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عـلى سـعـة صـدركم.. لـقـد عـدت اآلن إلـى مـطار
تعة فوق جبال القـاهرة وإذ بى بعد أسبوع من ا
كــاجـوشــيـمــا ومـنــتـجــعـاتـهــا أسـبــوع من الـرقى
واالحــتــرام والـذوق الــرفــيع وهــو غـيــر الــشـرف
تخصصون.. الرفـيع الذى يتشدق به شعراؤنا ا
إذ بى أواجه بــرجل مـتـخـصص يـقف مـثل أكـبـر
بــلـطــجى فى الـعــالم أمـام حــاجـز رافــعـاً «كـارت
أبـيـض» فى يـده ومــطــالـبــاً اجلـمــيع يــابـانــيـ
ـدونـة فـيه وإال لن لء الــبـيـانـات ا ومـصـريـ 
ــر أحـــد إلى اخلــارج.. وعـــنــدمـــا ســألـــته عن
ــسـرحــيــة» قـال حتــصـيل ضــرورة «الـكــارت فى ا
حاصل عـشان أنفلونـزا اخلنازير.. قلت أنت إذن
من احلجـر الصحى.. قـال نعم أنا مـتخصص..
قـلت ألن تـكشـفـوا عـليـنـا.. قال إنـسى عـليك أن
تـمأل الـبـيـانـات فـقط.. قـلت والـكشـف يا رجل..
قـال أنــا مـتــخـصص وأفـهـم فى كل شىء وشـكل
الرحـلة زى الفل وربك يسـترها.. قـلت ما فائدة
الــكــارت األبــيض ثــكــلـتـك أمك.. أجــاب بــثــقـة
: ينـفع فى الـيـوم األسود.. ـتخـصـصـ جـمـيع ا
شـكر الـله سـعيـكم جـميـعـا. متـخـصصـ وغـير

. متخصص

نـنـطلـق لالستـمـتـاع بكل مـا هـو جـميل فى بالد
شـرقة واخلـضرة الـتى تطـاردك حتى الشـمس ا
فى أحـالمك والـتـواضع الـذى يـجعـلـك تخـجل
مـن نـــــفــــسـك واألدب والـــــذوق الــــشـــــديـــــدين..
واإلخالص والــصــدق وعـدم االدعــاء وإتــقـان أى
عــمل ســـواء كــان تـــنــظـــيف الــشـــوارع وتــقـــلــيم
األشجـار أو اختراع جـهاز جديـد مدهش يصيب
ـتـخــصـصـ تــبـعـنــا بـاالرتـبــاك واحلـيـرة ونـار ا
الغيـرة خاصة لو فـعلها شاب صـغير متواضع ال
يــدعى أنه مــتـخــصص وال يــهـتم ســوى بـإتــقـان

عمله ومراعاة ضميره.
ـسرح الـيابـانى.. سألت كنت أنـوى االستـمتـاع با
عن مـــســــارح الـــنــــو والـــكــــابـــوكـى والـــكــــيـــوجن
والـبـونـراكـو.. قـالـوا اطــمـئن - لم يـسـألـونى عن
تخصصى - موجودة وتمارس فعلها حتى اآلن..
قــلـت أشــوفـــهـــا.. قــالـــوا إنـــسى.. الـــبـــرنــامج ال
كن نـأتى إلـيك بهـا عـلى اسطـوانات يسـمح.. 
وجـــاءوا لى بــــعـــدة اســـطـــوانــــات عن نـــصـــوص
شـكسـبيـر وتـشيـكـوف ويوكـيـوشيـمـا أعظم كـتاب
سـرح اليابانى وكـوبوآبى وشوساكـواندو وتاناكا ا
اتـشيـكـاكو وغـيـرهم.. شاهـدت بـعضـهـا وانبـهرت
وإن لم أفهم الـلغة اليـابانية الـتى ال أعرف منها
سـوى كـلمـة «اريجـاتو» وتـعـنى شكـراً.. شكـراً لكم

وعــلى الــرغم مـن أنــنى لــست مــتــخــصــصــاً فى
اآلثار وال فـى أى شىء واحلمـد لـله حـتى يـرتاح
ـواطن ـتـخـصـصـون.. فــقـد شـرفت بـأن أكـون ا ا
ـتــخــصص الـذى ضــمه الــوفـد الـوحــيــد غـيــر ا
ـسـافـر إلى الــيـابـان حلـضـور افـتـتـاح الــرسـمى ا
ــصـريـة الــذى تـقــيـمه جــامـعـة مـعــرض اآلثـار ا
ــنــاســبــة مــرور أربــعــ عـامــاً عــلى «واســيــدا» 
اكـتــشـافـاتـهـا األثـريـة فـى مـصـر ويـطـوف بـعـدة
مــــتـــاحف يــــابـــانــــيـــة مـــتــــخـــصــــصـــة.. الحظ

متخصصة.
وقد كـان من حسن حظ واحـد ليس مـتخـصصاً
عرض ثالثة أعوام مثـلى أن أحضر افتتاح هذا ا
متتـالية.. حضـرت افتتاحه مرتـ فى متحف
بطـوكيو.. ومـا أدراك ما طوكيـو.. والثالـثة كانت
اضى فى مـتـحف مديـنة كـاجـوشيـما األسـبـوع ا
ـطــلـة عـلى احملـيط الــواقـعـة جـنـوب الــيـابـان وا
ـتـخـصـصـ الـبـاسـفــيـكى الـذى يـسـمـيه غــيـر ا
أمثـالى احمليط الهـادى.. وهى واحدة من أجمل
وأرقى وأرق مدن الدنيا.. ربنا يوعدك بزيارتها.
لم يـكن مـطـلـوبـاً مــنـا - حـسب الـبـرنـامج الـذى
وضـعه األخـوة الـيابـانـيـون - سوى حـضـور حفل
االفتـتاح وقص الـشريط واالسـتمـاع إلى كلـمات
ـسـئــولـ الــيـابـانــيـ ثم بــعـدهـا مـوجــزة من ا

أمــضـيت أســبـوعــاً فى رأس الـبــر مـتـصــوراً أنـنى
ـتـخصـص ـصيـفـ وناعـياً حظ ا إمـبراطـور ا
الـــذين لم تـــتح لـــهم الـــفـــرصـــة لـــلــذهـــاب إلى
ـصيـف هذا الـعـام نظـراً النـشغـالـهم بتـنـظيف ا
ـتــخـصـصــ الـذين يــنـكـدون الـبــلـد من غـيــر ا

عليهم عيشتهم.
ــهم أنــنى وجـدت نــفـسـى فـجــأة فى الـيــابـان.. ا
نــقــلــة مــربـكــة ومــدهــشــة.. ورغم أنــهـا لـم تـكن
شرقـة دائماً فقد زيارتى األولى لـبالد الشمس ا
أصـابتـنى هذه الـنقـلة «الـفجـائيـة» بدوار الـبحر

والبر واجلو.. 
سافـة ب مصر واليـابان تقطعـها الطائرة فى ا
اثنتـى عشرة ساعة ذهاباً وزد عليها ساعت فى
العـودة.. ال تـسل عـن أى مـسافـات أخـرى من أى
نوع بـ البلدين حـتى ال تصاب بأمـراض كثيرة
ـــزمـن.. ابـــتــعـــد عـن هــذا أقـــلـــهـــا االكـــتـــئــاب ا
ـوضـوع.. ال وجه لـلـمـقـارنـة بـ هـنـا وهـناك.. ا
قارنة حتى ال وال تسل أيـضا لصالح من تكون ا
أعــتــبـرك مــتــخــصــصـاً.. فــمــثل هــذه األســئــلـة
الـسـاذجة ال يـسـألهـا سـوى «مـساحـيق الـغـسيل»
الذين يـدعون أنـهم متخـصصـون ليس فى إزالة
البـقع فحسب بل وفى توفيـر احلماية للمالبس

من اإلصابة بالبقع.. تصور يا أخى!!
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نوفية ود. مجاهد افتتحه محافظ ا

احملــــافظ ود. مــــجــــاهــــد بــــإزاحـــة
الـــســـتــار عـن لــوحـــة افـــتـــتــاح بـــيت
الــــثــــقـــــافــــة وقــــدم فــــريـق الــــنــــادى
الــريــاضـى بــبــركـــة الــســبع أغـــنــيــة
«وطنى حبيـبى» ثم تفقد الضيوف

منشآت البيت.
تكاليف إنشاء البيت بلغت ٢ مليون
جـنـيه ويـشـتـمل عـلى مـكـتـبـة عـامـة
تـضم ٤ أالف عنـوان ومكتـبة طفل
تـــضم ٢٧٠٠ عـــنـــوان ونــادى طـــفل
يضم مـجـمـوعـة كبـيـرة من األلـعاب
الــــــذهــــــنــــــيـــــة تــــــنــــــاسب األطــــــفـــــال
وهـوب ونواة لـنادى تـكنولـوجيا وا
عـلومات وقـسم للـهوايات والـفنون ا
الــــتـــشــــكــــيــــلـــيــــة وقــــاعـــة مــــتــــعـــددة
األغــراض بــخالف مـســرح صـغــيـر

لكورال األطفال والعرائس.

عـندما جـاء إلى رئاسة الـهيئة رفع
د. أحمد مجاهـد شعار «حاسبونا
ـــواقع» عـــلـى األنـــشـــطـــة ال عـــلى ا
مـــــدركــــًا أن الـــــعــــديـــــد من مـــــواقع
الهـيئة حتـتاج إلى صـيانـة وترميم
ـدن والـقـرى والـنـجوع وأن بـعض ا
لـــيس بــهـــا مــواقع ثــقـــافــيــة أصًال.
وكانت خطـته هى االستعاضة عن
ـــــفـــــتــــــوحـــــة فى ذلـك بـــــاألمـــــاكـن ا
احلـــدائـق واألجـــران والــــســـاحـــات
الـشـعـبيـة وكـذلك مـراكـز الـشـباب.
عــلى أن ذلك لم يــشــغل د. أحــمـد
مـــجــــاهــــد عن االهــــتــــمـــام بــــوضع
ــواقـع الــتى حتـــتــاج إلى صـــيــانــة ا
وتــرمـيم فى خــطـة الـهــيـئــة والـبـدء
فى مـشـروعـاتـهـا فـورًا وفى نـفس
الـــوقت االنـــتـــهــاء مـن مــشـــروعــات
إنــــشـــاء مــــواقع جــــديـــدة بــــأقـــصى
ـــكــنــة فـــكــان أن أفـــتــتح ســـرعــة 
ــكــتـــابــات والــبــيــوت الــعـــديــد من ا
والــقـــصــور فـى عــدة قـــرى وجنــوع
وكــانـت جنع الــفــرس بــأســوان هى
احملـطــة قـبل األخـيــرة الـتى تـوقف
عـنــدهــا د. أحــمـد مــجــاهــد حـيث
افــتـتح مـع مـحــافظ أســوان الــلـواء
مصـطفى السـيد بـيت الثـقافة فى
هـذا الــنــجع الـذى لم يــحظ طـوال

تاريخة بأية خدمة ثقافية.
آخـر مـحـطـة تـوقف عـنـدهـا قـطار
االنـــــــــشــــــــاءات  - وهـى لـــــــــيـــــــــست
األخيـرة طـبـعـًا - كـانت مـديـنة تال

ـــهـــنــدس ـــنــوفـــيـــة حـــيث قـــام ا بـــا
ــنــوفــيـة ســامى عــمــارة مــحــافظ ا
ود. أحــمـد مـجــاهـد بــافـتــتـاح بـيت
ـنــوفــيـة ثــقـافــة تال بــفــرع ثـقــافــة ا
الـتـابع القـليم غـرب ووسط الـدلـتا
الــثــقــافى  بــرئــاســة إجالل هــاشم
فى حــضـــور ســـامى يــاســـ أمــ
نوفـية ورئيس احلـزب الوطنى بـا
مـركز ومـديـنـة تال طـارق الـكـومى
وذلك فى االحتـفـاليـة التى اقـيمت
رعـايـة الفـنـان فاروق حـسـنى وزير
الـثــقـافـة.   حـفل االفـتـتـاح تـضـمن
اسـتـقبـال الـضـيوف بـفـرقـة الـطبل
زمار بقصـر ثقافة شب الكوم وا
ــنـــوفــيــة لـــلــفــنــون وكــذلـك فــرقــة ا
الــــشـــعــــبــــيــــة وأعــــقب ذلـك قــــيـــام

¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY
¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY
¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY
¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY
¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY
¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY
¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY
¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY
¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY
¢ü°üîàŸG ô«Z ôÑdG ¢SCGQ QƒWGôÑeEG
≈µ«Ø°SÉÑdG ÅWÉ°T ≈∏Y ¢ù∏éj ÉeóæY

äÉ«eƒ≤dG ¿ÉLô¡e ¢ShôY ..π«∏÷G óÑY OGR ô¡°T
ìô°ùŸG ôÑàîe

á≤∏M ..Iô£«æ≤dÉH
 ∫ƒM á«°SGQO

¿GójR øH øªMôdG óÑY .O

äÉ«°üî°T â°S
..∞dDƒe øY åëÑJ
..¢üædG ájõcôe
á«Mô°ùŸG IOƒ°ùŸG

يحيى أحمد:
¢Sƒ«dƒj 

≈æÑ©J ô°ü«b 

براكسا.. القطاع
اخلاص يسهم 
سرح فى إعادة ا
فوتوغرافيا: االستعراضى

مدحت صبرى
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(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا

 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عــبـدالـغـفـور
جـــــواد الـــــبـــــابـــــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

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

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً

É¡«a Éeh É«fódG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°S ¿Éc Ée Éj ¿ÉcôjhÉ°ûe  ájó©ŸG ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°S ¿Éc Ée Éj ¿ÉcôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> ويعد صالح عبد الصبور أحد أهم رواد حركة   الشعر احلر العربي ومن رموز
تأثرة بالفكر الغربي كما يعدّ واحداً من  "الشعراء العرب احلداثة العربية ا

سرحي وفي التنظير للشعر القالئل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف ا
احلر.

10من  أغسطس2009

سرحى الكبير > ولد الشاعر وا
 محمد صالح الدين عبد الصبور يوسف احلواتكى في   3مايو /1931 
دينة "الزقازيق" محافظة الشرقية .

10من  أغسطس2009 العدد 109

31 ájGôŸG π«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf 2á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf

 العدد 109

سرح  ا
العراقى
يكرم صالح
القصب

عمالق مسرح
الصورة صـ 4

øjQô°†àŸG øe ≥M IOÉ¡°T

 براكسا عرض للقطاع
اخلاص يرى فيه د. كمال

يونس إسهاماً جيداً 
سرح فى إعادة ا

االستعراضى اقرأ صـ 12

 عبد الرحمن الشافعى
يواصل حكاياته للشباب

حتى ال يناموا..
مسرحجية صـ 27

ست شخصيات تبحث عن
مؤلف.. سمير اخلطيب

يكتب عن مركزية النص..
سرحية صـ 14 سودة ا ا

 شايلوك يطارد رطل اللحم
فى كفر الدوار.. يوميات

عضو جلنة حتكيم صـ 13

 مصطفى خورشيد يعاود
الكتابة فى مسرحنا متحدثاً

عن ترنيمة الـ 7 سن صـ 9

صورة الغالف

 رحلة سعيدة.. 
نص الكاتب

األمريكى ثورنتون
وايلدر صـ 15 - 21

من سيرة الشاعر
 الكبير

 صالح عبدالصبور

مختارات العدد 

ونودراما.. عن ا
مثل دراما ا
الواحد يكتب
عبد الغنى داود

صـ 25

Vuillard, Ed-
ouard French,

1868-1940

لوحات العدد

إن اسـتـراتـيـجـيـة إخـراج نص
مثل "ست شـخـصيـات تـبحث
عن مـــؤلف" يــتــطــلب طــرقــاً
غــيـر مــألـوفــة لـتــتــنـاسب مع
الــــــــنـص ذاتـه ألن حــــــــالــــــــة
ــســرحي تــنــطــوي الــعــرض ا
عـلى عالمـتـ كبـيـرت هـما
ــــكـــــتــــوب عـالمــــات الـــــنـص ا
ـــــكن وعـالمــــات الـــــعــــرض 
اعـتـبارهـمـا يشـكالن ثـنائـية
بـــيـــرانـــدايـــلـــلـــو ذاتـــهـــا وهي
الـواقع والوهم. ألن اختفاء/
غـيـاب الـشـخـصيـات من ذهن
ــــــــؤلـف ســــــــبـب كــــــــامـن في ا
ــفــاجئ بـــروزهــا اإلبــداعـي ا
ــــســـرح وأن عــــلـى خـــشــــبــــة ا
بـحــثـهــا عن مـؤلف/ مــخـرج
يـؤكـد على أنـهـا متـحـولة في
اجتــاه هـدم له شـكل جـمـالي
يـــــصــــنـع فى وعــــيـــــهــــا ووعي

تلقي حياة أخرى لها.   ا
اقرأ صـ14

 اإلجنليز
يشاهدون
 تكر

 الببغاء صاحب
القدرة 
الرائعة على

االختيار صـ 22

ن مصطفى أ
ويحيى أحمد
يتحدثان عن
ليلة عيد
يالد ا
ويوليوس

7 قيصر صـ 6 

áeOÉ≤dG ÉfOGóYCG

محمد سمير اخلطيب يكتب عن عرض
شهر زاد للمخرج أحمد عبداجلليل

شاركة بالكتابة فى تدعو مسرحنـا الكتاب والنقاد فى مصر والدول العـربية إلى ا
ـقـال عـلى ألف كـلـمـة. كـمـا تـدعـو الـنـقـاد فى مـلـفـاتـهـا عـلـى أال تـزيـد الـدراسـة أو ا
ــسـرح فى الــدول الـعــربــيـة إلى مــوافــاتـهــا بـدراســات مــزودة بـالــصـور عـن عـروض ا

بالدهم.

تابـعنـا ما يـقال فى جـريدتـكم الغـراء احملتـرمة مـا جاء عـلى لسان
اخملـرج رشـدى إبـراهـيم ومــا جـاء عـلى لـسـان مـديـر فـرع الـثـقـافـة
ـا يحدث ولن نـدافع عن أحد ولن نقف واسـتغربـنا واستـعجبـنا 
ضد أحد ولكن نتكلم عن ما حدث مع الفرقة منذ بداية اخلطوة
األولـى لـهـذا الـعـمل واخــتـيـار اخملـرج فـقـد  اخــتـيـاره عن اقـتـنـاع
ــوافـقـة شــديـدة من مـديــر الـفـرع ولـم يـكن هـنــاك خالف عـلـيه و
ـسـرحى "شـمشـون ودلـيلـة" وذلك بـعد وبعـدهـا  اخـتيـار الـعمل ا
ـكـتب الـفنى لـلـفـرقة وبـدأت الـبـروفات لـلـفـرقة الـقـومـية مـوافـقة ا
التـى لها كيانها وعـراقتها فى البدروم بـروفات قراءه وحركة حتى
 عــمل الـديـكـور والـصـرف عــلى الـعـمل وبـنـاء عــلـيه  الـتـعـطف
ـدة شــهـر وأكـثـر عـلى الــفـرقـة بـعــمل بـروفـاتــهـا فى بـهـو الــقـصـر و
مـنتـظـرين أن يـتم تـوفـيـر مـسـرح يـتم الـعـرض عـليـه وبدأ الـتالعب
بــاأللــفـــاظ والــوعــود أنه ســـيــتم الــعـــرض فى الــبــهـــو عــفــوًا هــنــاك
ـدة خمـسـة أيام صعـوبـة فى ذلك وسـيتم تـوفـيـر مسـرح اجلـامعـة 
نأسف لم نـتمكن من ذلك ولـيمارس كل ذى سـلطان نـفوذه وصدر
دة خـمسـة وعشـرين يومًا الفـرمان بـغلق الـبهـو وبداخلـه الديكـور 
بـأوامــر مـشـددة وعـســكـريـة بـعـدم فــتح الـبـهـو إطـالقًـا وتـصـاعـدت
ــشـكــلـة هى إيـجــاد مـسـرح يــتم الـعــرض عـلـيه األمــور وأصـبـحت ا
ــســرح الــصــيــفى بـــدون كــراسى لــلــجــمــهــور وفى وجــود وأخــيــرًا ا
ــا أنـه ال يــوجــد مـــســرح يــتم ســـيــارات اإلطــفـــاء والــتــســـاؤالت طــا
الـعرض عليه فلمـاذا  قبول الشريـحة علمًا بأنه  إبالغ إدارة
سرح سرح بأنه يوجد مسـرح للعرض وبناء عليه وافقت إدارة ا ا

على اإلنتاج.
ـاذا  تــعـيــ مـديــر إنــتـاج عــلى الـورق لـم يـتــابع بـروفــة واحـدة و

ـقـايـسـة الـتى  لـلـفـرقـة لـعـدم تـفـرغه لـذلك ولن نـتـطـرق لـبـنـود ا
تـنـفـيـذ جـزء كـبـيـر مـنـهـا واجلـزء اآلخـر الـله أعـلم مـاكـيـاج ودعـايـة

(بامفلت + دعوة) ال تصل لنا.
ـالـية بـرغـم تقـفـيل كـله تـمـام وحـتى اآلن لم نـتـسـلم مـسـتـحـقـاتـنـا ا
ـالـيــة وتـسـويــة الـسـلــفـة وعـنــد مـنـاقــشـة الـســيـد األسـتـاذ الـسـنــة ا
الـفــاضل مــديـر عــام الـفــرع عن اســتـكــمـال الــعـروض رد بــاحلـرف

الــــواحـــد مـــفــــيش عـــروض تــــانى بـــعــــد اخلـــمس عــــروض الـــلى 
عرضـهم الـلـعـبـة خـلـصت بـعد الـشـكـاوي تـعـرضـوا تانـى آدى دقنى
عـلــمًــا بــأن جـمــيع أعــضــاء الـفــرقــة أغــلـبــهم دافع عـن هـذا الــبــلـد
شاه والبحرية وجميع أفرع وأقسم اليم فى سالح الصاعقة وا
سـلحـة. إدارة األعـمال الـفـنيـة يا سـادة حتـتاج إلى فـنان الـقـوات ا
يــديـرهــا لـكـى تـنــجح يـكــفى أنه بــسـبب هــذه األحـداث لم تــشـارك
ــســرح لــهــذا الــعــام عــلــمًــا بــأن عــرض الــفــرقــة فى مــهــرجــانــات ا
"شـــمـــشــون ودلـــيــلـــة" لــفـــرقــة اإلســـمــاعـــيـــلــيـــة من أقــوى األعـــمــال
وسم بـشهـادة اللـجان الـتى حـضرت وأن الـفرقة سـرحيـة لهـذا ا ا
تـعــامــلت بــروح األســرة مع اجلــمــيع كــمــا هى عــادة أعــضــائـهــا مع
ـسـرح  فـتحه من قـبل لـلـسـينـمـا التـسـجـيلـيـة وسـيتم الـعـلم بأن ا
ـهـرجـان الـسـيـنـمـا الـتـسـجـيـليـة الـدولى  2009وذلك حتت فـتـحه 
ـسـرحـيـة أبـنـاء مـسـئـولـيـته الـشـخـصـيـة كـمـا يــقـول تـبـقى الـفـرقـة ا
الــبـطــة الـســودة وهــذه شـهــادة حق ال نـتــهم أحــدًا وال نـتــصـارع مع

أحد مع احتفاظنا بكامل حقوقنا.
سرحية باإلسماعيلية عن الفرقة القومية ا

عدة توقيعات 
سامح فكرى محمد  - عبده أحمد هتيمي -
جمعه حسن دمرانى- عمرو فؤاد محمد -
أحمد مجدى إبراهيم عطا

عزاء واجب
أســـرة حتـــريــر «مـــســـرحــنـــا» تـــنــعى
ـزيـد مـن احلـزن واألسى الــدكـتـور
صـبرى عـبد العـزيز الـعمـيد األسبق
ـسـرحـية لـلـمـعـهـد الـعـالي لـلـفـنـون ا
ــــنــــا األســــبــــوع الــــذى رحل عـن عــــا
ـــاضى وتـــتـــقــدم أســـرة الـــتـــحـــريــر ا
بــخـالـص الـعــزاء إلى أســرة الـفــقــيـد
الـــــــراحـل وإلى زمـالئـه وتالمـــــــيــــــذه
ـسـرحـيـة ـعـهــد الـعـالى لـلـفـنـون ا بـا

ية الفنون. وأكاد
تغمـد الله الفقيـد برحمته وأسكنه

فسيح جناته
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> وعلى مقهى الطلبة في الزقازيق تعرف على أصدقاء الشباب "مرسى جميل
عزيز  "عبد احلليم حافظ" وطلب عبد احلليم حافظ من صالح أغنية يتقدم

بها لإلذاعة وسيلحنها له  "كمال الطويل" فكانت قصيدة لقاء.

> والتحق بكلية اآلداب "جامعة القاهرة" عام 1947 وفيها تتلمذ علي يد
الشيخ "أم اخلولي" الذي ضمه إلى جماعة (األمناء) التي كوّنها ,ثم إلى
(اجلمعية األدبية) التي ورثت مهام اجلماعة األولى.
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فعالً فى الـتنفـيذ كـما أنه بـصدد إعادة هـيكـلة الـفرقة
ــســرحــيــة وتـشــكــيل مــكــتــبــهــا الــفــنى تــمــهــيــدًا إلعـادة ا
شــريــحــتـــهــا الــســـنــويــة وإعـــادتــهــا فى ثـــوب جــديــد إلى
الـسـاحـة الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة مـرة أخـرى بـاإلضـافـة إلى
اهـتمـامه بـنـاديى األدب والطـفل (يـشـارك فى فعـالـيات
مهـرجـان القـرأة للـجمـيع) كمـا يسـعى لتـفعـيل دور نادى
ـــرأة ومـــلـــتـــقى الـــفن الـــتـــشـــكـــيـــلى الـــذى هـــو عـــشـــقه ا

الرئيسى فهو مدير بدرجة فنان.

ـصـرى جـزء ال يــتـجـزأ من ذاكـرة الــثـقـافـة فى سـمـيــر ا
بـنى سويف إهناسـيًا حتديدًا. حـتى من قبل أن يصبح
هــنـاك قــصــر أو بــيت لــلــثــقـافــة فى كــلــيــهــمــا فـهــو فى
عزل عن ـيز لـكنه ال يـكتب الـشعـر  األسـاس شاعر 
سرح فكل أعماله الشعرية فيه وله خصيصا لذا لم ا
يـطـبع ديـوانـا وال نـظـنه سـعى لـهـذا فـله مـثالً "شـواشى
احلـروف طــيــور الـنــصــر مـحــاكــمـة الــفالح الــفــصـيح"
وهـبته األصـيلة وغيـرها وكـلهـا أعمـال شعـرية تـشهـد 
ـسـرح وهو لـكـنه كـتبـهـا لـلـمسـرح وأخـرجـها أيـضًـا فى ا
باإلضافة إلى ذلك رسام وخـطاط له طريقته اخلاصة
فى الـرسم باسـتخـدام الكـلمـات ذاتها والـتى نظن أن ال

أحد ينـافسه فـيهـا فعن طـريق الكلـمات يـجسـد لوحات
رائـعــة أقـام لـهــا عـدة مـعــارض خـاصـة وعــرضت أيـضًـا
ضـمن احـتــفـاالت فـنــيـة وثـقــافـيـة عــديـدة وأثـنى عــلـيـهـا
اجلــمــيع فــلــديه إحــســاس عــال بـاأللــوان وفــهم عــمــيق
أكـسـبـته إيـاه خـبـرته الـعـمـلـيـة فى الـتعـامل مـع احلروف
والـــكــلــمــات وحـــيث لــكـل حــرف أو كــلــمـــة إيــقــاع خــاص

وطبيعة متفردة يستشعرها حال الكتابة أو الرسم.
ـــصــرى أخــيـــرًا أصــبح مـــديــرًا لـــبــيت ثـــقــافــة ســمـــيــر ا
ـديـنـة وقـد جنح أخـيـرًا فى احلـصـول عـلى إهـنـاسـيــا ا
مـوافقـة مـجـلس مـدينـتـهـا علـى إنشـاء أول مـسـرح ثابت
وخاص ببيت الثقافـة فى خطوة غير مسبوقة وقد بدأ
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محمد جمال الدينسها سامى

محـمود بيـومى مثل كـثيـرين من هواة ومـحبى بل ومحـترفى الـتمـثيل أحبه
- كـما يـقولون - مـنذ صـباه البـاكر (خـليهـا صبـاه الباكـر أحسن من نـعومة
درسى وشارك سرح ا أظفـاره دى) وذلك عندما الـتحق بفريق الـتمثيل بـا
ــدرسـيـة وألن خاللـه فى عـدة اســكـتــشـات قــدمت كـفــقـرات فـى اإلذاعـة ا
ـسـرح الـتـابع ألحـد مـراكز طـمـوحه كـان يـتجـاوز هـذا فـقـد الـتـحق بـفـريق ا
الـشــبـاب لـيـقـدم مــعه ثالثـة عـروض مــسـرحـيـة هى "الــدنـيـا صـغــيـرة لـعـبـة
الــكــبــار وأنــا هــو وأنت هــو) مع اخملــرج مــحـمــد عــابــدين بــعــد ذلك اجته
بيومى إلى مـسرح الثقـافة اجلماهـيرية أثـناء دراسته الثـانوية وشارك فى
عرضى "الصـياد والسـمكة الذهـبية وسـلمى نت" مع اخملرج مـحمد شوقى
كـما قـدم على مـسرح الـتـربيـة والتـعلـيم عـروض "أنت حر دمـاء على سـتار
الكـعـبـة" مع اخملـرج كـرم أحـمـد ومع نـفس اخملـرج قـدم عـددا من الـعروض
األخـرى فى مسـابـقات الـشبـاب والـرياضـة وهى "بـالعـربى الـفصـيح وعلى
ـسرح الـعمالى شـارك محمـود بيومى فى عـدد من العروض الزيبق" وفى ا
منـهـا "العـصـا واألخطـبـوط غنـاوى الـناس الـزيـارة حصـاد الـشك وهبط

الك فى بابل وأرض ال تنبت الزهور" مع اخملرج عادل درويش. ا
ـشـاركات الـتى قـدمـهـا أمام كـامـيـرات السـيـنـما مـحـمـود بيـومى له بـعض ا
حـيث شـارك فى عدد مـن األفالم منـهـا "شبـاب عـلى الهـواء حـ ميـسرة
اجلـزيرة" نـال مـحـمـود أثـنـاء مـشـواره الـفـنى عـدداً من اجلـوائـز وشـهادات
ـســرح احلـر واجلـمــعـيـات الـتـكــر فى أكـثـر مـن مـهـرجــان مـثل مـهــرجـان ا

الثقافية.. يعشق محمود األدوار التراجيدية ويجد نفسه فيها.

 عشرة مواقع ثقافية جديدةعطية معبد 
عــانت قـصـور وبــيـوت الـثــقـافـة فى أقــالـيم مـصـر
إهـماالً شديدًا على مدى سـنوات كثيرة تمثل فى
تــركـهـا كل هـذه الـسـنــوات دون صـيـانـة أو تـرمـيم
األمـر الـذى جـعل الكـثـير مـنـهـا ال يصـلح إلقـامة

األنشطة.
وفـى نــفس الــوقت عــانت مــدن وقـرى وجنــوع من
عـدم وجـود أى مـتـنـفـس ثقـافـى لـهـا األمـر الذى
تــرك أثـراً واضـحــاً عـلى نـاســهـا خـاصــة الـشـبـاب
مـنهم. من هنا كانت خـطة الهيئة الـعامة لقصور
الـثقـافة تـسيـر فى خطـ متـوازي وهـما إحالل
ـة وإنــشـاء وجتــديــد الـقــصــور والـبــيـوت الــقــد

ناطق احملرومة. مواقع جديدة فى ا
وألن الــفـنــان فـاروق حــسـنى وزيــر الـثــقـافــة يـولى
عـنـايـة خـاصة بـقـصـور وبـيوت الـثـقـافـة ويعـتـبـرها
الـذراع الطـولى للـوزارة فى أقالـيم مصـر كافـة فقد
جنـح فى احلـصــول عـلى مــوافـقــة رئـيس مــجـلس
الـوزراء د. أحمد نظيف بدعم الـهيئة بـ ٢٥٠ مليون
جـنـيه لـتـطـويـر بـيـوت وقـصـور الـثـقـافـة وتـأمـيـنـها
بــواقـع ٥٠ مــلــيــون جــنــيه كل عــام حــيث حــصــلت
الـهيـئة عـلى ٥٠ ملـيون جـنيه فى الـعام األول وفى
ـاضى حـصـلـت علـى ٤٢ مـلـيون جـنـيـه أما الـعـام ا

هذا العام فقد حصلت على ٦٠ مليون جنيه.
وقـد وضعت الهـيئة فى خطـتها هذا الـعام افتتاح
عــشـرة مــواقع جـديـدة خـالل الـفـتــرة الـصـيــفـيـة
لــلـحـمـلـة الـقـومـيـة لـلــقـراءة لـلـجـمـيع بـدأنـاهـا
بـافتـتاح قـصر ثـقافـة بنى سـويف ثم بيت ثـقافة
جنـع الـفـرس ثم بـيت ثـقـافـة تال وقـريـبـاً سـيـتم
افـتتـاح قصـر ثقـافة مـرسى مـطروح بـعد تـطويره
وقـصر ثـقافـة السـويس باإلضـافة إلـى مجـموعة
أخـرى من بيـوت الثـقافة فى الـصعـيد مع األخذ
واقع تضم مسارح سواء فـى االعتبار أن كل هذه ا
زيد ا يعنى ا كـانت شتوية أو صيفية مـفتوحة 
ـسـرح فى أقــالـيم مـصـر الـتى مـن االزدهـار لـفن ا
تـؤكد كل يـوم قدرة أبنـائها عـلى اإلسهـام بفاعـلية

صرى وجتديد شبابه. سرح ا فى تطوير ا
ناطق إن إنـشاء مـوقع ثقافى جـديد خاصـة فى ا
الـنائية البعيدة عن العاصمة يعنى إشعال شمعة
أو تـفـعـيل بـؤرة ثـقافـيـة تـسـتطـيع جـذب الـشـباب
بــدالً من االجتـاه إلى ســبـيل آخـر ولــو لم تـوجـد
أنشطة ثقافية مجانية تدعمها الدولة من خالل
وزارة الــثــقــافـة فــإنــنــا - لألسف - لن جنــد غــيـر
وجـهـ لـعـمـلة واحـدة وهـمـا مـتـناقـضـان تـمـاماً
فــإمــا اإلدمــان وإمـا الــتــطــرف فـهــمــا من وجــهـة
نــظــرى شئ واحــد ألنــهـمــا يــؤديـان إلـى نـتــيــجـة
واحـدة وهى أن يصبح هذا الشـباب سلبياً اليؤدى
إلـى تفـعـيل اجملـتـمع وال يـستـطـيع مـواصـلة دوره

نشود منه جتاه بناء هذا الوطن.  ا
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سيـد وحيـد.. طالب بـكلـية عـلوم جـامعـة ع شمس
ـرحـلـة ـدرسى فى ا ـسـرح ا بـدأ مـشـواره الـفــنى من ا
الــثــانـويــة واســتـمــر يــقف عــلى خــشـبــاته حــتى الــتـحق
بـاجلامـعة فـانضم إلى فـريق التـمثـيل بكـليـته لـيشارك
فى عدد من العروض التى وضعت قدميه على بداية
ســلم "اجملــد" الــذى كــان يــلـوح لـه مع بــدايــة اشــتـغــاله
ــوضـوع بــالـتــمـثــيل ومن هـذه الــعـروض "ربع ســاعـة وا
ــسـرحــيـة الــتى كــانت عالمــة فى تـاريخ يــتـحل" تــلك ا
كــلــيــة الـعــلــوم حــيث صــعــدت بـتــقــديــرات الــفــرقـة من
ـركـز الـسـادس ـركـز الـعـاشـر إلى أن حـصـلت عـلى ا ا

(أل عـــلـى بـــركــــة الـــله) كــــمـــا حـــصــــلت عـــلـى عـــدد من
اجلوائـز فى مهـرجانات أخـرى كمـا شارك فى عرض
سرح العائم وحصل "مابنحلـمش" الذى عرض على ا

ركز الثالث فى مهرجان النوادى. على ا
شـارك سـيـد وحـيـد أيـضـا فى عـرض "سـيـدة الـفـجـر"

ركز الرابع. الذى حصل أيضا على ا
سيد وحـيد يدين بفـضل اكتشـافه للمخـرج "مصطفى
مازن" الـذى دعم ثـقته فى مـوهبـته وعـلمه الـكثـير من
ـمثل ـسرح كـذلك فـهو ال يـنسى دور كل من ا فـنون ا
محـمد الـدرديرى ومـحـمد حـسن فى تشـجيـعه ودفعه

kGóL iô°S

فاطمة محمود بيومى

10 من أغسطس2009 
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ـارس ـســرح بـثـبــات وحـيـد  لــلـوقـوف عــلى خـشــبـة ا
الـفن من باب الـهوايـة واحلب لذلك فـهو يـأخذ نـفسه
بـــشـــدة فى الـــتـــدريـــبـــات والـــقـــراءة حـــيث يـــرى أن كل
ـثل جـيد وعـلـيه أن يكـتـشفه بـنـفسه إنسـان بـداخله 

ويقدمه للناس بكل طاقته وموهبته.
ومن أجل إخـراج هـذه الـطاقـة فـإن سـيـد وحـيـد يـقرأ
كــثـــيــراً من أجـل أن يــصــقـل مــوهـــبــته ويـــتــعـــرف عــلى

أفضل السبل لتحقيقها.

بـدأ الـسيـد عبـد العـال مشـواره الـفنى عـلى خشـبات مـسارح
ــصــريـة الــشــركــات ومــهـرجــانــاتــهــا مــشــاركــاً ضــمن فــرقــة ا
لالتــصـاالت بـاإلسـكـنــدريـة.. وقـد شـارك مع فــرقـة الـشـركـة
فى أكـــثــر من عـــشــريـن عــرض مـــســرحـى مــنـــهــا "صـــفــر فى
األخالق" مع اخملــرج أحــمـد خــلــيل و"حــسن الــزيــر" تــألـيف
عـطى شعـراوى وإخراج رجب حـجازى "ضـيف سرى عبـد ا
جــداً" مع اخملــرج عــبــد الــسالم عــبــد اجلــلـيـل "الــواد حـوده
اخلـدام" تـألـيف حـسن الـســمـره وإخـراج عـلى عـبـد احلـمـيـد
كـمـا قــدم مع نـفس اخملـرج عــرض "مـغـامــرات صـابـر أيـوب"
من تــألـيف مــحـمــد شـرشـر و"عــروسـةبــعـشـرين ألـف جـنـيه"
و"سنة أولى خطف" و"الـرجل الذى أكل الوزة" تـأليف جمال

قصود. عبد ا
كــذلك شــارك الــسـيــد عــبــد الـعــال فى عــروض "الــلى يــلـعب
بـديـله" مع اخملـرج عزت اإلمـام و"اوعى حـد يـتـجـوز" إخراج
ـنـعم مــصـطـفـى يـونس "خـرج ولـم يـعـد" تــألـيف عــلى عـبــد ا

وإخراج دياب اجلندى.
يتـمنى الـسيـد عبـد العال زيـادة االهتـمام بـعروض الـشركات
ـهرجانـات اخملتـلفة وإتاحـة الفرصـة أمامـها لـلمشـاركة فى ا
حتى يتاح لفنانيها عرض مواهبهم على جمهور ونقاد أوسع

وأكثر.
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د. جالل مصطفى السعيد

مصطفى إبراهيم أحمد الصعيدى  قصود غنيم عبدا

مشهد من عرض أوبريت شهرزاد

ÚcQÉ°ûŸG πµd ôjó≤J äGOÉ¡°Th õFGƒL 4

دور «زعــبـــلــة» فـى «أوبــريت شـــهــر زاد» وإضـــافــة
جـائـزة بـاسم الـلـجـنـة قـيـمـتـها 500 جـنـيه لـ«هـيام
ـنـعم» الـتى لـعـبت دورى فـهـيـمـة ونـبـويـة فى عـبـد ا
مـســرحـيـة «الــطـوق واألسـورة» ونــهـلـة كــمـال الـتى

لعبت دور سعاد فى «الزير سالم».
شارك كـما منحت اللجـنة شهادات تقـدير لكل ا
فى «أوبـريت شـهـر زاد» قــام بـتـسـلـيــمـهـا د. أحـمـد
مـجـاهــد رئـيـس الـهــيـئــة الـعــامـة لــقـصــور الـثــقـافـة
تـابـعـة واإلشـراف عـلى كـافة والـذى حـرص عـلى ا
ـهرجـان فى دورة «إعادة احلـياة» والتى تفـاصيل ا

تأتى بعد فترة «جتمد» قاربت الست سنوات.
شـهـدت الـدورة التى أقـيـمت فـعالـيـاتـها فى الـفـترة
من 25 يولـيو وحتى 2 أغسطس رعـاية شخصية
من مـحـافظ الـفـيـوم د. جالل مـصـطـفى الـسـعـيد
ومتـابعـة دءوبة من سـكرتـير عـام احملافـظة سـمير
ســــيف الـــيـــزن والـــذى تــــكـــاتـــفت جــــهـــوده من أجل
هرجان مع جهـود قيادات الهـيئة د. عبد إجنـاح ا
ـــركـــزيــة الــوهـــاب عـــبـــد احملـــسن رئـــيـس اإلدارة ا
للشـئون الفنـية أحمـد زحام رئيس إقلـيم القاهرة
الـكـبـرى وشـمـال الـصـعـيـد اخملـرج عـصـام الـسـيد
ــســرح ومـحــمــود حــامــد مــديـر مــديــر عــام إدارة ا
ـهرجـان والـذين كـونـوا أوركـسـترا مـتـنـاغـمـاً عمل ا
ـهــرجـان من أجل بــجـهــد اسـتــثـنـائـى طـوال فـتــرة ا

تقد دورة ناجحة!

بنسات» من إنتاج قومية قنا.
وذهـــبت جــــائـــزة األحلـــان لـ«مـــحـــمـــد شـــمس» عن
الـعرض نفسه «أوبـرا الثالث بنـسات» واحتل على

ركز الثانى عن أحلان «الزير سالم». السعيد ا
الـلجـنـة التـى ناقـشت وبـشـكل تفـصـيـلى مسـتـويات
ـشـاهـد اقـتـرحت جـائـزة األداد والـتـشـكــيل وبـنـاء ا
قيمتها 1000 جنيه حملمـد السويسى الذى لعب

اقتنص اخملرج أحمد عبد اجلليل جائزتى أفضل
مــــخـــــرج وأفـــــضل عـــــرض مـــــســـــرحى فـى الــــدورة
ـهــرجـان «الـقــومـيـات» الـذى اخلـامــسـة والـثـالثـ 
انـتـهت فعـالـياته مـسـاء األحد 2 أغـسـطس بقـصر
ثقافة الفـيوم.. وذلك عن مسرحية «أوبريت شهر

زاد» لفرقة «الشرقية».
الـــــعـــــرض نـــــفـــــسـه حـــــصـــــد اجلـــــائـــــزة األولـى عن
ــنــعـم مــبـارك الــديــكــور الـذى صــمــمـه د. عــبـد ا
ـطــربـة كـامــيـلـيــا جـائـزة بـيـنــمـا تـقــاسـمت بـطــلـته ا
ــــثـــلـــة مـع نـــاديــــة صالح بـــطــــلـــة عـــرض أفـــضل 
«الـطـوق واألسـورة» وتـقـاسـم بـطـله حـسـام مـحـيى
ـركــز الــثـانى «تــمــثـيـل رجـال» مع مــحــمـد جــائــزة ا
الــــــبــــــيـــــاع الــــــذى لــــــعب دور «بــــــشـــــار» فـى عـــــرض

«البيانوال».
كـونة من د. حسـ عبـد القادر جلـنة التـحكـيم ا
د. محمود نسـيم د. عبد الرحمن الدسوقى و د.
هـشام السـالمونى منـحت اجلائـزة الثـانيـة لعرض
«الــبـيـانــوال» لـفــرقـة الـبــحـيـرة الــقـومــيـة من إخـراج
قصود غـنيم وفاز العرض نـفسه باجلائزة عـبد ا
ــصــمم الــثـــانــيــة فى الـــديــكــور وذهـــبت اجلــائـــزة 
الـــديــكــور أحـــمــد بــشـــارة وحــصــلـت بــطــلـــته هــبــة

العطار على اجلائزة الثانية «تمثيل سيدات».
ركـز الثانى فى اإلخـراج لـ«سعيد وذهـبت جائزة ا
حـامد» عن عـرض «شـحاتـة سى الـيزل» من إنـتاج
ـنــيـا» وهــو الــعـرض الــذى حـصل فـرقــة «قــومـيــة ا
بـطـله مـحـمـد بـهـجـت عـلى جـائـزة الـتـمـثـيل األولى
مـــنــاصـــفـــة مع مـــصـــطـــفى إبـــراهــيـم بــطـل عــرض

«الطوق واألسورة».
ومــنـــحت الــلــجــنـــة الــشــاعــر «أحــمـــد الــصــعــيــدى»
اجلـــائـــزة األولى فى األشـــعــار عـن عــرض «الـــزيــر
ـنوفـيـة وذهـبت اجلـائـزة الـثـانـية سـالم» لـقـومـيـة ا
لــسـامح عــثـمـان عن أشــعـار عــرض «أوبـرا الـثالث

مشهد  من عرض الزير سالم

كاميليا  أحمد عبداجلليل د. سمير سيف اليزن  د. حس عبدالقادر

سامح عثمان 

 د. جالل مصطفى
هرجان.. السعيد رعى ا
ود. أحمد مجاهد سلم
اجلوائز للفائزين فى
أجنح دوراته حتى اآلن

ركز األول  أحمد عبد اجلليل أفضل مخرج و«كاميليا» جنمة ا
ثل مع محمد بهجت ومصطفى إبراهيم يتقاسم جائزة أفضل 
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سرحي جريدة كل ا

> ودع صالح عبد الصبور بعدها الشعر التقليدى ليبدأ السير في طريق جديد
تماماً حتمل فيه القصيدة بصمته اخلاصة  زرع األلغام في غابة الشعر التقليدى

الذى كان قد وقع في أسر التكرار.

> دار آفاق للنشر تقيم
حفال لتوقيع ديوان

«طاعون يضع ساقاً فوق
األخرى وينظر للسماء»
للشاعر محمد أبو زيد فى

السابعة مساء 13
قر أغسطس اجلارى 
آفاق 75 شارع القصر

العينى أمام نقابة األطباء
بالقاهرة بحضور عدد من
هتم ويتضمن النقاد وا
حفل التوقيع قراءة الشاعر
محمد أبو زيد لبعض

قصائد الديوان.
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 صالح القصب

أحمد زيدان

سرحي جريدة كل ا

عاهد الثانوية > وتخرج صالح عبد الصبور عام  1951وع بعد تخرجه مدرسا في ا
ولكنه كان يقوم بعمله على مضض حيث استغرقته هواياته األدبية.
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سرحى هشام > اخملرج ا
عطوة مشغول حاليا
بإجراء بروفات حفل ختام
مهرجان اإلسكندرية
السينمائى حاليا.
هشام قدم فى حفل
هرجان عمالً افتتاح ا
غنائياً استعراضياً كتبه
الشاعر فؤاد حجاج
وصمم ديكوره الفنان
محمد جابر وعرض على
مسرح سيد درويش
باإلسكندرية الثالثاء
اضى. ا

 zIQƒ°üdG ìô°ùe{ ¥Óª©d ¢UÉN ËôµJh.. ≈bGô©dG ìô°ùŸG
ـــــســــرح الـــــعــــراقـى هــــو جـــــزء من هــــذه عــــام وا
الثقـافة وسيــبقى مضــيئاً ومـتواصال مع كل ما

هو جديد.
وعن سـبب انـشغـاله الـدائم بـأعمـال شـكسـبـير
يـجيب: ألن فـيـهـا حريـة فى الـتـعبـيـر والـتفـكـير
ـنحـنا فـضاءات واسـعة وهو شكـسبـير دائـماً 
ــسـرح عــلى مـســتـوى يــشـكـل امـتــداداً لـثــقـافــة ا
الرؤية وعلى مستوى االخراج أنا بطبعى أميل
ـــفـــتــوح وهـــو مـــا أجــده فـى الــنص الـى الــنص ا
تلك آفاقاً كونية الشكسبيرى الذى هو أيضاً 
ـــتــدة إضــافـــة إلى أنه يـــعــالج أزمـــة اإلنــســان
ــا يــجــعــله أقــرب إلى وصــراعــاته الــداخــلــيــة 

العصر.
وصالح القـصب الذى يـلقب مـسرحه بـ مـسرح
ـسرحية فى الصورة من أبـرز األسماء الفـنية ا

العراق والوطن العربى.
ــمــيـزة ـســرحــيـة ا قــدم الــعـديــد من األعــمــال ا
ابـــــرزهــــا «الـــــمـــــلك لــــيـــــر» حـــــفــــلـــــة الـــــمـــــاس»
«الــشــقــيــقـات الــثالث» اخلــال فــانـيــا «هــامـلت»
«اخلــلـيقـة الـبـابلـيـة» «ماكـبث» وأخـيراً ريـتـشارد
الــثـالث .وحــصل الـقــصب خالل مــسـيــرته عـلى
ه فى مــهرجان العديـد من اجلوائـز منهـا تكر
ــســرحـى فى تــونس وفـى مـــهــرجــان قــرطــاج ا
الـقـاهـرة التــجريبى فــى مصـر ولـه مـشاركات
دولــــيــــة عــــديـــدة كــــمــــا كـــتـب أربـــعــــة كـــتب فى

ـسـرح نظـريـات ا

مـنذ سـنـ بـعيـدة وسـعيت الـى إخراجه بـعـدما
أخــرجت الــعـديــد من مــســرحـيــات شــكـســبــيـر
ـنــهج ذاته وهــو مــسـرح الــصــورة الـتى اتــبـعـت ا
ـســتـتـرة أرى أنــهـا تــنـقل الــكـلــمـات ومــعـانــيـهــا ا
ـــنـــهـج الـــذى اتـــبـــعه من وقت وصـــورهـــا وهـــو ا

بعيد.
وأضـاف: قطـعـاً سـيكـون لـلعـمل عالقـة بـالواقع
الـــــعــــــراقى واألحـــــداث الــــــتى جـــــرت وذلـك من
خالل التواصل مع الثقافة اإلنسانية فى شكل

وأردفت: من لم يــطـلع عـلى مــسـرح الـقـصب ال
سرح الـعراقى وكان هو عمالق مسرح يعرف ا
الــصــورة فى نـهـج حـداثى مــتــواصل مع الــشـرق
والـغــرب... وكــانت مــنـاهــجه وبـيــانـاته مــتـعـددة
لـتضعه اسـتاذاً كـبيـراً يخرج من مـعطـفه اجياال
من الــفــنـانــ الــذين يــقــدمــون عــطــاء مــتــمــيـزاً

واعماال ابداعية. 
وعن مـــســـرحـــيــتـه اجلــديـــدة قـــال الــقـــصب إن
«ريـتشارد الـثالث هى احلـلم الذى ظل يالزمنى

سرح العراقية حفال  أقامت دائرة السينـما وا
نـاسبـة عـمله لتـكر اخملـرج صالح الـقصـب 
اجلـــديـــد "ريـــتـــشــــارد الـــثـــالث " والـــذى عـــرض
مـؤخـرا بـعـد شـهـور من الــبـروفـات والـتـحـضـيـر

كثف  ا
ـســرح هـو تـواصل فى كــلـمـتـه قـال الـقــصب : ا
وحــــوار حــــضـــارى يــــشــــكـل هــــرمـــاً كــــبــــيــــراًً فى

استمرارية االنسان. 
وحتــدث عن مــســرحـــيــته اجلــديــدة  ريــتــشــارد
الـثالث «التى » افسـحت عن لغة صـورية عبارة
ـكـانى ـكــون ا عن احتـاد فــيـزيـاء بــصـرى بــ ا
سـتويات ومـوجة الزمـن فى منظـومة مـتعـددة ا
ـــكــون تــدرك كـــوحــدة أولـــيـــة والــكل فـى هــذا ا

االفتراضى رحلة سفر إلى ما مرحلة البدء.
واردف بـــــحـــــمـــــاســــة: فـى ريـــــتـــــشــــارد الـــــثـــــالث
افتراضات غادرت فـيها منطقة احللم اخملرج
ال يــــــحـــــلـم احلـــــلـم وهـم وتـــــهــــــمـــــيـش لـــــذاكـــــرة
مـــتالشــيـــة االحالم تــتالشـى ألنــهــا ال تـــمــتــلك
طــاقــة الــتــاريــخى واخملــرج فى حــقــيــقــته عــالم
فـــيــزيـــاء تــشـــتــغـل مــعـــادالته لــتـــأســـيس ثــقـــافــة
بــصـريــة إنـهــا طـاقــة ألمـواج صــعـبــة االخـتـراق

واإلخراج.
ــســرحــيــة االحــتـــفــالــيــة افــتــتـــحــتــهــا الــفــنـــانــة ا
عـواطف نـعـيم الـتى قـالت: أقف أمـامـكـم الـيوم
ومعى أستاذى ومـعلمى وأخى وصديقى ورفيق
دربى صالح الــــقــــصب وأنــــا فـــخــــورة بــــوجـــوده
ـشـهود ـسـرح الـعـراقى العـتـيـد ا ضـمن قـافلـة ا
بـأعمـاله الـتى خطـها وال يـزال يـخطـهـا العـديد

على رزقمن الفنان وأبرزهم بال  شك  القصب.

اخملرج 
عالم فيزياء
تشتغل
معادالته
لتأسيس
ثقافة
بصرية

 حمام بغدادى
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وقــــــــراءات شــــــــعـــــــريــــــــة وعـــــــروض
تـنـشـيـطـيـة وورشـة تـمـازج الـفـنـون
إضـــافـــة لـــعــرض لـــفـــرقـــة مـــســرح
الشارع للبـرازيل. الدكتور عبدالله
بـن مــصــطـــفى االســتـــاذ بــجـــامــعــة
لـك عبـدالـعـزيـز بـجـدة أشار إلى ا
ــشــاركــة اخلــامــســة أن هــذه هى ا
ـسـرح بـاجلـامـعـة فى هـذا لـنـادى ا
ـــهـــرجــان حـــيـث ســبـق وأن قــدم ا
مــســرحـــيــات «انـــتــبــهـــوا يــا ســادة»
«و»الــــهـــشــــيم «والــــنـــاس واحلــــبـــال
ـهرجان «احلاجز» مـبيـنًا أن هذا ا
سرحية تابـعة التجـارب ا فـرصة 

اجلامعية العربية والدولية.

ـــســـتــضـــيـــفــة وروســيـــا والـــدولــة ا
دة تسعة أيام. تونس وتستمر 

ــعــطف» من تــألـيف مــســرحـيــة «ا
أمـيـر احلـسـنـاوى وإخـراج مـحـمـد
اجلفرى وتمثيل بندر عبدالفتاح.
ـهـرجـان بـاإلضـافة إلى  يتـضـمن ا
ـــســــرحـــيــــة خـــمــــســـة الـــعــــروض ا
سـرح اجلـامعى مـعـارض تعـّرف بـا
ــسـرح الــتـونــسى وخـمس ورش وا
مـــســـرحــيـــة من بـــيـــنـــهــا ورشـــة فن
ـــمـــثـل الـــبـــاحث ـــمـــثـل وورشـــة ا ا
وســــتـــقــــام فـى إطــــار هــــذه الـــدورة
أيـضـا مـائـدة مـسـتـديـرة حـول رائد
ـــســرح الــتـــونــسى عــلـى بن عــيــاد ا

لك ـسـرح بـجـامـعـة ا قدم نـادى ا
عـــبــــدالــــعــــزيــــز بــــجــــدة االســــبـــوع
ــــــســــــرحى ــــــاضى  الـــــــعــــــرض ا ا
ــفــتـوح ــســرح ا ــعـطف» عــلى ا «ا
بــربـاط ســيــدى ذويب فى مــديــنـة
ـنـسـتـيـر فى تـونس وذلك ضـمن ا
فــعـالـيــات الـدورة الــرابـعــة عـشـرة
لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــدولـى لـــلـــمـــســرح
اجلـامــعى بـتـونس والـتى يـنـظـمـهـا
ــــــركــــــز الـــــثــــــقــــــافـى اجلــــــامــــــعى ا
ـشـاركة 14دولة هى ـنسـتـير  بـا
ـــغـــرب واجلـــزائــر الـــســـعـــوديـــة وا
وفــــرنـــــســــا ولــــيـــــبــــيــــا والـــــبــــرازيل
وكـــرواتــــيـــا ومــــصـــر وفــــلـــســــطـــ
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عـلى خـشـبـة مـسـرح الـقبـانـى بدمـشـق يواصـل اخملرج
سرحى "احالم مائية " زكى كورديلو تقـد العرض ا
عـتمد اضى وا والذى بـدأت عروضه فى  27يـوليـو ا

على تقنيات "خيال الظل " 
ــســرحــيـة من إعــداد بــشـار بــرازى  تــمـثــيل ..هالل ا
خـــورى كــامل جنــمـــة وجــيه قــيـــســيــة عــتـــاب نــعــيم
جـهـيـنة نـعـيم فـيـحاء أبـو حـامـد مهـيـار كـورديـلو زكى
الـذى تعلم خيال الظل عـلى يد اخر فنانـيه التقليدين
تـوفى عام 1993 فى سـوريا عـبـدالرازق الـذهـبى ــ ا
ـوروث الـشـعـبى ـهم اسـتـمـرار هـذا ا ـ اعـتـبـر أن من ا
فى ظل الـتــطـور الـتـكــنـولـوجى الــذى نـحـيـاه بــاعـتـبـاره

األب الشرعى للمسرح العربى بحسب تعبيره. 
وقــال كـورديــلــو  : هـذا الــفن قــريب جــداًً من الــشـعب
الــســـورى فــهــو مــوجـــود فى وجــدان الــنـــاس وفــكــرهم
وجودة فى تراثنا وخيالهم وهو من الفـنون اجلميلة ا
ه بـــشــكل الـــعــربـى لــذلـك يــجـب أال يــقـــتـــصــر تـــقـــد
مــتـــحــفى أو كـالســيـــكى بل أن نـــتــمـــسك به ونـــطــوره 

لـيــحـاكـى حـاضــرنــا ومـســتــقـبــلــنـا ومن هــنــا يـجب أن
نـطوعه لـكى يكـون قابالً لـلعيـش فى ظل هذا الـتطور
الـتـكــنـولـوجى. أمـا عن تـاريـخ خـيـال الـظل فى سـوريـة
فيقـول فى سورية كان خـيال الظل مـهنة قائـمة بحد
ذاتـها وكـان الـعـمل به محـصـوراً بـيد بـعض الـعائالت
السوريـة فقـد كان له تـأثيـر كبـير بـ عامـة الشعب
ـثابـة لـسان الـشـعب يحـكى حـالهم وأحـوالهم فـكان 
كــــأى وســــيـــلــــة إعالمــــيــــة مـــوجــــودة اآلن كــــالـــصــــحف
والــــتــــلـــفــــزيـــون  لــــذا حــــورب خـــيــــال الــــظل من قــــبل
االستعمار والسلطات اجلائرة بسبب قوة تأثيره على
عـامـة الشـعب وأضـاف . عـمـلت لـلـكـبـار ثالثـة أعـمال
مـــســــرحـــيـــة وهى "ظـل ونـــور" و "الـــقـــبــــطـــان كـــركـــوز"
ــــعــــرى" الـــذى قُــــدّم لــــيـــوم واحــــد فـــقـط ثم أوقف و"ا
ألســـــبـــــاب أجـــــهـــــلـــــهـــــا رغم أنـه من أهـم الـــــتـــــجــــارب
ـسـرحيـة الـتى قـدمـتـهـا. وفى مـسـرح الـطفـل قدّمت ا
ـلكـة الـنـمل" إضـافة مـسـرحـية "الـفـتـاة الـنشـطـة" و "

لهذا العمل "أحالم مائية".
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اخــتــتــمت هــذا االســبــوع عــلى مــسـرح
دار الــتـــربــيـــة بـــحــلب عـــروض الـــعــمل
ــسـرحى " حــمّـام بــغـدادى "  ,الـنص ا
واإلخـــراج والــســيــنــوغــرافــيــا لـ "جــواد
األسـدى" وبـطـولـة كل من "فـايـز قزق"

و" نضال السيجرى.
اخـــتـــصـــر اخملــرج الـــعـــراقـى " جــواد
األسدى "فى  شـخـصيـتى " حمـيد "
و " مـــجـــيــد " بـــطـال الــعـــرض تـــاريخ
العراق وحاضره مسـتجليا مستقبله
حيـث احتـوت تـفـاصـيل الـعالقـة ب

الـشــقـيـقـ  دالالت  تـتـرك مـسـاحـة
عــــقب الــــعـــرض واســــعــــة لـــلــــتــــأويل 
ـنـاقـشـتـه شـارك فـيـها اقـيـمت نـدوة 
صــــنــــاعـه ومــــســــرحـــــيــــون ســــوريــــون

إضـافة إلى عدد كـبير من اجلـمهور
احلـــــلــــبى احملـب لــــلــــمــــســــرح  أبــــدى
كثيرون حتـفظهم عل بعض االلفاظ
الــــــتى احــــــتـــــواهـــــا الـــــعــــــرض والـــــتى
وصفت بأنها "نابية " فى ح رآها
آخــرون أفــضل تــعــبـيــر عن واقع فج
كن تـلطـيفه  وقـالت مشـاهدة " ال 
إن اخلـــــلط بــــ الــــلـــــغــــة الــــعــــربــــيــــة
والعـامـية الـعراقـيـة أدخلـنـا فى قلب

سرحى ". احلدث ا
سرحية حول شقيق تدور أحداث ا
أحــدهــمــا مــتــخـاذل مــدمـن لإلهــانـات
يتفقان على قتل مرشح ثرى واثق من
فـــوزه لـــكـــنـه يـــتـــحـــول فى حلـــظـــة إلى
"جثة " األمر الذى يربك حساباتهما.

مسـرحنا : سالمـتك يامـحمـد حوزين أو حزين
هم تقوم بالسالمة  ا

ـرفت مـكاوى مـحـمـد عالم رغم أنـها ومبـروك 
متأخرة شويت

مــبـــروك لـــدنــيـــا الـــنــشـــار واضح أنـــهـــا مــنـــشــار
مــذاكــرة الــله أكــبـر هــهــهــهــهه أمــا عن مــوضـوع
عهد يتابعون الورش فأرجو أن يكون مـسئولو ا
مـــــا يــــــجـــــرى مـن إعالنــــــات حـــــتى ال تــــــتـــــخـــــذ
اجملـمــوعـة كـســبـيل لـلــتـكـسب مـن ورش الـقـبـول
عهد عن دون فائدة حقيقية وأتمنى أن يعلن ا
ورش مـتخـصصـة تنـظمهـا إدارته أو يشـير إلى
ـن يــــدرســـون بــــهــــا حــــتى ال ـــوثــــوق  الــــورش ا
عـهد إلى سبـوبة سنـوية تسيىء يتحـول دخول ا
لـســمـعـته بـاعـتـبــار من يـدربـون فى تـلك الـورش
يــنــتــمــون إلــيه أوهــكــذا يــقــولــون ويــارب تــكــون
ورش رخيصة ومفيدة بجد مش مجرد كيك .
ن يريـد االستـفسار وهذا هـو رابط اجملموعـة 

أو االشتراك
www.facebook.com/
group.php?gid=69677621892

سالمـتك يامحمـد يا حزين رسالـة لكل أعضاء
سـرحيـة دفعة ـعهـد العـالى لفنـون ا مجمـوعة ا
تــــمـــــثــــيل واخــــراج  2008-2009 ويــــبـــدو أن
مـحـمـد حـزين أو (حُـزين) تـعـرض حلـادث عـلى
إحــدى الــطــرق الــســريــعـــة ويــتــمــنى له اجلــمــيع
الــشـــفــاء الـــعــاجـل "سالمـــتك يــامـــحـــمــد" ونص
الـرســالــة "عـايــزين كــلــنـا نــطــمن عـلـى مـحــبـوب
دفــعـــتــنــا الـــفــنــان مـــحــمـــد حــزين إلصـــابــته فى
حادث على طريق إسكنـدرية وكلنا بنقوله تقوم
بـالـسـالمه أن شـاء الـله وألف سـالمه عـلـيك يـا

أطيب قلب وأجدع صاحب
 فى الدنيا".

ومـبــروك لــدنــيــا الــنــشــار عــلى حــصــولــهـا عــلى
ركـز األول فى دفـعتـهـا وهـذا ما قـاله أعـضاء ا

اجملموعة فى تهانيهم الكثيرة لها. 
مــرفت مـكـاوى فــرحـانــة بـكل من جنح وحــزيـنـة
عـلى من لم يـلـحـقـوا بـقـطـار سـنـة تـانـيـة مـعـهد
وتـــشــكـــر كل من حـــضــر حــفـل خــطـــبــتــهـــا عــلى

زميلها محمد عالم وخاصة د. عالء قوقة.
أمــا عن األخــبــار األخــرى فــهـنــاك عــلى حــائط
اجملـــمـــوعــة الـــكـــثـــيــر مـن األســئـــلـــة حـــول طــرق
ـــعـــهــــد والـــشـــروط والـــغـــريب أن االلـــتـــحـــاق بـــا
اإلجـــابـــة حــتـى اآلن ال شىء مـــجــرد هـــيـــنـــزلــوا
الــشــروط لــسـه ومن يــريــد اإلشــتــراك يــراسل
دنــيــا الــنــشــار عــلى اخلــاص لــتــخــبــره بــالــورش
وشـروطها !!! أو كمـا قالت بالنص " يـا جماعة
الشروط لسة منـزلتش ألنها بتنزل متأخر لكن
ــعـــهــد فـــيه عــدة ورش الـــلى عــايـــز يــقـــدم فى ا
بـدأت بـالـفـعل فى تـمـرين الـطالب اجلـدد عـلى
ــكن تـشــتــركــوا فى أى واحـدة ـعــهــد  دخــول ا

ـــعــهـــد وبـــأســـعــار لـــلــتـــدريب عـــلـى الــقـــبـــول بـــا
علن رخيـصة كيـييييـييييـيييـييييك حـسب قول ا

اسالم السيد أو السعيد

مــنــهــا ولـالســتــعالم عن الــورش راســلــونى عــلى
اخلاص "

ــــلـــــفت لــــلـــــنــــظــــر فــــهـــــو إعالن عن ورش أمــــا ا

ن جنحوا بدفعة أولى وخطوبة عهد رخيصة كيك والتهنئة  وورش للقبول با
عالم ومرفت أهم ما جاء على مجموعة معهد فنون مسرحية 2009-2008

 محمد عالم  ميرفت مكاوى

عهد عن ورش متخصصة ينظمها اذا ال يعلن ا  
وثوق فيها  هو أو حتى يدل الناس على الورش ا
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ـسـرحـيـة مـجـمـوعـة مـسـرح جـامـعـة من اجملـمـوعــات ا
األزهر والتى يشرف عليها كل من د. عبير جاويش
ســـارة هـــاشم نـــفـــيـــســــة اجلـــواخى مـــوحـــا مـــحـــسن
واخلبـر الوحيـد بأخبار اجملـموعة هـو "تصدق إن فيه
مسرح فى جامـعة األزهر" أقول ومسرح جامد كمان
وعـلى حـائط اجملـمـوعة دعـوات لـلـفـرقـة بـعـمل عرض
نصورة إبان مهرجان اجلامعات وحتيات من جيد با
شارك لبعضهم البعض ودعوات وشكر من بعض ا
ـهـرجـان ومـحاوالت د. عبـيـر جـاويش لـلـمـشاركـ بـا
لـعـمل أرشـيف مصـور لـلفـرقـة ونـداءات بجـمع الـصور
والتذكـارات للفرق الـسابقـة ومن التعلـيقات الـطريفة
عـلى حائط اجملـمـوعة تـقول يـاسمـ العـربى ده ف

مـسرح جـامـعة األزهـر ده? وازاى الـواحـد يلـتـحق بيه?
وهل مـتـاح لــلـبـنـات? أرجــو اإلفـادة ويـرد عـلــيـهـا عـبـد
تـخب ده فى اجلامعة الرحمن رشاد الـنوبى قائال : ا
عـنـدنــا ولألسف مـفـيش لـلـبـنــات مـعـلش بـقى مـجـتـمع

ذكورى.
ـسرح بجامعة األزهر مسرحنا : بالـتوفيق جملموعة ا
ــسـرح ونــتـمــنى أن تــقــوم اجملــمـوعــة بــرصــد جتـربــة ا
الذكـورى كـمـا أسـمـاه عـبـد الـرحـمن الـنـوبى حـيث إن

تلك التجربة تستحق التوثيق. 
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ـســرحى فى فــضـايــحــنــا أكـبــر جــروب لـلــتــخــلف ا
ـــديـــنـــة الــبـــاســـلـــة هــكـــذا عـــرف ســامـح فــتـــحى ا
مـجـمــوعـته اجلــديـدة عــلى الـشــبـكــة الـعـنــكـبــوتـيـة
ـتابـعة لـلمـهرجـانات ويبـدو أن فكـرة اجملمـوعات ا
صــوت وصـــورة بـــدأت تــأتـى ثــمـــارهـــا وأنه ســوف
ـهـرجـانـاتـنـا يـصـبح لـديـنـا مـتـابـعـون فى كل مـكـان 
الــبـعــيـدة عــنـا ولـن يـصــبح الـنــقـد أو الــتـحــكـيم أو
اإلبـــــداع عـــــمال ســـــريـــــا حـــــتـى وإن لم يـــــصـــــنـع له
مـهرجـان ويـقول سـامح فـتحـى أيضـا عـلى حائط
اجملــمــوعـــة "تــبــدأ بــعـــد عــدة ســاعــات فـــاعــلــيــات
ـسرح وطبعـا ما أكثر هـرجان اإلقلـيمى لنوادى ا ا

هرجانات انتظرونا".  الفضايح فى ا
ــتـابــعـة مــسـرحــنـا : نــتــمـنى رصــد كل مـايــحـدث 
ــسـرح لــلـعــروض والــنـدوات الــنـقــديـة وكــذا حـال ا
ا هـرجان وإ ديـنة الـباسلـة ليس فـقط أثنـاء ا بـا
طـوال الـعـام ونـتـمـنى وجـود مـجـمـوعـات مـشـابـهـة
ـقـامـة حــالـيـا لـنـوادى ـهـرجــانـات ا ـتـابـعــة كـافـة ا

سرح .  ا
ــتـــابــعــة اجملــمـــوعــة أو اجملــلــة وهــذا هـــو الــرابط 
"http://www.facebook.com/
group.php?gid=130314079514" 
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ـهـتمـ بـالـثقـافـة عـامة مـوقع هـام لـكل ا
ـدخل ـســرح بـصــفـة خــاصـة اســمه ا وا
ـي لـلـمـعــرفـة اإلنـسـانــيـة وهـو مـوقع الـعـا
نــــــــشـط ويــــــــحـــــــوي كــــــــتــــــــبــــــــا ودراســـــــات
وتسجـيالت نادرة وهامة سـواء بالصوت
عارف اإلنسانية أو الصورة للـكثير من ا
كتاح تداولـها على الشبكة الـعنكبوتية ا
جرد ضغـطة على كلمة مسرح تنفتح و
ـعـرفـة وتـسـجيالت مـكـتـبـات مـثل عـالم ا
ـــــة ســـــواء لــــــلـــــنـــــدوات اإلذاعـــــة الـــــقــــــد
ــــســـرح أو ــــنــــاقــــشـــات حــــول تــــاريـخ ا وا
ـــســرحـــيــات ـــيــ وكـــذا ا فـــنــانـــيـــة الــعـــا
ـسـمـوعـة التي انـتـجـهـا البـرنـاج الـثاني ا
ــســـرحــيـــات الــتـي ســجـــلــتـــهــا اإلذاعــة وا
ـــــســـــرحي خـالل ثالين أو إلنـــــتـــــاجــــنـــــا ا
أربـعــ سـنـة اتــركـكم لإلســتـمـتــاع بـهـذا

وقع وهذا هو رابطه ا
"http://www.archive.org/
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منتخب مسرح جامعة األزهر شعاره:
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سرحي جريدة كل ا

الئكة" "بدر شاكر السياب" > ووضعه ديوانه األول  ب رواد الشعر احلر مع  "نازك ا
سرح فأعاد وسرعان ما وظف صالح عبد الصبور هذا النمط الشعري اجلديد في ا

سرح الشعري . الروح  بقوة في ا

> مركز سعد زغلول
الثقافى «بيت األمة» التابع
لقطاع الفنون التشكيلية
بوزارة الثقافة يشهد حاليًا
فعاليات ورشة التصوير
الفوتوغرافى بإشراف

الفنانة سارة يحيى الورشة
تقام بالتعاون مع مجموعة
التكعيبية للتنمية الفنية
والثقافية وتسعى إلى
تدرب على مساعدة ا
تنميةالعملية البصرية
احلدسية من خالل تعلم

التقنيات األساسية
للتصوير.
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كمـا شارك الشاعر فؤاد حـجاج متناوالً عالقتـه الشعرية بإبداع
ـسـرحـة سـمـيــر عـبـد الـبـاقى وبـدوره الـفـنى أثــره فـيـمـا يـتـعـلق 
الـشـعــر والـقـيـام بــعـمل عــروض جـمـاهـيــريـة مع الـفــنـان الـراحل

عدلى فخرى.
  وفى نــهـايـة االحــتـفــال مـنح مـركــز طـلــعت حـرب لــسـمـيــر عـبـد
البـاقى درعا اعـتبـره ابن قريـة ميت سـلسيل مـحافـظة الـدقهـلية
درعـاً مــفـارقـاً يــجـاوز كل جـوائــز الـدولـة الــتى تـغـفـل اسـمه كـونه

. يأتى شاهدا على انتمائه للناس العادي

فاطمة فرحات

دعاء صالح

✂✂
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وبـــيـــرم الـــتـــونـــسى وفـــؤاد حـــداد هـــضم الـــعـــديــد مـن األشـــكــال

والتقاليد الشعرية وانغمس بنبض الناس. 
 واخــتــتم مــســعــود شــومــان شــهــادتـه بــالــقــول: لم تــدخل مــعــظم
ـدى مـازال مــفـتـوحـا الــدراسـات الـنـقــديـة إلى عـمـق الـشـاعـر فــا
لـدراسـات جـمـالـيـة وسـيـاسـية واجـتـمـاعـيـة فـعم سـمـيـر " حـدوتة

كبيرة"     
وقـد احـتــفى الـشـاعــر أسـامـة عـرابـى بـالـشـاعــر واألديب سـمـيـر
عــبـد الــبــاقى قـائـال عـنه (قــيــمـة أدبــيــة كـبــيــرة ألنه مـنــحــنـا فــنـاً

إنسانيا كفاحياً فى عصر تسليع احلياة والفن معاً).
وثمن الشاعـر محمد قـطب عطاءه وتوجـهاته الفنـية واإلبداعية

ح مال إلى عالم الرواية; فأبدع (وال هم يحزنون).

يـســعى الـشــاعـر الــكـبـيــر «سـمــيـر عـبــد الـبــاقى» لـنــشـر عـدد من
سرحـية كتـبها مـنذ سـنوات طويـلة واحتـفظ بها فى التجـارب ا

«األدراج».. واختار لها عنواناً «األعمال الناقصة».
ــســرحى الـــقــادم فى نــدوة ســمـــيــر أعــلـن تــفــاصــيـل مــشــروعـه ا
» فى مـركـز ـنـاسـبـة صــدور كـتـابه «طـفل فى الــسـبـعـ أقــيـمت 

طلعت حرب الثقافى التابع لصندوق التنمية الثقافية.
وفى الـنــدوة الـتى أدارهـا الـشــاعـر عـمــاد مـطـاوع تـكــلم الـشـاعـر
ـأثـور الـشـعـبى فى شـعـر مـسـعـود شـومـان عن آلـيـات اسـتـدعـاء ا
سمـير عـبد الـباقى والـتى مـرت بخـطوات وجتـليـات عديـدة منذ
أوائل إبـداعاته وحـتى آخـر إفاضـاته فـهو الـشاعـر غـزير اإلنـتاج
الذى لم يتنكر لتنـاصاته وعالقاته بالسابق أمثال بديع خيرى
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انــتــهـت اإلدارة الــعــامـــة لــثـــقــافــة الـــطــفل
بالهـيئة الـعامة لـقصور الثـقافة من وضع
ـــهــرجــان جـــدول عــروض الــدورة األولى 
مسـرح الـطـفل الذى يـقـام فى الـفـترة من
8 وحتى 14 أغسطس القادم حتت
رعاية د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة.

ـهـرجـان ست فـرق تـتــنـافس عـلى جـوائـز ا
تـقـدم عــروضـهــا عـلى مــسـرح قــاعـة مـنف
وقــصــر ثــقــافـــة عــ حــلــوان عــلى الــنــحــو
ـــهــــرجـــان وعـــقب الـــتـــالـى: فى أول أيـــام ا
حفل االفـتـتـاح تـقدم فـرقـة «روض الـفرج»
ــــســــرحى عــــلى قــــاعـــــة مــــنف الــــعـــــرض ا
«شـنـكـلـون» تـألـيف عـاطف عـبـد الـرحـمن
إخـــراج مــــحـــمــــد الـــدســــوقى. وفـى الـــيـــوم
الـــثــانى تــقـــدم فــرقــة «6 أكــتـــوبــر» عــرض
«إمــبـراطــور الــبــلى» تـألــيف عــبــده الـزراع
إخراج يوسف أبو زيـد وتعيد فرقة روض
الفرج عـرض «شنـكلون» عـلى قصر ثـقافة
عـ حلوان بـينـما تقـدم فرقـة كفر تـصفا
ــهــرجــان «أرض األحالم» فـى ثــالث أيــام ا
تــألـيف وائـل أبـو طــالب إخــراج مــحـروس
عــبــد الـــفــتـــاح ويــعـــاد الــعــرض فـى الــيــوم

محمد شوقىالتالى على قصر ثقافة ع حلوان. محمد جمال الدين
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ـأثــورات الـشـعـبـيــة بـالـهـيـئـة انـتـهت اإلدارة الــعـامـة ألطـلس ا
الـعـامـة لـقـصـور الـثقـافـة مـن إنتـاج فـيـلم تـوثـيـقى عـن «مـولد
إبراهيم الدسوقـى» من إعداد دعاء صالح إبراهـيم الباحثة

باألطلس.
وقـال الــشــاعــر مــســعـود شــومــان مــديــر األطــلس إن «مــولـد
الــدســوقـى» هــو بــاكــورة األفالم الــتـــوثــيــقــيــة الــتـى تــنــتــجــهــا
اإلدارة ويـــتــــبـــعه مـــجــــمـــوعـــة من األفـالم عن االحـــتـــفـــاالت
والـد األولـيـاء والـقـديـسـ بـالـتـوازى مع وضـع أول قـاعدة
بـــيـــانــات عـن األولـــيــاء والـــقـــديـــســـ فى مـــصـــر والــتـى بــدأ
رصـدهـا بنـاء على تـوجيـهات الـدكـتور أحـمد مـجاهـد رئيس
الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة والـتى أصـدرهـا فى يـولـيـو

اضى. 2008 ا
وأضـاف: انـتهت اإلدارة من تـصـوير 15 احتـفـالـية بـواسـطة

بعثات بحثية متخصصة.
ـوالد مسـعـود ذكر أن مـولد سـيـدى إبراهـيم الـدسوقى من ا
الكـبـرى فى مصـر ويـحظى بـزوار من مخـتـلف احملافـظات
كـما يـتم االحتـفـال به فى عدد من احملـافظـات بالـتزامن مع
االحتـفاليـة الرئيـسيـة فى محافـظة كفـر الشـيخ فيمـا يعرف
ـؤشر» حيث تؤشر له مـحافظة أسوان فى بظاهرة «الولى ا

اجلبانة الفاطمية وفى القناطر اخليرية بالقليوبية.
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وافق الـدكــتـور أشــرف زكى رئـيس الــبـيت الــفـنى
ـــســـرح لــــلـــمـــســــرح عـــلـى اســـتـــضــــافـــة عــــروض ا
مـيـزة» عـلى خـشبـات مـسـارح الـبيت ـدرسى «ا ا
ـكن الـفـنى تـشـجـيـعـا للـمـواهب اجلـديـدة الـتى 

درسى سنوياً. سرح ا أن يفرزها ا
تــبــدأ مـنــتــصف أغــسـطس اجلــارى عــلى مــسـرح

ــــــدرســـــيـــــة الـــــتى  مـــــيـــــامـى أولى الـــــعـــــروض ا
اختيارهـا وهى «تاجر البنـدقية» و«مالهاش حل»
ـــســــتــــقــــبل ــــدرســــة ا لــــلــــمــــخــــرج عــــادل نــــصــــر 
الـتــجــريــبـيــة وهى بــطــولــة شـهــد وزيــاد وبــسـنت
.. حتت إشـراف هانى كمال محمـد أحمد داود

سرحية بالقاهرة. موجه عام التربية ا
من جــانــبــهــا قــالت عــفــاف فــؤاد مــديــر مــدرسـة
ـســتــقــبل إن الــتـوجــيه ســيــكــرم الــفـنــانــة نــهـال ا
عـــــنــــــبـــــر ورانــــــدا الـــــبــــــحـــــيــــــرى عـــــقـب تـــــقـــــد

. سرحيت ا

ن على مـصطفى السـيد نهى مـحمـد أ
طه مـعــتـز شـريف نــاجى عـلى مــوسـيـقى
وأحلـــان شـــيــمـــاء حـــمـــدى اســـتـــعـــراضــات
مـحمد عبـده ديكور خالـد مصباح إخراج

ن الشرقاوى. أ

ـسـرحـيـة الـتى كـتـبـهـا الـطـلـبـة بـالـعـجـوزة. ا
طارق عز الدين تـدور أحداثها حول تاريخ

مصر وأبرز احملطات احلضارية فيه
«أرض احلـــضـــارة» بـــطــولـــة مـــر عـــلـــيــاء
أحـمــد ر جـمــال حـبــيـبــة كـمــال بـشـرى

فى إطار فـعاليـات «ختـام مهرجـان القراءة
لــلــجــمـــيع» يــقــدم فـــريق الــتــمــثـــيل والــغــنــاء
ـــدارس «احلـــســـيـــنـى» بـــالـــهـــرم الـــعـــرض
ــسـرحـى «أرض احلـضــارة» فى مـنــتـصف ا
أغــــســـــطس احلــــالـى عــــلى مــــســــرح احتــــاد
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ـقـبل اســتـعـداداً لـالحـتـفــال بـعـيــد الـنـيــروز فى أول أكـتـوبــر ا
ــســرحى «الــفــارس الــغــيـور» عــلى بــدأت بــروفــات الـعــرض ا

رقسية الكبرى. مسرح الكنيسة ا
ـــســـرحــيـــة الــتـى تــســـتـــلــهـم ســيـــرة الـــقــديـس «أبــســـخــرون» ا
ـركــز الــكــاثــولــيـكى ســتــعــرض عــلى مــسـرح قــاعــة الــنــيل بــا
ــســـيــحـــيــ األوائل عـــلى يــد وتـــتــنـــاول مــرحـــلــة اضـــطــهـــد ا

الـــرومـــان وتـــعـــرضــــهم لـــلـــتـــعـــذيب الـــشـــديـــد وقـــد أعـــدهـــا
ويــخــرجــهــا فـيــصـل اجلــوهــرى والـبــطــولــة لــســامح شــفــيق
ماريـان جـوزيف صلـيب يـسى عـصام عـاطف مـنيـر ثروت
مـــاريــــنـــا يـــوسـف مـــارجـــريـت بـــشـــاى. وقــــد اخـــتـــار اخملـــرج
«تــرانـــيـم» لـــنــجـالء مـــنـــيــر لـــتـــصـــاحب الـــعـــرض الـــذى وضع

موسيقاه ادمون صليب سينوغرافيا جوزيف نسيم.

سرحي جريدة كل ا

درسة > على مسرح ا
التجريبية ببورسعيد
قدم اخملرج عمرو
اضى عجمى األسبوع ا
مسرحية «أشكال أطياف
ورق» والتى  إهداؤها
لشهداء محرقة قصر
ثقافة بنى سويف من
الفنان والكتاب
والنقاد أبرزهم
الراحلون محسن
مصيلحى وأحمد عبد
احلميد ونزار سمك
وحسن عبده وآخرون.

> وكان تمرده  للبناء وليس للهدم فأصبح فارسا في مضمار الشعر احلديث. بدأ
ينشر أشعاره في الصحف واستفاضت شهرته بعد نشره قصيدته شنق زهران وخاصة
بعد صدور ديوانه األول الناس في بالدي 
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عبد احلميد منصور
الكتاب: شهدى سر الولد "مسرحيتان"

ؤلف: أشرف عتريس  ا
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كـتــاب دسم مــلىء بــاألفـكــار اجلــمـالــيـة
واآلراء الــتى تــدفع لــلــتــأمل واألهم من
ـا يـكـون كـتـابـاً ملـهـمـاً يـلـهم ذلـك أنه ر
سـرح ينفـذون فيه أفكارهم احلـا 
يـعـملـون عـلى فـنـهم فـيه كل يـوم وطـيـلة
الـيوم من خالل منـظومة يتـساوى فيها
اجلـمـيع تعـارض الهـرميـة فاجلـميع له
ـــنـــاقـــشـــة واإلضـــافـــة واالقـــتــراح حـق ا

واجلميع ال يشغله غير الفن.
هـل يــبـــدو أنـــنــا نـــتـــحــدث عـن يــوتـــوبـــيــا
مـــســـرحـــيـــة? يــــبـــدو ذلك إذا مـــا قـــارنـــا
األمـور بحـالنـا السـعيـد ولكن عـلى قدر
مــــا يــــبـــدو فـى هــــذا الـــكـالم من خــــيـــال
ورومـانـتـيـكـيـة عـلى قـدر مـا هـو مـتـحـقق
سـرح التـعاونى.. بـالفـعل فى مـنظـومة ا
ـــســـرح الــذى مـــســـرح الـــشـــمـس هـــذا ا
أسس عـام  1964عــلى أيـدى عــشـرة من
الـطلـبة ومـنذ تـأسيـسه صار مـن أشهر

سارح فى أوربا. ا
أمــا كـيـف صـار كــذلك فــيــســتــطع قـار
ا يذكر صراحة الكتاب أن يستشفه 
ا وراء الـسطـور يسـتطـيع أن يعرف و
أنه بــــالــــعـــمـل والـــدراســــة واإلخالص
والـصـبـر عـلى الـعـمـل والتـنـظـيـم وغـير
ذلك جـهود ال يـأتيـها الـكسـالى يسـتطيع
الــــــقــــــار أن يــــــعــــــرف أيــــــضــــــا أنه وراء
الــكــيـانــات الــعـظــيــمــة عـقــلــيـات مــفــكـرة
وعـقـلـيـة عـظـيــمـة مـثل عـقـلـيـة اخملـرجـة

." "آريان منوشك
ال شىء فى هــــذا الـــكـــتـــاب لم يـــحـــدث
ولم تـــــكن هـــــنـــــاك أمـــــور هــــادئـــــة عـــــلى
الــــــدوام بـل اشــــــتـــــــبـــــــاك دائم مـن أجل

التحقق.
خــمــســة فــصــول يــضــمــهــا الــكــتــاب إلى
ــؤلف دافــيــد ولــيــامــز جــواره مـــقــدمــة ا
ـــســـرح) كـل فـــصل (اخملــــرج وأســـتــــاذ ا
يـــتـــعـــرض لـــواحــــد من عـــروض مـــســـرح
الـشمـس (عرض بـعـنوان ) ( (1789سـنة
 1970عـــرض (الــعــصــر الـــذهــبى) ســنــة

 1975ريـــتـــشـــارد الـــثـــانى  1981لـــنـــديـــاد

 1987لـيـزاتــريـد "مـطـلـع الـتـسـعــيـنـيـات")

ويشمل كل فـصل من الفصول اخلمسة
عـلى وصف لعـمـليـة اإلنـتاج ذات الـصـلة
بـالعـرض الذى يـتـناوله الـفـصل ويعـقبه
مجـموعة من الـنصـوص للمـشارك فى
الـــعـــمـل مـــنــــهـــا: مـــقــــابالت صـــحــــفـــيـــة
ومـــنــاقــشـــات عــامــة ومالحـــظــات عــلى
الــــبــــرنــــامج ومــــقــــتــــطــــفــــات من ســــجل
الـــــتـــــدريــــــبـــــات والــــــبـــــروفــــــات ورســـــائل

ومقاالت.
سرح الشمس ال يهتم الكتـاب بالتأريخ 
(كــمــا يــقــول دافــيــد ولــيــامــز) بــقــدر مــا
ــســرح بل حــول يـــدور حــول صــنــاعـــة ا
سرح احمللى ذى الطابع نوع مع من ا
ـى.. إن مـسـرح الـشــمس - مـسـرح الـعـا
آريـان مــنـوشــكـ - يــحـاول أن يــتـداخل
مع الـثـقـافة الـشـعـبـيـة ويعـارضـهـا ويـثـير

التساؤالت حول طرق حياتنا. 
تــــســـتـــطـــيـع أيـــضـــا مـن خالل قـــراءة كل
فـصل من هـذا الـكتـاب أن تتـلـمس كيف

يــتـعــامل فـنــانـون مــعـاصــرون مع قــضـايـا
ـــــســـــرح - دائـــــمــــــاً مـــــا تـــــواجـه فـــــنـــــان ا
احلــــقـــيــــقى طــــبــــعــــاً - ومــــا هى وجــــهـــة
ــــــوقـف من نــــــظــــــرهـم مــــــنـــــــهــــــا مــــــثـل: ا
شكـسبـير الـتاريخ (الـقد واحلديث)
ــســرحــيــة الــشــرقــيــة (الــنــو األشــكــال ا
..) - الـتراجـيديا الـكابـوكى الكـاثاكـالى
الــــيـــونــــانـــيــــة - اســــتـــخــــدام األقـــنــــعـــة -
ــهم من وراء هـذا كــله هـو الــكـورس..) ا
اخلـروج بـأفكـار ثم حتـقـقـهـا فى الواقع
ال يــبـقى لـنـا - نـحـن - مـنـهـا إال اإللـهـام

وإثارة األمل.
كــــتــــاب جـــــيــــد كـــــانت تــــنـــــقــــصـه بــــعض
الـلمـسات مـثل: إضافـة صور تـوضيـحية
فال تـوجـد بـالـكـتـاب صـورة واحـدة كـمـا
يــعــيــبه غــيــاب الــتــدقـيـق أحــيــانـا فــحــتى
مـنتـصف الكـتاب يـتم مخـاطبـة اخملرجة
) فـى احلـــــوارات (آريــــــان مــــــنــــــوشــــــكــــــ
ـذكـر ثم فى ــتـرجـمـة مـعـهـا بــصـيـغـة ا ا
الــنـــصف اآلخـــر مــنه يـــتم مـــخــاطـــبــتـــهــا
ــــا يــــســـبـب بـــعض ـــؤنث  بــــصـــيــــغــــة ا
االرتـبــاك والـتــشـكـك لـلــقـار خــصـوصـاً
الذى يـتعـرف على مـسرح الـشمس ألول
مرة ثم أخيراً كان ينبغى إضافة اجلزء
ــشـتـمل عــلى نـبـذة تــاريـخـيـة ومــفـصـلـة ا
ــشــهــورة هـذا عن الــفــرقـة وأعــمــالــهـا ا
ــنــوه عــنه فى مــقــدمــة الــكــتـاب اجلــزء ا
والـغــائب عن مــتــنه رغم ذلك فــالـفــائـدة
مـن قــراءة هـذا الــكــتــاب مــحــقــقــة رغم
غـايرة التى يعمل فيها ظروف اجملتمع ا
مسرح الشمس ونـوعية الصعوبات التى

. تواجهه فسيبقى كتاباً ملهماً
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ـيـز يعـرفه أشـرف عـتـريس صـوت شـعـرى 
شـعراء العاميـة خاصة فى الصعـيد متحقق
ـا يكتب بالفـعل لكنه هـنا ال يكـتب شعراً وإ
ـــســـرح فى كـــتــاب لـه احــتـــوى عـــلى نـــصــ ا
وهـذه قراءة أولية لـهما معـاً ال تسعى إلثبات

شىء أو نفيه مجرد مقاربة حميمة.
النص األول "شهدى"

بــحـمــاس يــذكـرك بــالــبــواكـيــر األولى يــصـدر
ــــا أســـمـــاه أشـــرف مــــســـرحــــيـــة "شــــهـــدى" 
ـــــغـــــزى" حتت عـــــنـــــوان كـــــبـــــيـــــر "الـــــفـــــكـــــرة ا
"إرهـــاصـــات مــا قـــبل الـــبـــدايــة" والـــواقع فى
تــصــورى أن هــذا إن لم يـــكن مــصــادرة عــلى
ـتلقى ابـتداء مـنه على األقل عـدم ثقة فهم ا

فيه.
والـــنـص من خالل رغـــبـــته فـى إعالء قـــيـــمــة
ـقـاومـة" والـصـمـود فى األبـطـال / الـناس "ا
ولـــــغـــــة تـــــركـن إلى الـــــشـــــعـــــريـــــة - ولـــــيـــــست
الـشـاعـريـة - يـحــدد أغـلب شـخـوصه بـشـكل
نـفــسى يـظـن أنه أهم من مـجــرد الـوصف أو
التـميز اخلـارجى (الشـكل) الشـيخ عسران:
ــة  67األم: قــويــة شــهـدى روح جتــرع هــز
الـــوطـن زهـــرة: احلـــبـــيـــبـــة رمـــز احلـــلم آدم
احلـانــوتى: شــوقى. زكى: انــتــهـازى مــتــسـلط
وأخـيــراً ولـيـد: حلــظـة الــشـروق!! بــاإلضـافـة
إلى اخلـالـة: حـزيـنـة وهـكـذا ال نـسـتـطـيع أن
نـتـجـاهل دوال األسمـاء وهى مـسـألـة مـوفـقة
ا مـنهم هذه الدالالت من عـتريس تمـاماً إ
ـتـلقى - الـعادى ليس كـثيـراً أو صـعبـاً على ا
حـتى - لــكـنــهـا عــدم الـثــقـة الــتى قـلــنـاهـا ال
بـأس - فــعـلـهــا الـرجل وانـتــهـيـنــا - واجلـمـيع
داخل مـخــبـأ واحـد والــذى إلـيه أيــضـا تـصل

قاومة/الوطن. جثث شهداء ا
طــــوال الـــوقـت ال تـــمل "اخلــــاله" مـن الـــنـــداء
عـــــــــلـى االبـن الــــــــغــــــــائـب ال تـــــــــمـل "األم" من
ــؤلم ال تــمل "زهـرة" من الــشـوق االنـتــظـار ا
ل الــطــفل من األســئــلــة / الـقــلق حــتى وال 
نصل إلى الـنهايـة التى يصـبح فيهـا "شهدى"
عاجـزاً بال حراك وصـامـتاً أيـضاً!! لـتـستـمر
ـقـاومــة واالسـتـمـرار فى "األم" فى بث روح ا
اجلمـيع بـرغم عدمـيـة "احلانـوتى" وانـتهـازية
"زكى" وضـيــاع "الـشـاعــر" و"الـرســام" الـلـذين
يـفــيـقــان - فـجــأة - ويـنــضـمـان إلـى صـفـوف
قاومة. وألن صـاحبنا شاعر فال يكف عن ا

بعثرة بعض شعريته على ألسنة األبطال.
األم: ولـــدى الـــغــالـى يــابـن الــعـــمـــر الــصـــابح
شـهــدى: راجـعــلك من لــيل الـغــربـة حلــضـنك
الــــدافـى وفى مـــــوضع آخـــــر يــــقـــــول: خــــايف
احلــلم يــنــشف فـى عــنــيــنــا عــســران: قــلــبك
صــنـــدوق قــد قـــافل عـــلى حـــاجـــات كــتـــيــر

قوى.
زهـرة: يـا طــعم الـفــرحـة ولــون الـقــمـر الـلى
ــوت بـيـحــصـد فى جـاى مـعــاك الـشــاعـر: ا
احلــمــام وصــوت الــرصــاص بــيـعــزف حلــنه
األم: تـعالى يـا ضنـايـا يا بـنت النـور واحللم
الـبـاقى مـجـرد أمـثـلـة ألقـول أنـهـمـا كـانت -
حــسب قــراءتى هــذه - عــامالً فى إكــسـاب
النص قـتـامة وجـنـائـزية وخالفى هـنـا ليس
ـا عـلى عـلى اسـتــخـدامـهـا - هــو حـر - وإ
جــدواهـــا فــبـــهـــمــا فـــائض داللى ال يـــعــوزه
النص بقدر ما يعوز لغة أسهل - فهو ليس
مـسرحاً شعـرياً باألساس - هـذا باإلضافة
إلى أن الــنص حــوى "عــدودات" ومــا يــشــبه
الــغـنـاء أحــيـانـاً ســتـحـمـل مـا لم حتـمــله لـغـة
ـزيد احلـوار الـعـاديـة وفـيهـا مـتـسع لـقـول ا
عـــلـى أن األهم أن اخلط الــــدرامى لـــلـــنص
الينتابه أى تغيـر ملحوظ فال هو يتصاعد
إلـى ذروة مـا وال يـنــحـنى جتـاه حــدث مـعـ
أو ينعطف إلنارة منـطقة درامية بعينها إنه
فـقط (فـعل) االنـتــظـار والـثـبـات مــا يـتـغـيـر
هــو بـعـض اجلــمل مع دخــول شــخــصــيـة أو
جـثـة - كالهمـا سـواء - على أنـنـا نزعم أن
مـرد هـذا هـو رغـبـة (الـشـاعر) فـى تكـريس
قـاومة باعتـبارها روح النص/ فـكرته عن ا
احلـيـاة والـتـأكـيـد عـلـيـهـا - هـو نـفـسه قـال

هذا فى مقدمته -.
مـرد هذا أيضا اللـغة ذاتها فـعتريس شاعر
يلجأ إلى الشعـر ح يعوزه البوح الشفيف
- أو الصـادم حـتى - فـيمـيل إلى الـتـصـوير
/ الـتـركــيب / الـتـكــثـيف بـاخـتــصـار الـشـعـر
وليس إلى الـرقة / الـرومانسـية / الـعذوبة

باختصار الشاعرية.
ódƒdG ô°S

هـى فى ظـــنـى كـــتــــابه أخـــرى لــــلـــنص األول
ـسرحيـة يستدعى ا فى هذه ا "شـهدى" إ
عـــــتــــريس الــــعــــديـــــد من أشــــهــــر أســــاطــــ
ـقاومـة الـتاريـخيـة (جـيفـارا سـبارتـكوس ا
غاندى لومومـبا ناجى العلى) ومن السير
(أدهـم الـــشـــرقــــاوى يـــاســـ بــــهـــيـــة) هـــذه
الـرمــوز تـقـابل الــنـذالـة اخلــسـة اخلـضـوع
والـــتى تـــمـــثــلـــهـــا رمــوز أيـــضـــا مـــثل (غــا

قـرنى بدران تـشومـبى) وبـإعطـاء مسـاحة
أوسـع - لـــنـــقـل الـــبـــطـــولــــة - بـــالـــكـــورس /
الـنـدابـات لـكـنـها نـفـس اللـغـة الـتى ال يـكف
ــــقـــاومـــة "عـــتــــريس" عـن تـــرديــــدهـــا روح ا
بـحـسـبـانـهـا روح احلـيـاة وهى - مـرة أخرى
- مـا يــريـد قـوله عــلى ألـسـنــة هـذه الـرمـوز
رغـم أن مــــــجـــــرد ذكــــــرهــــــا مـــــجــــــردة يــــــفى
كن بالـغـرض - إنهـا مـعـروفة لـدرجـة أنه 
أال يـقول - لتصل نـفس الرسالة لـكنه هنا
سـتـوى الدرامى أصبح أكـثـر نضـجـاً عـلى ا
لألحداث وتوظـيف شخوص النص وكذلك

فى االنتقال من لوحة ألخرى.
ــا تـبـقى الـلـغــة كـمـا هى ال تـتـغــيـر بـتـغـيـر إ
األبــطــال أو الـبــيــئــات بــرغم تــعــدد أشــكـال
مقـاومة كل مـنهم ولـعل هذا أهم مـا نأخذه
عـلـيه لـكـنـنـا نـحـتـرم خـيـاراته فـهـو لم يـنس
وهــو يــكـــتب أنه الــشــاعـــر أشــرف عــتــريس
ـتـلـقى فـهـو يـكـتب وعــيـنه عـلى الـصــالـة / ا
والـذى يـعرفه دون جـهـد أو مواربـة ويـعرف

أيضا إلى أى الوالءات ينتمى.
ـسـرحـيـتـ صـدرتـا فى بـقـى أن نـذكـر أن ا
كـتاب واحـد على نـفـقة الـشاعـر عن إحدى

نيا. دور النشر فى ا

الكتاب: مسرح الشمس
اسم الكاتب: دافيد وليامز

ترجم: د. أم حس الرباط اسم ا
ية الفنون اسم الناشر: أكاد

عطية معبد

«مصر احلضارة».. 

