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ألوان البحرين
األساسية ترسم
عبثية واقعنا
السياسى

مجرد بروفة

< يسرى حسان ــســرح فــإن األمــانــة وحــتى ال نــظــلم إدارة ا
ـوضوع مـش فى دماغ تـقـتـضى الـقـول بـأن ا
األصـــدقــاء فى األقـــالــيم أصـًال.. صــحــيح أن
ـوعد لم يكن مـناسبـًا وبعض اللـجان ذهبت ا
سـئـول هـنـاك كان ـواقع فجـأة لـكن ا إلى ا
سئولية ويهتموا يجب أن يكونوا على قـدر ا
بـجمع أعـضاء الـفرق لـدخول األمـتحان ال أن

«يطنشوا» وكأن األمر ال يعنيهم.
هازل لقد صـادف أعضاء اللجـان العديد من ا
فى األقـالـيم ولو كـان أحدهم «نـاصحـاًً» خلرج
مــنـهـا بــنص كـومـيــدى رائع يـرحــمـنـا به من
الــنـصـوص الـكــومـيـديـة الــتى يـتـحـفــنـا بـهـا
مـسـرح الدولـة مـثل «الـنمـر» وخالفه .. لـكـنهم
عمـومـا لم يـفـوتوا الـفـرصـة وكـتبـوا لـنـا عدة
مـقاالت سنـنشرهـا فى العدد الـقادم لعل أحدا
ا انصلحت هازل فر يهتم ويحقق فى هذه ا
األحــوال وأعـيـد تــشـكـيـل هـذه الـفــرق بـشـكل
يـتيح لها تـقد أعمال جـيدة ومنضـبطة بدال

متـقولش كـده إحنـا اخوات»! وعـليك أال تـفكر
كـثـيـرا فى هـذه اإلجـابـة الـسـيـريـاليـة الـتى ال

عالقة لها بسؤالك فكل واحد وعالُمه !
سرح إلعـادة ضبط هذه إذن مشـروع إدارة ا
الــفـرق يـسـتـحق الـشـكـر والـثـنـاء والـتـقـديـر
وفوق كل ذلك بـوسـة عـلى خد اجلـمـيل! لكن
شكلة - وهى ليست مشكلة اإلدارة وحدها ا
بل مــشـكـلـة كل إدارات مـصـر - هى اخـتـيـار
تـوقـيت غـير مـنـاسب إلرسـال جلان الـتـقـييم
تـــبـــعـــهـــا وعـــدم الـــتـــنـــســـيق مع اإلدارات
اخملـتــصــة بـاألقــالــيم حـتـى تـســتــعـد لــهـذه

الزيارات التقييمية.. فما الذى حدث?
ــواقـع وهى تــشـــحــذ ذهـــبت الـــلــجـــان إلى ا
ارقة فال أسـئلـتها حـتى تواجه هـذه الفـرق ا
ثـلـ وال إداري وال أى شىء هى وجـدت 
.. وال تسألنى عن وعاد مـعظمهـا بخفى حنـ
قــصــة حـــنــ ألنــنى صـــائم ومش فــاكــر أى

حاجة!

ysry_hassan@yahoo.com

ثال طـويال عريضا كان يقوم من أن نشاهد 
وكــانت الــدنــيــا ــلــوك  بــدور حــارس ألحــد ا
ـــلك عـــلى أبـــواب حــرب مع مـــشـــتــعـــلـــة وا
األعــداء.. وعــنـدمــا نــادى احلــارس لـيــأتى له
بـقائـد اجليـوش حتى يـعـلنـها حـربًا شـعواء
ــلك دخل ســعــادة احلــارس وانــحــنى أمــام ا
بـتـؤدة وتـأٍن وقال بـثـقـة لم تـتـوفـر لـسـيـبويه
ذات نفـسه «َسـْمـَحْن وَطـاَعْن يا مـوالى» وهـنا
ضـجت الـقـاعـة بــالـضـحك وحتـول األمـر إلى
مــســخــرة بـعــد أن كــان اجلــمـيع مــتــحــفـزين

ومتشوق للنيل من األعداء!
ـــســرح ـــاذا ال نــشـن حــربـــًا عـــلى أعـــداء ا
تـعـوض تـلـك احلـرب الـتى لم يــخـضـهـا ذلك
ـسرحـيـة بـسـبب أحد ـلك الـذى كـان فى ا ا

هؤالء األعداء.. وما أكثرهم!
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 يكتب  من الكويت 

«كرسى هزاز»
ترجمة مغربية
لنص بيكيت

رمضان كر
فى مسارح أوربا

اللوحة للفنان األسبانى  «ميرو»

سمحن وطاعن يا موالى !!
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والـعلمـية إضـافة إلى مـعرض إلصـدارات الهـيئة
مـن الكـتب احلـديـثـة فـضال عن ركن لـلـطـفل يـقدم
خـالله عــرض لــلــعــرائـس بــشــكل يــومى ويــقــدم
اخملرج عبد الرحمن الشافعى ونخبة من الفنان
عرض «تـغـريبـة مـصـرية» الـذى يـحـتفى بـالـتراث
ــأثـور الــشـعـبـى ويـتــواصل جـمــهـور احلـارة وا
ـمـلـوكـيـة يـومـيـا مع اإلنـشـاد الـديـنى والـسـيرة ا
الـهاللـية كـمـا تسـتـضيف لـيـالى احملروسـة عددا
من األسـماء الـالمعـة فى الـفن والـشـعـر والـثـقـافة
مـنـهـا سـيـد حـجـاب مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة
رفـعت سالم د. مـدكـور ثـابت د. سـمـيح شـعالن
مـاجـد يـوسف كـابـ غـزالى مـحـمـد الـشـهـاوى
ــنـعـم عـواد يــوسف. طــاهـر الــبــرنــبــالى عــبــد ا
وحتـتـفى الـلـيالى بـذكـرى الـراحـلـيـنـمـنـهم : فؤاد
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أعـرف أن كـالمى لن يـرضى جـمــيـعـاألطـراف
ــسـرح - هــكـذا سـواء األصــدقـاء فى إدارة ا
أعتـبرهم وحياة صـيامى - وال األصدقاء فى

. األقاليم من إداري ومسرحي
واحلـكـايــة أن اإلدارة أعـدت مـشــروعـا إلعـادة
ـســرحـيـة فى أقــالـيم مـصـر تـشـكـيـل الـفـرق ا
ـتـرديـة الـتى وصلت بـعـدمـا الحـظت احلالـة ا
إليهـا معـظم هذه الـفرق... وهـو مشـروع نبيل
بالـفـعل يسـعى إلى اإلصالح قـدر االسـتطـاعة
فهناك أعضاء فى هذه الفرق ال عالقة لهم بفن
سـرح من قـريب أو بعـيـد ويتم اسـتـدعاؤهم ا
كل موسم للمشاركة فى عرض جترى بروفاته
وعــروضه فى ظــرف أســبــوع أو عــشــرة أيـام
عـلى أقصى تـقـديـر ثم ينـصـرف كل مـنهم إلى
حــال سـبــيــله... ال قــراءة.. وال مـشــاهـدة.. وال
تـدريب وإذا سـألت أحـدهم عن أى نـشـاط قام
ــسـرح بــخالف الـعــرض الـذى بـه يـتــعـلق بــا
شــارك فــيـه ســيــجــيــبك عــلى الــفــور : «عــيب

لـيـالى احملـروسة  الـتى افـتـتـحـهـا الـقـنـان فاروق
حـســنى  وزيـر الـثـقــافـة و د. عـبـد الــعـظـيم وزيـر
مـحـافظ  الـقـاهـرة و د. أحـمـد نـوار رئـيس هـيـئـة
قـصـور الـثـقـافـة  حـرصت عـلى تـقـد أنـشـطـتـها
الـراسـخـة الـتى حــقـقت جنـاحـا طـوال الـسـنـوات
الـســابــقـة مــثل مــقــهى جنــيب مـحــفــوظ «واحـة
الشعراء» مشاركات فرق اآلالت والفنون الشعبية
لـكــنــهـا اســتـحــدثت عــددا من األنـشــطــة مـنــهـا :
برنـامج الدشـمة إللقـاء الضـوء على سيـر األبطال
وتـقـد خـبراتـهم اإلنـسـانـيـة واحلـربـيـة احـتـفاء
واحتـفـاال بـذكـرى أكـتوبـر الـتى تـتـزامن مع شـهر
رمــضـان الـكــر كـمــا تـقــدم «لـيـالـى احملـروسـة»
ـواهب - أنــشـطـة مـتــنـوعه يـومــيـا تـقـدم فــيـهـا ا
ـوسيـقـيـة الـشـعـبيـة الـورش الـفـنـية الـعـروض ا
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ـعـطى حـداد شــوقى أبـو نــاجى مـحــمـد عـبــد ا
حــسن مــحــسب فــنــجــرى الــتــايه د. عــز الــدين

إسماعيل أسامة الدناصورى.
أمـا مــقـهى جنـيب مـحــفـوظ فـيـســتـقـبل عـددا من
الفنـان منـهم :..أشرف زكى يوسف داود عالء
مـرسى روجـينـا عـايـدة عـبـدالعـزيـز أحـمـد عـبد
احلــلــيم د. ســامـح مــهـران  وآخــرون. الــلــيــالى
تطـرح مجموعـة من القضـايا وحتتـفى باخلبرات
الـفـنـيـة إضـافـة إلى شـبـاب الـفـنـانـ وهى بـهـذه
ـة تـوهـجا األنـشـطـة تـشـعل مـنطـقـة مـصـر الـقـد
لـتعلن عن اقـتحام الـهيـئة العـامة لقـصور الثـقافة
لـلمنـاطق التى سـكتت األنشـطة الثـقافـية والفـنية

عنها طويال.

ة لـتقـدم عددا من الـفعـاليـات الفـنيـة والثـقافـية اخـتارت صـر القـد تتـواصل ليـالى احملروسـة بحـديقـة الفـسطـاط 
اللـجنـة العـليا الحـتفـاالت رمضـان الفسـطاط كـمكان مـتعـطش للـثقافـة والفن وقـد رحب د. عبـد العظـيم وزير مـحافظ الـقاهرة

ة بـهذا التـوهج الفنى والـفكـرى كما كـان إصرار  د. أحمـد نوار رئيس بـاستضـافة هـذه األنشطـة لتشع مـصر القـد
الهيئة على أن تتسع بقعة الفائدة لتشمل هذا احلى العريق وما حوله من أحياء.

عروض مسرح العرائس لالطفالمقهى جنيب محفوظ يستضيف الشعراء كل ليلة

زمار والطبل البلدى استقبال الضيوف با

cyan magenta yellow black File: 1-32.�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂

السيدة روزاليوسف فى الفصل األخير 
من  غادة الكاميليا  سنة ١٩٢٧

االثن 2007/9/24

313131313131

محمد أم عبد الصمد 
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نـشـرت مـر سـمـاط مقـالـتـهـا الـثـانـيـة فى األهرام

اخلميس  15 أغسطس عام 1915.
وتـــتــــابع مـــا بــــدأته  عن فــــرقـــة سالمـه حـــجـــازى ثم

جوق عبد الله عكاشة.
كـــان الـــتــمـــثـــيل واليـــزال مـــدرجــة مـن مــدارج الـــرقى
ونـهـجا من مـنـاهج العـزة الـقومـيـة لذلك خـصـصوا له
ــدارس الــفــنـــيــة فى أوربــا فـــتــخــرج فــيـــهــا أســاتــذة ا
شادوا مـجد هذا الفن وأقـاموا دعامته وأقـبل الكتاب
عـليهم يـقصون الـقصص فأخـرجوا من كنـوز التاريخ
واألدب واالجـــتــــمــــاع والـــعــــظــــة واخلـــيــــال مـــا ربــــوا به
نــفــوس نـــاشــئـــتــهم وهـــذبــوا أخالق أبـــنــائــهـم وعــدلــوا
مــبــاد كـهــولـهـم وأصـلــحــوا عـادات نــسـائــهم . هبَّ من
أنـــصــــار الــــفــــضـــيــــلــــة وحــــمــــاة األدب رجـــال مـن كـــرام
الــســـوريــ وقـــفــوا أنـــفـــســهم خلـــدمـــة بالدهم وأمـــتــهم
ورأوا أن يـشيـدوا لـلـتـمـثيل صـروحـا مـدعـمـة على
أســاس مـــتـــ من الــعـــلم والـــعــرفـــان فــنـــشــطت
طـائـفـة مـنـهم إلى مـدارس فـرنـسـا وكـان عـلى
ـرحـوم خـلــيل أفـنـدى رأسـهـم الـطـيب األثــر ا
خــــــــيـــــــاط فــــــــدرس ونـــــــبـغ ورجـع إلى قــــــــومه
يترجم لهم مختلف الروايات والناس فى
ذاك الـــــعــــهــــد الهـــــون ال يــــعــــرفـــــون من أمــــر
الـــتــمــثـــيل شــيــئـــا. مــصــر والـــشــام قــطــران
شــعـبـهــمـا مـتــحـاب ألن اآلصــرة الـتى جتـمع

بـيـنـهــمـا قـويــة مـتـيـنــة هى آصـرة الـلـغــة لـذلك عـطف
ـمــثـلــون فــنـفــر بـعــضـهم عــلى مـصــر هـؤالء الــعــلـمــاء ا
إلـيــهـا وأنــشـأ فــيـهــا لـلــتـمـثــيل دورا ومـراسـح وحـركـة

مــبـاركــة كـانـت ركـنــا من أركـانــهـا األدبــيـة. مــنـذ 25
عـــامــا إذ كـــان والـــدى يـــشـــتــغـل بــتـــجـــارة اجلـــواهــر
ـــة فى هـــذا الــــبـــلـــد جـــئت إلى واألحـــجـــار الـــكـــر
مصر وكان يشتغل بالـتمثيل فيها لذاك العهد
عارف جـوقان عـامالن أولهمـا تديـره جماعـة ا
الــتى كــان يــرأســهــا حــضــرة الــفــاضل مــحــمـود
أفـــنـــدى رفـــقى وكـــان يـــشـــتــــغل بـــدور الـــبـــطل

ــــرحـــــوم حـــــســـــ بـك األزهــــرى حـــــضـــــرة األديـب ا
ــرحــوم أبى خــلــيل وثــانــيــهــمــا جــوق الــرجل اجلــلــيل ا
الـقـبـانى وكـان يـقـوم بـأدوار البـنـات فى كـال اجلـوق
ـمثـلـ لم تطـَر شـواربـهم لعـدم إقـبال شـبـان من ا
الـــفــتـــيــات عــلـى الــتـــمــثـــيل وقــلـــة جــرأتـــهن عــلى
ـراسح. جـئت إلى والـدى وكـان الـوقـوف عــلى ا
له صـــلــة صـــداقـــة مـــتـــيــنـــة بـــالـــفـــاضل احملـــتــرم
إسـكـنـدر أفــنـدى فـرح فـجـاء يـزورنـا وقـد عـلم
ـقدمى فـحبـذ لـوالدى الـتمـثـيل وأثنى عـليه
ـرسح وأفـاض فى وحـبب إلى الـوقـوف عـلى ا
مـثلة الغـربية وما هى عـليه من سمو جالل ا
ـقــام فــمـثــلت ألول دور «بــانـيم» فى روايـة ا
ـــعــارف «مـــتـــريــدلت» مـع أعــضـــاء جـــمـــاعـــة ا
وكــان لـهـذا احلـادث رنــة ال أزال أسـمع دويـهـا
لــآلن. ظــلـلـت أمـثـل مع أعــضـاء هــذه اجلــمــاعـة
زمــنــا رأيـت فـيـه مــا يــشــرح الــصــدر ويــفـرح
الـعـ فـقـد كـان االحتـاد سـائـدا بـيـنـهم والـثـقة
مـــتـــوفـــرة بــــ األعـــضـــاء ونـــكـــران الـــذات فى

ــصــلــحــة الــعـــامــة ولــقــد خــطـت اجلــمــاعــة بــهم خــدمـــة ا
شـــوطـــا بــــعـــيـــدا فى الـــتـــقـــدم بـــفـــضـل جـــدهم وإخالص
نـيــتـهم وصـدق طـويـتـهم. واعـتـقـادى أن الـتـمـثـيل اآلن
لم يصل إلى هذه احلالة مـن ضعف أعضائهم وفقرهم
وعـدم االهتـمـام بـشئـونـهم وقـلـة اكثـرات الـشـعب بهم
إال من الـتنـافر الـذى استـحكم بـينـهم والتـحاقـد الذى
مـأل قـلــوبــهم والــتــضــاغن الــذى يــأكل أفــئــدتــهم فــتـرى
أحـدهم «يـود لـو يـأكل حلم أخـيـة مـيـتـا» ومن الـغـريب
أن يـكـون الـتـمــثـيل فى عـهـده األول أيـام كـان الـشـعب
أقل قـبــوال لـلــعـلم مــنه اآلن أرقى مـنـه فى هـذا الــعـهـد
ـتـعــلـمـون.. وبـعـد أن الــذى انـتـشـر فــيه الـعـلم وكــثـر ا
ـــعــارف زمــنـــا أقــبـل عــلـــيــنــا قـــضــيت مـع جــمـــاعــة ا
ـرحوم أبوخـليل القـبانى فاتـفقنـا أن نعمل معه ا

وهنا بدأت احلياة التمثيلية وبدأت أدوارها.

á«ÑjôéàdG ¢Vhô©∏d ó¨dG ábôa
دواره انـــــتـــــصـــــار عــــبـــــد الـــــفـــــتــــاح
أشـــــرف زكى أحـــــمـــــد إســــمـــــاعـــــيل
حـــــسن الــــوزيـــــر مــــحــــمـــــود حــــسن
زوســر مـرزوق د. مــحــمــد صـديق
مـــحـــمـــد أبـــو اخلــــيـــر عـــاصم رأفت
مـحــمـد عــمـر يـاســر صـادق ســعـيـد
ســلـيـمـان شـريف صــبـحى مـحـمـد
دسـوقى أشرف فـاروق إسمـاعيل
مـخـتـار رءوف األســيـوطى جـمـال
الـــشــــيخ ســـامـح مـــجـــاهــــد شـــريف
صــــــبــــــحى عــــــبــــــاس أحــــــمــــــد رزيق
الــــبـــهـــنــــســـاوى حــــمـــدى أبــــو الـــعال

محسن حلمى سامح مهران.
كـــــــمـــــــا شــــــارك فـى بـــــــطــــــولـــــــة هــــــذه
الـــعـــروض مــــجـــمـــوعـــة كــــبـــيـــرة من
ــســرح مـن بــيــنــهـم: ســهــيــر جنــوم ا
ـــرشــدى ســمـــيــرة عـــبــد الـــعــزيــز ا
أحــمـد راتب خــلــيل مــرسى حـسن
عبـد احلميد مـحمد مـتولى سلوى
خــطـاب سـمـيـر حــسـنى كـمـال أبـو
ريـــــة عــــبــــد الـــــرحــــمـن أبــــو زهــــرة
أشــرف عــبـــد الــغــفــور عـــايــدة عــبــد
الـعزيـز سـناء شـافع وفاء احلـكيم
مــــعـــتـــز الــــســـويــــفى أمــــيـــنـــة رزق
سـامى سـرحـان عـبـد الـله مـحـمود
رضا اجلـمـال سـميـر وحـيـد سامى
مغـاورى فؤاد أحـمد محـمد كامل
مـفيـد عاشـور أشرف طـلبـة حنان
سـلـيـمــان أحـمـد نـبــيل عـزة بـلـبع
أحمد إبراهـيم حنان ترك عزيزة
راشــد مـــنــال سـالمــة حـــسن فــؤاد
عـــهـــدى صــادق ســـامح الـــســـريــطى
مـحمـود احلديـنى محـمود مـسعود
أحـمـد عـبـد الـوارث سـامى الـعـدل
حــمـــادة ســلـــطـــان شــريف صـــبــرى
فـتوح أحـمد دالـيا مـصطـفى نهال
عــــنــــبـــر ســــوسن بــــدر جنــــاة عـــلى
ســــلــــوى عـــثــــمــــان حـــنــــان مــــطـــاوع
هـــــانى كـــــمـــــال انـــــتــــصـــــار حـــــســــام
فــــيـــــاض مــــجــــدى إدريـس شــــريف

صبحى أحمد عزمى.
وجدير بالذكـر أن مقر الفرقة يقع
فى اجلـــهــــة الـــبــــحـــريـــة مـن مـــســـرح
البـالون بـالـعجـوزة وقـد شيـد عام
1995 وفــقـا لـلــتـصـمــيم الـذى وضـعه
الـــفـــنـــان زوســـر مـــرزوق «الـــفـــائـــز
بـاجلـائـزة األولـى لـلـتـصـمـيم» وهـو
ال يــضـم خــشــبـــة مــســـرح ثــابـــتــة بل
صممت وحدات على شكل مثلثات
ــكن بـرصّــهـا مــتـجـاورة مــنـفـصــلـة 
ــــســــرح طـــبــــقـــا تــــشــــكـــيـل خـــشــــبـــة ا
للـرؤية اإلخـراجـية وبـالـتالى يـعاد
ـــســـرح وأمـــاكن تــــرتـــيب خـــشـــبــــة ا
شاهدين من عرض آلخر. جلوس ا

يـوم القـدس سـعـد اليـتـيم الـصـفر
اجلـــــــرىء طـــــــبـــــــول فـــــــاوسـت حـــــــلم
يـوسف الـعـشـاق الـطـعـام لـكل فم
يــــوم من هــــذا الـــزمــــان الـــعــــدو فى
غرف الـنـوم القـرد كـثيف الـشـعر
زهـرة الـصـحـارى الـسـلـطـان يـلـهو
ـــلح والـــســـكـــر الـــلى جـــرى حــــر ا
بــغــبـغــان ســلــيط الــلــســان فــقـاقــيع
هــوا حـــر الــبـــهـــلــوان فـــر وطــار
شــيخ مــحــضــر امــرأتـان مـن غــيـر
ــــكـــان كالم كــــيـــد الــــنــــســـا نــــفس ا
الــلى يــحـب ســيــدنــا الـــنــبى قــصــة

حب.
الحـــظـــة الــنـــقـــديـــة األولى الـــتى وا
يـــجـب تــســـجـــيـــلـــهـــا هى عـــدم وجــود
إطـار فـعـلـى يـجـمع عـروض الـفـرقـة
ــكن تـصــنـيــفـهــا حتت هـذا بـحــيث 
اإلطار; حيث تضم قائمة العروض
بـعض العـروض التـقلـيديـة وبعض
الــــعــــروض الـــتــــجــــريـــبــــيــــة وكـــذلك
بــــــــعض الــــــــعـــــــروض الـــــــغــــــــنـــــــائـــــــيـــــــة
االســــتــــعــــراضـــيــــة وعــــروض أخـــرى
تـــعــــتـــمـــد عـــلـى اســـتـــلــــهـــام الـــتـــراث
الــشــعــبـى; فى حــ تــعـــتــمــد بــعض
الــعـروض األخــرى عـلى مــتـرجــمـات

ية!! لنصوص عا
شــــارك فـى تــــقــــد هــــذه الــــعـــروض
نـخبـة من كـبار اخملـرج نـذكر فى
مقدمتهم : هنـاء عبد الفتاح أحمد
زكى سـمـير الـعـصفـورى د. هانى
ـنــعم عـمـرو مـطـاوع نــاصـر عـبــد ا

 إحلـــــاقــــهــــا فـى أول يــــولــــيــــو 1997
بالبيت الفنى للمسرح.

وقــد تـولـى إدارة الــفــرقـة بــعــد ذلك
خـالل مــســيــرتــهــا كل من الــفــنــانــ

شـــريـف عـــبـــد الــــلـــطـــيـف د. ســـامح
مهـران د. سامى عـبد احلـليم جالل
عــثــمـان «والــذى تــولى مــسـئــولــيـة
اإلشــراف عــلـى الــفــرقــة أيــضــا قــبل
الـفـنان فـهمى اخلـولى» خـالد جالل

ياسر جالل.
واجلديـر بالـذكر أن كالً من الـشاعر
ســـمـــيــر عـــبــد الـــبــاقـى والــفـــنــان د.
سـامى عـبـد احلــلـيم قـد أنــهـيـا فـتـرة
مـــســئــولـــيــتــهـــمــا عن إدارة الـــفــرقــة

بتقد االستقالة.
وقــــبل نــــقـل تــــبـــعــــيــــة الــــفــــرقــــة إلى
الــــبـــيت الــــفـــنى لــــلـــمـــســــرح قـــدمت

العروض التالية :
يـا نــيل يــا عـ (1996) كـــرسى فى

الكلوب ياس وبهية (1997).
واســـــتـــــمــــرت الـــــفـــــرقـــــة فى تـــــقــــد
الـــعــروض بـــعـــد تــبـــعــيـــتــهـــا لــلـــبــيت
الـــــــفــــــنى لـــــــلــــــمــــــســـــــرح عــــــلـى نــــــفس
مـسـرحهـا - وفى حـاالت نـادرة على
ــــســـارح اخلـــارجــــيـــة - ومن بـــعض ا
هــذه الـــعــروض: شــفــيــقــة ومــتــولى
ذات الــهــمــة عــلـى الــزيــبق حــدوته
مـلتـوتة سـعدى ومـرعى جلـجامش
عـــــ فى اجلــــنــــة وعـــــ فى الــــنــــار
ســــوق الـــشـــطــــار مـــا كــــبث أهـــرام
أخـبــار جـمــهـوريـة الــزفـة الــكـدابـة

تــأسـسـت الـفــرقــة عـام 1993 بــقـرار
وزارى فى إطــــار قــــطـــاع الــــفــــنـــون
الـشـعـبـيـة واالسـتـعـراضـيـة بوزارة
ـــــبـــــادرة مـن رئـــــيس الـــــثـــــقـــــافـــــة و
الــقـطــاع الــفــنـان الــقــديـر
عـبـد الـغـفـار عودة وذلك
بــــــهــــــدف تــــــقــــــد عـــــروض
جتريـبـيـة سواء بـاالعـتـماد
عــــلى نـــصــــوص مـــحــــلـــيـــة أو
ـية مع تـوظيف إمكـانيات عا
الـــــــــــــقـــــــــــــطــــــــــــــاع فـى مـــــــــــــجـــــــــــــال
االســــــــتـــــــــعــــــــراض والـــــــــغــــــــنــــــــاء

والفنون الشعبية.
أســـــــنـــــــدت إدارة الــــــــفـــــــرقـــــــة عـــــــنـــــــد
ــسـرحى د. تــأســيــسـهــا لــلـمــخــرج ا
هــــنـــاء عــــبـــد الــــفــــتـــاح وافــــتــــتـــحت
الـــــــفـــــــرقــــــــة عـــــــروضـــــــهـــــــا عـــــــام 1993
سـرحية «لـيش ياعلـيش» تأليف
د. أبـــــــــــــو احلـــــــــــــسـن سـالم وإخـــــــــــــراج
وديــــكـــــور زوســــر مـــــرزوق وأحلــــان
عــلى ســعــد وبــطــولــة عــبــد الـرحــمن
أبــو زهـــرة أشــرف عـــبـــد الــغـــفــور
وفــــــاء احلـــــكــــــيـم ومــــــجـــــمــــــوعــــــة من
األقــــــــزام ويـــــــــدور مــــــــوضـــــــــوعــــــــهــــــــا
األســــــاسـى حـــــول الــــــصــــــراع األزلى

ستمر ب اخلير والشر. ا
قـــدمت الـــفــــرقـــة بـــعـــد ذلك عـــروض
«الــــــــــــســـــــــــيـــــــــــرك الــــــــــــدولـى شـــــــــــغـل
أراجوزات أوقـات عصـيبـة ساعة

الصفر).
فـى مــــــنـــــتــــــصـف عـــــام 1994 
اســـــنـــــاد إدارة الــــفـــــرقـــــة إلى
ــســرحى اخملــرج والــبــاحث ا
د. حــسـ عــبـد الــقـادر الـذى
وضع خـطــة طـمـوحــة لـتـقـد
ســبـــعــة عــشــر عــرضــا جــديــدا
من خالل عدة شعب لـعرضها
بـــــالــــقــــاهــــرة واألقــــالـــــيم خالل
مـــوسم 94 - 1995 خـــاصــة وأن
ــــقـــر اخلــــاص بـــالــــفـــرقــــة «مـــســـرح ا
الـــغـــد» لم يــكـن قــد  االنـــتـــهــاء من

تشييده وجتهيزه.
وقـــــد قــــــدمت الــــــفــــــرقـــــة خـالل هـــــذه
الفترة مسرحـيات : فيلو كتيتس
فــــــصـــــيـــــلـــــة إعـــــدام مـــــلـك الـــــغـــــرفـــــة
ـظلـمـة رحلـة احلالج سـيـمفـونـية ا
لـــــــــيــــــــر بـــــــــكـــــــــرة أرض ال تــــــــنـــــــــبت
الزهـور الـليـلـة نضـحك الـطريق
ـلك النار بانوراما ولوية من  ا

فرعونية الفهلوان.
تـولى بـعــد ذلك الـفـنـان الـشـاعـر
ســـــمــــيــــر عـــــبــــد الـــــبــــاقى إدارة
الفرقة لعدة شهور ثم تولى
ـــــــســـــــرحـى فـــــــهـــــــمى اخملـــــــرج ا
اخلـولى إدارة الفـرقـة; والتى

وضـــعـــهــــا نـــظـــمــــا وكـــتب نــــوتـــتـــهــــا ومـــقـــدمــــتـــهـــا
ــوسـيــقــيــة األسـتــاذ مــحـمــود مــراد وســاعـده فى ا

الــــتــــصـــــويــــر حــــسـن أفــــنــــدى حــــلــــمـى ووضع األحلــــان
محمود رحمى.

ـسـرحـية ـعـارف عـروض هـذه ا وبـعـد حـضـور وزيـر ا
فى مـسـرح األزبـكـيـة أعــجب هـو واحلـضـور بـالـعـرض
ــــســــرحى «وقــــر الـــقــــرار عــــلى تــــعــــمــــيم الــــتــــمـــثــــيل ا

دارس». وسيقى فى ا وا
ــدارس الــتى تــأسـست ـقــال أســمــاء بـعض ا ويــورد ا
ـدرسـة ــوسـيـقى مـثل ا فـيـهـا جـمـعـيــات لـلـتـمـثـيل وا
الـسعـيديـة ومـدرسة طـنـطا الـثانـويـة وفى اجلامـعات

األمريكية .
ـــقــــال أن «صــــاحـب الـــدولــــة يــــحــــيى ويــــذكــــر كــــاتـب ا
إبــراهــيـم بــاشــا وعــد بــتـــعــمــيم تـــعــلــيم فن الـــتــمــثــيل
شروع دارس وكذلك صرح بهذا ا وسيقى فى ا وا
ـــدرســة ـــوســيـــقى فى ا عـــنـــدمــا اســـتـــقــبـــلــتـه فــرقـــة ا
وسيقيـ لتلق فريق السعـيدية واستدعى أحـد ا
ـــوســــيـــقى مـن طـــلـــبــــة مـــدرســــة فـــؤاد األول مـــبــــاد ا

والعزف على اآلالت الوترية».
ـــتــد فى ـــقــال أن فـــرق الــتـــمــثـــيل « ويـــقــرر كـــاتب ا
ـدارس األميـريـة واألهلـيـة وتنـتـشر ولـكـنهـا التزال ا

فى حاجة إلى تنظيم فنى».
درسى 2007!! سرح ا والسؤال أين ا

ــدرســة ــعـــلــمــ شــكـل مع بــعض تـالمــيــذ ا مــدرســة ا
ـوســيـقى» اخلــديــويـة الــثـانــويــة «فـرقــة الــتـمــثـيـل وا
سـنة  1919وجـعل غرضـهـا «بث الـفنـون اجلـميـلـة ب

الـــطــــلـــبــــة والـــعــــمل عـــلـى تـــرقــــيـــتــــهـــا بــــكل الــــوســـائل
مكنة». ا

ـستر وكـانت اجلمعـية مكـونة من رئـيس شرفى هو ا
درسة ورئـيس عامل: محمود أفندى فرانس ناظر ا
مـراد وأربــعــة من الــطــلــبــة مـنــهـم الـســكــرتــيــر وأمـ

الــصـنــدوق وتــتـغــيـر هــذه الــلـجــنـة كـل سـنــة وتـوضع
ــدرسـة وال تــصـرف إال أمــوال اجلــمـعــيـة فى خــزيــنـة ا

درسة ورئيس اجلمعية. بأمر كتابى من ناظر ا
وكـان عـدد أعـضـاء اجلـمـعـيـة يـوم إنـشـائـهـا  24 طـالـبـا

وبلغوا  140 طالبا فى الـسنة الدراسية 1922 / 1923
و تقسيم األعضاء إلى جماعات هى :

أ. جـمـاعة الـتـمـثـيل واألغانى ويـدفع الـطـالب عـشرة
قروش شهريا.

ب. جـــمــاعــة الـــكــمــنـــجــة والـــعــود ويــدفـع الــطــالب 20
قرشا شهريا.

ج . جـــمـــاعــــة الـــبــــيـــانــــو ويـــدفع الــــطـــالب  30 قـــرشـــا
شهريا.

ولــلـدروس والـتـمــريـنـات أوقــات مـعـيـنــة بـ تـنـاول
الـغداء واحلصـة الرابعـة بحـيث ال يلتـهى الطالب عن
دروسه وال يــــتــــأخـــــر عن الــــعــــودة عـن مــــنــــزله.. وقــــد
ـسـرحـيـة قـدمت هــذه الـفـرقـة الــعـديـد من الـعــروض ا
بـــدايــــة من عـــام  1919 حـــتى عـــام  1923حـــيث قـــدمت
عــرض «مـــجــد رمـــســيـس» وهى روايــة
مصرية تاريخية ذات مقدمة وفصل

ــدرسـى مــنــذ فــتــرات طــويــلــة اهــتــمــامــا ــســرح ا  نــال ا
ـهـم فى الـتــنــشـئــة االجـتــمــاعـيــة وغـرس كــبــيـرا لــدوره ا
الــقـيم وبــثــهـا والالفت لــلــنـظــر االهــتـمــام الـكــبــيـر بــهـذا
ـــاضى «الــعـــشــرين» قــارن الــنـــشــاط فى أوائـل الــقــرن ا
بـحاله اآلن  فنـجد فى مجـلة «فتـاة الشرق» عـدد يناير
ـدارس ـوسـيـقى فى ا  1924 حتت عـنـوان «الـتـمـثـيل وا
ـصـرية» عـرضـًا جلزء مـن كتـاب تـوفيـق أفنـدى حـبيب ا
عن نهضة الفنون اجلميلة فى مصر خصص فيه فصال
ــدارس يــبـــدأه بـ...«لــبــعض عـن نــشــاط الــتـــمــثــيـل فى ا
ـدارس الـعـلـمانـيـة ومـدارس اإلرسـاليـات الـديـنـية فى ا
ـوسـيـقى والـتـمثـيل لـم يكن مصـر شىء مـن العـنـايـة بـا

دارسنا األميرية واألهلية نصيب منها».
ويــرجع الــكـاتـب فـضـل إدخـال الــتــمــثــيل لــلــمـدارس إلى
فــــريق من أســــاتـــذة الــــلـــغـــة اإلجنــــلـــيــــزيـــة الـــذيـن قـــامـــوا
قـررة دراسيا إلى مسرحيات حية بتحويل الروايات ا
يتم عرضها ليتمـكن الطلبة «من إدراك حقائقها ودرس

شخصيات أفرادها».
درسـة التوفيـقية بأن مثل وقد بدأت هـذه احلركة فى ا
طـلـبــتـهـا روايـة «الـعـاصـفـة»لـولـيم شـكـسـبـيـر سـنه 1910
عـلـمـ روايـة «كـمـا تـشتـهى»لـشـكـسـبـير ومـثل طـلـبـة ا

عارف بدرب اجلماميز.  فى «أنفيتياتر» وزارة ا
ويـورد الــكـاتب تــوفـيق أفــنـدى حــبـيب تــاريخ إنـشـاء
ــدرســة اخلــديــويــة والــتى يــرجع فــرقــة الــتــمــثــيـل بــا
ـــدرس فـــضـل تـــأســـيـــســـهـــا لألســـتـــاذ مـــحـــمـــود مـــراد ا
ــــدرســــة والــــذى مــــارس الــــتــــمــــثــــيل بــــا
ـجرد ـدرسى فى مـرحـلـة سـابـقـة و ا
تــعـــيـــيــنـه مــدرســـا بـــعـــد تــخـــرجه من

در سى سرح  ا ا
فى   بدايات
اضى  القرن   ا

روبير الفارس  د. عمرو دواره

سرح ذاكرة ا

مسرحية
قصة حب
لفرقة الغد 

تنويه

االثن 2007/9/24

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

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

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

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > قطر 5 رياالت >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 رياالً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300 فلسًا
> البحرين  0.300 دينار السودان 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

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

E_mail:masrahona@gmail.com

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

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مــــــســـــعــــــود شـــــومـــــان
 مجلس التحرير:

مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهـــيـم احلــــســـيــــنى
عــــــــــــادل حـــــــــــــســــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــــتــــــــحـى فــــــــرغـــــــــلى
مــــحـــــمــــود احلــــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيـــــــــد يــــــــــوسف 
مــــحـــمـــد مــــصـــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشــام عــبـــد الــعــزيــز
عـــمـــرو عـــبـــدالـــهــادى

أســـــــامــــــة يـــــــاســــــ 
التجهيزات الفنية 

بهجة االحتفال
تـلـمع فى عــيـون األطـفـال وتــتـسـلل إلى
قــلـوب الـكـبـار تـداعب الـوجـدان وحتـرك

شاعر ويكتمل غذاء الروح. ا
فى رمـــضــان تـــتــألـق لــيـــالى الــقـــاهــرة
الـعـامـرة وتـتألأل مـآذنهـا بـأنـوار تـعانق
الـســمـاء ويــتـسـابق الــفـتـيــان فى صـبغ
شوارعـنا الشـعبيـة بزينة تـتألق وتتألأل
فضـة وذهبـاً تكـسو الـشوارع واحلارات
فى بــهـجــة مــبـاركــة تـغــسل هـمــوم عـام
كامل وبأدوات بـسيطة قـليلة الـتكاليف
وشرائط الزيـنة يتألق الـفن الشعبى فى
بــراءة وحــريــة لـيــســيـطــر عــلى الــفـراغ
ـمـتـد فى مـديـنـة كـامـلـة لـيـحولـهـا إلى ا
لـوحة تـشـكيـليـة بارعـة ويتـضافـر معـها
بـائع الـفـول بـعـربـته الـشـعـبيـة وصـانع
الـــكــنـــافــة والــقـــطــائـف وبــائع الـــتــمــر
واخلروب والدوم تلك البراءة يصوغها
الــوجــدان الـشــعــبى فى حــريــة وفــطـرة
نادرة منبعها السعادة بشهر رمضان. 
ومــتــعــة االحــتــفــال بـه تــخــرج صــادقـة
لـتتـالحم اجلـمـاهـيـر وتتـجـمع فـى لـيال
رمـضـانـيـة متـعـددة األلـوان وفى لـوحة
الغالف لـلفـنان األسبـانى «ميـرو» تألقت
يزة ألوانه فى براعة ورشاقة تلقائية 
وفى صــدق شــعــورى فــريــد فـقــد وضع
األلـوان فى تـكـويـنـات جـمالـيـة وبـإيـقاع
بـصرى مـبهج وفى سـياق قـريب الصـلة
ـصــرى الـذى يـعـتـمـد بـالـفن الــشـعـبى ا
على اللون الصـادق الصريح كما تكمن
مـهارة «مـيرو» فى قـدرته على الـصيـاغة
الـتـجـريـديـة التـى يصـل من خاللـها إلى
اجلــوهــر احلــقــيـقى لــلــمــوضــوع الـذى
يتصدى للـتعبير عـنه فيصل إلى بهجة
الــتــكـويـن من خالل جتــريـد الــعــنــاصـر
صبحى السيدالـراقـصـة والـرشـيـقـة فـتـبـدو شـخـوصه

عـبارة عن بـهـجة خـالـصة وتـخلى عن
كل الـتــفــاصـيل والــزوائـد الــتى قـد ال
تفـيد فى الهـدف الذى يتنـامى له كما
وضع للـوحة بـطلـها فمـثال فى الهالل
األخـضر الـذى يحـتـضن الشـخصـيات
الـتى تـزينت لـالحتـفـال معه والـلـوحة
عـلى الـرغم من الـبسـاطـة فى الـتنـفـيذ
إال أنــهــا حتــمـل فــكــرا عــالــيــا لــقـدرة
وضوع الفـنان على الـتعبيـر عن لب ا
الـذى يــسـعـى إلـيه مــتــجـردا من زخم
الـتــفـاصــيل الـذى قــد يـقــلل من حـجم
البـهجـة التى ذهب إليـها مـيرو وهذا
الـلـون مـن الـفـنــون يـتـعــانق مع الـفن
ـالحم والـســيـر ويــجـعل الـشــعـبى وا
ــتــلــقى تــلــقــائــيــته تــصل إلى قــلب ا
مــداعــبـة وجــدانه قــبل عــقـله لــيــكـون
االحـتفـال «كـرنفـالى» الـطابع ال تـتأتى
ـتـعــة فـيه إال فـى تالحم اجلـمــاهـيـر ا
وهو شكل تألفه شوارعنا فى رمضان
من كل عــام وتـتــلـقى الــعـ ويــتـحـرك
الوجدان فى تلقائـية ال شعورية الرتباط
هـذا الـلــون بـالـوجـدان الـشــعـبى فـقـد
تــغـذت عـلـيه الـروح من الـطـفـولـة إلى
الـشبـاب إلى الـكبـر الـكل يجـتـمع على
اللون الشعبى محققا متعته الروحية
الــتـى تــنـــعــكـس فى ألـــوان صــافـــيــة
مـبـهجـة إلى الـقـلب دون حواجـز فـهو
فن اخلـــاصــــة والـــعـــامــــة وتـــلك هى
عـبـقريـة الـتـجريـد الـتى شكـلت جـميع
الــفـــنــون اإلسالمـــيــة وتـــزيــنـت بــهــا
الــــقـــصــــور والـــبــــيـــوت والــــشـــوارع

ساجد. وا

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـالف

ـتـعـامـلـ مـعـهـا من الـكـتاب  تـنـبه جـريـدة «مـسـرحـنا» الـسـادة ا
ـراسالت باسم رئيس الـتحريـر سواء على صـري إلى أن ا الـعرب وا
ysry_hassan@yahoo.com ــــــيل  masrahona@gmail.com أو إ ــــــيل  إ
وبـالـنـسبـة لـلـمراسـالت البـريـديـة علـى العـنـوان الـتالى : 16 ش الـيـابان
قـصر ثقافة اجليزة - الـهرم- اجليزة. واجلريدة غـير مسئولة عن أية

مراسالت ترد بأسماء آخرين. 

 عرضان مسرحيان 
يفتحان ملف الذكورة
واألنوثة فى الوطن
العربى تلك األزمة

يحللها د. حسام عطا 
ص 17

مسرحنا تستضيف الوفد الليبى لتتفجر األسئلة حول
سرحى العربى ومشكالته   شهد ا ا

9   ص 8

سيد رجب الفائز بجائزة أفضل
هرجان التجريبى ثل فى ا
يؤمن بالهواية ويحتقر

الفهلوة و النجومية الزائفة
ص10

د. هانى أبواحلسن
يرى «األلوان
األساسية»
 فى العرض

البحرينى ويرى
معها عبثية
الواقع السياسى

العربى 
ص16

د. مصطفى سليم
يكشف لنا جتليات
التعازى الشيعية 

فى الدراما التجريبية 
ص21

محمود دياب
ومحمد نصر يس
كاتبان راحالن
مرت ذكراهما
وتذكرهما محمد
رفاعى ودرويش
األسيوطى

ص 22

كرم محمود عفيفى يتابع عرض سوريا الفائز باجلائزة األولى  
ص 13
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متابعات نقدية حية لعروض
هرجان التجريبى  ا

د. سيد اإلمام يكتب عن
عرض «رباعى» للفرقة

اإليطالية ص11

هوامش العدد
 من كتاب «فن كتابة
سرحية» تأليف: الجوس ا
أجرى - ترجمة: درينى خشبة

- دار سعاد الصباح ط 1
.1993

> مـاكيـت ديكـور مـسـرحـيـة «سـر الـولـد» الـذى صـمـمه مـهـنـدس الـديـكـور حمـدى اجلالد
نيـا سنوياً ركز الثـانى فى مسابقـة الفنـون التشكـيلية الـتى تنظـمها جامـعة ا حصل علـى ا

وسم الصيفى. خالل ا
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سرحى سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا سرحىنهر اإلبداع ا نهر اإلبداع ا

<  د. أحمد نوار
تـسـتـقبـل الهـيـئـة الـعـامـة لـقـصور
الـثـقــافـة رمـضـان بـشــكل مـخـتـلف
حـيث تـفــتح مـواقـعـهــا لـكل فـنـون
الــفــرجــة الــشــعــبــيــة من عــروض
شاهدون  تتنوع ب يتعلق بها ا
ـسرحـيـات التى تـقـدم لـلجـمـهور ا
; لــعل عــلى مـــدار الــشــهــر الــكــر
أهمها مسرحية « تغريبة مصرية»
الـتى كـتبـهـا الكـاتب الـرائع محـمد
أبـو الـعال الـسـالمـونى وأخـرجـهـا
الـفـنـان الـعـاشق لـلـتـراث الـشعـبى
عــبـدالــرحـمـن الـشـافــعى وبــطـولـة
نـــخــبـــة من فـــنــانـى مــصـــر عــلى
ــسـرح ــتــيم بــا رأســهم الــفـنــان ا
أحــــمـــد مــــاهــــر فــــضالً عـن هـــذا
ــائـدة عــامـرة الــعـرض ســتــكـون ا
بــــفــــنـــون األراجــــوز والــــعـــرائس
والـــســـيـــرة الــهـاللــيـــة واإلنـــشــاد
الــديـنـى والـفــنـون الــشـعــبـيـة وال
يقـتصـر األمر عـلى هذه الـعروض
لكنـنا نـزاوج بينـها وب األنـشطة
الـــــثـــــقــــافـــــيـــــة من خـالل «واحــــة
الـــشـــعـــراء» وهى نـــشـــاط أصـــيل
يــسـتـضــيف شـعــراء مـصـر من كل
أقــالــيـمــهــا الــثــقـافــيــة إضــافـة لـ
«مــقــهى جنــيب مــحــفــوظ» الــرمــز
ى - الذى يستضيف صرى العا ا
نـخــبـة من كــبــار مـثــقـفى وفــنـانى
مــصــر لـــيــدلــوا بــأفـــكــارهم حــول
ــصــيـريــة  اآلنــيـة فى الــقـضــايـا ا
عاصر وال سرح والفن والفكر ا ا
ـعـز يـقـتـصـر األمــر عـلى قـاهـرة ا
ــا يــتـوزع الــنــشــاط فى لــيــالى إ
احملـــروســـة فى جــــمـــيع الـــفـــروع
واألقـــالــيم الــثــقــافـــيــة فــتــتــوهج
بــغــنـــائــهــا وشــعــرائــهــا وتــعــلــو
وسيـقييـها وعروضـها الشـعبية
وتـنـشط الفـروع الـثـقـافيـة مـحـدثة
حــالـة مـن الـنــشــاط الــدءوب الـذى
يـعـكس فـلسـفـة الـهـيئـة فى تـنـوير
اجلــــمــــاهــــيــــر وإضــــافــــة الـــروح
الرمضانية فنياً وجمالياً على هذا

. الشهر الكر
لــذا نـدعــوك أيــهـا الــقـار الــكـر
لـتـنـهل مـعـنـا من وجـبـتـنـا الـفـنـية
والـفـكـريـة الـتـى نـتـمـنى أن تـكـون
ـتـعـة ومـتـنـوعـة فى هـذا الـشـهر
ـثابـة الروح التى الفضـيل فهى 
تـدب فى جـمـيع نـشـاطـات الـهـيـئـة
لـتـعـلن عن نـفـسـهـا وعن فـنـانـيـهـا
ومثقـفيهـا على اتسـاع بقعـة مصر
مقـدمة أجمل ما لـديها من زاد فنى
صرى وكل عام وروحى للشـعب ا

وأنتم بخير.

ية «كالم فى سرى» فتح أبواب احللم باجلوائز العربية والعا
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ــســرح بــهــيــئـة بــدأت إدارة نــوادى ا
قـصــور الـثـقـافـة فـى تـنـفـيــذ خـطـتـهـا
لــلــعــام احلــالى والــتى تــعــتــمـد عــلى
ـسـرح تـطـويـر آلـيـة الـعـمل بـنـوادى ا
ـنـتـشرة ـواقع الـثـقـافـيـة ا خـتـلف ا

حافظات مصر..
ـسرح» شـاذلى فـرح «مـديـر نـوادى ا
ذكـر أن اإلدارة تـقــوم حـالــيـاً بـوضع
المح الــنـهــائـيــة لـفــعـالــيـات الـدورة ا
اجلـديدة للمـهرجان اخلـتامى لنوادى
ــقــرر افــتـتــاحه مــنــتـصف ــسـرح ا ا
نوفـمبـر برعـاية الفـنان د. أحـمد نوار
«رئـــيس الـــهـــيـــئــة» وقـــال: ســـيـــكــون
هـرجان هذا العام مختلفاً بداية من ا
عـقـد عـدة لـقـاءات مـفـتـوحـة مع كـبـار
ـفــكـريـن والـفــنـانــ مـثل الــكـتــاب وا
مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن أسـامـة أنـور
عــكـاشـة وحــيـد حــامـد أحـمــد عـبـد
احلــلــيم عــبــد الــرحــمن الــشــافــعى
الـسيد ياس وآخرين ويحضر هذه
ـسـرح فى الـلـقـاءات شــبـاب نـوادى ا
إطــار بـرنــامج تـثــقـيــفى فى مـخــتـلف

اجملـــــــــــــــــــــــــــــــاالت
والــتــخــصــصـات
بـعد أن تقرر إلغاء
الـورش الـتـدريـبـيـة
الــتي كــانت تــنـظم
عــــــــــلـى هــــــــــامش
ـــــهــــــرجــــــانـــــات ا
الـــســـابــقـــة لـــعــدم

فاعليتها .
وفى الـسياق نفسه
أضـــــاف شــــــاذلى
فــــرح: هـــــذا الــــعــــام
ســيــشــهــد وألول مـرة

خــــمس ورش تــــدريـــبــــيـــة فـى فـــنـــون
الــسـيـنــوغـرافـيــا والـتـمــثـيل واإلخـراج

وفـنون الـكتـابة «الـدراماتورج» يـشارك
فى بـــــرامــــجـــــهــــا 
عــــــــــــــــــــــــــدد مــن
ــتــخــصــصــ ا

بــهـدف االبــتــعـاد
عن احملــاضــرات
الـتى تـعتـمـد على
أسـلـوب الـتـلـقـ

حـيث تـعتـمـد هذه
الــــــــورش عـــــــــلى
اجلــانب الــعــمـلى
الــــذى يـــــنــــتــــهى
بـــتـــقـــد عــرض
مـسـرحى من إنـتـاج
ــشــاركــ فــيــهـا ا
ويتم عـقدها باألقاليم الثقافية اخلمسة
التـابعة لـلهيـئة وجارى حـاليًا االنـتهاء

من وضع الـبـرنـامج الـتـفـصـيـلى لـهذه
الورش لـتـفـعـيل تـنفـيـذهـا خالل الـعام

احلالى.
وأعـرب شاذلـى عن أمله فى أن تـعود
سرح لـسابق عـهدهـا وتقدم نـوادى ا
عروضـاً عـلى مـسـتـوى مـتـمـيـز تـعـبر

. شارك عن تفرد أفكار وجرأة ا
ويـتـمــنى شـاذلى أن يــكـون فـوز نـادى
مـسرح األنفوشى بجائزة أحسن عمل
جـماعى من مـهـرجان الـقاهـرة الدولى
لـلمـسـرح التـجـريـبى عن عرض «كالم
فـى ســـرى» لــــلـــــمــــؤلـف عــــز درويش
واخملـرجـة ريـهـام عــبـد الـرازق بـدايـة
ــــســـرح عن إعالن جتــــربـــة نــــوادى ا
ــسـتـوى الــدولى ويـتم نــفـسـهــا عـلى ا
التـخطيط حالـياً لبحث إمكـانية ترشيح
ـتـمـيزة من إنـتـاج الـنوادى الـعروض ا

ـهــرجـانـات الـعـربـيـة لـلــمـشـاركـة فى ا
ـــثل اإلجنـــاز ـــيـــة وهـــو مـــا  والــــعـــا
احلــقـيـقى لــهـذه الــتـجـربــة الـتى بـدأت
بــجـهــود األســاتـذة: عــادل الـعــلــيـمى
وســـامى طـه وحــسـن عـــبـــده وعـــبــد
الــنـاصـر حـنــفى وهـذه الـنــتـيـجـة هي
حـصاد جهـود هؤالء عبر تـاريخ حركة
سرح منذ بداية التسعينيات. نوادى ا
وعـن اجلــديـــد فى عــروض الـــنــوادى
هـذا العـام أشـار شاذلى إلـى اهتـمام
ـــوسم بــتــفـــعــيل عــمل اإلدارة هــذا ا
ـواقع «الـدرامــاتــورج» فى عــدد من ا
الثـقافية; وخاصة أن نـسبة كبيرة من
عـــروض اخلــطـــة األخـــيـــرة لـــنــوادى
ـسـرح اعتـمـدت فى عـروضـهـا على ا
مـسـرحـة عـدد مـن األعـمـال الـروائـيـة
والقـصصية وكانت النـتيجة مبشرة;
ـا شجع عـلى تـنظـيم ورش خـاصة
ــســرح فى مــجـال لــشــبــاب نـوادى ا
«الــدرامـاتــورج» وبـالــتـالى اكــتـشـاف
تـمـيزة فـى مجـال الـكتـابة الطـاقـات ا

لرعايتها وتطوير أدواتها.
ـا يتم ـوسم اجلـديد أيـضـا ر وفى ا
تــفــعــيل االهـــتــمــام بــإنــتــاج عــروض
مسـرحـيـة صـغـيـرة تـقـدم بـالـفـراغات
ـقـهى أو مـا ـفـتـوحـة كـالــشـارع وا ا
ـسـرح احلـقـيـبـة» لـتـقد يـعرف بـ «

عروض مسرحية غير تقليدية..
شـــــــاذلـى فــــــرح أكـــــــد أن ضـــــــعف
ثل أية مشكلة مـيزانيات النوادى ال 
سرحية التي يتم بالـنسبة للعـروض ا
ـا إنـتـاجـهــا داخل هـذا الــكـيـان ور
يـكون هـذا األمر هـو الدافع احلـقيقى
وراء تـقد أعمال تعتمد على اخليال
تـاحة لـتقد واسـتغالل اإلمـكانـات ا

أعمال ال تتسم بالتقليدية.

< شاذلى فرح

عادل حسان 

سرح» بأفكار غير تقليدية موسم جديد لـ «نوادى ا
مشهد من
مسرحية
كالم
 فى سرى

أول برنامج رمضانى.. للطفل

ركز الـقومى لثقـافة الطفل للمـرة األولى فى تاريخه يـقدم ا
برنامجاً رمضانياً فى احلديقة الثقافية بالسيدة زينب.

ـركـز الــبـرنـامج الـذى اعـتـمـده د. أحـمـد مـجـاهـد رئـيس ا
اضى يشمل عدداً من العروض بدأت فـعالياته اخلميس ا
ــسـرحـيـة اخلــاصـة بـالــطـفل وعـروضـاً تــعـتـمـد تــقـنـيـات ا

العرائس وخيال الظل والسير الشعبية.
من ضمن عـروض البرنامج مسرحـيات: «أحالم عصافير»
تألـيف وأشعـار سيـد سالمة مـوسيقى طـه راشد عرائس
وديـكــور مــؤمن ونس أزيــاء سـحــر صالح الــدين إخـراج
ناصر عـبد التواب و«لعبة الغولة» تأليف محمد حسن عبد
ن احلافظ ديـكور مؤمن ونس تصميم عرائس وإخراج أ
حـمـدون والعـرض من نـوعيـة «خـيال الـظل» وتـدور أحداثه

فى سياق سيرة شعبية مقدمة للطفل بشكل غنائى.
كما يـتم تقد عرض مسرحى لـلعروس التقلـيدية «الشيكو

صرى. بيكو» يقدمه الفنان الشعبى صالح ا
ـصرى لـلفـنان الشـعبى باإلضـافة إلى عـروض لألراجوز ا

صرى. صرى ويشاركه الفنان صالح ا صابر ا
ــعــدول الــرئـيـس األســبق لــلــمــركـز تــشــارك فى فــاطــمــة ا
البرنـامج بخمسـة عروض مسرحيـة من تأليفـها وإخراجها
وهـى: « الــــولــــد الـــكــــسـالن» و«مــــ األقـــوى» و«الــــوردة

غرورة» و«الفأرة واألسد». و «اليد ا الزرقاء»

< د. أحمد مجاهد 

العروسة الشعبية وخيال
الظل.. فى السيدة زينب

عفت بركات

 16فرقة شاركت فى مهرجان العرائس بـ « مطرانية شبرا اخليمة»
اختتم أعماله أمس

الـثانـيـة فتـشـهد مـهـرجان حتت
 (18) ســـنــــة ويـــشــــتـــرك فى
مـــســــابــــقـــتـه أكـــثــــر من (60)
عـرضـاً من مــخـتـلف الــكـنـائس
فى الـقاهرة اجليزة الـقليوبية
الـغردقـة وتضم جلـنة الـتحـكيم
هـذا العـام: ماجـد توفيـق ماهر
لــبــيـب فــادى فــوكــيـه ســعــيــد
يـــــوسـف رءوف األســـــيـــــوطى

عاصم سامى سهام كمال.
ـــرحـــلـــة األخـــيـــرة الـــتي وفى ا
تــنـــتــهـى فى مــنـــتــصـف شــهــر
أكــتــوبــر; فــلــلــفــرق فـوق (18)
ســنـة وتــتـكـون جلــنـة حتــكـيـمه
من: ثـروت حـبـيب جـمـيل حـنا
لك ويـشارك فيها نـاصر عبد ا
أكثر من  40 عرضاً مسرحياً.
وألول مرة هذا العام يتم تسليم
(C.D) ــــشـــــاركــــة الــــفـــــرق ا
لـلعـرض بعـده مبـاشرة وجـوائز

هرجان «معنوية». ا
 أشـاد األب مـارتـيـريـوس بـدور
«األنـبـا» مــرقص أسـقف شـبـرا
اخلـيمة والذى تبـنى فكرة إقامة
ـطــرانـيــة مـنــذ عـام ــسـرح بــا ا
 1982 وعن عـــدم مــشـــاركــة
ـــحــافــظــات بــاقى الـــكــنــائس 
اجلـــمـــهـــوريــــة أكـــد أن هـــنـــاك
مـهـرجـانـاً سـنـويا كـبـيـراً  حتت
رعـايـة «نـيــافـة األنـبـا» مـوسى..
تـــشـــارك فــــيه أكـــثـــر من 600
فـرقة مسرحية من  4محافظات
ـنـيــا الـقـاهـرة هى: الـفـيــوم ا

إسكندرية.

« كـنيسة العذراء بـ «كوم أشف
كـنـيـسـة كــنـيـسـة األنـبــا «بـوال» 
الـعذراء «بـيجام» كـنيسـة األنبا
«أنـطونيـوس» كنـيسـة القـديسة

«مارينا».
األب «مــاريـتــريـورس» مــسـئـول
ــطـــرانــيــة ذكــر أن ــســـرح بــا ا
ـــهــرجـــان يـــنــقـــسم إلى ثالث ا
مـــراحل مــخــتـــلــفــة األولى هى
رحـلة «مـسرح الـعرائس» أمـا ا

اخـتتـمت أمس فـعـاليـات الدورة
ـهـرجــان الـعـرائس بـ الـرابـعــة 
«مـطـرانـيــة شـبـرا اخلــيـمـة» فى
إطـار األنـشـطـة الـصـيفـيـة الـتي
ـشاركة أكثر تقـيمها الـكنيسة 
من  16 فـــرقــة مــســرحــيــة من
مـختلف الـكنـائس على مـستوى

القاهرة الكبرى.
من الـكنائس الـتى شاركت هذا

العام بأعمال متميزة:

محمود مختار

االثن 2007/9/24 30ôjhÉ°ûe 3030303030
مثل البحرينى الشـاب جنم سهيل شجعته البداية ا
ـسرح فى القـويـة على االسـتـمرار ودعـمت مـحبـة ا
قلبه خـاصة وقد عـرض أول عمل مسـرحى يشارك
ــســرح به «حــذارى» ضــمن فــعــالــيــات مــهــرجــان ا
اخلــلــيــجى الــذى أقــيم فى الــبــحــرين 2006 هـذه
شاركـة كانت فتـحة خيـر بالنسـبة له كمـمثل عرف ا
ــهــرجـانــات فـهــا هــو عـرضه طـريــقه مــبـكــراً إلى ا
«ألوان أساسـية» تشـارك به فرقة «أوال» الـبحريـنية
فى دورة هـذا الــعـام لــلـمــسـرح الــتـجـريــبى شـارك
سهـيل أيضـاً فى مسـرحية لـألطفال (حـسن وفرارة
اخلـيـر) كـمـا اسـتـطـاع أن يـؤكـد مـواهـبه من خالل
مشاركته الناجحة فى عرض «ألوان أساسية» وقد
حــصـــلت كـل الــعـــروض الـــتى شـــارك فــيـــهـــا عــلى
ـــهـــرجــانـــات الـــتى شـــاركت اجلـــوائــز األولـى فى ا
واطن فيـها..يـحـلم بتـقـد مسـرحـية تـعالـج همـوم ا
العربى فى الـعراق وفلـسط ولـبنان ذلك العـتقاده
ـسـرح هــو الـوسـيــلـة الـفـنــيـة األولى اجلـديـرة بـأن ا
ـواطن الـعـربى من أجل ذلك بـالتـعـبـيـر عن هـمـوم ا

البحرينى جنم سهيل
 ِوش مهرجانات

لـتــسـتـقــر فى مــصـر لـتــعـمل أوالً فـى مـجـال
اإلنـتــاج الــسـيــنـمــائى وعــنـدمــا شــعـرت أنه
يـأخذهـا بـعـيـدا عن مـعـشـوقـهـا األول تـوقفت
لـــتــــشـــتــــرك مع اخملـــرج األمــــريـــكـى ايـــريك
جـريــشــكـات فى عــرض (حــكـايــات) بــالـلــغـة
اإلجنلـيـزيـة علـى مسـرح اجلـامـعة األمـريـكـية
بــالــقـــاهــرة ثم شــاركـت فى عــدد من األفالم
ـهـمـة فى الـفـتــرة األخـيـرة مـثل دم الـغـزال ا

السلم والثعبان حليم.
ورغم سنـوات الغـربة والتـعلـيم األجنـبى فهى
تمـلك مالمح مـصـرية صـمـيـمة مالمح الـفـتاة
صرية بـنت البلد «اجلـدعة» وألنها حتلم - ا
ـثـلـة مـسـرح من كـمـا تـقـول - بـأن تـصــبح 
الــطـــراز األول; فــهى تـــدرس حــالـــيــا فـــنــون
سرحى والرقص والـغناء واإللقاء االرجتال ا
فى اســتــديـــو مــركــز اإلبـــداع الــفــنى حتت

إشراف اخملرج خالد جالل.      

كان لـعـمل والدهـا الـدبـلومـاسى أثـره الكـبـير
فى تعرفها على العديـد من الثقافات اخملتلفة
وإجادتها بطالقة لـثالث لغات هى اإلجنليزية

واإليطالية والفرنسية.
ــديــنـة  فى سن الــثــامــنــة كــانت تــعــيـش 
نيـويـورك; وقـتـهـا اشـتـركت فى مـسـابـقة
ـركز األول وتـتفـوق على حكى لـتنـال ا
الطـالب اليـهودى الـذى كـان ينـافسـها
سرح وتواصل بعـدها عـروضهـا فى ا
ــدرسى هــنـاك حــتى يــتم تــصــعــيــدهـا ا
ـنطـقة بنـيويـورك وتؤكد عال أن سرح ا
سـتـمر أثـره الـكبـير لتـشـجيع والـدهـا ا

شوار. فى مواصلتها لهذه ا
انــتـــقــلت عـال بــعـــدهــا إلى بـــلــجـــيــكــا
والـــتــحـــقت بـــاجلـــامـــعــة األمـــريـــكـــيــة
بـبـروكـسل وألنـهـا لم جتـد بـهـا قـسـمـاً
سـرح درست إدارة األعمال لدراسة ا
واألدب اإلجنـلــيـزى حــتى حــفـظت عن
ظــهــر قـــلب كل أعـــمــال شــكـــســبــيــر
مهدى محمد مهدىوبانتهـاء دراستهـا فى بروكسل عادت

عفت بركات

               عال رشدى .. بدأت فى أمريكا وتواصل فى مصر

من عروض مهرجان
 مطرانية شبرا

ـهـرجـان - قـرر جنم الـســفـر إلى الـكــويت - بـعــد ا
سرح سرحـية لدراسة ا عهـد الفنون ا لاللتحاق 
ـيـة هـذا باإلضـافـة إلى سـعـيه الدائم دراسة أكـاد
سـرحـيـة فـى كل الـدول الـعـربـية ـتـابـعـة احلـركـة ا
حتى يكون ملماً بآخر ما وصل إليه (أبو الفنون)..
ـــســـرح قـــدم جنم عـــدداً من األفالم وبـــعـــيـــداً عن ا
الـتـسـجـيـلـيـة الـقــصـيـرة الـتى تـتـحـدث عن الـعـادات
والتقـاليد والـطبيـعة البـحرينـية كمـا شارك فى عدد
من األفالم التى عنيت بتقد سير شخصية لبعض

همة فى تاريخ البحرين. الشخصيات ا
جنم ســـهــيـل يـــعــشـق عــادل إمـــام وداود حـــســ

وسعـاد عـلى ويـتـمـنى أن يـبـلغ مـا وصـلوا إلـيه من
ــشـاركــته فى جنـومــيــة وهــو ســعـيــد هــذه األيــام 
مهـرجان القـاهرة لـلمـسرح الـتجـريبى الـذى يعـتبره

ية. هرجانات العا من أهم ا

فاطمة العالم

فى األوبريت الغنائى «حالة أمة».
هارات رامى مازال مصراً على اكـتساب ا
لهذا الـتحق مـؤخراً بأكـثر من ورشة فى آن
مثل واحد لتنميـة الذاكرة االنفعـالية لدى ا
ــركـبـة فـهــو يـتـمــنى أن يــقـدم كل األدوار ا
الـتى تــتـعــارض تـمــامـاً مع شــخـصــيـته
اخلـجولـة كـمـا يـتـمـنى أن يـتـمـيـز بأداء
مـتــمـيــز كــمـمــثل يـصــنع له حــضـوراً

خاصاً ومنفرداً.
رامى حسـ الـسيـد يعـشق الـعروض
التجريـبية ألنـها تتـيح للمـمثل أن يقدم
حـالـة خــاصـة وشـخــصـيـات مــركـبـة

قلما تتوفر فى العروض التقليدية.

ـسـرح الــعـجـيب ـام بـعــالم ا لـلـتــثـقـيـف واإل
فـقط ثم قـرر بـعـدهـا أن يـخـوض الـتـجـربـة
ركـز شباب مـدينـة نصر لـيشارك فالتـحق 
ـسـرحى «خـمـسـة فى..» وفى فى الـعـرض ا
ـسـرح اجلــامـعى شــارك فى عـرض «عـالم ا
الــدمــاغ» إخــراج ولــيــد طــلــعت ثم الــتــحق
ـسـرحـيـة احلـرة لـيـقدم بـفـرقـة احلـرافـيش ا
مــونـــودرامـــا «بــيـت من زجـــاج» مع اخملــرج

أحمد كمال.
وراح رامى يــشــارك فـى الــعــديــد من ورش
مثل لـيشحـذ موهبتـه ويقويهـا وأثناء ذلك ا

وبعده توالت العروض.
ــلك غــضــبـان» فـشــارك فى عــرض «أســد ا
لألطــفـــال و«عــالم افــتـــراضى» مع اخملــرج
أحمد كمال أيضا ثـم قدم مسرحية «سيف
الـله» من إخــراج حـســام عـلى كــمـا شـارك

التـحق رامى حسـ السـيد بـكلـية الـهنـدسة
يكانيكا غير أنه - جامعة حلوان لدراسة ا
أثـنــاء الــدراســة - اكـتــشف عــشــقه الــدفـ
جــر أثـنـاء لـلــمـســرح ذلك الـعــشق الـذى تــفـَّ
مــشـــاهــدتـه لــعـــروض زمالئه عـــلى مـــســرح
اجلامـعة وهـو ما دفـعه التخـاذ القـرار فوراً
ــسـرح غــيـر أنه أجّـل تـنــفـيـذ بـالــعـمل فى ا
قــراره إلى مـــا بــعـــد الــتـــعــرف جــيـــدا عــلى
ــطــلـوبــة خلـوض الــتـجــربـة راح احلـرفــيـة ا
ــسـرح ويــلـتـحق رامى يـقــرأ كـثـيــراً حـول ا
ـهارات بورش الـتـمثـيل اخملـتلـفـة ليـكتـسب ا
طـلـوبة ذهب إلى ورشـة «مـحمـد صـبحى» ا
لـعـرض «مـامــا أمـريـكـا» ثم الــتـحق بـورشـة
«كــارمن» ثم مـع نــور الــشـــريف فى ورشــته
ـلك لير» لعرض «األمـيرة والـصعـلوك» ثم «ا
مع الــفــخـرانـى كـان يــحــضــر هــذه الـورش

يكانيكا إلى التجريب! رامى حس السيد.. من ا

محمد العاوى
هاوى من يومه!

الفـنان محـمد العـاوى من مواليـد بنهـا تخرج فى كـلية الـتجارة
ـسرحـية ولـكن دخوله بجـامعـة بنـها والـتحق بـفرقـة السـامر ا
عـالم الـفن بـدأ مـنذ الـتـحـاقه بـاجلامـعـة حـفـزته علـى ذلك رؤيته
ألخيه األكـبر حـا الذى سـبقه فى طـريق الـفن شارك مـحمد
سرحية مع فريق اجلامعة فى عرض فى العـديد من األعمال ا
ــلك يــبــحث عن «اجملــاذيب» إخــراج مــحــمــد اخلــطــيب ثم «ا
وظيـفة» إخراج مـحمـد بحيـرى ثم «بطل فى احلظـيرة» إخراج
ـسـرح الـثـقـافـة مـحـمـد بـحـيــرى.. الـتـحق الـعـاوى بـعــد ذلك 
اجلمـاهـيريـة وشـارك فى العـديـد من الـعروض مـثل «الـلى بنى
مصـر» إخراج أحمد طه و«نظرة» عـن رباعيات جاه إخراج
أحـد طـه و«قـولـلى وال تـخـبـيـش» فى مـعـرض الـكـتـاب إخـراج

أحـمد شوقى ثم شارك
فى مـسـرحيـة «الـندم»
إخـراج مـحــمـد جـابـر
ثم «كـومـيـديـا عـائـلـية»
إخـراج عــمـرو قـابـيل
وكـذلـك شـارك أيـضـا
فى «لــــيــــلـــة ســــقـــوط
الـــدجنـــاوى» بـــفـــرقــة
الــــســـــامــــر تـــــألــــيف
وإخـــــراج مـــــحـــــمـــــد

الشربينى.
ولم يــسـتــطع مــحــمـد
مـــقــاومـــة الــكـــامــيــرا
فـــشــــارك فى بــــعض
األعـمال الـتـليـفـزيونـية
مـنـهـا مـسـلـسل «بـرج
األبــــجـــديــــة» إخـــراج
مـــحـــمــــد الـــعـــمـــرى

و«دائـــــرة االشــــتـــــبــــاه»
للـعمرى أيـضا ثم شارك أنعـام محمـد على فى «قصة األمس»
ثم فى مــــســــلــــسل «خــــيــــوط الـــعــــنــــكــــبـــوت» مـع إبـــراهــــيم
الـشــوادى..ومـازال مـحـمـد الـعــاوى رغم تـعـدد أدواره يـعـشق
ـسـرح ويحـلم بـدور «سلـيـمان احلـلبى» الوقـوف علـى خشـبة ا
سـرح وال يعـنيه إلى أين يصل; و«دون كيـخوته» عـلى خشـبة ا
ـهم أن يــصـبح شـخـصــيـة فـنـيـة مــؤثـرة وذات حـضـور لـدى ا
اجلـمـاهـيـر ويــتـمـنى أن يـتم طـرح الـعــديـد من الـشـخـصـيـات
ـسكـوت عـنهـا والـتى ال تـعرفـهـا األجـيال احلـالـية الـتـاريخـيـة ا
وذج نحتـذى به فلماذا نخفى قائال: لم يـعد لدينا مـثل أعلى و

هذه الشخصيات?!.
ـشاهد يتـمنى العـاوى أن يعمـل مع مخرجـ يحتـرمون عقل ا
ويقـدمون مسـرحًا حقيـقيًا مـؤكدًا أن الكـاميرا لن جتـذبه بعيدًا
سـرح فقـط يحرص عـلى العـمل مع مـخرجـ أقوياء ألن عن ا
اخملرجـ الضعـفاء يضـرون الورق اجليـد إذا تناولـوه مؤكدًا
ـلك تـقـد الـفـنـان بـشـكل أروع أن اخملـرج اجلـيـد هـو الـذى 

أمام اجلماهير.
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عدول < فاطمة ا

ها بقـاعة التاون هاوس  > مسرحيـة «لغة اجلبل» للكـاتب اإلجنليزى هارولـد بنتر  تـقد
من إخـراج عادل عـبد الـوهاب وتـمـثيل أسـماء طـارق عـادل عنـتر نـانـسى عادل الـشيـماء

وسيقى حملمد حسنى. حامد محمود الصغير وا

 É¡«a Éeh É«fódG

أزمة أفيشات «الفنون الشعبية» تتصاعد... وقمر يلجأ للوزير 
هـدد شـريف قمـر مـصمم األفـيـشات
ـسرحية بـاللجـوء لوزير الـثقافة من ا
الية أجل احلـصول على مستحقاته ا
لـــدى قـــطـــاع الـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة
واالستعراضية مقابل األفيشات التى
صـمـمهـا لـصـالح القـطـاع حـ كانت
ـعـدول ثم «نـامت فى تـرأسه فـاطـمـة ا
األدراج» - حــسب تــعـــبــيــره - بــعــد
تــولـى اخملـــرج خـــالــد جـالل رئـــاســة

القطاع...
احلـــكــايــة بـــدأت - حــســبـــمــا يــروى
شـريف - عــنـدمـا طــلـبت مـنه فــاطـمـة
ـــعــدول تـــصــمــيـم أفــيش لـــلــعــرض ا
ــســـرحى «لص بـــغــداد» فـــوجــدهــا ا
فـرصة لالنتشار بعد جناحات حققها
فى الـبـيت الـفــنى لـلـمـسـرح وبـعـدهـا
عـدول جلـسات عمل من جـمعـته مع ا
أجل االتـفاق على رؤية فنـية ألفيشات
تـخص السيرك استغـرق العمل فيها

خمسة أشهر .
يــواصل شــريـف احلــكــايــة قــائال :
بـعـد أشـهر من الـعـمل الـشـاق حان
مـــوعــد تــســلــيـم األفــيــشــات الــذى

ــعــدول تـــزامن وانــتــقــال فـــاطــمــة ا
ــنــصب آخــر ومـجـىء خـالــد جالل
رئـيسا للبيت الفنى للفنون الشعبية
واالسـتــعــراضــيـة وعــنــدمــا عـرض
عـلـيه «الشـغل» تـعامل بـذكـاء وطلب
بـعض التعديالت .. ثم سمعت أثناء
الـعـمل عـلى اسـتـكـمـالـهـا أنه يـنـوى
وضوع كله إلى الصيف «جتـميد» ا
ـــقــبـل وبــعـــدهــا بـــدأت أفــيـــشــات ا
الـقطاع تذهب لـ «فريق خالد» الذى

ســـــبـق ورافــــقـه فى «اإلســـــكـــــافى»
ومركز اإلبداع وبقية أعماله.

شـــــــريف أكـــــــد أنـه «مش بـــــــتــــــاع
مـشاكل» ولكـنه لن يتوانى عن رفع
ن يـــــرأس خـــــالــــد جالل.. األمـــــر 
وصــوال إلى الــوزيـر إلـى أن يـصل
ـســتــحـقــاته الــتى تـصـل خلـمــسـة

عشر ألف جنيه.
شاكل مع الفـنون الشعبية وبـعيدا عن ا
يـستعد شـريف لتصمـيم أفيش العرض

ـسرحى «اللـجنة» بـطولة نـور الشريف ا
ودالـيـا الـبــحـيـرى كـمـا يــتـفـاوض عـلى
تـصميم أفيشات عـدة عروض مسرحية

للقطاع اخلاص.
شـــريف ســـبق لـه تــصـــمـــيم أربـــعــ
أفيشا مسرحيا أشهرها وأقربها إلى
ـلك قـلـبه - كـمـا يـؤكـد - أفـيـشـات «ا
ـلك» و«نــسـاء الـسـعـادة» و«كـان هـو ا

جدع».

< شريف قمر < خالد جالل

تطوير مسرح السعيدية وعروض
مسرحية لطالب اجليزة

حافظـة اجليزة حالياً عملية تطوير درسة السعيدية  يشهـد مسرح ا
وحتديث تشمل جميع مرافقه وأجهزة اإلضاءة والصوت.

ـسرح باجليزة». وصـفت مسرح السـعيدية زيـزى حافظ «موجه عام ا
درسى على مستوى اجلمهورية قالت سرح ا بأنه أحـد أهم قاعات ا
ـسرح إن عـمـلـيـة جتـديـده تـهـدف لـلـحـفـاظ عـلـيه السـتـقـبـال عـروض ا
ـهـا خالل الـفـتـرة الـقـادمـة وكـذلك ـدرسى الـتى يـتم اإلعـداد لـتـقـد ا

هرجانات التى يتم تنظيمها طوال العام الدراسى. سابقات وا ا
وأكـدت زيـزى حــافظ أن وزارة الـتـربـيـة والــتـعـلـيم ال تــعـارض تـأجـيـر
ؤسسات الثقافية الراغبة فى ذلك. قابل رمزى للهيئات وا سرح  ا
سرحـية لطالب مدارس من جانب آخـر انتهى مـركز تنـمية القـدرات ا
ـسرحية فى راحلهـا اخملتلـفة من تقد عـدد من العروض ا اجليـزة 
خـتـام أنـشــطـته وتـنـوعت الـعـروض مــا بـ مـسـرح بـشـرى وعـروض

صرى. سرح ا عرائس وأراجوز وأعمال مسرحية خملتلف كتاب ا

< زيزى حافظ 

مروة سعيد 

سرح الطفل فى سوريا مهرجان 
وسيقى ومسرح سارح وا ثلة فى مـديرية ا وزارة الثـقافة السورية 
الطـفل أقامت تظـاهرة و«مسـرح الطفل» والـتى قدم من خاللـها عشرة
عـروض هى: «أبـو الــتـعـالب» تــألـيف وإخـراج مــحـمـد خـيــر عـلـيـوى
«كـركوز والـصـندوق الـعـجيب» تـأليف نـور الـدين الهـاشـمى وإخراج
وليـد عمـر «مغـامرة الـسـنافـر» تألـيف وإخـراج بسـام النـاصر «قـطر
الـندى» لعـبد احلـميـد خليـفة «مـقالب كـركوز وعـواظ» خلالـد األكشر
ـاذا أصبح جدهم شـجرة» تـأليف وائل زيدان وإخـراج مولود داود »
«اللـمسة الذهـبية» تـأليف نور الدين الـهاشمى وإخـراج عصام راشد
«عـالء الــدين» تــألــيـف وإخــراج كــمـــال قــرحــالى «شـــمس األصــيل»
للـمخرج لؤى شانا واختتـمت العروض بعرض فنون شـعبية للصغار

من إخراج عبد القادر سالمة.
وقد  تـقد هذه الـعروض فى محـافظات سـورية مخـتلفـة ومراكزها
الـثـقـافـيـة بـدمـشق والـسـويـداء ودرعـا وحـمص وحـمـاه والالذقـيـة

واحلسكة ومحافظة دير الزور.
هرجان د. رياض نعسان أغا وزير الثقافة السورى ألقى فى افتتاح ا
كلـمة قال فيها: مـسرح الطفل من أهم الوسائل لـتحقيق أهداف اإلعداد

نشودة. ستقبل العربية ا التربوى والروحى وبناء ثقافة ا
إن مسـرح الطـفل فعل ثـقافى نـريده لـلمسـتقـبل من أجل تكـوين جيل

يعتز بهويته وتراثه وفنونه ومن أجل بناء نهضة مسرحية واعدة.

محمود احللوانى

جمال قاسم: جئت ألحول  العائم إلى مركز  ثقافى متكامل 
يحمل مشروعا متكامال فى انتظار  موافقة د. نوار 

< جمال قاسم 

أحمد زيدان 

بدع... حتى آخر سبتمبر مهرجان الشباب ا
ـشاركـة حـتى آخر ـبـدع أعلـنت عن حتـديد فـتـرة تلـقى طـلبـات ا إدارة مـهرجـان الـشـباب ا
سبتـمبر احلـالى بدال من مـنتصـفه كما كـان مقررا وعـقب إجازة عيـد الفطـر مباشـرة تبدأ
ـشاهدة عـملهـا الختيار الـعروض التى سـتشارك فى الـدورة السادسـة; والتى تقرر جلنة ا

قبل موعدا لها. منتصف يناير ا
ـنظم لـلـمهـرجان - ـركز الـثقـافى الـفرنـسى - ا لـطيـفة فـهـمى مسـئـول النـشاط الـثـقافى بـا
ـشـاركـ فيـهـا بـ «تـيـمـة» مـعـيـنة كـشـفت لـ «مسـرحـنـا» عن أن دورة هـذا الـعـام لن تـلـزم ا
ــهـرجـان بـالـقـيـم الـتى الزمت تـأسـيـسه بــخالف الـدورات الـسـابـقـة مــشـيـرة إلى تـمـسك ا

بدع واحترام كل الثقافات. تمثلة فى تشجيع الشباب ا وا
صرى وتقد وجـوه جديدة مبدعة ـسرح ا هرجان فى «حراك» ا لطـيفة تمنت أن يسـهم ا
ـسرحـية; أو ـسرحـية كـافة سـواء من خالل احتـكاك شـباب الـفرق ا فى عـنـاصر الـلعـبة ا
ـثل واحـدا على األلف من هـرجـان الذى وصـفـته بأنه  ورش العـمل الـتى تقـام فى إطـار ا

سرحية فى مصر. احلركة ا

مولد سيدى اللى ماجاش
سرحى «مولد سـيدى اللى ماجاش» لـلمخرج أسامـة عبد الله سوف العـرض ا
يتم عـرضه على مسـرح ساقيـة الصاوى بعـد نهاية شـهر رمضـان كتب أشعار
لـحن عـلى إسمـاعيل بـوضع األحلان الـعرض الـشاعـر أحمـد فؤاد جنم وقـام ا
ـهـا فى قالب مـوسـيقى غـنـائى وتتـنـاول عدداً من سـرحـية يـتم تـقد والغـنـاء ا
ـصــرى اآلن وســوف تــقـدم ــر بــهــا اجملــتـمـع ا األوضــاع الـســيــاســيــة الـتى 
ـشاركة فى راكـز الثقـافيـة إضافة إلى ا سـرحيـة ضمن برامج مـجموعـة من ا ا

ستقل. سرح ا مهرجانات ا

ـة مزمنة  هكذا مديـر جيد ... ومشاكل قد
ـسرح الـعائم احملـاصر بـأزماته يبـدو حال ا
ــســطــحــات ــدنى وشــرطــة ا مع الــدفــاع ا

ائية ووزارة الرى! ا
إلى خـــشـــبـــة الــعـــائم الـــتى ال تـــتـــوقف عن
االهــتــزاز جـاء جــمــال قـاسـم «يـحــمل حتت
إبطه مـلفا» ضخمـا للتطويـر وتصورا يحول
العـائم إلى مـركـز ثـقافى عـلى الـنـيل لـيواجه
ابـتـداء شـائـعـات عن أنـه «بـتاع سـيـمـا» وأنه
ــسـرح الـعــائم إلى سـيــنـمـا يـنــوى حتـويل ا

صيفى!
االتهـام أصاب قاسم بـدهشة شـديدة فهو -
حسـب قوله - عرف الـطريق خلشـبة مسرح
قصـر الغورى طـفال وعمل فى السـامر منذ
افــتــتــاحه وحــتى الــعـام 1985 مــصــمــمـا
لإلضاءة مـسـاعـدا لـكبـار اخملـرجـ أمـثال
سعـد أردش وسمـير العـصفورى كـما عمل
لـسـنـوات فى الـسعـوديـة مـخرجـا ومـشـاركا
فى تـأسيس تـيـار مسـرحى حـتى أن رئيس
ـــهـــرجـــان جلـــنـــة حتـــكـــيم إحـــدى دورات ا
الـــتــــجـــريـــبـى وضع عـــرض «هــــامـــلت» من
إخـــراجـه ضــمـن كـــتـــاب عن الـــتـــصــورات

الفريدة لهاملت.

وخلف ظـهره يـلقى قاسم بـاالتهام لـيؤكد أنه
عــاصــر الــعــائم مــنــذ وضـع عـبــد الــرحــمن
ـــســرح بـ الـــشـــافـــعى يـــده عـــلـــيه وحـــولـه 
«الدراع» بـعـد أن كـان ّعـوامة تـابـعـة لـنادى
الــتـجـديف ويــحـفظ - كـكف يــده - مـشـاكل

ـتـعـلقـة بـالـدفاع العـائم ا
ــــــــــدنـى وغــــــــــيــــــــــاب ا
اإلمــكـانـيـات الــهـنـدسـيـة
وعــــــدم الـــــقــــــدرة عـــــلى

إضاءة خشبته يوميا .
ـــــــــشــــــــــاكل إحـــــــــدى ا
الـــرئـــيــســـيـــة - حـــسب
جـــــمـــــال قـــــاسـم - هى
ضــرورة وضـع تـــصــور
ـصـادر اإلضـاءة جـديـد 
ــوجــودة بـــدال من تــلـك ا
والــــــــتـى وصـــــــفــــــــهـــــــا

بـاالرجتاليـة وكذلك ضرورة
سرح من أجل تشغيله شتاًء. تغطية ا

ــشــكالت إلـى األحالم يــنـتــقل قــاسم ومن ا
ليقول:

سـرح العائم مـكان محـترم يسـتحق أن تدفع ا
نقـودا لتدخله لدى مشروع مفصل أنتظر الرد

عـلـيـه من الـدكـتــور أحـمـد نــوار رئـيس الـهــيـئـة
العامـة لقصور الثقافة لتـفعيله وتطويره أيضا
ــشــروع الــصــالــون الـعــائم أهم مالمح هــذا ا
حيث تـعقد نـدوة دورية كل خمـسة عشـر يوما
يـتـحـدث بـهـا نــقـاد ومـبـدعـو مـصـر وأن يـكـون
الـــعــــائم مــــســـرحـــا
يـــســتــوعـب اإلنــتــاج
ــتــمــيــز الــســنـــوى ا
للـهيئة العامة لقصور
الـثــقـافـة مـن مـسـرح
ومـــوســيــقى وفــنــون
اسـتعراضية ويضم
أيـضــا أعـمــال فـرقـة
الـسامـر حلـ إعادة
ـسـرح وكذلك بـناء ا
مــشــروع صــبــاحى
لـلطـفل يقـدم عروضا
مـــــســــرحــــيــــة وورشــــًا
تـدريبـية وتـثقـيفـية تـخدم قـطاع الـتعـليم وتـنمى
مهـارات األطفـال الفنـية وتـفعّل أسـابيع الـفنون
الشـعبية من خالل ورش حقيقـية يشرف عليها

أساتذة متخصصون.
ويواصـل قاسم: أحـلم أيـضـًا بـتـكـوين فـرقة

الــنــهــر أو ورشــة الـــنــهــر لــتــهـــتم بــشــبــاب
ـثل ومـهندسى سـرحي من مـؤلف و ا
سرح ديـكور وورش للتدريـب فى مجاالت ا
والــتـشـكــيل والـتـصــويـر الـســيـنـمــائى تـهـتم
كن االستعانة باجلـانب العملى والعلـمى و
ـصــريــ لــنـقل ـدربــ أجــانب بــجــانب ا
ـناسب اخلـبـرة الـعـملـيـة ولـعمـل االحتـكـاك ا
لـــلــشـــبــاب وســوف تـــكــون الـــورش بــرسم
تقـدم وأخيرا اشتـراك لتـحقق اجلديـة فى ا
حتــدث قــاسم عن ســيــنــمـا الــعــائم لــيــقـول:
ـسرح جمـعيـة الـرواد كانت تـقدم سـيـنمـا با
فى أيــام مـحــددة وقــد ألــغــيت مــنــذ فــتـرة
وأحــاول أن أعــيــد إحــيــاء مــشــروع عــرض
األفالم الــســيـــنــمــائــيــة لــيس عــلى حــســاب
ـا تــقـد أســابــيع لـلــســيـنــمـا ــســرح وإ ا
الـتـسـجـيــلـيـة بـاالتـفـاق مـع الـفـنـان عـلى أبـو
شادى واخـتيار أفالم ذات قيمة فنية عالية
وعـمل أسـابـيع لـلـفـيـلم اإليـطـالى واألسـبـانى
والـفــرنـسـى واإلجنـلــيـزى فـى مـحــاولـة مــنـا
ـشـاهـد قلـيال ويـعـقب تلك لـضـبط بـوصـلة ا

العروض ندوات عن األفالم.

 بحب سيدنا النبى
قرر د. أشـرف زكى رئيس الـبيت
الـفـنى لـلــمـسـرح إعـادة الـعـرض
ـسرحـى «بـحب سـيـدنا الـنـبى» ا
للـمؤلف واخملـرج حمدى أبـوالعال
خالل شــهــر رمـــضــان الــعــرض
قـدم من قــبل فى إطـار االحــتـفـال
ولد النبـوى الشريف من إنتاج با
فـرقــة مــســرح الــغـد بــالــعــجـوزة
ويــشــارك فـى بــطــولــتـه : ســمــيــر
حـسـنـى خـالـد الــذهـبى مــيـرفت
ســـــعـــــيــــــد واإلعالمـى حـــــمـــــدى
ـداح أحــمـد سـعـد الـكـنــيـسى وا
واألحلـان ألحـمــد احلـجــار يـقـدم
الـــعــــرض حـــتـى نـــهــــايـــة شــــهـــر
رمـضـان ويــقـول الـفــنـان «يـاسـر
جالل» مــديـــر مــســـرح الــغــد: إن
الفـرقـة اسـتـعـدت بخـطـة تـتـضمن
ــســـرحــيــة عــددا من الـــعــروض ا
ـوسم الــشـتـوى اجلـديـدة خـالل ا
القـادم سـتكـون مـفـاجأة جلـمـهور

صرى.. سرح ا ا

أميرة شوقى< لطيفة فهمى

على اسماعيل
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من أهم أعــمــال
الــــــــــــــكـــــــــــــاتـب
ـــــســـــرحى أن ا
يـــــــــــــــنـــــــــــــــسـق
شـخـصـيـاته أي
أن يــــــــحـــــــــسن
تـــــــوزيع األدوار
عـــــــــــلـى تــــــــــلـك
الــشــخــصــيــات
وهــــــــــــذا مــــــــــــا
يــــــــســــــــمـــــــــونه
الـــتــــخـــطـــيط أو
الــــــــتـــــــــوزيع أو
تـــــــــنـــــــــســــــــــيق
الــشــخــصــيــات
بـــــــــــحـــــــــــيـث ال
ط يجعلها من 
واحـــــــد وأن من
عــجــيــنه واحــد 

292929292929 سلم !! مسرح اإلخوان ا
سلم سواء عـلى كثرة ما قرأنا عن اإلخوان ا
سـتوى الفـكرى أو الـسياسى ورغم  كل عـلى ا
مـا نـعـرفـه عن تـاريخ الـنـشــأة ومالبـسـاتـهـا ومـا
اتـخـذته اجلـمـاعـة من مـواقف من أنـظـمـة احلـكم
لـكى مرورا بـالعـهد اخملـتلـفة بـدءاًَ من الـعصـر ا
ـرحلة الـناصرى وحـقبة الـسبـعينـيات وانتـهاء با
الـراهنة فإننـا ال نكاد نعرف شـيئا ً عن النشاط
ا انـدهشـنا أن يـكون الـفنى لـهذه اجلـماعـة ور
ــا نـعــرفه عن رفــضـهــا لــلـفن لـهــا نــشـاط فــنى 

وأغلب األجناس األدبية.
ـشـكـلـة لـكن يـبــدو أن اجلـمـاعـة قـد حـلـت هـذه ا
حــ تـــبــنـت الــدعـــوة إلى مـــا أســمـــته «بــاألدب
ـصطلح اإلسالمى» ورغم اعـتراضنـا على هذا ا
وأنه ال يـجـوز خلـط األدب بالـدين فـنصف األدب
بـأنه إسالمى أو مـسيـحى أو يـهودى وأن لألدب
قـوانـينه اخلـاصـة الـتى تـنبع من تـقـالـيده الـفـنـية
رغم هـذا فـقـد نـتج عن هـذه الـدعـوة أدب يـنـبغى
الـنظر إليـه والتعامل مـعه. وقد استـوقفنى فصل
يـحــمل عــنـوان « مــسـرح اجلــمــاعـات الــديـنــيـة»
ـسـلـم يـتـضـمن حـديـثـاً عن مـسـرح اإلخـوان ا
ـــســــرح اإلسالمى روافـــده وذلك فـى كـــتـــاب «ا
ومـناهجه» لألستاذ أحـمد شوقى قاسم الصادر
عن دار الـفكر العربى 1980 والالفـت للنظر أن
الـكتاب غير مقسم إلى فصول بل يحمل عناوين
ــسـرح الــوثـنــيـة مـتــتـابــعـة من قــبــيل: الـدين وا
ـســرح  اإلسالم والـفــنـون  بـوادر الـعــربـيــة وا

تمثيلية فى صدر اإلسالم.
ــــا ســــوف يـــطــــرحه من وهى عـــنــــاوين تــــؤهل 
عـاصـرة لكن ـسرحـيـة ا مـعاجلـات لـلـنصـوص ا
الـغريب حـقا ً هو مـحاولـة الكاتب الـدائمـة إثبات
صـفـة اإلسالمـية عـلى كل مـا كـتب من نـصوص
مــــســـرحـــيـــة فى الـــعــــصـــر احلـــديث بـــدءاً من
ا كتبه بعض مـسرحيات أحمد شوقى وانـتهاء 
ـنــتـمـ إلى اجلــمـاعـات الــديـنـيــة األمـر الـذى ا
جـعله يتعامل مع مسرحية «أهل الكهف» لتوفيق
ـسـرحـية الـرائـدة للـمـسرح احلـكـيم بوصـفـها «ا
الـديـنى» !! جملـرد  اسـتـدعـائـهـا إلحدى قـصص
الـقرآن الـكـر واألكثـر غرابـة هـو اعتـبار مـجرد
الـلــجـوء إلى الـتــاريخ اإلسالمى أو الـعـربى داالً
ـقــيـاس أدخل ــسـرح وبــهــذا ا عــلى إسالمـيــة ا
«مـجنون ليلى» ألحمد شوقى و«العباسة» لعزيز
أبـاظـة  و« سر احلـاكم بـأمر الـله » لـعلى أحـمد
بـاكــثـيــر و«ابن جال» حملــمـود تــيـمــور فى إطـار
ـصـطلح ـسـرح اإلسالمى» فـأين إذن حدود ا «ا
وأين تــكـمن خــصـوصـيــته ; أو فــلـنـقـل : مـا هـو

سرح غير اإلسالمى إذن? ا
ـقـياس «اسـتـدعاء الـتـراث» كان ويـبـدو أن هذا ا
مـريـحـاً جـداً لـلـكـاتب ألنه مـكـنه من احلـديث عن
فـرقـة إخـوان عكـاشـة وجـورج أبـيض ورمـسيس
وفـاطـمـة رشـدى بوصـفـهـا فـرقـاً تـقدم فـى أغلب
عـروضها مـسرحـيات إسالميـة ومن اليـسير فى
هـذه احلالة أن يدخل فى هـذا اإلطار ما يسمى 

ناهج. درسى ومسرحة ا سرح ا با
وبـغض الـنـظـر عن كل هـذا فإن بـالـكـتـاب كـثـيراً
الحظـة ومن ذلك ما ـعـلومـات اجلديـرة بـا من ا
قـدمـه حتت عـنــوان «بـوادر تــمــثـيــلـيــة فى صـدر
اإلسالم» وإن كـان الكالم يـنصـرف فى احلقـيقة
إلى الـعـصـر العـبـاسى حـيث يـذكر أنه فى زمن
هدى كان «عـبدالرحمن بن بشر» أحد اخلـليفة ا
ـســلــمــ حـولـه عـلى الـدعــاة يــقــوم بـتــجــمــيع ا
مــشـارف بــغــداد فــوق ربـوة ويــنــادى : مــا فـعل
? فـيـقـول من الـنـبــيـون? ألـيـســوا فى أعال عـلـيــ
حـوله: نــعم .. ثم يـنــصب مـحــكـمــة يـكـون فــيـهـا
الـقاضى ويـحاكم اخللـفاء الـراشدين ومن يـليهم
من حــكــام الـــدولــة األمــويـــة ثم خــلـــفــاء الــدولــة
ـا الـعـبـاســيـة  وكـان كل واحـد مـنــهم يـعـتـرف 
يـعـرضه الـقاضى من حـسـنـات وسـيئـات فـيـأمر
ـسىء النـار; وهـو ما بـإدخـال احملسن اجلـنـة وا
ا فعله جنـيب محفوظ فى روايته «أمام يـذكرنا 
ـرحـلة بـكـرة فى هـذه ا الـعـرش» ومن األعـمـال ا
» وهو عمل أكثر اكتماالً من ناحية «آالم احلس
سـرحى وقد صار موسـمياً له صفة الـتكوين ا
االسـتمرار ويقوم بتمثيله طائفة الشيعة فى مدن
فــارس وغـيــرهـا من األقــطــار اإلسالمـيــة حـيث 

يـجرى االحتفال السنوى بذكرى مأساة كربالء;
وكـذلك مـسرحـيـة «يوم الـقـيـامة» لـلـوهرانى وهى
مـسرحية فـكاهية من ثالثـة عشر مشـهداً تصور
حـلماً وكأن القـيامة قد قامت فـيخرج الكاتب من
قــبــره حـــتى يــبـــلغ أرض احملــشــر فـــيــرى فــزع
ـذنــبــ من خــشــيــة الـلـه ويـلــتــقى بــكــثــيـر من ا
عـاصرين من أدبـاء وشـعراء ومـلوك الـقدامـى وا

وفالسفة وصوفية.
ـــســرح اجلــمــاعــات ثم يــأتى إلـى مــا أســمــاه 
« ـسـلـم الـديـنـيـة ويـرى أن جـمـاعـة «اإلخـوان ا
» هـمـا اجلـمـاعـتان ـسـلـمـ وجـمـاعـة «الـشـبان ا
ـسرح اإلسالمـيـتـان اللـتـان كـان بـيـنهـمـا وبـ ا
ـسـرحــيـات الـتى قـدمـتـهـا جـمـاعـة صـلـة ومن ا
عز لدين سلم مسرحية «ا الـتمثيل باإلخوان ا
ـلـكـية الـله الـفـاطـمى» عـلى مسـرح دار األوبـرا ا
فى أول مايو عام 1946 من تـأليف عبدالرحمن
ـنـاســبـة - شــقـيق حـسن الـســاعـاتى وهـو - بــا
الـبـنا ويـعـتـبر عـبـد الـرحـمن السـاعـاتى أو عـبد
ـؤلف   - الدعـامة الـرحمـن البـنا - كـمـا يقـول ا
سرحيـة التى احتضنـتها جماعة األولى لـلفرق ا
سرحيات األولى التى . ومن ا سلم اإلخـوان ا
كـتـبــهـا - قـبل تـكــوين هـذه الـفــرق- مـسـرحـيـة 

«جـميل بثـينة » وقـد القت جناحا ًكـبيراً ليس فى
ـدن الـعـربـيـة مـصـر وحـدهـا بـل فى كـثـيـر من ا
وقـام بـإخراجـهـا زكى طلـيـمـات ثم سراج مـنـير
ـثلـة الـشرق  فـاطـمة وأدت دور الـبـطولـة فـيهـا 
ـسـرحى لـعـبـد الـرحـمن رشـدى ومن اإلنـتــاج ا
الـبنا الذى كتـبه لفريق التـمثيل بجـمعية اإلخوان
ـسـلمـ مـسرحـيـة «صالح الـدين األيوبى» وال ا
أدرى كـيف اسـتـطـاع كـتـابـتـهـا وبـنـاءهـا درامـيـاً
دون وجـود شـخصـيـات نـسائـيـة !! وإن كانت ال

تخلو من ذكرها والتحدث عنها وعن دورها.
سلم فقد استطاع سرح الشبان ا وبالنسبة 
الـفـنــان الـهـاوى مـحـمــد عـثـمـان عـام 1940 أن
ــركــز الــعــام ـــســرحى إلى ا يــدخل الــنــشــاط ا
ـســلـمـ وذلـك بـأن أقـنع جلـمــعـيـات الــشـبــان ا
صــديـــقه وجـــاره ابن بـــوالق الـــدكـــتـــور يــحـــيى
الــدرديـرى مــراقـب عـام اجلــمــعــيــة وقــتــهــا بـأن
ــسـرحــيــة نــشـاطــهم إلى ــارس هـو وفــرقــته ا
جـانب األنـشـطـة الــريـاضـيـة والـثـقـافـيـة األخـرى
الـتى تـمـارس فى اجلـمعـيـة واخـتـار الـفريق فى
ــسـرحـيــات الـتى سـبق عـروضـه األولى بـعض ا
تـألـيـفـها وعـرضـهـا.. وذلك بـعـد اخـتـزال وحذف
ا يتفق وشروط الـشخصيات النسائية منها !! 
اجلـــمــعــيــة وكــانت مــســـرحــيــة «عــبــد الــرحــمن
ـســرحـيـات الـنــاصـر» لــعـبـاس عـالم هى أولى ا
الـتى قدمـتهـا الفـرقة وبـعد أربع سـنوات وافقت
ــســرحــيــة دون حـذف اجلــمـعــيــة عــلى تــقـد ا
الـشـخـصــيـات الـنـسـائـيــة الـتى قـامت بـأدوارهـا
الـفـنــانـات زوزو نــبـيل ورفــيـعـة الــشـال ونـعــيـمـة
وصـفى فـتـعـرضت اجلـمـعـيـة لـهـجـوم شديـد من
األزهـر ومن اجلــمـعــيـة الــشـرعـيــة بـأن الــشـبـان
ـسلم قد خرجوا عـلى الدين ونشروا الرذيلة ا

والفساد.
ومن أوائل اخلــمــســيــنــيــات ســار عــلى  الــدرب
الـفنـان فؤاد الـطوخى والـعالم اإلسالمـى أحمد
سرحيات  ومن الـشرباصى إنتاجاً وافراً من ا
سرحيات التى كتبها أحمد الشرباصى «مولد ا
الـرسول» و«مشرق النور» ثم توقف هذا النشاط
تماماً عام 1961. وأخيراً فإن هذا الكتاب جيد
بـالـفـعل ألنـه يـؤرخ لـنـشـاط مـسـرحى عـلى مـدار
ـعـلـومات فـتـرة زمنـيـة طـويـلة ويـقـدم كـثيـراً من ا
سـرحية مهما غـير الشائعة حـول هذه األعمال ا

كان تقييمنا لها أو مالحظاتنا عليها.

د. محمد السيد إسماعيل

شهورة مـبينا ـسرحيـة ا بحسه الـناقد والـساخر العـديد من الشـخصيات ا
ـؤلف أن ـسـرحـي ويـري ا لـكـيــانـاتـهــا اخملـتـلــفـة ومــرد ذلك داخل الـعــمل ا
ــســرحـيــة ذاتــهـا إذ أن ــســرحـيــة عــنــده أهم من الــعـقــدة ا الـشــخــصــيـة ا
الشـخصيـة هي التي تـصنع عـقدتـها فقـوة اإلرادة في الشـخصـية هي التي
تكون مـبعثا للصراع لذا علي الكاتب أن يـعمل دوما علي تنمية شخصياته

ويجعلها قابلة للنمو والتطور.
وكي تقوم لـلمسـرحية قـائمة يجب أن تـوجد بهـا شخصيـتان متـعارضتان و
يــجب أن تـكـونــا من الـشـخــصـيـات الــصـلـبــة الـقـويـة اإلرادة الــتي ال تـعـرف
ساومة في أغراضها وعلي الكاتب أن يقيم وحدة ما ب شخصياته حتي ا

ؤلف وحدة األضداد. لو كانت متناقضة و هو ما أطلق عليه ا
ـسـرح يـكـون هـو الـصـراع فـي أعـمل أدبي هـو جـوهـره وروحه الــنـابض وفع ا
الركـيزة األسـاسيـة والتي يـجب الـكشف عـنه مع بدايـة رفع السـتار وقـد قسم
«الجـوس أجـري » في الــبـاب الـثـالث من الـكـتـاب  الـصـراع إلي أربـعـة أنـواع
كبـري: الصراع الـساكن والصـراع الواثب والصـراع الصاعـد الذي ال يكف
ـتــدرجـة والـصـراع الـذي يـدل من طـرف خــفي عـلي مـا يـنـتـظـر عن احلـركـة ا
ـؤلف الـكاتب ـرهص ويـحـذر ا ـكن أن نـطـلق عـلـيه الـصـراع ا حـدوثه أو مـا 
الـنـاشئ من الـنـوعـ األول ألنـهـمـا أردا أنـواع الـصراع وال يـحـسـنـهـما إال
تصاعد الذي القلـيل من كبار الكتـاب و بالتالي ينصـحه باستخدام الصـراع ا
يبـدأ مع رفع الستـار وال ينـتهي إال مع نزول الـستار في خـتام العـرض ويقول
إذا تسـاوي اخلصمان في القوة والـعنفوان كان الصـراع شائقا ألنه ب أكفاة

عرضة للخطر. صاحلهم ا متساوين في تمسكهم 
ؤلف العـديد من األمـثلة الـتي توضح كل نوع من أنـواع الصراع ويضـرف ا
سرحييات رديئة مبيـنا قوتها ومناطق ضعفها وموضحـا تهافت العديد من ا

ؤلف وليس ناجتا عن ا الصراع فـي ذهن ا ؤلف إ الصـراع أو كما يقـرر ا
تـفـاعل الـشــخـصـيـات ويــفـصل الـقــول في الـذورة واالنـتـقــال والـهـجـوم ثم

األزمة والقرار واحلل أي النتيجة.
ؤلف مناقشات مسفيضة حول عنون بـ:عموميات يورد ا في البـاب الرابع وا
شـهد سـرحيـة من نـوعيـة: ا ـتـعلـقة بـفن كتـابـة ا وضـوعات ا مـجمـوعـة من ا
اإلجـبـاري والكـشف عن مـوضوع الـعـمل وشخـصـيتـهـا للـجـمهـور ثم يـفرد

وضوعات. فصل طويل للحور  والطريقة التجريبية وغيرها من ا
ـؤف عـلي مـقـدمته عن احلـوار يـقـرر أنه األداة الـرئـيـسيـة الـتي يـبـرهن بـهـا ا
ـضي بهـا في الصـراع ويجب أن نـطقـية ويـكشف بـها عن شـخصـياته و ا
يـكـون احلـوار جيـدا وصـادرا عن الـشـخـصيـات ذاتـهـا مـعبـراً عن كـيـانـاتـها
األساسية ونتيجة لها ويحذر كثير من احلذلقة والثرثرة والتي قد تكون قاتلة

سرحي اجليد. للعمل ا
ناقـشات والتـحليالت ؤلف عـدد من ا وفي تذيالته في خـاتمـة الكتـاب يورد ا
ـولـيـر وأشبـاح أبـسن واخلالسـ لدي ـسـرحيـات مـثل : طـرطوف  لـبـعض ا

بوس هنريك والكترا تلبس ثوب احلداد ليوج أونيل وغيرها.
تبقي أهـمية الكتاب في  الكم الهـائل من األمثلة التطبيقـية والتحليالت الذكية
الـتي يـوردهـا «أجري» وحـسه الـهـاد والسـاخـر ومـعرفـته الـدقـيقـة بـجوانب
مـتعـة والـدقيـقـة لألستـاذ دريني سـرحـية وأيـضا هـذه الـترجـمـة ا الـكتـابـة ا
خشـبة والذي أضـاف الكـثيـر من التـعلـقات والـهوامش الـتوضـحيـة علي م
عرفة دقائق الكتابة الدرامية ا يجعله ال غني عنه لكل كاتب يهتم  الكتـاب 

ختلف أشكالها.
أحمد أبو خنيجر
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اإلحـاطة بـالـثقـافة الـكونـية مـهمـة قد تـكـون عسـيرة عـلى فرد من األفـراد مهـما
تواصل مع دوام ـتجـدد وا ـعرفى ا يؤتى من مـقدرة ودأب عـلى التـحصيل ا
ها وحـديثهـا ومعاصـرها مع امتداد ية والـكونيـة قد احتكـاك بالثـقافات العـا
عـايشـة واالحتـكـاك والقـدرة على خـلق مـقاربـات ثقـافـية بـ ثقـافات سـنـوات ا
ــة ذات احلــضــارة بــعــضــهــا بـبــعـض وثــقــافــات األ احلــديــثـة األ الــقــد
ــعــاصــرة عــبــر جـــهــود فــاعــلــة من الــتـــحــصــيل والــتــحـــلــيل والــتــأصــيل وا
واالستـخالصات التـأمليـة وصوالً إلى جـوهر ثقـافة كل أمة وجـسور تقـاربها
تحضرة إلى ; ولهذا سعت األ ا إحسـانا حلياة أكثر إنسانية وأكثر تواصالً
ي من ثـقف العا بدع وا ـفكرين وا ية تتـآزر فيها جهود ا إنشاء هـيئة عا
شعـوب األرض جميعاً لتحقيق ذلك الهدف السامى النبيل; وهو تشذيب الفكر
اإلنــســانى الــكــونى قــبل أن يــســتــوحش وفـى أثــنـاء اســتــيــحــاشـه وبــعـد أن
يستـوحش فكانت منظمة اليونسكو مـعمال حضاريا لتفعيل حوار احلضارات
وضخ بواعث حـركـة الـتواصل الـثـقـافى واحلضـارى الـقـادر على رصـد رحـلة
ــسـتــمـر حلـوار الـثـقــافـة الــكـونــيـة وتـعــديل مـســاراتـهــا عن طـريق الــتـفــعـيل ا
ـسيرة الـثقافـية الكـونية لكـل أمة من أمهات احلضـارات; مدعوما بـوعى تام با
صيـر اإلنسان مروراً يـة بدءاً من مرحـلة توكـيد امتالك اآللهـة  احلضـارة العا
ـصـيـر اإلنسـان فـمـرحـلة تـوكـيـد امتالك ـرحـلة تـوكـيـد امـتالك اإلله الواحـد 

صير اإلنسان. خليفة الله على األرض (كاهنا - حاكما - مالكا) 
ـصـيـره وصـوال إلى تـوكـيـد امـتالك الـفـكرة ومـرحـلـة تـوكـيد امـتالك اإلنـسـان 

صير اإلنسان وانتهاء بتوكيد امتالك اآللة للمصير اإلنسانى. األيديولوجية 
وفى كل مرحـلة ال يـغـيب التـمايـز ب فـاعل حـضارى لـعصـر وفاعل حـضارى
لــعـصـر تــال له حـيث تــبـاين الـفــاعل احلـضــارى مـا بـ الــديـنى والـفــلـسـفى

والـــــقــــــانـــــونـى والـــــبــــــحـــــثى
واأليـديـولوجى والـتـكـنـولوجى
ـعلوماتى فإذا كان الفاعل وا
احلــضــارى عـــنــد الــفــراعــنــة
ـلـيه الـكـاهن أو مـاثال فـيـمـا 
الـفرعـون نيـابة عن آلـهته عـبر
الـتلق اجلبرى وكان الفاعل
احلـــضـــارى عـــنـــد الـــيـــونــان
فلـسـفـيـا تـفاعـلـيـا مـاثال فـيـما
يـنـتهى إلـيه احلـوار مع اآلخر
لــتــحـقــيق الــنــفع الــعــام فـإن
الـــفــــاعل احلــــضـــارى عــــنـــد

ـلـيه قـانون الرومـان قـد تـمـثل فـيـمـا 
ـواطنة اإللزامى لكل رومانى - دون ا

ستعمـرة - وبينما تمثل غيره من رعـايا اإلمبراطورية وأتـباعها عبر أطرافـها ا
الـفـاعل احلـضـارى فى الـعــصـر الـوسـيط فى ثـقـافـة تــلـقـ الـوعى الـكـهـنـوتى
اجلبـرى للدين فقـد تمثل الـفاعل احلضارى فى عـصر النـهضة األوربيـة فيما
لـيه االستدالل االستـنباطى واالستـدالل التجريـبى باالكتشـاف أو بالتجريب
ـا تمـليه وفى العـصـر احلديث تـمثـل الفـاعل احلـضارى فى االلـتـزام الطـوعى 

األيديولوجيا واآللة فى آن واحد.
يـديا واحـتكار أما عصـرنا الـراهن فقـد تمـثل الفاعل احلـضارى فـيمـا تملـيه ا
ستتر حتت دعاوى ا يكشف عن الطابع الـقهرى ا عـرفة واحتكار إنتاجهـا  ا

قراطية. الد
ـدنية فإذا كـانت مهـمة احلضـارة هى صنع اخلـلود لـدى األ وكانت مهـمة ا

هى صنع الرخاء والعدالة على قاعدة قبول اآلخر.
وكانت مـهمة الـثقـافة هى فهم احلـياة الـبشريـة وطرائـقها فى حـاالت تواصـلها
وحاالت تـقاطـعهـا وحاالت انـقـطاعـها وحـاالت توالـدهـا وإذا كانت مـهمـة الفن
اط هى البـحث عما يـجب أن يكـون تفـعيال ليـقظـة الضـمير اإلنـسانى بـخلق أ
عـرفة فى كـونهـا بوتـقة اخلـبرات وصور حتـمل معـنى الشـمول ارتـكازاً عـلى ا
تـجددة فذلك كـان وصوالً إلى احلـقائق اإلنسـانيـة والكونـية التى كـتسبـة وا ا
تخـفى على العالم فى وقفته التى يـركز فيها عبر الـبحث لرؤية ما هو كائن فى

كتشفة ال فيما ينبغى أن يكون فيها. احلقائق ا
ـهام الثقافية الكونية هى مناط عمل منظمة اليونسكو بوصفها وألن مثل هذه ا
ـية وهى مـهام خـطـيرة لـذلك فإن الـبـحث عن مديـر يقف مـنظـمـة الثـقافـة الـعا
ى أمـر يستـحق التـنقـيب األم عن مرشح على رأس ذلك الـهرم الـثقافى الـعا
سـكـنته ثـقـافـات الكـون وفى اعـتـقادى أن فـنـانا مـبـدعـا تعـايش مع حـضارات
ـية فى ـهد احلـضارات أن حتـظى بخـبراته الـعا متـعددة وتـفاعل مـعهـا وأتيح 
ـة واحلديثـة يعد ـتدفق لـثقافـة مصر الـقد تفعـيل العـمل الثقـافى عبـر عطائه ا
ية الغـربية. وجـها قادرا على وجها عـربيا مـضيئاً لـلحضـارة فى احملافل العـا
ـزيد مـن التـواصل احلـضـارى ب تـفـعـيل حوار الـثـقـافـات الكـونـيـة من أجل ا
الـشـعوب إن االسـتـمـرار القـيـادى الـفاعل عـبـر مـسيـرة فـنـان متـمـرس بإدارة
شـارب والتوجهات تبـاينة ا ثقـفة ا العمل الـثقافى تفـاعال مع إجماع الـنخب ا
ــكّن تـلك الــقــيـادة من إدراك جــوهــر ثـقــافـة فى بــلــد عـظــيم كــمـصــر ال شك 

الشعوب.
ـى له إجنــازات بــحــجم إجنــازات فــاروق وال شك عــنــدى أن رجل ثــقــافــة عــا
ـة قد ـصـريـة الـقـد حـسـنى قـد أدرك أن فـكرة اخلـلـود وهى جـوهـر الـثـقـافة ا
أنـتـجت فجـر احلـضـارة وبلـورت فـكـرة الضـمـير اإلنـسـانى وفـكرة الـتـفـكر فى
ـصـيـر اإلنــسـانى وال شك عـنـدى أنه مــدرك لـفـكـرة الـتــعـدد فى الـرأى عـنـد ا
ـواطنة وقـبول اآلخر وأنه مدرك ـدينة ودور ا اليـونان ودورها فى إنـتاج فكرة ا
واطـنة وفق ـا أنـتجـته فـكرة الـقـوة عنـد الـرومان ودورهـا فى تنـظـيم عالقـات ا
الـقـانـون وأنه مدرك لـفـكـرة الـتسـامح الـتى هى مـحـصـلة فـكـرة اخلالص عـند

سيحية. األ ا
ومدرك لـنتاج فـكرة الـتوحيـد والشـهادة عـند األ اإلسالميـة وفتـوحاتـها التى
تـمت حتت شــعـار (الــكل فى واحــد) ومـدرك خلــطـورة الــتـمــركـز حــول فـكـرة
ـطلقة الواحد مـعيارا لـلمعـرفة ودليال عـلى خطورة االدعاء بـامتالك احلقـيقة ا
ومدرك خلـطورة الـتعـامل مع الوجـود من منـطلق الـتمـركز حـول شخص واحد
أو فـكرة واحـدة بعـينـهـا تتـخذ مـعيـاراً للـمعـرفة أو دلـيال وحيـدا على احلـقيـقة;
وتلك صـفات إن وجدت فى شخـص ما فهو األجدر بـارتقاء كرسى اإلدارة فى
ية وال شك أن ارتقاء مـثقف مصرى لتلك الدرجة السامية منظـمة الثقافة العا

صر وحدها بل لألمة العربية كلها. هو ارتقاء ليس 

فاروق حسنى ومعزوفة 
التواصل الثقافى واحلضارى
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شريف عبد اللطيف : «حادثة» السالمونى.. منشور سياسى
وليست مسرحية  و«اإلسكافى» عرض جيد رغم أنف النقاد

الـعـمل بـأنه سيـعـيـد لـلمـسـرح الـيـونانى
ـسرحـية شـكله الـذى افـتقـدته احلـركة ا

فى مصر طويال.
وكــشف شــريف عــبــد الــلــطــيف عن أن
خـطة الـقومى تـضم أكثـر من عمل مـنها
«زكى فى الـوزارة» تألـيف ليـن الـرملى
وإخـــــراج عـــــصــــام الـــــســــيـــــد و«وطن
اجلــنــون» تــألـيـف نــبـيـل خـلـف وإخـراج
مـحــسن حـلـمى ورفض شـريف وصف
عـرض «اإلسـكـافى مـلـكـا» بـأنه مـحـدود
الـنجاح مؤكدا حتـقيقه إليرادات جيدة
ـعاكسـة كتـوقيت عرضه رغم الـظروف ا
ـــهــرجــان الـــتــجـــريــبى الــذى قــطـــعه ا
ووصف الـهـجـوم الـنـقـدى عـلى الـعرض
بـأنـه «آراء جـانــبـهــا الـصــواب» واصـفـا

العرض بأنه جيد جدًا.

