض يحـكى عن ميس موفت.. تـلك ا
الـقــويـة والـتى تــقـوم بـدورهــا صـاحـبــة جـائـزة
ـسـرح لثالث مـرات كيت تـونى كـبرى جـوائز ا
بــورتــون "Ket Burton" وعالقــتــهــا بــالـطــالب
مورجن Nيفينز والذى يقوم بدوره ابن بورتون
نـيكـوالس الطالب الـشرس الـغيـر قابل للـتغـيير
ـثـابـرة واالهــتـمـام به أن جتـعـله فـتـسـتــطـيع بـا
ـتعـة الـتـعـلم وجتـعل مـنه فـردا نـافـعا يـشـعـر 

للمجتمع...

ájó©ŸG

            جنمة داالس 
فى «تعبيرات رقيقة»

نسـخـة جديـدة من سلـسـلة جـيـمس بروك الـدرامـية «تـعبـيـرات رقيـقة»
«Terms of Endement» الـصــادرة فى أمــريـكــا تـقــدم عــلى خـشــبـة
سرح وتـؤدى الدور الرئـيسى فى العـمل جنمة مـسلسل داالس ا
«Dallas» الـشـهــيـر لـيــنـدا جـراى «Linda Gray » الـتى كـانت
ــسـرح هــارت فـورد.. جنـمــة عــروض مـســرحـيــة ســابـقــة 
يشاركها سورين جونز بطل «رجال طيبون» وجون بو بطل
«هاملت كـما حتبـها» وآخـرون .. يخرج الـنسخـة اجلديدة
ديفـيد تـيلور «David Taylor» وتقـدم على مـسرح رويال

بلندن..

راغى   ترجمة: جمال ا
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(  تـدور أحـداث مـسـرحـيـة (أمـيـر احلـشـاش
فى العصر الفاطمى موزعة على ثالثة أماكن:
- حـارة من حوارى القاهرة التى يـتغير لونها

حسب لون احلكام.
عز لدين الله الفاطمى. - مقر حكم ا

- الـقلعة التى بنـيت فى اجلبل والتى يتم فيها
الـتـدريـب عـلى الـطـاعــة بـدون تـفـكــيـر من قـبل
(بـرهـام); تـارة بــاسـتـخـدام اخلـطـاب الـديـنى
وتارة باخملدرات فى ثمانى لوحات درامية.
نـدخل إلى عالم (لـعبـة احلكم والـدين) لـعبـة ذكية
تـغلفها أفـكار القداسـة وهى فى حقيقـتها أطماع
سـلـطـوية يـتم من خاللـهـا الـتـحـكم فى الـشعب

ستوى القداسة. ويرفع البشرى من احلكام 
دخل الـفــاطـمــيـون مــصـر وحــكـمــوهـا بــعـد أن
تـمـسـحـوا بـآل الـبـيت فى نـسـبـهم رافـعـ راية
ــا لـم تــنــطل وتــدم أكـــاذيب الــنــسب الــدين.. و
ـعز ـصـرى.. ألـقـى ا واحلـسب عـلى الـشـعب ا
لـدين الله الفـاطمى بـالقول الـفصل فى احلسب
والــنـــسب عــنـــدمــا رفع الـــســيف قـــائًال: هــذا
ال مردفاً: هذا نسبى. حسبى وألقى بصرة ا
عز لـدين الله مشـكلة أن ابـنه (تميم) يـواجه ا
ولى عـــهــده; أحـب فــتـــاة من عـــامـــة الـــشــعب
طـربة الشـعبـية وأحـبته; ولم يـنظر (بـرديس) ا
إلى الـفوارق االجتماعيـة  فللهوى نصيب فى
قـلب الـشـاعر تـمـيم جتـاه بـرديس الـتى أحـبته
ولم تـــكن تـــعــرف كـــنـــهه وال نـــســـبه; إذ كــان
يـقــابـلــهـا مــتــنـكــراً فى زى جتـار الــشـوام مع

صديقه (برهام)..
ألـقى الـقـبض عـلى اجلـمـيع خملـالـفـتـهم ارتداء
ـعــز ويـسـاق اجلـمـيع ـقــرر من قـبل ا الـزى ا
ـعـز ووجدت ن فـيـهم تـميـم وبرديس أمـام ا
عز فى ذلك فرصة كى تـبعد تميم عن زوجـة ا
واليـة العهد لتمكن ابنـها العزيز بعد موت أبيه
ـعـز ابـنه تـمـيم بـ حـبه من الـعـرش يـخـيــر ا
وزواجه من بــرديس وبـ الـعــرش من بـعـده
يـحــسم تـمــيم هــذا االخـتــيـار ويــنـحــاز لـقــلـبه
ــعــز ويــفــضل بــرديس عــلى الــعــرش مــات ا
وتـولى العزيـز احلكم ووجد (بـرهام)- صديق
تـميم - أنها فرصة كى يحقق حلمه بأن يكون
وزيـر دولة.. مستغالً صديقه الوريث الشرعى

للحكم (تميم).
يـجــمع بــرهـام الــنـاس مــســتـخــدمـا اخلــطـاب
الـدينى- تـرغـيبـاً وترهـيـباً- لـنصـرة الـشرعـية
والـدين  ومسـتخدمـا اخملدرات حـتى يسـيطر
بـهــا عـلى أتــبـاعه لــيـضـمـن الـطـاعــة الـعــمـيـاء
الـبـكـمـاء اخلــرسـاء وكـانت وسـيـلـته اإلرهـاب
ـســئــولــ فى الــدولـة فــيــحــدث فـراغ وقــتل ا
سـيـاسى وتـسقط الـدولـة.. كل ذلك يـحدث وال
يـعـرف (تــمـيم) عن خـطـتـه شـيـئـاً إلى أن يـتم 

القبض على برهام.
ا وألن الـعـزيـز يـعى أن أخـاه لـيـست له عـالقـة 
عز حـدث من برهـام رغم حتريض أمه زوجـة ا
عـلى تـمـيم; إال أن الــعـزيـز ال يـعـيـرهـا اهـتـمـامـًا
يـطلب تـميم من الـعزيـز اإلفراج عن بـرهام  وأنه
سـيضمنه لـكى يعيده إلى جـادة صوابه وعندما
يـأمـر الـعـزيـز بـاإلفـراج عـنه يـخـبـره احلراس أن

ساعدة أعوانه. برهام هرب 
يـنـفى الــعـزيـز أخـاه تـمـيـم إلى خـارج مـصـر بـعـد
ـؤامرة (قلب عز له بـأنه ضالع فى ا اتـهام زوجـة ا
احلــكم) مع بـرهــام وهــو بـرىء. يــلــتـقى (بــرهـام)
بـصـديـقه (تـمـيم) فى قـلـعـة اجلـبل الـتى يـتـم فـيـها
تـدريب جماعة بـرهام على الطـاعة ويرفع (برهام)
هـدى اإلمام (تـميم) الـشـاعر من ولى الـعهـد إلى ا

نتظر فى عيون أتباعه واجلميع. ا
ال يـجد تـمـيم ضيـراً فى ذلك فإذا جنح بـرهام
فـسـيـحصـل على دولـة (بـاألونـطـة) وهـو غارق
فى حـبه مع بـرديس ويـتـمـنى تـمـيم أن يـحقق
دولـة يحكم فيها الشـاعر والناس تغنى فرحاً
وتـرقـص ألـقـاً لــكن بـرهــام يـسـفــر عن وجـهه
احلـقـيـقى لـتـمـيم; فـيـجـد األخـيـر نـفـسه أمـام 

إنـسان لم يكن يـعرفه ويتـرك (تميم وبرديس)
(بـرهــام) ويــعـودان إلى الــقــاهـرة يــتــركـهــمـا
بـرهام يـرحالن لكن يـصدر فـتوى بـتكـفيـرهما

وإهدار دمهما ويتولى اإلمامة.
يـعود تميم وبـرديس إلى القاهرة فـيلقى القبض
عـليهما ويودعا السـجن وينزل برهام وجماعته
إلى مـصــر ويــسـيــطـرون عــلـيــهـا بــعـد إشــاعـة

الفوضى وال يقف أمامهم جيش وال شرطة.
يـطــلب بـرهـام من الــعـزيـز اإلفــراج عن تـمـيم
ويـطــلب الـعـزيــز تـمـيم لــيـتـنــازل له عن احلـكم
عز لكن تميم يأبى ذلك مـصححاً خطأ أبـيه ا
ألن احلـكم لـم يـشـغـله وهــو الـذى تـنـازل عـنه
ـا بـرهـام هـو الـشـغـوف باحلـكم طـواعـيـة وإ
ويـستخـدم تمـيم كقمـيص عثـمان حق يراد به
بـاطل; ألنه أصدر فتـوى بقتـله وإهدار دمه هو
وزوجـــته بـــرديس وأنه ســـيـــذهب إلى شـــعب
مــصـر لــيـكــشف زيف بــرهــام أمـام الــشـعب.
هـناك أيـضاً من يـقف فى وجه برهـام (الشيخ
ـصـريته ـعـتـد  ـعتـدل فى ديـنه ا مـعـروف) ا
وهـويـته الـوسـطى الـتـوجه الـذى يـكـره تـطـرف
وغـلو برهـام كاشـفاً أالعيـبه وأالعيب سـابقيه 

عز ونسبه الفاطمى.. ويعيد ترتيب األوراق كا
الـتى يــخـلـطـهــا بـرهـام ويــرفـعـهـا مــثل شـعـار
«اإلسالم هــو احلل» عــدم فــصل الــدولــة عن
الــدين ولــعــبــة الــدين واحلــكم والــتــطــرف فى

البس ... إلخ األحكام والتزمت فى ا
ـســرحـيـة يـحــاول الـشــيخ (مــعـروف) طــوال ا
اســتــنــهــاض الــشــعب ونــزع خــوفه وصــمــته
وكـــشف أســـالـــيـب نـــصب احلـــكـــام وكـــانت
(خـرزانـتـه) هى الـتى يـخـشــاهـا الـنـاس ألنـهـا
حتـرك فــيـهم مــشـاعــرهم وتـعــذب ضـمــائـرهم
لـيتـحركوا بـدل اخلنـوع والسـكوت عـلى الظلم

واجلور الذى يالقونه من احلكام.
لم يـفلح (برهام) فى احتـواء الشيخ (معروف)
فـيصـدر فـتوى بـقتـله ألنه مـرتد يـنادى بـفصل

الدولة عن الدين.
ـصـرى عم (بـرديس) يـكمل (صـوان) الـبـناء ا
مـــــا بــــدأه (مـــــعــــروف) ويـــــحــــرض الـــــنــــاس
ويـسـتنـهـضهـم ليـروا مـصر بـلـدهم ذاهـبة إلى
ارقة أين? بـعد حتكم عـصابة برهـام الطغـمة ا
عــلى الــدين والـــتى تــلــوث الــدين  رغم أنــهــا
رافــعــة لــشـعــاره والــدين بــرىء مـن أمـثــالــهم
وأفـعالهم. يذهب (بـرهام) إلى (العزيـز) ليعقد
صـفـقـة مـعه لـتـكـون اإلمـامـة لـبـرهـام ويـوافق
الـعـزيـز من أجل حـقن الـدمـاء.. يـعـود (تـمـيم)
ويــطـــلب من (بــرهـــام) أن يــبـــدأوا من جــديــد
كــطـلب (الــعــزيـز); إال أن بــرهــام يـرفض ذلك
فــيــضع مــشــارطــة (إمــا إحــنـا أو أنــتـم) بـدل
ـطروحـة من العـزيز (إحـنا وأنتم).. الـصيـغة ا
ـواجهة الـتى تنتهى فال يـكون هنـاك مفر من ا

بنهاية برهام وقوى التطرف الدينى.
الرؤية اإلخراجية

وجـد اخملرج ضـالته فى هـذا النص فـالظرف
الــســيــاسى الــراهن ومــا يــثــار حـول احلــكم
والـلــعب عــلى الــوتــر الــديـنـى مـا بــ الــســنـة
ـنـطـقة والـشـيعـة من أجل زعـزعـة اسـتـقرار ا
أيـضـاً سـيل الــفـتـاوى الـتى حتـاصـرنـا وتـطل
عـلينا من القنوات الفضـائية فالتجارة بالدين
ن باعوا الـدين واشتروا الـدنيا كـنز ال يفـنى 
ؤلف وتـمكنه ووضـوح الرسـالة التى أرادهـا ا
مـن أدواتـه لـم جتــــــــعـل اخملـــــــــرج يـــــــــعـــــــــمل
ــا اســتــخـدم «كــدرامــاتــورج» عــلى الــنص إ
مـفردات أخـرى: مـثلـما قـام بـحذف شـخصـية
(حـنــة) الـشــخـصــيـة الــظــاهـريــة لـشــخـصــيـة
(بـرديس) غير من وضعـية (احلارس) وجعله
(مـقـدم الــشـرطـة) الـذى حتـالف مع (بـرهـام)
ولــكى يــعــطى مــبــرراً درامـيــاً قــام بــزرعه فى
ـشـهـد السـادس «مع احلـشـاشـ فى طقس ا
تـعـاطى احلـشــيش» ولم يـقـتل مـقـدم الـشـرطـة
ؤلف فى اللـوحة الثامنة بل جعل  كـما كتبه ا

(أمـــــــــــــــيـــــــــــــــر
( احلـــشــــاشـــ
هــــــــو الــــــــنص
الــرابع لـلــكـاتب
محمد أبو العال
الــــــسالمــــــونى
الــــذى يـــنـــاقش
مــــــن خــــــاللــــــه
ظاهـرة اإلرهاب
وتــــــســـــيــــــيس
الـــــــديـن; تـــــــلك
الــتــيـــمــة الــتى
عاجلها من قبل
فـى (ديـــــــــــــوان
الـــــــبـــــــقـــــــر) و
(احلــادثــة الـتى
جـــــــــــــــــــرت فـى
ســـبــتـــمـــبــر) و
(ســــــــاحــــــــرات

سالم).
هـــــــذا الـــــــنص
(أمـــــــــــــــيـــــــــــــــر
( احلـــشــــاشـــ
تــــــــــــصــــــــــــدى
إلخـــــــــــراجـه د.
رضــا غــالب من
خـالل فـــــــرقـــــــة
اجلــــــــــــيــــــــــــزة
الــقـــومـــيــة فى
أول لــــــــــقــــــــــاء
يـجـمعـه مع أبو
الــــــــــــــــــــــــــــعــال
الــــسالمــــونى..

رضا غالب يدخل صندوق الدنيا
ويلعب مع  أمير احلشاش 
رضا غالب يدخل صندوق الدنيا!!!!!!لعبة احلكم والدين.. مساء الفل
ويلعب مع  أمير احلشاش 
لعبة احلكم والدين.. مساء الفل

رضا غالب يدخل صندوق الدنيا
ويلعب مع  أمير احلشاش 
لعبة احلكم والدين.. مساء الفل

رضا غالب يدخل صندوق الدنيا
ويلعب مع  أمير احلشاش 
لعبة احلكم والدين.. مساء الفل

رضا غالب يدخل صندوق الدنيا
ويلعب مع  أمير احلشاش 
لعبة احلكم والدين.. مساء الفل

رضا غالب يدخل صندوق الدنيا
ويلعب مع  أمير احلشاش 
لعبة احلكم والدين.. مساء الفل
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ولدت كاريل تشرشل فى 3 سبتمبر عام 1938 فى لندن  وعاشت طفولتها فى مونتريال. درست األدب اإلجنليزى بجامعة أكسفورد. كتبت مسرحيتها
األولى (الطابق السفلى) وهى طالبة باجلامعة وُمثلت للمرة األولى عام 1958 وفازت عنها بجائزة معروفة للمسرح اجلامعى. كتبت عددًا من
تحقق (1971) ثم زوجة القاضى التى حتولت إلى عمل سرحيات اإلذاعية إلذاعة بى بى سى منها: النمل (1962) لوعة احلب (1967) غير ا ا
سرح سرح وُقدمت على ساحة ا ُالك وهى مسرحيتها األولى التى يتم إنتاجها على خشبة ا تليفزيونى عبر (بى بى سى) عام 1972 ثم مسرحية: ا
لكى بلندن فى العام نفسه. ا
سرحية: لكى (1974 - 1975) ثم عملت مع عدة فرق مسرحية أخرى. تعيش حاليًا فى لندن وآخر أعمالها ا سرح ا عملت ككاتبة درامية مقيمة با
لكى فى شتاء 2006. سرح ا ا فيه الكفاية ألقول أحبك» وُقدمت على ا «ثمل 
من مسرحياتها أيضا : الضوء يسطع فى باكنجهام (1978) الفخاخ (1978) السحابة (1979) بنات القمة (1982) مستنقع (1983) كوابيس
رفيقة (1984) مناقير متخمة (1986) مال خطر (1987) آيس كر (1989) قلب أزرق (1997) الفندق (1997) هذا اسمه مقعد (1999) بعيدًا
سرحية ب عام 1961 عن مسرحيات  السحابة  بنات جدا (2000) مجرد رقم (2002). حصلت كاريل تشرشل مجموعة كبيرة من  اجلوائز  ا
القمة مستنقع. مال خط.ر. وآخر جائزة مسرحية حصلت عليها عام 2001.
فترض أنه يدور عام 2010. سرحى القصير (األوكسج ليس كافياً) وقد ُكتب عام 1971 ومن ا يسيطر اجلو الكابوسى على هذا النص ا
سرحية ذاته فى األصل فيفيان شخصية مضطربة متلعثمة تعيد مقاطع الكالم باستمرار قبل أن تتمكن من إكمال اجلملة حتى أن عنوان ا
اإلجنليزى يشى بهذا االضطراب والتلعثم.

أخوذ سرحى «رطل حلم» ا ـصر اجلديدة لتقـد العرض ا سـرح بنادى النصر  > يستعد فريق ا
عن «تـاجـر البـنـدقـيـة» لـ «ولـيم شـكـسـبـير» مـن إعداد إبـراهـيم حـمـادة وإخـراج هـانى زيـدان وبـطـولة

سرح يتم تقد العرض خالل سبتمبر القادم. مجموعة من هواة ا
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ى جويا سرحية للفنان العا  لوحات ا
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     مشكلة الدراما تورج (2-1)

<  د. سيد اإلمام  والـواقع أن كال العرضـ يثـير كثـيرا من الـتساؤالت
الـنـقـديـة حـول أسـلـوب تـنـاول النـص وحـدود احلـرية
ـسـرحـيـة. فمن ـتـاحة فى الـتـأويل وخـلق الـصورة ا ا
ـستحيل بداية تقـد النص األصلى- وأمثاله- كما ا
هــو فى الــواقع اآلن ســواء عــلى مــســتــوى الــكم أو
ـــتــمــثل فى تــقـــالــيــد الــواقــعــيــة األســلــوب الــفــنى ا
ـا فى هـذا االلـتـزام من تـنـاقض مع ومـقـتـضـيـاتهـا  
تـغيـرات اإليـقاع وطـبيـعة الـصورة الـوعى واحلس 
ـا استلزم فى احلالت ظهوراً بارزاً للدراماتورجى
ا يتواءم مع الذوق الفنى الـقادر على تكييف الـنص 
ـتغيـر أو تخريـبه واالفتـئات علـيه بصورة ال تـخلو- ا
سـافـة الـفاصـلـة ب عـلى األقل- من غـيبـة الـوعى بـا

احلرية اإلبداعية وغوغائية الفوضى.
   وقـد اتـفق كل من"ســامح عـثـمـان"فى اإلسـكـنـدريـة
و"مـحـمـد سـلـيم"فى الـقـاهـرة بـوعى ضـمـنى عـلى مـا
بـينهما من تباعد- وقد يتفق معهما آخرون فى الوقت
نـفسه- عـلى الـتركـيـز والتـكثـيف من نـاحـية بـحيث ال
قـاربة غـير يـزيد زمن الـعرض عـلى الـساعـة وعلـى ا
الـواقعيـة للـنص اإلبسنى الـشهـير- من ناحـية ثـانية-
لتصقة فارقـة للنص وا بحـيث تتفجر األخيلـة الفنية ا
به فى وقت مـعا فتـحتمـل تقنـيات من احلداثـة تسمح
بـنـوع من جتـاور وتـداخل األمـكـنـة واألزمـنـة ولـو من
خالل حتـطيم خـطـوط السـرد"هـنا- اآلن" بـالـتجـسـيد
اضى"الـبعيد أو القريب ا كان"هناك- فى ا الـدرامى 
ـا يـؤدى إلى خـلق صـورة مسـرحـية عـلى الـسواء 
ـكان" تـتسم بـالديـنامـية وتـنوع مـستـويات"الـزمان- ا
ـنح حلظات الـسرد فى الـوقت ذاته شحـنة تأثـيرية و
عـميـقة االرتـباط بوعـى السارد الـذى يعـطى للـماضى
كثافة حضور استثنائية فى وجوده اآلنى إال أن هذا
ـز بـ ـغـايــرة والـتـمـيٌّ االتـفـاق لم يـحل بــالـطـبع دون ا
. ولكن الفارق ب األسلوب قد ال يتضح إال الـطرف
بـاستحضار ولو صورة بالـغة التركيز إلى الذهن عن

نص "إبسن".
لـقـد كــتب"إبـسن"األشــبـاح"- فـيــمـا تـواتــر فى تـاريخ
الـدراما وتتـطور أعـماله- ردا عـلى هجمـة النـقاد على
نـهايـة دراما"بـيت الدمـية"والـتى اختـارت فيـها"نورا"أن
تـصـفع بـاب الزوجـيـة خـلـفـهـا خـارجـة مـنه بـحـثا عن
نفـسها بنـفسها بـعد أن تبيـنت أنها كانت تـعيش عالة
عرفة عـلى زوج حل محل أبيها ولم تكن تعرفه حق ا
فبـات- وفقا لـتطور عالقتـها الدرامـية به- غريبـا عنها
وعلـيها ولم تبال فى خيارها بأية تقاليد تفرض عليها
الــــتــــضــــحــــيــــة من أجـل الــــزوج أو من أجل األوالد
الـصغار الـذين أجنبـتهم منه. فـفى"األشبـاح" اختارت
"مـسز الفـنج" ما طـالب به اجملتـمع والنـقاد أن "نورا"
فـارتضت أن تعيش مع زوجها الراحل"الكاب الفنج"
رغم أنه خـانهـا مع خادمـتهـا وأثمـرت خيـانته "جـينا"ا
خلـادمـة الـتى ربـتـهـا وأبـقـتـهـا مـعـهـا بـاعـتـبـارهـا ابـنة
ـنحـها الـنجـار"استـنجـراند"الـذى قبل من جـانبه أن 

ـشـهــد هـذا الـعــشـاء مـحــمـلـة فى مــنه رسم لـوحــة 
الـوقت نفسه بأسئـلته وأخيلته وحـيرته التى أسفرت
عـن تـشــوهـات مــوجــعـة فى شــخـصــيــات الـلــوحـة
ضـطربـة التى ال وكـأنهـا صدى ألعـماقه الـنفـسيـة ا
ـظـاهـر تـسـتـطـيع فى الـوقت ذاته أن تـنـسـاق وراء ا
الـبـادية أو تـتـكـيف مـعـهـا.ولم تـكن الـلوحـة رغم ذلك
ساكـنة أو مستقرة على صيغـة نهائية بل تستجيب
ـثيـرات الـواقعـية لـتغـيرات ذات طـابع فـانتـازى مع ا
ـسـكوت الـتى جتيـب بشـكل أو بـآخر عن األسـئـلة ا
ـأزوم فشـكـلت خـطا عـنـها فى وعـيه وفى وجـدانه ا
ـسـتـوى الـواقـعى درامـيـا ال واقـعـيـا يـتـجـادل مع ا
الـذى يتشكل من تطور عالقته بـاخلادمة"جينا" التى
تسـتفز مشاعره بعنايتها به وحدبها عليه حتى أراد
ـا كــانت الـعالقــة مـلــتـبــسـة فى أن يــتـزوج مــنـهــا.و
احلــقـيـقــة وتـقـود- عن غـيــر مـعـرفـة أو عــمـد- لـزنـا
ا ـاضى  احملـارم تصـبح األداة الـفنـية لـتـحريك ا
يـنـطــوى عـلـيـه من عالقـات شــائـكـة وأكــاذيب بـاديـة
ـسـاءلـة"الـقس وحـقـائق مـطـمـورة مـشـوهـة سـواء 
مـيـنـانـدر"أو األم"مـسـز الــفـنج"أو"اسـتـنـجـرانـد"األب
ـاضى ــزعــوم لـ"جــيـنــا" فــإذا اكـتــمــلت صــورة ا ا
الـكـامن فى الـلـوحـة انـدفع"أزوالـد"من جـانـبه حـارقا
ـلـجأ فـى إجابـة فـريـدة ومـحـتـمـلة فى الـوقت ذاته ا
عـلى أحـد األسـئـلـة الـتى تـركـهـا "إبـسن"مـعـلـقـة فى

فضائه الدرامى.
ا قـد تـثـيـره دراماتـورجـيـة" سامح   وعـلى الـرغم 
عـثمان" على هـذا النحو من أسـئلة عن اكتـمالها فى
حـد ذاتهـا وعـنـايـتـهـا بـالـتـفـصـيالت اجلـزئـية الـتى
يـقتضيها ازدواج مفاتيح شكله الفنى إال أنها- فى
تــــقـــديــــرى عـــلـى األقل- جنــــحت فى أن تــــفـــرض
حـضورا- ولو مغايرا- للـدراما اإلبسنية وأن تدعم
اضى فى احلاضر ال رؤيـة فكرية مفادها امتداد ا
ـتـأمـلـة فى ـرســلـة أو حـتى ا ـقـوالت الـعـفـويـة وا بـا
األحـداث بـغـيـة اعـتـصـارها فـكـريـا ولـكن بـالـشـكل
نـطق اخلـاص.وعلى الـعكس من الـفنى نـفـسه ذى ا
ذلك درامـاتورجية "محـمد سليم"التى فـارقت نفسها
وغـرقت فى فـوضى الــرؤيـة بـالـتـضـامن مع"شـريف
صـبحى"الذى أصر فى"برنامج العرض"على إسناد

اصطالح الرؤية لنفسه إلى جانب اإلخراج.
  فـــــلـــــيس مـن حــــريـــــة الــــرؤيـــــة أو حــــدود عـــــمل
الــدرامـــاتــورج أن تـــمــوت"مـــســز الـــفــنج"ويـــصــبح
ـعـنى بـإحـيـاء ذكـراهـا وبـناء " هـو ا زوجـهـا"الـكـابـ
ـنـفـلـتة ـلجـأ بـاسـمـهـا وأن تـصـبح هى الـلـعـوب ا ا
ــازوخــيــة اجلـــنــســيــة فـى عالقــتــهــا ــريــضــة بـــا ا
بـ"اسـتنـجـراند وأن يـصـبح" أزوالد" ثـمـرة عالقتـها
لـتـبسـة به بـيـنمـا"جـينـا" ثـمـرة عالقتـهـا الشـرعـية ا
ـسـكـ الذى أبـعـدهـا عن الـبـيت والوطن بـزوجـها ا
حتى ال يكتمل تخريبها النفسى مع أم ال تتردد مع
ـشـاركـتـهـمـا الـتـدخ عـلى عـشيـقـهـا عن دعـوتـهـا 
فـراش الـعهـر وإذا بـالـكابـ رغم كل مـا يـعـلمه من
حـقائق عن زوجته وخـطاياها يـتبنى" أزوالـد"طواعية
فى بـيـته وإذا "بـاسـتــنـجـرانـد" ال يـزال يـتـردد عـلى
ـؤكـد نـفس الـبـيت ويـردد لـ"أزوالـد"أنه لـيس أبـاه!!.ا
بـعد عمليـة القلب واإلبدال ب مـسز الفنج وزوجها
ليس مجرد إنتاج عالقة غير مقنعة ب الكاب وكل
من"أزوالـد- اسـتنـجـراند" ولـكن اهـتـزاز يصل إلى
بـررة فى شخـصية الـكاب حـد التنـاقضات غـير ا

فـيستـحيل أن يـكون ضحـية تـقالـيد وتزمت أخالقى
أو جالدا بــهـمــا وفـى الـوقـت نــفـسـه مــسـئــوال عن
مـــازوخــيــة زوجـــته ومــســـئــوال عن األكـــاذيب الــتى
لجأ الذى اصطـنعها حولها لينـدفع بنفسه حارقا ا

بناه ليبيض صفحة حياتها.
عـلى أية حال كانت دراماتورجية" محمد سليم" تأليفا
فـظا وخشنـا غير مـكتمل فى هـامش النص اإلبسنى
ـا الـتهـكم عـليـه ونفـيه فـقلب مـعتـمـدا على هـدمه ور
هـيــكل الــعالقـات وعــبث بــاجتـاه األســهم وأفـرط فى
ريـضـة ولم يقـدم شـكال فنـيا الـهواجس اجلـنـسيـة ا
متـماسـكا وإن انـتحل تـقنـيات حـداثيـة تتـعاقب مـعها
ا ال يخـلو من تشتت مـساحات السـرد والتجسـيد 

فوقف معلقا ب اجلرأة وما يعف القلم عن ذكره.

ال. ومن ناحية أخرى عاشت من أجل اسمه مقابل ا
ابـنها "أزوالد" الذى دفعت به ليتربى فى باريس بعيدا
عن حـيـاة أبـيـه حـتى ال يـتـأثـر بـه  وهـا هى تـتـوج مـا
يعـتـبر تـضحـيـة من أجل التـقـاليـد االجتـمـاعيـة ببـناء
مـلجأ لأليـتام حتت إشراف الـقس"مينـاندر"- حبـيبها
الـذى سبق وأن تخلى عنها بدوره ليمضى خفيفا فى
سـلك الكهـنوت- يـحمل اسم زوجهـا الراحل وكـأنها
ضى تـستر سيرته بغـاللة من األكاذيب. لكن األمر 
ـلجأ فى عـلى غير مـا تشـتهى حـ يترافق احـتراق ا
لح يوم افتتاحه مع تفجر حب"أزوالد- جينا" وطلبه ا

للزواج بها
ركـز ألشـبـاح"إبسن"   فى ضـوء هـذا التـلـخـيص ا
ــكن الــقـول بــأن"ســامح عــثـمــان"احــتـفظ بــهــيـكل
الـدراما وعالقاتـها الـرئيسـة لكـنه غّير بـالتـأكيد فى
مـفتـاح الشكـل الفنـى ليكـتسب مـدخال غيـر واقعى.
قـدمات الدرامـية عن وصول أزوالد من فـألغى كل ا
ـلـجأ ومـبـرراته لـيـركز بـاريس واإلعـداد الفتـتـاح ا
عـلى ليلـة االفتـتاح ذاتهـا وقد تمـخضت عن الـعشاء
األخــــــــيــــــــر الــــــــذى جــــــــمـع بــــــــيــــــــنـه وبــــــــ أمه
والــقس"مــيــنــانــدر"واخلــادمــة "جــيــنــا" مــفــتــرضــا
أن"أزوالـد"أعلن خالله نيتـه صنع تمثـال ألبيه يضعه
ـــلــــجــــأ.وافـــتــــتح رؤيــــتـه الـــدرامــــيـــة فـى مـــدخـل ا
بـ"أزوالـد"وقـد عـدل عن نـحت الـتـمـثـال وأنـهى بـدال

ـبادرات الـفـنـيـة ذات الـقـيـمـة اخـتارت اإلدارة الـعـامـة لـلـمـسـرح "هـنـريك إبـسن" الـكاتب فى واحـدة من ا
ـا يزيد عـلى النصف قـرن ليكون ية  النرويـجى األشهر فى ريـادة الواقعيـة عميـقة النـفوذ فى الكـتابة الـدرامية العـا
ـوسم فتـتـفجـر اإلبـداعات والـرؤى اإلخـراجيـة حول أعـمـاله والسيـمـا "األشبـاح" فى عـديد من شخـصيـة الـعام هـذا ا
واقع"قـصـر ثـقـافة مـصـطـفى كـامل" فى اإلسـكنـدريـة حـيث تـصـدى لهـا"مـحـمد ـواقع الـثـقافـيـة وكـان من بـ هـذه ا ا
الـزيـنـى"مـخـرجـا و"سـامح عــثـمـان درامـاتـورجــيـا وفى الـقـاهـرة قــصـر ثـقـافـة الــريـحـانى حـيث تــصـدى لـهـا"شـريف

صبحى"مخرجا و"محمد سليم"دراماتورجيا.

«األشباح»
فى قصور
الثقافة 

يجب أن نحضر ألغازًا جديدة. أنا فى تلك
الـسن التى عندمـا تذهب األشياء معى إلى
األسـوأ فإنـهـا ال تعـود إلى األحـسن ثانـية.
لـكن ليست سـيئة جدا. سـيرى كلود رجًال

عجوزًا تمامًا.
فيفيان : سيكون فخورًا فخوراً بأبيه.

ـــيــك : فخور ? هل تعتقدين ? ــ مـ
فيفيان : «أتـمنى أن أكون وسيـماً وسيمـاً مثلك يا أبى
عـنـدما أصـبح فى مـثل عمـرك» كـلود كـلود

سيقول ذلك.
ـــيــك : لـقـد أخذ مالمـحه مـنى. كان لـوالـدته إشراق ــ مـ
المح بـدرجة مـع ولـكن لـيس فى شكل ا
كـبيرة. كـنت لم تولدى بـعد عنـدما كنت فى
عــمــره ولــهــذا فــقــد فــاتك كل هــذا الــزمن
الــسـعــيــد. كــان لــدّى شــعـر نــاعم طــويل
ونـاعم. الطـول  هو الشـىء السائـد حيـنئذ.
ـا كنت . لـكن كـلود حـسن الـطلـعـة أكثـر 
آخـر مرة رأيـته فيـها كـان يجلـس على هذا
الــكــرسـى. وقــفت والـــدته هــنـــاك بــجــانب
الـنـافـذة. أحـضرته لـيـقـول وداعـا. لـقـد فاز
ـنحـة دراسـية إلـى كلـيتـه بأفـريـقيـا . كان
فى الـرابعـة عشـرة من عمـره. وجهه - أوه

كان طفًال رائعًا.
فـيفـيان : هل بـدا مـثلـمـا كان يـبـدو عـندمـا رأيـته رأيته

يغنى?
ـــيــك : أحـيانا عـندمـا أشاهده فى بـرنامج - سوف ــ مـ

. تضحك
فيفيان : لن أضحك أبدًا أبدًا.

ـعنى فـردى أحـيانـًا أقبـّله.  ـــيــك : عـندمـا أكـون  ــ مـ
أنـنى أنــحـنى وأضع فـمى عــلى الـشـاشـة.
حـيـنـئـذ بالـطـبع أجـد الـصـورة قـد تـغـيرت.
وأجد نفسى أقّبل مذيعًا أو حوضاً. أشعر
أنــنـى أحــمق. لـــكن اآلالف من الـــفــتـــيــات

الصغيرات البد أنهن يفعلن ذلك.
 فيفيان : عندما يأتى هل أذهب هل أذهب للخارج?

ـــيــك : للخارج ? فى الشارع ? ــ مـ
فـيفـيان : بـالـطبـع ليس فى الـشـارع فى الـشارع هل
تـظن أننى مـجنـونة? خارج احلـجرة بـعيدا
بـعـيـدًا عن الـطـريق حتت حتت إلى يـسار

حجرتى أو احملالت.
ـــيــك : أال تريدين أن تقابليه ? ــ مـ

فــيـفــيـان : ولــكن لــقــد مــرت خــمس ســنـوات لـم تـره
خاللها.

ـزيد فـكرته هـو أن يـأتى لذا فـسوف يـأتى. هل نـكمل ا
من تلك القطعة القطعة اخلشبية الكبيرة?

(ميك ال ُيبدى أى اهتمام)
كن رؤيـتها نـتزه األعـشاب  الـعشب . األعـشاب فى ا
تزاحم والذين فـقط فوق رؤوس رؤوس ا
ــكـنك أن تـرى يـدفــعـونـهـم بـعـيــدًا حـتى 
بـعضا منهـا ألنه طبعا حـيث يسير اجلمع
يـسير اجلمع ال يوجـد سوى الوحل. لهذا
فـالــذى اشــتــريــته اشــتـريــته كــان أنــبــوبـة
أوكــســجـ (ســبــراى) لــنــرش نـرش فى

احلجرة. 
.( (تقوم برش األوكسج

ـــيــك  : نـعم رّشه حـولنـا. دعيـنا نـنـعم بوفـرة منه. ال ــ مـ
تـستـبقـيه. سوف يـرى كلـود والده الـعجوز
كـنه أن يعـطينى كل ويـعرف كـيف يحيـا. 
األمـوال الــتى يـحب ويــكـون مـتــأكـدًا أنـنى
سـوف أستـفيـد منـها جـيدًا. ليـس كوالدته
الـتى ال تـأخـذ مـنه جـنيـهـا. لن أقـول شـيـئًا
عـنهـا. لـكنـنى أعرف مـاذا تـشتـريه النـقود.

كننى االستمتاع بثروة.
فيفيان : أنا أقدر أقدر أيضا.
ـــيــك : زوجك يكسب جيدًا. ــ مـ

فـيفـيان : أنت تـعـلم يـا ميك أنـنى فـقط أنـا فـقط أعيش
مـــعه من أجـل احلـــجــرة . إلـى أى مـــكــان
آخــر أســـتــطــيـع أن أذهب إلى أين أذهب
إذا لم لم تقبلنى فى حجرتك لكى أعيش?

. ـــيــك : إنها صغيرة جدًا بالنسبة الثن ــ مـ
فيفيان : كل احلجرات بنفس بنفس احلجم.

ـــيــك : كلها صغيرة جدا. ــ مـ
فـيفـيان : ولـكـنك تعـرف أنـا ال أشـعر بـشىء ال أشـعر

بشىء جتاهه فقط أنت.
ـــيــك : إننى رجل عجوز . ــ مـ
فيفيان : ال ال لست عجوزًا.
ـــيــك : إننى رجل عجوز . ــ مـ
فيفيان : لست عجوزا جدا.

ـــيــك : ال مـطلقًا. لـست عجوزاً عـلى اإلطالق. عندما ــ مـ
كـنـت صـغــيـرا كـان هــنـاك رجــال فى مـثل
سـنى وكانوا يعملون عـمًال يوميا. أستطيع
أن أعــــمل. جــــســـــدى فى راحــــة وغــــيــــر
س ُمــســتــخـدم. ولــكــنــنى أســتــطــيع أن أ
أصـــابـع قـــدمـى. ذهـــنـى لـــيـس مـــتــــقـــدًا.