فـــــرقــــة ســـــوزان مــــبـــــارك تــــقـــــدم عــــرض
ن «األقزام والساحـرة العجوز» تأليف أ
الـنمر إخراج مـحمد شـوقى يوم الثالثاء
وتـعيـده األربعـاء. وعـلى قاعـة منف تـقدم
فـرقـة قـصـر الــعـمـال «رحـلـة ورد» تـألـيف
حـسـام عـبـد الـعـزيـز إخـراج نـاصـر عـبـد
ه الـــتـــواب يــوم األربـــعـــاء وتـــعـــيـــد تــقـــد
اخلـمـيس بـيـنـمـا تـشـارك فـرقـة الـعـريش
ــســرحــيــة «صــائــد الـــعــفــاريت» تــألــيف
جـمال ياقوت إخـراج هشام الـعطار وهو
ه مـنـفـرداً فى الـعـرض الــذى يـعـاد تـقــد
ـهرجـان ويـعـقـبه حـفل اخلـتام آخـر أيـام ا
ركزية الذى يقـام حتت إشراف اإلدارة ا
لـلـدراسـات والـبـحـوث. من جـانـبـهـا قـالت
فـاطمـة فرحـات مديـر عام ثـقافة الـطفل
إن اإلدارة تــــــــســـــــعـى جــــــــاهــــــــدة إلجنـــــــاح
ـهرجـان الـذى يقـام لـلمـرة األولى ضمن ا
فـعـالـيات مـهـرجـان الـقـراءة لـلـجـمـيع وقد
ــشـاركــة بـ«عـنــايـة  اخــتـيــار الـعــروض ا

فائقة» حسب تعبيرها.
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سرحي جريدة كل ا

> وكان لعبد الصبور إسهامات في التنظير للشعر خاصة في عمله النثري حياتي في
الشعر. وكانت أهم السمات في أثره األدبي استلهامه للتراث العربي وتأثره البارز باألدب

اإلجنليزي.

> الفنانة ندى بسيونى
هى ضيفة فقرة بطل
احللقة السبت القادم
بالبرنامج األسبوعى
ساعة مسرح الذى يذاع
على القناة األولى وفى
احللقة نفسها لقاءات
مع الشيخ بدر األسوانى

وفرقته والكاتب د.
مصطفى سليم ولقاءات
مع أبطال مسرحية
«حمام رومانى» لفرقة

مسرح الطليعة. 
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الـتـحـجـيم فـقط هـو مـصـيـر الـسـامرى ولـكن
وهــبــة طــلب مــنه إخــراج أمــســيــة فـنــيــة عن
مصطـفى كامل لقـد كان وهبـة يخطط هذه
ـرة بـشـكـل أكـثـر فـعـالـيـة من ذى قـبل فـقـد ا
فـكــر فى االنـضـمــام لـلـحــزب الـوطـنى ودفع
بـالكـثيريـن من موظفى الـثقـافة اجلـماهـيرية

إلى االنضمام للحزب.
وأخـذ الـسامـرى يـعـمل على األمـسـيـة وكانت
من بـطــولـة حــمـدى غــيث نـبــيل احلــلـفـاوى
فـردوس عـبد احلـمـيد مـحمـد وفـيق فاروق
... ومن كتابـة الشاعـر أحمد احلوتى عيطـة
ومن أحلـان عـلى سـعـد وغنـاء فـردوس عـبد

احلميد.
فى هذه األثـناء كان هنـاك صدام شديد ب
صـالح عـبــد الــصــبـور وســعــد الــدين وهــبـة
انـتـهى بـتـرك عـبـد الــصـبـور جلـهـاز الـثـقـافـة
اجلـمـاهـيــريـة وبـعـد سـتــة شـهـور فـقط جـاء
وهـبة بـأحـد رجاله لـيـحل محـله وهـو محـمد
يـوسف والـذى لم يـسـتـمـر طـويالً هـو اآلخر
وجــاء من بـــعــده حــمـــدى غــيث و وقـــتــهــا
حتـويل عروض الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة والتى
كــانت تــقــدم فى شــهـر رمــضــان عــلى هــيــئـة
عــــروض مـــنـــوعــــات حتـــتـــوى عــــلى فـــقـــرات
كـوميـديـة اسـتعـراضـية إلى عـروض مـسرح

حقيقى فكيف  ذلك..!?
كـانـت فــكـرة الــســرادقــات الــرمــضــانــيــة قـد
ظــهـــرت ألول مــرة عـــنــدمـــا أقــامـــهــا زكـــريــا
احلجـاوى فى شادر احلجـاوى بجوار سـيدنا
احلـســ وذلك عــنـدمــا كــانت تــقـدم فــرقـة
احلــجــاوى عــروضــاًَ شــعــبــيــة وجــمــاهــيــريــة
بــاجملــان مـنــذ ذلـك الـوقـت وقــد شـكـل هـذا
السرادق ظاهرة يتم استدعاؤها كل عام فى
شــــهـــــر رمــــضـــــان ولـــــكن حتـــــولت عــــروض
احلــــــجــــــاوى رويــــــداً.. رويــــــداً إلـى عـــــروض
مــنـــوعــات تــنــاسب شـــكل الــتــلـــقى اخلــفــيف
ــســلى فى شــهــر رمــضــان ومـازالـت هـذه وا
العروض موجودة فى بعض احملافظات حتى

اآلن..
وبـعــد تـولى حــمـدى غــيث لـلــجـهــاز ولم يـكن
مـتــبــقـيــاً عــلى شـهــر رمــضـان ســوى أســابـيع
ـنـاقـشــة أنـشـطـة ــسـئـولــ  أجـتــمع غـيث بـا
ـتبع شـهـر رمضـان واتـفق اجلمـيع عـلى أن ا
فى مـثل هذا الـشهـر هو تـقد أمـسيـة فنـية
مـنـوعة جتـمع كل شىء داخـلـها لـكن حـمدى
غــــيـث اعــــتــــرض بــــشـــدة عــــلـى ذلك وعــــلل
اعـتـراضه بأن مـثل هذه الـنوعـية من مـسارح
نوعات تناسب األفراح ومتعهدى احلفالت ا
وال تـنــاسب هـيــئـة ثــقـافــيـة بــحـجم الــثـقــافـة
اجلـمـاهيـرية ولـذا قدم بـديال لذلك واقـترح
تقـد عرض مسرحى داخل سرادق حديقة
اخلالـدين بالدراسة وكلف السامرى بإعداد
ـفاجأة كانت فى رفض هذا الـعرض ولكن ا
السامـرى لهـذا االقتراح وهـو ما أزعج كـثيراً

حمدى غيث..!?

 عندما اعتبره سعد الدين وهبة
عميال لعبد الفتاح شفشق

حقق الـسامرى حـلمـاً لم يكن ضمن أحالمه
الــقــريـــبــة بـــأن زاره الــرئــيـس الــســادات فى
وهــو مـــا يــعــنى ــداحـ » عــرض «عـاشق ا
حـــصـــوله عــلـى مــعـــظم األشـــيـــاء الـــتى كــان
ـنـصب يــتـمـنـاهــا: وجـوده كـفــنـان مـتـحــقق ا
اإلدارى الــعالقــة الــطــيــبــة بــرؤســائه عــبـد
الـــفـــتـــاح شـــفـــشق رئـــيـس جـــهـــاز الـــثـــقـــافــة
ـنـعم الـصاوى اجلـمـاهـيـريـة والـوزيـر عـبـد ا
وزيـر الـثــقـافـة ولـكن األيـام ال تــسـتـمـر عـلى
نــفس الـوتـيـرة إذ ســرعـان مـا تـرك الـصـاوى
وزارة الثقـافة وتغـيرت القيـادات وانفصلت
وزارة اإلعـالم عن وزارة الـــــثــــقـــــافــــة وجىء
بـســعـد الـدين وهــبـة مـرة أخــرى ولـكن لـيس
رئيسـاً جلهاز الـثقافـة اجلماهيـرية بل وكيالً
أول للـوزارة يترأس كل أجـهزة الوزارة ومـنها
الـثقـافة اجلـماهـيريـة وجئ بالـشاعر صالح
عـــبـــد الـــصـــبــور لـــيـــرأس جـــهـــاز الـــثـــقـــافــة

اجلماهيرية.
آنــذاك كــان ســعــد الــدين وهــبــة يــعــتــقـد أن
الــســامــرى قــد خــانه ولم يــتــرك الــعــمل فى
جهـاز الـثقـافة اجلـماهـيـرية بـعد إقـالة سـعد
رة األولى وظـل السامرى الدين وهـبة فى ا
يــحــقق إجنــازاته داخل اجلــهــاز فى الــفــتــرة
التى غـاب فيهـا وهبة عن هـذا اجلهاز ولذا
فـقــد اعـتــبـره وهــبـة عــنــدمـا  تــعـيــيـنه فى
مـنـصـبه اجلـديد مـجـرد عـمـيل لـعبـد الـفـتاح

شفشق..!?
لــذا فــقــد  حتـــجــيم الــســامــرى وتــرك كل
صالحــيـاته ولـم يـتــبق لـه غـيــر كــونه مــديـراً
لــثــقــافــة اجلـــيــزة فــقط بــعــد أن تــرك إدارة
.. وغضـب وهبة لم ـكتب الفـنى السـامر وا
يـكن سـوى عـلى رجل من رجـاله كـان يـعـتـقد
فـــيه الـــتـــبـــعـــيـــة الـــكـــامـــلـــة لـه خـــاصــة وأن
ظـاهـرات ضـد ترشح الـسـامـرى هتف فـى ا
ـنعم الصاوى لعضـوية مجلس الشعب عبد ا
قــبل أن يــصــبح وزيــراً وســانــد بــقــوة ســعـد
الــدين وهـــبــة ولــكن الــقـــدر شــاء أن يــنــجح
الصاوى فى االنتخابات ويرسب سعد الدين
وهـبــة ولــذا فـقــد اخــتـيــر بــعـدهــا الــصـاوى
وزيـراً لــلـثـقـافـة ألنه فى هــذا الـتـوقـيت كـان
الـوزراء يــخــتــارون من قـبـل أعـضــاء مــجـلس
الـشــعب من احلـزب الــوطـنى وبــعـد أن جئ
بـالـصـاوى وزيــراً كـانت غـضـبـته كـبـيـرة جتـاه
الـســامــرى الــذى وقف ضــده وســانــد وهــبـة
بـقــوة ولـذا فـقـد أطـاح الــصـاوى بـوهـبـة من
إدارة جـهاز الـثقافـة اجلمـاهيريـة وجاء بـعبد
الـــفـــتـــاح شـــفـــشـق بـــديالً عـــنه ولـــصـــداقـــة
ـارسـة عـمله السـامـرى بـشـفـشق استـطـاع 
داخل اجلــهـــاز واســتــطــاع شــفــشق تــقــريب
ـســافـات بــ الـســامـرى والـصــاوى وأقـنع ا
الصاوى بـضرورة االستعانة بالسامرى فقد
كان الـصاوى وشـفـشق أصدقـاء من قبل فى
نـادى الــتـجــديف وبـرغـم تـوجــسـاته تــغـاضى
الـصـاوى عن مـواقف الـسامـرى ضـده وتركه

يعمل فى اجلهاز.
والــيــوم يــعــود وهــبــة مــرة أخــرى بــعــد تــرك
الصـاوى للوزارة وكـيالً أول للوزارة ولم يكن

سرحي جريدة كل ا

سرح الشعرى في العالم العربي الذى خبا وهجه منذ وفاة  "أحمد > وأيقظ حركة ا
سرحي بنبرة سياسية ناقدة لكنها لم تسقط في شوقي" عام  1932وتميز مشروعه ا
االنحيازات واالنتماءات احلزبية.

6ájGôŸG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe              É«fódG
É¡«a Éeh    

ال يوجد ناقد فى مصر يفهم  فى التعبير احلركى

ن مصطفى  أ
يالد ) مخرج عرض (ليلة عيد ا

> ساقية الصاوى شهدت
اضى حفلها األسبوع ا
اخلتامى لكورال الكبار
بقيادة الفنان حسام سمير
طرب شيماء شاركة ا و
وجدى جمال الصباغ
أحمد عبد القوى محمد
عبد العزيز منيرة
احلسينى وآخرين وقدموا
مجموعة من أجمل
أغنيات الزمن اجلميل
خالل احلفل منها «رمش
عينه أما براوه وبنت
مصر» وأغان أخرى.

إذا كـنت تــقـصــد مـا يــتـحـدث عــنه الـعــديـد من
ـوجـود اخملـرجـ ويـعـانــون مـنه وهـو الـروتـ ا
بالـبيـت الفـنى للـمـسرح فـيـجب أوال أن تتـحدث
أل الــبـلـد ألنــهـا مـنــظـومـة عن الـروتــ الـذى 
أل كل الـوزارات وعـنـدما مـتـكـامـلـة فـالـروتـ 
ــســرح يــنــتــهى بــالــدولــة كــلـــهــا ســيــنــتــهى من ا
أساة التى وبالنـسبة لى كمخرج لم حتدث لى ا
يـتـحـدث عـنـهـا الكـثـيـر من اخملـرجـ فـكل شئ
بـالــفـعـل هـنـاك كــنت أريـده كــان يـتم بــسـرعـة  ,
مـجـمــوعـة من اخلـطـوات واألوراق الــتى تـشـعـر
ـمكن أن تعـطلك ولكن يـجب أن تقوم أنها من ا
بـهـا لـتـنتـهى من عـمـلك وهـذه أمـوال دولـة يجب
أن تــخــرج بــورق واســتــمـارات  ,ولــكـنى أرى أن

هذا الروت قل بشكل كبير حاليا.
وال تـرى أيــة مــشــاكل أخـرى قــد تــؤثــر عـلى

عملك كمخرج مسرح ?
فـقط سوء الـدعايـة الذى ال يـجذب اجلـمهور
ـسـرح ال يـفـتح فـيـجب أن يـعـرف اجلـمـيع أن ا
ـــدة ثالثــة بــيت فـــأنــا اشـــتــغــلـت فى عــرضى 
شـهـور صــرفت فـيــهـا أضـعــاف مـا تـقــاضـيـته
ـسرح الـذى يـجدى ولـكـننـا نـعـمل ألننـا نـحب ا
أدبيـا وفنـيـا وعنـدمـا جتد بـعد كـل هذا الـتعب
عــدم وجــود جــمــهــور لــســوء الــدعــايــة حتــبط
ــسـرح? ألن ـاذا ســقط ا وتــهــرب ثم يـســألــوا 
ــســرح هـربــوا مـنه  ,لــهـذا يــجب عـلى أبــنـاء ا
ـؤسـســة االهـتـمـام بــالـدعـايـة مع الــصـحـافـة ا
واإلعالم والتـليفزيـون وهى التى تأتى بهم إلى
الـــعـــروض ولـــيس اخملــــرج فـــهـــذا لـــيس دوره
ـسـارح يـجب أن يـشـاهـدوا كل كـذلـك مـديـرو ا
العـروض فى الـبـلد وال يـكـتـفون بـاجلـلوس فى
مـكــاتـبـهم حـتى يـسـتـطـيـعـوا اخـتـيـار الـعـنـاصـر

اجليدة فهذا هو دورهم. 
ـسرحـي فى النـهـاية أرى روحًـا جمـيـلة بـ ا
ـســرح الــدولــة من حــيث الــتــعـاون الــشــبــاب 
تبـادل بينهم فى الـعروض وحتى فى حديثك ا

اآلن وأنت تتحدث بصيغة نحن...
ـسـرح ال بـيـفـتح بـيت وال يـأكل كـمـا قـلت لـك ا
سرح عيش ولـكنـنا فـنانـون محـترمـ نعـشق ا
ونــحب بــعض ونـــتــبــادل الــتــعــاون والــعــمل فى
عـروض بعض بـشكل مـتواصل فـأنا عـملت مع
اخملــرج مــحـمــد إبـراهــيم فى عــرضه ( نــظـرة
حب ) ومع اخملـرج شادى سرور فى ( ارض ال
تـنـبت الـزهـور ) رغم أنــهـمـا مـنـافـسـان لى فى
هرجان كـمخرج ولكن هذا ال يـشغلنا أبدا ا
فأالهم عندنا هو عرض مسرحى جميل وراق
مـن اجل اجلـمــهــور وانــشـاءالــله تــسـتــمــر هـذه

الروح دائما.
.................. يـــــارب تـــــفــــــضل الـــــروح دى

سرح. علطول عشان خاطر ا
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سرح فى العالم كـله يعمل بالتعبير "  يرى أن ا
احلركى فهو األسلوب الذى يكسر حاجز اللغة
ويـفهمه كل البشـر لهذا يعشـقه وبدأه متدربا
وهـاويـا ثم احـتـرفه حـتى وصل عـدد الـعروض
التى صمم لها التعبير احلركى إلى  28عرضًا.
عن الـتــعـبـيــر احلـركى وأهـمــيـته وأحـواله فى

مــصــر وكــيف انــتــقل مــنه لـإلخــراج كــان هـذا
ـن مـصطـفـى الذى احلـوار مـع اخملـرج الشـاب أ
قدم أولى عـروضه اإلخراجـية ضـمن فعـاليات
ـهرجـان الـقـومى لـلمـسـرح فى دورته الـرابـعة ا
ـيـالد ) عن نص لـهــارولـد وهــو ( لــيـلــة عـيــد ا

بنتر.

كيف أصبحت مصمم تـعبير حركى أو ما يطلق
اذا اجتهت لإلخراج? عليه كريوجرافى و

أنـا أعـشق هـذا الـفن وهـو فن الـتـعـبـيـر احلـركى
فهى الـلـغـة التى يـفـهـمـها كل الـبـشـر وبهـا تـكـسر
وقــد تـــدربت فى الــعـــديــد من حــاجـــز الــلـــغــة  ,
ــــيـــــة حتت اشـــــرف مــــخــــرجــــ الــــورش الـــــعــــا
انيـا وهولنـدا وبعدها ومـصممـ من ايطالـيا وأ
احـترفت هـذا اجملال الـذى يعـطى مسـاحة كـبير
قـمت بعـدها بـتصـميم الـتعـبير للـخيـال وينـميه  ,
ــعـــهــد الــعــالى احلــركـى لــلــعــديـــد من عــروض ا
سرحية واجلامـعات كما قدمت عرضًا للفنـون ا
عـلى مـســرح الـطـلـيـعـة مع اخملـرج عـلى الـسـعـيـد
وقـــــمت فـــــيه بـــــدور إبــــلـــــيس وقـــــد وصل عــــدد
الـعروض الـتى صممت لـها الـتعبـير احلركى إلى
 28عرضًا مـنها ( دعاء الـكروان ) و (البؤساء)
ـــهـــرجـــان وأخـــرهـــا ثالثـــة عـــروض شـــاركت بـــا
القومى لـلمسرح فى دورته الرابعة وهى ( حمام
رومـانى ) و ( أرض ال تـنـبت الـزهـور ) و( نـظـرة
حـب ) وقــد رأى اخملــرج هـــشــام عــطـــوة مــديــر
مـســرح الـشــبـاب أنـى سـأكـون مــخـرج جــيـدًا من
خالل مـــا قــدمــته من تـــصــمــيــمـــات فــأعــطــانى
ـيالد) التى الـفـرصـة ألقـدم عـرض (ليـلـة عـيـد ا

أعدها متولى حامد عن نص لهارولد بنتر.
وكــيف تــرى أهـمــيــة الــتـعــبــيـر احلــركى داخل

سرحى ? العرض ا
أوال يجب أن نفـهم أن التعبير احلركى هو دراما
مــخـتــلـفــة تــمـامــا عن االســتـعــراضــات والـرقص
احلــديث والــبــالـيـه فـاخملــرج قــد يـقــوم بــحـذف
ه بشكـل دراما حركية ولهذا مشهد كـامل لتقد
أرى أن الــــكـــريــــوجــــرافى أو مــــصــــمم الــــدرامـــا
احلــركــيــة يـجب أن يــكــون مــثــقـفًــا درامــيــا فــهـو
مخرج يـقدم خطًا مـوازيًا للـدراما داخل العرض
ــكن حــذفــهـا فــأنــا أســلم اخملــرج واخملـرج وال 
يـسـلـمـنى وهـكـذا ولــكن لألسف هـنـاك الـعـديـد
من الـعـروض الـتى بـهـا رقــصـات وتـعـبـيـر حـركى
كن حذفه وال يـؤثر على العرض نـهائيا ولكى
تـقـدم تـعـبـيـر حركـى مـعبـر يـجب أن يـكـون داخل
سـيـنــوغـرافـيـا جـيـدة ومـعـبــرة ألنـهـمـا مـرتـبـطـان
بـــبــعض جــدا لــهــذا كـــثــيــرا مــا أصــمم اإلضــاءة
للعروض مع التعبير احلركى مثل عرض ( ارض

ال تنبت الزهور ) إخراج شادى سرور.
أال تـرى أن هذا الـنوع من الـدراما وهـو التـعبـير

احلركى ال يستوعبه اجلمهور العادى?
هـذا هـو الـفرق بـ مـصـمم تـعبـيـر حـركى وأخر
فـهـناك مـن يقـدم تـعـبيـر حـركى بال مـعـنى وغـير
مفهوم وغـير مرتبط بـالسياق الـدرامى للعرض
ولـكن ألنى أفـهم درامــا ومـسـرح بـطـريـقـة جـيـدة
فــأنـا أقـدم تــعـبــيـرًا حـركــيًـا مــفـهـومًــا ومـرتــبـطًـا
شهـد بشـكل يسـتوعبه بـدراما العـرض وأفسـر ا
ــتــلـقى الــعـادى وهــذا مــا يـبــ الـفــرق بـ من ا

يفهم تعبير حركى ومن ال يفهم.
وعـلى مـسـتــوى اإلخـراج مـا هى طـريـقـتك فى

العمل ?

ـســرحـيــة فال يــوجـد قــسم خـاص لــلـتــعـبــيـر ا
ــعــهـد ـوجــودة بــا ــادة الــوحــيــدة ا احلــركى وا
سـطــحـيــة كل مـا فــيـهــا مـجــرد رقص وتـدريب
بـــدنى وال نـــرى أيــة عـــروض تـــعــبـــيـــر حــركى
عـهـد وأنـا أقوم بـتـصمـيم الـتـعبـيـر احلركى بـا
ـعهـد فال يـوجـد خريج لـكـثـير من الـعـروض بـا
معهد يـستطيع تصميم التعبير احلركى  ,وقد
ـعهد أن أعمل معهم وبدون مقابل طلبت من ا
مادى وأن فـعال اعـمل مع الـعـديـد من الـطـلـبة
فلمـاذا ال يتم بـشكل شرعى عن طـريق قيامى
عهد ولألسف لم بعمل ورش تـدريبية لـطلبـة ا

يرد على أحد.
ــاذا ال تـتم هــذه الـورش عـن طـريق مــسـرح و

الشباب الذى تعمل به ?
أتــمـنـى هـذا فــعال ولــكن لم يــطــلب مــنى أحـد
ولكن عـنـدى مـشـروع مهـم وهو إنـشـاء ( فـرقة
سرحى تشكيـلية ) تعمل فقط على التشكيل ا
والــدرامــا احلــركــيــة لــلــعــروض الــكالســيــكــيـة
ـه لــلــدكــتـور واحلــديــثــة وســوف أقــوم بــتــقــد

ناسب. أشرف ذكى فى الوقت ا
يـجـرنا احلـديث إلـى البـيت الـفـنى لـلـمـسرح
ومـســرح الـشــبـاب فــمـا هـو رأيـك فـيـمــا يـتم

ه ? تقد
الــبـيت الــفـنـى لـلـمــسـرح يــقـدم عــروض جـيـدة
ضمن اخلـطـة وأعـتقـد أنه مـنـذ تولى الـدكـتور
أشـرف ذكى وهنـاك حـالـة انتـعـاش وتـطور فى
ـصـرى وأقول هـذا عن قـناعـة وليس ـسرح ا ا
ألنى مــوظف بــالـبــيت الــفــنى لــلــمـســرح فــهـذا
حقيـقى وهناك طفـرة مسرحيـة واضحة وكان
ـهـرجـان الــقـومى فى دورته الـرابـعـة نـتـاجـهـا ا
والــــذى يــــزداد تــــطــــورا مع كل عــــام أمــــا عن
مــســرح الــشـبــاب فــهـو مــســرح مـهـم جـدا ألنه
ـســرحـيـ ـصــنع الـذى يــقـدم كل عـنــاصـر ا ا
الـشـبـان ويـقـوده اخملـرج الـشـاب هـشـام عـطوة
وهــو فــنـان عــلى وعى كــامل بــالــشــبـاب ووعى
بـكيـفـيـة اختـيـار مشـاريـعـهم وتـقد مـخـرج
جــدد وهــذا مــا  بــالــفـــعل وتــمت به جتــارب
ــســتـوى وحــصــلت عــلى الــعــديـد من عــالـيــة ا

اجلوائز.
هـل قـابـلـتك مـشـاكل أثــنـاء الـعـمل كـمـخـرج

سرح الشباب ?

ى البدايـة أنا اختار وأحب العروض التى فيها
ـبـاشـرة لـهـذا مـعـنى وعـمق فى الـفـكـر واكـره ا
كــان أول اعــمــالى هــو نـص لــلــكــاتب الــعــظــيم
هـارولد بـنـتر الـذى يـهرب مـنه اخملـرجون ألنه
ــمـثل عــنـدى هـو أهم عــنـصـر صـعب جـدا وا
فــلـو كـان عــنـدى سـيــنـوغـرافــيـا هـايــلـة ودرامـا
ـــتــازة ونص جـــيــد ومـــســرح كــامل حـــركــيــة 
ـثل جيد فكل التجـهيزات ودعايـة وال يوجد 

ما ذكرته لك لن يكون له أهمية.
مــا رأيك فى مـســتـوى الــتـغــطـيــة الـنــقـديـة

لعروض التعبير احلركى ?
بـالـطـبع ال يـوجـد من يـفــهم تـعـبـيـر حـركى من
الـنـقـاد فـى مـصـر وإذا وجـدت فـهم قـلـة نـادرة
ألنــهم حــتى ال يـــعــرفــون مــســمى الــتــخــصص
وبـدقـة ومـعـظـم هـذا الـنـقـد يـكــون انـطـبـاعـيًـا
وليس به حتـلـيل منـهـجى للـتـعبـيـر احلركى مع
إن التعـبير احلركى لـيس اختراعًـا فهو أساس
ـسـرح الـذى بدأ من خالل الـطـقوس   ,لـقد ا
صــمـــمت الــتــعـــبــيــر احلــركـى ألربــعــة عــروض
ـهـرجــان الـقـومى لـلـمـسـرح فى اشـتـركت فى ا
دورته الــرابـعــة ولن أحــصـل عـلـى جـائــزة ومن
ــمــكن أن تـذهب إلـى مـصــمم اســتـعــراضـات ا
وهــذا مــفــهــوم خــطــأ جــدا ألن هــنــاك فــارقًــا
شــاسـعًــا بـ مــصـمـم الـتــعـبــيـر احلــركى وبـ
حـتى فـى الـنــقــابـة مــصــمم االســتـعــراضـات  ,
هـــنـــاك شـــعـــبــة اســـتـــعـــراضـــات وحتـــتــهـــا كل
الــتــخــصـصــات وهــذا خــطــأ كــبــيــر فــمـصــمم
االسـتعـراضات ال يسـتطيع أن يـقدم مسـرحية
ـكـنه كــامـلـة لــكن مـصــمم الـتــعـبــيـر احلـركـى 
تـقـد مـسـرحـيـة ( هامـلت ) كـامـلـة بـالـتـعـبـير
احلركى  ,فهـذا تخصص وهذا تخصص آخر
ووضـعـهم حتت مـسـمى واحـد خـطـأ والـتـقـييم

سيكون خطأ. 
وماذا عن مـستوى مـصممى الـتعبـير احلركى

فى مصر ?
لم أشـــــاهـــــد أحـــــداً ولألسـف عـــــرفت بـــــعض
األسماء لكن لم تتح لى الفرصة للمشاهدة أو

كننى من التقييم. تابعة بشكل جيد  ا
ومستوى تدريس التعبير احلركى فى مصر ?
مــعـــظــمه عن طـــريق الــورش أو الـــدراســة فى
اخلـارج وبــالــنـســبـة لــلـمــعـهــد الــعـالى لــلـفــنـون

سوء الدعاية أهم مشاكل
 البيت الفنى للمسرح

سرح ال بيفتح بيت وال بيأكل عيش ا

 حكايات للشباب حتى ال يناموا

 حوار:
مهدى محمد مهدى
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سرحي جريدة كل ا

انى عند "بودلير > كما استفاد الشاعر من منجزات  "الشعر الرمزى الفرنسى واأل
و"ريلكه" الشعر الفلسفى اإلنكليزى عند "جون دون وييتس" و ت. س.   إليوت بصفة

خاصة. 

> اخملرج أشرف سمير عبد
الباقى احتفل األسبوع

اضى بزواجه من الفنانة ا
التشكيلية نهى عادل فى
حفل كبير شارك فى

حضوره عدد من األصدقاء
عروف والفنان واألدباء ا
أن اخملرج أشرف سمير
يعد حاليًا أيضا لتقد
عرض مسرحى جديد
لألطفال بقصر ثقافة
جاردن سيتى للطفل

مبروك الزواج وفى انتظار
العرض!!
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لعب دور ه باقتدار شديد

≈æÑ©J ô°ü«b ¢Sƒ«dƒj
بـدأ حـياته مع اخملـرج الـراحل مـنـصور مـحـمد
فــشــكل وجــدانه وســاعــدته الــتــدريــبــات الــتى
عهد تـلقاها على يـديه فى اجتيازه اختـبارات ا
ـسـرحـيــة وااللـتـحـاق به عـام الـعـالى لـلــفـنـون ا
 1989لـيبدأ مشوار االحـتراف مع هذا العالم
سـرح الشباب الـسحرى والـذى تكلل بـتعيـينه 
ـه عــددًا من الــعـــروض من خالله. إنه وتــقــد
ـمثل الشاب يـحيى أحمـد الذى قام بتـجسيد ا
دور يـوليـوس قيصـر باقـتدار شـديد فى عرض
(يـوليوس قيـصر) الذى يـقدمه مسـرح الشباب
من إخــراج ســامح بــســيـونـى وفى هــذا احلـوار
يــتـحــدث يـحــيى عن بــدايـاته الــفـنــيـة وكــيـفــيـة

استعداده لتجسيد دوره فى العرض.
سرح متى وكيف كانت? البداية مع ا

بــــدايـــــاتى كــــانـت مع ورشـــــة اخملــــرج الــــراحل
مـنـصـور مـحـمــد الـذى شـكل وجـدانه وعـلـمـنى
الـــكــثــيــر من األســاســيـــات الــتى ســاهــمت فى
ـعـهـد سـهـولـة اجـتـيـازى الخـتـبـارات الـقـبـول بـا
سرحـية عام  1989ودراستى الـعالى للـفنـون ا
به بـعدها. وال أمـلك إال أن أتوجه بالـتحية إلى
روح هـذا الرجل الـعـظيم الـذى يعـد عالمة من

صرى. سرح ا عالمات ا
الـبـدايـات مـع مـنـصـور مـحــمـد الـذى ارتـبط
هرجان التـجريبى هل ترى أن هناك اسمـه با

مساحة للتجريب فى التمثيل?
روعـة الــفن أنه قــابل لــكل شىء تــسـتــطـيع أن
تـــــقـــــوم بـــــالـــــتـــــجــــريـب حـــــتى فـى الـــــعــــروض
الـكالسيـكيـة ومبـلغ فهـمى للـتجريـب أنه فكرة
عنـى أنك تدخل مـختـبرًا حيـث تقوم مـعمـليـة 
ـكـون جـديد ـكـونات لـتـخـرج  بـخـلط بـعض ا
ـتـلـكًـا ألدواتك ـا تـفـعل و ولـو لم تـكن واعـيًــا 

فإن النتاج سيكون شيئًا ال أعرف له وصفًا.
قــمت بــتــجــســيــد دور (يــولــيــوس قــيـصــر) فى
الـعـرض الـذى حــمل نـفس االسم فـكـيف قـمت

بتجسيده?
الـنص الــذى كـتــبه شـكــسـبــيـر يــتـنــاول أحـداثًـا
اجـتمـاعـيـة وسيـاسـيـة تمـاست مع اضـطـرابات
حــــدثت فى إحــــدى فـــتــــرات االمـــبــــراطـــوريـــة
الـرومانيـة وفيهـا يبـرز (القيـصر) كقـائد حربى
ـلك الـسابق صـلـحـة الـعامـة ثـار عـلى ا يـبـغى ا
بـومــبـاى الـذى كــان يـســتـعــبـد الــنـاس وجـاء -
الـقيـصـر - بـأحالم للـبـسطـاء ولـكن الـنبالء لم
يـــرضـــهم تـــوجــهـه فـــقــد تـــأثـــرت مـــصــاحلـــهم
اخلـاصـة وفــقـدوا امــتـيــازاتـهم فــقـامــوا بـقــتـله
وأشـاعـوا فى الــنـاس أن الـكـبـر قــد تـمـلك مـنه
وصـار ديكتـاتورًا. لكـنه لم يكن كذلك فـقد كان

رجالً طيبًا يبحث عن مصلحة الناس.
أال تـمــثل هــذه الـشــخــصـيــة إســقـاطًــا عـلى

عاصر? شخصية شهيرة فى تاريخنا ا
نـحن نـقــدم عـمالً كالسـيــكـيًـا مــرتـبـطًــا بـفـتـرة
زمـنـيـة مـعـيـنـة.. ومن يـريـد أن يتـلـقـاه عـلى أنه
يـسقط عـلى احلاضـر فهـو حر وهـذه ميزة فى

العمل بالطبع.
هذه األعمال ال تقدم لتتحدث عن التاريخ? 
عـظـمــة هـذه األعـمــال فى إنـسـانــيـتـهــا وتـعـمق
كـتابها داخل النـفس البشريـة وصياغة أحداث

ـعــاصـرة بــشـكل أو قـد تــتـكــرر فى األحــداث ا
بـآخـر وهذا هـو سـر قـوتـهـا واستـدعـائـهـا ح
تـعرض لبعض أحداث تاريـخية أو معاصرة مر

بها الناس.
هل واجهتك صعوبات فى أداء هذا الدور?

ـثل يقدم شـخصية الـصعوبـة التى تواجه أى 
لــهــا مــوروث لــدى الــنــاس هى كــيــفــيــة أدائــهـا
ـطى وفى سبـيل ذلك فـقد قـمـنا بـشكـل غيـر 
ـــنـــاقـــشــات الـــعـــديـــدة حـــول الــعـــمل بـــعــقـــد ا
راجع وشـخصـياته وقـمت بقـراءة العديـد من ا
الـتى تـتـحــدث عن شـخـصـيـة يــولـيـوس قـيـصـر
حـتى أتـمــكن من فـهـمــهـا بـعــيـدًا عن األسـلـوب
الـذى قـدمت به من قـبل. ال أخفى عـلـيك أننى
كـنت مرعـوبًـا من عبـارة (حتى أنت يـا بروتس)
حـــتى إنـــنى طـــلـــبت من اخملـــرج أن يــحـــذفـــهــا
فـأجابـنى بـأن ذلك مسـتحـيل ألن هـذه اجلمـلة

هى يوليوس قيصر.
ا كان رعبك من هذه اجلملة? و

ــصـــرى الـــذى اشـــتــهـــر بـــتـــحــويـــله الـــشــعـب ا
لـلـتــراجـيـديــات إلى حملـات ســاخـرة حـول هـذه
الــعــبــارة إلـى كــلــمــة ســاخــرة ارتــبــطت كــثــيــرًا
بـالـنــاس بـهـذا األسـلــوب وبـالـتـالـى فـقـد بـذلت
جـــهـــدًا كـــبــيـــرًا فى أن تـــخـــرج هـــذه اجلـــمـــلــة

أساوية التى تصاحبها فى النص. با
ومــا رأيـك فى اإلعــداد الــذى كــتــبه د. ســيــد

اإلمام للنص?
رأيـى أن د. ســـــيــــــد اإلمـــــام واخملــــــرج ســـــامح
ـعـادلـة الـصـعـبـة بـتـقد بـسـيـونى قـد حـقـقـا ا
عـمل ثــرى كـبــيـر يــعـالج شــخـصــيـات وأحــداثًـا
ــراجـع واألبــحـاث كــتــبـت عــنـهــا الــعــديــد من ا
ــشـاهـد بــأسـلــوب وزمن تـتــقـبــلـهــمـا نــفـســيـة ا
احلـالى الذى أصـبح ال يطـيق متـابعـة العروض

الكالسيكية بكل تفصيالتها.
سرح ـمثل على خـشبة ا ألم يزعجك كثرة ا

من حولك?
لـقـد عـمـلـنـا عـلى هـذا الـعـرض كـثـيـرًا وتـدربـنا
بـشكل شـبه يومى حتى يـتقن كلُ مـنا دوره وهو
مـا تمـخض عنـه الشـكل الذى ظـهر به الـعرض
وأعـتقد أنه جيد حقـيقة لقد بذلـنا الكثير من
اجلــــهــــد مع هــــذا الــــعــــرض ولــــكن الــــله كــــلل

مجهوداتنا بالتوفيق.
هرجان وما رأيك فى احلضور اجلـماهيرى بـا

األخير للمسرح القومى?
احلـمد لـله احلضـور كان مـرضيًـا وعن عرض
(يـولـيـوس قـيـصـر) فــأنـا سـعـيـد بـكم احلـضـور
ثليه الـذى تابعه وتفـاعلهم مع العـرض وأداء 
وال تـــتــصـــور مــدى ســعـــادتــنــا بـــذلك فى وقت
يـصـعب فـيه أن جتــعل اجلـمـهـور يـتـابع عـرضًـا

كالسيكيًا حتى نهايته.

الفنان يحيى أحمد: 

راجع قرأت الكثير من ا
حتى ألعب 

الدور بشكل جيد

 روعة الفن فى قابليته
للتجريب  وقدرته
كنون   على إخراج ا

سرحي جريدة كل ا

هندس محمد أبو > ا
سعدة مدير صندوق
التنمية الثقافية قال
سرحنا إن مركز
اإلبداع الفنى باألوبرا
يشهد حالياً إعادة
تقد مسرحية «قهوة
سادة» للمخرج خالد
جالل حتى 20
أغسطس اجلارى بعد
جناح العرض أثناء
ه باألردن على تقد
ركز الثقافى مسرح ا
لكى بحضور عدد من ا
الوزراء باألردن.
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د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

االتــصـــال الــرمــزيـــة  وذلك عــلى إعـــتــبــار أن
الـــتـــفـــاعل الـــرمــــزى  وهـــو أحـــد فـــروع عـــلم
االجتمـاع  يرى اإلنـسان ويحـلله بـوصفه رمزا
بـشريا  يعـيش فى اجملتمع من خالل مجموعة
من األفـعــال والـتــصـرفــات والـســلـوكــيـات ذات
ــشــتــرك  األصل الــثـــقــافى أو االجــتــمــاعى ا
تبادلة والتى عندئذٍ جند أن العالقة الثنائية ا
ـتـفـرجـ تـسـتـنـد عـلى ـمـثـلـ وا تـنــشـأ بـ ا
مـوضــوعــات إجـتــمــاعـيــة تــصـور أو تــعــبـر عن
هــمـوم مــشـتــركـة بــ جـمــيع أفـراد اجملــتـمع 
ومن خـالل تــــلك الــــعالقــــة تــــتــــحــــول أفــــعـــال

ـــمــثـل  والــتى  وســـلــوكـــيــات وتـــصـــرفــات ا
إعدادها بـوعى لتعبر عن معان مقصودة  إلى
ـتـغـيـر الـذى يـرتـبط بـصـورة نـوع من الـتـأثـيـر ا
ـتـفـرج رمـزيـة تــعـتـمل أسـاسـا  فى أذهـان ا
وخـــبــــراتـــهـم  وذلك فى إطــــار من اإلتــــصـــال
الـرمـزى  الـذى يـتم فـهـمه وفك شـفـراته عـبر
ـتفـرجـ  خاصـة عنـدما شـعور كـل فرد من ا
ــــمـــثـل عن احلــــاجـــات والــــرغــــبـــات يــــعـــبــــر ا
والـتــصــورات واآلراء الــتى تــعــتــمل فى نــفـوس
عنى آخر  شاهـدين  و أفراد اجملـتمع من ا
ـــكن تـــمـــيـــيـــز مـــســـتـــويـــ لـــتـــلك الـــعـالقــة
تـفرجـ  أولهـما ـؤدين وا الـدينـاميـكيـة ب ا
ـمـثـلـون فى مـاتـثـيـره الـصـور الـتى يـجـسـدهـا ا
ـمثل ـتفـرجـ  وثانـيـهمـا مـايرسـله ا نفـوس ا
ـــتــــلــــقى عن قــــصــــد من رســــائل تــــصل إلـى ا
كان مباشرة أثناء مشاهدته لألداء فى نفس ا
والــزمـان الــلــذان يــجــمـعــا االثــنــ فى حلــظـة
واحـدة ووفق ذلك فـإن عـمـلـيـة الـتواصـل التى
حتدث بينهما فى تلك اللحظة هى التى حتدد
صــورة الــتـفــاعل الــتى تــتـشــكل عــبــر عـدد من
ـثـابـة اإلطار الـرموز واإلشـارات الـتى تـعـتـبـر 
رجـعى الذى ينـظم عملـيات اإلدراك الذهنى ا
ـشـاهـد  الـذى يـقـوم بـدوره  واحلـسى لـدى ا
ــاضـيـة ـعــاش  وبـحــيـاته ا بـربــطـهــا بـواقــعه ا
ــســتــقــبــلــيــة  ومـن هــنــا  فـإن واحلــاضــرة وا
ـتـخـيـلة ـمـثل لألدوار اإلجـتـماعـيـة ا جتـسـيـد ا
والـتى تــرتـبط فى نــفس الـوقـت بـأدوار أخـرى
مـشـابـهـة فى الـواقـع احلـقيـقـى  يـفـرض نـوعا
ـشاركـة اليـحـدثـها فن آخـر بـنـفس الـقدر من ا
مـثل وهـو األمر الـذى جعل الـذى يـحدثه فـن ا
عـلم النفس مثال ينـظر إلى فن األداء باعتباره
مـناسبـة إجتـماعـية تـتدخل فـيهـا مجـموعة من
الـعـملـيـات الـنـفـسـية الـتى حتـدث لـلـمـتـفـرج
بـيــنـهـم وبـ بــعض من جــانب  وبــيـنــهم وبـ
ـمثـلـ من جانب آخـر  ومن هـذه العـملـيات ا
الــتــوحــد  واالســتــثــارة اجلــمــاعــيــة  وعـدوى
الــــضـــــحك  أو عــــدوى الـــــبــــكـــــاء  والالوعى
اجلـــمــعى  والـــتــطـــيــهـــر  والــتـــداعى احلــر 
وغيـرهـا من العـمـليـات الـنفـسـية األخـرى التى
ـــتـــفـــرجـــ إلى حـــالــــة من الـــتـــوافق تـــنـــقـل ا
الــــوجـــدانى من خـالل مـــشـــاركـــتــــهم فى هـــذه
ــنــاســـبــة الــتـى غــالــبــا مـــا تــعــكس هـــويــتــهم ا
ـشتـركة  هـذا من ناحـية  ومن اإلجـتمـاعيـة ا
نــاحــيــة أخــرى فــإن فـن األداء الــتــمــثــيــلى فى
مـــعــظـم األحــيـــان يـــصـــبح ذو طـــابع عالجى 
ـادية والـنفـسية عـندمـا يقـوم بكشف األشـياء ا
ـكـبـوتــة بـ أفـراد اجملـتـمع  وهـو مـا يـحـقق ا

فكرة التطهير .

ــســرح يــتــشــكل من خالل إن االتــصــال فى ا  
مـثل بل وتـأثـيـر مـتـبـادل بـ ا عالقـة تـفـاعل ,
ـــتـــفــرج بـــوصــفه وبــ ا بـــصـــفـــته "مـــرسالً" ,
ـسرح من خالل فن "مـستـقبال" ,حـيث يقـوم ا
ــمــثل بــإثــراء الــتــجــربــة اإلجــتــمــاعــيــة لـدى ا
حلـقـيقـة عالقـاته ا يـجـعـله واعـيا  ـتـفرج , ا

تبادلة مع اآلخرين.  اإلجتماعية ا
سرح هو ا كان تـمثيل الفعل اإلنـسانى على ا
ـسـرحى ,فـإن فن الـذى يـشـكل جــوهـر الـفن ا
األداء الــــتـــمــــثـــيــــلى يــــحـــقـق صـــورة الــــوجـــود
ويـــــخــــــلق نــــــوعـــــاً مـن اإلحتـــــاد اإلنــــــســــــانى ,
اإلجتـمـاعى حـول الـهمـوم الـعـامة بـ الـبـشر,
ـلكه من عناصـر جمالية وذلك من خالل ما 
مـستـهـدفاً من وراء  تعـبر عـما هـو إجتـماعى ,
ذلـك جتــســيــد تــوازن الــفـــرد مع اجملــتــمع فى
كان ,وتـكمن هذه حلـظة ما ,خـارج الزمـان وا
ــاط الــعــنــاصــر اجلــمــالــيــة فى حــقــيــقــة األ
سرح ,وكـذلك اللغة اإلنسـانية التى يعـرضها ا
األدائــيــة الــتى تـســتــخــدم لــلـتــعــبــيــر عن هـذه
وهــو مــا جـــاء فى مــبـــدأ "أرســطــو" ــاط , األ
الــذى كـان قــد أكــد عـلـى ضـرورة أن يــتــطـابق
ــســـرحى مع اإلنـــفـــعــال الـــيــومى اإلنـــفــعـــال ا
وذلك عــلى إعــتـبــار أن الــعـمــلــيـات لإلنــسـان ,
ـسـرح بكل فـعـالـياته اإلبداعـيـة الـتى تكـتـنف ا
مـثل هى أقرب إلى التـأثير وعلى رأسـها فن ا
تـبـادل بـ األوضاع الـثـقافـيـة واإلجـتمـاعـية ا
الــســائــدة فى اجملــتــمع الــذى يــقــوم فـيـه هـذا
وبــ الـتــكـوين الــنـفـسـى والـوجـدانى ــسـرح , ا
واجلمالى لـلمبـدع الذين يـعملـون فى مجال
إن هـذه الــعــمـلــيــات اإلبـداعــيــة لـفن ــسـرح , ا
ـتـبـادل بـ ـمــثل إذن هى نـوع من الـتـأثــيـر ا ا

األيديـولـوجيـا الذاتـيـة أو الشـخـصيـة لـلمـبدع,
واأليـديـولــوجـيـا الـسـائــدة فى اجملـتـمع وبـهـذا
ــثــابــة صــفــقـة ــســرحـى  يــصــبح فن األداء ا
ـمثـل وب أيـديولـوجيـة فيمـا ب فـرقة من ا
وذلـك عـلى إعــتـبـار أن مـجــتـمع مــشـاهــديـهم ,
األيــديـولــوجــيـا هى مــصــدر الـقــدرة اجملـمــعـة
شاهدين  وهى تقريباً التى مثل وا لهؤالء ا
تـقوم بـتوحـيد اإلحـساس بـينـهما  ,وهى أيـضا
ــشــتـرك الــتى تــنــتج ذلك الــتــذوق الـفــطــرى ا
مثل  ويعنى ستخدمة فى أداء ا للمـدلوالت ا
هــذا أن األيــديــولـــوجــيــا تـــقــدم اإلطــار الــذى
تــتــشــكل فــيـه الــشــفــرات اإلجــتــمــاعــيــة أمــام
ــتــفــرجــ  الــذين يــقــومــون بــفك رمــوزهــا ا
ـــا يـــتـــفق وخـــبــراتـــهم وتــولـــيـــد مـــعـــانـــيــهـــا 
ـكن اإلجـتـمـاعـيـة واأليـديـولـوجـيـة ومن هـنا 
الـقول إن فن الـتمـثـيل ليس مـجرد تـعبـيراً عن
ـبدعـ فـحـسب والهـو مـجرد تـعـبـير ذوات ا
عن شـخـصـيـة درامـيـة بـعـيـنـهـا  ولكـنـه تـعـبـير
بـالــصـور والـصـيغ اجلـمـالــيـة  الـتى تـرجع إلى
أصل جـماعى اجـتـماعى ,ولـذا جند أن تـطور
سـرح لم تـنفـصل عن رؤية الـبنى الـفـنيـة فى ا
مـبدعـيهـا للـمجـتمع الـذى يعـيشـون فيه ,وذلك
ـسـتمـر ب ـتـبادل وا من خالل هـذا التـأثـير ا
بدعون على وضوعـات التى يقدمها هؤالء ا ا
وبـ حـركـة تـطـور اجملـتـمع ,إن هـذه ـسـرح , ا
ـتغيـرة بتغـير اجملـتمع ومفـاهيمه هى, الـبنى ا
كـمــا يـقــول أســتـاذ الــدرامــا والـنــقــد الـدكــتـور
ـلمـوسـة الـتى تـقبع فى ـادة ا حـسن عطـيـة  ا

ويُــدخل عــلــيــهــا كــثــيــر من عــنــاصــر الــتــحــول
والـتــعـديـل فى مـحــاولـة لــتـفــسـيــرهـا  فــإبـداع
مثل يـقوم بـإعادة صيـاغة الواقع اإلجـتماعى ا
للنـمط اإلنسانى الذى يجـسده من وجهة نظره
والـتى يـريـد من خاللـهـا الـتـعـبيـر عن الـذاتـية ,
لـــيــجـــعل من هـــذا الــواقع واقع آخـــر مــغـــايــر ,
اجلـديد وسـيلـة للـمشـاركـة مع أفراد مـجتـمعه,
سـرح أكثـر الفنـون إلتـزاماً بـاللُـحمة وإذا كـان ا
احلـيـة لــلـتـجـربــة اجلـمـعـيــة عـلى حـد تــعـبـيـر "
فـإن ذلـك االلـتـزام يـقـع عـلى كـاهل دوفــيـنــيـو" ,
ـقام األول  بـوصـفه أكـثـرعـنـاصر ـمـثل فى ا ا
سرحى حسـاسية لإلخـتالجات التى العـرض ا
تـــعـــبـــر عـــمـــا بـــداخل اإلنـــســـان من مـــشـــاعـــر
ولـلخـطوات الـصعـبة لـتلـك احلرية وأحـاسيس  
الـتى تـمـضى أحـيانـاً شـبه مـختـنـقـة بالـضـغوط
وتـنـفـجـر ـكن تـخــطـيـهـا , والـعــقـبـات الـتـى ال 
أحيـانـاً عـلى صورة إنـتـفاضـات غـيـر متـوقـعة ,
وهــكـذا  فـإن فن األداء الـتـمـثـيـلى يـعـد واحـدا
من الـتــجـلــيـات اإلجــتـمــاعـيــة   ومن ثم  فـإن
جتـسـيـده لـلـظواهـر اإلجـتـمـاعـيـة  الـواقـعـية أو
ـشـاركـة ال تـوجد ـتـخـلـيـة  يـفرض نـوعـاً من ا ا
مارسة فى أى فن آخر ,وعلـى ذلك فإن هذه ا
اإلجتمـاعية للمسرح تـتيح لنا عن طرسق عمل
ــــمـــثل أن نـــربـط بـــ مـــا هـــو جــــمـــالى ومـــا ا
مـثل كمـبدع عـنى آخر بـ ا و هـوإجتـماعى  ,
وبـ الـوجــود اجلـمـعى لـلـمــتـفـرجـ حـيث من
ـتــفـرج ـمــثل  يـســتـمــد اإلنـســان ا خالل أداء ا
ـتكـررة بوجوده ,وتأكـيد وجـود حياته القـناعة ا
اجلـمــعــيـة  وذلك بــالــرغم من أن هــنـاك ثــمـة
تـتــمــثل هــذه احلــدود فى كـون حــدود فــاصــلـة 
ــثل جتـربــة حـيــة وهى احلـيـاة أمـا أحـدهــمـا 
الـثانى وهـوالتمـثيل  فهـو يصور جتـربة جمـالية

متخيلة .
نـظـور فـإن فن الـتمـثـيل هـو نـشاط ومن هـذا ا
ـحـاكـاة مـجـمـوعـة من األفـعال إنـسـانى يـقـوم 
ارسـه الـبعـض من أفـراد اجملتـمع اإلنـسـانـيـة 
هو فن يناط به ليـشاهده البعض اآلخر  إذن 
إحــداث نــوعــا من الــتــفــاعل االجــتــمــاعـى بـ
أفــراد هـذا اجملــتــمع  ومن ثم  يــجب الــنــظـر
ـــمـــثل بـــوصــفـه وســـيــلـــة من وســـائل إلـى فن ا

بدع ,متـفاعلة مع موضوعه أعمـاقها رسالة ا
تعامل اخملتار ,ولذا فإن الـبنية تتـغير بتغـير ا
ــسـرح بــاعـتــبـاره خـاصــة فى مــجـال ا مـعــهـا ,
عـملـية تفـاعل خالق ب فـنون مـختلـفة  تدور
ـمثل  األمـر الذى يـتطلب جـميـعهـا فى فلك ا
ـبدع وعياً جمالـياً  بالقوان مثل ا من ذلك ا
ـتـغـيرة ,الـتى تـشكل اإلجتـمـاعـيـة الـثابـتـة أو ا
حركـة تطـور مـجتـمعه ,حـتى يكـون قادراً على
الـتعـبير عـنهـا بتفـعيـلها ,أو منـاهضتـها  وفقاً
ـمثل مع ـوقفه األيـديـولوجـى وكمـا يـتعـامل ا
الــوسـائل اجلــمــالــيـة واحلــرفــيـة ,كــذلك فـإن
تـفـرجـ يتـلـقون فـعـالـيات األداء الـتى يـقوم ا
ـمـثل من خالل مـجمـوعـة من الـعمـلـيات بـها ا
ـرتبطة التأويـلية  الـتى حتددها هـذه القيم ا
األمــر الــذى يـــكــشف عن بــثـــقــافــة اجملــتــمع ,
حـضــور اجملـتـمع  وقـيـمه بــقـوة داخل مـجـتـمع
ـسـرحى  ومـؤثرا بـشكل واضح فى العـرض ا
مـثل وهو ما يؤكد أيضـاً عدم إمكانية عمل ا
ــســرحى لـلــعــرض  والـدور فــصل اخلـطــاب ا
ــــمــــثل عـن الـــثــــقــــافـــة الــــذى يـــضــــطــــلع به ا
فـــهــو جــزء من اإلجـــتــمـــاعــيـــة الــتـى أفــرزته ,
ــكـنـنـا الـقـول إن ـعـنى  وبــهـذا ا جـمــالـيـاتـهـا ,
ـمـثـل وهـو يـجــسـد الـشــخـصــيـة  فالبـد أن ا
يـضع فى إعتـباره أنـها قـد تـشكـلت إجتـماعـياً
قبل أن تـكـون مـجـرد شخـصـيـة كتـبـهـا مؤلف
وإنتـقلت من خالل مواضـعات ثقـافية ,وأدبـية
والـلـغـة ,واجلـنس األدبى, خــاصـة بـاألسـلـوب ,
ــفـــردات اجلــمــالـــيــة  الـــتى ســـاهــمت فى وا
صـيـاغــتـهـا بـطــريـقـة فـنــيـة إبـداعــيـة عـلى يـد
سرحى ,ولذا فـإنه كما يتعامل مـؤلف النص ا
مثل مع خـامات وتقنيـات اإلنتاج الفنى فإنه ا
ـتاحـة من الـتـقـالـيد ـادة ا يـتـعـامل أيـضـاً مع ا
واألعــراف اجلــمـالــيـة جملــتــمـعه  ,هـذا يــعـنى
بـالـتـالى  أننـا عـنـدما نـضـطـلع بتـلـقى أو نـقد
فـنـحن بـحــاجـة إلى فـهم مـنـطق ـمـثل , عـمل ا
البـناء الفنى اخلـاص به من ناحية  ,والكشف
عن نـوعـيـة الـشـفـرات اجلمـالـيـة اإلجـتـمـاعـية
والفكـرية التى تدخـلت فى عمليـة تشكيله من
نـــاحــــيـــة أخـــرى  ويــــعـــنـى ذلك  أن الــــعـــمل
اإلبـداعى يـتـجـاوز الـتـجـربة اإلنـسـانـيـة ذاتـها,

بدع يجب أن يعى القوان االجتماعية مثل ا  ا
تغيرة حتى يكون قادراً على التعبير عنها الثابتة أو ا

صادر التى تأثر بها إبداع صالح عبد الصبور: من شعر الصعاليك إلى > وتنوعت ا
شعر احلكمة  "الصوفي العرب مثل   "بشر احلافى" الذين استخدمهم كأقنعة
سرحيات. ألفكاره وتصوراته فى بعض القصائد وا

فن التمثيل هو نشاط إنسانى يقوم
حاكاة مجموعة من األفعال اإلنسانية
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سرحي جريدة كل ا

> لم يُضِع عبد الصبور فرصة إقامته بالهند مستشارا ثقافياً لسفارة بالده ,بل أفاد
تعددةوكذلك كتابات  "كافكا" خاللها من كنوز الفلسفات الهندية ومن ثقافات الهند ا
السوداوية.
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> تقرر مد فترة ورشة
خيال الظل واألراجوز
ركز اإلبداع التى تقام 
الفنى «بيت السحيمى»
التابع لصندوق التنمية
الثقافية ويشرف على
الورشة د. نبيل بهجت
مدير مركز السحيمى
وتضمن الورشة تدريب
شارك على طرق ا
تصنيع العرائس
وتنفيذها وحتريكها
وتنفيذ العروض
اخملتلفة.
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سـرح يرى أنه لم خطـابه النـقـدى وانطالقـاً من تصـوره بأن الـتـجريب فى هـذا ا
ـصطلحـات.بل تعداه إلى مـجموعة ـفاهيم وا يعد حديث سـجال ينـاقش مسألة ا
من االهـتمـامـات الفـنيـة والنـقـدية احملـكومـة بـاإلكراهـات التـاريـخيـة اجلديـدة.أمّا
الـباحث  أحـمد السـبياع فـقدّم وصـفاً دقيـقا لـلخطـاب النقـدى عنـد الدكتـور عبد
الـرحــمن بن زيـدان من خـالل مـداخـلــة عـنـونــهـا ب:  الـتــنـوع والــتـجـدد فى الــنـقـد
ـكن أن نــتـحــدث فى الـنــقـد ـســرحى عـنــد د.عـبــد الـرحــمن بن زيــدان.يـقــول:  ا
ـــتــــنـــاولــــة من قــــبل الــــنـــقـــاد ـــواضــــيع ا ــــغـــربـى عن خـــانــــتـــ مـن ا ــــســـرحى ا ا
ـيــته وعـمــومـيـته ـســرح فى عـا ـواضــيع الـتى تــتـعـلـق بـا ــغـاربـة:اخلــانـة األولى: ا ا
ـسرح ومـفـارقاتـه حلسن الـيـوسفى. واخلـانـة الثـانـية: وكـونيـته من قـبـيل : كتـاب ا
غربية والعربية; من ـسرح من حيث ارتباطه بالهوية ا واضيع التى تتعامل مع ا ا
غاربة لسعيد الناجى. وجل النقاد سرح الـعربى وكتاب مسرح ا قبيل:كتاب قلق ا
.غــيـر أن نـاقـداً واحــداً هـو د. عـبـد ـغـاربــة يـتـنــقـلـون بـ اخلــانـتـ ـسـرحــيـ ا ا
سرح الرحمن بن زيدان يُصر على الـتعامل أكثر مع اخلانة الثـانية والكتابة عن ا
غـربية. وهـو إصرار يـبدى تـشبث الـناقـد بالـهوية فى ارتبـاطه بالـهويـة العـربيـة وا
غربى. وتتميز كـتابات عبد الرحمان بن زيدان سـرح العربى وا وانشغاله بهموم ا
ـتـابـعـة ى ونـظـريـاته ومن ا ـسـرح الـعـا بـالـتـعـدد والـتـجـدد تـسـتـمـد طـاقـاتـهـا من ا
الدقيقة والـفاحصة لـلمسرح واجملـتمع بكل مكـوناته: الدين والـثقافة والـتقاليد
والسياسة .من هنا جـاءت مداخلة الطالب الباحث حتت عـنوان"التنوع والتجديد

واضيع التالية: وفيها تطرّق إلى ا غربى" سرحى ا فى النقد ا
سرحى عند د.عبد الرحمن بن زيدان مظاهر التنوع فى النقد ا

ـســرحـيـة فى شـمـولـيـتـهـا: فــفى كل كـتـابـاته الـنـقـديـة ـمـارسـة ا × االنـفـتـاح عـلى ا
سرحية من نص وعرض ونقد. واألمثلة فى مارسة ا يتناول الناقد كل عـناصر ا

كتبه كثيرة.
× االعتماد على متون مسرحـية متنوعة من حيث توجهاتـها وانتماءاتها النوعية
وانـتـماءاتـهـا إلى مـخـتلـف األقطـار الـعـربـية.و هـو بـذلك يـحـاول أن يكـون شـمـولـياً

تون لتتحدث فى كتبه. ومتنوعاً يهب الصوت لكل ا
سرحى عند د.عبد الرحمن بن زيدان      مظاهر التجدد فى النقد ا

سرح ـوسوم ب: "مـعنى الـرؤية فـى ا نـعتـمد فى هـذا العـنوان عـلى كتـاب النـاقد ا
ـســرح الـعـربى مـرة أخــرى. فـأين يـكـمن الـعـربى"حــيث يـتـنـاول فى هــذا الـكـتـاب ا

التجدد فى كتابه هذا?.
ــســرحـى فى عالقـــته بــالـــهــويـــة وبــاآلخــر ×  طــرح مـــواضــيع جـــديــدة: الـــرواج  ا

وباأليديولوجيا .
سرحى. حيث ة برؤية جديدة: من قبيل موضوع التنظير ا × طرح مواضيع قد
قـرأ الـنـاقـد الـتـنـظـيـر فى األلـفـيـة الـثـالـثـة وقـرأ هـذا الـغـيـاب وهـذا الـسـكـوت عن

التنظير فى الوقت الراهن. 
داخالت أعـطى رئيس اخملتـبر الدكـتور أحـمد الغـازى الكلـمة للـدكتور وبعـد كل ا
عـبـد الـرحــمن بن زيـدان الـذى قـدّم مـداخـلـة تـمــحـورت حـول الـعـديـد من قـضـايـا
غـرب وفى الـوطن الـعربى وحتـدّث عن جتـربته فى تـفـعيل ـسـرحى فى ا الـنـقد ا
وأجاب ضـمنـياً عن بعض ـارسة النـقد عرفـية فى  مارسـة الثقـافيـة ا الوعى بـا

األسئلة التى طرحها الطلبة الباحثون أثناء تقد مداخالتهم.
على دعم هذا وعـمادة الكلية فى البداية شكر الدكـتور بن زيدان رئاسة اجلامعة
اللـقاء الـعلـمى من خالل هـذه احللـقة الـدراسيـة اخملصّـصة للـطلـبة الـباحـث فى
ديـنة ورئيـسه الدكـتور أحمـد غازى عـلى اجلهد سـرح وا وشكر مـختـبر ا سـرح ا
و اإلشــراف الــتـــربــوى و اإلدارى عــلى هــذا ــبـــذول فى تــأطــيـــر هــؤالء الــطــلـــبــة ا

اخملتبر.
فى مـسـتـهل حـديثـه طرح الـنـاقـد عـبـد الـرحـمن بن زيـدان سؤاال إجـرائـيـا يـعـتـبره
ـشـاهدة سـرح:هل نـحـتاج إلى ثـقـافـة خاصـة  جوهـريـا حـ يريـد الـتـحـدث عن ا

أو أثناء تلقى هذا العرض ? سرحى العرض ا
كانت تستدعى فى جتربته وصعوبـة القراءة إن طبيعة الـكتابة الدرامية  فأجاب 
الـقـرائـيـة وضع أفق لـلـقراءة اعـتـمـاداً عـلى مـجـمـوعـة  من الـسـيـاقـات التـى حتدد
ومـسـألـة األنـا مـعـنى الـقـراءة وحتـدّد مـعـنى الـرؤيـة ومـعـنى الـسـؤال أو األسـئـلـة
واآلخـر والــهـويـة وهـل فى جتـربـتـه الـقـرائــيـة هـذه يــتـمـكن من خــلق عالقـة حب

وضوع الذى يريد أن يحوّله إلى قراءة عاشقة أم ال? بينه وب ا
كان الناقد بن زيـدان ـ كما يقول وضوع قـراءته من عـشقه للمسـرح ومن عشقه 
فكان يقوى من فهم أسرار فاتيح الـتى تمكنه من بناء عوالم كتـابته ـ يبحث عن ا
ـبتـغى وذلك بـاللـجوء ـراد وا ـسارب والـطـرق التى تـسـاعده عـلى الـوصول إلى ا ا
ـســرحـيــة والـفـلــسـفــيـة الــنـقــديـة والـصــوفـيــة والـشــعـريـة ـصـطــلـحــات ا إلـى ا
سرحـية لقراءتهـا للوصول بـعشقه إلى معنى واألسطوريـة ليعود إلى النـصوص ا
سرح الـعربى فيـها و يعود إلـى التراكم الذى يـحقق من إجناز نـوعه العديد من ا
الكتب الـتى تكون عـنده عبـارة عن مداخالت فى ندوات ثـقافيـة وطنيـة وعربية ـ

سرحى فى مقاربة نقدية. فى مصر بخاصة ـ أو ترجمة تلقى العرض ا
وحول مسألة الغموض فى خطابه النقدى أشار إلى أن إبداع النقد هو شكل من
ألن ـتسرّع وشكل من أشـكال تـخلـيص الكـتابـة من الـوضوح ا ـعرفـة أشـكال بـناء ا
ـتون العـمق هـو غوص فـى األعمـاق لـلوصـول إلى اجلـواهـر الكـامـنـة فى أحشـاء ا
خـصوصـاً الـنـقد وإنتـاج خـطـاب فى الـنقـد يـتـطـلب معـرفـة بـنـقد الـنـقـد الـدرامـيـة
وأنه ـعـرفته ـوسوعى هـو مـوسوعى  ألن الـناقـد ا ـوسـوعيـة وا ـعـرفة دعـوم با ا
ــسـرحـى هـو الـذى الـنص ا فــإنه ال يـبــنى مــعـنى قــراءته بـنــاء قـبــلـيــاً حـ يــكـتب 
يــضـعـك أمـام دهــشــة و هـمس يـقــتــحـمـك لـبــنــاء مـعــنــاه فـيـك يـخــاطب حــواسك
وبــالـتــأويل وبــتــفــكـيك الــنص لــتــؤسس أســلـوب بــعـدهــا تــقــوم بـالــفــهم عالمــاته 

اقتحامك لهذا النص .

دينة القنيطرة  نظم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية التابعة جلامعة ابن طـفيل 
دينـة"حلقة دراسية ( (séminaireهمّت طـلبة التكوين فى سرح وا مختبـر "ا
ـســرحـيـة ــاسـتــر فى الـدراســات ا ــسـرح وفــنـون الـعــرض) وطـلــبـة ا الـدكــتـوراه(ا
و قـد ـغـرب) ـسـرحى بـا الـفـصـل الـثـانى والـفـصل الــرابع حـول مـوضـوع (الـنـقــد ا
سرحى الدكتور عبد الرحمن خصّصت فعاليات هذه احللقة لالحتفال بالناقد ا

بن زيدان.
سرحى ومناقشـة ستة كتب فى الـنقد ا خصّصت هـذه احللقة الـدراسية لقـراءة 
ّ اخـتيارها من بـ عشرين مؤلفـاً للناقد كتبـها الدكتور عـبد الرحمن بن زيدان
ـية بن زيـدان.وتـهـدف هـذه احلـلـقـة الـدراسـيـة بـلـوغ األهـداف الـتـربـويـة واألكـاد
ـتـخــصـصـ فـى الـنـقـد وخــلق تـواصل مــعـرفى بـ الــطـلـبــة الـبـاحــثـ والـنــقـاد ا
ــســرحى ـ بــعـامــة ـ والــدرس الـنــقــدى داخل اجلـامــعــة ـ بـخــاصــة ـ لـفــهم آلــيـات ا
وتدريب ـسـرحيـة بـكل مكـونـاتهـا وأبعـادهـا ـقاربـات النـقـدية لـلـفعـالـية ا اشـتغـال ا
ـــــمـــــارســـــة الــــــطـــــلـــــبـــــة الـــــبـــــاحــــــثـــــ عـــــلـى اكـــــتـــــســـــاب اخلـــــبــــــرات بـــــأســـــرار ا
وتميّـزها ب باقى الـقراءات وتدريبـهم على البحث وآفاقـها مـنطلقـاتها النقدية

سرح تعامال إبداعياً من منطلق التخصص. والتوثيق والتعامل مع ا
فى الـبـداية قـدّم الـدكـتور أحـمـد عازى ـ رئـيس اخملـتبـر ـ كـلـمة شـكـر فيـهـا الكـلـية
وأوضح على مـجـهـوداتهـا الـتى ال تـألوا بـذال لـلـدفع بالـبـحث اجلـامـعى إلى األمام
فى كلمته القيمة الثقافية واإلنسانية التى يتمتع بها الناقد الدكتور عبد الرحمن
وأستاذ له آثاره الواضحـة على الدرس النقدى داخل بن زيدان كناقد أدبى وفـنى
ألنّه ينـتمى ـ كـما وله امتـداداته فى اجملاالت الـثـقافـية الـعربـيـة ـغربـيـة اجلامـعة ا
ـلـسوعـ بـأمتـياز فـهـو ال يحـتاج سـرح بـاعتـباره فن ا يقـول مـحمـد تيـمـد ـ إلى ا

. إلى تعريف أو تقد
الــــــــدكـــــــتــــــــور عـــــــبـــــــد الــــــــرحـــــــمـن بـن زيـــــــدان ال يـــــــحــــــــتـــــــاج إلـى تـــــــعــــــــريف ألن
ـسرحيـة العـربية من تـتكلّم هرجـانات ا تعـدّدة فى ا ومـشاركاتـه ا وكتبه إبداعاتـه
وعـمق وتــقـدّم صــورة حــقـيــقــيــة عن مـثــابــرته واســتـمــرار عــطــائه وهـدوئـه عــنه
شـهد الـنقدى ومن قيـمته الـرمزيـة فى ا خطـاباته فى الـنقـد وعن هذه اخلصـال

ّ تخصيص هذا اليوم الدراسى بتقد الكتب التالية: سرحى العربى  ا
سرح العربى. معنى الرؤية فى ا

غربى فى مفترق القراءة. سرح ا ا
سرح العربى., التفكير بصوت مسموع فى معنى ا

سرح العربى. أسئلة ا
سرح العربى. خطاب التجريب فى ا

غربى". سرحى ا ثم تقد عرض حتت عنوان "التنوع والتجديد فى النقد ا
حاضرة يـلقيها الدكتـور عبد الرحمن بن زيدان حتت لتُـختتم احللقة الـدراسية 

غرب". سرحى با عنوان"النقد ا
فى البداية قدم الباحث سعيد موطون دراسة مستفيضة عن كتاب "معنى الرؤية
وهـذا الكتاب فى سـرح العربى" الصـادر أخيراً عن دار احلـرف بالقنـيطرة  فى ا
رأيه يُعـتبر خالصـة جتربـة النـاقد عبـد الرحـمن بن زيدان ضـمن جتربة مـتنـامية
ـرجعيـاتها اخملـتلفـة التى يـستثـمرها الـناقد إلبـداع خطابه ـعرفتـها و ومـتطوّرة 
ـسرحى الـعـربى ح يـركّز عـلى مـعنى الـرؤية الـنقـدى فى مجـال نقـد اخلـطاب ا

سرحى. كبنية منفتحة على شمولية اخلطاب ا
وما تطرحه من سرحية العربى مارسة ا وحول خصوصية الرؤية ونظرتها إلى ا
يـقـدّم الـكـتــاب شـروط اشـتـغـاالته فى عالقـاته قـضـايـا و اشـتـعـاالت أدبــيـة وفـنّـيـة
التى ال تقـصى أى مكون من مـكونات ـستمـدة من الواقعـية  والعـقالنيـة بالـرؤية ا

اخلطابات األدبية والفنية والتاريخية واجلمالية.
غربى سرح ا أما الباحث هشام بن الهـاشمى فتناول بالدراسة والتحليل كتاب (ا
فى مفترق القراءة) حيث يـقرّ أن قدراً مهماً من التفكير الذى يتقصد إلى تقد
غربى ـسرحى ا أجوبة دقيـقة وواضحـة بصدد االلتـباسات الـتى حتيط بالـنقد ا
هـــو مـــا أجنــزه الـــدكــتـــور عـــبــد الـــرحـــمن بن زيـــدان فى هـــذا الـــكــتـــاب.وإلضــاءة

أطروحاته قدّم الطالب الباحث ثالثة مداخل أساسية لهذه القراءة:
أما عرض الـباحث محسن قـارورة حول كتاب "الـتفكيـر بصوت مسـموع فى معنى
فـوقف عـنـد القـضـايـا الـتى حـظيت بـاهـتـمـام النـاقـد فى الـكـتاب ـسـرح العـربى" ا
وهـــو يـــجــيب عـن أســئـــلـــة األســتـــاذين عـــبــد الـــعــزيـــز بـــوبــكـــراوى وعــبـــد الـــعــالى
سـرحـيـ الـعرب ـتـعـلـقـة برؤيـة الـنـقـاد ا ومـنـهـا بـخاصـة تـلك الـقـضـايا ا الـسراج

سألة التأليف النقدى.
وهو الكـتاب فى مـفتتـحه عبارة عن سـيرة  ذاتـية للـناقد عـبد الرحـمن بن زيدان 
الـنظـرية غـربى الـهاوى سـرح ا من ا تـقد سـيـتدرّج من اخلـاص إلى ما هـو عـامّ
ــســـرحى والـــنـــقـــد ا ـــســرح الـــعـــربى الـــتـــأصـــيل والـــتــجـــريـب فى ا االحـــتـــفـــالــيـــة

العربى.وصوال إلى بعض القضايا الفلسفية.
سرح العربى"قام البـاحث أكرم بوكرين بتتبع فصول ه لكتاب "أسئـلة ا وفى تقد
ـسـرح وبـحـوث الـكـتـاب ووجــد أنه كـتـاب حـاول اإلحـاطـة بـإشـكــالـيـات وقـضـايـا ا
ومــقـاربــة الـعــديـد من الــعـروض عــلى مـســتـوى اإلبــداع والـنــقـد والـعــربى ـغــربى ا
ـبـدع وربط الـعالقـة اجلـدلـيـة بـ ا ـسـرحـيـة بــأسـئـلـة حتـدّد إجـرائـيـة الـتـحـلـيل ا
رجـعيـات التـراثـية ومـفرداتـها وكـيفـية اسـتلـهـام ا ـبدع بـالتـراث وعـالقة ا والنـاقد
الدالة فى توسيع داللة الـنص اإلبداعى. وهو ما جعل قراءة الناقد عبد الرحمن
سرحيون سرحى العربى تشمل حتديد ما قدمه اخملرجون ا بن زيدان للعرض ا
الــعـرب من تــقـنـيــات وآلـيــات أرادوا بـهـا اســتـيــعـاب الـنــظـريـة أو الــنـظــريـات الـتى
سرحى ثـلونها.  وقدم الباحث ماجد األمـيرى عرضاً حول مسـألة التجريب ا
صطـلح وكيف أسهم وكيف تتـبّع الدكتـور عبد الـرحمن بن زيدان مـفاهيم هـذا ا
و بـخـصـوص ـســرحـيـة الـعـربـيـة ـا يالئـم خـصـوصـيـات الـثـقـافـة ا فى تـوظـيـفـهـا 
ـسـرحى الـعـربى الـذى يـتـنـاوله الـدكـتـور عـبـد الرحـمـان بن زيـدان فى الـتـجـريب ا
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سرحي جريدة كل ا

وهبته ورؤيته وخبراته > صاغ الشاعر باقتدار سبيكة شعرية نادرة من صَهره 
كتسبة من الرصيد اإلبداعى العربى ومن التراث اإلنسانى الذاتية مع ثقافته ا

عامة. وبهذه الصياغة اكتمل نضجه وتصوره للبناء الشعرى.
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مع شـخصـيـات أخرى وتـتفـاعل مـعهـا أثنـاء األحداث  –أى أنـها
ــو شـــخــصـــيــات ال نـــراهــا (شـــخــصـــيــات مـــجــازيـــة) ويــكـــون 
الـشـخصـيـة هـنا  –من الداخـل إلى اخلارج وهـذه الـتـقـنـية من
تلقى من الكتـابة لها مزاياها  –حيث أنها تـوقظ وتثير خـيال ا
خـالل رؤيــة وســمــاع شــخــصــيــات غــيـــر مــوجــودة عــلى خــشــبــة

سرح. ا
ونودراما بقدرتهـا على خلع القناع  –حيث أننا فى لذا تتميـز ا
احليـاة العـادية نسـتمـتع بارتداء أقـنعة مـختـلفة سـواء فى العمل
أو فى حـياتـنا االجـتـماعـية  –إذ أنـنا نـرى شـخصـيـة واحدة بال
قــنـاع تـتــيح لـنــا أن نـتـفــحص ونـنــظـر نـظــرة عـمـيــقـة فى دواخل
الذات اإلنسـانيـة كمـا فى مونـولوج (هـاملـت): (أكون أو ال أكون
ـــثـــال مـــأخـــوذ أو مع مـالحـــظـــة أن ا  –أى أحـــيـــا أو أمـــوت)  –
مُقـتبس من نص طويل!  –لذا فإن إزالـة أو خلع القناع  –حالة
ورحــلـــة مــثــيـــرة لــلــمـــتــلــقـى يــرى من خاللـــهــا أصــالـــة اإلنــســان
مثل هنا  –عندما يخـلع القناع يظهر ضعفه أمام وجوهره.. فا
ــنــحه حــالــة مــتــفــردة وجتــربــة مــدهــشــة ــا  اجلــمــهـور  –

وتعاطفا كبيرا مع اجلمهور..
ـونــودرامـا األخـرى أنـهـا أقل تـكـلـفـة فى اإلنـتـاج ـيـزات ا ومن 
ونودراما هى الية الكافية وأن عروض ا وارد ا عندما تغيب ا
نوع من الـسهل نـقله إلى أمـاكن مخـتلـفة وعرضـه فى فضاءات
مـسـرحـيـة مـتعـددة.. ألنـنـا نـسـتـطـيع أن نـنـقـلـهـا لـتعـرض فى أى
ـــتــاحف فــضـــاء مـــســـرحى ســـواءا كــان فى مـــقـــهى أو أروقـــة ا
وباحـات الـكـنـائس والفـنـادق وغـيـرها مـن أماكن الـتـجـمـعات –
ـشـاهـدتـها إذا ـشـاهـدين  ـا يـتـيح الـفـرصـة ألكـبـر عـدد من ا
انـــعــدمت الــوســـيــلــة لــوصـــول هــذا اجلــمــهـــور إلى دار الــعــرض
هـرجانـات العـربية ـا يسـاعد عـلى التـواصل فى ا ـسرحى ر ا

سرحية. شاركة فى التجارب ا والدولية وا
ـونودرامـا) حتـديـا (للـمـمثل) – ـسـرح (ا ـثل هـذا الـنوع من ا و
حـ يـقف وحـده ويـحـمل علـى عاتـقه الـكم األكـبـر من مـفردات
حـيـث يـقـع عـلـى عـاتــقه مــســئــولــيـة إيــصــالــهــا بـكل الــرســالـة  –
ـــاءة اإلشـــارة حـــركـــة اجلِـــســـد الـــوســــائل مـــثل (الـــكـالم اإل
الصمت االنـفعال الداخلى.. إلخ) إلى اجلمهور  –لذا فإنه إذا
ـثال مـتـمكـنـا من أدواته  –ثـريًـا فى قـدراته األدائـيـة لم يـكن 
والـتـنـوع وضـبط اإليـقاع  –فـإن اجلـمـهـور سـيـنصـرف عـنه من
ونـودراما ال تـتحمـل وجود نصف أو ربع اللـحظات األولى  –فـا

ثل متميز أو ال شىء..  ثل  –فإما 
ــــونــــودرامــــا حتــــديــــا خـــاصــــا فـى كـــتــــابــــته ويــــواجه (مــــؤلف) ا
(لــشــخــصــيــة) ال تــردد حــوارا فـقـط ال تــسـمـع لــغـة فــقط  –بل
حتـاول إقناعـنا بـوجود شخـصية من حلم ودم  –تتـطور وتتبدل

تعاقبة. ردود أفعالها وتنمو أثناء تطور األحداث ا
ــونـودرامــا حتــديـا أيــضـا  –لــيس فــقط فى ويـواجـه (مـخــرج) ا
دة سرحى  ثله بل يـتجاوزه إلى كيـفية ملء الفـراغ ا تـوجيه 
ـــمـــثـل واحـــد وكـــيف يــــدمج جـــمـــيع ســـاعـــة أو أقـل أو أكـــثـــر 
ــســرحـيــة األخــرى من (إضــاءة إلى مــوســيــقى إلى الــعــنــاصــر ا
اكــســسـوارات أو مــؤثــرات صـوتــيــة ومـرئــيـة  –إلغــنـاء الــفــضـاء
شـهدية) ) –سيـنوغـرافيا)  –غيـر رتيـبة  –إلبقـاء اجلمـهور )
فى مقاعـدهم وذلك باستـخدامه للـغة الفـنون اخملتـلفة وصـبها
فى شــكـل الــفــرجــة  –حــتى ال يــطــغـى اإلســهــاب فى الــكالم –

والذى قد يكون ال معنى له.. 
يلودرامـا اجليدة تتميز بأنها تهتم بطرح القضايا وأخيرا فإن ا
الـسـاخـنــة وأن (الـنص) يـحـمل وجـهـة نـظـر مـدروسـة يـسـتـطـيع
صــــانــــعـــوهــــا الـــدفــــاع عـــنــــهـــا  –وذلك عـن طـــريـق اســـتــــجالب
(شخصية) تثـير الدهشة وتزويدها فأفعال تُعرض من خاللها
القـضية مـوضع البحث والـتعايش مع هـذه الشخـصية فى اآلن
وفى اللحظة والتو  –أى حلظة تقد العرض ومن هنا عليهم
أن يتجنبوا (الـنواح الذاتى) أى (الكتابة األفـقية) التى ال تتطور
ـلل والضـجر – فيـهـا الشـخـصيـة واألحداث والـتى تـؤدى إلى ا
ـونــودرامـا اجلــيـد هــو الـذى يـســتـطــيع أن يـتــحـول من فـكــاتب ا
الـقضـايـا االجتـماعـيـة الضـاغـطة إلى عـرض إنـسانى مـتـماسك
ــــعـــالم واحلـــريص عـــلـى أن يـــكـــون حـــامالً وطـــارحًـــا وواضح ا
لقضـايا (شخصيـة) حية حقيـقية نسـتطيع مالمستـها والتفاعل
مـعــهـا.. لـذا عــلـيه أن يـتــجـنب طـرح أســئـلـة ال أسس لــهـا وغـيـر
نـابـعـة من تـطور الـشـخـصـية  –تـلك الـتى يـجب أن تـتـحدث من

المح. منطلق الدوافع العاطفية الواضحة واحملددة ا

تعرية وكـشف أوراقه من خالل جتربة ذاتـية مريرة أدت إلى ما
هـو عـلــيه وقـد يــكـون الـبــاعث عـلى ذلك ســؤال مـلح أمـام واقع
أنى حـاضر وفـى هذه احلـالـة تكـون طـبـيعـة الـسـؤال مصـيـرية
وكـونـيـة ووجـودية  –حتى ولـو بـدت ظـاهـريـا فى صـورة أبسط

األشياء. 
ـونودراما غالـبا ما يـكون ذا بُعـد ملحـمى متعدد و(الزمن) فى ا
ـوضوع  –لـكن اجلـزء األكـبـر ـسـتـويـات ويـنسـجم مع طـبـيـعـة ا ا
ستـويات األخرى فإنـها تأخذ ستـوى (احلاضر)  –أما ا يكـون 
ــا تـســلــسل مــنــطــقى لــيــخـتــلط حــيــزهــا فى فــضــاء الــنص دو
ــسـتــقـبل  –لــذا فـإن خــصــوصـيــة الـزمن ــاضى بـا احلـاضــر بـا
ــســتــويــات  –حــيث تــســتــحــضــر ــكــان) مــتــعــدد ا جتــعل من (ا
ـوجودة مالمح األمـكنة خالل عـملـية (التـداعيات) الشخـصية ا
الفـكـرية ويـغلب الـطابع (الـسردى)  –أو السـرد (الـذكى) الذى
يـخــتـلف عن الــسـرد فى الـقــصـة أو الــروايـة والـذى يــجـعـلك ال
تــشـعـر بـهــذا الـسـرد عـلى اإلطـالق ويـجـعـلك فـى حـضـرة عـمل
كـــمــــا فـى وصف (كــــاســــنــــدرا) فى مــــســــرحى أوال وأخــــيــــرا  –
ـنـون" إليسـخلـيـوس وهى تصف مـشـهد مـقتل مـسـرحيـة "أجا
نـون على يد زوجـته وعشيـقها.. وكذا تـغلب صيـغة الفعل أجا
ــونـودرامــا وإن كـان ثــمـة ـاضى وتــداعى األفــكـار عــلى لـغــة ا ا
(ديالـوجـات) = أى حـوارات ثـنـائـية  –مع الـشـخـصـيـات األخرى
الــتى تــســتــحـضــرهــا ذاكــرة الــشـخــصــيــة وإن كــنت أتــصـور أن
وقف الدرامى اآلنى فى احلاضر ومـواجهته فى التو معايشـة ا
ـونـودرامـا الـقـوة والـفـعـالـيـة والـلـحـظـة هـو الـذى يُـضـفى عـلى ا
ويـسـاهم فى تـطــور احلـدث وإبـراز مالمح الـبــطل.. إذ يـخـتـلف
ُضـاد) بـحـسب طبـيـعـة النص مـفـهوم (طـبـيـعة الـبـطل والـبطـل ا
ـضــاد) يـكـون من الــشـخـصـيـات ـونـودرامى  –إذ أن (الـبـطل ا ا
اجملــازيـــة الــتى لــيس لــهــا حــضــور فـــعــلى ولــعل هــذا مــا يــبــرر
ـــتــفـــرجـــا) مع بـــطل مـــســرحـــيــة ــتـــلـــقى (قـــارئــا أو مُ تـــعــاطـف ا
ــونـــودرامــا فى مــعــظـم الــنــصــوص والــعــروض  –حــيث تــكــون ا
شــخـــصــيــة الـــبــطل هـــو مــخــطـط الــقــوى الـــفــاعــلـــة (الــفــاعل/
عارضة)  –لكن (الصراع) سانـدة/ القوى ا ستفيـد/ القوى ا ا
ـونـودرامـا ال يـكـون فـيه ألقـطـاب مـخـطط الـقـوى الـفـاعـلـة فى ا
الـتى ال يـكـون لـهـا حـضـور فعـلى  –بل يـكـون احلـضور (الـفـعـلى
ونـودراما (تُـختـزل كل جتلـيات فقط لـلفـاعل (البطل)  –ففـى ا
وأشكال الصـراع فى الصراع الداخـلى (أى صراع) اإلنسان مع
ــونــودرامــا جتــلــيـات نـفــسـه) حــيث جنــد فى مــعــظم نــصــوص ا
الصـراع مُجسـدةً فى شخصـية البطـل وهذا ما يعـطى الصورة
ـأساويـة لـهذا الـبطل  –حتـى ولو بـدت فى ظاهـرها كـوميـدية ا

 –ماهاوية...
وقد يـكـون هـنـاك نوعـان من الـكـتـابـة للـمـونـودرامـا: األول: ح
يـحدد الـكاتـب احملور الـذى تدور حـوله األحـداث ليـكون مـحورا
ذاتـيــا (أى أن الــشـخــصـيــة تـقــوم بـعــمـلــيــة اكـتــشـاف فى دواخل
نـفـسـهـا فـيـكـون (احلدث) نـابـعًـا من اخلـارج إلى الـداخل  –أمـا
الـنوع الـثانى: فـيـقوم الـكاتب بـجعل شـخصـيته الـوحيـدة تتـحاور

ــتـكـامـلـة فى ذاتـهـا والـتى تـتـطـلب ـسـرحـيـة ا ـونـودرامـا هى ا ا
سرح ثلة  –كى يـؤديها كـلها فـوق خشبـة ا ثال واحـدا.. أو 
تفرجـ ولعل مسرحية "مضار التبغ" 1903 – 1986 أمام ا
ألنـطــون تــشـيــكـوف   1904 – 1860من أحـسن الــنــمـاذج فى

هذا اجملال..
ـمـثل الـواحـد والـذى تـسـاعـده ـسـرحـيــات ذات ا ولـقـد عـرْفت ا
انـيا ب أعوام 1780 – 1775 جـوقة ناطـقة أو صامـتة فى ا
ـمــثل (جــوهـان بــرانــديـز)  (1799 – 1735وفى  –عــلى يــد ا
تـعـريـف آخـر لــلـمـونــودرامـا هى: مــقـطــوعـة مــسـرحــيـة قــصـيـرة
ثل واحـد تـسـاعـده مجـمـوعـة قامـتـة أو جـوقة وهى يقـدمـهـا 
غيـر (الـدرامـا الثـنـائـية)  –الـتى قـد تشـبـهـهـا.. إال أنـهـا حتـتوى
ــســرح عــلـى دورين نــاطــقـــ ولــيس دورًا واحـــدًا وقــد أحــيـــا ا
ــــونــــودرامــــا) فى كـل الــــلــــغــــات.. حــــيث ســــاهــــمت احلــــديث (ا
الـتـكـنـولـوجيـا احلـديـثـة فى اإلضـاءة والـصوت  –فى خـلق عالم
ـمـثـلـة الـفرد وقـد قُـدمت فى ـمـثل أو ا كـامل ومـتـغيـر يـسـانـد ا
ـمـثـالت (نـعـيـمـة وصـفى وسـنـاء ـاذج جـيـدة عـلى يـد ا مـصــر 
جــمـيل وصــفـيــة الـعــمـرى وعــبـلـة كــامل) فى مــسـرحـيــات مـثل
"عـديـلــة" و "احلـصـان و"نـوبـة صـحـيـان" وغـيـرهـا ويـعُـد الـكـاتب
سرح ونـودراما) فـى ا سرحـى (ام بـكير) مـن أبرز كـتاب (ا ا
ـسـرح ـصــرى الـذى أعـد قــصـة (تــشـيــكـوف) "مــوت مـوظـف"  ا

الطليعة وقام باألداء واإلخراج (أحمد راتب).
وهـناك تعـريف آخر لـلمـونودرامـا والتى قد يـسمـيهـا البعض –
ُصـاحبـة وأنها ـوسيـقى ا لـيلـودراما عـلى أساس ا أحـيانا  –بـا
ثـلة يسـاندها مثل واحـد أو  قطـعة مـسرحيـة فرديـة قصيـرة 
(شــخـــوص) صــامـــتــة أو جــوقـــة وأن (الــدودرامـــا) أى الــدرامــا
ُــشـابه ويـقــوم بـهــا شـخـصــيـتـان الـثــنـائـيــة لـهـا نــفس الـتــكـوين ا

متكلمتان.
ففى عام  1983قدمت مونودراما "عديلة".