بـدا شـريف هادئـا وهـو يؤكـد أن شـاكر
ـسـرح اليـونـانى كـمـا يـنـبغى أن يـقـدم ا
ـمـثل يــقـدم وذلك من خالل اســتـديــو ا
مـثلـون فيه عـلى مهارات الـذى يتـدرب ا
الـغناء مع احلـركة وكيفـية االشتراك مع
الـــكــــورس فى أداء األغــــانى وتــــقـــد

الـتـشكـيالت احلـركيـة ووصف شريف 

ــسـرح شــريف عــبــد الــلــطــيف مــديــر ا
الـقومى أكـد لـ «مسـرحنـا» أن مسـرحية
«احلــادثــة» تـــألــيف الــكـــاتب أبــو الــعال
الــسالمـونى لم ولـن تـدرج ضـمـن خـطـة
ـــســــرح ورغم رفـــضـه فى الــــبـــدايـــة ا
احلـديـث عن الـنص إال أنه عـاد ووصـفه
بـ «الـســيئ جـدا» كـاشــفـا عن أن جلـنـة

القراءة بالقومى قد رفضته بالثالثة.
شــريف ذكــر أن عــودة عــزت الــعاليــلى
للوقوف على خشبة القومى مرحب بها
ولــكن من خـالل نص جـيــد ال من خالل
مـنشور سياسى «كحادثة السالمونى»
ــســرح يـقــوم فى األسـاس مــؤكـدا أن ا

على الدراما ال الصراخ.
وحـول ما تـردد عن أن رفض «احلادثة»
كــــان من أجـل إفــــســــاح اجملــــال أمـــام
«ثالثــيـة اســخــيـلــوس» الــتى يـخــرجــهـا

شقيقه شاكر عبد اللطيف.

< شريف عبد اللطيف

مروة سعيد

«حلمك يا عم سيد» زهرات.. «القديس يوسف» خطفن األنظار

نور الشريف انتهى من «الدالى»
 ويستعد لبروفات «اللجنة» 

< نور الشريف 

بـعـد انـتــهـائه من تـصــويـر حـلـقـات
مـســلــسـله الــتــلـيــفـزيــونى اجلــديـد
«الــــدالى» الـــــذى يــــعـــــرض عـــــلى
شاشات القنـوات الفضائـية حاليا
بـــدأ الـــفــــنـــان نـــور الــــشـــريف فى
اإلعداد الستئناف بروفات العرض
سرحى «اللجنة» عن رواية صنع ا
الـله إبـراهـيم وإخـراج مـراد مـنـيـر
والذى تـقـرر أن تبـدأ عـروضه على
خــشـبــة مــســرح الــسالم مع ثــانى
أيــام عــيـــد الــفــطـــر الــقــادم وأكــد
اخملــرج هـــشــام جـــمــعـــة » «مــديــر
ــســرح احلــديـث» أن مــســرحــيــة ا
«الــلــجــنــة»  تــأجــيــلـــهــا من قــبل
النـشـغــال نـور الـشــريف وكـان من
فـتـرض أن يـفتـتح الـعـرض بـداية ا
وسـم الصـيـفى مـنـتـصف يـولـيو  ا

اضى يشارك فى بطولة العرض ا
ان البحر درويش وداليا طرب إ ا
البحيرى وفايـزة كمال وجنوم فرقة

سرح احلديث. ا

نـظـمت مـدرسة الـقـديس يـوسف لـلـغات بـالـزمـاك بـرئاسـة الـراهـبة
ـشـاركة قـيـادات وزارة التـربـية «سـمـيحـة راغب» مـهـرجانـا فـنيـاً 

درسى وأولياء أمور الطالبات. سرح ا والتعليم وا
ـوسيـقى والغـناء ـهرجـان بالـنشـيد الـوطـنى من أداء براعم ا بدأ ا
ـدرسـة تـلـته عـروض غـنـائـيـة ومـوسـيـقـيـة وعـرض فـولـكـلـورى بـا
يـجـسـد التـراث الـشـعبى لـبـعض مـدن ومحـافـظـات مصـر الـفـقرة
سرحى «حلمك يا عم سيد» حول أهمية الرئـيسية كانت العرض ا
احلفـاظ عـلى األرض الزراعـيـة وحمـايـتـها من الـتـصحـر وقـد نال
الــعـرض إعــجــاب وتـقــديــر مـشــاهــديه حـيـث أثـنــوا عــلـيه تــمــثـيالً
وإخـراجــا وديـكـورا وهـو مـا دفع اخملــرج «سـيـد مـعـتـوق» إلعـادة 

شهد اخلتامى من العرض بناء على طلب احلاضرين. ا
عـرض «حـلــمك يـا عم سـيــد» مـبـنى عـلـى فـكـرة صـاغــتـهـا وقـامت
ـان تـوفيق» ـسـرحـتهـا الـكـاتـبة الـشـابـة «هـجرة الـضـاوى» و«إ
بــيــنـمــا تــشــارك «لـوسى ألــفــونس» و«نــيــفـ مــيــخــائـيـل» بـوضع
ـوسـيـقـى أمـا بـطالت الـعـرض فـكن من فـتـيـات ريـاض األطـفـال ا
ـدرسة: نـادين تـامـر وإيالريا عـاطف وحـبيـبـة محـمـد وڤالـيـنا بـا

ميشيل ومر سيف ونوران خالد وماريا رمزى.
مدرسـة القديس يـوسف للغـات انتهت من وضـع خطة لـتقد عدد

سرحية خالل العام الدراسى اجلديد. من العروض ا

روبير الفارس

يــجب أن نـعـلم
ــقــدمـة أنـه ال ا
ــنـــطــقــيــة وال ا
أى جـــزء آخـــر
ــسـرحـيـة من ا
يـــــــــــــــــصـح أن
تكـون له حياته
ــــســــتــــقــــلــــة ا
ـــنــبــعـــثــة من ا
ذاتــــــــــــــــــه دون
سـائـر األجـزاء
األخـــــــــرى بل
يـــــــــــــــــــجـب أن
تـمـتــزج سـائـر
األجـزاء لـتـبـدو
كال مـنـسـجـمـا
وفـى تـــــــــــوازن

تام.

د. أبو احلسن سالم
 داليا
البحيرى

555555
العرض
سرحى ا
االسكافى

ســـيــــرة حتـــوالت
ـسرح الـكبرى   ا

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب
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ة كبرى  الـتأسيس لها أثنـاء التمثـيل جر
ة «اخلـروج عن النص» وتسـتحق هذه بـجر

. ة عقوبات مثل اإلنذار واخلصم اجلر
فى نـهاية الكتاب دليل جملموعة من نصوص
ـسرح االرجتـالى منـهـا «خيـانة األصـحاب ا
- الــصــنــدوق - مــلــعــوب الــكــأس» وكــلــهـا

منسوبة جلورج دخول.

نظـامـيـا فى فـن الـتـمثـيـل وتاله «عـزيـز عـيد»
أول مــخـــرج يــرى أن عــمــله فـن قــائم بــذاته
يـعــتــمـد عــلى الـتــدقــيق وإجـراء الــتـدريــبـات
ـتـصلـة ثـم جـاء تأسـيـس فـرقة «رمـسـيس» ا
كـــأول فـــرقـــة عـــصـــريـــة ذات كــيـــان صـــلب
ـــســرح واضح وأدى هـــذا الـــتـــحـــول فـى ا
سرح النظامى سيطرة عمـوماً إلى سيطرة ا
تـامة على الـرأى العـام حتى أنه اعـتبرت كل
ــمــثل لالبــتـكــار أو االرجتـال مــحــاولـة من ا

غـيــره من فـنــانى االرجتـال بـعــنـاصـر فــنـيـة
أهـمــهـا اتــخـاذ األعــمـال لــلـقــصـة الــسـهــلـة
اجلـريـان أى الـتى ال حتـفل بـقـواعـد مـعـيـنـة
تفرج يكـون هدفها األسـاسى جذب انتـباه ا
وتسـليـته ومن الـعنـاصر األخرى مـا يسـميه
فـنــان االرجتـال «الــنـمــر» وهى مـواضع فى
ؤلف إلى ـسرحـيـة يـسعى فـيـهـا ا القـصـة ا
استـخدام القـدرة البدنـية وخفـة اليد وطالقة
اللـسـان ليـقـدم عرضـا بـاهراً يـجـمع ب فن
التـمثيل وفن البهلوان وفن احلاوى والتمثيل

الصامت.
ـهــمـة اســتـخــدام األلـفـاظ ومن الــعـنــاصـر ا
الـصـارخــة والـبـذيـئـة عـلـى طـريـقـة الـسـبـاب

الفردى أو اجلماعى «الردح».
ـــاديــة وآخـــر هـــذه الـــعـــنــاصـــر احلـــركـــة ا
يلودراما» ا يدخل حتت باب «ا الصاخبة 
مـن قـتل وشــنق وانـتـحــار ومـبــارزة وأيـضـا
اسـتخـدام الـرقص والـغـنـاء - الـشـعبـى منه

 . تفرج خاصة - وسيلة إلمتاع ا
ثم يــتــحـــدث د. الــراعى  عن تــأثــر مــســرح
ـسرح الـغربى فـنجـد نصـوصاً االرجتـال با
ـــثـــلـــ يـــؤدون «تـــابـــلـــوه» تـــتـــحـــدث عن 

سرح. ويخرجون ويدخلون من تون ا
و عن الـــتــحـــوالت الــتـى جــرت فى مـــســرح
االرجتـال كـان بـدايــة وصـول جـورج أبـيض
عـام 1910 أول فــنـان عــربى يــتـلــقى تـدريــبـا

الـدعـوة الـتى دعـا إلـيـهـا كُـتـاب الـكـومـيـديا
ـرجتــلــة قــتالً لـلــمــؤلف وحتــجـيــمــا لـدور ا

اخملرج. 
يــبــدأ الــكـتــاب بــالــتــعـريـف بـلــحــظــة ظــهـور
ــصــرى» وكــان عــمــله يــتـلــخص «اخملــايل ا
ــســرح بـــالــتــأثـــيــر بـــحــادثـــة تــقع خـــارج ا
لـشــخـصــيـة كــبـيــرة ثم تـصــبح عـلـى الـفـور
أزق الذى مـوضوعاً لـفن االرجتال وكـذلك ا
ــتـفـرج أو قل يــنـزلق إلــيه لـسـانه يــقع فـيه ا

فيصل فوراً فى صميم العرض. 
» الذين ثم ينتقل الكتاب للتعريف «باحملبظ
كـانوا يقدمون عـروضهم فى حفالت الزواج
واخلـتان فى بـيـوت العـظـماء وكـانت عروض
ا حتـويه من نـكات احملـبظـ جتـذب النـظـر 

بذيئة وحركات داعرة. 
فى موضع آخر فى الكتاب يقول د. الراعى
ــسـرح الــشـعــبى بـأنه لــيس مــهـمـا أن عن ا
ا يـنـبـغى عـلـيه أن يوحى ـتـفـرج وإ يبـهـر ا
ـثل مـا بـزى واحـد لـعدة ولـيس فى ظـهور 
أدوار مــا يــخــدش اإلحــســاس الــفــنى لــدى
ـتفرج مرة أخرى ألن عنـصر اإليهام عنده ا
لــيس مــهــمــاً وألنـه ال يــنــتــظــر من الــعــرض
ا يرمـز لها ـسرحى أن يطـابق احليـاة وإ ا

ثلها تمثيالً فنيا. و
وفى مــنــطـقــة أخــرى من الــكـتــاب يــحـلل د.
الــراعـى أعــمــال «جــورج دخــول » وأعــمــال

رجتلة الكوميديا ا
تـعرض د. الراعى وقت صدور «الـكوميديا
رجتـلة» لهـجوم واحتجـاج من قبل توفيق ا
احلـكيم ونـعمـان عـاشور ولـويس عوض إذ
اعتـبـروا الـكتـاب سـحـباً لـلـبـساط من حتت
ؤلف واخملرج ومن ثـم إعطاء الـثقة أقـدام ا
كــامــلــة لــلــمــمـــثل والــبــعض اآلخــر الــذى
احـتـفـى بـالـكـتـاب اعـتـبـروه دعـوة صـريـحة
سرح كطقس احتفالى للعودة إلى جوهر ا
شـــعــبى والـــبــعـــد به عن مـــضــارب األدب
وهذه الـفتـرة التى ظهـر فيـها الكـتاب كانت
ــصـرى ــسـرح ا تــواكب اجــتـهــاد كـتــاب ا
ــســرح والــعــربى فـى الــدعــوة لــتــأصــيل ا
ـسـرحـية العـربى والـلـجـوء إلى الـظـواهـر ا
فى تــراثــنـــا مــثل األراجــوز وخــيــال الــظل
والسـامر واحلكـواتى وكان هدفهم الـتأكيد
ـسرح ال أدبيـته وهدفهم علـى مسرحـانية ا
أيـضا البـحث عن شكل يـستـوعب اخلطاب
األيـديولوجى الذى كان رائـجاً وشائكاً فى
اضى أال أواسط الـسـتيـنـيـات من الـقـرن ا
اركسية وبذلك كان البد من توظيف وهـو ا
التـجربة «البريـختية» ومحـاولة إنتاجها فى
ــا أحـدث صــدامـاً من الــثـقــافـة احملــلـيــة 
ـؤمـنون ـنـهج الـقد - ا جـانب أصحـاب ا
بالواقعية االشتراكية - حيث يعتبرون هذه

فن كتابة
سرحية  ا

ـسـرحي فن من الـفنـون الـتي لهـا قـواعدهـا الـعامـة الـثابـتة و «إن الـتـأليف ا
ـسرحية بحيث إذا غاب خطـوطها األساسية التي يـجب أن تتوافر كلها في ا
ـسرحـيـة كلـهـا أو بدت كـالبـيت اجلـميل شئ مـنـها أو ضـعف تـأثرت بـذلك ا

الذي انهدم أحد أركانه أو سقطت بعض نوافذه».
يتـصـور الـبـعض أن الـكـتـابـة األدبـيـة بـكل أنـواعـهـا غـيـر خـاضـعـة لـلـقـواعد الـتي
تتـنتظمهـا وذلك بحجة واهيـة  من أن الفن واألبداع هو نوع من الـلعب احلر غير
قـيد وذل صحيح لكن الـصحيح أيضـا أن العمل األدبي له بناء فـني هذا البناء ا
قـد يكـون جـديداً وغـير مـسبـوق لـكنه يـوجد قـانون خـاص بـهذا الـبنـاء ودائمـا ما
ـا اخلـليل بن جتئ عـمـليـة اكـتشـاف الـقواعـد تالـيـة لوجـود الـفن فكـمـا ذهب قد
أحمـد في إبحاثه عن قواعـد الشعـر وأوزانه بعد أن كان الـعرب قد قطـعوا شوطا
طـويًال في اإلنـتـاج الـشـعــري وكـانت مـهـمـة اخلـلـيل هـي مـحـاولـة الـتـعـرف عـلي
القانـون الداخلي الذي ينتظم حتته هذا النوع من الفن وكانت النتيجة فيما عرف

ا يتعلق بالبناء الشعري. بعد ذلك ببحور الشعر وقوافيه وغير ذلك 
ـؤلف درسا بليغاً في طريـقة كتابة الفنون في هذا الـكتاب - القد - يقدم ا
كن تعميم ذلك علي القصة والرواية سرحية فحسب  بل  الدرامـية ليس ا
والـدرامـا اإلذاعيـة والـسيـنـمائـيـة لكـنه ذات الـوقت كـان مخـلـصا لـلـفن الذي 

ـسرح فالكتاب ملئ بـاستشهادت هائلة ولدت من عـباءته هذه الفنون وهو ا
سـرحيات التي تنتمي لـكافة العصور جاءت هـذه االستشهادات كنوع من ا

ؤف من أراء وتصورات نظرية. من التدليل العملي لم يورده ا
ـتوسط وينـقسم إلي مـقدمـة بقلم يـقع الكـتاب في 486  صفـحة من الـقطع ا
ترجـم تستحق واقفـة خاصة معهـا ثم مقدمة الـكتاب وأربعة أبـواب رئيسية ا
ـؤلف من مـوضـوعـات تـتـنـدرج حتت هـذا ـا يـراه ا يـنـقـسم كل مـنـهــا بـدوره 

الباب وأخيراً خاتمة وعدد من التذيالت الهامة.
ــنـطــقـيــة أو الــفـكــرة األسـاســيـة ــقــدمـة ا يــقع الـفــصل األول حتت عــنـوان ا
ـؤلف قـبل اجلـلـوس لـلـمـســرحـيـة والـتي يـجـب أن تـكـون واضـحـة في ذهـن ا
لطاولـة الكتـابة ال يشـوبها أي غـموض أو إبهام كـما يجب أن تـكون مشـتملة
ـؤف أمـثلـة لـلـعـديـد من عـلي عـنـاصـر الـصـراع واحلـركـة الـنـابـضـة ويـقـدم ا
قدمـة في روميو جـولييت سرحـية خاصـة عند شـكسبـير فمـثالً ا قدمـات ا ا
ـوت هي « أن احلب الــعـظــيم يـتــحـدي كل شـئ يـقف في ســبـيــله ولــو كـان ا
نفـسه» ويحذر الكاتب من أن تكون الفكرة سيئة أو مشوشة ألنها بالضرورة
سـوف تـتنـتج عمالً سـيئـاً ومـشوشـاً وأيضـا إال يتـخذ الـكـاتب لنـصه فكـرت
سـرحيية اساسـيت أو تكـون الفكـرة عائمة مـطاطة ألن ذلك سـوف يعرض ا

للفشل الذريع.
كن نطقية التي  قدمات ا ؤلف مجموعة كبيـرة من ا من الطـريف أن يقدم ا

ألي كاتب االشتغال عليها.
ـسـرحـيـة مـوصـفـاتـهـا ـؤلف لـلـشــخـصـيـة ا أمـا الــبـاب الـثـاني فـقـد أفـرده ا
وطبيـعتها فيجب أن يكون كيانها اجلسمانى واألجتماعي والنفسي واضحاً
ؤلف  ال لـبس فـيه ويـعد هـذا الـبـاب من أمتع فـصـول الـكتـاب فـقـد تتـنـاول ا

 محمد التونى 
سرحية فن كتابة ا

تأليف: الجوس أجري
ترجمة : دريني خشبة 

الـناشـر: الهيـئة الـعامـة للكـتاب - مـكتـبة األسرة 2000م.

 > قدم اخملرج حسن رشدى مؤخراً مسرحية «زواج عرفى لثالث ليال» وذلك على مسرح محافظة
نيا الـعرض من تمثيل نيا  ضمن عـروض التوعية الـتى ينتجها مـركز النيل لإلعالم واالتـصال با ا

ضياء قطب رضا طلبة أمير نسيم هيثم حجاج.

ســـيــــرة حتـــوالت
ـسرح الـكبرى   ا
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cyan magenta yellow black File: 5-28�fl�˙��Æ˝�”�1
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االثن 2007/9/24 > استضـاف مقهى جنيب مـحفوظ بحـديقة رمـضان الثقـافية التى تـقيمهـا الهيئـة العامة6
اضى د. أشـرف زكى رئيس الـبيت لـقصـور الثـقـافة حـاليـاً بالـفسـطاط مـساء اجلـمعـة ا
الفنى لـلمسرح واخملرج هشام عطوة مدير مسرح الشباب فى لقاء مفتوح حول مسرح

الدولة ما له وما عليه.
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ثل مع سبق اإلصرار حس الشربينى.. 

رحلة صاخبة ورحيل هاد

عن عمر يناهز 72 عامًا رحل «شرير الشاشة الظريف».. حس الشربينى بعد خمسة أعوام من االنسحاب
ـوهبـة شهـد لـها كـبار مـخرجى االخـتيـارى عن الـوسط الفـنى وهو الـذى نـاضل طويالً لـيقـتـحم هذا الـوسط مسـلـحاً 
مصر..رحل حس الشربينى عقب تناول إفطار أول أيـام رمضان مع أسرته.. ليودع أفرادها بالكامل متمنيًا لهم الرحمة
قبلة مـوزعًا عليـهم الدعوات واالبتسـامات ولعله تذكـر فى حلظاته األخيرة غفـرة داعيًا لهم بـالتوفيق فى أيامـهم ا وا
ثًال مـنذ كان طفـًال وأخلص لهذا مـشوارًا لم يخل من الـصعاب والـعقبـات التى تغـلّب عليـها فقط.. ألنه أحب أن يـكون 

الهدف طوال عمره.

شادى أبو شادى

زاز
ى ه
رس
ك

للكرسى الهزاز
ساند الكرسى الهزاز.. أخيرا

لنفسها قائلة
تأرجح بها من هنا ..

لسخرية احلياة
تأرجح بها من هنا 
تأرجح بها من هنا

م/ص: (معا) تأرجح بها من هنا..
يتوقف الكرسى عن االهتزاز

«إظالم»
مالحظات
اإلضاءة

تنحصر على الكرسى الهزاز.
يوجد مصباح منحصر على الوجه
فقط. ثابت ومستقل عن مـفاتيح التحكم

فى زيادة اإلضاءة ونقصانها.
الضـوء إمـا يـشـمل منـطـقـة اهـتزاز
الـكـرسى أو يـكـون مـركـزا عـلى الـوجه

فى حالة ثبات أو فى مركز التأرجح.
ـصـبـاح الـبـدايـة : يــصـعـد ضــوء ا
عـــلى الـــوجه. وقـت طـــويل ثم تـــصـــعـــد

اإلضاءة على الكرسى الهزاز.
الــنــهــايــة : يــنــطــفئ الــضــوء عــلى
الـكـرسى الـهـزاز. وقـت طـويل تـظل فـيه
اإلضاءة على الوجه فقط. يتدلى الرأس

صباح. ويظل كذلك ثم ينطفئ ا
رأة ا

شيخوخة قبل األوان شعر رمادى
أشـعث. عـيـنـان واسـتـعـان. وجه أبـيض
ـسـوح الــتـعــابـيـر. يــدان بـيــضـاوتـان
تـقـبـضــان بـشـدة عـلـى أطـراف مـسـانـد

الكرسى الهزاز.
العينان

تارة مـغـمـضتـان وتـارة مـفتـوحـتان
عن آخـرهــمـا بــحــيث ال تـرمــشـان. فى
. فى قطع 1 تكونان نصف مغمضت ا
ـقــطـعـ 2 و 3 تــزدادان إغــمــاضــا ا
قطع 4 تغمضان بشكل نهائى. وفى ا

البس ا
فـــســــتـــان الـــســــهـــرة مــــرصع من
الــدانــتــيال الــســـوداء يــغــطى مــنــطــقــة
الـصـدر والـرقـبـة بـأكـمـام طـويـلـة. أثـنـاء
عـانا مع الضوء. قبعة التأرجح يعطى 
منفوشة موضوعة بشكل مائل تعكس
الضوء بلمعانها أثناء حركات االهتزاز.

الهيئة
واجمة ال تتحرك حتى حلظة تدلى

صباح. الرأس يبطئ حتت ضوء ا
التأرجح

ضــعـــيف وبـــطىء ومـــعــد بـــشــكل
رأة. ميكانيكى دون أى عون من ا
الكرسى الهزاز

خشب فـاحت الـلون أمـلس يـعكس
الضـوء أثـنـاء التـأرجح. بـقـاعـدة لوضح
األرجل. مـسـنـد الـظـهـر قـائم ومـسـانـد
اليـدين دائـريتـان ومـقوسـتـان وكأنـهـما

مهيأتان للقبض عليهما.
الصوت 

أبـيض مـجرد مـن الـصدى بـاعث
على السأم.

ــكـتـوبـة بـخط الـتـراكـيب الــلـغـويـة ا
غــلــيظ مــائـل تــؤدى من لــدن الــصــوت

رأة فى آن واحد. سجل وا ا
فى كـل مــــــرة يـــــــزداد الــــــصــــــوت

انخفاضا.
وفى كل مـرة تـزداد لـفـظـة «مـزيدا»

رأة انخفاضًا. التى تلقيها ا
ـقطع 4 لـنقـل ابـتداء عنـد نـهـايـة ا
من جـملـة «لـيس هـذا مـرة أخـرى» يـبدأ
ـــســـجـل فى االنــــخـــفـــاض الـــصــــوت ا

تدريجيا... 
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لتتأرجح
تتأرجح

حتى النهاية
نهايتها أخيرا
كما قيل ظلت

لفترة وجيزة ظلت
ولكن مهادنة
ظلت مهادنة
ماتت يوما

ال
ذات ليلة

ذات ليلة ماتت
نهاية يوم طويل

على كرسيها الهزاز
فى أبهى حللها السوداء

تدلى برأسها ا
على كرسيها الهزاز الذى مايزال

يهتز بها أبد الدهر..
لذلك أخيرا

نافذتها الوحيدة
قبالة نوافذ أخرى
نوافذ أخرى وحيدة
مسدلة كل الستائر

دون أن تكون فتحت يوما
إال ستارتها

حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

عند نافذتها جالسة
عند نافذتها بهدوء

كل العيون 
كل األمكنة
فوق .. حتت
بآخر تتربص

بستارة أخرى مرفوعة
بستارة واحدة أخرى مرفوعة

وال غيرها
وال وجه 

وراء الزجاج
عيون

كعيونها تتلهف
ألن تَرَى
ألن تُرَى

ال 
ستارة مرفوعة

كستارتها 
تقريبا كستارتها
كستارة واحدة
وكائن آخر هنا
فى مكان ما هنا
وراء الزجاج

روح أخرى حية
روح واحدة أخرى حية
حتى ذاك اليوم أخيرا

نهاية يوم طويل 
حيث تقول
لنفسها تقول
ن غيرها  

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه
عند نافذتها جالسة

نافذتها الوحيدة 
قبالة نوافذ أخرى
نوافذ أخرى وحيدة

كل العيون 
كل األمكنة
فوق .. حتت

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

م/ص : (معا) الزمن الذى تنهيه
يتوقف الكرسى عن االهتزاز.

      تخفت اإلضاءة يبطئ.
صمت طويل
م : مزيدا

سجل صمت. الصوت ا
واهتزاز الكرسى فى آن     

    واحد.
لذلك أخيرا

نهاية يوم طويل
نزلت

أخيرا نزلت
علق الدرج ا

أسدلت الستارة ونزلت
نحو القاع

فى كرسيها الهزاز العتيق لتجلس
كرسى هزاز ألمها

حيث أمها كانت جتلس 
لسنوات عدة

مكفنة فى حللها السوداء
فى أبها حللها السوداء

نهاية يوم طويل
نزلت

أخيرا نزلت
علق الدرج ا

أسدلت الستارة ونزلت
نحو القاع

على كرسيها الهزاز العتيق 
     لتجلس

مساند الكرسى .. أخيرا
وتهتز

ثم  تهتز 
مقفلة العيون

تُقفل
هى .. منذ أمد بعيد

 كل العيون 
عيون متلهفة
كل األمكنة 
فوق ... حتت
هنا .. هناك
عند نافذتها 

حكاية أن تَرَى 
أن تُرَى

حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

حيث لنفسها تقول
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
 أسدلى الستارة وانهى

الزمن الذى فيه تنزل 
علق  الدرج ا
نحو القاع

حيث هى األخرى
الروح احلية األخرى

لها وحدها 
لذلك أخيرا

نهاية يوم طويل
نزلت

علق الدرج ا
أسدلت الستارة ونزلت

نحو القاع
فى كرسيها الهزاز العتيق لتجلس

وتهتز
 ثم تهتز 

لنفسها قائلة
ال 

ليس هذا مرة أخرى
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لـيل ورغبة 1977 حـرامى احلب رحلة داخل امرأة
1978 أريـد حــبـا وحـنــانـا كـلــهم فى الـنــار قـاهـر
ـالعـ الــظالم 1979 عــشــاق حتت الــعــشــرين ا

خـطيئة مالك الرغـبة ضربة شمس الـعاشقة ليال
1981 الـرحـمة يـا نـاس عالقـة خـطرة الـلـصوص
ـلكة سـأعود بال دموع دعـوة خاصة جدا 1982 
ـرتــشــون األفــوكــاتـو الــهــلــوسـة 1983 الــســادة ا
ــنــوعـة احــتــرس من اخلط شــقـة 1984 ألــعـاب 
األســتـــاذ حــسن صـــاحب اإلدارة بــواب الـــعــمــارة
1985 أيـام التحدى أنا اللى قتلت احلنش غضب
احلـليم الـهلـفوت  رجل لـهذا الـزمان 1986 جذور
فى الـهواء سارق السيـارات محامى حتت التمرين
 جــرى الـوحـوش 1987 قـاهــر الـزمن لــقـاء شـهـر
الــعـسل الــعـمـالق لـيــلـة فى شــهـر 7  1988 بـاب
الـنصر ابتسامة فى بحر الدموع نوع من الرجال
رجل بـــســبع أرواح نـــواعم إحـــنـــا الــلـى ســرقـــنــا
ـشـاغـبـات فى خـطـر احلـرامـيـة 1989 إحلـقـونــا ا
لــست قـاتال الـذل 1990 عـودة الــهـارب صـاحـبك
من بـخـتك األهـطل صـائد اجلـبـابرة 1991 الـلـعب
مع الـشـياطـ الهـاربـة إلى اجلحـيم بـنت مـشاغـبة
جـــدا أبــــو كـــرتـــونـــة بـــائـــعـــة الـــشـــاى  بــــطل من
الــصـعــيـد 1992 اخلــطـوة الــدامـيــة ديك الـبــرابـر
سـباق مع الزمن اليتيم والذئاب ضحك ولعب وجد
وحب الــذئب أحالمـنـا احلـلـوة 1994 خـلــطـبـيـطـة
لـعبـة القـتل طريق الـشر 1995 أيـام الشـر صمت
اخلــرفــان بــلــطــيــة بــنـت بــحــرى تــار بــايت كــاس

واحد 1996). 
كسر فى مفصل القدم

غـاب حس الشـربينى عن عالم الـفن منذ أكثر من 5
سـنوات بعد إصابته بكسر فى مفصل القدم اليسرى
إثــر اخـتالل تــوازنه عـام   2002 وهــو يـســتـعـد ألداء
ــا يــسـمى بـ فـريــضــة الــصالة كــمــا كـان يــعــانى 
«األطـراف الـعصـبـية» فى قـدمه الـيمـنى وقـضى أيامه

األخيرة فى العبادة والتقرب إلى الله.

ثل مع سبق اإلصرار حس الشربينى.. 

 اسـمه بالـكامـل حسـ الشـربيـنى أحـمد الـشربـينى
مـولــود بـالـقـاهـرة 1935/11/16  أسـرته مـن شـرب
دقـهلـية حـيث تربى عـلى القـيم الريـفيـة التى سـاعدت

على تكوين شخصيته. 
موهبة فى االلقاء

بـدأ ارتـبـاطه  بــالـفن عـنـدمـا كـان عـمـره  7 سـنـوات
حـيث لفت نظر مدرس الـلغة العربـية إلى موهبته فى
اإللـقــاء; فـقـد اسـتــشـعـر من خـالل صـوته وأسـلـوب
ـثال; ومن أدائه فى مــادة احملـفـوظــات أنه يـصــلح 
وقـتهـا وهوايـته للـتمـثيل تـنمـو وتزداد إلى أن برزت
مـوهبته فـى مرحلـة الدراسة اجلـامعـية بكـلية اآلداب
ا دفع الدكتور رشاد من خالل مـسرح اجلامعة  
رشـدى الذى كان مـشرفـا وقتهـا على الـلجنـة الفـنية
عـهد بـالكـلـية إلى أن يـنـصحه بـضـرورة االلتـحـاق 
ـسـرحـية حـتى يـصـقل مـوهبـته بـالـدراسة الـفـنون ا
ـعـهـد أثــنـاء دراسـته اجلـامـعـيـة وبـالـفـعل الــتـحق بـا
وحـصل مــنه عـلى الـبــكـالـوريـوس عـام  1960 وقـد
فــعل ذلك مـن بــاب الــهــوايــة ألنه يــحب الــفن جملــرد
ـال حـتى أنه لم ـتـعـة دون الـبـحث عن الـشـهرة وا ا
يـفـكــر فى االحـتـراف وكـان هــدفه أن يـحـصل عـلى
شـهـادة جــامـعـيــة ويـعـمل فى مــهـنـة الــتـدريس الـتى
أحـبـهـا ودخل من أجـلهـا كـلـيـة اآلداب ولـكن فوجئ
عـند تخرجه عام  1958 بـأن «القوى العـاملة» قامت
بـتـعـيــيـنه فى الـسـكـك احلـديـديـة بـأســيـوط وعـنـدمـا
سـافــر السـتالم وظــيـفــته وجـدهــا عـمـالً روتـيــنـيـاً ال
ــســئــولـ نــقــله إلى ــؤهــله فــطــلب من ا عالقــة له 
الـعالقات العـامة; باعتـبار أن هذا الـعمل هو األقرب
ا دفعه لترك الوظيفة لـتخصصه لكنهم رفضوا;  
بـعد 11 يـوما من تـسـلمـها وقـرر الـعودة مـرة أخرى
لـلـقــاهـرة لـكى يـجــرب حـظه مع مـؤهــله الـثـانى وهـو
سرحية. والغريب أنه بعد أيام بـكالوريوس الفنون ا
من مــغــادرته أســيــوط قــرأ فى اجلــرائــد خــبــرا عن
سـقوط فنـدق هنـاك وكان الفـندق الذى أقـام فيه قبل
مـغـادرته واعـتــبـر أن مـا حـدث بـدايـة جـديـدة له مع
احلـياة وكانت هـذه البدايـة من خالل عمله صـحفيا
ـهنـة كون فى جـريـدة اجلمـهـورية ومن خالل هـذه ا
شـبــكــة عالقـات ســاعـدتـه عـلى الــتـقــرب من الــعـالم

الفنى.
مذيع تليفزيونى

ـســرحـيـة  انـتــقل حـســ إلى فـرقــة رضـا لـلــفـنــون ا
كـراقص فنون شعبيـة ولكنه لم يقتنع بـنفسه فتركها
وبـعــد فـتـرة قـرأ إعـالنـا فى اجلـرائــد يـطـلـب مـذيـعـ
ومـقدمى بـرامج بالـتليـفزيـون فتـقدم وجنح; لـكنه تركه

أيـضا أثناء فترة التدريب نـظرا إلحساسه بعدم تميزه
فى هذا اجملال.

فرصة العمر
حـــتى جـــاءت فــــرصـــة عـــمـــره مـن خالل مـــســـرح
الـتـلـيـفـزيـون حــيث بـدأ رحـلـته الـفـنـيـة عـام 1960
ـسرحـيـة (شقـة لإليـجـار) بطـولـة حسـ رياض
وعــبــد الــله غــيث وســـنــاء جــمــيل إخــراج نــبــيل
األلــفى و بــعــدهـا عــمـل فى مــسـرحــيــة «من أجل
ولــدى» مع عــزيـزة حــلــمى وعـلــويــة جـمــيل وبـدأ
يـندمج داخل الـوسط الفـنى ويأخـذ أدوار البـطولة
ـسرحـيـات  تـعدت الـــ  30عـمالً فى الـعـديـد من ا
مـســرحـيــاً  ومـنــهـا مع اخملــرج جالل الــشـرقـاوى
مـسـرحــيـة «بـروتـيــكـا» وعـطــيـة اإلرهـبـيــة وقـشـطـة

وأيضاً الكثير من األعمال التليفزيونية .
مشوار سنيمائى

أمـا عن الــسـيـنــمـا فـقـد شــارك فـيـمــا يـقـرب من 90
ـارد 1964 اجلــزاء 1965 فــيــلـمــاً ومن أهــمــهــا: ا
سـارق احملفظة 1970 أنـا عاقلة وال مجنونة 1970

وعــــــــــسـل وفى
مـسـرح الـدولـة
كـوكب الفـئران
 الـثـأر ورحـلة
الـــــــــــــعــــــــــــذاب
ومــــحـــــاكـــــمــــة
عــائــلــة ضــبش
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سرح اخلاص: إنى أغرق.. أغرق.. أغرق!! 77777ا

اخملــرج سـمــيـر الــعـصــفـورى يـرى أن األمــر يـتــعـلق
بـثالثـة عـنـاصـر أساسـيـة وهى; أوالً: أجـور الـفـنـان
الـعـالـيـة جـداً وبـخـاصـة من لـهم جـاذبـيـة وثـانـياً: أن
اخلـامـات ولـوازم اإلنـتــاج صـارت عـالـيــة الـتـكـالـيف
ـنـتــجـ صـاروا مـرعـوبـ من إنـتـاج أى ثـالـثـا: أن ا
وسم الـصيـفى قصـير بيـنما عرض مـسرحى; ألن ا
ـذاكرة فى ظل موسم الـشتـاء تـشغـله االمتـحـانات وا
ـصــريـة بـاألبـنـاء إضـافـة إلى تـراكم تـعـلق األسـرة ا

وكــــثـــرة الــــقـــنـــوات
الفـضائية التى تثير
الــــــــــعـــــــــديــــــــــد من
ـوضوعات فصار ا
ــصـرى ــشــاهــد ا ا
كـــســوالً وشــعــر أن
ـــــنـــــزل لــــــديه فـى ا
ـسـرح والـسـيـنـمـا ا
فـلم يعـد يـترك بـيته.
واألمــــــر فى أوربـــــا
مـــخـــتـــلف تـــمـــامــاً;
يـــوجــــد فى بـــاريس

أكــــــــــثــــــــــر مـن 600
مـسرح وكذلك لندن
ــــشـــاهـــد ويــــتـــرك ا
ــــشــــاهـــدة مــــنــــزله 
سرحية. العروض ا
سرح مسيرة ا
اخلاص

د. هــانى مـــطــاوع له
رأى فى مــــــــســـــــرح
الـقطـاع اخلاص قاله
سرح فى نـدوة عن ا
الــــــــتــــــــجــــــــارى فى
ــهـــرجــان الــقــومى ا

للمسرح وهو:
«تـوجـد ثالث وقـفـات
تـاريـخـيـة ومهـمـة فى
ــــــســـــرح حــــــيــــــاة ا
الـتجارى وفى تكوين

ـصـرى الـوقـفـة األولى كـانت أثـناء ـسـرحى ا الـعـقل ا
ية وتوقف كل شىء إال مسرح األزمة االقـتصادية العا
ر من تـلك األزمة; ومن الريـحانـى الذى اسـتطـاع أن 
سرح الكوميدى ومسرح القطاع وقتـها  الربط ب ا
اخلـاص والوقـفـة الثـانـية بـعـد قيـام الـثورة واسـتـمرار
الريحـانى وتواجد فرقة إسـماعيل يس والوقـفة الثالثة
هى فترة إنـشاء مسـرح التلـيفزيـون وبداية إنـشاء فرقة
تحدين لسمير خـفاجة وهذه الفرقة حتديدًا الفنـان ا
ـتـعـارف هى الـتى ضـيـعت مـسـرح الـقـطـاع اخلـاص ا

عليه اآلن.
ـــنـــتـــجـــ وأرى أنه يـــوجـــد عـــدد قـــلـــيـل جـــداً من ا
سـرحي الـيوم فـلم يسـتمـر فى العـمل فى مسرح ا
الـقـطـاع اخلـاص إال عـشـاقه فـقط أمـثـال عـادل إمام

سمير غا وأحمد آدم».
التكلفة العالية

أمـا اخملـرج هـشـام جـمـعـة مـديـر مـسرح الـسالم
ـسـرح اخلـاص لـلـتـكـلـفـة الـعـالـية فـيـعـزو تـراجـع ا
وخــصـوصـا تــكـالــيف الـنــجـوم وبــالـتـالـى يـحـاول
نتج أن يرفع سعر التذكرة كى يستطيع تعويض ا
ـصـرى ـواطن ا مـا صــرفه وذلك كـله ال يـنـاسب ا

أسامة أنور عكاشة: انحسار السياحة أدى إلى تراجعه 

صـــــاحب الـــــدخل
الـــبـــســــيط لـــذلك
تــــعـــــتـــــمـــــد تـــــلك
ـسـرحـيـات عـلى ا
طــبـقـة مــعـيـنـة هى
الـــــــــــتـى تـــــــــــدعـم
وجـوده وأرى أنه
ال يـــوجـــد تـــراجع
فـنى ولــكن تــوجـد
أزمـة مالـية تواجه
ــــــســــــرح هـــــــذا ا
خــاصــة بــعــد قــلــة
الـسيـاحـة الـعـربـية
ـصـر فى الـوافـدة 

الصيف.
السياحة
العربية!

أمـا الـسـيــنـاريـست
ـسـرحى والـكـاتب ا
أســــــــامــــــــة أنــــــــور
عـــــكــــــاشــــــة فـــــإن
ـــــســـــرح تـــــراجع ا
اخلـاص فى رأيه له
عـدة أسـبــاب مـنـهـا
انـحسـار الـسـيـاحة
الـــتى كــانـت تــمــول
ــــــــســـــــرح هــــــــذا ا
وبـخاصـة السـياحة
الــعــربـيــة لــذا كـان
ـسرح خالل فصل الصيف فقط وكان البد ازدهار ا
من قـيـام مـسرح الـدولـة بـدوره; فـقدم عـروضـاً جـيدة
ــصـرى ــشـاهــد ا نــالت إعــجــاب اجلـمــيع وجــذبت ا

العاشق لهذا الفن.
د. مــــدحت الــــكــــاشـف األســــتـــاذ

ـمـثل ـيـة الـفـنـون وا بـأكــاد
ــسـرح يــلــخص تــراجـع ا
اخلـــــــــاص فى ســـــــــبب
وحـيد هـو الـفقـر الـفنى
ــمــثــلــ لـــلــنــجــوم وا

فــلـــيس عـــنــدهم غـــيــر
الــسـخــافـة واالبــتـذال
وحــــــ انـــــــتــــــهـى ذلك
وطـــــــالب اجلـــــــمــــــهــــــور
بــــاجلـــديـــد لـم يـــجـــدوا
شـــــيـــــئـــــًا جـــــديــــدًا
يـــــــــقـــــــــدمـــــــــونه
فــــــانــــــصـــــرف
اجلـمهور عنهم

ـهـرجـان ـسـرح الـتـجـارى ضـمن نـدوات ا فى نـدوة ا
ـصـرى ويـرى أن جمـيع الـقـومى الـثـانى لـلـمـسـرح ا
ـا أنـهـا تـقـدم لــلـجـمـهـور نـظـيـر ـسـارح جتـاريــة طـا ا
مـقـابـل مـادى وتـذكــرة دخـول ويــرى أن الـكــثـيـر من
ــصــرى كـلـه الــعـام مــنه ــســرح ا ــشــاكل تــواجه ا ا
ــشـــاكل هـى ارتــفـــاع أجــور واخلـــاص وأول تــلـك ا
الفـنـانـ الفـلـكـية بـالـنـسبـة لـلـمسـرح واألمـر لم يـعد
ا ـمثل  يخص الـنجم وحده ولكنه امـتد إلى بقية ا
يؤثـر بالسلب على الدعـاية فى الوقت الذى ترتفع فيه
هى األخـرى بـشـكل كـبـيـر ال يـسـتـطـيع أى عرض أن
يـتـحمـلهـا وأنـا أدعو وزيـر اإلعالم والـثقـافـة للـتدخل

سارح أبوابها. قبل أن تغلق كل ا
سرح كله.. ال اخلاص وحده!! ا

ـسرحى مـحـمـد الـشربـيـنى يـرى أن الواقع الـكـاتب ا
ـسـرح ـسـرحـى كـله اآلن خـافت وغـيــر مـؤثـر وأن ا ا
الــتــجــارى رافــد من روافــد هــذا الــواقع واألســبـاب
ـهـمـة فى هــذا اخلـفـوت هـو انـحـسـار دور الـفن فى ا
اجملـتـمع وسيـادة أشكـال مـبتـذلة وفـجـة خالل الفـترة

األخيرة على كل فنوننا البصرية والسمعية.
ـسرح الـتجـارى يعـتمـد على هـذه األشكال وقد ظل ا
ـتـفرج الـعـربى الـذى كان الـتى تـسـاعده عـلى جـلب ا
ـشـاهــد الـرئــيـسى فى مــعـظم عـروضـه ولـكن هـذا ا
ـشـاهــد الـرئـيـسى انــصـرف اآلن إلى فـنـون أخـرى ا
تـستـخدم الـتكـنولـوجيـا احلديـثة وتـصل للـمتـفرج فى
سرح التجارى شـاهدة ا عقـر داره ولم يعد يحتاج 
الــذى كـان ســابــقـاً يــدغـدغ حــواسه ويـرضى ويــلـبى

احتياجه.
ـسـرح ـشـاهــد فى حـاجـة لــهـذا ا إذن لم يـعـد هــذا ا
الـذى تـصل ثـمن تذكـرته إلى 250 جـنـيـهـا ويرى أن
ـسـرح تـلك الـتـذكـرة ابـتـزاز وبـلـطـجـة والـغـريب أن ا
اآلخر الـذى تدعـمه الـدولة يـجرى وراء جنـوم القـطاع

التجارى ويرفع هو اآلخر سعره إلى 100 جنيه.
سرح اخلاص مشاكل ا

ـشــاكل الـتى ويــحـدد اخملــرج أحـمــد عـبــد اجلـلــيل ا
ــسـرح الــتـجــارى مــثل أمـاكن دور الــعـرض تـواجه ا
ـسرح من أصحاب وأماكـن االنتظار ألن رواد هذا ا
مـثل النـجم الذى يـلهث السـيارات. وتـوجد مشـكلـة ا
وراء اإلفيهات التى قد يخدش بعضها احلياء العام.
ولم يعـد هناك منـتج متحمس يـستطيع الـصمود أمام
تكالـيف القـطاع اخلـاص مثل الـفنـان سمـير خـفاجة
ومــحـمــد فـوزى وعــصـام إمــام واإلبـيــارى فـجــمـيع
نـتج احلالي أصحاب نفس قصير والغريب أن ا
النجم الصاعد إذا وجد الفرصة يحاول القفز ويفعل
ـا قـد يـضـر بـالـعـمل والـرؤيـة اإلخـراجـية أى شىء 
والفـنية ويحتاج العرض كـل فترة إلى حالة انضباط

وهدوء.
ـــهم.. هل يــســتــطــيع هــذا ــلح وا ويــبــقى الــســؤال ا
صرى سـرح الذى كان الـعمود الـفقرى لـلمسـرح ا ا
اً أن يـتخطى تلك العقبات ويقوم ثانية من كبوته قد

أم أنه بدأ طريق الالعودة?!

ــــســــرح فى حــــ بـــــدأ ا
مصر بدأ بالـفرق اخلاصة التى جاءت
إلـيـنـا من لـبــنـان وحـ اشـتـد عـوده
اشــتـد بــفــرق خـاصــة مــثل رمــسـيس
والــريـحــانى والــكــسـار وإســمــاعـيل
يـس وبـعـد أن تـواجــد مـسـرح الـدولـة
ظلت بعض الـفرق شامـخة وقوية رغم
وجود مسرح الدولة والـتليفزيون أما
ـسـرح اخلاص يـصرخ: إنى اآلن فإن ا

أغرق.. أغرق.. أغرق! 
تـقـلصت الـفـرق اخلـاصة الـقـادرة على
تــقـد عـروض قـويــة تـنـافس وحتـقق
أرباحاً جـيدة وإذا ما نـظرت لعروض
وسم لن جتـد إال عادل إمام وسـمير ا
غــــا وجالل الـــشــــرقـــاوى وعـــرض
للمنتصر بـالله ويونس شلبى وكلها
عـروض ال تـفــتح أبـوابـهــا طـوال أيـام
وسم ودخل األسبـوع إال إذا انتـعش ا
الـــصــيف وجـــاءت األعــيــاد واخـــتــفت
االمـــتــحــانــات.. تُــرى مـــا الــســبب فى
مـشــاكل تــلك الــفـرق ومــا هى أســبـاب

سرح التجارى كله?! تراجع ا

زاز
ى ه
رس
ك

ص: لذلك أخيرا
نهاية يوم طويل

دخلت
أخيرا دخلت
لنفسها قائلة
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا .. من هناك
الزمن الذى فيه تدخل
عند نافذتها لتجلس
عند نافذتها بهدوء
قبالة نوافذ أخرى

لذلك أخيرا 
نهاية يوم طويل
دخلت أخيرا

عند نافذتها لتجلس
رفعت الستارة وجلست

عند نافذتها بهدوء
النافذة الوحيدة
قبالة نوافذ أخرى
نوافذ أخرى وحيدة

كل العيون
كل األمكنة
فوق.. حتت
بآخر تتربص

بآخر عند نافذته
بآخر مثلها

تقريبًا مثلها 
بروح أخرى حية

روح واحدة أخرى حية
مثلها دحلت

مثلها أخيرا دخلت
نهاية يوم طويل 
لنفسها قائلة
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
    الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا .. من هناك
الزمن الذى فيه تدخل
عند نافذتها لتجلس
عند نافذتها بهدوء
نافذتها الوحيدة 
قبالة نوافذ أخرى
نوافذ أخرى وحيدة

كل العيون 
كل األمكنة
فوق .. حتت
بآخر تتربص
آخر مثلها
تقريبا مثلها

بروح أخرى حية
روح واحدة أخرى حية
م/ص - (معا) روح حية

يتوقف الكرسى عن االهتزاز.
     تخفت اإلضاءة يبطئ

صمت طويل
م : مزيدا

سجل واهتزاز صمت. الصوت ا
      الكرسى فى آن واحد.

ص: حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

عند نافذتها جالسة
عند نافذتها بهدوء

كرسى هزاز
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(صمت طويل)
م : مزيدا

سجل واهتزاز صمت. الصوت ا
     الكرسى فى آن واحد.

ص :  حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

حيث تقول 
لنفسها تقول
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا .. من هناك

كل العيون
كل األمكنة
فوق .. حتت
بآخر تتربص
بآخر مثلها 

كائن آخر مثلها
تقريبا مثلها
تائه مثلها

من هنا .. من هناك
كل العيون 
كل األمكنة
فوق.. حتت
بآخر تتربص

حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

حيث لنفسها تقول
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا.. من هناك

كل العيون 
كل األمكنة
فوق .. حتت
بآخر تتربص

بروح أخرى حية
روح واحدة أخرى حية

مثلها تائهة
من هنا.. من هناك
كل العيون .. مثلها

كل األمكنة
فوق .. حتت 
بآخر تتربص 
بآخر مثلها
تقريبا مثلها
تائه مثلها

من هنا.. من هناك
حتى ذاك اليوم أخيرا

نهاية يوم طويل
حيث لنفسها تقول

ن غيرها
الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا .. من هناك
الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

م/ص: (معا) الزمن الذى تنهيه
يتوقف الكرسى عن  االهتزاز.

     تخفت اإلضاءة يبطئ.
صمت طويل.

م : مزيدا
سجل واهتزاز صمت. الصوت ا

    الكرسى فى آن واحد.

كرسى هزازكرسى هزازكرسى هزازكرسى هزازكرسى هزازكرسى هزازكرسى هزازكرسى هزازكرسى هزازكرسى هزازكرسى هزاز
رأة مسجال < م - امرأة على كرسى هزاز                                < ص- صوت ا

رأة وهى فى مقدمة اخلشبة على مبعدة قليلة من منطقة الوسط. الكرسى تصعد اإلضاءة على ا
الهزاز فى حالة ثبات.
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  سعد أردش:  اإلفالس وعدم القدرة على مواجهة الواقع

< د. مدحت الكاشف

محمد عبد احلافظ ناصف

 جالل الشرقاوى: 

الدعاية مشكلة كبيرة
 أحمد عبد اجلليل:
 عدم االنضباط  الفنى

 ودور  العرض أزمة يجب حلها

< سعد أردش 

ح اكـتشف أنهم يـضحكـون عليه ويـستنـفدون أمواله
ويثيرون غرائزه فقط.

سـعـد أردش: إن مـا حدث هـو نـوع من اإلفـالس وعدم
الــقــدرة عــلى مــواجــهــة الــواقـع فـصــار مــا يــقــدمــونه
مـوجودًا عـلى كل الـقـنوات الـفـضائـيـة ومجـانـًا فلـماذا
ـبـلغ كـبـير وضـخـم فى أشـياء ـشـاهـد تـذكـرة  يـدفع ا
سرح يراهـا فى الفضائـيات كان البـد أن يتطـور هذا ا
ويـواكب الـتـطــور الـتـكـنـولــوجى إضـافـة إلى أن جنـوم
القـطاع اخلاص لم يعـد لديهم الـوقت الكافى لـلمسرح
فلـديهم األهم والذى يـدفع أكثـر وهو الفـيديو ومع ذلك
ــســرحه والـــذى يــصــر عــلى أن يــوجــد عــادل إمـــام 

سرح أبداً رغم كل الظروف. يتواجد وال يترك ا
شروط السوق!!

ـسئول عن تراجع هشـام عطوة: شـروط السوق هى ا
سـتوى الفـنى للمـسرح اخلـاص فالسـوق هو الذى ا
ـوضوع وبدأت مـتطـلبـات السوق فى يحـركه وليس ا
ـا أدى إلـى تـدنى فــرض شــروطــهــا عــلى اجلــمـيـع 
ـستـوى الـفـنى أكثـر; بـاسـتثـنـاء عـادل إمام ومـحـمد ا
صـبــحى وجالل الـشـرقــاوى كـمـا يــوجـد شىء آخـر
مهم أن الـصيف مرتبط بأعـمال رمضان وإذا ارتبط
ــسـرح البــد أن يـتــرك أى شىء آخـر وإذا ـمــثل بـا ا
سـرح ويبقى ارتبط بـأعمـال رمضان البـد أن يتـرك ا

سرح فقط العاشق لهذا الفن. على خشبة ا
التراجع أمر طبيعى

ــعـهـد ـدرس بـا وال يــعـجب الــدكـتـور مــحـمـود زكـى ا
ا حدث من تراجع مثل  سرحية وا العـالى للفنون ا
لــلـمــسـرح اخلــاص فــهـو أمــر طــبـيــعى ألنه قــام عـلى
فلسـفة خـاطئـة ومغـالطة كـبيـرة ورهان عـلى احلصان
اخلـاســر وهـو الـســيـاحــة الـعـربــيـة وعـنــدمـا اجتـهت
الـسـياحـة الـعربـيـة إلى أماكن أخـرى أكـثر قـدرة على
إشـبـاع رغـبـات الـسـائح الـعـربى لم يـجـد أى ضرورة
شـاهـدة أشيـاء ال حتـقق له أى إشبـاع أو إثـارة لذا
سـرح تـمـاماً سـقط هـذا ا
من حــــــــســــــــابــــــــات
ـــشـــاهـــد ألنه لم ا
ــصـريـ يـعـود ا
عــــلى الــــذهــــاب

إليه.
ويـرفض جالل
الــــشــــرقــــاوى
مـــــــصـــــــطـــــــلح
ـــــــــــســـــــــــرح ا
الــــتــــجــــارى
واخلـــــاص

الــــفــــرق بــــ
جنـــــم وجنـــــم
هـــــــو نــــــــفس
الــــفــــرق بــــ
إنـــــــــــســــــــــان
وإنسان وذلك
كالسن وكمية
الــــــــــضــــــــــوء
واحلرارة وما
إلــى هـــــــــــــــذا
وذاك و قدار
مــــــــــا فـى كل
مــن تـــــــــــــــــلـك
الـــعــــنــــاصـــر
اخملــــتــــلــــفـــة
ومـــعـــرفـــتـــنــا
بأحـد النـجوم
يـجـعـلـنـا عـلى
عــلم بـــســائــر
الـــــــنـــــــجــــــوم
األخـــــــــــــــرى
وتـستـطيع أن
حتــلل قـــطــرة
واحــــــــــدة من
مــــــــاء أحــــــــد
الـــــــبـــــــحـــــــار
لـــتـــعـــرف مـــا
تـــتـــركب مـــنه
مــــــــــــــيــــــــــــــاه
احملـــــيــــطــــات

كلها.

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

جالل
الشرقاوى

سمير
العصفورى

 هشام عطوة: السوق فرض شروطه
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ـسـرحى «رصـاصة الـرحـمة» > بـعد انـتـهـاء مشـاركـته كـمسـاعـد إخـراج فى العـرض ا
الـذى شاركت به السعوديـة فى الدورة األخيرة للـمهرجان التـجريبى يستـعد ياس أبو
اجلـدايل عضـو اجلـمـعـيـة الـعـربيـة لـلـثـقـافـة واإلعالم والـفنـون بـجـدة لـتـصـمـيم إضاءة

سرحى «هذيان» للمؤلف واخملرج أحمد الصمان. العرض ا

حـضــر الـنـدوة
فـرج الــعـوامى
رئـــيس الــوفــد
الـــــــلـــــــيــــــــبى
ومــــــــــخــــــــــرج
الـــعــرض فــرج
بــــو فـــــاخــــرة
: ـمـثـل ومن ا
حسن ميكائيل
ونـــــور الـــــدين
الــــــشــــــيــــــخى
وحــــــــــــنـــــــــــان
الــــشـــــويــــهى
ونـــــــــــاصـــــــــــر
األوجــــــــــــــــلـى
ــلــحن عــبـد وا
الــــــــــبــــــــــاسـط
اخلـــفــــر وقـــد
أثــنى أعــضــاء
الــــوفـــــد عــــلى
توجه اجلريدة
ـســتـقل رغم ا
تــــبـــعـــيــــتـــهـــا
لــــــــــــــــــــــــوزارة
الـــــثـــــقـــــافـــــة
واعــتـــبـــروهــا
مـكـسبـا كـبـيرا
لـــــلـــــمـــــســـــرح
الــعــربـى كــمـا
أعـــرب الـــوفـــد
عـن تـــــقـــــديـــــر
الشعب الليبى
لــــدور مــــصــــر
الــــــثـــــــقـــــــافى
الــكــبــيــرالــذى
يُـــعــــدّ مـــنـــارة

للعرب.

88888

النـادر أن تشاهـدها خارجـها هذا مع اسـتثناءات
. قليلة جداً

ــسـرح الــلــيــبى قـال ـهــمــة فى ا وعن األســمــاء ا
الــشـيـخى إن هـنـاك عــدداً من األسـمـاء كـان لـهـا

سـرحـية الـليـبـية والـفضل بصـمـة فى احلركـة ا
فى ذلك يــعـود إلى مــؤسـسـات الــدولـة الـثــقـافـيـة
الـتـى قـامت مــنـذ أوائل الــثــمـانــيـنــيـات بــإرسـال
مــجــمــوعــة من الـــشــبــاب إلى اخلــارج لــدراســة
ـسـرح ومن األسـمـاء الـتى حـددهـا الـشـيـخى ا
ــشـارك فى فــرج أبـو فــاخــرة مـخــرج الـعــرض ا
ـهرجان وداود احلـوتى وعبـد احلميـد الباح.. ا
ـسرحـيـة فى اجملر وهم الـذين تلـقـوا دراستـهم ا
ـسرح الـليبى وعادوا لـيحـدثوا نقـلة نـوعية فى ا
مع بـعض األسـمـاء األخـرى وأضـاف الـشـيـخى
أن هـنـاك اآلن بـعض األسـمـاء الـشـابة الـتـى لـها
دور متـميـز; وإن كانت تـعتـمد عـلى روح الـهواية
ى وبـالـنــسـبـة لـعـدد أكـثــر من الـتـأهـيـل األكـاد
العـروض الـتى تـنـتج فى ليـبـيـا سـنويـاً قـال إنـها
تــتـراوح مــا بـ  10إلى  15عـــرضــاً مــســرحــيــاً
ول بـعضـها تخـتلف تـكلـفتـها اإلنـتاجـية حـيث 
من وزارة الثـقافـة وأمانتـها وتـعتمـد أخرى على

إيراداتها التى عادة ما تكون قليلة.
 دور مصر

ثـم حتـدث فــرج بـوفــاخـرة قــائالً :من اجلــمـيل فى
ـسـرحـهـا مـصـر أنه رغم دعم مـؤسـسـات الـدولـة 
طبوعات سارح وا وفرقها ومطبوعاتها فإن هذه ا
تــمـتــلك اســتــقاللــيــتــهــا فى الــرأى وأضـاف: إن
ـسرح - كـما يـعلم اجلـمـيع - لن أقول فى حـالة ا
تــــردٍ ولـــكن فـى حـــالــــة تـــراجع أمــــام الـــصـــورة
البـصرية فى الـتليـفزيون والـسينـما لذلك أرى أن

وجود مـطبـوعة تخص هـذا الفن الـعظيم - يـقصد
مسـرحنا - يعد بـصدق مكسبـاً كبيراً وقد جاءت
بدايـتها جميلة وحوارها مفتوحاً وبال حدود وعن
ـسرح الـليـبى استـدرك قائالً: هـناك نـقطة تاريخ ا
جـوهرية أخرى أحب أن أشـير إليـها وهى أننا ال
نسـتطيع إنكار البدايـات احلقيقية لـلمسرح الليبى
نطقـة الشرقية فى السـبعينـيات خصوصـاً فى ا
فال نـستطـيع أن نـنكـر دور د. حسن عـبد احلـميد
الـذى كـان له دور كـبـيـر فى «درنـة »كـذلك الـفـنـان
حسن مـيكائـيل الذى يجـلس بينـنا اآلن وهو أحد
سرح الوطنى اجلادة تالميذه كذلك كانت بداية ا
مع الــفــنـان ســيــد راضى من خالل مــسـرحــيــتـيه
العـجوز  والقاعدة واالستثناء ومسرحيات أخرى
وهـنا أريـد أن أسـجل أن مـصـر كان لـهـا الـفضل
األكـبر ال أقول ذلك ألننى موجود اآلن فى مصر
ولكـنها احلقـيقة فلم يـقتصر األمـر على ما ذكرت
من أســمـاء فــهـنــاك أسـمــاء أخـرى لــعـبت أدواراً
ـسـرح اللـيـبى مثل الـفـنان عـمر مهـمـة فى تاريخ ا
ـسـرح الـشـعـبى بـبـنـغازى احلـريـرى ودوره فى ا
واإلشـارة إلى دور مـصــر هـنـا ضــروريـة وواجـبـة
ـسرح خاصـة فى شرق ليـبيا - ومن فى نـهضة ا
نـاحية أخرى - أضاف بو فاخرة - فإننى أسجل
ـسـرحى الـعـربى بـشـكـل عام ـشـهـد ا أيضـاً أن ا
فى حالـة ارتـبـاك نـتـيجـة حملـاولـته الـتـطـور ولكن
ــوذجــاً لـلــتـنــوع حـيث جنــد فـيــهـا تـظل مــصـر 
ـــســــرح اجلـــاد والـــتـــجـــارى واالســــتـــعـــراضى ا
والتجريبى إلى آخره وهذا التنوع مطلوب وإن 

سرح الليبى فى ندوة ا
 حسن ميكائيل: نواجه الفضائيات 
بالعودة للجذور.. وتطوير الفُرجة

< فرج بو فاخرة

< حنان الشويهرى

مـثل واخملرج حـسن ميـكائيل فى الـبداية حتـدث ا
سـرح الليبى قائالً: نحن فى ليبيا لدينا نوع عن ا
من األصــالـة الـتـى تـمـيــزنـا عن اآلخـرين وتــظـهـر
واضحـة فى عروضنـا والفنان الـليبى يـجد نفسه
مرغـما على تقد كل ما هو أصيل وجتسيده فى
أعــمـــاله اإلبـــداعــيـــة حــتى يـــســـتــطـــيع مــواجـــهــة
الـفـضـائـيـات وحـتى يـسـتـطـيع اجـتـذاب اجلـمـهور
الـــلــيـــبى مــرة أخـــرى إلــيه ويـــعــيـــده إلى حــضن
سـرح هذا عـلى مسـتوى الـكتـابة ولـدينـا كتاب ا
رائــعـون مـثل عــلى الـفالح ومــنـصـور بــوشـنـاف
وغــــيـــرهـــمـــا مـــازالـــوا يـــنـــقـــبـــون عن األصـــالـــة
ويسـتـعيـدون الرمـوز الـثقـافـية لـيـجسـدوهـا كذلك
ـأزق نفـسه فكان عـليهم اخملرجـون قد شـعروا با
أن يطـوروا من أدواتهم وتقنياتهم حتى يستطيعوا
مـواجـهـة الـثقـافـة الـبـصريـة احلـديـثـة الـتى سرقت
ـسـرح لـذلك سـعـوا نـحـو تـطـويـر اجلـمـهــور من ا
سرحية باستخدام أحدث التقنيات بعد الفـرجة ا
أن كـــانت الـــعـــروض قـــبل ذلـك تـــقـــدم فى شـــكل

اسكتشات فقيرة.
مساعد مخرج العرض نور الدين الشيخى حتدث
ـســرح الــلـيــبى مـشــيـراً إلى أن عن الــتـنــوع فى ا
هـنـاك عـروضـاً كـومـيـديـة جتـاريـة تـقـدم غـالبـاً فى
شهـر رمضـان وتتـركز بـشكل كـبيـر فى بنـغازى
سرح اجلاد »وقـال إنه منتشر كذلك أشار إلى «ا
فى جـميع أنحاء اجلـماهيريـة فى طرابلس درنة
الــبــيــضــاء بــنــغــازى وأضــاف أن عــروض هــذا
هرجانات ومن ـسرح اجلاد (لألسف) ترتبط با ا

سرحى العربى فى حالة ارتباك.. شهد ا   ا
سرح  وستكون لدينا جملة مفيدة تخصنا عن سؤال ا

سرح الليبى ال ننسى فضل مصر على ا

 فرج 
بو فاخرة:
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نص مسرحى جديد
 لصمويل بيكيت 

 كـان عشقه ألعـمال بيـكيت وشخـصيته هـو ما دعاه
إلنـشـاء مـشـروع أطــلق عـلـيه «عـدوى بـيـكـيت» كـمـا
أنشـأ ورشة أسـماهـا «البو بيـكيت» لـفنـون  العرض
ـعـاصـرة ضـمت عـدداً مـن الـهواة الـذيـن حـصـلوا ا
ـســرحـيـة كـمـا قـام مـخـرج عـلى دعم إلنـتـاج هـذه ا
«كــرسى هــزاز» بـتــرجــمــة الــنص هــو وفــاطــمـة
الزهـراء الصغيـر ليحقـقا تواصًال إبـداعيًا يصل
ـسـرحـيـة روح الـنص بـالـعــرض وقـد عـرضت ا
ـنـاسبـة مرور ضـمن مشـروع «عـدوى بيـكيت»  
مـئـويـة بـيــكـيت عـاشق احلــيـاة وتـعـد «كـرسى
هـزاز»  هى أول إنـتــاج لــلـمــخــتـبــر الــذى أقـامه
اخملـــرج يـــوسف الــريـــحــانـى مع مـــجــمـــوعــته.
«مـسـرحـنـا» تـقـدم هـذا الـنص الـقـصـيـر احـتـفـاًء
بـإبـداعـيـة يـوسف الـريـحـانى وفـاطـمـة الـزهراء

يوسف ريحانى فاطمة الزهراء الصغيروإجالءً لروح بيكيت فى مئويته.
< ترجمها للعربية 
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الـــــتــــواصـل مع الـــــظـــــاهــــرة
سـرحـيـة فى الوطن الـعـربى ومتـابـعة ا

جتـليـاتـها.. يـعد واحـداً من أهم األهـداف التى
من أجلـهـا صـدرت «مسـرحـنا». وهـنـا ننـشـر إحدى
الــنـدوات الـتى عـقــدتـهـا «مـسـرحــنـا» مع وفـود الـدول
الـعــربـيــة الـتى شــاركت فى الــدورة الـتــاسـعــة عـشـرة
ـهرجـان القـاهرة الـدولى للمـسرح الـتجـريبى والتى
سرحيـة فى الوطن العربى دارت حول الظواهـر ا

وأبـرز جتـلــيـاتـهـا.. تــاريـخـهــا وحـاضـرهـا..
أحـالمــهــا ومــشـــاكــلــهــا.. أجـــيــالــهــا

وتياراتها.
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وللـتـخلص من فـشـلـها الـدائم فى احلـفاظ
على عمل  لفترة طويلة بسبب تغير السوق

وحاجاته اليومية.
ورغم أن جــيــسى ال تــزال تــعــيش بــجـوار
أمها فـإنه ما من تواصل حـقيقى يـجمع ما
بـ السـيـدتـ رغم تـشاركـهـمـا فى ظروف
عدة (جيسى فقـدت زوجها وعائلها بالطالق
وت) إن وأمـهـا فقـدت زوجـهـا وعـائلـهـا بـا
عـزم جيسى عـلى االنتحـار ال يؤخذ من قبل
األم بـجديـة الئـقة بـاعـتبـاره قـرارا مجـنـونا
ولكنـها رويدا رويـدا تبدأ فى االنـتباه إال أن
قرار جيسى ال رجعة فيه ومع ذلك فإنها ال
تــسـتــطــيع أن تــفـعل شــيــئـا بــإزائه ورغم
عجـزها عن التدخل فإن جـيسى نفسها هى
الـتى ترجـع  عن الفـعل ولـكن ذلك ال يـكون
بسـبب إحـياء أمل مـا أو إيجـاد مخـرج ما
ا يكون ذلك بسبب اليأس الشامل الذى وإ
يذكرنا بيأس شـخصيات مسرح العبث لوال
احلس االجـتـمـاعى الـعـنـيف الـذى يـحـيـلـنا
ا أكثر إلى خشونة مسرح هارولد بنتر وإ
سرحى األمـريكى األشهـر يوج للكـاتب ا

أونيل.
وأخيرا فـقد جاء فى حـيثيات مـنح جائزة
الـبوليـتزر عن مـسرحـيتـها «الـليل ياأمى»
أن مــســرحـيــة مــارشـا نــورمــان «الــلـيل
ـكن نعـتـها بـالـصدق والـصالبة يـاأمى» 
ـعتـمة والشـفـافيـة والـنفـاذ إلى األمـاكن ا
لــلــذات الـبــشــريـة كــمــا أنـهــا حــمـيــمـة
سرحـة فى اآلن نفسه وهى فوق ذلك و
شديدة الذكاء واالستبطان... لقد شاهدنا
سرحية - لم شيئا - حـ عرضت هذه ا
نـشاهـده من قبل : لـقد اسـتمـر اجلمـهور
يـصفق حتى بـعد إضاءة الـصالة وخروج
ا سـرح كـأ مـثـلـ من على خـشـبـة ا ا
ــشـاهــدون فى انــتــظـار أن يــعـود كــان ا

مثلون وينضموا إليهم. ا

ـسـرحـيـة «احلـذاء األحـمـر»  كـمـا كـتـبت ا
ـوســيـقـيـة «الــلـيـبـريـتــو» ألوبـرا بـعـنـوان ا

«البشرة األرجوانية».
مـن مـسـرحــيـاتـهــا أيـضـا «مــسـافـر فى
الـــوصى عــلـى الــثــروة الـــظــلـــمــة 1984 
ـسـبح» «الـغـسـالـة الـكـهربـائـيـة» «ا 1987

« سـارة وأبــراهـام» 1991 وغـيــرهـا 1990

سرحـيات الـتى كشـفت عن أصالة من ا
إبداعية كبيرة.

ورغم أن غالبـية الكتابـات النقدية تضع
مارشا ضـمن الكتابة الـنسوية اجلديدة
تحدة األمريكية حيث إن فى الواليات ا
كتابـاتها غـالبا مـا تكون األنـثى محورا
لهـا مثل «اخلروج» و«الـليل ياأمى» فإن
ـكن أن نضـعها الـكتـابة الـتى تكـتبـها 
ضمن تيار الواقـعية اجلديدة الذى عبر
احملــــيـط األطــــلــــنــــطى فى نــــهــــايــــات
الـسـتيـنـيـات واستـطـاع أن يـتـطور فى
الـدرامـا األمريـكـيـة احلـديـثـة. إن أغلب
مـسـرحـيـات مـارشـا - خـصـوصـا غـير
ـوســيـقـيـة - تـتـنــاول الـعـالم احلـمـيم ا
ـكن أن نـضـعـهم ضـمن ألشـخـاص ال 
طـبقة اجتمـاعية ما هم غـالبا أشخاص
مـهمـشـون عرقـيـا كالـسـود أو جنـسـيا
أو طبـقـيا كـالـفقـراء سـاكنى كـالنـسـاء 
األحـيــاء الـفــقـيــرة  أوهم كل ذلك; فى

نفس الوقت.
فى  مـسـرحـيـة «الـلـيل يـاأمى» مـثـال تـبدأ
سـرحـية أو ـسرحـيـة بجـيـسى - بطـلـة ا ا
بــاألحـرى الالبــطــلـة - بــاحـثــة فى أركـان
توفى شقتـها البائسة عن مـسدس أبيها ا
عـازمـة - وبـإصـرار - عـلى قـتل نـفـسـهـا
رغبـة مـنهـا فى الـتـخلص من مـرارة إنـهاء
زواج دام لـــســـنـــوات - بـال مـــشـــاعــر -
بالـطالق والتخلص من اإلحـساس بالذنب
جتــاه ابـنــهـا الــوحـيــد الــذى يـغــيب طـول
سرحيـة بسبب خـضوعه لعقـوبة السجن ا
لــكـونه مــجـرد لـص تـافه كــمـا تــقـول أمه

كـــنـــقــطـــة حتـــول فى حـــيـــاة مـــارشــا
خصـوصـا بعـد نيـلهـا جلـائزة بـوليـتزر
وحـصدهـا جلائزتى ـية عام  1983  الـعا
وطـــاولـــة الـــدرامــا ســـوزان ســـمـــيث 
اســتـعـانت مــارشـا فـيـمــا بـعـد بـروايـة
الفرنسى هودجـيسون بورنيه «احلديقة
الـسـرية» فـقامت بـتـحويـلهـا إلى عرض
موسيقى فاز بجائزة طونى لعام 1991.
تابعت مارشا كتابتها للمسرح إضافة إلى
ـوسـيـقى حـيث كـتـبت ـســرح ا الـكـتـابـة 
وسيـقية ذات اإلنـتاج الضخم سرحيـة ا ا

مجرد كـاتبة مـحلية مـجهولـة إلى كاتبة
ذائــعــة الـصــيت. خــصــوصــا بــعـد أن
حــصــلت عــلـى عــرض جــيــد فى أحــد
مسارح برودواى إضـافة إلى حتويلها
إلى فــيــلـم سـيــنــمــائى. أكــســبـت هـذه
ــسـرحــيـة مـارشــا نـورمـان الــشـهـرة ا
والـتقدير ككاتـبة مسرحيـة جيدة تنتمى
ــسـرح الـنــسـوى واحلـركـة إلى تـيـار ا
الـنسـويـة ككل لـقـد جاءت مـسـرحيـتـها
الكـئيـبـة التى تـناولت مـوضـوع الرغـبة
ـان فى االنــتـحـار وفـقـدان األمل واإل

ولدت مارشـا ألبوين مسـيحيـ متعـصب
لـلغاية فى واليـة كنتاكى و فى طـفولتها لم
يـكـن مـســمــوحــا لـهــا  أبــدا بــالـلــعب مع
أقرانـها أو مـشاهدة الـتلـيفزيـون أوالذهاب
لـلسيـنما وتـعتـقد مارشـا أن هذه الطـفولة
ـتـقـشفـة الـتى فـرضت علـيـهـا العـزلـة قد ا
سـاهــمت فى دفـعـهــا فى طـريق الــكـتـابـة
ا حتولت وأنها لـوال هذه الطـفولة حتديـدا 
إلى أن تكون كاتبة فـقد كان مسموحا لها
فـقط فى طـفولـتـهـا بـالقـراءة والـعـزف على
ـسرح ب احل واآلخر البـيانو وارتياد ا
درست مارشا نورمان الـفلسفة فى جامعة
) وبــعــد تــخـرجــهــا عــمــلت agnes scott) )
كصـحـفيـة فى جـريدة مـحلـيـة صغـيرة فى
بلدتها (louisiville) كما جنحت فى الكتابة

لتليفزيون والية كنتاكى التعليمى.
 كتبت مارشا مـسرحيتها األولى «اخلروج
  etting out » واستـطاعت أن تـدفع بها إلى

مسرح بلدتـها احمللى تعرضت مارشا فى
مسـرحيـتـها لـسيـدة شـابة خـرجت توا من
السجن بـعد ثمـانى سنوات قـضتهـا عقابا
عــلى حـفـنـة مـن الـتـهم كـالــسـرقـة والـقـتل
اخلـطـأ وهـو مـا عـكس خـبـرة مـارشـا فى
ـراهقـ الفـاسدين األحداث التـعامل مع ا
أثــنــاء عــمــلــهــا فـى مــركــز عالجى تــابع

ستشفى كنتاكى.
أتـاح لـهـا عـرض مـسـرحـيـتـهـا «اخلـروج»
الـسفـر إلى واليـة نـيـويورك حـيث اسـتـمر
من هـنـاك فى مـراسـلـة مـسـرحـهـا احملـلى
فقدم لها مسرحيتها التالية «سيرك فالنت

circus valentine  » عام 1979.

أما مـسرحـيتـها الـتـاليـة «اللـيل يا أمى
» فـقــد حـولت مـارشـا من night.mother 

ـسرحيـات األمريـكيات ـع الكاتـبات ا ولودة فى21 سبـتمـبر عام  1947 واحدة من أ تـعد مارشـا نورمـان ا
وسيقية. تكتب للمـسرح و للتلـيفزيون وللـسينما بـجانب كتابتـها للرواية كـما تكتب أيضـا األشعار  لعروض بـرودواى ا
كمسرحية احلديقة السرية ( thesecret) التى حصلت على جائزة طونى إلى جانب نصوص الباليه كالبشرة األرجوانية

 .(the color purple  )

حا حافظ

راغى جمال  ا

بارك تغلق بعض دور ناسبات الدينية اإلسالمية وخاصة فى شهر رمضان ا فى بـعض ا
سرح والسينما أبـوابها قد يبدو هذا مفهومًا وطبيـعيًا فى بعض الدول العربية واإلسالمية ولكن ا

فهوم أن يحدث هذا فى الغرب فى بعض دول أوربا وأمريكا.. غير ا

فى مسارح أوربا.. رمضان كر
ولو كره جورج ديفن
يروجها ويستفيد منها بعض األشرار.

وعلى جـانب آخر يـلـجأ الـبعض إلـى تقـد عروض خـاصة خالل
سلم هذه الفتـرة يسعى أغلـبها إلى تشـويه الشهر وأهـله من ا

ــسـرحــيـة بل وتــسـعى إلى تــشـويـه اإلسالم ذاته كـديـن ومـثل ا
ـسـلـمـ ـأخـوذة عن فــكـرة لـلـصـحـفى «بـورتـز» والـتى تـشـبه ا ا
بالصـراصيـر التى ال تأكل بـالنـهار وتتـناول طعـامهـا ليالً والتى
تعرض فى أحد مسارح الغـرب األمريكى هذه النظرة التى عابها
قابل - فى النـقاد لتفاهتـها وسطحيتهـا أسهمت - على اجلانب ا
استفـزاز فريق آخـر قام بـدوره بتـقد عـروض مضـادة منـها ما
قــام به مــســرح «يـورك» بــلـنــدن الــذى أعـاد عــرض مــسـرحــيـة
(الفلوجـة) والتى تتنـاول الفظائع الـتى يقوم بهـا اجليش األمريكى
وتـابعه الـبريطـانى فى العـراق فاضـحة ما تـقوم به هـذه اجليوش
ـة من تشـريـد آالف األسر وقـتل اآلالف مـستـنـدة إلى حجج الظـا
ـسـارح فى أمريـكا وبـريـطانـيـا ومنـها واهيـة.. كـما تـقـوم بعض ا
مسـارح «يورك» بـعمل مـوائد رمـضانـية تـقدم (إفـطارا وسـحوراً)

.. سلم االحتفال بشهرهم الكر شاركة ا كمحاولة 

من بـ مـا تــنـاقـلــته وكـاالت األنـبــاء مـؤخـراً ومع حــلـول شـهـر
ـسـرحـيـة فى أمـريـكا وبـريـطـانـيا رمـضـان أن بـعض الـقـاعات ا
أغلقت أبـوابها - والـسبب - خوفاً من أى اعـتداءات قد تـقوم بها
بعض اجلمـاعات اإلسالمية الـتى يصور لـها دينهـا أن ما يعرض
فى هـذه الــقـاعـات (حــرام) ويـجب عــلـيـهــا أن تـغــيـره وال تـقف
(االدعــاءات) عـنــد هــذا بل تــذهـب إلى أن الــقــضـاء عــلـى هـذه
ـســارح يـعــدّ - من وجـهــة نـظــر هـذه اجلــمـاعـات - نــوعـاً من ا
ا يأمـرهم به دينهم من االحتـفال بالـشهر الكـر الذى يذكـرهم 
سفك دمـاء ومحـاولـة فرض شـريعـتهم بـالقـوة وقد ذكـر (جورج
ـسرح الـوطنى بـلـندن أن احلل األمـثل التقـاء شر ديفن) مـديـر با
ـسـارح حـتى هـؤالء (الـرعـاع) - عـلى حـد وصـفه - هـو إغالق ا
نـهـاية هـذا الـشهـر حـفاظـاً عـلى سالمة الـقـاعات والـعـاملـ بـها

واجلمهور!.
مستر «كيث واجنر» مديـر مسرح نيويورك ال يتفق مع تلك النظرة
هووسـة فهو يـؤكد أن ما يـتردد كل عام مع اسـتقبال تـجنيـة وا ا
سلم شهر رمضان ليس صحيحًا مضيفًا أن هذا الشهر يزيد ا
انًا ويهدىء من نفوسهم مشيرًا إلى أنه ال يتذكر حدوث تقوى وإ
أيـة اعـتداءات فـى أى مكـان خالل هـذا الـشـهـر من قـبل ومـطـالـبًا
غرضة - التى بالتـوقف عن بث هذه االدعاءات التى وصفـها بـ - ا
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كان عـمل (كـنـتـرول) فى بـعض األحـيان مـطـلـوبًا
; إننا سعداء بصدق بوجودنا أيضاً وأكرر أيضاً
فى مـصر خصوصـاً ونحن نحـضر ونشارك فى
ـسـرح هـذا الـفن فـعـالـيـة مـسـتـقـلـة وخـاصـة بـا
اجلميل الذى نعشقه جميعاً ونسعد كثيراً عندما
يـجد مـسـاحة كـهـذه للـتـعبـيـر فهـذا شىء جـميل
ونـعتـبره انـتصـاراً عـظيـماً يـعود عـلـينـا باخلـير
ويزيـد من إحـسـاسـنا بـاالنـتـصـار إصدار وزارة
سرح طـبوعة مـتخصـصة فى ا صـرية  الثقـافة ا

سرح بشكل كبير.. فى فترة يتراجع فيها ا
دعم محدود

ـثل ومـدير وحـدة الـفـنون بـأمـانة فرج الـعـوامى 
الـثـقـافــة فى بـنـغـازى ورئــيس الـوفـد حتـدث عن
سـرح فى ليـبيا مـؤكداً أنه (بـصفـة عامة) سمـات ا
ــســرح اخلـاص) ــكن أن نــضـعه فـى خـانــة (ا
سارح التى حتصل عـلى الدعم من الدولة قليلة فا
والدعم الذى يقدم لها يعد محدودًا إلى حد ما إذا
ـا يـقدم من دعم ألنـشـطـة أخـرى لذلك مـا قـورن 
سـرحي تعـتمد الـفرق األهلـية فى إنـتاجهـا على ا
ثلـ وفنيـ فال يوجد أنفسـهم من مخرجـ و
ـسـرح من خالل دراسة ـنتج الـذى يـتعـامل مع ا ا
التكـاليف والربح لـيس لدينـا هذه الدراسـة فنحن
نـقـوم بـالـعـمل ونـتـرك الـنـتـيـجـة فى يـد اجلـمـهور
فاعـتمـاد الفرق األهـليـة كله على اجلـمهـور وشباك
ـهرجان أو ذاك التـذاكر أو مـا يقـدم لنـا فى هذا ا
من مـبالغ مـاليـة يتم اسـتغاللـها فى إنـتاج عـرضنا
للموسم اجلديد هذا على مستوى الدعم والتمويل
ـسـرح اآلن فـقد ـا يـقـدم فى هـذا ا أمـا بـالـنـسـبـة 
اخـتـلف عـما كـان يـقـدم فى الـبدايـات وقـتـهـا كان
سـرحية الـناضجة اإلنتاج رائعـًا فقد كـانت تقدم ا
اجلميلـة التى حتمل مـضمونًا قـيمًا وال تعـتمد على
الـنكـتـة الـتى تـقـال فى الـشـارع من أجل إضـحاك
اجلمـهـور أّمـا اآلن فهـنـاك تـوجه آخر يـنـتـشر فى
ـســرحــيـة حــيث تـعــتـمــد هـذه بــعض األعـمــال ا
سرحـيات على ما هو مـوجود فى الشارع وعلى ا
ما يـقال ومـا يفـعل كمـا تعـتمـد على نـقد الـعادات

والتقاليد والظواهر السلبية فى اجملتمع.
توليفة القطاع اخلاص

استـكمـاالً للكالم الـسابق أضـاف فرج بـو فاخرة
أنه لــيس لـديـنـا اآللــيـة الـتى يـعـمـل بـهـا الـقـطـاع
اخلاص ذو الـطابع التـجارى من حيث «التـوليفة»
عتـمدة لديه حيث يـأتى بنجم شباك - إذا صح ا
الـتعـبـيـر - واالعـتمـاد عـلـيه فى الـعـمل وإن كان
هذا األسلوب قد بدأ فى الظهور هذه األيام حيث
أصـبحت بعض فـرق القطـاع اخلاص تعـتمد على
النجم الذى يلـمع اسمه وهو االجتاه الذى أتمنى
أال يسـتمر فـى مسرحـنا الـليبـى حتى ال نقع فى
طب الذى وقعت فيه بعض الدول األخرى. ذات ا

العنصر النسائى
وعن الـعـنصـر الـنـسـائى حتدثت حـنـان الـشـويهى
سرحى مشـيرة إلى نقص العنصر بطلـة العرض ا
ــسـرح الـلـيـبى وأرجـعت ذلك إلى الـنـسـائى فى ا
طبـيعـة العمـل فى الوسط الـفنى نفـسه وإلى سبب
ادى حـيث يعمل الـفنان كـثيرًا آخر وهو الـعامل ا
قـابل مادى قـلـيل ال يتـناسب مع بـدون مقـابل أو 
ـبـذول وأضـافت إن هذه قـضـية ال حـجم اجلـهد ا
ـسـرح فـقط بل إنـها يـعـانى مـنهـا الـعـاملـون فى ا
تنـسحب على العامـل فى التليـفزيون أيضًا حيث
ـنـتـجـون واخملـرجـون عـلى مـبالـغ متـفق يـحـصل ا
علـيـهـا ومـقـررة فى عـقـود بيـنـهم وبـ الـقـطـاعات
اإلعالمـية فى الـدولـة بيـنـمـا تبـقى أجـور الفـنـان

احلاسم الذى نستطيع من خالله قياس جناح أى
عـرض هو اإلقـبال اجلـمـاهيـرى واستـمرار فـترة
الـعـرض وهـنـاك عـروض جنـحت ووصـلت فـتـرة
شـهـراً وهـذا يـعد ـسرح إلى  14 عرضـهـا عـلى ا
ـسـرح فى ليـبـيـا وليس جناحـاً مـقـارنة بـوضع ا
ـعـاييـر النـجاح مقـارنة 
فى دولة عربية أخرى قد
تـصل مـدة العـرض فيـها
إلـى ســت أو ســــــــــــــبـع

سنوات.
والــتــقط اخلــيط نــاصــر
أوجلى الذى أضافك: إن
هذا يعتمد أيضاً على ما
سرحية من قيمة تقدمه ا
فـنـيـة واجـتـمـاعـيـة فإذا
كانت قـائمة على قـضية ما تـهم اجملتمع وتناقش
هـذه الـقــضـيـة وحتـاول إيـجــاد حـلـول لـهـا فـإن
الـعـرض يسـتمـر ويـحقق الـنـجاح ومن الـعروض
الـتى جنـحت مــؤخـراً لـديـنـا «خـرف يـا شـعـيب
لـلـفــنـان مــيـلـود ـســتـشــفى كـوش يــا كـوشه » ا
الـعـرونى وأيـضـا هـنـاك فـنـانـون آخـرون قـدمـوا
عروضاً نـاجحـة مثل : صـالح األبيض فـرج عبد
الكر والفنان صالح الشيمى الذى قدم عرضاً
اسـتـمـر ألكـثـر من  14 شـهــراً لـدرجـة اسـتـمـرار

ه فى رمضان وأيام العيد. تقد

نـيـفـ الـهـونى صـحـفـيـة ومـراسـلـة إذاعـيـة
وأم النشاط برابطة الصحفي واإلعالمي

عـقـبـت عـلى مـا قـاله الــبـعض من عـدم وجـود
إعالم جـيـد فى لـيـبيـا قـائـلـة: إن لـديـنا إعالم
جيـد وكـوادر صحـفـيـة جيـدة ولـكن القـضـية
عنى تكمن فى عدم وجود إعالم متخصص 
ـسرح أنه ال يوجـد لـديـنا مـتـخصـصـون فى ا
ــكـنــهم من هـذا الــتــخـصص الــذى  مـثالً » »

الكـتـابة حـوله بـشـكل صحـيح وإبـراز مـكامن
القـوة والـضـعف فيـه وسلـبـياتـه وإيجـابـياته
ــمـثـل أو اخملـرج والــتــحــدث عن إمــكــانــات ا
وجــمــالــيــات الــعــروض.. هـذا مـع احـتــرامى
ـشــهــد الـثــقـافى ــوجــودة فى ا لـلــغـالــبــيـة ا
ـــكـــنـــنى الـــقـــول إن واإلعالمـى لـــديـــنـــا و
ـســرح فـالـكــتـابـة صـحــافـتـنــا (أمـيــة) فى ا
عــشــوائــيـة بــدون أسس أو دراســة كــتــابـة
إنـشـائــيـة بـالغـيــة مـفـتــوحـة حــتى الـدورات
ـتـخــصـصـة الــتى أعـطـيـت لـنـا فى الــفـتـرة ا
اضية كانت دورات بدائية غير متخصصة ا
وهذا نـوع من االستـهزاء حيـث يعلـم اجلميع
حـاجـتـنـا إلى التـخـصص الـنـظـرى والـعـملى
كذلك ال يـوجد لديـنا مؤسـسة تعـليمـية ثقـافية
ـسرح لتـأهيل الكـوادر كما متخـصصة فى ا
أنه ال يـزال فن صـنـاعـة النـجـوم لـديـنـا ولـيدا
يــحـبـو مـازلـنــا ال نـعـرف غـالــبـيـة األسـالـيب
ـسـتــخـدمـة فى تــلـمـيع الـنــجـوم وحـتى من ا
ـارسـونه بـشــكل عـشـوائى يــقـومـون بـذلـك 
تـــلـــقـــائى دون دراســـة أو إعـــداد ذلك رغم
وجود كلـيات ومعاهد لدراسة الـفنون اجلميلة

بكل أشكالها.

الـصــراع فى
كل مـسـرحـية
هـــو روحـــهــا
واحلـــــــــــرارة
الـتى تــنـبـعث
منـها فـتسرى
فـى نــــفــــوس
ـــتــفـــرجــ ا
تيـارا دافئا ال
يـزال يستولى
عــــــــــــــــــــلــى
مـــشـــاعـــرهم
ويـــســـتـــرعى
انـتبـاهـهم فى
كـل فــــــــــــعـل
يــجــرى عــلى
خــــــشــــــبـــــة
سـرح وفى ا
كل كلمة تقال
أو حـــركــة أو
ــاءة يـــأتى إ
مثلون. بها ا

< أدارها :  
إبراهيم احلسينى

< تابعها:
 عالء نصر - محمد عبد القادر

< صورها:
حسن احللوجى

 نيف الهونى:

صحافتنا أمية
سرح  فى ا

 فرج العوامى:

مسرحنا أهلى والدولة
 دورها محدود فى دعمه

 حنان الشويهى:

نتقاضى أجور  الكومبارس
وندفع الثمن غالياً عندما
نعمل فى الفن
ا توازى ما يتـقاضاه الكومبارس ضعيـفة جداً; ر
ــادى ـــقــابل ا فى دول أخــرى كــذلـك يــتــحــدد ا
ـنـتج هـذا إلى جـانب أن لألبـطـال حـسب مــزاج ا
الـعـادات والتـقـالـيـد لـديـنا صـعـبـة «شـويـة» وتـمنع
اشتغـال الفـتيات فى الـفن وتراه شيـئًا معـيبًا وله
عــواقب وخــيـمــة ولــكـنـى عـلى ثــقــة من أن اآلبـاء
بأنفسـهم سيدفـعون بناتـهم للعـمل فى الفن لو كان
مجـزياً مـاديًا إذن فنـحن ندفع الـثمن غالـياً عـندما
نــقـرر الــعــمل فى اجملــال الـفــنى نــدفـعـه ذهـنــيـًا
وجـسديـًا ونفـسيـًا كمـا ندفـعه من سمـعتـنا وهذه
ـقابل زهيد هى احلـقيقة ذلك كـله بال مقابل أو 
هـذا على الـرغم من أن الـفتـاة اللـيبـية مـوجودة فى
كل مكان ولكن تسلط عـليها األضواء بشدة عندما
تعمل فى الـفن.. األمر الـذى قد يحـرمها من حـقها
ـتـوقع جـدًا أال يـقـتـرب فى الـزواج حـيث إنه من ا

راغبو الزواج من الفتاة التى تعمل فى الفن.
وأضــافت حـنــان الـشـويــهى أن الـفــنـان الــلـيـبى
يـنقـصه الـتأهـيل الالزم باإلضـافـة إلى التـقنـيات
احلديـثة فى عـناصـر العرض اخملـتلـفة مـوسيقى

وديكور وإخراج .. إلخ..
عبد الباسط اخلضر ملحن ومعد موسيقى العرض
نارة اإلعالمـية للفنان الليـبى قال: إن مصر هى ا
ـنـاسـبـة وجودنـا هـنـا فى مـقر الـعـرب جـمـيعـًا و
أحـب أن أهـنــئــكم عــلى مــســرحــنـا » صــحــيــفـة «
سرحنا «أبو الفنون» والتى الصحيفة التى تعنى 
ـدهم بـالـزاد ـسـرحـيـ ومـا  تـقــدم كل مـا يـهم ا
ــعــرفــة بــفن الالزم لالســتــمـــرار والــتــجــويــد وا
.. فـاإلعالم وفن صنـاعـة النـجوم ال يـوجد ـسرح ا

بشكل كبير إال فى مصر.. وهذه حقيقة.
جملة مفيدة

فـرج بــو فـاخــرة: نـحن نــحـاول اآلن بـعــد حـالـة
االسـتـقـرار الـسـيـاسـى واالقـتـصـادى والـثـقـافى
وحــتى االجـتــمـاعى أن نــتـأمل األوضــاع بـشـكل
أفـضل وال شك أننا سنـقدم إجابـات جديدة على
أسئـلة واقعنا ستكـون لدينا جملة مـفيدة تخصنا
ـسرح اللـيبى بـعد أن سـاد االرتباك عن سؤال ا
ـقـاطـعة طـويالً مع احلـصـار واحلـرب الـبـاردة وا
االقـتصـاديـة الـتى انـعكـست عـلى جـمـيع مـناحى

سرح والفن فقط. احلياة لدينا; وليس على ا
فـرج الــعـوامى أجـاب عن
ســــؤال حـــــول أجــــيــــال
ـسـرح الـلـيـبى قـائال إن ا
ـسـرح الـلـيـبى كـمـا هـو ا
مــعــروف لـــيس له تــاريخ
طويل حيث بـدأ منذ فترة
لـيـست بعـيدة وهـذا جعل
األجـيال تـتجـاور فالرواد
من الشيوخ موجودون مع
الشـباب وبيـنهم حالة من
سـرح يـقوم الـتـواصل وا

عـلـيـهم جـمـيـعـاً خـاصـة فى بـنـغـازى حيـث تـعد
جـميع الفـرق وكأنها فـرقة واحدة يـستطيع
اخملرج «مثالً »من فرقة ما أن يختار
ـــثالً من فـــرقـــة أخــرى بال
مشـاكل تذكر فهـناك تعاون

كبير ب الفرق.
وعن معايير النجاح فى
سرح الليبى أجاب: ا
ــعــيـار ــا يــكــون ا ر

< حسن ميكائيل

تصوير:األم هامان

فى مسارح أوربا.. رمضان كر
ولو كره جورج ديفن
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فى بـعض اجملالت اإلجنلـيزيـة واألسبـانية
واألمـريــكـيـة كــمـا خـضت جتــربـة «حـكى
الـبـيـوت» فكـنـا نـذهب إلى الـبـيـوت ونـقابل
أنـاسـاً عـاديـ لـيس لـهم أى عالقـة بـالفن
عـلى اإلطالق ودون عـلـمـهم بـأن وسـطـهم
«حـــكـــاء» وكـــنـــا نـــرى رد فـــعل الـــنـــاس
واجـتـذبنـا عدد كـبـير من الـنـاس ولكن مع
األسف لم تـسـتـمـر الـتـجـربـة كـثـيراً حـيث
ــشـروع يــلــزمه «اجلــهــد والـوقت هــذا ا
والـتــمــويل» وال أحـد حتــرك لـيــتـبــنى هـذا
ـشــروع.. «فـانـتـهى» ومع األسف فـرص ا
ـا تكون احلـكائـ فى مصر مـحدودة ور

معدومة.

ــثـل مــصــرى عـــلى هــذه
اجلائزة..

* كــيف أثـرت الـورشـة فى
حياتك الفنية?

- فــرقـة الــورشــة هى الــنـقــطـة
األسـاســيـة فى تـطـورى الـفـنى;
فـقد تـعلـمت بداخـلهـا الكـثير عن
فن الـــتـــمـــثــــيل من خالل الـــورش
ستمر كما أنها السبب والتدريب ا

الرئيسى فى أن أصبح «حكاء».
* وأين «ســـــــيـــــــد رجب»

عـــــلى الـــــســــاحــــة
الفنية?

ـســتـوى - عــلى ا
ـســرحى أعـتـقـد ا
أنـى مــــــــعـــــــروف
ــكن  أن يــكــون و

هرجانـات جعلى غير سـفرى الكثيـر فى ا
مـتـواجـد طــوال الـوقت وهـنـاك حـسـابـات
خــاصـة عــلى مــسـتــوى مــسـرح الــقــطـاع
اخلاص ال أريد الدخول فيها فقد كسبت
سرح احلر وفى الـكثير من اخلـبرة فى ا
الـسينما.. قمت بـعدة أدوار صغيرة كانت
ــتــاح ويـــكــفـى أنــنى راضٍ عن هى كـل ا

نفسى وما حققته.
ــشــروع الــفـنى لـ * مــا هى مالمح ا

«سيد رجب»?
- مــشـــروعى احلـــقـــيـــقى هـــو «احلــكى»
وحـالياً أقوم بـكتابة احلـكايات واحلواديت
وتــرجــمــتــهــا إلـى عــدة لــغــات وبــالــفــعل
أجنــزت عـدداً من احلــواديت  نـشــرهـا

الـسـنـوات مـازلـنـا نـعـانى - رغـمـهـا - من
فهوميه اخلاص والعام. التفكك 

* ســـيـــد رجـب الـــذى بـــدأ مـــشــواره
سـرحى من خالل مهرجـان «مسرح ا
الـشارع» الـذى نـظـمه حـزب الـتـجمع
الــيـــســارى.. ووصـل إلى جــائـــزتــ
دوليت ما هى احملطات التى يحب

التوقف عندها?
ـهـرجان - بـدأت بـالـفـعل من خـالل هـذا ا
وكـنـت أقـول كــلـمــة واحـدة فى مــسـرحــيـة
ــنم» وفى عــام بــعــنــوان «حــكــايـــة بالد 
تـجول عرضاً سرح ا 1983 قـدمت فى ا
بـعـنـوان «أمــنـا الـغـولـة» من تــألـيف مـنـحـة
الـبــطــراوى وإخـراج مــحـمــد سـعــيـد; من
خالله رشــحـنى اخملـرج حـسن اجلـريـتـلى
لالنـضمام لفرقة الورشة ولكن مع األسف
لم تــكـــتـــمل فـــرحــتى حـــيث  اعـــتـــقــالى
ســيـــاســيــا عــام 1985 وبـــعــد خــروجى
رغـبت عن الدنـيـا بحـالهـا.. إلى أن قابـلنى
حـسـن صـدفــة وعـدت ثـانــيـة إلـى الـورشـة
ـسـتعـمرة واشـتركـت فى أول عروضـها «ا
الـتـأديـبــيـة» عـلى مـسـرح الــطـلـيـعـة وهـذه
كــانت احملـطــة األولى أمــا الــثـانــيــة فـانت
عــــــرض «دايــــــر مــــــا يــــــدور» مع حــــــسن
اجلـريـتـلى أيــضـا حـيث اكـتـشـفت الـطـاقـة
ــمـثـل وتالهـا الــفـعــلــيـة لـ «ســيــد رجب» ا
عــرض «دايـــر.. دايــر» ثم «غــزيـــر الــلــيل»
1993 والــذى حـــصــلت مـن خالله عــلى
ثل من مـهرجـان القـاهرة جـائزة أفـضل 
الـدولى للمسرح التجـريبى «جائزة النقاد»
ــرة األولى الــتى يــحــصل فــيــهـا وكــانت ا

ــــــمــــــثـل واحلــــــكــــــاء حتـــــدث لـ رجـب.. ا
«مـسـرحـنـا» عـقب فـوزه بـاجلـائزة الـتى ال
تـعنى بـالنـسبـة له أكثـر من كونـها شـهادة
عـــلى كــــونه أحب الــــدور واجـــتـــهــــد فـــيه

بإخالص.
ــرة األولى الـــتى تــفــوز * لــيــسـت ا
ـثل... فـكيف فيـهـا بجـائـزة أفضل 

? رت ترى الفرق ب ا
- فــيــمـــا يــخــصـــنى كــمــمـــثل أحب جــداً
الـدورين وال أجـد بـيـنـهـمـا فـارقـاً أحـبـبت
دورى فى «غــزيـــر الــلــيل» كـــمــا أحــبــبت
الـشــخــصــيــة الــتى لــعــبــتــهــا فى «تــبـاً -
ـــا كــــان هـــذا احلب وراء لـــدارويـن» ور

. اجلائزت
* أبــدى كــثــيــرون دهــشــتــهم من أن
يـحـمل عــرضـاً أنت بـطـله ومـحـوره
خطـبة جلـمال عـبد الـناصـر جنـسية
بـــلـــد أوربى صـــغـــيـــر هـــو «اجلـــبل

األسود» ووصفوه بعدم االتساق?
- أعـــتـــقـــد أن اخملـــرج أحـــمـــد الـــعـــطــار
ـطلـوب ب اسـتـطاع أن يـخـلق االتسـاق ا
نـتجـة وقـصة الـعرض الـعرض والـدولـة ا
ـهــرجـانـات بـدأت عــنـدمــا كـنــا فى أحــد ا
ــانــيـــا وطــلــبـت مــنــا إحــدى الـــفــنــيـــة بــأ
ـان تقـد عـمل عن الـزعيم اخملـرجـات األ
الـــيـــوغـــسالفـى «تـــيـــتـــو» أو عـن فـــتـــرته
وحتـولت الفكرة على يد العطار إلى تقد
جـمـال عبـد الـنـاصـر الذى كـان مـعـاصراً
لـتيتـو من خالل عرض يدور فى األساس
ترابطة» عن األفكار حـول األسرة «غير ا
الـنبيـلة التى نادى بـها ناصـر وبعد مرور

ثل الفائز بجائزة أفضل 
سرح فى مهرجان ا
التجريبى للمرة الثانية

سيد رجب: رفعنا علم «اجلبل األسود»
وحتدثنا عن اإلنسان فى كل مكان
مسرح القطاع اخلاص له  حساباته التى ال أجيدها وال أريد الدخول فيها

 «احلكى» 
هو مشروعى الفنى
ولكن الفرص فى
مصر محدودة جداً
إجنـاز غـيـر مـسـبـوق
حـــقـــقه «الـــهـــاوى» ســـيـــد رجب
بـحـصـوله لـلـمــرة الـثـانـيـة عـلى
ـثل فى مهرجان جـائزة أفضل 
الـــقـــاهـــرة الـــدولـى لـــلـــمـــســرح
التجـريبى ليـعلى قيم االجـتهاد
والدأب مـقابل الـفهـلوة واجلرى

وراء النجومية الزائفة.