 
الشخصيات : فيفيان ميك كلود

. تـرتدى مالبس تـظهـرها فيـفيـان : فى الثالثـ
أصـغر سـنا لـكن وجهـها يـبدو أكـبر

من ذلك شاحبة جداً ومريضة.
البـسه ليـبدو فى . يـهتم  ـــيــك : فى الـستـ ــ مـ

أفضل ُحلّة.
ـــود : فى الـتـاسـعـة عـشـر. شـعـره نـاعم جـدا كــل
وقصير وسيم. مالبسـه غالية لكنها

«مكرمشة» ومتسخة.
ـسـرحـيـة عـام الـزمن : فى عـام 2010 (كـتـبت ا
ـترجم) كـان مـيك صغـيرًا 1979 - ا
فى الـسـبعـيـنـيـات. ال يـجب أن تـبدو
البس غـيـر مسـايـرة لـلزمن لـكـنـها ا
ا عاصرة. ر البس ا مختلـفة عن ا
ـشرقـة لـشـبابه يـحّبـذ مـيك األلـوان ا
ـة». لـكــنــهـا اآلن ُتــعـد «مــوضـة قــد

كن أن يرتدى كلود بدلة داكنة.
رتفع ـبنى ا كـان : حجرة ميك الـوحيدة فى ا ا
(برج). احلجرة صغيـرة مطلية بلون
فـــاحت وتــعــّمــهــا الــفــوضى: ســريــر
ومــنــضــدة وكــراس... إلخ وتــشــمل
كــــرســــيــــاً ذا ذراع من طــــراز قــــد
وضـــخم وتــلـــيــفــزيـــون وأشــرطــة
مـوســيـقى وكـتب وألــعـاب وألـغـاز
وقـطــعـة خـشــبـيـة كــبـيـرة مــنـشـورة
ــنــضــدة نــصف مــنــتـــهــيــة عــلى ا
وإبـريق مـاء وأكـواب وسمـاعـة على
ـواجه الـبــاب لـلـتـحــدث مع الـزائـر ا
لـلـبـاب عـلى الـسـلم ونـافـذة وحـيـدة
مــغـلـقــة تـبـدو الــسـمـاء فى اخلـارج

ملبدة بالدخان والضباب.
فيفيان : هل أخـبرك ماذا اشتريت اليوم? األوكسج
ــبـنى ولــهـذا دائــمـًا غـيــر كــاٍف فى هـذا ا
الــصــداع. ُتــكـّلـم الــوكـيـل يــقـول الــوكــيل
ــديـر اإلدارة ــديــر يــقــول ا حتــدثــوا مع ا
احملـلــيــة اإلدارة احملـلــيــة لن تــعـطــيــنـا لن
تـعـطـيـنـا أبـدًا الـنـقـود. قـلت أنـا قـلت إذا لم
ُتـغثنا أى جـهة بسرعـة فاجلميع سـيكونون
صـاعد السـريعة لو لم لم جـثثاً مـيتة فى ا
لم لم لم يـكن هـنـاك أوكسـج يـكـفى. قال
الوكيل إنه لو كان األمر بيده فسوف يضع
نـباتات كبيـرة نباتات نبـاتات نباتات فى كل
حـجـرة. تعـوق الـسيـر يـا ميك. مـيك تـبدو
وكـــأنك ال تـــعـــرنى اهـــتـــمــاًمـــا وكـــأنك ال

تسمعنى.
ـــيــك : أنا فى انتظار ابنى. ــ مـ

فيفيان : اسـمع ذلك سوف يذهب عقلك يذهب عقلك
تـمـامـاً. مـا قلـته هـو أن الـنـبـاتـات الـنـبـاتات
سـوف تسـتـلزم أمـواالً. النـبـاتات األرضـية
ـنـتـزه (احلـيـة) كـلــهـا يـجب أن تـأتى من ا
نتـزه لن تسـمح بهذا. ـنتـزه إدارة ا إدارة ا
ألنه بـصعوبة أى منـتزه بالكاد لم يبق أى
مـنـتزه. أخـبرتـنى أخـتى أنهـا ذهـبت ذهبت
دة أربعة أيام أيام ذهبت هناك أربعة أيام 
لــتــحــصل عــلى أى شـىء والــزحــام كـان

الزحام كان بالضبط مثل هنا.
ميك : إلى أى مدى سيطول تأخره?

اذا ال نصعد إلى كن مـيك   فيفيان : الـعشب فقط 
الـسطح ونتـمشى نتمـشى فى الضباب? ال
يـــوجـــد مـــتـــسع فـى تـــلك احلـــجـــرة تـــلك
احلـــجــرة. إنـك تــأخـــذ خـــمس خـــطــوات
يـذكرك ذلك بالقط الـقط اجملنون فى قفصه
فى حـــديـــقـــة احلـــيـــوان إلى أعـــلى أعـــلى

وأسفل إلى أعلى و
(ميك يجلس)

نـعم اجـلـس اجـلس وتـنـّفس بـبطء. تـنـفس
بـهـدوء. إنه كـلـود نـفـسه كـلـود قـال كـانت 

ـــيــك  : سيعطيك «أوتوجرافه» إذا طلبت منه ذلك . ــ مـ
ً فيـفان : سـتحب أن تـتـكلم تـتـكلم مـعه حـديثـًا حـميـما

ليس لغريبة مثلى أن تكون هنا.
ـــيــك : ال . ال ال . يـجب أن تبـقى. لم أره منـذ خمس ــ مـ
كنك أن تساعدينا حتى نتحدث سنوات. 

سويًا.
فـيفـيان : أتـمـنى أن أستـطـيع حتى أقـول إنـنى رأيته
وحــادثـتـه حـادثـت كـلــود اكــتــون حـادثت

سته. ا  كلود اكتون ور
ــا تــكـون ـيــك : ســوف يـعــجب بـك. من يـدرى? ر ــ ــ مــ
هناك نقود من أجلك. إنه فتى جميل وطيب
وعطوف. لقد أعطى ماال للغرباء من قبل.

فيفيان : لى لى أنا أنا  هل تعتقد ?
ـــيــك : وإذا لم يـحـدث فـال بـأس. فـسـوف يـعـطـيـنى ــ مـ
. ـكــنـنى أن أعـطــيك مـا حتـبـ الـكـثــيـر و

. مالبس يومية. بيض. أوكسج
فـيفـيان : مـيك وإذا حـصـلت عـلى عـلى... كـوخ فى..

نتزه. كوخ فى ا
ـــيــك : نعم سوف أحصل على كوخ. ــ مـ

سـوف أبقى مـعك ألننى فيـفيان : مـيك سـوف أبقى 
أريـد أن أخـرج أخـرج من لـنـدن وال أريـد
الـعيش فى برج بـرج أو أى بلوك وسوف
يـكـون لـديك حـجـرة كـافـيـة سـيـكـون لـديك
حـجرة كافية لى هـناك. وألنك فى منتصف
أواخـر أواخــر مــنـتــصف الـعــمـر فــسـوف
ســوف ســـوف أبــقى مـــعك ألنـــنى مــازلت
صـغـيـرة وأبـدو أبـدو أصـغـر من سـنى إذا
كــنت تـريـد إذا إذا إذا كــنت تـريــدنى كـنت

تريدنى.
ـــيــك : نـعم أفضل ذلك. إنه لـشىء ذو قيمـة حقا أن ــ مـ
تـكون سـعيـدًا أحـيانـا وجتعل شـخصـا ما
ســعـيــدا. دعــيــنـا نــبــقى مــعــا ألطـول وقت

كن ألننى أحبك.
فـيـفـيـان : أتـمــنى أتـمـنى أن نــسـتـطــيع الـرحـيل اآلن.
أتــمــنـى أن يــســرع يـــســرع ويـــأتى هــنــا.
سـأستطـلع وأرى إذا كانت هنـاك عربة فى
ــؤكـــد أن لــديه مــوقـف الــســـيــارات. مـن ا
رخـصة سـيارة لـيقـود سيـارة فى لنـدن لو
كـان هـنـاك أحـد يـسـتـطـيع ذلك فـهـو كـلـود

اكتون.
ـــيــك : فـلــتـنـظــرى أنت. أنـا أعــانى من قـصــر نـظـر ــ مـ

شديد. ال أستطيع أن أكشف الشارع.
(تــنـظــر فــيـفــيــان إلى أســفل صـوب

الشارع دون أن تفتح النافذة)
 فـيـفـيـان : ال لـيـسـت عـيـنـاك إنـهــا األدخـنـة األدخـنـة
والـضبـاب. إننى بـالكـاد بالـكاد . ال ال فقط
األتـوبيـسـات األتوبـيسـات هى الـتى بالـكاد

تتحرك اليوم. يوجد حريق.
ـــيــك : قريب? ــ مـ

فيـفيان : ال هل تـرى هل ترى الـدخان األسـود بعـيدا
بعيدا هناك?

تعصبون قـالوا إنهم سيفـعلون شيئا ـــيــك : هـؤالء ا ــ مـ
أو آخر اليوم. هل رأيت هذا فى األخبار?

فيفيان : ال  ولكنهم يقتلون أنفسهم كما أظن.
ـــيــك : أنفسهم أم اآلخرين. ــ مـ

فيـفيان : بـاللـيل باللـيل فى اللـيل أكون خـائفـة يا ميك
أكون خائفة لو استيقظت فى الليل أحسب
أن البلوك سيتحول سيتحول إلى توهجات

فى أى أى أى حلظة سيتحول.. آه!
ـــيــك : ماذا? أهو ? ــ مـ
فيفيان : انظر انظر.

ـــيــك : أين? ــ مـ
فيـفيان : أعـتقـد أعتقـد أنه كان هـناك طـائر كـان هناك

طائر طائر طائر.
ـــيــك : ماذا? ماذا ? ــ مـ

فيفيان : طائر.
ــيك : طائر فى سماء لندن? ــ م

األوكسج ليس كافياً 
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ــســرح  مـــحــفـــوظ عــبــد الـــرحــمن : بــدأ وانــتــهى فى الــســتــيــنــيــات مــاله ومــال ا
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نعم نور الهدى عبد ا

ـسـرح مـسـرحـيـته (كالم) والـتى قـلـدّت ا
الـذى عجـز كـثيـر من النـاس عن تـقلـيده
فـقـدم جتــربـة رائـدة ألنه سـافـر وشـاهـد

واستفاد.
هرجانات من أهم ا

هرجان ويرى الفنان محمود ياس أن ا
الــتــجــريــبى أضــاف الــكــثــيــر لــلــحــركــة
ـــصــريــة وأنه أحــدث إلى ــســرحــيــة ا ا
جـانب اخلبرات التى قدمهـا تأثيراً كبيراً
فى الــشـــبــاب الــذى الــتـف حــوله وهــذا
شىء رائع أن تـنشغل جـماهيـر الشباب
ــســرح وتــهــتـم به وتــدخل الــتــجــربــة بــا
كـــمـــشــــاهـــدين وكــــأصـــحـــاب عـــروض

وإبداعات.
ويـعـدُّ مـحـمــود يـاسـ الـتـفـاف الـشـبـاب
سرح الـتجـريبى دليالً عـلى حالة حـول ا
الــنـــهـــوض الــثـــقــافـى واإلبــداعـى الــتى
أحـــــدثــــــهـــــا هـــــذا
ـــــــــــســـــــــــرح فـى ا

مجتمعنا.
وعـن اإلضــــافــــات
األخــــــــرى الـــــــــتى
ــسـرح يــقــدمـهــا ا
الـتــجـريـبى يـقـول:
إنه يـــعــيـــد إلــيـــنــا
دهــشــة اكــتــشـاف
الـــــــــنـــــــــصــــــــوص
ــــــــســـــــرحـــــــيـــــــة ا
الــــكالســـــيــــكــــيــــة
ـــــة حــــ الـــــقـــــد
يـقـدمـهـا من خالل
قـدراته الـتـكنـيـكـية
والـــتـــشــــكـــيــــلـــيـــة
ــبــتـكــرة ومــثـال ا
ذلــك عــــــــــــــــــــــرض
«رومـيـو وجـولـيت»
الــــــــــــذى قــــــــــــدمـه
ــــــهـــــرجــــــان فى ا
إحــدى دوراتـه وهــو نص تـــقــلـــيــدى من
نـصوص عـصر النـهضـة وقد اسـتطاع
مـنــفـذو الـعــرض أن يـقـدمــوا لـنـا مــتـعـة
حـقـيقـيـة جـعـلتـنـا نـسـتمـتع بـعـظـمة شچ
الـنص لكثرة مـا تعاملنـا معه فقد كان
اإلبـداع شامالً وجنح التـجريب فى هذا
الــعـــرض أن يـــضـــعــنـــا أمـــام حلـــظــات
انــفـعــالــيــة قـويــة من خالل الــتــشــكـيل
والـــــرقص والـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر اجلـــــســــدى
ــوسـيــقى واحلــوار وحـتى حلــظـات وا

الصمت.. 
لـــهـــذا أرى أن من بـــ إيـــجـــابـــيـــات هــذا
سرح ـسرح هـو أنه أوصلنـا لقـناعـة أن ا ا
كنه أن ـعناه العام (وال أقول التقليدى) 
يــعــيش ويــخــلَّــد إذا تــوفــرت له عــنــاصــر
ـغـامـرة االبـتـكـار واإلبـداع الـتى تـتـيـحـهـا ا
والـتجـريب ويـختم يـاس حـديـثه بالـتأكـيد
هرجان التجريبى يعد واحداً من عـلى أن ا

سرحية فى العالم. هرجانات ا أهم ا

سرح .. اخلالف  قائم  حتى  إشعار  آخر   التجريب  فى  ا
الشرقاوى :االعتماد على اجلسد فقط مرفوض
هرجان التجريبى دليل جناحه محمود ياس : التفاف الشباب حول ا

الـعالم وهو ما عـوضنا مؤقتـا عن البعثات
ــاذا تـــوقــفت?! الــتـى ال أفــهم حـــتى اآلن 
فـمنذ الـقرن التاسع عـشر ال توجـد بعثات
عـلمـية إلى اخلـارج لدراسـة التمـثيل وفن
ـسـرح فـهل يعـقل أن يـرسل اخلـديوى ا
عــبـــاس حــلــمـى الــثــانـى جــورج أبــيض
لـدراسة فن التـمثيل وال نـقوم نحن بذلك
الـيوم مع التسليم بالـفائدة الكبيرة التى
جنـنـيـها من وراء هـذه الـبـعـثات ودلـيـلـنا
عـلى ذلك مـسـرح الـسـتـيـنـيـات الـذى قام
عـلى أكتـاف الذين سـافروا إلى اخلارج
ــــســــرح (عــــلى نــــفــــقــــتــــهم ودرســــوا ا
الــشـخــصــيـة) مــثل ســعــد أردش وكـرم
مــطـاوع وأحــمـد عــبــد احلـلــيم فــعـادوا
ــصــرى.. البـد أن ــســرح ا وأســســوا ا
تـكــون هـنــاك بـعـثــات تـشــاهـد وتـدرس
ـــســرح فى آخــر مـــا تـــوصل إلـــيه فن ا

اخلــارج بــالــفـعل
أصــابـنى الـذهـول
ــــــا رأيـــــته ذات
مـــــرة عــــلـى أحــــد
ــــــــــــــــســــــــــــــــارح ا
األوروبــــيـــة حـــ
شــاهــدت الــفــجــر
يـــــتـــــجـــــلـى عـــــلى
ـــــســــرح فـــــعال ا
بـــدرجــــات ألـــوانه
الــطــبــيــعــيــة الــتى
تــســربت كــظــلــمــة
مـــغــــبــــشـــة حــــتى
وصــــــــــــــــــلــت إلـى
إضــاءة مــغــبــشـة
كـــأنـــهـــا الـــفـــجـــر
فـــــــــــــعـال دون أن
أحلـظ أو أشـــــعــــر
بــزيــادة اإلضـاءة
هـذه التقنيات البد
أن تــــــــــــــــــــــــدرس

صـنـاعــة األزيـاء والـديـكــورات تـكـسـيـر
الـقـواعد صـنـاعة األفـكـار كـيفـيـة عمل
ـا فيه من خـيول سـينـاريـو سيـنمـائى 
ـسـرح! ومـعــارك ومـبــارزات تـتم عــلى ا
ا بأفـكار عبـقرية بال أدوات عـبقريـة إ
وبـخيال كبير البد أن نتعلم كيف يكون
ــوســيــقى وهـو ــســرح الـغــنــائى أو ا ا
حــدوتـة كــبــيــرة عـنــدهم. وقــد اســتــفـاد
جالل الــشــرقــاوى من هــذه األفــكـار فى

ورؤى حـديثـة ولكنـها لـيست كـافيـة إلقناع
ـعروف ـسـرح ا الـنـاس بـاالسـتغـنـاء عن ا
لــــهــــا.. وال أنـــكــــر أنــــنى أعــــجـــبـت جـــداً
ــســارح اجلــديــدة الـــتى ظــهــرت بــعــد بــا
ـيــة الـثــانـيــة الــتى أضـافت احلـرب الــعــا
الـرمــزيــة إلى مـا كــان سـائــداً مـنــذ ثالثـة
ـسـرح من الـكـالسـيـكـيـة آالف سـنــة فى ا
والـواقـعـية وأنـا أعـتـقد أن الـتـجـريـبى هو
مـسرح رمزى يشبه الـفن السريالى يقبل
ـا لـسـهـولـة كـتابـته حـيث عـلـيه الـهـواة ر
يــقع الـعـبء الـكــبـيــر فــيه عــلى اخملـرج ثم
مثل الذى يحاول أن يخرج كل مشاعره ا
فى وقت قــصــيــر جـداً يــتــنـاسـب مع مـدة
الـعـرض القـصـيـرة وقد شـاهـدت جتارب
جتـريبيـة عديدة جـيدة لكـنى ال أعتقـد أنها
سرح.. غاية ـكن أن تكون القاعدة فى ا
ـكن أن تـفـرخ هـذه الـعـروض مـا هـنــالك 
ـثالً جــيـداً وشـامالً - كــمـا يـقـولـون -
ـعـروف ـسـرح ا يـتـم االسـتـفـادة به فـى ا
ـســرح البـد أن يــكـون تــقـلــيـديـاً أرى أن ا
بــخـــشـــبــة وصـــالـــة عــرض عـــلى خالف
ه داخل غرفة كن تـقد الـتجريـبى الذى 
ـا يــسـتـخـدمـهـا وبـدون تـقـنــيـات كـثـيـرة 
ـسـرح العـادى الذى أحـتـرمه جداً وفى ا
ـــســرح ظــنـى أن األجــيـــال الــتى تـــقــدم ا
سـرح الـتـقـلـيـدى فـلو الـتـجـريـبى لم تـر ا

كانت رأته لكانت أحبته ولم تقدم سواه.
التجريب بدأ وانتهى فى الستينيات
أمـا الكاتب محفوظ عبد الرحمن فهو يرى
ــصــرى بــالــتــجـريب ــسـرح ا أن عالقــة ا
ــوجـة بـدأت وانــتــهت فى الـســتــيـنــيـات 
ـسرح األجنبـى عندما قـدّم على مسرح ا
اجلـيب يـونـيـسـكـو وبـيـكـيت وغـيـرهمـا ثم
سرح ثم قلدين لهذا ا جـاءت موجة من ا
جتـارب تـوفـيـق احلـكـيم وانـتـهت الـقـصـة

قبل مرور خمس أو ست سنوات.
وأضـــاف مـــحـــفـــوظ عـــبـــد الـــرحـــمن: إن
ـسـرح ـســرح الـتـجــريـبى لم يـؤثــر فى ا ا
سـرح العربى ككل ا فى ا ـصرى ور ا
ـا تـكون مـيـزته الـوحـيدة الـتى قـدمـها ور
هى أنه أطــلـعـنــا عـلى بـعض الــتـكـنــيـكـات
ـســرحـيـة اجلــديـدة الـتى ال والـتــجـارب ا
يـصلح مـعـظمـهـا للـتقـد عـندنـا وإذا كان
ـصـرى اسـتـفـاد من الـتـجريـبى ـسـرح ا ا
فـهى اســتـفـادة هــامـشـيـة جــداً من قـبـيل
ــيــاه الــراكــدة; وذلك بــإطالعــنـا حتــريك ا
ـســرحـيــة اجلــديـدة فى عــلى الـتــجــارب ا

ـســرح الـتـجـريــبى يـنـقـل لـنـا أحـدث ألن ا
الـتـجارب سـواء فى الـنص أو اإلخراج أو
اإلضــاءة أو الـتــشـكــيل أو مــنـاهج األداء
ـصرى ـسرح ا بـوجه عـام فإذا لم يـكن ا
قـادراً على االستفـادة أو التحاور مع هذه
ـتغـيرات اجلـديـدة فالـلوم يـقع علـيه هو. ا
أمـــا الــفــنـــانــة ســمـــيــحــة أيـــوب فــتــقــول:
ـــســرح «مـــهــرجـــان ا
الــتــجــريــبى «ظــريف»
ألنه يــــقـــام فى فـــتـــرة
مــــــعـــــيــــــنـــــة ولــــــيس
مـسـتـمـراً ومن خالله
نــرى جتــارب الــعـالم
فــفـيه أعــمـال جــمـيــلـة
جـدا وأعـمال مـاسـخة
جـــداً مــثـــله مـــثل كل
األعـمــال وهـو يـجـعل
كل الـنـاس تـذهب إلى
ــــســـــرح وهــــذا شىء ا
صـحى أن يـتـعـود الـفرد
ـــشـــاهــدة ــســـرح  عــلـى الـــذهــاب إلـى ا

التجارب اخملتلفة.
التجريب فى حياتى 

أمـا الـفـنانـة سـمـيـرة عـبد الـعـزيـز فـتـقول:
رغم أنـــنى كـــنـت أرفض تـــمـــامـــاً تـــقـــد
األعـمال الـتـجريـبـية فـقـد أقنـعـنى اخملرج
انـتصار عبـد الفتاح بـنوعية الـتجربة التى
يـقدمها فقدمت معه مسـرحية (الترنيمة)
ــــانــــيــــا وألول مــــرة فى وعــــرضت فـى أ
حـياتى يـصـادفنى جـمهـور يـطالب بـإعادة
ـســرحــيـة مــرة ثــانــيـة بــعــد انــتـهــائــهـا ا
وبـالفعل قمنا بعرضها مرة أخرى بعد أن
أخـذنـا استـراحـة ربع سـاعة وكـان حـدثاً

غريباً جداً فى حياتى.
بـعــدهـا ومع نـفس اخملــرج قـدمت (مـخـدة
ــسـرحــيـة حـصــلت عـلى الـكــحل) وهـذه ا
اجلــائــزة الـكــبــرى فى مــصــر واجلــائـزة
األولى فى فـرنسا وقرطاج وسراييفو لذا

أعتبرها محطة مهمة جداً فى حياتى.
ـــــســـــرح ويـــــرى عـــــزت الـــــعـاليـــــلى أن ا
الـتجريبى متخصص أكثر منه جماهيرى
وأن الـــنــــاس لم تـــصـل بـــعــــد إلى درجـــة
الـوعى الــتى تـؤهـلـهــا لـتـفـســيـر مـثل هـذه
األعــمـــال نـــظـــراً النـــتـــشـــار األمـــيـــة فى

اجملتمع.
الـتجـريـبى رمزى يـشـبه الفن الـسـريالى
ــــــســـــرح وعـن رأيـه فى الــــــتــــــجـــــريـب وا
ـسرح الـتـجريـبى يـقـول عـمر احلـريـرى: ا
الــتــجــريـبـى يــهـدف إلـى الــتـجــريـب. وقـد
ـعــهـد ومـنـه يـتــعـلم الــفـنـان درسـتـه فى ا
احلـركة واألداء الـصامت وغيـره من فنون
ـكـنه أن يـسـتـغل ـسـرحى حــتى  األداء ا
ذلك فى الــتــمــثــيل الــعــادى وأنـا أرى أن
ـسرح الـتقـليـدى أقرب إلى فـكر ونـفوس ا
ـطلـوب بـوضوح الـبـشر حـيث يـقـدم كل ا
ا يكون ويـسعد النـاس أما التجـريب فر
ـسـتـقـبل لـكـنـى ال أعـتـقد أن له دور فى ا
ــســرح الــدنــيــا كــلـــهــا ســتــتـــحــول إلى ا
الـتــجـريـبى نــعم تـوجـد به أفــكـار جـديـدة

ـة 1967 قـدم ســعـد الـله ونـوس وعـقب هـز
(حـــــفـل ســــــمـــــر مـن أجـل اخلـــــامـس من
ــنـعم ســلـيم وشـوقى حـزيــران) ثم عـبـد ا
عــبـــد احلــكـــيم ورغم وجـــود هــذا اإلرث
وسـواء أكــان الـتــجـريب عــلى الـنـص كـمـا
فـعل هـؤالء الكـتـاب أو على اإلخـراج كـما
ـمثل أو فـعل سـعد أردش أو عـلى أداء ا
ـــســـرحى عـــلى كـل مـــفـــردات الـــعـــمـل ا
ــوســيــقى وإضــافــة مــفــردات جــديــدة كــا
والرقص; كما يفعل وليد عونى اليوم; فإن
الـتجـريب ال يزال مجـال جدل وخالف ب

ــسـرحـيــ وهـذا مـا ا
يــــبـــــرز بــــوضـــــوح فى

السطور التالية 
التجريب فى الكلمة
فى الـبداية قال اخملرج
جالل الـــشـــرقـــاوى إن
الـتـجريب قـد يـكون فى
ـانع أن الـكــلـمـة ومـا ا
يـــــحـــــدث جتـــــريب فى
الـكـلـمـة فال يـوجـد أى

تـــــــــــــنـــــــــــــاقـض فـى ذلـك 
فـيـونـسكـو وبـيـكت وجان

جــــيـــنــــيه; أصــــحـــاب مــــذهب الــــعـــبث أو
الالمـعـقـول الــذى بـدأ فى اخلـمـسـيـنـيـات
سـرح الـتجـريبى أو وهـو ما كـان يـعتـبـر ا
الــطـــلــيـــعى الـــذى ظـــهــر فى ذلـك الــوقت
وكـانت وســيـلـتــهم الـوحــيـدة هى الـكــلـمـة
فـيـمـكن الـتـجـريب فى الـكـلـمـة مـثـلـما فـعل
سرح الوجودى مسرح العبث ومن قبله ا
من خالل جـان بـول سارتـر وألـبيـر كامى.
ـــــكن عـــــمل إذن مـن خالل الـــــكـــــلـــــمـــــة 
الـتـجريب فـليـس التـجريب فـقط هـو شكل
ـسـرح ـسـرح أو الــسـيـنـوغـرافــيـا. أمـا ا ا
الـتجـريبى احلالى فـأنا أرفـضه وأناهضه
سـرح التـجريـبى الذى يـقدم فى مـصر فـا
من سـنـوات هـو مـسـرح يـعـتـمـد فـقط عـلى
اجلـسـد دون الـكـلـمـة وهـو لـون من ألـوان
ــســرح وهـو لــيس ــســرح ولــيس كل ا ا
ـسرح جـديـداً وال طلـيـعيـاً فـقـد بدأ هـذا ا
الـذى يــعــتــمـد عــلى اجلــســد مـنــذ الــقـرن
الــتـاسع عــشــر من رنــهــارت الـنــمــسـاوى
ومــارهـــولت الــروسـى وقــبــلـــهــمـــا كــريج
ـــانى وصــوالً إلى اإلجنــلـــيــزى وأبــيــا األ
مـــارتـــاجـــراهـــام الـــتـى أعـــمـــلت الـــرقص

احلديث.
ـسرح الـذى يـعـتـمد عـلى اجلـسـد ليس فـا
ــا يــكــون جــديــداً بــالــنــســبـة جــديــداً ور
لـلـمـصـريـ فـقط ولـذلك أرفض مـهـرجان
ـسـرح التـجـريـبى ألنه يـعتـمـد فـقط على ا
هـــذا الـــشـــكل وكـــنت أفـــضـل أن يـــكــون
مـهرجـانـاً عامـاً فيه قـنـاة تقـدم هذا الـلون
ــسـرح الـذى يــعـتــمـد عــلى اجلـسـد من ا
ـسـرح التـجـريبى ـا ال يـقدم مـهـرجان ا إ

سرح الذى يعتمد على اجلسد. فقط ا
العيب ليس فى التجريب

عــلى خالف مـا يــرى الــشـرقــاوى يـنــحـاز
الـفـنان سـعـد أردش للـمـسـرح التـجـريبى
ــهــرجــان الـتــجــريــبى يــشــكل ويــرى أن ا
ــســرحـيــة إذا لم إضــافــة إلى احلــركــة ا
ـسرحـية منه فـالعيب فى تـستفـد احلركة ا
ـهـرجان; ـسرحـيـة ولـيس فى ا احلـركـة ا

ـسـرح مــنـذ زمن طـويل; فـقــد قـدم تـوفـيق احلــكـيم مـسـرحـاً ـصـرى الـتـجــريب فى ا عـرف اجملـتــمع ا
سـماة بالتـعادلية وكـان تعامله مع مـسرح العبث جتريبـياً فى معاجلـته (ألوديب) محاوالً حتقـيق نظريـته اجلديدة ا
فى (يا طالع الشجـرة) جتريباً هو اآلخر ثم جاء على أحمد بـاكثير مجرباً عندما حـاول إخضاع األسطورة اليونانية
ـوروث الشعبى فـى (ألف ليلة ولـيلة) فأضـاف إليها إلى قوان الـدين اإلسالمى وعندما اشـتغل «ألفـريد فرج» على ا
ـعاش وقـدم لـهـا حـلوالً سـيـاسـية واجـتـمـاعـية كـان مـجـربـاً أيضـا وكـانت جتـربة همـومـاً شـعـبيـة حتـاكى الـواقع ا

(الفرافير) ليوسف إدريس ثم (ليالى احلصاد) حملمود دياب فى نفس اإلطار.

< سميرة عبدالعزيز< سعد أدرش 

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 أردش: 

احلريرى :
يشبه الفن  السر يالى ..
سرح  التقليدى برقبته وا

< محمود ياس < جالل الشرقاوى

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب

 .. العيب فى الرافض
وليس فى التجريب
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فيفيان : صغير وبّنى بّنى أعتقد أنه طائر.

ـــيــك : عصفور. العصفور طائر بّنى صغير. لم أره. ــ مـ
فيفيان : هل أفتح أفتح الشباك?

ـــيــك : ال . ــ مـ
فيفيان : نعم نعم فقد تراه.

كان) أل ا رور  (تفتح النافذة. هدير ا
ـــيــك : أغلقيها فورا. الضباب. الرائحة الكريهة. آه. ــ مـ

فيفيان : تغلق النافذة.
ــك : رّشى أوكسجينك حولى. ستقتليننى. ــي ــ ــ مـ

). لـكـن الـطـائـر كـان فـيـفـيـان : (تـرش األوكـسـج
عالمة حظ طيب حظ سعيد لنا يا ميك.

ـــيــك  : كـلــود لم يـتـمــكن من رؤيـة عــصـفـور. إنه لم ــ مـ
يتعد العشرين.

فـيفـيان : أتـذكر أتـذكـر الطـيـور لكـنـها كـانت أكـبر من
ذلك هـذا يـظـهـر أننى لـست صـغـيـرة جدا
لـست صـغـيـرة جـدا كـمـا.. حـسـنا أنـا فى
الثالث الثالث هل تصدق? لكن ما فائدة
الـشـبـاب الــشـبـاب هـذه األيـام? لم يـعـودوا
يـستـمتـعـون أكثـر ومازلت أسـتطـيع مازلت
أسـتـطيع أن أمـتع أمـتع نفـسى وأنت تـقدر

أنت تقدر.
ـيــك : كــــان لم يــــزل هـــنــــا بـــعـض الـــطــــيـــور فى ــــ ــ مــ
الـثمانيـنيات. عنـدما كنت شابـا كانت هناك
أســراب من الــطــيــور. مــا تــتــذكــريــنه هــو
احلـمام. اآلن يصيـبها الوبـاء قبل اإلهمال.
كـانـت تـتــكـاثــر حـتـى تـعــوق األبـراج. لــقـد
أطـلـقت نفـيـر عـربتى فـى شارع لـنـدن على
أسـراب احلـمـام الـتى تـلـتـقط فـتـات اخلـبز
الـذى تلقيه لهـا بعض العجـائز الذين توفوا
ـا أكــون قـد رأيت اآلن. والــطـيـور الــتى ر
أسـماءهـا فى حديـقة احلـيوان الـشحرور
والــزرزور وطــائــر الــزهــرة الــزرقــاء لــقـد
رأيـتـهـا كــلـهـا بـعــيـنى هـاتـ مــنـطـلـقـة فى

حدائق لندن منذ زمن بعيد.
(يدق جرس الباب)

فيفيان : ميك ميك.
ـــيــك : لقد جاء. ــ مـ

فيفيان : اضغط يا ميك اضغط اضغط على الزر الزر
اضغط على الزر.

ـــيــك : (يتحدث من خالل ميكروفون االستقبال) ــ مـ
من ? كلود ?

(يتـردد صـوت من اخلارج. مـيك يـضغط
على الزر ليفتح الباب اخلارجى)

اصعد  اصعد
ــصـعـد اجلـديـد الـسـريع فـيـفـيان : اآلن أخـيـرا فى ا
ـصعد الـسريع. سيـكون هنـا هنا فى أى ا
حلـظة فـى أى حلظـة سيـكـون هنـا أوه ميك

إنه -
(يرن جرس الباب)

ـــيــك  : افتحى الباب يا فيفيان. ــ مـ

فيفيان : هل أبدو أبدو هل أبدو على ما يرام?
ـــيــك : افتحى الباب. ــ مـ

فيفيان : (تفتح الباب). تفضل تفضل.
(يدخل كلود بطريقة غير مستقرة ويقف)

ـــيــك : كـلــود ابـنى كــلـود. كم أصـبــحت طـويالً. لم ــ مـ
تـتغـير. هل هـو أنت حقا? (يتـقدم نـاحية

كلود).
فيفيان : لقد كنا ننتظر ننتظر.

ـــيــك :  أنت بخير? تبدو شاحبا ــ مـ
(ينهار كلود)

فيفيان : خذ حذرك.
ـــيــك : إنه يقع. ــ مـ

فيفيان : إغماء إنه مصاب باإلغماء.
ـــيــك : مقعد. ــ مـ

قعد هـنا هنا اجلس على هذا فيفيان : هـنا فى هذا ا
قعد. ا

قعد فترة صمت) (يجلسانه على ا
ــلود : سأكون بخير. انتظرا. كـ
اء. ـــيــك : أحضرى بعض ا ــ مـ

اء) (حتضر فيفيان بعضا من ا
ــلود : سأجلس دقيقة واحدة فقط. ــ ــ ك

ـــيــك : كـلـود هل أنت مـريض? مـا الـذى حدث? هل ــ مـ
أحضر لك طبيبًا?

اء. اء إليك بعض ا فيفيان : تفضل ا
ـاء يـا كـلـود. لـقـد أحـضرت ـــيــك : خـذ جـرعـة من ا ــ مـ

الزجاجة ها هى ها هى.
ــلود : أنا بخير. شكرا. أنا أفضل اآلن. ــ ك

فيفيان : ماذا ماذا أفعل?
ــلود : ال شىء. أنا بخير شكرا آسف لم أكن أعلم ك

سافة بعيدة بعيدة هكذا. أن ا
ـــيــك : بعيدة ? ــ مـ

رور الزحام. فيفيان : فى الطريق ا
ـيــك : لــقــد تــعــبت من اجلــلــوس مــدة طــويــلــة فى ــ ــ مــ

السيارة.
ــلود : لقد مشيت. ــ ك

فيفيان : مشيت مشيت  ميك لقد مشى.
ـيــك: هل مــشــيت يـا كــلــود? من أين? هل تــعــطـلت ــ ــ مــ

سيارتك?
فيفيان : الـبرنامج. لقد شاهـدت برنامجا يقول إنه من
األســرع أن تـمـشى تــمـشى فـى لـنـدن عن

ركوب األتوبيسات فقط لو كان الهواء.
ـــيــك : أين السيارة? هل هى فى مأمن? ــ مـ

ــلود : ال توجد سيارة. ــ ك
ـــيــك : لكن كانت لديك سيارة يا كلود. ــ مـ

ــلود : كان لدى. ــ ــ ك
ـــيــك : هل ُسرقت ? ــ مـ

ة.. ة اجلر فيفيان : معدل اجلر
ــلود : ال ال  لـقد تـخـلصـت منـها تـخـلصـت منـها. ــ ك
شى. أحببته . اعـتقدت أننى سوف أحب ا

سافة بعيدة. فقط ا
ـيــك  : لــكن تــمــشـى فى شــوارع لــنــدن الــهــواء ــ ــ مــ
ــتـعــصـبــ بـاخلـارج اخلـطــر سـتــقـابل ا
هـكـذا. سـيـقـتـلونـك. ال يجـب أن تفـعل ذلك

ثانية. ماذا لو أغشى عليك فى الشارع?
ــلود : أنا هنا. ــ ك

ـشى شـخص مـشهـور مـشـهور فـيفـيان : ولـكن أن 
مثلك.

ــلود : ال داعى أرجوك. ــ ــ كـ
ـتـعـصـبـون واجلـو فـيـفـيان : تـمـشى فى لــنـدن فـقط ا

السيئ السيئ.
ــلود : أرجوك. ــ ــ ك

ـــيــك : إنه لشىء رائع أن أراك يا كلود. ــ مـ
فــيـــفــيــان : دعــنـى أرش بــعض األوكـــســجــ أرش
أوكـسجـ . ستكـون بخـير وأشعـر أشعر

أننى أريد بعضا أريد بعضا.
( (ترش األوكسج

ــلود : كنت أريد أن أراك. هل أنت على ما يرام? ــ ك
ـيــك : آه نــعم نـعم. أفــعل أفـضل مــا أقـدر عــلـيه. ــ ــ مــ
احلـجـرة الـصـغـيـرة من الـصـعب حتـمـلـها
ألنـنى بالـطـبع أتذكـر األيام الـبـعيـدة عنـدما
كــان لــلــمــرء أكــثـر مـن حــجــرة واحـدة. ال
أخـرج طبعـا. لكنـنى أغير نـظام األلوان من
آنٍ آلخـر. الـبــلـوك لـيس سـيـئــا. تـلـيـفـزيـون
وسيـقى. نشكو من اجلو كـبير. كثـير من ا
وخــاصـة نــواجت الــرصـاص. لــيس لــديــنـا
مـشكـلة فى الـصرف. ال يـوجد مـاء بالـطبع
ولــكن هــكـــذا احلــال فى كل مــكــان. لــدى
كـتـب. أقـرأ. الـقـراءة تــضـيع الـوقت. ولـدى
ألــغـاز. كل أنــواع األلــغـاز. قــطع تــشــكـيل
خـشبـيـة ألعـاب صـينـيـة حيل عـقـليـة على
الـورق. فــيـفــيــان وأنـا أحــيـانــا نـقــوم بـحل
األلـغاز طـوال اليـوم. نتـتبع حتـركاتك بـقدر
اإلمـكان. كنت فى الـص منـذ فترة قـريبة.