تأليف نهاد جـاد وإخراج زينب شميس وتمـثيل نعيمة وصفى
قـدم مـســرح الـطـلـيــعـة مـونــودرامـا "احلـصـان" وفى عـام  1983
تألـيف كرم الـنجار وإخـراج أحمد زكى وفـى العام الـتالى قدم
ـقـتـبـسـة عن تـشـيـكـوف ــثـلـة" ا الـهـنـاجـر مـونـودرامـا "اغـتـيـال 
بـطــولـة صــفــيـة الــعـمــرى وإخــراج تـوفــيق عــبـد الــلــطـيف وفى
ـصرية لهواة ونودرامـا األول الذى أقامته اجلـمعية ا مـهرجان ا
ــــســــرح مــــونــــودرامـــــا "نــــوبــــة صــــحــــيــــان" تــــألــــيف داريــــو فــــو ا
وفــــرانـــكـــارامى وإعــــداد مـــنـــحـــة الـــبــــطـــراوى وإخـــراج حـــسن

اجلريتلى والتى قدمت بعد ذلك أكثر من مرة..
سرحية وكال الشكل من (التـسلية) كان يُستفاد بها فى ملء ا
ذات الــثـالثــة فــصــول والــتى أصــبــحت مُــنــتــشــرة فى وقت مــا
وكانت أحيانا أو دائما ما تتكون  –عادةً  –من مشاهد مأخوذة

سرحيات الطويلة.. أو مقُتبسة من ا
ونـودرامـا) أيـضا  –إن أول من عُـرف فى الـتاريخ ويُـقال عـن (ا
ـثل فى تاريخ سـرح وهو نـفسه أول  بتـقد هـذا النـوع من ا
ــســـرح اإلغــريــقـى أى (تــثــبـــيــبس)  –الــذى عــاش فـى الــقــرن ا
ـيالد وأنه هـو الـذى أوجـد شـكال فـنـيـا جـديرا الـسـادس قـبل ا
هـو (الـتـمـثيل)  –إذ كـان له الـيـد الـطـولى فى تـغـيـيـر (رواية) أو
(سرد) احلكـاية إلى الـتمثـيل وهو الـشكل البـسيط الـذى يشبه
أداء مــشــاعــر الــربـابــة الــذى يــروى أو يــسـرد أحــداث "الــســيـرة
ــثــال وبـــقى شــكل (الــتــمــثــيل الــهاللـــيــة" عــنــدنــا عــلى ســبــيل ا
الـفردى) أيـام الرومـان.. ثم فى الكـنـيسـة ومُنـحصـرا فى بعض
تجولـة والتى كان يُطلق عليها آنذاك (باجلوجنليرز) – الفرق ا
ـدن الـذين كــانـوا يـتـحــولـون ويـقــدمـون عـروضـهـم فى الـقـرى وا
) = الـــتـــمـــثــيل ــا والـــتى كـــان بـــعـــضــهـــا شـــكال من أشـــكـــال (ا
الـصامت والـذى كان يُـقدم فى مـعظم احلاالت  –بـشكل فردى
ونودراما قد عـاد للظهور ثانية فى القرن الثامن  –إال أن فن ا
عـشر والـتـاسع عشـر فى أوربا  –عـبر فن آخـر هو (الـبـانتـوميم
احلديث)  –الذى عادةً ما يكون عرضا مُنفردا أمام اجلمهور.
ـمثل وفى الـقرن الـعـشرين ظـهـرت جتـارب كثـيـرة تعـتـمد عـلى ا
الواحد مثل مسرحية "األقوى" ألوجست سترندبرج ومسرحية
"قــبـل اإلفــطــار" لـيــوجــ أونــيـل ومــســرحــيــة "نــوبــة صــحــيـان"
لـداريـوفـو وفـسـرانكـاراف ويـفـسـر الـبـعض ظـهـور هـذا الـشكل
ويـــرُجــعـه إلى ســيـــادة الــفـــكــر الـــرأســـمــالى الـــذى ســاد الـــقــرن
ـونـودراما تـمـثل إحـدى إنـعـكاسـات هـذا الـفـكر العـشـرين وأن ا
ـونـودرامـا لــيـست عـمال فـرديـا الــرأسـمـالى وفى احلـقـيــقـة أن ا
ـــؤلف واخملــرج والــقــوى بــشــكـل مُــطــلق  –إذ ال بــد من وجــود ا
سـرحى األخرى  –لـذا فهى ُـنفـذة لعـناصـر العـرض ا الـعامـلة ا
ـثل واحـد (عــمل جـمـاعى)  –إال أن الــرسـالـة تــنُـقل من قــبِلَ 
طروحة وضوعات ا ـثل وغالبا ما تـكون ا وليس مجموعة 
ونودراما ذات طابع مأساوى وغالبا ما ينطلق البطل فى عبد الغنى داودفى ا

(ÉeGQOƒfƒŸG) óMGƒdG πãªŸG ÉeGQO
 ليست عمالً فردياً بشكل

مطلق.. البد
 لها من مؤلف ومخرج

 كاتبها البد أن يقنعنا
بالشخصية ومخرجها يواجه
حتدياً من نوع خاص

انفتح على
مارسة ا
سرحية ا
 فى شموليتها
وتناول كل
عناصر
العملية
سرحية ا
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سرحي جريدة كل ا

" "وتبقى الكلمة" "حياتى > من مؤلفاته النثرية: "على مشارف اخلمس
فى الشعر" "أصوات العصر"  "ماذا يبقى منهم للتاريخ" "رحلة الضمير
" "رحلة على وت" "قراءة جديدة لشعرنا القد صرى" "حتى نقهر ا ا

الورق". 
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مصطفى خورشيد

> الناقد سيد الوكيل
والشاعر خضير ميرى
يناقشان مساء غد

الثالثاء 11 أغسطس
رواية «قال لها» للكاتبة
نعم يعقد صفاء عبد ا
كتبة نفرو اللقاء 
بشارع معروف بوسط

القاهرة فى الثامنة مساء
بحضور عدد من النقاد

. هتم والكتاب وا

سـلـيـمـة أو اصـابـتـهـا الـشـروخ سوف ال يـرى ذاته
ــــرآة تــــعــــكـس بــــحــــيـــــاد كــــامل صــــورة بــــرغـم أن ا
ــسـتــنـصــر سـيـرى الــشـخص بــحـذافــيـرهــا لـكن ا
خـواءا وفراغـًا وظالمـًا مـعتـمـًا يتـنـاظـر مع الظالم
الــــذى يـــــســـــافــــر إلـــــيه كـــــرسى احلـــــكـم فى ظالم
الـــكــوالــيس. وفـى خــضم كل هـــذا ســنــلــحظ أداءًا
زاعـــقــا صـــارخــًا ومـــواقف مـــيــلـــودرامــيـــة شــديــدة
االفــتـعــال لـقــد عـمت الــفـوضـى واخـتــلط احلـابل
بـالـنــابل فـالـكل يــضـرب فى الـكل بـيــنـمـا الـشـعب
ــطــحــون قـد نــأى بــنـفــسه وانــخـرط فـى أهـازيج ا
حلـنـيـة حـزيـنـة وشـجـيـة وقـد رفع أكـفه مـتـضـرعًا
ــســـتــوى أعــلى لــعـــله يــكــون فــيـه الــغــوث من ذلك

البالء.
وعــنــدئــذ ســـنــصل إلى الــنــقـــطــة احلــاســمــة الــتى
سـتـقـلب األمـور رأسـاً عـلى عـقب. فى مـبـدأ األمر
ــسـتــنـصــر كـابــوس مــزعج يـحــاصـره فى ســيـلـم بـا
ـطـلق وسـيـسـتـمـر هـذا بـحـر عـجــاج من الـظالم ا
ـدة طـويـلـة نـشــعـر فـيـهـا بـسـأم وضـجـر الــكـابـوس 
مـلـة التى تـشيع وقـلـقلـة تتـنـاظر مع واقع حـيـاتنـا ا
فـيها الـفوضى وحتاصـرها من كل حدب وصوب.
بــيـد أن الــعــرض من زاويــة أخـرى يــتــجـاوز ويــعــلـو

يلودرامى. على كل هذه الفوضى والعجيج ا
ـجرد يبـدأ هذا اإلحـسـاس يقـوى ويتـعـاظم أثره 
ـالـطـى وهـو ظـهـور خـاطف مــقـلـقل غـيـر ظـهـور ا
مـسـتـقــر نـرصـده طـوال الـعـرض وال نـسـتـطـيع له
تثـبيـتا. وبرغـم هذا فـإن هذا الظـهور بـكل تبـعاته
سـيـؤجج وعيـنـا ويـشكل مـلـكاتـنـا ويـشحـنـها شـحـنًا

كثيفاً ثقيل الوطأة. كيف يحدث هذا?.
الطى نخاس يهـودى يتاجر ويبيع فى البشر إن ا
إضــافـــة إلى أنـه مـــرابى يـــتــعـــامـل مع الـــنــقـــود من
مـنـطـلق الـربـا الـفـاحـش. ولـقـد سـبق لـلـمـالـطى أن
لكـة) وقت أن كانت جـارية إلى احلاكم بـاع األم (ا
ـــلك الـــظــاهـــر). وعـــلــيـه قــد يـــتـــصــور الـــســـابق (ا
الــبــعض أنه إشــارة مــتـلــبــســة بــالـرمــز أن الــيــهـود
مقـدر لهم أنـهم سوف يـتـسيـدوا السـاحة لـكى يتم
عاصر. وهذا قد يصح بيعنا فى سوق الـنخاسة ا
ــــلـــمــــوس ويــــحس بــــوطـــأته عــــلى أرض الــــواقع ا
القـاصى والـدانى لـكنـه ال يصح مـطـلـقًا فى واقع
ـــســــرحى الـــذى نــــحن بـــصـــدده. إذ إن الـــعـــرض ا
ــالــطى ــعـــنى اخلــفى الــكـــامن كــلــيـــة وراء هــذا ا ا
يـتـجـاوز ديــانـته ومـهـنـته. إن الــعـرض يـقـشـر ديـانـة
الطى ويـنزع عنه مهـنته نزعـًا وعندئذ سـيتبدى ا
ـالطـى عاريـا إال من هـيئـته اجلـسمـانـية خلـيـالنـا ا
ـــكن بــحـــال تــقـــشــيـــرهــا أو نـــزعــهــا. إن الـــتى ال 
ــالـطى يــتــبـدى خلــيـالــنـا مــشــقـوقــًا إلى نـصــفـ ا
مــتــســاويــ مـن قــمــة رأسه إلى إخــمص قــدمــيه
ن تـعـلــوه عـ مــبـصـرة ونـلـحـظ أن الـنـصـف األ

ا عـنى برغم أنها بـاألساس مفـتقدة للـمعنى  با
ثل مفارقة صارخة ال حل لها.

ـلتبسـة بارزة بشكل آخاذ فى فارقة ا كـانت هذه ا
العرض الذى شاهدنـاه فى بورسعيد لكنها بهتت
وتقلصت إلى حد كـبير فى العرض سىء السمعة
الذى شاهدناه فى الفيوم. وال تفسير عندى لهذا
الـتـنـاقض األعوج سـوى أنه سـوءات الـتـنـفـيذ. أول
هـــذه الــــســـوءات تـــتــــصل بـــاإلضـــاءة الــــتى انـــعـــدم
تـأثيرها فى عرض الـفيوم بينـما كانت فى أوجها
فى عرض بـورسعيـد. إضافة إلـى تخلـخل اإليقاع

العام الذى وصم عرض الفيوم بوصمة قاتلة.
لكنـا من ناحيـة أخرى يجب أن ننـتبه تمـام االنتباه
أن الــعـــرض بـــرمـــته ســـواء فـى بـــورســعـــيـــد أو فى
الـفــيــوم قـد نــصب لـنــا كـمــيــنـا مع ســبق االصـرار
والـتـرصـد إذ أنه جنح فى أن يـوهـمـنـا أنه يـتـناول
ستـنصـر بكل ويـالته بيـنما هـو فى بنـيته عصـر ا
الـعـمـيقـة يـتـجاوز ويـعـلـو تـمامـًا عـلى ذلك الـعـصر.
ـعـنى آخــر فـإن الـعـرض يــتـأمل هـذا الــعـصـر ثم
يــلـفــظه ويـعــلـو عـلــيه بـكل مــا يـعج به مـن ضـجـيج
حــــــول كــــــرسى احلــــــكـم لـــــدرجــــــة أن امــــــرأة هى
بــــاألســـاس جـــاريـــة اشــــتـــراهـــا احلــــاكم من ســـوق
الـنــخــاســة ثم حتــولت بــالــتــبــعــيــة إلى مــا يــقـارب
ـعنى أوضح عاهرة من طراز فريد العاهرة أو 
اسـتــطـاعت أن تـطــوع جـسـدهـا لــكل مـا من شـأنه
أن يـقـربـهـا إلى كـرسـى الـعـرش حـتى تـمـكـنت من
تسلـقه وعندئذ اطـمئن بالهـا أنها ملـكت العا

فــــتــــجـــبــــرت وطـــغـت ووضـــعـت رجالً فى الــــشـــرق
وأخــرى فى الـغــرب بـحــيث يـقــبع بـيــنـهــمـا كـرسى
احلكم (!!!). وهـكـذا أسلـمت هـذا الـكرسى لـقـمة
ـشـكوك أصال فى سـائـغـة البنـهـا الـطـفل الغـريـر ا
نـسبه!. هل هو من صـلب زوجها احلـاكم السابق
أم هو ابن لعشيـقها احلالى (التسترى) أم هو ابن
لــعــشـيــقـهــا الـســابق (ابن حــمـدان) الــذى سـبق أن
ــدة عــشــرين عــامــاً!. ال أحــد يـعــلم تــولى الــوزارة 
بـالــضـبـط. لـذا عــنـدمــا يـكــبـر الــطـفـل ويـشب عن
الـطـوق فــإنه يـشــعـر بــأعـراض هـامــلـتــيـة مـبــطـنـة
ـرايا بـطـابع أوديـبى!. ومـن ثم عـنـدمـا يـنـظر فـى ا
ــ ويــســار ــشــكـــلــة بــانــحـــراف  ــصــقـــولــة - ا ا
اثل تقريبا شكل أو هيئة ـسرح  مقدمة خشبة ا
ـد ـشـاهـد سـوى أن  ـنـحـرف ومــا عـلى ا شـبه ا
ـرآت بخـياله خـطًا مـستـقـيمـًا واصًال من أعلى ا
ـــتــواجــدتــ نـــاحــيــة الــيــمـــ إلى نــظــيـــرتــيــهــمــا ا
ـاثًال أيضا من الـكائنـت نـاحية الـيسار وخـطًا 
ـنــحــرف الــذى يــشـمل أســفل لــكى يــكــتــمل شـبـه ا
األربـع مـرايـا والــتى تـعـلــمـنـا قــواعـد الـهــنـدسـة أن
مـجـمـوع زوايـاه يـســاوى قـائـمـتـ - عـنـدمـا يـنـظـر
صـقولـة سواء أكانت رايـا ا ـستنـصر فى تـلك ا ا

ردود فعل غاضبة أشـد الغضب وأيضا قد تكون
مـتـبـايـنـة أشــد الـتـبـاين صـاحـبت عـرض «تـرنـيـمـة
» الـــذى قــدمـــته الـــفــرقـــة اإلقــلـــيــمـــيــة الـ7 ســـنــ
ـهــرجـان الـقــومى لـفـرق لـبــورسـعـيــد فى مـفـتــتح ا
الـقـومـيـات على مـسـرح قـصـر ثـقافـة الـفـيـوم لـقد
ـتـع إضــافـة وصف الــعــرض بــأنه ردىء وغــيــر 
إلى أنه غير أم فى تعـرضه تاريخياً لفترة حكم
ـسـتنـصر بـوصفـهـا حلـقة ضـمن حـلقـات العـصر ا
الــفــاطــمى. كــمـا أن مــفــرداته تــعــرضت لــلــتــفــنــيـد
ــفــرطـة بـوصــفــهـا مــفــردات تـشــوبــهـا الــســذاجـة ا
ـعنى وافـتـقـاد الـذوق اجلـمالـى فى حده وانـعـدام ا
األدنـى لـــدرجـــة أن يـــوصف كـــرسى احلـــكم بـــأنه

شبيه بعربة الكشرى!!.
لـــقـــد تـــشـــرفت بـــأن أكـــون عـــضـــوًا ضـــمـن جلـــنــة
ـــوقــعـى الــتـى شــاهـــدت الـــعــرض فى الـــتـــحــكـــيم ا
الـســاحـة الــشـعــبــيـة بــبـورســعـيــد ضـمـت بـخالفى
الزميل العـزيزين: د. عبد الرحمن عبده أستاذ
فـتـحى الـكوفى وقـد أجـمـعت اللـجـنـة بعـد احلـالة
الوجدانـية العمـيقة الـتى فجرهـا العرض على أنه
ـسـتـوى بـدرجــة ال يـطـولـهـا الـشك. عـرض رفــيع ا
نطق ومن ثم فـإن صفة التمـيز والتفـرد وبحكم ا
الصـرف من احملـتم أن تالزمه أيـنمـا عرض فى
أى مــكـــان آخــر. نـــحن إذن أمـــام تــنـــاقض صــارخ
فــبـــأى مــعــيــار يـــتــحــول الـــشىء من الــنـــقــيض إلى

النقيض. 
نــحن إذن أمــام مــعــضــلــة ال حل لــهــا فى تــصــورى
ســوى الـــرجــوع مـــرة أخــرى إلى الـــعــرض ذاته فى
ـتميزة أو الرديئـة لكن مع اعتبار نـسختيه سواء ا
ا أن هذا التمـيز أو تلك الرداءة محض «زعم» 
يــــتــــيح لــــنـــا أن نــــنــــصب فــــخـــاخ الــــشك عــــلى كال
! عــلـنــا نــصل إلى خــيط آريـان الــكــفـيل الــزعـمــ

تاهة! بإنقاذنا من تلك ا
ــسـتــنــصـر ـاذا جلــأ الــعـرض إلـى عـصــر ا بــدايــة 
احلـاكم الـفـاطـمى وهـو عـصـر أقل مـا يـوصف به
أنه عـصـر سـيـريـالـى غـيـر مـتـصـور حـدوثه إال فى
الـــكــوابـــيس الـــتى يـــنـــســجـــهـــا الالوعى حـــيث أنه
حــدثت خالله مــجــاعـة مــخـيــفـة أدت بــالـبــشـر أن
تأكل بعضها بـعضًا بسبب فساد احلكم واختالل
موازين األسـرة احلاكـمة?!. ويـعنى هـذا أن غريزة
ــورتــيــدو) قــد أطــاحت بــغــريــزة احلــيـاة الــفــنــاء (ا
(اللبـيدو) ووجهت لـها ضربة قـاضية مـفضية إلى
حـالـة خـطــيـرة من الـدمـار الـشـامل.عـلـيـنـا اآلن أن
نتـأمل عـلى هـوادة فى تـفاصـيل الـعـرض. وأول ما
ــســـمى ســـنــرصـــده هـــو ذلك الـــكـــرسى الـــلـــعـــ ا
كرسى العرش والذى جنم عن التناحر عليه تلك
ـدوية الـتى دامت سـبع سـن وأكل فـيـها أسـاة ا ا
الـــبــشـــر بـــنى جـــلـــدتـــهم. تـــلــحـظ ابــتـــداءا أن ذلك
سرحى شهد ا الكرسى القابع متصدرًا خلفية ا
عنى هـو فى احملل األول واألخير مـجرد جمـاد 
أنه مـادة صماء عمياء بـكماء مفتقـدة كلية للوعى
الــذى يــتـمــيــز به الــبــشــر ويــســبق حــتى وجــودهم.
وبـهـذا فــإنه يـتــمـاثل مع أى شـىء مـادى يـحــوطـنـا.
ـتـصـدر لـكــنـا يـجب أن نــلـحظ أن ذلك الـكــرسى ا
للـصـورة هو بـاألساس كـرسى رجـراج مـهتـز دومًا
ـظلمة سرح ا يتزحـزح نحو أغـوار عمق خشبـة ا
ثم سرعان ما يعود خارجاً. وكأنه بهذا التوصيف
ـــا أى رابط أو مـــعـــيــار. يـــتـــحــرك عـــلى هـــواه دو
واألخـطر واألهم أن فى مكنـته التحـكم فى البشر
احلائزين على الوعـى فإذا بهم يتوحدون به بعد
أن يـحدث لهم نكوص مـزلزل يفقدهم مـا يتحلون
به من وعى فـيـسـتـحـيـلـوا إلى مـادة عـمـيـاء فـاقدة
ـعنى.. أى معنى. بـاألصل للوعى وخلـو كلية من ا

عنى يسبغه اإلنسان على األشياء ال العكس. فا
سـافر دومًا من ناحـية أخرى فـإن هذا الـكرسى ا
ـسرح وقد يـعود من ظالم الكـواليس إلى أضواء ا
ــزيـــفــة واخملـــادعــة عــلـت هــامـــته أكـــالــيل الـــغـــار ا
خـداعـاً وقـحـاً ال حـد لـوقـاحـته ومن ثم تـسـتـحـيل
حــيـــاة الــنــاس إلى خـــداع وتــزيــيف غـــيــر مــعــروف
مـداه. وعـليه فـإن كـرسى الـعـرش بهـذا الـتـوصيف
هـو ال محـالـة شـخـصـيـة درامـيـة اعـتـبـاريـة تـتلـبس

بـيـنـمـا نـصـفه األيـسر تـعـلـوه عـ ضـريـرة كـما أن
كل جـسده يظـهر مـنحنـيًا مقـوسًا ويـعنى هذا من
مـنــطـلق تــصـورى خــيـالى ال مـحــيـد عــنه إلى كـونه
يـتـنــاظـر تـنــاظـراً مـحـيــراً مع الـقـضــاء احملـيط بـنـا
ـادة الـتى يعج الـذى تقـوس وتـشـوه بفـعل جـاذبيـة ا
ادة التى سبق أن شوهت بها الكـون وهى نفس ا
حيـاتنا وجعلتنـا ننقاد إليها بـشكل معيب كما سبق
أن أسلفـنا وهنـا أيضا قـد يقول قـائل أن هذا قد
ينطبق على أى شحـاذ يقف أمام مسجدة السيدة
زينب وقد مد يده وأحـنى جذعه جلذب الشفقة.
ومرة أخرى فإننا نـتحدث عن شخصية مسرحية
تفـضم وتنـضاف مع غـيـرها ضـمن النـسيج الـكلى
سرحى الذى نـتأمله. وعليه إذا ـشكل للعـرض ا ا
الطى يـتناظر بقوة كـان التشوه الذى يعـانى منه ا
مع الــكـون احملــيط فــإن هـذا الــتـشــوه بـالــضـرورة
واحلــتـمــيــة سـيــصــيب كل احملــيـطــ به. ويــصـبح
األمــر واضـــحــاً وضــوح الـــشــمس عـــنــدمــا يـــنــتــقل
نتصب فوق كرسى ستوى األعلى ا الطى إلى ا ا
احلـكم حـيث يــقف مـحـنـيـًا فـى نـسق غـريب بـالغ

الشذوذ.
ـسـتـوى نـسـتـشف أيـضـا بـعـدًا خـيـالـيـا عـنـد هـذا ا
ـالطى حلـسـابه اخلـاص نـصف شبه يسـرق فـيه ا
ــكـــون لــلــمــرايــا إذ إن عــ ـــتــخــيل ا ــنــحــرف ا ا
الـطى الـيـسـرى الـعـمـيـاء ترسـم خطـًا مـسـتـقـيـمًا ا
بـصـرة خـطًا أفـقـيـًا بيـنـمـا ترسـم العـ الـيـمنـى ا
رأسـيـًا ويــتالقى اخلـطـان عــنـد نـقـطـة تــعـلـو أنـفه
تـشـكل زاويـة قائـمـة ومـا عـلـيـنـا اآلن سـوى اكـمال
احلـظـوظ لـيـرتـسم لـنـا مـسـتـطـيًال مـجـمـوع زوايـاه
ـشكـلة أن هـذا الـبعـد اخليـالى يخـتفى . ا قـائمـت
تــمــامــا فى عــرض الــفــيــوم بــســبـب ســوء اإلضـاءة
ــقـــيت لــدرجـــة أنــنى وكـــنت أجــلـس فى الــصف ا
ـــــــالــــــطـى له بـــــــاألصل عــــــ األول لـم احلظ أن ا

ضريرة!!.
تـكـتـمـل من ثم اإلثـارة اخلـيـالـيـة عـنـدمـا نـلـحظ أن
الـطى قد رتسـمة عـلى جبـ ا الزوايـة القـائمـة ا
تـنـفـرج أحـيــانـا إلى حـدهـا األقـصـى وقـد تـتـقـلص
ــعـاكس ـســار ا أيـضــا إلى حــدهــا األقـصى فـى ا
ــا يــعــنى أنــنــا فى خــضم الـالنــهــائـيــات الــتى ال
يعـترف بـها الـكون وال يـعتـرف بهـا علـماء الـفيـزياء
ـفـارقة الـنـظـريـة لتـنـاقـضـهـا مع نوامـيس الـكـون. ا
الطى أن هذا ذهلة التى ال يعلم كـنهها مطلقا ا ا
الــتــشـوه ال يــجــبـه ويـنــفــيـه إال تـشــوه مـن نــوع آخـر
كــامـن فى رحــاب الــكـــون. والــفــكــرة بـــبــســاطــة أن
ــكن من خاللــهــا قــوانــ فــيــزيــاء نــظــريــة الـــكم 
تـخيل محرك يـعمل عن طريق الـدفع باالنحراف
تصل ـكننا من إحـداث انحراف أو تـشويه فى ا
ــا يــؤدى إلـى دفع اجلــسم بـــســرعــة الـــزمــكــانـى 
خـيـالـيـة قـد تصـل إلى سرعـة الـضـوء أو قـد تـزيد
ــا يــنـجـم عـنـه صـدعــًا نــرى من خالله عــنــهــا و

آفاق مستقبل رحب!!.
وتــتـبـدى لـنــا هـذه الـرؤيــا عـلى نـحــو مـثـيــر عـنـدمـا
تـخـرج مـجمـوعـة اجلـوعى من عزلـتـهـا االختـيـارية
ـعـنى أوضح ـسـرح إنـهم  لـتـعـيـد تــشـكـيل فـراغ ا
شـوه فتـنفك مـفرداته إلى نـظام يهـدون البـنيـان ا
آخر بديع يـتشكل عـلى هيئـة مستـطيل مكون من
أربـع مـرايـا مـصـقـولــة تـتـنـاقض تـنــاقـضـاً بـيـنـا مع
رايا ـشكل لـلمالـطى تتشـكل ا شوه ا ـستطـيل ا ا
شاهدين ـبدع لتواجهنـا نحن ا عـلى هذا النحو ا
فـنــرى أنـفـسـنـا ونـحـن فى مـكـان آخـر وزمـان آخـر
يـحدوه النور واخلـير الوفير!. لـم يبق سوى تقد
حتـيــة عـاطــرة جملــمـوعــة الـفــنـانــ الــذين حـمــلـوا
بدع حقا بقيادة اخملرج عبء تقد هذا العـمل ا
حـس عـز الدين. والـذى ال يـتسع اجملـال لتـقد
ـضنى رهق وا حتلـيل تفـصيلـى متعـمق لعـملـهم ا
ـا يـكــفـيـهم فـخــرًا أنـهم قـدمــوا إلـيـنـا هـذا لــكن ر
العرض الذى تعرض لسوء الفهم وسوء التقدير.

 علينا
 أن
 ننحى
اإلسقاط
كوسيلة
متدنية ال
عالقة لها
بالدراما
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عـــصــر نـــابــلـــيــون بـــونــابـــرت وأشــيـــاء من هــذا
الـــقــبـــيل .. الــتـى يــظـــنــهــا الـــبــعـض خــرافــة ..
ولـكـنـهـا بـنـاء مـقـصـود وله هـدف غامـض على

تفرج أن يحاول إدراكه ... ا
كـما دمج العـبثيـون ب الكـوميديـا والتراجـيديا
فى أعــــمــــالــــهـم .. وخــــلــــقــــوا مــــا أطــــلـق عــــلــــيه
الكوميديا السوداء .. وتالعبوا كثيرا باأللفاظ
وجلـأوا إلى السخريـة .. والرمزيـة الشديدة ..
سـرحى التقـليـدى " بداية وهـدم معهم الـبنـاء ا
ــاط وعــقــدة ونـــهــايــة " وبـــات لــهم أشـــكــال وأ

مختلفة ...
وفـى مــــقـــــال ذيل بــــاسـم الــــصـــــحــــفـــــيــــ جــــان
سرح ـانى معـا حتدثـا عن ا الفـرنسى وبول األ

العبثى فقاال :
" الــتــخـلص مـن الـقــيــود .. هـو أكــثــر مـا تــمــنـاه
ن ال يـعـى الـعـبـثـيـة مـبـدعـو مـســرح الـعـبث .. و
يــــخــــيل لـه أن أصــــحــــابــــهــــا أنــــاس ســــوداويـــون
ومتشـائمون وغـير عقالنـي .. ولكن احلـقيقة
أنـــهم أنـــاس يــبـــحـــثـــون عن ســـبل أخـــرى لــفـــهم
احلـيـاة وإدراكـهـا ولـكن بـعـيـدا عن قـيـود الـواقع

نطق ولكن بعقالنية أيضا ... وا
وكــانت غــايــتــهم أن يـــجــعــلــوا اإلنــســان يــثق فى
نــــفــــسه وقــــدراتـه .. وأن يــــعى أن الـــــفــــشل فى
حتـقــيق أمـر مــا وهـدف كــان يـســعى إلــيه لـيس
مـعنـاه فشـله كـإنسـان .. ولكـنـها جتـربة وانـتهت
.. وعـليه أن يبـحث عن سبل وجتـربة أخرى ..
ـسـرح الــعـبـثى وخالصـة مـا تــوصـلـنـا إلــيه أن ا
يــقـــدم صـــورة أكــثـــر صــدقـــا وعـــقالنــيـــة ورؤيــة

حقيقية للعالقة ب اإلنسان واحلياة " ...
وقـــد حـــمل جــــان وبـــول فـــكـــرهـــمـــا إلى إحـــدى
الــنــدوات الـــكــبــرى الــتـى أقــيــمت عـــلى هــامش
ــاذا ال يــقــام مــهــرجــان ــهــرجــان وتــســاءال ..  ا
ــســرح الـــعــبــثى وذلك بــعــد انــتــشــاره خــاص بــا
بـشــكل كـبـيـر فى مـعـظم قـارات ودول الـعـالم ..
ورحب الـكـثــيـر من احلـضــور بـهـذا االقـتـراح ..
ــــــســــــرحــــــيــــــ فى والــــــتــــــقى بــــــهـم عــــــدد مـن ا
ــنــاقــشــة تـــلك الــفــكــرة اجــتـــمــاعــات مــصــغـــرة 
وأبـعادها .. وخرجوا بـتوصيات لـعمل مهرجان

سرح العبثى. ا
صادر:  ا
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ورقــة .. وقــلم .. هــمــا فــقط وبــبــســاطــة .. مـا
رء كى يـكتب .. عملـية ميكـانيكية يحتاجـهما ا
ن يــتــنــاولـون بــســيــطــة .. تـلـك رؤيـة الــســذج 
األمــور بـســطـحــيـة .. فـعــمـلــيـة الــكـتــابـة بــشـكل
مــتـقن وبـأسـلـوب جـيـد .. يـســبـقـهـا جـهـد كـبـيـر
وخلفـية ثقـافية ودراية بـاجملال الذى تـستهدفه
تـلك الـكـتــابـة .. هـذه نـقـطـة فـى بـحـر فـكـر من
ـا باقترابـنا أكثر أطلق علـيهم "العبـثيون".. ور
من هـؤالء وفـكرهم نـظن أنـهم ظـلـموا بـحـمـلهم
هـذا اللقب .. ولكنـنا لو أدركنـا معنى العبث ..

لشهدنا بعبقرية من أطلق هذا التعبير ...
اجـتمع اثـنـان من األصدقـاء .. يـعمالن بـإحدى
انية .. دينة شتوجتارت األ الصحف الفنيـة 
والـــلــذان يــقـــومــان بــتــغـــطــيــة مـــهــرجــان " حتت
الــصـفــر الــتــجــريـبـى " بـكــومــيــديـا شــرق الــنــهـر
ـانـيـا .. أحـدهـمـا ـديـنـة بـيـلـيـفـيـلـد .. شـرق أ
ـانى يـدعى بـول فـرنـسى يـدعـى جـان واآلخـر أ
.. وأثــنــاء إطالعــهـمــا عــلى عــدد من الـتــقــاريـر
ـهرجان .. اخلـاصة بـالعـروض التى يـشهـدها ا
وجدا تكرارا لـعبارة عرض عبثى .. فى وصف
الـعـروض اخملـتـلـفـة .. وقـد أثـارت تـلك الـعـبـارة
فــضـــولــهــمـــا وشــغل هـــذا تــفــكـــيــرهم .. وراحــا
ــراجع عن الـــعــبث فى يـــبــحــثـــان فى الــكــتـب وا

سرح... ا
ـســمى أطـلق عـلى مــجـمـوعـة فـوجــدا أن هـذا ا
مــســـرحــيــات لــعــدد مـن الــكــتــاب ذوى األصــول
األوروبية بداية من األربـعينات .. وقد اشتدت
هـــــــذه اجملــــــمـــــــوعـــــــة وبـــــــاتت أكـــــــثـــــــر قـــــــوة فى
اخلـمـسـيـنـات والـسـتـيـنـات وأصـبح لـهـا أسـلـوب

مسرحى وطقوس خاصة ...
وأن مـــســـرح الـــعـــبث تـــعـــبـــيـــر يـــنـــسب لـــلـــنـــاقــد
اإلجنـلـيــزى اجملـرى الـكـبــيـر " مـارتـن أسـيـلـ "
والـذى كان عنواناً لـسلسلـة من كتبه .. فاجلزء
األول كــان عـام  1962والـثــانى عـام .. 1965
وهـنــاك جـزء ثـالث وهــو مـجــمـوعـة من األوراق
التى تـتـناول رؤى ومـالحظـات خـاصة ألسـيـل

لم تـنشـر من قبل وقـد صدرت عام  .. 2004
أى بعد وفاته بعام ...

وقـــــد حتــــــدث فى اجلــــــزء األول عن عــــــدد من
نـطق والواقـعية فى الـكتـاب الذين تـخلـوا عن ا
ـــوضــوعـــات اخملــتـــلــفــة .. تــنـــاول الــقـــضــايــا وا
ونـــاقـش فـــلـــســـفــــة هـــؤالء .. وكـــان من بــــيـــنـــهم
الـــكــاتب الـــفــرنـــسى الـــكــبــيـــر " ألــبـــرت كــامى "
والـذى اعتبره رائـد هذه النوعـية .. وقد تناول
فــلـــســفــتـه فى أن احلــيـــاة بال مــعـــنى وذلك من
خالل قـراءة فى عــدد من أعـمـالـه وأهـمـهـا من

ــســرحى " .. وهــذا مــا أطــلـق عــلــيه " الــعــبث ا
أكــــده " ريـف جــــوش " فـى كــــتـــــابــــاتـه عن هــــذه
الـتحوالت والتى أطـلق عليـها " حتوالت باريس
الــعــبــثــيــة " .. حــيث رصــد بــعض جتــارب هــذه
ــســارح الــصــغـيــرة فى بــاريس الــتــحــوالت فى ا
وجة مع كـامى " جان جينييه وأهم رواد هذه ا
"  " جــان تــراديــو "  " بــوريس فــيـان " .. وهم
جــــمــــيــــعــــا فـــــرنــــســــيــــون عــــاشـــــوا خالل فــــتــــرة
األربــعـــيــنــات ومــا بـــعــدهــا فى بـــاريس وقــدمــوا
سرحـيات الكثير أعـمالهم بها ... وتثـير هذه ا
من الـتـسـاؤالت .. نـتـيـجـة مـا تـنـاقـشه من خـلل
أيــديــولــوجـى تــتــرنح مـــعه أخالقــيـــات اجملــتــمع
وعـقــائــده .. وذلك فى ظل صــعــوبـة أن يــتــقـبل
الـبــشــر حـقــيـقــة ذلك .. فـهــذا قــد يـســبب لـهم
قـدرا هـائال من الـزعـزعـة الـنـفـسـيـة واالهـتزاز
الـــعــصـــبـى الــذى قـــد يـــصل إلى حـــد االنـــهـــيــار
حــسب قـــوة كل مـــتـــفــرج .. ولـــهـــذا فــقـــد حــذر
بـعض األطـباء من مـشـاهـدة مـثل هذه الـنـوعـية

.. إال أنها انتشرت وعظم تأثيرها ...
وفى كــــتـــابــــات أهـل الـــعــــبث .. ال يــــتــــقــــيـــدون
كـان .. فنجد فى إحـداها أحداثاً بـالزمان وا
تــــدور داخل لـــــعــــبــــة كـــــعــــروس أو فــــانــــوس ..
ـالبس حـــــديــــثـــــة ولــــدى بـــــعض ومـــــشـــــاهــــد 
شــخــصــيــاتــهــا تــلــيــفــونــات مــحــمــولــة وأجــهـزة
كـمبيوتر مـحمولة .. بيـنما األحداث تدور فى

وجـهة نظره " أسـطورة سيسـفوس " .. وبعدها
استـخدم هـذا التـعبـيـر بشـكل واسع وتبـلور فى

سرحيات ... العديد من ا
وقــد رصـــد أســيـــلـــ فى كــتـــابه األول ظـــاهــرة
أطلق علـيها " الـتحوالت الـكبرى " واخـتص بها
أربـعة من الـكـتاب وهم " صـامـويل بيـكيت "  "
أرثــر آدمـوف "  " يـوجــ يـونــيـســكـو " و" جـان
جــيــنـــيــيه " .. ثـم تــنــاول مـــجــمــوعـــة أخــرى من
بـدع الذين انـخرطـوا ضمن هذه الـظاهرة ا
وذلك فى جـزءه الثـانى ومـنهم " هـارولـد بنـتر "
 " تـــوم ســـتـــوبــرد "  " إدوارد ألـــبـى "  " جــان
تـــراديـــو " وغـــيـــرهـم .. وحـــاول تـــفـــســـيـــر هـــذه

التحوالت ومسبباتها ...
وفى بــحــثه عن مــسـبــبــات الـتــحــول .. وجـد أن
جــمــيع الــعــبــثــيــ كــانــوا نــتــاج حــروب وثــورات
وأزمـــات ســـيــاســـيـــة .. وأخـــرى اقـــتـــصـــاديــة ..
أحدثت خلال أخالقيا وعـقائديا شديد التأثير
فـى اجملـتـمع .. وذلك بــدراسـة كل مـبــدع مـنـهم
عـلى حدا .. وفى ذلك تأكـيد على مـبدأ أرساه
مـفـكـرو ومـؤرخـو الـثـقـافـة فى الـعـالم وهـو أن "

عاناة واحلاجة أهم ما يخلق اإلبداع " ... ا
سـرح وظهوره .. وبـنظـرة سريعـة لنـشأة هـذا ا
جند كل اخلطـوط أو أغلـبها تـشير إلى فـرنسا
إبـــان الــثـــورة الــفـــرنـــســيـــة .. ومــا تـــبــعـــتـــهــا من
إرهاصات اسـتمرت لـسنوات تـمخض عنـها ما

على هامش شرق النهر التجريبى.. 

العبثيون فى رؤيتهم لإلنسان واحلياة .. أكثر عقال وصدقا ..
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سرحي جريدة كل ا

> تقول أرملة صالح عبد الصبور  "سميحة غالب": سبب وفاة زوجى أنه تعرض إلى
تواجدين فى السهرة عطى حجازى" وبعض ا نقد واتهامات من قبل "أحمد عبد ا

ا كان زوجى قد مات.  وأنه لوال هذا النقد الظالم 

> جماعة إضافة
نصورة الثقافية با
عقدت مساء السبت
اضى ندوة خاصة ا
ناقشة رواية «مالك

الفرصة األخيرة»
للكاتب سعيد نوح

الرواية صادرة عن دار
فكرة وسبق للكاتبه
إصدار روايات أخرى
أهمها «كلما رأيت بنت
حلوة ودائما ما ادعو
وتى و61 شارع زين ا

الدين».
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كـاتــبــة صــحــفـيــة ومــعــدة بــرامج .. حتــولت إلى تــقـد

تـابـعـ مـنـذ عام 2006 الـبـرامج وحـازت عـلى قـبـول ا
وتـــعــمـل حــالـــيـــا فى الـــسى بـى اس نــيـــوز .. وصـــاحـــبــة
اهتمـام كبيـر باألطفـال .. ومن أعمالـها األداء الصوتى

تحركة الشهير " شارك " ... لفيلم الرسوم ا
ويـــتــصــدى لـــلــعــرض اجلـــديــد " شــيـــلى بــوتـــلــيــر " وهى
مخـرجة شـابـة تلـقى كل الـدعم فى أول أعـمالـها .. وال
زالت تــعـــمل كـــمــســـاعــدة فـى بــرودواى مع اخملـــضــرم "
ديس مــاكــانــوف " فى عـــرض " فــتــيــان وفــتــيــات " وقــد
أظـهــرت بــراعــة فى اخــتــيــار " بــراين هــوســتــنــيـســكى "
المح الشرقية.. واجلميلة " أريكا وال " و" صاحب ا
جـاســتـ فـيـجـارو " واألكـثــر بـراعـة اخـتـيـارهــا لـلـطـفـلـة
الـرائعـة " جـينـفـر شاجن " واسـتـغالل كونـهـا ذات أصول
تفرج .. وإن لم يدرك بعد آسيوية لكسب تـعاطف ا

أى من النقاد سبب هذا التعاطف ..

" نـعم لــلـتـســامح .. ال لـلــخـسـة " قــاعـدة جــيـدة ولـكــنـهـا
ليست سهلة .. ولم تسـتطع الطفلة الصغيرة إيلى التى
درسـتهـا اجلديـدة " الزلو جـاسكى " تـطبـيقـها انتـقـلت 
كـمــا فـهـمـتـهـا وتــربت عـلـيـهـا .. فـحــاولت إيـجـاد وسـيـلـة
ــدرســـة والــذين وقــفــوا لــلـــتــعــامل مع زمـالئــهــا وإدارة ا

ضدها جميعا ...
هذه هى أحـداث الـعرض اجلـديـد الـذى يقـدمه مـسرح
الشبـاب والطفولـة وهو واحد من خـمسة مسـارح تابعة
ـتـحـدة ـسـرحى بـالــواليـات ا ـركـز الــسـاحل اجلـنـوبـى ا
سرح الذى اختاره اجلمهور واعتبره األمريكية .. هو ا

األكثر تميزا ب أقرانه ...
والــعـرض اجلــديــد .. مــسـرحــيــة مـوســيــقـيــة عن كــتـاب
األطفال " الطـفلة اجلديـدة " للكاتـبة الصحـفية " كاتى

كوريك " وموسيقى " مايكل فريدمان " ...
قـد اســتـغـلت " مــيالنى مـاريــنـيش " الـكــاتـبـة الــصـاعـدة
ـنـحـهـا الـفـرصة عالقـة الـصداقـة مع كـاتى وأقـنـعـتـهـا 
لكتابـة معاجلة مـسرحية لـكتابهـا اجلديد .. وكاتى هى

 áª≤dG ≈dEG ¢übôdG øe .. ΩQƒà°S ¿GRƒ°S
انـطــلـقت الــطـفـلــة الـنــجـيــبـة .. تـتــعـلم الــعـزف عــلى اآلالت اخملـتــلـفـة
وخـاصة البيانـو .. ثم تتجه وهى فى السـادسة لدراسة الرقص .. و
تـستـعـد لتـصبح راقـصة بـاليه .. وفـجـأة تتـعرض حلـادث يتـسبب فى

إصابة قدمها وكانت فى سن العاشرة .. ليبتعد عنها حلمها ...
وظـــلت رواسب تـــلـك احلـــادثـــة واحلـــلم احملـــطم عـــالـــقـــة بـ " ســـوزان
سـتــورم " حـتى الـتـقت بـأحـد مـدرسـيـهـا الـشـبـاب بـجـامـعـة ديالوارا "
جـون " فـى أولى ســنــوات دراسـتــهــا بــاجلــامــعــة والــذى اكـتــشف تــلك
الـرواسب وسـاعــدهـا عــلى اجـتــيـازهـا وتــوجـيه طــاقـتــهـا نـحــو طـمـوح
ـسرح .. لـيكـسب واحدة من أفضل وحلم جديـد .. وجعـلهـا تتعـلق با

مبدعيه فى اخلمسة عشر عاما األخيرة ...
وســوزان ســـتـــورم هى اخملـــرجـــة اخملـــضـــرمـــة الــتـى قـــدمت الـــعــرض
ـنتـجون " عام  2001والذى دخل الـتاريخ اخلالد من األسـطورى " ا

أوسع األبواب ...
ـسـرحى بــعـرضـهـا اجلــديـد " الـسـعـادة " وتـسـتـأنـف سـوزان عـمـلـهــا ا
سرحى ـسرح " البـيت اجلديـد " حتت راية مـركز ليـنكـولن ا وذلك 
ـؤلـفـ اخملـضـرمـ وهو " .. لـتلـتـقى بـأسـتـاذهـا والـذى أصـبح من ا
جــون ويــدمــان " ألول مـــرة مــســرحـــيــا رغم أنــهـــا بــدأت رحــلـــتــهــا مع
سـرحى منذ عام  .. 1994بينـما بدأ جون عام .. 1976 اإلخراج ا
ومـن أهم أعـــمـــاله " كـــبـــيـــر " عـــام  1996و" اتـــصـــال " عـــام 2000

واللذان رشح عنهما جلائزتى تونى ...
والـعـرض درامـا مـوسـيـقـيـة تـدور حـول احـتـجـاز مـجـمـوعة مـتـنـوعـة من
ســـكــــان نـــيـــويــــورك بـــأحــــد عـــربـــات مــــتـــرو األنـــفــــاق .. وسط ظـــروف
ومـالبـــســـات نــــادرة احلـــدوث ومـــفـــاجـــئــــة ويـــشـــارك فـــيـه " آنـــا مـــاريـــا
أنـدريـكاين "  " فـريـد أبلـيجـات "  " سـابسـتيـان أرسـيلـوس "  " هولى
آن بوتلـر "  " ميجيل درفـنتس " و" جانـيت ديكنسـون " .. وقد تذكرت
سوزان بلقاءها بجون ذكريات جامعة ديالوارا التى لم تنسها قط ...

واطن ب مطرقة حكومة بالده وسندان العدو اخلارجى ا
تستحق البحث.

وهذه الرواية متـعددة األوجه ففيها احلرب من أجل الوطن
.. ومـحاربة الـغزاة .. وفـيها أيـضا استـبداد دولـة .. وتفشى
الــفـسـاد .. والــسـجن والــقـمع لـكل مــعـارض .. وفى الــنـهـايـة

مأساة شعب ...
وقد تنـاول هذه الرواية وعـاجلها بـاحترافيـة شديدة اخملرج
" لــيف دودين " وهــو مــخــرج صـــربى صــاحب خــبــرة كــبــيــرة
فويشارك فى العرض " دانيال كوزلوفسكيف "  " إليزافيتا
بويارسكايا "  " إيلينا سولومونوفا " و" سيرجى كوريشيف
ـعــاجلـة اجلـديــدة يـرمى إلى الــنـازيــ اجلـدد والـذين وفى ا
حتــدث عــنــهـم دودين والــذين مــازالــوا يــضــطــهــدون الــشــرق
األوروبى .. بل والشـرق بـشكـل عام ويـنـظرون ألفـراد شـعبه
كـأناس من الـدرجة الـثالـثة " ترسـو " .. ويشـفق دودين على
ـطحون ب مطـرقة احلكومة فى بالده ـواطن والضحية ا ا

وسندان العدو اخلارجى ...

اجـتـمـعت األشـتـات .. لـتـجـعل من عـرض مـسـرحى .. واحـدا
ـــســرح حــالــيــا .. والــتى من أهم الــعـــروض الــتى يــشــهــدهــا ا
سـيــكـون لــهــا صـدى واسع فى الــفــتـرة الــقـادمــة .. فـالــعـرض
ـسارح الـروسيـة العـريقة يشـهده مـسرح " مـالى " واحد من ا
ــلــكــة ــوســكــو والـذى أسـس عـام  1756وحــظى بــرعــايــة ا
إلـيزابـيث رغم مـهـاجـمته لألسـرة احلـاكـمـة فى بريـطـانـيا فى

أوقات كثيرة ...
والـعرض هـو " حيـاة ومصـير " وهى عن أعـظم رواية روسـية
فى الــــقـــــرن الــــعــــشــــرين لـألوكــــرانى اخملـــــضــــرم " فــــاســــيــــلى
جـورسـمـان " .. والــذى كـتب جـزءيـن بـنـفس الــعـنـوان .. وكـان
فـــاســيــلـى مــراسالً عـــســكـــريــاً أثــنـــاء مــعـــركــة ســتـــالــ جــراد
الشـهيرة .. وشاهد عـيان على التطهـير العرقى الذى مورس
ضــد شــعــوب أوروبـــا الــشــرقــيــة .. ولـــهــذا فــقــد وجــد أن من
ــقــاومــة الــتـى قــامت بــهــا هــذه واجــبه كــشف ولــو جـــزء من ا
الشعـوب وقد حركه ضـميره .. ووجـد فى ذلك قضـية عادلة

 دراما
موسيقية
تدور حول
احتجاز
مجموعة
متنوعة من
سكان
نيويورك

✂✂

سرحي جريدة كل ا

ركز الثقافى > ا
الفلسطينى بالقاهرة
شهد مساء السبت
اضى عقد ندوة ا
ناقشة كتاب خاصة 
«النكبة وحقيقة نصف
الدولة» للكاتبة
الصحفية سهى على
رجب الندوة عقدت
برعاية السفارة
الفلسطينية بالقاهرة
وشارك فيها عدد من
السياسي

واإلعالمي والكتاب.

> رحل الشاعر صالح عبدالصبور إثر تعرضه إلى نوبة قلبية حادة أودت بحياته إثر
مشاجرة كالمية ساخنة مع الفنان الراحل الفنان الراحل "بهجت عثمان فى منزل
عطى حجازى" وكان عبد الصبور يزور حجازى فى صديقه الشاعر "أحمد عبد ا
ناسبة عودة األخير من باريس ليستقر فى القاهرة.  منزله 
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يــــذكــــرنـــا بـه- لــــقــــد صــــار الـــرمــــز هــــو الــــواقع
احلـقـيــقى أواحلـرفى نــفـسه وبــالـتـالـى لم يـعـد
ـــا يــعـــنى أن الـــرمـــــــــوز هـــنـــالك من رمـــوز .. 
حتــولـت إلى عالمـــات مـــتـــطـــابــقـــة مع الـــواقع 
ـــا أســفــر عن أوصــارت هـى الــواقع نـــفــسه  

عنى .. موت ا
كل هــذا يـعـنى أن تــدهـورا مـا أصـاب الــوظـيـفـة
ا الـرمزيـة الـتى يـقوم بـهـا الـذهـن البـشـرى  
يـعنى- أيـضا- مضـاعفـة موت (الـذات) نفـسها
: (كحقـيقة ميـتافيـزيقيــة ووجـودية معا)- ذلك
أن عــدم قـدرتـهــا عـلى إنــتـاج الـوعـى  بـلغ حـدا
فـــائـــقـــا  حـــ فـــقــــــد (اجلـــســـد) قـــدرته عـــلى

ا يعنى موته !..  عرفة احلسية) ;  (ا
لــــــذا  نالحـظ بــــــأن (الـــــشــــــخــــــصـــــيــــــات)- فى
العرض- ليست تـمثيالت لغوية أوماديــــــــــــة لـ
(مـــاهـــيـــات)  جـــاهـــزة ومـــعــــدة من قـــبل (كـــمـــا
اعـــــتـــــدنـــــا أن نــــرى فـى مــــســـــــــــــــرح احلـــــداثــــة
أى أنـهـا لم ـسـارح األخــرى الـســابـقــة عـلـيـه) وا
تـعد تـنـبنى عـلى جـوهر مـاهـوى أونواة  داخـلـية
(مــيـتـافـيـزيـقـيـة)  أومـركــز مـحـدد تـسـتـمـد مـنه
هـويـتـهـا  كـمـا أنـهـا لم تـعـد تـمـثـــــل امـتـدادا ما
كتـشفات لتصـور ما عن الـواقع (فقد  نـقل ا
احلـديثـة فى الـعلـوم اخملتـلـفة إلى الـشـخصـيات
ـذهـب الـطـبــيـعى ــسـرحــيـة- ويــعـد ا األدبــيـة وا
عـــنـــد " زوال " مـــثـــــــاال عـــلـى ذلك  بل وبـــدايـــة
امــــتـــداد الــــوعى الــــعــــلــــمى بــــالــــواقع إلى األدب
ـا صـارت شـخـصـيـات عـائـمـة عـلى والـفن) وإ
ـــا جــذورهـــا تــمـــتــد فى ســـطح الــوجـــود أو كــأ
الهواء- إذ نـرى كل شخـصية مـنها مـوزعة على
هـى نـــقـــاط تـــقــــاطع مـــســـارات مــــواقع عـــديـــدة
الـــوعى(الــســـردى) - اخلــاص بـــالــشـــخــصـــيــات
ـسـارات الـتى تـغـمـر الـعـرض  األخـرى ; تــلك ا
هـكـذا دون أن نـتـيـقـن من صـحـة أيـا مـنـهـا ; بل

وال سبيل إلى ذلك أبدا ..
لذا  فـإلى جـانب الظـهـور األول للـشـخصـيات 
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يــكـــتـظ الـــعـــرض بـــالـــرمـــوز : (األم) (رائـــحــة-
ـوتـى واألحـيـاء والـبــخـور  وارتـبــاطـهـا بـأرواح ا
وتى القدامى الـتى لم تزل تقيم فى البيت)  ا
ــتـــحـف والــتـــمـــاثــيـل الـــشـــــــــمـــعـــيــة (الـــبــيـت- ا
ـرشــد)... إلخ .. إال أن تـلك الــرمـوز تـتــمـيـز وا
ـا يـفقـدهـا محـتـواها - بـاالنتـشـار اجملازى ; 
لـيس داال على أعنـى أن اجملاز نـفـسه كـ (دال)
مـدلول محدد بـقدر مايخـبئ بداخله داال آخر;
فـالـرمـز ال يـتــجـسـد مـجـازيــا فى شئ مـا يـلـعب
ــكـــثف الـــرؤيــوى الـــشـــعــرى أو الـــنــقـــطــة دورا
ــركــزيــة- الــواحـدة الــوحــيــدة- الــتى يــتـكــاثف ا
عندها احلدث الـدرامى  مفصحا عن حمولة
داللــيــة (أيــديـولــوجــيـة) مــحــددة  هى مــايـرمى
إلـيه ; كـ (الـكـوبـرى أوالـدمـيـة أوالـطـائـر أوبـئـر
السلم أو الفـراشة أوخيال الظل أواألشباح ..)
ـــســرح وغـــيـــرهـــا من الـــرمـــوزالـــتى يـــعـج بـــهـــا ا

الواقعى الرمزى ..
ويـتـبــدى االنـتـشـار اجملــازى فى (فـيــفـا مـامـا) 
ــاهـو (وظــيـفـة فى وضع الــتـفــكـيـر الــرمـزى ; 
عــمــيـقــة من وظــائف الــذهن اإلنــسـانى)(15)
فى مـــوضع ســؤال .. فـــالــرمــز- فـى الــعــرض-
يـتجـسـد فى (الـرائحـة)بـصـورها الـعـديدة وإذا
كــانـت الــرائــحــة(عالمــة إشـــاريــة)- تــشــيــر إلى
ـــشــار إلــيه) بــقــدر مــايــحــضــر فى (...) فـ (ا
الــــــعــــــرض عـــــلـى نــــــحـــــو مــــــبــــــاشـــــر:(رائــــــحـــــة-
الـشـهـداءالـفـلـسطـيـنـيـ فى حـصـاربـيـروت عام
 82 وصــــــوال إلـى أحــــــداث غــــــزة األخــــــيـــــرة 
صرية رائحــــــة شهداء  67 ضحايا الـعبارة ا
 ثم رائـحة- الكـوتشى)  إال أن انتـهاء العرض
بـاكـتـشــاف األبـنـاء مـوت (األم) وتـعـفن جـثـتـهـا 
يـبــ لـنـا عن أن الــروائح بـقـدر مـا تـشـــيـر إلى
ــــا تـــخــــفى أيـــضــــا ; أى أنـــهــــا تـــدفع (...) فـــإ
بـــبـــعض األشـــيــاء إلـى احلــضـــور  لـــكن هـــــــذا
احلـضـور نـفـسه اليـكـتسـب صفـته تـلك إال ألنه
ـــــــا - يـدفع بــأشـيـاء أخــرى- أكـثــر أهـمــيـة ر

إلى (الغياب) ..
ومن نــــاحـــــيــــة أخــــرى  جنــــد أن احلـــــديث عن
ـــوتى والـــشـــهــداء) اليـــنـــقـــطع طــــوال (أرواح- ا
ــنــعـم- الـذى الــعــرض  الســيــمــا (الــعم عــبــد ا
اســـــتــــشـــــهــــد فـى حــــادث كـــــوبــــرى عـــــبــــاس) ..
و(الــــروح) هى الــــطــــرف اآلخــــر الــــذى يــــصــــنع
ثنائـية مع (اجلـسد)- وعامـة فنحن النـتحدث
عـن روح شــخـص مــا إال إذا كـــان مـــيــتـــا .. لــذا
فـــحـــضــــور األرواح  فى الـــعـــرض  يـــدل عـــلـى

(الغياب) اجلسدى .. 
هــذا والـكــلــمــتـان (روح ورائــحــة)  تــرتـدان إلى
جــــذر لــــغـــــوى واحــــد ; هــــو(راح)  أى أنــــهــــمـــــا
تتـحدان فـى اجلنس  وبـيـنهـما جـنـاس ناقص
ــعــنى  إذ وعـــلى الــرغم مـن اخــتالفــهــمـــا فى ا
(الـرائحة : هى النـسيم طيبـا أونتنا) و(الروح :
مـــا بـه حـــيــــاة األجـــســــام ...) إال أنـــهــــمـــا- فى
الــعـــرض- يــرتــبـــطــان مــعــا  أعـــنى أن حــضــور
ـــثل الــــرائـــحــــة يــــرتـــبـط بـــحــــضــــور األرواح و
امــتــدادا لــهــا- إذ يـــشــيــران مــعــا إلى (الــغــيــاب

وت) القابع وراءهما .. أوا
ــوتـى هــذه- رغـم نــتـــنـــهــا ومع ذلـك فــرائـــحـــة ا
القوى الـفاضح- إال أن أحدا ال يدركهــــــــا (أو
ألن هـناك رائـحـة أخـرى حتجـبـها عن يـشمـهـا)
وتى القدامى فقط هم أفراد العائلة(وعنا)- ا
فتطلق اجلدة رائحة البخور- الذين يدركونها 
الــــتـى تــــنــــتــــمى لــــواقـع تــــاريــــخى قــــد كــــانت
الـرائـحـة فـيه تـنـطوى عـلى داللـة أكـثـر وضـوحا

ومباشرة .
ـثـال  بـعـد احلـديث عـن حـصار فـعـلى سـبـيل ا

يـــشــمـــون رائــحـــة جـــثــة(األم) بـــيــنـــمــا األحـــيــاء
(أفـراد الـعائـلـة) اليـشمـونـها- ويـنـحصـر شـمهم
فـى رائـــحــــة الـــكــــوتـــشـى (الـــذى يــــرتـــديـه كـــائن
حـــى- هـــو"عــلى")!.. ونــحـن نــعــرف أن اجلــثث
تصدرالروائح فقط وال تـشمها- فشم الرائحة
ـا هى سـر احلـياة) مشـروط بـوجـود الـروح (
لـذا ففـصـل الروح عـن اجلـسـد- فـى الـعرض-
وربـطــهــا بـالــرائــحـة  يــحــمل مـفــارقــة تـأويــلــيـة
تــنـبـنى عــلى إعـادة طــرح الـســـؤال عـن (مـعـنى)
ـوت- فــاألحــيــاء (أفــراد الــعــائــلـة)  احلــيــاة وا
مــوتـى- ولــعل هــذا يـــفــســـــر لــنـــا الــداللــة الــتى
تنـطـوى عـلـيهـا (هـيـئة الـتـمـاثـيل الشـمـعـيـة)التى
اتــخــذهــا أفــرادالــعـائــلــة فـى بــدايــة الــعـرض!..
أحـيـاء(يتـشـبثـون بـالـوجود فى بـيـنـما األمـوات 
الـتـاريخ) وبـذا يـصـبح مـوت ـتـحف  الـبــيت = ا
(األم)- حتــولـهــا إلى(جـثــة عــفـنــة)- هـو نــفـسه

موت(األبناء) ..
ومـن نـــاحـــيـــة أخـــرى  نالحظ بـــأن الـــربط بـــ
ـا يأتى على مرجعيــة اجلثة الروح والرائحة إ
وحـ نتذكر أن (الـروح والرائحـة) ينحدران من
جــذر لــغــوى واحــد هــو(راح) وأن هــذه األخــيـرة
وت) سيتبـ حتمل معان عديدة من ضـمنها(ا
لــنــا أن (الـــروح) هى (الــرائـــحــة) نــفـــســهــا  وأن
ــوت) ; مـوت (راح) تــشـيــر إلى (اجلــثــة) وأن (ا
ـــــنح (الـــــذاتــــوالـــــواقـع)  هــــو(الـــــغـــــائب)الـــــذى 
ـــســـرحـــيــة- الـــتى يـــنـــدمج فـــيـــهــا (اإلســـتـــعــارة ا

التخييلى والواقعى) حضورها ..
هــذا واالنـتــشـار اجملــازى لـلــرائـحــة(عـلى هــيـئـة
دوال مــخـتــبـئــة خــلف بـعــضـهــا الــبـعض) يــعـنى
انــتـــهــاء الـــرائــحــة كـــرمــز- أوفـــقــدان الـــرائــحــة
لــرمـــزيـــتـــهـــا- ذلـك ألن (الـــرمــــــز) هـــو: (مــا ال
بل مـن كـونه يــكـتــسب قــيــمــته أوتــأثـيــره بــذاته 
تـذكــيـرا بـشئ آخـر)(19) فـالـشئ اآلخـر  إذا
كــــان هـــو الــــواقـع احلــــقـــيــــقـى  وإذا كــــان هـــذا
كن للرمز أن الواقع قد تالشــى  فمـا الذى 

بيروت :-
سـرح) (اجلدة حمدة تبخر ا

اجلــد  : (مـســتــمـرا فى الــســعـال) بــتــعـمــلى إيه
ياحمده ?! ..

اجلدة : الريحه  بغطى على الريحه ياحاج ..
هـذا وكـل مـا تـلـتــقـطه أنـوف األحــيـاء فـقط هـو
(الــرائــحـــة)الــتى تــفـــوح من (الــكـــوتــشى) الــذى
يـــرتـــديـه (عـــلى) ; أصـــغـــر األبـــنـــاء(الـــســـاخــر 
ستقبل دون شـاغب  الباحث عن ا الهاز  ا

أن يدركه) !..  
وبقدر ما تنطوى الرائحة األخيرة على دالالت
عديدة  تنضـوى جميعها حتت (اجلسد احلى
الــذى يــتــعـفـن - فى الــواقع مــابــعـد احلــداثى 
الــذى يــتـــجــســد مـــجــازيـــا فى الــكـــوتــشى وفى
الـتليـفزيـون وما يـبثه من صـورضحـايا احلروب
واجملــــــازر)- إال أن تـــــــلك الـــــــرائــــــحــــــة (بـــــــرغم
واقعـيتـها) إال أنـها تـبدو أيـضا كـصور مـخادعة
(تـوهــمــنــا بــأنــهـا احلــقــيــقــة  فى الــوقت الـذى
تـخـبئ فـيه احلـقيـقـة نـفسـهـا- الـتى هى رائـحة
مـوت األم)- أى رائـحـة مــوت (األصــــل)- كـمـا

سنرى ..
هكذا فالرائـحة- كعالمة- عادة ما تشير إلى
(...)أوتــدل عـــلى (...) لـــكــنـــهـــا هــنـــا تـــطــمس
ـدلـول)  وال نــعـثـر وراءهـا سـوى عـلى (دال) (ا
آخــر  هــو رائــحــة أخـــرى .. ونالحظ  هــنــا 
نـوعـا من (التـأويل اجلـيـنـيالـوجى : الـذى يـعنى
الـعودة إلى األصـــــــول والوقـوف عند األسس-
ـيـتـافـيـزيـقـا  بـالـوقوف وهـو محـاولـة لـتـجـاوز ا
عــلى أصــولــهـــا  خلــلــخــلــة أزواجـــهــا وتــقــويض
مــنــطــقــهـا)  أعــنى أن الــعــرض يــســعى لــتـأويل
أصل ومـنشـــأ الـعالقة ب (الـروح والرائحة)-
فـــــحـــــ تـــــذهب الـــــروح عـن (اجلـــــســـــد) جتئ
الـرائـحة إلـى (اجلثـة) ألن جـسـدا بال روح هو
وتى- فى الـعرض- جـثة تـطـلق رائحـة.. لكـن ا
اال أنـهم هـم الـذين رغـم كـونــهم أرواحــا فـقـط 

(2) ™bGh ÓH á«©bGh

 االنتشار اجملازى للرائحة يعنى انتهاء الرائحة
كرمز أو فقدان الرائحة لرمزيتها
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>  الفرقة القومية
للعروض التراثية «مسرح
شاركة الغد» قررت ا
سرحى «بكيت» بالعرض ا
للمخرج أحمد مختار فى
فعاليات الدورة القادمة
هرجان القاهرة الدولى
للمسرح التجريبى اخملرج
نعم مدير ناصر عبد ا
سرحنا أن الفرقة أكد 
فرقته تقوم حاليا بإعداد
أكثر من عرض للمشاركة
فى التجريبى القادم.

10 من أغسطس2009 العدد 109

سرحي جريدة كل ا

ت > يقول جهاد فاضل: أنا طبعا أعذر زوجة صالح عبد الصبور فهى تأ
ا أقول نا كثيراً ولكن آالمها هى الأقول أكثر وإ كثيراً لوفاة صالح. ونحن تأ
ا من نوع آخر تماما.  على األقل إ
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فى لـندن . لكنها لـم حتقق نفس النجـاح لدى النقاد الذين
وجه بــعـضــهم عــبــارات نــقـد قــاســيــة لـلــمــســرحـيــة.. فــهـذه
ـسـرحـيـة عـبارة عـن معـاجلـة مـسـرحـيـة لـلـفـيـلم األمـريكى ا
الـذى يـحـمل نـفس االسـم والـذى حـقق جنـاحـا سـاحـقـا فى
تحـدة وفى العالـم أجمع. وقد عـرض فى مصر الواليـات ا
ــرات وعـلـى عـشــرات الــقـنــوات األرضــيـة ــا عـشــرات ا ر
ـمـثـلـة الـزجنـية والـفـضـائـيـة . وتـقوم بـبـطـولـة هـذا الـفـيلم ا
ـعـتـزلـة حــالـيـا والـتى حتـولـت إلى مـنـتـجـة – األمـريـكـيـة –ا
"هـوبى جولدبرج"والـتى قامت بدور "ديلـوريس" فى الفيلم.
وتـدور الـقـصـة حول ديـلـوريس الـتى تـعـمل فى مالهى الس
فـيجـاس. وتـشاهـد الـبطـلـة ذات يـوم صديـقـها وهـو يـرتكب
ـته يـسعى ـة قـتل . وعـنـدمـا يعـرف أنـهـا كـشـفت جـر جـر
بدوره إلـى قتلها فتهـرب منه وتتنكر فـى شخصيات عديدة
. وكانت آخـر شخـصيـة تتـنكـر فيـها هى شـخصـية الـراهبة
"مارى كالرينس "ودخلت أحد األديرة كراهبة . وفى الدير
تـمـكـنت من إحـداث تـغـيـيـر كـبـيـر فى حـيـاة راهـبـاته الالتى
كن يـعشن حـيـاة جافـة صـارمة وقـاسـية.. ولم يـكن الـطريق
ــهــدا بــالـــطــبع بل خــاضت صـــراعــات مع كــبــيــرة لــذلك 
الـراهبـات ورئـيس الـديـر سانـدهـا فـيه الـراهبـات الـشـابات
ـــنــطـــقــهــا. وانـــتــهى الـــفــيــلـم بــالــنـــهــايــة واقـــنــعت اجلـــمــيع 
الـتقلـيدية وهى الـقبض علـى القاتل. وقـد لفت هذا الـفيلم
ـسـرحـى الـبـريــطـانى "بــيـتـر شــنـايـدر ـنــتج ا الـنــاجح نـظــر ا
"فـقـرر حتـويـله إلى عـمل مـسرحـى علـى اجلانـب اآلخر من
االطلنطى فى بريطـانيا .وكان من الالفت للنظر انه اختار
ــمـثــلـة األمــريـكـيــة  الـزجنــيـة الــشـابـة ـسـرحــيـة ا لـبــطـولــة ا
"بـاتـيـنـا مـيـلــر" الـبـالـغـة من الـعـمـر  26 سـنـة وفـضـلـهـا عـلى
بــريـــطــانـــيـــات كــثـــيــرات . وكـــانت حـــجــته فـى ذلك أن هــذه

الشخصية لن جتيد التعبير عنها إال أمريكية. 
وهــنــا انــتــهى دور اإلنــتــاج وبــدأ دور الــنــقــد الــفــنى.  يــقــول
سرحى  لصحيـفة الصانداى تلجـراف البريطانية النـاقد ا
ـــســـرحـى هــو إن الـــســـبب الـــرئـــيـــسى فـى جنـــاح الـــعــرض ا
تــعــطش اجلــمــهـور فـى بـريــطــانــيــا إلى رؤيــة كــيف ســتــكـون
سرحيـة التى تعد األولى من نـوعها لهـذا الفيلم عاجلـة ا ا
شاهدة ذلك العرض الناجح . ويقول إنه كان يهتم أيضا 
لـالجـابــة عــلى نــفس الــســؤال. وجــاءت الــنـتــيــجــة لــتــصـيــبه
ـسـرحى حـافـل بـالـعـديـد من نـقـاط بـاإلحـبـاط. فــالـعـرض ا
ـكن أن تـقــوده إلى فـشل ذريع لـو كـان الـضـعف الــتى كـان 
سرحى كان عبارة عـرضا عاديا . يقـول الناقد إن العمـل ا
عن نـسـخ لـعـرض الـسـنــيـمـائى دون أى تـغــيـيـر سـوى حـذف
ـسرحى ـشاهـد التى التـتناسـب مع طبـيعة الـعمل ا بعض ا
مــثل مــشــهــد مــطــاردة الــصــديق لــلــبــطــلــة فى مالهى الس
ـشـهـد فى رأيه أضـعف كـثـيـرا من فـيـجـاس. وغـيــاب هـذا ا
ــسـرحى وكــان من األفــضل الـتــراجع عن الـفــكـرة الــعـمل ا

شهد .  ا أن العمل يضعف بحذف ذلك ا أصال طا
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ـصنوع وجـاءت نقاط ضـعف أخرى عـديدة منـها الـديكور ا
من الزجاج البرتقـالى والذى اليناسب الكنيسة  واليناسب
ــرح لـلــمــســرحــيــة . كـمــا كــان عــدد فــتــيـات حــتى الــطـابـع ا
الـكومـبارس الالتى ارتـدين مالبس الراهـبات كـبيـرا بشكل
ــسـرح وحــد من حــريــة األبــطــال فى احلــركـة . اليــنــاسب ا
ــوسـيــقى لــتــغـطــيـة ــســرحـيــة عــلى الـصــخب ا واعــتــمـدت ا
سرحية. وهى فى احلقيقة عاجلـة ا جوانب الضعف فى ا
ـــقــطــوعـــات شــهــيــرة يـــعــود تــاريـــخــهــا الى مــجــرد جتـــمــيع 
ــسـرحـيـة ــعـاجلـة ا ـاضى. وحـاولت ا ســبـعـيـنــيـات الـقــرن ا
انتزاع الضحكات بشكل مفتعل فلم تكن موفقة خاصة فى
ــكــلف بــحــراســتــهــا والــذى لم يــكن دور الــشــرطى الــتــافه ا
كـذلك فى الـفـيـلم . وألن النـقـد يـجب أن يـكون مـوضـوعـيا
ــســرحــيـة فــإنه اعــتــرف بــبـعـض الـنــواحى اإليــجــابــيــة فى ا
مثلة األمريكية الشابة باتينا ميلر والتى كان أبرزها أداء ا
ـيالد جنــمـة جـديـدة. وهى تــعـانى فـقط من والـذى يــنـبئ 
ضـعف اخلــبــرة الـتـى جـعــله ال تــسـتــطــيع تـلــوين األداء كــمـا

برعت فيه بطلة الفيلم.

ـسـرح فى بـريـطـانـيـا عـلى مـوعد مع سـوف يـكـون جـمـهور ا
ـوســيـقـيـة الـتى ــسـرحـيـات الـغــنـائـيـة وا واحـدة من أغـرب ا
تـشـهدهـا بـريطـانـيا فى تـاريـخهـا . إنـها مـسـرحيـة "الـقفص
ــسـرحــيــة حــول "ســبــاركى ". ومن خــلــفـه "وتــدور أحــداث ا
اضى وسبـاركى هـو ببـغاء اشـتهـر فى خمـسيـنيـات القـرن ا
حـيث ظهر فى إعالنات وبرامج تـليفزيونـية عديدة .وكانت
لـه بعـض الـتسـجـيالت الـصـوتـيـة والـغـنـائـيـة الـبـسـيـطة الـتى
طبـعت على اسـطوانـات (لم يكن الـكاسـيت قد ظـهر وقـتها
) وبـيـعـت فى الـكـثـيـر مـن دول الـعـالم  حـتى نــفق مـنـذ نـحـو
خـمـسـ عـاما ( (1962بـعــد حـيـاة قـصـيـرة من الـشـهـرة .
وكــان ســبــاركى قــد  تــالق ألول مــرة فى مــســابــقــة اجــرتــهـا
هـيئة اإلذاعة الـبريطـانية عام  1958الخـتيار بـبغاء يـظهر
فى احـد بــرامـجـهــا . وتـفـوق ســبـاركى عـلى أكــثـر من ثالثـة
س آالف بــــبـــغــــاء جـــاءت مـن اوروبـــا وخــــارجـــهــــا بــــعـــد أن 
سئولون فيه قدرا كبيرا من الذكاء والقدرة على التعلم . ا
وظل سـبـاركى ينـتـقل من جنـاح آلخـر حتى مـوته . وعـنـدما
مات كان قادرا عـلى التحدث بـلكنة الـكوكاى التى يـتحدثها
 أهل لـــنــدن وضـــواحـــيــهـــا  بـــعــد أن كـــان يـــتــحـــدث بـــلــكـــنــة
اجليورداى الـريفـية حـسبمـا كانت تـتحـدث صاحـبته. وكان
أحـيــانـا يـسـتــطـيع احلـديث بــالـلـكـنــتـ مـعـا  . كــمـا كـان قـد

أجاد عشرة إيقاعات صوتية و 531كلمة و 383جملة .
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ــوســقى الــبـــريــطــانى "مــايــكل ـــســرحى وا ــؤلف ا ويــقــول ا
سـرحيـة  أنه وجدهـا فرصـة لتـكر نيـمان " واضع هـذه ا
هـذا الـبـبـغـاء الـعـبـقـرى الـذى لم يـكن بـبـغـاء عـاديـا . وكـانت
لــديـه قــدرة رائـــعـــة عـــلى االخـــتـــيــار. فـــلـم يــكـن يــحـــفظ إال
العبارات والكلـمات التى تروق له . وما ال يعجبه ال يحاول
حـتى حــفـظه مـهــمـا تــفـ مـدربــوه . كـمـا كــانت فـرصـة من
أجل تــخـلــيـد صــاحـبـتـه"مـاتى ولــيـامـز " أيــضـا الــتى كـرست
كن وقـتها لتدريبه. وهى أيـضا فرصة لتـقد عمل جيد 
ـــشـــاهـــدين من جـــمـــيـع األعـــمـــار والـــفـــئــات . أن يـــجـــذب ا
ـا لـســبـاركى سـوف يــتم اسـتـحــضـار جـثــته احملـنـطـة وتــكـر
احملـفـوظـة فى مـتـحف الـهـانـكـوك فى نـيـوكـاسيـل وعـرضـها
ــضى قــائال إنه ــوســيــقــيـة . و ــســرحــيـة ا خالل عــرض ا
لــيس أول من فـكــر فى تـخـلــيـد سـبــاركى وصـاحـبــته . فـقـد
كــانـت هـنــاك أكــثــر مـن فــكــرة لــتـخــلــيــده ســواء فـى أعــمـال
مسـرحـية أو سـنيـمائـية . لـكن مقـومات مـثل هذا الـعمل لم
تــكن مــتـوافــرة عـلى الــنـحــو الــذى تـوافــر له . وسـوف تــقـوم
ـسـرحــيـة وهـو دور صـاحـبــته الـنـجـمـة بـدور الـبـطــولـة فى ا
"كيكـا مارخام ". ويكـون البطل اآلخر هـو دمية ببـغاء تشبه
سباركى تماما. وسـوف يتضمن العرض بعض التسجيالت
الـصــوتـيــة االصـلـيــة لـســبـاركى . ويــضـيـف نـيـمــان قـائال إن
ــســرحــيــة لــهـذه الــقــصــة كــانت صــعــبــة لــلــغــايـة ــعــاجلــة ا ا
لغـرابـتهـا لـكنه اسـتـطاع الـتـغـلب علـيـها لـيـقدمـهـا فى شكل

ساعدة بعض التقنيات احلديثة .  جذاب  
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ويبـتسم قائال إن البعض يـتحدث عن مسرحيـته باعتبارها
أغـرب مـســرحـيـة تـعـرضـهـا مـسـارح بــريـطـانـيـا . وهـو يـعـتـز
سرحيات التى عرفها بهذا الوصف لكنه ال يراها أغرب ا
ـسـرح  . فـهـنـاك عـروض مـسـرحـيـة عـديـدة تـتـمـيـز تـاريخ ا
بـالــغـرابـة الـشـديـدة ويــتـمـنى أن يـعـيـد عــرض بـعـضـهـا عـلى
سـرح فى بـريـطانـيـا . وسوف يـتـوقف األمـر على جـمـهـور ا
مــا ســـتــحـــقــقه مـــســرحــيـــة "الــقـــفص ومــا وراءه" . فـــهــنــاك
مــســرحــيـــة "األنف" لــلــكــاتب الـــروسى "نــيــكــوالى جــوجــول"
ـسـرحـية والـتى تـدور حـول رجل يـبـحـث عن أنـفه . وهـذه ا
ـســارح الــروسـيــة مـنــذ عـام  1930بـنــجـاح تــعـرض  عــلى ا
كبيـر وبرؤى مـختـلفة حـسب العـصر . ويـأمل أن يشـاهدها
ــسـرح الــبـريـطــانى يـومــا مـا . وهـنــاك مـســرحـيـة جــمـهـور ا
"حـسـنـاء تــريـزيـا " الـتى عـرضت ألول مـرة فى فـرنـسـا عـام
 1947وهى من تأليف األديب الفرنسى فرانسى بول .
ـــســرحــيـــة حــول امـــراه حتــول ثـــديــاهــا فـــجــاة إلى وتــدور ا

بالون وساعداها على الطيران . 
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ومن الــعــروض األخـرى الــتى تــلــفت األنــظــار عــلى مــسـارح
لندن مـسرحيـة "سيستـر أكت" أو"الراهبـة أكت" أو"الراهبة
الـعـملـيـة" أو  أى اسم آخـر يروق لـقـارئنـا الـعزيـز . وتـعرض
سرحية بنجـاح جماهيرى كبير على مسرح باالديوم هذه ا

 فرصة لتكر
 الببغاء صاحب القدرة
الرائعة على االختيار

أول معاجلة درامية للفيلم
األمريكى الشهير ...جناح

جماهيرى ...وهجوم من النقاد

محمد حامد السالمونى
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سرحي جريدة كل ا

> الطبيب الذى أشرف على محاولة انقاذه قال إن هذا كله سوف يحدث حتى ولو
كان عبد الصبور فى منزله أو يقود سيارته ولو كان نائما.وفاته اذن العالقة لها

وجودين فى السهرة. أو بأى موقف سلبى اتخذه أحد من ا بنقدنا

> اخملرج نادر صالح
الدين يجرى حاليا

مفاوضات مع مسئولى
صرية دار األوبرا ا
للتوصل إلى اتفاق
كنه من تقد

مسرحية «براكسا» ثالثة
أيام كل شهر على خشبة
سرح الكبير باألوبرا ا
طوال العام «براكسا»

قدمت مؤخراً على نفس
دة 10 أيام وهى سرح  ا
أول أوبرا استعراضية

غنائية .
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ـرجعى ـتـفـرج) مـدعـو للـتـجـاوز عن الـوجـود ا (ا
لـلـشـخـصيـة والـتـفـكـير فى مـاهـيـة مـايـراه..هذا
ـنحى (الفـينـوميـنولوجى- الـهوسـرلى حتديدا) ا
ـاهـيـة  لـيـست سـابـقـة عـلى (وجود  يـعـنى أن ا
ـتـفـرج إلى إدراكـها- الـشــخـصـيـة)  وسيـسـعى ا

دون أن ينطلق منها ..
تـفرج) أن يـحول الـشخـصية- وهـكذا  فـعلى (ا
عـطى له مباشرة - إلى ماهية  اهى الشئ ا
ـعــطــيـات الــتى يــتـلــقــاهـا من وعـلــيه أن يــحــول ا
(الــشـــعــور الــســـاذج) إلى ظــواهـــر مــتــعـــالــيــة فى

عرفة .. (الشعور احملض)  ليتسنى له بدء ا
تـفرج  (الـناجت ـعرفى اخلـاص بـا 3- الـسؤال ا
ـــاقـــبــــلـــيــــــة  الـــتى تـــعـــد ـــاهـــيـــة ا عـن غـــيـــاب ا
الشـخصـية جتـسيـدا لـها)  يـعنى أن عـليه  فى
بــحـــثــة عن اإلجــابـــــة  أن يـــخــتــار مــابــ رفض
ـمـثل لـلشــــخـصـية- ـنـحهـا ا االسـتعـارة- الـتى 
أواألخـد بـها  لـكـننـا نالحظ أنه فى حـال أخذه
ــــــمـــــثل بـــــاإلســـــتـــــعــــــارة(أى بـــــالـــــتـــــمــــــاهى بـــــ ا
والــــشــــخــــصــــيـــــة) فــــســــوف يــــســــقـط ضــــحــــيــــة
إلغــــواء(صـــورة) تــــدعى (وهـــمــــا) مـــطــــابـــقــــتـــهـــا

للمرجع (?!) ..
تفـرج فى حال إتباعه ومـا أعنيه بهـذا هو أن ا
لـلــمــنـهج الــفــيـنــومــيـنــولــوجى  ســعـيــا وراء (بـدء
ـا يكون قد سقط فى (الوهم) الذى إ عرفة) ا

حتاول الفينومينولوجيا نفسها التحرر منه..
ــرجـعـيــة) ذاتـهـا لــذا فـاحلل يـكــمن فى وضع (ا
فـى مــوضع ســؤال  وهــذا مــا يــفــعــله الــعــرض-
كـما رأينا  وسـنرى .. هذا وال ينـطوى العرض
عــلى(فــعل درامى)خــارجى- دون أن يــعــنـى هـذا
انـــبــنـــاءه عــلى مـــا يــســـمى بـ (الـــتــيـــار الــتـــحــتى-
كـان يــبـحث ذلك أن هــذا األخـيــر الــتـشــيـكــوفى)
عن (احلـقـيـقة اخملـتـبـئة وراء الـثـرثـرة اليـومـية);
أى عـمــا هــو مـقــيم فى الــعــمق  وراء الــسـطح 
أمــا عــرض (فــيــفــا مــامــا) فــبــقــدر انــتــمــائه إلى
الثقافة مابعد احلداثيــــة ; تلك التى (أصبحت
روائــيـــة)- كــمــا تـــقــول (لــيــنـــدا هــاتــشن) (17)
أوكــــمــــا يــــرى (ســــتــــيــــفن هــــيـث) : (فــــهى تــــنــــتج
احلـــكــــايـــات بــــغـــزارة (الــــتــــلـــيــــفـــزيــــون واإلذاعـــة
والسينما والـفيديو واجملــالت والكتب الفكاهية
والـروايـات) . وبـذلك تخـلق وضـعـا البـد لـنـا فيه
أن نــــســــتــــهــــلـك (الــــســــــــرد الــــدائـم لــــلــــعالقــــات
عـانى للـفرد فى االجـتمـاعيـة لألفراد وحتـديد ا
ا قـد يفســـــر عودة احلكى ولكن اجملتمع)  
كـمـشـكـلـة ال كـبــديـهـيـة مـسـلم بـهـا)(18) إال أنه
(سـطح بال أعـمـاق) واليتـضـمن مـا هو (حتت)-
أى اليـنــطـوى عــلى  سـر  أومــاهـيــة  أوحـقــيـقـة
مـا- تـخـبـئـهـا إرادة مـا مـتـعـالـيـة  يـفـلح الـفـنـان-
ـــــاهــــو وريـث أوامـــــتـــــداد الــــكـــــاهـن والـــــعــــراف
والـــســــــاحـــر والـــعـــالم واحلـــكـــيـم والـــفـــيـــلـــســوف
ـا أوتى من واجملــنـون- فى (الـكــشف) عـنــهـا  
قــدرة عـلى اخـتراق الـواقع أوالـطبـيـعة أوالـكون

وهتك أسرارهم .. 
غــيــر أن كــون الــعــرض (ســـطــحــا بال أعــمــاق) 
يـؤكـد مـنـحـاه الـعـام فى مـحـو الـثـنـائـيـات  يـقول
(دولــــوز)- فى كـــتـــابـه عن (نـــيـــتــــشه) : (يـــظـــهـــر
إنـحــطـاط الــفـلــسـفــة بـوضـوح مـع سـقـراط . إذا
ـيـتافـيـزيـقــا) بتـمـيـيز حددنـا مـاوراء الـطـبيـعـة (ا
ــ  بــالــتــعــارض بــ اجلــوهــر والــظــاهـر  عــا
ــعـــقــول واحملـــســوس  الــصـــحــيـح واخلــاطـئ  ا
يـــنــــبـــغى الـــقـــــــول أن ســـقـــراط يــــخـــتـــرع مـــاوراء
الطـبيـعة : يـجعل مـن احليـاة شيـئا يـجب احلكم
عـــلــيه  قــيـــاسـه وضع حــدود لـه  ومن الــفــكــر
ـارستـه باسم قـيم عـلـيا ; قـيـاسا  حـدا  تـتم 
اإللهى احلقيقى  اجلميل  اخلير...)(19).
الـعـرض اليــتـضــمن سـوى (دوال) مــخـتــبـئـة وراء
بـعــضـهـا الــبـعض  وهـو نــفـسه مــا يـعـنــيه الـقـول
بــــأنه (ســــطح) فــــقط  لــــذا تــــســــقط الــــقــــيــــمـــة
يتـافيزيقـية التى ينـطوى عليـها (الرمز).. إذن ا
 االنـتـشـار اجملـازى إن هـو إال أحـد نـواجت موت
ـتحــــــــولة إلى عالمـات متـطابـقة مع الـرموز- ا
ــــوت الــــنـــــاجت بــــدوره عن مــــوت الــــواقع- ذلـك ا

عنى .. وت ا الذات ; الذى هو الوجه اآلخر 

تفرج ا يضع الشخصية ذاتها أمام ا بها  فإ
ـعطى نـحـهـا صوتـا: (فـهى الـشىء ا ; أى أنه 
ـتـجـاوز لـ )- إلى مـبــاشـرة)  الـقـافـز عـلى (أوا
جانب كونه (متقـاطعا مع)- السرود احمليطة ;

اهى أحكام سابقة) .. )
ـتـفرج اإلشـكـاليـة- هـنـا- تكـمن فى أن سـؤال ا
ـــرجـــع)  يـــحـــتـــمل- ـــتـــعـــلـق بـ (ا ـــعـــرفى) ا (ا

نظريا- إجابت  هما :
ــمـــثل) لـــيس ـــتـــفــرج) فـى أن (ا 1- قـــد يــفـــكـــر(ا
هو(الـشـخصـية)  وقـد يـقول إنـه مجـرد (مؤد) ..
مثل والشخصية  سيجد لكنه ح يفصل ب ا
مثل باشر الذى منحه ا أن (الشكل أوالتمظـهر ا

للشخصية) قد تالشى من تلقاء نفسه !..
أعــنى أن الـــشــخـــصــيــة ســـتــرتــد إلى (الـــنــقــاط
ــوزعــة عــلـى الــسـرود ــتـضــادة- ا ــتــنــاثــرة  ا ا
ــنـــحى فى احملــيـــطــة)  واحلـــقـــيــقـــة أن هـــذا ا
التـلقى لـيس سوى نـزع لالسـتعـارة الكـليـة التى
ــتـضـادة الـتـى تـتـكـون ــمـثل لـلــنـقـاط ا مــنـحـهـا ا
مــنــهــا الــشــخــصــيــة.. ولــعــله يــبــدو واضــحــا أن
الـشخـصـيـة هنـا سـتصـيـر بالهـويـة أوستـصـير
ذاتـا مـوزعـة عـلى مـواقع عـديـدة  بال مـاهـية 

وحتتمل من الدالالت ما الحصر له ..  
ــمــثل) هــو ــتــفــرج) فى أن (ا 2- قــد يــفــكــر (ا
رجع) معا ; (الشخصيـة) ذاتها;(هوالصورة وا
هــو (الــشــكـل الــكــلى) ... مــتـــجــاوزا بــذلك عن
الـسـرود احملـيطـة بـالـشــخـصـيـة .. وبذا يـصـير
ــاهــو الــشــخــصــيــة) هــو ـــمــثل  (الــوســيط - ا
نـفسه (الـرسـالة) .. ومـا نالحـظه هنـا  هو أن

ـــمـــثل- ـــســـارات الـــســـرديـــة) ومـــا يـــحـــاوله ا ا
عــبـــراألداء- هــو أنـه يــصـــنع من تـــلك الــنـــقــاط
(شـكال وهمـيـا- افتـراضـيا) فـنـظرا لاللـتـباس
ا فى الـذى حاق بالظواهـر الواقعية بـرمتها (
ـمـثل) فى ـقـدور (ا ذلك اإلنـســان)  لم يــعـد 
ــــــســـــــرح اجلــــــديــــــد ســــــوى تــــــقــــــد (صــــــورة ا
افــتــراضــيــة) عـن الــشــخــصــيـــة- تــدعى(زيــفــا)
مثل) تمـثيل احلقـيقة  هـذا مع مالحظـة أن(ا
ـــنح الـــشـــخــصـــيـــة (شـــكال- مـــوَحِِــدا بـــيـــنــمـــا 
ـنحهـا (مركـزا- أى معنى) ا  لـبعثـرتهـا)  فإ

 مــــــن اخلارج ..
تفرج والشخصية) : ثانيا (ا

ــتـــفــرج يــتـــمــوضع أشــرت مــنـــذ قــلــيـل إلى أن ا
تعـلقة بالشــــخصية والعرض ماب (السرود ا
ــــمـــــثل- لـــــتــــلك ـــــشــــهـــــدى- الــــذى يـــــقــــدمـه ا ا
ـا يـتـلقى ـتـفرج إ الـشـخصـيـة) .. والشك أن ا
األداء الـتـمـثـيـلى بـاعـتـبـاره أداءا لـلـشــــــــخـصـيـة
ذاتـها  أى أنه لن يـدرك الفارق اجلـوهرى ب
األداء (الـزائف) واألداء (احلـقـيـقى)- فـكـعادته
ــــرئـــيـــة الــــكـــلـــيــــة الـــتى ســــيــــؤخـــذ بـــالــــصـــورة ا

يشاهدها .. 
لـــكن اإلشـــكـــالـــيـــة- لـــديـه- ســـتـــتـــمـــحـــور حــول
أعنى أنه سيتساءل عن مايؤسس تلك الـصورة
رجع- أوالـواقع) الـذى تـعـد الصـورة تـمـثيال (ا

له- وهو ســـــؤال معرفى فى األساس?..
تفرج والشخصية) :  مثل وا ثالثا (ا

ــنـح الــشـــخـــصــيـــة تـــمــظـــهـــرهــا ـــمـــثل حـــ  ا
ـتعـلقة ـتطابـق مع الســـــــرود ا ـباشر- غـير ا ا

ينبغى القول أن سقوط 
يخترع ما وراء الطبيعة

(عــلى هــيــئــة تــمــاثــيل شــمــعــيــة)- حتــمل داللــة
دى الذى طابقة الـصورية للواقع- نالحظ ا ا
تنغـمر به تـلك الشــــخـصيات- طـوال العرض-
ـا هم أشبـاح غـارقة  جتـهد فى الظـلـمة ; كـأ

فى أن تبعث من جديد ..  
ـــمــــثـــلـــون- هـــنـــا- لـــيس لــــذا  فـــمـــا يـــحـــاوله ا
الـعـودة(أواالرتـداد) بـالـشـخـصـيـات إلى أصـلـهـا
الواقـعى أو التاريـخى احملتـمل (كمـا هى العادة
فى األداء التـمثيـلى السـائد) ألن الـواقع نفسه
ا الـصـعود بـالشـخصـيات إلى قـد تالشى  وإ
الـــلــحــظـــة احلــيــة (احلــاضــــرة) الــتى يـــحــيــاهــا
ــسـرح ; الــتى هى حلــظـة ــمـثـل نـفــسه عــلى ا ا
ــا يـــثـــيــر إشـــكـــالـــيــــة الـــزمن فى الـــعـــرض- (

العرض- وسوف أتعرض لها فى حينها) .. 
ـمـثل) بـقدر غـيـر أن ما يـعـنـيـنى هـنـا  هـو أن (ا
ـبـاشــر فى وعى مـنـحه لـلشـخـصيـة تـمظـهـرها ا
ــــتـــفــــرج (فى تــــقـــاطع مـع الـــســــرود احملـــيــــطـــة ا
ـــســـارات الـــســـرديــة- بـــالــشـــخـــصـــيـــة ; أى مع ا
ــتــعــلــقــة بــالــشــخــصــيــة- تــلك الــتى تــقــول بــهــا ا
ــــا يـــــضع بـــــالــــشــــــــخـــــصــــيـــــات األخـــــرى)  فـــــإ
الشخصـية نفسـها فى مفـارقة ب مايـقال عنها
ـا هـو وعـى ســـــابق بــهـا)  وبـ (تــمـظــهـرهـا )
ـثل يـتم وضع ـتـفرج)- وبـا ـبـاشـــر أمـام وعى ا ا
ـتـعــلـقـة بـالــشـخـصـيـة ــتـفـرج مـابـ (الــسـرود ا ا

شهدى للشخصية) .. والعرض ا
غـيــر أن وضـعـا كــهـذا من شـأنه أن يــثـيـر عـددا
ـــــمــــــثل من اإلشــــــــــــكـــــالــــــيـــــات  تــــــتـــــعـــــلـق بـ (ا
ـــــــتــــــفــــــرج والـــــــشــــــخـــــــصــــــيـــــــة) من جـــــــهــــــة و(ا
والـــشــخـــصــيـــة)من جــهـــة أخــرى عـــلى الـــنــحــو

التالى : 
مثل والشخصية) : أوال (ا

فقـدان الشـخصـيـة خلاصـية اإلمـتداد الـواقعى
(نـــظــــرا لـــتـالشى الـــواقـع نـــفــــسه) فــــضال عن
يجـعل من الـتمـظهر فقـدانهـا لنـواتهـا الداخـليـة
ـمثل مجـرد (تمثيل نـحه لها ا باشـر الذى  ا
أوصـورة إفـتــراضـيـة- أى إسـتــعـارة)- هى نـتـاج
ـمثل نـفسه; أى أن مـايقدمه الوعى اخلـاص با
ــــمــــثل اليـــــزيــــد عن كــــونـه مــــجــــرد (نــــســــخــــة ا
مــصـــطـــنـــعـــة- بال أصـل) تـــلــعـب- كـــذبــا- دور

األصل ..
(واليـجب أن يشرد الذهـن بعيدا ويـتصور أننى
سرح الـسابق على ما بعد احلداثة أقول بأن ا
 كان يـقدم الواقع نـفسه  ويـستـند فى وجوده
ـاذج بــشـــريـة اليــتـطــرق إلـيـنــا الـشك فى إلى 
وجـودهــا احلـقـيــقى  ال... مـا أقـولـه فـقط هـو
ـا ــسـرح كــان يـقــدم الــشــخــصـيــات  أن ذلك ا
ـعان أو ـاهيـات أو هى تمـثـيالت أوجتـسيـدات 
ـــؤســـســات ـــعــانـــى  تــنـــحـــدرمن ا لـــنــظـم من ا
عـرفـيـة اخملـتـلفـة- كـالـفـلـسفـة واأليـديـولـوجـيا ا
ـــــعــــنى الـــــوجــــود أى أن ــــنـــــتــــجـــــة  والـــــعــــلـم- ا
ــعـنى مــؤسـسى  الــشـخــصـيــة كـانت جتــسـيـدا 
تد فيـما وراءها  تـستمد يحظى بـاتفاق مـا 

منه شرعية وجودها) ..
ــمـثل ــنـحه ا ـبـاشــر الـذى  هـذا والــتـمــظـهــر ا
لـــلـــشــخـــصـــيــة  مـن عــنـــديـــاته  رغم افـــتـــقــاره
ـــؤســـسى الــــذى يـــســـتـــمـــد مـــنه مـــا لـــلـــمــــعـــنى ا
يــتــشــرعن به  إال أنـه (أى الـتــمــظــهـــــــــر) يــعـد
ـتــضـاربـة- إذ تـتـحـول إلى قـفــزاعـلى الـسـرود ا
ثرثرة خارجيـة- وصوال إلى الشخصية ذاتها ;
أى أنه  يــصـــيــر هــو الـــشــخـــصــيــة- هـــكــذا بال

تأسيس (!) .. 
ـرجع مـعا)- مـثل سـيـصيـر هـو (الـصورة وا فـا
ــمــثل ــيــتــافــيــزيــقــــــى  بــ ا هــذا الــتــطــابق ا
والـشخـصـيـة  الذى تـتـحـول على أثـره الـسرود
احملــيــطــة إلى (ثـرثــرة خــارجــيـة) يــعــنى (مـوت
ـاضى- والــتـاريـخ عـامــة)  ومن ثم ال يـتــبـقى ا

لنا سوى (احلاضـر) :
ـا هــو (حلـظــة الـعــرض) ; ومـاهـذه احلــاضـر 
األخـيـرة ســوى االســــــــتـعـارة ذاتــهـا- تـلك الـتى

تفرج داخلها (!) ..  الزج با
ــــعــــنى ومــــا نالحـــــظه هــــنـــــا  هــــو أن تالشـى ا
ـؤسسى الـذى تعد الـشخـصيـة تمـثيال له هو ا
ــركـز)- الـذى تــتـمــحـور حـوله نــفـسه (تالشى ا
الـشــخـصــيـة عــادة- لـذا تــتـنــاثــــــر الــشـخــصـيـة
وتـــتـــشـــظـى وتـــتـــبـــعــــثـــر إلى (نـــقــــاط - تـــقـــاطع
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سرحي جريدة كل ا

> مسرحية «ترالم لم»
للنجم سمير غا
نتج محيى زايد وا
حتقق إيرادات تصل إلى
80 ألف جـنــيه فى لــيـلـة
عرضها الواحدة على
مسرح محمد عبد
الوهاب باإلسكندرية
سرحية تعرض على ا
مسرح ليسيه احلرية
بالقاهرة يومياً ماعدا
الثالثاء أسبوعيا حيث
تعرض باإلسكندرية.