اخملرج السودانى ربيع احلسن:

 أثق فى اجلمهور  وأطالب بحمايته من ثقافة االستهالك
أنه صاحـب ذائقـة جمـاليـة عـاليـة فقط
عــلـــيــنــا الـــبــحـث عن هــذا اجلـــمــهــور
وحـــمــــايـــتـه من ثـــقــــافـــة االســــتـــهالك

والتنكيت والتنفيس.
هرجان? * ما رأيك فى ا

- هو مـناسـبة كـبيـرة وفرصـة لاللتـقاء
والـتـعـرف عـلى جتـارب اآلخـرين لـكن
ـسـائل احلـيـويـة تـنـقـصه الـعـديـد من ا
منـها تـنـظيم ورش وسـيمـنارات بـشكل
أكثر جدية يضمن االلتفاف حولها من
ـهــرجـان ـســرحـيــ كـمــا أن ا قــبل ا
تشوبه شبهة الصفوية فكل رواده كما
ــــشـــتـــغـــلـــ ـــهـــتـــمـــ وا رأيت مـن ا
ـســرح البـد كــمـا قــلت سـابــقـاً من بــا
اخـتـبار مـفـهـومى الـتلـقى واالسـتـقـبال
ــهــرجــان من خـالل تــوفــيـر فى هــذا ا
ضمانات جتعل اجلمهور العادى يأتى

لهذه العروض.
هرجـان فأنا ولى كلمـة أخيـرة إلدارة ا
أشعر بـشبهة الـتمييـز للوفود األجـنبية
سارح عن الوفود الـعربيـة فى توزيع ا
ـصــاحــبـة وكــذلك قـائــمـة والــنـشــرة ا
كرمـ مع وافر شكـرى لهم متـمنياً ا
ـهـرجــان دائـمـاً ألنـنــا بـالـطـبع تـطــور ا

ستفيدين. سنكون أول ا

نــفـسه مـلـىء بـالـتــنـاقـضــات والـتـنـوع
سيادة اللغة العـربية نفسها ما هى إال
ســيــادة ســيــاســيــة قـــمــعت وطــمــست
الــعـديـد من الــلـغــات مـثـلــمـا حـدث فى
السودان أما عن الـتجريب فى الوطن
الــعــربى فــيــجب أن يــبــنـى عـلـى مــبـدأ
احلوار واإلبـداع وليس التـبعـية ويجب
ــســتــخــدمــة بــغض مــســـرحــة األداة ا
النظـر عن جذورها أو مـصدرها فـلغة

ية ليس لها وطن. سرح عا ا
* ومـاذا عن التـجريب فى الـتراث

بحثا عن هويتنا?
عـوقات - التـجـريب فى التـراث أحـد ا
الـتى وقـفت أمـام الـتـجـريب فى الـوطن
الـــعـــربى إنه يـــتــحـــرك من إحـــســاس
بــالـدونـيــة وعـنـدمــا نـتـخــلص من هـذا
اإلحـسـاس سـنــعـود لـلـتـراث بـقـدر من
احلريـة واالنسـيابيـة والعـفويـة وسيظل
هــذا اجلـــدل مــطــروحــا مــا لم يــتــبــدل
الــشـــكل الـــســـيـــاسى واالقـــتـــصــادى

للخارطة العربية.
* يــقــولـــون إن عــروضـــكم تــقــدم

للصفوة فقط?
ؤسسات - إنها جمـلة يقـولها سدنـة ا
الـرسمـيـة وهى جـملـة اسـتـعالئيـة غـير
أمينة ال سيـما فى ظل غياب دراسات
ـفاهيم الـتلقى واالسـتقبـال عند قياس 
اجلمهور العادى الذى أثق فيه وأعتقد

حـول اخلصـوصـيـة والـهويـة واألسـئـلة
حــول اآلخــر ولـكــنى أنــظــر من زاويـة
مـخــتـلـفــة وأقـول إنه لـيـس هـنـاك عـرب
على اإلطالق كما أنه لـيس هناك آخر
أو غرب على اإلطالق فالوطن العربى

يتم فى إطار مفاهيم الـتفريغ والتنكيت
والتنـفيس لهـذا أنا أجرب فى أدواتى
وخـــطـــابى كى أخـــتـــبـــر نـــقـــديـــاً هــذه

االفتراضات.
أمــا كـــيف أجــرب فــأنــا أجــرب فــيــمــا
ـشــروع الـتـشـخـيص أجـرب يـعـرف 
فـى خــلـق عــوالـم افــتـــراضـــيـــة تــوحى
وحتـيل إلى الـواقع مـحاوالً أن أؤسس
ـــركــــزيـــة اإلنــــســـان; فــــأنـــا أؤمن أن
ـمـكن ـمــكن وغـيــر ا اجلــسـد مـلىء بــا
سرح. الذى يتجلى فقط على خشبة ا
ـشـاكل الـتى تـواجـهك * مـا هـى ا

كمخرج شاب فى السودان?
سرح - هى مشاكل مرتـبطة بحـركة ا
الــســودانـى نــفـســهــا إلـى حــد كــبــيـر
ـوسـمـية ـمـارسـة عنـدنـا تـعـانى من ا ا
سرحية ومع قصور ناسبات ا وقلة ا
ؤسسـات احلكومـية السـودانية وعى ا
الـــتى ال تـــســـتـــوعـب هـــذا الـــنـــوع من
العروض تـقف أمامنـا عراقيل كـثيرة
كـيف نــأكل ونـشـرب مع قــلـة الـفـرص
وأماكن العرض وغياب وضعف الفرق
ـسرحـيـة الـتى تـخلق مـنـاخـاً ال يدفع ا

للمنافسة أو اإلنتاج.
* يـقـولـون إن الــتـجـريب فى الـوطن
العربى لـيس إال تقلـيدًا للـغرب... ما

رأيك?
- هذا السؤال يأخذنا إلى ذلك اجلدل

مـــخـــرج مـــســـرحى ســـودانى خـــريج
ـسـرح ـعــهـد الـعـالـى لـلـمـوســيـقى وا ا
ــركـز بــالــســودان ويــعــمل مــخــرجــاً 
ــســتــمــرة لـتــطــويــر فــنـون «الـورشــة ا
الـــعــرض» كــمــا يــعــمل مــعــداً ومــقــدم
بـرامج فى الـهـيـئـة الـسـودانـية لـإلذاعة
ـقـاالت الـنـقـدية والـتـلـيـفزيـون يـكـتب ا
ـسـرحيـة فى الـعـديد من والـدراسات ا
الصـحف الـسـودانيـة مـثل «األضواء»
و«األيـام» يــشـارك لـلـمـرة الــثـانـيـة فى
ـتهـالكة) هـرجان بـعرض (األخيـلة ا ا
عمـا يحـمله من أوجـاع وهمـوم اخملرج
الـشـاب الـعـربى وعن مـشـاكل احلـركة
ـسـرحـيـة فى بـلـده كـان لـنـا معـه هذا ا

احلوار.
اذا وكيف تقوم بالتجريب?  *

- أنا أجرب انطالقـاً من افتراض عام
ــســرح عـمــومــاً فى الـوطن يــقـول إن ا
الــعـربـى يـعــانى من إشــكــاالت كـثــيـرة
أخـــطـــرهــا حـــالـــة االطـــمـــئـــنــان الـــتى
يعيشها هذه احلالة التى جعلته يجتر
قـوالت زائفة نفـسه وأدواته ويسـتكـ 
مـثل: الـتـواصل مع اجلـمـهـور وحـيـوية
الــتـلــقى وهى حــقــائق ال أنـكــرهـا; إال
أنى أعتقـد أن هذا التـواصل الذى يتم
ـسـرح وجـمهـوره يـتم فى حـالـيـاً بـ ا
ـفـرغ من سـيــاق الـعــرض الـتـجــارى ا
األسـئلـة االجـتمـاعـية احلـقـيقـيـة والذى

< ربيع احلسن 

سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته   ا

ية سرح عا  لغة ا
وليس لها وطن

حوار: مهدى محمد مهدى

سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا   ا
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23عادل عبد النبى عبد الناصر ربيع محمد كمال رمضان الشرقاوى نشوى يوسف.
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مسرح الصورة
وسـيقـى فنـحن ال نـقتـصر عـندمـا نـنصت إلـى ا
عـلى االستمـاع إلى األصوات الـتى تتألف مـنها
ـسـموع أو ـوسـيقـى من تتـابع الـصـوت ا هـذه ا
جتـميعـه; سنسـتمع كذلـك إلى جتارب خيـالية ال
تـمت إلى عالم الصـوت بأية صلـة ألنها جتارب
رؤيـة وجتـارب حـركة كـذلك الـشـعـر; فـهـو ليس
مـجـرد اسـتحـضـار أصـوات تـسـمع وتـتردد فى
الـقـصـيـدة ألنـنـا نـسـتـمع إلى الـشـعـر بـخـيـالـنا
الـذى نستطيع أن نحـصل منه على جتربة تضم
ـســيــة وحـركــيـة أصـواتــاً ورؤى وإحــسـاســات 

مجتمعة.
اءات أمـا الـكالم الـذى هو مـجـرد نـسق من اإل
ـاءة حتـدث صــوتـاً مـتــمـايـزاً يـتــمـيـز بــأن كل إ
نــسـتــطــيع إدراكـهــا بــواسـطــة األذن والــصـورة
ظـاهرة بـصـرية تـتـعلق بـاجلـهاز الـبـصرى كـما
تـتـعــامل مع الـتـجــارب اخلـيـالـيــة من نـاحـيـة أن

الرؤيا ظاهرة ذهنية.
فــــمــــســــرح الــــصــــورة كــــائـن حى مــــكــــوَّن من
ـسـيـة وحـركـيـة مع مـدركات األذن إحـسـاسـات 
والــعـــ واخلــيـــال والـــوجــدان ألنه مـــســرح ال
يـقــصـد الـتــعـامل مع الــسـرد الـلــفـظى بــسـيـاقه
الـتـرتـيـبى بل يـنـحـو إلى االنـطـبـاعـات احلـسـيـة

كثفة لدى اجلمهور. ا
ــســرح بـحــكم طــبــيــعـتـه الـســمــعــيـة كـمــا أن ا
ثل عـمليـة تأثـير متـبادل بـ نظام والـبصريـة 
الـعالمـات األيقـونيـة ونـظام الـعالمـات الرمـزية.
وقــد قـــدمـت جـــوانب كـــثـــيـــرة من هـــذا الـــنــوع
ــســرحــيــة فى ــســرحى من خـالل جتــربــتى ا ا
عـرض مفونـية ليـر" فقد الـتقيت بـاخملرج أسفل
ـديـنة الـفـاتيـكـان ح لـوحـة "العـشـاء األخيـر" 
كـنـت مـتــفــرغـاً حلــصــولى عــلى جـائــزة الــدولـة
لإلبـداع نـاقـشــنـا مـفـهـوم اإلبـداع عـلى أسـاس
كــيـفــيــة تــقــد إبـداع مــســرحى مــوازٍ بــعـد أن
أثـارتنا الـصورة وكان الـقرار هو الـعرض ح
ـنـضدة عـودتى من إيـطـاليـا إلى مـصـر وبدأ بـا
"عــالـم لــيـــر" مع عـــنـــاصـــر أخـــرى من أعـــمــال
دافـنـشى; خـاصــة الـطـرد من اجلـنـة واكـتـمـلت
بـنـائــيـات الـصــور سـعـيـاً إلـى تـصـويـر وتــمـثـيل
مــدلـول احلــدث حــيث إن تــلك الــصــورة تــمـثل
سـرحى سـواءً بأدواتـها من حـصاراً لـلـفضـاء ا
أشـكـال ذات ألـوان وأضـواء أو حـركـات تـكـون
Billedst    رئـية. فـمسـرح الصورة اجلـمل ا
 of Teatre  كـائن بعناصر جسمية وجوهرية
ـيتـافيزيـقيـة التى يـتعامل ـفاهيم ا ال مـادية مع ا
Juxta Position مــعـهــا بــصـورة مــتــعـاقــبـة
ــيـتـاتــيـاتـر   Meta Teatreوعــروض الـفن وا
الـتـشــكـيـلى واإليـقـاع احلــركى كـأحـد سـمـاته;

حيث إن أى عرض يجرى فى فراغ.
إن كل حلــظـة نـعــيـشــهـا هى صــور فـلم تــبـخل
عـلـيـنا احلـيـاة فى ذلك وقـد أكـرمـتـنا الـتـقـنـيات
بـأعــاصـيــر من الـصــور مـحـمــولـة عــلى وسـائط
عـــديـــدة مــثـل أقــراص الـ" "CDأو الـــشـــبـــكــة
الـعـنـكــبـوتـيـة " اإلنـتـرنت" تــبث عـجـائب الـصـور
ــكن أن يــثـيـر ـصــنَّـعــة واخلـيــالـيــة وكل مـا  ا
الـتوتر أو االنـسجـام أو حتى صوراً قـد تدفعك
لـلـقتل مع إمـكـانـيات الـتـجـسيم والـتـعـميق ولم

تـبــخل وســائل اإلعالم عـلــيــنـا; بل تــكـرمــنـا كل
طـرفـة عـ بـسـيل من الـصـور ومـنـا من اكـتأب
حـ رأى الكثيـر منها سـواء أكانت إلنسان قُتل
أو رقص وصـور أخـرى ال عزاء لـلـرجال فـيـها
صـور لتسـليع الـفن واجلسد والـدين مع ألعاب
  Play Stationوالـهـاتف الـنـقَّال والـسـيـنـما
بــأنـــواعــهـــا أو صــورة واحـــدة من فـــيــلـم مــثل

" "United 93وصـــــورة
السائر على سطح القمر. 
ونـحن نــطـلق كـلـمـة صـورة
فى حــيــاتـنــا الــعــامــة عـلى
ــــرســــومـــة أو الـــلــــوحــــة ا
الـفـوتـوغـرافـيـا أو الـصورة
احملمولة على شريط أو من
خالل أشـــعـــة كـــوســيط أو
األيــــقــــونــــة واخملــــطــــوطــــة
واإلفـرسـكـو والـفـسـيـفـساء
والـتـمـبـرا والـصالبـة سواء

بالرسم أو احلفر.
لـقد تطوَّرت الصورة بعدما
كـانت خـربـشـات أو رسـمـاً
وتــخــضــيــبــاً مـثــلــمــا فــعل

اإلنـسـان األول كـمـا أن الـصـورة هى احلـقـيـقـة
ـصـرى الـقد كـمـا أنـها ـعـتـقد ا فى الـفـكر وا
تـرتـبط بـاإلبداع الـشـعرى  –كـمـا ذكـرت- حيث
يــــتـــألـف الـــنـص من عالمــــات تـــصــــويـــريـــة فـ
"هــوراس" اعــتــبــر أن الــشــعــر هــو الــتــصــويــر
ـطــلــقـة فى و"مـاالرمــيه" ذكــر أنــهـا هى الــقــوة ا

الشعر.
كـما أن الكتابة تتصل بـالتشكيل من حيث بداية

ــسـرحـيـة هى مــعـظم ذلك من حـيث والـصـورة ا
ـضمـون من خالل ـادة أو الـوسـيط لـتـحـقـيق ا ا
ضـمـون مـحمَّل بـدالالت مـوجَّـهة الـشـكل هـذا ا
ـسـرح من خالل صوره ال لـلـمـتلـقى; حـيث إن ا
يــقـــدم الــعـــالم نـــقالً بل صـــيـــاغــة وال أقـــصــد
ـــســرحـــيـــة الـــديـــكــور وال حـــتى بـــالـــصـــورة ا
الـــســـيــــنـــوغـــرافـــيـــا بـــشـــكـل مـــبـــاشـــر بل إن
الـسينوغـرافيا هى فن لـصناعة أجـزاء وعناصر
ادى ـسرحية بعـنصريها ا كـثيرة من الصورة ا
الـذى يشـكلهـا والصـورة التى حتـمل دينـاميـكية

وإمكانيات تعبيرية تُحكى بلغة خاصة.
وقــــد اســـتــــفـــاد مــــســـرح الــــصـــورة مـن الـــفن
الــسـيــنــمـائـى الـذى أُسـس عـلى فـن الـتــصــويـر
ـكن من الـفـوتـوغـرافى; خـاصـة وأن الـسـيـنمـا 
خاللــهــا إجــراء عــمــلــيــات الـتــولــيـف واخــتـراق
تـقابالت وعمل مـتوازيات لألحداث األزمـنة وا
وتـرتـيب األعـمـاق والـتـركـيـز; هذا مـع احملاوالت
الـرقمية التى اقتحـمت السرح. كل ذلك لتسهيل
ـراد التـعبيـر عنه وقـد استفـادت بها الـتصوُّر ا
عـروض مسـرحيـة مصـريـة نذكـرها بـكل تقـدير
بـدعيـها ونـستـبعـد عروضـاً آلخرين وهـذا حق 

شاهدنا صورها هناك قبل أن نشاهدها هنا.
فـالسينوغـرافيا حتقق الصـورة الثالثية األبعاد
ـكن فـصل الـعمـارة عن ذلك وأقـصـد هـنا وال 
الـفضاء كجزء حيوى تعيش فيه الصورة; سواء
تـكوَّنت من شخـصيات أو عنـاصر بنـائية أخرى
ـسرح لـيست ـكانـية عـلى خـشبـة ا "فـالصـورة ا
ديـكوراً محـضاً إنهـا صورة مرئـية فعَّـالة تكمل
ـسرحـيـة... فى الفـضـاء ومعـرفـة كيـفـية عـالم ا
إطـالق الـــفـــضـــاء يـــتـــطـــلـب فـــهـــمـــاً من جـــانب
سرح" الـسينوغرافى للـنُظم اخملتلفة لـصناعة ا
فـحــ قـمـت بـتــقـد تــصـورى الــســيـنــوغـرافى
الفـتتـاحية عـرض "األم شجـاعة" مـزَّقت الصورة
ولــكن داخل صــورة مــحــكـــمــة الــبــنــاء تــتــكــون
عـناصرهـا من: البـرج واإلضاءات اجلانـبية مع
ـتـحـرك; فـتـحـولت الـصـورة الـعـمق واإلسـقـاط ا
الـتوثيقية حلروب من العالم كذاكرة بها فراغات
حتـتمل مـآسى أخرى. كـما أن بـالعـرض لقـطات
ـــثــــابـــة صــــورة بـــاألبـــيـض واألســـود مع هى 
كبرة تـراكيب ملونة سواء بالقـطع أو باللقطات ا

إلى غيره.
ــوسـيـقى. ــكن أن أطـلق عــلـيه الــسـلم ا وهـذا 
فـالتخـطيط الـذى أقوم بإعـداده هو مفـتاح سواء

كان فى أعلى السلم أو أدناه.
راجع  ا

 د. مـصطـفى يحـيى: اإلنسـان والصورة. 
ـعـجم الـفـلـسفى. ـنـعم احلـنـفى: ا  عـبـد ا
 بــامـيال هـاورد: مـا هى الــسـيـنـوغـرافـيـا
تـــــــرجـــــــمـــــــة: د. مــــــــحـــــــمـــــــود كـــــــامل.

وجــودهــا; حـــيث كــانت فـى مــرحــلـــتــهــا األولى
مصوَّرة كما أن اللغة ترتبط بالتشكيل.

طلـقة فى اخليـال احلر بدون وسيط والـصورة ا
خـارجى تــأتى من تـيـار الــوعى وكـذلك "تـفـاعل
وجـدان ومخيـلة اإلنسان سـواء فى حالة الـيقظة
أو األحالم... حــــــيـث تــــــأتى صــــــور وأحــــــداث
مـتــحــركـة من الــعـقـل الـبــاطن لإلنــسـان وعــنـد
اســتـــيـــقـــاظه يـــتـــذكــرهـــا فى
الـغــالب وتـتـراءى كـمـا رآهـا
فى الــــنــــوم أو مــــحــــرَّفــــة أو
نـاقصـة ويطـمسـها تـدريجـياً

عقله الواعى".
والـــــصــــــورة ســـــواء كــــــانت
Forma Co جــــســــمــــيــــة"
 roralis أى الـــــــــــشــــــــــكـل
اجلـسمى للـشىء أو الصورة
Sub- اجلـــــــــــــوهــــــــــــريــــــــــــة
Forma   statantiallis
كــمـجــمــوعـة خــواص الـشىء
ـيز الشىء ـعقـولة أو ما  ا
والــتـى تــقـــابــلـــهــا الـــصــورة
الــــعـــــرضــــيـــــة أو الــــصــــورة
الـالمادية   Forma Immateriali بـصفتها
ـاديـة ــسـتـقـلــة عـنـهـا أو الــصـورة ا الـصـورة ا
ـادة  Forma Materialis الــتى تـقــوم فى ا

وتعتمد عليها.
Forma Mey ـة ـــيـــتـــافــــيـــزيـــقـــيــ والــــصـــورة ا
اهية الـنوعية للشىء أو ـعنى ا  aphysicalis  
الــصــورة الـنــوعــيـة  Forma Specifica الــتى

تميز الشكل النوعى: حيوان أو نبات أو جماد". 

< د. نبيل احللوجى
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لــــــــــــــيـس مـن
أنـواع احلـوار
حــــتى أشــــده
عبقـرية حوار
ـــــــــــــكـن أن
يـــــــــــحـــــــــــرك
سـرحية إلى ا
األمـــــام إذا لم
يـــكن من هــذا
ـنـــوع الــذى الــ
يدفع الصراع
ـتـــــقــــدم به ويـــ
ـتـــمــرار ـاسـ بــ
والــــــصــــــراع
وحـــــــده هــــــو
الذى يستطيع
ـتـولـد عـنه أن يـ
صراع آخر.

مسرح الصورةمسرح الصورةمسرح الصورةمسرح الصورةمسرح الصورةمسرح الصورةمسرح الصورةمسرح الصورةمسرح الصورةمسرح الصورة
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محمد رفاعى

لوخـية» للـمؤلف السـيد حافظ واخملرج سرحى «حـرب ا شـاركة فى العـرض ا > بعد انـتهائه من ا
مـثل الشاب محمـد أسامة لعـرض مسرحية «الـعدو فى غرف النوم»  للمؤلف أحمد عوف يسـتعد ا

سرح بنادى الصفا الرياضى بالهرم. د. هشام السالمونى ويتم عرضها بقاعة ا

سرح الشعبى محمود دياب: القاضى الذى أحكم حيثيات ا
75 عاماً على ميالده

ــصــرى والــعــربى فــفى مــســرحــيــة «بـاب ا
الـفــتــوح» الـتى كــتــبت عـام 1971 يــنــطـلق
«ديـاب» من اللـحظـة اآلنـية كـانت القـدس قد
سـقطت فى يد االحـتالل اإلسرائيـلى ومعها
عدة مـناطق فى الشام ومصر يلجأ الشباب
الـذى يعـانى من عدة أزمـات  - فى النص -
إلى عـــهـــد صالح الــديـن األيــوبى حتـــديــداً
حلـظة دخـوله الـقـدس مـنـتـصـراً يدخـل بطل
ـسرحيـة أسامة بن يـعقـوب القادم من بالد ا
األنــدلس الـــتى تــعـــانى الــتـــشــرذم وضــعف
وفسـاد احلكام يلح «ابن يعقوب» فى مقابلة
صالح الــدين وقـد هــاله أن أبــواب الــقـدس
أغقـلت أبـوابـهـا أمـام الـعامـة ودخـلـهـا كـبار
التـجار والعسكر كان الفتى األندلسى يأمل
فى هـذه الـلـحـظـة أن يـزاوج الـفـكـرة بـالـقوة
كـان يــأمل وصــول كـتــابه إلى صـالح الـدين
ـقـراطـيـة وسـيادة الـذى هو دسـتـور فى الـد
نتصر: القـانون كان يأمل أن يـقول للقائـد ا
إن من حق الـناس أن تخـتار احلاكم بـحرية
أن تـعـطى الـبـيـعــة لألحـكم واألعـدل واألكـثـر
ـانا بقضايا الناس وأن لكل فرد فى األمة إ
ــلــبـس والــســكن ـــأكل وا حق مــعـــلــوم فى ا

وطلب العلم.
يـنـحت مـحـمـود دياب اجملـرى األسـاسى فى
ـســرحى فـكــرة الـتــحـذيــر وطـرح مــنـجــزه ا
ــصــريـــة وجتىء مــســـرحــيــته الـــقــضــايـــا ا
األخيرة «أرض ال تنبت الزهور» وفيها يعود
ــا ألول مـرة - فى ديـاب إلى أســطـورة - ر
ـسرحـية التـراث الـعربى الـقـد بطل هـذه ا
«الـزبــاء» «مــلـكــة تـدمــر» الـتى تــشـبه أبــطـال
التراجيديا اإلغريق مضت إلى حتفها ح
رفـضت حب قائد جـيشـها أو االسـتماع إلى
ـمـلـكـة لكـل غريب نـصحـه وفتـحت أبـواب ا
وأرســـلت إلى عـــدوهــا يـــتــحـــدث بــاســـمــهــا
سـتشـارى السـوء وعلى وأحاطـت نفـسهـا 
جـــدران قـــصـــرهــا صـــور األعـــداء فـــلــقـــيت
ـأساوى ويـؤكـد الكـاتب على أن مـصيـرها ا
األرض الــتى تــروى بـالــدم واحلــقـد ال تــنـبت

زهرة.
هـذا الكـاتب أحب بصـدق لم يكف يـوماً عن
طــرح رؤاه الـثـاقـبــة والـتـحـذيــريـة الـتى رآهـا
أمـامه مجـسدة عـلى أرض الواقع ألنه فـنان
صـادق عبر عن واحلـال الذى آل إليه الواقع

صرى والعربى. ا
75 عاماً تمر على ميالد محمود دياب وفى
ـضى عـلى رحـيله ربع أكـتوبـر بـعـد القـادم 
قـرن أمـا آن لنـا أن جنـمع رؤاه وأن يـنـشر
?! ســـــؤال أوجــــهه لــــكل مــــشـــــروعه كــــامالً

صرية. ؤسسات الثقافية ا ا

يعـمـلـون فى أعـمال وضـيـعـة تهـ كـرامـتهم
وشـرف نسائهم ويعمـلون فى أوقات فراغهم
مـضــحـكـ لـلـســادة وأتـبـاعـهـم بـغـيـر أجـر
لـكـنـهم - أى الـهالفـيت - لم يـتـوانـوا حلـظـة
كتومة كان فى التمرد وإخراج االنفعاالت ا
محمود دياب فى تلك الفترة يعتبر موضوعه
فـضل بل الـوحيـد هـو القـريـة فعـبـر عنـها ا
بـصدق وبساطة شديـدة العمق ففالحيه من
روح ودم وهـو قادر على سبـر أغوارهم بغية
شاعـر وأعقد الـهموم التى الـوصول ألدق ا
تـؤرق هـؤالء الـبـسـطـاء والـقـريـة فى مـسـرح
مـــحــمــود ديــاب قــريــة مـــصــريــة خــالــصــة
رارة وهامـشيـة شخـصيـاتهـا مقـهورة من ا
ـلـكون شـيـئاً وقـسوة الـواقع فالحـوها ال 

لكون أنفسهم. ا ال  ور
سرحيات بل كان هاجس «دياب» فى تلك ا
ـسـرحى هـو اجلـمـهـور فى أغـلب مـنـجـزه ا
فى مـسرحه: الـنص وجتربـة العـرض ال تتم
ـتفـرج من ثم ـشاركة إيـجابـية من ا إال 
سرحية ونقد إدانة بعض الشخصيات فى ا
مـــواقــفـــهم فــإن مـــا يــحـــدث عــلى خـــشــبــة
سـرح لم يـعـد كالمـاً مجـانـيـاً أو مبـعـثراً ا
عــــلى الــــورق أو صـــوتــــا بال مــــعـــنـى عـــلى

سرح. ا
عـجـزة» القـصـيرة والـدالة منـذ مـسرحـيـة «ا
الــتى كــتــبت فى مــطــلع الــســتــيــنــيــات إلى
مـسرحـيـة «األرض ال تـنبت الـزهـور» مروراً
ب «بــاب الـفــتـوح رســول من قـريــة تـمــيـرة
قــصـر الــشـهــبـنــدر أهل الـكــهف» كل هـذه
ــسـرحــيــات وغــيــرهــا كــانت كــالــنــبـوءات ا
وحتــقـقت كـل تـنــبـؤات مــحــمـود ديــاب الـتى
أطـلقـهـا فى مـنـجـزه اإلبـداعى حتـققـت على

نحو ما على أرض الواقع.
عجزة» كـان مؤلفـها يتوقع ففى مـسرحيـة «ا
مــا يــحـدث فـى مـصــر بــعــد عــدة عــقـود من
خـصــخـصـة وبـيـع الـقـطـاع الــعـام وسـيـطـرة
ـال وسيـاسـات الـسوق شـخـصـيات رأس ا
ــسـرحـيــة الـقـصــيـرة الـتـى كـتـبت فى هـذه ا
العـام الذى أعلن فـيه عبد النـاصر القرارات
االشتـراكيـة فى مطـلع الستـينـيات - أغـلبهم
ـصـنع عــمـال ويـتــكـاتــفـون من أجل شــراء ا

الذى يعملون فيه.
فى مـسـرحــيـة «أهل الـكـهف 74» الـتـمـاثـيل
الــتى تـمـثل رمــوز الـعـهـد الــسـابق من كـبـار
الـــبـــاشــاوات واإلقـــطـــاعـــيــ والـــلـــصــوص
يـتــحـركـون فى أول فــرصـة لـيـســتـولـوا عـلى
ـكـتــسـبـات الـتى حــقـقـهـا الــبـسـطـاء وثـوار ا
يـولـيـو وفـى مـسـرحـيـة «قـصـر الـشـهـبـنـدر»
الـذى يأوى الـفـالحـ والـطـلـبـة يـريـد تـاجر
ثــرى شــراء الـقــصــر وحتــويـله إلـى «أوتـيل»
خــمس جنــوم وفــنــدق ســيــاحى ويــطــرد من

يأويهم القصر.
وفى مـسرحية «رسول من قـرية تميرة» التى
كــتـبــهــا ديــاب عـقـب حـرب أكــتــوبــر تـرسل
الـقــريـة أحـد أبـنــائـهـا إلى الــقـاهـرة - أثـنـاء
ـــقـــابـــلـــة أحـــد أفـــراد الـــقـــيــادة احلـــرب - 
قاتل وعن لالستـفهام عن مصير أبنائها ا
أحــداث احلـــرب وعن مــصـــيــر اجلـــمــعـــيــة
التـعاونية عن موقف أمريكـا بينما يستولى
أحـد أثريـاء الـقـريـة - بـحـجـة مـزورة - على
قـطعـة أرض ملك ابن أخـيه الذى يقـاتل على

اجلبهة.
إن الـدالالت واضـحـة والـرمـز بسـيـط يسـهل
إدراكه وفـهم مـغـزاه وحـ يـلـجـأ «مـحـمـود
ديـاب» إلى التراث والتاريخ يـؤكد على فكره
وتـــنــبــؤاتـه ويــحــذر بـــقــراءة واعــيـــة لــلــواقع

مـصــر وأدخـلـتــهـا فى نــفق الـســبـعـيــنـيـات
ـــظـــلم وواجه «مـــحـــمـــود ديـــاب» وحـــده ا
ـــؤامــرات الـــصــغـــيــرة وتــعـــنت الـــرقــابــة ا
ـؤسسـة الثـقافـية ووصل به وبيـروقراطـية ا
احلـال إلى الـيـأس فـهـجـر عـمـله الـرسـمى
وأوصـد األبـواب حـول ذاته ومــات مـكـتـئـبـاً

فى أكتوبر 1983.
ولـد محـمـود دياب فى أغـسـطس عام 1932
فى إحـدى قرى محافظة اإلسماعيلية ودرس
الـقانون وتدرج فى سلك القضاء حتى صار
مـستشارًا مارس األشكـال األدبية كافة بدأ
بالـقصة القـصيرة قدم مجـموعة «خطاب من
قـــلــبى» ونـــشـــر روايــة «الـــظالم مـن اجلــانب
اآلخر» وقـدم عمًال يجـمع ب السيـرة الذاتية
والـفن السردى هـو «أحزان مديـنة» «طفل فى

احلى العربى».
سرحية تفـوق «محمود دياب» فى الكـتابة ا
سرحـية ذات الفصل الواحد كـتب خاللها ا
ـســرحـيـة الـطـويـلـة وتــرك بـصـمـاته عـلى وا
ــسـرح الـعــربى حـيث كـان مــسـرحـيـاً من ا

طراز فريد ونادر.
من أهم مـسرحـيات «مـحمـود دياب» التى ال
يخـطـئهـا عـاشق لـلمـسـرح أو أحد نـقاده أو
دارسـيـة هى: «الــزوبـعـة لـيــالى احلـصـاد
الـهالفيت باب الـفتوح رجل طيب فى ثالث
حــكــايـــات رســول من قـــريــة تـــمــيــرة أهل
الــكـهف قـصـر الـشــهـبـنـدر أرض ال تـنـبت

الزهور».
فـكرين منـذ الـدعوة الـتى أطلـقـها عـدد من ا
ــسـرحـيــ الـعـرب بـضــرورة الـبـحث عن وا
ــسـرح مـصــرى أصـيل يــعـبـر عن صــيـغـة 
صر منها دعوات «يوسف الـروح األصيلة 
إدريس» عــلى صــفــحــات مــجــلــة «الـكــاتب»
1964 كان محمود دياب أحد األصوات
ـسـرح األصــيـلـة الــتى وصـلت إلى صـيــغـة 
مـصـرى أصـيـل يـعـبـر عـن الـواقع وظـهـرت
مـسـرحـيـات ذات طـابع شـعـبى دون الـلـجوء
ــاضى كــان مــســرح إلـى الــتــراث أو إلى ا
ديـاب فـى الـسـتـيـنــيـات يـتـحــدث عن الـقـريـة
واخـتار شـكل السـامـر الشـعبى أو مـسرح
سرح بسيطاً للغاية ـسرح وجعل ا داخل ا
ــكن أن يـقــام فى سـاحــة شـعــبـيـة أو فى و
قـرية بـجوار اجلـرن أو الساقـية وجنح فى
الربـط ب الشكل الفنى والـرؤية االجتماعية
والسـيـاسيـة كانت تـشغل مـحمـود دياب فى
تلك الـفتـرة قضيـة عالقة الـفرد باجلـماعة -
وهى من الـقـضايـا األسـاسـيـة - كـمـا يـقول
الـناقد فاروق عبد الـقادر أحد عشاق دياب
وشـغـلـته الـقـضـيـة فى مـرحـلـة الـسـتـيـنـيات
وفى مــسـرحـيــة «الـزوبــعـة» الــشـائـعــة الـتى
اجتـاحت الـقريـة وهزت مـوقعـها وأخـرجتـها
ــألـوف من الـذل واالســتـكـانـة عن إطـارهـا ا
هـانة التى أصبحت شريعة اجملتمع قبل وا
أن يأتى أحـد أبناء القرية لـيثير الزوبعة من
ـساجـ ظلـماً لـينـتقم احتـمال عـودة أحد ا
ــيـه تــغــيـــرت الــقــريـــة فى حلــظــات من ظــا
ـسـكـوت عـنه رغم أن الـسـج وفـضـحت ا
مــات مــنــذ فــتــرة لــكن الــقــريــة الــصــغــيـرة
حتــــــركـت وعــــــرفت ووعـت ثم تــــــلـت هـــــذه
ــســرحــيــة مـســرحــيــتــان مـهــمــتــان هــمـا: ا
«احلـصـاد» و«الـهالفـيت» وهـمـا ذروة تـلك
ـرحلة وكانت جتربة العرض تتم فى قالب ا
ــا يـشــبه ســهـرة ـســرح  مــســرح داخل ا
ريــفــيــة وعـــبــرا الــعــمـالن عن االنــفــعــاالت

هانة. كبوتة واألحزان والقهر وا ا
فى مــســرحــيـة «الــهالفــيت» الــرجــال الـذين

ـسـرح الـتـجـريب فى مـسـرح لـهـا عالقـة بـا
«محـمود ديـاب» ينطـلق من التراث ويـكتسى
من الـواقع احمللى والشعبى ومعـبرا حقيقيا
عن هـموم اجلـماعـة والـفرد من هـذا الواقع
بـادئه وموهبته أتى «مـحمود دياب» مـؤمناً 
وإبـداعه وسرعان ما أصبح واحداً من أهم
ـسرحـي الـعرب بـعد نـكسة 1967 لـكن ا
مـتـغـيـرات سـيـاسـيـة واجـتـمـاعيـة حـدثت فى

بـــدأ مـــحــمـــود ديــاب الـــكــتـــابـــة فى أواخــر
ــاضى كــان اخلــمــســيــنــيــات من الــقــرن ا
ــــــصـــــرى فـى أوج الـــــتــــــوهج ـــــســــــرح ا ا
واالزدهـار وكـانت هـنـاك روح وطـنـيـة تـدعو
إلى الـتـمـيـز والـتــفـرد وتـرفع من شـأن قـيم
األصـالــة وحتـرث األرض بــحـثــاً عن تـراث
هذا الشعب إلحياء الذاكرة الوطنية والبحث
عن ظـواهـر واحـتـفـاالت وطـقـوس شـعـبـيـة

سرحـي الذين سرحى «مـحمود ديـاب» عرضت أعمـاله على أكـبر مسـارح العالم الـعربى ولكـنه لم يأخـذ حقه كواحـد من أهم ا الكـاتب ا
ع قبل عقود عندما تـضافرت عوامل وتغيرات صرى نـتذكر جديته فى طرح قضـايا حياتية شائـكة نتذكر اسمه الـذى  سرح ا خطوا نحو تـأصيل ا
وهبته وأهمـية أعماله.. ولـكن مازالت تلك األعمـال مبعثرة ا يلـيق  داخلية وخارجـية وذاتية بـالطبع فى وضع هذا الـكاتب فى مكانـة يستحقـها 
سرحيـة الكاملة حتى اآلن نتذكر اضى لم ينـشر منها إال النذر القلـيل ولم تنشر أعماله ا فى دوريات أو فى طبعات محدودة منذ سـتينيات القرن ا

محمود دياب الذى مر فى شهر أغسطس 75 عاما على ميالده.
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وقائع موت كاتب
مسرحى!!

كن لك من يعرفه إال أن يحبـه. محمد نصر يس.. كان  من يلـقاه فال 
كن أن ا يهتم به الشعراء و كان  أن يكـون من كبار الشعراء لو أنه اهتم 
برزين لو لم تتوزعه اهتمامات أخرى. ولوال أنفة حالت سرح ا يكـون أحد كتاب ا
شاركة فى  أفالم سـينمائية رضى من الـنقاد بل أتيحت له  فـرصة ا بيـنه و ب مصادقة ا
هامة وحـ وقف أمام٠(الكاميرا) لم ترهبه العدسات ودخل احلـالة الفنية مزاحما النجوم.
وكــان اهـتـمـام مـحـمـد نـصـر بـالـثـراث الـشـعــبى وعـلى وجه اخلـصـوص الـتـراث الـشـفـاهى

سرح وبأصدقائه من كتاب ومطرب وصعاليك  الغنائى ال يعادله إال اهتمامه با
ن يفدون إلى قصر ثقافة ح تعـرفت عليه  اجتذبنى إليه اهتمامه بضيوفة من الشعراء 
قنا لـلمـشاركة فى األنـشطة الـتى كان يـخطط لهـا ح كـان منتـدبا إلدارة قـصر الثـقافة. ثم
سرح فى دورة جمعـتنى به صدفه جـميلة حـ أمضينـا أشهرا نتـثقف فى كتابـة وإخراج ا
متخصصة أيام كانت هيئة قصور الثقافة تغرد خارج سرب الدولة وتعنى بتثقيف الرواد.
وفى أثـنـاء الـدورة ذهبـت ألداة الصالة فى مـسـجـد قريب وغـفـلت عن حـقـيبـة يـدى فـسرقت
وكانت بـها أوراقى وقروشى ومفاتيح بيتى. وخرجت أقصد قـريبا لى بالفاهة أستقرضه ما
يـوصـلنى بـيـتى ولم يـخـرج خـلـفى إال مـحمـد نـصـر وقـرب الـباب مـتـردداً وكـأنه سـيـرتكب
كـبـيـرة دس فـى جـيـبى شـيــئـا وقـال سـاخــرا : مـاقـلـتــلك بالش صالة فى اجلـوامع... أهم
ال لكنه دس فى قـلبى شيئا سرقوك يـا موالنا وكمـا دسه فى جيبى كان مبـلغا كافـيا من ا

ال. آخر ال يقدر 
بهر الذى إن معظـم أبناء جيلى من الـشعراء والكـتاب  لم يكن لكثـير منهم ذلك اإلبـداع ا
يـلفـت إليه اجلـوائـز و الدراسـات القـديـة لكـنـهم كانـوا صـناع ثـقـافة ومـؤسـس حلـركة
ثـقافـيـة .فـقـد يعـكف الـواحـد مـنهم عـلى اإلعـداد لـنـدوة أو أمسـيـة شـعـرية جـابـرا أخـطاء
وظـف من أجل إجناح النـشاط ويترك مـا بيده من مشـروع قصة أو رواية أو وتقـصير ا
مسرحـية أما محمد نصر فلم يكتف بالنـشاط الثقافى بل استدرج مثلى ومثل سعد عبد
ا هـو أهم وما نحـبه وجنيده لـكن محمـد نصر الرحمـن إلى العمل الـسياسى. وتـفرغنـا 
أبت عـلـيه إنـسـانيـته أن يـتـخـلى عن احلـزب حـتى بـعـد أن تـبـ له إصـابـته بـالـشـيـخـوخة

بكرة. ا
لم تكن طمـوحات محمد نـصر األدبية على قـدر طموحاته اإلنسـانية والوطنـية. كان يطمح
ـصـر شـيـئـا... كـان يـطـمح أن يـكـون صـديـقــا لـكل من يـلـتـقى به من أهل الـفن أن يـقـدم 

. واألدب. وكان صديقا مخلصا لكل من عرفه من األدباء والفنان
ـرارة الـتى قـلــيـلـة حلـظـات الــفـرح الـتى شـاركــته إيـاهـا كـثــيـرة كـثـيـرة ســاعـات األلم وا
جمعـتنا... كـان يبـتهج كطـفل ح يقـرأ سطرا نـشر عن مسـرحية له... أو خـبرا ورد فيه
اسمه وال أستـطيع أن  أصور ابتـهاجه ح التقـينا للمـرة قبل األخيرة حلضـور مناقشة
ـسرحيـة مادة لـلدراسة. ـنيـا وقد اتـخذت من كتـابتـنا ا رسالة دكـتوراه قـدمت بجـامعة ا
كـان متـجلـيـا كصـوفى المعـا كنـجم كـوميـديا سـاخرا كـفيـلـسوف ... حـتى أنه استـقطب
صديـقنا اجلاد جدا زكريـا عبد الغنى ... وجـعله يضحك من قلـبه ... كما لم أره يضحك
ـا يـكـتـبه وعدم ـرارة عـدم فـهم الـبعض  من قـبل... وكـان يـنفـعل ويـغـضب حـ يـشعـر 

تقديرهم له.
لم يكن محـمد نصر شـاعرا كبيـرا وال قاصا مرمـوقا وال كاتبـا مسرحيـا فذا... لكنه كان
كل هــؤالء - من وجـهــة نــظـرى -  ألنه امــتــلك عــنـصــرا نـفــتــقـده فى كــبــار الـشــعـراء...

بدع. سرح األفذاذ هو إنسانية ا رموق وكتاب ا والقاص ا
ـسـرحى... فـمن كـانت مـصــر... حـبه األول واألخـيـر... إلــيـهـا اجتـهت بــوصـلـة إبـداعـه ا
تـاريـخـهـا الـقـد «انـتـصـار حـورس»... ومن الـســيـرة الـهاللـيـة اسـتـقى «ديـاب مـلـكـا»...
ومـأسـاة سعـدى... وكـانت أعـمـاله كلـهـا مـحـاولة لـلـنـبش فى جـراح التـاريخ تـقـصـيا أللم

احلاضر.
سرحى محمد نصر يس  رحم الله الكاتب ا

يبـدو لك حـ تلـقـاه ألول مرة كـأنه خـرج للـتوه
ـلوك من حـائط من حـوائط طـيـبـة حـيث تـسـكن ا
فى الـبر الـغـربى. أو كأنه فـكت عـنه شـرائط التـحـنيط
وخرج إلى زمـننا هذا صـافقا خلـفه تابوت النـسيان بعد

أن مكث فى دهاليز التاريخ قرونا يتأملها ويحاورها.
بطـوله الفـارع وسمـرته احملـببـة وابتـسامـته الـساخـرة يأسـر قلب

 درويش األسيوطى
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< د. سيد اإلمام

!! رباعى... ولكن من اثن
وســـــــــط
أيــــــــــــــام
اخلـــــريف
ــتـجـهـمـة ا
ـتـزج الــتى 
فــيــهــا الــيــأس
بــــــــــــــــــــاألســى
وحــــــــــــــــــــــــــــديــث
الـذكـريـات الـغـابرة
بــــصـــــفــــحـــــة األفق
الــضــبــابى وبــيــنــمــا
األقــدام تــدوس األوراق
الـصـفـراء اليـابـسـة التى
ــــســــارح تــــلــــفــــظــــهــــا ا
مـــتــــســـاقـــطــــة من دوحـــة
مـهـرجـان الـقـاهـرة الـدولى
لـلمسـرح التجـريبى وبيـنما
الــهــمــســات تـــســتــعــيــد فى
الـوقـت نـفـسه مـا قـيل - بـ
- عن شـيخوخة الـشك واليق
بـكـرة وهـو يوشك ـهـرجـان ا ا
أن يـــــــبـــــــدأ مـع الـــــــزمـن دورته
الــتـــاســعـــة عــشـــرة إذا بــورقــة
خـضراء نضرة تلوح ب الصفرة
الـكــابـيـة وتــفـوح بـرائــحـة احلـيـاة
وتـداعب الـعـ واألذن والـقـلب مـعـا
ـا قد أنسى- أو يـكاد- من حديث
ـتـعـة اجلـمـالـيـة فـاشـرأبت نـحـوهـا ا
األعـنـاق مفـعـمة بـاألمل وإن بـدا على
مـرمى الـبصـر كـأنه حالوة الروح وهى

جتاهد من أجل البقاء.
ولم تـكن تـلـك الـورقـة اخلـضـراء سوى
عـــرض"ربـــاعى"الـــذى  قـــدمـــته فـــرقـــة
Laboratorium" مــســرح اخملـتــبـر
teatro اإليطالية كما يشير اسمها-
ـن يـؤثر  La boratory theatre""أو
اصـطالحـا إجنـلــيـزيـا- عـلى مـسـرح مـركـز
اإلبـداع بأرض األوبرا.والـواقع أن اسم الفرقة
السـيـمــا لـفـظــة اخملـتـبـر ال يــخـلـو من داللـة ال
ـبدأ أظن- فى تـقـديرى- أنـها خـافيـة الـعالقة 
الــتــجــريـب بــوصــفه مــنــهـج عــمل فى اإلبــداع
ـسـرحى وليس أسـلـوبا أو مـدرسـة فنـية ذات ا
يـزة كالكالسيكية خـصائص محددة وسمات 
ا انسلخ فى تاريخ أو الـرومانسية وغيـرهما 
الـدرامــا.فـلـيس هــنـاك- عـلـى أيـة حـال- عـرض
جتـريــبى ولـكن هــنـاك بـالــتـأكــيـد مـنــهج عـمل
يـعــتــمـد عــلى الــتــجـريب: أى طــرح الــسـؤال
الــــواضـح والــــواعـى فى الـــــوقت نـــــفــــسه
ـعـامل والـتـوافــر عـلـيه فــيـمـا هـو أشــبه 
ومـخــتــبـرات الــفــيــزيـقــا أو الــكـيــمــيـاء
لإلجــابــة عـــنه وفق خــطــوات مــطــردة
وتـدريـبـات مـتـطـورة يـنـفى بـعـضـها
بـعضا أحيانا أو يعدله ويصححه
أحـيانا ويـجاوزه أحيـانا أخرى
إلى أن يـطـمـئن الـفـنـان لـنـتـائج
جتــــاربه وتــــدريــــبــــاته الــــتى
أجـــــراهـــــا فى مـــــثـــــابـــــرة
مـحتـكمـا لـثقـافته الـنوعـية
ـــتـــراكـــمـــة وخـــبـــراتـه ا
وذائــقـــته اجلـــمــالـــيــة
ومــســتــرشــدا طـوال
الــــوقـت بــــســــؤاله
فــيـــعــرض عــمــله
منتظرا ومترقبا
االســتـــجــابــة
الــــــتى إمـــــا
تـــــــــــعــــــــــزز
اقـــــتــــنـــــاعه

عن اجلـسـد  بل ويجـعل مـنه موضـوعـا له قد
يستجيب له أو يكبح جموحه ونزواته وفق

ن خلق ودستوره األخالقى. وعيه 
والـواقع أن هــذه اخلــطـاطــة الـديــكــارتـيــة- نـســبـة
إلى"ريـنـيـه ديـكـارت"فـيـلـســوف فـرنـسـا فى عـصـر
الـنـهـضـة- تتـردد بـقـوة ال فـتـة فى مالحـاة االثـن
وتـصفـيـة احلسـاب بيـنـهمـا من ناحـيـة وبيـنه وب
نـفــسه من نــاحــيـة أخــرى عــلى نـحــو يــسـهم فى
عاجلـة الفـكرية لـلمادة تـكثيف الـوعى الديـنى فى ا

الـدرامـيــة الـتى تـبـدو وكـأنـهـا
اسـتمـدت خـيوطـها من سـياق
احلــضـــارة األوروبــيــة اآلنــيــة
الـــــتى اخـــــتـــــزلـت الـــــوجــــود
ـاديـة اإلنـسـانى فى أبـعـاده ا
وتـلـبيـة احـتـياجـاته اجلـسـدية
ولـو كـانـت احـتـجـاجـا سـافـرا
على القيم الدينية واألخالقية.
وفى هــذا الـســيــاق تـتــفـسخ
بـنـيـة الـلـحـظـة الـواقـعـيـة بـ

"هـنـا- اآلن" الـشــخـصـيــتـ
لــتـــحـــتــمـل الــوجـــود"هـــنــاك-
اضى"عبر لعبة إعادة توزيع ا

األدوار وتـبـادلهـا بصـورة جتـعلـهـا- فى الوقت
نـفسه- مـرايـا مقـعـرة أو محـدبـة تتـكـشف فيـها
ـنـتـهـكـة فى اجلـسـد ورغـباته ـبـتـذلة وا األنـا ا
ـا يكسب النـسيج الدرامى مالمـسه احلداثية
بـتداخل األزمنة واألمـكنة وتفـكك األنا وانفصام
ــشــهـد الــتـالى ــمـكــنــة.فـفى ا عـرى وحــدتـهــا ا
ـونت" يـلـعب هـو تـلـعب"مــدام مـيـرتـيـول"دور"فــا
دور"مــدام تـــورفــيـل"الــتى ســـبق له أن أغـــواهــا
وأفـسـد نـفـسـهـا وحـيـاتـهـا مع زوجـهـا وإن بدا
وكـأنه كـلب يــلـهث خـلـفـهـا يــسـتـنـشق فى شـبق
عـــرق ثـــيـــابــهـــا. وفـى مــشـــهـــد ثـــالث بـــيـــنـــمــا
ــونت"دور"مـدام مـيـرتـيـول" تـلـعب هى يـلـعب"فـا
دور حـفـيـدتـهـا"فـوالجن" الـتى خـرجت لـتوهـا من
الـديــر ولــكن لــيــتــواطـآ مــعــا عــلى إفــســادهـا
واغـتصـاب براءتـهـا وجتريـدها من الـطهـر الذى
ـتـعـة واحلـريـة.ويتـخـلق مع تـربت عـلـيه بـاسم ا
ـتقاطعـة معا وعى األنا تـبادلة وا لـعبة األدوار ا
ـذنبة الـتى تطمح إلى اخلالص بـاالنتحار مع ا
الــوعى فى الـوقت ذاتـه بـطـمــوح"مـدام تــورفـيل"

لالنـتحار ألنها لم تستطع أن تسترد نفسها من
هـوة اخلــيــانــة الــزوجـيــة الــتى ســقــطت فــيــهـا
مـاثل ل"فـوالجن"ألنهـا لم تسـتطع أن والـطمـوح ا
تــــســـتـــرد بــــراءتـــهـــا حــــتى مع ســــقـــوط"مـــدام
مـيرتيـول"بالـشيخـوخة ولـكن ألن كليـهمـا أعجز
عن مــطــاوعــة قـرار اخلالص فـال مـحــيص عن
ـا بررهـا  الـعـجز ـيـلودرامـيـة الـتى ر الـنـغمـة ا
الـفـلـسـفى فـإذا نهـايـتـهـمـا تـتـولـد عن اإلصـابة

بالسرطان!
وبالرغم من مركزية الفعل اجلنسى فى النسيج
الـدرامـى بـاســتـدعــائه فى الــعالقــات مـخــتـلــفـة
ـــا األزمـــنــــة ودوران احلـــوار حـــولـه ســـواء 
ا يـفجـره من متـعة حسـية فـياضـة وآسرة أو 
يـكتـنفه من أحـاسيس الذنب اخلـبيـئة فى حـنايا
ـعـتـمــة إال أن"سـيـرجـيـو"لم الـنـفس وزوايــاهـا ا
يـكن يعـنيه إال الـتعـبيـر الشـعرى عن هـذا الفعل
ــــشــــاعـــر ــــا يــــرافــــقه مـن دقــــائق ا نــــفــــسه 
ـتـكشـفة ـركبـة واألفكـار والـقيم ا واالنـفعـاالت ا
ـمــتـد"هـنـا- اآلن"الـذى ال فى صـمــيم الـوجـود ا
يـــتـــهـــدم- بـــوعـى بـــالغ- رغـم تـــعـــدد وتـــداخل
األزمـــــنــــــة.ولـــــذلك حــــــرص عـــــلـى بـــــســـــاطـــــة
الـســيــنـوجــرافـيــا الــتى جــمـعت بــ الــواقـعــيـة
والـتـجـريـد فلم تـزد عن"مـقـعـد صـالـون" وجزء
من شــجــرة جــرداء مــعــلـقــة اجلــذور فى أعــلى
الــفـــضــاء كــأنـه عــرجـــون قــد تـــســاقط ورقه
وثـمـره وبـقى مـعـلق األسـبـاب بـالـسـمـاء فـكان
ـونت ومدام ميرتيول" اسـتعارة كليـة لنفسى"فا
مـــــهـــــيـــــمـــــنـــــة ومـــــا لـــــبـث أن جـــــســـــد اخلط
ــــــيــــــهــــــمــــــا الــــــرأسى"األنـــــــا- الــــــله"فـى عــــــا
اءة إلـيه واحلوار وعـالم"فـوالجن"فى الديـر بـاإل
تـناهـية يـكتسب مـعه.وفى إطار هـذه البـساطـة ا
ــــمــــثل الــــعــــرض ثــــراءه الــــفــــنى مـن عالقــــة ا
فـردات الـثيـاب الـتى يتـجرد بـاإلكسـسـوار أو 
مـنـهـا ويـتـبـادلـهـا فى لـعـبـة األدوار أو يـتـحـاور
ـعبر- فى ـنفـصل عنه وا مـعهـا وكأنهـا اجلزء ا
ــا يـــغــذيــهــا الــوقت نــفـــسه- عن الــكـل فــيه 
ـضـمون الـفتش/"fetis أو الـرمـزية الـبدائـية
.فــتـــكــتــفـى"مــدام مــيـــرتــيــول"
ونت" وقـبعته ح ـعطف "فا
تــلــعب دوره بــيــنــمــا تــمــنــحه
قـبعـتـها الـتى تبـدو كـأنهـا جزء
من شــعـرهــا األشـيب تــوطـئـة
لـــدخـــوله فـى إهـــاب مــدام"دى
تـــــورفـــــيل" فـــــإذا جتـــــرد من
قــمـيــصه مع الـغــوايـة وألــقـاه
تـتـلـقفـه وتشـمه حـتى يـخـدرها
ويــــغــــطـى وجــــهــــهــــا وإذا به
الــســلــسـلــة الــتى تــلــتف عــلى
عـنــقـهـا- أو بــاألحـرى عـنـقه -
لـــيـــقــــاد مـــنه كــــالـــكـــلب وإذا
اضى وكأنه اسـتفاق للحاضر وعى نفسه فى ا
يــــنــــتــــهـك ذاته األمــــر الـــــذى يــــتــــجــــســــد فى
ــعــطـف"بــعـد أن يــطــرحـه أرضـا مــضــاجــعـة"ا
ـــعـــطف مــعـــادال جلـــســده.ويـــلــعب فـــيـــصــبح ا
ـــاثـال ســـواء أكــــان فى اإلكـــســــســــوار دورا 
ــاضـى أدوات زيــنـــة"مــدام دى تـــورفــيل" أو ا
مـظـلــة"مـدام"مـيـرتــيـول"الـتى تـصــبح رمـز أنـوثـة
مـتـفــجـرة أو مـنــكـسـرة بــتـفـتــحـهـا أو غــلـقـهـا
إشـهـارهـا وتـنكـيـسـهـا دورانـهـا عـلى مـحـورها
بـسرعات متـفاوتة تبـدلها ب األدوار الـنسوية
وت حـتى انفالتـها من قـبضة الـيد فى حلـظة ا
وقـد انفصل صوتـاهما فى اللـحظة األخيرة عن
جـسديهـما وعم الـظالم.لكن بقى- حـتى بعد أن
عم الــظـالم مــؤذنـــا بـــنــهـــايــة الـــعــرض- األداء
الـتمثيلى لكل من"كـريستينا جـيوردانا"و"فرانكو
مـانيلال"الـلذين جـسدا"الربـاعى"بحسـاسية فـنية
راقـيـة وحـضــور آسـر وإمـكـانـات مـدربـة عـلى
الـتقاط التفصيالت الدقيقة فاستحقا التصفيق

لعدة مرات متتابعة رغم أنهما اثنان!! 

محمود دياب

بـنـتائـجه أو تـعـيـدها ثـانـيـة إلى حـيث كانت فى
اخملـتبـر.وعـلى هذا الـنـحو تـكـتسـب التـجـريبـية"
Experimentalisمعناها األصيل  

ومـغزاهـا الدائم بـوصفهـا إجابـة متـجددة قـلقة
وغير نهائية ال تعرف احلسم والقطعية.

وأكـــــبـــــر الــــــظن أن الـــــســــــيـــــد"ســـــيــــــرجـــــيـــــو
سـيـفورى"مـخـرج(ربـاعى) وضع لنـفـسه حتـديا-
مـنـذ البـدايـة- يـدور فى فـلك اإلجـابة عـلى كـيـفـية
صـياغة فـضاء مـسرحى يسـتوعب قـيمـا فلسـفية
وشـعرية تـتفجر من الـلغة نـعم ولكن بالـتأكيد ال
ـسـرح تـعــتـمـد عـلــيـهـا بـل جتـاوزهـا إلى حــيث ا
نـفـسه بــوصـفه"مـشـهـدا"يــرى بـتـتـابع فى الـزمن.
وكــانت إجــابــته الــنــوعــيــة فى حتــويل الــفــضــاء
ـادية ـسـرحى اخلـالى تقـريـبـا من الـعنـاصـر ا ا
التى قد تشغل الع ولو مؤقتا  إلى سلسلة من
ــتـتـابــعـة الــتى يـأخـذ االسـتـعــارات الـبــصـريـة ا
بـعضـها بـرقاب بـعض معـتمـدة فى الوقت نـفسه
عـلى الـوجود احلى لـلـمـمثل فى عـالقته احلـركـية
ـا بـاإلكـسـســوار أو بـثـيـابه بل وبــجـزء مـنـهـا 
يـؤدى- من نـاحـيـة أخرى- إلزاحـة هـذا الـتـكوين
ـبـاشرة الـثالثى من مـسـتـوى الـداللـة الـواقـعـيـة ا
إلى مـسـتـوى اجملــاز احملـلق بـالـصـور الـشـعـريـة

عانى الفلسفية.   وا
فمن الناحية الدرامية يصوغ"سيرجيو"مواجهة
ونت"و"مـدام"ميـرتيول" "الـفيـكونت فـا ثـنائـية ب
وقد جتاوزا مرحلة الشباب والنضج معا وباتا
عـتم فيتمـسكان بأهداب عـلى أبواب اخلريف ا
مـا كان من مـتعـة جسديـة طلـيقـة من أى قيد أو
شـرط ويحاوالن استعادتـها فى مساحة الواقع
اآلنى كـأن جـسـديـهمـا مـازاال يـحـتـمالن نـداءها
الـعنـيف الـصاخب وال يـهوى بـهـا حتت مطـرقة
الــزمن.ولــكن ال يــلـبـث االثـنــان أن يــتــســاقــطـا
ويـخـون اجلـسـد رغبـتـيـهـمـا ويـحـاصـرهـما فى
اإلحـسـاس بـالـقــصـور والـعـجـز بـشـكل مـفـزع
يـدفع بكل منهما- على مستوى آخر- لنفيه عن
ا يـفـجر الـصراع نـفسـه وإلصـاقه بصـاحـبه 
ـتبادل بـالفسـاد وتهرؤ بـينهـما وآليـة التراشق ا
ا األنـا األعـلى أو فـقـدان الضـمـيـر اإلنـسـانى 
يـستند إلـيه من مرجعيـة دينية.وعـلى هذا النحو
يـتـكـشف لكـلـيـهـمـا- وألول مرة فـى حيـاتـيـهـما
ـفكر الذى يتميز ـنظور الفلسفى- األنا ا ومن ا
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جتليات مشهد التعازى الشيعية فى الدراما التجريبية
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ال تـظـهـر صورة الـبـطل الـشـهـيـد فى الـتراث
اإلسالمى مـثلـمـا تـظهـر فى الـنص احلوارى
لـلـشـعـائـر احلـسـيـنيـة أو الـتـعـازى الـشـيـعـية
سـواء اإليـرانـية الـتى جـمـعـها مـحـمـد عـزيزة
ــسـرح أو الــعـراقــيـة فى كــتـاب اإلسالم وا
فـاحلسـ كنـموذج لـلبـطل الـشهـيد نـادرا ما
ــأسـاة يـوصـف فى الــكــتب الــتى تــتــعــرض 
استشهاده بـالبطل وغالبا يـوصف بالشهيد
أو أبو الشهداء أو سيد الـشهداء أو الشهيد

ـــــظــــلــــوم وهى أوصــــاف ا
مالزمــة لــلـحــســ ال تــنـفك
عـنه وال يـنـفك عـنـهـا... هـذا
رغم تـوفـر الـبـطل والـبـطـولة
فـى مــــأســــاة كــــربالء وفى
رجـــــــاالتـــــــهــــــا أيـــــــضــــــاً..
.. وخصـوصاً لـدى احلس
غـيـر أن لـلـبـطل فى الـتـاريخ
ــرء وجــهــاً آخــر يــتـــبــيــنه ا
عنـدمـا ينـتهى فـعل الـبطـولة
إلـى نــــهـــــايـــــة مــــأســـــاويــــة
لــــشــــخـص الــــبـــــطل.. وفى

ى عـرف هـذا مــجـمل الــتـراث الـديــنى الـعــا
أساوى للبطولة بالشهادة. الشق ا

لقـد كادت مـسرحـية احلـس شـهيـدا لـ عبد
الرحمـن الشرقـاوى أن تكون اقـتباسـا رائعا
ــشـهــد الـتـعــازى الـرئــيـسى الــذى يـقـام فى
وكب الليلة العاشرة فى خيـمة ينتهى إليها ا
احلــســيـنـى الــذى يــعج بــأشــكــال الـتــعــذيب
والــتـنـكــيل بـالـنــفس عـبـر إراقــة الـدمـاء الـتى
ــوت إال أنــهـا ــنـتــشى إلـى حـد ا تــصل بــا
احتوت على مشهد شـكسبيرى مسيحى فى
الـنـهـايـة حـ شاهـد يـزيـد اخلـلـيـفـة األموى
شـبح اإلمـام احلـسـ وطـارده حتـى أصابه
بـاجلـنـون مــثل مـكـبث وهـو يـسـيـطـر عـلـيه و
يعـذبه بـالعـطش مثـلمـا عذب عـائلـته من بيت
آل النبى والكاتب هنا يقيم نوعا من العدالة
ن قـتـلـوا احلـسـ وهـو بـذلك و الـتـشـفـى 
يــحــد مـن طــاقــة الـــتــعــذيـب و(جــلــد الــذات
مارس للطقس إنه بتعذيب اجلسد) عنـد ا
يخـفض بـالتـشفى طـاقة الـعنف وهـذا عكس
مــا يــهــدف إلـــيه مــشــهــد االســـتــشــهــاد فى
الطقوس العنيفة لذكرى مقتل احلس فهى
على العكس تزيد من حدة األلم و الرغبة فى
الـتكـفيـر فـتزيـد من حدة الـعنـف فى التـكفـير
ؤدين ـا يؤدى إلى مـوت بعض ا اجلسدى 

من فـرط االندمـاج و الـنشـوة الروحـيـة التى
تعمل على التغيـيب الكامل للوعى فالعالقة
ـاضـويـة و الروح بـ اجلـسد و اخلـطـيـئة ا
ـتـطهـرة عالقـة مثـلـثـية تـقـوم على الـثـالوث ا
احليـوى الذى تـعتمـد علـيه طقوس الـتطـهير
اجلـسدى عـامة وهـو ثـالوث الـنـفس والروح
والـبــدن والــذى يــتــضح أكــثــر فـى طــقـوس

الذكر والزار .
ـســرحـيـة تـتــجـنب عـرض جـانب ورغم أن ا
الــــتـــعــــذيـب اجلــــســـدى
ـادى للذات إال واجللد ا
أنها ال تخلو من النحيب
عنوى و الندم و اجللد ا
لـــــــــلــــــــذات وبـــــــــخالف
ـــــنـــــظـــــرين اخلـــــامس ا
والـــــــــســـــــــادس فـــــــــإن
مـــســــرحـــيــــة احلـــســـ
شـهــيـدا تـلــتـزم إلى حـد
مــا بـــالــنــسق الــســردى
ـلـحــمـة مـقـتل احلـسـ
احلــواريـة كــمـا يــرويـهـا
ــشــهــد الــرواة عن الــشــيــرازى وبـــشــكل ا
التمثيلى فى طقـوس التعازى ولكن الكاتب
يــضع الـعـالمـات األدائــيـة والــلـغــويـة داخل
أنــظــمــة لــغــويــة مــعــاصـرة لــواقـع مــغــايـر
فـــمـــفـــردات الـــوحـــدة والــظـــلـم واحلـــريــة
ـســاواة وغـيـرهـا من األفــكـار احلـديـثـة وا
تــمـأل الــنـص وحتــاول أن تـــتـــجه به نـــحــو
ـعـاصـر وإذا نـظـرنـا إلى الـواقع الـعــربى ا
ـــتــبـــادل بــ احلـــســ وعـــمــر احلــوار ا
وشـمـر واحلـر وأسـد فـسـنـجـده كـمـا هـو
فى مشـهد الـتعازى- اسـتعـراضاً لـوجهتى
نــظـر وتــصـويــراً ألحـداث األيــام األخـيـرة
الــتى ســبــقـت مــقــتل احلــســـ ثم مــقــتــله
والـتـمــثـيل بـجـسـده ثم الـلـعـنـة الـتى تـلـحق
ــؤدى بـــاجلــمـــيـع وفى الـــنــهـــايـــة  يـــدور ا
بـعــمـامــة تـشــيــر لـرأس الــشـهــيـد وتــرمـز
ة وظهور هذه الـعمامة يكفى إللهاب للجر
الــصـدور وهــذا مــا حـرص عــبـد الــرحـمن
الـشـرقـاوى علـى إخفـائه واكـتـفى بـتـضـم
نصـوص شعراء الـلطمـيات احلـسينـية التى
تستـخدم تعـبيرات بكـائية مـثل (يا ثأر الله)
و (واحــســيـنــاه) مـن نــاحــيـة ومـن نــاحــيـة
أخــرى عـــمق وجـــهــتـى الــنـــظــر بـــالــرؤى و
ـعـاصـرة فى قـضـايا األفـكـار الـسـيـاسـيـة ا

مــثل قــضـــيــة احلــكم و الـــعــدالــة و احلــريــة
والوحدة العربية ليصل األزمنة ببعضها.

ولــنــأخــذ مـــثــاال مــبــدئــيـــا يــوضح ذلك وهــو
اســتـخــدام الــنـســوة الـنــائـحــات من بـيت آل
رسول الله لكلـمة (واوحدتاه)  وهى إشارة
لـقـضــيـة الـوحــدة الـعـربــيـة الـتى كــانت هـمـاً
ســيــاســيـاً لــلــمــفــكــرين والــكــتــاب فى فــتـرة
ـثقف الـسـتـينـيـات ومـازالت تـشغل ذهـنـيـة ا
الـعـربى وكلـمـا شـاءت الظـروف لـصـياغـتـها
اختلف العرب فـيما بينهم و فـشلت التجربة
ــتــبـــادل كــمــا حــدث بــ وعــادوا لــلـــقــتل ا
األموي والعـلوي فى التـاريخ القد وكما
حـدث فيـمـا بـ قبـائل الـهاللـية فى الـسـيرة
وكـما حـدث فى الـتـاريخ احلـديث فى الـيمن

وأخيرا فى حرب اخلليج األولى. 
لـقـد كانـت ثورة اإلمـام احلـسـ هى الـبـداية
الفعليـة لبروز تيارين أسـاسي فى الصراع
الـسيـاسى فى اإلسالم هـمـا: تـيار احملـمـدية
الــــذى يــــخـــتــــزن تــــراث وهـــويــــة وتـــشــــريع
وأخالقـيـات الـثقـافـة اإلسالمـيـة ومضـمـونـها
ـثال فى ثـورة الـتـوحـيـدى  – اإلبـراهـيــمى 
احلسـ والتـيار الثـانى هو تـيار السـفيـانية
ـدرســتـهـا الـنـافـيــة لـدور الـدين فى احلـيـاة
وتالمــذتـهــا اخملــلـصــ ألبــجـديــتــهـا أمــثـال

معاوية ويزيد.
ـرئى فى و تـتـمـثل الـكـتـلـتـان عـلى مـستـوى ا
سرحية من خالل خيمت رمزيت مثلما ا
فى مــشـهــد الــتــعــازى الــطــقـسـى وإن كـان
مـشـهـد الـتـعــازى يـكـتـفى بــخـيـمـة احلـسـ

كـنوع مـن تغـلـيب وجـهة نـظـره و قـوة وجوده
التاريخى والروحى رغم اسـتشهاده الذى ال
ــة بل نـصـرا تـاريـخـيـا خـالـدا من ـثل هـز
ــكــفــرين احلــامــلــ لـلــذنب وجــهـة نــظــر ا

دان أمام التاريخ. وا
فى مـشـهــد الـتـعـازى يـدور احلـوار حـول
اخلــيـمــة الــرمـزيــة الـتى تــمـثل احلــسـ وآل
الــبــيت ومــوروث الــنــبــوة واحلق فــهــو رمــز
عـانى وهو ـستـويات والـدالالت وا متـعدد ا
ما تـمثله إلى حـد بعـيد الكـاتب فى مسـرحية
احلــســ شــهـيــدا أمــا إضــافــته لــلــخــيــمـة
سرح فهو ستوى األدنى من ا األخرى فى ا
ـنـطـقـ وتـغـلـيب لـلـمـنـطق تـأكـيـد لـتـنـاقض ا
األعــلى لــذا وضـــعت خــيــمـــة احلــســ فى
ستوى األعلى كما تصف اإلرشادة األولى ا

نظر الثانى. فى ا

ـنـظـريـة لــقـد عـمق الـكــاتب هـنـا الـداللــة ا
ـشـهــد الـتـعــازى الـذى يــجـرى أمـام خــيـمـة
رمزية داخل صيـوان كبير يـعد لتنـتهى عنده
ـواكب احلــســيـنــيـة فـى لـيــلـة الــعــاشـر من ا
مـحرم فـجـعل الصـراع أكـثر وضـوحـا على
ـادى الــواقــعى وأضــاف بــعـدا ــســتــوى ا ا
ـناخ اخلـارجى و قوى تعـبـيريـا بأن جـسد ا
الـطــبـيــعـة ـ وهــو حل شـكــسـبــيـرى ـ يــبـشـر
صـير الذى سـيؤول إليه احلـس فى هذا با

كان ـ كربالء. ا
عـاناة مع مرور الزمن بشكل تزيد حدة ا
طبـيعـى بسـبب العـطش وإصرار أتـباع يـزيد
اء عن آل والك الـبـيت كـاتب هـنا عـلى منـع ا
اء كوسيلة من وسائل تعذيب آل يربط منع ا
البـيت بقضـية احلريـة فكيف يـستطـيع مسلم
أن يــعــذب آل الــنــبى و أبــنــاءه إن كــان حـرا
ــارس اخـتــيــاره بــحــريــة فــإمــا أنه فــقـد و

إسالمه أو أنه مجبر.
ـنـظـر وتـغــلف آهـات الـنـسـاء مـن آل الـبـيت ا
الـثــانى لـتـصـور مـدى الــتـعـذيب واأللم الـذى
يعتصر قـلوبهم فهو ألم مـزدوج يعانيه البدن

كما تعانيه الروح
ـشهـد الطـقسى لـيسـتعـرض الكاتب ينـتهى ا
اآلالم الـتى يــتــعـرض لــهـا مــرتـكــبـو الــفـعــلـة
وعقابهم العادل الذى يتـلقونه على طريقة آلة
التاريـخ الشكـسبيـرية كمـا يصفـها يان كوت
فى كتـابه شكسـبيـر معاصـرنا ح يـتحدث
عن قـدرة شـكسـبـيـر فى مـسرحـيـة مـاكبث و
مـسرحـيـاته التـاريـخيـة عـلى رصد وجتـسـيد
يكـانيـزمات آلـة احلكم الـسيـاسيـة التـى تدير

حركة التاريخ وأقدار الناس.
ـسـرحيـة فى الـنـهـاية هـى جزء من ثـنـائـية وا
كتبها عبد الرحمن الشرقاوى لتصور دراما
سياسية متمـثلة فى ثورة احلس فى اجلزء
األول احلــــســــ ثــــائــــرا ثم اســــتــــشــــهـــاده
اخلالصـى فى اجلـــــزء الــــثـــــانى احلـــــســــ
شهـيدا وهو بـذلك يكرس الـبطـولة للـحس

دون غــيــره ومـن هــنـــا فــإن الــصـــورة الــتى
يـــقــدمـــهــا الـــشـــرقــاوى هى صـــورة الـــبــطل
(االســـتـــشــــهـــادى اخملـــلـص) وهى صـــورة
ــســيح) فى حتـيــلــنــا لــنــمـوذج (اخملــلص ـ ا
ـسيح عن ـسـيـحى  حيث يـحـمل ا الـتراث ا
الـبشـر أخـطاءهم مـضـحيـا بـذاته ومخـلـصا

بآالمه اإلنسانية جمعاء .

أذكـــر هـــذا الـــعــرض وال
أنسـاه إنه عرض «تـاالسا... بـحرنا»
الذى أخرجه موريس بيجار اخملرج
ـصـمم الكـوريـوجرافى والراقص وا
ى الــذى أسـلم وتــشـيع. وكـان الــعـا
العـرض يـسـتـعرض تـداخل ثـقـافات
توسط دول حوض البحر األبيض ا
شـهد الـطويل الذى وال أنـسى ذلك ا
عبـر فيه عن الثقـافة اإلسالمية التى
حتـــيط بـــشـــرق وجـــنـــوب الـــبـــحــر
ــتـوسـط حـيـث اسـتــدعى األبـيـض ا
مــشــهـدى الــتــصـوف والــتــشـيع من
خالل طـــقـــسى الـــذكـــر والـــتـــعــازى
احلـسـيـنـيـة وأضـاف لـهـمـا عـنـصرا
معـاصرا وهو صـوت أم كلثوم وهى
تـغـنى «هـائـما جتـرى دمـوعى نـدما»
وهى مـن الــشـــعــر الـــصــوفى  ومن
خالل الـرقـص الـتــعـبــيــرى احلـديث
والـعنـاصـر الـبصـريـة عـبـر عن حال
ــريـد فـى الـذكــر وحــال الــنـادم فى ا
طـقوس الـتكـفيـر الشـيعيـة وكم كان
مــشـهــدا مـؤثــرا فى نــفـسى دفــعـنى
للـبحث فى هـذه الطـقوس ومـحاولة
تـفـسـيرهـا .. وبـعـد سـنـوات تـوقفت
عـــنـــد مـــســـرحـــيـــة عـــبــد الـــرحـــمن
الشـرقـاوى احلـسـ شـهـيـدا ألتأمل
هـذا الـنـوع من الـبطـولـة اخلالصـية

. اإلسالمية متمثلة فى احلس

< د. مصطفى سليم 

جتليات مشهد التعازى الشيعية فى الدراما التجريبية
ـكـان الـذى عــثـر فـيه عـلى كـاسـبـار الـشـخـصـيـة يـشـبه ا

احلقيقية.
وذجى لنوعـية النصوص «الغـرفة » حملمود نـسيم نص 
ذات الـفصـل الواحـد من حـيث طـبـيـعـة احلـدث الدرامى
ومن حــيث عـدد الـشـخـصـيــات الـفـاعـلـة فى هـذا احلـدث.
يــطــرح نص الــعــرض أفــكـاره عــبــر اســتـخــدام الــثــالـوث
الدرامى الـشهير: الـزوج الزوجة العـشيق ووضعها فى
ـاضى لـتـتـحول سـيـاق تـاريـخى هـو سبـعـيـنـيـات القـرن ا
مـارسـة الدرامـية حملـاولـة درس مواضـعات هـذا اجليل ا
ـساءلـة هذا اجلـيل فنـيا ـسرحى  ومن ثم يـتحـول النص ا

وسياسيًا واجتماعيا.
ومن خالل تـقنية االسـترجاع واخـتالط الواقعى ونـقيضه
تـعـبــر شـخـصـيــة مـاجـد الـفــنـان والـثـورى عـن إحـبـاطـاته
الـعـاطـفـيـة فـيتـم استـدعـاء شـخـصـيـات أخـرى فـاعـلة فى
احلدث كـشخصيـة احملبوبة والـصديق كما يـتم استدعاء
شخصيات أخرى كضابط األمن الرسامة فتاة الكتاب.
وضوع والشخصيات التى تشارك فى احلدث إن نوعـية ا
عنى الدرامى وذلك ألن ساعدت الرؤية اإلخراجية لطرح ا
سرحى لـها طبـيعة فـنية الشـخصيـات الفاعـلة فى النـص ا
فشـخصية ماجد «شـاعر» كما توجـد شخصية أخرى هى
الرسـامة الـتى استـخدمـتهـا تلك الـرؤية فى اسـتدعـاء باقى
شـخـوص الـنـص من داخل إحـدى الـلـوحـات الـتـشـكـيـلـيـة

التى قامت برسمها.
اضى شاهد الـتى تعتمد عـلى استرجاع ا كمـا أتاحت ا
سـرحى خاصـة ح يبـدأ العرض قدراً مـا من التـخيل ا
شـهـد أظن أنه مـقحم عـلى الـنص األصـلى وهو مـشـهد
فـتـاة الكـتـاب الـتى تنـتـحر بـإلـقاء نـفـسهـا من فـوق إحدى
بـتسرون» ألروى صالح ـسكة بكـتاب «ا البـنايات وهى 

كتكثيف حملنة هذا اجليل.
ـشهـد الـذى عبـرت عنه رؤيـة اخملرج مـحمـد حزين وهو ا

عبر استخدام أسلوب التصوير السينمائى.
     خلفية سودا ء موتيف لسرير أحمر

قـدمت فـرقـة بـيت ثـقـافـة الـنـصـر فـرع بـورسـعـيـد عرض
«حـنــطـرة ســربـال» تـألــيف أحـمـد يــوسف عـزت وإخـراج

حسام سامى.
وهـو درامـا طقـسـيـة تعـتـمد عـلى خـلق حـالة انـفـعـاليـة لـها
الـقــدرة عـلى اإليــحـاء بـطــبـيــعـة احلـدث الــدرامى إنه نـوع 

ـتـردى الـذى وصل لـطـريق مسـدود وبـات غـيـر قـادر على سـرحى ا وسط هـذا الـركـام ا
التعبير الفنى واإلمتاع اجلمالى كما أنه إنتاج مسرحى يكرس لكل ما هو قبيح ومعادٍ للفن بحيث
سـرحى عروضاً وصلت لـقدر كبـير من التكـلس واالبتذال وبـاتت غير قادرة ـتأمل للسـياق ا يالحظ ا
عـلى طرح رؤيـة فـنيـة قادرة عـلى اإلمـتاع بـعد أن فـقـدت هذه الـعـروض نضـارتهـا وأصـبحت مـكرورة
ومـبتـذلـة فى رؤيـتهـا لـلـعـالم واألشيـاء عـبـر نـصوص مـسـرحـية مـحـدودة وغـيـر قادرة عـلى مـسـاءلة
ـتـردية واقعـهـا أو االشـتـباك مـعه بـغـرض فـهمه وتـمـثـله واتـخاذ  مـوقف نـقـدى مـنه وهـذه احلالـة ا
ـسرح فى مـصـر من هـنـا هل يكـون لـفـكرة واسـتـمـرارها فى ظـنى من أكـبـر الـكوارث الـتى تـهـدد فن ا

النوادى أهمية ما?

 عز الدين بدوى

نصة وأخرى حتاكم الواقع وتتمرد عليه  عروض ترفض سلطة ا

االثن 2007/9/24 دة يوم12 قـبل بعنـوان «يوم احلـواديت»  ـسرحيـة تنـظم احتفـاليـة خاصة مـنتـصف أكتوبـر ا > فرقة حـالة ا
ـختـلف محـافظات مـصر اخملـرج محـمد عـبد الـفتاح عـروف  ـشاركة مـجمـوعة من احلـكائـ ا واحد 
سـتقل تتميز بخصوصيتها سرح ا مدير الفرقة ذكر أنه يتم اإلعداد حالياً لتـنظيم عدة مهرجانات لفرق ا

شاركة. وتنوع العروض ا 1212121212
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سرح هرجان اإلقليمى لنوادى ا يعيش االرجتال فى ا

الـنـمـسـاوى بــيـتـر هـنـدكه وهـو نص من الـنـصـوص الـتى
ثل واحد (مونودراما). تعتمد على 

وهـو الـعــرض الـوحـيــد الـذى يـعــتـمـد نــصـًا أجـنــبـيـًا فى
ـسرح  واحلـقـيـقة أن هـرجـان اإلقـليـمى لـفـرق نـوادى ا ا
ثال ـسرحيـة التى تعـتمد  هذه الـنوعيـة من النصوص ا
واحدا أو أكـثـر قـليًال بـجـانب نـصوص الـفـصل الـواحد
هى أكــثــر الـــصــيغ مالءمـــة لــكى تــقـــدم فى فــرق نــوادى
ــســرح ألن هــذه الــنــوعــيـــة تــنــتج عــروضــًا مــحــكــمــة ا
وبسـيـطة.. و«كـاسـبـار » هو ذلك اخملـلـوق الـذى عثـر عـليه
ـنـعـزلة وهـو كـائن فـاقـد لـلـقـدرة على فـى أحد اخلـنـادق ا
الـتــواصل مع أشــبـاهـه من الـبــشــر ألنه بـبــســاطـة فــاقـد

للمهارات اللغوية والتواصلية وهو ما يؤهله للعزلة.
إن هذه الـنوعيـة من العروض تـتيح قدرًا كـبيرًا لـكى يظهر
مـثل قدرته عـلى امتالكه ألدواته األدائـية واالسـتعـراضية ا
مثل كل ومن ثم كـان هذا النوع وسـيظل لكـى يستعـرض ا
إمكـانياته التـمثيـلية والصـوتية واجلـسدية بعـد أن يكون قد
ـســرحى بـحـيث لء هـذا الــفـراغ ا اكـتــسب خـبـرة تــؤهـله 
ـشـاهـدين طـوال الـوقت مـسـلـطـة عـلى هـذا تـصـبح أعــ ا
ـزية هى أهم مـا قدمه الـعرض على ـمثل وأظن أن هذه ا ا
مـثل وحيـد الختـبار سـتوى الـفنى أعـنى إعطـاء فرصـة  ا

أدواته فى األداء التمثيلى.
ـمـثل «مـحـمـد يحـيى» فـشـخـصـيـة كاسـبـار الـتى لـعـبـهـا ا
مـهـتـما بـاألسـاس بـدراسـة الشـخـصـيـة من داخلـهـا عـبر
ـزاجيـة أمكن تـرجمـتهـا عبـر احلركة سمـاتهـا النـفسـية وا
ـنظم والتـلوين الصوتى هـنا يصبح دروسـة واالنفعال ا ا
ـعانى سـرحى قادراً عـلى خلـق أفق متـعدد من ا الـدال ا
ومن ثم تصـبح شـخـصيـة «كـاسـبار» قـادرة عـلى الـتعـبـير
أل الـعالم ألنه ضـحيـة هذا عن احلـروب والعـنف الذى 
العنف اجملنون والذى عبر عنه العرض - إخراجياً- عبر
رؤيـة وضـعـهـا مـحـمـد عـيـسى مـخـرج الـعـرض بـواسـطـة
«الـشـريط الـصـوتـى» الـذى يلـقـن «كـاسـبار» نـطـق األلـفاظ
بـــالـــصـــراخ والـــضـــجــــيج ومـــدى األلم الــــذى تـــعـــانـــيه
الشـخصـية بـسـبب هذا الـصـراخ فالـشخـصيـة تـستـنيم
ا هربا من العـنف كما أكدت هذه الرؤية على للـعزلة ر
العـزلـة بصـريا عـبر وضع «كـاسـبار» حتت بـؤرة ضوئـية
مـسـلـطــة عـلـيه طـوال الـوقت بل هى تــعـمل عـلى مـتـابـعـته
عتم وهو ما سرح إلى مـا يشبه النفق ا لتـتحول خشبة ا

ـؤكــد فى هـذا الــسـيــاق أن هـذه الــتـجــارب الـصــغـيـرة ا
كاشـفة لـلعـناصـر الشـابة الـتى جترب أدواتـها الـفنـية فى
كل عـنـاصــر الـعـمل الـفـنى من إخـراج وكـتـابـة وتـمـثـيل
وتــشـكــيل... إلخ ومن ثـم فـهى أحــد الــروافـد لــضخ دمـاء
جـديـدة لـلـحـركـة الـفـنـيـة خـاصـة أن هـذه الـتـجـارب قـلـيـلة
ـا يعـطى الـفرصـة إلنتـاج الكـثـير مـنهـا ومهـما الـتـكلـفة 
تمـخض هذا الـكـثيـر عن الـقلـيل فسـوف نـحصل بـالـتأكـيد

سرح. كن أن ينتمى لفن ا على ما 
كمـا أن هـذه التـجارب الـصـغيـرة تـتيح نـوعـًا من التـحرر
فى نوعية النصوص والتصورات الفنية إخراجًا وتشكيًال
وكتـابـة وأداء وهـو مـا يـتـيح - بـدوره-  قـدرًا من الـتـنوع
ـــســـرح ومـــوضـــوعـــاته وأفـــكـــاره وفى رؤاه ـــاط ا فـى أ

وتقنياته.
ـسـرحى الذى قـدمـته فـرقة «االنكـشـاريـة» هو الـعـرض ا
سرح بإقليم القناة نادى السويس خالل مهرجان نوادى ا
وسيـناء وهو عرض صمم بـحيث يعرض فى الشارع فال
ـعنى الـتقلـيدى بل مجـموعة منـاظر مسـرحية أو ديـكور با
ـمثل وال نص مسرحى من اإلكسـسوارات التى يحـملها ا
ـوضوع تمت كـتـابـته سـلفـا لـيس إال خـطـة عامـة حتـدد ا
الـذى يـدور حـوله الـعـرض وهـو هـنـا يـشـبه إلى حـد كـبـير
التـحقـيـقات الـصحـفـية الـتى تـتنـاول الـيومى والـعادى فى
ــضــمـون لـه طـابع ــصــرى اآلن. وهـنــا ا ــواطن ا حــيـاة ا
ـصـر وبه حملـات لـهـا تـاريـخى مــنـذ االسـتـعـمـار الـتــركى 
القـدرة عـلى الـداللـة أو موقف مـا يـكـسـبهـا الـعـرض قدرة
ـسـرحـة فـتـصبح داللـيـة وذلك عـبـر وضـعـها فـى سيـاق ا
ـعـنى الـذى أراد الـعـرض أن يـطـرحه قـادرة عـلى إنـتـاج ا
ــواقـف تــشـــبه إلى حـــد كــبـــيــر عــلـى جــمـــهــوره وهـــذه ا
سـرحية التى تـدور ب أكثر من شـخصية االسكـتشات ا
وهى هــنــا يـتـم سـردهــا أو جتــاذب احلــديث عــنــهــا ويـتم
طرحـها عـمـومًا بـشـكل انـتقـادى فكـاهى عـصـرى بغـية
فـضـحـهـا وإظــهـار مـا بـهـا من خـلل وعـطب فـمن الـتـاريخ
مرورًا بـاألحـداث السـيـاسيـة واالجـتـماعـيـة يطـرح الـعرض
ــضـمــونى وهـذه الــصـيـاغــة الـنــصـيـة لــلـعـرض جـانـبه ا
ـــتــلـــقى فى صـــيــاغـــة احلــدث صــمـــمت بـــحــيـث تــورط ا
والتـواصل مـعه عـبـر احلـوار الـدائم بـ مـبـدعى الـعرض
ومشـاهديه والـعرض قدم عـبر تكـوين دائرى  تخـطيطه
بالطباشير وهو يشبه مسرح «األرينا» والفارق الوحيد أن
عـرضـنـا يقـدم دون مـنـصـة ولو قـلـيـلـة االرتفـاع فـصـانـعو
الـعــرض يـتـحـاورون مع مــتـلـقـيـهـم دون الـرغـبـة فى وجـود
ـنصـة الـعرض تـلك السـلـطة الـتى تتـيـحهـا خشـبة سـلـطة 
لـقن ثمة عـلم أو ا مـثل دور ا سـرح التـقليـدى فيـأخذ ا ا
سرح أمـا هنا فـصانعـو العرض سلـطة تتـيحهـا خشبـة ا
ومتلقوه على مستوى واحد ال أفضلية ألحد على اآلخر.
إن احلدث أو اخلـطة الـدراميـة إن جاز الـتعـبيـر تقـدم عبر
ــصــاحــبــة آلـة الــســمــســمـيــة وآالت إيــقــاعــيـة الــغـنــاء 
وتـيفة مـوسيـقية أو واسكـتشات يـرتبط بـعضـها ببـعض 
حـركـة من حلن!«أهـو ده الـلى صـار» لـسـيـد درويش.  أمـا
فرقـة بورسعيـد فقد قـدمت نص «كاسبار» تـأليف الكاتب 

مـسـرحى يـطــلق أقـصى إمـكـانـيـات االنـفـعـال والـرغـبـة فى
الـتـعــبـيـر من خالله دون االعــتـمـاد- نـصــيـا - عـلى إنـتـاج
دراما تـقـليـدية لـهـا بدايـة ووسط ونـهـاية وتـطـور محـسوب
للـشـخـصيـات لـكى يـصل احلـدث لذروة مـا نـحن هـنا مع
اإليحـاء بشىء مـا قد يـكون أحـد احملرمـات عبـر شخـصية
اخلالـة التى تشتهى ابن أختها فى بيئة مغلقة على نفسها.
إن احلـدث الـدرامى يـقف عـلى تـخـوم تـابـو «زنـا احملارم»

دون التصريح بل عبر اإليحاء.
ـسـرحى حـاول الـتعـبـيـر عن أفـكاره ورؤاه إن العـرض ا
عـبــر اسـتـخــدام تـقــنـيــات مـسـرح الــقـســوة ومن ثم كـان
عنصر الطقسية بداية لهذه الرؤية كما اهتم بإنتاج صور
البس الـتى ـرئــيـة كـعــنـصــر ا بـصـريــة عـبــر عـنـاصــره ا
اتـخذت من األلوان الـصريـحة األسـود / األحمـر كما أن
ا كـدحا وراء إنتـاج رموز بـصرية لهـا طابعـًا كهـنوتيـًا ر
كـمــا كـان االتـكــاء عـلى أســلـوب «الـچــسـتـات» احلــركـيـة
بوضوحـها وأناقتها التشكيلية ملمحا يؤكد تبنى العرض
جلـمـالـيـات بـصـريـة مـحـددة. . لـكن الـعـرض فى عـنـصره
ـقطـوعات الـغريـبة وسـيقى اعـتمـد خلـيطـا مـهجـنا من ا ا
ـكنـا التعـبير عـبر مـوسيقى عن طبـيعة احلـدث ألم يكن 
تـعـبـر عن الـبـيـئـة الـتى يـدور فـيـهـا احلـدث وهى هـنـا بـيـئة

صعيدية أو آالت إيقاعية أو ربابة أو دفوف?!
ثـمــة عـروض مـســرحـيـة فى هــذه الـدورة ال تـعـتــمـد عـلى
عنى االصـطالحى للكلـمة بل تتخذ نصـوص مسرحيـة با
من االرجتال أسـلوبا للـطرح الدرامى بل تعتـمد على خطة
عـامــة حتـدد مـسـار األحـداث بـشـكـل عـام عـلى طـريـقـة
الـكـومـيـديـا الـشعـبـيـة «الـكـومـيـديـا دى الرتى» فـتـتـخلص
الـشـخصـيـة الـدراميـة من مـعـقولـيـتـها ومـنـطـقهـا الـبـنائى
طا داالً على صـفة محددة وهذا االخـتيار الفنى وتغـدو 
ـبـدع سـعـيـا وراء مـسـاحـة أكـبـر لـعـنـصـر مـا يـعـتـمـده ا
ـثال أو االعـتمـاد  على مـفهوم كاالرجتـال  على سـبيل ا
الـلـعب وتـفـكيـك احلكـايـة ثم إعـادة تـركـيبـهـا كـاشـفًا عن
مـنـطـقـهـا لـكن هـذا االخـتـيـار يـنـبـغى أن يـكـون مـدروسا
ــسـرحى أو ولــيس فـقط لــلــتـخــلص من ســطـوة الــنص ا

هروبا من إنتاج عرض محكم وله منطق.
من هذه الـعـروض عرض «خـمسـة فـرفشـة ستـة عـكنـنة»
إخـراج هـانى نـصـر فـاخلطـة الـعـامـة للـعـرض تـسـتدعى
ى «رومـيو ـسـرحى العـا شخـصـيات كـثـيـرة من التـراث ا
وجـولـيـيت» ومن تـراثـنا «يـاسـ وبـهـيـة» كمـا يـعـتـمـد على
شخـصيات أخرى معاصـرة دون القدرة على إنطاق هذه
الـشـخـصـيـات بـقـضـيـة يـنـبـغى أن يـعـبـر عـنـهـا الـعرض
سـرحـيـة حملض استـدعـاء مـجانى ـمـارسـة ا فتـتـحول ا

فاقد القدرة على الداللة الفنية.
ـنــطق الـفـنى نــفـسه حــاول عـرض «يـووه» لــقـصـر ثــقـافـة وا
بورسـعيد الـتعبـير عنه عـبر خطـة مرجتلـة لثالث شخـصيات
شكالت التى تـواجه الشباب من بطالة دراميـة تتحدث عن ا
وتـأخــر سن الـزواج ..إلخ  ;.عــبـر مـوتـيـف تـشـكـيــلى يـصـور
سرح يشى شبـكة عنكـبوت بشـكل تصديرى عـلى خشبـة ا
بأهـميته الداللـية مع مجموعـة من اإلكسسوارات الـتى يعتمد
ـمـثل كاجلـريـدة التى تـبـحث فـيهـا الـشخـصـية عن عـلـيهـا ا

ثال. إعالن لوظيفة ما على سبيل ا
سرحى يـنتج العرض نقيضه وهو فعـندما يغيب الدال ا
الـثــرثـرة حــول مـوضــوعـات دون أفق فــنى وكـأن وظــيـفـة
ـتـلـقى ال ـســرح الـثـرثـرة عن مـشـكالت الـواقع وكـأن ا ا

يعيشها!
ويبـقى عرض «مالمحنا» الذى قدمته فرقة بورسعيد وهو
ــيـــز العــتــمــاده عــلى أداة الـــتــعــبــيــر احلــركى عــرض 
الـــرافض وذلك عـــبــر االعـــتـــمــاد عـــلى درامـــا حــركـــيــة
ـاطًا من الـتعبـير االسـتعراضى يـنتمى إلى تسـتعرض أ
أشــكــال مــتــعــددة مـنــهــا: الــرقص الــصــعــيـدى الــرقص
احلديث الـرقص األفريـقى عبر تـيمات مـضمونـية حتدد
اجملـال األسـاسى لـلـعـرض دون وجـود حلـوار مسـرحى
شهد األخيـر الذى يصور تمـثال نهضة ـداه فى ا يصل 

مصر عبر األداء احلركى الراقص.
ـنـضبط إن هذا الـعـرض يبـرز نـوعًا من األداء الـشـكلى ا
الذى يـبنى على دراية عالية وقدرة على التعبير من خالل
االعــتــمـاد عــلى اجلــسـد اإلنــسـانـى بـقــدرته الـتــعــبـيــريـة
واالستـعراضيـة متـخذا من احلركـة ووضوحـها وأناقـتها

الشكلية أسلوبًا للتعبير.

سرح هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا يعيش االرجتال فى ا

إنه لـــيس ثـــمــة
إال مـــــــــجـــــــــال
واحـد تــتـحـدى
فــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــه
الـشــخـصــيـات
الروائية قوان
الــطــبـــيــعــة فال
تـــــتـــــحــــول وال
تــــــتــــــبــــــدل وال
ينتابهـا التغيير
... ذلـك هـــــــــــو
مـجـال الـكـتـابة
الـــــــروائــــــــيـــــــة
وطــــــبــــــيــــــعــــــة
الـشــخـصــيـات
الثـابـتـة التي ال
ينتابهـا التغيير
هـي الـــــــــــــــــتـي
جتـعل الـكـتـابـة
الـروائـيـة هـكذا
. وإذا كـــــــــانت
شـخـصــيـة مـا
فى قـــــصــــة أو
أقــصــوصــة أو
تـمـثيـلـيـة حتـتل
فى نـهـايـة هـذه
األعـمــال نــفس
ـــكــــان الـــذى ا
كـــانت حتــــتـــله
فى أولها كانت

شيئا رديئاً. 
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ـنـشـور به الـقـصـة ثم أعود ويضـيع مـني عـدد الـهالل ا
ـة في شـارع النـبي دانـيال ثانـيـة إلى بـاعة الـكـتب القـد
أبـحث من جـديد عـنه فـتـعـلق اسم عـبـاس عالم بـذهني
واكـتــشـفت أنه كــتب بـعض أفالم مــحـمـد عــبـد الـوهـاب:

نوع احلب ولست مالكا. يحيا احلب و
نبذة عن حياة عباس عالم 

ـدينـة بـورسعـيـد في يـنايـر/كـانون > ولد عـبـاس عالم 
الــثــاني  1892 وفـي ذلك الــيــوم تــولى اخلــديــو عــبـاس

حلمي احلكم فسماه أهله عباس. 
ـصلحة البريد ثم حـصل على البكالوريا وهو > عمل 
يعمل وانتقل إلى وزارة الداخلية بالقاهرة حيث عمل بها
بـقـيــة حـيـاته وانــتـسب في كـلــيـة احلـقــوق في اجلـامـعـة
األهـلـيـة واســتـمـر في دراسـته إلى الـســنـة الـثـالـثـة لـكن

الكتابة للمسرح شغلته عن إتمام دراسته. 
> تــدرج في وظـائف وزارة الـداخــلـيـة من وظــيـفـة كـاتب
ـــديـــريــات ومـــضى طــوال إلى مــديـــر إدارة مـــجــالس ا
خـدمـته تـقـريـبـا في الـقـاهرة فـيـمـا عـدا سـنـوات قـلـيـلة

قضاها في مديرتي أسوان والغربية. 
سرح  عباس عالم وا

كـتـب عـبــاس عـالم تـسـع عـشــرة مــســرحــيــة عـلـى مـدى
خـمسة وثالثـ عاما تـقريبا من 1913 - 1947 بـدأها
سـرحيـة "أسـرار القـصور" الـتي مثـلـها الـشيخ أحـمد
الـشــامي وفـرقــته عـام  1915 ويــقـول عــبـاس عالم في
مقـدمة خطـية للـمسرحـية عام 1946 "أقـول هذا للتاريخ
ـسـرح ولـيــعـلم ولـداي أن والـدهـمـا هـو أول من مـصّـر ا

سرح قبله إما أجنبيا معربا أو عربيا."  وكان ا
ومن أهم مـسـرحـيـاته: "عــبـد الـرحـمن الـداخل" و"بـاسم
الـقــانـون" و"كـوثـر" و"تـوتـو" ومـسـرحـيـة "أال مـود" الـتي
سـنـتعـرض لهـا باهـتمـام أكثـر فـقد كـتبـها بـالعـاميـة عام
 1919 أيام كـان مـبـعدا وظـيـفـيـا في الصـعـيـد وحـققت
سرحـية مهداة إلى اآلنسة "ف. ط" التي جناحـا كبيرا. ا
ا كان ال يجيد رسمت لـه صورة كاريكاتورية سـاخرة و
ـســرحـيـة بـعــد أن رسـمـهـا الـرسم فـرد عــلـيـهـا بــهـذه ا
(مــســرحــيـا) في صــورة كــاريــكـاتــوريــة يـضــحك مــنــهـا
اجلــمــيـع. و"ف. ط" احلــقــيــقــيــة كــانـت مــثــاال لــلــجــمــال
والرشـاقـة واألناقـة وسالمة الـذوق ورقـة الشـعور وسـمو
األخالق مغرمة بالفنون جميعا; خاصة الرسم والتمثيل
وكانت تسكن في منزل بشارع سامي بالقرب من ميدان
الظـوغلي كانت موضع تـقدير جـميع أهل احلي خاصة
شلـة األدبـاء الشـبـان الذين يـتـرددون على أخـيـها األكـبر
ندرة ويقـضون الـسهـرة عنده في أغـلب األيام; إمـا في ا
أو في احلـــديـــقــة. وكـــان مـن بـــ هــؤالء عـــبـــاس عالم
ومـحـمـد تـيـمـور وعـبـد احلـمـيـد حـمـدي (صـاحب مـجـلـة
"الـسـفـور") ومــحـمـود عـزمي (مـتـرجم غــادة الـكـامـيـلـيـا)
وحـسـن رسـمي (مــفــتش الــداخـلــيــة وخـريج جــامــعـات
إجنــلـتــرا) وكـان الــكل مــعـجــبـ بــهــا ويـحــبـونــهـا حــبـا
أفالطـونيا جما من طـرف واحد إذ ال يجرؤ أى منهم أن

يحبها غير هذا احلب وال يأمل في أن تبادله احلب. 
ظهور فيكتوريا موسى في حياة عباس عالم 
عبرة عن شخصية قامت فـيكتوريا موسى بدور سنـية ا
ـسـرحـيـة. فعـنـدمـا رآهـا عـبـاس عالم عـلى "ف. ط" في ا
سـرح ذكرته بهذه الفتـاة التي أحبها في صمت والتي ا
لم يسـتـطع أن يـعـبـر لـهـا عن هـذا احلب فـانـتقـل حبه لـ

"ف. ط" إلى فيكتوريا موسى. 
أحب عبـاس عالم فيكتوريا موسى حبا اشتهر في الوسط
سـرحي كمـا اشتـهر حب قـيس للـيلى كـان يطـلق علـيها ا
"اإللهـة إيزيس" ويسمي نفسه "عبد إيزيس". كانت احلركة
ـسـرحـيـة كـلـهــا واجلـمـهـور والـنـقـاد يـؤكـدون أن فـاطـمـة ا
ـثلـة مسـرح في ذلك الوقت إال عـباس الـيوسف هي أهم 
ثلة في مصر بل هي الفن نفسه. عالم فـهو يراها أهم 
سرحية اجلائزة األولى كـافآت ا فقـد منحت جلنة توزيع ا

لفـاطمة اليوسف واجلائزة الثانيـة لفيكتويا موسى فكتب
عـبـاس عالم "فـإن كـانت اللـجـنـة قد ظـلـمت فـيكـتـوريـا هذا
كـان الذي أعـدته لها الظـلم الشـنيع وأجلـستـها في غـير ا
قدراتـها وبراعتـها وفنـها فإني أروي قـصة ال يعرفـها غير
ـاذا أنا الـقـليـل قـصـة تفـهم مـنهـا وتفـهم مـنهـا اللـجـنة 
ـاذا أعـتـبــرهـا الـفن في مـتـعــصب لـفـيــكـتـوريـا مــوسى و
اذا أعتبر اذا أصبح عندي فيكتوريا الفن بل و مصـر و

كل ما عداها "بوش". 
هذا حـديث إنسـان مجنـون بحب إنسـانة ال يرى غـيرها
فهـو يؤكـد في قصـته الـطويـلة أن فـيكـتـوريا في تـمثـيلـها
ــمــثالت في مــصــر وأقــوى من كــتــابـاته أقــوى من كل ا
أيضـا فـهي الـسـبب في جنـاح مـسرحـيـاته ولـوالهـا ما

حدث هذا النجاح. 
ويـقـول عـبـاس عالم في رسـالــة له لـصـديق "تـعـرف أني
ضحـيت بـكل شيء في سـبـيل فـيـكتـوريـا الـفن ضـحيت
بــصـحـتي ,وضــحـيت بـصـداقــة الـكـثـيــر من الـنـاس لي
وضحـيت بجـزء من قواي الـعقلـية. أجل فـإن عقلي اآلن
ليس هـو عـقل عبـاس عالم وضـحيت بـكثـيـر من اعتـبار
الـنـاس لي فـقـد أصـبـحـوا يـشـفـقـون عـلي والـشـفـقـة ال

تكون إال من القوي للضعيف." 
كان عـبـد الـله عـكـاشة يـعـرف مـدى حب عـبـاس لـزوجته
فـيـكـتـوريـا فـاسـتـغل هـذا احلب لـصـاحله فـعـبـاس كان
ـمـكن أن يـترك كاتـبـا مـهـمـا في ذلك الـوقت وكـان من ا
فرقـة عكـاشة ويـقدم أعـماله الـناجـحة لـفرق أكـثر جودة

وشهرة. لكن حبه لفيكتوريا شده لهذه الفرقة. 
واستـغل عـبـد الـله عـكـاشـة هـذا احلب أحـقـر اسـتغالل
فـكــان يـدفع زوجــته لـكي تــؤثـر عــلى عـبــاس لـكي يــغـيـر
سرحية لصالح عبدالله عكاشة فيطيل من فصوال من ا

سرحية.  حجم دوره في ا
أما دور فـيكتـوريا موسى فـعباس عالم لـيس في حاجة
إلى واسطـة فهـو يطـيل في دورها ويـعطـيهـا كل اهـتمام

دون دافع أو وسيط. 
كان يـعرف عبد الله عكاشة أن عباس عالم يحب زوجته
ـا اســتـفــاد من هـذا ومـجــنـون بــهـا فــلم يــعـتــرض وإ
احلب; لــدرجــة أنه كــان يــجــعــله يــحــمل األشــيــاء الــتي
يـشـتـريـهـا هـو وزوجـتـه من الـسـوق ويـنـقـلـهـا لـهـمـا إلى
البـيت. كـان أحد أصـدقاء عـباس عـالم يتـمثل دائـما في
ـا قـاله الـشـاعر عالقـته بـفـيـكـتـوريـا وعبـد الـله زوجـهـا 

"والبد للصياد من عشرة الكلب." 
ويجـيب عباس على هذا قائال "إنـني ما كنت يوما صيادا
ففـيكتوريا هي ابنتي إذن عـبد الله هو زوج ابنتي ويجب

أن أواري عيوبه وأخفي سيئاته إكراما البنتي." 
لكن لـألسف فإن فـيـكتـوريـا لم تـكن سوى بـوق يـنـفخ فيه
عبـدالله فيسمعك مختلف األصـوات وآلة يحركها عبدالله

حض مشيئته فهي ال إرادة لها مطلقا.  فتعمل 
ويصف عـباس عبد الـله هذا بصفـات بشعة جدا إلى أن
يقـول "بل لقد نـظلم الـثعـبان إذا شبـهناه بـه فالثـعبان ال
يـؤذي إال من آذاه. أما عبـد الله فال يؤذى إال من يـنفعه
وال يــبـغـض إال من يــحــسن إلــيه وكــلــمـا أغــدقـت عـلــيه
عطـاياك وكـلمـا حبـوته بفـضلك وكـلما زدتـه من خيرك;

تكاثر بغضه لك وعظمت نقمته عليك." 
مَنْ فيكتوريا موسى? 

ثالت ثـلـة يـهـودية األصـل كأغـلب من سـبـقـهـا من  هي 
سـرح العـربي مثل: مـيلـيا ديان عت أسـماؤهن في عـالم ا
وابريز استاني ونظلة مزراحي واستر شطاح وغيرهن. 
أسلـمت فيكـتوريا وتزوجت عـبد الله عـكاشة مـدير فرقة
عكـاشة الذي رآها في حفلة مدرسية فأعجب بها كفتاة
وكمـمثـلة فـأغـراها وكـان عبـد الـله عكـاشة وقـتـها يـغني
ـثل أدوار الـفتى األول فـي فرقـة عـكـاشـة وكانت هي و

وديعة منطوية على نفسها قليلة االختالط. 
وتقـول عنها فاطمـة اليوسف في كتابهـا "ذكريات" عندما
تعـرضت للـحديث عن فرقـة عكاشـة "وكانت بـطلة الـفرقة
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عباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهودية
تعرفت على عـباس عالم منذ سنوات طويلة جـدا فقد كنت مولعا بجمع اجملالت
ة في شارع النبـي دانيال. فقرأت له ة ( الهـالل اخملتار .. الخ ) من باعـة الكتب القـد القد
ـجــلـة الـهالل عـام 1947 - نـفس الــعـام الـذي ولـدت فـيه  – ونـسـيت اسم قـصــة مـنـشـورة 
عارفي  – في ذلك الوقت – وكأنها حادثة مهمة الكاتب لكـنني ظللت أذكر القصـة وأحكيها 
تـسـتـوجب أن أحـكـيـهـا. كـانت الـقـصة بـعـنـوان " صـراع الـروح واجلـسـد " حتـكي عن أرمـلة
جتاوزت الثالث بسـنوات قليلة حتب صديق ابنها الـشاب وال تستطيع أن تبوح له كما أن
التـقالـيـد  القـاسيـة تمـنـعهـا من أن تتـخـذ أى موقف فـكتـمت في نـفسـها حـتى ماتت دون أن

يعلم سرها أحد سوى طبيب األسرة الذي يعرفها منذ أن ولدت . 

سيـدة يـهـوديـة اعـتـنـقت اإلسالم وتـزوجت األسـتـاذ عـبد
الـله عـكـاشـة مـديـر الـفـرقـة واسـمـهـا فـيـكـتـوريـا وكـانت
جمـيلة جتيش بـالعاطـفة لوال عيب كـبير فـيها إذ كانت
لـسـبـب مـتــصل بـحــنـجــرتـهـا ال تــسـتــطـيع أن تــضـحك
بصـوت عال أبـدا فإذا كـان دورها يـقتـضى أن تضحك
ـثلـة أخـرى وراء السـتار وتـضحك ـواقف; وقفت  في ا

وقف."  نيابة عنها في هذا ا
يتـرك عبـاس فرقة عـكاشـة وفرقة فـيكـتوريـا موسى التي
أسـســتـهـا مع زوجـهـا بـعـد اخـتالفه مع أخـويه بـعـد أن
ضاق بتصرفات زوجها عبد الله معه فتضطر فيكتوريا
ـثــلـة صــغـيـرة بال إلى أن تــعـمل في فــرقـة رمـســيس 

جمهور وبال مسرح يحمل اسمها. 
هذه هي قـدرات فيكـتوريا موسى في الـتمثـيل لكن عباس
ـهم أن فيـكـتـوريا حلـبه لـهـا يـراها أكـثـر من ذلك بـكثـيـر. ا
مـوسى لـم حتـتـمل هــذا فـقــد أصـابـتــهـا حـالــة جـنـون أو
هسـتـيريـا وهى تـمثل أو تـؤدي "بـروفة" األدوار فـخرجت
عـلى الدور وخـرجت عن وعـيهـا وأخـذت تهـذي وخرجت
ــسـرح فـلم تـعــد إلـيه بـعـد ذلـك وكـان هـذا هـو آخـر من ا

عهدها بالتمثيل. 
عالقة طلعت حرب بفرقة عكاشة 

ألف طلـعت حرب في عشريـنيات وأوائل ثالثيـنيات القرن
الـعـشـريـن شـركـة مـسـاهـمـة عـرفـت بـاسم "شـركـة تـرقـيـة
التـمثيل العربي" ثم أعاد بناء مسرح حديقة األزبكية على
الـطـراز الـعـربي وشـكل فـرقـة تمـثـيـلـيـة كـبرى وضـع على

رأسها أوالد عكاشة (عبد الله وزكي وعبد احلميد). 
كلـما قـرأت عن هذه الـفترة انـدهشت كـيف يتـرك طلعت
ـشـهـورة مـثل مـسـرح رمـسـيس حـرب الـفـرق الـكـبـيـرة ا
ـا له من مكانـة ومقـدرة وفرقة لصـاحبه يـوسف وهبي 
جنيـب الريحـاني وفرقـة فاطمـة رشدي وزوجـها اخملرج
الكـبيـر عزيـز عيـد وفرقـة عـلي الكـسار وغـيرهـا ويلـجأ

سرح.  إلى ثالثة يحذقون كل شيء إال ا
حتكى فـاطمـة اليوسف عن فـرقة عكـاشة بعـد أن انضمت
إلـيــهـا: "وجــدت في الــفـرقــة اجلـديــدة جـوا من الــفـوضى
واالرجتـال لم آلفه أثـنـاء وجودي مع أسـتـاذي عزيـز عـيد
لم يـكن هناك إخراج دقـيق وبروفات مـضنية وال أي شيء
ــثل يـحـفظ دوره في بـيـته ثم من هـذا الـقـبـيل كـان كل 
سرح ليمثل كما يشاء.  يصعد ليلة التمثيل إلى خشبة ا
وكانـت الفرقة مازالت تتعـثر في روايات سالمة حجازي
ـضـحك ـة وتـقـدم مـعـهـا شـيـئـا اسـمه الـفـصل ا الـقـد
ـثلـة يرجتالن الـتهريج ثل و سـرح  يخـرج فيه عـلى ا
ـبتـذلة حـسب الظـروف ولم يكن ضـحـكة ا واحلركـات ا

هذا كله من الفن في شيء." 
األمــر األهم أن أســرة عـكــاشــة (زكى وعــبـد الــله وعــبـد
احلـمـيـد) كـانـوا يـتــمـتـعـون بـدرجـة عـالـيـة من ثـقل الـدم

يؤكدها كل من كتبوا عن هذه الفترة. 

فـيـحـكي يــوسف وهـبي في كـتــابه "عـشت ألف عـام" عن
فـرقــة عــكــاشــة: ومن الــنــوادر الــتي أســمـعــهــا في ذلك
الوقـت أن االقتصـادي طلـعت حرب بـاشا دعـا حلضور
ـســرحــيــات الـدرامــيــة عـلـى مـســرح األزبــكــيـة األديب ا

الكاتب الساخر الالمع الشيخ عبدالعزيز البشري. 
وكـان زكـي عـكـاشـة بـطل الـفـرقـة يـلـعب دور رجل فـقـيـر
معـدم يرتدي ثيابا مهلهلة منحها له الكرماء إال أن زكي
ـاظ الــبـرلــنـتي كـان يــضع في خــنـصــره خـاتــمـا مـن األ
ا الضـخم ظل يزغلل به أع اجلمهـور أثناء التمثيل. و
ــســـرحــيــة واصـــطــحب طــلـــعت حــرب األديب انـــتــهت ا
البشري إلى الكواليس لتهنئة زكي عكاشة بادره الشيخ

البشري بالسؤال: 
ـ طـــيب يـــا أســـتـــاذ زكي مـــادمت البـس هالهـــيل جـــبت

 ? اظ ده من اخلا األ
فـأجاب زكي في بـجاحة: وفـيهـا إيه يا أخي الـلي شحت

 . منه الهدوم كان رجل كر
ـمــثل عـبــدالـله وحــدث في مـســرحـيـة أخــرى أن وقف ا
سـرح في مسرحيـة محزنة وبـيده زجاجة عكـاشة على ا

سم ناقع والتفت إلى اجلمهور وصاح: 
ـ أنا حـاشرب القزازة دي كلها علشان أموت على طول.
فــصــاح عــبــدالــعـــزيــز الــبــشــري وقــد كــان يــجــلس في

سرح:  مقصورة با
ـ أل خللي شوية الخواتك زكى وعبد احلميد." 

مـا الذي يرمي رجل عـظيم مثل طلـعت حرب أسس بنك
مصـر وشركاته ومـنها شـركة مـصر للـتمثـيل والسيـنما
وأسس اسـتوديـو مصـر أن يـعتـمـد على هـؤالء الذين ال

يجيدون التمثيل ويتمتعون بثقل الدم? 
يدعي الـبعض أن طعلت حرب كان على عالقة بفيكتوريا
موسى ومـن أجل جمـال عـيـنيـهـا أنـفق على هـذه الـفـرقة
ــهـمـة فـي ذلك الـوقت لــكن هـذا من دون بــاقي الــفـرق ا
االدعاء ال يـستـنـد إلى قرائن تـؤكده فـالفـترة الـتي أنفق
ـهيمن عـليها فيـها طلـعت حرب على فـرقة عكـاشة كان ا
زكى عكـاشة وليس عبد الله عكاشة زوج فيكتوريا. فكل
من كـتب عن هذه الـفـتـرة أكـد بأن زكي عـكـاشـة اسـتغل
ـا دفع إعـجـاب طـلـعت حـرب به وتـعـالى عـلى أخـويه 
عـبــدالـله وزوجـته أن يــتـركــا له الـفـرقــة ويـؤسـســا فـرقـة
خاصـة باسم فـيكـتوريـا موسى ولـو كان اهـتمـام طلعت
حرب بـهذه الفرقة من أجل جمال فـيكتوريا موسى لكان
ـهـيـمن عـلى الـفـرقة ـسـيـطـر وا عـبـدالـله زوجـهـا هـو ا
والستـغل عـبدالـله هـذا احلب لنـيل مكـاسب كـبيـرة جدا

من طلعت حرب كما فعل مع عباس عالم. 