. ذلك يشعرنا أننا غير منغلق
ــلود : هل تسمع أخبارا عن والدتى? ــ  كـ

ـــيــك : أسمع عن والدتك? اآلن وبعد ذلك. ــ مـ
ــلود : لـقد خـرجت أليس كـذلك? لقـد تخـلت تخلت ــ كـ
عن كل أشــيـائــهـا. ال يــعــنى ذلك أنه كـان 

لـديـها الـكـثـيـر لم تـكن تمـلك شـيـئـا أبدا -
حـاولت أن أعـطيـهـا - عـندمـا كـسبت ألول
مـرة - لـكـنـهـا لم تـكن تـرضى. فى فـبـراير
كـتــبت لى أنــهـا قــد تـخــلت عن حــجـرتــهـا
صـوريا. أحرقت كـروتها فـقط ذهبت. كما

يفعل الكثيرون.
فيـفيان : لـيس الـكثـيـرون فى الطـريق الـعادى الـعادى

تعصبون. فقط ا
ــود : إنـهـا كـذلك بـالفـعل إذا كـنت تـطـلـقـ عـلـيهم ــ كـل

ذلك.
ـيــك : لم أفــهم والــدتك أبـدا. كــانت دائــمــاً حـزيــنـة ــ ــ مــ
لـشىء أو آلخـر. اعـتدت أن أغـلق األخـبار
لـقـد كانت تـضـايـقهـا كـثـيرا. مـنـذ عـشرين
عـاما. األخبار اآلن أكثر سـوًءا بكثير والبد

أنها قد ذهبت بعقلها امرأة مسكينة.
فيفيان : إنه اجلـنون يقـولون إنه يشـمل البلـد يشمل

كل البالد كما يقولون.
كلـــود : ما أخبار الكسندر?

ـــيــك : الكسندر? ال لست على اتصال به. ــ مـ
فيـفيان : من? من الـكسـندر? ال أعـرف الكـسندر من

كلود : أخى غير الشقيق.
ـيــك : نــعم عـنــدى ابن أكــبــر أكــبـر بــكــثــيـر. من ــ ــ مــ
زواجى األول الـذى ذكرته لك قريـبا كما
أعــتــقــد. زوجـتـى األولى تــزوجت ثــانــيـة.
حـســنـا فــعـلت. رجًال ثــريـا. هى تــسـافـر
ـكن أن تقابـلهـا فى ترحالك هل دائـما. 

حدث ذلك?
. ــود : مرة أو مرت كلـ
ـــيــك : احك لى عنها. ــ مـ

ــود : مـازالت أخـاذة عن بـعد مـعـها دائـمـًا حارس كلـ
مـسـلح بـالـطـبع ألن أحـجـاراً تـلـقى. لـكـنـها

تتجنبها ضاحكة.
ـــيــك : الـكسـنـدر ال يتـصل بى. لـقد كـان دائمـا مـليـئا ــ مـ

ثاليات. زوجته طبيبة أيضا. با
وضوع الطفل. ــود : هل علمت إذن  ــ كل
ـــيــك : هل رزقا بطفل? هل حدث ذلك? ــ مـ

ــود : لم تـقـدر زوجتـه على عـمـلـية إجـهـاض أخرى كلـ
ومع ذلك لـم حتـصـل عـلى اســتــثــنـاء. ظال
يـــطـــوفــان من بـــلـــد إلى آخـــر لــيـــتــفـــاديــا
اإلجـراءات. ولـد الـطفل فى مـصـر عـلى ما

أظن.
ـــيــك : ولد أم بنت? ــ مـ

ــلود : لقد مات. ــ ك
اذا فـيفـيان : أوه ال كم هـو مـحـزن كم هو مـحـزن 

مات?
ــلود : لقد قتاله. ــ ك

اذا? اذا فعال ذلك  اذا  اذا  فيفيان : 
ــلود : لـقد غيرا رأيهمـا. صحا ضميـرهما. لقد كان ــ ك

طفال غير مصرح به.
ـــيــك : كنت أفضل أال أعرف شيئا عنه يا كلود. ــ مـ
وضوع. ــلود : كنت أتصور أنك علمت بهذا ا ــ كـ

فــيـفـيـان : هل أرسـال أرسال إلى الـســجن هل حـكم
عليهما بالسجن?

ــلود : خـمس سـنوات لـلـتـهرب من اإلجـهـاض لكن ــ كـ
أوقف احلـكم ألن الطفل مات. ذهبا كأطباء
ـوبـوءة لـذلك ـنـاطق ا اآلن إلى واحـدة من ا

ال توجد أخبار عنهما.
ـــيــك : كان الكسندر طفال جميال. ــ مـ

سرحى سرحـية» يشارك بالتمثيل فى العرض ا > خـليل تمام «عضو فرقة السامر ا
«مـطلوب حيا أو ميتا» الذى تقدمه الفرقة من تأليف السيد حافظ وإخراج عباس أحمد
دة (١٥) ليلة عرض قرر أن يقدم العرض بالقاهرة  وبطولة جنوم فرقة السامر ومن ا

يتجول بعدها باحملافظات.

<  محفوظ عبدالرحمن 

É`¡«a Éeh É`«fódG
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.. فبـمجـرد النـطق باسـمه أو كتـابته سـيـتوقف الـقار لـيسـتعـيد فى مـخيـلته يـحيى الـفخـرانى.. فنـان ال نظـنه يحـتاج إلى تـقـد
عشـرات األدوار اجلميلة التى جعلته يحـترم الفن عموماً ويعشقه لذا فلن نـكون فى حاجة لتذكيره بها.. وبـالتأكيد لن نلجأ إلى ذكر اجلوائز
وشهـادات التكر التى حصل عليها الـفخرانى وهى كثيرة لنؤكد بهـا جنوميته فالناس ال يهمهـا أن تعرف وهى التى منحته أكبر اجلوائز
سرح فـبالتأكـيد صفق لـه بعينـيه وقلبـه أمام شاشة وأرفعـها وأهمـها على اإلطالق مـنحته قـلوبهـا ومن لم يسعـده احلظ ألن يصفق لـه فى ا
مثل الذى غـيَّر مفـهوم ومقايـيس النجـومية) لن نـصفه بالنـجم الكبـير أو احملبوب أو التـليفـزيون كذلك لن نذكـر ما قاله الـنقاد عنـه من أنه (ا

كانة التى تليق به فى قلوبها وهى أكبر من كل األلقاب وأصدق. القدير حتى ال نصادر على حق الناس فى أن تضعه فى ا
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يحيى الفخرانى
 قبل احلجر
 عليه:

صرى? سرح ا للنهوض  با
سرح سـرحية هو الـعالج لداء ا - االهتـمام بالكـتابة ا
ـصـرى وكـذلك تـشـجـيـع الـكـتـاب خـاصـة الـشـباب ا
وتـدريبهـم من خالل إقامـة ورش عمل مـتخـصصة فى
ـادى هـذا الــلــون من اإلبـداع كــذلك تـوفــيـر الــعـائــد ا
صرى سرح ا ـناسب لهم.. وفى اإلجمـال أرى أن ا ا
ا هو عليه اآلن; عن طريق يسـتطيع أن يكون أفضل 
زيادة عـدد الـفـرق اخلـاصـة واحلـكـومـيـة فى األقـالـيم
سرح هتمة با وعودة اجلـمعيات األهلية وغير األهلية ا
مثل «جـمعـيـة أنصـار التـمـثيل والـسيـنـما» إلى اإلنـتاج
سـرحى وفى هذا اقتـرح إنشاء مثل هـذه اجلمعيات ا
باإلضـافة إلى تـأسيس شركـات مساهـمة من الفـنان
سرح ـؤمن بـدور ا ا
فى نـهــضـة اجملـتـمع
وأن تـدعم الـدولـة هـذه
اجلـــــــهــــــــات حــــــــتى
تـــســتـــطــيع أن تـــنــتج
مــســرحــًا مــحــتــرمـًا
يـــقـــدم هــذه اخلـــدمــة
بـــأســعـــار مــنـــاســبــة
لـــلـــجــــمـــهـــور بـــذلك
ـسـرح أن يـسـتـطـيع ا
يــــــقـــــاوم طــــــغـــــيـــــان
الــفــضـائــيــات ومــا تــقــدمه فـى ظل ثــورة االتــصـاالت

احلديثة.
- مــا رأيك فى ظــاهـــرة االســتــعــانــة بــنــجــوم
السينما والتليفزيون الكبار فى مسرح الدولة?
- هى ظاهـرة صحية ومطلـوبة وجناح هؤالء النجوم
هـو أكبـر دليل عـلى أن الفن اجلـاد مازال قـادراً على
استـقطـاب الفـنانـ واجلمـهور أيـضًا والدلـيل على
لك لير» ومسرحـيات أخرى لهذا يقبل هذا جنـاح «ا
سـرحيـة اجلادة كبـار الـنجـوم على تـقد األعـمـال ا
الـتى حتـمل كل أسـباب الـنـجـاح حـتى ولـو خـسروا
ــرتـفع الـذى يــحـقـقه ـادى ا لـبــعض الـوقت الــعـائـد ا
عـمـلـهم فى الـسيـنـمـا أو التـلـيـفـزيون.. كـمـا أن إقـبال
سرح يـحقق رواجًا هؤالء الـنجـوم على االشتـغال بـا

تهمة بالتراجع. سرحية ا وانتعاشًا للحركة ا
عالقة قوية

لك لير» خلامس مرة.. هل ترى عالقة - قدمت «ا
عاصر? ب «لير» شكسبير وواقعنا العربى ا

إذن لنقل فقط: يحـيى الفخرانى ثم نرحب به
ونسأله..

سرح? ثل لك ا - ماذا 
ـة ـادة اخلــاصـ ـالــة من الــســعـ ــســرح يــحــقق لى حـ - ا
ـنـى والـــروحى كـــذلك فـــهـــو يــذكـــرنى ـبـــاع الـــفـ واإلشــ
ـة وأدين له ـامـــعــ ـاوالتى األولى فى مـــســـرح اجلــ ـــحــ
ـيـر الـذى مأل ـيـر ألنه عـرفـنى بـحـبى الـكـب بـالـفـضل الـكـبـ
ـاتـى وال يـزال فــمن خالله تــعـرفت عــلى زوجـتى د. ـي حـ
ـمارسـة هـوايتى يس جـابـر التى شـجـعتـنى ودفـعتـنى 
ـيـة والـعـمـل بـالـتـمـثـيل.. كـمـا أن األداء عـلى خـشـبـة الـفـن
سـرح يخـتـلف كثـيرًا عـنه أمام الـكـاميـرا حيث يـحقق ا
ـأثـيـر ـبــاشـر والـتـفـاعل مع الـنـاس وتـبـادل الـت الـتالحم ا
ـاً وحتـديًا ـأثـر وهـو األمـر الـذى أعـده رهانـاً حـقـيـقـي والـت
ـمـثل لـذلك فـأنـا دائم احلـرص عـلى الـعـمل إلمكـانـات ا
سرح وأجد سعادة كبيرة عندما أقف على خشبته. با
ـسرح سـيـكون عـشقك األول - تـصورنـا أن ا
خـاصـة بـعـد جنـاح دورك فى مـسـرحـية (حب
وفـركـشة) ولـكن هـذا لم يحـدث وابـتعـدت عنه

اذا? سريعًا 
ـسـرحــيـة مع الـفــنـانـ فـؤاد - نـعـم كـانت بـدايــتى ا
ــنــعم مــدبــولى حــيث لــعـبت دور ـهــنــدس وعــبـد ا ا
(تــخـــتخ) فى مــســرحــيــة حب وفــركــشــة أمــا غــيــر
ــســرح; فــأنـا الـصــحــيح فــهــو أنــنى ابــتـعــدت عن ا
أحرص على تقد عمل مسرحى كل عام أو ثالثة
وأتــمــنى أن أقــدم أكــثــر من ذلك ولــكـن عــدم وجـود
نصـوص منـاسبـة يضـطرنى إلى االبـتعـاد حتى أجد

نصوصًا جيدة.
صرى اآلن? سرح ا - كيف ترى ا

صرى يعيش أزمـة حقيقيـة وسببها من سـرح ا - ا
ـؤلـفـ اجلـيدين الـذين يـكـتـبون وجهـة نـظـرى ندرة ا
ـؤلـفى الــدرامـا الـتــلـيـفــزيـونـيـة لــلـمـســرح مـقـارنــة 
والـسـيـنــمـا تـعـيش هـذه األزمـة أحـيـانـًا وأذكـر أنـنى
ـلك لـيـر) بـحـثت عن كـاتب أو عـنـدما أردت تـقـد (ا
صرية فلم شاعـر يعيد صيـاغتها ويـحولها لـلعاميـة ا

ها كما هى. أجد لذلك اضطررت لتقد
- هل تقصد الكتاب الكبار أم الشباب?

ــسـرح الــكـبــار - لألسف - هــجـروه إلى - كــتـاب ا
السـينـما والـتلـيـفزيـون فلم يـعد لـهم وجود مـسرحى
مؤثـر اللهم إّال قـلة قليـلة منـهم تعد عـلى أصابع اليد
الواحـدة ويتواجدون على فترات زمـنية متباعدة أما
الشـباب الـذى يـقدم إبـداعـًا حقـيقـيـًا فهم قـلـة; فأكـثر
الـشـبـاب ال يتـجه لـلـكتـابـة لـلمـسـرح والذيـن يكـتـبون

يـعـيـبـهم عـدم تـقـبلـهم
لـلنـقـد بـاعتـبـار أن ما
يـقدمـونه هـو األفضل
دائـمًا واحلقيقة أنهم
يـــفـــتــقـــدون اخلـــبــرة
الـكافـية الـتى تمـكنهم
من رصــد وصــيــاغـة
ه عـلى الـواقع وتـقـد

سرح. خشبة ا
- أظـنـهم يـشـكـون

غياب النقد أكثر وعدم متابعته لهم?
- الـوضع اآلن مختـلف والبد من االعتـراف بأن لكل
ا وقت نـقاده فـالـنـقـد موجـود ولـعـله اآلن أكـثـر 
كان عـلـيه فى السـتيـنيـات على الـرغم من ازدهار
احلركـة النقدية أيـامها والتضـافر الذى كان على
ـمـثل فـى الـصـحـافـة أشـده بــ الـفـنـان والـنــقـد ا
ى الـفـنـيـة الـيــومـيـة واألسـبـوعـيـة والـنـقـد األكـاد
وهــذا لم يـنــقـطع يــومـاً وإن كــان الـغــالب اآلن هـو
تـخصصـة فى الفنون اهتـمام الصفـحات الفـنية ا
تـابعـات اإلخبـارية الـسريـعة واخلـفيـفة عمـوماً بـا
وحتـول النـقد فـى أكثـره إلى انطـبـاعات ومع ذلك
فـيـجب أن نـقـبـلـهـا لـتـأثـيـرهـا الـفـعـلى عـلى تـلـقى
اجلمـهور لألعمال وتـشكيل انطبـاعاته وآرائه فيما
يسـمع أو يشـاهد فـهذه هى طـبيـعة الـعصر ومع
ية الفنون موجودة لم تتوقف ذلك فـمازالت أكاد
عـن تــــخـــــريـج مــــئـــــات اخلـــــريــــجـــــ فى شـــــتى
الـتــخـصــصـات ويـجـب إتـاحـة الــفـرصــة أمـامـهم

ارسة دورهم النقدى اجلاد. للعمل و
حوار  :   شعبان الفرحاتى- كطبيب وفنان ما هى الروشتة التى تقدمها

- نعم هـناك عالقة قويـة وهذا ما جعـلنى أقدم هذا النص
ـسـرحيـة مـنذ حتديـدًا فـقبل إجـراء الـبروفـات عـلى هذه ا
خمـس سنـوات ُعرضت عـلى عدة نـصوص كالسـيكـية..
لكـنى وجدتها بعيدة عن الواقع وال تساير الزمن والعصر
الذى نـعـيشه بـينـمـا وجدت (لـير) تـنـاسب ما يـحدث اآلن
على الـساحة الـعربـية إنسـانيـًا وسياسـيًا أيـضًا حتى أنه
ـكن اكـتـشاف الـعالقـة بـينـهـمـا بسـهـولـة وهنـاك أيـضا
شـاهـد جيـدًا ويتـعامل جمل حـوارية ذات داللـة يـفهـمهـا ا
معـها وكـأنهـا صيـغت من أجل أن تعـبر عـنه وعن معـاناته
ا هو حتـديـدًا اآلن والدلـيل هـو تـصـفيـقه الـشـديد لـهـا 
ـا أذكـر قوًال يـعـنى أنـهـا مـست وتـرًا حـسـاسـًا لـديـه.. وهـن
لـلـمـخـرج اإلجنـلـيـزى «بـيـتـر هـول» وهـو «إن مـسـرحـيـات

شكسبير مرآة.. كل عصر يجد فيها نفسه».
- أال تــرى أن ارتـفــاع أسـعــار تــذاكـر مــسـرح
ثل عـائقًا أمام الدولة - دعك من اخلـاص - 

البسطاء يحول بينهم وب مشاهدته?
ــسـرح لــيــست مــوحـدة.. - الــكل يــعـلم أن تــذاكــر ا
سـرح حتـقق لـلمـشـاهد فهـنـاك أماكـن متـمـيزة فـى ا
رؤيـة أفــضل ولـهـذا تــكـون مـرتــفـعـة الــثـمن بـخالف
األمـاكـن األخـرى الـتى تـنـخـفض أســعـارهـا ولـكـنـهـا
ـــشــــاهـــد من حتــــقق نــــفس الـــغــــرض وال حتــــرم ا
االستـمتاع بالعرض وأسـعارها مناسـبة لكل الفئات

سرح. االجتماعية التى ترغب فى مشاهدة ا
- هل هـناك عالقـة ب ارتـفاع أسـعار الـتذاكر

وأجر النجم?
ـنـهـمـا فـالنـجم مـن حقه أن - ال أظن أن هـناك عـالقة بـي
يـحدد األجـر الـذى يـتنـاسب مع الـفن الـذى يـقدمه ومع
وضعه ومـكانته الفنـية وثقة شركـات اإلنتاج فى إمكاناته

وقدرته على جذب اجلمهور والنجاح الذى يحققه.
مسألة شائكة

- الـنقـاد أم اجلمـهور.. أيـهمـا يشـعرك رأيه
بالنجاح?

- هذه مـسـألة شـائكـة بعـض الشىء وإن كـنت أعتـقد
أنهـما مرتـبطان بـبعضـهما البـعض فال النـجاح الفنى
وتقـدير النقـاد للعـمل وحده كاف كمـا أن جناح العمل
جمـاهيرياً ال يعد داللة عـلى جودته وأنا شخصياً أعد
عمـلى ناجحاً إذا حقق اجلـودة الفنية وشـهد له النقاد
وشــهــد له أيــضــا شــبــاك الــتـذاكــر واإليــرادات الــتى
يـحـقــقـهـا عــنـدهـا فـقـط أطـمـئن جلــودة الـعـمل وأعـده
نـاجــحــًا وهـذا حتــقق فى مــعــظم مــسـرحــيــاتى مـثل

فـيـفـيان : مـيك أال تـرى كـيف يـنـظـر كـيف يـنـظـر
ـــاذا أتى إنه ـــاذا  إلـــيك? أال تـــعــرف 
مـتعصب يا ميك أتى لـيقتلنـا يقتل يقتل

يقتلنا جاء ليقتلنا.
ميــــــــك : هل هى محقة?

ــتـعـصب فـيـفـيـان : أعـرف أعــرف دائـمــا أعـرف ا
ــكن أن يـأتـى ويـقــتل دائــمـا يــقــولـون
ــوت احلـرب ــوتـون اجلــوع ا ماليــ 
وت حـرب اجلـوع كل يـوم لـذلك نـقـتل ا
يــقــتل أيــضــا إنـــهم ال يــتــوقــفــون أبــدا
ـــوت يـــغــادر ـــوت يـــقـــتل ا يــقـــولـــون ا
احلــجـرات يــنــسف يــنــسف الــبــلــوكـات
يـطـلـقــون الـنـار عـلى أنـفــسـهم يـحـرقـون
أنـفسهم يـطلقـون النار عـلى عائالتهم أو
الـغربـاء الـغربـاء فى الـشارع رأيـتهم فى
األخـبـار وأغـلقـتـهـا أغلـقـتـهـا لكن اآلن ال
أسـتـطـيع أنـا مـسـرورة مسـرورة ألنه لن
يـكـون هـنـاك مزيـد من االنـتـظـار افـعـلـها
اقـتـلـنى اآلن اقـتـلنى وانـتِه من ذلـك انتهِ

من ذلك.
كـــــلود : لم آتِ لهذا.

فيفيان : أهذا صحيح?
كـــــلود : لم أحـضـر ألقـتل أى أحـد. جئت ألرى
أبى فـــحـــسب. ظــــنـــنت أنه ســـيـــكـــون
ســعـــيــدا فـــيــمـــا بــعـــد ألنه رآنى مــرة
ــسـاء أخــرى. لم يــحــدث حــتى هــذا ا
ــلـؤه ولــهــذا فــســيــكــون هــنــاك يــوم 
بـاألشـيـاء األخـيـرة. لـيس لـديـكم شىء

تخافون منه.
ميــــــك : كـلود  أى فكرة غبيـة هذه? لست غاضبا
كنك دائما أن تكسب من أجل الـنقود. 
ـال. إذا عــشت لــتـكـون عــجـوزا مــثـلى ا
رات. ال مئات ا ا تكسب مثل هذ ا فر
ــكــنك أن تــتــخـــلى عــنه فى كل مــرة و
ومـاذا فى ذلك بل وتبدأ ثانـية. قد يكون
هـذا أحــسن ألـيس كــذلك? وفى حـيـاتك
سـتكـون هـناك أوقـات سعـيدة. فى حـياة
كل إنـــســـان. ســــتـــحب شــــخـــصـــا مـــا
بالتأكيد. حتى بدون أطفال حتى لو ظل
كل شـىء كــمـــا هـــو أو مـــضى لـألســوأ
تـستطيـع أن تكون سعـيدا بعض الوقت.

دائما هناك حلظات.
كـــــلود : من األفضل أن أذهب.

ميــــــك : تذهب? ال انتظر دعنى أوضح لك.
كـــــلود : (ينهض) إنه وقت الذهاب.

مـــيــــك : ال اجـــلـس ابق عـــنــــدك لـــبــــرهـــة. فى
الكرسى.

(يجلس كلود)
انـظر إلىّ إنهما عـينا والدتك. شعرى.
كــان لـدى شــعـر كــهــذا كـلــود ولـكن

كانت األشياء أطول حينها.
كـــــــلــود : (يــنــهض) أســـهل لـــو ذهــبت اآلن.

وداعا.

ميــــــــك : انتظر.
كـــــلود : ماذا?

ال? كيف تـقدر حتى أن ترد لى هذا ا
جــرؤت عــلى إعــطــاء خــمــســة ماليــ

جنيه هكذا للغرباء?
كـــــلود : الناس يفعلون.

ــوضــة ألــيس مـيــــك : أوه أعــلم هــذا إنـــهــا ا
كـذلك? عـنـدمـا كـنت شـابـا كـان لـديك

مزيد من التعقل.
فيفيان : ميك ال تفعل يا ميك ال تغضبه.

ميـــــك : هل تـظن أنه لم يكن هناك واحد وقتها
ــوت من اجلــوع? فى الــسـتــيــنــيـات
والـسبـعينـيات والـثمانـينـيات? هل تظن
أنه لم تـكن هـنـاك حـروب عـنـدمـا كـنت
شـابا صغـيرا? لست أول إنـسان يرى
الـرعب. تعـلـمنـا أن نشـاهدهم دون أن
نـشعر بـشىء. كنا نـستطـيع أن نتفرج
ـــوتــون من عــلـى مــشـــاهــد ألطـــفــال 
اجلـوع ونـســتـمـر فى تـنــاول عـشـائـنـا
بــيـــنـــمـــا نـــشـــاهـــد كل ذلـك هـــذا مــا
نـحتاجه لننجو. لم تكن والدتك حتسن
هـذا لذلـك ذهب عقـلهـا وذهـبت لتـموت
فى مـعسـكـر للـمتـشـردين تقـضم ورقة
أو أى شىء تـــافه. مــازال يــوجــد حلم
فى أحــيـاء لـنـدن إذا كــنت قـادرا عـلى
ـاء الـدفـع. تـوجـد مـؤن من الــطـعـام وا
ــكـنـنـا أن نـبـقى أحـيـاء لـكل حـجـرة. 
إذا أقـمنا فى البلوكات. أخبرتها بهذا
لكنها كانت ستذهب. لقد أتت لترانى
جـــاءت فى الـــلــيـل. أصــابـــنى الـــرعب
عـندما سمـعت اجلرس لكـننى سمحت
لـهـا بـالدخـول. هل تـعـرف مـاذا قالت?
«تـعـال ودعــنـا نـنـهى حـيــاتـنـا سـويـا».
كـنت دائمـا مغـرمـا بهـا. قلت لـها إنـها
تـسـتـطيع أن تـرجع وتـعـيش مـعى هـنا
لـكنـها لم تـكن لـتفـعل ذلك كانت تـريد
أن تـخرج. لـقد بـدت أكبـر منى. قالت:
ــوســـيــقى «دعــنى أســـتــمـع لــبـــعض ا
ــاء اجلــيـد فــعال وأتــنــاول كــوبــا من ا
ألنــنى لن أكــون قــادرة عــلى تــشــغــيل
ــوســيـقـى أو تـنــاول مــاء جــيــد بــعـد ا
ـوسيـقى وأعطـيتـها اآلن». أدرت لـها ا
ـاء به ثلج. قالت: «أسـتطيع كـوبا من ا
أن أبـــقى». ثـم نـــهـــضت وذهـــبت دون

كلمة.
كـــــلود : كان البد أن تذهب معها.

فيفيان : ميك أال ترى ما يراه ما هو?
ـكان يـعـجـبنـى هنـا. الـثراء ميـــــك : ال أقـول إن ا
كـنك أن جتـعلـنى أخرج مـضى. كـان 

من هنا.
ـنـتزه? من كــــــلود : نـصف مـلـيون ألضـعك فى ا

األفضل أن تموت.
وت? ميــــــك : ماذا تعرف عن ا
فيفيان : ميك كفى كفى يا ميك.

ــوت مــيـــــك : كـــنت أســتـــطـــيع أن أحتـــدث عن ا
عــنــدمــا كــنت صــغــيــرا. اتــركــيــنى يــا
فيفيان اآلن سأموت بسرعة كافية. أنا

فقط أحتاج حتقيق رغبة بسيطة.

فيـفيان : األطـفال دائـمـا دائمـا جـميـلـون ويجـعـلونك
تــريــد تــريــد طـــفال إذا رأيــتــهم إذا رأيت
طـفال أريد طفال لكنهما كانا ال يجب أن
يـتـهـربـا أنــا لم أجـرؤ أبـدا عـلى مـخـالـفـة
اإلجـــراءات. ولــــكن إذا حـــدث إذا حـــدث
وأصــبح لــدى طــفل فــأنــا ال أســتـطــيع ال
أسـتطـيع أبدا قـتله إال لـو قتلـت نفسى ال

أستطيع أن أقتل.
ميك : مع كل أمـوال والدته كـان الكسـندر يسـتطيع

احلصول على رخصة.
كلود : أمـواله مبـددة فى شراء الـيانصـيب. يعـتقد
أنه مـن اخلـطـأ شــراء الـرخص. وكـذلك

أنا.
مــــيك : هـل تـــــعــــنـى أنك ســـــوف تـــــشــــتـــــرك فى
الـيـانـصـيب? بـأمـوالك? مـا الـذى سوف

تكسبه إذا لم تستفد منه?
كلود : ال أريد أن يكون لدى طفل على اإلطالق.
ميك : لم تـزل صغيرا. دعنا ال نـتشاجر حول هذا

األمر.
فيفيان : إنه ألمر أهوج أن تقتل تصرف أهوج أن
تـقتل طفال كـقتل نفسك; كـقتل نفسى لم
ــتــعــصــبـ يــفــعــلـون أفـعـل أبـداً لــكن ا
ــرات لـقـد يـفــعـلــون يـفـعــلـونــهـا مــئـات ا
ــاضـيـة فى شـاهــدت شـاهــدت الـلـيــلـة ا
األخـبـار مـئــات مـئـات فى بـلـوك يـحـتـرق
الـبـعـض يـغـنى يـغـنـى والـبـعض يـصـرخ
زيد ـزيد ا والـيوم اليوم قـالوا إن هناك ا
سـيحدث احليـاة احلياة فى لـندن ليست
ـتـعة هـذه األيـام وقريـبا ـتعـة لـيست 

نتزه. نتزه نذهب إلى ا سنذهب إلى ا
نتزه? كـــــلود : تذهبون إلى ا
ميــــــك : هذا ما أتطلع إليه.

كـــــلود : تعيش هناك?
ميــــــك : هذا كل ما أريده.

كــــلود : هل معك مال إذن?
ميـــــك : ليس بعد.

كـــلـــــود:  من األفــــضل اخلــــروج مع والــــدتى.
مـازالت هنـاك مـناطق ريـفـية مـفتـوحة
فى بـعض األمـاكـن. اخملاطـرة هـى ما
تـعــانى مـنه مـثـل مـعـظم الــنـاس. لـقـد
رأيت هـذا. أعـطـيت مـا أسـتـطيـع لكن
خمسة مالي جنيه تضيع فى اليوم.
فـيـفـيـان : هل أعـطـيـت أعـطـيت خـمـسـة ماليـ

خمسة خمسة مالي جنيه?
كـــــلود : نعم.

ـا تـصـورت أغنى فـيفـيان : أنت أغـنى حـتى 
اليــ اليــ عــدد ا ــا كم عـــدد ا

التى تبقت لك?
كـــــلود : ال شىء.

ميــــك : ليس كثيرا مليون مثال ?
كـــــلود : لقد تخليت عنها.

فيفيان : كلها كلها تخليت عنها كلها?
كـــــلود : نعم.

ميــــــك : كلها للغرباء?
فيـفيان : لـكنـنـا نشـاهـد نشـاهد األخـبـار طيـلة

الوقت لكى نراك ولم يحدث أبداً.
كـــــلود : فعلت ذلك هذا الصباح. تخلصت من
كل أشــيـــائى وأرســلـت لك الــبـــرقــيــة

بأننى قادم ألراك.
فيفيان : ال أوه ال ميك ميك أنا خائفة.

ميـــــك : وماذا عنى أنا يا كلود?
كـــــلود : أردت أن أراك.

ـمــكن أن تــبـقـى لى نـصف مـيــــك : كــان من ا
مليون. مائتنى ألف. ألبيك.

كـــــلود : هل حتتاج للنقود?
ميــــــك : كوخى.

كـــــلود : لم أفكر فيك. أنت تعيش هنا.
ميــــــك : لم تـفكـر? لم تـفكـر فى? بالـطبع فـعلت.
أبــــوك يــــجــــلس هــــنــــا فى صــــنــــدوقه
الـصغـيـر? أنا أفـكر فـيك طـيلـة الوقت.
كــنت واحــدا من آخـر األطــفــال الـذين
ولــدوا فـى لــنـــدن اعـــتــاد الـــنــاس أن
يـلـتفـوا حـول عربـتك ألنك كـنت جـميال
حــتى فى صــغــرك مـاذا تــظن تــكــلــفـة
الـرخـصـة لتـحـصل عـلى طـفلٍ ثانٍ? لم

مـيــــــك : شىء نــسـيـت أن أخـبــرك به. لــقـد رأيــنـا
عـصفورا هل تعـرف ما أعنى? إنه طائر.

عصفور.
كـــــلود : البد أنه كان شيئا لطيفا لكما.

ميـــــــك : لقد كان لقد كان. تمنيت لو كنت رأيته.
كـــــلود : وداعا إذن.

ميـــــك : البـد أنه لم يــزل حـولـنـا فى مـكـان مـا. لـو
داومت النظر.

(يذهب كلود)
كــلـــود كــلــود لـــيس هــكـــذا ال تــذهب

أخبرنى متى ستأتى وترانى.
كن أن نراه فيفيان : لـو نظرنا نظرنـا من النافذة 

نراه ذاهبا.
ميــــــك : ال أستطيع أن أرى بعيدا هكذا ألسفل.

فيفيان : سأفتح أفتح النافذة.
ميـــــــك : نعم نعم افتحيها.

(تفتح فيفيان النافذة)
فيفيان : أوه الرائحة.

ميـــــك : ال تـهتـمى ال تهـتمى انـظرى. أهـو هذا?
أنه شـــخص مــا ألــيـس كــذلك? هل هــو

كلود? ال أستطيع أن أرى.
ميـــــــــك : الـدخــان يـؤذى عـيـنى يــؤذيـهـا - نـعم إنه

هو.
ــك : لــقــد رحل إذن هــنــاك... ال أســتـطــيع أن ــ ــ ــ مــيـ

أراه.
فيـفيان : نـعم نـعم أقدر أقـدر فقط أقـدر فقط أن

أراه مازال مازال فقط.
ميـــــــــك : مازال ?

فيفيان : ال لقد ال ال لقد ذهب.
مــيـــــــــك : اغــلــقى الـــنــافــذة. رّشى األوكــســجــ

حولنا.
(فيفيان تغلق النافذة لكنها تظل تتطلع)

زيد من ألسنة اللهب. زيد أنظر ا فيفيان : أنظر ا
ميـــــــــك : أليست منه?

فيفيان  : ليست ماذا ليست منه?
مــيــــــــك: ال أنـــا آسف. يـــا له مـن خــطـــأ أحـــمق.

فكرت للحظة أنه.
فيفيان : ال ال ال من بلوك بلوك آخر يحترق.

ميــــك : رشّى حولنا. أصابنى الصداع ثانية.
( (ترشّ فيفيان األوكسج

فـيـفـيان : تـنـاول شـرابــا دعـنـا نـتـنـاول بـعـضـا
اء. بعضا من ا

ميـــــــك : ولد غبى.
(تصب فـيـفيـان كوبـا مـاء صغـيرا

من اإلبريق)
ـنـتـزه غـالـبـا صفـوف من ـنـتـزه ا فـيفـيان : رغم أن ا
األكــواخ الــطــيــنــيـة وحــشــائـش صــغــيـرة
صـغـيـرة إذا أحـبـبت فـبـإمـكـانـنا أن نـذهب
ــكن أن نـذهب هــذا الـربــيع هــذا الـربــيع 
لـنـرى لـنـرى الـعـشب واألزهـار األزهار فى

نتزه. ا
ميــــــــك : إننى عجوز جدا.

فـيـفـيـان : ال ال لـيـس تـمـامـا لــست عـجـوزا جـدا
ألنـــــنى ســـــوف آتـى أيـــــضـــــا ســـــآتى
وسـتـكـون جتـربة مـثـيـرة لـنـا أن نذهب
مـغــامــرة أن نـذهب ســويـاً ونــسـتــمـتع

نتزه. تع أنفسنا فى ا و
ميــــــك : من األفـضل أن حتـضـرى أشـيـاءك إلى

هذه احلجرة.
فـيـفـيان : نـعم سـأفـعل سـأفـعل وسـأحـضـر بعض
األلــغـاز اجلــديــدة ومــسـابــقــات جــديـدة
أصعب أصعب لك رغم أنى ال أستطيع
أن أضـيف الــسـمـاء فى قـطـعـة اخلـشب
الــكــبــيـــرة مع كل تــلك الـــقــطع الــزرقــاء
الـزرقـاء لـلــسـمـاء - كـأن الـسـمـاء كـانت
زرقـاء - كـل شىء يـبـدو كــمـا هــو لـكـنك

أفضل جدا.
نــســتــطـــيع أن نــفــعل ذلـك نــفــعل ذلك
الـليلـة ونسـتمع للـموسـيقى. سنـشاهد
األخـبـار أخـبـار كلـود فى الـتـلـيـفـزيون

سنشاهد أخبار كلود.
ميك : نـعم أعتقد أن مـوته سيصبح خـبرا هاما

افتحيه.
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األمثال
مسرحة ا
Proverde
Dramatique

أطــــــلـق الـــــكــــــاتب
الـفـرنــسى ألـفـريـد
دى مـــــــــــوســـــــــــيـه
(1810-1857) هـذه
الـــتـــســـمـــيــة عـــلى
بعض مسرحياته.
وكـــــــــــــــــــــانــت كــل
مـســرحـيـة عــنـاهـا
بــــــذلك تــــــصـــــور
أحـداثها حكمة أو
مـــــــــثـًال أو قـــــــــوًال
مــــأثــــوًرا يـــتــــخـــذ
كـعــنـوان لـهـا . أى
ـــــــثل أن داللــــــة ا
تـــــبــــــرهن عــــــلـــــيه
سرحية. أحداث ا
ومن أمــــثــــلــــة ذلك
مـــــســـــرحــــيـــــاته :
«المــــــــــــــــــــزاح مـع
احلــــــــــــــــب1834»
و«يــجب أن يــكــون
الـباب مـفتـوًحا أو
مــغـــلــًقــا - 1845»

... إلخ.

É`¡
«a 

Éeh
 É`

«fó
dG

أنا أمثّل ..إذن أنا موجود
 وأجرى يتناسب مع جنوميتى

ــلك لـيــر» هـذا «غـرامــيــات عـطــوة أبــو مـطــوة» وفى «ا
بالنـسبة لـلمسرح أمـا بالنسـبة للنـجاح فى التلـيفزيون
فـمـقـيـاسه عـنـدى هـو رد فعل اجلـمـهـور وزيـادة نـسـبة
س مـدى تـقـبـل اجلمـهـور لـلـعـمل أو ـشـاهـدة وأنـا أ ا

سلسل. إحجامه عنه منذ عرض أول حلقة فى ا
- هل لديك مستشار فنى?

- مـســتـشـارى الـفـنى هـو إحــسـاسى بـالـعـمل وهـو
الـــذى يــحـــدد لى قـــبــولى أو رفـــضى لـه.. وإن كــنت
أسـتمع جيـداً آلراء زوجتى فى األعـمال الـتى تعرض
علّى كـما أحترم رأيها فى الكثير من القضايا الفنية

التى نتناقش حولها.
- كيف تختار أدوارك?

- أقــوم بـقــراءة كل األعــمــال الـتى تــعــرض عـلى ثم
أقـوم بــدراسـة كـل شـخــصـيــاتــهـا وبــعــدهـا يــدلـنى
إحـسـاسى ويـحـدد لى الـعــمل الـذى أقـبـله ومن بـ
الشـروط التى أضـعهـا لنـفسى عـند االخـتيـار التـأكد
من جّدة الـشخـصيـة وأنهـا تمـثل إضافـة جديدة لى
كمـمثل وأنـها حتـمل قيمـة إنسـانيـة إيجـابيـة تضيف
إلى اجملـتـمع ثم بـعـد ذلـك يـأتى دورى لـكى أقـدمـهـا
بصدق وإخالص فأنا أؤمن بأن العمل اجليد هو ما
يقـدم بصدق وهو ما يشعر به اجلمهور فورًا وبنفس
الدرجـة وأحمد الله أن كل أعـمالى تتحـقق فيها هذه

العالقة احلميمية بينى وب اجلمهور.
الشخصيات احملبوكة

- هل هناك مواصـفات محددة فى الـشخصية
التى حتب أن تؤديها?