: صالح عبد الصبور شاعر كبير وسوف يظل له مكانة > وينهى حجازى كالمه قائالً
وفى وجدان قارىء الشعر من ناحية فى تاريخ الشعر العربى من ناحية 
ا إنسانية كبرى كذلك. وشعره ليس قيمة فنية فحسب وإ أخرى
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  د. كمال يونس

 øØdGh ôµØdG ∫ÉªLh ∫ÓL

 اسهام جديد من القطاع اخلاص 
سرح االستعراضى فى إعادة ا

والتـطلع لـيوم جـديـد أفضل بـاللـون السـماوى 
إضـــــافــــــة إلى الــــــدقـــــة فـى تـــــصـــــمــــــيم األزيـــــاء
ومــنـاســبــتـهــا لـلــعـصــر الــذى تـدور فــيه أحـداث
مثل مـالبس الشـعب واجلـنـود  ولكن الـعـرض 
مالبـس بــشــرى رغم جــمــالــهــا والــتى صــمــمــهـا
شــــوشـــا فــــقـــد أخـــفــــقت فى مــــواكـــبــــة احلـــالـــة
ــشـاهـد الــدرامـيــة لـبــطـلــة الـعـرض فـى بـعض ا
مثل اللون األخضر قبل لقائها بالقائد وبعده.
الــديــكــور فى هــذا الــعــرض يــحــتــاج إلـى وقــفـة
ناظرة األربعة ( ساحة البلدة  القصر تأمل 
 ساحـة احلرب  الـسـجن ) استـخدمت فى 9
ــا فــيه من فــيض الــروعــة والــدقــة مــشــاهــد  
صـمـمه د. محـمـود سامى من للـتفـهم الـواعى 
وظــيــفــيــة الــديــكــور بــدءا من إفــســاح اخلــشــبـة
ـمـثلـ  مـرورا باسـتـخدام الـكـواليس حلـركة ا
ــعـتـاد  وتـوظــيـفـهــا بـعـيــدا عن لـونــهـا األسـود ا
لــتــحل مــحـلــهــا بــيــوت أثــيــنـا  3عــلى كل جــانب
وأعمدة القصر ذات بألوانها الرمـادية والبيج 
الـلون النحاسى الـغامق ( رمزا للمـجد الغابر )
والــتـــمــاثــيل فـى الــقــصـــر الــتى تــعـــبــر عن قــوة
الـرجل وبطشه وتفـاخره وتباهـيه وزهوه بالقوة
ـتـاهــة فى خـلـفـيــة الـقـصـر  ثـم اخلـلـفـيــات كـا
ــشــهــد ــتــعــددة  ــســتــويـــات ا واخلــلـــفــيــة ذات ا
احلـرب من قــصـور مـتــهـدمــة  ذات مـرتــفـعـات
غـيـر مـسـتـويـة أمـامـهـا يـسـتـلـقـى عـلـيـهـا اجلـنود
الـــقــــتــــلى  مـع اخلـــلــــفــــيــــة من جــــبالل وتالل 
والــســجن بـــألــوان جــدرانه الــبـــنــيــة الــغــامــقــة 
والـرسوم على اجلدران  والـبوابة فى اخلـلفية
ومـشهد سـاحة الـبلـدة وقد أضيـفت لهـا أريكة
ـلك الـتـى يـصـعـد إلـيـهـا بــعـدة درجـات بـلـونـهـا ا

األحمر ( العرش الدموى = القهر).
البس من أجــمل مــشــاهــد الـعــرض الــرجــال 
الـنــســاء فى سـاحــة الـبــلــدة  ومـشــهـد الــسـجن
ومــشـهـد الـســجن ألبـقــراط والـقـائـد ألبـقـراط 
وبــــراكـــســــا  ومـــشـــهــــد احملـــاكــــمـــة  ومــــشـــهـــد

اإلعتذار  ومشهد احللم.
لقد أفلح اخملرج نادر صالح الدين فى حتقيق
وهبة وحرفية إيقاع عام للعـرض ح حتكم 
وإقـتدار فى مـفردات الـسيـنوغـرافيـا ( الصورة
سرحية ) للعرض  موظفا كل فى مكانه فى ا
تـوافق (هرمونية) وانـسجام ب عنـاصره كلها
 مــتـنــقال بـ  9مــشـاهــد فى مــرونــة وســرعـة
وخـــفـــة  كــاشـــفـــا الـــنــقـــاب عـن بــراعـــة بـــطـــلــة
الـــعـــرض بـــشــرى وفـــيض مـــوهـــبــتـــهـــا كــنـــجـــمــة
مــــســــرحــــيـــة اســــتــــعــــراضـــيــــة من طــــراز رائع 
وأحـمد ثـابت  وخـالد إبـراهيم وإلـهامى أمـ 
 ونــهى لـــطــفى  وطـــبــعــا مـــؤكــدا لــعـــبق خــبــرة

وجتلى الفنان القدير رشدى الشامى.
هـذا الـعـرض بـراكـسا إسـهـام نـبـيل من الـقـطاع
ــــســـــرح االســــتـــــعــــراضى اخلــــاص فـى إعــــادة ا
الـغـنـائى الـسـياسـى احملتـرم شـكال ومـضـمـونا 
ــصــريــة لـــســمــاحــهــا والــشــكــر إلدارة األوبـــرا ا
ــا فــيه من بـــعــرضه عــلـى مــســرحــهـــا الــكــبــيـــر 
اجلـودة الــفــنـيــة الـعــالـيــة  ولـعـل  شـريف عــبـد
الـلـطـيف مـديـر الـبـيت الـفـنى لـلـفـنـون الـشـعـبـية
واالسـتعـراضـيـة يشـاهـد هـذا العـرض  لـيدرس
أســبـاب جنـاحـه  ويـكـون مــثـاال يـحــتـذى له فى
بـدال من حـالـة إنـتـاج عـروض قــيـمـة كـبـراكـسـا 
الغـياب والـركود الـفنى الـتى يعـانى منـها الـبيت
الــفـــنى لــلـــفــنـــون الــشـــعــبـــيــة واالســـتــعـــراضــيــة
ـــــفـــــتــــرض أن يـــــتــــصـــــدى النـــــتــــاج عـــــروضــــا وا

كبراكسا.

ـسـرح الكـبـيـر بدار قـدمت فـرقـة تـياتـرو عـلى ا
ـــســــرحـــيــــة الـــكــــومـــيــــديـــة ــــصـــريــــة ا األوبــــرا ا
الــغـنـائــيـةاإلســتـعـراضــيـة الــسـاخـرة ذات الــبـعـد
الــســيـــاسي بــراكـــســا أومــشـــكــلـــة احلــكم   من
تــألـــيف تـــوفــيق احلـــكــيـم والــتى نـــشــرهـــا عــام
1939مـــــأخـــــوذة عن لـــــيــــزيـــــســــتـــــراتــــا لـــــرائــــد
الكومـيديا اإلغـريقيـة اريستـو فانيس ( 390ق
م) إذ اســتـغل احلــكــيم األســاطـيــر الــيـونــانــيـة
فـكتب ثالث مسرحـيات أحداثهـا مستوحاة من
التـراث اإلغـريـقي األسـطـوري وهي: بـراكـسا 
ـلك أوديـب  ولـكــنه بثّ في وبـيــجــمـالــيــون و ا
ـســرحـيـات أفـكــاره ورؤيـته اخلـاصـة في هـذه ا
ــــــــــوضـــــــــــوع الــــــــــذي تــــــــــتـــــــــــحــــــــــدث عــــــــــنـه كـل ا
ويـــظـــهـــر احلـــكـــيـم من خالل هـــذه مـــســـرحـــيـــة
ـسرحية وهـو يسخـر من اإلطاراإلغريقي من ا
الـــنـــظــــام الـــســـيـــاسـي الـــقـــائم فـي مـــصـــر وهـــو
وقراطيـة التي لم تكن في تقـدير احلكيم الـد
سرحية التي حتمل سوى عنوانـها وفي هذه ا
حتــمل الــطـابـع األريـســتــوفــاني جــســدّ احلــكـيم
غا أراءه في نـظام األحزاب والـتكالب عـلى ا
ـصـالح الـعـامـة في والـتضـحـيـة بـا الـشـخـصـيـة 

نافع اخلاصة. سبيل ا
ـــســـرحي (نـــادر الـــعـــرض مـن إخـــراج اخملـــرج ا
صالح الدين) ويـعتبـر أول إنتاج لـفرقة تـياترو
سرحـية في مدينه ـسرحية وتـدور أحداث ا ا
أثـيـنـا  400ق.م. حـيث كـانت األحـوال مـتـدنـيـة
لـتدبـر الـنـسـاء لالسـتـيالء على في هـذا الـوقت
احلــكم مـن أيـدى الــرجــال بــعــد فــشـلــهن فــيه 
وتردى أوضاع الـبالد ككل على أيديهم  وذلك
بـــأن يــــقــــمن في مــــنــــتـــصـف الـــلــــيل وأزواجــــهن
يـغطون فى نومـهم بأخذ مالبسـهم والتنكر في
زي الـرجــال ثم الــذهــاب إلى مــجـلس الــشــيـوخ
والــتــصـويت عــلى نــقل احلــكم من الــرجـال إلى
ــوافـقــة عـلى الــقـرار دون أي وتــتم ا الـســيـدات
اعــتــراض وتــتــوالى األحــداث بــشــكل كــومــيـدي
ــقـــهــورون طــمع مـــثــيــر  لـــيــردد رجــال أثــيـــنــا ا
ـــريــــســـة واحلـــكم وصــــلـــوا إلـــيه احلـــر فى ا
ـسـكــنـة والــلـؤم لـيــلـزمــوا بـيـوتــهم مـتــفـرغـ بــا
البس فى حـ انطـلقت لطـهى األكل وغـسل ا
الـنساء إلى مـباشرة أمـور الدولة واحلكم حتت
قـيادة بـراكـسا الـتى مـنحت الـشـعب الكـثـير من
ـقــراطـيــة ولـكـن بـراكــسـا تــتـوق احلـريــة والــد
ــتـمــثل فى فــحل أثـيــنـا وقــائـد حـنــيـنــا لـلــرجل ا
جيوشها هيـرومينوس  فتستدعيه من احلرب
الــتى أوشـكـت عـلى االنــتــهـاء بــالــنـصــر جلــيـشه
ــشـــاورة من وصــيــفــتـــهــا فــيــنــقـــلب عــلــيــهــا 
ويــســـتــولى عــلـى احلــكم  لــيـــودعــهــا وأبــقــراط
الـســجن  ولـكن أثــيـنـا خـســرت احلـرب  فـيـتم
التـدبيـر الخـتيـار ملك ذى مـواصـفات خـاصة 
الـغـبــاء سـمـته األسـاســيـة حـتى يـكــون لـعـبـة فى
أيـدي أبــقـراط وهــيـرومــيـنــوس وبـراكـســا  فـلم
يجـدوا خيـرا من زوج بـراكسـا  لـيسـتـولى على
ــشــورة من احلــكم ويــودعــهـم الــســجن بــدوره 
وصـيـفتـها  وفـى محـاكمـة عـلنـية تـتـهم براكـسا
بــاخلــيــانــة لــزوجــهــا الــذى قــهــر شــعــبه وأذلــهم
يس) ـساعدة صـديقه ( كر وكـبت حرياتهم 
 ووصـيــفــتــهـا الــســابــقــة  لـعـالقـتــهــا اخلــاصـة
بـهيرومـينـوس  فتتـحداهم فى احملـاكمـة وتعلن
ـسـرحـيـة وكل من بـراكـسا( بـراءتـهـا  وتـنـتهى ا
ـا أدى ــفـرطــة اجلــمـال والــرحـمــة واحلــريـة ا
إلى الــتـــســيب وعــدم االنـــضــبــاط ) والـــقــائــد (
ــــة ) الــــقـــــوة والـــــقــــهـــــرالـــــتى أدت إلـى الــــهـــــز
وأبـقـراط ( احلـكـمـة والـكالم والـشـعارات الـتى
التسـمن وال تـغنى من جـوع  ولم يـستـفـد منـها
الشعب )  يعتذرون لـشعب أثينا عما بدر منهم
لــيــحـلـم اجلـمــيع بــيــوم جــديـد فى حق الــشــعب

ـــوقف بـــإقـــتـــدار ودون تــزيـــد  مع كـــومـــيــديـــا ا
شارك الـتعـامل بحـرفية مع  150فنانـا من ا

فى العرض.
 مـوسيقى العرض الـتى ألفها هشـام جبر قائد
االوركـســتـرا بــأوبـرا الــقـاهــرة وقـد راعى فــيـهـا
ــــزج بـــــ األريــــات ( األغـــــانى الـــــفــــرديــــة )  ا
والــــــدويــــــتــــــوهـــــات ( األغــــــانـى الــــــزوجــــــيـــــة ) 
والــتــريــوهـات ( األغــانـى الـثـالثـيــة ) مع أغــانى
ـغـنـاة ) الـكـورال  والـريـسـتـاتـيف ( احلـوارات ا
بــأحلــان بــســيــطــة من الــســهل الــذى يــصل إلى
أسـمــاع وقـلــوب اجلــمـهــور فـيــتـقــبـلــهــا مع تـلك
ــوظــفــة خــيـر االسـتــعــراضــات لــتــامــر فــتــحى ا
تـوظـيف درامى مـعـبـرة عن احلـدث  ومـدعـمـة
ومثرية للدراما فيه فى ظل من إضاءة موفقة
مـتـنوعـة مـثـرية لـدرامـا العـرض والـتى صمـمـها
هــشـام جــمــعـة  أمــا األزيــاء الــتى صـمــمــهـا د.
مــحــمـــود ســامى فـــلــقـــد راعى فــيـــهــا الــدالالت
الـــــلــــــونــــــيـــــة وخــــــيـــــر دلــــــيـل عـــــلـى ذلك مـالبس
اســتـعــراض احلـلم الــورديـة  ومــشـهــد الـنــهـايـة

ـصــاحلــة والـوئــام وكــرامـة تــســود فــيه الـبـالد ا
ة واحلرية. اإلنسان وحقه فى احلياة الكر

تـعـامل الـسـيـنـارست ومـخـرج عـروض اجلـامـعـة
ـــســــتـــشـــار األدبى الــــســـابق والـــدرامــــاتـــورج ( ا
والـــفـــنى لـــلــــنص )  ومـــخـــرج الـــعـــرض بـــذكـــاء
مــفـرط مـع الـنص لــيــحـول بــعــضـا مـن حـواراته
إلى أغان  مـازجـا ب الـفـصـحى والعـامـية كل
جـمــال احلـوارات وخـفــة وقـعـهـا فى مـوضـعــهـا 
عـلى اجلمـهـور وبعـدها عن اخلـشـونة الـلـفظـية
والتـقـعر واالسـفـاف  من حـيث كونـهـا حوارات
ثلـيه فبـراكسا أو أغـان  مصيـبا فى اخـتيـار 
( بـــشـــرى) بـــطــــلـــة الـــعــــرض جتـــيـــد الـــتــــمـــثـــيل
والرقص والغنـاء  ورشدى الشامى ( أبقراط)
ــسـرحى وعــمق خــبـرته  وإلــهـامى بـحــضـوره ا
أمـ ( هيروميـنوس= القائـد) وهو من أعضاء
أوبــرا الـــقــاهــرة بــقـــامــته ومالمـــحه اجلــســديــة
وإمـكانياته الصـوتية  ونهى لطـفى (الوصيفة)
,أحــمـــد ثـــابت( الــزوج = بـــلـــبــروس )  وخـــالــد
ـيس ) بـخـفـة ظـلـهـمـا وأدائـهـمـا إبـراهـيم ( كـر

> ترك عبدالصبور آثارا شعرية ومسرحية أثرت فى أجيال متعددة من الشعراء فى مصر
والبلدان العربية خاصة ما يسمى بجيل السبعينيات وجيل الثمانينيات فى مصر وقد
سرحية قدرا كبيرا من اهتمام الباحث والدارس ولم تخل حازت أعماله الشعرية وا

أية دراسة نقدية تتناول الشعر احلر من اإلشارة إلى أشعاره ودواوينه.

ينادون :
 مــــرحـــــبــــا يــــا بــــيــــوال  – مــــرحــــبــــا " فى احلــال
ــر مـشــغـول يــخـرجــون من الـســيـارة  مــاعـدا إ

كابح) با
بيوال : 

مــرحـبـا يــا مـامــا . حـســنـا  أنــظـرى كــيف يــكـبـر
آرثر وكارول .

ما  : 
إنهما يفوقان مالبسهما نضجا .

بـيـوال ( تـمــر من أمـامـهم وتـقــبل أبـيـهـا طـويال
بجنون .) : 

مـــرحـــبــــا يـــا أبى . أبـى الـــهـــرم الـــطــــيب : تـــبـــدو
مجهدا يا أبى .

ما : نعم   أبـوك يحتاج إلى راحـة . شكرا لله :
لقد حانـت أجازته اآلن فقط . سنطعمه وندعه
ـر من الـسـيـارة يـنــام لــوقت مـتــأخـر . ( يـخـرج إ
ويقف أمامها . ) أبوك لـديه هديه لك يا لولى

. سيذهب ويشتريها .
بيوال : 

ـاذا يـا بـابا أنـت تبـدو مـجـهدا لـتـذهب وتـشـترى
شيئا لى . ألست فى وضع مزرى ?

سرح السيارة )  ( يزيل مدير ا
ما : 

ــكــنك أن تــفــتــحــيــهــا عــلى حــســنــا  إنه ســر . 
العشاء .

بــيــوال ( تــضـع ذراعــهــا حــول رقــبــته وتــضــغط
بأنفها فوق جبهته .) : 

أبى الهرم لقد أصابتك لوثة كى تذهب لتشترى
هـدايـا ! إنه أنـا من يـجدر بى أن يـشـتـرى هـدايا

لك يا أبى .
ر : إ

 أوه  ال! توجد لولى واحدة فى العالم .
بيوال ( تهمس ألن عـينيها مغـرورقتان بالدموع

 : (
هل أنت مسرور ألننى على قيد احلياة يا أبى ?
  ( تقـبلـه على نـحو مـفـاجئ وتعـود إلى درجات

البيت .)
ر :  إ

أين هوراس يا لولى ?
بيوال : 

ــكــتب . ســيــأتى فى أى لــقــد تـأخــر قــلــيال فى ا
حلظة . إنه يتوق بشدة لرؤيتكم جميعا .

ما : 
حـســنــا . إذن يـا مــعــشـر الــرجــال فــلـتــذهــبـا إلى

النادى وتعودا بعد ساعة .
بيوال :

 سر فى خط مسـتقيم يا أبى فلن تتوه . إنه فى
ـر وآرثر يخرجان .) حسنا. هيا مواجهتك . ( إ
يـــا أمى نـــصـــعــد وتـــأخـــذى أمـــتــعـــتك  –واتــركى
الـــســـيــارة  –وحـــيــدة . هـــنـــاك مــفـــاجـــأة لك فى

الساحة اخللفية .
كارول : 

أرانب ?
بيوال :

 ال .
كارول :
 دجاج .
بيوال : 

ال . اذهــبـا وشــاهــدا . ( كـارولـ تـغـادر خـشـبة
ــسـرح ســريــعـا من نــاحــيـة الــيــسـار .) هــنــاك ا
جـــروان جــديـــدان . ضــعـــا فى حـــســبـــنــاكـــمــا أنه

كنكما أن حتتفظا بأحدهما فى نيوارك .
ـكنـنا . ( األم وبيوال تـستديران ما : أظن أنه 
سرح سرح . مـدير ا ـ ا وتسيران بـعيدا فى 
يــدفع أمـامـه سـريــر أطــفـال نــقـال مـن نـاحــيـة
ـيل حـتى تـكون الـيـسار ويـتـركه عـنـد الـيـسـار 
قدمه فى مواجهة الـيسار . بيوال واألم تدخالن
ـسرح من نـاحيـة اليـسار إلى منـتصف خـشـبة ا
.) إنه مـنــزل جـمـيل يـا بـيـوال . لـديك اآلن مـنـزل
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االستـلـقاء .) هل لــديك شـيـئـا مــتـاحـا لإلفـطـار
قبل أن تغلق احملال ?

بيوال :
تاح كما تعرف هامبورجر وبيض .  أوه  ا

( تـضـحـكــان . تـضع األم بـطـانـيــة وهـمـيـة عـلى
بيوال .)

ما : 
ال أفــــــــهـم اطالقـــــــــا مــــــــاذا يــــــــرى الــــــــرجـــــــــال فى
الهـامبورجر والـبيض وأعتـقد أنهـما غيـر شهي

. متى وضعت الدجاج ?
بيوال : 

فى الساعة اخلامسة .
ما :

دة عشر دقائق .  حسنا  اغمضى عينيك 
ـقدمـة خشـبة ( تسـتديـر األم  تـمشى مـباشـرة 
سـرح  ثم للـجدار اخلـلفى نـاحيـة اليـم ثم ا

بعقل تائه تغنى بغموض ) : 
 كان هناك تسعون وتسعة يستلقون فى أمان

 فى ملجأ احلظيرة ...
  ويسدل الستار 

رائع .
بيوال : 

ـسـتـشـفى كـان هـوراس قد عـندمـا خـرجت من ا
نقل كل شئ إليه ولم يبق لى أى شئ أفعله .

ما : 
إنه رائع .

ـفصالت ( بيـوال جتـلس على الـسـرير تـخـتبـر ا
(.

بيوال :
أظن أنك ستجـدين هذا مريحا يا أمى. ( بيوال

سرح فى الطرف .) جتلس على أرض ا
ما ( تخلع قبعتها ) : 

ــكن أن أنــام عــلى كــومــة من األحــذيــة يـا أوه  
لولى ! ليـس لدى مشكالت فى النوم . ( جتلس
ـسـرح .) اآلن دعــيــنى أنــظــر إلى عـلى أرضـيــة ا
ـرة فــتــاتى . حـســنــا  حـســنـا . عــنــدمـا رأيــتك ا
األخــيــرة لـم تــتــعــرفى عــلـى . كــان عــلى لــســانك
فقط قول : متى ستأتى أمى " متى ستأتى أمى

? لكن الطبيب أبعدنى .
بيوال ( تضع بيوال رأسها على كتف أمها وتبكى

: (
 لقد كان شيـئا مريعا يا أمى . لـقد كان مريعا .
ـهلـها الـقدر أن تـعيش دقـائق قلـيلـة يا مـاما لم 

. لقد كان شيئا مريعا .
ما ( بصوت خفيض سريع ومباغت ) : 

إرادة الـــله يـــاعــزيـــزتى  قــد غـــلــبـت إرادة الــله .

النــعــلم حــكــمــتـه . فـقـط عــلــيــنـا أن نــســتــمــر فى
احليـاة يا حـبـيبـتى  نفـعل ماعـلـينـا أن نفـعله . (
ثم بـنـحـو مـفـاجئ .) حــسـنـا  اآلن ( تقف) مـا

الطعام الذى سنعده للرجال  الليلة ?
بيوال : 

هناك دجاج فى الفرن .
ما :

متى وضعتيه فى الفرن .
بيوال ( تضغط عليها ) : 

أوه  أمـى لم تــنـــضج بـــعــد . ( تأخـذ يــد أمــهـا
وجتـذبـهـا بـجـوارهـا .) يــروق لى أن أجــلس هــنـا
بـجـوارك هــكـذا . أنت دائـمــا تـتـمــلـمـلــ عـنـدمـا

نحاول أن نالطفك يا ماما .
ما ( بكآبة  تضحك ) : 

نـعم . كـان شـيـئا غـبـيـا . أنـا امـرأة عـجـوز تـعانى
آالما فى العظام من نيوارك .

  ( تنظر إلى ظهر يديها . )
بيوال ( بسخط ) : 

ــاذا  أمى . تـبـدين جـمـيــلـة ! رأيـنـا دائـمـا فـيك
أنك جـميـلة . وبـاإلضافـة إلى ذلك  أنت أفضل

أم .
ما ( بقلق ) :

 حـسـنا  آمل أن حتـبـونى . الشئ أفضل من أن
يــحــبك جـمــيع أفـراد الــعـائــلـة . ( تنـهض ) اآلن
ســأهـــبط ألرى الــدجـــاج . تــمــددى هــنـــا لــبــرهــة
واغـمـضى عـيـنـيك . ( تسـاعـد بـيـوال على وضع
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د.سيد اإلمام

> ورشة نادى أدب
السويس عقدت األربعاء
اضى ندوة خاصة ا

ناقشة ديوان «كان الزم
نرقصها سوا» للشاعر
مدحت منير والذى

صدرت له من قبل عدة
دواوين أهمها مكان

مريح للحزن عام 97
و«عنف ومحبة» عام

2004 وأخــــيــــراً كـــان الزم
نرقصها سوا.

مـعـارك تـوطـ الــصـهـايـنــة فى أرض فـلـسـطـ
وقــد امــتــد"شـايــلــوك" فى اسم"دانــيـال"ضــابــطـا
يتـعطش للـدم واللـحم العـربى حتت ذريعة"أمن
دولــة إسـرائــيل"الــتى ال تــسـتــطــيع إخـفــاء قــلـقه
الوجـودى فى األرض احملـتلـة ذلك القـلق الذى
ــقـاومـة وتــربص األعـداء به يــنـهـشه بــهـاجس ا
فأحـد معـاونـيه يردى عـربيـا قـتيال وقـد توجس
ـقـاومـة ويـعـثـر مـعه عـلى ورقـة أنه مـن خاليـا ا
مـكــتـوبــة بـالــعـربـيــة وهى الــورقـة الـتـى تـتــفـجـر
مــعـــهـــا أزمــة وجـــود"دانــيـــال"وغـــيــره من أجـــنــاد
وضــــبــــاط الـــصــــهــــيــــونــــيــــة ســــواء نــــفــــســــيـــا أو
ــتــكـررة مــتــزايـدة أيـديــولــوجـيــا فى مــحــاولـته ا
ــا يــوقـع فى بــراثــنه الــعـــنف لــفك شــفـــرتــهــا 
تـنـويـعــات مـتـبـايـنـة من الـعــرب يـفـتك بـهم عـلى
نـحـو مـتتـابع- بـشـكل يـصـيب الصـورة الـدرامـية
كــكل بـالــركـود والــتـكــرار- بـعــدمـا يـعــجـزون عن
االســتــجــابـــة لــدعــوته بــقـــراءتــهــا أمــا الــصــورة
الـثـالـثة فـهى مـؤجـلـة علـى لسـان الـراوى نـفسه
كن أن تـنصـرف إليه وإن كـانت تتـساءل عـمـا 

ستقبل. األوضاع الفلسطينية فى ا
غــــيــــر أن"اخلــــشـــاب"- فــــيــــمــــا يــــبـــدو- أدركــــته
زاح ـغلـفة بـا لعـنة"شـايلـوك"وخدعه وصـكوكه ا
اخلـــشن فـــابــتـــلى عـــرضه فـى الــصـــورة األولى
ــسـرح ال فى األزمــنـة ـنــظـر ال يــتـصل بــفن ا
ة أو احلديـثة سواء من حـيث التـصميم القـد
أو األلـــوان أو الــتــنــفــيــذ الــذى غــرق فى اجلــهل
بـــأبـــسط األسس وبالدة اإلحـــســـاس بـــالـــفــراغ
ثالثى األبــــعــــاد وضــــحـــالــــة الــــوعى بــــالــــطـــراز
ـعمـارى فـجـاء تـصمـيـمه.. مـسـطحـات عـالـية ا
ة التى جـدا منبتة الداللـة على البندقـية القد
ـا فـيـهـا ـارس فـيـهـا"شـايـلـوك"أعـمـال الـربـا 
من فــــتـــحــــات ذات أقــــبــــيـــة فـى الــــنـــوافــــذ وفى
األبــواب بـعــيــدة الـصــلــة فى الــوقت نـفــسه عن
الــتــجــريـــديــة كــمــدرســة فـــنــيــة وعن أى إيــحــاء

شروع عن النفس. والدفاع ا
ن اخلــشــاب"يــقــصــد أو يــعى ــا لم يــكـن"أ ور
ـمــكن فـى اإلطـار الــداللى شــيــئــا من الــتـوسـع ا
لـــوثن"شـــايــلـــوك" فـى اخلــطـــاب األدبـى/الــفـــنى
الــعــربى وهــو يـخــتــار"رطل حلم"لــفــرقــة قــصـر
ثـقـافـة كــفـر الـدوار ولـكن اإلطـار نـفـسه يـتـمـتع
ـــســرحى الــذى ـــشــهــد ا ــلح فى ا بــاحلــضـــور ا
يــضم عـروض غــرب الـدلـتــا الـثــقـافى وال غـرو
ــمــكــنــة مـتــبــايــنــة الــلـون يــردد مع الــتــنـويــعــات ا
ــوذج الــســلــطــة قــبــيــحـة ومــتــفــاوتــة الـدرجــة 
ـراوغ ابتـداء من"جـيفـير الـوجه ذات اخلطـاب ا
- البؤساء"فى قصـر األنفوشى مرورا ب"ملكة
- حكـاية حب"فى برج الـعرب وثـنائيـة"حكمت-
بــهــجت"فى"بــيــانــوال"قــومــيــة الــبــحــيــرة- مــثال-
ــلك الــذى تـــمــتــصه أقـــنــعــة الــعــرش انــتــهــاء بـــا

فى"الدلنجات".
فالواقع أن"شايـلوك"يتردد فى"رطل حلم"بصور
ثالث يــــفـــصـل بـــيــــنــــهـــمــــا ويــــربط- فى الــــوقت
نـــفـــسه- الـــراوى أولـــهـم تـــعــيـــد بـــشـــكـل مـــركــز
ــة بــحـــبــكــته ومـــكــثف صــورة شـــايــلــوك الـــقــد
الـــــرئــــــيـــــســــــيـــــة بــــــدءا من حلــــــظـــــة أن يــــــطـــــلب
"بـــــاســــــانـــــيـــــو"إلى صـــــديـــــقـه"أنـــــطـــــونـــــيـــــو"مـــــاال
ال من ليتزوج"بورشـيا" مرورا باقتراض هذا ا
ــــــــــــدقــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــرابــى الــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــنــــــــــــ
ـا سـخـر "شـايـلــوك"بـضـمـان"أنـطـونــيـو"الـذى طـا
من الـــــيــــهــــودى وهـــــزأ به فـى األســــواق إلى أن
تـأتـى سـفـنـه بـتـجــارته من وراء الـبــحـار انــتـهـاء
بـاحملاكمـة التى أصر فـيهـا"شايلـوك"على تنـفيذ
شـــرطه اجلـــزائى فى صـك الــقـــرض واقــتـــطــاع
ا حول رطل حلم من جـسد أنطـونيو"يخـتاره 
الـقـلب حـتى تـمـكـنت "بورشـيـا" مـتـنـكرة فى زى
مــحــام من قـــلب خــطــته وتـــبــديــد ثــروته وهى
صـورة لم تـخــتـلف قـلــيال أو كـثـيــرا عـمـا أبـدعه
"شــكــســبــيــر.أمــا الـصــورة الــثــانــيــة فــتــقـفــز إلى

ـــا يــطـــيب لـــلـــبـــعض- ولـــو من قـــبــيـل احلــيل ر
ــرتـــبــطـــة بــالـــعــجـــز أو الــشـــلل فى الـــنــفـــســيـــة ا
باشر  –أن يخلق فى مخيلته مواجهة الواقع ا
عــدوا يـوجه إلــيه ســهــامه ويـتــقــيـأ عــلــيه مـرارة
أيـــامه ويـــنــسج حـــوله مـــا فى وســعـه من صــور
شــعــريــة قــاتــمــة ومـــفــزعــة وفى الــوقت نــفــسه
تـــمـــنـــحه شـــيـــئـــا من الـــتـــعـــويـض واالتـــزان.وقــد
كـــــــان"شـــــــايـــــــلــــــوك" مـــــــرابـى الــــــيـــــــهـــــــود كـــــــمــــــا
صوره"شكـسبير"فى رائـعته"تاجـر البندقـية"منذ
خـمـسة قـرون واحـدا من اخملـلـوقات اخلـيـالـية
ـسـتعـارة فى الـذهـنـية الـعـربـية وجـعـلـتهـا وثـنا ا
أدبـيـا تـرجُـمه بـحـجـارتـهـا وتـهـيل عـلـيه لـعـنـاتـها
وتـفتح به نـافذة- من نـاحيـة أخرى- تـطل منـها
ية عـلى صراعها التاريـخى مع الصهيونـية العا
" الــتى اقــتـطــعت مـن جـســدهــا حلم"فــلــســطـ
فـــــعـــــلـى هـــــذا الـــــنــــــحـــــو ابـــــتـــــدع"عـــــلـى أحـــــمـــــد
بـاكثيـر"الوثن فى دراما بـاسم "شايلوك"فى أول
ـــاضى ولــلـــوثن نــفــسه خـــمــســيــنـــيــات الــقــرن ا
يـعــود"إبـراهـيم حــمـادة"فى"رطل حلم" وال غـرو
أن يـعـود آخـرون بـعـده مـادام اجلـرح الـتاريـخى
مفتوحاً ينـزف بالدم ويتسع باقتطاع مزيد من

أرطال اللحم.
ولـكن هل فـقط يسـتـمـد وثن"شـايلـوك"شـرعـيته
األدبـيـة من سـيـاق الـتـاريخ لـلـصـراع الـعـربى مع
الـصـهـيـونـيـة الــذى يـبـرر اخـتـيـاره فى األعـمـال
الـــفــنـــيــة خـــاصــة ذات اخلـــطــاب اجلـــمــاهـــيــرى
ـفـتــوح ويـفـســر- عـلى مـســتـو آخـر- الــعـلـنـى وا
ـــــمــــكن أن يـــــتــــسع نـــــطــــاقه شــــفـــــرته? أم من ا
الـداللـى ولـو بــوعى ضــمــنى مــســتــوعـبــا قــيــمـا
فـكرية أخـرى ومعـان مضافـة إليه ومـنبثـقة منه
فى الــوقت نــفـسـه?. إن"شـايــلــوك"بـغض الــنــظـر
عـن يـــــهــــــوديـــــتـه وبـــــكـل ثــــــقل وكــــــثـــــافـــــة األدوار
الـــوظــيـــفـــيـــة"الـــربـــا- الــدعـــارة"ذات الـــطـــبـــيـــعــة
اإلشكـاليـة الـتى أداها فـى مجـتمـع أوربا عـصر
ـكن أن يـعـد رمـزا لـنـهم االسـتـغالل الـنـهـضـة 
ـخـتـلف صـوره وأشـكـاله نـهم الـذى ال يــرتـوى 
يـــتـــجـــنب قـــيم األخـالق اإليـــجـــابـــيـــة كـــالـــنـــخــوة
ــــودة الـــصــــادقـــة الــــنـــيـــة ـــروءة وا والـــعـــطـف وا
والــــــعــــــزم وإن كـــــان ال يــــــتــــــردد عـن إعـالنــــــهـــــا
ــــمـــكن والـــتــــشـــدق بــــهـــا مــــتى كــــانت"الـــطــــعم"ا
الجـــــتــــذاب الـــــفــــريــــســـــة واصــــطـــــيــــادهـــــا نــــهم
أدركـه"كـــارل مــــاركس- وهــــو يــــهـــودى- قــــريــــنـــا
بالرأسـماليـة ولم يتردد فى نـسبه لبـنى جلدته
ـســألـة الــيـهــوديـة" الـذى عــالج فـيه فـى كـتـيــبه"ا
وضـــعــــهم فى مــــجـــتـــمـــعـــات أوروبــــا فى الـــقـــرن
التاسع عشر وفضح مـبكرا الذرائع السياسية
التى بنت احلركة الـصهيونية.وفى السياق ذاته
كــانت الــصــورة األدبــيــة لــلــرأسـمــالـى مــصــاصـا
لـلــدمـاء وغـدا يـقــتـطع ثـروته مـن حلم الـفـقـراء
ـغلـوب عـلى أمرهم وال والـعمـال والفالحـ ا
يترك لهم من فـضل عرقهم إال ما يقيم أودهم
على كـره منه أى أن هـذه الصورة تـستـعيد من
حتــتــهـــا"شــايــلــوك"ســواء بـــوعى صــريح أو وعى

ضمنى.
وعـلى هـذا الـنـحـو- ودون أن يـكـون فى الـتـأويل
كـثـيـر من اإلفراط- وثـن"شايـلـوك"فى الـضـمـير
األدبى- إن جـــاز الــتــعــبـــيــر- عالمــة إشـــكــالــيــة
ومرنـة مـعا فى الـقلب مـنهـا إحالـة للـصهـيونـية
الـتى استـوطنت فـلسـط واقـتـلعت مـنهـا أهلـها
وشـــردتــهم إلى أجـل غــيــر مــســـمى فى أصــقــاع
ـاذج اإلرهــاب الـفـكـرى األرض وأسـست أول 
بــــاسم"مـــعــــاداة الـــســـامــــيـــة" وعــــلى ضـــفــــافـــهـــا
ـتـرامـيـة إحـالة إلـى نظـام اقـتـصـادى/سـياسى ا
ذى خطاب مراوغ يفارق مظهره مخبره ويؤتى
أكله من مـوطن الشـبهة ويـسوغ ألـوان الشرور
بــحـجـج مـلــتــبـســة مــثل قـانــون الــدولـة والــنــظـام
واألمن وغـــريـــزة الـــتـــمــلـك ومـــراعـــاة احلـــقــوق
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ـعـنى أو إحسـاس مـا إال اإلحلاح عـلى غـياب
ــمـــثــلـــ الــتى الـــتــنـــاسب بــيـــنه وبـــ أجــســـام ا
تـــتــحــرك فـــيه. ولـــست أدرى- حــقـــيــقـــة- كــيف
تــقــبـل"اخلــشــاب"هـــذا الــتــصـــمــيم وهـــو- عــلى
األقل- من الــدارسـ الــواعـ نـظــريـا ونــقـديـا
ـــســرح  ومـــا هى الـــظـــروف الــتـى دعــته بـــفن ا
لــتـــوقــيع الـــصك مع"عـــمــاد عــشـــيــبــة"مـــهــنــدســا
لــلــديــكـور إال أن تــكــون الـظــروف الــتى تــولـدت
مع"الــضــوابط"وتــطـبــيــقـاتــهــا الـتى ال تــخــلـو من
عجـائب ومـازالت تـبحـث عمن يـتـحـمل وزرها.
وعـلـى أيـة حـال رغم أن ثـمـة عالقـة مـفـتـرضـة
"شـــــــايـــــــلـــــــوك"الـــــــبـــــــنـــــــدقـــــــيـــــــة بـــــــوضـــــــوح بـــــــ
هـا وحديثها ذابح قد و"دنـيال"صهيونى تـلك ا
ـا يقتـطعه يـوميا من حلم فى أرض فلـسط 
أهــلـــهــا إال أن هــذه الــعـالقــة غــابت كـــلــيــة بــ
ـــــنـــــظـــــريـن فـــــبـــــدا الـــــعـــــرض وكـــــأنه جـــــزءين ا
مـنـفــصـلـ ال يــربط بـيـنــهـمـا غـيــر فـكـر الـراوى
نظـر الثانى أفضل حاال وتـعليقـاته وإن يكن ا
ـــهــنــدس الــنــابــغـــة يــصــوغ نــفــسه ــا تــركه ا ور
بــنـــفــسـه فــلم يـــحــتـج غــيـــر مــكـــتب دانـــيــال فى
الــيــمــ وخــلــفــيــة تـوحـى بــالــصـحــراء وجتــمع
مــــهــــمالت وركــــام يــــوحـى بــــصــــخــــور فى أعــــلى
ـنـتـصف. ويبـدو أن"اخلـشـاب"ركـز جـهـده على ا
ــصـاحــبــة الـتى قــدمــهـا لـه"مـحــمـد ـوســيــقى ا ا
شـحـاتــة" مـتـخــلـيـا من نــاحـيـة ثــانـيـة عن تــقـلـيـد
حشـر األغـنيـات واالستـعـراضات لـكن عـلى ما
فـيـهــا من فـخـامــة بـاروكـيـة - نـســبـة إلى عـصـر
الـبـاروك الـفـنى- لم تـكن مـتـنـاسـبـة جـمـالـيـا مع
ـنـظـر األول حتـديــدا كـمـا ركـز عـلى ضـحــالـة ا
ا للمرة مثل ومـحاولة إنطاقـهم- ر تـدريب ا
األولى- بـالـلهـجـة الـفصـحى فـاسـتـجاب له من
اســتـــطــاع مــثل"نـــاصــر الــشــراقـى - شــايــلــوك-
دانـــيـــال" وأخـــفق مـن أخـــفق مـــثل"زيـــنـب عـــبــد
ـا أســاء لـهـا مـاكـيـاج الـرازق - بــورشـيـا"الـتى ر
الـتـنـكـر فـى شـكل مـحـام فـبــدت بـشـارب اتـخـذ
شــكل الــهـلـب وكـأنــهــا مـحــام من صــعـيــد مــصـر
يـثيـر الـضـحك واإلشفـاق مـعـا وال يسـتـطيع أن
ن س شـــعـــرة فـى أتـــفه أحـــفـــاد"شـــايـــلـــوك"

سرح اإلقليمى. يطاردون أرطال اللحم فى ا
هل يستمد «شايلوك» شرعيته األدبية
من تاريخ الصراع العربى مع الصهيونية

وروث > وقد حمل شعره سمات احلزن والسأم واأللم وقراءة الذكرى واستلهام ا
الصوفى واستخدام بعض الشخصيات التاريخية فى إنتاج القصيدة ومن أبرز
أعماله فى ذلك: " مذكرات بشر احلافى" و " مأساة احلالج" و " ليلى واجملنون".

آرثر : 
حسنا . ماذا سنغنى ?

( يضع مسودة )
عند حافة جبال فرجينيا الزرقاء 

فوق ال...
ال  ال أريد ذلك . دعونا نغنى :

كنت أعمل فى خط السكة احلديد
( كارول تشترك .)

فى اليوم الطويل 
( األم تغنى )

كنت أعمل فى خط السكة احلديد
ر يشترك ) ( إ

فقط ليمر الوقت
أال تسمع صفير الرياح .

( فــجــأة تـقــفــز األم بــصــرخـة وحــشــيــة وإشـارة
دائرية كبيرة .)  

ما : 
ر  تلك الالفته تقول كاميدن . لقد رأيتها . إ

ر :  إ
ا أنت متأكدة . حسنا ياكيت  طا

( تغيير ناقل احلركة  رجوع للوراء وارجتاج .)
ما : 

نــــعم  هــــا هى كـــامــــيـــدن  – خــــمــــســـة أمــــيـــال .
ـفـضـلـة . ( الرحـلـة تـسـتـمر .) عـزيـزتى بـيــوال ا

سرحي جريدة كل ا
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اآلن يــا طــفالى  كـونــا طــائـعــ وهــادئـ أثــنـاء
العشاء . لقـد تركت الفراش بعد عـملية كبيرة .
ويـــجب أن نـــتــحـــلى جــمـــيــعـــا بــالـــهــدوء . أوال قم
بتوصيلى أنا وكـارول عند الباب وألقيا التحية
ثم أنتما أيـها الرجالن اذهبا لـلنادى وعودا على

العشاء بعد ساعة تقريبا .
كارولـ ( تـغمض عـيـنيـهـا وتضـغط بـراحـتيـها

برفق على أنفها ) : 
أرى النجم األول . كل شخص يتمنى أمنية . 

توهج  النجم الساطع  النجم ا
النجم األول أراه الليلة

لو كانت لدى أمنية 
أتمناها الليلة

( ثم بوقار ) دبابيس  ماما تقول " إبر "
( تـعــقـد أصــابـعــهـا الــرقـيـقــة مع أصـابـع أمـهـا

الرقيقة عبر ظهر الكرسى .)
ما : 
إبر .

كارول : 
شيكسبير يا أمى . أنت تقول "رفيق دائم "

ما : 
رفيق دائم .

كارول :
 اآلن هـذا سـر وال أســتـطـيـع أن أبـوح به ألحـد .

أمى تمنى أمنية .
ما ( بسخرية شديدة ) :

كننى أن أتـمنى أمنية دون انتظار جنم .  ال  
كننى أن أقول أمنياتى مباشرة وبصوت عال و

جدا . هل تريدين أن تستمع إليهم ?
كارول ( بإذعان ) :

تـمــيل  ال يـــا أمى  نـــعــرفـــهم  ســـمـــعـــنــاهم . ( 
برأسها برفق على كتفهـا األيسر وتقول بتقليد
غيـر ماكر .) تـريـدين مـنى أن أكون فـتـاة مطـيـعة
وتريدين من آرثر أن يكون أمينا قوال وفعال. ما

( بفخامة ) : 
نعم . إذن راقبى نفسك .

ر :  إ
كـارولـ  اخــرجى ذلك اخلـطــاب من بـيـوال فى
جــيب مــعــطــفى واقـــرأى الــفــقــرات الــتى عــلــمت

عليها بقلم الرصاص األحمر .
كارول  (فهمت بصعوبة .) : 

" عـــدة مــبـــان بــعـــد أن تــمــر بـــخــزانـى الــوقــود
الكبيرين على يسارك ..."

اجلميع ( يشيرون إلى اخللف ) : 
ها هم هناك !

كارول : 
" ... اقترب من الزاوية حـيث يوجد متجر ا وب
عـلى الـيـسـار و مــطـافئ كـيـتى كـورنـر ..."      (
يــتـعــرفــون بـابــتــهـاج عــلى هــذه الــعالمـات .) "
ـيـنـا  اعـبـر مـبـنـ ومـنـزلـنا هـو فى ...اسـتـدر 

شارع ويرهوسر رقم ". 471
ما : 

إنـه شـــــارع أنـــــظـف مـن الـــــشـــــارع الــــــذى كـــــانـــــوا
تجرى ا و ب . يسكنون فيه . ومناسب 

كارول ( تهمس ) : 
أمى? إنه أفضل من شـارعنا . إنه أكثر ثراء من

شارعنا .أمى أليس بيوال أكثر ثراء منا ?
ما ( تـنظـر إليهـا بعـينـ حازمـت وزجـاجات

 : (.
تعقـلى يا ميسى . ال أريد أن أسمع من أى أحد
يــتـــحــدث عن غــنـى أو غــيــر غــنـى عــنــدمــا أكــون
مــوجـــودة .. إذا لم يــكن الــنـــاس طــيــبــ فال أبه
إلى أى مـــــدى هم أثــــريــــاء ? أعــــيـش فى أفــــضل
شـارع فى العـالم ألن زوجى وابناى يـعيـشون فيه
. ( حتـدق فى كــارولـ بـإعــجـاب لـبــرهـة حـتى
تـســتـوعب هـذا الــدرس  ثم تـرفع رأســهـا وتـرى
بيـوال عـلى الـيسـار وتـلوح .) هـا هى بـيـوال عـلى

السلم تبحث عنا .
  ( بيوال تدخل من الـيسار وتلـوح أيضا . كلهم 

آرثر : 
يوجد منحنى مرورى أوهيو أمامنا يا أمى  هل

ذهبت من قبل إلى أوهيو ?
ما :
 ال .

( صـــمت حـــالم يـــغـــشـــاهم . كـــارولــ جتـــلس
بالـقـرب من أبيـهـا ناحـيـة اليـسـار .آرثر يـجلس
بالـقرب من أمـة ناحـية الـيمـ  وتضع ذراعـها

حوله بشكل غير عاطفى .)
آرثر : 

يــــا أمـى  يــــاله مـن عــــدد كــــبــــيـــــر من الــــســــكــــان
ــؤكـد أن هــنـاك يــقـطــنــون الـعــالم يــا أمى . من ا
تـحـدة . كم عدد اآلالف واآلالف فى الـواليـات ا

السكان فيها ?
ما: 

ال أعرف اسأل أباك .
آرثر : 

يا أبى  كم عدد السكان فيها ?
ر : إ

 يوجد مائة وستة وعشرون مليونا يا كيت .
ما ( تضغط على كتف آرثر ) : 

ساء وكلهم يروق لهم أن يقودون سياراتهم فى ا
اذا اليغنـى أحد ما شيئا ? وأبناءهم بجانـبهم . 

آرثر  أنت دائما تغنى أغنيات  ماذا دهاك ?

معذرة  من فضلك .
( تبصق ثانية .)

ما : 
ــــكـــان ? يــــا آرثـــر  هـل رأيت مــــكـــتب مــــا هـــذا ا

البريد ?
آرثر : 

مكتوب عليه لورانسفيل .
ما : همم : 

ـــدرســـة . رائع . تـــرى مـــا هـــذا الـــبـــيت يـــشـــبـه ا
ـوجـود فى اخلـلف ..  – اآلن األصـفـر الـكـبـيـر ا

نحن فى  بداية ترينتون .
كارول : 

بــابــا  لـقــد كــان بـالــقــرب من هـنــا عــنـدمــا عــبـر
جــورج واشـــنــطـــون ديالويــر . كـــان بــالـــقــرب من
تـــريـــنـــتـــون يـــا مـــامـــا . كـــان ســـبــاقـــا فـى احلــرب
وســــبـــاقـــا فـى الـــسـالم  واألول فى قـــلــــوب بـــنى

وطنه .
ــر بـهـم بـســكـون مــا ( تـتــفــقـد الــعـالـم الـذى 

وبشكل مواعظى .) : 
حـــســنــا  الــفـــكــرة هى انــنـى يــروق لى أن أســمع
عــــنـه أفــــضل ألنه لـم يــــقل كــــذبه . ( الــطـــفالن
يتثاقالن . هناك صمت . يقف آرثر وينظر إلى
مـقــدمــة الـســيـارة .) هــنـــاك غــروب الــشــمس .

الشئ يضاهى شروق الشمس .
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> نظراً لضعف اإلقبال
اجلماهيرى على
مسرحية «وهج العشق»
للمخرج د. عمرو دواره
ؤلف كرم عفيفى قرر وا
البيت الفنى للمسرح
دة 4 أيام فى عرضها 
األسبوع فقط على
سرح العائم خشبة ا
نيل الصغير با
سرحية إنتاج فرقة ا
مسرح الشباب وبطولة
محمد دسوقى ووالء
فريد وهشام الشربينى
وديكور محمد جابر
وموسيقى أحمد رستم.

ناصب وعمل بالتدريس وبالصحافة وبوزارة الثقافة > تقلد عبدالصبور عددا من ا
صرية العامة للكتاب وساهم فى تأسيس وكان آخر  منصب تقلده رئيس "الهيئة ا
مجلة فصول للنقد األدبى فضال عن تأثيره فى كل التيارات الشعرية العربية
احلداثية.
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محمد سمير اخلطيب

á«Mô°ùŸG IOƒ°ùŸG .... ¢üædG ájõcôe
ـسرحي/ احلـقيـقة لـيصل إلى ـعرفـته جتعـله يعـيد الـنظـر في قداسـة النص ا

الهدف األساسي وهو انتفاء احلدود ب الوهم والواقع. 
ـسرحي ذاته جند أن اخملرج وصـال عبد الـعزيز قام إذا نظرنـا إلى العرض ا
سـرحي إلى فضـائ يـتصارع فـيهـما زمـنيـنا مـختـلفان: األول كـان ا بتـقسـيم ا
ـتـخيل ـمـثلـ الـفعـلي الـذي ينـحـصر في أداء الـبـروفة والـثـاني الزمن ا زمن ا
ـتخيلـة ويتبادل الـفضاءان االمتـصاص والتحويل الذي حتـتكره الشـخصيات ا
والتداخل بصورة مثيرة وأضاف فضاءً ثالثاً يشكل بدوره زمناً ثالثاً هو صالة
ــمــثل مـنه ــسـرحــيــة عـنــدمــا دخل وخـرج ا اجلــمـهــور فـجــعــله بــداخل الـلــعــبـة ا
ــتـخــيـلـ فـي كـيـان ــمـثــلـ احلـقــيـقــيـ وا ــسـرحــيـة فــيه بـانــدمـاج ا وانــتـهت ا
ـسرح ال يعـرف الواقع من عضوي واحـد  تاركـ اخملرج وحـيداً عـلى خشـبة ا
ــشــاهــدين يــقــعــون حتت وطــأة الــلــعــبـة الــوهم أعــطى هــذا الــزمن داللــة أن ا
ـسـافــة بـ الـواقع ـســرح الـتي تـذوب فــيه ا ـسـرحـيــة الـدائـرة عــلى خـشــبـة ا ا
والـوهم. لـقــد تـعــامل وصـال عــبـد الـعــزيـز مع الــنص كـمــادة أسـاسـيــة ووحـيـدة
حلالـة العـرض. وحتول الـعرض إلى مـسودة لـلنص وكـأن الهـدف األساسي من
ــســرحي هــو حتــقــيق امــتـالء الــفــضــاء الــنــصي كــأن دال الــفــضــاء الــفـــضــاء ا
اثل لدال صفحة نص بيراندايللو مع اختالف بسيط يشهد على سرحي  ا
الـزيـادة واإلضـافة واحلـذف. فـأسس مـركـزيـة اثـبـات جديـدة لـنص بـيـرانـديـلـلو
ــؤلف نـفـيــهـا بــإحـداث قـطــيـعـة مع مــتـمـاهــيـة مع االسـتــراتـيــجـيـة الــتي حـاول ا
سـرحي الـتـقـليـدي الـتي تـدور في فـلك تـأكـيد ذاته أنه مركـزيـة إثـبـات النـص ا
واقع بدون وهم. لكن بصورة جديدة وهي إثـبات مركزية نص بيراندايللو على
أنه واقع مع اغفال اخملـرج أن ثنائـية الوهم/ الواقع تـتحقق في حـالة العرض
ـتفرجـ ذاتهم حتت وطأتهـا وكأنهم مـشاركون في الـلعبة في بعـد هام وقوع ا
تـفرج يعيشون أيضاً سـرحية حتى تتحقق النـهاية التي صنعها وهي أن ا ا
في ثـنـائـيـة الــواقع /الـوهم وهـو مـا افـتـقــده الـعـرض. ألن عـمل اخملـرج اسـتـنـد

على التطابق ب عالمات النص بوصفها واقعًا وعالمات العرض.  
ـسـرح مُـصــاحـبـا بـغـيـاب حـضـور لـذلك كـان حـضــور بـيـرانـديـلـلـو عــلى خـشـبـة ا
اخملـرج الـذي اهـتم بـالـنـص واتـقن جتـسـيـده عـلى حـسـاب حـضـوره الـفـني ذاته
ــسـرح وأدواته الـتي تــتـكـثف في صــنـاعـة فـرجــة مـسـرحـيـة تــصـنع إلـغـاء عـلى ا
الـفـاصل بـ الـواقع والـوهم بـصــورة بـصـريـة اليـحـتل الـنص فـقط فـيـهـا مـركـز
الصـدارة لتـحيا الـشخـصيات مـع مبدع جـديد/ اخملـرج يضعـها في سـياق فني
مــنــاسب. وانــحـصــر فــعل اخملــرج في تــذكـر الــنص يــنــتـزع مــنه أحــداثه ومــحـو

لكتابة العرض ذاته.
يزة تستحق الثناء واإلشادة خاصةً  لكن كشف العرض عن عناصر تمثيلية 
مــيـــدو الــذي كـــشف عن نـــفــسه كـــمــمــثـل واعــد ومــعـه ســلــوى أحـــمــد ومـــحــمــد
كن أن يـقدم الكـثيـر فيمـا بعد اخلمـيسي ومـخرج واعد وصـال عبـد العزيـز 
ويحـسب له تنـاول نص صعب يـحتـاج إلى خبرة كـبيـرة لتـفادي تعـدد مسـتوياته
وجنح في ذلك بصورة مـرضية خـاصةً في مستـوى واحد وهو تـميزه في إبراز
تـداخل الــشـخـصـيـات بـ الـوهم والـواقـع ويـحـسب له جنـاحه في ذلك إال أنه
يـحــتــاج إلى جـرأة أكــثـر حــتى ال تــهـرب مــنه الـشــخـصــيـات الــست وتــبـحث عن

مخرج آخر.

ــكن تـــقــد مـــســرحـــيــة بال مـــؤلف أن تـــخــرج خـــطــاطـــات أو مــســودات هـل 
شخصيـات مسرحـياته وتفـلت من قبضـة يده وسلـطته وتظـهر للـنور في فضاء
مسـرحي لتكمل قـصتهـا وحكايتـها بدون إذنه قد يـبدو هذا للـبعض ضربًا من
ـسـرحــيـات الـتـقـلـيــديـة ألن ذلك يـشـكك في اخلـيـال ألي مـتـفــرج اعـتـاد عـلى ا
مـعــرفـته الــتي كـوّنــهـا ويــربك تـلــقـيه ألنـه بـالــتـأكـيــد سـوف يــخـلط بــ الـوهم
سرحي "ست شخصيات واحلقـيقة. هذا ما حاول فعـله بيرانديللو في نـصه ا
ـؤلف تــبـحث عـن مـؤلف" الـذي يــدور حـول ست شــخـصــيـات تـخــرج من ذهن ا
وتتمرد عـليه ألنه لم يستـطع أن يضعها في سـياق فني منـاسب لها وأصبحت
تعـيش حلـسابـها اخلـاص تـتكـلم وتتـحـرك وتبـحث عن مـبدع آخـر وحيـاة أخرى
ـتكـاملـة لذلك يـشكل هـذا النص حـالة لـتبـوح بدواخـلهـا وتكـمل قصـتـها غـير ا

درامية فريدة في تاريخ الدراما.
ـهــرجـان اخلــتـامي حــاول اخملـرج وصــال عـبـد الــعـزيــز تـنــاول هـذا الــنص في ا
ه عــلى الـرغم من لــفـرق األقــالـيم بـهــيـئــة قـصـور الــثـقــافـة. واجـتــهـد في تــقـد
تـفـرج في حـيـرة من أمره صعـوبـته الـتي تـكـمن في منـطق كـتـابـته الـتي جتعـل ا
سرحي يجب الوقوف شاهدة. لذلك فقبل الدخول في حالة العرض ا أثناء ا

قليالً عند استراتيجية الكتابة اإلبداعية عند بيرانديللو.
:¢üædG áHÉàc á«é«JGôà°SG

تـستـنـد الـكتـابـة الـدراميـة عـنـد بيـرانـدايـلـلو إلى اسـتـراتـيجـيـة مـزدوجة: األولى
سرحية عتمدة الـتي أسستها التـيارات ا سرحـية ا تتجه نحو نـقض القوالب ا
الكبرى مثل الـكالسيكية والرومـانسية على مسـتوى الكتابة الـدرامية والثانية
ـــعـــرفـي الـــســـائـــد مـــثل الـــواقع/الـــوهم عـــلى مـــســـتـــوى ثـــنـــائـــيـــات اخلـــطـــاب ا
الـواقع/اخلـيـال الـعـقل/ الالعـقـل الـوجه/الـقـنـاع الـتي تـتـجـسـد عـلى مـسـتـوى
العرض ذاته وال يـتحقق مـراد بيرانديـللو بـإحداث قطـيعة جـماليـة وفكرية مع

السائد إال بتضافر مستوى النص مع مستوى العرض.
ـنـحي لــذلك كـان مـنــطق بـيــرانـديـلــلـو في كـتــابـة شــخـصـيــاته الـدرامـيــة يـنــفي ا
التـقـلـيدي ويـؤسس حلـقـيقـة أن الـشـخصـيـات الـدراميـة وهي نـسـيج من الواقع
والوهـم تتأسـس عبـر مجـموعة مـن االستـعارات والـتشبـيهـات واجملازات وهي
ـؤلف ثم قام بتحـويرها وجتمـيلها باخـتصار حاصل عالقـات إنسانيـة مر بها ا
تفرجـ دقيقة فنـياً حتى غـدت مع طول االستعـمال تبدو لـكل متفـرج من ا
وذات مــشـروعــيــة وتــتـحــول إلى ســلــطــة مــكـرهــة جتــبــره عـلـى الـتــعــايش مــعــهـا

واالندماج فيها. 
¢Vô©dG ÉjGôe

إن اسـتـراتـيجـيـة إخـراج نص مثل "سـت شخـصـيـات تبـحث عن مـؤلف" يـتـطلب
ــسـرحي طــرقــاً غــيـر مــألــوفــة لــتـتــنــاسب مع الــنص ذاتـه ألن حـالــة الــعــرض ا
كتوب وعالمات العرض تنطوي على عالمت كبـيرت هما عالمات النص ا
ـكن اعـتبـارهـمـا يـشكالن ثـنـائـيـة بيـرانـدايـللـو ذاتـهـا وهي الـواقع والوهم. ألن
ؤلف سبب كامن في بروزها اإلبداعي اختفاء/ غياب الشـخصيات من ذهن ا
ـسـرح وأن بـحـثـهـا عن مـؤلف/ مـخـرج يـؤكـد عـلى أنـهـا ـفـاجئ عـلى خـشـبـة ا ا
تـلقي حـياة مـتـحولـة في اجتاه هـدم له شكل جـمـالي يصـنع فى وعيـهـا ووعي ا
ـــســـرحـي الـــذي يــراه أخـــرى لـــهـــا. وامـــتــداداً ســـحـــريـــاً لـــلـــوجـــود/احلـــيـــاتي /ا
بـيــرانــديــالـلــو فى اجتــاه تــأكـيــد ذوبــان الــفـواصل بــ الــواقع والــوهم لــيـؤسس
تفرج الذي حتدث خلخلة مفهوماً جديداً للحقيـقة. ينسحب ذلك على تلقي ا

 يتطلب 
هذا النص
طرقاً غير
مألوفة

لتتناسب معه

 اخملرج لعب
بشخوصه فى
ثالثة فضاءات
تاركاً اجلمهور
ب احلقيقة
والوهم
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ــــاء فى ــــمــــكن أن أضع الــــقــــلــــيـل من ا هل مـن ا

الرادياتور  – لنتأكد ?
ـشــهـد فــقط يـتــمـدد ــسـرح (فى هــذا ا مــديـر ا
بجانب مخطوطـته ويدخل فى الدور بجدية) :
بـالــتـأكـيــد تـســتـطـيع . ( يـضـرب اإلطار األمـامى
األيسر بشدة .) اإلطار منـفوخ تمـاما ? هل تريد

زيت أو جاز ?
( يلف حول السيارة .)

ر :  إ
ال  ال أظن ذلك .لقد مألتها فى نيوارك . 

اء فى غـطاء سـرح بعـضـا من ا ( يصب مـديـر ا
محرك السيارة . )

ما : 
ؤدى إلى كاميدن . صحيح ? نحن فى الطريق ا
ـسـرح  ( يـأتى عـنـد اجلـانب األيـسر من مـدير ا

السيارة ) : 
نعم  امـضى قدمـا . لن تخـطئهـا .ستـكونون فى
تـرينتون فى خالل دقـائق قليـلة . كاميـدن مدينة

عظيمة ياسيدتى  صدقينى .
ما: 

تزوجة . ابنتى تروق لها كثيرا  – ابنتى ا
سرح :  مدير ا

نـعـم ? انـهــا مــديــنــة كـبــيــرة . أعــتــقـد ذلـك ألنـنى
ولدت بالقرب منها .

ما : 
حسنا  حسـنا . اليزال أقرباؤك يـعيشون هناك

?
ـسـرح ( يـقف بـقـدم فـوق دعـامـة كـرسى مـديـر ا

األم . يتبادالن اإلعجاب العميق ) : 
ـزرعـة وبنى مـصنع فـوقهـا . لذلك ال  باع أبى ا

انتقل أقربائى إلى فيالدلفيا .
ما : 

ـتـزوجـة بـيـوال تــعـيش هـنـاك ألن زوجـهـا ابـنـتـى ا
يـعـمل فى شـركـة هواتف .  – توقـفى عن لـكزى
يـا كارول !  – كــلـنـا ذاهـبـون لـزيـارتـهـا لـبـضـعـة

أيام .
سرح :  مدير ا

نعم ?
ما : 

كـــانـت مـــريـــضـــة فـــقـــررت إنـــنى يـــجب أن أذهب
لـــزيــارتـــهــا . زوجـى وابــنى ســـيــبـــقــيـــان فى نــادى
الـشـبان . سـمـعت أنهم سـيـنشـئـون سكـنـا داخلـيا
فى الـطابق الـعلـوى . سـيكـون نظـيفـا و مريـحا .

هل ذهبت إلى هناك ?
سرح :  مدير ا

ال . نحن فرسان كولومبس .
ما :

 أوه .
سرح :  مدير ا

اعـتــدت أن ألــعب كـرة الــســلـة فـى الـنــادى . كـان
مــكــانـــا مــنــاســبــا لى . ( يـتــحـرك عــلى مـضض
بـعـيـدا ويـتـظــاهـر بـفـحص الـسـيـارة مـجـددا .)
حـــســـنــــا  أظن أن الـــســـيــــارة عـــلى مـــايـــرام اآلن
يــــاســـــيــــدتـى . أتــــمـــــنى لـــــكم رحـــــلــــة ســـــعــــيــــدة .

ستستمتعون بها .
اجلميع : 

شكرا  شكرا جزيال .حظا سعيدا لك .
( سارت بحركة مرجتة وتترنح .)

ما ( متنهدة ) : 
العالم مـلئ ببشـر طيب  – ذلك ما أطـلق عليه
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أوه  يا أمى  – ال تفسدى اجلولة .

ما :
ال .

ر : إ
فـبــمـا أنـنــا انـطـلـقــنـا يـجـب أن نـسـتـمــر يـا كـيت 

سأحتدث مع الولد الليلة . 
هل ) :  ما (تتنازل 

ر . حسنا  إذا كان رأيك هكذا يا إ
ر يشغل السيارة ) ( إ

آرثر ( مزعورا ) : 
أوه  يا أمى لم يكن ذلك مرعبا .

ما :
 ال أريـد الـتحـدث عن ذلك اآلن  آمل أن يـغسل
ــاء .  –أين كــنــا لك أبــوك فـــمك بــالــصــابــون وا
سنكون عندما بدأنا نتكلم عن الغيبيات هكذا .
أريـــــد أن أعــــــرف ! كـــــنـــــا فى أمــــــاكن الـــــثـــــرثـــــرة
الهـى وأمـــاكن مـــثل تـــلك األمـــاكن الـــتـى كـــنــا وا

فيها .
كارول ( بعد صمت قصير ) : 

ماذا قال  يا أمى ? لم أسمع ما قاله .
ما : 

ال أريد أن أحتدث عن ذلك .
  ( يـنـطـلـقـون فى صـمت لـبـرهـة  هـز الـصـمت

قول مخز .)
ر :  إ

اء . سأتوقف وأمد السيارة بالقليل من ا
ما : 

ر . أنت تعرف األفضل . حسنا يا إ
ر ( يدير العـجلة ويتوقف  يـومئ كما لو أنها إ

توقفت ) : 
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شابا لطيفا .
كارول ( بشغف ) : 

أمى اليجدر بك أن تخبريهم بكل شئ عنك .
ما : 

حـسنـا  يا كـارولـ  تصـرفى كيـفـما شـئت وأنا
أتصرف كـيفـما أشاء  –يبـدو لى شاحبا . يروق
لى أن أطـــعــمـــة لــبـــضــعــة أيـــام . أمه تـــعــيش فى
فـــيالدلــفـــيـــا وأتــوقع أنـه يــأكـل فى تــلـك األمــاكن

اليونانية الفظيعة .
كارول :

أنـا جــائـعـة . يــا أبى . هـنـاك كــشك سـجق . هل
كننى أن أتناول واحدة ?

ر : إ
 كلنا سنـتناول واحدة يا كيت ? سيكون علينا أن

نتناول غداء مبكرا .
ما : 

ر . ما تراه األفضل افعله يا إ
ر يوقف السيارة .) ( إ

ر : إ
نــــصف دوالر  – اعــــبــــر الــــشـــارع آرثــــر . هــــذا 
وانــظـــر مــاذا لــديــهم . ضـع فى حــســبــانك أن ال

يكون بها الكثير من اخلردل .
ــ ( يــنـــزل آرثــر من الـــســيــارة ويـــذهب إلى 
سرح . األم وكارول تخرجان وتسيران خشبة ا
ـسـرح ولـيسـارهـا . تـلزم ـقـدمـة خـشبـة ا قـليال 

كارول  أمها . )
ما : 

ــوجـــودة هـــنــاك ? - ســـآخــذ مــا تـــلك الـــزهـــور ا
بعضا منها لبيوال .

كارول : 
إنها أعشاب ضارة يا أمى.

ما : 
تروق لى .  – انظرى إلى السماء . أنا مسرورة
ألنــنى ولــدت فـى نـيــوجــرسـى ورأيى دائــمــا إنــهـا
أفـضل واليـة فى الـواليــات . كل واليـة لـهـا طـابع

يزها عن أى والية أخرى . خاص 
ــلــوئـتــان بــسـجق ( يــعـود آرثــر فــورا ويـديــاه 
تـخـيلـى ويـوزعه . أوال ألبـيه ثم لـكـارول الـتى
تـقـدمت إلــيـة . ثم أخـيـرا ألمـه . مـازال حـزيـنـا
بسبب الفضيحة األخـيرة . وعندما يقترب من

أمه يقول بتلعثم .)
آرثر : 

ا قلته . أمى  أنا أسف 
( ينفجر باكيا .)

ما : 
هـكـذا . هــكـذا . كـلــنـا نـقــول أشـيـاء بـغــيـضـة فى
بعـض األوقات . أعـلم أنك لم تكن تـعـنى ماقـلته
ـاذا اآلن  . ( يـبـكى بـحـرقـة أكثـر من األول .) 
اآلن ! أنا أسـامحك يـا آرثر والـليـلة قـبل أن تنام
أنت ... ( بـهـمس ) أنت ذو قــلب طــيـب يــا آرثـر
وكــلـــنــا نــعــلم ذلك . ( كـارولـ تـبــدأ فى الـبـكـاء
أيــــضــــا . فـــجــــأة حتــــولت األم إلى االبــــتــــهـــاج
والسعادة .) من أجل احليـاة . ليس من اللطيف
لـنـا جـمـيـعــا أن نـبـكى طـوال يـوم لـطـيف ? . هـيـا
ادخــــلـــوا . ( يـــعــبـــران من خــلـف الــســـيــارة إلى
ن  يتـبعهـما الطفالن . ) كارول اجلانب األ
ــــقـــدمـــة مع أبـــيـك . أمك تـــبـــغى اصـــعـــدى فى ا
اجلــلــوس مـع جــمــيــلــهــا . ( كـارولـ جتـلس فى
قـدمة مـع أبيـها . األم تـفسـح الطـريق البنـها ا
آرثر ليدخل الـسيارة قـبلها  ثم تـغلق الباب . )
لم أر أبــنــاء مــثــلـهـم . الـســجـق اخلـاص بــكم كــله
سـيـبـتل . اآلن امـضغـوهم جـيـدا . كل واحد . –
ر  امضى قدما . (السيارة تمشى . حسنـا يا إ

كارول تبصق .) كارول  ماذا تفعل ?
كارول :

أبصق اجللد يا أمى .
ما : 

إذن قولى : معذرة .
كارول : 

> نال صالح عبد الصبور جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته الشعرية (مأساة
احلالج) عام 1966 حصل بعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية عام 1982

نيا فى نفس العام.  الدكتوراه الفخرية فى اآلداب من جامعة ا
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أمها ) :  

يــــا أمى  يــــروق لى الـــذهــــاب لـــلـــريـف هـــكـــذا .
دعينا نقوم بذلك على فترات يا أمى .

ما : 
إنك طيـبة الـقلب  اسـتنـشقى ذلك الـهواء  هل
سـتـقـومـ بـذلك ! فـيه كل هـواء احمليط .  –يـا
ـؤكـد ـر  قـد بـحـذر فـوق ذلك اجلـسـر . من ا إ

أنه جسر برونسويك اجلديد الذى سنعبره .
آرثر ( بعد صمت قصير ) : 

أمى متى ستأتى محطة االستراحة التالية ?
ما (بهدوء ) : 

أنت ال حتتاج اسـتراحة . أنت قلت ذلك لـتظهر
نفسك بشكل مريع .

كارول ( بصخب ) : 
نـعم لــقـد فـعل ذلـك يـا أمى . إنه فـظــيع . يـقـول
درسـة وأتمنى أن تـلك األشيـاء وهو خـارج من ا

تنشق األرض وتبتلعنى . يا أمى إنه فظيع .
ما : 

ـــشــكالت مـن أجل الشئ . يــا أوه  ال تــثـــيــرى ا
آنـسـة وقـورة ! أظن أن وجودنـا جـمـيـعـا فى هذه
الـسـيارة ذو مـصـير واحـد . علـى األقل بقـدر ما
أعـلم . وأنت يـا آرثـر حـاول أن تكـون مـهـذبا . -
ـر التـدهس كـلب كـولى هـذا . ( تتـابع الـكلب إ
بـعــيـنــيـهـا .) يــبــدو لى إنه هــزيل . يــحــتــاج إلى
سلـطانيـة رواسب منـاسبة . كـلب جمـيل أيضا .
( تقـع عيـنـاها عـلى لـوحـة أسعـار فى الـيـم )
هــذه دعـايــة جــمـيــلـة لــســجـائــر تــشـســتــرفـيــلـد 

صحيح ? مثل بيوال  قليال .
آرثر : 

يا أمى ?
ما : 
نعم .

آرثر ( كلمة طـريق ذات إيقاع يدل على اخلروج
 : (.

كـننى أن أسـلك طريقـا صحـيحا لـنيوارك هل 
ديلى بوست ?

ما : 
ـــــكــــنك ? ال  يـــــاســــيـــــدى. أســــمـع أنــــهم ال  ال
يـــقـــومـــون بــــعـــمل حتــــقـــيق صــــحـــفى عن األوالد
األصــحـاء  يـســتـيــقـظـون فى الــرابـعــة والـنـصف
صــبــاحــا . ال أحــد من أوالدى ســيــســتــيــقظ فى
الــرابــعــة والــنــصف كـل صــبــاح  حــتى لــو كــانــوا
ســـيــكـــســبـــون مــلـــيــون دوالر . مـــســار صـــحــيـــفــة
ســــتـــرداى إيـــفــــنـــنـج بـــوست فـى صـــبــــاح كل يـــوم

خميس كاف .
آرثر : 

أوه  يا أمى .
ما : 

ال  يـا سيـدى . ال أحد من أبـنائى سـينهض فى
الـرابعـة والـنصـف ويفـوته الـنوم الـذى أعـده الله

له .
آرثر ( بتجهم ) : 

هـمم ! أمى دائمـا تـتكـلم عن الغـيـبيـات . أعتـقد
انها لديها تعليمات غيبية .

ما (بغضب ) : 
ــــر  أوقـف تــــلك الــــســــيــــارة اآلن .لن أحتــــرك إ
خطوة أخـرى مع أى شخص يتكـلم هكذا . آرثر
ر يـوقف الـسـيارة ) اخـرج من هـذه الـسـيـارة ( إ
ــكـــنه أن يــرجع لـــنــيــوارك ــر إعـــطه دوالرا .  إ

بنفسه . ال أريده . 
آرثر :

ماذا قلت ? ليس هناك شئ مريع فى ذلك .
ر : إ

لم أسمع ما قاله يا كيت .
ما :

لـقـد حقق لى الـله الكـثـير من أمـنيـاتى وال يروق
لـى  أن أحـدا ال يــتــكــلم بــوقــار عن الــغــيــبــيـات .

اخرج من هذه السيارة فورا .
: كارول

 يا ميسى .
كارول : 

ـاذا يـقـولون يـا أبى  أنت تـغـيـظنى  – يـا أمى  
" ثلثمائة غرفة  ثلثمائة حمام " ?

آرثر : 
ـفضل مـكـرونة سـبـاجيـتى مـيلـر ! طبـق العـائلـة ا

اذا التتناولون السباجيتى ? يا أمى  
ما : 

انطلق  لن تتناولوها .
آرثر : 

يا أمى  أنا أفضل أن آكلها اآلن .
كارول ( بإشارة ) :

 يـــام- يـــام . تـــبـــدو رائــعـــة يـــا أمى . أعـــدى لـــنــا
بعضا منها عندما تعودين للبيت ?

ما ( بخشونة ) : 
 "االدارة يسعدهـا دائما أن تتـلقى االقتراحات .

نحن نبغى اإلسعاد ."
ـر   ( الــطـفالن يــضــجـان بــالـضــحك . حــتى إ

يبتسم . األم تظل متواضعة .)
ر :  إ

حــســـنــا  أظـن أن ال أحــدا يـــشــكـــو  يــاكـــيت كل
شخص يعرف أنك طباخة ماهرة .

ما : 
أنا ال أعرف إذا كـنت طباخة ماهرة أم ال  لكن
مـا أعرفه هـو أنه لـدى خبـرة . عـلى األقل قمت
ــدة خــمــسـة بــالــطــهى ثالث وجــبــات فـى الــيــوم 

وعشرين عاما .
آرثر : 

أوه  يــا أمى  كـنت تــخـرجــ لـتــأكـلــ مـرة فى
العام .

ما : 
نعم . كان ذلك مرة فى العام .

      ( الطفالن يضحكان مجددا .)
كـارولـ (بنـشـوة جـعـلـتهـا تـضع ذراعـيـهـا حول

ال أحـــفـل بـــأن يـــرانـــا . أظن أنـــنى أســـتـــطـــيع أن
ـدرسـة لـيـوم واحـد دون أن أخـرج بـأوالدى مـن ا
أضطر إلى االختباء فى الشوارع من جراء ذلك
ـر لـشــخص مـار دون اهـتـمـام .) من . ( يـومئ إ

ر ?  ذلك الذى حتدثت إليه يا إ
ر :  إ

كـان الـرفيق الـذى يقـيم لـنا الـوالئم فى منـزله يا
كيث . 

ما :
 هل هــــو الــــشـــــخص الــــذى كــــان مــــضــــطــــرا ألن
يـشترى أربـعمـائة شريـحة حلم ? ( يومئ األب.)

كم إننى مسروره ألننى لست مكانه . 
ر : إ

 اجلو رائع اليوم . خذوا نفسا عميقا يا أوالد .
  ( يتنفسون بضجيج .)

ــر بـهـا آرثـر ( يــشـيـر إلـى عالمـة ويـبــدو كـأنه 
تدريجيا .) : ا

ســــرع إنــــهـــــا طــــرق مــــفـــــتــــوحــــة " بـــــذالت ويــــبــــر
كننى أن أقتنى وهيلبـرونر للرجل األنيق " هل 

واحدة منها يوما ما ?
ما : 

ا إذا تخرجت وحصـلت على درجات عالية فر
يشترى أبوك لك واحدة كهدية للتخرج .

ـيلون   ( صمت ويحـدقون جـميعـا  ثم فجأة 
(.

كارول ( تئن ) : 
أوه يــا أبى ! هـل يــجــدر بــنـــا أن نــنــتــظـــر بــيــنــمــا

اجلنازة كلها تمر بنا ?
ـــر  قـــبـــعـــته . تـــمـــيل األم لـألمــام   ( يـــخـــلع إ

بفضول مستغرق .)
ما ( ليس بشكل حاد وبقوة ) : 

ـر انــزع قـبــعـتـك يـا آرثــر . انـظــر إلى أبـيك  – إ
أظـن أنه صديـقك الـذى كـان يقـيم مـعك . انـظر
إلى الـــشــعـــار ? أظن أن ذلك فـــرع إلــيـــزابــيث .(

ـر . األم تـتـنـهـد : طـاخ  –طـاخ- طاخ . يـومئ إ
ــيل الــطـفـالن لألمــام واجلـمــيع يــشــاهـدون
اجلــنـــازة فى صــمـت . يــزدادون فى كـل حلــظــة
وقـارا . بعـد صـمت . تـسـتـمر األم غـالـبـا بـشكل
حالم ولكن ليس بحساسية .) حسنا . لم ننس
اجلــنــازة الـــتى مــررنــا بــهــا  صــحــيح ? لم نــنس
أخـانـا هارولـد الطـيب . لقـد ضـحى بحـياته من
أجـل وطـــنه  اليــــجـــدر بــــنـــا أن نـــنــــسى ذلك . (
صــمت آخــر  بــإذعــان مـبــهج .) حـــســنـــا كــلـــنــا

رور لدقائق يوما ما . سنعطل ا
الطفالن ( بضيق شديد ) : 

يا أمى !
ما ( بدون اإلشفاق للذات ) : 

حــســنـــا  أنــا "مــســـتــعــدة " يـــا طــفالى . آمل أن
يــكــون كل امــر فى هـــذه الــســيــارة مــســتــعــدا .

ر . نعم . وأدعو أن أكون األولى يا إ
سك بيدها .) ر     ( إ

كارول :
 يا أمى كل الناس ينظرون إليك .

آرثر : 
كل الناس يضحكون عليك .

ما : 
أوه . كــــونـــا مــــؤدبـــ ! ال أحــــفل بـــالــــكـــثــــيـــر من
احلـمقى عنـد إليزابـيث فى نيو جـيرسى ورأيهم
ـكـنــنـا أن نـسـتـمـر . هـذه هى آخـر بى  – اآلن 

عقبة .
  ( هناك ميل آخر والسيارة تسير .)

كارول ( تنظر إلى الفته وتستدير عندما تمر
بها .) : 

ـنــاسـبــة مـعـيــنـة . اخــتـيـار حــمـاالت بـنــطـلــونـات 
ـاذا يـتــهـجـون كـلـمــة مـنـاسـبـة الـعــامل " يـا أبى  

بتلك الطريقة ?
ر :  إ

بـتلك الـطريقـة يجعـلونك تـتوقفـ لتسـألى عليه
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ثـورنـتـون وايـلـدر  (1975-1897) كـاتب مـســرحى وروائى أمـريـكى . من
أهم روايـاتـه  "ذكـريــات طـالـب رومـانى "  "امــرأة من أنــدروس "شـيــاطـ

آذار" " 1948 اليوم الثامن " 1967.
  من أهم مـسرحـيـاته التى نـال عنـها جـائـزة بولـتزر " بـلدتـنا " 1938“ 
ومن مسرحيـاته التى القت قبوال  " جنونـا بأعجوبة "  " 1942 "جلد
أسـنـانا "  "1942" اخلـاطـبة "    1954"بـحـيـرة فـرانسـيس : " 1915" 
عـشــاء الـكــريــسـمــاس الــطـويل :  "  1931 " تــلك األشـيــاء حتـدث فى

الكتب فقط  "1931" ملكات فرنسا " 1931".
كـان وايــلــدر من أشـد الــداعــ لـلــوفــاء اإلنـســانى والــصــفـاء الــنــفـسى   
ان القو . كـما أنه دافع عن منظـومة القيم الـتى بدأت تنهار فى واإل
ـتـحـدة األمريـكـيـة والـغـرب بـصـفـة عـامـة فى نـهـايـات الـقرن الـواليـات ا
التـاسع عـشـر وبدايـات الـقـرن العـشـرين الـتى حلـت محـلـها قـيم مـغـايرة

فرضها استقرار النظام الرأسمالى فى الغرب .
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> نحن فقدنا صالح عبد الصبور الصديق والشاعر والقيمة الثقافية الكبيرة وهى
فقدت زوجها وفقدت رفيق عمرها وفقدت والد أطفالها.. صالح عبد الصبور كان

ضيفاً عندى فى منزلى.

> اتهموه بأنه قبل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب طمعاً فى احلصول على
الية متناسيا واجبه الوطنى والقومى فى التصدى للخطر اإلسرائيلى كاسب ا ا
ة الفائدة.. لئال يعرض الذى يسعى للتطبيع الثقافى وأنه يتحايل بنشر كتب عد
نفسه للمساءلة السياسية..
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اليسار .) أوه  وداعا ياسيدة إلدر !
سرح :  مدير ا

ماذا  هل أنتم راحلون ياسيدة كيربى ?
ما : 

ـدة ثالثة أيـام يـاسيـدة ألـدر لزيـارة ابـنتى فـقط 
تزوجة فى كاميدن . ا

سرح : تمتعوا بوقت طيب . مدير ا
ـسرح يـنفـجرون   ( اآلن األم وكارولـ ومديـر ا
فى تــرديــد هــائل لــكــلــمــة وداعــا كــأنـه كـورس 
الــشـارع كــله يـقــول وداعـا . يــخـرج آرثــر نـبــلـته
ويطوح حـبات بقـول فى الهـواء بسعـادة . هناك

واحدة أو اثن .)
يل لألمام بذعر مفاجئ ) : آرثر ( 

ـا يرانا الـسيد ـدرسة . ر أبى ! أبى ! التـمر با
بيدنباتش !

ما : 

فتـاح فى صندوق الثلج . لتغلق البـاب  تعلق ا
قـدمة ينـحـنون فـى زاوية مـفـاجئـة  يـتجـهـون 
سـرح . عنـدما يـتقـدمون بـخطوات فى خشـبة ا
الرواق اخللـفى . يصل كل واحـد منهم فى وقت
محدد فـيبـدأ فى ثنى ركـبته شيـئا فـشيئـا ليدل
على نزوله فوق الساللم . ويجدون أنفسهم فى
سرح السـيارة من اليم الشارع . ينقل مـدير ا
ـسرح  ترى ن خلشـبة ا . إنهـا فى النـصف األ
بــزاويـة جــزئـيــا  مـقــدمـتــهـا تــشـيــر إلى أسـفل

نتصف .) ا
ر ( يتقدم لألمام ) :  إ

هنا أيها األوالد ابتعدوا عن تلك السيارة .
ما : 

إن أوالد سوليفـان يقحمـون أنفسهم فى كل شئ
.

ـر تــمــســكـان  ( يــدخــلـون فـى الـســيــارة . يــدا إ
بــعــجـلــة قــيــادة وهـمــيــة ويــغـيــر نــاقل احلــركـة

اير ? للسيدة هو
كـارول ( تـخـفض عــيـنـيـهـا وتــقـول بـغـبـاء ) :

اير . مساء اخلير يا سيدة هو
سرح :  مدير ا

مـساء اخلـيـر يـاعـزيزتى .  – حـسنـا  سـأنـتـظر
وأنــفض تــلك الــبــطـاطــ بــعـد رحــيــلـكـم . ألنـنى
الأبغى أن أسبب لكم االختناق ? آمل أن تقضوا

وقتا طيبا وجتدون كل شئ على مايرام .
ما : 

ـــايـــر  أمل كـــذلك – شـــكـــرا لك يـــاســـيــدة هـــو
حـسـنـا  أظن أن الـلـ اخلـاص بـالـقـطـة هـو من
اخـتـصـاص السـيـدة شـوارتـز  إذا لم يـكن لـديك
اعتـراض . إذا اسـتـجد أمـر مـا  فـمفـتـاح الـباب

اخللفى معلق على صندوق الثلج .
كارول :

 ما ! ليس بصوت عال .
آرثر : 

كنهم أن يسمعوك . كل الناس 
ما: 

تــوقـفــا عن جــذب فــسـتــانى  أيــهــا الـصــبــيـة . (
بـهمـس عال .) مــفــتـاح الــبـاب اخلــلـفى ســأتـركه
مـعلـقا عـلى صـندوق الـثلـج وسأتـرك باب حـاجز

البعوض مفتوحا .
سرح :  مدير ا

اآلن تـمــتـعــوا بـرحــلــة سـعــيـدة يــاعـزيــزتى وبــلـغى
حبى لبيهولى .

ما : 
سأبلـغها . وأشـكرك ألف مرة . ( تغلق النافذة
سرح وتنـظر حولها وتعود إلى مقـدمة خشبـة ا
. تـذهب كـارولـ يـسـارا . حتك خـديـهـا بـقـوة .
تـشـغل األم نـفـسـهـا بـالـلـمـسـات األخـيـرة حلـزم

األمتعة .)    
ما الذى جعل أباك يتأخر ?

آرثر ( لم يترك كراتة الزجاجية .) : 
ال أجد قبعتى يا أمى .

ينا .) سكا قبعة متجها  ر    ( يدخل إ
ر :  إ

ــؤكـد أنه نــسـيــهـا فى هـا هى قــبـعــة آرثـر . من ا
السيارة يوم األحد.

ما : 
ــكـنــنــا أن نـنــطــلق- كــارولـ إنــهـا بــركــة . اآلن 

كيربى . ماذا فعلت بخديك ?
كارول ( بارتباك جر ) : 

الشئ .
ما : 

إذا وضعت شيئا لهما فسأصفعك .
كارول : 

ال يــا أمى . بــالـــطــبع لم أضع شــيــئــا . ( تـنـكس
رأسها .) أنـا فقط حـككـتهـما ألجـعلـهمـا أحمرين
ــدرســة الــعــلــيــا كـل الــفــتــيــات يــفــعــلن ذلـك فى ا

عندما يقمن بزيارة األماكن .
ما : 

ــر مــا الــذى إنــهـــا ســخــافــات لم أر مـــثــيــلــهـــا . إ
أخرك ?

ر ( دائـما يـعـبر صـوته عن حـالة ودائـما يـبدو إ
قلقا بعض الشئ من خالل نظارته .) : 

كــيت ذهـبت لـلـجـراج والـقــيت نـظـرة أخـيـرة عـلى
تشارلى.

ما  : 
أنا 

مــســرورة ألنك فــعـلت ذلك . ( جتـمع قـطـعـت
من األمتعـة الوهمـية وتنـطلق نحـو الباب .) ال
ـكننا اآلن أرغب فى أن نتعـطل فى مكان ما . 
أن نـنــطـلق  آرثــر ضع تـلـك الـكــرات الـزجــاجـيـة
بــعــيــدا. أى شــخص ســيــخــمن أنك التــرغب فى

جرد أن ينظر إليك . الذهاب لرحلة 
( يــخــرجــون خالل الــردهــة  ,تــفــتح األم بــابــا
وهـــمـــيـــا فى الـــيــمـــ . األب وكـــارولـــ وآرثــر
يـخـرجـون مـنه . تـتـبـعـهم األم  تـسـتـغـرق وقـتـا

بـاســتـمـرار . األم جتـلـس بـجـوارة . آرثــر خـلـفـة
وكارول خلف األم .)

ــقــعــد اخلــلــفى  تــلــوح كــارولــ ( تــقـف فى ا
بخجل ) : 

وداعا ملدريد  وداعا هيل .
سـرح ( عاد إلى وضـعة فى يـسار خـشبة مديـر ا

سرح ) :  ا
وداعـا كارولـ . وداعا يـاسيدة كـيربى . آمل أن

تعا . تقضوا وقتا 
ما : 

وداعا أيتها الفتيات .
سرح :  مدير ا

وداعا كيت . تبدو السيارة رائعة .
ما ( تنظر إلى أعلى جتاة نافذة فى اليم .) :

ا ! ( بتـواضع ) نحـسـبهـا أفضل أوه . وداعـا إ
سـيارة شـيـفـورلـيـة فى الـعالم  ) – تــنـظـر نـحو

ما : 
أظـن أنـــنـــا ذاهـــبـــون بـــعــــد حلـــظـــة . كـــيف حـــال

الطفلة ?
ــســـرح : هى عـــلى مـــايــرام اآلن . لـــقــد مــديـــر ا

ضربناها على مؤخرتها فأثارت شحناء .
ما : 

ألـيس ذلك بـشئ رائع !  – حــسـنــا اآلن . لـيـتك
تـكونـ متعـاونة وتـعط الـقطـة طبقـا من الل

ـساء يـاسـيدة شـوارتز  فـى الصـباح وآخـر فى ا
تنه لك  – أوه  عمت مساءا ياسيدة سأكون 

اير ! هو
سرح :  مدير ا

ـا إلـى عـلــمى عــمت مــســاء يــاســيــدة كــيـربـى  
أنكم راحلون .

ما ( بتواضع ) : 
ـايـر ألزور أوه  فـقط لـثـالثـة أيـام يـاســيـدة هـو
ـتـزوجـة بـيــوال فى كـامـدن . لـقـد حـصل ابــنـتى ا
ـغسلـة مبـكرا هذا ر عـلى أسبـوع إجازته من ا إ

العام  فهو أفضل سائق فى العالم .
ــيــنــا إلى خــشــبـة ( تــدخل كــارولــ وتـتــجه 

سرح وتقف بالقرب من أمها. ) ا
سرح :  مدير ا

هل العائلة كلها راحلة ?
ما : 

نـــعم  نـــحن األربـــعـــة فــقـط . الــتـــغـــيـــيــر مـــفـــيــد
ـتـزوجـة كـانت مـريـضـة مـنـذ لـألطـفـال . ابـنـتى ا

فترة 
سرح :  مدير ا

طاخ- طاخ- طـاخ ! نعم . تذكـرتك أنك قلت لنا
ذلك .

ما (بإحساس ) : 
وأريــد أن أنـــزل وأرى الــطـــفــلـــة . لم أرهـــا مــنــذ
ذلك احلـ . فـلن يـهـدأ لى بـال دون أن أراها .
ـسـاء ـكـنك أن تـلــقى حتـيـة ا ( لكـارول ) أال 

آرثر : 
أمــاه  أين قـبــعـتى ? أظن إنــنى لن أذهب إذا لم

أجد قبعتى .
(مازال يلعب بالكرات الزجاجية .)

ما :
 إذهب إلى الـردهــة وتـأكـد إنـهـا لــيـست هـنـاك .
أين ذهــــبت كــــارولــــ اآلن  الـــطــــفــــلـــة مــــصـــدر

االزعاج ?
آرثر : 

هى منتظـرة فى الشارع تتحدث إلى بنات جونز
 – نــــظــــرت فـى الــــردهــــة ألـف مــــرة  يــــا أمى 
وغيـر موجـودة هناك . ( يتفـيأ بـاحلظ الطيب

قبل سوءه ويدمدم ) هيا ياحبيبتى .
ما : 

اذهب وانظر مجددا  أكرر  ابحث بتمعن .
( أرثر ينهض بنفور  يجـتاز اليم  يستدير 
يعـود برشـاقة ليـستـأنف لعـبته  يـقذف بـنفسه
عــلى األرض فــيـرتــطم بــشــده  ويـبــدأ فى رمى

الكرة الزجاجية .)
آرثر : 

ال   يا أمى  غير موجودة هناك .
ما ( بتمهل ) : 

حسـنا  أنت ال تـغادر نيـوارك بدون تـلك القـبعة
. راجـع نـــــــفـــــــسـك . فال أخـــــــرج فـى رحـالت مع

قاطعى الطرق .
آرثر : 

أوه  ما !
ـسرح  يـنـا إلى مـقدمـة خـشبـة ا (تتـقـدم مـا 
تسحب نافذة وهمية وتتحدث جتاه اجلمهور).

ما ( تنادى ) : 
أوه  يا سيدة شوارتز!

ـــــســـــرح ( أســــفل الـــيــــســــار  يـــراجع مــــــديـــــر ا
مـخـطـوطـته ) : هــا أنـذا يــاســيــدة كـيــربى  هل

أنت ذاهبة ?

يـــرى وايــــلـــدر أن مــــا كـــيــــربى هـى مـــحـــور
سرحية وأنها شاهد جليل لألم األمريكية ا
الـتى تـربى أبــنـاءهـا بـشـكل غـريـزى كـطـائـر
يبنى عـشه والذى يسـتمد قوته من حـقيقة
أن مــهــمـا كــانت الـضــغـوط الــتى تـأتى بــهـا
ظـروف احلياة فـستنـاضل للـمحافـظة على
ـــثـــابــرة قـــدمــا واالســـتـــعــداد دائـــمــا جــو ا

واجهتها .
ـر كـيـربى هـو صـوت   بــالـرغم من أن األب إ
الـتمدن والـدبلومـاسيـة  فها هى مـا كيربى
الــتى تـمــثل صــوت الــسـلــطــة فى الـعــائــلـة
فـتـأتى بـالـقــيم الـروحـيـة فى قـصص حـيـاة
أفـراد أسرتهـا وتمـثل القـوة فى أوقات احملن

.
  هى مسـرحـية كـوميـديـة جتريـبيـة يـختـبر
فــيـــهــا وايـــلــدر أهـــمــيـــة احلــيـــاة األســريــة
األمــريـكـيـة ومــايـقـابـلـهــا من أوقـات الـفـرح

وأوقات احلزن  البدايات والنهايات .
سرحية ال تتـطلب مناظر . الفكرة    هذه ا
كن أن هى أنه لـيس هـنـاك مكـان مـعـ . 
يــتـــحــقق ذلك بـــســتــار رمـــادى يــســدل فى
اخلـلف بدون قـطع جانـبيـة . سيـكلـوراما أو

خشبة مسرح ذات فضاء رحب .
ــســرح ( عــنــدمـــا يــرتــفـع الــســتـــار جنــد مــديـــر ا
سرح عند ددا متكاسـال فوق دعامة خشبة ا
اليـسار  يـدخن . يلـعب آرثر بـكرات زجـاجية –
ــائــيـا . كــارولـ عــلى بــعـد فى ــنــتـصف إ فى ا
الـــيــســـار تــتـــحــدث إلـى بــعض الـــفـــتــيـــات الــغـــيــر
مــرئـيـات لـنـا . مـا كــيـربى تـرتـدى قـبــعـتـهـا بـتـوتـر
(قـبعـة حـقيـقـية ) أمـام مـرآة تـخيـلـية فى الـيـم

(.
ما : 

ـاذا هـو غـيــر مـتـواجـد هـنـا ? أعـلن أين أبـوك ? 
أننا لن نستطيع االنطالق .

   نـشرت مـسـرحـية رحـلـة سـعيـدة ( نـشـرها
فـى طبـعـات أخـرى بـاسم رحـله سـعـيدة إلى
تـريـنـتـون وكـامـيـدن ) أول مـرة كـواحـدة من
مــســرحـيــات ذات الــفـصل الــواحــد فى عـام
 1931وقـــدمـــتــهـــا فـــرقـــة جــمـــعـــيـــة يــال
سـرحـية . تـعـتبـر مسـرحـية رحـلـة سعـيدة ا
ــا لــتــعـمـق ثـورنــتــون وايــلـدر فى مــثــاالً حـيً
دراســة الـعــائــلـة األمــريـكــيــة الـتى تــنــتـمى
ــتـوسـطــة  وعـائـلــة كـيـربى هى لـلـطــبـقـة ا

وذج أصيل لتلك الطبقة .
ناظر سرح وعدم وجـود ا   إن وجود مديـر ا
يـسـاعـدان فى تـعـزيـز إحـسـاسـنـا  فـعـنـدمـا
نـرى رحـلـة بـالسـيـارة فـنـحن نـشـاهـد مـثاالً
لعائلة فى حلظاتها اليومية . الرحلة ذاتها

خالية من األحداث الهامة .
  تـمــثل األم الـداعم األكــبـر البـنـتــهـا بـيـوال
الـتى فـقـدت طـفـلـهـا  وتـعـتـبـر لـنا  –نحن
ـشـاهـدين  –روح احلـيـاة واألمل  ونـعـرف ا
أن الــله والـعــائـلــة يـقــدمـان احلــصن الـذى
ـواجـهـة كـوارث احلـيـاة . فـهى نـحـتـاج إلـيه 
ـقــابـلــة احـتــيـاجـات تـتــعـامل مع احلــزن 
احلـيـاة الـعـملـيـة مـثل الـطـعـام والـتـنـظيف
وتــنــظـــيم رحــلــة احلـــيــاة . فــعــنـــد نــهــايــة
ــســرحــيــة تــطــمــئن عــلـى الــطــعــام الـذى ا
سيـتـناولـونه فى الـعـشـاء وتتـأكـد من وجود

اإلفطار فى اليوم التالى .
  تــقـابل تـلك الـعـائـلــة احلـزن كـمـا تـقـابـلـة
الـعائالت األخـرى . وسـتعـيش تلك الـعائـلة
ـا آخر فـى يوم آخـر . يـستـخدم لـتـقابل حـزنً
وايلدر اسـتعارة جليـلة لرحلة عائـلة لتمثل
رحــلـتـنـا عـبـر احلـيــاة  فـيـقـابـلـون اجلـنـازة
والـتوقف للـتزود بـالوقود والـطعـام . فنصل
ــوت اليــوقف إلى مــفــهــوم مــهم مــؤداه أن ا

رحلة احلياة .
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سرحي جريدة كل ا

 äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

> نحن فقدنا صالح عبد الصبور الصديق والشاعر والقيمة الثقافية الكبيرة وهى
فقدت زوجها وفقدت رفيق عمرها وفقدت والد أطفالها.. صالح عبد الصبور كان

ضيفاً عندى فى منزلى.