اإلسكندرية : مصطفى نصر

عباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهودية
ـسرحى2020202020 نـعم الـصـاوى تقـدم فـرقـة «تاى» الـعـرض ا > على مـسـرح سـاقيـة عـبـد ا

سرحيـة نتاج ورشة عمل جماعية «غرفة اإلرادة» بعد عيد الفطـر القادم مباشرة ا
صـرى اإلخراج ألحـمد على فـنون االرجتـال لتـقد لـوحـات دراميـة من الشـارع ا

سرح.. رمزى ويشارك بالتمثيل مجموعة من هواة ا
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اسـتــطـاع اخملــرج حــسـام الــدين صالح أن يــنـجح فى
حتويل إخفاق الشاعر الكبير جمال بخيت دراميًا بخلق
عرض مسرحى اعتمد أول ما اعتمد على فنون الفرجة
كن خـاصـة أنه يجـمع بـ جنومه كـل العـناصـر الـتى 
شاهد و«يلهى» الناقد أن تخلق «شو» مسرحيا يجذب ا
ـامة ـوجودة فى درامـا عـرض « عن الـهـنـات العـديـدة ا

سرح احلديث.  بيضا» الذى أنتجه ا
من عــنــاصـر الــنــجــاح - بل وأهــمـهــا - وجــود صـوت
ـلك موهـبة الـتعبـير الـدرامى بصـوته وهو «على طرب 
احلــجــار» ومـعه ابــنه «أحــمــد احلـجــار» ذلك الــصـوت
سرحى لك قوة وإحساس صوت أبيه ا بـشر الذى  ا
بـاإلضـافة إلى أن لـعلى احلـجـار مريـدين كـثر يـعشـقون
الصـوت الـقـوى اجلـمـيل وال يـلـتفـتـون لـقـشـور وفـقـاقيع
ــهم من عـنـاصـر مــطـربى هـذه األيـام.. هــذا الـعـنـصـر ا
الفـرجة أضاف إليـها حسام الديـن صالح عنصراً آخر
مهًمـا هو الـكوميـديان محـمود عـزب (عزب شو) كـطاقة
ـونــولـوجـست الـذى كـان ـطـيـة ا كـومـيــديـة بـعـيـداً عـن 
يحبس نـفسه فيـها وجاء ككـوميديـان خفيف الـظل يجيد
ـرسـومـة له دون خـلق (اإلفـيه) فـى إطـار الـشـخـصــيـة ا
تـزيـد ودون انـحـراف أو إسـفــاف يـسـتـجـدى به دغـدغـة
اجلـمـهـور فكـان هـو اآلخـر - ومعـه - على اسـتـحـياء -

كان «سعيد طرابيك»..
أمـا ثالـث العـنـاصـر التى اعـتـمـد عـليـهـا اخملـرج فى خلق
فــرجـته فـهــو عـنـصــر االسـتـعـراض (الــرقص) الـذى قـام
ــتـمـرس عـمـاد سـعـيـد ابن قـطـاع الـفـنـون بـتـصـحـيـحه ا
الـشعـبيـة واالستـعراضيـة وصاحب اخلـبرة الـطويـلة التى
مـكنـته من تلـقف العـرض بأغـانيه ومـواقفه االسـتعـراضية
بسـهولة شديدة فصمم اسـتعراضاته بسالسة وخلق من
تـصمـيمـاته تـشكـيالت جمـالـية كـانت تسـيـطر  فى أحـيان
ـمثـلـ الـتـى رسمـهـا اخملـرج داخل كـثـيـرة علـى حـركـة ا
االســتـعـراض. الـدلــيل عـلى ذلك تــصـمـيــمه السـتـعـراض
(بـيع) الـذى جنح فـيه بـأن يـوازى كلـمـات الـشـاعـر جـمال
بـخـيت الـقـويـة واجلـريـئـة النـاقـدة والـسـاخـرة من بـدايـتـها
الـهادئـة ثم الـصـعـود بـهـا رقـصـًا إلى قـمـة الـسـخريـة فى
إيقاعـات موسيـقية الهـثة متـوترة وضعـها عمار الـشريعى
الذى نعـتبره هو أيـضاً عنصرًا مـهماً من عنـاصر الفرجة
فى هذا الـعرض.. جنـاح آخر هـو إسـناد تـصمـيم اإلطار
اجلـمالى والـتشـكيـلى لـفرجـته إلى مصـمم السـينـوغرافـيا
ـكـان الـذى جتـرى فـيـهـا «حـسـ الـعـزبى» الـذى حــول ا
األحـداث (الـقــاهـرة الـفـاطـمـيـة) إلـى قـطـعـة شـديـدة الـدقـة
ـضاءة بـعنـايـة حسب درامـية كل شـربيـات ا والـرقـة من ا
ا حتمـله اإلضاءة بألـوانها اخملـتلفة من مشـهد مع وعى 
دالالت درامـيــة.. كل هـذه الـعـنـاصـر الـتـى اعـتـمـد عـلـيـهـا
ـامـة بيـضا) جـعلت الـعـرض يسـتحق أن يـطلق مـخرج (

ـامة بـيضـا جداً» فـهو عـرض نظيف وسط علـيه عنوان «
كـثـيـر من عـروض الـصـيف الـنـظـيـفـة جدًا والـعـجـيب أن
ـامة بيضـا) على مقـربة منه يـكمن عرض أسود عرض (
ــعـنى ــعـنـى غـيـر الــنـظــيف ولـيس  جـدًا مـن الـسـواد 

التراجيديا السوداء.
وأخيـراً نقول : إن اسم العرض تـتذيله عبارة (عن عودة
الـروح) لــتـوفـيق احلــكـيم ولـكن مــؤلـفه الـشــاعـر اجملـيـد
جمـال بخيـت فشل فى تقـد عودة الـروح التى رأيـناها
عد آنذاك فى الستـينيـات بإعداد مـختلف حـافظ فيهـا ا
عـلـى نص تـوفـيق احلـكــيم ألقـصى احلـدود وألول مـرة
يكـون فشل معد فى حتويل أحد األعمال األدبية الكبيرة
ـسـرح جنــاحـا فى نــفس الـوقت فــلـو كــان جـمـال إلـى ا
بخـيت قد نقل إلـينـا (عودة الـروح) لتـوفيق احلـكيم التى
قـدمهـا فى أواخر األربـعيـنيـات لكـان الفـشل بعيـنه فكل
ظــروف اجملــتــمع واحلـيــاة الــســيـاســيــة واالقـتــصــاديـة
تـفرج بذلك سيرى أصبحت اآلن مـختلفة تـمامًا وكان ا
صورة جملـتمع آخر فيـنفصل عن الـعرض بقـلبه وعقله..
إال أن اإلسقـاطات الشـعريـة فقط وليـست الدرامـية التى
قـدمـها بـإجـادة تـامـة بـخـيت فى عـمـله والـتـى اهتـم بـها
ة اهـتمـامـا يـهـواه ويجـيـده فـقـد قرب به األحـداث الـقـد
الـقـلـيـلـة والـتى تـوحى بـزمن (عـودة الروح) احلـكـيم إلى
مطلب مـهم وعاجل وإلى صـرخة استـغاثة; مـطالبـًا فيها
بــعــودة روح جـديــدة حتــتــاجــهــا احلـيــاة االجــتــمــاعــيـة
صرى والـسيـاسيـة واالقتـصادية ويـحتـاجهـا اإلنسـان ا
اآلن وفرغ بهـا جمال بخيت مظاهر مجتمع األربعينيات
ووضع مكانـها العديد من الصور احملبطة والسيئة التى

تمتـلئ بها احليـاة االجتمـاعية والسـياسية واالقـتصادية
اآلن.. وكانت أكـثر اإلسقاطات الشعرية تلك لوحة (بيع)
لـيئة بـتعريـة أوجه القـصور فى حيـاتنا رائـعة الـكلمـات ا
عـاصرة الالذعـة والساخـرة إلى حد الـقسوة صـرية ا ا
تـفرج الذى يعيش ولكنـها تعريـة دخلت إلى قلب وعقل ا
ويـعـانى كل مـا قدمه جـمـال بـخـيت فى لوحـته الـشـعـرية
الـغنـائيـة.. ليـست هـذه اللـوحة فـقط بل هنـاك العـديد من
اللـوحـات الـتى نـقـلـتنـا إلى عـصـرنـا ومـا نـعـانيه فـيه من
قوى تدفـعنا دفعا إلى التخلق أو عـلى أقل تقدير جتعلنا
«مـحـلك ســر» بل هـنـاك لـوحــتـا احلب والـدعـوة إلى أن
يـشمـلنـا جميـعًا وأهـمية دوره فـى بناء مـجتـمع وإنسان
صحى كـذلك لوحـة ى«مامـة بيـضا» والتـى حتمل دعوة
- تشـعـر بـحمـيـمـيـتهـا - إلى الـتـمـسك بأسـبـاب احلـياة
والـتـقـدم والـرقى.. وقـد سـاعـده فى ذلك اخملـرج حـسام
ـشاهـد التى تـخدم الـشعر الدين صالح بـتأكيـده على ا
ومـا يــهـدف إلـيه كـمـشـهــد فـرح الـيـهـودى (صـيـدنـاوى)
نشورات ومـحاولة اعتقال أى فرد ومشـهد البحث عن ا
ـصــريـ الـطـيـبـ وأيـضـا من أفـراد احلـارة.. حـارة ا
مشـاهد احلب الـعذرى احلـقيقـى الداعى إلى وجوب أن
ــصــريــ وأن تـعــكس يــســكن احلب قــلــوب وعـقــول ا
ـصــرى احلب والـطــاقـة اخلـيـرة ســلـوكـيــات اإلنـسـان ا
ــزريـة الـتى الـكـامــنـة بـداخــله الـتى تـطــمـسـهــا احلـالـة ا
ـسيطرة وصلت إليـها احليـاة السياسـية واالقتـصادية ا
ــاديــة فى عــقــول اآلن والــتى أزاحت احلب ووضـــعت ا

.. صري وسلوك ا
ـــامــة بــيــضــا) ـا عن األداء الـــتــمــثــيـــلى فى عــرض ( أمـ

فـيـسـتــحق أن نـقـول إن هـذا الـعـرض كـثــيـر الـغـنـاء قـلـيل
الـتمـثيل وفـنون األداء فـباسـتثـناء مـا قدمه مـحمـود عزب
ان عبـد الله ومعهم مـجموعة الوجوه وسعيـد طرابيك وإ
اجلـديـدة وأذكـر مـنـهم مـحـمـد فـتـحى صـديق مـصـطـفى
ــدمن) وبـالل فــضل ـار) وأحــمـــد عـــزت (ا (عــلـى احلــجــ
(الثورجى) ومـعهم وقبـلهم فاطمـة الكاشف (سـنية) والتى
ؤثر أراها ألول مـرة فى دور مهم وبهذا احلجم الكبير وا
فى األحداث وهى فـرصة قدمها لـها اخملرج حسام الدين
صالح فـانتـهزتـها جـيداً وجنـحت فيـها وبـها ومـعهـا كان

محمد عبده (صيدناوى)..
ـة الـصوت الـدافئ طـربـة الـشـابـة هـدى عـمـار صـاحـب أمـا ا
ـسرحـية ـعـبر ولـكنه غـير قـوى كـكل األصوات ا احلـنون ا
فقد امتـلكت تمامـًا موهبة الـغناء وقدمت أغـانيها بـحساسية
مرهـفة افتـقدت بعض الـشىء إلى قوة الـتعبـير الدرامى عن
ـسـرحى الـذى ـلـمـاتـهـا.. كــذلك افـتـقـدت إلى احلــضـور ا كـ
تـابـعـة مشـاهـدها ـتفـرج إلـيـها ويـجـعلـه شغـوفـاً  يـجـذب ا
ـة الـتى كـانت فـيـهـا ضـعـيـفـة جـدًا والـتى قـدمـتـهـا ـي ـل ـي الـتـمـث
ـشـروخـة» التى تـعـيـد وتـزيد الـكـلـمات دون ك«االسـطوانـة ا
عانيها وهو ما كان يجب أن يهتم ـمثل الكامل  إحساس ا
به حسام الـدين صالح قليالً ويتعب مـعها فى تلقـينها فنون

األداء التمثيلى.
اذا تفوق فيه وفى النـهاية نعود إلى جـمال بخيت ونقـول: 
الـشـاعر عـلى الـدراماتـورجى بـرغم أن شـعره قـدم عرض
امة بيضا.. جداً) كما أسلفنا? جنيب على ذلك ونقول )
ــبـاشـرة إن كــاتب الـدرامــا اجلـيــد هـو الـذى يــعـرف أن ا
وافتـراض السذاجة فى اجلـمهور هى الـقاتل الغاشم ألى
عـرض مـسرحى فـالالمبـاشـرة ومخـاطبـة اجلـمهـور على
ؤلـف شخـصـيا ـقام األول بـل وأذكى من ا أنه ذكى فى ا
تعتـبر من البديـهيات فى فن حـرفية الكـتابة للـمسرح وقد
ـباشرة عـندما : األولى ا وقع جمـال بخيت فى اخلـطيئـت
قدم خـطبًا عـصمـاء عن وحدة الشـعب وإيثـار كل فرد فيه
لـآلخر عـلى نفـسه (مشـهد مـحاولـة الشـرطة القـبض على
ـمـنـوعـة) وأيــضـا مـشـهـد «يـحـيـا ــنـشـورات ا صـاحب ا
الهالل مع الصليب» وهو مشهد ساذج جدًا وكأن جمال
ـتـفـرج ال يـعــرف مـدى احلب والـوئـام بـ بــخـيت يـقـدمـه 
عـنـصرى األمـة أيـضـا (حـشـر) مشـاهـد تـوفـيق احلـكيم
(حشـراً) ودون دواع درامية بل إن ما يـقوله احلكيم على
سرحية عـلى ألسنتهم طوال تواتر لسانه قـاله كل أبطال ا
األحـداث.. ولـكن هـذا كـله - وكـمـا أسـلـفنـا - لم يـفت فى
عـضـد الـعرض الـذى جـاء عـرضـاً مـشـرفـاً جـدا كـإحدى
عروض فـرق البـيت الفـنى للـمسرح حتـت إدارته اجلديدة

وخاصة من خالل فرقه.

امة بيضا.. جداً تفَّوق الشاعر على الدراماتورجى فأجنب 
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مختار العزبى

«شوكوال»  وسحر التلقى

كرم محمود عفيفى

ـسـرحـى الـسـورى «شـوكـوال» لــلـمـؤلـفـة الــواقع أن الـعـرض ا
واخملرجة رغـدة الشعرانى يثـير كثيراً من األسـئلة والعالمات
طاط ولكن فهوم ا ال لكـون ضد أو مع مفهوم التجـريب ذلك ا
ـتـلك حسن ـتلك جـرأة طـرح األسئـلـة بقـدر ما  ألنه عـرض 
الـتعـبيـر عـنهـا.. فمـا بـ مؤيـد ومعـارض لـلعـرض خرج رواد
مـسـرح الـسالم بـعـد أن شــاهـدوا هـذا الـعـرض خالل سـاعـة
تـقريـبـًا فمـنـهم من لـوى شفـتـيه واستـنـكر وأنـكـر اإلفراط فى
ـونـولـوجـات داخل الــبـنـاء الـدرامى لـلـعـرض; بل اســتـخـدام ا
واعـتـبر هـذا االسـتـخـدام فشـال فى صنـاعـة عـرض مـسرحى
ـستـنـكر ـفاهـيم عـصريـة جتـريبـيـة بل ووصل األمـر بهـذا ا
ـشاهدة - سـواء كان الـعرض على إلى حد إعالنه أن جلـنة ا
ـسـابـقة - لم تـعـد حتـفل بعـنـصـر القـيـمة الـهامش أو داخل ا
الــتـجـريــبـيــة بل لـقــد اخـتــلط األمـر عــلى الـقــائـمـ عــلى أمـر
هرجان ليحل هرجـان وانسحب مفهوم التجريب تماماً من ا ا
مـحــله مـفـهـوم «كــله مـاشى» عـلـى غـرار فـيـلم «خــمـسـة بـاب»
فـاألمر لم يـعد مجـديًا وتـسعة عـشر عامـًا من التـجريب كفـيلة
ـنـهج; والـدلـيل كـثـرة الـعروض ـصطـلح وا ـفـهـوم وا بغـيـاب ا

التى تخلو تماماً من عنصر جتريبى واحد.
وهذا الـرأى رغم قسوته وبعـده عن الواقع بل وفوضويته إال
أنه يحتـوى على نسبة ضـئيلة من احلقـيقة ولكن هذا الرأى
ال يـنــطـبق عـلى الـعـرض الـسـورى جـمـلـة وتـفـصـيالً.. وعـلى
اجلانب اآلخـر أو الضـفة األخرى أعـلن مؤيـدون أن العرض
ــتــجــاورة ــســرحــيـــة ا ــتــلك مـن الــعــنــاصـــر ا الــســـورى 
ـتــجـانـســة مـا يــجـعــله يــدخل ضـمن إطــار الـتــجـريب بل وا
ـفـهــوم ويـتـخـطــاه إلى مـا يـســمى «بـسـحـر ويـتـجــاوز هـذا ا
ؤيـدون يـعـنى ببـسـاطة التـلـقى» وسـحر الـتـلـقى كمـا يـراه ا
مـثـلى العـرض وبـ ع ـذهل بـ األداء الـراقى  الـتـناغم ا
تجاوزة ألحاسيس الشخصيات. كملة وا الكاميرا احلية ا
عـارضـ تـبقى نـغـمـة الصـدق الـفنى ـؤيـدين وا وبـعيـداً عن ا
الــتى حــكـمت كل شـىء داخل سـيــاق الـعــرض هى الـوحــيـدة
ـثـيـر الــقـادرة عـلى فـتح عـوالم الـســحـر داخل هـذا الـعـرض ا
لــلــجــدل ولــلــحــيــرة أيــضــا.. والـواقـع أن الــعــرض الــسـورى
ـونـولوجـات التى ـلل بـفعل ا «شـوكـوال» كاد يـسقـط فى هوة ا
ؤلفـة وسيلـة للبـوح ولكشف مـا يداخل الشـخصية اتخذتـها ا
ـونـولـوج من لـوال حـنـكـتـهـا وقـدرتـهـا الـفـذة فى الـتـعـامل مع ا
خالل مــنــظــور درامى وإيــقـاعـى مــتـكــامل; بــحــيث وظــفت -
اخملرجة - عـ الكاميـرا الساحرة وشـاشة السيـنما والفراغ
ـتلقى من خالل ل ا ـنولـوج حتى ال  سـرحى داخل إطار ا ا
ـونــولـوج  من ـعــروف أن ا ــونـولــوجــات; إذ من ا ســرديـات ا
شاهدين سرح اإلليزابيـثى التى قبلها جـمهور ا مواصفـات ا
ـسرح وذلك واسـتخـدمـهـا وليم شـكـسـبيـر وغـيره مـن كتـاب ا
لـلـكـشف عـن أفـكـار الـشـخـصـيـات وأيـضـا لـزيـادة الـشـعـور
بـالــسـخـريــة الـدرامـيــة أو الـتـنــاقض الـدرامى; حــيث يـشـارك
عـرفـة بـجزء من احلـقـيـقة ال اجلمـهـور بـعض الـشخـصـيـات ا
ـونـولــوج كـتـقــلـيـد مــسـرحى ظل من يـعــرفه اجلـزء اآلخــر; وا
ـسـرح حـتى اجـتـاحه تيـار الـواقـعـيـة فى أواخر  أسـاسـيات ا

القرن الـتاسع عشـر وهو مرتبط تـمامًا بـالنظـرية الفـنية ولعل
ونـولوج - كـتقـليـد مـسرحى - اسـتفـادت منه أهم مـيـزة فى ا
ــنـاجـاة أداة اخملـرجــة الـســوريـة فى عـرضــهـا الــصـراع; فـا
لتصـوير الصـراع النفـسى تصويـرًا دراميًا وهـذا ما جنحت
ونـولوج فـيه رغدة الـشعـرانى حـيث قامت بـاستـخـدام تقـنيـة ا
طـوال الـعـرض كــوسـيـلـة لــتـفـتـيت الــشـخـصـيــة الـتى هـدمت بل
وسـحــقت حتت سـنــابك الـتــغـيـيــرات االجـتــمـاعـيــة والـسـيــاسـيـة

والثقافية التى حدثت فى القرن الواحد والعشرين.
ـسرح فـالـشـخـصـيـات اخلـمس وهم يـتـحـركـون عـلـى خـشـبـة ا
صعوداً وهـبوطاً أشباح طائرة بقدر ما هم نفوس حائرة تسعى
لـلــخالص الـروحى من عـذابــاتـهـا وآالمـهـا فــاخـتـيـار اخملـرجـة
للمـونولوج لـكى يكون وسـيلة لـلبوح أمـام الشخـصيات األخرى
أحـدث نـوعاً من الـصـراع الـدرامى اخلاص نـتـيجـة جتـاور هذا
ـلل من الـبــوح بــوسـائل تــقـنــيـة عــالــيـة أزاحت تــمـامــًا نــغـمــة ا
ـونــولــوجـات الــتى هى فى الــنــهـايــة إشــارات بـعــد إشـارات; ا
ـعذبـة أمامـنا فى الـشوكـوال تشـبه شخـصيات فـالشـخصـيات ا
مـحــكـوم عـلــيـهـا بــاحلـرق تـرسل إشــاراتـهـا مـن خالل الـلـهب;
فـالـضـحــيـة هـنـا - أفـضل اســتـخـدام لـفـظــة ضـحـيـة بـدال من 

الـشـخـصـيـة - ال تشـعـر بـاحلـيـاة بـقدر مـا تـعـانـيـهـا فى حلـظة
وت. اقتراب ا

عـلى غـرار «الـنـاس من هـول احلـيــاة  مـوتى عـلى قـيـد احلـيـاة»
ؤلـفة حيثـما تقـوم بعرض عذابـات الشخـصيات اخلمس عن فا
ـونـولـوج ال تـعلن فـقط انـتـمـاءها لـتـيـار ما بـعـد احلـداثة طريق ا
ـا تتـكئ الـذى يـتـكئ عـلى مـقـولـة مـوت الـشـخـصـيـة ذاتـهـا; وإ
ـؤلـفـة علـى انسـحـاب الـضـحـيـة من احلـيـاة كنـتـيـجـة طـبـيـعـية ا
لـضغـوط احليـاة فاحلكـاية تـبدأ من خالل لـعبة مـسرحـية حيث
الـستـارة منـفرجـة أثنـاء الدخـول حيث يـدور العـرض حول سـتة
سرح التـفوا بعـد أن انتهـوا من االحتفال شباب يـعشقـون فن ا
بليـلة رأس السنة فكـانت لعبة الفـضفضة هى وسيـلتهم لقتل أو

ضياع الوقت.
وتـبدأ من هـنا لـعبـة البوح أو الـكشف عـما بـداخلـهم جمـيعاً من
عـذابـات ومآسى; إذ يـقـوم كل واحد مـنهم بـشـرح مأسـاته التى
حتـمل هـمـا اجــتـمـاعـيــاً وإنـسـانـيــاً وروحـيـًا بل وتــتـجـاوز تـلك
ـكـان أو حـدودهم لتـصـبح مـأساة ـآسى الـشخـصـيـة حدود ا ا
الـنــحن أو الـكل أو الـوطـن فـالـضـحــيـة األولى لم تـشــعـر يـومـا
ـا سـبب له شـرخـًا روحـيـًا لم يـلـتـئم أبدًا واحـدا بـحـنان األب 
وذلك بسـبب إدمان األب للخمـور وبالتالى فـقدانه الدائم للوعى
ـا يـدور حـوله ومن ثم انـسـحـابه من حـيـاة األسـرة انـسـحـابـًا
كليـاً وضحية أخرى تركته أمه بـعد وفاة الوالد لتتزوج من رجل
ـا جعـله سـاخطـًا على آخـر بل وقامـت بإيـداعه ملـجـأ لأليتـام 
كـل شىء من حــوله من كــثـرة مــا رأى ومــا شـاهــد ومــا عـانى
ـة تـرتكب; ومن أجل فـليـس بعـد إلغـاء األم البـنهـا الـوحيـد جر
مـاذا? مـن أجل فـراش رجل آخــر; حـتى وإن بـدا هــذا الـفـراش
فـراشــًا شـرعــيــًا فى إطـار مــؤسـسى وهــنــاك من صـعــقـته أو
وت فضحية أخرى من ضحايا «الشوكوال» - صدمتـه جتربة ا
الـتى أظن أن بـكلـمـة ترمـز إلى الـدنـيا أو إلى احلـيـاة - خطـفـها
ـريرة جتـربـة موت من أحـبـها وهى ـوت فمـر بـتلك الـتـجربـة ا ا
ستوى الـبدنى والروحى لشـاب فى مقتبل جتربة قـاسية علـى ا
عمره وضحية أخرى من ضحايا هذا اجملتمع الذى نعانى فيه
ال نـحيـا كـما يـقـولون ضـحـيـة أخرى دفـعـته قسـوة وجه احلـياة
ال إلى أن يـبيع جسدة والفـقر والعوز واحلـاجة الشـديدة إلى ا
ـتـعـة فـهـذه ـقـابل كـمـا تـبــيع الـعـاهـرة جـسـدهــا ألصـحـاب ا
الضحـية ضحية غـير عادية إذ تـعلن بصراحـة فى مجتمع شبه
ال مغـلق أنها تمارس الشـذوذ اجلنسى من أجل احلاجة إلى ا
ـة ـؤ رغم قــسـوة تـلك االعــتـرافـات وانــهـمــار كم الـذكـريــات ا و
جلمـيع الضحايا - أقصد الشخصيات - إال أن النص لم يكن
ـسـوس بـالـشجـن فكـانت سـوداويـًا بل غـلف احلـزن ضـحك 
قام األول ومن هنا جاء - مع  اسى بحق مآس إنسانية فى ا ا

تـضافـر جميع الـعنـاصر الفـنية وجتـاورها - مـا يسمى بـسحر
التـلقى أو صدق األطروحة أو صدق ما يطرح من قضايا تمس
الـشبـاب العـربى فالـعرض لـوحة أو جـدارية شـديدة الـعمق فى
ونولـوج الذى اتهم من تـشريح الـنفس البـشريـة بطريـقة فنـية فـا
ؤلـفة واخملـرجة رغدة قـبل بأنـه ضد الـتجريـب يصـبح على يـد ا
الـشــعـرانـى وسـيــلـتــهـا األولى لــلـوصــول من خالله إلى بــلـورة
الـعــنـاصــر األخـرى داخل الــسـيــاق الـعــام لـلـعــرض; إذ قـامت
Live اخملرجة بـإدخال عنصر السينما وأيضاً الكاميرا احلية
ونـولوجات فمن خالل أدائه للمـمثل أثنـاء جتسيده لـتنويـعات ا
الراقى وما يـعرضه على شـاشة السـينما فى اخلـلفيـة استطاع
ــمـثل بـالـكـامـل وعـيـونه وردود الـفـعل اجلــمـهـور أن يـرى وجه ا
اخلــاصــة بـه فــلــقــد أصــبح اجلــمــهــور قــادراً عــلى رؤيــة أدق
الـتــفـاصـيل; فـمن خالل اإلسـقـاط اسـتـخـدمت نـوعـيـة مـنه وهـو
ا صور اجلـاهز الذى له عالقـة بذاكرة الـشخصـية مرتـبطة  ا
تفكـر به حالياً واستخدمت الكاميرا احلية اللتقاط أحداث معينة
ال يستـطيع من يجلس فى الصالة رؤيتها عن بعد والربط الذى
ـسـرح هـو مـا عـمق من أحـدثـته اخملـرجـة بـ الـشـاشـة وبـ ا
سحر الـتلقى فى هذا الـعرض بحيث أن جتاور الـتقنيـات الفنية
شـاهدين بـلغـة موحـية ـذهل مع ا اخملـتلـفة وحتـاورها الـرائع وا

وبسيطة.
فرط فـى احلساسـية للـفضاء والواقع أن االسـتخدام الـذكى وا
سـرحى فى هذا العرض زاد أيضا من مسـاحة سحر التلقى ا
لدينـا; فالسينـوغرافيا عبـارة عن صالة أزياء وديكـور عار تماما
فيـما عدا سجـادة حمراء - الـلون له داللته اخلـاصة - وشاشة
ـسـرحى الـذى شكـلت من سيـنـمـا عـريـضـة هذا هـو الـفـضـاء ا
ـمـثـلــيـهـا وأمـتـعــتـنـا بـقـدر مـا خـالله اخملـرجـة عـوالم الــدهـشـة 
سحـرتنا من رقى أدائهم فى انسجامه وتوازى شجونه مع عدم
كبلة لروح الشخصية والتى تخرج بها اإلفراط فى االنفعاالت ا
من حـدود االنـفـعـال إلى جـحـيم االفـتـعـال لـقـد قامـت اخملـرجة
مثـل توظـيفًا رائعـاً أثناء سـرد كل ضحية بتوظـيف مجموعـة ا
ـونـولـوجـهــا اخلـاص من خالل تـكـويــنـات ثـابـتـة / شـخـصـيــة 
ـسرح أضـفت جمـاليـات على الـصورة ومـتحـركة عـلى خشـبة ا
ـسرح كذلك نقـوشة على خـشبة ا البصـرية للـوحة اجلداريـة ا
سرحية توظيفا درامياً بارعًا قامت اخملرجة بتوظيف اإلضاءة ا
فى حلظات الـبوح اخملتلفة للشخصيات إذ استطاعت أن تطوع
اإلضــاءة فى الــتــعــبــيــر عن حلــظــات الــشــجن اخلــاصــة بــكل
ـتــكـرر فـور دخـول شـخــصـيـة بـحــيث جـاء شـحــوب اإلضـاءة ا
الـشخـصـية فى مـنطـقـة البـوح أو االعتـراق دلـيًال على مالمـسة
وت الذى هو خالص الشخـصية لع احلقيـقة بل وقربها من ا
تلك الـشـخـصـيـات من عذابـاتـهـا اخملـتـلفـة هـذا بـاإلضـافة إلى
شاهد الغنائية والراقصة فى بسط إضاءة جناح اخملرجة فى ا
منـاسبـة لـلحـالة ولـكن مـا يؤخـذ علـيهـا هـو أغنـية «هـنا الـشام»
والـتى جـاءت فى تصـورى منـفصـلة عمـا يدور حـولنـا حتى وإن

عانيها أحاسيسنا. مست الكلمات 
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ــرآة وعــلى احلــائـط تــوجــد لــوحــة مــرســوم ا
عـــلـــيــهـــا حــصـــان وحــولـه مــجـــمــوعـــة صــور
ـسـرحـيـة ويـتـخـلل ألشـخـاص هم أشـخـاص ا
احلـصان والصور فراغـات خالية وبعض بقع
عـشوائية والصورة تبدو كـما لو كانت شبيهة
بـنــفس الــغــرفـة الــتى جتــرى فـيــهــا األحـداث
وتـبــدأ الـشـخـصــيـات تـبــاعـاً فى اخلـروج من

اللوحة.
ـمتـلئ بالـثورة واحلـالم «بوطن إسـماعـيل : «ا
ـتــســاويـة والــوجـود اجلــمـيع وطن احلــقــوق ا
ـشترك «يـتخطى احلـواجز (النـظام) وينسج ا
عالقـة مع بثـيـنة زوجـة صديـقه ماجـد جتهض
الـثورة وتـبدد األحالم هنـا ماضـيه وحاضره
فـينزلق فـيه ويغوص فى حـاضر قوامه:الكالم
ـبـاح عن الـتـمـويل والـعـمـوالت والـصـفـقـات ا
ـســاعـدات الـقـانــونـيـة  وتــنـمـيـة ـشـبــوهـة ا ا
ـراكـز  .... ياه ـقـراطـية  وغـيـرهـا من ا الـد

لهذا احلد تغيرنا?
 ومـاجد : حينما وشى بـزمالئه «للنظام» كان
جـزءاً من اخلديـعة والتـغرير بـهذه احلـفنة من

الشباب.. سقط إسماعيل فى الشرك.
ـبتـسـرون» شـعرت بـأنـها وصـاحـبة كـتـاب « ا
خـدعت وانـتـحــرت احـتـجـاجـا ً عـلى واقـعـهـا
فـاخلـديـعة الـشـخـصـية تـتـشـابك مع اخلـديـعة

العامة وهما ماضى وحاضر هذا اجليل.
ــلك بالغــة الــقـوة ــثل الــنــظـام  وصــفـوت: 
ة تـقول لـنورا «لم أسـتطع وبـثيـنة مـازالت حـا
أن أكـــون مـــادة أللـــوانك وظـاللك لم أمـــتـــلك

مالمح واحدة أو انفعاال ثابتا.
ونـورا الرسامة صاحـبة الوعى والقادرة على
الـرؤيــة والـنــفـاذ تــريـد «الـتــقـاط الــعـصى فى
الـروح والقـصى فى اجلسـد» وفعل الـتواصل
اجلـنـسـى ال يـكـتـمل بــ بـثـيـنــة ومـاجـد لـيس
ا بـسـبب عدم بـسـبب الشـعـور بـاخلطـيـئـة وإ
قدرة ماجد على اختراق احلواجز والتواصل

مع اآلخرين.
وكـأن اللوحة كلها تعبر عن تداعيات السقوط
ــســتــوى الــشــخــصى والــعــام ونـورا عــلى ا
تـــنــقــبض من الــلـــوحــة بــعــد الــفــراغ مــنــهــا
إسـمـاعيل يـرفـضـها وبـثـيـنة حـبـيـسة مـزهـرية
تـرغب فى حتطـيمـها وصـفوت ال وجود له ألن
نـورا عجـزت عن فهـمه وماجـد مجـرد حصان
خـشــبى بال روح يـتــوق إلى الـبـحــر «احلـركـة
واالنـطالق» وإن ثمة شعوراً بـالرفض والعجز

واالنسحاب إلى الداخل - داخل الذات.
خصائص الشخصيات

كل شخصية هى مرآة لألخرى:
صـفـوت يـقـول إلسـمـاعيـل: أنت نـقيـضى ومع

ا توحدت بك. ذلك طا
كـنت دائمـا بالـنسـبة لى رجال قـريبـا متـوهجا

بالتمرد والتجدد.
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سرحية احلديثة ا
إن الــصـــراع بـــ الـــفـــكـــرة والـــفــعـل - بــ
الـتصـور  والـتنـفـيذ - هـو الـذى يكـون اجلدل
ـسرحية احلديثة ألن ـنطقى الرئيسى فى ا ا
ــتــمـرد هــو شــخص يــحــلم ويــضع الــكــاتب ا
اذا أحالمه مـوضع االختبار وقـد يفسر ذلك 
كـان الــصـراع بـ الـوهم والــواقع مـوضـوعـاً
سـرحية احلديـثة فالوهم والواقع مـهماً فى ا
هـمـا الـقـطـبـان الــتـوأمـان فى مـخـيـلـة الـكـاتب

سرحى. ا
النغمة األساسية

والـنغـمـة األساسـية الـتى تـلتف حـولـها سـائر
الـشـخـصــيـات هى نـغـمـة الــتـمـرد والـثـورة ثم

االنكسار. يقول صفوت:
«لم أســتـطع مــنع نــفـسى مـن اإلعـجــاب بـهم
ـتـلكـون حـلـمـا وإرادة وكانت كـانـوا جـماعـة 
الــبــدايـــة ســاحـــرة  حــوارات واجــتـــمــاعــات
وطــمـــوح زمن جـــمــوح وإرادة نـــاهـــضــة لن
................. ولكن أتـابع تـسلـسل احلـكايـة
انـظـر الـنهـايـة.. كـائـنـات مـنكـسـرة مـهـمـشة..

تنهش بعضها بعضا.
فى غـرفة معـتمة وبـ البدايـة والنهـاية سؤال

حائر ولوحة ال أفهمها.
مسرحية وجودية

ـرر الـكـاتب «والـغـرفــة» مـسـرحـيـة وجــوديـة 
أحـداثها وأشـخاصـها عبـر الذات .. «وحتدث
الـثـورة الـوجـوديـة عــنـدمـا يـثـور الـكـاتب عـلى

ظروف وجوده».
تـعـب ومن ال أمل والـثـورة الوجـوديـة ثـورة ا
لــهم وهى تــعــبــر عن اإلنــهــاك وخــيـبــة األمل
والـثـورة الـوجـوديـة عـاجـزة وبـائـسـة والكـاتب
الوجودى يبالغ فى مدى عبودية شخصياته.
والـشخـصيـة الرئـيـسيـة «ماجـد» تقف وحـدها
فى خــواء مـفــزع وتـصــبح مــحــكـومــا عــلـيــهـا
بــحــيــاة الــسـجـن االنــفـرادى «ســجـن الـذات»
ومـســرحـيـة الــثـورة الـوجــوديـة مـحــددة غـايـة
الـتحديد «هى صيحة التألم من كون اإلنسان
ــكن حتـمـلـهـا إنـسـانــاً; تـلك احلـالـة الـتى ال 
فـمـاجد إذ يـشـعر بـاخلـوف والـوحدة والـعـزلة
والال تـــواصل يـــقـــول لـــنــفـــسـه: « فك قـــيــدك

وتنفس هواء العالم».
الشخصيات

ـسرحـية هم جـيل الشـباب فى وشـخصـيات ا
فـترة الـستيـنيـات والسـبعيـنيـات الذين حـملوا
لـــواء الـــثــورة الـــســـيـــاســيـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة

واجلسدية.
وهـــنــاك اهــتــمــام بــرسـم األبــعــاد الــنــفــســيــة
لـلـشـخـصــيـات والـربط بـ هـذه األبـعـاد عـبـر
احلــوار الــذى كــثــيــرا مــا يــتــحــول إلى شــبه
مـبارزة وعبر االسـتعادة بـالتجسـيم يتدحرج
تـــدريـــجــيـــا مـــثل كـــرة الـــثــلـج لــيـــكـــون أزمــة

سرحية ورؤيتها. ا
سرحية  أحداث ا

اجد وهو يجلس فى سرحية  تـبدأ أحداث ا
حـجرة بـها طاولـة وأنتريـه وشطرجن ومـقعدان
فى الـركن وسـرير. يـشـعر بـالـضجـر والـسأم

ويقول لنفسه:
«تـصـارع نـفـسك عـلى الـرقص وجتـاوبـهـا فى

الهوامش 
ـسـرح الـثـورى - دراسـات فـى الـدرامـا احلـديـثـة من 1 - روبـرت بـروسـتــاين - ا

إبسن إلى جينيه :  ترجمة: عبداحلليم البندارى .
2 - ألـيـكـس كـالـيـكـو: رسم اخلط الـفـاصـل قـراءة فى كـتـاب فـردريك جـيـمـسـون .

ترجمة:  بشير السباعى .

ــزق صــورته  مــفـصــحـاً ومع ذلك 
عن الرغبة فى تدميره .

ومـاجـد يــقـول إلسـمـاعـيل: «أنـا
ظلك السحيق ويقول لنورا: هل
تــــريــــدين رســــمى? ارســــمى
غـبـارا فى غـرفـة وإذا أردت
رسم صـــديــقى ارســمى إن
اسـتــطـعت طـلــقـة كـاذبـة -

يقصد إسماعيل.
احلــــســـيــــة فى حـــوار

الشخصيات 
ـاجد نـورا تـقول 
: دعــــــــــــــــــــــــــــنــى
أحتــــــــــــــــــسـس
صوتك الذى
يـالمـــــســـــنى

كــهــبــة هـــواء خــارجــة من مـــحــارة بــحــريــة.
وإسـمـاعـيل يقـول : آه امـرأة مـكـتظـة مـلـتـظة

بالرغبات دافئة.
رآة وانعكاسات الذاتية ا

ــرآة هـى مــرآة الـــذات بــقـــدر مـــا هى مــرآة ا
ـرآة ـاجـد وضع ا حـقـيـقــيـة - فـبـثـيـنــة تـبـرر 
ارسة الفعل اجلنسى قائلة: بجوارها أثناء 
« كى أنــزع عن وجــهى مـواريــثى وأكــون فـيه
مالمـحى اخلاصة حتى يتبقى وجهى لى إنها
تـبحث وتـكتشف خـصوصـيتـها كامـرأة مثـلها

مثل نورا ح يبرر لها تصويرها عارية:
نورا: أردت اختبار انطباع خاص. 

بثينة: عن جسمى .. 
نورا: ليس عن جسمك فقط ولكن عنى وعنك

رأة. أقصد عن ا
تعاكسة واللوحة فـكأننا أمام قاعة للمـرايا ا
هى مــرآة لـهم جــمـعــيـاً ونـحـن نـرى األحـداث
والـشـخـصـيـات من خالل الـتـراسل الـبـصرى
بـ اللوحـة وعبر ذاكرة وذات مـاجد وهذا ما

تعنيه بتمريرها عبر الذات.
الزمن والذاكرة

سـرحيـة هو زمن احلـصار الـزمن فى هـذه ا
زمن دائــرى ذاتـى ســيــكــولـــوجى. إن عــربــة
الــزمن ذات األجــنـــحــة تــنــدفـع إلى مــشــهــد
الــــســـآمـــة والـــضــــجـــر الـــشــــديـــدين وهـــذا
مل ـضاعف السريع وا اإلحـساس بالزمن ا
ـسرحـيات عـلى التـوالى ضـمنى فى مـعظم ا
الـوجــوديــة ويـصــبح مــوضـوع نــواح الـثــائـر
الـوجودى  فـهو إذ يـكره احلـاضر ويـخشى
ــاضـى ويـكــتب ــســتـقــبل يــنــســحب إلى ا ا

مسرحياته حول موضوع الزمن والذاكرة.
سرحية  تقنيات ا

ــســـرحــيـــة : حــديث الـــنــفس مـن تــقـــنــيـــات ا
ــشـاهــد الـصــامـتـة ـاضى ا واسـتــحـضــار ا
ـشــاهـد مع بـعــضـهــا الـبـعض ومـزج بــعض ا
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منوع بحذر شديد.. عزت زين لعب فى ا
يا عزت إن لعبت ماتخافش وإن خفت ماتلعبش!!

مع اآلخرين.
األغـانى : لم تـكن مـقـحـمـة بل كـانت شـارحة
ومـــعــلــقـــة ومن نــســـيج الــعــمـل عالوة عــلى
تــبـايــنـهــا وحـامـلــة لـلــمـضــمـون الـذى أراده
اخملرج وكـتبها الشاعر (أحمد زيدان) بحس

مسرحى يحسد عليه.
األحلـان : بعيداً عن األوفرتير جاءت األحلان
متـشابـهة وذلك لـضيق وقـت (إيهـاب حمدى)
أو لكـثرة األعـمال الـتى كانت مـعه هـذا العام

لقد ظلم نفسه قبل أن يظلمه أحد.
االسـتـعـراضـات : اجـتـهـد (حـمـادة شـعـبان)
مــصـمم االسـتـعـراضـات وشـارك فى تـكـوين
ـسـرحـية اجلـمـيـلـة ووظف الـفراغ الـصـورة ا

سرحى بشكل جيد. ا
الرؤيـة اإلخراجية : لم أبدأ بها فقدأ ردت أن
يـنـتـهى بـهـا الـكالم ألنـنـا أمـام عـرض جـمـيل
فـرداتها سـرحيـة  على مـستـوى الصـورة ا
إذ اهـتم اخملــرج بـجـمــالـيـات الــتـشـكـيل دون
ـبررات أحـيـاناً كـحمل النـظـر إلى الدوافع وا

نزل. الزوجة فى مشهد ا
اسـتخدم تـثبـيت الكادر Foto Stel لـتأكـيد
ــسـرحى مـعــان مــحـددة واســتــغل الـفــراغ ا
بـشـكـل جـيـد مع حتـريك الـديـكـور واالنـتـقـال
بنـعومة من مشهـد إلى آخر لكن لم نتعاطف

مع هذا العمل لآلتى:
- حـرص اخملرج عـلى تـقد واقع مـغـاير لم
نــعــد نــحـــيــاه اآلن وال يــتــمــاس مع واقــعــنــا
ـشاهـد عمـا يراه وال وإصراره عـلى تـبعـيد ا

يتوحد معه.
فـتوحة لـدى اجلمهـور تلعب دورًا فـارقة ا - ا
أساسـياً فى القالب الكوميدى لذلك فاجلمهور
يصـدر أحكامه العقلية بـالضحك نتيجة اخللل
ــاذا لم نــضــحك ــألــوف  فــيــمــا يــراه وقــلب ا
والقـالب كوميدى? ألن اخملرج خاف كما ذكر
فى البـانفـلت وحاول أن يـلتـزم بشـروط اللعب
مــــضــــمــــون الــــعـــــواقب هل أراد اخملــــرج أن
نـتـعـاطف مـع بصـاص (أ) فـكـيـف سنـتـعـاطف

نا وقاتلنا حتى لو تاب وأناب?! مع ظا
بـــصـــاص (أ) هل هــو مـــظـــلــوم ومـــخــدوع فى
ـؤســسـة الـتى عــمل فـيــهـا وعـنــدمـا حتـدث له ا
ـؤسـسة عـليـنا أن استـنارة ويـنـقلب عـلى هذه ا
ــا حل نـــتــعــاطف مــعـه? لم نــتــعــاطـف مــعه وإ
التـشفى بدل التعاطف ألنه نال القصاص الذى
يستحقه هو وأى بصاص فى أى زمان ومكان.
وأخـيراً أقـول للمـخرج عـزت زين إن عرضت
مــاتـخـافش وإن خـفت مــا تـعـرض فـنـحن فى

سرح مازلنا نتمتع بحرية حتى اآلن. ا

عـتقل) فهذه الـبلدة حتيا نـزل والسجن وا وا
فى سجن كـبيـر بحاكـمها الـغائب عن احلدث
ـسـرحيـة.. لـكن عابه احلاضـر فى الـصورة ا
ــقـطع الــذهـبى فى مــشـهـد عـدم اســتـخـدام ا
الـتحـقـيق مع بـصاص (أ) إذ كـان يـفضل أن
يـلـغى قـاعـدة الـتـمـثـال الـهـرمى ألنـها أحـدثت
سرحية طوال شوشرة بصرية فى الصورة ا
سـرح ال يـتزن ـشـهـد وأيضـا جـعلـت ا هذا ا
كتب سرحية.. أيضا تلوين ا بفـعل احلركة ا

بلون القاعدة الهرمية بدل اللون األبيض. 
األزياء: عـملت األزياء على إبعاد الصورة التى
ـعسـكر الـشرقى نراهـا وكأنـنا نـرى بـلداً فى ا
حيث ساد اللون (الكاكى) على األزياء (البيج)
بـدرجـاته (لـون الـعـسكـر) ولم تـنـعـكس سـمات
الشـخصيـات الدراميـة فى األزياء مثل الـفتوة
رأة الزوجة فالشعب كأنه ُقدَّ من سطول ا ا

قطعة واحدة وبلون واحد.
اإلضــاءة: كـــانت مــوحــيــة ومــعــبــرة وكــان يــجب
االقــتــصــاد فى إضــاءة تــمـثــال احلــاكم بــالــلـون
ـستـوى الرأسى ألنه األحمـر وهـو موجـود على ا
كان يخطف الع فى أوقات كثيرة أثناء التمثيل.
التـمثيل : كان قائمـاً على التقمص واالندماج
وإن جلــــــأ اخملـــــرج إلـى تــــــنــــــمــــــيط بــــــعض
الشـخصيات ولم يبالغ فى ذلك خاصة أفراد
الشـعب.. حتـية مـنا لـهذه الـفـرقة الـتى حتمل
اسم الـراحل صالح حـامـد والـتى بـرز مـنـهـا
فى هــذا الـعــرض اجلـمــيل (عـصــام يـوسف
نـــيــرة احلـــداد بـــشـــرى مـــدنى مـــصــطـــفى
الروكى شـعـبان بـركات حـمـادة مصـطفى) 

ناصب ثانيا على شعبه الذى وتقلده أرفع ا
خذله فى مـحنـته فيخـرج ليقـتص من اجلميع

مثلما ضيق اخلناق على بصاص (أ).
أما استنارة بصاص (أ) بعد حبسه وسقوط
ؤسـسة التى كان يـعمل فيهـا فلم تفد أحداً ا
ـهـنـة فـعـلى الـلـهـم إال من سـيـعـمل فى هـذه ا
الــبـاغى تـدور الـدوائــر وفى إشـارة ذكـيـة من
اخملرج يـختتم عرضه بغـناء الشعب أن يفهم
ؤسسـة البولـيسيـة العقـيمة ما يـحدث لهـذه ا
وقد كان بانتظار سقوطها من تلقاء نفسها.

رئى اإلطار ا
نـاظـر شـمس الـديـن حـس أوجـد مـصـمـم ا
مــعـادالً تـشـكــيـلـيـاً لـلــفـكـرة احلـاكــمـة لـلـنص
الدرامى والـتى تدور حـول الدولـة البـوليـسية
والـقــهـر الــذى تـمــارسه ويــحـكــمـهــا احلـاكم
الفـرد.. حول هذه الفكرة الـتجريدية إلى بعد
رمــزى تـمــثل فى تـمــثـال احلــاكم األعـلى من
وجود على اجلمـيع واجلاثم رأسياً علـيهم وا
ـعـزول عن شـعـبه بـسـتـارة قـاعـدة هـرمــيـة وا
شفـافة من (الـتل) ال أحد يـستـطيـع االقتراب
مـنـهـا أو اخـتـراقهـا والـشـعب ال يـجـد فـكـاكاً
مــنه فــهــو فـى الــســاحــة وفـى الــســجن وفى

هيمنة على كل شىء. نزل بصورته ا ا
ـدالة من أعـلى عـلى ـرايــا ا أيــضـا شـرائح ا
ـســتـوى الـرأسى لــتـعـكس مــا يـحـدث عـلى ا
اخلــشــبـة من أحــداث إلى اجلــمــهــور كـذلك
وفق فى اسـتخـدام خام احلـديـد الذى يـرتبط
دائـمـاً بـالـسـجن فى تـصـنـيع مـوتـيـفـاته الـتى
تـفـك وتـركب وتـكـون مـنــاظـره (فى الـسـاحـة 

ؤلف من عالم الدولة البوليسية وما يقـترب بنا ا
يـعــانـيه أحـد أفـرادهـا بـصـاص (أ) الـذى طـبع
أســلــوب عـــمــله داخـل مــنــزله مـن ضــبط وربط
وإعــداد الــتــقــاريــر األمـنــيــة فى نــطــاق األسـرة

واجليران من جاسوسية يورثها ألبنائه.
يـــنــزل بـــصــاص (أ) ويـــنــدس وسـط جــمــوع
الشـعب فى طوابـيره لـعله يـفلح فى اصـطياد
أحــد لــلــشــرك الـذى يــعــده لــهم ويــطــالـبــهم
ـوزع دار) مسـئول بالـتـذمر والـتـمرد عـلى (ا
الــتــمــوين والــذى يــوزع مــقــدرات ومــقـررات
الـشــعب بـالــرشـوة أو عــلى احملـاسـيـب لـكـنه
يـــفـــشـل فى مـــقــــصـــده هـــذا ألن الــــشـــعب
متـوجس خـيفـة وال يـستـطـيع أن ينـبس بـبنت
ــســائل من شـــفــة حــيث اعــتــاد عــلـى هــذه ا

وقوف وزحام ومحسوبية.
يـعـانى الـنـظـام الــبـولـيـسى من مـشـكـلـة عـدم
وجود تقارير أمنية من جهة ومن جهة أخرى
ـشـروعـية وجـوده بـعـد خروج أصـبح يـفـتـقد 
ـعـتـقل وهـو الـذى أمـضى آخــر سـجـ من ا
عـشـر سنـوات بـتـهمـة إلـقـاء قنـبـلة لـم تنـفـجر
ـلك بـعـد أن أعلـن توبـته ووالءه عـلى مـوكب ا

للنظام ويوقع على إقرار بذلك.
أصـبــحت هــنـاك مــشــكـلــة البــد لـهــا من حل
فالـسجـون خـاوية ويـكون احلل مـرهونـاً على
ـثل بــصـاص (أ) إذ يـطــلب مـنه رئــيـسه أن 
لك ويـلـقى قـنـبلـة أثـنـاء مرور الـهـتـاف ضـد ا
عتقل مفتوحاً ولو على سج موكـبه ليبقى ا
سألـة تمثيل فى تـمثيل يوافق واحد فـقط.. ا
بصـاص (أ) لكن هـذه اللـعبـة يحـولهـا رئيسه
إلى حقـيقـة ويوجهـون إلى بصاص (أ) تـهمة
اخليـانة وتأتى زوجـته وتشهـد ضده وتتوالى
ـفـاجـآت بـالـنسـبـة لـبـصـاص (أ) إذ يـصبح ا
ـسـتشـار اخلاص السـجـ الذى خـرج هو ا
ـعادى لـلنـظام ومسـاعد الـبصاص للـنشاط ا
خـــان.. الــــذى يـــحـــاول إثـــبـــات أن االجـــرام
مـتـأصل فى بـصـاص (أ) تـتـكشـف األشـياء
حــول بــصــاص (أ) ويــواجــهــهم بــاحلــقــيــقـة
ــجــرد إلــقـاء قــنــبــلـة عــلى بــصــاص خـان و
ؤامرة وتـبدأ الـتصفـية وتدور تتـضح أبعـاد ا
ــا يــوحى وتــتــسع الــدوائــر عــلى اجلــمــيع 
بـسـقــوط اجلـمـيع مــثـلـمـا حــدث فى األنـظـمـة

الشمولية التى تسبح فى فلك روسيا.
نــتـــوقف أمــام الــســجــ الــذى يــتــحــول إلى
عـادى للنظام سـتشار اخلاص  بالـنشاط ا ا
ــوقـف الــثــورى ن كـــان يــأخـــذ ا يــحـــيــلـــنــا 
والنـضالى طريـقا وتراجع عنه خـذالناً وقهراً
ـا كــان يـعــتـنــقه هـذا الــنـمـوذج أو لـكـفــره 
يـــصـــبح خـــطـــرا عـــلـى اجلـــمـــيع أوالً عـــلى
ــؤسـسـة الــتى قـهــرته والـتـى حتـتـويه اآلن  أحمد إسماعيل عبد الباقىا

صاحبة مجموعة فرقة اآلالت الشعبية > «السيرة الهاللية» يحكيها الشـيخ زين 
نـيرة ركـز الثـقافى الـفـرنسى بـا لـوى فى الـسابع عـشر من رمـضان اجلـارى بـا

. ضمن برنامجه الثقافى والفنى خالل الشهر الكر

العرض
 حلو بس
 يا خسارة
          تـنـتـمـى مـسـرحـيـة
ـــــمـــــنـــــوع» «الـــــلـــــعـب فى ا
ــســرح ــضـــمــونــهــا إلى ا
الـسياسى نسـبياً وقد سبق
ها أكثر من عشر مرات تقد
ـؤلــفـهــا مـحــمـد كــمـا ســبق 
الشربيـنى أن أخرجها لفرقة
دمـيـاط الـقـومـيـة عـام 1998
أخـوذة عن مسـرحية وهى ا
«الــبـــولــيــســيـــون» لــلــكــاتب
الـــبـــولـــنـــدى (سال فـــومـــيــر
وجـــيك) وقــــد  إعـــدادهـــا
بـــاسـم (اجلـــنــــدرمـــة) عــــلى
مـسـرح الـطـلـيـعـة من إخراج
عـبــد الـعـزيـز مـخـيـون وهـذا
الـعـام أصـبـح مسـتـقـرهـا مع
ـسرحية فـرقة صالح حامد ا
وظـهـرت عــلى خـشـبـة قـصـر
ثـقافة الـفيـوم بواسـطة عزت

زين مخرج العرض.
ــســرحــيــة فى دولــة تـــدور ا
بوليسية ما يعانى اجملتمع
من االضــطـهــاد والــقــهـر من
جـراء العـسف واجلـور الذى
يــحــدث من الــقــائـمــ عــلى
هـــــذه الـــــدولـــــة فـــــكـل شىء
شــحـــيح إال من الــطـــوابــيــر
الـوفيرة لعـدم عدالة التوزيع
واد خـاصـة فيـمـا يـتعـلق بـا
الـتـمـويـنـيـة يـتـخـذ الـشـعب
الــصـبــر عــلى مــا ابــتــلى به
شـعـاراً وسـلـوكـاً ألنه يـعرف
عـــواقب الـــتــذمـــر من بــطش
وتنـكيل لـكن السـمة الـغالـبة
عــلـى هــذا الــشـــعب بــخالف
الـــــصـــــبــــر هـى الــــتـــــوجس
والريـبة من كل شىء وأيضاً

التواؤم مع ذلك الوضع.
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 مصطفى كامل سعد

ـسـرح داخل ـنـقـطع وا ـسـرحى ا بـالـسـرد ا
مـســرح وفـكـرة الــلـعب; فــالـتــكـوين الــبـنـائى
لـلمسرحية أشبه بـلعبة تصنعـها الشخصيات
أمـامـنـا ويـبـدو الـكـاتب مـتأثـرا بـبـعض مالمح
احلــداثـــة مــثل «الـــوعى الــذاتى اجلـــمــالى أو
االنــعـــكـــاس الـــذاتى الـــتـــزامن والـــتـــجــاور

فارقة وااللتباس. وا
الرؤية العامة

ـشهد األخيـر تقرأ بـثينة فـقرة من كتاب فى ا
ـبتسـرون» عن الرابطـة ب البـشر من حيز «ا
ـعرفة إلى حـيز الـفعل وقد كـتبت بلغ عـامية ا

سرحية. وهل تشكل نتوءا فى لغة ا
والـشخصيات تعود إلى أمـاكنها فى اللوحة
ــشـهــد االفــتـتــاحى يــقـول كـمــا كــانت فى ا
مـاجـد: أنـا «مـاجــد الـنـعـمـان» «الحظ الـلـقب
لك النعمان» هاجمتنى األشباح ومـفردة - ا

وعيون جامدة تتلصص من ثقب الباب.
وهـو يحس بـالوحدة وبـاحلاجـة إلى التواصل
مع اآلخــر وإن كـــان يــشــعــر أن اآلخــرين هم

عذابه وجحيمه.
ـكن أن تقوم مأساة بدون فعل ومع ذلك وال 
سرحية الوجودية هى من حيث اللهجة فـإن ا
ـــســـرحـــيـــة احلـــديـــثــة واجلـــو أشـــد أنـــواع ا

مأساوية.
اجد: اخـترت أن تكون نفسك يـقول صفوت 
أى أن تـكـون وحدك ومـاجـد ينـظر فى اخلـتام
حــوله ويــقــول : هل يالعــبــنى أحــد مـنــكم ال
أحــد كـــنت أعـــلم ال أحـــد.. ال يــهـم ســأالعب
نـفـسى فى مـبـاراة مـتـفـردة.. الـقـوة أن تـكـون

وحيداً.
االحتماء بالذات

والـتـحـول الدرامى الـذى طـرأ عـلى مـاجد فى
الـنــهـايـة هــو أنه حتـول من الــفـراغ لالمـتالء
ومن الـهـشــاشـة إلى الـصالبـة ومـا هـو أدنى
إلى مـــا هـــو أســمى ومـن ســجـن الــذات إلى
امــتالكـهــا وامـتـالك حـريــته ووجـوده بــعـد أن
تــمــركــز حـول ذاتـه وأصــبح الــشــخـصـى هـو

نفسه فى نهاية األمر.

«الغـرفة» مسرحية جتمع بـ نبل الرسالة واجلمال واإلحـكام الفنى فى طريقة
تـخلـيق مـادتـها وفـى تشـكـلـها ولـغـتـها الـشـعـرية وفـى تمـحـيـصهـا وتـشـخيـصـهـا ألزمة

أبطالها حتتشد باألفكار احلية اجلريئة والعميقة فى نفس الوقت.

د. محمود نسيم

من احلـــــقـــــائق
التى نـسلم بـها
جــــمـــــيــــعــــا أن
الــــــــتــــــــألــــــــيف
ـــــــــســـــــــرحى ا
متـخلف عـندنا
ولـــعل فــــرقـــنـــا
ــســـرحـــيــة ال ا
تـــــشــــــكــــــو من
شـىء كــــــــمــــــــا
تشـكـو من عدم
وجـــــــــــــــــــــــــــــود
ــــســـــرحـــــيــــة ا
الـــنـــاجـــحـــة أو
ـــــــــــــــــــــــــؤلــف ا
سرحى الذى ا
يــعــتـمــد عــلــيه
ـــــؤلف الـــــذى ا
يـــــــــــــــكـــــــــــــــتـب
مسـرحيـته وهو
يعـرف الـقـواعد
األساسية التى
يجب أن تـتـوفر
سرحية. فى ا
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سرحى فى «تركة» جنيب محفوظ الروائى يغافل ا

ـسـرحـية ـادى الذى لـن يـنفـع العـرب شـيـئـا وقـتـهـا لـكن ا ـقـابل ا بـا
تـنتـهى والفـتى لم يقـرر البـيع بعـد ولكـنه أيضـا لم يلـتفت إلى الـكتب
ـوجـودة فى اخلـزانــة وهى الـكـتب الـتى أتت ألبــيه بـالـثـروة والـبـيت ا
والـطمأنـينـة وهى الكتب الـتى طالـبه ولى الله أن يسـتوعـبها كـلها( ال
أن يـقـرأها فـقط) قـبل أن يـبـدأ فى التـعـامل مع الـثـروة فـهل يطـالـبـنا
مـحفـوظ باحلـفاظ عـلى البـيت وقـراءة الكـتب من أجل طمـأنيـنة مـؤكدة

وثروة مأمولة.
احلـوار فى مـســرحـيـة الــتـركـة تـخــلص بـعض الـشـىء من حـوار األفـكـار
واجته أكـثر إلى احلـوار بـ الشـخصـيات لـكن الـشخـصيـات الواضـحة
منذ البداية وذات البعد الواحد دفعت حوار كل شخصية إلى التعبير عن
ـسـرحــيـة ولم يـنـجح احلـوار فى دفع نـفس األفـكـار فـى مـعـظم مـواقف ا
هـمـة لدوافع الـشـخصـيات الـصراع الـدرامى إلى األمـام لكـنه تـرك تـلك ا
ورغـبــاتـهـا ولم يــكن له دور سـوى الــكـشف عن تــلك الـدوافع والــرغـبـات

كشفا مجانيا.
ـسـرحى لـكن يـبــقى الـتـألـق الـذى يـســجـله جنـيب مــحـفـوظ فى حــواره ا
والـروائى هـو قـدرته عـلى بث الـرمـوز فى ثـنـايـا هـذا احلـوار والـتى تـثـير
تـلقى لتـدخل معه فى جدل مـثمر على الـقضايا واألسـئلة وتـخاطب عقل ا

ستوى الفكرى.  ا
استعمال الصمت

هـناك مالحـظة بـسـيطـة تواجه مـن يقـرأ مسـرحـية «الـتركـة» مـنذ بـدايتـها;
وهى حلــظــات الــصــمت الــتى يــشــيــر إلـيــهــا جنــيب مــحــفــوظ فى ثــنــايـا
مـسـرحيـته فـالـصـمت يـكون نـاجتـا عن تـوقف احلـوار ب الـشـخـصـيات
ـــســـرحــــيـــة لـــكن مــــاذا عن ســـبب ذلـك الـــتـــوقـف ومـــاذا عن حـــركـــة ا
الـشـخصـيـات هل تـوقـفت هى األخـرى? وما داللـة هـذا الـصـمت هل هو
سرحية صمت مشحون بالتوتر واالنتظار هل هو صمت تملؤه احلركة ا
ـسـرحى أم أنه مـجـرد صـمت? وهـا هـو مـثـال واضح ص138 والـفـعل ا

سرحية. فى أولى صفحات ا
«الفتى : البيت صامت كأنه قبر.

الفتاة : صفق لتشعرهم بوجودك.
الفتى : إنه يكره ذلك مازلت أذكر طبعه.

  ( صمت قصير)
ـفضـية إليـه شقت فـيمـا يبدو مـن عهد الـفتـاة  : بيـتكم قـد واحلوارى ا

نوح.
الفتى  : ال تنسى أصلك وأنت تتكلم عن احلوارى كسائحة.

فروض أننا مهذبون. الفتاة  : تأدب ا
  ( صمت قصير)

الفتى  : لم دعانى يا ترى?» 
إن مـحفوظ يسـتخدم الصـمت فقط ليشـير إلى توقف احلوار ثم اسـتئنافه
ـشـاكل فـى اجتـاه آخـر وهـو اسـتــخـدام ضـعــيف ويـسـبب الــكـثـيــر من ا
شـاهد يجب أن تتـابع شيئـا فى هذا الصمت سرحى فـع ا لـلعـرض ا
ـسـرح أو فعل ولـو أنه أشـار إلى حـركة مـسـرحـيـة لـلـشخـصـيـات عـلى ا
صـامت يحدث كأن يـذهب الفتى إلى الـباب ينظـر فيه منـتظرا مجىء ولى
زركشـة أو غطاء الـكنب أو أى فعل له الـله أو أن الفتـاة ترفع احلصـر ا
ـسـرحــيـة لـكـان أجـدى خـاصـة أن هـذا داللـته واتـصـاله بـالــشـخـصـيـة ا
شـحون بـاالنفـعال الـذى يسبق مـلوء بالـتوتـر وا الـصمت لـيس الصـمت ا

اللحظات الدرامية احلاسمة.
سرحى الروائى يغافل ا

يـبـدو أن جنـيب مـحـفـوظ الـروائى الـقـديـر والـقـد لم يـكن يـريـد لـنـجـيب
شـهد كـله فغـافلـه للـحظـة ليـطل برأسه سـرحى أن يسـتأثـر بـا مـحفـوظ ا
سرحى فـيها ويـضع لنـفسه بـصمـة وعالمة ويتـرك أثرا يـدل علـيه وألن ا
سرحـية فـلم يلـحظ هذا األثر وتركه لم يـكن قد تـمرس بعـد فى الكـتابـة ا

سرحى. دون أن يعدله على الشكل ا
فى مـنتصف مسرحية التركـة وبعد أن استولى الرجل اخملبر على نصف
الـثروة يحاول الفتى قتله لكن اخملبر ينجح فى لكم الفتى وإسقاطه أرضا

مغشيا عليه ثم ص150.
ـهارة «يـجىء بكـرسى فـيجـلـسه عـليه ويـخـرج من مالبسه حـبال ويـكبـله 
قـبل أن يفـيق من اللـكمـة وهو يـهدد الـفتـاة بأنـها إذا نـدت عنـها حـركة أو

صوت فسوف يساقان إلى القسم».
فى الـفـقـرة الـسـابـقـة كـان الـروائى جنـيب مـحـفـوظ هـو الـذى يـطل عـلـيـنـا
بـرأسه ألن تهديد اخملبر للفتاة كان يجب أال يكون ضمن التعليمات التى
ـسـرحى ومـا إلى ذلك. بل كـان يجب ـنـظر ا تـصف احلـركة واإلضـاءة وا
أن يـكون حوارا واضـحا بنص كـلمات يـوجههـا اخملبر لـلفتـاة وكان على

سرحى أن يقدم األمر على هذا النحو. ا
ـهارة " يـجىء بكـرسى فيـجـلسه عـليه ويـخرج من مالبـسه حـبال ويكـبله 

قبل أن يفيق من اللكمة ينظر للفتاة مهددا.. 
اخملبر : لو ند عنك صوت أو حركة فسوف أسوقكما إلى القسم. "

الحـظة رغم بسـاطتـها إال أنـها تؤكـد أن جنيب مـحفوظ ولـعل هذه ا
ـسـرح بـشـكل لم يـكن فى تـلك الـلـحـظـة يـتـصـور مـسـرحـيـاته عـلى ا
صـحيح ومـسرحى بـقدر مـا كان يـتصورهـا بشـكل روائى لكن ذلك

لم يستمر طويال.

يـلـفت الغالم نـظـر االبن إلى وصـية أبـيه.«الـغالم : إنه يـوصيك بـأال تـنفق
منها مليما واحدا قبل أن تستوعب ما فى هذه الكتب».

لـكن االبن ال يهـتم بالـكتـب بل يتـركهـا على األرض وتـدوس على بـعضـها
فـتاة فـيعيـدها الـغالم للـخزانة وهـو يبـكى. ثم يخـرج الغالم لـيبحث االبن
وفـتاتـه عن كيـفيـة االسـتفـادة بـالنـقود فـتـقتـرح شراء الـعـقارات والـعيش
كـأبنـاء الذوات ويقـترح هـو ملـهى ليـلي كبـير وهـنا يـدخل مخـبر من قوة
الـشرطة أو هكـذا يدعى متـهما االبن بـقتل أبيه فـيضطر االبن إلى دفع
غـادرة يـهم االبن بقـتـله لكن نـصف نقـوده لـلمـخـبر وحـ يـهم اخملبـر بـا
اخملـبر يستطيع أن يهزمه ويقيده ويسـتولى على النقود كلها ويهرب بعد

أن يقيد الفتاة أيضا.
يـنزل الـسـتـار ثم يرفع ويـدخل ضـابط الـنقـطـة ومعـه مهـنـدس وسكـرتـير
ـهندس يريد شـراء البيت; أو باألحرى االسـتيالء عليه مـدعيا بأنه بيت وا
ليس له أصحاب بعد أن مات صاحبه وح يكتشف أن للبيت ورثة يبدأ
هـندس ما هو فى مـساومتـهم لبيعه يالحـظ االبن وكذلك الفتـاة أن هذا ا
سرح ص إال اخملـبر ويؤكـد على ذلك مـحفوظ وهـو يصف دخـوله إلى ا
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ـلـبس ولـكنـنـا نـعـرف فـيه اخملـبـر فى مـلبس «يـدخل رجل ضـخم أنـيق ا

جديد وهيئة جديدة يتبعه سكرتير وضابط من الشرطة».
ـهندس لـكن االبن والفـتاة ال يـستـطيـعان إقـناع الـضابط بـاألمر ويـترك ا
ـســرحـيـة ـسـرح والــفـتـاة حتــاول إقـنـاع االبن بــبـيع الــبـيت. وتـنــتـهى ا ا

عرفة احلقيقة. والضابط يفتح حتقيقا 
ـسرحية من فصل واحد; ولكنها تنقسم إلى قسم بستار نزل بعد أن ا
قـيـد اخملـبـر االبن والــفـتـاة ورفع الـسـتـار بـعــد ذلك عـنـد دخـول الـضـابط
سـرحـيـة حتـتوى عـلى أحـداث درامـيـة وتـوتر ـهـندس والـسـكـرتـيـر. وا وا
يت ويحيى» والتى وصـراع خارجى ب الشخصيات عـكس مسرحية «
كـان فيـها الـصراع داخل الـشـخصـية الـرئيـسـة وليس بـ الشـخصـيات
سـرحيـة بـلحـظة سـكون ـسرحـية بـعـضهـا البـعض; فـفى التـركة تـبـدأ ا ا
خـارجى فاالبن والـفتـاة فى حجـرة االستـقبـال فى انتـظار ولى الـله لكن
حلـظة السكون اخلـارجى تلك مفعـمة بالتوتـر واالنتظار والـتشويق حلظة
ـسرحـية ( االبن والـفتـاة) تكـشف دوافع كل منـهما تـكشف الـشخصـية ا
فى احلـضـور وتكـشف أيـضـا عالقـتـهمـا بـبـعـضهـمـا الـبـعض وتـكشف
جـانية ومـرة واحدة حتى تـاريخ الشخـصيـة لكن هذا الـكشف يحـدث 
أن الـشخصيات تـصبح واضحة جـلية بعد دقـائق قليلـة من العرض. بعد
حلـظة السكون هذه يدخل غالم ليـكشف عن التركة لالبن والفتاة ونصل

إلى ذروة درامية مهمة بدخول اخملبر واتهامه لالبن بقتل أبيه.
سرحى الـكالسيكى والـذى يبدأ من نـقطة سـكون ثم يزداد هـذا البنـاء ا
الـتوتر ح تدخل شخصـية أو يقع حدث أو تنكـشف معلومة حتى نصل
إلـى الـذروة هــو الــبــنـاء الــذى فــضل مــحــفـوظ اســتــخــدامه فى كــتــابـاته
ـسـرحـيـة كـلـهــا وإن تـفـاوتت قـوة هـذا الـبـنــاء وإحـكـامه من مـسـرحـيـة ا

ألخرى.
يت سرحـية كما فى مـسرحية « والـتجريد أيضـا مظهر جتـلى فى تلك ا
ويـحيى» فـالشخـصيات حتمل أسـماء ما هى إال صـفات تدل عـلى العمر
ـهـنـدس الـسـكـرتـير أو عـلى وظـيـفـة.( الـفـتى الـفـتاة الـغالم اخملـبـر ا
الـضابط) دون أيـة إشارة أخـرى إلى صفـات نفـسيـة أو جسـدية أو مـيزة
تـتمـيز بـهـا الشـخصـيـات عن غيـرهـا من أبنـاء جـنسـها. وهـا هـو محـفوظ

سرحية  ص 152. يؤكد على ذلك فى ا
«الفتاة : قلبى يحدثنى أنه ليس مخبرا
الفتى : هو مجرم محترف على أى حال

ا ال يكون إنسانا أيضا». الفتاة : ويخيل إلى ... ر
وص161.

«الفتاة : ليس الغالم غالما وال اخملبر مخبرا»
وهـو ما يـسـمح لـلمـتـلـقى أن يعـطى لـلـشخـصـيـات دالالت ورموز مـتـعددة

وكثيرة.
سرحى ص 138. نظر ا وكعادته كان التجريد طابع ا

«حـجـرة ذات طابع عـتـيق. فى الـصدر كـونـصـول. باب إلـى اليـمـ وآخر
إلى الـيسار تـصطف بجـوانبهـا كنبـات تفصل بـينهـا كراسى. ثمـة حصر

مزركشة معلقة على اجلدران فى مواضع محددة»
ـسـرحى ال يدل عـلى زمن بـعـيـنه وال بيـئـة بـعيـنـهـا وإن كان نـظـر ا هـذا ا
ـصرية فى أوائل نـاطق الشـعبـية ا يـحيلـنا إلى حـجرات االسـتقـبال فى ا
سـرحية الـقرن العـشرين وهـناك إشارة إلى قـدم هذا الـبيت فى بـداية ا

ص138.
فـضية إلـيه شقت فـيمـا يبـدو من عهد «الـفتاة : بـيتـكم قد واحلـوارى ا

سرحية الثانـية لنجيب محفوظ وهى واحدة من مسـرحيات خمس نشرها فى نهاية مسرحيـة «التركة» هى ا
ظلة» وهى مسرحيات كتبت بعـد النكسة مباشرة.وأحداث مسرحـية «التركة» تدور فى حجرة انتظار فى مجموعـة «حتت ا
بيت ولى من أولـياء الله وتدور حـول استدعاء هـذا الولى البنه كى يـقابله االبن الـذى حاول األب تعلـيمه أسراره فرفض
ـقابـلة والده تـلك خمارة يـعود  بل سلك سـلوكـا مشيـنا دفع األب إلى طـرده يافـعا بال نقـود االبن الذى يـغامـر ويقامـر و
تداعبه أحالم الـغفران وأحالم الثروة وبـالفعل يذهب األب لـلقاء ربه ويتـرك مفتاح اخلزانـة مع غالم يخدم البـيت  ليسلمه
لالبن يـفتح االبـن اخلزانـة فيـجد كـتـبا تـتحـدث عن احلق ومـدارج الروح وسالم الـقلب فال يـعـيرهـا التـفـاتا ويـستـمر فى

البحث حتى يجد النقود.

نوح».
وتـلك اإلشارة الذكيـة على عهد نـوح ال تعطى فقط اإليـحاء بالقـدم لكنها
أيـضا تشير إلى قيمة تـراثية وفكرية للبـيت فى حد ذاته فالبيت كما تراه

الفتاة ويراه الفتى مجرد أرض للبيع ص146.
«الفتاة : عليك أن تفكر فى استغالله.

الفتى   : األفضل بيعه إنه قد حقا ولكنه يدر ذهبا لو بيع أرضا.
الـفتـاة   : واشـتـر بـالثـمن عـمـارة ولنـبع اخلـمـارة أيـضا لـنـعـيش أحرارا

كأبناء الذوات».
وهـو البيت نفسه الذى لم يبق سواه هو والـكتب للفتى من تركة أبيه لكن
سرحـية يريـد أن يشترى هنـدس الذى سرق الـنقود فى بـداية ا اخملـبر ا
الـبيت الذى كان محال للطـمأنينة ليحوله إلـى مصنع لألدوات اإللكترونية
وهى إشـارة ذكية أيضا إلى الـتحول الذى يصـيب البشرية جـمعاء فبدال
من الـطمأنـينة تـبحث البـشرية عن الـتقدم حـتى ولو كان ذلك عـلى حساب

هندس يخبرنا عن ولى الله فيقول : ص165. قيمها وها هو ا
ــهــنـدس : (ضــاحـكــا) كـان يــقـول لى الــطـمــأنــيـنــة هى هـدف الــنـفس  "ا

البشرية فأقول له بل التقدم يا موالنا ولو باجلهد والقلق. "
وجود من عهـد نوح من مكان للـطمأنينة فـهل سيتحول الـبيت/ األرض ا
إلى مـصـنع لألدوات اإللـكـتـرونـية مـلىء بـالـتـقـدم والـقـلق? وهـذا الـسؤال
ـكن ألى قار أن يـعطى لـلـمـسرحـيـة بعـدهـا اإلنسـانى والـكونى والـذى 

يتعاطف معها من خالله.
ـكن أن يـكـون له داللـة أخـرى خـاصـة لـو عـدنـا إلى أنه لـكن الـبـيت 
جـزء من التـركة التى تـركهـا ولى الله إلى ابـنه العـاق ولو نـظرنا إلى
ـسـرحيـة وهو مـا بعـد نكـسة  67ألمـكنـنا بـبسـاطة أن ظـروف كتـابة ا
ــاضى الــبــاهــر لـــلــحــضــارة الــعــربــيــة ــتــوفـى ا نــرى فـى ولى الــله ا
واإلسـالمية وفى االبن الـعـاق الذى تـمرد عـلى أبـيه ورفض أن يتـعلم
أسـراره هو هـذا اجليـل من أبنـاء األمة الـعربـيـة وفى التـركة مـيراث
مـعـنـوى هــو الـكـتب وهــو الـتـراث وجـزء مــادى هـو الـتـقــدم والـتـفـوق
احلـضارى وجزء جـغرافى هـو البـيت وهو األرض العـربيـة. لقد جنح
ادى وها هو اآلن يطلب اخملبر احلرامى فى سرقة النقود والتقدم ا
د. محمد طلبة الغريب أن يـسـتــولى عـلى الــبـيت عــلى األرض عـلى اجلــغـرافـيــا وحـتى لـو

سرحى فى «تركة» جنيب محفوظ سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا 15الروائى يغافل ا
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فقـد استـفـاد «جروتـوفسـكى» فى مـعمـله الـبولـندى من
هـذه الـتـقنـيـات والـفـلـسفـات الـشـرقـيـة واعتـمـد عـلـيـها
ـمـثل فـى مسـرحـه وحاولـت «آريان كـمـصادر لـعـمل ا
» مؤسسـة فرقة مـسرح الـشمس فى باريس منـوشكـ
تقـد األعمال الشكسبـيرية من خالل قوالب مسرحية
تنـتمى شكًال ومضمونـا إلى مسارح الشرق األقصى
وكذلك جتـربة «بيـتر بروك» فى مسـرح متعدد الـثقافات
اهابهاراتـا»  وأيضا أبحاث «إيـوجينيو وهى جتربـة «ا
ـمثل مـا ب الـشرق والـغرب عـملـيـة على فن ا باربـا» ا
ـسـرح وهـو ما من خالل مـا يعـرف بـأنـثـروبـولوجـيـا ا
أساوى للدكتور فاوست» يتجلى فى جتربته «التاريخ ا
معـتمدا عـلى أداء راقصتـ من شرق أسيـا إحداهما 

«بـانـيـجـراهى» وهى مـن الـهـنـد واألخـرى «أزومـا» من
ـنح األسـطـورة الـتى تـنـتمى الـيـابـان فى مـحـاولـة مـنه 
للـتراث الـغربى والـتى تـشيـر ضمـنًيـا إلى فكـرة انبـثاق
الفـردية من اجلماعة العائلـية أو القومية ووالدة احلرية
والــطــمــوح إلى احلــريــة فـى اجملــتــمع الــغــربى وهــو
مايـتنـاقض مع  ثقافـات أخرى السـيما ثـقافـات الشرق
األقصى فـقد قدمت الراقصـتان الهنديـة واليابانية عن
طريـق احملاكاة الساخرة واعتمادا على اجلسد سرد
ا نطق  قصـة فاوست بعيدا عن موضوعية العقل وا
ـواد ـبـدئــيـة  أسـفــر عن مـجـمــوعـة من الــتـشـكــيالت ا
جسـدية استند عـليها عمل «بـاربا» كمخرج وباحث فى
مسـرح يـسـعى إلى إقـامـة نوع من الـتـداخل والـتـبادل 

ــؤدون مالبس الــنـبـالء والـكــهـان وفــيـهــا يــرتـدى ا
وكـذلك مالبـس الـشـخــصـيــات الـنــمـطـيــة اخملـتــلـفـة
ـلك أو اخلـادم وما إلى كـالزوجـة أو الـعـشيـقـة أو ا

ذلك.
ـنح قضـية ب»  وفى مـحـاولة من اخملـرج الـكورى «
«ميـديا» بعـداً إنسانـيا عامـا يعبـر عن سواد الناس
فــقـد بـدأ فى الــدخـول إلى لـعـبــة الـعـرض من خالل
ؤديـن الذين قـدموا مـحاكـاة ساخرة مجـموعـة من ا
لقـصة «ميـديا» سـرعان ما تـنقـلب إلى مأساة مـيديا
الـتـى قـدمـهـا من خالل بـعـديـن إنـسـانـيـ أحـدهـمـا
ثـل البراءة والطفولـة التى بداخل «ميديا»  واآلخر
ثل الـقوى الـشـريرة الـتى تعـمل داخلـها ولـتأكـيد
ذلك جـعل لكل بعد منهما مؤدية «ميديا1 ميديا2»
فى مـواجهة خيـانة «جاشـون» الذى أغواهـا بشكل
يـثــيـر اســتـيــاء الالعـبــ طـوال الــعـرض وجـعــلـهم
يتـحيـزون لـ «مـيديـا» أمام بـطش السـيد «جـاسون»
وقــد جــاء كل ذلـك مــؤســســـا عــلى مــجـــمــوعــة من
احلركـات اإليقـاعـية الـراقصـة السـريـعة الـنشـطة
ؤدين لـلمالبس ذات األكـمام الطـولية وعـلى ارتداء ا

الفضفاضة التى يرتديها الراهب البوذى.
فى الـوقـت الـذى تـتـلـبـس فـيه  مـيـديــا  شـخـصـيـة اإلله
احلـامى فى التـراث الـكورى بـعـد استـدعـائه عن طريق
رقـى وتـعاويـذ مـعـيـنـة تـعـرف عـنـدهم بـ «اجلـوت»  تـلك
ـارستـهـا عنـد اكـتمـال الـبدر أول التـعـاويذ الـتى تـتم 

الشهر القمرى.
ـثلـو العـرض لتـحقـيق ذلك عـلى محـاكاة وقد اعـتمـد 
الـــطــبـــيـــعــة األولـى لألفـــعــال  والـــعـــواطف اخلـــاصــة
بالـشخصيـات عبر أشكال أكـثر جاذبيـة عما هى عليه
فى الــواقع وهــو مـا يــؤكـد أن الــروح اجلـوهــريـة لـدى
ـثلى الشرق األقصى فى مركز الصدارة فهى التى
تـكـمن خـلف األحـداث والـعـواطف اخملـتـلـفـة وذلك من
خالل الــتـعـبـيـرات اإليــقـاعـيـة  الـتـى حـمـلت عـددا من 

تكررة طـوال العرض والتى تتراوح ـزاجية ا احلاالت ا
ـهـتـاجة والـبـطـولـية والـشـهـوانـية مـا بـ الـهزلـيـة وا
ثيـرة للـشفـقة وما ـدهشـة وا رعـبة والـبغيـضة وا وا
ؤدون زاجيـة التى يعـبر عنـها ا إلى ذلك من احلـاالت ا
فى معظم تقاليد األداء  فى مسارح الشرق األقصى.
ــثـلـو الـعــرض مـتـخــذين ألنـفـســهم انـفـعـاالت فـجـاء 
األشـخاص الـتى قـدمـوها مـصـورين إيـاهـا عن طريق
وحية والتى أضفت  على البس الفضفاضة وا تلـك ا
أجـسـادهم تـعـبـيـريـة من نوع خـاص ظـهـرت لـلـمـتـلقى

ثل بشكل تلقائى. وكأنها نابعة من كل 
ـثـلــو الـعـرض فى مـحــاوالتـهم الفـتـراض كـمــا جنح 
عـواطـف الشـخـصـيـات الـتى يـؤدونـهـا سـاعـدهم عـلى
ذلك أيضـا اسـتخـدامهم ألصـواتهم بـأسلـوب يعـبر عن
ـمـثـلـون أحـاسـيـسـهم هـذه االفـتـراضـات فــقـد حـول ا
ـثـلونـهـا وفى الوقت الذاتـيـة إلى الـشخـصـيات الـتى 
نفـسه فـقد حـرصـوا على الـتـقلـيل من حـدة انفـعـاالتهم

سرح الغربى. التى يتطلبها التمثيل فى ا
ومن ثم جـــاء أداؤهم نــتـــيــجــة لــعـــمل اإلرادة الــواعى
ـشـاعـر بـغـرض تــقـد تـعـبـيــرات جـمـالـيـة عـن عـمق ا
ـتفـرج ـتبـاينـة من أجل إثـارة اهتـمام ا اإلنسـانيـة ا
وسلب لبهم عن طريق اإلحساس بالدهشة والغرابة.
إن هــذا الــعــرض الـــذى يــنــتــمى لـــتــقــالــيــد شــديــدة
اخلصـوصيـة استـطـاع أن يبـتلع األسـطورة الـغربـية
ويجـعل مـنهـا قـالبـًا كوريـا من حـيث الطـابع والـشكل
والفـلـسـفة دون أدنى مـحـاولـة للـهث وراء الـتـبادل أو
الـتـداخـل الـثـقـافى لـقـد طــرح هـذا الـعـرض أسـلـوبـا
كن بـهـا تقـد مسـرح محـلى يـعتـمد للـكيـفيـة الـتى 
عـلى قوالب مغـايرة بدال من االنـغماس داخل الذات
سرح أو دفن أو البحث عن قضايا تتعلق بتأصيل ا

الرؤس فى الرمال!

د. مدحت الكاشف

ميديا على الطريقة الكورية
ـعاصـر منذ سـتيـنيات الـقرن العـشرين االسـتفادة سـرح الغربى ا حـاول ا
مـن تقـنـيـات األداء فى مـسـرح الـشرق األقـصى وهـو مـا جتـلى فى جتـارب الـعـديد من
« ــســرح من أمــثــال «جــروتــوفــســكى» و «بــيـتــر بــروك» و«آريــان مــنــوشــكـ رجـال ا
و«يـوجـيـنـيــو بـاربـا» وغـيــرهم وقـد كـان هــذا بـغـرض تـقــد نـوع من األداء مـتـداخل
الـثـقافـات بـ الـشـرق والغـرب فـضًال عن مـحـاولـة االسـتفـادة من تـقـنـيات األداء ذات
مـثل الغربى الطبـيعـة اخلاصـة فى مسـرح الشرق األقـصى من أجل تطـوير حـرفيـة ا
وإكسابه بعض السـمات التى يفتقدها من التضـحية بالذات إلى السيطرة على أدواته

وطاقاته التعبيرية.
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. الثقافي
وفى عـرض «مــيـديــا» الـذى قــدمـته
فـرقـة سـول الـكــوريـة وهى تـنـتـمى
سارح إلى تـقاليد األداء اخلاصة 
الـــشــــرق األقـــصـى جلـــأ اخملـــرج
ب» إلى تـفسير كورى «هـينجوتيك 
لألسـطورة اإلغـريقـية «مـيديـا» التى
تـنتمى إلى التـراث الغربى مـعتمدا
فى ذلك عـلى تـقنـيـات أدائيـة كـورية
ـنشـأ والـطـابع والشـكل وتـنـحدر ا
من أصـول فولـكـلـورية كـوريـة بدءا
من األلــعــاب الــشــعــبــيــة لألطــفـال
ـعروف ورقص األقـنعـة الـتقـلـيدى ا
بـاسم «تـالـشــوم» الـذى يـنـتـمى إلى
ـلـكــة «جـونـسـون» والـذى عـصـر 
تـــؤدى فـــيه احلـــركـــات الـــدرامـــيـــة
الــراقـصـة الـتى يـنــاط بـهـا الـتـحـرر
تـراكمة والـتخفف مـن اإلحباطـات ا
لـلمؤدين وجلـمهورهم فى آن واحد

» .. وترقص أكثر!! رأة التى تتحدث كثيراً «ا
الـرغبـة فى إيـصـال دالالت محـددة لـيس من بـ أغراض
مـثل هـذه الــعـروض عـلـيك أوالًِ أن تـسـتــمـتع بـجـمـالـيـات
حركـة اجلسد وذلك أن تستنتج ما شئت من دالالت غير
شاهدين. إن إطالق خيال التصور هو ملزمة لغيرك من ا
ـا تـكـون الـذى يــحـكم مـنـطق هــذه الـعـروض ولـهــذا فـر
حركـة األذرع مـعـبـرة - هـكذا اسـتـشـعـرت- عن الـترابط
بـ األنـا واآلخـر مـهـمـا كـانت عـواطـفـنـا جتـاهه  حـبًا أو

كرهًا فالكراهية عالقة  أو هى الوجه اآلخر للحب.
ثم تبـدأ تعبيرات الوجوه وهى تعبيرات متباينة حقاً فقد
» - هـكذا سـوف أسميه - ذو الحـظت أن رجل « اليـم
وجه محايد تمامًا ال تستطيع أن تستنتج منه شعورًا ما
ا أكثر ـناسبة فقد كـان «يتفرج» على اجلـمهور ر  وبا
من «فرجـتـهم عـلـيه» بـيـنـمـا بـدا رجل الـيسـار ذا مالمح
رأة - اجلميل فعال ـ جـادة ومتوثبة فى ح كان وجه ا
مبـتهجـًا أو مثـيرًا للـبهـجة ولك أن تـستنـتج االنطـباعات
ـكن أن تـخـرج بـهـا من مـثل هذه ولـيس الـدالالت التى 
الـتــعـبـيـرات اخملـتـلـفـة; ولـنالحظ أن كل هـذا قـد  وهم
ـوسـيـقى الـتى جـالـسـون وفـجـأة - ومع تـغـيـر إيـقـاع ا
تعـد عـنـصرًا أسـاسـيـًا فى الـعروض - يـقـوم اجلـميع 
رأة  فيـجـلس الـرجالن فى مـواجـهة احلـائط وتـنـفـرد ا

ال تـنــتــظـر مــنى أن أحــدثك - مــثالً- عن الــرؤيـة الــعــامـة
ـرأة الـتى تـتحـدث كـثـيرًا ».. الـذى قـدمـته فـرقة لعـرض «ا
ـعـاصر بـكرواتـيا أو عن تـطـور احلدث وطـبيـعة الرقص ا
احلوار والـشخصيات عـلى نحو ما اعتـدنا فى الكتابة عن
سـرحيـة; ألننا - أوًال- أمـام عرض ال يـتجاوز العـروض ا
ـوصـوفـة بـالـتـحدث رأة ا الـنـصف سـاعـة كـمـا أن هـذه ا
كثيراً لم يزد ما قالته عن ثالث صرخات وخمس جمل!!
 احلـديث إذن يتم من خالل اجلـسد وحركـاته وإيحاءاته
اخملتـلفـة فـمع بدء الـعـرض نشـاهد رجـلـ تتـوسـطهـما
امــرأة ويــجــلـس اجلــمــيع عـــلى كــراسى فـى مــواجــهــة
ـسـرح سـوى صـندوق اجلـمـهـور وال شىء آخـر عـلى ا
فى أحد األركـان سنكتشف فيما بعد أن به مجموعة من

القبعات.
وتتـوازى حـركـة اجلـسـد مـع حركـة اإلضـاءة الـتـى تـبدأ
بالـتركيز عـلى حركة السـيقان التى تتـداخل بشكل فنى
صـانـعـة بـذلـك تـرابـطـًا بـ الـشـخـصـيـات الـثالث حـيث
ـرأة مـع أحـد الـرجـلــ «اجلـالس عـلى نالحظ جتـاوب ا
« الـيــسـار» ونـفــورهـا من الـثــانى «اجلـالس عـلـى الـيـمـ

وليس لهذا داللة أيديولوجية بكل تأكيد!!
وبـعـد مـرحـلـة الـسـيـقـان تـبـدأ حـركـة األذرع وأعـتـقد أن 

ـسرح وتـقـوم بتـشكـيل الكـراسى الثالثـة فى أوضاع با
مخـتلفة لتجلس فـوقها أو تقف بجانـبها أو تدور حولها
رأة الـتى تتحدث كثيرًا ا لـهذا كان اسم العرض «ا ور
» أو تتـحرك كثيـرًا أو ترقص كثيـرًا  فاحلركة والرقص
حـديـث أيـضـا فـالـلــغـة عـمـومــاً هى كل مـا أوصـلت من
خالله داللــة مــا. وتــبـدأ فى لــبس « الــقــبـعــات» ومع كل
واحدة تـتقمص شخصـية مختلـفة  حتى يقوم الرجالن
بتـكميمها بذراعيها !! وال أود استنتاج أن العرض يعبر
عن القـمع الـذكورى لـلـمرأة ألنـهـا هنـا أكـثرهم حـضورًا
وهـيـمـنة وعـلى كل فـمـشهـد الـتكـمـيم هـذا كان مـشـهدًا
رأة لتـعود كما كانت  عابـراً سرعان ما تخـلصت منه ا

ثم تدعو الرجل واحدًا بعد اآلخر ألداء رقصتيهما.
ـشـهـد غـريب حـيث يـقـوم كل مـنـهم ويـنـتـهـى الـعـرض 
بـــربط مـــقــعـــده فى مـــؤخــرته بـــحــزام! ويـــدورون حــول
أنفـسهـم ورغم ابتـهاج اجلـمهـور بالـعرض فـإننى أرى
أن التـجريب ال يـزال بعـيدًا عن ذائقـتنـا وال تزال أهـميته
ـسرح الـراسـخة األساسـيـة تكـمن فى حتـريك تـقـاليـد ا

قدسة وهو دور أراه مهمًا وكافيًا تمامًا. وشـبه ا

د. محمد السيد إسماعيل

» .. وترقص أكثر!! رأة التى تتحدث كثيراً » .. وترقص أكثر!!«ا رأة التى تتحدث كثيراً » .. وترقص أكثر!!«ا رأة التى تتحدث كثيراً » .. وترقص أكثر!!«ا رأة التى تتحدث كثيراً » .. وترقص أكثر!!«ا رأة التى تتحدث كثيراً «ا

حـــــــــــــــــــذار مـن
احلـذلــقـة وإيـاك
أن جتـــــــــــــــــــعـل
روايــتـك مــنـــبــرا
لـــــــلـــــــثـــــــرثـــــــرة
والــــشـــقــــشـــقـــة
ولتـكن لك رسالة
مــا وســعك ذلك
ولكن أد رسالتك
بـطـريـقة طـبـيـعـية
بــــارعـــــة ال أثــــر
فـيــهـا لـلـتـحـذلق
وال تسمح لبطلك
األول بـــاخلــروج
على الـشخـصية
بأن جتـعله يـلقى

خطبة مثال.

ميديا على الطريقة الكوريةميديا على الطريقة الكوريةميديا على الطريقة الكوريةميديا على الطريقة الكوريةميديا على الطريقة الكورية
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سـرحى > يـوسف داوود وعالء مـرسى وفـوزيـة مـلـكـة جـمـال مـصـر وأبـطـال الـعـرض ا
ـسـرح الـقـومى لألطـفـال مـؤخـراً من تـألـيف أحـمـد عـبـد الرازق «سـنـدريال» الـذى قـدمه ا
وإخـراج بـتـول عـرفـة حتـدثـوا فى نـدوة خـاصـة عن الـعـرض ضمـن برنـامـج مقـهى جنـيب
ها أول ـسرحيـة يعاد تـقد محفـوظ الثقـافى بحديـقة الفـسطاط مسـاء أول أمس السبت ا

نيل. سرح العائم الصغير با أيام عيد الفطر على خشبة ا
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جزء من فيـلم يشـاهده فى إشـارة نصيـة بلـيغة لـفكـرة السالمة
ــا أن احلــرب لـيــست بــداخل الــديــار; فـهى ال اإلقـلــيــمــيـة; طــا
تـخـصه; فـالـزوج الـذى يـحكـى الـنص أنه كـان قـائـداً عـسـكـرياً
أصيب فى معركة حربـية ال نعرفها ويبـدو أنها كانت من وجهة

نظره حقيقية ومن وجهة نظرها خيالية.
مـتلئ بالذنب فهل هو عجـز من لم يحارب فدفـعه ال شعوره ا

تحرك. للبقاء على الكرسى ا
سرحية عبارة النتيجة أنها بادلته اضطهادا باضطهاد وكانت ا
صـاحلة تـفتح عن عرض لـلشـجار الـدائم بيـنـهمـا الذى يـنتـهى 
بـاب الـذكــريـات وتـقـوم ذكــريـات احلب األولى بـيــنـهـمـا بــتـهـدئـة
ـشاجـرة الثـالثـة أن نوعـًا من اإلشباع الشجـار حتى نـلحظ فى ا
اجلنسى يحـدث للزوجـة بعد تعـنيف الزوج الـسادى لها فـتتحول
الـعالقــة بـيـنــهـمـا إلـى شـجـار بــديًال عن الـلــقـاء الـدافـئ احلـمـيم
ـسرحـيـة بـتـلك الـنـهـايـة التـى تضع لـلعـالقة الـزوجـيـة. وتـنـتـهى ا
التوتر بديًال عن السعادة فى عالم العجز الذكورى الذى ينعكس

بالتأكيد على تشوهات واضحة فى األداء األنثوى للمرأة.
ـسرحى «تـوقف» جنـدها وبالـعـودة للـمـوسـيقى فى الـعـرض ا
ا ؤثرات الصوتية دالة على احلالة النفسية لألبطال  هى وا
ـوسيـقى  هنـا تكـاد تكـون بأصوات ـؤلف فا فيـهم اخملرج وا
صحـوبة بلـحظات نـغميـة ناعمـة هى صانعة األن البـشرى ا
اإليقـاع األساسى فـى عرض «تـوقف» الذى كـان أكـثر قـسوة
على الرجل من العـرض األردنى; فاإلدانة من فـرج بو فاخرة
ـسئولـية الـعامـة للـرجل العربى ـراجعـة فا واضحة وحتـتاج 
رأة العربية الستعادة حتتاج بالفعل لتقدير ودعم ومشاركة ا
الـعالقـة الـطــبـيـعـيـة بـيـنــهـمـا رغم كل الـضــغـوط االجـتـمـاعـيـة
واالقتصاديـة والسياسـية التى يتـعرضان لها سـوياً فالرجل
لك العربى الفرد خـارج وداخل النطاق الـعام للمسـئولية ال 
ـرأة الــعـصــا الــســحــريــة وال مــصـبــاح عـالء الـديـن وعـلـى ا
األصيلة النشأة والعرق العربية الرائعة أن تدعمه بأنوثتها
ـرأة فى وأمـومــتـهــا وعـطــفـهــا وتـفــهـمــهـا فــعالقـة الــرجل وا
صورتـهـا الـصحـيـحة تـسـاوى بـالفـعل جـوهر مـعـنى الـبيت /

اجملتمع / الوطن كله.
إن عرضى ليـبيا واألردن وإن كـانا قد طـرحا قضـية واحدة
فـتـجــمـعـهــمـا فى واقع األمـر مــيـزة أخـرى وهى الــقـدرة عـلى
ـــســرحى والـــبــعــد عـن إشــبــاع الـــداللــة الــزائــد االخــتــزال ا
ـهـارات الـتـقـنـيـة بـطـريـقـة مبـالغ والـتـخلـص من اسـتعـراض ا
ـصـرى فـيــهـا; وهى عــيـوب تــكـررت فى عــروض الـتــجـريـب ا
والعـربى بـشكل مـلـحوظ - أقـصـد بعض الـعـروض بالـطبع -
بـاشر وتـظل ميزة وهو البـعض الذى ال يـستـهدف جـمهـوره ا
العرضـ هى توجهـهمـا جلمهـورهما الـعربى الـعام فى ليـبيا
واألردن وبـالـطـبع فى الــوطن الـعـربى فى لــغـة مـسـرحـيـة ال
جتنح نحـو الغرابة والـغموض وال تـهرب من القـضية الـوطنية
رأة فى العالم نحو جتريـد شكلى يـهمل اهتـمامات الـرجل وا

العربى.
وهل يوجـد أكـثـر من عالقتـهـمـا الطـبـيعـيـة مـدعاة لالهـتـمام?!
رأة فى عالقة إنـسانية قـضية قومـية جديرة قضية الـرجل وا

بالنظر واالهتمام.

ـبـهج الذى يـطفئ حـريق اجلـسد اجلـوعان. واحلق ضـغوط ا ا
ـمثـلون القـادرون على الـتعـبير أن مفاجـأة العـرض هى هؤالء ا
ــتـأزم بــوضــوح فـهـم سـهــيــر فـهــد ورانــيـا ــوقف ا عن ذلك ا
احلـارثى وهـيـفـاء كـمـال وخـالـد الـغـويـدى وجـمـيعـهـم أتـقـنوا
عبـرة عن الشخـصية; القدرة عـلى االمتالء بالـطاقة الـداخليـة ا
النسوة فى حلظات الـنشوة العصابـية من فرط احلرمان وطول
ـاء عن األرض العـطشى وخـالد الـغويـدى الرائع الذى غياب ا
بدا كـذئب جـائع ال تمـلك إال أن تـتـعاطف مـعه فـهو لم يـغـتصب
إحداهن ولـكنـه عبـر عن حرمـانه الـبشـرى الذى كـانت نـتيـجته
رأة أن قام بدور اإلطفائى وهو دور ال يشبع الرجل الرجل وا
هنـا فى لقـاء عاصـف يقـوم على احلـرمان الـطـويل الذى يـفتـقد
العاطفة اإلنسانية الرقيقة. السجناء «رجال ونساء» ال يتذوقون
أشهى خبـز فى مائدة الـله; احلب احلالل الطـبيعى الـقائم على
نظم مكان / عالم حر مفتوح تلعب فيه اإلرادة اإلنسانية دور ا
سرحية ويترك للعواطف وللرغبات ويرحل الـرجل فى نهاية ا
ثالثتـهن ومـعهن أربع اسـطـوانات لإلطـفـاء; بديالً عن الـذكورة;
يقمن باستـخدامها لـيمتلئ الـفراغ باللـون األبيض الغريب على
وجوههن ومالبسهن وأبواب الغرفة والسرير فى رؤية مشهدية
عادية الحـتياجهـن وحرمانهـن ومع غناء حـزين للنـسوة يسألن
الـعــرب أن يــأتـوا يــســألن رجـال الــعــرب اخلالص واإلشـارة
للسـياسى هـنا دقـيقة ومـقدرة اخملـرج على االخـتزال الدرامى
للنص األصلى بارعة سمحـت للموضوع اإلنسانى أن يظل فى
بساطته وعمقه معاً عندما حتتاج األنوثة للذكورة لدرجة التوتر
الدافع لالكـتـئاب وعـندمـا يـتوزع الـرجل عـلى النـساء فـيـتنـاثر
ويــتالشى ويــضـيـع وعـلـى تـلـك اخلـلــفــيــة حــديث عن حــصـار

اجملتمع وأقاويل الناس وانتظار للعرب الذين ال يجيئون.
ـعـتـمـة تـدور أحـداث الـعـرض الـليـبى وفى ذات الـسـيـنوغـرافـيـا ا
«توقف» ففى بيت زوجية خـالٍ من كل شىء إال األلوان والستائر
الرماديـة جند رجًال فى رداء أسـود قعـيدًا عـلى كرسى مـتحرك
وزوجة شابة تتحرك حوله وحتاول طوال الوقت كسب رضا ذلك
الزوج ولكن الرجل القوى ضخم اجلثة ناصر األوجلى يضطهد
زوجتـه الشـابـة حـنـان الشـويـهـدى اضـطهـاد الـرجـولة
عـنـدمــا تـعــجـز فى الــعـام فـتــتـحــول ألداة قـهـر فى
اخلاص الـقـهـر هـنـا نـاجت عن شـعـور عـام لدى
الرجل بـفقـدان قدراته احلـقيـقيـة وهو مـا عبر
ــتـحــرك حـيث عـنه الــكـاتب بــداللـة الــكـرسى ا
شى وبعد ضغط واضح الرجل ال يستطيع ا
مــنه عــلى زوجــته الــشــابــة; فــهــو الــذى بـدأ
صارحة ومـكاشفة بالعنف  تـقوم الزوجـة 
عـمــيـقـة له فــهى تـخــبـره بــأنه هـو الــعـاجـز
ـــهــــمل ولـــيــــست هى الــــبـــاعـــثــــة عـــلى وا
االضطراب وتذكره طـوال الوقت بحادث
السينما عـندما كانت احلرب خارج دار
السينما وتقول لـه اخرج  لهم وبتعبير
النص «اإلسـرائيـليـون باخلارج» لـكنه
ظل بالسينما وأصر على أن احلرب
عــلى الــشــاشــة فى فــيــلم
«ذهب مـع الـــــــريح» وأن
طــلــقــات الــرصــاص هى

العرض الليبى «توقف» واألردنى «األسيرات» 
يفتحان ملف الذكورة واألنوثة فى الوطن العربى

 وامرأة 
رجل

فى شجار

يـبـدو أن الـشـعـور الـعـربى الـعـام
بتـزايد ضـغط اآللة العـسكـرية الصـهيـونية
عــلى الـشــعب الــفـلــسـطــيـنى ومــحـاوالتــهـا
ـستـقـبلى بـينـها الـدائمـة لكـسب الـتوازن ا
وب العـرب قد تسـرب من مرحلـة الشعور
ـتنـوعـة - إلى - نـتـيـجـة ضـغـوط احلـيـاة ا
واطن الالشـعور وعبـر عن نفسه فى أداء ا
الــيـــومى حــتـى فى عالقــاتـه الــشــخـــصــيــة
الدقـيـقة واخلـاصـة جداً وبـالـتحـديـد يدور
من خالل مـــا شــاهــدت فى عــرضى لــيــبــيــا
ـهـرجـان الـتـجـريـبى هـذا الـعـام واألردن بـا

رأة. حول عالقة الرجل با
ـســرح الـوطـنى بـبـنــغـازى يـقـدم عـرضه فـا
«تــوقـف» من تــألـــيف مــنـــصــور بـــوشــنــاف

وإخراج فرج بو فاخرة.
ومن عـــمــان يـــأتى عــرض «األســـيــرات» فى
ــة فى مــعــاجلــة درامــيــة جــديــدة عن جــر
ـاعــز فى إعــداد وسـيــنــوغـرافــيـا جــزيــرة ا

وإخراج خلليل نصيرات.

وتـتـجـسـد سـوداويـة الـواقـع الـعـبـثى فى االفـتـتـاحـيـة
ـظــلـمــة إالّ من عــيـنــ حـمــراوين تــبـرقــان وسـيف ا
مـضىء فى ظالم الــفـضـاء إحـالـة إلى غـول الـسـلـطـة
نا ليشكل شـبحاً قادماً بعد الـقاتلة فى تنطعه فـى عا
ــعـاصــر عـاريـاً - إال من خـروج اإلنــسـان الــعـربى ا
سـروال داخلى قصـير أحمـر اللون  – يـخرج زاحفاً
ـسـرحى  من قـفص زجـاجى إلى مـقـدمـة الـفـضـاء ا
ـسـرح شـاهــراً سـكــيـنه الالمع لــيـطــعن به أرضـيــة ا
ــسـلــوبـة الــشـرف ـنــتـهــكـة وا إحـالــة إلى آدمـيــتـنــا ا
واإلرادة  والــتى ال يــسـع الــفــرد مــعــهــا - بــعــد أن
رير انـتهكت كرامته - إالّ أن ينتحر أو يقتل الواقع ا
. ويـنـقض اخملـرج هنـا اخلـطـاب الـعبـثى غـيـر الـقادر
ـمـثل عـلى الـفــعل فى مـ الــفـكـر الـعــبـثى  بـعــبـور ا
حلـاجــز عـدم الـقـدرة عــلى الـفـعـل ; حـيث وظّف فـعل
االنتحار - الوثيق االرتباط بفلسفة العبث - إلى قتل
عـاصر األرض ـرير حـيث يـطعن اإلنـسـان ا الـواقع ا
ـه  –بـسـكـيـنه فـيـنـهى بـذلك عـهداً  – أى الـواقع ا
من الــذل ; مـنــاقــضـاً بــذلك تــيــار عـدم الــقــدرة عـلى
الــفــعـل فــكــأن اخملــرج قـــد خلص مــقـــولــته فى ذلك

وقف . ا
ــنـا ثم عـاود اخملــرج االســتـسالم لــلـحــقــيـقــة فى عـا
الــعــربى فى الــتــنــازع من أجل احلــفــاظ عــلى أعــلى
مـسـتـوى مـن الـصـوت فى تـصـايح وصـراخ ال يـرقى
لـلفـعل أو الـتـنـفيـذ. فـيـستـعـيـر العـرض صـورة بـطلى
ـيـر) فى الـعــبث األكـثـر شــهـرة (اسـتـراجــون وفالد
حـلتـيهـما الـسوداويـت فى الالمـكان يـحاوالن الـفعل
عن طــريق مـبــارزة الـســيـوف الـهــوجـاء دون مــخـطط
فــكــرى أو هــدف واضح  وال يــنـــتــهى بــهم ذلك إلى
بـارزة وتتـأكد بـاشتراك أتـباع كل نـتيـجة . وتـتكـرر ا
مـنهمـا فى النزاع القـولى األجوف محـاول الوصول

إلى حتقيق انتصار لفريق على اآلخر.
وال يـفـوت الـعـرض اإلحـالـة إلـى الـسـلـطـة الـضـبـابـيـة
ـتحـكـمـة فى مـصائـرهم إحـالـة يسـقط فـيـها األعـلى ا
ـتـحكـمة فى الـقنـاع عن شـخصـيـة كونـدلـيزا رايس ا
ـصـيـر الـسـيـاسى ال فى الـعـالم الـعربـى فقـط ولكن ا
فى الـكون كله!! فتظهر رجالً فى زى أنثى. وال يفوت
الـعـرض كذلك اإلحـالـة إلى صـراع السـلـطـة العـربـية
من أجل إثـبـات الـذات فـى الـتـبـاهى بـقـرابـتـهـا له فى
ـوقف الـدرامى بـقـدر مـا يـجـسد إسـفـاف ال يـضـير ا

مهانة الواقع السياسى العربى وسذاجته .
فـردات الـنص الـعـبثى فى ويـتـنوع تـوظـيف الـعـرض 
اإلحـالـة إلى سـخـريـة األطراف الـعـربـيـة من بـعـضـها
الـبـعض وتنـاوبـها عـلى فـرض اآلراء  مع تـمسك كل
طـرف بــرأيه دون اهــتـمــام بـالــرأى اآلخـر فى تــكـرار
مــتـصــايـح ( اشـرح وجــهــة نــظــرك .. اشــرح وجــهـة
نـظــرك) (لـست أدرى) !! مع مــؤثـر صـوتى حلــطـيـئـة
مـتدرج تـنازلـياً كـتعـليق نـقدى يـجسـد احلال الـعربى

الذى يسخر من بعضه البعض .
وفى إحـالة النـتفاء الـزمن وتكرار الـواقع البـالى يوماً
بـعـد يـوم يـوظف الـعرض شـخـصـيـة اجملـنـون الـعاقل
البس الـبـيـضاء نـصف الـعـارى إالّ من بـعض قـطع ا
ـكان الـلـون داللة عـلى الـوضوح والـصـفاء جتـوب ا
شـهد فى حلـظات الـصـمت العـبـثى مع جتمـد بقـيـة ا
لــتـردد (ســبت .. أحــد .. اثــنــ . إلخ) لـتــؤكــد بــقـاء
الـوضع كـمـا هـو عـلــيه فـلم يـعـد هـنـاك فـرق بـ يـوم
والـذى يلـيه ; فـها هم الـعـرب عبـثـيون بال فـعل سوى
أقـوال جـوفـاء مـكـررة .. بل وتـبـلغ سـذاجـتهـم الذروة
لـلحد الـذى يجعـلهم يتـبارون من أجل إثبـات قرابتهم

ستعمر !! للشيطان الغربى ا

ـنـا الـعــربى من أقـوال ال أفـعــال ; فـعـرض «ألـوان ال يـزال الـعــبث فـاعالً فى عــا
أساسية» عن «مشاجرة رباعية» ليونسكو لفرقة «أوال» البحرينية يتمثل عبثية
ــوقف الـســيـاسى الــعــربى فى احـتــفـائـه بـالــنـزاع الــقـولى ألطــرافه الـزاعــقـة ا
مثـل فى عشوائية سرحى لتتنـاولها أقدام ا فاجلرائـد تمأل أرضية الفضـاء ا
وتخـبط لـتـحـيـلـنـا إلى تـهـويـشـات اخلـطـاب السـيـاسى الـعـربى بال طـائل وبال
مـخـطط فـكـرى يـشــكل اسـتـراتـيـجـيـة سـيـاسـيـة لـلـوضع الـسـيـاسى احلـالى أو

ستقبلى  ا

د.هانى أبو احلسن 

فى العرض البحرينى

والـــعـــرضـــان يــــصـــدران عن رؤيـــة
جديرة بأن تـلفت االنتـباه فالشـعور بالـعجز لدى

الرجال جتاه تلك القضـية «قضية إسرائـيل» ينعكس بالسلب
رأة. جتاه عالقتهم با

والعـرض اللـيبى أكـثر وضـوحاً فى طـرح الفـكرة عـلى مسـتوى
التصريح فى احلـوار الدرامى أما األردنى فـهو يلمح لـها عبر
أغنيـة البـداية والنـهاية الـتى تسـتعطف فـيهـا النسـوة العرب أن

يفكوا عنهن األسر والوحدة واإلحساس بالهجران.
ـبدعون واحلقـيقـة أن العـرض يـصدران عن رؤيـة ذكوريـة; فا
ـرأة ويـسـحـبـونـهـا عـلى رجـال يـتـحـدثـون عن عالقـة الــرجل بـا
ا لو صدرت تـلك الرؤية عن نساء أرضية القضـية الوطنيـة ر
ـاً أوضح ولـكن صدورهـا عن رجال هـو مـا يجـعلـها لشـكلت أ
أكثر إثارة للـحزن وللتـعاطف مع هؤالء الذين مـازالوا يشعرون
هم كـلـما سـئـولـيتـهم الـعـامة كـأفـراد ومازالـت ضمـائـرهم تـؤ

تذكروا القتلى واجلرحى واألسرى من أبناء العرب.
ـرأة بــالـرجل فى تــفـعــيل أدوار األنـوثـة واحلـقـيــقـة أن عالقــة ا

والرجولة هى جوهر استقرار الوطن.
فاحلب والـسكـيـنة والـرحمـة بـينـهمـا همـا وردة وصـقر مـجنح
وهما معاً عماد االستـقرار يستقيم األمر لهـما بغياب أحدهما
عن اآلخر أو باختالل األدوار وتـداخلهـا أو بغياب احلب وإال

فالتوتر والعصبية فى السلوك اليومى هما النتيجة.
واحلديث هنا يقودنا للعرض األردنى «األسيرات» فى معاجلته
رأة فى حالة فقد اعز والتى تضـعنا أمام ا اجلديدة جلزيرة ا
راهـقـة وأمهـا التى شديـدة للـرجل ونـحن أمام فـتـاة فى سن ا
بـدأت فى عـقـدهـا اخلـامس وعـمـتـهـا الـتى تـبـدو فى مـنـتـصف

العقد الرابع.
نـعزل فى جـزيرة وثالثتـهم يبـدو أنـهن سجـينـات فى منـزلـهن ا
اعـز ولـيس فـقط الـوالـد واألخ والـزوج الـغـائب الـذى مات فى ا
ــنــزله وقــد كــان صــديــقه فى الــســجن وجــاء الــشـاب الــيــافع 
السجن وحكى له الرجل الـغائب كل تفاصـيل عالقته الزوجية;
فكان أن أحبـها الشـاب وتمنـاها فى محـبسه رجل معزول عن
النساء يأتى لـلمنزل الـذى تشبه أبوابه الـثالثة أبواب الزنازين
وكـأن النـسـاء فى مـعـزلـهن عن الـرجل هن الـسـجـيـنـات. يدخل
الـشاب وفـى يده اسـتـعـارة مـسـرحـيـة بلـيـغـة «اسـطـوانـة إطـفاء
حريق لـها خرطـوم» وبالـفعل وبـعد صـد ورد ومبـاريات أنـثوية
تنفرد كل واحـدة به على طريـقتهـا; العمـة تذهب له بوضوح
ن يقـوم بدور اإلطـفائى واألم تـبدو نار مـشتـعلـة حتتـاج 
أكثـر دقـة فهى تـنـتظـر حـتى يـبادر هـو بـالطـلب - وهـنا
ـسك تـسـتـرخى وتـتـركه يـخـرج اسـطـوانـة اإلطـفـاء و
بــخـرطــومــهــا لـيــمأل اجلــســد الــعـطــشــان بــنـوع من
كان ـضغوطـة والتى تـمأل ا الرغويـات البـيضاء ا
ـبـهج بـإحـساس مـبـهج فـهـى اللـون األبـيض ا

وسط قتامة السينوغرافيا الواضحة وح
حتــاول الـفــتــاة الــصــغــيــرة قـتــله; فــهى
البريـئة الـتى ترفض الـغريب فى فراش
األب الـغـائب; يــسـتـطـيع  أن يــسـيـطـر

علـيـهـا ويـقوم بـعـد ذلك بـرشـها
ـكــان كــله بــذلك ورش ا

الـــــــــــــســــــــــــــائـل

إن الـبطل األول
أو

البروتـاجونست
هـــو الـــشــخص
الــــذى يـــــتــــولى
الـقـيـادة فى أى
حـــــــــــركــــــــــة أو
قــــضــــيـــة وأى
إنسـان يعارض
الـــــبــــــطل األول
ـــــقـــــاوم له أو ا
خــــــــصـــــــــمه أو
مــــــــــعـــــــــارضه
وبـــــــــــــــــــــــــــــدون
الـــشـــخـــصـــيـــة
احملــــــــوريـــــــة ال
ـكن أن تـكـون

سرحية . ا

العرض
االردنى

«األسيرات»

العرض الليبى «توقف»
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سـرحى > يـوسف داوود وعالء مـرسى وفـوزيـة مـلـكـة جـمـال مـصـر وأبـطـال الـعـرض ا
ـسـرح الـقـومى لألطـفـال مـؤخـراً من تـألـيف أحـمـد عـبـد الرازق «سـنـدريال» الـذى قـدمه ا
وإخـراج بـتـول عـرفـة حتـدثـوا فى نـدوة خـاصـة عن الـعـرض ضمـن برنـامـج مقـهى جنـيب
ها أول ـسرحيـة يعاد تـقد محفـوظ الثقـافى بحديـقة الفـسطاط مسـاء أول أمس السبت ا

نيل. سرح العائم الصغير با أيام عيد الفطر على خشبة ا
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د. حسام عطا

جزء من فيـلم يشـاهده فى إشـارة نصيـة بلـيغة لـفكـرة السالمة
ــا أن احلــرب لـيــست بــداخل الــديــار; فـهى ال اإلقـلــيــمــيـة; طــا
تـخـصه; فـالـزوج الـذى يـحكـى الـنص أنه كـان قـائـداً عـسـكـرياً
أصيب فى معركة حربـية ال نعرفها ويبـدو أنها كانت من وجهة

نظره حقيقية ومن وجهة نظرها خيالية.
مـتلئ بالذنب فهل هو عجـز من لم يحارب فدفـعه ال شعوره ا

تحرك. للبقاء على الكرسى ا
سرحية عبارة النتيجة أنها بادلته اضطهادا باضطهاد وكانت ا
صـاحلة تـفتح عن عرض لـلشـجار الـدائم بيـنـهمـا الذى يـنتـهى 
بـاب الـذكــريـات وتـقـوم ذكــريـات احلب األولى بـيــنـهـمـا بــتـهـدئـة
ـشاجـرة الثـالثـة أن نوعـًا من اإلشباع الشجـار حتى نـلحظ فى ا
اجلنسى يحـدث للزوجـة بعد تعـنيف الزوج الـسادى لها فـتتحول
الـعالقــة بـيـنــهـمـا إلـى شـجـار بــديًال عن الـلــقـاء الـدافـئ احلـمـيم
ـسرحـيـة بـتـلك الـنـهـايـة التـى تضع لـلعـالقة الـزوجـيـة. وتـنـتـهى ا
التوتر بديًال عن السعادة فى عالم العجز الذكورى الذى ينعكس

بالتأكيد على تشوهات واضحة فى األداء األنثوى للمرأة.
ـسرحى «تـوقف» جنـدها وبالـعـودة للـمـوسـيقى فى الـعـرض ا
ا ؤثرات الصوتية دالة على احلالة النفسية لألبطال  هى وا
ـوسيـقى  هنـا تكـاد تكـون بأصوات ـؤلف فا فيـهم اخملرج وا
صحـوبة بلـحظات نـغميـة ناعمـة هى صانعة األن البـشرى ا
اإليقـاع األساسى فـى عرض «تـوقف» الذى كـان أكـثر قـسوة
على الرجل من العـرض األردنى; فاإلدانة من فـرج بو فاخرة
ـسئولـية الـعامـة للـرجل العربى ـراجعـة فا واضحة وحتـتاج 
رأة العربية الستعادة حتتاج بالفعل لتقدير ودعم ومشاركة ا
الـعالقـة الـطــبـيـعـيـة بـيـنــهـمـا رغم كل الـضــغـوط االجـتـمـاعـيـة
واالقتصاديـة والسياسـية التى يتـعرضان لها سـوياً فالرجل
لك العربى الفرد خـارج وداخل النطاق الـعام للمسـئولية ال 
ـرأة الــعـصــا الــســحــريــة وال مــصـبــاح عـالء الـديـن وعـلـى ا
األصيلة النشأة والعرق العربية الرائعة أن تدعمه بأنوثتها
ـرأة فى وأمـومــتـهــا وعـطــفـهــا وتـفــهـمــهـا فــعالقـة الــرجل وا
صورتـهـا الـصحـيـحة تـسـاوى بـالفـعل جـوهر مـعـنى الـبيت /

اجملتمع / الوطن كله.
إن عرضى ليـبيا واألردن وإن كـانا قد طـرحا قضـية واحدة
فـتـجــمـعـهــمـا فى واقع األمـر مــيـزة أخـرى وهى الــقـدرة عـلى
ـــســرحى والـــبــعــد عـن إشــبــاع الـــداللــة الــزائــد االخــتــزال ا
ـهـارات الـتـقـنـيـة بـطـريـقـة مبـالغ والـتـخلـص من اسـتعـراض ا
ـصـرى فـيــهـا; وهى عــيـوب تــكـررت فى عــروض الـتــجـريـب ا
والعـربى بـشكل مـلـحوظ - أقـصـد بعض الـعـروض بالـطبع -
بـاشر وتـظل ميزة وهو البـعض الذى ال يـستـهدف جـمهـوره ا
العرضـ هى توجهـهمـا جلمهـورهما الـعربى الـعام فى ليـبيا
واألردن وبـالـطـبع فى الــوطن الـعـربى فى لــغـة مـسـرحـيـة ال
جتنح نحـو الغرابة والـغموض وال تـهرب من القـضية الـوطنية
رأة فى العالم نحو جتريـد شكلى يـهمل اهتـمامات الـرجل وا

العربى.
وهل يوجـد أكـثـر من عالقتـهـمـا الطـبـيعـيـة مـدعاة لالهـتـمام?!
رأة فى عالقة إنـسانية قـضية قومـية جديرة قضية الـرجل وا

بالنظر واالهتمام.