- أنـا أمـيـل دائـمـًا إلى الـشـخـصـيـة احملـبـوكـة درامـيـًا
حـتى ولو كانت شريـرة ولعل هذا هـو السر فى جناح

تعددة التى قدمتها على اختالفها. الشخصيات ا
- ما اجلديد لدى يحيى الفخرانى?

ـسلـسل التـليـفزيونـى (يتربى - أقوم اآلن بـتصـوير ا
ف عــزو) وهــو من تــألـيف يــوسف مــعــاطى وإخـراج
مـجـدى أبـو عـمـيـرة ويـشـارك فى بـطـولـته مـجـمـوعـة
ـة مــخـتــار حـسن كـبــيـرة من الــفـنــانـ مــنـهم كــر
مـصـطـفى نـهـال عـنـبـر أشـرف عـبـد الـغـفـور رانـيا
فـريد شـوقى يـاسـر جالل أحـمد عـزمى انـتـصار
وهنـا شيحـة وعدد من األطفـال منهم هـادى خفاجة

وهو مسلسل تدور أحداثه فى قالب كوميدى.
سلسل? - وماذا عن دورك فى ا

- أقوم بـدور جـديـد تمـامـاً حـيث أجـسد شـخـصـية
بائع لـعب أطفـال يعشـقهم بـشدة ولكـنه يعانى من
كثـرة مـشـاكل أبنـائه الـذين يـعمـل أحدهم ضـابـطًا
ــشـاكل واآلخــر خـارج عن الــقـانــون وتـتــصـاعـد ا
لدرجـة أن يقوم األبناء بـرفع دعوى قضائيـة للحجر
عــلـــيه.. وهـــو مــتـــزوج من ثالث ســـيــدات (ســـيــدة
مــجــتـمـع وخـادمــة وأرمــلــة) وســوف يــتم عـرض
ــسـلــسل (بــإذن الــله) فى رمـضــان الــقـادم وفى ا
الـسـيـنمـا أسـتعـد لـتـصويـر فـيلم (مـحـمـد على) من
إخــراج الــســورى (حــا عــلى) وهــو الــذى يــقـوم
ـلك فـاروق) الذى تكـتبـه أيضًا بإخـراج مسـلسل (ا
ــيس جــابــر والــفـيــلم عــمل ضــخم رصــدت له د. 
نـتجـة مـيزانـية قـدرها 50 مـلـيون جـنيه الشـركـة ا
وأعـتــقـد أنه ســيـضـيف الــكـثـيــر إلىَّ وإلى الـتـراث

صرى والعربى. السينمائى ا
سرح?  وماذا عن ا

جـرد االنـتهـاء من تـصويـر الـفيـلم سـوف أركز  -
وقتـى وجـهـدى لـتـقـد مسـرحـيـة جـديـدة ال داعى

لذكر أى تفاصيل عنها إلى أن يأذن الله.
ــكن أن تــســـتــغــرقه مــنك - كم مـن الــوقت 

دراسة الشخصية?
- لــــيـس أقل مـن شــــهـــــريـن قــــبـل بـــــدء الــــعـــــمل
والتـصوير.. هذا باإلضافـة إلى دراستها بأسلوب
أكثـر عمقاً ومـعايشة عـند التصويـر حيث يضفى
جو الـعمل نفسه أبعاداً أخرى للشخصية لم أنتبه
إلـــيـــهـــا عـــنـــد دراســـتـــهـــا فى خـــيـــالى وأرى من

الضرورى دراستها جيدا فى الواقع العملى.
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سرح لـتقـترب وتمـارس عشـقها . ولم عشقت الـفن منـذ طفـولتهـا  فالـتحقت بـكلـية األداب قـسم ا
عهـد النقد الفنى حتى تستطيع اإلحاطة تكتف بذلك بل راحت أيـضا تكمل دراستها العليا 
بذلك العـالم اجلميل الذى سحـرها كنداهـة يوسف إدريس ولم تستـطع إال أن تستجيب
ميزة التى له وانطلقت سـحر الشاذلى تلـعب لعبتهـا اجلميلة وقدمـت عددًا من األدوار ا
ـًا ملـحـوظـًا من العـروض الـتى شـاركت فيـهـا سـمر صـنعـت لهـا حـضـورًا مسـرحـي
ـة» إخـراج مـجـدى الـنـاظـر «أحالم بـنت بـنـوت» إخـراج عــزة احلـسـيـنى «الـصـرخـ
ـهـجور» مع و«انـتـهبـوا أيـهـا األمـوات» لـنادر الـسـيـد كـما شـاركت فى « الـقـصـر ا
صطفى حسن سعـد و«الكابوس» إخـراج محمـد رمضان و«الـكالب األيرلنـدى» 
أبـو الفـتـوح ومع اخملـرج عـادل حـسـان قـدمت «الـشـاطر.. سـت احلسـن»  وكذلك
عرض األطـفال «قمر احلواديت» كمـا شاركت فى عرض « الواغش» الذى شاركت
هرجان الـعربى للمسرح.  سـمر الشاذلى مشغولـة هذه األيام بدراستها به فى ا
ـة خاصـة وأنـها من أوائل ـيـة فهـى حتلم أن تـصـبح أستـاذة جـامعـي األكاد
ـسرح تـظهـر إمكـاناتـها دفعـتهـا. كـما حتـلم بأن تـؤدى أدوارًا أكثـر فى ا
وتـضعـها فى مـصـاف النـجوم ومن بـ هذه األدوار الـتى تتـمنى أن
تــؤديـهــا دور األمـيــرة الـتى تــنـتــظـر فى مــسـرحــيـة صالح

صـرية ـرأة الشـعبـية فى احلـارة ا عـبدالـصبـور ا
ـا حتـمـله من مـشاعـر وأحـاسـيس سـمر

تـــســـتــــعـــد لــــعـــرضـــهــــا اجلـــديـــد
«أوكـازيـون» الـذى سوف
تــقـدمه فـرقــة قـصـر
ـيـــزة ثـــقــــافـــة اجلـــ

وسم القادم. ا

نـفى الـفـنــان «حـسـ فـهـمى» مـا نـشـرته
صـحـيـفـة يـومـيـة مـؤخـراً حـيث قـالت إن
مـشــاركـته كـعــضـو جلـنــة حتـكـيم فى
ــهـرجــانـات الــسـيــنـمــائـيـة أحـد ا
خــــارج مــــصـــر وراء تــــأجــــيل
عـــرض مــســـرحــيـــة (زكى فى

الوزارة).
فـــهــمـى أكــد أن الـــعــرض
وسم سوف يقدم فى ا
الـشتوى عـلى خشبة
ــسـرح الــقـومى ا
وهـــــــــــو مــــــــــا 
االتـفاق عليه عند
تـــوقــيـــعه لـــعـــقــد
سـرحية بـطولـة ا
وال عالقــــة لــــهـــذا
ــــــشـــــاركــــــتـه فى

هرجان. ا

صـوتـهـا اجلـمـيل وعـشـقـهـا لـلـغـنـاء والـتـمـثـيل دفـعـاهـا
ــمـارســة الــفـن بــعـد أن تــخــرجـت فى كــلــيــة اخلــدمـة
االجـتـماعـيـة.. دخـلت والء طـلـبة عـالم الـتـمـثـيل من باب
ـقصـود غنـيم أثناء الـغنـاء فقد سـمعـها اخملـرج عبد ا
ـسرحـيته األخيـرة «العـشرة الطـيبـة» رائعة حتـضيره 
سـيد درويش فعرض عليهـا أن تقوم بالتمثيل
فـيهـا وبـالفـعل أسـند إلـيـها دور «نـزهة»
الــفالحــة الــتى عــشـقــهــا األمــيــر وقـد
قـدمت والء الـدور بثـقـة عـلى الرغم من
ــسـرح أنه الــظـهــور األول لــهـا عــلى ا
وهى تـعزو جناحها فى أداء هذا الدور
إلى عـشـقهـا للـتـمثـيل مـنذ الـصـغر ثم
إلى الــتـــدريب اجلــاد الــذى قــامت به..
والء تـشعـر بالـفخـر لكـون أول أدوارها
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<  حس فهمى 

ورش مسرحية باجملان

استديو عماد الدين حالة مسرحية خاصة جداً..!! 
أمـام سينما كـر بوسط القاهـرة مبنى يحـمل طابع أربعيـنيات القرن
ـاضى شبـاب وبنـات يتـجـمعـون أمام الـبوابـة الـكبـيرة يـتحـدثون عن ا
ـسرح ومواعيد البروفات... عنـدما تصعد إلى الدور الثالث البد وأن ا

ـسرح تـخـتـرق أوالً عـدداً ال بـأس به من مـحـبى فـن ا
الـباحث عن مكـان يحتضنـهم ويقدم لهم خدمـة قليلة
ـوهــبـة... الـتــكـلــفـة لــعـمل بــروفـة أو ورشــة لـصــقل ا
ـجرد دخول اسـتديو عـماد الدين البـد وأن تتوقف و

كان... كثيراً أمام حالة احلركة التى تمأل ا
ويـقول محـمد محسن «مـسئول الـبروفات بـاألستديو»
لـدينا قاعتان كبيرتان وقاعـتان صغيرتان يستخدمان
ـسـتــقـلـة وكل ــسـرحـيــة احلـرة وا لـبـروفــات الـفـرق ا
الـقـاعــات مـجــهـزة وعـازلــة لـلـصــوت وأرضـيــتـهـا من
الـبـاركـيه وبـهـا مرايـات لـتـدريـبـات الـرقص واحلـركة
وتـكـلـفـة احلـجـز بــسـيـطـة خـمـسـة جــنـيـهـات لـلـقـاعـة
الـكبيرة وثالثة جنيهات للقاعة الصغيرة ويشترط أن
ـستـفيـد عـضواً بـاالستـديو ورسم الـعضـوية يـكون ا

عـشـرة جـنـيـهـات فى الـعـام لـلـطـالب وخـمـسـة وعـشـرون جـنـيـهـاً لـغـير
الـطالب مع حق اجلميع فى استخـدام أجهزة الكمبـيوتر والدخول على

شبكة اإلنترنت مجانا.
وعن بـرامج التدريب والـورش الفنـية الـتى تقام بـاالستديـو تقول نـيف
اإلبـيارى مشـرفة برامج التـدريب والورش: إن بدايـة التفـكير فى عمل

ورش انـتقائـية لـلهـواة كانت منـذ عامـ فقط مع الـفنان أحـمد الـعطار
جـمـوعة ـكان فى مـرحـلة الـتـأسيس وبـدأنـا  مـدير االسـتـديو وكـان ا
ـتـدربـ وزاد الـعـدد فيـمـا بـعـد وال توجـد شـروط مـالـية صـغـيرة من ا
لالشـتراك فى الـورش الـتى ينـظمـها االسـتديـو ولكن
يــــتم انــــتـــقــــاء أعـــضـــاء الــــورشـــة عـن طـــريق إدارة
ـدرب وذلـك بـاالسـتـنـاد إلى ـشـاركـة ا االسـتـوديــو 
الـسيرة الذاتية للمتقـدم وإجراء مقابلة شخصية معه
ـدرب تـقـول نـيـف وحـول طـبيـعـة وكـيـفيـة اخـتـيـار ا
ـصـرى ثم ـدرب ا اإلبـيـارى: إن االسـتـديـو يـفـضل ا
ـصرى درب ا الـعربـى فاألجـنبـى بنـفس الـترتـيب فـا
ـتــلك اآلن خـبــرات خـاصــة فــيـمــا يـرتــبط بـكــيـفــيـة
صـرى ولـدينـا مـدربون ـمـثل ا الـتـعامل مع ظـروف ا
ـة منصور فى الرقص عـلى أعلى مستـوى منهم كر

احلديث وسعد سمير فى اإلضاءة.
ويـستعد االستـديو لتنـفيذ ورش فى االرجتال تـبدأ الشهر
الـقادم مع تنفـيذ ورش فى اإلضاءة والرقص احلديث مع
اإلعـداد لعدد من الورش حول تكنيك إخراج الصوت باإلضافة لورشة مهمة
ـسـرحـية وهـى ورشة اإلسـعـافـات األولـيـة ويتم جـدًا نـنظـمـهـا لـلـمؤسـسـات ا

صرى خالل شهر أكتوبر. تنفيذها بالتعاون مع الهالل األحمر ا

< نيف اإلبيارى

أحمد زيدان

سرح الكنسى ..  مهمومون بقضايا اجملتمع شباب ا
ويقدمون مسرحاً مصرياً للجميع

ـــهـــرجـــانــات شــاركـت (در تــيـم) فى الـــعــديـــد من ا
وحصدت الكثير من اجلوائز منها جائزة أفضل فريق
ــتــحـدة ــهــرجــان األول لـفــرق الــدرامــا ا نــاشىء فى ا
(2005) ومنه أيضا حصلت على جائزة أفضل عرض
ـيـنـا مـكرم وأحـسن إخـراج وجـائـزة الـتـمـثـيل األولى 
ر وديـع وجائـزة الـتـحـكـيم لـفـادى جورج والـثـانـيـة 
(2006) عن عــرض (وبــعــدين) وجــائــزة أحـسن إدارة
يـنا مكرم وفادى ثل  مـسرحية لـبوال ألبيـر وأفضل 

جورج فى مهرجان الكرازة.
الـنــشـاط الــرسـمى لــلـمــســرح الـكــنـسى تــشـرف عــلـيه
(بـطــريـركــيـة األقـبــاط األرثـوذكـس) الـتى تــقـيم ســنـويـا
سـرحية هـما: مـهرجـان الكرازة مـسابـقت لـلعـروض ا
ـرقسية فى الفترة من (يونـيه إلى نوفمبر)  ومسابقة ا
أسـقفـية الـشبـاب فى الفـترة من (يـوليـو إلى سبـتمـبر)
سـابقات عروضـاً مسرحيـة لكل األعمار وتـشمل هذه ا

فضالً عن عروض ذوى االحتياجات اخلاصة..
يـقــول مـخــرج (در تـيم) عن مــصـادر تــمـويل فــرقـته:
جـيوبـنـا هى مـصدر تـمـويلـنـا فالـكل يـتبـرع.. وهـذا ما

نطلق عليه اخلدمة الكنسية.

ن النمر ناجى عبد الله - أ

حس فهمى ينفى!! 

شهد األخير ا
هرجان التجريبى..! فى ا
رشحت اإلدارة الـعامـة للـمسـرح بهـيئة
قصور الثقافة أربعة عروض مسرحية
لـلـمـشـاركــة ضـمن فـعـالــيـات مـهـرجـان
القاهرة الدولـى للمسرح الـتجريبى فى
دورته الــقـادمــة يــقــول اخملــرج شـاذلى
ـسـرح" إن فـرح "مــديـر إدارة نــوادى ا

الـــــــــــعـــــــــــروض
األربـــــــعــــــــة من
األعـــــــــــــمــــــــــــال
ـتمـيـزة ضـمن ا
خــــطــــة إنــــتـــاج
ـسـرح نـوادى ا
ــــــــوسم خالل ا
األخــــيــــر وهى
"كــــــــــالم فــــــــــى
ســرى" لـــفــرقــة
نـــادى مـــســـرح
اإلســـكــــنـــدريـــة
تــــــألــــــيف عــــــز
درويـــــــــــــــــــــــــش
وإخـراج ريـهام

عبدالرازق والتمثيل لنيف فتحى والء
ـشهـد األخـيـر من نـبـيل ومـسـرحـيـة "ا
مأسـاة فويـسك" وهـو عمل يـعـتمـد على
ـــشــهـــد األخـــيــر" ــزج بـــ نـــصى "ا ا
لـصـمــويل بـيــكـيت" و"فــويـسك" جلـورج
بـوشـنــر ويـقـدمـه نـادى مـســرح شـبـ
ـنـوفـيـة من إخـراج مـصـطـفى الـكـوم بـا
مراد ومن الزقازيق يقدم اخملرج سيد
ؤلف حسام الغمرى مسرحية عونى وا
"العابدان" كـما تشـارك اخملرجة مروة
فاروق بـعـرض "جـنـون عـادى جدًا" من

نيا. تأليفها وإنتاج نادى مسرح ا
يذكر أن هذه العـروض ضمن األعمال
ــهـــرجــان اخلـــتــامى ــشـــاركــة فـى ا ا
ـنتظر افتـتاحه نهاية سرح ا لنوادى ا

هذا العام باإلسكندرية.   

<  سيد عونى

سرحى محمـد شمردن لتقد جتربته الـثالثة  إلدارة ثقافة القـرية بفرع ثقافة بنى > يسـتعد  اخملرج ا
سريـف بأسم " احلارة" من تأليف الشاعر نور سليمان  وتمثيل ماهر عبداحلفظ وأبو اخلير حنفى ويتم

راكز محافظة بنى سويف  ها  خالل  الشهر القادم  فى عدد من القرى  تقد

سـرح الـدينى يـنـفى احملاوالت األخـرى لـلحـفـاظ عـلى ا
كن إغفال دوره. الروحى والذى ال 

أمـيـر رفعت مـديـر فـرقة (در تـيم) ومـخـرجهـا الـشاب
ـسـرحـيـة الــكـنـسـيـة أصـبـحت تـمـلك قـال :«إن الـفـرق ا
فـكراً وهدفاً ورسالة للمجتمع عامة لذلك قدمت فرقتنا
ـلك لير يـة مثل (هـاملت ا الـعديـد من النصـوص العـا
مـاكـبث) كــمـا قـدمـنــا الـعـديـد من الــنـصـوص لـكــتـابـنـا
الـكـبـار والـشـبـاب أيـضـاً مـثل لـيـن الـرمـلى ونـاجى

عبد الله.

لـعل اهتـمام الـشباب اجلـديد بـقضـايا الـوطن عامة هى
واطنة هذه الرؤية اجلديدة التى يطرحها أولى مباد ا
ــسـرح الـكــنـسى جتـد أحــيـانـاً من كـثـيــر من شـبـاب ا
يـشجعها من آباء الكـنيسة أنفسهم فـهاهو نيافة األنبا
روفـائـيل (األسـقف العـام ألسـقـفـية الـشـبـاب) يـعلن فى
كـلمة له بعد أحد العروض الـتى قدمت بالكاتدرائية فى
ـسـرحـيـة قد الـعـبـاسيـة :«إن أولـئك الـشـبـاب فى هذه ا
نـاقــشــوا مـا نــعــجــز نـحن عـن مـنــاقــشـته وعــرضه فى
الـعـشـرات من الـوعـظات الـتى نـلـقـيـهـا» هـذا بـالـطبع ال

تأجيل مهرجان اخملرجة !
ـهرجان اخملـرجة الـعربيـة الذى كـان قد أُعلن مـرة أخرى يتم تـأجيل الـدورة الثانـية 
عن افـتـتـاحه فى الـســادس عـشـر من أغـسـطس احلـالى عــلى مـسـرح مـحـكى قـلـعـة
سرح نـظمة توجهوا  صالح الـدين د. محمود نسيم ومعه عـدد من أعضاء اللجنة ا
فـاجـأة اكـتشـافـهم عـدم صالحـيتـه الستـضـافـة فعـالـيـات وعروض احملـكى وكـانت ا
ـوسيقية كان باسـتقبال حـفالت الصيف ا ـهرجان.. هذا بـاإلضافة إلى انشـغال ا ا

صرية.. وال يزال البحث مستمراً عن مسرح!! < د. محمود نسيمالتى تنظمها دار األوبرا ا
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سارة حنفى

أسامة فوزى
سرح اجلامعى حالة خاصة..!!  ا
سـرح اجلـامـعى خالل فـترة كـانت الـبـداية مـع ا
الـدراسة بجامعة عـ شمس وبعد حصوله على
بـــكــالـــوريــوس كـــلــيـــة الــتـــجــارة.. قـــرر اخملــرج
ــســرحى الــشــاب «أســامــة فــوزى» االلــتــحـاق ا
سرحية لدراسة التمثيل عهد العالى للفنون ا بـا
واإلخــراج واســـتــطــاع الـــتــفـــوق فى اجلـــانــبــ
الـنظرى والـعملـى وكانت النـتيجـة تعـيينه لـلعمل
ـعهـد بعـد تـخرجه كـما تـميـز كمـخرج مـعيـداً با
ــسـرحـيــة اجلـيـدة من خالل عــدد من األعـمـال ا

التى قدمها فى فعاليات مختلفة.
أثـناء دراسته باجلـامعة شارك كـممثل فى عدد
مـن األعـــمـــال أهــــمـــهـــا «حــــلم لـــيــــلـــة صـــيف»
لـشكـسبيـر و«باب الـفتوح» حملـمود ديـاب كما

أخــرج مـجــمـوعـة
مـن الـــــــعــــــروض
ــــهـــمــــة لــــفـــرق ا
سرح اجلامعى ا
مــنـهـا «الــفـيل يـا
مـــــلك الـــــزمــــان»
لـــــســــــعـــــد الــــــله
ونـــوس و«زيــارة
الـسيدة الـعجوز»
لــــدوريـــــنـــــمــــات
وأتــــــــــــــــــاحــت لـه
ــعــهــد دراســته 
ـسـرحـية الـفـنـون ا

عـدة فـرص لـلـمـشـاركـة فى تـنـفـيـذ إخـراج عدد
سرحـية الكـبيرة لفـرق احملترف من األعـمال ا
فى مــقــدمـــتــهــا «أهالً يـــا بــكــوات» مع اخملــرج
«عـصام الـسـيد» لـلمـسـرح القـومى ومـسرحـية
«رصـاصــة فى الـقــلب» لـلـمــخـرج «حــسن عـبـد

السالم».
سـرحـية من ومـؤخـرا شارك «أسـامـة فـوزى» 
نتخب جـامعة القـاهرة هى «شمشون إخـراجه 
ـسـابـقـة الــرسـمـيـة لــلـمـهـرجـان و دلـيـلـة» فـى ا
ـصرى وهـو العـرض الذى الـقومى لـلمـسرح ا
ـسـرحـيـة ـسـابـقـة ا فـاز بـاجلـائـزة األولـى فى ا
ألسـبــوع شـبــاب اجلـامــعـات األخــيـر وحــصـد
هـرجان الـعربى عـدداً من اجلوائـز فى دورة  ا
ـسـرح الـذى تـنــظـمه سـنـويـاً اجلـمـعـيـة لـهـواة ا
ـســرح ونـال جــوائـز أفـضل ـصــريـة لــهـواة ا ا

ثلة وديكور وموسيقى.. عرض وأفضل 
سرح اجلامعى يوفر «أسـامة فوزى» يرى أن ا
لـلـمـخـرج مـنـاخــاً مالئـمـاً يـسـاعـده عـلى تـقـد
عـرض مـسـرحى جـيـد خـاصـة فى حـالـة تـوفـير
مـيزانيـات معقـولة لالهتـمام بجـماليـات العرض
من ديكور ومالبس وإكسسوار وبقية العناصر
ــسـرح اجلــامــعى له دور مــهم فى األخــرى وا
ـواهب والـطـاقات الـشـابـة التى تـقـد وإبراز ا

كن أن تصبح جنوماً فيما بعد..
كـمــا أن طـبـيــعـة اإلخـراج لــلـمـســرح اجلـامـعى
تـتطلب أسلوباً خاصاً وعروض «أسامة فوزى»
تـؤكـد عـلى حـقـيـقـة أن طـالب اجلـامـعـة يـشارك
ـسـرح لـلـمـرة األولى; بـالـتـمـثـيل عــلى خـشـبـة ا
وبـالـتالى يـحتـاج األمـر إلى جهـد مـضاعف من
ــمـثل لـلــوصـول إلى مــرحـلـة اخملـرج لــتـدريب ا

مرضية لتقد عمل متماسك..

ــسـرح قــبل أن يــبـلغ يـخــطــو عـلى خــشــبـة ا
الـتـاسـعـة من عـمـره وكـانت تـدفـعه حـيـنـذاك
مـجـرد الـرغـبـة فـى الـظـهـور لـذلك لم يـشـعـر
ارس هـوايته بـأية رغـبـة فى االبتـكـار وظل 
ــدرسـة حــتى بــلغ اإلعــداديـة عــلى مـســرح ا
فــتــبــنــاه أســتـــاذه «هــشــام حــســنى» ودربه
سرح وعـندما التحـق باجلامعة تـعرف على ا

أكثر وعشقه ووجد فيه حلمه.
واســتــطــاع «تـــامــر كــرم» من خالل عــروض
ــسـرحــيــة فى اجلــامــعــة أن يــحـصـل عـلى ا
ـــثل أكــثـــر من مــرة كــان جــائـــزة أفــضل 
هرجان اخلتـامى للجامعات عن آخـرها فى ا

دوره فى عرض «اإلكليل والعصفور».
تـامر يـسعى دائـمًا نـحو األدوار ذات األبـعاد
ـعــقـدة أحــيـانـاً ويــرجع هـذا إلى ـركــبـة وا ا
دراسـته للفـلسفة والـتى أضافت إليه الـكثير
من اخلـبــرات الـتى جتـعـلـه يـدخل بـعـمق إلى
كل شـخصـية يـؤديهـا وهذا ما فـعله مع دور
«إيــبـــور» فى «اإلكـــلـــيل والـــعــصـــفـــور» تــلك
ــركـبــة خـاصـة فـى جـانــبـهـا الـشــخـصــيـة ا
الـدمـوى حـيث أجـهـدته كـثـيـرًا وأسعـدته فى

الوقت نفسه.
ــركــبـة الــتى أداهــا أيــًضـا دور ومن األدوار ا
«تـريزيس» فـى أنتـيجـون لسـوفـوكلـيس والتى

حـــصل بـــهــا
أيـــضـــا عــلى
جـــــــــــائــــــــــزة
ـثل أفـضل 
فــــــــــــــــــــــــــــــى

اجلامعات.
شــارك تـامـر
كــــــــــــــرم فـى
بــــــــــــــــــــعــض
عــــــــــــــــروض
مــــــــســــــــارح
الــدولـة كـان
آخــــــــــرهـــــــــا
«الــــــــــــنـص..

نص» عــلـى مــســرح الــسـالم مع فــؤاد عــبــد
احلى كــمـا مــارس اإلخـراج أكـثــر من مـرة
فـأخـرج عــرض «فـصـيـلـة إعــدام» أللـفـونـسـو
سـاتـرى وحـصل به عـلى عـدة جـوائـز مـنـهـا
«أحــسن ثــانـى عــرض» كــمــا قــام بــإخــراج
«هــامـــلت» وحــصل بـه عــلى جـــائــزة أحــسن

إخراج وأحسن تمثيل عن دور هاملت.
وكـذلك أخــرج «لـيــلـة الــقـتــلـة» فى اجلــامـعـة
وحصل بها أيضا على جائزة أفضل إخراج

وتمثيل وموسيقى.
تـامـر يسـتـعد هـذه األيـام إلخـراج مسـرحـيته
(سـور الص العظيم) على مسرح اجلامعة
كـمـا يـســتـعـد - بـعـد الــتـخـرج هـذا الـعـام -
سـرحـيـة لـيـثقل عـهـد الـفـنـون ا لاللـتـحـاق 
مـوهـبـته بـالـدراسـة ويـتـمـنى تـامـر أن يصـبح
ــمـثل ـثـالً مـؤثــراً فـهـو يــحب فى نــفـسه ا
أكــثـــر من اخملـــرج عــلى الـــرغم من عـــشــقه

مارسة اإلخراج.

والء طلبة.. بطلة فيلم غنائى
ــحــبـة فى عــمل لــســيـد درويـش كـمــا تــتــمــنى أن حتــظى 
اجلـمهـور وال يهمـها أن حتـصل على جـوائز كـما تـتمنى أن
تـكون (بطلة) لفيلم غنائى وترى أن ذلك ليس مستحيال ألم

سرح. يتحقق حلمها بالوقوف على خشبة ا
تـستـعد والء اآلن لالشتـراك فى أوبريت ألوبـرا اإلسكـندرية
سـيتم عرضـها فى رمـضان الـقادم وستـقوم فـيها بـالتـمثيل
والـغناء - أيـضاً - الذى ال تـستطـيع أن تتخـلى عنه فهى -
فى األصل - مـطـربـة بـفـرقة أوبـرا اإلسـكـنـدريـة لـلـمـوسـيقى

العربية..
ــعــمــعـة - فـى كـيــفــيـة وهى تــفـكــر اآلن - بــعـد أن دخــلت ا
ـمثل والتدريب بجديـة حتى يزداد وعيها اكـتساب حرفية ا

ثلة يحبها الناس. وثقافتها الفنية وحتى تصبح 

سيد يوسف..
 من تشجيعية العمودى
سرح إلى نثرية ا

فوقه فى الـشعر عـلى الرغم من تـ
ة دولــ ائـــزة الـــ لـى جــ ة عــ ولـــ وحــصـــ
ام فى فرع عـ ذا الـ ة هـ يـ يعـ تـشـجـ الـ
وله – مـودى وحــصــ عــ عــر الــ الــشــ
ـركز األول ائـزة ا كـذلك  –عـلى جـ
بابـط ة الـ ابقـ فة  – مـسـ نـاصـ  –مـ
ام 2004 دورة ابـن زيـــــــــدون عـــــــــ
يــدى يـوسف اعـر ســ يــحـرص الــشــ
راه ـــســـرح بل ويــ ة ا ابــ تـــ لـى كــ عــ
د عــ ة األهم وقـــد قـــرر بـــ مـــشـــروعـــ
حـصوله على تشجيعية الشعر أن
ابـة تــ كـ دًا مـن الـوقت لــ زيـ يــعـطى مــ
فــعل الــ ه بـ قـ عـشــ ــســرح الــذى يــ ا
وبالفعل انتهى شاعرنا من إعداد
مـد شـوقى يـات أحــ إحـدى مــسـرحــ
ا إلى هــ لــ ويــ تــحــ ام بــ ة وقــ ريــ ثــ نــ الــ
يرة األنـدلس" نـوان "أمـ عـ عـر بـ الـشـ
ابته تـ يـد يوسف فى كـ نـحاز سـ ال يـ
ـسرحية إلى الفصحى العمودية ا
ها شعـره حيث يرى الـتى يكتب بـ
ة غـ لــ كــتب بــ ــســرح البــد أن يــ أن ا
ية امـ عـ ة الـ غـ لـ ة الـ يـ ومـ يـ اة الـ يـ احلـ
ها وإن اته بـ يـ كـتب مـسـرحـ لـذلك يـ
فــصــحى ة الـ غــ لــ نــسى الــ كــان ال يــ
ا فى هـ فــ وظــ ا ويــ هـ يــ دعــ تــ الــتى يـســ
ا فعله فى شـاهد وهذا مـ بـعض ا
يم أقـول ظــ عــ ه الـ لـ ته "والـ يــ مــسـرحــ
ا رنـــ اعـــ تم شــــ هــــ احلق" كــــذلك يـــ
إكـــســاب ـــســـرحـى بـــ ا ا نـــ بـــ اتـــ وكــ
يــاسى ابع الــســ طــ اته الـــ يــ مــســرحــ
يع أن تــطـ ا نــسـ ذا مـ اخـر وهــ الـســ
ته يـ نه بــوضــوح فى مــســرحــ يــ بــ تـ نــ
يـرة بــنى يـشـجب"... ة "ســ لـ ويـ طــ الـ

سيرتنا طبعًا....

تامر كرم... عصفور الغار

سمر الشاذلى..  بنت بنوت

عفت بركات

ناصر فتحى
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أحمد متولى
 يرفض اإلبهار وينتصر للكلمة
اخـتياره للنصوص التى يخرجها يؤكد اهتمامه بقضايا أمته

الـــعـــربـــيـــة ولـــعل
(بــــــاى بـــــــاى يــــــا
عـرب) التى قـدمها
مـــؤخـــراً تـــلـــخص
وجـــهـــة نــظـــره فى
الــــــكـــــــثــــــيـــــــر من
الـقـضـايـا الـعـربـية
الـراهنة هـو أحمد
مـــــتــــولـى اخملــــرج
ــســرحى خـريج ا
ـــعـــهــــد الـــعـــالى ا
ـسـرحـية لـلـفـنون ا
قـــسـم الـــتـــمــــثـــيل

واإلخراج.
اغوط ـهرج» حملمد ا قـام بإخراج الكثيـر من األعمال منها «ا
و«إيـزيس» لـتوفـيق احلـكيم «إخـنـاتون» ألحـمـد سويـلم و«كـفر

البطيخ» لسعد الدين وهبة.
ـشــكالت الـتى يـنـبـغى يـرى أحـمـد مـتــولى أن هـنـاك بـعض ا
« الـتخـلص مـنهـا إذا ما أردنـا مـسرحـاً قويـاً أولـها «الـروت
ـسرح وإهدارهـا أحياناً الـذى يتسـبب فى تعطيـل إمكانات ا
ـواهب من خـارج الـنـقـابة كـذلك مـشـكـلـة عدم االسـتـعـانـة بـا
ــهن ورفـض د. أشــرف زكـى انــضـــمـــام الــهـــواة لـــنــقـــابـــة ا
الـتمثيـلية.. ويـطالب (متولى) بـأن تقيم الـنقابة دورات تـدريبية
ــسـرحى لـتـكـون مـدخالً لـلـهـواة فى كـل عـنـاصـر الـعـرض ا
ـواهب إلى النـقابـة كذلك يـطـالب القـائمـ على لـلكـثيـر من ا
مـسارح الدولـة باستـضافة فـرق الهواة لـتقدم عـروضها يوم

سارح وبأسعار مخفضة للجمهور. إجازة هذه ا
ال يـعـتـمـد أحـمـد مـتــولى عـلى اإلبـهـار مـنـهـجـاً فى اإلخـراج
ولـكنـه يعـتـمد أوالً عـلى الـكـلمـة حـيث يـراها األبـقى مـقـارنة