> اتهموه بأنه قبل منصب رئيس مجلس إدارة هيئة الكتاب طمعاً فى احلصول على
الية متناسيا واجبه الوطنى والقومى فى التصدى للخطر اإلسرائيلى كاسب ا ا
ة الفائدة.. لئال يعرض الذى يسعى للتطبيع الثقافى وأنه يتحايل بنشر كتب عد
نفسه للمساءلة السياسية..
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 العدد 109

اليسار .) أوه  وداعا ياسيدة إلدر !
سرح :  مدير ا

ماذا  هل أنتم راحلون ياسيدة كيربى ?
ما : 

ـدة ثالثة أيـام يـاسيـدة ألـدر لزيـارة ابـنتى فـقط 
تزوجة فى كاميدن . ا

سرح : تمتعوا بوقت طيب . مدير ا
ـسرح يـنفـجرون   ( اآلن األم وكارولـ ومديـر ا
فى تــرديــد هــائل لــكــلــمــة وداعــا كــأنـه كـورس 
الــشـارع كــله يـقــول وداعـا . يــخـرج آرثــر نـبــلـته
ويطوح حـبات بقـول فى الهـواء بسعـادة . هناك

واحدة أو اثن .)
يل لألمام بذعر مفاجئ ) : آرثر ( 

ـا يرانا الـسيد ـدرسة . ر أبى ! أبى ! التـمر با
بيدنباتش !

ما : 

فتـاح فى صندوق الثلج . لتغلق البـاب  تعلق ا
قـدمة ينـحـنون فـى زاوية مـفـاجئـة  يـتجـهـون 
سـرح . عنـدما يـتقـدمون بـخطوات فى خشـبة ا
الرواق اخللـفى . يصل كل واحـد منهم فى وقت
محدد فـيبـدأ فى ثنى ركـبته شيـئا فـشيئـا ليدل
على نزوله فوق الساللم . ويجدون أنفسهم فى
سرح السـيارة من اليم الشارع . ينقل مـدير ا
ـسرح  ترى ن خلشـبة ا . إنهـا فى النـصف األ
بــزاويـة جــزئـيــا  مـقــدمـتــهـا تــشـيــر إلى أسـفل

نتصف .) ا
ر ( يتقدم لألمام ) :  إ

هنا أيها األوالد ابتعدوا عن تلك السيارة .
ما : 

إن أوالد سوليفـان يقحمـون أنفسهم فى كل شئ
.

ـر تــمــســكـان  ( يــدخــلـون فـى الـســيــارة . يــدا إ
بــعــجـلــة قــيــادة وهـمــيــة ويــغـيــر نــاقل احلــركـة

اير ? للسيدة هو
كـارول ( تـخـفض عــيـنـيـهـا وتــقـول بـغـبـاء ) :

اير . مساء اخلير يا سيدة هو
سرح :  مدير ا

مـساء اخلـيـر يـاعـزيزتى .  – حـسنـا  سـأنـتـظر
وأنــفض تــلك الــبــطـاطــ بــعـد رحــيــلـكـم . ألنـنى
الأبغى أن أسبب لكم االختناق ? آمل أن تقضوا

وقتا طيبا وجتدون كل شئ على مايرام .
ما : 

ـــايـــر  أمل كـــذلك – شـــكـــرا لك يـــاســـيــدة هـــو
حـسـنـا  أظن أن الـلـ اخلـاص بـالـقـطـة هـو من
اخـتـصـاص السـيـدة شـوارتـز  إذا لم يـكن لـديك
اعتـراض . إذا اسـتـجد أمـر مـا  فـمفـتـاح الـباب

اخللفى معلق على صندوق الثلج .
كارول :

 ما ! ليس بصوت عال .
آرثر : 

كنهم أن يسمعوك . كل الناس 
ما: 

تــوقـفــا عن جــذب فــسـتــانى  أيــهــا الـصــبــيـة . (
بـهمـس عال .) مــفــتـاح الــبـاب اخلــلـفى ســأتـركه
مـعلـقا عـلى صـندوق الـثلـج وسأتـرك باب حـاجز

البعوض مفتوحا .
سرح :  مدير ا

اآلن تـمــتـعــوا بـرحــلــة سـعــيـدة يــاعـزيــزتى وبــلـغى
حبى لبيهولى .

ما : 
سأبلـغها . وأشـكرك ألف مرة . ( تغلق النافذة
سرح وتنـظر حولها وتعود إلى مقـدمة خشبـة ا
. تـذهب كـارولـ يـسـارا . حتك خـديـهـا بـقـوة .
تـشـغل األم نـفـسـهـا بـالـلـمـسـات األخـيـرة حلـزم

األمتعة .)    
ما الذى جعل أباك يتأخر ?

آرثر ( لم يترك كراتة الزجاجية .) : 
ال أجد قبعتى يا أمى .

ينا .) سكا قبعة متجها  ر    ( يدخل إ
ر :  إ

ــؤكـد أنه نــسـيــهـا فى هـا هى قــبـعــة آرثـر . من ا
السيارة يوم األحد.

ما : 
ــكـنــنــا أن نـنــطــلق- كــارولـ إنــهـا بــركــة . اآلن 

كيربى . ماذا فعلت بخديك ?
كارول ( بارتباك جر ) : 

الشئ .
ما : 

إذا وضعت شيئا لهما فسأصفعك .
كارول : 

ال يــا أمى . بــالـــطــبع لم أضع شــيــئــا . ( تـنـكس
رأسها .) أنـا فقط حـككـتهـما ألجـعلـهمـا أحمرين
ــدرســة الــعــلــيــا كـل الــفــتــيــات يــفــعــلن ذلـك فى ا

عندما يقمن بزيارة األماكن .
ما : 

ــر مــا الــذى إنــهـــا ســخــافــات لم أر مـــثــيــلــهـــا . إ
أخرك ?

ر ( دائـما يـعـبر صـوته عن حـالة ودائـما يـبدو إ
قلقا بعض الشئ من خالل نظارته .) : 

كــيت ذهـبت لـلـجـراج والـقــيت نـظـرة أخـيـرة عـلى
تشارلى.

ما  : 
أنا 

مــســرورة ألنك فــعـلت ذلك . ( جتـمع قـطـعـت
من األمتعـة الوهمـية وتنـطلق نحـو الباب .) ال
ـكننا اآلن أرغب فى أن نتعـطل فى مكان ما . 
أن نـنــطـلق  آرثــر ضع تـلـك الـكــرات الـزجــاجـيـة
بــعــيــدا. أى شــخص ســيــخــمن أنك التــرغب فى

جرد أن ينظر إليك . الذهاب لرحلة 
( يــخــرجــون خالل الــردهــة  ,تــفــتح األم بــابــا
وهـــمـــيـــا فى الـــيــمـــ . األب وكـــارولـــ وآرثــر
يـخـرجـون مـنه . تـتـبـعـهم األم  تـسـتـغـرق وقـتـا

بـاســتـمـرار . األم جتـلـس بـجـوارة . آرثــر خـلـفـة
وكارول خلف األم .)

ــقــعــد اخلــلــفى  تــلــوح كــارولــ ( تــقـف فى ا
بخجل ) : 

وداعا ملدريد  وداعا هيل .
سـرح ( عاد إلى وضـعة فى يـسار خـشبة مديـر ا

سرح ) :  ا
وداعـا كارولـ . وداعا يـاسيدة كـيربى . آمل أن

تعا . تقضوا وقتا 
ما : 

وداعا أيتها الفتيات .
سرح :  مدير ا

وداعا كيت . تبدو السيارة رائعة .
ما ( تنظر إلى أعلى جتاة نافذة فى اليم .) :

ا ! ( بتـواضع ) نحـسـبهـا أفضل أوه . وداعـا إ
سـيارة شـيـفـورلـيـة فى الـعالم  ) – تــنـظـر نـحو

ما : 
أظـن أنـــنـــا ذاهـــبـــون بـــعــــد حلـــظـــة . كـــيف حـــال

الطفلة ?
ــســـرح : هى عـــلى مـــايــرام اآلن . لـــقــد مــديـــر ا

ضربناها على مؤخرتها فأثارت شحناء .
ما : 

ألـيس ذلك بـشئ رائع !  – حــسـنــا اآلن . لـيـتك
تـكونـ متعـاونة وتـعط الـقطـة طبقـا من الل

ـساء يـاسـيدة شـوارتز  فـى الصـباح وآخـر فى ا
تنه لك  – أوه  عمت مساءا ياسيدة سأكون 

اير ! هو
سرح :  مدير ا

ـا إلـى عـلــمى عــمت مــســاء يــاســيــدة كــيـربـى  
أنكم راحلون .

ما ( بتواضع ) : 
ـايـر ألزور أوه  فـقط لـثـالثـة أيـام يـاســيـدة هـو
ـتـزوجـة بـيــوال فى كـامـدن . لـقـد حـصل ابــنـتى ا
ـغسلـة مبـكرا هذا ر عـلى أسبـوع إجازته من ا إ

العام  فهو أفضل سائق فى العالم .
ــيــنــا إلى خــشــبـة ( تــدخل كــارولــ وتـتــجه 

سرح وتقف بالقرب من أمها. ) ا
سرح :  مدير ا

هل العائلة كلها راحلة ?
ما : 

نـــعم  نـــحن األربـــعـــة فــقـط . الــتـــغـــيـــيــر مـــفـــيــد
ـتـزوجـة كـانت مـريـضـة مـنـذ لـألطـفـال . ابـنـتى ا

فترة 
سرح :  مدير ا

طاخ- طاخ- طـاخ ! نعم . تذكـرتك أنك قلت لنا
ذلك .

ما (بإحساس ) : 
وأريــد أن أنـــزل وأرى الــطـــفــلـــة . لم أرهـــا مــنــذ
ذلك احلـ . فـلن يـهـدأ لى بـال دون أن أراها .
ـسـاء ـكـنك أن تـلــقى حتـيـة ا ( لكـارول ) أال 

آرثر : 
أمــاه  أين قـبــعـتى ? أظن إنــنى لن أذهب إذا لم

أجد قبعتى .
(مازال يلعب بالكرات الزجاجية .)

ما :
 إذهب إلى الـردهــة وتـأكـد إنـهـا لــيـست هـنـاك .
أين ذهــــبت كــــارولــــ اآلن  الـــطــــفــــلـــة مــــصـــدر

االزعاج ?
آرثر : 

هى منتظـرة فى الشارع تتحدث إلى بنات جونز
 – نــــظــــرت فـى الــــردهــــة ألـف مــــرة  يــــا أمى 
وغيـر موجـودة هناك . ( يتفـيأ بـاحلظ الطيب

قبل سوءه ويدمدم ) هيا ياحبيبتى .
ما : 

اذهب وانظر مجددا  أكرر  ابحث بتمعن .
( أرثر ينهض بنفور  يجـتاز اليم  يستدير 
يعـود برشـاقة ليـستـأنف لعـبته  يـقذف بـنفسه
عــلى األرض فــيـرتــطم بــشــده  ويـبــدأ فى رمى

الكرة الزجاجية .)
آرثر : 

ال   يا أمى  غير موجودة هناك .
ما ( بتمهل ) : 

حسـنا  أنت ال تـغادر نيـوارك بدون تـلك القـبعة
. راجـع نـــــــفـــــــسـك . فال أخـــــــرج فـى رحـالت مع

قاطعى الطرق .
آرثر : 

أوه  ما !
ـسرح  يـنـا إلى مـقدمـة خـشبـة ا (تتـقـدم مـا 
تسحب نافذة وهمية وتتحدث جتاه اجلمهور).

ما ( تنادى ) : 
أوه  يا سيدة شوارتز!

ـــــســـــرح ( أســــفل الـــيــــســــار  يـــراجع مــــــديـــــر ا
مـخـطـوطـته ) : هــا أنـذا يــاســيــدة كـيــربى  هل

أنت ذاهبة ?

يـــرى وايــــلـــدر أن مــــا كـــيــــربى هـى مـــحـــور
سرحية وأنها شاهد جليل لألم األمريكية ا
الـتى تـربى أبــنـاءهـا بـشـكل غـريـزى كـطـائـر
يبنى عـشه والذى يسـتمد قوته من حـقيقة
أن مــهــمـا كــانت الـضــغـوط الــتى تـأتى بــهـا
ظـروف احلياة فـستنـاضل للـمحافـظة على
ـــثـــابــرة قـــدمــا واالســـتـــعــداد دائـــمــا جــو ا

واجهتها .
ـر كـيـربى هـو صـوت   بــالـرغم من أن األب إ
الـتمدن والـدبلومـاسيـة  فها هى مـا كيربى
الــتى تـمــثل صــوت الــسـلــطــة فى الـعــائــلـة
فـتـأتى بـالـقــيم الـروحـيـة فى قـصص حـيـاة
أفـراد أسرتهـا وتمـثل القـوة فى أوقات احملن

.
  هى مسـرحـية كـوميـديـة جتريـبيـة يـختـبر
فــيـــهــا وايـــلــدر أهـــمــيـــة احلــيـــاة األســريــة
األمــريـكـيـة ومــايـقـابـلـهــا من أوقـات الـفـرح

وأوقات احلزن  البدايات والنهايات .
سرحية ال تتـطلب مناظر . الفكرة    هذه ا
كن أن هى أنه لـيس هـنـاك مكـان مـعـ . 
يــتـــحــقق ذلك بـــســتــار رمـــادى يــســدل فى
اخلـلف بدون قـطع جانـبيـة . سيـكلـوراما أو

خشبة مسرح ذات فضاء رحب .
ــســرح ( عــنــدمـــا يــرتــفـع الــســتـــار جنــد مــديـــر ا
سرح عند ددا متكاسـال فوق دعامة خشبة ا
اليـسار  يـدخن . يلـعب آرثر بـكرات زجـاجية –
ــائــيـا . كــارولـ عــلى بــعـد فى ــنــتـصف إ فى ا
الـــيــســـار تــتـــحــدث إلـى بــعض الـــفـــتــيـــات الــغـــيــر
مــرئـيـات لـنـا . مـا كــيـربى تـرتـدى قـبــعـتـهـا بـتـوتـر
(قـبعـة حـقيـقـية ) أمـام مـرآة تـخيـلـية فى الـيـم

(.
ما : 

ـاذا هـو غـيــر مـتـواجـد هـنـا ? أعـلن أين أبـوك ? 
أننا لن نستطيع االنطالق .

   نـشرت مـسـرحـية رحـلـة سـعيـدة ( نـشـرها
فـى طبـعـات أخـرى بـاسم رحـله سـعـيدة إلى
تـريـنـتـون وكـامـيـدن ) أول مـرة كـواحـدة من
مــســرحـيــات ذات الــفـصل الــواحــد فى عـام
 1931وقـــدمـــتــهـــا فـــرقـــة جــمـــعـــيـــة يــال
سـرحـية . تـعـتبـر مسـرحـية رحـلـة سعـيدة ا
ــا لــتــعـمـق ثـورنــتــون وايــلـدر فى مــثــاالً حـيً
دراســة الـعــائــلـة األمــريـكــيــة الـتى تــنــتـمى
ــتـوسـطــة  وعـائـلــة كـيـربى هى لـلـطــبـقـة ا

وذج أصيل لتلك الطبقة .
ناظر سرح وعدم وجـود ا   إن وجود مديـر ا
يـسـاعـدان فى تـعـزيـز إحـسـاسـنـا  فـعـنـدمـا
نـرى رحـلـة بـالسـيـارة فـنـحن نـشـاهـد مـثاالً
لعائلة فى حلظاتها اليومية . الرحلة ذاتها

خالية من األحداث الهامة .
  تـمــثل األم الـداعم األكــبـر البـنـتــهـا بـيـوال
الـتى فـقـدت طـفـلـهـا  وتـعـتـبـر لـنا  –نحن
ـشـاهـدين  –روح احلـيـاة واألمل  ونـعـرف ا
أن الــله والـعــائـلــة يـقــدمـان احلــصن الـذى
ـواجـهـة كـوارث احلـيـاة . فـهى نـحـتـاج إلـيه 
ـقــابـلــة احـتــيـاجـات تـتــعـامل مع احلــزن 
احلـيـاة الـعـملـيـة مـثل الـطـعـام والـتـنـظيف
وتــنــظـــيم رحــلــة احلـــيــاة . فــعــنـــد نــهــايــة
ــســرحــيــة تــطــمــئن عــلـى الــطــعــام الـذى ا
سيـتـناولـونه فى الـعـشـاء وتتـأكـد من وجود

اإلفطار فى اليوم التالى .
  تــقـابل تـلك الـعـائـلــة احلـزن كـمـا تـقـابـلـة
الـعائالت األخـرى . وسـتعـيش تلك الـعائـلة
ـا آخر فـى يوم آخـر . يـستـخدم لـتـقابل حـزنً
وايلدر اسـتعارة جليـلة لرحلة عائـلة لتمثل
رحــلـتـنـا عـبـر احلـيــاة  فـيـقـابـلـون اجلـنـازة
والـتوقف للـتزود بـالوقود والـطعـام . فنصل
ــوت اليــوقف إلى مــفــهــوم مــهم مــؤداه أن ا

رحلة احلياة .
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الشعرى عند صالح عبد الصبور  للدكتورة نعيمة مراد عام  1990 مسرح
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أمها ) :  

يــــا أمى  يــــروق لى الـــذهــــاب لـــلـــريـف هـــكـــذا .
دعينا نقوم بذلك على فترات يا أمى .

ما : 
إنك طيـبة الـقلب  اسـتنـشقى ذلك الـهواء  هل
سـتـقـومـ بـذلك ! فـيه كل هـواء احمليط .  –يـا
ـؤكـد ـر  قـد بـحـذر فـوق ذلك اجلـسـر . من ا إ

أنه جسر برونسويك اجلديد الذى سنعبره .
آرثر ( بعد صمت قصير ) : 

أمى متى ستأتى محطة االستراحة التالية ?
ما (بهدوء ) : 

أنت ال حتتاج اسـتراحة . أنت قلت ذلك لـتظهر
نفسك بشكل مريع .

كارول ( بصخب ) : 
نـعم لــقـد فـعل ذلـك يـا أمى . إنه فـظــيع . يـقـول
درسـة وأتمنى أن تـلك األشيـاء وهو خـارج من ا

تنشق األرض وتبتلعنى . يا أمى إنه فظيع .
ما : 

ـــشــكالت مـن أجل الشئ . يــا أوه  ال تــثـــيــرى ا
آنـسـة وقـورة ! أظن أن وجودنـا جـمـيـعـا فى هذه
الـسـيارة ذو مـصـير واحـد . علـى األقل بقـدر ما
أعـلم . وأنت يـا آرثـر حـاول أن تكـون مـهـذبا . -
ـر التـدهس كـلب كـولى هـذا . ( تتـابع الـكلب إ
بـعــيـنــيـهـا .) يــبــدو لى إنه هــزيل . يــحــتــاج إلى
سلـطانيـة رواسب منـاسبة . كـلب جمـيل أيضا .
( تقـع عيـنـاها عـلى لـوحـة أسعـار فى الـيـم )
هــذه دعـايــة جــمـيــلـة لــســجـائــر تــشـســتــرفـيــلـد 

صحيح ? مثل بيوال  قليال .
آرثر : 

يا أمى ?
ما : 
نعم .

آرثر ( كلمة طـريق ذات إيقاع يدل على اخلروج
 : (.

كـننى أن أسـلك طريقـا صحـيحا لـنيوارك هل 
ديلى بوست ?

ما : 
ـــــكــــنك ? ال  يـــــاســــيـــــدى. أســــمـع أنــــهم ال  ال
يـــقـــومـــون بــــعـــمل حتــــقـــيق صــــحـــفى عن األوالد
األصــحـاء  يـســتـيــقـظـون فى الــرابـعــة والـنـصف
صــبــاحــا . ال أحــد من أوالدى ســيــســتــيــقظ فى
الــرابــعــة والــنــصف كـل صــبــاح  حــتى لــو كــانــوا
ســـيــكـــســبـــون مــلـــيــون دوالر . مـــســار صـــحــيـــفــة
ســــتـــرداى إيـــفــــنـــنـج بـــوست فـى صـــبــــاح كل يـــوم

خميس كاف .
آرثر : 

أوه  يا أمى .
ما : 

ال  يـا سيـدى . ال أحد من أبـنائى سـينهض فى
الـرابعـة والـنصـف ويفـوته الـنوم الـذى أعـده الله

له .
آرثر ( بتجهم ) : 

هـمم ! أمى دائمـا تـتكـلم عن الغـيـبيـات . أعتـقد
انها لديها تعليمات غيبية .

ما (بغضب ) : 
ــــر  أوقـف تــــلك الــــســــيــــارة اآلن .لن أحتــــرك إ
خطوة أخـرى مع أى شخص يتكـلم هكذا . آرثر
ر يـوقف الـسـيارة ) اخـرج من هـذه الـسـيـارة ( إ
ــكـــنه أن يــرجع لـــنــيــوارك ــر إعـــطه دوالرا .  إ

بنفسه . ال أريده . 
آرثر :

ماذا قلت ? ليس هناك شئ مريع فى ذلك .
ر : إ

لم أسمع ما قاله يا كيت .
ما :

لـقـد حقق لى الـله الكـثـير من أمـنيـاتى وال يروق
لـى  أن أحـدا ال يــتــكــلم بــوقــار عن الــغــيــبــيـات .

اخرج من هذه السيارة فورا .
: كارول

 يا ميسى .
كارول : 

ـاذا يـقـولون يـا أبى  أنت تـغـيـظنى  – يـا أمى  
" ثلثمائة غرفة  ثلثمائة حمام " ?

آرثر : 
ـفضل مـكـرونة سـبـاجيـتى مـيلـر ! طبـق العـائلـة ا

اذا التتناولون السباجيتى ? يا أمى  
ما : 

انطلق  لن تتناولوها .
آرثر : 

يا أمى  أنا أفضل أن آكلها اآلن .
كارول ( بإشارة ) :

 يـــام- يـــام . تـــبـــدو رائــعـــة يـــا أمى . أعـــدى لـــنــا
بعضا منها عندما تعودين للبيت ?

ما ( بخشونة ) : 
 "االدارة يسعدهـا دائما أن تتـلقى االقتراحات .

نحن نبغى اإلسعاد ."
ـر   ( الــطـفالن يــضــجـان بــالـضــحك . حــتى إ

يبتسم . األم تظل متواضعة .)
ر :  إ

حــســـنــا  أظـن أن ال أحــدا يـــشــكـــو  يــاكـــيت كل
شخص يعرف أنك طباخة ماهرة .

ما : 
أنا ال أعرف إذا كـنت طباخة ماهرة أم ال  لكن
مـا أعرفه هـو أنه لـدى خبـرة . عـلى األقل قمت
ــدة خــمــسـة بــالــطــهى ثالث وجــبــات فـى الــيــوم 

وعشرين عاما .
آرثر : 

أوه  يــا أمى  كـنت تــخـرجــ لـتــأكـلــ مـرة فى
العام .

ما : 
نعم . كان ذلك مرة فى العام .

      ( الطفالن يضحكان مجددا .)
كـارولـ (بنـشـوة جـعـلـتهـا تـضع ذراعـيـهـا حول

ال أحـــفـل بـــأن يـــرانـــا . أظن أنـــنى أســـتـــطـــيع أن
ـدرسـة لـيـوم واحـد دون أن أخـرج بـأوالدى مـن ا
أضطر إلى االختباء فى الشوارع من جراء ذلك
ـر لـشــخص مـار دون اهـتـمـام .) من . ( يـومئ إ

ر ?  ذلك الذى حتدثت إليه يا إ
ر :  إ

كـان الـرفيق الـذى يقـيم لـنا الـوالئم فى منـزله يا
كيث . 

ما :
 هل هــــو الــــشـــــخص الــــذى كــــان مــــضــــطــــرا ألن
يـشترى أربـعمـائة شريـحة حلم ? ( يومئ األب.)

كم إننى مسروره ألننى لست مكانه . 
ر : إ

 اجلو رائع اليوم . خذوا نفسا عميقا يا أوالد .
  ( يتنفسون بضجيج .)

ــر بـهـا آرثـر ( يــشـيـر إلـى عالمـة ويـبــدو كـأنه 
تدريجيا .) : ا

ســــرع إنــــهـــــا طــــرق مــــفـــــتــــوحــــة " بـــــذالت ويــــبــــر
كننى أن أقتنى وهيلبـرونر للرجل األنيق " هل 

واحدة منها يوما ما ?
ما : 

ا إذا تخرجت وحصـلت على درجات عالية فر
يشترى أبوك لك واحدة كهدية للتخرج .

ـيلون   ( صمت ويحـدقون جـميعـا  ثم فجأة 
(.

كارول ( تئن ) : 
أوه يــا أبى ! هـل يــجــدر بــنـــا أن نــنــتــظـــر بــيــنــمــا

اجلنازة كلها تمر بنا ?
ـــر  قـــبـــعـــته . تـــمـــيل األم لـألمــام   ( يـــخـــلع إ

بفضول مستغرق .)
ما ( ليس بشكل حاد وبقوة ) : 

ـر انــزع قـبــعـتـك يـا آرثــر . انـظــر إلى أبـيك  – إ
أظـن أنه صديـقك الـذى كـان يقـيم مـعك . انـظر
إلى الـــشــعـــار ? أظن أن ذلك فـــرع إلــيـــزابــيث .(

ـر . األم تـتـنـهـد : طـاخ  –طـاخ- طاخ . يـومئ إ
ــيل الــطـفـالن لألمــام واجلـمــيع يــشــاهـدون
اجلــنـــازة فى صــمـت . يــزدادون فى كـل حلــظــة
وقـارا . بعـد صـمت . تـسـتـمر األم غـالـبـا بـشكل
حالم ولكن ليس بحساسية .) حسنا . لم ننس
اجلــنــازة الـــتى مــررنــا بــهــا  صــحــيح ? لم نــنس
أخـانـا هارولـد الطـيب . لقـد ضـحى بحـياته من
أجـل وطـــنه  اليــــجـــدر بــــنـــا أن نـــنــــسى ذلك . (
صــمت آخــر  بــإذعــان مـبــهج .) حـــســنـــا كــلـــنــا

رور لدقائق يوما ما . سنعطل ا
الطفالن ( بضيق شديد ) : 

يا أمى !
ما ( بدون اإلشفاق للذات ) : 

حــســنـــا  أنــا "مــســـتــعــدة " يـــا طــفالى . آمل أن
يــكــون كل امــر فى هـــذه الــســيــارة مــســتــعــدا .

ر . نعم . وأدعو أن أكون األولى يا إ
سك بيدها .) ر     ( إ

كارول :
 يا أمى كل الناس ينظرون إليك .

آرثر : 
كل الناس يضحكون عليك .

ما : 
أوه . كــــونـــا مــــؤدبـــ ! ال أحــــفل بـــالــــكـــثــــيـــر من
احلـمقى عنـد إليزابـيث فى نيو جـيرسى ورأيهم
ـكـنــنـا أن نـسـتـمـر . هـذه هى آخـر بى  – اآلن 

عقبة .
  ( هناك ميل آخر والسيارة تسير .)

كارول ( تنظر إلى الفته وتستدير عندما تمر
بها .) : 

ـنــاسـبــة مـعـيــنـة . اخــتـيـار حــمـاالت بـنــطـلــونـات 
ـاذا يـتــهـجـون كـلـمــة مـنـاسـبـة الـعــامل " يـا أبى  

بتلك الطريقة ?
ر :  إ

بـتلك الـطريقـة يجعـلونك تـتوقفـ لتسـألى عليه
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ثـورنـتـون وايـلـدر  (1975-1897) كـاتب مـســرحى وروائى أمـريـكى . من
أهم روايـاتـه  "ذكـريــات طـالـب رومـانى "  "امــرأة من أنــدروس "شـيــاطـ

آذار" " 1948 اليوم الثامن " 1967.
  من أهم مـسرحـيـاته التى نـال عنـها جـائـزة بولـتزر " بـلدتـنا " 1938“ 
ومن مسرحيـاته التى القت قبوال  " جنونـا بأعجوبة "  " 1942 "جلد
أسـنـانا "  "1942" اخلـاطـبة "    1954"بـحـيـرة فـرانسـيس : " 1915" 
عـشــاء الـكــريــسـمــاس الــطـويل :  "  1931 " تــلك األشـيــاء حتـدث فى

الكتب فقط  "1931" ملكات فرنسا " 1931".
كـان وايــلــدر من أشـد الــداعــ لـلــوفــاء اإلنـســانى والــصــفـاء الــنــفـسى   
ان القو . كـما أنه دافع عن منظـومة القيم الـتى بدأت تنهار فى واإل
ـتـحـدة األمريـكـيـة والـغـرب بـصـفـة عـامـة فى نـهـايـات الـقرن الـواليـات ا
التـاسع عـشـر وبدايـات الـقـرن العـشـرين الـتى حلـت محـلـها قـيم مـغـايرة

فرضها استقرار النظام الرأسمالى فى الغرب .
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سرحي جريدة كل ا

> نظراً لضعف اإلقبال
اجلماهيرى على
مسرحية «وهج العشق»
للمخرج د. عمرو دواره
ؤلف كرم عفيفى قرر وا
البيت الفنى للمسرح
دة 4 أيام فى عرضها 
األسبوع فقط على
سرح العائم خشبة ا
نيل الصغير با
سرحية إنتاج فرقة ا
مسرح الشباب وبطولة
محمد دسوقى ووالء
فريد وهشام الشربينى
وديكور محمد جابر
وموسيقى أحمد رستم.

ناصب وعمل بالتدريس وبالصحافة وبوزارة الثقافة > تقلد عبدالصبور عددا من ا
صرية العامة للكتاب وساهم فى تأسيس وكان آخر  منصب تقلده رئيس "الهيئة ا
مجلة فصول للنقد األدبى فضال عن تأثيره فى كل التيارات الشعرية العربية
احلداثية.
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محمد سمير اخلطيب

á«Mô°ùŸG IOƒ°ùŸG .... ¢üædG ájõcôe
ـسرحي/ احلـقيـقة لـيصل إلى ـعرفـته جتعـله يعـيد الـنظـر في قداسـة النص ا

الهدف األساسي وهو انتفاء احلدود ب الوهم والواقع. 
ـسرحي ذاته جند أن اخملرج وصـال عبد الـعزيز قام إذا نظرنـا إلى العرض ا
سـرحي إلى فضـائ يـتصارع فـيهـما زمـنيـنا مـختـلفان: األول كـان ا بتـقسـيم ا
ـتـخيل ـمـثلـ الـفعـلي الـذي ينـحـصر في أداء الـبـروفة والـثـاني الزمن ا زمن ا
ـتخيلـة ويتبادل الـفضاءان االمتـصاص والتحويل الذي حتـتكره الشـخصيات ا
والتداخل بصورة مثيرة وأضاف فضاءً ثالثاً يشكل بدوره زمناً ثالثاً هو صالة
ــمــثل مـنه ــسـرحــيــة عـنــدمــا دخل وخـرج ا اجلــمـهــور فـجــعــله بــداخل الـلــعــبـة ا
ــتـخــيـلـ فـي كـيـان ــمـثــلـ احلـقــيـقــيـ وا ــسـرحــيـة فــيه بـانــدمـاج ا وانــتـهت ا
ـسرح ال يعـرف الواقع من عضوي واحـد  تاركـ اخملرج وحـيداً عـلى خشـبة ا
ــشــاهــدين يــقــعــون حتت وطــأة الــلــعــبـة الــوهم أعــطى هــذا الــزمن داللــة أن ا
ـسـافــة بـ الـواقع ـســرح الـتي تـذوب فــيه ا ـسـرحـيــة الـدائـرة عــلى خـشــبـة ا ا
والـوهم. لـقــد تـعــامل وصـال عــبـد الـعــزيـز مع الــنص كـمــادة أسـاسـيــة ووحـيـدة
حلالـة العـرض. وحتول الـعرض إلى مـسودة لـلنص وكـأن الهـدف األساسي من
ــســرحي هــو حتــقــيق امــتـالء الــفــضــاء الــنــصي كــأن دال الــفــضــاء الــفـــضــاء ا
اثل لدال صفحة نص بيراندايللو مع اختالف بسيط يشهد على سرحي  ا
الـزيـادة واإلضـافة واحلـذف. فـأسس مـركـزيـة اثـبـات جديـدة لـنص بـيـرانـديـلـلو
ــؤلف نـفـيــهـا بــإحـداث قـطــيـعـة مع مــتـمـاهــيـة مع االسـتــراتـيــجـيـة الــتي حـاول ا
سـرحي الـتـقـليـدي الـتي تـدور في فـلك تـأكـيد ذاته أنه مركـزيـة إثـبـات النـص ا
واقع بدون وهم. لكن بصورة جديدة وهي إثـبات مركزية نص بيراندايللو على
أنه واقع مع اغفال اخملـرج أن ثنائـية الوهم/ الواقع تـتحقق في حـالة العرض
ـتفرجـ ذاتهم حتت وطأتهـا وكأنهم مـشاركون في الـلعبة في بعـد هام وقوع ا
تـفرج يعيشون أيضاً سـرحية حتى تتحقق النـهاية التي صنعها وهي أن ا ا
في ثـنـائـيـة الــواقع /الـوهم وهـو مـا افـتـقــده الـعـرض. ألن عـمل اخملـرج اسـتـنـد

على التطابق ب عالمات النص بوصفها واقعًا وعالمات العرض.  
ـسـرح مُـصــاحـبـا بـغـيـاب حـضـور لـذلك كـان حـضــور بـيـرانـديـلـلـو عــلى خـشـبـة ا
اخملـرج الـذي اهـتم بـالـنـص واتـقن جتـسـيـده عـلى حـسـاب حـضـوره الـفـني ذاته
ــسـرح وأدواته الـتي تــتـكـثف في صــنـاعـة فـرجــة مـسـرحـيـة تــصـنع إلـغـاء عـلى ا
الـفـاصل بـ الـواقع والـوهم بـصــورة بـصـريـة اليـحـتل الـنص فـقط فـيـهـا مـركـز
الصـدارة لتـحيا الـشخـصيات مـع مبدع جـديد/ اخملـرج يضعـها في سـياق فني
مــنــاسب. وانــحـصــر فــعل اخملــرج في تــذكـر الــنص يــنــتـزع مــنه أحــداثه ومــحـو

لكتابة العرض ذاته.
يزة تستحق الثناء واإلشادة خاصةً  لكن كشف العرض عن عناصر تمثيلية 
مــيـــدو الــذي كـــشف عن نـــفــسه كـــمــمــثـل واعــد ومــعـه ســلــوى أحـــمــد ومـــحــمــد
كن أن يـقدم الكـثيـر فيمـا بعد اخلمـيسي ومـخرج واعد وصـال عبـد العزيـز 
ويحـسب له تنـاول نص صعب يـحتـاج إلى خبرة كـبيـرة لتـفادي تعـدد مسـتوياته
وجنح في ذلك بصورة مـرضية خـاصةً في مستـوى واحد وهو تـميزه في إبراز
تـداخل الــشـخـصـيـات بـ الـوهم والـواقـع ويـحـسب له جنـاحه في ذلك إال أنه
يـحــتــاج إلى جـرأة أكــثـر حــتى ال تــهـرب مــنه الـشــخـصــيـات الــست وتــبـحث عن

مخرج آخر.

ــكن تـــقــد مـــســرحـــيــة بال مـــؤلف أن تـــخــرج خـــطــاطـــات أو مــســودات هـل 
شخصيـات مسرحـياته وتفـلت من قبضـة يده وسلـطته وتظـهر للـنور في فضاء
مسـرحي لتكمل قـصتهـا وحكايتـها بدون إذنه قد يـبدو هذا للـبعض ضربًا من
ـسـرحــيـات الـتـقـلـيــديـة ألن ذلك يـشـكك في اخلـيـال ألي مـتـفــرج اعـتـاد عـلى ا
مـعــرفـته الــتي كـوّنــهـا ويــربك تـلــقـيه ألنـه بـالــتـأكـيــد سـوف يــخـلط بــ الـوهم
سرحي "ست شخصيات واحلقـيقة. هذا ما حاول فعـله بيرانديللو في نـصه ا
ـؤلف تــبـحث عـن مـؤلف" الـذي يــدور حـول ست شــخـصــيـات تـخــرج من ذهن ا
وتتمرد عـليه ألنه لم يستـطع أن يضعها في سـياق فني منـاسب لها وأصبحت
تعـيش حلـسابـها اخلـاص تـتكـلم وتتـحـرك وتبـحث عن مـبدع آخـر وحيـاة أخرى
ـتكـاملـة لذلك يـشكل هـذا النص حـالة لـتبـوح بدواخـلهـا وتكـمل قصـتـها غـير ا

درامية فريدة في تاريخ الدراما.
ـهــرجـان اخلــتـامي حــاول اخملـرج وصــال عـبـد الــعـزيــز تـنــاول هـذا الــنص في ا
ه عــلى الـرغم من لــفـرق األقــالـيم بـهــيـئــة قـصـور الــثـقــافـة. واجـتــهـد في تــقـد
تـفـرج في حـيـرة من أمره صعـوبـته الـتي تـكـمن في منـطق كـتـابـته الـتي جتعـل ا
سرحي يجب الوقوف شاهدة. لذلك فقبل الدخول في حالة العرض ا أثناء ا

قليالً عند استراتيجية الكتابة اإلبداعية عند بيرانديللو.
:¢üædG áHÉàc á«é«JGôà°SG

تـستـنـد الـكتـابـة الـدراميـة عـنـد بيـرانـدايـلـلو إلى اسـتـراتـيجـيـة مـزدوجة: األولى
سرحية عتمدة الـتي أسستها التـيارات ا سرحـية ا تتجه نحو نـقض القوالب ا
الكبرى مثل الـكالسيكية والرومـانسية على مسـتوى الكتابة الـدرامية والثانية
ـــعـــرفـي الـــســـائـــد مـــثل الـــواقع/الـــوهم عـــلى مـــســـتـــوى ثـــنـــائـــيـــات اخلـــطـــاب ا
الـواقع/اخلـيـال الـعـقل/ الالعـقـل الـوجه/الـقـنـاع الـتي تـتـجـسـد عـلى مـسـتـوى
العرض ذاته وال يـتحقق مـراد بيرانديـللو بـإحداث قطـيعة جـماليـة وفكرية مع

السائد إال بتضافر مستوى النص مع مستوى العرض.
ـنـحي لــذلك كـان مـنــطق بـيــرانـديـلــلـو في كـتــابـة شــخـصـيــاته الـدرامـيــة يـنــفي ا
التـقـلـيدي ويـؤسس حلـقـيقـة أن الـشـخصـيـات الـدراميـة وهي نـسـيج من الواقع
والوهـم تتأسـس عبـر مجـموعة مـن االستـعارات والـتشبـيهـات واجملازات وهي
ـؤلف ثم قام بتحـويرها وجتمـيلها باخـتصار حاصل عالقـات إنسانيـة مر بها ا
تفرجـ دقيقة فنـياً حتى غـدت مع طول االستعـمال تبدو لـكل متفـرج من ا
وذات مــشـروعــيــة وتــتـحــول إلى ســلــطــة مــكـرهــة جتــبــره عـلـى الـتــعــايش مــعــهـا

واالندماج فيها. 
¢Vô©dG ÉjGôe

إن اسـتـراتـيجـيـة إخـراج نص مثل "سـت شخـصـيـات تبـحث عن مـؤلف" يـتـطلب
ــسـرحي طــرقــاً غــيـر مــألــوفــة لــتـتــنــاسب مع الــنص ذاتـه ألن حـالــة الــعــرض ا
كتوب وعالمات العرض تنطوي على عالمت كبـيرت هما عالمات النص ا
ـكن اعـتبـارهـمـا يـشكالن ثـنـائـيـة بيـرانـدايـللـو ذاتـهـا وهي الـواقع والوهم. ألن
ؤلف سبب كامن في بروزها اإلبداعي اختفاء/ غياب الشـخصيات من ذهن ا
ـسـرح وأن بـحـثـهـا عن مـؤلف/ مـخـرج يـؤكـد عـلى أنـهـا ـفـاجئ عـلى خـشـبـة ا ا
تـلقي حـياة مـتـحولـة في اجتاه هـدم له شكل جـمـالي يصـنع فى وعيـهـا ووعي ا
ـــســـرحـي الـــذي يــراه أخـــرى لـــهـــا. وامـــتــداداً ســـحـــريـــاً لـــلـــوجـــود/احلـــيـــاتي /ا
بـيــرانــديــالـلــو فى اجتــاه تــأكـيــد ذوبــان الــفـواصل بــ الــواقع والــوهم لــيـؤسس
تفرج الذي حتدث خلخلة مفهوماً جديداً للحقيـقة. ينسحب ذلك على تلقي ا

 يتطلب 
هذا النص
طرقاً غير
مألوفة

لتتناسب معه

 اخملرج لعب
بشخوصه فى
ثالثة فضاءات
تاركاً اجلمهور
ب احلقيقة
والوهم
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ــــاء فى ــــمــــكن أن أضع الــــقــــلــــيـل من ا هل مـن ا

الرادياتور  – لنتأكد ?
ـشــهـد فــقط يـتــمـدد ــسـرح (فى هــذا ا مــديـر ا
بجانب مخطوطـته ويدخل فى الدور بجدية) :
بـالــتـأكـيــد تـســتـطـيع . ( يـضـرب اإلطار األمـامى
األيسر بشدة .) اإلطار منـفوخ تمـاما ? هل تريد

زيت أو جاز ?
( يلف حول السيارة .)

ر :  إ
ال  ال أظن ذلك .لقد مألتها فى نيوارك . 

اء فى غـطاء سـرح بعـضـا من ا ( يصب مـديـر ا
محرك السيارة . )

ما : 
ؤدى إلى كاميدن . صحيح ? نحن فى الطريق ا
ـسـرح  ( يـأتى عـنـد اجلـانب األيـسر من مـدير ا

السيارة ) : 
نعم  امـضى قدمـا . لن تخـطئهـا .ستـكونون فى
تـرينتون فى خالل دقـائق قليـلة . كاميـدن مدينة

عظيمة ياسيدتى  صدقينى .
ما: 

تزوجة . ابنتى تروق لها كثيرا  – ابنتى ا
سرح :  مدير ا

نـعـم ? انـهــا مــديــنــة كـبــيــرة . أعــتــقـد ذلـك ألنـنى
ولدت بالقرب منها .

ما : 
حسنا  حسـنا . اليزال أقرباؤك يـعيشون هناك

?
ـسـرح ( يـقف بـقـدم فـوق دعـامـة كـرسى مـديـر ا

األم . يتبادالن اإلعجاب العميق ) : 
ـزرعـة وبنى مـصنع فـوقهـا . لذلك ال  باع أبى ا

انتقل أقربائى إلى فيالدلفيا .
ما : 

ـتـزوجـة بـيـوال تــعـيش هـنـاك ألن زوجـهـا ابـنـتـى ا
يـعـمل فى شـركـة هواتف .  – توقـفى عن لـكزى
يـا كارول !  – كــلـنـا ذاهـبـون لـزيـارتـهـا لـبـضـعـة

أيام .
سرح :  مدير ا

نعم ?
ما : 

كـــانـت مـــريـــضـــة فـــقـــررت إنـــنى يـــجب أن أذهب
لـــزيــارتـــهــا . زوجـى وابــنى ســـيــبـــقــيـــان فى نــادى
الـشـبان . سـمـعت أنهم سـيـنشـئـون سكـنـا داخلـيا
فى الـطابق الـعلـوى . سـيكـون نظـيفـا و مريـحا .

هل ذهبت إلى هناك ?
سرح :  مدير ا

ال . نحن فرسان كولومبس .
ما :

 أوه .
سرح :  مدير ا

اعـتــدت أن ألــعب كـرة الــســلـة فـى الـنــادى . كـان
مــكــانـــا مــنــاســبــا لى . ( يـتــحـرك عــلى مـضض
بـعـيـدا ويـتـظــاهـر بـفـحص الـسـيـارة مـجـددا .)
حـــســـنــــا  أظن أن الـــســـيــــارة عـــلى مـــايـــرام اآلن
يــــاســـــيــــدتـى . أتــــمـــــنى لـــــكم رحـــــلــــة ســـــعــــيــــدة .

ستستمتعون بها .
اجلميع : 

شكرا  شكرا جزيال .حظا سعيدا لك .
( سارت بحركة مرجتة وتترنح .)

ما ( متنهدة ) : 
العالم مـلئ ببشـر طيب  – ذلك ما أطـلق عليه

3 من أغسطس 2009   العدد 108

 äÉbO 3 ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGáÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe       ¢Uƒ°üf
á«Mô°ùe        

سرحي جريدة كل ا

19
أوه  يا أمى  – ال تفسدى اجلولة .

ما :
ال .

ر : إ
فـبــمـا أنـنــا انـطـلـقــنـا يـجـب أن نـسـتـمــر يـا كـيت 

سأحتدث مع الولد الليلة . 
هل ) :  ما (تتنازل 

ر . حسنا  إذا كان رأيك هكذا يا إ
ر يشغل السيارة ) ( إ

آرثر ( مزعورا ) : 
أوه  يا أمى لم يكن ذلك مرعبا .

ما :
 ال أريـد الـتحـدث عن ذلك اآلن  آمل أن يـغسل
ــاء .  –أين كــنــا لك أبــوك فـــمك بــالــصــابــون وا
سنكون عندما بدأنا نتكلم عن الغيبيات هكذا .
أريـــــد أن أعــــــرف ! كـــــنـــــا فى أمــــــاكن الـــــثـــــرثـــــرة
الهـى وأمـــاكن مـــثل تـــلك األمـــاكن الـــتـى كـــنــا وا

فيها .
كارول ( بعد صمت قصير ) : 

ماذا قال  يا أمى ? لم أسمع ما قاله .
ما : 

ال أريد أن أحتدث عن ذلك .
  ( يـنـطـلـقـون فى صـمت لـبـرهـة  هـز الـصـمت

قول مخز .)
ر :  إ

اء . سأتوقف وأمد السيارة بالقليل من ا
ما : 

ر . أنت تعرف األفضل . حسنا يا إ
ر ( يدير العـجلة ويتوقف  يـومئ كما لو أنها إ

توقفت ) : 
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شابا لطيفا .
كارول ( بشغف ) : 

أمى اليجدر بك أن تخبريهم بكل شئ عنك .
ما : 

حـسنـا  يا كـارولـ  تصـرفى كيـفـما شـئت وأنا
أتصرف كـيفـما أشاء  –يبـدو لى شاحبا . يروق
لى أن أطـــعــمـــة لــبـــضــعــة أيـــام . أمه تـــعــيش فى
فـــيالدلــفـــيـــا وأتــوقع أنـه يــأكـل فى تــلـك األمــاكن

اليونانية الفظيعة .
كارول :

أنـا جــائـعـة . يــا أبى . هـنـاك كــشك سـجق . هل
كننى أن أتناول واحدة ?

ر : إ
 كلنا سنـتناول واحدة يا كيت ? سيكون علينا أن

نتناول غداء مبكرا .
ما : 

ر . ما تراه األفضل افعله يا إ
ر يوقف السيارة .) ( إ

ر : إ
نــــصف دوالر  – اعــــبــــر الــــشـــارع آرثــــر . هــــذا 
وانــظـــر مــاذا لــديــهم . ضـع فى حــســبــانك أن ال

يكون بها الكثير من اخلردل .
ــ ( يــنـــزل آرثــر من الـــســيــارة ويـــذهب إلى 
سرح . األم وكارول تخرجان وتسيران خشبة ا
ـسـرح ولـيسـارهـا . تـلزم ـقـدمـة خـشبـة ا قـليال 

كارول  أمها . )
ما : 

ــوجـــودة هـــنــاك ? - ســـآخــذ مــا تـــلك الـــزهـــور ا
بعضا منها لبيوال .

كارول : 
إنها أعشاب ضارة يا أمى.

ما : 
تروق لى .  – انظرى إلى السماء . أنا مسرورة
ألنــنى ولــدت فـى نـيــوجــرسـى ورأيى دائــمــا إنــهـا
أفـضل واليـة فى الـواليــات . كل واليـة لـهـا طـابع

يزها عن أى والية أخرى . خاص 
ــلــوئـتــان بــسـجق ( يــعـود آرثــر فــورا ويـديــاه 
تـخـيلـى ويـوزعه . أوال ألبـيه ثم لـكـارول الـتى
تـقـدمت إلــيـة . ثم أخـيـرا ألمـه . مـازال حـزيـنـا
بسبب الفضيحة األخـيرة . وعندما يقترب من

أمه يقول بتلعثم .)
آرثر : 

ا قلته . أمى  أنا أسف 
( ينفجر باكيا .)

ما : 
هـكـذا . هــكـذا . كـلــنـا نـقــول أشـيـاء بـغــيـضـة فى
بعـض األوقات . أعـلم أنك لم تكن تـعـنى ماقـلته
ـاذا اآلن  . ( يـبـكى بـحـرقـة أكثـر من األول .) 
اآلن ! أنا أسـامحك يـا آرثر والـليـلة قـبل أن تنام
أنت ... ( بـهـمس ) أنت ذو قــلب طــيـب يــا آرثـر
وكــلـــنــا نــعــلم ذلك . ( كـارولـ تـبــدأ فى الـبـكـاء
أيــــضــــا . فـــجــــأة حتــــولت األم إلى االبــــتــــهـــاج
والسعادة .) من أجل احليـاة . ليس من اللطيف
لـنـا جـمـيـعــا أن نـبـكى طـوال يـوم لـطـيف ? . هـيـا
ادخــــلـــوا . ( يـــعــبـــران من خــلـف الــســـيــارة إلى
ن  يتـبعهـما الطفالن . ) كارول اجلانب األ
ــــقـــدمـــة مع أبـــيـك . أمك تـــبـــغى اصـــعـــدى فى ا
اجلــلــوس مـع جــمــيــلــهــا . ( كـارولـ جتـلس فى
قـدمة مـع أبيـها . األم تـفسـح الطـريق البنـها ا
آرثر ليدخل الـسيارة قـبلها  ثم تـغلق الباب . )
لم أر أبــنــاء مــثــلـهـم . الـســجـق اخلـاص بــكم كــله
سـيـبـتل . اآلن امـضغـوهم جـيـدا . كل واحد . –
ر  امضى قدما . (السيارة تمشى . حسنـا يا إ

كارول تبصق .) كارول  ماذا تفعل ?
كارول :

أبصق اجللد يا أمى .
ما : 

إذن قولى : معذرة .
كارول : 

> نال صالح عبد الصبور جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته الشعرية (مأساة
احلالج) عام 1966 حصل بعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية عام 1982

نيا فى نفس العام.  الدكتوراه الفخرية فى اآلداب من جامعة ا
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سرحي جريدة كل ا

> كما اتسم شعره من جانب آخر باستلهام احلدث الواقعى كما فى ديوانه: "
الناس فى بالدى" ومن أبرز الدراسات التى كتبت عن أعماله ما كتبه الناقد
عاصر: قضاياه الدكتور "عز الدين إسماعيل  فى كتابه: "الشعر العربى ا

وظواهره الفنية".
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د.سيد اإلمام

> ورشة نادى أدب
السويس عقدت األربعاء
اضى ندوة خاصة ا

ناقشة ديوان «كان الزم
نرقصها سوا» للشاعر
مدحت منير والذى

صدرت له من قبل عدة
دواوين أهمها مكان

مريح للحزن عام 97
و«عنف ومحبة» عام

2004 وأخــــيــــراً كـــان الزم
نرقصها سوا.

مـعـارك تـوطـ الــصـهـايـنــة فى أرض فـلـسـطـ
وقــد امــتــد"شـايــلــوك" فى اسم"دانــيـال"ضــابــطـا
يتـعطش للـدم واللـحم العـربى حتت ذريعة"أمن
دولــة إسـرائــيل"الــتى ال تــسـتــطــيع إخـفــاء قــلـقه
الوجـودى فى األرض احملـتلـة ذلك القـلق الذى
ــقـاومـة وتــربص األعـداء به يــنـهـشه بــهـاجس ا
فأحـد معـاونـيه يردى عـربيـا قـتيال وقـد توجس
ـقـاومـة ويـعـثـر مـعه عـلى ورقـة أنه مـن خاليـا ا
مـكــتـوبــة بـالــعـربـيــة وهى الــورقـة الـتـى تـتــفـجـر
مــعـــهـــا أزمــة وجـــود"دانــيـــال"وغـــيــره من أجـــنــاد
وضــــبــــاط الـــصــــهــــيــــونــــيــــة ســــواء نــــفــــســــيـــا أو
ــتــكـررة مــتــزايـدة أيـديــولــوجـيــا فى مــحــاولـته ا
ــا يــوقـع فى بــراثــنه الــعـــنف لــفك شــفـــرتــهــا 
تـنـويـعــات مـتـبـايـنـة من الـعــرب يـفـتك بـهم عـلى
نـحـو مـتتـابع- بـشـكل يـصـيب الصـورة الـدرامـية
كــكل بـالــركـود والــتـكــرار- بـعــدمـا يـعــجـزون عن
االســتــجــابـــة لــدعــوته بــقـــراءتــهــا أمــا الــصــورة
الـثـالـثة فـهى مـؤجـلـة علـى لسـان الـراوى نـفسه
كن أن تـنصـرف إليه وإن كـانت تتـساءل عـمـا 

ستقبل. األوضاع الفلسطينية فى ا
غــــيــــر أن"اخلــــشـــاب"- فــــيــــمــــا يــــبـــدو- أدركــــته
زاح ـغلـفة بـا لعـنة"شـايلـوك"وخدعه وصـكوكه ا
اخلـــشن فـــابــتـــلى عـــرضه فـى الــصـــورة األولى
ــسـرح ال فى األزمــنـة ـنــظـر ال يــتـصل بــفن ا
ة أو احلديـثة سواء من حـيث التـصميم القـد
أو األلـــوان أو الــتــنــفــيــذ الــذى غــرق فى اجلــهل
بـــأبـــسط األسس وبالدة اإلحـــســـاس بـــالـــفــراغ
ثالثى األبــــعــــاد وضــــحـــالــــة الــــوعى بــــالــــطـــراز
ـعمـارى فـجـاء تـصمـيـمه.. مـسـطحـات عـالـية ا
ة التى جـدا منبتة الداللـة على البندقـية القد
ـا فـيـهـا ـارس فـيـهـا"شـايـلـوك"أعـمـال الـربـا 
من فــــتـــحــــات ذات أقــــبــــيـــة فـى الــــنـــوافــــذ وفى
األبــواب بـعــيــدة الـصــلــة فى الــوقت نـفــسه عن
الــتــجــريـــديــة كــمــدرســة فـــنــيــة وعن أى إيــحــاء

شروع عن النفس. والدفاع ا
ن اخلــشــاب"يــقــصــد أو يــعى ــا لم يــكـن"أ ور
ـمــكن فـى اإلطـار الــداللى شــيــئــا من الــتـوسـع ا
لـــوثن"شـــايــلـــوك" فـى اخلــطـــاب األدبـى/الــفـــنى
الــعــربى وهــو يـخــتــار"رطل حلم"لــفــرقــة قــصـر
ثـقـافـة كــفـر الـدوار ولـكن اإلطـار نـفـسه يـتـمـتع
ـــســرحى الــذى ـــشــهــد ا ــلح فى ا بــاحلــضـــور ا
يــضم عـروض غــرب الـدلـتــا الـثــقـافى وال غـرو
ــمــكــنــة مـتــبــايــنــة الــلـون يــردد مع الــتــنـويــعــات ا
ــوذج الــســلــطــة قــبــيــحـة ومــتــفــاوتــة الـدرجــة 
ـراوغ ابتـداء من"جـيفـير الـوجه ذات اخلطـاب ا
- البؤساء"فى قصـر األنفوشى مرورا ب"ملكة
- حكـاية حب"فى برج الـعرب وثـنائيـة"حكمت-
بــهــجت"فى"بــيــانــوال"قــومــيــة الــبــحــيــرة- مــثال-
ــلك الــذى تـــمــتــصه أقـــنــعــة الــعــرش انــتــهــاء بـــا

فى"الدلنجات".
فالواقع أن"شايـلوك"يتردد فى"رطل حلم"بصور
ثالث يــــفـــصـل بـــيــــنــــهـــمــــا ويــــربط- فى الــــوقت
نـــفـــسه- الـــراوى أولـــهـم تـــعــيـــد بـــشـــكـل مـــركــز
ــة بــحـــبــكــته ومـــكــثف صــورة شـــايــلــوك الـــقــد
الـــــرئــــــيـــــســــــيـــــة بــــــدءا من حلــــــظـــــة أن يــــــطـــــلب
"بـــــاســــــانـــــيـــــو"إلى صـــــديـــــقـه"أنـــــطـــــونـــــيـــــو"مـــــاال
ال من ليتزوج"بورشـيا" مرورا باقتراض هذا ا
ــــــــــــدقــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــرابــى الــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــنــــــــــــ
ـا سـخـر "شـايـلــوك"بـضـمـان"أنـطـونــيـو"الـذى طـا
من الـــــيــــهــــودى وهـــــزأ به فـى األســــواق إلى أن
تـأتـى سـفـنـه بـتـجــارته من وراء الـبــحـار انــتـهـاء
بـاحملاكمـة التى أصر فـيهـا"شايلـوك"على تنـفيذ
شـــرطه اجلـــزائى فى صـك الــقـــرض واقــتـــطــاع
ا حول رطل حلم من جـسد أنطـونيو"يخـتاره 
الـقـلب حـتى تـمـكـنت "بورشـيـا" مـتـنـكرة فى زى
مــحــام من قـــلب خــطــته وتـــبــديــد ثــروته وهى
صـورة لم تـخــتـلف قـلــيال أو كـثـيــرا عـمـا أبـدعه
"شــكــســبــيــر.أمــا الـصــورة الــثــانــيــة فــتــقـفــز إلى

ـــا يــطـــيب لـــلـــبـــعض- ولـــو من قـــبــيـل احلــيل ر
ــرتـــبــطـــة بــالـــعــجـــز أو الــشـــلل فى الـــنــفـــســيـــة ا
باشر  –أن يخلق فى مخيلته مواجهة الواقع ا
عــدوا يـوجه إلــيه ســهــامه ويـتــقــيـأ عــلــيه مـرارة
أيـــامه ويـــنــسج حـــوله مـــا فى وســعـه من صــور
شــعــريــة قــاتــمــة ومـــفــزعــة وفى الــوقت نــفــسه
تـــمـــنـــحه شـــيـــئـــا من الـــتـــعـــويـض واالتـــزان.وقــد
كـــــــان"شـــــــايـــــــلــــــوك" مـــــــرابـى الــــــيـــــــهـــــــود كـــــــمــــــا
صوره"شكـسبير"فى رائـعته"تاجـر البندقـية"منذ
خـمـسة قـرون واحـدا من اخملـلـوقات اخلـيـالـية
ـسـتعـارة فى الـذهـنـية الـعـربـية وجـعـلـتهـا وثـنا ا
أدبـيـا تـرجُـمه بـحـجـارتـهـا وتـهـيل عـلـيه لـعـنـاتـها
وتـفتح به نـافذة- من نـاحيـة أخرى- تـطل منـها
ية عـلى صراعها التاريـخى مع الصهيونـية العا
" الــتى اقــتـطــعت مـن جـســدهــا حلم"فــلــســطـ
فـــــعـــــلـى هـــــذا الـــــنــــــحـــــو ابـــــتـــــدع"عـــــلـى أحـــــمـــــد
بـاكثيـر"الوثن فى دراما بـاسم "شايلوك"فى أول
ـــاضى ولــلـــوثن نــفــسه خـــمــســيــنـــيــات الــقــرن ا
يـعــود"إبـراهـيم حــمـادة"فى"رطل حلم" وال غـرو
أن يـعـود آخـرون بـعـده مـادام اجلـرح الـتاريـخى
مفتوحاً ينـزف بالدم ويتسع باقتطاع مزيد من

أرطال اللحم.
ولـكن هل فـقط يسـتـمـد وثن"شـايلـوك"شـرعـيته
األدبـيـة من سـيـاق الـتـاريخ لـلـصـراع الـعـربى مع
الـصـهـيـونـيـة الــذى يـبـرر اخـتـيـاره فى األعـمـال
الـــفــنـــيــة خـــاصــة ذات اخلـــطــاب اجلـــمــاهـــيــرى
ـفـتــوح ويـفـســر- عـلى مـســتـو آخـر- الــعـلـنـى وا
ـــــمــــكن أن يـــــتــــسع نـــــطــــاقه شــــفـــــرته? أم من ا
الـداللـى ولـو بــوعى ضــمــنى مــســتــوعـبــا قــيــمـا
فـكرية أخـرى ومعـان مضافـة إليه ومـنبثـقة منه
فى الــوقت نــفـسـه?. إن"شـايــلــوك"بـغض الــنــظـر
عـن يـــــهــــــوديـــــتـه وبـــــكـل ثــــــقل وكــــــثـــــافـــــة األدوار
الـــوظــيـــفـــيـــة"الـــربـــا- الــدعـــارة"ذات الـــطـــبـــيـــعــة
اإلشكـاليـة الـتى أداها فـى مجـتمـع أوربا عـصر
ـكن أن يـعـد رمـزا لـنـهم االسـتـغالل الـنـهـضـة 
ـخـتـلف صـوره وأشـكـاله نـهم الـذى ال يــرتـوى 
يـــتـــجـــنب قـــيم األخـالق اإليـــجـــابـــيـــة كـــالـــنـــخــوة
ــــودة الـــصــــادقـــة الــــنـــيـــة ـــروءة وا والـــعـــطـف وا
والــــــعــــــزم وإن كـــــان ال يــــــتــــــردد عـن إعـالنــــــهـــــا
ــــمـــكن والـــتــــشـــدق بــــهـــا مــــتى كــــانت"الـــطــــعم"ا
الجـــــتــــذاب الـــــفــــريــــســـــة واصــــطـــــيــــادهـــــا نــــهم
أدركـه"كـــارل مــــاركس- وهــــو يــــهـــودى- قــــريــــنـــا
بالرأسـماليـة ولم يتردد فى نـسبه لبـنى جلدته
ـســألـة الــيـهــوديـة" الـذى عــالج فـيه فـى كـتـيــبه"ا
وضـــعــــهم فى مــــجـــتـــمـــعـــات أوروبــــا فى الـــقـــرن
التاسع عشر وفضح مـبكرا الذرائع السياسية
التى بنت احلركة الـصهيونية.وفى السياق ذاته
كــانت الــصــورة األدبــيــة لــلــرأسـمــالـى مــصــاصـا
لـلــدمـاء وغـدا يـقــتـطع ثـروته مـن حلم الـفـقـراء
ـغلـوب عـلى أمرهم وال والـعمـال والفالحـ ا
يترك لهم من فـضل عرقهم إال ما يقيم أودهم
على كـره منه أى أن هـذه الصورة تـستـعيد من
حتــتــهـــا"شــايــلــوك"ســواء بـــوعى صــريح أو وعى

ضمنى.
وعـلى هـذا الـنـحـو- ودون أن يـكـون فى الـتـأويل
كـثـيـر من اإلفراط- وثـن"شايـلـوك"فى الـضـمـير
األدبى- إن جـــاز الــتــعــبـــيــر- عالمــة إشـــكــالــيــة
ومرنـة مـعا فى الـقلب مـنهـا إحالـة للـصهـيونـية
الـتى استـوطنت فـلسـط واقـتـلعت مـنهـا أهلـها
وشـــردتــهم إلى أجـل غــيــر مــســـمى فى أصــقــاع
ـاذج اإلرهــاب الـفـكـرى األرض وأسـست أول 
بــــاسم"مـــعــــاداة الـــســـامــــيـــة" وعــــلى ضـــفــــافـــهـــا
ـتـرامـيـة إحـالة إلـى نظـام اقـتـصـادى/سـياسى ا
ذى خطاب مراوغ يفارق مظهره مخبره ويؤتى
أكله من مـوطن الشـبهة ويـسوغ ألـوان الشرور
بــحـجـج مـلــتــبـســة مــثل قـانــون الــدولـة والــنــظـام
واألمن وغـــريـــزة الـــتـــمــلـك ومـــراعـــاة احلـــقــوق
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ـعـنى أو إحسـاس مـا إال اإلحلاح عـلى غـياب
ــمـــثــلـــ الــتى الـــتــنـــاسب بــيـــنه وبـــ أجــســـام ا
تـــتــحــرك فـــيه. ولـــست أدرى- حــقـــيــقـــة- كــيف
تــقــبـل"اخلــشــاب"هـــذا الــتــصـــمــيم وهـــو- عــلى
األقل- من الــدارسـ الــواعـ نـظــريـا ونــقـديـا
ـــســرح  ومـــا هى الـــظـــروف الــتـى دعــته بـــفن ا
لــتـــوقــيع الـــصك مع"عـــمــاد عــشـــيــبــة"مـــهــنــدســا
لــلــديــكـور إال أن تــكــون الـظــروف الــتى تــولـدت
مع"الــضــوابط"وتــطـبــيــقـاتــهــا الـتى ال تــخــلـو من
عجـائب ومـازالت تـبحـث عمن يـتـحـمل وزرها.
وعـلـى أيـة حـال رغم أن ثـمـة عالقـة مـفـتـرضـة
"شـــــــايـــــــلـــــــوك"الـــــــبـــــــنـــــــدقـــــــيـــــــة بـــــــوضـــــــوح بـــــــ
هـا وحديثها ذابح قد و"دنـيال"صهيونى تـلك ا
ـا يقتـطعه يـوميا من حلم فى أرض فلـسط 
أهــلـــهــا إال أن هــذه الــعـالقــة غــابت كـــلــيــة بــ
ـــــنـــــظـــــريـن فـــــبـــــدا الـــــعـــــرض وكـــــأنه جـــــزءين ا
مـنـفــصـلـ ال يــربط بـيـنــهـمـا غـيــر فـكـر الـراوى
نظـر الثانى أفضل حاال وتـعليقـاته وإن يكن ا
ـــهــنــدس الــنــابــغـــة يــصــوغ نــفــسه ــا تــركه ا ور
بــنـــفــسـه فــلم يـــحــتـج غــيـــر مــكـــتب دانـــيــال فى
الــيــمــ وخــلــفــيــة تـوحـى بــالــصـحــراء وجتــمع
مــــهــــمالت وركــــام يــــوحـى بــــصــــخــــور فى أعــــلى
ـنـتـصف. ويبـدو أن"اخلـشـاب"ركـز جـهـده على ا
ــصـاحــبــة الـتى قــدمــهـا لـه"مـحــمـد ـوســيــقى ا ا
شـحـاتــة" مـتـخــلـيـا من نــاحـيـة ثــانـيـة عن تــقـلـيـد
حشـر األغـنيـات واالستـعـراضات لـكن عـلى ما
فـيـهــا من فـخـامــة بـاروكـيـة - نـســبـة إلى عـصـر
الـبـاروك الـفـنى- لم تـكن مـتـنـاسـبـة جـمـالـيـا مع
ـنـظـر األول حتـديــدا كـمـا ركـز عـلى ضـحــالـة ا
ا للمرة مثل ومـحاولة إنطاقـهم- ر تـدريب ا
األولى- بـالـلهـجـة الـفصـحى فـاسـتـجاب له من
اســتـــطــاع مــثل"نـــاصــر الــشــراقـى - شــايــلــوك-
دانـــيـــال" وأخـــفق مـن أخـــفق مـــثل"زيـــنـب عـــبــد
ـا أســاء لـهـا مـاكـيـاج الـرازق - بــورشـيـا"الـتى ر
الـتـنـكـر فـى شـكل مـحـام فـبــدت بـشـارب اتـخـذ
شــكل الــهـلـب وكـأنــهــا مـحــام من صــعـيــد مــصـر
يـثيـر الـضـحك واإلشفـاق مـعـا وال يسـتـطيع أن
ن س شـــعـــرة فـى أتـــفه أحـــفـــاد"شـــايـــلـــوك"

سرح اإلقليمى. يطاردون أرطال اللحم فى ا
هل يستمد «شايلوك» شرعيته األدبية
من تاريخ الصراع العربى مع الصهيونية

وروث > وقد حمل شعره سمات احلزن والسأم واأللم وقراءة الذكرى واستلهام ا
الصوفى واستخدام بعض الشخصيات التاريخية فى إنتاج القصيدة ومن أبرز
أعماله فى ذلك: " مذكرات بشر احلافى" و " مأساة احلالج" و " ليلى واجملنون".

آرثر : 
حسنا . ماذا سنغنى ?

( يضع مسودة )
عند حافة جبال فرجينيا الزرقاء 

فوق ال...
ال  ال أريد ذلك . دعونا نغنى :

كنت أعمل فى خط السكة احلديد
( كارول تشترك .)

فى اليوم الطويل 
( األم تغنى )

كنت أعمل فى خط السكة احلديد
ر يشترك ) ( إ

فقط ليمر الوقت
أال تسمع صفير الرياح .

( فــجــأة تـقــفــز األم بــصــرخـة وحــشــيــة وإشـارة
دائرية كبيرة .)  

ما : 
ر  تلك الالفته تقول كاميدن . لقد رأيتها . إ

ر :  إ
ا أنت متأكدة . حسنا ياكيت  طا

( تغيير ناقل احلركة  رجوع للوراء وارجتاج .)
ما : 

نــــعم  هــــا هى كـــامــــيـــدن  – خــــمــــســـة أمــــيـــال .
ـفـضـلـة . ( الرحـلـة تـسـتـمر .) عـزيـزتى بـيــوال ا

سرحي جريدة كل ا
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اآلن يــا طــفالى  كـونــا طــائـعــ وهــادئـ أثــنـاء
العشاء . لقـد تركت الفراش بعد عـملية كبيرة .
ويـــجب أن نـــتــحـــلى جــمـــيــعـــا بــالـــهــدوء . أوال قم
بتوصيلى أنا وكـارول عند الباب وألقيا التحية
ثم أنتما أيـها الرجالن اذهبا لـلنادى وعودا على

العشاء بعد ساعة تقريبا .
كارولـ ( تـغمض عـيـنيـهـا وتضـغط بـراحـتيـها

برفق على أنفها ) : 
أرى النجم األول . كل شخص يتمنى أمنية . 

توهج  النجم الساطع  النجم ا
النجم األول أراه الليلة

لو كانت لدى أمنية 
أتمناها الليلة

( ثم بوقار ) دبابيس  ماما تقول " إبر "
( تـعــقـد أصــابـعــهـا الــرقـيـقــة مع أصـابـع أمـهـا

الرقيقة عبر ظهر الكرسى .)
ما : 
إبر .

كارول : 
شيكسبير يا أمى . أنت تقول "رفيق دائم "

ما : 
رفيق دائم .

كارول :
 اآلن هـذا سـر وال أســتـطـيـع أن أبـوح به ألحـد .

أمى تمنى أمنية .
ما ( بسخرية شديدة ) :

كننى أن أتـمنى أمنية دون انتظار جنم .  ال  
كننى أن أقول أمنياتى مباشرة وبصوت عال و

جدا . هل تريدين أن تستمع إليهم ?
كارول ( بإذعان ) :

تـمــيل  ال يـــا أمى  نـــعــرفـــهم  ســـمـــعـــنــاهم . ( 
برأسها برفق على كتفهـا األيسر وتقول بتقليد
غيـر ماكر .) تـريـدين مـنى أن أكون فـتـاة مطـيـعة
وتريدين من آرثر أن يكون أمينا قوال وفعال. ما

( بفخامة ) : 
نعم . إذن راقبى نفسك .

ر :  إ
كـارولـ  اخــرجى ذلك اخلـطــاب من بـيـوال فى
جــيب مــعــطــفى واقـــرأى الــفــقــرات الــتى عــلــمت

عليها بقلم الرصاص األحمر .
كارول  (فهمت بصعوبة .) : 

" عـــدة مــبـــان بــعـــد أن تــمــر بـــخــزانـى الــوقــود
الكبيرين على يسارك ..."

اجلميع ( يشيرون إلى اخللف ) : 
ها هم هناك !

كارول : 
" ... اقترب من الزاوية حـيث يوجد متجر ا وب
عـلى الـيـسـار و مــطـافئ كـيـتى كـورنـر ..."      (
يــتـعــرفــون بـابــتــهـاج عــلى هــذه الــعالمـات .) "
ـيـنـا  اعـبـر مـبـنـ ومـنـزلـنا هـو فى ...اسـتـدر 

شارع ويرهوسر رقم ". 471
ما : 

إنـه شـــــارع أنـــــظـف مـن الـــــشـــــارع الــــــذى كـــــانـــــوا
تجرى ا و ب . يسكنون فيه . ومناسب 

كارول ( تهمس ) : 
أمى? إنه أفضل من شـارعنا . إنه أكثر ثراء من

شارعنا .أمى أليس بيوال أكثر ثراء منا ?
ما ( تـنظـر إليهـا بعـينـ حازمـت وزجـاجات

 : (.
تعقـلى يا ميسى . ال أريد أن أسمع من أى أحد
يــتـــحــدث عن غــنـى أو غــيــر غــنـى عــنــدمــا أكــون
مــوجـــودة .. إذا لم يــكن الــنـــاس طــيــبــ فال أبه
إلى أى مـــــدى هم أثــــريــــاء ? أعــــيـش فى أفــــضل
شـارع فى العـالم ألن زوجى وابناى يـعيـشون فيه
. ( حتـدق فى كــارولـ بـإعــجـاب لـبــرهـة حـتى
تـســتـوعب هـذا الــدرس  ثم تـرفع رأســهـا وتـرى
بيـوال عـلى الـيسـار وتـلوح .) هـا هى بـيـوال عـلى

السلم تبحث عنا .
  ( بيوال تدخل من الـيسار وتلـوح أيضا . كلهم 

آرثر : 
يوجد منحنى مرورى أوهيو أمامنا يا أمى  هل

ذهبت من قبل إلى أوهيو ?
ما :
 ال .

( صـــمت حـــالم يـــغـــشـــاهم . كـــارولــ جتـــلس
بالـقـرب من أبيـهـا ناحـيـة اليـسـار .آرثر يـجلس
بالـقرب من أمـة ناحـية الـيمـ  وتضع ذراعـها

حوله بشكل غير عاطفى .)
آرثر : 

يــــا أمـى  يــــاله مـن عــــدد كــــبــــيـــــر من الــــســــكــــان
ــؤكـد أن هــنـاك يــقـطــنــون الـعــالم يــا أمى . من ا
تـحـدة . كم عدد اآلالف واآلالف فى الـواليـات ا

السكان فيها ?
ما: 

ال أعرف اسأل أباك .
آرثر : 

يا أبى  كم عدد السكان فيها ?
ر : إ

 يوجد مائة وستة وعشرون مليونا يا كيت .
ما ( تضغط على كتف آرثر ) : 

ساء وكلهم يروق لهم أن يقودون سياراتهم فى ا
اذا اليغنـى أحد ما شيئا ? وأبناءهم بجانـبهم . 

آرثر  أنت دائما تغنى أغنيات  ماذا دهاك ?

معذرة  من فضلك .
( تبصق ثانية .)

ما : 
ــــكـــان ? يــــا آرثـــر  هـل رأيت مــــكـــتب مــــا هـــذا ا

البريد ?
آرثر : 

مكتوب عليه لورانسفيل .
ما : همم : 

ـــدرســـة . رائع . تـــرى مـــا هـــذا الـــبـــيت يـــشـــبـه ا
ـوجـود فى اخلـلف ..  – اآلن األصـفـر الـكـبـيـر ا

نحن فى  بداية ترينتون .
كارول : 

بــابــا  لـقــد كــان بـالــقــرب من هـنــا عــنـدمــا عــبـر
جــورج واشـــنــطـــون ديالويــر . كـــان بــالـــقــرب من
تـــريـــنـــتـــون يـــا مـــامـــا . كـــان ســـبــاقـــا فـى احلــرب
وســــبـــاقـــا فـى الـــسـالم  واألول فى قـــلــــوب بـــنى

وطنه .
ــر بـهـم بـســكـون مــا ( تـتــفــقـد الــعـالـم الـذى 

وبشكل مواعظى .) : 
حـــســنــا  الــفـــكــرة هى انــنـى يــروق لى أن أســمع
عــــنـه أفــــضل ألنه لـم يــــقل كــــذبه . ( الــطـــفالن
يتثاقالن . هناك صمت . يقف آرثر وينظر إلى
مـقــدمــة الـســيـارة .) هــنـــاك غــروب الــشــمس .

الشئ يضاهى شروق الشمس .
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سرحي جريدة كل ا

> مسرحية «ترالم لم»
للنجم سمير غا
نتج محيى زايد وا
حتقق إيرادات تصل إلى
80 ألف جـنــيه فى لــيـلـة
عرضها الواحدة على
مسرح محمد عبد
الوهاب باإلسكندرية
سرحية تعرض على ا
مسرح ليسيه احلرية
بالقاهرة يومياً ماعدا
الثالثاء أسبوعيا حيث
تعرض باإلسكندرية.

: صالح عبد الصبور شاعر كبير وسوف يظل له مكانة > وينهى حجازى كالمه قائالً
وفى وجدان قارىء الشعر من ناحية فى تاريخ الشعر العربى من ناحية 
ا إنسانية كبرى كذلك. وشعره ليس قيمة فنية فحسب وإ أخرى
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  د. كمال يونس

 øØdGh ôµØdG ∫ÉªLh ∫ÓL

 اسهام جديد من القطاع اخلاص 
سرح االستعراضى فى إعادة ا

والتـطلع لـيوم جـديـد أفضل بـاللـون السـماوى 
إضـــــافــــــة إلى الــــــدقـــــة فـى تـــــصـــــمــــــيم األزيـــــاء
ومــنـاســبــتـهــا لـلــعـصــر الــذى تـدور فــيه أحـداث
مثل مـالبس الشـعب واجلـنـود  ولكن الـعـرض 
مالبـس بــشــرى رغم جــمــالــهــا والــتى صــمــمــهـا
شــــوشـــا فــــقـــد أخـــفــــقت فى مــــواكـــبــــة احلـــالـــة
ــشـاهـد الــدرامـيــة لـبــطـلــة الـعـرض فـى بـعض ا
مثل اللون األخضر قبل لقائها بالقائد وبعده.
الــديــكــور فى هــذا الــعــرض يــحــتــاج إلـى وقــفـة
ناظرة األربعة ( ساحة البلدة  القصر تأمل 
 ساحـة احلرب  الـسـجن ) استـخدمت فى 9
ــا فــيه من فــيض الــروعــة والــدقــة مــشــاهــد  
صـمـمه د. محـمـود سامى من للـتفـهم الـواعى 
وظــيــفــيــة الــديــكــور بــدءا من إفــســاح اخلــشــبـة
ـمـثلـ  مـرورا باسـتـخدام الـكـواليس حلـركة ا
ــعـتـاد  وتـوظــيـفـهــا بـعـيــدا عن لـونــهـا األسـود ا
لــتــحل مــحـلــهــا بــيــوت أثــيــنـا  3عــلى كل جــانب
وأعمدة القصر ذات بألوانها الرمـادية والبيج 
الـلون النحاسى الـغامق ( رمزا للمـجد الغابر )
والــتـــمــاثــيل فـى الــقــصـــر الــتى تــعـــبــر عن قــوة
الـرجل وبطشه وتفـاخره وتباهـيه وزهوه بالقوة
ـتـاهــة فى خـلـفـيــة الـقـصـر  ثـم اخلـلـفـيــات كـا
ــشــهــد ــتــعــددة  ــســتــويـــات ا واخلــلـــفــيــة ذات ا
احلـرب من قــصـور مـتــهـدمــة  ذات مـرتــفـعـات
غـيـر مـسـتـويـة أمـامـهـا يـسـتـلـقـى عـلـيـهـا اجلـنود
الـــقــــتــــلى  مـع اخلـــلــــفــــيــــة من جــــبالل وتالل 
والــســجن بـــألــوان جــدرانه الــبـــنــيــة الــغــامــقــة 
والـرسوم على اجلدران  والـبوابة فى اخلـلفية
ومـشهد سـاحة الـبلـدة وقد أضيـفت لهـا أريكة
ـلك الـتـى يـصـعـد إلـيـهـا بــعـدة درجـات بـلـونـهـا ا

األحمر ( العرش الدموى = القهر).
البس من أجــمل مــشــاهــد الـعــرض الــرجــال 
الـنــســاء فى سـاحــة الـبــلــدة  ومـشــهـد الــسـجن
ومــشـهـد الـســجن ألبـقــراط والـقـائـد ألبـقـراط 
وبــــراكـــســــا  ومـــشـــهــــد احملـــاكــــمـــة  ومــــشـــهـــد

اإلعتذار  ومشهد احللم.
لقد أفلح اخملرج نادر صالح الدين فى حتقيق
وهبة وحرفية إيقاع عام للعـرض ح حتكم 
وإقـتدار فى مـفردات الـسيـنوغـرافيـا ( الصورة
سرحية ) للعرض  موظفا كل فى مكانه فى ا
تـوافق (هرمونية) وانـسجام ب عنـاصره كلها
 مــتـنــقال بـ  9مــشـاهــد فى مــرونــة وســرعـة
وخـــفـــة  كــاشـــفـــا الـــنــقـــاب عـن بــراعـــة بـــطـــلــة
الـــعـــرض بـــشــرى وفـــيض مـــوهـــبــتـــهـــا كــنـــجـــمــة
مــــســــرحــــيـــة اســــتــــعــــراضـــيــــة من طــــراز رائع 
وأحـمد ثـابت  وخـالد إبـراهيم وإلـهامى أمـ 
 ونــهى لـــطــفى  وطـــبــعــا مـــؤكــدا لــعـــبق خــبــرة

وجتلى الفنان القدير رشدى الشامى.
هـذا الـعـرض بـراكـسا إسـهـام نـبـيل من الـقـطاع
ــــســـــرح االســــتـــــعــــراضى اخلــــاص فـى إعــــادة ا
الـغـنـائى الـسـياسـى احملتـرم شـكال ومـضـمـونا 
ــصــريــة لـــســمــاحــهــا والــشــكــر إلدارة األوبـــرا ا
ــا فــيه من بـــعــرضه عــلـى مــســرحــهـــا الــكــبــيـــر 
اجلـودة الــفــنـيــة الـعــالـيــة  ولـعـل  شـريف عــبـد
الـلـطـيف مـديـر الـبـيت الـفـنى لـلـفـنـون الـشـعـبـية
واالسـتعـراضـيـة يشـاهـد هـذا العـرض  لـيدرس
أســبـاب جنـاحـه  ويـكـون مــثـاال يـحــتـذى له فى
بـدال من حـالـة إنـتـاج عـروض قــيـمـة كـبـراكـسـا 
الغـياب والـركود الـفنى الـتى يعـانى منـها الـبيت
الــفـــنى لــلـــفــنـــون الــشـــعــبـــيــة واالســـتــعـــراضــيــة
ـــــفـــــتــــرض أن يـــــتــــصـــــدى النـــــتــــاج عـــــروضــــا وا

كبراكسا.

ـسـرح الكـبـيـر بدار قـدمت فـرقـة تـياتـرو عـلى ا
ـــســــرحـــيــــة الـــكــــومـــيــــديـــة ــــصـــريــــة ا األوبــــرا ا
الــغـنـائــيـةاإلســتـعـراضــيـة الــسـاخـرة ذات الــبـعـد
الــســيـــاسي بــراكـــســا أومــشـــكــلـــة احلــكم   من
تــألـــيف تـــوفــيق احلـــكــيـم والــتى نـــشــرهـــا عــام
1939مـــــأخـــــوذة عن لـــــيــــزيـــــســــتـــــراتــــا لـــــرائــــد
الكومـيديا اإلغـريقيـة اريستـو فانيس ( 390ق
م) إذ اســتـغل احلــكــيم األســاطـيــر الــيـونــانــيـة
فـكتب ثالث مسرحـيات أحداثهـا مستوحاة من
التـراث اإلغـريـقي األسـطـوري وهي: بـراكـسا 
ـلك أوديـب  ولـكــنه بثّ في وبـيــجــمـالــيــون و ا
ـســرحـيـات أفـكــاره ورؤيـته اخلـاصـة في هـذه ا
ــــــــــوضـــــــــــوع الــــــــــذي تــــــــــتـــــــــــحــــــــــدث عــــــــــنـه كـل ا
ويـــظـــهـــر احلـــكـــيـم من خالل هـــذه مـــســـرحـــيـــة
ـسرحية وهـو يسخـر من اإلطاراإلغريقي من ا
الـــنـــظــــام الـــســـيـــاسـي الـــقـــائم فـي مـــصـــر وهـــو
وقراطيـة التي لم تكن في تقـدير احلكيم الـد
سرحية التي حتمل سوى عنوانـها وفي هذه ا
حتــمل الــطـابـع األريـســتــوفــاني جــســدّ احلــكـيم
غا أراءه في نـظام األحزاب والـتكالب عـلى ا
ـصـالح الـعـامـة في والـتضـحـيـة بـا الـشـخـصـيـة 

نافع اخلاصة. سبيل ا
ـــســـرحي (نـــادر الـــعـــرض مـن إخـــراج اخملـــرج ا
صالح الدين) ويـعتبـر أول إنتاج لـفرقة تـياترو
سرحـية في مدينه ـسرحية وتـدور أحداث ا ا
أثـيـنـا  400ق.م. حـيث كـانت األحـوال مـتـدنـيـة
لـتدبـر الـنـسـاء لالسـتـيالء على في هـذا الـوقت
احلــكم مـن أيـدى الــرجــال بــعــد فــشـلــهن فــيه 
وتردى أوضاع الـبالد ككل على أيديهم  وذلك
بـــأن يــــقــــمن في مــــنــــتـــصـف الـــلــــيل وأزواجــــهن
يـغطون فى نومـهم بأخذ مالبسـهم والتنكر في
زي الـرجــال ثم الــذهــاب إلى مــجـلس الــشــيـوخ
والــتــصـويت عــلى نــقل احلــكم من الــرجـال إلى
ــوافـقــة عـلى الــقـرار دون أي وتــتم ا الـســيـدات
اعــتــراض وتــتــوالى األحــداث بــشــكل كــومــيـدي
ــقـــهــورون طــمع مـــثــيــر  لـــيــردد رجــال أثــيـــنــا ا
ـــريــــســـة واحلـــكم وصــــلـــوا إلـــيه احلـــر فى ا
ـسـكــنـة والــلـؤم لـيــلـزمــوا بـيـوتــهم مـتــفـرغـ بــا
البس فى حـ انطـلقت لطـهى األكل وغـسل ا
الـنساء إلى مـباشرة أمـور الدولة واحلكم حتت
قـيادة بـراكـسا الـتى مـنحت الـشـعب الكـثـير من
ـقــراطـيــة ولـكـن بـراكــسـا تــتـوق احلـريــة والــد
ــتـمــثل فى فــحل أثـيــنـا وقــائـد حـنــيـنــا لـلــرجل ا
جيوشها هيـرومينوس  فتستدعيه من احلرب
الــتى أوشـكـت عـلى االنــتــهـاء بــالــنـصــر جلــيـشه
ــشـــاورة من وصــيــفــتـــهــا فــيــنــقـــلب عــلــيــهــا 
ويــســـتــولى عــلـى احلــكم  لــيـــودعــهــا وأبــقــراط
الـســجن  ولـكن أثــيـنـا خـســرت احلـرب  فـيـتم
التـدبيـر الخـتيـار ملك ذى مـواصـفات خـاصة 
الـغـبــاء سـمـته األسـاســيـة حـتى يـكــون لـعـبـة فى
أيـدي أبــقـراط وهــيـرومــيـنــوس وبـراكـســا  فـلم
يجـدوا خيـرا من زوج بـراكسـا  لـيسـتـولى على
ــشــورة من احلــكم ويــودعــهـم الــســجن بــدوره 
وصـيـفتـها  وفـى محـاكمـة عـلنـية تـتـهم براكـسا
بــاخلــيــانــة لــزوجــهــا الــذى قــهــر شــعــبه وأذلــهم
يس) ـساعدة صـديقه ( كر وكـبت حرياتهم 
 ووصـيــفــتــهـا الــســابــقــة  لـعـالقـتــهــا اخلــاصـة
بـهيرومـينـوس  فتتـحداهم فى احملـاكمـة وتعلن
ـسـرحـيـة وكل من بـراكـسا( بـراءتـهـا  وتـنـتهى ا
ـا أدى ــفـرطــة اجلــمـال والــرحـمــة واحلــريـة ا
إلى الــتـــســيب وعــدم االنـــضــبــاط ) والـــقــائــد (
ــــة ) الــــقـــــوة والـــــقــــهـــــرالـــــتى أدت إلـى الــــهـــــز
وأبـقـراط ( احلـكـمـة والـكالم والـشـعارات الـتى
التسـمن وال تـغنى من جـوع  ولم يـستـفـد منـها
الشعب )  يعتذرون لـشعب أثينا عما بدر منهم
لــيــحـلـم اجلـمــيع بــيــوم جــديـد فى حق الــشــعب

ـــوقف بـــإقـــتـــدار ودون تــزيـــد  مع كـــومـــيــديـــا ا
شارك الـتعـامل بحـرفية مع  150فنانـا من ا

فى العرض.
 مـوسيقى العرض الـتى ألفها هشـام جبر قائد
االوركـســتـرا بــأوبـرا الــقـاهــرة وقـد راعى فــيـهـا
ــــزج بـــــ األريــــات ( األغـــــانى الـــــفــــرديــــة )  ا
والــــــدويــــــتــــــوهـــــات ( األغــــــانـى الــــــزوجــــــيـــــة ) 
والــتــريــوهـات ( األغــانـى الـثـالثـيــة ) مع أغــانى
ـغـنـاة ) الـكـورال  والـريـسـتـاتـيف ( احلـوارات ا
بــأحلــان بــســيــطــة من الــســهل الــذى يــصل إلى
أسـمــاع وقـلــوب اجلــمـهــور فـيــتـقــبـلــهــا مع تـلك
ــوظــفــة خــيـر االسـتــعــراضــات لــتــامــر فــتــحى ا
تـوظـيف درامى مـعـبـرة عن احلـدث  ومـدعـمـة
ومثرية للدراما فيه فى ظل من إضاءة موفقة
مـتـنوعـة مـثـرية لـدرامـا العـرض والـتى صمـمـها
هــشـام جــمــعـة  أمــا األزيــاء الــتى صـمــمــهـا د.
مــحــمـــود ســامى فـــلــقـــد راعى فــيـــهــا الــدالالت
الـــــلــــــونــــــيـــــة وخــــــيـــــر دلــــــيـل عـــــلـى ذلك مـالبس
اســتـعــراض احلـلم الــورديـة  ومــشـهــد الـنــهـايـة

ـصــاحلــة والـوئــام وكــرامـة تــســود فــيه الـبـالد ا
ة واحلرية. اإلنسان وحقه فى احلياة الكر

تـعـامل الـسـيـنـارست ومـخـرج عـروض اجلـامـعـة
ـــســــتـــشـــار األدبى الــــســـابق والـــدرامــــاتـــورج ( ا
والـــفـــنى لـــلــــنص )  ومـــخـــرج الـــعـــرض بـــذكـــاء
مــفـرط مـع الـنص لــيــحـول بــعــضـا مـن حـواراته
إلى أغان  مـازجـا ب الـفـصـحى والعـامـية كل
جـمــال احلـوارات وخـفــة وقـعـهـا فى مـوضـعــهـا 
عـلى اجلمـهـور وبعـدها عن اخلـشـونة الـلـفظـية
والتـقـعر واالسـفـاف  من حـيث كونـهـا حوارات
ثلـيه فبـراكسا أو أغـان  مصيـبا فى اخـتيـار 
( بـــشـــرى) بـــطــــلـــة الـــعــــرض جتـــيـــد الـــتــــمـــثـــيل
والرقص والغنـاء  ورشدى الشامى ( أبقراط)
ــسـرحى وعــمق خــبـرته  وإلــهـامى بـحــضـوره ا
أمـ ( هيروميـنوس= القائـد) وهو من أعضاء
أوبــرا الـــقــاهــرة بــقـــامــته ومالمـــحه اجلــســديــة
وإمـكانياته الصـوتية  ونهى لطـفى (الوصيفة)
,أحــمـــد ثـــابت( الــزوج = بـــلـــبــروس )  وخـــالــد
ـيس ) بـخـفـة ظـلـهـمـا وأدائـهـمـا إبـراهـيم ( كـر

> ترك عبدالصبور آثارا شعرية ومسرحية أثرت فى أجيال متعددة من الشعراء فى مصر
والبلدان العربية خاصة ما يسمى بجيل السبعينيات وجيل الثمانينيات فى مصر وقد
سرحية قدرا كبيرا من اهتمام الباحث والدارس ولم تخل حازت أعماله الشعرية وا

أية دراسة نقدية تتناول الشعر احلر من اإلشارة إلى أشعاره ودواوينه.

ينادون :
 مــــرحـــــبــــا يــــا بــــيــــوال  – مــــرحــــبــــا " فى احلــال
ــر مـشــغـول يــخـرجــون من الـســيـارة  مــاعـدا إ

كابح) با
بيوال : 

مــرحـبـا يــا مـامــا . حـســنـا  أنــظـرى كــيف يــكـبـر
آرثر وكارول .

ما  : 
إنهما يفوقان مالبسهما نضجا .

بـيـوال ( تـمــر من أمـامـهم وتـقــبل أبـيـهـا طـويال
بجنون .) : 

مـــرحـــبــــا يـــا أبى . أبـى الـــهـــرم الـــطــــيب : تـــبـــدو
مجهدا يا أبى .

ما : نعم   أبـوك يحتاج إلى راحـة . شكرا لله :
لقد حانـت أجازته اآلن فقط . سنطعمه وندعه
ـر من الـسـيـارة يـنــام لــوقت مـتــأخـر . ( يـخـرج إ
ويقف أمامها . ) أبوك لـديه هديه لك يا لولى

. سيذهب ويشتريها .
بيوال : 

ـاذا يـا بـابا أنـت تبـدو مـجـهدا لـتـذهب وتـشـترى
شيئا لى . ألست فى وضع مزرى ?

سرح السيارة )  ( يزيل مدير ا
ما : 

ــكــنك أن تــفــتــحــيــهــا عــلى حــســنــا  إنه ســر . 
العشاء .

بــيــوال ( تــضـع ذراعــهــا حــول رقــبــته وتــضــغط
بأنفها فوق جبهته .) : 

أبى الهرم لقد أصابتك لوثة كى تذهب لتشترى
هـدايـا ! إنه أنـا من يـجدر بى أن يـشـتـرى هـدايا

لك يا أبى .
ر : إ

 أوه  ال! توجد لولى واحدة فى العالم .
بيوال ( تهمس ألن عـينيها مغـرورقتان بالدموع

 : (
هل أنت مسرور ألننى على قيد احلياة يا أبى ?
  ( تقـبلـه على نـحو مـفـاجئ وتعـود إلى درجات

البيت .)
ر :  إ

أين هوراس يا لولى ?
بيوال : 

ــكــتب . ســيــأتى فى أى لــقــد تـأخــر قــلــيال فى ا
حلظة . إنه يتوق بشدة لرؤيتكم جميعا .

ما : 
حـســنــا . إذن يـا مــعــشـر الــرجــال فــلـتــذهــبـا إلى

النادى وتعودا بعد ساعة .
بيوال :

 سر فى خط مسـتقيم يا أبى فلن تتوه . إنه فى
ـر وآرثر يخرجان .) حسنا. هيا مواجهتك . ( إ
يـــا أمى نـــصـــعــد وتـــأخـــذى أمـــتــعـــتك  –واتــركى
الـــســـيــارة  –وحـــيــدة . هـــنـــاك مــفـــاجـــأة لك فى

الساحة اخللفية .
كارول : 

أرانب ?
بيوال :

 ال .
كارول :
 دجاج .
بيوال : 

ال . اذهــبـا وشــاهــدا . ( كـارولـ تـغـادر خـشـبة
ــسـرح ســريــعـا من نــاحــيـة الــيــسـار .) هــنــاك ا
جـــروان جــديـــدان . ضــعـــا فى حـــســبـــنــاكـــمــا أنه

كنكما أن حتتفظا بأحدهما فى نيوارك .
ـكنـنا . ( األم وبيوال تـستديران ما : أظن أنه 
سرح سرح . مـدير ا ـ ا وتسيران بـعيدا فى 
يــدفع أمـامـه سـريــر أطــفـال نــقـال مـن نـاحــيـة
ـيل حـتى تـكون الـيـسار ويـتـركه عـنـد الـيـسـار 
قدمه فى مواجهة الـيسار . بيوال واألم تدخالن
ـسرح من نـاحيـة اليـسار إلى منـتصف خـشـبة ا
.) إنه مـنــزل جـمـيل يـا بـيـوال . لـديك اآلن مـنـزل
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االستـلـقاء .) هل لــديك شـيـئـا مــتـاحـا لإلفـطـار
قبل أن تغلق احملال ?

بيوال :
تاح كما تعرف هامبورجر وبيض .  أوه  ا

( تـضـحـكــان . تـضع األم بـطـانـيــة وهـمـيـة عـلى
بيوال .)

ما : 
ال أفــــــــهـم اطالقـــــــــا مــــــــاذا يــــــــرى الــــــــرجـــــــــال فى
الهـامبورجر والـبيض وأعتـقد أنهـما غيـر شهي

. متى وضعت الدجاج ?
بيوال : 

فى الساعة اخلامسة .
ما :

دة عشر دقائق .  حسنا  اغمضى عينيك 
ـقدمـة خشـبة ( تسـتديـر األم  تـمشى مـباشـرة 
سـرح  ثم للـجدار اخلـلفى نـاحيـة اليـم ثم ا

بعقل تائه تغنى بغموض ) : 
 كان هناك تسعون وتسعة يستلقون فى أمان

 فى ملجأ احلظيرة ...
  ويسدل الستار 

رائع .
بيوال : 

ـسـتـشـفى كـان هـوراس قد عـندمـا خـرجت من ا
نقل كل شئ إليه ولم يبق لى أى شئ أفعله .

ما : 
إنه رائع .

ـفصالت ( بيـوال جتـلس على الـسـرير تـخـتبـر ا
(.

بيوال :
أظن أنك ستجـدين هذا مريحا يا أمى. ( بيوال

سرح فى الطرف .) جتلس على أرض ا
ما ( تخلع قبعتها ) : 

ــكن أن أنــام عــلى كــومــة من األحــذيــة يـا أوه  
لولى ! ليـس لدى مشكالت فى النوم . ( جتلس
ـسـرح .) اآلن دعــيــنى أنــظــر إلى عـلى أرضـيــة ا
ـرة فــتــاتى . حـســنــا  حـســنـا . عــنــدمـا رأيــتك ا
األخــيــرة لـم تــتــعــرفى عــلـى . كــان عــلى لــســانك
فقط قول : متى ستأتى أمى " متى ستأتى أمى

? لكن الطبيب أبعدنى .
بيوال ( تضع بيوال رأسها على كتف أمها وتبكى

: (
 لقد كان شيـئا مريعا يا أمى . لـقد كان مريعا .
ـهلـها الـقدر أن تـعيش دقـائق قلـيلـة يا مـاما لم 

. لقد كان شيئا مريعا .
ما ( بصوت خفيض سريع ومباغت ) : 

إرادة الـــله يـــاعــزيـــزتى  قــد غـــلــبـت إرادة الــله .