ـبـهج الذى يـطفئ حـريق اجلـسد اجلـوعان. واحلق ضـغوط ا ا
ـمثـلون القـادرون على الـتعـبير أن مفاجـأة العـرض هى هؤالء ا
ــتـأزم بــوضــوح فـهـم سـهــيــر فـهــد ورانــيـا ــوقف ا عن ذلك ا
احلـارثى وهـيـفـاء كـمـال وخـالـد الـغـويـدى وجـمـيعـهـم أتـقـنوا
عبـرة عن الشخـصية; القدرة عـلى االمتالء بالـطاقة الـداخليـة ا
النسوة فى حلظات الـنشوة العصابـية من فرط احلرمان وطول
ـاء عن األرض العـطشى وخـالد الـغويـدى الرائع الذى غياب ا
بدا كـذئب جـائع ال تمـلك إال أن تـتـعاطف مـعه فـهو لم يـغـتصب
إحداهن ولـكنـه عبـر عن حرمـانه الـبشـرى الذى كـانت نـتيـجته
رأة أن قام بدور اإلطفائى وهو دور ال يشبع الرجل الرجل وا
هنـا فى لقـاء عاصـف يقـوم على احلـرمان الـطـويل الذى يـفتـقد
العاطفة اإلنسانية الرقيقة. السجناء «رجال ونساء» ال يتذوقون
أشهى خبـز فى مائدة الـله; احلب احلالل الطـبيعى الـقائم على
نظم مكان / عالم حر مفتوح تلعب فيه اإلرادة اإلنسانية دور ا
سرحية ويترك للعواطف وللرغبات ويرحل الـرجل فى نهاية ا
ثالثتـهن ومـعهن أربع اسـطـوانات لإلطـفـاء; بديالً عن الـذكورة;
يقمن باستـخدامها لـيمتلئ الـفراغ باللـون األبيض الغريب على
وجوههن ومالبسهن وأبواب الغرفة والسرير فى رؤية مشهدية
عادية الحـتياجهـن وحرمانهـن ومع غناء حـزين للنـسوة يسألن
الـعــرب أن يــأتـوا يــســألن رجـال الــعــرب اخلالص واإلشـارة
للسـياسى هـنا دقـيقة ومـقدرة اخملـرج على االخـتزال الدرامى
للنص األصلى بارعة سمحـت للموضوع اإلنسانى أن يظل فى
بساطته وعمقه معاً عندما حتتاج األنوثة للذكورة لدرجة التوتر
الدافع لالكـتـئاب وعـندمـا يـتوزع الـرجل عـلى النـساء فـيـتنـاثر
ويــتالشى ويــضـيـع وعـلـى تـلـك اخلـلــفــيــة حــديث عن حــصـار

اجملتمع وأقاويل الناس وانتظار للعرب الذين ال يجيئون.
ـعـتـمـة تـدور أحـداث الـعـرض الـليـبى وفى ذات الـسـيـنوغـرافـيـا ا
«توقف» ففى بيت زوجية خـالٍ من كل شىء إال األلوان والستائر
الرماديـة جند رجًال فى رداء أسـود قعـيدًا عـلى كرسى مـتحرك
وزوجة شابة تتحرك حوله وحتاول طوال الوقت كسب رضا ذلك
الزوج ولكن الرجل القوى ضخم اجلثة ناصر األوجلى يضطهد
زوجتـه الشـابـة حـنـان الشـويـهـدى اضـطهـاد الـرجـولة
عـنـدمــا تـعــجـز فى الــعـام فـتــتـحــول ألداة قـهـر فى
اخلاص الـقـهـر هـنـا نـاجت عن شـعـور عـام لدى
الرجل بـفقـدان قدراته احلـقيـقيـة وهو مـا عبر
ــتـحــرك حـيث عـنه الــكـاتب بــداللـة الــكـرسى ا
شى وبعد ضغط واضح الرجل ال يستطيع ا
مــنه عــلى زوجــته الــشــابــة; فــهــو الــذى بـدأ
صارحة ومـكاشفة بالعنف  تـقوم الزوجـة 
عـمــيـقـة له فــهى تـخــبـره بــأنه هـو الــعـاجـز
ـــهــــمل ولـــيــــست هى الــــبـــاعـــثــــة عـــلى وا
االضطراب وتذكره طـوال الوقت بحادث
السينما عـندما كانت احلرب خارج دار
السينما وتقول لـه اخرج  لهم وبتعبير
النص «اإلسـرائيـليـون باخلارج» لـكنه
ظل بالسينما وأصر على أن احلرب
عــلى الــشــاشــة فى فــيــلم
«ذهب مـع الـــــــريح» وأن
طــلــقــات الــرصــاص هى

العرض الليبى «توقف» واألردنى «األسيرات» 
يفتحان ملف الذكورة واألنوثة فى الوطن العربى

 وامرأة 
رجل

فى شجار

يـبـدو أن الـشـعـور الـعـربى الـعـام
بتـزايد ضـغط اآللة العـسكـرية الصـهيـونية
عــلى الـشــعب الــفـلــسـطــيـنى ومــحـاوالتــهـا
ـستـقـبلى بـينـها الـدائمـة لكـسب الـتوازن ا
وب العـرب قد تسـرب من مرحلـة الشعور
ـتنـوعـة - إلى - نـتـيـجـة ضـغـوط احلـيـاة ا
واطن الالشـعور وعبـر عن نفسه فى أداء ا
الــيـــومى حــتـى فى عالقــاتـه الــشــخـــصــيــة
الدقـيـقة واخلـاصـة جداً وبـالـتحـديـد يدور
من خالل مـــا شــاهــدت فى عــرضى لــيــبــيــا
ـهـرجـان الـتـجـريـبى هـذا الـعـام واألردن بـا

رأة. حول عالقة الرجل با
ـســرح الـوطـنى بـبـنــغـازى يـقـدم عـرضه فـا
«تــوقـف» من تــألـــيف مــنـــصــور بـــوشــنــاف

وإخراج فرج بو فاخرة.
ومن عـــمــان يـــأتى عــرض «األســـيــرات» فى
ــة فى مــعــاجلــة درامــيــة جــديــدة عن جــر
ـاعــز فى إعــداد وسـيــنــوغـرافــيـا جــزيــرة ا

وإخراج خلليل نصيرات.

وتـتـجـسـد سـوداويـة الـواقـع الـعـبـثى فى االفـتـتـاحـيـة
ـظــلـمــة إالّ من عــيـنــ حـمــراوين تــبـرقــان وسـيف ا
مـضىء فى ظالم الــفـضـاء إحـالـة إلى غـول الـسـلـطـة
نا ليشكل شـبحاً قادماً بعد الـقاتلة فى تنطعه فـى عا
ــعـاصــر عـاريـاً - إال من خـروج اإلنــسـان الــعـربى ا
سـروال داخلى قصـير أحمـر اللون  – يـخرج زاحفاً
ـسـرحى  من قـفص زجـاجى إلى مـقـدمـة الـفـضـاء ا
ـسـرح شـاهــراً سـكــيـنه الالمع لــيـطــعن به أرضـيــة ا
ــسـلــوبـة الــشـرف ـنــتـهــكـة وا إحـالــة إلى آدمـيــتـنــا ا
واإلرادة  والــتى ال يــسـع الــفــرد مــعــهــا - بــعــد أن
رير انـتهكت كرامته - إالّ أن ينتحر أو يقتل الواقع ا
. ويـنـقض اخملـرج هنـا اخلـطـاب الـعبـثى غـيـر الـقادر
ـمـثل عـلى الـفــعل فى مـ الــفـكـر الـعــبـثى  بـعــبـور ا
حلـاجــز عـدم الـقـدرة عــلى الـفـعـل ; حـيث وظّف فـعل
االنتحار - الوثيق االرتباط بفلسفة العبث - إلى قتل
عـاصر األرض ـرير حـيث يـطعن اإلنـسـان ا الـواقع ا
ـه  –بـسـكـيـنه فـيـنـهى بـذلك عـهداً  – أى الـواقع ا
من الــذل ; مـنــاقــضـاً بــذلك تــيــار عـدم الــقــدرة عـلى
الــفــعـل فــكــأن اخملــرج قـــد خلص مــقـــولــته فى ذلك

وقف . ا
ــنـا ثم عـاود اخملــرج االســتـسالم لــلـحــقــيـقــة فى عـا
الــعــربى فى الــتــنــازع من أجل احلــفــاظ عــلى أعــلى
مـسـتـوى مـن الـصـوت فى تـصـايح وصـراخ ال يـرقى
لـلفـعل أو الـتـنـفيـذ. فـيـستـعـيـر العـرض صـورة بـطلى
ـيـر) فى الـعــبث األكـثـر شــهـرة (اسـتـراجــون وفالد
حـلتـيهـما الـسوداويـت فى الالمـكان يـحاوالن الـفعل
عن طــريق مـبــارزة الـســيـوف الـهــوجـاء دون مــخـطط
فــكــرى أو هــدف واضح  وال يــنـــتــهى بــهم ذلك إلى
بـارزة وتتـأكد بـاشتراك أتـباع كل نـتيـجة . وتـتكـرر ا
مـنهمـا فى النزاع القـولى األجوف محـاول الوصول

إلى حتقيق انتصار لفريق على اآلخر.
وال يـفـوت الـعـرض اإلحـالـة إلـى الـسـلـطـة الـضـبـابـيـة
ـتحـكـمـة فى مـصائـرهم إحـالـة يسـقط فـيـها األعـلى ا
ـتـحكـمة فى الـقنـاع عن شـخصـيـة كونـدلـيزا رايس ا
ـصـيـر الـسـيـاسى ال فى الـعـالم الـعربـى فقـط ولكن ا
فى الـكون كله!! فتظهر رجالً فى زى أنثى. وال يفوت
الـعـرض كذلك اإلحـالـة إلى صـراع السـلـطـة العـربـية
من أجل إثـبـات الـذات فـى الـتـبـاهى بـقـرابـتـهـا له فى
ـوقف الـدرامى بـقـدر مـا يـجـسد إسـفـاف ال يـضـير ا

مهانة الواقع السياسى العربى وسذاجته .
فـردات الـنص الـعـبثى فى ويـتـنوع تـوظـيف الـعـرض 
اإلحـالـة إلى سـخـريـة األطراف الـعـربـيـة من بـعـضـها
الـبـعض وتنـاوبـها عـلى فـرض اآلراء  مع تـمسك كل
طـرف بــرأيه دون اهــتـمــام بـالــرأى اآلخـر فى تــكـرار
مــتـصــايـح ( اشـرح وجــهــة نــظــرك .. اشــرح وجــهـة
نـظــرك) (لـست أدرى) !! مع مــؤثـر صـوتى حلــطـيـئـة
مـتدرج تـنازلـياً كـتعـليق نـقدى يـجسـد احلال الـعربى

الذى يسخر من بعضه البعض .
وفى إحـالة النـتفاء الـزمن وتكرار الـواقع البـالى يوماً
بـعـد يـوم يـوظف الـعرض شـخـصـيـة اجملـنـون الـعاقل
البس الـبـيـضاء نـصف الـعـارى إالّ من بـعض قـطع ا
ـكان الـلـون داللة عـلى الـوضوح والـصـفاء جتـوب ا
شـهد فى حلـظات الـصـمت العـبـثى مع جتمـد بقـيـة ا
لــتـردد (ســبت .. أحــد .. اثــنــ . إلخ) لـتــؤكــد بــقـاء
الـوضع كـمـا هـو عـلــيه فـلم يـعـد هـنـاك فـرق بـ يـوم
والـذى يلـيه ; فـها هم الـعـرب عبـثـيون بال فـعل سوى
أقـوال جـوفـاء مـكـررة .. بل وتـبـلغ سـذاجـتهـم الذروة
لـلحد الـذى يجعـلهم يتـبارون من أجل إثبـات قرابتهم

ستعمر !! للشيطان الغربى ا

ـنـا الـعــربى من أقـوال ال أفـعــال ; فـعـرض «ألـوان ال يـزال الـعــبث فـاعالً فى عــا
أساسية» عن «مشاجرة رباعية» ليونسكو لفرقة «أوال» البحرينية يتمثل عبثية
ــوقف الـســيـاسى الــعــربى فى احـتــفـائـه بـالــنـزاع الــقـولى ألطــرافه الـزاعــقـة ا
مثـل فى عشوائية سرحى لتتنـاولها أقدام ا فاجلرائـد تمأل أرضية الفضـاء ا
وتخـبط لـتـحـيـلـنـا إلى تـهـويـشـات اخلـطـاب السـيـاسى الـعـربى بال طـائل وبال
مـخـطط فـكـرى يـشــكل اسـتـراتـيـجـيـة سـيـاسـيـة لـلـوضع الـسـيـاسى احلـالى أو

ستقبلى  ا

د.هانى أبو احلسن 

فى العرض البحرينى

والـــعـــرضـــان يــــصـــدران عن رؤيـــة
جديرة بأن تـلفت االنتـباه فالشـعور بالـعجز لدى

الرجال جتاه تلك القضـية «قضية إسرائـيل» ينعكس بالسلب
رأة. جتاه عالقتهم با

والعـرض اللـيبى أكـثر وضـوحاً فى طـرح الفـكرة عـلى مسـتوى
التصريح فى احلـوار الدرامى أما األردنى فـهو يلمح لـها عبر
أغنيـة البـداية والنـهاية الـتى تسـتعطف فـيهـا النسـوة العرب أن

يفكوا عنهن األسر والوحدة واإلحساس بالهجران.
ـبدعون واحلقـيقـة أن العـرض يـصدران عن رؤيـة ذكوريـة; فا
ـرأة ويـسـحـبـونـهـا عـلى رجـال يـتـحـدثـون عن عالقـة الــرجل بـا
ا لو صدرت تـلك الرؤية عن نساء أرضية القضـية الوطنيـة ر
ـاً أوضح ولـكن صدورهـا عن رجال هـو مـا يجـعلـها لشـكلت أ
أكثر إثارة للـحزن وللتـعاطف مع هؤالء الذين مـازالوا يشعرون
هم كـلـما سـئـولـيتـهم الـعـامة كـأفـراد ومازالـت ضمـائـرهم تـؤ

تذكروا القتلى واجلرحى واألسرى من أبناء العرب.
ـرأة بــالـرجل فى تــفـعــيل أدوار األنـوثـة واحلـقـيــقـة أن عالقــة ا

والرجولة هى جوهر استقرار الوطن.
فاحلب والـسكـيـنة والـرحمـة بـينـهمـا همـا وردة وصـقر مـجنح
وهما معاً عماد االستـقرار يستقيم األمر لهـما بغياب أحدهما
عن اآلخر أو باختالل األدوار وتـداخلهـا أو بغياب احلب وإال

فالتوتر والعصبية فى السلوك اليومى هما النتيجة.
واحلديث هنا يقودنا للعرض األردنى «األسيرات» فى معاجلته
رأة فى حالة فقد اعز والتى تضـعنا أمام ا اجلديدة جلزيرة ا
راهـقـة وأمهـا التى شديـدة للـرجل ونـحن أمام فـتـاة فى سن ا
بـدأت فى عـقـدهـا اخلـامس وعـمـتـهـا الـتى تـبـدو فى مـنـتـصف

العقد الرابع.
نـعزل فى جـزيرة وثالثتـهم يبـدو أنـهن سجـينـات فى منـزلـهن ا
اعـز ولـيس فـقط الـوالـد واألخ والـزوج الـغـائب الـذى مات فى ا
ــنــزله وقــد كــان صــديــقه فى الــســجن وجــاء الــشـاب الــيــافع 
السجن وحكى له الرجل الـغائب كل تفاصـيل عالقته الزوجية;
فكان أن أحبـها الشـاب وتمنـاها فى محـبسه رجل معزول عن
النساء يأتى لـلمنزل الـذى تشبه أبوابه الـثالثة أبواب الزنازين
وكـأن النـسـاء فى مـعـزلـهن عن الـرجل هن الـسـجـيـنـات. يدخل
الـشاب وفـى يده اسـتـعـارة مـسـرحـيـة بلـيـغـة «اسـطـوانـة إطـفاء
حريق لـها خرطـوم» وبالـفعل وبـعد صـد ورد ومبـاريات أنـثوية
تنفرد كل واحـدة به على طريـقتهـا; العمـة تذهب له بوضوح
ن يقـوم بدور اإلطـفائى واألم تـبدو نار مـشتـعلـة حتتـاج 
أكثـر دقـة فهى تـنـتظـر حـتى يـبادر هـو بـالطـلب - وهـنا
ـسك تـسـتـرخى وتـتـركه يـخـرج اسـطـوانـة اإلطـفـاء و
بــخـرطــومــهــا لـيــمأل اجلــســد الــعـطــشــان بــنـوع من
كان ـضغوطـة والتى تـمأل ا الرغويـات البـيضاء ا
ـبـهج بـإحـساس مـبـهج فـهـى اللـون األبـيض ا

وسط قتامة السينوغرافيا الواضحة وح
حتــاول الـفــتــاة الــصــغــيــرة قـتــله; فــهى
البريـئة الـتى ترفض الـغريب فى فراش
األب الـغـائب; يــسـتـطـيع  أن يــسـيـطـر

علـيـهـا ويـقوم بـعـد ذلك بـرشـها
ـكــان كــله بــذلك ورش ا

الـــــــــــــســــــــــــــائـل

إن الـبطل األول
أو

البروتـاجونست
هـــو الـــشــخص
الــــذى يـــــتــــولى
الـقـيـادة فى أى
حـــــــــــركــــــــــة أو
قــــضــــيـــة وأى
إنسـان يعارض
الـــــبــــــطل األول
ـــــقـــــاوم له أو ا
خــــــــصـــــــــمه أو
مــــــــــعـــــــــارضه
وبـــــــــــــــــــــــــــــدون
الـــشـــخـــصـــيـــة
احملــــــــوريـــــــة ال
ـكن أن تـكـون

سرحية . ا

العرض
االردنى

«األسيرات»

العرض الليبى «توقف»
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سرحى فى «تركة» جنيب محفوظ الروائى يغافل ا

ـسـرحـية ـادى الذى لـن يـنفـع العـرب شـيـئـا وقـتـهـا لـكن ا ـقـابل ا بـا
تـنتـهى والفـتى لم يقـرر البـيع بعـد ولكـنه أيضـا لم يلـتفت إلى الـكتب
ـوجـودة فى اخلـزانــة وهى الـكـتب الـتى أتت ألبــيه بـالـثـروة والـبـيت ا
والـطمأنـينـة وهى الكتب الـتى طالـبه ولى الله أن يسـتوعـبها كـلها( ال
أن يـقـرأها فـقط) قـبل أن يـبـدأ فى التـعـامل مع الـثـروة فـهل يطـالـبـنا
مـحفـوظ باحلـفاظ عـلى البـيت وقـراءة الكـتب من أجل طمـأنيـنة مـؤكدة

وثروة مأمولة.
احلـوار فى مـســرحـيـة الــتـركـة تـخــلص بـعض الـشـىء من حـوار األفـكـار
واجته أكـثر إلى احلـوار بـ الشـخصـيات لـكن الـشخـصيـات الواضـحة
منذ البداية وذات البعد الواحد دفعت حوار كل شخصية إلى التعبير عن
ـسـرحــيـة ولم يـنـجح احلـوار فى دفع نـفس األفـكـار فـى مـعـظم مـواقف ا
هـمـة لدوافع الـشـخصـيات الـصراع الـدرامى إلى األمـام لكـنه تـرك تـلك ا
ورغـبــاتـهـا ولم يــكن له دور سـوى الــكـشف عن تــلك الـدوافع والــرغـبـات

كشفا مجانيا.
ـسـرحى لـكن يـبــقى الـتـألـق الـذى يـســجـله جنـيب مــحـفـوظ فى حــواره ا
والـروائى هـو قـدرته عـلى بث الـرمـوز فى ثـنـايـا هـذا احلـوار والـتى تـثـير
تـلقى لتـدخل معه فى جدل مـثمر على الـقضايا واألسـئلة وتـخاطب عقل ا

ستوى الفكرى.  ا
استعمال الصمت

هـناك مالحـظة بـسـيطـة تواجه مـن يقـرأ مسـرحـية «الـتركـة» مـنذ بـدايتـها;
وهى حلــظــات الــصــمت الــتى يــشــيــر إلـيــهــا جنــيب مــحــفــوظ فى ثــنــايـا
مـسـرحيـته فـالـصـمت يـكون نـاجتـا عن تـوقف احلـوار ب الـشـخـصـيات
ـــســـرحــــيـــة لـــكن مــــاذا عن ســـبب ذلـك الـــتـــوقـف ومـــاذا عن حـــركـــة ا
الـشـخصـيـات هل تـوقـفت هى األخـرى? وما داللـة هـذا الـصـمت هل هو
سرحية صمت مشحون بالتوتر واالنتظار هل هو صمت تملؤه احلركة ا
ـسـرحى أم أنه مـجـرد صـمت? وهـا هـو مـثـال واضح ص138 والـفـعل ا

سرحية. فى أولى صفحات ا
«الفتى : البيت صامت كأنه قبر.

الفتاة : صفق لتشعرهم بوجودك.
الفتى : إنه يكره ذلك مازلت أذكر طبعه.

  ( صمت قصير)
ـفضـية إليـه شقت فـيمـا يبدو مـن عهد الـفتـاة  : بيـتكم قـد واحلوارى ا

نوح.
الفتى  : ال تنسى أصلك وأنت تتكلم عن احلوارى كسائحة.

فروض أننا مهذبون. الفتاة  : تأدب ا
  ( صمت قصير)

الفتى  : لم دعانى يا ترى?» 
إن مـحفوظ يسـتخدم الصـمت فقط ليشـير إلى توقف احلوار ثم اسـتئنافه
ـشـاكل فـى اجتـاه آخـر وهـو اسـتــخـدام ضـعــيف ويـسـبب الــكـثـيــر من ا
شـاهد يجب أن تتـابع شيئـا فى هذا الصمت سرحى فـع ا لـلعـرض ا
ـسـرح أو فعل ولـو أنه أشـار إلى حـركة مـسـرحـيـة لـلـشخـصـيـات عـلى ا
صـامت يحدث كأن يـذهب الفتى إلى الـباب ينظـر فيه منـتظرا مجىء ولى
زركشـة أو غطاء الـكنب أو أى فعل له الـله أو أن الفتـاة ترفع احلصـر ا
ـسـرحــيـة لـكـان أجـدى خـاصـة أن هـذا داللـته واتـصـاله بـالــشـخـصـيـة ا
شـحون بـاالنفـعال الـذى يسبق مـلوء بالـتوتـر وا الـصمت لـيس الصـمت ا

اللحظات الدرامية احلاسمة.
سرحى الروائى يغافل ا

يـبـدو أن جنـيب مـحـفـوظ الـروائى الـقـديـر والـقـد لم يـكن يـريـد لـنـجـيب
شـهد كـله فغـافلـه للـحظـة ليـطل برأسه سـرحى أن يسـتأثـر بـا مـحفـوظ ا
سرحى فـيها ويـضع لنـفسه بـصمـة وعالمة ويتـرك أثرا يـدل علـيه وألن ا
سرحـية فـلم يلـحظ هذا األثر وتركه لم يـكن قد تـمرس بعـد فى الكـتابـة ا

سرحى. دون أن يعدله على الشكل ا
فى مـنتصف مسرحية التركـة وبعد أن استولى الرجل اخملبر على نصف
الـثروة يحاول الفتى قتله لكن اخملبر ينجح فى لكم الفتى وإسقاطه أرضا

مغشيا عليه ثم ص150.
ـهارة «يـجىء بكـرسى فـيجـلـسه عـليه ويـخـرج من مالبسه حـبال ويـكبـله 
قـبل أن يفـيق من اللـكمـة وهو يـهدد الـفتـاة بأنـها إذا نـدت عنـها حـركة أو

صوت فسوف يساقان إلى القسم».
فى الـفـقـرة الـسـابـقـة كـان الـروائى جنـيب مـحـفـوظ هـو الـذى يـطل عـلـيـنـا
بـرأسه ألن تهديد اخملبر للفتاة كان يجب أال يكون ضمن التعليمات التى
ـسـرحى ومـا إلى ذلك. بل كـان يجب ـنـظر ا تـصف احلـركة واإلضـاءة وا
أن يـكون حوارا واضـحا بنص كـلمات يـوجههـا اخملبر لـلفتـاة وكان على

سرحى أن يقدم األمر على هذا النحو. ا
ـهارة " يـجىء بكـرسى فيـجـلسه عـليه ويـخرج من مالبـسه حـبال ويكـبله 

قبل أن يفيق من اللكمة ينظر للفتاة مهددا.. 
اخملبر : لو ند عنك صوت أو حركة فسوف أسوقكما إلى القسم. "

الحـظة رغم بسـاطتـها إال أنـها تؤكـد أن جنيب مـحفوظ ولـعل هذه ا
ـسـرح بـشـكل لم يـكن فى تـلك الـلـحـظـة يـتـصـور مـسـرحـيـاته عـلى ا
صـحيح ومـسرحى بـقدر مـا كان يـتصورهـا بشـكل روائى لكن ذلك

لم يستمر طويال.

يـلـفت الغالم نـظـر االبن إلى وصـية أبـيه.«الـغالم : إنه يـوصيك بـأال تـنفق
منها مليما واحدا قبل أن تستوعب ما فى هذه الكتب».

لـكن االبن ال يهـتم بالـكتـب بل يتـركهـا على األرض وتـدوس على بـعضـها
فـتاة فـيعيـدها الـغالم للـخزانة وهـو يبـكى. ثم يخـرج الغالم لـيبحث االبن
وفـتاتـه عن كيـفيـة االسـتفـادة بـالنـقود فـتـقتـرح شراء الـعـقارات والـعيش
كـأبنـاء الذوات ويقـترح هـو ملـهى ليـلي كبـير وهـنا يـدخل مخـبر من قوة
الـشرطة أو هكـذا يدعى متـهما االبن بـقتل أبيه فـيضطر االبن إلى دفع
غـادرة يـهم االبن بقـتـله لكن نـصف نقـوده لـلمـخـبر وحـ يـهم اخملبـر بـا
اخملـبر يستطيع أن يهزمه ويقيده ويسـتولى على النقود كلها ويهرب بعد

أن يقيد الفتاة أيضا.
يـنزل الـسـتـار ثم يرفع ويـدخل ضـابط الـنقـطـة ومعـه مهـنـدس وسكـرتـير
ـهندس يريد شـراء البيت; أو باألحرى االسـتيالء عليه مـدعيا بأنه بيت وا
ليس له أصحاب بعد أن مات صاحبه وح يكتشف أن للبيت ورثة يبدأ
هـندس ما هو فى مـساومتـهم لبيعه يالحـظ االبن وكذلك الفتـاة أن هذا ا
سرح ص إال اخملـبر ويؤكـد على ذلك مـحفوظ وهـو يصف دخـوله إلى ا
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ـلـبس ولـكنـنـا نـعـرف فـيه اخملـبـر فى مـلبس «يـدخل رجل ضـخم أنـيق ا

جديد وهيئة جديدة يتبعه سكرتير وضابط من الشرطة».
ـهندس لـكن االبن والفـتاة ال يـستـطيـعان إقـناع الـضابط بـاألمر ويـترك ا
ـســرحـيـة ـسـرح والــفـتـاة حتــاول إقـنـاع االبن بــبـيع الــبـيت. وتـنــتـهى ا ا

عرفة احلقيقة. والضابط يفتح حتقيقا 
ـسرحية من فصل واحد; ولكنها تنقسم إلى قسم بستار نزل بعد أن ا
قـيـد اخملـبـر االبن والــفـتـاة ورفع الـسـتـار بـعــد ذلك عـنـد دخـول الـضـابط
سـرحـيـة حتـتوى عـلى أحـداث درامـيـة وتـوتر ـهـندس والـسـكـرتـيـر. وا وا
يت ويحيى» والتى وصـراع خارجى ب الشخصيات عـكس مسرحية «
كـان فيـها الـصراع داخل الـشـخصـية الـرئيـسـة وليس بـ الشـخصـيات
سـرحيـة بـلحـظة سـكون ـسرحـية بـعـضهـا البـعض; فـفى التـركة تـبـدأ ا ا
خـارجى فاالبن والـفتـاة فى حجـرة االستـقبـال فى انتـظار ولى الـله لكن
حلـظة السكون اخلـارجى تلك مفعـمة بالتوتـر واالنتظار والـتشويق حلظة
ـسرحـية ( االبن والـفتـاة) تكـشف دوافع كل منـهما تـكشف الـشخصـية ا
فى احلـضـور وتكـشف أيـضـا عالقـتـهمـا بـبـعـضهـمـا الـبـعض وتـكشف
جـانية ومـرة واحدة حتى تـاريخ الشخـصيـة لكن هذا الـكشف يحـدث 
أن الـشخصيات تـصبح واضحة جـلية بعد دقـائق قليلـة من العرض. بعد
حلـظة السكون هذه يدخل غالم ليـكشف عن التركة لالبن والفتاة ونصل

إلى ذروة درامية مهمة بدخول اخملبر واتهامه لالبن بقتل أبيه.
سرحى الـكالسيكى والـذى يبدأ من نـقطة سـكون ثم يزداد هـذا البنـاء ا
الـتوتر ح تدخل شخصـية أو يقع حدث أو تنكـشف معلومة حتى نصل
إلـى الـذروة هــو الــبــنـاء الــذى فــضل مــحــفـوظ اســتــخــدامه فى كــتــابـاته
ـسـرحـيـة كـلـهــا وإن تـفـاوتت قـوة هـذا الـبـنــاء وإحـكـامه من مـسـرحـيـة ا

ألخرى.
يت سرحـية كما فى مـسرحية « والـتجريد أيضـا مظهر جتـلى فى تلك ا
ويـحيى» فـالشخـصيات حتمل أسـماء ما هى إال صـفات تدل عـلى العمر
ـهـنـدس الـسـكـرتـير أو عـلى وظـيـفـة.( الـفـتى الـفـتاة الـغالم اخملـبـر ا
الـضابط) دون أيـة إشارة أخـرى إلى صفـات نفـسيـة أو جسـدية أو مـيزة
تـتمـيز بـهـا الشـخصـيـات عن غيـرهـا من أبنـاء جـنسـها. وهـا هـو محـفوظ

سرحية  ص 152. يؤكد على ذلك فى ا
«الفتاة : قلبى يحدثنى أنه ليس مخبرا
الفتى : هو مجرم محترف على أى حال

ا ال يكون إنسانا أيضا». الفتاة : ويخيل إلى ... ر
وص161.

«الفتاة : ليس الغالم غالما وال اخملبر مخبرا»
وهـو ما يـسـمح لـلمـتـلـقى أن يعـطى لـلـشخـصـيـات دالالت ورموز مـتـعددة

وكثيرة.
سرحى ص 138. نظر ا وكعادته كان التجريد طابع ا

«حـجـرة ذات طابع عـتـيق. فى الـصدر كـونـصـول. باب إلـى اليـمـ وآخر
إلى الـيسار تـصطف بجـوانبهـا كنبـات تفصل بـينهـا كراسى. ثمـة حصر

مزركشة معلقة على اجلدران فى مواضع محددة»
ـسـرحى ال يدل عـلى زمن بـعـيـنه وال بيـئـة بـعيـنـهـا وإن كان نـظـر ا هـذا ا
ـصرية فى أوائل نـاطق الشـعبـية ا يـحيلـنا إلى حـجرات االسـتقـبال فى ا
سـرحية الـقرن العـشرين وهـناك إشارة إلى قـدم هذا الـبيت فى بـداية ا

ص138.
فـضية إلـيه شقت فـيمـا يبـدو من عهد «الـفتاة : بـيتـكم قد واحلـوارى ا

سرحية الثانـية لنجيب محفوظ وهى واحدة من مسـرحيات خمس نشرها فى نهاية مسرحيـة «التركة» هى ا
ظلة» وهى مسرحيات كتبت بعـد النكسة مباشرة.وأحداث مسرحـية «التركة» تدور فى حجرة انتظار فى مجموعـة «حتت ا
بيت ولى من أولـياء الله وتدور حـول استدعاء هـذا الولى البنه كى يـقابله االبن الـذى حاول األب تعلـيمه أسراره فرفض
ـقابـلة والده تـلك خمارة يـعود  بل سلك سـلوكـا مشيـنا دفع األب إلى طـرده يافـعا بال نقـود االبن الذى يـغامـر ويقامـر و
تداعبه أحالم الـغفران وأحالم الثروة وبـالفعل يذهب األب لـلقاء ربه ويتـرك مفتاح اخلزانـة مع غالم يخدم البـيت  ليسلمه
لالبن يـفتح االبـن اخلزانـة فيـجد كـتـبا تـتحـدث عن احلق ومـدارج الروح وسالم الـقلب فال يـعـيرهـا التـفـاتا ويـستـمر فى

البحث حتى يجد النقود.

نوح».
وتـلك اإلشارة الذكيـة على عهد نـوح ال تعطى فقط اإليـحاء بالقـدم لكنها
أيـضا تشير إلى قيمة تـراثية وفكرية للبـيت فى حد ذاته فالبيت كما تراه

الفتاة ويراه الفتى مجرد أرض للبيع ص146.
«الفتاة : عليك أن تفكر فى استغالله.

الفتى   : األفضل بيعه إنه قد حقا ولكنه يدر ذهبا لو بيع أرضا.
الـفتـاة   : واشـتـر بـالثـمن عـمـارة ولنـبع اخلـمـارة أيـضا لـنـعـيش أحرارا

كأبناء الذوات».
وهـو البيت نفسه الذى لم يبق سواه هو والـكتب للفتى من تركة أبيه لكن
سرحـية يريـد أن يشترى هنـدس الذى سرق الـنقود فى بـداية ا اخملـبر ا
الـبيت الذى كان محال للطـمأنينة ليحوله إلـى مصنع لألدوات اإللكترونية
وهى إشـارة ذكية أيضا إلى الـتحول الذى يصـيب البشرية جـمعاء فبدال
من الـطمأنـينة تـبحث البـشرية عن الـتقدم حـتى ولو كان ذلك عـلى حساب

هندس يخبرنا عن ولى الله فيقول : ص165. قيمها وها هو ا
ــهــنـدس : (ضــاحـكــا) كـان يــقـول لى الــطـمــأنــيـنــة هى هـدف الــنـفس  "ا

البشرية فأقول له بل التقدم يا موالنا ولو باجلهد والقلق. "
وجود من عهـد نوح من مكان للـطمأنينة فـهل سيتحول الـبيت/ األرض ا
إلى مـصـنع لألدوات اإللـكـتـرونـية مـلىء بـالـتـقـدم والـقـلق? وهـذا الـسؤال
ـكن ألى قار أن يـعطى لـلـمـسرحـيـة بعـدهـا اإلنسـانى والـكونى والـذى 

يتعاطف معها من خالله.
ـكن أن يـكـون له داللـة أخـرى خـاصـة لـو عـدنـا إلى أنه لـكن الـبـيت 
جـزء من التـركة التى تـركهـا ولى الله إلى ابـنه العـاق ولو نـظرنا إلى
ـسـرحيـة وهو مـا بعـد نكـسة  67ألمـكنـنا بـبسـاطة أن ظـروف كتـابة ا
ــاضى الــبــاهــر لـــلــحــضــارة الــعــربــيــة ــتــوفـى ا نــرى فـى ولى الــله ا
واإلسـالمية وفى االبن الـعـاق الذى تـمرد عـلى أبـيه ورفض أن يتـعلم
أسـراره هو هـذا اجليـل من أبنـاء األمة الـعربـيـة وفى التـركة مـيراث
مـعـنـوى هــو الـكـتب وهــو الـتـراث وجـزء مــادى هـو الـتـقــدم والـتـفـوق
احلـضارى وجزء جـغرافى هـو البـيت وهو األرض العـربيـة. لقد جنح
ادى وها هو اآلن يطلب اخملبر احلرامى فى سرقة النقود والتقدم ا
د. محمد طلبة الغريب أن يـسـتــولى عـلى الــبـيت عــلى األرض عـلى اجلــغـرافـيــا وحـتى لـو

سرحى فى «تركة» جنيب محفوظ سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا سرحى فى «تركة» جنيب محفوظالروائى يغافل ا 15الروائى يغافل ا
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فقـد استـفـاد «جروتـوفسـكى» فى مـعمـله الـبولـندى من
هـذه الـتـقنـيـات والـفـلـسفـات الـشـرقـيـة واعتـمـد عـلـيـها
ـمـثل فـى مسـرحـه وحاولـت «آريان كـمـصادر لـعـمل ا
» مؤسسـة فرقة مـسرح الـشمس فى باريس منـوشكـ
تقـد األعمال الشكسبـيرية من خالل قوالب مسرحية
تنـتمى شكًال ومضمونـا إلى مسارح الشرق األقصى
وكذلك جتـربة «بيـتر بروك» فى مسـرح متعدد الـثقافات
اهابهاراتـا»  وأيضا أبحاث «إيـوجينيو وهى جتربـة «ا
ـمثل مـا ب الـشرق والـغرب عـملـيـة على فن ا باربـا» ا
ـسـرح وهـو ما من خالل مـا يعـرف بـأنـثـروبـولوجـيـا ا
أساوى للدكتور فاوست» يتجلى فى جتربته «التاريخ ا
معـتمدا عـلى أداء راقصتـ من شرق أسيـا إحداهما 

«بـانـيـجـراهى» وهى مـن الـهـنـد واألخـرى «أزومـا» من
ـنح األسـطـورة الـتى تـنـتمى الـيـابـان فى مـحـاولـة مـنه 
للـتراث الـغربى والـتى تـشيـر ضمـنًيـا إلى فكـرة انبـثاق
الفـردية من اجلماعة العائلـية أو القومية ووالدة احلرية
والــطــمــوح إلى احلــريــة فـى اجملــتــمع الــغــربى وهــو
مايـتنـاقض مع  ثقافـات أخرى السـيما ثـقافـات الشرق
األقصى فـقد قدمت الراقصـتان الهنديـة واليابانية عن
طريـق احملاكاة الساخرة واعتمادا على اجلسد سرد
ا نطق  قصـة فاوست بعيدا عن موضوعية العقل وا
ـواد ـبـدئــيـة  أسـفــر عن مـجـمــوعـة من الــتـشـكــيالت ا
جسـدية استند عـليها عمل «بـاربا» كمخرج وباحث فى
مسـرح يـسـعى إلى إقـامـة نوع من الـتـداخل والـتـبادل 

ــؤدون مالبس الــنـبـالء والـكــهـان وفــيـهــا يــرتـدى ا
وكـذلك مالبـس الـشـخــصـيــات الـنــمـطـيــة اخملـتــلـفـة
ـلك أو اخلـادم وما إلى كـالزوجـة أو الـعـشيـقـة أو ا

ذلك.
ـنح قضـية ب»  وفى مـحـاولة من اخملـرج الـكورى «
«ميـديا» بعـداً إنسانـيا عامـا يعبـر عن سواد الناس
فــقـد بـدأ فى الــدخـول إلى لـعـبــة الـعـرض من خالل
ؤديـن الذين قـدموا مـحاكـاة ساخرة مجـموعـة من ا
لقـصة «ميـديا» سـرعان ما تـنقـلب إلى مأساة مـيديا
الـتـى قـدمـهـا من خالل بـعـديـن إنـسـانـيـ أحـدهـمـا
ثـل البراءة والطفولـة التى بداخل «ميديا»  واآلخر
ثل الـقوى الـشـريرة الـتى تعـمل داخلـها ولـتأكـيد
ذلك جـعل لكل بعد منهما مؤدية «ميديا1 ميديا2»
فى مـواجهة خيـانة «جاشـون» الذى أغواهـا بشكل
يـثــيـر اســتـيــاء الالعـبــ طـوال الــعـرض وجـعــلـهم
يتـحيـزون لـ «مـيديـا» أمام بـطش السـيد «جـاسون»
وقــد جــاء كل ذلـك مــؤســســـا عــلى مــجـــمــوعــة من
احلركـات اإليقـاعـية الـراقصـة السـريـعة الـنشـطة
ؤدين لـلمالبس ذات األكـمام الطـولية وعـلى ارتداء ا

الفضفاضة التى يرتديها الراهب البوذى.
فى الـوقـت الـذى تـتـلـبـس فـيه  مـيـديــا  شـخـصـيـة اإلله
احلـامى فى التـراث الـكورى بـعـد استـدعـائه عن طريق
رقـى وتـعاويـذ مـعـيـنـة تـعـرف عـنـدهم بـ «اجلـوت»  تـلك
ـارستـهـا عنـد اكـتمـال الـبدر أول التـعـاويذ الـتى تـتم 

الشهر القمرى.
ـثلـو العـرض لتـحقـيق ذلك عـلى محـاكاة وقد اعـتمـد 
الـــطــبـــيـــعــة األولـى لألفـــعــال  والـــعـــواطف اخلـــاصــة
بالـشخصيـات عبر أشكال أكـثر جاذبيـة عما هى عليه
فى الــواقع وهــو مـا يــؤكـد أن الــروح اجلـوهــريـة لـدى
ـثلى الشرق األقصى فى مركز الصدارة فهى التى
تـكـمن خـلف األحـداث والـعـواطف اخملـتـلـفـة وذلك من
خالل الــتـعـبـيـرات اإليــقـاعـيـة  الـتـى حـمـلت عـددا من 

تكررة طـوال العرض والتى تتراوح ـزاجية ا احلاالت ا
ـهـتـاجة والـبـطـولـية والـشـهـوانـية مـا بـ الـهزلـيـة وا
ثيـرة للـشفـقة وما ـدهشـة وا رعـبة والـبغيـضة وا وا
ؤدون زاجيـة التى يعـبر عنـها ا إلى ذلك من احلـاالت ا
فى معظم تقاليد األداء  فى مسارح الشرق األقصى.
ــثـلـو الـعــرض مـتـخــذين ألنـفـســهم انـفـعـاالت فـجـاء 
األشـخاص الـتى قـدمـوها مـصـورين إيـاهـا عن طريق
وحية والتى أضفت  على البس الفضفاضة وا تلـك ا
أجـسـادهم تـعـبـيـريـة من نوع خـاص ظـهـرت لـلـمـتـلقى

ثل بشكل تلقائى. وكأنها نابعة من كل 
ـثـلــو الـعـرض فى مـحــاوالتـهم الفـتـراض كـمــا جنح 
عـواطـف الشـخـصـيـات الـتى يـؤدونـهـا سـاعـدهم عـلى
ذلك أيضـا اسـتخـدامهم ألصـواتهم بـأسلـوب يعـبر عن
ـمـثـلـون أحـاسـيـسـهم هـذه االفـتـراضـات فــقـد حـول ا
ـثـلونـهـا وفى الوقت الذاتـيـة إلى الـشخـصـيات الـتى 
نفـسه فـقد حـرصـوا على الـتـقلـيل من حـدة انفـعـاالتهم

سرح الغربى. التى يتطلبها التمثيل فى ا
ومن ثم جـــاء أداؤهم نــتـــيــجــة لــعـــمل اإلرادة الــواعى
ـشـاعـر بـغـرض تــقـد تـعـبـيــرات جـمـالـيـة عـن عـمق ا
ـتفـرج ـتبـاينـة من أجل إثـارة اهتـمام ا اإلنسـانيـة ا
وسلب لبهم عن طريق اإلحساس بالدهشة والغرابة.
إن هــذا الــعــرض الـــذى يــنــتــمى لـــتــقــالــيــد شــديــدة
اخلصـوصيـة استـطـاع أن يبـتلع األسـطورة الـغربـية
ويجـعل مـنهـا قـالبـًا كوريـا من حـيث الطـابع والـشكل
والفـلـسـفة دون أدنى مـحـاولـة للـهث وراء الـتـبادل أو
الـتـداخـل الـثـقـافى لـقـد طــرح هـذا الـعـرض أسـلـوبـا
كن بـهـا تقـد مسـرح محـلى يـعتـمد للـكيـفيـة الـتى 
عـلى قوالب مغـايرة بدال من االنـغماس داخل الذات
سرح أو دفن أو البحث عن قضايا تتعلق بتأصيل ا

الرؤس فى الرمال!

د. مدحت الكاشف

ميديا على الطريقة الكورية
ـعاصـر منذ سـتيـنيات الـقرن العـشرين االسـتفادة سـرح الغربى ا حـاول ا
مـن تقـنـيـات األداء فى مـسـرح الـشرق األقـصى وهـو مـا جتـلى فى جتـارب الـعـديد من
« ــســرح من أمــثــال «جــروتــوفــســكى» و «بــيـتــر بــروك» و«آريــان مــنــوشــكـ رجـال ا
و«يـوجـيـنـيــو بـاربـا» وغـيــرهم وقـد كـان هــذا بـغـرض تـقــد نـوع من األداء مـتـداخل
الـثـقافـات بـ الـشـرق والغـرب فـضًال عن مـحـاولـة االسـتفـادة من تـقـنـيات األداء ذات
مـثل الغربى الطبـيعـة اخلاصـة فى مسـرح الشرق األقـصى من أجل تطـوير حـرفيـة ا
وإكسابه بعض السـمات التى يفتقدها من التضـحية بالذات إلى السيطرة على أدواته

وطاقاته التعبيرية.
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. الثقافي
وفى عـرض «مــيـديــا» الـذى قــدمـته
فـرقـة سـول الـكــوريـة وهى تـنـتـمى
سارح إلى تـقاليد األداء اخلاصة 
الـــشــــرق األقـــصـى جلـــأ اخملـــرج
ب» إلى تـفسير كورى «هـينجوتيك 
لألسـطورة اإلغـريقـية «مـيديـا» التى
تـنتمى إلى التـراث الغربى مـعتمدا
فى ذلك عـلى تـقنـيـات أدائيـة كـورية
ـنشـأ والـطـابع والشـكل وتـنـحدر ا
من أصـول فولـكـلـورية كـوريـة بدءا
من األلــعــاب الــشــعــبــيــة لألطــفـال
ـعروف ورقص األقـنعـة الـتقـلـيدى ا
بـاسم «تـالـشــوم» الـذى يـنـتـمى إلى
ـلـكــة «جـونـسـون» والـذى عـصـر 
تـــؤدى فـــيه احلـــركـــات الـــدرامـــيـــة
الــراقـصـة الـتى يـنــاط بـهـا الـتـحـرر
تـراكمة والـتخفف مـن اإلحباطـات ا
لـلمؤدين وجلـمهورهم فى آن واحد

» .. وترقص أكثر!! رأة التى تتحدث كثيراً «ا
الـرغبـة فى إيـصـال دالالت محـددة لـيس من بـ أغراض
مـثل هـذه الــعـروض عـلـيك أوالًِ أن تـسـتــمـتع بـجـمـالـيـات
حركـة اجلسد وذلك أن تستنتج ما شئت من دالالت غير
شاهدين. إن إطالق خيال التصور هو ملزمة لغيرك من ا
ـا تـكـون الـذى يــحـكم مـنـطق هــذه الـعـروض ولـهــذا فـر
حركـة األذرع مـعـبـرة - هـكذا اسـتـشـعـرت- عن الـترابط
بـ األنـا واآلخـر مـهـمـا كـانت عـواطـفـنـا جتـاهه  حـبًا أو

كرهًا فالكراهية عالقة  أو هى الوجه اآلخر للحب.
ثم تبـدأ تعبيرات الوجوه وهى تعبيرات متباينة حقاً فقد
» - هـكذا سـوف أسميه - ذو الحـظت أن رجل « اليـم
وجه محايد تمامًا ال تستطيع أن تستنتج منه شعورًا ما
ا أكثر ـناسبة فقد كـان «يتفرج» على اجلـمهور ر  وبا
من «فرجـتـهم عـلـيه» بـيـنـمـا بـدا رجل الـيسـار ذا مالمح
رأة - اجلميل فعال ـ جـادة ومتوثبة فى ح كان وجه ا
مبـتهجـًا أو مثـيرًا للـبهـجة ولك أن تـستنـتج االنطـباعات
ـكن أن تـخـرج بـهـا من مـثل هذه ولـيس الـدالالت التى 
الـتــعـبـيـرات اخملـتـلـفـة; ولـنالحظ أن كل هـذا قـد  وهم
ـوسـيـقى الـتى جـالـسـون وفـجـأة - ومع تـغـيـر إيـقـاع ا
تعـد عـنـصرًا أسـاسـيـًا فى الـعروض - يـقـوم اجلـميع 
رأة  فيـجـلس الـرجالن فى مـواجـهة احلـائط وتـنـفـرد ا

ال تـنــتــظـر مــنى أن أحــدثك - مــثالً- عن الــرؤيـة الــعــامـة
ـرأة الـتى تـتحـدث كـثـيرًا ».. الـذى قـدمـته فـرقة لعـرض «ا
ـعـاصر بـكرواتـيا أو عن تـطـور احلدث وطـبيـعة الرقص ا
احلوار والـشخصيات عـلى نحو ما اعتـدنا فى الكتابة عن
سـرحيـة; ألننا - أوًال- أمـام عرض ال يـتجاوز العـروض ا
ـوصـوفـة بـالـتـحدث رأة ا الـنـصف سـاعـة كـمـا أن هـذه ا
كثيراً لم يزد ما قالته عن ثالث صرخات وخمس جمل!!
 احلـديث إذن يتم من خالل اجلـسد وحركـاته وإيحاءاته
اخملتـلفـة فـمع بدء الـعـرض نشـاهد رجـلـ تتـوسـطهـما
امــرأة ويــجــلـس اجلــمــيع عـــلى كــراسى فـى مــواجــهــة
ـسـرح سـوى صـندوق اجلـمـهـور وال شىء آخـر عـلى ا
فى أحد األركـان سنكتشف فيما بعد أن به مجموعة من

القبعات.
وتتـوازى حـركـة اجلـسـد مـع حركـة اإلضـاءة الـتـى تـبدأ
بالـتركيز عـلى حركة السـيقان التى تتـداخل بشكل فنى
صـانـعـة بـذلـك تـرابـطـًا بـ الـشـخـصـيـات الـثالث حـيث
ـرأة مـع أحـد الـرجـلــ «اجلـالس عـلى نالحظ جتـاوب ا
« الـيــسـار» ونـفــورهـا من الـثــانى «اجلـالس عـلـى الـيـمـ

وليس لهذا داللة أيديولوجية بكل تأكيد!!
وبـعـد مـرحـلـة الـسـيـقـان تـبـدأ حـركـة األذرع وأعـتـقد أن 

ـسرح وتـقـوم بتـشكـيل الكـراسى الثالثـة فى أوضاع با
مخـتلفة لتجلس فـوقها أو تقف بجانـبها أو تدور حولها
رأة الـتى تتحدث كثيرًا ا لـهذا كان اسم العرض «ا ور
» أو تتـحرك كثيـرًا أو ترقص كثيـرًا  فاحلركة والرقص
حـديـث أيـضـا فـالـلــغـة عـمـومــاً هى كل مـا أوصـلت من
خالله داللــة مــا. وتــبـدأ فى لــبس « الــقــبـعــات» ومع كل
واحدة تـتقمص شخصـية مختلـفة  حتى يقوم الرجالن
بتـكميمها بذراعيها !! وال أود استنتاج أن العرض يعبر
عن القـمع الـذكورى لـلـمرأة ألنـهـا هنـا أكـثرهم حـضورًا
وهـيـمـنة وعـلى كل فـمـشهـد الـتكـمـيم هـذا كان مـشـهدًا
رأة لتـعود كما كانت  عابـراً سرعان ما تخـلصت منه ا

ثم تدعو الرجل واحدًا بعد اآلخر ألداء رقصتيهما.
ـشـهـد غـريب حـيث يـقـوم كل مـنـهم ويـنـتـهـى الـعـرض 
بـــربط مـــقــعـــده فى مـــؤخــرته بـــحــزام! ويـــدورون حــول
أنفـسهـم ورغم ابتـهاج اجلـمهـور بالـعرض فـإننى أرى
أن التـجريب ال يـزال بعـيدًا عن ذائقـتنـا وال تزال أهـميته
ـسرح الـراسـخة األساسـيـة تكـمن فى حتـريك تـقـاليـد ا

قدسة وهو دور أراه مهمًا وكافيًا تمامًا. وشـبه ا

د. محمد السيد إسماعيل

» .. وترقص أكثر!! رأة التى تتحدث كثيراً » .. وترقص أكثر!!«ا رأة التى تتحدث كثيراً » .. وترقص أكثر!!«ا رأة التى تتحدث كثيراً » .. وترقص أكثر!!«ا رأة التى تتحدث كثيراً » .. وترقص أكثر!!«ا رأة التى تتحدث كثيراً «ا

حـــــــــــــــــــذار مـن
احلـذلــقـة وإيـاك
أن جتـــــــــــــــــــعـل
روايــتـك مــنـــبــرا
لـــــــلـــــــثـــــــرثـــــــرة
والــــشـــقــــشـــقـــة
ولتـكن لك رسالة
مــا وســعك ذلك
ولكن أد رسالتك
بـطـريـقة طـبـيـعـية
بــــارعـــــة ال أثــــر
فـيــهـا لـلـتـحـذلق
وال تسمح لبطلك
األول بـــاخلــروج
على الـشخـصية
بأن جتـعله يـلقى

خطبة مثال.

ميديا على الطريقة الكوريةميديا على الطريقة الكوريةميديا على الطريقة الكوريةميديا على الطريقة الكوريةميديا على الطريقة الكورية
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ــرآة وعــلى احلــائـط تــوجــد لــوحــة مــرســوم ا
عـــلـــيــهـــا حــصـــان وحــولـه مــجـــمــوعـــة صــور
ـسـرحـيـة ويـتـخـلل ألشـخـاص هم أشـخـاص ا
احلـصان والصور فراغـات خالية وبعض بقع
عـشوائية والصورة تبدو كـما لو كانت شبيهة
بـنــفس الــغــرفـة الــتى جتــرى فـيــهــا األحـداث
وتـبــدأ الـشـخـصــيـات تـبــاعـاً فى اخلـروج من

اللوحة.
ـمتـلئ بالـثورة واحلـالم «بوطن إسـماعـيل : «ا
ـتــســاويـة والــوجـود اجلــمـيع وطن احلــقــوق ا
ـشترك «يـتخطى احلـواجز (النـظام) وينسج ا
عالقـة مع بثـيـنة زوجـة صديـقه ماجـد جتهض
الـثورة وتـبدد األحالم هنـا ماضـيه وحاضره
فـينزلق فـيه ويغوص فى حـاضر قوامه:الكالم
ـبـاح عن الـتـمـويل والـعـمـوالت والـصـفـقـات ا
ـســاعـدات الـقـانــونـيـة  وتــنـمـيـة ـشـبــوهـة ا ا
ـراكـز  .... ياه ـقـراطـية  وغـيـرهـا من ا الـد

لهذا احلد تغيرنا?
 ومـاجد : حينما وشى بـزمالئه «للنظام» كان
جـزءاً من اخلديـعة والتـغرير بـهذه احلـفنة من

الشباب.. سقط إسماعيل فى الشرك.
ـبتـسـرون» شـعرت بـأنـها وصـاحـبة كـتـاب « ا
خـدعت وانـتـحــرت احـتـجـاجـا ً عـلى واقـعـهـا
فـاخلـديـعة الـشـخـصـية تـتـشـابك مع اخلـديـعة

العامة وهما ماضى وحاضر هذا اجليل.
ــلك بالغــة الــقـوة ــثل الــنــظـام  وصــفـوت: 
ة تـقول لـنورا «لم أسـتطع وبـثيـنة مـازالت حـا
أن أكـــون مـــادة أللـــوانك وظـاللك لم أمـــتـــلك

مالمح واحدة أو انفعاال ثابتا.
ونـورا الرسامة صاحـبة الوعى والقادرة على
الـرؤيــة والـنــفـاذ تــريـد «الـتــقـاط الــعـصى فى
الـروح والقـصى فى اجلسـد» وفعل الـتواصل
اجلـنـسـى ال يـكـتـمل بــ بـثـيـنــة ومـاجـد لـيس
ا بـسـبب عدم بـسـبب الشـعـور بـاخلطـيـئـة وإ
قدرة ماجد على اختراق احلواجز والتواصل

مع اآلخرين.
وكـأن اللوحة كلها تعبر عن تداعيات السقوط
ــســتــوى الــشــخــصى والــعــام ونـورا عــلى ا
تـــنــقــبض من الــلـــوحــة بــعــد الــفــراغ مــنــهــا
إسـمـاعيل يـرفـضـها وبـثـيـنة حـبـيـسة مـزهـرية
تـرغب فى حتطـيمـها وصـفوت ال وجود له ألن
نـورا عجـزت عن فهـمه وماجـد مجـرد حصان
خـشــبى بال روح يـتــوق إلى الـبـحــر «احلـركـة
واالنـطالق» وإن ثمة شعوراً بـالرفض والعجز

واالنسحاب إلى الداخل - داخل الذات.
خصائص الشخصيات

كل شخصية هى مرآة لألخرى:
صـفـوت يـقـول إلسـمـاعيـل: أنت نـقيـضى ومع

ا توحدت بك. ذلك طا
كـنت دائمـا بالـنسـبة لى رجال قـريبـا متـوهجا

بالتمرد والتجدد.

1919191919

سرحية احلديثة ا
إن الــصـــراع بـــ الـــفـــكـــرة والـــفــعـل - بــ
الـتصـور  والـتنـفـيذ - هـو الـذى يكـون اجلدل
ـسرحية احلديثة ألن ـنطقى الرئيسى فى ا ا
ــتــمـرد هــو شــخص يــحــلم ويــضع الــكــاتب ا
اذا أحالمه مـوضع االختبار وقـد يفسر ذلك 
كـان الــصـراع بـ الـوهم والــواقع مـوضـوعـاً
سـرحية احلديـثة فالوهم والواقع مـهماً فى ا
هـمـا الـقـطـبـان الــتـوأمـان فى مـخـيـلـة الـكـاتب

سرحى. ا
النغمة األساسية

والـنغـمـة األساسـية الـتى تـلتف حـولـها سـائر
الـشـخـصــيـات هى نـغـمـة الــتـمـرد والـثـورة ثم

االنكسار. يقول صفوت:
«لم أســتـطع مــنع نــفـسى مـن اإلعـجــاب بـهم
ـتـلكـون حـلـمـا وإرادة وكانت كـانـوا جـماعـة 
الــبــدايـــة ســاحـــرة  حــوارات واجــتـــمــاعــات
وطــمـــوح زمن جـــمــوح وإرادة نـــاهـــضــة لن
................. ولكن أتـابع تـسلـسل احلـكايـة
انـظـر الـنهـايـة.. كـائـنـات مـنكـسـرة مـهـمـشة..

تنهش بعضها بعضا.
فى غـرفة معـتمة وبـ البدايـة والنهـاية سؤال

حائر ولوحة ال أفهمها.
مسرحية وجودية

ـرر الـكـاتب «والـغـرفــة» مـسـرحـيـة وجــوديـة 
أحـداثها وأشـخاصـها عبـر الذات .. «وحتدث
الـثـورة الـوجـوديـة عــنـدمـا يـثـور الـكـاتب عـلى

ظروف وجوده».
تـعـب ومن ال أمل والـثـورة الوجـوديـة ثـورة ا
لــهم وهى تــعــبــر عن اإلنــهــاك وخــيـبــة األمل
والـثـورة الـوجـوديـة عـاجـزة وبـائـسـة والكـاتب
الوجودى يبالغ فى مدى عبودية شخصياته.
والـشخـصيـة الرئـيـسيـة «ماجـد» تقف وحـدها
فى خــواء مـفــزع وتـصــبح مــحــكـومــا عــلـيــهـا
بــحــيــاة الــسـجـن االنــفـرادى «ســجـن الـذات»
ومـســرحـيـة الــثـورة الـوجــوديـة مـحــددة غـايـة
الـتحديد «هى صيحة التألم من كون اإلنسان
ــكن حتـمـلـهـا إنـسـانــاً; تـلك احلـالـة الـتى ال 
فـمـاجد إذ يـشـعر بـاخلـوف والـوحدة والـعـزلة
والال تـــواصل يـــقـــول لـــنــفـــسـه: « فك قـــيــدك

وتنفس هواء العالم».
الشخصيات

ـسرحـية هم جـيل الشـباب فى وشـخصـيات ا
فـترة الـستيـنيـات والسـبعيـنيـات الذين حـملوا
لـــواء الـــثــورة الـــســـيـــاســيـــة واالجـــتــمـــاعـــيــة

واجلسدية.
وهـــنــاك اهــتــمــام بــرسـم األبــعــاد الــنــفــســيــة
لـلـشـخـصــيـات والـربط بـ هـذه األبـعـاد عـبـر
احلــوار الــذى كــثــيــرا مــا يــتــحــول إلى شــبه
مـبارزة وعبر االسـتعادة بـالتجسـيم يتدحرج
تـــدريـــجــيـــا مـــثل كـــرة الـــثــلـج لــيـــكـــون أزمــة

سرحية ورؤيتها. ا
سرحية  أحداث ا

اجد وهو يجلس فى سرحية  تـبدأ أحداث ا
حـجرة بـها طاولـة وأنتريـه وشطرجن ومـقعدان
فى الـركن وسـرير. يـشـعر بـالـضجـر والـسأم

ويقول لنفسه:
«تـصـارع نـفـسك عـلى الـرقص وجتـاوبـهـا فى

الهوامش 
ـسـرح الـثـورى - دراسـات فـى الـدرامـا احلـديـثـة من 1 - روبـرت بـروسـتــاين - ا

إبسن إلى جينيه :  ترجمة: عبداحلليم البندارى .
2 - ألـيـكـس كـالـيـكـو: رسم اخلط الـفـاصـل قـراءة فى كـتـاب فـردريك جـيـمـسـون .

ترجمة:  بشير السباعى .

ــزق صــورته  مــفـصــحـاً ومع ذلك 
عن الرغبة فى تدميره .

ومـاجـد يــقـول إلسـمـاعـيل: «أنـا
ظلك السحيق ويقول لنورا: هل
تــــريــــدين رســــمى? ارســــمى
غـبـارا فى غـرفـة وإذا أردت
رسم صـــديــقى ارســمى إن
اسـتــطـعت طـلــقـة كـاذبـة -

يقصد إسماعيل.
احلــــســـيــــة فى حـــوار

الشخصيات 
ـاجد نـورا تـقول 
: دعــــــــــــــــــــــــــــنــى
أحتــــــــــــــــــسـس
صوتك الذى
يـالمـــــســـــنى

كــهــبــة هـــواء خــارجــة من مـــحــارة بــحــريــة.
وإسـمـاعـيل يقـول : آه امـرأة مـكـتظـة مـلـتـظة

بالرغبات دافئة.
رآة وانعكاسات الذاتية ا

ــرآة هـى مــرآة الـــذات بــقـــدر مـــا هى مــرآة ا
ـرآة ـاجـد وضع ا حـقـيـقــيـة - فـبـثـيـنــة تـبـرر 
ارسة الفعل اجلنسى قائلة: بجوارها أثناء 
« كى أنــزع عن وجــهى مـواريــثى وأكــون فـيه
مالمـحى اخلاصة حتى يتبقى وجهى لى إنها
تـبحث وتـكتشف خـصوصـيتـها كامـرأة مثـلها

مثل نورا ح يبرر لها تصويرها عارية:
نورا: أردت اختبار انطباع خاص. 

بثينة: عن جسمى .. 
نورا: ليس عن جسمك فقط ولكن عنى وعنك

رأة. أقصد عن ا
تعاكسة واللوحة فـكأننا أمام قاعة للمـرايا ا
هى مــرآة لـهم جــمـعــيـاً ونـحـن نـرى األحـداث
والـشـخـصـيـات من خالل الـتـراسل الـبـصرى
بـ اللوحـة وعبر ذاكرة وذات مـاجد وهذا ما

تعنيه بتمريرها عبر الذات.
الزمن والذاكرة

سـرحيـة هو زمن احلـصار الـزمن فى هـذه ا
زمن دائــرى ذاتـى ســيــكــولـــوجى. إن عــربــة
الــزمن ذات األجــنـــحــة تــنــدفـع إلى مــشــهــد
الــــســـآمـــة والـــضــــجـــر الـــشــــديـــدين وهـــذا
مل ـضاعف السريع وا اإلحـساس بالزمن ا
ـسرحـيات عـلى التـوالى ضـمنى فى مـعظم ا
الـوجــوديــة ويـصــبح مــوضـوع نــواح الـثــائـر
الـوجودى  فـهو إذ يـكره احلـاضر ويـخشى
ــاضـى ويـكــتب ــســتـقــبل يــنــســحب إلى ا ا

مسرحياته حول موضوع الزمن والذاكرة.
سرحية  تقنيات ا

ــســـرحــيـــة : حــديث الـــنــفس مـن تــقـــنــيـــات ا
ــشـاهــد الـصــامـتـة ـاضى ا واسـتــحـضــار ا
ـشــاهـد مع بـعــضـهــا الـبـعض ومـزج بــعض ا

احلرية وامتالك الذات فى مسرحية 
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منوع بحذر شديد.. عزت زين لعب فى ا
يا عزت إن لعبت ماتخافش وإن خفت ماتلعبش!!

مع اآلخرين.
األغـانى : لم تـكن مـقـحـمـة بل كـانت شـارحة
ومـــعــلــقـــة ومن نــســـيج الــعــمـل عالوة عــلى
تــبـايــنـهــا وحـامـلــة لـلــمـضــمـون الـذى أراده
اخملرج وكـتبها الشاعر (أحمد زيدان) بحس

مسرحى يحسد عليه.
األحلـان : بعيداً عن األوفرتير جاءت األحلان
متـشابـهة وذلك لـضيق وقـت (إيهـاب حمدى)
أو لكـثرة األعـمال الـتى كانت مـعه هـذا العام

لقد ظلم نفسه قبل أن يظلمه أحد.
االسـتـعـراضـات : اجـتـهـد (حـمـادة شـعـبان)
مــصـمم االسـتـعـراضـات وشـارك فى تـكـوين
ـسـرحـية اجلـمـيـلـة ووظف الـفراغ الـصـورة ا

سرحى بشكل جيد. ا
الرؤيـة اإلخراجية : لم أبدأ بها فقدأ ردت أن
يـنـتـهى بـهـا الـكالم ألنـنـا أمـام عـرض جـمـيل
فـرداتها سـرحيـة  على مـستـوى الصـورة ا
إذ اهـتم اخملــرج بـجـمــالـيـات الــتـشـكـيل دون
ـبررات أحـيـاناً كـحمل النـظـر إلى الدوافع وا

نزل. الزوجة فى مشهد ا
اسـتخدم تـثبـيت الكادر Foto Stel لـتأكـيد
ــسـرحى مـعــان مــحـددة واســتــغل الـفــراغ ا
بـشـكـل جـيـد مع حتـريك الـديـكـور واالنـتـقـال
بنـعومة من مشهـد إلى آخر لكن لم نتعاطف

مع هذا العمل لآلتى:
- حـرص اخملرج عـلى تـقد واقع مـغـاير لم
نــعــد نــحـــيــاه اآلن وال يــتــمــاس مع واقــعــنــا
ـشاهـد عمـا يراه وال وإصراره عـلى تـبعـيد ا

يتوحد معه.
فـتوحة لـدى اجلمهـور تلعب دورًا فـارقة ا - ا
أساسـياً فى القالب الكوميدى لذلك فاجلمهور
يصـدر أحكامه العقلية بـالضحك نتيجة اخللل
ــاذا لم نــضــحك ــألــوف  فــيــمــا يــراه وقــلب ا
والقـالب كوميدى? ألن اخملرج خاف كما ذكر
فى البـانفـلت وحاول أن يـلتـزم بشـروط اللعب
مــــضــــمــــون الــــعـــــواقب هل أراد اخملــــرج أن
نـتـعـاطف مـع بصـاص (أ) فـكـيـف سنـتـعـاطف

نا وقاتلنا حتى لو تاب وأناب?! مع ظا
بـــصـــاص (أ) هل هــو مـــظـــلــوم ومـــخــدوع فى
ـؤســسـة الـتى عــمل فـيــهـا وعـنــدمـا حتـدث له ا
ـؤسـسة عـليـنا أن استـنارة ويـنـقلب عـلى هذه ا
ــا حل نـــتــعــاطف مــعـه? لم نــتــعــاطـف مــعه وإ
التـشفى بدل التعاطف ألنه نال القصاص الذى
يستحقه هو وأى بصاص فى أى زمان ومكان.
وأخـيراً أقـول للمـخرج عـزت زين إن عرضت
مــاتـخـافش وإن خـفت مــا تـعـرض فـنـحن فى

سرح مازلنا نتمتع بحرية حتى اآلن. ا

عـتقل) فهذه الـبلدة حتيا نـزل والسجن وا وا
فى سجن كـبيـر بحاكـمها الـغائب عن احلدث
ـسـرحيـة.. لـكن عابه احلاضـر فى الـصورة ا
ــقـطع الــذهـبى فى مــشـهـد عـدم اســتـخـدام ا
الـتحـقـيق مع بـصاص (أ) إذ كـان يـفضل أن
يـلـغى قـاعـدة الـتـمـثـال الـهـرمى ألنـها أحـدثت
سرحية طوال شوشرة بصرية فى الصورة ا
سـرح ال يـتزن ـشـهـد وأيضـا جـعلـت ا هذا ا
كتب سرحية.. أيضا تلوين ا بفـعل احلركة ا

بلون القاعدة الهرمية بدل اللون األبيض. 
األزياء: عـملت األزياء على إبعاد الصورة التى
ـعسـكر الـشرقى نراهـا وكأنـنا نـرى بـلداً فى ا
حيث ساد اللون (الكاكى) على األزياء (البيج)
بـدرجـاته (لـون الـعـسكـر) ولم تـنـعـكس سـمات
الشـخصيـات الدراميـة فى األزياء مثل الـفتوة
رأة الزوجة فالشعب كأنه ُقدَّ من سطول ا ا

قطعة واحدة وبلون واحد.
اإلضــاءة: كـــانت مــوحــيــة ومــعــبــرة وكــان يــجب
االقــتــصــاد فى إضــاءة تــمـثــال احلــاكم بــالــلـون
ـستـوى الرأسى ألنه األحمـر وهـو موجـود على ا
كان يخطف الع فى أوقات كثيرة أثناء التمثيل.
التـمثيل : كان قائمـاً على التقمص واالندماج
وإن جلــــــأ اخملـــــرج إلـى تــــــنــــــمــــــيط بــــــعض
الشـخصيات ولم يبالغ فى ذلك خاصة أفراد
الشـعب.. حتـية مـنا لـهذه الـفـرقة الـتى حتمل
اسم الـراحل صالح حـامـد والـتى بـرز مـنـهـا
فى هــذا الـعــرض اجلـمــيل (عـصــام يـوسف
نـــيــرة احلـــداد بـــشـــرى مـــدنى مـــصــطـــفى
الروكى شـعـبان بـركات حـمـادة مصـطفى) 

ناصب ثانيا على شعبه الذى وتقلده أرفع ا
خذله فى مـحنـته فيخـرج ليقـتص من اجلميع

مثلما ضيق اخلناق على بصاص (أ).
أما استنارة بصاص (أ) بعد حبسه وسقوط
ؤسـسة التى كان يـعمل فيهـا فلم تفد أحداً ا
ـهـنـة فـعـلى الـلـهـم إال من سـيـعـمل فى هـذه ا
الــبـاغى تـدور الـدوائــر وفى إشـارة ذكـيـة من
اخملرج يـختتم عرضه بغـناء الشعب أن يفهم
ؤسسـة البولـيسيـة العقـيمة ما يـحدث لهـذه ا
وقد كان بانتظار سقوطها من تلقاء نفسها.

رئى اإلطار ا
نـاظـر شـمس الـديـن حـس أوجـد مـصـمـم ا
مــعـادالً تـشـكــيـلـيـاً لـلــفـكـرة احلـاكــمـة لـلـنص
الدرامى والـتى تدور حـول الدولـة البـوليـسية
والـقــهـر الــذى تـمــارسه ويــحـكــمـهــا احلـاكم
الفـرد.. حول هذه الفكرة الـتجريدية إلى بعد
رمــزى تـمــثل فى تـمــثـال احلــاكم األعـلى من
وجود على اجلمـيع واجلاثم رأسياً علـيهم وا
ـعـزول عن شـعـبه بـسـتـارة قـاعـدة هـرمــيـة وا
شفـافة من (الـتل) ال أحد يـستـطيـع االقتراب
مـنـهـا أو اخـتـراقهـا والـشـعب ال يـجـد فـكـاكاً
مــنه فــهــو فـى الــســاحــة وفـى الــســجن وفى

هيمنة على كل شىء. نزل بصورته ا ا
ـدالة من أعـلى عـلى ـرايــا ا أيــضـا شـرائح ا
ـســتـوى الـرأسى لــتـعـكس مــا يـحـدث عـلى ا
اخلــشــبـة من أحــداث إلى اجلــمــهــور كـذلك
وفق فى اسـتخـدام خام احلـديـد الذى يـرتبط
دائـمـاً بـالـسـجن فى تـصـنـيع مـوتـيـفـاته الـتى
تـفـك وتـركب وتـكـون مـنــاظـره (فى الـسـاحـة 

ؤلف من عالم الدولة البوليسية وما يقـترب بنا ا
يـعــانـيه أحـد أفـرادهـا بـصـاص (أ) الـذى طـبع
أســلــوب عـــمــله داخـل مــنــزله مـن ضــبط وربط
وإعــداد الــتــقــاريــر األمـنــيــة فى نــطــاق األسـرة

واجليران من جاسوسية يورثها ألبنائه.
يـــنــزل بـــصــاص (أ) ويـــنــدس وسـط جــمــوع
الشـعب فى طوابـيره لـعله يـفلح فى اصـطياد
أحــد لــلــشــرك الـذى يــعــده لــهم ويــطــالـبــهم
ـوزع دار) مسـئول بالـتـذمر والـتـمرد عـلى (ا
الــتــمــوين والــذى يــوزع مــقــدرات ومــقـررات
الـشــعب بـالــرشـوة أو عــلى احملـاسـيـب لـكـنه
يـــفـــشـل فى مـــقــــصـــده هـــذا ألن الــــشـــعب
متـوجس خـيفـة وال يـستـطـيع أن ينـبس بـبنت
ــســائل من شـــفــة حــيث اعــتــاد عــلـى هــذه ا

وقوف وزحام ومحسوبية.
يـعـانى الـنـظـام الــبـولـيـسى من مـشـكـلـة عـدم
وجود تقارير أمنية من جهة ومن جهة أخرى
ـشـروعـية وجـوده بـعـد خروج أصـبح يـفـتـقد 
ـعـتـقل وهـو الـذى أمـضى آخــر سـجـ من ا
عـشـر سنـوات بـتـهمـة إلـقـاء قنـبـلة لـم تنـفـجر
ـلك بـعـد أن أعلـن توبـته ووالءه عـلى مـوكب ا

للنظام ويوقع على إقرار بذلك.
أصـبــحت هــنـاك مــشــكـلــة البــد لـهــا من حل
فالـسجـون خـاوية ويـكون احلل مـرهونـاً على
ـثل بــصـاص (أ) إذ يـطــلب مـنه رئــيـسه أن 
لك ويـلـقى قـنـبلـة أثـنـاء مرور الـهـتـاف ضـد ا
عتقل مفتوحاً ولو على سج موكـبه ليبقى ا
سألـة تمثيل فى تـمثيل يوافق واحد فـقط.. ا
بصـاص (أ) لكن هـذه اللـعبـة يحـولهـا رئيسه
إلى حقـيقـة ويوجهـون إلى بصاص (أ) تـهمة
اخليـانة وتأتى زوجـته وتشهـد ضده وتتوالى
ـفـاجـآت بـالـنسـبـة لـبـصـاص (أ) إذ يـصبح ا
ـسـتشـار اخلاص السـجـ الذى خـرج هو ا
ـعادى لـلنـظام ومسـاعد الـبصاص للـنشاط ا
خـــان.. الــــذى يـــحـــاول إثـــبـــات أن االجـــرام
مـتـأصل فى بـصـاص (أ) تـتـكشـف األشـياء
حــول بــصــاص (أ) ويــواجــهــهم بــاحلــقــيــقـة
ــجــرد إلــقـاء قــنــبــلـة عــلى بــصــاص خـان و
ؤامرة وتـبدأ الـتصفـية وتدور تتـضح أبعـاد ا
ــا يــوحى وتــتــسع الــدوائــر عــلى اجلــمــيع 
بـسـقــوط اجلـمـيع مــثـلـمـا حــدث فى األنـظـمـة

الشمولية التى تسبح فى فلك روسيا.
نــتـــوقف أمــام الــســجــ الــذى يــتــحــول إلى
عـادى للنظام سـتشار اخلاص  بالـنشاط ا ا
ــوقـف الــثــورى ن كـــان يــأخـــذ ا يــحـــيــلـــنــا 
والنـضالى طريـقا وتراجع عنه خـذالناً وقهراً
ـا كــان يـعــتـنــقه هـذا الــنـمـوذج أو لـكـفــره 
يـــصـــبح خـــطـــرا عـــلـى اجلـــمـــيع أوالً عـــلى
ــؤسـسـة الــتى قـهــرته والـتـى حتـتـويه اآلن  أحمد إسماعيل عبد الباقىا

صاحبة مجموعة فرقة اآلالت الشعبية > «السيرة الهاللية» يحكيها الشـيخ زين 
نـيرة ركـز الثـقافى الـفـرنسى بـا لـوى فى الـسابع عـشر من رمـضان اجلـارى بـا

. ضمن برنامجه الثقافى والفنى خالل الشهر الكر

العرض
 حلو بس
 يا خسارة
          تـنـتـمـى مـسـرحـيـة
ـــــمـــــنـــــوع» «الـــــلـــــعـب فى ا
ــســرح ــضـــمــونــهــا إلى ا
الـسياسى نسـبياً وقد سبق
ها أكثر من عشر مرات تقد
ـؤلــفـهــا مـحــمـد كــمـا ســبق 
الشربيـنى أن أخرجها لفرقة
دمـيـاط الـقـومـيـة عـام 1998
أخـوذة عن مسـرحية وهى ا
«الــبـــولــيــســيـــون» لــلــكــاتب
الـــبـــولـــنـــدى (سال فـــومـــيــر
وجـــيك) وقــــد  إعـــدادهـــا
بـــاسـم (اجلـــنــــدرمـــة) عــــلى
مـسـرح الـطـلـيـعـة من إخراج
عـبــد الـعـزيـز مـخـيـون وهـذا
الـعـام أصـبـح مسـتـقـرهـا مع
ـسرحية فـرقة صالح حامد ا
وظـهـرت عــلى خـشـبـة قـصـر
ثـقافة الـفيـوم بواسـطة عزت

زين مخرج العرض.
ــســرحــيــة فى دولــة تـــدور ا
بوليسية ما يعانى اجملتمع
من االضــطـهــاد والــقــهـر من
جـراء العـسف واجلـور الذى
يــحــدث من الــقــائـمــ عــلى
هـــــذه الـــــدولـــــة فـــــكـل شىء
شــحـــيح إال من الــطـــوابــيــر
الـوفيرة لعـدم عدالة التوزيع
واد خـاصـة فيـمـا يـتعـلق بـا
الـتـمـويـنـيـة يـتـخـذ الـشـعب
الــصـبــر عــلى مــا ابــتــلى به
شـعـاراً وسـلـوكـاً ألنه يـعرف
عـــواقب الـــتــذمـــر من بــطش
وتنـكيل لـكن السـمة الـغالـبة
عــلـى هــذا الــشـــعب بــخالف
الـــــصـــــبــــر هـى الــــتـــــوجس
والريـبة من كل شىء وأيضاً

التواؤم مع ذلك الوضع.
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ـسـرح داخل ـنـقـطع وا ـسـرحى ا بـالـسـرد ا
مـســرح وفـكـرة الــلـعب; فــالـتــكـوين الــبـنـائى
لـلمسرحية أشبه بـلعبة تصنعـها الشخصيات
أمـامـنـا ويـبـدو الـكـاتب مـتأثـرا بـبـعض مالمح
احلــداثـــة مــثل «الـــوعى الــذاتى اجلـــمــالى أو
االنــعـــكـــاس الـــذاتى الـــتـــزامن والـــتـــجــاور

فارقة وااللتباس. وا
الرؤية العامة

ـشهد األخيـر تقرأ بـثينة فـقرة من كتاب فى ا
ـبتسـرون» عن الرابطـة ب البـشر من حيز «ا
ـعرفة إلى حـيز الـفعل وقد كـتبت بلغ عـامية ا

سرحية. وهل تشكل نتوءا فى لغة ا
والـشخصيات تعود إلى أمـاكنها فى اللوحة
ــشـهــد االفــتـتــاحى يــقـول كـمــا كــانت فى ا
مـاجـد: أنـا «مـاجــد الـنـعـمـان» «الحظ الـلـقب
لك النعمان» هاجمتنى األشباح ومـفردة - ا

وعيون جامدة تتلصص من ثقب الباب.
وهـو يحس بـالوحدة وبـاحلاجـة إلى التواصل
مع اآلخــر وإن كـــان يــشــعــر أن اآلخــرين هم

عذابه وجحيمه.
ـكن أن تقوم مأساة بدون فعل ومع ذلك وال 
سرحية الوجودية هى من حيث اللهجة فـإن ا
ـــســـرحـــيـــة احلـــديـــثــة واجلـــو أشـــد أنـــواع ا

مأساوية.
اجد: اخـترت أن تكون نفسك يـقول صفوت 
أى أن تـكـون وحدك ومـاجـد ينـظر فى اخلـتام
حــوله ويــقــول : هل يالعــبــنى أحــد مـنــكم ال
أحــد كـــنت أعـــلم ال أحـــد.. ال يــهـم ســأالعب
نـفـسى فى مـبـاراة مـتـفـردة.. الـقـوة أن تـكـون

وحيداً.
االحتماء بالذات

والـتـحـول الدرامى الـذى طـرأ عـلى مـاجد فى
الـنــهـايـة هــو أنه حتـول من الــفـراغ لالمـتالء
ومن الـهـشــاشـة إلى الـصالبـة ومـا هـو أدنى
إلى مـــا هـــو أســمى ومـن ســجـن الــذات إلى
امــتالكـهــا وامـتـالك حـريــته ووجـوده بــعـد أن
تــمــركــز حـول ذاتـه وأصــبح الــشــخـصـى هـو

نفسه فى نهاية األمر.

«الغـرفة» مسرحية جتمع بـ نبل الرسالة واجلمال واإلحـكام الفنى فى طريقة
تـخلـيق مـادتـها وفـى تشـكـلـها ولـغـتـها الـشـعـرية وفـى تمـحـيـصهـا وتـشـخيـصـهـا ألزمة

أبطالها حتتشد باألفكار احلية اجلريئة والعميقة فى نفس الوقت.

د. محمود نسيم

من احلـــــقـــــائق
التى نـسلم بـها
جــــمـــــيــــعــــا أن
الــــــــتــــــــألــــــــيف
ـــــــــســـــــــرحى ا
متـخلف عـندنا
ولـــعل فــــرقـــنـــا
ــســـرحـــيــة ال ا
تـــــشــــــكــــــو من
شـىء كــــــــمــــــــا
تشـكـو من عدم
وجـــــــــــــــــــــــــــــود
ــــســـــرحـــــيــــة ا
الـــنـــاجـــحـــة أو
ـــــــــــــــــــــــــؤلــف ا
سرحى الذى ا
يــعــتـمــد عــلــيه
ـــــؤلف الـــــذى ا
يـــــــــــــــكـــــــــــــــتـب
مسـرحيـته وهو
يعـرف الـقـواعد
األساسية التى
يجب أن تـتـوفر
سرحية. فى ا
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ـنـشـور به الـقـصـة ثم أعود ويضـيع مـني عـدد الـهالل ا
ـة في شـارع النـبي دانـيال ثانـيـة إلى بـاعة الـكـتب القـد
أبـحث من جـديد عـنه فـتـعـلق اسم عـبـاس عالم بـذهني
واكـتــشـفت أنه كــتب بـعض أفالم مــحـمـد عــبـد الـوهـاب:

نوع احلب ولست مالكا. يحيا احلب و
نبذة عن حياة عباس عالم 

ـدينـة بـورسعـيـد في يـنايـر/كـانون > ولد عـبـاس عالم 
الــثــاني  1892 وفـي ذلك الــيــوم تــولى اخلــديــو عــبـاس

حلمي احلكم فسماه أهله عباس. 
ـصلحة البريد ثم حـصل على البكالوريا وهو > عمل 
يعمل وانتقل إلى وزارة الداخلية بالقاهرة حيث عمل بها
بـقـيــة حـيـاته وانــتـسب في كـلــيـة احلـقــوق في اجلـامـعـة
األهـلـيـة واســتـمـر في دراسـته إلى الـســنـة الـثـالـثـة لـكن

الكتابة للمسرح شغلته عن إتمام دراسته. 
> تــدرج في وظـائف وزارة الـداخــلـيـة من وظــيـفـة كـاتب
ـــديـــريــات ومـــضى طــوال إلى مــديـــر إدارة مـــجــالس ا
خـدمـته تـقـريـبـا في الـقـاهرة فـيـمـا عـدا سـنـوات قـلـيـلة

قضاها في مديرتي أسوان والغربية. 
سرح  عباس عالم وا

كـتـب عـبــاس عـالم تـسـع عـشــرة مــســرحــيــة عـلـى مـدى
خـمسة وثالثـ عاما تـقريبا من 1913 - 1947 بـدأها
سـرحيـة "أسـرار القـصور" الـتي مثـلـها الـشيخ أحـمد
الـشــامي وفـرقــته عـام  1915 ويــقـول عــبـاس عالم في
مقـدمة خطـية للـمسرحـية عام 1946 "أقـول هذا للتاريخ
ـسـرح ولـيــعـلم ولـداي أن والـدهـمـا هـو أول من مـصّـر ا

سرح قبله إما أجنبيا معربا أو عربيا."  وكان ا
ومن أهم مـسـرحـيـاته: "عــبـد الـرحـمن الـداخل" و"بـاسم
الـقــانـون" و"كـوثـر" و"تـوتـو" ومـسـرحـيـة "أال مـود" الـتي
سـنـتعـرض لهـا باهـتمـام أكثـر فـقد كـتبـها بـالعـاميـة عام
 1919 أيام كـان مـبـعدا وظـيـفـيـا في الصـعـيـد وحـققت
سرحـية مهداة إلى اآلنسة "ف. ط" التي جناحـا كبيرا. ا
ا كان ال يجيد رسمت لـه صورة كاريكاتورية سـاخرة و
ـســرحـيـة بـعــد أن رسـمـهـا الـرسم فـرد عــلـيـهـا بــهـذه ا
(مــســرحــيـا) في صــورة كــاريــكـاتــوريــة يـضــحك مــنــهـا
اجلــمــيـع. و"ف. ط" احلــقــيــقــيــة كــانـت مــثــاال لــلــجــمــال
والرشـاقـة واألناقـة وسالمة الـذوق ورقـة الشـعور وسـمو
األخالق مغرمة بالفنون جميعا; خاصة الرسم والتمثيل
وكانت تسكن في منزل بشارع سامي بالقرب من ميدان
الظـوغلي كانت موضع تـقدير جـميع أهل احلي خاصة
شلـة األدبـاء الشـبـان الذين يـتـرددون على أخـيـها األكـبر
ندرة ويقـضون الـسهـرة عنده في أغـلب األيام; إمـا في ا
أو في احلـــديـــقــة. وكـــان مـن بـــ هــؤالء عـــبـــاس عالم
ومـحـمـد تـيـمـور وعـبـد احلـمـيـد حـمـدي (صـاحب مـجـلـة
"الـسـفـور") ومــحـمـود عـزمي (مـتـرجم غــادة الـكـامـيـلـيـا)
وحـسـن رسـمي (مــفــتش الــداخـلــيــة وخـريج جــامــعـات
إجنــلـتــرا) وكـان الــكل مــعـجــبـ بــهــا ويـحــبـونــهـا حــبـا
أفالطـونيا جما من طـرف واحد إذ ال يجرؤ أى منهم أن

يحبها غير هذا احلب وال يأمل في أن تبادله احلب. 
ظهور فيكتوريا موسى في حياة عباس عالم 
عبرة عن شخصية قامت فـيكتوريا موسى بدور سنـية ا
ـسـرحـيـة. فعـنـدمـا رآهـا عـبـاس عالم عـلى "ف. ط" في ا
سـرح ذكرته بهذه الفتـاة التي أحبها في صمت والتي ا
لم يسـتـطع أن يـعـبـر لـهـا عن هـذا احلب فـانـتقـل حبه لـ

"ف. ط" إلى فيكتوريا موسى. 
أحب عبـاس عالم فيكتوريا موسى حبا اشتهر في الوسط
سـرحي كمـا اشتـهر حب قـيس للـيلى كـان يطـلق علـيها ا
"اإللهـة إيزيس" ويسمي نفسه "عبد إيزيس". كانت احلركة
ـسـرحـيـة كـلـهــا واجلـمـهـور والـنـقـاد يـؤكـدون أن فـاطـمـة ا
ـثلـة مسـرح في ذلك الوقت إال عـباس الـيوسف هي أهم 
ثلة في مصر بل هي الفن نفسه. عالم فـهو يراها أهم 
سرحية اجلائزة األولى كـافآت ا فقـد منحت جلنة توزيع ا

لفـاطمة اليوسف واجلائزة الثانيـة لفيكتويا موسى فكتب
عـبـاس عالم "فـإن كـانت اللـجـنـة قد ظـلـمت فـيكـتـوريـا هذا
كـان الذي أعـدته لها الظـلم الشـنيع وأجلـستـها في غـير ا
قدراتـها وبراعتـها وفنـها فإني أروي قـصة ال يعرفـها غير
ـاذا أنا الـقـليـل قـصـة تفـهم مـنهـا وتفـهم مـنهـا اللـجـنة 
ـاذا أعـتـبــرهـا الـفن في مـتـعــصب لـفـيــكـتـوريـا مــوسى و
اذا أعتبر اذا أصبح عندي فيكتوريا الفن بل و مصـر و

كل ما عداها "بوش". 
هذا حـديث إنسـان مجنـون بحب إنسـانة ال يرى غـيرها
فهـو يؤكـد في قصـته الـطويـلة أن فـيكـتـوريا في تـمثـيلـها
ــمــثالت في مــصــر وأقــوى من كــتــابـاته أقــوى من كل ا
أيضـا فـهي الـسـبب في جنـاح مـسرحـيـاته ولـوالهـا ما

حدث هذا النجاح. 
ويـقـول عـبـاس عالم في رسـالــة له لـصـديق "تـعـرف أني
ضحـيت بـكل شيء في سـبـيل فـيـكتـوريـا الـفن ضـحيت
بــصـحـتي ,وضــحـيت بـصـداقــة الـكـثـيــر من الـنـاس لي
وضحـيت بجـزء من قواي الـعقلـية. أجل فـإن عقلي اآلن
ليس هـو عـقل عبـاس عالم وضـحيت بـكثـيـر من اعتـبار
الـنـاس لي فـقـد أصـبـحـوا يـشـفـقـون عـلي والـشـفـقـة ال

تكون إال من القوي للضعيف." 
كان عـبـد الـله عـكـاشة يـعـرف مـدى حب عـبـاس لـزوجته
فـيـكـتـوريـا فـاسـتـغل هـذا احلب لـصـاحله فـعـبـاس كان
ـمـكن أن يـترك كاتـبـا مـهـمـا في ذلك الـوقت وكـان من ا
فرقـة عكـاشة ويـقدم أعـماله الـناجـحة لـفرق أكـثر جودة

وشهرة. لكن حبه لفيكتوريا شده لهذه الفرقة. 
واستـغل عـبـد الـله عـكـاشـة هـذا احلب أحـقـر اسـتغالل
فـكــان يـدفع زوجــته لـكي تــؤثـر عــلى عـبــاس لـكي يــغـيـر
سرحية لصالح عبدالله عكاشة فيطيل من فصوال من ا

سرحية.  حجم دوره في ا
أما دور فـيكتـوريا موسى فـعباس عالم لـيس في حاجة
إلى واسطـة فهـو يطـيل في دورها ويـعطـيهـا كل اهـتمام

دون دافع أو وسيط. 
كان يـعرف عبد الله عكاشة أن عباس عالم يحب زوجته
ـا اســتـفــاد من هـذا ومـجــنـون بــهـا فــلم يــعـتــرض وإ
احلب; لــدرجــة أنه كــان يــجــعــله يــحــمل األشــيــاء الــتي
يـشـتـريـهـا هـو وزوجـتـه من الـسـوق ويـنـقـلـهـا لـهـمـا إلى
البـيت. كـان أحد أصـدقاء عـباس عـالم يتـمثل دائـما في
ـا قـاله الـشـاعر عالقـته بـفـيـكـتـوريـا وعبـد الـله زوجـهـا 

"والبد للصياد من عشرة الكلب." 
ويجـيب عباس على هذا قائال "إنـني ما كنت يوما صيادا
ففـيكتوريا هي ابنتي إذن عـبد الله هو زوج ابنتي ويجب

أن أواري عيوبه وأخفي سيئاته إكراما البنتي." 
لكن لـألسف فإن فـيـكتـوريـا لم تـكن سوى بـوق يـنـفخ فيه
عبـدالله فيسمعك مختلف األصـوات وآلة يحركها عبدالله

حض مشيئته فهي ال إرادة لها مطلقا.  فتعمل 
ويصف عـباس عبد الـله هذا بصفـات بشعة جدا إلى أن
يقـول "بل لقد نـظلم الـثعـبان إذا شبـهناه بـه فالثـعبان ال
يـؤذي إال من آذاه. أما عبـد الله فال يؤذى إال من يـنفعه
وال يــبـغـض إال من يــحــسن إلــيه وكــلــمـا أغــدقـت عـلــيه
عطـاياك وكـلمـا حبـوته بفـضلك وكـلما زدتـه من خيرك;

تكاثر بغضه لك وعظمت نقمته عليك." 
مَنْ فيكتوريا موسى? 

ثالت ثـلـة يـهـودية األصـل كأغـلب من سـبـقـهـا من  هي 
سـرح العـربي مثل: مـيلـيا ديان عت أسـماؤهن في عـالم ا
وابريز استاني ونظلة مزراحي واستر شطاح وغيرهن. 
أسلـمت فيكـتوريا وتزوجت عـبد الله عـكاشة مـدير فرقة
عكـاشة الذي رآها في حفلة مدرسية فأعجب بها كفتاة
وكمـمثـلة فـأغـراها وكـان عبـد الـله عكـاشة وقـتـها يـغني
ـثل أدوار الـفتى األول فـي فرقـة عـكـاشـة وكانت هي و

وديعة منطوية على نفسها قليلة االختالط. 
وتقـول عنها فاطمـة اليوسف في كتابهـا "ذكريات" عندما
تعـرضت للـحديث عن فرقـة عكاشـة "وكانت بـطلة الـفرقة
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عباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهودية
تعرفت على عـباس عالم منذ سنوات طويلة جـدا فقد كنت مولعا بجمع اجملالت
ة في شارع النبـي دانيال. فقرأت له ة ( الهـالل اخملتار .. الخ ) من باعـة الكتب القـد القد
ـجــلـة الـهالل عـام 1947 - نـفس الــعـام الـذي ولـدت فـيه  – ونـسـيت اسم قـصــة مـنـشـورة 
عارفي  – في ذلك الوقت – وكأنها حادثة مهمة الكاتب لكـنني ظللت أذكر القصـة وأحكيها 
تـسـتـوجب أن أحـكـيـهـا. كـانت الـقـصة بـعـنـوان " صـراع الـروح واجلـسـد " حتـكي عن أرمـلة
جتاوزت الثالث بسـنوات قليلة حتب صديق ابنها الـشاب وال تستطيع أن تبوح له كما أن
التـقالـيـد  القـاسيـة تمـنـعهـا من أن تتـخـذ أى موقف فـكتـمت في نـفسـها حـتى ماتت دون أن

يعلم سرها أحد سوى طبيب األسرة الذي يعرفها منذ أن ولدت . 

سيـدة يـهـوديـة اعـتـنـقت اإلسالم وتـزوجت األسـتـاذ عـبد
الـله عـكـاشـة مـديـر الـفـرقـة واسـمـهـا فـيـكـتـوريـا وكـانت
جمـيلة جتيش بـالعاطـفة لوال عيب كـبير فـيها إذ كانت
لـسـبـب مـتــصل بـحــنـجــرتـهـا ال تــسـتــطـيع أن تــضـحك
بصـوت عال أبـدا فإذا كـان دورها يـقتـضى أن تضحك
ـثلـة أخـرى وراء السـتار وتـضحك ـواقف; وقفت  في ا

وقف."  نيابة عنها في هذا ا
يتـرك عبـاس فرقة عـكاشـة وفرقة فـيكـتوريـا موسى التي
أسـســتـهـا مع زوجـهـا بـعـد اخـتالفه مع أخـويه بـعـد أن
ضاق بتصرفات زوجها عبد الله معه فتضطر فيكتوريا
ـثــلـة صــغـيـرة بال إلى أن تــعـمل في فــرقـة رمـســيس 

جمهور وبال مسرح يحمل اسمها. 
هذه هي قـدرات فيكـتوريا موسى في الـتمثـيل لكن عباس
ـهم أن فيـكـتـوريا حلـبه لـهـا يـراها أكـثـر من ذلك بـكثـيـر. ا
مـوسى لـم حتـتـمل هــذا فـقــد أصـابـتــهـا حـالــة جـنـون أو
هسـتـيريـا وهى تـمثل أو تـؤدي "بـروفة" األدوار فـخرجت
عـلى الدور وخـرجت عن وعـيهـا وأخـذت تهـذي وخرجت
ــسـرح فـلم تـعــد إلـيه بـعـد ذلـك وكـان هـذا هـو آخـر من ا

عهدها بالتمثيل. 
عالقة طلعت حرب بفرقة عكاشة 

ألف طلـعت حرب في عشريـنيات وأوائل ثالثيـنيات القرن
الـعـشـريـن شـركـة مـسـاهـمـة عـرفـت بـاسم "شـركـة تـرقـيـة
التـمثيل العربي" ثم أعاد بناء مسرح حديقة األزبكية على
الـطـراز الـعـربي وشـكل فـرقـة تمـثـيـلـيـة كـبرى وضـع على

رأسها أوالد عكاشة (عبد الله وزكي وعبد احلميد). 
كلـما قـرأت عن هذه الـفترة انـدهشت كـيف يتـرك طلعت
ـشـهـورة مـثل مـسـرح رمـسـيس حـرب الـفـرق الـكـبـيـرة ا
ـا له من مكانـة ومقـدرة وفرقة لصـاحبه يـوسف وهبي 
جنيـب الريحـاني وفرقـة فاطمـة رشدي وزوجـها اخملرج
الكـبيـر عزيـز عيـد وفرقـة عـلي الكـسار وغـيرهـا ويلـجأ

سرح.  إلى ثالثة يحذقون كل شيء إال ا
حتكى فـاطمـة اليوسف عن فـرقة عكـاشة بعـد أن انضمت
إلـيــهـا: "وجــدت في الــفـرقــة اجلـديــدة جـوا من الــفـوضى
واالرجتـال لم آلفه أثـنـاء وجودي مع أسـتـاذي عزيـز عـيد
لم يـكن هناك إخراج دقـيق وبروفات مـضنية وال أي شيء
ــثل يـحـفظ دوره في بـيـته ثم من هـذا الـقـبـيل كـان كل 
سرح ليمثل كما يشاء.  يصعد ليلة التمثيل إلى خشبة ا
وكانـت الفرقة مازالت تتعـثر في روايات سالمة حجازي
ـضـحك ـة وتـقـدم مـعـهـا شـيـئـا اسـمه الـفـصل ا الـقـد
ـثلـة يرجتالن الـتهريج ثل و سـرح  يخـرج فيه عـلى ا
ـبتـذلة حـسب الظـروف ولم يكن ضـحـكة ا واحلركـات ا

هذا كله من الفن في شيء." 
األمــر األهم أن أســرة عـكــاشــة (زكى وعــبـد الــله وعــبـد
احلـمـيـد) كـانـوا يـتــمـتـعـون بـدرجـة عـالـيـة من ثـقل الـدم

يؤكدها كل من كتبوا عن هذه الفترة. 

فـيـحـكي يــوسف وهـبي في كـتــابه "عـشت ألف عـام" عن
فـرقــة عــكــاشــة: ومن الــنــوادر الــتي أســمـعــهــا في ذلك
الوقـت أن االقتصـادي طلـعت حرب بـاشا دعـا حلضور
ـســرحــيــات الـدرامــيــة عـلـى مـســرح األزبــكــيـة األديب ا

الكاتب الساخر الالمع الشيخ عبدالعزيز البشري. 
وكـان زكـي عـكـاشـة بـطل الـفـرقـة يـلـعب دور رجل فـقـيـر
معـدم يرتدي ثيابا مهلهلة منحها له الكرماء إال أن زكي
ـاظ الــبـرلــنـتي كـان يــضع في خــنـصــره خـاتــمـا مـن األ
ا الضـخم ظل يزغلل به أع اجلمهـور أثناء التمثيل. و
ــســـرحــيــة واصـــطــحب طــلـــعت حــرب األديب انـــتــهت ا
البشري إلى الكواليس لتهنئة زكي عكاشة بادره الشيخ

البشري بالسؤال: 
ـ طـــيب يـــا أســـتـــاذ زكي مـــادمت البـس هالهـــيل جـــبت

 ? اظ ده من اخلا األ
فـأجاب زكي في بـجاحة: وفـيهـا إيه يا أخي الـلي شحت

 . منه الهدوم كان رجل كر
ـمــثل عـبــدالـله وحــدث في مـســرحـيـة أخــرى أن وقف ا
سـرح في مسرحيـة محزنة وبـيده زجاجة عكـاشة على ا

سم ناقع والتفت إلى اجلمهور وصاح: 
ـ أنا حـاشرب القزازة دي كلها علشان أموت على طول.
فــصــاح عــبــدالــعـــزيــز الــبــشــري وقــد كــان يــجــلس في

سرح:  مقصورة با
ـ أل خللي شوية الخواتك زكى وعبد احلميد." 

مـا الذي يرمي رجل عـظيم مثل طلـعت حرب أسس بنك
مصـر وشركاته ومـنها شـركة مـصر للـتمثـيل والسيـنما
وأسس اسـتوديـو مصـر أن يـعتـمـد على هـؤالء الذين ال

يجيدون التمثيل ويتمتعون بثقل الدم? 
يدعي الـبعض أن طعلت حرب كان على عالقة بفيكتوريا
موسى ومـن أجل جمـال عـيـنيـهـا أنـفق على هـذه الـفـرقة
ــهـمـة فـي ذلك الـوقت لــكن هـذا من دون بــاقي الــفـرق ا
االدعاء ال يـستـنـد إلى قرائن تـؤكده فـالفـترة الـتي أنفق
ـهيمن عـليها فيـها طلـعت حرب على فـرقة عكـاشة كان ا
زكى عكـاشة وليس عبد الله عكاشة زوج فيكتوريا. فكل
من كـتب عن هذه الـفـتـرة أكـد بأن زكي عـكـاشـة اسـتغل
ـا دفع إعـجـاب طـلـعت حـرب به وتـعـالى عـلى أخـويه 
عـبــدالـله وزوجـته أن يــتـركــا له الـفـرقــة ويـؤسـســا فـرقـة
خاصـة باسم فـيكـتوريـا موسى ولـو كان اهـتمـام طلعت
حرب بـهذه الفرقة من أجل جمال فـيكتوريا موسى لكان
ـهـيـمن عـلى الـفـرقة ـسـيـطـر وا عـبـدالـله زوجـهـا هـو ا
والستـغل عـبدالـله هـذا احلب لنـيل مكـاسب كـبيـرة جدا

من طلعت حرب كما فعل مع عباس عالم. 

اإلسكندرية : مصطفى نصر

عباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهوديةعباس عالم يحل لغز فيكتوريا موسى اليهودية
ـسرحى2020202020 نـعم الـصـاوى تقـدم فـرقـة «تاى» الـعـرض ا > على مـسـرح سـاقيـة عـبـد ا

سرحيـة نتاج ورشة عمل جماعية «غرفة اإلرادة» بعد عيد الفطـر القادم مباشرة ا
صـرى اإلخراج ألحـمد على فـنون االرجتـال لتـقد لـوحـات دراميـة من الشـارع ا

سرح.. رمزى ويشارك بالتمثيل مجموعة من هواة ا
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اسـتــطـاع اخملــرج حــسـام الــدين صالح أن يــنـجح فى
حتويل إخفاق الشاعر الكبير جمال بخيت دراميًا بخلق
عرض مسرحى اعتمد أول ما اعتمد على فنون الفرجة
كن خـاصـة أنه يجـمع بـ جنومه كـل العـناصـر الـتى 
شاهد و«يلهى» الناقد أن تخلق «شو» مسرحيا يجذب ا
ـامة ـوجودة فى درامـا عـرض « عن الـهـنـات العـديـدة ا

سرح احلديث.  بيضا» الذى أنتجه ا
من عــنــاصـر الــنــجــاح - بل وأهــمـهــا - وجــود صـوت
ـلك موهـبة الـتعبـير الـدرامى بصـوته وهو «على طرب 
احلــجــار» ومـعه ابــنه «أحــمــد احلـجــار» ذلك الــصـوت
سرحى لك قوة وإحساس صوت أبيه ا بـشر الذى  ا
بـاإلضـافة إلى أن لـعلى احلـجـار مريـدين كـثر يـعشـقون
الصـوت الـقـوى اجلـمـيل وال يـلـتفـتـون لـقـشـور وفـقـاقيع
ــهم من عـنـاصـر مــطـربى هـذه األيـام.. هــذا الـعـنـصـر ا
الفـرجة أضاف إليـها حسام الديـن صالح عنصراً آخر
مهًمـا هو الـكوميـديان محـمود عـزب (عزب شو) كـطاقة
ـونــولـوجـست الـذى كـان ـطـيـة ا كـومـيــديـة بـعـيـداً عـن 
يحبس نـفسه فيـها وجاء ككـوميديـان خفيف الـظل يجيد
ـرسـومـة له دون خـلق (اإلفـيه) فـى إطـار الـشـخـصــيـة ا
تـزيـد ودون انـحـراف أو إسـفــاف يـسـتـجـدى به دغـدغـة
اجلـمـهـور فكـان هـو اآلخـر - ومعـه - على اسـتـحـياء -

كان «سعيد طرابيك»..
أمـا ثالـث العـنـاصـر التى اعـتـمـد عـليـهـا اخملـرج فى خلق
فــرجـته فـهــو عـنـصــر االسـتـعـراض (الــرقص) الـذى قـام
ــتـمـرس عـمـاد سـعـيـد ابن قـطـاع الـفـنـون بـتـصـحـيـحه ا
الـشعـبيـة واالستـعراضيـة وصاحب اخلـبرة الـطويـلة التى
مـكنـته من تلـقف العـرض بأغـانيه ومـواقفه االسـتعـراضية
بسـهولة شديدة فصمم اسـتعراضاته بسالسة وخلق من
تـصمـيمـاته تـشكـيالت جمـالـية كـانت تسـيـطر  فى أحـيان
ـمثـلـ الـتـى رسمـهـا اخملـرج داخل كـثـيـرة علـى حـركـة ا
االســتـعـراض. الـدلــيل عـلى ذلك تــصـمـيــمه السـتـعـراض
(بـيع) الـذى جنح فـيه بـأن يـوازى كلـمـات الـشـاعـر جـمال
بـخـيت الـقـويـة واجلـريـئـة النـاقـدة والـسـاخـرة من بـدايـتـها
الـهادئـة ثم الـصـعـود بـهـا رقـصـًا إلى قـمـة الـسـخريـة فى
إيقاعـات موسيـقية الهـثة متـوترة وضعـها عمار الـشريعى
الذى نعـتبره هو أيـضاً عنصرًا مـهماً من عنـاصر الفرجة
فى هذا الـعرض.. جنـاح آخر هـو إسـناد تـصمـيم اإلطار
اجلـمالى والـتشـكيـلى لـفرجـته إلى مصـمم السـينـوغرافـيا
ـكـان الـذى جتـرى فـيـهـا «حـسـ الـعـزبى» الـذى حــول ا
األحـداث (الـقــاهـرة الـفـاطـمـيـة) إلـى قـطـعـة شـديـدة الـدقـة
ـضاءة بـعنـايـة حسب درامـية كل شـربيـات ا والـرقـة من ا
ا حتمـله اإلضاءة بألـوانها اخملـتلفة من مشـهد مع وعى 
دالالت درامـيــة.. كل هـذه الـعـنـاصـر الـتـى اعـتـمـد عـلـيـهـا
ـامـة بيـضا) جـعلت الـعـرض يسـتحق أن يـطلق مـخرج (

ـامة بـيضـا جداً» فـهو عـرض نظيف وسط علـيه عنوان «
كـثـيـر من عـروض الـصـيف الـنـظـيـفـة جدًا والـعـجـيب أن
ـامة بيضـا) على مقـربة منه يـكمن عرض أسود عرض (
ــعـنى ــعـنـى غـيـر الــنـظــيف ولـيس  جـدًا مـن الـسـواد 

التراجيديا السوداء.
وأخيـراً نقول : إن اسم العرض تـتذيله عبارة (عن عودة
الـروح) لــتـوفـيق احلــكـيم ولـكن مــؤلـفه الـشــاعـر اجملـيـد
جمـال بخيـت فشل فى تقـد عودة الـروح التى رأيـناها
عد آنذاك فى الستـينيـات بإعداد مـختلف حـافظ فيهـا ا
عـلـى نص تـوفـيق احلـكــيم ألقـصى احلـدود وألول مـرة
يكـون فشل معد فى حتويل أحد األعمال األدبية الكبيرة
ـسـرح جنــاحـا فى نــفس الـوقت فــلـو كــان جـمـال إلـى ا
بخـيت قد نقل إلـينـا (عودة الـروح) لتـوفيق احلـكيم التى
قـدمهـا فى أواخر األربـعيـنيـات لكـان الفـشل بعيـنه فكل
ظــروف اجملــتــمع واحلـيــاة الــســيـاســيــة واالقـتــصــاديـة
تـفرج بذلك سيرى أصبحت اآلن مـختلفة تـمامًا وكان ا
صورة جملـتمع آخر فيـنفصل عن الـعرض بقـلبه وعقله..
إال أن اإلسقـاطات الشـعريـة فقط وليـست الدرامـية التى
قـدمـها بـإجـادة تـامـة بـخـيت فى عـمـله والـتـى اهتـم بـها
ة اهـتمـامـا يـهـواه ويجـيـده فـقـد قرب به األحـداث الـقـد
الـقـلـيـلـة والـتى تـوحى بـزمن (عـودة الروح) احلـكـيم إلى
مطلب مـهم وعاجل وإلى صـرخة استـغاثة; مـطالبـًا فيها
بــعــودة روح جـديــدة حتــتــاجــهــا احلـيــاة االجــتــمــاعــيـة
صرى والـسيـاسيـة واالقتـصادية ويـحتـاجهـا اإلنسـان ا
اآلن وفرغ بهـا جمال بخيت مظاهر مجتمع األربعينيات
ووضع مكانـها العديد من الصور احملبطة والسيئة التى

تمتـلئ بها احليـاة االجتمـاعية والسـياسية واالقـتصادية
اآلن.. وكانت أكـثر اإلسقاطات الشعرية تلك لوحة (بيع)
لـيئة بـتعريـة أوجه القـصور فى حيـاتنا رائـعة الـكلمـات ا
عـاصرة الالذعـة والساخـرة إلى حد الـقسوة صـرية ا ا
تـفرج الذى يعيش ولكنـها تعريـة دخلت إلى قلب وعقل ا
ويـعـانى كل مـا قدمه جـمـال بـخـيت فى لوحـته الـشـعـرية
الـغنـائيـة.. ليـست هـذه اللـوحة فـقط بل هنـاك العـديد من
اللـوحـات الـتى نـقـلـتنـا إلى عـصـرنـا ومـا نـعـانيه فـيه من
قوى تدفـعنا دفعا إلى التخلق أو عـلى أقل تقدير جتعلنا
«مـحـلك ســر» بل هـنـاك لـوحــتـا احلب والـدعـوة إلى أن
يـشمـلنـا جميـعًا وأهـمية دوره فـى بناء مـجتـمع وإنسان
صحى كـذلك لوحـة ى«مامـة بيـضا» والتـى حتمل دعوة
- تشـعـر بـحمـيـمـيـتهـا - إلى الـتـمـسك بأسـبـاب احلـياة
والـتـقـدم والـرقى.. وقـد سـاعـده فى ذلك اخملـرج حـسام
ـشاهـد التى تـخدم الـشعر الدين صالح بـتأكيـده على ا
ومـا يــهـدف إلـيه كـمـشـهــد فـرح الـيـهـودى (صـيـدنـاوى)
نشورات ومـحاولة اعتقال أى فرد ومشـهد البحث عن ا
ـصــريـ الـطـيـبـ وأيـضـا من أفـراد احلـارة.. حـارة ا
مشـاهد احلب الـعذرى احلـقيقـى الداعى إلى وجوب أن
ــصــريــ وأن تـعــكس يــســكن احلب قــلــوب وعـقــول ا
ـصــرى احلب والـطــاقـة اخلـيـرة ســلـوكـيــات اإلنـسـان ا
ــزريـة الـتى الـكـامــنـة بـداخــله الـتى تـطــمـسـهــا احلـالـة ا
ـسيطرة وصلت إليـها احليـاة السياسـية واالقتـصادية ا
ــاديــة فى عــقــول اآلن والــتى أزاحت احلب ووضـــعت ا

.. صري وسلوك ا
ـــامــة بــيــضــا) ـا عن األداء الـــتــمــثــيـــلى فى عــرض ( أمـ

فـيـسـتــحق أن نـقـول إن هـذا الـعـرض كـثــيـر الـغـنـاء قـلـيل
الـتمـثيل وفـنون األداء فـباسـتثـناء مـا قدمه مـحمـود عزب
ان عبـد الله ومعهم مـجموعة الوجوه وسعيـد طرابيك وإ
اجلـديـدة وأذكـر مـنـهم مـحـمـد فـتـحى صـديق مـصـطـفى
ــدمن) وبـالل فــضل ـار) وأحــمـــد عـــزت (ا (عــلـى احلــجــ
(الثورجى) ومـعهم وقبـلهم فاطمـة الكاشف (سـنية) والتى
ؤثر أراها ألول مـرة فى دور مهم وبهذا احلجم الكبير وا
فى األحداث وهى فـرصة قدمها لـها اخملرج حسام الدين
صالح فـانتـهزتـها جـيداً وجنـحت فيـها وبـها ومـعهـا كان

محمد عبده (صيدناوى)..
ـة الـصوت الـدافئ طـربـة الـشـابـة هـدى عـمـار صـاحـب أمـا ا
ـسرحـية ـعـبر ولـكنه غـير قـوى كـكل األصوات ا احلـنون ا
فقد امتـلكت تمامـًا موهبة الـغناء وقدمت أغـانيها بـحساسية
مرهـفة افتـقدت بعض الـشىء إلى قوة الـتعبـير الدرامى عن
ـسـرحى الـذى ـلـمـاتـهـا.. كــذلك افـتـقـدت إلى احلــضـور ا كـ
تـابـعـة مشـاهـدها ـتفـرج إلـيـها ويـجـعلـه شغـوفـاً  يـجـذب ا
ـة الـتى كـانت فـيـهـا ضـعـيـفـة جـدًا والـتى قـدمـتـهـا ـي ـل ـي الـتـمـث
ـشـروخـة» التى تـعـيـد وتـزيد الـكـلـمات دون ك«االسـطوانـة ا
عانيها وهو ما كان يجب أن يهتم ـمثل الكامل  إحساس ا
به حسام الـدين صالح قليالً ويتعب مـعها فى تلقـينها فنون

األداء التمثيلى.
اذا تفوق فيه وفى النـهاية نعود إلى جـمال بخيت ونقـول: 
الـشـاعر عـلى الـدراماتـورجى بـرغم أن شـعره قـدم عرض
امة بيضا.. جداً) كما أسلفنا? جنيب على ذلك ونقول )
ــبـاشـرة إن كــاتب الـدرامــا اجلـيــد هـو الـذى يــعـرف أن ا
وافتـراض السذاجة فى اجلـمهور هى الـقاتل الغاشم ألى
عـرض مـسرحى فـالالمبـاشـرة ومخـاطبـة اجلـمهـور على
ؤلـف شخـصـيا ـقام األول بـل وأذكى من ا أنه ذكى فى ا
تعتـبر من البديـهيات فى فن حـرفية الكـتابة للـمسرح وقد
ـباشرة عـندما : األولى ا وقع جمـال بخيت فى اخلـطيئـت
قدم خـطبًا عـصمـاء عن وحدة الشـعب وإيثـار كل فرد فيه
لـآلخر عـلى نفـسه (مشـهد مـحاولـة الشـرطة القـبض على
ـمـنـوعـة) وأيــضـا مـشـهـد «يـحـيـا ــنـشـورات ا صـاحب ا
الهالل مع الصليب» وهو مشهد ساذج جدًا وكأن جمال
ـتـفـرج ال يـعــرف مـدى احلب والـوئـام بـ بــخـيت يـقـدمـه 
عـنـصرى األمـة أيـضـا (حـشـر) مشـاهـد تـوفـيق احلـكيم
(حشـراً) ودون دواع درامية بل إن ما يـقوله احلكيم على
سرحية عـلى ألسنتهم طوال تواتر لسانه قـاله كل أبطال ا
األحـداث.. ولـكن هـذا كـله - وكـمـا أسـلـفنـا - لم يـفت فى
عـضـد الـعرض الـذى جـاء عـرضـاً مـشـرفـاً جـدا كـإحدى
عروض فـرق البـيت الفـنى للـمسرح حتـت إدارته اجلديدة

وخاصة من خالل فرقه.