سرح. تفرج من ا جرد خروج ا باإلبهار الذى يزول 

محمود بطوش

É`¡«a Éeh É`«fódG

ô``
jhÉ

```
°û`

e



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

20
07

/8
/1

3 
الثن
ا

555555 < حسن اجلريتلى < جنيب جويلى 

جنيب جويلى «رئيس مجلس إدارة الورشة»:

سرح حبى األول... ولن أبتعد عنه مهما حدث..!! ا

يوسف فوزى.. خايف وقلقان من اإلسكافى..!!
لـلمـرة األولى عـبر مـشـواره الفـنى يـشارك الـفـنان «يـوسف فوزى»
ـسـرحى «اإلسـكـافى ملـكـا» الـذى يـقـدم على فى بـطـولـة العـرض ا
ــســرح الـقــومى من تــألـيـف الـكــاتب «يــسـرى اجلــنـدى» خـشــبـة ا
وإخـراج «خــالـد جالل» وأشــعـار مــصـطــفى سـلــيم وأحلـان هــيـثم
ـــشـــاركـــة زين نـــصــار مـــجـــدى إدريس يـــوسف اخلـــمـــيـــسى 
اجد الكدوانى ونـهى لطفى وعدد من الوجوه إسـماعيل والبطولـة 

الشابة وخريجى ورشة التمثيل باستديو مركز اإلبداع..
يـوسف فوزى الذى قـدم للـتليـفزيـون والسيـنما
ـعـروفة عـدداً كـبـيـراً من األعـمـال الـنـاجـحـة وا
لـلـمـشـاهـد يـقـوم فى «اإلسـكـافى مـلـكـا» بأداء

دور «ملك اجلان».
ويـقول إن الـفكـرة التي يـتنـاولهـا العـرض تقدم
فى إطـار مبـهـر ومخـتلف وهـو مـا جعـله يوافق

شاركة فى العمل دون تردد. على ا
شاركة فى عروض وأكـد فوزى أنه ال يفضل ا
مـسرحيـة أو حتى مجـرد مشاهـدتها كـمتفرج
ة مع أول احتكاك له ويعود السبب لواقعة قد
ـسرح فى مـديـنة اإلسـكنـدريـة وبالـتحـديد مع ا
ـشـاهدة عـنـدمـا ذهب مع أسـرته وهـو صـغـيـر 

ـليـجى» واكتـشف أنه مقـيد عـرض مسـرحى من بطـولة «مـحـمود ا
ـدة أربع سـاعـات داخل مـكان مـغـلق فى الـوقت الـذى كـان يرغب
ـصــيف وكـان الــقـرار بــعـدم تــكـرار فى الـتــنـزه واالســتـمــتـاع بــا

سرح مرة ثانية... التجربة وعدم دخول ا

ـرة كــمـمـثـل ال مـشــاهـد يـقــول «يـوسف وعن سـبـب عـودته هــذه ا
فـوزى».. إن اخملـرج خـالد جالل رشـحـنى لـلـعـمل فى أوبـريت قدم
ـسرح الـكبـير فى افـتتـاح مهـرجان الـقراءة لـلجـمـيع مؤخـراً على ا
ـصــريـة بـحـضـور الـســيـدة سـوزان مـبـارك - حـرم بـدار األوبـرا ا
رئـيس اجلمـهورية - وجـذبنى الـعمل بشـدة وكان قـرارى بضرورة
ـشاركـة فيه واسـتفـدت كـثيـراً من جتربـة عمـلى مع اخملرج خـالد ا

جالل إلى أن رشحنى للعمل فى «اإلسكافى» ووافقت فورا..
يـوسف فـوزى أكـد رفضه لـعـدة أعـمال مـسـرحـية
رشح لـلعـمل فـيهـا مـنهـا «النـمـر» مع محـمد جنم
بـجــانب إجـرائـه لـبــروفـات فــعـلــيـة فى مــسـرحــيـة
«جـواز عــلى ورقـة طـالق» أللـفـريــد فـرج واخملـرج
أحمد عبد احلليم ولكن ظروف مرض والدته قبل
افـتــتــاح الـعــرض تـســبـبـت فى اعـتــذاره عن عـدم

االستمرار.
فـوزى أشار إلى انتمائه لعائـلة فنية وأكد سعادته
ـسرح بـالعـمل فى عـرض مسـرحى عـلى خشـبة ا
الـقومى الـعريقـة واستـمتاعه بـالعـمل مع مجـموعة
ــوهــوب وعـلى الــرغم من ــتـحــمس وا الــشـبــاب ا
سـعادته بـالتجـربة فـإنه لم يتردد فى الـتأكـيد على
حقيقة قلقه وخوفه الشديد واختتم كالمه قائالً: «ربنا يستر..!!».

<  يوسف فوزى

سمير عزمى

< د. عمرو دواره

ـسـرح التى تـنـظمـهـا سنـويـا اجلمـعـية اضى فـعـاليـات الـدورة التـدريـبيـة فى فـنون ا انتـهت اخلـميـس ا
ـسرح بـالتـعاون مع اإلدارة الـعامـة للـجمعـيات الـثقـافيـة بهـيئـة قصـور الثـقافـة بهدف صـرية لـهواة ا ا
ـسـرحـيـة للـدراسـة شـارك فى إلـقاء ـعهـد الـعـالى لـلـفنـون ا إعداد الـهـواة الـذين تـقـدموا لاللـتـحـاق بـا
تـخصصـ منهم.. عـبد الرازق حـس د. عمـرو دواره عصام مـحاضرات الـدورة عدد من النـقاد وا

عبد الله أحمد عبد الرازق أبو العال.

سرح   دورات تدريبية لهواة ا

ـستقـلة.. هذا هو الـتعاقـد مع الدولة لتـدعيم مشـاريع الفرق ا
احلل الــبــديل الــذى طـرحـه اخملـرج حــسن اجلــريــتــلى بــعـد
إيـقـاف دعم مـؤسـسـة (فـورد) لـلـورشـة وهـو ما اخـتـلف مـعه
بـشـدّة (جنــيب جـويـلى) رئـيس مــجـلس إدارة الـورشـة حـيث
شاريع الفنية رفض تماماً هذا احلل مشيراً إلى أن تمويل ا
(جتـربـة فرنـسـيـة) وهـناك فـرق بـ فـرنـسـا ومصـر وعـلـيـنا
إدراك ذلـك هــــذا عــــلى الــــرغـم من تــــأكــــيــــد (جــــويــــلى) أن
مشروعات «الورشة» مهددة بالتوقف التام بسبب عدم توافر
ـكان مـوارد مـاليـة لـسـد احـتيـاجـاتـهـا وأضاف «إن إيـجـار ا
وحـده يـتـعـدى األربـعــة آالف جـنـيه شـهـريـا» هـذا فـضالً عن
إيـجـار (مـركـز مـلـوى لـلـعـصـا) الـذى تـبـرعت لـسـداده إحدى
ـدة ســتـة أشــهـر ــبـلغ (500) جــنـيه شــهـريــاً و الــسـيــدات 
. تدرب وبالطبع ال توجد ميزانيات لدفع رواتب ومكافآت ا

وأكـد «جنــيب جــويـلـى» أن الـســبب فى هــذه األزمـة األخــطـاء
الـكـثـيـرة الـتي حـدثـت فى سـيـاسـة عـمل الـورشـة إلى جـانب
احـتكـار مـخـرج واحد هـو (حـسن اجلريـتـلى) لـكل أعمـالـها..
مـشيراً إلى أن الورشـة لم تقدم سـوى ستة عروض مـسرحية

فقط على مدار 17 سنة.
ـتـلـكه اآلن هو مـحـاولـة إعادة ويـضـيف «جـويلى» إن كل مـا 
صـــيـــاغــة الـــفــرقـــة من خالل الـــبــحـث عن مــصـــارد أخــرى

للتمويل..
وأشـار إلى أن الفـرقة - بـالفـعل - بدأت فى إنـتاج مـسرحـية

(نساء طرواديات) بدعم مالى من منظمة «سيدا» الفرنسية.

احتكار اجلريتلى لعروض
الورشة هو سبب انهيارها..!!

محمود مختار

روميو وجوليت 
بـدأ الــدكــتـور ســنــاء شـافع مــنــذ أيـام فـى اخـتــيــار عـدد من
ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون الـوجـوه الـشـابـة من طالب وطـالـبـات ا
ـسرحـيـة لـلمـشـاركة فى مـسـرحيـة «رومـيـو وجولـيت» لـوليم ا
ـهــا من إخـراجه وإنـتـاج ــقـرر تـقـد شـكـسـبــيـر والـتى من ا
ـمــثل «هـيـثم مـحــمـد» احلـائـز عـلى ـعـهـد واخــتـار شـافع ا ا
ـهــرجـان الـقـومى األخـيـر ـثل صـاعـد من ا جـائـزة أحـسـن 
ألداء دور رومـيـو ورجـوى أحـمد لـلـقـيـام بـدور «جولـيت» ولم

يتم حتديد موعد العرض حتى اآلن..!!

ـسرحى ـطـربـة الـلـبـنانـيـة "كـارول سـمـاحـة" مـؤخًرا بـبـطـولـة الـعـرض ا قـامت ا
الغـنائى االستـعراضى "زنوبيـا" والذى قدمته فـرقة مسـرح الرحبانـية من إنتاج
حـكــومـة دبى و عـرضه عـلى مــسـرح أقـيم خـصـيـًصـا بــالـهـواء الـطـلق عـلى
نتظر مساحة 70 ألف مـتر مربع يستوعب أكثر من ثالثة آالف مشاهد ومن ا

أن يقوم العرض بجولة فى عدد من الدول العربية خالل الفترة القادمة .
ـروان ــســرحـيــة من تــألــيف وأحلــان مــنــصـور الــرحــبــانى واإلخــراج  ا
الـرحـبـانى وشـارك فى تـلـحـ أغـانى الـعـرض أسـامـة ومـروان وإلـياس
الـرحبـانى وأدت كـارول دور "زنـوبيـا" وشـاركهـا غـسـان صلـيـبا فى دور

"زبداى" وأنطوان كرباج فى دور "أورليانوس".
ـسـرح الــغـنـائى حتــدثـنـا مع "كــارول سـمـاحـة" عـن جتـربـتـهــا مع ا
سرح....? وعرضها األخير "زنوبيا" وسألناها عن بداية عالقتها با
بـدايتى كـانت من خالل دراستى لـلـتمـثيل واإلخـراج بعـدها تـعاونت مع
الـفنان مـنصور الـرحبانى عام 1998 حـينمـا أسنـد لى أول دور غنائى
ـسـرحـية مع فى مـسرحـيـة "آخـر أيـام سقـراط" بـعـدهـا توالـت األعمـال ا
ـتــنـبى مــلـوك الــطـوائف طــقـوس اإلشـارات فـرقــة الـرحــبـانـيــة مـنــهـا "ا
ـصـر.. ــسـرح الـقــومى  والــتـحـوالت" الــتى  عـرضـهــا عـلى خــشـبـة ا

وأخيرًا مسرحية "زنوبيا".
على الرغم من مشاركتك فى كل عروض الـرحبانية األخيرة فقد
اعـتـذرت عن عـدم الـعـمل فـى مـسرحـيـة "حـكـم الرعـيـان" وقـامت

طربة التونسية "لطيفة" ما السبب..? ببطولته ا
شـاركة فى عـمل مسـرحى وقتـها كـما اتـخذت لم تـكن ظروفى تـسمح بـا
سـرح للتـفرغ للـغناء وتـصوير قراراً وقت تـقد العـرض باالبتـعاد عن ا
عدد مـن الكليبات وال صحة لكل ما أثـير وقتها عن وجود خالفات بينى
وب الـرحبـانية فـعالقتى بـهم قوية جـداً كذلك الـفنانـة لطـيفة الـتى أعتز

بصداقتها كما أننى حضرت العرض وقمت بتهنئة لطيفة .
ولــكن مـا صــحـة مــا تـردد حــول أن مـســرحـيــة "زنـوبـيــا" كـانت
مــكــتــوبـة فـى األسـاس لــلــطــيـفــة ولــكن بــعـد اعــتــذارهــا تـمت

االستعانة بك للقيام بالدور?

سرحـية كـتبت لى مـنذ عـام وكان من هذا الـكالم ليس صـحيـحًا... فـا
ـهـا ولـكن  تـأجيـلـهـا وعنـدمـا تـقـرر عرضـهـا مـجددًا فـتـرض تـقد ا
اتـصل بى منـصـور الـرحبـانى خالل فـتـرة إقـامتى بـبـاريس فى الـصيف
اضـى ووافقت دون تردد لرغبـتى الشديدة وقـتها فى العـودة للمسرح ا
وحـدث أن اختلفت على األجر فـانسحبت من العـمل و االتصال بعدها

بالفنانة.. "لطيفة" وبعد اعتذارها اتصلوا بى مرة أخرى ووافقت.
سرحية والدور الذى قمت بأدائه? وماذا عن أحداث ا

لـكـة "زنـوبـيـا" ملـكـة "تـدمـر" والـتى حتدت سـرحـيـة حتـكى عن سـيـرة ا ا
اإلمبـراطورية الرومانية بكل جبروتها من أجل أن تدخلها فاحتة ولكنها
دخلـتها مكـبلة بـالسالسل لتـلقى حتفـها بالسـجن ويصور الـعمل طموح
لـكة وجناحها فى فـتح مصر وآسيا الصـغرى وأنطاكيـا وصوالً للحظة ا
وقـوعهـا فى األسر بـ يـدى "أورليـانـوس" إمبـراطور رومـا كـما تـعرض
ثل األعـلى للـملـكة "زنـوبيـا" وتظـهرها سـرحيـة شخـصيـة "كليـوباتـرا" ا ا
وكــأنـهــا ضـمــيـرهــا وهـو مــا لم يـتم الــتـطــرق إلـيـه من قـبل فى األعــمـال

التليفزيونية التى تناولت سيرة زنوبيا.
سرحية التى قدمتها وتعتزين بها ? ما هو أقرب األدوار ا

ـها ـسـرحـيـة مع الـرحـبـانـيـة أحـبـهـا جـداً وفـخـورة بـتـقـد كل أعـمـالى ا
سـرحيـة "طقوس اإلشـارات والتـحوالت" لـلكـاتب السورى ولكـنى أعتـز 
سعـدالـله ونـوس واخملـرجة نـضـال األشـقر فـهى مـسـرحـية جـريـئـة جدًا

سرحيات التى كتبت فى الوطن العربى. ومن أهم ا
اذا ال تـشاركـ بالـتمـثيل فى الـسيـنمـا أو التـليـفزيـون حتى و

سرح? اآلن بجانب ا
ــسـرح حلــظــة صـدق ــســرح هـو حــبى وشــغــفى وحــيـاتى.. كــمــا أن ا ا
ـسـرح يكـشف مـوهـبة الـفـنان عـلى حـقـيقـتـها.. حقـيـقيـة وفى رأيى أن ا
مكن مـعاجلة صـوت نشاز بعـكس الكـاميرا الـتى تتفـادى العيـوب ومن ا
ــسـرح أمـر يــقـوم بـالــغـنــاء من خالل كــلـيب أو أغــنـيــة كـاسـيـت ولـكن ا
تفـرج بأشياء ال يـشاهدهـا أو يسمعـها بشكل كن إقـناع ا مخـتلف وال 

مباشر حلظة العرض..

كارول سماحة.. جنمة مسرح الرحبانية:
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ـلك شـمــلت هـذه الـبــرديـة نــصـًا يــتـصل بـحــفل تـتــويج ا
(سـنوسرت األول) وهى مسرحيـة فى ثالث حلقات تقدم
فى لــوحــات أو فــصـول ومـع كل لــوحـة وضــعت بــعض
اإلرشـادات الــتى تـوحى بــطـريــقـة األداء كــمـا اشـتــمـلت
الحـظات عن كل موضوع ـسرحيـة على مجـموعة من ا ا

وضوعات التى يتناولها النص. من ا
ويـــشــيـــر «دريــتــون» أيـــضــًا إلى تـــلك الــلـــوحــة الــتى 
اكـتشـافهـا فى (إدفو) 1922  والـتى نقش عـليـها إهداء
إلى اإلله (حـور) مـن شـخص يـدعى (امـحب) كـان تـابـعـا
ــمـثــلـ ـمــثل مـتــجـول وتــشــيـر هــذه الـلــوحـة إلى أن ا
ـتـجولـ فى عـهـد األسـرة الثـانـيـة عـشرة كـانـوا يـغـنون ا
ــثـلــون مــســرحــيـاتــهم فى ــيــادين و ويـرقــصــون فى ا
األعـيــاد كـمــا تـؤكــد الـلــوحـة عــلى أن الـعــروض لم تـكن
ـوسيقـية فـقط بل كانت تـمتاز ـقطـوعات ا تـقتصـر على ا
بـطابع درامى وأحـداث حقـيقـية كـما كـانت حتتـوى على
تـوزيع لـألدوار كـمـا اهـتــدى (زتـيه) إلى كــراسـة درامـيـة
نـقشت عـليـهـا تمـثيـلـية درامـية وقـد اشتـمـلت أيضـا على

وصف للمشاهد وطرق األداء.
صرية مـيزة للنـصوص الدراميـة ا أمـا عن اخلصائص ا
ؤلف إلى طـرق الـتدوين الـتى كانت ـة; فـقد أشـار ا الـقد
مـتـبـعـة فيـهـا حـيث جـاءت اجلـمل احلـواريـة بـعـد أسـماء
الحـظات الـتى األشـخـاص الـذين يـنـطـقـون بـهـا كذلـك ا
ـمثـل وترشـدهم إلى طرق األداء وهو تـصف حركات ا
مـا الحظه بشـدة فى الكـثير من الـنصوص مـنها (شـعيرة
نقـوش على جدران مقـبرة «سيتى األول» فى فـتح الفم) ا

لوك». «وادى ا
ـسرحى يقـول (دريتون) وفـيما يـتصل بـوصف احلدث ا
كـان هـنـاك اهـتـمـام خـاص بـهـذا الـوصف حـيث تـنـوعت
أشـكـال تـدويـنـه من مـجـرد مالحـظـات تـسـرد األحـداث
الحظات فى وتـتضمن جمـل احلوار إلى تسجـيل هذه ا
شـكل عـمــود يـسـبق كل مـرحــلـة من مـراحل الـدرامـا ثم
االسـتعانة بصورة توضيحية حتتوى على وصف للحدث
وتـطـوره وهـنــاك بـعض الـنـصـوص الــتى يـرجع عـهـدهـا
لألسـرة الـثــامـنـة عـشـرة اتــبـعت مـنـهــجـًا جـديـدًا حـيث
مـزجت بـ الـنـصـوص التـقـلـيـديـة والـتـعـلـيـقـات الـتـابـعة

للصور التوضيحية.
وأخـيـراً.. أسمح لـنفـسى بـاالختالف مـع ما جـاء فى هذا
الـكـتاب; فـعـلى الـرغم من األدلة والـبـراهـ التى جـاء بـها
; فإننى أرى أن ما صرى القد سرح ا إلثـبات أسبقية ا
كـان موجوداً ال يعـدو كونه طقوسـاً وشعائر ديـنية ال تمت

بصلة للمسرح.. واألمر فى النهاية مطروح للمناقشة.

بـالـتفـصـيل اخلـطـوط الـرئـيـسيـة لـسـيـر الـعـمل الفـنى فى
شــكل ســردى كــمــا وجــدت أيــضــًا كــراســات خــاصـة

سرحية. مثل حتتوى بعض اإلرشادات ا با
ة شـهـدت نوعـ من الـعروض هـما ويـؤكد أن مـصـر القـد
ـعابد ويشارك فيها احلـفالت الطقسية التى يـقوم بها كهنة ا
ـة; وكـانت تـأخـذ الـشـكل ـي ـا الـديـن ـانـًا والـدرامـ اجلـمـهـور أحـي
اضى ـعـروف لنـا اليـوم وحتـاكى أحداثـًا من ا ـسرحى ا ا
ـة واعـتـمـدت عـلى األشـخـاص واحلـوار ـل ـة أو مـتـخـي ـقـي حـقـي

اءات. واإل
ويـرى (دريـتـون) أن الــشـعـائـر الـديـنــيـة كـانت هى الـنـواة
ـصـرى الــقـد كـمـا هـو احلـال أيـضـا عـنـد لـلـمـسـرح ا
ـ (بـردية الرامـسيوم الـدرامية) التى اإلغـريق ويستـشهد ب
نـشرهـا (كورت زتـيه) والـذى يعـتبـرهـا مفـكرة دالـة جدًا
ـسـرحـيـة الـتى ـشـرف عـلى احلـفالت ا حـيث وضـعـهـا ا
كـانت تـقدم وهـو كاهن مـن كهـنة األسـرار كـان مسـئوًال
عن تـدريب الـكـهـنـة وعن نـظـام الـعـرض وإخـراجه وقـد 

ة على عكس ما كان عليه اإلغريق بأن ذلك مثله مثل الـقد
ـان ـبـ ـ ـار  ـة من أيــة آثـ ـيـ ـلــو الــعــصــور الــوســطى األوربـ خـ
ـة رغم مـا شهـدته من عـروض دينـيـة ولكـنه يـعود مـسرحـي
ـيـة تـشـيـد إلقـامة ويـقـول إنه كـانت تـوجـد (مـنصـات) خـشـب
ـصريـون حيث ارتبط الـعروض علـيهـا لم يعـرفها أيـضا ا

عبد  التصاله بالدين. مسرحهم با
ـؤلف إلى أن الكاتب اليـونانى (بلـوتارخوس) قد ويـشير ا
ـصـريـة اسـتـلـهم أســطـورة (أوزوريس) من الـنـصـوص ا
ــة وقـام بــجـمـعــهـا وإعــادة صـيـاغــتـهـا فـى كـتـابه الـقـد
(أسـطورة إيزيس وأوزوريس) هـذه األسطورة الـتى تقوم
عـــــلى الـــــصــــراع بــــ (إلـه اخلــــضـــــرة) و(إله اجلــــدب
والـعـواصف) وهـو مـا قـامت عـلـيه الـدرامـا عـنـد الـيـونان
أيــضـًا; حــيـث حل (ديــونــيــسـوس) كــإلـه لــلـكــروم مــحل

(أوزوريس) إله اخلصب.
ـصـريـة ـؤلف أن (جـورج بـيـنـديت) بـقـسم اآلثـار ا ويـعـتـبـر ا
ـسـرح فى مـصـر ـتـحف الـلــوفـر هـو أول من حتـدث عن ا
ة عام 1900 ح قال: «نـستطيع أن نـتساءل عما إذا الـقد
سـرح حقًا - وهـو الفن صـريون الـقدمـاء قد جـهلـوا ا كـان ا
ـوذج له - كـمـا يبـدو لـلـوهـلة األولى أم الـذى لم نـعـثر عـلى 
أنـهم عرفوه?» ويـجيب: «لقد كـانت الطقـوس اجلنائـزية تشمل
اً لآللهة احملـاكاة واحلوار كما كانت األعـياد التى تقام تـكر
سـرحيـات دينـية شـبيـهة بـعروض احملـاكاة حتـوى عروضـاً 
الـتى كـانت تـقام فى أعـيـاد (ديـونيـسـوس) الـتى كانت أصًال
ـسرح ـة التى ربـطت مـا ب ا لـلمـسـرح اإلغريـقى وإن الصـل
والـدين فى بالد اإلغـريق لـتـجـعـلنـا نـفـكـر فى وجـود مـسرح

مصرى».
ـصرية ـانى فى اآلثار ا وفـى عام 1928 نـشر الـعالم األ
ـ (نصوص درامية) عنونـة ب (كـورت زتيه) بعض الوثـائق ا
تـؤكـد عـلى وجـود مسـرح مـصـرى قـد من بـيـنـها نص
مـأخــوذ عن نـقـش عـلى حــجـر من اجلــرانـيت فـى الـقـرن
ـلك (شـبـكـو) كـمـا نـشـر ـيالد بـأمـر من ا الـسـابع قـبل ا
(زتـيه) أيضاً (برديـة الرامسـيوم) والتى تسـجل موضوعًا
ة هـذه الـنصـوص على يـدور حول مـسـرحيـة ديـنيـة قـد
الـرغم من أنها لم تـقدم نصـاً كامالً لعـمل مسرحـى فإنها

ة. تؤكد وجود فن درامى فى مصر القد
ؤلف إن الشعائر التى كانت تؤدى فى االحتفاالت يقول ا
صـريـ كانت تـعبـر بصـورة بدائـية الـدينـية اخلـاصة بـا
عن وجـود هذا الفن الـدرامى هذا باإلضافـة إلى النقوش

ـعـابـد والـكـراسـات الـتى  الـتى وجـدت عـلـى جـدران ا
الـعثـور علـيـها واخلـاصة بـاخملـرج فـقد كـانت توضح 

صرى القد سرح ا ا

سارة فؤاد

بركاتك .. يا أمريكا 
عاطى األثرى سـياحيًـا بديالً ينافس به مـسجد أبـوا
سـجد عـمرو بن عـمـارى  ـبنى عـلى نـفس الطـراز ا ا
الــعــاص بــالــقــاهــرة والــذى يــعــد ثــانى مــســجــد فى
ـثل ــة «بــركــات»  أفـريــقــيــا ويـنــتــهى الــنص بــهـز
ـة والـثـقافـة األمـريـكـيـة أمـام اإلرادة الـشـعـبـية الـعـو
الـتى تتمسك بثوابتها األخالقية وأصالتها... يسمع

من بقك ربنا يا عزبى.
ـسرحية «بركات أمريكـا» صادرة عن الهيئة العامة ا

لقصور الثقافة سلسلة نصوص مسرحية 2007.

ـــولــد راصــدًا وقـــائع األيـــام األخــيـــرة لالحـــتـــفــال 
ـســجـد الـكــبـيـر ـعــاطى» فى سـاحــة ا «سـيــدى أبـوا
ولد سـتفـيدين من إقـامة هـذا ا وكـاشفًـا مجـموعـة ا

والصراع الذى يدور بينهم.
سرحية هى. والقضية الرئيسية التى تعاجلها هذه ا
ـتـمـثل فى مـسـجـد ضـرورة احلـفـاظ عـلى الـتـراث وا
ـمـيـزة ـعـاطى األثـرى وخـصـوصـيـة الـطـقـوس ا أبـوا
لـلـمــكـان ضـد مـحـاوالت الـهــدم تـلك احملـاوالت الـتى
جتـسدها عـودة «بركات» مـحمالً بـالثقـافة األمريـكية
وتـشــيــيــده لـبــرج مــعــمـارى ضــخم لــيــجــعــله مـزارًا

ـسرحـيـة - كمـا يـقول كـاتب مـقدمـتـها حتـتوى هـذه ا
إبـراهيم احلـسـينى - عـلى الكـثـير من الـسمـات التى
تـميز أسلوب ناصر العزبى فى مسرحياته األخرى
قابلـة إلعادة الصيـاغة باإلضافة فتوحـة ا كـالبنيـة ا
ـــؤلف نــــفــــسه فى بــــدايـــة واحلــــذف حــــسب قــــول ا
مسرحيته وااللتزام بشكل الفصول الثالثة والهرب
ـــيـل إلى كــــتـــابــــة األشـــعـــار إلـى عـــالم خــــيـــالـى وا
واألغـانى كـمـا تـهـتـم بـتـصـويـر األجـواء الـكـرنـفـالـيـة
واالحـتفـاليـة وفى هذا الـنص «بركـات أمريـكا» يـقدم
الـعـزبـى الـبــيـئـة الــدمـيــاطـيــة فى أجـواء كــرنـفــالـيـة;

: د. ثروت عكاشة < تأليف : إيت دريتون < ترجمة وتقد
صرية العامة للكتاب نعم أبو بكر < الناشر : الهيئة ا < مراجعة : د. عبد ا

صرى القد سرح ا صرى القدا سرح ا صرى القدا سرح ا صرى القدا سرح ا صرى القدا سرح ا ا

أول مأساة تراجيدية كانت مصرية!!
ــســرح فـى الــعـــالم بــدأ مـع عــربــة يـــقــول الـــبــعـض إن ا
ـتجولة فى شوارع أوروبا ة ا (سـيثبس) اإلغريقـية القد
تـقـدم عـروضـها لـلـجـمـهـور كـمـا كـانت الـبـدايـة إغـريـقـية
ـيالد من خـالل عرض خـالـصـة فى الـقـرن الـرابع قـبل ا
مـسرحيات «أسخيلـوس» و«سوفوكليس» و« وروبيديس».
ـسـرح يـرجع إلى بـيـنـمـا يـرى الـبـعض اآلخـر أن تـاريخ ا
قـرون طـويــلـة سـابــقـة عـلى ذلك وإلـى مـنـاطق جــغـرافـيـة
خـارج القارة األوربية وحتديدًا فى مصر الفرعونية. هذا
ــسـرح مـا يــحـاول تــأكـيــده األب (دريــتـون) فى كــتـابه (ا

) الذى نعرض له فى هذه السطور. صرى القد ا
سـرح قـبل يـقـول (دريـتـون) إن مـصـر الـفـرعـونـية عـرفـت ا
. وفى الـباب األول من الكتاب ئـات السن الـيونان وأوربا 
ـؤلف الـضوء عـلى الـكثـيـر من الشـواهـد التى تـؤكد يـلقى ا
ـؤرخ (الردايـس نـيـكـول) فى وجـهـة نــظـره; مـنــهـا إشـارة ا
ى من أسـخيـلوس إلى آنـوى) وتأكـيده ـسرح الـعا كـتابه (ا
سرحي اإلغـريق استفادوا من الطـقوس الدينية عـلى أن ا
ة فى أعمالهم فعلى الرغم من اخلـاصة بكهنة مصر القد
كن عـدم وجود نـصوص مـصريـة كامـلة أو مـدونة فـإنه 
سـرح كانت الـقول إن أول مـأساة تـراجيـدية ظـهرت عـلى ا
مـصرية وتـناولت موت (أوزوريس) وتـناثر أشالئه عـندما
قـام شقيقه (ست) بقتله وتقـطيعه إلى أربع عشرة قطعة قام
بتوزيعها على مقاطعات مصر فى ذلك الوقت وكيف قامت
ـيـة هـذا الـنص ـته (إيـزيس) بـجــمع أشالئه ثـانـ زوجـته وأخـ
الـذى سجله (أخرنوفرت) وأعاد صـياغته فى مشاهد ُمثلت
لك (سـنوسـرت الثـالث). وتأكـيد (نـيكـول) على فى وجـود ا
أن هـنـاك نــصـوصـًا أخـرى قــدمت لـلـجــمـهـور إلى جـانب
مـسرحـيـات (الـعقـيـدة األوزيريـة) ذات طـابع طقـسى أيـضا
ومـستـوحـاة من الـدين واألساطـيـر; غيـر أن أحـداثهـا أقرب
ـا يـقـوم به الـبـشـر إلى الـواقع كـانت اآللـهــة فـيـهـا تـقـوم 

سرحيات الدينية. عكس ا
شـاهد آخـر يـسوقه (دريـتون) من األسـرة الـثامـنة عـشرة
( 1580 ق.م) حـيث  اكـتـشـاف نـصب صـغـيـر ألحـد
ـسـرحـيـة ويدعى ـمـثـلـ وكان قـد كـتب عـلـيه حـيـاته ا ا

(امحب).
بان مسـرحية فى مصر  ويـعلل (دريتون) عدم وجـود آثار 

ـسرحى «فرسان ـمثلة الـشابة «ابـتسام حسـنى» شاركت بالـتمثـيل فى العرض ا > ا
ستديرة» الذى قدمته مـؤخرا فرقة بورسعيد اإلقـليمية من تأليف رجب سليم ـؤامرة ا ا
وإخـراج صالح الدمرداش وسيـتم إعادة عرضه نـهاية هذا الـشهر ضـمن خطة إعادة

تميزة التى تتبناها اإلدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة. تقد العروض ا
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االستيالء
take
ــــمـــثل أن يـــقــــوم ا
أثــــــنـــــــاء الــــــلــــــعب
ــــحــــاولــــة جــــذب
أهـــــــتــــــــمـــــــامـــــــات
ـــــتــــفـــــرجــــ عن ا
طــــريـق الــــتــــحــــرك
واالســــتـــيـالء عـــلى
أهـم مــــنـــطــــقــــة فى
ـكن أن اخلـشـبـة 
جتـــــذب أهــــتــــمــــام

النظارة 
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بدأ قـطاع الفـنون الشعـبية واالسـتعراضيـة فى تنفـيذ خطـته للموسم
الـصيـفى للـعـام احلالى وأعـلن اخملرج خـالد جالل رئـيس القـطاع
أنه وألول مــرة فى تـاريـخ الـقــطـاع يــتم اسـتــضـافــة فـرق مــوسـيــقـيـة
سـارح الـتابـعة وغنـائـية شـبـابيـة لـتقـد عـروضهـا وحفـالتهـا عـلى ا
لـلــقـطـاع ويــشـهــد مـسـرح مــحـمــد عـبـدالــوهـاب بــاإلسـكـنــدريـة هـذا
األسـبـوع عـروضًــا فـنـيــة لـست فـرق هى : افــتـكـاسـات بالك تــيـمـا
أيـامنـا احلـلـوة إسـكنـدريـلال وشـرقـيات أحـمـد ربـيع بـجـانب جنوم
فرقـة أنغـام الشـباب كـما تـقدم هـذه الفـرق عدة حـفالت على خـشبة

مسرح البالون بالعجوزة حتى منتصف الشهر احلالى.
ومن جانب آخر يتم تقد مسرحيتى  «فى يوم فى شهر سبعة» للمؤلف

يـقـوم اخملــرج «أشـرف عـزب» حـالـيـاً بــوضع الـلـمـسـات
ـسـرحى اجلـديد «الـقـدر» والذى األخـيـرة على عـرضه ا
هرجان التجريبى يـستعد للمشاركة به ضمن فعاليات ا
الـقادم.. وتـقدمه فـرقة مـسرح الـطلـيعـة وهو نـتاج ورشة
ثالً من عـمل بدأت منـذ ستة أشـهر اعتـماداً على 15 
ـسـرح بآداب ـسـرحـيـة وقـسم ا شـبـاب مـعـهد الـفـنـون ا

حلوان وجامعة 6 أكتوبر.
أشــرف عــزب قـــال إن الــعـــرض نــتــاج جتـــربــة إبــداع
جـمـاعى ويـعـتــمـد عـلى لـوحـات الـتــعـبـيـر احلـركى الـتى
صـاغ إطـارها بـنـفـسه من خالل بـنـاء يعـتـمـد على ثالث
ـقدس لـوحات األولـى ترتـكـز حول فـكـرة نشـأة الـرمز ا
والـعقيدة من بـداية اخللـيقة وحتـى اآلن والثانيـة تتناول
األنـشطة اإلنسانيـة اخملتلفة واحتـياطات اإلنسان األولية
ـكـتــسـبـة وفى الــلـوحـة األخـيــرة يـقـدم عــزب لـتـصـور ا
سيطرة على العالم خالل خـاص للنزاعات والفلسفات ا

القرن العشرين.
وفى هـذه الـتجـربـة يـشـترك اجلـمـهـور فى لعـبـة الـعرض

بسبب "بيع ياعم"مكتبة اإلسكندرية تقيم فندقاً بدالً منه

"بــيع يـاعم" ... هــو اسم األغـنــيـة الـتـى تـسـبــبت فى أزمـة
امـة بيـضا" ـسـرحى " كبـيـرة للـعرض ا
سرح احلـديث حاليًا الـذى تقدمة فـرقة ا
علـى مسرح ليسيه احلـرية باإلسكندرية.
سـبب األزمـة هـو اعـتـراض الـرقـابة عـلى
ـصــنــفـات الــفـنــيـة عــلى األغــنـيــة الـتى ا
ـــبـــاشــر ســـيـــاســة تــتـــنـــاول بــالـــنـــقــد ا
اخلــصـخـصـة وطــالـبت جلـنــة مـشـاهـدة
الـعــرض الـتى شـكـلـتـهـا الـرقـابـة بـحـذف
األغـنـيـة تـمـامًــا من الـعـرض  وهـو مـا لم

يحدث حتى اآلن.
أكــد مــصــدر مــســئــول بـــالــرقــابــة عــلى
ـسـرحـية صـنـفـات الـفـنـية أن مـخـرج ا ا
"حــــســـام الــــديـن صالح" أضــــاف عـــدة
مـشــاهـد لـلــعـمل بـعــد الـعـرض الــنـهـائى
الــذى شـاهـدته الــرقـابـة وهــو مـا يـعــتـبـر

مخالفة قانونية صريحة.
ـســرحـيـات ومن جــانـبـهــا تـقـوم رقــابـة ا
ـشــاهـدة الـعـرض بــتـشـكـيـل عـدة جلـان 
بـشـكل مـفـاجئ لــرصـد اخملـالـفـات الـتى

يتضمنها 
ويـــقــول د. أشـــرف زكى  رئـــيس الـــبــيت

الفـنى للمـسرح: نحتـرم الرقابـة وقرارتهـا كما أنـنا نعمل
حتت مـظلـة واحـدة هى وزارة الثـقـافـة وال مجـال لـلخالف
بيـننا وب جـهاز الرقابـة وكل مشكلـة لها حل وقد طـلبنا
ـوقف مع االحتفاظ بـحقنا دة أسبـوع حتى يبحث ا مهـلة 

القانونى فى التظلم.
امة بيضا" مع الـرقابة فقد أثار تقد وبعـيدًا عن أزمة "

اسم الشـاعـر "جـمال بـخـيت" عـلى أفـيش الـعرض بـكـلـمة
"كتبها" جدالً واسعًا...

ــسـرحــيــة مــعــدة عن "عـودة ــعــروف أن ا ا
الــروح وعــودة الــوعـى" لــتــوفــيق احلــكــيم
واعتـبـر الـبعض أن  تـوصـيف "كـتبـهـا" نوع
ـراوغـة وخـاصــة أن مـا قـام به جـمـال من ا
بـخيـت ليس سـوى إعـداد مـسـرحى بـجانب

كتابة أشعار العرض..
اخملرج "حسام الدين صالح" أكد أن تعبير
"كتـبـها" من اخـتـياره كـمـخرج لـلـمسـرحـية
ويــرى أن الـشــاعــر "جـمــال بـخــيت" لم يــعـد
صـياغة الـرواية فى قـالب مسـرحى فحسب
ولكـنه كتب مشاهد إضافية فى إطار غنائى
من داخل نـســيج الـروايـة مع احلــفـاظ عـلى
الــشـخـصــيـات األســاسـيــة وجـوهـر الــعـمل
األدبى الـذى كـتـبـه تـوفـيق احلــكـيم ويـقـول
حسام الدين صالح إن بخيت بذل مجهودًا
ـعـقـد. يـذكر أن كـبيـرًا إلجنـاز هـذا الـعمل ا
امة بيضا" التى يقوم ببطولتها مسـرحية "
عــلى احلـجــار حتـقق إيــرادات مـتــواضـعـة
وأرجع عـــدد من أبـــطــال الـــعـــرض الـــســبب
لـضعف الدعاية عن العرض فى مقابل حجم
ـسـرحيـة "الـنـمر" اإلعالن الذى خـصـصه مـسـرح الدولـة 
التى تعرض على مسرح كوته من بطولة محمد جنم.     

امة  بيضا» باإلسكندرية..!! مقص الرقيب يطارد«

هبة بركات

<  د. أشرف زكى

< على احلجار

سيدتى اجلميلة 
هندس!! فى ذكرى وفاة ا

هندس < فؤاد ا

ـسـتـقـلـة تـسـتـعـد حـالـيًـا لـتـقد فـرقـة "هـسـتـيـريـا" ا
سرحى "سيـدتى اجلميلة" لـلكاتب "بهجت العـرض ا
قمـر" وإخـراج رفيق الـقـاضى ديـكور مـحـمد جـابر
واألشـعار ألسامـة اخلولى وموسيـقى وأحلان هانى
ه فى ذكـرى وفـاة الـفـنان عبـدالـنـاصـر وذلك لـتـقـد
ـهـنــدس.. رفـيق الــقـاضى "مـخــرج الـعـرض" فــؤاد ا
يقـول إنه سيقدم العرض برؤية إخـراجية تعتمد على
وسيقى واالستـعراض من خالل االستعانة القـالب ا
جـموعة راقصـ من خريجى معـهد البالـيه لتقد
مـعـادل مـرئـى لـلـدرامـا الـتى يـطـرحـهـا الـنص يـقـوم
بـبطولة العرض سـمية اإلمام  محـمد إكرام محمد

الزناتى سعاد القاضى وأحمد سعد.

عفت بركات

افتكاسات 
على مسرح
البالون..!!