النــعــلم حــكــمــتـه . فـقـط عــلــيــنـا أن نــســتــمــر فى
احليـاة يا حـبـيبـتى  نفـعل ماعـلـينـا أن نفـعله . (
ثم بـنـحـو مـفـاجئ .) حــسـنـا  اآلن ( تقف) مـا

الطعام الذى سنعده للرجال  الليلة ?
بيوال : 

هناك دجاج فى الفرن .
ما :

متى وضعتيه فى الفرن .
بيوال ( تضغط عليها ) : 

أوه  أمـى لم تــنـــضج بـــعــد . ( تأخـذ يــد أمــهـا
وجتـذبـهـا بـجـوارهـا .) يــروق لى أن أجــلس هــنـا
بـجـوارك هــكـذا . أنت دائـمــا تـتـمــلـمـلــ عـنـدمـا

نحاول أن نالطفك يا ماما .
ما ( بكآبة  تضحك ) : 

نـعم . كـان شـيـئا غـبـيـا . أنـا امـرأة عـجـوز تـعانى
آالما فى العظام من نيوارك .

  ( تنظر إلى ظهر يديها . )
بيوال ( بسخط ) : 

ــاذا  أمى . تـبـدين جـمـيــلـة ! رأيـنـا دائـمـا فـيك
أنك جـميـلة . وبـاإلضافـة إلى ذلك  أنت أفضل

أم .
ما ( بقلق ) :

 حـسـنا  آمل أن حتـبـونى . الشئ أفضل من أن
يــحــبك جـمــيع أفـراد الــعـائــلـة . ( تنـهض ) اآلن
ســأهـــبط ألرى الــدجـــاج . تــمــددى هــنـــا لــبــرهــة
واغـمـضى عـيـنـيك . ( تسـاعـد بـيـوال على وضع
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>  الفرقة القومية
للعروض التراثية «مسرح
شاركة الغد» قررت ا
سرحى «بكيت» بالعرض ا
للمخرج أحمد مختار فى
فعاليات الدورة القادمة
هرجان القاهرة الدولى
للمسرح التجريبى اخملرج
نعم مدير ناصر عبد ا
سرحنا أن الفرقة أكد 
فرقته تقوم حاليا بإعداد
أكثر من عرض للمشاركة
فى التجريبى القادم.
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ت > يقول جهاد فاضل: أنا طبعا أعذر زوجة صالح عبد الصبور فهى تأ
ا أقول نا كثيراً ولكن آالمها هى الأقول أكثر وإ كثيراً لوفاة صالح. ونحن تأ
ا من نوع آخر تماما.  على األقل إ
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فى لـندن . لكنها لـم حتقق نفس النجـاح لدى النقاد الذين
وجه بــعـضــهم عــبــارات نــقـد قــاســيــة لـلــمــســرحـيــة.. فــهـذه
ـسـرحـيـة عـبارة عـن معـاجلـة مـسـرحـيـة لـلـفـيـلم األمـريكى ا
الـذى يـحـمل نـفس االسـم والـذى حـقق جنـاحـا سـاحـقـا فى
تحـدة وفى العالـم أجمع. وقد عـرض فى مصر الواليـات ا
ــرات وعـلـى عـشــرات الــقـنــوات األرضــيـة ــا عـشــرات ا ر
ـمـثـلـة الـزجنـية والـفـضـائـيـة . وتـقوم بـبـطـولـة هـذا الـفـيلم ا
ـعـتـزلـة حــالـيـا والـتى حتـولـت إلى مـنـتـجـة – األمـريـكـيـة –ا
"هـوبى جولدبرج"والـتى قامت بدور "ديلـوريس" فى الفيلم.
وتـدور الـقـصـة حول ديـلـوريس الـتى تـعـمل فى مالهى الس
فـيجـاس. وتـشاهـد الـبطـلـة ذات يـوم صديـقـها وهـو يـرتكب
ـته يـسعى ـة قـتل . وعـنـدمـا يعـرف أنـهـا كـشـفت جـر جـر
بدوره إلـى قتلها فتهـرب منه وتتنكر فـى شخصيات عديدة
. وكانت آخـر شخـصيـة تتـنكـر فيـها هى شـخصـية الـراهبة
"مارى كالرينس "ودخلت أحد األديرة كراهبة . وفى الدير
تـمـكـنت من إحـداث تـغـيـيـر كـبـيـر فى حـيـاة راهـبـاته الالتى
كن يـعشن حـيـاة جافـة صـارمة وقـاسـية.. ولم يـكن الـطريق
ــهــدا بــالـــطــبع بل خــاضت صـــراعــات مع كــبــيــرة لــذلك 
الـراهبـات ورئـيس الـديـر سانـدهـا فـيه الـراهبـات الـشـابات
ـــنــطـــقــهــا. وانـــتــهى الـــفــيــلـم بــالــنـــهــايــة واقـــنــعت اجلـــمــيع 
الـتقلـيدية وهى الـقبض علـى القاتل. وقـد لفت هذا الـفيلم
ـسـرحـى الـبـريــطـانى "بــيـتـر شــنـايـدر ـنــتج ا الـنــاجح نـظــر ا
"فـقـرر حتـويـله إلى عـمل مـسرحـى علـى اجلانـب اآلخر من
االطلنطى فى بريطـانيا .وكان من الالفت للنظر انه اختار
ــمـثــلـة األمــريـكـيــة  الـزجنــيـة الــشـابـة ـسـرحــيـة ا لـبــطـولــة ا
"بـاتـيـنـا مـيـلــر" الـبـالـغـة من الـعـمـر  26 سـنـة وفـضـلـهـا عـلى
بــريـــطــانـــيـــات كــثـــيــرات . وكـــانت حـــجــته فـى ذلك أن هــذه

الشخصية لن جتيد التعبير عنها إال أمريكية. 
وهــنــا انــتــهى دور اإلنــتــاج وبــدأ دور الــنــقــد الــفــنى.  يــقــول
سرحى  لصحيـفة الصانداى تلجـراف البريطانية النـاقد ا
ـــســـرحـى هــو إن الـــســـبب الـــرئـــيـــسى فـى جنـــاح الـــعــرض ا
تــعــطش اجلــمــهـور فـى بـريــطــانــيــا إلى رؤيــة كــيف ســتــكـون
سرحيـة التى تعد األولى من نـوعها لهـذا الفيلم عاجلـة ا ا
شاهدة ذلك العرض الناجح . ويقول إنه كان يهتم أيضا 
لـالجـابــة عــلى نــفس الــســؤال. وجــاءت الــنـتــيــجــة لــتــصـيــبه
ـسـرحى حـافـل بـالـعـديـد من نـقـاط بـاإلحـبـاط. فــالـعـرض ا
ـكن أن تـقــوده إلى فـشل ذريع لـو كـان الـضـعف الــتى كـان 
سرحى كان عبارة عـرضا عاديا . يقـول الناقد إن العمـل ا
عن نـسـخ لـعـرض الـسـنــيـمـائى دون أى تـغــيـيـر سـوى حـذف
ـسرحى ـشاهـد التى التـتناسـب مع طبـيعة الـعمل ا بعض ا
مــثل مــشــهــد مــطــاردة الــصــديق لــلــبــطــلــة فى مالهى الس
ـشـهـد فى رأيه أضـعف كـثـيـرا من فـيـجـاس. وغـيــاب هـذا ا
ــسـرحى وكــان من األفــضل الـتــراجع عن الـفــكـرة الــعـمل ا

شهد .  ا أن العمل يضعف بحذف ذلك ا أصال طا
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ـصنوع وجـاءت نقاط ضـعف أخرى عـديدة منـها الـديكور ا
من الزجاج البرتقـالى والذى اليناسب الكنيسة  واليناسب
ــرح لـلــمــســرحــيــة . كـمــا كــان عــدد فــتــيـات حــتى الــطـابـع ا
الـكومـبارس الالتى ارتـدين مالبس الراهـبات كـبيـرا بشكل
ــسـرح وحــد من حــريــة األبــطــال فى احلــركـة . اليــنــاسب ا
ــوسـيــقى لــتــغـطــيـة ــســرحـيــة عــلى الـصــخب ا واعــتــمـدت ا
سرحية. وهى فى احلقيقة عاجلـة ا جوانب الضعف فى ا
ـــقــطــوعـــات شــهــيــرة يـــعــود تــاريـــخــهــا الى مــجــرد جتـــمــيع 
ــسـرحـيـة ــعـاجلـة ا ـاضى. وحـاولت ا ســبـعـيـنــيـات الـقــرن ا
انتزاع الضحكات بشكل مفتعل فلم تكن موفقة خاصة فى
ــكــلف بــحــراســتــهــا والــذى لم يــكن دور الــشــرطى الــتــافه ا
كـذلك فى الـفـيـلم . وألن النـقـد يـجب أن يـكون مـوضـوعـيا
ــســرحــيـة فــإنه اعــتــرف بــبـعـض الـنــواحى اإليــجــابــيــة فى ا
مثلة األمريكية الشابة باتينا ميلر والتى كان أبرزها أداء ا
ـيالد جنــمـة جـديـدة. وهى تــعـانى فـقط من والـذى يــنـبئ 
ضـعف اخلــبــرة الـتـى جـعــله ال تــسـتــطــيع تـلــوين األداء كــمـا

برعت فيه بطلة الفيلم.

ـسـرح فى بـريـطـانـيـا عـلى مـوعد مع سـوف يـكـون جـمـهور ا
ـوســيـقـيـة الـتى ــسـرحـيـات الـغــنـائـيـة وا واحـدة من أغـرب ا
تـشـهدهـا بـريطـانـيا فى تـاريـخهـا . إنـها مـسـرحيـة "الـقفص
ــسـرحــيــة حــول "ســبــاركى ". ومن خــلــفـه "وتــدور أحــداث ا
اضى وسبـاركى هـو ببـغاء اشـتهـر فى خمـسيـنيـات القـرن ا
حـيث ظهر فى إعالنات وبرامج تـليفزيونـية عديدة .وكانت
لـه بعـض الـتسـجـيالت الـصـوتـيـة والـغـنـائـيـة الـبـسـيـطة الـتى
طبـعت على اسـطوانـات (لم يكن الـكاسـيت قد ظـهر وقـتها
) وبـيـعـت فى الـكـثـيـر مـن دول الـعـالم  حـتى نــفق مـنـذ نـحـو
خـمـسـ عـاما ( (1962بـعــد حـيـاة قـصـيـرة من الـشـهـرة .
وكــان ســبــاركى قــد  تــالق ألول مــرة فى مــســابــقــة اجــرتــهـا
هـيئة اإلذاعة الـبريطـانية عام  1958الخـتيار بـبغاء يـظهر
فى احـد بــرامـجـهــا . وتـفـوق ســبـاركى عـلى أكــثـر من ثالثـة
س آالف بــــبـــغــــاء جـــاءت مـن اوروبـــا وخــــارجـــهــــا بــــعـــد أن 
سئولون فيه قدرا كبيرا من الذكاء والقدرة على التعلم . ا
وظل سـبـاركى ينـتـقل من جنـاح آلخـر حتى مـوته . وعـنـدما
مات كان قادرا عـلى التحدث بـلكنة الـكوكاى التى يـتحدثها
 أهل لـــنــدن وضـــواحـــيــهـــا  بـــعــد أن كـــان يـــتــحـــدث بـــلــكـــنــة
اجليورداى الـريفـية حـسبمـا كانت تـتحـدث صاحـبته. وكان
أحـيــانـا يـسـتــطـيع احلـديث بــالـلـكـنــتـ مـعـا  . كــمـا كـان قـد
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ــوســقى الــبـــريــطــانى "مــايــكل ـــســرحى وا ــؤلف ا ويــقــول ا
سـرحيـة  أنه وجدهـا فرصـة لتـكر نيـمان " واضع هـذه ا
هـذا الـبـبـغـاء الـعـبـقـرى الـذى لم يـكن بـبـغـاء عـاديـا . وكـانت
لــديـه قــدرة رائـــعـــة عـــلى االخـــتـــيــار. فـــلـم يــكـن يــحـــفظ إال
العبارات والكلـمات التى تروق له . وما ال يعجبه ال يحاول
حـتى حــفـظه مـهــمـا تــفـ مـدربــوه . كـمـا كــانت فـرصـة من
أجل تــخـلــيـد صــاحـبـتـه"مـاتى ولــيـامـز " أيــضـا الــتى كـرست
كن وقـتها لتدريبه. وهى أيـضا فرصة لتـقد عمل جيد 
ـــشـــاهـــدين من جـــمـــيـع األعـــمـــار والـــفـــئــات . أن يـــجـــذب ا
ـا لـســبـاركى سـوف يــتم اسـتـحــضـار جـثــته احملـنـطـة وتــكـر
احملـفـوظـة فى مـتـحف الـهـانـكـوك فى نـيـوكـاسيـل وعـرضـها
ــضى قــائال إنه ــوســيــقــيـة . و ــســرحــيـة ا خالل عــرض ا
لــيس أول من فـكــر فى تـخـلــيـد سـبــاركى وصـاحـبــته . فـقـد
كــانـت هـنــاك أكــثــر مـن فــكــرة لــتـخــلــيــده ســواء فـى أعــمـال
مسـرحـية أو سـنيـمائـية . لـكن مقـومات مـثل هذا الـعمل لم
تــكن مــتـوافــرة عـلى الــنـحــو الــذى تـوافــر له . وسـوف تــقـوم
ـسـرحــيـة وهـو دور صـاحـبــته الـنـجـمـة بـدور الـبـطــولـة فى ا
"كيكـا مارخام ". ويكـون البطل اآلخر هـو دمية ببـغاء تشبه
سباركى تماما. وسـوف يتضمن العرض بعض التسجيالت
الـصــوتـيــة االصـلـيــة لـســبـاركى . ويــضـيـف نـيـمــان قـائال إن
ــســرحــيــة لــهـذه الــقــصــة كــانت صــعــبــة لــلــغــايـة ــعــاجلــة ا ا
لغـرابـتهـا لـكنه اسـتـطاع الـتـغـلب علـيـها لـيـقدمـهـا فى شكل
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ويبـتسم قائال إن البعض يـتحدث عن مسرحيـته باعتبارها
أغـرب مـســرحـيـة تـعـرضـهـا مـسـارح بــريـطـانـيـا . وهـو يـعـتـز
سرحيات التى عرفها بهذا الوصف لكنه ال يراها أغرب ا
ـسـرح  . فـهـنـاك عـروض مـسـرحـيـة عـديـدة تـتـمـيـز تـاريخ ا
بـالــغـرابـة الـشـديـدة ويــتـمـنى أن يـعـيـد عــرض بـعـضـهـا عـلى
سـرح فى بـريـطانـيـا . وسوف يـتـوقف األمـر على جـمـهـور ا
مــا ســـتــحـــقــقه مـــســرحــيـــة "الــقـــفص ومــا وراءه" . فـــهــنــاك
مــســرحــيـــة "األنف" لــلــكــاتب الـــروسى "نــيــكــوالى جــوجــول"
ـسـرحـية والـتى تـدور حـول رجل يـبـحـث عن أنـفه . وهـذه ا
ـســارح الــروسـيــة مـنــذ عـام  1930بـنــجـاح تــعـرض  عــلى ا
كبيـر وبرؤى مـختـلفة حـسب العـصر . ويـأمل أن يشـاهدها
ــسـرح الــبـريـطــانى يـومــا مـا . وهـنــاك مـســرحـيـة جــمـهـور ا
"حـسـنـاء تــريـزيـا " الـتى عـرضت ألول مـرة فى فـرنـسـا عـام
 1947وهى من تأليف األديب الفرنسى فرانسى بول .
ـــســرحــيـــة حــول امـــراه حتــول ثـــديــاهــا فـــجــاة إلى وتــدور ا

بالون وساعداها على الطيران . 
Iôe ∫hC’ á«Mô°ùe

ومن الــعــروض األخـرى الــتى تــلــفت األنــظــار عــلى مــسـارح
لندن مـسرحيـة "سيستـر أكت" أو"الراهبـة أكت" أو"الراهبة
الـعـملـيـة" أو  أى اسم آخـر يروق لـقـارئنـا الـعزيـز . وتـعرض
سرحية بنجـاح جماهيرى كبير على مسرح باالديوم هذه ا

 فرصة لتكر
 الببغاء صاحب القدرة
الرائعة على االختيار

أول معاجلة درامية للفيلم
األمريكى الشهير ...جناح

جماهيرى ...وهجوم من النقاد

محمد حامد السالمونى
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سرحي جريدة كل ا

> الطبيب الذى أشرف على محاولة انقاذه قال إن هذا كله سوف يحدث حتى ولو
كان عبد الصبور فى منزله أو يقود سيارته ولو كان نائما.وفاته اذن العالقة لها

وجودين فى السهرة. أو بأى موقف سلبى اتخذه أحد من ا بنقدنا

> اخملرج نادر صالح
الدين يجرى حاليا

مفاوضات مع مسئولى
صرية دار األوبرا ا
للتوصل إلى اتفاق
كنه من تقد

مسرحية «براكسا» ثالثة
أيام كل شهر على خشبة
سرح الكبير باألوبرا ا
طوال العام «براكسا»

قدمت مؤخراً على نفس
دة 10 أيام وهى سرح  ا
أول أوبرا استعراضية

غنائية .
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ـرجعى ـتـفـرج) مـدعـو للـتـجـاوز عن الـوجـود ا (ا
لـلـشـخـصيـة والـتـفـكـير فى مـاهـيـة مـايـراه..هذا
ـنحى (الفـينـوميـنولوجى- الـهوسـرلى حتديدا) ا
ـاهـيـة  لـيـست سـابـقـة عـلى (وجود  يـعـنى أن ا
ـتـفـرج إلى إدراكـها- الـشــخـصـيـة)  وسيـسـعى ا

دون أن ينطلق منها ..
تـفرج) أن يـحول الـشخـصية- وهـكذا  فـعلى (ا
عـطى له مباشرة - إلى ماهية  اهى الشئ ا
ـعــطــيـات الــتى يــتـلــقــاهـا من وعـلــيه أن يــحــول ا
(الــشـــعــور الــســـاذج) إلى ظــواهـــر مــتــعـــالــيــة فى

عرفة .. (الشعور احملض)  ليتسنى له بدء ا
تـفرج  (الـناجت ـعرفى اخلـاص بـا 3- الـسؤال ا
ـــاقـــبــــلـــيــــــة  الـــتى تـــعـــد ـــاهـــيـــة ا عـن غـــيـــاب ا
الشـخصـية جتـسيـدا لـها)  يـعنى أن عـليه  فى
بــحـــثــة عن اإلجــابـــــة  أن يـــخــتــار مــابــ رفض
ـمـثل لـلشــــخـصـية- ـنـحهـا ا االسـتعـارة- الـتى 
أواألخـد بـها  لـكـننـا نالحظ أنه فى حـال أخذه
ــــــمـــــثل بـــــاإلســـــتـــــعــــــارة(أى بـــــالـــــتـــــمــــــاهى بـــــ ا
والــــشــــخــــصــــيـــــة) فــــســــوف يــــســــقـط ضــــحــــيــــة
إلغــــواء(صـــورة) تــــدعى (وهـــمــــا) مـــطــــابـــقــــتـــهـــا

للمرجع (?!) ..
تفـرج فى حال إتباعه ومـا أعنيه بهـذا هو أن ا
لـلــمــنـهج الــفــيـنــومــيـنــولــوجى  ســعـيــا وراء (بـدء
ـا يكون قد سقط فى (الوهم) الذى إ عرفة) ا

حتاول الفينومينولوجيا نفسها التحرر منه..
ــرجـعـيــة) ذاتـهـا لــذا فـاحلل يـكــمن فى وضع (ا
فـى مــوضع ســؤال  وهــذا مــا يــفــعــله الــعــرض-
كـما رأينا  وسـنرى .. هذا وال ينـطوى العرض
عــلى(فــعل درامى)خــارجى- دون أن يــعــنـى هـذا
انـــبــنـــاءه عــلى مـــا يــســـمى بـ (الـــتــيـــار الــتـــحــتى-
كـان يــبـحث ذلك أن هــذا األخـيــر الــتـشــيـكــوفى)
عن (احلـقـيـقة اخملـتـبـئة وراء الـثـرثـرة اليـومـية);
أى عـمــا هــو مـقــيم فى الــعــمق  وراء الــسـطح 
أمــا عــرض (فــيــفــا مــامــا) فــبــقــدر انــتــمــائه إلى
الثقافة مابعد احلداثيــــة ; تلك التى (أصبحت
روائــيـــة)- كــمــا تـــقــول (لــيــنـــدا هــاتــشن) (17)
أوكــــمــــا يــــرى (ســــتــــيــــفن هــــيـث) : (فــــهى تــــنــــتج
احلـــكــــايـــات بــــغـــزارة (الــــتــــلـــيــــفـــزيــــون واإلذاعـــة
والسينما والـفيديو واجملــالت والكتب الفكاهية
والـروايـات) . وبـذلك تخـلق وضـعـا البـد لـنـا فيه
أن نــــســــتــــهــــلـك (الــــســــــــرد الــــدائـم لــــلــــعالقــــات
عـانى للـفرد فى االجـتمـاعيـة لألفراد وحتـديد ا
ا قـد يفســـــر عودة احلكى ولكن اجملتمع)  
كـمـشـكـلـة ال كـبــديـهـيـة مـسـلم بـهـا)(18) إال أنه
(سـطح بال أعـمـاق) واليتـضـمن مـا هو (حتت)-
أى اليـنــطـوى عــلى  سـر  أومــاهـيــة  أوحـقــيـقـة
مـا- تـخـبـئـهـا إرادة مـا مـتـعـالـيـة  يـفـلح الـفـنـان-
ـــــاهــــو وريـث أوامـــــتـــــداد الــــكـــــاهـن والـــــعــــراف
والـــســــــاحـــر والـــعـــالم واحلـــكـــيـم والـــفـــيـــلـــســوف
ـا أوتى من واجملــنـون- فى (الـكــشف) عـنــهـا  
قــدرة عـلى اخـتراق الـواقع أوالـطبـيـعة أوالـكون

وهتك أسرارهم .. 
غــيــر أن كــون الــعــرض (ســـطــحــا بال أعــمــاق) 
يـؤكـد مـنـحـاه الـعـام فى مـحـو الـثـنـائـيـات  يـقول
(دولــــوز)- فى كـــتـــابـه عن (نـــيـــتــــشه) : (يـــظـــهـــر
إنـحــطـاط الــفـلــسـفــة بـوضـوح مـع سـقـراط . إذا
ـيـتافـيـزيـقــا) بتـمـيـيز حددنـا مـاوراء الـطـبيـعـة (ا
ــ  بــالــتــعــارض بــ اجلــوهــر والــظــاهـر  عــا
ــعـــقــول واحملـــســوس  الــصـــحــيـح واخلــاطـئ  ا
يـــنــــبـــغى الـــقـــــــول أن ســـقـــراط يــــخـــتـــرع مـــاوراء
الطـبيـعة : يـجعل مـن احليـاة شيـئا يـجب احلكم
عـــلــيه  قــيـــاسـه وضع حــدود لـه  ومن الــفــكــر
ـارستـه باسم قـيم عـلـيا ; قـيـاسا  حـدا  تـتم 
اإللهى احلقيقى  اجلميل  اخلير...)(19).
الـعـرض اليــتـضــمن سـوى (دوال) مــخـتــبـئـة وراء
بـعــضـهـا الــبـعض  وهـو نــفـسه مــا يـعـنــيه الـقـول
بــــأنه (ســــطح) فــــقط  لــــذا تــــســــقط الــــقــــيــــمـــة
يتـافيزيقـية التى ينـطوى عليـها (الرمز).. إذن ا
 االنـتـشـار اجملـازى إن هـو إال أحـد نـواجت موت
ـتحــــــــولة إلى عالمـات متـطابـقة مع الـرموز- ا
ــــوت الــــنـــــاجت بــــدوره عن مــــوت الــــواقع- ذلـك ا

عنى .. وت ا الذات ; الذى هو الوجه اآلخر 

تفرج ا يضع الشخصية ذاتها أمام ا بها  فإ
ـعطى نـحـهـا صوتـا: (فـهى الـشىء ا ; أى أنه 
ـتـجـاوز لـ )- إلى مـبــاشـرة)  الـقـافـز عـلى (أوا
جانب كونه (متقـاطعا مع)- السرود احمليطة ;

اهى أحكام سابقة) .. )
ـتـفرج اإلشـكـاليـة- هـنـا- تكـمن فى أن سـؤال ا
ـــرجـــع)  يـــحـــتـــمل- ـــتـــعـــلـق بـ (ا ـــعـــرفى) ا (ا

نظريا- إجابت  هما :
ــمـــثل) لـــيس ـــتـــفــرج) فـى أن (ا 1- قـــد يــفـــكـــر(ا
هو(الـشـخصـية)  وقـد يـقول إنـه مجـرد (مؤد) ..
مثل والشخصية  سيجد لكنه ح يفصل ب ا
مثل باشر الذى منحه ا أن (الشكل أوالتمظـهر ا

للشخصية) قد تالشى من تلقاء نفسه !..
أعــنى أن الـــشــخـــصــيــة ســـتــرتــد إلى (الـــنــقــاط
ــوزعــة عــلـى الــسـرود ــتـضــادة- ا ــتــنــاثــرة  ا ا
ــنـــحى فى احملــيـــطــة)  واحلـــقـــيــقـــة أن هـــذا ا
التـلقى لـيس سوى نـزع لالسـتعـارة الكـليـة التى
ــتـضـادة الـتـى تـتـكـون ــمـثل لـلــنـقـاط ا مــنـحـهـا ا
مــنــهــا الــشــخــصــيــة.. ولــعــله يــبــدو واضــحــا أن
الـشخـصـيـة هنـا سـتصـيـر بالهـويـة أوستـصـير
ذاتـا مـوزعـة عـلى مـواقع عـديـدة  بال مـاهـية 

وحتتمل من الدالالت ما الحصر له ..  
ــمــثل) هــو ــتــفــرج) فى أن (ا 2- قــد يــفــكــر (ا
رجع) معا ; (الشخصيـة) ذاتها;(هوالصورة وا
هــو (الــشــكـل الــكــلى) ... مــتـــجــاوزا بــذلك عن
الـسـرود احملـيطـة بـالـشــخـصـيـة .. وبذا يـصـير
ــاهــو الــشــخــصــيــة) هــو ـــمــثل  (الــوســيط - ا
نـفسه (الـرسـالة) .. ومـا نالحـظه هنـا  هو أن

ـــمـــثل- ـــســـارات الـــســـرديـــة) ومـــا يـــحـــاوله ا ا
عــبـــراألداء- هــو أنـه يــصـــنع من تـــلك الــنـــقــاط
(شـكال وهمـيـا- افتـراضـيا) فـنـظرا لاللـتـباس
ا فى الـذى حاق بالظواهـر الواقعية بـرمتها (
ـمـثل) فى ـقـدور (ا ذلك اإلنـســان)  لم يــعـد 
ــــــســـــــرح اجلــــــديــــــد ســــــوى تــــــقــــــد (صــــــورة ا
افــتــراضــيــة) عـن الــشــخــصــيـــة- تــدعى(زيــفــا)
مثل) تمـثيل احلقـيقة  هـذا مع مالحظـة أن(ا
ـــنح الـــشـــخــصـــيـــة (شـــكال- مـــوَحِِــدا بـــيـــنــمـــا 
ـنحهـا (مركـزا- أى معنى) ا  لـبعثـرتهـا)  فإ

 مــــــن اخلارج ..
تفرج والشخصية) : ثانيا (ا

ــتـــفــرج يــتـــمــوضع أشــرت مــنـــذ قــلــيـل إلى أن ا
تعـلقة بالشــــخصية والعرض ماب (السرود ا
ــــمـــــثل- لـــــتــــلك ـــــشــــهـــــدى- الــــذى يـــــقــــدمـه ا ا
ـا يـتـلقى ـتـفرج إ الـشـخصـيـة) .. والشك أن ا
األداء الـتـمـثـيـلى بـاعـتـبـاره أداءا لـلـشــــــــخـصـيـة
ذاتـها  أى أنه لن يـدرك الفارق اجلـوهرى ب
األداء (الـزائف) واألداء (احلـقـيـقى)- فـكـعادته
ــــرئـــيـــة الــــكـــلـــيــــة الـــتى ســــيــــؤخـــذ بـــالــــصـــورة ا

يشاهدها .. 
لـــكن اإلشـــكـــالـــيـــة- لـــديـه- ســـتـــتـــمـــحـــور حــول
أعنى أنه سيتساءل عن مايؤسس تلك الـصورة
رجع- أوالـواقع) الـذى تـعـد الصـورة تـمـثيال (ا

له- وهو ســـــؤال معرفى فى األساس?..
تفرج والشخصية) :  مثل وا ثالثا (ا

ــنـح الــشـــخـــصــيـــة تـــمــظـــهـــرهــا ـــمـــثل حـــ  ا
ـتعـلقة ـتطابـق مع الســـــــرود ا ـباشر- غـير ا ا

ينبغى القول أن سقوط 
يخترع ما وراء الطبيعة

(عــلى هــيــئــة تــمــاثــيل شــمــعــيــة)- حتــمل داللــة
دى الذى طابقة الـصورية للواقع- نالحظ ا ا
تنغـمر به تـلك الشــــخـصيات- طـوال العرض-
ـا هم أشبـاح غـارقة  جتـهد فى الظـلـمة ; كـأ

فى أن تبعث من جديد ..  
ـــمــــثـــلـــون- هـــنـــا- لـــيس لــــذا  فـــمـــا يـــحـــاوله ا
الـعـودة(أواالرتـداد) بـالـشـخـصـيـات إلى أصـلـهـا
الواقـعى أو التاريـخى احملتـمل (كمـا هى العادة
فى األداء التـمثيـلى السـائد) ألن الـواقع نفسه
ا الـصـعود بـالشـخصـيات إلى قـد تالشى  وإ
الـــلــحــظـــة احلــيــة (احلــاضــــرة) الــتى يـــحــيــاهــا
ــسـرح ; الــتى هى حلــظـة ــمـثـل نـفــسه عــلى ا ا
ــا يـــثـــيــر إشـــكـــالـــيــــة الـــزمن فى الـــعـــرض- (

العرض- وسوف أتعرض لها فى حينها) .. 
ـمـثل) بـقدر غـيـر أن ما يـعـنـيـنى هـنـا  هـو أن (ا
ـبـاشــر فى وعى مـنـحه لـلشـخـصيـة تـمظـهـرها ا
ــــتـــفــــرج (فى تــــقـــاطع مـع الـــســــرود احملـــيــــطـــة ا
ـــســـارات الـــســـرديــة- بـــالــشـــخـــصـــيـــة ; أى مع ا
ــتــعــلــقــة بــالــشــخــصــيــة- تــلك الــتى تــقــول بــهــا ا
ــــا يـــــضع بـــــالــــشــــــــخـــــصــــيـــــات األخـــــرى)  فـــــإ
الشخصـية نفسـها فى مفـارقة ب مايـقال عنها
ـا هـو وعـى ســـــابق بــهـا)  وبـ (تــمـظــهـرهـا )
ـثل يـتم وضع ـتـفرج)- وبـا ـبـاشـــر أمـام وعى ا ا
ـتـعــلـقـة بـالــشـخـصـيـة ــتـفـرج مـابـ (الــسـرود ا ا

شهدى للشخصية) .. والعرض ا
غـيــر أن وضـعـا كــهـذا من شـأنه أن يــثـيـر عـددا
ـــــمــــــثل من اإلشــــــــــــكـــــالــــــيـــــات  تــــــتـــــعـــــلـق بـ (ا
ـــــــتــــــفــــــرج والـــــــشــــــخـــــــصــــــيـــــــة) من جـــــــهــــــة و(ا
والـــشــخـــصــيـــة)من جــهـــة أخــرى عـــلى الـــنــحــو

التالى : 
مثل والشخصية) : أوال (ا

فقـدان الشـخصـيـة خلاصـية اإلمـتداد الـواقعى
(نـــظــــرا لـــتـالشى الـــواقـع نـــفــــسه) فــــضال عن
يجـعل من الـتمـظهر فقـدانهـا لنـواتهـا الداخـليـة
ـمثل مجـرد (تمثيل نـحه لها ا باشـر الذى  ا
أوصـورة إفـتــراضـيـة- أى إسـتــعـارة)- هى نـتـاج
ـمثل نـفسه; أى أن مـايقدمه الوعى اخلـاص با
ــــمــــثل اليـــــزيــــد عن كــــونـه مــــجــــرد (نــــســــخــــة ا
مــصـــطـــنـــعـــة- بال أصـل) تـــلــعـب- كـــذبــا- دور

األصل ..
(واليـجب أن يشرد الذهـن بعيدا ويـتصور أننى
سرح الـسابق على ما بعد احلداثة أقول بأن ا
 كان يـقدم الواقع نـفسه  ويـستـند فى وجوده
ـاذج بــشـــريـة اليــتـطــرق إلـيـنــا الـشك فى إلى 
وجـودهــا احلـقـيــقى  ال... مـا أقـولـه فـقط هـو
ـا ــسـرح كــان يـقــدم الــشــخــصـيــات  أن ذلك ا
ـعان أو ـاهيـات أو هى تمـثـيالت أوجتـسيـدات 
ـــؤســـســات ـــعــانـــى  تــنـــحـــدرمن ا لـــنــظـم من ا
عـرفـيـة اخملـتـلفـة- كـالـفـلـسفـة واأليـديـولـوجـيا ا
ـــــعــــنى الـــــوجــــود أى أن ــــنـــــتــــجـــــة  والـــــعــــلـم- ا
ــعـنى مــؤسـسى  الــشـخــصـيــة كـانت جتــسـيـدا 
تد فيـما وراءها  تـستمد يحظى بـاتفاق مـا 

منه شرعية وجودها) ..
ــمـثل ــنـحه ا ـبـاشــر الـذى  هـذا والــتـمــظـهــر ا
لـــلـــشــخـــصـــيــة  مـن عــنـــديـــاته  رغم افـــتـــقــاره
ـــؤســـسى الــــذى يـــســـتـــمـــد مـــنه مـــا لـــلـــمــــعـــنى ا
يــتــشــرعن به  إال أنـه (أى الـتــمــظــهـــــــــر) يــعـد
ـتــضـاربـة- إذ تـتـحـول إلى قـفــزاعـلى الـسـرود ا
ثرثرة خارجيـة- وصوال إلى الشخصية ذاتها ;
أى أنه  يــصـــيــر هــو الـــشــخـــصــيــة- هـــكــذا بال

تأسيس (!) .. 
ـرجع مـعا)- مـثل سـيـصيـر هـو (الـصورة وا فـا
ــمــثل ــيــتــافــيــزيــقــــــى  بــ ا هــذا الــتــطــابق ا
والـشخـصـيـة  الذى تـتـحـول على أثـره الـسرود
احملــيــطــة إلى (ثـرثــرة خــارجــيـة) يــعــنى (مـوت
ـاضى- والــتـاريـخ عـامــة)  ومن ثم ال يـتــبـقى ا

لنا سوى (احلاضـر) :
ـا هــو (حلـظــة الـعــرض) ; ومـاهـذه احلــاضـر 
األخـيـرة ســوى االســــــــتـعـارة ذاتــهـا- تـلك الـتى

تفرج داخلها (!) ..  الزج با
ــــعــــنى ومــــا نالحـــــظه هــــنـــــا  هــــو أن تالشـى ا
ـؤسسى الـذى تعد الـشخـصيـة تمـثيال له هو ا
ــركـز)- الـذى تــتـمــحـور حـوله نــفـسه (تالشى ا
الـشــخـصــيـة عــادة- لـذا تــتـنــاثــــــر الــشـخــصـيـة
وتـــتـــشـــظـى وتـــتـــبـــعــــثـــر إلى (نـــقــــاط - تـــقـــاطع

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

> تقول أرملة صالح عبد الصبور  "سميحة غالب": سبب وفاة زوجى أنه تعرض إلى
تواجدين فى السهرة عطى حجازى" وبعض ا نقد واتهامات من قبل "أحمد عبد ا

ا كان زوجى قد مات.  وأنه لوال هذا النقد الظالم 

> جماعة إضافة
نصورة الثقافية با
عقدت مساء السبت
اضى ندوة خاصة ا
ناقشة رواية «مالك

الفرصة األخيرة»
للكاتب سعيد نوح

الرواية صادرة عن دار
فكرة وسبق للكاتبه
إصدار روايات أخرى
أهمها «كلما رأيت بنت
حلوة ودائما ما ادعو
وتى و61 شارع زين ا

الدين».
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≈Hƒæ÷G πMÉ°ùdG ≈a .. Gõ«ªJ ôãcCG ádƒØ£dGh ÜÉÑ°ûdG
كـاتــبــة صــحــفـيــة ومــعــدة بــرامج .. حتــولت إلى تــقـد

تـابـعـ مـنـذ عام 2006 الـبـرامج وحـازت عـلى قـبـول ا
وتـــعــمـل حــالـــيـــا فى الـــسى بـى اس نــيـــوز .. وصـــاحـــبــة
اهتمـام كبيـر باألطفـال .. ومن أعمالـها األداء الصوتى

تحركة الشهير " شارك " ... لفيلم الرسوم ا
ويـــتــصــدى لـــلــعــرض اجلـــديــد " شــيـــلى بــوتـــلــيــر " وهى
مخـرجة شـابـة تلـقى كل الـدعم فى أول أعـمالـها .. وال
زالت تــعـــمل كـــمــســـاعــدة فـى بــرودواى مع اخملـــضــرم "
ديس مــاكــانــوف " فى عـــرض " فــتــيــان وفــتــيــات " وقــد
أظـهــرت بــراعــة فى اخــتــيــار " بــراين هــوســتــنــيـســكى "
المح الشرقية.. واجلميلة " أريكا وال " و" صاحب ا
جـاســتـ فـيـجـارو " واألكـثــر بـراعـة اخـتـيـارهــا لـلـطـفـلـة
الـرائعـة " جـينـفـر شاجن " واسـتـغالل كونـهـا ذات أصول
تفرج .. وإن لم يدرك بعد آسيوية لكسب تـعاطف ا

أى من النقاد سبب هذا التعاطف ..

" نـعم لــلـتـســامح .. ال لـلــخـسـة " قــاعـدة جــيـدة ولـكــنـهـا
ليست سهلة .. ولم تسـتطع الطفلة الصغيرة إيلى التى
درسـتهـا اجلديـدة " الزلو جـاسكى " تـطبـيقـها انتـقـلت 
كـمــا فـهـمـتـهـا وتــربت عـلـيـهـا .. فـحــاولت إيـجـاد وسـيـلـة
ــدرســـة والــذين وقــفــوا لــلـــتــعــامل مع زمـالئــهــا وإدارة ا

ضدها جميعا ...
هذه هى أحـداث الـعرض اجلـديـد الـذى يقـدمه مـسرح
الشبـاب والطفولـة وهو واحد من خـمسة مسـارح تابعة
ـتـحـدة ـسـرحى بـالــواليـات ا ـركـز الــسـاحل اجلـنـوبـى ا
سرح الذى اختاره اجلمهور واعتبره األمريكية .. هو ا

األكثر تميزا ب أقرانه ...
والــعـرض اجلــديــد .. مــسـرحــيــة مـوســيــقـيــة عن كــتـاب
األطفال " الطـفلة اجلديـدة " للكاتـبة الصحـفية " كاتى

كوريك " وموسيقى " مايكل فريدمان " ...
قـد اســتـغـلت " مــيالنى مـاريــنـيش " الـكــاتـبـة الــصـاعـدة
ـنـحـهـا الـفـرصة عالقـة الـصداقـة مع كـاتى وأقـنـعـتـهـا 
لكتابـة معاجلة مـسرحية لـكتابهـا اجلديد .. وكاتى هى

 áª≤dG ≈dEG ¢übôdG øe .. ΩQƒà°S ¿GRƒ°S
انـطــلـقت الــطـفـلــة الـنــجـيــبـة .. تـتــعـلم الــعـزف عــلى اآلالت اخملـتــلـفـة
وخـاصة البيانـو .. ثم تتجه وهى فى السـادسة لدراسة الرقص .. و
تـستـعـد لتـصبح راقـصة بـاليه .. وفـجـأة تتـعرض حلـادث يتـسبب فى

إصابة قدمها وكانت فى سن العاشرة .. ليبتعد عنها حلمها ...
وظـــلت رواسب تـــلـك احلـــادثـــة واحلـــلم احملـــطم عـــالـــقـــة بـ " ســـوزان
سـتــورم " حـتى الـتـقت بـأحـد مـدرسـيـهـا الـشـبـاب بـجـامـعـة ديالوارا "
جـون " فـى أولى ســنــوات دراسـتــهــا بــاجلــامــعــة والــذى اكـتــشف تــلك
الـرواسب وسـاعــدهـا عــلى اجـتــيـازهـا وتــوجـيه طــاقـتــهـا نـحــو طـمـوح
ـسرح .. لـيكـسب واحدة من أفضل وحلم جديـد .. وجعـلهـا تتعـلق با

مبدعيه فى اخلمسة عشر عاما األخيرة ...
وســوزان ســـتـــورم هى اخملـــرجـــة اخملـــضـــرمـــة الــتـى قـــدمت الـــعــرض
ـنتـجون " عام  2001والذى دخل الـتاريخ اخلالد من األسـطورى " ا

أوسع األبواب ...
ـسـرحى بــعـرضـهـا اجلــديـد " الـسـعـادة " وتـسـتـأنـف سـوزان عـمـلـهــا ا
سرحى ـسرح " البـيت اجلديـد " حتت راية مـركز ليـنكـولن ا وذلك 
ـؤلـفـ اخملـضـرمـ وهو " .. لـتلـتـقى بـأسـتـاذهـا والـذى أصـبح من ا
جــون ويــدمــان " ألول مـــرة مــســرحـــيــا رغم أنــهـــا بــدأت رحــلـــتــهــا مع
سـرحى منذ عام  .. 1994بينـما بدأ جون عام .. 1976 اإلخراج ا
ومـن أهم أعـــمـــاله " كـــبـــيـــر " عـــام  1996و" اتـــصـــال " عـــام 2000

واللذان رشح عنهما جلائزتى تونى ...
والـعـرض درامـا مـوسـيـقـيـة تـدور حـول احـتـجـاز مـجـمـوعة مـتـنـوعـة من
ســـكــــان نـــيـــويــــورك بـــأحــــد عـــربـــات مــــتـــرو األنـــفــــاق .. وسط ظـــروف
ومـالبـــســـات نــــادرة احلـــدوث ومـــفـــاجـــئــــة ويـــشـــارك فـــيـه " آنـــا مـــاريـــا
أنـدريـكاين "  " فـريـد أبلـيجـات "  " سـابسـتيـان أرسـيلـوس "  " هولى
آن بوتلـر "  " ميجيل درفـنتس " و" جانـيت ديكنسـون " .. وقد تذكرت
سوزان بلقاءها بجون ذكريات جامعة ديالوارا التى لم تنسها قط ...

واطن ب مطرقة حكومة بالده وسندان العدو اخلارجى ا
تستحق البحث.

وهذه الرواية متـعددة األوجه ففيها احلرب من أجل الوطن
.. ومـحاربة الـغزاة .. وفـيها أيـضا استـبداد دولـة .. وتفشى
الــفـسـاد .. والــسـجن والــقـمع لـكل مــعـارض .. وفى الــنـهـايـة

مأساة شعب ...
وقد تنـاول هذه الرواية وعـاجلها بـاحترافيـة شديدة اخملرج
" لــيف دودين " وهــو مــخــرج صـــربى صــاحب خــبــرة كــبــيــرة
فويشارك فى العرض " دانيال كوزلوفسكيف "  " إليزافيتا
بويارسكايا "  " إيلينا سولومونوفا " و" سيرجى كوريشيف
ـعــاجلـة اجلـديــدة يـرمى إلى الــنـازيــ اجلـدد والـذين وفى ا
حتــدث عــنــهـم دودين والــذين مــازالــوا يــضــطــهــدون الــشــرق
األوروبى .. بل والشـرق بـشكـل عام ويـنـظرون ألفـراد شـعبه
كـأناس من الـدرجة الـثالـثة " ترسـو " .. ويشـفق دودين على
ـطحون ب مطـرقة احلكومة فى بالده ـواطن والضحية ا ا

وسندان العدو اخلارجى ...

اجـتـمـعت األشـتـات .. لـتـجـعل من عـرض مـسـرحى .. واحـدا
ـــســرح حــالــيــا .. والــتى من أهم الــعـــروض الــتى يــشــهــدهــا ا
سـيــكـون لــهــا صـدى واسع فى الــفــتـرة الــقـادمــة .. فـالــعـرض
ـسارح الـروسيـة العـريقة يشـهده مـسرح " مـالى " واحد من ا
ــلــكــة ــوســكــو والـذى أسـس عـام  1756وحــظى بــرعــايــة ا
إلـيزابـيث رغم مـهـاجـمته لألسـرة احلـاكـمـة فى بريـطـانـيا فى

أوقات كثيرة ...
والـعرض هـو " حيـاة ومصـير " وهى عن أعـظم رواية روسـية
فى الــــقـــــرن الــــعــــشــــرين لـألوكــــرانى اخملـــــضــــرم " فــــاســــيــــلى
جـورسـمـان " .. والــذى كـتب جـزءيـن بـنـفس الــعـنـوان .. وكـان
فـــاســيــلـى مــراسالً عـــســكـــريــاً أثــنـــاء مــعـــركــة ســتـــالــ جــراد
الشـهيرة .. وشاهد عـيان على التطهـير العرقى الذى مورس
ضــد شــعــوب أوروبـــا الــشــرقــيــة .. ولـــهــذا فــقــد وجــد أن من
ــقــاومــة الــتـى قــامت بــهــا هــذه واجــبه كــشف ولــو جـــزء من ا
الشعـوب وقد حركه ضـميره .. ووجـد فى ذلك قضـية عادلة

 دراما
موسيقية
تدور حول
احتجاز
مجموعة
متنوعة من
سكان
نيويورك

✂✂

سرحي جريدة كل ا

ركز الثقافى > ا
الفلسطينى بالقاهرة
شهد مساء السبت
اضى عقد ندوة ا
ناقشة كتاب خاصة 
«النكبة وحقيقة نصف
الدولة» للكاتبة
الصحفية سهى على
رجب الندوة عقدت
برعاية السفارة
الفلسطينية بالقاهرة
وشارك فيها عدد من
السياسي

واإلعالمي والكتاب.

> رحل الشاعر صالح عبدالصبور إثر تعرضه إلى نوبة قلبية حادة أودت بحياته إثر
مشاجرة كالمية ساخنة مع الفنان الراحل الفنان الراحل "بهجت عثمان فى منزل
عطى حجازى" وكان عبد الصبور يزور حجازى فى صديقه الشاعر "أحمد عبد ا
ناسبة عودة األخير من باريس ليستقر فى القاهرة.  منزله 
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يــــذكــــرنـــا بـه- لــــقــــد صــــار الـــرمــــز هــــو الــــواقع
احلـقـيــقى أواحلـرفى نــفـسه وبــالـتـالـى لم يـعـد
ـــا يــعـــنى أن الـــرمـــــــــوز هـــنـــالك من رمـــوز .. 
حتــولـت إلى عالمـــات مـــتـــطـــابــقـــة مع الـــواقع 
ـــا أســفــر عن أوصــارت هـى الــواقع نـــفــسه  

عنى .. موت ا
كل هــذا يـعـنى أن تــدهـورا مـا أصـاب الــوظـيـفـة
ا الـرمزيـة الـتى يـقوم بـهـا الـذهـن البـشـرى  
يـعنى- أيـضا- مضـاعفـة موت (الـذات) نفـسها
: (كحقـيقة ميـتافيـزيقيــة ووجـودية معا)- ذلك
أن عــدم قـدرتـهــا عـلى إنــتـاج الـوعـى  بـلغ حـدا
فـــائـــقـــا  حـــ فـــقــــــد (اجلـــســـد) قـــدرته عـــلى

ا يعنى موته !..  عرفة احلسية) ;  (ا
لــــــذا  نالحـظ بــــــأن (الـــــشــــــخــــــصـــــيــــــات)- فى
العرض- ليست تـمثيالت لغوية أوماديــــــــــــة لـ
(مـــاهـــيـــات)  جـــاهـــزة ومـــعــــدة من قـــبل (كـــمـــا
اعـــــتـــــدنـــــا أن نــــرى فـى مــــســـــــــــــــرح احلـــــداثــــة
أى أنـهـا لم ـسـارح األخــرى الـســابـقــة عـلـيـه) وا
تـعد تـنـبنى عـلى جـوهر مـاهـوى أونواة  داخـلـية
(مــيـتـافـيـزيـقـيـة)  أومـركــز مـحـدد تـسـتـمـد مـنه
هـويـتـهـا  كـمـا أنـهـا لم تـعـد تـمـثـــــل امـتـدادا ما
كتـشفات لتصـور ما عن الـواقع (فقد  نـقل ا
احلـديثـة فى الـعلـوم اخملتـلـفة إلى الـشـخصـيات
ـذهـب الـطـبــيـعى ــسـرحــيـة- ويــعـد ا األدبــيـة وا
عـــنـــد " زوال " مـــثـــــــاال عـــلـى ذلك  بل وبـــدايـــة
امــــتـــداد الــــوعى الــــعــــلــــمى بــــالــــواقع إلى األدب
ـا صـارت شـخـصـيـات عـائـمـة عـلى والـفن) وإ
ـــا جــذورهـــا تــمـــتــد فى ســـطح الــوجـــود أو كــأ
الهواء- إذ نـرى كل شخـصية مـنها مـوزعة على
هـى نـــقـــاط تـــقــــاطع مـــســـارات مــــواقع عـــديـــدة
الـــوعى(الــســـردى) - اخلــاص بـــالــشـــخــصـــيــات
ـسـارات الـتى تـغـمـر الـعـرض  األخـرى ; تــلك ا
هـكـذا دون أن نـتـيـقـن من صـحـة أيـا مـنـهـا ; بل

وال سبيل إلى ذلك أبدا ..
لذا  فـإلى جـانب الظـهـور األول للـشـخصـيات 
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يــكـــتـظ الـــعـــرض بـــالـــرمـــوز : (األم) (رائـــحــة-
ـوتـى واألحـيـاء والـبــخـور  وارتـبــاطـهـا بـأرواح ا
وتى القدامى الـتى لم تزل تقيم فى البيت)  ا
ــتـــحـف والــتـــمـــاثــيـل الـــشـــــــــمـــعـــيــة (الـــبــيـت- ا
ـرشــد)... إلخ .. إال أن تـلك الــرمـوز تـتــمـيـز وا
ـا يـفقـدهـا محـتـواها - بـاالنتـشـار اجملازى ; 
لـيس داال على أعنـى أن اجملاز نـفـسه كـ (دال)
مـدلول محدد بـقدر مايخـبئ بداخله داال آخر;
فـالـرمـز ال يـتــجـسـد مـجـازيــا فى شئ مـا يـلـعب
ــكـــثف الـــرؤيــوى الـــشـــعــرى أو الـــنــقـــطــة دورا
ــركــزيــة- الــواحـدة الــوحــيــدة- الــتى يــتـكــاثف ا
عندها احلدث الـدرامى  مفصحا عن حمولة
داللــيــة (أيــديـولــوجــيـة) مــحــددة  هى مــايـرمى
إلـيه ; كـ (الـكـوبـرى أوالـدمـيـة أوالـطـائـر أوبـئـر
السلم أو الفـراشة أوخيال الظل أواألشباح ..)
ـــســرح وغـــيـــرهـــا من الـــرمـــوزالـــتى يـــعـج بـــهـــا ا

الواقعى الرمزى ..
ويـتـبــدى االنـتـشـار اجملــازى فى (فـيــفـا مـامـا) 
ــاهـو (وظــيـفـة فى وضع الــتـفــكـيـر الــرمـزى ; 
عــمــيـقــة من وظــائف الــذهن اإلنــسـانى)(15)
فى مـــوضع ســؤال .. فـــالــرمــز- فـى الــعــرض-
يـتجـسـد فى (الـرائحـة)بـصـورها الـعـديدة وإذا
كــانـت الــرائــحــة(عالمــة إشـــاريــة)- تــشــيــر إلى
ـــشــار إلــيه) بــقــدر مــايــحــضــر فى (...) فـ (ا
الــــــعــــــرض عـــــلـى نــــــحـــــو مــــــبــــــاشـــــر:(رائــــــحـــــة-
الـشـهـداءالـفـلـسطـيـنـيـ فى حـصـاربـيـروت عام
 82 وصــــــوال إلـى أحــــــداث غــــــزة األخــــــيـــــرة 
صرية رائحــــــة شهداء  67 ضحايا الـعبارة ا
 ثم رائـحة- الكـوتشى)  إال أن انتـهاء العرض
بـاكـتـشــاف األبـنـاء مـوت (األم) وتـعـفن جـثـتـهـا 
يـبــ لـنـا عن أن الــروائح بـقـدر مـا تـشـــيـر إلى
ــــا تـــخــــفى أيـــضــــا ; أى أنـــهــــا تـــدفع (...) فـــإ
بـــبـــعض األشـــيــاء إلـى احلــضـــور  لـــكن هـــــــذا
احلـضـور نـفـسه اليـكـتسـب صفـته تـلك إال ألنه
ـــــــا - يـدفع بــأشـيـاء أخــرى- أكـثــر أهـمــيـة ر

إلى (الغياب) ..
ومن نــــاحـــــيــــة أخــــرى  جنــــد أن احلـــــديث عن
ـــوتى والـــشـــهــداء) اليـــنـــقـــطع طــــوال (أرواح- ا
ــنــعـم- الـذى الــعــرض  الســيــمــا (الــعم عــبــد ا
اســـــتــــشـــــهــــد فـى حــــادث كـــــوبــــرى عـــــبــــاس) ..
و(الــــروح) هى الــــطــــرف اآلخــــر الــــذى يــــصــــنع
ثنائـية مع (اجلـسد)- وعامـة فنحن النـتحدث
عـن روح شــخـص مــا إال إذا كـــان مـــيــتـــا .. لــذا
فـــحـــضــــور األرواح  فى الـــعـــرض  يـــدل عـــلـى

(الغياب) اجلسدى .. 
هــذا والـكــلــمــتـان (روح ورائــحــة)  تــرتـدان إلى
جــــذر لــــغـــــوى واحــــد ; هــــو(راح)  أى أنــــهــــمـــــا
تتـحدان فـى اجلنس  وبـيـنهـما جـنـاس ناقص
ــعــنى  إذ وعـــلى الــرغم مـن اخــتالفــهــمـــا فى ا
(الـرائحة : هى النـسيم طيبـا أونتنا) و(الروح :
مـــا بـه حـــيــــاة األجـــســــام ...) إال أنـــهــــمـــا- فى
الــعـــرض- يــرتــبـــطــان مــعــا  أعـــنى أن حــضــور
ـــثل الــــرائـــحــــة يــــرتـــبـط بـــحــــضــــور األرواح و
امــتــدادا لــهــا- إذ يـــشــيــران مــعــا إلى (الــغــيــاب

وت) القابع وراءهما .. أوا
ــوتـى هــذه- رغـم نــتـــنـــهــا ومع ذلـك فــرائـــحـــة ا
القوى الـفاضح- إال أن أحدا ال يدركهــــــــا (أو
ألن هـناك رائـحـة أخـرى حتجـبـها عن يـشمـهـا)
وتى القدامى فقط هم أفراد العائلة(وعنا)- ا
فتطلق اجلدة رائحة البخور- الذين يدركونها 
الــــتـى تــــنــــتــــمى لــــواقـع تــــاريــــخى قــــد كــــانت
الـرائـحـة فـيه تـنـطوى عـلى داللـة أكـثـر وضـوحا

ومباشرة .
ـثـال  بـعـد احلـديث عـن حـصار فـعـلى سـبـيل ا

يـــشــمـــون رائــحـــة جـــثــة(األم) بـــيــنـــمــا األحـــيــاء
(أفـراد الـعائـلـة) اليـشمـونـها- ويـنـحصـر شـمهم
فـى رائـــحــــة الـــكــــوتـــشـى (الـــذى يــــرتـــديـه كـــائن
حـــى- هـــو"عــلى")!.. ونــحـن نــعــرف أن اجلــثث
تصدرالروائح فقط وال تـشمها- فشم الرائحة
ـا هى سـر احلـياة) مشـروط بـوجـود الـروح (
لـذا ففـصـل الروح عـن اجلـسـد- فـى الـعرض-
وربـطــهــا بـالــرائــحـة  يــحــمل مـفــارقــة تـأويــلــيـة
تــنـبـنى عــلى إعـادة طــرح الـســـؤال عـن (مـعـنى)
ـوت- فــاألحــيــاء (أفــراد الــعــائــلـة)  احلــيــاة وا
مــوتـى- ولــعل هــذا يـــفــســـــر لــنـــا الــداللــة الــتى
تنـطـوى عـلـيهـا (هـيـئة الـتـمـاثـيل الشـمـعـيـة)التى
اتــخــذهــا أفــرادالــعـائــلــة فـى بــدايــة الــعـرض!..
أحـيـاء(يتـشـبثـون بـالـوجود فى بـيـنـما األمـوات 
الـتـاريخ) وبـذا يـصـبح مـوت ـتـحف  الـبــيت = ا
(األم)- حتــولـهــا إلى(جـثــة عــفـنــة)- هـو نــفـسه

موت(األبناء) ..
ومـن نـــاحـــيـــة أخـــرى  نالحظ بـــأن الـــربط بـــ
ـا يأتى على مرجعيــة اجلثة الروح والرائحة إ
وحـ نتذكر أن (الـروح والرائحـة) ينحدران من
جــذر لــغــوى واحــد هــو(راح) وأن هــذه األخــيـرة
وت) سيتبـ حتمل معان عديدة من ضـمنها(ا
لــنــا أن (الـــروح) هى (الــرائـــحــة) نــفـــســهــا  وأن
ــوت) ; مـوت (راح) تــشـيــر إلى (اجلــثــة) وأن (ا
ـــــنح (الـــــذاتــــوالـــــواقـع)  هــــو(الـــــغـــــائب)الـــــذى 
ـــســـرحـــيــة- الـــتى يـــنـــدمج فـــيـــهــا (اإلســـتـــعــارة ا

التخييلى والواقعى) حضورها ..
هــذا واالنـتــشـار اجملــازى لـلــرائـحــة(عـلى هــيـئـة
دوال مــخـتــبـئــة خــلف بـعــضـهــا الــبـعض) يــعـنى
انــتـــهــاء الـــرائــحــة كـــرمــز- أوفـــقــدان الـــرائــحــة
لــرمـــزيـــتـــهـــا- ذلـك ألن (الـــرمــــــز) هـــو: (مــا ال
بل مـن كـونه يــكـتــسب قــيــمــته أوتــأثـيــره بــذاته 
تـذكــيـرا بـشئ آخـر)(19) فـالـشئ اآلخـر  إذا
كــــان هـــو الــــواقـع احلــــقـــيــــقـى  وإذا كــــان هـــذا
كن للرمز أن الواقع قد تالشــى  فمـا الذى 

بيروت :-
سـرح) (اجلدة حمدة تبخر ا

اجلــد  : (مـســتــمـرا فى الــســعـال) بــتــعـمــلى إيه
ياحمده ?! ..

اجلدة : الريحه  بغطى على الريحه ياحاج ..
هـذا وكـل مـا تـلـتــقـطه أنـوف األحــيـاء فـقط هـو
(الــرائــحـــة)الــتى تــفـــوح من (الــكـــوتــشى) الــذى
يـــرتـــديـه (عـــلى) ; أصـــغـــر األبـــنـــاء(الـــســـاخــر 
ستقبل دون شـاغب  الباحث عن ا الهاز  ا

أن يدركه) !..  
وبقدر ما تنطوى الرائحة األخيرة على دالالت
عديدة  تنضـوى جميعها حتت (اجلسد احلى
الــذى يــتــعـفـن - فى الــواقع مــابــعـد احلــداثى 
الــذى يــتـــجــســد مـــجــازيـــا فى الــكـــوتــشى وفى
الـتليـفزيـون وما يـبثه من صـورضحـايا احلروب
واجملــــــازر)- إال أن تـــــــلك الـــــــرائــــــحــــــة (بـــــــرغم
واقعـيتـها) إال أنـها تـبدو أيـضا كـصور مـخادعة
(تـوهــمــنــا بــأنــهـا احلــقــيــقــة  فى الــوقت الـذى
تـخـبئ فـيه احلـقيـقـة نـفسـهـا- الـتى هى رائـحة
مـوت األم)- أى رائـحـة مــوت (األصــــل)- كـمـا

سنرى ..
هكذا فالرائـحة- كعالمة- عادة ما تشير إلى
(...)أوتــدل عـــلى (...) لـــكــنـــهـــا هــنـــا تـــطــمس
ـدلـول)  وال نــعـثـر وراءهـا سـوى عـلى (دال) (ا
آخــر  هــو رائــحــة أخـــرى .. ونالحظ  هــنــا 
نـوعـا من (التـأويل اجلـيـنـيالـوجى : الـذى يـعنى
الـعودة إلى األصـــــــول والوقـوف عند األسس-
ـيـتـافـيـزيـقـا  بـالـوقوف وهـو محـاولـة لـتـجـاوز ا
عــلى أصــولــهـــا  خلــلــخــلــة أزواجـــهــا وتــقــويض
مــنــطــقــهـا)  أعــنى أن الــعــرض يــســعى لــتـأويل
أصل ومـنشـــأ الـعالقة ب (الـروح والرائحة)-
فـــــحـــــ تـــــذهب الـــــروح عـن (اجلـــــســـــد) جتئ
الـرائـحة إلـى (اجلثـة) ألن جـسـدا بال روح هو
وتى- فى الـعرض- جـثة تـطـلق رائحـة.. لكـن ا
اال أنـهم هـم الـذين رغـم كـونــهم أرواحــا فـقـط 

(2) ™bGh ÓH á«©bGh

 االنتشار اجملازى للرائحة يعنى انتهاء الرائحة
كرمز أو فقدان الرائحة لرمزيتها
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مصطفى خورشيد

> الناقد سيد الوكيل
والشاعر خضير ميرى
يناقشان مساء غد

الثالثاء 11 أغسطس
رواية «قال لها» للكاتبة
نعم يعقد صفاء عبد ا
كتبة نفرو اللقاء 
بشارع معروف بوسط

القاهرة فى الثامنة مساء
بحضور عدد من النقاد

. هتم والكتاب وا

سـلـيـمـة أو اصـابـتـهـا الـشـروخ سوف ال يـرى ذاته
ــــرآة تــــعــــكـس بــــحــــيـــــاد كــــامل صــــورة بــــرغـم أن ا
ــسـتــنـصــر سـيـرى الــشـخص بــحـذافــيـرهــا لـكن ا
خـواءا وفراغـًا وظالمـًا مـعتـمـًا يتـنـاظـر مع الظالم
الــــذى يـــــســـــافــــر إلـــــيه كـــــرسى احلـــــكـم فى ظالم
الـــكــوالــيس. وفـى خــضم كل هـــذا ســنــلــحظ أداءًا
زاعـــقــا صـــارخــًا ومـــواقف مـــيــلـــودرامــيـــة شــديــدة
االفــتـعــال لـقــد عـمت الــفـوضـى واخـتــلط احلـابل
بـالـنــابل فـالـكل يــضـرب فى الـكل بـيــنـمـا الـشـعب
ــطــحــون قـد نــأى بــنـفــسه وانــخـرط فـى أهـازيج ا
حلـنـيـة حـزيـنـة وشـجـيـة وقـد رفع أكـفه مـتـضـرعًا
ــســـتــوى أعــلى لــعـــله يــكــون فــيـه الــغــوث من ذلك

البالء.
وعــنــدئــذ ســـنــصل إلى الــنــقـــطــة احلــاســمــة الــتى
سـتـقـلب األمـور رأسـاً عـلى عـقب. فى مـبـدأ األمر
ــسـتــنـصــر كـابــوس مــزعج يـحــاصـره فى ســيـلـم بـا
ـطـلق وسـيـسـتـمـر هـذا بـحـر عـجــاج من الـظالم ا
ـدة طـويـلـة نـشــعـر فـيـهـا بـسـأم وضـجـر الــكـابـوس 
مـلـة التى تـشيع وقـلـقلـة تتـنـاظر مع واقع حـيـاتنـا ا
فـيها الـفوضى وحتاصـرها من كل حدب وصوب.
بــيـد أن الــعــرض من زاويــة أخـرى يــتــجـاوز ويــعــلـو

يلودرامى. على كل هذه الفوضى والعجيج ا
ـجرد يبـدأ هذا اإلحـسـاس يقـوى ويتـعـاظم أثره 
ـالـطـى وهـو ظـهـور خـاطف مــقـلـقل غـيـر ظـهـور ا
مـسـتـقــر نـرصـده طـوال الـعـرض وال نـسـتـطـيع له
تثـبيـتا. وبرغـم هذا فـإن هذا الظـهور بـكل تبـعاته
سـيـؤجج وعيـنـا ويـشكل مـلـكاتـنـا ويـشحـنـها شـحـنًا

كثيفاً ثقيل الوطأة. كيف يحدث هذا?.
الطى نخاس يهـودى يتاجر ويبيع فى البشر إن ا
إضــافـــة إلى أنـه مـــرابى يـــتــعـــامـل مع الـــنــقـــود من
مـنـطـلق الـربـا الـفـاحـش. ولـقـد سـبق لـلـمـالـطى أن
لكـة) وقت أن كانت جـارية إلى احلاكم بـاع األم (ا
ـــلك الـــظــاهـــر). وعـــلــيـه قــد يـــتـــصــور الـــســـابق (ا
الــبــعض أنه إشــارة مــتـلــبــســة بــالـرمــز أن الــيــهـود
مقـدر لهم أنـهم سوف يـتـسيـدوا السـاحة لـكى يتم
عاصر. وهذا قد يصح بيعنا فى سوق الـنخاسة ا
ــــلـــمــــوس ويــــحس بــــوطـــأته عــــلى أرض الــــواقع ا
القـاصى والـدانى لـكنـه ال يصح مـطـلـقًا فى واقع
ـــســــرحى الـــذى نــــحن بـــصـــدده. إذ إن الـــعـــرض ا
ــالــطى ــعـــنى اخلــفى الــكـــامن كــلــيـــة وراء هــذا ا ا
يـتـجـاوز ديــانـته ومـهـنـته. إن الــعـرض يـقـشـر ديـانـة
الطى ويـنزع عنه مهـنته نزعـًا وعندئذ سـيتبدى ا
ـالطـى عاريـا إال من هـيئـته اجلـسمـانـية خلـيـالنـا ا
ـــكن بــحـــال تــقـــشــيـــرهــا أو نـــزعــهــا. إن الـــتى ال 
ــالـطى يــتــبـدى خلــيـالــنـا مــشــقـوقــًا إلى نـصــفـ ا
مــتــســاويــ مـن قــمــة رأسه إلى إخــمص قــدمــيه
ن تـعـلــوه عـ مــبـصـرة ونـلـحـظ أن الـنـصـف األ

ا عـنى برغم أنها بـاألساس مفـتقدة للـمعنى  با
ثل مفارقة صارخة ال حل لها.

ـلتبسـة بارزة بشكل آخاذ فى فارقة ا كـانت هذه ا
العرض الذى شاهدنـاه فى بورسعيد لكنها بهتت
وتقلصت إلى حد كـبير فى العرض سىء السمعة
الذى شاهدناه فى الفيوم. وال تفسير عندى لهذا
الـتـنـاقض األعوج سـوى أنه سـوءات الـتـنـفـيذ. أول
هـــذه الــــســـوءات تـــتــــصل بـــاإلضـــاءة الــــتى انـــعـــدم
تـأثيرها فى عرض الـفيوم بينـما كانت فى أوجها
فى عرض بـورسعيـد. إضافة إلـى تخلـخل اإليقاع

العام الذى وصم عرض الفيوم بوصمة قاتلة.
لكنـا من ناحيـة أخرى يجب أن ننـتبه تمـام االنتباه
أن الــعـــرض بـــرمـــته ســـواء فـى بـــورســعـــيـــد أو فى
الـفــيــوم قـد نــصب لـنــا كـمــيــنـا مع ســبق االصـرار
والـتـرصـد إذ أنه جنح فى أن يـوهـمـنـا أنه يـتـناول
ستـنصـر بكل ويـالته بيـنما هـو فى بنـيته عصـر ا
الـعـمـيقـة يـتـجاوز ويـعـلـو تـمامـًا عـلى ذلك الـعـصر.
ـعـنى آخــر فـإن الـعـرض يــتـأمل هـذا الــعـصـر ثم
يــلـفــظه ويـعــلـو عـلــيه بـكل مــا يـعج به مـن ضـجـيج
حــــــول كــــــرسى احلــــــكـم لـــــدرجــــــة أن امــــــرأة هى
بــــاألســـاس جـــاريـــة اشــــتـــراهـــا احلــــاكم من ســـوق
الـنــخــاســة ثم حتــولت بــالــتــبــعــيــة إلى مــا يــقـارب
ـعنى أوضح عاهرة من طراز فريد العاهرة أو 
اسـتــطـاعت أن تـطــوع جـسـدهـا لــكل مـا من شـأنه
أن يـقـربـهـا إلى كـرسـى الـعـرش حـتى تـمـكـنت من
تسلـقه وعندئذ اطـمئن بالهـا أنها ملـكت العا

فــــتــــجـــبــــرت وطـــغـت ووضـــعـت رجالً فى الــــشـــرق
وأخــرى فى الـغــرب بـحــيث يـقــبع بـيــنـهــمـا كـرسى
احلكم (!!!). وهـكـذا أسلـمت هـذا الـكرسى لـقـمة
ـشـكوك أصال فى سـائـغـة البنـهـا الـطـفل الغـريـر ا
نـسبه!. هل هو من صـلب زوجها احلـاكم السابق
أم هو ابن لعشيـقها احلالى (التسترى) أم هو ابن
لــعــشـيــقـهــا الـســابق (ابن حــمـدان) الــذى سـبق أن
ــدة عــشــرين عــامــاً!. ال أحــد يـعــلم تــولى الــوزارة 
بـالــضـبـط. لـذا عــنـدمــا يـكــبـر الــطـفـل ويـشب عن
الـطـوق فــإنه يـشــعـر بــأعـراض هـامــلـتــيـة مـبــطـنـة
ـرايا بـطـابع أوديـبى!. ومـن ثم عـنـدمـا يـنـظر فـى ا
ــ ويــســار ــشــكـــلــة بــانــحـــراف  ــصــقـــولــة - ا ا
اثل تقريبا شكل أو هيئة ـسرح  مقدمة خشبة ا
ـد ـشـاهـد سـوى أن  ـنـحـرف ومــا عـلى ا شـبه ا
ـرآت بخـياله خـطًا مـستـقـيمـًا واصًال من أعلى ا
ـــتــواجــدتــ نـــاحــيــة الــيــمـــ إلى نــظــيـــرتــيــهــمــا ا
ـاثًال أيضا من الـكائنـت نـاحية الـيسار وخـطًا 
ـنــحــرف الــذى يــشـمل أســفل لــكى يــكــتــمل شـبـه ا
األربـع مـرايـا والــتى تـعـلــمـنـا قــواعـد الـهــنـدسـة أن
مـجـمـوع زوايـاه يـســاوى قـائـمـتـ - عـنـدمـا يـنـظـر
صـقولـة سواء أكانت رايـا ا ـستنـصر فى تـلك ا ا

ردود فعل غاضبة أشـد الغضب وأيضا قد تكون
مـتـبـايـنـة أشــد الـتـبـاين صـاحـبت عـرض «تـرنـيـمـة
» الـــذى قــدمـــته الـــفــرقـــة اإلقــلـــيــمـــيــة الـ7 ســـنــ
ـهــرجـان الـقــومى لـفـرق لـبــورسـعـيــد فى مـفـتــتح ا
الـقـومـيـات على مـسـرح قـصـر ثـقافـة الـفـيـوم لـقد
ـتـع إضــافـة وصف الــعــرض بــأنه ردىء وغــيــر 
إلى أنه غير أم فى تعـرضه تاريخياً لفترة حكم
ـسـتنـصر بـوصفـهـا حلـقة ضـمن حـلقـات العـصر ا
الــفــاطــمى. كــمـا أن مــفــرداته تــعــرضت لــلــتــفــنــيـد
ــفــرطـة بـوصــفــهـا مــفــردات تـشــوبــهـا الــســذاجـة ا
ـعنى وافـتـقـاد الـذوق اجلـمالـى فى حده وانـعـدام ا
األدنـى لـــدرجـــة أن يـــوصف كـــرسى احلـــكم بـــأنه

شبيه بعربة الكشرى!!.
لـــقـــد تـــشـــرفت بـــأن أكـــون عـــضـــوًا ضـــمـن جلـــنــة
ـــوقــعـى الــتـى شــاهـــدت الـــعــرض فى الـــتـــحــكـــيم ا
الـســاحـة الــشـعــبــيـة بــبـورســعـيــد ضـمـت بـخالفى
الزميل العـزيزين: د. عبد الرحمن عبده أستاذ
فـتـحى الـكوفى وقـد أجـمـعت اللـجـنـة بعـد احلـالة
الوجدانـية العمـيقة الـتى فجرهـا العرض على أنه
ـسـتـوى بـدرجــة ال يـطـولـهـا الـشك. عـرض رفــيع ا
نطق ومن ثم فـإن صفة التمـيز والتفـرد وبحكم ا
الصـرف من احملـتم أن تالزمه أيـنمـا عرض فى
أى مــكـــان آخــر. نـــحن إذن أمـــام تــنـــاقض صــارخ
فــبـــأى مــعــيــار يـــتــحــول الـــشىء من الــنـــقــيض إلى

النقيض. 
نــحن إذن أمــام مــعــضــلــة ال حل لــهــا فى تــصــورى
ســوى الـــرجــوع مـــرة أخــرى إلى الـــعــرض ذاته فى
ـتميزة أو الرديئـة لكن مع اعتبار نـسختيه سواء ا
ا أن هذا التمـيز أو تلك الرداءة محض «زعم» 
يــــتــــيح لــــنـــا أن نــــنــــصب فــــخـــاخ الــــشك عــــلى كال
! عــلـنــا نــصل إلى خــيط آريـان الــكــفـيل الــزعـمــ

تاهة! بإنقاذنا من تلك ا
ــسـتــنــصـر ـاذا جلــأ الــعـرض إلـى عـصــر ا بــدايــة 
احلـاكم الـفـاطـمى وهـو عـصـر أقل مـا يـوصف به
أنه عـصـر سـيـريـالـى غـيـر مـتـصـور حـدوثه إال فى
الـــكــوابـــيس الـــتى يـــنـــســجـــهـــا الالوعى حـــيث أنه
حــدثت خالله مــجــاعـة مــخـيــفـة أدت بــالـبــشـر أن
تأكل بعضها بـعضًا بسبب فساد احلكم واختالل
موازين األسـرة احلاكـمة?!. ويـعنى هـذا أن غريزة
ــورتــيــدو) قــد أطــاحت بــغــريــزة احلــيـاة الــفــنــاء (ا
(اللبـيدو) ووجهت لـها ضربة قـاضية مـفضية إلى
حـالـة خـطــيـرة من الـدمـار الـشـامل.عـلـيـنـا اآلن أن
نتـأمل عـلى هـوادة فى تـفاصـيل الـعـرض. وأول ما
ــســـمى ســـنــرصـــده هـــو ذلك الـــكـــرسى الـــلـــعـــ ا
كرسى العرش والذى جنم عن التناحر عليه تلك
ـدوية الـتى دامت سـبع سـن وأكل فـيـها أسـاة ا ا
الـــبــشـــر بـــنى جـــلـــدتـــهم. تـــلــحـظ ابــتـــداءا أن ذلك
سرحى شهد ا الكرسى القابع متصدرًا خلفية ا
عنى هـو فى احملل األول واألخير مـجرد جمـاد 
أنه مـادة صماء عمياء بـكماء مفتقـدة كلية للوعى
الــذى يــتـمــيــز به الــبــشــر ويــســبق حــتى وجــودهم.
وبـهـذا فــإنه يـتــمـاثل مع أى شـىء مـادى يـحــوطـنـا.
ـتـصـدر لـكــنـا يـجب أن نــلـحظ أن ذلك الـكــرسى ا
للـصـورة هو بـاألساس كـرسى رجـراج مـهتـز دومًا
ـظلمة سرح ا يتزحـزح نحو أغـوار عمق خشبـة ا
ثم سرعان ما يعود خارجاً. وكأنه بهذا التوصيف
ـــا أى رابط أو مـــعـــيــار. يـــتـــحــرك عـــلى هـــواه دو
واألخـطر واألهم أن فى مكنـته التحـكم فى البشر
احلائزين على الوعـى فإذا بهم يتوحدون به بعد
أن يـحدث لهم نكوص مـزلزل يفقدهم مـا يتحلون
به من وعى فـيـسـتـحـيـلـوا إلى مـادة عـمـيـاء فـاقدة
ـعنى.. أى معنى. بـاألصل للوعى وخلـو كلية من ا

عنى يسبغه اإلنسان على األشياء ال العكس. فا
سـافر دومًا من ناحـية أخرى فـإن هذا الـكرسى ا
ـسرح وقد يـعود من ظالم الكـواليس إلى أضواء ا
ــزيـــفــة واخملـــادعــة عــلـت هــامـــته أكـــالــيل الـــغـــار ا
خـداعـاً وقـحـاً ال حـد لـوقـاحـته ومن ثم تـسـتـحـيل
حــيـــاة الــنــاس إلى خـــداع وتــزيــيف غـــيــر مــعــروف
مـداه. وعـليه فـإن كـرسى الـعـرش بهـذا الـتـوصيف
هـو ال محـالـة شـخـصـيـة درامـيـة اعـتـبـاريـة تـتلـبس

بـيـنـمـا نـصـفه األيـسر تـعـلـوه عـ ضـريـرة كـما أن
كل جـسده يظـهر مـنحنـيًا مقـوسًا ويـعنى هذا من
مـنــطـلق تــصـورى خــيـالى ال مـحــيـد عــنه إلى كـونه
يـتـنــاظـر تـنــاظـراً مـحـيــراً مع الـقـضــاء احملـيط بـنـا
ـادة الـتى يعج الـذى تقـوس وتـشـوه بفـعل جـاذبيـة ا
ادة التى سبق أن شوهت بها الكـون وهى نفس ا
حيـاتنا وجعلتنـا ننقاد إليها بـشكل معيب كما سبق
أن أسلفـنا وهنـا أيضا قـد يقول قـائل أن هذا قد
ينطبق على أى شحـاذ يقف أمام مسجدة السيدة
زينب وقد مد يده وأحـنى جذعه جلذب الشفقة.
ومرة أخرى فإننا نـتحدث عن شخصية مسرحية
تفـضم وتنـضاف مع غـيـرها ضـمن النـسيج الـكلى
سرحى الذى نـتأمله. وعليه إذا ـشكل للعـرض ا ا
الطى يـتناظر بقوة كـان التشوه الذى يعـانى منه ا
مع الــكـون احملــيط فــإن هـذا الــتـشــوه بـالــضـرورة
واحلــتـمــيــة سـيــصــيب كل احملــيـطــ به. ويــصـبح
األمــر واضـــحــاً وضــوح الـــشــمس عـــنــدمــا يـــنــتــقل
نتصب فوق كرسى ستوى األعلى ا الطى إلى ا ا
احلـكم حـيث يــقف مـحـنـيـًا فـى نـسق غـريب بـالغ

الشذوذ.
ـسـتـوى نـسـتـشف أيـضـا بـعـدًا خـيـالـيـا عـنـد هـذا ا
ـالطى حلـسـابه اخلـاص نـصف شبه يسـرق فـيه ا
ــكـــون لــلــمــرايــا إذ إن عــ ـــتــخــيل ا ــنــحــرف ا ا
الـطى الـيـسـرى الـعـمـيـاء ترسـم خطـًا مـسـتـقـيـمًا ا
بـصـرة خـطًا أفـقـيـًا بيـنـمـا ترسـم العـ الـيـمنـى ا
رأسـيـًا ويــتالقى اخلـطـان عــنـد نـقـطـة تــعـلـو أنـفه
تـشـكل زاويـة قائـمـة ومـا عـلـيـنـا اآلن سـوى اكـمال
احلـظـوظ لـيـرتـسم لـنـا مـسـتـطـيًال مـجـمـوع زوايـاه
ـشكـلة أن هـذا الـبعـد اخليـالى يخـتفى . ا قـائمـت
تــمــامــا فى عــرض الــفــيــوم بــســبـب ســوء اإلضـاءة
ــقـــيت لــدرجـــة أنــنى وكـــنت أجــلـس فى الــصف ا
ـــــــالــــــطـى له بـــــــاألصل عــــــ األول لـم احلظ أن ا

ضريرة!!.
تـكـتـمـل من ثم اإلثـارة اخلـيـالـيـة عـنـدمـا نـلـحظ أن
الـطى قد رتسـمة عـلى جبـ ا الزوايـة القـائمـة ا
تـنـفـرج أحـيــانـا إلى حـدهـا األقـصـى وقـد تـتـقـلص
ــعـاكس ـســار ا أيـضــا إلى حــدهــا األقـصى فـى ا
ــا يــعــنى أنــنــا فى خــضم الـالنــهــائـيــات الــتى ال
يعـترف بـها الـكون وال يـعتـرف بهـا علـماء الـفيـزياء
ـفـارقة الـنـظـريـة لتـنـاقـضـهـا مع نوامـيس الـكـون. ا
الطى أن هذا ذهلة التى ال يعلم كـنهها مطلقا ا ا
الــتــشـوه ال يــجــبـه ويـنــفــيـه إال تـشــوه مـن نــوع آخـر
كــامـن فى رحــاب الــكـــون. والــفــكــرة بـــبــســاطــة أن
ــكن من خاللــهــا قــوانــ فــيــزيــاء نــظــريــة الـــكم 
تـخيل محرك يـعمل عن طريق الـدفع باالنحراف
تصل ـكننا من إحـداث انحراف أو تـشويه فى ا
ــا يــؤدى إلـى دفع اجلــسم بـــســرعــة الـــزمــكــانـى 
خـيـالـيـة قـد تصـل إلى سرعـة الـضـوء أو قـد تـزيد
ــا يــنـجـم عـنـه صـدعــًا نــرى من خالله عــنــهــا و

آفاق مستقبل رحب!!.
وتــتـبـدى لـنــا هـذه الـرؤيــا عـلى نـحــو مـثـيــر عـنـدمـا
تـخـرج مـجمـوعـة اجلـوعى من عزلـتـهـا االختـيـارية
ـعـنى أوضح ـسـرح إنـهم  لـتـعـيـد تــشـكـيل فـراغ ا
شـوه فتـنفك مـفرداته إلى نـظام يهـدون البـنيـان ا
آخر بديع يـتشكل عـلى هيئـة مستـطيل مكون من
أربـع مـرايـا مـصـقـولــة تـتـنـاقض تـنــاقـضـاً بـيـنـا مع
رايا ـشكل لـلمالـطى تتشـكل ا شوه ا ـستطـيل ا ا
شاهدين ـبدع لتواجهنـا نحن ا عـلى هذا النحو ا
فـنــرى أنـفـسـنـا ونـحـن فى مـكـان آخـر وزمـان آخـر
يـحدوه النور واخلـير الوفير!. لـم يبق سوى تقد
حتـيــة عـاطــرة جملــمـوعــة الـفــنـانــ الــذين حـمــلـوا
بدع حقا بقيادة اخملرج عبء تقد هذا العـمل ا
حـس عـز الدين. والـذى ال يـتسع اجملـال لتـقد
ـضنى رهق وا حتلـيل تفـصيلـى متعـمق لعـملـهم ا
ـا يـكــفـيـهم فـخــرًا أنـهم قـدمــوا إلـيـنـا هـذا لــكن ر
العرض الذى تعرض لسوء الفهم وسوء التقدير.

 علينا
 أن
 ننحى
اإلسقاط
كوسيلة
متدنية ال
عالقة لها
بالدراما

±Gôëf’ÉH ™aódG 
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> مركز مؤتمرات مكتبة
اإلسكندرية عقد مؤخراً
ناقشة ندوة خاصة 
اجملموعة القصصية
«صباحا مع فنجان
قهوة» للقاصة الشابة
الشيماء حامد
والصادرة عن مؤسسة
ورد الثقافى أدار ا
الندوة الكاتب وسيم
غربى. ا
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> كتب خمس مسرحيات شعرية: "األميرة تنتظر"(1969)  "مأساة احلالج"
لك"(1975)  "مسافر ليل" (1968) "ليلى واجملنون" وت ا (1964) "بعد أن 
(1971) وعرضت فى مسرح الطليعة بالقاهرة فى العام ذاته. 
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عـــصــر نـــابــلـــيــون بـــونــابـــرت وأشــيـــاء من هــذا
الـــقــبـــيل .. الــتـى يــظـــنــهــا الـــبــعـض خــرافــة ..
ولـكـنـهـا بـنـاء مـقـصـود وله هـدف غامـض على

تفرج أن يحاول إدراكه ... ا
كـما دمج العـبثيـون ب الكـوميديـا والتراجـيديا
فى أعــــمــــالــــهـم .. وخــــلــــقــــوا مــــا أطــــلـق عــــلــــيه
الكوميديا السوداء .. وتالعبوا كثيرا باأللفاظ
وجلـأوا إلى السخريـة .. والرمزيـة الشديدة ..
سـرحى التقـليـدى " بداية وهـدم معهم الـبنـاء ا
ــاط وعــقــدة ونـــهــايــة " وبـــات لــهم أشـــكــال وأ

مختلفة ...
وفـى مــــقـــــال ذيل بــــاسـم الــــصـــــحــــفـــــيــــ جــــان
سرح ـانى معـا حتدثـا عن ا الفـرنسى وبول األ

العبثى فقاال :
" الــتــخـلص مـن الـقــيــود .. هـو أكــثــر مـا تــمــنـاه
ن ال يـعـى الـعـبـثـيـة مـبـدعـو مـســرح الـعـبث .. و
يــــخــــيل لـه أن أصــــحــــابــــهــــا أنــــاس ســــوداويـــون
ومتشـائمون وغـير عقالنـي .. ولكن احلـقيقة
أنـــهم أنـــاس يــبـــحـــثـــون عن ســـبل أخـــرى لــفـــهم
احلـيـاة وإدراكـهـا ولـكن بـعـيـدا عن قـيـود الـواقع

نطق ولكن بعقالنية أيضا ... وا
وكــانت غــايــتــهم أن يـــجــعــلــوا اإلنــســان يــثق فى
نــــفــــسه وقــــدراتـه .. وأن يــــعى أن الـــــفــــشل فى
حتـقــيق أمـر مــا وهـدف كــان يـســعى إلــيه لـيس
مـعنـاه فشـله كـإنسـان .. ولكـنـها جتـربة وانـتهت
.. وعـليه أن يبـحث عن سبل وجتـربة أخرى ..
ـسـرح الــعـبـثى وخالصـة مـا تــوصـلـنـا إلــيه أن ا
يــقـــدم صـــورة أكــثـــر صــدقـــا وعـــقالنــيـــة ورؤيــة

حقيقية للعالقة ب اإلنسان واحلياة " ...
وقـــد حـــمل جــــان وبـــول فـــكـــرهـــمـــا إلى إحـــدى
الــنــدوات الـــكــبــرى الــتـى أقــيــمت عـــلى هــامش
ــاذا ال يــقــام مــهــرجــان ــهــرجــان وتــســاءال ..  ا
ــســرح الـــعــبــثى وذلك بــعــد انــتــشــاره خــاص بــا
بـشــكل كـبـيـر فى مـعـظم قـارات ودول الـعـالم ..
ورحب الـكـثــيـر من احلـضــور بـهـذا االقـتـراح ..
ــــــســــــرحــــــيــــــ فى والــــــتــــــقى بــــــهـم عــــــدد مـن ا
ــنــاقــشــة تـــلك الــفــكــرة اجــتـــمــاعــات مــصــغـــرة 
وأبـعادها .. وخرجوا بـتوصيات لـعمل مهرجان

سرح العبثى. ا
صادر:  ا
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ورقــة .. وقــلم .. هــمــا فــقط وبــبــســاطــة .. مـا
رء كى يـكتب .. عملـية ميكـانيكية يحتاجـهما ا
ن يــتــنــاولـون بــســيــطــة .. تـلـك رؤيـة الــســذج 
األمــور بـســطـحــيـة .. فـعــمـلــيـة الــكـتــابـة بــشـكل
مــتـقن وبـأسـلـوب جـيـد .. يـســبـقـهـا جـهـد كـبـيـر
وخلفـية ثقـافية ودراية بـاجملال الذى تـستهدفه
تـلك الـكـتــابـة .. هـذه نـقـطـة فـى بـحـر فـكـر من
ـا باقترابـنا أكثر أطلق علـيهم "العبـثيون".. ور
من هـؤالء وفـكرهم نـظن أنـهم ظـلـموا بـحـمـلهم
هـذا اللقب .. ولكنـنا لو أدركنـا معنى العبث ..

لشهدنا بعبقرية من أطلق هذا التعبير ...
اجـتمع اثـنـان من األصدقـاء .. يـعمالن بـإحدى
انية .. دينة شتوجتارت األ الصحف الفنيـة 
والـــلــذان يــقـــومــان بــتــغـــطــيــة مـــهــرجــان " حتت
الــصـفــر الــتــجــريـبـى " بـكــومــيــديـا شــرق الــنــهـر
ـانـيـا .. أحـدهـمـا ـديـنـة بـيـلـيـفـيـلـد .. شـرق أ
ـانى يـدعى بـول فـرنـسى يـدعـى جـان واآلخـر أ
.. وأثــنــاء إطالعــهـمــا عــلى عــدد من الـتــقــاريـر
ـهرجان .. اخلـاصة بـالعـروض التى يـشهـدها ا
وجدا تكرارا لـعبارة عرض عبثى .. فى وصف
الـعـروض اخملـتـلـفـة .. وقـد أثـارت تـلك الـعـبـارة
فــضـــولــهــمـــا وشــغل هـــذا تــفــكـــيــرهم .. وراحــا
ــراجع عن الـــعــبث فى يـــبــحــثـــان فى الــكــتـب وا

سرح... ا
ـســمى أطـلق عـلى مــجـمـوعـة فـوجــدا أن هـذا ا
مــســـرحــيــات لــعــدد مـن الــكــتــاب ذوى األصــول
األوروبية بداية من األربـعينات .. وقد اشتدت
هـــــــذه اجملــــــمـــــــوعـــــــة وبـــــــاتت أكـــــــثـــــــر قـــــــوة فى
اخلـمـسـيـنـات والـسـتـيـنـات وأصـبح لـهـا أسـلـوب

مسرحى وطقوس خاصة ...
وأن مـــســـرح الـــعـــبث تـــعـــبـــيـــر يـــنـــسب لـــلـــنـــاقــد
اإلجنـلـيــزى اجملـرى الـكـبــيـر " مـارتـن أسـيـلـ "
والـذى كان عنواناً لـسلسلـة من كتبه .. فاجلزء
األول كــان عـام  1962والـثــانى عـام .. 1965
وهـنــاك جـزء ثـالث وهــو مـجــمـوعـة من األوراق
التى تـتـناول رؤى ومـالحظـات خـاصة ألسـيـل

لم تـنشـر من قبل وقـد صدرت عام  .. 2004
أى بعد وفاته بعام ...

وقـــــد حتــــــدث فى اجلــــــزء األول عن عــــــدد من
نـطق والواقـعية فى الـكتـاب الذين تـخلـوا عن ا
ـــوضــوعـــات اخملــتـــلــفــة .. تــنـــاول الــقـــضــايــا وا
ونـــاقـش فـــلـــســـفــــة هـــؤالء .. وكـــان من بــــيـــنـــهم
الـــكــاتب الـــفــرنـــسى الـــكــبــيـــر " ألــبـــرت كــامى "
والـذى اعتبره رائـد هذه النوعـية .. وقد تناول
فــلـــســفــتـه فى أن احلــيـــاة بال مــعـــنى وذلك من
خالل قـراءة فى عــدد من أعـمـالـه وأهـمـهـا من

ــســرحى " .. وهــذا مــا أطــلـق عــلــيه " الــعــبث ا
أكــــده " ريـف جــــوش " فـى كــــتـــــابــــاتـه عن هــــذه
الـتحوالت والتى أطـلق عليـها " حتوالت باريس
الــعــبــثــيــة " .. حــيث رصــد بــعض جتــارب هــذه
ــســارح الــصــغـيــرة فى بــاريس الــتــحــوالت فى ا
وجة مع كـامى " جان جينييه وأهم رواد هذه ا
"  " جــان تــراديــو "  " بــوريس فــيـان " .. وهم
جــــمــــيــــعــــا فـــــرنــــســــيــــون عــــاشـــــوا خالل فــــتــــرة
األربــعـــيــنــات ومــا بـــعــدهــا فى بـــاريس وقــدمــوا
سرحـيات الكثير أعـمالهم بها ... وتثـير هذه ا
من الـتـسـاؤالت .. نـتـيـجـة مـا تـنـاقـشه من خـلل
أيــديــولــوجـى تــتــرنح مـــعه أخالقــيـــات اجملــتــمع
وعـقــائــده .. وذلك فى ظل صــعــوبـة أن يــتــقـبل
الـبــشــر حـقــيـقــة ذلك .. فـهــذا قــد يـســبب لـهم
قـدرا هـائال من الـزعـزعـة الـنـفـسـيـة واالهـتزاز
الـــعــصـــبـى الــذى قـــد يـــصل إلى حـــد االنـــهـــيــار
حــسب قـــوة كل مـــتـــفــرج .. ولـــهـــذا فــقـــد حــذر
بـعض األطـباء من مـشـاهـدة مـثل هذه الـنـوعـية

.. إال أنها انتشرت وعظم تأثيرها ...
وفى كــــتـــابــــات أهـل الـــعــــبث .. ال يــــتــــقــــيـــدون
كـان .. فنجد فى إحـداها أحداثاً بـالزمان وا
تــــدور داخل لـــــعــــبــــة كـــــعــــروس أو فــــانــــوس ..
ـالبس حـــــديــــثـــــة ولــــدى بـــــعض ومـــــشـــــاهــــد 
شــخــصــيــاتــهــا تــلــيــفــونــات مــحــمــولــة وأجــهـزة
كـمبيوتر مـحمولة .. بيـنما األحداث تدور فى

وجـهة نظره " أسـطورة سيسـفوس " .. وبعدها
استـخدم هـذا التـعبـيـر بشـكل واسع وتبـلور فى

سرحيات ... العديد من ا
وقــد رصـــد أســيـــلـــ فى كــتـــابه األول ظـــاهــرة
أطلق علـيها " الـتحوالت الـكبرى " واخـتص بها
أربـعة من الـكـتاب وهم " صـامـويل بيـكيت "  "
أرثــر آدمـوف "  " يـوجــ يـونــيـســكـو " و" جـان
جــيــنـــيــيه " .. ثـم تــنــاول مـــجــمــوعـــة أخــرى من
بـدع الذين انـخرطـوا ضمن هذه الـظاهرة ا
وذلك فى جـزءه الثـانى ومـنهم " هـارولـد بنـتر "
 " تـــوم ســـتـــوبــرد "  " إدوارد ألـــبـى "  " جــان
تـــراديـــو " وغـــيـــرهـم .. وحـــاول تـــفـــســـيـــر هـــذه

التحوالت ومسبباتها ...
وفى بــحــثه عن مــسـبــبــات الـتــحــول .. وجـد أن
جــمــيع الــعــبــثــيــ كــانــوا نــتــاج حــروب وثــورات
وأزمـــات ســـيــاســـيـــة .. وأخـــرى اقـــتـــصـــاديــة ..
أحدثت خلال أخالقيا وعـقائديا شديد التأثير
فـى اجملـتـمع .. وذلك بــدراسـة كل مـبــدع مـنـهم
عـلى حدا .. وفى ذلك تأكـيد على مـبدأ أرساه
مـفـكـرو ومـؤرخـو الـثـقـافـة فى الـعـالم وهـو أن "

عاناة واحلاجة أهم ما يخلق اإلبداع " ... ا
سـرح وظهوره .. وبـنظـرة سريعـة لنـشأة هـذا ا
جند كل اخلطـوط أو أغلـبها تـشير إلى فـرنسا
إبـــان الــثـــورة الــفـــرنـــســيـــة .. ومــا تـــبــعـــتـــهــا من
إرهاصات اسـتمرت لـسنوات تـمخض عنـها ما

على هامش شرق النهر التجريبى.. 