امة بيضا.. جداً تفَّوق الشاعر على الدراماتورجى فأجنب 
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مختار العزبى

«شوكوال»  وسحر التلقى

كرم محمود عفيفى

ـسـرحـى الـسـورى «شـوكـوال» لــلـمـؤلـفـة الــواقع أن الـعـرض ا
واخملرجة رغـدة الشعرانى يثـير كثيراً من األسـئلة والعالمات
طاط ولكن فهوم ا ال لكـون ضد أو مع مفهوم التجـريب ذلك ا
ـتـلك حسن ـتلك جـرأة طـرح األسئـلـة بقـدر ما  ألنه عـرض 
الـتعـبيـر عـنهـا.. فمـا بـ مؤيـد ومعـارض لـلعـرض خرج رواد
مـسـرح الـسالم بـعـد أن شــاهـدوا هـذا الـعـرض خالل سـاعـة
تـقريـبـًا فمـنـهم من لـوى شفـتـيه واستـنـكر وأنـكـر اإلفراط فى
ـونـولـوجـات داخل الــبـنـاء الـدرامى لـلـعـرض; بل اســتـخـدام ا
واعـتـبر هـذا االسـتـخـدام فشـال فى صنـاعـة عـرض مـسرحى
ـستـنـكر ـفاهـيم عـصريـة جتـريبـيـة بل ووصل األمـر بهـذا ا
ـشاهدة - سـواء كان الـعرض على إلى حد إعالنه أن جلـنة ا
ـسـابـقة - لم تـعـد حتـفل بعـنـصـر القـيـمة الـهامش أو داخل ا
الــتـجـريــبـيــة بل لـقــد اخـتــلط األمـر عــلى الـقــائـمـ عــلى أمـر
هرجان ليحل هرجـان وانسحب مفهوم التجريب تماماً من ا ا
مـحــله مـفـهـوم «كــله مـاشى» عـلـى غـرار فـيـلم «خــمـسـة بـاب»
فـاألمر لم يـعد مجـديًا وتـسعة عـشر عامـًا من التـجريب كفـيلة
ـنـهج; والـدلـيل كـثـرة الـعروض ـصطـلح وا ـفـهـوم وا بغـيـاب ا

التى تخلو تماماً من عنصر جتريبى واحد.
وهذا الـرأى رغم قسوته وبعـده عن الواقع بل وفوضويته إال
أنه يحتـوى على نسبة ضـئيلة من احلقـيقة ولكن هذا الرأى
ال يـنــطـبق عـلى الـعـرض الـسـورى جـمـلـة وتـفـصـيالً.. وعـلى
اجلانب اآلخـر أو الضـفة األخرى أعـلن مؤيـدون أن العرض
ــتــجــاورة ــســرحــيـــة ا ــتــلك مـن الــعــنــاصـــر ا الــســـورى 
ـتــجـانـســة مـا يــجـعــله يــدخل ضـمن إطــار الـتــجـريب بل وا
ـفـهــوم ويـتـخـطــاه إلى مـا يـســمى «بـسـحـر ويـتـجــاوز هـذا ا
ؤيـدون يـعـنى ببـسـاطة التـلـقى» وسـحر الـتـلـقى كمـا يـراه ا
مـثـلى العـرض وبـ ع ـذهل بـ األداء الـراقى  الـتـناغم ا
تجاوزة ألحاسيس الشخصيات. كملة وا الكاميرا احلية ا
عـارضـ تـبقى نـغـمـة الصـدق الـفنى ـؤيـدين وا وبـعيـداً عن ا
الــتى حــكـمت كل شـىء داخل سـيــاق الـعــرض هى الـوحــيـدة
ـثـيـر الــقـادرة عـلى فـتح عـوالم الـســحـر داخل هـذا الـعـرض ا
لــلــجــدل ولــلــحــيــرة أيــضــا.. والـواقـع أن الــعــرض الــسـورى
ـونـولوجـات التى ـلل بـفعل ا «شـوكـوال» كاد يـسقـط فى هوة ا
ؤلفـة وسيلـة للبـوح ولكشف مـا يداخل الشـخصية اتخذتـها ا
ـونـولـوج من لـوال حـنـكـتـهـا وقـدرتـهـا الـفـذة فى الـتـعـامل مع ا
خالل مــنــظــور درامى وإيــقـاعـى مــتـكــامل; بــحــيث وظــفت -
اخملرجة - عـ الكاميـرا الساحرة وشـاشة السيـنما والفراغ
ـتلقى من خالل ل ا ـنولـوج حتى ال  سـرحى داخل إطار ا ا
ـونــولـوج  من ـعــروف أن ا ــونـولــوجــات; إذ من ا ســرديـات ا
شاهدين سرح اإلليزابيـثى التى قبلها جـمهور ا مواصفـات ا
ـسرح وذلك واسـتخـدمـهـا وليم شـكـسـبيـر وغـيره مـن كتـاب ا
لـلـكـشف عـن أفـكـار الـشـخـصـيـات وأيـضـا لـزيـادة الـشـعـور
بـالــسـخـريــة الـدرامـيــة أو الـتـنــاقض الـدرامى; حــيث يـشـارك
عـرفـة بـجزء من احلـقـيـقة ال اجلمـهـور بـعض الـشخـصـيـات ا
ـونـولــوج كـتـقــلـيـد مــسـرحى ظل من يـعــرفه اجلـزء اآلخــر; وا
ـسـرح حـتى اجـتـاحه تيـار الـواقـعـيـة فى أواخر  أسـاسـيات ا

القرن الـتاسع عشـر وهو مرتبط تـمامًا بـالنظـرية الفـنية ولعل
ونـولوج - كـتقـليـد مـسرحى - اسـتفـادت منه أهم مـيـزة فى ا
ــنـاجـاة أداة اخملـرجــة الـســوريـة فى عـرضــهـا الــصـراع; فـا
لتصـوير الصـراع النفـسى تصويـرًا دراميًا وهـذا ما جنحت
ونـولوج فـيه رغدة الـشعـرانى حـيث قامت بـاستـخـدام تقـنيـة ا
طـوال الـعـرض كــوسـيـلـة لــتـفـتـيت الــشـخـصـيــة الـتى هـدمت بل
وسـحــقت حتت سـنــابك الـتــغـيـيــرات االجـتــمـاعـيــة والـسـيــاسـيـة

والثقافية التى حدثت فى القرن الواحد والعشرين.
ـسرح فـالـشـخـصـيـات اخلـمس وهم يـتـحـركـون عـلـى خـشـبـة ا
صعوداً وهـبوطاً أشباح طائرة بقدر ما هم نفوس حائرة تسعى
لـلــخالص الـروحى من عـذابــاتـهـا وآالمـهـا فــاخـتـيـار اخملـرجـة
للمـونولوج لـكى يكون وسـيلة لـلبوح أمـام الشخـصيات األخرى
أحـدث نـوعاً من الـصـراع الـدرامى اخلاص نـتـيجـة جتـاور هذا
ـلل من الـبــوح بــوسـائل تــقـنــيـة عــالــيـة أزاحت تــمـامــًا نــغـمــة ا
ـونــولــوجـات الــتى هى فى الــنــهـايــة إشــارات بـعــد إشـارات; ا
ـعذبـة أمامـنا فى الـشوكـوال تشـبه شخـصيات فـالشـخصـيات ا
مـحــكـوم عـلــيـهـا بــاحلـرق تـرسل إشــاراتـهـا مـن خالل الـلـهب;
فـالـضـحــيـة هـنـا - أفـضل اســتـخـدام لـفـظــة ضـحـيـة بـدال من 

الـشـخـصـيـة - ال تشـعـر بـاحلـيـاة بـقدر مـا تـعـانـيـهـا فى حلـظة
وت. اقتراب ا

عـلى غـرار «الـنـاس من هـول احلـيــاة  مـوتى عـلى قـيـد احلـيـاة»
ؤلـفة حيثـما تقـوم بعرض عذابـات الشخـصيات اخلمس عن فا
ـونـولـوج ال تـعلن فـقط انـتـمـاءها لـتـيـار ما بـعـد احلـداثة طريق ا
ـا تتـكئ الـذى يـتـكئ عـلى مـقـولـة مـوت الـشـخـصـيـة ذاتـهـا; وإ
ـؤلـفـة علـى انسـحـاب الـضـحـيـة من احلـيـاة كنـتـيـجـة طـبـيـعـية ا
لـضغـوط احليـاة فاحلكـاية تـبدأ من خالل لـعبة مـسرحـية حيث
الـستـارة منـفرجـة أثنـاء الدخـول حيث يـدور العـرض حول سـتة
سرح التـفوا بعـد أن انتهـوا من االحتفال شباب يـعشقـون فن ا
بليـلة رأس السنة فكـانت لعبة الفـضفضة هى وسيـلتهم لقتل أو

ضياع الوقت.
وتـبدأ من هـنا لـعبـة البوح أو الـكشف عـما بـداخلـهم جمـيعاً من
عـذابـات ومآسى; إذ يـقـوم كل واحد مـنهم بـشـرح مأسـاته التى
حتـمل هـمـا اجــتـمـاعـيــاً وإنـسـانـيــاً وروحـيـًا بل وتــتـجـاوز تـلك
ـكـان أو حـدودهم لتـصـبح مـأساة ـآسى الـشخـصـيـة حدود ا ا
الـنــحن أو الـكل أو الـوطـن فـالـضـحــيـة األولى لم تـشــعـر يـومـا
ـا سـبب له شـرخـًا روحـيـًا لم يـلـتـئم أبدًا واحـدا بـحـنان األب 
وذلك بسـبب إدمان األب للخمـور وبالتالى فـقدانه الدائم للوعى
ـا يـدور حـوله ومن ثم انـسـحـابه من حـيـاة األسـرة انـسـحـابـًا
كليـاً وضحية أخرى تركته أمه بـعد وفاة الوالد لتتزوج من رجل
ـا جعـله سـاخطـًا على آخـر بل وقامـت بإيـداعه ملـجـأ لأليتـام 
كـل شىء من حــوله من كــثـرة مــا رأى ومــا شـاهــد ومــا عـانى
ـة تـرتكب; ومن أجل فـليـس بعـد إلغـاء األم البـنهـا الـوحيـد جر
مـاذا? مـن أجل فـراش رجل آخــر; حـتى وإن بـدا هــذا الـفـراش
فـراشــًا شـرعــيــًا فى إطـار مــؤسـسى وهــنــاك من صـعــقـته أو
وت فضحية أخرى من ضحايا «الشوكوال» - صدمتـه جتربة ا
الـتى أظن أن بـكلـمـة ترمـز إلى الـدنـيا أو إلى احلـيـاة - خطـفـها
ـريرة جتـربـة موت من أحـبـها وهى ـوت فمـر بـتلك الـتـجربـة ا ا
ستوى الـبدنى والروحى لشـاب فى مقتبل جتربة قـاسية علـى ا
عمره وضحية أخرى من ضحايا هذا اجملتمع الذى نعانى فيه
ال نـحيـا كـما يـقـولون ضـحـيـة أخرى دفـعـته قسـوة وجه احلـياة
ال إلى أن يـبيع جسدة والفـقر والعوز واحلـاجة الشـديدة إلى ا
ـتـعـة فـهـذه ـقـابل كـمـا تـبــيع الـعـاهـرة جـسـدهــا ألصـحـاب ا
الضحـية ضحية غـير عادية إذ تـعلن بصراحـة فى مجتمع شبه
ال مغـلق أنها تمارس الشـذوذ اجلنسى من أجل احلاجة إلى ا
ـة ـؤ رغم قــسـوة تـلك االعــتـرافـات وانــهـمــار كم الـذكـريــات ا و
جلمـيع الضحايا - أقصد الشخصيات - إال أن النص لم يكن
ـسـوس بـالـشجـن فكـانت سـوداويـًا بل غـلف احلـزن ضـحك 
قام األول ومن هنا جاء - مع  اسى بحق مآس إنسانية فى ا ا

تـضافـر جميع الـعنـاصر الفـنية وجتـاورها - مـا يسمى بـسحر
التـلقى أو صدق األطروحة أو صدق ما يطرح من قضايا تمس
الـشبـاب العـربى فالـعرض لـوحة أو جـدارية شـديدة الـعمق فى
ونولـوج الذى اتهم من تـشريح الـنفس البـشريـة بطريـقة فنـية فـا
ؤلـفة واخملـرجة رغدة قـبل بأنـه ضد الـتجريـب يصـبح على يـد ا
الـشــعـرانـى وسـيــلـتــهـا األولى لــلـوصــول من خالله إلى بــلـورة
الـعــنـاصــر األخـرى داخل الــسـيــاق الـعــام لـلـعــرض; إذ قـامت
Live اخملرجة بـإدخال عنصر السينما وأيضاً الكاميرا احلية
ونـولوجات فمن خالل أدائه للمـمثل أثنـاء جتسيده لـتنويـعات ا
الراقى وما يـعرضه على شـاشة السـينما فى اخلـلفيـة استطاع
ــمـثل بـالـكـامـل وعـيـونه وردود الـفـعل اجلــمـهـور أن يـرى وجه ا
اخلــاصــة بـه فــلــقــد أصــبح اجلــمــهــور قــادراً عــلى رؤيــة أدق
الـتــفـاصـيل; فـمن خالل اإلسـقـاط اسـتـخـدمت نـوعـيـة مـنه وهـو
ا صور اجلـاهز الذى له عالقـة بذاكرة الـشخصـية مرتـبطة  ا
تفكـر به حالياً واستخدمت الكاميرا احلية اللتقاط أحداث معينة
ال يستـطيع من يجلس فى الصالة رؤيتها عن بعد والربط الذى
ـسـرح هـو مـا عـمق من أحـدثـته اخملـرجـة بـ الـشـاشـة وبـ ا
سحر الـتلقى فى هذا الـعرض بحيث أن جتاور الـتقنيـات الفنية
شـاهدين بـلغـة موحـية ـذهل مع ا اخملـتلـفة وحتـاورها الـرائع وا

وبسيطة.
فرط فـى احلساسـية للـفضاء والواقع أن االسـتخدام الـذكى وا
سـرحى فى هذا العرض زاد أيضا من مسـاحة سحر التلقى ا
لدينـا; فالسينـوغرافيا عبـارة عن صالة أزياء وديكـور عار تماما
فيـما عدا سجـادة حمراء - الـلون له داللته اخلـاصة - وشاشة
ـسـرحى الـذى شكـلت من سيـنـمـا عـريـضـة هذا هـو الـفـضـاء ا
ـمـثـلــيـهـا وأمـتـعــتـنـا بـقـدر مـا خـالله اخملـرجـة عـوالم الــدهـشـة 
سحـرتنا من رقى أدائهم فى انسجامه وتوازى شجونه مع عدم
كبلة لروح الشخصية والتى تخرج بها اإلفراط فى االنفعاالت ا
من حـدود االنـفـعـال إلى جـحـيم االفـتـعـال لـقـد قامـت اخملـرجة
مثـل توظـيفًا رائعـاً أثناء سـرد كل ضحية بتوظـيف مجموعـة ا
ـونـولـوجـهــا اخلـاص من خالل تـكـويــنـات ثـابـتـة / شـخـصـيــة 
ـسرح أضـفت جمـاليـات على الـصورة ومـتحـركة عـلى خشـبة ا
ـسرح كذلك نقـوشة على خـشبة ا البصـرية للـوحة اجلداريـة ا
سرحية توظيفا درامياً بارعًا قامت اخملرجة بتوظيف اإلضاءة ا
فى حلظات الـبوح اخملتلفة للشخصيات إذ استطاعت أن تطوع
اإلضــاءة فى الــتــعــبــيــر عن حلــظــات الــشــجن اخلــاصــة بــكل
ـتــكـرر فـور دخـول شـخــصـيـة بـحــيث جـاء شـحــوب اإلضـاءة ا
الـشخـصـية فى مـنطـقـة البـوح أو االعتـراق دلـيًال على مالمـسة
وت الذى هو خالص الشخـصية لع احلقيـقة بل وقربها من ا
تلك الـشـخـصـيـات من عذابـاتـهـا اخملـتـلفـة هـذا بـاإلضـافة إلى
شاهد الغنائية والراقصة فى بسط إضاءة جناح اخملرجة فى ا
منـاسبـة لـلحـالة ولـكن مـا يؤخـذ علـيهـا هـو أغنـية «هـنا الـشام»
والـتى جـاءت فى تصـورى منـفصـلة عمـا يدور حـولنـا حتى وإن

عانيها أحاسيسنا. مست الكلمات 
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ال تـظـهـر صورة الـبـطل الـشـهـيـد فى الـتراث
اإلسالمى مـثلـمـا تـظهـر فى الـنص احلوارى
لـلـشـعـائـر احلـسـيـنيـة أو الـتـعـازى الـشـيـعـية
سـواء اإليـرانـية الـتى جـمـعـها مـحـمـد عـزيزة
ــسـرح أو الــعـراقــيـة فى كــتـاب اإلسالم وا
فـاحلسـ كنـموذج لـلبـطل الـشهـيد نـادرا ما
ــأسـاة يـوصـف فى الــكــتب الــتى تــتــعــرض 
استشهاده بـالبطل وغالبا يـوصف بالشهيد
أو أبو الشهداء أو سيد الـشهداء أو الشهيد

ـــــظــــلــــوم وهى أوصــــاف ا
مالزمــة لــلـحــســ ال تــنـفك
عـنه وال يـنـفك عـنـهـا... هـذا
رغم تـوفـر الـبـطل والـبـطـولة
فـى مــــأســــاة كــــربالء وفى
رجـــــــاالتـــــــهــــــا أيـــــــضــــــاً..
.. وخصـوصاً لـدى احلس
غـيـر أن لـلـبـطل فى الـتـاريخ
ــرء وجــهــاً آخــر يــتـــبــيــنه ا
عنـدمـا ينـتهى فـعل الـبطـولة
إلـى نــــهـــــايـــــة مــــأســـــاويــــة
لــــشــــخـص الــــبـــــطل.. وفى

ى عـرف هـذا مــجـمل الــتـراث الـديــنى الـعــا
أساوى للبطولة بالشهادة. الشق ا

لقـد كادت مـسرحـية احلـس شـهيـدا لـ عبد
الرحمـن الشرقـاوى أن تكون اقـتباسـا رائعا
ــشـهــد الـتـعــازى الـرئــيـسى الــذى يـقـام فى
وكب الليلة العاشرة فى خيـمة ينتهى إليها ا
احلــســيـنـى الــذى يــعج بــأشــكــال الـتــعــذيب
والــتـنـكــيل بـالـنــفس عـبـر إراقــة الـدمـاء الـتى
ــوت إال أنــهـا ــنـتــشى إلـى حـد ا تــصل بــا
احتوت على مشهد شـكسبيرى مسيحى فى
الـنـهـايـة حـ شاهـد يـزيـد اخلـلـيـفـة األموى
شـبح اإلمـام احلـسـ وطـارده حتـى أصابه
بـاجلـنـون مــثل مـكـبث وهـو يـسـيـطـر عـلـيه و
يعـذبه بـالعـطش مثـلمـا عذب عـائلـته من بيت
آل النبى والكاتب هنا يقيم نوعا من العدالة
ن قـتـلـوا احلـسـ وهـو بـذلك و الـتـشـفـى 
يــحــد مـن طــاقــة الـــتــعــذيـب و(جــلــد الــذات
مارس للطقس إنه بتعذيب اجلسد) عنـد ا
يخـفض بـالتـشفى طـاقة الـعنف وهـذا عكس
مــا يــهــدف إلـــيه مــشــهــد االســـتــشــهــاد فى
الطقوس العنيفة لذكرى مقتل احلس فهى
على العكس تزيد من حدة األلم و الرغبة فى
الـتكـفيـر فـتزيـد من حدة الـعنـف فى التـكفـير
ؤدين ـا يؤدى إلى مـوت بعض ا اجلسدى 

من فـرط االندمـاج و الـنشـوة الروحـيـة التى
تعمل على التغيـيب الكامل للوعى فالعالقة
ـاضـويـة و الروح بـ اجلـسد و اخلـطـيـئة ا
ـتـطهـرة عالقـة مثـلـثـية تـقـوم على الـثـالوث ا
احليـوى الذى تـعتمـد علـيه طقوس الـتطـهير
اجلـسدى عـامة وهـو ثـالوث الـنـفس والروح
والـبــدن والــذى يــتــضح أكــثــر فـى طــقـوس

الذكر والزار .
ـســرحـيـة تـتــجـنب عـرض جـانب ورغم أن ا
الــــتـــعــــذيـب اجلــــســـدى
ـادى للذات إال واجللد ا
أنها ال تخلو من النحيب
عنوى و الندم و اجللد ا
لـــــــــلــــــــذات وبـــــــــخالف
ـــــنـــــظـــــرين اخلـــــامس ا
والـــــــــســـــــــادس فـــــــــإن
مـــســــرحـــيــــة احلـــســـ
شـهــيـدا تـلــتـزم إلى حـد
مــا بـــالــنــسق الــســردى
ـلـحــمـة مـقـتل احلـسـ
احلــواريـة كــمـا يــرويـهـا
ــشــهــد الــرواة عن الــشــيــرازى وبـــشــكل ا
التمثيلى فى طقـوس التعازى ولكن الكاتب
يــضع الـعـالمـات األدائــيـة والــلـغــويـة داخل
أنــظــمــة لــغــويــة مــعــاصـرة لــواقـع مــغــايـر
فـــمـــفـــردات الـــوحـــدة والــظـــلـم واحلـــريــة
ـســاواة وغـيـرهـا من األفــكـار احلـديـثـة وا
تــمـأل الــنـص وحتــاول أن تـــتـــجه به نـــحــو
ـعـاصـر وإذا نـظـرنـا إلى الـواقع الـعــربى ا
ـــتــبـــادل بــ احلـــســ وعـــمــر احلــوار ا
وشـمـر واحلـر وأسـد فـسـنـجـده كـمـا هـو
فى مشـهد الـتعازى- اسـتعـراضاً لـوجهتى
نــظـر وتــصـويــراً ألحـداث األيــام األخـيـرة
الــتى ســبــقـت مــقــتل احلــســـ ثم مــقــتــله
والـتـمــثـيل بـجـسـده ثم الـلـعـنـة الـتى تـلـحق
ــؤدى بـــاجلــمـــيـع وفى الـــنــهـــايـــة  يـــدور ا
بـعــمـامــة تـشــيــر لـرأس الــشـهــيـد وتــرمـز
ة وظهور هذه الـعمامة يكفى إللهاب للجر
الــصـدور وهــذا مــا حـرص عــبـد الــرحـمن
الـشـرقـاوى علـى إخفـائه واكـتـفى بـتـضـم
نصـوص شعراء الـلطمـيات احلـسينـية التى
تستـخدم تعـبيرات بكـائية مـثل (يا ثأر الله)
و (واحــســيـنــاه) مـن نــاحــيـة ومـن نــاحــيـة
أخــرى عـــمق وجـــهــتـى الــنـــظــر بـــالــرؤى و
ـعـاصـرة فى قـضـايا األفـكـار الـسـيـاسـيـة ا

مــثل قــضـــيــة احلــكم و الـــعــدالــة و احلــريــة
والوحدة العربية ليصل األزمنة ببعضها.

ولــنــأخــذ مـــثــاال مــبــدئــيـــا يــوضح ذلك وهــو
اســتـخــدام الــنـســوة الـنــائـحــات من بـيت آل
رسول الله لكلـمة (واوحدتاه)  وهى إشارة
لـقـضــيـة الـوحــدة الـعـربــيـة الـتى كــانت هـمـاً
ســيــاســيـاً لــلــمــفــكــرين والــكــتــاب فى فــتـرة
ـثقف الـسـتـينـيـات ومـازالت تـشغل ذهـنـيـة ا
الـعـربى وكلـمـا شـاءت الظـروف لـصـياغـتـها
اختلف العرب فـيما بينهم و فـشلت التجربة
ــتــبـــادل كــمــا حــدث بــ وعــادوا لــلـــقــتل ا
األموي والعـلوي فى التـاريخ القد وكما
حـدث فيـمـا بـ قبـائل الـهاللـية فى الـسـيرة
وكـما حـدث فى الـتـاريخ احلـديث فى الـيمن

وأخيرا فى حرب اخلليج األولى. 
لـقـد كانـت ثورة اإلمـام احلـسـ هى الـبـداية
الفعليـة لبروز تيارين أسـاسي فى الصراع
الـسيـاسى فى اإلسالم هـمـا: تـيار احملـمـدية
الــــذى يــــخـــتــــزن تــــراث وهـــويــــة وتـــشــــريع
وأخالقـيـات الـثقـافـة اإلسالمـيـة ومضـمـونـها
ـثال فى ثـورة الـتـوحـيـدى  – اإلبـراهـيــمى 
احلسـ والتـيار الثـانى هو تـيار السـفيـانية
ـدرســتـهـا الـنـافـيــة لـدور الـدين فى احلـيـاة
وتالمــذتـهــا اخملــلـصــ ألبــجـديــتــهـا أمــثـال

معاوية ويزيد.
ـرئى فى و تـتـمـثل الـكـتـلـتـان عـلى مـستـوى ا
سرحية من خالل خيمت رمزيت مثلما ا
فى مــشـهــد الــتــعــازى الــطــقـسـى وإن كـان
مـشـهـد الـتـعــازى يـكـتـفى بــخـيـمـة احلـسـ

كـنوع مـن تغـلـيب وجـهة نـظـره و قـوة وجوده
التاريخى والروحى رغم اسـتشهاده الذى ال
ــة بل نـصـرا تـاريـخـيـا خـالـدا من ـثل هـز
ــكــفــرين احلــامــلــ لـلــذنب وجــهـة نــظــر ا

دان أمام التاريخ. وا
فى مـشـهــد الـتـعـازى يـدور احلـوار حـول
اخلــيـمــة الــرمـزيــة الـتى تــمـثل احلــسـ وآل
الــبــيت ومــوروث الــنــبــوة واحلق فــهــو رمــز
عـانى وهو ـستـويات والـدالالت وا متـعدد ا
ما تـمثله إلى حـد بعـيد الكـاتب فى مسـرحية
احلــســ شــهـيــدا أمــا إضــافــته لــلــخــيــمـة
سرح فهو ستوى األدنى من ا األخرى فى ا
ـنـطـقـ وتـغـلـيب لـلـمـنـطق تـأكـيـد لـتـنـاقض ا
األعــلى لــذا وضـــعت خــيــمـــة احلــســ فى
ستوى األعلى كما تصف اإلرشادة األولى ا

نظر الثانى. فى ا

ـنـظـريـة لــقـد عـمق الـكــاتب هـنـا الـداللــة ا
ـشـهــد الـتـعــازى الـذى يــجـرى أمـام خــيـمـة
رمزية داخل صيـوان كبير يـعد لتنـتهى عنده
ـواكب احلــســيـنــيـة فـى لـيــلـة الــعــاشـر من ا
مـحرم فـجـعل الصـراع أكـثر وضـوحـا على
ـادى الــواقــعى وأضــاف بــعـدا ــســتــوى ا ا
ـناخ اخلـارجى و قوى تعـبـيريـا بأن جـسد ا
الـطــبـيــعـة ـ وهــو حل شـكــسـبــيـرى ـ يــبـشـر
صـير الذى سـيؤول إليه احلـس فى هذا با

كان ـ كربالء. ا
عـاناة مع مرور الزمن بشكل تزيد حدة ا
طبـيعـى بسـبب العـطش وإصرار أتـباع يـزيد
اء عن آل والك الـبـيت كـاتب هـنا عـلى منـع ا
اء كوسيلة من وسائل تعذيب آل يربط منع ا
البـيت بقضـية احلريـة فكيف يـستطـيع مسلم
أن يــعــذب آل الــنــبى و أبــنــاءه إن كــان حـرا
ــارس اخـتــيــاره بــحــريــة فــإمــا أنه فــقـد و

إسالمه أو أنه مجبر.
ـنـظـر وتـغــلف آهـات الـنـسـاء مـن آل الـبـيت ا
الـثــانى لـتـصـور مـدى الــتـعـذيب واأللم الـذى
يعتصر قـلوبهم فهو ألم مـزدوج يعانيه البدن

كما تعانيه الروح
ـشهـد الطـقسى لـيسـتعـرض الكاتب ينـتهى ا
اآلالم الـتى يــتــعـرض لــهـا مــرتـكــبـو الــفـعــلـة
وعقابهم العادل الذى يتـلقونه على طريقة آلة
التاريـخ الشكـسبيـرية كمـا يصفـها يان كوت
فى كتـابه شكسـبيـر معاصـرنا ح يـتحدث
عن قـدرة شـكسـبـيـر فى مـسرحـيـة مـاكبث و
مـسرحـيـاته التـاريـخيـة عـلى رصد وجتـسـيد
يكـانيـزمات آلـة احلكم الـسيـاسيـة التـى تدير

حركة التاريخ وأقدار الناس.
ـسـرحيـة فى الـنـهـاية هـى جزء من ثـنـائـية وا
كتبها عبد الرحمن الشرقاوى لتصور دراما
سياسية متمـثلة فى ثورة احلس فى اجلزء
األول احلــــســــ ثــــائــــرا ثم اســــتــــشــــهـــاده
اخلالصـى فى اجلـــــزء الــــثـــــانى احلـــــســــ
شهـيدا وهو بـذلك يكرس الـبطـولة للـحس

دون غــيــره ومـن هــنـــا فــإن الــصـــورة الــتى
يـــقــدمـــهــا الـــشـــرقــاوى هى صـــورة الـــبــطل
(االســـتـــشــــهـــادى اخملـــلـص) وهى صـــورة
ــســيح) فى حتـيــلــنــا لــنــمـوذج (اخملــلص ـ ا
ـسيح عن ـسـيـحى  حيث يـحـمل ا الـتراث ا
الـبشـر أخـطاءهم مـضـحيـا بـذاته ومخـلـصا

بآالمه اإلنسانية جمعاء .

أذكـــر هـــذا الـــعــرض وال
أنسـاه إنه عرض «تـاالسا... بـحرنا»
الذى أخرجه موريس بيجار اخملرج
ـصـمم الكـوريـوجرافى والراقص وا
ى الــذى أسـلم وتــشـيع. وكـان الــعـا
العـرض يـسـتـعرض تـداخل ثـقـافات
توسط دول حوض البحر األبيض ا
شـهد الـطويل الذى وال أنـسى ذلك ا
عبـر فيه عن الثقـافة اإلسالمية التى
حتـــيط بـــشـــرق وجـــنـــوب الـــبـــحــر
ــتـوسـط حـيـث اسـتــدعى األبـيـض ا
مــشــهـدى الــتــصـوف والــتــشـيع من
خالل طـــقـــسى الـــذكـــر والـــتـــعــازى
احلـسـيـنـيـة وأضـاف لـهـمـا عـنـصرا
معـاصرا وهو صـوت أم كلثوم وهى
تـغـنى «هـائـما جتـرى دمـوعى نـدما»
وهى مـن الــشـــعــر الـــصــوفى  ومن
خالل الـرقـص الـتــعـبــيــرى احلـديث
والـعنـاصـر الـبصـريـة عـبـر عن حال
ــريـد فـى الـذكــر وحــال الــنـادم فى ا
طـقوس الـتكـفيـر الشـيعيـة وكم كان
مــشـهــدا مـؤثــرا فى نــفـسى دفــعـنى
للـبحث فى هـذه الطـقوس ومـحاولة
تـفـسـيرهـا .. وبـعـد سـنـوات تـوقفت
عـــنـــد مـــســـرحـــيـــة عـــبــد الـــرحـــمن
الشـرقـاوى احلـسـ شـهـيـدا ألتأمل
هـذا الـنـوع من الـبطـولـة اخلالصـية

. اإلسالمية متمثلة فى احلس

< د. مصطفى سليم 

جتليات مشهد التعازى الشيعية فى الدراما التجريبية
ـكـان الـذى عــثـر فـيه عـلى كـاسـبـار الـشـخـصـيـة يـشـبه ا

احلقيقية.
وذجى لنوعـية النصوص «الغـرفة » حملمود نـسيم نص 
ذات الـفصـل الواحـد من حـيث طـبـيـعـة احلـدث الدرامى
ومن حــيث عـدد الـشـخـصـيــات الـفـاعـلـة فى هـذا احلـدث.
يــطــرح نص الــعــرض أفــكـاره عــبــر اســتـخــدام الــثــالـوث
الدرامى الـشهير: الـزوج الزوجة العـشيق ووضعها فى
ـاضى لـتـتـحول سـيـاق تـاريـخى هـو سبـعـيـنـيـات القـرن ا
مـارسـة الدرامـية حملـاولـة درس مواضـعات هـذا اجليل ا
ـساءلـة هذا اجلـيل فنـيا ـسرحى  ومن ثم يـتحـول النص ا

وسياسيًا واجتماعيا.
ومن خالل تـقنية االسـترجاع واخـتالط الواقعى ونـقيضه
تـعـبــر شـخـصـيــة مـاجـد الـفــنـان والـثـورى عـن إحـبـاطـاته
الـعـاطـفـيـة فـيتـم استـدعـاء شـخـصـيـات أخـرى فـاعـلة فى
احلدث كـشخصيـة احملبوبة والـصديق كما يـتم استدعاء
شخصيات أخرى كضابط األمن الرسامة فتاة الكتاب.
وضوع والشخصيات التى تشارك فى احلدث إن نوعـية ا
عنى الدرامى وذلك ألن ساعدت الرؤية اإلخراجية لطرح ا
سرحى لـها طبـيعة فـنية الشـخصيـات الفاعـلة فى النـص ا
فشـخصية ماجد «شـاعر» كما توجـد شخصية أخرى هى
الرسـامة الـتى استـخدمـتهـا تلك الـرؤية فى اسـتدعـاء باقى
شـخـوص الـنـص من داخل إحـدى الـلـوحـات الـتـشـكـيـلـيـة

التى قامت برسمها.
اضى شاهد الـتى تعتمد عـلى استرجاع ا كمـا أتاحت ا
سـرحى خاصـة ح يبـدأ العرض قدراً مـا من التـخيل ا
شـهـد أظن أنه مـقحم عـلى الـنص األصـلى وهو مـشـهد
فـتـاة الكـتـاب الـتى تنـتـحر بـإلـقاء نـفـسهـا من فـوق إحدى
بـتسرون» ألروى صالح ـسكة بكـتاب «ا البـنايات وهى 

كتكثيف حملنة هذا اجليل.
ـشهـد الـذى عبـرت عنه رؤيـة اخملرج مـحمـد حزين وهو ا

عبر استخدام أسلوب التصوير السينمائى.
     خلفية سودا ء موتيف لسرير أحمر

قـدمت فـرقـة بـيت ثـقـافـة الـنـصـر فـرع بـورسـعـيـد عرض
«حـنــطـرة ســربـال» تـألــيف أحـمـد يــوسف عـزت وإخـراج

حسام سامى.
وهـو درامـا طقـسـيـة تعـتـمد عـلى خـلق حـالة انـفـعـاليـة لـها
الـقــدرة عـلى اإليــحـاء بـطــبـيــعـة احلـدث الــدرامى إنه نـوع 

ـتـردى الـذى وصل لـطـريق مسـدود وبـات غـيـر قـادر على سـرحى ا وسط هـذا الـركـام ا
التعبير الفنى واإلمتاع اجلمالى كما أنه إنتاج مسرحى يكرس لكل ما هو قبيح ومعادٍ للفن بحيث
سـرحى عروضاً وصلت لـقدر كبـير من التكـلس واالبتذال وبـاتت غير قادرة ـتأمل للسـياق ا يالحظ ا
عـلى طرح رؤيـة فـنيـة قادرة عـلى اإلمـتاع بـعد أن فـقـدت هذه الـعـروض نضـارتهـا وأصـبحت مـكرورة
ومـبتـذلـة فى رؤيـتهـا لـلـعـالم واألشيـاء عـبـر نـصوص مـسـرحـية مـحـدودة وغـيـر قادرة عـلى مـسـاءلة
ـتـردية واقعـهـا أو االشـتـباك مـعه بـغـرض فـهمه وتـمـثـله واتـخاذ  مـوقف نـقـدى مـنه وهـذه احلالـة ا
ـسرح فى مـصـر من هـنـا هل يكـون لـفـكرة واسـتـمـرارها فى ظـنى من أكـبـر الـكوارث الـتى تـهـدد فن ا

النوادى أهمية ما?

 عز الدين بدوى

نصة وأخرى حتاكم الواقع وتتمرد عليه  عروض ترفض سلطة ا

االثن 2007/9/24 دة يوم12 قـبل بعنـوان «يوم احلـواديت»  ـسرحيـة تنـظم احتفـاليـة خاصة مـنتـصف أكتوبـر ا > فرقة حـالة ا
ـختـلف محـافظات مـصر اخملـرج محـمد عـبد الـفتاح عـروف  ـشاركة مـجمـوعة من احلـكائـ ا واحد 
سـتقل تتميز بخصوصيتها سرح ا مدير الفرقة ذكر أنه يتم اإلعداد حالياً لتـنظيم عدة مهرجانات لفرق ا

شاركة. وتنوع العروض ا 1212121212
3äÉbO

سرح هرجان اإلقليمى لنوادى ا يعيش االرجتال فى ا

الـنـمـسـاوى بــيـتـر هـنـدكه وهـو نص من الـنـصـوص الـتى
ثل واحد (مونودراما). تعتمد على 

وهـو الـعــرض الـوحـيــد الـذى يـعــتـمـد نــصـًا أجـنــبـيـًا فى
ـسرح  واحلـقـيـقة أن هـرجـان اإلقـليـمى لـفـرق نـوادى ا ا
ثال ـسرحيـة التى تعـتمد  هذه الـنوعيـة من النصوص ا
واحدا أو أكـثـر قـليًال بـجـانب نـصوص الـفـصل الـواحد
هى أكــثــر الـــصــيغ مالءمـــة لــكى تــقـــدم فى فــرق نــوادى
ــســرح ألن هــذه الــنــوعــيـــة تــنــتج عــروضــًا مــحــكــمــة ا
وبسـيـطة.. و«كـاسـبـار » هو ذلك اخملـلـوق الـذى عثـر عـليه
ـنـعـزلة وهـو كـائن فـاقـد لـلـقـدرة على فـى أحد اخلـنـادق ا
الـتــواصل مع أشــبـاهـه من الـبــشــر ألنه بـبــســاطـة فــاقـد

للمهارات اللغوية والتواصلية وهو ما يؤهله للعزلة.
إن هذه الـنوعيـة من العروض تـتيح قدرًا كـبيرًا لـكى يظهر
مـثل قدرته عـلى امتالكه ألدواته األدائـية واالسـتعـراضية ا
مثل كل ومن ثم كـان هذا النوع وسـيظل لكـى يستعـرض ا
إمكـانياته التـمثيـلية والصـوتية واجلـسدية بعـد أن يكون قد
ـســرحى بـحـيث لء هـذا الــفـراغ ا اكـتــسب خـبـرة تــؤهـله 
ـشـاهـدين طـوال الـوقت مـسـلـطـة عـلى هـذا تـصـبح أعــ ا
ـزية هى أهم مـا قدمه الـعرض على ـمثل وأظن أن هذه ا ا
مـثل وحيـد الختـبار سـتوى الـفنى أعـنى إعطـاء فرصـة  ا

أدواته فى األداء التمثيلى.
ـمـثل «مـحـمـد يحـيى» فـشـخـصـيـة كاسـبـار الـتى لـعـبـهـا ا
مـهـتـما بـاألسـاس بـدراسـة الشـخـصـيـة من داخلـهـا عـبر
ـزاجيـة أمكن تـرجمـتهـا عبـر احلركة سمـاتهـا النـفسـية وا
ـنظم والتـلوين الصوتى هـنا يصبح دروسـة واالنفعال ا ا
ـعانى سـرحى قادراً عـلى خلـق أفق متـعدد من ا الـدال ا
ومن ثم تصـبح شـخـصيـة «كـاسـبار» قـادرة عـلى الـتعـبـير
أل الـعالم ألنه ضـحيـة هذا عن احلـروب والعـنف الذى 
العنف اجملنون والذى عبر عنه العرض - إخراجياً- عبر
رؤيـة وضـعـهـا مـحـمـد عـيـسى مـخـرج الـعـرض بـواسـطـة
«الـشـريط الـصـوتـى» الـذى يلـقـن «كـاسـبار» نـطـق األلـفاظ
بـــالـــصـــراخ والـــضـــجــــيج ومـــدى األلم الــــذى تـــعـــانـــيه
الشـخصـية بـسـبب هذا الـصـراخ فالـشخـصيـة تـستـنيم
ا هربا من العـنف كما أكدت هذه الرؤية على للـعزلة ر
العـزلـة بصـريا عـبر وضع «كـاسـبار» حتت بـؤرة ضوئـية
مـسـلـطــة عـلـيه طـوال الـوقت بل هى تــعـمل عـلى مـتـابـعـته
عتم وهو ما سرح إلى مـا يشبه النفق ا لتـتحول خشبة ا

ـؤكــد فى هـذا الــسـيــاق أن هـذه الــتـجــارب الـصــغـيـرة ا
كاشـفة لـلعـناصـر الشـابة الـتى جترب أدواتـها الـفنـية فى
كل عـنـاصــر الـعـمل الـفـنى من إخـراج وكـتـابـة وتـمـثـيل
وتــشـكــيل... إلخ ومن ثـم فـهى أحــد الــروافـد لــضخ دمـاء
جـديـدة لـلـحـركـة الـفـنـيـة خـاصـة أن هـذه الـتـجـارب قـلـيـلة
ـا يعـطى الـفرصـة إلنتـاج الكـثـير مـنهـا ومهـما الـتـكلـفة 
تمـخض هذا الـكـثيـر عن الـقلـيل فسـوف نـحصل بـالـتأكـيد

سرح. كن أن ينتمى لفن ا على ما 
كمـا أن هـذه التـجارب الـصـغيـرة تـتيح نـوعـًا من التـحرر
فى نوعية النصوص والتصورات الفنية إخراجًا وتشكيًال
وكتـابـة وأداء وهـو مـا يـتـيح - بـدوره-  قـدرًا من الـتـنوع
ـــســـرح ومـــوضـــوعـــاته وأفـــكـــاره وفى رؤاه ـــاط ا فـى أ

وتقنياته.
ـسـرحى الذى قـدمـته فـرقة «االنكـشـاريـة» هو الـعـرض ا
سرح بإقليم القناة نادى السويس خالل مهرجان نوادى ا
وسيـناء وهو عرض صمم بـحيث يعرض فى الشارع فال
ـعنى الـتقلـيدى بل مجـموعة منـاظر مسـرحية أو ديـكور با
ـمثل وال نص مسرحى من اإلكسـسوارات التى يحـملها ا
ـوضوع تمت كـتـابـته سـلفـا لـيس إال خـطـة عامـة حتـدد ا
الـذى يـدور حـوله الـعـرض وهـو هـنـا يـشـبه إلى حـد كـبـير
التـحقـيـقات الـصحـفـية الـتى تـتنـاول الـيومى والـعادى فى
ــضــمـون لـه طـابع ــصــرى اآلن. وهـنــا ا ــواطن ا حــيـاة ا
ـصـر وبه حملـات لـهـا تـاريـخى مــنـذ االسـتـعـمـار الـتــركى 
القـدرة عـلى الـداللـة أو موقف مـا يـكـسـبهـا الـعـرض قدرة
ـسـرحـة فـتـصبح داللـيـة وذلك عـبـر وضـعـها فـى سيـاق ا
ـعـنى الـذى أراد الـعـرض أن يـطـرحه قـادرة عـلى إنـتـاج ا
ــواقـف تــشـــبه إلى حـــد كــبـــيــر عــلـى جــمـــهــوره وهـــذه ا
سـرحية التى تـدور ب أكثر من شـخصية االسكـتشات ا
وهى هــنــا يـتـم سـردهــا أو جتــاذب احلــديث عــنــهــا ويـتم
طرحـها عـمـومًا بـشـكل انـتقـادى فكـاهى عـصـرى بغـية
فـضـحـهـا وإظــهـار مـا بـهـا من خـلل وعـطب فـمن الـتـاريخ
مرورًا بـاألحـداث السـيـاسيـة واالجـتـماعـيـة يطـرح الـعرض
ــضـمــونى وهـذه الــصـيـاغــة الـنــصـيـة لــلـعـرض جـانـبه ا
ـــتــلـــقى فى صـــيــاغـــة احلــدث صــمـــمت بـــحــيـث تــورط ا
والتـواصل مـعه عـبـر احلـوار الـدائم بـ مـبـدعى الـعرض
ومشـاهديه والـعرض قدم عـبر تكـوين دائرى  تخـطيطه
بالطباشير وهو يشبه مسرح «األرينا» والفارق الوحيد أن
عـرضـنـا يقـدم دون مـنـصـة ولو قـلـيـلـة االرتفـاع فـصـانـعو
الـعــرض يـتـحـاورون مع مــتـلـقـيـهـم دون الـرغـبـة فى وجـود
ـنصـة الـعرض تـلك السـلـطة الـتى تتـيـحهـا خشـبة سـلـطة 
لـقن ثمة عـلم أو ا مـثل دور ا سـرح التـقليـدى فيـأخذ ا ا
سرح أمـا هنا فـصانعـو العرض سلـطة تتـيحهـا خشبـة ا
ومتلقوه على مستوى واحد ال أفضلية ألحد على اآلخر.
إن احلدث أو اخلـطة الـدراميـة إن جاز الـتعـبيـر تقـدم عبر
ــصــاحــبــة آلـة الــســمــســمـيــة وآالت إيــقــاعــيـة الــغـنــاء 
وتـيفة مـوسيـقية أو واسكـتشات يـرتبط بـعضـها ببـعض 
حـركـة من حلن!«أهـو ده الـلى صـار» لـسـيـد درويش.  أمـا
فرقـة بورسعيـد فقد قـدمت نص «كاسبار» تـأليف الكاتب 

مـسـرحى يـطــلق أقـصى إمـكـانـيـات االنـفـعـال والـرغـبـة فى
الـتـعــبـيـر من خالله دون االعــتـمـاد- نـصــيـا - عـلى إنـتـاج
دراما تـقـليـدية لـهـا بدايـة ووسط ونـهـاية وتـطـور محـسوب
للـشـخـصيـات لـكى يـصل احلـدث لذروة مـا نـحن هـنا مع
اإليحـاء بشىء مـا قد يـكون أحـد احملرمـات عبـر شخـصية
اخلالـة التى تشتهى ابن أختها فى بيئة مغلقة على نفسها.
إن احلـدث الـدرامى يـقف عـلى تـخـوم تـابـو «زنـا احملارم»

دون التصريح بل عبر اإليحاء.
ـسـرحى حـاول الـتعـبـيـر عن أفـكاره ورؤاه إن العـرض ا
عـبــر اسـتـخــدام تـقــنـيــات مـسـرح الــقـســوة ومن ثم كـان
عنصر الطقسية بداية لهذه الرؤية كما اهتم بإنتاج صور
البس الـتى ـرئــيـة كـعــنـصــر ا بـصـريــة عـبــر عـنـاصــره ا
اتـخذت من األلوان الـصريـحة األسـود / األحمـر كما أن
ا كـدحا وراء إنتـاج رموز بـصرية لهـا طابعـًا كهـنوتيـًا ر
كـمــا كـان االتـكــاء عـلى أســلـوب «الـچــسـتـات» احلــركـيـة
بوضوحـها وأناقتها التشكيلية ملمحا يؤكد تبنى العرض
جلـمـالـيـات بـصـريـة مـحـددة. . لـكن الـعـرض فى عـنـصره
ـقطـوعات الـغريـبة وسـيقى اعـتمـد خلـيطـا مـهجـنا من ا ا
ـكنـا التعـبير عـبر مـوسيقى عن طبـيعة احلـدث ألم يكن 
تـعـبـر عن الـبـيـئـة الـتى يـدور فـيـهـا احلـدث وهى هـنـا بـيـئة

صعيدية أو آالت إيقاعية أو ربابة أو دفوف?!
ثـمــة عـروض مـســرحـيـة فى هــذه الـدورة ال تـعـتــمـد عـلى
عنى االصـطالحى للكلـمة بل تتخذ نصـوص مسرحيـة با
من االرجتال أسـلوبا للـطرح الدرامى بل تعتـمد على خطة
عـامــة حتـدد مـسـار األحـداث بـشـكـل عـام عـلى طـريـقـة
الـكـومـيـديـا الـشعـبـيـة «الـكـومـيـديـا دى الرتى» فـتـتـخلص
الـشـخصـيـة الـدراميـة من مـعـقولـيـتـها ومـنـطـقهـا الـبـنائى
طا داالً على صـفة محددة وهذا االخـتيار الفنى وتغـدو 
ـبـدع سـعـيـا وراء مـسـاحـة أكـبـر لـعـنـصـر مـا يـعـتـمـده ا
ـثال أو االعـتمـاد  على مـفهوم كاالرجتـال  على سـبيل ا
الـلـعب وتـفـكيـك احلكـايـة ثم إعـادة تـركـيبـهـا كـاشـفًا عن
مـنـطـقـهـا لـكن هـذا االخـتـيـار يـنـبـغى أن يـكـون مـدروسا
ــسـرحى أو ولــيس فـقط لــلــتـخــلص من ســطـوة الــنص ا

هروبا من إنتاج عرض محكم وله منطق.
من هذه الـعـروض عرض «خـمسـة فـرفشـة ستـة عـكنـنة»
إخـراج هـانى نـصـر فـاخلطـة الـعـامـة للـعـرض تـسـتدعى
ى «رومـيو ـسـرحى العـا شخـصـيات كـثـيـرة من التـراث ا
وجـولـيـيت» ومن تـراثـنا «يـاسـ وبـهـيـة» كمـا يـعـتـمـد على
شخـصيات أخرى معاصـرة دون القدرة على إنطاق هذه
الـشـخـصـيـات بـقـضـيـة يـنـبـغى أن يـعـبـر عـنـهـا الـعرض
سـرحـيـة حملض استـدعـاء مـجانى ـمـارسـة ا فتـتـحول ا

فاقد القدرة على الداللة الفنية.
ـنــطق الـفـنى نــفـسه حــاول عـرض «يـووه» لــقـصـر ثــقـافـة وا
بورسـعيد الـتعبـير عنه عـبر خطـة مرجتلـة لثالث شخـصيات
شكالت التى تـواجه الشباب من بطالة دراميـة تتحدث عن ا
وتـأخــر سن الـزواج ..إلخ  ;.عــبـر مـوتـيـف تـشـكـيــلى يـصـور
سرح يشى شبـكة عنكـبوت بشـكل تصديرى عـلى خشبـة ا
بأهـميته الداللـية مع مجموعـة من اإلكسسوارات الـتى يعتمد
ـمـثل كاجلـريـدة التى تـبـحث فـيهـا الـشخـصـية عن عـلـيهـا ا

ثال. إعالن لوظيفة ما على سبيل ا
سرحى يـنتج العرض نقيضه وهو فعـندما يغيب الدال ا
الـثــرثـرة حــول مـوضــوعـات دون أفق فــنى وكـأن وظــيـفـة
ـتـلـقى ال ـســرح الـثـرثـرة عن مـشـكالت الـواقع وكـأن ا ا

يعيشها!
ويبـقى عرض «مالمحنا» الذى قدمته فرقة بورسعيد وهو
ــيـــز العــتــمــاده عــلى أداة الـــتــعــبــيــر احلــركى عــرض 
الـــرافض وذلك عـــبــر االعـــتـــمــاد عـــلى درامـــا حــركـــيــة
ـاطًا من الـتعبـير االسـتعراضى يـنتمى إلى تسـتعرض أ
أشــكــال مــتــعــددة مـنــهــا: الــرقص الــصــعــيـدى الــرقص
احلديث الـرقص األفريـقى عبر تـيمات مـضمونـية حتدد
اجملـال األسـاسى لـلـعـرض دون وجـود حلـوار مسـرحى
شهد األخيـر الذى يصور تمـثال نهضة ـداه فى ا يصل 

مصر عبر األداء احلركى الراقص.
ـنـضبط إن هذا الـعـرض يبـرز نـوعًا من األداء الـشـكلى ا
الذى يـبنى على دراية عالية وقدرة على التعبير من خالل
االعــتــمـاد عــلى اجلــسـد اإلنــسـانـى بـقــدرته الـتــعــبـيــريـة
واالستـعراضيـة متـخذا من احلركـة ووضوحـها وأناقـتها

الشكلية أسلوبًا للتعبير.

سرح هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا سرحيعيش االرجتال فى ا هرجان اإلقليمى لنوادى ا يعيش االرجتال فى ا

إنه لـــيس ثـــمــة
إال مـــــــــجـــــــــال
واحـد تــتـحـدى
فــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــه
الـشــخـصــيـات
الروائية قوان
الــطــبـــيــعــة فال
تـــــتـــــحــــول وال
تــــــتــــــبــــــدل وال
ينتابهـا التغيير
... ذلـك هـــــــــــو
مـجـال الـكـتـابة
الـــــــروائــــــــيـــــــة
وطــــــبــــــيــــــعــــــة
الـشــخـصــيـات
الثـابـتـة التي ال
ينتابهـا التغيير
هـي الـــــــــــــــــتـي
جتـعل الـكـتـابـة
الـروائـيـة هـكذا
. وإذا كـــــــــانت
شـخـصــيـة مـا
فى قـــــصــــة أو
أقــصــوصــة أو
تـمـثيـلـيـة حتـتل
فى نـهـايـة هـذه
األعـمــال نــفس
ـــكــــان الـــذى ا
كـــانت حتــــتـــله
فى أولها كانت

شيئا رديئاً. 
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محمد رفاعى

لوخـية» للـمؤلف السـيد حافظ واخملرج سرحى «حـرب ا شـاركة فى العـرض ا > بعد انـتهائه من ا
مـثل الشاب محمـد أسامة لعـرض مسرحية «الـعدو فى غرف النوم»  للمؤلف أحمد عوف يسـتعد ا

سرح بنادى الصفا الرياضى بالهرم. د. هشام السالمونى ويتم عرضها بقاعة ا

سرح الشعبى محمود دياب: القاضى الذى أحكم حيثيات ا
75 عاماً على ميالده

ــصــرى والــعــربى فــفى مــســرحــيــة «بـاب ا
الـفــتــوح» الـتى كــتــبت عـام 1971 يــنــطـلق
«ديـاب» من اللـحظـة اآلنـية كـانت القـدس قد
سـقطت فى يد االحـتالل اإلسرائيـلى ومعها
عدة مـناطق فى الشام ومصر يلجأ الشباب
الـذى يعـانى من عدة أزمـات  - فى النص -
إلى عـــهـــد صالح الــديـن األيــوبى حتـــديــداً
حلـظة دخـوله الـقـدس مـنـتـصـراً يدخـل بطل
ـسرحيـة أسامة بن يـعقـوب القادم من بالد ا
األنــدلس الـــتى تــعـــانى الــتـــشــرذم وضــعف
وفسـاد احلكام يلح «ابن يعقوب» فى مقابلة
صالح الــدين وقـد هــاله أن أبــواب الــقـدس
أغقـلت أبـوابـهـا أمـام الـعامـة ودخـلـهـا كـبار
التـجار والعسكر كان الفتى األندلسى يأمل
فى هـذه الـلـحـظـة أن يـزاوج الـفـكـرة بـالـقوة
كـان يــأمل وصــول كـتــابه إلى صـالح الـدين
ـقـراطـيـة وسـيادة الـذى هو دسـتـور فى الـد
نتصر: القـانون كان يأمل أن يـقول للقائـد ا
إن من حق الـناس أن تخـتار احلاكم بـحرية
أن تـعـطى الـبـيـعــة لألحـكم واألعـدل واألكـثـر
ـانا بقضايا الناس وأن لكل فرد فى األمة إ
ــلــبـس والــســكن ـــأكل وا حق مــعـــلــوم فى ا

وطلب العلم.
يـنـحت مـحـمـود دياب اجملـرى األسـاسى فى
ـســرحى فـكــرة الـتــحـذيــر وطـرح مــنـجــزه ا
ــصــريـــة وجتىء مــســـرحــيــته الـــقــضــايـــا ا
األخيرة «أرض ال تنبت الزهور» وفيها يعود
ــا ألول مـرة - فى ديـاب إلى أســطـورة - ر
ـسرحـية التـراث الـعربى الـقـد بطل هـذه ا
«الـزبــاء» «مــلـكــة تـدمــر» الـتى تــشـبه أبــطـال
التراجيديا اإلغريق مضت إلى حتفها ح
رفـضت حب قائد جـيشـها أو االسـتماع إلى
ـمـلـكـة لكـل غريب نـصحـه وفتـحت أبـواب ا
وأرســـلت إلى عـــدوهــا يـــتــحـــدث بــاســـمــهــا
سـتشـارى السـوء وعلى وأحاطـت نفـسهـا 
جـــدران قـــصـــرهــا صـــور األعـــداء فـــلــقـــيت
ـأساوى ويـؤكـد الكـاتب على أن مـصيـرها ا
األرض الــتى تــروى بـالــدم واحلــقـد ال تــنـبت

زهرة.
هـذا الكـاتب أحب بصـدق لم يكف يـوماً عن
طــرح رؤاه الـثـاقـبــة والـتـحـذيــريـة الـتى رآهـا
أمـامه مجـسدة عـلى أرض الواقع ألنه فـنان
صـادق عبر عن واحلـال الذى آل إليه الواقع

صرى والعربى. ا
75 عاماً تمر على ميالد محمود دياب وفى
ـضى عـلى رحـيله ربع أكـتوبـر بـعـد القـادم 
قـرن أمـا آن لنـا أن جنـمع رؤاه وأن يـنـشر
?! ســـــؤال أوجــــهه لــــكل مــــشـــــروعه كــــامالً

صرية. ؤسسات الثقافية ا ا

يعـمـلـون فى أعـمال وضـيـعـة تهـ كـرامـتهم
وشـرف نسائهم ويعمـلون فى أوقات فراغهم
مـضــحـكـ لـلـســادة وأتـبـاعـهـم بـغـيـر أجـر
لـكـنـهم - أى الـهالفـيت - لم يـتـوانـوا حلـظـة
كتومة كان فى التمرد وإخراج االنفعاالت ا
محمود دياب فى تلك الفترة يعتبر موضوعه
فـضل بل الـوحيـد هـو القـريـة فعـبـر عنـها ا
بـصدق وبساطة شديـدة العمق ففالحيه من
روح ودم وهـو قادر على سبـر أغوارهم بغية
شاعـر وأعقد الـهموم التى الـوصول ألدق ا
تـؤرق هـؤالء الـبـسـطـاء والـقـريـة فى مـسـرح
مـــحــمــود ديــاب قــريــة مـــصــريــة خــالــصــة
رارة وهامـشيـة شخـصيـاتهـا مقـهورة من ا
ـلـكون شـيـئاً وقـسوة الـواقع فالحـوها ال 

لكون أنفسهم. ا ال  ور
سرحيات بل كان هاجس «دياب» فى تلك ا
ـسـرحى هـو اجلـمـهـور فى أغـلب مـنـجـزه ا
فى مـسرحه: الـنص وجتربـة العـرض ال تتم
ـتفـرج من ثم ـشاركة إيـجابـية من ا إال 
سرحية ونقد إدانة بعض الشخصيات فى ا
مـــواقــفـــهم فــإن مـــا يــحـــدث عــلى خـــشــبــة
سـرح لم يـعـد كالمـاً مجـانـيـاً أو مبـعـثراً ا
عــــلى الــــورق أو صـــوتــــا بال مــــعـــنـى عـــلى

سرح. ا
عـجـزة» القـصـيرة والـدالة منـذ مـسرحـيـة «ا
الــتى كــتــبت فى مــطــلع الــســتــيــنــيــات إلى
مـسرحـيـة «األرض ال تـنبت الـزهـور» مروراً
ب «بــاب الـفــتـوح رســول من قـريــة تـمــيـرة
قــصـر الــشـهــبـنــدر أهل الـكــهف» كل هـذه
ــسـرحــيــات وغــيــرهــا كــانت كــالــنــبـوءات ا
وحتــقـقت كـل تـنــبـؤات مــحــمـود ديــاب الـتى
أطـلقـهـا فى مـنـجـزه اإلبـداعى حتـققـت على

نحو ما على أرض الواقع.
عجزة» كـان مؤلفـها يتوقع ففى مـسرحيـة «ا
مــا يــحـدث فـى مـصــر بــعــد عــدة عــقـود من
خـصــخـصـة وبـيـع الـقـطـاع الــعـام وسـيـطـرة
ـال وسيـاسـات الـسوق شـخـصـيات رأس ا
ــسـرحـيــة الـقـصــيـرة الـتـى كـتـبت فى هـذه ا
العـام الذى أعلن فـيه عبد النـاصر القرارات
االشتـراكيـة فى مطـلع الستـينـيات - أغـلبهم
ـصـنع عــمـال ويـتــكـاتــفـون من أجل شــراء ا

الذى يعملون فيه.
فى مـسـرحــيـة «أهل الـكـهف 74» الـتـمـاثـيل
الــتى تـمـثل رمــوز الـعـهـد الــسـابق من كـبـار
الـــبـــاشــاوات واإلقـــطـــاعـــيــ والـــلـــصــوص
يـتــحـركـون فى أول فــرصـة لـيـســتـولـوا عـلى
ـكـتــسـبـات الـتى حــقـقـهـا الــبـسـطـاء وثـوار ا
يـولـيـو وفـى مـسـرحـيـة «قـصـر الـشـهـبـنـدر»
الـذى يأوى الـفـالحـ والـطـلـبـة يـريـد تـاجر
ثــرى شــراء الـقــصــر وحتــويـله إلـى «أوتـيل»
خــمس جنــوم وفــنــدق ســيــاحى ويــطــرد من

يأويهم القصر.
وفى مـسرحية «رسول من قـرية تميرة» التى
كــتـبــهــا ديــاب عـقـب حـرب أكــتــوبــر تـرسل
الـقــريـة أحـد أبـنــائـهـا إلى الــقـاهـرة - أثـنـاء
ـــقـــابـــلـــة أحـــد أفـــراد الـــقـــيــادة احلـــرب - 
قاتل وعن لالستـفهام عن مصير أبنائها ا
أحــداث احلـــرب وعن مــصـــيــر اجلـــمــعـــيــة
التـعاونية عن موقف أمريكـا بينما يستولى
أحـد أثريـاء الـقـريـة - بـحـجـة مـزورة - على
قـطعـة أرض ملك ابن أخـيه الذى يقـاتل على

اجلبهة.
إن الـدالالت واضـحـة والـرمـز بسـيـط يسـهل
إدراكه وفـهم مـغـزاه وحـ يـلـجـأ «مـحـمـود
ديـاب» إلى التراث والتاريخ يـؤكد على فكره
وتـــنــبــؤاتـه ويــحــذر بـــقــراءة واعــيـــة لــلــواقع

مـصــر وأدخـلـتــهـا فى نــفق الـســبـعـيــنـيـات
ـــظـــلم وواجه «مـــحـــمـــود ديـــاب» وحـــده ا
ـــؤامــرات الـــصــغـــيــرة وتــعـــنت الـــرقــابــة ا
ـؤسسـة الثـقافـية ووصل به وبيـروقراطـية ا
احلـال إلى الـيـأس فـهـجـر عـمـله الـرسـمى
وأوصـد األبـواب حـول ذاته ومــات مـكـتـئـبـاً

فى أكتوبر 1983.
ولـد محـمـود دياب فى أغـسـطس عام 1932
فى إحـدى قرى محافظة اإلسماعيلية ودرس
الـقانون وتدرج فى سلك القضاء حتى صار
مـستشارًا مارس األشكـال األدبية كافة بدأ
بالـقصة القـصيرة قدم مجـموعة «خطاب من
قـــلــبى» ونـــشـــر روايــة «الـــظالم مـن اجلــانب
اآلخر» وقـدم عمًال يجـمع ب السيـرة الذاتية
والـفن السردى هـو «أحزان مديـنة» «طفل فى

احلى العربى».
سرحية تفـوق «محمود دياب» فى الكـتابة ا
سرحـية ذات الفصل الواحد كـتب خاللها ا
ـســرحـيـة الـطـويـلـة وتــرك بـصـمـاته عـلى وا
ــسـرح الـعــربى حـيث كـان مــسـرحـيـاً من ا

طراز فريد ونادر.
من أهم مـسرحـيات «مـحمـود دياب» التى ال
يخـطـئهـا عـاشق لـلمـسـرح أو أحد نـقاده أو
دارسـيـة هى: «الــزوبـعـة لـيــالى احلـصـاد
الـهالفيت باب الـفتوح رجل طيب فى ثالث
حــكــايـــات رســول من قـــريــة تـــمــيــرة أهل
الــكـهف قـصـر الـشــهـبـنـدر أرض ال تـنـبت

الزهور».
فـكرين منـذ الـدعوة الـتى أطلـقـها عـدد من ا
ــسـرحـيــ الـعـرب بـضــرورة الـبـحث عن وا
ــسـرح مـصــرى أصـيل يــعـبـر عن صــيـغـة 
صر منها دعوات «يوسف الـروح األصيلة 
إدريس» عــلى صــفــحــات مــجــلــة «الـكــاتب»
1964 كان محمود دياب أحد األصوات
ـسـرح األصــيـلـة الــتى وصـلت إلى صـيــغـة 
مـصـرى أصـيـل يـعـبـر عـن الـواقع وظـهـرت
مـسـرحـيـات ذات طـابع شـعـبى دون الـلـجوء
ــاضى كــان مــســرح إلـى الــتــراث أو إلى ا
ديـاب فـى الـسـتـيـنــيـات يـتـحــدث عن الـقـريـة
واخـتار شـكل السـامـر الشـعبى أو مـسرح
سرح بسيطاً للغاية ـسرح وجعل ا داخل ا
ــكن أن يـقــام فى سـاحــة شـعــبـيـة أو فى و
قـرية بـجوار اجلـرن أو الساقـية وجنح فى
الربـط ب الشكل الفنى والـرؤية االجتماعية
والسـيـاسيـة كانت تـشغل مـحمـود دياب فى
تلك الـفتـرة قضيـة عالقة الـفرد باجلـماعة -
وهى من الـقـضايـا األسـاسـيـة - كـمـا يـقول
الـناقد فاروق عبد الـقادر أحد عشاق دياب
وشـغـلـته الـقـضـيـة فى مـرحـلـة الـسـتـيـنـيات
وفى مــسـرحـيــة «الـزوبــعـة» الــشـائـعــة الـتى
اجتـاحت الـقريـة وهزت مـوقعـها وأخـرجتـها
ــألـوف من الـذل واالســتـكـانـة عن إطـارهـا ا
هـانة التى أصبحت شريعة اجملتمع قبل وا
أن يأتى أحـد أبناء القرية لـيثير الزوبعة من
ـساجـ ظلـماً لـينـتقم احتـمال عـودة أحد ا
ــيـه تــغــيـــرت الــقــريـــة فى حلــظــات من ظــا
ـسـكـوت عـنه رغم أن الـسـج وفـضـحت ا
مــات مــنــذ فــتــرة لــكن الــقــريــة الــصــغــيـرة
حتــــــركـت وعــــــرفت ووعـت ثم تــــــلـت هـــــذه
ــســرحــيــة مـســرحــيــتــان مـهــمــتــان هــمـا: ا
«احلـصـاد» و«الـهالفـيت» وهـمـا ذروة تـلك
ـرحلة وكانت جتربة العرض تتم فى قالب ا
ــا يـشــبه ســهـرة ـســرح  مــســرح داخل ا
ريــفــيــة وعـــبــرا الــعــمـالن عن االنــفــعــاالت

هانة. كبوتة واألحزان والقهر وا ا
فى مــســرحــيـة «الــهالفــيت» الــرجــال الـذين

ـسـرح الـتـجـريب فى مـسـرح لـهـا عالقـة بـا
«محـمود ديـاب» ينطـلق من التراث ويـكتسى
من الـواقع احمللى والشعبى ومعـبرا حقيقيا
عن هـموم اجلـماعـة والـفرد من هـذا الواقع
بـادئه وموهبته أتى «مـحمود دياب» مـؤمناً 
وإبـداعه وسرعان ما أصبح واحداً من أهم
ـسرحـي الـعرب بـعد نـكسة 1967 لـكن ا
مـتـغـيـرات سـيـاسـيـة واجـتـمـاعيـة حـدثت فى

بـــدأ مـــحــمـــود ديــاب الـــكــتـــابـــة فى أواخــر
ــاضى كــان اخلــمــســيــنــيــات من الــقــرن ا
ــــــصـــــرى فـى أوج الـــــتــــــوهج ـــــســــــرح ا ا
واالزدهـار وكـانت هـنـاك روح وطـنـيـة تـدعو
إلى الـتـمـيـز والـتــفـرد وتـرفع من شـأن قـيم
األصـالــة وحتـرث األرض بــحـثــاً عن تـراث
هذا الشعب إلحياء الذاكرة الوطنية والبحث
عن ظـواهـر واحـتـفـاالت وطـقـوس شـعـبـيـة

سرحـي الذين سرحى «مـحمود ديـاب» عرضت أعمـاله على أكـبر مسـارح العالم الـعربى ولكـنه لم يأخـذ حقه كواحـد من أهم ا الكـاتب ا
ع قبل عقود عندما تـضافرت عوامل وتغيرات صرى نـتذكر جديته فى طرح قضـايا حياتية شائـكة نتذكر اسمه الـذى  سرح ا خطوا نحو تـأصيل ا
وهبته وأهمـية أعماله.. ولـكن مازالت تلك األعمـال مبعثرة ا يلـيق  داخلية وخارجـية وذاتية بـالطبع فى وضع هذا الـكاتب فى مكانـة يستحقـها 
سرحيـة الكاملة حتى اآلن نتذكر اضى لم ينـشر منها إال النذر القلـيل ولم تنشر أعماله ا فى دوريات أو فى طبعات محدودة منذ سـتينيات القرن ا

محمود دياب الذى مر فى شهر أغسطس 75 عاما على ميالده.
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وقائع موت كاتب
مسرحى!!

كن لك من يعرفه إال أن يحبـه. محمد نصر يس.. كان  من يلـقاه فال 
كن أن ا يهتم به الشعراء و كان  أن يكـون من كبار الشعراء لو أنه اهتم 
برزين لو لم تتوزعه اهتمامات أخرى. ولوال أنفة حالت سرح ا يكـون أحد كتاب ا
شاركة فى  أفالم سـينمائية رضى من الـنقاد بل أتيحت له  فـرصة ا بيـنه و ب مصادقة ا
هامة وحـ وقف أمام٠(الكاميرا) لم ترهبه العدسات ودخل احلـالة الفنية مزاحما النجوم.
وكــان اهـتـمـام مـحـمـد نـصـر بـالـثـراث الـشـعــبى وعـلى وجه اخلـصـوص الـتـراث الـشـفـاهى

سرح وبأصدقائه من كتاب ومطرب وصعاليك  الغنائى ال يعادله إال اهتمامه با
ن يفدون إلى قصر ثقافة ح تعـرفت عليه  اجتذبنى إليه اهتمامه بضيوفة من الشعراء 
قنا لـلمـشاركة فى األنـشطة الـتى كان يـخطط لهـا ح كـان منتـدبا إلدارة قـصر الثـقافة. ثم
سرح فى دورة جمعـتنى به صدفه جـميلة حـ أمضينـا أشهرا نتـثقف فى كتابـة وإخراج ا
متخصصة أيام كانت هيئة قصور الثقافة تغرد خارج سرب الدولة وتعنى بتثقيف الرواد.
وفى أثـنـاء الـدورة ذهبـت ألداة الصالة فى مـسـجـد قريب وغـفـلت عن حـقـيبـة يـدى فـسرقت
وكانت بـها أوراقى وقروشى ومفاتيح بيتى. وخرجت أقصد قـريبا لى بالفاهة أستقرضه ما
يـوصـلنى بـيـتى ولم يـخـرج خـلـفى إال مـحمـد نـصـر وقـرب الـباب مـتـردداً وكـأنه سـيـرتكب
كـبـيـرة دس فـى جـيـبى شـيــئـا وقـال سـاخــرا : مـاقـلـتــلك بالش صالة فى اجلـوامع... أهم
ال لكنه دس فى قـلبى شيئا سرقوك يـا موالنا وكمـا دسه فى جيبى كان مبـلغا كافـيا من ا

ال. آخر ال يقدر 
بهر الذى إن معظـم أبناء جيلى من الـشعراء والكـتاب  لم يكن لكثـير منهم ذلك اإلبـداع ا
يـلفـت إليه اجلـوائـز و الدراسـات القـديـة لكـنـهم كانـوا صـناع ثـقـافة ومـؤسـس حلـركة
ثـقافـيـة .فـقـد يعـكف الـواحـد مـنهم عـلى اإلعـداد لـنـدوة أو أمسـيـة شـعـرية جـابـرا أخـطاء
وظـف من أجل إجناح النـشاط ويترك مـا بيده من مشـروع قصة أو رواية أو وتقـصير ا
مسرحـية أما محمد نصر فلم يكتف بالنـشاط الثقافى بل استدرج مثلى ومثل سعد عبد
ا هـو أهم وما نحـبه وجنيده لـكن محمـد نصر الرحمـن إلى العمل الـسياسى. وتـفرغنـا 
أبت عـلـيه إنـسـانيـته أن يـتـخـلى عن احلـزب حـتى بـعـد أن تـبـ له إصـابـته بـالـشـيـخـوخة

بكرة. ا
لم تكن طمـوحات محمد نـصر األدبية على قـدر طموحاته اإلنسـانية والوطنـية. كان يطمح
ـصـر شـيـئـا... كـان يـطـمح أن يـكـون صـديـقــا لـكل من يـلـتـقى به من أهل الـفن أن يـقـدم 

. واألدب. وكان صديقا مخلصا لكل من عرفه من األدباء والفنان
ـرارة الـتى قـلــيـلـة حلـظـات الــفـرح الـتى شـاركــته إيـاهـا كـثــيـرة كـثـيـرة ســاعـات األلم وا
جمعـتنا... كـان يبـتهج كطـفل ح يقـرأ سطرا نـشر عن مسـرحية له... أو خـبرا ورد فيه
اسمه وال أستـطيع أن  أصور ابتـهاجه ح التقـينا للمـرة قبل األخيرة حلضـور مناقشة
ـسرحيـة مادة لـلدراسة. ـنيـا وقد اتـخذت من كتـابتـنا ا رسالة دكـتوراه قـدمت بجـامعة ا
كـان متـجلـيـا كصـوفى المعـا كنـجم كـوميـديا سـاخرا كـفيـلـسوف ... حـتى أنه استـقطب
صديـقنا اجلاد جدا زكريـا عبد الغنى ... وجـعله يضحك من قلـبه ... كما لم أره يضحك
ـا يـكـتـبه وعدم ـرارة عـدم فـهم الـبعض  من قـبل... وكـان يـنفـعل ويـغـضب حـ يـشعـر 

تقديرهم له.
لم يكن محـمد نصر شـاعرا كبيـرا وال قاصا مرمـوقا وال كاتبـا مسرحيـا فذا... لكنه كان
كل هــؤالء - من وجـهــة نــظـرى -  ألنه امــتــلك عــنـصــرا نـفــتــقـده فى كــبــار الـشــعـراء...

بدع. سرح األفذاذ هو إنسانية ا رموق وكتاب ا والقاص ا
ـسـرحى... فـمن كـانت مـصــر... حـبه األول واألخـيـر... إلــيـهـا اجتـهت بــوصـلـة إبـداعـه ا
تـاريـخـهـا الـقـد «انـتـصـار حـورس»... ومن الـســيـرة الـهاللـيـة اسـتـقى «ديـاب مـلـكـا»...
ومـأسـاة سعـدى... وكـانت أعـمـاله كلـهـا مـحـاولة لـلـنـبش فى جـراح التـاريخ تـقـصـيا أللم

احلاضر.
سرحى محمد نصر يس  رحم الله الكاتب ا

يبـدو لك حـ تلـقـاه ألول مرة كـأنه خـرج للـتوه
ـلوك من حـائط من حـوائط طـيـبـة حـيث تـسـكن ا
فى الـبر الـغـربى. أو كأنه فـكت عـنه شـرائط التـحـنيط
وخرج إلى زمـننا هذا صـافقا خلـفه تابوت النـسيان بعد

أن مكث فى دهاليز التاريخ قرونا يتأملها ويحاورها.
بطـوله الفـارع وسمـرته احملـببـة وابتـسامـته الـساخـرة يأسـر قلب

 درويش األسيوطى
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< د. سيد اإلمام

!! رباعى... ولكن من اثن
وســـــــــط
أيــــــــــــــام
اخلـــــريف
ــتـجـهـمـة ا
ـتـزج الــتى 
فــيــهــا الــيــأس
بــــــــــــــــــــاألســى
وحــــــــــــــــــــــــــــديــث
الـذكـريـات الـغـابرة
بــــصـــــفــــحـــــة األفق
الــضــبــابى وبــيــنــمــا
األقــدام تــدوس األوراق
الـصـفـراء اليـابـسـة التى
ــــســــارح تــــلــــفــــظــــهــــا ا
مـــتــــســـاقـــطــــة من دوحـــة
مـهـرجـان الـقـاهـرة الـدولى
لـلمسـرح التجـريبى وبيـنما
الــهــمــســات تـــســتــعــيــد فى
الـوقـت نـفـسه مـا قـيل - بـ
- عن شـيخوخة الـشك واليق
بـكـرة وهـو يوشك ـهـرجـان ا ا
أن يـــــــبـــــــدأ مـع الـــــــزمـن دورته
الــتـــاســعـــة عــشـــرة إذا بــورقــة
خـضراء نضرة تلوح ب الصفرة
الـكــابـيـة وتــفـوح بـرائــحـة احلـيـاة
وتـداعب الـعـ واألذن والـقـلب مـعـا
ـا قد أنسى- أو يـكاد- من حديث
ـتـعـة اجلـمـالـيـة فـاشـرأبت نـحـوهـا ا
األعـنـاق مفـعـمة بـاألمل وإن بـدا على
مـرمى الـبصـر كـأنه حالوة الروح وهى

جتاهد من أجل البقاء.
ولم تـكن تـلـك الـورقـة اخلـضـراء سوى
عـــرض"ربـــاعى"الـــذى  قـــدمـــته فـــرقـــة
Laboratorium" مــســرح اخملـتــبـر
teatro اإليطالية كما يشير اسمها-
ـن يـؤثر  La boratory theatre""أو
اصـطالحـا إجنـلــيـزيـا- عـلى مـسـرح مـركـز
اإلبـداع بأرض األوبرا.والـواقع أن اسم الفرقة
السـيـمــا لـفـظــة اخملـتـبـر ال يــخـلـو من داللـة ال
ـبدأ أظن- فى تـقـديرى- أنـها خـافيـة الـعالقة 
الــتــجــريـب بــوصــفه مــنــهـج عــمل فى اإلبــداع
ـسـرحى وليس أسـلـوبا أو مـدرسـة فنـية ذات ا
يـزة كالكالسيكية خـصائص محددة وسمات 
ا انسلخ فى تاريخ أو الـرومانسية وغيـرهما 
الـدرامــا.فـلـيس هــنـاك- عـلـى أيـة حـال- عـرض
جتـريــبى ولـكن هــنـاك بـالــتـأكــيـد مـنــهج عـمل
يـعــتــمـد عــلى الــتــجـريب: أى طــرح الــسـؤال
الــــواضـح والــــواعـى فى الـــــوقت نـــــفــــسه
ـعـامل والـتـوافــر عـلـيه فــيـمـا هـو أشــبه 
ومـخــتــبـرات الــفــيــزيـقــا أو الــكـيــمــيـاء
لإلجــابــة عـــنه وفق خــطــوات مــطــردة
وتـدريـبـات مـتـطـورة يـنـفى بـعـضـها
بـعضا أحيانا أو يعدله ويصححه
أحـيانا ويـجاوزه أحيـانا أخرى
إلى أن يـطـمـئن الـفـنـان لـنـتـائج
جتــــاربه وتــــدريــــبــــاته الــــتى
أجـــــراهـــــا فى مـــــثـــــابـــــرة
مـحتـكمـا لـثقـافته الـنوعـية
ـــتـــراكـــمـــة وخـــبـــراتـه ا
وذائــقـــته اجلـــمــالـــيــة
ومــســتــرشــدا طـوال
الــــوقـت بــــســــؤاله
فــيـــعــرض عــمــله
منتظرا ومترقبا
االســتـــجــابــة
الــــــتى إمـــــا
تـــــــــــعــــــــــزز
اقـــــتــــنـــــاعه

عن اجلـسـد  بل ويجـعل مـنه موضـوعـا له قد
يستجيب له أو يكبح جموحه ونزواته وفق

ن خلق ودستوره األخالقى. وعيه 
والـواقع أن هــذه اخلــطـاطــة الـديــكــارتـيــة- نـســبـة
إلى"ريـنـيـه ديـكـارت"فـيـلـســوف فـرنـسـا فى عـصـر
الـنـهـضـة- تتـردد بـقـوة ال فـتـة فى مالحـاة االثـن
وتـصفـيـة احلسـاب بيـنـهمـا من ناحـيـة وبيـنه وب
نـفــسه من نــاحــيـة أخــرى عــلى نـحــو يــسـهم فى
عاجلـة الفـكرية لـلمادة تـكثيف الـوعى الديـنى فى ا

الـدرامـيــة الـتى تـبـدو وكـأنـهـا
اسـتمـدت خـيوطـها من سـياق
احلــضـــارة األوروبــيــة اآلنــيــة
الـــــتى اخـــــتـــــزلـت الـــــوجــــود
ـاديـة اإلنـسـانى فى أبـعـاده ا
وتـلـبيـة احـتـياجـاته اجلـسـدية
ولـو كـانـت احـتـجـاجـا سـافـرا
على القيم الدينية واألخالقية.
وفى هــذا الـســيــاق تـتــفـسخ
بـنـيـة الـلـحـظـة الـواقـعـيـة بـ

"هـنـا- اآلن" الـشــخـصـيــتـ
لــتـــحـــتــمـل الــوجـــود"هـــنــاك-
اضى"عبر لعبة إعادة توزيع ا

األدوار وتـبـادلهـا بصـورة جتـعلـهـا- فى الوقت
نـفسه- مـرايـا مقـعـرة أو محـدبـة تتـكـشف فيـها
ـنـتـهـكـة فى اجلـسـد ورغـباته ـبـتـذلة وا األنـا ا
ـا يكسب النـسيج الدرامى مالمـسه احلداثية
بـتداخل األزمنة واألمـكنة وتفـكك األنا وانفصام
ــشــهـد الــتـالى ــمـكــنــة.فـفى ا عـرى وحــدتـهــا ا
ـونت" يـلـعب هـو تـلـعب"مــدام مـيـرتـيـول"دور"فــا
دور"مــدام تـــورفــيـل"الــتى ســـبق له أن أغـــواهــا
وأفـسـد نـفـسـهـا وحـيـاتـهـا مع زوجـهـا وإن بدا
وكـأنه كـلب يــلـهث خـلـفـهـا يــسـتـنـشق فى شـبق
عـــرق ثـــيـــابــهـــا. وفـى مــشـــهـــد ثـــالث بـــيـــنـــمــا
ــونت"دور"مـدام مـيـرتـيـول" تـلـعب هى يـلـعب"فـا
دور حـفـيـدتـهـا"فـوالجن" الـتى خـرجت لـتوهـا من
الـديــر ولــكن لــيــتــواطـآ مــعــا عــلى إفــســادهـا
واغـتصـاب براءتـهـا وجتريـدها من الـطهـر الذى
ـتـعـة واحلـريـة.ويتـخـلق مع تـربت عـلـيه بـاسم ا
ـتقاطعـة معا وعى األنا تـبادلة وا لـعبة األدوار ا
ـذنبة الـتى تطمح إلى اخلالص بـاالنتحار مع ا
الــوعى فى الـوقت ذاتـه بـطـمــوح"مـدام تــورفـيل"

لالنـتحار ألنها لم تستطع أن تسترد نفسها من
هـوة اخلــيــانــة الــزوجـيــة الــتى ســقــطت فــيــهـا
مـاثل ل"فـوالجن"ألنهـا لم تسـتطع أن والـطمـوح ا
تــــســـتـــرد بــــراءتـــهـــا حــــتى مع ســــقـــوط"مـــدام
مـيرتيـول"بالـشيخـوخة ولـكن ألن كليـهمـا أعجز
عن مــطــاوعــة قـرار اخلالص فـال مـحــيص عن
ـا بررهـا  الـعـجز ـيـلودرامـيـة الـتى ر الـنـغمـة ا
الـفـلـسـفى فـإذا نهـايـتـهـمـا تـتـولـد عن اإلصـابة

بالسرطان!
وبالرغم من مركزية الفعل اجلنسى فى النسيج
الـدرامـى بـاســتـدعــائه فى الــعالقــات مـخــتـلــفـة
ـــا األزمـــنــــة ودوران احلـــوار حـــولـه ســـواء 
ا يـفجـره من متـعة حسـية فـياضـة وآسرة أو 
يـكتـنفه من أحـاسيس الذنب اخلـبيـئة فى حـنايا
ـعـتـمــة إال أن"سـيـرجـيـو"لم الـنـفس وزوايــاهـا ا
يـكن يعـنيه إال الـتعـبيـر الشـعرى عن هـذا الفعل
ــــشــــاعـــر ــــا يــــرافــــقه مـن دقــــائق ا نــــفــــسه 
ـتـكشـفة ـركبـة واألفكـار والـقيم ا واالنـفعـاالت ا
ـمــتـد"هـنـا- اآلن"الـذى ال فى صـمــيم الـوجـود ا
يـــتـــهـــدم- بـــوعـى بـــالغ- رغـم تـــعـــدد وتـــداخل
األزمـــــنــــــة.ولـــــذلك حــــــرص عـــــلـى بـــــســـــاطـــــة
الـســيــنـوجــرافـيــا الــتى جــمـعت بــ الــواقـعــيـة
والـتـجـريـد فلم تـزد عن"مـقـعـد صـالـون" وجزء
من شــجــرة جــرداء مــعــلـقــة اجلــذور فى أعــلى
الــفـــضــاء كــأنـه عــرجـــون قــد تـــســاقط ورقه
وثـمـره وبـقى مـعـلق األسـبـاب بـالـسـمـاء فـكان
ـونت ومدام ميرتيول" اسـتعارة كليـة لنفسى"فا
مـــــهـــــيـــــمـــــنـــــة ومـــــا لـــــبـث أن جـــــســـــد اخلط
ــــــيــــــهــــــمــــــا الــــــرأسى"األنـــــــا- الــــــله"فـى عــــــا
اءة إلـيه واحلوار وعـالم"فـوالجن"فى الديـر بـاإل
تـناهـية يـكتسب مـعه.وفى إطار هـذه البـساطـة ا
ــــمــــثل الــــعــــرض ثــــراءه الــــفــــنى مـن عالقــــة ا
فـردات الـثيـاب الـتى يتـجرد بـاإلكسـسـوار أو 
مـنـهـا ويـتـبـادلـهـا فى لـعـبـة األدوار أو يـتـحـاور
ـعبر- فى ـنفـصل عنه وا مـعهـا وكأنهـا اجلزء ا
ــا يـــغــذيــهــا الــوقت نــفـــسه- عن الــكـل فــيه 
ـضـمون الـفتش/"fetis أو الـرمـزية الـبدائـية
.فــتـــكــتــفـى"مــدام مــيـــرتــيــول"
ونت" وقـبعته ح ـعطف "فا
تــلــعب دوره بــيــنــمــا تــمــنــحه
قـبعـتـها الـتى تبـدو كـأنهـا جزء
من شــعـرهــا األشـيب تــوطـئـة
لـــدخـــوله فـى إهـــاب مــدام"دى
تـــــورفـــــيل" فـــــإذا جتـــــرد من
قــمـيــصه مع الـغــوايـة وألــقـاه
تـتـلـقفـه وتشـمه حـتى يـخـدرها
ويــــغــــطـى وجــــهــــهــــا وإذا به
الــســلــسـلــة الــتى تــلــتف عــلى
عـنــقـهـا- أو بــاألحـرى عـنـقه -
لـــيـــقــــاد مـــنه كــــالـــكـــلب وإذا
اضى وكأنه اسـتفاق للحاضر وعى نفسه فى ا
يــــنــــتــــهـك ذاته األمــــر الـــــذى يــــتــــجــــســــد فى
ــعــطـف"بــعـد أن يــطــرحـه أرضـا مــضــاجــعـة"ا
ـــعـــطف مــعـــادال جلـــســده.ويـــلــعب فـــيـــصــبح ا
ـــاثـال ســـواء أكــــان فى اإلكـــســــســــوار دورا 
ــاضـى أدوات زيــنـــة"مــدام دى تـــورفــيل" أو ا
مـظـلــة"مـدام"مـيـرتــيـول"الـتى تـصــبح رمـز أنـوثـة
مـتـفــجـرة أو مـنــكـسـرة بــتـفـتــحـهـا أو غــلـقـهـا
إشـهـارهـا وتـنكـيـسـهـا دورانـهـا عـلى مـحـورها
بـسرعات متـفاوتة تبـدلها ب األدوار الـنسوية
وت حـتى انفالتـها من قـبضة الـيد فى حلـظة ا
وقـد انفصل صوتـاهما فى اللـحظة األخيرة عن
جـسديهـما وعم الـظالم.لكن بقى- حـتى بعد أن
عم الــظـالم مــؤذنـــا بـــنــهـــايــة الـــعــرض- األداء
الـتمثيلى لكل من"كـريستينا جـيوردانا"و"فرانكو
مـانيلال"الـلذين جـسدا"الربـاعى"بحسـاسية فـنية
راقـيـة وحـضــور آسـر وإمـكـانـات مـدربـة عـلى
الـتقاط التفصيالت الدقيقة فاستحقا التصفيق

لعدة مرات متتابعة رغم أنهما اثنان!! 

محمود دياب

بـنـتائـجه أو تـعـيـدها ثـانـيـة إلى حـيث كانت فى
اخملـتبـر.وعـلى هذا الـنـحو تـكـتسـب التـجـريبـية"
Experimentalisمعناها األصيل  

ومـغزاهـا الدائم بـوصفهـا إجابـة متـجددة قـلقة
وغير نهائية ال تعرف احلسم والقطعية.

وأكـــــبـــــر الــــــظن أن الـــــســــــيـــــد"ســـــيــــــرجـــــيـــــو
سـيـفورى"مـخـرج(ربـاعى) وضع لنـفـسه حتـديا-
مـنـذ البـدايـة- يـدور فى فـلك اإلجـابة عـلى كـيـفـية
صـياغة فـضاء مـسرحى يسـتوعب قـيمـا فلسـفية
وشـعرية تـتفجر من الـلغة نـعم ولكن بالـتأكيد ال
ـسـرح تـعــتـمـد عـلــيـهـا بـل جتـاوزهـا إلى حــيث ا
نـفـسه بــوصـفه"مـشـهـدا"يــرى بـتـتـابع فى الـزمن.
وكــانت إجــابــته الــنــوعــيــة فى حتــويل الــفــضــاء
ـادية ـسـرحى اخلـالى تقـريـبـا من الـعنـاصـر ا ا
التى قد تشغل الع ولو مؤقتا  إلى سلسلة من
ــتـتـابــعـة الــتى يـأخـذ االسـتـعــارات الـبــصـريـة ا
بـعضـها بـرقاب بـعض معـتمـدة فى الوقت نـفسه
عـلى الـوجود احلى لـلـمـمثل فى عـالقته احلـركـية
ـا بـاإلكـسـســوار أو بـثـيـابه بل وبــجـزء مـنـهـا 
يـؤدى- من نـاحـيـة أخرى- إلزاحـة هـذا الـتـكوين
ـبـاشرة الـثالثى من مـسـتـوى الـداللـة الـواقـعـيـة ا
إلى مـسـتـوى اجملــاز احملـلق بـالـصـور الـشـعـريـة

عانى الفلسفية.   وا
فمن الناحية الدرامية يصوغ"سيرجيو"مواجهة
ونت"و"مـدام"ميـرتيول" "الـفيـكونت فـا ثـنائـية ب
وقد جتاوزا مرحلة الشباب والنضج معا وباتا
عـتم فيتمـسكان بأهداب عـلى أبواب اخلريف ا
مـا كان من مـتعـة جسديـة طلـيقـة من أى قيد أو
شـرط ويحاوالن استعادتـها فى مساحة الواقع
اآلنى كـأن جـسـديـهمـا مـازاال يـحـتـمالن نـداءها
الـعنـيف الـصاخب وال يـهوى بـهـا حتت مطـرقة
الــزمن.ولــكن ال يــلـبـث االثـنــان أن يــتــســاقــطـا
ويـخـون اجلـسـد رغبـتـيـهـمـا ويـحـاصـرهـما فى
اإلحـسـاس بـالـقــصـور والـعـجـز بـشـكل مـفـزع
يـدفع بكل منهما- على مستوى آخر- لنفيه عن
ا يـفـجر الـصراع نـفسـه وإلصـاقه بصـاحـبه 
ـتبادل بـالفسـاد وتهرؤ بـينهـما وآليـة التراشق ا
ا األنـا األعـلى أو فـقـدان الضـمـيـر اإلنـسـانى 
يـستند إلـيه من مرجعيـة دينية.وعـلى هذا النحو
يـتـكـشف لكـلـيـهـمـا- وألول مرة فـى حيـاتـيـهـما
ـفكر الذى يتميز ـنظور الفلسفى- األنا ا ومن ا

áÑ£°üŸG

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂

االثن 2007/9/24 10

حوار: محمود مختار

1010101010

فى بـعض اجملالت اإلجنلـيزيـة واألسبـانية
واألمـريــكـيـة كــمـا خـضت جتــربـة «حـكى
الـبـيـوت» فكـنـا نـذهب إلى الـبـيـوت ونـقابل
أنـاسـاً عـاديـ لـيس لـهم أى عالقـة بـالفن
عـلى اإلطالق ودون عـلـمـهم بـأن وسـطـهم
«حـــكـــاء» وكـــنـــا نـــرى رد فـــعل الـــنـــاس
واجـتـذبنـا عدد كـبـير من الـنـاس ولكن مع
األسف لم تـسـتـمـر الـتـجـربـة كـثـيراً حـيث
ــشـروع يــلــزمه «اجلــهــد والـوقت هــذا ا
والـتــمــويل» وال أحـد حتــرك لـيــتـبــنى هـذا
ـشــروع.. «فـانـتـهى» ومع األسف فـرص ا
ـا تكون احلـكائـ فى مصر مـحدودة ور

معدومة.

ــثـل مــصــرى عـــلى هــذه
اجلائزة..

* كــيف أثـرت الـورشـة فى
حياتك الفنية?

- فــرقـة الــورشــة هى الــنـقــطـة
األسـاســيـة فى تـطـورى الـفـنى;
فـقد تـعلـمت بداخـلهـا الكـثير عن
فن الـــتـــمـــثــــيل من خالل الـــورش
ستمر كما أنها السبب والتدريب ا

الرئيسى فى أن أصبح «حكاء».
* وأين «ســـــــيـــــــد رجب»

عـــــلى الـــــســــاحــــة
الفنية?

ـســتـوى - عــلى ا
ـســرحى أعـتـقـد ا
أنـى مــــــــعـــــــروف
ــكن  أن يــكــون و

هرجانـات جعلى غير سـفرى الكثيـر فى ا
مـتـواجـد طــوال الـوقت وهـنـاك حـسـابـات
خــاصـة عــلى مــسـتــوى مــسـرح الــقــطـاع
اخلاص ال أريد الدخول فيها فقد كسبت
سرح احلر وفى الـكثير من اخلـبرة فى ا
الـسينما.. قمت بـعدة أدوار صغيرة كانت
ــتــاح ويـــكــفـى أنــنى راضٍ عن هى كـل ا

نفسى وما حققته.
ــشــروع الــفـنى لـ * مــا هى مالمح ا

«سيد رجب»?
- مــشـــروعى احلـــقـــيـــقى هـــو «احلــكى»
وحـالياً أقوم بـكتابة احلـكايات واحلواديت
وتــرجــمــتــهــا إلـى عــدة لــغــات وبــالــفــعل
أجنــزت عـدداً من احلــواديت  نـشــرهـا

الـسـنـوات مـازلـنـا نـعـانى - رغـمـهـا - من
فهوميه اخلاص والعام. التفكك 

* ســـيـــد رجـب الـــذى بـــدأ مـــشــواره
سـرحى من خالل مهرجـان «مسرح ا
الـشارع» الـذى نـظـمه حـزب الـتـجمع
الــيـــســارى.. ووصـل إلى جــائـــزتــ
دوليت ما هى احملطات التى يحب

التوقف عندها?
ـهـرجان - بـدأت بـالـفـعل من خـالل هـذا ا
وكـنـت أقـول كــلـمــة واحـدة فى مــسـرحــيـة
ــنم» وفى عــام بــعــنــوان «حــكــايـــة بالد 
تـجول عرضاً سرح ا 1983 قـدمت فى ا
بـعـنـوان «أمــنـا الـغـولـة» من تــألـيف مـنـحـة
الـبــطــراوى وإخـراج مــحـمــد سـعــيـد; من
خالله رشــحـنى اخملـرج حـسن اجلـريـتـلى
لالنـضمام لفرقة الورشة ولكن مع األسف
لم تــكـــتـــمل فـــرحــتى حـــيث  اعـــتـــقــالى
ســيـــاســيــا عــام 1985 وبـــعــد خــروجى
رغـبت عن الدنـيـا بحـالهـا.. إلى أن قابـلنى
حـسـن صـدفــة وعـدت ثـانــيـة إلـى الـورشـة
ـسـتعـمرة واشـتركـت فى أول عروضـها «ا
الـتـأديـبــيـة» عـلى مـسـرح الــطـلـيـعـة وهـذه
كــانت احملـطــة األولى أمــا الــثـانــيــة فـانت
عــــــرض «دايــــــر مــــــا يــــــدور» مع حــــــسن
اجلـريـتـلى أيــضـا حـيث اكـتـشـفت الـطـاقـة
ــمـثـل وتالهـا الــفـعــلــيـة لـ «ســيــد رجب» ا
عــرض «دايـــر.. دايــر» ثم «غــزيـــر الــلــيل»
1993 والــذى حـــصــلت مـن خالله عــلى
ثل من مـهرجـان القـاهرة جـائزة أفـضل 
الـدولى للمسرح التجـريبى «جائزة النقاد»
ــرة األولى الــتى يــحــصل فــيــهـا وكــانت ا

ــــــمــــــثـل واحلــــــكــــــاء حتـــــدث لـ رجـب.. ا
«مـسـرحـنـا» عـقب فـوزه بـاجلـائزة الـتى ال
تـعنى بـالنـسبـة له أكثـر من كونـها شـهادة
عـــلى كــــونه أحب الــــدور واجـــتـــهــــد فـــيه

بإخالص.
ــرة األولى الـــتى تــفــوز * لــيــسـت ا
ـثل... فـكيف فيـهـا بجـائـزة أفضل 

? رت ترى الفرق ب ا
- فــيــمـــا يــخــصـــنى كــمــمـــثل أحب جــداً
الـدورين وال أجـد بـيـنـهـمـا فـارقـاً أحـبـبت
دورى فى «غــزيـــر الــلــيل» كـــمــا أحــبــبت
الـشــخــصــيــة الــتى لــعــبــتــهــا فى «تــبـاً -
ـــا كــــان هـــذا احلب وراء لـــدارويـن» ور

. اجلائزت
* أبــدى كــثــيــرون دهــشــتــهم من أن
يـحـمل عــرضـاً أنت بـطـله ومـحـوره
خطـبة جلـمال عـبد الـناصـر جنـسية
بـــلـــد أوربى صـــغـــيـــر هـــو «اجلـــبل

األسود» ووصفوه بعدم االتساق?
- أعـــتـــقـــد أن اخملـــرج أحـــمـــد الـــعـــطــار
ـطلـوب ب اسـتـطاع أن يـخـلق االتسـاق ا
نـتجـة وقـصة الـعرض الـعرض والـدولـة ا
ـهــرجـانـات بـدأت عــنـدمــا كـنــا فى أحــد ا
ــانــيـــا وطــلــبـت مــنــا إحــدى الـــفــنــيـــة بــأ
ـان تقـد عـمل عن الـزعيم اخملـرجـات األ
الـــيـــوغـــسالفـى «تـــيـــتـــو» أو عـن فـــتـــرته
وحتـولت الفكرة على يد العطار إلى تقد
جـمـال عبـد الـنـاصـر الذى كـان مـعـاصراً
لـتيتـو من خالل عرض يدور فى األساس
ترابطة» عن األفكار حـول األسرة «غير ا
الـنبيـلة التى نادى بـها ناصـر وبعد مرور

ثل الفائز بجائزة أفضل 
سرح فى مهرجان ا
التجريبى للمرة الثانية

سيد رجب: رفعنا علم «اجلبل األسود»
وحتدثنا عن اإلنسان فى كل مكان
مسرح القطاع اخلاص له  حساباته التى ال أجيدها وال أريد الدخول فيها

 «احلكى» 
هو مشروعى الفنى
ولكن الفرص فى
مصر محدودة جداً
إجنـاز غـيـر مـسـبـوق
حـــقـــقه «الـــهـــاوى» ســـيـــد رجب
بـحـصـوله لـلـمــرة الـثـانـيـة عـلى
ـثل فى مهرجان جـائزة أفضل 
الـــقـــاهـــرة الـــدولـى لـــلـــمـــســرح
التجـريبى ليـعلى قيم االجـتهاد
والدأب مـقابل الـفهـلوة واجلرى

وراء النجومية الزائفة.