سـعيـد  حـجـاج واخملـرج مـحـسـن حـلمـى وبـطـولـة حـنـان مـطـاوع وجنوم
مـســرح الـبــالـون و "حــكـايــات عـزبــة مـحــروس" بـطــولـة وتـألــيف ســعـيـد
الفـرماوى واإلخراج لـعصام الـسيد وهـو العرض الـذى قدم بفـريق عمله

نفسه منذ  عدة سنوات ويتم إعادة إنتاجه.
ويتـم اإلعداد حاليًا لالنتهاء ووضع تصـور كامل لبرنامج مسرح البالون
خالل شــهــر رمـضــان الــقـادم الــذى يــشـهــد تــقـد عــدد من الــعـروض
سـرحـية االسـتـعراضـيـة الديـنـية لـفـرقة اإلنـشـاد الديـنى بـقيـادة أحـمد ا

الكحالوى وإخراج جالل الشرقاوى..

سلوى عثمان

وداعاً مسرح كوته 
ر» جنم!! بعد انتهاء «

محمد عبد اجلليلمحمد عبد اجلليل

فجـأة وبـدون مقـدمـات أصبح مـسـرح كوته بـاإلسـكنـدرية
ؤكد مهـدداً باإلزالة لـبناء فنـدق خمس جنوم بـدالً منه وا
ـسـرح ـوسم سـيـكـون األخـيـر فى تـاريخ هـذا ا أن هـذا ا
العـريق الذى تعرض عـليه حالـياً مسـرحية «النـمر» حملمد

سرح الكوميدى. جنم وتقدمها فرقة ا
ــعـــروف أن مــســـرح كــوتـه شــهـــد تــقـــد الــعـــديــد من ا
صرى سـرح ا ـهمة والـناجحـة فى تاريخ ا سـرحيات ا ا

لفرق القطاع العام واخلاص.
يـذكـر أن مـسئـولى مـكـتـبة اإلسـكـنـدريـة قرروا إقـامـة فـندق
ـنـطـقـة ـكـتـبـة عـلى أن يـكـون قـريـبـاً مـنـهـا  خـاص لـزوار ا
بـانى احمليطة الشـاطبى وبعـد التفكـير فى أمر إزالـة أحد ا
ـكتـبـة لـتشـيـيد الـفـنـدق استـقـر األمر عـلى مـوقع مـسرح بـا
نع هدم دور العرض «كوته» ولـلتحايل على القانون الذى 
ـشـاريع أخرى ـباب  سـرحى والـسيـنـما واسـتـبـدالهـا  ا

تقرر إقامة مجمع سينمائى داخل الفندق اجلديد.
فى الـوقت نفسه أكد د. أشرف زكى رئـيس البيت الفنى
للـمـسرح أنه لم يـتم حسم أمـر هـدم مسـرح كوته بـشكل
شـروع فهـناك بديل لـتقد نهـائى وفى حال تـنفيـذ هذا ا
عـروض مـسـرح الـدولـة بـعد االنـتـهـاء من جتـديـد وتـطـوير

مهرجان شبرا اخليمة مسرح بيرم التونسى.
ينطلق فى نوفمبر القادم..!!
ـؤسسـة العـمالـية االجـتمـاعية فى يـشهـد مسرح ا
الـفـتـرة من 1 إلى 11 نـوفـمـبـر الـقـادم فـعـالـيـات
ـهـرجـان شـبـرا اخلـيـمـة الـدورة اخلـامـسـة عـشـر 

للمسرح احلر.
هرجان" لقد يـقول اخملرج صالح محمود "منظم ا
 اخـتـيـار الـشـاعـر والـكـاتب الـصـحـفى "يـسـرى
ـهـرجـان هذا الـعـام والذى حـسـان" لتـولى إدارة ا
تـشارك  فـيه عـروض مسـرحـية لـفـرق من مخـتلف
أقـاليم مصر بجانب استضافة فرق مسرحية من
ـغـرب ويـتم إقـامـة عدد األردن والـعـراق ولـيـبيـا وا
من الـنـدوات الـنـقـدية لـتـقـيـيم ومـنـاقـشـة الـعروض
ـهرجـان مع تـكـر مـجـمـوعة من ـشـاركـة فى ا ا

سرحية فى مصر. رموز الفن واحلركة ا
ـهرجـان وجهت الـدعـوة عبـر موقـعهـا على إدارة ا
ــشــاركــة فى شــبــكـة اإلنــتــرنـت جلـمــيـع الــفـرق ا

هرجان. ا
يـذكـر أن مـهرجـان شـبـرا اخلـيـمة لـلـمـسـرح احلر
يــحـــصل عـــلى خــمـــســـة آالف جــنـــيــة كـــدعم من

صندوق التنمية الثقافية. 

.. وسعيد سليمان يصرخ أنا صاحب مسرح الباطن..!!
ـسرح الـبـاطن» حـكايـة أخـرى بـطلـهـا اخملرج سـعـيـد سلـيـمـان الذى يـقـوم حـاليـًا بـإجراء «ا
ـسرحى «كـرنفال الـطيـور» حيث يقـول سعـيد إن هذا الـعرض يـنتمى إلى بروفات الـعرض ا

سرح الباطن» والذى وصفه بأنه دراسة إلعادة اكتشاف اجلوهر اإلنسانى. «ا
سعـيد يـرى أنه مخـرج صوفى الـنزعـة وصـاحب تيـار خاص مـؤكًدا أنه يـقدم بـهذا الـعرض
سـرح الباطن بعد عـرضة «ابن عربى» الذى شارك جتربته الـثانية الـتى يطلق عليـها منهج ا

اضى. هرجان التجريبى العام ا به فى ا
كـرنـفـال الـطـيـور من تـألـيف سـعـيـد سـلـيـمـان أيـًضـا وتـقـدمه فـرقـة مـسـرح الـغـد لـلـعروض
أشـرف الـتـجـريــبـيـة ويـشـارك فى الـتـمـثـيل : جـيـهـان سـرور حـمـادة شـوشـة هـبـة عـصـام
عبـدالرءوف وائل الصيـاد مصطفـى شاه شريف الـشلقانـى شريف سميـر وموسيقى
محمـد الوريث. ويـقول «سـعيـد سلـيمان» إن هـذا التـيار الـباطـنى هو مـشروعه اخلاص ومن
ـسـرح خـاص يـبـحث عن أصل األشـيـاء فـهـو دراسـة بـحـتـة إلعـادة اكـتـشاف خالله يـقـدم 
سرحى الذى يقوم الذات اإلنـسانية ومن هنا يتم إبراز هذه االعتبارات من خالل العرض ا

نهج. بإخراجه اعتماًدا على نص من تأليفه للتوحد مع ا

أميرة الوكيل

< سعيد سليمان 

ـسرحيـة التى تـقدم حالـًيا سطـحيـة  فى معظـمهـا وبسيـطة جًدا وأكد سلـيمان أن األعـمال ا
وتعتمد على الكتابة حسب شخصية النجم وال مانع من «التفصيل».

سرحـية التى يقدمـها البحث فى جوهـر األشياء وعالقة اإلنسان لذلك يـحاول فى عروضه ا
بذاته وربه ومجتمعه وباآلخر أيًضا.

ـسرح البـاطنى»  مـحاولـة إعادة اكـتشاف سعيـد سلـيمـان أكد أيـًضا من خالل مـشروعه «ا
ـنهج ال بد وذج جـيد لصـورة اإلنسـان وفى هذا ا حضارتـنا الـعربـية واإلنسـانيـة وتقـد 
ـقدس لكل بلد ويعبر عن وروثات الشعبيـة بوعى فهذا التراث هو اإلرث ا من التـعامل مع ا
أصـولـهـا وحــضـارتـهـا ومـاضـيـهـا وفى مـسـرح الـبــاطن نـعـيـد تـوظـيف واسـتـخـدام طـقـوس
االحـتـفـاالت والـكرنـفـاالت اخملـتـلـفـة من أعـيـاد مـيالد ودق الـزار وأشـكـال الـرقص الـشعـبى
سموع للعرض واستخدام أدوات ـرئى وا اخملتـلفة وتتمازج كل هذه األشياء داخل اإلطار ا
مثـل اخملتلـفة للـوصول إلى صـورة متكـاملـة دون أية مبـالغة ومـن خالل ورشة عمل طـويلة ا

ستهلكة. سرحية ا مثل بعيًدا عن االجتاهات ا مروة سعيدلتدريب ا

< أشرف عزب

سـرحى «أحمـد األبلـج» فى انتـظار صدور مـسرحـيته «أوديـب وشفيـقة» عن > الكـاتب ا
سلسلة نصوص مسرحية التى تصدرها هيئة قصور الثقافة... األبلج تقدم لهيئة الكتاب
سـرحية القصـيرة لطبـاعتها فى كتـاب واحد من إصدار الهـيئة منذ بعـدد من نصوصه ا
سرحيات مازالت فى أكثـر من عام ولم تصدر حتى اآلن مع تأكيد مسئـولى الهيئة بأن ا

انتظار رأى جلنة القراءة!! 444444292929292929

العمر بيعدى
بس مش كل واحد فينا بيموت 

فيه ناس بتعيش وتدى 
وفيه ناس بتعيش ما بتدى 

والفرق كبير يا والدى
دوسوا على الصعب 
اكتبوا بدم القلب

قصة كفاح دنشواى".
وتـسـتـمـر األحـداث حتـى يـأخذوا غـريب
عـلى زنـزانـة بـعـيدة ويـنـطـفئ صـوته إلى
األبــد; لــيــنــتــقل الـــشــاعــر إلى الــلــوحــة
األخــيـرة الــثـامـنــة لـوحــة الـوداع; حـيث
جتلـس عزيزة بـجوار السـاقية مـنكسرة
حــزيـــنــة شــاردة كـــمــا يـــقــول الــراوى
منـتظرة يـعدى حبـيبهـا الذى واعدها فى
ـكــان مــنـذ زمن حــ صـرح لــهـا هــذا ا
بــحــبه الـــذى يــعــرفـه أهل الــبــلـــد كــلــهم

وينتظرون زواجهم بعد موسم القمح.
وينـتـهى الـكتـاب بـقراءة لـلـدكتـور يـسرى

فى اللـوحة السادسة يبدؤها بأغنية على
لـسـان عـزيـزة تـوضح فـيـهـا أن جـرحـها

أقوى من جرح البحر:
"البحر : م دا اللى بيغنى..?

وسارق اجلرح منى 
والدمعة فى الننى 
دا موجى كله بكى

وال قلبى مرة اشتكى".
حتى تـشـكـو عـزيزة لـلـبـحر عـن حبـيـبـها

الذى خطفوه من ب يديها.
عزيزة : قالت إيه بيحرض الناس

وبيرمى اإلجنليز بالرصاص.
حتى يـنتقل الشاعر إلى الـلوحة السابعة
"الـســجن" والـتى يـبـدؤهـا بــبـكـائـيـة عـلى
لـســان الــكـورس والــراوى; تــرثى حلـال
غريـب وهو بـ قضـبـان السـجن يـنتـظر
حـــكم اإلعـــدام ويـــديـــر األحـــداث عـــلى
لسـان سجين داخل الـسجن ويشفقان
عـلى غريب ويـتطـور احلوار بـينهـما إلى
ـظـاهـرة داخـل الـسـجن من أن يـقـومــا 
أجـل تـخــلــيص غـريـب. ويـســتــمـران فى
ــسـاجــ وتـذكــيـرهم بــأمـجـاد تـقــلـيب ا
أسالفــهـم إلى أن يـــجىء صـــوت غــريب

يوصيهم بدنشواى وعزيزة.
"غريب : يا شجرة بتبدل جوه التراب 

ياخواتى فى السجن 
أنا قلبى ليكم بيحن 

أنا عارف انى حاموت 
النهارده وال بكره حيفوت

أمــا الـلــوحــة الــرابـعــة فــهى تــمـثل ذروة
شـنـقة" حـيث نـصب اإلجنلـيز احلـدث "ا
.. يــقــول ــعـــاقــبــة الـــفالحـــ ـــشــانـق  ا
شانق الـراوى: "هل النـهار ... نـصبـوا ا
قـــــــدام الـــــــدار... األهـــــــالى واقـــــــفـــــــ
... جـــوه الــهـــدوم... وتــزيــد مــرعـــوشــ
شنقة... الهـموم... وسعيد مهران على ا
طـالع فــرحـان.. طـالع بــصـوته... صـوت
الـــكــروان.. بـــزغــروته بـــتــدوى فـى قــلب
الــزمـان". ويــســتـمــر الـشــاعــر فى سـرد
األحــــداث حــــتـى يــــصل إلـى الــــلــــوحـــة
اخلــامــســـة والــتى يـــســمــيـــهــا" أحــزان
دنــشــواى" وفى هــذه الــلــوحــة  تــظــهــر
شخـصية العرافة والتى تزيد قلق عزيزة

بنبوءتها فى حوار قصير بينهما:
"العرافة : "قالت" ياعينى ع القدر

عزيزة : ماله طمنينى
العرافة : شايفة القمر

وألول مرة أشوفه انكسر 
اخليانة مكتوبة على جب البشر".

هـــذه اخملـــاوف الــــتى أصـــابـت عـــزيـــزة
جــعــلــتــهــا تــهــرب إلى الــبــحــر تــنــاجــيه

ويناجيها :
"عـــزيــزة : يـــا بــحـــر يــا مـــهــاود يـــا أبــو
الــغالبــة... الــفــرح هج مـن حــضــنــنـا...
والعـــاوز يــعـــاود أنــا جـــيت هــربـــانه من

صاحبة الودع".
األمـر الـذى يــسـوق الـشــاعـر إلى صـنع
لـوحـة أخـرى عن عالقـة عـزيـزة بـالـبـحـر

وفى سـبـيل ذلك يـسـتـخـدم الـشاعـر من
احلــكـايـات الـشــعـبـيـة الــتى تـزامـنت مع
هـذه األحداث; وبغض النظر عن  صحة
وجـود هذه احلـكايـة فى ضمـير الـشعب
ـــصــرى فى قـــريــة دنـــشــواى أو عــدم ا
وجــودهـا فـإنـهـا بـكـل تـأكـيـد تـرمـز إلى
أسـاوية الـتى شهدت مـئات احلكـايات ا
تـلك األحداث النادرة فى فـترات التاريخ
والـتى انحفرت فى ذاكـرة الشعوب. فال
شك أن مــثل هـذه األحــداث تــتــرك أثـًرا

بالًغا فى نفوس الشعوب لزمن طويل.
حــكــايـــة "غــريب وعــزيـــزة" هى مــحــور
ــأســاة الـــتى عــاشـــهــا أهـــالى قــريــة ا
دنـــشــواى زمن االحــتـالل اإلجنــلــيــزى
عـلى مصـر وفى سبـيل ذلك فقـد قسم
الــشــاعــر عـمــلـه إلى ثــمــانــيــة لــوحـات
تسـبقها مـقدمة; وذيـلها جمـيعًا بـنهاية.
ـقدمـة فـهى عـبـارة عن حـوار ب أمـا ا
الـكورس والراوى يطلب فيها الكورس
من الـراوى أن يـحكى لـهم عن حـكاوى
اجملـرم ويـلبى الـراوى طلب الـكورس
ويـحدد حكايته فى بداية اللوحة األولى
عـنونـة بـ "القريـة اآلمنة" أنه سـيحكى ا
قـــصـــة "عـــزيـــزة وغـــريب" الـــتى تـــدور
أحـداثها فى قـرية دنشـواى وال تسمع
فى تـلك الــلـوحـة ســوى صـوت الـراوى
وأغــنــيــة عــلـى لــســان بــعض األطــفــال
يضـمن فيها األغـنية الشـعبية الـشهيرة
"يـاطـالع الــشـجـرة .... هــات لى مـعـاك
بـقـرة.."; ثم يــنـتـقل الـراوى إلى وصف
عـــزيـــزة الــــتى حتب تــــراب دنـــشـــواى
وتــعـشـق الـنــخــيل الــذى تـســهــر حتـته
ـواويل لــكن الــكـورس أيــضًـا تــغــنى ا
ــتــلك ســلــطـــة احلــكى; فــهــو يــعــرف
حــكـــايــة عـــزيـــزة جــيـــدًا حــيـث كــانت:
«تهـدهد احلـمام فـى نهـارها ولـيالـيها..
تـرمى له احلب وحتـكى له حـكـاويـها...
يه وحروف أسـاميها... توعيه تـسقيه ا
وت من اإلجنـليز ل يـغدروا  بيـها... و
احلـمـام بـرصـاص أعـاديـهـا» وتـفـاجـأ
أيــضًــا بــظـــهــور عــزيــزة وهى تــقــول :
"يــاحــمــام زغــلــول قــول ع األرغـول....
... بيـطول الليل أشـكى  كتر احلـن
وتـاه مـنه الـدلـيـل .... يـا حـمـام زغـلـول
غـنى وقول... حـبيـبى جـاى وال الغـياب
حــيــطـــول". وهــكــذا نــلــحظ أن الــراوى
والــكــورس وعـــزيــزة فى تــلـك الــلــوحــة
تلكون يشـتركون جمـيعًا فى حكايـة و

سلطة احلكى.
أمـا الــلــوحــة الــثــانـيــة والــتى عــنــوانــهـا
"الشـعور باحلـرمان" فيـبدأ فيـها الراوى
بــســرد حــكــايــة غــريب وعــزيــزة حــيث
تلـتقى عزيزة بـحبيبهـا غريب عند غروب
الشـمس موعـد لقائـهما الـدائم وتنفس
عن هـمومـها لـغريب عن حـال بلـدها وما
ـسـاء الـذى يــجـرى فـيــهـا وعن قـطــار ا

يحمل الغرباء.
ثم يــنـتـقل الــشـاعــر إلى الـلــوحـة الـثــالـثـة
ـأسـاة; يـقـول والـتى تـتـحـدث عن بـدايـة ا
الـــراوى : "ســـاعـــة الـــعـــصـــارى.. عــدوا
عـــســــاكـــر من اإلجنــــلـــيـــز... شــــايـــلـــ

الـبـنـادق... وكل واحـد فى نـفـسه عـزيـز..
حـاكــمــ الـبــلــد بـالــســيف.. فـاكــريــنـهم
معـيـز.. حاكـم الـبلـد باحلـديد والـنار...
ضـاربـ الـكـبـار قبـل الـصـغـار... واحـنا
ســاكـتــ لــكن جـوانــا هــديـر.. مــاشــيـ
يصـطـادوا... اللى قـدام عيـنيـهم يضـربوا

وال يهابوا".
ويــســـتــمـــر الـــشــاعـــر فى ســـرد وقــوع
احلـادثـة وأسـبـابـهــا حـتى يـطـلق صـوت
غــريب كــثـائــر صـوتـه يـدوى فى نــفـوس
وت... ـا  : "مش عـار علـيـنـا  الـفالحـ
ويـرعرع شـجـر التـوت... يا خـلق قـوموا
دنـشواى... قضـاها عـاجلب مـكتوب...
لـيه مخـنوق جـواكم الصـوت... دنشواى

عروسة عمرها ما تموت".

عادل العدوى 

 "طير ياحمام" مـسرحية شعريـة  للكاتب جمال عـمر تتحدث عن مأسـاة دنشواى والقهر
ـصريـون فى تـلك احلقـبة من زمـن االحتالل اإلجنـليـزى الغـاشم; لـيحـدث الشـاعر الـذى كـان يعـانيه ا
ارسة محـاولة إسقـاط سياسـى على تلك احلـقبة الـتى تعـيشهـا الشعـوب العربـية ومـا تعانـيه من 
; والتشريد الذى ستـمر من قبل احلكام كما يسلط الضوء على مـا يحدث على أرض فلسط القهر ا

يواجهه الفلسطينيون على أيدى الصهاينة.

صرى فى القرن التاسع عشر  سرح ا  ا
سرحية (األوربى منها والعربى ) فى مصر خالل القرن التاسع فى محاولة لرصد حوليات ا

وانتهـاء بثورة عـرابى واالحتالل الـبريطـانى يستـكمل (فـيليب سـاد جروف) فى هذا الـكتاب –
جهوًدا قـام بهـا قبله كـثير مـن الباحـث مدفـوًعا بـطموحه "الـعلمى"
ـبـحث ـادة الـ ـادر ومـ ــصـ ـنــقص الــشــديـد فى ا ــواجــهــة (أزمـة الـ
والصـورة (نصف الـكليـة) التى قـدمت عن النـشاط الـدرامى فى بلد

سرح العربى احلديث بجذور قوية وهو مصر . ضرب فيه ا
ؤلف) الذى يشير فيه إلى يحـتوى الكتاب فضًال عن (تصدير ا
الـدراسـات الـتى سـبـقـته فـى هذا االجتـاه خـمـسـة فـصـول هى
ـسـرح األوربى  فى (مـقـدمة  – الدرامـا الـعـربـيـة التـقـلـيـدية  – ا
ـسرح العربى مصر  – الـتجارب األولى فى الدرامـا العربية  –ا
السورى فى مصر ( 1876 - 1882). كـما يتضمن الكتاب ثالثة
مـالحق وبـبــلـيـوجــرافـيــا ويـقع فى (213)  صـفــحـة من الــقـطع
ؤلف كـتابه بـتبريـر اختـياره عام (1799) بـداية تـوسط. يسـتهل ا ا
سرح سرح فى مصر حيث يرجع ذلك إلى بدء ظهور ا لظـهور ا
األوربـى الـذى أدخـلـته احلـمــلـة الـفـرنـســيـة لـلـتـرفــيـة عن اجلـالـيـة
ـا وأثـر وساهم فى إيـجاد حـركة سـرح الذى  الفـرنسـيـة ذلك ا
مسـرحية عـربيـة استفـادت منه حـتى توقـفت مع دخول االحتالل
ـسرح الـبـريـطـانى فى مـصـر عام  1882... أمـا قـبل ظـهـور ذلك ا
صريون على علم ؤلف  – لم يكن ا األوربى (الفرنسى)  – يقول ا
بثـراء الدراما الـغربيـة الكالسيـكيـة احلديثـة وكانت هنـاك أشكال

ؤلف  فى فـصلة الـثانى ويعزو شتى من (درامـا الشوارع الفـجة); وهى ما يـتعرض لـها  ا
ـسرح بـأشكـاله األوروبيـة احلديـثة إلى (بـقاء الـعرب طـيلـة قرون مـحافـظ فى عـدم وجود ا
حياتـهم األدبية على عدد محدود من األنواع األدبية إلحساسهم بـقدسية اللغة العربية (لغة
ــؤثـرات األجـنــبـيـة الـقــرآن) لـذلك كـان حــرصـهم عــلى أن تـظل هــذه الـلــغـة مـصــونـة من ا
ـقامـة) باعـتبـارها حتـتوى عـلى بعض الـعنـاصر الـدرامية والـتجـديد وإن كـان يشـير إلى (ا
ـعـنـاها ت إلى الـدرامـا  (حـوار وشـخصـيـات); إال أنه يـراهـا  عـمًال لـغـوًيـا مـحـبـوكـًا ال 
ؤلف إلى مـا كان منتشًرا سـرح . ويشير ا األوربى والتى تـكتب خصيصًا لـلعرض على ا
 – وقـتئذ  – من أشكـال درامية تـقليـدية مثل (الـقره قـوز) "الع الـسوداء" وخيـال الظل تلك

ـوالـد كـذلك أشـار إلى الــعـروض الـتى كـانت جتـتـذب الـنـاس لـلـتـسـلـيـة فى االحـتـفـاالت وا
" و(احلـبابـظية) فزلـك احـتفـاالت (الدوسـة) الشعـبيـة والشـعراء الشـعبـي / الـرواة و "ا
سرحيـات الهزلية) الـتى يقدمها ) كما يتنـاول بعض (ا تجولـ مثـل ا ـغن وا ويقصد (ا
ـثـلون رحل (أوالد رابـية) ويـعتـبرهـا أقرب األشـكال إلى الـدراما احلـديثـة وقد كـانت هذه
العروض تـقوم على التهكم من الطبقات احلاكمة ويقول: لم تفسح هذه العروض االرجتالية
مكـاًنـا كبـيًرا لـتطـويـر احلبـكة أو الـشـخصـية وغـالًبـا مـا تقـدم كحـكم أخالقـية وقـد قارنـها
أثورة الفرنسية".. كومـيديات قصيرة تصور مبدأ أخالقًيا "جيرار دى نـيرفال" بـ "األقوال ا
تعمـل العرب هذه التسلـيات الشعبية ونظـروا إليها باعتبارها ال ولم يستحـسن كثير من ا
مثل من تالئم العـصر احلديث وكانوا يعـتبرون طوائف مهن الـترفيه; مثل الراقـصات وا
أشـد الطـوائف وضـاعة واعـتبـرها الـبعض ال أخالقـية حتـتوى عـلى أفعـال وألفـاظ شائـنة.
سرح األوربى الذى حل محل هـذه األشكال (الفرنـسى واإليطالى) كان هو ـؤلف أن ا ويرى ا
سارح احلـكوميـة تبـذل مبالغ طـائلة  األسمى وكانت الـسلـطات تعـطى له  األسبقـية وكـانت ا

ـصري لدعم الفـرق الزائرة لـتسلـية اجلالـيات والسـواح األوربي وبـدرجة أقل للـترفيه عن ا
ؤلف (مسرح نابليون) تفـرج والطبقة احلاكمة التركية.. فى الفصل الـثالث من كتابه يتناول ا ا
ـسرح مـشـيـًرا إلى أن (نـابـلـيـون) كان - "فـضـًال عن رغـبـته فى الـتـرفـيه عن جـنـوده - يـرى أن ا
سـارح واستدعـاء الفرق (وسيلـة للبـدء فى تغيـير عادات الـبلد) لـذلك كان حريـًصا على إنـشاء ا
الكـوميدية من فرنسا كما تشكلت فى أكتوبر  (1798) جلنـة الفنون الفرنسية لتأسيس جمعية من
سرح سرح بعـًضا من أكثر ذخيرة ا الهواة إلقـامة صالة عرض فى القاهـرة وتقرر أن يعرض ا
الفـرنسى إمتـاًعا وبالـفعل تـكونت فرقـة دراميـة قدمت مسـرحيات
لفولـتيـر وموليـير كـما قـدمت فى مصر أوبـرا كومـيدية كـتبـها لوى
صرى ثم بلـزاك وكان هذا أول عمل يكتب خصيـًصا للمسرح ا
صري من توالت الـعروض بعد ذلك كما شكل بعض األتراك وا
سرح تعـلمة تعليًما أوربـًيا جزًءا من جمهور هذا ا الطبـقة العليا وا
ـة - فى عـهـد ــسـارح األوربـيـ ـتـتـاح ا األوربى... وقـد صــاحـبت افـ
سـرحـية األوبـرالـية إلى إسـمـاعيل  – ترجـمـات لبـعض األعـمـال ا
هم لـلكـتاب الـعرب سرح األوربى  – إذن  – هـو ا الـعربـية.. كـان ا
فى (مصـر وسوريا) لـيقـدموا شكًال جـديًدا من النـشاط الدرامى
ـيـديـة من مـسـرحـيـات هـزلـية ـة التـقـل ـتـوا من الـدرامـا الـعـربـي ـفـل ويـن
مرجتـلة وخيال ظل وليؤسسوا الدراما بوصفها جنًسا أدبًيا فى
اللـغة العربية هذا هو مدار القول فى الفصل الرابع الذى يتحدث
ـؤلف عن الدرامـا العربـية  ويـقدم "يعـقوب صـنوع" باعـتباره فيه ا
مؤسـًسا للمـسرح العربى فى مـصر يقول صـنوع: "إن حضوره
ـة مـســرحـيـات ـابـ ـة أوحـى إلـيه بــكـت ـقـهى األزبــكـي احلــفالت فى مـ
ى فـينـتر يـنيه" إن صـنوع بـصفـته موظـًفا فى بـالـعربـية" يـقول "إ
الـتـعـلـيم الـعـام فى مـصـر أراد أن يـوجـد فـيـهـا (مـسـرًحـا عـربـًيا)
سـرحيـات مأخـوذة من تـاريخ البـلد تـعـيد إلى الـذاكرة الـعادات
ـسـرح فى (1869) ويـقـول إن ـصـريـة وأنه شـرع فى الـعــمل فـأوجـد هـذا ا ـة واألخـالق ا الـعـربـي
سـرحي األوروبيـ واإليطالي ودرسـهم كما تعرض صنوع  قـبل ذلك قد قرأ أعمـال الكتاب ا
ـؤلف لدور (مـحمـد عثـمان جالل) كـمتـرجم وكمـعد لـلكـثيـر من األعمـال الدرامـية األوربيـة والتى ا
صرية الدارجة... وأشـار إلى أنه بإغالق مسرح صنوع (1872) بـإيعاز من صاغـها باللهجـة ا
ـسـرح ـرحـلـة األولى من مـراحل ا بــعض اجلـالـيـات اإلجنـلـيـزيـة إلى اخلـديـوى  – انـتـهت ا
ـسـرح الـعربـى; حيـث كان الـعـربى فى مـصـر وبـدأت مرحـلـة (الـشـوام) الـذين احـتـكـروا ا
ـمثـلون الـشوام والـكتاب الـدراميـون يتـلقون أغـلبـية الـدعم الرسمـى فى ذلك احل وكذلك ا
ؤلف فى فصله دعم الصحافة اخلاصة التى كان يسيطر عليها أيًضا الشوام.  ويتعرض ا
األخـيـر لـلـمـسـرح الـشـامى فى مـصـر فـيسـتـعـرض أعـمـال سـلـيم الـنـقـاش وأديب إسـحاق
) الذى كسر احتكار ويوسف اخليـاط وسليمان القرداحى ويـعرج على دور (عبدالله الـند
ـسـرحى بـكـتـابـته لـلـمـسـرح ويـعـتـبـره أول مـصـرى مـنذ (1872) يـكـتب الـشـوام لـلـنـشـاط ا
للمـسرح العربى بـعد الطـريقة الديـكتاتوريـة التى أغلق بـها مسرح صـنوع.. وفى نهـاية كتابه
ـصـر عـلى غرار ـسـرح الـعـربى نشـأ بـفـضل تـطـويـر التـعـلـيم احلـديث  ـؤلف إلى أن ا يشـيـر ا
ـسرح األوربى لـلـهواة واحملـترفـ ومـيالد الصـحف الـعربـية ـو ا الـنـموذج األوربى من خالل 
ؤلف ستقـلة وفى ظل حرية التعبير التى أقامتها الصحافة واجملالس اللبنانية الناشئة. اعتمد ا ا
ـسرحى فى مصـر فى الفتـرة التى تنـاولها عـلى الصحف األجـنبية فى رصده للـنشاط ا
ـذ كــرات الـشـخـصـيــة وكـتـابـات أديب إسـحق والـعــربـيـة الـتى كـانـت تـصـدر وبـعض ا

سرحى فى تلك الفترة. وعبدالله الند وبعض الدراسات التى تناولت النشاط ا

طير ياحمام.... مأساة شعرية

محمود احللوانى

ؤلف : فيليب ساد جروف (1799 - 1882 ) < ا
االندماج< ترجمة : عمرو زكريا عبدالله   < الناشر : نشر خاص

Abandon

هــــو عـــــمــــلـــــيــــة
امــــــتــــــصــــــاص
ـــمـــثل فى دور ا
الشخصـية التى

يؤديها.
وإذا كــــــــــــــــــــــان
استـانـسالفـسك
ى فى مـــنـــهـــجه
التـمـثيـلى يـدعو
الـــــالعـــــب إلــــى
الـــــــــتـالشـى فى
الــــــــدور الــــــــذى
يــــلـــــعــــبـه فــــإن
بـــــــريـــــــشـت فى
ـلحـمية نظـريته ا
ـــثـــله يـــطـــالب 
بـــــــعــــــــكـس ذلك
تـــمــــاًمــــا حـــتى
ـكـنه إن يـخـلق

تأثير التغريب.

سرح ويتم وضعه داخل إطار مـنذ حلظة دخوله لقـاعة ا
الـتـجـربـة بـعـد ارتـدائه لـقـمـيص أبـيض وتـركـيـز اسـبوت
إضـاءة خاص لكل متفـرج وهو ما يسعى عـزب لتحقيقه
تفرج لعـنصر أساسى داخل بناء فى مـحاولة لتحـويل ا
ـثـير لـلـدهشـة هـو رغبـة «أشـرف عزب» فى الـعرض... ا
تـابعة األحداث دون جلوس على دعـوة جمهور العرض 
مــقـــاعـــد من خالل الـــوقـــوف وهـــو مـــا وصــفـه اخملــرج
سرح الواقف» لـلتمـكن من مشاهدة لـوحات «القدر» «بـا
الـتى تعـتمـد علـى حركـة ولغـة «اجلسـد» وهو مـا اعتـبره

ية. عزب لغة عا
يشارك بالتمثيل فى العرض جنوان وحيد ندى أسامة
حـسـام التـاجى أسـمـاء مـصطـفى مـحـمد أحـمـد عـمر
مـصطفى الـسيد فـاطمة نـهاد محـمد رأفت محـمد أبو

جليلة محمد ماضى.
ـالبس حملــمــد آدم وتــعــبــيـر حــركـى ســيـد الــديــكـور وا

وسيقى لهشام مصطفى. البنهاوى والتأليف ا

سرح الواقف.. بدعة جديدة فى الطليعة.!! ا
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الـــعــزب أســتـــاذ األدب احلــديث بــآداب
بـنــهـا أبـرز فــيـهـا  الــكـاتب جــمـال عـمـر
ـــتـــاز عـــمــلـه هــذا كـــكـــاتب مـــســـرحى 
"بـالتعامل مع الـتاريخ باعـتباره جزًءا من
الـواقع ومـقـدمـة له" ويـؤكـد عـلى سـمات
سرحى; إال أنه فى فنية فى هذا العمل ا
مـعرض حديـثة عن ذكـر حادثـة دنشواى
أخــطـأ الــدكـتـور يــسـرى الـغــريب "ونـظن
اخلــطــأ ســهـًوا" فى ذكــر الــتــاريخ الـذى
تـمت فـيه احلـادثـة; فـإن حـادثـة دنـشواى
كانت  1906 ولـيس كما ذكر الدكتور فى
سنة 1908 ; فـهذا خطأ تاريخى واضح

كان من الواجب االنتباه إليه.



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـسرحى «رؤى» لـفـرقة الـطـليـعة شـاركـة فى العـرض ا بـعـد انتـهـائهـا من ا
هرجـان القومى لـلمسرح سـرح الدولة ومـشاركتهـا بالعـرض فى دورة ا
رارة شديدة ليس جملرد خروجها من صرى حتدثت «حنان سليمان»  ا
هـرجان بـدون جوائـز ولـكن حلزنـها عـلي مـا وصل إليه حـال الفـنان فى ا
مسـرح الدولة مؤكدة حرصها علي عدم رفض أى دعـوة تتلقاها للمشاركة
بالـتمثيل فى عـرض مسرحى شـريطة أن يكـون العرض معـتمدًا علي نص
جـيـد ويـحمل أفـكـارًا غـيـر مـكررة.. وخـاصـة بـعـد ظاهـرة تـقـد نـصوص
ـسـتوى جملـرد أن كـتابـهـا من أصـحاب الـنـفوذ وتـربـطهم مـسـرحيـة دون ا

سرح التابعة للدولة.. سئول عن إدارة حركة ا مصالح با
تـقـول حـنـان سـليـمـان: «أنـا حـريـصـة عـلي الـدقـة فى اخـتـيـاراتى لألعـمال
ادى فاألجور فى مسرح سـرحية التي أشارك بهـا دون النظر للمـقابل ا ا
عـينـ فيه من أمـثالى الـدولة ضـعيـفة وخـاصة بـالنـسبـة لفـنانى الـقطـاع ا

ـكن للـفنـان اجلاد أن يـقدمه فى هذه ولذلـك فإن ما 
احلالة هو األعمال اجليدة».

حـنان أكـدت أيضـا أنهـا ليـست ضد
اسـتعانة مـسرح الدولـة بنجوم من
خـارج الــقـطــاع ولــكن البـد من
ـسـرح مــسـانـدة فــنـانى هـيــئـة ا
وتـطـويـر أدائـهـم والـسـعى نـحـو
صــنــاعــة جنــوم مــنـهـم بـدالً من
يزانيات فى أجور تدفع إهدار ا
لـنجـوم سـيـنـمـا وتـلـيـفـزيـون فى
األساس وال يقدمون فناً له قيمة
فـى الـــنــــهـــايــــة.. فـــمــــا فـــائـــدة
االسـتعـانـة بـأسمـاء أكـبـر جنوم
الـــقــطـــاع اخلــاص دون تـــقــد

أعمال لها قيمة!!

< د. مصطفى سلطان
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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

وهبة!! تفوق ومش مهم ا سرحية يبحث عن ا معهد الفنون ا
عـهد ـهازل الـتى تـشـهدهـا كوالـيس وطـرقـات ا ا

أيام بيع استمارات القبول.
عـهـد العـالى لـلفـنون د. مـصطـفى سـلطـان عـميـد ا
ـتـقـدم ـسـرحـيـة عـلق عـلى قـرار رفع درجـات ا ا
لـلــمـعــهـد هـذا الــعـام بــهـدوء شــديـد وأشـار إلى أن
الهدف هو انتقاء الطلبة اجلدد وال مانع أن يتساوى
ـعــهــد مع كـلــيــات الـقــمــة ألنـنــا نـبــحث عن طالب ا

ية.. قادرين على التحصيل والدراسة األكاد
ـعـهــد عن كـيــفـيـة قــبـول طـالب وتـسـاءل عــمـيــد ا
حـاصل عـلى 50% فى الـثـانـويـة الـعـامـة وهـو مـا
يـعنى أنه ناجح نتـيجة لقـرار رأفة وقال: إن هذا
واهب من فـرصة ال يـعنى أنـنـا نحـرم أصحـاب ا

عهد. االلتحاق با
وحملــاربـة الــورش الــتى تــســتـغـل الـطـالب الـذين
عهد أكد أنه  اإلعالن عن يـتقدمون للدراسة با
دة بـلغ رمزى 750 جـنيـها  تـنظـيم دورة مكـثفـة 
ـعهـد ويـتم عـقد 56 سـاعـة فى كل تـخصـصـات ا
هــذه الـدورات طــوال الــعــام الســتـيــعــاب الــهـواة

وتأهيلهم بشكل علمى..      

اجـتيـاز االختـبارات نـظيـر مبلـغ مالى يـتعدى األلف
جــنـيه وال يــقل عن اخلــمــســمـائــة جــنـيـه مع وجـود
مـكـاتب خـاصـة وشـركـات إنـتـاج وعـدد من الـورش
تـســتــغل  هـؤالء الــطالب وتــتـفــاضى مـنــهم مــبـالغ
خـرافيـة للـقيـام بتنـظيم بـرامج تدريب لـهم إلعدادهم

عهد. المتحانات القبول با
الــطـريـف فى األمـر هــو اخــتالف وســائل وطـرق
جـذب «الزبون» والتى قد تـصل إلى حد الشجار
لـلفوز بأكـبر عدد من هؤالء الـضحايا فى الوقت
ـــعــهــد مــقــاومــة هــذه الــذى حتــاول فــيه إدارة ا

ـسـرحـيـة األسـبوع ـعـهـد العـالى لـلـفـنـون ا بـدأ ا
ـاضى استقبـال دفعة جديـدة من راغبى التقدم ا
لـلـدراسـة بأقـسـام «الـتمـثـيل واإلخـراج  الـدراما
ـسرحـى  الديـكور» ولـلـمرة األولى فى والـنـقد ا
ــعـهـد  اإلعالن عن تـعـديل أهم شـروط تـاريخ ا
ـعـهـد فـعـلى طـالب الـثـانـويـة الـتـقـدم لـلـدراسـة بـا
الـعــامـة الــذى يـرغـب فى االلـتــحـاق به أن يــكـون
حــاصالً عــلى مــجــمـوع 75% لــقــسم الــدرامـا و
65% لـقسم الـديكور و 60% لـقسم الـتمـثيل أما
احلـاصـلــون عـلى الــدبـلـومـات الــفـنـيــة فال قـبـول
ــؤهالت لــلـحـاصـلــ عـلى أقل من 75% وذوو ا