العبثيون فى رؤيتهم لإلنسان واحلياة .. أكثر عقال وصدقا ..
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سرحي جريدة كل ا

> لم يُضِع عبد الصبور فرصة إقامته بالهند مستشارا ثقافياً لسفارة بالده ,بل أفاد
تعددةوكذلك كتابات  "كافكا" خاللها من كنوز الفلسفات الهندية ومن ثقافات الهند ا
السوداوية.
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> تقرر مد فترة ورشة
خيال الظل واألراجوز
ركز اإلبداع التى تقام 
الفنى «بيت السحيمى»
التابع لصندوق التنمية
الثقافية ويشرف على
الورشة د. نبيل بهجت
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سـرح يرى أنه لم خطـابه النـقـدى وانطالقـاً من تصـوره بأن الـتـجريب فى هـذا ا
ـصطلحـات.بل تعداه إلى مـجموعة ـفاهيم وا يعد حديث سـجال ينـاقش مسألة ا
من االهـتمـامـات الفـنيـة والنـقـدية احملـكومـة بـاإلكراهـات التـاريـخيـة اجلديـدة.أمّا
الـباحث  أحـمد السـبياع فـقدّم وصـفاً دقيـقا لـلخطـاب النقـدى عنـد الدكتـور عبد
الـرحــمن بن زيـدان من خـالل مـداخـلــة عـنـونــهـا ب:  الـتــنـوع والــتـجـدد فى الــنـقـد
ـكن أن نــتـحــدث فى الـنــقـد ـســرحى عـنــد د.عـبــد الـرحــمن بن زيــدان.يـقــول:  ا
ـــتــــنـــاولــــة من قــــبل الــــنـــقـــاد ـــواضــــيع ا ــــغـــربـى عن خـــانــــتـــ مـن ا ــــســـرحى ا ا
ـيــته وعـمــومـيـته ـســرح فى عـا ـواضــيع الـتى تــتـعـلـق بـا ــغـاربـة:اخلــانـة األولى: ا ا
ـسرح ومـفـارقاتـه حلسن الـيـوسفى. واخلـانـة الثـانـية: وكـونيـته من قـبـيل : كتـاب ا
غربية والعربية; من ـسرح من حيث ارتباطه بالهوية ا واضيع التى تتعامل مع ا ا
غاربة لسعيد الناجى. وجل النقاد سرح الـعربى وكتاب مسرح ا قبيل:كتاب قلق ا
.غــيـر أن نـاقـداً واحــداً هـو د. عـبـد ـغـاربــة يـتـنــقـلـون بـ اخلــانـتـ ـسـرحــيـ ا ا
سرح الرحمن بن زيدان يُصر على الـتعامل أكثر مع اخلانة الثـانية والكتابة عن ا
غـربية. وهـو إصرار يـبدى تـشبث الـناقـد بالـهوية فى ارتبـاطه بالـهويـة العـربيـة وا
غربى. وتتميز كـتابات عبد الرحمان بن زيدان سـرح العربى وا وانشغاله بهموم ا
ـتـابـعـة ى ونـظـريـاته ومن ا ـسـرح الـعـا بـالـتـعـدد والـتـجـدد تـسـتـمـد طـاقـاتـهـا من ا
الدقيقة والـفاحصة لـلمسرح واجملـتمع بكل مكـوناته: الدين والـثقافة والـتقاليد
والسياسة .من هنا جـاءت مداخلة الطالب الباحث حتت عـنوان"التنوع والتجديد

واضيع التالية: وفيها تطرّق إلى ا غربى" سرحى ا فى النقد ا
سرحى عند د.عبد الرحمن بن زيدان مظاهر التنوع فى النقد ا

ـســرحـيـة فى شـمـولـيـتـهـا: فــفى كل كـتـابـاته الـنـقـديـة ـمـارسـة ا × االنـفـتـاح عـلى ا
سرحية من نص وعرض ونقد. واألمثلة فى مارسة ا يتناول الناقد كل عـناصر ا

كتبه كثيرة.
× االعتماد على متون مسرحـية متنوعة من حيث توجهاتـها وانتماءاتها النوعية
وانـتـماءاتـهـا إلى مـخـتلـف األقطـار الـعـربـية.و هـو بـذلك يـحـاول أن يكـون شـمـولـياً

تون لتتحدث فى كتبه. ومتنوعاً يهب الصوت لكل ا
سرحى عند د.عبد الرحمن بن زيدان      مظاهر التجدد فى النقد ا

سرح ـوسوم ب: "مـعنى الـرؤية فـى ا نـعتـمد فى هـذا العـنوان عـلى كتـاب النـاقد ا
ـســرح الـعـربى مـرة أخــرى. فـأين يـكـمن الـعـربى"حــيث يـتـنـاول فى هــذا الـكـتـاب ا

التجدد فى كتابه هذا?.
ــســرحـى فى عالقـــته بــالـــهــويـــة وبــاآلخــر ×  طــرح مـــواضــيع جـــديــدة: الـــرواج  ا

وباأليديولوجيا .
سرحى. حيث ة برؤية جديدة: من قبيل موضوع التنظير ا × طرح مواضيع قد
قـرأ الـنـاقـد الـتـنـظـيـر فى األلـفـيـة الـثـالـثـة وقـرأ هـذا الـغـيـاب وهـذا الـسـكـوت عن

التنظير فى الوقت الراهن. 
داخالت أعـطى رئيس اخملتـبر الدكـتور أحـمد الغـازى الكلـمة للـدكتور وبعـد كل ا
عـبـد الـرحــمن بن زيـدان الـذى قـدّم مـداخـلـة تـمــحـورت حـول الـعـديـد من قـضـايـا
غـرب وفى الـوطن الـعربى وحتـدّث عن جتـربته فى تـفـعيل ـسـرحى فى ا الـنـقد ا
وأجاب ضـمنـياً عن بعض ـارسة النـقد عرفـية فى  مارسـة الثقـافيـة ا الوعى بـا

األسئلة التى طرحها الطلبة الباحثون أثناء تقد مداخالتهم.
على دعم هذا وعـمادة الكلية فى البداية شكر الدكـتور بن زيدان رئاسة اجلامعة
اللـقاء الـعلـمى من خالل هـذه احللـقة الـدراسيـة اخملصّـصة للـطلـبة الـباحـث فى
ديـنة ورئيـسه الدكـتور أحمـد غازى عـلى اجلهد سـرح وا وشكر مـختـبر ا سـرح ا
و اإلشــراف الــتـــربــوى و اإلدارى عــلى هــذا ــبـــذول فى تــأطــيـــر هــؤالء الــطــلـــبــة ا

اخملتبر.
فى مـسـتـهل حـديثـه طرح الـنـاقـد عـبـد الـرحـمن بن زيـدان سؤاال إجـرائـيـا يـعـتـبره
ـشـاهدة سـرح:هل نـحـتاج إلى ثـقـافـة خاصـة  جوهـريـا حـ يريـد الـتـحـدث عن ا

أو أثناء تلقى هذا العرض ? سرحى العرض ا
كانت تستدعى فى جتربته وصعوبـة القراءة إن طبيعة الـكتابة الدرامية  فأجاب 
الـقـرائـيـة وضع أفق لـلـقراءة اعـتـمـاداً عـلى مـجـمـوعـة  من الـسـيـاقـات التـى حتدد
ومـسـألـة األنـا مـعـنى الـقـراءة وحتـدّد مـعـنى الـرؤيـة ومـعـنى الـسـؤال أو األسـئـلـة
واآلخـر والــهـويـة وهـل فى جتـربـتـه الـقـرائــيـة هـذه يــتـمـكن من خــلق عالقـة حب

وضوع الذى يريد أن يحوّله إلى قراءة عاشقة أم ال? بينه وب ا
كان الناقد بن زيـدان ـ كما يقول وضوع قـراءته من عـشقه للمسـرح ومن عشقه 
فكان يقوى من فهم أسرار فاتيح الـتى تمكنه من بناء عوالم كتـابته ـ يبحث عن ا
ـبتـغى وذلك بـاللـجوء ـراد وا ـسارب والـطـرق التى تـسـاعده عـلى الـوصول إلى ا ا
ـســرحـيــة والـفـلــسـفــيـة الــنـقــديـة والـصــوفـيــة والـشــعـريـة ـصـطــلـحــات ا إلـى ا
سرحـية لقراءتهـا للوصول بـعشقه إلى معنى واألسطوريـة ليعود إلى النـصوص ا
سرح الـعربى فيـها و يعود إلـى التراكم الذى يـحقق من إجناز نـوعه العديد من ا
الكتب الـتى تكون عـنده عبـارة عن مداخالت فى ندوات ثـقافيـة وطنيـة وعربية ـ

سرحى فى مقاربة نقدية. فى مصر بخاصة ـ أو ترجمة تلقى العرض ا
وحول مسألة الغموض فى خطابه النقدى أشار إلى أن إبداع النقد هو شكل من
ألن ـتسرّع وشكل من أشـكال تـخلـيص الكـتابـة من الـوضوح ا ـعرفـة أشـكال بـناء ا
ـتون العـمق هـو غوص فـى األعمـاق لـلوصـول إلى اجلـواهـر الكـامـنـة فى أحشـاء ا
خـصوصـاً الـنـقد وإنتـاج خـطـاب فى الـنقـد يـتـطـلب معـرفـة بـنـقد الـنـقـد الـدرامـيـة
وأنه ـعـرفته ـوسوعى هـو مـوسوعى  ألن الـناقـد ا ـوسـوعيـة وا ـعـرفة دعـوم با ا
ــسـرحـى هـو الـذى الـنص ا فــإنه ال يـبــنى مــعـنى قــراءته بـنــاء قـبــلـيــاً حـ يــكـتب 
يــضـعـك أمـام دهــشــة و هـمس يـقــتــحـمـك لـبــنــاء مـعــنــاه فـيـك يـخــاطب حــواسك
وبــالـتــأويل وبــتــفــكـيك الــنص لــتــؤسس أســلـوب بــعـدهــا تــقــوم بـالــفــهم عالمــاته 

اقتحامك لهذا النص .

دينة القنيطرة  نظم بكلية اآلداب والعلوم اإلنسـانية التابعة جلامعة ابن طـفيل 
دينـة"حلقة دراسية ( (séminaireهمّت طـلبة التكوين فى سرح وا مختبـر "ا
ـســرحـيـة ــاسـتــر فى الـدراســات ا ــسـرح وفــنـون الـعــرض) وطـلــبـة ا الـدكــتـوراه(ا
و قـد ـغـرب) ـسـرحى بـا الـفـصـل الـثـانى والـفـصل الــرابع حـول مـوضـوع (الـنـقــد ا
سرحى الدكتور عبد الرحمن خصّصت فعاليات هذه احللقة لالحتفال بالناقد ا

بن زيدان.
سرحى ومناقشـة ستة كتب فى الـنقد ا خصّصت هـذه احللقة الـدراسية لقـراءة 
ّ اخـتيارها من بـ عشرين مؤلفـاً للناقد كتبـها الدكتور عـبد الرحمن بن زيدان
ـية بن زيـدان.وتـهـدف هـذه احلـلـقـة الـدراسـيـة بـلـوغ األهـداف الـتـربـويـة واألكـاد
ـتـخــصـصـ فـى الـنـقـد وخــلق تـواصل مــعـرفى بـ الــطـلـبــة الـبـاحــثـ والـنــقـاد ا
ــســرحى ـ بــعـامــة ـ والــدرس الـنــقــدى داخل اجلـامــعــة ـ بـخــاصــة ـ لـفــهم آلــيـات ا
وتدريب ـسـرحيـة بـكل مكـونـاتهـا وأبعـادهـا ـقاربـات النـقـدية لـلـفعـالـية ا اشـتغـال ا
ـــــمـــــارســـــة الــــــطـــــلـــــبـــــة الـــــبـــــاحــــــثـــــ عـــــلـى اكـــــتـــــســـــاب اخلـــــبــــــرات بـــــأســـــرار ا
وتميّـزها ب باقى الـقراءات وتدريبـهم على البحث وآفاقـها مـنطلقـاتها النقدية

سرح تعامال إبداعياً من منطلق التخصص. والتوثيق والتعامل مع ا
فى الـبـداية قـدّم الـدكـتور أحـمـد عازى ـ رئـيس اخملـتبـر ـ كـلـمة شـكـر فيـهـا الكـلـية
وأوضح على مـجـهـوداتهـا الـتى ال تـألوا بـذال لـلـدفع بالـبـحث اجلـامـعى إلى األمام
فى كلمته القيمة الثقافية واإلنسانية التى يتمتع بها الناقد الدكتور عبد الرحمن
وأستاذ له آثاره الواضحـة على الدرس النقدى داخل بن زيدان كناقد أدبى وفـنى
ألنّه ينـتمى ـ كـما وله امتـداداته فى اجملاالت الـثـقافـية الـعربـيـة ـغربـيـة اجلامـعة ا
ـلـسوعـ بـأمتـياز فـهـو ال يحـتاج سـرح بـاعتـباره فن ا يقـول مـحمـد تيـمـد ـ إلى ا

. إلى تعريف أو تقد
الــــــــدكـــــــتــــــــور عـــــــبـــــــد الــــــــرحـــــــمـن بـن زيـــــــدان ال يـــــــحــــــــتـــــــاج إلـى تـــــــعــــــــريف ألن
ـسرحيـة العـربية من تـتكلّم هرجـانات ا تعـدّدة فى ا ومـشاركاتـه ا وكتبه إبداعاتـه
وعـمق وتــقـدّم صــورة حــقـيــقــيــة عن مـثــابــرته واســتـمــرار عــطــائه وهـدوئـه عــنه
شـهد الـنقدى ومن قيـمته الـرمزيـة فى ا خطـاباته فى الـنقـد وعن هذه اخلصـال

ّ تخصيص هذا اليوم الدراسى بتقد الكتب التالية: سرحى العربى  ا
سرح العربى. معنى الرؤية فى ا

غربى فى مفترق القراءة. سرح ا ا
سرح العربى., التفكير بصوت مسموع فى معنى ا

سرح العربى. أسئلة ا
سرح العربى. خطاب التجريب فى ا

غربى". سرحى ا ثم تقد عرض حتت عنوان "التنوع والتجديد فى النقد ا
حاضرة يـلقيها الدكتـور عبد الرحمن بن زيدان حتت لتُـختتم احللقة الـدراسية 

غرب". سرحى با عنوان"النقد ا
فى البداية قدم الباحث سعيد موطون دراسة مستفيضة عن كتاب "معنى الرؤية
وهـذا الكتاب فى سـرح العربى" الصـادر أخيراً عن دار احلـرف بالقنـيطرة  فى ا
رأيه يُعـتبر خالصـة جتربـة النـاقد عبـد الرحـمن بن زيدان ضـمن جتربة مـتنـامية
ـرجعيـاتها اخملـتلفـة التى يـستثـمرها الـناقد إلبـداع خطابه ـعرفتـها و ومـتطوّرة 
ـسرحى الـعـربى ح يـركّز عـلى مـعنى الـرؤية الـنقـدى فى مجـال نقـد اخلـطاب ا

سرحى. كبنية منفتحة على شمولية اخلطاب ا
وما تطرحه من سرحية العربى مارسة ا وحول خصوصية الرؤية ونظرتها إلى ا
يـقـدّم الـكـتــاب شـروط اشـتـغـاالته فى عالقـاته قـضـايـا و اشـتـعـاالت أدبــيـة وفـنّـيـة
التى ال تقـصى أى مكون من مـكونات ـستمـدة من الواقعـية  والعـقالنيـة بالـرؤية ا

اخلطابات األدبية والفنية والتاريخية واجلمالية.
غربى سرح ا أما الباحث هشام بن الهـاشمى فتناول بالدراسة والتحليل كتاب (ا
فى مفترق القراءة) حيث يـقرّ أن قدراً مهماً من التفكير الذى يتقصد إلى تقد
غربى ـسرحى ا أجوبة دقيـقة وواضحـة بصدد االلتـباسات الـتى حتيط بالـنقد ا
هـــو مـــا أجنــزه الـــدكــتـــور عـــبــد الـــرحـــمن بن زيـــدان فى هـــذا الـــكــتـــاب.وإلضــاءة

أطروحاته قدّم الطالب الباحث ثالثة مداخل أساسية لهذه القراءة:
أما عرض الـباحث محسن قـارورة حول كتاب "الـتفكيـر بصوت مسـموع فى معنى
فـوقف عـنـد القـضـايـا الـتى حـظيت بـاهـتـمـام النـاقـد فى الـكـتاب ـسـرح العـربى" ا
وهـــو يـــجــيب عـن أســئـــلـــة األســتـــاذين عـــبــد الـــعــزيـــز بـــوبــكـــراوى وعــبـــد الـــعــالى
سـرحـيـ الـعرب ـتـعـلـقـة برؤيـة الـنـقـاد ا ومـنـهـا بـخاصـة تـلك الـقـضـايا ا الـسراج

سألة التأليف النقدى.
وهو الكـتاب فى مـفتتـحه عبارة عن سـيرة  ذاتـية للـناقد عـبد الرحـمن بن زيدان 
الـنظـرية غـربى الـهاوى سـرح ا من ا تـقد سـيـتدرّج من اخلـاص إلى ما هـو عـامّ
ــســـرحى والـــنـــقـــد ا ـــســرح الـــعـــربى الـــتـــأصـــيل والـــتــجـــريـب فى ا االحـــتـــفـــالــيـــة

العربى.وصوال إلى بعض القضايا الفلسفية.
سرح العربى"قام البـاحث أكرم بوكرين بتتبع فصول ه لكتاب "أسئـلة ا وفى تقد
ـسـرح وبـحـوث الـكـتـاب ووجــد أنه كـتـاب حـاول اإلحـاطـة بـإشـكــالـيـات وقـضـايـا ا
ومــقـاربــة الـعــديـد من الــعـروض عــلى مـســتـوى اإلبــداع والـنــقـد والـعــربى ـغــربى ا
ـبـدع وربط الـعالقـة اجلـدلـيـة بـ ا ـسـرحـيـة بــأسـئـلـة حتـدّد إجـرائـيـة الـتـحـلـيل ا
رجـعيـات التـراثـية ومـفرداتـها وكـيفـية اسـتلـهـام ا ـبدع بـالتـراث وعـالقة ا والنـاقد
الدالة فى توسيع داللة الـنص اإلبداعى. وهو ما جعل قراءة الناقد عبد الرحمن
سرحيون سرحى العربى تشمل حتديد ما قدمه اخملرجون ا بن زيدان للعرض ا
الــعـرب من تــقـنـيــات وآلـيــات أرادوا بـهـا اســتـيــعـاب الـنــظـريـة أو الــنـظــريـات الـتى
سرحى ثـلونها.  وقدم الباحث ماجد األمـيرى عرضاً حول مسـألة التجريب ا
صطـلح وكيف أسهم وكيف تتـبّع الدكتـور عبد الـرحمن بن زيدان مـفاهيم هـذا ا
و بـخـصـوص ـســرحـيـة الـعـربـيـة ـا يالئـم خـصـوصـيـات الـثـقـافـة ا فى تـوظـيـفـهـا 
ـسـرحى الـعـربى الـذى يـتـنـاوله الـدكـتـور عـبـد الرحـمـان بن زيـدان فى الـتـجـريب ا
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سرحي جريدة كل ا

وهبته ورؤيته وخبراته > صاغ الشاعر باقتدار سبيكة شعرية نادرة من صَهره 
كتسبة من الرصيد اإلبداعى العربى ومن التراث اإلنسانى الذاتية مع ثقافته ا

عامة. وبهذه الصياغة اكتمل نضجه وتصوره للبناء الشعرى.
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مع شـخصـيـات أخرى وتـتفـاعل مـعهـا أثنـاء األحداث  –أى أنـها
ــو شـــخــصـــيــات ال نـــراهــا (شـــخــصـــيــات مـــجــازيـــة) ويــكـــون 
الـشـخصـيـة هـنا  –من الداخـل إلى اخلارج وهـذه الـتـقـنـية من
تلقى من الكتـابة لها مزاياها  –حيث أنها تـوقظ وتثير خـيال ا
خـالل رؤيــة وســمــاع شــخــصــيــات غــيـــر مــوجــودة عــلى خــشــبــة

سرح. ا
ونودراما بقدرتهـا على خلع القناع  –حيث أننا فى لذا تتميـز ا
احليـاة العـادية نسـتمـتع بارتداء أقـنعة مـختـلفة سـواء فى العمل
أو فى حـياتـنا االجـتـماعـية  –إذ أنـنا نـرى شـخصـيـة واحدة بال
قــنـاع تـتــيح لـنــا أن نـتـفــحص ونـنــظـر نـظــرة عـمـيــقـة فى دواخل
الذات اإلنسـانيـة كمـا فى مونـولوج (هـاملـت): (أكون أو ال أكون
ـــثـــال مـــأخـــوذ أو مع مـالحـــظـــة أن ا  –أى أحـــيـــا أو أمـــوت)  –
مُقـتبس من نص طويل!  –لذا فإن إزالـة أو خلع القناع  –حالة
ورحــلـــة مــثــيـــرة لــلــمـــتــلــقـى يــرى من خاللـــهــا أصــالـــة اإلنــســان
مثل هنا  –عندما يخـلع القناع يظهر ضعفه أمام وجوهره.. فا
ــنــحه حــالــة مــتــفــردة وجتــربــة مــدهــشــة ــا  اجلــمــهـور  –

وتعاطفا كبيرا مع اجلمهور..
ـونــودرامـا األخـرى أنـهـا أقل تـكـلـفـة فى اإلنـتـاج ـيـزات ا ومن 
ونودراما هى الية الكافية وأن عروض ا وارد ا عندما تغيب ا
نوع من الـسهل نـقله إلى أمـاكن مخـتلـفة وعرضـه فى فضاءات
مـسـرحـيـة مـتعـددة.. ألنـنـا نـسـتـطـيع أن نـنـقـلـهـا لـتعـرض فى أى
ـــتــاحف فــضـــاء مـــســـرحى ســـواءا كــان فى مـــقـــهى أو أروقـــة ا
وباحـات الـكـنـائس والفـنـادق وغـيـرها مـن أماكن الـتـجـمـعات –
ـشـاهـدتـها إذا ـشـاهـدين  ـا يـتـيح الـفـرصـة ألكـبـر عـدد من ا
انـــعــدمت الــوســـيــلــة لــوصـــول هــذا اجلــمــهـــور إلى دار الــعــرض
هـرجانـات العـربية ـا يسـاعد عـلى التـواصل فى ا ـسرحى ر ا

سرحية. شاركة فى التجارب ا والدولية وا
ـونودرامـا) حتـديـا (للـمـمثل) – ـسـرح (ا ـثل هـذا الـنوع من ا و
حـ يـقف وحـده ويـحـمل علـى عاتـقه الـكم األكـبـر من مـفردات
حـيـث يـقـع عـلـى عـاتــقه مــســئــولــيـة إيــصــالــهــا بـكل الــرســالـة  –
ـــاءة اإلشـــارة حـــركـــة اجلِـــســـد الـــوســــائل مـــثل (الـــكـالم اإل
الصمت االنـفعال الداخلى.. إلخ) إلى اجلمهور  –لذا فإنه إذا
ـثال مـتـمكـنـا من أدواته  –ثـريًـا فى قـدراته األدائـيـة لم يـكن 
والـتـنـوع وضـبط اإليـقاع  –فـإن اجلـمـهـور سـيـنصـرف عـنه من
ونـودراما ال تـتحمـل وجود نصف أو ربع اللـحظات األولى  –فـا

ثل متميز أو ال شىء..  ثل  –فإما 
ــــونــــودرامــــا حتــــديــــا خـــاصــــا فـى كـــتــــابــــته ويــــواجه (مــــؤلف) ا
(لــشــخــصــيــة) ال تــردد حــوارا فـقـط ال تــسـمـع لــغـة فــقط  –بل
حتـاول إقناعـنا بـوجود شخـصية من حلم ودم  –تتـطور وتتبدل

تعاقبة. ردود أفعالها وتنمو أثناء تطور األحداث ا
ــونـودرامــا حتــديـا أيــضـا  –لــيس فــقط فى ويـواجـه (مـخــرج) ا
دة سرحى  ثله بل يـتجاوزه إلى كيـفية ملء الفـراغ ا تـوجيه 
ـــمـــثـل واحـــد وكـــيف يــــدمج جـــمـــيع ســـاعـــة أو أقـل أو أكـــثـــر 
ــســرحـيــة األخــرى من (إضــاءة إلى مــوســيــقى إلى الــعــنــاصــر ا
اكــســسـوارات أو مــؤثــرات صـوتــيــة ومـرئــيـة  –إلغــنـاء الــفــضـاء
شـهدية) ) –سيـنوغـرافيا)  –غيـر رتيـبة  –إلبقـاء اجلمـهور )
فى مقاعـدهم وذلك باستـخدامه للـغة الفـنون اخملتـلفة وصـبها
فى شــكـل الــفــرجــة  –حــتى ال يــطــغـى اإلســهــاب فى الــكالم –

والذى قد يكون ال معنى له.. 
يلودرامـا اجليدة تتميز بأنها تهتم بطرح القضايا وأخيرا فإن ا
الـسـاخـنــة وأن (الـنص) يـحـمل وجـهـة نـظـر مـدروسـة يـسـتـطـيع
صــــانــــعـــوهــــا الـــدفــــاع عـــنــــهـــا  –وذلك عـن طـــريـق اســـتــــجالب
(شخصية) تثـير الدهشة وتزويدها فأفعال تُعرض من خاللها
القـضية مـوضع البحث والـتعايش مع هـذه الشخـصية فى اآلن
وفى اللحظة والتو  –أى حلظة تقد العرض ومن هنا عليهم
أن يتجنبوا (الـنواح الذاتى) أى (الكتابة األفـقية) التى ال تتطور
ـلل والضـجر – فيـهـا الشـخـصيـة واألحداث والـتى تـؤدى إلى ا
ـونــودرامـا اجلــيـد هــو الـذى يـســتـطــيع أن يـتــحـول من فـكــاتب ا
الـقضـايـا االجتـماعـيـة الضـاغـطة إلى عـرض إنـسانى مـتـماسك
ــــعـــالم واحلـــريص عـــلـى أن يـــكـــون حـــامالً وطـــارحًـــا وواضح ا
لقضـايا (شخصيـة) حية حقيـقية نسـتطيع مالمستـها والتفاعل
مـعــهـا.. لـذا عــلـيه أن يـتــجـنب طـرح أســئـلـة ال أسس لــهـا وغـيـر
نـابـعـة من تـطور الـشـخـصـية  –تـلك الـتى يـجب أن تـتـحدث من

المح. منطلق الدوافع العاطفية الواضحة واحملددة ا

تعرية وكـشف أوراقه من خالل جتربة ذاتـية مريرة أدت إلى ما
هـو عـلــيه وقـد يــكـون الـبــاعث عـلى ذلك ســؤال مـلح أمـام واقع
أنى حـاضر وفـى هذه احلـالـة تكـون طـبـيعـة الـسـؤال مصـيـرية
وكـونـيـة ووجـودية  –حتى ولـو بـدت ظـاهـريـا فى صـورة أبسط

األشياء. 
ـونودراما غالـبا ما يـكون ذا بُعـد ملحـمى متعدد و(الزمن) فى ا
ـوضوع  –لـكن اجلـزء األكـبـر ـسـتـويـات ويـنسـجم مع طـبـيـعـة ا ا
ستـويات األخرى فإنـها تأخذ ستـوى (احلاضر)  –أما ا يكـون 
ــا تـســلــسل مــنــطــقى لــيــخـتــلط حــيــزهــا فى فــضــاء الــنص دو
ــسـتــقـبل  –لــذا فـإن خــصــوصـيــة الـزمن ــاضى بـا احلـاضــر بـا
ــســتــويــات  –حــيث تــســتــحــضــر ــكــان) مــتــعــدد ا جتــعل من (ا
ـوجودة مالمح األمـكنة خالل عـملـية (التـداعيات) الشخـصية ا
الفـكـرية ويـغلب الـطابع (الـسردى)  –أو السـرد (الـذكى) الذى
يـخــتـلف عن الــسـرد فى الـقــصـة أو الــروايـة والـذى يــجـعـلك ال
تــشـعـر بـهــذا الـسـرد عـلى اإلطـالق ويـجـعـلك فـى حـضـرة عـمل
كـــمــــا فـى وصف (كــــاســــنــــدرا) فى مــــســــرحى أوال وأخــــيــــرا  –
ـنـون" إليسـخلـيـوس وهى تصف مـشـهد مـقتل مـسـرحيـة "أجا
نـون على يد زوجـته وعشيـقها.. وكذا تـغلب صيـغة الفعل أجا
ــونـودرامــا وإن كـان ثــمـة ـاضى وتــداعى األفــكـار عــلى لـغــة ا ا
(ديالـوجـات) = أى حـوارات ثـنـائـية  –مع الـشـخـصـيـات األخرى
الــتى تــســتــحـضــرهــا ذاكــرة الــشـخــصــيــة وإن كــنت أتــصـور أن
وقف الدرامى اآلنى فى احلاضر ومـواجهته فى التو معايشـة ا
ـونـودرامـا الـقـوة والـفـعـالـيـة والـلـحـظـة هـو الـذى يُـضـفى عـلى ا
ويـسـاهم فى تـطــور احلـدث وإبـراز مالمح الـبــطل.. إذ يـخـتـلف
ُضـاد) بـحـسب طبـيـعـة النص مـفـهوم (طـبـيـعة الـبـطل والـبطـل ا
ـضــاد) يـكـون من الــشـخـصـيـات ـونـودرامى  –إذ أن (الـبـطل ا ا
اجملــازيـــة الــتى لــيس لــهــا حــضــور فـــعــلى ولــعل هــذا مــا يــبــرر
ـــتــفـــرجـــا) مع بـــطل مـــســرحـــيــة ــتـــلـــقى (قـــارئــا أو مُ تـــعــاطـف ا
ــونـــودرامــا فى مــعــظـم الــنــصــوص والــعــروض  –حــيث تــكــون ا
شــخـــصــيــة الـــبــطل هـــو مــخــطـط الــقــوى الـــفــاعــلـــة (الــفــاعل/
عارضة)  –لكن (الصراع) سانـدة/ القوى ا ستفيـد/ القوى ا ا
ـونـودرامـا ال يـكـون فـيه ألقـطـاب مـخـطط الـقـوى الـفـاعـلـة فى ا
الـتى ال يـكـون لـهـا حـضـور فعـلى  –بل يـكـون احلـضور (الـفـعـلى
ونـودراما (تُـختـزل كل جتلـيات فقط لـلفـاعل (البطل)  –ففـى ا
وأشكال الصـراع فى الصراع الداخـلى (أى صراع) اإلنسان مع
ــونــودرامــا جتــلــيـات نـفــسـه) حــيث جنــد فى مــعــظم نــصــوص ا
الصـراع مُجسـدةً فى شخصـية البطـل وهذا ما يعـطى الصورة
ـأساويـة لـهذا الـبطل  –حتـى ولو بـدت فى ظاهـرها كـوميـدية ا

 –ماهاوية...
وقد يـكـون هـنـاك نوعـان من الـكـتـابـة للـمـونـودرامـا: األول: ح
يـحدد الـكاتـب احملور الـذى تدور حـوله األحـداث ليـكون مـحورا
ذاتـيــا (أى أن الــشـخــصـيــة تـقــوم بـعــمـلــيــة اكـتــشـاف فى دواخل
نـفـسـهـا فـيـكـون (احلدث) نـابـعًـا من اخلـارج إلى الـداخل  –أمـا
الـنوع الـثانى: فـيـقوم الـكاتب بـجعل شـخصـيته الـوحيـدة تتـحاور

ــتـكـامـلـة فى ذاتـهـا والـتى تـتـطـلب ـسـرحـيـة ا ـونـودرامـا هى ا ا
سرح ثلة  –كى يـؤديها كـلها فـوق خشبـة ا ثال واحـدا.. أو 
تفرجـ ولعل مسرحية "مضار التبغ" 1903 – 1986 أمام ا
ألنـطــون تــشـيــكـوف   1904 – 1860من أحـسن الــنــمـاذج فى

هذا اجملال..
ـمـثل الـواحـد والـذى تـسـاعـده ـسـرحـيــات ذات ا ولـقـد عـرْفت ا
انـيا ب أعوام 1780 – 1775 جـوقة ناطـقة أو صامـتة فى ا
ـمــثل (جــوهـان بــرانــديـز)  (1799 – 1735وفى  –عــلى يــد ا
تـعـريـف آخـر لــلـمـونــودرامـا هى: مــقـطــوعـة مــسـرحــيـة قــصـيـرة
ثل واحـد تـسـاعـده مجـمـوعـة قامـتـة أو جـوقة وهى يقـدمـهـا 
غيـر (الـدرامـا الثـنـائـية)  –الـتى قـد تشـبـهـهـا.. إال أنـهـا حتـتوى
ــســرح عــلـى دورين نــاطــقـــ ولــيس دورًا واحـــدًا وقــد أحــيـــا ا
ــــونــــودرامــــا) فى كـل الــــلــــغــــات.. حــــيث ســــاهــــمت احلــــديث (ا
الـتـكـنـولـوجيـا احلـديـثـة فى اإلضـاءة والـصوت  –فى خـلق عالم
ـمـثـلـة الـفرد وقـد قُـدمت فى ـمـثل أو ا كـامل ومـتـغيـر يـسـانـد ا
ـمـثـالت (نـعـيـمـة وصـفى وسـنـاء ـاذج جـيـدة عـلى يـد ا مـصــر 
جــمـيل وصــفـيــة الـعــمـرى وعــبـلـة كــامل) فى مــسـرحـيــات مـثل
"عـديـلــة" و "احلـصـان و"نـوبـة صـحـيـان" وغـيـرهـا ويـعُـد الـكـاتب
سرح ونـودراما) فـى ا سرحـى (ام بـكير) مـن أبرز كـتاب (ا ا
ـسـرح ـصــرى الـذى أعـد قــصـة (تــشـيــكـوف) "مــوت مـوظـف"  ا

الطليعة وقام باألداء واإلخراج (أحمد راتب).
وهـناك تعـريف آخر لـلمـونودرامـا والتى قد يـسمـيهـا البعض –
ُصـاحبـة وأنها ـوسيـقى ا لـيلـودراما عـلى أساس ا أحـيانا  –بـا
ثـلة يسـاندها مثل واحـد أو  قطـعة مـسرحيـة فرديـة قصيـرة 
(شــخـــوص) صــامـــتــة أو جــوقـــة وأن (الــدودرامـــا) أى الــدرامــا
ُــشـابه ويـقــوم بـهــا شـخـصــيـتـان الـثــنـائـيــة لـهـا نــفس الـتــكـوين ا

متكلمتان.
ففى عام  1983قدمت مونودراما "عديلة".

تأليف نهاد جـاد وإخراج زينب شميس وتمـثيل نعيمة وصفى
قـدم مـســرح الـطـلـيــعـة مـونــودرامـا "احلـصـان" وفى عـام  1983
تألـيف كرم الـنجار وإخـراج أحمد زكى وفـى العام الـتالى قدم
ـقـتـبـسـة عن تـشـيـكـوف ــثـلـة" ا الـهـنـاجـر مـونـودرامـا "اغـتـيـال 
بـطــولـة صــفــيـة الــعـمــرى وإخــراج تـوفــيق عــبـد الــلــطـيف وفى
ـصرية لهواة ونودرامـا األول الذى أقامته اجلـمعية ا مـهرجان ا
ــــســــرح مــــونــــودرامـــــا "نــــوبــــة صــــحــــيــــان" تــــألــــيف داريــــو فــــو ا
وفــــرانـــكـــارامى وإعــــداد مـــنـــحـــة الـــبــــطـــراوى وإخـــراج حـــسن

اجلريتلى والتى قدمت بعد ذلك أكثر من مرة..
سرحية وكال الشكل من (التـسلية) كان يُستفاد بها فى ملء ا
ذات الــثـالثــة فــصــول والــتى أصــبــحت مُــنــتــشــرة فى وقت مــا
وكانت أحيانا أو دائما ما تتكون  –عادةً  –من مشاهد مأخوذة

سرحيات الطويلة.. أو مقُتبسة من ا
ونـودرامـا) أيـضا  –إن أول من عُـرف فى الـتاريخ ويُـقال عـن (ا
ـثل فى تاريخ سـرح وهو نـفسه أول  بتـقد هـذا النـوع من ا
ــســـرح اإلغــريــقـى أى (تــثــبـــيــبس)  –الــذى عــاش فـى الــقــرن ا
ـيالد وأنه هـو الـذى أوجـد شـكال فـنـيـا جـديرا الـسـادس قـبل ا
هـو (الـتـمـثيل)  –إذ كـان له الـيـد الـطـولى فى تـغـيـيـر (رواية) أو
(سرد) احلكـاية إلى الـتمثـيل وهو الـشكل البـسيط الـذى يشبه
أداء مــشــاعــر الــربـابــة الــذى يــروى أو يــسـرد أحــداث "الــســيـرة
ــثــال وبـــقى شــكل (الــتــمــثــيل الــهاللـــيــة" عــنــدنــا عــلى ســبــيل ا
الـفردى) أيـام الرومـان.. ثم فى الكـنـيسـة ومُنـحصـرا فى بعض
تجولـة والتى كان يُطلق عليها آنذاك (باجلوجنليرز) – الفرق ا
ـدن الـذين كــانـوا يـتـحــولـون ويـقــدمـون عـروضـهـم فى الـقـرى وا
) = الـــتـــمـــثــيل ــا والـــتى كـــان بـــعـــضــهـــا شـــكال من أشـــكـــال (ا
الـصامت والـذى كان يُـقدم فى مـعظم احلاالت  –بـشكل فردى
ونودراما قد عـاد للظهور ثانية فى القرن الثامن  –إال أن فن ا
عـشر والـتـاسع عشـر فى أوربا  –عـبر فن آخـر هو (الـبـانتـوميم
احلديث)  –الذى عادةً ما يكون عرضا مُنفردا أمام اجلمهور.
ـمثل وفى الـقرن الـعـشرين ظـهـرت جتـارب كثـيـرة تعـتـمد عـلى ا
الواحد مثل مسرحية "األقوى" ألوجست سترندبرج ومسرحية
"قــبـل اإلفــطــار" لـيــوجــ أونــيـل ومــســرحــيــة "نــوبــة صــحــيـان"
لـداريـوفـو وفـسـرانكـاراف ويـفـسـر الـبـعض ظـهـور هـذا الـشكل
ويـــرُجــعـه إلى ســيـــادة الــفـــكــر الـــرأســـمــالى الـــذى ســاد الـــقــرن
ـونـودراما تـمـثل إحـدى إنـعـكاسـات هـذا الـفـكر العـشـرين وأن ا
ـونـودرامـا لــيـست عـمال فـرديـا الــرأسـمـالى وفى احلـقـيــقـة أن ا
ـــؤلف واخملــرج والــقــوى بــشــكـل مُــطــلق  –إذ ال بــد من وجــود ا
سـرحى األخرى  –لـذا فهى ُـنفـذة لعـناصـر العـرض ا الـعامـلة ا
ـثل واحـد (عــمل جـمـاعى)  –إال أن الــرسـالـة تــنُـقل من قــبِلَ 
طروحة وضوعات ا ـثل وغالبا ما تـكون ا وليس مجموعة 
ونودراما ذات طابع مأساوى وغالبا ما ينطلق البطل فى عبد الغنى داودفى ا

(ÉeGQOƒfƒŸG) óMGƒdG πãªŸG ÉeGQO
 ليست عمالً فردياً بشكل

مطلق.. البد
 لها من مؤلف ومخرج

 كاتبها البد أن يقنعنا
بالشخصية ومخرجها يواجه
حتدياً من نوع خاص

انفتح على
مارسة ا
سرحية ا
 فى شموليتها
وتناول كل
عناصر
العملية
سرحية ا
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سرحي جريدة كل ا

انى عند "بودلير > كما استفاد الشاعر من منجزات  "الشعر الرمزى الفرنسى واأل
و"ريلكه" الشعر الفلسفى اإلنكليزى عند "جون دون وييتس" و ت. س.   إليوت بصفة

خاصة. 

> اخملرج أشرف سمير عبد
الباقى احتفل األسبوع

اضى بزواجه من الفنانة ا
التشكيلية نهى عادل فى
حفل كبير شارك فى

حضوره عدد من األصدقاء
عروف والفنان واألدباء ا
أن اخملرج أشرف سمير
يعد حاليًا أيضا لتقد
عرض مسرحى جديد
لألطفال بقصر ثقافة
جاردن سيتى للطفل

مبروك الزواج وفى انتظار
العرض!!
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لعب دور ه باقتدار شديد

≈æÑ©J ô°ü«b ¢Sƒ«dƒj
بـدأ حـياته مع اخملـرج الـراحل مـنـصور مـحـمد
فــشــكل وجــدانه وســاعــدته الــتــدريــبــات الــتى
عهد تـلقاها على يـديه فى اجتيازه اختـبارات ا
ـسـرحـيــة وااللـتـحـاق به عـام الـعـالى لـلــفـنـون ا
 1989لـيبدأ مشوار االحـتراف مع هذا العالم
سـرح الشباب الـسحرى والـذى تكلل بـتعيـينه 
ـه عــددًا من الــعـــروض من خالله. إنه وتــقــد
ـمثل الشاب يـحيى أحمـد الذى قام بتـجسيد ا
دور يـوليـوس قيصـر باقـتدار شـديد فى عرض
(يـوليوس قيـصر) الذى يـقدمه مسـرح الشباب
من إخــراج ســامح بــســيـونـى وفى هــذا احلـوار
يــتـحــدث يـحــيى عن بــدايـاته الــفـنــيـة وكــيـفــيـة

استعداده لتجسيد دوره فى العرض.
سرح متى وكيف كانت? البداية مع ا

بــــدايـــــاتى كــــانـت مع ورشـــــة اخملــــرج الــــراحل
مـنـصـور مـحـمــد الـذى شـكل وجـدانه وعـلـمـنى
الـــكــثــيــر من األســاســيـــات الــتى ســاهــمت فى
ـعـهـد سـهـولـة اجـتـيـازى الخـتـبـارات الـقـبـول بـا
سرحـية عام  1989ودراستى الـعالى للـفنـون ا
به بـعدها. وال أمـلك إال أن أتوجه بالـتحية إلى
روح هـذا الرجل الـعـظيم الـذى يعـد عالمة من

صرى. سرح ا عالمات ا
الـبـدايـات مـع مـنـصـور مـحــمـد الـذى ارتـبط
هرجان التـجريبى هل ترى أن هناك اسمـه با

مساحة للتجريب فى التمثيل?
روعـة الــفن أنه قــابل لــكل شىء تــسـتــطـيع أن
تـــــقـــــوم بـــــالـــــتـــــجــــريـب حـــــتى فـى الـــــعــــروض
الـكالسيـكيـة ومبـلغ فهـمى للـتجريـب أنه فكرة
عنـى أنك تدخل مـختـبرًا حيـث تقوم مـعمـليـة 
ـكـون جـديد ـكـونات لـتـخـرج  بـخـلط بـعض ا
ـتـلـكًـا ألدواتك ـا تـفـعل و ولـو لم تـكن واعـيًــا 

فإن النتاج سيكون شيئًا ال أعرف له وصفًا.
قــمت بــتــجــســيــد دور (يــولــيــوس قــيـصــر) فى
الـعـرض الـذى حــمل نـفس االسم فـكـيف قـمت

بتجسيده?
الـنص الــذى كـتــبه شـكــسـبــيـر يــتـنــاول أحـداثًـا
اجـتمـاعـيـة وسيـاسـيـة تمـاست مع اضـطـرابات
حــــدثت فى إحــــدى فـــتــــرات االمـــبــــراطـــوريـــة
الـرومانيـة وفيهـا يبـرز (القيـصر) كقـائد حربى
ـلك الـسابق صـلـحـة الـعامـة ثـار عـلى ا يـبـغى ا
بـومــبـاى الـذى كــان يـســتـعــبـد الــنـاس وجـاء -
الـقيـصـر - بـأحالم للـبـسطـاء ولـكن الـنبالء لم
يـــرضـــهم تـــوجــهـه فـــقــد تـــأثـــرت مـــصــاحلـــهم
اخلـاصـة وفــقـدوا امــتـيــازاتـهم فــقـامــوا بـقــتـله
وأشـاعـوا فى الــنـاس أن الـكـبـر قــد تـمـلك مـنه
وصـار ديكتـاتورًا. لكـنه لم يكن كذلك فـقد كان

رجالً طيبًا يبحث عن مصلحة الناس.
أال تـمــثل هــذه الـشــخــصـيــة إســقـاطًــا عـلى

عاصر? شخصية شهيرة فى تاريخنا ا
نـحن نـقــدم عـمالً كالسـيــكـيًـا مــرتـبـطًــا بـفـتـرة
زمـنـيـة مـعـيـنـة.. ومن يـريـد أن يتـلـقـاه عـلى أنه
يـسقط عـلى احلاضـر فهـو حر وهـذه ميزة فى

العمل بالطبع.
هذه األعمال ال تقدم لتتحدث عن التاريخ? 
عـظـمــة هـذه األعـمــال فى إنـسـانــيـتـهــا وتـعـمق
كـتابها داخل النـفس البشريـة وصياغة أحداث

ـعــاصـرة بــشـكل أو قـد تــتـكــرر فى األحــداث ا
بـآخـر وهذا هـو سـر قـوتـهـا واستـدعـائـهـا ح
تـعرض لبعض أحداث تاريـخية أو معاصرة مر

بها الناس.
هل واجهتك صعوبات فى أداء هذا الدور?

ـثل يقدم شـخصية الـصعوبـة التى تواجه أى 
لــهــا مــوروث لــدى الــنــاس هى كــيــفــيــة أدائــهـا
ـطى وفى سبـيل ذلك فـقد قـمـنا بـشكـل غيـر 
ـــنـــاقـــشــات الـــعـــديـــدة حـــول الــعـــمل بـــعــقـــد ا
راجع وشـخصـياته وقـمت بقـراءة العديـد من ا
الـتى تـتـحــدث عن شـخـصـيـة يــولـيـوس قـيـصـر
حـتى أتـمــكن من فـهـمــهـا بـعــيـدًا عن األسـلـوب
الـذى قـدمت به من قـبل. ال أخفى عـلـيك أننى
كـنت مرعـوبًـا من عبـارة (حتى أنت يـا بروتس)
حـــتى إنـــنى طـــلـــبت من اخملـــرج أن يــحـــذفـــهــا
فـأجابـنى بـأن ذلك مسـتحـيل ألن هـذه اجلمـلة

هى يوليوس قيصر.
ا كان رعبك من هذه اجلملة? و

ــصـــرى الـــذى اشـــتــهـــر بـــتـــحــويـــله الـــشــعـب ا
لـلـتــراجـيـديــات إلى حملـات ســاخـرة حـول هـذه
الــعــبــارة إلـى كــلــمــة ســاخــرة ارتــبــطت كــثــيــرًا
بـالـنــاس بـهـذا األسـلــوب وبـالـتـالـى فـقـد بـذلت
جـــهـــدًا كـــبــيـــرًا فى أن تـــخـــرج هـــذه اجلـــمـــلــة

أساوية التى تصاحبها فى النص. با
ومــا رأيـك فى اإلعــداد الــذى كــتــبه د. ســيــد

اإلمام للنص?
رأيـى أن د. ســـــيــــــد اإلمـــــام واخملــــــرج ســـــامح
ـعـادلـة الـصـعـبـة بـتـقد بـسـيـونى قـد حـقـقـا ا
عـمل ثــرى كـبــيـر يــعـالج شــخـصــيـات وأحــداثًـا
ــراجـع واألبــحـاث كــتــبـت عــنـهــا الــعــديــد من ا
ــشـاهـد بــأسـلــوب وزمن تـتــقـبــلـهــمـا نــفـســيـة ا
احلـالى الذى أصـبح ال يطـيق متـابعـة العروض

الكالسيكية بكل تفصيالتها.
سرح ـمثل على خـشبة ا ألم يزعجك كثرة ا

من حولك?
لـقـد عـمـلـنـا عـلى هـذا الـعـرض كـثـيـرًا وتـدربـنا
بـشكل شـبه يومى حتى يـتقن كلُ مـنا دوره وهو
مـا تمـخض عنـه الشـكل الذى ظـهر به الـعرض
وأعـتقد أنه جيد حقـيقة لقد بذلـنا الكثير من
اجلــــهــــد مع هــــذا الــــعــــرض ولــــكن الــــله كــــلل

مجهوداتنا بالتوفيق.
هرجان وما رأيك فى احلضور اجلـماهيرى بـا

األخير للمسرح القومى?
احلـمد لـله احلضـور كان مـرضيًـا وعن عرض
(يـولـيـوس قـيـصـر) فــأنـا سـعـيـد بـكم احلـضـور
ثليه الـذى تابعه وتفـاعلهم مع العـرض وأداء 
وال تـــتــصـــور مــدى ســعـــادتــنــا بـــذلك فى وقت
يـصـعب فـيه أن جتــعل اجلـمـهـور يـتـابع عـرضًـا

كالسيكيًا حتى نهايته.

الفنان يحيى أحمد: 

راجع قرأت الكثير من ا
حتى ألعب 

الدور بشكل جيد

 روعة الفن فى قابليته
للتجريب  وقدرته
كنون   على إخراج ا

سرحي جريدة كل ا

هندس محمد أبو > ا
سعدة مدير صندوق
التنمية الثقافية قال
سرحنا إن مركز
اإلبداع الفنى باألوبرا
يشهد حالياً إعادة
تقد مسرحية «قهوة
سادة» للمخرج خالد
جالل حتى 20
أغسطس اجلارى بعد
جناح العرض أثناء
ه باألردن على تقد
ركز الثقافى مسرح ا
لكى بحضور عدد من ا
الوزراء باألردن.

26

10 من أغسطس 2009  العدد 109

ájGôŸG É¡«a Éeh É«fódGÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc  Úd ¿hCG ÉæMô°ùe äÉbO 3 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG áÑ£°üŸG 

(9)πãªª∏d ≈YÉªàL’G QhódG 

د. مدحت الكاشف 
ثالً جيداً يقول لك كيف تصبح 

Dr.medhatkashif@hotmail.com

االتــصـــال الــرمــزيـــة  وذلك عــلى إعـــتــبــار أن
الـــتـــفـــاعل الـــرمــــزى  وهـــو أحـــد فـــروع عـــلم
االجتمـاع  يرى اإلنـسان ويحـلله بـوصفه رمزا
بـشريا  يعـيش فى اجملتمع من خالل مجموعة
من األفـعــال والـتــصـرفــات والـســلـوكــيـات ذات
ــشــتــرك  األصل الــثـــقــافى أو االجــتــمــاعى ا
تبادلة والتى عندئذٍ جند أن العالقة الثنائية ا
ـتـفـرجـ تـسـتـنـد عـلى ـمـثـلـ وا تـنــشـأ بـ ا
مـوضــوعــات إجـتــمــاعـيــة تــصـور أو تــعــبـر عن
هــمـوم مــشـتــركـة بــ جـمــيع أفـراد اجملــتـمع 
ومن خـالل تــــلك الــــعالقــــة تــــتــــحــــول أفــــعـــال

ـــمــثـل  والــتى  وســـلــوكـــيــات وتـــصـــرفــات ا
إعدادها بـوعى لتعبر عن معان مقصودة  إلى
ـتـغـيـر الـذى يـرتـبط بـصـورة نـوع من الـتـأثـيـر ا
ـتـفـرج رمـزيـة تــعـتـمل أسـاسـا  فى أذهـان ا
وخـــبــــراتـــهـم  وذلك فى إطــــار من اإلتــــصـــال
الـرمـزى  الـذى يـتم فـهـمه وفك شـفـراته عـبر
ـتفـرجـ  خاصـة عنـدما شـعور كـل فرد من ا
ــــمـــثـل عن احلــــاجـــات والــــرغــــبـــات يــــعـــبــــر ا
والـتــصــورات واآلراء الــتى تــعــتــمل فى نــفـوس
عنى آخر  شاهـدين  و أفراد اجملـتمع من ا
ـــكن تـــمـــيـــيـــز مـــســـتـــويـــ لـــتـــلك الـــعـالقــة
تـفرجـ  أولهـما ـؤدين وا الـدينـاميـكيـة ب ا
ـمـثـلـون فى مـاتـثـيـره الـصـور الـتى يـجـسـدهـا ا
ـمثل ـتفـرجـ  وثانـيـهمـا مـايرسـله ا نفـوس ا
ـــتــــلــــقى عن قــــصــــد من رســــائل تــــصل إلـى ا
كان مباشرة أثناء مشاهدته لألداء فى نفس ا
والــزمـان الــلــذان يــجــمـعــا االثــنــ فى حلــظـة
واحـدة ووفق ذلك فـإن عـمـلـيـة الـتواصـل التى
حتدث بينهما فى تلك اللحظة هى التى حتدد
صــورة الــتـفــاعل الــتى تــتـشــكل عــبــر عـدد من
ـثـابـة اإلطار الـرموز واإلشـارات الـتى تـعـتـبـر 
رجـعى الذى ينـظم عملـيات اإلدراك الذهنى ا
ـشـاهـد  الـذى يـقـوم بـدوره  واحلـسى لـدى ا
ــاضـيـة ـعــاش  وبـحــيـاته ا بـربــطـهــا بـواقــعه ا
ــســتــقــبــلــيــة  ومـن هــنــا  فـإن واحلــاضــرة وا
ـتـخـيـلة ـمـثل لألدوار اإلجـتـماعـيـة ا جتـسـيـد ا
والـتى تــرتـبط فى نــفس الـوقـت بـأدوار أخـرى
مـشـابـهـة فى الـواقـع احلـقيـقـى  يـفـرض نـوعا
ـشاركـة اليـحـدثـها فن آخـر بـنـفس الـقدر من ا
مـثل وهـو األمر الـذى جعل الـذى يـحدثه فـن ا
عـلم النفس مثال ينـظر إلى فن األداء باعتباره
مـناسبـة إجتـماعـية تـتدخل فـيهـا مجـموعة من
الـعـملـيـات الـنـفـسـية الـتى حتـدث لـلـمـتـفـرج
بـيــنـهـم وبـ بــعض من جــانب  وبــيـنــهم وبـ
ـمثـلـ من جانب آخـر  ومن هـذه العـملـيات ا
الــتــوحــد  واالســتــثــارة اجلــمــاعــيــة  وعـدوى
الــــضـــــحك  أو عــــدوى الـــــبــــكـــــاء  والالوعى
اجلـــمــعى  والـــتــطـــيــهـــر  والــتـــداعى احلــر 
وغيـرهـا من العـمـليـات الـنفـسـية األخـرى التى
ـــتـــفـــرجـــ إلى حـــالــــة من الـــتـــوافق تـــنـــقـل ا
الــــوجـــدانى من خـالل مـــشـــاركـــتــــهم فى هـــذه
ــنــاســـبــة الــتـى غــالــبــا مـــا تــعــكس هـــويــتــهم ا
ـشتـركة  هـذا من ناحـية  ومن اإلجـتمـاعيـة ا
نــاحــيــة أخــرى فــإن فـن األداء الــتــمــثــيــلى فى
مـــعــظـم األحــيـــان يـــصـــبح ذو طـــابع عالجى 
ـادية والـنفـسية عـندمـا يقـوم بكشف األشـياء ا
ـكـبـوتــة بـ أفـراد اجملـتـمع  وهـو مـا يـحـقق ا

فكرة التطهير .

ــســرح يــتــشــكل من خالل إن االتــصــال فى ا  
مـثل بل وتـأثـيـر مـتـبـادل بـ ا عالقـة تـفـاعل ,
ـــتـــفــرج بـــوصــفه وبــ ا بـــصـــفـــته "مـــرسالً" ,
ـسرح من خالل فن "مـستـقبال" ,حـيث يقـوم ا
ــمــثل بــإثــراء الــتــجــربــة اإلجــتــمــاعــيــة لـدى ا
حلـقـيقـة عالقـاته ا يـجـعـله واعـيا  ـتـفرج , ا

تبادلة مع اآلخرين.  اإلجتماعية ا
سرح هو ا كان تـمثيل الفعل اإلنـسانى على ا
ـسـرحى ,فـإن فن الـذى يـشـكل جــوهـر الـفن ا
األداء الــــتـــمــــثـــيــــلى يــــحـــقـق صـــورة الــــوجـــود
ويـــــخــــــلق نــــــوعـــــاً مـن اإلحتـــــاد اإلنــــــســــــانى ,
اإلجتـمـاعى حـول الـهمـوم الـعـامة بـ الـبـشر,
ـلكه من عناصـر جمالية وذلك من خالل ما 
مـستـهـدفاً من وراء  تعـبر عـما هـو إجتـماعى ,
ذلـك جتــســيــد تــوازن الــفـــرد مع اجملــتــمع فى
كان ,وتـكمن هذه حلـظة ما ,خـارج الزمـان وا
ــاط الــعــنــاصــر اجلــمــالــيــة فى حــقــيــقــة األ
سرح ,وكـذلك اللغة اإلنسـانية التى يعـرضها ا
األدائــيــة الــتى تـســتــخــدم لــلـتــعــبــيــر عن هـذه
وهــو مــا جـــاء فى مــبـــدأ "أرســطــو" ــاط , األ
الــذى كـان قــد أكــد عـلـى ضـرورة أن يــتــطـابق
ــســـرحى مع اإلنـــفـــعــال الـــيــومى اإلنـــفــعـــال ا
وذلك عــلى إعــتـبــار أن الــعـمــلــيـات لإلنــسـان ,
ـسـرح بكل فـعـالـياته اإلبداعـيـة الـتى تكـتـنف ا
مـثل هى أقرب إلى التـأثير وعلى رأسـها فن ا
تـبـادل بـ األوضاع الـثـقافـيـة واإلجـتمـاعـية ا
الــســائــدة فى اجملــتــمع الــذى يــقــوم فـيـه هـذا
وبــ الـتــكـوين الــنـفـسـى والـوجـدانى ــسـرح , ا
واجلمالى لـلمبـدع الذين يـعملـون فى مجال
إن هـذه الــعــمـلــيــات اإلبـداعــيــة لـفن ــسـرح , ا
ـتـبـادل بـ ـمــثل إذن هى نـوع من الـتـأثــيـر ا ا

األيديـولـوجيـا الذاتـيـة أو الشـخـصيـة لـلمـبدع,
واأليـديـولــوجـيـا الـسـائــدة فى اجملـتـمع وبـهـذا
ــثــابــة صــفــقـة ــســرحـى  يــصــبح فن األداء ا
ـمثـل وب أيـديولـوجيـة فيمـا ب فـرقة من ا
وذلـك عـلى إعــتـبـار أن مـجــتـمع مــشـاهــديـهم ,
األيــديـولــوجــيـا هى مــصــدر الـقــدرة اجملـمــعـة
شاهدين  وهى تقريباً التى مثل وا لهؤالء ا
تـقوم بـتوحـيد اإلحـساس بـينـهما  ,وهى أيـضا
ــشــتـرك الــتى تــنــتج ذلك الــتــذوق الـفــطــرى ا
مثل  ويعنى ستخدمة فى أداء ا للمـدلوالت ا
هــذا أن األيــديــولـــوجــيــا تـــقــدم اإلطــار الــذى
تــتــشــكل فــيـه الــشــفــرات اإلجــتــمــاعــيــة أمــام
ــتــفــرجــ  الــذين يــقــومــون بــفك رمــوزهــا ا
ـــا يـــتـــفق وخـــبــراتـــهم وتــولـــيـــد مـــعـــانـــيــهـــا 
ـكن اإلجـتـمـاعـيـة واأليـديـولـوجـيـة ومن هـنا 
الـقول إن فن الـتمـثـيل ليس مـجرد تـعبـيراً عن
ـبدعـ فـحـسب والهـو مـجرد تـعـبـير ذوات ا
عن شـخـصـيـة درامـيـة بـعـيـنـهـا  ولكـنـه تـعـبـير
بـالــصـور والـصـيغ اجلـمـالــيـة  الـتى تـرجع إلى
أصل جـماعى اجـتـماعى ,ولـذا جند أن تـطور
سـرح لم تـنفـصل عن رؤية الـبنى الـفـنيـة فى ا
مـبدعـيهـا للـمجـتمع الـذى يعـيشـون فيه ,وذلك
ـسـتمـر ب ـتـبادل وا من خالل هـذا التـأثـير ا
بدعون على وضوعـات التى يقدمها هؤالء ا ا
وبـ حـركـة تـطـور اجملـتـمع ,إن هـذه ـسـرح , ا
ـتغيـرة بتغـير اجملـتمع ومفـاهيمه هى, الـبنى ا
كـمــا يـقــول أســتـاذ الــدرامــا والـنــقــد الـدكــتـور
ـلمـوسـة الـتى تـقبع فى ـادة ا حـسن عطـيـة  ا

ويُــدخل عــلــيــهــا كــثــيــر من عــنــاصــر الــتــحــول
والـتــعـديـل فى مـحــاولـة لــتـفــسـيــرهـا  فــإبـداع
مثل يـقوم بـإعادة صيـاغة الواقع اإلجـتماعى ا
للنـمط اإلنسانى الذى يجـسده من وجهة نظره
والـتى يـريـد من خاللـهـا الـتـعـبيـر عن الـذاتـية ,
لـــيــجـــعل من هـــذا الــواقع واقع آخـــر مــغـــايــر ,
اجلـديد وسـيلـة للـمشـاركـة مع أفراد مـجتـمعه,
سـرح أكثـر الفنـون إلتـزاماً بـاللُـحمة وإذا كـان ا
احلـيـة لــلـتـجـربــة اجلـمـعـيــة عـلى حـد تــعـبـيـر "
فـإن ذلـك االلـتـزام يـقـع عـلى كـاهل دوفــيـنــيـو" ,
ـقام األول  بـوصـفه أكـثـرعـنـاصر ـمـثل فى ا ا
سرحى حسـاسية لإلخـتالجات التى العـرض ا
تـــعـــبـــر عـــمـــا بـــداخل اإلنـــســـان من مـــشـــاعـــر
ولـلخـطوات الـصعـبة لـتلـك احلرية وأحـاسيس  
الـتى تـمـضى أحـيانـاً شـبه مـختـنـقـة بالـضـغوط
وتـنـفـجـر ـكن تـخــطـيـهـا , والـعــقـبـات الـتـى ال 
أحيـانـاً عـلى صورة إنـتـفاضـات غـيـر متـوقـعة ,
وهــكـذا  فـإن فن األداء الـتـمـثـيـلى يـعـد واحـدا
من الـتــجـلــيـات اإلجــتـمــاعـيــة   ومن ثم  فـإن
جتـسـيـده لـلـظواهـر اإلجـتـمـاعـيـة  الـواقـعـية أو
ـشـاركـة ال تـوجد ـتـخـلـيـة  يـفرض نـوعـاً من ا ا
مارسة فى أى فن آخر ,وعلـى ذلك فإن هذه ا
اإلجتمـاعية للمسرح تـتيح لنا عن طرسق عمل
ــــمـــثل أن نـــربـط بـــ مـــا هـــو جــــمـــالى ومـــا ا
مـثل كمـبدع عـنى آخر بـ ا و هـوإجتـماعى  ,
وبـ الـوجــود اجلـمـعى لـلـمــتـفـرجـ حـيث من
ـتــفـرج ـمــثل  يـســتـمــد اإلنـســان ا خالل أداء ا
ـتكـررة بوجوده ,وتأكـيد وجـود حياته القـناعة ا
اجلـمــعــيـة  وذلك بــالــرغم من أن هــنـاك ثــمـة
تـتــمــثل هــذه احلــدود فى كـون حــدود فــاصــلـة 
ــثل جتـربــة حـيــة وهى احلـيـاة أمـا أحـدهــمـا 
الـثانى وهـوالتمـثيل  فهـو يصور جتـربة جمـالية

متخيلة .
نـظـور فـإن فن الـتمـثـيل هـو نـشاط ومن هـذا ا
ـحـاكـاة مـجـمـوعـة من األفـعال إنـسـانى يـقـوم 
ارسـه الـبعـض من أفـراد اجملتـمع اإلنـسـانـيـة 
هو فن يناط به ليـشاهده البعض اآلخر  إذن 
إحــداث نــوعــا من الــتــفــاعل االجــتــمــاعـى بـ
أفــراد هـذا اجملــتــمع  ومن ثم  يــجب الــنــظـر
ـــمـــثل بـــوصــفـه وســـيــلـــة من وســـائل إلـى فن ا

بدع ,متـفاعلة مع موضوعه أعمـاقها رسالة ا
تعامل اخملتار ,ولذا فإن الـبنية تتـغير بتغـير ا
ــسـرح بــاعـتــبـاره خـاصــة فى مــجـال ا مـعــهـا ,
عـملـية تفـاعل خالق ب فـنون مـختلـفة  تدور
ـمثل  األمـر الذى يـتطلب جـميـعهـا فى فلك ا
ـبدع وعياً جمالـياً  بالقوان مثل ا من ذلك ا
ـتـغـيرة ,الـتى تـشكل اإلجتـمـاعـيـة الـثابـتـة أو ا
حركـة تطـور مـجتـمعه ,حـتى يكـون قادراً على
الـتعـبير عـنهـا بتفـعيـلها ,أو منـاهضتـها  وفقاً
ـمثل مع ـوقفه األيـديـولوجـى وكمـا يـتعـامل ا
الــوسـائل اجلــمــالــيـة واحلــرفــيـة ,كــذلك فـإن
تـفـرجـ يتـلـقون فـعـالـيات األداء الـتى يـقوم ا
ـمـثل من خالل مـجمـوعـة من الـعمـلـيات بـها ا
ـرتبطة التأويـلية  الـتى حتددها هـذه القيم ا
األمــر الــذى يـــكــشف عن بــثـــقــافــة اجملــتــمع ,
حـضــور اجملـتـمع  وقـيـمه بــقـوة داخل مـجـتـمع
ـسـرحى  ومـؤثرا بـشكل واضح فى العـرض ا
مـثل وهو ما يؤكد أيضـاً عدم إمكانية عمل ا
ــســرحى لـلــعــرض  والـدور فــصل اخلـطــاب ا
ــــمــــثل عـن الـــثــــقــــافـــة الــــذى يـــضــــطــــلع به ا
فـــهــو جــزء من اإلجـــتــمـــاعــيـــة الــتـى أفــرزته ,
ــكـنـنـا الـقـول إن ـعـنى  وبــهـذا ا جـمــالـيـاتـهـا ,
ـمـثـل وهـو يـجــسـد الـشــخـصــيـة  فالبـد أن ا
يـضع فى إعتـباره أنـها قـد تـشكـلت إجتـماعـياً
قبل أن تـكـون مـجـرد شخـصـيـة كتـبـهـا مؤلف
وإنتـقلت من خالل مواضـعات ثقـافية ,وأدبـية
والـلـغـة ,واجلـنس األدبى, خــاصـة بـاألسـلـوب ,
ــفـــردات اجلــمــالـــيــة  الـــتى ســـاهــمت فى وا
صـيـاغــتـهـا بـطــريـقـة فـنــيـة إبـداعــيـة عـلى يـد
سرحى ,ولذا فـإنه كما يتعامل مـؤلف النص ا
مثل مع خـامات وتقنيـات اإلنتاج الفنى فإنه ا
ـتاحـة من الـتـقـالـيد ـادة ا يـتـعـامل أيـضـاً مع ا
واألعــراف اجلــمـالــيـة جملــتــمـعه  ,هـذا يــعـنى
بـالـتـالى  أننـا عـنـدما نـضـطـلع بتـلـقى أو نـقد
فـنـحن بـحــاجـة إلى فـهم مـنـطق ـمـثل , عـمل ا
البـناء الفنى اخلـاص به من ناحية  ,والكشف
عن نـوعـيـة الـشـفـرات اجلمـالـيـة اإلجـتـمـاعـية
والفكـرية التى تدخـلت فى عمليـة تشكيله من
نـــاحــــيـــة أخـــرى  ويــــعـــنـى ذلك  أن الــــعـــمل
اإلبـداعى يـتـجـاوز الـتـجـربة اإلنـسـانـيـة ذاتـها,

بدع يجب أن يعى القوان االجتماعية مثل ا  ا
تغيرة حتى يكون قادراً على التعبير عنها الثابتة أو ا

صادر التى تأثر بها إبداع صالح عبد الصبور: من شعر الصعاليك إلى > وتنوعت ا
شعر احلكمة  "الصوفي العرب مثل   "بشر احلافى" الذين استخدمهم كأقنعة
سرحيات. ألفكاره وتصوراته فى بعض القصائد وا

فن التمثيل هو نشاط إنسانى يقوم
حاكاة مجموعة من األفعال اإلنسانية
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سرحي جريدة كل ا

> وكان لعبد الصبور إسهامات في التنظير للشعر خاصة في عمله النثري حياتي في
الشعر. وكانت أهم السمات في أثره األدبي استلهامه للتراث العربي وتأثره البارز باألدب

اإلجنليزي.

> الفنانة ندى بسيونى
هى ضيفة فقرة بطل
احللقة السبت القادم
بالبرنامج األسبوعى
ساعة مسرح الذى يذاع
على القناة األولى وفى
احللقة نفسها لقاءات
مع الشيخ بدر األسوانى

وفرقته والكاتب د.
مصطفى سليم ولقاءات
مع أبطال مسرحية
«حمام رومانى» لفرقة

مسرح الطليعة. 
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الـتـحـجـيم فـقط هـو مـصـيـر الـسـامرى ولـكن
وهــبــة طــلب مــنه إخــراج أمــســيــة فـنــيــة عن
مصطـفى كامل لقـد كان وهبـة يخطط هذه
ـرة بـشـكـل أكـثـر فـعـالـيـة من ذى قـبل فـقـد ا
فـكــر فى االنـضـمــام لـلـحــزب الـوطـنى ودفع
بـالكـثيريـن من موظفى الـثقـافة اجلـماهـيرية

إلى االنضمام للحزب.
وأخـذ الـسامـرى يـعـمل على األمـسـيـة وكانت
من بـطــولـة حــمـدى غــيث نـبــيل احلــلـفـاوى
فـردوس عـبد احلـمـيد مـحمـد وفـيق فاروق
... ومن كتابـة الشاعـر أحمد احلوتى عيطـة
ومن أحلـان عـلى سـعـد وغنـاء فـردوس عـبد

احلميد.
فى هذه األثـناء كان هنـاك صدام شديد ب
صـالح عـبــد الــصــبـور وســعــد الــدين وهــبـة
انـتـهى بـتـرك عـبـد الــصـبـور جلـهـاز الـثـقـافـة
اجلـمـاهـيــريـة وبـعـد سـتــة شـهـور فـقط جـاء
وهـبة بـأحـد رجاله لـيـحل محـله وهـو محـمد
يـوسف والـذى لم يـسـتـمـر طـويالً هـو اآلخر
وجــاء من بـــعــده حــمـــدى غــيث و وقـــتــهــا
حتـويل عروض الـثـقـافـة اجلـمـاهـيـريـة والتى
كــانت تــقــدم فى شــهـر رمــضــان عــلى هــيــئـة
عــــروض مـــنـــوعــــات حتـــتـــوى عــــلى فـــقـــرات
كـوميـديـة اسـتعـراضـية إلى عـروض مـسرح

حقيقى فكيف  ذلك..!?
كـانـت فــكـرة الــســرادقــات الــرمــضــانــيــة قـد
ظــهـــرت ألول مــرة عـــنــدمـــا أقــامـــهــا زكـــريــا
احلجـاوى فى شادر احلجـاوى بجوار سـيدنا
احلـســ وذلك عــنـدمــا كــانت تــقـدم فــرقـة
احلــجــاوى عــروضــاًَ شــعــبــيــة وجــمــاهــيــريــة
بــاجملــان مـنــذ ذلـك الـوقـت وقــد شـكـل هـذا
السرادق ظاهرة يتم استدعاؤها كل عام فى
شــــهـــــر رمــــضـــــان ولـــــكن حتـــــولت عــــروض
احلــــــجــــــاوى رويــــــداً.. رويــــــداً إلـى عـــــروض
مــنـــوعــات تــنــاسب شـــكل الــتــلـــقى اخلــفــيف
ــســلى فى شــهــر رمــضــان ومـازالـت هـذه وا
العروض موجودة فى بعض احملافظات حتى

اآلن..
وبـعــد تـولى حــمـدى غــيث لـلــجـهــاز ولم يـكن
مـتــبــقـيــاً عــلى شـهــر رمــضـان ســوى أســابـيع
ـنـاقـشــة أنـشـطـة ــسـئـولــ  أجـتــمع غـيث بـا
ـتبع شـهـر رمضـان واتـفق اجلمـيع عـلى أن ا
فى مـثل هذا الـشهـر هو تـقد أمـسيـة فنـية
مـنـوعة جتـمع كل شىء داخـلـها لـكن حـمدى
غــــيـث اعــــتــــرض بــــشـــدة عــــلـى ذلك وعــــلل
اعـتـراضه بأن مـثل هذه الـنوعـية من مـسارح
نوعات تناسب األفراح ومتعهدى احلفالت ا
وال تـنــاسب هـيــئـة ثــقـافــيـة بــحـجم الــثـقــافـة
اجلـمـاهيـرية ولـذا قدم بـديال لذلك واقـترح
تقـد عرض مسرحى داخل سرادق حديقة
اخلالـدين بالدراسة وكلف السامرى بإعداد
ـفاجأة كانت فى رفض هذا الـعرض ولكن ا
السامـرى لهـذا االقتراح وهـو ما أزعج كـثيراً

حمدى غيث..!?

 عندما اعتبره سعد الدين وهبة
عميال لعبد الفتاح شفشق

حقق الـسامرى حـلمـاً لم يكن ضمن أحالمه
الــقــريـــبــة بـــأن زاره الــرئــيـس الــســادات فى
وهــو مـــا يــعــنى ــداحـ » عــرض «عـاشق ا
حـــصـــوله عــلـى مــعـــظم األشـــيـــاء الـــتى كــان
ـنـصب يــتـمـنـاهــا: وجـوده كـفــنـان مـتـحــقق ا
اإلدارى الــعالقــة الــطــيــبــة بــرؤســائه عــبـد
الـــفـــتـــاح شـــفـــشق رئـــيـس جـــهـــاز الـــثـــقـــافــة
ـنـعم الـصاوى اجلـمـاهـيـريـة والـوزيـر عـبـد ا
وزيـر الـثــقـافـة ولـكن األيـام ال تــسـتـمـر عـلى
نــفس الـوتـيـرة إذ ســرعـان مـا تـرك الـصـاوى
وزارة الثقـافة وتغـيرت القيـادات وانفصلت
وزارة اإلعـالم عن وزارة الـــــثــــقـــــافــــة وجىء
بـســعـد الـدين وهــبـة مـرة أخــرى ولـكن لـيس
رئيسـاً جلهاز الـثقافـة اجلماهيـرية بل وكيالً
أول للـوزارة يترأس كل أجـهزة الوزارة ومـنها
الـثقـافة اجلـماهـيريـة وجئ بالـشاعر صالح
عـــبـــد الـــصـــبــور لـــيـــرأس جـــهـــاز الـــثـــقـــافــة

اجلماهيرية.
آنــذاك كــان ســعــد الــدين وهــبــة يــعــتــقـد أن
الــســامــرى قــد خــانه ولم يــتــرك الــعــمل فى
جهـاز الـثقـافة اجلـماهـيـرية بـعد إقـالة سـعد
رة األولى وظـل السامرى الدين وهـبة فى ا
يــحــقق إجنــازاته داخل اجلــهــاز فى الــفــتــرة
التى غـاب فيهـا وهبة عن هـذا اجلهاز ولذا
فـقــد اعـتــبـره وهــبـة عــنــدمـا  تــعـيــيـنه فى
مـنـصـبه اجلـديد مـجـرد عـمـيل لـعبـد الـفـتاح

شفشق..!?
لــذا فــقــد  حتـــجــيم الــســامــرى وتــرك كل
صالحــيـاته ولـم يـتــبق لـه غـيــر كــونه مــديـراً
لــثــقــافــة اجلـــيــزة فــقط بــعــد أن تــرك إدارة
.. وغضـب وهبة لم ـكتب الفـنى السـامر وا
يـكن سـوى عـلى رجل من رجـاله كـان يـعـتـقد
فـــيه الـــتـــبـــعـــيـــة الـــكـــامـــلـــة لـه خـــاصــة وأن
ظـاهـرات ضـد ترشح الـسـامـرى هتف فـى ا
ـنعم الصاوى لعضـوية مجلس الشعب عبد ا
قــبل أن يــصــبح وزيــراً وســانــد بــقــوة ســعـد
الــدين وهـــبــة ولــكن الــقـــدر شــاء أن يــنــجح
الصاوى فى االنتخابات ويرسب سعد الدين
وهـبــة ولــذا فـقــد اخــتـيــر بــعـدهــا الــصـاوى
وزيـراً لــلـثـقـافـة ألنه فى هــذا الـتـوقـيت كـان
الـوزراء يــخــتــارون من قـبـل أعـضــاء مــجـلس
الـشــعب من احلـزب الــوطـنى وبــعـد أن جئ
بـالـصـاوى وزيــراً كـانت غـضـبـته كـبـيـرة جتـاه
الـســامــرى الــذى وقف ضــده وســانــد وهــبـة
بـقــوة ولـذا فـقـد أطـاح الــصـاوى بـوهـبـة من
إدارة جـهاز الـثقافـة اجلمـاهيريـة وجاء بـعبد
الـــفـــتـــاح شـــفـــشـق بـــديالً عـــنه ولـــصـــداقـــة
ـارسـة عـمله السـامـرى بـشـفـشق استـطـاع 
داخل اجلــهـــاز واســتــطــاع شــفــشق تــقــريب
ـســافـات بــ الـســامـرى والـصــاوى وأقـنع ا
الصاوى بـضرورة االستعانة بالسامرى فقد
كان الـصاوى وشـفـشق أصدقـاء من قبل فى
نـادى الــتـجــديف وبـرغـم تـوجــسـاته تــغـاضى
الـصـاوى عن مـواقف الـسامـرى ضـده وتركه

يعمل فى اجلهاز.
والــيــوم يــعــود وهــبــة مــرة أخــرى بــعــد تــرك
الصـاوى للوزارة وكـيالً أول للوزارة ولم يكن

سرحي جريدة كل ا

سرح الشعرى في العالم العربي الذى خبا وهجه منذ وفاة  "أحمد > وأيقظ حركة ا
سرحي بنبرة سياسية ناقدة لكنها لم تسقط في شوقي" عام  1932وتميز مشروعه ا
االنحيازات واالنتماءات احلزبية.
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ال يوجد ناقد فى مصر يفهم  فى التعبير احلركى

ن مصطفى  أ
يالد ) مخرج عرض (ليلة عيد ا

> ساقية الصاوى شهدت
اضى حفلها األسبوع ا
اخلتامى لكورال الكبار
بقيادة الفنان حسام سمير
طرب شيماء شاركة ا و
وجدى جمال الصباغ
أحمد عبد القوى محمد
عبد العزيز منيرة
احلسينى وآخرين وقدموا
مجموعة من أجمل
أغنيات الزمن اجلميل
خالل احلفل منها «رمش
عينه أما براوه وبنت
مصر» وأغان أخرى.

إذا كـنت تــقـصــد مـا يــتـحـدث عــنه الـعــديـد من
ـوجـود اخملـرجـ ويـعـانــون مـنه وهـو الـروتـ ا
بالـبيـت الفـنى للـمـسرح فـيـجب أوال أن تتـحدث
أل الــبـلـد ألنــهـا مـنــظـومـة عن الـروتــ الـذى 
أل كل الـوزارات وعـنـدما مـتـكـامـلـة فـالـروتـ 
ــســرح يــنــتــهى بــالــدولــة كــلـــهــا ســيــنــتــهى من ا
أساة التى وبالنـسبة لى كمخرج لم حتدث لى ا
يـتـحـدث عـنـهـا الكـثـيـر من اخملـرجـ فـكل شئ
بـالــفـعـل هـنـاك كــنت أريـده كــان يـتم بــسـرعـة  ,
مـجـمــوعـة من اخلـطـوات واألوراق الــتى تـشـعـر
ـمكن أن تعـطلك ولكن يـجب أن تقوم أنها من ا
بـهـا لـتـنتـهى من عـمـلك وهـذه أمـوال دولـة يجب
أن تــخــرج بــورق واســتــمـارات  ,ولــكـنى أرى أن

هذا الروت قل بشكل كبير حاليا.
وال تـرى أيــة مــشــاكل أخـرى قــد تــؤثــر عـلى

عملك كمخرج مسرح ?
فـقط سوء الـدعايـة الذى ال يـجذب اجلـمهور
ـسـرح ال يـفـتح فـيـجب أن يـعـرف اجلـمـيع أن ا
ـــدة ثالثــة بــيت فـــأنــا اشـــتــغــلـت فى عــرضى 
شـهـور صــرفت فـيــهـا أضـعــاف مـا تـقــاضـيـته
ـسرح الـذى يـجدى ولـكـننـا نـعـمل ألننـا نـحب ا
أدبيـا وفنـيـا وعنـدمـا جتد بـعد كـل هذا الـتعب
عــدم وجــود جــمــهــور لــســوء الــدعــايــة حتــبط
ــسـرح? ألن ـاذا ســقط ا وتــهــرب ثم يـســألــوا 
ــســرح هـربــوا مـنه  ,لــهـذا يــجب عـلى أبــنـاء ا
ـؤسـســة االهـتـمـام بــالـدعـايـة مع الــصـحـافـة ا
واإلعالم والتـليفزيـون وهى التى تأتى بهم إلى
الـــعـــروض ولـــيس اخملــــرج فـــهـــذا لـــيس دوره
ـسـارح يـجب أن يـشـاهـدوا كل كـذلـك مـديـرو ا
العـروض فى الـبـلد وال يـكـتـفون بـاجلـلوس فى
مـكــاتـبـهم حـتى يـسـتـطـيـعـوا اخـتـيـار الـعـنـاصـر

اجليدة فهذا هو دورهم. 
ـسرحـي فى النـهـاية أرى روحًـا جمـيـلة بـ ا
ـســرح الــدولــة من حــيث الــتــعـاون الــشــبــاب 
تبـادل بينهم فى الـعروض وحتى فى حديثك ا

اآلن وأنت تتحدث بصيغة نحن...
ـسـرح ال بـيـفـتح بـيت وال يـأكل كـمـا قـلت لـك ا
سرح عيش ولـكنـنا فـنانـون محـترمـ نعـشق ا
ونــحب بــعض ونـــتــبــادل الــتــعــاون والــعــمل فى
عـروض بعض بـشكل مـتواصل فـأنا عـملت مع
اخملــرج مــحـمــد إبـراهــيم فى عــرضه ( نــظـرة
حب ) ومع اخملـرج شادى سرور فى ( ارض ال
تـنـبت الـزهـور ) رغم أنــهـمـا مـنـافـسـان لى فى
هرجان كـمخرج ولكن هذا ال يـشغلنا أبدا ا
فأالهم عندنا هو عرض مسرحى جميل وراق
مـن اجل اجلـمــهــور وانــشـاءالــله تــسـتــمــر هـذه

الروح دائما.
.................. يـــــارب تـــــفــــــضل الـــــروح دى

سرح. علطول عشان خاطر ا
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سرح فى العالم كـله يعمل بالتعبير "  يرى أن ا
احلركى فهو األسلوب الذى يكسر حاجز اللغة
ويـفهمه كل البشـر لهذا يعشـقه وبدأه متدربا
وهـاويـا ثم احـتـرفه حـتى وصل عـدد الـعروض
التى صمم لها التعبير احلركى إلى  28عرضًا.
عن الـتــعـبـيــر احلـركى وأهـمــيـته وأحـواله فى

مــصــر وكــيف انــتــقل مــنه لـإلخــراج كــان هـذا
ـن مـصطـفـى الذى احلـوار مـع اخملـرج الشـاب أ
قدم أولى عـروضه اإلخراجـية ضـمن فعـاليات
ـهرجـان الـقـومى لـلمـسـرح فى دورته الـرابـعة ا
ـيـالد ) عن نص لـهــارولـد وهــو ( لــيـلــة عـيــد ا

بنتر.

كيف أصبحت مصمم تـعبير حركى أو ما يطلق
اذا اجتهت لإلخراج? عليه كريوجرافى و

أنـا أعـشق هـذا الـفن وهـو فن الـتـعـبـيـر احلـركى
فهى الـلـغـة التى يـفـهـمـها كل الـبـشـر وبهـا تـكـسر
وقــد تـــدربت فى الــعـــديــد من حــاجـــز الــلـــغــة  ,
ــــيـــــة حتت اشـــــرف مــــخــــرجــــ الــــورش الـــــعــــا
انيـا وهولنـدا وبعدها ومـصممـ من ايطالـيا وأ
احـترفت هـذا اجملال الـذى يعـطى مسـاحة كـبير
قـمت بعـدها بـتصـميم الـتعـبير للـخيـال وينـميه  ,
ــعـــهــد الــعــالى احلــركـى لــلــعــديـــد من عــروض ا
سرحية واجلامـعات كما قدمت عرضًا للفنـون ا
عـلى مـســرح الـطـلـيـعـة مع اخملـرج عـلى الـسـعـيـد
وقـــــمت فـــــيه بـــــدور إبــــلـــــيس وقـــــد وصل عــــدد
الـعروض الـتى صممت لـها الـتعبـير احلركى إلى
 28عرضًا مـنها ( دعاء الـكروان ) و (البؤساء)
ـــهـــرجـــان وأخـــرهـــا ثالثـــة عـــروض شـــاركت بـــا
القومى لـلمسرح فى دورته الرابعة وهى ( حمام
رومـانى ) و ( أرض ال تـنـبت الـزهـور ) و( نـظـرة
حـب ) وقــد رأى اخملــرج هـــشــام عــطـــوة مــديــر
مـســرح الـشــبـاب أنـى سـأكـون مــخـرج جــيـدًا من
خالل مـــا قــدمــته من تـــصــمــيــمـــات فــأعــطــانى
ـيالد) التى الـفـرصـة ألقـدم عـرض (ليـلـة عـيـد ا

أعدها متولى حامد عن نص لهارولد بنتر.
وكــيف تــرى أهـمــيــة الــتـعــبــيـر احلــركى داخل

سرحى ? العرض ا
أوال يجب أن نفـهم أن التعبير احلركى هو دراما
مــخـتــلـفــة تــمـامــا عن االســتـعــراضــات والـرقص
احلــديث والــبــالـيـه فـاخملــرج قــد يـقــوم بــحـذف
ه بشكـل دراما حركية ولهذا مشهد كـامل لتقد
أرى أن الــــكـــريــــوجــــرافى أو مــــصــــمم الــــدرامـــا
احلــركــيــة يـجب أن يــكــون مــثــقـفًــا درامــيــا فــهـو
مخرج يـقدم خطًا مـوازيًا للـدراما داخل العرض
ــكن حــذفــهـا فــأنــا أســلم اخملــرج واخملـرج وال 
يـسـلـمـنى وهـكـذا ولــكن لألسف هـنـاك الـعـديـد
من الـعـروض الـتى بـهـا رقــصـات وتـعـبـيـر حـركى
كن حذفه وال يـؤثر على العرض نـهائيا ولكى
تـقـدم تـعـبـيـر حركـى مـعبـر يـجب أن يـكـون داخل
سـيـنــوغـرافـيـا جـيـدة ومـعـبــرة ألنـهـمـا مـرتـبـطـان
بـــبــعض جــدا لــهــذا كـــثــيــرا مــا أصــمم اإلضــاءة
للعروض مع التعبير احلركى مثل عرض ( ارض

ال تنبت الزهور ) إخراج شادى سرور.
أال تـرى أن هذا الـنوع من الـدراما وهـو التـعبـير

احلركى ال يستوعبه اجلمهور العادى?
هـذا هـو الـفرق بـ مـصـمم تـعبـيـر حـركى وأخر
فـهـناك مـن يقـدم تـعـبيـر حـركى بال مـعـنى وغـير
مفهوم وغـير مرتبط بـالسياق الـدرامى للعرض
ولـكن ألنى أفـهم درامــا ومـسـرح بـطـريـقـة جـيـدة
فــأنـا أقـدم تــعـبــيـرًا حـركــيًـا مــفـهـومًــا ومـرتــبـطًـا
شهـد بشـكل يسـتوعبه بـدراما العـرض وأفسـر ا
ــتــلـقى الــعـادى وهــذا مــا يـبــ الـفــرق بـ من ا

يفهم تعبير حركى ومن ال يفهم.
وعـلى مـسـتــوى اإلخـراج مـا هى طـريـقـتك فى

العمل ?

ـســرحـيــة فال يــوجـد قــسم خـاص لــلـتــعـبــيـر ا
ــعــهـد ـوجــودة بــا ــادة الــوحــيــدة ا احلــركى وا
سـطــحـيــة كل مـا فــيـهــا مـجــرد رقص وتـدريب
بـــدنى وال نـــرى أيــة عـــروض تـــعــبـــيـــر حــركى
عـهـد وأنـا أقوم بـتـصمـيم الـتـعبـيـر احلركى بـا
ـعهـد فال يـوجـد خريج لـكـثـير من الـعـروض بـا
معهد يـستطيع تصميم التعبير احلركى  ,وقد
ـعهد أن أعمل معهم وبدون مقابل طلبت من ا
مادى وأن فـعال اعـمل مع الـعـديـد من الـطـلـبة
فلمـاذا ال يتم بـشكل شرعى عن طـريق قيامى
عهد ولألسف لم بعمل ورش تـدريبية لـطلبـة ا

يرد على أحد.
ــاذا ال تـتم هــذه الـورش عـن طـريق مــسـرح و

الشباب الذى تعمل به ?
أتــمـنـى هـذا فــعال ولــكن لم يــطــلب مــنى أحـد
ولكن عـنـدى مـشـروع مهـم وهو إنـشـاء ( فـرقة
سرحى تشكيـلية ) تعمل فقط على التشكيل ا
والــدرامــا احلــركــيــة لــلــعــروض الــكالســيــكــيـة
ـه لــلــدكــتـور واحلــديــثــة وســوف أقــوم بــتــقــد

ناسب. أشرف ذكى فى الوقت ا
يـجـرنا احلـديث إلـى البـيت الـفـنى لـلـمـسرح
ومـســرح الـشــبـاب فــمـا هـو رأيـك فـيـمــا يـتم

ه ? تقد
الــبـيت الــفـنـى لـلـمــسـرح يــقـدم عــروض جـيـدة
ضمن اخلـطـة وأعـتقـد أنه مـنـذ تولى الـدكـتور
أشـرف ذكى وهنـاك حـالـة انتـعـاش وتـطور فى
ـصـرى وأقول هـذا عن قـناعـة وليس ـسرح ا ا
ألنى مــوظف بــالـبــيت الــفــنى لــلــمـســرح فــهـذا
حقيـقى وهناك طفـرة مسرحيـة واضحة وكان
ـهـرجـان الــقـومى فى دورته الـرابـعـة نـتـاجـهـا ا
والــــذى يــــزداد تــــطــــورا مع كل عــــام أمــــا عن
مــســرح الــشـبــاب فــهـو مــســرح مـهـم جـدا ألنه
ـســرحـيـ ـصــنع الـذى يــقـدم كل عـنــاصـر ا ا
الـشـبـان ويـقـوده اخملـرج الـشـاب هـشـام عـطوة
وهــو فــنـان عــلى وعى كــامل بــالــشــبـاب ووعى
بـكيـفـيـة اختـيـار مشـاريـعـهم وتـقد مـخـرج
جــدد وهــذا مــا  بــالــفـــعل وتــمت به جتــارب
ــســتـوى وحــصــلت عــلى الــعــديـد من عــالـيــة ا

اجلوائز.
هـل قـابـلـتك مـشـاكل أثــنـاء الـعـمل كـمـخـرج

سرح الشباب ?

ى البدايـة أنا اختار وأحب العروض التى فيها
ـبـاشـرة لـهـذا مـعـنى وعـمق فى الـفـكـر واكـره ا
كــان أول اعــمــالى هــو نـص لــلــكــاتب الــعــظــيم
هـارولد بـنـتر الـذى يـهرب مـنه اخملـرجون ألنه
ــمـثل عــنـدى هـو أهم عــنـصـر صـعب جـدا وا
فــلـو كـان عــنـدى سـيــنـوغـرافــيـا هـايــلـة ودرامـا
ـــتــازة ونص جـــيــد ومـــســرح كــامل حـــركــيــة 
ـثل جيد فكل التجـهيزات ودعايـة وال يوجد 

ما ذكرته لك لن يكون له أهمية.
مــا رأيك فى مـســتـوى الــتـغــطـيــة الـنــقـديـة

لعروض التعبير احلركى ?
بـالـطـبع ال يـوجـد من يـفــهم تـعـبـيـر حـركى من
الـنـقـاد فـى مـصـر وإذا وجـدت فـهم قـلـة نـادرة
ألنــهم حــتى ال يـــعــرفــون مــســمى الــتــخــصص
وبـدقـة ومـعـظـم هـذا الـنـقـد يـكــون انـطـبـاعـيًـا
وليس به حتـلـيل منـهـجى للـتـعبـيـر احلركى مع
إن التعـبير احلركى لـيس اختراعًـا فهو أساس
ـسـرح الـذى بدأ من خالل الـطـقوس   ,لـقد ا
صــمـــمت الــتــعـــبــيــر احلــركـى ألربــعــة عــروض
ـهـرجــان الـقـومى لـلـمـسـرح فى اشـتـركت فى ا
دورته الــرابـعــة ولن أحــصـل عـلـى جـائــزة ومن
ــمــكن أن تـذهب إلـى مـصــمم اســتـعــراضـات ا
وهــذا مــفــهــوم خــطــأ جــدا ألن هــنــاك فــارقًــا
شــاسـعًــا بـ مــصـمـم الـتــعـبــيـر احلــركى وبـ
حـتى فـى الـنــقــابـة مــصــمم االســتـعــراضـات  ,
هـــنـــاك شـــعـــبــة اســـتـــعـــراضـــات وحتـــتــهـــا كل
الــتــخــصـصــات وهــذا خــطــأ كــبــيــر فــمـصــمم
االسـتعـراضات ال يسـتطيع أن يـقدم مسـرحية
ـكـنه كــامـلـة لــكن مـصــمم الـتــعـبــيـر احلـركـى 
تـقـد مـسـرحـيـة ( هامـلت ) كـامـلـة بـالـتـعـبـير
احلركى  ,فهـذا تخصص وهذا تخصص آخر
ووضـعـهم حتت مـسـمى واحـد خـطـأ والـتـقـييم

سيكون خطأ. 
وماذا عن مـستوى مـصممى الـتعبـير احلركى

فى مصر ?
لم أشـــــاهـــــد أحـــــداً ولألسـف عـــــرفت بـــــعض
األسماء لكن لم تتح لى الفرصة للمشاهدة أو

كننى من التقييم. تابعة بشكل جيد  ا
ومستوى تدريس التعبير احلركى فى مصر ?
مــعـــظــمه عن طـــريق الــورش أو الـــدراســة فى
اخلـارج وبــالــنـســبـة لــلـمــعـهــد الــعـالى لــلـفــنـون

سوء الدعاية أهم مشاكل
 البيت الفنى للمسرح

سرح ال بيفتح بيت وال بيأكل عيش ا

 حكايات للشباب حتى ال يناموا

 حوار:
مهدى محمد مهدى
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سرحي جريدة كل ا

الئكة" "بدر شاكر السياب" > ووضعه ديوانه األول  ب رواد الشعر احلر مع  "نازك ا
سرح فأعاد وسرعان ما وظف صالح عبد الصبور هذا النمط الشعري اجلديد في ا

سرح الشعري . الروح  بقوة في ا

> مركز سعد زغلول
الثقافى «بيت األمة» التابع
لقطاع الفنون التشكيلية
بوزارة الثقافة يشهد حاليًا
فعاليات ورشة التصوير
الفوتوغرافى بإشراف

الفنانة سارة يحيى الورشة
تقام بالتعاون مع مجموعة
التكعيبية للتنمية الفنية
والثقافية وتسعى إلى
تدرب على مساعدة ا
تنميةالعملية البصرية
احلدسية من خالل تعلم

التقنيات األساسية
للتصوير.
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كمـا شارك الشاعر فؤاد حـجاج متناوالً عالقتـه الشعرية بإبداع
ـسـرحـة سـمـيــر عـبـد الـبـاقى وبـدوره الـفـنى أثــره فـيـمـا يـتـعـلق 
الـشـعــر والـقـيـام بــعـمل عــروض جـمـاهـيــريـة مع الـفــنـان الـراحل

عدلى فخرى.
  وفى نــهـايـة االحــتـفــال مـنح مـركــز طـلــعت حـرب لــسـمـيــر عـبـد
البـاقى درعا اعـتبـره ابن قريـة ميت سـلسيل مـحافـظة الـدقهـلية
درعـاً مــفـارقـاً يــجـاوز كل جـوائــز الـدولـة الــتى تـغـفـل اسـمه كـونه

. يأتى شاهدا على انتمائه للناس العادي

فاطمة فرحات

دعاء صالح

✂✂
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وبـــيـــرم الـــتـــونـــسى وفـــؤاد حـــداد هـــضم الـــعـــديــد مـن األشـــكــال

والتقاليد الشعرية وانغمس بنبض الناس. 
 واخــتــتم مــســعــود شــومــان شــهــادتـه بــالــقــول: لم تــدخل مــعــظم
ـدى مـازال مــفـتـوحـا الــدراسـات الـنـقــديـة إلى عـمـق الـشـاعـر فــا
لـدراسـات جـمـالـيـة وسـيـاسـية واجـتـمـاعـيـة فـعم سـمـيـر " حـدوتة

كبيرة"     
وقـد احـتــفى الـشـاعــر أسـامـة عـرابـى بـالـشـاعــر واألديب سـمـيـر
عــبـد الــبــاقى قـائـال عـنه (قــيــمـة أدبــيــة كـبــيــرة ألنه مـنــحــنـا فــنـاً

إنسانيا كفاحياً فى عصر تسليع احلياة والفن معاً).
وثمن الشاعـر محمد قـطب عطاءه وتوجـهاته الفنـية واإلبداعية

ح مال إلى عالم الرواية; فأبدع (وال هم يحزنون).

يـســعى الـشــاعـر الــكـبـيــر «سـمــيـر عـبــد الـبــاقى» لـنــشـر عـدد من
سرحـية كتـبها مـنذ سـنوات طويـلة واحتـفظ بها فى التجـارب ا

«األدراج».. واختار لها عنواناً «األعمال الناقصة».
ــســرحى الـــقــادم فى نــدوة ســمـــيــر أعــلـن تــفــاصــيـل مــشــروعـه ا
» فى مـركـز ـنـاسـبـة صــدور كـتـابه «طـفل فى الــسـبـعـ أقــيـمت 

طلعت حرب الثقافى التابع لصندوق التنمية الثقافية.
وفى الـنــدوة الـتى أدارهـا الـشــاعـر عـمــاد مـطـاوع تـكــلم الـشـاعـر
ـأثـور الـشـعـبى فى شـعـر مـسـعـود شـومـان عن آلـيـات اسـتـدعـاء ا
سمـير عـبد الـباقى والـتى مـرت بخـطوات وجتـليـات عديـدة منذ
أوائل إبـداعاته وحـتى آخـر إفاضـاته فـهو الـشاعـر غـزير اإلنـتاج
الذى لم يتنكر لتنـاصاته وعالقاته بالسابق أمثال بديع خيرى
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انــتــهـت اإلدارة الــعــامـــة لــثـــقــافــة الـــطــفل
بالهـيئة الـعامة لـقصور الثـقافة من وضع
ـــهــرجــان جـــدول عــروض الــدورة األولى 
مسـرح الـطـفل الذى يـقـام فى الـفـترة من
8 وحتى 14 أغسطس القادم حتت
رعاية د. أحمد مجاهد رئيس الهيئة.