اخملرج السودانى ربيع احلسن:

 أثق فى اجلمهور  وأطالب بحمايته من ثقافة االستهالك
أنه صاحـب ذائقـة جمـاليـة عـاليـة فقط
عــلـــيــنــا الـــبــحـث عن هــذا اجلـــمــهــور
وحـــمــــايـــتـه من ثـــقــــافـــة االســــتـــهالك

والتنكيت والتنفيس.
هرجان? * ما رأيك فى ا

- هو مـناسـبة كـبيـرة وفرصـة لاللتـقاء
والـتـعـرف عـلى جتـارب اآلخـرين لـكن
ـسـائل احلـيـويـة تـنـقـصه الـعـديـد من ا
منـها تـنـظيم ورش وسـيمـنارات بـشكل
أكثر جدية يضمن االلتفاف حولها من
ـهــرجـان ـســرحـيــ كـمــا أن ا قــبل ا
تشوبه شبهة الصفوية فكل رواده كما
ــــشـــتـــغـــلـــ ـــهـــتـــمـــ وا رأيت مـن ا
ـســرح البـد كــمـا قــلت سـابــقـاً من بــا
اخـتـبار مـفـهـومى الـتلـقى واالسـتـقـبال
ــهــرجــان من خـالل تــوفــيـر فى هــذا ا
ضمانات جتعل اجلمهور العادى يأتى

لهذه العروض.
هرجـان فأنا ولى كلمـة أخيـرة إلدارة ا
أشعر بـشبهة الـتمييـز للوفود األجـنبية
سارح عن الوفود الـعربيـة فى توزيع ا
ـصــاحــبـة وكــذلك قـائــمـة والــنـشــرة ا
كرمـ مع وافر شكـرى لهم متـمنياً ا
ـهـرجــان دائـمـاً ألنـنــا بـالـطـبع تـطــور ا

ستفيدين. سنكون أول ا

نــفـسه مـلـىء بـالـتــنـاقـضــات والـتـنـوع
سيادة اللغة العـربية نفسها ما هى إال
ســيــادة ســيــاســيــة قـــمــعت وطــمــست
الــعـديـد من الــلـغــات مـثـلــمـا حـدث فى
السودان أما عن الـتجريب فى الوطن
الــعــربى فــيــجب أن يــبــنـى عـلـى مــبـدأ
احلوار واإلبـداع وليس التـبعـية ويجب
ــســتــخــدمــة بــغض مــســـرحــة األداة ا
النظـر عن جذورها أو مـصدرها فـلغة

ية ليس لها وطن. سرح عا ا
* ومـاذا عن التـجريب فى الـتراث

بحثا عن هويتنا?
عـوقات - التـجـريب فى التـراث أحـد ا
الـتى وقـفت أمـام الـتـجـريب فى الـوطن
الـــعـــربى إنه يـــتــحـــرك من إحـــســاس
بــالـدونـيــة وعـنـدمــا نـتـخــلص من هـذا
اإلحـسـاس سـنــعـود لـلـتـراث بـقـدر من
احلريـة واالنسـيابيـة والعـفويـة وسيظل
هــذا اجلـــدل مــطــروحــا مــا لم يــتــبــدل
الــشـــكل الـــســـيـــاسى واالقـــتـــصــادى

للخارطة العربية.
* يــقــولـــون إن عــروضـــكم تــقــدم

للصفوة فقط?
ؤسسات - إنها جمـلة يقـولها سدنـة ا
الـرسمـيـة وهى جـملـة اسـتـعالئيـة غـير
أمينة ال سيـما فى ظل غياب دراسات
ـفاهيم الـتلقى واالسـتقبـال عند قياس 
اجلمهور العادى الذى أثق فيه وأعتقد

حـول اخلصـوصـيـة والـهويـة واألسـئـلة
حــول اآلخــر ولـكــنى أنــظــر من زاويـة
مـخــتـلـفــة وأقـول إنه لـيـس هـنـاك عـرب
على اإلطالق كما أنه لـيس هناك آخر
أو غرب على اإلطالق فالوطن العربى

يتم فى إطار مفاهيم الـتفريغ والتنكيت
والتنـفيس لهـذا أنا أجرب فى أدواتى
وخـــطـــابى كى أخـــتـــبـــر نـــقـــديـــاً هــذه

االفتراضات.
أمــا كـــيف أجــرب فــأنــا أجــرب فــيــمــا
ـشــروع الـتـشـخـيص أجـرب يـعـرف 
فـى خــلـق عــوالـم افــتـــراضـــيـــة تــوحى
وحتـيل إلى الـواقع مـحاوالً أن أؤسس
ـــركــــزيـــة اإلنــــســـان; فــــأنـــا أؤمن أن
ـمـكن ـمــكن وغـيــر ا اجلــسـد مـلىء بــا
سرح. الذى يتجلى فقط على خشبة ا
ـشـاكل الـتى تـواجـهك * مـا هـى ا

كمخرج شاب فى السودان?
سرح - هى مشاكل مرتـبطة بحـركة ا
الــســودانـى نــفـســهــا إلـى حــد كــبــيـر
ـوسـمـية ـمـارسـة عنـدنـا تـعـانى من ا ا
سرحية ومع قصور ناسبات ا وقلة ا
ؤسسـات احلكومـية السـودانية وعى ا
الـــتى ال تـــســـتـــوعـب هـــذا الـــنـــوع من
العروض تـقف أمامنـا عراقيل كـثيرة
كـيف نــأكل ونـشـرب مع قــلـة الـفـرص
وأماكن العرض وغياب وضعف الفرق
ـسرحـيـة الـتى تـخلق مـنـاخـاً ال يدفع ا

للمنافسة أو اإلنتاج.
* يـقـولـون إن الــتـجـريب فى الـوطن
العربى لـيس إال تقلـيدًا للـغرب... ما

رأيك?
- هذا السؤال يأخذنا إلى ذلك اجلدل

مـــخـــرج مـــســـرحى ســـودانى خـــريج
ـسـرح ـعــهـد الـعـالـى لـلـمـوســيـقى وا ا
ــركـز بــالــســودان ويــعــمل مــخــرجــاً 
ــســتــمــرة لـتــطــويــر فــنـون «الـورشــة ا
الـــعــرض» كــمــا يــعــمل مــعــداً ومــقــدم
بـرامج فى الـهـيـئـة الـسـودانـية لـإلذاعة
ـقـاالت الـنـقـدية والـتـلـيـفزيـون يـكـتب ا
ـسـرحيـة فى الـعـديد من والـدراسات ا
الصـحف الـسـودانيـة مـثل «األضواء»
و«األيـام» يــشـارك لـلـمـرة الــثـانـيـة فى
ـتهـالكة) هـرجان بـعرض (األخيـلة ا ا
عمـا يحـمله من أوجـاع وهمـوم اخملرج
الـشـاب الـعـربى وعن مـشـاكل احلـركة
ـسـرحـيـة فى بـلـده كـان لـنـا معـه هذا ا

احلوار.
اذا وكيف تقوم بالتجريب?  *

- أنا أجرب انطالقـاً من افتراض عام
ــســرح عـمــومــاً فى الـوطن يــقـول إن ا
الــعـربـى يـعــانى من إشــكــاالت كـثــيـرة
أخـــطـــرهــا حـــالـــة االطـــمـــئـــنــان الـــتى
يعيشها هذه احلالة التى جعلته يجتر
قـوالت زائفة نفـسه وأدواته ويسـتكـ 
مـثل: الـتـواصل مع اجلـمـهـور وحـيـوية
الــتـلــقى وهى حــقــائق ال أنـكــرهـا; إال
أنى أعتقـد أن هذا التـواصل الذى يتم
ـسـرح وجـمهـوره يـتم فى حـالـيـاً بـ ا
ـفـرغ من سـيــاق الـعــرض الـتـجــارى ا
األسـئلـة االجـتمـاعـية احلـقـيقـيـة والذى

< ربيع احلسن 

سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته   ا

ية سرح عا  لغة ا
وليس لها وطن

حوار: مهدى محمد مهدى

سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا سرح فى الوطن العربى يجتر  أدواته  ا   ا

> «كـلنـا هنـروح احلضـانة» عنـوان مسـرحيـة األطفـال التى يـشارك بهـا قصـر ثقـافة الـعمال
بـشبـرا اخليـمة ضـمن فعـاليـات ليالـى رمضان الـثقـافيـة والفـنيـة بالـفسـطاط الـعرض إخراج
نـاصر عـبـد الـتواب وأشـعـار سيـد سالمـة والصـيـاغـة الدرامـيـة حلمـدى الـقلـيـوبى واألحلان
لعالء غنـيم وعرائس مجدى ونس وتمثيل مـحمد عبد الفتاح حـمدى القليوبى عاطف جاد

23عادل عبد النبى عبد الناصر ربيع محمد كمال رمضان الشرقاوى نشوى يوسف.
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مسرح الصورة
وسـيقـى فنـحن ال نـقتـصر عـندمـا نـنصت إلـى ا
عـلى االستمـاع إلى األصوات الـتى تتألف مـنها
ـسـموع أو ـوسـيقـى من تتـابع الـصـوت ا هـذه ا
جتـميعـه; سنسـتمع كذلـك إلى جتارب خيـالية ال
تـمت إلى عالم الصـوت بأية صلـة ألنها جتارب
رؤيـة وجتـارب حـركة كـذلك الـشـعـر; فـهـو ليس
مـجـرد اسـتحـضـار أصـوات تـسـمع وتـتردد فى
الـقـصـيـدة ألنـنـا نـسـتـمع إلى الـشـعـر بـخـيـالـنا
الـذى نستطيع أن نحـصل منه على جتربة تضم
ـســيــة وحـركــيـة أصـواتــاً ورؤى وإحــسـاســات 

مجتمعة.
اءات أمـا الـكالم الـذى هو مـجـرد نـسق من اإل
ـاءة حتـدث صــوتـاً مـتــمـايـزاً يـتــمـيـز بــأن كل إ
نــسـتــطــيع إدراكـهــا بــواسـطــة األذن والــصـورة
ظـاهرة بـصـرية تـتـعلق بـاجلـهاز الـبـصرى كـما
تـتـعــامل مع الـتـجــارب اخلـيـالـيــة من نـاحـيـة أن

الرؤيا ظاهرة ذهنية.
فــــمــــســــرح الــــصــــورة كــــائـن حى مــــكــــوَّن من
ـسـيـة وحـركـيـة مع مـدركات األذن إحـسـاسـات 
والــعـــ واخلــيـــال والـــوجــدان ألنه مـــســرح ال
يـقــصـد الـتــعـامل مع الــسـرد الـلــفـظى بــسـيـاقه
الـتـرتـيـبى بل يـنـحـو إلى االنـطـبـاعـات احلـسـيـة

كثفة لدى اجلمهور. ا
ــســرح بـحــكم طــبــيــعـتـه الـســمــعــيـة كـمــا أن ا
ثل عـمليـة تأثـير متـبادل بـ نظام والـبصريـة 
الـعالمـات األيقـونيـة ونـظام الـعالمـات الرمـزية.
وقــد قـــدمـت جـــوانب كـــثـــيـــرة من هـــذا الـــنــوع
ــســرحــيــة فى ــســرحى من خـالل جتــربــتى ا ا
عـرض مفونـية ليـر" فقد الـتقيت بـاخملرج أسفل
ـديـنة الـفـاتيـكـان ح لـوحـة "العـشـاء األخيـر" 
كـنـت مـتــفــرغـاً حلــصــولى عــلى جـائــزة الــدولـة
لإلبـداع نـاقـشــنـا مـفـهـوم اإلبـداع عـلى أسـاس
كــيـفــيــة تــقــد إبـداع مــســرحى مــوازٍ بــعـد أن
أثـارتنا الـصورة وكان الـقرار هو الـعرض ح
ـنـضدة عـودتى من إيـطـاليـا إلى مـصـر وبدأ بـا
"عــالـم لــيـــر" مع عـــنـــاصـــر أخـــرى من أعـــمــال
دافـنـشى; خـاصــة الـطـرد من اجلـنـة واكـتـمـلت
بـنـائــيـات الـصــور سـعـيـاً إلـى تـصـويـر وتــمـثـيل
مــدلـول احلــدث حــيث إن تــلك الــصــورة تــمـثل
سـرحى سـواءً بأدواتـها من حـصاراً لـلـفضـاء ا
أشـكـال ذات ألـوان وأضـواء أو حـركـات تـكـون
Billedst    رئـية. فـمسـرح الصورة اجلـمل ا
 of Teatre  كـائن بعناصر جسمية وجوهرية
ـيتـافيزيـقيـة التى يـتعامل ـفاهيم ا ال مـادية مع ا
Juxta Position مــعـهــا بــصـورة مــتــعـاقــبـة
ــيـتـاتــيـاتـر   Meta Teatreوعــروض الـفن وا
الـتـشــكـيـلى واإليـقـاع احلــركى كـأحـد سـمـاته;

حيث إن أى عرض يجرى فى فراغ.
إن كل حلــظـة نـعــيـشــهـا هى صــور فـلم تــبـخل
عـلـيـنا احلـيـاة فى ذلك وقـد أكـرمـتـنا الـتـقـنـيات
بـأعــاصـيــر من الـصــور مـحـمــولـة عــلى وسـائط
عـــديـــدة مــثـل أقــراص الـ" "CDأو الـــشـــبـــكــة
الـعـنـكــبـوتـيـة " اإلنـتـرنت" تــبث عـجـائب الـصـور
ــكن أن يــثـيـر ـصــنَّـعــة واخلـيــالـيــة وكل مـا  ا
الـتوتر أو االنـسجـام أو حتى صوراً قـد تدفعك
لـلـقتل مع إمـكـانـيات الـتـجـسيم والـتـعـميق ولم

تـبــخل وســائل اإلعالم عـلــيــنـا; بل تــكـرمــنـا كل
طـرفـة عـ بـسـيل من الـصـور ومـنـا من اكـتأب
حـ رأى الكثيـر منها سـواء أكانت إلنسان قُتل
أو رقص وصـور أخـرى ال عزاء لـلـرجال فـيـها
صـور لتسـليع الـفن واجلسد والـدين مع ألعاب
  Play Stationوالـهـاتف الـنـقَّال والـسـيـنـما
بــأنـــواعــهـــا أو صــورة واحـــدة من فـــيــلـم مــثل

" "United 93وصـــــورة
السائر على سطح القمر. 
ونـحن نــطـلق كـلـمـة صـورة
فى حــيــاتـنــا الــعــامــة عـلى
ــــرســــومـــة أو الـــلــــوحــــة ا
الـفـوتـوغـرافـيـا أو الـصورة
احملمولة على شريط أو من
خالل أشـــعـــة كـــوســيط أو
األيــــقــــونــــة واخملــــطــــوطــــة
واإلفـرسـكـو والـفـسـيـفـساء
والـتـمـبـرا والـصالبـة سواء

بالرسم أو احلفر.
لـقد تطوَّرت الصورة بعدما
كـانت خـربـشـات أو رسـمـاً
وتــخــضــيــبــاً مـثــلــمــا فــعل

اإلنـسـان األول كـمـا أن الـصـورة هى احلـقـيـقـة
ـصـرى الـقد كـمـا أنـها ـعـتـقد ا فى الـفـكر وا
تـرتـبط بـاإلبداع الـشـعرى  –كـمـا ذكـرت- حيث
يــــتـــألـف الـــنـص من عالمــــات تـــصــــويـــريـــة فـ
"هــوراس" اعــتــبــر أن الــشــعــر هــو الــتــصــويــر
ـطــلــقـة فى و"مـاالرمــيه" ذكــر أنــهـا هى الــقــوة ا

الشعر.
كـما أن الكتابة تتصل بـالتشكيل من حيث بداية

ــسـرحـيـة هى مــعـظم ذلك من حـيث والـصـورة ا
ـضمـون من خالل ـادة أو الـوسـيط لـتـحـقـيق ا ا
ضـمـون مـحمَّل بـدالالت مـوجَّـهة الـشـكل هـذا ا
ـسـرح من خالل صوره ال لـلـمـتلـقى; حـيث إن ا
يــقـــدم الــعـــالم نـــقالً بل صـــيـــاغــة وال أقـــصــد
ـــســرحـــيـــة الـــديـــكــور وال حـــتى بـــالـــصـــورة ا
الـــســـيــــنـــوغـــرافـــيـــا بـــشـــكـل مـــبـــاشـــر بل إن
الـسينوغـرافيا هى فن لـصناعة أجـزاء وعناصر
ادى ـسرحية بعـنصريها ا كـثيرة من الصورة ا
الـذى يشـكلهـا والصـورة التى حتـمل دينـاميـكية

وإمكانيات تعبيرية تُحكى بلغة خاصة.
وقــــد اســـتــــفـــاد مــــســـرح الــــصـــورة مـن الـــفن
الــسـيــنــمـائـى الـذى أُسـس عـلى فـن الـتــصــويـر
ـكن من الـفـوتـوغـرافى; خـاصـة وأن الـسـيـنمـا 
خاللــهــا إجــراء عــمــلــيــات الـتــولــيـف واخــتـراق
تـقابالت وعمل مـتوازيات لألحداث األزمـنة وا
وتـرتـيب األعـمـاق والـتـركـيـز; هذا مـع احملاوالت
الـرقمية التى اقتحـمت السرح. كل ذلك لتسهيل
ـراد التـعبيـر عنه وقـد استفـادت بها الـتصوُّر ا
عـروض مسـرحيـة مصـريـة نذكـرها بـكل تقـدير
بـدعيـها ونـستـبعـد عروضـاً آلخرين وهـذا حق 

شاهدنا صورها هناك قبل أن نشاهدها هنا.
فـالسينوغـرافيا حتقق الصـورة الثالثية األبعاد
ـكن فـصل الـعمـارة عن ذلك وأقـصـد هـنا وال 
الـفضاء كجزء حيوى تعيش فيه الصورة; سواء
تـكوَّنت من شخـصيات أو عنـاصر بنـائية أخرى
ـسرح لـيست ـكانـية عـلى خـشبـة ا "فـالصـورة ا
ديـكوراً محـضاً إنهـا صورة مرئـية فعَّـالة تكمل
ـسرحـيـة... فى الفـضـاء ومعـرفـة كيـفـية عـالم ا
إطـالق الـــفـــضـــاء يـــتـــطـــلـب فـــهـــمـــاً من جـــانب
سرح" الـسينوغرافى للـنُظم اخملتلفة لـصناعة ا
فـحــ قـمـت بـتــقـد تــصـورى الــســيـنــوغـرافى
الفـتتـاحية عـرض "األم شجـاعة" مـزَّقت الصورة
ولــكن داخل صــورة مــحــكـــمــة الــبــنــاء تــتــكــون
عـناصرهـا من: البـرج واإلضاءات اجلانـبية مع
ـتـحـرك; فـتـحـولت الـصـورة الـعـمق واإلسـقـاط ا
الـتوثيقية حلروب من العالم كذاكرة بها فراغات
حتـتمل مـآسى أخرى. كـما أن بـالعـرض لقـطات
ـــثــــابـــة صــــورة بـــاألبـــيـض واألســـود مع هى 
كبرة تـراكيب ملونة سواء بالقـطع أو باللقطات ا

إلى غيره.
ــوسـيـقى. ــكن أن أطـلق عــلـيه الــسـلم ا وهـذا 
فـالتخـطيط الـذى أقوم بإعـداده هو مفـتاح سواء

كان فى أعلى السلم أو أدناه.
راجع  ا

 د. مـصطـفى يحـيى: اإلنسـان والصورة. 
ـعـجم الـفـلـسفى. ـنـعم احلـنـفى: ا  عـبـد ا
 بــامـيال هـاورد: مـا هى الــسـيـنـوغـرافـيـا
تـــــــرجـــــــمـــــــة: د. مــــــــحـــــــمـــــــود كـــــــامل.

وجــودهــا; حـــيث كــانت فـى مــرحــلـــتــهــا األولى
مصوَّرة كما أن اللغة ترتبط بالتشكيل.

طلـقة فى اخليـال احلر بدون وسيط والـصورة ا
خـارجى تــأتى من تـيـار الــوعى وكـذلك "تـفـاعل
وجـدان ومخيـلة اإلنسان سـواء فى حالة الـيقظة
أو األحالم... حــــــيـث تــــــأتى صــــــور وأحــــــداث
مـتــحــركـة من الــعـقـل الـبــاطن لإلنــسـان وعــنـد
اســتـــيـــقـــاظه يـــتـــذكــرهـــا فى
الـغــالب وتـتـراءى كـمـا رآهـا
فى الــــنــــوم أو مــــحــــرَّفــــة أو
نـاقصـة ويطـمسـها تـدريجـياً

عقله الواعى".
والـــــصــــــورة ســـــواء كــــــانت
Forma Co جــــســــمــــيــــة"
 roralis أى الـــــــــــشــــــــــكـل
اجلـسمى للـشىء أو الصورة
Sub- اجلـــــــــــــوهــــــــــــريــــــــــــة
Forma   statantiallis
كــمـجــمــوعـة خــواص الـشىء
ـيز الشىء ـعقـولة أو ما  ا
والــتـى تــقـــابــلـــهــا الـــصــورة
الــــعـــــرضــــيـــــة أو الــــصــــورة
الـالمادية   Forma Immateriali بـصفتها
ـاديـة ــسـتـقـلــة عـنـهـا أو الــصـورة ا الـصـورة ا
ـادة  Forma Materialis الــتى تـقــوم فى ا

وتعتمد عليها.
Forma Mey ـة ـــيـــتـــافــــيـــزيـــقـــيــ والــــصـــورة ا
اهية الـنوعية للشىء أو ـعنى ا  aphysicalis  
الــصــورة الـنــوعــيـة  Forma Specifica الــتى

تميز الشكل النوعى: حيوان أو نبات أو جماد". 

< د. نبيل احللوجى
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لــــــــــــــيـس مـن
أنـواع احلـوار
حــــتى أشــــده
عبقـرية حوار
ـــــــــــــكـن أن
يـــــــــــحـــــــــــرك
سـرحية إلى ا
األمـــــام إذا لم
يـــكن من هــذا
ـنـــوع الــذى الــ
يدفع الصراع
ـتـــــقــــدم به ويـــ
ـتـــمــرار ـاسـ بــ
والــــــصــــــراع
وحـــــــده هــــــو
الذى يستطيع
ـتـولـد عـنه أن يـ
صراع آخر.
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وللـتـخلص من فـشـلـها الـدائم فى احلـفاظ
على عمل  لفترة طويلة بسبب تغير السوق

وحاجاته اليومية.
ورغم أن جــيــسى ال تــزال تــعــيش بــجـوار
أمها فـإنه ما من تواصل حـقيقى يـجمع ما
بـ السـيـدتـ رغم تـشاركـهـمـا فى ظروف
عدة (جيسى فقـدت زوجها وعائلها بالطالق
وت) إن وأمـهـا فقـدت زوجـهـا وعـائلـهـا بـا
عـزم جيسى عـلى االنتحـار ال يؤخذ من قبل
األم بـجديـة الئـقة بـاعـتبـاره قـرارا مجـنـونا
ولكنـها رويدا رويـدا تبدأ فى االنـتباه إال أن
قرار جيسى ال رجعة فيه ومع ذلك فإنها ال
تــسـتــطــيع أن تــفـعل شــيــئـا بــإزائه ورغم
عجـزها عن التدخل فإن جـيسى نفسها هى
الـتى ترجـع  عن الفـعل ولـكن ذلك ال يـكون
بسـبب إحـياء أمل مـا أو إيجـاد مخـرج ما
ا يكون ذلك بسبب اليأس الشامل الذى وإ
يذكرنا بيأس شـخصيات مسرح العبث لوال
احلس االجـتـمـاعى الـعـنـيف الـذى يـحـيـلـنا
ا أكثر إلى خشونة مسرح هارولد بنتر وإ
سرحى األمـريكى األشهـر يوج للكـاتب ا

أونيل.
وأخيرا فـقد جاء فى حـيثيات مـنح جائزة
الـبوليـتزر عن مـسرحـيتـها «الـليل ياأمى»
أن مــســرحـيــة مــارشـا نــورمــان «الــلـيل
ـكن نعـتـها بـالـصدق والـصالبة يـاأمى» 
ـعتـمة والشـفـافيـة والـنفـاذ إلى األمـاكن ا
لــلــذات الـبــشــريـة كــمــا أنـهــا حــمـيــمـة
سرحـة فى اآلن نفسه وهى فوق ذلك و
شديدة الذكاء واالستبطان... لقد شاهدنا
سرحية - لم شيئا - حـ عرضت هذه ا
نـشاهـده من قبل : لـقد اسـتمـر اجلمـهور
يـصفق حتى بـعد إضاءة الـصالة وخروج
ا سـرح كـأ مـثـلـ من على خـشـبـة ا ا
ــشـاهــدون فى انــتــظـار أن يــعـود كــان ا

مثلون وينضموا إليهم. ا

ـسـرحـيـة «احلـذاء األحـمـر»  كـمـا كـتـبت ا
ـوســيـقـيـة «الــلـيـبـريـتــو» ألوبـرا بـعـنـوان ا

«البشرة األرجوانية».
مـن مـسـرحــيـاتـهــا أيـضـا «مــسـافـر فى
الـــوصى عــلـى الــثــروة الـــظــلـــمــة 1984 
ـسـبح» «الـغـسـالـة الـكـهربـائـيـة» «ا 1987

« سـارة وأبــراهـام» 1991 وغـيــرهـا 1990

سرحـيات الـتى كشـفت عن أصالة من ا
إبداعية كبيرة.

ورغم أن غالبـية الكتابـات النقدية تضع
مارشا ضـمن الكتابة الـنسوية اجلديدة
تحدة األمريكية حيث إن فى الواليات ا
كتابـاتها غـالبا مـا تكون األنـثى محورا
لهـا مثل «اخلروج» و«الـليل ياأمى» فإن
ـكن أن نضـعها الـكتـابة الـتى تكـتبـها 
ضمن تيار الواقـعية اجلديدة الذى عبر
احملــــيـط األطــــلــــنــــطى فى نــــهــــايــــات
الـسـتيـنـيـات واستـطـاع أن يـتـطور فى
الـدرامـا األمريـكـيـة احلـديـثـة. إن أغلب
مـسـرحـيـات مـارشـا - خـصـوصـا غـير
ـوســيـقـيـة - تـتـنــاول الـعـالم احلـمـيم ا
ـكن أن نـضـعـهم ضـمن ألشـخـاص ال 
طـبقة اجتمـاعية ما هم غـالبا أشخاص
مـهمـشـون عرقـيـا كالـسـود أو جنـسـيا
أو طبـقـيا كـالـفقـراء سـاكنى كـالنـسـاء 
األحـيــاء الـفــقـيــرة  أوهم كل ذلك; فى

نفس الوقت.
فى  مـسـرحـيـة «الـلـيل يـاأمى» مـثـال تـبدأ
سـرحـية أو ـسرحـيـة بجـيـسى - بطـلـة ا ا
بــاألحـرى الالبــطــلـة - بــاحـثــة فى أركـان
توفى شقتـها البائسة عن مـسدس أبيها ا
عـازمـة - وبـإصـرار - عـلى قـتل نـفـسـهـا
رغبـة مـنهـا فى الـتـخلص من مـرارة إنـهاء
زواج دام لـــســـنـــوات - بـال مـــشـــاعــر -
بالـطالق والتخلص من اإلحـساس بالذنب
جتــاه ابـنــهـا الــوحـيــد الــذى يـغــيب طـول
سرحيـة بسبب خـضوعه لعقـوبة السجن ا
لــكـونه مــجـرد لـص تـافه كــمـا تــقـول أمه

كـــنـــقــطـــة حتـــول فى حـــيـــاة مـــارشــا
خصـوصـا بعـد نيـلهـا جلـائزة بـوليـتزر
وحـصدهـا جلائزتى ـية عام  1983  الـعا
وطـــاولـــة الـــدرامــا ســـوزان ســـمـــيث 
اســتـعـانت مــارشـا فـيـمــا بـعـد بـروايـة
الفرنسى هودجـيسون بورنيه «احلديقة
الـسـرية» فـقامت بـتـحويـلهـا إلى عرض
موسيقى فاز بجائزة طونى لعام 1991.
تابعت مارشا كتابتها للمسرح إضافة إلى
ـوسـيـقى حـيث كـتـبت ـســرح ا الـكـتـابـة 
وسيـقية ذات اإلنـتاج الضخم سرحيـة ا ا

مجرد كـاتبة مـحلية مـجهولـة إلى كاتبة
ذائــعــة الـصــيت. خــصــوصــا بــعـد أن
حــصــلت عــلـى عــرض جــيــد فى أحــد
مسارح برودواى إضـافة إلى حتويلها
إلى فــيــلـم سـيــنــمــائى. أكــســبـت هـذه
ــسـرحــيـة مـارشــا نـورمـان الــشـهـرة ا
والـتقدير ككاتـبة مسرحيـة جيدة تنتمى
ــسـرح الـنــسـوى واحلـركـة إلى تـيـار ا
الـنسـويـة ككل لـقـد جاءت مـسـرحيـتـها
الكـئيـبـة التى تـناولت مـوضـوع الرغـبة
ـان فى االنــتـحـار وفـقـدان األمل واإل

ولدت مارشـا ألبوين مسـيحيـ متعـصب
لـلغاية فى واليـة كنتاكى و فى طـفولتها لم
يـكـن مـســمــوحــا لـهــا  أبــدا بــالـلــعب مع
أقرانـها أو مـشاهدة الـتلـيفزيـون أوالذهاب
لـلسيـنما وتـعتـقد مارشـا أن هذه الطـفولة
ـتـقـشفـة الـتى فـرضت علـيـهـا العـزلـة قد ا
سـاهــمت فى دفـعـهــا فى طـريق الــكـتـابـة
ا حتولت وأنها لـوال هذه الطـفولة حتديـدا 
إلى أن تكون كاتبة فـقد كان مسموحا لها
فـقط فى طـفولـتـهـا بـالقـراءة والـعـزف على
ـسرح ب احل واآلخر البـيانو وارتياد ا
درست مارشا نورمان الـفلسفة فى جامعة
) وبــعــد تــخـرجــهــا عــمــلت agnes scott) )
كصـحـفيـة فى جـريدة مـحلـيـة صغـيرة فى
بلدتها (louisiville) كما جنحت فى الكتابة

لتليفزيون والية كنتاكى التعليمى.
 كتبت مارشا مـسرحيتها األولى «اخلروج
  etting out » واستـطاعت أن تـدفع بها إلى

مسرح بلدتـها احمللى تعرضت مارشا فى
مسـرحيـتـها لـسيـدة شـابة خـرجت توا من
السجن بـعد ثمـانى سنوات قـضتهـا عقابا
عــلى حـفـنـة مـن الـتـهم كـالــسـرقـة والـقـتل
اخلـطـأ وهـو مـا عـكس خـبـرة مـارشـا فى
ـراهقـ الفـاسدين األحداث التـعامل مع ا
أثــنــاء عــمــلــهــا فـى مــركــز عالجى تــابع

ستشفى كنتاكى.
أتـاح لـهـا عـرض مـسـرحـيـتـهـا «اخلـروج»
الـسفـر إلى واليـة نـيـويورك حـيث اسـتـمر
من هـنـاك فى مـراسـلـة مـسـرحـهـا احملـلى
فقدم لها مسرحيتها التالية «سيرك فالنت

circus valentine  » عام 1979.

أما مـسرحـيتـها الـتـاليـة «اللـيل يا أمى
» فـقــد حـولت مـارشـا من night.mother 

ـسرحيـات األمريـكيات ـع الكاتـبات ا ولودة فى21 سبـتمـبر عام  1947 واحدة من أ تـعد مارشـا نورمـان ا
وسيقية. تكتب للمـسرح و للتلـيفزيون وللـسينما بـجانب كتابتـها للرواية كـما تكتب أيضـا األشعار  لعروض بـرودواى ا
كمسرحية احلديقة السرية ( thesecret) التى حصلت على جائزة طونى إلى جانب نصوص الباليه كالبشرة األرجوانية

 .(the color purple  )

حا حافظ

راغى جمال  ا

بارك تغلق بعض دور ناسبات الدينية اإلسالمية وخاصة فى شهر رمضان ا فى بـعض ا
سرح والسينما أبـوابها قد يبدو هذا مفهومًا وطبيـعيًا فى بعض الدول العربية واإلسالمية ولكن ا

فهوم أن يحدث هذا فى الغرب فى بعض دول أوربا وأمريكا.. غير ا

فى مسارح أوربا.. رمضان كر
ولو كره جورج ديفن
يروجها ويستفيد منها بعض األشرار.

وعلى جـانب آخر يـلـجأ الـبعض إلـى تقـد عروض خـاصة خالل
سلم هذه الفتـرة يسعى أغلـبها إلى تشـويه الشهر وأهـله من ا

ــسـرحــيـة بل وتــسـعى إلى تــشـويـه اإلسالم ذاته كـديـن ومـثل ا
ـسـلـمـ ـأخـوذة عن فــكـرة لـلـصـحـفى «بـورتـز» والـتى تـشـبه ا ا
بالصـراصيـر التى ال تأكل بـالنـهار وتتـناول طعـامهـا ليالً والتى
تعرض فى أحد مسارح الغـرب األمريكى هذه النظرة التى عابها
قابل - فى النـقاد لتفاهتـها وسطحيتهـا أسهمت - على اجلانب ا
استفـزاز فريق آخـر قام بـدوره بتـقد عـروض مضـادة منـها ما
قــام به مــســرح «يـورك» بــلـنــدن الــذى أعـاد عــرض مــسـرحــيـة
(الفلوجـة) والتى تتنـاول الفظائع الـتى يقوم بهـا اجليش األمريكى
وتـابعه الـبريطـانى فى العـراق فاضـحة ما تـقوم به هـذه اجليوش
ـة من تشـريـد آالف األسر وقـتل اآلالف مـستـنـدة إلى حجج الظـا
ـسـارح فى أمريـكا وبـريـطانـيـا ومنـها واهيـة.. كـما تـقـوم بعض ا
مسـارح «يورك» بـعمل مـوائد رمـضانـية تـقدم (إفـطارا وسـحوراً)

.. سلم االحتفال بشهرهم الكر شاركة ا كمحاولة 

من بـ مـا تــنـاقـلــته وكـاالت األنـبــاء مـؤخـراً ومع حــلـول شـهـر
ـسـرحـيـة فى أمـريـكا وبـريـطـانـيا رمـضـان أن بـعض الـقـاعات ا
أغلقت أبـوابها - والـسبب - خوفاً من أى اعـتداءات قد تـقوم بها
بعض اجلمـاعات اإلسالمية الـتى يصور لـها دينهـا أن ما يعرض
فى هـذه الــقـاعـات (حــرام) ويـجب عــلـيـهــا أن تـغــيـره وال تـقف
(االدعــاءات) عـنــد هــذا بل تــذهـب إلى أن الــقــضـاء عــلـى هـذه
ـســارح يـعــدّ - من وجـهــة نـظــر هـذه اجلــمـاعـات - نــوعـاً من ا
ا يأمـرهم به دينهم من االحتـفال بالـشهر الكـر الذى يذكـرهم 
سفك دمـاء ومحـاولـة فرض شـريعـتهم بـالقـوة وقد ذكـر (جورج
ـسرح الـوطنى بـلـندن أن احلل األمـثل التقـاء شر ديفن) مـديـر با
ـسـارح حـتى هـؤالء (الـرعـاع) - عـلى حـد وصـفه - هـو إغالق ا
نـهـاية هـذا الـشهـر حـفاظـاً عـلى سالمة الـقـاعات والـعـاملـ بـها

واجلمهور!.
مستر «كيث واجنر» مديـر مسرح نيويورك ال يتفق مع تلك النظرة
هووسـة فهو يـؤكد أن ما يـتردد كل عام مع اسـتقبال تـجنيـة وا ا
سلم شهر رمضان ليس صحيحًا مضيفًا أن هذا الشهر يزيد ا
انًا ويهدىء من نفوسهم مشيرًا إلى أنه ال يتذكر حدوث تقوى وإ
أيـة اعـتداءات فـى أى مكـان خالل هـذا الـشـهـر من قـبل ومـطـالـبًا
غرضة - التى بالتـوقف عن بث هذه االدعاءات التى وصفـها بـ - ا
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كان عـمل (كـنـتـرول) فى بـعض األحـيان مـطـلـوبًا
; إننا سعداء بصدق بوجودنا أيضاً وأكرر أيضاً
فى مـصر خصوصـاً ونحن نحـضر ونشارك فى
ـسـرح هـذا الـفن فـعـالـيـة مـسـتـقـلـة وخـاصـة بـا
اجلميل الذى نعشقه جميعاً ونسعد كثيراً عندما
يـجد مـسـاحة كـهـذه للـتـعبـيـر فهـذا شىء جـميل
ونـعتـبره انـتصـاراً عـظيـماً يـعود عـلـينـا باخلـير
ويزيـد من إحـسـاسـنا بـاالنـتـصـار إصدار وزارة
سرح طـبوعة مـتخصـصة فى ا صـرية  الثقـافة ا

سرح بشكل كبير.. فى فترة يتراجع فيها ا
دعم محدود

ـثل ومـدير وحـدة الـفـنون بـأمـانة فرج الـعـوامى 
الـثـقـافــة فى بـنـغـازى ورئــيس الـوفـد حتـدث عن
سـرح فى ليـبيا مـؤكداً أنه (بـصفـة عامة) سمـات ا
ــســرح اخلـاص) ــكن أن نــضـعه فـى خـانــة (ا
سارح التى حتصل عـلى الدعم من الدولة قليلة فا
والدعم الذى يقدم لها يعد محدودًا إلى حد ما إذا
ـا يـقدم من دعم ألنـشـطـة أخـرى لذلك مـا قـورن 
سـرحي تعـتمد الـفرق األهلـية فى إنـتاجهـا على ا
ثلـ وفنيـ فال يوجد أنفسـهم من مخرجـ و
ـسـرح من خالل دراسة ـنتج الـذى يـتعـامل مع ا ا
التكـاليف والربح لـيس لدينـا هذه الدراسـة فنحن
نـقـوم بـالـعـمل ونـتـرك الـنـتـيـجـة فى يـد اجلـمـهور
فاعـتمـاد الفرق األهـليـة كله على اجلـمهـور وشباك
ـهرجان أو ذاك التـذاكر أو مـا يقـدم لنـا فى هذا ا
من مـبالغ مـاليـة يتم اسـتغاللـها فى إنـتاج عـرضنا
للموسم اجلديد هذا على مستوى الدعم والتمويل
ـسـرح اآلن فـقد ـا يـقـدم فى هـذا ا أمـا بـالـنـسـبـة 
اخـتـلف عـما كـان يـقـدم فى الـبدايـات وقـتـهـا كان
سـرحية الـناضجة اإلنتاج رائعـًا فقد كـانت تقدم ا
اجلميلـة التى حتمل مـضمونًا قـيمًا وال تعـتمد على
الـنكـتـة الـتى تـقـال فى الـشـارع من أجل إضـحاك
اجلمـهـور أّمـا اآلن فهـنـاك تـوجه آخر يـنـتـشر فى
ـســرحــيـة حــيث تـعــتـمــد هـذه بــعض األعـمــال ا
سرحـيات على ما هو مـوجود فى الشارع وعلى ا
ما يـقال ومـا يفـعل كمـا تعـتمـد على نـقد الـعادات

والتقاليد والظواهر السلبية فى اجملتمع.
توليفة القطاع اخلاص

استـكمـاالً للكالم الـسابق أضـاف فرج بـو فاخرة
أنه لــيس لـديـنـا اآللــيـة الـتى يـعـمـل بـهـا الـقـطـاع
اخلاص ذو الـطابع التـجارى من حيث «التـوليفة»
عتـمدة لديه حيث يـأتى بنجم شباك - إذا صح ا
الـتعـبـيـر - واالعـتمـاد عـلـيه فى الـعـمل وإن كان
هذا األسلوب قد بدأ فى الظهور هذه األيام حيث
أصـبحت بعض فـرق القطـاع اخلاص تعـتمد على
النجم الذى يلـمع اسمه وهو االجتاه الذى أتمنى
أال يسـتمر فـى مسرحـنا الـليبـى حتى ال نقع فى
طب الذى وقعت فيه بعض الدول األخرى. ذات ا

العنصر النسائى
وعن الـعـنصـر الـنـسـائى حتدثت حـنـان الـشـويهى
سرحى مشـيرة إلى نقص العنصر بطلـة العرض ا
ــسـرح الـلـيـبى وأرجـعت ذلك إلى الـنـسـائى فى ا
طبـيعـة العمـل فى الوسط الـفنى نفـسه وإلى سبب
ادى حـيث يعمل الـفنان كـثيرًا آخر وهو الـعامل ا
قـابل مادى قـلـيل ال يتـناسب مع بـدون مقـابل أو 
ـبـذول وأضـافت إن هذه قـضـية ال حـجم اجلـهد ا
ـسـرح فـقط بل إنـها يـعـانى مـنهـا الـعـاملـون فى ا
تنـسحب على العامـل فى التليـفزيون أيضًا حيث
ـنـتـجـون واخملـرجـون عـلى مـبالـغ متـفق يـحـصل ا
علـيـهـا ومـقـررة فى عـقـود بيـنـهم وبـ الـقـطـاعات
اإلعالمـية فى الـدولـة بيـنـمـا تبـقى أجـور الفـنـان

احلاسم الذى نستطيع من خالله قياس جناح أى
عـرض هو اإلقـبال اجلـمـاهيـرى واستـمرار فـترة
الـعـرض وهـنـاك عـروض جنـحت ووصـلت فـتـرة
شـهـراً وهـذا يـعد ـسرح إلى  14 عرضـهـا عـلى ا
ـسـرح فى ليـبـيـا وليس جناحـاً مـقـارنة بـوضع ا
ـعـاييـر النـجاح مقـارنة 
فى دولة عربية أخرى قد
تـصل مـدة العـرض فيـها
إلـى ســت أو ســــــــــــــبـع

سنوات.
والــتــقط اخلــيط نــاصــر
أوجلى الذى أضافك: إن
هذا يعتمد أيضاً على ما
سرحية من قيمة تقدمه ا
فـنـيـة واجـتـمـاعـيـة فإذا
كانت قـائمة على قـضية ما تـهم اجملتمع وتناقش
هـذه الـقــضـيـة وحتـاول إيـجــاد حـلـول لـهـا فـإن
الـعـرض يسـتمـر ويـحقق الـنـجاح ومن الـعروض
الـتى جنـحت مــؤخـراً لـديـنـا «خـرف يـا شـعـيب
لـلـفــنـان مــيـلـود ـســتـشــفى كـوش يــا كـوشه » ا
الـعـرونى وأيـضـا هـنـاك فـنـانـون آخـرون قـدمـوا
عروضاً نـاجحـة مثل : صـالح األبيض فـرج عبد
الكر والفنان صالح الشيمى الذى قدم عرضاً
اسـتـمـر ألكـثـر من  14 شـهــراً لـدرجـة اسـتـمـرار

ه فى رمضان وأيام العيد. تقد

نـيـفـ الـهـونى صـحـفـيـة ومـراسـلـة إذاعـيـة
وأم النشاط برابطة الصحفي واإلعالمي

عـقـبـت عـلى مـا قـاله الــبـعض من عـدم وجـود
إعالم جـيـد فى لـيـبيـا قـائـلـة: إن لـديـنا إعالم
جيـد وكـوادر صحـفـيـة جيـدة ولـكن القـضـية
عنى تكمن فى عدم وجود إعالم متخصص 
ـسرح أنه ال يوجـد لـديـنا مـتـخصـصـون فى ا
ــكـنــهم من هـذا الــتــخـصص الــذى  مـثالً » »

الكـتـابة حـوله بـشـكل صحـيح وإبـراز مـكامن
القـوة والـضـعف فيـه وسلـبـياتـه وإيجـابـياته
ــمـثـل أو اخملـرج والــتــحــدث عن إمــكــانــات ا
وجــمــالــيــات الــعــروض.. هـذا مـع احـتــرامى
ـشــهــد الـثــقـافى ــوجــودة فى ا لـلــغـالــبــيـة ا
ـــكـــنـــنى الـــقـــول إن واإلعالمـى لـــديـــنـــا و
ـســرح فـالـكــتـابـة صـحــافـتـنــا (أمـيــة) فى ا
عــشــوائــيـة بــدون أسس أو دراســة كــتــابـة
إنـشـائــيـة بـالغـيــة مـفـتــوحـة حــتى الـدورات
ـتـخــصـصـة الــتى أعـطـيـت لـنـا فى الــفـتـرة ا
اضية كانت دورات بدائية غير متخصصة ا
وهذا نـوع من االستـهزاء حيـث يعلـم اجلميع
حـاجـتـنـا إلى التـخـصص الـنـظـرى والـعـملى
كذلك ال يـوجد لديـنا مؤسـسة تعـليمـية ثقـافية
ـسرح لتـأهيل الكـوادر كما متخـصصة فى ا
أنه ال يـزال فن صـنـاعـة النـجـوم لـديـنـا ولـيدا
يــحـبـو مـازلـنــا ال نـعـرف غـالــبـيـة األسـالـيب
ـسـتــخـدمـة فى تــلـمـيع الـنــجـوم وحـتى من ا
ـارسـونه بـشــكل عـشـوائى يــقـومـون بـذلـك 
تـــلـــقـــائى دون دراســـة أو إعـــداد ذلك رغم
وجود كلـيات ومعاهد لدراسة الـفنون اجلميلة

بكل أشكالها.

الـصــراع فى
كل مـسـرحـية
هـــو روحـــهــا
واحلـــــــــــرارة
الـتى تــنـبـعث
منـها فـتسرى
فـى نــــفــــوس
ـــتــفـــرجــ ا
تيـارا دافئا ال
يـزال يستولى
عــــــــــــــــــــلــى
مـــشـــاعـــرهم
ويـــســـتـــرعى
انـتبـاهـهم فى
كـل فــــــــــــعـل
يــجــرى عــلى
خــــــشــــــبـــــة
سـرح وفى ا
كل كلمة تقال
أو حـــركــة أو
ــاءة يـــأتى إ
مثلون. بها ا

< أدارها :  
إبراهيم احلسينى

< تابعها:
 عالء نصر - محمد عبد القادر

< صورها:
حسن احللوجى

 نيف الهونى:

صحافتنا أمية
سرح  فى ا

 فرج العوامى:

مسرحنا أهلى والدولة
 دورها محدود فى دعمه

 حنان الشويهى:

نتقاضى أجور  الكومبارس
وندفع الثمن غالياً عندما
نعمل فى الفن
ا توازى ما يتـقاضاه الكومبارس ضعيـفة جداً; ر
ــادى ـــقــابل ا فى دول أخــرى كــذلـك يــتــحــدد ا
ـنـتج هـذا إلى جـانب أن لألبـطـال حـسب مــزاج ا
الـعـادات والتـقـالـيـد لـديـنا صـعـبـة «شـويـة» وتـمنع
اشتغـال الفـتيات فى الـفن وتراه شيـئًا معـيبًا وله
عــواقب وخــيـمــة ولــكـنـى عـلى ثــقــة من أن اآلبـاء
بأنفسـهم سيدفـعون بناتـهم للعـمل فى الفن لو كان
مجـزياً مـاديًا إذن فنـحن ندفع الـثمن غالـياً عـندما
نــقـرر الــعــمل فى اجملــال الـفــنى نــدفـعـه ذهـنــيـًا
وجـسديـًا ونفـسيـًا كمـا ندفـعه من سمـعتـنا وهذه
ـقابل زهيد هى احلـقيقة ذلك كـله بال مقابل أو 
هـذا على الـرغم من أن الـفتـاة اللـيبـية مـوجودة فى
كل مكان ولكن تسلط عـليها األضواء بشدة عندما
تعمل فى الـفن.. األمر الـذى قد يحـرمها من حـقها
ـتـوقع جـدًا أال يـقـتـرب فى الـزواج حـيث إنه من ا

راغبو الزواج من الفتاة التى تعمل فى الفن.
وأضــافت حـنــان الـشـويــهى أن الـفــنـان الــلـيـبى
يـنقـصه الـتأهـيل الالزم باإلضـافـة إلى التـقنـيات
احلديـثة فى عـناصـر العرض اخملـتلـفة مـوسيقى

وديكور وإخراج .. إلخ..
عبد الباسط اخلضر ملحن ومعد موسيقى العرض
نارة اإلعالمـية للفنان الليـبى قال: إن مصر هى ا
ـنـاسـبـة وجودنـا هـنـا فى مـقر الـعـرب جـمـيعـًا و
أحـب أن أهـنــئــكم عــلى مــســرحــنـا » صــحــيــفـة «
سرحنا «أبو الفنون» والتى الصحيفة التى تعنى 
ـدهم بـالـزاد ـسـرحـيـ ومـا  تـقــدم كل مـا يـهم ا
ــعــرفــة بــفن الالزم لالســتــمـــرار والــتــجــويــد وا
.. فـاإلعالم وفن صنـاعـة النـجوم ال يـوجد ـسرح ا

بشكل كبير إال فى مصر.. وهذه حقيقة.
جملة مفيدة

فـرج بــو فـاخــرة: نـحن نــحـاول اآلن بـعــد حـالـة
االسـتـقـرار الـسـيـاسـى واالقـتـصـادى والـثـقـافى
وحــتى االجـتــمـاعى أن نــتـأمل األوضــاع بـشـكل
أفـضل وال شك أننا سنـقدم إجابـات جديدة على
أسئـلة واقعنا ستكـون لدينا جملة مـفيدة تخصنا
ـسرح اللـيبى بـعد أن سـاد االرتباك عن سؤال ا
ـقـاطـعة طـويالً مع احلـصـار واحلـرب الـبـاردة وا
االقـتصـاديـة الـتى انـعكـست عـلى جـمـيع مـناحى

سرح والفن فقط. احلياة لدينا; وليس على ا
فـرج الــعـوامى أجـاب عن
ســــؤال حـــــول أجــــيــــال
ـسـرح الـلـيـبى قـائال إن ا
ـسـرح الـلـيـبى كـمـا هـو ا
مــعــروف لـــيس له تــاريخ
طويل حيث بـدأ منذ فترة
لـيـست بعـيدة وهـذا جعل
األجـيال تـتجـاور فالرواد
من الشيوخ موجودون مع
الشـباب وبيـنهم حالة من
سـرح يـقوم الـتـواصل وا

عـلـيـهم جـمـيـعـاً خـاصـة فى بـنـغـازى حيـث تـعد
جـميع الفـرق وكأنها فـرقة واحدة يـستطيع
اخملرج «مثالً »من فرقة ما أن يختار
ـــثالً من فـــرقـــة أخــرى بال
مشـاكل تذكر فهـناك تعاون

كبير ب الفرق.
وعن معايير النجاح فى
سرح الليبى أجاب: ا
ــعــيـار ــا يــكــون ا ر

< حسن ميكائيل

تصوير:األم هامان

فى مسارح أوربا.. رمضان كر
ولو كره جورج ديفن
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ـسـرحى «رصـاصة الـرحـمة» > بـعد انـتـهـاء مشـاركـته كـمسـاعـد إخـراج فى العـرض ا
الـذى شاركت به السعوديـة فى الدورة األخيرة للـمهرجان التـجريبى يستـعد ياس أبو
اجلـدايل عضـو اجلـمـعـيـة الـعـربيـة لـلـثـقـافـة واإلعالم والـفنـون بـجـدة لـتـصـمـيم إضاءة

سرحى «هذيان» للمؤلف واخملرج أحمد الصمان. العرض ا

حـضــر الـنـدوة
فـرج الــعـوامى
رئـــيس الــوفــد
الـــــــلـــــــيــــــــبى
ومــــــــــخــــــــــرج
الـــعــرض فــرج
بــــو فـــــاخــــرة
: ـمـثـل ومن ا
حسن ميكائيل
ونـــــور الـــــدين
الــــــشــــــيــــــخى
وحــــــــــــنـــــــــــان
الــــشـــــويــــهى
ونـــــــــــاصـــــــــــر
األوجــــــــــــــــلـى
ــلــحن عــبـد وا
الــــــــــبــــــــــاسـط
اخلـــفــــر وقـــد
أثــنى أعــضــاء
الــــوفـــــد عــــلى
توجه اجلريدة
ـســتـقل رغم ا
تــــبـــعـــيــــتـــهـــا
لــــــــــــــــــــــــوزارة
الـــــثـــــقـــــافـــــة
واعــتـــبـــروهــا
مـكـسبـا كـبـيرا
لـــــلـــــمـــــســـــرح
الــعــربـى كــمـا
أعـــرب الـــوفـــد
عـن تـــــقـــــديـــــر
الشعب الليبى
لــــدور مــــصــــر
الــــــثـــــــقـــــــافى
الــكــبــيــرالــذى
يُـــعــــدّ مـــنـــارة

للعرب.

88888

النـادر أن تشاهـدها خارجـها هذا مع اسـتثناءات
. قليلة جداً

ــسـرح الــلــيــبى قـال ـهــمــة فى ا وعن األســمــاء ا
الــشـيـخى إن هـنـاك عــدداً من األسـمـاء كـان لـهـا

سـرحـية الـليـبـية والـفضل بصـمـة فى احلركـة ا
فى ذلك يــعـود إلى مــؤسـسـات الــدولـة الـثــقـافـيـة
الـتـى قـامت مــنـذ أوائل الــثــمـانــيـنــيـات بــإرسـال
مــجــمــوعــة من الـــشــبــاب إلى اخلــارج لــدراســة
ـسـرح ومن األسـمـاء الـتى حـددهـا الـشـيـخى ا
ــشـارك فى فــرج أبـو فــاخــرة مـخــرج الـعــرض ا
ـهرجان وداود احلـوتى وعبـد احلميـد الباح.. ا
ـسرحـيـة فى اجملر وهم الـذين تلـقـوا دراستـهم ا
ـسرح الـليبى وعادوا لـيحـدثوا نقـلة نـوعية فى ا
مع بـعض األسـمـاء األخـرى وأضـاف الـشـيـخى
أن هـنـاك اآلن بـعض األسـمـاء الـشـابة الـتـى لـها
دور متـميـز; وإن كانت تـعتـمد عـلى روح الـهواية
ى وبـالـنــسـبـة لـعـدد أكـثــر من الـتـأهـيـل األكـاد
العـروض الـتى تـنـتج فى ليـبـيـا سـنويـاً قـال إنـها
تــتـراوح مــا بـ  10إلى  15عـــرضــاً مــســرحــيــاً
ول بـعضـها تخـتلف تـكلـفتـها اإلنـتاجـية حـيث 
من وزارة الثـقافـة وأمانتـها وتـعتمـد أخرى على

إيراداتها التى عادة ما تكون قليلة.
 دور مصر

ثـم حتـدث فــرج بـوفــاخـرة قــائالً :من اجلــمـيل فى
ـسـرحـهـا مـصـر أنه رغم دعم مـؤسـسـات الـدولـة 
طبوعات سارح وا وفرقها ومطبوعاتها فإن هذه ا
تــمـتــلك اســتــقاللــيــتــهــا فى الــرأى وأضـاف: إن
ـسرح - كـما يـعلم اجلـمـيع - لن أقول فى حـالة ا
تــــردٍ ولـــكن فـى حـــالــــة تـــراجع أمــــام الـــصـــورة
البـصرية فى الـتليـفزيون والـسينـما لذلك أرى أن

وجود مـطبـوعة تخص هـذا الفن الـعظيم - يـقصد
مسـرحنا - يعد بـصدق مكسبـاً كبيراً وقد جاءت
بدايـتها جميلة وحوارها مفتوحاً وبال حدود وعن
ـسرح الـليـبى استـدرك قائالً: هـناك نـقطة تاريخ ا
جـوهرية أخرى أحب أن أشـير إليـها وهى أننا ال
نسـتطيع إنكار البدايـات احلقيقية لـلمسرح الليبى
نطقـة الشرقية فى السـبعينـيات خصوصـاً فى ا
فال نـستطـيع أن نـنكـر دور د. حسن عـبد احلـميد
الـذى كـان له دور كـبـيـر فى «درنـة »كـذلك الـفـنـان
حسن مـيكائـيل الذى يجـلس بينـنا اآلن وهو أحد
سرح الوطنى اجلادة تالميذه كذلك كانت بداية ا
مع الــفــنـان ســيــد راضى من خالل مــسـرحــيــتـيه
العـجوز  والقاعدة واالستثناء ومسرحيات أخرى
وهـنا أريـد أن أسـجل أن مـصـر كان لـهـا الـفضل
األكـبر ال أقول ذلك ألننى موجود اآلن فى مصر
ولكـنها احلقـيقة فلم يـقتصر األمـر على ما ذكرت
من أســمـاء فــهـنــاك أسـمــاء أخـرى لــعـبت أدواراً
ـسـرح اللـيـبى مثل الـفـنان عـمر مهـمـة فى تاريخ ا
ـسـرح الـشـعـبى بـبـنـغازى احلـريـرى ودوره فى ا
واإلشـارة إلى دور مـصــر هـنـا ضــروريـة وواجـبـة
ـسرح خاصـة فى شرق ليـبيا - ومن فى نـهضة ا
نـاحية أخرى - أضاف بو فاخرة - فإننى أسجل
ـسـرحى الـعـربى بـشـكـل عام ـشـهـد ا أيضـاً أن ا
فى حالـة ارتـبـاك نـتـيجـة حملـاولـته الـتـطـور ولكن
ــوذجــاً لـلــتـنــوع حـيث جنــد فـيــهـا تـظل مــصـر 
ـــســــرح اجلـــاد والـــتـــجـــارى واالســــتـــعـــراضى ا
والتجريبى إلى آخره وهذا التنوع مطلوب وإن 

سرح الليبى فى ندوة ا
 حسن ميكائيل: نواجه الفضائيات 
بالعودة للجذور.. وتطوير الفُرجة

< فرج بو فاخرة

< حنان الشويهرى

مـثل واخملرج حـسن ميـكائيل فى الـبداية حتـدث ا
سـرح الليبى قائالً: نحن فى ليبيا لدينا نوع عن ا
من األصــالـة الـتـى تـمـيــزنـا عن اآلخـرين وتــظـهـر
واضحـة فى عروضنـا والفنان الـليبى يـجد نفسه
مرغـما على تقد كل ما هو أصيل وجتسيده فى
أعــمـــاله اإلبـــداعــيـــة حــتى يـــســـتــطـــيع مــواجـــهــة
الـفـضـائـيـات وحـتى يـسـتـطـيع اجـتـذاب اجلـمـهور
الـــلــيـــبى مــرة أخـــرى إلــيه ويـــعــيـــده إلى حــضن
سـرح هذا عـلى مسـتوى الـكتـابة ولـدينـا كتاب ا
رائــعـون مـثل عــلى الـفالح ومــنـصـور بــوشـنـاف
وغــــيـــرهـــمـــا مـــازالـــوا يـــنـــقـــبـــون عن األصـــالـــة
ويسـتـعيـدون الرمـوز الـثقـافـية لـيـجسـدوهـا كذلك
ـأزق نفـسه فكان عـليهم اخملرجـون قد شـعروا با
أن يطـوروا من أدواتهم وتقنياتهم حتى يستطيعوا
مـواجـهـة الـثقـافـة الـبـصريـة احلـديـثـة الـتى سرقت
ـسـرح لـذلك سـعـوا نـحـو تـطـويـر اجلـمـهــور من ا
سرحية باستخدام أحدث التقنيات بعد الفـرجة ا
أن كـــانت الـــعـــروض قـــبل ذلـك تـــقـــدم فى شـــكل

اسكتشات فقيرة.
مساعد مخرج العرض نور الدين الشيخى حتدث
ـســرح الــلـيــبى مـشــيـراً إلى أن عن الــتـنــوع فى ا
هـنـاك عـروضـاً كـومـيـديـة جتـاريـة تـقـدم غـالبـاً فى
شهـر رمضـان وتتـركز بـشكل كـبيـر فى بنـغازى
سرح اجلاد »وقـال إنه منتشر كذلك أشار إلى «ا
فى جـميع أنحاء اجلـماهيريـة فى طرابلس درنة
الــبــيــضــاء بــنــغــازى وأضــاف أن عــروض هــذا
هرجانات ومن ـسرح اجلاد (لألسف) ترتبط با ا

سرحى العربى فى حالة ارتباك.. شهد ا   ا
سرح  وستكون لدينا جملة مفيدة تخصنا عن سؤال ا

سرح الليبى ال ننسى فضل مصر على ا

 فرج 
بو فاخرة:
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نص مسرحى جديد
 لصمويل بيكيت 

 كـان عشقه ألعـمال بيـكيت وشخـصيته هـو ما دعاه
إلنـشـاء مـشـروع أطــلق عـلـيه «عـدوى بـيـكـيت» كـمـا
أنشـأ ورشة أسـماهـا «البو بيـكيت» لـفنـون  العرض
ـعـاصـرة ضـمت عـدداً مـن الـهواة الـذيـن حـصـلوا ا
ـســرحـيـة كـمـا قـام مـخـرج عـلى دعم إلنـتـاج هـذه ا
«كــرسى هــزاز» بـتــرجــمــة الــنص هــو وفــاطــمـة
الزهـراء الصغيـر ليحقـقا تواصًال إبـداعيًا يصل
ـسـرحـيـة روح الـنص بـالـعــرض وقـد عـرضت ا
ـنـاسبـة مرور ضـمن مشـروع «عـدوى بيـكيت»  
مـئـويـة بـيــكـيت عـاشق احلــيـاة وتـعـد «كـرسى
هـزاز»  هى أول إنـتــاج لــلـمــخــتـبــر الــذى أقـامه
اخملـــرج يـــوسف الــريـــحــانـى مع مـــجــمـــوعــته.
«مـسـرحـنـا» تـقـدم هـذا الـنص الـقـصـيـر احـتـفـاًء
بـإبـداعـيـة يـوسف الـريـحـانى وفـاطـمـة الـزهراء

يوسف ريحانى فاطمة الزهراء الصغيروإجالءً لروح بيكيت فى مئويته.
< ترجمها للعربية 
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الـــــتــــواصـل مع الـــــظـــــاهــــرة
سـرحـيـة فى الوطن الـعـربى ومتـابـعة ا

جتـليـاتـها.. يـعد واحـداً من أهم األهـداف التى
من أجلـهـا صـدرت «مسـرحـنا». وهـنـا ننـشـر إحدى
الــنـدوات الـتى عـقــدتـهـا «مـسـرحــنـا» مع وفـود الـدول
الـعــربـيــة الـتى شــاركت فى الــدورة الـتــاسـعــة عـشـرة
ـهرجـان القـاهرة الـدولى للمـسرح الـتجـريبى والتى
سرحيـة فى الوطن العربى دارت حول الظواهـر ا

وأبـرز جتـلــيـاتـهـا.. تــاريـخـهــا وحـاضـرهـا..
أحـالمــهــا ومــشـــاكــلــهــا.. أجـــيــالــهــا

وتياراتها.
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سرح اخلاص: إنى أغرق.. أغرق.. أغرق!! 77777ا

اخملــرج سـمــيـر الــعـصــفـورى يـرى أن األمــر يـتــعـلق
بـثالثـة عـنـاصـر أساسـيـة وهى; أوالً: أجـور الـفـنـان
الـعـالـيـة جـداً وبـخـاصـة من لـهم جـاذبـيـة وثـانـياً: أن
اخلـامـات ولـوازم اإلنـتــاج صـارت عـالـيــة الـتـكـالـيف
ـنـتــجـ صـاروا مـرعـوبـ من إنـتـاج أى ثـالـثـا: أن ا
وسم الـصيـفى قصـير بيـنما عرض مـسرحى; ألن ا
ـذاكرة فى ظل موسم الـشتـاء تـشغـله االمتـحـانات وا
ـصــريـة بـاألبـنـاء إضـافـة إلى تـراكم تـعـلق األسـرة ا

وكــــثـــرة الــــقـــنـــوات
الفـضائية التى تثير
الــــــــــعـــــــــديــــــــــد من
ـوضوعات فصار ا
ــصـرى ــشــاهــد ا ا
كـــســوالً وشــعــر أن
ـــــنـــــزل لــــــديه فـى ا
ـسـرح والـسـيـنـمـا ا
فـلم يعـد يـترك بـيته.
واألمــــــر فى أوربـــــا
مـــخـــتـــلف تـــمـــامــاً;
يـــوجــــد فى بـــاريس

أكــــــــــثــــــــــر مـن 600
مـسرح وكذلك لندن
ــــشـــاهـــد ويــــتـــرك ا
ــــشــــاهـــدة مــــنــــزله 
سرحية. العروض ا
سرح مسيرة ا
اخلاص

د. هــانى مـــطــاوع له
رأى فى مــــــــســـــــرح
الـقطـاع اخلاص قاله
سرح فى نـدوة عن ا
الــــــــتــــــــجــــــــارى فى
ــهـــرجــان الــقــومى ا

للمسرح وهو:
«تـوجـد ثالث وقـفـات
تـاريـخـيـة ومهـمـة فى
ــــــســـــرح حــــــيــــــاة ا
الـتجارى وفى تكوين

ـصـرى الـوقـفـة األولى كـانت أثـناء ـسـرحى ا الـعـقل ا
ية وتوقف كل شىء إال مسرح األزمة االقـتصادية العا
ر من تـلك األزمة; ومن الريـحانـى الذى اسـتطـاع أن 
سرح الكوميدى ومسرح القطاع وقتـها  الربط ب ا
اخلـاص والوقـفـة الثـانـية بـعـد قيـام الـثورة واسـتـمرار
الريحـانى وتواجد فرقة إسـماعيل يس والوقـفة الثالثة
هى فترة إنـشاء مسـرح التلـيفزيـون وبداية إنـشاء فرقة
تحدين لسمير خـفاجة وهذه الفرقة حتديدًا الفنـان ا
ـتـعـارف هى الـتى ضـيـعت مـسـرح الـقـطـاع اخلـاص ا

عليه اآلن.
ـــنـــتـــجـــ وأرى أنه يـــوجـــد عـــدد قـــلـــيـل جـــداً من ا
سـرحي الـيوم فـلم يسـتمـر فى العـمل فى مسرح ا
الـقـطـاع اخلـاص إال عـشـاقه فـقط أمـثـال عـادل إمام

سمير غا وأحمد آدم».
التكلفة العالية

أمـا اخملـرج هـشـام جـمـعـة مـديـر مـسرح الـسالم
ـسـرح اخلـاص لـلـتـكـلـفـة الـعـالـية فـيـعـزو تـراجـع ا
وخــصـوصـا تــكـالــيف الـنــجـوم وبــالـتـالـى يـحـاول
نتج أن يرفع سعر التذكرة كى يستطيع تعويض ا
ـصـرى ـواطن ا مـا صــرفه وذلك كـله ال يـنـاسب ا

أسامة أنور عكاشة: انحسار السياحة أدى إلى تراجعه 

صـــــاحب الـــــدخل
الـــبـــســــيط لـــذلك
تــــعـــــتـــــمـــــد تـــــلك
ـسـرحـيـات عـلى ا
طــبـقـة مــعـيـنـة هى
الـــــــــــتـى تـــــــــــدعـم
وجـوده وأرى أنه
ال يـــوجـــد تـــراجع
فـنى ولــكن تــوجـد
أزمـة مالـية تواجه
ــــــســــــرح هـــــــذا ا
خــاصــة بــعــد قــلــة
الـسيـاحـة الـعـربـية
ـصـر فى الـوافـدة 

الصيف.
السياحة
العربية!

أمـا الـسـيــنـاريـست
ـسـرحى والـكـاتب ا
أســــــــامــــــــة أنــــــــور
عـــــكــــــاشــــــة فـــــإن
ـــــســـــرح تـــــراجع ا
اخلـاص فى رأيه له
عـدة أسـبــاب مـنـهـا
انـحسـار الـسـيـاحة
الـــتى كــانـت تــمــول
ــــــــســـــــرح هــــــــذا ا
وبـخاصـة السـياحة
الــعــربـيــة لــذا كـان
ـسرح خالل فصل الصيف فقط وكان البد ازدهار ا
من قـيـام مـسرح الـدولـة بـدوره; فـقدم عـروضـاً جـيدة
ــصـرى ــشـاهــد ا نــالت إعــجــاب اجلـمــيع وجــذبت ا

العاشق لهذا الفن.
د. مــــدحت الــــكــــاشـف األســــتـــاذ

ـمـثل ـيـة الـفـنـون وا بـأكــاد
ــسـرح يــلــخص تــراجـع ا
اخلـــــــــاص فى ســـــــــبب
وحـيد هـو الـفقـر الـفنى
ــمــثــلــ لـــلــنــجــوم وا

فــلـــيس عـــنــدهم غـــيــر
الــسـخــافـة واالبــتـذال
وحــــــ انـــــــتــــــهـى ذلك
وطـــــــالب اجلـــــــمــــــهــــــور
بــــاجلـــديـــد لـم يـــجـــدوا
شـــــيـــــئـــــًا جـــــديــــدًا
يـــــــــقـــــــــدمـــــــــونه
فــــــانــــــصـــــرف
اجلـمهور عنهم

ـهـرجـان ـسـرح الـتـجـارى ضـمن نـدوات ا فى نـدوة ا
ـصـرى ويـرى أن جمـيع الـقـومى الـثـانى لـلـمـسـرح ا
ـا أنـهـا تـقـدم لــلـجـمـهـور نـظـيـر ـسـارح جتـاريــة طـا ا
مـقـابـل مـادى وتـذكــرة دخـول ويــرى أن الـكــثـيـر من
ــصــرى كـلـه الــعـام مــنه ــســرح ا ــشــاكل تــواجه ا ا
ــشـــاكل هـى ارتــفـــاع أجــور واخلـــاص وأول تــلـك ا
الفـنـانـ الفـلـكـية بـالـنـسبـة لـلـمسـرح واألمـر لم يـعد
ا ـمثل  يخص الـنجم وحده ولكنه امـتد إلى بقية ا
يؤثـر بالسلب على الدعـاية فى الوقت الذى ترتفع فيه
هى األخـرى بـشـكل كـبـيـر ال يـسـتـطـيع أى عرض أن
يـتـحمـلهـا وأنـا أدعو وزيـر اإلعالم والـثقـافـة للـتدخل

سارح أبوابها. قبل أن تغلق كل ا
سرح كله.. ال اخلاص وحده!! ا

ـسرحى مـحـمـد الـشربـيـنى يـرى أن الواقع الـكـاتب ا
ـسـرح ـسـرحـى كـله اآلن خـافت وغـيــر مـؤثـر وأن ا ا
الــتــجــارى رافــد من روافــد هــذا الــواقع واألســبـاب
ـهـمـة فى هــذا اخلـفـوت هـو انـحـسـار دور الـفن فى ا
اجملـتـمع وسيـادة أشكـال مـبتـذلة وفـجـة خالل الفـترة

األخيرة على كل فنوننا البصرية والسمعية.
ـسرح الـتجـارى يعـتمـد على هـذه األشكال وقد ظل ا
ـتـفرج الـعـربى الـذى كان الـتى تـسـاعده عـلى جـلب ا
ـشـاهــد الـرئــيـسى فى مــعـظم عـروضـه ولـكن هـذا ا
ـشـاهــد الـرئـيـسى انــصـرف اآلن إلى فـنـون أخـرى ا
تـستـخدم الـتكـنولـوجيـا احلديـثة وتـصل للـمتـفرج فى
سرح التجارى شـاهدة ا عقـر داره ولم يعد يحتاج 
الــذى كـان ســابــقـاً يــدغـدغ حــواسه ويـرضى ويــلـبى

احتياجه.
ـسـرح ـشـاهــد فى حـاجـة لــهـذا ا إذن لم يـعـد هــذا ا
الـذى تـصل ثـمن تذكـرته إلى 250 جـنـيـهـا ويرى أن
ـسـرح تـلك الـتـذكـرة ابـتـزاز وبـلـطـجـة والـغـريب أن ا
اآلخر الـذى تدعـمه الـدولة يـجرى وراء جنـوم القـطاع

التجارى ويرفع هو اآلخر سعره إلى 100 جنيه.
سرح اخلاص مشاكل ا

ـشــاكل الـتى ويــحـدد اخملــرج أحـمــد عـبــد اجلـلــيل ا
ــسـرح الــتـجــارى مــثل أمـاكن دور الــعـرض تـواجه ا
ـسرح من أصحاب وأماكـن االنتظار ألن رواد هذا ا
مـثل النـجم الذى يـلهث السـيارات. وتـوجد مشـكلـة ا
وراء اإلفيهات التى قد يخدش بعضها احلياء العام.
ولم يعـد هناك منـتج متحمس يـستطيع الـصمود أمام
تكالـيف القـطاع اخلـاص مثل الـفنـان سمـير خـفاجة
ومــحـمــد فـوزى وعــصـام إمــام واإلبـيــارى فـجــمـيع
نـتج احلالي أصحاب نفس قصير والغريب أن ا
النجم الصاعد إذا وجد الفرصة يحاول القفز ويفعل
ـا قـد يـضـر بـالـعـمل والـرؤيـة اإلخـراجـية أى شىء 
والفـنية ويحتاج العرض كـل فترة إلى حالة انضباط

وهدوء.
ـــهم.. هل يــســتــطــيع هــذا ــلح وا ويــبــقى الــســؤال ا
صرى سـرح الذى كان الـعمود الـفقرى لـلمسـرح ا ا
اً أن يـتخطى تلك العقبات ويقوم ثانية من كبوته قد

أم أنه بدأ طريق الالعودة?!

ــــســــرح فى حــــ بـــــدأ ا
مصر بدأ بالـفرق اخلاصة التى جاءت
إلـيـنـا من لـبــنـان وحـ اشـتـد عـوده
اشــتـد بــفــرق خـاصــة مــثل رمــسـيس
والــريـحــانى والــكــسـار وإســمــاعـيل
يـس وبـعـد أن تـواجــد مـسـرح الـدولـة
ظلت بعض الـفرق شامـخة وقوية رغم
وجود مسرح الدولة والـتليفزيون أما
ـسـرح اخلاص يـصرخ: إنى اآلن فإن ا

أغرق.. أغرق.. أغرق! 
تـقـلصت الـفـرق اخلـاصة الـقـادرة على
تــقـد عـروض قـويــة تـنـافس وحتـقق
أرباحاً جـيدة وإذا ما نـظرت لعروض
وسم لن جتـد إال عادل إمام وسـمير ا
غــــا وجالل الـــشــــرقـــاوى وعـــرض
للمنتصر بـالله ويونس شلبى وكلها
عـروض ال تـفــتح أبـوابـهــا طـوال أيـام
وسم ودخل األسبـوع إال إذا انتـعش ا
الـــصــيف وجـــاءت األعــيــاد واخـــتــفت
االمـــتــحــانــات.. تُــرى مـــا الــســبب فى
مـشــاكل تــلك الــفـرق ومــا هى أســبـاب

سرح التجارى كله?! تراجع ا
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ص: لذلك أخيرا
نهاية يوم طويل

دخلت
أخيرا دخلت
لنفسها قائلة
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا .. من هناك
الزمن الذى فيه تدخل
عند نافذتها لتجلس
عند نافذتها بهدوء
قبالة نوافذ أخرى

لذلك أخيرا 
نهاية يوم طويل
دخلت أخيرا

عند نافذتها لتجلس
رفعت الستارة وجلست

عند نافذتها بهدوء
النافذة الوحيدة
قبالة نوافذ أخرى
نوافذ أخرى وحيدة

كل العيون
كل األمكنة
فوق.. حتت
بآخر تتربص

بآخر عند نافذته
بآخر مثلها

تقريبًا مثلها 
بروح أخرى حية

روح واحدة أخرى حية
مثلها دحلت

مثلها أخيرا دخلت
نهاية يوم طويل 
لنفسها قائلة
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
    الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا .. من هناك
الزمن الذى فيه تدخل
عند نافذتها لتجلس
عند نافذتها بهدوء
نافذتها الوحيدة 
قبالة نوافذ أخرى
نوافذ أخرى وحيدة

كل العيون 
كل األمكنة
فوق .. حتت
بآخر تتربص
آخر مثلها
تقريبا مثلها

بروح أخرى حية
روح واحدة أخرى حية
م/ص - (معا) روح حية

يتوقف الكرسى عن االهتزاز.
     تخفت اإلضاءة يبطئ

صمت طويل
م : مزيدا

سجل واهتزاز صمت. الصوت ا
      الكرسى فى آن واحد.

ص: حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

عند نافذتها جالسة
عند نافذتها بهدوء

كرسى هزاز
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(صمت طويل)
م : مزيدا

سجل واهتزاز صمت. الصوت ا
     الكرسى فى آن واحد.

ص :  حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

حيث تقول 
لنفسها تقول
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا .. من هناك

كل العيون
كل األمكنة
فوق .. حتت
بآخر تتربص
بآخر مثلها 

كائن آخر مثلها
تقريبا مثلها
تائه مثلها

من هنا .. من هناك
كل العيون 
كل األمكنة
فوق.. حتت
بآخر تتربص

حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

حيث لنفسها تقول
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا.. من هناك

كل العيون 
كل األمكنة
فوق .. حتت
بآخر تتربص

بروح أخرى حية
روح واحدة أخرى حية

مثلها تائهة
من هنا.. من هناك
كل العيون .. مثلها

كل األمكنة
فوق .. حتت 
بآخر تتربص 
بآخر مثلها
تقريبا مثلها
تائه مثلها

من هنا.. من هناك
حتى ذاك اليوم أخيرا

نهاية يوم طويل
حيث لنفسها تقول

ن غيرها
الزمن الذى تنهيه

نهاية تيه
من هنا .. من هناك
الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

م/ص: (معا) الزمن الذى تنهيه
يتوقف الكرسى عن  االهتزاز.

     تخفت اإلضاءة يبطئ.
صمت طويل.

م : مزيدا
سجل واهتزاز صمت. الصوت ا

    الكرسى فى آن واحد.
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رأة مسجال < م - امرأة على كرسى هزاز                                < ص- صوت ا

رأة وهى فى مقدمة اخلشبة على مبعدة قليلة من منطقة الوسط. الكرسى تصعد اإلضاءة على ا
الهزاز فى حالة ثبات.
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  سعد أردش:  اإلفالس وعدم القدرة على مواجهة الواقع

< د. مدحت الكاشف

محمد عبد احلافظ ناصف

 جالل الشرقاوى: 

الدعاية مشكلة كبيرة
 أحمد عبد اجلليل:
 عدم االنضباط  الفنى

 ودور  العرض أزمة يجب حلها

< سعد أردش 

ح اكـتشف أنهم يـضحكـون عليه ويـستنـفدون أمواله
ويثيرون غرائزه فقط.

سـعـد أردش: إن مـا حدث هـو نـوع من اإلفـالس وعدم
الــقــدرة عــلى مــواجــهــة الــواقـع فـصــار مــا يــقــدمــونه
مـوجودًا عـلى كل الـقـنوات الـفـضائـيـة ومجـانـًا فلـماذا
ـبـلغ كـبـير وضـخـم فى أشـياء ـشـاهـد تـذكـرة  يـدفع ا
سرح يراهـا فى الفضائـيات كان البـد أن يتطـور هذا ا
ويـواكب الـتـطــور الـتـكـنـولــوجى إضـافـة إلى أن جنـوم
القـطاع اخلاص لم يعـد لديهم الـوقت الكافى لـلمسرح
فلـديهم األهم والذى يـدفع أكثـر وهو الفـيديو ومع ذلك
ــســرحه والـــذى يــصــر عــلى أن يــوجــد عــادل إمـــام 

سرح أبداً رغم كل الظروف. يتواجد وال يترك ا
شروط السوق!!

ـسئول عن تراجع هشـام عطوة: شـروط السوق هى ا
سـتوى الفـنى للمـسرح اخلـاص فالسـوق هو الذى ا
ـوضوع وبدأت مـتطـلبـات السوق فى يحـركه وليس ا
ـا أدى إلـى تـدنى فــرض شــروطــهــا عــلى اجلــمـيـع 
ـستـوى الـفـنى أكثـر; بـاسـتثـنـاء عـادل إمام ومـحـمد ا
صـبــحى وجالل الـشـرقــاوى كـمـا يــوجـد شىء آخـر
مهم أن الـصيف مرتبط بأعـمال رمضان وإذا ارتبط
ــسـرح البــد أن يـتــرك أى شىء آخـر وإذا ـمــثل بـا ا
سـرح ويبقى ارتبط بـأعمـال رمضان البـد أن يتـرك ا

سرح فقط العاشق لهذا الفن. على خشبة ا
التراجع أمر طبيعى

ــعـهـد ـدرس بـا وال يــعـجب الــدكـتـور مــحـمـود زكـى ا
ا حدث من تراجع مثل  سرحية وا العـالى للفنون ا
لــلـمــسـرح اخلــاص فــهـو أمــر طــبـيــعى ألنه قــام عـلى
فلسـفة خـاطئـة ومغـالطة كـبيـرة ورهان عـلى احلصان
اخلـاســر وهـو الـســيـاحــة الـعـربــيـة وعـنــدمـا اجتـهت
الـسـياحـة الـعربـيـة إلى أماكن أخـرى أكـثر قـدرة على
إشـبـاع رغـبـات الـسـائح الـعـربى لم يـجـد أى ضرورة
شـاهـدة أشيـاء ال حتـقق له أى إشبـاع أو إثـارة لذا
سـرح تـمـاماً سـقط هـذا ا
من حــــــــســــــــابــــــــات
ـــشـــاهـــد ألنه لم ا
ــصـريـ يـعـود ا
عــــلى الــــذهــــاب

إليه.
ويـرفض جالل
الــــشــــرقــــاوى
مـــــــصـــــــطـــــــلح
ـــــــــــســـــــــــرح ا
الــــتــــجــــارى
واخلـــــاص

الــــفــــرق بــــ
جنـــــم وجنـــــم
هـــــــو نــــــــفس
الــــفــــرق بــــ
إنـــــــــــســــــــــان
وإنسان وذلك
كالسن وكمية
الــــــــــضــــــــــوء
واحلرارة وما
إلــى هـــــــــــــــذا
وذاك و قدار
مــــــــــا فـى كل
مــن تـــــــــــــــــلـك
الـــعــــنــــاصـــر
اخملــــتــــلــــفـــة
ومـــعـــرفـــتـــنــا
بأحـد النـجوم
يـجـعـلـنـا عـلى
عــلم بـــســائــر
الـــــــنـــــــجــــــوم
األخـــــــــــــــرى
وتـستـطيع أن
حتــلل قـــطــرة
واحــــــــــدة من
مــــــــاء أحــــــــد
الـــــــبـــــــحـــــــار
لـــتـــعـــرف مـــا
تـــتـــركب مـــنه
مــــــــــــــيــــــــــــــاه
احملـــــيــــطــــات

كلها.

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

  سمير العصفورى: 

نتج رعب ا
هو السبب!

جالل
الشرقاوى

سمير
العصفورى

 هشام عطوة: السوق فرض شروطه
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االثن 2007/9/24 > استضـاف مقهى جنيب مـحفوظ بحـديقة رمـضان الثقـافية التى تـقيمهـا الهيئـة العامة6
اضى د. أشـرف زكى رئيس الـبيت لـقصـور الثـقـافة حـاليـاً بالـفسـطاط مـساء اجلـمعـة ا
الفنى لـلمسرح واخملرج هشام عطوة مدير مسرح الشباب فى لقاء مفتوح حول مسرح

الدولة ما له وما عليه.
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ثل مع سبق اإلصرار حس الشربينى.. 

رحلة صاخبة ورحيل هاد

عن عمر يناهز 72 عامًا رحل «شرير الشاشة الظريف».. حس الشربينى بعد خمسة أعوام من االنسحاب
ـوهبـة شهـد لـها كـبار مـخرجى االخـتيـارى عن الـوسط الفـنى وهو الـذى نـاضل طويالً لـيقـتـحم هذا الـوسط مسـلـحاً 
مصر..رحل حس الشربينى عقب تناول إفطار أول أيـام رمضان مع أسرته.. ليودع أفرادها بالكامل متمنيًا لهم الرحمة
قبلة مـوزعًا عليـهم الدعوات واالبتسـامات ولعله تذكـر فى حلظاته األخيرة غفـرة داعيًا لهم بـالتوفيق فى أيامـهم ا وا
ثًال مـنذ كان طفـًال وأخلص لهذا مـشوارًا لم يخل من الـصعاب والـعقبـات التى تغـلّب عليـها فقط.. ألنه أحب أن يـكون 

الهدف طوال عمره.

شادى أبو شادى

زاز
ى ه
رس
ك

للكرسى الهزاز
ساند الكرسى الهزاز.. أخيرا

لنفسها قائلة
تأرجح بها من هنا ..

لسخرية احلياة
تأرجح بها من هنا 
تأرجح بها من هنا

م/ص: (معا) تأرجح بها من هنا..
يتوقف الكرسى عن االهتزاز

«إظالم»
مالحظات
اإلضاءة

تنحصر على الكرسى الهزاز.
يوجد مصباح منحصر على الوجه
فقط. ثابت ومستقل عن مـفاتيح التحكم

فى زيادة اإلضاءة ونقصانها.
الضـوء إمـا يـشـمل منـطـقـة اهـتزاز
الـكـرسى أو يـكـون مـركـزا عـلى الـوجه

فى حالة ثبات أو فى مركز التأرجح.
ـصـبـاح الـبـدايـة : يــصـعـد ضــوء ا
عـــلى الـــوجه. وقـت طـــويل ثم تـــصـــعـــد

اإلضاءة على الكرسى الهزاز.
الــنــهــايــة : يــنــطــفئ الــضــوء عــلى
الـكـرسى الـهـزاز. وقـت طـويل تـظل فـيه
اإلضاءة على الوجه فقط. يتدلى الرأس

صباح. ويظل كذلك ثم ينطفئ ا
رأة ا

شيخوخة قبل األوان شعر رمادى
أشـعث. عـيـنـان واسـتـعـان. وجه أبـيض
ـسـوح الــتـعــابـيـر. يــدان بـيــضـاوتـان
تـقـبـضــان بـشـدة عـلـى أطـراف مـسـانـد

الكرسى الهزاز.
العينان

تارة مـغـمـضتـان وتـارة مـفتـوحـتان
عن آخـرهــمـا بــحــيث ال تـرمــشـان. فى
. فى قطع 1 تكونان نصف مغمضت ا
ـقــطـعـ 2 و 3 تــزدادان إغــمــاضــا ا
قطع 4 تغمضان بشكل نهائى. وفى ا

البس ا
فـــســــتـــان الـــســــهـــرة مــــرصع من
الــدانــتــيال الــســـوداء يــغــطى مــنــطــقــة
الـصـدر والـرقـبـة بـأكـمـام طـويـلـة. أثـنـاء
عـانا مع الضوء. قبعة التأرجح يعطى 
منفوشة موضوعة بشكل مائل تعكس
الضوء بلمعانها أثناء حركات االهتزاز.

الهيئة
واجمة ال تتحرك حتى حلظة تدلى

صباح. الرأس يبطئ حتت ضوء ا
التأرجح

ضــعـــيف وبـــطىء ومـــعــد بـــشــكل
رأة. ميكانيكى دون أى عون من ا
الكرسى الهزاز

خشب فـاحت الـلون أمـلس يـعكس
الضـوء أثـنـاء التـأرجح. بـقـاعـدة لوضح
األرجل. مـسـنـد الـظـهـر قـائم ومـسـانـد
اليـدين دائـريتـان ومـقوسـتـان وكأنـهـما

مهيأتان للقبض عليهما.
الصوت 

أبـيض مـجرد مـن الـصدى بـاعث
على السأم.

ــكـتـوبـة بـخط الـتـراكـيب الــلـغـويـة ا
غــلــيظ مــائـل تــؤدى من لــدن الــصــوت

رأة فى آن واحد. سجل وا ا
فى كـل مــــــرة يـــــــزداد الــــــصــــــوت

انخفاضا.
وفى كل مـرة تـزداد لـفـظـة «مـزيدا»

رأة انخفاضًا. التى تلقيها ا
ـقطع 4 لـنقـل ابـتداء عنـد نـهـايـة ا
من جـملـة «لـيس هـذا مـرة أخـرى» يـبدأ
ـــســـجـل فى االنــــخـــفـــاض الـــصــــوت ا

تدريجيا... 
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لتتأرجح
تتأرجح

حتى النهاية
نهايتها أخيرا
كما قيل ظلت

لفترة وجيزة ظلت
ولكن مهادنة
ظلت مهادنة
ماتت يوما

ال
ذات ليلة

ذات ليلة ماتت
نهاية يوم طويل

على كرسيها الهزاز
فى أبهى حللها السوداء

تدلى برأسها ا
على كرسيها الهزاز الذى مايزال

يهتز بها أبد الدهر..
لذلك أخيرا

نافذتها الوحيدة
قبالة نوافذ أخرى
نوافذ أخرى وحيدة
مسدلة كل الستائر

دون أن تكون فتحت يوما
إال ستارتها

حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

عند نافذتها جالسة
عند نافذتها بهدوء

كل العيون 
كل األمكنة
فوق .. حتت
بآخر تتربص

بستارة أخرى مرفوعة
بستارة واحدة أخرى مرفوعة

وال غيرها
وال وجه 

وراء الزجاج
عيون

كعيونها تتلهف
ألن تَرَى
ألن تُرَى

ال 
ستارة مرفوعة

كستارتها 
تقريبا كستارتها
كستارة واحدة
وكائن آخر هنا
فى مكان ما هنا
وراء الزجاج

روح أخرى حية
روح واحدة أخرى حية
حتى ذاك اليوم أخيرا

نهاية يوم طويل 
حيث تقول
لنفسها تقول
ن غيرها  

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه
عند نافذتها جالسة

نافذتها الوحيدة 
قبالة نوافذ أخرى
نوافذ أخرى وحيدة

كل العيون 
كل األمكنة
فوق .. حتت

الزمن الذى تنهيه
الزمن الذى تنهيه

م/ص : (معا) الزمن الذى تنهيه
يتوقف الكرسى عن االهتزاز.

      تخفت اإلضاءة يبطئ.
صمت طويل
م : مزيدا

سجل صمت. الصوت ا
واهتزاز الكرسى فى آن     

    واحد.
لذلك أخيرا

نهاية يوم طويل
نزلت

أخيرا نزلت
علق الدرج ا

أسدلت الستارة ونزلت
نحو القاع

فى كرسيها الهزاز العتيق لتجلس
كرسى هزاز ألمها

حيث أمها كانت جتلس 
لسنوات عدة

مكفنة فى حللها السوداء
فى أبها حللها السوداء

نهاية يوم طويل
نزلت

أخيرا نزلت
علق الدرج ا

أسدلت الستارة ونزلت
نحو القاع

على كرسيها الهزاز العتيق 
     لتجلس

مساند الكرسى .. أخيرا
وتهتز

ثم  تهتز 
مقفلة العيون

تُقفل
هى .. منذ أمد بعيد

 كل العيون 
عيون متلهفة
كل األمكنة 
فوق ... حتت
هنا .. هناك
عند نافذتها 

حكاية أن تَرَى 
أن تُرَى

حتى ذاك اليوم أخيرا
نهاية يوم طويل

حيث لنفسها تقول
ن غيرها

الزمن الذى تنهيه
 أسدلى الستارة وانهى

الزمن الذى فيه تنزل 
علق  الدرج ا
نحو القاع

حيث هى األخرى
الروح احلية األخرى

لها وحدها 
لذلك أخيرا

نهاية يوم طويل
نزلت

علق الدرج ا
أسدلت الستارة ونزلت

نحو القاع
فى كرسيها الهزاز العتيق لتجلس

وتهتز
 ثم تهتز 

لنفسها قائلة
ال 

ليس هذا مرة أخرى
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لـيل ورغبة 1977 حـرامى احلب رحلة داخل امرأة
1978 أريـد حــبـا وحـنــانـا كـلــهم فى الـنــار قـاهـر
ـالعـ الــظالم 1979 عــشــاق حتت الــعــشــرين ا

خـطيئة مالك الرغـبة ضربة شمس الـعاشقة ليال
1981 الـرحـمة يـا نـاس عالقـة خـطرة الـلـصوص
ـلكة سـأعود بال دموع دعـوة خاصة جدا 1982 
ـرتــشــون األفــوكــاتـو الــهــلــوسـة 1983 الــســادة ا
ــنــوعـة احــتــرس من اخلط شــقـة 1984 ألــعـاب 
األســتـــاذ حــسن صـــاحب اإلدارة بــواب الـــعــمــارة
1985 أيـام التحدى أنا اللى قتلت احلنش غضب
احلـليم الـهلـفوت  رجل لـهذا الـزمان 1986 جذور
فى الـهواء سارق السيـارات محامى حتت التمرين
 جــرى الـوحـوش 1987 قـاهــر الـزمن لــقـاء شـهـر
الــعـسل الــعـمـالق لـيــلـة فى شــهـر 7  1988 بـاب
الـنصر ابتسامة فى بحر الدموع نوع من الرجال
رجل بـــســبع أرواح نـــواعم إحـــنـــا الــلـى ســرقـــنــا
ـشـاغـبـات فى خـطـر احلـرامـيـة 1989 إحلـقـونــا ا
لــست قـاتال الـذل 1990 عـودة الــهـارب صـاحـبك
من بـخـتك األهـطل صـائد اجلـبـابرة 1991 الـلـعب
مع الـشـياطـ الهـاربـة إلى اجلحـيم بـنت مـشاغـبة
جـــدا أبــــو كـــرتـــونـــة بـــائـــعـــة الـــشـــاى  بــــطل من
الــصـعــيـد 1992 اخلــطـوة الــدامـيــة ديك الـبــرابـر
سـباق مع الزمن اليتيم والذئاب ضحك ولعب وجد
وحب الــذئب أحالمـنـا احلـلـوة 1994 خـلــطـبـيـطـة
لـعبـة القـتل طريق الـشر 1995 أيـام الشـر صمت
اخلــرفــان بــلــطــيــة بــنـت بــحــرى تــار بــايت كــاس

واحد 1996). 
كسر فى مفصل القدم

غـاب حس الشـربينى عن عالم الـفن منذ أكثر من 5
سـنوات بعد إصابته بكسر فى مفصل القدم اليسرى
إثــر اخـتالل تــوازنه عـام   2002 وهــو يـســتـعـد ألداء
ــا يــسـمى بـ فـريــضــة الــصالة كــمــا كـان يــعــانى 
«األطـراف الـعصـبـية» فى قـدمه الـيمـنى وقـضى أيامه

األخيرة فى العبادة والتقرب إلى الله.

ثل مع سبق اإلصرار حس الشربينى.. 

 اسـمه بالـكامـل حسـ الشـربيـنى أحـمد الـشربـينى
مـولــود بـالـقـاهـرة 1935/11/16  أسـرته مـن شـرب
دقـهلـية حـيث تربى عـلى القـيم الريـفيـة التى سـاعدت

على تكوين شخصيته. 
موهبة فى االلقاء

بـدأ ارتـبـاطه  بــالـفن عـنـدمـا كـان عـمـره  7 سـنـوات
حـيث لفت نظر مدرس الـلغة العربـية إلى موهبته فى
اإللـقــاء; فـقـد اسـتــشـعـر من خـالل صـوته وأسـلـوب
ـثال; ومن أدائه فى مــادة احملـفـوظــات أنه يـصــلح 
وقـتهـا وهوايـته للـتمـثيل تـنمـو وتزداد إلى أن برزت
مـوهبته فـى مرحلـة الدراسة اجلـامعـية بكـلية اآلداب
ا دفع الدكتور رشاد من خالل مـسرح اجلامعة  
رشـدى الذى كان مـشرفـا وقتهـا على الـلجنـة الفـنية
عـهد بـالكـلـية إلى أن يـنـصحه بـضـرورة االلتـحـاق 
ـسـرحـية حـتى يـصـقل مـوهبـته بـالـدراسة الـفـنون ا
ـعـهـد أثــنـاء دراسـته اجلـامـعـيـة وبـالـفـعل الــتـحق بـا
وحـصل مــنه عـلى الـبــكـالـوريـوس عـام  1960 وقـد
فــعل ذلك مـن بــاب الــهــوايــة ألنه يــحب الــفن جملــرد
ـال حـتى أنه لم ـتـعـة دون الـبـحث عن الـشـهرة وا ا
يـفـكــر فى االحـتـراف وكـان هــدفه أن يـحـصل عـلى
شـهـادة جــامـعـيــة ويـعـمل فى مــهـنـة الــتـدريس الـتى
أحـبـهـا ودخل من أجـلهـا كـلـيـة اآلداب ولـكن فوجئ
عـند تخرجه عام  1958 بـأن «القوى العـاملة» قامت
بـتـعـيــيـنه فى الـسـكـك احلـديـديـة بـأســيـوط وعـنـدمـا
سـافــر السـتالم وظــيـفــته وجـدهــا عـمـالً روتـيــنـيـاً ال
ــســئــولـ نــقــله إلى ــؤهــله فــطــلب من ا عالقــة له 
الـعالقات العـامة; باعتـبار أن هذا الـعمل هو األقرب
ا دفعه لترك الوظيفة لـتخصصه لكنهم رفضوا;  
بـعد 11 يـوما من تـسـلمـها وقـرر الـعودة مـرة أخرى
لـلـقــاهـرة لـكى يـجــرب حـظه مع مـؤهــله الـثـانى وهـو
سرحية. والغريب أنه بعد أيام بـكالوريوس الفنون ا
من مــغــادرته أســيــوط قــرأ فى اجلــرائــد خــبــرا عن
سـقوط فنـدق هنـاك وكان الفـندق الذى أقـام فيه قبل
مـغـادرته واعـتــبـر أن مـا حـدث بـدايـة جـديـدة له مع
احلـياة وكانت هـذه البدايـة من خالل عمله صـحفيا
ـهنـة كون فى جـريـدة اجلمـهـورية ومن خالل هـذه ا
شـبــكــة عالقـات ســاعـدتـه عـلى الــتـقــرب من الــعـالم

الفنى.
مذيع تليفزيونى

ـســرحـيـة  انـتــقل حـســ إلى فـرقــة رضـا لـلــفـنــون ا
كـراقص فنون شعبيـة ولكنه لم يقتنع بـنفسه فتركها
وبـعــد فـتـرة قـرأ إعـالنـا فى اجلـرائــد يـطـلـب مـذيـعـ
ومـقدمى بـرامج بالـتليـفزيـون فتـقدم وجنح; لـكنه تركه

أيـضا أثناء فترة التدريب نـظرا إلحساسه بعدم تميزه
فى هذا اجملال.

فرصة العمر
حـــتى جـــاءت فــــرصـــة عـــمـــره مـن خالل مـــســـرح
الـتـلـيـفـزيـون حــيث بـدأ رحـلـته الـفـنـيـة عـام 1960
ـسرحـيـة (شقـة لإليـجـار) بطـولـة حسـ رياض
وعــبــد الــله غــيث وســـنــاء جــمــيل إخــراج نــبــيل
األلــفى و بــعــدهـا عــمـل فى مــسـرحــيــة «من أجل
ولــدى» مع عــزيـزة حــلــمى وعـلــويــة جـمــيل وبـدأ
يـندمج داخل الـوسط الفـنى ويأخـذ أدوار البـطولة
ـسرحـيـات  تـعدت الـــ  30عـمالً فى الـعـديـد من ا
مـســرحـيــاً  ومـنــهـا مع اخملــرج جالل الــشـرقـاوى
مـسـرحــيـة «بـروتـيــكـا» وعـطــيـة اإلرهـبـيــة وقـشـطـة

وأيضاً الكثير من األعمال التليفزيونية .
مشوار سنيمائى

أمـا عن الــسـيـنــمـا فـقـد شــارك فـيـمــا يـقـرب من 90
ـارد 1964 اجلــزاء 1965 فــيــلـمــاً ومن أهــمــهــا: ا
سـارق احملفظة 1970 أنـا عاقلة وال مجنونة 1970

وعــــــــــسـل وفى
مـسـرح الـدولـة
كـوكب الفـئران
 الـثـأر ورحـلة
الـــــــــــــعــــــــــــذاب
ومــــحـــــاكـــــمــــة
عــائــلــة ضــبش
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اإلحـاطة بـالـثقـافة الـكونـية مـهمـة قد تـكـون عسـيرة عـلى فرد من األفـراد مهـما
تواصل مع دوام ـتجـدد وا ـعرفى ا يؤتى من مـقدرة ودأب عـلى التـحصيل ا
ها وحـديثهـا ومعاصـرها مع امتداد ية والـكونيـة قد احتكـاك بالثـقافات العـا
عـايشـة واالحتـكـاك والقـدرة على خـلق مـقاربـات ثقـافـية بـ ثقـافات سـنـوات ا
ــة ذات احلــضــارة بــعــضــهــا بـبــعـض وثــقــافــات األ احلــديــثـة األ الــقــد
ــعــاصــرة عــبــر جـــهــود فــاعــلــة من الــتـــحــصــيل والــتــحـــلــيل والــتــأصــيل وا
واالستـخالصات التـأمليـة وصوالً إلى جـوهر ثقـافة كل أمة وجـسور تقـاربها
تحضرة إلى ; ولهذا سعت األ ا إحسـانا حلياة أكثر إنسانية وأكثر تواصالً
ي من ثـقف العا بدع وا ـفكرين وا ية تتـآزر فيها جهود ا إنشاء هـيئة عا
شعـوب األرض جميعاً لتحقيق ذلك الهدف السامى النبيل; وهو تشذيب الفكر
اإلنــســانى الــكــونى قــبل أن يــســتــوحش وفـى أثــنـاء اســتــيــحــاشـه وبــعـد أن
يستـوحش فكانت منظمة اليونسكو مـعمال حضاريا لتفعيل حوار احلضارات
وضخ بواعث حـركـة الـتواصل الـثـقـافى واحلضـارى الـقـادر على رصـد رحـلة
ــسـتــمـر حلـوار الـثـقــافـة الــكـونــيـة وتـعــديل مـســاراتـهــا عن طـريق الــتـفــعـيل ا
ـسيرة الـثقافـية الكـونية لكـل أمة من أمهات احلضـارات; مدعوما بـوعى تام با
صيـر اإلنسان مروراً يـة بدءاً من مرحـلة توكـيد امتالك اآللهـة  احلضـارة العا
ـصـيـر اإلنسـان فـمـرحـلة تـوكـيـد امتالك ـرحـلة تـوكـيـد امـتالك اإلله الواحـد 

صير اإلنسان. خليفة الله على األرض (كاهنا - حاكما - مالكا) 
ـصـيـره وصـوال إلى تـوكـيـد امـتالك الـفـكرة ومـرحـلـة تـوكـيد امـتالك اإلنـسـان 

صير اإلنسان وانتهاء بتوكيد امتالك اآللة للمصير اإلنسانى. األيديولوجية 
وفى كل مرحـلة ال يـغـيب التـمايـز ب فـاعل حـضارى لـعصـر وفاعل حـضارى
لــعـصـر تــال له حـيث تــبـاين الـفــاعل احلـضــارى مـا بـ الــديـنى والـفــلـسـفى

والـــــقــــــانـــــونـى والـــــبــــــحـــــثى
واأليـديـولوجى والـتـكـنـولوجى
ـعلوماتى فإذا كان الفاعل وا
احلــضــارى عـــنــد الــفــراعــنــة
ـلـيه الـكـاهن أو مـاثال فـيـمـا 
الـفرعـون نيـابة عن آلـهته عـبر
الـتلق اجلبرى وكان الفاعل
احلـــضـــارى عـــنـــد الـــيـــونــان
فلـسـفـيـا تـفاعـلـيـا مـاثال فـيـما
يـنـتهى إلـيه احلـوار مع اآلخر
لــتــحـقــيق الــنــفع الــعــام فـإن
الـــفــــاعل احلــــضـــارى عــــنـــد

ـلـيه قـانون الرومـان قـد تـمـثل فـيـمـا 
ـواطنة اإللزامى لكل رومانى - دون ا

ستعمـرة - وبينما تمثل غيره من رعـايا اإلمبراطورية وأتـباعها عبر أطرافـها ا
الـفـاعل احلـضـارى فى الـعــصـر الـوسـيط فى ثـقـافـة تــلـقـ الـوعى الـكـهـنـوتى
اجلبـرى للدين فقـد تمثل الـفاعل احلضارى فى عـصر النـهضة األوربيـة فيما
لـيه االستدالل االستـنباطى واالستـدالل التجريـبى باالكتشـاف أو بالتجريب
ـا تمـليه وفى العـصـر احلديث تـمثـل الفـاعل احلـضارى فى االلـتـزام الطـوعى 

األيديولوجيا واآللة فى آن واحد.
يـديا واحـتكار أما عصـرنا الـراهن فقـد تمـثل الفاعل احلـضارى فـيمـا تملـيه ا
ستتر حتت دعاوى ا يكشف عن الطابع الـقهرى ا عـرفة واحتكار إنتاجهـا  ا

قراطية. الد
ـدنية فإذا كـانت مهـمة احلضـارة هى صنع اخلـلود لـدى األ وكانت مهـمة ا

هى صنع الرخاء والعدالة على قاعدة قبول اآلخر.
وكانت مـهمة الـثقـافة هى فهم احلـياة الـبشريـة وطرائـقها فى حـاالت تواصـلها
وحاالت تـقاطـعهـا وحاالت انـقـطاعـها وحـاالت توالـدهـا وإذا كانت مـهمـة الفن
اط هى البـحث عما يـجب أن يكـون تفـعيال ليـقظـة الضـمير اإلنـسانى بـخلق أ
عـرفة فى كـونهـا بوتـقة اخلـبرات وصور حتـمل معـنى الشـمول ارتـكازاً عـلى ا
تـجددة فذلك كـان وصوالً إلى احلـقائق اإلنسـانيـة والكونـية التى كـتسبـة وا ا
تخـفى على العالم فى وقفته التى يـركز فيها عبر الـبحث لرؤية ما هو كائن فى

كتشفة ال فيما ينبغى أن يكون فيها. احلقائق ا
ـهام الثقافية الكونية هى مناط عمل منظمة اليونسكو بوصفها وألن مثل هذه ا
ـية وهى مـهام خـطـيرة لـذلك فإن الـبـحث عن مديـر يقف مـنظـمـة الثـقافـة الـعا
ى أمـر يستـحق التـنقـيب األم عن مرشح على رأس ذلك الـهرم الـثقافى الـعا
سـكـنته ثـقـافـات الكـون وفى اعـتـقادى أن فـنـانا مـبـدعـا تعـايش مع حـضارات
ـية فى ـهد احلـضارات أن حتـظى بخـبراته الـعا متـعددة وتـفاعل مـعهـا وأتيح 
ـة واحلديثـة يعد ـتدفق لـثقافـة مصر الـقد تفعـيل العـمل الثقـافى عبـر عطائه ا
ية الغـربية. وجـها قادرا على وجها عـربيا مـضيئاً لـلحضـارة فى احملافل العـا
ـزيد مـن التـواصل احلـضـارى ب تـفـعـيل حوار الـثـقـافـات الكـونـيـة من أجل ا
الـشـعوب إن االسـتـمـرار القـيـادى الـفاعل عـبـر مـسيـرة فـنـان متـمـرس بإدارة
شـارب والتوجهات تبـاينة ا ثقـفة ا العمل الـثقافى تفـاعال مع إجماع الـنخب ا
ــكّن تـلك الــقــيـادة من إدراك جــوهــر ثـقــافـة فى بــلــد عـظــيم كــمـصــر ال شك 

الشعوب.
ـى له إجنــازات بــحــجم إجنــازات فــاروق وال شك عــنــدى أن رجل ثــقــافــة عــا
ـة قد ـصـريـة الـقـد حـسـنى قـد أدرك أن فـكرة اخلـلـود وهى جـوهـر الـثـقـافة ا
أنـتـجت فجـر احلـضـارة وبلـورت فـكـرة الضـمـير اإلنـسـانى وفـكرة الـتـفـكر فى
ـصـيـر اإلنــسـانى وال شك عـنـدى أنه مــدرك لـفـكـرة الـتــعـدد فى الـرأى عـنـد ا
ـواطنة وقـبول اآلخر وأنه مدرك ـدينة ودور ا اليـونان ودورها فى إنـتاج فكرة ا
واطـنة وفق ـا أنـتجـته فـكرة الـقـوة عنـد الـرومان ودورهـا فى تنـظـيم عالقـات ا
الـقـانـون وأنه مدرك لـفـكـرة الـتسـامح الـتى هى مـحـصـلة فـكـرة اخلالص عـند

سيحية. األ ا
ومدرك لـنتاج فـكرة الـتوحيـد والشـهادة عـند األ اإلسالميـة وفتـوحاتـها التى
تـمت حتت شــعـار (الــكل فى واحــد) ومـدرك خلــطـورة الــتـمــركـز حــول فـكـرة
ـطلقة الواحد مـعيارا لـلمعـرفة ودليال عـلى خطورة االدعاء بـامتالك احلقـيقة ا
ومدرك خلـطورة الـتعـامل مع الوجـود من منـطلق الـتمـركز حـول شخص واحد
أو فـكرة واحـدة بعـينـهـا تتـخذ مـعيـاراً للـمعـرفة أو دلـيال وحيـدا على احلـقيـقة;
وتلك صـفات إن وجدت فى شخـص ما فهو األجدر بـارتقاء كرسى اإلدارة فى
ية وال شك أن ارتقاء مـثقف مصرى لتلك الدرجة السامية منظـمة الثقافة العا

صر وحدها بل لألمة العربية كلها. هو ارتقاء ليس 
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التواصل الثقافى واحلضارى
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شريف عبد اللطيف : «حادثة» السالمونى.. منشور سياسى
وليست مسرحية  و«اإلسكافى» عرض جيد رغم أنف النقاد

الـعـمل بـأنه سيـعـيـد لـلمـسـرح الـيـونانى
ـسرحـية شـكله الـذى افـتقـدته احلـركة ا

فى مصر طويال.
وكــشف شــريف عــبــد الــلــطــيف عن أن
خـطة الـقومى تـضم أكثـر من عمل مـنها
«زكى فى الـوزارة» تألـيف ليـن الـرملى
وإخـــــراج عـــــصــــام الـــــســــيـــــد و«وطن
اجلــنــون» تــألـيـف نــبـيـل خـلـف وإخـراج
مـحــسن حـلـمى ورفض شـريف وصف
عـرض «اإلسـكـافى مـلـكـا» بـأنه مـحـدود
الـنجاح مؤكدا حتـقيقه إليرادات جيدة
ـعاكسـة كتـوقيت عرضه رغم الـظروف ا
ـــهــرجــان الـــتــجـــريــبى الــذى قــطـــعه ا
ووصف الـهـجـوم الـنـقـدى عـلى الـعرض
بـأنـه «آراء جـانــبـهــا الـصــواب» واصـفـا

العرض بأنه جيد جدًا.

بـدا شـريف هادئـا وهـو يؤكـد أن شـاكر
ـسـرح اليـونـانى كـمـا يـنـبغى أن يـقـدم ا
ـمـثل يــقـدم وذلك من خالل اســتـديــو ا
مـثلـون فيه عـلى مهارات الـذى يتـدرب ا
الـغناء مع احلـركة وكيفـية االشتراك مع
الـــكــــورس فى أداء األغــــانى وتــــقـــد

الـتـشكـيالت احلـركيـة ووصف شريف 

ــسـرح شــريف عــبــد الــلــطــيف مــديــر ا
الـقومى أكـد لـ «مسـرحنـا» أن مسـرحية
«احلــادثــة» تـــألــيف الــكـــاتب أبــو الــعال
الــسالمـونى لم ولـن تـدرج ضـمـن خـطـة
ـــســــرح ورغم رفـــضـه فى الــــبـــدايـــة ا
احلـديـث عن الـنص إال أنه عـاد ووصـفه
بـ «الـســيئ جـدا» كـاشــفـا عن أن جلـنـة

القراءة بالقومى قد رفضته بالثالثة.
شــريف ذكــر أن عــودة عــزت الــعاليــلى
للوقوف على خشبة القومى مرحب بها
ولــكن من خـالل نص جـيــد ال من خالل
مـنشور سياسى «كحادثة السالمونى»
ــســرح يـقــوم فى األسـاس مــؤكـدا أن ا

على الدراما ال الصراخ.
وحـول ما تـردد عن أن رفض «احلادثة»
كــــان من أجـل إفــــســــاح اجملــــال أمـــام
«ثالثــيـة اســخــيـلــوس» الــتى يـخــرجــهـا

شقيقه شاكر عبد اللطيف.

< شريف عبد اللطيف

مروة سعيد

«حلمك يا عم سيد» زهرات.. «القديس يوسف» خطفن األنظار

نور الشريف انتهى من «الدالى»
 ويستعد لبروفات «اللجنة» 

< نور الشريف 

بـعـد انـتــهـائه من تـصــويـر حـلـقـات
مـســلــسـله الــتــلـيــفـزيــونى اجلــديـد
«الــــدالى» الـــــذى يــــعـــــرض عـــــلى
شاشات القنـوات الفضائـية حاليا
بـــدأ الـــفــــنـــان نـــور الــــشـــريف فى
اإلعداد الستئناف بروفات العرض
سرحى «اللجنة» عن رواية صنع ا
الـله إبـراهـيم وإخـراج مـراد مـنـيـر
والذى تـقـرر أن تبـدأ عـروضه على
خــشـبــة مــســرح الــسالم مع ثــانى
أيــام عــيـــد الــفــطـــر الــقــادم وأكــد
اخملــرج هـــشــام جـــمــعـــة » «مــديــر
ــســرح احلــديـث» أن مــســرحــيــة ا
«الــلــجــنــة»  تــأجــيــلـــهــا من قــبل
النـشـغــال نـور الـشــريف وكـان من
فـتـرض أن يـفتـتح الـعـرض بـداية ا
وسـم الصـيـفى مـنـتـصف يـولـيو  ا

اضى يشارك فى بطولة العرض ا
ان البحر درويش وداليا طرب إ ا
البحيرى وفايـزة كمال وجنوم فرقة

سرح احلديث. ا

نـظـمت مـدرسة الـقـديس يـوسف لـلـغات بـالـزمـاك بـرئاسـة الـراهـبة
ـشـاركة قـيـادات وزارة التـربـية «سـمـيحـة راغب» مـهـرجانـا فـنيـاً 

درسى وأولياء أمور الطالبات. سرح ا والتعليم وا
ـوسيـقى والغـناء ـهرجـان بالـنشـيد الـوطـنى من أداء براعم ا بدأ ا
ـدرسـة تـلـته عـروض غـنـائـيـة ومـوسـيـقـيـة وعـرض فـولـكـلـورى بـا
يـجـسـد التـراث الـشـعبى لـبـعض مـدن ومحـافـظـات مصـر الـفـقرة
سرحى «حلمك يا عم سيد» حول أهمية الرئـيسية كانت العرض ا
احلفـاظ عـلى األرض الزراعـيـة وحمـايـتـها من الـتـصحـر وقـد نال
الــعـرض إعــجــاب وتـقــديــر مـشــاهــديه حـيـث أثـنــوا عــلـيه تــمــثـيالً
وإخـراجــا وديـكـورا وهـو مـا دفع اخملــرج «سـيـد مـعـتـوق» إلعـادة 

شهد اخلتامى من العرض بناء على طلب احلاضرين. ا
عـرض «حـلــمك يـا عم سـيــد» مـبـنى عـلـى فـكـرة صـاغــتـهـا وقـامت
ـان تـوفيق» ـسـرحـتهـا الـكـاتـبة الـشـابـة «هـجرة الـضـاوى» و«إ
بــيــنـمــا تــشــارك «لـوسى ألــفــونس» و«نــيــفـ مــيــخــائـيـل» بـوضع
ـوسـيـقـى أمـا بـطالت الـعـرض فـكن من فـتـيـات ريـاض األطـفـال ا
ـدرسة: نـادين تـامـر وإيالريا عـاطف وحـبيـبـة محـمـد وڤالـيـنا بـا

ميشيل ومر سيف ونوران خالد وماريا رمزى.
مدرسـة القديس يـوسف للغـات انتهت من وضـع خطة لـتقد عدد

سرحية خالل العام الدراسى اجلديد. من العروض ا

روبير الفارس

يــجب أن نـعـلم
ــقــدمـة أنـه ال ا
ــنـــطــقــيــة وال ا
أى جـــزء آخـــر
ــسـرحـيـة من ا
يـــــــــــــــــصـح أن
تكـون له حياته
ــــســــتــــقــــلــــة ا
ـــنــبــعـــثــة من ا
ذاتــــــــــــــــــه دون
سـائـر األجـزاء
األخـــــــــرى بل
يـــــــــــــــــــجـب أن
تـمـتــزج سـائـر
األجـزاء لـتـبـدو
كال مـنـسـجـمـا
وفـى تـــــــــــوازن

تام.

د. أبو احلسن سالم
 داليا
البحيرى

555555
العرض
سرحى ا
االسكافى

ســـيــــرة حتـــوالت
ـسرح الـكبرى   ا

سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب

االثن 2007/9/24

رجتلة < الكتاب : مسرح الشعب  الكوميدميا ا
ؤلف: د. على الراعى < ا

صرية العامة للكتاب «مكتبة األسرة  2006 < الناشر: الهيئة ا
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ة كبرى  الـتأسيس لها أثنـاء التمثـيل جر
ة «اخلـروج عن النص» وتسـتحق هذه بـجر

. ة عقوبات مثل اإلنذار واخلصم اجلر
فى نـهاية الكتاب دليل جملموعة من نصوص
ـسرح االرجتـالى منـهـا «خيـانة األصـحاب ا
- الــصــنــدوق - مــلــعــوب الــكــأس» وكــلــهـا

منسوبة جلورج دخول.

نظـامـيـا فى فـن الـتـمثـيـل وتاله «عـزيـز عـيد»
أول مــخـــرج يــرى أن عــمــله فـن قــائم بــذاته
يـعــتــمـد عــلى الـتــدقــيق وإجـراء الــتـدريــبـات
ـتـصلـة ثـم جـاء تأسـيـس فـرقة «رمـسـيس» ا
كـــأول فـــرقـــة عـــصـــريـــة ذات كــيـــان صـــلب
ـــســرح واضح وأدى هـــذا الـــتـــحـــول فـى ا
سرح النظامى سيطرة عمـوماً إلى سيطرة ا
تـامة على الـرأى العـام حتى أنه اعـتبرت كل
ــمــثل لالبــتـكــار أو االرجتـال مــحــاولـة من ا

غـيــره من فـنــانى االرجتـال بـعــنـاصـر فــنـيـة
أهـمــهـا اتــخـاذ األعــمـال لــلـقــصـة الــسـهــلـة
اجلـريـان أى الـتى ال حتـفل بـقـواعـد مـعـيـنـة
تفرج يكـون هدفها األسـاسى جذب انتـباه ا
وتسـليـته ومن الـعنـاصر األخرى مـا يسـميه
فـنــان االرجتـال «الــنـمــر» وهى مـواضع فى
ؤلف إلى ـسرحـيـة يـسعى فـيـهـا ا القـصـة ا
استـخدام القـدرة البدنـية وخفـة اليد وطالقة
اللـسـان ليـقـدم عرضـا بـاهراً يـجـمع ب فن
التـمثيل وفن البهلوان وفن احلاوى والتمثيل

الصامت.
ـهــمـة اســتـخــدام األلـفـاظ ومن الــعـنــاصـر ا
الـصـارخــة والـبـذيـئـة عـلـى طـريـقـة الـسـبـاب

الفردى أو اجلماعى «الردح».
ـــاديــة وآخـــر هـــذه الـــعـــنــاصـــر احلـــركـــة ا
يلودراما» ا يدخل حتت باب «ا الصاخبة 
مـن قـتل وشــنق وانـتـحــار ومـبــارزة وأيـضـا
اسـتخـدام الـرقص والـغـنـاء - الـشـعبـى منه

 . تفرج خاصة - وسيلة إلمتاع ا
ثم يــتــحـــدث د. الــراعى  عن تــأثــر مــســرح
ـسرح الـغربى فـنجـد نصـوصاً االرجتـال با
ـــثـــلـــ يـــؤدون «تـــابـــلـــوه» تـــتـــحـــدث عن 

سرح. ويخرجون ويدخلون من تون ا
و عن الـــتــحـــوالت الــتـى جــرت فى مـــســرح
االرجتـال كـان بـدايــة وصـول جـورج أبـيض
عـام 1910 أول فــنـان عــربى يــتـلــقى تـدريــبـا

الـدعـوة الـتى دعـا إلـيـهـا كُـتـاب الـكـومـيـديا
ـرجتــلــة قــتالً لـلــمــؤلف وحتــجـيــمــا لـدور ا

اخملرج. 
يــبــدأ الــكـتــاب بــالــتــعـريـف بـلــحــظــة ظــهـور
ــصــرى» وكــان عــمــله يــتـلــخص «اخملــايل ا
ــســرح بـــالــتــأثـــيــر بـــحــادثـــة تــقع خـــارج ا
لـشــخـصــيـة كــبـيــرة ثم تـصــبح عـلـى الـفـور
أزق الذى مـوضوعاً لـفن االرجتال وكـذلك ا
ــتـفـرج أو قل يــنـزلق إلــيه لـسـانه يــقع فـيه ا

فيصل فوراً فى صميم العرض. 
» الذين ثم ينتقل الكتاب للتعريف «باحملبظ
كـانوا يقدمون عـروضهم فى حفالت الزواج
واخلـتان فى بـيـوت العـظـماء وكـانت عروض
ا حتـويه من نـكات احملـبظـ جتـذب النـظـر 

بذيئة وحركات داعرة. 
فى موضع آخر فى الكتاب يقول د. الراعى
ــسـرح الــشـعــبى بـأنه لــيس مــهـمـا أن عن ا
ا يـنـبـغى عـلـيه أن يوحى ـتـفـرج وإ يبـهـر ا
ـثل مـا بـزى واحـد لـعدة ولـيس فى ظـهور 
أدوار مــا يــخــدش اإلحــســاس الــفــنى لــدى
ـتفرج مرة أخرى ألن عنـصر اإليهام عنده ا
لــيس مــهــمــاً وألنـه ال يــنــتــظــر من الــعــرض
ا يرمـز لها ـسرحى أن يطـابق احليـاة وإ ا

ثلها تمثيالً فنيا. و
وفى مــنــطـقــة أخــرى من الــكـتــاب يــحـلل د.
الــراعـى أعــمــال «جــورج دخــول » وأعــمــال

رجتلة الكوميديا ا
تـعرض د. الراعى وقت صدور «الـكوميديا
رجتـلة» لهـجوم واحتجـاج من قبل توفيق ا
احلـكيم ونـعمـان عـاشور ولـويس عوض إذ
اعتـبـروا الـكتـاب سـحـباً لـلـبـساط من حتت
ؤلف واخملرج ومن ثـم إعطاء الـثقة أقـدام ا
كــامــلــة لــلــمــمـــثل والــبــعض اآلخــر الــذى
احـتـفـى بـالـكـتـاب اعـتـبـروه دعـوة صـريـحة
سرح كطقس احتفالى للعودة إلى جوهر ا
شـــعــبى والـــبــعـــد به عن مـــضــارب األدب
وهذه الـفتـرة التى ظهـر فيـها الكـتاب كانت
ــصـرى ــسـرح ا تــواكب اجــتـهــاد كـتــاب ا
ــســرح والــعــربى فـى الــدعــوة لــتــأصــيل ا
ـسـرحـية العـربى والـلـجـوء إلى الـظـواهـر ا
فى تــراثــنـــا مــثل األراجــوز وخــيــال الــظل
والسـامر واحلكـواتى وكان هدفهم الـتأكيد
ـسرح ال أدبيـته وهدفهم علـى مسرحـانية ا
أيـضا البـحث عن شكل يـستـوعب اخلطاب
األيـديولوجى الذى كان رائـجاً وشائكاً فى
اضى أال أواسط الـسـتيـنـيـات من الـقـرن ا
اركسية وبذلك كان البد من توظيف وهـو ا
التـجربة «البريـختية» ومحـاولة إنتاجها فى
ــا أحـدث صــدامـاً من الــثـقــافـة احملــلـيــة 
ـؤمـنون ـنـهج الـقد - ا جـانب أصحـاب ا
بالواقعية االشتراكية - حيث يعتبرون هذه

فن كتابة
سرحية  ا

ـسـرحي فن من الـفنـون الـتي لهـا قـواعدهـا الـعامـة الـثابـتة و «إن الـتـأليف ا
ـسرحية بحيث إذا غاب خطـوطها األساسية التي يـجب أن تتوافر كلها في ا
ـسرحـيـة كلـهـا أو بدت كـالبـيت اجلـميل شئ مـنـها أو ضـعف تـأثرت بـذلك ا

الذي انهدم أحد أركانه أو سقطت بعض نوافذه».
يتـصـور الـبـعض أن الـكـتـابـة األدبـيـة بـكل أنـواعـهـا غـيـر خـاضـعـة لـلـقـواعد الـتي
تتـنتظمهـا وذلك بحجة واهيـة  من أن الفن واألبداع هو نوع من الـلعب احلر غير
قـيد وذل صحيح لكن الـصحيح أيضـا أن العمل األدبي له بناء فـني هذا البناء ا
قـد يكـون جـديداً وغـير مـسبـوق لـكنه يـوجد قـانون خـاص بـهذا الـبنـاء ودائمـا ما
ـا اخلـليل بن جتئ عـمـليـة اكـتشـاف الـقواعـد تالـيـة لوجـود الـفن فكـمـا ذهب قد
أحمـد في إبحاثه عن قواعـد الشعـر وأوزانه بعد أن كان الـعرب قد قطـعوا شوطا
طـويًال في اإلنـتـاج الـشـعــري وكـانت مـهـمـة اخلـلـيل هـي مـحـاولـة الـتـعـرف عـلي
القانـون الداخلي الذي ينتظم حتته هذا النوع من الفن وكانت النتيجة فيما عرف

ا يتعلق بالبناء الشعري. بعد ذلك ببحور الشعر وقوافيه وغير ذلك 
ـؤلف درسا بليغاً في طريـقة كتابة الفنون في هذا الـكتاب - القد - يقدم ا
كن تعميم ذلك علي القصة والرواية سرحية فحسب  بل  الدرامـية ليس ا
والـدرامـا اإلذاعيـة والـسيـنـمائـيـة لكـنه ذات الـوقت كـان مخـلـصا لـلـفن الذي 

ـسرح فالكتاب ملئ بـاستشهادت هائلة ولدت من عـباءته هذه الفنون وهو ا
سـرحيات التي تنتمي لـكافة العصور جاءت هـذه االستشهادات كنوع من ا

ؤف من أراء وتصورات نظرية. من التدليل العملي لم يورده ا
ـتوسط وينـقسم إلي مـقدمـة بقلم يـقع الكـتاب في 486  صفـحة من الـقطع ا
ترجـم تستحق واقفـة خاصة معهـا ثم مقدمة الـكتاب وأربعة أبـواب رئيسية ا
ـؤلف من مـوضـوعـات تـتـنـدرج حتت هـذا ـا يـراه ا يـنـقـسم كل مـنـهــا بـدوره 

الباب وأخيراً خاتمة وعدد من التذيالت الهامة.
ــنـطــقـيــة أو الــفـكــرة األسـاســيـة ــقــدمـة ا يــقع الـفــصل األول حتت عــنـوان ا
ـؤلف قـبل اجلـلـوس لـلـمـســرحـيـة والـتي يـجـب أن تـكـون واضـحـة في ذهـن ا
لطاولـة الكتـابة ال يشـوبها أي غـموض أو إبهام كـما يجب أن تـكون مشـتملة
ـؤف أمـثلـة لـلـعـديـد من عـلي عـنـاصـر الـصـراع واحلـركـة الـنـابـضـة ويـقـدم ا
قدمـة في روميو جـولييت سرحـية خاصـة عند شـكسبـير فمـثالً ا قدمـات ا ا
ـوت هي « أن احلب الــعـظــيم يـتــحـدي كل شـئ يـقف في ســبـيــله ولــو كـان ا
نفـسه» ويحذر الكاتب من أن تكون الفكرة سيئة أو مشوشة ألنها بالضرورة
سـوف تـتنـتج عمالً سـيئـاً ومـشوشـاً وأيضـا إال يتـخذ الـكـاتب لنـصه فكـرت
سـرحيية اساسـيت أو تكـون الفكـرة عائمة مـطاطة ألن ذلك سـوف يعرض ا

للفشل الذريع.
كن نطقية التي  قدمات ا ؤلف مجموعة كبيـرة من ا من الطـريف أن يقدم ا

ألي كاتب االشتغال عليها.
ـسـرحـيـة مـوصـفـاتـهـا ـؤلف لـلـشــخـصـيـة ا أمـا الــبـاب الـثـاني فـقـد أفـرده ا
وطبيـعتها فيجب أن يكون كيانها اجلسمانى واألجتماعي والنفسي واضحاً
ؤلف  ال لـبس فـيه ويـعد هـذا الـبـاب من أمتع فـصـول الـكتـاب فـقـد تتـنـاول ا

 محمد التونى 
سرحية فن كتابة ا

تأليف: الجوس أجري
ترجمة : دريني خشبة 

الـناشـر: الهيـئة الـعامـة للكـتاب - مـكتـبة األسرة 2000م.