اجلـامعـية الـعلـيا يـجب أن يكـونوا حـاصلـ على

تقدير جيد على األقل.
هـذه الـشـروط القـيـاسـيـة التـى  استـخـدامـهـا هذا
واهب الـشـابة من فـرصة الـعام حتـرم الـكثـيـر من ا
سـرحية فال عالقة الـدراسة بأقسـام معهد الـفنون ا
ـوهـبة وبـعـيًدا عن الـتـعديل فى لـلتـفـوق الدراسـى با
ـعـهد ـؤكـد أن طـلـبـة ا الئـحـة الـقـبـول وتـوابـعـهـا فـا
احلـالــيـ وعـدًدا من خــريـجـيه يــجـدون هـذه األيـام
سـوقــا رائــجـة لــلـكــسب من خالل االلــتـفــاف حـول
الطلبة الذين يتقدمون للمعهد بحجة مساعدتهم  فى

«كالم  فى سرى».. هموم نسائية بتوقيع عز درويش..!!

<  ريهام عبدالرازق

< عز درويش 

سرح اخلـتامى اللـذين تنظـمهما ضمن فـعاليـات مهرجـان اخملرجة العـربية ونـوادى ا
ؤلف الـشاب عز درويش نصه اإلدارة العـامة للمـسرح بهـيئة قصـور الثقافـة... يقدم ا

سرحى «كالم فى سرى» من إخراج ريهام عبدالرازق... ا
وعـن النـص يقـول عـز إنه يـنـاقش مـشـاكل الـفـتـاة الـشـرقـيـة مع الـدين... الـسـيـاسة...
اجملتـمع... الكبت اجلنسى والعاطـفى وهى أشياء معروفة لدينـا أو تبدو كذلك ولكنها

رأة أو الفتاة الشرقية . تعبر بشدة عن واقع ا
عز درويش احلـاصل على بـكالوريوس الـتجارة مـن جامعـة اإلسكندريـة كتب لـلمسرح
ـركـز الـثـقـافى الـفرنـسى و خمـسـة نـصـوص هى «دون جـوان لـوكـان» والـذى قـدم بـا
و «أوضة عـد عن «بيانو لـلبيع»  «نقـطة.. مسـافة.. عالمة استـفهام.» و «آخر حـاجة» ا

الفيران» وأخيرا.. «كالم فى سرى».
ـشاركة فى عدد من مهرجـانات هيئة قصور الثـقافة.  وعن مشاكل مبدعى وسبق له ا
األقالـيم يقـول عز درويش: «إن األزمة احلـقيـقية الـتى تواجهـنا هى الـتجاهل اإلعالمى
الـذى يـدفع بـنـا لـلنـزوح إلى الـقـاهـرة لـتـقـد منـتـجـاتـنـا الـفنـيـة واألدبـيـة فى مـحـاولة
للـوقـوف حتت بؤرة ضـوء إعالمى حـقـيقـيـة والفـارق بـ العـروض الـتى تقـدمـها هـيـئة
راكز الثـقافية األجـنبية أن الـثانية «بـتعمل دعايـة جيدة لشـغلها وال قصـور الثقافـة وا

يت دفنه!!». نهج إكرام ا تعمل 

 إدارة النصوص تبحث
عن أعمال صاحلة للعرض!!
فى الـوقت الـذى أعــلن فـيه عـدد من كـتـاب
ــســرح مــقــاطــعــتــهم إلدارة الــنــصــوص ا
بـاإلدارة الــعـامـة لـلـمـســرح بـهـيـئـة قـصـور
سرحية الـثقافة بسـبب رفض النصـوص ا
الـتي يـتـقـدمـون بـهـا لإلدارة أعـلن الـنـاقـد
أحـمـد عبـد الـرازق أبـو الـعال مـدير إدارة
سرحيات الـتى يتقدم بها الـنصوص أن ا
ــؤلـفـون لإلدارة تــخـضع لـعــمـلـيـة تــقـيـيم ا
مـــــوضــــوعـى ومــــنـــــهـــــجى وال تـــــضع فى
اعـتبارهـا اكتـشاف الكـاتب بقـدر ما تضع
فـى اعـتــبـارهــا ضــرورة اكـتــشــاف الـنص
اجلــيـد لـلـتـعـاقـد عـلى إنـتـاجه ولـذلك تـهـتم
جلـان قراءة النصوص باخـتيار النصوص

سرح. الصاحلة للعرض على خشبة ا
ويـــقــول أبــو الــعـال إن إدارة الــنــصــوص
تــتــلـقى ســنـويــاً مـا يــقـرب من 200 نص
وافـقـة سوى مـسرحـى أو أكثـر وال يـتم ا
عايير على 20 نـصاً على األكثر وحول ا
الـتي يتم تقـييم الـنصـوص على أسـاسها
ــســرحــيــة يــجب أن أكــد أبــو الـــعال أن ا
تـكـون صاحلـة فـنـيـاً والـوقـوف عـلى مدى
قــدرة الـــكــاتب عـــلى مــعــاجلـــة مــوضــوع
مـسرحـيـته بـأسـلوب حـيـوى وجـيـد ومدى
ـعـاجلـة الـدراميـة والـبـناء وعيـه بطـبـيـعة ا
الـفنى.. والنـصوص الـتى يتم الـتقـدم بها
لإلدارة تـخضع لـلتـحـكيم من خالل جلـنة
ثالثيـة وتقدم تـقريراً فنـياً وافيـاً ومتكامالً
حـول أسبـاب رفضـها ألى نص مـسرحى
ومن حق صــــاحب الـــنـص االطالع عـــلى
التـقـريـر ليـطـمئـن بنـفـسه عـلى مصـداقـية

عمل اإلدارة.

عطى <  محمد عبد ا

 الوليمة فى مسرح الشباب 

حنان سليمان حزينة على مسرح الدولة!!
أحمد زيدان

محمود مختار

أمانى السيد

سرحية بعد رفض معظم النصوص ا

عطى.. فى ذمة الله محمد عبد ا
ــنـــا شــاعــر إثــر حـــادث ألــيـم رحل عن عـــا
عـطى عن عمر يـناهز العـامية مـحمد عـبد ا
44 عـــامـــاً قــدم خـالله عـــدداً من األعـــمــال
سـرحية مـنهـا: رحيق الـشهد الشـعريـة وا
واحملايـاة «سـلـسلـة إبـداعـات بـهيـئـة قـصور
الثـقافـة» بنت مـاولدتهـاش والدة «فرع ثـقافة
الفـيوم» كما تـرك مجموعـة من الدواوين قيد

النشر.
ـعـطى لـلمـسـرح «أحزان كتـب محـمـد عبـد ا
شامـة» التي قـدمتهـا هذا العـام فرقة الـفيوم
ــسـرحــيــة ومــسـرحــيــة «مــحــروس» الـتي ا
حـصلـت على جـائـزة الـتـألـيف فى مـهـرجان
سرح باإلسـكندرية كـما كتب عدداً نـوادى ا
سـرحـيـات مـنهـا - عـلى سـبيل من أغـانى ا
ــوت عـــلي الـــرصــيف ــثـــال - «لــعـــبـــة ا ا
مــحـاكـمـة عم أحـمــد حـفـلـة عـلى اخلـازوق
هــلـوســة الــهاللــيـة مـن الـذى يــدق الــبـاب
ـلكة الـذئاب هـذا باإلضافـة ألغان أخرى و
تغـنى فى احملـافل الـثـقـافـيـة أبـرزهـا أغـنـية
«الـقـدس» لـعـزة بـلـبع وأغـان أخـرى كـثـيـرة
يـــغــنــيـــهــا عـــهــدى شـــاكــر وأحــمـــد صــالح
عطى حلقات وللـتليفزيون كتب محـمد عبد ا
ــسـحــراتى الــتي كـانت تــقــدم فى الـقــنـاة ا

دة ثالثة أعوام متتالية. السابعة 
ـعطى عـلي كـثيـر من اجلـوائز حـصل عبـد ا
منـها جائزة شـعر العامـية من الهيـئة العامة
لـقـصـور الـثـقـافـة أعـوام (1993-92-91-90)
ـؤتـمـرات من ه فى عـدد من ا كـمـا  تـكـر

بينها.
- مــؤتـــمـــر الـــفـــيــوم األدبـى اخلــامـس عــام

.1999
- مـــــؤتــــمــــر أدبـــــاء مــــصــــر الـــــذى عــــقــــد

باإلسكندرية 2002.
عطى مواليد الفيوم فى /1963 محـمد عبد ا
8/27 ويـعد واحـداً من أبرز شـعراء الـعامـية

فى مصر.
رحم الــله الــفـقــيــد وألـهم أهــله وأصــدقـاءه

مروة سعيدوأدباء مصر الصبر والسلوان.

سرحى اجلديد الذى يستعد «الوليمة» هو العرض ا
ه لـفـرقـة مـسرح اخملـرج الـشـاب أحـمـد رجب لـتـقـد
الشباب من تأليف عالء عبد العزيز وديكور محمود
حــنـــفى وذلك بـــعـــد جنــاح جتـــربــتـه األخــيـــرة «أنــا

سرحية عهد العالى للفنون ا كـريستى» من إنتاج ا
ــجــمـوعــة من أحــمـد رجـب يـقــدم عــرضه اجلــديــد 
ـمــثــلــ الــشـبــاب بــعــضــهم يــشــارك فى عـروض ا

مسرح الدولة للمرة األولى..!!

سـرح وعـليم أن طـلع عـلى أحـوال ا حـدثنـا الـلـئيم ابن الـلـئـيم.. ا
... » ... حدث بفرقة البدرش هناك شيئًا «مش

فقلنا... صف لنا ما حصل.. وإلى أى مدى احلدث قد وصل...
وبابتسامة صفراء.. وبكل مكر ودهاء.. قال....

إن اخملـرج سمير الشامى... صمم على عـدم فهمى وسماع كالمى... وأوكل تصميم
الـديــكــور... إلى فــنـان مــجــتــهـد مــغــمـور...
سـيــجـعل من الـفــسـيخ شـربــات... وسـيـنـال
ا يكتسح كل الـعرض أعلى الدرجات... ور
الـــعــروض... ويـــعــلــو ويـــعــلـــو حــتى يـــعــبــر
احلـــدود.. بل وســــيــــمـــثل الــــبــــدرشـــ فى
ــبـــيـــاد و ويـــهـــزم بـــذلك الـــديـــكـــور كل األو

احلاقدين  واألوغاد...
فـقلت له تريث... فـقال خلـيها عـلى الله يا...

ريس..
وبـعد أشـهر طـويلـة... وحوارات ومـشاورات

وهباب نيله... جاء يوم العرض.
وبـعــد أن تــفــكـكت الــفــرقــة... وأصـابــهــا مـا
أصـابهـا من تـشـتت وفـرقـة... وعلـى مسـرح أكـتـوبـر تـخيـلت الـلـجـنـة أنهـا سـتـشـاهد

عرضًا سوبر..
سرحية... اكتشفت اللجنة اخليبة القوية... إذ إن العرض بال ديكور.... وبعد بداية ا
ـجـهـوده ـغـمــور.... الـذى سـيـجـعـل من الـفـسـيخ شــربـات.. و فـسـألت عن الـفــنـان ا
سـيأخـذ العـرض أعلى الـدرجات... فـكانـت اإلجابـة أوجع من الوجع وانـتابت الـلجـنة

حالة من الدهشة والفزع... حينما علمت أن الفنان قد أخذ فلوس الديكور وخلع..
وبحثوا عنه فى كل مكان... فى البحار واألنهار والوديان... ولم يظهر حتى اآلن... 
وعـليه... فمن يـجده... يسـتحلفـه بالله الـعظيم... الـرحمن الرحـيم... أن يعيـد الفلوس

سكينة... قبل أن تذبحها السكينة... ندوبة السلفة ا
وهنا يبرز سؤال مهم... واإلجابة عليه أهم..

ن يأكل....... أن يرتاح وينام??. كيف 

االثن 2007/8/13 303030303030
مراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـل

دمياط «حلم يوسف» وقدمتها فرقة فارسكور وفرقة رأس سدر  و«قوم يا
مـصــرى» قـدمـتــهـا فــرقـة دمــيـاط  وحـتـى عـنـدمــا كـتب بــهـيج
إسـماعيل لـلقطـاع اخلاص أكـثر من عشـر مسرحـيات لم تكن

لتزم منها: مبتذلة وكانت لكبار النجوم ا
البس الرسـمية» لسـهير البـابلى «البرنـسيسة» «الـدخول با
لــيــلى عــلــوى وفــاروق الــفــيــشــاوى و«مــطــلــوب عــلى وجه
الـســرعــة» لـيــحـيـى الـفــخــرانى وهـالــة فــاخـر وغــيــرهـا من
ـصرى الـعـروض الـتى تـذاع مراراً مـن خالل الـتلـيـفـزيـون ا
ـصـرى; فى ح ـسـرح ا والـتى أصـبـحت جـزءًا من تراث ا
ـســرحـيــات األخـرى لــكـتـاب تـهــافـتت واخــتـفـت عـشــرات ا
ــلك إال قــلـمـه وال يـشــغل أى ومــخــرجـ آخــرين. رجـل ال 
مـــنــــصب رســـمى وله هــــذا الـــتـــاريخ الـــثـــرى فى احلـــركـــة
ـسـرحـيـة. فـكـيف لـدرويـشـنا أن يـلـقى بـالـوحل عـلى كـاتب ا
مجيد من عمد الكتابة الدرامية فى مصر والوطن العربى.
إن اخلـارج من الكهف هو من سطر كالًما يـفتقد إلى احلقيقة

والعدل واإلنصاف ويهيل التراب على الناس.
ن يـزعم نفـسه كاتـًبا وآديبـًا ثم يرجف بـهذه األراجـيف فليس وإنى آلسف 

. بالتهافت والتخرص جتلو احلقائق وتب

ــا يـــصــعب قـــبـــوله فى مـــعــظم وإذا كــان ذلـك 
مـحـافـظــات مـصـر فـهـو مـا يـســتـحـيل قـبـوله فى
ــوقع اجلــغـرافى والــتـراث والــعـادات ســيـنــاء فـا
والـتـقـالـيـد واخلـصوصـيـة فى الـنـهـايـة تـتـطلب أال
يكـون الـتـعـامل مـعـهـا إال عـن طريـق مـخـصوص
فتـخرج من عـموم نـظام الشـريحـة التى تؤدى إلى
تفـشى نـظام «الـسبـوبة».. فـنرى مـعظم اخملـرج
يعـمـلـون عـلى الـنـظـام اجلـاهـز: الـنص األشـعار
ـمـثـلـ حتى أن وسـيـقى الـديـكـور وأحـيانـا ا ا
أحد اخملـرجـ قـام بـدور الـبـطـولـة فى مـسـرحـية
ـا اهـتــمـام أو نـظـر إلى لـفــرقـة الـشـيـخ زويـد دو

تفريخ مواهب جديدة.
وإذا قلـنا إن ما يـنطـبق على سيـناء ينـطبق على
ـسرح معـظم مـحـافظـات مـصر فـإن مـعوقـات ا
فى شــمـال ســيــنـاء تــكــاد تــكـون هـى نـفــســهـا
سرح فى غيرها من احملافظات وهى معوقات ا

كن تلخيصها فيما يلى: عوقات التى  ا
ـثـلى أوالً : نــظـام الـشـريـحـة الــذى يـجـعل من 
سـرح مـجـرد كومـبـارس يـتم جتـميـعـهم أثـناء ا
الـعمل فإذا ما انـتهى العـمل ذهب كل منهم إلى

ليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيلليس دفاعا عن بهيج إسماعيل
حـركة العـصر ومـتغيـراته شىء آخر بـالطبع ال يـخلـو األمر من استـثناءات

ـسـتوى لـكـنـهـا ال تـنـفى أن هـنـاك تـدهـوًرا فى ا
والكم والكيف.

األمـــر الـــثـــالـث : قـــول األخ درويش: «وكـــأنه -
يـقــصـد األســتــاذ بـهــيج - لـيس جــزًءا من هـذه
ـسـرح فى األسـبـاب» يـقــصـد أسـبـاب إفـسـاد ا
مــصـر! وهــو كالم فــيه افــتــئـات وجتـٍن وحـيف
ومـغـالـطـة; فـأنـا أتـابع كـتـابـات بـهيـج إسـماعـيل
ــســرحــيــة ومـــشــاركــاته فى جلـــان الــتــقــيــيم ا
والـتـحـكـيم فى الــثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة مـنـذ نـيف
ـست مشـاركـته وحتـمسه وعـشـرين سنـة وقـد 
ــسـرح األقــالــيم وتـربــطه عالقــات وصــداقـات
عـديــدة مع مــخـرجى وكــتـاب وفــنـانى األقــالـيم
ـسرح; ولـعله من أكـثر الـكتـاب مواكـبة حلـركة ا
ـسرح ـسرح يـقدم له ا فـفى مسـارح مؤسـسة ا

ـستـقبـل ومسـرح الغـد يـقدم له نص «شـومة» الـكومـيـدى مسـرحيـة رجل ا
سرح القومى يقدم له "عاشق الروح". وا

كما قدمت مسارح الثقافة اجلماهيرية عشرات العروض ولعل أحدثها فى

ـفـكر واألديب عـندمـا اخـتلف كـاتـبنـا الـعظـيم األسـتـاذ جنيب مـحـفوظ مع ا
األسـتاذ عباس مـحمود الـعقاد حـول موضوع فن القـصة والروايـة وأهميته
ـنــطق واحلـجـة; وكـان هـذا شـأن اجلـيل بـ الـفـنـون اخملـتــلـفـة رد عـلـيه بـا

صرية. الذهبى فى الثقافة ا
جادلـته موضـوعًيا أمـا أن يكتب كـاتب أو ناقـد رأيا فـيرد علـيه آخر لـيس 
ومـحاولة إقناعـه لكن بالتهـجم  والتطاول الـشخصى فهـو أمر مش وهذا
مـا فعله األخ درويش األسيوطى فى مقاله بجريدة "مسرحنا" العدد الثانى
الـصادر فى 2007/7/23 الـصفحـة السـابعة والـعشـرون بعنـوان: "بهيج

يقصد بهيج إسماعيل وآراؤه".
وأنـا أكـتب ردى هـذا من واقـع عـمـلى لـفـتـرة طـويـلــة فى جلـان تـقـيـيم الـعـروض
سرحية فى شتى أقاليم مصر. سرحية بالثقافة اجلماهيرية وكناقد للحركة ا ا
واسـتـخـدام األسـتاذ بـهـيج لـتـعـبـيـر «مـسـرح األقـالـيم» و«مـخـرج األقالـيم»
قصود به التمييز ال أكثر كأن أقول إن وليم فوكنر كاتب أمريكى جنوبى ا

فهذا ال ينتقص من قدره; هذه واحدة.
األمـر الثانى: إذا كان األستاذ بهيج قد كتب أن بعض اخملرج أو الكتاب
فى األقـاليم ال يقرأون فـهو يقصـد بعضهم; وهـذا صحيح وإن كان احلكم
لـيس عـلى إطـالقه; ووجـود إنـتـاج مـسـرحى لــفـرق األقـالـيم شىء وكـونـهـا
ا يالئم  تـتقدم وتتطور وتغير مـن أدواتها وأساليبها اإلخراجـية والكتابية 

<  مصطفى كامل سعد

شمال سيناء.. مسرح إقليم.. بال إقليمية وال خصوصية!
سبع مشاكل.. وثمانية حلول.. إذا  أرد احللول!

ن النمر < أ

سـرحى الـذى يـطبخ - ـشـروع ا ثالـثـاً : نـظام ا
ـــســرح فى كـــثـــيـــر من األحـــيـــان - فى إدارة ا

عرفة اخملرج!
ـا يجعـلها رابعـاً : مواصلـة العـروض بالتـتابع 
. قاصرة على فترة زمنية معينة.. وجمهور مع

ـقـايـسـة» خــامـسـًا : عـدم وجـود خـطـة ضـمن «ا
لالنـتقـال بـالعـرض داخل احملافـظـة وعرضه فى

أكثر من مكان باإلقليم.
سـادساً: ارتفاع أجور اخملـرج والديكورست
ـا يؤثـر على إنـتاج ـيزانـية الـكلـية  ـقارنـة با با

سرحى. العمل ا
ـا يـؤدى إلى عدم ـمـثالت  سـابعـًا: ضـعف أجـر ا

استقطاب عناصر نسائية من داخل احملافظة.
ـشــاكل قـد أمـكن ثــمـانـيــة حـلـول ..وإذا كــانت ا
ــكن تـــلــخــيـــصــهــا فى ســـبع.. فــإن احلـــلــول 

تلخيصها فى ثمانية:
ـسـرح لـيس فـقط فى أولـهـا: االهـتـمـام بـنـوادى ا
سرحيـة ولكن فى عمل مكـتبات خاصة األعمـال ا
ـسرحـية ومـحاضـرات وندوات وطـباعة بالـثقـافة ا
بعض النصوص القصيرة للموهوب من الشباب

ـوسيقى الـعربية ألن أسوة بـالفنـون الشعـبية وا
ذلك سـيؤدى إلى فتـح اجملال أمام اشـتراك عدد
ـوهوبـ باإلضـافـة إلى ثبـات الفـرقة أكبـر من ا
ـمــثل وتـثـقـيــفه طـوال الـعـام ومـواصــلـة تـدريب ا
حـتى يكـون عـلى اسـتعـداد دائم لـتـلـقى أى عمل

مسرحى.
ثالـثـهـا: اهـتـمام خـاص بـاخملـرجـ الـشـبان فى
ـسـرح وعمـل دورات تدريـبـية لـتـثقـيـفهم نوادى ا

مسرحيًا.
رابـعــهـا: تــخـصــيص مـبــلغ مـالـى من مـقــايـسـة
ـسرحى ـسـرحـية النـتـقال الـعـمل ا الشـريـحة ا
ـوسم داخل احملـافـظـة وإعـادة تــشـغـيـله خالل ا

الصيفى.
ـسرحى مع أعـضاء خامـسـها: مـناقـشـة العـمل ا

الفرقة مناقشة جادة قبل التصديق عليه.
ـبــدعـ فى احملـافـظـة من ســادسـهـا : حـصـر ا
شـعــراء ومـوســيـقــيـ ومــؤلـفــ وديـكــوريـست

إلعطائهم األولوية.
سـابعـهـا: بـدال من تـقـد كل عـرض علـى حدة فى
مثل من هـرجان اخلتامى يتم اختيار عدد من ا ا
كل فرقـة حازت عـلى درجة عـاليـة فى التـقيـيم ويتم
عـمل ورشـة مـسـرحـيـة لـهم وإشـراكـهم فى تـقـد
ا عمـل مسـرحى خـاص بـهم (تـدريبى تـثـقـيـفى) 
ـيـهم وعـلى األعــضـاء اآلخـرين فى فـرقـهم يــعـود عـل
بـالـفـائـدة عـنـدمـا يـنـقـلـون جتاربـهـم وخبـرتـهم الـتى

تلقوها فى الورشة إلى زمالئهم.
ثامـنهـا: تخـصيص بـعض من مـواقع فرع ثـقافة
شـمــال ســيــنــاء فى عــمل الــتـراث الــســيــنـاوى
ومسرحته مثل الفنون الشعبية ألن تراث سيناء

سرح. كن أن  مازال به الكثير الذى 
سرحى. فى مجال التأليف ا

مـثل على شهور العام حال ثانـيها: توزيع أجر ا
سبيله.

سرحية طوال العام. ثانياً: عدم االهتمام بالفرق ا

ـسـرحـيـة فى مـحـافـظة ال أشك فى أن كل من سـيـتـعـرف عـلى احلـركة ا
شـمال سينـاء سيعرف - فى  الـوقت نفسه - العـقبات الكـثيرة التى تـعوق مسيرة
هـذه احلركـة وحتاصـرها حتـى حولتـها إلى مـا يشـبه حركـة روتينـية مـيكـانيـكية

تقوم على نظام الشريحة «ودمتم».

قامة البدرشينية ا

مبروك 
مبـروك يا مـسرحـنا الـعدد الـرابع.. يعنى
فـات شهـر بالـتمـام والكـمال عـلى صدور

مسرحنا.. عقبال مليون سنة يااااارب.
بس لـيَّــا رأى بــسـيط لــكل مــجـلس إدارة
مـــســـرحـــنـــا .. أتـــمـــنى إنه يـــتـــاخـــد فى
االعــتـبــار.. يـا جــمـاعـة الــنـصــوص الـلى
بتـتنشر فى مسـرحنا الزم نستـفيد منها
ماتـبـقـاش مجـرد نـصـوص بتـتـنـشر ألول
مــــــرة وخـالص.. أنــــــا شــــــايف إن فــــــيه
ـكن تـتـنـشـر نـصــوص أحـسن بـكـتـيـر 
وبــرضه مـاتــنـشــرتش قـبـل كـده عــلـشـان
نــســـتــفــيــد مــنــهــا بـــجــد! مش نــقــراهــا 

وخـالص وحـطــوا فى االعــتــبــار الــنـاس
الـلى مابـتعـرفش تـتحـصل على نـصوص
ــكن مـســرحـنـا تــبـقى مـرجـع لـيـهم فى

النصوص.
أتــمــنى انــكم حتــطــوا ده فـى احلــســبـان

صلحة اجلميع.
< مصطفى إبراهيم السيد - سوهاج
> شـــكـــراً لك يـــا مــصـــطــفـى ولــكل
مــســرحــيـى ســوهــاج.. بس يــاريت
تقول لنا عـلى النصوص اللى  أنت

عايزها تتنشر!!

رسالة إلى الوالى
سرحيون سالمًا عليكم أيها ا

اذا تستغربون
ا تتعجبون و

فـنـحن مــشـتـركــون فى عـدم فـهم
األشياء والشئون

فكنا مستخدمون.. واآلخرون
زحون.. مسئولون يضحكون.. 
فشريحة «اخلشاب» الغيون

وفـى نــــفـــــســــيـــــة «احلــــضــــرى»
يحطمون

وقضية «الفرن» والبلكون
وكأننا نعرض فى البالون

فماذا نحن فاعلون
فالفن ال يعرف خائفون

وهذا ال يكون إال حتت رعاية
قصور فى ثقافة اجلماهيريون
فاصبروا يا أسكندرانيون
توكلون. وعلى الله يتوكل ا

< مصطفى أبو سريع - اإلسكندرية

> متشكرون.. لك يا «درش» ولكل «السكندريون»
مع االعتذار لكل «اللغويون»!!!

سـرح الطـفل بهيـئة قـصور الـثقافـة تبـدأ هذا األسبـوع فى تنـفيـذ خطتـها لـتحريك > اإلدارة العامـة 
ـاضى لعرضها فى عدد من تميـزة التى  إنتاجهـا فى خطة العام ا عدد من مسرحيات األطـفال ا

احملافظات منها «أسيوط الغردقة القليوبية الفيوم».

تــظـل األحــداث الـــقــومــيـــة عالمــة
مــضـــيــئـــة فى مــســـيــرة الـــشــعب
ـصرى فهى الـدافعة لـعدد عظيم ا
من اإلجنازات الـفـريدة لـيس على
سـتـوى الـسيـاسى واالجـتـماعى ا
ـــســـتــوى ـــا عـــلـى ا فـــحـــسب إ
الــثـقــافى والـفــنى واجلــمـالى من
هـنـا فـإن عالقـة األحـداث الـقـومـية
ـسرح الـبـارزة وجتـلـيـاتـهـا عـلى ا
صـرى بحـاجة إلى بحـث معمق ا
يـســتـجــلى جــوانـبــهـا اخملــتـلــفـة
خــاصــة ونــحن نـــبــحث عن صــيغ

صرى. سرحنا ا جديدة 
سرح - كـ «فن» - إن العالقة ب ا
واألحــداث الــقــومــيــة تــطــرح عـدة
محـاور تتـسع لتـشمل الـعالقة ب
ـسرح ـسـرح والسـيـاسة وكـذا ا ا
والقضايـا احلضارية وما تطرحه
مـن تـغــيــرات حــادة فى اجملــتــمع
كـما أن هـذه العالقـات بحـاجة إلى
ـصطـلـحـات مـثل: تـدقـيق بـعـض ا
سـرح السـياسى مـسرح يـوليو ا
مسرح الكـباريه السياسى مسرح
احلــــدث مـن هــــنـــــا أقــــدم دعــــوة
ـسرح لـلمـتـخصـصـ فى مجـال ا
ثل أن من باحث ومخرج و
يـطـرحـوا هـذه الـعالقـة عـلى أرض
احلـوار الــعـلــمى الـنــاضج فـضالً
عـن طرحه على مـستـوى العروض
ـــســــرحـــيــــة وال أود أن أضـــيق ا
عليهم خيالهم اخلالَّق لكننى أرى
سرح والـقضايا أن العالقـة ب ا
الـسـيــاسـيـة واألحـداث الـقـومـيـة
اذا تطرح علينا عدة أسئلة منها: 
ال تـتـواكب الـفـعـالـيـات الـفـنيـة مع
ـاذا ال تـأتى مـثل هـذه األحـداث? و
فعـاليات الفنـان على قدر احلدث

السياسى? 
آمل أن يــكـون احلـدث الــسـيـاسى
ـهـمـة فى تاريخ خـاصـة األحداث ا
سـتوى الفنى أمـتنا فـاعالً على ا
وأن يـكــون مــهــمــاً لــلــفــنـانــ فى
اجملاالت الـفـنيـة اخملتـلـفة خـاصة
ـســرح الـذى يـعــد بـحق «أبـو فن ا

الفنون». < محمد عايش الشريف - العريش
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لوحة الغالف

فى أعدادنا القادمة

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  واد ا >ا
ولم 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. فاكس35634313  
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.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســــعـــود شــــومــــان
 مجلس التحرير:

 مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم احلـــــســــيــــنى
عـــــــــــــادل حـــــــــــــســـــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــــــتــــــــحـى فـــــــــرغـــــــــلى
مـــــحــــمـــــود احلــــلـــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصــــطـــفـى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيــــــــــد يــــــــــوسـف 
مـــــحـــــمــــد مـــــصــــطـــــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هــــشـــام عــــبـــد الــــعـــزيـــز
عــــمــــرو عــــبــــد الــــهـــادى

مــحـــمـــود مـــنـــصــور 
أســــــامــــــة يــــــاســـــ 

التجهيزات الفنية :

> مـــلف خـــاص عـن مــســـرح صـالح عـــبـــد الـــصـــبــور 

ــقـهى بــالـلـون األصـفــر الـقـانى وضع واجـهـة ا
والـسـمــاء الـصـافــيـة الــزرقـاء و جـعل الــنـجـوم
ـقـهى كـأنـها تـتألـق فيـهـا بـلـون ذهـبى وواجهـة ا
وسط  الـظهيرة وتمـكنه من أدواته جعل اللوحة
ـعبر عن قوة انفعاله حتـمل هذا التباين القوى ا
قهى وحـبه الرتيـادها فـجعلـها تـتألق فى لون بـا
مـبهج وباقى اللوحة من شارع و بيوت تكسوها
الظلمة وتتألق نوافذها بالضوء الداخلى  وكأنه
بـهذا التـباين الرهـيب يدلنـا على أن حبه لـلمكان
قـد جعله يـشرق  داخـله ويتألق لـيخرج فى دفق
شـعـورى مـتـسق مع الـفـنـان ومـتوحـد مـعه ومن
خالل إحــســاس صــادق نـــقى  هــذا الــصــدق
ــســرح فى حــاجــة مــاسـة وهــذا الــنــقــاء بــات ا
لـلبحث عـنه ب مـبدعيـنا  خـاصة وأن شمـسنا

ساطعة طوال العام.  

وكـلـما ـسـرحى ال تـنـتهـى إال بنـهـايـة الـعـرض ا
هـارة متوفـرة كلما كـان الصدق الـفنى كافـيًا وا
كـانت السعادة أكبر استعمل فان جوخ حواسه
فى تـفاعل مع الطبيـعة  فكان يطـلق العنان لفنه
مــنــطـلــقــاً من الــطـبــيــعــة حتت تـأثــيــر الــشـمس
احلـارقة وكـان يـسـوق انفـعـاله فى حالـة فـريدة
ـحـرك داخـلى بـ الـوعـى والالوعى مـدفـوعــًا 
ذاتى لـيــصل إلى صــدق الــتــعـبــيــر الــنـابض ..
فــالــلــون األصـفــر مــســتـمــد من حــقــول الــقـمح
وابـتـكر الـذهبـيـة من تـأثـير الـشـمس الـسـاطعـة 
أسـلو بًا خـاصاً به  فى الـتعـبير بـالفـرشاة على
الــلــوحــة عــبــرّ به بــحــريــة صــادقــة وقــويــة عن
انـفعاالته الصاخبة مع الطـبيعة صاغ كثيرًا من
أعـماله بتوحد فريد بينه و ب اللوحة ليكون من
مــؤسـسـى الـتــعـبــيـريــة الــتى أبـرزت مــكـنــونـات
وعــوالم داخل خــيـال الــفـنــان يـلـهــمـنــا بـلــوحـته
فـقد «مـقهى لـيـلى» بخـصـوصيـة فـريدة ونـادرة 

 عـاشق الـفن ال يعـرف سـبيالً غـيـره وتذوب كل
وتـذهب ســدى فى ســبـيل دفق ـغــريــات دونه  ا
شـعــوري صـادق يــحـمل فـي طـيــاته كـثــيـرًا من
الـفــكــر والــتــأمل  إنه عــالم اإلبــداع وهــو عـالم
مـلىء بالـغمـوض واألسـرار  فغـالبـًا مـا تتـشابه
ــشــكــلـة لــلــعــمل الــفـنى األدوات والــعــنــاصـر ا
ـبـدع .. فـالـسر وتـختـلف  الـنـتـيـجـة باخـتالف ا
يـكمن داخل كل فنـان في طريقـة التأمل وطـريقة
الـتفـكـير ثم  إعـادة الـطرح  فـالـفنـان يـبقى فى
حـالة قلق وتأجـج إلى أن يجد و سيـلة يعـبر بها
ومـكـانـًا مـرتـفعـًا يـلـقى فـيه هـذا الـعبء اجلـمـيل
سرح على جمهور يجلس على مقاعد ذلك هو ا
جـَمّاع مبدعـ تتألق إبداعـاتهم وتنضج إلى أن
يـبلغ حـد الـتمـكن واالحتـراف فـيلـقى كُل إبداعه
بـقـوة وصـدق فـنى وصالبـة تـسـتـند عـلـى العـلم
ــوهــبــة إنـهــا. عــنــاصــر مــتـعــددة ومــتــغــيـرة وا
ومتطورة فى كل حلظة وفى حالة حياة مستمرة

قـــــــــــمـــــــــــر
احلـواديت
يـــــــطــــــــلع
 مـن بـالد
الــــنـــمــــنم

ســـيـــد اإلمــام
يـــواجه أشـــبــاح
قصور الـثقافة

كــارول ســمــاحــة لــهــا
عــــــــــــشـــــــــــــيـق واحــــــــــــد
التـــــســـــتــــطـــــيع
االبتـعاد عنه
...اســـــــــــــــم
الـــــعــــــشـــــيق

اعتذار

ســـــــيـــــــنـــــــوغـــــــرافـــــــيـــــــة
 عــبـد الــرحــمن دسـوقى
ـــــــصـــــــطـــــــبـــــــة عـــــــلـى ا

أكــــــــــــــذوبــــــــــــــة
ـــــــــــــــــســــــــــــــــرح ا
الـــــــــغـــــــــنــــــــــائى
يــــكــــشـــــفــــهــــا 
د. هــــــــــــــــــــانـى 
عــبـد الــنـاصـر   

جنــــــــــــيـب جــــــــــــويــــــــــــلـى
 يـــــتــــــهم
حـــــــــــــــــسـن
اجلـريـتلى
بــتـدمــيـر
الورشة..
عـــريـــضـــة
االتــــهـــام

رضـــاغــالب يــلــعب
مـع أمــــــــــــــيــــــــــــــر
احلــــــــــشـــــــــاشـــــــــ

..اقـــبـض عـــلـــيه 

22222

مصطلحات العدد 
من كتاب 

صطلحات « معجم  ا
سرحية» الدرامية وا

 للدكتور : إبراهيم حمادة

ســقط سـهــوا اسم الـكــاتب والــنـاقـد
عنون مصطفى خورشيد من مقاله ا
بـ« الـنجاح والفشل يتجاوران.. كان
ـــكـن يـــبــــقى أجــــدع» فى الــــعـــدد
الـــــــــــــــــــــــرابــع ص 18 لـــــــــــــــــــــــذا
تعتذر«مسرحنا» عن هذا اخلطأ غير

قصود. ا
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ثل  يطلق
الرصاص
على نفسه!

أما األسباب فألنه بعد جهد أضناه مدة عشر سنوات
ـسـرح فلم ـمثـلـ الظـاهـرين فى عالم ا أن يكـون من ا
ـهد له سبـيل الوصول إلى يفـلح وأيًضـا لم يجد من 
مثل وقد عمل هذا الشـهرة التى هى من مستلزمات ا
عروفة فى مصر دون صرية ا مـثل مع أكبر الفرق ا ا
عـارف مليـما واحـدا; مع العلم أن أن يـنال من وزارة ا
له قـدرة عـلى إخراج األدوار فـى منـتـهى اإلتـقـان.. ولو
ـثالً كـهـذا يعـيش فى أوربـا لـعرف كـيف يـجعل كان 
ثًال معروًفا مشهوًرا تختطفه الفرق; وذلك من نفسه 
بواسـطة مكاتب التوكيل اخملصصة خلدمة الفن; فهى
ـكانته; ـمثل; كمـا جتعـله يحـتفظ  تعـمل على شـهرة ا
ثـالت قـديرات كـمـا جتعـل من الـهـاوين والـهـاويـات 
سارح كمـا تتفق لـهن مع شركات الـسينـما وإدارات ا
ـمــثل الـذى أطــلق عـلى والــصـاالت... ولــو كـان هــذا ا
ـسرح نفـسه الـرصـاص يعـرف أن له قـيـمة فى عـالم ا
ـا عول عـلى االنتـحار ينـقصـها من يـبرزهـا للـجمـهور 
تـخــلـًصـا من مـتـاعب احلـيــاة أمـا وأنه قـد أطـلق عـلى
نــفـسـه الـرصــاص وفـاضت روحه بــ األطـبــاء الـذين
كن وت مع استعمال كل ما  عـجزوا عن إنقاذه من ا
ـوت. واآلن ال مـنـدوحـة لـنـا إال فى سـبـيل إنـقـاذه من ا
ـمــثل الـذى ذهب ضــحـيـة األسف عــلى شـبــاب هـذا ا
اخلوف من احلـيـاة.... وقـد سمـعـنـا أن بـتفـتـيش ثـيابه
ـا فـتح بـحـضور  عثـروا عـلى خـطـاب لم يـفـتح بعـد و

حضـرة الضابط النـوبتجى الـذى حضر احلادث وجد
به... ما يأتى:

مثل فالن احملترم. حضرة ا