ـهـرجـان ست فـرق تـتــنـافس عـلى جـوائـز ا
تـقـدم عــروضـهــا عـلى مــسـرح قــاعـة مـنف
وقــصــر ثــقــافـــة عــ حــلــوان عــلى الــنــحــو
ـــهــــرجـــان وعـــقب الـــتـــالـى: فى أول أيـــام ا
حفل االفـتـتـاح تـقدم فـرقـة «روض الـفرج»
ــــســــرحى عــــلى قــــاعـــــة مــــنف الــــعـــــرض ا
«شـنـكـلـون» تـألـيف عـاطف عـبـد الـرحـمن
إخـــراج مــــحـــمــــد الـــدســــوقى. وفـى الـــيـــوم
الـــثــانى تــقـــدم فــرقــة «6 أكــتـــوبــر» عــرض
«إمــبـراطــور الــبــلى» تـألــيف عــبــده الـزراع
إخراج يوسف أبو زيـد وتعيد فرقة روض
الفرج عـرض «شنـكلون» عـلى قصر ثـقافة
عـ حلوان بـينـما تقـدم فرقـة كفر تـصفا
ــهــرجــان «أرض األحالم» فـى ثــالث أيــام ا
تــألـيف وائـل أبـو طــالب إخــراج مــحـروس
عــبــد الـــفــتـــاح ويــعـــاد الــعــرض فـى الــيــوم

محمد شوقىالتالى على قصر ثقافة ع حلوان. محمد جمال الدين
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ـأثــورات الـشـعـبـيــة بـالـهـيـئـة انـتـهت اإلدارة الــعـامـة ألطـلس ا
الـعـامـة لـقـصـور الـثقـافـة مـن إنتـاج فـيـلم تـوثـيـقى عـن «مـولد
إبراهيم الدسوقـى» من إعداد دعاء صالح إبراهـيم الباحثة

باألطلس.
وقـال الــشــاعــر مــســعـود شــومــان مــديــر األطــلس إن «مــولـد
الــدســوقـى» هــو بــاكــورة األفالم الــتـــوثــيــقــيــة الــتـى تــنــتــجــهــا
اإلدارة ويـــتــــبـــعه مـــجــــمـــوعـــة من األفـالم عن االحـــتـــفـــاالت
والـد األولـيـاء والـقـديـسـ بـالـتـوازى مع وضـع أول قـاعدة
بـــيـــانــات عـن األولـــيــاء والـــقـــديـــســـ فى مـــصـــر والــتـى بــدأ
رصـدهـا بنـاء على تـوجيـهات الـدكـتور أحـمد مـجاهـد رئيس
الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة والـتى أصـدرهـا فى يـولـيـو

اضى. 2008 ا
وأضـاف: انـتهت اإلدارة من تـصـوير 15 احتـفـالـية بـواسـطة

بعثات بحثية متخصصة.
ـوالد مسـعـود ذكر أن مـولد سـيـدى إبراهـيم الـدسوقى من ا
الكـبـرى فى مصـر ويـحظى بـزوار من مخـتـلف احملافـظات
كـما يـتم االحتـفـال به فى عدد من احملـافظـات بالـتزامن مع
االحتـفاليـة الرئيـسيـة فى محافـظة كفـر الشـيخ فيمـا يعرف
ـؤشر» حيث تؤشر له مـحافظة أسوان فى بظاهرة «الولى ا

اجلبانة الفاطمية وفى القناطر اخليرية بالقليوبية.
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وافق الـدكــتـور أشــرف زكى رئـيس الــبـيت الــفـنى
ـــســـرح لــــلـــمـــســــرح عـــلـى اســـتـــضــــافـــة عــــروض ا
مـيـزة» عـلى خـشبـات مـسـارح الـبيت ـدرسى «ا ا
ـكن الـفـنى تـشـجـيـعـا للـمـواهب اجلـديـدة الـتى 

درسى سنوياً. سرح ا أن يفرزها ا
تــبــدأ مـنــتــصف أغــسـطس اجلــارى عــلى مــسـرح

ــــــدرســـــيـــــة الـــــتى  مـــــيـــــامـى أولى الـــــعـــــروض ا
اختيارهـا وهى «تاجر البنـدقية» و«مالهاش حل»
ـــســــتــــقــــبل ــــدرســــة ا لــــلــــمــــخــــرج عــــادل نــــصــــر 
الـتــجــريــبـيــة وهى بــطــولــة شـهــد وزيــاد وبــسـنت
.. حتت إشـراف هانى كمال محمـد أحمد داود

سرحية بالقاهرة. موجه عام التربية ا
من جــانــبــهــا قــالت عــفــاف فــؤاد مــديــر مــدرسـة
ـســتــقــبل إن الــتـوجــيه ســيــكــرم الــفـنــانــة نــهـال ا
عـــــنــــــبـــــر ورانــــــدا الـــــبــــــحـــــيــــــرى عـــــقـب تـــــقـــــد

. سرحيت ا

ن على مـصطفى السـيد نهى مـحمـد أ
طه مـعــتـز شـريف نــاجى عـلى مــوسـيـقى
وأحلـــان شـــيــمـــاء حـــمـــدى اســـتـــعـــراضــات
مـحمد عبـده ديكور خالـد مصباح إخراج

ن الشرقاوى. أ

ـسـرحـيـة الـتى كـتـبـهـا الـطـلـبـة بـالـعـجـوزة. ا
طارق عز الدين تـدور أحداثها حول تاريخ

مصر وأبرز احملطات احلضارية فيه
«أرض احلـــضـــارة» بـــطــولـــة مـــر عـــلـــيــاء
أحـمــد ر جـمــال حـبــيـبــة كـمــال بـشـرى

فى إطار فـعاليـات «ختـام مهرجـان القراءة
لــلــجــمـــيع» يــقــدم فـــريق الــتــمــثـــيل والــغــنــاء
ـــدارس «احلـــســـيـــنـى» بـــالـــهـــرم الـــعـــرض
ــسـرحـى «أرض احلـضــارة» فى مـنــتـصف ا
أغــــســـــطس احلــــالـى عــــلى مــــســــرح احتــــاد
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ـقـبل اســتـعـداداً لـالحـتـفــال بـعـيــد الـنـيــروز فى أول أكـتـوبــر ا
ــســرحى «الــفــارس الــغــيـور» عــلى بــدأت بــروفــات الـعــرض ا

رقسية الكبرى. مسرح الكنيسة ا
ـــســـرحــيـــة الــتـى تــســـتـــلــهـم ســيـــرة الـــقــديـس «أبــســـخــرون» ا
ـركــز الــكــاثــولــيـكى ســتــعــرض عــلى مــسـرح قــاعــة الــنــيل بــا
ــســـيــحـــيــ األوائل عـــلى يــد وتـــتــنـــاول مــرحـــلــة اضـــطــهـــد ا

الـــرومـــان وتـــعـــرضــــهم لـــلـــتـــعـــذيب الـــشـــديـــد وقـــد أعـــدهـــا
ويــخــرجــهــا فـيــصـل اجلــوهــرى والـبــطــولــة لــســامح شــفــيق
ماريـان جـوزيف صلـيب يـسى عـصام عـاطف مـنيـر ثروت
مـــاريــــنـــا يـــوسـف مـــارجـــريـت بـــشـــاى. وقــــد اخـــتـــار اخملـــرج
«تــرانـــيـم» لـــنــجـالء مـــنـــيــر لـــتـــصـــاحب الـــعـــرض الـــذى وضع

موسيقاه ادمون صليب سينوغرافيا جوزيف نسيم.

سرحي جريدة كل ا

درسة > على مسرح ا
التجريبية ببورسعيد
قدم اخملرج عمرو
اضى عجمى األسبوع ا
مسرحية «أشكال أطياف
ورق» والتى  إهداؤها
لشهداء محرقة قصر
ثقافة بنى سويف من
الفنان والكتاب
والنقاد أبرزهم
الراحلون محسن
مصيلحى وأحمد عبد
احلميد ونزار سمك
وحسن عبده وآخرون.

> وكان تمرده  للبناء وليس للهدم فأصبح فارسا في مضمار الشعر احلديث. بدأ
ينشر أشعاره في الصحف واستفاضت شهرته بعد نشره قصيدته شنق زهران وخاصة
بعد صدور ديوانه األول الناس في بالدي 
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عبد احلميد منصور
الكتاب: شهدى سر الولد "مسرحيتان"

ؤلف: أشرف عتريس  ا
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كـتــاب دسم مــلىء بــاألفـكــار اجلــمـالــيـة
واآلراء الــتى تــدفع لــلــتــأمل واألهم من
ـا يـكـون كـتـابـاً ملـهـمـاً يـلـهم ذلـك أنه ر
سـرح ينفـذون فيه أفكارهم احلـا 
يـعـملـون عـلى فـنـهم فـيه كل يـوم وطـيـلة
الـيوم من خالل منـظومة يتـساوى فيها
اجلـمـيع تعـارض الهـرميـة فاجلـميع له
ـــنـــاقـــشـــة واإلضـــافـــة واالقـــتــراح حـق ا

واجلميع ال يشغله غير الفن.
هـل يــبـــدو أنـــنــا نـــتـــحــدث عـن يــوتـــوبـــيــا
مـــســـرحـــيـــة? يــــبـــدو ذلك إذا مـــا قـــارنـــا
األمـور بحـالنـا السـعيـد ولكن عـلى قدر
مــــا يــــبـــدو فـى هــــذا الـــكـالم من خــــيـــال
ورومـانـتـيـكـيـة عـلى قـدر مـا هـو مـتـحـقق
سـرح التـعاونى.. بـالفـعل فى مـنظـومة ا
ـــســـرح الــذى مـــســـرح الـــشـــمـس هـــذا ا
أسس عـام  1964عــلى أيـدى عــشـرة من
الـطلـبة ومـنذ تـأسيـسه صار مـن أشهر

سارح فى أوربا. ا
أمــا كـيـف صـار كــذلك فــيــســتــطع قـار
ا يذكر صراحة الكتاب أن يستشفه 
ا وراء الـسطـور يسـتطـيع أن يعرف و
أنه بــــالــــعـــمـل والـــدراســــة واإلخالص
والـصـبـر عـلى الـعـمـل والتـنـظـيـم وغـير
ذلك جـهود ال يـأتيـها الـكسـالى يسـتطيع
الــــــقــــــار أن يــــــعــــــرف أيــــــضــــــا أنه وراء
الــكــيـانــات الــعـظــيــمــة عـقــلــيـات مــفــكـرة
وعـقـلـيـة عـظـيــمـة مـثل عـقـلـيـة اخملـرجـة

." "آريان منوشك
ال شىء فى هــــذا الـــكـــتـــاب لم يـــحـــدث
ولم تـــــكن هـــــنـــــاك أمـــــور هــــادئـــــة عـــــلى
الــــــدوام بـل اشــــــتـــــــبـــــــاك دائم مـن أجل

التحقق.
خــمــســة فــصــول يــضــمــهــا الــكــتــاب إلى
ــؤلف دافــيــد ولــيــامــز جــواره مـــقــدمــة ا
ـــســـرح) كـل فـــصل (اخملــــرج وأســـتــــاذ ا
يـــتـــعـــرض لـــواحــــد من عـــروض مـــســـرح
الـشمـس (عرض بـعـنوان ) ( (1789سـنة
 1970عـــرض (الــعــصــر الـــذهــبى) ســنــة

 1975ريـــتـــشـــارد الـــثـــانى  1981لـــنـــديـــاد

 1987لـيـزاتــريـد "مـطـلـع الـتـسـعــيـنـيـات")

ويشمل كل فـصل من الفصول اخلمسة
عـلى وصف لعـمـليـة اإلنـتاج ذات الـصـلة
بـالعـرض الذى يـتـناوله الـفـصل ويعـقبه
مجـموعة من الـنصـوص للمـشارك فى
الـــعـــمـل مـــنــــهـــا: مـــقــــابالت صـــحــــفـــيـــة
ومـــنــاقــشـــات عــامــة ومالحـــظــات عــلى
الــــبــــرنــــامج ومــــقــــتــــطــــفــــات من ســــجل
الـــــتـــــدريــــــبـــــات والــــــبـــــروفــــــات ورســـــائل

ومقاالت.
سرح الشمس ال يهتم الكتـاب بالتأريخ 
(كــمــا يــقــول دافــيــد ولــيــامــز) بــقــدر مــا
ــســرح بل حــول يـــدور حــول صــنــاعـــة ا
سرح احمللى ذى الطابع نوع مع من ا
ـى.. إن مـسـرح الـشــمس - مـسـرح الـعـا
آريـان مــنـوشــكـ - يــحـاول أن يــتـداخل
مع الـثـقـافة الـشـعـبـيـة ويعـارضـهـا ويـثـير

التساؤالت حول طرق حياتنا. 
تــــســـتـــطـــيـع أيـــضـــا مـن خالل قـــراءة كل
فـصل من هـذا الـكتـاب أن تتـلـمس كيف

يــتـعــامل فـنــانـون مــعـاصــرون مع قــضـايـا
ـــــســـــرح - دائـــــمــــــاً مـــــا تـــــواجـه فـــــنـــــان ا
احلــــقـــيــــقى طــــبــــعــــاً - ومــــا هى وجــــهـــة
ــــــوقـف من نــــــظــــــرهـم مــــــنـــــــهــــــا مــــــثـل: ا
شكـسبـير الـتاريخ (الـقد واحلديث)
ــســرحــيــة الــشــرقــيــة (الــنــو األشــكــال ا
..) - الـتراجـيديا الـكابـوكى الكـاثاكـالى
الــــيـــونــــانـــيــــة - اســــتـــخــــدام األقـــنــــعـــة -
ــهم من وراء هـذا كــله هـو الــكـورس..) ا
اخلـروج بـأفكـار ثم حتـقـقـهـا فى الواقع
ال يــبـقى لـنـا - نـحـن - مـنـهـا إال اإللـهـام

وإثارة األمل.
كــــتــــاب جـــــيــــد كـــــانت تــــنـــــقــــصـه بــــعض
الـلمـسات مـثل: إضافـة صور تـوضيـحية
فال تـوجـد بـالـكـتـاب صـورة واحـدة كـمـا
يــعــيــبه غــيــاب الــتــدقـيـق أحــيــانـا فــحــتى
مـنتـصف الكـتاب يـتم مخـاطبـة اخملرجة
) فـى احلـــــوارات (آريــــــان مــــــنــــــوشــــــكــــــ
ـذكـر ثم فى ــتـرجـمـة مـعـهـا بــصـيـغـة ا ا
الــنـــصف اآلخـــر مــنه يـــتم مـــخــاطـــبــتـــهــا
ــــا يــــســـبـب بـــعض ـــؤنث  بــــصـــيــــغــــة ا
االرتـبــاك والـتــشـكـك لـلــقـار خــصـوصـاً
الذى يـتعـرف على مـسرح الـشمس ألول
مرة ثم أخيراً كان ينبغى إضافة اجلزء
ــشـتـمل عــلى نـبـذة تــاريـخـيـة ومــفـصـلـة ا
ــشــهــورة هـذا عن الــفــرقـة وأعــمــالــهـا ا
ــنــوه عــنه فى مــقــدمــة الــكــتـاب اجلــزء ا
والـغــائب عن مــتــنه رغم ذلك فــالـفــائـدة
مـن قــراءة هـذا الــكــتــاب مــحــقــقــة رغم
غـايرة التى يعمل فيها ظروف اجملتمع ا
مسرح الشمس ونـوعية الصعوبات التى

. تواجهه فسيبقى كتاباً ملهماً
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ـيـز يعـرفه أشـرف عـتـريس صـوت شـعـرى 
شـعراء العاميـة خاصة فى الصعـيد متحقق
ـا يكتب بالفـعل لكنه هـنا ال يكـتب شعراً وإ
ـــســـرح فى كـــتــاب لـه احــتـــوى عـــلى نـــصــ ا
وهـذه قراءة أولية لـهما معـاً ال تسعى إلثبات

شىء أو نفيه مجرد مقاربة حميمة.
النص األول "شهدى"

بــحـمــاس يــذكـرك بــالــبــواكـيــر األولى يــصـدر
ــــا أســـمـــاه أشـــرف مــــســـرحــــيـــة "شــــهـــدى" 
ـــــغـــــزى" حتت عـــــنـــــوان كـــــبـــــيـــــر "الـــــفـــــكـــــرة ا
"إرهـــاصـــات مــا قـــبل الـــبـــدايــة" والـــواقع فى
تــصــورى أن هــذا إن لم يـــكن مــصــادرة عــلى
ـتلقى ابـتداء مـنه على األقل عـدم ثقة فهم ا

فيه.
والـــنـص من خالل رغـــبـــته فـى إعالء قـــيـــمــة
ـقـاومـة" والـصـمـود فى األبـطـال / الـناس "ا
ولـــــغـــــة تـــــركـن إلى الـــــشـــــعـــــريـــــة - ولـــــيـــــست
الـشـاعـريـة - يـحــدد أغـلب شـخـوصه بـشـكل
نـفــسى يـظـن أنه أهم من مـجــرد الـوصف أو
التـميز اخلـارجى (الشـكل) الشـيخ عسران:
ــة  67األم: قــويــة شــهـدى روح جتــرع هــز
الـــوطـن زهـــرة: احلـــبـــيـــبـــة رمـــز احلـــلم آدم
احلـانــوتى: شــوقى. زكى: انــتــهـازى مــتــسـلط
وأخـيــراً ولـيـد: حلــظـة الــشـروق!! بــاإلضـافـة
إلى اخلـالـة: حـزيـنـة وهـكـذا ال نـسـتـطـيع أن
نـتـجـاهل دوال األسمـاء وهى مـسـألـة مـوفـقة
ا مـنهم هذه الدالالت من عـتريس تمـاماً إ
ـتـلقى - الـعادى ليس كـثيـراً أو صـعبـاً على ا
حـتى - لــكـنــهـا عــدم الـثــقـة الــتى قـلــنـاهـا ال
بـأس - فــعـلـهــا الـرجل وانـتــهـيـنــا - واجلـمـيع
داخل مـخــبـأ واحـد والــذى إلـيه أيــضـا تـصل

قاومة/الوطن. جثث شهداء ا
طــــوال الـــوقـت ال تـــمل "اخلــــاله" مـن الـــنـــداء
عـــــــــلـى االبـن الــــــــغــــــــائـب ال تـــــــــمـل "األم" من
ــؤلم ال تــمل "زهـرة" من الــشـوق االنـتــظـار ا
ل الــطــفل من األســئــلــة / الـقــلق حــتى وال 
نصل إلى الـنهايـة التى يصـبح فيهـا "شهدى"
عاجـزاً بال حراك وصـامـتاً أيـضاً!! لـتـستـمر
ـقـاومــة واالسـتـمـرار فى "األم" فى بث روح ا
اجلمـيع بـرغم عدمـيـة "احلانـوتى" وانـتهـازية
"زكى" وضـيــاع "الـشـاعــر" و"الـرســام" الـلـذين
يـفــيـقــان - فـجــأة - ويـنــضـمـان إلـى صـفـوف
قاومة. وألن صـاحبنا شاعر فال يكف عن ا

بعثرة بعض شعريته على ألسنة األبطال.
األم: ولـــدى الـــغــالـى يــابـن الــعـــمـــر الــصـــابح
شـهــدى: راجـعــلك من لــيل الـغــربـة حلــضـنك
الــــدافـى وفى مـــــوضع آخـــــر يــــقـــــول: خــــايف
احلــلم يــنــشف فـى عــنــيــنــا عــســران: قــلــبك
صــنـــدوق قــد قـــافل عـــلى حـــاجـــات كــتـــيــر

قوى.
زهـرة: يـا طــعم الـفــرحـة ولــون الـقــمـر الـلى
ــوت بـيـحــصـد فى جـاى مـعــاك الـشــاعـر: ا
احلــمــام وصــوت الــرصــاص بــيـعــزف حلــنه
األم: تـعالى يـا ضنـايـا يا بـنت النـور واحللم
الـبـاقى مـجـرد أمـثـلـة ألقـول أنـهـمـا كـانت -
حــسب قــراءتى هــذه - عــامالً فى إكــسـاب
النص قـتـامة وجـنـائـزية وخالفى هـنـا ليس
ـا عـلى عـلى اسـتــخـدامـهـا - هــو حـر - وإ
جــدواهـــا فــبـــهـــمــا فـــائض داللى ال يـــعــوزه
النص بقدر ما يعوز لغة أسهل - فهو ليس
مـسرحاً شعـرياً باألساس - هـذا باإلضافة
إلى أن الــنص حــوى "عــدودات" ومــا يــشــبه
الــغـنـاء أحــيـانـاً ســتـحـمـل مـا لم حتـمــله لـغـة
ـزيد احلـوار الـعـاديـة وفـيهـا مـتـسع لـقـول ا
عـــلـى أن األهم أن اخلط الــــدرامى لـــلـــنص
الينتابه أى تغيـر ملحوظ فال هو يتصاعد
إلـى ذروة مـا وال يـنــحـنى جتـاه حــدث مـعـ
أو ينعطف إلنارة منـطقة درامية بعينها إنه
فـقط (فـعل) االنـتــظـار والـثـبـات مــا يـتـغـيـر
هــو بـعـض اجلــمل مع دخــول شــخــصــيـة أو
جـثـة - كالهمـا سـواء - على أنـنـا نزعم أن
مـرد هـذا هـو رغـبـة (الـشـاعر) فـى تكـريس
قـاومة باعتـبارها روح النص/ فـكرته عن ا
احلـيـاة والـتـأكـيـد عـلـيـهـا - هـو نـفـسه قـال

هذا فى مقدمته -.
مـرد هذا أيضا اللـغة ذاتها فـعتريس شاعر
يلجأ إلى الشعـر ح يعوزه البوح الشفيف
- أو الصـادم حـتى - فـيمـيل إلى الـتـصـوير
/ الـتـركــيب / الـتـكــثـيف بـاخـتــصـار الـشـعـر
وليس إلى الـرقة / الـرومانسـية / الـعذوبة

باختصار الشاعرية.
ódƒdG ô°S

هـى فى ظـــنـى كـــتــــابه أخـــرى لــــلـــنص األول
ـسرحيـة يستدعى ا فى هذه ا "شـهدى" إ
عـــــتــــريس الــــعــــديـــــد من أشــــهــــر أســــاطــــ
ـقاومـة الـتاريـخيـة (جـيفـارا سـبارتـكوس ا
غاندى لومومـبا ناجى العلى) ومن السير
(أدهـم الـــشـــرقــــاوى يـــاســـ بــــهـــيـــة) هـــذه
الـرمــوز تـقـابل الــنـذالـة اخلــسـة اخلـضـوع
والـــتى تـــمـــثــلـــهـــا رمــوز أيـــضـــا مـــثل (غــا

قـرنى بدران تـشومـبى) وبـإعطـاء مسـاحة
أوسـع - لـــنـــقـل الـــبـــطـــولــــة - بـــالـــكـــورس /
الـنـدابـات لـكـنـها نـفـس اللـغـة الـتى ال يـكف
ــــقـــاومـــة "عـــتــــريس" عـن تـــرديــــدهـــا روح ا
بـحـسـبـانـهـا روح احلـيـاة وهى - مـرة أخرى
- مـا يــريـد قـوله عــلى ألـسـنــة هـذه الـرمـوز
رغـم أن مــــــجـــــرد ذكــــــرهــــــا مـــــجــــــردة يــــــفى
كن بالـغـرض - إنهـا مـعـروفة لـدرجـة أنه 
أال يـقول - لتصل نـفس الرسالة لـكنه هنا
سـتـوى الدرامى أصبح أكـثـر نضـجـاً عـلى ا
لألحداث وتوظـيف شخوص النص وكذلك

فى االنتقال من لوحة ألخرى.
ــا تـبـقى الـلـغــة كـمـا هى ال تـتـغــيـر بـتـغـيـر إ
األبــطــال أو الـبــيــئــات بــرغم تــعــدد أشــكـال
مقـاومة كل مـنهم ولـعل هذا أهم مـا نأخذه
عـلـيه لـكـنـنـا نـحـتـرم خـيـاراته فـهـو لم يـنس
وهــو يــكـــتب أنه الــشــاعـــر أشــرف عــتــريس
ـتـلـقى فـهـو يـكـتب وعــيـنه عـلى الـصــالـة / ا
والـذى يـعرفه دون جـهـد أو مواربـة ويـعرف

أيضا إلى أى الوالءات ينتمى.
ـسـرحـيـتـ صـدرتـا فى بـقـى أن نـذكـر أن ا
كـتاب واحـد على نـفـقة الـشاعـر عن إحدى

نيا. دور النشر فى ا

الكتاب: مسرح الشمس
اسم الكاتب: دافيد وليامز

ترجم: د. أم حس الرباط اسم ا
ية الفنون اسم الناشر: أكاد

عطية معبد

«مصر احلضارة».. 

فـــــرقــــة ســـــوزان مــــبـــــارك تــــقـــــدم عــــرض
ن «األقزام والساحـرة العجوز» تأليف أ
الـنمر إخراج مـحمد شـوقى يوم الثالثاء
وتـعيـده األربعـاء. وعـلى قاعـة منف تـقدم
فـرقـة قـصـر الــعـمـال «رحـلـة ورد» تـألـيف
حـسـام عـبـد الـعـزيـز إخـراج نـاصـر عـبـد
ه الـــتـــواب يــوم األربـــعـــاء وتـــعـــيـــد تــقـــد
اخلـمـيس بـيـنـمـا تـشـارك فـرقـة الـعـريش
ــســرحــيــة «صــائــد الـــعــفــاريت» تــألــيف
جـمال ياقوت إخـراج هشام الـعطار وهو
ه مـنـفـرداً فى الـعـرض الــذى يـعـاد تـقــد
ـهرجـان ويـعـقـبه حـفل اخلـتام آخـر أيـام ا
ركزية الذى يقـام حتت إشراف اإلدارة ا
لـلـدراسـات والـبـحـوث. من جـانـبـهـا قـالت
فـاطمـة فرحـات مديـر عام ثـقافة الـطفل
إن اإلدارة تــــــــســـــــعـى جــــــــاهــــــــدة إلجنـــــــاح
ـهرجـان الـذى يقـام لـلمـرة األولى ضمن ا
فـعـالـيات مـهـرجـان الـقـراءة لـلـجـمـيع وقد
ــشـاركــة بـ«عـنــايـة  اخــتـيــار الـعــروض ا

فائقة» حسب تعبيرها.
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سرحي جريدة كل ا

> ودع صالح عبد الصبور بعدها الشعر التقليدى ليبدأ السير في طريق جديد
تماماً حتمل فيه القصيدة بصمته اخلاصة  زرع األلغام في غابة الشعر التقليدى

الذى كان قد وقع في أسر التكرار.

> دار آفاق للنشر تقيم
حفال لتوقيع ديوان

«طاعون يضع ساقاً فوق
األخرى وينظر للسماء»
للشاعر محمد أبو زيد فى

السابعة مساء 13
قر أغسطس اجلارى 
آفاق 75 شارع القصر

العينى أمام نقابة األطباء
بالقاهرة بحضور عدد من
هتم ويتضمن النقاد وا
حفل التوقيع قراءة الشاعر
محمد أبو زيد لبعض

قصائد الديوان.
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á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc áÑ£°üŸG äÉbO 3       ÉæMô°ùe
øj’ ¿hCG    

 ájó©ŸGáé«Mô°ùŸG 

zøjõM Éj óªëeÉj ∂àeÓ°S{

 صالح القصب

أحمد زيدان

سرحي جريدة كل ا

عاهد الثانوية > وتخرج صالح عبد الصبور عام  1951وع بعد تخرجه مدرسا في ا
ولكنه كان يقوم بعمله على مضض حيث استغرقته هواياته األدبية.

4ájGôŸG äÉbO 3áÑ£°üŸG ÖàµdG Qƒ°SôjhÉ°ûeπ«°SGôe  ájó©ŸG á«Mô°ùe ¢Uƒ°üf ¿Éc Ée Éj ¿Éc á«éMô°ùe Úd ¿hCG ÉæMô°ùe              É«fódG
É¡«a Éeh    

10 من أغسطس2009 العدد 109

سرحى هشام > اخملرج ا
عطوة مشغول حاليا
بإجراء بروفات حفل ختام
مهرجان اإلسكندرية
السينمائى حاليا.
هشام قدم فى حفل
هرجان عمالً افتتاح ا
غنائياً استعراضياً كتبه
الشاعر فؤاد حجاج
وصمم ديكوره الفنان
محمد جابر وعرض على
مسرح سيد درويش
باإلسكندرية الثالثاء
اضى. ا

 zIQƒ°üdG ìô°ùe{ ¥Óª©d ¢UÉN ËôµJh.. ≈bGô©dG ìô°ùŸG
ـــــســــرح الـــــعــــراقـى هــــو جـــــزء من هــــذه عــــام وا
الثقـافة وسيــبقى مضــيئاً ومـتواصال مع كل ما

هو جديد.
وعن سـبب انـشغـاله الـدائم بـأعمـال شـكسـبـير
يـجيب: ألن فـيـهـا حريـة فى الـتـعبـيـر والـتفـكـير
ـنحـنا فـضاءات واسـعة وهو شكـسبـير دائـماً 
ــسـرح عــلى مـســتـوى يــشـكـل امـتــداداً لـثــقـافــة ا
الرؤية وعلى مستوى االخراج أنا بطبعى أميل
ـــفـــتــوح وهـــو مـــا أجــده فـى الــنص الـى الــنص ا
تلك آفاقاً كونية الشكسبيرى الذى هو أيضاً 
ـــتــدة إضــافـــة إلى أنه يـــعــالج أزمـــة اإلنــســان
ــا يــجــعــله أقــرب إلى وصــراعــاته الــداخــلــيــة 

العصر.
وصالح القـصب الذى يـلقب مـسرحه بـ مـسرح
ـسرحية فى الصورة من أبـرز األسماء الفـنية ا

العراق والوطن العربى.
ــمــيـزة ـســرحــيـة ا قــدم الــعـديــد من األعــمــال ا
ابـــــرزهــــا «الـــــمـــــلك لــــيـــــر» حـــــفــــلـــــة الـــــمـــــاس»
«الــشــقــيــقـات الــثالث» اخلــال فــانـيــا «هــامـلت»
«اخلــلـيقـة الـبـابلـيـة» «ماكـبث» وأخـيراً ريـتـشارد
الــثـالث .وحــصل الـقــصب خالل مــسـيــرته عـلى
ه فى مــهرجان العديـد من اجلوائـز منهـا تكر
ــســرحـى فى تــونس وفـى مـــهــرجــان قــرطــاج ا
الـقـاهـرة التــجريبى فــى مصـر ولـه مـشاركات
دولــــيــــة عــــديـــدة كــــمــــا كـــتـب أربـــعــــة كـــتب فى

ـسـرح نظـريـات ا

مـنذ سـنـ بـعيـدة وسـعيت الـى إخراجه بـعـدما
أخــرجت الــعـديــد من مــســرحـيــات شــكـســبــيـر
ـنــهج ذاته وهــو مــسـرح الــصــورة الـتى اتــبـعـت ا
ـســتـتـرة أرى أنــهـا تــنـقل الــكـلــمـات ومــعـانــيـهــا ا
ـــنـــهـج الـــذى اتـــبـــعه من وقت وصـــورهـــا وهـــو ا

بعيد.
وأضـاف: قطـعـاً سـيكـون لـلعـمل عالقـة بـالواقع
الـــــعــــــراقى واألحـــــداث الــــــتى جـــــرت وذلـك من
خالل التواصل مع الثقافة اإلنسانية فى شكل

وأردفت: من لم يــطـلع عـلى مــسـرح الـقـصب ال
سرح الـعراقى وكان هو عمالق مسرح يعرف ا
الــصــورة فى نـهـج حـداثى مــتــواصل مع الــشـرق
والـغــرب... وكــانت مــنـاهــجه وبـيــانـاته مــتـعـددة
لـتضعه اسـتاذاً كـبيـراً يخرج من مـعطـفه اجياال
من الــفــنـانــ الــذين يــقــدمــون عــطــاء مــتــمــيـزاً

واعماال ابداعية. 
وعن مـــســـرحـــيــتـه اجلــديـــدة قـــال الــقـــصب إن
«ريـتشارد الـثالث هى احلـلم الذى ظل يالزمنى

سرح العراقية حفال  أقامت دائرة السينـما وا
نـاسبـة عـمله لتـكر اخملـرج صالح الـقصـب 
اجلـــديـــد "ريـــتـــشــــارد الـــثـــالث " والـــذى عـــرض
مـؤخـرا بـعـد شـهـور من الــبـروفـات والـتـحـضـيـر

كثف  ا
ـســرح هـو تـواصل فى كــلـمـتـه قـال الـقــصب : ا
وحــــوار حــــضـــارى يــــشــــكـل هــــرمـــاً كــــبــــيــــراًً فى

استمرارية االنسان. 
وحتــدث عن مــســرحـــيــته اجلــديــدة  ريــتــشــارد
الـثالث «التى » افسـحت عن لغة صـورية عبارة
ـكـانى ـكــون ا عن احتـاد فــيـزيـاء بــصـرى بــ ا
سـتويات ومـوجة الزمـن فى منظـومة مـتعـددة ا
ـــكــون تــدرك كـــوحــدة أولـــيـــة والــكل فـى هــذا ا

االفتراضى رحلة سفر إلى ما مرحلة البدء.
واردف بـــــحـــــمـــــاســــة: فـى ريـــــتـــــشــــارد الـــــثـــــالث
افتراضات غادرت فـيها منطقة احللم اخملرج
ال يــــــحـــــلـم احلـــــلـم وهـم وتـــــهــــــمـــــيـش لـــــذاكـــــرة
مـــتالشــيـــة االحالم تــتالشـى ألنــهــا ال تـــمــتــلك
طــاقــة الــتــاريــخى واخملــرج فى حــقــيــقــته عــالم
فـــيــزيـــاء تــشـــتــغـل مــعـــادالته لــتـــأســـيس ثــقـــافــة
بــصـريــة إنـهــا طـاقــة ألمـواج صــعـبــة االخـتـراق

واإلخراج.
ــســرحــيــة االحــتـــفــالــيــة افــتــتـــحــتــهــا الــفــنـــانــة ا
عـواطف نـعـيم الـتى قـالت: أقف أمـامـكـم الـيوم
ومعى أستاذى ومـعلمى وأخى وصديقى ورفيق
دربى صالح الــــقــــصب وأنــــا فـــخــــورة بــــوجـــوده
ـشـهود ـسـرح الـعـراقى العـتـيـد ا ضـمن قـافلـة ا
بـأعمـاله الـتى خطـها وال يـزال يـخطـهـا العـديد

على رزقمن الفنان وأبرزهم بال  شك  القصب.

اخملرج 
عالم فيزياء
تشتغل
معادالته
لتأسيس
ثقافة
بصرية

 حمام بغدادى
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وقــــــــراءات شــــــــعـــــــريــــــــة وعـــــــروض
تـنـشـيـطـيـة وورشـة تـمـازج الـفـنـون
إضـــافـــة لـــعــرض لـــفـــرقـــة مـــســرح
الشارع للبـرازيل. الدكتور عبدالله
بـن مــصــطـــفى االســتـــاذ بــجـــامــعــة
لـك عبـدالـعـزيـز بـجـدة أشار إلى ا
ــشــاركــة اخلــامــســة أن هــذه هى ا
ـسـرح بـاجلـامـعـة فى هـذا لـنـادى ا
ـــهـــرجــان حـــيـث ســبـق وأن قــدم ا
مــســرحـــيــات «انـــتــبــهـــوا يــا ســادة»
«و»الــــهـــشــــيم «والــــنـــاس واحلــــبـــال
ـهرجان «احلاجز» مـبيـنًا أن هذا ا
سرحية تابـعة التجـارب ا فـرصة 

اجلامعية العربية والدولية.

ـــســـتــضـــيـــفــة وروســيـــا والـــدولــة ا
دة تسعة أيام. تونس وتستمر 

ــعــطف» من تــألـيف مــســرحـيــة «ا
أمـيـر احلـسـنـاوى وإخـراج مـحـمـد
اجلفرى وتمثيل بندر عبدالفتاح.
ـهـرجـان بـاإلضـافة إلى  يتـضـمن ا
ـــســــرحـــيــــة خـــمــــســـة الـــعــــروض ا
سـرح اجلـامعى مـعـارض تعـّرف بـا
ــسـرح الــتـونــسى وخـمس ورش وا
مـــســـرحــيـــة من بـــيـــنـــهــا ورشـــة فن
ـــمـــثـل الـــبـــاحث ـــمـــثـل وورشـــة ا ا
وســــتـــقــــام فـى إطــــار هــــذه الـــدورة
أيـضـا مـائـدة مـسـتـديـرة حـول رائد
ـــســرح الــتـــونــسى عــلـى بن عــيــاد ا

لك ـسـرح بـجـامـعـة ا قدم نـادى ا
عـــبــــدالــــعــــزيــــز بــــجــــدة االســــبـــوع
ــــــســــــرحى ــــــاضى  الـــــــعــــــرض ا ا
ــفــتـوح ــســرح ا ــعـطف» عــلى ا «ا
بــربـاط ســيــدى ذويب فى مــديــنـة
ـنـسـتـيـر فى تـونس وذلك ضـمن ا
فــعـالـيــات الـدورة الــرابـعــة عـشـرة
لـــلـــمـــهـــرجـــان الـــدولـى لـــلـــمـــســرح
اجلـامــعى بـتـونس والـتى يـنـظـمـهـا
ــــــركــــــز الـــــثــــــقــــــافـى اجلــــــامــــــعى ا
ـشـاركة 14دولة هى ـنسـتـير  بـا
ـــغـــرب واجلـــزائــر الـــســـعـــوديـــة وا
وفــــرنـــــســــا ولــــيـــــبــــيــــا والـــــبــــرازيل
وكـــرواتــــيـــا ومــــصـــر وفــــلـــســــطـــ
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عـلى خـشـبـة مـسـرح الـقبـانـى بدمـشـق يواصـل اخملرج
سرحى "احالم مائية " زكى كورديلو تقـد العرض ا
عـتمد اضى وا والذى بـدأت عروضه فى  27يـوليـو ا

على تقنيات "خيال الظل " 
ــســرحــيـة من إعــداد بــشـار بــرازى  تــمـثــيل ..هالل ا
خـــورى كــامل جنــمـــة وجــيه قــيـــســيــة عــتـــاب نــعــيم
جـهـيـنة نـعـيم فـيـحاء أبـو حـامـد مهـيـار كـورديـلو زكى
الـذى تعلم خيال الظل عـلى يد اخر فنانـيه التقليدين
تـوفى عام 1993 فى سـوريا عـبـدالرازق الـذهـبى ــ ا
ـوروث الـشـعـبى ـهم اسـتـمـرار هـذا ا ـ اعـتـبـر أن من ا
فى ظل الـتــطـور الـتـكــنـولـوجى الــذى نـحـيـاه بــاعـتـبـاره

األب الشرعى للمسرح العربى بحسب تعبيره. 
وقــال كـورديــلــو  : هـذا الــفن قــريب جــداًً من الــشـعب
الــســـورى فــهــو مــوجـــود فى وجــدان الــنـــاس وفــكــرهم
وجودة فى تراثنا وخيالهم وهو من الفـنون اجلميلة ا
ه بـــشــكل الـــعــربـى لــذلـك يــجـب أال يــقـــتـــصــر تـــقـــد
مــتـــحــفى أو كـالســيـــكى بل أن نـــتــمـــسك به ونـــطــوره 

لـيــحـاكـى حـاضــرنــا ومـســتــقـبــلــنـا ومن هــنــا يـجب أن
نـطوعه لـكى يكـون قابالً لـلعيـش فى ظل هذا الـتطور
الـتـكــنـولـوجى. أمـا عن تـاريـخ خـيـال الـظل فى سـوريـة
فيقـول فى سورية كان خـيال الظل مـهنة قائـمة بحد
ذاتـها وكـان الـعـمل به محـصـوراً بـيد بـعض الـعائالت
السوريـة فقـد كان له تـأثيـر كبـير بـ عامـة الشعب
ـثابـة لـسان الـشـعب يحـكى حـالهم وأحـوالهم فـكان 
كــــأى وســــيـــلــــة إعالمــــيــــة مـــوجــــودة اآلن كــــالـــصــــحف
والــــتــــلـــفــــزيـــون  لــــذا حــــورب خـــيــــال الــــظل من قــــبل
االستعمار والسلطات اجلائرة بسبب قوة تأثيره على
عـامـة الشـعب وأضـاف . عـمـلت لـلـكـبـار ثالثـة أعـمال
مـــســــرحـــيـــة وهى "ظـل ونـــور" و "الـــقـــبــــطـــان كـــركـــوز"
ــــعــــرى" الـــذى قُــــدّم لــــيـــوم واحــــد فـــقـط ثم أوقف و"ا
ألســـــبـــــاب أجـــــهـــــلـــــهـــــا رغم أنـه من أهـم الـــــتـــــجــــارب
ـسـرحيـة الـتى قـدمـتـهـا. وفى مـسـرح الـطفـل قدّمت ا
ـلكـة الـنـمل" إضـافة مـسـرحـية "الـفـتـاة الـنشـطـة" و "

لهذا العمل "أحالم مائية".
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اخــتــتــمت هــذا االســبــوع عــلى مــسـرح
دار الــتـــربــيـــة بـــحــلب عـــروض الـــعــمل
ــسـرحى " حــمّـام بــغـدادى "  ,الـنص ا
واإلخـــراج والــســيــنــوغــرافــيــا لـ "جــواد
األسـدى" وبـطـولـة كل من "فـايـز قزق"

و" نضال السيجرى.
اخـــتـــصـــر اخملــرج الـــعـــراقـى " جــواد
األسدى "فى  شـخـصيـتى " حمـيد "
و " مـــجـــيــد " بـــطـال الــعـــرض تـــاريخ
العراق وحاضره مسـتجليا مستقبله
حيـث احتـوت تـفـاصـيل الـعالقـة ب

الـشــقـيـقـ  دالالت  تـتـرك مـسـاحـة
عــــقب الــــعـــرض واســــعــــة لـــلــــتــــأويل 
ـنـاقـشـتـه شـارك فـيـها اقـيـمت نـدوة 
صــــنــــاعـه ومــــســــرحـــــيــــون ســــوريــــون

إضـافة إلى عدد كـبير من اجلـمهور
احلـــــلــــبى احملـب لــــلــــمــــســــرح  أبــــدى
كثيرون حتـفظهم عل بعض االلفاظ
الــــــتى احــــــتـــــواهـــــا الـــــعــــــرض والـــــتى
وصفت بأنها "نابية " فى ح رآها
آخــرون أفــضل تــعــبـيــر عن واقع فج
كن تـلطـيفه  وقـالت مشـاهدة " ال 
إن اخلـــــلط بــــ الــــلـــــغــــة الــــعــــربــــيــــة
والعـامـية الـعراقـيـة أدخلـنـا فى قلب

سرحى ". احلدث ا
سرحية حول شقيق تدور أحداث ا
أحــدهــمــا مــتــخـاذل مــدمـن لإلهــانـات
يتفقان على قتل مرشح ثرى واثق من
فـــوزه لـــكـــنـه يـــتـــحـــول فى حلـــظـــة إلى
"جثة " األمر الذى يربك حساباتهما.

مسـرحنا : سالمـتك يامـحمـد حوزين أو حزين
هم تقوم بالسالمة  ا

ـرفت مـكاوى مـحـمـد عالم رغم أنـها ومبـروك 
متأخرة شويت

مــبـــروك لـــدنــيـــا الـــنــشـــار واضح أنـــهـــا مــنـــشــار
مــذاكــرة الــله أكــبـر هــهــهــهــهه أمــا عن مــوضـوع
عهد يتابعون الورش فأرجو أن يكون مـسئولو ا
مـــــا يــــــجـــــرى مـن إعالنــــــات حـــــتى ال تــــــتـــــخـــــذ
اجملـمــوعـة كـســبـيل لـلــتـكـسب مـن ورش الـقـبـول
عهد عن دون فائدة حقيقية وأتمنى أن يعلن ا
ورش مـتخـصصـة تنـظمهـا إدارته أو يشـير إلى
ـن يــــدرســـون بــــهــــا حــــتى ال ـــوثــــوق  الــــورش ا
عـهد إلى سبـوبة سنـوية تسيىء يتحـول دخول ا
لـســمـعـته بـاعـتـبــار من يـدربـون فى تـلك الـورش
يــنــتــمــون إلــيه أوهــكــذا يــقــولــون ويــارب تــكــون
ورش رخيصة ومفيدة بجد مش مجرد كيك .
ن يريـد االستـفسار وهذا هـو رابط اجملموعـة 

أو االشتراك
www.facebook.com/
group.php?gid=69677621892

سالمـتك يامحمـد يا حزين رسالـة لكل أعضاء
سـرحيـة دفعة ـعهـد العـالى لفنـون ا مجمـوعة ا
تــــمـــــثــــيل واخــــراج  2008-2009 ويــــبـــدو أن
مـحـمـد حـزين أو (حُـزين) تـعـرض حلـادث عـلى
إحــدى الــطــرق الــســريــعـــة ويــتــمــنى له اجلــمــيع
الــشـــفــاء الـــعــاجـل "سالمـــتك يــامـــحـــمــد" ونص
الـرســالــة "عـايــزين كــلــنـا نــطــمن عـلـى مـحــبـوب
دفــعـــتــنــا الـــفــنــان مـــحــمـــد حــزين إلصـــابــته فى
حادث على طريق إسكنـدرية وكلنا بنقوله تقوم
بـالـسـالمه أن شـاء الـله وألف سـالمه عـلـيك يـا

أطيب قلب وأجدع صاحب
 فى الدنيا".

ومـبــروك لــدنــيــا الــنــشــار عــلى حــصــولــهـا عــلى
ركـز األول فى دفـعتـهـا وهـذا ما قـاله أعـضاء ا

اجملموعة فى تهانيهم الكثيرة لها. 
مــرفت مـكـاوى فــرحـانــة بـكل من جنح وحــزيـنـة
عـلى من لم يـلـحـقـوا بـقـطـار سـنـة تـانـيـة مـعـهد
وتـــشــكـــر كل من حـــضــر حــفـل خــطـــبــتــهـــا عــلى

زميلها محمد عالم وخاصة د. عالء قوقة.
أمــا عن األخــبــار األخــرى فــهـنــاك عــلى حــائط
اجملـــمـــوعــة الـــكـــثـــيــر مـن األســئـــلـــة حـــول طــرق
ـــعـــهــــد والـــشـــروط والـــغـــريب أن االلـــتـــحـــاق بـــا
اإلجـــابـــة حــتـى اآلن ال شىء مـــجــرد هـــيـــنـــزلــوا
الــشــروط لــسـه ومن يــريــد اإلشــتــراك يــراسل
دنــيــا الــنــشــار عــلى اخلــاص لــتــخــبــره بــالــورش
وشـروطها !!! أو كمـا قالت بالنص " يـا جماعة
الشروط لسة منـزلتش ألنها بتنزل متأخر لكن
ــعـــهــد فـــيه عــدة ورش الـــلى عــايـــز يــقـــدم فى ا
بـدأت بـالـفـعل فى تـمـرين الـطالب اجلـدد عـلى
ــكن تـشــتــركــوا فى أى واحـدة ـعــهــد  دخــول ا

ـــعــهـــد وبـــأســـعــار لـــلــتـــدريب عـــلـى الــقـــبـــول بـــا
علن رخيـصة كيـييييـييييـيييـييييك حـسب قول ا

اسالم السيد أو السعيد

مــنــهــا ولـالســتــعالم عن الــورش راســلــونى عــلى
اخلاص "

ــــلـــــفت لــــلـــــنــــظــــر فــــهـــــو إعالن عن ورش أمــــا ا

ن جنحوا بدفعة أولى وخطوبة عهد رخيصة كيك والتهنئة  وورش للقبول با
عالم ومرفت أهم ما جاء على مجموعة معهد فنون مسرحية 2009-2008

 محمد عالم  ميرفت مكاوى

عهد عن ورش متخصصة ينظمها اذا ال يعلن ا  
وثوق فيها  هو أو حتى يدل الناس على الورش ا
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ـسـرحـيـة مـجـمـوعـة مـسـرح جـامـعـة من اجملـمـوعــات ا
األزهر والتى يشرف عليها كل من د. عبير جاويش
ســـارة هـــاشم نـــفـــيـــســــة اجلـــواخى مـــوحـــا مـــحـــسن
واخلبـر الوحيـد بأخبار اجملـموعة هـو "تصدق إن فيه
مسرح فى جامـعة األزهر" أقول ومسرح جامد كمان
وعـلى حـائط اجملـمـوعة دعـوات لـلـفـرقـة بـعـمل عرض
نصورة إبان مهرجان اجلامعات وحتيات من جيد با
شارك لبعضهم البعض ودعوات وشكر من بعض ا
ـهـرجـان ومـحاوالت د. عبـيـر جـاويش لـلـمـشاركـ بـا
لـعـمل أرشـيف مصـور لـلفـرقـة ونـداءات بجـمع الـصور
والتذكـارات للفرق الـسابقـة ومن التعلـيقات الـطريفة
عـلى حائط اجملـمـوعة تـقول يـاسمـ العـربى ده ف

مـسرح جـامـعة األزهـر ده? وازاى الـواحـد يلـتـحق بيه?
وهل مـتـاح لــلـبـنـات? أرجــو اإلفـادة ويـرد عـلــيـهـا عـبـد
تـخب ده فى اجلامعة الرحمن رشاد الـنوبى قائال : ا
عـنـدنــا ولألسف مـفـيش لـلـبـنــات مـعـلش بـقى مـجـتـمع

ذكورى.
ـسرح بجامعة األزهر مسرحنا : بالـتوفيق جملموعة ا
ــسـرح ونــتـمــنى أن تــقــوم اجملــمـوعــة بــرصــد جتـربــة ا
الذكـورى كـمـا أسـمـاه عـبـد الـرحـمن الـنـوبى حـيث إن

تلك التجربة تستحق التوثيق. 
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ـســرحى فى فــضـايــحــنــا أكـبــر جــروب لـلــتــخــلف ا
ـــديـــنـــة الــبـــاســـلـــة هــكـــذا عـــرف ســامـح فــتـــحى ا
مـجـمــوعـته اجلــديـدة عــلى الـشــبـكــة الـعـنــكـبــوتـيـة
ـتابـعة لـلمـهرجـانات ويبـدو أن فكـرة اجملمـوعات ا
صــوت وصـــورة بـــدأت تــأتـى ثــمـــارهـــا وأنه ســوف
ـهـرجـانـاتـنـا يـصـبح لـديـنـا مـتـابـعـون فى كل مـكـان 
الــبـعــيـدة عــنـا ولـن يـصــبح الـنــقـد أو الــتـحــكـيم أو
اإلبـــــداع عـــــمال ســـــريـــــا حـــــتـى وإن لم يـــــصـــــنـع له
مـهرجـان ويـقول سـامح فـتحـى أيضـا عـلى حائط
اجملــمــوعـــة "تــبــدأ بــعـــد عــدة ســاعــات فـــاعــلــيــات
ـسرح وطبعـا ما أكثر هـرجان اإلقلـيمى لنوادى ا ا

هرجانات انتظرونا".  الفضايح فى ا
ــتـابــعـة مــسـرحــنـا : نــتــمـنى رصــد كل مـايــحـدث 
ــسـرح لــلـعــروض والــنـدوات الــنـقــديـة وكــذا حـال ا
ا هـرجان وإ ديـنة الـباسلـة ليس فـقط أثنـاء ا بـا
طـوال الـعـام ونـتـمـنى وجـود مـجـمـوعـات مـشـابـهـة
ـقـامـة حــالـيـا لـنـوادى ـهـرجــانـات ا ـتـابـعــة كـافـة ا

سرح .  ا
ــتـــابــعــة اجملــمـــوعــة أو اجملــلــة وهــذا هـــو الــرابط 
"http://www.facebook.com/
group.php?gid=130314079514" 

áaô©ª∏d »ŸÉ©dG πNóŸG
á«Mô°ùe Rƒæc.. á«fÉ°ùfE’G

 á«ŸÉYh ájô°üe

ـهـتمـ بـالـثقـافـة عـامة مـوقع هـام لـكل ا
ـدخل ـســرح بـصــفـة خــاصـة اســمه ا وا
ـي لـلـمـعــرفـة اإلنـسـانــيـة وهـو مـوقع الـعـا
نــــــــشـط ويــــــــحـــــــوي كــــــــتــــــــبــــــــا ودراســـــــات
وتسجـيالت نادرة وهامة سـواء بالصوت
عارف اإلنسانية أو الصورة للـكثير من ا
كتاح تداولـها على الشبكة الـعنكبوتية ا
جرد ضغـطة على كلمة مسرح تنفتح و
ـعـرفـة وتـسـجيالت مـكـتـبـات مـثل عـالم ا
ـــــة ســـــواء لــــــلـــــنـــــدوات اإلذاعـــــة الـــــقــــــد
ــــســـرح أو ــــنــــاقــــشـــات حــــول تــــاريـخ ا وا
ـــســرحـــيــات ـــيــ وكـــذا ا فـــنــانـــيـــة الــعـــا
ـسـمـوعـة التي انـتـجـهـا البـرنـاج الـثاني ا
ــســـرحــيـــات الــتـي ســجـــلــتـــهــا اإلذاعــة وا
ـــــســـــرحي خـالل ثالين أو إلنـــــتـــــاجــــنـــــا ا
أربـعــ سـنـة اتــركـكم لإلســتـمـتــاع بـهـذا

وقع وهذا هو رابطه ا
"http://www.archive.org/
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منتخب مسرح جامعة األزهر شعاره:
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د. أحمد
 مجاهد

كواليس

سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> وعلى مقهى الطلبة في الزقازيق تعرف على أصدقاء الشباب "مرسى جميل
عزيز  "عبد احلليم حافظ" وطلب عبد احلليم حافظ من صالح أغنية يتقدم

بها لإلذاعة وسيلحنها له  "كمال الطويل" فكانت قصيدة لقاء.

> والتحق بكلية اآلداب "جامعة القاهرة" عام 1947 وفيها تتلمذ علي يد
الشيخ "أم اخلولي" الذي ضمه إلى جماعة (األمناء) التي كوّنها ,ثم إلى
(اجلمعية األدبية) التي ورثت مهام اجلماعة األولى.
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فعالً فى الـتنفـيذ كـما أنه بـصدد إعادة هـيكـلة الـفرقة
ــســرحــيــة وتـشــكــيل مــكــتــبــهــا الــفــنى تــمــهــيــدًا إلعـادة ا
شــريــحــتـــهــا الــســـنــويــة وإعـــادتــهــا فى ثـــوب جــديــد إلى
الـسـاحـة الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة مـرة أخـرى بـاإلضـافـة إلى
اهـتمـامه بـنـاديى األدب والطـفل (يـشـارك فى فعـالـيات
مهـرجـان القـرأة للـجمـيع) كمـا يسـعى لتـفعـيل دور نادى
ـــرأة ومـــلـــتـــقى الـــفن الـــتـــشـــكـــيـــلى الـــذى هـــو عـــشـــقه ا

الرئيسى فهو مدير بدرجة فنان.

ـصـرى جـزء ال يــتـجـزأ من ذاكـرة الــثـقـافـة فى سـمـيــر ا
بـنى سويف إهناسـيًا حتديدًا. حـتى من قبل أن يصبح
هــنـاك قــصــر أو بــيت لــلــثــقـافــة فى كــلــيــهــمــا فـهــو فى
عزل عن ـيز لـكنه ال يـكتب الـشعـر  األسـاس شاعر 
سرح فكل أعماله الشعرية فيه وله خصيصا لذا لم ا
يـطـبع ديـوانـا وال نـظـنه سـعى لـهـذا فـله مـثالً "شـواشى
احلـروف طــيــور الـنــصــر مـحــاكــمـة الــفالح الــفــصـيح"
وهـبته األصـيلة وغيـرها وكـلهـا أعمـال شعـرية تـشهـد 
ـسـرح وهو لـكـنه كـتبـهـا لـلـمسـرح وأخـرجـها أيـضًـا فى ا
باإلضافة إلى ذلك رسام وخـطاط له طريقته اخلاصة
فى الـرسم باسـتخـدام الكـلمـات ذاتها والـتى نظن أن ال

أحد ينـافسه فـيهـا فعن طـريق الكلـمات يـجسـد لوحات
رائـعــة أقـام لـهــا عـدة مـعــارض خـاصـة وعــرضت أيـضًـا
ضـمن احـتــفـاالت فـنــيـة وثـقــافـيـة عــديـدة وأثـنى عــلـيـهـا
اجلــمــيع فــلــديه إحــســاس عــال بـاأللــوان وفــهم عــمــيق
أكـسـبـته إيـاه خـبـرته الـعـمـلـيـة فى الـتعـامل مـع احلروف
والـــكــلــمــات وحـــيث لــكـل حــرف أو كــلــمـــة إيــقــاع خــاص

وطبيعة متفردة يستشعرها حال الكتابة أو الرسم.
ـــصــرى أخــيـــرًا أصــبح مـــديــرًا لـــبــيت ثـــقــافــة ســمـــيــر ا
ـديـنـة وقـد جنح أخـيـرًا فى احلـصـول عـلى إهـنـاسـيــا ا
مـوافقـة مـجـلس مـدينـتـهـا علـى إنشـاء أول مـسـرح ثابت
وخاص ببيت الثقافـة فى خطوة غير مسبوقة وقد بدأ
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محمد جمال الدينسها سامى

محـمود بيـومى مثل كـثيـرين من هواة ومـحبى بل ومحـترفى الـتمـثيل أحبه
- كـما يـقولون - مـنذ صـباه البـاكر (خـليهـا صبـاه الباكـر أحسن من نـعومة
درسى وشارك سرح ا أظفـاره دى) وذلك عندما الـتحق بفريق الـتمثيل بـا
ــدرسـيـة وألن خاللـه فى عـدة اســكـتــشـات قــدمت كـفــقـرات فـى اإلذاعـة ا
ـسـرح الـتـابع ألحـد مـراكز طـمـوحه كـان يـتجـاوز هـذا فـقـد الـتـحق بـفـريق ا
الـشــبـاب لـيـقـدم مــعه ثالثـة عـروض مــسـرحـيـة هى "الــدنـيـا صـغــيـرة لـعـبـة
الــكــبــار وأنــا هــو وأنت هــو) مع اخملــرج مــحـمــد عــابــدين بــعــد ذلك اجته
بيومى إلى مـسرح الثقـافة اجلماهـيرية أثـناء دراسته الثـانوية وشارك فى
عرضى "الصـياد والسـمكة الذهـبية وسـلمى نت" مع اخملرج مـحمد شوقى
كـما قـدم على مـسرح الـتـربيـة والتـعلـيم عـروض "أنت حر دمـاء على سـتار
الكـعـبـة" مع اخملـرج كـرم أحـمـد ومع نـفس اخملـرج قـدم عـددا من الـعروض
األخـرى فى مسـابـقات الـشبـاب والـرياضـة وهى "بـالعـربى الـفصـيح وعلى
ـسرح الـعمالى شـارك محمـود بيومى فى عـدد من العروض الزيبق" وفى ا
منـهـا "العـصـا واألخطـبـوط غنـاوى الـناس الـزيـارة حصـاد الـشك وهبط

الك فى بابل وأرض ال تنبت الزهور" مع اخملرج عادل درويش. ا
ـشـاركات الـتى قـدمـهـا أمام كـامـيـرات السـيـنـما مـحـمـود بيـومى له بـعض ا
حـيث شـارك فى عدد مـن األفالم منـهـا "شبـاب عـلى الهـواء حـ ميـسرة
اجلـزيرة" نـال مـحـمـود أثـنـاء مـشـواره الـفـنى عـدداً من اجلـوائـز وشـهادات
ـســرح احلـر واجلـمــعـيـات الـتـكــر فى أكـثـر مـن مـهـرجــان مـثل مـهــرجـان ا

الثقافية.. يعشق محمود األدوار التراجيدية ويجد نفسه فيها.

 عشرة مواقع ثقافية جديدةعطية معبد 
عــانت قـصـور وبــيـوت الـثــقـافـة فى أقــالـيم مـصـر
إهـماالً شديدًا على مدى سـنوات كثيرة تمثل فى
تــركـهـا كل هـذه الـسـنــوات دون صـيـانـة أو تـرمـيم
األمـر الـذى جـعل الكـثـير مـنـهـا ال يصـلح إلقـامة

األنشطة.
وفـى نــفس الــوقت عــانت مــدن وقـرى وجنــوع من
عـدم وجـود أى مـتـنـفـس ثقـافـى لـهـا األمـر الذى
تــرك أثـراً واضـحــاً عـلى نـاســهـا خـاصــة الـشـبـاب
مـنهم. من هنا كانت خـطة الهيئة الـعامة لقصور
الـثقـافة تـسيـر فى خطـ متـوازي وهـما إحالل
ـة وإنــشـاء وجتــديــد الـقــصــور والـبــيـوت الــقــد

ناطق احملرومة. مواقع جديدة فى ا
وألن الــفـنــان فـاروق حــسـنى وزيــر الـثــقـافــة يـولى
عـنـايـة خـاصة بـقـصـور وبـيوت الـثـقـافـة ويعـتـبـرها
الـذراع الطـولى للـوزارة فى أقالـيم مصـر كافـة فقد
جنـح فى احلـصــول عـلى مــوافـقــة رئـيس مــجـلس
الـوزراء د. أحمد نظيف بدعم الـهيئة بـ ٢٥٠ مليون
جـنـيه لـتـطـويـر بـيـوت وقـصـور الـثـقـافـة وتـأمـيـنـها
بــواقـع ٥٠ مــلــيــون جــنــيه كل عــام حــيث حــصــلت
الـهيـئة عـلى ٥٠ ملـيون جـنيه فى الـعام األول وفى
ـاضى حـصـلـت علـى ٤٢ مـلـيون جـنـيـه أما الـعـام ا

هذا العام فقد حصلت على ٦٠ مليون جنيه.
وقـد وضعت الهـيئة فى خطـتها هذا الـعام افتتاح
عــشـرة مــواقع جـديـدة خـالل الـفـتــرة الـصـيــفـيـة
لــلـحـمـلـة الـقـومـيـة لـلــقـراءة لـلـجـمـيع بـدأنـاهـا
بـافتـتاح قـصر ثـقافـة بنى سـويف ثم بيت ثـقافة
جنـع الـفـرس ثم بـيت ثـقـافـة تال وقـريـبـاً سـيـتم
افـتتـاح قصـر ثقـافة مـرسى مـطروح بـعد تـطويره
وقـصر ثـقافـة السـويس باإلضـافة إلـى مجـموعة
أخـرى من بيـوت الثـقافة فى الـصعـيد مع األخذ
واقع تضم مسارح سواء فـى االعتبار أن كل هذه ا
زيد ا يعنى ا كـانت شتوية أو صيفية مـفتوحة 
ـسـرح فى أقــالـيم مـصـر الـتى مـن االزدهـار لـفن ا
تـؤكد كل يـوم قدرة أبنـائها عـلى اإلسهـام بفاعـلية

صرى وجتديد شبابه. سرح ا فى تطوير ا
ناطق إن إنـشاء مـوقع ثقافى جـديد خاصـة فى ا
الـنائية البعيدة عن العاصمة يعنى إشعال شمعة
أو تـفـعـيل بـؤرة ثـقافـيـة تـسـتطـيع جـذب الـشـباب
بــدالً من االجتـاه إلى ســبـيل آخـر ولــو لم تـوجـد
أنشطة ثقافية مجانية تدعمها الدولة من خالل
وزارة الــثــقــافـة فــإنــنــا - لألسف - لن جنــد غــيـر
وجـهـ لـعـمـلة واحـدة وهـمـا مـتـناقـضـان تـمـاماً
فــإمــا اإلدمــان وإمـا الــتــطــرف فـهــمــا من وجــهـة
نــظــرى شئ واحــد ألنــهـمــا يــؤديـان إلـى نـتــيــجـة
واحـدة وهى أن يصبح هذا الشـباب سلبياً اليؤدى
إلـى تفـعـيل اجملـتـمع وال يـستـطـيع مـواصـلة دوره

نشود منه جتاه بناء هذا الوطن.  ا
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سيـد وحيـد.. طالب بـكلـية عـلوم جـامعـة ع شمس
ـرحـلـة ـدرسى فى ا ـسـرح ا بـدأ مـشـواره الـفــنى من ا
الــثــانـويــة واســتـمــر يــقف عــلى خــشـبــاته حــتى الــتـحق
بـاجلامـعة فـانضم إلى فـريق التـمثـيل بكـليـته لـيشارك
فى عدد من العروض التى وضعت قدميه على بداية
ســلم "اجملــد" الــذى كــان يــلـوح لـه مع بــدايــة اشــتـغــاله
ــوضـوع بــالـتــمـثــيل ومن هـذه الــعـروض "ربع ســاعـة وا
ــسـرحــيـة الــتى كــانت عالمــة فى تـاريخ يــتـحل" تــلك ا
كــلــيــة الـعــلــوم حــيث صــعــدت بـتــقــديــرات الــفــرقـة من
ـركـز الـسـادس ـركـز الـعـاشـر إلى أن حـصـلت عـلى ا ا

(أل عـــلـى بـــركــــة الـــله) كــــمـــا حـــصــــلت عـــلـى عـــدد من
اجلوائـز فى مهـرجانات أخـرى كمـا شارك فى عرض
سرح العائم وحصل "مابنحلـمش" الذى عرض على ا

ركز الثالث فى مهرجان النوادى. على ا
شـارك سـيـد وحـيـد أيـضـا فى عـرض "سـيـدة الـفـجـر"

ركز الرابع. الذى حصل أيضا على ا
سيد وحـيد يدين بفـضل اكتشـافه للمخـرج "مصطفى
مازن" الـذى دعم ثـقته فى مـوهبـته وعـلمه الـكثـير من
ـمثل ـسرح كـذلك فـهو ال يـنسى دور كل من ا فـنون ا
محـمد الـدرديرى ومـحـمد حـسن فى تشـجيـعه ودفعه

kGóL iô°S

فاطمة محمود بيومى
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ـارس ـســرح بـثـبــات وحـيـد  لــلـوقـوف عــلى خـشــبـة ا
الـفن من باب الـهوايـة واحلب لذلك فـهو يـأخذ نـفسه
بـــشـــدة فى الـــتـــدريـــبـــات والـــقـــراءة حـــيث يـــرى أن كل
ـثل جـيد وعـلـيه أن يكـتـشفه بـنـفسه إنسـان بـداخله 

ويقدمه للناس بكل طاقته وموهبته.
ومن أجل إخـراج هـذه الـطاقـة فـإن سـيـد وحـيـد يـقرأ
كــثـــيــراً من أجـل أن يــصــقـل مــوهـــبــته ويـــتــعـــرف عــلى

أفضل السبل لتحقيقها.

بـدأ الـسيـد عبـد العـال مشـواره الـفنى عـلى خشـبات مـسارح
ــصــريـة الــشــركــات ومــهـرجــانــاتــهــا مــشــاركــاً ضــمن فــرقــة ا
لالتــصـاالت بـاإلسـكـنــدريـة.. وقـد شـارك مع فــرقـة الـشـركـة
فى أكـــثــر من عـــشــريـن عــرض مـــســرحـى مــنـــهــا "صـــفــر فى
األخالق" مع اخملــرج أحــمـد خــلــيل و"حــسن الــزيــر" تــألـيف
عـطى شعـراوى وإخراج رجب حـجازى "ضـيف سرى عبـد ا
جــداً" مع اخملــرج عــبــد الــسالم عــبــد اجلــلـيـل "الــواد حـوده
اخلـدام" تـألـيف حـسن الـســمـره وإخـراج عـلى عـبـد احلـمـيـد
كـمـا قــدم مع نـفس اخملـرج عــرض "مـغـامــرات صـابـر أيـوب"
من تــألـيف مــحـمــد شـرشـر و"عــروسـةبــعـشـرين ألـف جـنـيه"
و"سنة أولى خطف" و"الـرجل الذى أكل الوزة" تـأليف جمال

قصود. عبد ا
كــذلك شــارك الــسـيــد عــبــد الـعــال فى عــروض "الــلى يــلـعب
بـديـله" مع اخملـرج عزت اإلمـام و"اوعى حـد يـتـجـوز" إخراج
ـنـعم مــصـطـفـى يـونس "خـرج ولـم يـعـد" تــألـيف عــلى عـبــد ا

وإخراج دياب اجلندى.
يتـمنى الـسيـد عبـد العال زيـادة االهتـمام بـعروض الـشركات
ـهرجانـات اخملتـلفة وإتاحـة الفرصـة أمامـها لـلمشـاركة فى ا
حتى يتاح لفنانيها عرض مواهبهم على جمهور ونقاد أوسع

وأكثر.
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د. جالل مصطفى السعيد

مصطفى إبراهيم أحمد الصعيدى  قصود غنيم عبدا

مشهد من عرض أوبريت شهرزاد

ÚcQÉ°ûŸG πµd ôjó≤J äGOÉ¡°Th õFGƒL 4

دور «زعــبـــلــة» فـى «أوبــريت شـــهــر زاد» وإضـــافــة
جـائـزة بـاسم الـلـجـنـة قـيـمـتـها 500 جـنـيه لـ«هـيام
ـنـعم» الـتى لـعـبت دورى فـهـيـمـة ونـبـويـة فى عـبـد ا
مـســرحـيـة «الــطـوق واألسـورة» ونــهـلـة كــمـال الـتى

لعبت دور سعاد فى «الزير سالم».
شارك كـما منحت اللجـنة شهادات تقـدير لكل ا
فى «أوبـريت شـهـر زاد» قــام بـتـسـلـيــمـهـا د. أحـمـد
مـجـاهــد رئـيـس الـهــيـئــة الـعــامـة لــقـصــور الـثــقـافـة
تـابـعـة واإلشـراف عـلى كـافة والـذى حـرص عـلى ا
ـهرجـان فى دورة «إعادة احلـياة» والتى تفـاصيل ا

تأتى بعد فترة «جتمد» قاربت الست سنوات.
شـهـدت الـدورة التى أقـيـمت فـعالـيـاتـها فى الـفـترة
من 25 يولـيو وحتى 2 أغسطس رعـاية شخصية
من مـحـافظ الـفـيـوم د. جالل مـصـطـفى الـسـعـيد
ومتـابعـة دءوبة من سـكرتـير عـام احملافـظة سـمير
ســــيف الـــيـــزن والـــذى تــــكـــاتـــفت جــــهـــوده من أجل
هرجان مع جهـود قيادات الهـيئة د. عبد إجنـاح ا
ـــركـــزيــة الــوهـــاب عـــبـــد احملـــسن رئـــيـس اإلدارة ا
للشـئون الفنـية أحمـد زحام رئيس إقلـيم القاهرة
الـكـبـرى وشـمـال الـصـعـيـد اخملـرج عـصـام الـسـيد
ــســرح ومـحــمــود حــامــد مــديـر مــديــر عــام إدارة ا
ـهرجـان والـذين كـونـوا أوركـسـترا مـتـنـاغـمـاً عمل ا
ـهــرجـان من أجل بــجـهــد اسـتــثـنـائـى طـوال فـتــرة ا

تقد دورة ناجحة!

بنسات» من إنتاج قومية قنا.
وذهـــبت جــــائـــزة األحلـــان لـ«مـــحـــمـــد شـــمس» عن
الـعرض نفسه «أوبـرا الثالث بنـسات» واحتل على

ركز الثانى عن أحلان «الزير سالم». السعيد ا
الـلجـنـة التـى ناقـشت وبـشـكل تفـصـيـلى مسـتـويات
ـشـاهـد اقـتـرحت جـائـزة األداد والـتـشـكــيل وبـنـاء ا
قيمتها 1000 جنيه حملمـد السويسى الذى لعب

اقتنص اخملرج أحمد عبد اجلليل جائزتى أفضل
مــــخـــــرج وأفـــــضل عـــــرض مـــــســـــرحى فـى الــــدورة
ـهــرجـان «الـقــومـيـات» الـذى اخلـامــسـة والـثـالثـ 
انـتـهت فعـالـياته مـسـاء األحد 2 أغـسـطس بقـصر
ثقافة الفـيوم.. وذلك عن مسرحية «أوبريت شهر

زاد» لفرقة «الشرقية».
الـــــعـــــرض نـــــفـــــسـه حـــــصـــــد اجلـــــائـــــزة األولـى عن
ــنــعـم مــبـارك الــديــكــور الـذى صــمــمـه د. عــبـد ا
ـطــربـة كـامــيـلـيــا جـائـزة بـيـنــمـا تـقــاسـمت بـطــلـته ا
ــــثـــلـــة مـع نـــاديــــة صالح بـــطــــلـــة عـــرض أفـــضل 
«الـطـوق واألسـورة» وتـقـاسـم بـطـله حـسـام مـحـيى
ـركــز الــثـانى «تــمــثـيـل رجـال» مع مــحــمـد جــائــزة ا
الــــــبــــــيـــــاع الــــــذى لــــــعب دور «بــــــشـــــار» فـى عـــــرض

«البيانوال».
كـونة من د. حسـ عبـد القادر جلـنة التـحكـيم ا
د. محمود نسـيم د. عبد الرحمن الدسوقى و د.
هـشام السـالمونى منـحت اجلائـزة الثـانيـة لعرض
«الــبـيـانــوال» لـفــرقـة الـبــحـيـرة الــقـومــيـة من إخـراج
قصود غـنيم وفاز العرض نـفسه باجلائزة عـبد ا
ــصــمم الــثـــانــيــة فى الـــديــكــور وذهـــبت اجلــائـــزة 
الـــديــكــور أحـــمــد بــشـــارة وحــصــلـت بــطــلـــته هــبــة

العطار على اجلائزة الثانية «تمثيل سيدات».
ركـز الثانى فى اإلخـراج لـ«سعيد وذهـبت جائزة ا
حـامد» عن عـرض «شـحاتـة سى الـيزل» من إنـتاج
ـنــيـا» وهــو الــعـرض الــذى حـصل فـرقــة «قــومـيــة ا
بـطـله مـحـمـد بـهـجـت عـلى جـائـزة الـتـمـثـيل األولى
مـــنــاصـــفـــة مع مـــصـــطـــفى إبـــراهــيـم بــطـل عــرض

«الطوق واألسورة».
ومــنـــحت الــلــجــنـــة الــشــاعــر «أحــمـــد الــصــعــيــدى»
اجلـــائـــزة األولى فى األشـــعــار عـن عــرض «الـــزيــر
ـنوفـيـة وذهـبت اجلـائـزة الـثـانـية سـالم» لـقـومـيـة ا
لــسـامح عــثـمـان عن أشــعـار عــرض «أوبـرا الـثالث

مشهد  من عرض الزير سالم

كاميليا  أحمد عبداجلليل د. سمير سيف اليزن  د. حس عبدالقادر

سامح عثمان 

 د. جالل مصطفى
هرجان.. السعيد رعى ا
ود. أحمد مجاهد سلم
اجلوائز للفائزين فى
أجنح دوراته حتى اآلن

ركز األول  أحمد عبد اجلليل أفضل مخرج و«كاميليا» جنمة ا
ثل مع محمد بهجت ومصطفى إبراهيم يتقاسم جائزة أفضل 
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(أسعار البيع فى الدول العربية)(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 رياالت > سوريا 35 ليرة >اجلزائر <
> لبنان 1000 ليرة > األردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 رياالً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة اجليزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> االشتراكات ترسل بشيكات او حواالت بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـالم الشيخ

رئيس مجلس اإلدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس اإلدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا

 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم األخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم احلــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

مــحـمــود احلــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

 مـحـمـد عــبـدالـغـفـور
جـــــواد الـــــبـــــابـــــلى 

سكرتير التحرير التنفيذى:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

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

الدول األوروبية وأمريكا 95 دوالراً
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سرحي جريدة كل ا سرحي جريدة كل ا

> ويعد صالح عبد الصبور أحد أهم رواد حركة   الشعر احلر العربي ومن رموز
تأثرة بالفكر الغربي كما يعدّ واحداً من  "الشعراء العرب احلداثة العربية ا

سرحي وفي التنظير للشعر القالئل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف ا
احلر.

10من  أغسطس2009

سرحى الكبير > ولد الشاعر وا
 محمد صالح الدين عبد الصبور يوسف احلواتكى في   3مايو /1931 
دينة "الزقازيق" محافظة الشرقية .

10من  أغسطس2009 العدد 109
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 العدد 109

سرح  ا
العراقى
يكرم صالح
القصب

عمالق مسرح
الصورة صـ 4

øjQô°†àŸG øe ≥M IOÉ¡°T

 براكسا عرض للقطاع
اخلاص يرى فيه د. كمال

يونس إسهاماً جيداً 
سرح فى إعادة ا

االستعراضى اقرأ صـ 12

 عبد الرحمن الشافعى
يواصل حكاياته للشباب

حتى ال يناموا..
مسرحجية صـ 27

ست شخصيات تبحث عن
مؤلف.. سمير اخلطيب

يكتب عن مركزية النص..
سرحية صـ 14 سودة ا ا

 شايلوك يطارد رطل اللحم
فى كفر الدوار.. يوميات

عضو جلنة حتكيم صـ 13

 مصطفى خورشيد يعاود
الكتابة فى مسرحنا متحدثاً

عن ترنيمة الـ 7 سن صـ 9

صورة الغالف

 رحلة سعيدة.. 
نص الكاتب

األمريكى ثورنتون
وايلدر صـ 15 - 21

من سيرة الشاعر
 الكبير

 صالح عبدالصبور

مختارات العدد 

ونودراما.. عن ا
مثل دراما ا
الواحد يكتب
عبد الغنى داود

صـ 25

Vuillard, Ed-
ouard French,

1868-1940

لوحات العدد

إن اسـتـراتـيـجـيـة إخـراج نص
مثل "ست شـخـصيـات تـبحث
عن مـــؤلف" يــتــطــلب طــرقــاً
غــيـر مــألـوفــة لـتــتــنـاسب مع
الــــــــنـص ذاتـه ألن حــــــــالــــــــة
ــســرحي تــنــطــوي الــعــرض ا
عـلى عالمـتـ كبـيـرت هـما
ــــكـــــتــــوب عـالمــــات الـــــنـص ا
ـــــكن وعـالمــــات الـــــعــــرض 
اعـتـبارهـمـا يشـكالن ثـنائـية
بـــيـــرانـــدايـــلـــلـــو ذاتـــهـــا وهي
الـواقع والوهم. ألن اختفاء/
غـيـاب الـشـخـصيـات من ذهن
ــــــــؤلـف ســــــــبـب كــــــــامـن في ا
ــفــاجئ بـــروزهــا اإلبــداعـي ا
ــــســـرح وأن عــــلـى خـــشــــبــــة ا
بـحــثـهــا عن مـؤلف/ مــخـرج
يـؤكـد على أنـهـا متـحـولة في
اجتــاه هـدم له شـكل جـمـالي
يـــــصــــنـع فى وعــــيـــــهــــا ووعي

تلقي حياة أخرى لها.   ا
اقرأ صـ14
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محمد سمير اخلطيب يكتب عن عرض
شهر زاد للمخرج أحمد عبداجلليل

شاركة بالكتابة فى تدعو مسرحنـا الكتاب والنقاد فى مصر والدول العـربية إلى ا
ـقـال عـلى ألف كـلـمـة. كـمـا تـدعـو الـنـقـاد فى مـلـفـاتـهـا عـلـى أال تـزيـد الـدراسـة أو ا
ــسـرح فى الــدول الـعــربــيـة إلى مــوافــاتـهــا بـدراســات مــزودة بـالــصـور عـن عـروض ا

بالدهم.

تابـعنـا ما يـقال فى جـريدتـكم الغـراء احملتـرمة مـا جاء عـلى لسان
اخملـرج رشـدى إبـراهـيم ومــا جـاء عـلى لـسـان مـديـر فـرع الـثـقـافـة
ـا يحدث ولن نـدافع عن أحد ولن نقف واسـتغربـنا واستـعجبـنا 
ضد أحد ولكن نتكلم عن ما حدث مع الفرقة منذ بداية اخلطوة
األولـى لـهـذا الـعـمل واخــتـيـار اخملـرج فـقـد  اخــتـيـاره عن اقـتـنـاع
ــوافـقـة شــديـدة من مـديــر الـفـرع ولـم يـكن هـنــاك خالف عـلـيه و
ـسـرحى "شـمشـون ودلـيلـة" وذلك بـعد وبعـدهـا  اخـتيـار الـعمل ا
ـكـتب الـفنى لـلـفـرقة وبـدأت الـبـروفات لـلـفـرقة الـقـومـية مـوافـقة ا
التـى لها كيانها وعـراقتها فى البدروم بـروفات قراءه وحركة حتى
 عــمل الـديـكـور والـصـرف عــلى الـعـمل وبـنـاء عــلـيه  الـتـعـطف
ـدة شــهـر وأكـثـر عـلى الــفـرقـة بـعــمل بـروفـاتــهـا فى بـهـو الــقـصـر و
مـنتـظـرين أن يـتم تـوفـيـر مـسـرح يـتم الـعـرض عـليـه وبدأ الـتالعب
بــاأللــفـــاظ والــوعــود أنه ســـيــتم الــعـــرض فى الــبــهـــو عــفــوًا هــنــاك
ـدة خمـسـة أيام صعـوبـة فى ذلك وسـيتم تـوفـيـر مسـرح اجلـامعـة 
نأسف لم نـتمكن من ذلك ولـيمارس كل ذى سـلطان نـفوذه وصدر
دة خـمسـة وعشـرين يومًا الفـرمان بـغلق الـبهـو وبداخلـه الديكـور 
بـأوامــر مـشـددة وعـســكـريـة بـعـدم فــتح الـبـهـو إطـالقًـا وتـصـاعـدت
ــشـكــلـة هى إيـجــاد مـسـرح يــتم الـعــرض عـلـيه األمــور وأصـبـحت ا
ــســرح الــصــيــفى بـــدون كــراسى لــلــجــمــهــور وفى وجــود وأخــيــرًا ا
ــا أنـه ال يــوجــد مـــســرح يــتم ســـيــارات اإلطــفـــاء والــتــســـاؤالت طــا
الـعرض عليه فلمـاذا  قبول الشريـحة علمًا بأنه  إبالغ إدارة
سرح سرح بأنه يوجد مسـرح للعرض وبناء عليه وافقت إدارة ا ا

على اإلنتاج.
ـاذا  تــعـيــ مـديــر إنــتـاج عــلى الـورق لـم يـتــابع بـروفــة واحـدة و

ـقـايـسـة الـتى  لـلـفـرقـة لـعـدم تـفـرغه لـذلك ولن نـتـطـرق لـبـنـود ا
تـنـفـيـذ جـزء كـبـيـر مـنـهـا واجلـزء اآلخـر الـله أعـلم مـاكـيـاج ودعـايـة

(بامفلت + دعوة) ال تصل لنا.
ـالـية بـرغـم تقـفـيل كـله تـمـام وحـتى اآلن لم نـتـسـلم مـسـتـحـقـاتـنـا ا
ـالـيــة وتـسـويــة الـسـلــفـة وعـنــد مـنـاقــشـة الـســيـد األسـتـاذ الـسـنــة ا
الـفــاضل مــديـر عــام الـفــرع عن اســتـكــمـال الــعـروض رد بــاحلـرف

الــــواحـــد مـــفــــيش عـــروض تــــانى بـــعــــد اخلـــمس عــــروض الـــلى 
عرضـهم الـلـعـبـة خـلـصت بـعد الـشـكـاوي تـعـرضـوا تانـى آدى دقنى
عـلــمًــا بــأن جـمــيع أعــضــاء الـفــرقــة أغــلـبــهم دافع عـن هـذا الــبــلـد
شاه والبحرية وجميع أفرع وأقسم اليم فى سالح الصاعقة وا
سـلحـة. إدارة األعـمال الـفـنيـة يا سـادة حتـتاج إلى فـنان الـقـوات ا
يــديـرهــا لـكـى تـنــجح يـكــفى أنه بــسـبب هــذه األحـداث لم تــشـارك
ــســرح لــهــذا الــعــام عــلــمًــا بــأن عــرض الــفــرقــة فى مــهــرجــانــات ا
"شـــمـــشــون ودلـــيــلـــة" لــفـــرقــة اإلســـمــاعـــيـــلــيـــة من أقــوى األعـــمــال
وسم بـشهـادة اللـجان الـتى حـضرت وأن الـفرقة سـرحيـة لهـذا ا ا
تـعــامــلت بــروح األســرة مع اجلــمــيع كــمــا هى عــادة أعــضــائـهــا مع
ـسـرح  فـتحه من قـبل لـلـسـينـمـا التـسـجـيلـيـة وسـيتم الـعـلم بأن ا
ـهـرجـان الـسـيـنـمـا الـتـسـجـيـليـة الـدولى  2009وذلك حتت فـتـحه 
ـسـرحـيـة أبـنـاء مـسـئـولـيـته الـشـخـصـيـة كـمـا يــقـول تـبـقى الـفـرقـة ا
الــبـطــة الـســودة وهــذه شـهــادة حق ال نـتــهم أحــدًا وال نـتــصـارع مع

أحد مع احتفاظنا بكامل حقوقنا.
سرحية باإلسماعيلية عن الفرقة القومية ا

عدة توقيعات 
سامح فكرى محمد  - عبده أحمد هتيمي -
جمعه حسن دمرانى- عمرو فؤاد محمد -
أحمد مجدى إبراهيم عطا

عزاء واجب
أســـرة حتـــريــر «مـــســـرحــنـــا» تـــنــعى
ـزيـد مـن احلـزن واألسى الــدكـتـور
صـبرى عـبد العـزيز الـعمـيد األسبق
ـسـرحـية لـلـمـعـهـد الـعـالي لـلـفـنـون ا
ــــنــــا األســــبــــوع الــــذى رحل عـن عــــا
ـــاضى وتـــتـــقــدم أســـرة الـــتـــحـــريــر ا
بــخـالـص الـعــزاء إلى أســرة الـفــقــيـد
الـــــــراحـل وإلى زمـالئـه وتالمـــــــيــــــذه
ـسـرحـيـة ـعـهــد الـعـالى لـلـفـنـون ا بـا

ية الفنون. وأكاد
تغمـد الله الفقيـد برحمته وأسكنه

فسيح جناته
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 يسرى حسان

مجرد        
          بروفة

ysry_hassan@yahoo.com

عـلى سـعـة صـدركم.. لـقـد عـدت اآلن إلـى مـطار
تعة فوق جبال القـاهرة وإذ بى بعد أسبوع من ا
كــاجـوشــيـمــا ومـنــتـجــعـاتـهــا أسـبــوع من الـرقى
واالحــتــرام والـذوق الــرفــيع وهــو غـيــر الــشـرف
تخصصون.. الرفـيع الذى يتشدق به شعراؤنا ا
إذ بى أواجه بــرجل مـتـخـصص يـقف مـثل أكـبـر
بــلـطــجى فى الـعــالم أمـام حــاجـز رافــعـاً «كـارت
أبـيـض» فى يـده ومــطــالـبــاً اجلـمــيع يــابـانــيـ
ـدونـة فـيه وإال لن لء الــبـيـانـات ا ومـصـريـ 
ــر أحـــد إلى اخلــارج.. وعـــنــدمـــا ســألـــته عن
ــسـرحــيــة» قـال حتــصـيل ضــرورة «الـكــارت فى ا
حاصل عـشان أنفلونـزا اخلنازير.. قلت أنت إذن
من احلجـر الصحى.. قـال نعم أنا مـتخصص..
قـلت ألن تـكشـفـوا عـليـنـا.. قال إنـسى عـليك أن
تـمأل الـبـيـانـات فـقط.. قـلت والـكشـف يا رجل..
قـال أنــا مـتــخـصص وأفـهـم فى كل شىء وشـكل
الرحـلة زى الفل وربك يسـترها.. قـلت ما فائدة
الــكــارت األبــيض ثــكــلـتـك أمك.. أجــاب بــثــقـة
: ينـفع فى الـيـوم األسود.. ـتخـصـصـ جـمـيع ا
شـكر الـله سـعيـكم جـميـعـا. متـخـصصـ وغـير

. متخصص

نـنـطلـق لالستـمـتـاع بكل مـا هـو جـميل فى بالد
شـرقة واخلـضرة الـتى تطـاردك حتى الشـمس ا
فى أحـالمك والـتـواضع الـذى يـجعـلـك تخـجل
مـن نـــــفــــسـك واألدب والـــــذوق الــــشـــــديـــــدين..
واإلخالص والــصــدق وعـدم االدعــاء وإتــقـان أى
عــمل ســـواء كــان تـــنــظـــيف الــشـــوارع وتــقـــلــيم
األشجـار أو اختراع جـهاز جديـد مدهش يصيب
ـتـخــصـصـ تــبـعـنــا بـاالرتـبــاك واحلـيـرة ونـار ا
الغيـرة خاصة لو فـعلها شاب صـغير متواضع ال
يــدعى أنه مــتـخــصص وال يــهـتم ســوى بـإتــقـان

عمله ومراعاة ضميره.
ـسرح الـيابـانى.. سألت كنت أنـوى االستـمتـاع با
عن مـــســــارح الـــنــــو والـــكــــابـــوكـى والـــكــــيـــوجن
والـبـونـراكـو.. قـالـوا اطــمـئن - لم يـسـألـونى عن
تخصصى - موجودة وتمارس فعلها حتى اآلن..
قــلـت أشــوفـــهـــا.. قــالـــوا إنـــسى.. الـــبـــرنــامج ال
كن نـأتى إلـيك بهـا عـلى اسطـوانات يسـمح.. 
وجـــاءوا لى بــــعـــدة اســـطـــوانــــات عن نـــصـــوص
شـكسـبيـر وتـشيـكـوف ويوكـيـوشيـمـا أعظم كـتاب
سـرح اليابانى وكـوبوآبى وشوساكـواندو وتاناكا ا
اتـشيـكـاكو وغـيـرهم.. شاهـدت بـعضـهـا وانبـهرت
وإن لم أفهم الـلغة اليـابانية الـتى ال أعرف منها
سـوى كـلمـة «اريجـاتو» وتـعـنى شكـراً.. شكـراً لكم

وعــلى الــرغم مـن أنــنى لــست مــتــخــصــصــاً فى
اآلثار وال فـى أى شىء واحلمـد لـله حـتى يـرتاح
ـواطن ـتـخـصـصـون.. فــقـد شـرفت بـأن أكـون ا ا
ـتــخــصص الـذى ضــمه الــوفـد الـوحــيــد غـيــر ا
ـسـافـر إلى الــيـابـان حلـضـور افـتـتـاح الــرسـمى ا
ــصـريـة الــذى تـقــيـمه جــامـعـة مـعــرض اآلثـار ا
ــنــاســبــة مــرور أربــعــ عـامــاً عــلى «واســيــدا» 
اكـتــشـافـاتـهـا األثـريـة فـى مـصـر ويـطـوف بـعـدة
مــــتـــاحف يــــابـــانــــيـــة مـــتــــخـــصــــصـــة.. الحظ

متخصصة.
وقد كـان من حسن حظ واحـد ليس مـتخـصصاً
عرض ثالثة أعوام مثـلى أن أحضر افتتاح هذا ا
متتـالية.. حضـرت افتتاحه مرتـ فى متحف
بطـوكيو.. ومـا أدراك ما طوكيـو.. والثالـثة كانت
اضى فى مـتـحف مديـنة كـاجـوشيـما األسـبـوع ا
ـطــلـة عـلى احملـيط الــواقـعـة جـنـوب الــيـابـان وا
ـتـخـصـصـ الـبـاسـفــيـكى الـذى يـسـمـيه غــيـر ا
أمثـالى احمليط الهـادى.. وهى واحدة من أجمل
وأرقى وأرق مدن الدنيا.. ربنا يوعدك بزيارتها.
لم يـكن مـطـلـوبـاً مــنـا - حـسب الـبـرنـامج الـذى
وضـعه األخـوة الـيابـانـيـون - سوى حـضـور حفل
االفتـتاح وقص الـشريط واالسـتمـاع إلى كلـمات
ـسـئــولـ الــيـابـانــيـ ثم بــعـدهـا مـوجــزة من ا

أمــضـيت أســبـوعــاً فى رأس الـبــر مـتـصــوراً أنـنى
ـتـخصـص ـصيـفـ وناعـياً حظ ا إمـبراطـور ا
الـــذين لم تـــتح لـــهم الـــفـــرصـــة لـــلــذهـــاب إلى
ـصيـف هذا الـعـام نظـراً النـشغـالـهم بتـنـظيف ا
ـتــخـصـصــ الـذين يــنـكـدون الـبــلـد من غـيــر ا

عليهم عيشتهم.
ــهم أنــنى وجـدت نــفـسـى فـجــأة فى الـيــابـان.. ا
نــقــلــة مــربـكــة ومــدهــشــة.. ورغم أنــهـا لـم تـكن
شرقـة دائماً فقد زيارتى األولى لـبالد الشمس ا
أصـابتـنى هذه الـنقـلة «الـفجـائيـة» بدوار الـبحر

والبر واجلو.. 
سافـة ب مصر واليـابان تقطعـها الطائرة فى ا
اثنتـى عشرة ساعة ذهاباً وزد عليها ساعت فى
العـودة.. ال تـسل عـن أى مـسافـات أخـرى من أى
نوع بـ البلدين حـتى ال تصاب بأمـراض كثيرة
ـــزمـن.. ابـــتــعـــد عـن هــذا أقـــلـــهـــا االكـــتـــئــاب ا
ـوضـوع.. ال وجه لـلـمـقـارنـة بـ هـنـا وهـناك.. ا
قارنة حتى ال وال تسل أيـضا لصالح من تكون ا
أعــتــبـرك مــتــخــصــصـاً.. فــمــثل هــذه األســئــلـة
الـسـاذجة ال يـسـألهـا سـوى «مـساحـيق الـغـسيل»
الذين يـدعون أنـهم متخـصصـون ليس فى إزالة
البـقع فحسب بل وفى توفيـر احلماية للمالبس

من اإلصابة بالبقع.. تصور يا أخى!!
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نوفية ود. مجاهد افتتحه محافظ ا

احملــــافظ ود. مــــجــــاهــــد بــــإزاحـــة
الـــســـتــار عـن لــوحـــة افـــتـــتــاح بـــيت
الــــثــــقـــــافــــة وقــــدم فــــريـق الــــنــــادى
الــريــاضـى بــبــركـــة الــســبع أغـــنــيــة
«وطنى حبيـبى» ثم تفقد الضيوف

منشآت البيت.
تكاليف إنشاء البيت بلغت ٢ مليون
جـنـيه ويـشـتـمل عـلى مـكـتـبـة عـامـة
تـضم ٤ أالف عنـوان ومكتـبة طفل
تـــضم ٢٧٠٠ عـــنـــوان ونــادى طـــفل
يضم مـجـمـوعـة كبـيـرة من األلـعاب
الــــــذهــــــنــــــيـــــة تــــــنــــــاسب األطــــــفـــــال
وهـوب ونواة لـنادى تـكنولـوجيا وا
عـلومات وقـسم للـهوايات والـفنون ا
الــــتـــشــــكــــيــــلـــيــــة وقــــاعـــة مــــتــــعـــددة
األغــراض بــخالف مـســرح صـغــيـر

لكورال األطفال والعرائس.

عـندما جـاء إلى رئاسة الـهيئة رفع
د. أحمد مجاهـد شعار «حاسبونا
ـــواقع» عـــلـى األنـــشـــطـــة ال عـــلى ا
مـــــدركــــًا أن الـــــعــــديـــــد من مـــــواقع
الهـيئة حتـتاج إلى صـيانـة وترميم
ـدن والـقـرى والـنـجوع وأن بـعض ا
لـــيس بــهـــا مــواقع ثــقـــافــيــة أصًال.
وكانت خطـته هى االستعاضة عن
ـــــفـــــتــــــوحـــــة فى ذلـك بـــــاألمـــــاكـن ا
احلـــدائـق واألجـــران والــــســـاحـــات
الـشـعـبيـة وكـذلك مـراكـز الـشـباب.
عــلى أن ذلك لم يــشــغل د. أحــمـد
مـــجــــاهــــد عن االهــــتــــمـــام بــــوضع
ــواقـع الــتى حتـــتــاج إلى صـــيــانــة ا
وتــرمـيم فى خــطـة الـهــيـئــة والـبـدء
فى مـشـروعـاتـهـا فـورًا وفى نـفس
الـــوقت االنـــتـــهــاء مـن مــشـــروعــات
إنــــشـــاء مــــواقع جــــديـــدة بــــأقـــصى
ـــكــنــة فـــكــان أن أفـــتــتح ســـرعــة 
ــكــتـــابــات والــبــيــوت الــعـــديــد من ا
والــقـــصــور فـى عــدة قـــرى وجنــوع
وكــانـت جنع الــفــرس بــأســوان هى
احملـطــة قـبل األخـيــرة الـتى تـوقف
عـنــدهــا د. أحــمـد مــجــاهــد حـيث
افــتـتح مـع مـحــافظ أســوان الــلـواء
مصـطفى السـيد بـيت الثـقافة فى
هـذا الــنــجع الـذى لم يــحظ طـوال

تاريخة بأية خدمة ثقافية.
آخـر مـحـطـة تـوقف عـنـدهـا قـطار
االنـــــــــشــــــــاءات  - وهـى لـــــــــيـــــــــست
األخيـرة طـبـعـًا - كـانت مـديـنة تال

ـــهـــنــدس ـــنــوفـــيـــة حـــيث قـــام ا بـــا
ــنــوفــيـة ســامى عــمــارة مــحــافظ ا
ود. أحــمـد مـجــاهـد بــافـتــتـاح بـيت
ـنــوفــيـة ثــقـافــة تال بــفــرع ثـقــافــة ا
الـتـابع القـليم غـرب ووسط الـدلـتا
الــثــقــافى  بــرئــاســة إجالل هــاشم
فى حــضـــور ســـامى يــاســـ أمــ
نوفـية ورئيس احلـزب الوطنى بـا
مـركز ومـديـنـة تال طـارق الـكـومى
وذلك فى االحتـفـاليـة التى اقـيمت
رعـايـة الفـنـان فاروق حـسـنى وزير
الـثــقـافـة.   حـفل االفـتـتـاح تـضـمن
اسـتـقبـال الـضـيوف بـفـرقـة الـطبل
زمار بقصـر ثقافة شب الكوم وا
ــنـــوفــيــة لـــلــفــنــون وكــذلـك فــرقــة ا
الــــشـــعــــبــــيــــة وأعــــقب ذلـك قــــيـــام
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