 > قدم اخملرج حسن رشدى مؤخراً مسرحية «زواج عرفى لثالث ليال» وذلك على مسرح محافظة
نيا الـعرض من تمثيل نيا  ضمن عـروض التوعية الـتى ينتجها مـركز النيل لإلعالم واالتـصال با ا

ضياء قطب رضا طلبة أمير نسيم هيثم حجاج.

ســـيــــرة حتـــوالت
ـسرح الـكبرى   ا

فن كتابة
سرحية  ا
فن كتابة
سرحية  ا
فن كتابة
سرحية  ا
فن كتابة
سرحية  ا
فن كتابة
سرحية  ا
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مى سكرية

عدول < فاطمة ا

ها بقـاعة التاون هاوس  > مسرحيـة «لغة اجلبل» للكـاتب اإلجنليزى هارولـد بنتر  تـقد
من إخـراج عادل عـبد الـوهاب وتـمـثيل أسـماء طـارق عـادل عنـتر نـانـسى عادل الـشيـماء

وسيقى حملمد حسنى. حامد محمود الصغير وا

 É¡«a Éeh É«fódG

أزمة أفيشات «الفنون الشعبية» تتصاعد... وقمر يلجأ للوزير 
هـدد شـريف قمـر مـصمم األفـيـشات
ـسرحية بـاللجـوء لوزير الـثقافة من ا
الية أجل احلـصول على مستحقاته ا
لـــدى قـــطـــاع الـــفـــنـــون الـــشـــعـــبـــيـــة
واالستعراضية مقابل األفيشات التى
صـمـمهـا لـصـالح القـطـاع حـ كانت
ـعـدول ثم «نـامت فى تـرأسه فـاطـمـة ا
األدراج» - حــسب تــعـــبــيــره - بــعــد
تــولـى اخملـــرج خـــالــد جـالل رئـــاســة

القطاع...
احلـــكــايــة بـــدأت - حــســبـــمــا يــروى
شـريف - عــنـدمـا طــلـبت مـنه فــاطـمـة
ـــعــدول تـــصــمــيـم أفــيش لـــلــعــرض ا
ــســـرحى «لص بـــغــداد» فـــوجــدهــا ا
فـرصة لالنتشار بعد جناحات حققها
فى الـبـيت الـفــنى لـلـمـسـرح وبـعـدهـا
عـدول جلـسات عمل من جـمعـته مع ا
أجل االتـفاق على رؤية فنـية ألفيشات
تـخص السيرك استغـرق العمل فيها

خمسة أشهر .
يــواصل شــريـف احلــكــايــة قــائال :
بـعـد أشـهر من الـعـمل الـشـاق حان
مـــوعــد تــســلــيـم األفــيــشــات الــذى

ــعــدول تـــزامن وانــتــقــال فـــاطــمــة ا
ــنــصب آخــر ومـجـىء خـالــد جالل
رئـيسا للبيت الفنى للفنون الشعبية
واالسـتــعــراضــيـة وعــنــدمــا عـرض
عـلـيه «الشـغل» تـعامل بـذكـاء وطلب
بـعض التعديالت .. ثم سمعت أثناء
الـعـمل عـلى اسـتـكـمـالـهـا أنه يـنـوى
وضوع كله إلى الصيف «جتـميد» ا
ـــقــبـل وبــعـــدهــا بـــدأت أفــيـــشــات ا
الـقطاع تذهب لـ «فريق خالد» الذى

ســـــبـق ورافــــقـه فى «اإلســـــكـــــافى»
ومركز اإلبداع وبقية أعماله.

شـــــــريف أكـــــــد أنـه «مش بـــــــتــــــاع
مـشاكل» ولكـنه لن يتوانى عن رفع
ن يـــــرأس خـــــالــــد جالل.. األمـــــر 
وصــوال إلى الــوزيـر إلـى أن يـصل
ـســتــحـقــاته الــتى تـصـل خلـمــسـة

عشر ألف جنيه.
شاكل مع الفـنون الشعبية وبـعيدا عن ا
يـستعد شـريف لتصمـيم أفيش العرض

ـسرحى «اللـجنة» بـطولة نـور الشريف ا
ودالـيـا الـبــحـيـرى كـمـا يــتـفـاوض عـلى
تـصميم أفيشات عـدة عروض مسرحية

للقطاع اخلاص.
شـــريف ســـبق لـه تــصـــمـــيم أربـــعــ
أفيشا مسرحيا أشهرها وأقربها إلى
ـلك قـلـبه - كـمـا يـؤكـد - أفـيـشـات «ا
ـلك» و«نــسـاء الـسـعـادة» و«كـان هـو ا

جدع».

< شريف قمر < خالد جالل

تطوير مسرح السعيدية وعروض
مسرحية لطالب اجليزة

حافظـة اجليزة حالياً عملية تطوير درسة السعيدية  يشهـد مسرح ا
وحتديث تشمل جميع مرافقه وأجهزة اإلضاءة والصوت.

ـسرح باجليزة». وصـفت مسرح السـعيدية زيـزى حافظ «موجه عام ا
درسى على مستوى اجلمهورية قالت سرح ا بأنه أحـد أهم قاعات ا
ـسرح إن عـمـلـيـة جتـديـده تـهـدف لـلـحـفـاظ عـلـيه السـتـقـبـال عـروض ا
ـهـا خالل الـفـتـرة الـقـادمـة وكـذلك ـدرسى الـتى يـتم اإلعـداد لـتـقـد ا

هرجانات التى يتم تنظيمها طوال العام الدراسى. سابقات وا ا
وأكـدت زيـزى حــافظ أن وزارة الـتـربـيـة والــتـعـلـيم ال تــعـارض تـأجـيـر
ؤسسات الثقافية الراغبة فى ذلك. قابل رمزى للهيئات وا سرح  ا
سرحـية لطالب مدارس من جانب آخـر انتهى مـركز تنـمية القـدرات ا
ـسرحية فى راحلهـا اخملتلـفة من تقد عـدد من العروض ا اجليـزة 
خـتـام أنـشــطـته وتـنـوعت الـعـروض مــا بـ مـسـرح بـشـرى وعـروض

صرى. سرح ا عرائس وأراجوز وأعمال مسرحية خملتلف كتاب ا

< زيزى حافظ 

مروة سعيد 

سرح الطفل فى سوريا مهرجان 
وسيقى ومسرح سارح وا ثلة فى مـديرية ا وزارة الثـقافة السورية 
الطـفل أقامت تظـاهرة و«مسـرح الطفل» والـتى قدم من خاللـها عشرة
عـروض هى: «أبـو الــتـعـالب» تــألـيف وإخـراج مــحـمـد خـيــر عـلـيـوى
«كـركوز والـصـندوق الـعـجيب» تـأليف نـور الـدين الهـاشـمى وإخراج
وليـد عمـر «مغـامرة الـسـنافـر» تألـيف وإخـراج بسـام النـاصر «قـطر
الـندى» لعـبد احلـميـد خليـفة «مـقالب كـركوز وعـواظ» خلالـد األكشر
ـاذا أصبح جدهم شـجرة» تـأليف وائل زيدان وإخـراج مولود داود »
«اللـمسة الذهـبية» تـأليف نور الدين الـهاشمى وإخـراج عصام راشد
«عـالء الــدين» تــألــيـف وإخــراج كــمـــال قــرحــالى «شـــمس األصــيل»
للـمخرج لؤى شانا واختتـمت العروض بعرض فنون شـعبية للصغار

من إخراج عبد القادر سالمة.
وقد  تـقد هذه الـعروض فى محـافظات سـورية مخـتلفـة ومراكزها
الـثـقـافـيـة بـدمـشق والـسـويـداء ودرعـا وحـمص وحـمـاه والالذقـيـة

واحلسكة ومحافظة دير الزور.
هرجان د. رياض نعسان أغا وزير الثقافة السورى ألقى فى افتتاح ا
كلـمة قال فيها: مـسرح الطفل من أهم الوسائل لـتحقيق أهداف اإلعداد

نشودة. ستقبل العربية ا التربوى والروحى وبناء ثقافة ا
إن مسـرح الطـفل فعل ثـقافى نـريده لـلمسـتقـبل من أجل تكـوين جيل

يعتز بهويته وتراثه وفنونه ومن أجل بناء نهضة مسرحية واعدة.

محمود احللوانى

جمال قاسم: جئت ألحول  العائم إلى مركز  ثقافى متكامل 
يحمل مشروعا متكامال فى انتظار  موافقة د. نوار 

< جمال قاسم 

أحمد زيدان 

بدع... حتى آخر سبتمبر مهرجان الشباب ا
ـشاركـة حـتى آخر ـبـدع أعلـنت عن حتـديد فـتـرة تلـقى طـلبـات ا إدارة مـهرجـان الـشـباب ا
سبتـمبر احلـالى بدال من مـنتصـفه كما كـان مقررا وعـقب إجازة عيـد الفطـر مباشـرة تبدأ
ـشاهدة عـملهـا الختيار الـعروض التى سـتشارك فى الـدورة السادسـة; والتى تقرر جلنة ا

قبل موعدا لها. منتصف يناير ا
ـنظم لـلـمهـرجان - ـركز الـثقـافى الـفرنـسى - ا لـطيـفة فـهـمى مسـئـول النـشاط الـثـقافى بـا
ـشـاركـ فيـهـا بـ «تـيـمـة» مـعـيـنة كـشـفت لـ «مسـرحـنـا» عن أن دورة هـذا الـعـام لن تـلـزم ا
ــهـرجـان بـالـقـيـم الـتى الزمت تـأسـيـسه بــخالف الـدورات الـسـابـقـة مــشـيـرة إلى تـمـسك ا

بدع واحترام كل الثقافات. تمثلة فى تشجيع الشباب ا وا
صرى وتقد وجـوه جديدة مبدعة ـسرح ا هرجان فى «حراك» ا لطـيفة تمنت أن يسـهم ا
ـسرحـية; أو ـسرحـية كـافة سـواء من خالل احتـكاك شـباب الـفرق ا فى عـنـاصر الـلعـبة ا
ـثل واحـدا على األلف من هـرجـان الذى وصـفـته بأنه  ورش العـمل الـتى تقـام فى إطـار ا

سرحية فى مصر. احلركة ا

مولد سيدى اللى ماجاش
سرحى «مولد سـيدى اللى ماجاش» لـلمخرج أسامـة عبد الله سوف العـرض ا
يتم عـرضه على مسـرح ساقيـة الصاوى بعـد نهاية شـهر رمضـان كتب أشعار
لـحن عـلى إسمـاعيل بـوضع األحلان الـعرض الـشاعـر أحمـد فؤاد جنم وقـام ا
ـهـا فى قالب مـوسـيقى غـنـائى وتتـنـاول عدداً من سـرحـية يـتم تـقد والغـنـاء ا
ـصــرى اآلن وســوف تــقـدم ــر بــهــا اجملــتـمـع ا األوضــاع الـســيــاســيــة الـتى 
ـشاركة فى راكـز الثقـافيـة إضافة إلى ا سـرحيـة ضمن برامج مـجموعـة من ا ا

ستقل. سرح ا مهرجانات ا

ـة مزمنة  هكذا مديـر جيد ... ومشاكل قد
ـسرح الـعائم احملـاصر بـأزماته يبـدو حال ا
ــســطــحــات ــدنى وشــرطــة ا مع الــدفــاع ا

ائية ووزارة الرى! ا
إلى خـــشـــبـــة الــعـــائم الـــتى ال تـــتـــوقف عن
االهــتــزاز جـاء جــمــال قـاسـم «يـحــمل حتت
إبطه مـلفا» ضخمـا للتطويـر وتصورا يحول
العـائم إلى مـركـز ثـقافى عـلى الـنـيل لـيواجه
ابـتـداء شـائـعـات عن أنـه «بـتاع سـيـمـا» وأنه
ــسـرح الـعــائم إلى سـيــنـمـا يـنــوى حتـويل ا

صيفى!
االتهـام أصاب قاسم بـدهشة شـديدة فهو -
حسـب قوله - عرف الـطريق خلشـبة مسرح
قصـر الغورى طـفال وعمل فى السـامر منذ
افــتــتــاحه وحــتى الــعـام 1985 مــصــمــمـا
لإلضاءة مـسـاعـدا لـكبـار اخملـرجـ أمـثال
سعـد أردش وسمـير العـصفورى كـما عمل
لـسـنـوات فى الـسعـوديـة مـخرجـا ومـشـاركا
فى تـأسيس تـيـار مسـرحى حـتى أن رئيس
ـــهـــرجـــان جلـــنـــة حتـــكـــيم إحـــدى دورات ا
الـــتــــجـــريـــبـى وضع عـــرض «هــــامـــلت» من
إخـــراجـه ضــمـن كـــتـــاب عن الـــتـــصــورات

الفريدة لهاملت.

وخلف ظـهره يـلقى قاسم بـاالتهام لـيؤكد أنه
عــاصــر الــعــائم مــنــذ وضـع عـبــد الــرحــمن
ـــســرح بـ الـــشـــافـــعى يـــده عـــلـــيه وحـــولـه 
«الدراع» بـعـد أن كـان ّعـوامة تـابـعـة لـنادى
الــتـجـديف ويــحـفظ - كـكف يــده - مـشـاكل

ـتـعـلقـة بـالـدفاع العـائم ا
ــــــــــدنـى وغــــــــــيــــــــــاب ا
اإلمــكـانـيـات الــهـنـدسـيـة
وعــــــدم الـــــقــــــدرة عـــــلى

إضاءة خشبته يوميا .
ـــــــــشــــــــــاكل إحـــــــــدى ا
الـــرئـــيــســـيـــة - حـــسب
جـــــمـــــال قـــــاسـم - هى
ضــرورة وضـع تـــصــور
ـصـادر اإلضـاءة جـديـد 
ــوجــودة بـــدال من تــلـك ا
والــــــــتـى وصـــــــفــــــــهـــــــا

بـاالرجتاليـة وكذلك ضرورة
سرح من أجل تشغيله شتاًء. تغطية ا

ــشــكالت إلـى األحالم يــنـتــقل قــاسم ومن ا
ليقول:

سـرح العائم مـكان محـترم يسـتحق أن تدفع ا
نقـودا لتدخله لدى مشروع مفصل أنتظر الرد

عـلـيـه من الـدكـتــور أحـمـد نــوار رئـيس الـهــيـئـة
العامـة لقصور الثقافة لتـفعيله وتطويره أيضا
ــشــروع الــصــالــون الـعــائم أهم مالمح هــذا ا
حيث تـعقد نـدوة دورية كل خمـسة عشـر يوما
يـتـحـدث بـهـا نــقـاد ومـبـدعـو مـصـر وأن يـكـون
الـــعــــائم مــــســـرحـــا
يـــســتــوعـب اإلنــتــاج
ــتــمــيــز الــســنـــوى ا
للـهيئة العامة لقصور
الـثــقـافـة مـن مـسـرح
ومـــوســيــقى وفــنــون
اسـتعراضية ويضم
أيـضــا أعـمــال فـرقـة
الـسامـر حلـ إعادة
ـسـرح وكذلك بـناء ا
مــشــروع صــبــاحى
لـلطـفل يقـدم عروضا
مـــــســــرحــــيــــة وورشــــًا
تـدريبـية وتـثقـيفـية تـخدم قـطاع الـتعـليم وتـنمى
مهـارات األطفـال الفنـية وتـفعّل أسـابيع الـفنون
الشـعبية من خالل ورش حقيقـية يشرف عليها

أساتذة متخصصون.
ويواصـل قاسم: أحـلم أيـضـًا بـتـكـوين فـرقة

الــنــهــر أو ورشــة الـــنــهــر لــتــهـــتم بــشــبــاب
ـثل ومـهندسى سـرحي من مـؤلف و ا
سرح ديـكور وورش للتدريـب فى مجاالت ا
والــتـشـكــيل والـتـصــويـر الـســيـنـمــائى تـهـتم
كن االستعانة باجلـانب العملى والعلـمى و
ـصــريــ لــنـقل ـدربــ أجــانب بــجــانب ا
ـناسب اخلـبـرة الـعـملـيـة ولـعمـل االحتـكـاك ا
لـــلــشـــبــاب وســوف تـــكــون الـــورش بــرسم
تقـدم وأخيرا اشتـراك لتـحقق اجلديـة فى ا
حتــدث قــاسم عن ســيــنــمـا الــعــائم لــيــقـول:
ـسرح جمـعيـة الـرواد كانت تـقدم سـيـنمـا با
فى أيــام مـحــددة وقــد ألــغــيت مــنــذ فــتـرة
وأحــاول أن أعــيــد إحــيــاء مــشــروع عــرض
األفالم الــســيـــنــمــائــيــة لــيس عــلى حــســاب
ـا تــقـد أســابــيع لـلــســيـنــمـا ــســرح وإ ا
الـتـسـجـيــلـيـة بـاالتـفـاق مـع الـفـنـان عـلى أبـو
شادى واخـتيار أفالم ذات قيمة فنية عالية
وعـمل أسـابـيع لـلـفـيـلم اإليـطـالى واألسـبـانى
والـفــرنـسـى واإلجنـلــيـزى فـى مـحــاولـة مــنـا
ـشـاهـد قلـيال ويـعـقب تلك لـضـبط بـوصـلة ا

العروض ندوات عن األفالم.

 بحب سيدنا النبى
قرر د. أشـرف زكى رئيس الـبيت
الـفـنى لـلــمـسـرح إعـادة الـعـرض
ـسرحـى «بـحب سـيـدنا الـنـبى» ا
للـمؤلف واخملـرج حمدى أبـوالعال
خالل شــهــر رمـــضــان الــعــرض
قـدم من قــبل فى إطـار االحــتـفـال
ولد النبـوى الشريف من إنتاج با
فـرقــة مــســرح الــغـد بــالــعــجـوزة
ويــشــارك فـى بــطــولــتـه : ســمــيــر
حـسـنـى خـالـد الــذهـبى مــيـرفت
ســـــعـــــيــــــد واإلعالمـى حـــــمـــــدى
ـداح أحــمـد سـعـد الـكـنــيـسى وا
واألحلـان ألحـمــد احلـجــار يـقـدم
الـــعــــرض حـــتـى نـــهــــايـــة شــــهـــر
رمـضـان ويــقـول الـفــنـان «يـاسـر
جالل» مــديـــر مــســـرح الــغــد: إن
الفـرقـة اسـتـعـدت بخـطـة تـتـضمن
ــســـرحــيــة عــددا من الـــعــروض ا
ـوسم الــشـتـوى اجلـديـدة خـالل ا
القـادم سـتكـون مـفـاجأة جلـمـهور

صرى.. سرح ا ا

أميرة شوقى< لطيفة فهمى

على اسماعيل
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من أهم أعــمــال
الــــــــــــــكـــــــــــــاتـب
ـــــســـــرحى أن ا
يـــــــــــــــنـــــــــــــــسـق
شـخـصـيـاته أي
أن يــــــــحـــــــــسن
تـــــــوزيع األدوار
عـــــــــــلـى تــــــــــلـك
الــشــخــصــيــات
وهــــــــــــذا مــــــــــــا
يــــــــســــــــمـــــــــونه
الـــتــــخـــطـــيط أو
الــــــــتـــــــــوزيع أو
تـــــــــنـــــــــســــــــــيق
الــشــخــصــيــات
بـــــــــــحـــــــــــيـث ال
ط يجعلها من 
واحـــــــد وأن من
عــجــيــنه واحــد 

292929292929 سلم !! مسرح اإلخوان ا
سلم سواء عـلى كثرة ما قرأنا عن اإلخوان ا
سـتوى الفـكرى أو الـسياسى ورغم  كل عـلى ا
مـا نـعـرفـه عن تـاريخ الـنـشــأة ومالبـسـاتـهـا ومـا
اتـخـذته اجلـمـاعـة من مـواقف من أنـظـمـة احلـكم
لـكى مرورا بـالعـهد اخملـتلـفة بـدءاًَ من الـعصـر ا
ـرحلة الـناصرى وحـقبة الـسبـعينـيات وانتـهاء با
الـراهنة فإننـا ال نكاد نعرف شـيئا ً عن النشاط
ا انـدهشـنا أن يـكون الـفنى لـهذه اجلـماعـة ور
ــا نـعــرفه عن رفــضـهــا لــلـفن لـهــا نــشـاط فــنى 

وأغلب األجناس األدبية.
ـشـكـلـة لـكن يـبــدو أن اجلـمـاعـة قـد حـلـت هـذه ا
حــ تـــبــنـت الــدعـــوة إلى مـــا أســمـــته «بــاألدب
ـصطلح اإلسالمى» ورغم اعـتراضنـا على هذا ا
وأنه ال يـجـوز خلـط األدب بالـدين فـنصف األدب
بـأنه إسالمى أو مـسيـحى أو يـهودى وأن لألدب
قـوانـينه اخلـاصـة الـتى تـنبع من تـقـالـيده الـفـنـية
رغم هـذا فـقـد نـتج عن هـذه الـدعـوة أدب يـنـبغى
الـنظر إليـه والتعامل مـعه. وقد استـوقفنى فصل
يـحــمل عــنـوان « مــسـرح اجلــمــاعـات الــديـنــيـة»
ـسـلـم يـتـضـمن حـديـثـاً عن مـسـرح اإلخـوان ا
ـــســــرح اإلسالمى روافـــده وذلك فـى كـــتـــاب «ا
ومـناهجه» لألستاذ أحـمد شوقى قاسم الصادر
عن دار الـفكر العربى 1980 والالفـت للنظر أن
الـكتاب غير مقسم إلى فصول بل يحمل عناوين
ــسـرح الــوثـنــيـة مـتــتـابــعـة من قــبــيل: الـدين وا
ـســرح  اإلسالم والـفــنـون  بـوادر الـعــربـيــة وا

تمثيلية فى صدر اإلسالم.
ــــا ســــوف يـــطــــرحه من وهى عـــنــــاوين تــــؤهل 
عـاصـرة لكن ـسرحـيـة ا مـعاجلـات لـلـنصـوص ا
الـغريب حـقا ً هو مـحاولـة الكاتب الـدائمـة إثبات
صـفـة اإلسالمـية عـلى كل مـا كـتب من نـصوص
مــــســـرحـــيـــة فى الـــعــــصـــر احلـــديث بـــدءاً من
ا كتبه بعض مـسرحيات أحمد شوقى وانـتهاء 
ـنــتـمـ إلى اجلــمـاعـات الــديـنـيــة األمـر الـذى ا
جـعله يتعامل مع مسرحية «أهل الكهف» لتوفيق
ـسـرحـية الـرائـدة للـمـسرح احلـكـيم بوصـفـها «ا
الـديـنى» !! جملـرد  اسـتـدعـائـهـا إلحدى قـصص
الـقرآن الـكـر واألكثـر غرابـة هـو اعتـبار مـجرد
الـلــجـوء إلى الـتــاريخ اإلسالمى أو الـعـربى داالً
ـقــيـاس أدخل ــسـرح وبــهــذا ا عــلى إسالمـيــة ا
«مـجنون ليلى» ألحمد شوقى و«العباسة» لعزيز
أبـاظـة  و« سر احلـاكم بـأمر الـله » لـعلى أحـمد
بـاكــثـيــر و«ابن جال» حملــمـود تــيـمــور فى إطـار
ـصـطلح ـسـرح اإلسالمى» فـأين إذن حدود ا «ا
وأين تــكـمن خــصـوصـيــته ; أو فــلـنـقـل : مـا هـو

سرح غير اإلسالمى إذن? ا
ـقـياس «اسـتـدعاء الـتـراث» كان ويـبـدو أن هذا ا
مـريـحـاً جـداً لـلـكـاتب ألنه مـكـنه من احلـديث عن
فـرقـة إخـوان عكـاشـة وجـورج أبـيض ورمـسيس
وفـاطـمـة رشـدى بوصـفـهـا فـرقـاً تـقدم فـى أغلب
عـروضها مـسرحـيات إسالميـة ومن اليـسير فى
هـذه احلالة أن يدخل فى هـذا اإلطار ما يسمى 

ناهج. درسى ومسرحة ا سرح ا با
وبـغض الـنـظـر عن كل هـذا فإن بـالـكـتـاب كـثـيراً
الحظـة ومن ذلك ما ـعـلومـات اجلديـرة بـا من ا
قـدمـه حتت عـنــوان «بـوادر تــمــثـيــلـيــة فى صـدر
اإلسالم» وإن كـان الكالم يـنصـرف فى احلقـيقة
إلى الـعـصـر العـبـاسى حـيث يـذكر أنه فى زمن
هدى كان «عـبدالرحمن بن بشر» أحد اخلـليفة ا
ـســلــمــ حـولـه عـلى الـدعــاة يــقــوم بـتــجــمــيع ا
مــشـارف بــغــداد فــوق ربـوة ويــنــادى : مــا فـعل
? فـيـقـول من الـنـبــيـون? ألـيـســوا فى أعال عـلـيــ
حـوله: نــعم .. ثم يـنــصب مـحــكـمــة يـكـون فــيـهـا
الـقاضى ويـحاكم اخللـفاء الـراشدين ومن يـليهم
من حــكــام الـــدولــة األمــويـــة ثم خــلـــفــاء الــدولــة
ـا الـعـبـاســيـة  وكـان كل واحـد مـنــهم يـعـتـرف 
يـعـرضه الـقاضى من حـسـنـات وسـيئـات فـيـأمر
ـسىء النـار; وهـو ما بـإدخـال احملسن اجلـنـة وا
ا فعله جنـيب محفوظ فى روايته «أمام يـذكرنا 
ـرحـلة بـكـرة فى هـذه ا الـعـرش» ومن األعـمـال ا
» وهو عمل أكثر اكتماالً من ناحية «آالم احلس
سـرحى وقد صار موسـمياً له صفة الـتكوين ا
االسـتمرار ويقوم بتمثيله طائفة الشيعة فى مدن
فــارس وغـيــرهـا من األقــطــار اإلسالمـيــة حـيث 

يـجرى االحتفال السنوى بذكرى مأساة كربالء;
وكـذلك مـسرحـيـة «يوم الـقـيـامة» لـلـوهرانى وهى
مـسرحية فـكاهية من ثالثـة عشر مشـهداً تصور
حـلماً وكأن القـيامة قد قامت فـيخرج الكاتب من
قــبــره حـــتى يــبـــلغ أرض احملــشــر فـــيــرى فــزع
ـذنــبــ من خــشــيــة الـلـه ويـلــتــقى بــكــثــيـر من ا
عـاصرين من أدبـاء وشـعراء ومـلوك الـقدامـى وا

وفالسفة وصوفية.
ـــســرح اجلــمــاعــات ثم يــأتى إلـى مــا أســمــاه 
« ـسـلـم الـديـنـيـة ويـرى أن جـمـاعـة «اإلخـوان ا
» هـمـا اجلـمـاعـتان ـسـلـمـ وجـمـاعـة «الـشـبان ا
ـسرح اإلسالمـيـتـان اللـتـان كـان بـيـنهـمـا وبـ ا
ـسـرحــيـات الـتى قـدمـتـهـا جـمـاعـة صـلـة ومن ا
عز لدين سلم مسرحية «ا الـتمثيل باإلخوان ا
ـلـكـية الـله الـفـاطـمى» عـلى مسـرح دار األوبـرا ا
فى أول مايو عام 1946 من تـأليف عبدالرحمن
ـنـاســبـة - شــقـيق حـسن الـســاعـاتى وهـو - بــا
الـبـنا ويـعـتـبر عـبـد الـرحـمن السـاعـاتى أو عـبد
ـؤلف   - الدعـامة الـرحمـن البـنا - كـمـا يقـول ا
سرحيـة التى احتضنـتها جماعة األولى لـلفرق ا
سرحيات األولى التى . ومن ا سلم اإلخـوان ا
كـتـبــهـا - قـبل تـكــوين هـذه الـفــرق- مـسـرحـيـة 

«جـميل بثـينة » وقـد القت جناحا ًكـبيراً ليس فى
ـدن الـعـربـيـة مـصـر وحـدهـا بـل فى كـثـيـر من ا
وقـام بـإخراجـهـا زكى طلـيـمـات ثم سراج مـنـير
ـثلـة الـشرق  فـاطـمة وأدت دور الـبـطولـة فـيهـا 
ـسـرحى لـعـبـد الـرحـمن رشـدى ومن اإلنـتــاج ا
الـبنا الذى كتـبه لفريق التـمثيل بجـمعية اإلخوان
ـسـلمـ مـسرحـيـة «صالح الـدين األيوبى» وال ا
أدرى كـيف اسـتـطـاع كـتـابـتـهـا وبـنـاءهـا درامـيـاً
دون وجـود شـخصـيـات نـسائـيـة !! وإن كانت ال

تخلو من ذكرها والتحدث عنها وعن دورها.
سلم فقد استطاع سرح الشبان ا وبالنسبة 
الـفـنــان الـهـاوى مـحـمــد عـثـمـان عـام 1940 أن
ــركــز الــعــام ـــســرحى إلى ا يــدخل الــنــشــاط ا
ـســلـمـ وذلـك بـأن أقـنع جلـمــعـيـات الــشـبــان ا
صــديـــقه وجـــاره ابن بـــوالق الـــدكـــتـــور يــحـــيى
الــدرديـرى مــراقـب عـام اجلــمــعــيــة وقــتــهــا بـأن
ــسـرحــيــة نــشـاطــهم إلى ــارس هـو وفــرقــته ا
جـانب األنـشـطـة الــريـاضـيـة والـثـقـافـيـة األخـرى
الـتى تـمـارس فى اجلـمعـيـة واخـتـار الـفريق فى
ــسـرحـيــات الـتى سـبق عـروضـه األولى بـعض ا
تـألـيـفـها وعـرضـهـا.. وذلك بـعـد اخـتـزال وحذف
ا يتفق وشروط الـشخصيات النسائية منها !! 
اجلـــمــعــيــة وكــانت مــســـرحــيــة «عــبــد الــرحــمن
ـســرحـيـات الـنــاصـر» لــعـبـاس عـالم هى أولى ا
الـتى قدمـتهـا الفـرقة وبـعد أربع سـنوات وافقت
ــســرحــيــة دون حـذف اجلــمـعــيــة عــلى تــقـد ا
الـشـخـصــيـات الـنـسـائـيــة الـتى قـامت بـأدوارهـا
الـفـنــانـات زوزو نــبـيل ورفــيـعـة الــشـال ونـعــيـمـة
وصـفى فـتـعـرضت اجلـمـعـيـة لـهـجـوم شديـد من
األزهـر ومن اجلــمـعــيـة الــشـرعـيــة بـأن الــشـبـان
ـسلم قد خرجوا عـلى الدين ونشروا الرذيلة ا

والفساد.
ومن أوائل اخلــمــســيــنــيــات ســار عــلى  الــدرب
الـفنـان فؤاد الـطوخى والـعالم اإلسالمـى أحمد
سرحيات  ومن الـشرباصى إنتاجاً وافراً من ا
سرحيات التى كتبها أحمد الشرباصى «مولد ا
الـرسول» و«مشرق النور» ثم توقف هذا النشاط
تماماً عام 1961. وأخيراً فإن هذا الكتاب جيد
بـالـفـعل ألنـه يـؤرخ لـنـشـاط مـسـرحى عـلى مـدار
ـعـلـومات فـتـرة زمنـيـة طـويـلة ويـقـدم كـثيـراً من ا
سـرحية مهما غـير الشائعة حـول هذه األعمال ا

كان تقييمنا لها أو مالحظاتنا عليها.

د. محمد السيد إسماعيل

شهورة مـبينا ـسرحيـة ا بحسه الـناقد والـساخر العـديد من الشـخصيات ا
ـؤلف أن ـسـرحـي ويـري ا لـكـيــانـاتـهــا اخملـتـلــفـة ومــرد ذلك داخل الـعــمل ا
ــســرحـيــة ذاتــهـا إذ أن ــســرحـيــة عــنــده أهم من الــعـقــدة ا الـشــخــصــيـة ا
الشـخصيـة هي التي تـصنع عـقدتـها فقـوة اإلرادة في الشـخصـية هي التي
تكون مـبعثا للصراع لذا علي الكاتب أن يـعمل دوما علي تنمية شخصياته

ويجعلها قابلة للنمو والتطور.
وكي تقوم لـلمسـرحية قـائمة يجب أن تـوجد بهـا شخصيـتان متـعارضتان و
يــجب أن تـكـونــا من الـشـخــصـيـات الــصـلـبــة الـقـويـة اإلرادة الــتي ال تـعـرف
ساومة في أغراضها وعلي الكاتب أن يقيم وحدة ما ب شخصياته حتي ا

ؤلف وحدة األضداد. لو كانت متناقضة و هو ما أطلق عليه ا
ـسـرح يـكـون هـو الـصـراع فـي أعـمل أدبي هـو جـوهـره وروحه الــنـابض وفع ا
الركـيزة األسـاسيـة والتي يـجب الـكشف عـنه مع بدايـة رفع السـتار وقـد قسم
«الجـوس أجـري » في الــبـاب الـثـالث من الـكـتـاب  الـصـراع إلي أربـعـة أنـواع
كبـري: الصراع الـساكن والصـراع الواثب والصـراع الصاعـد الذي ال يكف
ـتــدرجـة والـصـراع الـذي يـدل من طـرف خــفي عـلي مـا يـنـتـظـر عن احلـركـة ا
ـؤلف الـكاتب ـرهص ويـحـذر ا ـكن أن نـطـلق عـلـيه الـصـراع ا حـدوثه أو مـا 
الـنـاشئ من الـنـوعـ األول ألنـهـمـا أردا أنـواع الـصراع وال يـحـسـنـهـما إال
تصاعد الذي القلـيل من كبار الكتـاب و بالتالي ينصـحه باستخدام الصـراع ا
يبـدأ مع رفع الستـار وال ينـتهي إال مع نزول الـستار في خـتام العـرض ويقول
إذا تسـاوي اخلصمان في القوة والـعنفوان كان الصـراع شائقا ألنه ب أكفاة

عرضة للخطر. صاحلهم ا متساوين في تمسكهم 
ؤلف العـديد من األمـثلة الـتي توضح كل نوع من أنـواع الصراع ويضـرف ا
سرحييات رديئة مبيـنا قوتها ومناطق ضعفها وموضحـا تهافت العديد من ا

ؤلف وليس ناجتا عن ا الصراع فـي ذهن ا ؤلف إ الصـراع أو كما يقـرر ا
تـفـاعل الـشــخـصـيـات ويــفـصل الـقــول في الـذورة واالنـتـقــال والـهـجـوم ثم

األزمة والقرار واحلل أي النتيجة.
ؤلف مناقشات مسفيضة حول عنون بـ:عموميات يورد ا في البـاب الرابع وا
شـهد سـرحيـة من نـوعيـة: ا ـتـعلـقة بـفن كتـابـة ا وضـوعات ا مـجمـوعـة من ا
اإلجـبـاري والكـشف عن مـوضوع الـعـمل وشخـصـيتـهـا للـجـمهـور ثم يـفرد

وضوعات. فصل طويل للحور  والطريقة التجريبية وغيرها من ا
ـؤف عـلي مـقـدمته عن احلـوار يـقـرر أنه األداة الـرئـيـسيـة الـتي يـبـرهن بـهـا ا
ـضي بهـا في الصـراع ويجب أن نـطقـية ويـكشف بـها عن شـخصـياته و ا
يـكـون احلـوار جيـدا وصـادرا عن الـشـخـصيـات ذاتـهـا مـعبـراً عن كـيـانـاتـها
األساسية ونتيجة لها ويحذر كثير من احلذلقة والثرثرة والتي قد تكون قاتلة

سرحي اجليد. للعمل ا
ناقـشات والتـحليالت ؤلف عـدد من ا وفي تذيالته في خـاتمـة الكتـاب يورد ا
ـولـيـر وأشبـاح أبـسن واخلالسـ لدي ـسـرحيـات مـثل : طـرطوف  لـبـعض ا

بوس هنريك والكترا تلبس ثوب احلداد ليوج أونيل وغيرها.
تبقي أهـمية الكتاب في  الكم الهـائل من األمثلة التطبيقـية والتحليالت الذكية
الـتي يـوردهـا «أجري» وحـسه الـهـاد والسـاخـر ومـعرفـته الـدقـيقـة بـجوانب
مـتعـة والـدقيـقـة لألستـاذ دريني سـرحـية وأيـضا هـذه الـترجـمـة ا الـكتـابـة ا
خشـبة والذي أضـاف الكـثيـر من التـعلـقات والـهوامش الـتوضـحيـة علي م
عرفة دقائق الكتابة الدرامية ا يجعله ال غني عنه لكل كاتب يهتم  الكتـاب 

ختلف أشكالها.
أحمد أبو خنيجر
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<  د. أحمد نوار
تـسـتـقبـل الهـيـئـة الـعـامـة لـقـصور
الـثـقــافـة رمـضـان بـشــكل مـخـتـلف
حـيث تـفــتح مـواقـعـهــا لـكل فـنـون
الــفــرجــة الــشــعــبــيــة من عــروض
شاهدون  تتنوع ب يتعلق بها ا
ـسرحـيـات التى تـقـدم لـلجـمـهور ا
; لــعل عــلى مـــدار الــشــهــر الــكــر
أهمها مسرحية « تغريبة مصرية»
الـتى كـتبـهـا الكـاتب الـرائع محـمد
أبـو الـعال الـسـالمـونى وأخـرجـهـا
الـفـنـان الـعـاشق لـلـتـراث الـشعـبى
عــبـدالــرحـمـن الـشـافــعى وبــطـولـة
نـــخــبـــة من فـــنــانـى مــصـــر عــلى
ــسـرح ــتــيم بــا رأســهم الــفـنــان ا
أحــــمـــد مــــاهــــر فــــضالً عـن هـــذا
ــائـدة عــامـرة الــعـرض ســتــكـون ا
بــــفــــنـــون األراجــــوز والــــعـــرائس
والـــســـيـــرة الــهـاللــيـــة واإلنـــشــاد
الــديـنـى والـفــنـون الــشـعــبـيـة وال
يقـتصـر األمر عـلى هذه الـعروض
لكنـنا نـزاوج بينـها وب األنـشطة
الـــــثـــــقــــافـــــيـــــة من خـالل «واحــــة
الـــشـــعـــراء» وهى نـــشـــاط أصـــيل
يــسـتـضــيف شـعــراء مـصـر من كل
أقــالــيـمــهــا الــثــقـافــيــة إضــافـة لـ
«مــقــهى جنــيب مــحــفــوظ» الــرمــز
ى - الذى يستضيف صرى العا ا
نـخــبـة من كــبــار مـثــقـفى وفــنـانى
مــصــر لـــيــدلــوا بــأفـــكــارهم حــول
ــصــيـريــة  اآلنــيـة فى الــقـضــايـا ا
عاصر وال سرح والفن والفكر ا ا
ـعـز يـقـتـصـر األمــر عـلى قـاهـرة ا
ــا يــتـوزع الــنــشــاط فى لــيــالى إ
احملـــروســـة فى جــــمـــيع الـــفـــروع
واألقـــالــيم الــثــقــافـــيــة فــتــتــوهج
بــغــنـــائــهــا وشــعــرائــهــا وتــعــلــو
وسيـقييـها وعروضـها الشـعبية
وتـنـشط الفـروع الـثـقـافيـة مـحـدثة
حــالـة مـن الـنــشــاط الــدءوب الـذى
يـعـكس فـلسـفـة الـهـيئـة فى تـنـوير
اجلــــمــــاهــــيــــر وإضــــافــــة الـــروح
الرمضانية فنياً وجمالياً على هذا

. الشهر الكر
لــذا نـدعــوك أيــهـا الــقـار الــكـر
لـتـنـهل مـعـنـا من وجـبـتـنـا الـفـنـية
والـفـكـريـة الـتـى نـتـمـنى أن تـكـون
ـتـعـة ومـتـنـوعـة فى هـذا الـشـهر
ـثابـة الروح التى الفضـيل فهى 
تـدب فى جـمـيع نـشـاطـات الـهـيـئـة
لـتـعـلن عن نـفـسـهـا وعن فـنـانـيـهـا
ومثقـفيهـا على اتسـاع بقعـة مصر
مقـدمة أجمل ما لـديها من زاد فنى
صرى وكل عام وروحى للشـعب ا

وأنتم بخير.

ية «كالم فى سرى» فتح أبواب احللم باجلوائز العربية والعا
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ــســرح بــهــيــئـة بــدأت إدارة نــوادى ا
قـصــور الـثـقـافـة فـى تـنـفـيــذ خـطـتـهـا
لــلــعــام احلــالى والــتى تــعــتــمـد عــلى
ـسـرح تـطـويـر آلـيـة الـعـمل بـنـوادى ا
ـنـتـشرة ـواقع الـثـقـافـيـة ا خـتـلف ا

حافظات مصر..
ـسرح» شـاذلى فـرح «مـديـر نـوادى ا
ذكـر أن اإلدارة تـقــوم حـالــيـاً بـوضع
المح الــنـهــائـيــة لـفــعـالــيـات الـدورة ا
اجلـديدة للمـهرجان اخلـتامى لنوادى
ــقــرر افــتـتــاحه مــنــتـصف ــسـرح ا ا
نوفـمبـر برعـاية الفـنان د. أحـمد نوار
«رئـــيس الـــهـــيـــئــة» وقـــال: ســـيـــكــون
هـرجان هذا العام مختلفاً بداية من ا
عـقـد عـدة لـقـاءات مـفـتـوحـة مع كـبـار
ـفــكـريـن والـفــنـانــ مـثل الــكـتــاب وا
مـحـفـوظ عـبـد الـرحـمن أسـامـة أنـور
عــكـاشـة وحــيـد حــامـد أحـمــد عـبـد
احلــلــيم عــبــد الــرحــمن الــشــافــعى
الـسيد ياس وآخرين ويحضر هذه
ـسـرح فى الـلـقـاءات شــبـاب نـوادى ا
إطــار بـرنــامج تـثــقـيــفى فى مـخــتـلف

اجملـــــــــــــــــــــــــــــــاالت
والــتــخــصــصـات
بـعد أن تقرر إلغاء
الـورش الـتـدريـبـيـة
الــتي كــانت تــنـظم
عــــــــــلـى هــــــــــامش
ـــــهــــــرجــــــانـــــات ا
الـــســـابــقـــة لـــعــدم

فاعليتها .
وفى الـسياق نفسه
أضـــــاف شــــــاذلى
فــــرح: هـــــذا الــــعــــام
ســيــشــهــد وألول مـرة

خــــمس ورش تــــدريـــبــــيـــة فـى فـــنـــون
الــسـيـنــوغـرافـيــا والـتـمــثـيل واإلخـراج

وفـنون الـكتـابة «الـدراماتورج» يـشارك
فى بـــــرامــــجـــــهــــا 
عــــــــــــــــــــــــــدد مــن
ــتــخــصــصــ ا

بــهـدف االبــتــعـاد
عن احملــاضــرات
الـتى تـعتـمـد على
أسـلـوب الـتـلـقـ

حـيث تـعتـمـد هذه
الــــــــورش عـــــــــلى
اجلــانب الــعــمـلى
الــــذى يـــــنــــتــــهى
بـــتـــقـــد عــرض
مـسـرحى من إنـتـاج
ــشــاركــ فــيــهـا ا
ويتم عـقدها باألقاليم الثقافية اخلمسة
التـابعة لـلهيـئة وجارى حـاليًا االنـتهاء

من وضع الـبـرنـامج الـتـفـصـيـلى لـهذه
الورش لـتـفـعـيل تـنفـيـذهـا خالل الـعام

احلالى.
وأعـرب شاذلـى عن أمله فى أن تـعود
سرح لـسابق عـهدهـا وتقدم نـوادى ا
عروضـاً عـلى مـسـتـوى مـتـمـيـز تـعـبر

. شارك عن تفرد أفكار وجرأة ا
ويـتـمــنى شـاذلى أن يــكـون فـوز نـادى
مـسرح األنفوشى بجائزة أحسن عمل
جـماعى من مـهـرجان الـقاهـرة الدولى
لـلمـسـرح التـجـريـبى عن عرض «كالم
فـى ســـرى» لــــلـــــمــــؤلـف عــــز درويش
واخملـرجـة ريـهـام عــبـد الـرازق بـدايـة
ــــســـرح عن إعالن جتــــربـــة نــــوادى ا
ــسـتـوى الــدولى ويـتم نــفـسـهــا عـلى ا
التـخطيط حالـياً لبحث إمكـانية ترشيح
ـتـمـيزة من إنـتـاج الـنوادى الـعروض ا

ـهــرجـانـات الـعـربـيـة لـلــمـشـاركـة فى ا
ـــثل اإلجنـــاز ـــيـــة وهـــو مـــا  والــــعـــا
احلــقـيـقى لــهـذه الــتـجـربــة الـتى بـدأت
بــجـهــود األســاتـذة: عــادل الـعــلــيـمى
وســـامى طـه وحــسـن عـــبـــده وعـــبــد
الــنـاصـر حـنــفى وهـذه الـنــتـيـجـة هي
حـصاد جهـود هؤالء عبر تـاريخ حركة
سرح منذ بداية التسعينيات. نوادى ا
وعـن اجلــديـــد فى عــروض الـــنــوادى
هـذا العـام أشـار شاذلى إلـى اهتـمام
ـــوسم بــتــفـــعــيل عــمل اإلدارة هــذا ا
ـواقع «الـدرامــاتــورج» فى عــدد من ا
الثـقافية; وخاصة أن نـسبة كبيرة من
عـــروض اخلــطـــة األخـــيـــرة لـــنــوادى
ـسـرح اعتـمـدت فى عـروضـهـا على ا
مـسـرحـة عـدد مـن األعـمـال الـروائـيـة
والقـصصية وكانت النـتيجة مبشرة;
ـا شجع عـلى تـنظـيم ورش خـاصة
ــســرح فى مــجـال لــشــبــاب نـوادى ا
«الــدرامـاتــورج» وبـالــتـالى اكــتـشـاف
تـمـيزة فـى مجـال الـكتـابة الطـاقـات ا

لرعايتها وتطوير أدواتها.
ـا يتم ـوسم اجلـديد أيـضـا ر وفى ا
تــفــعــيل االهـــتــمــام بــإنــتــاج عــروض
مسـرحـيـة صـغـيـرة تـقـدم بـالـفـراغات
ـقـهى أو مـا ـفـتـوحـة كـالــشـارع وا ا
ـسـرح احلـقـيـبـة» لـتـقد يـعرف بـ «

عروض مسرحية غير تقليدية..
شـــــــاذلـى فــــــرح أكـــــــد أن ضـــــــعف
ثل أية مشكلة مـيزانيات النوادى ال 
سرحية التي يتم بالـنسبة للعـروض ا
ـا إنـتـاجـهــا داخل هـذا الــكـيـان ور
يـكون هـذا األمر هـو الدافع احلـقيقى
وراء تـقد أعمال تعتمد على اخليال
تـاحة لـتقد واسـتغالل اإلمـكانـات ا

أعمال ال تتسم بالتقليدية.

< شاذلى فرح

عادل حسان 

سرح» بأفكار غير تقليدية موسم جديد لـ «نوادى ا
مشهد من
مسرحية
كالم
 فى سرى

أول برنامج رمضانى.. للطفل

ركز الـقومى لثقـافة الطفل للمـرة األولى فى تاريخه يـقدم ا
برنامجاً رمضانياً فى احلديقة الثقافية بالسيدة زينب.

ـركـز الــبـرنـامج الـذى اعـتـمـده د. أحـمـد مـجـاهـد رئـيس ا
اضى يشمل عدداً من العروض بدأت فـعالياته اخلميس ا
ــسـرحـيـة اخلــاصـة بـالــطـفل وعـروضـاً تــعـتـمـد تــقـنـيـات ا

العرائس وخيال الظل والسير الشعبية.
من ضمن عـروض البرنامج مسرحـيات: «أحالم عصافير»
تألـيف وأشعـار سيـد سالمة مـوسيقى طـه راشد عرائس
وديـكــور مــؤمن ونس أزيــاء سـحــر صالح الــدين إخـراج
ناصر عـبد التواب و«لعبة الغولة» تأليف محمد حسن عبد
ن احلافظ ديـكور مؤمن ونس تصميم عرائس وإخراج أ
حـمـدون والعـرض من نـوعيـة «خـيال الـظل» وتـدور أحداثه

فى سياق سيرة شعبية مقدمة للطفل بشكل غنائى.
كما يـتم تقد عرض مسرحى لـلعروس التقلـيدية «الشيكو

صرى. بيكو» يقدمه الفنان الشعبى صالح ا
ـصرى لـلفـنان الشـعبى باإلضـافة إلى عـروض لألراجوز ا

صرى. صرى ويشاركه الفنان صالح ا صابر ا
ــعــدول الــرئـيـس األســبق لــلــمــركـز تــشــارك فى فــاطــمــة ا
البرنـامج بخمسـة عروض مسرحيـة من تأليفـها وإخراجها
وهـى: « الــــولــــد الـــكــــسـالن» و«مــــ األقـــوى» و«الــــوردة

غرورة» و«الفأرة واألسد». و «اليد ا الزرقاء»

< د. أحمد مجاهد 

العروسة الشعبية وخيال
الظل.. فى السيدة زينب

عفت بركات

 16فرقة شاركت فى مهرجان العرائس بـ « مطرانية شبرا اخليمة»
اختتم أعماله أمس

الـثانـيـة فتـشـهد مـهـرجان حتت
 (18) ســـنــــة ويـــشــــتـــرك فى
مـــســــابــــقـــتـه أكـــثــــر من (60)
عـرضـاً من مــخـتـلف الــكـنـائس
فى الـقاهرة اجليزة الـقليوبية
الـغردقـة وتضم جلـنة الـتحـكيم
هـذا العـام: ماجـد توفيـق ماهر
لــبــيـب فــادى فــوكــيـه ســعــيــد
يـــــوسـف رءوف األســـــيـــــوطى

عاصم سامى سهام كمال.
ـــرحـــلـــة األخـــيـــرة الـــتي وفى ا
تــنـــتــهـى فى مــنـــتــصـف شــهــر
أكــتــوبــر; فــلــلــفــرق فـوق (18)
ســنـة وتــتـكـون جلــنـة حتــكـيـمه
من: ثـروت حـبـيب جـمـيل حـنا
لك ويـشارك فيها نـاصر عبد ا
أكثر من  40 عرضاً مسرحياً.
وألول مرة هذا العام يتم تسليم
(C.D) ــــشـــــاركــــة الــــفـــــرق ا
لـلعـرض بعـده مبـاشرة وجـوائز

هرجان «معنوية». ا
 أشـاد األب مـارتـيـريـوس بـدور
«األنـبـا» مــرقص أسـقف شـبـرا
اخلـيمة والذى تبـنى فكرة إقامة
ـطــرانـيــة مـنــذ عـام ــسـرح بــا ا
 1982 وعن عـــدم مــشـــاركــة
ـــحــافــظــات بــاقى الـــكــنــائس 
اجلـــمـــهـــوريــــة أكـــد أن هـــنـــاك
مـهـرجـانـاً سـنـويا كـبـيـراً  حتت
رعـايـة «نـيــافـة األنـبـا» مـوسى..
تـــشـــارك فــــيه أكـــثـــر من 600
فـرقة مسرحية من  4محافظات
ـنـيــا الـقـاهـرة هى: الـفـيــوم ا

إسكندرية.

« كـنيسة العذراء بـ «كوم أشف
كـنـيـسـة كــنـيـسـة األنـبــا «بـوال» 
الـعذراء «بـيجام» كـنيسـة األنبا
«أنـطونيـوس» كنـيسـة القـديسة

«مارينا».
األب «مــاريـتــريـورس» مــسـئـول
ــطـــرانــيــة ذكــر أن ــســـرح بــا ا
ـــهــرجـــان يـــنــقـــسم إلى ثالث ا
مـــراحل مــخــتـــلــفــة األولى هى
رحـلة «مـسرح الـعرائس» أمـا ا

اخـتتـمت أمس فـعـاليـات الدورة
ـهـرجــان الـعـرائس بـ الـرابـعــة 
«مـطـرانـيــة شـبـرا اخلــيـمـة» فى
إطـار األنـشـطـة الـصـيفـيـة الـتي
ـشاركة أكثر تقـيمها الـكنيسة 
من  16 فـــرقــة مــســرحــيــة من
مـختلف الـكنـائس على مـستوى

القاهرة الكبرى.
من الـكنائس الـتى شاركت هذا

العام بأعمال متميزة:

محمود مختار

االثن 2007/9/24 30ôjhÉ°ûe 3030303030
مثل البحرينى الشـاب جنم سهيل شجعته البداية ا
ـسرح فى القـويـة على االسـتـمرار ودعـمت مـحبـة ا
قلبه خـاصة وقد عـرض أول عمل مسـرحى يشارك
ــســرح به «حــذارى» ضــمن فــعــالــيــات مــهــرجــان ا
اخلــلــيــجى الــذى أقــيم فى الــبــحــرين 2006 هـذه
شاركـة كانت فتـحة خيـر بالنسـبة له كمـمثل عرف ا
ــهــرجـانــات فـهــا هــو عـرضه طـريــقه مــبـكــراً إلى ا
«ألوان أساسـية» تشـارك به فرقة «أوال» الـبحريـنية
فى دورة هـذا الــعـام لــلـمــسـرح الــتـجـريــبى شـارك
سهـيل أيضـاً فى مسـرحية لـألطفال (حـسن وفرارة
اخلـيـر) كـمـا اسـتـطـاع أن يـؤكـد مـواهـبه من خالل
مشاركته الناجحة فى عرض «ألوان أساسية» وقد
حــصـــلت كـل الــعـــروض الـــتى شـــارك فــيـــهـــا عــلى
ـــهـــرجــانـــات الـــتى شـــاركت اجلـــوائــز األولـى فى ا
واطن فيـها..يـحـلم بتـقـد مسـرحـية تـعالـج همـوم ا
العربى فى الـعراق وفلـسط ولـبنان ذلك العـتقاده
ـسـرح هــو الـوسـيــلـة الـفـنــيـة األولى اجلـديـرة بـأن ا
ـواطن الـعـربى من أجل ذلك بـالتـعـبـيـر عن هـمـوم ا

البحرينى جنم سهيل
 ِوش مهرجانات

لـتــسـتـقــر فى مــصـر لـتــعـمل أوالً فـى مـجـال
اإلنـتــاج الــسـيــنـمــائى وعــنـدمــا شــعـرت أنه
يـأخذهـا بـعـيـدا عن مـعـشـوقـهـا األول تـوقفت
لـــتــــشـــتــــرك مع اخملـــرج األمــــريـــكـى ايـــريك
جـريــشــكـات فى عــرض (حــكـايــات) بــالـلــغـة
اإلجنلـيـزيـة علـى مسـرح اجلـامـعة األمـريـكـية
بــالــقـــاهــرة ثم شــاركـت فى عــدد من األفالم
ـهـمـة فى الـفـتــرة األخـيـرة مـثل دم الـغـزال ا

السلم والثعبان حليم.
ورغم سنـوات الغـربة والتـعلـيم األجنـبى فهى
تمـلك مالمح مـصـرية صـمـيـمة مالمح الـفـتاة
صرية بـنت البلد «اجلـدعة» وألنها حتلم - ا
ـثـلـة مـسـرح من كـمـا تـقـول - بـأن تـصــبح 
الــطـــراز األول; فــهى تـــدرس حــالـــيــا فـــنــون
سرحى والرقص والـغناء واإللقاء االرجتال ا
فى اســتــديـــو مــركــز اإلبـــداع الــفــنى حتت

إشراف اخملرج خالد جالل.      

كان لـعـمل والدهـا الـدبـلومـاسى أثـره الكـبـير
فى تعرفها على العديـد من الثقافات اخملتلفة
وإجادتها بطالقة لـثالث لغات هى اإلجنليزية

واإليطالية والفرنسية.
ــديــنـة  فى سن الــثــامــنــة كــانت تــعــيـش 
نيـويـورك; وقـتـهـا اشـتـركت فى مـسـابـقة
ـركز األول وتـتفـوق على حكى لـتنـال ا
الطـالب اليـهودى الـذى كـان ينـافسـها
سرح وتواصل بعـدها عـروضهـا فى ا
ــدرسى هــنـاك حــتى يــتم تــصــعــيــدهـا ا
ـنطـقة بنـيويـورك وتؤكد عال أن سرح ا
سـتـمر أثـره الـكبـير لتـشـجيع والـدهـا ا

شوار. فى مواصلتها لهذه ا
انــتـــقــلت عـال بــعـــدهــا إلى بـــلــجـــيــكــا
والـــتــحـــقت بـــاجلـــامـــعــة األمـــريـــكـــيــة
بـبـروكـسل وألنـهـا لم جتـد بـهـا قـسـمـاً
سـرح درست إدارة األعمال لدراسة ا
واألدب اإلجنـلــيـزى حــتى حــفـظت عن
ظــهــر قـــلب كل أعـــمــال شــكـــســبــيــر
مهدى محمد مهدىوبانتهـاء دراستهـا فى بروكسل عادت

عفت بركات

               عال رشدى .. بدأت فى أمريكا وتواصل فى مصر

من عروض مهرجان
 مطرانية شبرا

ـهـرجـان - قـرر جنم الـســفـر إلى الـكــويت - بـعــد ا
سرح سرحـية لدراسة ا عهـد الفنون ا لاللتحاق 
ـيـة هـذا باإلضـافـة إلى سـعـيه الدائم دراسة أكـاد
سـرحـيـة فـى كل الـدول الـعـربـية ـتـابـعـة احلـركـة ا
حتى يكون ملماً بآخر ما وصل إليه (أبو الفنون)..
ـــســـرح قـــدم جنم عـــدداً من األفالم وبـــعـــيـــداً عن ا
الـتـسـجـيـلـيـة الـقــصـيـرة الـتى تـتـحـدث عن الـعـادات
والتقـاليد والـطبيـعة البـحرينـية كمـا شارك فى عدد
من األفالم التى عنيت بتقد سير شخصية لبعض

همة فى تاريخ البحرين. الشخصيات ا
جنم ســـهــيـل يـــعــشـق عــادل إمـــام وداود حـــســ

وسعـاد عـلى ويـتـمـنى أن يـبـلغ مـا وصـلوا إلـيه من
ــشـاركــته فى جنـومــيــة وهــو ســعـيــد هــذه األيــام 
مهـرجان القـاهرة لـلمـسرح الـتجـريبى الـذى يعـتبره

ية. هرجانات العا من أهم ا

فاطمة العالم

فى األوبريت الغنائى «حالة أمة».
هارات رامى مازال مصراً على اكـتساب ا
لهذا الـتحق مـؤخراً بأكـثر من ورشة فى آن
مثل واحد لتنميـة الذاكرة االنفعـالية لدى ا
ــركـبـة فـهــو يـتـمــنى أن يــقـدم كل األدوار ا
الـتى تــتـعــارض تـمــامـاً مع شــخـصــيـته
اخلـجولـة كـمـا يـتـمـنى أن يـتـمـيـز بأداء
مـتــمـيــز كــمـمــثل يـصــنع له حــضـوراً

خاصاً ومنفرداً.
رامى حسـ الـسيـد يعـشق الـعروض
التجريـبية ألنـها تتـيح للمـمثل أن يقدم
حـالـة خــاصـة وشـخــصـيـات مــركـبـة

قلما تتوفر فى العروض التقليدية.

ـسـرح الــعـجـيب ـام بـعــالم ا لـلـتــثـقـيـف واإل
فـقط ثم قـرر بـعـدهـا أن يـخـوض الـتـجـربـة
ركـز شباب مـدينـة نصر لـيشارك فالتـحق 
ـسـرحى «خـمـسـة فى..» وفى فى الـعـرض ا
ـسـرح اجلــامـعى شــارك فى عـرض «عـالم ا
الــدمــاغ» إخــراج ولــيــد طــلــعت ثم الــتــحق
ـسـرحـيـة احلـرة لـيـقدم بـفـرقـة احلـرافـيش ا
مــونـــودرامـــا «بــيـت من زجـــاج» مع اخملــرج

أحمد كمال.
وراح رامى يــشــارك فـى الــعــديــد من ورش
مثل لـيشحـذ موهبتـه ويقويهـا وأثناء ذلك ا

وبعده توالت العروض.
ــلك غــضــبـان» فـشــارك فى عــرض «أســد ا
لألطــفـــال و«عــالم افــتـــراضى» مع اخملــرج
أحمد كمال أيضا ثـم قدم مسرحية «سيف
الـله» من إخــراج حـســام عـلى كــمـا شـارك

التـحق رامى حسـ السـيد بـكلـية الـهنـدسة
يكانيكا غير أنه - جامعة حلوان لدراسة ا
أثـنــاء الــدراســة - اكـتــشف عــشــقه الــدفـ
جــر أثـنـاء لـلــمـســرح ذلك الـعــشق الـذى تــفـَّ
مــشـــاهــدتـه لــعـــروض زمالئه عـــلى مـــســرح
اجلامـعة وهـو ما دفـعه التخـاذ القـرار فوراً
ــسـرح غــيـر أنه أجّـل تـنــفـيـذ بـالــعـمل فى ا
قــراره إلى مـــا بــعـــد الــتـــعــرف جــيـــدا عــلى
ــطــلـوبــة خلـوض الــتـجــربـة راح احلـرفــيـة ا
ــسـرح ويــلـتـحق رامى يـقــرأ كـثـيــراً حـول ا
ـهارات بورش الـتـمثـيل اخملـتلـفـة ليـكتـسب ا
طـلـوبة ذهب إلى ورشـة «مـحمـد صـبحى» ا
لـعـرض «مـامــا أمـريـكـا» ثم الــتـحق بـورشـة
«كــارمن» ثم مـع نــور الــشـــريف فى ورشــته
ـلك لير» لعرض «األمـيرة والـصعـلوك» ثم «ا
مع الــفــخـرانـى كـان يــحــضــر هــذه الـورش

يكانيكا إلى التجريب! رامى حس السيد.. من ا

محمد العاوى
هاوى من يومه!

الفـنان محـمد العـاوى من مواليـد بنهـا تخرج فى كـلية الـتجارة
ـسرحـية ولـكن دخوله بجـامعـة بنـها والـتحق بـفرقـة السـامر ا
عـالم الـفن بـدأ مـنذ الـتـحـاقه بـاجلامـعـة حـفـزته علـى ذلك رؤيته
ألخيه األكـبر حـا الذى سـبقه فى طـريق الـفن شارك مـحمد
سرحية مع فريق اجلامعة فى عرض فى العـديد من األعمال ا
ــلك يــبــحث عن «اجملــاذيب» إخــراج مــحــمــد اخلــطــيب ثم «ا
وظيـفة» إخراج مـحمـد بحيـرى ثم «بطل فى احلظـيرة» إخراج
ـسـرح الـثـقـافـة مـحـمـد بـحـيــرى.. الـتـحق الـعـاوى بـعــد ذلك 
اجلمـاهـيريـة وشـارك فى العـديـد من الـعروض مـثل «الـلى بنى
مصـر» إخراج أحمد طه و«نظرة» عـن رباعيات جاه إخراج
أحـد طـه و«قـولـلى وال تـخـبـيـش» فى مـعـرض الـكـتـاب إخـراج

أحـمد شوقى ثم شارك
فى مـسـرحيـة «الـندم»
إخـراج مـحــمـد جـابـر
ثم «كـومـيـديـا عـائـلـية»
إخـراج عــمـرو قـابـيل
وكـذلـك شـارك أيـضـا
فى «لــــيــــلـــة ســــقـــوط
الـــدجنـــاوى» بـــفـــرقــة
الــــســـــامــــر تـــــألــــيف
وإخـــــراج مـــــحـــــمـــــد

الشربينى.
ولم يــسـتــطع مــحــمـد
مـــقــاومـــة الــكـــامــيــرا
فـــشــــارك فى بــــعض
األعـمال الـتـليـفـزيونـية
مـنـهـا مـسـلـسل «بـرج
األبــــجـــديــــة» إخـــراج
مـــحـــمــــد الـــعـــمـــرى

و«دائـــــرة االشــــتـــــبــــاه»
للـعمرى أيـضا ثم شارك أنعـام محمـد على فى «قصة األمس»
ثم فى مــــســــلــــسل «خــــيــــوط الـــعــــنــــكــــبـــوت» مـع إبـــراهــــيم
الـشــوادى..ومـازال مـحـمـد الـعــاوى رغم تـعـدد أدواره يـعـشق
ـسـرح ويحـلم بـدور «سلـيـمان احلـلبى» الوقـوف علـى خشـبة ا
سـرح وال يعـنيه إلى أين يصل; و«دون كيـخوته» عـلى خشـبة ا
ـهم أن يــصـبح شـخـصــيـة فـنـيـة مــؤثـرة وذات حـضـور لـدى ا
اجلـمـاهـيـر ويــتـمـنى أن يـتم طـرح الـعــديـد من الـشـخـصـيـات
ـسكـوت عـنهـا والـتى ال تـعرفـهـا األجـيال احلـالـية الـتـاريخـيـة ا
وذج نحتـذى به فلماذا نخفى قائال: لم يـعد لدينا مـثل أعلى و

هذه الشخصيات?!.
ـشاهد يتـمنى العـاوى أن يعمـل مع مخرجـ يحتـرمون عقل ا
ويقـدمون مسـرحًا حقيـقيًا مـؤكدًا أن الكـاميرا لن جتـذبه بعيدًا
سـرح فقـط يحرص عـلى العـمل مع مـخرجـ أقوياء ألن عن ا
اخملرجـ الضعـفاء يضـرون الورق اجليـد إذا تناولـوه مؤكدًا
ـلك تـقـد الـفـنـان بـشـكل أروع أن اخملـرج اجلـيـد هـو الـذى 

أمام اجلماهير.
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نـشـرت مـر سـمـاط مقـالـتـهـا الـثـانـيـة فى األهرام

اخلميس  15 أغسطس عام 1915.
وتـــتــــابع مـــا بــــدأته  عن فــــرقـــة سالمـه حـــجـــازى ثم

جوق عبد الله عكاشة.
كـــان الـــتــمـــثـــيل واليـــزال مـــدرجــة مـن مــدارج الـــرقى
ونـهـجا من مـنـاهج العـزة الـقومـيـة لذلك خـصـصوا له
ــدارس الــفــنـــيــة فى أوربــا فـــتــخــرج فــيـــهــا أســاتــذة ا
شادوا مـجد هذا الفن وأقـاموا دعامته وأقـبل الكتاب
عـليهم يـقصون الـقصص فأخـرجوا من كنـوز التاريخ
واألدب واالجـــتــــمــــاع والـــعــــظــــة واخلـــيــــال مـــا ربــــوا به
نــفــوس نـــاشــئـــتــهم وهـــذبــوا أخالق أبـــنــائــهـم وعــدلــوا
مــبــاد كـهــولـهـم وأصـلــحــوا عـادات نــسـائــهم . هبَّ من
أنـــصــــار الــــفــــضـــيــــلــــة وحــــمــــاة األدب رجـــال مـن كـــرام
الــســـوريــ وقـــفــوا أنـــفـــســهم خلـــدمـــة بالدهم وأمـــتــهم
ورأوا أن يـشيـدوا لـلـتـمـثيل صـروحـا مـدعـمـة على
أســاس مـــتـــ من الــعـــلم والـــعــرفـــان فــنـــشــطت
طـائـفـة مـنـهم إلى مـدارس فـرنـسـا وكـان عـلى
ـرحـوم خـلــيل أفـنـدى رأسـهـم الـطـيب األثــر ا
خــــــــيـــــــاط فــــــــدرس ونـــــــبـغ ورجـع إلى قــــــــومه
يترجم لهم مختلف الروايات والناس فى
ذاك الـــــعــــهــــد الهـــــون ال يــــعــــرفـــــون من أمــــر
الـــتــمــثـــيل شــيــئـــا. مــصــر والـــشــام قــطــران
شــعـبـهــمـا مـتــحـاب ألن اآلصــرة الـتى جتـمع

بـيـنـهــمـا قـويــة مـتـيـنــة هى آصـرة الـلـغــة لـذلك عـطف
ـمــثـلــون فــنـفــر بـعــضـهم عــلى مـصــر هـؤالء الــعــلـمــاء ا
إلـيــهـا وأنــشـأ فــيـهــا لـلــتـمـثــيل دورا ومـراسـح وحـركـة

مــبـاركــة كـانـت ركـنــا من أركـانــهـا األدبــيـة. مــنـذ 25
عـــامــا إذ كـــان والـــدى يـــشـــتــغـل بــتـــجـــارة اجلـــواهــر
ـــة فى هـــذا الــــبـــلـــد جـــئت إلى واألحـــجـــار الـــكـــر
مصر وكان يشتغل بالـتمثيل فيها لذاك العهد
عارف جـوقان عـامالن أولهمـا تديـره جماعـة ا
الــتى كــان يــرأســهــا حــضــرة الــفــاضل مــحــمـود
أفـــنـــدى رفـــقى وكـــان يـــشـــتــــغل بـــدور الـــبـــطل

ــــرحـــــوم حـــــســـــ بـك األزهــــرى حـــــضـــــرة األديـب ا
ــرحــوم أبى خــلــيل وثــانــيــهــمــا جــوق الــرجل اجلــلــيل ا
الـقـبـانى وكـان يـقـوم بـأدوار البـنـات فى كـال اجلـوق
ـمثـلـ لم تطـَر شـواربـهم لعـدم إقـبال شـبـان من ا
الـــفــتـــيــات عــلـى الــتـــمــثـــيل وقــلـــة جــرأتـــهن عــلى
ـراسح. جـئت إلى والـدى وكـان الـوقـوف عــلى ا
له صـــلــة صـــداقـــة مـــتـــيــنـــة بـــالـــفـــاضل احملـــتــرم
إسـكـنـدر أفــنـدى فـرح فـجـاء يـزورنـا وقـد عـلم
ـقدمى فـحبـذ لـوالدى الـتمـثـيل وأثنى عـليه
ـرسح وأفـاض فى وحـبب إلى الـوقـوف عـلى ا
مـثلة الغـربية وما هى عـليه من سمو جالل ا
ـقــام فــمـثــلت ألول دور «بــانـيم» فى روايـة ا
ـــعــارف «مـــتـــريــدلت» مـع أعــضـــاء جـــمـــاعـــة ا
وكــان لـهـذا احلـادث رنــة ال أزال أسـمع دويـهـا
لــآلن. ظــلـلـت أمـثـل مع أعــضـاء هــذه اجلــمــاعـة
زمــنــا رأيـت فـيـه مــا يــشــرح الــصــدر ويــفـرح
الـعـ فـقـد كـان االحتـاد سـائـدا بـيـنـهم والـثـقة
مـــتـــوفـــرة بــــ األعـــضـــاء ونـــكـــران الـــذات فى

ــصــلــحــة الــعـــامــة ولــقــد خــطـت اجلــمــاعــة بــهم خــدمـــة ا
شـــوطـــا بــــعـــيـــدا فى الـــتـــقـــدم بـــفـــضـل جـــدهم وإخالص
نـيــتـهم وصـدق طـويـتـهم. واعـتـقـادى أن الـتـمـثـيل اآلن
لم يصل إلى هذه احلالة مـن ضعف أعضائهم وفقرهم
وعـدم االهتـمـام بـشئـونـهم وقـلـة اكثـرات الـشـعب بهم
إال من الـتنـافر الـذى استـحكم بـينـهم والتـحاقـد الذى
مـأل قـلــوبــهم والــتــضــاغن الــذى يــأكل أفــئــدتــهم فــتـرى
أحـدهم «يـود لـو يـأكل حلم أخـيـة مـيـتـا» ومن الـغـريب
أن يـكـون الـتـمــثـيل فى عـهـده األول أيـام كـان الـشـعب
أقل قـبــوال لـلــعـلم مــنه اآلن أرقى مـنـه فى هـذا الــعـهـد
ـتـعــلـمـون.. وبـعـد أن الــذى انـتـشـر فــيه الـعـلم وكــثـر ا
ـــعــارف زمــنـــا أقــبـل عــلـــيــنــا قـــضــيت مـع جــمـــاعــة ا
ـرحوم أبوخـليل القـبانى فاتـفقنـا أن نعمل معه ا

وهنا بدأت احلياة التمثيلية وبدأت أدوارها.

á«ÑjôéàdG ¢Vhô©∏d ó¨dG ábôa
دواره انـــــتـــــصـــــار عــــبـــــد الـــــفـــــتــــاح
أشـــــرف زكى أحـــــمـــــد إســــمـــــاعـــــيل
حـــــسن الــــوزيـــــر مــــحــــمـــــود حــــسن
زوســر مـرزوق د. مــحــمــد صـديق
مـــحـــمـــد أبـــو اخلــــيـــر عـــاصم رأفت
مـحــمـد عــمـر يـاســر صـادق ســعـيـد
ســلـيـمـان شـريف صــبـحى مـحـمـد
دسـوقى أشرف فـاروق إسمـاعيل
مـخـتـار رءوف األســيـوطى جـمـال
الـــشــــيخ ســـامـح مـــجـــاهــــد شـــريف
صــــــبــــــحى عــــــبــــــاس أحــــــمــــــد رزيق
الــــبـــهـــنــــســـاوى حــــمـــدى أبــــو الـــعال

محسن حلمى سامح مهران.
كـــــــمـــــــا شــــــارك فـى بـــــــطــــــولـــــــة هــــــذه
الـــعـــروض مــــجـــمـــوعـــة كــــبـــيـــرة من
ــســرح مـن بــيــنــهـم: ســهــيــر جنــوم ا
ـــرشــدى ســمـــيــرة عـــبــد الـــعــزيــز ا
أحــمـد راتب خــلــيل مــرسى حـسن
عبـد احلميد مـحمد مـتولى سلوى
خــطـاب سـمـيـر حــسـنى كـمـال أبـو
ريـــــة عــــبــــد الـــــرحــــمـن أبــــو زهــــرة
أشــرف عــبـــد الــغــفــور عـــايــدة عــبــد
الـعزيـز سـناء شـافع وفاء احلـكيم
مــــعـــتـــز الــــســـويــــفى أمــــيـــنـــة رزق
سـامى سـرحـان عـبـد الـله مـحـمود
رضا اجلـمـال سـميـر وحـيـد سامى
مغـاورى فؤاد أحـمد محـمد كامل
مـفيـد عاشـور أشرف طـلبـة حنان
سـلـيـمــان أحـمـد نـبــيل عـزة بـلـبع
أحمد إبراهـيم حنان ترك عزيزة
راشــد مـــنــال سـالمــة حـــسن فــؤاد
عـــهـــدى صــادق ســـامح الـــســـريــطى
مـحمـود احلديـنى محـمود مـسعود
أحـمـد عـبـد الـوارث سـامى الـعـدل
حــمـــادة ســلـــطـــان شــريف صـــبــرى
فـتوح أحـمد دالـيا مـصطـفى نهال
عــــنــــبـــر ســــوسن بــــدر جنــــاة عـــلى
ســــلــــوى عـــثــــمــــان حـــنــــان مــــطـــاوع
هـــــانى كـــــمـــــال انـــــتــــصـــــار حـــــســــام
فــــيـــــاض مــــجــــدى إدريـس شــــريف

صبحى أحمد عزمى.
وجدير بالذكـر أن مقر الفرقة يقع
فى اجلـــهــــة الـــبــــحـــريـــة مـن مـــســـرح
البـالون بـالـعجـوزة وقـد شيـد عام
1995 وفــقـا لـلــتـصـمــيم الـذى وضـعه
الـــفـــنـــان زوســـر مـــرزوق «الـــفـــائـــز
بـاجلـائـزة األولـى لـلـتـصـمـيم» وهـو
ال يــضـم خــشــبـــة مــســـرح ثــابـــتــة بل
صممت وحدات على شكل مثلثات
ــكن بـرصّــهـا مــتـجـاورة مــنـفـصــلـة 
ــــســــرح طـــبــــقـــا تــــشــــكـــيـل خـــشــــبـــة ا
للـرؤية اإلخـراجـية وبـالـتالى يـعاد
ـــســـرح وأمـــاكن تــــرتـــيب خـــشـــبــــة ا
شاهدين من عرض آلخر. جلوس ا

يـوم القـدس سـعـد اليـتـيم الـصـفر
اجلـــــــرىء طـــــــبـــــــول فـــــــاوسـت حـــــــلم
يـوسف الـعـشـاق الـطـعـام لـكل فم
يــــوم من هــــذا الـــزمــــان الـــعــــدو فى
غرف الـنـوم القـرد كـثيف الـشـعر
زهـرة الـصـحـارى الـسـلـطـان يـلـهو
ـــلح والـــســـكـــر الـــلى جـــرى حــــر ا
بــغــبـغــان ســلــيط الــلــســان فــقـاقــيع
هــوا حـــر الــبـــهـــلــوان فـــر وطــار
شــيخ مــحــضــر امــرأتـان مـن غــيـر
ــــكـــان كالم كــــيـــد الــــنــــســـا نــــفس ا
الــلى يــحـب ســيــدنــا الـــنــبى قــصــة

حب.
الحـــظـــة الــنـــقـــديـــة األولى الـــتى وا
يـــجـب تــســـجـــيـــلـــهـــا هى عـــدم وجــود
إطـار فـعـلـى يـجـمع عـروض الـفـرقـة
ــكن تـصــنـيــفـهــا حتت هـذا بـحــيث 
اإلطار; حيث تضم قائمة العروض
بـعض العـروض التـقلـيديـة وبعض
الــــعــــروض الـــتــــجــــريـــبــــيــــة وكـــذلك
بــــــــعض الــــــــعـــــــروض الـــــــغــــــــنـــــــائـــــــيـــــــة
االســــتــــعــــراضـــيــــة وعــــروض أخـــرى
تـــعــــتـــمـــد عـــلـى اســـتـــلــــهـــام الـــتـــراث
الــشــعــبـى; فى حــ تــعـــتــمــد بــعض
الــعـروض األخــرى عـلى مــتـرجــمـات

ية!! لنصوص عا
شــــارك فـى تــــقــــد هــــذه الــــعـــروض
نـخبـة من كـبار اخملـرج نـذكر فى
مقدمتهم : هنـاء عبد الفتاح أحمد
زكى سـمـير الـعـصفـورى د. هانى
ـنــعم عـمـرو مـطـاوع نــاصـر عـبــد ا

 إحلـــــاقــــهــــا فـى أول يــــولــــيــــو 1997
بالبيت الفنى للمسرح.

وقــد تـولـى إدارة الــفــرقـة بــعــد ذلك
خـالل مــســيــرتــهــا كل من الــفــنــانــ

شـــريـف عـــبـــد الــــلـــطـــيـف د. ســـامح
مهـران د. سامى عـبد احلـليم جالل
عــثــمـان «والــذى تــولى مــسـئــولــيـة
اإلشــراف عــلـى الــفــرقــة أيــضــا قــبل
الـفـنان فـهمى اخلـولى» خـالد جالل

ياسر جالل.
واجلديـر بالـذكر أن كالً من الـشاعر
ســـمـــيــر عـــبــد الـــبــاقـى والــفـــنــان د.
سـامى عـبـد احلــلـيم قـد أنــهـيـا فـتـرة
مـــســئــولـــيــتــهـــمــا عن إدارة الـــفــرقــة

بتقد االستقالة.
وقــــبل نــــقـل تــــبـــعــــيــــة الــــفــــرقــــة إلى
الــــبـــيت الــــفـــنى لــــلـــمـــســــرح قـــدمت

العروض التالية :
يـا نــيل يــا عـ (1996) كـــرسى فى

الكلوب ياس وبهية (1997).
واســـــتـــــمــــرت الـــــفـــــرقـــــة فى تـــــقــــد
الـــعــروض بـــعـــد تــبـــعــيـــتــهـــا لــلـــبــيت
الـــــــفــــــنى لـــــــلــــــمــــــســـــــرح عــــــلـى نــــــفس
مـسـرحهـا - وفى حـاالت نـادرة على
ــــســـارح اخلـــارجــــيـــة - ومن بـــعض ا
هــذه الـــعــروض: شــفــيــقــة ومــتــولى
ذات الــهــمــة عــلـى الــزيــبق حــدوته
مـلتـوتة سـعدى ومـرعى جلـجامش
عـــــ فى اجلــــنــــة وعـــــ فى الــــنــــار
ســــوق الـــشـــطــــار مـــا كــــبث أهـــرام
أخـبــار جـمــهـوريـة الــزفـة الــكـدابـة

تــأسـسـت الـفــرقــة عـام 1993 بــقـرار
وزارى فى إطــــار قــــطـــاع الــــفــــنـــون
الـشـعـبـيـة واالسـتـعـراضـيـة بوزارة
ـــــبـــــادرة مـن رئـــــيس الـــــثـــــقـــــافـــــة و
الــقـطــاع الــفــنـان الــقــديـر
عـبـد الـغـفـار عودة وذلك
بــــــهــــــدف تــــــقــــــد عـــــروض
جتريـبـيـة سواء بـاالعـتـماد
عــــلى نـــصــــوص مـــحــــلـــيـــة أو
ـية مع تـوظيف إمكـانيات عا
الـــــــــــــقـــــــــــــطــــــــــــــاع فـى مـــــــــــــجـــــــــــــال
االســــــــتـــــــــعــــــــراض والـــــــــغــــــــنــــــــاء

والفنون الشعبية.
أســـــــنـــــــدت إدارة الــــــــفـــــــرقـــــــة عـــــــنـــــــد
ــسـرحى د. تــأســيــسـهــا لــلـمــخــرج ا
هــــنـــاء عــــبـــد الــــفــــتـــاح وافــــتــــتـــحت
الـــــــفـــــــرقــــــــة عـــــــروضـــــــهـــــــا عـــــــام 1993
سـرحية «لـيش ياعلـيش» تأليف
د. أبـــــــــــــو احلـــــــــــــسـن سـالم وإخـــــــــــــراج
وديــــكـــــور زوســــر مـــــرزوق وأحلــــان
عــلى ســعــد وبــطــولــة عــبــد الـرحــمن
أبــو زهـــرة أشــرف عـــبـــد الــغـــفــور
وفــــــاء احلـــــكــــــيـم ومــــــجـــــمــــــوعــــــة من
األقــــــــزام ويـــــــــدور مــــــــوضـــــــــوعــــــــهــــــــا
األســــــاسـى حـــــول الــــــصــــــراع األزلى

ستمر ب اخلير والشر. ا
قـــدمت الـــفــــرقـــة بـــعـــد ذلك عـــروض
«الــــــــــــســـــــــــيـــــــــــرك الــــــــــــدولـى شـــــــــــغـل
أراجوزات أوقـات عصـيبـة ساعة

الصفر).
فـى مــــــنـــــتــــــصـف عـــــام 1994 
اســـــنـــــاد إدارة الــــفـــــرقـــــة إلى
ــســرحى اخملــرج والــبــاحث ا
د. حــسـ عــبـد الــقـادر الـذى
وضع خـطــة طـمـوحــة لـتـقـد
ســبـــعــة عــشــر عــرضــا جــديــدا
من خالل عدة شعب لـعرضها
بـــــالــــقــــاهــــرة واألقــــالـــــيم خالل
مـــوسم 94 - 1995 خـــاصــة وأن
ــــقـــر اخلــــاص بـــالــــفـــرقــــة «مـــســـرح ا
الـــغـــد» لم يــكـن قــد  االنـــتـــهــاء من

تشييده وجتهيزه.
وقـــــد قــــــدمت الــــــفــــــرقـــــة خـالل هـــــذه
الفترة مسرحـيات : فيلو كتيتس
فــــــصـــــيـــــلـــــة إعـــــدام مـــــلـك الـــــغـــــرفـــــة
ـظلـمـة رحلـة احلالج سـيـمفـونـية ا
لـــــــــيــــــــر بـــــــــكـــــــــرة أرض ال تــــــــنـــــــــبت
الزهـور الـليـلـة نضـحك الـطريق
ـلك النار بانوراما ولوية من  ا

فرعونية الفهلوان.
تـولى بـعــد ذلك الـفـنـان الـشـاعـر
ســـــمــــيــــر عـــــبــــد الـــــبــــاقى إدارة
الفرقة لعدة شهور ثم تولى
ـــــــســـــــرحـى فـــــــهـــــــمى اخملـــــــرج ا
اخلـولى إدارة الفـرقـة; والتى

وضـــعـــهــــا نـــظـــمــــا وكـــتب نــــوتـــتـــهــــا ومـــقـــدمــــتـــهـــا
ــوسـيــقــيــة األسـتــاذ مــحـمــود مــراد وســاعـده فى ا

الــــتــــصـــــويــــر حــــسـن أفــــنــــدى حــــلــــمـى ووضع األحلــــان
محمود رحمى.

ـسـرحـية ـعـارف عـروض هـذه ا وبـعـد حـضـور وزيـر ا
فى مـسـرح األزبـكـيـة أعــجب هـو واحلـضـور بـالـعـرض
ــــســــرحى «وقــــر الـــقــــرار عــــلى تــــعــــمــــيم الــــتــــمـــثــــيل ا

دارس». وسيقى فى ا وا
ــدارس الــتى تــأسـست ـقــال أســمــاء بـعض ا ويــورد ا
ـدرسـة ــوسـيـقى مـثل ا فـيـهـا جـمـعـيــات لـلـتـمـثـيل وا
الـسعـيديـة ومـدرسة طـنـطا الـثانـويـة وفى اجلامـعات

األمريكية .
ـــقــــال أن «صــــاحـب الـــدولــــة يــــحــــيى ويــــذكــــر كــــاتـب ا
إبــراهــيـم بــاشــا وعــد بــتـــعــمــيم تـــعــلــيم فن الـــتــمــثــيل
شروع دارس وكذلك صرح بهذا ا وسيقى فى ا وا
ـــدرســة ـــوســيـــقى فى ا عـــنـــدمــا اســـتـــقــبـــلــتـه فــرقـــة ا
وسيقيـ لتلق فريق السعـيدية واستدعى أحـد ا
ـــوســــيـــقى مـن طـــلـــبــــة مـــدرســــة فـــؤاد األول مـــبــــاد ا

والعزف على اآلالت الوترية».
ـــتــد فى ـــقــال أن فـــرق الــتـــمــثـــيل « ويـــقــرر كـــاتب ا
ـدارس األميـريـة واألهلـيـة وتنـتـشر ولـكـنهـا التزال ا

فى حاجة إلى تنظيم فنى».
درسى 2007!! سرح ا والسؤال أين ا

ــدرســة ــعـــلــمــ شــكـل مع بــعض تـالمــيــذ ا مــدرســة ا
ـوســيـقى» اخلــديــويـة الــثـانــويــة «فـرقــة الــتـمــثـيـل وا
سـنة  1919وجـعل غرضـهـا «بث الـفنـون اجلـميـلـة ب

الـــطــــلـــبــــة والـــعــــمل عـــلـى تـــرقــــيـــتــــهـــا بــــكل الــــوســـائل
مكنة». ا

ـستر وكـانت اجلمعـية مكـونة من رئـيس شرفى هو ا
درسة ورئـيس عامل: محمود أفندى فرانس ناظر ا
مـراد وأربــعــة من الــطــلــبــة مـنــهـم الـســكــرتــيــر وأمـ

الــصـنــدوق وتــتـغــيـر هــذه الــلـجــنـة كـل سـنــة وتـوضع
ــدرسـة وال تــصـرف إال أمــوال اجلــمـعــيـة فى خــزيــنـة ا

درسة ورئيس اجلمعية. بأمر كتابى من ناظر ا
وكـان عـدد أعـضـاء اجلـمـعـيـة يـوم إنـشـائـهـا  24 طـالـبـا

وبلغوا  140 طالبا فى الـسنة الدراسية 1922 / 1923
و تقسيم األعضاء إلى جماعات هى :

أ. جـمـاعة الـتـمـثـيل واألغانى ويـدفع الـطـالب عـشرة
قروش شهريا.

ب. جـــمــاعــة الـــكــمــنـــجــة والـــعــود ويــدفـع الــطــالب 20
قرشا شهريا.

ج . جـــمـــاعــــة الـــبــــيـــانــــو ويـــدفع الــــطـــالب  30 قـــرشـــا
شهريا.

ولــلـدروس والـتـمــريـنـات أوقــات مـعـيـنــة بـ تـنـاول
الـغداء واحلصـة الرابعـة بحـيث ال يلتـهى الطالب عن
دروسه وال يــــتــــأخـــــر عن الــــعــــودة عـن مــــنــــزله.. وقــــد
ـسـرحـيـة قـدمت هــذه الـفـرقـة الــعـديـد من الـعــروض ا
بـــدايــــة من عـــام  1919 حـــتى عـــام  1923حـــيث قـــدمت
عــرض «مـــجــد رمـــســيـس» وهى روايــة
مصرية تاريخية ذات مقدمة وفصل

ــدرسـى مــنــذ فــتــرات طــويــلــة اهــتــمــامــا ــســرح ا  نــال ا
ـهـم فى الـتــنــشـئــة االجـتــمــاعـيــة وغـرس كــبــيـرا لــدوره ا
الــقـيم وبــثــهـا والالفت لــلــنـظــر االهــتـمــام الـكــبــيـر بــهـذا
ـــاضى «الــعـــشــرين» قــارن الــنـــشــاط فى أوائـل الــقــرن ا
بـحاله اآلن  فنـجد فى مجـلة «فتـاة الشرق» عـدد يناير
ـدارس ـوسـيـقى فى ا  1924 حتت عـنـوان «الـتـمـثـيل وا
ـصـرية» عـرضـًا جلزء مـن كتـاب تـوفيـق أفنـدى حـبيب ا
عن نهضة الفنون اجلميلة فى مصر خصص فيه فصال
ــدارس يــبـــدأه بـ...«لــبــعض عـن نــشــاط الــتـــمــثــيـل فى ا
ـدارس الـعـلـمانـيـة ومـدارس اإلرسـاليـات الـديـنـية فى ا
ـوسـيـقى والـتـمثـيل لـم يكن مصـر شىء مـن العـنـايـة بـا

دارسنا األميرية واألهلية نصيب منها».
ويــرجع الــكـاتـب فـضـل إدخـال الــتــمــثــيل لــلــمـدارس إلى
فــــريق من أســــاتـــذة الــــلـــغـــة اإلجنــــلـــيــــزيـــة الـــذيـن قـــامـــوا
قـررة دراسيا إلى مسرحيات حية بتحويل الروايات ا
يتم عرضها ليتمـكن الطلبة «من إدراك حقائقها ودرس

شخصيات أفرادها».
درسـة التوفيـقية بأن مثل وقد بدأت هـذه احلركة فى ا
طـلـبــتـهـا روايـة «الـعـاصـفـة»لـولـيم شـكـسـبـيـر سـنه 1910
عـلـمـ روايـة «كـمـا تـشتـهى»لـشـكـسـبـير ومـثل طـلـبـة ا

عارف بدرب اجلماميز.  فى «أنفيتياتر» وزارة ا
ويـورد الــكـاتب تــوفـيق أفــنـدى حــبـيب تــاريخ إنـشـاء
ــدرســة اخلــديــويــة والــتى يــرجع فــرقــة الــتــمــثــيـل بــا
ـــدرس فـــضـل تـــأســـيـــســـهـــا لألســـتـــاذ مـــحـــمـــود مـــراد ا
ــــدرســــة والــــذى مــــارس الــــتــــمــــثــــيل بــــا
ـجرد ـدرسى فى مـرحـلـة سـابـقـة و ا
تــعـــيـــيــنـه مــدرســـا بـــعـــد تــخـــرجه من

در سى سرح  ا ا
فى   بدايات
اضى  القرن   ا

روبير الفارس  د. عمرو دواره

سرح ذاكرة ا

مسرحية
قصة حب
لفرقة الغد 
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االثن 2007/9/24

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

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

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

رياالت > اإلمارات 3.00 دراهم > قطر 5 رياالت >
سلطنة عمان 0.300 ريال > اليمن 80 رياالً  > 

فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500 درهم > الكويت 300 فلسًا
> البحرين  0.300 دينار السودان 900 جنيه.

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

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

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

E_mail:masrahona@gmail.com

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

         رئيس مجلس اإلدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسـرى حســان

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

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مــــــســـــعــــــود شـــــومـــــان
 مجلس التحرير:

مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهـــيـم احلــــســـيــــنى
عــــــــــــادل حـــــــــــــســــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــــتــــــــحـى فــــــــرغـــــــــلى
مــــحـــــمــــود احلــــلــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصـــطـــفى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيـــــــــد يــــــــــوسف 
مــــحـــمـــد مــــصـــطـــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـــشــام عــبـــد الــعــزيــز
عـــمـــرو عـــبـــدالـــهــادى

أســـــــامــــــة يـــــــاســــــ 
التجهيزات الفنية 

بهجة االحتفال
تـلـمع فى عــيـون األطـفـال وتــتـسـلل إلى
قــلـوب الـكـبـار تـداعب الـوجـدان وحتـرك

شاعر ويكتمل غذاء الروح. ا
فى رمـــضــان تـــتــألـق لــيـــالى الــقـــاهــرة
الـعـامـرة وتـتألأل مـآذنهـا بـأنـوار تـعانق
الـســمـاء ويــتـسـابق الــفـتـيــان فى صـبغ
شوارعـنا الشـعبيـة بزينة تـتألق وتتألأل
فضـة وذهبـاً تكـسو الـشوارع واحلارات
فى بــهـجــة مــبـاركــة تـغــسل هـمــوم عـام
كامل وبأدوات بـسيطة قـليلة الـتكاليف
وشرائط الزيـنة يتألق الـفن الشعبى فى
بــراءة وحــريــة لـيــســيـطــر عــلى الــفـراغ
ـمـتـد فى مـديـنـة كـامـلـة لـيـحولـهـا إلى ا
لـوحة تـشـكيـليـة بارعـة ويتـضافـر معـها
بـائع الـفـول بـعـربـته الـشـعـبيـة وصـانع
الـــكــنـــافــة والــقـــطــائـف وبــائع الـــتــمــر
واخلروب والدوم تلك البراءة يصوغها
الــوجــدان الـشــعــبى فى حــريــة وفــطـرة
نادرة منبعها السعادة بشهر رمضان. 
ومــتــعــة االحــتــفــال بـه تــخــرج صــادقـة
لـتتـالحم اجلـمـاهـيـر وتتـجـمع فـى لـيال
رمـضـانـيـة متـعـددة األلـوان وفى لـوحة
الغالف لـلفـنان األسبـانى «ميـرو» تألقت
يزة ألوانه فى براعة ورشاقة تلقائية 
وفى صــدق شــعــورى فــريــد فـقــد وضع
األلـوان فى تـكـويـنـات جـمالـيـة وبـإيـقاع
بـصرى مـبهج وفى سـياق قـريب الصـلة
ـصــرى الـذى يـعـتـمـد بـالـفن الــشـعـبى ا
على اللون الصـادق الصريح كما تكمن
مـهارة «مـيرو» فى قـدرته على الـصيـاغة
الـتـجـريـديـة التـى يصـل من خاللـها إلى
اجلــوهــر احلــقــيـقى لــلــمــوضــوع الـذى
يتصدى للـتعبير عـنه فيصل إلى بهجة
الــتــكـويـن من خالل جتــريـد الــعــنــاصـر
صبحى السيدالـراقـصـة والـرشـيـقـة فـتـبـدو شـخـوصه

عـبارة عن بـهـجة خـالـصة وتـخلى عن
كل الـتــفــاصـيل والــزوائـد الــتى قـد ال
تفـيد فى الهـدف الذى يتنـامى له كما
وضع للـوحة بـطلـها فمـثال فى الهالل
األخـضر الـذى يحـتـضن الشـخصـيات
الـتى تـزينت لـالحتـفـال معه والـلـوحة
عـلى الـرغم من الـبسـاطـة فى الـتنـفـيذ
إال أنــهــا حتــمـل فــكــرا عــالــيــا لــقـدرة
وضوع الفـنان على الـتعبيـر عن لب ا
الـذى يــسـعـى إلـيه مــتــجـردا من زخم
الـتــفـاصــيل الـذى قــد يـقــلل من حـجم
البـهجـة التى ذهب إليـها مـيرو وهذا
الـلـون مـن الـفـنــون يـتـعــانق مع الـفن
ـالحم والـســيـر ويــجـعل الـشــعـبى وا
ــتــلــقى تــلــقــائــيــته تــصل إلى قــلب ا
مــداعــبـة وجــدانه قــبل عــقـله لــيــكـون
االحـتفـال «كـرنفـالى» الـطابع ال تـتأتى
ـتـعــة فـيه إال فـى تالحم اجلـمــاهـيـر ا
وهو شكل تألفه شوارعنا فى رمضان
من كل عــام وتـتــلـقى الــعـ ويــتـحـرك
الوجدان فى تلقائـية ال شعورية الرتباط
هـذا الـلــون بـالـوجـدان الـشــعـبى فـقـد
تــغـذت عـلـيه الـروح من الـطـفـولـة إلى
الـشبـاب إلى الـكبـر الـكل يجـتـمع على
اللون الشعبى محققا متعته الروحية
الــتـى تــنـــعــكـس فى ألـــوان صــافـــيــة
مـبـهجـة إلى الـقـلب دون حواجـز فـهو
فن اخلـــاصــــة والـــعـــامــــة وتـــلك هى
عـبـقريـة الـتـجريـد الـتى شكـلت جـميع
الــفـــنــون اإلسالمـــيــة وتـــزيــنـت بــهــا
الــــقـــصــــور والـــبــــيـــوت والــــشـــوارع

ساجد. وا

لـــــــــــوحـــــــــــة 
الــــــــــــــــــغـالف

ـتـعـامـلـ مـعـهـا من الـكـتاب  تـنـبه جـريـدة «مـسـرحـنا» الـسـادة ا
ـراسالت باسم رئيس الـتحريـر سواء على صـري إلى أن ا الـعرب وا
ysry_hassan@yahoo.com ــــــيل  masrahona@gmail.com أو إ ــــــيل  إ
وبـالـنـسبـة لـلـمراسـالت البـريـديـة علـى العـنـوان الـتالى : 16 ش الـيـابان
قـصر ثقافة اجليزة - الـهرم- اجليزة. واجلريدة غـير مسئولة عن أية

مراسالت ترد بأسماء آخرين. 

 عرضان مسرحيان 
يفتحان ملف الذكورة
واألنوثة فى الوطن
العربى تلك األزمة

يحللها د. حسام عطا 
ص 17

مسرحنا تستضيف الوفد الليبى لتتفجر األسئلة حول
سرحى العربى ومشكالته   شهد ا ا

9   ص 8

سيد رجب الفائز بجائزة أفضل
هرجان التجريبى ثل فى ا
يؤمن بالهواية ويحتقر

الفهلوة و النجومية الزائفة
ص10

د. هانى أبواحلسن
يرى «األلوان
األساسية»
 فى العرض

البحرينى ويرى
معها عبثية
الواقع السياسى

العربى 
ص16

د. مصطفى سليم
يكشف لنا جتليات
التعازى الشيعية 

فى الدراما التجريبية 
ص21

محمود دياب
ومحمد نصر يس
كاتبان راحالن
مرت ذكراهما
وتذكرهما محمد
رفاعى ودرويش
األسيوطى

ص 22

كرم محمود عفيفى يتابع عرض سوريا الفائز باجلائزة األولى  
ص 13
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متابعات نقدية حية لعروض
هرجان التجريبى  ا

د. سيد اإلمام يكتب عن
عرض «رباعى» للفرقة

اإليطالية ص11

هوامش العدد
 من كتاب «فن كتابة
سرحية» تأليف: الجوس ا
أجرى - ترجمة: درينى خشبة

- دار سعاد الصباح ط 1
.1993

> مـاكيـت ديكـور مـسـرحـيـة «سـر الـولـد» الـذى صـمـمه مـهـنـدس الـديـكـور حمـدى اجلالد
نيـا سنوياً ركز الثـانى فى مسابقـة الفنـون التشكـيلية الـتى تنظـمها جامـعة ا حصل علـى ا

وسم الصيفى. خالل ا

cyan magenta yellow black File: 31-2�fl�˙��Æ˝�”�1
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ألوان البحرين
األساسية ترسم
عبثية واقعنا
السياسى

مجرد بروفة

< يسرى حسان ــســرح فــإن األمــانــة وحــتى ال نــظــلم إدارة ا
ـوضوع مـش فى دماغ تـقـتـضى الـقـول بـأن ا
األصـــدقــاء فى األقـــالــيم أصـًال.. صــحــيح أن
ـوعد لم يكن مـناسبـًا وبعض اللـجان ذهبت ا
سـئـول هـنـاك كان ـواقع فجـأة لـكن ا إلى ا
سئولية ويهتموا يجب أن يكونوا على قـدر ا
بـجمع أعـضاء الـفرق لـدخول األمـتحان ال أن

«يطنشوا» وكأن األمر ال يعنيهم.
هازل لقد صـادف أعضاء اللجـان العديد من ا
فى األقـالـيم ولو كـان أحدهم «نـاصحـاًً» خلرج
مــنـهـا بــنص كـومـيــدى رائع يـرحــمـنـا به من
الــنـصـوص الـكــومـيـديـة الــتى يـتـحـفــنـا بـهـا
مـسـرح الدولـة مـثل «الـنمـر» وخالفه .. لـكـنهم
عمـومـا لم يـفـوتوا الـفـرصـة وكـتبـوا لـنـا عدة
مـقاالت سنـنشرهـا فى العدد الـقادم لعل أحدا
ا انصلحت هازل فر يهتم ويحقق فى هذه ا
األحــوال وأعـيـد تــشـكـيـل هـذه الـفــرق بـشـكل
يـتيح لها تـقد أعمال جـيدة ومنضـبطة بدال

متـقولش كـده إحنـا اخوات»! وعـليك أال تـفكر
كـثـيـرا فى هـذه اإلجـابـة الـسـيـريـاليـة الـتى ال

عالقة لها بسؤالك فكل واحد وعالُمه !
سرح إلعـادة ضبط هذه إذن مشـروع إدارة ا
الــفـرق يـسـتـحق الـشـكـر والـثـنـاء والـتـقـديـر
وفوق كل ذلك بـوسـة عـلى خد اجلـمـيل! لكن
شكلة - وهى ليست مشكلة اإلدارة وحدها ا
بل مــشـكـلـة كل إدارات مـصـر - هى اخـتـيـار
تـوقـيت غـير مـنـاسب إلرسـال جلان الـتـقـييم
تـــبـــعـــهـــا وعـــدم الـــتـــنـــســـيق مع اإلدارات
اخملـتــصــة بـاألقــالــيم حـتـى تـســتــعـد لــهـذه

الزيارات التقييمية.. فما الذى حدث?
ــواقـع وهى تــشـــحــذ ذهـــبت الـــلــجـــان إلى ا
ارقة فال أسـئلـتها حـتى تواجه هـذه الفـرق ا
ثـلـ وال إداري وال أى شىء هى وجـدت 
.. وال تسألنى عن وعاد مـعظمهـا بخفى حنـ
قــصــة حـــنــ ألنــنى صـــائم ومش فــاكــر أى

حاجة!

ysry_hassan@yahoo.com

ثال طـويال عريضا كان يقوم من أن نشاهد 
وكــانت الــدنــيــا ــلــوك  بــدور حــارس ألحــد ا
ـــلك عـــلى أبـــواب حــرب مع مـــشـــتــعـــلـــة وا
األعــداء.. وعــنـدمــا نــادى احلــارس لـيــأتى له
بـقائـد اجليـوش حتى يـعـلنـها حـربًا شـعواء
ــلك دخل ســعــادة احلــارس وانــحــنى أمــام ا
بـتـؤدة وتـأٍن وقال بـثـقـة لم تـتـوفـر لـسـيـبويه
ذات نفـسه «َسـْمـَحْن وَطـاَعْن يا مـوالى» وهـنا
ضـجت الـقـاعـة بــالـضـحك وحتـول األمـر إلى
مــســخــرة بـعــد أن كــان اجلــمـيع مــتــحــفـزين

ومتشوق للنيل من األعداء!
ـــســرح ـــاذا ال نــشـن حــربـــًا عـــلى أعـــداء ا
تـعـوض تـلـك احلـرب الـتى لم يــخـضـهـا ذلك
ـسرحـيـة بـسـبب أحد ـلك الـذى كـان فى ا ا

هؤالء األعداء.. وما أكثرهم!

MASRAHONA11السنة األولى ــ العدد

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  
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نبيل احللوجى
 يكتب  من الكويت 

«كرسى هزاز»
ترجمة مغربية
لنص بيكيت

رمضان كر
فى مسارح أوربا

اللوحة للفنان األسبانى  «ميرو»

سمحن وطاعن يا موالى !!
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والـعلمـية إضـافة إلى مـعرض إلصـدارات الهـيئة
مـن الكـتب احلـديـثـة فـضال عن ركن لـلـطـفل يـقدم
خـالله عــرض لــلــعــرائـس بــشــكل يــومى ويــقــدم
اخملرج عبد الرحمن الشافعى ونخبة من الفنان
عرض «تـغـريبـة مـصـرية» الـذى يـحـتفى بـالـتراث
ــأثـور الــشـعـبـى ويـتــواصل جـمــهـور احلـارة وا
ـمـلـوكـيـة يـومـيـا مع اإلنـشـاد الـديـنى والـسـيرة ا
الـهاللـية كـمـا تسـتـضيف لـيـالى احملروسـة عددا
من األسـماء الـالمعـة فى الـفن والـشـعـر والـثـقـافة
مـنـهـا سـيـد حـجـاب مـحـمـد إبـراهـيم أبـو سـنـة
رفـعت سالم د. مـدكـور ثـابت د. سـمـيح شـعالن
مـاجـد يـوسف كـابـ غـزالى مـحـمـد الـشـهـاوى
ــنـعـم عـواد يــوسف. طــاهـر الــبــرنــبــالى عــبــد ا
وحتـتـفى الـلـيالى بـذكـرى الـراحـلـيـنـمـنـهم : فؤاد
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منشور سياسى
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أعـرف أن كـالمى لن يـرضى جـمــيـعـاألطـراف
ــسـرح - هــكـذا سـواء األصــدقـاء فى إدارة ا
أعتـبرهم وحياة صـيامى - وال األصدقاء فى

. األقاليم من إداري ومسرحي
واحلـكـايــة أن اإلدارة أعـدت مـشــروعـا إلعـادة
ـســرحـيـة فى أقــالـيم مـصـر تـشـكـيـل الـفـرق ا
ـتـرديـة الـتى وصلت بـعـدمـا الحـظت احلالـة ا
إليهـا معـظم هذه الـفرق... وهـو مشـروع نبيل
بالـفـعل يسـعى إلى اإلصالح قـدر االسـتطـاعة
فهناك أعضاء فى هذه الفرق ال عالقة لهم بفن
سـرح من قـريب أو بعـيـد ويتم اسـتـدعاؤهم ا
كل موسم للمشاركة فى عرض جترى بروفاته
وعــروضه فى ظــرف أســبــوع أو عــشــرة أيـام
عـلى أقصى تـقـديـر ثم ينـصـرف كل مـنهم إلى
حــال سـبــيــله... ال قــراءة.. وال مـشــاهـدة.. وال
تـدريب وإذا سـألت أحـدهم عن أى نـشـاط قام
ــسـرح بــخالف الـعــرض الـذى بـه يـتــعـلق بــا
شــارك فــيـه ســيــجــيــبك عــلى الــفــور : «عــيب

لـيـالى احملـروسة  الـتى افـتـتـحـهـا الـقـنـان فاروق
حـســنى  وزيـر الـثـقــافـة و د. عـبـد الــعـظـيم وزيـر
مـحـافظ  الـقـاهـرة و د. أحـمـد نـوار رئـيس هـيـئـة
قـصـور الـثـقـافـة  حـرصت عـلى تـقـد أنـشـطـتـها
الـراسـخـة الـتى حــقـقت جنـاحـا طـوال الـسـنـوات
الـســابــقـة مــثل مــقــهى جنــيب مـحــفــوظ «واحـة
الشعراء» مشاركات فرق اآلالت والفنون الشعبية
لـكــنــهـا اســتـحــدثت عــددا من األنـشــطــة مـنــهـا :
برنـامج الدشـمة إللقـاء الضـوء على سيـر األبطال
وتـقـد خـبراتـهم اإلنـسـانـيـة واحلـربـيـة احـتـفاء
واحتـفـاال بـذكـرى أكـتوبـر الـتى تـتـزامن مع شـهر
رمــضـان الـكــر كـمــا تـقــدم «لـيـالـى احملـروسـة»
ـواهب - أنــشـطـة مـتــنـوعه يـومــيـا تـقـدم فــيـهـا ا
ـوسيـقـيـة الـشـعـبيـة الـورش الـفـنـية الـعـروض ا

ليالــى احملـروسـةليالــى احملـروسـةليالــى احملـروسـةليالــى احملـروسـةليالــى احملـروسـة
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ـعـطى حـداد شــوقى أبـو نــاجى مـحــمـد عـبــد ا
حــسن مــحــسب فــنــجــرى الــتــايه د. عــز الــدين

إسماعيل أسامة الدناصورى.
أمـا مــقـهى جنـيب مـحــفـوظ فـيـســتـقـبل عـددا من
الفنـان منـهم :..أشرف زكى يوسف داود عالء
مـرسى روجـينـا عـايـدة عـبـدالعـزيـز أحـمـد عـبد
احلــلــيم د. ســامـح مــهـران  وآخــرون. الــلــيــالى
تطـرح مجموعـة من القضـايا وحتتـفى باخلبرات
الـفـنـيـة إضـافـة إلى شـبـاب الـفـنـانـ وهى بـهـذه
ـة تـوهـجا األنـشـطـة تـشـعل مـنطـقـة مـصـر الـقـد
لـتعلن عن اقـتحام الـهيـئة العـامة لقـصور الثـقافة
لـلمنـاطق التى سـكتت األنشـطة الثـقافـية والفـنية

عنها طويال.

ة لـتقـدم عددا من الـفعـاليـات الفـنيـة والثـقافـية اخـتارت صـر القـد تتـواصل ليـالى احملروسـة بحـديقـة الفـسطـاط 
اللـجنـة العـليا الحـتفـاالت رمضـان الفسـطاط كـمكان مـتعـطش للـثقافـة والفن وقـد رحب د. عبـد العظـيم وزير مـحافظ الـقاهرة

ة بـهذا التـوهج الفنى والـفكـرى كما كـان إصرار  د. أحمـد نوار رئيس بـاستضـافة هـذه األنشطـة لتشع مـصر القـد
الهيئة على أن تتسع بقعة الفائدة لتشمل هذا احلى العريق وما حوله من أحياء.

عروض مسرح العرائس لالطفالمقهى جنيب محفوظ يستضيف الشعراء كل ليلة

زمار والطبل البلدى استقبال الضيوف با
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