ــكــنــنـا أن ال حتــمل هــمــا بــعــد اآلن فــنــحن 
نـســاعـدك فى كل مــا تـريــده وخـابــر كل أبـنـاء
سـرح والسيـنما وبنـات الفن وكل من يهـمهم ا
والصاالت أنـنا عولنا عـلى مساعدتـكم جميًعا;
ـسرحـية إذ أنـشـأنا مـكـتًبـا خاًصـا بـاألعمـال ا
ونــرجــو أن ال تــفــهم  مـن هــذا أنــنــا نــســاعــد
سـاعدة احملـترفـ فـقط ; بل نحن مـسـتعـدين 
الــهـاوين والــهـاويــات والـعــمل عـلى إحلــاقـهم
سـارح واستـديوهـات السـينـما والـصاالت بـا
كـمـا نعـقـد اتـفـاقـات لـسـفـر الـفـرق إلى اخلارج
وإقـامة احلـفالت الـتمـثيـليـة اخلاصـة والعـامة
ـكتـبنا دارس وغـيرهـا فحـاول أن تتصل  وا
قـبل أن تـيـأس أو يغـلـبك لقـلـة الـعمل اسـتـعلم

عن كل ما ترغبه...
وت وبـعد أن قـرأ حـضـرة الضـابط هـذا اخلـطـاب أسف 
ـمـثل الـنابغ قـبل أن يـطـلع علـى اخلطـاب أو يـفضه هذا ا
كتب ومواعيده حتى ال وطلب إلـينا أن ننشر عنـوان هذا ا

يقع  مثل هذا احلادث مرة ثانية....
رة 9 تليفون 45802 . كتب شارع قنطرة الدكة  ا

نشـرت مـجـلـة  الـصبـاح فى عـددهـا الـصـادر بـتاريخ 

قـال عن شـاب أطلق عـلى نـفسه 1935/6/14 هـذا ا
الرصـاص منـتحـًرا ألن عشـر سنـوات من التمـثيل فى
ـسرح لـم حتقق له اسـتـقـراًرا فى سـبل عـيشه وظل ا
مغـمـوًرا مـهـمـشًا فى أدواره طـيـلـة تـلك الـسـنوات رغم
ن تـمـيـزه... بـالـطبـع; لم تكـن هنـاك نـقـابـة تـتكـفل به و
مثـله فى ذلك الـوقت مثـلمـا توجـد فى أوربا من مـكاتب
قـال - أما ـسرحـية - مـثلـما يـشيـر ا ترعى األعـمال ا
قال فـيبدو عارف الـتى يتحـدث عنهـا ا إعانـة وزارة ا
ـسـرح أنـهــا كـانت ضـئــيـلـة ال تـكــفى إلنـهـاض فـن كـا
وقتـهـا والـعـجـيب أن الـسـبب األسـاسى لـشـعـور هذا
الــشـاب بــاإلحـبــاط هـو إحـســاسه بـأنـه فى الـظل رغم
ـسـرح; رغم أن الـسـيـنـما كـانـت قد كفـاحـه فى عـالم ا
ـسرح وقـتـهـا قـادًرا على ظهـرت فى وقـته فـقـد كـان ا
ـثـله وكـان ذلك يـسـتـدعى مـعـاناة ال صنـع جنومـيـة 
فاجئ والنجومية جندهـا اآلن ألننا فى زمن الصعود ا
ا من ـسـرح بالـطـبع... ر القـافـزة التـى ال يصـيـغهـا ا
ـنـتحـر أنـه لم يـزر زمـاننـا وإن فـعل ـمثـل ا حظ هـذا ا
فأتـوقع له أحد أمرين; أحدهما أن يظهر فجأة ويتحول
إلى صـاروخ فى عالم الفن  أو تـكون سـبًبا فى تـأكيد
عــقــدته فــيــمــوت بـالــســكــته الــقــلـبــيــة; وهى أرحم من

االنتحار.

سرحية  فرقة الهنيدى ا
تــأســست عــام  1970 وقــام بــتــأســيــســهـا
الـسـباعى عـبـداحلمـيـد الـسبـاعى فى فـترة
ازدهــار أنــشــطـــة فــرق الــقــطــاع اخلــاص
ـكاسب ماديـة كبيرة ـسرحيـة وحتقيـقها  ا
خـاصة مع انحسار أنشطة مسارح الدولة
وتـوقف مسارح التليـفزيون منذ عام 1966 
وســيـادة الــكــومــيــديــا وعــروضــهــا طــبــقًـا
لـرغبات اجلمهـور بفئاته اجلـديدة من طبقة
احلــرفـــيـــ ورجـــال األعــمـــال وجـــمـــهــور

السياحة العربية.
أسـنـدت اإلدارة الفـنيـة إلى اخملـرج القـدير
الـسيد بدير (مؤسس مسارح التليفزيون)
كـما أسـندت بطـولة جمـيع  عروض الـفرقة
إلى الــفـنـان أمــ الـهــنـيــدى الـذى حــمـلت

الفرقة اسمه.
قـدمت الفرقة أول عـروضها بعـنوان «عبود
سرح الـقومى باإلسكندرية عـبده عبود» با
وهـو من تأليـف حس عـبدالنـبى وعصام
اجلـمــبالطى وبــطـولــة أمـ الــهـنــيـدى مع
حــامـــد مــرسى وزيــزى الـــبــدراوى وآمــال
رمـزى وعـزيزة راشـد ومـحمـد الـديب وقام

بإخراجه السيد بدير.
تــوالـت عــروض الـــفــرقـــة فـــقــدمـت حــسن
حــســـنــ حـــســونــة (1970) ســـد احلـــنك
(1971) سـبع والضبع (1972) أسـرع لقاء

فـى العالم (1973) لـوليـتا (1974) يـا عالم
نــفــسى أتــسـجن (1975) 20 فــرخــة وديك
(1976) أنا آه أنا أل (1977) وذلك بخالف

عـرضها األخـير الضـيف اللى هو (1978)
وبـالـتــالى قـدمت الـفـرقـة خـالل مـسـيـرتـهـا
الـــــفــــــنـــــيـــــة  (1970)إلـى  (1978) عـــــشـــــر

مسرحيات .
اعـتـمدت الـفـرقة فى عـروضـها عـلى تـقد
بـعض نصوص كـبار الكـتاب كسـعد الدين
وهـبة (سـد احلنك سبع وال ضـبع) وحيد
حــامــد (يــاعــالـم نــفــسى أتــســجن) و (20
فـرخـة وديك) ومـصـطـفى جـمـعـة احملـامى
(أنــا آه أنـــا أل) أو عــلى اقــتـــبــاس بــعض
الـنصوص األجـنبـية ومن بيـنها أجـمل لقاء
فى الــعـــالم (اقـــتــبـــاس مــصـــطــفـى كــامل
حـسن) حـسن حسـن حـسـونة الـضيف

اللى هو (اقتباس أحمد عفيفى).

يعد عباس عالم (1892 - 1950) أو «عبد إيزيس» - كما كان يحلو له
أن يـطـلق عـلـى نـفـسه - من أفــضل من قـامـوا بــاقـتـبـاس وتــمـصـيـر
ـصرية; أو - إذا استـخدمنا سرحـية; فقـد جعلهـا تتالءم مع البـيئة ا ا
لغة مـحمد تيمور - أنه أضفى عليها الـصبغة احمللية. قال عنه محمود
سرح العربى"."كـان عباس أديًبا طريًفا عذب تيـمور فى كتابه "طالئع ا
ـلك ناصية احلديث ب جلسائه فال يكـاد غيره يجد متنفًسا الروح 
للـقول وأنه كان يحسن االقتباس فى لباقة وخفة ودراسة"; فكثير جًدا
ـفـرنـسـيـة أو ـبـسـة من الـروايـات الـ مـن مـسـرحـيـات عــبـاس عالم مـقـتـ
ـزيـة. بـعـد إغـالق مـسـرح يـعــقـوب صـنـوع عـام 1872 كـسـد اإلجنـلـيـ
ـهاجـرين الشـوام وبعد أن صـرى تمـاًما وبـدأ ينـتقل إلى ا سـرح ا ا
ـسرح فى عهده تعبيـرًا عن واقع اجملتمع ومشكالته وقد أغلق أخذ ا
سارح اخلديوية - ح وجد مسـرحه على يد "درانيت بيك" - مدير ا
صـنـوع يلـمح تلـمـيحـات ذات مغـزى سيـاسى إلى أصـحاب الـقبـعات
دح ـثلى االحتالل الـبريطـانى فى مصر و الطـويلة والقـصيرة من 
فى ذات الـوقـت الـفــرنــسـيــ ومن ثم ذهب بــدهــاء بـريــطــانى وأفـهم

ــتـأورب اخلــديـوى ا
ـيـــهـــودى أن هــــذا الــ
ـلـــــمح ـنـــــوع يــــ صــــ
تـلـميـحـات سـيـاسـية
ـيــــر إلى ســـوء تــــشــ
إدارتـه - أعـــــــــــــــنـى
اخلديوى - على أية
حــال أغــلق مــسـرح
ـتــــقل ـنــــوع وانــ صـــ
ـر إلـى الــشــوام األمـ
ولم يـســتـطع الـشـوم
- ألنــهم شـوام - أن
يــــــرضــــــوا الـــــذوق
ـصرى فلم يـكونوا ا
قـادريـن عـلى تــقـد
ـيـــات ذات مـــســـرحــ
طـبيـعة مـصريـة كما
أن لـهجتـهم الشـامية
لم  تــسـاعــدهم عـلى
الـقـيـام بـذلك فـضًال
عن عــدم شـــعــورهم
ـصـرى بـاجملـتـمع ا
ـثـــر ومن ثم كـــان أكــ

سرحى من األعمال التاريـخية وظهر فى ذلك الوقت الشيخ نتـاجهم ا
سالمة  حـجازى الذى كان مؤذًنا ومنشًدا فى احلفالت اخلاصة فى
ـصرى فـتـرة ليـست بـالقـصـيرة وفى سـرح ا الـبـيوت فـطـغى علـى ا
ـتـواضع أن الــشـيخ سالمـة كـان من أهم عـوامل غـلـبـة الـغـنـاء رأيى ا
ـسرحـيات فلـم يكن اجلـمهور يـتوجه إلى والطـرب على الـتمـثيل فى ا
ـة عـمل مــسـرحى بـل لـســمـاع صـوت الــشـيخ ـسـرح بــغـرض رؤيـ ا
صـرى وقد ظل احلال ـسرح ا سالمة ومـن ثم كانت اجلنـاية على ا
نوال حتى ظـهور فرقة جـورج أبيض.  فى هذا اجلو الذى على هـذا ا
غلبت فـيه الغنـائية عـلى األداء التمـثيلى وغـلبت فيه الـروايات التـاريخية
على مـا سواهـا ظـهرت فـرقة جـورج أبيض فـأحدثت دوًيـا فى تاريخ
ـصــرى إال أنـهـا - فى رأيى - ســارت عـلى نـفس ـسـرح ا وتــأريخ ا
مـنـوال الفـرق الـشامـيـة ولكن بـلـسان مـصـرى مبـ وبعـد عـام من
ـصرى. ظـهـورهـا أى عام 1913 بدأ عـبـاس عالم يـكتب لـلـمسـرح ا
صـري فقد كان - كما يقول مـكن اعتبار عالم من القومي ا ومن ا
سرح يدعو إلى مبدأ صالح الدين كـامل - وفدًيا متطرفا وكـان فى ا
«الريـالزم»; وهـو مبدأ سـاد فى الربع األول من الـقرن العـشرين وكان
ـصرى مـحـمـد تـيمـور وصـديـقـنـا عالم ولـطـفى جـمـعـة وإبـراهـيم ا
وإبراهـيم رمـزى ومحـمـد عبـد الـرحيـم وزكى طلـيـمات من رواده فى
مصـر.  وقد دارت كل مسرحيات عالم حول اجملتمع ومشكالته فى 

تـلك الفترة منذ عام 1913 حتـى آخر مسرحيـة كتبها عام 1947 وهى
ومثـلتهـا الفرقـة القومـية على مـسرح دار األوبرا فى «حب موديل 47» 
ـسرح ووظيفته عـموًما وعالم خصوصًا نـفس السنة.. يتـبلور مفهوم ا
ؤلف - كما كـان شائًعا آنذاك - سـرح مرآة للمجـتمع وأن ا فى أن ا
ــصــور ـة ا ـفـ ـيـ ـفــته وظـ ـيـ ـنــاقل لـــيس إال» ومن ثم وظـ «شــأنه شــأن الـ
«الفوتـوغرافى» عليه أن يـنقل الصور كمـا هى; وما الرواية التـمثيلية إال
«فونـوغراف» ينـقل الصوت والـلهـجة كمـا هى والنـغمة كـما هى. كذلك
عبد) كما سرح = دور الـعبادة (الكنيسـة/ اجلامع/ ا انتشـر مفهوم ا
ـمـثل هى نـرى عـنـد عـبـد الـرحـمن رشـدى احملـامى وكـانت وظـيـفـة ا
نبر. أمـا اللغة وموقف القومي نفـسها وظيفة اخلـطيب والواعظ فوق ا
فـهوم أن الـلغة منـها عـموًمـا وعالم خصـوًصا فـيتضـح من خالل ا
ؤلف فـكـرته ومن ثم البد أن تـكون هى الوعـاء الـذى ينـقل بواسـطـته ا
ـسرح لـذلك بدأ سـرح هى لغـة اجملتـمع الذى يـتوجه إلـيه هذا ا لغـة ا
سـرحية بالـلغة الفـصحى ثم ما لبث أن عـدل عنها إلى عالم الكـتابة ا
اللغـة العـامية أو لـغة الكالم كـما يسـميـها هو والـسبب من وجهـة نظر
صـرية صـباح مـساء. ارتـبط عـباس عالم عالم أن النـاس يتـكـلمـون ا
بـفرقـة «شركـة ترقـية الـتمـثيل الـعربـى» التى كـان يديـرها أوالد عـكاشة
ـسرحـية (عـبـد الله وزكى وعـبداحلـميـد) والتـى كانت تـقدم أعـمالـها ا
ـكـيـة» ـقـة األزبـ عــلى «مـســرح حـديـ
ـقــدم عالم ـذ عـام 1921 فـ ـنـ وذلك مـ
مـسرحـيـة «أسـرار القـصـور» التى
مثـلتـها فرقـة الشامـى ولكنه عـدلها
ـنــــوان «مــــلك ـا حتت عـــ ـهـــ وقــــدمـــ

وشيطان».
ـيــــات عالم ومن أهـم مــــســــرحــــ
ـبـــد الــــرحـــمن ـة «عــ ـيـــ مـــســــرحــ
ـا أهم ـنــ ـنـــاصـــر» ونـــقــــدم هــ الـــ
ـا للتسلسل مسـرحيات عالم طبًق

التاريخى:
ـلك 1- أســـرار الــقـــصـــور «أو مـ

ـامى  (1913) و ـيــــطـــــان» عـــ وشـــ
(1922).. األولـى عــــلى مــــســــرح

«تيـاترو برنـتانـيا» والثـانيـة مثلـتها
«شركـة تـرقـيـة الـتـمـثـيل الـعربى»
ـاشــــة.   2- ـإدارة أوالد عـــــكــــ بـــ
«شـقاء الـعائالت» (1916) مـثلـتها
ـة حــجـازى ـيخ سالمـ فــرقــة الـشـ
ـة.  3- «الـلى ـلـكـي ـ بـدار األوبـرا ا
ـا يـــشــوف» (1917) ـامـ يـــعــيش يــ
تـياترو «كـازينو دى بارى».   4 -
«الـشـريط األحـمـر» (1917) فـرقـة
الشـيخ سالمة حـجازى ثم «شـركة تـرقيـة التـمثـيل العـربى» بدار
األوبرا عام  1919.   5 - «الـزوبعة»  (1921) «شـركة ترقيـة التمثيل
ـاتـرو حــديـقـة األزبـكـيـة.  6 - «آه يـاحـرامى» (1922) ـي الـعــربى» بـت
«شـركـة ترقـيـة الـتـمـثـيل الـعـربى» بـتيـاتـرو حـديـقـة األزبـكـية.  7 -
ـنـة نـوح » (1924) فـرقـة جــورج أبـيض بـدار األوبـرا.   8 - ـي «سـفـ
ـلتـهـا «شركـة تـرقيـة التـمـثيـل العـربى» بـتيـاترو «سـهام» (1926) مـث
ـة.  9 - «زهــرة الـشـاى» (1926) «فـرقــة الـسـيـدة حـديـقــة األزبـكـي
ـرأة الـكـذابـة» ـاتـرو فـيـكـتـوريـا.    10 - «ا ـي فـيـكـتـوريـا مـوسى» بـت

  (1927)  «السيدة فيكتوريا موسى» تياترو فيكتوريا. 

11 - «الـساحرة» (1927) فرقـة «السيـدة فيكـتوريا مـوسى» تياترو

فـيكـتوريا.    12- «الـزوجة العذراء» (1933) «فـرقة السـيدة فـاطمة
رشدى».     13- «حب موديل 47» (1947) «الفرقة القومية» على

مسرح دار األوبرا.
ـصرى البـد للـبـاحث أن يذكـر عالم وقد وح يـؤرخ للـمـسرح ا
تنبأ هو نفسه بذلك فى أواخر أيامه ح قال: «حينما يكتب تاريخ
ـكن أن تخلو صرى وأعـتقد أنه سـيكتب يـوًما ما ال  سـرح ا ا

صحيفة من ذكر «عباس عالم».

سرح عباس عالم «عبد إيزيس» ذاكرة  ا

قـام بإخراج معظم عروض الـفرقة الفنان
الــــســــيـــد بــــديـــر كــــمـــا شــــارك كل من
ـــنــعم مــدبـــولى ونــور الــدمــرداش عــبــدا
بــإخـراج بــعض عـروضــهــا أيـضًــا بـرغم
عـدم اعـتمـاد الـفرقـة عـلى مـجمـوعـة عمل
ـمثلـ (أفراد الفريق) إال أن ثـابتة من ا
هـناك مـجـموعـة شاركت فـى بطـولة أكـثر
من عـــرض فــبـــخالف أمــ الـــهــنـــيــدى
شــارك كـل من مـــحــمـــد الـــديب حـــامــد
مـرسى زيـزى مـصـطـفى الـسـيـد بـديـر
مـيـرفت كاظم آمـال رمـزى ليـلى فـهمى
سـلوى مـحـمود زين الـعـشمـاوى حسن
حـسـ نبـيل بـدر كـوثـر العـسـال نـبيل

الهجرسى.
شـارك فى بـطـولـة عـروض الـفـرقـة بعض
الــنــجــوم فى مــقــدمــتــهم زبــيــدة ثـروت
صـفاء أبـوالـسعـود خـيريـة أحـمد سـناء
مـظهـر مـلك اجلمل مـيـمى شكـيب على
الــغـنــدور إبـراهــيم خـان وداد حــمـدى
زوزو مــــاضى مــــيـــــمى جــــمــــال أنــــور

إسماعيل محمد الدفراوى.
قــدمت الـفــرقـة بــعض الــوجـوه اجلــديـدة
ومن بــــيــــنــــهــــا ســــامى صـالح فـــاروق
الـفيـشاوى نـادية شـكرى سـعاد نـصر

خديجة محمود أحمد الشناوى.
تــوقف نــشـاط الــفــرقــة عـام 1978 بــوفـاة
ولها السباعى عبداحلميد. صاحبها و

... ويـبـقى لـلفـنـان أمـ الهـنـيدى -1986)
(1925  جنـاحه الفنى فى تـقد عدد من

تميزة من خالل الفرقة ولعل العروض ا
من أهــــمـــــهــــا «ســــد احلــــنـك» و«ســــبع
والضـبع» و«الـضـيف اللى هـو» خـاصة
ـارسة وقـد اسـتـطـاع من خالل فـرقـتـه 
الــغــنـاء أيــضًــا حــيث كــان يــجــيـد األداء
ـعـبـر وأن يـقـدم أدواراً مـخـتـلـفـة ـنـغم ا ا
اعـتمـدت على لـياقـته البـدنيـة وقدراته فى

االرجتال.     

عمرو زكريا عبد الله  د. عمرو دواره

عباس عالم «عبد إيزيس»عباس عالم «عبد إيزيس»عباس عالم «عبد إيزيس»عباس عالم «عبد إيزيس»عباس عالم «عبد إيزيس»
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ـلك» للمـؤلف وليد يوسف ـسرحى «مات ا مثل الـشاب «أميـر عز الدين» يـشارك فى بروفـات العرض ا > ا
ـسرح عز الدين شارك مؤخـرا بالتمثيل فى وإخراج محـمد إكرام وتقدمه فرقـة حرة تضم عددًا من هواة ا
سـرحى لـفرق األقـاليم وسـم ا مـسرحـيـة «الشـاطر.. سـت احلسن» لـفـرقة قـصر ثـقـافة اجلـيـزة وذلك فى ا

سرحية بهيئة قصور الثقافة. ا

< لوحة الغالف للفنان الهولندى «فان جوخ»    مقاس ٨٠×٥٠ سم  صبحى السيد

< السيد بدير < أم الهنيدى

صـ9

صـ5
حـــســــ فـــهــــمى يــــنـــفى
الــــشــــائــــعــــات الــــدائــــرة 
عــــــــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــــــى
صـ 6

صـ 5

مــــاريـــا تـــروى
مـــأســـاتـــهــا
 مـــــــــــــــــــــــــــع
 الــــــصـــــرب 

صـ 14
صـ 15

  األوكـــســـجـــ لـــيس كـــافـــيـــا..
 نص لـ«كاريل تشرشـل » بترجمة
عماد غـزالى.. نصوص مـسرحية 

صفحات26:23

صـ 18

صـ 10

صـ 19

ـــســــرح «الـــواقف» بــــدعـــة جــــديـــدة فى الــــطـــلــــيـــعـــة  ا
صطلحات سرح «الباطن» بـدأت. ..شرح ا  وبروفات ا
صـ 4

سرح > أحـمد عـبد الرازق أبـو العال يـقدم روشـتة إلصالح نـوادى ا
> د. أبو احلـسن سالم يـكتب عن بـيـضاء الـيـمامـة جلـمال بـريـخيت
الـــــــســــــيـــــــنـــــــوغـــــــرافـــــــيــــــا > د. نـــــــبـــــــيـل  احلــــــلـــــــوجـى  يـــــــكـــــــتب عـن 

تـــنـــعى أســـرة جـــريــدة
مسرحنـا الكاتب الكبير
عـبـد الوهـاب األسوانى
وتــشـاطــره األحـزان فى
ــــمـــــثل وفــــاة جنـــــلـه ا
ـسـرحـى مـحـمــد عـبـد ا
الـوهاب شقـيق الكاتب
الـــــصـــــحـــــفـى ســـــامح

األسوانى.



✂ ✂✂ ✂✂ ✂
ــسـرحى > أحــمــد آدم بـطل الــعــرض ا
«بــرهـومــة وكاله الــبـارومـه» الـذى يــقـدم
عـــلى مــــســـرح عـــبـــد
ــــــــنــــــــعـم جــــــــابـــــــر ا
بـاإلسـكنـدريـة حالـياً
يــــعـــــانـى من حـــــالــــة
نــفـســيــة سـيــئــة هـذه
األيـــام بـــســـبب عـــدم
حتـــــقـــــيق الـــــعـــــرض
إليــــرادات حـــــيث لم
تـتعـد األلف جنيه فى
ــــا أدى إلى تـــوقف بـــعـض احلـــفالت 

العرض معظم أيام األسبوع!!

ــســرحى (أحــمــد عــبـد > أســرَّ الــنـاقــد ا
الـرازق أبو العال) بغضـبه من «مسرحنا»
والسبب نشر اجلريدة
حلـــــوار مع الـــــكـــــاتب
«لــيـــنــ الـــرمــلى» فى
عددها الثالث وهو ما
ـــــثـــــابــــة اعـــــتـــــبـــــره 
( مــصـاحلـة لـ (لــيـنـ
بـعد نشـر مقال لـ (أبو
الـعال) الذى هاجم فيه
عــــــرض (اخــــــلــــــعـــــوا
األقــنــعـــة) من تــألــيـف وإخــراج الــرمــلى..
مـســرحـنـا تــهـمس فى أذن أبــو الـعال بـأن
قال حـوار الرمـلى  إجراؤه قـبل نشـر ا

قالك!! بفترة وال عالقة له 

مجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفةمجرد بروفة

< يسرى حسان
أعـطيت هذا الـنص حتديدًا درجـة مرتفـعة تتيح له
ـراكـز األولى لـكن ألنـنى لم احلـصـول عـلـى أحـد ا
أكن الـعضـو الوحيـد فى اللـجنة وكـان معى آخرون
من حـملـة "الشنـطة"; فـقد سقط هـذا النص سـقوطًا

ذريعًا ولم يحصل سوى على 3 من 10!!
مـا الــذى يــعـنــيه ذلك..  بــكل بــسـاطــة يــعـنى أنه ال
فـرصـة  أمـام أى مـغـامـرة جـديـدة فى الـكـتابـة.. ثم
نـتحدث عن أزمـة نصوص ونـتهم الشـباب بأنهم ال
ـتلـكون أدواتـهم مع أن الـدنيـا لم تعـد هى الدنـيا

!? والكتابة لم تعد هى الكتابة.. لكن; تقول 
إن روحًـا جديدة تـسرى فى كـتابات الـشباب اآلن..
عـلينا أن نستوعـبها مدرك أن كل شىء فى الدنيا
تـغير ولم تعد الكتابة على يـد هؤالء معنية بتطبيق
الـقواعـد التى اصطـلح علـيهـا القـدماء وال يجب أن
نـطــالب الـكـاتب الــشـاب الـذى لم يــعش كـمـا عـاش
الـقدمـاء بـأن يظل واقـفًـا فى الطـابـور فإذا انـحرف
لـيـشق له مـجـرى جـديدًا نـرفع عـقـيـرتـنـا بـالـصراخ
قـائـلـ : امـسك مـنـحـرف! ال تـوجـد أزمـة نـصوص
وال يـحــزنـون.. لـكن األزمــة تـكـمن فـى أولـئك الـذين
مـازالـوا يــعـيـشـون فى الــكـهف ولم يـنـفــتـحـوا عـلى

أذكــــر أنـــنى شــــاركت فى جلــــنـــة حتـــكــــيم إحـــدى
ـســرحـيــة.. قـرأت ثالثـ مـســابـقــات الـنـصــوص ا
نـصًا- فى عـ العدو  – واكـتـشفت عـدة نـصوص
ـبـدعـ كـان واضـحًــا من أسـلـوب كـتــابـتـهـا أنــهـا 
جـدد.. ومن بــيـنــهـا كــان هـنـاك نـص الفت لـلــنـظـر
شــعـرت أن صــاحــبه يــكــتب وهــو "سـايـب إيـده" لم
ا يـعتمـد إطالقًا على البـنية الـرأسية الـتقلـيدية; وإ
ـونتاج اعـتمد عـلى بنـية أفقـية فـيها من الـتداخل وا
والـتقـطيع مـا يـربك القـار العـادى وكذلك حـاملى
الـشـنطـة ويـكـسـر أفق تـوقعـاتـهم.. ال تـوجـد دراما
عـنى التـقلـيدى لـلكـلمـة; مجـرد وحدات مـتجاورة بـا
تـتــداخل وتـتـقــاطع وتـنــفـصل وتـتــصل لـكــنـهـا فى
الـنـهـايـة حتمـل مغـزى عـمـيـقًـا ورؤيـة الـتـقـطـهـا هذا
الـكاتب بـبـراعة; نـعم كانت هـنـاك مشـاكل فى اللـغة
وركـاكة نسبية فى األسلوب لكنها  – فى نظرى –
كن التجاوز عنهـا خاصة أن الكاتب يكتب أمـور 
وعـيــنه عــلى اخلـشــبـة ولــيس عــلى "أدبـيــة الـنص"
ـألـوف ويكـتب فى ويـسـعى إلى جتـاوز الـسـائـد وا
إطـار وعـيه  – كـمـا الحـظت فى النص  – بـلـحـظته

الراهنة.

ـسرحـيون إلى نص روائى لـيس جديـدًا أن يلـجأ ا
أو قــصـصى أو حــتى شــعـرى إلعــداد مــسـرحــيـة
عـنه... فعـلهـا البـعض من قبل ومـا زالوا وإن كان
ذلك قـد  عــلى فـتـرات مــتـقـطــعـة بـحــيث يـصـعب
اعـتبـاره ظاهـرة تـستـحق البـحث والنـقاش.. ودعك

صرى. سرح ا من الفترة الباكرة من تاريخ ا
عـــلى أن مــــســـألــــة اإلعـــداد عـن نص أدبى غــــيـــر
مـسـرحى قد بـدت واضـحة خالل الـفـترة األخـيرة;
فــهــنــاك روايــات لـــصــنع الــله إبـــراهــيم ويــوسف

القعيد وإدريس على والطيب صالح وغيرهم 
حتـويلها إلى نصوص مسرحية... نعم هى روايات
جـيـدة فى حـد ذاتـهـا ولـكن; هل يـعـكس ذلـك عدم
كن االتكاء عليها وجـود نصوص مسرحية جيدة 

بدالً من اللجوء إلى وسيط أدبى آخر?!
فى ظـنى أنه ال تـوجـد أزمـة نصـوص وال حـاجـة; لكن
ـشكلة تكمن فى جلان القراءة التى جتيز النصوص ا
ـسـرحيـة; فـمـعظم أعـضـاء هـذه اللـجـان من حـاملى ا
"شـنـطة أرسـطـو" إذا جاء الـنص عـلى مقـاس الـقالب
ستوى أما اعـتبروه شيئـاً عظيًمـا بغض النظـر عن ا

إذا لم يأت فالتنكيل به واجب قومى!

ysry_hassan@yahoo.com

الـدنـيــا اجلـديـدة.. الـدنـيــا الـتى تـتـغــيـر كل سـاعـة
تداول. بتذل وا ويتمرد ناسها على السائد وا

كـنت عضوًا فى جلـنة النـدوات فى أحد مهـرجانات
سرح... وكان مـعى زميل يأتى إلى الندوة نـوادى ا
جـرد انـتهـاء الـعرض حـامالً "شـنطـة أرسـطـو"  و
يـخــرج الـعــدة من الــشـنــطـة وهــاتك يــا تـقــطـيع فى

األوالد...
ـا لم وحـدث أن خــبـأت مـنه الــشـنــطـة ذات لـيــلـة و
يـجـدهـا تـصـبب عـرقًـا وانـطـلق يـعـدو فى الـشـوارع
صـائحًا : الشنطة...  الشنطة والناس تضرب كفاً

بكف قائل : ال حول وال قوة إال بالله!
ـســرحـيـ  بــتـشــكـيل فـرق ـاذا ال يــقـوم شـبــاب ا
مـهمـتها خـطف الشـنط من حامـلى توكـيل "أرسطو"
حـتى نرتـاح ويرتـاحوا?!... أنـا عن نفـسى مسـتعد

وضوع!!    ولى سوابق فى هذا ا

MASRAHONAالسنة األولى ــ العدد اخلامس
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كواليس 

سرحى يون والصحفيون أفسدوا النقد ا األكاد

كواليس كواليس كواليس كواليس كواليس 

طابع األهرام بـ ٦ أكتوبر  التجيهزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

االثن 2007/8/13
 بدعـة
سرح الواقف  ا
سرح الباطن وا
 الرقابة تطارد
اليمامة
 فى اإلسكندرية

 أنا  أمثـل
 إذن أنا  موجود
صرى سرح ا ا
يدخل الكنيسة 
 التجريب
سرح  فى ا
خالف ال ينتهى

سرحى يون والصحفيون أفسدوا النقد ا سرحىاألكاد يون والصحفيون أفسدوا النقد ا سرحىاألكاد يون والصحفيون أفسدوا النقد ا سرحىاألكاد يون والصحفيون أفسدوا النقد ا سرحىاألكاد يون والصحفيون أفسدوا النقد ا األكاد
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شنطة أر سطو !!

> د. هـدى وصـفى مـديـر مـركـز الـهـنـاجر
لـلفنـون قررت عدم التـعامل مع الصـحفي
- مـؤقـتـا - حـتـى إعـادة افـتـتـاح الـهـنـاجـر

الـــذى  إغـالقه مـــنـــذ
فــتـرة لــلـقــيـام بــأعـمـال
تــــطــــويــــر مــــنــــشــــآته
وإضـافة قاعـات جديدة

له. 
د. هــدى اتــخــذت هــذا
الــقـرار بــســبب إحلـاح
عــدد من الــصـحــفــيـ
عـــلى مـــعـــرفـــة مـــوعــد
ــركــز وهل افــتـــتــاح ا

سـتظل مديـرته أم سيتم اخـتيار مـدير آخر
له وهـو ما تردده الـشائـعات التى انـتشرت
سرحى. مؤخراً - وبقوة - داخل الوسط ا

تبدأ فعالياته نوفمبر القادم

سرح هرجان اخلتامى لنوادى ا   22 عرضًا فى ا
بـدأت اإلدارة العـامـة لـلمـسـرح بـهيـئـة قـصور
الـثقـافة اإلعـداد إلقامـة الدورة الـسابـعة عـشر
قرر افـتتاحها فى ـسرح وا ـهرجان نوادى ا
الـعاشر من نوفمـبر القادم عـلى مسرح قصر
ثـقافـة األنفـوشى باإلسـكنـدرية بـرعايـة الفـنان
د.أحـمــد نـوار "رئــيس الـهــيـئــة" الـذى أكـد أن
ـهرجان سـوف يشهـد هذا العـام استحداث ا
عـدة أنشطة يتم تنفيذها ضمن فعالياته أهمها
فتوحة مع شباب عـقد مجموعة من اللقاءات ا
ـــشــــاركـــ فى عـــروض ـــســـرح ا نــــوادى ا
ــهــرجــان بــحــضــور عــدد من أهم الــكــتـاب ا
ـفــكـرين ومــجــمـوعــة من كــبـار اخملــرجـ وا
ــسـرح والــفــنــانــ لـنــقل خــبــراتــهم لــهــواة ا

باألقاليم.
من جـانب آخــر يـقـول اخملـرج "شـاذلى فـرح
ـهـرجـان: "إن ــسـرح ومـديـر ا مـديـر نـوادى ا
ـشاركة اإلدارة إنـتهت من اخـتيار الـعروض ا
ـسرح لـهـذا العـام بـعد فى مـهـرجان نـوادى ا
ـهـرجـانـات اإلقـلـيـمـية تـصـعيـدهـا من خالل ا
الـتى نــظـمــتــهـا اإلدارة مــؤخـًرا ويــشـارك فى
ـهــرجـان اخلـتـامى  22 عـرًضــا مـسـرحـًيـا ا
تمثل مختلف محافظات مصر وهى عروض:
قـالت العـنـقاء  لـتيـسـنى وليـامـز وإخراج أحـمد
مـصطفى "قصة حـديقة احليوان إلدوارد ألبى
واالخـراج ألحمد عبداجلواد "بلد البنات تأليف
عـلى عثـمـان وإخراج أحـمد راسم ومن تـأليف
وإخـراج عز درويش مسرحية "أوضة الفيران"
ـامح ـامـى وإخــراج سـ ـيــركـ ـبـ ـيــجــوال" أللــ ـالـ و"كــ
بـسـيـونى وإعـدام راقص تـأليـف وإخراج عالء

ـيـف ـألــــــــــ زيـن "وكــالم فـى ســــــــــــرى مـن تـــــــــــ
 عز درويش واإلخراج لريهام عبدالرازق لنادى
مـسرح اإلسكـندرية كـما يشـارك نادى مسرح
ـألـيف ـنــون عــادى جــًدا" تـ ـا بــعـروض "جـ ـيـ ـنـ ـ ا
وإخـراج مـروة فاروق و "الـعـصـايا واخلـلـخال"
تـأليف وإخراج مـحمـد عبدالـسالم ومن تأليف
نـعم يقـدم اخملرج عـمادالديـن عيد مـحمـد عبـدا
ـشـهـد مـسـرحـيـة "تـدفـقـات بـجـانب عـروض ا
ـيـكـيت واخـراج مـصـطـفى األخـيـر "فـويـسك" لـب

ـال لـــهم رؤوس" حملـــمـــود ديـــاب مــــراد و "رجــ
ـنوفية واخملـرج عالء الكاشف لـنادى مسرح ا
و "مـلوك الشر" لـلمؤلف واخملرج مـحمد لطفى
"الـعابـدان" من تألـيف حسـام الغـمرى واخراج
سرح بـالشرقية الـسيد عونى لفـرقة نادى ا
كـــمــا يـــشــارك نـــادى مــســـرح بــورســـعــيــد
ـســرحــيــة مالمـحــنــا من تــألــيف واخـراج

محمد عشرى.
ويـقدم اخملـرج مـحمـد فتـحى جتـربة خـاصة

لــنـــادى مــســرح احملـــلــة بــالـــغــربـــيــة بــاسم
"يـونسكويات" إعداد عن مـجموعة من أعمال
يـونسكـو ومن اجلنـوب يشارك نـادى مسرح
ســـــــــــــــــــوهــــــــــــــــــاج
ـسرحيتى.. اشهد
يـاقمر لـلكاتب جنيب
ســــــرور واإلخـــــراج
حملـــمــــود إبــــراهـــيم
أبوزيادة و"أوبوملكا"
أل لــــفــــريــــد جــــارى
واخــراج مــصــطـفى

إبراهيم.
جــديـــر بــالــذكــر أن
الـــــفـــــنـــــان فـــــاروق
حــــــســــــنى  – وزيـــــر
ـاضى مـضـاعـفـة الــثـقـافـة  – قـرر الـعــام ا
هرجـان التى تمـنح للعروض قـيمة جوائـز ا
ـتمـيـزين فى مـجاالت االخـراج والتـمـثيل وا
والـديـكـور والـتـألـيـف بـجـانب مـنح تـدريـبـة
الـثـالثــة بــاجلـوائــز األولـى وهــو مـا ســيــتم
تطبيقة بداية من الدورة القادمة للمهرجان.

عادل حسان
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مرام  فى  احلاسة السادسة!!
عـلى خشـبـة مسـرح كـيفـان بـالكـويت يـتم حالـًيا
سـرحى "احلـاسـة الـسـادسة" تـقـد الـعـرض ا
من تـأليف وإخراج على الـعلى والبطـولة للمـمثلة
ــطـــربـــة "مـــرام" والـــتى تـــقـــدم فى الـــعــرض وا
شـخـصيـة مـطربـة حتـاول تصـويـر فـيديـو كـليب
فاجـآت ويشـاركها ولـكنـها تواجه الـعديـد من ا
سلم وأحـمد إيراج الـبطولـة الفنـان عبـدالعزيـز ا

ومحمد الشعيبى وعدد من الوجوه اجلديدة. 

شادى أبوشادى

مسرح الدولة يستعد للتجريبى..!!
انتـهى البيت الفـنى للمسرح من جتـهيزات أربعـة عروض مسرحيـة فقط للمشـاركة بها ضمن
ـهرجـان القـاهـرة الدولى لـلمـسرح ـسـابقـة الرسـميـة  ـرشحـة لتـمـثيل مـصر فى ا العـروض ا
الـتجـريبى فى دورته الـقادمـة التى تـبدأ فى األول من سـبتـمبـر القـادم.. يذكر أن الـبيت الـفنى
للـمسـرح كان يقـوم بإنتـاج أكثـر من عشرة عـروض مسرحـية للـمشـاركة فى التـجريبى خالل
الـسنوات الـسابقـة إال أن مديرى مـسارح الـدولة قرروا فى اجـتماعـهم األخيـر اقتصـار تقد
عـروض جتريـبيـة على فـرق الـشبـاب والغـد والطـلـيعـة فقط واسـتقـر األمـر على تـقد أربـعة
عـروض هى .."دعـاء الـكـروان" عن روايـة طـه حـسـ وإعـداد مـتـولى حـامـد وإخـراج مـحـسن
ـسرح الشبـاب و"القدر" تألـيف وإخراج أشرف عزب و"بـتلومونى لـيه" تأليف وإخراج رزق 
أحمد حالوة لفرقة مسرح الطليعة وفى مسرح الغد يقدم سعيد سليمان من تأليفه وإخراجه

سرحى "كرنفال الطيور".     جمال عبد الناصرالعرض ا
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